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في هذا العدد

كي ال ننشىء ساحات جوع
تتجدد ظاهرة اقتحام مودعني املصارف الجبارها بالقوة عىل تحرير ودائعهم املالية املحجوزة منذ ثالث سنوات. يحدث هذا 

فيام جرائم السطو واالعتداءات امُلسلحة والرسقات ترتفع وتريتها بشكل غري مسبوق. ما يستدعي االنتباه يف هذا السياق، 

ويلفت النظر اىل ان كثريين من الرأي العام واصحاب الودائع صاروا يؤيدون مظاهر االقتحام عالنية وعرب مواقع التواصل 

اإلجتامعي، وبعضهم يجعل من هؤالء "ايقونات" بطولية ومناذج ُيحتذى بها. كل هذا ما كان ليحصل لو ان الدولة قامئة 

فعليا. لكن ويالالسف، تحت وطأة الحاجة والجوع صار كل يشء مباحا. 

يقال الكثري يف هذا السياق عن تحول الدولة إىل هياكل مهرتئة، مل يعد فشلها املدوي يف حاجة اىل برهان. املسؤولون، صناع 

هذا الفشل املديد، استثمروه كثريا واسرتسلوا يف مناكفاتهم التي ال تفيض اال اىل جمهورية موز. 

الغالء الفاحش وصعوبة العيش، مينعان مساءلة املقتحمني للمصارف وقد صاروا كثريين، والسؤال ينحو أكرث فأكرث اىل شعب 

ركن إىل وعود سياسية، خربها مديدا. كان يأمل يف ان تكون له دولة تهتم به، ال سلطة عارية ومقنعة يف آن معا، تسكت عن 

اختفاء ودائع ُتقدر بـحواىل 100 مليار دوالر، ال تضع خطة بناءة الستعادة االموال التي ُهّربت اىل الخارج، وال تستجيب 

اي رشط من رشوط الجهات الدولية املانحة واملقرضة. هذه السلطة، تستنكف منذ ثالثني عاما، عن تحمل مسؤوليتها يف 

بناء دولة حديثة، فرتمي اخفاقاتها تارة عىل بعضها، وطورا عىل الخارج والالئحة تطول. واليوم يجدر بها العمل عىل مترير 

االستحقاق الرئايس بهدوء من اجل اعادة تكوين سلطة تحمي الشعب والوطن من االخطار الداخلية والخارجية.

ظاهرة اقتحام املصارف من املودعني واجبار املوظفني بالقوة عىل تحرير جزء من ودائعهم املحجوزة تتكرر. حوادث الرسقة 

اكرث. استعامل السالح للسطو يرتفع. املخيف هو االقبال عىل التسلح وعند الجميع.  ما يحصل يظهر اكرث فأكرث تحلل لبنان 

مجتمعا ودولة وسلطة. ما عاد العنف يخيف احدا، خصوصا متى تعلق االمر مبريض يف مستشفى، او بعجز أب عىل باب 

مدرسة عن ادخال اوالده اىل صفوفهم. 

غدا، ان مل نستبق الدخول يف الواقعة باملعالجة الرسيعة، ستكون املواجهة اعنف مع دوالر يحلق يف سامء البورصة ومنصات 

التسعري يف مقابل لرية متارس السقوط الحر. املواجهة املريرة ستكون يف تدبر العيش وهذه قد نعرف كيف تبدأ لكن ال احد 

ميكنه التنبؤ كيف ستنتهي؟

التي تقض  اللبنانيني يف حال ضيق وبؤس شديدين، وغري مشغولني مبامحكات اقطابها وال بكل امللفات  تغفل السلطة ان 

مضاجعهم. وعىل املنوال نفسه تسري اساطري تشكيل الحكومة املفتوحة عىل مناكفات املحاصصة، فيام احوال البلد تزداد تراجعا. 

لقد فقد لبنان كل وظائفه وسقطت فيه الدولة. خرس التعليم، والطبابة، واملرصف والجامعة. صارت هذه البالد الكئيبة 

جدا، يف حاجة إىل بطاقة تعريف جديدة. وما مينع تدفق الكوميديا السوداء يف التعامل مع السلطة والقوى السياسية، هو 

حجم الرتاجيديا املرعب يف لبنان.

قليل من التذكر قد يفيد بعض اليشء يف استدراك االسوأ. لقد جاع اللبنانيون قبل ذلك. هذا حصل يف زمن السلطنة العثامنية 

وكان اوجها بني 1915 و1918. فكان ان تكرس لهذا الجوع ومرارته ساحة يف مقابل الجامعة اليسوعية عىل طريق السوديكو. 

ويك ال تتكرر البشاعة هذه، صار لزاما ان تفعل السلطة شيئا استثنائيا يف حجم الكارثة التي ندخلها رويدا بثبات مرير.

ان مل يستدرك املسؤولون هذا االنهيار الكبري، سيشهد لبنان اقامة ساحات جوع اخرى، وبالطبع ستلعننا االجيال القادمة.

"االمن العام"
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رئيس التحرير املسؤول
العميد منري عقيقي

مجلة شهرية 
تصدر عن املديرية العامة لألمن العام

مثن النسخة  5000 ل. ل.
االشرتاك السنوي  لألفراد  150،000 ل.ل.

للمؤسسات 300،000 ل.ل. 

رئيس شعبة مجلة االمن العام
 الرائد عال قاسم

majallasection@gmail.com الربيد االلكرتوين

التحرير
العنوان:املديرية العامة لالمن العام،
املبنى رقم 3، قرب املتحف، بريوت

هاتف: 01/382642  فاكس: 01/381629

االدارة
العنوان:املديرية العامة لالمن العام,

املبنى رقم 1، قبالة قرص العدل، بريوت
هاتف: 01/425303

 01/425777 ext:1599 :فاكس

موقع املديرية العامة لألمن العام
HTTPS://www.general-security.gov.lb

twitter@DGSG_Security

تنفيذ وإخراج
برنار كامل
عيل عوده

تصوير 
عباس سلامن - عيل فواز 

شعبة التصوير - مكتب شؤون االعالم
مجلة األمن العام
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جورج شاهني

قبل ان يطوي العهد ايامه االخرية نهاية الشهر الجاري، ال بد من اجراء جردة حساب مبا شهدته الوالية املحددة بست سنوات، 
من مفارقات بدأت بتسوية سياسية شاملة جاءت بالعامد ميشال عون اىل قرص بعبدا، وقالت بأن يكون الرئيس سعد الحريري 

طيلة هذه الفرتة يف الرسايا، عىل ان يحظى جميع اطرافها مبا تم التفاهم يف شأنه معها 

قراءة في الوالية الرئاسية بنصفيها: 
ما قبل 17 تشرين وما بعده

كان ذلك قبل ان ينفرط عقد هذه التسوية عىل 
مراحل، بدأت اوالها يف الثلث االول من الوالية 
فتوزعت القوى وتبدلت التحالفات من جديد 
ومتوضعت خارج ما قالت به تلك التفاهامت، 
السلطة  يف  استقرار  عدم  انعكس  ما  وهو 
واعتذر  حكومات  خمس  فشكلت  التنفيذية 
تجاوزت  لذلك  تشكيلها.  مكلفان عن  رئيسان 
فرتات ترصيف االعامل مبا يتجاوز ثلث الوالية 
بقليل واىل ما يقرتب من 40% منها تزامنا مع 
اجراء االنتخابات النيابية العامة لواليتني عامي 

2018 و2022.
من ترشين  محطة 17 عرش  تجاهل  ال ميكن 
بني  مفصليا  تاريخا  شكلت  التي   2019 االول 
النصف االول من العهد والثاين منه. فالحراك 
تردداته برسعة  الذروة، وظهرت  بلغ  الشعبي 
اللبنانيني  حياة  وجوه  مختلف  عىل  قياسية 
والصحية  والرتبوية  والنقدية  املالية  السيام 
والتي زادت منها جائحة كورونا التي زادت من 

مظاهر انهيار الدولة ومؤسساتها. 
اىل ان جاء تفجري مرفأ بريوت يف 4 آب العام 
نفسه، مبا عكسه من مظاهر النكبة التي دمرت 
وكانت  واهراءاته.  ومرفئها  بريوت  من  جزءا 
الحصيلة مبا اقرتب من 232 ضحية واصابة ما 
يزيد عىل 7000 مواطن ومقيم من جنسيات 
مختلفة، وتهجري ما يزيد عىل 300 الف مواطن. 
لكن ذلك مل يحل دون ان تشهد الوالية بعض 
ودحره  االرهاب  مواجهة  يف  الكربى  املحطات 
بعض  وبت   2017 آب  يف  الجرود  كحرب 
مطلوب  هو  ما  دون  بقيت  التي  املشاريع 

لتجاوز االزمات.
دولية  تشنجات  مع  التطورات  هذه  تزامنت 
مبظاهرها  السورية  االزمة  تطورات  نتيجة 
املختلفة وما تسببت  به االحالف التي شاركت 

فيها دول كربى كل عىل طريقتها عسكريا، امنيا، 
من  زادت  والتي  وديبلوماسيا  سياسيا  ماليا، 
تفاعالتها وانعكاساتها السلبية عىل دول الجوار 
تطوى  ان  وقبل  منها.  واحد  ولبنان  السوري 
هذه االزمة جاء الغزو الرويس الوكرانيا ليزيد 
املستويني  عىل  الحادة  االنقسامات  حدة  من 
الدويل واالقليمي، حيث رفعت االزمة الغذائية 
يشهدها  مل  التي  املراتب  اخطر  اىل  والنفطية 
العامل من قبل. وهو ما زاد من حدة االزمات 
لبنان  لها  تعرض  التي  واملتشابكة  املتناسلة 
عجزت الحكومات املتتالية عن مواجهتها بعدما 
بلغت حدودا مل تعد تحتمل فعدت من ثالث 

اخطر االزمات الدولية.  
يف 31 ترشين االول عام 2016 انتخب العامد 
ميشال عن رئيسا للجمهورية بعد ثالث جوالت 
انتخابية شهدتها الدورة الثانية لتعذر انتخابه 
يف االوىل منها. شارك يف جلستي االنتخاب 127 
نائبا من اصل 128 بفعل استقالة النائب روبري 
مفارقات  االنتخابية  الجوالت  وشهدت  فاضل 
غري طبيعية. وانتهت العملية االنتخابية بنيله 
83 صوتا يف مقابل 36 ورقة بيضاء و7 اوراق 

ملغاة، وورقة للنائبة سرتيدا جعجع. 
يف خطاب قسم اليمني الدستورية قدم الرئيس 
الرئايس،  لعهده  عمل  برنامج  يشبه  ما  عون 
وعىل مجموعة من الثوابت السياسية والوطنية 
املتصلة  تلك  وخصوصا  العامة،  والدستورية 
باالصالحات املالية واالدارية ومكافحة الفساد 
املنتج،  اىل  الريعي  االقتصاد  من  واالنتقال 
النازحني  ازمة  ومعالجة  االرهاب  ومواجهة 
مع  التنسيق  بعد  بعودتهم  مطالبا  السوريني، 
منظامت االمم املتحدة، والالجئني الفلسطينيني 
اىل  السعي  بهدف  ذلك  كل  بالعودة.  وحقهم 
اال  يتأمن  ان  الذي ال ميكن  املنشود  االستقرار 

الوطنية  الرشاكة  خالل  من  الدستور  باحرتام 
وتطبيق وثيقة الوفاق الوطني الدستور بكاملها 
استدعت  اذا  وتطويرها  استثنائية،  دون  ومن 
الحاجة. وبعدما تطرق اىل املناصفة الفعلية بني 
اال  تتأمن  "ال  انها  اعترب  واملسيحيني،  املسلمني 
عرب قانون انتخايب يؤّمن عدالة التمثيل". وبعد 
عامني تقريبا، وضع القانون الجديد لالنتخاب 
فيه  اعتمدت  محدودة  اصالحية  اسس  عىل 
االنتخابية  بالدوائر  النظر  اعادة  بعد  النسبية 
يف  العامة  النيابية  االنتخابات  واجريت  الـ15، 
الدورة  يف  عينه  القانون  وبقي   ،2018 ايار   6
الالحقة التي اجريت يف 15 ايار املايض وشملت 
للمرة االوىل دول االغرتاب وفقا للقانون الجديد.
االزمات  بالكثري من  الحكومية  الحياة  متايزت 
واالجتامعية  واالقتصادية  املالية  واالنهيارات 
التي  املرحلة  والرتبوية والصحية، خصوصا يف 
تلت 17 ترشين االوال 2019 وتراوحت بني مد 
قدراتها  تضاءلت  بعدما  مسبوقني  غري  وجزر 
السيايس  االجامع  وافتقدت  املواجهة،  عىل 
ومل  الخالفات،  بسبب  املطلوب  والتضامن 
تتمكن من تنفيذ الحد االدىن من االصالحات 
الدول  رهنت  التي  والتفاهامت  املطلوبة 
واملؤسسات  والدول  منها  والخليجية  الكربى 
اتهمتها  انها  السيام  بها،  مساعداتها  املانحة 
باالنحياز اىل محور املامنعة فقطعت عالقاتها 
الخاصة  باملؤسسات  املساعدات  ورهنت  بها 
تلك  او  انشأتها  التي  تلك  سواء  والجمعيات 
االهيل،  واملجتمع  الروحية  للقيادات  التابعة 
كام الجيش اللبناين والصليب االحمر. لذلك، مل 
تنفع النداءات التي وجهتها يف اكرث من اتجاه 
السيام  محدودة  الخارجية  املبادرات  وبقيت 
محصورة  وبقيت  الكربى،  االستحقاقات  يف 
ومساعدة  والصحية  الرتبوية  باملبادرات 

الجيش واملؤسسات االمنية مبا يضمن قدرتها 
عىل القيام مبهامها يف ظل الشلل الذي اصاب 

الوزارات واملؤسسات العامة.
رغم تسخري موجودات مرصف لبنان من اموال 
عمليات  يف  االلزامي  واالحتياطي  املودعني 
لبنان،  مرصف  موجودات  بددت  التي  الدعم 
تراجعت يف 3 سنوات من 34 مليار دوالر اىل 
ما دون 9 مليارات قبل رفع الدعم عن املواد 
والبنزين،  املازوت  تدريجا، السيام  االستهالكية 
وانحرصت سياسة الدعم باصناف مختلفة من 
االدوية املزمنة والرسطان. كل ذلك بسبب عدم 
القدرة عىل ضبط الحدود الربية والبحرية، وقد 
واملواد  املحروقات  رصدت  عندما  ذلك  ثبت 
يف  الغذائية  واملواد  سوريا  يف  منها  املدعومة 
دول افريقية واوروبية، وهو ما ادى اىل  اعامل 
هدر خيالية افقرت الدولة. كام انعكس تراجع 
حجم املالية العامة ارضابا مفتوحا عىل مستوى 
موظفي االدارة العامة، فاقفلت ابواب الوزارات 
رواتبهم.  لتصحيح  طلبا  العامة  واملؤسسات 
واملساعدين  القضاء  سلك  اىل  ذلك  ومتدد 
القضائيني عدا عن اساتذة الجامعات واوجريو، 
تزامنا  واالنرتنت  االتصاالت  حركة  فشّلت 
العديل  والسجل  القيد  اخراجات  فقدان  مع 

والطوابع املالية والربيدية  لفرتات طويلة. 

الفتقاده اىل مطالب صندوق النقد وعجز عن 
البت بقانون "الكابيتال كونرتول" واعادة هيكلة 
البت موازنة عام  اقرتبت من  املصارف بعدما 
2022 بطريقة اعرتف الجميع بهزالتها وما حوته 
والواقع،  تنطبق  ال  وخيالية  وهمية  ارقام  من 
ومن دون البت بقيمة الدوالر الجمريك الذي 
يضمن نسبة عالية من واردات الخزينة العامة، 
ومن دون وضع الصيغة النهائية لخطة التعايف 

االقتصادي واملايل.
مهام تعددت االزمات، فقد سنحت الظروف يف 
النصف االول من الوالية لتوجيه رضبة قاسية 
عملية  الجيش  فشن  االرهابية  للمجموعات 
يف  اللبنانية  الجرود  لتحرير  الجرود"  "فجر 
عرسال ومحيطها من االرهابيني وكشف مصري 
العسكريني املخطوفني، بعد انقضاء فرتة طويلة 
من دون ان يؤدي التقيص اىل اي نتيجة. كام 
انجز الجيش استئصال الخاليا االرهابية النامئة 
استخباري  بتنسيق  استباقيا  عليها  والقضاء 
وعسكري وامني، وكان آخر هذه العمليات يف 
وادي خالد يف االسبوع االخري من ايلول املايض. 
وطوق الجيش ما اعتربه تهديدا للسلم االهيل، 
يف  توسعت  بعدما  ومذهبي،  عنفي  وبعضها 
مناطق حساسة مختلفة اعتبارا من 17 ترشين 
االول 2019 كام جرى السهر عىل تقيد لبنان 
بالقرار الدويل رقم 1701 عىل الحدود الجنوبية، 
وتوثيقها  االرسائييل  العدو  خروقات  ورصد 
وتقديم الشكاوى املوثقة اىل االمم املتحدة يف 
الرشعية  غري  املعابر  اقفال  اىل  السعي  موازة 
لوقف  البحرية  كام  الرشقية  الحدود  عىل 
مسلسل تهريب املخدرات اىل العواصم العربية 

واالفريقية والتي ادت اىل قطيعة خليجية.
اىل  السعي  يكتمل  مل  االجتامعي،  الشأن  يف 
الشاملة  االجتامعية  الحامية  قانون  اصدار 
والعمل عىل  الشيخوخة"،  "قانون  بـ  املعروف 
قانون  صدر  بعدما  الصحية  البطاقة  اعتامد 

الدوالر الطالبي .
الديبلوماسية  نجحت  الخارجية،  السياسة  يف 
عرب املبادرة الكويتية يف تحسني جزيئ للعالقات 
التصدي  مساعي  وتواصلت  الخليج،  دول  مع 
مللف النزوح السوري يف كل املحافل االقليمية 
والدولية. باالضافة اىل قوافل العودة الطوعية 

العام  لالمن  العامة  املديرية  نظمتها  التي 

اىل ارتفاع منسوب الفقر اىل ما يقرتب من %73 
من اللبنانيني، وعىل وقع انهيار اسعار العملة 
عام  لرية   1515 من  تدحرجت  التي  الوطنية 
2017 اىل ما يقارب 40 الفا نهاية ايلول املايض، 
انطلق التدقيق الجنايئ يف حزيران املايض بعد 
عامني عىل التحضريات التي سبقتها ومناقشات 
التي  الرشكات  مع  العقود  توقيع  تناولت 
انتدبت للمهمة قبل التوقيع مع رشكة "الفارس 
ذلك جرى يف وقت عجزت  كل  مارسال".  اند 
فيه الحكومات عن تلبية مطالب صندوق النقد 
الدويل بعدما تعهدت بها يف اتفاق عقد يف قرص 
بعبدا مطلع نيسان املايض. فنالت تنبيهات عدة 
من ادارته العليا تجاوز بعضها التحذير مام هو 
املرصفية  الرسية  قانون  تعديل  ان  حتى  آت. 
الذي اقره مجلس النواب رده رئيس الجمهورية 

معركة فجر الجرود 
عالمة فارقة في مواجهة 

االرهاب

الملف
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اىل  نازح  الف   450 حواىل  اعادت  والتي 
سوريا، وضعت اكرث من خطة العادتهم وعدم 
ربطه بأي حل سيايس للحرب السورية، ومتابعة 
اللجوء الفلسطيني عىل قاعدة حق العودة. كام 
االمم  يف  السنوية  االجتامعات  يف  لبنان  حرض 
حول  االستثنائية  االسالمية  والقمة  املتحدة، 
املتوسطي،   - االورويب  الحوار  ومؤمتر  القدس، 
الدورة  وافتتاح  السعودية،  العربية يف  والقمة 
الفرانكوفونية  والقمة  االورويب،  للربملان  االوىل 
اللبناين  الرئيس  تولية  متت  حيث  يريفان  يف 

الفرنكوفونية  املنظمة  وموافقة  الرئاسة  نيابة 
عىل استضافة لبنان املكتب االقليمي لها بدءا 

من عام 2020.
النشاء  مبادرة  الجمهورية  رئيس  اطلق  كام 
لبنان  يف  والحوار"  للتالقي  االنسان  "اكادميية 
عرب اتفاقية متعددة الطرف، واستضافة القمة 
يف  االجتامعية  االقتصادية  التنموية  العربية 
لبنان عام 2019 وما تقرر من خطوات لجهة 
وضع رؤية عربية مشرتكة يف مجال التكنولوجيا 
واعتامد  السيرباين،  واالمن  الرقمي  واالقتصاد 
التنمية  سبيل  يف  االعامر  اعادة  اسرتاتيجيا 
العادة  عريب  مرصف  تأسيس  مقدمها  ويف 
االعامر والتنمية، حيث دعا جميع املؤسسات 
يف  لالجتامع  العربية  التمويلية  والصناديق 

بريوت ملناقشة هذه االليات وبلورتها عمليا.
اول  يف  تقرر  واالقتصادية،  املالية  الشؤون  يف 
املوافقة  برئاسته  عقد  وزراء  ملجلس  اجتامع 
عىل اتفاقات االستكشاف والتنقيب عن الغاز 
العام 2013،  منذ  انتظار  بعد طول  البحر  يف 
وبالتايل صدور املراسيم املتعلقة باطالق دورة 
لتجمع  بلوكني  اول  وتلزيم  االوىل  الرتاخيص 
اضافة  التنقيب.  عملية  وبدء  عاملية،  رشكات 
اىل انتظام املالية العامة مبعاودة اقرار قوانني 
تباعا،  امللحقة  واملوازنات  العامة  املوازنات 
والتدقيق   ،2005 عام  منذ  دام  توقف  بعد 
عام  منذ  كافة  العامة  املالية  الحسابات  يف 
عنها.  الحسابات  قطوعات  ووضع   ،1993
واىل السعي لكشف االموال العامة املهدورة، 
بورشت عمليات التدقيق لدى ديوان املحاسبة 
اقر  كام  املالية.  العامة  النيابة  لدى  واالحالة 
يف  العاملة  الرشكات  عىل  الرضيبة  قانون 
القطاعني  بني  الرشاكة  وقانون  البرتول،  قطاع 
العام والخاص. كذلك وضعت خطة اقتصادية 
للسنوات الخمس املقبلة بعد تكليف مؤسسة 
وهي  بوضعها   Mckinsey & Company
االقتصاد  نهج  اعتامد  لزوم  عىل  تؤكد  خطة 
املنتج. كام تم تعيني اعضاء املجلس االقتصادي 
واالجتامعي بعد طول انتظار منذ العام 1999 
وانتخاب هيئة املكتب والرئيس. كام شهدت 
الجنسية  استعادة  قانون  اقرار  عىل  الوالية 
للمتحدرين من اصل لبناين، واطالق التفاوض 

يف شأن ترسيم الحدود البحرية للبنان.

اخطر ما واجهه 
العهد: وقف سداد ديون 
الدولة والكورونا وتفجير 

مرفأ بيروت
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مع دخول اي عهد رئايس يف ايامه االخرية، فان استعادة رشيطه يف الغالب ال يكون صعبا امنا سلسا، بينام هذه االستعادة 
لعهد الرئيس العامد ميشال عون كثرية التعقيد، ليس لخلل بنيوي يف املسرية واالداء، امنا لتضافر عجيب لكل العوامل الداخلية 

والخارجية، السياسية واالقتصادية، وصوال اىل الصحية التي طوقت العهد وجعلته يخوض رصاعا مريرا غري مسبوق

جريصاتي في قراءة لوالية "الجنرال" الرئاسّية:
عهد العاصفة مع ربّان سفينة ماهر وصلب

استنادا اىل القول املأثور "ال يفتى ومالك يف 
"الجرنال"  عهد  مسرية  تناول  فان  املدينة"، 
االجدر  حوله،  من  الدقيقة  املقاربة  وتقديم 
القول،  هذا  مفردات  عليه  انطبقت  من  بها 
جريصايت  وسليم  يفتى  "ال  يقال  صار  حتى 
فهو محل  مؤمتر"،  او  اجتامع  او  يف حكومة 
منهم  املتحالفني  الجميع،  واحرتام  تقدير 
سابق  كوزير  موقعه  ومن  واملتعارضني، 
ومستشار رئايس، قدم اىل "االمن العام" رشحا 
تفصيليا ومعربا عن مسري العهد، بال قفازات 
تقال،  ان  يجب  كام  االمور  وقال  اقنعة،  او 

نابعة من رحم الحقيقة. 

■ مباذا متيز عهد الرئيس العامد ميشال عون 
مقارنة بالعهود الرئاسية ما بعد الطائف؟

العامد  الرئيس  لعهد  االساس  امليزة  ان   □
ميشال عون مقارنة  بالعهود الرئاسية السابقة 
وبعد الطائف، ان من تبوأ سلطة الرئاسة اىت 
من حيثية شعبية وازنة يف بيئته وعىل صعيد 
ومتثيله  مسريته  بحكم  وذلك  اجمع،  الوطن 
الشعبي وتحالفاته. تبقى ميزة اخرى ان هذا 
العهد عاىن من غدر السلطة والزمن معا، اذ 
ان ازمة اقتصادية ومالية واجتامعية ومعيشية 
غري مسبوقة انفجرت خالله، وهو براء منها، 
خاطئة  سلطوية  مامرسات  وليدة  انها  حيث 
وفاسدة عىل مر عقود من الزمن، وكان سيد 
العهد قد استرشفها يف احاديث اعالمية قبل 
عىل  الزمن حيث خيش  من  ونصف  عقدين 
الحني،  اموال املودعني يف املصارف منذ ذلك 
املكثف  السوري  النزوح  ازمة  تفاقمت  كام 
االزمة  وهذه  ضوابط،  اي  من  واملتفلت 
الكيد  من  عاىن  كام  غابر،  من حكم  موروثة 
"الرئيس  مقولة  تحطيم  بهدف  السيايس 

االكرث لوال غدر القدر والبرش والكيد السيايس 
والتسويق االعالمي املغرض لزعم "ما خلونا" 
ونسبه اىل الرئيس او فريقه السيايس الذي اىت 
منه اىل رحاب الوطن. حارصته العقوبات يف 
ما عاناه،  العائيل والسيايس وعاىن  بيته  قلب 
من دون يأس او كلل او استسالم، ملا تعرض 
له الوطن والشعب من ازمات خانقة اقتصاديا 
وماليا ومعيشيا وصحيا وتربويا بفعل سياسات 
انفجرت  التسعينات  منذ  ومتامدية  موروثة 
الشعب  وتناثر  موقوتة  كقنابل  وجهه  يف 
املستهدف اشالء من حوله، فعض عىل جرح 
عىل  وثابر  والجحود  والتنكيل  االستهداف 

املعالجة.

■ اين اخفق عهد الرئيس عون؟
□ اسهبنا يف رشح اسباب االخفاق، وذلك ليس 
من باب التربير، بل ألن املوضوعية تقيض بأن 
الرجل استبق االمور منذ عقدين ونصف من 
النهج  االستمرار يف هذا  بأن  قال  الزمن حني 
ومالية  اقتصادية  كوارث  اىل  يؤدي  سوف 
يحايك  وطنه،  عن  مستبعد  وهو  واجتامعية، 
باالنكار  ويقابل  بعيد،  من  املسؤولني  ضامئر 

الكيل واملكابرة والتهجم واالستهداف.

■ ما هي اسباب االخفاق؟
□ ان عالقة الرئيس العامد عون مع االفرقاء 
هكذا،  ارادها  او  سوية،  عالقة  السياسيني 
يخدم  ال  الذي  الجهوي  الرصاع  متجنبا 
اىل  تواىل  الجميع  ان  بدليل  العام،  االستقرار 
بعبدا واىل لقائه يف اكرث من مناسبة، يف حني 
ان مالمح الخصومة معه اشتدت حني دعوته 
تداعيات  ملعالجة  بعبدا  يف  جدي  حوار  اىل 
اسباب االزمات الكيانية الخطرية التي عصفت 
للميثاقية وملخصه  له مفهومه  االرز.  بوطن 
السياسيني  االفرقاء  ولبعض  الدستور  احرتام 
يف  املحاصصة  ومقصده  وملخصه  مفهومهم 
مغانم السلطة ليس اال. مل يدخل اىل ناديهم 
فاندثر وبدت عليه عالمات الشبهة والوهن. 
مخايل"  مار  "تفاهم  مثاله  اسطع  ولعل 
الوثيقتني  من  لكل  حيث  معراب"،  و"اتفاق 
هو  بينهام  الجامع  ان  اال  واسبابها،  ظروفها 

يسمو  الذي  الوطني  الوئام  عىل  الحرص 

القوي"، مرورا بالقدر، الذي قد يكون ناجام 
ثم  ومن  بريوت،  مرفأ  بانفجار  البرش،  عن 
الكورونا، واخريا حرب اوكرانيا وتداعياتها. اال 
ان العهد صمد بصمود رئيسه وصالبته حتى 
بات السؤال املحوري واالساس: ماذا كان حل 
غدر  ظل  يف  موقعه  يف  سواه  كان  لو  بلبنان 

البرش والقدر عىل هذه املستويات الكارثية؟

مسرية  يف  االساسية  االنجازات  هي  ما   ■
العهد؟

االمن،  يف  تتلخص،  العهد  انجازات  ان   □
عملية  بعد  االرهابيني،  من  لبنان  بتحرير 
فجر الجرود العسكرية التي امر بها وواكبها 
العمليات، وكشف مصري  غرفة  كثب يف  عن 
الخاليا  واستئصال  املخطوفني،  العسكريني 
داخيل،  امني  وباستقرار  استباقيا،  االرهابية 
الرغم  عىل  االهيل  السلم  عىل  حثيث  وسهر 
وتقيد   ،2019 االول  ترشين   17 احداث  من 
الحدود  عىل   1701 الدويل  بالقرار  لبنان 
الجنوبية، ويف الرعاية االجتامعية، العمل عىل 
الشيخوخة،  وضامن  الصحية  البطاقة  اعتامد 
واطالق  السود"،  "االدراج  يف  يزاالن  ال  وهام 
مبادرات تنفيذية وترشيعية ملعالجة تداعيات 
انفجار املرفأ، واطالق مرشوع الدوالر الطالبي، 
ودعم املواد الحيوية، والبطاقة التموينية. ويف 
السوري  للنزوح  التصدي  الخارجية،  السياسة 
املتامدي واملمنهج واملتغافل عنه دوليا يف كل 
املحافل، واملشاركة يف قمم مختلفة سواء يف 
االمم املتحدة او يف االقليم، والنزوح السوري 
والقدس يف صلب املساهمة، وافتتاح الدورة 
املصالح  عىل  تأكيدا  االورويب  للربملان  االوىل 
يف  واملشاركة  االوروبية،  القارة  مع  املشرتكة 
متت  حيث  ارمينيا  يف  الفرانكوفونية  القمة 

املنظمة  رئاسة  نيابة  اللبناين  الرئيس  تولية 
املكتب  لبنان  استضافة  عىل  وموافقتها 
حكومة  رئيس  احتجاز  ومعالجة  االقليمي، 
منطلق  من  الرياض  يف  الحريري  لبنان سعد 
واستضافة  الوطنية،  الكرامة  عىل  الحفاظ 
القمة العربية التنموية االقتصادية االجتامعية 
الرئيس  ترأس  حيث   ،2019 سنة  لبنان  يف 
العامد ميشال عون هذه القمة، وسوف يبقى 
لبنان رئيسا لها لغاية سنة 2023، واخريا وليس 
بانشاء  آخرا، صدور قرار اممي بشبه اجامع 
مببادرة  والحوار"  للتالقي  االنسان  "اكادميية 
من الرئيس العامد عون، ويف الشؤون املالية 
عىل  الوالية،  بداية  يف  املوافقة  واالقتصادية، 
اتفاقيات االستكشاف والتنقيب عن الغاز يف 
بحر لبنان )بعد طول انتظار منذ سنة 2013(، 
دورة  باطالق  املتعلقة  املراسيم  وصدور 
لتجمع  بلوكني  اول  وتلزيم  االوىل  الرتاخيص 
والعميل  السيادي  والسهر  عاملية،  رشكات 
ان  بعد  البحرية  لبنان  حدود  ترسيم  عىل 
ثبتت الحدود الربية منذ ما يقارب املئة سنة، 
قوانني  اقرار  ملعاودة  العامة  املالية  وانتظام 
املوازنات العامة واملوازنات امللحقة تباعا بعد 
توقف دام منذ سنة 2005، واملبارشة يف عملية 
التدقيق الجنايئ يف حسابات مرصف لبنان بعد 
طول عناء، واقرار قانون الرشاكة بني القطاعني 
اقتصادية  خطة  ووضع  والخاص  العام 
املؤمترات  متكاملة )McKINSEY(، وانعقاد 
والهبات  القروض  من  حزمة  القرار  الدولية 
التفاوض  ومواكبة  الحقا،  لبنان  عن  حجبت 
يختص  ما  يف  اما  الدويل.  النقد  صندوق  مع 
واالنتخابية  والقانونية  الدستورية  بالشؤون 
الحايل  الرئايس  العهد  وضع  فلقد  واالدارية، 
الدستور  لتطوير  متكامال  دستوريا  تعديال 

وسد ثغره، وانشاء مجلس شيوخ متهيدا اللغاء 
واقرار  املواطنة،  دولة  ركائز  وارساء  الطائفية 
اساس  النيابية عىل  لالنتخابات  قانون جديد 
مل  دستورية  اختصاصات  ومامرسة  النسبية، 
متارس يوما او مورست عرضا، كاالختصاصات 
و59  و57   )10 )فقرة   53 املواد  يف  الواردة 
و85 من الدستور، ومن ثم اجراء االنتخابات 
النيابية يف لبنان والول مرة يف دول االغرتاب 
يف  وذلك  الجديد،  النسبي  للقانون  وفقا 
استحقاقني يف مواعيدهام، مام راعى اىل حد 
بعيد صحة متثيل شتى فئات الشعب اللبناين 
واجياله عىل ما اىت يف وثيقة الوفاق الوطني، 
يف  والتعيينات  املناقالت  مختلف  واستكامل 
االدارة واملؤسسات العامة املدنية والعسكرية 
سنة  االخرية  )املرة  القضاء  ويف  واالمنية، 
االخرية  )املرة  الديبلومايس  والسلك   ،)2009
النواب  مجلس  من  والطلب   ،)2014 سنة 
تفسري املادة 95 من الدستور ليصار اىل بدء 
تطبيقها االمر الذي احجم املجلس عنه. اال انه 
يبقى ان االنجاز االهم يف الداخل املؤسسايت، 
عن  االصالح  وتحفيز  الفساد  مكافحة  هو 
الوطنية  االسرتاتيجية  الخطة  وضع  طريق 
"اتفاقية  وتنفيذ  واقرارها،  الفساد  ملكافحة 
باطالق  الفساد"  ملكافحة  املتحدة  االمم 

مشاريع القوانني الواردة فيها، واقرار القانون 
املتعلق بحق الوصول اىل املعلومات وتحريك 
لتطال  العدل  وزير  من  العامة  الدعاوى 
مختلف قطاعات الدولة من دون استثناء يف 
اطار رصد الفساد ومعاقبة املرتكبني، فضال عن 
قطاع  الشفافية يف  اتفاقية  اقرار  العمل عىل 
البرتول، ولبنان اول دولة توقع هذه االتفاقية 
قبل االستدراج، وقوانني اخرى تصب يف خانة 
واملحاسبة  واملساءلة  واالصالح  الشفافية 
اعادة  النواب  مجلس  من  الطلب  واخرها 
النظر يف تعديل قانون الرسية املرصفية وسواه 

من النصوص مبا يخدم االهداف املذكورة.

■ هل كان يف امكان الرئيس عون انجاز االكرث؟
انجاز  العامد عون  الرئيس  امكان  كان يف   □

الوزير السابق املستشار الرئايس سليم جريصايت.

االستهداف مستمر 
حتى آخر يوم من الوالية 

الدستورية الرئاسية

الملف
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كل اعتبار، فمن بقي عىل االمانة ساهم يف 
مكتملة، ومن  بصورة غري  وان  الهداة،  ارساء 

حجب الوزنات، ذىك نار الخالف.

■ كيف تصف عالقة الرئيس عون مع االفرقاء 
السياسيني؟

معروف  مام هو  شابها  ما  شابها  تلك  ان   □
حيث مل يعد الشعب يسأل عن الخرب، وال يزال 
الرئيس يظن خريا رغم انه سمع ما سمعناه 
من ان مثة من لن يدعه يحكم منذ اليوم االول 
الذي ادى فيه قسمه الدستوري، ورغم جحود 
االخرين وتنكرهم للكرامة الوطنية والرشاكة 
الدستورية يف حني كان الرئيس االحرص عليهام 
من سواه. ان مضبطة االتهام االخرية يف ذكرى 
تغييب االمام الصدر، امام االعتدال والعيش 
املشرتك، والتخيل عن الرشاكة الدستورية التي 
نادى بها الرئيس املكلف ازاء التكليف االول 
آخر  حتى  مستمر  االستهداف  ان  يدالن  امنا 
يوم من الوالية الدستورية الرئاسية، ذلك ان 
الرئيس  هو شخص  امنا  الحقيقي  املستهدف 
الرافدة لقوته ونهجه يف آن،  الوطنية  وبيئته 
الطوائفية  السلطوية  البيئة  ان  عن  فضال 
واملتاجرة باملذاهب ال تتقبل الرئيس الخارج 
ان مفهوم  الوطن.  اىل رحاب  بيئته  قويا من 

خطري،  بتقاطع  ورشهه  رشه  متأبطا  زال  وما 
بني  ومظاهره،  معامله  وتنكشف  انكشفت 

السلطة واملال الحرام.

■ ماذا عن عالقات لبنان مع الدول الشقيقة 
والصديقة يف عهد الرئيس عون، وملاذا مل تكن 

تفاعلية بل كانت عادية جدا؟
□ ان العالقات بني الدول، سواء كانت شقيقة او 
صديقة، تحكمها املصالح كام هو معلوم، اال انه 
يبقى ان تطوير اي عالقة او انحسارها امنا يأخذان 
الواعي والحكيم،  يف االعتبار، يف نظر املسؤول 
عىل  والحتمية  املؤجلة  او  املبارشة  التداعيات 
االستقرار العام واللحمة الوطنية. مل نقرأ جيدا 
ومل يقرأ سائر املسؤولني، او معظمهم، خطاب 
العامد عون يف جامعة دمشق بدعوة  الرئيس 

من سوريا يف ترشين االول 2008.

■ ما هي القواعد التي ارساها العهد وتعترب 
ركيزة اساسية وخارطة طريق للعهد املقبل؟

االحوال  عصت  مهام  واملساءلة  الشفافية   □
السلم  عىل  والسهر  واملامرسات  والظروف 
بني  االستقواء  اساليب  عن  والتخيل  االهيل، 
متالزمان،  واالمن  والخبز  الوطن،  يف  الرشكاء 
وعىل املسؤول ان يسعى اليهام معا يك يطيب 

العيش بكرامة وسالم يف وطن االرز.

تصف  مباذا  توصيف،  رئايس  عهد  لكل   ■
تجربة الرئيس عون يف سدة الرئاسة االوىل؟

وصلب،  ماهر  سفينة  ربان  مع  عاصفة،   □
اشارة  اىل  وينظر  العاتيات  االمواج  يجبه 
من  تسعفه  متوج  ال  منارة  من  خجول  ضوء 
يف  االنشاء  ان  الخالصة،  يف  الكبري.  االرتطام 
معرض الواقع ال يفي بالغرض. اردناها وقائ 
ع برسم الشعب ويف هذه املجلة التي ترشف 
عليها مديرية امنية يليق بها لواؤها العارف 
والعامل ببواطن االمور واالنجازات واالخفاقات 
واسبابها، حتى ان خرج من موجب تحفظه 
واكرث  قلناه  ما  قال  االمني  موقعه  بحكم 
والعهد  القرص  سيد  مكنونات  عن  وافصح 
عىل مشارف نهاية الوالية، فاالنصاف حق يف 

معرض التضحية والوفاء.

كلمة "اصالح مؤسساتي 
وبنيوي" كان لها وقع 

االنفجار النووي

من  وهي  الوطنية،  للسيادة  عون  الرئيس 
التي  الصخرة  انها  ومسريته،  تنشئته  افرازات 
وان  واملكائد،  املؤامرات  كل  عليها  تتحطم 
السيادة تلك امنا هي امتداد للرشعية الدولية 
التي يجب مراعاتها بقدر توافقها او تناغمها 

او تآلفها مع املصلحة اللبنانية العليا.

■ كيف تصف عالقة الرئيس عون مع رؤساء 
مجلس  رئيس  السيام  الدستورية  املؤسسات 
الذين  الحكومات  ورؤساء  بري  نبيه  النواب 

تعاقبوا يف عهده؟
□ يقول البعض "الكيمياء املفقودة"، ونقول 
عن ان كلمة "اصالح مؤسسايت وبنيوي" كان 
لها وقع االنفجار النووي عىل من امسك بزمام 
خلت  لعهود  شعبه  ورقبة  لبنان  يف  االمور 
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تنتهي والية رئيس الجمهورية ميشال عون يف نهاية ترشين االول الحايل، وقد مرت بازمات سياسية واقتصادية ومالية وامنية. 
كاملة  عاملة  وليس حكومات  اعامل  العهد يف ظل حكومات ترصيف  انقضتا من عمر  اكرث من سنتني  ان  فيها  البارز  لكن 

الصالحيات، مام ترك تأثريات خطرية عىل انتاجية الدولة بكل مؤسساتها، وعىل صورة الحكم والنظام السيايس 

4 حكومات في عهد الرئيس عون
أكثر من سنتني ضاعتا في التكليف والخالفات

تشكلت اربع حكومات يف عهد الرئيس ميشال 
حكومة  الحريري،  سعد  للرئيس  اثنتان  عون، 
نجيب  للرئيس  ورابعة  دياب،  حسان  للرئيس 
ميقايت، لكنها استقالت وبقيت ترصف االعامل 
حتى نهاية ايلول املايض. بني هذه الحكومات، 
الدكتور  املانيا  يف  لبنان  سفري  تكليف  جرى 
الحريري  الرئيس  تكليف  ثم  اديب،  مصطفى 

قبل اعتذارهام.
عهد  يف  االوىل  الحريري  الرئيس  حكومة   •
ترشين   3 يف  بتشكيلها  كلف  عون:  الرئيس 
كانون   18 واعلن عن والدتها يف  الثاين 2016، 
االول 2016، بعد 46 يوما من ترصيف اعامل 
الحكومة التي قبلها، لكنه اعلن يوم 4 ترشين 
يف  الحكومة  رئاسة  من  استقالته   2017 الثاين 
خطاب من العاصمة السعودية الرياض. تحدث 

الحريري يف خطابه عن االسباب التي دفعته اىل 
داخل  دولة  بوجود  يشعر  انه  قائال  االستقالة، 
الدولة، وان ايران تسيطر عىل املنطقة ولديها 
رغبة جامحة يف تدمري العامل العريب. كام اعرب 

عن خشيته من تعرضه لالغتيال.
• حكومة الرئيس الحريري الثانية يف هذا العهد: 
خمسة  بعد   ،2018 ايار   24 يف  بتأليفها  كلف 
وترصيف  الرياض  من  استقالته  من  اشهر 
االعامل. احتاج اىل 253 يوما لتشكيلها وابرصت 
استقالت  ثم   ،2019 الثاين  كانون   31 النور يف 
يوما من   بعد 13  االول 2019،  يف 29 ترشين 
حراك 17 ترشين االول 2019، وبقيت  نحو 75 

يوما وهي ترصف االعامل.
يف  االطول  كانت  دياب:  الرئيس  حكومة   -
لتحل  يوما،   366 مدى  عىل  االعامل  ترصيف 

منذ  اللبنانية  الحكومات  تاريخ  يف  بالصدارة 
كانون   19 يف  تكليفه  جرى  بعدما  االستقالل، 
االول 2019، واستغرقت فرتة التشكيل 34 يوما، 
الثاين  كانون   21 يف  والدتها  عن  اعلن  ان  اىل 
يوم،   200 بعد  استقالت  ان  لبثت  وما   ،2020
يف 10 آب 2020 اثر كارثة انفجار مرفأ بريوت.

 31 السفري مصطفى اديب يف  • جرى تكليف 
بعد  اعتذر  لكنه  الحكومة،  اب 2020 تشكيل 

27 يوما يف 26 ايلول 2020.
االول  22 ترشين  الحريري يف  الرئيس  • كلف 
بعد  يعتذر  ان  قبل  الحكومة،  تشكيل   2020
267 يوما، يف 15 متوز 2021، وبقيت حكومته 

ترصف االعامل قرابة عرشة ايام.
تشكيل  من  متكن  ميقايت:  الرئيس  حكومة   •
الحكومة الجديدة خالل 47 يوما من تكليفه يف 

26 متوز 2021، وتم االعالن عن والدتها يف 10 
بعد  اصبحت مستقيلة دستوريا  ايلول 2021. 

االنتخابات النيابية يف 24 ايار 2022.
وزيرين  استقالة  الحكومات، متت  خالل هذه 
للخارجية هام رشبل وهبه وناصيف حتي من 
االعالم  وزير  واستقالة  دياب،  الرئيس  حكومة 
ميقايت،  الرئيس  حكومة  من  قرداحي  جورج 
وقضايا  مواضيع  مبواقف حول  تتعلق  السباب 
الخطورة،  بالغة  احداث  طرأت  ثم  خارجية. 
كانفجار مرفأ بريوت واندالع حراك 17 ترشين 
االول 2019، واالزمة النقدية وانعدام السيولة 
الكافية يف املرصف املركزي واملصارف الخاصة، 
اىل  بالنسبة  الدوالر  سعر  ارتفاع  اىل  ادى  مام 
ازمة  وتفاقمت  مسبوق،  غري  بشكل  اللرية 
الفيول  القدرة عىل رشاء  نتيجة عدم  الكهرباء 
لزوم تشغيل معامل الكهرباء، هذا عدا تفاقم 
مع  والصحية  والتعليمية  املعيشية  االزمات 

تفيش وباء كورونا.
مرت ست سنوات من عهد الرئيس عون، منها 
577 يوما حكومات ترصف االعامل، و294 يوما 
املجموع  وبلغ  والحريري،  اديب  اعتذار  قبل 
كاملة  عاملة  حكومات  بال  تقريبا  يوما   871
الصالحية، اي سنتان و4 اشهر من عمر العهد 

كان  التي  االنجازات  من  الكثري  عطلت  اذ 
والوقت  الفرص  تضييع  لوال  تتحقق،  ان  ميكن 
يف مناكفات وخالفات التشكيل، نتيجة االرصار 
عىل  الحقائب  توزيع  يف  املحاصصة  عىل 
عىل  والخالف  السياسية،  والقوى  الطوائف 
بحقائب  االطراف  بعض  لجهة متسك  توزيعها 
معينة ال تنازل عنها، وبخاصة الحقائب املسامة 
سيادية وخدماتية، وبسبب هاجس حصول اي 
طرف سيايس او مجموعة سياسية مؤتلفة عىل 
هاجس  يعني  مبا  الضامن،  الثلث  يسمى  ما 
كبري  سيايس  خالف  اول  عند  الحكومة  تطيري 
يف  وحصل  سبق  كام  اسرتاتيجية،  قضية  عىل 

عهود اخرى.
كانت الحكومات تتشكل نتيجة تسويات حبية 
وتفاهامت بني معظم االطراف السياسيني، تقوم 
عىل اسس معينة. ثم تستقيل بعد املس بأحد 
هذه االسس، وهي كانت متنوعة االسباب، بني 
خالفات عىل تعيينات او عىل خطط ومشاريع 
اقتصادية ومالية واجرائية، او عىل مواقف من 
قضايا اقليمية ودولية مهمة او بسبب تدخالت 
التسويات  هذه  ان  مبعنى  ضاغطة.  اقليمية 
كانت هشة، كونها مل تقم عىل برامج ومشاريع 
وعليها  ملزمة  تنفيذ  ومواقيت  خطط  لها 

بال حكومات. بالتايل، ساد شبه شلل يف العمل 
تقييد  نتيجة  واالداري  واالجرايئ  الحكومي 
حكومات ترصيف االعامل يف املجاالت الضيقة 
الدستور، مام طرح اشكالية عدم  جدا حسب 
الحكومة  لتشكيل  دستوريا  مهلة الزمة  وجود 
امللزمة  الوزاري  البيان  انجاز  مبهلة  اسوة 
به  طالبت  ما  وهو  شهر،  خالل  دستوريا 
لكن  السياسية،  والقوى  النيابية  الكتل  بعض 
تحت  الطائفية  بالحسابات  اصطدم  املطلب 
اعترب  الحكومة، حيث  عنوان صالحيات رئيس 
الرئيس  يقيد  انه  املطلب  لهذا  املعارضون 

املكلف ويفرض عليه ما قد ال يقبله.
دون  من  مضت  التي  الطويلة  واالشهر  االيام 
للعهد،  نكسات  مثابة  كانت  فاعلة،  حكومات 

افتعال ازمة الصالحيات كان 
اساس الخالفات بني رئيسي 

الجمهورية والحكومة

غاصب مختار
jornalist.70@gmail.com

الملف
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كالفطر،  تتوالد  االعرتاضات  كانت  بل  اجامع، 
وكانت الحسابات السياسية الحزبية والطائفية 
االمثلة  العامة.  املصلحة  عىل  تطغى  الضيقة 
كثرية ال مجال لحرصها، السيام الخالفات حول 
ازمات صالحيات رئييس الجمهورية والحكومة 
الكثريين  برأي  وهو  حكومة  اي  تشكيل  يف 
خالف مفتعل يهدف اىل مامرسة ضغط سيايس، 
وحول مشاريع االصالحات االقتصادية البنيوية، 
الكهرباء،  والعسكرية،  االدارية  والتعيينات 
يف  املرشقي"  و"الخيار  السوريني،  والنازحني 
اىل  وصوال  والخدماتية،  التنموية  املشاريع 
اختالف وجهات النظر حول رشوط املفاوضات 
استقاللية  وقوانني  الدويل،  النقد  صندوق  مع 
هيكلة  واعادة  كونرتول،  والكابيتال  القضاء 

املصارف والرسية املرصفية وسواها.
الجمهورية  رئييس  بني  العالقات  كانت  عادة، 
االراء  تباين  لكن  ممتازة،  تبدأ  والحكومة 
واالدارية  السياسية  االمور  حول  واملواقف 
او  الدستورية  واالستحقاقات  واالجرائية 
املتواجهة،  السياسية  والتكتالت  االقتصادية، 
عمر  من  قليلة  اشهر  خالل  متوترة  يجعلها 
هذا  بني  الوزراء  مجلس  فينقسم  الحكومة، 
الفريق وذاك، وتتعطل دورة االنتاج يف مجلس 
الوزراء، بدليل تأجيل البت يف كثري من املشاريع 

املهمة ورميها من حكومة اىل اخرى.
رغم ذلك، انجزت الحكومات العديد من القضايا 
والتضامن.  بالتكافل  عون،  الرئيس  عهد  خالل 
لعل ابرز االنجازات، اجراء االنتخابات النيابية 
عىل  االعرتاضات  رغم  الدستوري  وقتها  يف 
قانون االنتخاب، ووضع عناوين خطط التعايف 
تفاصيلها،  حول  الخالفات  رغم  االقتصادي 
النقد  صندوق  مع  مبديئ"  "اتفاق  وتوقيع 
يف  الجنايئ  التدقيق  عمليات  وبدء  الدويل، 
حسابات مرصف لبنان املركزي متهيدا للتدقيق 
ووضع  اخرى،  رسمية  ومؤسسات  ادارات  يف 
التفاوض،  سكة  عىل  البحرية  الحدود  ترسيم 
ووضع مرشوع قانون استقاللية القضاء واحالته 
الحكومة،  تعديله يف  بعد  النيايب  املجلس  عىل 
للفقراء  االجتامعي  االمان  مشاريع  وبعض 

وتقديم  املوظفني  رواتب  وزيادة  واملعوزين، 
بعض املنح االجتامعية املعيشية لهم. 

بنية  ان  العهد،  احداث  حصيلة  من  يستنتج 
لالهتزاز  قابلة  لبنان  يف  السيايس  النظام 
الشديد ان مل نقل لالنهيار، ما استتبع حصول 
حتى   2019 العام  منذ  الشعبية  االنتفاضات 
االن بسبب عدم االستقرار السيايس الذي ادى 
اىل انهيار اقتصادي نتيجة الخيارات االقتصادية 
واملالية الخاطئة عىل مدى 40 سنة والتي اقر 
بها معظم الخرباء االقتصاديني خالل السنوات 
القوى  عىل  يفرض  االمر  هذا  املاضية.  الثالث 
السياسية اجراء مراجعة شاملة لكل االداء ولكل 
الخيارات، وحتى مراجعة اسباب انتكاسة نظام 
الطائف ودستوره، الذي مل يطبق كام يجب، ومل 
تطبق بعض بنوده االساسية التي تكفل تطوير 
النظام ونقله من الوالءات الطائفية واملذهبية 
واملناطقية والسياسية العمياء، اىل النظام املدين 
االنتطام  يحقق  والذي  عدالة،  واالكرث  االوسع 
تكافؤ  ويحقق  الدولة،  مرافق  كل  يف  العام 
الفرص والتكافل االجتامعي بني كل املواطنني، 
ومكافحة  واملحاسبة  املساءلة  ايضا  ويحقق 
الفساد املسترشي يف كل مفاصل الدولة وبعض 
يف  الدميوقراطية  عامد  وهي  املجتمع،  نواحي 

اي نظام. 

هواجس الثلث الضامن 
والتعطيل الزمتا حكومات 

عهد الرئيس عون
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تولت اللجنة الوزارية املكلفة ملف عودة النازحني السوريني، االتصاالت باملنظامت الدولية املعنية وبسفراء الدول املانحة، 
بهدف رشح موقف لبنان العادة النازحني عودة طوعية اىل مناطقهم، وقدمت كل الوثائق واملعلومات حول املوضوع. كام 
طلبت من مفوضية شؤون الالجئني الدولية تزويدها ما لديها من معطيات وتطبيق القوانني الدولية الخاصة بتسهيل اعادتهم 

ومساعدتهم يف بلدهم

وزير الخارجّية: طلبنا معرفة 
ما تقوم به مفوضّية الالجئني

خالل عملها، اجرى رئيس اللجنة واعضاؤها 
العديد من اللقاءات واالتصاالت مع ممثيل 
املنظامت الدولية واملحلية املعنية مبوضوع 
من  الرسمي  لبنان  موقف  البالغها  النزوح 
االجامع  فيها  الجديد  كان  العودة.  موضوع 
الرسمي عىل املوقف املوحد وعىل الطريقة 
من  العودة  ملف  معالجة  ملقاربة  الواحدة 
الجهات  مع  والتنسيق  التواصل  قطع  دون 
مع  موقفها  يختلف  التي  املعنية،  الدولية 
لجهة  وبخاصة  اللبنانية،  الدولة  موقف 
اعباء  تحمل  عىل  لبنان  قدرة  عدم  رشح 
الجديد  كان  كام  تحمل.   مام  اكرث  النزوح 
قرار تطبيق القوانني اللبنانية والدولية يف ما 
يتعلق باللجوء والنزوح والعاملة والتسجيل 
االمنية  القضايا  الالجئني، ويف  لدى مفوضية 
اجنبي  كل  ترحيل  عىل  قوانينها  تنص  التي 
بلده،  اىل  محكوميته  وينهي  سجنه  يتم 
وزيادة زخم التنسيق مع السلطات السورية 
من اجل تسهيل العودة وترسيعها، وترتيب 
وكل  واالدارية  اللوجستية  االجراءات 
مستلزمات العودة الطوعية الكرمية واالمنة. 
اللجنة من اتصاالت  عطفا عىل ما تقوم به 
الحكومة نجيب ميقايت  دولية، كلف رئيس 
الذي يرتأس اللجنة املدير العام لالمن العام 
مع  امللف  متابعة  ابراهيم،  عباس  اللواء 
الجهات السورية، وتحضري االجراءات لعودة 
مئات العائالت التي ابدت رغبتها يف العودة 
ما  عىل  ارتكازا  مهمته  بارش  وقد  الطوعية، 
عودة  اىل  افضت  تدابري  من  به  وقام  سبق 

نحو 400 الف نازح سوري اىل بلدهم.
واملغرتبني  الخارجية  وزير  من  طلب  كام 
عبدالله بوحبيب، ووزير الشؤون االجتامعية 

وهل من تعهدات بتقديم مزيد من الدعم؟
لشؤون  السامية  املفوضية  وثيقة  تنص   □
الالجئني عىل ان مسؤولياتها تقيض بتثقيف 
النازحني او الالجئني لحضهم عىل العودة اىل 
وتحسني  العودة  عىل  ومساعدتهم  بالدهم 
تشكيل  طلبنا  نحن  بلدهم.  يف  الظروف 
والبلد  املفوضية  بني  ثالثية  مشرتكة  لجان 
للبحث  للنازحني،  االصيل  والبلد  املضيف 
العودة. كل هذا االمور ال تقوم  يف تسهيل 
بها املفوضية، لكن ال بد من البدء بتطبيقها 
مبا يخدم مبادىء املنظمة. من االمور التي 
ان  يريد  اللبناين  الشعب  ان  لبنان،  طلبها 
وفق  السامية  املفوضية  به  تقوم  مبا  يعلم 
الكرتوين  موقع  خالل  ومن  الشفافية،  مبدأ 
االجتامعية  الشؤون  وزارة  ويف  لديها، 
عربه  وتنرش  بامللف،  ايضا  معنية  كونها 
ستقوم  وما  به  تقوم  وما  به  قامت  ما  كل 
وكل  اللبناين  الشعب  ليعرف  مستقبال،  به 
الناس ماذا يجري واين تذهب االموال. كل 
التعاون مع غالبية  هذا هو بداية لتحقيق 
يف  وحدة  انشأنا  وقد  الدولية.  املنظامت 
وزارة الخارجية للتنسيق مع كل املنظامت 
وحدة  انشاء  الدولة  تقر  ان  اىل  الدولية، 
اخرى او وزارة جديدة، للتخطيط والتعاون 

الدويل االقتصادي.

اىل  ميقايت  الرئيس  رسالة  وصلت  هل   ■
غوترييس وهل تلقيتم الرد؟

فوري  رد  يصلنا  مل  لكن  وصلت  الرسالة   □
ورسيع بسبب انهامك املسوؤلني باجتامعات 
الرئيس  املتحدة، لكن  العام لالمم  الجمعية 
ويفرتض  الدوليني  املسؤولني  التقى  ميقايت 
املهم  الجواب؟  عىل  حصل  قد  يكون  ان 
تؤسس  عمل  آلية  وضعنا  اننا  املوضوع  يف 
فكل  جديد.  طريق  يف  وبدأنا  لحوارات، 
وزارة،  نفسها  تعترب  ومحلية  دولية  منظمة 
دولة  نفسه  يعتقد  الدول  ممثيل  وبعض 
االخرى  الدول  يف  بينام  هواه،  عىل  يترصف 
ال ميكن القيام بأي تحرك اال بإذن من وزارة 
الخارجية او وزارة التخطيط، بينام يف لبنان 
البعض "فاتح عىل حسابه". اذن، ما نقوم به 

هو محاولة لبدء تنظيم االمور.

الرئيس  اثار  كذلك  الصدد.  املتحدة يف هذا 
ميقايت موضوع النزوح السوري خالل لقائه 
يف  بلينكن  انطوين  االمريكية  الخارجية  وزير 

حضور الوزير بوحبيب.
العام لالمم املتحدة الذي  التقى االمني  كام 
متويل  مبوضوع  االهتامم  بابداء  اكتفى 
من  الفسطينيني،  لالجئني  االونروا  منظمة 

دون ذكر موضوع النازحني السوريني.
لبنان  كلمة  يف  ميقايت  الرئيس  اعلن  كذلك، 
املتحدة،  لالمم  العامة  الجمعية  منرب  من 
"ان ازمة النزوح باتت اكرب من طاقة لبنان 
عىل التحمل. ويهمنا كذلك التأكيد عىل ان 
اللبنانيني،  جميع  وتوافق  اللبناين  الدستور 
اراضيه،  عىل  توطني  او  دمج  اي  مينعان 
الوحيد هو يف  الواقعي  املستدام  الحل  وان 
تحقيق العودة االمنة والكرمية اىل سوريا يف 
العمل  يبدأ  ان  ينبغي  سياق خارطة طريق 
عليها يف ارسع وقت بتعاون االطراف كافة، 
للدولة  نوعية  اضافية  مساعدات  وتوفري 
التحتية  وبناها  اداراتها  ومختلف  اللبنانية 
للنازحني  التي تنوء تحت عبء تدفق كبري 

منذ اكرث من عرش سنوات".
اعادة  يف  اللجنة  عمل  يعيق  الذي  ما  لكن 
اتخذتها  التي  االجراءات  رغم  النازحني 
مع  بها  قامت  التي  الواسعة  واالتصاالت 
عناوين  هي  ما  املعنية؟  الدولية  الجهات 
خطة العودة وهل هي فعال قابلة للتطبيق؟ 
ما هي االجراءات والسبل لتنفيذها رسيعا، 
اىل  اللبنانية  الرسالة  توجيه  نتائج  هي  وما 

االمني العام غوترييس؟
اللجنة،  عمل  عن  وسواها  االسئلة  هذه 
الخارجية  وزير  اىل  العام"  "االمن  حملتها 

عبد الله بوحبيب قبيل سفره اىل نيويورك، 
االتصاالت  سفره  خالل  معه  وتابعت 
املتحدة،  االمم  يف  اجراها  التي  واللقاءات 
بعض  فيه  كشف  الذي  الحوار  هذا  وكان 
من  بوحبيب  واكد  املعلنة.  غري  الخطوات 
لبنان  طرحه  ملا  تفهام  هناك  ان  نيويورك 
مسألة  السيام  واوضاعه،  ظروفه  حيال 
النازحني السوريني وترسيم الحدود ومشاكل 

الطاقة والكهرباء.

الوزارية  اللجنة  مساعي  نتائج  هي  ما   ■
العادة النازحني مع املجتمع الدويل والدول 

املانحة؟
تطوير  عىل  عازمون  الحكومة  يف  نحن   □
لشؤون  السامية  املفوضية  مع  التعاون 
بني  العالقة  لجهة  الدويل  واملجتمع  الالجئني 
للنازحني، كام هي  املضيفة  املفوضية والدول 
الحال يف دول الجوار لوضع االمور عىل السكة 
الصحيحة. نحن نحرتم مبادىء هذه الجهات 
الدولية وتوصياتها لجهة الرتكيز عىل الشفافية 
والحوكمة، وهذا ما تطلبه باستمرار املنظامت 

التي تتعامل معها. لذلك،  الدول  الدولية من 
من  طلبنا  بشفافية،  الترصف  باب  ومن 
املنظامت الدولية ان نعرف كيف تنفق االموال 
التي ترصفها يف لبنان وهذا حق لنا، كم سوف 
يذهب منها اىل النازحني واملجتمعات اللبنانية 
لذلك  للرواتب.  سيرصف  وكم  لهم،  املضيفة 
نريد ان تقوم رشكة محاسبة دولية بالتدقيق 
يف كل ما تم انفاقه يف لبنان منذ بداية االزمة 

عام 2011 وحتى اآلن.

يزال  ال  او  الدويل  املوقف  تغري  هل    ■
السيايس قبل ذلك؟  بالحل  متمسكا مبوقفه 

غاصب مختار

مقابلة
jornalist.70@gmail.com

طلبنا تشكيل لجان ثالثية 
بني املفوضية ولبنان 

وسوريا لتسهيل العودة

وزير الخارجية واملغرتبني عبدالله بوحبيب.

الدكتور هكتور حجار، عقد اجتامع مع ممثل 
املتحدة  لالمم  السامية  املفوضية  مكتب 
لشؤون الالجئني يف لبنان )UNHCR( ايايك 
ايتو )بعد انقطاع طويل بني الطرفني(، لبحث 

تطوير التعاون يف مسألة النزوح السوري.
"توافق  الخارجية  وزارة  معلومات  وفق 
بني  التنسيق  تفعيل  اهمية  عىل  الجانبان 
يحقق  مبا  اللبنانية  والسلطات  املفوضية 
الحجر  وهام  الرشيدة،  والحوكمة  الشفافية 
الدولية  املنظامت  عمل  مبادئ  يف  االساس 
واالقليمية، عىل ان تعقد اجتامعات الحقة 
بغية وضع خطوات عملية وملموسة موضع 

التنفيذ".
مطولة  برسالة  عملها  اللجنة  وتوجت 
االمني  اىل  ميقايت  الرئيس  وجهها  ومفصلة 
غوترييس،  انطونيو  املتحدة  لالمم  العام 
قبيل توجهه اىل نيويورك للمشاركة يف اعامل 
الجمعية العامة لالمم املتحدة، شارحا تلكؤ 
املجتمع الدويل يف دعم لبنان ملواجهة ازمة 
لتخفيف  معه  التضامن  اىل  داعيا  النازحني، 

انعكاساتها املدمرة عىل االقتصاد والكيان.
مشاركته  خالل  ميقايت  الرئيس  التقى  وقد 
املتحدة  لالمم  العامة  الجمعية  اعامل  يف 
يف نيويورك، املفوض السامي لالمم املتحدة 
حضور  يف  غراندي  فيليبو  الالجئني  لشؤون 
ومندوبة  بوحبيب  عبدالله  الخارجية  وزير 
السفرية  املتحدة  االمم  لدى  الدامئة  لبنان 
بحث  اللقاء  خالل  يف  وتم  مدليل.  امال 
موضوع العالقة بني لبنان واملفوضية العليا 
لشؤون الالجئني السيام يف ما يتعلق مبوضوع 
التي  الرسالة  ومضمون  السوريني،  النازحني 
وجهها رئيس الحكومة اىل االمني العام لالمم 
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■ بعد تكليف اللواء ابراهيم امللف والتنسيق 
مع السلطات السورية، هل ترتقبون خطوات 

رسيعة وجديدة عىل طريق العودة؟ 
□ طبعا، اللواء ابراهيم تسلم امللف والحوار 
مع السلطات السورية لتأمني العودة الطوعية، 
عقد  الالجئني  مفوضية  من  نطلب  نحن  لذا 
وسوريا،  لبنان  وبني  بينها  ثالثية  اجتامعات 
اللواء  وترسيعها.  النازحني  عودة  لتسهيل 
ونحن  التنفيذية،  بالخطوات  يقوم  ابراهيم 
الحصول  الالجئني  مفوضية  من  ايضا  طلبنا 
بني  يتنقلون  الذين  السوريني  اسامء  عىل 
لبنان وسوريا، لكنها ال تعطينا اسامء النازحني 
وادوية  مساعدات  يتقاضون  الذين  املسجلني 
منها، النها تعترب نفسها ذات سيادة، وهذا امر 
غري مقبول. فاذا حصلنا عىل االسامء، سيتوىل 
يذهب  اسم  كل  شطب  العام  االمن  عندها 
املفوضية  ان  التذكري،  املفيد  من  سوريا.  اىل 
الف   850 نحو    2015 العام  حتى  سجلت 
نازح، وطلب لبنان منها وقتها وقف التسجيل 
اوقفت  ان  اال  منها  كان  فام  النزوح،  لوقف 
بطاقات  املعلومات، واستحدثت  لبنان  تزويد 
املفوضية  تسجلهم  الذين  للسوريني  جديدة 

من دون اذن الدولة اللبنانية. 

■ هل خطة العودة قابلة للتطبيق فعال، وكم 
تحتاج من الوقت؟

اعلم  بها وال  الية عمل نسري  □ نحن وضعنا 
كم يستغرق تطبيقها من وقت، لكن يقال ان 
رحلة االلف ميل تبدأ بخطوة، وهي الخطوة 

االوىل التي بدأناها من ضمن رحلة طويلة.

هذه  مع  املعنية  الدول  تجاوب  مدى  ما   ■
االلية؟

□ االوروبيون يعتربون انفسهم انهم املعنيون 
عىل  النازحني  هجرة  ألن  باملوضوع  االول 
اقل،  بنسبة  معنيون  االمريكيون  ابوابهم. 
يف  للبحث  دوما  يجتمعون  واالوروبيون 

املوضوع. ما وصلني من معلومات انهم بدأوا 
بني  االراء  انقسمت  وقد  يعيدون حساباتهم، 
ودول  لبنان  موقف  تؤيد  دول  هناك  دولهم. 
قليلة، لكن مهمة، ما زالت مرصة عىل موقفها. 
وقد استشعر االوروبيون اينام ذهبوا يف لبنان 
سياسيا  لبنانيا،  اجامعا  هناك  ان  وخارجه، 
وشعبيا شامال، عىل اعادة النازحني اىل بلدهم. 
لكن ويا لالسف، ملست من اتصااليت يف مؤمتر 
بروكسل االخري حول النازحني، ان بعض ممثيل 
الدول كان يعتقد ان موقف لبنان هو موقف 
املسيحيني "كأين انا فاتح دكانة عىل حسايب"، 
لكن موقفي كان منسقا مع رئاسة الجمهورية 
انه  التطورات  اظهرت  كام  الحكومة،  ورئاسة 
كل  بني  حوله  خالف  ال  جامع  لبناين  موقف 

اللبنانيني.  

خطته  لتنفيذ  مبفرده  لبنان  سيعمل  هل   ■
بغض النظر عن املوقف الدويل؟

االطراف،  كل  مع  للتعاون  يده  ميد  لبنان   □
النازحني،  ولديه موقف موحد حول موضوع 
لذلك لن نستبق االمور. لدينا الرغبة واالرادة 
تجاوب  ونرتقب  الجميع،  مع  للتعاون  والنية 

الطرف اآلخر ليبنى عىل اليشء مقتضاه.

وضعنا الية عمل 
تؤسس لحوارات وبدأنا في 

طريق جديد
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بدأت عملية اعادة النازحني السوريني اىل مناطقهم تدريجا الشهر املايض، بعدما جرى التوافق بني لبنان وسوريا عىل خطة 
العودة، بغض النظر عن موقف املجتمع الدويل الرافض عودتهم والذي ربطها بالحل السيايس لالزمة السورية، وذلك بعدما 

رفض لبنان اي حجج لتأجيل العودة، السيام بعدما اصبحت النسبة االكرب من مساحة سوريا آمنة

تحضيرات بني لبنان وسوريا إلعادة النازحني
وزير املهّجرين: أحلنا لوائح الراغبني في العودة

النازحني وضعت عىل نار حامية،  عودة 
املهجرين  وزير  ابلغ  السياق  هذا  ويف 
"االمن  اىل  الدين  رشف  عصام  الدكتور 
وايلول  آب  شهري  يف  تلقى  انه  العام" 
يف  املوجودين  بالسوريني  اسمية  لوائح 
يف  الراغبني  من  املختلفة،  لبنان  مناطق 
وغريها.  القلمون  مناطق  اىل  العودة 
باسامء  لوائح  الوزارة  "ستقدم   وقال: 
العامة  املديرية  اىل  العائالت  مئات 
وزارة  مع  بالتنسيق  لتقوم  العام  لالمن 
تنظيم  بغية  سوريا  يف  املحلية  االدارة 

قوافل العودة". 
الكرمية  االمنة  العودة  ترتيبات  جرت 
يف معزل عن املوقف الدويل ومبا يكفل 
االمنية  النواحي  من  لبنان  مصلحة 
والخدماتية،  واملعيشية  واالقتصادية 
الوزارية  اللجنة  اثارته  الذي  االمر  وهو 
برئاسة  النازحني  ملف  متابعة  املكلفة 
رئيس الحكومة نجيب ميقايت، وعضوية 
والدفاع  والداخلية  الخارجية  وزراء 
والعمل  والعدل  االجتامعية  والشؤون 
الدول  كل  مع  املهجرين،  وشؤون 
املعنية  الدولية  واملنظامت  املانحة 
عىل  باالرصار  والنزوح  اللجوء  مبواضيع 
النزوح  بني  التعاطي  فارق  مع  اعادتهم 
حالة  لكل  حيث  السيايس،  واللجوء 
املوقف  والدولية. وهو  املحلية  قوانينها 
الذي اكد عليه وزيرا الخارجية عبدالله 
هيكتور  االجتامعية  والشؤون  بوحبيب 
الخاص  االخري  بروكسل  مؤمتر  يف  حجار 

النازحني. بشؤون 
يف حوار مع "االمن العام"، اوضح وزير 
طبيعة  الدين  رشف  عصام  املهجرين 

ايواء  مركز   480 سوريا  جهزت   □
تتسع لـ 180 الف شخص. وهي ابدت 
جديدة  ايواء  مراكز  النشاء  استعدادا 
الكريم،  العيش  مستلزمات  كل  تحوي 
تحتية ومدارس ورصف صحي  بنى  من 
عن  صدر  كام  وطرقات،  وكهرباء 
عن  حتى  رئايس  عفو  السوري  الرئيس 
الدولة.  وجه  يف  السالح  حملوا  الذين 
كذلك صدر قرار باعادة موظفي الدولة 
وتحفيز عىل تأجيل الخدمة العسكرية، 
ووفرت وزارة الداخلية االوراق الثبوتية 
وثائق  وبخاصة  اوراقه  اضاع  ملن 
يف  السفارة  عرب  سوريا،  يف  الوالدة 
"تتبجح"  التي  املساعدات  اما  بريوت. 
بتقدميها،  الالجئني  شؤون  مفوضية 
تفاهم  وثيقة  و23  بروتوكول  فهناك 
يف  جرت  االتحادية  وروسيا  سوريا  بني 
غذائية  سلة  لتقديم  املايض،  حزيران 
توازي 5 مرات املساعدات التي تدفعها 
املفوضية، اضافة اىل املساهمة يف البنى 
دراسية  منح  وتقديم  للقرى  التحتية 
لرئيس  ابرزنا  وقد  مجانية.  جامعية 
االجتامع  اثناء  يف  ايتو  ايايك  املفوضية 
اصدرتها سوريا  التي  القوانني  كل  معه، 
والنازحني  السياسيني  الالجئني  حيال 
العاديني. لكن يحق لنا مبوجب القانون، 
املفوضية،  موقف  عن  النظر  وبغض 
اىل  يحتاجون  ال  الذين  النازحني  باعادة 
حامية دولية، وهذا موضوع نقرره نحن 
املفوضية  واجبات  من  فقط.  وسوريا 
مبوجب  الالجئني  لشؤون  السامية 
مذكرة التفاهم مع االمن العام اللبناين، 
نقل الالجئني السياسيني اىل دولة ثالثة. 
الالجئني  قانون  من   5 املادة  ان  كام 
تنص عىل انه "وفقا للمفوضية السامية 
مبوجب  للدول  يحق  الالجئني،  لشؤون 
الذين  االشخاص  طرد  الدويل  القانون 
حامية  اىل  بحاجة  ليسوا  انهم  يتبني 
دولية، وان من واجب بلدان االصل ان 
السيايس  الالجىء  اما  مواطنيها".  تسرتد 
الراغب يف العودة اىل سوريا، فال يتطلب 

السالح.  حمل  عدم  سوى  االمر  منه 

الجانب  مع  متت  التي  الخطوات 
السوري.

 
■ تقوم بعمل منفصل عن عمل اللجنة 
الوزارية املكلفة موضوع عودة النازحني 
الجانب  مع  املبارش  التواصل  عرب 
عملك  بني  تعارض  من  هل  السوري، 
هناك  ام  الوازرية  اللجنة  عمل  وبني 

تكامل؟
اللجنة  يف  عضو  املهجرين  وزارة   □
النازحني  العادة  تشكلت  التي  الوزارية 
اىل بالدهم بكرامة، مبوجب قرار مجلس 
نحن   .2021 ايلول   29 تاريخ  الوزراء 
الجهة االساسية التي فعّلت هذا امللف 
فطرح يف مجلس الوزراء يف شهري اذار 
ونيسان. وانا طرحت خطة مستقاة من 

شباط  شهر  يف  سوريا  اىل  زياريت  نتائج 
االدارة  وزير  من  كبريا  تجاوبا  وملسنا 
كام  مخلوف،  حسني  والبيئة  املحلية 
وتقدميات،  تسهيالت  هناك  ان  ملسنا 
اساسها،  عىل  العودة  خطة  بنيت 
شهر  يف  الوزراء  مجلس  اىل  وقدمتها 
نيسان، عىل ان تتم العودة وفق خطة 
شهريا  نازح  الف   15 مبعدل  تدريجية 
الخطة  لقيت  السنة.  يف  الفا   180 اي 
والحكومة  الجمهورية  رئييس  قبوال من 
اللذين حرضا الجلسة ومن كل الوزراء، 
مع  والتنسيق  املتابعة  تكليفي  وتم 
اللجنة  عمل  وتفعيل  السورية  الدولة 
النازحني.  اعادة  املكلفة  الوزارية 
نيسان  شهري  يف  اللجنة  اجتمعت 
والتوافق  الخطة  تعويم  وجرى  ومتوز، 
الوزراء.  مجلس  اعضاء  كل  من  عليها 
الجهات  اىل  بطلب  تقدمت  عليه،  بناء 
السورية لزيارة دمشق، وابلغت رئيس 
وحصلت  بالزيارة  والوزراء  الحكومة 
من  املواعيد  واخذنا  املوافقة،  عىل 
وزارة  سوريا  يف  املعنيتني  الوزارتني 
زرت  الداخلية.  ووزارة  املحلية  االدارة 
الرئيسني  وابلغت  عون  ميشال  الرئيس 
الوزراء  وكل  ميقايت  ونجيب  بري  نبيه 

ميقايت  الرئيس  وكان  الزيارة،  مبوعد 
معي  وتواصل  للموضوع  متحمسا 
التواصل،  قطع  فجأة  لكنه  باستمرار. 
الدول  من  عليه  ضغط  نتيجة  رمبا 
مفوضية  عىل  تضغط  التي  املانحة 
مسؤولية  اتحمل  وانا  الالجئني،  شؤون 
زرت  التكليف  مبوجب  لكنني  كالمي. 
التحضريات  بأن  وفوجئت  سوريا، 
والحامسة للعودة اكرب مام كنا نتوقع. 

لبنان  بني  العودة  ان خطة  ترى  ■ هل 
الرشوط  ظل  يف  للتطبيق  قابلة  وسوريا 
وكيف  العودة،  عىل  املفروضة  الدولية 
يخدم  مبا  الرشوط  هذه  تجاوز  ميكن 
يف  الراغبني  والنازحني  لبنان  مصلحة 

العودة؟

غاصب مختار

مقابلة
jornalist.70@gmail.com

واجب مفوضية
الالجئني نقل السياسيني 

الى دولة ثالثة

وزير املهجرين الدكتور عصام رشف الدين.

كّلف رئيس الحكومة نجيب ميقايت املدير 
ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام 
السوريني،  النازحني  اعادة  متابعة موضوع 
يف  وجاء  مؤخراً.  اصدره  قرار  مبوجب 
لالمن  العام  املدير  السيد  "يكلف  القرار: 
اعادة  متابعة  ابراهيم  عباس  اللواء  العام 
اآلمنة  العودة  وتأمني  السوريني  النازحني 
والطوعية لهم، والتواصل يف هذا الخصوص 
واالستعانة  املعنية،  السورية  الجهات  مع 
العامة  االدارات  من  مناسبا  يراه  مبن 
واملؤسسات العامة وهيئات املجتمع املدين 

يف سبيل انفاذ املهمة املطلوبة منها".

تكليف اللواء إبراهيم رسميًا
التواصل مع سوريا
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لهم  مكان  ال  بأن  نصحناهم  نحن 
انه يجري حاليا يف  اال يف دولتهم، ذلك 
السوري  السيايس  الالجىء  نقل  اوروبا 
االوكراين  الالجىء  واستقبال  افريقيا  اىل 
مكانه. لذلك، انا مل ارضخ للضغط كذلك 
واين  اقول  ما  اعي  انا  ميقايت.  الرئيس 
اقوله واتحمل مسؤولية كالمي، وانا حر 
فوق  بالدي  مصلحة  ووضعت  الضمري 

االخرين. مصلحة 

الرسيعة  الخطوات  ابرز  هي  ما   ■
االستعدادت  وهل  للتنفيذ؟  القابلة 
كافية لها من الجانبني اللبناين والسوري؟

□ تلقينا يف مطلع ايلول 5 لوائح اسمية 
الغريب  القلمون  منطقة  من  لسوريني 
اللبناين.  العام  االمن  اىل  وارسلناها 
ابراهيم  عباس  اللواء  حرضة  تسلمها 
السورية  الدولة  مع  بالتنسيق  وقام 
لبنان  يف  مركزا   17 بفتح  قرارا  واتخذ 
الكثريين  العودة، ألن هناك  للراغبني يف 
اىل  العودة ويحتاجون  يبكون ويريدون 
نحن  الصحيح.  الطريق  عىل  يدلهم  من 
لالمن  العام  باملديرية  ونعتز  نفتخر 
يتابع  الذي  وبالطاقم  ومبديرها  العام 
الوزارة منسقيات يف  لدينا يف  املوضوع. 
وطرابلس،  عكار  السيام  املناطق  معظم 
تنسق مع االمن العام، وطلبنا فتح مركز 
نازح  الف   60 يوجد  حيث  عرسال  يف 

بالعودة. مهتمني 

النازحني  لغالبية  قابلية  ترى  هل   ■
لهم  تقدم  التي  املغريات  رغم  بالعودة 
الدولية  واملنظامت  املانحة  الدول  من 
وهم يف لبنان؟ وما هي نسبة الراغبني؟

من  جديدة  لوائح  مؤخرا  وصلتنا   □
يف  بها  بالتدقيق  قمنا  وعكار،  طرابلس 
الوزارة واحلناها اىل االمن العام اللبناين، 
االدارة  وزارة  اىل  بدوره  يحيلها  وهو 
سوريا.  يف  الداخلية  ووزارة  املحلية 
وجرى  لالسامء،  وتدقيق  تفنيد  حصل 
ستعود،  التي  االوىل  للقافلة  التحضري 

عىل ان تكر السبحة باذن الله.

حجار  هيكتور  االجتامعية  الشؤون  وزيري  مع  الجمهورية  رئيس  لقاء  بعد 
تم  ابراهيم،  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  واملدير  بوحبيب  عبدالله  والخارجية 
النازحني  عودة  شأن  يف  املتحدة  لالمم  العام  االمني  اىل  كتاب  رفع  عىل  االتفاق 

السوريني وموقف لبنان الرسمي يف هذا االطار.
بعد ايام قليلة، رفع الرئيس نجيب ميقايت كتابا مفصال اىل االمني العام انطونيو 
غوترييس، دعاه فيها "من دون ابطاء اىل البدء بتنفيذ االليات الدولية الواردة 
حول  التنفيذي  ومجلسها  لالجئني  العليا  املفوضية  لدى  املعتمدة  النصوص  يف 
عودة الالجئني، السيام ان تلك النصوص تفرض يف نصها وروحها اخذ الوضع يف 
العودة.  اقرار  اللجوء، يف معرض  بلد  الوضع يف  باالعتبار، وكذلك  االصيل  البلد 
املسارات  تلك  دعم  الدويل  املجتمع  عىل  تفرض  بها  املعمول  النصوص  ان  كام 
يصبح  ان  قبل  االصيل،  مجتمعهم  يف  االندماج  اعادة  عىل  العائدين  ومساعدة 
النزوح املتامدي يف الزمن سببا لتمزيق النسيج االجتامعي للبلد االصيل، بشكل 
لبنان  يطلب  كذلك  الحايل.  الوضع  عىل  يوم  كل  مرور  مع  معالجته  تصعب 
 )Profiling( الجهات املعنية يف اجراء عملية مسح بالرسعة املرجوة مساعدة 
تراعي املعايري الدولية، وتسمح بتحديد االطار القانوين الصالح للتطبيق، سواء 

كان القانون الدويل او القوانني الداخلية التي ترعى اقامة االجانب وعملهم".
اضاف: "يف سياق التعاون الودي مع املفوضية العليا لالجئني، سوف يثري لبنان 
املسؤولية  عن  الدولية  االنظمة  عليه  تنص  مام  انطالقا  اعاله  الواردة  النقاط 
املساعد  املفوضية  ودور  اللجوء،  ازمة  عن  املضيفة  الدولة  لسلطات  االساسية 
لها وفق الوالية املمنوحة لها، اضافة اىل ما تفرضه االنظمة املرعية بالنسبة اىل 
العمل بشكل حثيث عىل التخطيط وتحقيق العودة، منذ اللحظات االوىل ألي 
ازمة لجوء. يرى لبنان ان مبدأ التقاسم العادل لالعباء ومبدأ التضامن الدويل، 
اللذين تفرضهام مبادئ القانون الدويل عىل املجتمع الدويل غري محققني، السيام 
اضافة  العامة،  وموازنته  واقتصاده  لبنان  عىل  لالزمة  الباهظة  الكلفة  اىل  نظرا 
عرشة  من  اكرث  منذ  لبنان  يقوم  املتنوعة.  االدارية  ومؤسساته  التحتية  لبناه 
اعوام بدور طليعي يف خدمة الصالح العام الدويل، مام يستدعي تضامنا دوليا 
التضامن  يغيب  تقدم،  ملا  اضافة  تحتها.  يرزح  التي  االعباء  مع حجم  يتناسب 
الدويل والتقاسم العادل لالعباء، كذلك يف ملف الفرص املتاحة العادة التوطني 
الزمن.  منذ عقد من  تدفق هائل  يرزح تحت  لبلد  بالنسبة  تبقى زهيدة  التي 
التضامن  تفرض  التي  للجوء  الدويل  القانون  قواعد  ان  لبنان،  يرى  ومجددا 
اللجوء، تستدعي  ازمات  ترزح تحت  التي  الدول  واملناسب مع  العادل  الدويل 

تعامال نوعيا اضافيا".
النزوح  ازمة  ملعالجة  واضحة  طريق  خارطة  "وضع  وجوب  الرسالة عىل  وشددت 
بالنهج  املناسب االستمرار  السوري. لقد مضت عىل االزمة 11 سنة، ومل يعد من 
اعباء  تحت  ينوء  الذي  لبنان  عىل  الكلفة  فداحة  مع  يتناسب  ال  الذي  االعتيادي 
واالستقرار  السوريني  مصلحة  مع  وال  شعبه،  متطلبات  تلبية  عن  قارصا  تجعله 

االقليمي والدويل".

من ميقاتي إلى غوتيريس:
دمج النازحني في مجتمعهم
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يف خضم االنشغال الرسمي والشعبي باالزمات املتالحقة واملرتاكمة والتي وصلت اىل حد ال يحتمل، اصبحت محافظات لبنان 
من شاملها اىل جنوبها ومن ساحلها اىل جبلها وصوال اىل بقاعها، عطىش للفتة اهتامم ورعاية وفتح باب لالمل من مسؤول 

رسمي يذكرها بانها ما زالت موجودة يف سلم االهتاممات

جال في البقاع قلب الوطن وباعث نهضته 
اللواء إبراهيم: إلقرار سريع لقانون العفو العام 

وإلغاء تصنيف البقاع منطقة عسكرّية

العام  لالمن  العام  املدير  مبادرة  كانت  هنا  من 
اصداء  يوميا  تصله  الذي  ابراهيم  عباس  اللواء 
الصمود  مقومات  ادىن  وفقدان  واالنني  االالم 
البناء البقاع، فقرر ان ييمم وجهه ووجهته هذه 
املنطقة العزيزة عىل قلبه فقصدها يف جولة تركت 
عىل محطات اربعة حيث اكد من بريتال ان "ال 
مرشوع انقاذيا يف لبنان سيكتب له الحياة والنجاح 
اذا مل يرتكز عىل اولوية االستثامر عىل طاقات ابناء 
البقاع وبريتال وقدراتهم يف هذا االنهاض والدور، 
االقتصادية".  لبنان  رئة  البقاع  من  نجعل  وان 
سكة  عىل  العام  العفو  قانون  "وضع  اىل  ودعا 
االقرار الرسيع، واىل حني انجازه ال بد من تعجيل 
املحاكامت مبا يرفع املظلومية عن كثريين، بعضهم 
ابرياء، وبعضهم امىض مدة العقوبة املفرتضة من 

دون محاكمة".  
استهل اللواء ابراهيم جولته البقاعية من بريتال 
بعلبك  ملثقفي  الحواري  "املنرب  لدعوة  تلبية 
البلدية  الهرمل"، واقيم له حفل استقبال يف دار 
الهرمل"  "بعلبك  تكتل  رئيس  حضور  يف  بريتال 

النائب حسني الحاج حسن وفاعليات املنطقة.
"لبلدة  فيها:  قال  كلمة  ابراهيم  اللواء  والقى 
ولبنان،  البقاع  سامء  يف  املضيئة  النجمة  بريتال، 
والتي عقدت قران حبها للوطن عىل مهر عزيز 
خوايب  يف  حفظته  الشهداء،  دماء  هو  وغزير 
خارطة  منه  لتتشكل  الديار  به  وسيجت  الدهر 
الوطن، لربيتال التي ما بدلت يف التضحية والفداء 
تبديال، قدمت الشهيد تلو الشهيد، منذ ما قبل 
الكبري وصوال  لبنان  اعالن دولة  اىل  الكيان  نشأة 
الصهيوين  العدو  قهرت  التي  الفداء  ملحمة  اىل 
ومثله العدو التكفريي. مل تستكرث ومل ترتاجع او 
تتهاون، فقرنت القول بالفعل، لرتصع تاج عزها 

الحياة والنجاح اذا مل يرتكز عىل اولوية االستثامر 
عىل طاقات ابناء البقاع وبريتال وقدراتهم يف هذا 
قيامة  ان ال  القول  اغايل يف  االنهاض والدور، وال 
السياسات  بعض  عن  التخيل  دون  من  للبنان 
مسار  وبدء  املنطقة،  هذه  تجاه  اتبعت  التي 
القرون  يف  سمي  الذي  البقاع  ان  عنوانه  جديد 
السابقة اهراءات روما، يجب ان نجعله رئة لبنان 
وجعل  االولويات،  تركيز  خالل  من  االقتصادية 
الزاراعة  هذه املنطقة متسك عن جدارة باولوية 
مقرونة باولوية التصنيع الزراعي، ألن ال اقتصاد 
سينمو، وال ازمة ستعالج من دون اعطاء االولوية 
للزراعة الحديثة والصناعة املتطورة، والبقاع هو 

املرتكز يف هذا املضامر".
والقى رئيس بلدية بريتال عيل طليس كلمة قال 
البلدات  من  غريهم  "كام  البلدة  اهايل  ان  فيها 
العادلة  الدولة  قيامة  اىل  يتطلعون  املجاورة، 
والقادرة عىل بسط خدماتها السيام االمن واملياه 
والكهرباء والعفو العام وفرص العمل". وتحدث 
الحواري"،  "املنرب  باسم  اسامعيل  احمد  محمد 
فقال: "نرحب برجل الفضل وااليثار ذي القدرات 
الجلية يف بلده والعامل، نرحب بك يف بقاعك وبني 
بامثالك  يفخر  وطننا  البار،  لبنان  ابن  يا  اهلك 
الذين يجسدون صورته الحضارية ويرتكون بصمة 

عز واباء اينام ارتحلوا وحلوا". 
ابراهيم  للواء  استقباال  الطيبة  بلدة  واعدت 
القى  حيث  البلدية،  دار  يف  الثانية  محطته  يف 
اشاد  ترحيبية  كلمة  الخوري  اييل  البلدية  رئيس 
فيها مبزاياه ومناقبيته، الذي رد بكلمة اكد فيها 
للعامل، يجب علينا ان  "لبنان منوذج حضاري  ان 
نحافظ عليه، ليبقى مركز اشعاع يف العامل". وقال: 
"ثبات املسيحيني يف االرض هو االساس، منذ زمن 
وتتكلم  شيعي  انت  يل  وقال  البابا  قداسة  زرت 
معي بانه من الرضوري ان يبقى املسيحيون يف 
الرشق النهم اساس الرشق، فانت تتكلم معي عن 
ثبات املسيحيني فام الذي دفعك اىل هذا الطلب؟ 
فقلت له لنحافظ عىل وجود لبنان. لبنان قائم عىل 
التعايش والرصاع الذي تجدونه طائفيا هو  هذا 
ملتبس، فالذي يستخدم هذا السالح ليك يقوي 
زعامته ويثبت مكانته هو مجرم يف حق الوطن 
ايا يكن. نحن هكذا تربينا وهذه مدرستنا التي 
نعتز بها ونفتخر، فلتكن ارادتكم ان تبقوا يف هذه 

البقاء،  عىل  يجربكم  من  هناك  وليس  االرض 

الذين  االبناء  وخرية  واالعالم  بالشهداء  ومجدها 
العلم واملعرفة كام يف  برعوا وتفوقوا يف ساعات 

ساحات الرشف".
البلدات  اكرث  من  هي  بريتال  ألن  "ليس  وتابع: 
التي قدمت الشهداء نجد انفسنا عىل الدوام يف 
انشداد اليها، امنا النها كام كل مدن وبلدات وقرى 
ألن  ثقال،  يزداد  الدولة  عنق  يف  َدْين  لها  البقاع 
احدا مل يف بالَدْين بعد كام يجب، وهو نتيجة 
كل  اهامل  من  طوال  وعقود  سنوات  تراكامت 
العهود والحكومات املتعاقبة منذ االستقالل، وكأن 
املنطقة مبحافظتيها )البقاع وبعلبك الهرمل( خارج 

اللواء ابراهيم: ال مشروع 
انقاذيا سيكتب له النجاح من 

دون طاقات البقاع

استقباله امام بلدية الطيبة.طفلة تقدم باقة زهور للواء ابراهيم لدى وصوله اىل بلدية بريتال.

تقديم النائب ملحم الحجريي ورئيس بلدية عرسال باسل الحجريي درع تقدير للواء باسم اهايل عرسال.يف بريتال يلقي كلمته.

نشاطات
داود رمال

aborami20@hotmail.com

حدود الوطن، بينام هي يف قلب الوطن الذي ال 
ينبض وال يحيا من دونها".

واعلن ان "ال مرشوع انقاذيا يف لبنان سيكتب له 
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فالقناعة هي االساس، وايدينا وقلوبنا مفتوحة 
للجميع، لنساعد بعض يك نبقى عىل هذه االرض، 
فنحن جميعا تحت القانون، انتم مستهدفون ليربر 
الكيان الصهيوين يهودية وجوده وهذا هو سبب 
املسلمني  استهداف  يستطيعون  ال  االستهداف،. 
كونهم اكرب عددا، بينام املسيحيني هم اقل عددا، 
ويعتربون ان من االسهل استهدافهم، ولكن نحن 
لن نسمح بهذا اليشء طاملا قلبنا ينبض، لن نرىض 
وكام  لبنان  قوة  رس  هو  فوجودكم  اليشء،  بهذا 
االف  لنقدم  جاهزون  ونحن  طائفة،  اي  وجود 
كنا  فكام  التعايش.  هذا  عىل  حفاظا  الشهداء 
نحن  االرض،  هذه  لحامية  الجرود  يف  جاهزين 
وجودنا  عىل  للحفاظ  نفسه  باالندفاع  جاهزون 

وثباتنا يف هذه االرض، ونحن يعني نحن وانتم".
قرآن  نسختي  ابراهيم  اللواء  اىل  الخوري  وقدم 
الواحد  بالعيش  التمسك  عىل  للداللة  وانجيل 
ثم  ومسلمني.  مسيحيني  اللبنانيني  بني  املشرتك 

كانت جولة يف بلدة الطيبة.
نظم  حيث  بعلبك  مدينة  يف  الثالثة  املحطة   
يف  لقاء  الهرمل"  بعلبك  ملثقفي  الحواري  "املنرب 
وينال صلح  الحاج حسن  النائبني حسني  حضور 
عباس  الشيخ  واملفتي  درويش  عصام  واملطران 
زغيب ومفتي بعلبك الهرمل السابق الشيخ بكر 
الرفاعي ورئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق ورؤساء 
بلديات واتحادات بلدية ومخاتري وقيادات حزبية 

وشخصيات. 
والقى اللواء ابراهيم كلمة قال فيها: "بعلبك هي 
ابعد من مدينة، واكرث من رمز، واهم من مقصد 
دائم. بعلبك التي تجمعنا اليوم، هي مدينة العامل 
وقلب الحضارات. والنها كذلك، يجب ان تحاط 
بالعناية والرعاية لتكون يف كامل بهائها وجاملها 

ونقائها ونهضتها".
وتابع: "مل تبخل بعلبك يوما يف صون لبنان والدفاع 
الوطن  امام  عرب  واليها  استقالله،  وتثبيت  عنه 
واملقاومة السيد موىس الصدر ليضع فيها املداميك 
االوىل للحفاظ عىل لبنان وطنا نهائيا لكل ابنائه، 
موحدين، يعيشون معا يف اروع صورة عن لبنان 
وفكره  بعقله  العامل  فتح  الذي  بانسانه  الغني 

وصربه الذي ال يضاهيه صرب".
"لبعلبك، مدينة الشمس والحضارات،  واعترب ان 
دينا يف عنق كل واحد منا، وتحديدا يف عنق من 
الكبري اىل  لبنان  توىل املسؤولية منذ اعالن دولة 

يومنا الحارض. عندما نتحدث عن بعلبك نعني كل 
البقاع. من هنا، ليس مقبوال، بعد انشاء محافظة 
بعلبك الهرمل، ان نبقى نفتقد للبناء الذي يليق 
بهذه املحافظة الشاسعة، القادرة عىل استيعاب 
متكن  التي  واملديريات  والدوائر  املكاتب  كل 
ابناء املحافظة من انجاز كل املعامالت يف مركز 
املحافظة". واكد  "وجوب تبني الحكومة لخطة 
امنائية شاملة، تبدأ من االرشاد الزراعي اىل االنتاج، 
وما يتطلبه من تقنيات حديثة، وتوفري مياه الري 
النظيفة واالسمدة واملبيدات، وصوال اىل ترصيف 
التصنيع  عرب  واما  التصدير  عرب  اما  املحصول 
الزراعي الذي صار حاجة ملحة ملا يوفره من فرص 

عمل وايرادات مالية مهمة".

ورأى ان "ال امن وال سياسة وال استقرار من دون 
خطط  وضع  يجب  االمنية  الخطط  وقبل  امناء. 
للتنفيذ  قابلة  تكون  البقاع،  منطقة  لكل  امنائية 
رهينة  او  ورق  عىل  حربا  تبقى  ان  ال  الرسيع، 
ايضا جرأة يف وضع  يتطلب  االمر  االدراج. وهذا 
قانون العفو العام عىل سكة االقرار الرسيع، واىل 
حني انجازه ال بد من ترسيع املحاكامت مبا يرفع 
ابرياء، وبعضهم  املظلومية عن كثريين، بعضهم 
امىض مدة العقوبة املفرتضة من دون محاكمة. 
ويف هذا السياق، ال بد من التذكري بأن قانون العفو 
العام، اذا اقـر، ويجب ان يقر، لن يكون مخصصا 
ملنطقة البقاع امنا يشمل كل لبنان، ويستفيد منه 

كل من تنطبق عليه رشوط العفو".

واردف: "يجب ان يقرن هذا القانون بقرار معنوي 
اراه مهام جدا، اذ ليس مقبوال ابقاء البقاع منطقة 
كل  بينام  القانون،  عن  خارجة  وكانها  عسكرية 
يجب   ، كهذا  قرار  يشملها  ال  االخرى  املناطق 
الذهاب رسيعا اىل الغاء القرار الذي يصنف البقاع 
منطقة عسكرية، ألن ذلك يساعد نفسيا وعمليا 
عىل الدخول يف عملية تصفري كل املشاكل بروح 
من التعاون واستنادا اىل منطق العقل وليس اىل 

اي امر آخر".
 وردا عىل ما ورد يف بعض الكلامت يف موضوعي 
جوازات السفر وتداعيات النزوح السوري، اكد 
السفر  جوازات  يف  "النقص  ان  ابراهيم  اللواء 
متوز  فمنذ  االعتامدات.  فتح  بتأخري  عالقه  له 

اعتامدات  بفتح  املديرية  تطالب   2011 عام 
تأخر  وقد  للبنانيني،  سفر  جوازات  لتحصيل 
مؤخرا  يتم  ان  قبل  كاملة،  سنة  االعتامد  فتح 
باملديرية  ارتأينا  نحن  لذا  االعتامد.  هذا  فتح 
تأكيدنا  مع  الجوازات،  اعطاء  يف  نقنن  ان 
لبناين له حق الحصول عىل جواز  عىل ان كل 
نقسم  جعلتنا  التي  هي  الحاجة  لكن  السفر، 
السفر  جوازات  الحصول عىل  طلبات  مقدمي 
الخارج، هؤالء هم  املقيمني يف  اىل فئات، فئة 
اىل  سنويا  الدوالرات  مليارات  يحولون  الذين 
لبنان، ال يجوز ان نقطع عنهم جوازات السفر 
واالقامة وفرص العمل، فال يعودوا قادرين عىل 
رفد لبنان بهذا الكم من التحويالت املالية التي 

يحتاجها، وفئة املرىض الذين هم يف حاجة اىل 
يتابعون  الذين  والطالب  الخارج،  يف  العالج 

تعليمهم يف الخارج".
واوضح انه "اعتبارا من اوائل شهر ترشين الثاين 
جوازات  لبنان  تسليم  امللتزمة  الرشكة  ستبدأ 
السفر، وصوال اىل مليون جواز خالل مدة تراوح 
ما بني 5 اىل 6 اشهر، مع االشارة اىل ان لدينا يف 
مل  سفر  جواز  الف   22 حواىل  املديرية  خزائن 
يتسلمها اصحابها، وهناك %70 من الذين انجزوا 
يتهافت  اللبناين  يستخدموها.  السفر مل  جوازات 
استعامله.  يريد  ال  انه  مع  سفر  جواز  النجاز 
وهناك دعاوى يف شورى الدولة ضد االمن العام 
ونحن  اخرين،  لبنانيني  لبنانيني عىل  يفضل  النه 
ننتظر نتيجة الحكم. اذا حكم القضاء بتسليم كل 
اللبنانيني جوازاتهم، ابتداء من صباح الغد سنبدأ 
بالتسليم، وخالل شهر ال يبقى لدينا وال جواز يف 
املستودع. تفضيل اشخاص عىل اشخاص اخرين 
هو من اجل تلبية حاجات املحتاج فعال اىل جواز 

السفر".
وتطرق اىل موضوع النازحني السوريني، فقال: "كنا 
مبوجبها  واعدنا  للنزوح،  سابقا  خطة  وضعنا  قد 
العودة:  من  نوعان  هناك  كان  السوريني.  االف 
عودة طوعية منظمة، وعودة غري منظمة، اىل ان 
تكليفنا  وبعد  الخطة.  فتجمدت  الكورونا،  اتت 
صدد  يف  ونحن  السابقة،  بالخطة  العمل  اعدنا 
ان  اما  السوريني.  تنظيم عودات طوعية لالخوة 
يقال باننا سنطرد النازحني بالقوة، فال اعتقد ان 
من قال ذلك يقصده، امنا هو موقف سيايس قد 
بامكانية  االن  حتى  املقتنعة  غري  الدول  يساعد 

اعادة النازحني اىل تغيري رأيهم". 
ورأى ان "ظروف اللبنانيني اصبحت اسوأ بكثري من 

ظروف االخوة السوريني".
قاسم  شفيق  بعلبك  بلديات  اتحاد  رئيس  ودعا 
شحادة اىل "ايجاد حل استثنايئ لطالب الجامعات 
الراغبني يف استكامل دراستهم وتخصصهم خارج 
سفر  جوازات  عىل  الحصول  من  ميكنهم  لبنان، 
عىل اعتاب العام الجامعي الجديد". واثار موضوع 
"النزوح السوري وتداعياته السلبية، ال بل الكارثية 
استبرشنا  وقد  املضيف،  البعلبيك  مجتمعنا  عىل 
خريا حني علمنا بتكليفكم يف معالجة هذا امللف 

والعمل العادة النازحني اىل ديارهم".
وتحدث رئيس "املنرب الحواري ملثقفي بعلبك 

كلمة النائب حسني الحاج حسن. 

والنائب ملحم الحجريي.

رئيس بلدية الطيبة يقدم للواء هدية تذكارية تجمع االنجيل املقدس والقرآن الكريم.

تقديم درع املنرب الحواري ملثقفي بعلبك الهرمل للواء ابراهيم يف بعلبك.
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الهرمل" احمد زغيب فقال: "يف ظل  الظروف 
القاهرة يجب ان تتكاتف جميع الجهود للخروج 
يا لواء  من االزمات، ومن هذا املنطلق ندعوكم 
املحوري،  الدور  هذا  تلعبوا  ان  والحوار،  الوطن 
من  اكرثها،  وما  جسام  تحديات  نواجه  الننا 
موضوع الرتسيم البحري الذي يرتكز عىل مقاومة 
باسلة ومفاوض نبيه ولواء حر نزيه، اىل مختلف 
تعقيدا  يزيدها  والتي  الخانقة  املعيشية  القضايا 

موضوع النزوح السوري".
والقى النائب حسني الحاج حسن كلمة قال فيها: 
"بداية يف مثل هذه االيام يف العام 1998 كانت 
معادلة الجيش والشعب املقاومة، شهداء الجبل 
مثل  ويف  اللبناين،  والجيش  املقاومة  من  الرفيع 
هذه االيام ايضا ذكريات عدة تتعلق بالطوائف 
املسيحية واالسالمية، لنؤكد ان لبنان كان وسيبقى 
بلدا لجميع ابنائه، مسيحيني ومسلمني، وعلينا ان 
ندافع عن هذه الصيغة، وليس عن النظام، صيغة 

العيش الواحد بني جميع اللبنانيني".
اوال  التنويه  من  بد  ال  اللواء،  "سعادة  وتابع: 
املستويات  جميع  عىل  وبشخصكم  بانجازاتكم 
تعداد  يف  احرج  ال  وحتى  ودوليا،  وعربيا  لبنانيا 
وانىس، سوف اقول من راهبات دير معلوال، اىل 
الكثريين  العراقي، وعودة  النفط  مساهمتكم يف 
مساهامتكم  اىل  الخارج،  يف  قرسا  اعتقلوا  ممن 
ومؤثر  ومشكور  وطني  ودوركم  لبنان،  داخل 

وسيستمر ان شاء الله".
وشكر القوى االمنية، الجيش واالمن العام واالمن 
الداخيل وامن الدولة والجامرك، "عىل جهودهم 
الجرمية  مستوى  ألن  العصيبة،  الفرتة  هذه  يف 
يف  وخصوصا  دعمهم  اىل  نحتاج  فنحن  ارتفع، 
الذين  فيها  اهلنا  لجميع  لنؤكد  الهرمل،  بعلبك 
االمني  الوضع  ان  املجرمني،  العتداءات  تعرضوا 
تحسن ولكن يحتاج ايضا اىل عمل وجهد خصوصا 
للذين يقتلون ويروجون املخدرات، الوضع االمني 

يعنينا ويعني جميع اللبنانيني".
ختاما، قدم زغيب درعا تقديرية اىل اللواء ابراهيم.

لقاء  يف  عرسال،  يف  واالخرية  الرابعة  محطته  يف 
مع اهايل البلدة وفاعلياتها يف قاعة املختار، قال 
اللواء ابراهيم: "من عرسال رسمت حدود العودة 
منها  البحر،  اىل  النهر  من  العربية  فلسطني  اىل 
عن  الدفاع  معركة  يف  االوائل  املقاومون  انطلق 
العربية  القومية  وروحه  وانتامئه،  بهويته  لبنان 

الرافضة لكل مشاريع االنهزام والتطبيع مع العدو 
االرسائييل املغتصب لفلسطني".

العربية،  للقضية  انترصت  كام  "عرسال،  اضاف: 
خرية  وقدمت  للبنان،  لالنتصار  السباقة  كانت 
ابنائها من اجل الحفاظ عىل السيادة واالستقالل 
الذي حاول اسقاط  العدو االرسائييل  يف مواجهة 
لقنوه  الذين  الرجال  بالرجال  جوبه  لكنه  لبنان، 
دروسا متتالية يف الذود عن الوطن حيث ترخص 

الدماء".
وتابع: "مل ننظر اىل عرسال يوما اال مبنظار االعتدال، 
من  املنطلق  املتنور،  الديني  للفكر  موئل  فهي 
االسالم القرآين املنفتح عىل االخر، والنابذ لالنعزال 
عىل  مفطورون  ابناءها  وألن  والتباعد.  والتفرقة 
درب  كان  والحوار،  والتالقي  الواحد  العيش 
ملسريتها  انترصت  لكنها  ومؤملا،  طويال  جلجلتها 
املرشقة وملبادئها القامئة عىل االعتدال والوسطية، 
وستبقى مقلع العنفوان والصالبة، ولن تدع للرش 

ان يطرق بابها مجددا".
ومل  عزيزة  دماء  سالت  االرض  "عىل هذه  وقال: 
الخالص  االنتامء  كرست  النها  سدى،  تذهب 
التضحيات  الدولة ان تالقي  للوطن لبنان. وعىل 
وايالء  االمناء،  القامئة عىل  االنجازات  من  باملزيد 

عرسال اهتامما استثنائيا كونها تحتاج اىل الكثري 
عىل كل الصعد. ومن موقعي، وكام كنت دامئا، لن 
اوفر جهدا يف املساعدة عىل انجاز ما ميكن انجازه، 
عىل الرغم من الظروف القاهرة التي مير بها لبنان، 
وحالة عدم االستقرار عىل صعيد املنطقة والعامل".

اضاف: "االستحقاق االهم يف نظري هو انتم، من 
املحقة  الوقوف عىل همومكم ومطالبكم  خالل 
وفوق  املستطاع  وسابذل  حلها،  يف  للمساعدة 
املستطاع للدفع مبا فيه الخري لعرسال وكل البقاع".

ابراهيم  باللواء  الحجريي  ملحم  النائب  ورحب 
"نحيي  وقال:  الصفاء"،  البالغة  بوطنيته  "املتميز 
فيه روح الشجاعة واالقدام والتفاين والثقة التي 
دفعته القتحام الصعاب، فكان بحق صاحب قرار 
يف  اهله  بني  به  وسهال  فاهال  وموقف،  ومبادرة 
واجهوا  الذين  واملقاومني  الشهداء  بلدة  عرسال، 
وقاتلوا  لالحتالل،  وتصدوا  الصهيوين،  املرشوع 
مواجهة  يف  لبنان،  عروبة  عن  دفاعا  برشاسة 

التقسيم والغيتوات والكنتونات واالنعزال".
وطنيتان  مناسبتان  اليوم  "تستحرضنا  اضاف: 
املقاومة  جبهة  انطالقة  ذكرى  االوىل  كبريتان، 
الوطنية اللبنانية، والثانية االقرب انتصار لبنان عىل 
االرهاب يف معركة تحرير الجرود، حيث ابطلت 
معركة  لبنان  فيها  خاض  التي  العملية،  هذه 
ارسال  من  التهديد  مفاعيل  وحريته،  وجوده 
االنتحاريني، اىل السيارات املتفجرة،  باالضافة اىل 
ارتكاب املجازر، واقامة امارة وسلخ منطقة وطنية 

عن الوطن".
الحجريي  باسل  البلدية  ورئيس  الحجريي  وقدم 
درعا تقديرية اىل اللواء ابراهيم باسم اهايل البلدة. 
الزهراء"  "ثانوية  تكريم  ابراهيم  اللواء  رعى  ثم 
طالبها الناجحني يف الشهادتني الثانوية واملتوسطة 

يف بلدة السفري.

توزيع الشهادات عىل طالب ثانوية الزهراء الناجحني يف الشهادات الرسمية.

اللواء ابراهيم: ال قيامة 
للبنان من دون التخلي عن 
بعض السياسات املتبعة 

تجاه البقاع
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رئيس بعثة 
"اليونيفيل" 

وقائدها 
العام اللواء 

ارولدو 
الثارو ساينز.

اججت التعديالت التي ادخلها قرار مجلس االمن الرقم 2650 عىل عمل قوات اليونيفيل امليداين، السجال يف لبنان وطرحت 
عالمات استفهام عن دوافعها، بحيث اقر مجلس االمن  للمرة االوىل وبشكل ال لبس فيه ان اليونيفيل ال تحتاج اىل اذن مسبق 
ومن اي جهة لالضطالع باملهام املوكلة اليها، وانه يسمح لها باجراء عملياتها بشكل مستقل. ودعا االطراف اىل ضامن حرية 

حركتها مبا يف ذلك السامح لها بتسيري الدوريات املعلنة وغري املعلن عنها

قائد "اليونيفيل": أي إحتمال صراع في البحر
يقود حتمًا إلى إحتمال صراع في البّر

الذي  الجديد  القرار  االمن  مجلس  اقر 
من  الـ15  االعضاء  باجامع  فرنسا  قدمته 
 1701 القرار  استثناء، وذلك مبوجب  دون 
شاجبة  فعل  ردود  اىل  ادى  ما   )2006(
واصدر  املعنيني.  اللبنانيني  االطراف  من 
 13 يف  اليونيفيل  لقوات  االعالمي  املكتب 
فيه  اشار  للتهدئة،  بيانا  الفائت  ايلول 
للبعثة  التابعني  السالم  حفظة  ان"  اىل 
يف  واالستقرار  االمن  التزامهم  يواصلون 
جنوب لبنان ويواصلون دعم الناس الذين 
كان  "لطاملا  انه  اىل  واشار  هنا".  يعيشون 
يف  بدوريات  للقيام  تفويض  لليونيفيل 
القوات  او من دون  منطقة عملياتها، مع 
تستمر  ذلك،  ومع  اللبنانية.  املسلحة 
انشطتنا العملياتية، مبا يف ذلك الدوريات، 
اللبنانية،  املسلحة  القوات  مع  بالتنسيق 
"نحن  ولفت:  يرافقوننا".  ال  عندما  حتى 
املسلحة  القوات  مع  وثيق  بشكل  نعمل 

اللبنانية بشكل يومي وهذا مل يتغري".
قبل ذلك بايام، كانت التهديدات املتبادلة 
عىل  اوجها  يف  وارسائيل  الله  حزب  بني 
الحدود  ترسيم  حول  الخالف  خلفية 
االجنبية  الرشكات  بدء  وعدم  البحرية، 

اللبنانية.  بالتنقيب يف املياه 
يف حوار مع "االمن العام"، يقر رئيس بعثة 
ارولدو  اللواء  العام  وقائدها  "اليونيفيل" 
الثارو ساينز بان اي زعزعة لالستقرار بحرا 

برا.  سينعكس 
تسلم  الجنسية  اسباين  وهو  ساينز  الثارو 
اجتامع  ويف  الفائت،  شباط  يف  مهامه 
وهي  الفائت  آب   11 يف  الثالثية   اللجنة 
االطار الذي يجمع منذ العام 2006  كبار 

االرسائييل  والجيش  اللبناين  الجيش  ضباط 
الناقورة،  رأس  يف  املتحدة  االمم  موقع  يف 
عىل  الحوادث  عىل  "اليونيفيل"  قائد  ركز 
املستمرة  واالنتهاكات  االزرق  الخط  طول 
التطورات  اىل  باالضافة  الجوي،  للمجال 
مجلس  بقرار  املتعلقة  االخرى  والقضايا 
ذات  االخرى  والقرارات   1701 رقم  االمن 

الصلة.
واشار اللواء الثارو اىل ان انخراط االطراف 
التي  والتنسيق  االرتباط  الية  خالل  من 
انشأتها اليونيفيل قد ساهمت يف منع اي 

تصعيد عىل طول الخط االزرق. 
طول  عىل  الحوادث  معالجة  سياق  يف 
الخط االزرق، حث القائد العام لليونيفيل 
كال الطرفني عىل تجنب اي عمل من شأنه 
للخطر  العدائية  االعامل  وقف  يعرض  ان 
الخط  استقرار  اعتبار  ينبغي  "ال  قائال: 
الخطاب  ان  منه،  مفروغا  امرا  االزرق 
العدايئ يؤدي اىل تصعيد التوتر ويزيد من 

الشعور بالتوجس بني السكان املحليني".
 يف حواره مع "االمن العام"، يتطرق اللواء 
الثارو ساينز اىل هذه االشكاليات الخطرة، 
االمني  من  تعيينه  تم  انه  عنه  نبذة  ويف 
يف  غوتريس  انطونيو  املتحدة  لالمم  العام 
شباط الفائت. وللواء ارولدو الثارو ساينز 
سرية مهنية رفيعة وخربة واسعة يف الجيش 
مستشار  منصب  يشغل  وكان  االسباين، 
الدفاع واالمن. خدم  الدفاع لشؤون  وزير 
يف  فورس  يورو  مقر  يف   2000 العام  منذ 
االطليس  شاميل  حلف  فيلق  ويف  فلورنسا، 
)اسبانيا(،  فالنسيا  يف  االنتشار  الرسيع 
وخدم ايضا يف اللواء االسباين "غوزمان ال 

تكليفات:   3 ضمن  من  قرطبة  يف  بوينو" 
قائدا للواء، قائدا للفوج ورئيسا لالركان.

دولية  بخربة  ساينز  الثارو  اللواء  يتمتع 
عمليات حفظ  اىل  ايفاده  تم  وقد  واسعة 
والهرسك  البوسنة  يف  جوالت   3 السالم: 
الحامية(  املتحدة )قوة  تحت قيادة االمم 
تحقيق  )قوة  االطليس  شامل  وحلف 
االستقرار( واالتحاد االورويب )يوروفورس(، 
باالضافة اىل 3 جوالت اضافية يف اليونيفيل 
يف  الرشقي  للقطاع  ارتباط  ضابط  بصفته 
يف  القطاع  الركان  رئيسا  ثم   ،2011 العام 
2013، قبل ان ينتقل اىل قيادة القطاع يف 

العام 2016.
االكادميية  خريج  هو  ساينز  الثارو  اللواء 
العامة  االركان  وكلية  العامة  العسكرية 
اكادميي  تدريب  ولديه  االسباين  للجيش 
واالمن،  والسالم  الديبلوماسية  مجال  يف 
باالضافة اىل االسبانية يتحدث اللواء الثارو 

االنكليزية والفرنسية وااليطالية. ساينز 

■ حرضة اللواء، ترأست اجتامعا ثالثيا مع 
كبار الضباط من القوات املسلحة اللبنانية 
االمم  موقع  يف  االرسائييل  الدفاع  وجيش 
املايض  آب  يف  الناقورة  رأس  يف  املتحدة 
ملعالجة الحوادث عىل طول الخط االزرق 
اي عمل  الطرفني عىل تجنب  وحثثت كال 
العدائية  االعامل  وقف  تعريض  شأنه  من 
للخطر وقلت انه "ال ينبغي اعتبار استقرار 
الخط االزرق امرا مفروغا منه، والخطاب 
ومن  التوتر  حدة  من  يزيد  العدواين 
املحليني"،  السكان  لدى  بالخوف  الشعور 

هل تتوقع تصعيدا يف الجنوب؟

االخرية  الخطابات  بعض  من  الرغم  عىل   □
اىل  املوجهة  تعليقايت  يف  اليها  ارشت  التي 
االرسائييل،  والجيش  اللبناين  الجيش  ممثيل 
فان الوضع الحايل يف منطقة عملياتنا ال يزال 
حفظة  جنود  يواصل  عام.  بشكل  مستقرا 
مبهامهم  القيام  لليونيفيل  التابعني  السالم 
اللبنانية  املسلحة  القوات  مع  بالتنسيق 
وللمساعدة  واالستقرار  االمن  عىل  للحفاظ 
تنشأ.  قد  التي  التوترات  فتيل  نزع  يف 
بازاء  مرهفة  دقة  نحمل  دامئا  نحن  بالطبع، 
ونقوم  االزرق  الخط  طول  عىل  التطورات 
ان  املحتمل  من  قضايا  اي  ومتابعة  مبراقبة 
تزيد من نطاق سوء الفهم. كام هي الحالة 
عىل  الفاعلة  الجهات  جميع  نحث  دوما، 
تجنب فعل اي امر ميكن ان يزيد التوترات. 
االستقرار،  واللتزامهم  لالطراف  ممنت  انا 

البناء  املوقف  هذا  يستمر  ان  يف  وآمل 
قرار  تنفيذ  يف  تعهداتهم  التزامهم  وكذلك 
مجلس االمن 1701 وكام هو مذكور بوضوح 

ومطلوب بوضوح يف القرار رقم 2650.

تفويض  بتمديد  االمن  مجلس  قام   ■
عام  ملدة  الفائت  آب   31 يف  اليونيفيل 

يطلب  للتفويض  تجديد  كل  مع  واحد، 
بعض  اداء  اليونيفيل  من  االمن  مجلس 
املهام  هي  ما  االضافية،  الداعمة  املهام 
الجديدة للقرار 2650؟ خصوصا وان هذا 
الدولية  القوات  متنح  فقرة  يتضمن  القرار 
التفتيش والدوريات  حرية اجراء عمليات 
الحاجة  دون  من  عملياتها  منطقة  داخل 
الجيش  من  مؤازرة  او  مسبق  اذن  اىل 
لبنان  عليه  اعرتض  امر  هذا  اللبناين؟ 

باستمرار.
متتعت  طاملا  واضحا.  اكون  دعيني   □
بدوريات  للقيام  بتفويض  اليونيفيل 
عملياتها،  منطقة  يف  مستقل  بشكل 
ومع  دونه.  من  او  اللبناين  الجيش  مع 
يف  مبا  العملياتية  انشطتنا  تستمر  ذلك، 

الجيش  مع  بالتنسيق  الدوريات  ذلك 

مقابلة
مارلني خليفة

@marlenekhalife

ترسيم الحدود 
البحرية ليس جزءا من 

تفويض اليونيفيل
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تم  يرافقوننا.  ال  عندما  حتى  اللبناين 
قرارات  يف  تنقلنا  حرية  عىل  التأكيد 
والية  جددت  التي  االمن  مجلس 
اليونيفيل مبا يف ذلك القرار 1701 يف عام 
اليونيفيل  قوات  وضع  واتفاقية    2006
نعمل  نحن   .1995 العام  يف  املوقعة 
يوميا  اللبناين  الجيش  مع  وثيق  بشكل 
حفظة  جنود  تروا  لن  يتغري.  مل  وهذا 
السالم التابعني لليونيفيل يقومون بشكل 
انشطة مختلفة عام فعلناه  بتنفيذ  صارم 
عىل  للحفاظ  عملنا  سنواصل  املايض.  يف 
ودعم  لبنان  جنوب  يف  واالستقرار  االمن 
مجلس  قرار  هنا.  يعيشون  الذين  الناس 
قرار صادر عن  2650 هو  الجديد  االمن 
الحكومة.  طلب  عىل  بناء  االمن  مجلس 
عىل لبنان متديد والية اليونيفيل والتذكري 

يكون  ان  االطراف  برضورة ضامن جميع 
الحركة  يف  وحريتهم  آمنني  افرادها 

محرتمة بالكامل ومن دون اية عوائق.

ميدانيا  القرار  هذا  تنفيذ  ميكنكم  هل   ■

يسبب مشاكل  انه  يعلم  الجميع  ان  علام 
وله تداعيات سلبية؟

يوميا  نعمل  نحن  وقلت،  سبق  كام   □
بشكل وثيق مع الجيش اللبناين وستستمر 
الرغم  عىل  املايض.  يف  كانت  كام  انشطتنا 
العنيفة  الحوادث  بعض  شهدنا  اننا  من 
اننا مل نعد نراها يف  اال  لالسف يف املايض، 
تسيري  يتم  الحظ.  لحسن  االخرية،  االشهر 
عملياتنا  مناطق  يف  الدوريات  اكرثية 
دليل  هذا  حوادث.  وقوع  دون  من 
يف  بها  نتمتع  التي  القوية  العالقات  عىل 
مدى  عىل  بنيناها  التي  والثقة  الجنوب 

اكرث من اربعة عقود.

اللبناين  الجيش  مع  اليونيفيل  تنسق   ■
صعوبات  التنسيق  هذا  واجه  واخريا 

استمرار دعم املجتمع 
الدولي ومساعدته 

للقوات املسلحة اللبنانية 
على االرض والبحر لهما 

اهمية حيوية

لن تروا جنود 
حفظة السالم 
التابعني 
لليونيفيل 
يقومون بتنفيذ 
انشطة مختلفة 
عام فعلناه يف 
املايض.

طالت  التي  االقتصادية  االوضاع  بسبب 
الجيش، كيف انعكس ذلك عىل الدوريات 

املشرتكة؟
الحايل  االقتصادي  الوضع  خلق  لقد   □
الجيش  منها  يسلم  مل  لبنان مصاعب  يف 
املسلحة  القوات  ان  نعلم  نحن  اللبناين. 
ليسوا  انفسهم  والجنود  كمؤسسة 
لذلك   نتيجة  يحدث.  ما  حيال  محصنني 
كان لدينا عدد اقل من االنشطة املشرتكة 
االزمة.  تقدم  مع  اللبناين  الجيش  مع 
التحدي  بهذا  االمن  مجلس  اعرتف 
من  وطلب   2591 القرار  اعتمد  عندما 
وخاصة  موقتة  تدابري  اتخاذ  اليونيفيل 
باملواد  اللبنانية  املسلحة  القوات  لدعم 
والغذاء  والوقود  االدوية  مثل  االساسية 
لقد  اشهر.  ستة  ملدة  واللوجستيات 
رسرنا بدعم الجيش اللبناين، كام يدعمنا 
جنوب  يف  هنا  عملنا  يف  اللبناين  الجيش 
قد  االمن  مجلس  ان  ويسعدنا  لبنان. 
 .2650 بالقرار  الدعم  هذا  طلب  جدد 
كان لهذا الدعم تأثري ايجايب حيث ارتفع 
اليونيفيل  نفذتها  التي  االنشطة  عدد 
املسلحة  القوات  مع  الوثيق  بالتنسيق 
اللبنانية من 13.8 يف املئة يف متوز 2021 
املئة يف حزيران من  19 يف  اكرث من  اىل 
خاص  بشكل  شهدنا  لقد  العام.  هذا 
املشرتكة  املركبات  دوريات  يف  زيادة 

بفضل توفري الوقود.

ومناورات  الشديد  التوتر  ظل  يف   ■
عسكرية  هل اتخذتم االحتياطات الالزمة 
اليونيفيل؟  لدور  متكاملة  خطة  ورسمتم 
ام  الجنوب؟  يف  اليونيفيل  ستبقى  هل 

تنوون االنسحاب الكامل من لبنان؟
□ دورنا محدد يف تفويضنا وهو مل يتغري. 
لليونيفيل  التابعني  السالم  حفظ  جنود 
وسنبقى  الجنوب  يف  االستقرار  ملتزمون 
من  لنا  املمنوح  التفويض  لدينا  طاملا  هنا 
الحكومة  طلب  عىل  بناء  االمن  مجلس 

اللبنانية.

البحرية  اليونيفيل  لقوة  النهايئ  الهدف   ■

اللبنانية  البحرية  للقوات  السامح  هو 
متى  املستقبل،  يف  مبفردها  مهامها  بتويل 

ميكن ان يحدث ذلك؟
وهو  لليونيفيل  االمد  طويل  الهدف   □
القوات  اىل  تدريجا  املسؤوليات  نقل 
السيطرة  تتوىل  بحيث  اللبنانية،  املسلحة 
منطقة  عىل  والفعالة  الكاملة  االمنية 
االقليمية  واملياه  اليونيفيل  عمليات 
القوة  كانت   .1701 للقرار  وفقا   اللبنانية 
البحرية التابعة لنا نشطة للغاية يف العمل 
يف  اللبنانية  البحرية  مع  الوثيق  بالتنسيق 
تقديم املساعدة الفنية ومشاركة الخربات 
منتظم.  اساس  عىل  التدريبية  والدورات 
تحصل  ان  الصدد  هذا  يف  الرضوري  من 
املوارد  عىل  اللبنانية  املسلحة  القوات 
للوفاء  تحتاجها  التي  واملادية  الفنية 
استمرار  فان  لذلك،  الحيوية.  مبسؤولياتها 
للقوات  ومساعدته  الدويل  املجتمع  دعم 
لهام  والبحر  االرض  اللبنانية عىل  املسلحة 

اهمية حيوية.

■ ماذا عن ترسيم الخط االزرق؟
اتفقت   ،2006 العام  يف  الحرب  بعد   □
االزرق  الخط  تحديد  ولبنان عىل  ارسائيل 
"خط  رسميا  )املسمى  واضح  بشكل 
االنسحاب"( عىل االرض والذي كان ممكنا 
الطرفني  لكال  االيجابية  املشاركة  بفضل 
القنوات  خالل  من  اليونيفيل  جهود  يف 
الطرفني،  مع  بالتنسيق  والثالثية.  الثنائية 
الهندسية  تنفيذ االعامل  اليونيفيل  تواصل 
يف  مبا  االزرق،  الخط  طول  عىل  الالزمة 
ذلك الحفاظ عىل ما يقرب من 300 عالمة 
االمن  لضامن  مهم  هذا  االزرق.  بالخط 
وتجنب  الجوار  يف  يعيشون  الذين  الولئك 
اي عبور غري مقصود للخط. ما زلت احث 
قدما  امليض  عىل  مناسبة  كل  يف  االطراف 
يف تعليم الخط االزرق بكامله وحل نقاط 
يف  ذلك  االمن  مجلس  كرر  وقد  الخالف. 

آب 2022 عندما جدد واليتنا.

■ ماذا عن االرايض املحتلة ومزارع شبعا 
لحزب  العام  االمني  الغجر؟  قرية  ومسألة 

هذه  اثار  نرصالله  حسن  السيد  الله 
القضايا يف كلمة قال فيها ان هذه االرايض 

ال يجب نسيانها؟
□ هذه قضية طويلة االمد. ارسائيل ملزمة 
االنسحاب من شامل قرية الغجر واملنطقة 
للقرار  وفقا  االزرق  الخط  املجاورة شامل 
1701. انخرطت اليونيفيل يف شكل مكثف 
حول  ثنائية  مناقشات  يف  الطرفني  مع 
االقرتاح  تنفيذ  ملواكبة  االمنية  الرتتيبات 
من  االرسائيلية  القوات  انسحاب  لتسهيل 
دامئا  انتهاكا  ميثل  يزال  ال  الذي  املنطقة 
احث  زلت  ما   .1701 االمن  لقرار مجلس 
خطوات  اتخاذ  عىل  االرسائيلية  السلطات 
مبوجب  بالتزاماتها  والوفاء  لالنسحاب 

القرار 1701.

لبنان  يشهده  الذي  البحري  التوتر   ■
وارسائيل يف االونة االخرية بسبب الخالف 
يف  هو  هل  البحرية  الحدود  ترسيم  عىل 
نطاق مهام اليونيفيل؟ وكيف يتم التعامل 

معه؟
جزءا  ليس  البحرية  الحدود  ترسيم   □
مكان  تحديد  ان  اليونيفيل.  تفويض  من 
وارسائيل   للبنان  سيادي  حق  هو  الحدود 
بانفسهام.  يقرراه  ان  يجب  امر  وهذا 
الجبهة  عىل  االمن  يظل  ذلك،  ومع 
سالم  كحفظة  لنا  قلق  مصدر  البحرية 
يقود  البحر  يف  رصاع   احتامل  اي  ألن 
وعىل  الرب.  يف  رصاع  احتامل  اىل  حتام 
نتيجة  اىل  التوصل  نؤيد  فاننا  النحو  هذا 
ترشين  يف  للمفاوضات.  وسلمية  ايجابية 
الدعم  اليونيفيل  قدمت    2020 االول 
الحدود  ترسيم  ملفاوضات  اللوجستي 
توفري مكان  تسهيل  البحرية وخصوصا يف 
الجراء  العسكرية  مواقعنا  احد  يف  آمن 
يف  املفاوضات  هذه  جرت  املفاوضات. 
نواصل   .2021 وايار   2020 االول  ترشين 
خالل  من  وارسائيل  لبنان  مع  العمل 
سواء  حد  عىل  والثالثية  الثنائية  القنوات 
التوترات، وتقليل احتامل وقوع  لتخفيض 
حوادث يف الرب ويف البحر ميكن ان يعرض 

وقف االعامل العدائية للخطر.
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جورج شاهني

قبل 44 عاما انترشت طالئع القوات الدولية يف الجنوب اللبناين يف اعقاب صدور قرار مجلس االمن رقم  425 يف اذار العام 
1978، وتم توسيع مهمتها بعد االنسحاب االرسائييل يف 25 ايار من العام 2000 قبل تعزيزها عّدة وعددا بصدور القرار 1701 

يف 12 آب 2006، الذي انهى حرب الـ33 يوما

جولة بني الخط األزرق ومراكز اليونيفيل والجيش وساتر اإلسمنت 
جيش أممي من 48 دولة يعمل كأنه من دولة واحدة 

بعد فرتة رفع عدد هذه القوات اىل ما يزيد 
عىل 10,000 جندي حفظ سالم، جاؤوا من 
توسعت  ثم   .2007 عام  وانترشوا  دولة   48
قالت  معززة  سلوك  قواعد  وفق  مهامها 
بناء عىل  اساس سنوي  واليتها عىل  بتجديد 

طلب حكومة لبنان. 
مهاما   2007 عام  اليونيفيل  قوة  كلفت 
وذلك  قبل،  من  تعرفها  مل  ومتنوعة  اضافية 
االعامل  وقف  مراقبة  مبهمة  القيام  بهدف 
العدائية بني لبنان وارسائيل ودعم السلطات 
الواقعة  املنطقة  عىل  الحفاظ  يف  اللبنانية 
العنارص  من  خالية  الليطاين  نهر  جنوب 
االخرى  االصول  او  االسلحة  او  املسلحة 
تساعد  ذلك،  عىل  عالوة  بها.  املرصح  غري 
يف   - طلبها  عىل  بناء   - اللبنانية  الحكومة 
ملنع  االخرى  الدخول  ونقاط  الحدود  تأمني 
املواد  او  لالسلحة  به  املرصح  غري  الدخول 
وقف  من  التثبت  اىل  بالسعي  الصلة  ذات 
العمليات العسكرية واىل وقف دائم الطالق 
والقوى  اللبناين  الجيش  ومعاونة  النار، 
عىل  سلطتها  بسط  يف  غريها  دون  الرشعية 

كامل االرايض اللبنانية.
قبل ساعات قليلة عىل متديد والية اليونيفيل 
لسنة اضافية،  وللسنة 15 عىل التوايل عندما 
لبى القرار 2022/2650 الصادر عن مجلس 
الحكومة  من  طلبا  املايض  آب   31 االمن يف 
آب   30 يف  العام"  "االمن  امضت  اللبنانية، 
رافقته  ضيافتها،  يف  طويال  يوما  املايض 
اليونيفيل  مراكز  عىل  وجوالت  لقاءات 
والجيش والساتر االسمنتي يف موازاة الخط 
االزرق من تلة اللبونة حتى الناقورة ساحال، 
الذي ميتد 17 كيلومرتا تقريبا وما بينها من 
لقاء  بعد  حدود،  بال  اخرض  لجمعية  مواقع 

وقائدها  اليونيفيل  بعثة  رئيس  مع  موسع 
املسؤول  ونائبه  الثارو  ارولدو  اللواء  العام 
سوفيديس  جاك  فيها  املدين  القسم  عن 

معاونيهام. وكبار 
الليطاين  جنويب  منطقة  يف  اليونيفيل  تعمل 
منطقتي  يضم  الغريب  قطاعني:  يف  وتتوزع 
والرشقي  ايطالية،  بادارة  وبنت جبيل  صور 

يضم مرجعيون وحاصبيا بادارة اسبانية.
حفظة  رجال  من   10330 القوة  عديد  بلغ 
متفاوتة،  باعداد  دولة   48 من  وهم  السالم 
بينهم  من  لبنانيا  مدنيا  موظفا   553 وتضم 
151 امرأة و235 مدنيا اجنبيا من بينهم 89 

امرأة. 
آب   12 يف  صدر  الذي   1701 القرار  شكل 
الدولية  القوات  دور  يف  مهام  تحوال   2006
صدور  منذ  قامئا  كان  الذي  وتفويضها 
مقاربتها  يف  السيام   ،1978 عام   425 القرار 
لكل القرارات التي صدرت يف ما بعد، وقد 

كلفها  اضافية  مهام  اليونيفيل  عىل  القيت 
بها مجلس االمن. فالقرار 2373 طلب منها 
يف  فاعلية  اكرث  بطريقة  موجودة  تكون  ان 
االنتهاكات  عن  والتبليغ  عملياتها،  منطقة 
وتلك  اليها،  تتعرض  تشهد  ان  ميكن  التي 
بطريقة  الحدود،  جانبي  بني  تقع  قد  التي 

فورية ودقيقة.
القرار  فكان  الالحقة،  القرارات  توالت 
اليها  وطلب   2021 العام  صدر  الذي   591
مبا  اللبناين  الجيش  اىل  املساعدة  تقديم 
اشهر.   6 وملدة  اللوجستية  االمور  يتجاوز 
واالدوية،  والطعام  الوقود  بتقديم  وقىض 
تعزيز  عىل  انعكس  ايجايب  اثر  لذلك  وكان 
التحديات  مواجهة  يف  الجيش  قدرات 
كبرية  باعداد  املنطقة  يف  املكثف  وحضوره 
املنطقة  من  بدءا  اليونيفيل،  حركة  مواكبا 
يف  الحدود  جانبي  عىل  املمتدة  العسكرية 
واملحظورة  السكنية  غري  املناطق  من  الكثري 

انتهى  الذي  االنسحاب  خط  وهو  االزرق، 
اليه انسحاب ارسائيل يف 25 ايار عام 2000، 
وميتد  الدولتني،  بني  الحدود  خط  غري  وهو 
عام  الخط  بناء  بورش  كيلومرتا.   120 بطول 

واضح  بشكل  نقطة   272 تثبيت  نجحت يف 
املتنازع  املناطق  يف  واضحة  اشارات  مع 

عليها. 
االشكاالت  تتعدد  املهمة،  هامش  عىل 
نقطة   13 يف  قامئا  الخالف  زال  ما  حيث 
حدودية، وهو امر يقود اىل انتهاكات للقرار 
تطويقها  اىل  اليونيفيل  تسعى  فيام   ،1701
املعنيني.  االطراف  مبساعدة  ومعالجتها 
الرعيان  حركة  تتسبب  املناطق،  بعض  ففي 
منطقة  القطعان  دخلت  اذا  باشكاالت 
تضطر  اخرى  مناطق  ويف  عليها،  متنازع 
لقطاف  االهايل  مواكبة  اىل  الدولية  القوات 
تحت  تزال  ال  التي  املنطقة  يف  الزيتون 

االحتالل، بعد اتصاالت بالقادة االمنيني.
عىل  يومني  بعد  اي   2006 آب   14 يف 
بعقد  العمل  بورش   ،1701 القرار  صدور 
بطريقة  الثاليث  العسكري  اللقاء  سمي  ما 
اسبوعية، وهو يجمع ضباطا دوليني  دورية 
من  التأكد  اجل  من  وارسائيليني  بلبنانيني 
الجيش  انتشار  االنسحاب االرسائييل وتأمني 
اللبناين يف املنطقة. ثم تحول اىل لقاء يعقد 
كل 6 اسابيع يناقش فيه املجتمعون القضايا 
الطارئة واملستجدة، مبا فيها شكاوى الطرفني 
وقد  اليونيفيل.  تسجلها  التي  واالنتهاكات 
حتى   2006 عام  منذ  اجتامعا   155 عقد 

اليوم، ومل ينته اي منها اىل خالف.     
واملراقبني،  العسكرية  القوة  مهمة  اىل 
حفظة  جنود  من  االرتباط  فريق  شكل 
مراقبة  مهمتهم  سالح،  دون  من  السالم 
متواصلة.  ساعة   24 ويعملون  بدقة  الوضع 
اي  حصول  عند  فورية  بطريقة  يتحركون 
عىل  الطرفني  مع  تواصل  عىل  وهم  اشكال، 
بالتوازي  يجري  االمر  هذا  الحدود.  جانبي 
العام  القائد  بني  املفتوحة  الخطوط  مع 
واالطراف املعنيني اذا وقع خالف كبري، وهو 
يجري لقاءاته يف بريوت والقدس للبحث يف 
كيفية انهاء االشكاالت والعمل عىل تطويق 

نتائجها وعدم تطور اي حادث.
االزرق  للخط  االنتهاكات  امام  توقفنا  اذا 
والقرار 1701، يف مقدمها االنتهاكات الجوية 
تعالج  فهي  االرسائييل،  للعدو  اليومية  شبه 

فهي  الربية،  االنتهاكات  اما  نيويورك.  يف 

تثبت  التي  الزرقاء  الرباميل  بواسطة   2007
ميكن  وال  عليها،  االتفاق  يتم  نقطة  كل  يف 
الحدودية  الخالف  نقاط  يف  بذلك  القيام 
اليوم،  اليوم. حتى  قامئة حتى  تزال  ال  التي 

تحقيق
الدوريات  تكثفت  املدنيني. كام  عىل جميع 
عددها  وارتفع  والسّيارة،  الراجلة  املشرتكة 
تلك  خصوصا  املطلوبة،  املهامت  يضمن  مبا 
الصواريخ  اطالق  اعامل  مبكافحة  املتصلة 
تكثفت  كذلك  اطالقها،  اماكن  وتحديد 
وتكثفت  املراقبة  نقاط  وتعددت  الحواجز 

برامج التدريب املشرتكة بني القوتني.
الخط  ترسيم  االساسية  اليونيفيل  مهام  من 

قوة حفظ السالم
10330 ضابطا وعنصرا 

من 48 دولة 

منشآت لليونيفيل كام تبدو من تلة رشق رأس الناقورة.جنود من حفظة السالم يتثبتون من سالمة نقطة يف الخط االزرق.

دورية مشرتكة للبحرية اللبنانية والدولية. 
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موسمية غري تلك املتصلة بالرعيان والصيد 
الصاروخية  الرمايات  اما  املواسم.  وقطاف 
اتجاه  يف  اليونيفيل  منطقة  من  تسجل  التي 
متابعة  موضوع  فهي  االرسائييل،  العدو 
وحتى   2022 اذار  منذ  اللبناين.  الجيش  مع 
جسدي  اعتداء   21 سجل  املايض،  حزيران 
عىل قوات اليونيفيل السباب متعددة، وادى 
بعضها اىل الحاق الرضر بآليات، لذلك تسعى 

اىل تطويقها من اجل تسهيل تحركاتها. 
التي  الـ16  الكونتينريز  مبراكز  يتعلق  ما  يف 
الله"  لـ"حزب  تابعة  بيئية  جمعية  اقامتها 
تحمل شعار اخرض بال حدود، فهي منترشة 
االسمنتي،  والساتر  االزرق  الخط  موازاة  يف 
علمها  ترفع  املجردة  بالعني  رؤيتها  وميكن 
االبيض ويف وسطه شجرة خرضاء بني الجدار 
االرسائييل ومراكز الجيش واليونيفيل. وهي 
وان كانت ال تشكل انتهاكا للقرار 1701، يف 
اليه،  الوصول  تعيق  انها  اال  اليونيفيل،  رأي 

وهو امر قيد املعالجة. 
العدو  جانب  من  االسمنتي  الجدار 
االرسائييل الذي يظهر جليا لعابري املنطقة، 
يعلو احيانا اىل ما يقرتب من 9 امتار واكرث 
االرايض  عىل  املكشوفة  املناطق  بحسب 
املحتلة. وهو، وان كان ال يشكل اي اعتداء 
اليونيفيل،  رأي  يف  االزرق،  الخط  عىل 
عىل  النهايئ  التفاهم  بالتأكيد  سيعيق  لكنه 
الحدود الدولية. ففي بعض املناطق يشكل 
كونه  اللبناين،  الجانب  يقول  كام  لها  خرقا 
يقع بني خط الحدود الدولية والخط االزرق 

بفارق 4 او 5 امتار. 
قوات  برفقة  حدودية  جولة  من  العائد 
مهمتها  يقدر  ان  سوى  يسعه  ال  اليونيفيل 
العامل  حول  دولة   48 من  فجنود  السلمية، 
وبهوية  واحدة،  دولة  من  كجيش  يعملون 
السالم  شعار  يرفعون  واحد.  وقلب  وعقل 
جانبهم  واىل  بينهم  يعيشون  َمن  ويحرتمون 
بعيدا  نهار  ليل  يعملون  الجنوب.  ابناء  من 
من عائالتهم، وان كان بعضهم اسس عائلته 
لبنانيات،  زوجات  مع  لبنان  جنوب  يف 
بعدما  بالده  اىل  العودة  ينوي  ال  وبعضهم 

مضت عقود عىل خدمته يف لبنان.

كان قائد اليونيفيل رصيحا يف اللقاء الذي جمعنا به، فبعد ترحيبه باالعالميني 
دورها  ملراعاة  املعنية  املراجع  مع  االيجايب  التعاطي  اىل  الدامئة  ودعوته 
ومهامها السلمية، رد عىل سؤال وجهته اليه "االمن العام" عن احتامل ان 
يتمكن من تنفيذ القرار 1701 بعد التثبت من وقف العمليات العسكرية 
والتوصل اىل وقف نار شامل ودائم ابان واليته، فاعترب مبتسام ان السؤال 
اجلها  انتدبت من  التي  االساسية  املهمة  "انها  وقال:  مليون دوالر  يساوي 
العمليات  وقف  من  التثبت  اىل  اوال  دعانا   1701 فالقرار  القوات،  هذه 
العسكرية والسعي بالتنسيق مع الجيش اللبناين والجانب االرسائييل متهيدا 
انها مهمة صعبة، اال  النار. عىل الرغم من  للتوصل اىل وقف دائم الطالق 
اجله  من  الذي  الهدف  اىل  توصال  املهمة  امتام هذه  قوانا  بكل  نحاول  اننا 
نحن هنا. نحن ضباط وجنود من 48 دولة نشارك يف هذه القوة تحت راية 
يتحقق  ال  واملنشود  املبتغى  الحل  ان  رصاحة  اعتقده  وما  املتحدة،  االمم 
بالقوة، امنا هو قرار يتخذ عىل املستوى السيايس والعسكري. لذا نحن يف 

انتظار هذا القرار الذي نأمل يف ان يكون قريبا". 
هي  الدامئة  "مهمتنا  قال:  قريبا،  الحدود  عىل  حرب  وقوع  احتامل  عن 
التوسط بني االطراف وتسهيل الحوار. نحن فوة لحفظ السالم من 10500 
الحكومة  ومساعدة  االستقرار  لخلق  والبحر  الرب  يف  ننترش  وعنرص  ضابط 
والجيش من اجل تطبيقه. نعيش يف مرحلة هي من اكرث املراحل استقرارا 
التي تعيشها املنطقة منذ عام 2006. اليونيفيل تقوم مبهامتها، والحل ليس 
اننا  السيام  الديبلوماسية،  وال  السياسة  نتعاطى  ال  واننا  خصوصا  يدنا  يف 

نعمل تحت الفصل السادس".
وردا عىل سؤال عام يعيق ان تقوم اليونيفيل بدور اكرب يف ترسيم الحدود 
يأت  مل   1701 القرار  ألن  البحري  بالرتسيم  لنا  عالقة  "ال  قال:  البحرية، 
عىل ذكر هذه املهمة. نحن نقوم بالخطوات التي تؤدي اىل تسهيل الحوار 
الخط  ترسيم  مهمتنا محصورة يف  املفاوضات.  االمرييك وطريف  الوسيط  بني 
بني  حدودا  وليس  االنسحاب  خط  كونه  يعدو  ال  بري  خط  فهو  االزرق، 

دولتني". 
القرار  ملقتضيات  االمنية  الخروقات  مع  التعاطي  لطريقة  رضاه  مدى  عن 
1701 ومع املواطنني وتحايش الصدام معهم، قال اللواء الثارو: "اليونيفيل 
ومن  الطرفني،  لدى  عالقات  لديها  يكون  ان  الرضوري  ومن  للعمل،  اداة 
لذلك  بهم.  عالقاتنا  وتوطيد  الناس  مع  التواصل  ومهامتنا  اولوياتنا  اهم 
ننظم دورات تدريبية متتد الشهر عدة يف مجاالت مهنية وعملية ووقائية 
تطاول الكثري من مشاكلهم اليومية. نحن ندرك الحاجة اىل دعم املواطنني 
يف منطقة عملياتنا لنتمكن من القيام مبهامتنا، ويهمنا كسب ثقتهم. ننسق 
االداريني،  واملسؤولني  كالبلديات  املحلية  والهيئات  اللبناين  الجيش  مع 
عدم  من  ناتجة  تكون  مشكالت  احيانا  تربز  اذ  صعبة،  املهمة   ان  وندرك 

معرفتنا بعادات االهايل".

اللواء الثارو ردا على سؤال بمليون دوالر:
هدفنا وقف النار بعد وقف العمليات العسكرية



4041
عدد 109 - تشرين األول 2022عدد 109 - تشرين األول 2022

... و"هوى جرس لندن"، بهذه العبارة اعلن قرص باكينغهام رحيل امللكة اليزابيت الثانية يف 9 ايلول الفائت بعد تبوئها العرش 70 
عاما ومعارصتها 15 رئيس حكومة، وعرشات الزعامء يف العامل. امللكة التي شكلت رابطا بني الشعب الربيطاين وتاريخه، والتي اعتلت 

العرش الربيطاين ودول الكومنولث، برعت يف مامرسة الديبلوماسية امللكية رغم عدم متتعها بصالحيات تنفيذية فعلية

امللكة اليزابيت الثانية: "صخرة بريطانيا"
حكمت 70 عامًا بالديبلوماسية امللكية الناعمة

طويال  عمرت  التي  امللكة  هذه  طيف  سيبقى 
وجدان  يف  ماثال  العمر  من  الـ96  بلغت  ان  اىل 
امللكة  شكلت  الكومنولث.  ودول  الربيطانيني 
مملكتها:  اىل  بالنسبة  الصخرة  الثانية  اليزابيت 
كان العامل يتهاوى ويتم تهديد اململكة املتحدة 
بالفواجع والفضائح لكن  بهويتها ومتس عائلتها 
الشدائد  وجه  يف  والثابت  املرشق  مظهرها  كان 

مطمئنا دوما لشعبها.
بعد ان احيت يوبيل الـ70 عاما، توفيت بهدوء 
يف باملورال، ليتوىل العرش نجلها وهو بات اليوم 
يحمل لقب امللك شارل الثالث الذي يبلغ 73 من 
العمر، ومعها انتهى اطول حكم مليك يف تاريخ 

بريطانيا.
كانت حياة اليزابيت ويندسور مألى بالتناقضات: 
املعارص  العامل  يف  الدول  اقوى  رئاسة  تبوأت 
لكنها مل متارس سلطة فعلية، وكانت رئيسة اقدم 
الدميوقراطيات يف العامل من دون ان تقرتع يوما، 
زينت صورها بطاقات املصارف والعمالت، لكنها 
معظم  جالت  النقدي.  املال  يوما  تستخدم  مل 
بلدان العامل لكنها مل تحمل يوما جواز سفر. كان 
تضع  ان  وبال  قيادة  رخصة  بال  تقود  ان  ميكنها 
من  امللكية  االحصنة  متتطي  وان  االمان،  حزام 
ترتك  مل  رأسها.  يوما خوذة عىل  ترتدي  ان  دون 
مذكرات، ومل تظهر مشاعرها يوما عىل قسامت 

وجهها باستثناء تعبريين: اما ابتسامة، او عبوس.
معظم  التقت  التاريخ.  الراحلة  امللكة  جسدت 
الشخصيات الرئيسية يف القرن العرشين: ترششل 
وديغول ونهرو وبوتني، يش جني بينغ وكينيدي، 
جاغر  ميغ  مونرو،  ومارلني  وموبوتو  سوهارتو 
وليش فاليسا ونلسون مانديال ومادونا، االمرباطور 
هريوهيتو وشاه ايران، لكن احدا ال يعرف ماذا 
قالت لهم يوما وما املشاعر التي حملتها تجاههم، 
ستبقى  الخاصة  يومياتها  ان  فيه  شك  ال  ومام 

مخبأة طويال يف االرشيف املليك.
لها  مقدر  يكن  ومل   1926 نيسان   21 يف  ولدت 
الحكم، هي ابنة البري االبن االصغر للملك جورج 
الخامس، تنتمي اىل االرستوقراطية االسكوتلندية، 
وتحتل املرتبة الثالثة يف الساللة التي ترث العرش. 
ازمة  اندالع  مع  كانت  معها  للقدر  لعبة  اول 
جورج  امللك  وفاة  بعد  نشأت  حادة  دستورية 
السابع  ادوارد  ورفض   ،1936 العام  يف  الخامس 
تويل العرش ليتزوج من عشيقته االمريكية واليس 
سيمبسون املطلقة مرتني. دفع هذا الحدث غري 
املتوقع البري اىل تويل العرش يف العام 1937 باسم 
اليزابيت يف عمر  امللك جورج السابع، فتحولت 
الـ11 عاما وريثة للعرش حيث ان اهلها مل يرزقا 

بصبي ولها شقيقة تصغرها سنا هي مارغريت.
ومجتهدة  رصينة  بانها  صغرها  منذ  وصفت 
وتربية  الخيول  اقتناء  تحب  ومسؤولة  وجدية، 
الكالب. مل تدخل اليزابيت يوما اىل املدرسة، تلقت 
االمرية الصغرية علومها يف القرص، وحرص والدها 
عىل مناقشة القضايا العامة وقراءة الصحف معها 
يف  فنشأت  اململكة،  شؤون  ادارة  عىل  وتدريبها 
بالرعايا  محوطة  الربوتوكول  يحكمه  خاص  عامل 
الحرب  عز  يف  لندن  يف  عائلتها  بقيت  والخدم. 
من  ضاعف  ما  القذائف  تحت  الثانية  العاملية 
شعبية العائلة املالكة، وتطوعت اليزابيت شكليا 
كمسعفة ليك تقدم املثال والنموذج، واحتفلت 
بيوم النرص يف العام 1945 يف شوارع لندن وبني 

اهلها. يف العام 1939 ويف اثناء زيارتها للمدرسة 
البحرية وقعت يف حب تلميذ ضابط هو فيليب 
وتزوجا يف العام 1947. ويف اثناء زيارة لها اىل كينيا 
وصلها خرب وفاة والدها لتتوىل العرش رسميا يف 
من  الـ26  يف  وهي  وستمينسرت  يف   1953 العام 

العمر.
امللكية  الديبلوماسية  اليزابيت  امللكة  مارست 
بامتياز، جابت انحاء العامل لغاية العام 2015 حني 

ملكة من دون نفوذ فعيل متكنت من ان متارس 
السلطة املعنوية االقوى حول العامل. قبل توليها 
العرش ومل تكن تتجاوز الـ21 من العمر وتحديدا 
يف العام 1947، رصحت يف اثناء جولة لها يف دول 
كلها  حيايت  ان  الجميع  امام  "اعلن  الكومنولث: 
مكرسة  ستكون  قصرية  ام  طويلة  كانت  سواء 

لخدمتكم".
خالل جولة لها يف كينيا كانت ستقودها اىل دول 
الكومنولث مع زوجها امري ادمبورغ فيليب تلقت 
نبا وفاة والدها يف 6 شباط 1952 بجلطة، وما ان 
ابلغها زوجها انها صارت امللكة، كان اول ما فعلته 
الجديدة  ونيوزيلندا  اوسرتاليا  حكام  اىل  الكتابة 
لتخربهم انها مرغمة عىل الغاء سفرها لتعود اىل 

لندن. سافرت اليزابيت الثانية يف 70 عاما اكرث من 
اي زعيم عاملي: 89 زيارة دولة و179 جولة يف 
دول الكومنولث. ورغم انها وصلت اىل السلطة 
اتية من حقبة تفكيك االستعامر، فقد احتفظت 
يف  البلدان  عرشات  يف  رمزية  بصالحيات  امللكة 
عظمى  اقتصادية  قوى  وبينها  االرضية  الكرة 
يواجه  وآسيا  وافريقيا  الكاريبي  يف  كندا.  مثل 
تأثري اململكة املتحدة تعقيدات. يف ترشين الثاين 
2020، عمدت جزر باربادوس وترينيداد وتوباغو 
الروابط  قطع  اىل  موريشيوس  وجزيرة  وغويانا 
شكلت  طاملا  جمهوريات.  لتصبح  امللكية  مع 
دول الكومنولث اولوية للملكة اليزابيت، لكنها 
الوقت.  مرور  مع  تآكلها  تجنب  من  تتمكن  مل 
االول  االنتقال  يف  اشهر   6 دام  تنقال  لها  كرست 
بني  بلدا  امللكة 12  اجتازت  العرش.  توليها  بعد 
شهر  ولغاية   1953 العام  من  الثاين  ترشين   24
ايار 1954 من مرتفعات برمودا اىل جبل طارق. 
اتاحت لها هذه الرحلة الطويلة وغري املسبوقة 
يف التاريخ ان تكرس لها دورا من الصعب قبوله 
كسفرية تتمتع بنفوذ غامض ومكبوح. اما زيارة 
 ،1955 العام  يف  للرنوج  فكانت  االوىل  الدولة 
فامللكة هي ابنة عم امللك هارالد وهنالك تقارب 
عميق بني العائلتني، وقد عقدت اململكة املتحدة 
والرنوج يف العام 1950 اتفاقيات تجارية مهمة. 
يف الخارج كام يف الداخل الربيطاين، فان الكلمة 
امللكية مؤطرة بشكل دقيق. كانت زيارات امللكة 
بعيد  حد  اىل  تشبه  دول  لرؤساء  واستقباالتها 
رقصات باليه ديبلوماسية شديدة التعقيد والدقة. 
الرمزية بشكل دقيق يف استقباالتها  يتم اعتامد 
العام  يف  الربيطانية.  الخارجية  السياسة  لصالح 
بوتني  فالدميري  الرويس  الرئيس  استقبلت   ،2003
وهو كان بذلك الحاكم الرويس االول الذي يتم 
بوتني حظوة  نال  الثاين.  الكسندر  منذ  استقباله 
رفيعة، لكن امللكة اليزابيت تجنبت، كام فعلت 
مع ضيوفها االخرين، ان تناقش يف قضايا خالفية.

يعترب االجامع املليك احد مفاتيح قوتها التأثريية، 
ويتيح لها ان تحوز االعجاب واالستحسان يف العامل 
العام  يف  كندا،  اىل  الـ22  اثناء سفرها  يف  اجمع. 
2010، استقبلها بالرتحاب 100 الف شخص يوم 

العيد الوطني الكندي يف االول من متوز.
مضيافا  منزال  لتكون  ذاتها  االمة  هذه  "كرست 

لناسه وملجأ لالخرين ومنوذجا يحتذى للعامل 

جالت معظم 
بلدان العالم لكنها لم تحمل 

يوما جواز سفر

تقرير
مارلني خليفة

@marlenekhalife

ارغمتها صحتها عىل التوقف عن السفر وبقيت 
بلدان قليلة مل تزرها: ارسائيل، مرص، االرجنتني، 
اليونان وبعض البلدان الصغرية يف البلقان وذلك 
حملت  وعائلية.  وتاريخية  سياسية  لحساسيات 
مشعل االسفار لشارل، وبقيت هي تستقبل كبار 
الشخصيات العاملية: الرئيس الصيني يش جني بيغ 
دونالد  السابق  االمرييك  الرئيس  العام 2015،  يف 
ترامب يف العام 2019. هذه االستقباالت مل تكن 
تنضوي ضمن مهام ديبلوماسية، فامللكة مل تتدخل 
يوما يف السياسة الخارجية للمملكة املتحدة بل 
بعد  الناعمة.  امللكية  الديبلوماسية  بها  نيطت 
عقود من واليتها امللكية، اجادت اليزابيت الثاين 
"فن الديبلوماسية امللكية"، والتصاريح املكبوحة، 
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اجمع"، قالت امللكة. قدمت امللكة اليزابيت 
ما  انسانية، كام تشهد مواقفها يف  نفسها ملكة 
حتى  تغريها  مل  التي  الجنوبية  افريقيا  يخص 
سقوط نظام االبارتيد. يف الكواليس، كانت تعارض 
السابقة  الربيطانية  الحكومة  رئيسة  مواقف 
حزب  وصفت  التي  تاترش  مارغريت  الراحلة 
عكسها،  وعىل  "ارهايب".  بانه  مانديال  نلسون 
نسجت امللكة اليزابيت مع مانديال عالقة صداقة 
بعد لقائهام يف العام 1991، ونال مانديال رشف 

مناداتها باسمها فقط من دون لقب امللكة. 
الديبلوماسية  يف  ملكة  ايضا  اليزابيت  كانت 
االوروبية، كام اوحى اختيار لباسها يف العام 2016، 
يف اثناء خطاب لها يف توقيت حساس كانت فيه 
بريطانيا تفاوض عىل رشوط خروجها من االتحاد 

االورويب االزرق الذي اختارته ال يغش احدا. 
هي عارصت كل زعامء العامل وقابلت كل رؤساء 
آخر  يف  كويت.  رينيه  الرئيس  عهد  منذ  فرنسا 
زيارتني لها اىل فرنسا واملانيا رصحت خالل مأدبة 

عىل رشفها بأن "انقسام اوروبا امر خطري". 
قبل وفاتها بيومني، مارست امللكة اليزابيت كام 
من  ولو  امللكية  الديبلوماسية  يف  دورها  عادتها 
رئيسة  اىل  السلطة  فقدمت  صالحيات،  دون 
رؤساء  بني   15 الرقم  وهي  تراس  ليز  الوزراء 
الحكومة الربيطانيني الذين عارصوها، كان ذلك 
تغرق  ان  قبل  به  قامت  الذي  االخري  العمل 

اململكة املتحدة والعامل يف الحزن لفراقها. 
اىل  لبنان  من  دولة  زيارات  تحصل  مل  لبنانيا، 
رؤساء  تلتق  مل  امللكة  ان  يعني  وهذا  بريطانيا، 
لبنانيني. ويقول مصدر ديبلومايس مطلع: "ليس 
بحسب  اال  الخارجية  السياسة  يف  دور  للملكة 
حني  الحكومة،  اياها  تعطيها  التي  التوجيهات 
تستقبل رئيس تقول لها الحكومة ما هي الرسالة 
وذلك  االهتامم  ودرجة  له،  متريرها  عليها  التي 
الديبلومايس  املصدر  ويشري  املصالح".  بحسب 
اىل ان "امللكة اليزابيت درجت عىل ارسال رسائل 
بعيد االستقالل اللبناين معدة بطبيعة الحال من 
وزارة الخارجية الربيطانية، وهي تؤكد عىل تطوير 
واستقراره  واستقالله  لبنان  وسيادة  العالقات 
االمري  ان  يبدو  السياق،  هذا  يف  وازدهاره".  
الثالث  تشارلز  امللك  اليوم  اصبح  الذي  تشارلز 
اهتاممه  خالل  من   " بلبنان  اكرب  اهتامم  لديه 
الرشق  منطقة  وبتاريخ  الرشق  يف  باملسيحيني 

يف  وخصوصا  بيئية  اهتاممات  ولديه  االوسط، 
ما يخص تحويل املدن اىل جو قروي او استبقاء 
القرية داخل املدينة، وهو قدم متويال من خالل 
يف  االرشفية  منطقة  يف  حديقة  القامة  مؤسسته 
العائلة  يف  االمريات  احدى  زارت  واخريا  بريوت، 
ويختم  املرأة".   حقوق  اطار  يف  لبنان  املالكة 
املصدر الديبلومايس بقوله: "ان امللك يف بريطانيا 
وطاملا  داخليا،  مهم  وهو  اكرث،  توجيهي  دوره 

كانت امللكة اليزابيت ضابط االيقاع االعىل".

جابت انحاء العالم 
لغاية العام 2015 حني 

ارغمتها صحتها على 
التوقف عن السفر
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بعد اندالع حرب اوكرانيا بدأ الرئيس الرتيك طيب رجب اردوغان بالتلويح بشن عملية عسكرية شامل سوريا القامة منطقة آمنة بعمق 35 
كيلومرتا، والحياء خطة قدمية لديه باقامة هذه املنطقة لتأمني الحدود الحيوية الرتكية وابعاد االكراد عنها، واقامة واقع جغرايف ودميوغرايف 

جديد باسكان الالجئني السوريني املوجودين يف تركيا يف مجمعات ووحدات سكنية مستحدثة يف هذه املنطقة الحدودية العازلة 

التقارب السوري ـ التركي يتبلور تباعًا
ولقاء األسد ــ أردوغان مسألة وقت

من  االفادة  يحاول  اردوغان  ان  الواضح  من  كان 
حاجة  بسبب  لرتكيا  التفاويض  املوقف  تحسن 
واشنطن وموسكو اليها، لكنه رسعان ما اكتشف 
خالل قمة طهران، اضافة اىل الرفض االمرييك، وجود 

موانع روسية وايرانية.
هذا املوقف حسم يف قمة طهران وقدم الجانبان 
هذه  من  السيايس  "البديل"  وااليراين  الرويس 
العملية العسكرية، ويرتكز عىل ثالثة بنود اساسية:

السيايس  الحوار  تطوير  عرب  االكراد  احتواء   -1
سوريا  وقوات  دمشق  بني  امليداين  والتنسيق 
انفسهم  االكراد  يجد  حيث  "قسد"،  الدميقراطية 
بني خياري املواجهة مع تركيا من دون ضامنات 
السوري،  النظام  مع  املفاوضة  او  جدية  امريكية 

واالتكال اكرث عىل الحامية الروسية.
2- فتح باب املصالحة والحوار بني اردوغان واالسد، 
مع ما يعنيه ذلك من اعرتاف تريك متجدد بالنظام 
السوري واستعداد للتعاطي والتطبيع معه، ومن 
قبول سوريا بالواقع الرتيك يف شامل سوريا والتعاطي 
معه والتنسيق يف شؤون الالجئني واالرهاب، توطئة 

النسحاب تركيا من املناطق التي تحتلها.
3- احياء اتفاق اضنة التاريخي الذي ابرم يف آخر 
العام  يف  ووقع  االسد  حافظ  الراحل  الرئيس  ايام 
1998 يف مدينة اضنة الرتكية، ومبوجبه جرى اعطاء 
الجيش الرتيك حق مالحقة حزب العامل الكردستاين 
بعمق 5 كيلومرتات شامل سوريا، وتخلت دمشق 
عن اي مطالبة بحقوقها يف لواء االسكندرون )اقليم 
هاتاي( الذي ضمته تركيا عام 1939، واعتبار حزب 
العامل الكردستاين بزعامة عبد الله اوجالن تنظيام 
ارهابيا مبوجب نصوص االتفاق. واالن تفرس انقرة 
االتفاق عىل انه يعني ان وحدات حامية الشعب 
تعدها  انقرة  ان  باعتبار  ارهايب،  تنظيم  الكردية 

امتدادا لـ"العامل الكردستاين".
املوقف االعرتايض الرويس تكرر يف قمة سوتيش 

ان  تأكد  واردوغان، وحيث  بوتني  التي جمعت 
العسكرية  للعملية  الرافض  الرويس  املوقف 
يتفوق عىل املوقف االمرييك يف حزمه ووضوحه. 
فقد حاول اردوغان يف سوتيش الحصول عىل ما 
ومن  طهران،  يف  عليه  الحصول  من  يتمكن  مل 
والسوري،  االوكراين  امللفني  بني  ربطه  خلفية 
وكان يأمل يف تغيري املوقف الرويس اعتامدا عىل 
للحبوب  االمن  املمر  يف  حدث  الذي  االخرتاق 
مل  بوتني  الرئيس  لكن  املتحدة.  االمم  مبشاركة 
يتجاوب مع طلب اردوغان، واسدى اليه نصيحة 
بأن يرصف النظر عن العملية العسكرية ويبادر 
اىل االتصال بالرئيس السوري بشار االسد وميهد 
لتلبية  وانقرة  دمشق  بني  تفاوضية  لجلسات 
اىل  الحاجة  دون  من  الرتكية،  االمنية  املطالب 
توغل عسكري. عمليا، يطرح الجانب الرويس حال 
العسكري، وهو احياء  الخيار  سياسيا بديال من 

وتطوير اتفاق اضنة.
يخطط الرئيس الرويس بوتني لجمع االسد واردوغان. 

وهو كان نجح سابقا يف اقناعهام يف ارسال مديري 
املخابرات العامة يف البلدين عيل مملوك وحقان 
فيدان اللذين يعرفان بعضهام جيدا، اىل موسكو 
حيث جرت جولة محادثات رسية شارك يف جانب 
منها وزير الدفاع الرويس سريغي شويغو. يف خاللها 
قدم الجانبان الئحة طويلة من املطالب القصوى: 
ووضع  السورية  السيادة  احرتام  طلبت  دمشق 
جدول زمني لالنسحاب الرتيك من اراضيها ووقف 
دعم الجامعات االنفصالية، واعادة ادلب الخاضعة 
واستعادة  تركيا،  من  مدعومة  فصائل  لسيطرة 
السيطرة عىل معرب باب الهوى بني تركيا وادلب، 
وفتح طريق "M 4" الذي ميتد من حدود البحر 
املتوسط غربا اىل العراق رشقا، وتسيطر عليه قوات 

تركية وسورية وكردية.
ضد  جديا  عسكريا  عمال  طلبت  فانها  تركيا،  اما 
السوري  وجناحه  الكردستاين  العامل  حزب 
"وحدات حامية الشعب" الكردية، ومفاوضات مع 
املعارضة السورية املدعومة من تركيا للوصول اىل 

تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

اعالن  يف   2016 عام  منذ  انتظمت  التي  انقرة 
سياسات  تقارب  اجل  من  سوريا،  حول  موسكو 
توبعت  اليها  وباالستناد  سوريا،  الثالث يف  الدول 
عرب  الثالث  مساعي  املاضية  السنوات  مدار  عىل 
استانة وسوتيش، بهدف دمج تركيا يف مسار الحل 

الرويس. 
نظام  عىل  لالنفتاح  دولية  موجة  صعود  الثالثة 
االسد والتواصل معه، ولو يف قضايا محددة، منها 
اكرب  اىل سوريا، ووجود  والالجئني  النازحني  اعادة 
مجموعة منهم يف تركيا، حيث يبلغ عدد السوريني 

يف تركيا قرابة اربعة ماليني نسمة. 
املوضوع،  يف  واثارة  اهمية  االكرث  وهي  الرابعة، 
وجوهرها رغبة الرئيس الرتيك رجب طيب اردوغان 
يف  بقائه  وتأكيد  جديدة،  رئاسية  فرتة  تجديد  يف 
ان  ينبغي  امر  وكالهام  الرتيك،  السيايس  املشهد 
 ،2023 عام  املرتقبة  الرئاسية  االنتخابات  تؤكده 
جهد  بكل  وحزبه  اردوغان  عليه  يعمل  ما  وهو 
وجدية مع الجميع ويف كل املستويات واملجاالت، 
من دون الدخول يف مواجهات داخلية او سياسات 
خارجية ذات اثر سلبي عىل ما يتمناه من النتائج 
التي يرغب يف ان ترسمه زعيام لرتكيا يف مواجهة 
القرن  اتاتورك طوال  زعامة كان قد كرسها كامل 

املايض. 
امام  االساسية  العقبة  ان  اتراك  محللون  يقول 
اردوغان  سياسات  هي  دمشق  مع  التطبيع 
املتعددة البعد، من الفوز بانتخابات الرئاسة، اىل 
الحاجة للرئيس الرويس بوتني لتحقيق املصالحة، 
الصعوبات تتجىل يف ترصيحات ملسؤولني  وهذه 
اتراك من مثل "نحن مل نقل اتفاق بل مصالحة"، 
و"الهدف ليس التطبيع بل الحوار"، و"نظرتنا اىل 
االسد مل تتغري". عىل الرغم من ذلك، فان التطبيع 
بني انقرة ودمشق اهم من كل العقبات، وخارطة 
الطريق لكيفية تحقيق ذلك تتضمن النقاط التالية:

سوريا  من  تدريجا  الرتيك  الجيش  انسحاب   -
وتسليم السيادة للجيش السوري.

- اغالق تركيا كل املقار السياسية للمعارضة عىل 
ارضها، وقطع كل العالقات العسكرية مع املعارضة 

يف الداخل السوري.
- تطوير دمشق لنموذج العفو العام لنزع السالح 

وبدء حل مشكلة الالجئني ميدانيا.
كل  ضد  معا  والسوري  الرتيك  الجيش  تعاون   -

الجامعات التي ترفض القاء السالح. 

تسوية سياسية، وعودة الالجئني السوريني وانشاء 
مناطق آمنة يف حلب ومناطق اخرى شامل سوريا 
بعمق 35 كلم، وتسهيل عمل اللجنة الدستورية 

والعملية السياسية.
يريد اردوغان عىل مسافة اشهر من االنتخابات 
الرئاسية تحييد ملف الالجئني السوريني وسحبه 
من تداول املعارضة، ويريد توجيه رضبة لالكراد، 
وال ميانع يف التنسيق السيايس واالمني مع دمشق 

الذين بدأ نشاطهم يطفو عىل السطح يف اعقاب 
عمليات اعادة هيكلة قامت بها تركيا لـ"االئتالف" 
املعارض، قلصت مبوجبها حضورهم داخله. كام 
اكراد  لدى  وسياسية  شعبية  فعل  ردود  حدثت 
سوريا الذين اعربوا عن خشيتهم عىل املكاسب 
طوال  حققوها  التي  والسياسية  العسكرية 
الحكومتان  توصلت  حال  يف  املاضية  السنوات 

الرتكية والسورية اىل ابرام صفقة بينهام. 
اما االبرز يف دوافع االنفتاح الرتيك عىل نظام االسد، 
فيتمثل، حسب مصادر سورية معارضة، يف نقاط 

اربع: 
لتغيري  الرتكية  االحزاب  مطالب  تصاعد  االوىل 
سياسة انقرة السورية، لتشمل ترحيل السوريني او 
جزء منهم، والحد من الوجود والتدخل الرتيك يف 
سوريا، واالنفتاح عىل نظام االسد، وهذه التوجهات 
مل تعد حكرا عىل احزاب املعارضة، بل امتدت اىل 

حزب العدالة والتنمية الحاكم. 
عىل  االيرانية   - الروسية  الضغوط  متثلها  الثانية 

البعادها عن االكراد، لكنه يجد حرجا يف القيام 
بانقالب يف سياسته وموقفه بازاء النظام السوري. 
وبالفعل، ما كاد اردوغان يتحدث عن طلب بوتني 
منه االتصال باالسد - هذا الحديث اعقبه ترسيب 
وزير الخارجية الرتيك مولود جاويش اوغلو يف شأن 
لقاء رسيع جرى بينه وبني وزير الخارجية السوري 
فيصل املقداد السنة املاضية، وسبقه حديث عن 
لقاءات رسية جرت بني مديري املخابرات العامة 
حتى   - فيدان  وحقان  مملوك  عيل  البلدين  يف 
خرجت تظاهرات يف شامل سوريا رافعة ومنددة 
بالتطبيع مع النظام السوري، وهذه التظاهرات 
يتعلق  شخيص  بعضها  عديدة،  لدوافع  خرجت 
دمشق،  عىل  انفتاح  ألي  رافضة  تيارات  بوجود 
وبعضها االخر مرتبط بجهات بعينها ال ترغب يف 
وتجار  بينها صناعيون  القائم، من  الوضع  تغيري 
من  ويستفيدون  عديدة  استثامرات  ميلكون 
ارتباط مناطقهم باالقتصاد الرتيك، وبعضها الثالث 
املسلمني،  لالخوان  تابعة  تيارات  وراءه  تقف 

خطة روسية ايرانية 
من ثالث نقاط بديلة من 

العملية العسكرية التركية



4647
عدد 109 - تشرين األول 2022عدد 109 - تشرين األول 2022

بينام تستعر حرب اوكرانيا وتتواىل فصوال، تتفاقم يف املقابل الحرب املوازية يف اسواق الطاقة. اوقفت رشكة "غازبروم" الروسية 
تدفقات الغاز عرب خط انابيب "نورد سرتيم 1" نحو املانيا اىل اجل غري مسمى، مشرية اىل اعطال فنية... 

أوروبا في مواجهة إنخفاض اليورو وهجرة اإلستثمارات
حرب الطاقة الوجه اآلخر املوازي لحرب أوكرانيا

رد  مثابة  كانت  الخطوة  هذه  ان  الواضح  لكن 
"مجموعة  اعالن  حازم ورسيع من موسكو عىل 
السبع" انها ستميض قدما يف تنفيذ خطة لفرض 
الروسية،  النفط  صادرات  عىل  للسعر  سقف 
كجزء من محاولة تقليص االيرادات املتدفقة اىل 
الخزانة الروسية، ومحارصة مصادر متويل حربها 

يف اوكرانيا. 
من الصعب للغاية ان مير موسم التدفئة من دون 
فحسب،  هذا  ليس  روسيا.  من  الغاز  امدادات 
اذ ان تداعيات االزمة ستطاول اسعار الغاز، مام 
االتحاد  دول  يف  التضخم  تصاعد  يف  سيتسبب 
االورويب بشكل خطري، اضافة اىل توقف االنتاج. 
سيكون هناك تراجع يف االقتصاد االورويب وزيادة 
يف التوتر االجتامعي. وتبني ان العقوبات االوروبية 
عىل روسيا اتت باثار عكسية مبارشة وغري مبارشة 
يف  االضطرابات  وتسببت  القارة،  شعوب  عىل 
امدادات الطاقة )غازا ونفطا وفحام( يف مضاعفة 
قيمة فواتري الغاز واملحروقات والتدفئة والكهرباء 
الصناعات  من  للعديد  معه  ميكن  ال  نحو  عىل 

االساسية ان تستمر من دون تدخل من الحكومات، 
وهو ان حصل سريفع من مستويات التضخم وقد 
يودي بقيمة اليورو والجنيه االسرتليني اىل التدين 
ومن  االمرييك.  الدوالر  امام  قياسية  ملستويات 
املعتمدة  االساسية  الصناعات  بعض  تعطل  شأن 
بكثافة عىل الغاز لتشغيل معاملها - مثل الورق 
والزجاج والكيميائيات - ان تشل صناعات اخرى 
وانتاج  الصحي  والورق  الغذائية  املواد  مثل 
قيمة  ارتفاع  يهدد  كام  للزراعة.  الالزم  السامد 
فواتري الطاقة مبوجة عريضة من اغالق املطاعم 
الصغرية،  التجارية  واملحال  والبارات  واملقاهي 
وارسهم  البطالة،  اىل  العامل  ماليني  سيدفع  مام 
اىل الترشد. ال متتلك اوروبا حلوال رسيعة للعيش 
من دون الغاز الرويس، عىل الرغم من انها بدأت 
منذ ما قبل االزمة االوكرانية يف استرياد املزيد من 
الغاز الطبيعي املسال عرب السفن، من دول مثل 

الواليات املتحدة وقطر واوسرتاليا.
وقت  اىل  مستمرا  مقلقا  كابوسا  اوروبا  تعيش 
الطاقة  غري معلوم. هي مهددة بانقطاع مصادر 

ارتفاع  من  ناتجة  تضخمية  ومبوجة  االساسية، 
به  الطاقة والغذاء. لكن خالفا ملا ستقوم  اسعار 
امريكا لجهة عكس املسار النقدي التوسعي، فان 
مام  بأي خطوة،  القيام  عن  عاجزة  تقف  اوروبا 
منذ  الدوالر  امام  قيمته  من   %11 اليورو  افقد 

نهاية السنة املاضية.
يف الواقع، هناك سوق بكاملها قامئة عىل التجارة 
كل  ومثل  والتحوط.  الربح  بهدف  بالعمالت 
التي  بالتوقعات  السوق  هذه  تتحفز  االسواق، 
واالحتفاظ  اليورو  عن  التخيل  نحو  مسبقا  متيل 
بالدوالر كعملة استثامر. يخلق ذلك منطا سلوكيا 
بني املستثمرين تجنبا الي خسائر محتملة باليورو 
ليزداد وضعه سوءا وتتدىن قيمته اكرث. مبعنى اكرث 
وضوحا، مل يكن االقتصاد الحقيقي، بتقلباته، هو 
الدافع نحو انخفاض قيمة اليورو. فبلدان االتحاد 
عملية  يف  طويل  زمن  منذ  انخرطت  االورويب 
تحويل الجزء االكرب من االقتصاد اىل عمليات مالية 
تقابله  الذي  االنتاجي  النشاط  مختلفة جدا عن 
سلع حقيقية، فضال عن انها تحولت اىل مستورد 

نهم للسلع املستوردة، وابرزها الطاقة.
قوي  يورو  عىل  تعتمد  االوروبية  الدول  كانت 
االورويب  االتحاد  ان  اذ  رخيصة،  طاقة  السترياد 
هو مستورد للنفط والغاز وال ينتجهام محليا اال 
بكميات صغرية. لذلك فان انخفاض قيمة اليورو 
ان  علام  الطاقة،  استرياد  عىل  اعىل  كلفة  يعني 
االسعار العاملية للطاقة مرتفعة اصال، وهي تشكل 
االقتصاد  يشهده  الذي  التضخم  من  كبريا  جزءا 
االورويب، مام يعني تضخام اضافيا، وان اي ارتفاع 
اضايف يف كلفة الطاقة بسبب انخفاض قيمة اليورو 
قد يلغي االنعكاسات االيجابية التي يتسبب بها 
ان  اذ  االوروبية،  الصادرات  عىل  االنخفاض  هذا 
الطاقة هي مدخل اسايس يف االنتاج، وان ارتفاع 
املنتجات، ومن شان  اسعار  ارتفاع  يعني  كلفتها 
اسعار  عىل  اليورو  انخفاض  اثر  يلغي  ان  ذلك 
الصادرات ويتحول اىل خسائر اضافية تعيق الدورة 
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لحظة توتر. كام ان ذلك ال يلغي وجود كلفة اعىل 
للغاز املسال ما يزيد االعباء عىل اقتصادات دول 
اوروبا يف ظل موجة التضخم الكبرية التي يتعرض 
لها العامل. وخيار كهذا يحتاج استثامر االموال يف 
بناء محطات جديدة للغاز املسال، او يف تطوير 
االستيعابية.  قدراتها  وزيادة  املوجودة  املحطات 
واملترضر االكرب هنا هو املانيا التي ال متلك حاليا 
اي محطة للغاز املسال، بل تخطط لبناء محطتني، 
علام بانها اضطرت اىل ايقاف مرشوع خط انابيب 
نورد سرتيم 2 الذي كان من املفرتض ان يورد 55 
مليار مرت مكعب من الغاز الرويس يف عام 2022.

الرويس  الغزو  بدء  عىل  اشهر  ستة  مرور  بعد 
اوروبا  ان  تثبت  التي  املؤرشات  تتعدد  الوكرانيا، 
هذه  خالل  مسارها  متابعة  يف  صعوبة  تجد 
مع  متزايدة  تكاليف  مع  ترتافق  التي  الحرب 
التضخم، وتفاقم  الوقت. تزامنا مع ارتفاع  مرور 
ازمة الطاقة، وزيادة مخاطر الركود، اصبح القادة 
حول  الصوت  رفع  اىل  ميال  اكرث  االوروبيون 
التداعيات االجتامعية واالقتصادية للرصاع واثاره 
السياسية والجيوسياسية. يف الوقت نفسه، تكمن 
الظاهري حول  اضطرابات متزايدة وراء االجامع 
مثال  املانيا  ترددت  الحرب.  مع  التعامل  طريقة 
اوكرانيا.  اىل  بها  وعدت  التي  االسلحة  شحن  يف 
ويف ايطاليا، حيث سقط االئتالف الحاكم برئاسة 
ماريو دراغي، تتوسع املعارضة السياسية للدعم 
الشعبوية  االحزاب  وسط  لكييف  العسكري 
من  حزم  خمس  عىل  املصادقة  ورغم  املحلية. 
العقوبات برسعة الربق، امىض االوروبيون اسابيع 
عدة وهم يتجادلون حول حزمة سادسة تستهدف 
النفط الرويس واعاقها الحاكم االستبدادي الوحيد 
يف االتحاد االورويب، رئيس الوزراء املجري فيكتور 

اوربان. 
وسط هذه التحديات املتزايدة، يربز سؤال اسايس 
الحرب  االوروبية يف شأن  الوحدة  استمرار  حول 
القادرة عىل نسفها. قد ال يتعلق اكرب  والعوامل 
التقدم  غياب  يف  االورويب  التحالف  عىل  تهديد 
كام  اوكرانيا،  يف  املحتدمة  العنف  اعامل  النهاء 
يرتبط  انه  بل  املرحلة،  هذه  حتى  الوضع  كان 
عىل االرجح بخمود الرصاع نسبيا، مام قد يسمح 
ملوسكو باستاملة عدد من دول االتحاد االورويب 
واقناعها بالضغط عىل كييف لتقديم التنازالت اذا 

استمر تفاقم ازمة الطاقة.

التراجع االقتصادي في 
اوروبا يقابله ارتفاع في 

التوتر االجتماعي

االقتصادية وتراكم زيادة نسب التضخم، وتعمق 
وانخفاض  املعنية.  الدول  يف  املستهلكني  معاناة 
قيمة العملة ليس الهم الوحيد للمرصف املركزي 
عن  الناجم  الرتاجع  هذا  بل يف مصدر  االورويب، 
غري  حالة  اوروبا يف  بلدان  لكل  التضخم  اجتياح 
مسبوقة منذ عقود. فقد تكونت موجة التضخم 
هذه بفعل سياسات مواجهة كورونا، ثم تعمقت 
بفعل ازمة الحرب الروسية - االوكرانية. ففي ظل 
انحياز اوروبا اىل اوكرانيا، تعتمد غالبية دول اوروبا 
عىل الغاز الرويس املهدد باالنقطاع. بهذا املعنى، 
عمق  اىل  مؤرش  سوى  ليس  اليورو  قيمة  تدين 

الركود التضخمي الذي سيصيب دول االتحاد.
قطاع  يف  املتقدم  وضعها  اهمية  روسيا  تدرك 
وترى  خصوصا،  الطبيعي  والغاز  عموما  الطاقة 
يف زيارة اعتامد اوروبا عىل الغاز الرويس رضورة 
جيوبوليتيكية لها. لذا، فان مصلحة روسيا تقتيض 
زيادة نفوذها يف الدول املصدرة للغاز يك تضمن 
بنقل  تتعلق  اقتصادية  مشاريع  اي  من  حصتها 
حضور  يعد  السياق،  هذا  يف  اوروبا.  اىل  الغاز 
روسيا يف بحر قزوين والبحر االسود ودول رابطة 
الدول املستقلة مهام جدا لتمرير مصالحها عند 
بحث اي مرشوع اقتصادي جديد. لكن يبدو ان 
البدء مبشاريع  مر:  احالهام  امام خيارين  اوروبا 
مع  جديدة  انابيب  خطوط  لتأمني  واستثامرات 
اكرث من مورد، وهذا يعني انها ستحتاج اىل الكثري 
كلفة  عليها  منها وسترتتب  لتستفيد  الوقت  من 
الطبيعي  الغاز  اعتامد  او  مستمرة،  وصيانة  بناء 
املسال من اكرث من مورد، مام يعني اكالفا اضافية 

ستتكبدها بسبب الحاجة لبناء محطات ضخمة 
يف  الكميات.  الستيعاب  املسال  الطبيعي  للغاز 
النهاية ستدفع اوروبا اكرث ما تدفعه اىل روسيا ألن 
الغاز الطبيعي املسال اغىل من الغاز املنقول عرب 

االنابيب.
ال يبدو ان هناك الكثري من الخيارات امام اوروبا 
لتخفيف اعتامدها عىل الغاز الرويس. هناك خيار 
زيادة استرياد الغاز الطبيعي املسال، املنقول بحرا 
او برا من الرنويج ونيجرييا وقطر وامريكا وايران 
ومرص والعراق. وهناك خيار االستثامر يف مشاريع 
من  انتاجها  زيادة  عىل  الدول  ملساعدة  غازية 
الغاز الطبيعي، او لبناء خطوط انابيب بني اوروبا 

والدول املصدرة للغاز.
املستورد،  الغاز  كلفة  من  يزيدان  الخيارين  كال 
وهي  الوقت.  من  الكثري  اىل  يحتاج  وتنفيذهام 
خيارات تنطوي عىل تحديات، اذ ان االعتامد عىل 
خيار  هو  افريقيا،  وشامل  االوسط  الرشق  دول 
يقع يف منطقة قد تتعرض لخضات امنية يف اي 
وقت، وهذا قد يؤثر عىل امدادات الطاقة يف اي 
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انتخابات ترشين  القامئة منذ  نجا العراق - اقله يف املدى املنظور- من حامم دم بعدما بدا ان ازمة الجمود السيايس 
االول 2021، قد تدحرجت اىل كرة من النار مع اشتعال االشتباكات املسلحة يف قلب العاصمة بغداد، واستعصاء الحلول 

السياسية بانقسام ما يصطلح عىل تسميته بـ"البيت الشيعي" اىل معسكرين متصارعني عىل السلطة 

العراق ما بني "إستقالتني": 
طريق للنجاة أم تمديد لألزمة؟ 

مقتدى  الصدري  التيار  زعيم  صمت  سيظل 
من  ساعة   24 نحو  استمر  الذي  الصدر 
تكهنات  محل  النجف،  يف  الحنانة  يف  معقله 
آب،   30 يف  بعدها  خرج  عندما  وتحليالت، 
من  االنسحاب  عدم  مغبة  من  اتباعه  لينذر 
"املنطقة الخرضاء" املحصنة يف قلب بغداد، يف 
خالل 60 دقيقة فقط، لوقف االشتباكات التي 
القوات  من  عنارص  مع  بيوم  قبلها  اندلعت 
االمنية ومسلحني تابعني لخصومه من قوى ما 

يسمى بـ"االطار التنسيقي". 
الصمت  هذا  الصدر  التزام  سبب  يعرف  مل 
فيام كان املسلحون يتقاتلون بالسالح منذ 29 
آب، وما هي الرسالة او الرسائل التي رمبا اراد 
توجيهها، باعتكافه الصامت يف الحنانة، بينام 
اهلية حقيقية،  البالد عىل شفري حرب  كانت 
الكيان  عىل  خطورة  االكرث  بانها  وصفت 

والصواريخ.   جي"  يب  "ار  قذائف  واستخدام 
واملحذرة  املنددة  االصوات  تصاعدت  بينام 
من وقوع العراق يف اتون االقتتال االهيل، من 
رئيس الجمهورية اىل رئييس الحكومة والربملان 
فيهم  مبن  املختلفة  السياسية  القوى  وحتى 
فان  املنافس،  التنسيقي"  "االطار  شخصيات 
التايل  اليوم  مساء  حتى  بالصمت  الذ  الصدر 
منذ  كوابيسها  اسوأ  احد  بغداد  عاشت  بينام 

سنوات عديدة.  
ما ان خرج الصدر ليوبخ انصاره بعدها بـ24 
اسباب  تتناول  التكهنات  بدأت  حتى  ساعة، 
بعد  هذه،  الرسيعة  الصدرية  الرتاجع  خطوة 

بدا ان العراق بلغ شفري الحرب االهلية. 
علني  تعليق  السيستاين  السيد  عن  يصدر  مل 
نقلت  "رويرتز"  وكالة  لكن  االحداث.  حول 
والشيعية  الحكومية  املصادر  العديد من  عن 
الشيعي االعىل، تدخل  املرجع  ان  عدة قولها 
مكتب  سعى  حيث  الكواليس،  خلف  من 
مل  "اذا  بانه  للصدر  التوضيح  اىل  السيستاين 
يوقف العنف فسيضطر اىل اصدار بيان يدعو 
القتال، وهو ما من شأنه ان يظهر  اىل وقف 
الصدر ضعيفا، وكأنه قد تسبب يف سفك الدماء 
يف العراق". وقال مسؤول وصفته الوكالة بانه 
من املوالني اليران، انه لوال مكتب السيستاين 
ملا عقد مقتدى الصدر مؤمتره الصحايف الذي 

اوقف القتال.
الصدر،  صمت  خالل  فانه  التقارير،  بحسب 
جميع  من  شيعية  دينية  شخصيات  تحركت 
انحاء العراق، ومن ايران ولبنان، ملحاولة اقناع 
الصدر بوقف العنف، وانه تم توجيه الضغوط 

عىل الصدر عرب مكتب السيستاين يف النجف.
ايران" نقال عن  من جهته، ذكر موقع "جاده 
خيار  من  يكن  "مل  انه  قوله  مطلع  مصدر 
اتصل  حيث  الدماء،  لحقن  التدخل  سوى 
السيد نرصالله بالسيد الصدر القناعه باحتواء 
املوقف". واضاف ان املعلومات نفسها اكدها 
املساعي  عىل  اطلع  بغداد  يف  سيايس  مصدر 
التي بذلت من قبل "حزب الله" للسيطرة عىل 
املوقف قبل تدحرج االوضاع اىل حرب اهلية 

شيعية - شيعية. 
الربيطاين،  اي"  ايست  "ميدل  موقع  لكن 

راحوا  من  هم  الصدر  انصار  ان  اىل  اشار 

العراقي منذ غزو العام 2003، او منذ اجتياح 
االرايض  ثلث  لنحو  االرهايب  داعش  تنظيم 

العراقية يف العام 2014. 
اثري العديد من التساؤالت عام اذا كان الصدر 
كانت  ولو  مقتضبة  رسالة  توجيه  اىل  يسعى 
ام  فقط؟  الداخليني  لخصومه  بالدم،  مخضبة 
انه كان يوجهها نحو طهران؟ وهل كان "غزو 
املنطقة الخرضاء" التي هي رمز لهيبة الدولة 
القضاء  ومجلس  والربملان  الحكومة  )القرص 
االجنبية  البعثات  ومعقل  وغريها(  االعىل 
اجل  من  استدعاء  رصخة  مثابة  والدولية، 
اكرث مراحل  تنهي  اجتذاب وساطات خارجية 
الفراغ السيايس طوال يف عراق ما بعد دستور 

العام 2005؟ 
ما من اجابات واضحة حتى االن، لكن الذي 
ظهر ليفرس خروج الصدر املفاجئ يف 30 آب 

ليندد باستخدام انصاره للسالح ويقول ان ما 
العراقي حرام، ما  يجري ليس ثورة وان الدم 
يف  تحركت  جهات  حول  معلومات  من  صدر 
بالرتاجع،  الصدر  القناع  الـ24  الساعات  تلك 
االعىل  الشيعي  املرجع  هي  الجهات  وهذه 
لـ"حزب  العام  واالمني  السيستاين  عيل  السيد 

الله" السيد حسن نرصالله.
االحداث  مسار  يف  االكرب  التحول  ان  معلوم 
قبل اندالع االشتباكات، جاء من جانب املرجع 
اعلن يف  الذي  الحائري  كاظم  البارز  الشيعي 
الديني كمرجع التباع  العمل  اعتزاله  28 آب 
موصيا  سنه،  وكرب  مبرضه  ذلك  معلال  الصدر، 
السيد  االيراين  االعىل  املرشد  مرجعية  باتباع 
عيل خامنئي. وقال الحائري يف قراره املباغت 
تصدر  التي  واالذونات  "الوكاالت  يلغي  انه 
ضمني  بشكل  منتقدا  مكتبه"،  ومن  منه 
مقتدى الصدر، ألنه تسبب يف تفريق صفوف 

العراقيني والشيعة. 
مثلام هو معلوم، فان مقتدى الصدر ال يحمل 
التي تجعله مرجعا  الدينية والعلمية  االهلية 
اىل  بالتايل  ويفتقر  الفتاوى،  اصدار  بامكانه 
فان  ايضا،  معلوم  هو  وكام  الرشعية.  القيادة 
لوصية  منفذا  ليكون  اختري  الحائري  السيد 
والد  الصدر،  صادق  محمد  الشيعي  املرجع 
 1999 العام  يف  اغتيل  الذي  الصدر،  مقتدى 
الحائري  واصبح  حسني،  صدام  عهد  خالل 
الصدر  مقتدى  يتبعه  الذي  املرجع  مثابة 

وانصار التيار الصدري عموما. 
الحائري  يكون  كمرجع،  موقعه  عن  بتنحيه 
قد احرج مقتدى الصدر الذي خرج بعد هذا 
ليعلن  آب،   29 يف  وتحديدا  بساعات،  القرار 
"االعتزال النهايئ" للعمل السيايس واغالق كل 
املؤسسات، باستثناء "املرقد الرشيف واملتحف 

تقرير
خليل حرب 

Khalilharb66@gmail.com

الرشيف، وهيئة تراث آل الصدر"، مؤكدا انه 
"مل يدع العصمة او االجتهاد وال حتى القيادة". 
والضياع  الحرية  ان  املعلومات،  اشارت  كام 
والغضب ساد يف معسكر الصدريني املعتصمني 
ثم  الحائري  بتنحي  الخرضاء،  املنطقة  يف 
تنحي الصدر نفسه، ومل يتلقوا تعليامت من 
فعله  عليهم  يتحتم  عام  الكبرية  قياداتهم 

ان  ظنوا  كثريين  ان  حصل  الذي  لكن  االن، 
اطالق  يعني  منه،  بحل  انهم  الصدر  اعالن 
تدفقات  فاشتعلت  بحرية،  للتحرك  يدهم 
يف  الصدري  التيار  النصار  غاضبة  ملسريات 
اتجاه "املنطقة الخرضاء" حيث جرى اقتحام 
مواجهات  واندلعت  الحكومي،  القرص 
النارية  باالسلحة  اشتباكات  اىل  تحولت 

السيد كاظم الحائري.

السيد مقتدى الصدر خالل مؤمتر صحايف.

الكاظمي  مصطفى  الوزراء  رئيس  تحرك  الشارع،  يف  انفجر  الذي  االحتقان  موازاة  يف 
ممثل  الثانية  للمرة  عنها  وتغيب  ايلول،   5 يف  الوطني  الحوار  من  ثانية  جلسة  لعقد 
البلد  حامية  فيها:  جاء  ما  ابرز  نقاط   6 اىل  خلص  االجتامع  لكن  الصدري.  التيار  عن 
الوطني،  الحوار  وتبني  والعنف،  التصعيد  ومنع  التهدئة،  جهود  ودعم  االزمات،  من 
املشرتكة  واالفكار  الرؤى  لتنضيج  السياسية؛  القوى  مختلف  من  فني  فريق  وتشكيل 
حول خريطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر بغية الوصول اىل انتخابات 
مبكرة، ومراجعة قانون االنتخابات. كام جدد االجتامع "دعوة االخوة يف التيار الصدري 
والتوصل  الخالفية،  القضايا  كل  ومناقشة  والسياسية،  الفنية  االجتامعات  يف  للمشاركة 
اىل حلول لها". كذلك اكد املجتمعون عىل رضورة تنقية االجواء ورفض الخطابات التي 
تصدر او تترسب وتسبب رضرا بالعالقات االخوية التاريخية، ومعالجتها بالقانون. كام 
اكد االجتامع عىل رضورة تحقيق االصالح يف بنية الدولة العراقية، والتمسك بالخيارات 

الدستورية يف كل مراحل الحوار والحل.

حوار الكاظمي
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السيستاين  السيد  ان  لرواية  يروجون 
تدخل من خالل التهديد بأنه سيدينه عالنية 
العديد  ان  كام  االشتباكات.  يوقف  مل  ما 
ايران،  من  املدعومني  العراقيني  القادة  من 
يف  دوره  عىل  السيستاين  اىل  الشكر  وجهوا 
التقرير  نقل  ذلك،  ورغم  االشتباكات.  وقف 
السيستاين  ال  ان  قولها  مصادر  عن  الربيطاين 

وال نرصالله تدخال. 
مهام يكن، فانه ما من رواية وحيدة وحاسمة 

ملا جرى خالل "صمت الـ24 ساعة" وملاذا قرر 
حتى  الظاهر  لكن  فجأة.  الرتاجع  الصدر 
تجمعت  العنارص  من  مجموعة  ان  االن، 
عىل ما يبدو واجربت زعيم التيار الصدري 
والتي  الخرضاء،  املنطقة  معركة  انهاء  عىل 

ميكن ايجازها كالتايل: 
- مفاجأة تنحي السيد الحائري التي كانت 

رضبة محرجة للتيار الصدري.
- تشتت انصار الصدر املعتصمني بال قيادة 

وال رؤية محددة.
- فشل املحتجني يف االستيالء عىل املنطقة 
الخرضاء يف مواجهة اجراءات امنية قاسية 
يف  خاصة  الضحايا  عرشات  اوقع  مام 

صفوف الصدريني.
بدر  منظمة  ان  عن  تحدثت  تقارير   -
وكتائب حزب الله وحركة النجباء، رفضت 
الشعبي  الحشد  املوافقة عىل فكرة دخول 
"رسايا  مسلحي  مواجهة  فصائله يف  بكامل 

السالم" التابعني للصدر.
السالم"  "رسايا  مسلحي  هجوم  اظهر   -
عىل املنطقة الخرضاء انهم وقعوا يف كمني 
لقلب  مسعاه  يف  للصدر  محرج  سيايس 
اليها  بادر  دموية  خطوة  وهي  الطاولة، 

خالل احياء ذكرى محرم.
- انباء التدخالت التي بادر اليها السيستاين 
كان  الصدر  ان  حيث  وغريهام،  ونرصالله 
حال  يف  عموما،  العراقيني  امام  سيبدو 
الدماء  سفك  يستسهل  كمن  تعنته، 

الحاصل.
اذا  ما  الواضح  غري  من  االحوال،  كل  يف 
بعد  اللني  من  املزيد  سيظهر  الصدر  كان 
اذا  وما  بغداد،  قلب  يف  الدموية  املوقعة 
"استقاالته"  بعد  دوره  لعب  سيعاود  كان 
سيفتح  كان  اذا  ما  رمبا  واالهم  املتعددة، 
متيض  ليك  السياسية  اللعبة  امام  الطريق 

قدما، سواء مبشاركته او من دونها. 
لكن يف الوقت نفسه، من املهم متابعة ما 
استكامل  اىل  سيعمدون  كان خصومه،  اذا 
ازاحته ام انهم سيمدون نحوه يد التعاون، 
من خالل سياسة "تدوير الزوايا" التي يبدو 
ان الصدر منذ نتائج انتخابات 10 ترشين 

االول 2021، مل يعد من هواتها. 

متظاهر جريح يف احد شوارع بغداد.

من مواجهات بغداد.

الفراغ السياسي 
الذي شهده العراق كان 

االطول منذ 2005
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لن تكون االنتخابات الربملانية يف ارسائيل يف االول من ترشين الثاين املقبل، حدثا طبيعيا يف الكيان، فهي الخامسة يف 
غضون ثالث سنوات ونصف سنة، وهي ظاهرة تعكس اجرتارا لالزمات العالقة، اكرث من كونها حالة دميوقراطية صحية، 

فيام يتوقع ان تعزز مشهد االنقسام السيايس -االجتامعي، مع احتامل عودة بنيامني نتنياهو اىل زعامة الحكومة  

الخامسة خالل 3.5 سنوات ونتنياهو قد يعود
إسرائيل "تنّفس" أزماتها وعنصريتها بانتخابات 

االحداث  من  ان سلسلة  كيف  املراقبون  يالحظ 
املهمة التي جرت خالل العامني املاضيني، وتحديدا 
عىل الصعيد الخارجي، كزيارة الرئيس االمرييك جو 
دول  مع  ابراهيم"  "اتفاقات  سمي  وما  بايدن، 
عربية، وحربني عدوانيتني عىل قطاع غزة، وتصاعد 
االعتداءات االرسائيلية عىل سوريا، وتجدد جهود 
احياء االتفاق النووي االيراين، مل تؤثر عىل توازن 

القوى الحزبية وتحالفاتها بشكل الفت. 
بدأت  االخرية  الرأي  استطالعات  فان  ذلك،  ومع 
حافة  من  نتنياهو  يقرتب  ان  امكانية  اىل  تشري 
عىل  اليميني  تحالفه  حصول  باحتامل  االغلبية 
60 مقعدا يف الكنيست )120 مقعدا(، ما يعني 
انه سيظل يف حاجة اىل توسيع ضئيل لتحالفاته 
بينام  الحكومة،  تشكيل  حق  نيل  من  ليتمكن 
يظهر انقسام املشهد السيايس يف ان خصومه يف 
ائتالف يسار الوسط، اي "ائتالف التغيري" يحظون 

باحتامل الفوز بـ56 مقعدا.
وتحمل هذه الصورة الكثري من املعاين من بينها 
بني  بحدة  منقسام  بات  االرسائييل  الكيان  ان 
معسكرين، وان انتخابات االول من ترشين الثاين، 
الرصاع  اساس  وان  الواضح،  التباعد  هذا  ستؤكد 
بينهام مل يعد يتمحور حول القضايا الخارجية، وامنا 
هو رصاع اجتامعي-ايديولوجي يف جوهره واخذ 
بالتفاقم كلام مر الكيان بعملية انتخابية جديدة. 
من  ارسائيل، هذه  يف  وزعامة  قيادة  ازمة  هناك 
الخالصات الرئيسية للعديد من املراقبني للشؤون 
تواصل،  يف  بوضوح  يتجىل  ما  وهو  االرسائيلية، 
مرت  كلام  الحاكمة  االئتالفات  انهيار  وتسارع، 
اذهان  يف  يرسخ  ما  تشكيلها،  عىل  شهور  بضعة 
كام  للحكم،  استقرار  ازمة  هناك  ان  االرسائيليني 
يف  الفلسطينيني  الناخبني  بان  احتامال  تعكس 
برغم  باتوا   ،1948 العام  منذ  املحتلة  املناطق 
الن  امللوك"  "صناع  مبثابة  الخاصة،  انقساماتهم 

العمل  من  خروجه  بعد  ما  اىل  التهم  بهذه 
السيايس، واالخطر انهم سيحاولون تقييد قرارات 
املحكمة العليا واخضاعها لسلطة الكنيست، وهو 
ما قد يوصف بانه مثابة "انقالب" عىل الدستور. 

ان مثل هذه التوجهات الليكودية تحديدا، ما يثري 
هلع خصوم نتنياهو ضمن قوى "ائتالف التغيري" 
الدميوقراطية  بالنظم  االطاحة  من  املتخوف 
املعمول بها، فيام تزادا ارسائيل ميينية حيث تشري 
التقديرات اىل ان نحو 62% من الناخبني اليهود 
من املتعاطفني مع القوى واالحزاب اليمينية التي 

هي يف اساس قاعدة نتنياهو االنتخابية. 
ان  االمرييك  اليميني  واشنطن"  "معهد  ويقول 
"الحزب الصهيوين الديني"، وهو احد قوى اليمني 
صعودا  يحقق  نتنياهو،  ائتالف  داخل  املتطرفة 
اىل  مشريا  املاضية،  االسابيع  يف  شعبيته  يف  كبريا 
تويل قيادة الحزب من جانب بتساليل سموتريش 
سابق  تلميذ  هو  االخري  وهذا  غفري،  بن  وايتامر 
مائري  بعنرصيتها  املعروفة  السياسية  للشخصية 
غفري  بن  ان  من  الرغم  عىل  انه  مضيفا  كاهانا، 
تخىل عن دعوات كاهانا اىل التطهري العرقي، اال 
العربية  التجمعات  اىل طرد بعض  انه دعا مرارا 
االنتخابات  ويف  مخلصة".  "غري  يعتربها  التي 
االخرية، فاز هذا الحزب بستة مقاعد بينام تتوقع 
استطالعات الرأي وصوله اىل 12 مقعدا، وهو ما 
قد يتيح له تويل حقيبة وزارية رئيسية يف حال فاز 

ائتالف نتنياهو يف انتخابات ترشين الثاين. 
"ارسائيل"  يف  الـ36  الحكومة  ان  املعلوم  ومن 
حزيران   13 يف  تشكلت  لبينيت-البيد،  بائتالف 
العام 2021، ثم تساقطت يف حزيران 2022، وكان 
االنسداد  استمرار  االنهيار  هذا  اسباب  بني  من 

اىل  ادى  ما  الفلسطيني،  املسار  عىل  والقمع 

تقرير
خليل حرب 

Khalilharb66@gmail.com

لطمس جوهر الرصاع يف ما بينها، مبا يف ذلك شن 
عدوانني عىل غزة، االول يف ايار 2021 والثاين يف 
اب 2022، اي بعد اقل من شهرين عىل سقوط 
البيد  ويائري  بينيت  نفتايل  بني  االئتالف  حكومة 

التي مل يكن عمرها سوى عام واحد. 
لكن هذا "الهروب" نحو الخارج، مل يكن مقصورا 
انها  البعض عىل  اليها  عىل غزة، والتي قد ينظر 
"الخارصة الرخوة" التي يف امكان "ارسائيل" تنفيس 

بينيت عىل حدود لبنان.

ملصقات من انتخابات العام 2021.

 
هناك اكرث من 40 قامئة تخوض انتخابات الكنيست )الربملان( لكن من املتوقع اال يتمكن سوى ربع هذه القوائم من 
تخطي عتبة اىل 3.25% الالزمة لدخول الربملان.  وتتجه االنظار اىل ائتالف نتنياهو الن املحللني االرسائيليني يعتقدون 
له ان فشل خالل  السياسية، حيث سبق  انه يف حال فشل مجددا يف تشكيل حكومة، فان ذلك سيضع حدا لحياته 
االنتخابات االربعة املاضية 3 مرات بتشكيل حكومة، وانه برغم وجود اغلبية لصالح اليمني، اال ان نتنياهو يفتقر اىل 

االغلبية لصالحه، بعدما تخلت عنه بعض االحزاب اليمينية.  
وباالضافة اىل حزبه الليكود، فان معسكر نتنياهو يضم احزاب "شاس" و"الصهيونية الدينية" و"يهودوت هتوراه".

اما معسكر خصومه، فيضم احزاب: "امل جديد" و"ارسائيل بيتنا" و"ميينا" اليمينية، واحزاب الوسط "هناك مستقبل" 
و"ازرق ابيض" و"العمل"، وحزب "مريتس" اليساري، باالضافة اىل "القامئة العربية املوحدة" بزعامة منصور عباس.

ومن اجل تشكيل حكومة، فان عىل نتنياهو ضامن تأييد 61 من اعضاء الكنيست الـ120.

40 قائمة 
متنافسة

حكومة  قرعت  فيها.  واالمني  السيايس  احتقانها 
بينيت-البيد طبول الحرب عدة مرات، مثلام كان 
نتنياهو يفعل، ضد ايران نفسها، وسوريا ولبنان 
هذه  لعل  اليمن،  اىل  وصوال  العراق  وحتى ضد 

هنا  من  واحزاب صغرية  قوى  تجتذب  االصوات 
معسكر  داخل  من  استاملتها  واالهم  وهناك، 
نتنياهو، وذلك لزوم تدعيم التحالفات االنتخابية 
لـ"ائتالف التغيري" استعدادا ملعركة يؤمل ان تكون 

حاسمة مع نتنياهو يف انتخابات ترشين الثاين. 
رؤساء  اطول  اصبح  نتنياهو  ان  املعلوم  ومن 
حكومات ارسائيل حكام، حتى اذار العام 2021، 
بعدما كان النائب العام افيخاي ماندلبليت يالحقه 

واالحتيال  الرشوة  باتهامات   ،2019 العام  منذ 
وخيانة االمانة. وجاهر قادة حزب الليكود الذي 
الحايل  العام  املدعي  سيطردون  بانهم  يتزعمه 
زعيمهم  تأجيل محاكمة  قانون  ويحاولون مترير 

التوازنات،  قلب  يف  حاسام  يكون  قد  تصويتهم 
العنرصي  والتعصب  القمع  من  عقود  برغم 

ومحاوالت العزل املستمرة. 
املعادالت  يقلب  الخارجي"  "الخطر  يعد  مل 
الداخلية يف الكيان، رمبا منذ اغتيال رئيس الوزراء 
االنسحاب  ثم  العام 1995،  رابني  اسحق  االسبق 
الحدودي  الرشيط  مناطق  غالبية  االرسائييل من 
املحتل يف لبنان العام 2000. مل تعد ورقة "الخطر 
يحرك  ما  الشاملية"  الجبهة  "تهديد  وال  االيراين" 
طوابري الناخبني ميينا او يسارا، وامنا الحزازات ما 

بني التيار العلامين الصهيوين والتيار الديني، وبني 
اىل  تشري  والتي  والسفارديم،  االشكناز  صفوف 
ترشذم عميق ورشخ اخذ بالتوسع يف مجتمعات 

الكيان املتعددة. 
مل  الخارجية  "الفزاعة"  ان  يعني  ال  ذلك  ان  غري 
تعد تستخدم، باعتبارها مشجعة عىل ابقاء نوع 
من التامسك داخل "املجتمع اليهودي" املترشذم 
ايديولوجيا، وتساهم يف رصف االنظار احيانا عن 
الخالفات الداخلية الحادة، وهي اداة تلجأ اليها 
مختلف القوى من اقىص اليمني اىل اقىص اليسار، 
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تصاعد هجامت املقاومة الشعبية والتي ادت 
اىل مقتل 19 ارسائيليا خالل شهر رمضان املايض، 
قوات  جانب  من  االنتقامية  القتل  وعمليات 
االحتالل. ويقول "معهد واشنطن" ان العام 2022 
العام  منذ  دموية  االعوام  اكرث  االن  حتى  كان 
2016، حيث استشهد اكرث من 85 فلسطينيا، بينام 
تحدث جهاز الشاباك عن 981 هجوم تم احباطه 

او جرى تنفيذه بني اذار واب وحدهام.
وباالجامل، هناك معركة سياسية -اجتامعية دائرة 
بعد  الكيان  ادارة  كيفية  يف  تتلخص  ارسائيل  يف 
واعادة  فلسطني،  احتالل  عىل  سنة   70 من  اكرث 
هيكلة النظام، ما بني معايري دميوقراطية واخرى 
معادية لها، كمحاولة جامعة الحريديم املتدينة 
السيطرة عىل وزارة الداخلية بهدف شطب معايري 
العلامنية املرتبطة بالحقوق الفردية، او محاوالت 
من  الجيش  يف  التغلغل  الديني  الصهيوين  التيار 

الداخل، ومواجهتهم مع العلامنيني الليرباليني. 
يف  الداخيل  الرصاع  مكامن  عن  كثرية  واالمثلة 
الكيان االرسائييل والتي من بينها ايضا، محاوالت 
املتزايدة،  الفساد  وقضايا  القضاء،  عىل  السيطرة 
تعزيز  اجل  من  نتنياهو  اليها  سعى  ومحاوالت 
بالحصول عىل ترشيعات  الحكومة  رئيس  قبضة 
اىل  العودة  دون  وزراء  تعيني  او  بذلك،  اضافية 
الكنيست، او محاولة التفدر يف اتخاذ قرار بشن 
عمليات عسكرية قد تتوسع اىل حرب اوسع، من 
دون العودة اىل مجلس الوزراء. وفيام بني كل هذه 
القضايا وملفات التنافس الساخنة بني املعسكرين 
االساسيني، هناك التقاء واضح بينهام عىل كل ما 
هو معاد للفلسطينيني. ما ميكن اصطالحا تسميته 
"معسكر السالم" يف ارسائيل، مل يعد له وزن يذكر.  
هناك  االقرتاع،  صناديق  فتح  من  اسابيع  قبل 
تجنب  اىل  بالسعي  املعسكرين  من  محاوالت 
االعتامد عىل صوت "الناخب العريب" يف الداخل، 
تسبب  بعدما  وثانيا  العنرصية،  بدوافع  اساسا 
دعمهم  الداخل  فلسطينيي  من  نواب  سحب 
لحكومة بينيت-البيد يف انهيارها. وبالتايل، هناك 
تعبري ارسائييل جديد عن معاداة حق الفلسطيني 
يف  االنخراط  يف  حتى   ،1948 العام  منذ  املحتل 
يتفق  مثلام  الداخلية،  السياسة  ومعارك  االعيب 
الشعب  حقوق  معاداة  عىل  متاما  املعسكران 
الفلسطيني يف اقامة دولته املوعودة عىل ما تبقى 
من فلسطني التاريخية، ما يعني استطرادا رفضهام 

"حق العودة"، ومتسكهام باملستوطنات اليهودية 
املقامة عىل ارايض الضفة الغربية املحتلة. 

يف الخالصة، فان االنتخابات الخامسة خالل ثالث 
سنوات ونصف سنة يف الكيان االرسائييل قد تكون 
مناسبة جديدة لتظهري حجم الرصاعات الداخلية 
السيايس- االحتقان  تنفيس  محاولة  او  الكامنة، 

لكنها  والقوى،  التيارات  مختلف  بني  االجتامعي 
ايضا عالمة اضافية عىل ان "حل الدولتني" الذي 
يتالىش  املاضية،  العقود  خالل  العرب  به  وعد 

ومامرساتهم،  واهتامماتهم  االرسائيليني  فكر  من 
فيام يخىش ان تتسبب القوائم العربية املتعددة 
التي تخوض هذه االنتخابات وهي منقسمة، يف 
وجوهرها  "دميوقراطي"  شكلها  بلعبة  اخراجها 
رؤية  عىل  تأكيدا  بالكامل،  املشهد  من  عنرصي، 
االحتالل حول "يهودية الدولة".  واذا مل تفتح هذه 
االنتخابات االبواب نحو حسم الزعامة وتشكيل 
الحكومة، فليس من املستبعد ان يذهب الكيان 

االرسائييل اىل انتخابات سادسة قريبا. 

تجنبا الستطالة وتعرث مفاوضات تشكيل الحكومة املقبلة مثلام جرى يف السنوات املاضية، قال 
رئيس ارسائيل اسحاق هريتسوغ الذي يلعب دورا رئيسيا يف تحديد من سيحصل عىل التفويض 
والعمل  االنتخابات  بعد  ساعدي  عن  اشمر  ان  "اعتزم  االنتخابات  بعد  ما  حكومة  لتشكيل 
عىل تشكيل حكومة وحدة موسعة قدر االمكان وباي مثن، الضفاء االستقرار عىل النظام الن 
االرسائيليني سئموا من روتني االنتخابات هذا".  ونقل تقرير لقناة "كان" االرسائيلية ان هريتسوغ 

مل يخف رأيه بان االستقرار الحكومي مهم للتعامل مع التحديات الهائلة التي تواجه ارسائيل. 

بحسب ارقام دائرة االحصاء املركزية ولجنة االنتخابات املركزية يف ارسائيل: 
• هناك نحو 6.5 مليون من اصحاب حق االقرتاع.

املسلمني  العرب  من  ناخب  مليون  نحو  )اي   1948 فلسطينيي  من  هؤالء  من   %17  •
واملسيحيني والدروز(.

• 78% من الناخبني املؤهلني يف ارسائيل هم من اليهود، 11% منهم من املتدينني، و%17 
من فلسطينيي الداخل، و5 % من املسيحيني غري العرب، معظمهم من املهاجرين.

لكن دائرة االحصاء ال تشمل يف ارقامها الفلسطينيني املوجودين يف القدس الرشقية املحتلة 
منذ العام 1967، وال الدروز يف هضبة الجوالن السورية املحتلة والذين يرفضون بغالبيتهم 

نيل الجنسية االرسائيلية. 

حكومة موسعة؟

باالرقام

نتنياهو يعرض ملصقا حول القنبلة النووية االيرانية املفرتضة امام الجمعية العامة يف نيويورك يف 2012.
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املجموعاجانبعربلبنانيونحركة تنقل

دخول

مغادرة

املجموع

244928

341505

586433

221725

228200

449925

115308

180550

295858

581961

750255

1332216

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب 
اعتبارا من  2022/08/15 لغاية 2022/09/15

الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة اىل دائرة التحقيق واالجراء من 2022/08/15 لغاية 2022/09/15

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من 2022/08/15 لغاية 2022/09/15

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

8اثيوبية
9اردنية

3اميركية
4بنغالدشية

1تركية
1دانماركية

2دومينيكانية
1روسية

12سودانية

7اثيوبية
3اردنية

3اميركية
1ايرانية

7بنغالدشية
1تركية

1روسية 
1سعودية
2سودانية

184سورية
1سيراليونية

1سري النكية
1صينية
10عراقية
2غانية

1فرنسية
2فلسطينية من دون اوراق

9فلسطينية سورية

199سورية
3سيراليونية

1سري النكية 
9عراقية
2فرنسية

11فلسطينية سورية
21فلسطينية الجئة

1قيد الدرس 
1كينية

21فلسطينية الجئة
2كينية

104لبنانية
8مصرية

4مكتوم القيد
4نيجيرية

395العدد االجمالي

105لبنانية
12مصرية
1مغربية

6مكتوم القيد

3نيجيرية
1هندية

302العدد االجمالي

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من 2022/08/16 لغاية 2022/09/15

العددالعددالعدد
2592اثيوبية
3اسبانية
1افغانية
4المانية

1اميركية
5اوزباكستان

18اوكرانية
4ايطالية

6باكستانية
1برازيلية
1بريطانية

103بنغالدشية
83بنينية

10بوركينابية
1بوروندية

1بولونية
8بيالروسيا
1تايالندية
1تشيكية

42توغولية
1دومينيكية

17روسية
1رومانية
13سنغالية

439سيراليونية
36سري النكية

8غامبية
1غانية
1غينية

4فرنسية

244فيليبينية
4كازاخستان

52كاميرون
1كرواتية

1كيرغيزية
1078كينية

1ليبيرية
8ملغاشية

1مولدوفية
2نيجيرية

212هندية
1هنغارية
1هولندية
2يونانية

5015المجموع

الدولةالدولةالدولة

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب 
بني 2022/08/16 لغاية 2022/09/15

4اردنية
2تونسية
3جزائرية
22سورية

1عراقية
175مرصية

207املجموع

الدولةالدولة العددالعدد
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الوثائق المزّورة
59

املجموعمختلفهوياتاختامتأشرياتاقاماتجوازاتاملطار

534517تركيا
143210املانيا
77سوريا

55السويد
224بهاماس

207347243املجموع

جدول اجاميل بالوثائق املزّورة املضبوطة ألول 5 دول يف الدوائر واملراكز الحدودية: آب 2022

رسم بياين بعدد الوثائق 
املزّورة تبعاً للجنسية 

السورية وفقاً 
لنوع الوثائق املزورة: 

آب 2022

رسم بياين بعدد 
الوثائق املزّورة تبعاً 

للجنسية السورية وفقاً 
لنوع الوثائق املزورة: 

آب 2022

 عدد الوثائق السورية املزورة 
بحسب النوع واملركز الحدودي: آب 2022

مقارنة بني عدد الوثائق 
املزّورة املضبوطة لشهر 

آب 2021 والشهر 
نفسه من العام 2022

مقارنة مع عدد 
حاميل الوثائق املزّورة 
خالل ثالثة اشهر سابقة

مقارنة بني اعداد املسافرين خالل الشهر واالعداد الرتاكمية منذ بداية السنة 
مع الشهر نفسه من العام الفائت او السنة املاضية عرب املراكز الحدودية

عدد املسافرين 

خالل آب 2022

عدد املسافرين 
من بداية 2022 حتى 

نهاية آب 2022

عدد املسافرين 
خالل آب 2021 

عدد املسافرين 
من بداية 2021 حتى نهاية 

آب 2021 

860,335.00  165,627.00  2,737,252.00  532,866.00  املراكز الحدودية  الربية

2,597,929.00  583,936.0  4,103,113.00  799,950.00  املطار

حاملو وثائق مزورة املركز

آب 2021

حاملو وثائق مزورة 

آب 2022   

نسبة االرتفاع او 

االنخفاض

مؤرش

21%6076املطار

10مرفأ طرابلس

10املصنع

00مرفأ بريوت

0-مطربة

00العريضة

01العبودية

00القاع

حاملو وثائق مزورة املركز
حزيران 2022

حاملو وثائق مزورة 
متوز 2022

حاملو وثائق مزورة 
آب 2022

316076املطار

000مرفأ طرابلس

000املصنع

000مرفأ بريوت

000العريضة

000مطربة

001العبودية

700القاع

386077املجموع

مالحظة : ترتفع او تنخفض اعداد الوثائق املزّورة بحسب رشوط التعبئة والتدابري االستثنائية املفروضة

عدد الوثائق املزورة املضبوطة بحسب القارات: 
آب 2022
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مقالإقتصاد

عصام شلهوب

إقتصاد

61

دّوامة املوت االقتصادي
يعاين لبنان من انهيار مايل عىل مدى السنوات الثالث االخرية، عندما تحولت عقود 
من سوء االدارة والفساد اىل ازمة مرصفية وديون وعمالت متزامنة. انكمش االقتصاد 
اللبناين 60% بسبب تردي االوضاع االقتصادية، وامتناع املصارف عن اعطاء املودعني 

اموالهم بالدوالر وباللرية اال "بالقطارة"، وفق تعاميم مرصف لبنان.
عىل وقع ازدياد االزمة سوءا، سجل مؤرش اسعار االستهالك يف لبنان لشهر آب 2022، 
ارقام اعلنتها  ارتفاعا بنسبة 7.55 يف املئة مقارنة بشهر متوز 2022، وذلك بناء عىل 
ادارة االحصاء املركزي، التي بينت ارتفاع املؤرش بنسبة 161.89 يف املئة، مقارنة بني 
آب 2021 وآب 2022. كام بلغ تضخم اسعار االستهالك خالل االشهر الثامنية االوىل 

من السنة الحالية، نسبة 61.34 يف املئة.
كذلك اظهرت االرقام ارتفاع مؤرش االسعار يف كل املحافظات، وسجلت ارتفاعا يف شهر 
آب يف محافظة بريوت بنسبة 7.52 يف املئة، ويف محافظة جبل لبنان 7.54 يف املئة، ويف 
محافظة الشامل بنسبة 7.10 يف املئة، ويف محافظة البقاع 7.34 يف املئة، ويف محافظة 

الجنوب 8.16 يف املئة. اما يف محافظة النبطية، فبلغ االرتفاع نسبة 8.57 يف املئة.
عوامل كثرية ساهمت يف دفع االسعار نحو االرتفاع:

امام  رصفها  سعر  استقرار  وعدم  املحلية  العملة  لقيمة  مستمر  انخفاض   -
الدوالر االمرييك.

- االرتفاع املتواصل السعار املشتقات النفطية التي اثرت عىل كل القطاعات الحيوية 
من حيث التكاليف، بعد ان رفع مرصف لبنان الدعم عنها، وقد المست اسعار البنزين 

700 الف لرية.
- ضعف الرقابة عىل عملية التسعري وضبط االسعار، وترك الحبل عىل غاربه الصحاب 

السوبرماركت واملستوردين لكل السلع االستهالكية واملعيشية.
املنطق  من  البعد  كل  بعيد  اقتصادي  وضع  اىل  نخضع  اننا  اقتصاديون  خرباء  يؤكد 
سعر  انهيار  اصاب  فقد  االكرب.  الخطر  يكمن  وهنا  واالخالقية،  القانونية  والضوابط 
اللرية قدرة اللبنانيني الرشائية يف مقتل، وبات معظم املواطنني يف ظل ارتفاع االسعار، 

عاجزين حتى عن رشاء املواد الغذائية االساسية.
يحصل يف  ملا  انعكاسات  ايضا  لها  مرتفعة  تضخم  ارقام  من  نشهده  ما  ان  واعتربوا   
النظام  تدخل  التي  الجاهزة  الوصفات  هذه  عاملية،  تضخم  مشكلة  من  الخارج 
الحال  بطبيعة  والتي  الشاملة،  الفوىض  من  جديدة  مرحلة  يف  العاملي  االقتصادي 
ستتأثر بها كل الدول. فموجة التضخم العاملية تجتاح كربى الدول التي تسعى جاهدة 
وتشري  الفائدة.  اسعار  رفع  عىل  تعتمد  مرصفية  سياسات  عرب  التضخم  جامح  لكبح 
مزيج  تطبيق  حالة  يف  السيطرة  عن  سيخرج  التضخم  ان  اىل  االقتصادية  النظريات 
محدد من السياسات النقدية واملالية لفرتة مطولة، فكيف ببلد مثل لبنان تغيب فيه 

كل املحاوالت والحلول الجدية.
يشري خرباء اقتصاد اجانب اىل "ان دوامة املوت االقتصادي للبنان لن تتوقف حتى لو 
استعان البلد بربنامج صندوق النقد الدويل، وان الطريقة الوحيدة النقاذ العملة هي يف 
انشاء مجلس عملة". يف حني اعتربه البعض حال تقنيا، ألن املشكلة يف لبنان ليست تقنية 

بل نحتاج اىل سياسة ادارية جديدة، والعالج يحتاج اىل عقل جديد النقاذ االقتصاد.
فامذا استفاد اللبنانيون من التعاميم واملنصات التي اطلقها املرصف املركزي، واين هي 

مستويات العملة اليوم؟

العّياش: ال الطرق القانونّية وال غيرها 
ستعيد إلى املودعني حقوقهم

ما قامت به سايل حافظ يف بنك لبنان واملهجر ورامي رشف الدين يف بنك ميد، وقبلهام حسن مغنية يف صور وعبدالله 
الرئيسة  االدارات  املتكررة عىل  االعتداءات  الحمراء، مع  الشيخ حسني يف فيدرال  الساعي يف جب جنني، وبينهم بسام 

للمصارف، وحتى عىل منزل رئيس جمعية املصارف سليم صفري، طرح اشكالية استيفاء الحق بالقوة 

من  مزيد  اىل  املرصيف  القطاع  يذهب  هل    ■
التدهور، وما هو واقعه الفعيل؟

□  القطاع املرصيف ليس منفصال عن اقتصاد 
البلد بل هو مرتبط به ارتباطا وثيقا. النشاط 
البلد  نشاط  عن  صورة  اوضح  ميثل  املرصيف 
الثالث  السنوات  يف  عام.  بشكل  االقتصادي 
االخرية )2019 – 2022( هبط حجم االقتصاد 
املحيل  الناتج  فانخفض  كبريا،  هبوطا  اللبناين 
االجاميل من حواىل 55 مليار دوالر سنة 2019 
اي  الحارض،  الوقت  يف  مليارا   22 حواىل  اىل 
نحو  بلغت  االقتصادي  االنكامش  نسبة  ان 
يف  ومدمرة.  كبرية  نسبة  وهذه  املئة،  يف   60
امليزانية  انخفضت  له،  ونتيجة  ذلك،  موازاة 
املوحدة للمصارف يف حدود 33 يف املئة، اي 
وحزيران   2019 حزيران  بني  الثلث.  بنسبة 

استمرار  ظل  يف  االفعال،  هذه  تكرار  جاء 
مع  القانونية  وغري  املجحفة  املصارف  ترصفات 
ومع  اليوم،  وحتى  االزمة  بداية  منذ  املودعني 
املصارف  محاسبة  عن  والقضاء  الدولة  غياب 
عىل حجبها للودائع واعطاء الناس وديعتهم كام 

نص عليها القانون.
الذي  الحاد  تزامن ذلك مع االنهيار االقتصادي 
ترك وشام مؤملا يف نفوس املواطنني، االمر الذي  
انتزاع  املودعني  محاوالت  من  مزيد  اىل  ارّش 
باتوا  النهم  املصارف،  لدى  املحتجزة  ودائعهم 
يف  بالقوة،  حقهم  ليستوفوا  الشجاعة  ميلكون 
املجلس  ادراج  يف  النامئة  القوانني  غياب  ظل 
النيايب نومة اهل الكهف، بالتواطؤ بني اصحاب 
املودع  يجعل  واملصارف، مام  والقضاء  السلطة 
امام خيار وحيد وهو استيفاء حقه باي طريقة 
يقوله  ما  عىل  البنوك،  احراق  طريق  من  ولو 
يف  تقرص  ال  املصارف  ان  والظاهر  الخرباء.  
حتى  يتفقوا  مل  املسؤولني  ألن  الناس،  تعذيب 
هذا  يف  ازمة  ملواجهة  معينة  خطة  عىل  االن 

الحجم، وتخفف من هلع الناس .
هناك من يتهم املصارف بانها  "تتقاىض عموالت 
املال  تؤّمن  ال  نفسه  الوقت  ويف  منطقية،  غري 
للناس الذين يريدون دفع مصاريف االستشفاء 
طريقة  هناك  والجامعات.  املدارس  اقساط  او 
عمل خشنة وقاسية متارس عىل املودعني الذين 
ال يطالبون بقروض بل يطالبون بأخذ اموالهم".

ويطالب خرباء معنيون برضورة التصويب عىل 
جذور االزمة، وهي سوء ادارة الشأن العام عىل 
السياسية  والسلطة  الزمن  من  طويلة  فرتات 
كام  املسؤولية.  من  كبريا  جزءا  تتحمل  التي  
مسؤولياتها  لتحمل  مستعدة  املصارف  ان 
للخروج من االزمة، وانها تدعو الجميع لتحمل 
مسؤولياتهم اجل الخروج من االزمة، فيام تشدد 

عىل عقد االتفاق مع صندوق النقد الدويل.

اللبنانية  املصارف  تسليفات  انخفضت   2022
املقيمني  ولغري  املئة  يف   57 بنسبة  للمقيمني 
62 يف املئة، وانخفضت ودائع املقيمني بنسبة 
يزيد  مبا  املقيمني  غري  وودائع  تقريبا،  الربع 
قليال عن الثلث. هذا الرتاجع االقتصادي، وما 
اديا  املرصيف،  النشاط  يف  تراجع  من  صاحبه 
حتام اىل خسائر يف املصارف التي كانت تحقق 
ارباحا سنوية ذات وزن. من هنا، فان مستقبل 
املصارف يف املديني القريب واملتوسط مرتبط 
بتطور االقتصاد اللبناين يف الفرتة القادمة. فاذا 
يستمر  اللبناين سوف  االقتصاد  تراجع  استمر 
وحجم  املصارف  نتائج  يف  السلبي  االتجاه 
نشاطها، واذا اهتدت الدولة اىل خطة لالصالح 
املصارف  ان  الكيل، ال شك يف  االقتصاد  تنقذ 

سوف تحقق نتائج ايجابية.

تحمل  من  تهربها  عرب  الدولة  نجحت  ■  هل 
بني  متاس  خطوط  تكريس  يف  دينها  مسؤولية 

املصارف واملودعني؟
□  هذا صحيح. ان توقف الدولة عن ايفاء 
اليوم  يعرف  ما  اسباب  اهم  من  ديونها هو 
توظيف  بسبب  املرصفية  الودائع  مبشكلة 
دين  ادوات  يف  الودائع  من  لقسم  املصارف 
وبالعمالت  اللبنانية  باللرية  اللبنانية  الدولة 
الوحيد  السبب  ليس  ذلك  لكن  االجنبية. 
الودائع  تسديد  عىل  املصارف  قدرة  لعدم 
لزبائنها، اذ ان توظيفات املصارف يف مرصف 
كبرية  مشكلة  هي  االجنبية  بالعمالت  لبنان 
بخطط  املعروفة  الحكومية  االوراق  ألن 
التعايف قدرت الفجوة املالية يف مرصف لبنان 
بحواىل 60 مليار دوالر، وهذه اكرب مشكلة يف 

الوقت الراهن.

■  حاول بعض املودعني سلوك الطريق القانوين 
هذا  حتى  ان  ترى  هل  ودائعهم،  السرتداد 

الطريق سيوصلهم اىل حقوقهم؟
□  كال مع االسف، ال الطرق القانونية وال الطرق 
اىل  املودعني  ايصال  عىل  قادرة  القانونية  غري 
النظام  يف  فجوة  هناك  املرشوعة ألن  حقوقهم 
مليار دوالر،  بحواىل 72  الحكومة  قدرتها  املايل 
اي ان هذه املبالغ غري موجودة وال متلك الدولة 
اتبع  اذا  لتعويضها.  مقنعة  خطة  االن  حتى 

سيدعون  فهم  القانونية،  الطرق  املودعون 

نائب حاكم مرصف لبنان السابق الدكتور غسان العياش.

اسلوب الفوضوية ال يقود 
الى اية نتيجة على االطالق

الدكتور  السابق  لبنان  مرصف  حاكم  نائب 
توقف  ان  العام"  لـ"االمن  اكد  العياش  غسان 
الدولة عن ايفاء ديونها هو من اهم اسباب ما 
واعرب  املرصفية.  الودائع  اليوم مبشكلة  يعرف 
الطرق  وال  القانونية  الطرق  ال  ألن  اسفه  عن 
اىل  املودعني  ايصال  عىل  قادرة  القانونية  غري 

حقوقهم املرشوعة.
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إقتصاد
عىل املصارف بالتوقف عن الدفع. ومبوجب 
القانون 67/2 الذي يرعى املصارف املتوقفة عن 
الدفع، يحّول املرصف املتعرث اىل لجنة قضائية يف 
نهاية املطاف تصفي موجوداته، وهذا يتطلب 
عىل  التصفية  حاصل  ويوزع  طويلة،  سنوات 
وما  املودعني.  كل  عىل  الدائر"  "القرش  طريقة 
باسعار  ستتم  املوجودات  تصفية  بأن  من شك 
ستجرب  القانونية  الطرق  ان  يعني  هذا  بخسة. 
ليك  طويلة  سنوات  االنتظار  عىل  املودعني 
حقوقهم.  من  متواضعة  اجزاء  عىل  يحصلوا 
الحل االفضل هو يف تبني الدولة لخطة تعاف 
يف  فعليا  تساهم  ان  رشط  املشكلة  ملعالجة 
عن  جزئيا  مسؤولة  باعتبارها  الخسائر،  تغطية 

هذه الخسائر.

بارز  بشكل  الودائع حضوره  ملف  استعاد    ■
املصارف  اقتحام فروع  تفعيل حركة  من خالل 
هذه  ان  تعتقد  هل  منطقة.  من  اكرث  يف 
االقتحامات منظمة وبفعل قادر هدفه زعزعة 

الوضع االقتصادي وانهياره نهائيا؟
□  الحقيقة انني ال اعرف اذا كانت وراء هذه 
االوضاع  لزعزعة  الفوضوية مخططات  الحركة 

املرصفية واالمنية يف البالد، اال ان ما شاهدناه 
بأم العني يظهر فئات من املواطنني لجأت اىل 
هذا االسلوب عفويا بحكم حاجتها املاسة اىل 
حاجاتها  لتلبية  املصارف  يف  املودعة  اموالها 
الصحية والتعليمية وسواها. اال ان هذا االسلوب 
ال يقود اىل اية نتيجة عىل االطالق. ان االموال 
هزيلة  مبالغ  هي  املصارف  فروع  يف  النقدية 
بشكل  املودعني.  وحقوق  بحاجات  تفي  وال 
عام ان النقد يف ميزانيات املصارف ال يزيد عن 
3 يف املئة من ودائع الزبائن، فاملصارف توزع 
تسليف  مثل  متنوعة  توظيفات  عىل  الودائع 
بنسب  وايداعات،  والخاص  العام  القطاعني 

متلك  ال  فهي  الخارج.  يف  املراسلني  لدى  اقل، 
امواال نقدية لديها تكفي لرد قسم ولو بسيط 

من الودائع.

اداء  من  التنصل  سياسة  الحكومة  اعتامد   ■
ومرصف  املصارف  وضع  العام،  دينها  موجبات 
وهل  املودعني؟  مع  املواجهة  جبهة  يف  لبنان 
واجتامعية  امنية  اضطرابات  اىل  االمر  سيؤدي 

اوسع نطاقا؟
يف  الفوىض  هذه  تقود  ان  اخىش  شخصيا    □
او  لبنان،  يف  امني  تدهور  اىل  املطاف  نهاية 
لدى  تكون  قد  الواسعة.  الفوىض  من  نوع  اىل 
الفوىض  انتشار  ألن  ذلك  يف  مصلحة  السلطة 
يجعل الناس ينسون موضوع الودائع واالنهيار 
النقدي واالقتصادي، وتصبح الدولة يف حل من 
املشكلة  لهذه  الصعبة  الحلول  ايجاد  موجب 
من  عالية  نسبة  يتطلب  الخطر  هذا  الصعبة. 
الوعي لدى اللبنانيني وجهوز دائم لدى القوى 
االمنية التي تقوم بواجباتها يف اصعب الظروف. 
ككل  االمنية  االجهزة  تشمل  الصعبة  الظروف 
اصبح  وقد  فيها،  العاملني  والعنارص  والضباط 
من  نوعا  رواتبهم  تدهور  مع  مبهامهم  قيامهم 

التضحية الوطنية املجردة.

■  ما هو الحل الذي تقرتحه العادة الودائع اىل 
اصحابها كام اودعت وفق العقود ؟

واجه  ما  اصعب  ولعلها  صعبة،  املشكلة   □
ونيف.  قرن  قبل  كدولة  تأسيسه  منذ  لبنان 
االصالح،  اىل  بالدعوة  اختصاره  ميكن  والطريق 
اللبنانيني  من  ويتطلب  صعب  االصالح  لكن 
بنود  ابرز  ومؤملة.  كبرية  امثان  لدفع  االستعداد 
زيادة  يقتيض  الذي  املايل  االصالح  هو  االصالح 
ينطوي  نفقاتها، وذلك  الدولة وخفض  ايرادات 
عىل امثان اجتامعية باهظة لن يتقبلها املواطنون 
بسهولة. فزيادة االيرادات تعني زيادة الرضائب 
تخفيض  اما  الفقر،  من  يعاين  مجتمع  عىل 
النفقات فيتطلب تخفيض رواتب القطاع العام 
والنفقات االجتامعية يف املوازنة العامة، ونحن 
قيمة  تدهور  من  يعانون  املوظفني  بأن  نعلم 
واالصالح  الفقر،  خط  تحت  واصبحوا  رواتبهم 
سيزيد من حدة ظروفهم الخانقة. يف الخالصة، 
ان طريق الخروج من املحنة يتطلب مزيدا من 

االمل لفئات اجتامعية تعاين اصال منه.
ع. ش

لبنان يواجه اصعب مشكلة 
منذ تأسيسه كدولة
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ال فرملة لوقف اإلنهيار االقتصادي والواقع االجتماعي
خوري: الدولة مجبرة على تسديد الخسائر 

ال بصيص امل ينبئ بفرملة االنهيار االقتصادي والواقع االجتامعي واملعييش. وما ييش بفقدان االمل، هو استمرار َمن 
يفرتض بيدهم قرار االنقاذ يف حالة نكران ما هو حاصل من سقوط. ال رؤية وال خطة تعايف جدية ومتكاملة وعادلة وال 

حتى االعالن عن النية يف املسؤولية لالنقاذ

اىل الغاية االساسية، التي ترتكز اوال عىل رضورة 
ممكنة،  نسبة  باكرب  اصحابها  اىل  الودائع  اعادة 
دورانها،  اىل  االقتصادية  العجلة  عودة  وثانيا 
فهذان الهدفان غري متوافرين. اما املمر االلزامي 
للتعايف فيقيض بأن تعوض الدولة عىل املودعني، 
فهي ال تستطيع التربؤ من التزاماتها وما قامت 
به كتخلفها عن دفع الديون املرتتبة عليها، النها 
املودعني،  اموال  من  اي  املصارف  من  استدانت 
الذي  املركزي  املرصف  عن  مسؤولة  انها  كام 
تسديد  الدولة مجربة عىل  الدين.  هذا  لها  اّمن 
الواجب،  هذا  من  التنصل  ميكنها  وال  الخسائر 
واذا تنصلت فال حلول عادلة للمودع. من جهة 
اخرى، يجب ايجاد منوذج اقتصادي جديد، ألن 

القديم انتهى امره وفشل.

■ ما هي مالمح النموذج االقتصادي الجديد؟
□ لقد وضعت خطة ماكنزي التي تتضمن - بعد 
الركائز   - املتواصل  العمل  من  الساعات  االف 
منوه،  اعادة  وكيفية  االقتصاد  لتنمية  االساسية 
هناك  للقطاعات.  التفضيلية  القوى  هي  وما 
خطة موجودة يجب تطبيقها، وانا عىل يقني من 
نجاحها، لكننا نحتاج اىل ارادة للتطبيق. ال يجوز 

اضاعة الوقت، هناك خطة منجزة فلتطبق.

■ ملاذا مل تطبق؟
الخطة  مطلقا.  عمل  بأي  يقومون  ال  انهم   □
تبني  النك  طويل  نَفس  اىل  تحتاج  االقتصادية 
لدى  اليوم  رؤية  ال  لكن  جديدا.  اقتصادا 
قدرة  وال  طويال  نَفس  وال  املسؤولية  اصحاب 
عىل التخطيط. الدولة غري ناضجة كفاية لوضع 
مهدئة،  بحبوب  تعالج  االمور  وتطبيقها.  خطة 
واضحة  عمل  خطة  تضع  ال  مؤسسة  اي  ان 
كانت  اذا  فكيف  الفشل حتام،  يكون مصريها 

خطة لوطن.

بات معلوما ان االصالحات هي املفتاح، لكن ما 
يطرح َمن يف يدهم القرار تدابري ترقيعية ليست 
للتنصل  العقود  مر  عىل  اعتمدوها  جديدة 
الرضائب  برفع  تتمثل  وهي  االصالحات،  من 
البدعة  وكانت  فقط.  املداخيل  لزيادة  والرسوم 
اىل  االتجاه  هي  ضجيجا  اثارت  التي  االخرية 
التجار  استغله  الذي  الجمريك  الدوالر  رفع سعر 
مضافة  سلفا،  اسعار سلعهم  لرفع  واملستوردون 
اليها الزيادات التي يعدلونها يوميا مع كل ارتفاع 

لسعر رصف الدوالر يف السوق السوداء.
غري  انها  التعايف  خطة  يف  يرون  الخرباء  كان  اذا 
وافية وغري عادلة وغري متكاملة وال تنقذ اقتصادا، 
فلامذا ال يعاد احياء خطة ماكينزي التي تستويف 

رشوط خالص البلد واقتصاده وناسه. 
وزير االقتصاد االسبق رائد خوري ذكر يف حوار 
تتضمن  ماكنزي  خطة  ان  العام"  "االمن  مع 
اعادة  وكيفية  االقتصاد  لتنمية  االساسية  الركائز 
ارادة  توافرت  اذا  نجاحها  يف  ثقته  مؤكدا  منوه، 

التطبيق.   

اىل مزيد من  االقتصادي  الوضع  ■ هل يذهب 
التدهور ام يوجد بصيص امل؟

□ اذا قارنا بني ما حدث منذ العام 2019 وحتى 
اجراء  اي  يتخذ  مل  اذ  االمل ضعيف  فان  اليوم، 
العادة االقتصاد اىل طبيعته ومنوه. كام مل تحاول 
قوانني  او  اصالحات  اي  وضع  السياسية  القوى 
اين  فمن  االقتصادية.  الخطة  تنجز  ومل  هادفة، 
بعد  يعَط  مل  مريضا  يشبه  وضعنا  االمل؟  سيأيت 

الدواء الشايف وصحته يف تدهور مستمر.

عىل  قادرة  الصناعة  مثل  قطاعات  لكن   ■
االستمرار واالنتاج، اال يشكل ذلك الحجر االساس 

لالنطالق مجددا؟
□ اذا مل نتقدم فذلك يعني اننا نرتاجع، فكيف 

وزير االقتصاد االسبق رائد خوري.

رفع سعر الدوالر الجمركي 
كلحس املبرد

بكثري من  اكرب  نرتاجع. طموحنا  كنا  اذا  بالحري 
وجود بعض املؤسسات الصناعية او غريها، التي 
ودميومة  استمراريتها  تأمني  عىل  فقط  تعمل 
عمل عاملها. يف النتيجة االرقام هي التي تتكلم، 
فالناتج القومي قبل االزمة سجل 55 مليار دوالر 
واليوم يقل عن 20 مليارا. تشري هذه االرقام اىل 
يتجاوز  ال  فيام  جدا،  صغري  االقتصاد  حجم  ان 
الناتج القومي الفردي السنوي 3 االف دوالر وهو 
رقم مخيف جدا. باملقارنة مع دولة قربص مثال، 
والتي  اقتصادية كثرية،  اىل مقومات  تفتقر  التي 
تستند فقط عىل السياحة، سجل الناتج القومي 
الفردي السنوي لديها 22 الف دوالر. ال نستطيع 
االنطالق.  عىل  تساعدنا  مقومات  عن  التحدث 
فالصناعة مثال تعاين من كلفة الطاقة التي تعترب 
الوضع  العامل.  القطاع من االعىل يف  بالنسبة اىل 

مؤسف وال ميكن االعتامد عليه.

■ ما هو املمر االلزامي اىل االتفاق مع صندوق 
النقد الدويل، بعيدا من القوانني املنتظر اقرارها 
التعايف  خطة  تكفي  وهل  النواب؟  مجلس  يف 

االقتصادية التي وضعتها الحكومة؟
□ مل نَر خطة بل عناوين ومن ثم وضعت افكار 
معينة. ما رأيناه وسمعناه ال يرتقي اىل مستوى 
انقاذ البلد، بل عىل العكس هو تصفية ملا تبقى 
من مقومات، مبعنى ان هناك رشكة خارسة ويعمل 
عىل تصفيتها. وهذا امر مرفوض، ال توجد دولة 
يف العامل تعمل عىل تصفية مؤسساتها ومصارفها. 
مل تتضمن الخطة سوى طريقة لتوزيع الخسائر، 
وهي غري منطقية وغري عادلة. االطراف املعنيون 
يف هذا التوزيع مل يأخذوا حقهم كاملودعني مثال، 
واالطراف الذين يجب ان يدفعوا متوجباتهم ال 
يقومون بذلك، مثل الدولة اللبنانية. زد عىل ذلك، 
االتفاق  اما  تطبق.  مل  التي وضعت  القوانني  ان 
النقد الدويل فهو الوسيلة للوصول  مع صندوق 

من  الجمريك  الدوالر  رفع  يعقل طرح  هل   ■
االجتامعي  للواقع  دراسة  اىل  االستناد  دون 

واملايل والنقدي؟
□ انه طرح كغريه من الطروحات التي يقرتحونها 
االيجابية  وانعكاساتها  تأثريها  درس  دون  من 
الدوالر  سعر  رفع  الدولة  ميكن  والسلبية. 
الجمريك اىل اي رقم تريده، لكن عندما يفتقر 
املواطن اىل املال فستكون الخزينة هي الخارس 
االكرب، الن ضعف القدرة الرشائية لدى املواطن 
ستشل الحركة االقتصادية بكل قطاعاتها. فاين 
به  تقوم  ما  االقتصادية؟  ورؤيتها  املوازنة  هي 
الحكومة اليوم هو رفع الرضائب والرسوم من 
اجل ادخال عائد كبري اىل خزينة الدولة. فبدال 
من زيادة الرضيبة يجب تكبري االقتصاد بنسبة 
الرضيبة ذاتها، وبالتايل سيدخل ماال مببالغ اكرب 
اىل الخزينة. ال يعمل عقل الحكومة اال ضمن 
وضع  يجب  خفضها.  او  الرضيبة  رفع  حدود 
املواطن  يرتاح  وبذلك  كبرية  اقتصادية  خطة 
وتستطيع الدولة الحصول عىل رضائب ورسوم 

بحجم اكرب وتبقى نسبة الرضيبة مستقرة.

■ هل ميكن ان يأيت قرار رفع الدوالر الجمريك 
افراديا خارج سياق برنامج اصالحي من ضمنه 

مثال توحيد اسعار الرصف املتعددة؟

□ انها معالجات انية ال تؤدي اىل الحل املطلوب، 
ان تعدد اسعار الرصف هو نتيجة وليس سببا. 
املبني  االساس  اىل  العودة  يجب  املشكلة  لحل 
الدولة  يجب عىل  الثقة  الثقة، والستعادة  عىل 
تنفيذ االصالحات املطلوبة عىل الصعد االدارية 
عند  الحل  يبدأ  القوانني.  وتطبيق  والقضائية، 
النها  صحيح  شكل  يف  الدولة  ادارة  استعادة 
تفتقر اىل االدارة السليمة. عندما نصل اىل ذلك، 

ميكن الحديث عن توحيد سعر الرصف.

لتحقيق  االسترياد  فاتورة  يف  ارتفاع  لوحظ   ■
ارباح طائلة استباقا لرفع الدوالر الجمريك، من 
اين تأمنت قيمة هذا االسترياد الذي فاق 10 

مليارات دوالر؟
□ قانونا ال يجب االعالن عن نية لرفع الدوالر 
واصحاب  التجار  يستفيد  ال  حتى  الجمريك 

هو  الصحيح  واالحتكار.  التخزين  عرب  املصالح 
تطبيق هذا الرسم من دون االعالن عنه حتى 
يعطي النتائج املطلوبة للخزينة، لكن يف هذا 

البلد الفوىض هي السائدة.

■ هناك من يعترب ان رضر رفع الدوالر الجمريك 
سيكون اكرب بكثري من فائدته ملاذا؟

مل  اذا  مشكلة  فستوجد  املربد،  كلحس  انه   □
واذا رفع ستكون هناك مشكلة. يف ظل  يرفع 
رفع  اذا  الناس،  لدى  الرشائية  القدرة  ضعف 
انكامش  اىل  سيؤدي  الجمريك  الدوالر  سعر 
االقتصاد يف شكل اكرب ولن تتمكن الدولة من 
هناك  يرفع  مل  واذا  املرجوة.  عائداتها  تحصيل 
لتغذية  اموال  اىل  تحتاج  الدولة  ألن  مشكلة 
خزينتها لدفع املعاشات ولتسيري شؤونها. الحل 
يقيض بوضع رؤية اقتصادية سليمة وتنفيذها 
عندما  االقتصاد.  وتكبري  االستثامرات  لجذب 
يستعيد االقتصاد قدرته ترفع الرسوم الجمركية 
النتائج  نعالج  نحن  كارثة.  تشكل  وال  وغريها 

وليس االسباب.

■ ماذا عن االقتصاد غري الرشعي اي املؤسسات 
العاملة من دون رخص رشعية وال رقم رضيبيا 

وال ترصح عن دخلها وال تدفع رضائب؟
القانون  فوق  مؤسسات  وجود  يجوز  ال   □
فوق  هو  َمن  الن  القانون.  تحت  واخرى 
كلفة  يتحمل  وال  املنافسة  يستطيع  القانون 
عىل  اوسع  فرضره  الرضائب،  يدفع  وال  عالية 
يحرم  وبالتايل  القانون،  وفق  يعمل  الذي 
الخزينة من عائداتها ويتم التالعب عىل هذه 
القانون  تطبيق  يجب  لذلك  باالسعار.  املسألة 
عىل الجميع. ال يوجد بلد يف العامل او حتى يف 
الدول املجاورة، التاجر او الصناعي فيه يطبق 
القانون، واخرون ال يطبقونه. ان استمرار هذا 
فيه،  االستثامر  ومينع  الثقة  لبنان  يفقد  االمر 
وبذلك نعيش يف دوامة ال تنتهي يف حال بقي 
يدفع  مواطن  اي  املنوال.  هذا  عىل  الوضع 
من  يتهرب  وآخر  للدولة  الرضيبية  متوجباته 
دفعها بكل الوسائل، بحيث يحقق غري الرشعي 

االرباح، والرشعي سيخرس يف شكل متواصل.

■ والحل؟
□ هو يف اتخاذ القرار بقيام الدولة او يجب ان 

ننىس الدولة.
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خطط التعافي االقتصادي ال تزال على الورق
فهد: األموال التي خرجت تبلغ ملياري دوالر 

مل يعد خافيا ان عالج االنهيار الحاصل يبدأ باالصالح، فهو الرشط االبرز للمجتمع الدويل ملد يد املساعدة والخروج من 
النفق املغلق. ال يبدو ان اولياء االمور يف البلد جاهزون بعد لتلبية رشط املجتمع الدويل، ولو باطالق مرشوع اصالحي 

واحد، فآذانهم صامء منذ عقود وال تزال، رغم االزمة العميقة التي ترضب االقتصاد والناس 

صندوق النقد الدويل واملؤسسات املالية العاملية، 
خصوصا بعد ان يجد انه بات لديه مستوى دين 
عام بني 60 اىل 80% من الناتج القومي. هذا هو 
سد  اىل  بالوصول  يسمح  الذي  االسايس  السبب 
الفجوة املالية، لذا يجب استغالل عامل الوقت 

للوصول اىل الهدف.

■  اال تعتقد بوجود رضورة للرتكيز عىل مالحقة 
تلك  او  الخارج  اىل  املهربة  االموال  اسرتداد 
املكتسبة بطرق غري قانونية يك تكون جزءا من 

معالجة الفجوة املالية؟
من  خرجت  التي  االموال  ان  اعتربنا  لقد   □
اللبنانية  املصارف  عهدة  يف  واملوجودة  لبنان 
سيتم اسرتجاعها، وهي بقيمة ملياري دوالر. اما 
االموال غري "املؤهلة"، فهي التي تم تحويلها بعد 
الرصف  سعر  عىل  الدوالر  اىل  اللرية  من  االزمة 
مرصف  يف  لها  تغطية  وجود  دون  من  الرسمي 
هذا  من  حقيقية.  غري  تحويالت  وكانت  لبنان، 
بسعر  لكن  املودع  اىل  تسديدها  يتم  املنطق، 
تم  الطريقة  بهذه  الواحد.  للدوالر  لرية  االف   8
والودائع  بالدوالر  االصلية  الودائع  بني  التفريق 
التي تم تحويلها من لرية اىل دوالر خالل االزمة، 

واعتربت غري مؤهلة.

سندات  فوائد  من  استفادت  املصارف  لكن   ■
تعرتف  اال  يجب  فلامذا  كبري،  بشكل  الخزينة 

بالتحويالت غري املؤهلة عىل ما تقولون؟
فوائد  عرب  للمصارف  دفعت  التي  الزيادة    □
سندات الخزينة ضمت اىل رأس مالها او اعطيت 
رأس  ألن  مؤهلة،  غري  امواال  اعتربت  للمودعني، 
الفجوة  تسديد  سبيل  يف  سيزول  املصارف  مال 
املالية. عندما يستعمل املرصف رأس ماله للدفع 
االموال  كل  استعامل  ذلك  يعني  املودع،  اىل 
املودعني،  اموال  رد  للمصارف يف سبيل  الخاصة 

التي  والخطط  التعايف،  اىل  الطريق  هو  االصالح 
وضعتها الحكومات والهيئات االقتصادية ال تزال 
املتصل  هو  فيها  الواسع  والتنظري  الورق،  عىل 
بالودائع. اذ صبغتها بتوصيفات وقسمتها فئات 
اىل  عملة  من  والتحول  االيداع  تاريخ  يحددها 
اخرى، صغرية وكبرية. هذه البدع ابتكرتها خطط 
سيناريوهات  وضع  هو  واحد  لهدف  التعايف 
بالفتات  اصحابها  اىل  املدخرات  هذه  العادة 
وبالتقسيط عىل آماد. هكذا يتجنب املسؤولون 
عودة اموال الناس، اي املصارف والدولة ومرصف 
ايديهم،  جنتها  التي  الخسائر  تحمل  لبنان، 
ويحّملون العبء االكرب للمودع الذي مل يتوقف 

نهبه حتى االن.
بريوت  يف  والصناعة  التجارة  غرفة  رئيس  نائب 
لـ"االمن  رشح  فهد،  نبيل  الدكتور  لبنان  وجبل 
الهيئات،  وضعتها  التي  الخطة  مضمون  العام" 
رأس  من   %100 "خرست  املصارف  ان  مؤكدا 
مالها، وتم رشح ذلك يف الخطة عرب تحميل جزء 
من املسؤولية اىل مرصف لبنان والجزء االخر اىل 
الدولة. تضمنت الخطة توازنا صحيحا يف تحميل 
اىل  املسؤولية  تحميل  وزر  وقلصنا  املسؤوليات، 
ودائعهم  اسرتداد  عرب  املالية  للفجوة  املودعني 
لناحية  وليس  الوقت  لناحية  طويلة  فرتة  خالل 

قيمة الوديعة".

التي  االقتصادي  التعايف  خطة  عىل  يؤخذ   ■
وضعتها الهيئات االقتصادية تركيزها عىل القطاع 
العالج  اسس  تضمينها  دون  من  حرصا  املايل 
هذا  يف  ناقصة  انها  تعتقد  اال  االزمة،  ملسببات 

السياق؟
□ بالعكس، وضعنا الهدف االول واالسايس، وهو 
حامية االقتصاد واعادة اطالق النمو االقتصادي. 
تظهر  ال  لكن  االزمة،  اسباب  توصيف  يف  بدأنا 
درسنا  املعروضة.  الخطة  ملخص  يف  بوضوح 

نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة يف بريوت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد.

الصندوق سيمول 
من ايرادات الدولة عبر 

مؤسساتها التجارية

وتاليا  املالية  ثم  عموما  االقتصادية  املسببات 
الدولة  مالية  لجهة  االسباب  وحددنا  النقدية، 
والحوكمة يف ادارة املؤسسات العامة التي متلكها 
املطلوبة وسجلت  الخدمات  ومل تستطع تقديم 
هدرا ماليا للامل العام، وهي واحدة من االسباب 
التي ادت اىل االزمة، لقد القينا الضوء عىل هذا 
املوضوع. يف اختصار، كنا نهدف اىل اظهار الوضع 

املايل ضمن الخطة التي وضعتها الهيئات.

يف  تصب  الخطة  ان  الخرباء  قراءة  يف  برز   ■
تحمل  من  تنصلها  لجهة  املصارف  مصلحة 
ترد  كيف  قيمتها،  من   %4 بنسبة  اال  الخسائر 

عىل هذا التحليل؟
□ التحليل غري مبني عىل قراءة متأنية للخطة. 
عىل  قدرة  وال  مالها  رأس  كل  خرست  املصارف 
سحب االموال منها. لقد خرست 100% من رأس 
مالها، وتم رشح ذلك يف الخطة عرب تحميل جزء 
من املسؤولية اىل مرصف لبنان والجزء االخر اىل 
الدولة. تضمنت الخطة توازنا صحيحا يف تحميل 
اىل  املسؤولية  تحميل  وزر  وقلصنا  املسؤوليات، 
ودائعهم  اسرتداد  عرب  املالية  للفجوة  املودعني 
لناحية  وليس  الوقت  لناحية  طويلة  فرتة  خالل 
بقيمة  الذي ميلك وديعة  ان  اي  الوديعة،  قيمة 
اىل  تصل  فرتة  يف  لكن  سيسرتدها  دوالر  مليون 
7 او 10 سنوات. ال تفرقة بني املودعني، اي بني 
مودع ميلك وديعة كبرية او صغرية، اذ يجب ان 
يحصل جميع املودعني عىل حقوقهم، لكن طرق 
املعالجة ستختلف بني فئات املودعني. يجب ان 
فان  االطار  هذا  ويف  مستدام،  دين  لدينا  يكون 
لكن  خدمته.  املمكن  من  اصبح  باللرية  الدين 
سنجد  االجنبية  بالعمالت  واملطلوبات  الدين 
الدخول  طبعا  ذلك  ويهدف  ملعالجتها،  طريقة 
اىل االسواق املالية. اذا اردنا ان يكون لدينا دين 
من  قروض  عىل  الحصول  نستطيع  مقبول،  عام 

املصارف  الخاصة الصحاب  االموال  قيمة  ان  اي 
املصارف  اصحاب  عىل  صفرا.  تساوي  اصبحت 
الذين يريدون االستمرار يف عملهم املرصيف، اعادة 
رسملة مصارفهم باموال جديدة. يجب ان يكون 
هناك تحفيز للمساهمني حتى يعودوا اىل ادخال 
االموال اىل القطاع املرصيف العادة رسملته. هناك 
تتحمل  ان  املصارف  ان عىل  وهو  اسايس،  مبدأ 
القطع.  سوق  يف  السيام  الخسائر  من  حصتها 
الذين ال يريدون االستمرار عليهم ان يلجأوا اىل 
يندمجون  او  لبنان،  التصفية من طريق مرصف 

يف مصارف اخرى.

■  اال ترى ان عدم اصالح سوء استخدام السلطة 
الطابع  ذات  واملؤسسات  العام  القطاع  وادارة 
االزمة  ادارة  الدولة، وسوء  التي متلكها  التجاري 
الذي  املايل  القطاع  اىل اصالح  يؤدي  لن  عموما، 

تركز عليه الخطة؟
الصندوق  هو  الخطة  من  االسايس  الجزء    □
الدولة  ايرادات  زيادة  من  وميول  سينشأ  الذي 
عرب مؤسساتها التجارية، للتمكن من دفع الجزء 
املالية  الفجوة  سد  يف  تتحمله  ان  يجب  الذي 
بني  الرشاكة  يتطلب  االمر  هذا  الودائع.  لرد 
القطاع  يدير  فعندما  والعام،  الخاص  القطاعني 
الشفافية  ستعمم  املؤسسات  هذه  الخاص 

والحوكمة واالدارة الرشيدة وتتوقف التوظيفات 
العشوائية والسياسية وتتدىن االكالف وستتمكن 
ستذهب  تفيض  حني  التي  االرباح  تحقيق  من 
يف شكل طبيعي اىل الصندوق ليتم التسديد اىل 
الدفع ايضا يف  الحل يساعد عىل  املودعني. هذا 
اتجاه االدارة السليمة ملؤسسات الدولة التجارية 
يؤّمن  امكاناتها وارباحها، مام  التي ميكن زيادة 
عىل  تساعده  وفعالية  لالقتصاد  مهام  مردودا 

النمو يف شكل مطرد.

■  تخلو الخطة من اجراءات لتعميم الشفافية 
هيكلة  اعادة  ان  تعتقد  اال  العام،  القطاع  يف 

القطاع العام وتحجيمه غري كافيني؟
الحوكمة  العام اضافة اىل  القطاع  □  ان ترشيد 

املرافق  لبعض  الخاص  القطاع  وادارة  السليمة 
العامة، عنارص تساعد عىل تنفيذ الخطة املرجوة.

التهرب  عن  الحديث  اهملت  الخطة  لكن   ■
الجمريك،  والتهرب  التهريب  ومكافحة  الرضيبي 

كيف تربر هذا النقص؟
□  وضعنا ملخصا ال يشمل كل القضايا املطروحة، 
التهرب  تشمل  االساسية  االقتصادية  الخطة  لكن 
الرضيبي والهدر العام والفساد يف املرافق. وهي 
تتامىش مع الخطة املالية التي نركز عليها، خصوصا 

واننا وضعنا خطة اقتصادية واخرى مالية.

واقرار  النامئة  القوانني  بتطبيق  املطالبة  اين   ■
العديد منها النقاذ املالية العامة؟

□  ما تم عرضه هو ملخص للخطة.

■  عىل اي نقاط ركزت الخطة االساسية؟
□  من النقاط االساسية يف الخطة لجم التضخم، 
حيث نشهد تضخام متتاليا شهريا وسنويا يفوق 
التضخم  لجم  العامل.  بلدان  كل  يف  املعدالت 
التي  باللرية  النقدية  الكتلة  لجم  يأيت من خالل 
تسمح للتضخم باالرتفاع. لذا، اعتمدنا يف الخطة 
الوصول اىل الحد االدىن من الكتلة النقدية باللرية 
حتى نصل اىل اعادة حقوق املودعني، لكن ليس 
الدوالر  ودائع  دفع  عرب  بل  الليلرة،  طريق  من 
االقتصاد يف طريقه  يقتل  الذي  التضخم  باللرية. 

اىل حل مشكلة مالية اساسية.

■  ماذا عن تعدد سعر الرصف؟
□ ان تعدد سعر الرصف يرض باالقتصاد ويسمح 
املواطنني،  حساب  عىل  ارباح  بتحقيق  للبعض 
للقطاعات  خطط  وضع  عملية  ويعرقل 
مام  والطويل،  القصري  املديني  عىل  االقتصادية 

يجعل توحيد سعر الرصف امرا اساسيا.

■  كيف ميكن اعادة الثقة والنمو االقتصادي من 
دون معالجة تعطيل السلطة؟

السلطات  انتظام  رضورة  من  ننطلق  نحن   □
مثل  تحقيق  من  نتمكن  حتى  الدستورية 
قادرة  حكومة  تشكل  ان  يجب  الخطة.  هذه 
القوانني  ترشع  ترشيعية  وسلطة  التنفيذ،  عىل 
نتيجة.  اىل  نصل  لن  ذلك  دون  ومن  املطلوبة، 
كامل  شكل  يف  السلطة  عجلة  اعادة  يجب 

للوصول اىل الهدف املنشود.
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شكلت الجامعة اللبنانية عىل مدى عقود من انشائها، موئال لكل ابناء الوطن، وكانت الرقم الصعب يف معادلة التعليم العايل 
يف لبنان، ومحل احرتام وتقدير نظرياتها يف العاملني العريب واالجنبي، نظرا اىل املستوى املتقدم الذي يتمتع به كادرها التعليمي 

واالداري، يف حني متيز خريجوها بقدراتهم ومستوى تحصيلهم العلمي

الجامعة اللبنانية في خطر وواجب الدولة حمايتها
بدران: إعادة الصالحيات املصادرة إلى مجلسها

رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران.

اذ  يوما،  لبنان  عىل  الوطنية  الجامعة  تبخل  مل 
شكلت الرافد لكل مؤسساته بالكفايات والخربات، 
وكانت السباقة اىل رفع اسمه عاليا يف كل رصوح 
العلم واملعرفة، ومنها خرج علامء وادباء وشعراء 
وقضاة  ومحامون  واطباء  ومهندسون  وفنانون 
واعالميون وسياسيون ومشتغلون مجلون يف كل 
املجاالت عىل تعددها وتنوعها، ودامئا ما نظر اىل 
خريج الجامعة اللبنانية عىل انه "مغوار علمي" 
التحصيل  السهل عبور معمودية  ليس من  النه 
العلمي، اذا مل يقرن بالجد واالجتهاد والخضوع 
للتجارب واالمتثال لكل ما يطلب منه عىل صعيد 
البحث العلمي وانجاز الجديد املختلف بتميزه. 
حال  تجليات  احد  هي  التي  الجامعة  ان  اال 
الذي  الوطن، اصابها ما اصابه يف درب جلجلته 
النزف  نتيجة  اىل وضع خطري  اوصلها  طال، مام 
الذي اصابها وال يزال برشا وحجرا، بسبب ضآلة 
االمكانات الناجمة عن االزمة غري املسبوقة الواقع 
اىل  اضافة  واقتصاديا،  ماليا  لبنان  عبئها  تحت 
التي  اعتمدت تجاهها  التي  الرسمية  السياسات 
صادرت قرار الجامعة بدل تعزيز استقالليتها عىل 
التطويرية،  الخطط  وتنفيذ  القرار  اتخاذ  صعيد 
وصوال اىل تحقيق نوع من االكتفاء الذايت كنتاج 
طبيعي لالعتامد املفرتض عىل االنتاجية من خالل 

مشاريع اساسية ومهمة. 
ال مغاالة يف القول، ان الجامعة اللبنانية التي هي 
والظروف  املراحل  اخطر  يف  متر  الوطن،  جامعة 
صعوبة وقتامة يتهدد استمراريتها، وهو ما يحاول 
استباق  بدران  بسام  الدكتور  الجامعة  رئيس 
حصوله من خالل املثابرة عىل وضع القيادات امام 
مسؤولياتهم ومحاولة تأمني دعم استثنايئ لعدم 
الوقوع يف املحظور، مقرونا بخطة عملية واضحة 
تحتاج اىل قوة دفع مالية تؤّمن استقرارا مرحليا 
التي يعول  كمقدمة لتحقيق عدد من املشاريع 

عليها يف االستقرار الدائم والتطوير املستدام.

■ هل الجامعة اللبنانية يف خطر حقيقي ام ان 
هناك تضخيام لحجم املخاطر التي تتهددها؟

اىل  والحكومة  اللبنانية  الدولة  سارعت  اذا   □
فمن  واحتضتها،  اللبنانية  بالجامعة  االهتامم 
استمر  اذا  لكن  تكون يف خطر.  لن  انها  املؤكد 
وعدم  الجامعة  له  تتعرض  الذي  االهامل 
الجامعي  التعليم  وضع  وعدم  بها،  االهتامم 
ستكون  حينها  االولويات  رأس  يف  الرسمي 

الجامعة يف دائرة الخطر.

اىل  بالجامعة  ادت  التي  االسباب  هي  ما   ■
الوصول لوضعها الحايل؟

التي  الجامعة  موازنة  هو  الرئييس  السبب   □
استمر  التي   ،2018 العام  منذ  تعديلها  يتم  مل 
للدوالر،  لرية   1500 رصف  سعر  عىل  احتسابها 
جدا  كبري  بشكل  تدنت  التشغيلية  الكلفة  فيام 
الكلفة  الدوالر. هذه  ارتفاع سعر رصف  نتيجة 
وتلبية حاجاتها  الجامعة  مرافق  بكل  لها عالقة 
كل  طبيعي.  بشكل  العمل  الستمرار  االساسية 
ذلك تعطل، وبداية اي عالج الزمة الجامعة يجب 
ان يبدأ بتصحيح املوازنة مبا يتناسب مع الكلفة 
القرطاسية  اىل  وصوال  الصيانة  من  التشغيلية 
وما بينهام، مع ايالء العناية واالهتامم من قبل 
الدولة اللبنانية، من خالل اعتامدها كمستشارة 
الجامعة  اداراتها ومؤسساتها. لدى  للدولة بكل 
الدولة  من  املطلوب  لكن  العلمية،  الكفايات 
اىل  الحالية  االزمة  من  االنتقال  بأن  الوثوق 
البرشي  العقل  يف  االستثامر  عرب  يكون  االنفراج 

والطالب الجامعيني والتطوير الدائم.

■ هل االزمة مالية فقط ام ابعد من ذلك؟
□ االزمة يف الجزء املبارش الذي نعاين منه حاليا هو 
مايل، ويف الجزء االخر تتمثل االزمة يف النظرة اىل 
الجامعة اللبنانية كجامعة بحثية منتجة. نظريت اىل 

الجامعة هي بوجوب تحويلها من جامعة تلقينية 
منتجة،  تدريسية  بحثية  جامعة  اىل  تدريسية 
وهذا ما يجعل منها جامعة لصيقة بسوق العمل 

وتخدم املجتمع بشكل مبارش.

■ اال ترون من االسباب غياب مجلس الجامعة 
وعدم تعيني عمداء اصيلني؟

يزيد  الجامعة  مجلس  غياب  كون  بالطبع،   □
الجامعة، الن شخصا  الكبري عىل رئاسة  الضغط 
مبفرده ال ميكنه القيام بكل يشء. القانون ينص 
اللبنانية رئيس ومجلس  الجامعة  انه يدير  عىل 
هذا  اىل  يحتاج  العمل  وانتظام  الجامعة، 
املجلس. منذ تسلمي رئاسة الجامعة عملت عىل 
االساتذة  تفريغ  العمداء،  تعيني  ملفات:  اربعة 
املدربني  عقود  اصدار  بالساعة،  املتعاقدين 
العمداء  وتعيني  املالك،  اىل  املتفرغني  وادخال 

الذي هو االساس يف انجاز امللفات االخرى.

■ ملاذا حجبت االموال بالعملة الصعبة املحققة 
رفيق  مطار  يف  الكورونا  فحص  عائدات  من 

الحريري الدويل عن الجامعة؟
□ لالسف الشديد ال اعرف السبب املبارش. اكرر 
ملساعدة  رسيعا  االموال  هذه  بتحويل  املطالبة 
ان  علام  والتطوير،  االستمرارية  يف  الجامعة 
يف  نوعية  نقلة  تحقيق  شأنها  من  االموال  هذه 
الجامعة. لدينا خمسة مشاريع تطويرية، وهذه 
عىل  منها،  بجزء  االنطالق  يف  تساعدنا  االموال 
سبيل املثال انشاء مخترب مركزي لسالمة الغذاء 
ومعمل  دوالر،  مليون   2 نحو  وكلفته  والدواء 
للسكري،  للضغط وآخر  ينتج دواء  ادوية  انتاج 
انجاز مرشوع الطاقة الشمسية ومطبعة خاصة 
للجامعة، وتوسعة املركز الصحي حتى يستوعب 
املشاريع  هذه  كل  االشخاص.  من  االكرب  العدد 

تدخل االموال اىل الجامعة اللبنانية.

الجامعة  تدمري  اىل  يسعى  من  هناك  هل   ■
اللبنانية لصالح الجامعات التي تم تفريخها عىل 

مدى عقود؟
الجامعة  احتضان  رسعة  وبأقىص  املطلوب   □
يسعى  من  هناك  كان  اذا  يعنيني  ال  اللبنانية. 
ليال  نعمل  اننا  يعنيني  ما  امنا  تدمريها،  اىل 
ونهارا لتعمري الجامعة، فاذا كان اهل الجامعة 
من  هناك  لن  تعمريها  بقدرتهم عىل  ثقة  عىل 
مشكلة، وحينها كل من يهاجم الجامعة ويسعى 

اىل اضعافها لن يستطيع ان يحقق شيئا.

الجامعة يف ما  اال ترون مسؤولية عىل اهل   ■
آلت اليه االمور؟

□ لو كانت كل الصالحيات يف يد اهل الجامعة، 
العام  الشأن  بادارة  املسؤولية  تحملت  لكانت 
الخاص بها وبادارة موازناتها وكل امورها. لكن 
مصادرة  الجامعة  صالحيات  ان  املعروف  من 
من قبل مجلس الوزراء، وهذا ما يجعل قضايا 
وبشكل  لسنوات  عالقة  ومسائلها  الجامعة 
اوجد  دائم، ودامئا تكون يف حالة مطلبية، مام 
وضعا سلبيا داخل الجامعة بحيث ال يشء يسري 
كانت  وعندما  االرضابات،  نتيجة  اال  ويتحقق 
اهل  كان  مسدود  حائط  اىل  الجامعة  تصل 
ان  اعتبارهم  من  انطالقا  يرتاجعون  الجامعة 
ان  اىل  اخالقية ووطنية،  الرتاجع مسؤولية  هذا 

اتجاهني: واقع الجامعة والواقع الوطني، اذ ان 
ادوية يجعل  انشاء معمل  قادرة عىل  الجامعة 
يف  واردات.  لديها  ويصبح  منتجة  جامعة  منها 
يدفعها  التي  الطبية  الفاتورة  تخفف  املقابل، 
املواطن اللبناين، وهذه ضمن مفهوم الجامعة يف 
خدمة املجتمع. الجامعة تسعى اىل نرش الطاقة 
ومبالغ  عالية  كلفة  تخفف  وهكذا  الشمسية 
تشغيلية ضخمة لتأمني الكهرباء وهذه يف حاجة 
اىل اموال. هناك بعض الدعم وعدنا به النجاز 
الجامعية تحديدا،  املجمعات  طاقة شمسية يف 
هو  ملا  اال  دعام  تعطي  ال  املانحة  الهيئات  الن 
ملك الجامعة اما االبنية املستأجرة فهي خارج 
الجامعة  متتلك  ان  امللحة  االمور  من  دعم.  اي 
كل  انتاج  عىل  قادرة  وتصبح  الخاصة  مطبعتها 
اىل  اضافة  تحتاجها،  التي  الورقية  املستلزمات 
ذلك تعمل الجامعة حاليا عىل توسيع خدمات 
املراكز الصحية والتي يستفيد منها اهل الجامعة 
ومفتوحة للخارج ومن شأن ذلك زيادة واردات 
بها  يقوم  مجتمعية  خدمة  ويقدم  الجامعة 
الدراسات  مراكز  تعزيز  الخطط  وتشمل  حاليا، 
ما  اذا  الدولة  مبشاريع  وربطها  واالسرتاتيجيات 
واضحة  امامنا  والخطط  بذلك،  الدولة  رغبت 
فوري موجود  مال  اىل  نحن يف حاجة  امنا  جدا 

ونحن نطالب به.

وضع  ويتم  طوارئ  حال  تعلنون  ال  ملاذا   ■
الجامعة  لحامية  مسؤولياتهم  امام  الجميع 

الوطنية؟
الننا  جامعية،  طوارئ  حال  العالن  داعي  ال   □
نحن يف حال طوارئ اصال. كل ما اعلناه بوصف 
الواقع الحايل وعدم القدرة عىل تشغيل الوحدات 
حال  القائم، هو  املايل  الوضح  بسبب  الجامعية 
يعلنها  التي  الرصخات  وكل  ذاتها،  يف  طوارئ 
انها  ومبا  طوارئ.  حال  هي  واملوظفني  االساتذة 
جامعة وطنية، فهي مسؤولية الدولة االوىل تجاه 
االف  و5  الطالب  فيها  املقصود  عائلة  الف   80
عن  ايضا  نتحدث  ونحن  موظف.  والفي  استاذ 
مسؤولية الدولة تجاه نصف مليون مواطن لبناين 
اللبنانية وهذه  يستفيدون مبارشة من الجامعة 
عىل  تركز  دامئا  رصخاتنا  لذلك  ضخمة.  رشيحة 
حامية الجامعة وتحصينها وتعزيزها ورفدها بكل 

االمكانات، واالهم تعزيز استقاللية قرارها.

بداية العالج الزمة الجامعة 
يكون في تصحيح موازنتها

وصلت االمور اىل ما وصلت اليه. نحن نطالب 
بأن تعيد الدولة الصالحيات اىل مجلس الجامعة 
وحينها اهل الجامعة يتحملون كامل املسؤولية 
من اعىل الهرم اىل ادىن الهرم، وهم عىل استعداد 
ملواجهة كل التحديات ووضع الخطط، حاليا ال 
كل  الن  املسؤولية  الجامعة  اهل  تحميل  ميكن 

مطالبهم يف يد مجلس الوزراء. 

وما  اللبنانية  الجامعة  النقاذ  من خطة  ■ هل 
هي رشوط نجاحها؟

الجامعة  تحويل  لكيفية  واضح  تصور  لدينا   □
اعتامد  من  يخفف  مام  منتجة،  جامعة  اىل 
يف  هي  التي  الدولة،  موازنات  عىل  الجامعة 
امنا  واضحا كيف ستتطور،  ليس  املنظور  املدى 
اىل موارد  الخطة يف حاجة  تنفيذ  ليك نستطيع 
باسرتداد  ملح  بشكل  نطالب  هنا  من  عاجلة، 
تنفيذ  لنا  تتيح  النها  الكورونا،  فحص  اموال 
يف  تفيد  التي  املوضوعة  الخطط  ومن  الخطة، 

تربية
داود رمال

aborami20@hotmail.com
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بذكاء  يترصفون  يفعلونه،  ما  االدراك  متام  يدركون  تحركهم،  حيوانية  غرائز 
افعالهم  يربر  النفس ال  علم  فيه.  مبالغ  فغري  بالوحوش  نعتهم  اما  ويبتزون، 
يجب  واقع  مكان،  كل  يف  باطفالنا  جنسيا  املتحرشون  يعاقبهم.  والقانون 

االعرتاف به وخرق حاجز الصمت ليس عيبا او من املحرمات

التحّرش الجنسي باألطفال: التشّدد في العقوبات 
وكسر حاجز الصمت واجب 

حاالت  عن  االخبار  انتشار  ازدياد  مع 
اسئلة  االونة االخرية،  باالطفال يف  التحرش 

نبيل خوري: تداعيات التحرش
عقد نفسية واكتئاب

االختصايص يف علم النفس العيادي الدكتور نبيل خوري.

الجنيس  التحرش  تعريف  هو  ما   ■
باالطفال؟

عىل  يقوم  باالطفال  الجنيس  التحرش   □
االنسان  ان  بينها  من  مبادئ،  مجموعة 
ما  وغالبا  حبية  بطريقة  طفال  يستميل 
يكون يعرفه جيدا او حتى يكون فردا من 
تبدأ  مغريات  عليه  يعرض  عائلته  افراد 
املالية.  االغراءات  اىل  وتصل  مثال  بحلوى 
ميارس معه الفعل الشنيع سواء مع فتاة او 
قد  ومالمسات  مبداعبات  ويبدأ  مع صبي، 
تصل اىل حد االغتصاب. لكن تجريم هذه 
بعض  خجوال  يزال  ال  القانون  يف  االفعال 
املتحرش  مبكتشف  الثقة  املطلوب  اليشء. 
الجنيس وليس التفكري بايجاد مربر له يربئه 
لكن  اكتشفه.  من  وتجريم  جرميته  من 
املحامني،  بعض  عند  واالخري  االول  الهدف 
بالتحرش  يتعلق  ما  تقرير  يف  ثغرة  ايجاد 
بالتزوير  مكتشفه  يتهم  باالطفال  الجنيس 
فيصبح  التحرش،  عملية  يلحظ  مام  اكرث 

الهدف تربئة املتهم وتجريم مكتشفه.

■ هل املتحرش يكون مدركا ملا يفعله؟
اعراف  باالطفال بحسب  املتحرشني  □ كل 
علم النفس يكونون مدركني ملا يقومون به 
محركني  عملهم،  تداعيات  متاما  ويعرفون 

من غرائز حيوانية ال ضوابط وال روادع لها، 
ويعلمون  بذكاء  الفعالهم  يخططون  وهم 
لصاحب  مؤذ  به  يقومون  ما  بأن  متاما 

العالقة ويشكل جرمية.

عانوا  املتحرشني  غالبية  ان  هل صحيح   ■
من التحرش يف طفولتهم؟

□ ليس بالرضورة، لكن يف بعض الحاالت ذكر 

هذا املوضوع. يجب تحديد مفهوم التحرش، 
تحرش  قد  الوالد  يكون  ان  املمكن  من  اذ 
بالطفل او االم او احد افراد العائلة او احد 
قد  التحرش  محاولة  فشل  ان  كام  اصدقائه. 
وتعطيه  انتقامية  افكارا  الطفل  لدى  تطلق 
ان  انه ميكنه  ثابتة غرائزية يف الوعيه  فكرة 
كانت  التي  الروادع  ألن  االمر،  هذا  يجرب 
غريه،  عند  سقطت  التجربة  من  متنعه 

وبالتايل ال داعي ألن ال تسقط عنده. 

الطفل  تعرض  اكتشاف  ميكن  كيف   ■
لتحرش جنيس اذا مل يتكلم عن ذلك؟

□ االهل آخر من يعلم، ألن املتحرش غالبا 
وصلت  احدا.  اخرب  اذا  الطفل  يهدد  ما 
االمور يف احدى الحاالت ان يقول متحرش 
لطفل: "اقتل والدك ووالدتك ان اخربتهم"، 
"اتريد  له  يقول  ان  او  االقرباء.  من  وهو 
من  الطفل  فيخاف  والدك؟"،  يرضبك  ان 
كأن  االشارات،  بعض  عليه  وتظهر  الكالم 
البيت مضطربا او يرتجف قليال،  يعود اىل 
او تبدو عليه عالمات الخوف وكأنه اقرتف 
الرقبة،  يف  الوجنتني،  يف  احمرار  كبريا:  ذنبا 
مالبسه  ارتدى  او  التناسلية،  االعضاء  يف 
يفوق  الولد  يقوله  كالم  مقلوبة.  بطريقة 
شخص  من  االقرتاب  من  ويخاف  طاقاته، 
اذا  فيبيك ويخاف  املتحرش،  مامثل لجنس 
الحاالت  بعض  يف  حلوى.  شخص  له  قدم 
هناك تكتم انتقايئ، اي يتحدث الطفل مع 
املرأة اذا املتحرش كان رجال والفتاة ترفض 
التحدث مع الرجال اذا كان املتحرش رجال. 
يف  التأخر  املدرسة،  يف  الرتاجع  يالحظ  كام 

االستيعاب وقلة الرتكيز.

دامئا  تكون  ال  االشارات  هذه  لكن   ■
كيف  الجنيس،  للتحرش  التعرض  بسبب 

ميكن التاكد من تعرض الطفل للتحرش؟
الطفل  ثقة  اكتساب  االهل  عىل  بداية   □
االم  عىل  معه.  يحدث  ما  بكل  الخبارهم 
من  يخافوا  ال  ان  الوالدها  تقول  ان  مثال 
اىل جانبهم دامئا  اخبارها بكل يشء، وهي 
يكتسب  بالتايل،  والحامية.  للمساعدة 

االهل ثقة الولد ويخربهم بعد مخاض 

كثرية تطرح: هل ازدادت معدالت التحرش 
ميكن  كيف  بالتبليغ؟  الوعي  ازداد  ام 

حامية اطفالنا؟ وكيف عىل االهل الترصف 
عند حصول التحرش نفسيا وقانونيا؟

وغريها،  االسئلة  هذه  عن  لالجابة 
من  كل  مع  حوارا  العام"  "االمن  اجرت 
العيادي  النفس  علم  يف  االختصايص 
جورج  واملحامي  خوري  نبيل  الدكتور 

الخوري. 

املتحرشون يخططون 
الفعالهم بذكاء ويعلمون 

انها مؤذية

املقال

وراء ابواب مغلقة ترتكب افظع الجرائم بالطفولة. كثرية هي القصص املؤملة التي 
يغطيها الجهل والخوف من "الفضيحة".

 اهال يعتقدون ان بصمتهم يحمون طفلهم مام هو "عار" – يف نظرهم طبعا - وهم ال 
يعلمون انهم يؤذونه، تاركني "الوحش" يرتبص بفريسة اخرى مشوها الطفولة لدوافع 

جنسية مقيتة.
اما الطفل فيتعمد احيانا اخفاء اي تحرش خوفا من ردة فعل االهل تجاهه مخبئا 
ما قد يعتربه معيبا و محرجا او خوفا من ما هدده به املعتدي اما بايذاء احد من 

اهله او نرش صوره و"فضحه" باملجتمع. 
بني صمت االهل وصمت الطفل ما هو اكرث ايالما: كم نسمع عن محاوالت سياسية 
بحجة  او  تخفيفية  اسباب  تقديم  طريق  عن  إما  الفاعل،  عىل  للتغطية  وحزبية 
الحفاظ عىل سمعة املنطقة وابنائها حيث حصل الجرم. ولكن كيف ميكن الحد ان 
يغطي عمال همجيا بالتسرت عىل املعتدي؟ وكيف ستكون الحياة يف نظر هذا الطفل 

وكيف يعيش وقد سلبوه الطأمنينة واالمن النفيس؟
اطفالنا يكربون اليوم يف كنف االزمات وحاالت العنف ضدهم اىل ازدياد يف كل مكان 
حتى يف االماكن التي كنا قد اعتقدناها يوما اكرث امانا لهم  يف املدرسة او البيت. 
ويف حني يجهد االهل يف حامية اطفالهم يف عامل حقيقي يدركون تفاصيله، يجدون 
انفسهم عاجزين امام عامل الكرتوين من خالل نافذة صغرية يف حجم الكف،  بعدما 
تنامت قدرة االطفال عىل الدخول اىل عامل مفتوح عرب االنرتنت ويف احيان كثرية يف 
ظل عدم حضور االهل اىل جانبهم ما يسهل االيقاع بهم. وُيعترب استغالل االطفال 
جنسيا عرب االنرتنت تحديا جديدا ُيضاف اىل التحديات التي تواجه الرشطة حول 

العامل لصعوبة الوصول اىل الفاعل.  
عنف جسدي او عقيل، اهانة او سوء معاملة، استغالل او اعتداء جنيس، النتيجة واحدة: 
الطفولة اىل سنوات  املراحل وعىل تطورهم من سن  عنف يؤثر عىل االطفال يف كل 
املراهقة االوىل. وهذا ما حذرت منه اليونيسيف يف متوز املايض من ان حاالت العنف 
ضد االطفال يف لبنان اىل تزايد مذكرة بتقريرها الصادر يف كانون الثاين 2021، وفيه ان 
البيئة االجتامعية يف لبنان  كأنها "طنجرة ضغط" قابلة لالنفجار يف اي  لحظة. املشاكل 
اىل تزايد. االزمات اىل اتساع. والصحة النفسية لدى الشباب اىل تراجع، وهذا ما يؤدي 

غالبا اىل إعتامد سلوكيات محفوفة باملخاطر واعامل عنفية وتعاطي املخدرات.
ان  يف  حقهم  من  االطفال  ُحرم  واذا  تتكرر،  ال  وهي  واحدة،  الطفولة  مرحلة  اذا 
يرتعرعوا ويكربوا آمنني بعيدا من اي اذى، فان آثارا سلبية سرتافقهم مدى الحياة، 
االطفال واجب. ووجود  التي من شأنها حامية  والسياسات  القوانني  فيام مراجعة 
الحامية،  لتأمني هذه  تكفي  ال  والطفولة  الطفل  براءة  لحامية  القانونية  النصوص 
وترسيع  العقوبات  قانون  وتطوير  التطبيق  موضع  النصوص  تلك  وضع  يجب  بل 

املحاكامت وتشديد العقوبات مبا يسمح بردع هذه الجرائم.
ويبقى االساس بتعامل االهل مع الطفل: اظهر لطفلك انك تدعمه وتصدقه، حتى اذا 
صعب عليك ان تصدق، عليك كرس الدائرة املفرغة بكرس جدار الصمت: الصمت هنا 

قاتل لالجساد والنفوس.

    الصمت القاتل

الشدياق ميرنا 
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تزيد  ال  مدة  الشاقة  باالشغال  يعاقب 
عن  العقوبة  تنقص  وال  سنوات.  عن عرش 
املعتدى  القارص  كان  اذا  سنوات  خمس 

عليه مل يتم الخامسة عرشة من عمره.

القانونية التي يجب  ■ ما هي االجراءات 
عىل االهل القيام بها عند حصول التحرش؟
يف  النه   - الوالد  خصوصا  االهل  ادعو   □
القانون اللبناين اذا تعرض القارص ألي جرم 
الوالد هو حكام الويل الجربي عنه - التقدم 
النيابة العامة االستئنافية  بشكوى فورا اىل 
تتحول  فيها.  يكون  التي  املنطقة  يف 
الشكوى اىل االجهزة االمنية، مكتب حامية 
االداب ومكافحة االتجار باالشخاص، ويتم 
فورا جلب املرتكب للتحقيق معه، ويعرض 
اذا  مام  للتأكد  رشعي  طبيب  القارصعىل 
يف  االرساع  االهل  عىل  كامال.  الفعل  كان 
قبل  الجرمية  اثار  لضبط  الشكوى  تقديم 
ان متحى. عند سؤال القارص عن التفاصيل 
اجتامعية.  مندوبة  ترافقه  التحقيق  يف 
وتدعي  املرتكب  توقيف  يتم  ثم  وِمن 
الجرم  نوعية  بحسب  العامة  النيابة  عليه 
التحقيق  قايض  امام  ويحال  املرتكب، 
فيستجوبه ويصدر مذكرة توقيف يف حقه، 
ظنيا  قرارا  التحقيق  قايض  يصدر  ثم  وِمن 

ويحال عىل محكمة الجنايات.

■ تتحدث عن دور الوالد االسايس بحسب 
كان  لو  ماذا  لكن  لتقديم شكوى،  القانون 

الوالد هو املتحرش؟
تدعي،  ان  للوالدة  يحق  الحالة  هذه  يف   □
مل  اذا  اخبار  تقديم  يتم  ان  املمكن  من  كام 
تكن للشخص صفة رسمية، كالجار يف البناية، 
ان  علم  اذا  العامة  النيابة  يف  اخبارا  فيقدم 

االب يتحرش بطفله والوالدة متوفاة مثال. 

■ يحىك احيانا عن تدخالت سياسية تعيق 
العدالة؟ تحقيق 

□ اذا كانت تحصل هذه التدخالت، فمن 
ملساعدة  سيايس  اي  يتدخل  ان  املؤسف 

شخص ارتكب جرما مامثال يف حق قارص.
■ يؤخذ عليكم كمحامني محاولتكم تربئة 

املتحرش استنادا اىل دوافع نفسية؟
□ ال ميكن ان يالم املحامي، فلكل شخص 
ظل  يف  لسنا  نفسه.  عن  الدفاع  يف  الحق 
وقانون  حريات  بلد  يف  بل  عرفية  احكام 

  2022                    2021 2020  سنة / جرم

472719تحرش جنيس بقارص

434تحرش أب بأوالده

945تحرش واغتصاب قارص

655اغتصاب قارص

663933املجموع

املحامي جورج الخوري. 

ان  علام  نفسه،  عن  الدفاع  يف  الحق  وله 
سقف  تحت  بواجباته  يقوم  املحامي 
القانون. اذا كانت االثباتات قوية عىل هذا 

الشخص يعاقب بحسب القانون.

العقوبات  قانون  الثغر يف  اهم  ما هي   ■
بالتحرش بقارص؟ املتعلقة 

□ الثغرة االساسية عدم التشدد يف العقوبات. 
عىل االهل عدم الخوف ألن الدعوى رسية، 
القاعة  اخالء  يتم  املحكمة  اىل  تحولت  واذا 
والقايض،  املوقوف  والشخص  االهل  عدا  ما 

وبالتايل تكون املحاكامت رسية. 
م.ش.

القانون يميز بني 
مجامعة القاصر والقيام 
باعمال منافية للحشمة

إحصاءات قوى األمن الداخيل عن موقوفني بجرائم تحرش بقارص

جورج الخوري: املحاكمات سرية
وعلى االهل عدم الخوف

يف  باالطفال  املتحرش  عقوبة  هي  ما   ■
اللبناين؟  القانون 

يف  يعاقب  اللبناين  العقوبات  قانون   □
االفعال  و510  و509  و506   505 املواد 
حق  يف  تحصل  التي  للحشمة  املنافية 
بني  ومييز  جنائية،  بعقوبات  قارصين 
منافية  باعامل  والقيام  القارص  مجامعة 

للحشمة. 
كل  املوقتة  الشاقة  باالشغال  يعاقب   •
الخامسة عرشة  يجامع قارصا دون  شخص 
عن  تنقص  ال  العقوبة  وهذه  عمره،  من 
سبع سنوات اذا كان القارص مل يتم الثانية 
عرشة من عمره. لكن الغريب يف القانون، 
وما اعتربه عقوبة مخففة، هو انه اذا قام 

و18   15 بني  عمره  قارص  مبجامعة  شخص 
سنة، تصبح العقوبة جنحة من شهرين اىل 
سنتني. هذه العقوبة مخفضة جدا ويجب 

ان تكون جنائية كغريها من العقوبات. 
506 عىل  املادة  بحسب  العقوبة  تشدد   •
عرشة  الخامسة  بني  قارصا  جامع  اذا  انه 
اصوله  احد  عمره  من  عرشة  والثامنة 
او  رشعية  سلطة  عليه  ميارس  شخص  وكل 
يعاقب  لديهم  او من شخص يعمل  فعلية 
باالشغال الشاقة املوقتة. ويقيض بالعقوبة 
او  دين  رجل  املرتكب  كان  اذا  نفسها 
فيه،  عامال  او  استخدام  مكتب  مدير 
السلطة  استعامل  مسيئا  الفعل  فارتكب 
او التسهيالت التي يستمدها من وظيفته. 

فتطبق  عرشة  الخامسة  دون  القارص  اما 
العقوبات التي ذكرناها. 

الشاقة  باالشغال  تعاقب   509 املادة   •
دون  بقارص  احد  ارتكب  اذا  املوقتة 
منافيا  فعال  عمره  من  عرشة  الخامسة 
للحشمة او حرضه عىل ارتكابه، مع االشارة 
بني  ترتاوح  املوقتة  الشاقة  االشغال  ان  اىل 
3 سنوات اىل 10 واملحكمة هي التي تقرر 
املدة، وال تنقص العقوبة عن 4 سنوات اذا 

مل يتم القارص الثانية عرشة من عمره.
• املادة 510 تنص عىل انه اذا ارتكب كل 
املادة  يف  املوصوفني  االشخاص  من  شخص 
والثامنة  عرشة  الخامسة  بني  بقارص   506
للحشمة  منافيا  فعال  عمره  من  عرشة 

عسري.اذا تعذر ذلك، وبدأت تظهر عىل 
لوحده  يبيك  اكتئابية:  شبه  اشارات  الولد 
تدمع  الغرفة،  يف  لوحده  ينعزل  الليل،  يف 
يجب  معه،  ما  موضوع  اثارة  عند  عيناه 

عندها عرضه عىل اختصايص.

■ كيف يجب ان يكون رد فعل االهل عند 
معرفتهم بتعرض طفلهم للتحرش الجنيس؟

كانت  مهام  بالتبليغ  االهايل  انصح   □
العامة تتحرك  النيابة  القانونية.  التداعيات 
االساءة  لعدم  تامة  برسية  القضاء  وكذلك 
اىل سمعة الطفل او الطفلة. التبليغ يؤدي 
يعلم  ألنه  الطفل،  يحمي  مام  العقاب  اىل 
من  ويخفف  معاقبته  متت  اذاه  من  ان 
عقدة الذنب لديه والنه يعتقد انه هو من 
ارتكب امثا، ويف املقابل نحمي املجتمع من 

بذرة فاسدة ونحمي اخرين من التحرش.

لعدم  النفسية  التداعيات  هي  ما   ■
معالجة الطفل بعد تعرضه للتحرش؟

□ قد يعاين من حالة اكتئاب تصل اىل حد 

فيعاين  العصبي،  واالنهيار  املزمن  االكتئاب 
تؤدي  قد  نفسية  من حاالت رهاب وعقد 
اىل قلق دائم واضطراب شمويل. من املمكن 
ان يتحول اىل انسان عديم الكفاية ويفقد 
فيصبح  املجتمع،  يف  التأقلمية  القدرات 
وبالتايل  الحياة،  تداعيات  جبه  عن  عاجزا 
وصوال  املجتمعي  الفشل  نحو  نزوع  لديه 
اىل الفشل املهني. من هنا اهمية املعالجة، 
التحرش الجنيس  اذ قد تصل بعض حاالت 
بالفتيات اىل حد رفض فكرة الرجل كليا يف 
العالقة  فكرة  كام  االنجاب  وفكرة  حياتها، 
مع الرجل. حتى لو انجبت، ستعيش حياة 
تجارب  ألن  الحياة  مدى  معذبة  حميمية 

الطفولة واملراهقة كانت مؤذية.

■ هل هذه الحاالت تزداد يف مجتمعنا او 
بتنا اليوم نسمع عنها اكرث؟

تكن  مل  البداية  يف  اكرث.  عنها  نسمع  بتنا   □
هناك جرأة يف التبليغ، واملشكلة كانت بقوانني 
غري واضحة حتى صدر قانون حامية االحداث 
التبليغ عند الشك يف حصول  الذي ينص عىل 

امر مريب. تحسن الوضع بعض اليشء اال ان 
"الواسطة" ال تزال فاعلة ونسبة تحرك القضاء 
ضئيلة جدا. مثة تخوف من التعرض ملالحقات 
حيس  اثبات  هناك  يكن  مل  اذا  والذم  القدح 
وال  وبلغوا  تشجعوا  لالهل:  اقول  وشهود. 
تخافوا، اذ ال يصح اال الصحيح. نحن يف حاجة 
اختفت  واذا  قرارات،  يتخذ  جريء  قضاء  اىل 
الحامئية عن بعض القضاة، ينال املجرم عقابه 

من دون تردد.

■ كيف يجب ان يكون رد فعل االهل اذا 
اخربهم الطفل بتعرضه للتحرش؟ 

اخربتنا  النك  شجاع  انت  احسنت،    □
بكل يشء، وسرتى ان من قام بهذا العمل 
مصريه السجن، وسنربهن لك كم هو سيئ 

الثمن. وسيدفع 

كان  هل  عاينتها  التي  الحاالت  اكرث   ■
التحرش من قريب او غريب؟

□ 80 يف املئة من حاالت التحرش يف العامل 
يأيت التحرش فيها من اقرباء واصدقاء.
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ظاهرة اقتحام املودعني للمصارف واجبار املوظفني تحت تهديد السالح عىل اسرتداد جزء من ودائعهم املحجوزة او ما "تيرس" 
منها، بحجج الضغوط املعيشية املتفاقمة، غدت مسلسال متكررا  يخىش ان يتمدد، يف ظل ما تلقاه هذه الخطوة من تعاطف 

وتأييد كبريين، السيام عندما تكون حجة املودع الحصول عىل ماله ملعالجة احد افراد العائلة

ثورة املودعني بني "الشاطر بشطارتو" وخرق القوانني
يأٌس وخوٌف من سيادة شريعة الغاب

االختصاصية النفسية دالل بوخليل. 

تاخذ  بدك  بالبلد  العدل  ينفقد  "بس 
عبارة  اخرى"،  ما يف خيارات  بايدك،  حقك 
هذه،  ايامنا  يف  مسامعنا  عىل  كثريا  ترتدد 
ينادي  الذي  الحقوق  اسرتداد  شعار  امام 
اموالهم  عىل  الحصول  بغية  املودعون  به 
وجنى عمرهم، يف ظل غياب عدالة ال تفلح 

القوانني يف تحقيقها.
باسلحة حقيقية  بالقوة والسالح والتهديد، 
او مجرد لعب بالستيكية، قد يحصل البعض 
ليتحول  املصارف  يف  املودعة  امواله  عىل 
الذي هو يف االساس ضحية - اىل   - املودع 
الخشية،  اما  املصارف.  اقتحام  عرب  مرتكب 
فوىض  اىل  االفعال  هذه  تعمم  ان  فهي 
يومية وان تنسحب عىل القطاعات االخرى 
"روبن  اىل  اي شخص  يتحول  ان  قرر  متى 

هود" للحصول عىل حقه.
االقتحامات،  هذه  حيال  االراء  انقسمت 
بـ"االبطال"،  املعتدين  وصف  البعض 
عىل  شعبي  ودعم  تعاطف  اىل  مستندين 
ازمة  ظل  يف  االجتامعي  التواصل  منصات 
املصري،  مجهولة  املودعني  اموال  جعلت 
يف  االفعال  هذه  االخر  البعض  وضع  فيام 
لخضات  متهيدا  املدروس  املخطط  خانة 
تسابق  مع  الفوىض  من  وملزيد  امنية، 
افق  اي  دون  من  السياسية  االستحقاقات 

للحل.  
ومغطاة  مفربكة  يراها  املرصيف  القطاع 
بالشغب والشعبوية والتعدي، اما املودعون 
فريون انفسهم  امام خيار صعب. بالنسبة 
احكام  اذ ال  القضاء فهو غري متجاوب،  اىل 
للتنفيذ،  قابلة  ومربمة  ونهائية  واضحة 
موضوع  يف  اللبنانية  املحاكم  عن  صادرة 
تفسريات  ظل  يف  املودعني،  ودائع  تحرير 
السابقة  بسبب  اللبناين  للقانون  متعددة 

اال  الكافية،  املالءة  املصارف  لدى  التالية: 
الكافية  النقدية  السيولة  لديها  ليس  انه 
الذنب  املودعني.  جميع  طلبات  الستيعاب 
هنا بطبيعة الحال ليس ذنب املودع الذي 
اقتصادية ومعيشية  يعاين من ظروف  بات 
االموال  امتالكه  من  الرغم  عىل  صعبة 
التنفيذ.  وقف  مع  لكن  الدوالرات،  واالف 
املصارف  فرضت  سنوات،   3 حواىل  فمنذ 
السحب  عمليات  عىل  قيودا  اللبنانية 
قرسا،  املودعني  اموال  واحتجزت  بالدوالر 
بفعل  قيمتها  باللرية  الودائع  خرست  فيام 
يف  الدوالر  رصف  لسعر  املستمر  االرتفاع 

السوق السوداء.
كذلك ال يجد املودعون، بحسب تعبريهم، 
معظم  عند  املعممة  الالمباالة  سوى  
عىل  عجزوا  الذين  السياسيني  املسؤولني 
مدى ثالث سنوات عن ايجاد حلول عادلة 
فيام  املودعني،  من  االالف  ملئات  ومنصفة 
للخروج من  الجميع تحمل املسؤولية  عىل 

املأزق الذي يعيشه املواطن اللبناين. 
مسلسل  امام  تطرح  كثرية  اسئلة  لكن 
االقتحامات املرجح ان يتفاقم يوما بعد يوم، 
اذا ما استمر التدهور بقيمة اللرية اللبنانية 
التي  الودائع  قيمة  عىل  تلقائيا  يؤثر  الذي 
سعر  وفق  باللرية،  سحبها  املصارف  تفرض 
عن  ماذا  الفعلية:  قيمتها  يوازي  ال  رصف 
موظفي  احوال  عن  ماذا  االمني؟  التفلت 
ورعب  خوف  يف  يعيشون  الذين  املصارف 
مصري  ما  اقتحام؟  عملية  كل  حصول  عند 
القوة  يستخدموا  مل  الذين  املودعني  اموال 
اىل  لبنان  تحول  هل  اموالهم؟  السرتجاع 
عاجزا  بات  القانون  حيث  الغابة  يشبه  ما 
والحق يؤخذ باليد؟ هل هو انذار للجميع 
من  قريبا  اصبح  االجتامعي  االنفجار  بأن 

باتت  الدعوة  فيام  املتنقلة،  الفوىض  خالل 
ملحة للبدء باصالحات من مكان ما؟

يتحول  قد  الفردي  السلوك  ان  يف  شك  ال 
الكامل  التجاهل  ظل  يف  واسعة  حركة  اىل 
استيفاء  عمليات  فيام  املودعني،  ملطالب 
باليد،  املدخرات  وتحصيل  شخصيا  الحق 
نجح  ان  بعد  ظاهرة  اىل  حتام  ستتحول 
البعض يف تنفيذها وحّصل ودائعه او جزءا 
يف  السلوك  هذا  يربر  يشء  ال  ان  اال  منها، 
املودعني  من  االالف  مئات  يتجرأ  مل  وقت 
انه  صحيح  واالعراف.  القوانني  خرق  عىل 
تهديد  من  يحدث  ما  لكن  محق،  مطلب 
يعاقب  جرمية  رهائن  واحتجاز  بالسالح 
رأي  وفق  تعترب  انها  اال  القانون،  عليها 
وضع  عن  لتقصري  نتيجة  املودعني  بعض 
واعطاء  الودائع  لتحرير  اسرتاتيجية  خطة 

املودعني حقوقهم.
لبنان،  فيها  مير  التي  املتفاقمة  االزمة  امام 
يعيش يف  اللبناين  املواطن  ان  احد  ينكر  ال 
حالة فقدان االمل يف تحقيق اي امر، بعد 
بثقلها  والتحديات  الصعوبات  ارخت  ان 
املتاحة  الخيارات  باتت  حتى  يومياته  عىل 
امامه محدودة، وهنا تختلف قدرة التحمل 

بني شخص وآخر. 
العام" حوارا  "االمن  اجرت  االطار،  يف هذا 
بوخليل  دالل  النفسية  االختصاصية  مع 
مشهد  تكرار  وراء  املحتملة  الدوافع  حول 
علم  يربر  وهل  للمصارف،  االقتحامات 
عواقبها  هي  وما  االفعال،  هذه  النفس 

النفسية عىل املجتمع ككل؟

اىل  اللبناين  املودع  اليوم  يدفع  الذي  ما   ■
عىل  الحصول  اجل  من  املصارف  اقتحام 

بالقوة؟ وديعته 

ان  اىل  االشارة  الرضوري  من  بداية،   □
تراكامت  من  اليوم  يعاين  اللبناين  املواطن 
من  كبري،  بشكل  عليه  اثرت  االزمات  يف 
االزمة  اىل  اىل جائحة كورونا وصوال  الثورة 
االقتصادية. اللبنانيون جميعا اليوم يعانون 
ادرك   وقد  اليأس.  نقل  مل  ان  االحباط،  من 
يف  ميلك  ما  كل  فقد  انه  اللبناين  املواطن 
من  الحياتية  مطالبه  تستجاب  ال  وقت 
يسمع،  من  وال  وغريها  ومالية  استشفائية 
من  اكرث  عىل  واضحة  بالمباالة  تقابل  فيام 
مستوى. لقد وصل به االمر اىل مرحلة بات 
يقول فيها "ما عندي يش اخرسو"، بعد ان 
خرس تقريبا كل يشء. هذا ما نراه اليوم يف 
يجد  مل  مودع  املصارف من  اقتحام  ظاهرة 
ما  العدوانية حتى يحصل عىل  سوى هذه 
تبقى من امواله، متخوفا من عدم الحصول 
اوضاع  عىل  يسيطر  غموض  ظل  يف  عليها 
اليه  بالنسبة  بعدوانية  الترصف  فيام  البلد، 
هو مثابة "الخرطوشة االخرية". يف الخالصة، 
يقتحم  الذي  اللبناين  املودع  يحرك  ما  ان 

املرصف هو اليأس وعدم االمان.

■ هل هناك منطية يف تحرك املودعني نحو 
املصارف؟

"القبضاي  مقولة  من  ينطلقون  انهم   □

لالسف  ويا  انها  اال  االفعال،  هذه  تربر 
تصبح مع الوقت منط حياة.

النفسية  االسباب  تربر هذه  اي حد  اىل   ■
خرق القوانني؟

املرحلة  اللبناين اىل هذه  املواطن  □ وصل 
الحياتية.  مطالبه  اىل  يستمع  احد  ال  ألن 
لبنان،  واحباط شاملة يف  يأس  هناك حالة 
الترصف  اىل  اللبنانيني  بعض  يدفع  مام 
بهذه الطريقة، التي اعود واكرر ان ال يشء 

يربرها. 

■ قيل ان هناك َمن يحرك بعض املودعني 
التأثري  ميكن  كيف  االفعال،  بهذه  للقيام 

عليهم اذا صحت هذه الفرضية؟
ليس  ان  يعترب  االفعال  بهذه  يقوم  َمن   □
"عيّل  مقولة  وفق  يخرسه  من يشء  هناك 
اذا كان هناك من  وبالتايل  اعدايئ"،  وعىل 
بها،  القيام  اىل  االشخاص  هؤالء  يدفعه 
اليأس  ألن  بتحريضهم  حتام  سينجح  فهو 

عليهم. يسيطر 

■ تقولني ان اليأس يسيطر عىل اللبنانيني، 
هذا  اىل  منهم  البعض  يدفع  الذي  ما  لكن 

الطريق دون سواهم؟
شخص  بني  السلويك  االضطراب  يختلف   □
تفوق  حد  اىل  االمور  تصل  وعندما  وآخر، 
هذا  اىل  يتجه  التحمل  عىل  قدرته  فيه 
السلوك. كام ان هناك اشخاصا يتأقلمون مع 
تختلف  قد  حياتهم.  طرأ عىل  الذي  الوضع 
التي  املشاكل  مع  االشخاص  تعامل  طريقة 
فعلهم  ردود  تختلف  كام  يواجهونها،  
للصعوبات  مواجهتهم  عند  وترصفاتهم 
اليومية. فقد تأيت ردود فعل بعض االشخاص 
عىل هذه املشاكل رسيعة، ومنهم َمن يفكر 
يتحىل  من  هناك  الترصف.  قبل  ويخطط 
بالصرب الذي يساعده عىل  صعوبات الحياة، 
منها.  االدىن  الحد  ميلك  ال  من  هناك  فيام 
ما  الحاالت ضمن  تندرج هذه  الخالصة،  يف 
منه  يعاين  الذي  االضطرايب  السلوك  يسمى 
بشكل  الترصف  اىل  يدفعه  مام  االنسان، 

مخالف لالصول والطبيعة.

في لبنان حالة شاملة 
من اليأس واالحباط

اليل بياخذ حقو"، وبالتايل ال يشء مينع من 
بطبيعة  نفسه.  وباالسلوب  باملثل  القيام 
ويدل  سليم  غري  االسلوب  هذا  الحال، 
عىل اننا نتجه اىل مجتمع تسوده الفوىض 
للقوانني،  فيه  وجود  وال  الغاب  ورشيعة 
يصبح  قد  ألنه  جدا  خطري  امر  وهذا 
الذي  اللبناين،  املواطن  يوميات  يف  منطا 
يف  ترصفه  يصبح  ان  مبكان،  الخطورة  من 
نفسه  يقنع  فرضية  عىل  مرتكزا  املجتمع 
حصل  ان  بعد  بشطارتو"،  "الشاطر  بها: 
بات  عدوانية  بطريقة  حقه  عىل  احدهم 
من املمكن ألي كان الحصول عىل حقوقه 
بالطريقة نفسها خصوصا ان ال احد يلتفت 
اىل مطالبه. انطالقا من هذه الفرضية التي 
اقنع نفسه بها، نسمع عن حاالت اقتحام 
َمن  او  عمال  فقد  َمن  قبل  من  املصارف 
يريد معالجة مريض يف املستشفى وغريها 
ان  ميكن  ال  التي  االنسانية  الحاالت  من 

تربية
الشدياق ميرنا 
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أجدادنا ماتوا في زمن املجاعة وذكراهم طّي التجاهل
بني األمس واليوم دروس وِعبر وذاكرة اللبناني مفقودة

منها:  املأساة  تلك  اشتداد  يف  عدة  عوامل  ساهمت  وقد  لبنان.  جبل  سكان  ثلث  بوفاة   )1918-1915( الكربى  املجاعة  تسببت 
الحصار البحري الذي فرضه الحلفاء يف البحر االبيض املتوسط، غزو الجراد للمحاصيل الزراعية، انتشار االوبئة، والحظر الذي فرضه 
العثامنيون عىل املواد الغذائية. استمرت هذه املحنة ثالث سنوات ومل تصل اىل نهايتها اال بعد استسالم االملان وهزمية العثامنيني 

عندما قرأنا عن املجاعة الكربى يف كتاب التاريخ 
سن  يف  ونحن  نتخيل  مل  املدريس،  املنهج  ضمن 
صغرية، نفتقر فيها اىل الثقافة - او رمبا مل تعط 
الحيز املناسب للتخيل- حجم الفاجعة التي عاشها 
اجدادنا بني اعوام 1915-1918، ومل تبق يف ذاكرتنا 
لبنان  التي غطت سامء  الجراد  اال صورة ارساب 

واكلت االخرض واليابس.
مل  انها  اذ  بخجل،  اجدادنا  عنها  اخربنا  ذكريات 
تكن ذكريات بطولية ضد احتالل. قصصهم كانت 
اراضيهم  ببيع  او  الطرقات،  باملوت عىل  مجبولة 
بناتهم ونسائهم مقابل  بيع اجساد  او  وبيوتهم، 
حبة ليمون او كيس طحني. فيام تجار الهيكل يف 
كل مكان وزمان يستغلون االم الناس وضعفهم. 
لقد مات اجدادنا جوعا. وبدل ان يهتم اللبنانيون 
بالحركات التحررية ومكافحة فساد حكامهم كان 
همهم سد جوع ابنائهم، وال شك يف ان املجاعة 

ساعدت العثامنيني يف مخططاتهم. 
واقع عكسه جربان خليل جربان يف قصيدته "مات 
متمردين،  اهيل  ميت  "مل  كتب:  عندما  اهيل" 
بالدهم  الزلزال  زعزع  وال  محاربني،  هلكوا  وال 
الصليب.  اهيل عىل  مات  فانقرضوا مستسلمني. 
والغرب،  الرشق  نحو  ممدودة  واكفهم  ماتوا 
صامتني  ماتوا  الفضاء.  بسواد  محدقة  وعيونهم 
ألن اذان البرشية قد اغلقت دون رصاخهم، ماتوا 
يكرهوا  ومل  كالجبناء  اعداءهم  يحبوا  مل  النهم 
يكونوا  مل  النهم  ماتوا  كالجاحدين،  محبيهم 
ماتوا  الظاملني،  يظلموا  مل  النهم  ماتوا  مجرمني، 
التي  االرض  ماتوا جوعا يف  كانوا مساملني،  النهم 
ابناء االفاعي  لبنا وعسال. ماتوا ألن االفاعي  تدر 
يف  وما  املوايش  من  حقولهم  يف  ما  كل  التهموا 

احراجهم من االقوات". 
جامعيا  فقدانا  يعانون  اللبنانيني  ان  يقال  وألنه 
للذاكرة، بقيت هذه الفاجعة طي التجاهل لوقت 

طويل واستكرت السياسيون عىل 200 الف ضحية 
ماتوا جوعا، يوما وطنيا يذكر اللبنانيني باملأساة، 
ماضيه  يتذكر  ال  من  ان  عليه  املتعارف  ومن 

محكوم عليه بتكراره. 
التاريخ  قسم  مدير  نفض   2014 العام  يف 
القديس  جامعة  يف  الدولية  والعالقات 

عن  الغبار  توتل،  كريستيان  الدكتور  يوسف 
االباء  بني  مراسالت  اىل  اضافة  وصور،  وثائق 
االيام  تلك  عن  واالهايل  ومخاتري  اليسوعيني 
الجامعة  ارشيف  يف  محفوظة  كانت  السود، 
"ليبقى مني يخرب"، وجمعها يف كتاب بعنوان: 
الكربى  الحرب  مآيس  يف  اللبناين  "الشعب 
تذكاريا  نصبا  شيد  ثم  ومن   ،"1918-1915
جامعة  مقابل  ساحة صغرية  للمجاعة ضمن 
عن  عبارة  هو  املتحف،   - يوسف  القديس 
اغصان،  منها  تتفرع  سوداء  بقاعدة  شجرة 
اوراقها ذهبية اللون عىل شكل كلامت بالخط 
العريب ترمز اىل عبارات كتبها من عارص زمن 
بشهادات  اللبنانيني  معاناة  مجسدا  املجاعة، 

اليمة تم التعبري عنها بكتابات. 
همهم  كان  اللبنانيني،  نفوس  اىل  اليأس  تسلل 

تأمني معيشتهم، ارتفعت االسعار ارتفاعا جنونيا 
وانهارت العملة، تجار احتكروا املواد االساسية... 
هو وصف ملشهد يف زمن املجاعة يشبه اىل حد ما 

يوميات مواطن لبناين اليوم. 
مع  حوارا  العام"  "االمن  اجرت  السياق،  هذا  يف 
احياء  محطات  عن  تحدث  الذي  توتل  الدكتور 
ذاكرة معاناة اجدادنا يف زمن املجاعة الكربى يف 

ظل تعقيدات غري مفهومة.

نختلف على امور كثيرة 
في تاريخنا اال املجاعة 
الكبرى فال احد ينكرها 

الشدياق ميرنا 

■ تعملون منذ سنوات عىل احياء ذاكرة املجاعة 
الكربى، ما االسباب واالهداف؟

□ بدأ املرشوع يف العام ٢٠١٤، يف الذكرى املئوية 
عن  كتابا  نرشت  عندما  االوىل،  العاملية  للحرب 
الحرب العاملية االوىل ومأساتها يف لبنان، ونظمت 
معرضا يتضمن اكرث من 500 لوحة ارشيف عرضت 
يف لبنان وفرنسا وسويرسا واملكسيك. وفيام مات 
ثلث الشعب اللبناين من الجوع، ال احد يذكرهم 

وال وجود ألي مساحة لهم يف لبنان. فبدأت العمل 
عىل اقامة نصب تذكاري الحياء الذاكرة من خالل 
عمل مشرتك بيني وبني فريق عمل من جامعة 
القديس يوسف باالشرتاك مع رمزي توفيق سالمة، 
الفنانني،  من  عدد  فيها  شارك  مباراة  ونظمت 
والفنان الذي قدم املرشوع االقرب اىل نظرتنا كان 

الفنان يزن حلواين.

■ النصب قائم اليوم ولكن ملاذا مل يتم تدشينه؟  
العام 2018 ألن تعقيدات  يتم تدشينه يف  □ مل 
يف  موجود  النصب  ذلك.  دون  حالت  سياسية 
بريوت، وال اريد تدشني ساحة املجاعة يف ايام نحن 
نجوع فيها، مام يشكل نوعا من االستفزاز للشعب 
تدشني  هدفنا  كان  تحديدا.  والبريويت  اللبناين 
تدخالت  بسبب  انه  اال   ٢٠١٦ العام  يف  الساحة 
ان  علام  املرشوع.  تأجيل  تم  وضغوط،  سياسية 
وبدموع  الجوع،  برصخات  اصبح رشعيا  النصب 
اهايل الذين ماتوا جوعا يف املجاعة الكربى. النصب 
ليس بحاجة اىل تدشني، وال احد يف الدولة يستأهل 
تدشني ساحة ملئتي الف شهيد. الساحة موجودة 
امام جامعة القديس يوسف يف منطقة املتحف 
عىل ارض تابعة لبلدية بريوت، وقد نفذ املرشوع 
انا  املدينة.  ومحافظ  بريوت  بلدية  مع  بالتعاون 
قسم  مدير  بصفتي  النصب  هذا  عىل  املؤمتن 
لوحات  لرسقة  تعرض  وقد  الجامعة،  يف  التاريخ 
نحاسية منه كانت قد وضعت عليه ودونت عليها 

بعض النصوص التفسريية.

■ يعيش لبنان اليوم مأساة تشبه ببعض مسبباتها 
تلك التي سادت يف زمن املجاعة الكربى، ما هي 

ابرز نقاط التشابه؟   
االتراك  خارجيا،  العدو  كان  الفرتة  تلك  يف   □
واليوم  بالسفاح،  املعروف  باشا  وجامل  تحديدا 
العدو نوعا ما هو خارجي متمثال ببعض الدول 
التي ال تريد ان يتنفس لبنان وتستعمله كمنصة 
حل  يريدون  كله.  العامل  عىل  صواريخها  الطالق 

مشاكلهم عىل حساب لبنان.
كذلك يف زمن املجاعة كان هناك احتكار التجار 
احتكروا  هائل.  بشكل  اللبنانيني  جّوع  الذي 
الحنطة والطحني ثم قاموا ببيع هذه املواد باسعار 
واالحتكار  مامثلة،  ظروفا  نعيش  اليوم  خيالية. 

واضح يف حياتنا اليومية.

مدير قسم التاريخ والعالقات الدولية يف جامعة القديس يوسف الدكتور كريستيان توتل.

النصب التذكاري يف ساحة املجاعة.

ذكرى
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اللبنانيون كانوا ينتظرون عىل الشاطئ وصول 
االتية  اللبنانيني  املغرتبني  من  املساعدات  بواخر 
تصل  مل  التي  االمريكية  املتحدة  الواليات  من 
وبقيت يف البحر، ثم رميت املساعدات منها النه 

مل يسمح لها بالوصول.
يوميا،  ينتظرون  اللبنانيون  نفسه.  املشهد  اليوم 
حمولتها  لتفرغ  البرتول  بواخر  وصول  كانتظار 
لتشغيل معامل الكهرباء مثال. يا لالسف ما زلنا 

نعيش املواقف نفسها.
يف زمن املجاعة الكربى، الجراد رضب لبنان عام 
سوداء  كغيمة  واليابس  االخرض  واكل   1915
اجتاحت لبنان. انا اعترب، ولسوء الحظ، يف ٤ آب 
2020 عامل خارج عن ارادتنا غطى سامء لبنان 
الذي  بريوت  مرفأ  انفجار  هو  سوداء،  كغيمة 
شكل فاجعة للبنانيني عموما والبريوتيني خصوصا. 
االخر  البعض  فيام  املقارنة  هذه  يتقبل  البعض 
يقول "تذكرنا باملايض وال نريد ان نتذكر املأساة"، 

لذا املوضوع مفتوح للنقاش.
بني  انه  هو  واليوم  املايض  بني  الوحيد  الفارق 
1915-1918 كان املسيحيون اكرث املترضرين من 
املجاعة الكربى ألن 95 يف املئة من الضحايا كانوا 
من املسيحيني، اما اليوم فمن يجوع هو الشعب 
اللبناين كله، بكل طوائفه وفئاته. اليوم لسنا نعيش 
يف مجاعة بل يف جوع، اليوم هناك اناس جائعة 

ولكنها ليست ميتة من الجوع.

يف  قانون  القرار  محاوالت  هناك  كانت   ■
املجاعة  لذكرى  يوما  يكرس  النواب  مجلس 

الكربى، ملاذا مل يقر؟
□ حاولت جامعة القديس يوسف عرب قسم التاريخ 
طرح موضوع اقامة يوم وطني للمجاعة الكربى، اال 

ان املوضوع ال يزال ضائعا بني الكتل النيابية.
نحن نختلف عىل اتفاق الدوحة واتفاق الطائف 
والحرب  الكبري  لبنان  ودولة   43 واستقالل 
مجازر  عىل  نختلف  القاهرة.  واتفاق  اللبنانية 
القامئقاميتني. نختلف عىل  1840 و1860 وعىل 
كل  االمور يف تاريخنا، فيام االمر الوحيد الذي 
ينكر  احد  وال  الكربى  املجاعة  هو  عليه  نتفق 
النواب  يحيد  ان  املمكن  من  فهل  حصولها. 
اصحاب  للمؤرخني  ويرتكونه  املوضوع  هذا  عن 
من  سحبه  تاليا  ويتم  واالكادمييني،  االختصاص 

التجاذب السيايس ألنه عامل جمع ال تفرقة.

مشرتكا  جامعا  هناك  ان  اؤكد  هنا 
واليوم،  الكربى  املجاعة  زمن  بني  اساسيا 
زمن  يف  اللبناين.  الشعب  اهانة  يف  يتمثل 
الشعب  تركيع هذا  املطلوب  كان  املجاعة 
اما  االتراك،  ألمر  يخضع  حتى  وتجويعه 
ليك  اللبناين  للشعب  تجويع  فهناك  اليوم 

يخضع الجندات خارجية.

اليوم هناك اناس 
جائعة لكنها ليست ميتة 

من الجوع

صور من زمن املجاعة الكربى )ارشيف الجامعة اليسوعية(.

رسائل من اهال ومخاتري ورهبان لطلب املساعدة او وصف واقع املعاناة حتى يبقى "مني يخرّب".

وفقًا إلتفاقية حقوق الطفل والقانون اللبناني 422/2002
أنا طفل/ طفلة تحت 18 سنة

ن مصلحتي الفضلى من حّقي ِتتأمَّ
 وكون محمي/محمية من كّل أنواع العنف واالستغالل واإلساءة

وين ما كان حتى بالمراكز األمنّية 

 األمن العام اللّبنا�

 األمن العام اللّبنا�
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رياضة

امل  فسحة  يشكل  نشاط   .2023-2022 ملوسم  القدم  لكرة  اللبناين  الدوري  انطلق  والتحديات،  واملشاكل  الصعوبات  كل  رغم 
رياضية ملحبي اللعبة الشعبية يف ظروف اقتصادية، معيشية، حياتية واجتامعية صعبة. صحيح انه واقع مرير ال ميكن الهروب منه، 

لكن رغم مرارته وقساوته ال ميكن االستسالم. فاللعبة يجب ان تبقى وتستمر، ولو بعض االحيان مبا ال يريض املعنيني 

عادت عجلة الدوري اىل الدوران وعاد التنافس اىل 
املالعب يف بطولة شهدت عودة الالعب االجنبي 
من بدايتها. يف خطوة قد تطرح الكثري من عالمات 
النوادي  املادية لبعض  االستفهام حول االمكانات 
من جهة واملستوى الفني لالعبني املستوردين من 
جهة ثانية، علام ان 80 يف املئة من االجانب هذا 

املوسم هم من القارة السوداء!  
"االمن العام" التقت االمني العام لالتحاد اللبناين 
وكانت  فراس(،  )ابو  الشحف  جهاد  القدم  لكرة 
جولة افق معه حول الواقع والتحديات التي تواجه 

اللعبة الشعبية.
 

عىل  االتحاد  يف  الوضع  بأن  شعور  ساد  ملاذا   ■
صفيح ساخن دامئا؟

يوجد  ال  طبيعية.  من  اكرث  االتحاد  يف  االمور   □
صفيح ساخن بل يوجد نقاش وحوار وتبادل لالراء، 
حتى  وخالفات  لسخونة  يسوق  البعض  ان  علام 

يبقى لديه هامش او فسحة لتناول االتحاد.  

ورئيس  العام  االمني  بني  العالقة  تصف  كيف   ■
االتحاد املهندس هاشم حيدر؟ 

وتنسيق  تواصل  عىل  نحن  ممتازة.  من  اكرث   □
دامئني اىل حد ان هذا التفاهم يزعج البعض. 

■ هل من تدخالت سياسية يف اتحاد كرة القدم؟
هذا  السياسة.  من  كليا  بعيد  االتحاد  اطالقا،   □
راشدون  هم  التنفيذية  اللجنة  يف  االعضاء  وهم. 
القرارات  اتخاذ  عىل  القدرة  ولديهم  وناضجون 

مبسؤولية ونعرف كيف تدار املصلحة العامة.

اكرث من عالمة  قبييس طرحت  مازن  استقالة   ■

االمني العام لالتحاد اللبناين لكرة القدم جهاد الشحف. 

االول  للمنتخب  الفني  املدير  وخيار  للمنتخبات 
هام وراء امتعاض قبييس؟

الخسارتني  بعد  جاء  الطوارئ  لجنة  تشكيل   □
القاسيتني ملنتخب الشباب يف كأس العرب، وهي 
مل تتشكل يف انتظار حضور قبييس ومن الطبيعي 
الهدف وجود اشخاص لديهم  ان تكون برئاسته. 
الخربة والباع الطويلة يف اللعبة للعمل عىل تحديد 

مكامن الخلل ومعالجتها.   

عدم  ظل  يف  للمنتخبات؟  طوارئ  لجنة  ملاذا   ■
ما  الوطنية،  للمنتخبات  االساسية  اللجنة  تشكيل 

هي العراقيل التي تحول دون تشكيلها؟
□ اللجان مل تشكل ومنها لجنة املنتخبات الوطنية، 
لذلك تم االستعانة بهذه اللجنة لتعويض اللجنة 
االساسية ملساعدة قبييس يف مهامته. لجنة الطوارئ 

مقال

فسحة أمل 
في واقع مرير

انطلق الدوري اللبناين لكرة القدم ملوسم 2022-2023 رغم كل الصعوبات، ويفرتض 
ان يكون فسحة امل كروية يف ظل الظروف الصعبة، لكنه ال يستطيع الهروب من 
رغم  بيضا  نقاطا  املوسم  لهذا  يحمل  ذلك،  رغم  لبنان.  يعيشه  الذي  املرير  الواقع 

السواد الذي يغلب عليه، شأنه شأن كل ما يحيط به يف لبنان.
دوري جديد اطل عىل جمهور كرة القدم حيث سيتنافس 12 فريقا باهداف مختلفة 
بني سعي اىل احراز اللقب، وهروب من الهبوط اىل الدرجة الثانية، ورصاع للحصول 
عىل مقاعد يف املنطقة الدافئة، من دون اغفال ان كل هذه الفرق تدخل الدوري 

وهي تعيش معاناة الواقع القايس واملرير.
من الصعب عزل كرة القدم بكل مكوناتها عن واقعها. ومن الصعب ان ال يكون لهذا 
الواقع انعكاس عىل اللعبة. فهي جزء من هذا النسيج االجتامعي الذي يعيش اصعب 
الحياة قامئة عند كل طرف معني بلعبة كرة  ارادة  ايامه، لكن رغم ذلك ما زالت 
القدم. اطراف ترصف من "اللحم الحي" لالبقاء عىل هذه اللعبة قامئة. جهود كبرية 
تبذل يف اكرث من مكان يك تبقى كرة القدم حية، ولو بشكل ال يريض املعنيني باللعبة.
دوري املوسم الحايل ال يختلف عن دوري املوسم املايض يف اطاره العام، لكنه يحمل 
يف طياته جديدا مختلفا. نظام البطولة الذي هو عبارة عن مرحلة منتظمة تتنافس 
اىل قسمني. قسم يضم  نهايتها  الرتتيب يف  بعدها جدول  ينقسم  الـ12  الفرق  فيها 
الستة  الفرق  يضم  وقسم  اللقب،  تتنافس عىل   )6 اىل   1 )من  االوىل  الستة  الفرق 
االخرية )من 7 اىل 12( تتنافس عىل الهروب من الهبوط. الفارق هذا املوسم ان نقاط 
لتعود وتتنافس مبرحلتني سداسيتني  الفرق  اثنني بعد فرز تلك  الفرق ستقسم عىل 
اللقب، ويهبط  لكل قسم، ذهابا وايابا، عىل ان يتوج يف نهايتها االول يف سداسية 

الناديان االخريان يف سداسية الهبوط اىل الدرجة الثانية.
جديد آخر يف دوري هذا املوسم هو عودة الالعب االجنبي من املراحل االوىل. اذ ان 
نظام البطولة يسمح لكل فريق التعاقد مع ثالثة العبني اجانب، وهو ما حصل مع 
معظم فرق الدوري. ايضا هناك تعديل عىل عدد الدقائق املحتسبة لالعبني الشباب 

املفروض مشاركتهم مع فرقهم.
إن كأيس النخبة والتحدي التنشيطيتني اللتني سبقتا انطالقة الدوري، قدمتا للجمهور 
صورة توحي بأن الدوري الفرق متقاربة يف ما بينها، وان كان هناك تفوق لفرق عىل 
اخرى، من دون اغفال افضلية كربى للعهد واالنصار والنجمة مع اسهم اقل للربج 

وشباب الساحل. 
احتالل مراكز متوسطة،  الرصاع مفتوحا عىل  الدوري، سيكون  االخر من  القسم  يف 
الفرق  بني  تساو  هناك  سيكون  حيث  الثانية،  الدرجة  اىل  الهبوط  من  والهروب 
السبعة، لكن قد يكون الجهد االكرب من الشباب الغازية والسالم زغرتا الوافدين اىل 

دوري االضواء، لعدم تكرار سيناريو املايض والعودة اىل الدرجة الثانية.
املهم، ان الدوري عاد وعادت معه الحياة اىل املالعب، مع غصة كبرية ناجمة عن 
ان هذه املالعب )باستثناء ملعب طرابلس( صغرية وعشبها اصطناعي، ال تصلح ابدا 

القامة دوري جامهريي كام يشتهي املعنيون. 

نمر جبر

يسوقها  كام  املنتخبات  لجنة  من  بديال  ليست 
املصطادون يف املاء العكر.

■ ما هو وضع الجهاز التحكيمي؟ هل انت راض 
عن لجنة الحكام وكيف ترى دورها؟ 

وتتابع  ممتاز  دورها  طاقتها.  من  اكرث  تعمل   □
خصوصا  ومضن،  متعب  عملها  يوميا.  حكامها 
املباريات حيث تستعرض كل  التي تيل  االيام  يف 
وهذا  الحكام،  مع  وتناقشها  التحكيمية  الحاالت 
امر غري سهل ويستغرق وقتا طويال. رئيس اللجنة 
لديه خربة واسعة يف هذا  الربعة  الحاج محمود 

املجال.

ونجاح  بسهولة  االتحاد  يف  تسري  امور  هناك   ■
)مثل العمل االداري والعمل االعالمي( يف حني ان 

هناك امورا اخرى تأخذ وقتا وتتعرقل، ملاذا؟
□ ال يوجد امور معرقلة او متوقفة، هناك مواضيع 
تحتاج اىل نقاش او بحث معمق اكرث من غريها، 
وهذا امر طبيعي. اما الحديث عن عراقيل متعمدة 

او مقصودة، فهذا غري صحيح ومناف للحقيقة. 

■ ما هي مشكلة املالعب، وهل لالتحاد سلطة 
عليها ؟

االتحاد  ضد  ومنظمة  مربمجة  حملة  هناك   □
ملعبا  ميلك  ال  اللبناين  االتحاد  املالعب.  عنوانها 
ملك  هي  املالعب  العامل.  يف  االتحادات  كل  كام 
لدينا  او ملك جمعيات خاصة. ال سلطة  االندية 
عىل اي ملعب. حاولنا الحصول عىل اذن برتميم 
االتحاد وليس ملكه،  بادارة  ليصبح  احد املالعب 
لذا  كبري،  وبريوقراطي  اداري  بروتني  فاصطدمنا 
الصفاء،  اربعة مالعب هي  استعضنا عنه برتميم 
ناهزت  بكلفة  الفيل  وسن  زغرتا  السالم  العهد، 
مليون دوالر. علام اننا دفعنا زهاء 150 الف دوالر 
لرتميم ملعب صيدا البلدي قبل التصفيات املؤهلة 
اىل كأس العامل، لكن ويا لالسف، امللعب اليوم غري 

صالح لالستعامل.   

■ كان هناك مرشوع الستمالك عقار وبناء ملعب 
الدويل  االتحاد  من  بتمويل  لالتحاد  ومقر  خاص 

nemer.jabre66@yahoo.comلكرة القدم "فيفا"، هل سقط املرشوع؟  

األمني العام لإلتحاد اللبناني لكرة القدم: 
ما حصل مع منتخب الناشئني في كأس العرب كارثة

استفهام؟ االتحاد رفضها، ما هو مصريها؟
قبييس  مازن  يزال  ال  ترفض.  حتى  تطرح  مل   □
موجودا يف منصبه رئيسا للجنة املنتخبات الوطنية. 
صحيح انه غائب، ألن ظروفه الخاصة متنعه من 

حضور االجتامعات.

الطوارئ  لجنة  تشكيل  ان  صحيح  هل   ■

لجنة الحكام تعمل اكثر 
من طاقتها ودورها ممتاز
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زرنا  املدين،  الحراك  وقبل   ،2019 العام  يف   □
رئيس  برفقة  الحريري  سعد  الحكومة  رئيس 
االتحاد الدويل لكرة القدم جياين انفانتينو، وطلبنا 
عقارا لبناء ملعب ومقر لالتحاد بدعم مبارش من 
مطلبنا  مع  الحريري  الرئيس  تجاوب  "الفيفا". 
الحقا  وزرنا  الالزمة.  الفورية  االتصاالت  واجرى 
عددا من املعنيني وبلدية بريوت ملتابعة امللف كام 
زرنا عددا من املواقع، لكن االمور ال تزال منذ ذلك 

الحني مكانك راوح.

من  املالعب،  يف  تتكرر  ظاهرة  االمن  غياب   ■
املسؤول؟ 

□ علينا ان نتفهم وضع االجهزة االمنية التي تؤّمن 
رؤساء  عىل  بجولة  سنقوم  االدىن.  بالحد  طلباتنا 
االجهزة االمنية لشكرهم عىل الجهود التي يقومون 
بها والطالعهم عىل التدابري التي سنقرتح اتخاذها 

يف املالعب.

"كأس  مباراة  سبقت  التي  االحداث  سبب  ما   ■
السوبر" بني العهد والنجمة عىل ملعب امني عبد 
هل  اقامتها،  عدم  اىل  وادت  بحمدون  يف  النور 

الغيت ام تأجلت؟ 
□ كنا امام خيارين: عدم اقامة املباراة او ذهاب 
اهون  فاخرتنا  عقباه،  تحمد  ال  مكان  اىل  االمور 
الرشين. عمليا حصل سوء تفاهم او خطأ يف تأخر 
وصول القوى االمنية، مام ادى مشاكل تطورت يف 
شكل رسيع. نأسف لحصول اصابات، لكن الحمد 
لله بقيت يف نطاق الطفيفة ومل تتطور االمور اىل 
الدرس  قيد  املباراة فهو  اما مصري  اكرث من ذلك. 

وكل االحتامالت واردة.  

■ من يتحمل مسؤولية ما حصل؟
□ االتحاد، وقد احيل االمر اىل القوى االمنية وال 
يزال محامي االتحاد يتابع امللف. اكتشفنا وجود 
مسحوبة  نسخ  عن  عبارة  كانت  مزورة  بطاقات 
بااللوان عن البطاقات االصلية. ال استطيع ان اجزم 
مسبقا.  له  مخططا  او  سلفا  مدبرا  كان  االمر  ان 
قدمنا شكوى، وعىل ضوء النتائج نتخذ العقوبات 

الالزمة وفق القوانني املرعية االجراء.  

■ نظام البطولة بقي عىل حاله مرحلة واحدة، ثم 

رياضة
االتحاد  يعد  مل  املوسم،  هذا  اقل.  مادية  بقيمة 

قادرا عىل املساعدة.

■ كيف ترى املنافسة هذا املوسم؟ هل من هوة 
واسعة بني الفرق؟

□ كال، ال اعتقد ان هناك فارقا شاسعا يف املستوى 
الدوري. رمبا  االوىل من  املراحل  رأينا يف  ما  وفق 
من  الثاين  الجزء  يف  محتدما  الرصاع  سيستمر 

البطولة عندما توزع الفرق عىل مجموعتني. 

كمدير  اليتش  الكسندر  الرصيب  مع  تعاقدتم   ■
فني للمنتخب الوطني، البعض قال عنه متواضع 

فنيا وسريته الذاتية ضعيفة؟
□ انقسمت االراء حوله بني ايجايب وسلبي مع افضلية 
للنواحي االيجابية. املدرب يعمل بصمت بعيدا من 
التدخل  االضواء. شخصيته صارمة، ال يسمح ألحد 
يف شؤونه ويعمل بجدية. مطلبنا بناء منتخب جيد 
والتقدم تدريجا باملستوى الفني، واالستعداد جيدا 

للتصفيات املؤهلة اىل نهائيات آسيا.    

الناشئني  منتخب  مع  حصل  ما  تصف  كيف   ■
مبسابقة كأس العرب وخسارته مباراتني بنتيجة 9 - 

0 و6 - 0؟ هل من تربير؟ ومن املسؤول؟ 
حصل  فام  معنى،  من  للكلمة  ما  بكل  كارثة   □
الفني  املدير  ان  املبارش  السبب  سهال.  يكن  مل 
للمنتخب مل يرافق الفريق يف البطولة فوقع الحمل 
االخرى  االخطاء  اغفال  دون  من  مساعده،  عىل 
التي حصلت، ابرزها سوء اختيار الالعبني واالبقاء 
قبل  حتى  التدريبية  الحصص  يف  العبا   30 عىل 

يومني من سفر البعثة.   

عىل  مر  اعضاء  لالتحاد  التنفيذية  اللجنة  يف   ■
وجودهم يف االتحاد اكرث من 30 سنة واعضاء اكرث 
لوجوه  الوقت  حان  انه  تعتقد  اال  سنة،   20 من 

جديدة يف ادارة اللعبة؟
□ الطريق ليست مقفلة امام احد. لكن هذا ال 
يعني ان البقاء يف املنصب فرتة طويلة امر سلبي، 
خصوصا اذا كان الشخص يقوم بواجبه من دون 
كان  حال  يف  ومفيد  جيد  التغيري  نعم  تقصري. 

البديل افضل.
ن. ج 

توزع الفرق عىل مجموعتني من 1 اىل 6 ثم من 7 
اىل 12 وتتنافس عىل مرحلتني وتحمل معها نصف 

نقاطها. ملاذا ابقيتم عىل هذا النظام؟
اىل حد ما رغم بعض  املايض  املوسم  □ نجح يف 
الشوائب. اعتربنا ان حسم نصف النقاط يف املرحلة 
الثانية يحافظ عىل الحافز عند الفرق ويحد من 

التساهل.    

■ عودة 3 اجانب رغم هذه الظروف، ملاذا هذا 
الخيار؟

□ تجاوبا مع مطلب غالبية النوادي التي رفعت 
الصوت يف املوسم املايض مطالبة بالالعب االجنبي. 
النوادي  غالبية  لكن  ملزم،  غري  القرار  ان  رغم 
التزمته خصوصا وان القيمة املادية لعقود بعض 
الالعبني اللبنانيني اعىل من بعض الالعبني االجانب. 
الفني،  القرار تحسني املستوى  عمليا الهدف من 
بطوالت  يف  تلعب  التي  الفرق  عند  خصوصا 
خارجية من جهة وانعكاسه ايجابا عىل املنتخب 

الوطني من جهة ثانية.  

■ ملاذا توقفت املساعدات املالية للنوادي؟
□ اعتبارها توقفت خطأ فادح. خالل ازمة كورونا 
قدم االتحاد الدويل لكرة القدم مبلغ مليون دوالر 
لكل االتحادات يف العامل هي عبارة عن مساعدة 
االستمرار  من  االتحادات  هذه  لتتمكن  عينية 
التنفيذية،  اللجنة  يف  ارتأينا  عملها.  ومواصلة 
شعورا منا باملسؤولية وبسبب صعوبة االوضاع، 
الدرجة  من  النوادي  عىل  املساعدة  توزيع 
والتعاون  بالتنسيق  االوىل  الدرجة  اىل  الخامسة 
مع الجهة املتخصصة يف الفيفا، تحسسا باوضاع 
يف  نشاطها.  مواصلة  من  تتمكن  وليك  النوادي 
املوسم املايض مل نحصل عىل مساعدة دولية، لكن 
االتحاد قدم مساعدة للنوادي من رصيده الخاص 

التغيير جيد ومفيد 
في حال كان البديل افضل
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موسم جديد لدوري كرة السلة لنوادي الدرجة االوىل للرجال، انطلق مطلع الشهر الجاري. موسم بدا مكلال بنجاحات غري 
مسبوقة يف كرة السلة اللبنانية يطول تعدادها، وال ميكن تاليا اختصارها بتأهل ثالثة منتخبات اىل بطولة العامل

الجديد هذا املوسم متعدد ومتنوع، يبدأ من نظام 
البطولة وعودة الالعبني االجنبيني اىل ارض امللعب 
املوسم  االمر يف  اقترص  بعدما  املوسم  بداية  من 
املايض عىل العب اجنبي واحد يف منافسات املربع 
اىل  جديدين  فريقني  صعود  اىل  اضافة  الذهبي، 
و"اكادميية  كلوب"  "ليدرز  هام  االضواء  دوري 

نديم سعيد NSA" للمرة االوىل يف تاريخهام.
12 فريقا، مستويات متفاوتة، فرق تطمح الحراز 
الريايض  كلوب،  فريست  )بريوت  الدوري  لقب 
وفرق  لبنان(،  ودينامو  بريوت  الحكمة  بريوت، 
)املرمييني  الرتتيب  يف  متقدم  موقع  حجز  تريد 
انرتانيك  بريوت،  املحدي-الشانفيل، هوبس  ديك 
يف  البقاء  هدفها  وفرق  كلوب(،  وليدرز  بريوت 
دوري  اىل  الهبوط  وتجنب  االوىل  الدرجة  دوري 
الدرجة الثانية )الريايض بيبلوس، اطلس الفرزل، 
 .)NSA هومنتمن بريوت واكادميية نديم سعيد
الفرق  لصالح  تصب  الرتشيحات  كل  ان  ورغم 
الريايض،  )بريوت،  االعىل  امليزانية  االربع صاحبة 
النهايئ،  النصف  الدور  لبلوغ  ودينامو(  الحكمة 
تبقى املفاجآت واردة مع االعرتاف بصعوبة تغيري 

هذا الواقع.   
صحيح ان ادارة بريوت فريست كلوب تضع نصب 
عينيها هدفا اول يتمثل يف االحتفاظ بلقب بطولة 
الدوري الذي احرزه الفريق للمرة االوىل يف تاريخه 
الريايض بريوت. وقد عملت  فريق  عىل حساب 
وعناية  حكيم  نديم  "الجنتلامن"  برئاسة  االدارة 
وسهر امني الرس جوزف عبداملسيح، بالتنسيق مع 
الجهاز الفني الذي شهد بدوره تغيريا بعد التعاقد 
خليل  مروان  الوطني  املدرب  الفني  املدير  مع 
السابق املدرب احمد فران،  الفني  خلفا للمدير 
عىل  ميوت،  احمد  املدرب  مساعده  جانبه  واىل 

اختيار االسامء بعناية من دون تهور او ترسع.
فقد  الالعبني  الرشسة عىل بعض  املنافسة  ورغم 

اللبنانيني جيدا، واالمرييك مايكل كوالس. 
يف التشكيلة مقعدان شاغران، االول لوائل عرقجي 
السامعيل  والثاين  الكويتي،  الجهراء  يف  املحرتف 
املرصي،  السكندري  االتحاد  يف  املحرتف  احمد 
اللذين سيلتحقان بالفريق يف االدوار الحاسمة يف 
الريايض  السفن.  تشتهي  كام  الرياح  حال جرت 
بل  النهايئ  الدور  لبلوغ  فقط  ليس  دائم  مرشح 
الحراز اللقب، خصوصا ان مدربه القدير الشاب 
االول  موسمه  يف  اللقب  احرز  ان  سبق  جعجع 

معه، وهو قادر عىل تكرار االنجاز مرة جديدة.
يف املقابل، تتطلع ادارة نادي الحكمة بريوت لفك 
النحس الذي يالزم الفريق منذ عام 2004 تاريخ 
وتعترب  الدوري،  بطولة  لقب  آخر  الفريق  احراز 
لقب  الستعادة  املوسم  هذا  سانحة  الفرصة  ان 
افتقدته خزائن النادي زهاء 20 سنة. وقد اعلن 
عن ذلك رئيس النادي بكل وضوح عرب قوله ان 

الهدف هذا املوسم هو احراز اللقب. 
وألن عامل الوقت مهم يف االمور الحاسمة، سارع 
املدير الفني للفريق "الشيف" املدرب جو غطاس 
ابرام  اىل  املايض  املوسم  انتهاء  فور  )غاتوزو( 
الئحته  عىل  ووضع  الثقيل  العيار  من  صفقات 
كرة  "سوبرمان"  خطف  يف  فنجح  كبرية.  اسامء 
السلة اللبنانية سريجيو الدرويش يف صفقة اعتربت 
من ابرز الصفقات يف سوق االنتقاالت، من دون 
اغفال احتامل عودة االسطورة فادي الخطيب اىل 
فريقه السابق والتي ينتظرها الجمهور عىل احر 

من الجمر.
التحق  بل  الدرويش،  عىل  يقترص  مل  الجديد 
بالتشكيلة الحكاموية كل من جان مارك جروش، 
رالف عقل، باتريك بوعبود، مروان زيادة والياس 
االبقاء  غاتوزو"  "الطباخ  اختار  كام  السبعيل. 
عىل عيل مزهر )كاد يفلت منه(، مارك خويري 
الحاج موىس "سيك ويك" وعزيز  )بوبو(، رودي 

موسٌم واعٌد في كرة السّلة مع عودة الالعبني األجانب
منافسة رباعّية على اللقب واملفاجآت واردة

نجحت االدارة، رغم خسارتها اسمني بارزين هام 
هايك غيوكجيان وسريجيو الدرويش، يف استعادة 
خدمات العبها السابق كابنت منتخب لبنان عيل 
حيدر، ومتكنت تاليا من ضم اسامء جديدة مثل 
الكابنت السابق للمنتخب اييل رستم، وعمر جامل 
العبيها  من  مجموعة  عىل  حافظت  كام  الدين. 
اييل شمعون،  عقل،  كرودريغ  املايض  املوسم  يف 
رباي،  ونعيم  مرشف  كرم  حديديان،  جريارد 
وتعاقدت مع االجنبيني االمريكيني مايكل ديكسون 
وكاين هورتن. تشكيلة متكاملة قادرة عىل تحقيق 
خلق  يف  خليل  املدرب  نجح  حال  يف  اهدافها 
مصلحة  مبدأ  الالعبني عىل  يني  وتفاهم  تجانس 
الفريق قبل اي مصلحة اخرى، وهو امر برع فيه 

خالل مسريته مع غالبية الفرق التي قادها.
بعد انجاز االستحقاق االنتخايب يف النادي الريايض 
- بريوت بنجاح، وبعد التغيري الواسع الذي حصل 
يف ادارته ودخول وجوه شابة اىل اللجنة االدارية، 
وبعد تجديد الثقة بالثنايئ الناجح رئيس النادي 
املهندس مازن طبارة وامني الرس متام الجارودي 
وبقائهام يف منصبيهام لوالية جديدة، تضع االدارة 
هدفا واحدا هو استعادة لقب الدوري وال يشء 

آخر. 
عىل  للحفاظ  عمل  انه  طبارة  للرئيس  ويسجل 
عنارص القوة يف فريقه وتعزيزها حتى قبل انتخابه 
لوالية ثانية. كام نجح بالتنسيق والتعاون والتفاهم 
املدرب  الفني  املدير  بقيادة  الفني  الجهاز  مع 
الوطني جورج جعجع ومساعده الجديد جيلبري 
التجديد  يف  دياب،  مروان  الفريق  ومدير  صليبا 
للكابنت جان عبدالنور، امري سعود )الربنس(، عيل 
منصور، كريم زينون، جو ايب خرس، بالل طبارة، 
واستعادة هايك غيوكجيان وميغيل مارتينيز. كام 
الذي  ماجوك  اتر  السوداين  االجنبيني  مع  تعاقد 
يعرف الدوري اللبناين عن كثب ويعرف الالعبني 

نمر جبر

سيقوده  الذي  الفني  والجهاز  مكايل،  زوق  يف 
املدير الفني للمنتخب الوطني جاد الحاج الذي 
استعان باملدرب الوطني زياد الناطور مساعدا له. 
ويعلم رئيس النادي "النشيط والحربوق" فيصل 
فريقه،  عىل  مركزة  ستكون  االنظار  ان  قلعاوي 
النادي بعد  خصوصا ان كرثا راهنوا عىل سقوط 
يرتقبون  او  وينتظرون  االسايس،  الراعي  انسحاب 
سقوطه يف مرحلة الحقة. كام يدرك املدير الفني 
املدرب الوطني الحاج، الذي قلب كل املقاييس 
يف املنتخب الوطني، ان فريق دينامو لبنان ليس 
مع  كانت صعبة  ما  بقدر  املهمة  وان  املنتخب، 
املنتخب الوطني ونجح يف ادارتها، ستكون اصعب 
مختلفة  الظروف  ألن  لبنان  دينامو  فريق  مع 
واالوضاع ال تتشابه، لكن قدرته عىل قلب االمور 

لصالحه كبرية وعالية.
من جهة اخرى، يعيش فريق املرمييني ديك املحدي 
"الشانفيل" موسام غري عادي، بدأت تظهر معامله 
منذ نهاية املوسم املايض بعد قرار رئيس لجنة كرة 
السلة ابراهيم منىس بعدم تشكيل فريق ملوسم 
2022 - 2023، لكن هذا القرار مل يصمد! ويعلم 
كل من يتابع كرة السلة اللبنانية، وتحديدا بطولة 
اهدر  الشانفيل  فريق  ان  االوىل،  الدرجة  دوري 
فرصا بالجملة الحراز لقب الدوري لسبب واضح 
كل  ميلك  يزال  وال  كان  وانه  ومعروف، خصوصا 

االمكانات املادية والفنية لتحقيقه!
ابرز التغيريات هذا املوسم ان الفريق لن يلعب 
عىل ملعبه يف مقره يف مدرسة "الشانفيل" يف ديك 

املحدي، بل اعتمدت ادارته ملعب نادي املركزية 
يف جونيه اعرتاضا عىل قرار رئيس املدرسة بتوقيع 
اتفاق تعاون مع االتحاد اللبناين لكرة السلة، كام 
نقل مقربون من الفريق! كذلك جاءت تشكيلة 
الفريق عادية خالفا للمواسم السابقة، وضمت يف 
غالبيتها وجوها جديدة - قدمية مثل الكابنت جيمي 
سامل، مارفن رسكيس، مارك ايب خرس، كارل عايص، 
ابوزخم  ادريانو  كوبيل،  اندرو  شويري،  جورج 
وغسان ابوطقة، اضافة اىل الشاب املوهوب جاد 
نرص الذي برز يف تشكيلة املوسم املايض وزميله 
اييل بدران. يقود الفريق ابن مدينة زحلة املدرب 
الجهاز  يف  منصب  من  اكرث  يف  )تنقل  نرص  اييل 
الفني يف املوسمني املاضيني( ويعاونه ابن مدينته 
يف  غامضا  االجانب  ملف  ويبقى  خوري.  جورج 
منىس،  سيتخذه  الذي  باملوقف  ومرتبطا  الفريق 
علام ان املعلومات تشري اىل احتامل التعاقد مع 
العب واحد من مستوى متوسط وليس مع العبني 

اثنني!
يبقى فريق هوبس محط االنظار يف كل املواسم، 
رغم انه غري منافس عىل اللقب. فهو مصدر قلق 
ان  دون  من  موسم  مير  وال  الفرق،  من  للعديد 
يحقق اكرث من مفاجأة. ورغم ميزانيته املتواضعة 
نجح رئيس النادي جاسم قانصوه من االحتفاظ 
بالكابنت خليل عون والالعبني جوي زلعوم وهشام 
الحلو، اضافة اىل جايسن صوفان واالخوين عالء 
العبه  الفريق خدمات  استعاد  كام  صباغ.  وعبد 
وعبود  قصب  امري  وضم  سعد،  ايليوس  السابق 
الشدياق )نجل العب الحكمة السابق ومنتخب 
لبنان عبدو الشدياق(، اضافة اىل طالب اكادميية 
لبنان  منتخب  والعبي  العمرية  للفئات  هوبس 
دون 17 سنة ريان هاشم نقوالي شويري وكريم 

عويدات.
املدرب  الفني  املدير  التدريبي  الجهاز  يرتأس 
يف  مساعد  )مدرب  فيليبوفيتش  ماركو  الرصيب 
الجهاز الفني ملنتخب لبنان( تعاونه مجموعة من 
املدربني من اكادمييا النادي. كام يتوىل كريم عزو 
منصب مدير الفريق. فعليا يحرص رئيس النادي 
قانصوه يف كل موسم عىل تقديم كرة سلة جميلة 
الرتكيز،  ركائز:   3 عىل  تعتمد  هوبس"،  "تشبه 
مع  امللعب  ارض  والقتال عىل  الجامعي،  اللعب 

عدم اغفال اهمية الفوز.

عبداملسيح. اضافة اىل الالعبني االجنبيني االمريكيني 
كورين روش وكليف الكسندر )ظهرا يف مستوى 
جيد خالل املباريات الودية(.  والالفت يف الجهاز 
ان  املوسم،  لهذا  بريوت  الحكمة  لفريق  الفني 
املدرب غطاس اختار مساعدا له اليوناين دميرتيوس 
يف  والواسعة  الكبرية  الخربة  صاحب  ڤارڤونيس 
مالعب كرة السلة. علنا ان فريق الحكمة بريوت 
اماال  ويحمل  جديدة  بحلة  املوسم  هذا  يظهر 
كبرية لجمهور ينتظر منذ سنوات طويلة استعادة 
لقب طال انتظاره وكل االمكانات متوافرة الفراح 
"غاتوزو"  "طبخة"  تنجح  فهل  الحكامويني، 
الهزة  رغم  الفرح؟  طعم  الجمهور  ويتذوق 
االدارية التي رضبت نادي دينامو لبنان مع انتهاء 
املوسم املايض، اثر ابتعاد الراعي االسايس للفريق 
ار"، متكنت االدارة بشخص رئيسها  "روبوكوم يف 
فيصل قلعاوي من استيعاب الرضبة والخروج منها 
الكابنت  بالالعبني  فاحتفظت  ممكن،  رضر  باقل 
احمد ابراهيم، والدويل كريم عزالدين، وتعاقدت 
مع مارك خوري، حبيب عبدالله، مازن منيمنه، 
موىس شومان وغربيال صليبي، اضافة اىل الناشئ 
كريم سالم، كام استقدمت املخرضم عيل محمود، 
توماس  ابراهيام  الدويل  السنغايل  مع  وتعاقدت 

واالمرييك زاك لوفنت. 
ايضا  طاول  بل  التشكيلة  عىل  يقترص  مل  التغيري 
ملعب  النادي  ادارة  اعتمدت  حيث  امللعب 
املطار  طريق  عىل  ارينا"  "روكالند  السد  نادي 
واملرسح"  للرياضة  نوفل  نهاد  "مجمع  من  بدال 

تتويج فريق بريوت فريست كلوب بلقب بطولة 2021 - 2022.
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املتقاطعة الكلمات 
إعداد نعوم مسعود

naoummassoud@live.com

عمودياأفقيا
-1  مغنية وممثلة انكليزية راحلة 

من اصل اوسرتايل -2 عاصمة افريقية 
– من الطيور -3 خاصتك – قرية 

سورية اثرية يف محافظة حلب – من 
الزواحف – يظهر -4 يشّيد – برج 

باالجنبية – غزال -5 مؤسس جمعية 
االخوان املسلمني يف مرص -6 مقاطعة 

يف زائري هي كاتنغا سابقا – زمان 
طويل – والدي – للندبة -7 ازدياد 

حجم النبات – نهر يف امريكا الجنوبية 
– شيخ ضعيف -8 قديم موروث 

غري مكتسب – من الطيور – مجّمل 
بالزهور -9 عائلة سيايس ايطايل راحل 
– كربى مدن والية واشنطن االمريكية 

– للمساحة -10 عاصمة عربية – 
سوادك -11 عاصمة اوروبية – كأس 

– قبل اليوم -12 ماركة شاحنات 
عسكرية – دولة اوروبية -13 منطقة 

يف طرابلس – برئ باالجنبية – من 
الحلويات العربية -14 ساعد واسعف 
– واسع رحب – يأيت بعد -15 العبة 

تنس امريكية محرتفة – حرف جر 

-1  العب كرة سلة لبناين سابق – من 
اسامء االسد -2 رافق للحراسة – احد 

اكرب انهار املغرب -3 حرف جزم – مدينة 
ايطالية – عملة وهمية يف لبنان -4 من 

انواع القهوة االوسرتالية – حانوت – 
بصحبتي -5 رشح الدرس – كانت اسنانه 

قصرية ملتزقة مقبلة عىل داخل الفم – 
صاحب مطحنة -6 عالمة ومفكر لبناين 

راحل سيم كاهنا واستقر يف فرنسا – ضوء 
القمر -7 جزم بصحة الخرب – آلة كهربائية 

تعمل عىل مزج الفواكه واملواد الغذائية 
– عملة الصني -8 عكسها دق الجرس – 

منارصة رأي عىل حساب آخر – درب 
مسلوك – من االزهار -9 لقب عند العامة 

ليهوذا االسخريوطي احد تالميذ السيد 
املسيح – ملعان الربق – ممثلة مرصية -10 

من اشهر مسلسالت رعاة البقر يف القرن 
العرشين – اسم اطلق قدميا عىل املناطق 

املمتدة بني الرين واأللب واملتوسط 
والبريينه واالطليس -11 مرتفع من االرض 

– من انواع املوسيقى والغناء – ديون 
باالجنبية – سّخن املاء -12 نظيف طاهر – 
مغنية لبنانية شابة فازت بلقب "ذا فويس 
كيدز" يف موسمه االول -13 قميص واسع 

طويل – حرف نصب – متنيايت املرجوة 
-14 نهر يف املغرب – أملس بيدي – وجع 

-15 احد شعراء االمري اللبناين بشري الثاين – 
من اسامء الفضة  

مثل في الدائرة

اللعبة  شروط 
هذه اللعبة مكّونة من كرة 

يف داخلها حروف مكررة 
واملطلوب شطب كل حرف 

مكرر ثالث مرات يف كل من 
الخانات ليتبقى لنا يف كل خانة 

أحرف غري مشطوبة تشكل 
الكلامت املطلوبة للوصول 
اىل املثل املأثور من األمثال 

اللبنانية الشعبية

 ثل في الدائرةم   
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اللعبة  شروط 
إبحث عن الكلامت املدّونة أدناه واشطبها 

يف كل اإلتجاهات. أما الحروف املتبقّية 
بانتظام دون تشطيب فسوف تشكل 

الكلمة الضائعة  

الكلمة الضائعة مكونة من 9 حروف: 

احدى قمم جبال لبنان

ام الفرطاس – النبي شعيب – االربعني 

– املستندر – الباروك – الكنيسة – 

ارارات – الدخان – ايطو – بنطل – تل 

يوسف – جيس – حرمون – حلب – حتا 

– خشم الكلب – راس االقرع – زم – 

سنام – رشيش – صنني – صايف – ضهر 

البيدر – طور – ظفار – عجلون – قاسيون 

– قرمة – قم – كاترين – كسال – مكحول 

– مسحر – نيحا – هارون – هاط  

الضائعة  انكهًح انضائعح الكلمة 
 
 

 ظ ٌ ض ا ل ك ٌ ي س ج س ي ج ي
 ف ٌ و ھ ٌ ي ع ب ر ا ل ا ف و
 خ ج ي و ر ق ا س ي و ٌ ا س ا
 ل ع و ٌ ر ا و ا ٌ س ظ خ ا ل
 ي ر ا ر ا ح ل ل و ح ش ش ط ٌ
 و ق خ ٌ ق ل ظ ب ز خ ي و ر ب
 س ا ا و و ا د ف ي ا ر ا ف ي
 ف ل ر ل ر ط ل خ ا د ش ل ل ش
 ي ا ا ج و ز ا س ا ر ر ك ا ع
 ل س ر ع ط ل ھ ھ ك ٌ ا ل و ي
 ط ا ا ٌ و ا و س ح ر و ب ا ب
 ٌ ر ي ح ر ك ا خ ر ي ٌ ط ب و
 ب ح ك و ر د ٌ خ س و ل ا ي ق
 ا و ٌ ك و ر ا ب ل ا ح ل ب ا

 
 

احدي قًى جثال نثُاٌ :وفحر 9انكهًح انضائعح يكىَح يٍ   
                                                             

                
   

ايطى  –اندخاٌ  –اراراخ  –انكُيسح  –انثاروك  –انًستُدر  –االرتعيٍ  –انُثي ضعية  –او انفرطاس        
ضريص  –سُاو  –زو  –راس االقرع  –خطى انكهة  –حتا  –حهة  –حريىٌ  –جيس  –تم يىسف  –تُطم  –
 –كسال  –كاتريٍ  –قى  –قريح  –قاسيىٌ  –عجهىٌ  –ظفار  –طىر  –ر نثيدضهر ا –صافي  –صُيٍ  –

  هاط  –هاروٌ  –َيحا  –يسحر  –يكحىل 

                                         الكلمات المتقاطعة                   

                                                           

            
            
            

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افقٌا

 –خاصتك  -3من الطٌور  –عاصمة افرٌقٌة  -2صل اوسترالً اة وممثلة انكلٌزٌة راحلة من ٌنمغ  -1
ٌّد  -4ٌظهر  –من الزواحف  –قرٌة سورٌة اثرٌة فً محافظة حلب  غزال  –برج باالجنبٌة  –ٌش

زمان  –مقاطعة فً زائٌر هً كاتنغا سابقا  -6مؤسس جمعٌة االخوان المسلمٌن فً مصر  -5
قدٌم  -8شٌخ ضعٌف  –نهر فً امٌركا الجنوبٌة  –ازدٌاد حجم النبات  -7للندبة  – والدي –وٌل ط

كبرى  –عائلة سٌاسً اٌطالً راحل  -9مجّمل بالزهور  –من الطٌور  –موروث غٌر مكتسب 
 –عاصمة اوروبٌة  -11سوادك  –عاصمة عربٌة  -11للمساحة  –مدن والٌة واشنطن االمٌركٌة 

بئر  –منطقة فً طرابلس  -13دولة اوروبٌة  –حنات عسكرٌة ركة شاما -12قبل الٌوم  –أس ك
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متفرقات.

ح ا ت ر ا ضد ھ س و نة ا ل خ م ي لر غ و ي ك
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 37 =
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الغاضب والمغتاظ

رخام شدٌد الصفاء ُتصنع منه التماثٌل
نهر اوروبً ٌعبر فً االراضً البولندٌة وااللمانٌة والتشٌكٌة

البعٌد والمستوي من االرض

              حروف مبعثرة                   

امرأة عجوز سٌئة الخلق
مؤلف روسً راحل مؤسس مدرسة الواقعٌة االشتراكٌة نال شهرة عالمٌة

ورد ابٌض عطري الرائحة

بٌض مالح ٌستخرج من بطارخ سمك الحفش والسلمون
اشراف على الموت فً وقت ٌسبق الوفاة مباشرة

مدٌنة هندٌة مشهورة بحدائقها الجمٌلة
ٌُعرف بمرآة العقل القدرة الفطرٌة فً العقل البشري لخلق افكار او صور ما 

الشعرٌة" الثرٌا"شاعر فرنسً راحل من مؤسسً حلقة 

خلٌج ضحل نسبٌا فً كندا
من عظماء العلم والفن وكبارهما

متحف شهٌر فً العاصمة الكولومبٌة بوغوتا من ابرز معالم السٌاحة العالمٌة 

ٌُلبس فوق الثٌاب كساء مفتوح من قّدام 

حروف مبعثرة

1- امرأة عجوز سيئة الخلق
مؤسس  راحل  رويس  مؤلف   -2
نال  االشرتاكية  الواقعية  مدرسة 

شهرة عاملية
3- ورد ابيض عطري الرائحة
4-خليج ضحل نسبيا يف كندا

والفن  العلم  عظامء  من   -5
وكبارهام

ُيلبس  قّدام  من  مفتوح  كساء   -6
فوق الثياب

منه  ُتصنع  الصفاء  شديد  رخام   -7
التامثيل

االرايض  يف  يعرب  اورويب  نهر   -8
والتشيكية  واالملانية  البولندية 

9- البعيد واملستوي من االرض

العاصمة  يف  شهري  متحف   -10
معامل  ابرز  من  بوغوتا  الكولومبية 

العاملية  السياحة 
11- الغاضب واملغتاظ

12- بيض مالح يستخرج من بطارخ 
سمك الحفش والسلمون

وقت  يف  املوت  عىل  ارشاف   -13
يسبق الوفاة مبارشة

مشهورة  هندية  مدينة   -14
الجميلة بحدائقها 

العقل  يف  الفطرية  القدرة   -15
ما  صور  او  افكار  لخلق  البرشي 

ُيعرف مبرآة العقل
16- شاعر فرنيس راحل من مؤسيس 

حلقة "الرثيا" الشعرية

أسماء من التاريخ
19 513 210 614 311 715 412 816

 .)2022 )1931ـ  السوفيايت  االتحاد  دولة  رئيس 
شارك يف انهاء الحرب الباردة مع الرئيس االمرييك 
للسالم  نوبل  جائزة  عىل  حصل  ريغان.  رونالد 

عام 1990.

4+7+13+12+5+11 =  الراجع عن املعصية إليه
3+2+11+10 =  واحة يف الحجاز

8+6+9+1 = ُسحب السامء 
16+15+14 =  شارع يف بريوت

 SU DO KU SU DO KU SU DO KU SU DO KU

اللعبة  شروط 
هذه اللعبة مكّونة من 16 

مستطيالً. فوق كل مستطيل 
تتبعرث حروف عند انتظامها 
تشكل جواباً لألسئلة الواردة 

أدناه. عند معرفة أحد األسئلة 
نضع الجواب داخل املستطيل 

مع رقم السؤال وهكذا 
دواليك. ملعرفة صحة األجوبة 
نجمع األرقام املوجودة داخل 
املستطيالت ليك تتطابق مع 

األرقام املوجودة يف أسفل 
ويسار الشبكة.

 حدث يف مثل هذا الشهر
امللكة  اعدام   :1793 االول  ترشين 
لويس  امللك  زوجة  انطوانيت  ماري 

السادس عرش بتهمة الخيانة.

العثامنية  الدولة   :1918 االول  ترشين 
تعلن استسالمها يف الحرب العاملية االوىل.

بريطانيا ترسم  االول 1937:  ترشين 
الحدود بني سوريا وفلسطني.

الحرب  انتهاء   :1949 االول  ترشين 
االهلية يف اليونان.

معلومات عامة
تنترش يف لبنان هذه االيام ظاهرة تركيب 
الكهرباء  النتاج  الشمسية  الطاقة  الواح 
الحياة،  هذه  يف  يشء  كل  كام  املنزلية. 

لهذه الطاقة مميزات وسلبيات: 
من مميزاتها:

العمل  منو  يف  تساعد  وسيلة  تعترب  اوال 
والرسعة يف انجازه، ثانيا تتميز بانها مصدر 
واملتوافرة  املتجددة  الطاقة  مصادر  من 
يف  تنترش  ان  ميكن  ثالثا  دائم،  بشكل 
اماكن نائية ال تصل اليها الكهرباء، رابعا 
ميكن تركيبها يف اي مكان تغطيه الشمس. 

اما سلبياتها: 
اوال كلفتها الباهظة، ثانيا مفعولها نهاري، 
ثالثا تقل كفايتها يف االجواء الشتوية وعند 
انحجاب الشمس، رابعا الحرص باستمرار 
عنها  االتربة  وازالة  االلواح  تنظيف  عىل 

لحسن سري عملها. 

طرائف
يوم ُسئلت املمثلة املرصية الراحلة مريم 
الجامل  مستوى  تفاوت  عن  الدين  فخر 
بينها وبني سيدة الشاشة العربية املمثلة 
اجابت  حاممة،  فاتن  الراحلة  املرصية 
بلهجة الواثق من نفسه: "الجامل نسبي، 
ما خصني به الله هو جامل ملكات، اما 
بالنسبة اىل فاتن حاممة، فجاملها جامل 
فاتن  ُسئلت  زمنية  فرتة  بعد  فالحات".  
حاممة عام قالته عنها مريم فخر الدين. 
ابتسمت واجابت بلكنتها املرصية املحببة: 
"علمونا اهلنا الفالحني اننا ما نردش عىل 

الكالم الفايض".

اقوال مأثورة
هذه  يف  احد  عىل  كثريا  تعتمد  "ال 
يف  عنك  يتخىل  ظلك  حتى  الحياة. 

االماكن املظلمة" 

حلول العدد 108    

عموديا
-1 ماجد افيوين – مربع -2 تشارلز – نيوم – يلب -3 روم – 

مراكش -4 ور – اجمل منك ال – حس -5 النابغ – ركاب -6 وب 
– شح – حب – ليون -7 لؤلؤة مرص – لفيف -8 دراما – عمران 

-9 نسيغ – بن -10 ين – كم – جوهري -11 نيس – تلعفر – 
افراس -12 ماراكانا – فنيون -13 اغامس – البيال – يك -14 يرد 

– رودولف – دوتر -15 رابعة الزيات – عوز 

افقيا
-1 مرتو غولدوين ماير -2 اشور – بؤر – نياغرا -3 جام – الم 

– رسداب -4 در – الشؤم – ام -5 االجنحة املتكرسة -6 فز – ما 
– ال – وا -7 البحص – عنادل -8 ون – مغرب – فالوز -9 نيمن – 

عنجر – بيل -10 يورك – مسو – فيفا -11 مال – ريهانا -12 كارل 
الغرفيلد -13 ريش – كيفن – يرو – وع -14 بل – حاوي – انيتو 

-15 عباس بن فرناس – كرز 

حل الكلمات املتقاطعة 

حل حروف مبعثرة 
-1 طمطم -2 عوامات -3 الكيلت 

-4 زخرت -5 التمساح -6 قسطاس 
-7 شوكينغ -8 يواكب -9 بيدبا -10 

انجل -11 مواربة -12 املجسطي 
-13 اسفني -14 عامد -15 انتقاء 

-16 فقرا 

االمري شكيب ارسالن

ما بيموت حق وراه مطالب

حل اسماء من التاريخ

حل مثل في الدائرة

حل الكلمة الضائعة
حقوق االنسان

6 4 1 8
2 5 9

9 6 3
5 9

3 2 7 5
8 2 1

4
4 3

8 2 6

Sudoku مستوى صعب 

4 9 2
3 6 7 5

6 8 7 5
9 6 2 4

2 8 1 5 4 6
8 1 5 3

1 4 5 9
6 4 9 7

6 3 8

Sudoku مستوى سهل

4 3 7
9 6 3

3 4 1 2
1 2 6
4 9 5 3
7 8 4

1 5 4 8
6 8 2

9 3 6

Sudoku مستوى وسط

مستوى وسطمستوى صعب

5 3 1 4 6 7 8 2 9
6 7 2 1 8 9 3 4 5
9 4 8 5 2 3 7 6 1
2 8 7 6 5 1 4 9 3
1 9 5 8 3 4 6 7 2
4 6 3 7 9 2 5 1 8
3 5 9 2 7 6 1 8 4
8 1 6 9 4 5 2 3 7
7 2 4 3 1 8 9 5 6

Sudoku حل مستوى صعب
9 1 2 3 4 7 5 6 8
6 3 5 1 2 8 4 7 9
4 7 8 5 6 9 1 2 3
1 2 3 4 5 6 8 9 7
8 4 6 7 9 1 2 3 5
7 5 9 2 8 3 6 1 4
2 6 4 9 3 5 7 8 1
5 9 1 8 7 2 3 4 6
3 8 7 6 1 4 9 5 2

Sudoku حل مستوى وسط
4 3 2 7 6 1 8 5 9
7 9 1 8 2 5 6 4 3
8 6 5 3 9 4 1 2 7
2 4 3 6 7 8 9 1 5
5 7 6 9 1 3 4 8 2
9 1 8 5 4 2 3 7 6
1 5 4 2 3 6 7 9 8
3 2 9 4 8 7 5 6 1
6 8 7 1 5 9 2 3 4

Sudoku حل مستوى سهل  SU DO KU حل

مستوى سهلمستوى وسطمستوى صعب

مستوى سهل

اللعبة  شروط 
هذه الشبكة أو الشبكات مكّونة من 9 مربعات كبرية 

وكل مربع كبري مقّسم اىل 9 خانات صغرية. 
ضمن   9 اىل   1 من  األرقام  وضع  اللعبة  رشوط  من 
الرقم يف كل مربع كبري ويف  الخانات بحيث ال يتكرر 

كل خط أفقي أو عمودي.  
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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

إلى العدد المقبل

اقصاه،  اىل  اقصاه  من  لبنان،  يف  سياسية  قوة  تبق  مل 
اال وَصّمت آذان اللبنانيني مبواصفات رئيس الجمهورية 
امُلزمع انتخابه خلفا للرئيس العامد ميشال عون. هذه 
من  مقابلة،  ورشوط  برشوط  اللبنانيني  انهكت  القوى 
دون اخذ ما يعانيه الناس من اوجاع حقيقية ومأساوية 
منه  التنبه  يسرتعي  وما  معنى.  من  للكلمة  ما  بكل 
وجهة  امام  اننا  تقول  كلها  الرشوط  هذه  ان  واليه، 
عىل  حتى  حمر  بطاقات  رفع  ومضمونها  السوء  بالغة 
بعض  ان  العام  الرأي  يؤمل  وما  الدستوري.  االستحقاق 
ال  املقبل،  الرئيس  عىل  والرشوط  املواصفات  واضعي 
يتمتعون هم بها. عدا عن ان الناس ال تريد اال رئيسا 
ومسؤولني لديهم القدرة عىل الحكم الرشيد والرغبة يف 

ادارة شؤون البالد مبوجب الدستور والقوانني. 
والتي  الدميوقراطية،  النظم  يف  الرئاسية  االنتخابات 
فيها  تجري  منها،  انهم  وسياسيوهم  اللبنانيون  يعتد 
االفضل.  نحو  ما  تغيري  الحداث  عارمة  ورغبة  بسالسة 
ُيبرش بخري  العكس متاما وال  لكن ما يحصل عندنا هو 
الروحية  اللبنانية  املكونات  استعداء  والسبب هو  اٍت. 

والثقافية والحزبية بعضها عىل بعض.
ليست  وهناك  هنا  من  تسقط  التي  املواصفات  كرثة 
ما  هؤالء  سؤال  يف  هي  الفعلية  املشكلة  املشكلة. 
والقيام  الربملان  اىل  الذهاب  يف  جادين  فعال  كانوا  اذا 
امام  واالخالقية  والسياسية  الدستورية  بواجباتهم 
شعب صار انني جوعه يصدح يف العامل كله، حتى صار 
اللبنانيون والجوع صنوين وتوأمني؟ وقد منحهم صوته 
لتطبيق الدستور والقوانني وليس ملنع التداول السلمي 
بحسب  الدميوقراطية.  بالطرق  للسلطة  والسلس 
مصحوب  وبشغف  ينتظر  الجميع  امُلعلنة،  املامرسة 
التي  الوجهة  اشارة عىل  ما" العطاء  "خارجا  بالوقاحة، 
النهوض  عن  وعجزهم  واللبنانيني  لبنان  قصور  تؤكد 
الخارج،  يروم رىض هذا  املؤمل هذا  االنتظار  باحوالهم. 
وال تقع عنده اولويات اللبنانيني يف السياسة واالقتصاد. 
مبصالح  ربطا  الجميع  ميارسه  الذي  "االنتظار"  هذا  اىل 
العليا،  التوتر  راهنا عىل خطوط  والدول وهام  االقليم 
"كتل  تسميته  ميكن  ما  تشكيل  اىل  القوى  هذه  تتجه 

ُتحاك  املنوال  هذا  عىل  ناخبة".  "ُكتل  وليس  مانعة" 
تباعا وبال هوادة.  يتواىل  السقوط  السياسة عندنا فيام 
كل  فيه  تآكلت  بلد  يف  القاتل  النوع  من  سقوط  هو 

مؤسسات الدولة. 
نعاينها  ان  جميعا  لنا  ينبغي  الصارخة  الحقيقة  هذه 
بدقة ووضوح شديدين يك نذهب نحو املستقبل برؤية 
اقرار  امتداد عقود، ومنذ  تراعي ما كان عىل  جدية ال 

وثيقة الوفاق الوطني.
صالح  يف  ليست  املالئكة  جنس  عىل  االن  الحرب 
نحن  هو  االن  يسقط  فام  وعيشا،  نظاما  اللبنانيني 
لن  الصدد  هذا  يف  تقاعس  واي  واحفادنا.  وابناؤنا 
االجيال  وال  الضمري  وال  التاريخ  ال  عليه  يسامحنا 
النجاة  القادمة. ما يجب ان يكون يف هذه االزمة هو 
يف  قدما  مضينا  ما  اذا  ُمحتم  زوال  قبل  وشعبه  بلبنان 
املسار الذي نحن عليه، وال يبدو حتى الساعة اّن احدا 
ما من القوى املتناطحة يقدم مصلحة لبنان واللبنانيني 
عىل ارتباطاته الخارجية، او عىل مصالحه الخاصة وفيها 

ما فيها من "الشخيص" و"املصلحي".
الطوارىء  من  حاال  يستلزم  فيه  نحن  الذي  الوضع 
بعضها  من  تتناسل  التي  االدعاءات  وليس  الفعلية، 
توقف  ومل  شيئا،  تقدم  مل  مزعومة"  "غرية  عن  البعض 
كل  لبنان  لقد خرس  االنهيار.  من  وقاسيا  مسارا طويال 
ما كانه. يف حني لو ُقّيض لنا عقلية وطنية جامعة كانت 
والخروج  للتقدم  ولشعبه  للبنان  افضل  هو  مبا  لتفكر 
من بعض املايض املؤمل والتمسك ببعضه امُلشع واملبهر 

للمراكمة عليه. لكن ويالالسف هذا كله مل يحصل.
امُلربكة واملركبة خبط عشواء والكثرية هي  املواصفات 
اليوم  اللبنانيون  يريده  ما  اللبنانيني.  والهاء  للسجال 
قبل الغد هو االنقاذ والعيش ولو بالحد االدىن للكرامة 

االنسانية التي تبددت تحت شعارات جوفاء.

املواصفات امُلربكة 




