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االفتتاحيّة املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

عام التطوير
يودع لبنان مئوية مفتتحا اخرى يف ظل التباسات شديدة
التعقيد حول التحديات املطروحة عىل االدارة اللبنانية ،ومنها
املديرية العامة لالمن العام ،خصوصا لجهة تنفيذ خطط
التطوير الشاملة مبا يليق بلبنان ويستحقه اللبنانيون ،بوصفه
تعب عن
حقا من حقوقهم يف ان يفخروا مبؤسساتهم التي ّ
مستوى تطلعاتهم وطموحاتهم.
انهت املديرية العامة لالمن العام نظام التأشرية االلكرتونية
" ،"E- VISAمبا هي خدمة الكرتونية جديدة تهدف عىل نحو
اسايس اىل االرتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها االمن العام،
عرب توفري الوقت والجهد عىل املواطنني واالجانب املقيمني يف
لبنان ،وتخفيف النفقات عىل االدارة من حيث املوارد والكلفة
التشغيلية الالزمة النجازها ،مقارنة بالوسائل الورقية التقليدية.
كام تسمح هذه الخدمة االلكرتونية بتقديم طلبات سامت
عمل وسياحة عىل اختالف انواعها من داخل لبنان حرصا
عرب القنوات االلكرتونية املختلفة (هواتف ذكية ،حواسيب
شخصية ولوحات رقمية) يف اي وقت ،واجراء عملية الدفع
االلكرتوين ،وتسلم التأشرية االلكرتونية عرب اي من القنوات
االلكرتونية ا ُملستخدمة ،وبالتايل تأمني الوصول االسهل اىل اكرب
رشيحة من املستفيدين برسعة وبساطة .اطالق هذه الخدمة
سيكون رسميا يف القريب العاجل.
ليس مبالغة القول ان املديرية العامة لالمن العام قطعت
اشواطا كبرية يف عملية تحديث وتطوير نظام ادارة اجراءات
العمل ( )Business Process Management Systemsالذي
يساهم يف عملية تبسيط االجراءات االدارية ،كام يساهم يف
عملية تطوير البنية التحتية لتأمني التكامل بني مختلف الربامج
والتطبيقات االدارية الداخلية والخدمات االلكرتونية الخارجية،
مع االشارة اىل انه يوجد حاليا خمس خدمات الكرتونية متاحة
للمواطنني اللبنانيني تم انجازها بالتعاون مع وزارة الدولة
لشؤون التنمية االدارية ،وهي :طلب تجديد او الغاء سمة
دخول ،طلب ابدال رقم جواز سفر عىل سمة دخول ،طلب
افادة مغادرة ،طلب شطب عاملة يف الخدمة املنزلية.

هناك سبع خدمات الكرتونية اضافية جاهزة الطالق العمل بها،
وهي :طلب افادة حركة تنقل لصاحب العالقة شخصيا ،طلب
اسرتداد معاملة ،طلب الغاء معاملة ،طلب افادة عدم دخول،
طلب تصحيح وقوعات سمة دخول ،طلب افادة بجوازات
السفر املمنوحة ،طلب ترصيح دخول اىل مباين االمن العام.
تحقيق رؤية "امن عام بال ورق  2021بالكامل" والتي
تتطلب اقرار املراسيم التطبيقية لقانون املعامالت االلكرتونية
والبيانات ذات الطابع الشخيص الذي تم اقراره ،وتأمني
التكامل املستقبيل مع القناة الحكومية للمعامالت االلكرتونية
( ،)Government Service Busمع التشديد عىل ان العديد
من الخدمات االلكرتونية التي ميكن تحقيقها يف االمن العام،
والتي يتشارك يف تنفيذها مع وزارات ومؤسسات حكومية،
هي رهن مبدى جهوزية الرشكاء.
توازت االنجازات يف الشق االمني كام يف الشق االداري والخدمايت،
حيث تم يف هذا االطار تجهيز مقر خاص جديد ملكتب شؤون
املعلومات تم االنتقال اليه مع نهاية العام املايض .كام تم استحداث
ُشعب جديدة لرفع مستوى التمكني االمني واالداء االداري.
يف موازاة ذلك ،تم وضع برامج تقنية متنوعة قيد الخدمة
لتحسني القدرة عىل تحليل قواعد البيانات وربط املعلومات
واستثامرها .يجري العمل منذ مدة عىل انشاء شعبة لالمن
النووي واالشعاعي والكيميايئ كنواة ،لتصبح دائرة يف ما بعد
متخصصة يف هذه املجاالت .كذلك يجري العمل حاليا يف هذا
الصدد عىل اختيار الضباط والعنارص من ذوي الكفايات العلمية
العالية ليصار بعدها اىل اخضاعهم اىل دورات متخصصة
وذلك بالتنسيق مع باقي االجهزة االمنية واالدارات املتخصصة،
السيام منها الهيئة الوطنية للطاقة الذرية ،استجابة للمخاطر
التي قد تشكلها التنظيامت االرهابية عىل هذا الصعيد.
عن حق ،كان العام  2019عام االرصار عىل مواجهة التحديات
يف مواكبة التطورات التقنية التي تركز العمل املنسق عىل رفد
مكاتب ودوائر ومراكز االمن العام بها يف كل لبنان تعزيزا ملبدأ
االمناء الشامل ،وكذلك تفعيال ملبدأ الالمركزية االدارية.
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رئيس التحرير املسؤول
العميد منري عقيقي
مجلة شهرية
تصدر عن املديرية العامة لألمن العام
مثن النسخة  5000ل .ل.
االشرتاك السنوي لألفراد  150،000ل.ل.
للمؤسسات  300،000ل.ل.
رئيس شعبة مجلة االمن العام
املالزم اول اإلداري حسان بركات
الربيد االلكرتوين majallasection@gmail.com

 6حكومة الرئيس حسان دياب:
ما يشبهها وما ال يشبهها

 58االمن العام يعزز دوره البحري
بدورة قيادة زوارق وانقاذ

 16النواب رجال االعمال يصطدمون...
بالسياسة

 72في مئوية لبنان الكبير:
كيف استقبل اللبنانيون علمهم؟

 24وسيم منصوري:
قانون العقوبات مدخل املحاربة

 80طوفان الطرق
يدركه املسؤولون ويتنصلون

 26الديبلوماسية الوقائية
دواء النزاعات الدولية

 92سيزوبيل ...اي مصير ينتظرها؟

التحرير
العنوان:املديرية العامة لالمن العام،
املبنى رقم  ،3قرب املتحف ،بريوت
هاتف 01/382642 :فاكس01/381629 :

 30اميركا ـ ايران :2020
سنة مفاوضات أم مواجهات؟

االدارة
العنوان:املديرية العامة لالمن العام,
املبنى رقم  ،1قبالة قرص العدل ،بريوت
هاتف01/425303 :
فاكس01/425777 ext:1599 :

 34عني اردوغان على ليبيا :ملاذا؟

موقع املديرية العامة لألمن العام
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
الطباعة

 46االمن العام يواجه الحروب
السيبرانية الناعمة
 50االمن العام يوقع اتفاق تعاون
مع الجامعة اليسوعية

 96ضعف جهاز املناعة
نقص في التغذية
 98نادي هوبس بيروت:
االزمة جنبت الفرق فضائح
 125 102سنة على كرة القدم النسائية
 106تسلية
 110الى العدد املقبل

6

عدد  - 77شباط 2020

عدد  - 77شباط 2020

الملف

جورج شاهني

هذا ما ورثه عام  2020حكوميًا وأمنيًا من عام 2019

حكومة إنقاذ في مواجهة إحتجاجات إنقلبت شغبًا

قبل ان يكتمل كانون الثاين  ،2020كانت الحكومة الثالثة منذ بداية والية رئيس الجمهورية ميشال عون واالوىل للرئيس حسان
دياب قد شكلت يف بداية الثلث االخري منه .يف  21منه ،ولدت الحكومة الجديدة برتكيبتها االستثنائية من  20وزيرا
وفق اآلليات الدستورية انتهت مهمة التأليف
بتشكيلة رفعها الرئيس الذي كان مكلفا مهمة
التأليف الدكتور حسان دياب اىل رئيس الجمهورية
ميشال عون يف حضور رئيس مجلس النواب نبيه
بري ،وصدرت املراسيم الثالثة ايذانا بوالدتها من
مستقلني واختصاصيني بعدما خلت من النواب
واملنتسبني اىل االحزاب .ضمت الحكومة للمرة
االوىل  6وزيرات تولني حقائب اساسية.
البارز ان الحكومة ولدت يف ظروف متقلبة ونتيجة
مفاوضات صعبة فرضت عىل رئيسها توسيع
تشكيلته االساسية من  18اىل  20وزيرا ،عىل
وقع ما بلغته حركة االعتصامات واالحتجاجات
الشعبية بني موعدي التكليف والتأليف ،وتحولها
من تظاهرات سلمية اىل اعامل شغب وتكسري يف
بريوت واملناطق ومحيط منزل الرئيس املكلف يف
تلة الخياط وبعض املؤسسات العامة والخاصة،
رافقتها اعتداءات عىل القوى االمنية اىل درجة
فاقت كل التوقعات .اصيب املئات من عنارص
وحدة مكافحة الشغب وعنارص قوى االمن
الداخيل حاالت بعضهم بالغة ،كام اصيب مئات
اخرون من املدنيني وتعرضت مؤسسات خاصة
الرضار مباليني الدوالرات ورسقت محتويات
بعضها واحرقت اخرى.
عىل ما انتهت اليه احداث عام  2019ثبت ان
اوىل اسابيع عام  2020قد ورثت امللفات االمنية
واالقتصادية والنقدية واالدارية والسياسية عينها،
وصوال اىل مختلف اوجه حياة اللبنانيني مبا فيها
حركة االحتجاجات عىل التشكيلة الحكومية
التي طلبت ثقة املجلس النيايب عىل اساس بيانها
الوزاري.
بعد  14يوما عىل تكليف الرئيس حسان دياب
تأليف الحكومة (مساء الخميس  19كانون االول
 )2019اغتيل قائد فيلق القدس يف الحرس الثوري
االيراين اللواء قاسم سليامين يف مطار بغداد (فجر
الخميس  -الجمعة  4 - 3كانون الثاين ،)2020

رئيس الحكومة حسان دياب متحدثا اىل الصحافيني بعد صدور مراسيم تأليفها.

فاهتزت املهمة من دون ان تقع ،وفتحت االوساط
السياسية والحزبية نقاشا حول تداعيات العملية
وحجم انعكاساتها عىل الساحة اللبنانية وتحديدا
عىل ملف تأليف الحكومة.

حني ظهر جليا ان حزب الله هو الطرف املعني
مبارشة بالعملية بعد القيادة يف الجمهورية
االسالمية االيرانية ،انتظر اللبنانيون خطاب االمني
العام للحزب السيد حسن نرصالله يف اليوم الثالث

الجلسة االوىل ملجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.

(االحد  5كانون الثاين) للعملية ،فتجنب تقديم اي
اشارة اىل امللف الحكومي كام بالنسبة اىل الساحة
اللبنانية كمرسح للرد عىل العملية ،واسهب تحت
عنوان العقاب العادل يف رشح دور العراقيني يف
استهداف العسكريني االمريكيني متهيدا الخراجهم
من العراق واملنطقة كنتيجة طبيعية للعملية.
رغم الرتددات التي تركها اغتيال سليامين بقيت

التشكيلة موضوع اخذ ورد عىل قاعدة ان
املشاورات مستمرة ،وان التأليف قطع اشواطا
بعيدة عىل وقع سلسلة من االتصاالت واالجتامعات
منها ما هو معلن ومنها ما بقي يف الكواليس .لكن
ابرزها كان اللقاء الذي جمع دياب ورئيس التيار
الوطني الحر وزير الخارجية جربان باسيل ( 6كانون
الثاين) لست ساعات تقريبا ،عىل قاعدة البحث يف

استمرار االحتجاجات يف الشارع.

الحكومية
الجديدة

حسان دياب رئيسا ملجلس الوزراء
زينة عكر نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع الوطني
دميانوس قطار وزيرا للبيئة ووزير دولة لشؤون التنمية االدارية
ناصيف حتي وزيرا للخارجية واملغرتبني
غازي وزين وزيرا للامل
راوول نعمة وزيرا لالقتصاد والتجارة
محمد فهمي وزيرا للداخلية والبلديات
عامد حب الله وزيرا للصناعة
ميشال نجار وزيرا لالشغال العامة والنقل
رميون غجر وزيرا للطاقة واملياه
رمزي مرشفية وزيرا للشؤون االجتامعية ووزيرا للسياحة
طارق مجذوب وزيرا للرتبية والتعليم العايل
غادة رشيم وزيرا للمهجرين
طالل حواط وزيرا لالتصاالت
حمد حسن وزيرا للصحة العامة
ماري كلود نجم وزيرا للعدل
مليا ميني وزيرا للعمل
منال عبد الصمد وزيرا لالعالم
عباس مرتىض وزيرا للزراعة ووزيرا للثقافة
فارتينيه اوهانيان وزيرا للشباب والرياضة.

غي
املتغريات التي طرأت بعد اغتيال سليامين قد ّ
املعادالت يف املنطقة ولبنان .فتعددت املالحظات
وتضاربت االراء ،ومنها ارصار دياب عىل تسمية
دميانوس قطار يف وزارة الخارجية عىل اساس ان ال
حكومة من دون قطار ،وهو ما رفضه باسيل عازيا
االمر اىل ان املوقع يعني حزب الله .كذلك شملت
االعرتاضات حقائب اخرى اىل ان عقد االجتامع بني
رئيس الجمهورية والرئيس املكلف عرص الثلثاء (7
كانون الثاين) من اجل جوجلة االسامء وسط اجواء
ايجابية اوحت بوجود مخارج ممكنة.
عىل وقع تأكيد دياب انه هو من سيشكل
الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية ،يف
اشارة منه اىل ما انتهى اليه لقاؤه وباسيل قبل
يومني من قطيعة نهائية بينهام نتيجة الخالف
حول املقاعد املسيحية ،قيل ان اتفاقا تم مع
رئيس الجمهورية عىل استبدال بعض الحقائب
وجرى تبادلها بشكل مل يصل اىل صيغة نهائية.
كام بقي النقاش مفتوحا حول شكل الحكومة
من  18وزيرا او  20او  ،24وبقي الباب مفتوحا
عىل شبكة من اللقاءات واالتصاالت واالقرتاحات
املفتوحة عىل اكرث من خيار.
عىل عكس ما كان متوقعا من اجواء ايجابية،
انقلبت الصورة يف اليوم التايل وتصاعدت حدة
املواقف ،وقيل ان دياب ال ميكنه املواجهة يف هذه
املرحلة نتيجة االستحقاقات الكربى التي فرضتها
عملية اغتيال سليامين وتردداتها .وعىل وقع سيل
من املواقف التي طالبت باعتذاره التي نادى بها
مسؤولون ممن كلفوه مهمة التأليف ،نادى رئيس
املجلس النيايب يف لقاء االربعاء ( 8كانون الثاين)
بحكومة "مل شمل" مجددا مطلبه بحكومة "تكنو -
سياسية" كام كان يقول منذ البداية عىل ان يتمثل
فيها الجميع .ما تسبب يف البلبلة ان هذا املوقف
اعقب الكشف عن اتصال هاتفي مطول مع
الرئيس سعد الحريري املوجود خارج لبنان اوحى
للبعض برضورة اعادة تكليفه عىل وقع سلسلة
االحتجاجات التي توزعت بني املناطق اللبنانية
وبريوت ،مع ما رافقها من بداية اعتداءات شملت
البنك املركزي وواجهات بعض املصارف يف اكرث من
منطقة .عدا عن موجة التالعب باسعار الدوالر
لدى الصيارفة بارقام عالية تجاوزت للمرة االوىل
منذ اندالع االزمة اىل حدود  2600لرية ،يف ظل
استمرار تقنينه يف املصارف.
بدال من الحديث عن مساعي التأليف ،تالحقت
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املواقف الداعية اىل اعتزال دياب والتهديد
بسحب التكليف رغم استحالته الدستورية يف
ظل الصمت الذي احتفظ به حزب الله يف موقف
خرج عن مختلف االطراف الذين سموا دياب .دعا
مسؤولوه اىل اعادة احياء مساعي التأليف بعيدا
من الضغوط والعوامل االقليمية .وهو ما تزامن
مع اصدار دياب بيانا شديد اللهجة فاجأ به الوسط
السيايس والحكومي منتصف ليل الجمعة (9
كانون الثاين) مستغال لنرشه عىل حسابه عرب تويرت،
مناسبة مرور ثالثة اسابيع عىل تكليفه ،اكد فيه
انه "سيواصل مهمته الدستورية لتشكيل حكومة
تنسجم مع االطار العام املتفق عليه ،وهي حكومة

قطع الطرق.

عند مدخل ساحة النجمة.
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تكنوقراط مصغرة تؤمن حامية اللبنانيني يف الزمن
الصعب وتنسجم مع تطلعاتهم ومهمتها الوحيدة
انقاذ لبنان" .وقال" :مهام بلغت الضغوط فهي لن
تغري من قناعايت ،ولن ارضخ للتهويل" .وشدد عىل
انه لن يتقاعس "عن استكامل مهمتي ومتابعة
اتصااليت بالجميع ولن اقبل ان تصبح رئاسة
الحكومة مكرس عصا" .يف اليوم التايل ( 11كانون
الثاين) رد وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
سليم جريصايت يف بيان له عىل دياب ،اكد فيه
"ان رئيس الجمهورية ليس ساعي بريد او صندوق
اقرتاع" ،وان الدستور يجعل من رئيس الجمهورية
"مبادرا يف تسمية الرئيس املكلف والتأليف".

فيام كانت موجة الترصيحات تستهدف دياب
وعىل وقع ارصار رئيس الجمهورية عىل االرساع يف
تشكيل الحكومة ملواجهة االستحقاقات املختلفة،
تالحقت االتصاالت بني الحلفاء وطلب طي
صفحة املناكفات واحياء الجهود املبذولة لتأليف
الحكومة بالرسعة القصوى" ،ألن الظروف ال
تحتمل نقاشا بني اهل البيت الواحد" .وملا تبنى
بري اخراج الطرح الجديد عقد لقاء مطوال مع
باسيل ( 14كانون الثاين) تناوال فيه امكان اللجوء
اىل سلسلة من املخارج ابرزها توسيع الحكومة
من  18اىل  20وزيرا حدا ادىن و 24حدا اقىص،
عدا عن بعض الخطوات االخرى التي تحيي الثقة
بني دياب ومكلفيه ،وهو موضوع كان قد ناقشه
دياب قبل يومني مع وزير املال عيل حسن خليل
( 13كانون الثاين) موفدا من بري قبل لقائه مع
املعاون السيايس لالمني العام لحزب الله حسني
خليل ( 14كانون الثاين) كل مبفرده.
ما هي اال ساعات حتى تراجع باسيل عن سلسلة
من الخطوات التي هدد بها ،وابرزها االعتكاف
عن املشاركة يف الحكومة وترك االمور عىل غاربها
بيد من يسعى اىل التأليف .وهو ما ادى اىل فرملة
موجة التصعيد التي كانت بدأت تنمو برسعة
وتم احياء التكليف لدياب الذي عاود نشاطه بعد
تجميد اللقاءات من دون ان يرتاجع عن سقفه
الحكومي املرتبط بحكومة من  18وزيرا تجمع
االختصاصيني واملستقلني مع االخذ يف االعتبار
احتامل اللجوء اىل صيغة العرشين بعدما نشأت
ازمة مشاركة املردة يف الحكومة والدروز بوزيرين،
عىل وقع مالحظات الروم الكاثوليك الذين طالبوا
بتصحيح التمثيل عىل مستوى العدد ورفعه اىل
وزيرين ومعهام حقيبتاهام.
جرت اعامل عنف بلغت الذروة بعد ظهر
( 18كانون الثاين) ،وشهد وسط بريوت للمرة
االوىل اعامل عنف بعد قيام محتجني برمي
عوائق حديدية وحجارة ومفرقعات عىل قوى
مكافحة الشغب عند احد مداخل مجلس
النواب لجهة الجامع العمري قبل ان تتطور
االمور اىل مواجهات وصلت اىل محيط مسجد
محمد االمني وبيت الكتائب املركزي يف الصيفي
احصت خاللها املراجع الطبية والصليب االحمر
اصابة  80جريحا نقلوا اىل مستشفيات املنطقة
واسعاف اكرث من  140مصابا من املعتصمني
وعنارص قوى االمن الداخيل ميدانيا.

مواجهات مع قوى االمن.

عىل وقع الغليان شبه اليومي وما رافقه من
عنف غري مربر يف الشارع ،تكثفت االجتامعات
يف قرص بعبدا وعني التينة ومنزل الرئيس املكلف

الشغب املكلف

تشكيل الحكومة اىل ان توصلت اىل تشكيلة
حكومية بالصيغة النهائية ،وقصد بري ودياب
القرص الجمهوري يف بعبدا بداية ليل ( 21كانون

الثاين) وفق ما تقول به آلية اصدار املراسيم
الخاصة بقبول استقالة رئيس حكومة ترصيف
االعامل وتسمية الرئيس املكلف تشكيل الحكومة
ومرسوم تشكيلها.
كان الفتا ان الحكومة العتيدة شكلت من  20وزيرا
خالية من وزراء دولة ومن النواب واملنتسبني
اىل االحزاب ومن املرشحني لالنتخابات النيابية
املقبلة ،فجيء بهم من اصحاب االختصاص.
ضمت للمرة االوىل  6وزيرات تسلمن وزارات
اساسية ،من بينهن نائبة رئيس الحكومة -
وزيرة الدفاع وحقائب اساسية كالعدل والعمل
والشباب والرياضة واالعالم واملهجرين.
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الملف
رضوان عقيل

فيها ما يشبه وما ال يشبه

حكومة دياب أمام اإلمتحان

تنتظر الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب جملة من التحديات املعيشية
واالقتصادية يف ظل مطالبتها بالرد عىل هواجس الحراك يف الشارع .املجتمع الدويل
يدعوها اىل تحقيق رزمة من االصالحات ،وتطبيق الشفافية باالفعال وليس باالقوال،
لتحصل عىل املساعدات املالية يك يتمكن لبنان من النهوض والخروج من االزمات
التي تهدده عىل اكرث من مستوى

اجتامع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب قبل صدور مراسيم
تأليف الحكومة الجديدة.

نجح رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب
يف تشكيل حكومته بعد اكرث من قطوع
اعرتضه ،ومتكن من تجاوزه نتيجة تصميمه
عىل استكامل املهمة الشاقة عىل اكرث من
مستوى .بعد استقالة حكومة الرئيس
سعد الحريري طرحت مجموعة من
االسامء لرئاسة الحكومة التي ستخلفه،
ومل تلق قبوال لجملة من االعتبارات ،اال
ان دياب متكن من حجز اسمه يف نادي
رؤساء الحكومات .ليس من السهل عىل
اي شخصية سنية الحصول عىل هذه
العضوية.
حكومته واحدة من اصغر الحكومات
عددا بعد اتفاق الطائف من دون ان
تكون اصغرها ،خصوصا ان معظم تلك

الحكومات استقر عىل  30وزيرا .تشكلت
حكومة دياب من  20عضوا ،العدد االقل
للوزراء بعد اتفاق الدوحة عام .2008
استغرق تأليفها  33يوما ما بني التكليف
والتأليف ،فاذا هي الرقم واحد منذ اتفاق
الدوحة مبدة التشكيل ،تليها حكومة
الرئيس فؤاد السنيورة عامذاك ،اذ تطلب
تأليفها  44يوما .اما الحكومات االخرى
فوصل تأليفها اىل اكرث من  10اشهر
كحكومة الرئيس متام سالم.
تشبه حكومة دياب اوىل حكومات عهد
الرئيس سليامن فرنجيه ،وان اختلفت
الظروف واملعطيات قبل نصف قرن.
ترأسها الرئيس صائب سالم عام 1970
وكان النائب الوحيد يف صفوفها ،وجمعت

وجوها شابة اكرثهم من التكنوقراط
واصحاب االختصاص .اطلقت عليها
تسمية حكومة الشباب .كان غسان تويني
الوزير السابق من بني اعضائها عمل يف
السياسة املحرتفة قبال كنائب سابق عامي
 1951و .1953تشبه حكومة دياب ايضا
اوىل حكومات عهد الرئيس الياس رسكيس
عام  1976وترأسها الرئيس سليم الحص.
غالبية االعضاء فيها ايضا من الوجوه
الجديدة ومل تضم اي نائب يف صفوفها.
اما الحكومة االوىل يف عهد الرئيس اميل
لحود التي ترأسها الحص ايضا عام 1998
فضمت نوابا وشخصيات اختصاص.
يف زحمة التحديات التي اعرتضت دياب،
مثة من عمل عىل محارصته والتضييق
عليه ليكون شبيهاً بالرئيس امني الحافظ،
بحيث مل تستطع حكومته عام 1973
املثول امام الربملان لنيل ثقته ،وتصدى
له نادي رؤساء الحكومات الذي كان
يضم انذاك الرؤساء سالم ورشيد كرامي
وعبدالله اليايف ،وتحدوا فرنجيه يف اختياره
الحافظ ونجحوا يف دفعه اىل االستقالة،
بعدما عاشت حكومته قرابة شهرين.
ضمت انذاك  17وزيرا.
حل دياب عىل رأس هذه الحكومة عىل
غرار تجربة الرئيس شفيق الوزان الذي
كان وزيرا سابقا ،وترأس الحكومة للمرة
االوىل يف عهد رسكيس عام  1980ثم يف عهد
الرئيس امني الجميل عام  ،1982وضمت
حكومته الثانية يف صفوفها اختصاصيني
بينهم مجموعة من نقباء املهن الحرة
وشخصيات من التكنوقراط .هنا ال ميكن
فصل تجارب هؤالء عن الحياة السياسية.
صمم دياب عىل دمج حقيبتني عند وزير
واحد ،مخالفا اراء جهات حزبية ممثلة
فيها كانت تريد رفعها اىل  24وزيرا .ال
وزراء دولة يف الحكومة الحالية ،واثبتت
التجارب ان ال دور لهم سوى تكملة عدد

واالستفادة من وجودهم يف حسابات
سياسية تنفيعية واستغالل اصواتهم
يف حسابات الثلث املعطل .مل يقوموا
باالدوار التي تسند اىل وزراء الدولة يف
دول متقدمة ،مثل فرنسا وبلجيكا التي
تأيت مبخرضمني من قدامى سياسيني ووزراء
سابقني لالستفادة من خرباتهم يف حقول
اختصاصاتهم.
الالفت عند تسمية دياب انه وضع عددا
من املعايري لتأليف حكومته ومتكن من
تحقيق الجزء االكرب منها ،بحيث مل يتم
توزير حزبيني وان كانت االحزاب والكتل
سمت التشكيلة
النيابية املشاركة هي التي ّ
الوزارية ،لكنها جاءت مبجموعة من
االختصاصيني والعاملني يف القطاع الخاص
والجامعات .يشهد لوزراء فيها حضورهم
عىل املستويني العريب والدويل ،وانهم
حققوا نجاحات يف قطاعات اقتصادية
وعلمية وديبلوماسية.
مل يصل دياب اىل الرسايا الحكومية من
البوابة الحزبية او البيوتات السنية
السياسية ،وهو ال ينفك عن تقديم نفسه
ببطاقة الشخصية املستقلة .سبق له ان
"تذ ّوق" طعم السلطة يف وزارة الرتبية يف
الحكومة االخرية للرئيس نجيب ميقايت
عام  2011ودخالها عىل صداقة وخرجا

وصول رئيس الحكومة اىل الرسايا يف اليوم االول.

منها عىل خالف بعدما انقطعت قنوات
العالقة بينهام .بعد ان خرج دياب من
الوزارة وضع نصب عينيه الرسايا .حاول
الحلول فيها قبيل تسمية الرئيس متام
سالم يف حكومته االخرية عام  ،2014اىل ان
حقق حلمه واصبح رئيسا للحكومة بعد
استقالة الحريري ،مستفيدا من جملة من
املعطيات عىل االرض بعد موجات الحراك
والتظاهرات يف بريوت واملناطق ،واملطالبة
باالتيان برئيس للوزراء من خارج النادي
السيايس وان مل يحصل عىل قبول جمعيات
الحراك وغالبية املتظاهرين.

اول حكومة بعد عام
 2008ال يتعدى فيها
التأليف  33يوما
حكومة دياب تشبه
حكومتي صائب سالم
عام  1970وسليم الحص
عام 1976

وزير البيئة والتنمية االدارية دميانوس
قطار هو العضو الوحيد يف الحكومة الذي
سبق له ان دخل عامل الوزارة شأن رئيسها،
بينام الوزراء الـ 18االخرون كانوا من
االسامء املغمورة وان كان بعضهم يعملون
كمستشارين يف وزارات مل تخرج من ايدي
احزاب معروفة طوال العقد االخري.
يبقى ان مثة نقطة ارص عليها دياب قبيل
التأليف ،وهي تشديده عىل توزير كتيبة
نسائية من ست سيدات ،وهذا ما حققه،
من بينهن نائبة رئيس الحكومة ووزيرة
الدفاع زينة عكر .اللبنانية والعربية االوىل
التي تتسلم هذه الحقيبة املرقطة ،علام
ان وزيرات اوروبيات تسلمن مثل هذه
املنصب .مل يسبق للبنانية ان تسلمت
حقيبة يف هذا الوزن سوى الوزيرة
ريا الحسن التي تولت حقيبتي املال
والداخلية والبلديات.
عكر اللبنانية االوىل التي تحصل عىل
لقب منصب "دولة الرئيس" كنائبة
لرئيس الحكومة الذي يعود اىل الطائفة
االرثوذكسية ،اضافة اىل كون وزارة الدفاع
حقيبة سيادية .وهي ستكون عىل تواصل
مبارش ويومي مع قيادة الجيش يف الريزة
التي يعود اليها تسيري عمل املؤسسة
العسكرية والويتها وقطاعاتها التي تضم
نحو  80الف ضابط وعسكري يشكل
وزير الدفاع صوتهم يف الحكومة ،فضال
عن االرشاف عىل هذه الحقيبة الحساسة
يف هيكلية الدولة نظرا اىل ما تتحمله
من مسؤولية يف الدفاع عن البلد وحامية
حدوده.
وحلت الوزيرة منال عبد الصمد يف حقيبة
االعالم ،علام انها اول سيدة درزية تحصل
عىل لقب صاحبة املعايل يف الطائفة.
كذلك شدت االنظار وزيرة العدل الدكتورة
ماري كلود نجم (االستاذة يف الجامعة
اليسوعية) التي تتسلمها سيدة للمرة
االوىل يف لبنان .جاءت من بيت عريق
يف القضاء والقانون .جدها املدعي العام
التمييزي الراحل نبيه البستاين ،وخالها
الوزير السابق املحامي ناجي البستاين،
فيام جاءت زميالتها من بيوتات غري
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الوزيرات الست.

سياسية .سبق لنجم ان شاركت يف
حوارات يف ساحة الشهداء عند بداية
الحراك .ينتظر وزيرة العدل جبل من
امللفات يف قصور العدل واملحاكم من جراء
تراكم قضايا املواطنني التي مل يبت اكرثها
منذ اعوام عدة .سيكون اداء نجم تحت
مجهر جمعيات حقوق االنسان واملنظامت
الدولية الناشطة يف هذا الحقل ،ملعرفة
تعاطيها مع ملفات املوقوفني ،والرسعة يف
اصدار االحكام تحت سقف احرتام رشعة
حقوق االنسان.
مثة حقائب تتسلمها سيدات للمرة االوىل
كانت من نصيب غادة رشيم (استاذة
يف االدب الفرنيس يف الجامعة اللبنانية)
يف وزارة املهجرين ،علام انها اعلنت عن
سعيها ليك تكون آخر وزير يتوىل هذه
الوزارة التي مل تحسم الحكومات املتعاقبة
ملفاتها منذ اوائل التسعينات اىل اليوم.
كذلك حلت مليا ميني التي جاءت من
عامل الهندسة املعامرية يف وزارة العمل،
وفرتينيه اوهانيان يف وزارة الشباب
والرياضة.
تسلم وزارة الداخلية والبلديات العميد
املتقاعد محمد فهمي ،وهو الضابط الثاين
يف الجيش يف ما بعد اتفاق الطائف الذي

منال عبد الصمد
اول درزية تحصل على
لقب صاحبة املعالي
محمد فهمي ثاني ضابط
في الجيش يتسلم الداخلية
بعد سامي الخطيب

يتوىل هذه الحقيبة بعد الوزير الراحل
واملخرضم يف عامل العسكر واالستخبارات
اللواء سامي الخطيب .سبق ان تسلم هذه
الحقيبة العميد املتقاعد يف االمن العام
حسن السبع ،وتوالها ايضا الوزير مروان
رشبل العميد املتقاعد يف االمن الداخيل.
علام ان وزارة الداخلية كانت غالبا من
نصيب السياسيني.
يبقى اسم وزير الخارجية واملغرتبني
ناصيف حتي من الوجوه املعروفة
لدى الرأي العام اللبناين والعريب جراء
مسرية طويلة له يف جامعة الدول

العربية ختمها سفريا لها يف فرنسا ثم يف
الفاتيكان .ساعده وجوده يف باريس يف
بناء عالقات ديبلوماسية مع شخصيات
مؤثرة يف بلدانها .بدأ طالبا يعد رسالة
الدكتوراه عن اليونيفيل يف الجنوب يف
احدى الجامعات االمريكية .تعرف عىل
غسان تويني عندما كان سفري لبنان
يف االمم املتحدة وتدرج يف مقر البعثة
اللبنانية .عندما علم به وزير الخارجية
الراحل فؤاد بطرس بناء عىل توصية
من تويني ،تم تعيينه من حصة لبنان
يف عداد موظفي الجامعة العربية
وتدرج يف صفوفها ابان والية امني عام
عي مستشارا
الجامعة الشاذيل القليبيّ .
لالمني العام عصمت عبد املجيد ،ونال
العناية نفسها من االمني العام للجامعة
عمرو موىس .متكن يف اثناء وجوده يف
القاهرة ايضا من التدريس يف الجامعة
االمريكية ،ونسج عالقات الفتة مع نخبة
من الديبلوماسيني املرصيني وصحافيني
يف جريدة "االهرام" ومؤسسات اعالمية
اخرى .مل يتوقف عن الكتابة والتعليم
بعدما انهى مشواره يف الجامعة العربية
واحالته اىل التقاعد ،ليبدأ بعدها رحلة
جديدة يف جامعة الكسليك التي انتقل
منها اىل مقر الخارجية يف قرص بسرتس
حيث سيواجه يف هذا املكان اكرث من
امتحان جراء التحديات اليومية التي
تواجه لبنان ،بدءا من تحصني حدوده
من جهة االرايض الفلسطينية املحتلة ،اىل
الرتكيز عىل حامية ثروته يف البحر ومنع
العدو االرسائييل من االستيالء عليها.
اذا كتب لحكومة دياب طول العمر،
ستستمر اىل نهاية عهد الرئيس ميشال
عون وسترشف عىل االنتخابات النيابية
املقبلة ،كام ان املجلس الجديد هو الذي
سينتخب الرئيس املقبل للجمهورية .ليس
بني اعضاء الحكومة الجديدة مرشحون
لالنتخابات النيابية لتعيد طبعة حكومة
الرئيس نجيب ميقايت عام .2005
يبقى هذا االستحقاق محل متابعة سائر
املواطنني ،مع مطالبة الحراك باجراء
انتخابات مبكرة.
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تصريف األعمال لدى اعتبار الحكومة مستقيلة

بالوزير جوزف سكاف الغى خاللها االجازة
للحكومة ابرام االتفاق املعقود مع ارسائيل
يف تاريخ  17ايار  ،1983وقىض باعتبار اتفاق
القاهرة املوقع يف تاريخ  3ترشين الثاين 1969
الغيا كأنه مل يكن وساقطا.
• يف  18ايار  2005متثلت حكومة الرئيس نجيب
ميقايت يف جلسة ملجلس النواب ،وهي يف فرتة
ترصيف االعامل .يف تلك الجلسة اقر املجلس
ثالثة قوانني قضت مبنح العفو العام والعفو عن
احداث الضنية ومجدل عنجر وبتأجيل النظر يف
املراجعات امام املجلس الدستوري.

ط ّبارة :األوضاع إستدعت إنعقادا دائمًا
نصت املادة  64من الدستور اللبناين املعدل وفق اتفاق الطائف ،يف فقرتها الثانية،
عىل ان "ال متارس الحكومة صالحياتها قبل نيلها الثقة وال بعد استقالتها او اعتبارها
مستقيلة اال باملعنى الضيق لترصيف االعامل"
يفرتض التمييز بني زمنني من ترصيف االعامل.
االول قبل اتفاق الدوحة عام  2008والثاين بعد
االتفاق .اذ يف مرحلة ما قبل الدوحة ،وتحديدا
حتى العام  ،2005مل تستمر الحكومات يف
ترصيف االعامل اكرث من خمسة عرش يوما يف
اقىص الحدود واسوأ االحوال ،بسبب الوجود
السوري الذي كان يرعى التوازنات السياسية،
ويشكل كاسحة الغام تزيل كل العقبات والعقد.
اما يف مرحلة ما بعد الدوحة ،فإن مرحلة
ترصيف االعامل وانتظار تأليف الحكومات
اصبحت تطول اكرث.
يتبني ان املدة املستحوذة بني التكليف وصدور
مراسيم الحكومة الجديدة استغرقت:
•  44يوما يف حكومة الرئيس فؤاد السنيورة
(.)2008
•  135يوما يف حكومة الرئيس سعد الحريري
(.)2009
•  139يوما يف حكومة الرئيس نجيب ميقايت
(.)2011
•  10اشهر و 9ايام يف حكومة الرئيس متام
سالم (.)2014
•  45يوما يف حكومة الرئيس سعد الحريري
(.)2016
•  252يوما يف حكومة الرئيس سعد الحريري
(.)2019
وكون السلطة التنفيذية مسؤولة مبارشة عن القيام
بواجب االهتامم بشؤون الدولة اللبنانية وشجون
الشعب ،فان الدستور اللبناين الزمها نصا رصيحا
باالستمرارية يف اداء مهامتها وعدم االنقطاع ،عىل
ان تبقى الحكومة قامئة اىل حني صدور مراسيم
تأليف حكومة جديدة .هذا املوضوع رشحه
بالتفصيل الوزير السابق الدكتور بهيج طبارة
لـ"االمن العام" ،محددا مفهوم ترصيف االعامل
وما ينطبق عليه من مهامت ومسؤوليات.

■ كيف تحددون مفهوم ترصيف االعامل عندما
تستقيل الحكومة؟
□ درج رؤساء الحكومات املستقيلة يف الفرتة
االخرية عىل اصدار تعميم ،بالنص ذاته ،لتذكري
الوزراء بنص املادة  64من الدستور ،مييز بني
االعامل االدارية العادية التي تدخل يف نطاق
ترصيف االعامل باملعنى الضيق وبني االعامل
االدارية الترصفية التي يحظر اجراؤها ،باستثناء ما
يتعلق منها بتدابري الرضورة التي تفرضها ظروف
استثنائية او التي يجب اجراؤها يف مهل محددة
يف القانون .من شأن هذه التعاميم ان تجنب
الوزراء يف الحكومة املستقيلة الوقوع يف اخطاء
تعرض قراراتهم لإلبطال ،وقد تعرضهم شخصيا
للمساءلة .موضوع ترصيف االعامل يرتدي اهمية
خاصة يف لبنان بالنظر اىل ما اصبح يستغرقه
تشكيل الحكومات من وقت طويل .قبل اتفاق
الدوحة عام  ،2008كان تأليف الحكومة من
الرئيس املكلف يستغرق اياما معدودة ،لكنه
اصبح بعد التاريخ املذكور يستغرق اشهرا .يف اثناء
والية الرئيس ميشال سليامن استغرق تشكيل
الحكومات االربع املتعاقبة ،مبا يف ذلك فرتة اعداد
البيان الوزاري ونيل الحكومة ثقة املجلس النيايب،
اكرث من ثلث مدة الوالية ،ويف عهد الرئيس ميشال
عون استغرق تشكيل الحكومات حتى االن سنة
كاملة ،اي اكرث من ثلث املدة التي انقضت من
الوالية.
■ ماذا يقصد املشرتع بعبارة ترصيف االعامل؟
□ وردت عبارة ترصيف االعامل للمرة االوىل
يف الدستور اللبناين بعد الطائف ،ونصت املادة
 64يف فقرتها الثانية عىل ان "ال متارس الحكومة
صالحياتها قبل نيلها الثقة وال بعد استقالتها او
اعتبارها مستقيلة اال باملعنى الضيق لترصيف
االعامل" .ذلك ان الحكومة يف االنظمة الربملانية

تستمد رشعيتها من الثقة التي مينحها مجلس
النواب .يف حال نزع الثقة او يف حال استقالة
الحكومة تبعا الستقالة رئيسها ،فانها تفقد
رشعيتها وتصبح خارج رقابة مجلس النواب .هنا
استشهد مبا كتبه القانوين الفرنيس مارسيل فالني
باسلوب ساخرOn ne tue pas les morts; :
on ne renverse pas les gouvernements
 ، démissionnairesاي مبا معناه "ال احد يقتل
االموات ،ال احد يطيح حكومات مستقيلة".
■ هل تصح مقارنة الحكومة املستقيلة مبن هو
فاقد القدرة عىل التحرك؟
□ الجواب هو النفي قطعا .ذلك ان قدر الحكومة
املستقيلة وواجبها ،ان تبقى ترصف االعامل اىل ان
يتم تشكيل حكومة جديدة عمال مببدأ استمرارية
سري املرافق العامة ،وان بالحد االدىن ،للحؤول دون
حصول فراغ يف مؤسسات الدولة .ففي االزمات
الكبرية التي مير فيها البلد ،يصبح واجبها ان
متارس صالحيات الحكومة العادية للتصدي لهذه
االزمات ومواجهتها.
■ اال ترى ان عبارة ترصيف االعامل مطاطة،
بدليل عدم وجود تعريف موحد لها؟
□ مل يتوصل القانونيون بعد اىل االتفاق عىل
تعريف موحد لعبارة ترصيف االعامل .اال ان
املامرسة ،سواء يف لبنان او يف الخارج ،اثبتت
انها عبارة مطاطة ،تضيق وتتسع وفق الظروف
التي مير فيها البلد .لذلك ميكن القول انه كلام
طالت مدة االزمة الوزارية نتيجة تعرث تشكيل
الحكومة الجديدة ،زادت احتامالت حصول اوضاع
امنية او استحقاق مواعيد دستورية او مالية او
حصول كوارث طبيعية تستدعي معالجة رسيعة.
فتضطر الحكومة املستقيلة اىل االنعقاد ومامرسة
صالحيات الحكومات كاملة لحفظ امن البلد
وسالمة املواطنني.
■ هل من امثلة واضحة عىل ذلك؟
□ االمثلة كثرية يف تاريخ لبنان الحديث:

الوزير السابق الدكتور بهيج طبارة.

تعاميم تصريف االعمال بعد اتفاق الدوحة

• تعميم رقم  10تاريخ ( 2013/4/19حكومة الرئيس نجيب ميقايت).
• تعميم رقم  2018/21تاريخ ( 2018/6 /7حكومة الرئيس سعد الحريري).
• تعميم رقم  2019/38تاريخ ( 2019/12/3حكومة الرئيس سعد الحريري).
يطلب كل تعميم ايداع رئاسة مجلس الوزراء نسخا عن القرارات التي يصدرها الوزراء ،ويعترب
املدير العام مسؤوال مبارشة يف حال عدم التجاوب او االهامل .كام يكلف التفتيش املركزي
وديوان املحاسبة اتخاذ ما يلزم لحسن تنفيذ مضمون التعميم.

• يف العام  ،1969بعدما اعرب رئيس الحكومة
رشيد كرامي يف مجلس النواب عن نيته االستقالة
اثر صدامات دامية بني القوى املسلحة وانصار
الفلسطينيني ،دخل البلد يف ازمة وزارية طويلة
دامت نحو ستة اشهر ،حان خاللها املوعد
الدستوري لتقديم املوازنة اىل مجلس النواب،
وقد انعقد مجلس الوزراء يف الوقت الذي
كانت الحكومة فيه بحكم املستقيلة القرار
املوازنة وارسالها اىل مجلس النواب ضمن املهلة
الدستورية.
• يف العام  ،1973حصل اشتباك بني الجيش
والفلسطينيني وقع فيه  13قتيال من الجيش و19
قتيال من الفدائيني ،عدا الجرحى بالعرشات من
الجانبني ،كام قصف الطريان الحريب مخيامت
فلسطينية يف ضواحي بريوت .حصل ذلك بعد
اسبوع واحد عىل تأليف حكومة الرئيس امني

حافظ ،وقبل ان متثل امام مجلس النواب لطلب
الثقة .بازاء هذه االحداث الخطرية ،عقدت
الحكومة جلسة يف  7ايار  1973تقرر خاللها اعالن
حالة الطوارئ ،وهو قرار ال ميكن اتخاذه اال من
الحكومة مجتمعة.
• ايضا يف العام  ،1979حيث كانت حكومة
الرئيس سليم الحص تقوم بترصيف االعامل،
عقدت جلسة يف  23حزيران قررت خاللها،
عمال باملادة  58من الدستور قبل تعديلها ،وضع
اربعة مشاريع قوانني قيد التنفيذ ،منها قانون
رفع سن تقاعد القضاة من  64اىل  68سنة تالفيا
لخروج بعض كبار القضاة من السلك يف اول
متوز من تلك السنة.
• اكرث من ذلك ،يف  21ايار  1987كانت حكومة
الرئيس رشيد كرامي بحكم املستقيلة ،عقد
مجلس النواب جلسة متثلت فيها الحكومة

■ هل يحصل هذا االمر يف دول اخرى؟
□ ما يصح يف لبنان يصح ايضا يف بعض الدول
االوروبية ،كام يحصل يف بلجيكا تحديدا ،حيث
متتد االزمات الوزارية احيانا سنة كاملة تتخذ
حكومة ترصيف االعامل خاللها قرارات مهمة
تخرج كليا من مفهوم ترصيف االعامل يف امور
طارئة ومستعجلة.
■ قياسا بالواقع اللبناين الراهن ،ما هو املطلوب
من اي حكومة ترصيف اعامل؟
□ منذ استقالة الحكومة السابقة عاش لبنان فرتة
جديدة من ترصيف االعامل ،من دون ان يستطيع
احد التكهن باملدة الالزمة لتشكيل حكومة
جديدة ،قبل ان تبرص حكومة الرئيس حسان
دياب اخريا النور ( 21كانون الثاين  .)2020هذا
يف الوقت الذي مير فيه لبنان بأزمة مالية خطرية
انعكست ضائقة اجتامعية ال مثيل لها ،ميكن ان
تنقلب يف اي حني اىل ازمة امنية قد تتخذ منحى
طائفيا او مذهبيا .لذا اجمع اهل الخربة عىل انه
ال بد من ان تبادر السلطة اىل اتخاذ تدابري فورية
يف الداخل ،وان تجري اتصاالت يف الخارج مع
املؤسسات العاملية املالية ومع الدول الصديقة،
تجنبا لالنهيار الكامل .هذه االوضاع مل تكن تربر
عقد جلسة لحكومة ترصيف االعامل فقط ،بل
كانت تستدعي ان يكون مجلس الوزراء يف حالة
انعقاد دائم ملتابعة املستجدات ومناقشتها واتخاذ
ما يلزم من تدابري رسيعة ملعالجتها .االزمة الكبرية
التي كان مير فيها لبنان كانت تجيز للحكومة
املستقيلة ،بل تقتيض منها اتخاذ ما يلزم من تدابري
النقاذ البلد من خطر االنهيار ،من دون ان يشكل
ذلك تجاوزا لترصيف االعامل ،ولو باملعنى الضيق.
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تحقيق
رضوان عقيل

يحملون أفكارًا وال يخرجون من عباءة رؤساء كتلهم

لوبي رجال األعمال في البرملان إصطدم بالسياسة
دخلت اىل الربملان مجموعة من رجال االعامل ،وحملت اجنداتهم عدداً من
املشاريع واالقرتاحات لكنها تحطمت عند الجدران السياسية .مل يقدر اصحابها عىل
تسويقها وترجمتها يف قوانني ،نتيجة الخالفات وانعدام مناخات الثقة بني الكتل
النيابية التي تغلب مصالحها عىل اقتصاد البلد

تطارد النواب رجال االعامل الذين اقرتب
عددهم من العرشين ،من بينهم تسعة
صناعيني ،موجات الخالفات واالنقسامات
يف مجلس الوزراء وانتقالها اىل رحاب
اللجان النيابية يف الكثري من املحطات .ال

يخرج اكرثهم عن توجيهات رؤساء كتلهم،
حيث يصوتون ويس ّوقون الرضاء زعيمهم
واملصادقة عىل مشاريع وقوانني حتى
لو كانت تخالف توجهاتهم ،عدا قلة من
هؤالء الذين استمروا يف قول االبيض ابيض

واالسود اسود من دون تبديل يف احكامهم
وخياراتهم.
"االمن العام" تيضء عىل تجربة هذه املجموعة مع
النائبني ميشال ضاهر وفريد البستاين ،والوقوف
عند محطتيهام يف عمل اللجان النيابية ،ومعرفة
ماذا حقق هذا اللويب الذي مل يتبلور بعد يف تقديم
افكاره وجملة من املشاريع التي تصدرت برامجهم
االنتخابية التي تساهم يف تدعيم االقتصاد،
وتحصني مالية الدولة وتوفري فرص العمل ورفع
معدل االنتاج ،وسط جملة من التحديات.

ضاهر :النواب رجال االعمال
لم يحققوا شيئا بعد
■ كنت من رجال االعامل والصناعيني
الذين دخلوا الربملان .ماذا ملست يف هذه
املؤسسة؟
□ نحن مجموعة من النواب الذين
جئنا اىل املجلس ليس من اجل العمل
السيايس ،الننا نعرف سلفا حقيقة الوضع
االقتصادي واملعييش يف البلد .اعتربنا اننا
نشكل قيمة مضافة يف هذه املؤسسة
لنيضء عىل حقيقة االزمة االقتصادية،
والعمل عىل وضع عدد من مشاريع الحل
واالنتاج وتثبيت اللبنانيني يف بلدهم.
كنت اعرف وزمالء يل اننا منر يف وضع
صعب ،وهذا ما قلته منذ اليوم االول
لدخويل اىل الربملان .الدليل هو ما وصلنا
اليه .يشعر رجال االعامل والصناعيون
يف املجلس بعمق هذه املعاناة ورضورة
التصدي لها .لذا اقول بكل اسف وبرصاحة
وشجاعة اننا مل نحقق شيئا بعد .صدمت
من خالل تبيان حقيقة الواقع االقتصادي

ومامرسة السياسة يف البلد .يف دول العامل
يتمثل مقياس نجاح السيايس يف النظرة
اىل الوضع االقتصادي .تكمن مشكلتنا يف
لبنان يف اننا وضعنا االقتصاد يف خدمة
السياسة .نحن نرى يف البلدان املتقدمة
والحريصة عىل مستقبل شعوبها ان
السياسيني فيها يخدمون االقتصاد وليس
العكس ،ويجب النظر اىل االداء السيايس
اذا كان املواطن مرتاحا ومطمئنا عىل
مستقبل ارسته وبلده والحد من ارقام
البطالة .هذا هو املقياس الحقيقي
للسياسات الناجحة.

للموازنة العامة ،ومل تحصل عىل ثقة
نواب القوات اللبنانية نتيجة موقف
سيايس لديها .استندت يف موقفي اىل
نتيجة من االرقام واملعطيات .كنت
واضحا يف التعاطي مع هذه املوازنة.
قلت للجميع اذا استمررنا عىل هذا
املنوال من السياسات املالية لن يبقى
لدينا دوالر امرييك لنستورد به .يف قراءيت
االقتصادية وهي ان بلدا يستورد 20
مليار دوالر سنويا ويصدر بني  3و4
مليارات غري قادر عىل االستمرار وسط
كل هذا العجز.

■ دخلت املجلس واعلنت عن التحضري
ملجموعة من االفكار والسعي اىل تطبيقها.
هل فقدت هذه الحامسة؟
□ كال بالعكس ،ما زال لدي ارصار عىل
التغيري .يف املناسبة ،كنت الوحيد يف
كتلة لبنان القوي الذي مل يعط الثقة

■ مثة مشاريع عملت عىل تحضريها مع
زمالء لك من عامل االعامل .اين اصبحت؟
□ حاولت انشاء لويب بني هؤالء الزمالء
ومن كتل متنوعة للتدقيق يف االتفاقات
االقتصادية مع بلدان عربية واوروبية،
ومل اجد الحامسة املطلوبة عند الزمالء.

توقفت امام اتفاقية التيسري العربية
واكرث الدول العربية تخرج منها ،لذا يجب
التعاطي مع هذه االتفاقية يف االمور التي
نحتاجها .كانت لدي مجموعة من االفكار
واملشاريع عرضتها يف لجنة االقتصاد
النيابية ،منها تقديم اقرتاح قانون لوقف
العمل مبفاعيل  3اتفاقيات منها التيسري
العربية ومع السوق االوروبية املشرتكة
ملدة  5سنوات .عندما وقعنا هذه
االتفاقيات ووافقنا عليها مل نكن نعلم
اننا سنستقبل عىل ارضنا النازحني من
سوريا ،وان الوضع االقتصادي سيصل اىل
هذا املستوى من التدهور .كان طرحي يف
اللجنة يتمثل يف كيفية الخروج من هذه
االزمة.
■ هل ان الخالفات بني االفرقاء يف
الحكومة انسحبت عىل املجلس حتى يف
املشاريع االقتصادية؟
□ نعم انسحبت هذه الخالفات عىل
عمل اللجان .عىل النائب االقتصادي ان
يقنع كتلته اوال باملرشوع الذي يقدمه
قبل عرضه عىل االخرين .عندما اقرتحت
وقف العمل باالتفاقيات التجارية جاءت
اكرث االعرتاضات من نواب كتلة املستقبل،
وحصلوا عىل تعاطف سيايس من زمالء
يف الحزب التقدمي االشرتايك والقوات
اللبنانية .كرث ال يعملون بروحية اقتصادية
صافية.
■ انت عضو يف لجنة االقتصاد .هل كانت
فاعلة منذ بدء هذه الدورة اىل اليوم؟
□ اقول بكل رصاحة ان التنظري هو الذي
كان مسيطرا عىل اكرث اجتامعاتها ،علام
انها تضم مجموعة من الزمالء النشيطني.
عىل الرغم من كل هذه املناخات الصعبة
لن اقف متفرجا وعندما استسلم امام
هذا الواقع اقدم استقالتي .يف آخر
اجتامع للجنة ،ابلغت كل الزمالء ان
املطلوب معرفة كل سياسات مرصف
لبنان ووضع خطة انقاذية ،وال نقبل بأن
نكون شهود زور .اذا مل نحقق شيئا علينا

النائب ميشال ضاهر.

ماليتنا في مصرف
لبنان ال يعرفها سوى الله
ورياض سالمة

ان نعتذر من ناخبينا ونقدم استقاالتنا.
يف املناسبة ،كنت من اول املنادين
بتطبيق الكابيتال كونرتول يف املصارف
وقدمت اقرتاحا يف هذا الخصوص .تلقيت
اعرتاضات عدة حول كيف يقدم رجل
اعامل مثل هذا الطرح .كان ردي انه
يجب ان تبقى الدوالرات يف البلد ويتم
تخصيصها لالنتاج .من غري املنطقي اعطاء
الدوالر لشخص من اجل رشاء سيارة
ويحرم منه مزارع البطاطا .نتواصل مع
جمعية الصناعيني ،وهذا القطاع غري قادر
عىل االستمرار مع ارتفاع سعر الدوالر.
ال نريد االرضاب بل ما نطلبه هو االبقاء
عىل عاملنا يف هذه املصانع .نحن كنواب

جئنا متأخرين اىل الربملان والبلد مفلس
ونستطيع التخفيف من وطأة الصفعة
االقتصادية لكننا ال نستطيع تجنبها.
التحسني االقتصادي واملايل يحتاج اىل ضخ
ما بني  20و 30مليار دوالر لضخها يف البلد
اليوم .طالبت بلجنة تحقيق برملانية مع
الحاكم رياض سالمة ليوضح لنا حقيقة
قوله ان لدى مرصف لبنان ما بني  30و40
مليار دوالر ،والناس يتحدثون عن حصول
مجاعة.
■ جئت من بيئة زراعية يف البقاع .هل
هناك تهويل بحصول مجاعة يف لبنان؟
□ سيتجه اللبنانيون اىل املجاعة اذا مل
يتوافر يف البنك املركزي رقم  30مليار
دوالر .حرض رياض سالمة اىل املجلس
ومل يعطنا جوابا شافيا .مل يكن متحمسا
للحضور اىل لجنة املال .نحن كنواب
ومواطنني ال نعرف حقيقة وضعنا املايل
يف املرصف ،وال يعرفه سوى الله ورياض
سالمة .يف العامل يتحدثون عن توفري فرص
العمل والحد من البطالة ،لكن هذه اللغة
غري موجودة عندنا يف لبنان.
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البستاني :املالية املتعثرة
تمنعنا من تحقيق برامجنا
■ اتيت من القطاع الخاص اىل النيابة .كيف
تقيم تجربتك يف الربملان؟
□ ال بد من القول اننا وصلنا اىل املجلس يف
اوضاع غري مشجعة .كنت قد وضعت مخططا
يف برنامجي االنتخايب ومل استطع تطبيق ما
اعلنت عنه حتى اليوم ،من جراء جملة من
املعوقات .ما اقوم به يف دائريت االنتخابية يف
الشوف اوفره من مايل الخاص وحسابايت ،نظرا
اىل ارتباطي مع ناخبي منطقتي .قمنا بالكثري
من االتصاالت املطلوبة مع الوزارات ومؤسسات
الدولة لتأمني الدعم املايل لقطاعات عدة يف
الدائرة ،ومل نستطع اي يشء وسط صعوبات
ومشكالت عدة تهدد الحياة اليومية للمواطنني.
املشكلة االساسية تكمن يف مالية الدولة املتعرثة
التي منعتنا من تحقيق برامجنا.

■ ماذا اضاف النواب رجال االعامل؟
□ رصاحة مل نوفق كنواب من رجال االعامل يف
تشكيل لويب من هذه املجموعة ،والدولة عاجزة
عن تأمني االرقام املالية املطلوبة .من هنا مل
نقدر عىل تطوير القطاعني الزراعي والصناعي يف
دائريت وبقية املناطق االخرى .يبقى السؤال الذي
يقلقنا من اين سنأيت بالتمويل لتنفيذ املشاريع
التي وضعناها يف برامجنا والتي تحدثنا بها عندما
اطلقنا كل هذه الوعود للناخبني .يبقى التمويل
العقبة االساس يف طريقنا .مل تستطع الوزارات التي
تربطها عالقات مبارشة مع املواطنني تقديم ما
يحتاجونه يف قطاعاتهم .عند وجود حكومة فاعلة،
ميكن وضع رؤية اقتصادية وتطبيقها يف ارسع
وقت للتخفيف من معاناة املواطنني رشط تطبيق
ما يتم االعالن عنه وفق رؤية واضحة املعامل .جاء
النواب الذين اتوا من قطاع االعامل واالنتاج بن َفس
اقتصادي جيد ،وملسنا ان مؤسسات الدولة ال
تعمل بعقلية القطاع الخاص الناجح وفق الخطط
والقامئة عىل القواعد الرياضية والعملية من دون
وصول داء الفساد اىل مفاصلها .عملنا عىل سبيل
املثال عىل خفض اعداد املوظفني يف القطاع العام
ومل نوفق يف تحسني االنتاج والحد من انفاق مالية
الدولة .من املفارقات ان وظيفة واحدة يف اكرث من
مؤسسة يقوم خمسة اشخاص مبهمة ادارتها .مل
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BAANNN

النائب فريد البستاين.

اعباء وجود مليون ونصف
مليون نازح سوري على
اراضينا اثرت علينا سلبا

ننجح كنواب يف هذا املسعى فحسب ،بل عملت
وزارات وادارات عدة يف الدولة عىل اجراء توظيف
عشوايئ يف اكرث من قطاع االمر الذي زاد من االعباء
املالية عىل الدولة وانهكها عىل اكرث من مستوى.
■ تقدم صورة سوداوية عن عملك يف املجلس.
هل استسلمت امام هذا الواقع؟
□ انا ال استسلم .اذا مل تؤلف حكومة ومل تعمل
بالطريقة الشفافة ملواجهة كل هذه الضغوط،
يعني اننا سنذهب اىل املجهول والوقوع يف
املزيد من االزمات.
■ كيف تعاطت كتلتكم مع طروحاتكم؟
□ ال بد من االشارة اىل ان الكتل النيابية
مل متنعنا من العمل وطرح االفكار .اشارك

يف اجتامعات لجنة املال واملوازنة واكرث
من لجنة اخرى .انا عضو يف لجنة الشؤون
الخارجية واملغرتبني ،وهي منفتحة عىل
الجميع وتقوم بدور كبري ،فيام يعمل
افرادها عىل تطوير عالقات لبنان مع الدول
الصديقة .اعرتف بأننا حققنا جملة من
االنجازات يف هذه اللجنة.
■ كيف تواجه ناخبيك عندما يقولون انك مل
تحقق الوعود التي اطلقتها؟
□ صحيح ،لكننا نقول اننا ساهمنا يف انجاز
عدد من القوانني البناءة التي انعكست
ايجابا عىل قطاعات صناعية واقتصادية.
مل نقرص يف هذا املضامر عىل الرغم من
حجم املساحة والقدرات املتوافرة لنا .لكن
ماذا سنفعل عندما تحارصنا الجغرافيا وال
نستطيع تصدير منتجاتنا اىل الخارج وال
الوصول اىل البعد العريب للبنان .ال ننىس
اعباء وجود مليون ونصف مليون نازح
سوري عىل اراضينا وقد اثرت علينا سلبا،
اضافة اىل كابوس البطالة الذي يهدد اكرث
القطاعات .هذه االمور اثرت عىل عملنا يف
الربملان وصوال اىل املؤسسات االخرى.
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تحقيق
غاصب مختار

jornalist.70@gmail.com

في ظ ّل نظام محاصصة وظيفية سياسية وطائفية

كيف يؤدي وزراء اإلختصاص دورهم؟

مع تشكيل حكومة من االختصاصيني املستقلني ،من غري السياسيني او التكنوقراط ،برزت تساؤالت عن كيفية ادارة الوزير
االختصايص او التكنوقراطي وزارته واصالحها ومكافحة الفساد والفاسدين فيها ،يف ظل نظام سيايس واداري يقوم عىل
التوازنات الطائفية والسياسية الدقيقة ،وعىل املحسوبيات والوالءات لغري الدولة ومؤسساتها
بدا واضحا من تشكيل حكومة اختصاصيني يف  21كانون الثاين ،ان هناك
استجابة رشيحة من الشعب اللبناين تريد التغيري يف النهج السيايس
واالداري املتبع ،نتيجة انعدام الثقة باالداء السابق وبالقيمني عليه .لكن
تبني ان مثة عوائق ومحاذير وظروفا يف لبنان متنع الركون اىل حكومة تقنيني
واختصاصيني يقومون فقط بتسيري شؤون وزاراتهم وان عىل نحو سليم.
فاالدارات اللبنانية خاضعة لنظام محاصصة وظيفية ،سياسية وطائفية
ومناطقية ،بحيث بات املوظف الكبري والصغري محميا سياسيا ويف كثري من

االحيان محصنا من املساءلة واملحاسبة .كام ان نظام الحاميات السياسية
والطائفية مينع مساءلة او محاسبة او معاقبة املوظف املحمي مهام بلغت
رتبته .فكيف سينجح وزير تكنوقراط يف مامرسة مهامته عىل نحو سليم؟
هذا السؤال حملته "االمن العام" اىل اسئلة اخرى تتعلق مبفهوم وزير
التكنوقراط ومدى قدرته عىل االنتاج والنجاح ورشوط هذا النجاح ،وقدرته
عىل املحاسبة ومكافحة الفساد ،اىل كل من نائب رئيس الحكومة السابق
غسان حاصباين واىل وزير العمل والزراعة االسبق الدكتور طراد حامدة.

حاصباني :الظروف الحالية
توجب استقاللية اوسع للوزير
■ كيف ترى دور الوزير االختصايص يف حكومة
تختار القوى السياسية وزراءها؟
□ دور الوزير مبني عىل العمل عىل املصلحة
العامة كرجل دولة ،بغض النظر عن الجهة التي
تسميه .لذا ،تسمية وزراء تقنيني من القوى
السياسية كان من املمكن ان ينجح يف الظروف
العادية بحيث يرتك هامشا كبريا من القرار
التقني للوزير عينه ،عىل غرار التجربة التي
قدمتها القوات اللبنانية يف الحكومتني السابقتني.
لكن الظروف الحالية توجب استقاللية اوسع
للوزير ملنحه الصدقية امام الشعب والقوى
السياسية االخرى.

نتذكر ان سلطة هؤالء الوزراء ستكون مستمدة
من دعم الشعب ،ومن اهتامم الرأي العام
املتزايد بالتفاصيل اليومية واملحاسبة .عامل
الثقة بالحكومة العتيدة سيكون هو الفيصل يف
اعطائها القوة الكافية للقيام باعاملها .الثقة تعزز
مبدى استقاللية الوزير عن القوى السياسية،
فيتمكن من محاسبة موظفني معينني من دون
ان يعترب ذلك مالحقة سياسية .لكن فقدان الثقة
سيجعلها عرضة لالتهام باالستنسابية والكيدية
السياسية ،وقد يحصل ذلك اذا مل تكن الحكومة
فعال مستقلة يف هذه املرحلة .كام سيكون من
الصعب عىل احد منع املحاسبة عن موظفني يف
االدارة العامة .علام ان االجهزة الرقابية والقضاء
سيكونان تحت مجهر الرأي العام .فاملحاسبة
واالداء الشفاف سيكونان يف هذه الحال تحت
ارشاف السلطتني التنفيذية والترشيعية ،اضافة
اىل متابعة الشعب مبارشة.

■ ما مدى قدرة وزير االختصاص عىل اداء
مهامته بحرية وتجرد يف ادارة منخورة بالفساد
وتحظى بتغطية سياسية واسعة؟
□ ال شك يف ان قدرة وزراء اختصاصيني مستقلني
عىل مواجهة موظفني فاسدين محسوبني عىل
قوى سياسية ستكون محدودة ،خصوصا اذا ■ كيف ميكن حكومة اختصاصيني ان تتخذ
تقاعست االجهزة الرقابية عن اداء عملها ،واذا قرارات صعبة او جريئة بال تغطية سياسية؟
مل يقم القضاء بعمله كام يجب .لكن علينا ان □ القرارات التي عىل الحكومة ان تتخذها

ستكون صعبة جدا ،وقد ال تريض كل الناس.
لكنها اذا حصلت عىل ثقتهم ،فقد يكونون عىل
استعداد للتضحية ،مع معرفتهم بأن عملها
سيؤدي اىل نتائج ايجابية يف النهاية .املهم يف هذه
املرحلة هو تحديد ما هو مقصود باالختصاصيني
املستقلني ،ألن االختصاص هو عىل مستويني:
• تقني ،يتعلق باالملام باالمور الفنية املتعلقة
بالقطاع الذي تعنى به وزارة معينة ،او القدرة
عىل اتقانها عىل املستوى االداري يف فرتة وجيزة،
حيث وجب.
• املعرفة االدارية والتنظيمية ،والقدرة عىل
االنجاز من خالل ادارة عمل الخرباء ،والتخطيط
ووضع الرؤية والقيادة.
■ اي حصانة ميكن ان تحمي دور الوزير
االختصايص ما مل يكن مستندا اىل دعم سيايس او
عىل نظام صارم للمراقبة؟
□ استقاللية الوزير ال تعني عدم وجود قناعات
سياسية او عقائدية لديه .لكن عدم ارتباطه بجهة
سياسية معينة ،تجعله اكرث مرونة وصدقية يف
عمله امام اللبنانيني واملجتمع الدويل .عىل هذه

العوامل ان تتوافر يف وزراء حكومة مستقلني،
تحظى بجو سيايس مستقر من خارجها التاحة
الفرصة لها يك تصوب الوضع ،من خالل اجراءات
معقدة وغري شعبية يف بعض االحيان.
■ هل ميكن ان يكون وزير االختصاص قادرا
عىل تنقية وزارته من الفساد والفاسدين حتى
لو كان مستقال؟
□ التخلص من املحسوبيات السياسية يبدأ بأن
يكون الوزير نفسه متحررا من هذه املحسوبيات
ومستقال ،ليتمكن من محاسبة املوظفني بغض
النظر عن انتامءاتهم السياسية ،من دون اثارة
ردود فعل يف السياسة لحاميتهم .اضافة اىل اتباع
مبدأ القيادة باملثل اي اعطاء املثل باالستقاللية،
وتقديم الخدمة اىل جميع املواطنني بغض النظر
عن انتامءاتهم ومن دون تخصيص فئة معينة .من
املمكن لوزير يسميه حزب سيايس القيام بذلك،
لكنه قد ال يحظى بثقة خصومه السياسيني وتتم
عرقلة عمله .هذه الظروف االستثنائية تتطلب
ثقة كربى بالوزراء ،وبالتايل استقاللية ممزوجة
باالختصاص وسرية ذاتية نظيفة مليئة بالنجاحات
العملية عىل املستويني االداري والتنظيمي.

نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباين.

يجب ترك هامش كبير
من القرار التقني للوزير

■ كيف يستطيع اي وزير غري سيايس ان يتصدى
يف الحكومة مللفات سياسية ووطنية كبرية
وخطرية من دون العودة اىل مرجعية ما؟

□ يف الحكومتني السابقتني ،مل يعالج مجلس
الوزراء اي موضوع سيايس ،وكانت دامئا هذه
املواضيع ترتك للنقاش خارج مجلس الوزراء
من اصحاب القرار السيايس ،عىل الرغم من ان
القوى السياسية كانت ممثلة يف مجلس الوزراء
من سياسيني وتكنوقراط .كام انه علينا ان ننظر
اىل الحكومة الجديدة من زاوية املرحلة الحالية
االستثنائية ،وهي مرحلة ازمة مالية واقتصادية.

حمادة :الوزير التكنوقراطي
قد يفتقد الحس االجتماعي
■ ما توصيفك لحكومة تكنوقراط او اختصاصيني،
وكيف ترى دور الوزير فيها يف ظل اوضاع
مضطربة كالتي نعيشها؟
□ اساسا الوزير هو حاكم ميارس السلطة
التنفيذية كونه عضوا يف حكومة ،او مساعدا
كام يف املاملك السابقة ،بحيث يختار هذا امللك
او الحاكم من يقدم له املشورة ويكون ذراعه
اليمنى يف الحكم .يعني ان الوزير هو مامرس
للسلطة او الحكم سواء كان من التكنوقراط او
مثقفا او سياسيا او رجل اعامل او نقابيا او مزارعا
او صناعيا او من اي مستوى اجتامعي آخر .هذا

هو الدور االول للوزير ،واحيانا كانت تعطى له
صالحيات تنفيذية كربى يف كل االنظمة .عندما
تفشل السلطات يف ادارة الحكم او يحصل
خلل واضطراب يف ادارة الدولة ،تظهر عادة
الحاجة اىل استدعاء الخرباء واملثقفني والعلامء
واملهندسني ليتولوا امر الحكومة .هذه الفكرة
بنيت الحقا نظرية حكومة التكنوقراط .مبعنى
ان االقتصاد او االجتامع ال يكفي ان يديره اهل
السياسة او اهل االجتامع ،بل يحتاج اىل مثقفني
ومهنيني ومدربني وخرباء .وما لبث ان انتقل
املفهوم من الحاجة اىل وزير تكنوقراطي اىل

حكومة التقنيني او التكنوقراط ،فاصبحت بديال
من حكومات السياسيني واالحزاب السياسية
عندما تتعرض االحزاب للفشل يف ادارة الحكم.
لكنها مل تكن حكومات تكنوقراط باملعنى
الكامل للكلمة ،بل حكومات سياسية تأخذ
التكنوقراط والخرباء كأنهم مستشارين وتعينهم
يف ادارة اعامل الدولة.
■ ما هي مواصفات حكومة التكنوقراط؟
□ وفق الدراسات التي اجريت هناك ثالثة انواع
من حكومات التكنوقراط:

21

22

عدد  - 77شباط 2020

• ان ال يكون الوزير التكنوقراط قد مارس عمال
عاما سياسيا ،اي ان يكون بعيدا من السياسة.
• ان ال يكون منتسبا اىل حزب سيايس حتى لو مل
يكن له منصب قيادي يف الحزب ،او لديه افكار
مؤيدة بشكل واضح لهذا الطرف او الزعيم ،وقد
شهدنا يف الحكومات االخرية مثل هذا النوع من
الوزراء التكنوقراط.
• ان الوزير التكنوقراط غري منتخب ،اي ان اهل
البالد مل ينتخبوه لكنه يقرر يف امور البالد .هذه
مشكلة اساسية لدى وزير التكنوقراط ،مبعنى
ان الوالية اعطيت له نتيجة الحاجة اليه ،ومل
تعط له نتيجة صندوقة االقرتاع شعبيا .وبالتايل،
هو يتخذ قرارات عن الشعب ،لكن الشعب مل
يعطه الوالية او اعطاه املجلس النيايب املنتخب
من الشعب الثقة .فاحيانا ال يستطيع التكنوقراط
ان يحدد مفاهيم لها عالقة بالعدالة االجتامعية
والسياسات الحكومية ،ألن االمور ال تستقيم يف
هذه املسائل كام تستقيم الحقائق يف الرياضيات.
فرؤساء االحزاب وان كانوا من التكنوقراط
يأخذون يف االعتبار ظروف املجتمع وحاجاته
ومصالحه واملصلحة العامة وحقوق الناس ،بينام
التكنوقراطي البحت يأخذ املسائل بطريقة علمية
وال يهتم كثريا ملا يجري او يصيب املجتمع .الوزير
التكنوقراطي البحت قد يفتقد الحس االجتامعي
والسيايس حتى وان نجح يف توفري املال.
■ كيف ميكن لوزير تكنوقراط ان ينجح يف
معالجة املشكالت السياسية اذا مل يكن ميلك
الخربة ومل يكن مستندا اىل قاعدة حزبية او
سياسية قوية؟
□ مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية وصالحياته
واسعة جدا .فهو يقرر ادارة البالد وسياستها
واتفاقياتها ،والوزير هو عضو يف هذا املجلس
مبعنى انه قائد فيه ،وبالتايل هو يعمل يف السياسة
حتى لو تربأ منها .لكن يف لبنان احزابا سياسية
وتقسيام طائفيا وقوى برملانية ،اال انه وصل اىل
ازمة حقيقية اعرتف فيها اصحاب السلطة بانهم
فشلوا يف ادارة البالد وبأن الفساد مستفحل يف
ادارة الحكم ويف ادارات الدولة ،فلجأوا اىل حكومة
التكنوقراط عىل اساس انها وسيلة انقاذ.
■ اين دور املوظفني يف الوزارات ليساعدوا
الوزير التكنوقراط يف ادارة وزارته؟
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وزير العمل والزراعة االسبق الدكتور طراد حامدة.

اذا كان الوزير فاسدا
تكون الوزارة فاسدة،
واذا كان اصالحيا يمكنه
تحقيق االصالح

□ املدير العام هو الرجل التكنوقراط يف الوزارة.
االهم هي االدارة املتخصصة ،ففي بعض الوزارات
هناك خرباء واختصاصيون مهمون يف االدارة.
■ كيف ميكن وزير التكنوقراط مكافحة الفساد
واملحسوبيات والهدر والرسقة اذا مل يكن هناك
نظام رقايب صارم؟
□ وزير التكنوقراط العالقة له مبكافحة الفساد،
بل باالدارة الصحيحة املنتجة .فاذا كان ينتج
بشكل صحيح ال مشكلة لديه يف حصول فساد
او االنتقاص من حقوق العامل مثال .هو يدير
ماكينة بشكل صحيح لتنتج جيدا ،كمدير رشكة
يحقق ارباحا للرشكة وان عىل حساب العامل
واالخرين .اذا اشتغلت الوزارة بشكل صحيح
قد يخف الفساد ،لكن مزاريب الفساد والهدر
ليست يف ادارة الوزارات ،الن النفقة االدارية هي

اقل النفقات .النفقة االساسية هي يف املحاصصة
والصفقات واالستيالء عىل االمالك العامة،
ويف استغالل السلطة والنفوذ ملخالفة القانون
والحصول عىل مكاسب غري مرشوعة.
■ كيف تجري محاسبة وزير التكنوقراط؟
□ يف بعض الحكومات جرت محاسبة وزراء
تكنوقراط ،وبعضهم دخل السجن حتى ال تتم
محاسبة الحزب او الزعيم الذي اقرتحه او عمل
ملصلحته .كام ان عددا من وزراء التكنوقراط
اقيلوا ألن الحكم مل يتفق معهم .هكذا يتهرب
السياسيون الكبار من املسؤولية .الوزير هو رأس
السلطة يف وزارته .لكن املثل يقول ان "السمكة
تفسد من رأسها ال من ذيلها" .وفق تجربتي ،اذا
كان الوزير فاسدا تكون الوزارة فاسدة .واذا كان
اصالحيا ميكنه تحقيق االصالح .واذا وجد عقبات
يف الحكومة او يف مجلس النواب يف امكانه جبه
هذه العقبات اذا كان غري مهتم باملنصب .يف
هذا الزمن ،الفاسد ضعيف ويخاف وال يستطيع
الدفاع عن نفسه ،وصوت الوزير مخيف اذا
رفعه ويجعل االحزاب والقوى السياسية ترتجف
يف حال مارست ضغوطا عليه .االمر يف النهاية
يعود اىل الوزير .املهم ان يختار رئيس الحكومة
وزراء وفق نقاط القوة لديهم ال وفق نقاط
ضعفهم ،او يقوم باختيار وزراء مطواعني.
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تحقيق
داود رمال

aborami20@hotmail.com

لبنان بين تطبيق مكافحة الفساد وإصدار قوانين جديدة

من السلطة املوجودة .لكن السؤال الكبري الذي
يطرح يف القانون الدستوري يف العامل كله ،هل
السلطة السياسية هي التي يجب ان تدير البالد،
ام يقتيض ان تكون هناك ادارة مستقلة اىل حد
ما وتأيت السلطة السياسية ملراقبة حسن عمل
هذه االدارة ملصلحة املواطنني؟ املطلوب من
االدارة ان تضع خطة عمل ،واي وزير يتسلم
حقيبة ما عليه ان يتأكد اذا كانت الخطة تسري
كام يجب ام ال؟ اذا كان هناك تلكؤ معني يؤرش
الوزير عليه ويقيل املوظف الفاسد .لكن الوزير
ال يتدخل يف االدارة ،النه مبجرد ان تكون لديه
السلطة واالدارة ،فتح باب الفساد.

منصوري :قانون العقوبات مدخل املحاربة

يعترب لبنان اول دولة عربية صاغت دستورا واعدت القوانني والترشيعات الالزمة لحكم البالد وادارتها .لكن بدل ان تعمد
السلطات املتعاقبة اىل تطبيق القوانني ،اهملتها اىل ان وصلنا اىل مرحلة تتطلب مقاربة جديدة لكيفية معالجة االزمات ،مع
بروز الحديث عن الحاجة اىل قوانني جديدة
السؤال املطرح اليوم ،هل لبنان يف حاجة اىل
قوانني جديدة ملكافحة الفساد ام املطلوب تفعيل
القوانني املوجودة وتطبيقها ،ومنها املعاهدات
الدولية التي انضم اليها؟ هذا امللف بكل تشعباته
ي ّ
رشحه الخبري القانوين الدكتور وسيم منصوري،
مقدما عرضا تفصيليا عن الواقع القانوين ملكافحة
الفساد واملطلوب من خطوات للتطوير.
■ كرث الحديث يف االونة االخرية عن وجوب اقرار
قوانني ملكافحة الفساد ،السيام عىل الصعيد املايل.
اال يوجد يف لبنان قوانني كهذه؟
□ ال بد من التمييز بني امرين :وجود قوانني
ملكافحة الفساد من جهة ،ووجود نقص يف هذه
القوانني من جهة ثانية .يف حال وجدت النية
الكاملة ملالحقة الفاسدين يف لبنان ،فان املنظومة
القانونية الحالية كافية لبدء املالحقات بشكل
جدي .عادة يتم تطبيق القوانني املوجودة ،واذا
تبني وجود نقص يتم تغطيته بقوانني .لكن اذا
وجدت قوانني غري مطبقة ،ما جدوى الذهاب
اىل اصدار قوانني جديدة ستواجه صعوبة
يف تطبيقها ،ألن مضمون القوانني الجديدة
املطروحة يبدو كأننا نؤجل املشكلة من دون
ارادة فعلية لحل االزمة.
■ ما هي هذه القوانني التي مل تطبق وهل تفي
بالغرض؟
□ قانون العقوبات اللبناين يتحدث بشكل واضح
ويع ّرف املوظف بتعبري واسع (املادة  .)350هذا
يعني ان كل من يعمل يف الشأن العام سواء
بأجر او من دون اجر ميكن ان يعترب موظفا،
وبالتايل لسنا يف حاجة اىل قانون جديد يوسع
املفهوم كونه موجودا اصال .علام ان االختالس،
اساءة االمانة ،استعامل النفوذ واختالس االموال
العمومية ،جنايات وجنح منصوص عليها يف
قانون العقوبات القائم حاليا ،وميكن مالحقة

اي شخص يرتكبها .اذا اخذنا يف االعتبار ان
االستيالء عىل املال العام هو جرمية مستمرة
ألن من استوىل عىل هذا املال ملزم رده ،فان
مسألة مرور الزمن ميكن للقضاء ان يتجاوزها
وفق مبدأ استمرار الجرمية .هناك قانون االثراء
غري املرشوع الصادر عام  1999لكنه مل يطبق
يف لبنان ،والسبب الرئييس لعدم تطبيقه هو ان
من يرغب يف رفع دعوى ضد شخص ملزم دفع
كفالة عالية جدا ،واذا ردت الدعوى تفرض عليه
غرامة ضخمة اضافة اىل السجن ثالثة اشهر عىل
االقل .هذه القيود متنع اي شخص من االقدام
عىل رفع دعوى اثراء غري مرشوع .لكن اذا عدنا
اىل نص القانون ،نجد انه ميكن للنائب العام ان
يحرك دعوى الحق العام من تلقاء نفسه (املادة
 10الفقرة  2من قانون االثراء غري املرشوع)،
وبالتايل ميكن تطبيق هذا القانون الذي مل
يطبق .االمر االخر املتوافر ،هو ان لبنان عضو
يف معاهدة االمم املتحدة ملكافحة الفساد ،وهي
تنص عىل اسرتداد االموال املنهوبة وايجاد محاكم
خاصة للفساد ،وألن املعاهدة تفوق القوانني
فهي تسمح لنا مبالحقة اموالنا اينام وجدت ،يف
لبنان ويف الخارج .النقطة االخرية متمثلة برفع
الرسية املرصفية ،اذ ينص قانون تبييض االموال
( )44/2015من ضمن ما ينص عليه ،ان الفساد
من الجرائم التي يجوز رفع الرسية املرصفية
بسببها .تضم هذه املنظومة :قانون العقوبات،
وقانون االثراء غري املرشوع ،ومعاهدة مكافحة
الفساد لالمم املتحدة ،وقانون مكافحة تبييض
االموال ،فيام يبقى السؤال املطروح حولها اليوم
هو هل طبقت بالكامل؟ ارى انه ال بد من
املبارشة يف تطبيق املوجود ،علام ان هناك نية
لدى مجموعة كبرية من القضاة لتطبيق هذه
القوانني يف مفهومها الواسع ،فيام الجو الحايل
يعطي القدرة للقضاء يك يالحق هذا النوع من
الجرائم املوصوفة.

■ ما هي الترشيعات والقوانني الجديدة التي
يحتاجها لبنان؟
□ اذا اطلعنا عىل القوانني الجديدة املطروحة،
يتم ربط محاكم مكافحة الفساد وتحريك دعوى
الحق العام بشكل او بآخر بالسلطة السياسية.
لذا ال بد من تحرير السلطة السياسية من هذا
االمر من جهة ،وتحرير القضاء من السلطة
السياسية من جهة ثانية .هنا ال بد من التوضيح
بشكل حاسم ان االتهامات والقول ان الكل فاسد
يرض وال ينفع ،ألن شمل الصالح مع الفاسد
يجعل هذا الصالح يقف مع الفاسد ضد من
يتهم الجميع ،ما يعني ان اطالق التهم مبا يخص
الفساد ينبغي ان تكون دقيقة لسببني:
• ان تعميم الفساد يدمر مفهوم الدولة ،وهذا
خطري جدا ،الننا نريد ان نحاكم من خالل النظام
املوجود حاليا ،وهناك من لديهم ارادة فعلية
ملكافحة الفساد وبخاصة القضاء.
• مثة اداريون صالحون يف مؤسسات الدولة،
وينبغي علينا االنطالق منهم للمساعدة عىل
مكافحة الفساد .رمي التهم كيفام اتفق يفقد
قوة الدفع والقدرة عىل محاربة الفساد ،واي
ملف غري مكتمل يصب يف صالح املشتبه به
ألن الشك يفرس لصالح املتهم .تكوين امللف
القضايئ مختلف عن تكوين امللف االعالمي،
واالعالم يستطيع ان يعاون القضاء بشكل
كبري ،عندما يكون لديه ملف كامل متكامل
ويذهب مع القضاء اىل النهاية ،يف حني اطالق
االتهام العام مرض.
■ هذا يدفعنا اىل السؤال عن السبيل اىل استعادة
االموال املنهوبة او املرسوقة؟
□ يف القوانني املوجودة حاليا نجد ان قانون
العقوبات ينص عىل املصادرة ،اي مبجرد اتهام
شخص ما برسقة اموال معينة ميكن مصادرة
االموال املنهوبة ،واتفاق االمم املتحدة يتطرق

الخبري القانوين الدكتور وسيم منصوري.

اىل استعادة هذه االموال .املطلوب ان نصل
اىل هذه املرحلة ليك نستطيع حكام استعادة
االموال من املرتكب ،سواء املنظورة او التي
سيعرتف بها ،وسواء كانت يف لبنان او يف الخارج،
وذلك مبجرد صدور قرار قضايئ باتهام شخص
او شخصيات معينة ومالحقتهم وفق القوانني
املوجودة .لكن ال بد من بدء ورشة فعلية واطالق
يد القضاء بالكامل ملالحقة اي مرتكب وايا يكن
موقعه .ادعو اىل تطبيق املادة ( )353من قانون
العقوبات ،التي تنص عىل االيت" :يعفى الرايش
او املتدخل من عقوبات الرشوة اذا باح باالمر
للسلطات ذات الصالحية واعرتف به قبل احالة
القضية عىل املحكمة" .ليذهب كل من دفع
ويسم املرتيش .يجب رفع الغطاء
رشوة اىل القضاء ِّ
عن املرتشني ،واال ال نستطيع مالحقتهم ومكافحة
الفساد ،خصوصا اذا كان املواطن الضحية مل
يدافع عن حقوقه امام القضاء.
■ ماذا عن رفع الرسية املرصفية عن كل من
يعمل يف الشأن العام؟
□ هذا امر جيد ومطلوب .لكن املستهدفني من
وراء كشف الرسية املرصفية سيجدون ادوات من
شأنها ان تحجب امكان معرفة ما لديهم من اموال،
وعرب استخدام اسامء مستعارة .ومبا ان كشف
الرسية امر رضوري ،ال بد من توسيع املفهوم

املنظومة القانونية
الحالية كافية لبدء
املالحقات في ملفات
الفساد
من خالل فتح ملفات يف االدارة واعتامد التدقيق
السيام يف الرشكات التي تتقدم اىل املناقصات،
ليك يتم تحديد الفاسدين وكشفهم .يقولون ان
هناك رسقة يف القانون ،هذا غري صحيح ،لكن مثة
احتيال عىل القانون واستثامر وظيفي ،وهو جرم
جزايئ .لذا يجب ان يتزامن رفع الرسية املرصفية
مع تدقيق اداري ومحاسبي ،ما يفتح بابا واسعا
عىل مفهوم الدميوقراطية اليوم ،الن الدميوقراطية
يف العامل تغريت اي مل تعد مجرد انتخاب برملان
ومن ثم تأليف حكومة .الحكومة والربملان اصبحا
شخصا واحدا سواء يف لبنان او يف الخارج .لقد
تنبهوا اىل هذا االمر يف الخارج ،ووجدوا ما يسمى
بالسلطات االدارية املستقلة من جهة وعززوا
القضاء من جهة ثانية ،واصبحت املراقبة ال
تتعلق بالسلطة السياسية بل باتت هناك سلطات
متعددة تقوم بعمل الرقابة لحامية املواطنني

■ من اين ميكن بدء عملية اصالح حقيقية يف
لبنان؟
□ البدء بعملية االصالح يكون عرب تفعيل
القوانني ،فال يبقى قانون غري مفعل ،ومن خالل
التوقف عن وضع قوانني جديدة اذا مل يتم تطبيق
القوانني السابقة .يجب البحث عن سبب عدم
تطبيق القانون وليس عن تعديل قانون مل يطبق.
ال بد ايضا من وضع خطط طويلة االمد .فنحن
اليوم يف وضع مايل ونقدي واقتصادي دقيق جدا،
لكن ذلك ال يعني انه ميؤوس منه .اؤكد ان ودائع
الناس ال متس ،واالزمة الحالية ميكن ان تشكل
فرصة النطالقة سياسية ومالية واقتصادية جديدة
يف لبنان ،الن ما مل يكن مقبوال يف السابق اصبح
مقبوال اليوم .املواطن الذي ينتقد الفساد ،عليه
ان يسأل نفسه اذا كان يرتكب يوميا فعل فساد
من خالل مخالفة القوانني ،بدءا من قانون السري
اىل التمرد املستمر وغري املربر عىل السلطة؟ االهم
من كل ذلك النظرة اىل قيمة االنسان ،وهل هي
مرتبطة مبا لديه من اموال ام مرتبطة به كشخص؟
ويالالسف ،من لديه املال يتقدم بكل يشء يف
املجتمع عىل من ال ميلكه .ومن االسس التي تقوم
عليها الدميوقراطية حاليا هي اولوية الفرد .لذا ال
بد من ان ينظر اىل الفرد عىل انه كل املجتمع
ويحرتم عىل هذا االساس ،حينها يبادل الدولة
ومؤسساتها االحرتام .مثة وعي اجتامعي جديد
حاليا يف لبنان سيفرض نفسه ،والوقت مناسب
للقيام مبراجعة ذاتية متهيدا لتحويلها اىل مراجعة
اجتامعية .علام ان مكافحة الفساد ال تكون بازاحة
الوزير والجلوس مكانه ليك ارسق مثله ،بل يف ان
يكون الخطأ واضحا والصواب واضحا.
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ناجع
الديبلوماسية الوقائية :دوا ٌء ٌ
لكبح النزاعات الدولية

وسط اشتعال الحروب واندالع الثورات املتنقلة وانعدام الثقة بني الدول كام بني الشعوب والحكام ،ويف ظل مخاطر انزالق
رصاعات تاريخية اىل مواجهات مبارشة صاروخية او حتى عرب اذرع وكيلة ،تبدو الديبلوماسية االستباقية او الوقائية حال مهام.
فام هي خلفية هذا املفهوم تاريخيا وضمن االمم املتحدة؟

طريقتان اليقاف العنف :الديبلوماسية الوقائية والعدالة الجنائية الدولية.

بدأت تباشري الديبلوماسية القدمية يف القرن الثالث.
اذ كان املبعوثون الديبلوماسيون يف حضارات
الرشق االقىص يسافرون ناقلني الرسائل من
حكامهم اىل كبار امللوك .مل يكن هؤالء يتمتعون
بالحصانات واالمتيازات الديبلوماسية التي نشأت
الحقا( ،اتفاقيتا فيينا الديبلوماسية والقنصلية) ،بل
عىل العكس كانت مهامتهم محفوفة باملخاطر
ومن دون اية ضامنات بالحامية .كان هؤالء عرضة
للخطف والسجن وحتى االغتيال .كانوا يخضعون
يف البلد الذي يحملون اليه الرسائل اىل القواعد
التي يخطها الحاكم الذي يقرر مدة بقائهم ومتى
يغادرون ،وحتى حرية حركتهم ،ويف حقهم يف
العودة اىل موطنهم .كان الديبلوماسيون يف ذلك
العرص ،يواجهون فعليا ما ميكن تسميته عوائق ال
ميكن التكهن بها يف القيام باملهامت الديبلوماسية
التي كلفوا بها درءا ملخاطر محتملة.

يف العودة اىل النظام اليوناين القديم وبحسب
كتاب "فهم الديبلوماسية الدولية" ،تم التعرف
عىل  3انواع من املمثلني الديبلوماسيني:
 الرسل :يرسلون يف مهامت محددة وقصريةوذات خصوصية عالية.
 املبرشون :لديهم حصانة معينة لحاميتهمالشخصية.
 الوسطاء :يقودون الوساطات من بلدهم االم.كان لدى الرومان مبعوثون ديبلوماسيون ،وكذلك
حرص الفراعنة املرصيون عىل وجود عالقات مع
البلدان املجاورة عرب املهامت الديبلوماسية.
شكلت الديبلوماسية اليونانية منوذجا متقدما يف
العصور القدمية ،حيث وضعت قواعد الحرتام
الحصانات الديبلوماسية ،االتفاقات واالحالف
التي تنشأ من التفاعل الديبلومايس واملعايري
العالية للنقاش العام .هذا ما اتاح للديبلوماسيني

ان يكونوا اكرث فاعلية يف اعاملهم .بالنسبة اىل
االتفاقات ،كان الديبلوماسيون اليونان يعملون
وفق قواعد صارمة جدا ،وكانت االتفاقات تخضع
ملوافقات مجالس العموم .بلغ حد الشك يف عمل
الديبلوماسيني انه يف العهد اليوناين كانت كل
مهمة مؤلفة من عرشات الديبلوماسيني وقد يبلغ
عدد السفراء عرشة يف البعثة الواحدة .كان هذا
االمر ايضا لصالح التعبري عن معظم اراء الشعب
الذي تعرب عنه البعثة املرسلة من الدولة اىل دولة
اخرى ،لكن غالبا ما كان ينعكس االمر عىل فاعلية
عمل البعثة بسبب االختالفات يف الرأي بني اعضاء
البعثة .كان اعضاء البعثة يقفون امام امللك او
املجلس املرسلني اليه ويلقون خطبهم متاما كام
يحصل حاليا يف االجتامعات الدولية الكربى.
لعبت االديان دورا يف حل النزاعات يف العرص
القديم .فاليونانيون مثال كانوا يعتمدون عىل

االلهة مثل زوس الذي يكتب لهم ماهية
القرارات واملبادئ ،وبالتايل كان من الصعب
جدا نقض املعاهدات والتحالفات ،خصوصا
انها قامت بالهام من االلهة .من القواعد املدنية
التي وضعها اليونانيون اتفاقات عادلة للسجناء،
عدم استخدام االسلحة املسمومة ،احرتام
الهدنات ،منع الحروب يف اثناء االحتفاالت
الدينية او الرياضية ،عدم التعرض للهياكل
الدينية والسفارات .كذلك طور اليونانيون
اول شكل للمنظامت الدولية ،حيث اقيمت
مهرجانات عىل غرار االلعاب االوملبية وكانت
نوعا من مد جسور العالقات الدولية ،اذ كانت
تتم النقاشات يف اثناء تلك االحتفاالت حول
اتفاقات التعاون.
لعل الفرس من اوائل من اعتمدوا الديبلوماسية
االستباقية يف تفاعلهم مع املدن  -الدول اليونانية
بني القرنني السادس والرابع قبل امليالد .يف الواقع
كان الفرس  -بحسب الكتاب املذكور -اكرث
نجاحا يف الديبلوماسية من الحروب ضد اليونان.
كانوا يهدفون اىل الحفاظ عىل توازن السلطة
بني مدن الدول اليونانية عرب انشاء اتفاقات
حيادية ليك ال تكون اية مدينة يونانية قوية يف
حال نشوب حرب بينهم وبني اليونانيني.
كان للرومان احرتام خاص للمعاهدات الدولية
التي كانت تستخدم لنرش السالم وبناء التحالفات
وتقليص االنقسامات .قبل عام  264تم عقد اكرث

املساعي الحميدة نوع من الديبلوماسية الوقائية.

من  150معاهدة ،وهذا ما ق ّوى روما عسكريا.
بالنسبة اىل الديبلوماسية الصينية ،يقول الكتاب
انه كان هناك تأثري كبري لكتاب "فن الحرب" الذي
كتبه الخبري العسكري الصيني سون تزو عام 500
قبل املسيح ،وارتكز عىل فكرة تقول ان النرص
يجب تأمينه عرب دحر العدو من دون قتال ،وذلك
عرب اتباع طريقة تقييد حركة العدو وتحقيق
النرص عرب الهجوم عليه معنويا وذهنيا من خالل
تضليله والتالعب به من خالل رؤيته لهيكلية
الرصاع .هذا ما اسبغ عىل الديبلوماسية الصينية
طابعا اقل عنفا ،ورافق تاليا تاريخها.
هل ميكن للديبلوماسية ان تعيد صناعة عامل
افضل؟ وما هي االدوات لذلك؟
االفضل ان يكون ذلك عرب النظام والقيم.
بالنسبة اىل الذين يعملون عىل السالم ،ال ميكن
تحقيق ذلك من دون ديبلوماسيني يعملون
بانتظام عىل القضايا العميقة ،مثل الفقر،
الصحة ،الحكم غري الدميوقراطي ،وتضاؤل

قديما كان املبعوثون
الديبلوماسيون بال حصانة

الفرص امام التطور االنساين .بالنسبة اىل
البعض ،االمر مستحيل نظرا اىل تشابك الظروف
والتناقضات املوجودة ،ومن الصعب اقامة
التوافق بني هاتني الوجهتني ،ولعل االفضل وضع
اولويات قريبة وبعيدة االمد ،لكن طبيعة هذه
االولويات تبقى عرضة للنقاش.
نتوقف عند طريقتني متكن الديبلوماسيني من
ايقاف العنف محليا ودوليا :الديبلوماسية الوقائية
ومحكمة العدل الدولية.
* تستبق الديبلوماسية الوقائية نشوب النزاعات
والتهديدات للسالم واالمن عرب القضاء عليهام قبل
وقوعهام عىل املديني القصري واملتوسط.
* العدالة الجنائية الدولية تسهل التغيري السلمي
عرب العمل بعمق اكرب ،وهي تفرض مسؤوليات
جنائية مبارشة عىل االفراد بغض النظر عن القانون
املحيل .وهي تساهم تاليا يف حل النزاعات بعمق
وعىل املدى الطويل.
* الديبلوماسية الوقائية ليست مفهوما حديثا ،بل
كانت يف صلب اهتاممات ماكيافييل الذي طاملا
نصح الديبلوماسيني الجدد بجمع املعلومات ليس
فقط عن االمور التي هي يف طور التفاوض ،او
االمور التي انتهت ،بل تلك التي مل تحصل بعد.
* يف سياق االمم املتحدة :من الناحية السياسية ،ان
االمني العام لالمم املتحدة السابق داغ هامرشولد
كان اول من لجأ اىل الديبلوماسية الوقائية كجزء
من صالحياته ،وذلك بغية العمل بحيادية .يو
ثانت وكورت فالدهايم طورا مفهوم املساعي
الحميدة ،وبنى خافيري برييز دو كويار اهمية عىل
انظمة التحذير املبكر Early warning systems
عرب مكتب البحوث وجمع املعلومات.
Office for Research and the Collection
 of Information ORCIيف حني ضم بطرس
غايل هذا املكتب اىل داخل القسم السيايس،
واصدر مسودة حول اجندة السالم والديبلوماسية
الوقائية وحفظ السالم .ودفع كويف انان باالمور
اىل اجندة من اجل تجنب النزاعات املسلحة ،يف
حني استخدم بان يك مون سلطته ليوجه االنتباه
اىل الرابط بني تغري املناخ وتجنب النزاعات.
اخريا ،شجع انطونيو غوتريس عىل مقاربة
متكاملة تتضمن معالجة جذور القضايا ،عرب
تحسني التنمية املستدامة وخفض بطالة الشباب،
مع بذل جهود اممية قوية لتشجيع قدرات
الوساطات وعمليات اتخاذ القرار.
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هذه املبادرات لالمناء العامني ادت اىل تطور
تدريجي يف مفهوم الديبلوماسية الوقائية ،التي
انتقلت من مفهوم الديبلوماسية التقليدية اىل
املساعي الحميدة (اي التوسط الحيادي) ،اىل
شكل اكرث تعقيدا لاللتزام الديبلومايس الذي
يتعلق بادارة الرصاع واالوضاع التي تليه.
اما التعريف املعتمد حاليا للديبلوماسية الوقائية
يف االمم املتحدة فهو :عمل ديبلومايس يتم اتخاذه
يف مرحلة مبكرة من اجل تجنب الخالفات بني
افرقاء ،ومنع تطور هذه الخالفات اىل رصاعات
بغية الحد من انتشار تلك املوجودة حاليا.
هذا التعريف يقود اىل سؤالني :هل من اسناد او
دعم قانوين ملفهوم الديبلوماسية الوقائية؟ اذا كان
الجواب ايجابيا ،فام هو االطار الدستوري لدعمها؟
من وجهة نظر القانون الدويل تؤدي محكمة
العدل الدولية دورا استشاريا .وبحسب املادتني
 10و 11من رشعة االمم املتحدة ،تتمتع الجمعية
العامة لالمم املتحدة بسلطة واسعة يف موضوع
تجنب النزاعات ،كونها تطور التوصيات وتنبه
مجلس االمن اىل االوضاع التي قد تشكل خطرا
عىل السالم الدويل واالمن.
لكن قرارات الجمعية ليست ملزمة وهذا ما يؤثر
عىل فاعليتها .هذا االمر تم تعويضه عرب املادة 34
من رشعة االمم املتحدة بأن عىل مجلس االمن ان
يحقق يف النزاع ،او يف اي وضع قد يؤدي اىل نزاع
ملعرفة ما اذا كان هذا االمر واستمراره قد يشكالن
خطرا عىل السالم واالمن.
تعطي املادة  99االمني العام لالمم املتحدة سلطة

االلهة الهمت اليونانيني القدماء االتفاقات الثنائية.

تصويب واعتذار
ورد خطأ يف الرتجمة يف مقابلة ممثلة
املفوضية السامية لالمم املتحدة لشؤون
الالجئني يف لبنان السيدة مرياي جريار يف
العدد  76من "االمن العام" ،عندما قالت
ان غالبية اعداد الالجئني وصلت اىل لبنان
بني عامي  2013و 2014وارتفعت تباعا
من مليون اىل مليوين الجئ ( )...والصحيح
ان السيدة جريار قالت ان العدد ارتفع من
نصف مليون اىل مليون الجئ .فاقتىض
التصويب واالعتذار.

تنبيه مجلس االمن اىل اي امر يهدد ،يف رأيه،
تثبيت السالم الدويل واالمن (رشعة االمم املتحدة
عام .)1945
ان عمليات حفظ السالم تقدم االمن والدعم يف
بناء سالم سيايس مبكر .هذه العمليات تديرها
دائرة عمليات حفظ السالم UN department
)of peacekeeping operations (DPKO
يف  21ايار  ،2017تضمنت  15مهمة واضطلع بها
 83499كتيبة قتالية ومراقبا عسكريا ،و10276
مدنيا محليا و 1599متطوعا لدى االمم املتحدة.
مبا ان مجلس االمن تنبه جيدا اىل ان معظم
الحروب االهلية هي بسبب عدم وجود
سياسة استباقية ،فقد انشأ مع الجمعية العامة
لالمم املتحدة عام  2005لجنة بناء السالم
.)Peacebuilding Commission) PBC

كذلك انشأ االمني العام صندوق تعاضد لبناء
السالم عام  2006لدعم االنشطة واالعامل
والربامج واملنظامت التي تتطلع اىل بناء سالم
مستدام يف البلدان التي تخرج من الرصاعات.
تواجه الديبلوماسية الوقائية تحديات عدة:
اوال ،تتطلب مستوى ونوعية تنسيق بني مختلف
الوحدات التي تضطلع مبهامت تنبيهية مبكرة يف
سياق االمم املتحدة.
ثانيا :املزيد من التنسيق بني االمم املتحدة من
جهة وبني املنظامت االقليمية املتخصصة بشؤون
االستباق وبناء السالم منها.
اخريا ،ان استدامة النتائج تتطلب توسيع التزامات
الديبلوماسية الوقائية من خالل دائرة صناع القرار
وكبار الرسميني ،وصوال اىل املجتمع املدين.
ليس مؤكدا بعد كم من الوقت ميكن لالمم
املتحدة ضامن هذه الديبلوماسية االستباقية ،الن
ادارة الرصاعات الدولية ترتكز اساسا عىل جهود
وساطة من فريق غري منحاز ،يتمتع مبهارات
تفاوض قوية وصدقية عالية يف اعني االطراف
املتنازعني.
اال ان عمليات حفظ السالم ،تتطلب مهارات
متنوعة ،منها التكتيكات العسكرية ،املساعدة
االنسانية ،واعادة البناء بعد الحروب .هذا يقع
غالبا خارج حقل املهارات الديبلوماسية.
باالضافة اىل ذلك ،تتمتع الديبلوماسية مبيزات
مختلفة :االنفتاح ،الحوار ،الغموض البناء ،وهذا
قد ال يتوافق بشكل تام مع اسرتتيجيات حفظ
السالم وبناء السالم.
من ناحية اخرى ،ان بروز قضايا جديدة منها
االرهاب والجرمية املنظمة والدول الهشة
والتهديدات البيئية شجعت فكرة العصابات
املدربة او الديبلوماسيني االستطالعيني من اجل
اكامل عمل الديبلوماسيني التقليديني .من خالل
خربة االمم املتحدة يف الوساطات خالل الرصاعات،
يتطلب بناء سالم مستدام قيادة قوية ليس يف
التفاوض فحسب بل ايضا يف تنفيذ االتفاقات.
دور الوسيط ال ينتهي عند التوصل اىل اتفاق،
ألن مندرجات او احكام االتفاق ستكون عرضة
لتفاوض مستمر من االفرقاء خالل عملية التنفيذ.
اذا تركت املواضيع الناشئة فجأة مهملة ،فان
عملية السالم برمتها ستنهار .من االمثلة عىل سبيل
املثال ال الحرص ،فشل اتفاق اروشا الذي ادى اىل
 800الف قتيل يف رواندا عام .1994
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إيران ـ أميركا 2020
سنة مواجهات أم ...مفاوضات؟

ما كادت سنة  2020تقلع حتى دهمها حدث اغتيال قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليامين يف بغداد ،بأمر من الرئيس االمرييك
دونالد ترامب .حدث كبري وخطري خلط االوراق ووضع املنطقة عىل فوهة بركان ،واوصل املواجهة االيرانية ـ االمريكية اىل
مفرتق طرق :اما تنزلق املنطقة اىل حرب شاملة او تجنح اىل اتفاق جديد
قاسم سليامين شخصية ايرانية استثنائية وتكريس العراق ساحة اساسية للمواجهة
وقيادية .عمليا ،عىل ارض الواقع ،كان اهم املقبلة ،بعدما سقط كساحة تعايش
شخصية يف الجمهورية االسالمية بعد املرشد ومساكنة.
االعىل السيد عيل خامنئي ،متمتعا بكاريزما اغتيال سليامين شكل مفاجأة لكل الدول
قيادية وشعبية واسعة .كان خارج ايران واليران يف الدرجة االوىل ،حيث كان له
الرجل االقوى والشخصية االيرانية الرقم وقع الصدمة الشديدة .فالخسارة فادحة
واحد من دون منازع .اذ ان دوره ومهامته وفراغ سليامين من الصعب ان ميأل .اقدام
وسلطته اكرب وابعد من موقعه الرسمي ترامب عىل هذه الفعلة مل يكن متوقعا،
كقائد لفصيل عسكري هو فيلق القدس ،ورمبا اعتقد االيرانيون ان ترامب يكتفي
فكان مهندس ورأس حربة املرشوع االيراين بسياسة الضغوط االقتصادية القصوى ،وانه
يف املنطقة ،والعقل املدبر واملخطط واملنفذ ال يريد الحرب وال يقدم عىل ما ميكن ان
لعملية تصدير الثورة االسالمية وتوسع يتسبب يف اشعالها .هذا ما فعله عندما
ايران ومتددها يف املنطقة ،واقامة الرابط سكت عن اسقاط طائرة استطالع امريكية
الجغرايف االسرتاتيجي من طهران اىل شاطئ العام املايض واحجم عن الرد .ميكن القول
املتوسط ،مرورا ببغداد ودمشق وصوال اىل ان خطأ ايرانيا يف تقدير وضع ترامب
بريوت ،واحاطة ارسائيل من ثالث جهات وسياسته لجهة االعتقاد انه لن يدخل يف
يف الجنوب (غزة) والشامل (لبنان وسوريا) ،مغامرة يف سنة االنتخابات ،قد حصل ،وان
بتهديدات وشبكات صاروخية.
هذا التقدير السيايس ـ االسرتاتيجي كان
وألن سليامين كان عىل هذا القدر من يف اساس حالة االطمئنان واالسرتخاء لدى
االهمية والقيمة االسرتاتيجية ،كان له هذا الجرنال سليامين يف تنقالته وتحركاته التي
التشييع االسطوري الذي امتد من جنوب مل تهدأ بني بغداد ودمشق وبريوت.
العراق اىل مدن ايران ،متنقال لثالثة ايام اصدار ترامب امر اغتيال سليامين شكل
وسط احتشاد االلوف من االهواز ومشهد مفاجأة لناحية نوعية االستهداف والهدف
وقم اىل طهران وكرمان مسقطه .وألنه الثمني والتبعات والتداعيات .لكن هذا
كذلك ،فان ايران مل يكن يف امكانها ان القرار او التطور مل يكن مفاجئا يف سياق
تتغاىض وتسكت ،خصوصا وانه كان اغتياال تطور االوضاع يف العراق يف الفرتة االخرية،
علنيا مبارشا نفذ بأمر من الرئيس االمرييك والتي ادت اىل ارتفاع درجة التهديدات من
الذي مل يرتدد ومل يتأخر يف تبني هذه جانب االمريكيني اليران التي مل تأخذها عىل
العملية ،ومل يحاول التخفيف من وقعها محمل الجد ،ومل تتوقع ان تنفذ واشنطن
ووطأتها ،ما يعني انه اتخذ قرارا جريئا او تهديداتها وان يكون ردها عىل هذا
متهورا مل يقدر عواقبه ،او انه تعمد دفع املستوى.
املواجهة مع ايران اىل مستويات جديدة عملية اغتيال سليامين كان لها مقدمات
متقدمة ،واالنتقال من حرب الوكالة (عرب مسبوقة بتصعيد يف منط الرصاع االيراين ـ
الوكالء) اىل املواجهة املبارشة وجها لوجه ،االمرييك عىل ارض العراق ،بدأ قبل ثالثة

اشهر عندما اندلعت تظاهرات شعبية
غاضبة وضعتها ايران يف اطار مؤامرة
امريكية لرضب نفوذها عرب اسقاط حكومة
الرئيس عادل عبد املهدي وزرع الشقاق
داخل القوى الشيعية وبني بعض فصائلها
وايران .ثم راحت االمور تتطور يف اتجاه
امني وعسكري بني الجانبني ،مع قيام
الطائرات االمريكية باستهداف مواقع
للحشد الشعبي ولحزب الله العراقي .يف
املقابل ،تم استهداف قاعدة امريكية يف
كركوك وسقط قتيل امرييك (مدين متقاعد)،
وطوق متظاهرون السفارة االمريكية يف
بغداد ،وهو ما ايقظ لدى واشنطن هاجس
احتالل السفارة االمريكية يف طهران يف
بدايات الثورة االيرانية.
ادعى االمريكيون وجود مخطط كان سليامين
قد ارشف عىل اعداده ،ويقيض مبهاجمة
القواعد االمريكية يف العراق ،ليربروا
االغتيال ويوحوا انه كان مثابة رضبة وقائية
استباقية .اي ان واشنطن شعرت انها تواجه
تحديا ايرانيا متزايدا يف العراق ،وقررت
الرد باغتيال سليامين ليكون هذا االغتيال
اكرب تحد تواجهه ايران يف تاريخ عالقتها
مع الواليات املتحدة يف العراق منذ العام
 .2003هذه العالقة التي استمرت لسنوات
طويلة تحت سقف املساكنة وتحولت منذ
وصول ترامب اىل البيت االبيض اىل مسار
رصاع ،ثم انتقلت بعد اغتيال سليامين اىل
مواجهة مفتوحة.
اختارت ادارة ترامب ان يكون العراق هو
الساحة االسخن لرتويض الخصم االيراين،
ما وضع الطبقة السياسية الحاكمة هناك
امام احراجات لها اول وليس لها آخر .اما
ايران ،فانها اختارت عنوانا وهدفا ملعركتها

قاسم سليامين قائد مرشوع ايران يف املنطقة وفراغه ال ميأل بسهولة.

اغتيال سليامين فتح باب املواجهة املبارشة وطوى صفحة حرب الوكالة.

هو اخراج امريكا من العراق .واضافت اىل
ذلك عنوانا اشمل هو اخراج امريكا من كل
املنطقة ،من غرب اسيا املمتد من لبنان اىل
افغانستان .واعطت ايران اكرث من اشارة
اىل ان ردها ال يقترص عىل رضبة انتقامية
عاجلة ،وامنا تخطط لرد اسرتاتيجي طويل
االمد ،وان العراق سيكون اول ميادين
املعركة ،وان ضغطا كبريا سيامرس عىل

ايران امام مفترق طرق
حساس وثالثة خيارات

الوجود االمرييك هناك اللحاق خسارة
اسرتاتيجية بواشنطن .بالتايل ،فإن العراق
هو ساحة املواجهة الرئيسية بني ايران
والواليات املتحدة .ايران التي افادت
مام حصل لتوحيد صفوف الشيعة من
حولها ولوأد االنتفاضة الشعبية وانهاء
ازمة الحكومة وتأليب الربملان العراقي
ضد الوجود االمرييك .اما الواليات املتحدة
فتواجه تغيريا عىل ارض العراق ،وتضييقا
عىل وجودها ومصالحها وتهديدا المن
جنودها.
قبل اغتيال سليامين كانت التظاهرت
الشعبية ضد الوجود والنفوذ االيراين ،بعد
االغتيال صارت االجواء العامة (خصوصا
الشيعية) ضد الوجود والنفوذ االمرييك.
قرار ترامب اغتيال سليامين وشطبه من
املعادلة العسكرية والسياسية يف املنطقة،
والذي نفذ يف سياقات اقليمية بالغة الدقة،
وما تاله من رد فعل ايراين صاخب وغاضب
ترجم رسيعا باستهداف قاعدة امريكية يف
العراق .هذه التطورات اوجدت حالة من
القلق الشديد من ان يكون هذا التصادم
االمرييك ـ االيراين مدخال اىل حرب مفتوحة،
بحيث تصبح منطقة الرشق االوسط ساحة
مواجهة شاملة مركزها العراق ،ويكون
اغتيال سليامين قد طوى مرحلة الرصاع
بالواسطة ،ووضع الطرفني امام استحقاقات
خطرية قد تفيض اىل حرب واسعة النطاق
بني طهران ومحور املقاومة من جهة،
والواليات املتحدة وحلفائها من جهة اخرى.
هذا القلق انحرس اىل درجة كبرية
وتالىش ملصلحة استبعاد الحرب الشاملة
واملفتوحة ،فيظل التصعيد العسكري تحت
السيطرة ومحصورا يف نطاق العراق ،وتظل
املواجهة بني الدولتني ضمن ضوابط وقيود.
هذا التحول ،من الخوف الشديد ان يكون
الرشق االوسط قد اصبح عىل فوهة بركان
اىل القلق النسبي واملرشوع ،حصل لالسباب
التالية:
 -1الرد االيراين املحسوب واملدروس عىل
اغتيال سليامين ،والذي مل يكن عىل قدر
التوقعات والتهديدات ،او يف مستوى حدث
االغتيال وما عناه من خسارة اسرتاتيجية
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اليران .بدا كام لو ان الرد االيراين مصمم
لتفادي وقوع اصابات برشية يف صفوف
القوات االمريكية ،وبالتايل تفادي التورط يف
حرب مفتوحة ومكلفة .عمدت ايران عرب
هذا الرد اىل املوازنة والتوفيق بني امتصاص
واحتواء الغضب الشعبي واالستجابة
لدعوات االنتقام ،وبني عدم التسبب برد
امرييك قوي وعدم الوقوع يف فخ الحرب.
هذا الرد الذي اعتربه املرشد االعىل عيل
خامنئي صفعة وليس رضبة ،ميكن ان
يكون ردا اوليا وان تكون طهران تعمل
عىل ايهام واشنطن بانها اكتفت والتزمت
الخطوط الحمر ،فيام هي تؤجل توجيه
رضبة موجعة اىل وقت الحق.
 -2عدم حصول رد (امرييك) عىل الرد
(االيراين) .مع ان ترامب كان حذر بعد
اغتيال سليامين بأن اي استهداف لقواعد
ومصالح امريكية سيواجه برد قوي .اال
انه بعد الهجوم الصاروخي االيراين مل
يحرك ساكنا ومل يطلق رصاصة ،واعترب
ان كل يشء عىل ما يرام ،وانه معفى
من الرد طاملا مل تقع خسائر برشية يف
القوات االمريكية .هذا السلوك يعني ان
ترامب اراد تحقيق هذا الهدف الثمني
باغتيال سليامين الرباك الخطط االيرانية
يف العراق ،معتربا ان الواليات املتحدة
استعادت عرب اغتياله مستوى من الردع
مع ايران ،وال يريد الذهاب اىل الحرب يف
سنة االنتخابات.
 -3القيود التي رشع الكونغرس االمرييك يف
وضعها امام ترامب يف حركته العسكرية
مع ايران ملنعه من شن رضبات عسكرية
وعمليات حربية ضدها من دون موافقة
الكونغرس .عملية التضييق يقوم بها
الدميوقراطيون الذين لديهم مخاوف جدية
من تورط ترامب يف الحرب من دون وجود
اسرتاتيجيا مستقبلية ،والذين مل يقتنعوا
بالدوافع والتربيرات التي اعطتها ادارة
ترامب يف شأن اغتيال سليامين ،وبأنه كان
يخطط لهجوم وشيك عىل القواعد االمريكية
يف العراق.
 -4التحركات الدولية واالقليمية الرسيعة
والناشطة التي حصلت لتطويق االشتباك
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مَ ن هو قاآني
او الحاج اسماعيل؟

االيرانيون مل يتوقعوا مثل هذا القرار املتهور من الرئيس االمرييك.

االمرييك ـ االيراين وحرصه والحؤول دون
تحوله اىل رشارة لحرب يف املنطقة .هذه
التحركات قامت بها تركيا وباكستان
ودول اوروبية ،يف وقت كانت السعودية
القلقة من حرب تطاولها تلتمس التهدئة
من االمريكيني ،وكان العراق الخائف من
تحوله ساحة حرب يفعل اليشء نفسه مع
االيرانيني.

التقدير العسكري
االسرائيلي
لعام 2020

اغتيال سليامين جعل من ايران ناخبا خارجيا اساسيا يف االنتخابات االمريكية.

عىل االرجح لن يكون رد امرييك اذا اقترص
الرد االيراين عىل هذا الهجوم الصاروخي،
فتقف االمور عند هذا الحد وال يدخل
الوضع يف دائرة الحرب وحلقة الردود
املتبادلة واملضادة .لكن هذا ال يعني
ان العالقة واالجواء بني ايران والواليات
املتحدة تغادر حال املواجهة وتعود اىل
املساكنة .كام ان تراجع احتامالت الذهاب
يف التقديرات االرسائيلية لعام  ،2020وتحديدا تلك
الصادرة عن معهد القدس لالسرتاتيجيا واالمن ،برز
اثنان عسكريان:
• االول يتعلق بتصاعد املواجهة مع ايران عىل
خلفية املسارين النووي واالقليمي .عكس هذا
التقدير اقرارا مبارشا بفشل الرهان عىل الواليات
املتحدة يف ردع ايران عن مواصلة املسارات التي
شهدناها خالل العام  .2019اوىص املعهد برضورة
االستعداد العسكري ملعالجة ارسائيلية مستقلة
ملواجهة سيناريو تقدم الربنامج النووي االيراين،
اضافة اىل تواصل وتصاعد الضغوط االمريكية
القصوى عىل ايران التي لن تبقى مكتوفة االيدي
بازاء ذلك ،وامنا ستصعد ردها عىل املستويني
النووي واالقليمي ،وحيث ان االحتكاك بني ايران

اىل الحرب ال يعني تقدم احتامالت الذهاب
اىل املفاوضات.
بالنسبة اىل ايران ،اغتيال سليامين اسقط
املساكنة مع امريكا يف العراق ،واسقط
الخطوط الحمر والحرب بالوكالة ،وفتح
باب املواجهة املبارشة التي تستمر فيها
ايران عىل الساحة العراقية عرب عمليات
وهجامت تقوم بها الفصائل العراقية املوالية
وارسائيل يف سوريا ميكن ان يتصاعد اىل مواجهة
واسعة النطاق.
• الثاين يتعلق بشن حرب وقائية ضد حزب الله
من جانب ارسائيل التي يجب ان تكون مستعدة
للتصعيد ولحرب كهذه (علام ان الجيش االرسائييل
اجرى يف العام  2019الكثري من املناورات عىل الجبهة
الشاملية واحيانا يف قربص شملت محاكاة هجوم
حزب الله واستيالئه عىل تجمعات سكنية حدودية).
يف تقديرات سياسية ان االضطرابات عىل الحدود
الشاملية ميكن ان تتأثر بالتطورات يف ثالث مناطق:
االستفزازات االيرانية يف الخليج واالحتجاجات يف لبنان
والعراق عىل التدخالت االيرانية ،االحتجاجات يف
ايران ،املشاكل واملتاعب القانونية والسياسية لرئيس
الحكومة االرسائيلية بنيامني نتنياهو.

لها .وهذا يندرج يف اطار الرد االسرتاتيجي
الذي ييل الرد االنتقامي ،ويهدف اىل اخراج
االمريكيني من العراق ،واىل خفض فرص
ترامب يف االنتخابات الرئاسية ،بعدما جعل
من ايران (باغتيال سليامين) ناخبا خارجيا
اساسيا يف هذه االنتخابات.
بعد  3كانون الثاين  ،2020اليوم الذي اغتيل
فيه سليامين ،تقدم خيار الحرب ولكنه ما
زال ضعيفا ومستبعدا ،ألن الكل يتهيب
كلفة الحرب ومخاطر خروج املنطقة عن
السيطرة وتراجع خيار املفاوضات .لكنه ما
زال موجودا يف مخيلة وتقدير من يعتقد
ان شطب سليامين من املعادلة ازاح عقبة
اساسية من طريق املفاوضات التي تصدى
لها الحرس الثوري وصقور النظام ويف
مقدمهم قاسم سليامين .النتيجة ان خيار
ال حرب وال مفاوضات هو الذي يسود هذا
العام وحتى نهاية عهد ترامب.
االيرانيون الذين اتخذوا قرار الرد
االسرتاتيجي الطويل االمد ،ميارسون سياسة
الصرب االسرتاتيجي ،وميتلكون قدرة الصمود
حتى االنتخابات الرئاسية االمريكية،
ويتحينون فرصة سقوط ترامب ويدعمونها.
اما اذا فاز ترامب بوالية رئاسية ثانية ،فلكل
حادث حديث.

االختيار الرسيع للعميد اسامعيل قاآين
خلفا للواء قاسم سليامين من املرشد
االعىل عيل خامنئي ،يدل عىل الثقة
الكبرية التي يتمتع بها هذا الرجل ،خاصة
وان املرحلة املقبلة ستكون مرحلة قاسية
تتطلب رجل املهامت الصعبة.
تنقل قاآين بني مناصب عدة ذات مهامت
امنية  -استخبارية يف هيئة االركان
املشرتكة للحرس الثوري .لذا ميكن القول
ان العميد قاآين ميلك خربة  40عاما
يف مجال القتال امليداين العسكري،
وخربة واسعة جدا يف امليدان االمني
االستخباري ،علام بأن قلة من القيادات
العسكرية يف ايران تحمل هذه الصفات.
تعرض الصابات متعددة يف عينه وقدمه
واماكن اخرى من جسمه خالل الحرب
العراقية ـ االيرانية.
قبيل حرب متوز يف لبنان عام ،2006
اختاره اللواء سليامين لينضم اىل قوة
القدس كنائب لقائدها ،وهي القوة
الدافعة ملحور املقاومة والداعم االسايس
له ،لوجستيا وماديا وعسكريا.
مع بداية االحداث السورية وظهور
تنظيم داعش واملجموعات االرهابية
عىل مساحة االقليم ،كان العميد قاآين
موجودا اىل جانب سليامين عىل كل
جبهات القتال ،وبعيدا من اعني عدسات
الكامريا التي كانت ترصد وجود سليامين
عىل امتداد الجبهات ،فيام اخذ قاآين
وقتها لقب قائد يف الظل.
حاج اسامعيل ،كام يناديه املقربون منه،
كان وال يزال يتجنب االضواء .معروف
بجديته وحذره الشديدين .مرشف عىل
كامل ملفات املنطقة .بسبب حساسية
عمله وانشغاله ،دامئا ما فضل االبتعاد
من االعالم والترصيحات العلنية ،ما
جعل الكثريين خارج ايران يسمعون
باسمه للمرة االوىل ،علام انه شخصية
معروفة جدا يف اوساط الحرس الثوري
وعند حزب الله.
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تقرير

خليل حرب

khalilharb66@gmail.com

تدويل الحرب بين السراج وحفتر

عني أردوغان على ليبيا :ملاذا؟
تتدحرج منذ اشهر كرة النار الليبية حتى وصلت يف بداية العام  2020اىل مرحلة
االنفجار االكرب الذي قد تطاول شظاياه اطرافا اقليميني كثريين ،مع قرار تركيا التدخل
عسكريا يف ليبيا ،ما يفتح منطقة البحر املتوسط عىل احتامالت ال تحمد عقباها

الرئيس الرتيك رجب طيب اردوغان وفايز الرساج خالل لقائهام يف اسطنبول.

مذكرة التفاهم

يف اآليت بعض ابرز ما تضمنته االتفاقية املربمة يف  27ترشين الثاين 2019
بني رجب طيب اردوغان وفايز الرساج ،بحسب ما نرشه موقع "ترك برس"
الرتيك ،تحت عنوان مذكرة تفاهم للتعاون االمني والعسكري بني حكومة
جمهورية تركيا وحكومة الوفاق الوطني  -دولة ليبيا املؤلفة من  17صفحة،
ويذكر ان هناك اتفاقية اخرى مرفقة تتعلق برتسيم الحدود البحرية.
الجوانب العسكرية واالمنية:
 -1دعم انشاء قوة االستجابة الرسيعة بالتعاون مع االمن والجيش
يف ليبيا ،لنقل الخربات والدعم التدريبي واالستشاري والتخطيطي
واملعدات من الجانب الرتيك.
 -2التدريب والتعليم االمني والعسكري.
 -3تقديم خدمات تدريبية واستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري،
ونقل الخربات واستخدام نشاطات التعليم والتدريب ونظم االسلحة
واملعدات يف مجال نشاطات القوات الربية والبحرية والجوية ،املوجودة
ضمن القوات املسلحة داخل حدود الطرفني.

يف تحول ملشهد الحرب االهلية الليبية
املندلعة منذ سقوط نظام العقيد معمر
القذايف ،ارسل الرئيس الرتيك رجب طيب
اردوغان قواته اىل ليبيا ،مؤكدا بذلك االنحياز
الكامل يف الحرب اىل حكومة الوفاق الوطني
برئاسة فايز الرساج ،وذلك بعدما ص ّوت
الربملان الرتيك يف  2كانون الثاين الفائت عىل
مرشوع قانون يفوضه استخدام قواته يف
ليبيا عرب البحر.
يراهن اردوغان عىل حكومة الرساج املعرتف
بها دوليا ،واملتمركزة يف العاصمة طرابلس،
ملواجهة قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة
املشري خليفة حفرت املتمركز يف بنغازي.
هذا يف اختصار للمشهد .اما يف التفاصيل ،فان
الحكاية اكرث تعقيدا وخطورة .عىل خطوط
متاس الحرب الليبية ،مثة قوى منخرطة يف
هذه املواجهة االقليمية .مرص ،السعودية،
واالمارات من جهة ،تتالقى ايضا مع دور
رويس غري مبارش ،باالضافة اىل اليونان وقربص
ومن خلفهام االتحاد االورويب ،وهناك ايضا

 -4تنفيذ املناورات املشرتكة يف مجال مكافحة االرهاب ،الهجرة غري
الرشعية ،امن الحدود الربية والبحرية والجوية ،مكافحة املخدرات
والرتهيب ،عمليات التخلص من الذخائر املتفجرة وااللغام.
 -5توفري التدريب ،املعلومات التقنية ،الدعم ،التطوير ،الصيانة ،التصليح،
االسرتجاع ،التخلص ،تقديم املشورة ،تحديد اآلليات واملعدات واالسلحة
الربية والبحرية والجوية واملباين والعقارات (مراكز التدريب) ،رشط ان
يحتفظ املالك بها.
 -6الصناعة الخاصة باالمن والدفاع.
الجانب االستخباري:
يتضمن هذا البند تبادل املعلومات االستخباراتية والتعاون العمليايت،
وتبادل املعلومات والخربات يف مجاالت البحث العلمي والتكنولوجي
يف مجال الدفاع واالمن ،واالتصاالت وااللكرتونيات وانظمة املعلومات
والدفاع االلكرتوين .كام يتضمن انشاء مكتب مشرتك يف ليبيا للتعاون يف
مجاالت االمن والدفاع.

قطر .بصورة اكرث دقة ،هناك باالضافة اىل
التنافس او التنافر السيايس بعد اقتصادي
يتمثل يف مصادر الطاقة يف ليبيا والبحر
االبيض املتوسط.
مبعنى آخر ،انفجار النزاع سيؤدي حتام
اىل امتداد النريان اىل دول اخرى .لذا مثة
مخاوف حول تونس والجزائر وهام متران
يف مراحل انتقالية .هناك ايضا تقدير عام

هل تستنسخ الحرب
السورية في ليبيا بمفاعيل
اكثر تفجرا؟

الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس والشيخ محمد بن زايد واملشري خليفة حفرت.

انقسام عربي

تنقسم الدول العربية حول امللف الليبي بشكل كبري .تقف مرص والسعودية
واالمارات مع حكومة حفرت ،وتقف يف املقابل قطر اىل جانب تركيا وحكومة
الرساج .يف هذه االثناء ،تعمل انقرة عىل محاولة تكوين محيط اقليمي اكرث
تقدما لتغلغلها يف امللف الليبي.
قام اردوغان اىل جانب لقاءاته املتكررة مع الرساج ،بزيارة مفاجئة اىل
تونس يف  25كانون االول املايض ،ترسب بعدها انه حاول اقناع الرئيس
التونيس قيس سعيد بتقديم تسهيالت لتحركات القوات الرتكية جوا وبحرا
عرب تونس ،وهو ما نفته الرئاسة التونسية التي اكدت سياسة النأي بالنفس
عن املحاور املش ّكلة .كام ان الرئاسة التونسية اكدت موقف بالدها الرافض
للتدخل الخارجي يف االزمة الليبية .لكن الزيارة تسببت يف بلبلة داخلية
حيث تتمتع قوى اسالمية موالية للخط االسالمي الرتيك بنفوذ يف الشارع
التونيس.
يف  6كانون الثاين املايض ،حط وزير الخارجية الرتيك مولود جاويش اوغلو
يف الجزائر بالتزامن مع زيارة يقوم بها فايز الرساج اىل العاصمة الجزائرية،

بأن املنظامت االرهابية ستجد يف هذا النزاع
االقليمي فرصة مالمئة لها للتمدد والحضور،
وهو احتامل صار مرجحا بعدما تبني ان
السلطات الرتكية عمدت اىل نقل مئات
املسلحني الذين قاتلوا يف صفوف فصائل
مسلحة يف سوريا ،اىل ليبيا لدعم صفوف
جنود حكومة الرساج.
ميكن القول ان التحول الكبري يف االحداث
الليبية ،متثل يف توقيع اردوغان والرساج
يف  27ترشين الثاين  ،2019مذكريت تفاهم
تتعلق االوىل بالتعاون االمني والعسكري،
والثانية بتحديد مناطق الصالحية البحرية.
املذكرة االوىل سمحت الردوغان والرساج
باطالق عملية التدخل العسكري الرتيك
املبارش يف الحرب الليبية ،بينام تتيح املذكرة
الثانية النقرة بسط نفوذها البحري عىل
موارد الطاقة يف تنافس يهدد مصالح اليونان
وقربص ،مع احتدام الرصاع االقليمي  -الدويل
عىل موارد الطاقة يف رشق املتوسط.
يف مؤرش عىل هذا التوتر ،قامت اليونان
بطرد السفري الليبي لديها احتجاجا عىل
املذكرة التي تتيح لرتكيا القيام بعمليات
تنقيب عن الغاز قبالة جزيرة قربص املقسمة
بني القبارصة اليونانيني والقبارصة االتراك،
خصوصا يف منطقة الجرف الليبي يف البحر
حيث يعتقد بوجود آبار غاز ونفط.

ما اثار تكهنات بأن الجزائر التي متلك اطول حدود برية مع ليبيا تصل
اىل الف كيلومرت ،رمبا تلعب دورا للبحث عن مخرج سلمي للنزاع .لكن
املوقف القوي الذي اتخذه الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون ظهر عندما
قال ان الجزائر تعترب العاصمة طرابلس خطا احمر ترجو ان ال يتجاوزه احد،
ما فرس عىل انه اعرتاض جزائري عىل اعىل مستوى عىل الهجوم الكبري الذي
تشنه قوات حفرت عىل العاصمة.
يف الوقت ذاته ،تحدثت تقارير عن وصول الف مسلح من فصائل سورية
موالية لرتكيا ،اىل ليبيا للقتال يف صفوف قوات الرساج ،بينام تقول مصادر
حكومة حفرت ان االف املسلحني املوالني لتنظيمي داعش والنرصة تدفقوا
عىل ليبيا مبساعدة تركية.
يف كانون الثاين املايض ،ذكرت وكالة االنباء السورية (سانا) ان وزارة النقل
منحت االذن لطائرات الخطوط الجوية الليبية بالعبور فوق االجواء
السورية ،بعد طلب تقدمت به هيئة الطريان املدين الليبية التي تقع يف
رشق البالد ،حيث مواقع سيطرة قوات حفرت.
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غسان سالمة
يتوىل وزير الثقافة السابق الدكتور غسان سالمة منذ حزيران
 2017مهمة مبعوث خاص لالمم املتحدة اىل ليبيا ،ويواجه
تعقيدات امللف الليبي بابعاده الداخلية والخارجية.
يقول سالمة ان التدخالت االجنبية تجعل االمور اكرث تعقيدا،
مطالبا بوقف دعم اطراف االزمة بالسالح واملرتزقة .كام سبق
له ان طرح خطة من ثالث نقاط للتسوية تتضمن اعالن
هدنة ،وعقد اجتامع دويل رفيع املستوى من اجل ترسيخ
وقف االعامل العدائية ،والعمل معا من اجل فرض التطبيق
الصارم لحظر االسلحة ومنع تدفق االسلحة ،عىل ان ييل ذلك
اجتامع ليبي يضم شخصيات بارزة ومؤثرة لالتفاق عىل
عنارص شاملة للميض قدما .ويحذر من انه اذا مل يتم التوصل
اىل اتفاق يف ليبيا ،يخىش ان ميتد عدم االستقرار اىل مرص
والسودان وان نشهد موجة هجرة كبرية.
املوفد االممي الدكتور غسان سالمة.

ويف مؤرش اضايف عىل التجاذب االقليمي،
قالت آمنة امطري ،العضو يف املجلس الرئايس
الليبي املعرتف به دوليا ،ان املذكرة الرتكية -

صورة من مذكرة التفاهم.

قوة تابعة لحكومة الرساج يف طرابلس.

الليبية حول املناطق البحرية هي استجابة
اتفاقية مامثلة بني اليونان ومرص وانتهاكات
الدول االخرى للحدود البحرية الليبية.
يف رسالته ملناسبة رأس السنة
الجديدة ،قال اردوغان انه
ملتزم تطبيق بنود االتفاق
مع حكومة طرابلس ،مؤكدا
يف موقف الفت ان مخططات
اقصاء تركيا عن البحر املتوسط
باءت بالفشل نتيجة الخطوات
التي اقدمت عليها انقرة.
الحقا ،قال اردوغان يف مقابلة
تلفزيونية ان املذكرة حول
مناطق الصالحية البحرية قلبت
وضعا فرضته معاهدة سيفر
عام .1920
لكن املعارضني لالتفاق بني انقرة
وطرابلس يقولون انه يعترب
ان الحدود البحرية الرتكية -
الليبية مشرتكة ،متجاهال وجود
الجزر اليونانية مثل سلسلة
جزر كاستيلوريزو وكارباتوس
وكاسوس ورودس وكريت.
يعني ذلك عمليا ان تركيا تضع
يدها عىل جزء كبري من املنطقة
االقتصادية لليونان والتي منحت
اجزاء منها مبوجب اتفاقية لوزان
عام .1923

بعدما كان قرار التفويض العسكري من
الربملان الرتيك الردوغان مقررا يف  7كانون
الثاين  ،2020جرى تقديم املوعد اىل  2كانون
الثاين  ،2020ما عكس العجلة التي تتعامل
بها تركيا مع امللف الليبي ،مع تقدم قوات
املشري حفرت يف اتجاه حسم معركة طرابلس
وسيطرته عىل مدينة رست الحيوية.
تشعر مرص بالقلق مام يجري عىل حدودها
الغربية ،لذا وجهت القاهرة خطابا يف كانون
الثاين املايض اىل مجلس االمن ،تطعن يف
قانونية التفاهامت الرتكية مع الرساج .هناك
حديث قوي عن خط امداد مستمر تقدمه
القاهرة لبنغازي حيث يتمركز حفرت .القاهرة
قلقة من الغزو الرتيك لالرايض الليبية ،ومن
النشاط النفطي لالتراك يف البحر املتوسط
الذي قد يعرقل تعاونهم يف مجال الطاقة مع
اليونان وقربص مستقبال .وتشري القاهرة اىل
ان مذكرة التفاهم بني اردوغان والرساج غري
قانونية النها تخالف ما يعرف باسم اتفاق
الصخريات الذي ال يجيز لحكومة طرابلس
لوحدها ابرام اتفاقات دولية من دون
موافقة الربملان الليبي يف طربق.
اضافة اىل ذلك ،مثة شكوك حول قانونية
االتفاقية ألن معاريض حكومة طرابلس
يؤكدون ان والية املجلس الرئايس وحكومة
الوفاق يف طرابلس انتهت يف اواخر عام
 ،2017وال يجوز لها قانونيا ابرام اتفاقيات
دولية .يف الوقت ذاته ،يعترب اردوغان ان

موال لحفرت خالل اشتباك مع اسالميني مسلحني يف بنغازي.

العثمانيون وليبيا
بالنسبة اىل اردوغان ،االحداث الحالية تعيد اىل ذاكرته سنوات السيطرة العثامنية
عىل ليبيا التي بدأت قبل حواىل  500سنة حتى سقوطها يف قبضة االحتالل االيطايل
يف العام .1911
كانت طرابلس تحت سيطرة فرسان مالطة .وتقول الروايات التاريخية ان اهل املدينة
استنجدوا بالعثامنيني الذين ارسلوا قوتني ،عرب الرب من جهة مرص وعرب البحر بقيادة
طرغوت باشا ،فحارصوا طرابلس ودخلوها يف آب .1551

املشري حفرت زعيم غري رشعي وميثل هيكال
غري رشعي.
لكن املؤكد ان مذكرة التفاهم تعيد خلط
االوراق االقليمية ،بعد انكسار رهانات
اقليمية ودولية كربى حول الحرب السورية،
وانكسار املرشوع الرتيك بشكل كبري ،وتعيد
رمبا متركز الحريق االقليمي يف اتجاه شامل
افريقيا ،ما يعني مزيدا من املخاطر عىل
مرص وبالد املغرب العريب.
عندما يجتمع التنافس السيايس مع الشهية
للنفط والغاز ،سيولد ذلك الدم حتام.
تفتقر تركيا اىل موارد نفط وغاز وتستورد
غالبية حاجاتها ،ويشكل الجرف البحري مع
ليبيا فرصة ال تع ّوض ،مع استمرار التوتر
البحري بينها وبني كل من اليونان وقربص
حول موارد الطاقة يف رشق املتوسط .منح
النرص العسكري الحاسم لحكومة الرساج يف
املعركة الكربى حول ليبيا ،سيتيح لها حصة
يف سوق الطاقة الليبية التي طاملا اثارت
شهية االوروبيني ،ورمبا عجلت يف نهاية حكم
معمر القذايف.
يلخص الخبري يف مركز االهرام للدراسات
السياسية واالسرتاتيجية بشري عبد الفتاح لقناة
فرانس  ،24اهداف تركيا يف ليبيا باربعة:
• الطاقة وتوفري  50مليار دوالر سنويا مام
تستورد.
• الرد عىل اتفاقية ايستمد املوقعة بني اليونان
وقربص وارسائيل التي توفر الطاقة الوروبا عرب
خط انابيب.
• التموضع قرب مرص التي تدعم املشري حفرت.
• احياء العثامنية الجديدة مبد نفوذها
االقليمي.
تسارع تركيا اىل السباق يف ميدان الطاقة
النتزاع حصة لها ،او رمبا الجبار الدول
النفطية املتوسطية ومعها االتحاد االورويب،
عىل االعرتاف بها كالعب اقليمي كبري يريد
بشدة امتالك حصة يف هذه الرثوات مستقبال.
اخريا ،يف ظل كل هذه العنارص ،هل تستنسخ
عنارص الحرب السورية وادواتها يف الساحة
الليبية وامنا مبفاعيل رمبا تكون اكرث تفجرا،
فيام يقوم اردوغان مبغامرة عسكرية بعيدا
من بالده مئات الكيلومرتات؟
الوقت قد يحمل االجابات.
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تقرير
مارلني خليفة

@marlenekhalife

تشكل سلطنة عُ امن احد اقدم الكيانات
السياسية يف الجزيرة العربية ،وتعترب
تجربة باين النهضة العامنية السلطان
قابوس بن سعيد بن تيمور التي
استمرت طيلة نصف قرن حتى وفاته
يف  10كانون الثاين الفائت ،منوذجا
يستحق التوثيق كتجربة سياسية
وانسانية غري مسبوقة

سلطان عامن الراحل قابوس بن سعيد.

رحل بعدما اختار قيادة تشبهه

السلطان قابوس :ناسج الوساطات الناجعة
عرفت سلطنة عُ امن تغيريات جذرية منذ تويل
السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم خلفا
لوالده السلطان سعيد بن تيمور الذي حكم
البالد منذ العام  1931حتى  .1970فتحت
وفاة السلطان قابوس يف  10كانون الثاين
صفحة جديدة للسلطنة مع تويل السلطان
هيثم بن طارق ال سعيد زمام الحكم سلطانا
تاسعا لعامن ،يف مهمة لن تكون سهلة ألنه
خليفة باين النهضة العامنية بكل اوجهها
السياسية والديبلوماسية واالقتصادية واالمنائية
واالجتامعية ،ما يطرح اسئلة مرشوعة عن
التجديد الذي سيقدمه السلطان الجديد.
يف العودة اىل عملية االنتقال التي مل يشهد العامل
العريب نظريا لها لسالستها ،فانه يتعني يف النظام
السيايس لعامن ،عىل مجلس العائلة املالكة
اختيار سلطان يف غضون ثالثة ايام .يف حال
فشل يف ذلك خالل الفرتة املحددة ،تتم العودة
اىل رسالة مختومة ومكتوبة بخط يد السلطان
السابق حدد فيها اسم مرشحه كخلف .لكن
العائلة تنازلت عن حقها يف اختيار السلطان،
وطلبت من مجلس الدفاع فتح وصية السلطان
قابوس واالطالع عليها اكراما لهذا الرجل وتقديرا
له ،وتعزيزا ملكانته وسمعته وسمعة عامن امام
الغري .فكان ان وقع الخيار عىل ابن عم السلطان
قابوس هيثم بن طارق ال سعيد الذي ادى قسم

اليمني ،موجها رسالته حول استمرارية عامن
املستقرة وعزمه السري عىل خطى قابوس.
يف وقفة تحليلية من باحثي مركز كارنيغي
حول احداث تتعلق بالرشق االوسط وشامل
افريقيا ،تم طرح السؤال عن املضاعفات
املمكنة بعد وفاة السلطان قابوس؟ فجاء
الجواب البحثي كااليت:
"اختار قابوس خلفا يشبهه .فهيثم بن طارق
شخص هادئ ،يحب الثقافة االنكليزية كونه
خريج جامعة اكسفورد .هو اداري مخرضم
تبوأ مناصب حكومية عدة ويويل اهتامما
كبريا للقضايا االقتصادية ،السيام رؤية عامن
 ،2040وهي خارطة طريق للخطة االجتامعية
واالقتصادية الوطنية عىل مدى العقدين
املقبلني .هكذا ،ومن خالل خطوته االخرية ،وجه
قابوس رسالة تطمني اىل مرحلة ما بعد رحيله.
فمن خالل اختيار ابن عمه هيثم الذي عمل يف
وزارة الخارجية ستة عرش عاما ،حرص السلطان
الراحل عىل ابقاء سياسته الخارجية كام كانت
عليه يف عهده".
يف خطابه االول بعد تنصيبه رسميا ،تعهد
السلطان هيثم بن طارق السري عىل خطى
عقيدة قابوس ،علام ان السلطان الجديد
درس عامني يف لبنان حيث انتسب اىل مدرسة
برمانا العليا يف الـ 15يف العمر ،ومكث فيها بني

عامي  1970و 1972قبل ان ينتقل اىل بريطانيا
الستكامل دراسته .وهو عاد وزار لبنان وزيرا
للرتاث والثقافة عام  2009حيث وضع الحجر
االساس لدار الثقافة والفنون يف وسط العاصمة.
استلهم السلطان قابوس يف مسرية حكمه سرية
الكبار يف التاريخ ،وابتعد من مظاهر البهرجة
والطموح السيايس غري املحسوب النتائج .اتسم
حكمه بالعدالة واالتزان والحكمة والرؤية
البعيدة االمد ،وبتواضع وصمت جعال سلطنة
عامن من امهر الدول التي تقوم بوساطات
ناجحة .كذلك حولتها هذه السياسة مقصدا
سياحيا لكبار املسؤولني يف العامل ،لعل من ابرزهم
االمري تشارلز الذي كان مييض معظم وقته يف
ارجاء السلطنة املعروفة بجاملها السياحي ،وهي
مقصد بجبالها وعيون مياهها السيام االفالج.
عندما تسلم السلطان قابوس الحكم يف  23متوز
 1970خاطب شعبه قائال" :ايها الشعب ،ساعمل
يف ارسع ما ميكن لجعلكم تعيشون سعداء
ملستقبل افضل وعىل كل واحد منكم املساعدة
يف هذا الواجب" .يوم وصول طائرته اىل صاللة يف
 27متوز  1970بانت فاتحة عهد جديد ملستقبل
مرشق للسلطنة التي مل تعرف قبله اية عالقات
خارجية ،وكانت لعامن عالقات ديبلوماسية مع
ثالث دول فقط هي بريطانيا والهند وباكستان.
مل تكن سلطنة عامن عضوا يف جامعة الدول

العربية ،وال يف منظمة االمم املتحدة ،وكانت
االوضاع االقتصادية تتدهور بسبب االزمة
االقتصادية العاملية لعام  1929ما اثر عىل عامن
بسبب ارتفاع االسعار وهبوط كبري يف ايرادات
الجامرك ،وايضا بسبب الحرب العاملية الثانية
التي انتهت عام  1945بعدما تسببت يف تدمري
البنية االقتصادية للدول الصناعية ،وتأثرت بالتايل
الدول املستوردة للبضائع ،وطاولت املعاناة
التجارة والصناعة ووسائل املواصالت والزراعة
والقطاع الصحي وكل مظاهر االنتاج.
كذلك تسلم السلطان بلدا ممزقا بسبب حرب
داخلية بني ساعني اىل تقسيم الدولة اىل جزء
لالمام يف الداخل وآخر للسلطان عىل السواحل.
فواجه هذه املخططات التي دعمتها دول عربية
بحزم ،ووحد تراب البالد وبدأ انفتاحا تنمويا
مواجها ثورة جبال ظفار للامركسيني الذين تلقوا
دعام من حكومة اليمن الجنويب ومرص عبد
النارص وليبيا معمر القذايف .وهي ثورة امتدت من
من الستينات اىل نهاية  1975واخمدها قابوس
بعدما تلقى دعام مهام من شاه ايران.

السلطان الجديد هيثم بن طارق.

حررت السلطنة رهائن
اوروبيني في اليمن بناء
على طلب بلدانهم
طلبت اميركا من قابوس
مرارا تحرير رهائن لها في
ايران فنجح

جعل السلطان الجديد شغله الشاغل بدء
تحوالت فعالة ورسيعة عرب حكومة نشطة،
واسند اىل عمه طارق بن تيمور (والد السلطان
الحايل) تشكيل هذه الحكومة يف اب .1970
يف خطابه اىل الشعب يف  9آب ،اعلن عن قراره
تغيري اسم البالد اىل سلطنة عامن "بداية لعهد
جديد متنور ورمز لعزمنا" .وبدأ تصميم علم

وطني يكون شعاره والوانه شهودا عىل توحيد
الوطن ،فال يعد من فروقات بني الساحل والداخل
وبينهام وبني املقاطعة الجنوبية .اعاد الجنسية
العامنية اىل املبعدين من العامنيني ،واعلن خطة
تطوير الحكومة وتنظيمها الستيعاب املوارد
البرشية من رجال البالد املؤهلني ،مستهال خططا
فورية لتطوير بالده .ثم اعلن لسكان عاصمة
مسقط عن اتاحة رقعة من االرض ليبني عليها
الشعب بيوتا افضل ،ولتأسيس مشاريع تجارية
وصناعية خفيفة ،ونقل مقر القوات املسلحة من
وادي بيت الفلج اىل مكان جديد انسب لحاجات
القوات املسلحة االسرتاتيجية والتكتيكية ،واعلن
عن املطار املدين االول يف العذيبة ،وقام باطالق
مشاريع الطرق واملاء واملجاري ،ورفع ممنوعات
كثرية منها حرية التنقل يف داخل البالد والسفر
اىل الخارج بال قيود.
اوىل السلطان قابوس الزراعة اهمية ،ورفع
القيود املفروضة عىل استرياد وامتالك جميع
انواع االالت الزراعية ،وانشأ مزارع عدة منها
يف صاللة ،ووضع برامج تنمية مع مسح ملصادر
املياه يف السهول ومشاريع للري ولتوسيع
االرايض املتاحة للزراعة .كام اجرى تغيريات يف
نظام جباية الرسوم الجمركية عىل واردات البالد
من البضائع ،وشجع التجارة وخ ّفض االسعار
عىل جميع البضائع يف كل انحاء السلطنة ،واعاد
النظر يف نظام جباية الزكاة.
اوىل عناية للصحة والتعليم واملواصالت والطرق،
وارىس نظاما عرصيا للمواصالت واالتصاالت
الربية والربيدية .وتجنبا الزدحام السري ،فرض
رقابة عىل اصدار رخص السيارات ،ونظم ادارة
الكهرباء لتعود الرقابة عليها اىل الحكومة .كام
نظم االذاعات واالعالم املريئ وافتتح مستشفيات
عدة ،مرددا ان "الحكومة والشعب كالجسد
الواحد اذا اختل عضو فيه اختل الجسد كله".
انشغل السلطان قابوس يف بداية اعوام حكمه
مبسألة التعليم ،ووجه جهوده نحو نرش العلم،
فافسح املجال لوزارة املعارف وارتفع عدد
املدارس من  3عام  1970اىل  1700حاليا .افتتح
مدارس يف كل جزء من اجزاء السلطنة للبنني
والبنات ،وقد منح اهتامما خاصا لتعليم الفتيات
قائال" :الفتاة هي نصف املجتمع" .اهتم بالتجارة
والزراعة والجامرك والشؤون الفنية وشؤون
النفط واملعادن واملدرسة الصناعية ومقاطعة
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ارسائيل كام ورد يف خطب عدة له واحياء
الحرف الوطنية .طور املوانئ ووسع خدمات
املطار ،وعقد اتفاقات ثنائية للنقل الجوي بني
السلطنة ولبنان ومرص واالردن والسعودية ،بحيث
اصبحت السلطنة عضوا يف منظمة الطريان املدين
الدوليةّ .
نظم وزارة العدل واملحاكم الرشعية وبنى
املراكز الحكومية ،وشجع حركة الحج مشكال بعثة
خاصة لشؤون الحج ،ووزع االرايض الزراعية عىل
املواطنني ،وانشأ وزارة الشؤون االجتامعية لتوفري
الرعاية االجتامعية للعجزة واملقعدين ،وقدم
املساعدات املالية والعينية ،وأهل ما ميكن تأهيله
للحصول عىل مصدر رزق مناسب وقدم املعونات
للمترضرين من الكوارث ،فقدمت الوزارة الدعم
اىل ذوي الدخل املحدود وانشأت لهم بيوتا .شجع
التدريب املهني عىل حرف مختلفة يف سبيل
اعداد جيل جديد من الحرفيني العامنيني ،وانشأ
دائرة خاصة لخدمات الشباب ورعاية وتنظيم
نشاطاته الرياضية واالجتامعية والثقافية والفنية،
وارسل بعثات اىل الخارج للتدريب عىل اعامل
الخدمة االجتامعية.
قدّر اهمية االعالم ،فطور املديرية العامة لالعالم
والسياسة ،معتربا "ان االعالم هو املرآة التي
تعكس ما يدور يف البالد ،وهذه املرآة يجب
ان تكون صافية نقية صادقة مع نفسها ومع
االخرين".
وسع السلطان قابوس دائرة عالقات السلطنة
مع الدول العربية واالجنبية ،فانضم اىل االرسة
العربية يف جامعة الدول العربية واىل االمم
املتحدة ،ووقع وثيقة قيام مجلس التعاون
الخليجي يف ايار  1981حيث طرح للمرة االوىل
تدخالت اليمن الجنويب وخصوصا عىل الحدود
مع عامن ،فتكتل معه الخليجيون وانهوا الشغب
اليمني .وضع اسس وزارة الخارجية لتنظيم
الجهاز الداخيل وخلق الكادر االداري ملواجهة
االعامل املتزايدة واملستمرة .افتتحت الخارجية
بعثات ديبلوماسية عدة وحدد خطوط السياسة
الخارجية العريضة كااليت:
"• انتهاج سياسة حسن الجوار مع جرياننا وعدم
التدخل يف الشؤون الداخلية الية دولة.
• تدعيم عالقات السلطنة مع الدول العربية
واقامة عالقات ودية مع دول العامل.
• الوقوف اىل جانب القضايا العربية يف املجاالت
الدولية.
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وقفت السلطنة ضد حرب اليمن وحصار قطر.

• الوقوف اىل جانب القضايا االفريقية وتأييد
نضالها من اجل الحرية واالستقالل .واتخذت
عامن موقفا معاديا لسياسة التفرقة العنرصية
التي متارسها حكومة جنوب افريقيا وحكومة
روديسيا.
• التزام الخط الذي تسري عليه دول العامل
الثالث".
ثورة ظفار اتخذت موقعها يف كل خطبه ،وكانت
مجموعة من الشيوعيني قد قامت بثورة آزرته

ارتفع عدد املدارس يف عهد قابوس من  3اىل .1700

سفري عامن يف لبنان بدر املنذري.

يف احتوائها ايران زمن الشاه .كان يصف هؤالء
الثوار بـ"العصابة الشيوعية املجرمة" ،ومنذ ذلك
الحني بقيت العالقة مع ايران يف افضل احوالها.
يقول العارفون ان االتفاق النووي بني ايران
ودول مجموعة الخمسة زائدا واحدا بدأ نقاشه
يف عامن ،وانتهى بتفاصيله االخرية يف عامن ايضا
قبل توقيعه النهايئ عام  .2015جرت املفاوضات
كلها يف سلطنة عامن ،وكان وزير الخارجية
العامين يوسف بن علوي عرابا لهذا االتفاق اىل

جانب وزيري خارجية ايران محمد جواد ظريف
والواليات املتحدة االمريكية جون كريي.
احرتم السلطان قابوس املبادئ التي ارساها يف
السياسة الخارجية ونفذها فعليا ومل تكن حربا
عىل ورق .هكذا رفضت عامن الحرب عىل
اليمن ،ومل تكن من ضمن التحالف العريب الن
اليمن دولة جوار .قبل ذلك ،وبعد توقيع مرص
اتفاقية كامب ديفيد قاطعت الدول العربية
جمعاء مرص ،باستثناء سلطنة عامن بقيادة
السلطان قابوس ،ألنها اعتربت االمر شأنا داخليا
يخص مرص وهي "ام الدنيا" واساس العرب
والكل سيعود اليها ،وهكذا حصل.
اال ان السلطان قابوس ويف احد خطبه اعترب ان
الخطوة نحو السالم ليست كافية" ،فليس السالم
وحده هو املهدد بالخطر ،بل ان الخطر يكمن
يف عدم اصالح االخطاء التي ارتكبت يف حق
الشعب الفلسطيني ،وعدم وضع نهاية لالالم
واملصاب التي حلت به ،وهذه حقيقة يجب ان
يعرتف بها العامل وان يعمل عىل ايجاد تسوية
تعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه وتحفظ
له كرامته .فال عناد ارسائيل وتصلبها وتحديها
الرادة االمم املتحدة ،وال االعامل املؤذية التي
يقوم بها اولئك الذين يرون ان من مصلحتهم
استمرار هذا الوضع يجب ان تقف يف سبيل
تحقيق هذا الهدف .لذا فان عامن تعلن
برصاحة انها ستؤيد بقوة اية مبادرة بناءة يقوم

السلطنة لم تقطع
عالقاتها يوما بسوريا
منشأ االتفاق النووي
مع ايران كان في ُعمان
بها اي زعيم عريب او اي زعيم آخر من شأنها ان
تؤدي اىل تحقيق هذه الغاية".
ابان االزمة السورية زار وزير خارجية عامن
يوسف بن علوي سوريا ،يف حني ابقت السلطنة
عىل سفارتها موجودة ومل تغلقها يوما ،محافظة
عىل عالقاتها الديبلوماسية مع سوريا انطالقا من
مبدأ عدم التدخل يف شؤون الدول.
تواصل السلطان قابوس شخصيا مع شعبه،
وقام بجوالت دامئة عىل اعيان محافظات
السلطنة املختلفة وشيوخها تواصال مع النهج
الدميوقراطي القائم عىل مبدأ الشورى .وكانت
جوالته تستغرق ما بني اسبوع اىل شهر ،وذلك
من اجل االطالع عىل ما تم انجازه وتحفيز
االدارات املحلية املختلفة عىل تلبية حاجات
املواطنني ،اىل جانب التأكيد عىل وجود رقابة
دامئة عىل اعامل االدارات الرسمية وادامة

التواصل املبارش بني الحاكم والشعب هادفا
اىل انتقال القيادة والحكومة اىل املواطن
اينام وجد ملتابعة حاجاته .هذا االمر ساعد
يف توطيد الثقة بينه وبني القبائل يف عامن
وامتداداتها يف اليمن ،حيث قامت سلطنة
عامن مبفاوضات عدة لتحرير رهائن اوروبيني
كان يتم اختطافهم يف اليمن للمساومة ،وذلك
بناء عىل طلب دول اوروبية كربى .فحررت
الديبلوماسية العامنية املاهرة والصامتة
امريكيني واوسرتاليني ومنساويني ورعايا من
دول اسكندينافية ،حتى ان الواليات املتحدة
االمريكية طلبت وساطة عامن مرات عدة
لتحرير رهائن امريكيني لدى ايران وقد نجحت
عامن يف ذلك ،من دون اي اعالن عن هذا
االمر ،تيمنا بنهج اتبعه السلطان وتبناه الشعب
العامين ويقيض بعدم الكالم عن االنجازات او
التمنني باملساعدة ايا تكن.
يف هذا االطار ،ويف اثناء تقبل سفري سلطنة عامن
يف لبنان بدر املنذري التعازي بعد وفاة السلطان
قابوس يف مقر السفارة يف منطقة الجناح ،فوجئ
بعدد من الشخصيات اللبنانية ،سواء املدنية او
الروحية ،تخربه عن انجازات ومساعدات ضخمة
ومشاريع ساعد فيها السلطان قابوس ومل يعلن
عنها البتة .من االعامل التي عرفت ،تأسيس
مدرستني منوذجيتني بتمويل عامين يف طرابلس
وصور ،ومركز "لقاء" العاملي للحوار يف الربوة.
كذلك اوصل احد املعزين رسالة اىل السفري
املنذري من حفل اقامه اطفال يف اوزبكستان
كان السلطان قابوس قد تبناهم ألنهم يتامى،
وكان هؤالء يشيدون بالسلطان الراحل
ويجهشون بالبكاء حزنا عىل رحيله.
عرفت سلطنة عامن مبهاراتها يف الوساطات
الصعبة والتي مل يعلن عنها يف سياسة
الديبلوماسية الصامتة التي اعتمدها السلطان
قابوس ،والتي سيبقي عليها السلطان الجديد
هيثم بن طارق السعيد بحسب مصادر عليمة
بامللف العامين .فمنذ ان ملح السلطان عن
مرضه يف العام  ،2014برز الكثري من التوقعات
حول مستقبل عامن ،ومدى قدرتها عىل
االستمرار يف السياسة التي انتهجها قابوس.
لكن السلطان الراحل امسك بيديه زمام االمور
مجددا ليختار قيادة تشبهه بالفكر السيايس
والسلوك الداخيل والخارجي.
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إنجاز

داود رمال

aborami20@hotmail.com

إرهابي أع ّد لفتنة وتعريض عالقات لبنان الخارجية للخطر

إنجاز نوعي لألمن العام َح َمى السفارة األميركية
مرة جديدة نجحت املديرية العامة لالمن العام يف تجنيب لبنان واملقيمني يف
ربوعه واملصالح املرتبطة بهم ،خطرا محتوما نتيجة عملها االستعالمي وجهدها
االمني الدؤوب والوسائل والتقنيات املتوافرة لديها .علام ان العقول الظالمية
وايادي االجرام لن تتوقف عن االستمرار يف ارهابها ،من اجل تعميمه يف كل الدول
والساحات وامليادين
تعزز االنجازات الرتاكمية والنوعية حقيقة ان
االجهزة االمنية اللبنانية ،ويف مقدمها االمن العام،
يف حربها املفتوحة عىل االرهاب وخالياه النامئة،
امنا تشكل خط الدفاع االول عن الدول الشقيقة
والصديقة ،ومتنع متدد االرهابيني مبخططاتهم
الدموية والتدمريية من الوصول اىل هذه الدول
وعواصمها واستهداف االمن واالستقرار فيها.
يف بيان صدر عن املديرية العامة لالمن العام يف
 15كانون الثاين  2020عند الساعة االوىل ظهرا ،مل
يتم االنتباه اىل خطورة ما تضمنه نتيجة انشغال
وسائل االعالم بالتطورات الداخلية اللبنانية،
تضمن االيت:
"اوقفت املديرية العامة املدعو (ا .س) من
الجنسية السورية النتامئه اىل تنظيم داعش
االرهايب .يف التحقيق معه اعرتف مبا ييل:

ادوات لتصنيع املتفجرات متت مصادرتها.

• بايع تنظيم داعش من خالل مشغله االرهايب
عبدالله التونيس ،وتواصل عرب مواقع التواصل
االجتامعي مع عنارص التنظيم ،وقام بتحريض
اشخاص عىل مبايعة التنظيم ّ
وخطط العداد خاليا
امنية والسعي اىل تأمني االسلحة الحربية لها.
• قام بالتخطيط للقيام باعامل امنية لصالح
التنظيم ضد مراكز احد االحزاب اللبنانية الفاعلة
وقتل عنارصه ،اضافة اىل القيام بعمل تفجريي
يستهدف احدى السفارات الغربية بواسطة
مسية.
طائرة ّ
مبداهمة منزله ،تم ضبط مواد اولية لصناعة
املتفجرات كان قد احرضها لتنفيذ مخططاته.
بعد انتهاء التحقيق معه احيل مع املضبوطات
اىل القضاء املختص ،والعمل جار لتوقيف باقي
االشخاص املتورطني".

من يدقق يف مضمون البيان ،يكتشف حجم
التهديد الذي كان يشكله هذا االرهايب املوقوف.
فهو عمل عىل ثالثة مسارات:
• تشكيل خاليا ارهابية تعمل لصالح تنظيم
داعش االرهايب.
• العمل عىل خلق فتنة داخلية لبنانية من خالل
استهداف مراكز وكوادر احد االحزاب الفاعلة.
• تهديد عالقات لبنان الخارجية بشكل مبارش
من خالل استهداف احدى السفارات الغربية
التابعة لدولة كربى ،يف ظرف وتوقيت خطريين
نتيجة التطورات عىل صعيد االقليم ،مع ما تعنيه
هذه العملية لو نفذت من توجيه االتهام اىل
طرف لبناين ،ما يرتب تداعيات خطرية عىل لبنان
تطاوله يف استقراره االمني والسيايس واالقتصادي
واملايل.
ماذا يف املعطيات واملعلومات املتوافرة واملسموح
بنرشها التي حصلت عليها "االمن العام" من
مصدر مسؤول مأذون له؟
يف املعلومات املحققة ،استنادا اىل ابرز االعرتافات،
ان االرهايب املوقوف هو السوري ابراهيم السامل
من مواليد بلدة عربيد يف ريف حلب (.)1999
انتقل مع اهله اىل لبنان بطريقة رشعية يف العام
 2013واقاموا يف محلة االوزاعي عند املدخل
الجنويب للعاصمة بريوت ،وما زالوا حتى تاريخه.
عمل السامل يف رشكة السترياد وبيع االدوات
الكهربائية .وكان ال يزال يعمل فيها حتى توقيفه،
براتب شهري مقداره مليون لرية لبنانية من دون
املبالغ االضافية .هذا الراتب ال يتوافر لعدد كبري
من الشباب اللبنانيني الذين ال يجد معظمهم
فرصة عمل حتى براتب اقل من ذلك بكثري.
الجدير ذكره ،انه يف خالل عمله مل يلفت اليه
االنظار اىل ميوله وتوجهاته.
يف العام  ،2015عاد اىل سوريا مبفرده ومن دون
اهله ،بهدف زيارة عائلية القاربه .قصد بلدته
عربيد التي كان يسيطر عليها يف حينه تنظيم
داعش االرهايب ،والتقى رفاق الطفولة وجميعهم
بايعوا داعش وحملوا السالح وارتدوا اللباس
العسكري للتنظيم االرهايب ،وابلغوه انهم ينتمون

طلب من السالم استهداف
السفارة االميركية
في بيروت وقتل اكبر عدد
من موظفيها

مسية.
اوراق عن كيفية تصنيع املتفجرات وتركيب طائرة ّ

اىل "اشبال الخالفة" لصغر سنهم .ثم حاولوا
اقناعه باالنضامم اىل صفوفهم والخضوع لدورة
عسكرية ،وتحدثوا معه عن املغريات التي
تتوافر لهم .لكن بحسب زعمه رفض ذلك،
وعاد اىل لبنان بعدما امىض يف بلدته نحو شهر.
بعد عودته ،استمر التواصل بينه يف لبنان
وبني ابناء بلدته يف سوريا ،واقنعوه بأن يح ّمل
عىل هاتفه الخليوي تطبيق (،)Telegram
ففعل ذلك .بدأوا عرب هذا التطبيق الهاتفي
تزويده كل اصدارات داعش من فيديوهات
ورسائل صوتية وتوجيهات مكتوبة ،وركزوا
معه عىل االسباب التي ادت اىل نشوء داعش
وتحديدا ظلم الجيش االمرييك يف العراق .عرب
هذا التطبيق تعرف اىل منارصين منتمني اىل
داعش .كان الرتكيز يف املواد املنشورة عىل هذا
التطبيق عىل فيديوهات عن كيفية تصنيع املواد
املتفجرة واعداد املتفجرات والعبوات الناسفة من
مواد عادية موجودة يف االسواق واملحال التجارية
والصيدليات ،وان رشاء هذه املواد ال يثري الشبهة
عىل االطالق.
تد ّرج االرهايب السامل يف تورطه ،من خالل تعرفه
عرب التطبيق الهاتفي عىل قياديني يف التنظيم،
منهم القيادي االرهايب عبدالله التونيس املوجود
يف تونس .وبحسب اعرتافات املوقوف ،جرى
بينهام الحديث التايل:
• التونيس :اين تقيم؟
•السامل :يف محلة االوزاعي قرب بريوت.
• التونيس :ملاذا ال تذهب اىل طرابلس او صيدا
حيث اهل السنة؟

تعليامت.

• السامل :ال استطيع النني اقيم مع اهيل.
• التونيس :هل مثة مكاتب ومقار وعنارص تابعة
لحزب الله قرب مكان اقامتك؟
• السامل :اكيد ،واعرف احدهم قتل شقيقه يف
سوريا.
•التونيس :هل تستطيع قتله؟
•السامل :بالتأكيد.
•التونيس :اقتله.
بحسب زعم االرهايب السامل ،مل يستطع الحصول
عىل السالح الذي ميكنه من قتل الكادر املشار
اليه يف حزب الله.
غي
بعد هذا التحريض العلني عىل القتلّ ،
االرهايب عبدالله التونيس االسلوب مع االرهايب
املوقوف ابراهيم السامل ،وطلب منه االيت:
• التونيس :هل يف امكانك ان تحدد يل موقع

السفارة االمريكية يف العاصمة التونسية عرب
تطبيق ( )Googel mapsالنني ال استطيع ذلك،
كون هذه الخدمة غري متوافرة يف تونس؟
• السامل :بالطبع ،ساحدد لك مكانها وارسل اليك
الصور والخرائط( .عمد السامل اىل تحديد موقعها
وارسل اليه صورا عنها وعن خريطة موقعها).
• التونيس :هل السفارة االمريكية يف لبنان قريبة
من مكان اقامتك؟
• السامل :كال ،ليست قريبة.
• التونيس :استخدم التطبيق وابحث عن موقعها.
• السامل :سأفعل( .عمد اىل اجراء بحث عرب
التطبيق وحدد موقعها يف املنطقة الرشقية من
بريوت ثم صورها وارسل اليه الصور ومساحة
موقعها).
• التونيس :هل تستطيع استهدافها؟
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كيفية استخدام طائرة من دون طيار.

• السامل :الهدف هو السفارة االمريكية وانا
جاهز.
مسية من
• التونيس :قم برشاء "درون" (طائرة ّ
دون طيار) وزودها املتفجرات ونفذ العملية.
بدأ السامل البحث عن رشاء طائرة "درون"،
لكنه ما لبث ان اكتشف ان اسعارها مرتفعة.
اال انه استحصل عرب البحث عىل ()Google
عىل كيفية تجميع طائرة مامثلة وتزويدها
متفجرة تقتل اكرب عدد ممكن .استحصل عىل
مواد اولية لتصنيع املتفجرات ،وذهب اىل احدى
الصيدليات القريبة من مكان اقامته مع اهله
يف محلة االوزاعي ،واشرتى املواد وبدأ تصنيعها
قبل ايام من توقيفه.
اما خطته لتنفيذ العملية االرهابية ضد السفارة

من الوثائق املضبوطة.

الهدف السفارة االمريكية.

االمريكية يف بريوت ،فكانت تقيض بأن يذهب
اىل نقطة ال تثري الشبهات قرب السفارة يف محلة
عوكر ،وان يقوم بعملية استطالع محكمة ،ثم
يتحني مناسبة يكون فيها اكتظاظ داخل السفارة،
فيعمد اىل اطالق الطائرة ويقوم بتفجريها .لدى
مداهمة املنزل املقيم فيه ضبطت كل املواد
املصنّعة والتي هي قيد التصنيع ،والخرائط
واملستندات التي تع ّلم عربها كيفية تصنيع
املتفجرات وبدء تركيب الطائرة.
تبني من خالل املضبوطات والتدقيق يف
محتوياتها ان تواصله مل يقترص عىل تونس،
بل شمل ايضا ارهابيني يف الجزائر ومرص
وسوريا .وقد حاول اعداد خاليا ارهابية وطلب
االستحصال عىل السالح من مصادر عدة .وعمد

احد اصدقائه من االرهابيني يف بلدته عربيد يف
ريف حلب اىل ربطه بارهايب يدعى (ابويوسف
االورويب) ووعده بأن هذا الشخص قادر عىل
ارسال املال اليه يف لبنان .اال ان االرهايب السامل
زعم انه مل يتمكن من التواصل معه النه ال يجيد
اللغة االنكليزية .وتبني ان االتفاق بينه وبني
صديقه السوري هو ان يصل املال اليه يف لبنان،
ثم يتم توزيعه بناء عىل توجيهاتهم من سوريا.
وألن ملف االعرتافات وما تم الكشف عنه
من املضبوطات خطري جدا ،وبعد ان انجزت
املديرية العامة لالمن العام كل التحقيقات
الالزمة واعدت امللف الكامل ،متت احالة
االرهايب املوقوف ابراهيم السامل مع امللف
اىل النيابة العامة العسكرية بشخص مفوض
الحكومة القايض بيرت جرمانوس.
هذا االنجاز الجديد للمديرية العامة لالمن
العام ،يدق ناقوس خطر لحامية االجيال
الصاعدة من خطر التنظيامت االرهابية التي
تستخدم التقنيات الحديثة ووسائط التواصل
االجتامعي عىل انواعها ،يف عملية اجرامية
خطرية تتمثل يف غسل ادمغة االطفال وتسيطر
عىل الوعي لديهم وصوال اىل جعلهم ارهابيني
خطريين ،بدليل ان االرهايب املوقوف ابراهيم
السامل عندما تم تجنيده كان يف سن الـ.14
تكفي االشارة اىل انها ليست املرة االوىل التي
يكشف فيها عن كيفية تجنيد اطفال ومراهقني
يف صفوف داعش .اذ سبق واوقفت املديرية
العامة لالمن العام شخصا يف العمر نفسه كان
ّ
يحض عبوات الستهداف الجيش اللبناين ،وقتل
اكرب عدد ممكن من ضباطه وعسكرييه.
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قضية

املحامي منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

التجسس وش ّل القدرات والحرب النفس ّية أبرز أهدافها
ّ

األمن العام يواجه الحروب السيبران ّية الناعمة
تكاد ال تحىص حسنات شبكة االنرتنت ومنصات التواصل االجتامعي التي تعمل
عربها ،سواء عىل صعيد سهولة ورسعة التواصل بني الناس ،تفاعل الحضارات،
امتام الصفقات واملعامالت التجارية ...يف املقابل تشكل سيئاتها ،وابرزها استخدام
ادواتها الرتكاب جرائم معقدة كالتجسس ،تخريب الربامج واالنظمة السيربانية،
الحرب النفسية وسواها ،خطرا يستدعي دق الناقوس .انها سيف ذو حدين
مثة اجامع يف العامل عىل ان معظم الحروب
املقبلة بني الدول ستكون حروبا سيربانية ال
حروبا بواسطة االسلحة التقليدية .تعد الحرب
السيربانية ،اىل جانب الحربني االقتصادية
والسياسية ،مثابة العمود الفقري للحروب
الناعمة التي تهدف اىل زعزعة او اسقاط
نظام الحكم يف دولة ما ،متهيدا للسيطرة عىل
سياساتها وثرواتها الحقا ،من دون تكبد مشقة
وكلفة احتاللها عسكريا.
ما اخطر جرائم الهجومات والحروب
السيربانية؟ ما اهمية ادواتها يف الحروب
النفسية؟ ماذا بالنسبة اىل الخسائر االقتصادية
التي تتسبب بها عامليا؟ ما موقف القانون
اللبناين منها؟ كيف تتصدى لها املديرية
العامة لالمن العام؟

جرامئها واهدافها

تكاد ال تحىص ادوات الجرائم السيربانية
واهدافها .غري ان ابرزها يندرج حتى اليوم
تحت عناوين التجسس ،تخريب املعلومات،
شل القدرات السيربانية ،الحرب النفسية.

التجسس

يتمثل باستخدام االدوات السيربانية
كاالنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي،
بهدف الوصول اىل معلومات وارسار الدول
والرشكات واالشخاص بطرق غري مرشوعة،
متهيدا الستثامرها الحقا بطرق عدة .مثال،
عند معرفة دولة ما نقاط القوة والضعف
الخاصة بدولة اخرى ،ميكنها بناء عىل ذلك
اخذ االحتياطات الالزمة يف مواجهة عنارص
قوتها ،والعمل عىل ايذائها بشكل مدروس

عرب استغالل عنارص ضعفها .كام انه ميكنها
ايضا ابتزازها عرب تهديدها بنرش املعلومات
املسيئة لها اذا مل تغري طريقة تعاطيها يف ملف
امني او سيايس او اقتصادي محدد ،او القيام
بترسيب تلك املعلومات رسا اىل جهة حليفة
لتلك الدولة ،اذا كانت تلك املعلومات متسها،
بهدف ايقاع الخالف والفتنة بينهام ،وسواها
من االحتامالت.
ما تجدر االشارة اليه ،انه يف املايض يوم
كانت قوة الدولة تقاس بحجم جيشها وانواع
االسلحة التي يستخدمها ،كانت اهداف
التجسس موجهة حرصا نحو القوة العسكرية.
مع تطور مفهوم الدولة القوية ليشمل قدراتها
االقتصادية والعلمية والتكنولوجية والسياسية
وسواها ،تطور مفهوم التجسس ليشمل
ويطاول كل تلك القدرات .بالتايل اصبح هناك
انواع عدة من التجسس ،ابرزها:
• التجسس العسكري :هو اشهر االنواع
ويهدف اىل معرفة ارسار الجيوش واالجهزة
االمنية ،خططهم االمنية والحربية ،االسلحة
والصواريخ والذخائر والتجهيزات التي
يستخدمونها ،اماكن وضع القنابل الذرية اذا
وجدت ،تفاصيل تحصينات املواقع الحساسة
وعديدها وعتادها ،الخ...
• التجسس االقتصادي :يهدف اىل معرفة
كل تفاصيل املقدرات االقتصادية للدولة،
كوضعها املايل وحجم ثرواتها ومستوى تجارتها
وصناعتها وزراعتها وسياحتها وصادراتها
ووارداتها وجميع املشاكل االقتصادية التي
تتخبط فيها.
• التجسس العلمي :ميارس عادة ضد الدول
املتطورة بهدف رسقة ارسار االخرتاعات

العلمية او التكنولوجية اواالقتصادية
او االمنية التي تحرض لها ،بهدف انجاز
االخرتاعات واطالقا قبلها ،او اتخاذ
االحتياطات الالزمة ملواجهتها.
• التجسس السيايس :يهدف اىل معرفة كل
املعلومات او االرسار والخطط السياسية
الداخلية والخارجية لدولة ما ،واقع وقدرات
املعارضة فيها ،املشاكل العقائدية او الدينية
التي تؤثر يف مسارها السيايس العام.
• التجسس الديبلومايس :وهو جمع
املعلومات املختلفة ،السياسية واالقتصادية
واالمنية وسواها عن دولة معينة ،تحت ستار
املهامت الديبلوماسية.

تخريب وشل القدرات

تؤكد الوقائع ان احد ابرز اهداف الحرب
السيربانية تخريب املعلومات وشل القدرات
السيربانية الخاصة بالجهة او الدولة العدوة.
عىل سبيل املثال تخريب كل املعلومات
االستخبارية واتالفها ،او معلومات كل الوزارات
واملؤسسات الرسمية والخاصة ،تعطيل برامج
وانظمة عمل االسلحة النووية والطائرات
والصواريخ ،واجهزة الرصد واملراقبة وانظمة
عمل مختلف القطاعات املالية واملرصفية
والطبية وسواها .وذلك اما بشكل متقطع
ومحدود بهدف التسبب بخسائر اقتصادية
او عرقلة مرشوع معني او اتالف معلومات
معينة ،ما يسبب لها ارضارا وخسائر ال تقدر
بثمن .واما بشكل كامل عند بدء نشوء حرب
معها عىل سبيل املثال بهدف شل كل قدراتها
فجأة واعادتها اىل ما يسمى مجازيا العرص
الحجري.

االنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي احدثت ثورة يف مجال التجسس.

نظرا اىل تنوع االفعال والوسائل واالدوات
التي تستخدم فيها وتعددها وتشعبها .اما
التعريف االنسب ،فهو االيت" :الحرب النفسية
هي االستعامل املخطط واملمنهج للدعاية
واالشاعات واالكاذيب واالحداث واالخطاء
والخالفات الدينية والعقائدية والسياسية
وسواها من االساليب ،يف وقت السلم والحرب

االرضار االقتصادية

الحرب النفسية

تتم من خالل االنرتنت ووسائل التواصل
االجتامعي .قبل التطرق اىل ذلك ،ال بد من
التوضيح انه حتى يومنا هذا ال يوجد يف
العامل تعريف واحد وموحد للحرب النفسية،

عىل السواء ،بهدف التأثري عىل عقول ومشاعر
واراء وسلوكيات العدو او املواطنني غري االعداء
وتوجيههم نحو االهداف املطلوبة .وتستخدم
فيها كل وسائل االعالم املتاحة".
بالتايل ،نستنتج ان ابرز اهداف الحرب
النفسية هي:
• التأثري عىل عقول االعداء وافكارهم

ومشاعرهم وارائهم وسلوكياتهم وسواهم
لتوجيههم نحو االهداف املطلوبة.
• تدمري الروح املعنوية يف مجتمع العدو،
وبخاصة لدى جيشه وقواه االمنية.
• التأثري عىل القوات املسلحة وزعزعة ثقتها
بقيادتها وبقضيتها.
• اثارة املشاكل االجتامعية والنعرات الطائفية
والدينية والعرقية والسياسية بني مختلف
فئات مجتمع العدو.
من اجل نجاح تلك االهداف ،يتم الرتكيز
عادة عىل املواضيع الشديدة التأثري يف نفوس
الناس ،كرتكيز الدعاية واالخبار واالكاذيب،
مثال حول ان احدى فئات املجتمع اعتدت
عىل املقدسات الدينية للفئة االخرى ،او اعادة
احياء الخالفات الدينية التاريخية ،وسواها.
ما تجدر االشارة اليه ،وهنا بيت القصيد ،ان
مثة اجامعا عىل ان االنرتنت عموما ،ووسائل
التواصل االجتامعي خصوصا ،احدثت
نقلة نوعية وثورة عىل صعيد الحروب
النفسية ،كون اكرثية الناس يحملون
اجهزتهم االلكرتونية ليال ونهارا ،بخالف
حال تعاملهم مع وسائل االعالم التقليدية،
من محطات تلفزيونية واذاعية وصحف
وجرائد ،حيث كان الناس يتابعونها بشكل
جزيئ خالل يومياتهم .هذا ما يفرس اقدام
معظم االحزاب السياسية والرشكات الكربى،
بخاصة يف لبنان ،اضافة اىل استحداثها مواقع
الكرتونية خاصة بها تغطي نشاطاتها وتنرش
افكارها وتدافع عنها ،عىل استحداث جيوش
الكرتونية خاصة بها تشن ما يلزم من حروب
نفسية وسياسية واقتصادية ضد كل الجهات
املنافسة لها.

الحروب السيربانية تهدف اىل احتالل العقول ال االرايض.

يف موازاة املخاطر واالرضار االمنية واالجتامعية
العاملية للجرائم السيربانية ،فان مخاطرها
االقتصادية ال تقل شأنا .اذ تشري االحصاءات
اىل ان جرائم االنرتنت التي كلفت االقتصاد
العاملي عام  2018خسائر مالية تقارب 445
بليون دوالر ،وصل حجم الخسائر التي
تسببت بها عام  2019اىل حدود الرتيليوين
دوالر .الخسائر املتعلقة بالبيانات الشخصية
فقط تصل اىل  150مليار دوالر ،وان
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 566مليون شخص هم ضحايا الجرائم
االلكرتونية يف كل يوم ،مبعدل  18شخصا يف
الثانية الواحدة.

القانون اللبناين

يعاقب عىل جميع االفعال الجرمية السيربانية
التي سبق وعرضناها .للتوضيح نشري ،عىل
سبيل املثال ال الحرص ،اىل ابرز االحكام
القانونية ذات الصلة:
عىل صعيد جرائم التجسس :نجد مثال ان
املادة  282من قانون العقوبات ،الصادر
باملرسوم االشرتاعي رقم  340بتاريخ  1اذار
 ،1943تنص عىل ان من رسق اشياء او وثائق
او معلومات يجب ان تبقى مكتومة حرصا
عىل سالمة الدولة ،او استحصل عليها ،عوقب
باالشغال الشاقة املوقتة .اذا اقرتفت الجناية
ملنفعة دولة اجنبية كانت العقوبة االشغال
الشاقة املؤبدة.
عىل صعيد التعدي عىل سالمة البيانات
الرقمية :نجد ان املادة  112من قانون
املعامالت االلكرتونية والبيانات ذات الطابع
الشخيص الصادر تحت الرقم  81تاريخ 10
ترشين االول  2018والذي دخل حيز التطبيق
اعتبارا من  10كانون الثاين  ،2019تنص عىل

الحروب املقبلة سيربانية يف معظمها وليست عسكرية.
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انه" :يعاقب بالحبس من ستة اشهر اىل ثالث
سنوات وبالغرامة من ثالثة ماليني اىل مئتي
مليون لرية لبنانية او باحدى هاتني العقوبتني
كل من ادخل بيانات رقمية بنية الغش يف نظام
معلومايت وكل من الغى او عدل ،بنية الغش
البيانات الرقمية التي يتضمنها نظام معلومايت".
عىل صعيد الحرب النفسية :تجدر االشارة هنا
اىل انه ال يوجد نص قانوين يتحدث بشكل
مبارش عن مصطلح الحرب النفسية وصوره
واشكاله وادواته ،وامنا قانون العقوبات
يعرض عرشات االنواع من الجرائم التي
ميكن ان تعترب ،من املنظار االمني ،من قبيل
الحرب النفسية بخاصة اذا متت بشكل يوحي
بأنه منظم ويشكل جزءا من سلسلة افعال
متتابعة وليس مجرد حاالت فردية عادية.
من تلك الجرائم نذكر عىل سبيل املثال ما
يعرف بالجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية
او تعكر الصفاء بني عنارص االمة التي تنال
من مكانة الدولة املالية ،جرائم اثارة النعرات
الطائفية واملذهبية ،النيل من هيبة الدولة
ومن الشعور القومي وسواها.

االمن العام يرصد ويواجه

ألن املصلحة الوطنية العليا توجب عدم

التطرق اىل تفاصيل الطرق والوسائل
االمنية التي تعتمدها املديرية العامة
لالمن العام يف التصدي لكل انواع الجرائم
السيربانية ،سنتوقف فقط عند ابرز االطر
العامة التي قامت وتقوم بها عىل هذا
الصعيد:
• استحداث شعب متخصصة برصد وتعقب
ومكافحة كل انواع الجرائم السيربانية.
• تحديث شبكة املعلوماتية واجهزتها ضمن
املديرية ،وتزويدها برامج الحامية ضد اي
جرائم او هجامت سيربانية .وبالتايل ،العمل
عىل مكافحة الجرائم السيربانية وتعزيز االمن
السرباين.
• اطالق برامج تدريب ومحارضات ضمن
املديرية يف مختلف مجاالت املعلوماتية
واالمن السيرباين.
• تفعيل التعاون والتنسيق مع العديد
من اجهزة منظمة االمم املتحدة واجهزة
استخبارات اقليمية ودولية يف مجال مكافحة
كل انواع الجرائم السيربانية.
• رصد املواقع االلكرتونية التي تقوم بارتكاب
جرائم سيربانية ضد املواطنني واللبنانيني
وابالغ القضاء عنها الجراء املقتىض القانوين.
• اطالق برامج محارضات بالتعاون مع العديد
من الجامعات واملدارس ،حيث يتشارك ضباط
من املديرية مع اصحاب االختصاص يف تلك
املؤسسات بهدف نرش ثقافة املعلوماتية
وطرق الحامية من مخاطرها ،لتوعية اجيال
املستقبل وتثقيفهم.
• وضع وسائل االتصال والتواصل ،الهاتفية
وااللكرتونية ،يف خدمة املواطنني ،لالبالغ عن
اي خطر او جرمية تطاولهم ،سواء عادية او
سيربانية ،يك تتم متابعة املوضوع من الجهات
املعنية يف املديرية.
تجدر االشارة اىل انه وبالتعاون مع العديد
من جمعيات املجتمع املدين واملدارس
والجامعات ،اطلقت املديرية يف ايار 2019
حملة توعية عىل مخاطر الفضاء السيرباين
تحت شعار "حتى ما تكون ضحية" .كام
كانت قد اطلقت يف آب  2018مؤمتر"توعية
املواطنني من املخاطر االرسائيلية عرب
الفضاء السيرباين ،ودورها يف تجنيدهم
لصالح اعداء الوطن".
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نشاطات
راغدة صافي

Raghida.ss@gmail.com

خطوة لتدعيم األمن االجتماعي في لبنان

األمن العام يوقّ ع اتفاق تعاون والجامعة اليسوعية
يف سبيل تحقيق التضامن االجتامعي بني مختلف فئات املجتمع ،و ّقع كل من العميد الياس البيرسي ممثال املدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم ورئيس جامعة القديس يوسف الربوفسور االب سليم دكاش يف  11كانون الثاين اتفاق تعاون
اكادميي يف مبنى رئاسة الجامعة يف حضور كبار الضباط يف املديرية ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات
يشكل هذا االتفاق جزءا من التعاون القائم
بني عدد من الرصوح الجامعية واملؤسسات
االمنية يف لبنان ،السيام املديرية العامة لالمن
العام التي تسعى اىل تطوير قدرات عديدها
من كل الرتب من خالل مساعدتهم عىل
رفع مستواهم العلمي واالكادميي وتحسني
ادائهم ،مبا يتناسب مع الخطة الخمسية التي
وضعتها منذ العام  ،2012والهادفة اىل جعل
املديرية يف مصاف ارقى االدارات.
العميد الياس البيرسي ،خالل حفل التوقيع،
شكر باسم اللواء عباس ابراهيم االب سليم
دكاش وكل من عمل عىل انجاز هذه الخطوة
التي تأيت ترجمة لحرص املدير العام لالمن
العام عىل فتح افاق جديدة امام العسكريني
وعائالتهم لتطوير قدراتهم ومعارفهم يف
مختلف املجاالت العلمية واالكادميية ،وهي
الطريقة الفضىل لتعميق الخربات وتحسني
نوعية االداء يف انجاز املهام امللقاة عىل
عاتقهم .من هنا رضورة العمل عىل توسيع
مروحة بروتوكوالت التعاون العلمي هذه
لتشمل اكرب عدد من الجامعات يف لبنان.
يف معرض كلمته ،اشاد العميد البيرسي
باملكانة "الخاصة التي تحتلها جامعة القديس
يوسف من خالل تاريخها العريق ،ما
يجعلها يف طليعة الرصوح الثقافية والعلمية
واالجتامعية والالهوتية الرائدة يف لبنان
واملنطقة" .وشدد عىل "رضورة االستفادة من
كل بنود االتفاق ان لجهة املنح والتسهيالت
الجامعية التي توفرها ،او ما يتعلق منها
بقيام تعاون جدي بني الجامعة واملديرية
بغية تبادل الخربات واملعرفة واالبحاث.
فاالمن العام يف امكانه ان يشكل جزءا مكمال
لها ،وابواب املديرية مفتوحة للتعاون بكل
ايجابية يف هذه املجاالت".

من حفل توقيع اتفاق التعاون بني جامعة القديس يوسف واملديرية العامة لالمن العام.

من ناحيته ،وجه االب دكاش تحية اىل
"الصديق العزيز لهذه الجامعة ،املدير العام
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ،الذي يعمل
بال كلل لتحسني هذه املؤسسة والدفاع عن
مصالح لبنان" .واعترب ان هذا االتفاق "شكل
من اشكال التضامن مع االمن العام ،وخاصة
يف الظروف الصعبة التي مير فيها بلدنا .وهو
يجسد االرادة املشرتكة لدى الطرفني لتحسني
وتطوير املستوى العلمي لعنارص االمن
العام ،من خالل منحهم امكان االنضامم
اىل الجامعة لتعزيز امكاناتهم املهنية يف
مختلف االختصاصات ،وهذه الخطوة تشكل
جزءا اساسيا من رسالة الجامعة يف خدمة
املجتمع".
ما هو تاريخ هذه املبادرات املشرتكة؟
متى انطلقت ومن تشمل ومن هم
املستفيدون منها؟

رئيس مكتب الشؤون القانونية واالنضباط
يف املديرية العامة لالمن العام العقيد نجم
االحمدية املسؤول عن هذا امللف تحدث
عن انطالق هذه الفكرة واهميتها" :منذ
تويل سعادة املدير العام لالمن العام اللواء
عباس ابراهيم مهامته يف املديرية ،عمل
جاهدا لرفع املستوى التعليمي والقدرات
لدى الضباط والعنارص فيها ملساعدتهم
عىل تطوير انفسهم اكادمييا وعمليا
ومتكينهم من التقدم يف عملهم .وقد شكل
ذلك توجها عاما بدأنا العمل من خالله.
يف البداية تعاقدنا مع مدربني متخصصني
تولوا هذه املهمة ،اىل ان شاءت الصدف
حني كنت اتابع تحصييل العلمي يف جامعة
الـ ،LAUان اثرت مع ادارة الجامعة امكان
قيام تعاون بينها وبني االمن العام النشاء
ماستري متخصص بادارة املؤسسات االمنية

والعسكرية .اال ان عقبات عدة حالت دون
ذلك .فعمدنا اىل تطوير الفكرة وجعلها اكرث
شمولية ،فاتفقنا مع الجامعة عىل ان متنح
حسومات محددة ملن يرغب من عسكريي
االمن العام يف متابعة دراسته الجامعية يف
كل االختصاصات املوجودة لديها .كام شملت
الفكرة التي تحولت اىل اتفاق يف ما بعد قيام
تعاون يف ما بيننا لتبادل الخربات وتنظيم

النشاطات واجراء االبحاث .ثم انطلقت هذه
املبادرة نحو جامعات اخرى اظهرت اهتامما
باملوضوع وقعنا معها اتفاقات مشابهة.
شملت االتفاقات كال من الجامعة اللبنانية
االمريكية يف بريوت وجامعة الحكمة وجامعة
البلمند والجامعة االسالمية والجامعة
اللبنانية الدولية .وقد منحتنا هذه الجامعات
اعفاءات كبرية وصل بعضها اىل  50يف املئة،

الربوفسور االب سليم دكاش والعميد الياس البيرسي يوقعان الربوتوكول.

رئيس مكتب الشؤون القانونية واالنضباط العقيد نجم االحمدية.

فضال عن منح تعليمية مجانية وتسهيالت
كبرية .االن وصلنا اىل الجامعة اليسوعية
التي كانت هدفا بالنسبة الينا بحكم الجرية
والتقارب بيننا ،وهي احدى اهم الجامعات
العريقة يف لبنان واملنطقة.
■ هل االستفادة من هذه االتفاقات محصورة
بضباط املديرية وعنارصها؟
□ ان جزءا اساسيا من رفع قدرات واداء
العسكريني يكمن يف منحهم االطمئنان عىل
مستقبل اوالدهم وافراد عائلتهم .حينها فقط
ميكنهم الرتكيز بشكل افضل واكرب عىل جودة
عملهم وعىل املهامت امللقاة عىل عاتقهم.
من هنا رأينا انه ال بد ان يستفيد من هذه
االتفاقات ازواج وزوجات واوالد الضباط
والعنارص وان بنسب متفاوتة ،ما يخفف من
االعباء امللقاة عىل كاهلهم .من خالل هذه
املساعدات التي يقدمها عدد من الرصوح
التعليمية العريقة للمؤسسات االمنية تؤدي
رسالة وطنية بامتياز ،تعزز الثقة باملؤسسات
التعليمية اللبنانية وبرسالتها الوطنية
التاريخية.
■ ما هي ابرز االختصاصات التي يتوجه
اليها الطالب؟
□ لدينا طالب يف مختلف االختصاصات
السيام يف كليات االدارة والهندسة بفروعها.
وقد رأينا انه بقدر ما يراكم الضابط من
خربات ويتعمق يف اختصاصه ،تتحسن نوعية
خدمته وانتاجيته .ملسنا هذا االمر بشكل
ملفت يف خالل اداء عنارصنا.
■ هل واجهتكم عوائق يف هذا الربنامج؟
□ ال عوائق او مشاكل تذكر حتى االن ،فقد
ع ّينا لكل جامعة ضابط ارتباط او تنسيق
مهمته التعاون مع من تحدده االدارة فيها
النجاح هذه الخطوة وحل اية مشاكل ميكن
ان تطرأ .ساعد يف ذلك تأكيدنا يف كل االتفاقات
التي نوقعها عىل اولوية الحفاظ عىل مناقبية
عنارصنا وانضباطهم وادائهم وحسن سلوكهم،
فنحن حريصون عىل ان يعطي كل فرد منهم
صورة ايجابية عن املؤسسة وان يرتك اثرا
ايجابيا لدى االساتذة والطلبة يف آن.
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بيان نسبة العسكريني من كل الرتب املستفيدين من الربوتوكول بحسب الجامعات

بيان نسبة افراد العائالت املستفيدة من الربوتوكول بحسب الجامعات

الجامعة االسالمية

20

الجامعة االسالمية

5

الجامعة اللبنانية الدولية

43

الجامعة اللبنانية الدولية

35

الجامعة اللبنانية االمريكية

19

الجامعة اللبنانية االمريكية

5

جامعة البلمند
جامعة الحكمة

2
20

جامعة البلمند
جامعة الحكمة

27
22
94

104

■ هل من بنود جزائية تتعلق بالطلبة
اذا جاز التعبري؟
□ كل االتفاقات تنص عىل رضورة ان تكون
العالمات التي ينالها الطالب جيدة ليك
يتمكن من متابعة تحصيله العلمي يف اطار
هذا الربنامج ،مع االحتفاظ بحقنا يف اتخاذ
تدابري معينة يف حال مل يكن االداء االكادميي
يف املستوى املطلوب .اما بالنسبة اىل اعضاء
االرسة ،فهناك بند يف االتفاقات ينص عىل
ان يتوىل الطالب عىل نفقته الخاصة تسديد
القسط كامال عن املادة التي يرسب يف
اجتيازها ،ويف حال تكرر الرسوب يسقط
عنه حق االستفادة.
■ كيف تصف العالقة بني الضباط والطالب؟
□ طالبنا يف غالبيتهم ال يزالون شبابا ما
يضيف عنرصا ايجابيا عىل هذه التجربة،
وهم حني يدخلون حرم الجامعة يخضعون

لقوانينها من دون اي امتياز خاص بهم ،وقد
ساهم احتكاكهم مع الطالب بكرس اي جليد
قد يكون موجوداً.

□ مثة تعاون بيننا يف عدد من البحوث
والدراسات التي نوفر لهم املعطيات
الرضورية لها ،اضافة اىل تنظيم انشطة
مشرتكة كاملحارضات وحمالت التوعية
للشباب يف مختلف املجاالت التي ميلك فيها
االمن العام خربة طويلة.

■ مباذا تستفيد الجامعات من هذه
االتفاقات؟
اسم الجامعة

شخيص

عائيل

الجامعة االسالمية
الجامعة اللبنانية الدولية
جامعة البلمند
الجامعة اللبنانية االمريكية

20
43
2
19

5
35
27
5

جامعة الحكمة

20

22

املجموع

104

94

األب دكاش :الواقع االجتماعي
يحتاج الى املساعدة ملنع انهياره
قال رئيس جامعة القديس يوسف الربوفسور االب سليم دكاش يف حديث
اىل "االمن العام"َ " :من غري الذين كرسوا حياتهم من اجل االمن يستحقون
التسهيالت الالزمة الكتساب االفضل؟ لهذا االتفاق اهداف عدة منها
التمكيني االجتامعي والتضامني .متكيني مبعنى اننا كجامعة تأسست عام
 1875تاريخها يشهد لها يف سعيها الدائم لتقديم االفضل .وقد ساهمنا يف
تأسيس وتطوير ما نطلق عليه تسمية رأس املال اللبناين املتعلم واملثقف،
ونحن يف صدد التطوير املستمر المكاناتنا اكادمييا وعلميا من خالل
االنفتاح عىل كل ما هو جديد وحديث يف العامل .من هنا جاء هذا التعاون
مع القوى االمنية بشكل عام ومع مؤسسة االمن العام بشكل خاص ،ليتيح
لعنارصه االستفادة من الخربات املوجودة يف الجامعة لتطوير قدراتهم
عىل الصعد العلمية والرتبوية واالكادميية والجامعية .وقد رأينا انه ال بد
لنا ان نتعاون جميعا يف ما بيننا لخدمة مجتمعنا ،وهذه مسؤولية كبرية.
كام ان املؤسسات االمنية وبخاصة االمن العام ليس مجرد مؤسسة تعنى
بذاتها ،ومن واجبنا نحن ان نهتم بها ايضا .الناحية الثانية اجتامعية.
فنحن نقوم بقراءة مستمرة للواقع االجتامعي الذي يبدو اليوم يف امس
الحاجة اىل املساعدة الكامل مسريته ومنع انهياره معنويا وماديا ،وليحافظ
عىل تطلعه اىل االمام وعىل رجائه واميانه بالبلد .نحن كجامعة قرأنا هذا
الواقع ورأينا انه ال بد من ان نستجيب له ونشارك املواطنني يف معاناتهم.
من هنا الصيغة الثالثة لهذا االتفاق وهو الطابع التضامني ،وهذه املبادرة
مستمرة بدأناها قبل االحداث االخرية مع قيادة قوى االمن الداخيل ،وقد
اردنا عربها التأكيد عىل تضامننا مع القوى االمنية اللبنانية ومع عائالتها،
خاصة بعد تقليص موازناتها لجهة التقدميات".
■ ما هي التسهيالت التي ينص عليها االتفاق؟
□ اوال تأمني اعفاءات تصل اىل حواىل  15يف املئة يف جميع كليات
الجامعة ،مبا يف ذلك كليتا الطب والهندسة ،وعىل مستوى املاستري
هناك نسب متقدمة تصل اىل  30يف املئة .الفرق يف النسب بني العنارص
وعائالتهم فرق بسيط جدا ،لكن روحية االتفاق موجودة ،وهي
التضامن واملساعدة.
■ من اطلق هذا الفكرة؟
□ لدينا يف الجامعة برنامج تعاون مع قوى االمن الداخيل ،جزء منه
مغطى من جهات متويلية اجنبية .وقد عمدنا اىل تطوير هذه الفكرة
لتشمل االمن العام ايضا ومؤسسات امنية وعسكرية اخرى.
■ ما هو دور االتحاد االورويب يف هذه املبادرة؟
□ االتحاد االورويب يتبع سياسة تقيض باعطاء املؤسسات الرسمية والبلدية
املساعدة القصوى ،وهو وضع برامج بحثية وعلمية عدة لدعم الكفايات
التعليمية واملؤسسات الجامعية التي يف امكانها استيعاب برامجها
وتطبيقها يف االدارات الرسمية ،وقد طلبوا منا القيام بذلك.

رئيس جامعة القديس يوسف الربوفسور االب سليم دكاش.

■ هل توجهون الطالب الراغبني يف االنضامم اىل الجامعة نحو اختصاصات
معينة؟
□ لدينا يف الجامعة جهاز للتوجيه يتوىل توفري كل املعلومات التي يريدها
الطالب من دون التأثري عليه او عىل خياراته .ما يهمنا بشكل اسايس هو
ترك الحرية للطالب الخذ املبادرة يف اختيار اختصاصه ،وبذلك نحضه عىل
تحمل مسؤولياته املهنية املستقبلية ،اخذين يف االعتبار مستوى عالماته
وقدراته العلمية.
■ اال تأخذون يف االعتبار سوق العمل ايضا؟
□ هذا االمر بالنسبة الينا هو ثانوي ونسبي ،خاصة وان طالبنا ال يجدون
ادىن صعوبة يف ايجاد فرص عمل .هذا ال يعني اننا منتلك سوق العمل ،لكن
الشهادة التي نعطيها لطالبنا هي شهادة ذات قيمة عالية جدا ،تسمح لهم
بالدخول اىل سوق العمل برسعة .بحسب الدراسات التي اجريناها ،فان
 85يف املئة من طالبنا يف مختلف االختصاصات ينضمون اىل سوق العمل
خالل فرتة ال تتعدى االشهر الثالثة بعد نيلهم شهادتهم الجامعية.
■ ما هو العنرص االسايس لنجاح هذه املبادرة؟
□ من االسايس ان يكون هناك فريق عمل من الجانبني متمكن ومقتنع
مبا يقوم به ،ويكون راغبا يف العمل ضمن اطار هذا املرشوع املشرتك.
كذلك من املهم وجود رؤية واضحة ومحددة ملا تريده املؤسسة تضعها يف
اطار مخطط معني يسهل علينا العمل املشرتك ويحول دون اي شطط او
ضياع .يف ظل التطورات التي شهدها لبنان اخريا وانعكاساتها السلبية عىل
مختلف اوجه حياة اللبنانيني ،بات املواطنون يف امس الحاجة اىل تلمس
مبادرات ايجابية تحافظ عىل ما تبقى لديهم من امل يف مستقبل افضل
لهم والوالدهم .وقد يكون اتفاق التعاون احد هذه املبادرات التي تؤكد
ان رأس مال لبنان الحقيقي هو االنسان املتعلم ال بل املتفوق.
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نشاطات
غاصب مختار

jornalist.70@gmail.com

تخصص في املحاسبة واملوازنة العمومية
دورة ّ
نظمها املركز الوطني للتدريب في األمن العام
ّ
تواصل املديرية العامة لالمن العام تدريب عسكرييها عىل كل العلوم والتقنيات املتعلقة بادارة دوائر املديرية ُ
وشعبها،
بهدف تطوير العمل االداري وتسهيل خدمة املواطنني واملقيمني .آخر دورات التدريب التي اقامها املركز الوطني
للتدريب يف املديرية يف مقره الكائن يف مبنى مركز امن عام املنت ،بالتعاون مع املديرية العامة للتعليم املهني والتقني،
حول اسس املحاسبة واملوازنة
لناحية االعداد واملواد وطريقة التدريس
ونتائج التلقي لدى املشاركني فيها.

استاذ التعليم الفني يف املعهد الفني السياحي يوسف جرجور.

الدورة التدريبية بدأت يف منتصف كانون
االول  ،2019وانتهت اواخر كانون الثاين
 .2020تضمنت عددا من املواد النظرية
والعملية عىل اصول املحاسبة واملوازنة
والنفقات وادارة املخازن ،بهدف متكني
عسكريي املديرية من تعزيز قدراتهم
وتطوير اعاملهم يف هذا املجال .ارشف عىل
متابعة الدورة رئيس مصلحة التدريب
املهني يف املديرية العامة للتعليم املهني
والتقني طوين راشد.
مدرب الدورة استاذ التعليم الفني يف
املعهد الفني السياحي يوسف جرجور،
رشح لـ"االمن العام" كل ما يتعلق بالدورة

مديرية التعليم املهني
قادرة على تزويد
االمن العام كل الخبرات
واالختصاصات

■ ما هو عنوان الدورة وموادها ومدتها
وعدد املشاركني فيها؟
□ عنوان الدورة هو املحاسبة العامة
واملوازنة العمومية .اتفقنا عىل اطالقها
بعد لقاءات عدة مع ضباط االمن العام،
وبخاصة مدير املركز الوطني للتدريب
الرائد طارق الحلبي والرائد جاد معلوف،
حيث تبينت اهمية اعطاء عسكريي
املديرية ملحة عامة عن كيفية اعداد
املوازنة بشكل عام وادارة النفقات بشكل
خاص .كام تدربوا عىل كل ما يتعلق بهذا
املوضوع ،من اجل افادتهم من هذا
االختصاص يف املديرية او خارجها الحقا.
رشحنا لهم كل ما يتعلق بعقد النفقة،
كيف يتم تحضريها وكيف يتم تصفريها
ودفعها ،والقينا محارضات عن ادارة
املخزون .دربناهم عىل رصف النفقات
من رواتب واجور وصيانة وسواها من
نفقات ،ألن لدى املديرية العامة لالمن
العام مخازن يفرتض ان تتوىل عنارصها
تسلمها وتسيري العمل فيها .شارك يف
الدورة التي امتدت ستة اسابيع 36
عنرصا من مختلف الرتب ،وهم من
حملة االجازات الجامعية وشهادات
البكالوريا الفنية واالمتياز الفني واالجازة
الفنية.
■ عىل ماذا يعتمد برنامج الدورة
والتدريس ،محارضات نظرية او تدريب

الرائد الحلبي 23 :دورة عام 2019
وبرنامج حافل عام 2020
رئيس املركز الوطني للتدريب الرائد طارق الحلبي تحدث اىل "االمن
العام" عن دور املركز ونوعية الدورات التي يقيمها واهميتها ،وحاجة
قطاعات االمن العام لها ،وعن الربنامج التدريبي للمركز لهذا العام.
■ ما هي نوعية الدورات التي يقيمها املركز والهدف منها ومدى
اهميتها؟
□ انىشء املركز الوطني للتدريب يف منتصف العام  2018كنواة
النشاء معهد االمن العام مستقبال .الهدف منه تدريب العسكريني من
كل الرتب عىل كل ما يتعلق بعملهم ومهامتهم االدارية والعسكرية.
اضافة اىل استقبال دورات تعرض من جهات مانحة مثل االتحاد
االورويب والدول الصديقة والجمعيات واملؤسسات املحلية والدولية.
نحن نقوم بتحضري القاعات واللوازم اللوجستية التي تحتاجها كل
دورة تدريبية .تتضمن الدورات :اصول التحقيق ،الدفاع عن النفس،
تقنيات التوقيف ،كيفية استخدام السالح والرماية ،قيادة االليات
العسكرية ،كيفية تطبيق بنود مدونة قواعد السلوك والتعامل مع
املواطنني ،وكل ما ميكن ان يستفيد منه عسكريو االمن العام بطريقة
مبارشة او غري مبارشة.
■ هل يعد املركز الدورات ام يطلبها من الجهات املانحة؟
□ يحرض املركز دورات التدريب عىل اساس الحاجات التدريبية ،اي
نطلب يف نهاية كل سنة من كل قطاعات االمن العام تزويدنا الحاجات
التدريبية املطلوبة التي نريدها للسنة املقبلة ونضع عىل اساسها
الروزنامة التدريبية .نحن نحاول قدر امكاناتنا تلبية هذه الروزنامة
من الدورات ،ووفق طلب الرؤساء التسلسليني للقطاعات وحاجاتهم،
اضافة اىل االمكانات املادية .اما الدورات التدريبية التي تعرضها
الجهات املانحة املحلية او الدولية ،فيتم درسها لناحية مدى استفادة
االمن العام منها واهميتها يف تعزيز قدرات العسكريني ،ثم يتخذ قرار
يف شأنها.
■ كم دورة انجز املركز سنة 2019؟
□ خالل السنة املاضية انجزنا  23نوعا من الدورات ،بعضها كررناه
اكرث من مرة نظرا اىل اهميته وليك يستفيد منها العدد االكرب من

عميل وما هي املواد واملراجع التي
استندتم اليها؟
□ القسم املختص باملحاسبة العمومية
نظري والبعض منه عميل ،اما القسم
املتعلق بادارة املخازن فعميل وتطبيقي

رئيس املركز الوطني للتدريب الرائد طارق الحلبي.

العسكريني ،مثل دورات قيادة االليات العسكرية ،املسعف امليداين،
وكيفية استخدام االسلحة.
■ كيف كان حجم االستفادة من الدورات العملية والنظرية؟
□ ال شك يف ان االستفادة كبرية .فنحن ندرب وفق الحاجات ،كام
ان اعداد العسكريني الذين يخضعون للدورات كبرية .كل دورة تضم
15عسكريا عىل االقل ،ما يعني ان نحو  400عسكري من مختلف
الرتب استفادوا من الدورات يف العام .2019
■ ما هو برنامج العام 2020؟
□ انجزنا يف كانون الثاين دورات يف اصول علم التحقيق ،املحاسبة
العامة واملتخصصة ،تقنيات عمل امانات الرس وغريها .ضمن برنامج
السنة ايضا ،ستكون هناك دورات لها عالقة بكيفية التعاطي مع
املواطن ،التشديد عىل تطبيق بنود مدونة السلوك العسكري،
معالجة الحاالت الخاصة ،وستشمل كل قطاعات االمن العام يف
املراكز االقليمية والحدودية .ستكون هناك ايضا دورات تدريب عىل
استخدام االسلحة والدفاع عن النفس واالسعافات االولية ،ألن هذه
الدورات مطلوبة كل سنة نظرا اىل اهميتها ورضورتها ،ومثة دورات
لتعليم لغات اجنبية السيام االنكليزية وااليطالية.

بالكامل .شمل التطبيقي حاالت عملية
نشتغل عليها نحن والعنارص املتدربة.
اما مواد التدريس فيتم تحضريها بشكل
خاص استنادا اىل مراجع مهمة متخصصة،
حيث استعنا بالنسبة اىل دروس املوازنة

بكتاب للدكتور عبد اللطيف قطيش ،وهو
مثابة مرجع يد َّرس يف الجامعة اللبنانية.
■ ما مدى استجابة املتدربني واستيعابهم
مواد الدورة؟
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من اعامل
الدورة.

الخروج اىل الحياة املدنية يف يوم ما،
ميكنه ان يدير مراكز متخصصة باملواد
التي تعلمها .اصبحت لديهم القدرة
عىل مامرسة العمل الطبيعي سواء يف
املديرية او خارجها .لكن االستفادة منهم
ولهم ستكون طبعا يف املديرية ،السيام
يف مجاالت ادارة عقد الصفقات وعقد
النفقات وتقديم العروض وسواها.

□ برصاحة مل اكن انتظر ما حصل.
فالتجاوب منهم كان مميزا ،السيام
انهم تفاعلوا ايجابا مع املواد التدريبية
واستفادوا من مضامينها الجديدة
واملتطورة ،وشاركوا بنشاط طيلة فرتة
الدورة .ظهر استيعابهم من خالل
االجابات عن االسئلة التي كانت تطرح
عليهم .يف الحقيقة كان هناك تجاوب
واندفاع كبريان ،وكانت لديهم حامسة قد
ال تجدها لدى طالب الجامعات.

شارك في الدورة طوال
ستة اسابيع  36عنصرا
من حملة االجازات الجامعية
■ هل سبق وحصل تعاون مشرتك بني
والشهادات الفنية

■ طبيعة املواد جافة قليال ،هل استطاع
املشاركون هضمها بسهولة؟
□ صحيح ،مادة املوازنة العمومية جافة
قليال .اما يف ما يختص بادارة املخازن
واملحاسبة العامة ،فهي مواد تجذب
املتدرب النها تتضمن اعامال تطبيقية يحب
ان ميارسها كونها تشكل جزءا من حياته
اليومية .لقد تقبلها الجميع بكل رحابة
صدر وبسهولة ،والدليل هو يف عدم حصول
اي تخلف عن حضور حصص التدريب عىل
الرغم من صعوبات التنقل عىل الطرق.

■ ما كانت نسبة االستفادة يف املجال الذي
درسوه لتطوير قدراتهم ومعلوماتهم؟
□ ال شك يف ان االستفادة كانت كبرية،
وبعد تقييم ما استوعبوه مل اجد عنرصا
منهم غري قادر عىل تطبيق ما تعلمه
يف اي مركز ميكن ان يتسلمه او يعمل
فيه مستقبال .اذا تسنى الحد منهم

هذا التعاون هو االول لنا
مع سلك عسكري وكانت
تجربة ناجحة يجب ان تتكرر

املديرية العامة لالمن العام واملديرية
العامة للتعليم املهني والتقني؟
□ هذه اول دورة نقيمها ،وهذا التعاون
هو االول لنا مع سلك عسكري .اؤكد انها
تجربة ناجحة ،ويجب ان تتكرر ،حتى يصبح
السلك مكتفيا ذاتيا بعنارص متخصصة
ومتدربة ،وال يحتاج تاليا اىل موظفني
مدنيني من خارجه ،الن املديرية العامة
للتعليم املهني قادرة عىل تزويد السلك كل
الخربات الفنية والتدريبية حول املحاسبة
واملوازنة والصيانة والكهرباء وامليكانيك
وكل االختصاصات الفنية والصناعية.
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نشاطات
األمن العام يعزّز دوره البحري
بتخريج دورة قيادة الزوارق والغطس واإلنقاذ
تحت شعار تطوير وتحسني القدرات العسكرية واالدارية لضباط االمن العام
وعنارصه ،التي يحرص املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم عىل تفعيلها
يف مختلف القطاعات واملجاالت منذ توليه املسؤولية مبعايري عالية من الجودة،
ليك تبقى املؤسسة يف جهوزية تامة لتنفيذ املهامت املنوطة بها وفق اعىل درجات
املناقبية والحرفية ،احتفلت املديرية العامة لالمن العام بتخريج دفعة من
عسكرييها خضعت لدورة تدريبية يف قيادة الزوارق ( Boat Masterو)STCW
يف ارشاف رشكة "انرتناشونال ماريتيم اكادميي" ،ودفعة اخرى خضعت لدورة يف
الغطس واالسعافات االولية واالنقاذ البحري يف ارشاف املدرب طوين ابوجودة

املتخرجون يف الدورة.

حرض االحتفال العميد فوزي شمعون
ممثال اللواء ابراهيم ،املقدم البحري
مازن صقر ،رئيس مجلس ادارة رشكة
"انرتناشونال ماريتيم اكادميي" بيار عقل،
املدير العام للرشكة الكابنت اسعد الريس،
مدرب الغطس طوين ابوجودة ،رئيس
وحدة االنقاذ البحري يف الدفاع املدين
الكابنت سمري يزبك.
بعد النشيد الوطني ونشيد االمن العام،
شكر عريف الحفل املؤهل اول جورج
روكز كل من ساهم يف انجاح الدورة،
وقال" :كانت املديرية العامة لالمن

العام وال تزال ،يف ظل قيادة اللواء عباس
ابراهيم ،تسعى جاهدة اىل تطوير قدرات
العسكريني فيها من مختلف الرتب من
اجل تنفيذ املهامت املوكلة اليها باعىل
درجات من الكفاية والتي تتامىش مع
معايري الجودة يف االداء الوظيفي املعتمد
عامليا".
اضاف" :ملا كانت املديرية العامة لالمن
العام ،مبساعدة من الدول الصديقة ،قد
استحصلت عىل زورقني بحريني لدعم
تنفيذ مهامتها املتعلقة باملعابر الحدودية
البحرية ،تقدمت رشكة "انرتناشونال

ماريتيم اكادميي" مشكورة مببادرة
لتدريب العسكريني عىل قيادة الزوارق،
كام تابع عدد آخر من العسكريني دورات
يف مجال الغطس واالسعافات االولية
واالنقاذ البحري يف ارشاف املدرب طوين
ابوجودة اظهروا فيها متيزا يف تلقي املادة
العلمية وتنفيذها".
ثم خاطب املدير العام لرشكة "انرتناشونال
ماريتيم اكادميي" الكابنت اسعد الريس
اللواء ابراهيم يف مستهل كلمته ،قائال:
"ان نكون اليوم يف حرضتكم فهو واجب
وطني تجاه من يسهرون عىل الوطن .ان
نكون اليوم يف حرضتكم فهي رسالة لكل
شاب وشابة ،لكل طالب وطالبة ،لكل
مؤمن ومؤمنة بأن مؤسساتنا ومعاهدنا
ومدارسنا ستبقى واجهة لبنان التي
نريدها حضارية وانسانية ،مثقفة متعلمة
واعية ونزيهة .ان نكون يف حرضتكم فهو
بريق امل حيث نجد ان املواطن مغلوب
عىل امره ،مغلوب عىل امنه ،مرغم عىل
العيش مبا ال يرىض".
واشار اىل انه "يف ظل هذا املنظر القاتم،
تبقى املديرية العامة لالمن العام بقائدها
واركانها وعنارصها ،املنارة يف حفظ االمن
واالستقرار يف هذه االمة".

تطوير
شعبة البحر
ودعمها

من االحتفال.

العميد فوزي شمعون ممثال اللواء عباس ابراهيم.

املدير العام لالكادمييا القبطان اسعد الريس.

عىل هامش االحتفال ،اعترب املقدم البحري مازن صقر ان دوريت قيادة
زورق والغطس تدخالن يف اطار دعم شعبة البحر يف املديرية.
وقال" :اصبح الضباط والعسكريون عىل دراية يف قيادة الزورق ضمن
رشوط السالمة العامة وكيفية عمل االشارات الضوئية بعد االمتحانات
التي خضعوا لها يف ارشاف املديرية العامة للنقل الربي والبحري".
واكد ان الدورة ستفسح املجال امام الخريجني الذين حصلوا عىل
شهادة موقعة من املديرية العامة للنقل الربي والبحري بالتقدم
من املديرية للحصول عىل شهادة وفق الرشوط والقوانني املرعية
االجراء تخولهم قيادة زورق مدين من الفئة املخصصة لقربص والبالد
املجاورة .كام كشف عن دورة ثانية ستنظم يف اذار املقبل الطالع

وتابع الريس" :انرتناشونال ماريتيم
اكادميي هي اول اكادمييا بحرية خاصة يف
لبنان ومرخصة من وزارة النقل اللبنانية
ومن منظامت اوروبية عدة".
وكشف ان التعاون بني االمن العام
و" "IMAبدأ يف صيف " 2019حيث
انجزنا حتى االن دورتني ،االوىل ربان
زورق ( )Boat Masterوالثانية يف معايري
التدريب واصدار الشهادات ومراقبة
البحارة ( )STCWوقد شارك فيهام
عسكريون من مكتب شؤون املعلومات
يف املديرية العامة لالمن العام ،وتحديدا
من دائرة امن عام مرفأ بريوت ومركز امن
عام مرفأ طرابلس ،وقد انجزتا يف ارشاف
املقدم البحري مازن صقر وشملتا دروسا
نظرية وتدريبات تطبيقية يف خليج جونيه
ومرفأ بريوت عىل منت زوارق االمن العام.
وقد خضع يف ختامها املشاركون المتحان
ارشفت عليه مديرية النقل الربي والبحري
يف وزارة االشغال العامة والنقل".
ودعا اىل التعاون مع املديرية "لتطوير
وتفعيل االختصاصات البحرية ،ورفع
مستوى التعليم البحري واصدار
الشهادات والجوازت البحرية ،ولواجهة
بحرية آمنة ،والعادة النظر يف القوانني
البحرية القدمية".
وختم الريس قائال" :اللواء ابراهيم ماض يف
خطته لرفع املستوى االكادميي لعسكرييه
من كل الرتب ،وانطالقا من هذه الرؤية
الوطنية تتعهد " "IMAاطالق برنامج

الضباط والعسكريني عىل آخر التطورات يف هذا املجال "هدفها صقل
ومتابعة كل جديد مرتبط باالتفاقيات املوقعة بني لبنان واملنظامت
الدولية املعنية".
ووضع املقدم صقر دورات الغطس واالسعافات االولية واالنقاذ
البحري يف اطار حامية االثار واالقتصاد والبيئة ،وقال" :نحن جهاز
رقايب ،ومن واجبنا يف مراقبة االعامل ومراجعتها ان نكون عىل دراية
بها ،وان يكون لدينا املام وخربة يف كيفية ادارتها والتعاطي معها حتى
نتمكن من التمييز بني ما هو رشعي او غري رشعي او ما هو مفيد او
غري مفيد ومرض" ،مجددا الحرص عىل تعزيز دور الشعبة ملؤازرة عمل
قطاع النفط والغاز وقطاعات اخرى.
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تعليمي مشرتك مع املديرية العامة
لالمن العام يستفيد منه ضباط وعنارص
املديرية وعائالتهم .هذا االتفاق هو ابعد
من ان يكون اتفاقا عاديا بقدر ما هو
تكامل ادوار يف روح وطنية واحدة عىل

طريق بناء لبنان قوي من خالل التعاون
بني القطاعني الخاص والعام".
بدوره ،اثنى ممثل اللواء ابراهيم العميد
شمعون يف كلمته عىل اهمية الدورة
"التي متيزت بغنى وتنوع محتواها وجودة

املدرب طوين ابوجودة.

السيد بيار عقل.

من عرض عن الزوارق.

معايريها وشموليتها" .وقال" :يسعدين ان
اكون بينكم ويرشفني متثيل حرضة املدير
العام اللواء عباس ابراهيم يف حفل توزيع
شهادات للعسكريني الذين تابعوا بنجاح
دورة ( Boat Masterو )STCWوغطس
يف ارشاف كل من اكادمييا انرتناشونال
ماريتيم والسيد طوين ابوجودة .انها مناسبة
النقل اليكم تحيات سعادة املدير العام
ومتنياته لكم بالنجاح الدائم .اىل استعراض
مراحل تطور عامل السفن واملالحة،
واالطالع عىل مصطلحاته التقنية ،مترس
املتدربون عىل قيادة املراكب وركنها،
واجراء مناورات انقاذ ،وتعلموا اسباب
اندالع الحرائق يف املراكب وطرق تفاديها
والحد من احتامل حصولها ومكافحتها
باستخدام معدات خاصة .اضف اىل ذلك،
تدربوا عىل االنقاذ يف حاالت الغرق ،وعىل
القيام باالسعافات االولية عند حاالت
الطوارئ لدى الركاب".
اضاف" :يف هذه املناسبة ،ال بد من
ان اشكر باسم املدير العام واملديرية
العامة لالمن العام املدربني الذين
اتسموا باحرتافية عالية من خالل تقديم
دروس ق ّيمة ،واوصلوا من خالل خرباتهم
املعلومات املرجوة بتفاين وسالسة ادت
اىل استيعاب الحصص من املتدربني الذين
تجاوبوا برسعة وفعالية مع كل ما اوكل
اليهم من متارين تطبيقية ساهمت يف
تعزيز مهاراتهم العملية مام سيؤثر بصورة
ايجابية وفعالة عىل ادائهم يف عملهم".
وختم العميد شمعون" :اخريا ،نتمنى ان
تبقى املديرية العامة لالمن العام وعىل
رأسها اللواء عباس ابراهيم سباقة ،ويف سعي
دائم اىل تطوير قدرات عسكرييها ورفع
مستواهم املعريف والتقني من خالل تنفيذ
دورات تدريبية شاملة ومتنوعة .ونأمل من
عىل هذا املنرب يف انجاز املزيد من الدورات
املثمرة سائرين بخطى ثابتة نحو املزيد من
النجاحات املبهرة" .يف الختام تسلم العميد
شمعون درعا تقديرية من رئيس مجلس
ادارة رشكة "انرتناشونال ماريتيم اكادميي"
بيار عقل ،كام سلم بدوره درعني تقديريتني
اىل عقل وابوجودة.
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تحقيق

منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

نائب رئيس جمعية "اإلنمائيون اللبنانيون":
األمن العام أكثر الداعمني لقضايانا
"االمنائيون اللبنانيون" جمعية ال تتوخى الربح .اسستها سنة  2008مجموعة من
الشباب املثقفني بهدف العمل عىل امناء املجتمع اللبناين وتطويره يف املجاالت
االنسانية ،االجتامعية ،االمنائية ،البيئية ،الثقافية ،من خالل قدراتها الذاتية ،وعرب
تعاونها مع املنظامت والجمعيات املحلية والدولية .كذلك مع املؤسسات الخاصة
والرسمية ،املدنية والعسكرية
يف بداية عام  2017استحدثت املديرية هدفنا وطني وذو ابعاد انسانية يف الدرجة
العامة لالمن العام ،ضمن مكتب التخطيط االوىل.
والتطوير ،شعبة التعاون العسكري -
املدين .من ابرز مهامتها التعاون مع ■ ما النشاطات التي تعنى بها جمعيتكم؟
كل الجمعيات والفعاليات املحلية عىل □ تشمل ابرز النشاطات التي تعنى بها
صعيد انجاز مشاريع امنائية ،اجتامعية ،الجمعية دورات تدريبية ،محارضات،
رياضية ،تثقيفية وسواها يف كل املناطق حلقات حوارية ،مشاريع اجتامعية،
اللبنانية .جمعية "االمنائيون اللبنانيون" مشاريع تنموية ،تقديم مساعدات عينية،
من جمعيات املجتمع املدين التي بدأت ايجاد فرص عمل لطالبيها ،وسواها من
املشاريع التي ترمي اىل تحقيق عدد من
الشعبة التعاون معها منذ مدة.
ما ابرز النشاطات التي تعنى بها الجمعية االهداف يف اكرث من مجال .من ابرزها:
ويف اي مناطق ترتكز نشاطاتها؟ ما • يف مجال حقوق االنسان :تعزيز املساواة
االنجازات التي حققتها وكيف بدأ التعاون بني الجنسني ،متكني املرأة ،حامية حقوق
الفئات الضعيفة كافة ،وسواها.
بينها وبني املديرية العامة لالمن العام؟
"االمن العام" حملت هذه االسئلة ،وكان • يف مجال تنمية القدرات البرشية لفتح
حوار مع مؤسسها ونائب رئيسها االستاذ افاق عمل جديدة وتطوير االقتصاد:
املحارض يف جامعات القديس يوسف اجراء دورات تدريبية تهدف اىل تدريب
واللبنانية والحكمة وسيدة اللويزة الدكتور املواطنني عىل مهن مطلوبة يف مختلف
اسواق االعامل ،كدورات يف مجاالت صيانة
جاد سعادة.
الكهرباء ،التسويق التجاري ،اصول تقديم
■ ما االسباب التي دفعتكم اىل تأسيس الخدمات يف املطاعم والفنادق واملؤسسات
هذه الجمعية؟
السياحية ،افضل الطرق الزراعية الحديثة،
□ تتلخص االسباب التي دفعتنا اىل تأسيس فن الطبخ ،صيانة الهواتف الخليوية واجهزة
جمعيتنا ،يف اننا مجموعة من الشباب الكومبيوتر ،الخياطة ،اصول تحضري كل
اللبنانيني املثقفني الذين قرروا عدم السفر اصناف املونة اللبنانية ،وسواها .اضافة اىل
من لبنان ،رغم كل الظروف الصعبة التي تقنيات البحث عن العمل كاعداد السرية
مير فيها بشكل شبه دائم ،ورغم كل الذاتية ،كيفية الترصف يف مقابالت العمل،
عروض العمل الجيدة التي كانت متاحة طرق البحث عن فرص عمل ،كيفية تطوير
لنا يف الخارج ،بهدف السعي بكل طاقاتنا خطط العمل الفردية .كام نقوم بالتنسيق
اىل محاولة تطوير ومساعدة مجتمعنا يف بني مكاتب التوظيف وارباب العمل الذين
كل املجاالت املتاحة امامنا كمجتمع مدين .يبحثون عن عامل واملواطنني الذين يبحثون

عن عمل ،فنشكل صلة وصل وجمع بني
تلك االطراف مبا يحقق مصلحتهم.
• يف املجال البيئي :نرش ثقافة حامية
البيئة الحرجية ،البحرية ،والنهرية .الحد
من االفعال التي تلوث الهواء .تنفيذ
مشاريع وتقديم مساعدات عينية تساهم
يف تحقيق تلك االهداف.
• يف مجال التوعية العامة :توعية االهل
واالطفال واملراهقني خصوصا ،وفئات
املجتمع عموما ،عىل مخاطر االفات
االجتامعية املدمرة كاملخدرات ،العاب
القامر ،االستخدام املفرط لالنرتنت ووسائل
التواصل االجتامعي كذلك نعمم وسائل
الحامية منها ،ونعمل عىل تطوير املواقع
والصفحات االلكرتونية الخاصة بكل
شخص كونها اصبحت جزءا ال يتجزأ من
حياتنا االجتامعية .ونتوىل ايضا التوعية
عىل قواعد السالمة العامة خالل قيادة
السيارات واالليات ،وغريها من املواضيع
ذات الصلة.
• يف مجال نرش ثقافة السالم وحل
النزاعات :عرب التعريف باهم القواعد
القانونية الدولية واملحلية التي تجسد
ثقافة السالم ،والتدريب عىل وسائل حل
النزاعات بالطرق الودية املنصوص عليها
يف القوانني اللبنانية النافذة ويف اهم
االتفاقات والقوانني الدولية.
■ ما هي االنجازات التي حققتها الجمعية؟
□ متكنا من تحقيق انجازات كثرية .من
ابرزها نذكر ان اكرث من  7000مواطن
استفادوا بشكل مبارش من نشاطاتنا
ومشاريعنا ،السيام يف املناطق التي تفتقر اىل
فرص عمل .وقد قدمنا مساعدات عينية،
ومنحنا مجانا ماكينات خياطة للمتدربات
يف مجال الخياطة ،وشباك صيد للمتدربني
يف مجايل الصيد البحري والنهري ،اضافة

ابراهيم ،تضع كل قدراتها وطاقاتها ،ضمن
حدود صالحياتها القانونية ،يف ترصفنا .هذه
الخطوة كانت باكورة التعاون بيننا ،علام ان
االمن العام هو من اكرث املؤسسات الرسمية
الداعمة لقضايانا كجمعية مجتمع مدين.

مؤسس جمعية "االمنائيون اللبنانيون" ونائب رئيسها الدكتور جاد سعادة.

اىل اننا نجحنا يف توفري فرص عمل للمئات
من العاطلني عن العمل .كام اصدرنا عام
 2013كتابا يتمحور عىل تأثري االنرتنت
عىل االطفال وطرق حاميتهم من سلبياتها.
واصدرنا عام  2015كتيبا يضم كل النشاطات
التي قمنا بها واالنجازات التي حققناها بني
عامي  2013و .2015نشري ايضا اىل مئات
املحارضات والندوات التثقيفية والتخصصية
التي نظمناها يف املناطق واملدارس والنوادي
والبلديات ويف املؤسسات العسكرية واالمنية
بالتعاون مع الجيش اللبناين واملديرية
العامة لالمن العام واملديرية العامة لقوى
االمن الداخيل واملديرية العامة المن الدولة.
■ كيف تؤمنون التمويل الالزم ملختلف
نشاطاتكم ومشاريعكم؟
□ من خالل التعاون مع املنظامت
واملؤسسات الدولية الناشطة يف مجاالت
حقوق االنسان ،التنمية االجتامعية ،متكني
الفئات االجتامعية الضعيفة ،وسواها.
■ كيف بدأ التعاون مع املديرية العامة
لالمن العام؟

اللواء ابراهيم يضع قدرات
املديرية في تصرف قضايانا
كمجتمع مدني
سنقوم بتنظيم محاضرات
وندوات بهدف نشر ثقافة
حماية البيئة
□ بدأنا نسمع قبل نحو عامني يف اوساط
جمعيات املجتمع املدين اصداء ايجابية
جدا حول شعبة مستحدثة يف االمن العام
هي شعبة التعاون العسكري  -املدين التي
تعنى بالتعاون مع الجمعيات االنسانية،
الحقوقية ،الثقافية وسواها .حصل تواصل
بيننا وبني رئيس الشعبة الرائد انطوان
الخوري ،حيث ملسنا مدى اهتامم االمن
العام بالقضايا التي نتبناها كمجتمع مدين،
اذ اكد لنا ان املديرية العامة لالمن العام،
بتوجيهات من مديرها العام اللواء عباس

■ ما اطر التعاون بينكم وبني االمن العام؟
□ تعاوننا ال يتوقف عند حدود نشاط او
مرشوع محدد ،بل يشمل برنامجا متكامال،
وميتد تنفيذه اىل فرتة طويلة .تكمن ابرز
اطر الربنامج يف اجراء دورات متنوعة،
وتنظيم محارضات يف مجاالت التوعية
عىل مخاطر سوء استخدام االنرتنت،
والتواصل الخالق الذي يعزز االيجابية
يف العالقات ،وفن التواصل واملفاوضات
املبني عىل مبدأ القوة االيجابية ،واعداد
مدربني يف جميع املجاالت ،والتواصل
والقيادة ،ووسائل واسرتاتيجيات انجاز
االبحاث ،واصول البحث االلكرتوين الدقيق،
والتوظيف واستشارات التدريب ،والسلوك
والتخصيص والتنظيم ...سيشمل التدريب
يف تلك املجاالت عسكريي االمن العام من
كل الرتب ،ومدنيني يف مختلف املدارس
والجامعات.
■ هل من مشاريع مستقبلية تودون
االشارة اليها؟
□ نتحرض الطالق مرشوع سياحي  -بيئي
ضخم يف احدى بلدات لبنان الشاميل.
سيساهم هذا املرشوع النموذجي يف
توظيف اكرث من  600شاب وشابة يف
املجاالت الزراعية والبيئية والسياحية .تجدر
االشارة اىل انه عند انطالق هذا املرشوع
سنقوم بالتعاون مع املديرية العامة لالمن
العام بتنظيم محارضات وندوات بهدف
نرش ثقافة حامية البيئة ،اضافة اىل اهميتها
االقتصادية سواء عىل صعيد امناء املناطق،
تطوير السياحة ،وتوفري فرص عمل البنائها.
فحامية البيئة هدف مشرتك لنا ولالمن
العام ،وهو غاية كل مواطن لبناين يحب
وطنه ويسعى اىل الحفاظ عليه تحقيقا
ملصلحة االجيال املقبلة.
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إحصاءات الشهر
الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة اىل دائرة التحقيق واالجراء من  2019/12/15لغاية 2020/01/15
الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

اثيوبية
اردنية
ارمينية
ايرانية
باكستانية
برازيلية
بنغالدشية
بينية
تركية
توغولية
جزائرية
سعودية
سودانية
سورية

107
9
1
9
2
1
137
1
1
4
4
1
43
514

سري النكية
عراقية
غانية
غينية
فلسطينية
فلسطينية دانماركية
فلسطينية من دون اوراق
فلسطينية سورية
فلسطينية سويدية
فلسطيني كندية
فلسطينية الجئة
فنزويلية
فيليبينية
قيد الدرس

13
14
2
1
5
2
2
6
1
1
50
1
49
1

كاميرونة
كولومبية
كينية
لبنانية
ليبية
مصرية
مغربية
مكتوم القيد
نيبالية
نيجيرية
هندية

6
1
3
114
1
97
2
18
2
6
33

المجموع

1265

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب
اعتبارا من  2019/12/15لغاية  2020/01/15ضمنا
حركة تنقل لبنانيون عرب
195247 280782
دخول
220287 287082
مغادرة
415534 567864
املجموع

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

اثيوبية
اردنية
ارمينية
ايرانية
باكستانية
برازيلية
بلغارية
بنغالدشية
تركية
توغولية
جزائرية
روسية
سعودية
سودانية

158
8
1
7
1
1
1
92
1
4
3
1
1
31

سورية
سري النكية
عراقية
غانية
فلسطينية
فلسطينية اردني
فلسطيني دانماركي
فلسطيني من دون اوراق
فلسطيني سوري
فلسطيني سويدي
فلسطيني كندي
فلسطينية الجئة
فيليبينية
قيد الدرس

507
10
7
4
5
1
2
3
5
1
1
51
59
1

كاميرونة
كولومبية
كينية
لبنانية
ليبية
مدغشقرية
مصرية
مكتوم القيد
نيبالية
نيجيرية
هندية

4
1
6
118
1
1
78
20
2
9
35

المجموع

1242

العدد

الدولة

العدد

تونسية

10

سورية

جزائرية
سودانية

5
3

مصرية

113

المجموع

133

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من  2019/12/15لغاية 2020/01/15
الجنسية

563950 87921
608058 100689
1172008 188610

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب
بني  2019/12/16و2020/01/15

الدولة

العدد

اجانب املجموع

2

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من  2019/12/16لغاية 2020/01/15
الدولة
اثيوبية
اريتيرية
ارمينية
افريقيا .ج.
النيجر
اميركية
اوزباكستان
اوغندية
اوكرانية
ايرلندية
ايطالية
باكستانية
بريطانية
بنغالدشية
بنينية
بوركينابية

العدد

923
2
3
1
2
2
4
2
76
1
11
1
3
231
39
7

الدولة
بيالروسيا
تركمانستان
توغولية
جورجيا
دانماركية
دومينيكية
روسية
سنغالية
سويسرية
سيراليونية
سري النكية
غامبية
غانية
غواتيمالية
غينيا بيساو
فرنسية

العدد

19
1
23
1
1
3
57
6
2
41
24
3
221
1
1
2

الدولة

العدد

فنزويلية
فيليبينية
فييتنامية
كازاخستان
كاميرون
كندية
كيرغيزية
كينية
مالية
ماليزية
مولدوفية
نمساوية
نيجيرية
هندية
هولندية

2
199
2
9
20
2
6
28
2
1
12
1
227
10
1

المجموع

2236
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المزورة
الوثائق
ّ

مفصل بالوثائق املز ّورة املضبوطة يف الدوائر واملراكز الحدودية :كانون األول 2019
جدول اجاميل ّ
عام

العراق
سوريا
املانيا
اسبانيا
اثيوبيا
مختلف

املجموع

رسم بياين بعدد الوثائق
املز ّورة تبعاً للجنسية
السورية وفقاً
لنوع الوثائق املزورة:

جوازات

اقامات

10

4

3
3
3
19
42

5
2

7

تأشريات

1

اختام

4
3

هويات

مختلف

4

2

1

11
13

21
28

5
9

عدد الوثائق املز ّورة املضبوطة بحسب القارات:
كانون األول 2019

4
6

املجموع

14
14
8
4
3
62
105

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

املراكز الحدودية الربية
املطار

عدد املسافرين عدد املسافرين من بداية
خالل كانون االول  2019حتى نهاية كانون
االول 2019
2019
7,884,901.00
555,915.00
8,381,884.00
526,003.00

عدد املسافرين
خالل كانون االول 2018

عدد املسافرين من بداية
 2018حتى نهايةكانون
االول 2018

627,271.00
676,187.00

7,540,635.00
8,768,365.00

املطار

حاملو وثائق مزورة
كانون االول 2018
74

حاملو وثائق مزورة
كانون االول 2019
59

نسبة االرتفاع
او االنخفاض
%-20

مرفأ طرابلس
املصنع

0
14

0
10

%-29

مرفأ بريوت

1

0

العريضة
العبودية

1
0

0
1

املركز

مقارنة بني عدد الوثائق املزورة
املضبوطة لكانون األول 2019
والشهر نفسه من العام 2018

كانون األول 2019

رسم بياين بعدد الوثائق
املز ّورة تبعاً للجنسية
السورية وفقاً لنوع
الوثائق املزورة:

كانون األول 2019

عدد الوثائق السورية املزورة بحسب النوع
واملركز الحدودي :كانون األول 2019

مقارنة مع عدد حاميل الوثائق
املزورة خالل ثالثة اشهر سابقة

املركز

مؤرش

املطار

حاملو وثائق
مزورة أيلول
2019
96

حاملو وثائق
مزورة ترشين
األول 2019
83

حاملو وثائق
مزورة ترشين
الثاين 2019
59

%-26

مرفأ طرابلس
املصنع

3
12

0
5

0
01

%11

مرفأ بريوت

0

3

0

العريضة
العبودية

1
1

0
0

0
1

%50
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المدير العام السابق لالمن العام
العميد الركن المتقاعد

السفير انطوان دحداح

www.arabic-grammar.com

شرح الف ّية ابن مالك في القواعد العرب ّية
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شرح ألفّية ابن مالك في القواعد العربّية
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الجمهورية الثالثة ..واألخيرة
كثري عىل بلد يف حجم لبنان مواجهة هذا الكم من املشاكل واالزمات.
ازمة تتفرع من ازمة ومزيد من املخاطر التي تتطلب تشخيصا
استثنائيا وعالجات استثنائية امام ظروف استثنائية.
يف  17ترشين االول من العام املايض ،انفجرت االزمة املرتاكمة يف
الشارع ،وتحولت من ازمة اقتصادية اجتامعية اىل ازمة وجودية
كيانية ،واسئلة صعبة عن الحارض واملستقبل ،عن لبنان الكبري يف
مئويته االوىل ،وعن انبثاقه وميثاقه ومداميكه الوطنية والدولتية،
وعالقات بنيه وجامعاته وقواه االجتامعية.
ابعد من االنقسام التقليدي لقوى  8و 14اذار ،نحن امام رزمة
متداخلة من املعضالت الحادة ،تطرح علينا كلبنانيني رضورة اعادة
تعريف انفسنا ،ووطننا ،وعالقاتنا الداخلية ،وميثاقنا الوطني ودورنا
واقتصادنا ورسالتنا اىل املحيط والعامل.
البيئة االقليمية حولنا شديدة التعقيد ،وينبغي ان نتوافق عىل تطوير
الذهنيات املتحكمة بنا من دون السامح بتحويل بلدنا اىل جزء من
الخراب املمتد حولنا.
فليكن انسالخا باردا سلسا ال موجعا .نطور فيه قدراتنا الوطنية
ونحافظ عىل تنوعنا ونحمي دور بلدنا بوصفه رسالة تعايش وابداع
وحيوية يحتاجها العامل.
انها اللحظة االشد دقة يف تاريخ جمهورية الطائف ،حيث يبدو البلد
عاجزا امام االحداث .وهو عجز متصل بالعجز السيايس وضيق االفق
االقتصادي ومقتضيات التطور االجتامعي.
العجز عن تقديم اجابات وحلول ،وفتح افاق جديدة بروحية جديدة.
املشكلة مركبة ،وال ميكن فهمها من دون التوسع يف مقاربتها من زوايا
عدة ،والحل يبدأ مبعرفة حقائقها الكثرية وزواياها املتعددة.
يعرتف النظام السيايس بالتعدد والتنوع القائم يف لبنان ،وبالشخصية
املعنوية للجامعات الدينية والثقافية .يعطي لهذه الجامعات حق
النقض واالحتجاج واالعرتاض تحت بند امليثاق.
هنا يأيت مصطلح الدميوقراطية التوافقية تعبريا دقيقا عن التوازنات
املطلوبة لتسيري عجلة الدولة .فاذا اختلت هذه التوازنات ضعفت
مؤسسات الدولة وفقدت قدرتها عىل املبادرة ،وضعف معها مفهوم
العدالة ،واالنتظام العام واملساواة امام القانون.

الحل يكون باعادة رسم حدود العالقة بني الدولة ومكوناتها ،وفق
عقد اجتامعي جديد ،وذهنية اقتصادية تقوم عىل االستفادة القصوى
من مواردنا وطاقاتنا يف ظل منوذج اقتصاد وطني منفتح عىل العامل
وفق مصالحنا الوطنية ال خاضعا له.
لقد اثبتت التجارب التي عاشها لبنان ان الغاء احد املكونات االساسية
يف االجتامع اللبناين مستحيل ،حتى لو حصل لفرتة وجيزة من الزمن.
لكن أمل يسأل احد نفسه ،من يحمي الدولة ومؤسساتها يف لحظة
االشتباك االهيل او الفوىض ذات الطابع االجتامعي؟ كيف نحمي
الدولة ومؤسساتها من التآكل والضعف وفقدان املناعة ،يف ظل صيغة
مو ّلدة لالزمات كل عقد او عقدين من الزمن؟
هناك دور كبري للعامل املحيل يف مشهد الفوىض االهلية التي نعيشها.
اىل جانب املحاصصة الطائفية ،وكل ما تفرزه الدميوقراطية التوافقية
من ضياع للوقت ومن سلبيات.
مثة عوامل موضوعية للحالة التي منر فيها .منها الزيادة املؤكدة يف
عدد السكان ،يف مقابل تخلف البنى التحتية والخدمات واملواصالت،
وندرة فرص العمل ،ومعدالت عالية يف نسب البطالة.
اذا كانت املعطيات اللبنانية بتقاطعاتها االقليمية والدولية ،قد حمت
لبنان من الوقوع يف نريان املنطقة وحروبها بعد العام  ،2011اال انها هي
نفسها جعلته متنفسا العراضها ونتائجها .اوضح دليل عىل ذلك ازمة
النزوح السوري وتأثرياتها عىل سوق العمل ،وازدياد الضغط عىل البنى
التحتية والخدمات .االهم يف هذا امللف السياسات الدولية حيال ازمة
النزوح ،وامكان العمل عىل استثامرها يف سياقات وحسابات قاتلة.
السؤال هنا ،هل يعي املجتمع الدويل خطورة انهيار لبنان؟ هل لديه
فكرة عن كلفة هذا االنهيار عىل االمن والسلم الدوليني واالقليميني؟
أليس الحفاظ عىل الدولة ومؤسساتها افضل واقل كلفة من تركها
تواجه مصريا ماليا واقتصاديا واجتامعيا صعبا وخطريا؟
اول االجوبة عن هذه االسئلة يساعد يف اكتامل الصورة .لتكن املخاطر
التي نعيشها فرصة لبنانية ومحطة وطنية للعبور سلام وتفاهام
واتفاقا نحو الجمهورية الثالثة واالخرية.
* صحايف وكاتب سيايس
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الفساد ومنظومة القيم في لبنان
مام ال شك فيه ان الفساد يعود اىل عوامل اخالقية وايديولوجية ناتجة
من انحالل سلوك االفراد وضعف اميانهم العقائدي والسيايس .وهو
مصطلح يستخدم لتوصيف حالة فرد او جامعة تخرج عن الثوابت
العامة .فالفساد مفهوم ميس منظومة القيم االجتامعية ألي مجتمع،
وخسارة القيم تعني خسارة الرتكيبة االجتامعية ،ألن منظومة القيم ال
تبنى يف فرتة زمنية قصرية بل تحتاج اىل تفاعل اجتامعي زمني طويل
يقوم عىل ثالثة ابعاد ،البعد القانوين ،والبعد االخالقي ،والبعد االداري.
بالتايل ،فان الفساد هو الخروج عن القواعد االخالقية الصحيحة
وغياب او تغييب الضوابط التي يجب ان تحكم السلوك ،ومخالفة
الرشوط املوضوعة للعمل ومامرسة كل ما يتعارض مع هذه او تلك.
اما الفساد السيايس ،فهو السلوك الذي يقوم عىل االنحراف عن الواجبات
الرسمية املرتبطة باملنصب العام ،سواء اكان املنصب باالنتخاب ام
بالتعيني ،يف سبيل تحقيق مصلحة خاصة سواء اكانت هذه املصلحة
شخصية ام عائلية ،او متثل مكاسب مادية ،او تتعلق بالنفوذ واملكانة
والتأثري الذايت .مصطلح الصالح الخاص ال يتعلق فقط باملصلحة الذاتية
للقائم بالسلوك ،وامنا قد ميتد اىل االفراد والجامعات كقيام السياسيني
باساءة استعامل االموال العامة ملصلحة الجامعة االثنية او الطائفية
التي ينتمون اليها .ايضا ميكن ان يكون هذا السلوك سلوكا ايجابيا ،اي
انه يقوم بعمل معني يخالف واجبات املنصب العام .وقد يكون سلوكا
سلبيا ،اي عدم القيام بعمل معني تفرضه هذه الواجبات ،رغم توافر
القدرة عىل ذلك ،ويف هذه الحالة يستهدف السلوك تحقيق املصلحة
الخاصة عىل حساب املصلحة العامة.
الواقع ان اسباب الفساد يف لبنان عدة ،نلخصها بضعف القيم واملبادئ
والوازع الديني عند الكثري من املوظفني الذين ال ميلكون الكفايات
بحسب املحسوبية واملنسوبية واملحاصصة الطائفية التي كرست يف
البالد ،وضعف االجراءات والعقوبات يف حق املفسدين والتهاون
االداري ،كذلك ضعف اجهزة الرقابة الداخلية او تغييب دورها،
وضعف املامرسات الدميوقراطية بسبب االستبداد السيايس ،وغياب
دولة املؤسسات السياسية والقانونية والدستورية .كام ان هناك اسبابا
رئيسية للفساد يف لبنان رافقت نشوء الدولة ،اهمها :
اوال :عدم الثقة تاريخيا باملؤسسات العامة لسبب ان نفوذ الزعامات
الدينية والعائلية والحزبية يقوض رشعية الدولة.

ثانيا :عدم الثقة بالدولة قضية تاريخية وثقافية ،نظرا اىل غياب املقاربة
التشاركية يف صنع القرار.
ثالثا :تعتمد صيغة تقاسم السلطة عىل الطائفية ،بحيث جرى تقسيم
السلطة بني الزعامات وقادة االحزاب واملرجعيات السياسية.
رابعا :نقص الوعي اذ مييل اللبناين اىل عدم ادراك حقوقه ،ويبدو له
الفساد كأنه املخرج الوحيد لعوائق البريوقراطية ،فيامرس الفساد
كطبيعة فيه او عادة مكتسبة.
خامسا :عدم االستقرار االمني واالجتامعي واالقتصادي ،اذ شهد لبنان
الكثري من االضطرابات منذ نشأته ،منها الحروب العشائرية واالهلية
والطائفية والحزبية والفشل الحكومي ،ما ادى اىل انعدام الثقة
بالحكومة يف الالوعي لدى اللبنانيني.
سادسا :ضعف الهيكلية القانونية واآلليات ملكافحة الفساد ،وضعف
مؤسسات الدولة وغياب التنسيق واالدارة وامكان املحاسبة فيها،
وضعف الثقافة املؤسسية والبنى االجتامعية الحديثة وهيمنة البنى
التقليدية وشخصنة العمل السيايس واملؤسيس و...
من هنا تعددت انواع الفساد يف لبنان حيث سادت الزبائنية يف
االدارات العامة واملواقع العليا يف الدولة ،واخفق القضاء يف كثري
من االحيان يف القيام بدوره املنوط به ،وتكرس التمثيل السيايس
القائم عىل تأمني مصالح طائفية ومذهبية وعائلية .كذلك رضب
الفساد ارقاما قياسية وانغمس فيه رجال الدولة فطاول قطاعات
مهمة كقطاع استثامر االبنية والبنى التحتية وااللتزامات ،وقطاع
االتصاالت والهواتف املحمولة ،والبنوك وتهريب االموال اىل
الخارج ،وتجارة املخدرات ،وعدم العدالة يف توزيع الرثوة الوطنية،
وفساد القطاع الصحي الحكومي .لذلك نرى ان الفساد يف لبنان
قد وصل اىل مرحلة خطرية واصبح يهدد بنية املجتمع والدولة ،ما
اجرب االف اللبنانيني عىل الهجرة لعدم توافر فرص عمل ،وانترش
الفقر لدى غالبيتهم.
السؤال املطروح اليوم :هل يف امكاننا وقف الفساد يف لبنان؟
هذا بالطبع يعود اىل ارادتنا يف بناء دولة القانون والنزاهة والشفافية،
واال فاننا حتام اىل الهالك سائرون.
* باحث دستوري واستاذ القانون العام يف الجامعة اللبنانية
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صفحات من لبنان
بقلم العميد الركن املتقاعد أدونيس نعمة

مئوية لبنان الكبير

اما حامل الع َلم فكان السيد شاوول
نجيم من سن الفيل .سارت الجموع
اىل رسايا بعبدا يتقدمها هذا الع َلم،
وملا وصلت ركزته عىل املدخل الرئييس
فوق رخامة الطغراء السلطانية .لكنه مل
يدم هناك طويال ،النه ُنزع بعد ساعات
ووضعت محلة الراية املثلثة االلوان ويف
ُ
وسطها االرزة كام تقدم القول.
هذه الراية الجديدة هي التي وضعت
شكلها جمعية "النهضة اللبنانية" يف
الواليات املتحدة ورئيسها املغفور له
نعوم مكرزل صاحب جريدة "الهدى".
فقد اقرتح يف "خواطره" ان تكون
الراية اللبنانية راية فرنسا ذاتها املثلثة
االلوان باضافة االرزة الدامئة االخرضار
عليها وجعلها يف قلب مثلثة االلوان.
وقد حمل نسخة منها اىل باريس بعد
الحرب ،يف اثناء مؤمتر السلم ،وعرضها
عىل رئيس الجمهورية الفرنسية رميون
بوانكاريه ،فاستحسنها واتخذها لبنان
راية له زمنَ االنتداب ،واقرها الجرنال
غورو يف خطبته يوم اعالنه انشاء دولة
لبنان الكبري يف اول ايلول .1920
فرح اللبنانيون بهذا الع َلم الجديد،
َ
واقاموا ،اعتبارا من  22اذار 1920
يف مدنهم وقراهم ،احتفاالت شائقة
بعدما اقر رسميا ،وطريوا الربقيات اىل
مركز الحكومة حاملة االستبشار برفعه
واستعداد االمة الفتدائه باملال واالرواح.
وهذا موجز لنص برقيات بعض املدن
والقرى:

[]1

كيف استقبل اللبنانيون ع َلمهم الجديد
بعد زوال الحكم العثماني؟
توارت عهود املقدمني واالمراء املعنيني
والشهابيني ،وتوارت معهم اعالمهم
وراياتهم وبيارقهم وبنودهم ،واختفت
اناشيدهم الوطنية التي طاملا تغنى
بها اللبنانيون يف حروبهم واحتفاالتهم

املترصف رستم باشا.

واجتامعاتهم القومية ،واقبل عهد
املترصفية الذي انشأه الربوتوكول بعد
حوادث السنة الستني املشؤومة ،فكان
للبنان القديم مثابة دستور دميوقراطي.
لكنه كان دستورا مبتورا ينقصه الكثري
من مقومات الحكم
الصحيح ،ويكفي انه مل
ينص يف مواده عىل وجود
ع َلم رسمي للدولة الجديدة
يكون رمز استقاللها.
هذا النقص يف الربوتوكول
جعل الدولة تسري من دون
ع َلم ،اىل ان جاء رستم باشا
املترصف الثالث عىل لبنان
القديم ،فراعه ان ال يكون
له راية تخفق فوق رؤوس
جنوده وترفرف عىل ابنية
دوائره الرسمية ،فاكب عىل
درس تلك الراية العتيدة
بأن تكون للمترصفية،
بعدما اخفق فرنكو باشا يف
اقرارها .فاختلطت االراء،
وتشعبت املقرتحات ،فلم
يجد الحاكم حال يريض به
جميع االفرقاء اال اقتباس
ع َلم الدولة العثامنية
(نسيجة حمراء يف وسطها
هالل ونجمة بلون ابيض)،
فأمر باعالنه شعارا لحكومة

الجبل ،وهو الع َلم الذي بقي يتقدم
صفوف الجنود ويرفرف فوق الدوائر
الرسمية حتى سنة  1918حني انهزمت
الدولة الرتكية ونزحت عن لبنان .فدخل
هذا البلد يف طور جديد من حياته
القومية يف ظل االنتداب.
عام  1919نظم مأمورو حكومة لبنان
يف بعبدا مضبطة قدموها اىل "جانب
مجلس ادارتنا املوقر" التمسوا فيها
"ان ال ُيحرموا التمتع مبشاهدة رايتنا
الوطنية املحبوبة يف القريب العاجل".
فعقد ،يف  22اذار  ،1920يف مجلس
ُ
االدارة (بعبدا) ،اجتامع شعبي كبري
للنظر يف امر الراية الوطنية .قال رشيد
نخله يف كتابه "املنفى" ،صفحة :241
"وقد حرض الحاكم الفرنيس للبنان
يومذاك (وهو القومندان البرو)
ُ
وخطبت خطبة ضافية،
االجتامع،
و ُرفعت فوق رسايا بعبدا الراية
التاريخية الخرضاء (نسيجة بيضاء يف
وسطها ارزة خرضاء) ،ثم انقلب االمر يف
اخر االجتامع ووضع بعضهم هذه الراية
اللبنانية املعروفة اليوم (املثلثة االلوان
ويف وسطها االرزة)".
وكان انه ،يف ذلك الوقت ،اقبلت اىل
بعبدا وفود كثيفة من اللبنانيني وعىل
رأسهم الع َلم الذي كانت تريده والذي
املع اليه رشيد نخله ،وكان قد استصنعه
يف بريوت السيد فريد لحود من بعبدا،

العلم اللبناين يف ظل السلطنة العثامنية.

 ...ويف ظل االنتداب الفرنيس.

وهو عبارة عن نسيجة بيضاء طولها
ثالثة امتار وعرضها كذلك ،ويف وسطها
ارزة خرضاء ،وعىل دائرها تخريج من
الخيوط املذهبة ،ويتدىل منها اىل اليمني

زحلة
واليسار بندان من الحرير املفتول
كان ُيسك بطرف كل منهام اللبنانيان
املعروفان بشجاعتهام غندور زريق
ونعيم الخوري وهام متقلدان السالح.

ُرفع العلم اللبناين رسميا عىل رسايا
زحلة واقيمت زينة عمومية يف املدينة،
والجمهور املحتشد حول الرسايا حيا
بهدوء وتأثر شعاره الوطني ،والحفلة
كانت مهيبة مل يحصل فيها اقل خالف.
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صفحات من لبنان

الرئيس الفرنيس رميون بوانكاريه.

وجميع االهلني عىل اختالف مذاهبهم عىل املطالب التي اعلنها لنوابه يف بعبدا
تشبثوا من جديد بتأكيد رغبتهم يف ان نهار االثنني يف  22اذار .1920
يروا لبنان مستقال مع انتداب فرنسا
عليه .واظهر الشعب مشاعر االجالل دير القمر
لحرضة املفوض السامي ،وكرر متنياته رغم املطر كان االحتفال الساعة العارشة
بالحاق البقاع بلبنان.
صباحا برفع الع َلم املثلث االلوان واالرزة يف
املعتمد االداري :هال
قلبه االبيض عظيم الفخامة ،شديد الحامسة،
جرى بني التصفيق واالهازيج ودوي البارود،
والدعاء الصميم بتحية فرنسا والجرنال
جونيه
الساعة الحادية عرشة من هذا النهار ،غورو .وقد تصدر الحفلة املعتمد االداري
االربعاء ،اجتمعت كل الطبقات من سكان املسيو دوردور ،وسيادة املطران البستاين،
جونيه ومحيطها والبلدات القريبة .فكان وعلية االكلريوس ،وجامهري اعيان واوجه
الحشد عظيام جدا ،و ُرفع الع َلم اللبناين املنطقة وطلبة املدارس .فخطب املعتمد
باالرزة تكتنفها االلوان الفرنسية عىل مسلام عىل الع َلم ،والشبيبة الديرية غالت
دار الحكومة مبزيد الحامسة ويف حضور باملناداة بهدر الدماء تحت الع َلم اللبناين،
املعتمد االداري ،وجرى مهرجان ندر هاتفة هتافا مستطيال ..يقابله تصفيق حاد
مثيله توحدت فيه القلوب وااللسنة عىل متواصل عند اختتام كل هتاف بعبارة:
"ليحي ع َلم االرزة يف مثلثة االلوان ،ليعش
الدعاء الصميم بنرص الدولة الفرنسية
َ
وسعادتها ،وكرر الشعب ثباته وتصديقه لبنان الكبري".

بعقلني

ما ان ازفت الساعة االوىل بعد ظهر يوم
االثنني الواقع فيه  29اذار حتى اجتمع
يف باحة رسايا بعقلني وجوه واعيان هذه
البلدة وعالئم الفرح بادية عىل وجوههم.
وبعدما تكامل الحشد تقدم شبان البلدة
فرفعوا باالجالل والتكريم الع َلم اللبناين
الجديد عىل الرسايا بني تصفيق الشعب
الحار واطالق البارود ،فاخذت للحال ثلة
من الجند سالمه وضج الجميع بالدعاء
بسعادة لبنان .وقد خطب حرضة االملعي
الفاضل فرحان بك حامده خطابا حامسيا
قوبل مبزيد االستحسان ،ثم انرصف الجمهور
مهنئا بعضه بعضا بهذا الظ َفر املبني.

جبيل

االحد  28اذار ،الساعة الحادية عرشة
صباحا ،اجتمع اهايل بالد جبيل
واملجاورون وقاموا بتظاهرة وطنية
كبرية مبناسبة اعالن استقالل لبنان
الكبري عىل مشهد من الحكومة املحلية،
و ُنصب الع َلم اللبناين يف حضوري عىل
دار الحكومة وسط هتاف الجامهري
الحاد ،وتوالت الخطب بالدعاء لفرنسا
محررة البالد واملستمرة عىل مساعدتها،
واقسم الجميع عىل االخالص لع َلمهم.
املعتمد االداري

البرتون

اعالن لبنان
الكبري.

يف  4نيسان احتُفل يف البرتون برفع الع َلم
اللبناين رسميا عىل دوائر الحكومة،
فكانت الساحة تغص بالجامهري وهي
عىل اشد الحامسة والهوس ،وملا جيء
بالع َلم ارتفع الضجيج بالدعاء للبنان
وصديقته فرنسا ،ثم اخذ سعادة
القامئقام الع َلم بني يديه وقبله يف بياضه
عىل االرزة والقى خطابا ممتعا يف االعالم

املطران اغسطني البستاين.

اميل باز يحمل العلم الفرنيس.

عند الدول واهميتها .ثم تكلم حرضة
املحامي االديب واكيم افندي البيطار
من رشفة دار الحكومة ،ملقيا خطابا
حامسيا بديعا ُصفق له كثريا ،ثم تعاقب
الخطباء والشعراء عىل مدح الع َلم
الجديد ،ومل ينفرط عقد ذلك الجمع اال
وهو مثِل بخمرة الفوز.
يف مثل هذه التظاهرات واالحتفاالت
استقبل اللبنانيون ع َلمهم الجديد الذي
سوق الغرب
متنى االباء واالجداد ان يروه ويفيئوا اىل
يوما
كان
نيسان
5
يف
يوم االثنني
َ
ظالله .وقد بقي هذا العلم شعار الدولة
مشهودا يف سوق الغرب احتُفل فيه اىل ان تعدل الدستور سنة  1943وزال
برفع الع َلم اللبناين امام نظر سعادة االنتداب وظفر لبنان باستقالله التام
رشيد بك مزهر بكبايش الجند اللبناين الناجز ،فكانت له رايته الحالية التي
ووكيل قامئقامية الشوف ،ويف حضور وضعها النواب يف جلسة علنية باتفاق
مدير سوق الغرب وجمهور غفري من االراء ،وها هي اليوم ترفرف فوق
االهايل عىل اختالف النزعات واملذاهب .الدوائر واملؤسسات الرسمية وتتقدم
فجيء بالع َلم من دير الشري اىل سوق صفوف الجنود بعز وكرامة.
الغرب بني االهازيج والقصائد ،وتكلم
الخوري بولس الفغايل ،كام القى ايضا
اسعد الفغايل (شحرور الوادي) قصيدة
كان لها وقعها الحسن ،ودام املهرجان
اىل ما بعد الظهر.
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إقتصاد
حماية ما تبقى من قيمة الليرة هو املقصود
اإلستقرار السياسي ُيخرج لبنان من األزمة
هل يخضع سعر رصف اللرية للعرض والطلب ام فقدت السلطات املولجة حامية
العملة الوطنية القدرة عىل االمساك بزمام السوق ومكافحة املضاربة؟ الثابت
يف االجابة عن هذا السؤال ،هو ان التخيل عن حامية ما تبقى من قيمة اللرية
هو املقصود للحفاظ عىل ما تبقى من سيولة بالدوالر برزت مؤرشات شحها منذ
صيف العام املايض
اىت حراك  17ترشين االول وما انتجه من
عواصف سياسية ال تزال تدمر ما تبقى من
مقومات ،ليقيض كليا عىل قدرة الدفاع عن
اللرية وبالتايل عن االمن االجتامعي .هذا
التدهور بدأ يرتجم بضخ كميات جديدة من

العملة يف االسواق لتلبية الطلب ،ما سيفيض
حكام اىل مزيد من التضخم.
معادلة واحدة تخرج لبنان من هذه االزمة
الخانقة التي سببتها العاصفة السياسية ،وتتمثل
يف حاجته اىل االستقرار السيايس الذي يعيد يف

صفير :غياب الدوالر الرسمي
سمح للصيارفة بالتالعب بسعره
■ هل تخضع سوق الصريفة فعال للعرض
والطلب كام يقال وال متلك اي جهات التأثري
عليها ام ان املوضوع ترك عىل غاربه؟
□ الدوالر يخضع كسلعة للعرض والطلب.
فلو توافر الدوالر يف السوق ال ميكن
ان يرتفع سعره .هذا من حيث املبدأ
االقتصادي .لكن عندما تفلت زمام االمور
كام هو حاصل اليوم ،فان ذلك يرتك مجاال
للرصافني للتحكم بسعر رصف الدوالر
وبالكتلة النقدية املوجودة ،خصوصا وانهم
ميلكونها وحدهم .طبعا مرصف لبنان
ميلك القدرة عىل املراقبة واقفال محال
الصريفة مبوجب قانون النقد والتسليف.
لكنه ال يقدم عىل ذلك بحجة انه ال
ميكن اقفال هذا القطاع العام الذي ميلك
الكتلة النقدية .بالتايل ،فان غياب الدوالر
الرسمي سمح للصيارفة بالتالعب بسعر
الدوالر كام يريدون.

الخبري االقتصادي الدكتور ناجي صفري.

حال احسن املسؤولون تثبيته ،الثقة املنهارة يف
كل مقومات الدولة واالقتصاد واللرية.
لالضاءة عىل ازمة اللرية وعىل االسباب التي
افضت اىل تراجعها وتفلتها ،ومعرفة من هو
املسؤول عن ذلك ،حاورت "االمن العام"
الخبري االقتصادي الدكتور ناجي صفري وممثل
اتحاد خرباء الغرف االوروبية يف بريوت الدكتور
نبيل بوغنطوس ،اللذين اكدا ان ازمة اللرية ال
تتعلق بالرصافني او مبجموعة منهم ،اذ انهم
ال يتحكمون بسعر الدوالر ،بل ان هذا االخري
ال يتوافر بالكميات املطلوبة اال لديهم.

■ ما يقوم به الرصافون اليوم يعترب كأنهم
اوقعوا الرضر بسمعة لبنان املالية .أال
تطاولهم العقوبات مبوجب القانون رقم
347؟
□ غري صحيح .الصيارفة ليسوا هم من س ّبب
غياب الدوالر من السوق ،علام ان كل سلعة
تفقد من السوق سريتفع سعرها يف املطلق.
لكن بسبب سوء االدارة النقدية غاب الدوالر
من السوق ،ما سمح للدوالر بأن يخضع
للعرض والطلب ،وبالتايل سمح للرصافني
بتحقيق ارباح مهمة من جراء رفعهم سعر
الدوالر  200لرية او اكرث .ولكن هل هم من
عرضوا البلد لهذه املخاطر؟ بالطبع ال.
■ رفع السعر لدى الرصافني مل يقترص عىل
 100او  200لرية ،بل وصل اىل حدود 800
لرية ،متخطيا باشواط ما حدده املركزي
لسعر الدوالر داخل املصارف اي  1515لرية
للدوالر الواحد؟
□ السعر الذي حدده املركزي للدوالر هو
سعر غري واقعي ،خصوصا وان التسعري كان
لسلعة غري موجودة يف السوق .فاذا اوقف
مرصف لبنان السعر الرسمي سيصل سعر
الدوالر اىل  2200او  2500لرية .لكن الصيارفة
لديهم هامش التالعب بالسعر عرب تحديده
وفق مصالحهم .هنا تصبح املضاربة غري رشعية
عىل الدوالر.
■ من اين يحصل الصيارفة عىل سلعة
الدوالر؟
□ يحصلون عليها من ثالثة مصادر .اوال
قانون النقد والتسليف يسمح للصيارفة
باسترياد الدوالر من الخارج .لكن ليس لدى
الجميع القدرة عىل استرياد هذه السلعة،
ومن يستوردها يوزعها عىل الرصافني ،وهذا
مصدر رشعي للدوالر .مثة مصدر رشعي
آخر يتمثل يف ما ميلكه اللبنانيون من كتلة
نقدية بالدوالر تسمح لهم بدخول السوق
تحقيقا لالرباح .باالضافة اىل املصادر غري
الرشعية التي تحصل عليها سوق الصريفة ،عرب
الصفقات التي تتم بني موظفني يف املصارف

الحكومة الجديدة
والخروج من عنق الزجاجة
سيكون مفاجئا اذا استطاعت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب وضع
اصالحات اقتصادية متفق عليها .كسب الوقت هو الهدف الوحيد الذي يجب ان تركز
عليه ،مع تكثيف عملها للخروج بحلول تساعد الوضعني االقتصادي واملايل عىل التامسك.
امام حكومة دياب التي تعترب يف رأيه انها خارج االطار السيايس املعهود ،هدف
تقويض النهج املتجذر يف استغالل املوارد العامة ،من دون ان تتواجه بحقوق النقض
(الفيتو) املتبادلة من النخبة السياسية حيال الصفقات املربحة.
من غري املرجح اجراء اصالحات عميقة قادرة عىل مواجهة الفساد املسترشي يف
مؤسسات الدولة .فالنخب السياسية واالقتصادية يف البالد مل تتغري ،ومل تتبدل تاليا
مصالحها .من شأن تطبيق اصالحات جذرية ان يلحق الرضر بااليرادات التي تجنيها
هذه النخب من جملة مصادر .لهذا السبب كانت محاوالت االصالح خجولة يف
املايض .فاالصالحات املالية لالعوام  2017و 2018و ،2019مثال مل ُ
تخط ولو خطوة
صغرية نحو تلبية حاجات البالد ،فكانت انتفاضة  17ترشين االول الشعبية .الحقيقة
ان ليس هناك سوى امل ضئيل يف ان تكون االصالحات املستقبلية مع الحكومة
الجديدة ،اذا تم تنفيذها اساسا ،اكرث نجاحا يف تحقيق ذلك.
مبا ان االزمة يف مرحلة متقدمة ،وليس كام يتصور البعض ان االنهيار قد حصل ،لذا
عىل الحكومة الجديدة ان تتخذ اجراءات عاجلة بناء عىل سياسات تحمل ابعادا
اقتصادية ومالية وتنموية.
يقف لبنان اليوم امام مفرتق مصريي .لذلك توجب هذه املرحلة اعالن خطة طوارئ
اقتصادية ميكن للبنان من خاللها ان يتخطى هذه االزمة .لكن ال بد من تضافر
جهود جميع االفرقاء بدال من مامرسة السياسات السابقة يف استجداء الخارج.
لذلك ،سيبقى املشهد السيايس الداخيل كام هو عليه االن يف انتظار الرتتيبات
الجديدة والتشكالت الناجمة عن مخاض املنطقة .يف الوضع االقتصادي ،سيبقى
لبنان معرضا لخطر االنهيار ما مل يحصل تغيري جذري يف بنية االقتصاد الريعي
وانتقاله نحو االقتصاد االنتاجي.
ال تقتيض املرحلة استمرار العناد السيايس واملكابرة حيال صوت الثورة الغاضبة،
ألن ما بعد  17ترشين االول اثبت حتى اليوم انه لن يكون كام قبله .تجارب
الدول املتعرثة كثرية ،وبرامج االنقاذ متوافرة ،ما يتيح للبنان ايجاد سبل النهوض
الذي مل ينعدم بعد .عىل الضفة املقابلة ،كيف يعتقد مطلقو االشاعات واملحرضون
عىل السياسات النقدية وعىل شخص حاكم مرصف لبنان واملصارف ،ان يف وسعهم
َسوق حمالت لن تساهم يف الحقيقة اال يف تدمري كيان الدولة ال بنائه؟ وما اتساع
حلقات الغضب حيال القطاع املرصيف وتحطيم اجهزة الرصافات االلية ومهاجمة
فروع املصارف ،سوى دليل مؤكد عىل حدة االنزالق التي سترض املواطن واملودع،
وتدفع الثورة اىل التهام اموال ابنائها .واىل املصارف سؤال :هل تسعى اىل العودة اىل
"كونتوارات" من اجل تحويل االموال وليس ايداعها؟
من اجل تلمس هذه الحلول ،عىل كل وزير االنكباب عىل دراسة ملفاته مع
اصحاب االختصاص حتى تأيت النتائج مالمئة للواقع من دون التلهي باطالق املواقف
والتصاريح االعالمية ،ألن املرحلة املقبلة خطرة وال تحتمل التلهي بالقشور .علام ان
الخروج من عنق الزجاجة يحتاج اىل الكثري من املعرفة والحركة الصحيحة ،وتستحق
االهداف التي شكلت الحكومة من اجلها عدم املخاطرة بفقدان الثقة بها.
عصام شلهوب
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والرصافني عىل ان يتقاسموا االرباح بعد
ذلك .هناك تجار يحملون كتلة نقدية مهمة
بالدوالر مل يكن يف استطاعتهم ترصيفها،
واليوم جاء دورها.

السوق اللبنانية عرضة
لعمليات تبييض االموال

■ هل يعني ذلك ان السوق باتت مشبوهة
من خالل عملية تبييض اموال؟
□ اكيد .السوق اللبنانية عرضة لتبييض
االموال من خالل التجار الكبار الذين يشرتون
شيكات مرصفية بنسبة  30او  %35اقل من
قيمتها الحقيقية .يف املايض كان من يريد
تبييض االموال يدفع اكرث من نصفها لتتم
العملية .اما اليوم فهو يحقق ربحا يصل اىل
 30و .%35هذا ما يعرض االقتصاد اللبناين اىل
ازمة كبرية جدا مع املصارف الدولية.

الرصافني خوفا من الضغط عىل الدوالر بشكل
اكرب ،وال عىل املصارف من خالل لجنة الرقابة.
لذا ذهب اىل الطلب باعطاء حاكم املركزي
صالحيات استثنائية من خالل وزير املال الذي
رفض ذلك ألن االمر مخالف للقانون .علام
ان املرصف املركزي ال يقوم بواجباته تجاه
املصارف وال الرصافني كام هو مطلوب.

■ ملاذا مل ميارس مرصف لبنان صالحياته يف
ظل هذه االزمة لحامية اللرية؟
□ مرصف لبنان ميتلك صالحية مطلقة يف
الرقابة عىل املصارف ،ولديه القدرة عىل مراقبة
حساباتها وميكنه تاليا معرفة اين ذهبت
االموال .لكنه ال ميارس صالحياته اليوم تجاه

■ هل تعتقد ان مرصف لبنان رفع يده
عن تحديد سعر اللرية واصبح انهيارها امرا
محتوما؟
□ مل يرفع يده .السعر الرسمي لرصف
اللرية حدده منذ العام  1994بـ 1515لرية
تجاه الدوالر .بطبيعة الحال نحن اليوم

بوغنطوس :مقولة ان السوق
مشبوهة فيها الكثير من التجني
■ هل تخضع سوق الصريفة لقانون العرض
والطلب؟
□ ال ميكن القول ان هذا القطاع هو املؤثر
فعليا عىل عرض وطلب العمالت االجنبية
كمثل ما يحصل حاليا يف لبنان .فام يحصل
عندنا هو تفلت سوق الرصافة من اي
ضوابط ،يف ظل حيازتها وحدها عىل كميات
كبرية من العملة الخرضاء ،االمر الذي جعل
من الرصافني من دون سواهم قادرين عىل
تحديد سعر السوق.
■ كيف ميكن ملجموعة محدودة من الرصافني
تحديد سعر معني للدوالر يتم التداول به يف

السوق املوازية ويتحرك بهامش ال يقل عن
 %25خالل النهار؟
□ املوضوع ليس يف ان الرصافني او مجموعة
منهم يتحكمون بسعر الدوالر ،بل يف ان الدوالر
ال يتوافر وبالكميات املطلوبة اال لديهم ،يف ظل
شح لوجوده يف املصارف او المكان رشائه منها،
كام عمليات التقييد املامرسة عىل السحوبات
بالعملة الخرضاء ،ما يطرح الكثري من عالمات
االستفهام التي ال تجد لها اجوبة منطقية .من
الطبيعي والوضع عىل ما هو عليه ،ان يتحكم
بعض الصيارفة الذين يختزنون كميات كبرية
من الدوالر بسعر الرصف .وهم باتوا يتقنون
فن املراوغة يف هذا االطار ويعرفون التوقيت

امام انهيار قيمة العملة اللبنانية ،النه ال
ميكن ألي سوق يف العامل ان تتحمل سعرين
للعملة املحلية ،الرسمية والسوداء،
وبفارق يصل اىل نحو  .%60لذلك سيشكل
هذا االمر ضغطا اكرب عىل اللرية اللبنانية.
زد عىل ذلك مبلغ  13تريليون لرية التي
استوردها مرصف لبنان من العمالت
الجديدة من الخارج ،فاذا ضخها يف السوق
ستولد حتام عملية تضخم كبرية .من
يحمل اللرية اليوم سيحاول تحويلها اىل
الدوالر ،ما سيشكل ايضا ضغطا عىل اللرية،
االمر الذي سيؤدي اىل حالة تدهور اكرب.
رمبا يصل سعر الدوالر اىل  3000لرية يف
السوق املوازية.
■ هذا يعني اننا امام ازمة صعبة؟
□ نحن يف خضم ازمة مالية ونقدية صعبة
جدا وامام ازمة اقتصادية مخيفة ،خصوصا
وان نسبة البطالة وصلت اىل نحو %60
برسعة قياسية ،ورواتب القطاع الخاص
تتعرض لالقتطاع ،واالقتصاد يرتاجع ،وكلام
تراجع اكرث سيشكل عبئا متزايدا عىل الدوالر.

املناسب لرفع السعر او خفضه ،كمثل اوقات
ذروة الطلب اواخر كل شهر عند وجود
استحقاقات متفرقة يتوجب عىل املواطنني
اللبنانيني تسديدها بالدوالر ،او عند ازدياد التأزم
يف الوضع السيايس حيث يتهافت اللبنانيون اىل
تحويل ما معهم من اموال اىل الدوالر االمرييك.
■ هناك من يتحدث عن ان السوق باتت
مشبوهة اليوم من خالل تجارة الشيكات
املرصفية التي يراها البعض نوعا من تبييض
االموال؟
□ مقولة ان حركة السوق باتت مشبوهة اليوم
فيها الكثري من التجني .مل يتغري يشء يف عمل

االسواق بشكل جذري ،بل تكمن املشكلة يف
فقدان السيولة ،والتي ال تتوافر اال عند الرصافني
بشكل ملفت ومربك .ونتيجة لعدم قيام
املصارف برصف قيمة الشيكات نقدا لحامليها،
سواء كانت الشيكات بالعملة اللبنانية او
بالدوالر االمرييك ،واجبارهم عىل ايداعها
يف حساباتهم ،مدعية عدم توافر السيولة،
يعمد كثريون من حاميل هذه الشيكات اىل
بيعها للرصافني ،خصوصا وان القانون يجيز
للرصافني رشاء او بيع الشيكات املرصفية او
الشخصية .لكن ما هو ممنوع يف هذا االطار،
ويشكل مخالفة قانونية ،هو القبول باستخدام
الشيكات املؤخرة او املؤجلة مهام كانت فرتة
استحقاقاتها قريبة او بعيدة .بحسب القوانني
اللبنانية املعمول بها ،يتوجب اعتبار الساحب
واملسحوب عليه مخالفني ويتوجب معاقبتهام،
ألن االثنني كانا يدركان سابقا انه ال تتوافر املؤونة
الكافية لقيمة الشيك يف تاريخ تصديره .اما اذا
اخذنا املوضوع من وجهة نظر ثانية ،كأن يكون
هناك شك باجراء عمليات تبييض اموال من
خالل الرصافني ،او عرب محالهم ،نجد ان قانون
تنظيم مهنة الصريفة الزم هؤالء املساهمة يف
مكافحة عملية تبييض االموال ،اللهم اذا مل يكن
هو من بني القامئني بها ،خصوصا اذا كان رصافا
غري رشعي ويعمل من دون ترخيص.
■ يف هذه الحالة ،من اين يأيت الرصافون يف
لبنان بالدوالر النقدي؟
□ املصادر التي يؤمن الرصافون الدوالر النقدي
منها كثرية ،اهمها الكميات الكبرية املوجودة
يف خزناتهم ،تليها الكميات التي كان سحبها
اللبنانيون من املصارف يف بداية االزمة واودعوها
خزنات منازلهم ،وهي تقدر مببالغ ضخمة ترتاوح
بني  4و 6مليارات دوالر .كذلك هناك بعض
االموال التي يحملها معهم بعض املسافرين
العائدين اىل الوطن ،اىل ما يحىك عن صفقات
تتم من تحت الطاولة بني بعض املصارف وبعض
الصيارفة لتقاسم االرباح .كان االتفاق قد تم
مع بداية االزمة الحالية بني املركزي واملصارف
اللبنانية ان ميدها اسبوعيا مببلغ  250مليون
دوالر لتغطية الطلب عىل سحب الودائع .لكن

ممثل اتحاد خرباء الغرف االوروبية يف بريوت الدكتور نبيل بوغنطوس.

قانون تنظيم املهنة الزم
الصيارفة املساهمة في
مكافحة تبييض االموال

املصارف حجزت عىل هذه االموال ،وفضلت ان
تشغلها مع الصيارفة من تحت الطاولة ،لتقاسم
االرباح الخيالية يف هذا االطار .كذلك يحىك عن
كثري من االموال بالعملة الصعبة التي تدخل
اىل البلد من خالل بعض السفارات او االحزاب،
وينتهي االمر بها يف خزائن الرصافني بعد ان يقوم
مستلموها عىل االرايض اللبنانية بتبديلها باللرية.
■ اال يعترب ما يحصل يف سوق الرصافة تعرضا
ملكانة الدولة املالية ما يوجب تدخل السلطات
املسؤولة او حتى فرض رقابة عىل عمل
الصيارفة؟
□ من الطبيعي ان ما يحصل حاليا من فوىض يف
عمل الصيارفة ،ويف ظل عدم وجود من يحاسب،

يعرض ليس فقط مكانة الدولة املالية للخطر،
بل كل الحياة االقتصادية اللبنانية .فالنتيجة
االساسية لالزمات السياسية التي تعصف بالبلد،
هو االنهيار يف سعر العملة الوطنية ،وفقدان
صدقية املؤسسات عىل كل الصعد ،رسمية كانت
او خاصة .هنا ،من املؤسف القول ان الرصافني
استغلوا هذا الوضع ،خصوصا من يعمل منهم
بشكل غري رشعي ،فعمدوا اىل التالعب باسعار
القطع ،ورفعوا من قيمة الدوالر يف مقابل اللرية
اللبنانية ملعرفتهم بحاجة السوق اىل العملة
الخرضاء ،وقد جاء تدخلهم يف السوق بشكل
وحيش ،من دون ان تقوم اي مؤسسة رسمية
مبنعهم او ردعهم ،او اقفال محال الصريفة غري
الرشعية .اقله كان ميكن للمرصف املركزي ان
يتدخل وبقوة حتى لدى الصيارفة القانونيني،
وفقا للامدة  19من قانون تنظيم مهنة الصريفة.
ابرز دليل عىل غياب اي رقابة رسمية جدية
عىل سوق الصريفة ،هو ان العدد االجاميل
للعاملني يف القطاع هو تقريبا  605صيارفة ،يف
حني ال يتعدى عدد النقابيني منهم  ،305فيام
يعمل الباقون خارج اطار تنظيم املهنة من دون
اية ضوابط.
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تحديث جذري لدفاتر الشروط والمواصفات

طوفان الطرق يدركه املسؤولون ويتنصلون
الشتوة االوىل يف لبنان باتت نقمة وليس نعمة متنحها الطبيعة ،ألن امطار هذه الشتوة تح ّول الطرق من خطوط رسيعة وشبكات
داخلية اىل مستنقعات مائية يغرق فيها اللبنانيون مع سياراتهم ويستغرقون ساعات الجتيازها ،من دون اغفال ما تسببه املياه
املترسبة اىل السيارات من ارضار يتحمل املواطن كلفتها
اسباب تكرار هذا الطوفان يدركها املسؤولون
ويتنصلون من املسؤولية ،ويكشفها القيمون
عىل قطاع املقاوالت .فهي بكل بساطة،
االدارة السياسية السيئة ملشاريع االمناء
واالعامر ،والتخطيط العشوايئ واملجتزأ لكل
ما يتصل بها.
تؤكد الدراسات املحلية ان لبنان يحتل
مراتب متأخرة جدا بني الدول من ناحية
مؤرش جودة الطرق ،لكون طرقات العاصمة

واالرياف واالطراف يف حالة سيئة جدا،
اضافة اىل التدهور الحاصل يف مجال
االتصاالت والكهرباء والرصف الصحي
ورصف مياه االمطار وشبكات مياه الشفة.
جاء توصيف عضو نقابة مقاويل االشغال
العامة املهندس عبدو سكرية لـ"االمن
العام" مطابقا ،واستشهد مبا قاله احد خرباء
التنظيم املدين ان "تأثري الفوىض االعامرية يف
املجتمع اكرب من تأثري القنبلة الذرية ،مبعنى

ان الدمار االقتصادي واالجتامعي الناتج من
فوىض التخطيط يعادل هذه القوة".
املسؤولية جامعية يف طوفان الطرق بعد
الشتوة االوىل ،بحسب ما قال متعهد
االشغال مارسيل كريوز مضيفا ان "كل
االدارات الرسمية واملؤسسات امللتزمة
صيانة الطرق ومجاري الرصف الصحي
تتحمل املسؤولية ،لكن الحاصل ،هو ان كل
طرف يرمي املسؤولية عىل االخر".

سكرية :اللغاء كل املجالس
وانشاء وزارة التخطيط والتنفيذ
■ من يتحمل املسؤولية يف كل ذلك؟
□ االدارة السياسية هي املسؤولة ،لذا
يجب عليها وضع قوانني وانظمة واطر
عمل جديدة تلزم املنفذ تشغيل املرشوع
وصيانته ملدة خمس وعرش سنوات ،مع
حجز الكفالة اىل حني انهاء مدة الصيانة.
هذا الرشط يحتم عىل املنفذ اعتامد
الجودة العالية يف التنفيذ .ما حصل اخريا
يف ضواحي بريوت من فيضانات تتعلق
مبجاري الرصف الصحي او مجاري مياه
الشفة ،مل يتحمل احد مسؤوليتها .بكل
بساطة ضاعت املسؤوليات .يجب ان
تحدد القوانني املرعية االجراء الجهة
املسؤولة .اعزو هذا املوضوع يف شكل
اسايس اىل غياب وزارة التخطيط .لذلك،
يجب الغاء كل االدارات واملجالس وانشاء
وزارة واحدة تسمى وزارة التخطيط
والتنفيذ .بذلك تحرص املسؤوليات يف
التخطيط والتنفيذ والصيانة ويف متابعة
ادارة املرشوع.
■ هل يلتزم املتعهد املواصفات املحددة
املطلوبة لدى طرح اي مرشوع؟
□ لجان االستالم هي التي تتسلم
املشاريع .لكن الثغر املوجودة ال تتعلق
بدفاتر الرشوط التي يعتمدها مجلس
االمناء واالعامر وفيها افضل املواصفات
الفنية العاملية ،اضافة اىل وجود مكاتب
استشارية فنية متلك خربة واسعة نظرا
اىل انتشارها يف انحاء العامل .ينفذ مجلس
االمناء واالعامر  80يف املئة من املشاريع،
فيام تنفذ بقية االدارات  20يف املئة،
وفق دفاتر رشوط بالية مر عليها الزمن.
فاذا استلمت هذه االدارات املشاريع
يف شكل سليم ،يجب تشغيلها يف شكل
سليم ايضا .لكن اذا كان التنفيذ غري

عضو مجلس نقابة مقاويل االشغال العامة املهندس عبدو سكرية.

قوانني تسوية املخالفات
ظاملة ومدمرة

دقيق وتم استالم املرشوع من هذه
اللجان ،عندها يجب محاسبة الجميع.
نحن امام معضلة ،لذلك يتعلق املوضوع
بالتخطيط .لقد مر الزمن عىل البنى
التحتية التي مهام حاولنا تصليحها لن
يستقيم الوضع .كل القرارات التي تتخذ
يف هذا الشأن هي تخريبية ،خصوصا
وانها تتخذ من السلطة السياسية بحجة
االمناء املتوازن .كل قرار سيايس خاطئ
يعني مشاريع خاطئة .فلامذا تنفذ

مشاريع املجارير الصحية من دون
محطات تكرير او انشاء محطة من دون
شبكة مجارير ،او مد شبكة رصف ملياه
الشتاء من دون معرفة حجم الكثافة
السكانية عرب االبنية الجديدة .التخطيط
هو االساس ،واملوازنات املرصودة هي
التي تساعد عىل تنفيذ املرشوع كامال من
دون تجزئة ،ومن دون الخضوع للقرار
السيايس .علام ان كل مرشوع لزم ونفذ
يف شكل عشوايئ ستأيت نتائجه عشوائية.
وبالتايل فان لجان االستالم اما متواطئة
او انها تضم افرادا ال خربة وال معرفة
لهم بالعمل املطلوب ،وتم تعيينهم وفقا
النتامئهم السيايس او الطائفي .النجاح
اي مرشوع ،من الرضوري ان يديره
موظفون اكفياء وليس مجموعة من
املوظفني الذين ال يداومون ،اذ ان الوضع
مل يعد يحتمل.
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إقتصاد
■ كيف تتم املحاسبة؟
□ املطلوب وكام هو متبع يف قطاع
املقاوالت يف العامل ،قيام قضاء اداري
متخصص ،اي يكون القضاة من اصحاب
االختصاصات الهندسية وتبت القضايا
فورا ،من دون املرور بالقضاء العادي
لتفادي اهدار الوقت.
■ من املسؤول عن وضع دفرت الرشوط،
ووفق اي معايري يتم التصنيف؟
□ هناك جناحان يتحكامن مبشاريع
االدارات الرسمية .االول دفرت الرشوط
املوضوع منذ العام  ،1944واملرتجم
عن دفرت الرشوط الفرنيس املوضوع
عام  ،1917وقد عدل االف املرات يف
فرنسا ،فيام ال نزال يف لبنان نعتمد
الدفرت البدايئ ذاته .الثاين هو مرسوم
التصنيف املوضوع عام  ،1964وهو
يحمل مغالطات ال حرص لها كمثل
تصنيف رشكة لبنانية عاملية تضم مئات
املوظفني فئة اوىل ،وتصنيف رشكة اخرى
لها خربة يف السوق املحلية  10سنوات
يف الفئة ذاتها .كيف تتم املقارنة؟ لقد
وضعت نقابة املقاولني مرسوما جديدا
للتصنيف عام  2002لكنه مل يطبق حتى
اليوم ،وهو ينص عىل اعطاء عالمات

عىل التمويل والخربة واالليات .اما
بالنسبة اىل دفرت الرشوط ،فهو يخضع
للدرس منذ العام  ،2002يك يوائم قانون
املحاسبة العمومية ،علام ان النقابة
قدمت دفرت رشوط يعتمد معايري
فيديك ( )Fedecالعاملية ،تتم مراجعته
سنويا من  25الف مكتب قانوين ومبا
مياثله من املكاتب الفنية االستشارية.
لذلك من الرضوري االعتامد عليه،
واجراء التعديالت املناسبة لوضعنا .كام
قدمنا مرشوع تعديل قانون املحاسبة
العمومية ،ابعادا للرصاعات املوجودة،
خصوصا وان توقيع العقد بني الدولة
واملقاول اعتامدا عىل قانون املحاسبة
الحايل ،هو عقد اذعان بالكامل .علام
ان مجلس االمناء واالعامر اعتمد دفرت
رشوط فيديك العاملي ،لذلك يأيت عقده
دامئا متوازنا ويحدد املسؤولية.

■ من يتخذ القرارات؟
□ املجلس االعىل للتنظيم املدين الذي يضم كل
املديرين العامني يف الدولة ونقابة املهندسني،
هو الذي يتخذ القرارات .طبعا هناك العامل
السيايس الذي يلعب الدور البارز فيها.

■ اال توجد لجنة رقابة موحدة للتأكد
من حسن التنفيذ؟
□ هناك رقابة الحقة ملجلس االمناء
واالعامر ومسبقة لديوان املحاسبة عىل
ادارات الدولة .علام ان االخري غري مهيأ
الجراء هذه الرقابة ،خصوصا وان القضاة
ينظرون يف قضايا فنية رصفة.

■ اذا ،الفوىض املوجودة سببها التنظيم
املدين؟
□ سببها القرار السيايس الذي يخضع
املخطط التوجيهي ملصلحته ،ألن اي
تعديل يف املخطط يجب ان مير عىل
املجلس االعىل للتنظيم املدين ،من دون
وجود مخطط توجيهي عام.

■ هل ان مشاريع البنى التحتية املنفذة
يف كل املناطق كافية؟
□ البناء العشوايئ غري املدروس وقوانني
تسوية املخالفات جزء اسايس يف تراجع
البنى التحتية وحتى انهيارها ،فيام قوانني
التسوية ظاملة ومدمرة .الطاقة االستيعابية
للبنى التحتية لها عالقة بالكثافة السكانية
واستخدام الطاقة.
■ اال يتحمل التنظيم املدين مسؤولية ذلك؟
□ يف كل فرتة يصدر عن التنظيم املدين قرار
لتحويل اراض زراعية اىل سكنية.

كيروز :املخطط التوجيهي
بوشر به ولم يستكمل
■ ما هي اسباب تحول الطرق اىل برك؟
□ بني االوتوسرتاد املمتد من بريوت حتى
جونيه يف ستينات القرن املايض ،واالقنية
املحاذية غري مصممة الستيعاب كميات
االمطار املتدفقة من الجبال .يف حني ان
االقنية املحاذية للطريق الرسيع املمتد
من ضبيه حتى بريوت ضيقة جدا وال

تستوعب كميات االمطار ،بسبب مرور
قساطل مياه الشفة التي تغذي بريوت
فيها .اما السبب الثالث وهو االهم ،فهو
رمي النفايات يف هذه االقنية ،فيام االعالم
ال يسلط الضوء عىل هذه االفة ،فهو
يركز فقط عىل طوفان الطرق من دون
االشارة اىل االسباب التي تؤدي اىل تحولها

اىل برك .فرق الصيانة تواجه مشكلة يف
هذا املجال ،اذ ال تكاد تنتهي من تنظيف
االقنية من النفايات حتى تعود لتمتلئ
بها .ال ميكن اغفال سبب آخر يتمثل يف
الزيادة القياسية يف كميات املياه وحجم
الكميات الناتجة من الرصف الصحي ،يف
ظل االزدياد الكبري يف حركة البناء التي

شهدتها املناطق املرتفعة عن الطريق
الرسيع ويف املساحات املحاذية لجانبي
االوتوسرتاد املنشأ يف الستينات .اذ قبل
 25عاما كانت املناطق املحاذية هي
عبارة عن بساتني .تنظف فرق الصيانة
االقنية من الكميات الكبرية للمخلفات
التي تفرزها مشاريع البناء من املناطق
املرتفعة واملحاذية ،سواء كانت اتربة او
من انواع اخرى ،وهي ايضا تصب عىل
االوتوسرتاد وذلك لعدم وجود رقابة
عىل كيفية معالجة هذه املخلفات التي
يجب ان تحصل يف موقع البناء .وسببت
هذه املخلفات التي تجرفها مياه االمطار
انسداد اقنية ترصيف املياه.
■ اال تعتقد ان للبلديات دورا يف تنظيم
حركة البناء ومراقبتها؟
□ ال شك يف ان للبلديات دورا مهام
للمساعدة عىل مراقبة هذه العمليات
يف شكل يساهم يف حل جزء كبري من
مشكلة انسداد االقنية وفيضانات الطرق.
اود ان اوضح ان املشكلة ليست يف البنى
تحت االرض بل فوقها ،اذ لو كانت كذلك
لبقيت الطرق غارقة يف املياه.
■ هل يوجد مرشوع لتطوير البنى
التحتية للطرق؟
□ يف تسعينات القرن املايض وضع
مخطط توجيهي وبورش به ومل يستكمل.
كان يقيض بانشاء بنية تحتية موازية
لالوتوسرتاد واعىل منه ،للتخفيف من
ضغط كميات مياه االمطار عىل اقنية
االوتوسرتاد .للتنظيم املدين دور يف
الزام اي صاحب مرشوع انشاء خزان
يستوعب كميات االمطار وترصيفها
عىل مدى ساعات قبل وصولها اىل
االوتوسرتاد ،لتخفيف الضغط عليه.
كذلك رضورة انشاء bassin versant
بني كل بناية واخرى تصب فيه مياه
االمطار.

متعهد االشغال املهندس مارسيل كريوز.

العامل السياسي
هو املسؤول عن فشل
املخطط التوجيهي

■ كان من املمكن اجراء مسح شامل
للبنى التحتية للطرق الرئيسية؟
□ من الصعب تنفيذ هذا االمر وهو
مكلف جدا .مثة رضورة ليك تعمل كل
الجهات املعنية عىل ايجاد الحلول ،وهي
ممكنة ملعالجة هذه املشكلة.
■ ما هو سبب فشل تنفيذ اي مخطط
توجيهي؟
□ العامل السيايس هو املسؤول عن
هذا الفشل ،بسبب املحاصصة يف توزيع
املشاريع والتمويل الذي ال يكون يف
احيان كثرية متوافرا ،ما عطل استكامل

تنفيذ مشاريع الطرق .فاالمناء املتوازن
اوصل اىل الخراب املتوازن.
■ ماذا عن الكالم املتداول حول االنفاق
غري املدروس للمشاريع التي نفذها
مجلس االمناء واالعامر وقد بلغت قيمته
 200مليار دوالر؟
□ هذا الرقم مبالغ فيه .كلفة مشاريع
االمناء واالعامر التي نفذها املجلس بني
عامي  1992و 2017بلغت  13مليار
دوالر.
■ ما هي الحلول؟
□ تتمثل برضورة ان تعمل كل االجهزة
من ادارات رسمية ومؤسسات ملتزمة
اعامل الصيانة عىل تحمل املسؤولية
كل يف اختصاصه ،والتعاون بجدية
لوضع الحلول املتاحة لتطوير البنية
التحتية للطرق .كام ان للبلديات دورا
اساسيا يف هذا االطار ،بتنظيم اليات
البناء والزام اصحاب املشاريع التقيد
بنظم التنظيم املدين.
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ذكرى
الشهر املايض ،مرت الذكرى  11عىل
رحيل الكبري منصور الرحباين (1925
ـ  .)2009منذ ظهورهام الرسمي يف
الخمسينات ،شكل االخوان رحباين
هوية فنية وحضارية لبنانية يف حقبة
تس ّيد فيه الفن املرصي املشهد .وضعا
اسس املرسح الغنايئ ،وكانا رائدين يف
الكثري من املجاالت .مع رحيل عايص،
ظل منصور وحيدا غريبا ،حمل عىل
كتفيه هذا االرث وواصل املسرية.
ترى ،ماذا كان ليقول اليوم يف خضم ما
تشهده الساحة اللبنانية؟

الخالد منصور الرحباين.

في الذكرى الـ 11لغائب ال يغيب

منصور ...الشاعر الذي رأى

يف  13كانون الثاين  2009رحل منصور الرحباين
( ،)1925ليلتحق باخيه االكرب عايص ( 1923ـ
 ،)1986وتبلغ االسطورة كاملها .االخوان رحباين،
دامئا وابدا ،مهام حاول النقاد كام الفضوليون
فصل انتاج منصور عن انتاج عايص ،وسرب
اغوار هذا اللغز الفني الذي يشكل جزءا من
سحر االسطورة .مع ذلك ،اعطانا عايص الخيط
يف حوار اجرته معه مجلة "االحد" يف شباط
 .1956يومها ،قال" :كل واحد منا ينظم ويلحن.
اعامل منصور عادة مشغولة اكرث وفيها عمق.
اما اعاميل فتمتاز بالبساطة .انا ارسع يف التلحني
والنظم .اما منصور فاعمق واكرث تأمال مني .انا
حكوجي ،ومنصور متأمل .انا اتص ّيد الكلامت
الحلوة من الناس البسطاء .انا قليل املطالعة،
واستغل كالم زماليئ عن مطالعاتهم ،فانصت
اليها جيدا ،ثم اخذها عنهم .انا صياد افكار".
من جهته ،قال منصور يف حديث نرش يف مجلة
"الكواكب" املرصية" :انا اكتب االعمق ،وعايص
يكتب ّ
واالحس واالكرث شعبية".
االشف
ّ
لعل الدليل االكرب عىل كالم منصور الرحباين
هو انتاجاته التي قدمها بعد رحيل شقيقه،
هو املطالع العاشق لكتب الفلسفة والتاريخ
والدين ،واملهجوس باملاورائيات واالسئلة الكبرية
عىل رأسها املوت .نتذكر اعامله املنفردة بعد

رحيل عايص بدءا من "صيف ،)1988( "840
"الوصية" (" ،)1994اخر ايام سقراط" (،)1998
"قام يف اليوم الثالث" (" ،)2000ابوالطيب
املتنبي" (" )2001ملوك الطوائف" (،)2003
"اخر يوم" (" ،)2004حكم الرعيان" (،)2004
"جربان والنبي" (" ،)2005زنوبيا" (،)2007

اتعب السنني ومل تتعبه.

"عودة الفينيق" ( ،)2008اىل جانب دواوينه
الشعرية.
عىلايحال،التكتملاالسطورةمندوناقنوميها
عايص ومنصور .رغم شخصيتيهام املختلفتني،
بني منصور عاشق العزلة والوحدة ،وعايص
"الحكوجي" الذي توىل مهمة الناطق االعالمي

باسم املدرسة الرحبانية ،اال انه ما كان للقصة
ان تروى ،وال القمر ان يكتمل من دون عايص
ومنصور .هذا ما تنبه اليه الشقيقان باكرا
بالسليقة.
يف كتاب "طريق النحل" للشاعر هرني زغيب،
ينقل عن منصور الرحباين وطفولة االخري يف
انطلياس ،قوله" :حكايتنا عايص وانا ،قصة شقيقني
كأنهام توأمان ربيا يف ظل االسئلة الكبرية ،وطرحا
االسئلة الكثرية ،وقاال بالكلمة والنوطة ما اعتقدا
انه بعض الجواب .لكنهام مل يقطفا اي جواب".
يضيف يف مكان اخر" :كنا شديدي االلتصاق
واحدا باالخر ،مل نكن نفرتق ،مل نكن ننفصل.
لذلك منذ تلك االيام االوىل ،درجنا نسمع تسمية
"عايص ومنصور" .كنا معا .دامئا معا .ليال ونهارا
معا .هكذا امضينا حياتنا يف ما بعد".
مل تنفصل هذه التوأمة اال مع رحيل عايص
منتصف الثامنينات ،وبعد ارساء اسس الريادة
مع اطالقهام املرسح الغنايئ باملفهوم الحديث،
وخلق ذلك املزيج بني الحضارتني الرشقية
والغربية منذ الخمسينات ،فاضطر منصور اىل
ان يواصل الرحلة من دونه .اال انه يف جميع
اعامله التي اتخذت منحى ضخام هذه املرة
عىل حد قول ابنه اسامة الرحباين ،ظل طيف
االخوين حارضا يف التيامت واملواضيع والقضايا
والهموم املطروحة.
انشغل املرسح الرحباين باالنسان كهدف
اول ،وبالحرية والسالم واملواطنة وحب
الوطن واالنتامء اليه شعبا وحضارة وتراثا،
ونرصة املسحوقني واملظلومني يف االرض ،ونبذ
النزاعات والعداوات واالنفتاح واملساواة
والعدالة وقبول االخر واالنتامء اىل االنسانية
مبعناها الواسع والكوين ...نتذكر هنا مطلع
اغنية "بصباح االلف الثالث" للراحل منصور،
حني يقول" :بصباح االلف الثالث /بعد يف
جوع /يف اطفال مرشدين وبيك ودموع/
خلينا ننهي الحروب يا دول القوية /ال للحرب
ال للقهر ال للعنرصية /انت مني انا ما بسأل/
لكن حزنك قيل مني /وال بعرف اي لون واي
دين /بعرف انك خ ّيي خيي باالنسانية".
بهذه االغنية ،وجه منصور صفعة اىل ضمري
العامل الشاهد عىل مآس انسانية من صنع يديه.
مع ذلك ،ميكن الوقوف عىل اختالفات برزت
يف مرسحيات منصور بعد رحيل عايص ،عىل

نقطة على السطر

منصور ...صائغ وجدان الشعب
غالبا ما نردد يف زمن االزمات ،منذ ايام الحرب االهلية السيئة الذكر ،ان لبنان ،قد
تتزعزع اساساته ،وتتفاقم ازماته ،وتتهدد اسس وجوده ،لكن رصحا واحدا يبقى
ثابتا ال يتزعزع ،وال تقوى عليه الويالت والزالزل ،واالزمات والحروب :انه صوت
فريوز الذي يبقى يجمع اللبنانيني ،ويوحدهم .صوت هو مثابة روح االمة ،وهويتها
العميقة ،واعتزازها بنفسها ،وارصارها عىل تجاوز العقبات ،ورهانها عىل املستقبل.
هذا هو صوت فريوز ...وحني نقول صوت فريوز ،نقصد من خلفه الرتاث املوسيقي
الشعري الغنايئ الذي حملته وجسدته .حني نقول فريوز ،نقصد املؤسسة الرحبانية.
كل صورة شعرية ،كل كلمة مستقاة من املخزون الشعبي ،كل نوطة ،كل حكاية،
خرجت من املخترب الرسي ،من املحرتف السحري للثنايئ عايص ومنصور.
هذا الرتاث الذي صقل ثقافتنا ،وشكل وعينا ،ونسج ذاكرتنا الجامعية والحميمة،
تفتقت عنه موهبة االخوين رحباين ضمن معادلة غامضة مل يسرب اغوارها احد
بشكل واف حتى االن .من كان يفعل ماذا ،ضمن عملية الخلق واالبداع ،املعقدة
رس
اساسا؟ رمبا كان كثريون بيننا ،ال يريدون ان يعرفوا ،ويتمسكون باالسطورة ك ّ
من ارسار الخلق.
هكذا ترك لنا الثاليث فريوز وعايص ومنصور روائع ملتحمة بتاريخنا البعيد والقريب،
من "فخر الدين" اىل "جبال الصوان" ،ومن "يعيش يعيش" اىل "املحطة"...حني نعود
اليوم اىل هذه الروائع ،ال نفعل بحكم الحنني اىل الزمن الجميل فقط ،بل الننا ال
نكد بسهولة يف تاريخنا الفني والفكري ،اثارا اكرث بالغة يف التعبري عن احالم شعب،
وسخرية شعب ،ومرشوع بناء امة قوية ناهضة حضارية ،مرتبعة عىل عرش التاريخ.
من هذا املنطلق ايضا ،نعاود اليوم االنحناء امام قامة كربى ،منفردة ،مثل منصور
الرحباين يف ذكراه .النقاد والباحثون واملتذوقون يعرفون بحكم املتابعة الدقيقة ،ما
ابدعه منصور شاعرا ،ما متخض عنه خياله الرسدي ،وقدرته عىل خلق الشخصيات،
التاريخية والهامشية ،وكتابة الحوارات التي تُحفر يف الذاكرة .كلنا نعرف املامه
باالدب والحضارة والتاريخ ،وقدرته عىل تطويع كل ذلك ضمن قالب درامي .ينطبق
ذلك عىل مساهامته ضمن اعامل "االخوين" ،ثم بعد رحيل عايص ،يف اعامله هو مع
ابنائه غدي ومروان واسامة ،ورثة هذا الرتاث العريق.
منصور الرحباين مبدع فذ ،حلم باملطلق .فكانت اللغة ،والقصة ،واملوسيقى ،طريقا
اىل هذا املطلق .اليوم والشارع اللبناين يغيل بآمال الشباب ،واحتامالت اعادة
تأسيس البلد الذي نحلم به ،نتطلع اىل تركة منصور ،ونغرف من رؤياه ،الشاعرية،
املثالية ،بعضا من مالمح هذا الوطن املنشود.
بعني الرؤيوي الحامل تجاوز منصور الرحباين الواقع ،او لنقل تحدى "وطن االزمات"،
ليأخذنا اىل "الوطن املنشود" ،وطن الرغبات واالحالم .لكنه مل يكن اسري االسطورة
يوما ،مل يهرب اليه خوفا من مواجهة الواقع ،ومل يزور الواقع او يحاول اختزاله
وااللتفاف عليه .انطلق منه ليبني وطنا من القصائد واالغنيات ،فاذا بالحلم الطالع
من اعامله يبدو واقعيا جدا.
بل نقول اليوم ،كتحية اىل العمالق يف ذكراه ،ان الرؤيا الفنية التي تنضح من
مرسحيات وقصائد وحوارات واغنيات منصور ،تصلح برنامجا سياسيا وطنيا لنا .فهل
يتلقفها الجيل الجديد الذي يحتل الساحات ،ويأخذها نرباسا وقدوة ومثاال؟
سمير مراد
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رأسها الحب .مثال ،يف مرسحيات االخوين
رحباين ،لطاملا كان الحب احساسا مجردا،
فالبطلة (فريوز) كانت دوما تحمل قضايا
وهموما وقيام وطنية او انسانية تغنيها كام
تغني الحب .اما مع منصور ،فقد صار الحب
واقعيا ومتحررا اكرث .يف "اخر ايام سقراط" ،نرى
عشيقته حارضة دوما عىل الخشبة ،الن زوجته
كانت تحتقره وتحتقر فكره .نزع منصور عن
الحب افالطونيته ،او عذريته ،وم ّرغه يف تراب
الواقع.
اىل جانب اعامله املرسحية ،اصدر منصور
ايضا العديد من الدواوين الشعرية التي تنهل
من االساطري والتاريخ والفلسفة ،من بينها
"انا الغريب االخر" و"اسافر وحدي ملكا"،
و"بحار الشتي" ...مرة ،قال
و"القصور املائية" ّ
الشاعر الراحل الكبري انيس الحاج انه يف شعر
منصور "نجد املطابقة بني البيت وروحه ،بيت

الشعر وطبيعته .ال اقصد الطبيعة الخارجية،
بل طبيعة االحاسيس وااللتقاطات فور انبثاقها.
وحني تسأله من انت يا منصور الرحباين؟ يجيبك
مع ّرفا نفسه باسلوب فلسفي رائع ،فيقول :انا
حيث انام ،تستيقظ االحالم ،وانا االن نامئكم".
كتب منصور الرحباين قصائد مح ّملة بالبعد
الفلسفي وبكنه عميق مبعنى الحياة ،هو الذي
كان مأخوذا بفكرة املوت .يف حوار اجراه معه
ميشال معييك يف ايار  1989يف بيته يف انطلياس،
قال منصور" :انا اعيش غربة فظيعة بني الناس
واوالدي وعائلتي .انا هكذا ،االنسان ايضا يف
غربة يف هذا الكون .هو غريب عابر من الوالدة
حتى املوت .االنسان ال يستقر اال يف املوت".
قبل  11عاما ،مات منصور .التحق بالشهب،
او النجوم ،او الكواكب ...رحل لكنه ال مييض،
فاملبدعون يلتحقون باالسطورة.
س.م.

منصور بوليس
البلدية وعايص
يتوسطهام
صهرهام
الشاعر عبدالله
بشارة الخوري
(عبدالله
االخطل).

منصور يتوسط
عايص والياس.
االثنان
واحد.

اسامة الرحباني:
عاش مأساة كبيرة
في حياته
■ منذ  33عاما ،قال منصور الرحباين خالل عرض
"صيف  "840جملة استحرضها كثريون عىل السوشال
ميديا يف خضم ما تشهده الساحة اللبنانية اليوم:
"الشعب سينترص الننا نحن االكرثية ونحن الوطن".
سيوصف ما
يف رأيك لو كان منصور بيننا ،كيف كان ّ
تشهده الساحة اللبنانية من احتجاجات؟
□ ال شك يف انها حتمية االشياء ،والحس االنساين
سيقودك اىل االحساس بأن ما يحصل اليوم تأخر
كثريا .يف النهاية ،ما عاد املواطن يحتمل نفسيا
معنويا واقتصاديا وامنيا ،كام مل يعد يحتمل هذه
الفوىض العارمة وانعدام املسؤولية من الح ّكام كافة
منذ اربعني سنة لغاية اليوم .ال شك يف ان هذه
االشياء تحدث عنها منصور الذي كان ميلك دوما
تلك الرؤية الواسعة والكبرية نظرا اىل قراءته كمفكر
عظيم وعبقري للاميض ومراقبته لالشخاص ،خصوصا
هو وعايص .راقبا الناس ،هام اللذان خرجا من الفقر
واملأساة .كان يقول يل ان من ليس لديه عقدة ما،
لن يستطيع اثبات يشء يف حياته ألن االنسان املرتف
واملرتاح ،ليس لديه يشء الثباته او دافع للتحسن وال
البداع يشء .لذا ،فهمومهام كانت هموم الشعب،
وهموم عائلتهام وامهام .كانا شخصني مسؤولني عن
عائلة من تسعة اشخاص ،ربياهم ،وكان عايص فوق
السن بعام فقط ،ومنصور تحت السن اضطرا اىل
العمل والكدح يف هذا العمر املبكر .اذا ،بالنسبة اىل
منصور ،هو كان يعتقد بأن ما سيجري هو حتمي ،اذ
ال ميكن حبس املياه التي ستنفجر يف النهاية .هؤالء
الناس انفجروا لسبب معني .لكن لو كان منصور
ايضا معنا ،لكان ن ّبههم من دخول اطراف عىل الخط
واستغاللهم ،ألن املنظومة يف لبنان ذات قبضة قوية.
املنظومة متشابكة والدولة تسيطر عىل االمور كلها.
لذا ،كان منصور متأكدا من ان هذا العهد الذي
قطعه اللبنانيون عىل انفسهم بني االقطاع والعائالت
والطوائف واملذاهب والدين هو املسيطر واملتح ّكم
بلبنان .من هنا كانت كلمته الشهرية يف مرسحية
"عودة الفينيق" بأن تعاسة لبنان موقعه ،وسعادته
موقعه .فعني الكل عليه ،والكل طامعون به .يف
الوقت عينه ،نعاين من خصائص سلبية مثل الفردية
وعدم التفكري كجامعة بشكل جيد .االكيد انه لو كان

بيننا اليوم ،لكان قلبه وعينه عىل الثورة ،لكنه طبعا
يعرف ان الثورة ال تحصل بال دم .فالثورة العبارة
عن احتجاجات فقط ستذوب حتام يف بحر الطائفية
والتحزبات السائدة يف لبنان.
■ يف ذكرى رحيله ،هل هناك اعامل للراحل غري
معروفة او غري منشورة بعد؟
□ هناك بعض القصائد املكتوبة التي قد ننرشها يف
كتاب ،عدا انه هناك كتاب "اوىل القصائد" الذي
ضم قصائده االوىل التي كتبها وهو يف العارشة
والـ  11من عمره ،اضافة اىل مرسحية صغرية واشياء
اخرى نرشت سابقا .هناك ايضا مواضيع وملخصات
مرسحية (سينوبسيس) كثرية ،كام هناك مرسحية
غري كاملة ،اىل جانب املؤلفات املوسيقية والقصائد
وغريها .مرات استعمل بعض االشياء التي اشتغلتها
معه يف املايض ،لتغنيها هبة طوجي .طبعا ،هناك
ايضا اشياء اخرى من الكنز الرحباين ،لكننا ال منسها
نحن .كان دوما يردد مقولة مفادها بأن املرسحية
التي ال تقدّم ،مل تحدث من االساس ،ومل تصبح واقعا،
لذا تبقى عىل الورق .اذا مل تحدث ،يعني انها ال تزال
يف الحلم ،ورمبا ال يكون هو راضيا متاما عنها ،غري انه
حني تقدم عىل املرسح ال تعود تعني له شيئا.
■ يف احد حواراته قال انه يحب العزلة للكتابة
والتلحني .كيف تتذكر عاداته ويومياته؟ هال اخربتنا
قليال عن ذكرياتك عنه؟
□ منصور كان يكتفي فقط بغرفة صغرية ،يكتب
ويقرأ فيها من الصباح حتى املساء .قراءاته كانت
متعددة وواسعة من الفلسفة والدين واملرسح
والشعر واالدب والسياسة والتاريخ ،وكل انواع
متبحرا يف الديانات والفلسفة.
القصص .لكنه كان ّ
خالل سنواته العرشين االخرية ،مل يكن يخرج كثريا،
ومل تكن مشاهدة التلفزيون تعني له شيئا .كانت
الكتابة والقراءة اهم صديق له .كان رسيعا جدا
يف االثنني .طقوسه تبدأ بالعمل من الصباح حتى
الظهر ،فيتغدى ويأخذ قيلولة قصرية ،ثم يعود اىل
الكتابة ويتابع القليل من االخبار رغم عدم رسوره
باالستامع اليها .مل يكن يرى ان رجال الدولة عىل
مستوى وطن وعىل مستوى رؤيوي ،ال بل يغرقون
يف املنظومة السائدة ويف مصالحهم .كان يهرب اىل
املناظر الطبيعية .اتذكر انه دامئا يف الشتوة االوىل،
كان يفتح الردهة ،ويتفرج عىل املطر الذي كان
يلهمه افكاره .عبقريته تكمن يف انه كان يعتقد
بأن العبقرية ليست فقط ما اعطاك اياه الله ،بل
يجب ان تصنعها وتشتغل عليها .عدا انني عشت

املؤلف املوسيقي اسامة الرحباين.

مع ايب الذي كان حنونا وحزينا وعاش مأساة كبرية
يف حياته هو وعايص ،كان عبقريا ومفكرا واسطورة
حية يجعلك تهابه فعال .كان ذا حكمة شاسعة
وعميقة يف كل يشء يقوله ،وايضا متواضعا بشكل
مرعب .كان ال يؤمن بالجدل والنقاش كثريا ،بل آمن
بأن االبداع يكون فرديا ،ولو استمع هو وعايص اىل
كل االراء ووجهات النظر ،ملا قدما كل هذا االبداع
والتطور والريادة.
■ لطاملا حاول النقاد واملهتمون فصل نتاج االخوين،
ملعرفة ما ابدعه منصور وما ابدعه عايص .يف رأيك
هل سيبقى هذا اللغز جزءا من اسطورة االخوين؟
□ يف خصوص محاوالت بعض املتذاكني لفصل هذا
االرث ،ما صنعه عايص ومنصور هو واحد .صحيح
انه يصعب عىل الناس رؤية شخصني اتحدا ببعضهام
بهذه الحلولية الكاملة .عاشا مع بعضهام منذ سنة
 ،1925اي منذ والدة منصور حتى تاريخ وفاة عايص
اي عام  .1986عاشا كل ايامهام مع بعض ،اكرث
مام عاشا مع زوجتهام وعائلتهام الن منذ الصباح
حتى املساء كانا معا .كانا يفهامن بعضهام من لفتة
واحدة .حني اصيب عايص يف ايلول  1972بانفجار
كبري ا ّثر عىل الكتابة والقراءة وغريهام ،خاف الجميع
عىل املدرسة الرحبانية ،لكنها مل تتأثر ،بل اكملت،
واستمر عايص ايضا .هناك بعض ممن يسعون اىل
املحاباة واملامألة يقولون :منصور املؤلف املوسيقي
والشاعر واملفكر ،وعايص املحرض وامللحن .وهذا

ليس صحيحا .عايص مؤلف موسيقي وملحن وشاعر
ومرسحي ومخرج مرسحي ،ومنصور كذلك االمر .مل
يكونا انانيني ،وهذا يصعب رؤيته يف اي مكان يف
العامل .حتى انا واخويت ال ميكننا ان نكون مثلهام ،فكل
واحد منا يربز العمل الذي و ّقعه .هام مل يكونا هكذا.
نحن نعرف قوة منصور الكبرية وديبلوماسيته التي
كانت تتميز عن عايص .االخري كان عفويا وانفعاليا،
ويحب اثارة الجدل كثريا ،فيام منصور كان مقتنعا
بأن الجدل ال يوصل اىل مكان .بعد رحيل عايص،
انجز منصور حواىل  12مرسحية من اجمل ما كتب
من "صيف  "840اىل "الوصية" و"اخر ايام سقراط"
و"قام يف اليوم الثالث" وصوال اىل "حكم الرعيان"
التي كانت رؤيوية تنبأت باالحداث قبل وقوعها.
توجه منصور بعد رحيل عايص تقديم االعامل
صار ّ
الكبرية والضخمة ،ولو انه انجز بعض االغنيات ايضا.
العامل العريب تهمه االغنية احيانا اكرث من اي يشء اخر،
بينام اتجاهات منصور فكرية وثقافية واكرب بكثري.
اضف اىل ذلك ،انه لو كان عايص يعمل وحده ،فهذا
النتاج الرحباين الضخم الذي يتضمن شعرا وموسيقى
وتوزيعا اوركسرتاليا ومرسحا ومدرسة يف الصوت
ويف الفكر ،ميكن ان ينجزه شخص واحد؟ مستحيل،
واالمر ينطبق ايضا عىل منصور .كان االثنان يتأثران
ويؤثران ببعضهام كام مل يحصل مع اي شخص اخر،
كانا مقتنعني ببعضهام ،وقد ا ّثرا بالكثري من الناس من
شعراء كبار تأثرا بهم يف بدايتهام ،قبل ان يتأثر هؤالء
الشعراء بهام.
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كتاب الشهر

إلى الواجهة في كتاب جديد

الرواد
أمني نخلة...
منسي من جيل ّ
ٌ

اهمية كتاب "ذكريات اديب العرب امني نخلة كام رواها لنازك باسيال" انه يصيب عصفورين بحجر واحد :يوجه تحية اىل امري
النرث العريب موثقا حياته بلسانه .كام ييضء عىل حقبة مألى بالتحوالت السياسية واالجتامعية والثقافية يف لبنان
اذا كان النقاد والشعراء العرب يختلفون
حول قيمة امني نخلة ( 1901ــ )1976
الشعرية ،فانهم يجمعون عىل انه اسم
استثنايئ يف تاريخ االدب العريب ،وامري النرث
بال منازع نقله عرب كتابه "املفكرة الريفية"
يف االربعينات اىل مصاف اخر .جاء ذلك قبل
بروز مرحلة الحداثة الشعرية والتنظري لها
بعقد كامل .ذلك االسم الذي شكل حلقة
ربطت كبار الكالسيكيني كخليل مطران
واالخطل الصغري (بشارة الخوري) ببواكري
الحداثة الشعرية ،مل يأخذ حقه يف مامته
كام يف حياته .هو الذي رشحه امري الشعراء
احمد شوقي ( 1868ـ  )1932ليكون خليفته
حني قال:
"هذا ويل لعهدي /وقيم الشعر بعدي/
والعرص عرص امني /خري ومطلع سعد /وكل
من قال شعرا /يف الناس عبد لعبدي".
وهو ايضا الذي وصفه الشاعر الكبري بدوي
الجبل بأنه الشاعر اللبناين االول يف القرن
العرشين .اال ان شاعرنا رحل بصمت بعد
سنوات من انفضاض االصدقاء عنه عىل اثر
فقدانه الذاكرة ،فانزوى يف منزله مع رفيقة
دربه من دون ان يحظى بالتكريم الذي
يستحقه.
يف السنوات االخرية ،بدا كان هناك استفاقة
مباغتة عىل هذا الكاتب االستثنايئ يف تاريخ
االدب العريب ،اذ بدأت دور النرش اللبنانية
تنكب عىل اعادة اصدار اعامله الكاملة
("دار صادر" ـ بريوت) ،او املقابالت التي
اجريت معه" .دار نلسن" من جهتها،
وجهت تحية اىل هذا االسم املنيس من جيل
الرواد عرب نرش كتاب "ذكريات اديب العرب
امني نخلة كام رواها لنازك باسيال".
الكتاب عبارة عن خمس مقابالت مهمة
مع صاحب "املفكرة الريفية" ،نرشت يف

مجلة "االسبوع العريب" عام  ،1972لتلقي
الضوء عىل حياة امني نخلة ،وادبه ،وعالقته
باجداده ،ووالديه وزوجته وابنه وابنته ،هو
الذي قال" :والله ما يف الوالدين كرقتي/
وال كفؤادي يف الصدور رحيم" .كام ييضء
الكتاب عىل ارائه وعاداته وانخراطه يف
السياسة وصداقته برياض الصلح الذي
بكاه يوم اغتياله ورثاه بقصيدتني من
عيون الشعر ،اىل جانب عالقته بكبار رجال
السياسة واالدب يف لبنان وسوريا ومرص
وفرنسا.
منذ صدورها يف االربعينات من القرن
املايض ،شكلت "املفكرة الريفية" صدمة
ايجابية للشعراء والكتاب واملشهد االديب
العريب بشكل عام ،وطبعت عرشات
املرات ،مثرية الجدل والنقاش االديب حتى
عام  1960فخلدت صاحبها ،رغم تنوع
االجناس االبداعية والفكرية التي اشتغل
بها ،وطاولت حقول الشعر والنرث والنقد
والقانون والتاريخ .اقالم كبار النقاد
واملشتغلني يف االدب ،اكبت عليها متحيصا
ودراسة .مثال ،وصفها الشاعر العراقي
محمد مهدي الجواهري بأنها "فتح يف عامل
الفن واالدب" .توصيفات كثرية ابتكرت
لها مثل "معجزة االدب" (انطوان قازان يف
"الجريدة"  20اذار  ،)1960و"االنجيل االديب
النخيل" (البري اديب يف "االديب" العدد 1
عام  ،)1942و"اية من ايات اللسان العريب
يف الفصاحة واالسلوب" (جربان تويني الجد
يف "النهار"  20ترشين الثاين  ،)1940وهي
ايضا "انفاس يف كلامت ،وارواح يف الفاظ،
واحاسيس يف سطور" (الكاتب العراقي
ابراهيم صالح شكر يف "االخبار" العراقية 25
ايلول ...)1942
جاءت "املفكرة الريفية" قبل عقد تقريبا

من تبلور الحداثة الشعرية والتنظري لها،
اي التحرر من القوايف واالوزان كمعيارين
شكليني للشعر الحديث .ويف املضمون،
قارب امني نخلة للمرة االوىل جامليات
الريف ـ الحبيب عىل قلبه ـ كام مل يقاربها
احد ال قبله وال بعده .قاربها بنرثية تداين
الشعر ،حتى وصفها االمري شكيب ارسالن
بأنها "شعر ال تعوزه اال القافية" .كام كتب
االديب خليل تقي الدين" :امني يف هذه
املقاطع النرثية شاعر ال تنقصه القافية
وال الوزن ،عىل غيبة القافية والوزن"
("الجمهور"  20ايلول .)1942
واذا كانت "املفكرة الريفية" ادخلت
صاحبها يف التاريخ بصفته احد املجددين يف
النرث العريب ،اال انها ايضا حجبت اشتغاالته
الفكرية االخرى التي ال تقل اهمية عن
"املفكرة" .كان ابن الشاعر رشيد نخلة
( 1873ـ  )1939امري الزجل اللبناين وناظم
النشيد الوطني اللبناين ،شاعرا ومحاميا
وضع الكثري من املؤلفات يف حقول اللغة
والقانون ،كام كان رجال وطنيا وسياسيا من
طراز رفيع انتخب نائبا عن منطقة الشوف
عام  ،1946وكاد ان يصبح رئيسا للجمهورية
لوال اغتيال رياض الصلح كام ورد يف الكتاب،
خصوصا وان نخلة كان يحظى بشعبية
عربية يف االوساط السياسية واالدبية،
ويشعر بانتامء اىل لغة الضاد التي احبها
وسحرته بالغتها منذ ان اكتشف القرآن يف
مكتبة والده.
الكتاب الذي بني يدينا ،ييضء عىل كل هذه
املحاور يف حياة امني نخلة ،كام يكشف
جوانب خفية يف سريته ،مثل زوجته التي
مل ترد يف شعره يوما (مع ان شعره ارتكز
اىل ثالثة موضوعات هي الغزل والطبيعة
واملوت) ،ومل تظهر يف املحافل واملناسبات

العامة اىل جانبه .هكذا ،تأخذنا املقابالت
الخمس اىل زوايا حميمة وشخصية يف سريته،
عىل رأسها اصوله ،فهو "املسيحي املوراين
سليل الهاشميني".
يقول يف واحدة من هذه املقابالت ان ارسة
نخلة هي من "بني هاشم العرب الحسينيني.
يتصل نسبها بالنبي العريب الكريم ،وقد
نزحت من الحجاز يف الجيل السابع ولها
يف لبنان مئات السنني" .وتتوقف املقابلة
طويال عند دور والده الشاعر رشيد نخلة
يف تفتح وعيه وذاقته الشعرية واالدبية ،هو
الذي اورث ابنه حب الجبل ورائحته "ارضا
وماء وسامء تتضوع يف ادب امري الصناعتني
نرثا وشعرا" .ظل امني نخلة امينا عىل تراث
والده ،واذا ما اراد العودة اىل احىل ايامه،
كان ينتقي من الخزانة النخلية ما كتبه
والده الذي اسس حزبا سياسيا دعاه "حزب
الثالوث" ،وعقد يف عام  1913مؤمترا دعا
فيه اىل ضم دير القمر اىل الشوف ،وحرية
املالحة ،وارساء البواخر االجنبية يف ميناء
جونيه ،واقامة ادارة جمركية يعود دخلها
اىل الخزينة ...طبعا ،كانت العاقبة نفيه اىل
فلسطني ،ثم عودته متسرتا اىل الشوف حيث
توارى عن االنظار ،معلنا الثورة االستقاللية
املسلحة ومؤسسا عام " 1918فدائيي لبنان"
لالستقالل عن السلطنة العثامنية.
يتذكر امني نخلة هذه السرية الصاخبة،
ليعود بعدها اىل الكنوز االدبية التي
اكتشفها يف مكتبة والده "فهو الذي امسك
بيده ليطوف يف رحاب القرآن ،ويف ربوع
الجاحظ وابن املقفع واالمام عيل يف النرث.
كام اصطحبه اىل حدائق املتنبي والبحرتي
وايب نواس ،وابن ايب ربيعة ،والرشيف الريض
وابن الرومي يف الشعر" ،يف الوقت الذي كان
فيه امني متبحرا يف ادب اندريه جيد وبول
فالريي وفيكتور هوغو .لعل هذه الخلطة
بني االدب الغريب وعيون الرتاث العريب هي
التي اسست لهذا الفتح النرثي الذي قدمه
يف "املفكرة الريفية".
يف الكتاب ،نعرف ان امني نخلة ولد يف
مجدل املعوش ،وليس يف الباروك كام
هو شائع ،وبدأ دراسته يف مدرسة االخوة
املرميية يف دير القمر ،حيث كان استاذه

غالف الكتاب.

شعر بانتماء الى لغة
الضاد منذ اكتشف القرآن
في مكتبة والده الشاعر
رشيد نخلة

الرئيس االسبق الراحل كميل شمعون .اال ان
الحرب العاملية االوىل اجربت املدارس عىل
اقفال ابوابها ،فعينه االمري شكيب ارسالن
مديرا لناحية العرقوب بني عامي 1916
و 1917ليكون اصغر حاكم اداري سنا.
لدى انتهاء الحرب ،عاد اىل مقاعد الدراسة
يف الكلية البطريركية يف بريوت التي كانت
يف اوج ازدهارها .هكذا ،تتلمذ عىل يد
الشيخ عبد الله البستاين "إمام العربية
ومحجتها يف فقه اللغة" .بعد املدرسة ،ميم
شطر القانون بادئا بالحقوق االدارية التي
نال فيها شهادة من معهد الحقوق الفرنيس
يف بريوت .اال انه مل ينه دراسة القانون يف
املعهد بسبب خالف وقع بينه وبني االدارة،
فقرر االلتحاق بالجامعة السورية يف دمشق

حيث نال شهادة الحقوق .اوىل قصائده
نظمها وكان يف الـ 12من عمره ،نرشها يف
جريدة "النادي" البريوتية ،ما دفع االخطل
الصغري اىل القول" :اليوم ولد لنا شاعر".
بدأ امني نخلة حياته العامة يف الصحافة
عرب جريدة "الشعب" التي عطلتها سلطة
االنتداب الفرنيس مثاين مرات ملواقفها
املناهضة لها .يف موازاة ذلك ،اسس مكتبا
للمحاماة اشتغل فيه طيلة ثالثني عاما ،اىل
جانب اشتغاالته الفكرية واصدارته الشعرية
والنرثية .كان مقدرا بالتايل ان يدخل هذا
املحامي الفصيح ميدان السياسة .نقرأ يف
الكتاب كيف متيزت نيابته بالهدوء بناء
عىل "طلب رياض الصلح يك ال تتعكر
امامه طريق الرئاسة االوىل" .من يطلع عىل
جلسات تلك االيام ،يفاجأ بصمت امني نخلة
مع انه كان واسع االطالع وواحدا من اسياد
اللغة .كان الصلح يراهن عليه رئيسا نظرا
اىل انفتاحه "عىل العرب واملسلمني" ويتمتع
بشعبية كبرية عند زعامء العرب ورجاالتهم
ومثقفيهم بفضل مكانته االدبية ونظرته اىل
وحدة املصري العريب ،والتوق اىل التحرر من
نري االنتداب.
يف هذا الشق ،يتوقف نخلة عند لبنان
ليصف التحوالت السياسية التي مر بها،
بلسان الشاعر .اذ يقول" :مل انظر يوما
اىل االشياء واالحداث من خالل منظار
اسود قاتم .فانا بحكم اطالعي عىل تاريخ
لبنان املكتوب وغري املكتوب ،عىل ماضيه
وحارضه ،كنت وما زلت اؤمن بأن االحداث
متر به كام لو كان هناك دامئا عناية تسهر
عىل هذه الواحة الخرضاء الصغرية يف
الخريطة العربية" .اغتيال رياض الصلح
عام  ،1951دفع نخلة اىل هجر السياسة
والتفرغ لالدب والشعر واملحاماة التي برع
عىل منابرها بفصاحته ومرافعاته الرفيعة
املسبوكة بعناية لغوية مدهشة.
االهم يف كل ذلك ان هذا الكتاب ال يؤرخ
ملسرية ادبية وفكرية غنية بطلها وجه من
وجوه الرواد ،بل انه يستحرض ويوثق وجوها
واحداثا ومحطات من الحياة السياسية
واالجتامعية اللبنانية يف حقبة كانت مألى
بالتحوالت عىل مختلف االصعدة.
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واجهة املكتبات
■ "ما الذي مييز الشعبوية عن السياسات
الدميوقراطية االعتيادية؟ وملاذا ينبغي
ان نشعر بالقلق بازاء صعودها؟" جملة
من االسئلة املامثلة تطرحها استاذة
كريس النظرية السياسية يف جامعة
كولومبيا ناديا اوربينايت يف كتابها "انا
الشعب :كيف ح ّولت الشعبوية مسار
الدميوقراطية" ("دار الساقي" ـــ ترجمة
عامد شيحا).
يف هذا العمل ،ترى الباحثة ان الشعبوية تعد منطا جديدا من
الحكم التمثييل ،يقوم عىل عالقة مبارشة بني الزعيم واولئك
الذين يرى انهم "صالحون" .يقدم هذا الكتاب عرضا اصيال
للشعبوية وعالقتها بالدميوقراطية.

■ يعترب الفرنيس لوران غونيل ( )1966من
الكتّاب االكرث مبيعا يف العامل .اعامله ذات
النفس التأميل والفلسفي ،حصدت اعجابا
واسعا يف صفوف القراء .اختارت "دار هاشيت
انطوان /نوفل" ان ترتجم له رواية "يوم تعلمت
ان اعيش" التي تخاطب كل انسان يشعر
بالضياع يف الدوامة اليومية التي يعيشها .يبدأ
الكتاب "ناجح يف مهنتك .مستقر يف حياتك.
اض
متتلك سقفا وبعض االشياء ...لكنك غري ر ٍ
متاما .مثة يشء ناقص او زائد رمبا .لست وحدك يف هذه الحالة من عدم
الرضا .جوناثان مثلك .او يف االقل كان مثلك ،اىل ان امسكت يده ذات يوم
غجرية" .رواية تشبه يف مضمونها الفلسفي روايات الربازييل باولو كويلو
الذي كان نجام محبوبا من القراء عىل مدى عقود.

■ هل هناك افضل من جاسوس ليخربنا
عن عوامل الجاسوسية وخفاياها وطريقة
عملها؟ هذا ما نراه يف كتاب "فن
التجسس" التي نقلته "رشكة املطبوعات
للتوزيع والنرش" اىل العربية اخريا.
"بطل" هذا الكتاب هو هرني أ كرامبتون
الضابط السابق يف وكالة الـ"يس .آي ايه"
عىل مدى  24عاما .يعرض العمل الفرتة
التي قضاها الكاتب متجسسا يف اخطر
االماكن واصعبها ،ويدخل يف عمق الجاسوسية من خالل تجربته
الشخصية الطويلة ،ويكشف عن جوانب رسية حول التجنيد
واماكن اللقاء ،واصطياد العميل ،ومعرفة نقاط ضعفه وقوته،
اخضاعه للتجربة...

■ عن "مركز دراسات الوحدة العربية" ،صدر
اخريا كتاب "دروس شهرزاد" لالكادميية والباحثة
اللبنانية عايدة الجوهري .تأخذنا املؤلفة اىل
حكايات "الف ليلة وليلة" التي احتلت مكانة
واسعة يف الثقافة الشعبية العربية ،لتقدم
قراءة مغايرة للصورة النمطية عن شهرزاد
كشخصية رمزية تخترص صورة املرأة العربية
الضعيفة ،الخانعة ،الخاضعة الرادة الرجل
وسلطويته املهيمنة يف املجتمعات العربية
والرشقية منذ عصور .هكذا ،يقدم الكتاب قراءة سوسيولوجية جندرية
لشخصية شهرزاد تربز قدرة املرأة العربية ،ان ارادت ،عىل مواجهة مظامل
املجتمع االبوي والثقافة الذكورية عليها ،وتوضح ان التمييز ضد املرأة ال
يستند اىل فوارق ومميزات طبيعية ثابتة به ،بل هو مسألة ثقافية ترتبط
بالعوامل االقتصادية واالجتامعية والرتبوية السائدة يف اي مجتمع.

■ بناء عىل احدى اشهر املالحم يف
التاريخ ،تص ّور رواية "صقر اسربطة"
("الدار العربية للعلوم نارشون") للكاتب
الربيطاين كون ايغلدن برباعة الوحشية
والبطولة وسفك الدماء يف العامل القديم.
اشتهر ايغلدن بكونه كاتب قصص
تاريخية خيالية ،حققت اعامله اعىل
نسبة مبيعات .يف هذه الرواية التي
صدرت باالنكليزية عام  ،2018يصف
جزؤها االول االحداث التي ادت اىل "معركة كوناكسا" عام 401
قبل امليالد ،حيث يتحدى االمري سايروس االصغر شقيقه االكرب
ارتاكرسكسيس  2عىل عرش االمرباطورية االخمينية .يصف الجزء
الثاين نتائج املعركة ،حيث يحاول عرشة آالف محارب الفرار من
بالد فارس اىل اليونان.

■ قراء الضاد يعرفون جيدا هارويك موراكامي
الذي ترجم العديد من اعامله اىل العربية .يف
الواقع ،ترجمت رواياته اىل اكرث من خمسني
لغة حول العامل ،وحصد العديد من التنويهات
والجوائز عىل اسلوبه السوريايل والحزين،
مقاربا مواضيع وحدة الفرد واغرتابه النفيس
عن املحيط" .دار اآلداب" نقلت اخريا روايته
"مقتل الكومنداتور" اىل العربية ،حيث
سنتع ّرف اىل رسام متم ّكن من التقاط االرسار
املتخ ّفية خلف وجوه االشخاص الذين يرسمهم .رواية حول قوة الفن
البناءة وقوة العنف الهدامة .وصفت صحيفة "غارديان" الربيطانية
للخارق فينا داخل
الرواية قائلة" :كعادته ،موراكامي يفتننا بكشفه
ِ
رتابتنا ،عاثرا عىل السحر يف تفاصيل حياتنا اليومية".
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تربية

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

 40عامًا في خدمة الطفل المصاب بإعاقة جسدية

سيزوبيل ...أي مصير ينتظرها؟

من املشاهد املؤثرة التي صبغت الحراك الشعبي بحلة انسانية اختلط فيها الحس الوطني بالوجودي ،كانت رصخة شاب من
شبيبة مؤسسة سيزوبيل امام الرصح البطريريك .رصخة استوقفت الناس واالعالميني ورواد وسائل التواصل االجتامعي ،دعا
فيها هذا الشاب اىل مساعدة مؤسسة لطاملا ساعدته ،قبل وصولها اىل عتبة اغالق ابواب االمل فيها
بعد اكرث من  40عاما يف خدمة الطفل املصاب باعاقة ودعم اهله،
وضعت مؤسسة سيزوبيل يف مأزق التأكيد عىل صواب عملها ،وعىل
انها ليست جمعية وهمية .وصلت هذه املؤسسة االنسانية اىل
نتيجة تع ّوقها عن اكامل طريقها بسبب عدم متكن وزارة الشؤون

االجتامعية من دفع مستحقات عام  ،2019وعدم انجاز التعاقد
السنوي معها .عن هذه القضية االنسانية حاورت "االمن العام"
رئيسة مؤسسة سيزوبيل فاديا صايف ومطلق الرصخة امام الرصح
البطريريك الناشط اييل طوق.

صافي :متجهون
نحو اغالق ابوابنا

■ كيف تأسست سيزوبيل ومتى؟ ما الهدف؟
□ فكرة انشاء مؤسسة تعنى باطفال يعانون
من اعاقات جسدية منذ الوالدة ،فرضها
الواقع الذي عاينته الناشطة يف العمل
االجتامعي ـ االنساين ايفون شامي بعد
عودتها من فيتنام اىل لبنان لدى اندالع
الحرب عام  ،1975وذلك من خالل عملها
كمساعدة للربوفسور ارنست مجدالين يف
مستشفى الروم كممرضة وقابلة قانونية،
حيث اكتشفت اختفاء اطفال حديثي الوالدة
من املستشفى املذكور ،وتحديدا ممن يعانون
من اعاقات جسدية ،لتعلم يف ما بعد سبب
اختفاء هؤالء الرضع من املستشفى الذي مل
يكن مجهزا انذاك ،مبعدات مخصصة لعالج
االعاقات الجسدية عند االطفال حيث كانوا
يرسلون اىل مؤسسات كدير الصليب مثال.
علام ان االم مل تكن تعلم بحقيقة رضيعها
ومصريه ليقال لها انه تويف يف اثناء الوالدة.
هذا الواقع املأسوي دفع الناشطة ايفون
شامي اىل طرح القضية مع كهنة الرعايا عام
 ،1976فكانت البداية مع كاهن رعية سيدة
املعونات يف زوق مكايل الذي استغرب بداية
طرح هذه القضية يف رعيته ،ألن ال علم له
بوجود هذا النوع من الحاالت لدى ابنائها.
يف احد اللقاءات التي كانت تنظمها شامي

رئيسة مؤسسة سيزوبيل فاديا صايف.

بذلنا جهدا كبيرا للتأكيد
اننا لسنا جمعية وهمية

مع ابناء الرعية املذكورة بهدف التوعية
وتشجيع االهايل عىل التحدث عن هذا
الواقع برصاحة ،اعرتفت احدى االمهات بأن
لديها ثالثة ابناء يعانون من اعاقات جسدية
منذ الوالدة ،يالزمون البيت طوال الوقت وال
تتجارس ،بسبب تذمر الجريان ،عىل اخراجهم
اىل الرشفة النهم ال يحتملون رؤيتهم.

اعرتاف هذه االم بحقيقة واقع اوالدها،
ساعد شامي عىل االنطالق يف مهمتها .كثفت
لقاءاتها مع اهايل زوق مكايل بتشجيع من
رئيس البلدية انذاك نهاد نوفل ويف حضوره
شخصيا ،لتكتشف بعد فرتة وجود  80ولدا
يعانون من اعاقات جسدية يف محيط صغري
جدا من املنطقة املذكورة .االمر الذي فاجأ
كاهن الرعية فسارع اىل تأمني مركز النشاء
مؤسسة سيزوبيل التي اخذت عىل عاتقها
منذ البداية خدمة الطفل املع ّوق واهله.
هذا املركز كان كناية عن بيت صغري مالصق
للرعية شهدت بداياته عام  1977استقبال
 9اوالد .كنت حينها قد انهيت تخصيص
الجامعي كمساعدة اجتامعية ،فبدأت العمل
كمتطوعة يف مؤسسة سيزوبيل.
■ بعد تلك االنطالقة ما هي خدمات قدمتها
سيزوبيل والربامج التي وضعتها يف خدمة
االطفال املصابني باعاقات جسدية؟
□ مع بدايات عمل مؤسسة سيزوبيل
عانينا من وجود نقص يف مجال التشخيص
لهذه الحاالت ،ملعرفة ما اذا كان هذا
املرض وراثيا ،وللتأكد من عدم اصابة اشقاء
الطفل املع ّوق باملشكلة نفسها مستقبال.
الفحوص الطبية الالزمة يف هذا املجال مل
تكن متوافرة يف لبنان يف تلك الفرتة ،اضافة
اىل عدم وجود اختصاصات جامعية ضمن
هذا االطار ،كالعالج الفيزيايئ لالطفال مثال.
االمر الذي دفع مؤسسة سيزوبيل ايفون
شامي اىل ارسال فتاة للتخصص يف هذا
املجال يف ايطاليا .هذه الشابة هي اليوم
مسؤولة عن برنامج التأهيل يف سيزوبيل.
يف الواقع ،بدأنا من ال يشء ـ كام يقال ـ
حيث ال وجود الختصاصيني لعالج يشمل
كل مشكالت االعاقة عند االطفال ،كالرتبية
املتخصصة والتعليم والتدريب والتأهيل
واملداواة بالعمل واملتابعة باالدوية والعالج
الفيزيايئ .افتقارنا اىل هذه االختصاصات
يف لبنان ،دفعنا اىل تكثيف العمل مع
الجامعات تحديدا ،كجامعة القديس
يوسف الدخال اختصاصات جديدة اىل
مناهجها لتهيئة جامعيني ليكونوا من فريق
عمل املؤسسة.

املقال

من أجل مكانة اإلنسان
رصخات اللبنانيني التي مألت الساحات قبل انسدال عام  ،2019ستكون فصال
مهام من تاريخ لبنان الحديث .رصخات حناجر مل تهدأ عىل مدى اشهر من شدة
القلق عىل مصري هو اصعب من املجهول ،ألن االمل فيه مفقود.
طرح قضية الجمعيات الوهمية يف الفرتة االخرية مل يكن عادال من كل الجوانب،
ألنه اطاح كل الجمعيات عىل حد سواء ،فتساوت الصالحة بالطالحة .لذا ،من
واجب املسؤولني االلتفات نحو ما هو اكرث اهمية بني كل القضايا املهمة يف
البلد ،خصوصا التي تطاول حياة اطفال وشبيبة ال قدرة جسدية لديهم ،بسبب
اعاقات ولدت معهم ،عىل تأهيل انفسهم جسديا ونفسيا ومعنويا مبفردهم،
ألن اعاقتهم متنعهم من تحقيق االنجازات وتردعهم عن العيش باستقاللية
عن غريهم.
نعرف ان قرارات املسؤولني ال تعتمد عىل الحس االنساين وال تتوقف عنده ،بل
عىل املصلحة العليا كام يقولون .لكن هل مصلحة البلد العليا هي يف التخيل
عن االنسان العاجز عن تأهيل نفسه بنفسه بسبب اولويات مختلفة بني
مرجعية واخرى؟
يف كل قضية هناك دامئا املهم واالهم واالكرث اهمية .علام انه منذ حقبة بعيدة
جدا كان يعرف عن لبنان عىل انه بلد االنسان .فاين نحن منه االن ،ومن هذه
الصورة التي كانت رائدة يف كل زمان ومكان؟
كانت رصخات اللبنانيني التي صبغت بحناجرهم املشهد االخري من وجه لبنان،
هي فعل اميان لتصويب الرؤية والعودة اىل الجذور ،اىل اساس وجود هذا البلد
الذي حضن االنسان يف هذه املنطقة ،بكل ما يحمل من تناقضات ،ليجد كل فرد
يف هذه االرض مكانه االبدي.
متى نعي ان كل مشكالتنا واضطراباتنا الداخلية هي يف مسألة الوعي عىل
القضايا االنسانية املوجعة التي تحدد مصري الفرد يف هذا البلد .هل يبقى أم
يهاجر بحثا عن مكان آخر يجد فيه االعتبار الذايت له كانسان؟
املسألة هنا تختلف بابعادها بني انسان ال يعاين من اعاقات جسدية وآخر يعاين
منها ،الن الحاجة لديه ستشده نحو من يعينه عىل تخطي ما هو جسدي ليثبت
ما يف ذاته من غنى وعمق لن يضعهام يف خانة الفرد املع ّوق ،ألنه يف ذاته
ليس مع ّوقا ،متاما كالشاب اييل طوق الذي ولد مصابا بشلل دماغي ،من يعرفه
سيذهل من عمق تفكريه ورؤياه البعيدة املدى ،وطنيا وانسانيا واجتامعيا .علام
انه كمواطن يسعى اىل تصحيح املجتمع مبفاهيمه الهادفة نحو انسان افضل يف
وطنه ،يك يكون الوطن افضل يف نظر ابنائه.
ثورة شبيبة سيزوبيل عىل الواقع الذي قد يعود بهم اىل االنزواء مجددا يف
عتمة غرفهم قبل ان تنجح هذه املؤسسة يف انتشالهم منها ،هي ثورة انيقة
ومحقة بصورتها الخارجية ومضمونها الداخيل كونها تهدف ،بكل ما تنطق به من
مفردات واحاسيس ،اىل اعادة ترتيب مكانة االنسان يف لبنان.
دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com
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■ اي اعاقات جسدية يعاين اطفال سيزوبيل؟
□ يف البداية مل نشدد كثريا عىل معدل اعامر
هؤالء االطفال ،لكننا اكتشفنا مع الوقت اهمية
التدخل املبكر ملساعدة الطفل عىل تنمية طاقاته.
فقررنا آنذاك استقبال االطفال منذ والدتهم
حتى بلوغهم  6سنوات ليشملهم برنامج الرتبية
املتخصصة والتدريب والتأهيل والعالج الفيزيايئ،
فيكربوا معنا ويواصلوا عالجهم وتعليمهم عرب
برامج اخرى معدة لهم ،منها املداواة بالعمل من
خالل االنضامم اىل قسم املشاغل املحمية ليكونوا
منتجني واصحاب مهنة بقدر ما يستطيعون.
لكن اذا كانت اعاقتهم الجسدية ال تساعدهم
عىل العمل بايديهم ،يتجهون عندها نحو عامل
الكومبيوتر .منذ البدايات التفتت سيزوبيل
نحو كل اعاقة جسدية عند االطفال ،كالشلل
الدماغي والضمور العقيل والعضيل الذي نعتربه
مرضا تراجعيا ال يولد مع الطفل ،بل يصاب به
يف ما بعد ،اي اثر دخوله املدرسة حيث يفقد
القدرة عىل امليش والكتابة التي تعلمها او تناول
الطعام مبفرده .هذه الحالة الرتاجعية عند الطفل
اربكت عائالت كثرية بسبب جهل اسباب ما
يحصل الطفالهم .اىل جانب ما ذكرت من اعاقات
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جسدية اهتمت بها سيزوبيل منذ البدايات ،شمل
اهتاممنا االعاقات العقلية ايضا ،خصوصا متالزمة
داون (املغولية) او اي اعاقة يسببها داء الرصع
بتأثريه عىل الجهاز العصبي ،وهي حالة مرضية
من املمكن اال يشفى منها الطفل وهي تتطلب
عالجا دامئا .عام  1989كنا من اوىل املؤسسات يف
لبنان التي اهتمت باالطفال الذين يعانون من
التوحد بعد تلمسنا مدى املعاناة التي عاشتها
عائالت كثرية مع هذا املجهول الذي مل نكن نعرف
اسبابه ونجهل ما هو تحديدا .كل خدمة قدمتها
سيزوبيل كانت تجاوبا مع حاجات االوالد ،فعندما
نجد ان هناك حاجة معينة لدى اي طفل كنا
نخلق الخدمة الجله.
■ بعد اكرث من  40عاما من العمل املتواصل يف
خدمة الطفل املصاب باعاقة ،اصطدمت سيزوبيل
يف اواخر العام املايض مبا يهدد استمراريتها ،ما
الذي حصل ونحو اي قرار ستتجهون؟
□ املشكلة بدأت مع طرح قضية الجمعيات
الوهمية يف لبنان فقاموا بوضع كل العاملني
يف هذا القطاع يف املستوى نفسه ،علام ان لنا
تاريخنا الذي يؤكد عكس ذلك ،االمر الذي اخذ

من الجهد الكثري للتأكيد عىل صواب عملنا.
نحن متعاقدون مع وزارة الشؤون االجتامعية
املعنية بوضع االطفال الذين يعانون من اعاقات
جسدية بتأمني  30يف املئة من الكلفة املادية التي
تتكفلها سيزوبيل من اجل عالجهم .منذ العام
 2011ارتفعت قيمة الكلفة لدينا فلم يعد مبلغ
 16الف لرية للطفل يوميا كافيا لتعليمه وعالجه
وتأهيله ،وهو املبلغ املحتسب من وزارة الشؤون
االجتامعية لكل طفل مسجل يف جدولها ،وينص
التعاقد مع الوزارة عىل عدم نيل اي بدل مادي
من الطفل الذي تشمله تغطيتها .يف العامني
املاضيني ،ازدادت املشكلة تعقيدا بعد تعرث نيل
املستحقات املالية من وزارة الشؤون االجتامعية.،
يف العام املايض حصلنا عىل فواتري عام 2018
وحتى مطلع هذه السنة مل نتسلم مستحقاتنا
لعام  ،2019وحتى التعاقد السنوي مل يتم توقيعه
قبل مطلع السنة الجارية كام يحصل عادة .االمر
الذي دفعنا اىل اتخاذ قرار صعب للتخفيف من
العبء املادي بفتح ابواب سيزوبيل مدة  3ايام
يف االسبوع مبعدل نصف دوام .هذه الحال التي
منر فيها حاليا مع هذا االفق املسدود كليا ،تشري
ويا لالسف اىل اننا متجهون نحو اغالق املؤسسة.

طوق :سيزوبيل هي االوكسيجني
اذا لم نتنشقه نموت
■ رصختك امام الرصح البطريريك التي
تناقلتها شاشات التلفزيون ووسائل التواصل
االجتامعي يف اواخر العام املايض مع ما
شهده لبنان من حراك شعبي الشهر خلت،
من اين هي نابعة؟
□ هذه الرصخة اتت من وجع اقسمه اىل
ثالثة اجزاء :وجع شبيبة تشبهني ،ووجع
فريق عمل مؤسسة ،ووجع االهل .اطلقت
هذه الرصخة بعد تأكدي من ان الصورة
عنا كشبيبة تعاين من اعاقات جسدية غري
مكتملة ويجب ان تكون واضحة كام هي
يف حقيقتها ،ألن املسؤولني الذين يتعاملون
مع هذه القضية ال قدرة لديهم عىل فهم
اهمية سيزوبيل بالنسبة الينا .فهي ليست
مجرد مؤسسة تقدم خدمات الينا ،بل هي
حياة وتعترب االوكسيجني الذي اذا مل نتنشقه
منوت .تعمدت اطالق هذه الرصخة ليس
الجيل او الجل رفاقي ،بل الجل الدولة
النني خائف عليها متاما كخويف عىل نفيس
وعىل مجتمعي .يف حال اغلقت سيزوبيل
ابوابها سنخرس جزءا كبريا ومهام جدا من
حياتنا .لذا من واجبي ان اع ّرف الناس عىل
القيمة الحقيقية لهذه املؤسسة ،وان اوقظ
تاليا ضامئر املسؤولني عىل قيمتي كانسان
ألنهم ال يعرفونها .الرصخة التي اطلقتها
هي من اجل ان يتخذ املسؤولون القرار
املناسب ،الن املسألة ليست فقط يف اغالق
مؤسسة ،بل االمر ابعد من ذلك بكثري .هناك
اشخاص ستتبدل حياتهم وسيشعرون بأنهم
سيموتون يف حال اغلقت سيزوبيل ابوابها.
من حقنا ان نفرح وان تكون لحياتنا قيمة،
السيام ان سيزوبيل انتشلتني من غرفتي
وانتشلت غريي ايضا .ما قبل احتضان هذه
املؤسسة يل مل يكن لحيايت اي معنى ومل
يهتم احد يب حتى اهيل ،الن واقع االعاقة
يف لبنان واقع صعب جدا ومتشعب يحتاج
اىل جهد كبري وحب اكرب .نحن كشبيبة تعاين
من اعاقات جسدية ،خصوصا من الشلل
الدماغي كحالتي ،ونحن نتعذب كثريا يك

اييل طوق من شبيبة سيزوبيل.

سيزوبيل جعلتني
اقف امام املرآة النظر
الى نفسي واحبها

نقول ما لدينا ونفصح عام لدينا من حقوق.
نريد ان نعيش وان نكون افضل يف مجتمعنا
يك نضع طاقاتنا يف خدمة بلدنا الذي نحب،
هكذا علمتني سيزوبيل.
■ وجعك كمواطن ما هو وكيف تخترصه؟
□ رغم حبي الكبري لوطني هناك لبنان
آخر احلم به ،وهو الوطن الذي يعمل
عىل سياسات انسانية واجتامعية جدية يف
دولة تحرتم االنسان .ال اعني هنا االنسان
املصاب باعاقة جسدية ،بل كل انسان
مهام كان وضعه .اشعر بحرقة يف القلب
الن االنسان يف وطني منيس ،ولوال وجود

مؤسسات مثل سيزوبيل لكنت ميتا االن.
ما قبل اهتامم هذه املؤسسة يب كنت افكر
يف االنتحار ،الن واقع االعاقة صعب ومؤمل.
حزين كبري عىل دولتي بسبب تأخرها عن
تبيان سياستها االجتامعية التي تحايك كل
انسان ،وليس فقط املصاب باعاقة جسدية.
هناك ايضا امر مهم جدا ،وهو انني ال اريد
العيش بقلق دائم اضطر بسببه اىل النزول
اىل الشارع للمطالبة بحقي .مكاين ليس يف
الشارع ،بل وراء مكتبي .لدي انجازات اريد
ان احققها ،واريد تاليا تطوير مجتمعي
بالعمل عىل الشبيبة اليائسة من الحياة
من اجل ان تفهم قيمة الحياة .لبنان ال
يبنى بالطاقات املوجودة حاليا ،فهذا ال
يكفي ،لذا علينا تفعيل طاقات جديدة مل
تظهر اىل العلن حتى االن .كل هذه االحالم
مؤجلة طاملا انا مضطر اىل النزول اىل الشارع
للمطالبة بحقي .حلمي ان ال تواجهني
اعاقات يف الحياة هي حتام اصعب من
اعاقتي الجسدية.

د .م
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تغذية
ناتالي عقيقي غ ّرة
دائرة الشؤون الصحية

ال تدخين ،ال سمنة ،ال تكاسل ،ال توتر ...وأطعمة صح ّية

نقص في التغذية
ضعف جهاز املناعة ٌ

يعترب سوء التغذية من االسباب االكرث شيوعا لنقص املناعة يف كل انحاء العامل ،اذ تحدد التغذية عمل جهاز املناعة لدى كل
شخص ،علام ان اي نقص فيها يرتبط مبارشة بضعف كبري يف جهاز املناعة
يؤدي نقص العنارص الغذائية اىل
تغيري استجابات املناعة ،وتتم مالحظة
ذلك حتى عندما تكون حالة النقص
خفيفة نسبيا .من املغذيات املهمة:
الزنك ،السيلينيوم ،الحديد ،النحاس.
علام ان الفيتامينات  Aو Cو EوB-6
وحمض الفوليك ،لها تأثريات مهمة عىل
االستجابات املناعية.
اذا كانت السمنة تخفض من املناعة يف

الجسم ،فان الضعف يؤدي ايضا اىل
النتيجة نفسها .فاالطفال الذين يعانون
من نقص يف الوزن عند الوالدة ال بد من
انهم سيعانون من الضعف يف املناعة
خالل فرتة طويلة ،علام انه ميكن استعادة
هذه املناعة جزئيا من خالل توفري كميات
اضافية من الزنك الغذايئ .كام ميكن تعزيز
املناعة الضعيفة بكميات متواضعة من
مزيج املغذيات عند كبار السن .اخريا ،ال

شك يف ان هذه النتائج لها اهمية كبرية يف
الصحة العامة والعملية.

طرق صحية لتقوية جهاز املناعة

يكمن خط الدفاع االول يف اختيار اسلوب
حياة صحي ،يف حني يعد اتباع ارشادات
الصحة العامة من افضل الخطوات التي ميكن
اتباعها للحفاظ بشكل طبيعي عىل نظام
مناعة قوي وصحي .كل جزء من اجزاء الجسم

مبا يف ذلك نظام املناعة ،يعمل بشكل افضل
عندما يكون محميا من االعتداءات البيئية
ومعززا باسرتاتيجيات الحياة الصحية ،مثل:
• عدم التدخني.
• تناول حمية غنية بالفاكهة والخرضوات.
• مارس الرياضة بانتظام.
• حافظ عىل وزن صحي.
• اذا كنت ترشب الكحول ،احرص عىل ان
ترشبها باعتدال.
• احصل عىل قسط كاف من النوم.
• اتخذ خطوات لتجنب العدوى ،مثل
غسل يديك بشكل متكرر والقيام بطهي
اللحوم جيدا.
• حاول خفض التوتر قدر االمكان.

النظام الغذايئ ونظام املناعة

تحتاج الخاليا املحاربة يف الجهاز املناعي

الصحي اىل تغذية جيدة ومنتظمة .ادرك
العلامء منذ فرتة طويلة ان االشخاص
الذين يعيشون يف فقر ويعانون من سوء
التغذية ،هم اكرث عرضة لالمراض املعدية.
عىل الرغم من ذلك ،فان من غري املؤكد
ما اذا كان ارتفاع معدل االصابة باملرض
يسببه نظام املناعة الصحي نتيجة تأثري
سوء التغذية عىل الجهاز املناعي .ال
تزال هناك دراسات قليلة نسبيا عن تأثري
التغذية عىل الجهاز املناعي للبرش ،يف حني
يربط عدد اقل من الدراسات اثار التغذية
بتطور االمراض مبارشة.
يف املقابل ،هناك بعض االدلة عىل ان
النقص يف املغذيات ،عىل سبيل املثال
نقص الزنك والسيلينيوم والحديد والنحاس
وحمض الفوليك والفيتامينات  AوB6
و Cو ،Eادى اىل تغيري االستجابات املناعية
لدى الحيوانات .عىل الرغم من كل ما ورد،
فان تأثري تغريات جهاز املناعة عىل صحة
الحيوانات اقل وضوحا ،ومل يتم بعد تقييم
تأثري اوجه النقص املامثلة عىل االستجابة
املناعية لالنسان.
ماذا ميكن ان تفعل اذا كنت تشكك يف
ان نظامك الغذايئ ال يوفر لك جميع
حاجاتك من املغذيات؟ عىل سبيل املثال،
اذا كنت ال تحب الخرضوات ،فان تناول
مكمالت الفيتامينات واملعادن يوميا قد
يجلب فوائد صحية مهمة ،اىل جانب
االثار املفيدة التي يقدمها اىل الجهاز
املناعي.

تحسني املناعة مع املكمالت الغذائية

اذا دخلت اىل احد املتاجر ،ستجد الحبوب
واملستحرضات العشبية التي تدعي انها
تدعم املناعة ،او تعزز صحة نظام املناعة
لديك .عىل الرغم من انه قد تم العثور
عىل بعض املستحرضات لتغيري بعض
مكونات الوظيفة املناعية ،اال انه ال يوجد
دليل جازم حتى االن عىل انها تعزز املناعة
بالفعل اىل درجة انها تشكل افضل حامية
ضد العدوى واملرض .ان اثبات ما اذا كان
يف امكان االعشاب او اي مادة ان تعزز

املناعة ،امر معقد للغاية .ال يعلم العلامء
عىل سبيل املثال ما اذا كانت االعشاب
ترفع مستويات االجسام املضادة يف الدم،
او اذا كانت تقدم يف الواقع اي يشء مفيد
للحصانة الشاملة.

اطعمة تساعد يف تعزيز املناعة

• الفاكهة والخرضوات امللونة :تعد
االطعمة الغنية بااللياف ،مبا يف ذلك
منتجات الحبوب الكاملة بنسبة %100
مثل الشوفان ،عامال مهام يف التغذية.
فااللياف املوجودة يف الخرضوات
والفاكهة تدعم الربوبيوتيك التي تعيش يف
الجهاز الهضمي ،ما يساعدها عىل النمو
واالنتشار.
• الربوتني :ميكن ان يعزز الربوتني املستمد
من مصادر حيوانية قليلة الدسم ومصادر
نباتية (مثل الحمص والفاصوليا والعدس
والبازالء) املناعة من خالل تنظيم الخاليا
الحالية وتوليد خاليا جديدة .توفر مصادر
الربوتني النبايت مثل املكرسات والبذور
مضادات االكسدة الرضورية جدا ،يف حني
تؤمن اللحوم واالسامك والبقوليات الزنك،
وهو املعدن الذي يساعد يف الحفاظ عىل
الخاليا املناعية.
• املرق :ميكن للشوربة واليخنات (التي
توفر االحامض االمينية واملعادن التي
تعزز املناعة) ان تشعرك بالراحة .حساء
الدجاج يوفر كمية كبرية من الربوتني.
• البطاطا الحلوة :تحتوي البطاطا الحلوة،
املتوسطة الحجم ،عىل نسبة هائلة من
القيمة اليومية لفيتامني  ))Aتبلغ %120
و %30من القيمة اليومية لفيتامني (،)C
كل ذلك يف مقابل  100سعرة حرارية فقط.
هذه الفيتامينات رضورية لوظيفة املناعة
وهي جيدة للبرشة ايضا .البطاطا الحلوة
هي عبارة عن غذاء خال من الكولسرتول
ومن الدهون ،لذلك ميكن الحصول عىل
جميع الفيتامينات املفيدة فيها التي تعزز
املناعة من دون الشعور بالذنب .كذلك
تحتوي البطاطا الحلوة عىل جزء صحي
من االلياف.
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مقال

رياضة
املد ّرب الوطني واملدير الفني لهوبس بيروت:
األزمة ج ّنبت الفرق فضائح
ال شك يف ان الحركة امليدانية التي انطلقت يف  17ترشين االول  2019ارخت بظاللها عىل القطاع الريايض الذي بدا اكرث تأثرا
من غريه بسبب الشوائب التي تعرتي انظمته وقوانينه التي ظهرت عند اول استحقاق هشة وغري متامسكة .هذا االمر ادى اىل
تعطل الحركة الرياضية وتوقف النشاطات يف املالعب
امام هذا الواقع ،ال يزال عدد من النوادي يقاوم
عىل طريقته وضمن امكاناته املتوافرة .جاءت
املشاركة اللبنانية يف دورة ديب الدولية يف نسختها
الـ 31لتعطي كرة السلة جرعة ولو صغرية من
االمل ،خصوصا وانها ستساهم يف ابقاء الالعبني
الدوليني يف جهوز بدين ومعنوي قبل االلتحاق
بتامرين املنتخب استعدادا للتصفيات املؤهلة اىل
نهائيات كأس آسيا.
"االمن العام" التقت املدير الفني لفريق هوبس
واملدرب املساعد يف الجهاز الفني للمنتخب
الوطني جاد الحاج ،واجرت معه جولة افق حول
واقع السلة ومستقبلها ،ومشاركة هوبس يف دورة
ديب ،واالستحقاقات الخارجية التي تنتظر املنتخب
الوطني.
■ كيف تصف واقع كرة السلة بعد االحداث التي
اندلعت يف  17ترشين االول؟
□ واضح ان املشكلة بعد هذا التاريخ كبرية.
فالرياضة يف شكل عام وكرة السلة يف شكل خاص،
تأثرت سلبا ومل تعد مورد رزق لالعب الذي مل يعد
يف امكانه االعتامد عليها كمهنة ،وبات عليه لزاما
التفكري يف مستقبله وكيف ميكنه ان يؤمن مدخوال
لعيش كريم .كام يشكل خيبة امل ليس فقط
للذين يدورون يف فلكها ويعيشون من مردودها
بل لكل محبي كرة السلة وعشاقها وهم كرث.
لكن علينا يف الوقت نفسه ان ال نفقد االمل ألن
مدة االزمة لن تطول وستعود االمور اىل نصابها
الطبيعي ،وعلينا ان نستفيد من الذي حصل
لتفادي الخلل الذي ظهر يف الرتكيبة.
■ اىل اي مدى يؤثر توقف املباريات سلبا عىل
املستوى الفني لالعبني؟

الوضع الذي حصل يف  17ترشين االول وتنصلت
من مسؤولياتها؟
□ ال شك يف ذلك ،اذ هناك بعض االدارات يف
النوادي كانت تعاين قبل  17ترشين االول من
ازمة مالية ورمبا ما حصل انقذها ،ال بل جنبها
فضيحة كبرية وغطى عيبها كونها مل تكن متلك
امليزانية الرضورية ومل تكن قادرة عىل استكامل
املوسم من الناحية املالية .ال بل ما حصل ساعدها
ليك ترمي املسؤولية عىل امور اخرى ،وتتنصل من
واجباتها بذريعة ان االزمة االقتصادية حالت دون
ذلك ،وهي فعليا حرمت العبيها من حقوقهم من
دون ان يرف لها جفن ،يف مقابل نواد التزمت
واجباتها ومل تحرم الالعبني من حقوقهم ،اقله حتى
تاريخ اندالع االزمة يف الشارع.
■ كيف تصف الوضع الحايل يف فريق هوبس؟
□ ممتاز .مل يتبدل يشء يف الفريق سوى رحيل
االجانب .من يتابع التامرين يعتقد ان البطولة
تسري يف شكل طبيعي .احرتم واقدر التزام الالعبني،
خصوصا واننا مل نتوقف عن التامرين سوى 20
يوما منذ  17ترشين االول .هناك عدد كبري من
الالعبني من فرق اخرى مترنوا معنا ،مثل عيل
حيدر وحسني الخطيب وحسن دندش وغريهم.

املدير الفني لفريق هوبس واملدرب الوطني جاد الحاج.

علينا ان نستفيد
من الذي حصل لتفادي
الخلل في املستقبل
□ التامرين وحدها ال ميكنها ان ترفع من
املستوى الفني لالعب ،علام ان املباريات عامل
اسايس ملعالجة الخلل ومضاعفة الجهوز .كام ان
اداء الالعب يف املباريات الودية يختلف عنه يف
املباريات الرسمية ،ألن الالعب يحب املنافسة
واملباريات اكرث من التامرين.

■ كانت املنافسة حامية قبل توقف الدوري
وشهدت املراحل االوىل مفاجآت من العيار
الثقيل؟
□ البطولة كانت واعدة ومرشحة ان تكون
االبرز منذ سنوات طويلة .شاهدنا يف املراحل
االوىل منافسة قوية ومفاجآت من العيار
الثقيل ،وكان كل يشء واردا .كام كان كل فريق
مرشحا للفوز بدليل ان آخر مباراة عشية
توقف الدوري ،وتحديدا يف  16ترشين االول،
شهدت خسارة الريايض بريوت حامل اللقب
عىل ارضه امام ضيفه املتحد طرابلس الذي مل
يكن قد فاز يف اي من مبارياته السابقة.
■ هل تعتقد ان هناك نوادي استفادت من

■ ما اهمية مشاركة فريق هوبس يف دورة ديب
الدولية يف نسختها الـ31؟
□ يجب عىل الالعب ان يبقى يف جهوز
دائم ،خصوصا وان فريقنا يضم ثالثة العبني
يف املنتخب الوطني الذي ينتظره استحقاق
دويل مهم .كام ميكن وضع املشاركة يف اطار
مكافأة لالعبينا عىل التزامهم وعدم تراخيهم او
انسحابهم رغم الظروف والصعوبات .امتنى ان
نقدم صورة مامثلة لتلك التي قدمناها يف دورة
حسام الدين الحريري ودورة مرص الدولية ويف
املراحل االوىل من بطولة لبنان.
■ ما التغيريات التي ستشهدها تشكيلة الفريق
يف دورة ديب؟
□ عىل الصعيد املحيل ال تغيريات تذكر .اما
عىل صعيد االجانب ،فقد انجزنا ملفات الالعبني
االمريكيني طوين ميتشيل وفيليب رانكني العب

إنجازات وخيبات في 2019
ومؤشرات سلبية في !2020
شهد عام  2019محطات رياضية مضيئة ،فنيا واداريا ،رغم الخيبات التي كان بعضها متوقعا
وبعضها االخر مل يكن متوقعا ،ال بل كان مفاجئا.
كرويا ،قد يكون انجاز فريق نادي العهد يف كرة القدم بتتويجه بطال لكأس االتحاد االسيوي
هو االهم عام  .2019اذ يعترب اول تتويج خارجي لفريق لبناين يف اللعبة الشعبية االوىل بعد
اخفاقات متتالية .مل يكتف الفريق باللقب االسيوي بل اضاف اليه ثالثة القاب وحقق رباعية
تاريخية باحرازه لقب الدوري العام الـ 59ولقبي مسابقة كأس لبنان وكاأس السوبر .انعكست
هذه االنجازات حامسة وارتفاعا يف اسعار الالعبني ،فحقق املهاجم الدويل حسن معتوق الرقم
االعىل يف تاريخ التعاقدات بتوقيعه عقدا مع نادي االنصار بقيمة ناهزت مليون دوالر ملدة ثالث
سنوات .عىل صعيد املنتخب ،الصورة مغايرة يك ال نقول معاكسة .اذ كانت املشاركة يف مسابقة
كأس االمم االسيوية التي استضافتها االمارات العربية املتحدة للمرة االوىل عرب التصفيات مخيبة،
بعدما خرج املنتخب من الدور االول اثر خسارتني امام قطر والسعودية وفوز يتيم عىل كوريا
الشاملية  4ـ  1مل يكن كافيا .ورغم التغيري يف الجهاز الفني ،واستبدال املدير الفني املونتينيغري
ميودراغ رادولوفيتش بالروماين ليفيو تشيوبوتاريو الذي ارشف منذ وصوله عىل خمس مباريات
يف التصفيات املزدوجة واملؤهلة اىل مونديال "قطر  "2022ونهائيات آسيا "الصني  ،"2023اال
انه مل يحصد سوى  8نقاط من فوزين وتعادلني وخسارة ،لتتضاءل حظوظه يف بلوغ اي من
املناسبتني .اما اداريا ،فقد تعرضت اللعبة مجددا لصفعة تتعلق باملراهنات بعدما فتح فرع
املعلومات يف قوى االمن الداخيل امللف ،واجرى تحقيقات واسعة مع العبني واداريني كان ينتظر
ان تفيض اىل نتائج ملموسة تؤدي اىل تنظيف اللعبة من هذه االفة .لكنها مل تصل اىل النتيجة
املرجوة ،فذهب امللف مرة جديدة اىل ادراج اللفلفة.
سلويا ،عىل الصعيد الفني مل يكن مربرا فشل منتخب كرة السلة بالتأهل اىل نهائيات كأس العامل
التي استضافتها الصني يف ايلول  2019بعد سلسلة اخفاقات كان اخرها امام كوريا الجنوبية يف
شباط  2019التي انهت الحلم املونديايل يف سيناريو مفاجئ وغري متوقع ورمبا االسوأ منذ النهضة
الكربى للعبة مطلع االلفية الجديدة ،رغم كل االمكانات التي توافرت لالعبني والجهاز الفني
ولجنة املنتخبات التي تتحمل جزءا كبريا من املسؤولية.
عىل الصعيد املحيل ،استعاد فريق الريايض بريوت لقب الدوري اثر فوزه يف الدور النهايئ عىل
بريوت فريست كلوب .وكان دوري  2020 - 2019يعد بالكثري بعد التعاقدات التي اجرتها العديد
من الفريق ،وترجم بالبداية القوية للمراحل االوىل .يف الكرة الطائرة حافظ نادي سبيدبول شكا
عىل لقب البطولة للمرة الثالثة تواليا عىل حساب الشبيبة تنورين ،وسط غياب قطبني اساسيني
عن النهايئ منذ سنوات هام الشبيبة البورشية واالنوار الجديدة .يف كرة اليد ،حقق منتخب
الشابات االنجاز االهم يف تاريخ اللعبة بتأهله اىل بطولة العامل للمرة االوىل بعد حلوله رابعا يف
بطولة آسيا التي استضافتها بريوت وتوجت بلقبها كوريا الجنوبية.
يف االلعاب الفردية ،ميكن اختصار االنجازات بامرين ،تأهل الرامية راي باسيل اىل اوملبياد "طوكيو
 "2020بعد احرازها ذهبية بطولة آسيا لفئة الحفرة االوملبية "تراب" ،واقرتاب العب الجودو
ناصيف الياس من الحذو حذوها يف حال واصل حصد النقاط .لكن امام الواقع املستجد واالزمة
االقتصادية واملالية الخانقة ،يبدو جليا ان عام  2020لن يكون كسابقه .اذ بات الجميع يبحثون
عن مخرج الدارة االمور الرياضية باقل كلفة ممكنة بعد الشح املايل وانسحاب غالبية الرعاة،
خصوصا وان االستحقاقات املنتظرة ليست سهلة وابرزها املشاركة يف دورة االلعاب االوملبية يف
طوكيو ،وانتخابات االتحادات الرياضية املرتقبة يف االشهر املقبلة .كام ان االزمة فرضت معادالت
ومعايري جديدة قد تطيح كل االحالم ،يف حني ال تبدو املؤرشات ايجابية اقله يف املدى املنظور.
لننتظر ونر!
نمر جبر

nemer.jabre66@yahoo.com
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فريق بيبلوس السابق ووييل وورن .االخري
لديه مودة خاصة لفريق هوبس واعرب يف اكرث
من مناسبة عن سعادته يف التجربة التي خاضها
سابقا مع الفريق ،كام ان ادارة هوبس والجهاز
الفني يعتربانه فردا من عائلة النادي ويحتفظان
بذكريات جميلة معه.
■ ملاذا وقع الخيار عىل طوين ميتشيل وهل يلبي
طموحات املدرب جاد الحاج؟
□ اسمه كبري وسجله حافل .عىل امل يف ان
يدخل يف اجواء الفريق ويكون اضافة ،خصوصا
وان فريقنا يلعب كرة سلة رسيعة وحديثة ،وما
يساعدنا ان معدل االعامر ال يتجاوز  23سنة .نأمل
يف ان يكون يف جاهزا ليشكل اضافة اىل الفريق.
■ ما الذي ميكن ان يضيفه وييل وورن عىل
التشكيلة خصوصا وان مروره السابق يف هوبس
ترك بصمة؟
□ تجربته معنا يف املوسم املايض كانت اكرث من
ممتازة ،لكن لالسف مل يجد نفسه هذا املوسم
مع فريق الريايض بريوت .وييل العب متكامل ال
يتبدل او يتغري ويقدم حاليا مستوى جيدا جدا يف
الدوري املكسييك .نأمل يف حال متكن من االلتحاق
بفريقنا يف دورة ديب يف ان يكون اضافة ايجابية
ويساعد الفريق يف الوصول اىل مراحل متقدمة.
■ هل تعتقد انه ظلم مع الريايض بريوت؟
□ الريايض بريوت فريق عريق وبطل ومطالب
دامئا بالفوز والصعود عىل منصات التتويج .ال
شك يف ان وجود عدد كبري من النجوم يرفع من
وترية الضغط عىل الالعبني املحليني واالجانب عىل
حد سواء .هذا ما عاىن منه عدد كبري من الالعبني
االجانب الذين لعبوا يف الفريق ومل يتمكنوا من
تقديم مستواهم الحقيقي.
■ من ترشح لبلوغ النهايئ؟
□ عىل الورق ووفق اللوائح والنتائج ،يبدو
جليا ان االتحاد االسكندري املرصي من ابرز
املرشحني الحراز اللقب ،اضافة اىل الريايض
بريوت ومايتي سبورت الفليبيني .هذا من
دون التقليل من شأن الفرق االخرى ،خصوصا

علينا ان نستفيد
من الذي حصل لتفادي
الخلل في املستقبل

وان املفاجآت واردة يف اي مباراة وقد تنقلب
املوازين رأسا عىل عقب.
■ هل غياب اسامعيل احمد عن فريق الريايض
بريوت يشكل عائقا امام االخري لالحتفاظ باللقب؟
□ اسامعيل احمد ثقل كبري للريايض ،ولطاملا
كان عامال اساسيا يف حسم النهايئ لصالح الفرق
التي لعب يف صفوفها يف عدد كبري من البطوالت
والدورات .يف دورة ديب سيكون اضافة كبرية
لفريق االتحاد السكندري املرشح االبرز الحراز
اللقب .من الطبيعي ان يفتقد الريايض لالعب
بهذه االهمية واملستوى عىل ارض امللعب ،لكن
هذا ال يعني انه مل يعد فريقا بطال او منافسا
حقيقيا يف كل دورة او بطولة يشارك فيها.
■ هل ترشح فريقني لبنانيني لبلوغ النهايئ؟
□ ليس رضوريا ،خصوصا وان الفرق اللبنانية
املشاركة تعاين من توقف الدوري واستقدمت
العبني اجانب قد يستغرق اندماجهم يف التشكيلة
وقتا طويال ،بينام الفرق االجنبية االخرى املشاركة
يف الدورة ال تعاين من هذه املشكلة والدوري يف
بالدها قائم ويعيش العبوها اجواء املنافسة.
■ كيف تقرأ قرار تعيينك مدرب مساعد للمدير
الفني ملنتخب لبنان لكرة السلة للرجال؟
□ افتخر واعتز بهذه الخطوة ،واشكر رئيس
االتحاد اكرم حلبي واالعضاء ولجنة املنتخبات
الوطنية واملدير الفني جو مجاعص عىل ثقتهم.
يل الرشف ان اكون يف خدمة املنتخب ،وتحديدا يف
هذه املرحلة التي تشهد نقلة نوعية عىل صعيد
الالعبني .امتنى ان ننجح يف اعادة املنتخب اىل
موقعه الطبيعي ،عربيا وآسيويا وعامليا.

■ ما هو الدور الحقيقي ملساعد املدرب؟
□ دعم افكار واسرتاتيجيا الجهاز الفني وتحديدا
مديره الفني .املدرب املساعد مثابة العينني
االضافيتني اللتني تراقبان كل االمور التي تحوط
باملنتخب ،ولفت نظر املدير الفني يف حال فاته
اي امر منها.
■ اىل اي مدى يؤثر غياب الدوري عىل املستويني
الفني واملعنوي عىل املنتخب عموما وعىل
الالعبني املعنيني خصوصا؟
□ من املؤسف ان الدوري متوقف منذ زهاء
 5اشهر ،ما ينعكس سلبا عىل املستويني الفني
واملعنوي .يف املقابل جاءت دورة ديب التي تشارك
فيها  3فرق لبنانية تضم يف صفوفها زهاء  10العبني
من املنتخب الوطني ،لتضفي نوعا من االيجابية
وتبقي الالعبني اىل حد ما يف جهوز فني وبدين.
■ كيف ترى املواجهتني املنتظرتني امام العراق
والبحرين ضمن التصفيات املؤهلة اىل نهائيات
كأس آسيا؟
□ املباراتان مهمتان .الفوز بهام رضوري حتى
تكون البداية جيدة ومتحو ولو جزئيا الصورة
البشعة التي انطبعت يف ذاكرة الجمهور اللبناين
عشية خيبة عدم تأهلنا اىل كأس العامل .املهمة
ليست سهلة واملنتخب يعول عىل الجمهور اللبناين
الذي مل يخذله يوما ،وقد تكون املباراتان فرصة
ليستعيد املنتخب ثقته بنفسه ويكسب مجددا
ثقة الجمهور اللبناين ،لينطلق بعدها يف املرحلة
الثانية من التصفيات برصيد كامل من النقاط.
■ ماذا ينقص املنتخب عىل الصعيدين الفني
واملعنوي؟
□ تأمني مباريات ودية عىل مستوى عال ،واذا
سمحت الظروف اقامة معسكر تدريبي يف احد
البلدان املجاورة .االستحقاق املقبل امام العراق
والبحرين مهم جدا ويف حال تحقق االنتصاران
سيعيدان االمل ويعززان الثقة ،خصوصا وان
التشكيلة الحالية هي مزيج من الخربة والشباب.
نتمنى ان يكون التحضري جيدا وان يلتزم الالعبون
التعليامت والخطط وال تتزعزع ثقتهم باللعبة.
ن .ج
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نمر جبر

إنجازات محل ّية رغم اإلمكانات المتواضعة

 125سنة على انطالق كرة القدم النسائية
يشري الكثري من الدالئل اىل ان كرة القدم كانت تعرف قدميا باسم "تسو تشو"
يف الصني ،عندما كان الالعب يحاول ادخال الكرة اىل الشباك املعلقة عىل اعواد
الخيزران .كام تظهر بعض التقديرات انها وجدت منذ العام  2500قبل امليالد،
وعرفت يف اليابان باسم "كريامي"
يف العام  1863اقرت هيئة كرة القدم مجموعة
من القواعد املوحدة هدفت اىل منع العنف يف
امللعب ،ما جعلها مقبولة اجتامعيا وخصوصا
عند النساء.
انطلقت كرة القدم النسائية من بريطانيا حيث
لها جذور عميقة .يف القرن الثامن عرش كانت
سيدات اسكتلندا العازبات يلعنب مباراة سنوية
ضد نظرائهن املتزوجات ،عىل الرغم من ان
الدوافع وراء املسابقة مل تكن رياضية بحتة،
حيث كان الجمهور من الرجال غري املتأهل
يأمل يف اختيار عروس محتملة بناء عىل قدراتها
يف كرة القدم.
مع حلول اواخر القرن التاسع عرش ،ومع
انتشار لعبة كرة القدم للرجال يف جميع

انحاء بريطانيا كالنار يف الهشيم ،بدأت
النساء يف مامرسة كرة القدم الجامعية،
بفضل الرائدات االوائل امثال نيتي ج.
هونيبول مؤسسة نادي السيدات الربيطاين
لكرة القدم ( )BLFCيف العام  .1895فرتب
النادي مباريات ودية بني فرق من شامل
انكلرتا وجنوبها لجمع االموال من اجل
اعامل خريية .عىل الرغم من ان املباريات
جذبت انتباه االالف ،اال ان الصحف مل تعرها
االهتامم الكايف.
يف العام  1892اقيمت اول مباراة لكرة القدم
النسائية يف مدينة غالسكو االسكتلندية .وبعد
ثالثة اعوام اقيمت مباراة يف لندن وتحديدا
يف العام  .1895يف العام  1899بدأت املطالبة

شابات لبنان اللوايت احرزن لقب بطولة غرب آسيا الثانية ملا دون  18سنة.

باقامة دوري لكرة القدم النسائية يف انكلرتا ،اال
ان الطلب سقط امام االتحاد االنكليزي باعتباره
واحدا من اشكال التحرر املطلق من جهة ،وألن
هذه اللعبة يف نظر الرافضني هي للرجال فقط.
حظيت لعبة كرة القدم النسائية بشعبية كبرية
خالل الحرب العاملية االوىل ،عندما كان الرجال
مشغولني بالحرب .بدأت النساء يلعنب كرة
القدم يف املصانع التي تنتج اسلحة للمجهود
الحريب .كن يلعنب يف اثناء فرتات االسرتاحة،
وشكلن فرقا ملامرسة الرياضة .ثم اصبحت
كرة القدم النسائية تحظى بشعبية كبرية اىل
درجة ان قرابة  10االف شخص خرجوا يف عيد
رأس سنة  1917ملشاهدة مباراة بني فريقني
للسيدات من شامل انكلرتا.
تدريجا ،بدأت كرة القدم النسائية تتحول
شعبية للمرة االوىل عىل نطاق واسع عندما
ساهمت املصانع يف دعم اللعبة كام فعلت
لكرة القدم الرجالية قبل  50سنة .كان انجح
الفرق يف ذلك الحني فريق سيدات ديك
وكري من مدينة بريستون االنكليزية .تألف
الفريق من العامالت يف مصنع مملوك من
االسكتلنديني ويليام ديك وجون كري ،بعد ان
تغلنب عىل فريق الرجال العاملني يف املصنع
ذاته .ساهمت الالعبات يف جمع التربعات
للعديد من القضايا املهمة يف اثناء الحرب
ولعنب مباريات دولية ضد فريق من باريس
وشكلن غالبية املنتخب االنكليزي النسايئ الذي
سحق نظريه االسكتلندي بنتيجة  .0 - 22متكن
دوري كرة القدم من اكامل حملته يف موسم
 1915 - 1914كام كان مخططا ،لكن املنافسات
توقفت يف نهاية املوسم مع انضامم الرجال اىل
املجهود الحريب ،وحذت النساء يف جميع انحاء
بريطانيا حذو الرجال .عىل الرغم من قيامهن
مبهامت لوجستية يف اثناء الحرب ،فإن الصورة
االكرث دميومة كانت صورة فتاة الذخائر حيث
تولت نحو  700الف امرأة انتاج الجزء االكرب

منتخب لبنان للناشئات دون  15سنة بطل غرب آسيا.

من االسلحة التي استخدمها الجيش الربيطاين
خالل الحرب.
مثلام فعل الرجال من قبل ،بدأت النساء
العامالت يف املصانع يلعنب مباريات كرة
قدم غري رسمية خالل اسرتاحات الغداء .بعد
تردد يف البداية ،جاء رؤساء املصانع ملشاهدة
هذه االلعاب كوسيلة لتعزيز الروح املعنوية،
وبالتايل زيادة االنتاجية ،لكن رسعان ما
تشكلت فرق ورتبت مباريات ودية.
وألنها تحولت اكرث شعبية من بعض مباريات
الرجال (بلغ حضور احدى املباريات  53الف
متفرج) ،تلقت الكرة النسائية رضبة موجعة
عندما منع االتحاد االنكليزي يف العام 1921
اقامة املباريات عىل مالعبه ووصفها باملقززة!
فرس هذا الرفض بالحرص عىل اللعبة ،كام
قيل انه سبب تهديدا للفرق الرجالية بسبب
اعداد الجامهري الهائلة التي جذبتها مباريات
السيدات .لكن الفرق ما لبثت ان انتقلت
لتلعب مبارياتها عىل مالعب الرغبي.
ال شك يف ان هذا القرار ساهم يف ابطاء تطور
اللعبة من جهة ،لكنه دفع يف املقابل للمطالبة
بانشاء االتحاد االنكليزي لكرة قدم السيدات.
استمرت املحاوالت حتى العام  1969تاريخ
والدة االتحاد بعد فورة مونديال  1966الذي
استضافته انكلرتا واحرزت لقبه ،ما ادى
تدريجا اىل قرار رفع الحظر عن الكرة النسائية
سنة .1971
يف سبعينات القرن املايض ،اصبحت ايطاليا

انطلقت كرة القدم
النسائية من بريطانيا حيث
لها جذور عميقة

اول دولة تعتمد نظام االحرتاف لكرة القدم
النسائية ولو جزئيا .يف حني كانت الواليات
املتحدة االمريكية اول دولة تعتمد نظام
االحرتاف ،بينام نجحت اليابان يف اقامت اول
دوري للمحرتفات يف العام .1992
حني اقرتح رئيس االتحاد الدويل لكرة القدم
"فيفا" الربازييل جواو هافيالنج (من العام 1974
اىل العام  ،)1998اقامة كأس العامل للسيدات
يف بداية التسعينات ،مل يكن يتوقع ان تحطم
مبيعات التذاكر االرقام القياسية يف اول مسابقة
اقيمت يف الصني سنة  ،1991وفازت فيها
الواليات املتحدة االمريكية مبشاركة  16منتخبا.
يف العام  2002اقرت "فيفا" بطولة العامل للنساء
دون  19سنة ،واقيمت البطولة االوىل يف كندا
لكن الفريق املضيف خرس النهايئ امام الواليات
املتحدة بالهدف الذهبي يف الوقت االضايف.
صحيح ان اعداد متابعي مباريات كأس العامل
للرجال ال تزال اكرب ،بواقع  1.15مليار شخص
شاهدوا مباراة نهايئ كاس العامل للرجال العام

املايض ،وفق احصاءات "فيفا" ،لكن ال يجب
اغفال  60مليون شخص شاهدوا املباراة
النهائية لكأس العامل للسيدات عام ،2015
وال االنجازات التي احرزتها الرياضة النسائية
خالل السنوات املاضية.
محليا ،شهدت اللعبة اول محاولة غري رسمية
بني عامي  1996و 1998من خالل مبادرات
فردية لبعض الجامعات ،مثل الجامعة
اللبنانية والجامعة االمريكية وجامعة سيدة
اللويزة والجامعة العربية التي شكلت فرقها
ونظمت عددا من املباريات والبطوالت.
رسميا ،مرت اكرث من  11سنة عىل انطالق
اللعبة يف لبنان ،عرب لجنة ترأسها عضو اللجنة
التنفيذية يف االتحاد اللبناين لكرة القدم هامبيك
ميساكيان عام  2008وضمت عددا من
االشخاص ،ابرزهم بشري عبد الخالق .وقد امثر
تعاونهام مع مجموعة من االشخاص ،اطالق
الكرة النسائية عرب استقطاب عدد من النوادي
والالعبات التي شهدت مع السنوات تقلبات
كثرية من ناحية انضامم نواد وانسحاب اخرى.
اال ان الكرة الناعمة استمرت يف التقدم بالتزامن
مع اقبال كثيف من الفتيات ،حتى باتت متلك
حاليا قاعدة شعبية ال بأس بها مقارنة بالسنوات
السابقة.
احتكر نادي الصداقة الريايض لقب بطولة لبنان
لكرة القدم للنساء منذ انطالق نسختها االوىل
يف العام  2008مبشاركة فرق االنصار ،هومنمن،
االدب والرياضة كفرشيام ،طرابلس الريايض،
الشباب العريب واتلتيكو ،واحتفظ باللقب حتى
النسخة السادسة يف العام  2013قبل ان ينتقل
اللقب اىل جمعية النجوم للرياضة اعوام ،2014
 2016و( 2018مل تجر بطولة يف العام ،)2015
ثم اىل نادي سيدات زوق مصبح الريايض عامي
 2017و.2019
تطور الكرة النسائية الذي سار بخطى بطيئة
ولكن ثابتة ،بدأ يقطف مثاره باالنجازات.
فقد حقق منتخب لبنان للشابات دون 18
سنة لقب بطولة غرب آسيا الثانية اثر فوزه
عىل املنتخب البحريني صاحب الضيافة يف
املباراة النهائية بنتيجة  0 - 3والتي اجريت
بينهام عىل ستاد مدينة خليفة الرياضية
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رياضة

سيدات الواليات املتحدة بطالت العامل اربع مرات.

السجل

بطولة كأس العامل للسيدات ( 2019النسخة الثامنة من املسابقة) اقيمت
يف فرنسا من  7حزيران اىل  7متوز  .2019احرزت لقبها الواليات املتحدة
االمريكية اثر فوزها يف املباراة النهائية عىل هولندا بنتيجة  .0 – 2هذا اللقب
الرابع ادى اىل تحقيق رقم قيايس ،اذ باتت الواليات املتحدة االمريكية الدولة
الثانية بعد املانيا التي تحتفظ باللقب.
 سجل كأس العامل :الواليات املتحدة االمريكية اعوام  1991و 1999و2015و ،2019الرنوج عام  ،1995املانيا عاما  2003و ،2007اليابان عام .2017

يف املنامة .ونالت املهاجمة اللبنانية ليىل
اسكندر جائزة الهدافة برصيد  7اصابات،
واملنتخب اللبناين جائزة اللعب النظيف
بقيادة املدرب اغوب دمريجيان .بدوره ،حقق
منتخب للناشئات (دون  15سنة) لقب بطولة
غرب آسيا التي اقيمت يف االردن اثر فوزه يف
املباراة النهائية عىل نظريه السوري بنتيجة
 0 - 7يف مباراة اجريت عىل ملعب البولو يف
العاصمة االردنية عامن ،متصدرا الرتتيب العام
برصيد  9نقاط بقيادة املدرب جورج اسرب .كام
ظهرت جليا براعة الالعبات اللبنانيات اللوايت
حصدن الجوائز الفردية ،فنالت كريستي
معلوف جائزة الهدافة ،وزميلتها امينة كريم
جائزة افضل العبة .علام ان لبنان هو البلد
الوحيد يف منطقة غرب آسيا الذي لديه دوري
للفرق دون  15سنة.

سبق للبنان ان حقق يف الصيف املايض انجازا
آسيويا اثر بلوغه الدور الثاين يف التصفيات
املؤهلة لبطولة آسيا  2019التي استضاف
تصفيات مجموعتها التي ضمت منغوليا ،هونغ
كونغ واوسرتاليا ،واقيمت مبارياتها عىل ملعب
امني عبد النور البلدي يف بحمدون.
وكانت الكرة النسائية قد حققت اول انجاز لها
عام  2015بعد فوز منتخب الناشئات دون 17
سنة يف نهايئ بطولة كأس العرب التي استضافتها
الدوحة ،عقب تغلبه عىل منتخب جيبويت
بنتيجة  0 - 1عىل ملعب نادي قطر.
تشكل اول منتخب للسيدات يف العام
 .2008ويف العام  2017توىل املدرب وائل
غرزالدين مسؤولية الجهاز الفني .بعد عام
واحد بارش املنتخب نشاطه الرسمي وهو
يضم حاليا تشكيلة معدل اعامرها ال يتجاوز

 20سنة ،وتعترب من االفضل يف منطقة غرب
آسيا.
عىل الرغم من هذه االنجازات مل تتمكن اللعبة
حتى االن من الوصول اىل املكانة املرجوة .اذ
ال تزال مجرد لعبة فقرية تغيب عنها رشكات
الرعاية اسوة ببطوالت الرجال .يعود هذا االمر
اىل استخفاف البعض واعتبارها هواية وتسلية
من جهة ،ولعدم ايالء مباريات السيدات الجدية
من جهة اخرى ،ما يدل عىل مواصلة سيطرة
الفكر الذكوري عىل اللعبة الشعبية .علام ان
االتحاد اعفى نوادي االناث من اجور املالعب
والحكام لتخفيف االعباء عنها وتشجيعها عىل
مواصلة نشاطها.
تعيش بطوالت االناث يف ظالل مسابقات
الذكور ،اذ ال تحظى بطوالتهن رغم املتابعة
الخجولة خالل املوسم اال عىل الجزء القليل مام
تناله بطوالت الرجال من متابعة اعالمية ونقل
تلفزيوين وحوافز وجوائز ومكافات ،علام ان مثة
مدربني ومدربات والعبات يستحقون التكريم
نتيجة عطاءاتهم يف تطوير اللعب.
عىل عكس عقود الرجال واملبالغ التي يتقاضونها،
هناك ما ال يقل عن  80يف املئة من الالعبات
ال يتقاضني رواتب ،اميانا منهن باللعبة وسعيا
وراء تقدمها ووصولها اىل مرحلة االحرتاف ،اقله
بلوغ ما وصلت اليه االردن عرب تأسيس ملعب
خاص ملنتخب السيدات واستضافتها كأس العامل
للناشئات ،وسلوكها النهج االحرتايف كام يف اوروبا
وامريكا.
يشارك يف بطولة لبنان لعام  17 ،2020فريقا
توزعت عىل مجموعتني ،تتنافس عىل بطولتي
الدوري العام وكأس لبنان ،علام ان هذه
البطوالت تخاض من دون اي حوافز! فعندما
يتوج اي فريق بلقب ينبغي حصوله عىل جوائز
وحوافز مالية لضامن استمراريته .لكن هذا االمر
ال يتحقق ويا لالسف ،اذ تغيب االيرادات عن
النوادي من جراء مشاركتها بكل الفئات ،وتقترص
عىل ميدالية وكأس للفريق البطل وبكلفة
زهيدة ،علام ان الجوائز املالية حتى لو كانت
رمزية هي حاجة ماسة للفرق النسائية لتتطور
فنيا وتقنيا ،خصوصا وانها تعتمد يف غالبيتها عىل
القروض النشاء اكادمييات واملنافسة يف البطوالت
الرسمية اميانا منهن مبستقبل اللعبة.
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الكلمات املتقاطعة

الكلمات المتقاطعة

إعداد نعوم مسعود

naoummassoud@live.com
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واملطلوب شطب كل حرف
مكرر ثالث مرات يف كل من
الخانات ليتبقى لنا يف كل خانة
أحرف غري مشطوبة تشكل
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12

الكلمة الضائعة

13
14
15

افقٌا

أفقيًا

عموديًا

كبار رجال القانون
صغرية  9-من
منراشدين – يستعمل
-2الخلفاء ال
الملك ثالث
1من
وممثلة–مرصية راحلة
العصر راشيا – مطربة
شعراء – كريس امللك
مناء العرص الجاهيل
من شعر
هضبة
الحٌوانات –
كرسً
الجاهلً
-11الفرنسيني له مجموعة االجتهادات
يف بعض االطعمة  2-نق ّر بالذنب –
 2من الحيوانات – هضبة بركانية يف سوريا افالمها "قلبي دلييل"  9-اسم لكل عملمسكن
القدٌمة –
الخمر –القمح نسبةمنذ
بزراعة
اشتهرت
القمح منذفً
بركانٌة
كدائرة املعارف للمحامني
العامة وهي
العصورآسيوي – نقود
اىل مواطن من بلد
متشابهة – وعاء
سورٌا مبدع – احرف
العصور القدمية
اشتهرت بزراعة
الواليات املتحدة االمريكية
احدى
–
ورد
–
االرض
من
مرتفع
3اهم
ر
ود
الحيوانات
من
10سيبرييا
يف
رويس
نهر
بصلة
اليه
انتسب
3– مسكن ومقر
الحٌوانات – نعش
لبنانً معتزل  -4من
انتسب الٌه بصلة – فنان
ومقر -3
– من الحبوب  10-خالف ارتفاع
ابيض عطري قوي الرائحة – مدينة
– ماركة سيارات – يتج ّمع ويتلبد ويتدور
– فنان لبناين معتزل  4-من الحيوانات
النصب – يدوس برجله
–حرف
روسٌةارة –
مشاهري الحر
وكالة 4-من
فرنسية ––ضمري متصل
سكان-الواليات
طولاسم يطلق
11باالجنبٌةطول–النبات 5-
– نعش باالجنبية – زاد
انباء
روح االنسان
عىل 5
النبات
زاد
سطح القمر  11-واحد باالجنبية –
املغنني يف العرص العبايس – خويف
املتحدة االمريكية – سهل الدرس – حبيب
روح االنسان – وكالة انباء روسية – ال
المعلومات
عالمٌة
االنساناصغر6نهر-يف وكالة
باالجنبٌة –
التعرٌف
عاملية – فنان صيني
تجمع عشق – عملة
العب كرة
انباءالطيور 5-
وامياين – من
عمر  12-ضد كرث –
باللغة الكردية
عمر االنسان  6-وكالة
التعريف باالجنبية –
قدم فرنيس معتزل  6-مجمعات مائية  12-سئم وضجر – موقع سياحي
العامل – من رجال التوراة – ملحن مبعرثة
انباء عاملية تجمع املعلومات املتخصصة
المختلفة
واالسواق
لمال
قطاع ا
للمحترفٌنيف فً
المتخصصة
كاليفورنيا – وهب  13-بيت
العالمٌةامرييك يف
االستوائية –
واالعالم بركانية يف غينيا
– جزيرة
عجز
مطبوخ –
القميص – لحم غري
االعالم واالسواق 13-
للمحرتفني يف قطاع املال و
رجلامريكية مشهورة بدأت
االسد – ممثلة
مقعد
–
صنف
7اف
ر
الخ
صوف
قطع
يف
الله
انبياء
من
14السفينة
مالح
–
نسبة
7اعالًالجبال
املختلفة – اعايل
–
معٌنة
طائفة
من
عربً
مواطن
الى
نسبة
7
الجبال
العاملية–
عام  1964مسريتها الفنية  14-خنزير
الحصان – عائلة اديب لبناين راحل له
القرآن – نوع من الجراد يقفز ويطري –
اىل مواطن عريب من طائفة معينة – رجل
بري – اصابه الجنون – كلب شهري مثل
"تاريخ سوريا" – من الفاكهة  8-سري
فنانة اماراتية  15-اكرب املحتالني يف التاريخ
اسطوري اشتهر بالحُ مق والبالهة تنسب
يف افالم سينامئية  15-مطرب شعبي
النعل عىل ظهر القدم – من الكواكب
االمرييك انشأ طريقة احتيال عُرفت بسلسلة
اليه نوادر وفكاهات – من الطيور – إله
مرصي راحل
يف النظام الشميس – جزيرة ايطالية
وجه هجوما
الساموات واالرض  8-بلدة لبنانية يف قضاء بونزي – ّ
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شروط اللعبة

إبحث عن الكلامت املد ّونة أدناه
واشطبها يف كل اإلتجاهات .أما الحروف
املتبق ّية بانتظام دون تشطيب فسوف
تشكل الكلمة الضائعة

الكلمة الضائعة مكونة من  7حروف:
دولة افريقية
الرأس االخرض – الكامريون – اثيوبيا
– الجزائر – اريرتيا – بتسوانا – بانغي
– تشاد – توغو – تونس – جنوب
افريقيا – جزر الكناري – جزر القمر –
زميبابوي – سبتة – سطر – عنق – علق
– عطر – غابون – غينيا – غانا – غرة
– قرن – كوت ديفوار – كونغو – كينيا
– ليسوتو – ليبيا – موريتانيا – مايوت –
مايل – مرص
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متفرقات

حروف مبعثرة

حساتامر

فمحج

لومي

فسشارت

وووستكد

ذدوم

انعولاج

ھلسي

صمراد

عاشلناا

جرتش

يامكسو

حرلوا

وترسا

دوزل

ريخفك

װ

װ

װ

װ

47

21

30

38

حدث يف مثل هذا الشهر

= 27

شباط  :1856انتهاء حرب القرم
بني الدولة العثامنية وروسيا.
شباط  :1946اختيار مدينة
نيويورك االمريكية مقرا لهيئة االمم
املتحدة.
شباط  :1952اندالع الثورة
الفلسطينية االوىل.
شباط  :1978اغتيال وزير الثقافة
املرصي االديب يوسف السباعي يف
جزيرة قربص.

= 25

معلومات عامة

= 45

= 39

 -1مدٌنة اوكرانٌة كبٌرة كانت العاصمة السابقة حتى ثالثٌنات القرن العشرٌن

انية كبرية كانت تنشيط اجهزة الجسم الحيوية بعد
-1مدينة اوكر
شروطاواللعبة
صندوق مفتوح ٌحتوي على الغذاء للدواب
 -2وعاء
السابقة حتى ثالثينات القرن عملية جراحية
العاصمة
16
من
نة
و
مك
اللعبة
هذه
ّ
ُ
 -3مدٌنة اوروبٌة تعتبر عاصمة النسٌج فً بولونٌا
-9جزيرة يف النيل بني الشالل واسوان
العرشين
مستطي ًال .فوق كل مستطيل
 -4حكم غٌر عادل
 -2وعاء او صندوق مفتوح يحتوي -10اهواء النفس البرشية
تتبعرث حروف عند انتظامها
سوري فً منطقة
 -5نهر
-11مهرجان موسيقي شهري اقيم تحت
طرطوسالغذاء للدواب
الواردةرٌف عىل
تشكل جواباً لألسئلة
األسئلة الكواكب
أحدبها الى
ٌنظر
تلسكوبٌة
 -6آلة
السماوٌة ُتعترب عاصمة عنوان  3ايام من السالم واملوسيقى
واالجراماوروبية
-3مدينة
معرفة
أدناه .عند
ُ
قرطاج
بعد
المتوسط
االبٌض
البحر
شاطئ
على
المدن
اهم
من
عتبر
ت
االٌطالٌة
سردٌنٌا
جزٌرة
فً
قدٌمة
فٌنٌقٌة
مدٌنة
عام  1969يف احدى بلدات نيويورك
-7نضع الجواب داخل املستطيل النسيج يف بولونيا
اجهزة
وهكذا تساهم فً تنشٌط
المستشفى
رقم فً
-8معغرفة
الجسم الحٌوٌة بعد عملٌة جراحٌة-12تطحن الحب والقمح
غري عادل
-4حكم
السؤال
-5نهر سوري يف منطقة ريف طرطوس -13مدينة يف غانا غنية مبناجم الذهب
صحةبٌناألجوبة
-9دواليك.
الشالل واسوان
ملعرفةالنٌل
جزٌرة فً
البشرٌةداخل -6آلة تلسكوبية ينظر بها اىل الكواكب -14من االشجار خشبه يُستعمل يف
النفساملوجودة
اهواءاألرقام
-10نجمع
االثاث
الساموية
شهٌرمعاقٌم تحتواالجر
تتطابق
املستطيالت ليك
احدى بلدات نٌوٌورك
صناعة فً
من السالم والموسٌقى عام 1969
ام  3اٌام
عنوان
موسٌقً
 -11مهرجان
-7مدينة فينيقية قدمية يف جزيرة -15عائلة راهب املاين اول من صب
أسفل
املوجودة يف
-12األرقام
والقمح
تطحن الحب
غانا غنٌة بمناجم الذهبرسدينيا االيطالية ُتعترب من اهم املدن املدافع ألهل البندقية يف ايطاليا
الشبكة.
-13ويسار
مدٌنة فً
االثاث البحر االبيض املتوسط -16طلب يتقدم به شخص تقاضيه
صناعةشاطئ
 -14من االشجار خشبه ٌُستعمل فً عىل
املحكمة اىل لجنة العفو بعد كل
قرطاج
 -15عائلة راهب المانً اول من صببعد
ألهل البندقٌة فً اٌطالٌا
المدافع
التقاضًراحل التقايض
مراحليف م
تساهم
املستشفى
يف
-8غرفة
 -16طلب ٌتقدم به شخص تقاضٌه المحكمة الى لجنة العفو بعد كل

أسماء من التاريخ
1

2

3

4

5

6

7

8

16 15 14 13 12 11 10 9

العب كرة قاعدة امرييك ( )1972-1919املعروفة
بلعبة البيسبول .اول اسود يلعب مع فريق بروكلني
دودجرز .كرس قاعدة التمييز العنرصي وساهم يف
فوز فريقه ببطولة العامل عام .1955

"بعد تسلق تلة كبرية ،يجد املرء
ان هناك العديد من التالل االخرى
يجب صعودها"
(نيلسون مانديال)

مستوى صعب Sudoku
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هذه الشبكة أو الشبكات مك ّونة من  9مربعات كبرية
مقسم اىل  9خانات صغرية.
وكل مربع كبري ّ
من رشوط اللعبة وضع األرقام من  1اىل  9ضمن
الخانات بحيث ال يتكرر الرقم يف كل مربع كبري ويف
كل خط أفقي أو عمودي.
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شروط اللعبة
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مستوى وسط
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مستوى سهل Sudoku
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مستوى صعب

9
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7

7

1

5
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مستوى سهل

طرائف

كان امللك لويس الرابع عرش يبالغ
يف اظهار اعجابه بالفنون عامة،
واملوسيقى خاصة .ارص يوما عىل
االستامع اىل قطعة موسيقية
مشهورة ساجدا عىل ركبتيه.
بالطبع سجد معه افراد حاشيته
احرتاما واجالال ملقامه.
لدى خروجهم من القاعة سأل
امللك الدوق غرامون :ما رأيك يف
هذه املوسيقى؟
اجابه الدوق ممتعضا :سيدي انها
عذبة عىل االذنني لكنها قاسية عىل
الركبتني.

مستوى وسط Sudoku

7

تعترب الجرذان من القوارض السارقة
والذكية .فالجرذ يرسق الزيت
بالتعاون مع جرذ آخر باستخدام
ذيله بحيث يضعه يف صفيحة
الزيت ويأيت زميله لريشف القطرات
العالقة عىل الذيل وهكذا يتبادالن
االدوار حتى االرتواء .ما يصح
للزيت ينطبق عىل البيض .فرسقة
البيض تتم عرب تعاون جرذين.
االول يحضن البيضة وينقلب عىل
ظهره ،يأيت رشيكه ويسحبه بذيله
حتى الوصول اىل الجحر.

اقوال مأثورة

 = 1+5+4+13+8+2دولة اوروبية
 = 14+9+11+10+12قاتل يوليوس قيرص
 = 6+5+7+13نظفر بالجائزة
 = 3+15+16عاصمة غرينالند

SU DO KU

حلول العدد76
حل حروف مبعثرة

 1ساموا  2-فيالق  3-غوته 4اسامل  5-لنكولن  6-قمقم 7سواسون  8-القرمز  9-بيال 10االبريز  11-كاراكوم 12-ازدواج  13-تيهور  14-باتافيا 15-
دميوطية  16-جاندارك

حل الكلمة الضائعة

الفيضانات

حل اسماء من التاريخ
فرنسيس مراش الحلبي

حل مثل في الدائرة

اذ مش صحيح فال منيح

حل SU DO KU

حل مستوى سهل Sudoku

حل مستوى وسط Sudoku

حل مستوى صعب Sudoku
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مستوى صعب

مستوى وسط

حل كلمات متقاطعة

افقيا

 1كالريتا بيتاتيش  2-رايات – الدوغا – ود  3-كويف انان – قر – دكا 4دسا – باستور – هاون  5-بزعون – برهنت  6-برن – رامي عياش 7كراون – نوع – رض – نا  8-الوباء – راف – ينحل  9-رينيه –اسالك – ييل  10-لن – ادلب – رصواح  11-شتوكا – رمادي  12-ازرار
– تلفاكس – اي  13-روا – يتاميز – يدفر  14-كرديف – ام – االبوي
 15-سقيم – اميال – تيس

مستوى سهل

عموديا

 1كركدن – كارل ماركس  2-الوس – برلني – زورق  3-ايفا براون –مرادي  4-راي – زنوبيا – يم  5-يتابع – ناهد رشيف  6-ناور – لت
 7االسنان – ابومتام  8-بانت – مورس – كالمي  9-يد – وديع الصايف 10توقر – فار – ازال  11-اغر – بيض – كورك  12-تا – هراري– امسيات  13-داهش – نيحا – ديب  14-يوكون – نحل – دافوس
 15-دانته اليغيريي
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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

الحرب الخشنة بأساليب ناعمة
اذا طالعنا االبحاث والدراسات عن مراجع تتعلق بالحرب
الناعمة او القوة الناعمة ،نرى اننا امام بحر من االفكار
والتناقضات والتوهامت والنظريات ،ويكاد املرء يضيع
بينهام ،او يسأل ايهام التعبري االكرث دقة.
قوام الحرب الناعمة هو يف استبدال الدبابة باالعالم،
والجيوش بالعمالء ،واالحتالل املادي باالحتالل الفكري
وااليديولوجي ،والسيطرة عىل االبدان بخنق النفوس
واالرواح والعقول واالفكار وامناط العيش ،وتكريس
الهزمية من دون حاجة اىل استخدام القوة العسكرية.
الحال ،ان مفهوم "الحرب الناعمة" يعد من املفاهيم
الجديدة التي استحدثت يف عامل الحروب املعارصة،
والتي تستهدف الدول وانظمتها السياسية واالجتامعية
واالقتصادية ،باعتامد وسائل واساليب للتأثري يف االخرين،
من دون الحاجة املبارشة اىل القوة العسكرية.
يتفنّن املمسكون بالقرار الدويل بابتداع املخططات
واالفكار التي تديم هيمنتهم عىل العامل عموما ،وعىل العامل
الثالث خصوصا .من الذين كتبوا عن هذه الحرب ور ّوجوا
لها االمرييك الليربايل جوزف ناي الذي عرض هذا املصطلح
سنة  1990يف كتابه "وثبة نحو القيادة :الطبيعة املتغرية
للقوة االمريكية" .ثم اعاد استخدامه يف كتابه "مفارقة
القوة االمريكية" عام  .2002ثم ط ّوره يف كتاب بعنوان
"القوة الناعمة ،وسيلة النجاح يف السياسة الدولية" سنة
 .2004ع ّرف القوة الناعمة بأنها "القدرة عىل الحصول
عىل ما تريد من طريق الجاذبية بدال من االرغام ،وهي
القدرة عىل التأثري يف سلوك اآلخرين للحصول عىل النتائج
واالهداف املوضوعة من دون االضطرار اىل االستعامل
املفرط للعوامل والوسائل العسكرية الصلبة".
تشري الدراسات االسرتاتيجية واملراجع السوسيولوجية
املتخصصة يف علم الهندسات االجتامعية والرأي العام،
اىل ان املدة الزمنية املطلوبة للوصول اىل تغيري مجتمع او
تخريبه او تدمريه بالكامل تستغرق من  15اىل  20سنة،
وذلك عرب استهداف "قيم املجتمع" .وهو وقت كاف لتعليم
جيل واحد من الطالب او االطفال ،بحيث يرتكز العمل
خالله عىل مخاطبة هذا الجيل عرب الترسب اىل مناهج
دراسته وتشكيل النظرية االيديولوجية للمرحلة التي تيل.
تشمل هذه الفرتة العمل عىل التأثري بطرق مختلفة ،منها

تهديم اسس املجتمع ،تكثيف االساليب الدعائية ،االتصال
املبارش عرب جمعيات تعنى بأمور معينة من مختلف
املجاالت التي يتشكل او يصاغ بها الرأي العام كال ِدين،
النظام التعليمي ،منط العيش ،الحياة االجتامعية ،الحريات
الشخصية والعامة ،نظام االدارة واالداء السيايس الرسمي
واجراءات انفاذ القانون .يف كل مجتمع هناك اشخاص
وجمعيات عىل خالف ايديولوجي مع سياسة الدولة .ويف
اللحظة التي يتم تحريك هذه املجموعات يف اتجاه واحد،
تتصدع البنى املجتمعية يف اتجاه الوصول اىل االزمة ومن
ثم االنهيار .اذا ،هذا هو بالضبط االسلوب الناعم املعتمد
يف فن الحرب الخشنة.
يف حالة الدول النامية ،فان العمل يبدأ بتصديع السلطة
املنهكة التي اجهدتها الزبائنية ،ويف هذه اللحظة يبدأ
الظهور العلني للهيئات واملنظامت التي تدعي العمل
ملصلحة املجتمع ،يف حني ان ما يهتمون به هو استغالل االم
الناس لتحقيق االهداف .اما املجاالت الرئيسية التي يط ّبق
فيها التخريب ،فترتكز عىل البنى املجتمعية التي تشمل
ال ِدين والتعليم والعائلة والصحة والبيئة ،...بهدف رضبها
واستبدالها بامناط تتوافق مع الخطة املوضوعة واملمنهجة
وبعناوين ب ّراقة تخفي تحت اشعاعها شكال جميال من اشكال
االنتداب الحديث .العامل املساعد هنا الستثارة التململ ثم
الغضب من السلطة هو الرتكيز عىل البريوقراطية وتفيش
الفساد والرشوة يف املؤسسات ،والفشل يف طريقة ادارة
السلطة لشؤون الناس والبالد بحيث تبدأ بالتآكل ببطء،
تتبعها زعزعة االستقرار وصوال اىل االنهيار .الثابت هنا ان
هذه املرحلة تكون مقدمة لسقوط النظام والكيان...
مواجهة اي دولة للحرب الناعمة ال تحتاج اىل
اطالق النار عىل احد .يف بساطة ،املطلوب ان ميتلك
مسؤولوها االميان ونزاهة تطبيق القوانني .مبعنى ادق،
اذا مل ميتلكوا بعد هاتني القوتني ،فلن يصمدوا امام اي
قوة جارفة ،ناعمة كانت ام خشنة.
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