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املصارحة الضرورية
منذ  17ترشين االول املايض ،تتعرض الدولة ومؤسساتها
لحمالت تشويه متعمدة ،ويا لالسف بعض ما اثري كان صحيحا،
خصوصا يف ما يتعلق بالفساد الوظيفي واالدارة املالية .وهذا
االمر يخ ّلف اوجاعا وآالما عند كل اللبنانيني .لكن ما قيل ال
يعني عىل االطالق ان هذه املؤسسات عىل طريق االنهيار
الشامل ،ألن معظمها صمد يف احلك الظروف التي مر فيها
الوطن منذ العام  ،1975وكان لها الدور الكبري يف الحفاظ عىل
دعائم الدولة واعادة بنائها.
هذا الوضع يقتيض مصارحة رضورية مع عسكريي املديرية
العامة لالمن العام مبا قامت وتقوم به املديرية .املصارحة هذه
ال تتوخى اال عرضا موجزا ملراحل التطوير والتحديث التي
حققهام االمن العام منذ ما يقارب الثامين سنوات من جهة،
ودعوة الضباط واملفتشني واملأمورين اىل التبرص يف ما تم انجازه
بالجهد واملثابرة .ذلك ان كل االنجازات االدارية واالمنية التي
قامت عىل برامج وخطط خمسية منذ العام  ،2012ووضعتها
املديرية العامة لالمن العام موضع التنفيذ ،قد تحقق معظمها،
وكانت كلها قفزات نوعية يف "الخدمة والتضحية" ،انسجاما مع
شعار االمن العام الذي شكل الهدف الرئييس يف ميادين االدارة
واالمن ووفقا للنصوص القانونية والصالحيات املمنوحة.
متيز العمل يف املديرية بتحقيق االداء االفضل يف املهامت
النوعية ،والعمليات االستباقية التي اتت يف اطار املساهمة يف
تثبيت واقع لبنان اآلمن ،ما جنّب الوطن اهواال كانت نذرها
تتكثف من الخطرين االرسائييل والتكفريي .وكان الهم اليومي
بقاء لبنان آمنا ومستقرا ،وبالطبع ،هذا ما استلزم رفع مستويات
االداء والقدرات عند العسكريني.
بالرغم من سياسة التقشف يف املوازنة السنوية ،والتي اثرت
سلبا عىل برامج التطويع والتحديث ،اال اننا سنعمل باالمكانات
املتوافرة من اجل الحفاظ عىل املعايري املعتمدة يف الجودة وعىل
كل املستويات.
ارتكز االداء يف الخدمات االدارية بكل انواعها عىل تبيان الحقوق

والواجبات من جهة ،والتقيد بالقوانني والتعليامت من جهة
اخرى ،لتحقيق خطوات نوعية ومتقدمة:
• اوال يف مجال تطوير العمل االداري يف املكاتب والدوائر
واملراكز ،تقنيا وبرشيا.
• ثانيا يف حسن ادارة املعابر الحدودية الربية والبحرية والجوية
وضبطها.
• ثالثا يف تنمية املهارات البرشية بالتعاون مع الهيئات
املجتمعية املحلية والدولية.
وقد ّتم انجاز جزء كبري ومهم من خطة انتشار الدوائر واملراكز
وتحديث الكثري منها عىل كل الجغرافيا اللبنانية ،بهدف تطبيق
االمناء املتوازن والغاء كل اشكال البريوقراطية.
ترافق هذا العمل مع اعتامد برامج تدريب متطورة ،وقد شملت
الروزنامة السنوية مختلف انواع التدريب ،ونذكر عىل سبيل املثال:
 مبادئ علم االدارة العامة وقانون املحاسبة العموميةوالتدقيق املايل.
 مكافحة االتجار بالبرش ،الهجرة واللجوء ،حامية العامل االجانب. كيفية التعامل مع املواطنني ،تطبيق مدونة قواعد السلوكالعسكري.
 اصول التحقيق االداري والعديل ،حامية حقوق االنسان. ادارة السجون وكيفية التعامل مع املوقوفني ،التواصل الالعنفي. كشف الوثائق والعمالت املزورة ،التدقيق يف املستندات. ادارة املوارد البرشية والتأهيل الوظيفي ،ادارة الضغط والوقت. تطبيق املعايري الدولية يف اثناء تنفيذ القانون. اللغات االجنبية املختلفة. الرياضة عىل انواعها ،املشاركة يف البطوالت يف الداخل والخارج.باالضافة اىل التدريب العسكري واالمني يف ما خص مكافحة
االرهاب والتجسس ،عمليات املداهمة واالنقاذ ،والتعامل مع
السيارات املفخخة ،وحفظ االمن وتقنيات الحامية والدفاع عن
النفس ،وغريها من الدورات التدريبية يف الداخل والخارج التي
تساهم يف تعزيز قدرة عسكريي االمن العام فكريا وجسديا.
هذا غيض من فيض مام آلينا فيه عىل انفسنا ان نقدمه اىل شعبنا
الذي يستأهل ،من االمن العام وعسكرييه ،ان تكون له مؤسسة
رسمية تخدمه ال ان يخدمها.
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فيروسات قهرت البشرية وب ّدلت مسارها

"كورونا" :العالم يحبس أنفاسه قلقًا
اثار فريوس كورونا الجديد هلعا واسعا حول العامل يف االسابيع املاضية ،بعدما اوقع االف الضحايا من قتىل ومصابني .اال ان
شواهد التاريخ تقول لنا انه ،حتى االن ،يبدو محدود الخطر مقارنة بفريوسات اخرى قهرت البرشية عرب التاريخ ،وذهب
ضحيتها ماليني االشخاص والحقت خرابا هائال مبجتمعات وشعوب ،وغريت مصائرها

تجاوز عدد ضحايا فريوس كورونا الجديد
املئات ،خصوصا يف الصني ،بينام سجلت
اصابات وصلت اىل عرشات االالف حول العامل.
بدأت الحكاية عندما تلقت منظمة الصحة
العاملية يف  31كانون االول  ،2019انذارا بوجود
حاالت التهاب رئوي متعددة يف مدينة ووهان
الواقعة يف اقليم هوباي يف الصني ،وتبني ان
سامت الفريوس ال تتطابق مع فريوسات اخرى
معروفة لالطباء حتى االن.

تع ّرف اىل فريوس كورونا.

كان عىل العامل ان ينتظر حتى  7كانون الثاين
 ،2020لتؤكد عاصمة الصني بيجينغ انها تواجه
فريوسا جديدا سمي فريوس كورونا املستجد ،وانه
ينتمي اىل فصيلة فريوسات تسبب نزالت الربد
املتعارف عليها ومتالزمة سارس ومتالزمة الرشق
االوسط التنفسية ،وانه ينتقل من طريق الجو يف
حاالت التنفس والعطس والسعال ،ما دفع منظمة
الصحة العاملية اىل اعالن حالة الطوارئ العاملية
بعد ثبوت تسلله اىل عدد من دول العامل.

مهام يكن ،فان كورونا املستجد يبدو كأنه
فريوس وديع مقارنة بفريوسات تسببت
بأوبئة عىل مر التاريخ ،وغريت مسار البرشية
وقدرتها عىل االستمرار احيانا .لعل من اكرث
االمثلة بشاعة التي ميكن التوقف عندها ،ما
جرى مع السكان االصليني لالمريكيتني بعدما
وصلت طالئع املستوطنني االوروبيني لغزو
اراضيهم حيث جلبوا معهم فريوسات مل تألفها
اجساد السكان االصليني ،وانترش بينهم الجدري
والحصبة والحمى والتيفوئيد وغريها من االوبئة
التي حصدت ماليني االرواح ،وسهلت استيالء
االوروبيني عىل اراضيهم الشاسعة ،واضمحالل
ثقافات ومجتمعات الهنود االصليني بعدما
راحت اعدادهم تتناقص منذ بدايات القرن
السادس عرش بفعل االمراض القاتلة .هناك
بالفعل تقديرات غري مؤكدة تتحدث عن فناء
نحو  80يف املئة من السكان االصليني بسبب
هذه االوبئة ،اي ما يقدر بعرشات املاليني من
البرش.
لعل وباء املوت االسود من بني االكرث شهرة عىل
مستوى العامل ،وقد رضب مناطق عدة وشاسعة
يف القرن الرابع عرش ،وهو طاعون تسببت
به بكترييا الريسينيان واودى خالل سنواته
الطويلة بارواح  75مليون انسان ،غالبيتهم يف
اوروبا .فقد انطلق من الصني او آسيا الوسطى
وانتقل مع التجار واملحاربني عىل طول طرق
التجارة الدولية وقتها اىل شبه جزيرة القرم
والقسطنطينية وغرب اوروبا وشامل افريقيا،
ودمر خالل اجتياحه مدنا عدة ،وظل يعصف
باوروبا عرب موجات من الطاعون بلغت اكرث
من مئة موجة وصوال اىل القرن الثامن عرش.
يرصد العلامء العديد من االوبئة التي رضبت
انحاء العامل حتى قبل سنوات طويلة من
امليالد .يف مرص الفرعونية مثال ،اصابها يف العام

تدبري وقايئ.

فيروس كورونا

بحسب منظمة الصحة العاملية ،فان فريوسات كورونا هي فصيلة فريوسات واسعة االنتشار يعرف
انها تسبب امراضا ترتاوح من نزالت الربد الشائعة اىل االمراض االشد حدة ،مثلمتالزمة الرشق
االوسط التنفسية ،ومتالزمة االلتهاب الرئوي الحادالوخيم (السارس) .هذا الفريوس املستجد هو
ساللة جديدة منالفريوس مل يسبق اكتشافها لدى البرش.
فريوسات كورونا حيوانية املنشأ ،اي انها تنتقل بني الحيوانات والبرش .وقد خلصت االختبارات
اىل ان فريوس كورونا املسبب ملرض سارس ،انتقل من قطط الزباد اىل البرش وان فريوس كورونا
املسبب ملتالزمة الرشق االوسط التنفسية ،قد انتقل من االبلاىل البرش .مثة انواع عدة معروفة من
فريوسات كورونا ترسي بنيالحيوانات من دون ان تصيب عدواها البرش حتى االن.
تشمل عالمات العدوى الشائعة :االعراض التنفسية والح ّمى والسعالوضيق ال َن َفس والصعوبة يف
التنفس .يف الحاالت االشد ،قد تسببالعدوى االلتهاب الرئوي واملتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة
والفشل الكلويوصوال اىل الوفاة.
تشمل التوصيات النموذجية ملنع انتشار العدوى ،غسل اليدين بانتظام،تغطية الفم واالنف عند
العطس والسعال ،طهو اللحوم والبيض بشكلكامل .يتعني كذلك تجنب مخالطة اي شخص تظهر
عليه اعراضاالمراض التنفسية كالسعال والعطس.

 1650قبل امليالد طاعون دبيل وانفلونزا النزلة
الوافدة التي اودت بارواح كثريين .هناك ايضا
طاعون اثينا الذي سببته الحمى التيفية ورضب
املدينة يف العام  430قبل امليالد .يعتقد بعض
املؤرخني انه اثر الحرب التي كانت دائرة بني
اثينا وحلفائها الذين كانوا عىل وشك االنتصار،
وبني اسبارطة وحلفائها ،ومهد لسيطرة
املقدونيني الحقا عىل اليونان.
يستعاد ايضا يف هذا االطار وباء عرف باسم
الطاعون االنطوين الذي ظهر يف العام 165

ميالدية ،واشتق اسمه من عائلة االمرباطور
الروماين ماركوس اوريليوس انطونينوس الذي
مات باملرض كسلفه االمرباطور لوسيوس،
ويعتقد انه تفش للجدري او الحصبة التي
حملها الجنود الرومان العائدون من حمالت
الغزو يف الرشق االدىن .وكان نحو الفي شخص
ميوتون يوميا بسببه ،واودى بارواح خمسة
ماليني انسان ،اذ تفىش مجددا بعد تسعة اعوام
وحصد ارواح ثلث سكان مناطق االمرباطورية،
ودمر الجيش الروماين نفسه.

مثة موجات ال تحىص من الفريوسات واالوبئة
التي اجتاحت حياة البرش .يف العام 1770
رضبت موسكو بالطاعون ،وتسبب باالضافة اىل
فناء كثريين ،اىل اعامل شغب وقالقل اجتامعية
لكرثة ما احدث من خسائر وموت .يف العام
 ،1852انترش وباء الكولريا الثالث والذي وصف
بانه االكرب يف العامل ،ويعتقد انه نشأ يف الهند
ومنها انترش اىل العامل .يف العام  ،1855ظهر
وباء الطاعون الثالث يف احدى مقاطعات
الصني ،وتواصل لعرشات السنني وعرب موانئها
انتقل اىل انحاء مختلفة من العامل عرب الفرئان
املعدية ،ويعتقد انه تسبب يف موت  10ماليني
انسان يف الصني والهند فقط حتى خمسينات
القرن العرشين.
ال يقف االمر هنا .اذ قتل طاعون ميالن يف
العام  1629نحو  280الف شخص يف مدينتي
لومباردي والبندقية التي خرست الكثري من
حضورها ودورها االقليمي الواسع .اما يف
مدينة فريونا ،فقد فقدت  33الفا من اهلها،
اي نحو  %60يف سكانها .يف مدينة ميالن ،تويف
فيها  60الف شخص من سكانها الذين كان
عددهم  130الف نسمة.
يعتقد ان طاعون لندن العظيم قتل  100الف
من اهلها يف العام  ،1665اي ما يعادل خمس
سكانها يف ذلك الوقت ،وذلك بسبب بكترييا
الريسينيا الطاعونية التي تنتقل من طريق
الرباغيث .قبل ذلك بكثري ،وتحديدا يف العام
 541اصيبت القسطنطينية بوباء الطاعون ،وقد
كان شديد التدمري اىل درجة انه توسع اىل وسط
وجنوب اسيا واوروبا وصوال اىل الشامل نحو
الدامنارك وغربا اىل ايرلندا .بسببه ،كان خمسة
االف انسان ميوتون يوميا يف القسطنطينية،
يف حصيلة وصلت اىل  40يف املئة من سكان
عاصمة االمرباطورية البيزنطية ،وربع سكان
مناطق رشق البحر االبيض املتوسط.
ان النظرة السابقة عىل بعض االوبئة التي
اصابت االنسان ،تجعل املرء يعترب ان فريوس
كورونا الجديد مجرد نزهة بسيطة .تعزز
هذه الفكرة نظرة رسيعة ايضا عىل اوبئة
االنفلونزا التي اصابت البرشية خالل القرن
العرشين .وباء االنفلونزا يف العام ،1918
وصف بانه االكرث تدمريا يف التاريخ ،حيث
يعتقد ان ضحاياه وصلوا اىل نحو 40
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االمراض الوبائية
تشمل الئحة االمراض الوبائية وفق منظمة
الصحة العاملية :الجمرة الخبيثة ،انفلونزا
الطيور ،حمى الضنك وحمى الضنك
النزفية ،مرض فريوس ايبوال ،العدوى
بفريوس هيندرا ،حمى القرم  -الكونغو
النزفية ،التهاب الكبد ،االنفلونزا ،الجائحة
( ،)H1N1حمى السا ،مرض ماربورغ
الفريويس ،التهاب السحايا باملكورات
السحائية ،العدوى بفريوس نيباه ،الطاعون،
حمى الصادع ،املتالزمة الرئوية الحادة
الوخيمة (سارس) ،الجدري ،توالرمية
(حمى االرانب) والحمى الصفراء.

مليون انسان .يف العام  1957جاءت
االنفلونزا االسيوية املنتقلة من الطيور
التي اودت بحياة مليوين شخص .ثم جاءت
موجة جديدة من االنفلونزا يف العام ،1968
انطلقت من هونغ كونغ وتسببت يف موت
نحو  4ماليني انسان ،بعدما امتدت اىل
الهند والفليبني واوسرتاليا وبريطانيا واليابان
ورشق اوروبا وجنوب القارة االمريكية
وافريقيا ،ثم اىل الواليات املتحدة التي انتقل
اليها الفريوس من خالل الجنود االمريكيني
العائدين من حرب فيتنام.
يف الختام ،ميكن القول انه عرب االف السنني ،ال
تزال الفريوسات السبب االبرز لوفاة االنسان،
وتتخطى حصيلتها ضحايا الحروب وكل اسباب
الوفاة االخرى .لكن االنسان ،وان كان يف حالة
رصاع معها ،فانها تعترب جزءا من التكوين
الطبيعي للحياة واستمرارها .فهي تسمح
باالنتقال الطبيعي للجينات والتنوع الجيني،
وتساعد يف مجال علم الوراثة لفهم الجينات
والحمض النووي ويف قتل البكترييا .كام تساهم
يف التوازن السليم للنظم االيكولوجية املائية،
بينام يأمل العلامء يف استخدام الفريوسات يف
عالج الرسطان وعدد كبري من االمراض الوراثية.
لكن كل ذلك لن يبدل حقيقة ان الفريوسات
جارنا الضئيل جدا يف هذه الحياة ال يؤمتن
جانبه ،فالتاريخ علمنا هذه الحقيقة بكثري
من الضحايا.

مستشفى ميداين يف الواليات املتحدة عام  1918لعالج املصابني باالنفلونزا االسبانية.

لوحة تصور الزهراوي الطبيب املسلم يفحص احد املرىض يف بيامرستان يف قرطبة.

انتقال االمراض

ميكن ان تنتقل االمراض املعدية بسبب العوامل االتية:
البكترييا :هذه الكائنات الوحيدة الخلية مسؤولة عن حصول امراض مثل التهاب الحلق العقدي،
وعدوى الجهاز البويل ،والسل.
الفريوسات :كائنات اصغر من البكترييا تسبب العديد من االمراض التي ترتاوح من نزالت الربد
وصوال اىل االيدز.
الفطريات :يحصل بسببها العديد من االمراض الجلدية مثل السعفة والقدم الريايض .بينام ميكن
ان تسبب انواع اخرى من الفطريات عدوى يف الرئتني او الجهاز العصبي.
الطفيليات :تؤدي اىل االصابة باملالريا نتيجة التعرض لطفيل صغري للغاية ينتقل من طريق لدغة
البعوض ،بينام قد تنتقل بعض الطفيليات االخرى اىل االنسان عرب فضالت الحيوانات.

خارطة انتشار الفريوس يف العامل حتى .2020/3/1
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الملف
خليل حرب

khalilharb66@gmail.com

اللبنانيون أمام تح ّدي فيروس كورونا املتس ّلل
اللواء محمود األسمر :هكذا نخوض معركتنا الوطنية
بقرار من رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب ،وقبل ظهور اول اصابة بفريوس كورونا املستجد يف لبنان يف  21شباط ،2020
تم تشكيل لجنة ملتابعة التدابري واالجراءات الوقائية لهذا الفريوس يف  31كانون الثاين ،يف اعالن حرب استباقية من لبنان
عىل الفريوس الذي انترش يف دول قريبة وبعيدة

حتى تاريخ  27شباط  ،2020سجل لبنان
رسميا وجود ثالث اصابات فقط عىل
اراضيه بفريوس كورونا الذي برهن انه
ال يعرف حدودا جغرافية ،بعدما كان قد
اتخذ سلسلة تدابري واجراءات بالتنسيق
بني مختلف الوزارات واالجهزة والهيئات،
كام يؤكد االمني العام للمجلس االعىل
للدفاع اللواء محمود االسمر ،وهو ايضا
رئيس اللجنة الوطنية الدارة مخاطر
الكوارث ولجنة متابعة التدابري واالجراءات
الوقائية لفريوس كورونا.
من الصني اىل كوريا الجنوبية وايران
والعراق رشقا ،مرورا بالكويت والسعودية
واالمارات والبحرين اىل ايطاليا وسويرسا
والربازيل والواليات املتحدة غربا ،اثبت
فريوس كورونا انه غري مقيد بحدود
جغرافية وال بعوائق ،بحسب ما تؤكد
منظمة الصحة العاملية ،وهو ما يرفع
مستوى التحدي امام لبنان ،خصوصا
بعدما اعلن وزير الصحة حمد حسن عن
االصابة االوىل يف  21شباط املايض ،ثم عن
االصابتني الثانية والثالثة يف  26و 27من
الشهر نفسه.
لهذا يقول اللواء االسمر ان "الخطوة
االوىل كانت يف قرار الرئيس حسان دياب
تشكيل لجنة متابعة ،قبل ظهور الفريوس
يف لبنان" .لكنه يؤكد ان "املهم هو التوعية
ورفع مستواها بني اللبنانيني ،فالناس يجب
ان تتعاون وتلتزم االرشادات".
ويشري اىل ان "الوعي الوطني العام
رضوري للتعامل مع هذا الوضع ،خصوصا
وان كورونا ال مييز بني الناس وال يعرف
جنسية وال دينا وال مذهبا" .واشار اىل "اننا
مؤهلون للتعامل مع هذه االزمة بحسب

االمني العام للمجلس االعىل للدفاع اللواء الركن محمود االسمر.

املتخصصني ،فالتدابري حتى االن والتجاوب
من الناس واالدارات املختلفة ،جيدة كلها".
واوضح ان لبنان "قادر عىل التعامل مع
تحدي كورونا يف حال تضافرت كل الجهود
الوطنية .فهذا املوضوع وطني ال شخيص
وال سيايس ،كام ان لبنان متقدم عىل
الصعيد الصحي عىل مستوى املنطقة،
ولدينا قدرات وطنية كف ّية".
لكن ما هي طبيعة اللجنة ،وما العمل
الذي تقوم به؟
قال اللواء االسمر ان اللجنة "تقوم حاليا
باعداد خطط طوارئ افرتاضية يف حال
انتشار فريوس كورونا بشكل كبري ،للتعامل
مع الوضع من خالل كل املعنيني ،من
وزارات واجهزة وغريها".
ثم تناول طبيعة لجنة املتابعة وتركيبتها،

موضحا انها تسمى لجنة متابعة التدابري
واالجراءات الوقائية لفريوس كورونا،
وغالبية االعضاء فيها ممثلون يف اللجنة
ّ
املشكلة منذ
الوطنية ملواجهة الكوارث
سنوات عدة ،برئاسة االمني العام للمجلس
االعىل للدفاع .وتابع :يتوىل رئاسة لجنة
كورونا االمني العام للمجلس االعىل،
وتضم ممثلني عن وزارات الصحة ،الرتبية
والتعليم العايل ،الزراعة ،االشغال والنقل،
الخارجية ،والشؤون االجتامعية ،اضافة اىل
ممثلني عن قوى االمن الداخيل ،املديرية
العامة لالمن العام ،الصليب االحمر
اللبناين ،ومدير وحدة ادارة املخاطر
والكوارث لدى مجلس الوزراء ،وممثل عن
رئيس الحكومة.
ولفت اىل ان "يف االمكان ان تدعى اىل

اجتامعات اللجنة شخصيات وادارات واوضح ان اللجنة ليست سلطة اجرائية،
وهيئات حكومة ودولية مثل منظمة الصحة بل تتوىل املتابعة والتوصية والتنسيق بني
العاملية ،او ممثلون عن املستشفيات مختلف االجهزة والقطاعات والجهود.
واالطباء واملمرضني ،ملعرفة وتحديد االدوار
املطلوبة واملتابعة يف حال حصل انتشار وقال اللواء االسمر ان يف االمكان تلخيص
للفريوس ،وهي سواء باجتامعها االسبوعي طبيعة دور اللجنة كااليت:
او اليومي بحسب الرضورة ،ترفع توصياتها "ـ توحيد جهود االدارات والوزارات املعنية
اىل رئاسة الحكومة".
يف االستعداد ملواجهة انتشار الفريوس.

اجراءات يف املستشفى الحكومي.

وباء الكورونا.

 تحديد سيناريوهات انتشار الفريوسوالتدابري االحرتازية يف املرافق العامة
(مطار ،مدارس ،اماكن عامة.)...
 تقييم القدرات الوطنية املوجودةالحتواء الحاالت يف حال اكتشافها وقدرة
املستشفيات ووزارة الصحة واالجهزة
املعنية عىل االستجابة.
 تحديد االحتياجات عىل الصعيد الوطنييف حال تفيش الفريوس ،واعداد خطة
تواصل وتنسيق مع الرشكاء االقليميني
والدوليني يف مجاالت مكافحة االوبئة
العابرة للحدود.
 تحديد الية طلب املساعدات الخارجيةعند الحاجة.
 نرش املعلومات الدقيقة للمواطننيعرب جميع الوسائل املرئية واملسموعة
والتواصل االجتامعي".
عقدت اللجنة خمسة اجتامعات،
ووضعت توصيات قدمت اىل رئاسة
الحكومة .هذه التوصيات ساهمت يف
اكتشاف حالة االصابة االوىل يف  21شباط
املايض ،والتي من بينها مراقبة املطار
واملنافذ الربية والبحرية ،وذلك من خالل
تدابري يتم تنسيقها مع منظمة الصحة
العاملية وفقا ملعايريها وتوصياتها ،ومع
وزارة الصحة وجهاز امن املطار .واوضح
انه تم اعداد الئحة تدابري تتعلق بزوار
اتوا من دول مصابة بالفريوس من بينها
اجراءات الحامية والحجر يف املنازل ،اذ
يتم التواصل معهم عرب وزارة الصحة ثم
الداخلية وعربها البلديات املعنية ،ملتابعة
من جاء من هذه البلدان التي تشمل
اساسا الصني ،كوريا الجنوبية ،ايران
وايطاليا ،وهي تتوسع االن لتمشل دوال
اخرى سجلت فيها اصابات.
اتخذت خلية االزمة برئاسة الرئيس دياب
القرارات التالية بناء عىل توصيات لجنة
املتابعة لفريوس كورونا يف  22شباط
املايض ،بهدف تعزيز تعامل لبنان مع هذا
التحدي:
"ـ عزل االشخاص الذين تظهر عليهم
اعراض االصابة وكل الوافدين من
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املناطق التي سجلت اصابات يف
مستشفى رفيق الحريري الحكومي.
 تكليف وزارة الداخلية السلطات املحلية(البلديات) االرشاف عىل تطبيق اجراءات
العزل الذايت للمواطنني العائدين من
املناطق التي سجلت اصابات ،والذين مل
تظهر عليهم اعراض االصابة وكذلك جميع
املقيمني معهم يف سكن واحد.

التحوط من الوباء.

الفحص.
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 تكليف وزارة الصحة تعميم اجراءاتالعزل الذايت املذكور يف البند  2اعاله ،عىل
املواطنني والسلطات املعنية.
 منع املواطنني اللبنانيني وسائر املقيمنييف لبنان من السفر اىل املناطق التي
سجلت اصابات ،وتكليف اللجنة تزويد
املديرية العامة لالمن العام الئحة عن
هذه املناطق لتطبيق هذا املنع يف كل

املواىنء واملراىفء ومطار رفيق الحريري
الدويل.
 توقيف الحمالت والرحالت اىل املناطقاملعزولة يف الدول االتية :الصني ،كوريا
الجنوبية ،ايران ودول اخرى ،عىل ان
تستثنى من ذلك حاالت السفر الرضورية
(طبابة ،تعليم ،عمل) وتكليف االمني
العام للمجلس االعىل للدفاع االرشاف عىل
تطبيق هذه املعايري بالتنسيق مع املديرية
العامة للطريان املدين واملديرية العامة
لالمن العام ورئاسة مطار رفيق الحريري
الدويل.
 تكليف وزارة الخارجية بالتنسيق معوزاريت السياحة والصحة واملديرية العامة
لالمن العام ،االتصال باللبنانيني املوجودين
يف املناطق املصابة ومتابعة اوضاعهم
الصحية والتنسيق مع السلطات املحلية
لتأمني العالجات املطلوبة وتزويدهم
االرشادات الالزمة.
 تكليف وزاريت االقتصاد والصحة ،منعتصدير معدات الوقاية الفردية الطبية
( )PPEواحصاء املخزون املحيل منها
وتأمني استرياد الكميات الالزمة.
 التعميم عىل االندية الرياضيةواملدارس والحضانات والجامعات واملطار
والطائرات وسائر اماكن تجمع املواطنني،
التزام تطبيق اجراءات الوقاية الصحية
والتعقيم املتكرر وفقا الرشادات وزارة
الصحة.
 تكليف وزارة الصحة تخصيص مستشفىحكومي يف كل محافظة ليكون مركزا
حرصيا الستقبال اي اصابة بالكورونا
وتجهيزه باملواصفات واملعدات املطلوبة.
 تكليف وزارة االعالم بالتنسيق مع وحدةادارة مخاطر الكوارث لدى مجلس الوزراء
ووزارة الصحة ،اعالم الرأي العام اللبناين
بشكل شفاف ودوري بكل االجراءات
والقرارات والتطورات تباعا ،بالتعاون مع
وسائل االعالم املسموعة واملرئية واملكتوبة
ومواقع التواصل االجتامعي.
 حرص نقل حاالت االصابة او املشتبهباصابتهم بجمعية الصليب االحمر اللبناين
دون سواها.

العقيد ابوشقرا :االمن العام
في حالة استنفار دائم
يشارك االمن العام اللبنانيني والوزارات
والهيئات املعنية يف تحمل اعباء مواجهة
مخاطر فريوس كورونا ،من خالل التعاون
والتنسيق والعمل عىل االرض لحامية لبنان
واهله واملقيمني فيه.
رئيس الدائرة االمنية يف االمن العام
العقيد هادي ابوشقرا قال ان االمن العام،
بتوجيهات مبارشة من اللواء عباس ابراهيم،
يف "حالة استنفار دائم ملواكبة ودعم بقية
القطاعات واجهزة الدولة املعنية مبكافحة
فريوس كورونا".
العقيد ابوشقرا هو ايضا عضو يف وحدة
ادارة الكوارث التابعة لرئاسة الحكومة ،ومن
خالل موقعه تحدث عن طبيعة الخطوات
التي يقوم بها االمن العام ،مشريا اىل ان
االمن العام منذ اللحظات االوىل لالزمة
"اتخذ تدابري عىل كل املعابر الحدودية ،بريا
وجويا وبحريا ،وذلك بالتنسيق مع وزارة
الصحة".
ولفت اىل ان من بني الخطوات التي متت
"توفري الحامية لعنارص االمن العام عىل
الحدود من خالل تعليامت واضحة وكيفية
التعامل مع حاالت االصابة عرب ابالغ وزارة
الصحة وتطبيق اجراءات وقائية محددة.
فمن خالل التنسيق مع وزارة الصحة ،مثة
عنارص لالمن العام اىل جانب فرق صحية
عند كل املنافذ ،من املطار اىل املعابر الربية
والبحرية ،وخصوصا عند معرب املصنع حيث
تتمركز فرق تضم ممرضني يف مناوبات
تغطي كل ساعات اليوم .ويتوىل االمن العام
تزويد وزارة الصحة حركة املرور وخصوصا
الداخلني من زوار ومقيمني آتني من الصني
وايران وغريهام من الدول ،وذلك من اجل
متابعة حركتهم ودخولهم اىل لبنان واماكن
وجودهم عىل االرايض اللبنانية بناء عىل
طلب من وزارة الصحة .عىل سبيل املثال،
عند معرب املصنع ،يرتدي عنارص االمن العام
وموظفو وزارة الصحة سرتات بيض وقفازات
ويضعون كاممات ،وتجري طوال اليوم
عملية مستمرة لقياس حرارة كل الوافدين

رئيس الدائرة االمنية يف االمن العام العقيد هادي ابوشقرا.

الرئيس دياب
شكل لجنة قبل ظهور
الفيروس في لبنان

اىل االرايض اللبنانية قبل ان يدخلوا اىل
قاعة الدخول لختم اوراقهم .وتتم احالة
اي مشتبه به اىل طبيب موفد من وزارة
الصحة ،يف موقع اسعاف وعزل مخصص
عند الحدود ،يداوم ليال ونهارا .ويف حال
تبني ان االصابة مؤكدة ،يجري نقل املريض
فورا اىل مستشفى حكومي مجهز للتعامل
مع فريوس كورونا او اىل مستشفى رفيق
الحريري يف بريوت ،بالتعاون مع الصليب
االحمر اللبناين".
واوضح العقيد ابوشقرا ان "املراقبة تتوسع
تدريجا لتشمل جنسيات اخرى من كوريا
الجنوبية واليابان وايطاليا وغريها ،وهي ال
تقترص عىل اللبنانيني وامنا تغطي كل حركة

الوافدين ،سواء كانت للبنانيني او اجانب.
لهذا يجري ايضا شكل من التنسيق الصحي
عرب الحدود مع الجانب السوري ،مثلام جرى
يف حالة اللبناين الذي كان مقيام يف مدينة
ووهان الصينية وقدم عرب الحدود الربية".
حول اوضاع الجالية اللبنانية يف الخارج،
اشار اىل ان متابعة اوضاعهم تتم عرب وزارة
الخارجية اللبنانية التي تشارك يف لجنة
متابعة التدابري واالجراءات الوقائية لفريوس
كورونا.
وتحدث عن "وضع خطة باء لتكون
السلطات اللبنانية جاهزة للتعامل مع
احتامل تفيش الوباء" ،مضيفا ان العمل
جار "من اجل تجنب الوصول اىل مثل هذه
املرحلة" .واكد ان الدور االسايس هو لوزارة
الصحة واالمن العام ليس بديال منها او من
الطبيب واملمرض "بل نعمل يف اطار املتابعة
والتنسيق والدعم".
وختم قائال" :لدور االمن العام اللبناين اهمية
كبرية النه يحمل الهم الوطني العام حيال
هذه االزمة ،ويعمل جاهدا بالتعاون مع
وزارة الصحة وغريها من الوزارات واالجهزة
اللبنانية ملواجهة فريوس كورونا".
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الملف
مارلني خليفة

@marlenekhalife

سفير الصني :كورونا قيد اإلحتواء
وال دليل علميًا على نظرية املؤامرة
تطوق الصني عواقب وباء كورونا الذي يشغل العامل ،بحس عال من املسؤولية .لكن الوباء مل يوقف تحول الصني تنينا
اقتصاديا والعبا يف السياسة الخارجية الدولية ويف الرشق االوسط
ميكن ان يستلهم لبنان دروسا عدة من
املعجزة الصينية ،خصوصا يف ظل االنهيار
االقتصادي واملايل وتداعياته االجتامعية التي
يعاين منها اللبنانيون بشكل عميق .اال ان
لبنان ال يقوم بالجهد الالزم من اجل االفادة
من خربات الصني التنموية .يف لفتة رسيعة،
ميكن اكتشاف ان النموذج االقتصادي
والتنموي الصيني متكن من تحقيق معدالت
منو عالية جدا بلغت احيانا  14يف املئة،
منتشلة مئات املاليني من الشعب الصيني من
براثن الفقر ،فتصدرت الصني قامئة التجارة
الخارجية الدولية بالبضائع .االمر الذي
مكنها من تكوين احتياطي هائل بالعمالت
االجنبية ،تحولت معه اىل ممول رئييس
لديون دول كربى ،منها الخزينة االمريكية.
عام  2013تحولت مبادرة الحزام والطريق
اىل عالمة فارقة يف السياسة الخارجية
للصني ،بعدما اعلنها الرئيس يش جني بينغ
لريسم مسارا اقتصاديا واجتامعيا وسياسيا
جديدا للتحول من اقتصاد موجه مركزيا اىل
اقتصاد مرن واكرث استجابة ملحركات السوق،
واالنتقال اىل منوذج تنمية متجدد يسمح
باندماج اوسع للصني يف االسواق العاملية من
جهة ،ويلبي الحاجة املتزايدة اىل ايجاد فرص
عمل من جهة ثانية.
ميكن ان تساعد الصني لبنان بالكثري .لكنه
لغاية اليوم مل يقدم اي اقرتاح لها النجاز
مشاريع ضخمة تستهوي الرشكات الصينية
الكربى ،وذلك بحسب ما قال السفري الصيني
يف لبنان وانغ كيجيان لـ"االمن العام" .كام ان
لبنان ،وعىل الرغم من توقيعه مذكرة تفاهم
للتعاون مع الصني عام  ،2017ال يبذل
جهودا كافية لالفادة من التجربة الصينية
التي شهدت مع تويل الرئيس يش جني بينغ
مقاليد السلطة عام  2013ورشة اصالحات

خرباء صينيني ومن منظمة الصحة العاملية
عن وجود روابط وثيقة بني هذا الفريوس،
وبني نوع محدد من الخفافيش ينترش يف
الصني ويف جنوب رشق اسيا وافريقيا ويف
عدد من البلدان ،لكن مل نعرف كيفية انتقال
هذا املرض من الخفافيش اىل االنسان لغاية
اليوم .يبدو ان انتشار هذا الفريوس انطلق

من سوق االسامك والدواجن يف ووهان ،من
دون معرفة كيف .اصبحت ووهان ومقاطعة
هويب مركزا للوباء .بازاء هذا الواقع اتخذت
الحكومة الصينية اجراءات شديدة وشاملة
منها فرض حصار شامل عىل مدينة ووهان
حيث مصدر الوباء ،ومنع دخول املواطنني
وخروجهم خوفا من انتشار هذا الفريوس.
■ هل نجا اشخاص اصيبوا بهذا املرض؟
□ نعم ،بلغت حاالت الشفاء لغاية اليوم
اكرث من ستة االف حالة.
■ هل حصل ذلك بسبب اكتشاف دواء له؟
□ مل يتم التوصل اىل لقاح لغاية اليوم،
النه ال يوجد دواء للمرض سواء يف الصني
او يف بلد آخر .علام ان الفريوس ال يؤدي
يف ذاته اىل الوفاة ،بل اىل اضعاف جهاز
املناعة ،وتحدث حاالت وفيات للمرىض
الذين يعانون من امراض مصاحبة وخصوصا
امراض رئوية وقلب وحاالت اخرى .هذه
الحاالت هي التي تؤدي اىل الوفاة .االدوية
التي تستخدم اليوم هي لتقوية املناعة
ولعالج امراض اخرى .يف الوقت ذاته ،يعمل
الخرباء الصينيون ونظراؤهم يف العامل عىل
تجربة االدوية لعالج هذا الفريوس وتطوير
لقاح مالئم.

سفري الصني يف لبنان وانغ كيجيان.

داخلية عىل مختلف الصعد ،اىل جانب حركة
ديبلوماسية خارجية نشطة وغري مسبوقة.
■ ظهور وباء كورونا او "كونفيد  "19مل
يكن حدثا متوقعا يف الصني .كيف واجهت
الحكومة الصينية تفيش هذا الوباء؟
□ ظهر هذا الفريوس الجديد يف نهاية عام
 ،2019حيث اكتشف وجود فريوس مجهول
الهوية يحمل عدوى قوية ويؤدي اىل التهاب
رئوي ال عالج له .اكتشفت حاالت االصابة

االوسع يف مدينة ووهان التي تقع يف وسط
الصني وتضم  11مليون نسمة ،وهي عاصمة
مقاطعة هويب .تعد ووهان مركزا تجاريا
وصناعيا وعلميا كبريا .بعد اكتشاف هذا
املرض عمل الخرباء الصينيون عىل تحديد
هذا الفريوس ،وتم فرز الفصيلة التي ينتمي
اليها فتبني انه من عائلة فريوس كورونا
املتشعبة جدا وتشمل السارس الذي رضب
الصني عام  ،2003وليس من معلومات
وافية حول كيفية انتقاله .مثة تقديرات من

كورونا ال ينتشر
من خالل البضائع

■ كيف كان التعاطي الدويل مع هذا
املوضوع؟
□ ابدأ بالتعاطي الصيني مع هذا املرض،
حيث اتخذنا اجراءات قوية وصارمة من عزل
مقاطعة هويب بالكامل وقطع طرق االنتقال
منها اىل مناطق اخرى .يف الوقت عينه ،نحن
نترصف بكل مسؤولية تجاه صحة املواطنني
الصينيني وتجاه صحة شعوب العامل .اوقفنا
جميع رحالت الوفود الصينية اىل الخارج ،اذ
توافق انتشار الوباء مع احتفاالت رأس السنة
الصينية ،حيث تخرج وفود سياحية صينية
اىل انحاء العامل ،وعدد السائحني الصينيني
يبلغ سنويا  140مليون سائح .لو مل تتخذ
اجراءات لكان انتقل املرض اىل انحاء العامل.
نحن ترصفنا بحس عال من املسؤولية ،كذلك
نحن نتعاون بشفافية عالية مع منظمة

الصحة العاملية من خالل تنظيم البيانات عن
الفريوس واالجراءات التي نتخذها ونتائجها،
ونشارك هذه البيانات مع خرباء يف منظمة
الصحة العاملية.
■ كيف كان التعاطي اللبناين بعد سجال
حول باخرة تنقل بضائع من الصني؟
□ قبل لبنان ،بادرت بعض الدول يف العامل
اىل فرض قيود عىل االفراد وعىل التعامل مع
الصني ،ونعتقد ان هذه االجراءات مبالغ
فيها الن املرض ال ينتقل بالبضائع .يقول
خرباء الصحة العاملية ان طريقة االنتقال هذا
الفريوس هي من طريق الرذاذ الذي يخرج
من فم االنسان .لكن الفريوس ال يعيش
عىل سطح جاف اال بضع ساعات .بالنسبة
اىل لبنان ،منذ بداية هذا الوباء والسفارة
الصينية يف لبنان تتعامل بشكل وثيق منسقة
مع وزارة الصحة اللبنانية ونتبادل معلومات
بشكل يومي .بحسب ما علمنا من الوزارة ان
كل مسافر قادم من الصني يجب ان يفحص
حرارته يف املطار ،وان يسجل وسائل االتصال
واملتابعة مع هؤالء القادمني من الصني.
واذا كان هناك من اعراض يجب ابالغها اىل
السلطات الصحية يف لبنان او تسجيلها يف
السفارة ،ونحن نقوم بتعميم هذه املعلومات
بني الجالية الصينية ونطلب منها التزام كل
التعليامت .يف العودة اىل الباخرة ،تعاملت
السلطات الصحية اللبنانية بكل مسؤولية
علمية مع هذا املوضوع .يف االصل ليست
الباخرة صينية بل فرنسية وتتعامل مع رشكة
صينية للشحن البحري .اما الطاقم فمتنوع
بني صينيني وجنسيات اخرى .قبل وصول
الباخرة اىل لبنان كان بعض افراد الطاقم
من غري الصينيني يعانون من درجات حرارة
مرتفعة ،لكن تم شفاؤهم قبل وصولهم
اىل لبنان ،وكانوا يعانون من مرض عادي.
تم الحصول عىل تصديق صحي من جهات
ايطالية ومرصية قبل وصول السفينة اىل
لبنان ،ثم قامت السفينة بالتفريغ والعمل يف
ايطاليا ومرص قبل ان تأيت اىل لبنان.
■ كرثت نظريات املؤامرة عن ان تفيش هذا
الفريوس متعمد ،وقد ارسل اىل الصني
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بدأنا العمل يف منتصف شباط وقد تكون
بعض االثار بسبب تعرث االنتقال والشحن
والتواصل الطبيعي بني التجار او صعوبة
يعاين منها بعض الرشكات الصينية الستهداف
التشغيل بسبب االجراءات الصحية.

الصني مستعدة ملساهمة
اكبر في قوات اليونيفيل
ثمة محاولة لتصدير
النبيذ وزيت الزيتون اللبناني
الى الصني
الصني ترفض ربط عودة
النازحني واعادة اعمار
سوريا بالحل السياسي
خلل كبري يف امليزان التجاري بني لبنان والصني.

بسبب التنافس التكنولوجي والتجاري
العاملي؟
□ اكد املتحدث باسم الخارجية الصينية ان
ال اساس علميا لهذه النظريات املختلفة،
الننا نؤكد ان االمراض هي عدو مشرتك
للبرشية ،وبالتايل ليس من دليل علمي او
منطقي لهذه النظريات.
■ دخل لبنان يف منظومة اقتصادية
واجتامعية جديدة .هل سيلقى مساعدة
الصني؟
□ مثة عالقات اقتصادية قوية بني الصني ولبنان
تعود اىل حقبة بعيدة منذ بدء العالقات
الديبلوماسية عام  .1971الصني اكرب رشيك
تجاري للبنان ،ويبلغ حجم التبادل التجاري
نحو ملياري دوالر امرييك .هناك تشاور
مستمر ونقاشات مستمرة بني الحكومتني

والوزارات وقطاع العاملة يف البلدين حول
سبل التعاون الثنايئ يف مشاريع تنموية يف
اطار مبادرة الحزام والطريق .طرحت الصني
بناء طريق اقتصادي هو طريق الحرير يبدأ
من الرشق وصوال اىل الغرب ،مرورا بالرشق
االوسط واسيا الوسطى ولبنان جزء من هذا
الحزام .الحكومة اللبنانية كانت متجاوبة
جدا بالتعاون مع الصني يف هذا االطار ،وقد
تم توقيع مذكرة تفاهم بني البلدين يف هذا
الخصوص يف العام  .2017هناك مناقشة
مستمرة وتساهم الصني يف تقديم مساعدات
اقتصادية وانسانية للبنان يف السنوات
املاضية ،خصوصا يف مساعدة لبنان للتعامل
مع ازمة النازحني السوريني .قدمت الصني
دفعات من املساهامت اىل املجتمعات
املضيفة .كذلك كان اتفاق عىل ان متول
الحكومة الصينية املعهد الوطني العايل

للموسيقى الجديد .نلنا اخريا اذنا بالتشغيل
من الحكومة وقد بدأنا عمليات الحفر،
اما البناء فسينتهي يف غضون  3اعوام .يف
الوقت الراهن مثة تأخري بسبب اثار الوباء
يف الصني الذي مينع تنقالت بعض االفراد
العاملني عىل املرشوع ومنهم مهندسون،
وال اعتقد ان التأثري سيكون طويال .اما
بالنسبة اىل املشاريع االخرى فتتعلق بالبنى
التحتية والكهرباء وسواها ،ونحن منفتحون
للعمل مع رشكائنا يف لبنان سواء بالنسبة
اىل مشاركة الرشكات الصينية يف املناقصات
الدورية او بالنسبة اىل التعاون الثنايئ يف
مجاالت مختلفة .نحن عىل استعداد ملتابعة
هذه املشاورات مع الجهات الرسمية.
■ هل من املمكن ان يزيد مستوى التصدير
اىل الصني؟

□ نبذل جهودا متواصلة يف هذا املجال
لتشجيع زيادة الصادرات اللبنانية اىل
الصني .نحن نتعاون بشكل وثيق مع وزارة
االقتصاد والتجارة اللبنانية الختيار سلع
لبنانية ذات ميزات تنافسية خاصة من اجل
تصديرها اىل الصني .حتى االن يتم تصدير
بعض املأكوالت مثل الشوكوال ،ونحاول
تصدير النبيذ وزيت الزيتون وايجاد سلع
جديدة .كذلك نحن نقدم مساعدات
ونتعاون بشكل وثيق مع وزارة االقتصاد
لتشجيع املشاركة اللبنانية يف معارض
تجارية صينية لعرض املنتجات اللبنانية.
■ هل ا ّثر الوباء عىل استقدام البضائع من
الصني والتصدير؟
□ ليس االن الننا كنا يف فرتة اجازة رأس
السنة الصينية حيث توقفت الحركة كليا.

■ تشارك الصني يف عمليات حفظ السالم
باكرث من  400ضابط ركن وضابط وجندي.
هل تزمع خفض عديدها يف هذه القوات؟
وكيف تق ّيم مهمتها يف لبنان؟
□ بالعكس ،نحن مستعدون ملساهمة اكرب
يف قوات اليونيفيل الننا نؤكد دوما عىل
اهمية وجود هذه القوات يف جنوب لبنان
ودورها يف الحفاظ عىل االمن والسلم يف
منطقة الجنوب ومنطقة الرشق االوسط،
حيث يعود الهدوء بدرجة كبرية اىل وجود
اليونيفيل .نحن نرى انه يجب تعزيز دور
اليونيفيل وليس خفض عديدها ،واكرر اننا
عىل استعداد ملساهمة اكرب يف عملياتها.
■ هل من استثامرات صينية جديدة تعد يف
لبنان؟ وماذا عن مشاركة الصني يف مناقصات
مستقبلية تتعلق بقطاعي الغاز والنفط؟
□ يف الوقت الراهن ،ليس من استثامر
كبري السباب عدة .مل يطرح لبنان يف
االعوام املاضية مشاريع كربى ،يف حني ان
الرشكات الصينية لديها امكانات ضخمة
وتهتم مبشاريع كربى .اما الرشكات الصغرى
فيصعب عليها الوصول اىل السوق اللبنانية.
االمر االخر ،هنالك معرفة ضئيلة للرشكات
الصينية باالسواق اللبنانية ،لذلك تبذل
جهودا من اجل استكشاف السوق اللبنانية
ودرسها .بالنسبة اىل قطاعي الغاز والنفط
مل تشارك الرشكات الصينية يف املناقصة ومل
تتضح االسباب ،لكنها ليست اسبابا سياسية.
■ حاولت الصني لعب دور مهدئ اخريا
بعد التوتر الذي نشأ اثر اغتيال اللواء قاسم
سليامين .هل لك ان تخربنا عن الدور الذي
لعبته وزارة الخارجية الصينية يف هذا املجال
ويف الرشق االوسط عموما؟
□ نحن نعمل عىل تحقيق االمن والسلم

يف الرشق االوسط ملا يتمتع به من اهمية
كبرية لناحية الطاقة والجيوبوليتيكية
ومكافحة التطرف واالرهاب ،ونتعاون مع
الجميع يف حل النزاعات يف منطقة الرشق
االوسط عىل املستوى الدويل املتعدد
الطرف وعىل املستوى الثنايئ .نعمل عىل
تسوية امللفات الشائكة مثل امللف النووي
االيراين ،وقد بذلنا جهودا قوية جدا مع
رشكائنا يف العامل للتوصل اىل اتفاق نووي
ايراين وما زلنا ندعو اىل الحفاظ عىل
هذه االتفاقية كونها نتيجة للديبلوماسية
املتعددة الطرف ولحل النزاع االقليمي
الشائك من طريق مفاوضات سلمية عوضا
من الحرب.
■ هل مثة موقف صيني من صفقة القرن؟
□ ما زلنا ندرس هذه املبادرة ،لكننا اكدنا
اكرث من مرة ان القضية الفلسطينية يجب
ان تحل عىل اساس قرارات االمم املتحدة
ذات الصلة والرؤية املشرتكة املتفق عليها،
ومنها االرض يف مقابل السالم وحل الدولتني.
اي اقرتاح حول تسوية هذه املشكلة يجب
ان يراعي مصالح جميع االطراف السيام
الجانب الفلسطيني ،واالستامع اىل ارائهم
حتى نضمن حقوقهم الوطنية املرشوعة،
واهمها دولة فلسطينية مستقلة ذات
سيادة وعاصمتها القدس الرشقية وايضا حق
العودة لالجئني ،وهي من ضمن الحقوق
الوطنية املرشوعة.
■ ماذا عن مشاركة الصني يف اعادة اعامر
سوريا؟
□ الصني مستعدة للمشاركة يف اعادة االعامر
يف سوريا منذ بداية االزمة .االهم يف سوريا
هو وجود حل سيايس وعودة النازحني واعادة
اعامرها .الحل السيايس هو املوضوع االسايس
لكن يجب ان يتم من السوريني انفسهم ووفقا
لقرارات االمم املتحدة ذات الصلة .لسنا مع
الربط بني عودة النازحني واعادة االعامر يف
سوريا وبني العملية السياسية ،ونرى رضورة
عودة النازحني اىل سوريا واعادة االعامر يف
ارسع وقت ممكن.
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إنعدمت المحاسبة نتيجة التبعية وح ّلت شراكة المصالح

□ لن اقول فولكلورا ،بل صار هذا البيان شكليا
من دون محتوى وهاجس ،علام ان الثقة
الحقيقية تبقى مقدسة؟

رزق :البيانات الوزارية بعد الطائف هجينة

■ ما هي وظيفة النواب يف حال مل يطبق الوزراء
مضمون البيان الوزاري نتيجة وجود عدد من
موازين القوى؟
□ عىل الربملان ان يحاسب الحكومة هنا ،وال تتم
املحاسبة عىل اساس البيان .قبل الطائف ،كان
هناك حد من الثقة واللياقة واحرتام النفس افضل
من اليوم ،بحيث مل تكن العملية عىل هذا الشكل
من الوقاحة املوجودة .هذا ما نلمسه اليوم يف
مخالفة الدستور واالعراف واملبادىء االخالقية
االساسية.

درجت الحكومات منذ االستقالل عىل تقديم بياناتها الوزارية قبل نيلها ثقة الربملان .يعرتف سياسيون مخرضمون ان هذا
العرف كان يأخذ مساحة ال بأس بها من الجدية قبل الطائف ،بعد الوقوف عند مطالب الكتل اكرث من اليوم .يف مطلع
التسعينات ،سيطرت موازين القوى عىل عملية تشكيل الحكومات اكرث من االلتفات اىل بياناتها
■ كيف تنظر اىل والدة حكومة الرئيس حسان
دياب؟
□ ال اتدخل يف االشخاص ،وال اعرف رئيس
الحكومة شخصيا .ال اقدر ان اتجنى عىل احد
وال اصدر احكاما مطلقة ،بل امتنى النجاح لكل
شخص يتوىل املسؤولية انطالقا من تطبيقه
املبادىء االساسية والدميوقراطية للتمثيل والحكم
الصحيح الذي يجب ان يطبق يف املامرسة عىل
اساس وضع رؤية واضحة يف العمل.

او تطبيق الحزام الرتبوي .سبق ان اطلقنا انذاك
تجمع املدارس اضافة اىل الحزام الصحي النشاء
مستشفيات يف كل املناطق .كنت احرض اىل
اللجنة وانقل مطالب الوزارة التي اتوالها مثل
االعالم والرتبية ،وكانت االخرية تضم الشباب
والرياضة والثقافة والتعليم العايل واملهني
والتقني .ال بد من التذكري ان التوجه يف العامل
كان يعمل عىل خفض عدد الوزارات بدل
زيادتها .لذا ،يجب ان يكون البدء هنا عىل
اسس بناء الدولة وليس رشكة.

■ كيف كان يولد البيان الوزاري قبل الطائف؟
□ شاركت يف حكومتني قبل الطائف برئاسة
امني الحافظ وتقي الدين الصلح .حكومة الصلح
خرقت سقف عدد الوزراء ووصلت اىل  22وزيرا
انذاك من بينهم اربعة وزراء دولة .كنت يف كال
الحكومتني عضوا يف لجنة اعداد البيان الوزاري.
تتألف هذه اللجنة من مجلس الوزراء برئاسة
رئيس الحكومة ،مع االخذ يف االعتبار ان يكون لها
صفة متثيلية .كنا نتفق عىل مرشوع بيان ونعرضه
عىل الحكومة التي تعمل عىل اقراره.

■ امل تحصل خالفات انذاك بني القوى الحزبية
والكتل النيابية املمثلة يف الحكومة؟
□ مل تحصل هذه املشاكل ،انطالقا من العمل عىل
متتني الحكومة ووحدة مكوناتها.

■ هل كان يحصل كباش او خالفات بني اعضاء
هذه اللجنة؟
□ كنا نستمع اىل كل وزير ونتوقف عند مطالبه.
كل وزير كان يعمل عىل تحضري موازنة وزارته
بالتعاون مع املدير العام ورئيس املصلحة
املالية يف الوزارة .بعد تقديم كل وزير مرشوعه،
تحصل تعديالت وفق التفاهم عىل جملة من
االمور .ال بد من االشارة اىل ان الجدية كانت
تطبع عمل هذه اللجنة .اضافة اىل ذلك ،كان
يجري العمل عىل تشكيل املجمع الوزاري
وعقد خلوة متتد اىل يومني او ثالثة لوضع
برامج ومناهج مستقبلية ،ومناقشة كل ما
يرتبط بعمل الوزارات مثل شق االوتوسرتادات

■ قبل الطائف ،من كانت بصمته اقوى يف البيان
الوزاري رئيس الجمهورية ام رئيس الحكومة؟
□ مل يكن هناك تضاد او حصول مواجهات بني
االثنني حيث كانت تسيطر عليهام املرونة .يف
حكومة امني الحافظ التي مل تعمر ،كان مثة
تفاهم ومشاركة بينه وبني الرئيس سليامن
فرنجيهّ .
حل االمر نفسه مع تقي الدين الصلح
الرجل الذي يتمتع باملرونة واالصالة واملعرفة
والثقافة والوطنية .كان يتم التفتيش يف املايض
عن الشخصيات الكف ّية واملعتربين ،ويتم االتيان
باسامء منسجمة .رئيسا الجمهورية والحكومة
كانا يأتيان بوجوه تنسجم معهام ،وان كان
لرئيس الجمهورية الكلمة االوىل يف التعيني

■ كنتم تتعاطون مع البيان الوزاري بجدية ام
تكتفون بتحضريه فقط من باب الواجب؟
□ كان الجميع يتعاطون معه بجدية ،وفور انتهاء
اللجنة منه يطرح عىل مجلس الوزراء مجتمعا.

حيث كان اكرث النواب يرتكون له هذا االمر
يف اختيار رئيس الوزراء .هذا كان يحصل قبل
الطائف.
■ قبل الطائف كان النواب مينحون الثقة
للحكومة او عدمها مبوجب البيان؟
□ كانت تحصل مراعاة ،فيام يشدد النواب يف
الوقت نفسه عىل التدقيق .ال بد من االشارة
اىل ان الجدية كانت تحكم البيان الوزاري مع
شعور كبري باملسؤولية .مل نكن نطرح بيانا
هجينا بل كان يأيت مدروسا ومتطابقا مع
حاجات الواقع .كان النواب الكبار من امثال
الرئيسني رشيد كرامي وصائب سالم ورميون اده
وبيار الجميل وكامل جنبالط وغريهم يقومون
بتفنيد البيان الوزاري والوقوف عند بنود
مضمونه .يبقى االهم ان اللياقة يف التخاطب
كانت هي السائدة .انا كنت مبدئيا يف حزب
الكتائب ،لكنني كنت اتواصل مع الجميع من
كامل جنبالط اىل رشيد كرامي وصائب سالم،
وبقيت منفتحا عىل الجميع .كان هناك نوع
من زمالة املعرفة واالخالق وليس زمالة اللقب
والوظيفة فقط .الخصم كان يحاسب منافسه
وهام عىل تفاهم.
■ البيانات الوزارية قبل الطائف كانت تنتج
بجدية اكرب من اليوم؟
□ شاركت شخصيا يف اعداد بيانات وزارية
قبل الطائف وبعده .ال بد من ان اشري اىل انه
يف الحقبات املاضية ،كان مثة شعور باملسؤولية
وجدية يف التعاطي .كنت وزمييل االستاذ لويس
ابورشف رحمه الله نلقي كلمة حزب الكتائب.
كنا نديل بدلونا يف حكومات متتالية ،سواء كنا
ممثلني فيها او بقينا خارجها ،وكنا نناقش البيان
الوزاري عمليا وبكل اهتامم وتفصيل.

النائب والوزير السابق ادمون رزق.

■ اذا ،البيان الوزاري مل يكن انشائيا؟
□ اتذكر يف حكومة للرئيس سالم يف عهد الرئيس
فرنجيه ،انني تكلمت  45دقيقة يف اثناء مناقشة
بيانها وفندت فيها مضمون نقاطه كلمة كلمة.
كان تلفزيون لبنان ينقل وقائع تلك الجلسة عىل
الهواء مبارشة للمرة االوىل يف العام  .1970كان
البيان الوزاري مدروسا من مختلف النواحي
ويناقش بطريقة موضوعية وعلمية.
■ كيف اصبحت البيانات الوزارية بعد الطائف؟
□ عينت وزيرا يف اول حكومة للرئيس الياس
هراوي بعد الطائف وترأسها الرئيس سليم الحص.
يف الحقيقة مل تشكل لجنة وزارية العداد بيانها
الوزاري سنة  .1990اقترص االمر عىل التكلم يف
ما بيننا .انتخب هراوي بعد استشهاد الرئيس
رنيه معوض ومل تتألف حكومة يف ايامه االوىل.
تشكلت برسعة بعد انتخابه وعينت جلسة الثقة
يف اليوم التايل .اعد الحص بيانا ركز فيه عىل تبني
اتفاق الطائف وشكل برنامجنا .اذكر اين عدت
من شتورة اىل جزين ،ثم استيقظت فجرا عند
صدور مراسيم التعيني .مل تشكل لجنة يف هذه
الحكومة لتحضري بيان لها سوى ما اعلنه الحص.
يفرتض وفقا للعرف ،تعيني لجنة عند تشكيل
الحكومة العداد البيان الوزاري .بعد الطائف،
تحولت البيانات الوزارية اىل مواضيع انشائية،

هناك اولويات وبرامج
يجب ان تضعها الحكومات
وتعمل على تنفيذها

علام ان الثقة يجب ان متنح اىل اشخاص ايضا ألن
البيان يبقى مجرد وعود .يجب ان تتوافر الثقة
عند النواب ملنحهم الثقة للوزير االيت ليك يحقق
هذه الوعود.
■ انعدمت املحاسبة النيابية للوزراء بعد
الطائف؟
□ نعم انعدمت هذه املحاسبة نتيجة االنسياق
والتبعية ،اضافة اىل وجود نوع من التكسبية اي
توظيف الثقة للحصول عىل مطالب يف املستقبل.
اصبحت العملية اليوم تتم عىل رشاكة مصالح
وليست رشاكة مسؤولية.
■ بعد الطائف تحول البيان الوزاري للحكومة
اىل فولكلور؟

■ انت دستوري ورجل قانون مخرضم ،هل
املطلوب قانونا من الحكومة وضع بيان وزاري؟
□ جرت العادة ان تطلب الحكومة ثقة النواب
مبوجب البيان الوزاري الذي تقدمه ،حتى اصبحت
هذه العملية عىل شكل عرف ،علام انه ال توجد
عندنا اكرثية نيابية جامعة .انا مع االبقاء عىل
وجود البيان الوزاري ،لكنني اشدد اوال عىل تطوير
العقلية اللبنانية لتواكب املامرسة الدميواقراطية
الحقيقية .نحن منارس اليوم دميواقراطية ظاهرية
وشكلية ،فيام الدميوقراطية الحقيقية تبدأ بانتاج
قانون انتخاب تطبيقا ملا قلناه يف الطائف بغية
تأمني التمثيل الصحيح ملختلف فئات الشعب.
قبل البت يف قانون االنتخاب ،ال بد من اعادة
النظر يف التمثيل االداري.
■ نقرأ يف الصحف ونشاهد عىل الشاشات ان
وزيرا رسق امواال عامة وكأن العملية اشبه
بحادث سري .يف السابق ،امل تحصل عمليات
اختالس ملصلحة وزراء؟
□ يف السابق مل تكن هناك وقاحة يف الرسقة اىل
درجة هذا الحجم من الضخامة واىل هذا املستوى
من االساءة .كانت تحصل بعض االنتفاعات
االنتخابية الطفيفة التي يقوم بها صاحبها بخجل،
لكن اليوم اصبح حجم االهدار كبريا .ال يكفي
ان يقوم الوزير بأخذ املال ووضعه يف جيبه ،بل
يكفي انه انفق بطريقة غري منتجة وعشوائية.
مثة اولويات وبرامج يجب ان تضعها الحكومات
وتعمل عىل تنفيذها.
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ّ
نحضر لإلنتخابات وتحالفنا مع باسيل ال يمنع تمايزنا

بقرادونيان :الطائف أعطانا دورا أكبر

درج االرمن يف لبنان عىل مامرسة سياسة االنفتاح عىل جميع املكونات يف البلد ،اذ انهم يعتمدون مسلمة التامهي مع
سياسات رئاسة الجمهورية يف معظم العهود ،وهم يرون ان الطائف كان نعمة عليهم وليس نقمة .ميثل حزب الطاشناق
املساحة االكرب من ناخبيهم ،وهو يحمل لواء الدفاع عن هذا املكون النشيط
تتوزع االنتامءات السياسية عند االرمن عىل ثالثة
احزاب :الطاشناق والهنشاق والرامغفار .وهي
تحرص عىل النهوض بابناء طائفتها .قرع عدد كبري
من االرمن ابواب الهجرة اىل الغرب طلبا للعيش
يف تلك املجتمعات ،وبغية تحسني اوضاعهم
االقتصادية واملعيشية شأن سائر اللبنانيني
املفطورين عىل الهجرة .منذ مجيئهم اىل لبنان،
نجحوا يف ترك بصامت الفتة وما زالوا يف اكرث
من حقل اقتصادي وصناعي وعلمي ،وساهموا يف
اضافة لون جديد وفاعل يف لوحة البلد.
يسلط االمني العام لحزب الطاشناق النائب اغوب
بقرادونيان الضوء عرب "االمن العام" عىل واقع
االرمن حاليا ،بعدما كانت لهم اكرث من محطة
سياسية يف استحقاقات انتخابية ،نيابية ورئاسية.
واذا كان اكرثهم اليوم يتنفس يف اطار سياسات
التيار الوطني الحر ورئيسه جربان باسيل ،اال انهم
يرفضون حرصهم يف معادلة  8اذار.

احد اننا نكون يف االجتامعات عىل شكل تالمذة
مدرسة ونتلقى الدروس من االساتذة واملعلمني.
نحن نناقش يف الجلسات من دون اي حواجز
ونلتقي الوزير باسيل قبل االجتامعات وبعدها.
هنا اكرر اننا ال نتناول اي خالفات عىل وسائل
االعالم وال ننرشها امام الرأي العام .نعمل دامئا
عىل حل اي مشكلة بطريقة هادئة وبعيدة
من الضجيج والصخب .نناقش كل هذه االمور
يف شكل مبارش ،وعالقتنا جيدة مع مختلف
االفرقاء يف البلد.
■ كيف ترى واقع البلد بعد تأليف الحكومة
ونيلها ثقة الربملان؟
□ عىل الرغم من كل مناخات التشاؤم التي تبث
هنا وهناك ،نقول انه يجب اعطاء فرصة لهذه
الحكومة .من واجبات كل مواطن ان يسلك هذا
النحو حتى ولو كان ثائرا وغاضبا .ال بد من اعطاء
هذه الفرصة ،وهذا ما اكدنا عليه يف كلمة كتلنا
يف جلسة الثقة .ليكن الخيار دعم هذه الحكومة،
ألن عدم وجودها يعني رضب املؤسسات ودخول
نفق الفوىض الذي نعرف كيف ندخل اليه لكننا
ال نعرف كيف نخرج منه.

النائب اغوب بقرادونيان.

■ حصلتم عىل حقيبة يتيمة يف الحكومة الحالية .من التالحم والتالقي بني الشباب اللبناين .اؤكد
هل كانت عىل قدر توقعاتكم؟
لك اننا ال نشعر بأننا من املغبونني يف الحكومة.
□ طرحوا علينا حقيبتني ،وعندما شعرنا برفع
عدد الوزراء اىل  20وزيرا ،ظهرت خالفات ■ اين تضع موقع االرمن عىل مستوى الحزب
كانت ستؤدي اىل تأخري تشكيل الحكومة ،وقد والطائفة يف موازين القوى؟
رأينا يف الوقت نفسه وقوع اشتباكات عدة يف □ نحن اليوم يف حلف مع تكتل لبنان القوي،
البلد .لذا قدمنا تنازالت قبيل صدور مراسيم لكننا نحافظ يف الوقت نفسه عىل متايزنا
الحكومة ،ودعونا اىل وقف هذه املهزلة والعمل واستقالليتنا .بكل رصاحة نقول ،ويف مرات عدة،
عىل االرساع يف التأليف .وجود الحكومة اهم اننا نناقش سياسات الوزير السابق جربان باسيل،
من السباق للحصول عىل الحقائب والحصص لكن من دون احداث ضجيج اعالمي يف هذا
وحقوق الطوائف .هذا ما قلته للرئيس حسان الشأن .ال شك يف ان الرجل يستمع الينا جيدا.
دياب .كنا من اكرث املسهلني يف عملية التأليف ،يف موضوع تسمية رئيس الحكومة ،قلنا منذ
وطرحت علينا حقيبة املهجرين ،لكننا فضلنا البداية اننا نريد تسمية الرئيس سعد الحريري
عليها الشباب والرياضة ،علام انه سبق ان لرئاسة الحكومة وهذا ما اكدناه له .فلو بقي
تسلمناها يف حكومات سابقة .هذه الحقيبة هي مرشحا الستمررنا معه مئة يف املئة ،علام ان التيار
من الحقائب املهمة من اجل خلق مساحة اكرب الوطني الحر قرر عدم تسميته.

■ كيف تلتقون مع تكتل لبنان القوي يف موضوع
خطة الكهرباء  -املادة املتفجرة  -علام انه ال يزال
يدافع عن هذه الخطة؟
□ نحن نوافق عىل هذه الخطة لكننا ال نقدر
عىل اعطاء وعود لتأمني التيار الكهربايئ 24
عىل  24نتيجة عدد من الصعوبات .سبق ان
اعلنا اعرتاضنا عىل استقدام بواخر يف شكل عام
والنها من تركيا لالعتبارات املبدئية املعروفة
عندنا .كان يف االمكان اللجوء اىل خيارات
اخرى يف هذه الخطة ،علام ان وزير الطاقة
آالن طابوريان وضع خطة يف هذا الخصوص.
ملف الكهرباء موضوع حساس يجب تنفيذه
بشفافية تامة ،وهذا ما ركز عليه اكرث النواب يف
كلامتهم يف اثناء منح الربملان الثقة للحكومة .مثة
مالحظات عندنا عىل خطة الكهرباء ذكرناها يف
اجتامعات التكتل امام الوزير باسيل .ال يعتقدن

■ اين تصنفون انفسكم بني قوى  8و 14اذار؟
□ نصنف انفسنا مع قوى  8اذار ،لكننا لسنا يف
صميم هذا الحلف عىل الرغم من عالقتنا الطيبة
مع اعضاء هذا الفريق.
■ هل ستغادرون هذا الفريق يف االنتخابات
النيابية املقبلة؟
□ من املبكر الحديث اليوم عن تحالفات
االنتخابات النيابية املقبلة.
■ هل تفضلون االبقاء عىل القانون الحايل
لالنتخاب؟
□ كال .لدينا عدد من املالحظات عىل هذا
القانون .لقد تعرضنا من خالله اىل الظلم عىل
الرغم من تحسني متثيلنا ،علام ان كتلة االرمن
تضم  3نواب.
■ اال ترى ان موقع االرمن الذي كان سائدا يف
السنوات السابقة وخصوصا ما قبل الحرب قد
تراجع مقارنة بالحقبة الحالية؟

□ يعود هذا االمر اىل قانون االنتخاب .لو
متت العودة اىل تطبيق قانون الستني عىل
اساس االكرثي ،لكان من املؤكد ان دورنا
سيكون اكرث تأثريا.
■ هل يفضل حزب الطاشناق النظام االكرثي ام
النسبي يف االنتخابات؟
□ مل تكن االنتخابات االخرية عىل اساس حصول
منافسة بني حزبني او فريقني يف البلد ،بل تشكلت
اللوائح االنتخابية عىل حساب من سيحصل عىل
عدد اكرب من النواب وليس وفق منطق تقديم
برامج يختار منها الناخبون االصلح للبلد .لقد
فرض القانون الحايل لالنتخابات هذه اللعبة التي
فرضت نفسها عىل اللبنانيني.
■ تبني ان الناخبني االرمن يف الخارج تعاطوا مع
هذا االستحقاق بالمباالة؟
□ عىل العكس ،هذه الالمباالة اذا صح
التعبري كانت عىل صعيد عام ،بدليل ان
الذين تسجلوا للمشاركة يف االنتخابات يف
بلدان االغرتاب مل يكن كبريا .فقد تسجل
نحو  93الف ناخب شارك منهم نحو 45
الفا .ال بد من االشارة اىل صعوبات واجهت
الناخبني االرمن يف امريكا لعدم قدرة غالبيتهم
عىل الوصول اىل مراكز االقرتاع .مل يتمكن
مثال الناخبون االرمن يف سان فرنسيسكو من
الوصول اىل لوس انجلس.
■ انت االمني العام الكرب حزب ارمني ،هل حفظ
الطائف حقوق االرمن؟
□ اعتقد ان الطائف اعطى دورا اكرب لالرمن يف
لبنان ،واستطعنا تحصيل حقوق ال بأس بها بعد
الوثيقة الدستورية االخرية.
■ هل تعتربون انكم من املظلومني عىل مستوى
املدراء العامني يف وظائف االدارات الرسمية؟
□ ال اقول اننا من املظلومني ،لكننا غري
ممثلني يف عدد من مجالس ادارات
املؤسسات العامة نتيجة تطبيق معادلة 6
و 6مكرر .لذلك ال يتم متثيلنا يف اكرث من
مؤسسة ونعمل حاليا عىل هذا املوضوع.
تلقينا وعودا طيبة يف هذا الخصوص من
فخامة الرئيس ميشال عون.

■ هل ما زلتم ترصون عىل تسمية حصة االرمن
يف موقع نائب حاكم مرصف لبنان؟
□ هذا االمر من املسلامت ومن حقوقنا ،وهو
من حصة طائفة االرمن االرثوذكس .نحن
غري مظلومني عىل مستوى املدراء العامني يف
الدولة ،لكن ال بد من اعادة النظر يف مسألة
وضعنا ضمن خانة االقليات واالرمن .نعمل
عىل تثبيت االرمن ضمن الطوائف السبع
االساسية يف لبنان.
■ كم يبلغ عدد االرمن املقيمني يف لبنان حاليا؟
□ عددهم نحو  120الف شخص .سافرت اعداد
منهم يف االعوام العرشة االخرية اىل االغرتاب
النهايئ يف امريكا واوسرتاليا .يشكل هؤالء  3يف
املئة من املجموع ،وهناك اغرتاب اقتصادي
عندنا مثل سائر اللبنانيني.
■ يتبني ان لديكم نزفا يف الهجرة؟
□ هذا الكالم غري دقيق .عند التدقيق يف نسب
املهاجرين وطالبي السفر اىل الخارج ،يظهر ان
هذه املوجة موجودة عند سائر املكونات اللبنانية.
■ كيف تصف عالقة الطاشناق مع االحزاب
االرمنية؟
□ نلتقي مع االحزاب االرمنية االخرى وعالقاتنا
معها جيدة ،ومثة لقاء قريب بيننا .نتشاور
وننسق يف ما بيننا يف اكرث من ملف ،علام اننا
من الطوائف القليلة التي ال تتدخل كنائسنا يف
عمل احزابنا .اتخذنا خالل الحرب جانب الحياد
امللتزم ،ونأمل يف ان ال نصل اىل حرب جديدة .يف
حال اندالع اي حرب ،ال سمح الله ،سنكون ضد
اي فتنة وسنتصدى لها ،وسنعمل دامئا عىل سلوك
طرق الحوار الننا جربنا لغة السالح والتقاتل يف
لبنان ورأينا اىل اين اوصلتنا.
■ كيف تصف عالقة حزبكم مع حزب الطاشناق
يف ارمينيا؟
□ تتوىل اللجنة املركزية للطاشناق يف ارمينيا
ادارة شؤون الحزب ،لكننا ال نتعاطى معها يف
هذا املوضوع وتربطنا معها عالقات صداقة فقط.
ننسج عالقة مع السفارة االرمينية يف بريوت مثل
سائر اللبنانيني ،وان كانت لدينا عالقة مودة معها
اكرث من غرينا.
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تحقيق
جورج شاهني

تداعيات إغتيال سليماني وصفقة القرن على لبنان والمنطقة

مواجهة مفتوحة على اإلحتماالت السلبية
قبل ان تلملم املنطقة تداعيات اغتيال قائد رسايا القدس يف الحرس الثوري
االيراين اللواء قاسم سليامين يف بغداد برضبة امريكية ،جاء اعالن الرئيس االمرييك
دونالد ترامب عن صفقة القرن لريفع من نسبة التوتر يف املنطقة بعدما اوقدت
الغليان اىل الذروة
ما كان الفتا اجامع املراقبني عىل قراءة هذه املتحدة االمريكية ودول الخليج من جهة وايران
التطورات  -التي هزت العام  2020يف شهره االول  -من جهة اخرى ،من نتاج سياسة واشنطن تجاه تل
عىل اعتبارها من مظاهر التوتر القامئة بني الواليات ابيب بكل وجوهها .لذا ليس من السهل الفصل

بوحبيب :ال ارى حال ما لم تذهب
االنتخابات بنتنياهو وترامب معا

■ ملاذا اختار الرئيس االمرييك موعد االعالن عن
صفقة القرن واىل جانبه رئيس الحكومة االرسائيلية؟
□ ليس جديدا القول ان الرئيس دونالد
ترامب ارجأ االعالن عن الصفقة اىل ما بعد
والدة حكومة ارسائيلية كاملة املواصفات .حني
تكررت االنتخابات مرتني ،اختار استباق الثالثة
التي تزامنت مع االنتخابات االمريكية .واضح ان
ترامب يسعى اىل ضامن فوز بنيامني نتنياهو
فاختاره ليكون اىل جانبه رشيكا ،واعطاه حق
فرض السيادة عىل غور االردن وثالثة ارباع
الضفة .ترامب يف النتيجة يريد اصوات اليهود
االمريكيني الذين يصوتون للدميوقراطيني بنسبة
 .%70لضامن هذه االهداف دفعة واحدة ،جاء
ترامب بصهره جاريد كوشنري ليكون ثالثهام،
واصبح منزل عائلته مقصدا لنتنياهو يف كل
زيارة يقوم بها اىل نيويورك .مع التنويه بأن ذلك
قد ال يصب يف مصلحة واشنطن والقدس بقدر
ما يصب يف مصلحة ترامب ونتنياهو .فمعظم
الخرباء والصحافيني اليهود انتقدوا الصفقة
وتعاطفوا مع ضحاياها ،ومنهم مارتن انديك،
دنيس روس وديفيد ملري.
■ هل من رابط بني هذه الخطوة واعتبار القدس
عاصمة ابدية الرسائيل واالعرتاف بسيادتها عىل
الجوالن املحتل؟

□ ال اعتقد ان ترامب يعطي هذا الربط االهمية
التي يعتقدها البعض ،فام يريده الصوت
اليهودي واملال من دول الخليج .لذلك رحب
بحضور سفراء ثالث دول يف االحتفال وبدعوتهم
اىل الحوار بني الفلسطينيني واالرسائيليني .من
يتابع التفاصيل يفهم ان امللك السعودي سلامن
بن عبدالعزيز هو الوحيد الذي اتصل بالرئيس
الفلسطيني محمود عباس متضامنا ومتمسكا
بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية ،وليك يبقى
املسجد االقىص بادارة عربية .هذا االمر قد ال
ينسحب عىل مسؤولني اخرين.

■ ما هو الجديد الذي فاجأتك به الخطة بعدما
قيل عنها وفيها الكثري؟
□ مهام قيل عنها وفيها فهي خطة فاشلة ،ومل
نكتشف جديدا عام كشف عنه يف مؤمتر املنامة
الذي عكس فشلها وجعلها صفعة العرص50 .
مليار دوالر ال يعني شيئا ،فمثل هذا املبلغ
يسمونه فستق وال يأيت بيشء .اقرتح مسؤول
خليجي يف املؤمتر ان يدفع  75مليار دوالر اىل
ارسئيل يف مقابل ان تخرج من الضفة الغربية .ما
هو ثابت ايضا انها اكدت ما نرش سابقا ،فالسامح
بالسيطرة عىل غور االردن امر مطروح ،ليس
لتوفري زنار امني الرسائيل فحسب بل النها مصدر
للرثوة الزراعية .فهي تسمح بانتاج زراعي عىل

بني مجريات ما حصل يف مطار بغداد وما اعلن
من البيت االبيض ،باعتبار ان االغتيال يف العاصمة
االوىل واالعالن عن صفقة القرن يف العاصمة
الثانية ،وجهان من املواجهة املتدرجة املفتوحة
عىل شتى االحتامالت التي تنحو اىل السلبية اكرث
من االيجابية .وهو ما اجمع عليه السفري السابق
يف واشنطن الدكتور عبدالله بوحبيب واملدير
التنفيذي لـ"بيت املستقبل" سام منىس.

مدار السنة خارج اطار الفصول االربعة لكونها
تحت سطح البحر بـ  300مرت .كام ان احتفاظ
ارسائيل مبستوطنات الضفة وترشيعها امر قديم،
ووضع القدس كعاصمة ابدية الرسائيل بات امرا
واقعا واستبدلت الرشقية منها بابوديس عاصمة
معزولة جغرافيا عن ارايض الدولة وتحولت الضفة
الغربية اىل جزر متباعدة ومفككة.
■ هل ميكن ان تغري املفاوضات شيئا يف املستقبل؟
□ ال اعتقد انه سيكون هناك مفاوضات لتقدير
موقف منها .فالرفض الفلسطيني للخطة
قرار نهايئ كام اكد الرئيس محمود عباس يف
خطابه االخري امام االمم املتحدة .وزاد بربط
اي مفاوضات مقبلة مبضمون القرارات الدولية
ومنها القراران  338و 242اللذان تحدثا عن
مفاوضات مبارشة عىل اساس حدود الـ1967
وهو امر ال يعدل يف موقف الطرفني ومل يغريا
من واقع االحتالل .لذلك ال يعطي الفلسطينيون
اي اهمية للمفاوضات .ملف القدس كعاصمة مل
يعد مطروحا ،والقدس الرشقية ضمت اىل بلدية
املدينة املوحدة ،وارايض ما قبل العام  1967مل
يعد لها اسم كونها تحت السيطرة االرسائيلية
الكاملة ،ومشاريع تفكيك املستوطنات باتت من
التاريخ ،وهناك كارت بالنش اذا ارادت ارسائيل
التوسع يف اي منطقة.

■ ما هو مصري حق العودة مبوجب القرار 194؟
□ ارسائيل ال تعرتف بالقرار  194وحق العودة
بالنسبة اليها هو حق عودة اليهود اىل ارض
امليعاد وعند املعتدلني منهم ،هو حق للطرفني
الفلسطيني واالرسائييل .قبلت ارسائيل يف اتفاقات
اوسلو بعودة  5000عائلة من الجيلني الثاين
والثالث بعد االحتالل اىل ارايض الـ 1967تحت
شعار ّمل الشمل ومل يطبق ،حتى انها ترفض
عودتهم اىل ارايض دولتهم السباب دميوغرافية.
ففي العام  1967كان عدد الفلسطينيني يف الضفة
 750الفا وعدد اليهود صفرا ،وفيها اليوم  3ماليني
فلسطيني و 750الف يهودي نتيجة االستيطان.
وايا تكن االجراءات االرسائيلية فلن تربح املعركة
الدميوغرافية .كان يف فلسطني التاريخية  100الف
يهودي واليوم  6ماليني وفلسطينيو ارايض الـ1948
نحو مليونني ويف الضفة  3ماليني ومليونني يف غزة.
هذه ارقام تؤرق اليهود يف ارسائيل والعامل الذين
يجمعون عىل رفض الدولة الواحدة.

السفري السابق يف واشنطن الدكتور عبدالله بوحبيب.

■ اين هو موقع لبنان وما هي حصته يف هذه لم يفهم العرب
تحذير شارل مالك من رفض
املعادلة؟
□ قالت الخطة بحصتنا ما بني  5و  6مليارات حل الدولتني
دوالر من اصل  50حيك عنها .وهو امر ال يدفع اىل
اي اهتامم .فاملصارف اللبنانية ميكن ان تستوعب
هذا الرقم يف اسبوع واحد.

■ قيل دامئا ان العرب اخطأوا كثريا عندما رفضوا
خطط التقسيم وقيام الدولتني قبل ان تتقلص
العروض .ما هي صحة هذه النظرية؟
□ من الصعب العودة اىل الوراء عند الحديث عن
هذه املعادلة ،جاء الفلسطينيون اىل لبنان عام
 1948ويف اعتقادهم انهم عائدون خالل اسابيع.

منذ ذلك الحني ،مل يقرأ العرب السياسات الدولية
بشكل صحيح .لو وافق العرب عىل خطة الدولتني
عام  1947لكان اليهود اليوم اقلية واالكرثية
فلسطينية .يف مفاوضات اوسلو اعيد البحث يف
مبدأ الدولتني ومل يكن الفشل ذنب الفلسطينيني.
فقد جمد املفاوضات اغتيال اسحق رابني واتهام
ايهود اوملرت بالفساد ،وجاء نتنياهو فتوقف

منسى :املواجهة بني طهران
وواشنطن الربع سنوات مقبلة

■ بعد شهرين عىل اغتيال اللواء قاسم سليامين
كيف تقرأ ترددات هذه العملية؟
□ ال ميكن فصل عملية اغتيال اللواء سليامين
عن املسار الذي بدأت تطبيقه ادارة الرئيس
دونالد ترامب منذ وصوله اىل السلطة
واعتامدها عىل فرض اقىص العقوبات عىل

ايران .وهي السياسة التي ميزتها عن االدارات
السابقة ،مبعنى انها فهمت الدور االيراين يف
املنطقة خالفا ملا كانت تراه االدارات السابقة.
فهي ال متيز بني عنف سني او عنف شيعي
متشدد .يف سياق اعتبارها التشدد الشيعي
عىل غرار التشدد السني ،كانت اوال عملية

النقاش حول املوضوع .وللتاريخ ،حذر مندوب
لبنان الدائم لدى االمم املتحدة شارل مالك يف
رسائله عام  1947من رفض مبدأ الدولتني ،معتربا
انها فرصة ال تفوت متوقعا تعاظم قوة اليهود
ولالسف مل يقرأ العرب رسائله جيدا.
■ اىل اي درجة ميكن ان تتبدل املواقف الدولية
والعربية من الصفقة وما هي الخيارات املتاحة
لتعطيلها وابقائها حربا عىل ورق؟
□ حتى االن ال يبدو ان هناك من رحب بالصفقة
بشكل يؤدي اىل تطبيقها .فالحلول االقتصادية
واملالية املقرتحة ال تحل العقد السياسية النها
االصعب .علينا سوى انتظار نتائج االنتخابات
االرسائيلية واالمريكية ،وال حل ما مل تذهب
االنتخابات بنتنياهو وترامب معا.

التمييز بني الخطر االيراين النووي وبني االدوار
االيرانية يف محيطها ولدى جريانها .قرار التمدد
والتدخل االيراين يف الشؤون الداخلية للدول
املجاورة بشكل جدي ،هو ما القت االدارة
االمريكية الضوء عليه واعطته ما يستحق،
فساوته مبا قدرته من مخاطر يف االتفاق
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النووي خالفا ملا اعتقدته ادارة الرئيس
السابق باراك اوباما .ميكن فهم عملية اغتيال
اللواء قاسم سليامين التي جاءت ترجمة لهذه
السياسة .النه ال ميكن فصله ايضا عن التوجه
اىل استمرار العقوبات عىل ايران والسعي اىل
تقليم اضافرها يف املنطقة .فاملعروف ان اللواء
سليامين هو القائد امللهم لكل عمليات الحرس
الثوري خارجها ولدى حلفاء ايران.
■ كيف تفرس الرد االيراين عىل القواعد
االمريكية يف العراق؟
□ من املفرتض ان تكون املنطقة ومعها
املتابعون لشؤونها ما زالت يف انتظار الرد
االيراين عىل عملية االغتيال .ويف هذا السياق،
ينبغي االنتباه اىل ان الرد الذي اعقبها كان
مثابة رد مرسحي منسق وواضح اكرث منه رد
يف حجم الحدث .وهو ما يعطي االنطباع بقوة
انه ويف حال حصول ردود جديدة لن يكون
امرا مستغربا .فحجم التباين والفرق يف ميزان
القوى بني الواليات املتحدة االمريكية وايران
ليس لصالح االخرية .فقدرة ايران عىل مواجهة
دولة كربى قد ال يسمح برد اكرب من الرد الذي
حصل .املطلوب كان ان يحايك الجمهور االيراين
وحلفاءهم اكرث منه رسالة او ردا عىل الواليات
املتحدة .مبعنى ان اصابة القاعدة مبارشة هو
كاف فلم يجرؤ احد من قبل عىل فعل هذا
االمر .لكن يف الواقع انتهى الرد اىل اصابة
عسكريني امريكيني بحاالت ارتجاج يف الدماغ
من دون ان يتمكن من جرح او قتل اي امرييك.
■ هل سيؤثر ذلك عىل معركة ترامب للعودة
اىل البيت االبيض؟
□ قد يكون من اهداف او متنيات ايران تحقيق
ذلك .من دون ادىن شك ،فان تأثريه عىل عودة
ترامب اىل البيت االبيض ال يقاس بحجم ما
حققه ترامب من اليوم لجهة حسم معركة
رئاسته للواليات املتحدة اىل حد ما .مبعنى
ان كل ما حققه يؤهله عىل االرجح للبقاء يف
البيت االبيض لوالية جديدة .ليس بسبب ما
حصده يف الخارج من نجاحات ،بل بسبب
حال الضياع التي يعاين منها خصومه داخل
الحزب الجمهوري .هذه من عنارص القوة
يضاف اليها الغموض الذي يلف سياسة الحزب

املدير التنفيذي لـ"بيت املستقبل" سام منىس.

ليس مضمونا ان تكون
التسوية في املنطقة
لصالح لبنان

الدميوقراطي وعدم وجود رؤية متكاملة يف
سياساته املؤثرة يف املعركة االنتخابية.
■ ما هو افق املواجهة بني واشنطن وطهران؟
□ من املفرتض ان نتحدث عن افق املواجهة
بني الطرفني الربع سنوات جديدة مقبلة.
وهنا تتعدد االحتامالت ،فاما ان تذهب ايران
مبا يقول به العقل والحكمة وتقبل بدخول
املفاوضات وهو امر مستبعد بقدر معرفتنا
بالعقل الذي يدير صناعة القرار االيراين .او ان
متيض االمور عىل ما نحن عليه يف اتجاه مزيد
من الضغوط االمريكية .وما اعتقده ان املواجهة
ليست من مصلحة ايران ايا تكن النتائج
املتوقعة.
■ ما هو املتوقع من تردداتها عىل لبنان وهل
ميكن ان يكون مرسحا لها؟

□ بداية علينا ان نفهم انه يف حال تم التوصل
اىل تسوية يف املنطقة قد ال تكون لصالح
لبنان .فالحديث عن امكان تحوله اىل مرسح
لها مرتبط مبا يقوم به اللبنانيون انفسهم ،اذ
انهم اليوم مختلفون يف خياراتهم .لالسف فهم
يشكلون جبهتني مفككتني تفتقران اىل رؤية
شاملة .لذلك فقد انتظموا يف اسرتاتيجيا االزقة
والحارات ،يف وقت بلغت فيه املواجهة ذروتها
بني محورين كبريين .ومن الخطأ استخدام
وسائل قدمية يف مواجهة اوضاع جديدة وغري
مسبوقة .قد ال يتوقف افق املواجهة يف لبنان
عند هذا الحد .فالطريقة التي شهدناها
لحصول حكومة الرئيس حسان دياب عىل
الثقة يف ظل االنتفاضة الشعبية ليست
طبيعية .السبب يعود اىل الخالف القائم حول
اسباب ما وصلنا اليه من انهيار مايل ونقدي
وترد سيايس .فاللبنانيون منقسمون بني قائل
انه يعود يف اسبابه اىل السنوات الثالثني
املاضية او اىل السنوات الثالث االخرية التي
تحكمت بها ترويكا التسوية اذا صح التعبري.
فاالنطباع السائد ان ما وصلت اليه البالد
ليس نتيجة اخطاء حسابية او رقمية فقط،
بل بسبب سوء ادارة الوضع املايل واالقتصادي
ونتيجة انهيار االوضاع االمنية والسياسية يف
املنطقة والتي يردها البعض اىل انها من نتائج
اغتيال اللواء قاسم سليامين.
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صفقة القرن تهديد للكيانات

اىل اسواق ،والسوق العربية تفضل املنتج
اللبناين .لذلك يحتاج لبنان اىل العمق السوري
واملعابر السورية وله دور اسايس يف اعادة
اعامر سوريا .ال ميكن ان يكون لبنان يف منأى
عام يحصل ،وبالتايل ال بد من ان تنظر االدارة
االمريكية اىل اي حد ستذهب يف ضغوطها.

جوني :لبنان ليس في منأى عن املنطقة

كان لبنان يوصف دامئا بأنه مخترب ازمات املنطقة ،والساحة االبرز لتظهري الرصاع او التسوية بني قوى النفوذ الدولية واالقليمية،
ما جعله يدفع االمثان مرتني واكرث ،تصادما وتصالحا ،ألن موقعه كعقدة وصل بني الرشق والغرب جعلته غالبا يف موقع املتلقي
واملتأثر والباحث عن سبل درء املخاطر
متر املنطقة حاليا بتطورات متسارعة
ستنعكس تأثرياتها السلبية مبارشة عىل
لبنان الذي يجد نفسه بشكل عام يف قلب
العاصفة يف كل ما يحصل ضمن منطقة البحر
املتوسط التي تشهد حاليا رصاعا خطريا .يف
هذا االطار ،تحدث اىل "االمن العام" استاذ
القانون الدويل يف الجامعة اللبنانية والخبري
لدى املنظامت الدولية الدكتور حسن جوين،
شارحا بالتفصيل هذه التداعيات وكيف
ميكن الحد منها.
■ دخلت منطقة الرشق االوسط يف تطورات
امنية وعسكرية وسياسية ،ما مدى تأثري هذه
التطورات عىل لبنان؟
□ ال ميكن ان يكون لبنان يف منأى عام يحصل
يف املنطقة ،سلبا ام ايجابا ،علام انه من اكرث
البلدان يف املنطقة املرتبطة بالتطورات التي
تصلها ،السباب تاريخية وجغرافية .نحن
نعرف ان قيام هذا الوطن ارتبط بنوع من
التسوية الدولية واالقليمية والعربية ،لكن
ليست املنطقة فقط التي تعيش ازمات
واحداثا كبرية ،بل يعيش العامل كله اليوم
اجواء خطرية جدا وهي تنعكس عىل لبنان،
خصوصا االزمة االقتصادية التي عاىن منها
العامل والتي ادت اىل ارتفاع حدة النزاع
الدويل كونها جاءت بعد سقوط االتحاد
السوفيايت .وقد تم رسم اوروبا التي مل تعد
كام يف السابق السيام املجال الحيوي لروسيا
التاريخية ،فكان ال بد من ان تأيت االزمة من
هناك اىل هنا .مبعنى انه ال بد من اعادة رسم
منطقة البحر املتوسط ،فيام االزمة تتجاوز
رشق املتوسط اىل البحر باكمله .من هنا
نبدأ معرفة ما يسمى بالربيع العريب وعالقته
باعادة رسم الخارطة .الرصاع يف املتوسط هو

بني الدول الكربى وليس بني الدول االقليمية
فحسب ،وهو رصاع امرييك  -اورويب  -رويس
 صيني .ارادت الواليات املتحدة االمريكيةبعد سقوط االتحاد السوفيايت ،اعادة رسم
اوروبا وقد حصل ذلك عىل حساب الرويس.
لذا كان ال بد من االنتقال اىل املنطقة الثانية
من العامل ذات االهمية التاريخية والجغرافية
والحضارية واالسرتاتيجية وهي البحر
املتوسط ،بحيث ميكن ان يؤدي اي خالف
فيها اىل حرب عاملية .املتوسط تاريخيا هو
بحرية فرنسية ،لكن امريكا عمدت اىل سحب
البساط من تحت اقدام فرنسا يف القارة
االفريقية .كام هو معلوم ،ان فرنسا هي
الدولة النووية الوحيدة عىل البحر املتوسط
ويف اوروبا الغربية ،وكان لها دور مهم
تاريخيا باعتبارها رأس الحربة النووية ضد
االتحاد السوفيايت ،اال انها فقدت هذا الدور
عندما سقط االتحاد السوفيايت .لذلك نجحت
امريكا ايضا يف سحب البساط من تحت اقدام
فرنسا يف املتوسط .عالقة هذا االمر بلبنان
تعود اىل ان فرنسا هي الدولة الراعية له يف
رشق املتوسط ،وقد متتعت بنفوذ يف لبنان
وسوريا .الجميع يعرف انه عندما يحرض
مسؤول امرييك اىل لبنان ويقول اننا سنعطي
فرصة للحكومة ،فهذا يعني ان االشارة قد
اتت لجزء كبري من الحراك بأن لبنان مقبل
حتى نهاية العهد عىل نوع من االستقرار ،ألن
هدف اضعاف املقاومة لن يتحقق.
■ ماذا عن التأثريات املبارشة عىل لبنان
نتيجة اعالن صفقة القرن ،السيام يف قضية
التوطني؟
□ صفقة القرن ستتأثر بها املنطقة باكملها،
وتحديدا يف اطار التغيريات يف ميزان القوى.

اعتقد انه نتيجة خطأ فرنيس تاريخي حني
تخلت عن سوريا ،وهذا ما نعيش نتائجه
راهنا .حتى لو طبق جزء من الصفقة فان
املنطقة لن تبقى كام هي ،ألنها تشكل
تهديدا للكيانات ،وخاصة االردن .عندما
تنص الصفقة عىل يهودية الكيان الصهيوين،
وهنا املطلوب ليس يهودية ارسائيل ،اذ ان
مثة دوال كثرية ذات طابع ديني ،اي دين
الدولة االسالم او املسيحية او البوذية ،بل
دولة لليهود ،ستلجأ اىل الرتانسفري والتطهري
العرقي ،مبعنى انها دولة لن تكون اال لليهود،
واي يهودي يف العامل يحوز الجنسية ويصبح
مواطنا فيها ،بينام ليس كل مسلم يحصل
عىل جنسية اي بلد اسالمي وكذلك املسيحي،
وبالتايل اي مواطن غري يهودي سيتم ابعاده
من هذه الدولة .لبنان هنا سيتأثر ،ليس فقط
مبوضوع التوطني الذي سيغري الدميوغرافيا
باكملها ،بل برضب صيغة املناصفة فيه
والذهاب اىل املثالثة .االمر ذاته سينطبق عىل
النازحني السوريني املراد استخدامهم يف هذا
التغيري الدميوغرايف ،وهذا يعني تغيري هوية
لبنان واسباب وجوده ،وبالتايل تغيري كياين
يفقده دوره املعروف يف املنطقة .الخطورة
ابعد بكثري من التوطني ما قد يؤدي اىل تغيري
الخرائط يف املنطقة.
■ هل ميكن الربط بني الضغوط الكبرية التي
يتعرض لها لبنان وملف استخراج النفط
والغاز؟
□ بالتأكيد ،وهذا جوهري يف الرصاع .كان
االمر واضحا جدا ،اذ كلام حرض موفد امرييك
فاوض الرئيس نبيه بري ،علام انه رئيس
السلطة الترشيعية وليس رئيسا للسلطة
التنفيذية .السبب هو ان الرئيس بري

استاذ القانون الدويل يف الجامعة اللبنانية الدكتور حسن جوين.

يتحدث باسم املقاومة ،ألن الجميع يعرف
ان لبنان لن يتخىل عن حبة تراب وال عن
نقطة ماء ،لذا كانت املفاوضات مع الرئيس
بري .عندما عجزوا عن اخذ تنازل منه،
عمدوا اىل تفجري الشارع وبدأ التصويب عىل
العهد بشكل عام ،اي عىل حلفاء املقاومة.
ازدادت الهجمة عىل العهد النهم عندما
عجزوا عن اقناع رئيس املجلس ذهبوا اىل
رئيس الجمهورية ،فوجدوا موقفا صلبا يرفض
باملطلق اي تسوية بحرية او غري بحرية
عىل حساب الحق اللبناين .الجانب االمرييك
يريد تثبيت خط هوف حدودا بحرية ،وهو
يعطي العدو االرسائييل اكرث من  40يف املئة
من البلوك رقم ( .)9هذه املعركة حول هذا
البلوك غايتها البلوك رقم ( ،)8وبالتايل ال
تراجع لبنانيا الن هذه الحدود وهذه الرثوة
هي ملك االجيال املقبلة ،لذلك ال تفريط
بالحقوق وال بتوازن الردع الذي متثله ثالثية
الجيش والشعب واملقاومة ،وبالتايل لبنان لن
ينجر اىل ما تريده ارسائيل.
■ هل من سقف لهذه الضغوط السيام يف
مجال العقوبات التي انعكست خطرا حقيقيا
عىل االقتصاد والنقد الوطني؟
□ اعلن الرئيس االمرييك انه يحارب باالقتصاد،

الضغوط ومنها
استخدام الدوالر هدفها
تركيع لبنان

واكرث الدول التي افلست يف العامل كانت
بقرار امرييك ،ومنها دول قوية اقتصاديا
وابرزها مثلث التنني االسيوي ،وبالتايل تدخل
العقوبات واستخدام ورقة الدوالر وتحريك
الكثري من الشارع يف سياق تركيع لبنان .لكن
تطورات امليدان السوري ومواصلة الجيش
العريب السوري تحقيق االنتصارات والعمل
عىل الحل السيايس يف سوريا ،سينعكس ايجابا
عىل لبنان وهو بدأ يف ذلك فعال .ال ميكن ان
تكون سوريا مريضة ولبنان بخري والعكس
صحيح .عىل لبنان ان يعود اىل بناء عالقات
جيدة مع سوريا ،وعىل االكرثية التي ستنبثق
من االنتخابات املقبلة ان تعيد العالقات مع
سوريا اىل افضل حال ،خصوصا وان لبنان
ذاهب اىل االقتصاد الحقيقي املنتج ،اي الرتكيز
عىل قطاعات الصناعة والزراعة وهي يف حاجة

■ كيف ميكن تجنيب لبنان تداعيات ما
يحصل يف املنطقة؟
□ من الصعب تجنيبه ما يحصل يف املنطقة.
نحاول قدر االمكان تفادي املصيبة الكبرية اي
الحرب االهلية .ما نعيش يف ظله هو الطائف،
ونعرف ان سيبة هذا االتفاق تزعزعت نتيجة
الحروب يف املنطقة من اليمن اىل سوريا .ما
يحصل يف لبنان ،ان هذه الرتكيبة التي قامت
بعد الحرب االهلية شهدت تغيريا يف موقع
ومتوضع افرقاء هذه الرتكيبة سواء السوري
او السعودي .الحكومة الجديدة ترتجم نوعا
ما ضعف هذه السيبة ،لذلك التصويب
الداخيل االسايس هو من اجل التغيري يف
موازين القوى يف املجلس النيايب .من هنا
الحديث عن انتخابات مبكرة وعن اعطاء
صالحيات استثنائية للحكومة .حسنا يفعل
رئيس املجلس النيايب برفض هذا الطرح باسم
املجلس ،ألن اعطاء صالحيات استثنائية امر
خطري .ال بد من تهدئة االمور الننا يف مرحلة
استثنائية وعىل فوهة بركان .علينا ان ال
ننىس التهديد االرهايب التكفريي واالرسائييل،
ويجب ان ال ننىس ما يحصل يف املنطقة .ال
ميكننا البحث عن الدولة الفاضلة حاليا ،لكن
الفساد الذي حصل يف مرحلة الطائف من
خالل االعتامد عىل االقتصاد الريعي ،ادى
اىل اغراق لبنان يف الديون .املشكلة تكمن يف
السياسة االقتصادية التي قامت يف ظل انهيار
قطاعات الصناعة والزراعة ،علام ان لبنان
يستورد كل يشء وال يصدر اال القليل .اذا
عدنا اىل سياسية تقوم عىل النهوض بالصناعة
والزراعة والسياحة الداخلية والخارجية ،نبدأ
املسار الصحيح ،وهذا يتطلب تغيري سياسة
لبنان الخارجية من خالل العودة اىل عالقات
جيدة مع سوريا ومع الرشق بشكل عام
وتخفيف الضغوط عليه ،وبالتايل ال بد من
نظام اقتصادي وسيايس جديد.
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تقرير

داود رمال

aborami20@hotmail.com

لبنان يدخل مرحلة إستكشاف النفط والغاز

تطوير الحقول مرتبط بتنفيذ خطة الكهرباء

انقىض عقد من الزمن ،ولبنان ال يزال يتلمس طريقه الصحيح الذي يوصله اىل نادي الدول الغازية والنفطية .لذا ،دخل يف
مخاض عرب مؤسساته الدستورية ،بدءا من تعيني هيئة ادارة البرتول اىل مراسيم التنقيب ،مرورا بدفاتر الرشوط ،وصوال اىل
املناقصات والتلزيم وقرب بدء عمليات الحفر لالستكشاف

الرثوة النفطية اللبنانية.

هذا املسار طويل نسبيا ،لكنه ملزم قانونيا
وعمليا العتبارات تتصل بكيفية التعامل مع
الرثوة النفطية والغازية ،قطع شوطا مهام
يف طريق توفري املعطيات الحقيقية عن
موقع لبنان يف خريطة االكتشافات املرتبطة
بالنفط والغاز .بالتايل اين اصبحنا اليوم من
الخطوات التنفيذية؟ وما هي التطلعات
املستقبلية والخطط املفرتض ان تكون جاهزة
عند التأكد من وجود الغاز والنفط؟ وما هي
اخطار العدوانية االرسائيلية الطامعة برثوتنا؟
مبدئيا ،كان يفرتض ان تصل باخرة الحفر

يف البلوك رقم ( )4يف النصف االول من
شباط املايض ،ومبا انها تقوم حاليا بالحفر
لصالح رشكتني ،ايطالية ومرصية ،داخل املياه
االقليمية املرصية ،حصل هذا التأخري التقني.
الجهات املعنية يف لبنان مقتنعة باسباب
هذا التأخري ،ألن الباخرة عندما تلتزم موعدا
محددا ،فان هذا املوعد ال يكون باليوم
والساعة امنا باالسبوع والشهر .اذا تبني يف
مكان الحفر يف البحر املرصي وجود مادة
الهيدروكربونات ،قد تضطر الباخرة اىل تأخري
موعد قدومها لحاجتها اىل اجراء تحاليل

وتجارب لتحديد الكميات املكتشفة .اال ان
بواخر الدعم املرافقة بدأت بالوصول تباعا
اىل مرفأ بريوت .لدى وصول الباخرة ،ستبدأ
الحفر يف البلوك رقم ( )4يف مواجهة منطقة
الصفرا داخل املياه االقليمية اللبنانية قرب
املنطقة االقتصادية الخاصة ،وسيتم تحديد
موقع البرئ بدقة قبل اسبوع من موعد الحفر.

ما الذي سيحصل؟

سيتم اخرتاق عمق  1500مرت من املياه ،ومن
ثم يتم حفر نحو  2000مرت يف الصخر وصوال

اىل منطقة رملية قريبة جدا من الطبقة الرملية
املوجودة يف فلسطني املحتلة والتي اكتشف
فيها الغاز والنفط وسائر انواع املكثفات .مثة
احتامل مهم باكتشاف ثروة نفطية وغازية
يف هذه البرئ .لذا ،اعتامدا عىل النتائج ،حتى
اذا كانت سلبية او ايجابية ،سيتم تحديد
موقع البرئ يف البلوك رقم ( ،)9علام ان تجمع
رشكات (ايني االيطالية ونوفاتيك الروسية
وتوتال الفرنسية) ،قام بحجز باخرة الحفر
يف النصف الثاين من العام الجاري للحفر يف
هذا البلوك .ستستغرق عملية الحفر ستني
يوما ال اكرث ،من ثم هناك حاجة اىل نحو
شهر ونصف شهر لتحليل النتائج للتأكد من
وجود الهيدروكربونات.
لكن السؤال الذي يطرح ،هل هناك تأكيدات
بامكان اكتشاف هذه املواد النفطية
والغازية؟
كل االحتامالت واردة .لكن عملية حفر اي
برئ يف تلك املنطقة امر ايجايب بال شك حتى
لو مل يكتشف فيها الهيدروكربونات ،النها
ستكون البرئ االوىل يف الجيولوجيا اللبنانية
التي ستوفر معلومات عن كل الجيولوجيا
يف لبنان .وستتم اعادة التحاليل وفق
مقاربة بني املعطيات الزلزالية الثالثية البعد
والنتائج املحققة من البرئ ،االمر الذي يرفع
نسبة اكتشاف الهيدروكربونات يف البلوكات
االخرى يف البحر اللبناين.
لكن ،من اجل ان تقوم رشكة توتال بالحفر
فهي تحتاج اىل رخصة ،والحفر يحتاج اىل
دراسات عميقة ودقيقة ،وهذا ما قامت به
الرشكة من خالل اعادة تحليل للمعطيات
الزلزالية التي اشرتتها ،ما جعلها تثبت
وجود مكمنني محتملني يف البلوك رقم ()4
ومكمنني محتملني يف البلوك رقم ( .)9هذا
مختلف طبعا عام كان يف حوزة لبنان من
معطيات ايام املفاوضات مع الرشكات وقبل
التوقيع عىل العقد .علام انه بعد التوقيع
عىل العقد ،طلبت رشكة توتال االذن من
الجهات الرسمية يف لبنان برصف ميزانية
الجراء تحاليل اضافية ،وهذه التحاليل ركزت
املعطيات اكرث .فبدل الحديث عن مكمن يف
كل بلوك ،يجري الحديث حاليا عن مكمنني

رمليني يف رقم ( )4ومكمن رميل وآخر كليس
يف رقم ( .)9هذه الدراسات اضافة اىل املسح
البيئي يف البلوكني املذكورين ،انفقت عليها
رشكة توتال ما يفوق الـ  15مليون دوالر.
علام ان الباخرة التي قامت بهذا املسح
استهدفها العدو االرسائييل بغارتني وهميتني
بهدف تخويفها ،لكن ذلك مل مينعها من
متابعة املسح يف حينه .اخريا ،واعتامدا عىل
هذه الدراسات ،تم تحديد موقع الحفر
والتوقيت.
لكن يف حال تحقق وجود النفط والغاز
نتيجة الحفر ،ما الذي سيحصل الحقا؟
حينها يتم الدخول يف مرحلة التقييم من
خالل حفر آبار اضافية لتقييم ما يوجد يف
البلوك رقم ( )4بحيث يتم تحديد الكميات

دورة التراخيص االولى
والثانية بالكاد تلبي حاجة
السوق اللبنانية الى الغاز

اكتشاف النفط والغاز يؤدي حتام اىل زيادة مداخيل الدولة.

فيه ،وعىل ضوء ذلك ،تعد رشكة توتال خطة
التسويق .يف البداية سيكون التسويق للسوق
الداخلية ما يساعد عىل عدم االنتظار كثريا
لتطوير الحقل ،ألن السوق الداخلية حارضة
وتحتاج فقط اىل تطبيق خطة الكهرباء التي
سبق واقرها مجلس الوزراء ،وبالتايل يصبح
هناك امكان لالنتاج يف العام  2024لتزويد
هذه السوق الغاز ،وهي سوق ضخمة.
لذلك ،عىل الدولة ان تنجز تطبيق خطة
الكهرباء قبل العام  ،2023ليك يتم ضخ الغاز
اللبناين اىل معامل توليد الكهرباء من دون
الحاجة لبيعه اىل سوق خارجية النها مشبعة
وليس من السهل ايجادها ،علام اننا يف حاجة
اىل دوريت تراخيص عىل االقل لتأمني حاجة
السوق الداخلية الضخمة ،الن االستهالك
اللبناين لهذه املادة مرتفع.
حاجة لبنان السنوية من الغاز لتشغيل
معامل الكهرباء ( 0.20الف مليار قدم
مكعب) ،اي عىل ثالثني سنة وهي فرتة العقد
بني لبنان والرشكات الحاجة ،هي  6االف
مليار قدم مكعب ،اي الحاجة اىل مكامن
تحتوي عىل  10االف مليار قدم مكعب
النه ال ميكن سحب كل يشء من املكمن .ان
دوريت الرتاخيص االوىل والثانية ستكونان
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مخصصتني للسوق اللبنانية وللكهرباء
فقط ،وبالتايل ال داعي للقلق عىل تسويق
الغاز ألن التسويق يؤدي اىل انجاز خطة
التطوير .لذا ،فان االولوية املوازية لعمليات
الحفر هي مسارعة الحكومة اللبنانية اىل
تطبيق خطة الكهرباء بال ابطاء.
يف حال اكتشاف وجود النفط ،تصبح الحاجة
ملحة اىل اعادة بناء وتطوير مصايف النفط
يف طرابلس والزهراين ،الن وقف العمل
فيهام كان خطأ كبريا .ففي حال اكتشفنا
النفط سيتم بيع الربميل بستني دوالرا .اما
اذا كانت لدينا مصاف تصبح عائدات كل
برميل بني  200و 300دوالر ،من دون فرض
رضائب عىل البنزين وبذلك نرفع مداخيل
الدولة ،وهذا ما ينص عليه القانون .واذا
كان بيع برميل النفط الخام يؤمن مداخيل
مبارشة ورسيعة بالعملة الصعبة ،بينام يؤمن
تحويله اىل املصفاة مداخيل بعد فرتة اطول
نسبيا ولكن اكرب بكثري ،مع توفري فرص
عمل كبرية للبنانيني ألن استخراج النفط
وتشغيل املصايف يؤمن سلسلة انتاج وسلسلة
اقتصادية ،مع ارتفاع الرواتب ودفع رضائب
اكرب للحكومة ،ما يؤدي اىل تحسني االقتصاد.
لذلك ،مثة حاجة اىل املصايف النه ينتظر ان
يكون هناك نوع من املكثفات النفطية
الخفيفة يف البلوكات يحتاج اىل تصفية غري
معقدة.
مل يصبح لبنان بلدا نفطيا بعد ،بل اصبح
بلدا لالستكشاف النفطي ،علام ان عملية
االستكشاف اذا سارت كام يجب ستمنح
الثقة للربنامج النفطي .صحيح ان وضع
لبنان منهك ،لكن النظام املتبع يف ملف
النفط والغاز يسري بشكل طبيعي ،ما يعطي
انطباعا ايجابيا .هنا ال بد من االشارة اىل
انه حتى لو مل تتحقق اكتشافات نفطية
وغازية ،فان االطار القانوين اصبح قامئا.
فعندما يحصل االستكشاف ويتحقق من
وجود الرثوة وعندما تنفذ خطة الكهرباء
ويتم انشاء معامل عىل الغاز ،فان املستثمر
سيحرض ،واولهم الرشكات التي ستبني
املنشآت ومن سيدفع قيمة االستثامر هو
تحالف الرشكات الثالث .واذا طأمنا الجميع
بأن خطة الكهرباء ستنجز بالكامل يف العام
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يف حال اكتشاف النفط تصبح الحاجة ملحة اىل تطوير املصايف اللبنانية.

املسوحات البيئية
انجزت رغم الغارات الوهمية
على باخرة املسح
 2023بحيث ستشتغل املعامل عىل الغاز،
فان الرشكات املستكشفة واملنتجة ستحرض
كبار املستثمرين ألن ذلك يصب يف مصلحتها،
كام يف مصلحة لبنان .اما اذا مل نؤمن السوق
الداخلية من خالل تطبيق خطة الكهرباء
ومع وجود تنافس كبري عىل السوق العاملية،
فكيف سيحول لبنان غازه اىل اوروبا؟ حينها
سنفقد االستثامر.
مل يؤثر الخالف عىل ترسيم الحدود البحرية
السيام يف املنطقة االقتصادية الخاصة ،علام
ان الرشكات مهتمة باالستثامر يف البلوكات
عند الحدود الجنوبية ،بدليل توقيع العقد
حول االستكشاف يف البلوك رقم (،)9
خصوصا انه تم انجاز املسوحات البيئية
عىل الرغم من الغارات الوهمية عىل باخرة
املسح ،فيام الدراسات قيد االنجاز .عندما

ينتهي الحفر يف بلوك ( )4سيحدد الحفر يف
بلوك ( .)9لكن السؤال الذي يطرح :ملاذا
اختارت الرشكات االبتعاد من الحدود بنحو
 12كلم؟
الجواب هو ان هناك  450كلم مربعا غري
ممسوحة ،والبلوك ( )9قريب جدا من
املنطقة غري املشمولة باملسوحات الدقيقة،
فيام املسوحات املنجزة ثنائية البعد وال
تسمح بتحديد موقع البرئ بدقة وترتفع فيها
نسبة املخاطرة التقنية.
تتوىل تطوير حقل كاريش االرسائييل رشكة
انرجيان اليونانية وتعاونها رشكة تكنيك
الفرنسية  -االمريكية .وقد ارسل العدو
االرسائييل باخرة خرقت املنطقة االقتصادية
الخاصة بلبنان ،وتوقفت داخل مياه لبنان
سبع ساعات ،وهذا يعني انها اخذت عينات
من قعر البحر او بداعي استفزاز لبنان.
لكن الخشية من ان تكون اخذت عينات ما
يؤكد وجود ترسب نفط وغاز من املكامن
املحتملة ،والعينة هي التي تحدد ما اذا
كان يوجد ترسب .اذا ثبت ذلك ،فهذا يعني
وجود مكامن نفط وغاز.
لذلك ،املهم ان تعمد الحكومة اللبنانية اىل
متابعة دقيقة لعملية تطوير الحقول.
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جورج شاهني

تواصلت برامج العودة الطوعية للنازحني السوريني التي
تديرها املديرية العامة لالمن العام للعام الثالث عىل
التوايل ،حيث تجاوز عدد العائدين رقام اقرتب من الثلث
تقريبا .حتى نهاية شباط  2020بلغ عدد العائدين 465940
نازحا ،يف حني سجل حتى  23شباط املايض اعادة توطني
 89677نازحا توزعوا عىل مجموعة من الدول الغربية

تجمع نازحني.

وامتعتهم.

قوافل العودة الطوع ّية للنازحين السوريين مستمرة

العائدون حتى نهاية شباط  465940نازحًا
تأيت هذه الخطوات يف وقت اكدت فيه الحكومة
الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب ،يف بيانها
الوزاري الذي نالت عىل اساسه ثقة املجلس
النيايب يف العارش من الشهر املايض ،سعيها اىل
اعادة النازحني السوريني اىل بالدهم "بالتعاون
مع املجتمع الدويل للوفاء بالتزاماته التي اعلن
عنها يف مواجهة اعباء النزوح السوري واحرتام
عب
املواثيق الدولية" .واكد البيان عىل "كل ما ّ
عنه فخامة رئيس الجمهورية العامد ميشال
عون بوجوب اخراج هذا املوضوع من التجاذب
السيايس ملا فيه مصلحة لبنان التي يجب ان
تكون فوق كل اعتبار" .كام ارصت الحكومة عىل
ان "الحل الوحيد هو يف عودة النازحني اآلمنة اىل
بلدهم ،ورفض اي شكل من اشكال اندماجهم او
ادماجهم او توطينهم يف املجتمعات املضيفة"،
مجددة "ترحيبها بأي مبادرة العادة النازحني
السوريني اىل بالدهم".
استنادا اىل ما تقدم  -كام ورد يف البيان الوزاري
 التزمت الحكومة "تطبيق الفقرة  13من قرارمجلس الوزراء رقم  1تاريخ  2019/10/21الذي
نص عىل الطلب من وزير الدولة لشؤون النازحني
 التي الحقت بوزارة الشؤون االجتامعية  -رفعورقة ملف عودة النازحني القرارها خالل مهلة
شهر من تاريخ رفعها" .وعىل اتخاذ "االجراءات
والوسائل املتاحة لحض املجتمع الدويل من
اجل عودة آمنة وكرمية للنازحني اىل بالدهم،
واملساهمة اكرث يف تحمل كلفة اعبائهم التي
تتحملها الدولة".
تجدر االشارة اىل ان عدد النازحني السوريني

العائدين اىل بالدهم بلغت يف مجملها حتى
نهاية شباط املايض  465940نازحا ،بناء اىل آخر
احصاء اعدته املديرية العامة لالمن العام للفرتة
الفاصلة بني  30ترشين الثاين  2017ولغاية 27
شباط املايض .شملت العودة السوريني املسجلني
بصفة نازح والذين غادروا لبنان مبارشة عرب
الحدود ،والسوريني املغادرين بالتنسيق مع
مكتب املعلومات يف املديرية ،مع اولئك العائدين
بعد تسوية اوضاعهم عىل املعابر الرشعية .اضافة
اىل السوريني املسجلني بصفة نازح ممن غادروا

االرايض اللبناين بعد قبول توطينهم يف بلد ثالث
ما بني  25نيسان  2011وحتى  23شباط املايض
وبلغ عددهم  89677نازحا.
يف جديد الربامج الخاصة بهذه العودة التي
تنظمها املديرية العامة لالمن العام ،سجل آخرها
يف منتصف الشهر املايض عرب املراكز الحدودية
بالتنسيق مع الوزارات واملؤسسات واملنظامت
االنسانية والطبية املحلية واالممية والسلطات
السورية املعنية.
وافاد مكتب شؤون االعالم يف املديرية العامة

عبور الحدود.

لالمن العـام يف بيان له صدر يف اليوم عينه ،ان
املديرية قامت بتأمني العودة الطوعية لـ1093
نازحا سوريا من مناطق مختلفة يف لبنان اىل
االرايض السورية ،اعتبارا من صباح الخميس 13
شباط املايض ،بالتنسيق مع املفوضية السامية
لالمم املتحدة لشؤون الالجئني  UNHCRيف
حضور مندوبيها عرب مراكز االمن العام الحدودية
يف املصنع ،القاع والعبودية الحدودية.
وقال البيان ان دوريات من املديرية واكبت
قوافل النازحني الذين انطلقوا بواسطة
حافالت امنتها السلطات السورية لهذه
الغاية وبواسطة الياتها الخاصة من نقاط
التجمع املحددة يف بريوت ،املصنع ،طرابلس،
العبودية ،النبطية ،صيدا ،برج حمود ،القاع
وصوال اىل الحدود اللبنانية  -السورية.

يف التفاصيل التي رافقت العملية االخرية،
غادرت مجموعة جديدة من النازحني باحة
املدينة الرياضية يف بريوت ،وتوزع النازحون
عىل  4حافالت تابعة لوزارة النقل السورية،
عربت احداها املصنع وتقل  15عائلة ،و3
باصات تقل  70عائلة عربت العبودية ،يف
حضور املفوضية العليا لشؤون الالجئني
ومندوبة وزارة الصحة التي عملت عىل تلقيح
االطفال ضد الشلل.
من صيدا ،غادرت  4حافالت اقلت  100شخص
من العائالت النازحة من ملعب صيدا البلدي
اىل سوريا .وكان النازحون قد بدأوا منذ ساعات
الصباح االوىل بالتوافد من صيدا والقرى املجاورة
لها عند املدخل الشاميل ملدينة رفيق الحريري
الرياضية ،يف حضور فريق املكتب االقليمي لالمن

املدينة الرياضية.

طرابلس.

النبطية.

املصنع.

برج حمود.

صيدا.

العبودية.

القاع.

العام يف الجنوب الذي اتخذ كل االجراءات االمنية
واللوجستية لعودتهم آمنني اىل بلدهم.
يف منطقة الهرمل ،انجزت املديرية تأمني عودة
 250نازحا من الراغبني يف العودة طوعا عرب معرب
الجوسية  -القاع الحدودية يف البقاع الشاميل،
واملصنع جديدة يابوس يف البقاع االوسط .وسجل
عودة  100نازح اىل مناطق حمص والقصري وريفها
عرب بوابة القاع ،و 150نازحا اىل دمشق وريف
دمشق عرب بوابة املصنع جديدة يابوس .ارشف
املقدم االداري غياث زعيرت والرائد عيل مظلوم
عىل عمليات الرتحيل والعودة اداريا ولوجستيا،
وتولت عمليات نقل النازحني اىل الداخل السوري
 10حافالت وعدد من سيارات البيك اب التي
نقلت االثاث.
من منطقة العرقوب يف حاصبيا ،غادر تسعة
نازحني عرب حافلة سورية مكلفة نقلهم من
مدينتي النبطية وصيدا.
يف الشامل ،قامت املديرية بتأمني العودة لدفعة
جديدة من النازحني ،بعدما تجمع عدد من
العائالت ،رجاال ونساء واطفاال ،يف ساحة مركز
االمن العام عند نقطة العبودية الحدودية بعدما
توافدوا من مناطق عكارية وشاملية عدة .وتوىل
عنارص املكتب االقليمي لالمن العام يف الشامل
بأمرة الرائد وسيم صايغ عملية تسهيل عودتهم
والتدقيق يف اللوائح االسمية لهذه الدفعة ،يف
حضور ممثلني عن مفوضية االمم املتحدة لشؤون
الالجئني (.)UNHCR
وكانت حافالت عدة قد وصلت صباحا اىل نقطة
العبودية اوفدتها السلطات السورية لتأمني
العودة يف الداخل السوري .وابدى عدد من
العائدين فرحتهم بالعودة اىل ديارهم ،شاكرين
املديرية العامة لالمن العام عىل الجهود التي
بذلتها لتأمني عودتهم ،واتخاذها كل االجراءات
والتدابري التي سهلتها.
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شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

ّ
تحول أميركي في الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي

صفقة القرن :إعالن مع وقف التنفيذ
صفقة القرن ولدت ميتة ام تبقى حية ترزق؟ اوجدت معطى جديدا عىل ساحة الرشق االوسط ،وال بد من ان تؤخذ يف االعتبار
بغض النظر عن مصريها ،ملجرد انها متثل نقطة تحول يف املوقف االمرييك حيال الرصاع الفلسطيني ـ االرسائييل ،علام ان ارسائيل
ستعتمدها اساسا يف اي مفاوضات الحقة
الخطوة االمريكية التالية ستكون الدفع يف اتجاه
مفاوضات جديدة عىل اساس صفقة القرن ،واقناع
الفلسطينيني بالعودة اىل طاولة املفاوضات .لكن
ليس االن بل بعد االنتخابات الرئاسية يف الواليات
املتحدة .لهذه الصفقة اهداف انتخابية فاضحة يف
توقيتها وطريقة اعالنها اعالن مع وقف التنفيذ.
اذا كان ميكن الكالم عن جانب ايجايب يف صفقة
القرن الحافلة بالسلبيات ،فان هذه االيجابية
تكمن يف ان هذه الصفقة اعادت االعتبار اىل
القضية الفلسطينية واعادتها اىل واجهة االهتامم
واالحداث ،بعدما كانت منسية ومهملة عىل
مر سنوات ،خصوصا يف حقبة الربيع العريب
الذي شغل املنطقة بقضايا ونزاعات ورصاعات
مستجدة.
صحيح ان االهداف املبارشة للصفقة هي انتخابية.
لكن ترتتب عليها تداعيات سياسية وستؤدي اىل

خلط اوراق اللعبة والرصاع يف املنطقة .الرئيس
االمرييك دونالد ترامب منذ ان وصل اىل البيت
االبيض ،حدد هدفا رئيسيا له يف الرشق االوسط،
اضافة اىل احتواء ايران ،هو ايجاد حل سيايس
شامل الزمة الرصاع الفلسطيني ـ االرسائييل،
ورشع يف وضع خطة متدرجة عرفت الحقا بصفقة
القرن مهد لها بخطوات عملية هي اشبه بخدمات
وهدايا الرسائيل ،ومتثلت بداية باعالنه القدس
عاصمة الرسائيل ونقل السفارة االمريكية اليها،
وصوال اىل مصادقته عىل ضم الجوالن السوري
املحتل ورشعنة االدارة االرسائيلية للمستوطنات.
اثبت ترامب فعال انه الرئيس االمرييك االفضل
الرسائيل واالكرث التزاما بأمنها ومصالحها.
اراد ترامب من هذا االعالن املفاجئ ،وبعد تأجيل
متكرر ملرات عدة ،اعطاء جرعة دعم لحليفه
رئيس الوزراء االرسائييل بنيامني نتنياهو عشية

الرئيس االمرييك امام خيارين :احداث تغيري يف القيادة الفلسطينية او الرهان عىل ضغوط عربية.

االنتخابات العامة التي ستجري الشهر املقبل للمرة
الثالثة ،والتي يخوضها رئيس الوزراء االرسائييل
وسط متاعب وضغوط داخلية ناجمة عن
محاكمته القضائية يف قضايا فساد وعن تضعضع
معسكر اليمني .يف الواقع ،كان حفل االعالن عن
الصفقة اشبه مبهرجان انتخايب اقامه ترامب الذي،
وملرة جديدة ،يرمي طوق النجاة اىل نتنياهو،
ويوجه اليه دعوة فاخرة وافضل عرض سيايس
لتحقيق السالم ،ويتيح له الهروب من املحاكمة
واالختباء وراء مقوالت شعبوية عن عملية سالم
ومسؤوليات وطنية ومصالح اسرتاتيجية.
ال تعد صفقة القرن انجازا مثل اتفاقية اوسلو.
هي محاولة امريكية جديدة لكنها محاولة متقدمة
ومتكاملة وخطرة ،وتظل مرشوع صفقة طاملا مل
تنل موافقة الطرف املعني بها وصاحب العالقة
املبارشة ،اي الطرف الفلسطيني ،وطاملا انها
تحتاج مفاوضات صعبة وطويلة .هذا اذا وافق
الفلسطينيون عىل الدخول يف مفاوضات جديدة
عىل اساس صفقة القرن.
تشكل صفقة القرن نقطة تحول يف السياسة
االمريكية حيال الرصاع الفلسطيني ـ االمرييك ويف
مقاربة الحل النهايئ لهذا الرصاع ،ومن خلفية
االنحياز الواضح اىل مصلحة ارسائيل .كام تشكل
صفعة لالمم املتحدة وتجاوزا ملرجعيتها وارثها
وللقرارات الدولية التي تعتربها ادارة ترامب
انها مل ولن تحل النزاع ملدة طويلة ،وانها اتاحت
تفادي التعامل مع تعقيدات النزاع بدال من الدفع
يف اتجاه مسار واقعي اىل السالم.
صفقة القرن هي يف الواقع صفقة .فالرئيس ترامب
ينظر اىل الرصاع يف املنطقة ويتعاطى معه من
خلفية رجل اعامل ،ويلعب بشكل واضح وفاضح
ورقة االغراءات والحوافز املالية واالقتصادية.
مهندسو صفقة القرن وواضعو تفاصيلها الدقيقة
ال يظهرون اهتامما مبكونات الرصاع وجذوره

توقيت الصفقة لتحويل االنظار عن املالحقة القضائية يف حق نتنياهو.

وابعاده التاريخية والدينية واالجتامعية .املايض
ليس مهام ،املستقبل هو االهم .الحقوق املرشوعة
ليست االساس وامنا النتائج واملكاسب ،ابرزها ما
يتعلق بالتطبيع بني ارسائيل والدول العربية
ومستقبل العالقات االقتصادية بني ارسائيل ودول
مجلس التعاون الخليجي.
تتضمن الصفقة شقني :الشق السيايس الذي اعلن
الشهر املايض من واشنطن ،والشق االقتصادي الذي
كان اعلن العام املايض من البحرين وعرب ورشة
املنامة واعطى للصفقة وللسالم عنوانا اقتصاديا.
السالم االقتصادي تقدم عىل السالم السيايس
وسبقه ،والهدف مزدوج :اغراء الفلسطينيني
وتشجيعهم وتحفيزهم من خالل التلويح لهم
مبساعدات ومشاريع تتجاوز قيمتها  50مليار
دوالر وتؤمن مليون فرصة عمل ،ومن جهة اخرى
ادماج ارسائيل اقتصاديا عرب مشاريع واستثامرات
مشرتكة ،وايضا امنيا (محاربة مشرتكة لالرهاب)
وسياسيا (محاربة مرشوع ونفوذ ايران يف املنطقة).
حملة او حفلة التسويق االقتصادي للصفقة
انطالقا من مؤمتر املنامة مل تحقق اهدافها ومل تبدل
يف خارطة املواقف ،السيام املوقف الفلسطيني،
يف وقت كان الوضع االرسائييل الداخيل بسبب
تأجيل متكرر لالنتخابات غري مؤات للتفاعل مع
االندفاعة االمريكية .اىل ان حان اوان التسويق
السيايس عشية انتخابات ارسائيلية مفصلية
وحاسمة بالنسبة اىل نتنياهو حليف ترامب الذي
اعطاه جرعة دعم وتعمد الكشف عن املضمون
السيايس للصفقة يف هذا الوقت لتحويل االنظار

عن املالحقة القضائية يف حق نتنياهو التي تؤثر
سلبا عىل فرصته بالفوز ،اضافة اىل تحسني ظروف
معركة ترامب الرئاسية وتعزيز فرصه بالفوز.
اما ابرز ما جاء يف املضمون السيايس ـ االمني
لصفقة القرن فهو:
• ارسائيل دولة قومية لليهود لديها حدود آمنة
ومعرتف بها ،ولن تضطر اىل اقتالع اي مستوطنات،
وسيكون غور االردن تحت سيادتها ،وتكون
القدس املوحدة عاصمة لها.
• انشاء دولة فلسطينية تكون عاصمتها جزءا من
القدس الرشقية الواقع يف كل االرايض رشق الجدار
االمني الحايل وشاملها ،مبا يف ذلك كفرعقب
وشعفاط وابوديس ،وميكن تسميتها القدس او
اي اسم اخر تحدده دولة فلسطني التي عليها
السيطرة الكاملة عىل غزة ونزع سالح حامس
والجهاد.
• بالنسبة اىل الالجئني الفلسطينيني يف الشتات،
تنص الصفقة عىل انه لن يكون هناك اي حق
يف العودة او استيعاب ألي الجئ فلسطيني يف
دولة ارسائيل ،وان هناك ثالثة خيارات امام
الالجئني :الذهاب اىل دولة فلسطني ،او االندماج
املحيل يف البلدان املضيفة ،او اعادة توطينهم يف
دول اسالمية (مبعدل  5االف كل سنة ولعرش
سنوات ،اي  50الف الجىء).
ليس امام الرئيس االمرييك بازاء املوقف
الفلسطيني الرافض لصفقة القرن بشكل قاطع
وكامل اال الدفع يف اتجاه احداث تغيري يف القيادة
الفلسطينية واطاحة محمود عباس .واما الرهان

عىل تشكيل ضغط عريب قوي سيايس ومايل عىل
السلطة الفلسطينية ورئيسها لتليني موقفها،
ليس يف اتجاه قبول صفقة القرن ،وهذا صعب
ومستحيل حاليا ،وامنا يف اتجاه قبول العودة اىل
طاولة املفاوضات عىل اساس هذه الصفقة.
يف التقديرات االمريكية ،ان ردود الفعل
الفلسطينية السياسية وامليدانية ستكون معقولة
وقابلة لالستيعاب ،وستكون قوية يف بداياتها
لتتالىش تباعا ،وان املوقف العريب سيكون جيدا
ويبنى عليه ،ومستندا اىل التغيري الذي اصاب
البيئة االسرتاتيجية يف الرشق االوسط وابرز ما فيه
اتساع الهوة الفاصلة بني العرب وايران ،حيث بات
الرصاع االيراين ـ العريب مزاحام للرصاع العريب ـ
االرسائييل ومتقدما عليه .تستند ادارة ترامب
يف رهانها عىل املوقف العريب ،اىل نتائج لقاءات
واتصاالت سبقت اعالن صفقة القرن ومهدت لها،
واسفرت عن وعود وتعهدات سعودية باملساهمة
يف متويل الخطة .فاالهتامم االمرييك جار خصوصا
يف موقفي كل من مرص واالردن النهام الدولتان
العربيتان املوقعتان عىل اتفاقية سالم مع ارسائيل
واملجاورتان للدولة الفلسطينية العتيدة ،ولهام
التاثري االقوى عىل السلطة الفلسطينية ،مع
مراعاة للوضع الخاص لالردن الذي يدفع به اىل
موقف اكرث تحفظا وحذرا بني سائر الدول العربية
الحليفة المريكا .وألن الرهان االمرييك عىل الدول
العربية والخليجية (املناهضة اليران) هو رهان
اسايس ،فقد تم االيعاز اىل نتنياهو من واشنطن
بأن ال يتخذ اي اجراء فوري انفاذا لصفقة القرن.
صفقة القرن اعلنت .هذا تطور يؤخذ يف الحسبان.
لكن ماذا بعد االعالن؟ ماذا عن التنفيذ؟ هل
ولدت هذه الصفقة ميتة النها ال تتناسب مع
الواقع ،ولو شدد ترامب عىل انها خطة عملية
وواقعية؟ ام انها ميكن ان تكون اساسا ملفاوضات
ارسائيلية ـ فلسطينية جديدة ومنطلقا لها؟
املؤرشات االولية متناقضة ،اذ يف موازاة الرفض
الفلسطيني املطلق والقاطع وهذا مهم جدا،
هناك ترحيب دويل ملحوظ خصوصا من جانب
االوروبيني ،وهناك تأييد عريب ضمني وحذر الن
الدول العربية تواجه احراجا وال ميكنها التنكر
للموقف الفلسطيني .اما ايران ،فانها مستفيدة
من اعالن هذه الصفقة التي تساعدها يف توحيد
الصف الفلسطيني وتأليبه ضد امريكا وارسائيل
وايضا ضد الدول العربية الحليفة المريكا.
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أنقرة تريدها بؤرة ضغط على النظام السوري

معركة إدلب كشفت عن فجوة تركية ـ روسية
معركة ادلب الكربى فتحت لتحسم اما بالقوة العسكرية او عرب تفاهامت سياسية .الحسم العسكري يتواله الجيش السوري
بدعم وغطاء جوي رويس .االتفاق السيايس يكون اوال بني تركيا وروسيا لتنفيذ ما اتفق عليه سابقا ،وخصوصا لجهة تنظيف
ادلب من التنظيامت املتطرفة واالرهابية التي ال مكان لها عىل طاولة التسوية السياسية
مع اقرتاب ربيع الحسم دخلت تعقيدات جديدة
عىل ملف ادلب ناجمة بشكل اسايس عن
املرشوع الطموح لدى الرئيس الرتيك رجب طيب
اردوغان ،املمتد من سوريا اىل ليبيا عرب رشق
املتوسط ،واملصطدم بجملة عوائق وضوابط
روسية.
تشكل مدينة ادلب آخر املعاقل الرئيسية
للمعارضة السورية املوالية لرتكيا ويقطنها نحو
ثالثة ماليني بعد تدفق املقاتلني اليها من كل
نواحي سوريا ،خصوصا مقاتيل هيئة تحرير
الشام (جبهة النرصة) .وال تريد تركيا لهؤالء ان
يرتكوا ادلب الكرث من سبب .هي تريد الدلب
ان تبقى بؤرة ضغط عىل النظام السوري اىل
حني ايجاد حل نهايئ يضمن للمعارضة متثيال
يف الحكومة السورية املقبلة ،وتريد االحتفاظ
باملقاتلني يف هذه املنطقة الستخدامهم يف مناطق
اخرى داخل سوريا وضد االكراد تحديدا ،او
خارج سوريا ويف ليبيا خصوصا التي امعنت تركيا
يف التدخل يف شؤونها وحربها االهلية .كام تريد
تكريس واقع ميداين يف ادلب املحاذية لحدودها
يجعل منها جزءا من منطقة حدودية امنة
وعازلة يف شامل سوريا.
من اجل هذا الهدف نفذت تركيا سلسلة عمليات
عسكرية بدأتها مع عملية درع الفرات ،ومن ثم
عملية غصن الزيتون التي انتهت باحتالل منطقة
عفرين .واخريا عملية نبع السالم التي افضت اىل
قضم املنطقة الكردية الحدودية.
من جهتها ،تعترب دمشق ان معركتها ضد االرهاب
ال تنتهي اال مع السيطرة الكاملة عىل ادلب التي
تشكل آخر بؤرة وقاعدة لالرهاب يف سوريا .قبل
االنتهاء من هذه املعركة ال مجال الطالق العملية
السياسية ،وال نجاح لهذه العملية يف حال
اطالقها .كام تعترب دمشق ان ال مربر وال مسوغ
لوجود تركيا يف ادلب ،سواء مبارشة عرب جيشها او

شهر العسل بني بوتني واردوغان انتهى لكن من دون طالق.

بشكل غري مبارش عرب منظامت متطرفة وارهابية،
ولو حصل هذا الوجود استنادا اىل تفاهامت مع
روسيا .فكيف اذا مل تلتزم تركيا هذه التفاهامت
ومل تقدم عىل اخراج مسلحي النرصة من ادلب.
للمرة االوىل منذ التدخل العسكري الرتيك يف
سوريا يحصل تصادم عسكري واشتباك مبارش بني
الجيشني السوري والرتيك .الجيش السوري الذي
احرز تقدما كبريا وسيطر عىل مدن اسرتاتيجية
مثل معرة النعامن ورساقب ،واحكم سيطرته عىل
اوتوسرتاد حلب دمشق .والجيش الرتيك الذي
ارسل تعزيزات كبرية الحتواء الهجوم السوري
وابقاء ادلب ورقة مساومة يف يد اردوغان.
للمرة االوىل منذ التدخل العسكري الرويس يف
سوريا يف العام  2015وحادثة اسقاط طائرة
روسية مقاتلة بنري ان تركية ،يحصل توتر مكشوف
يف العالقة بني روسيا بوتني وتركيا اردوغان بعد

اعوام من التنسيق والتفاهامت ،كان من ابرزها
تفاهم سوتيش حول ادلب وتفاهم استانة حول
مناطق خفض التصعيد التي تشمل ادلب.
ملاذا حصلت هذه االنتكاسة املفاجئة يف العالقة
بني الرئيس الرويس فالدميري بوتني واردوغان بعد
تفاهامت وشهر عسل امتد اىل اشهر طويلة
وازعج االمريكيني؟
هذا التوتر املفاجئ بني بوتني واردوغان ال يعود
فقط اىل عدم تنفيذ تركيا التزاماتها يف ادلب
مبوجب تفاهم سوتيش ،وامنا اىل جملة اسباب
وعوامل مستجدة ايضا من ابرزها:
 فشل الوساطة الروسية بني دمشق وانقرة،والتي بدأت عرب اجتامعات امنية ثنائية عىل
مستوى رئييس البلدين (عيل مملوك وحقان
فيدان) ،وكان يخطط لها لتتوج بلقاء االسد ـ
اردوغان برعاية بوتني يف موسكو او يف سوتيش.

 تعرث التفاهم الرتيك ـ الرويس يف ليبيا ،وحيثان موسكو التي تبحث عن موطئ قدم لها
يف ليبيا اكتشفت ان طموحها ال مير عرب انقرة
التي واجهت تصديا عربيا واوروبيا ضد تدخلها
هناك ،اضافة اىل ان الدولتني ليستا عىل موجة
واحدة حيال الوضع الليبي ورصاع النفط يف
رشق املتوسط .يف ليبيا ،يقف بوتني واردوغان
عىل طريف نقيض يف الحرب الليبية املتجددة.
انقرة تدعم حكومة فائز الرساج ومتدها مبرتزقة
سوريني للدفاع عن طرابلس ،وموسكو تدعم
الجيش الوطني برئاسة املشري خليفة حفرت ومتده
مبرتزقة فاغرن للسيطرة عىل طرابلس .مؤمتر برلني
الذي شارك فيه اردوغان وبوتني ،كان من املفرتض
ان يكرس وقف النار ،لكن املواجهات استعرت
وزادت قوافل االمداد العسكري من ذخرية
ومدرعات ومقاتلني.
 الخطوط التي فتحها اردوغان مع اوكرانيا (جارةروسيا وخصمها اللدود) بهدف تعميق الرشاكة
االسرتاتيجية معها والتعاون يف مسائل ذات
اهتامم مشرتك مثل شبه جزيرة القرم.
هل ميكن ان تستفيد واشنطن من التوتر الرتيك ـ
الرويس كام فعلت موسكو عندما استفادت من
تراجع العالقة بني الواليات املتحدة وتركيا؟
اردوغان يدرك بشكل متزايد ان اتفاقاته مع
روسيا يف شأن سوريا محكوم عليها بالفشل،

لكنه سيستمر يف التنسيق عن كثب مع بوتني
النه حليفه الوحيد يف الرصاع .يعتقد البعض
ان انقالب العالقة الروسية  -الرتكية يعود اىل
التغيريات التي احدثها القرار االمرييك بتصفية
قاسم سليامين قائد فيلق القدس االيراين ،يف
رسالة اىل محور استانة بأن ايران وروسيا وتركيا
مطالبة بتغيري سياساتها يف املنطقة ،خصوصا تركيا
التي تطالبها واشنطن بحسم خياراتها يف عالقاتها
مع حلف الناتو وموقعها فيه.
مع انشغال تركيا بالحرب يف ادلب ،يف مقابل
تراجع قتالها مع االكراد ،اندفعت نحو جبهة
جديدة يف حوض البحر املتوسط عرب توقيع
اتفاقات مثرية لالشكاليات مع حكومة الرساج.
يرى البعض ان تلك االندفاعة مل تكن لتقدم
عليها تركيا من دون ضوء اخرض امرييك للرد عىل
التدخل الرويس ،عىل الرغم من االشكاليات التي
يثريها هذا الدعم لرتكيا ،سواء مع حلفائها العرب
او االوروبيني .لكن اردوغان رسعان ما سيعود
اىل امللف الكردي ،الن تركيا تعترب االكراد اكرب
خطر عليها .كام ان خيارات بوتني مع اردوغان
محدودة ،ومن املحتمل ان تكون تركيا رشيكا
اقتصاديا رئيسيا لروسيا ،حيث يتطلع الزعيامن
اىل االرتقاء مبستوى التجارة بني البلدين ،بحيث
ترتاوح حاليا ما بني  30مليار دوالر اىل  100مليار
دوالر .وتعترب عضوية تركيا امرا حاسام آلمال

معركة ادلب ستكون االساس لحسم الفوىض واالرهاب يف سوريا.

روسيا يف دعم املنظامت متعددة الطرف يف
القوقاز وآسيا الوسطى .بالطبع يريد بوتني تأجيج
حالة عدم اليقني لدى حزب الناتو يف شأن التزام
تركيا التحالف.
اردوغان يعرف كل ذلك ،وسيستمر يف الضغط
عىل روسيا للحصول عىل تنازالت يف سوريا وليبيا،
ورمبا يف اماكن اخرى.
التطورات العسكرية يف ادلب حركت املعارضة
داخل تركيا وتحولت اىل بند اول يف الحراك
السيايس الداخيل .ومع سقوط اول قتىل الجيش
الرتيك يف ادلب يف مطلع الشهر الجاري ،ارتفع
صوت املعارضة بالتساؤل عام يفعله الجيش
يف ادلب .انطلقت عىل اثر ذلك نقاشات حادة
حول خيارات تركيا يف سوريا ،عكست انتقادات
لسياسة اردوغان واملستنقع الذي اوقع بالده
فيه فعال .لذا ،فان عدم الظهور مبوقف الضعيف
واملرتاجع ميدانيا كان يف صلب تهديدات
اردوغان للنظام السوري لالنسحاب من حول
نقاط املراقبة الرتكية يف ادلب ،واعطائه مهلة.
فاذا مل ترضخ سوريا لتهديدات اردوغان ،فان
تركيا ستنتقل اىل الخطة باء .وقد اعلن وزير
الدفاع خلويص اقار ان الخطة البديلة تعني
القيام بعملية عىل غرار غصن الزيتون ودرع
الفرات ونبع السالم ،اي تقدم الجيش الرتيك
الحتالل ما تبقى من ادلب ووضع اليد عليها
مبارشة ،فال تبقى تحت سيطرة املسلحني،
واعالنها منطقة امنة ،ووضع سوريا وروسيا امام
امر واقع وهو ان اي تقدم للجيش السوري
يعني االصطدام مع الجيش الرتيك ،ما يفرس
كل هذه التعزيزات الرتكية يف مختلف انواع
االسلحة.
تطورات معركة ادلب عىل املستويني العسكري
والسيايس اظهرت ان االحداث يف شامل سوريا
تجاوزت اتفاق اضنة القديم واتفاق سوتيش
الحديث ،وان اتفاقا جديدا عىل انقاضهام ال بد
من ان يقوم بني سوريا وتركيا برعاية موسكو
وعربها.
البديل من هذا االتفاق هو الحل العسكري.
فالقرار الرويس ـ السوري بانهاء وضع ادلب
اتخذ عرب تفاهم سيايس مع تركيا ،او عرب الحسم
العسكري ضد الفصائل املوالية لها واملتعاونة
معها ،الن معركة ادلب ستكون االساس لحسم
الفوىض واالرهاب يف سوريا.
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ماغازيني :نرحب بتعاون لبنان
وآليات حقوق اإلنسان في األمم املتحدة
يقدم لبنان تقرير آلية االستعراض الدوري الشامل يف مجلس حقوق االنسان يف االمم املتحدة يف الدورة  37يف ترشين الثاين
املقبل ،ومن املفرتض انهاء املرحلة االوىل من التقرير قبل  19آذار الجاري
يعترب االستعراض الدوري الشامل عملية
فريدة تنطوي عىل عرض سجالت حقوق
االنسان الخاصة بجميع الدول االعضاء
يف االمم املتحدة البالغ عددها  193دولة
مرة كل اربعة اعوام ونصف .متثل آلية
االستعراض الدوري الشامل احدى اهم
وسائل النظام الدويل يف حامية حقوق
االنسان وتعزيزها عىل املستوى الوطني
وذلك اىل جانب عدد من اآلليات الدولية
املتوافرة حاليا.
سيكون االستعراض الدوري الشامل املقبل
للبنان يف  2ترشين الثاين املقبل يف دورته
الثالثة ،فرصة لتقييم منجزات وتحديات
حقوق اإلنسان يف ما يتعلق بتعزيز وحامية
حقوق االنسان عىل وجه الخصوص
وسيتيح للدول واصحاب املصلحة اآلخرين
معرفة االجراءات الذي تم اتخاذها يف ما
يتعلق بالتوصيات التي تلقاها لبنان يف
الدورة الثانية لالستعراض الدوري الشامل
العام  2015السيام تلك التوصيات الـ128
التي قبلها.
يف هذا االطار يقول رئيس فرع االستعراض
الدوري الشامل ملجلس حقوق االنسان
وشعبة آليات املعاهدات يف املفوض ّية
السامية لحقوق االنسان يف جنيف جياين
ماغازيني لـ"االمن العام"" :نحن ندرك
ان عملية تنفيذ توصيات االستعراض
الدوري الشامل ليست سهلة وخصوصا
يف الظروف املعقدة املحيطة بلبنان ،كام
يكتنف تنفيذها العديد من الصعوبات.
اذ يتطلب ذلك القيام باجراءات عىل
املستوى الوطني والتي تحتاج اىل جانب
توافر االرادة السياسية املوارد املالية
الالزمة للقيام بالعديد من االجراءات مثال

تلك املرتبطة بالبناء املؤسسايت والترشيعي
او االنضامم اىل بعض االتفاقيات والذي
يتطلب إجراء تغريات ترشيعية ،او عملية
سحب تحفظات الدولة التي تضعها عىل
بعض نصوص االتفاقيات ،تقديم التقارير
املتأخرة أو توجيه دعوات مفتوحة
للمقررين الخاصني يف االمم املتحدة .من
ضمن التجارب الناجحة يف العديد من
البلدان ،هو تطوير او اعداد خطة وطنية
شاملة لتنفيذ توصيات االستعراض الدوري
الشامل من طرف العديد من الكيانات
الرسمية يف الدولة اي الوزارات والهيئات
الرسمية بالتعاضد والتآزر بني املؤسسات
الحكومية ومنظامت املجتمع املدين
واملؤسسات الوطنية لحقوق االنسان .هنا
ميكن ملكتبنا يف بريوت ان يساهم يف تقديم
املساعدة عىل البدء يف تنفيذ توصيات
االستعراض الدوري الشامل يف وقت مبكر
بعد اجراء استعراضاتها".
عن تقييمه لتعاون لبنان مع منظامت
حقوق االنسان يقول ماغازيني ":نرحب
بتعاون لبنان مع جميع آليات حقوق
اإلنسان التابعة لالمم املتحدة ،مبا يف ذلك
االستعراض الدوري الشامل ،كام هيئات
املعاهدات ومع مجلس حقوق اإلنسان
واملكلفني بواليات .نحن من خالل تعاوننا
مع منظامت حقوق االنسان نسعى اىل
ترسيخ املبادئ الخاصة بكتابة التقارير
املتعلقة بحالة حقوق االنسان مبا يتسق
مع االلتزامات الدولية للبنان وتعهداته".
يضيف":تسعى املفوضية السامية لحقوق
االنسان اىل دعم القدرات يف العامل
ومساندة الدول يف انشاء آليات وطنية
للحامية واملساءلة ونرش ثقافة حقوق

االنسان وتأمني الحامية .وأثني هنا عىل
التجربة الخاصة ما بني مفوضية حقوق
االنسان ونقابة املحامني يف طرابلس
والتعاون القائم يف مجال نرش ثقاقة
حقوق االنسان".
إالم تسعى املراجعة الدورية الشاملة؟
يقول ماغازيني ":تسعى هذه املراجعة
اىل تكريس املبادىء  -ولو عىل امد
متوسط او طويل  -هذه املبادىء التي
ادرجتها االمم املتحدة يف امليثاق واآلليات
املتعددة التي تلت ،حول حامية حقوق
االنسان واعتبارها عامال مهام من عوامل
تحقيق الرقي االجتامعي والتنمية ورفع
مستوى الحياة والرفاهية للشعوب.
احرتام حقوق االنسان وحرياته االساسية
يعد عامال من عوامل تحقيق االزدهار
واالستقرار ومنع قيام االزمات او النزاعات
مام يتطلب االهتامم بطائفة متنوعة من
الحقوق السياسية واالجتامعية واملدنية
واالقتصادية والثقافية واالنسانية وحامية
الحريات االساسية ال سيام عىل سبيل
املثال ال الحرص الحق يف حرية الرأي
والتعبري والحق يف حرية التظاهر السلمي،
والحق يف حرية التنقل .مجموعة العمل
اكدت عىل ان االستعراض الدوري الشامل
ميثل فرصة مميزة لكافة البلدان لتوطني
برامج وسياسات التنمية الوطنية من
منظور حقوق االنسان وكذلك دفع تحقيق
اهداف التنمية املستدامة قدما بدعم من
نظام االمم املتحدة عىل املستوى الوطني
تحت ادارة وارشاف املمثل املقيم لالمم
املتحدة .كام نشجع عىل انشاء آليتها
الوطنية للمتابعة الشاملة ورفع التقارير
يف ما يتعلق بآليات حقوق اإلنسان الدولية

جياين ماغازيني.

واالقليمية والتزامات املعاهدات وينبغي
أن تكون هذه اآللية متسقة مع الدليل
العميل الذي أصدره مكتبنا يف عام 2016
يف شأن هذا املوضوع".
ّ
وعم ينصح به لبنان مبا يخص كتابة تقرير
االستعراض الدويل الشامل ،يقول" :نتمنى
ان تنظر الدولة اللبنانية اىل االستعراض
الدوري الشامل يف دورته الثالثة كفرصة
لتقييم منجزات وتحديات حقوق اإلنسان
يف ما يتعلق بتعزيز وحامية حقوق االنسان
داخل البالد .فالهدف النهايئ لالستعراض
الدوري الشامل يتمثل يف تحسني احوال
حقوق االنسان يف كل بلد مبا لذلك من
عواقب لها شأنها بالنسبة اىل الشعوب يف
انحاء الكرة األرضية .واالستعراض الدوري
الشامل مصمم لتعزيز ودعم وتوسيع نطاق
تعزيز وحامية حقوق اإلنسان يف امليدان.
وليك يتحقق ذلك ،ينطوي االستعراض
الدوري الشامل عىل تقييم سجالت الدول
يف شأن حقوق اإلنسان ومعالجة انتهاكات
حقوق اإلنسان اينام تحدث .كام يهدف
االستعراض الدوري الشامل اىل توفري
مساعدة تقنية للدول وتوطيد قدرتها عىل
معالجة تحديات حقوق االنسان بفعالية
وتقاسم افضل املامرسات يف ميدان حقوق

يقدم االستعراض الدوري
الشامل مساعدة تقنية
للدول االعضاء في مجلس
حقوق االنسان

االنسان يف ما بني الدول واصحاب املصلحة
اآلخرين".
يف الخلفية التاريخية ،يعترب االستعراض
الدوري الشامل ابداعا مهام من مجلس حقوق
اإلنسان لكونه يستند اىل املساواة يف املعاملة
بني جميع البلدان العتامدها عىل مبادئ
اساسية تؤكد عىل املوضوعية والشفافية،
وتتم يف اطار عملية تشاورية تعاونية ،مام
يعضد فرص الوصول إىل األهداف والتطلعات
املرجوة منها لحامية وتعزيز حقوق اإلنسان
حول العامل .ويوفر االستعراض فرصة لجميع
الدول لالعالن عن االجراءات واملامرسات
التي اتخذتها لتحسني احوال حقوق االنسان
يف بلدانها والتغلب عىل التحديات التي
تواجه التمتع بحقوق االنسان.

ما هي صلة الوصل بني االستعراض الدوري
الشامل والخطة الوطنية الشاملة لحقوق
االنسان؟
يجيب ماغازيني" :ان نتيجة االستعراض
الدوري الشامل تشمل مجموعة من
االلتزامات امللموسة من حكومة لبنان
التي ستلتزم تنفيذ عدد من التوصيات
املحددة بهدف تعزيز وحامية حقوق
االنسان .عىل االلتزامات ان تدمج يف
السياسة العامة للدولة ويف مختلف
الربامج املعتمدة من الوزارات املختلفة
والسلطات العامة .االلية الوطنية العداد
التقارير ومتابعة التوصيات املنشأة يف
ايار  ،2018تسهل التعاون بني تنفيذ
التوصيات وتقديم التقارير التي تعكس
التقدم املحرز يف التقارير الدورية لهيئات
املعاهدات واالستعراض الدوري القادم".
يضيف" :نشجع لبنان عىل تحديث الخطة
الوطنية لحقوق االنسان كوسيلة لتسهيل
التعاون وااللتزام بالعمل ،ونرش التوعية
حول قضايا حقوق االنسان بني املسؤولني
والناس عامة .ستكمل هذه الخطة ،الخطة
الوطنية لحقوق االنسان (،)2017-2014
التي تم انجازها من اللجنة الربملانية
املختصة بحقوق االنسان ،بالتعاون مع
الوزارات املختصة واالدارات (مبا فيها
القوى االمنية) ،الخرباء ومنظامت املجتمع
املدين ،وبدعم من مكتب املفوضية
السامية لحقوق االنسان وبرنامج االمم
املتحدة االمنايئ .ينبغي ان تكون خطة
العمل الوطنية الجديدة لحقوق االنسان
وسيلة لتنفيذ االلتزامات التي تعهدت بها
الحكومة كجزء من االستعراض الدوري
الشامل لعام  ،2020وملتابعة التوصيات
املقدمة اىل لبنان من هيئات االمم
املتحدة لرصد معاهدات حقوق االنسان.
ان املفوضية السامية لحقوق االنسان
عىل استعداد لدعم وضع خطة عمل
حقوق االنسان هذه ،التي ميكن ان تيرس
ايضا مواءمة الجهود الرامية اىل تحقيق
اهداف التنمية املستدامة لعام .2030
وينبغي اعداد خطة العمل هذه من خالل
عملية شاملة ،عرب تحديد االهداف
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مبنى مجلس
حقوق اإلنسان
يف جنيف.

واملسؤوليات الواقعة عىل الكيانات
الحكومية ذات الصلة".
أنشئ االستعراض الدوري الشامل عند
تأسيس الجمعية العامة لالمم املتحدة
مجلس حقوق االنسان يف  15آذار
 2006من خالل القرار  .251/60وقد
ناط هذا القرار مبجلس حقوق االنسان
"اجراء استعراض دوري شامل يستند
إىل معلومات موضوعية وموثوق بها
ملدى وفاء كل دولة بالتزاماتها يف مجال
حقوق االنسان عىل نحو يكفل شمولية
التطبيق واملساواة يف املعاملة بني جميع
الدول" .يف  18حزيران  ،2007وبعد
سنة واحدة من اول اجتامعات املجلس
الجديد ،وافق اعضاء املجلس عىل حزمة
بناء مؤسساته التي توفر خريطة طريق
ترشد عمل املجلس يف املستقبل .وكان
من بني العنارص الرئيسية يف تلك الحزمة
االستعراض الدوري الشامل.
ما الهدف من االستعراض الدوري الشامل؟
يتمثل الهدف النهايئ لالستعراض الدوري
الشامل يف تحسني احوال حقوق االنسان
يف كل بلد مبا لذلك من عواقب لها شأنها
بالنسبة اىل الشعوب يف انحاء الكرة
االرضية .االستعراض الدوري الشامل
مصمم لتعزيز ودعم وتوسيع نطاق تعزيز

نشجع على انشاء
آليات وطنية لرفع تقارير
عن حقوق االنسان
وحامية حقوق اإلنسان عىل الطبيعة .وليك
يتحقق ذلك ،ينطوي االستعراض الدوري
الشامل عىل تقييم سجالت الدول يف شأن
حقوق االنسان ومعالجة انتهاكات حقوق
االنسان أينام تحدث .كام انشئت آلية
صناديق للمشاركة يف االستعراض الدوري
الشامل وصندوق التربعات االستئامنية
لتنفيذ االستعراض الدوري الشامل لتقديم
الدعم للحكومات مع سياسة الخدمات
االستشارية لالمم املتحدة واملساعدة
التقنية ملتابعة ومساعدة الدول يف تنفيذ
تلك التوصيات.
يضطلع الفريق العامل املعني باالستعراض
الدوري الشامل الذي يتألف من أعضاء
مجلس حقوق االنسان البالغني  47عضوا
باالستعراضات ،لكن ميكن الية دولة عضو
يف االمم املتحدة املشاركة يف املناقشات
والحوار مع الدولة قيد االستعراض .يتم

استعراض كل دولة مبساعدة من فريق
من ثالث دول ،يعرف باسم "الرتويكا"،
ويتوىل القيام مبهمة املقرر .ويتم اختيار
الرتويكا الخاصة بكل دولة من خالل
إجراء قرعة قبل كل دورة للفريق العامل.
إذ انه ومبقتىض آلية االستعراض الدوري
الشامل ،يتم مراجعة حالة حقوق االنسان
يف كافة بلدان العامل من طرف البلدان
نفسها ومن خالل حوار فعال تويص او
تقدم الدول توصيات بشأن تحسني حالة
حقوق االنسان يف البلد تحت االستعراض.
وفقا آلليات عمل املجلس ومنهجياته ،متر
عملية االستعراض مبراحل متعددة ،حيث
تبدأ املرحلة االوىل مبراجعة حالة حقوق
االنسان يف البلد املعني ،تعقبها مرحلة
التزام البلد املعني بتنفيذ التوصيات
وكذلك التعهدات الطوعية التي تقدمها
الدولة الطرف طواعية من جانبها والتي
تتعهد مبوجبها باحرتام وتعزيز حقوق
االنسان عىل املستوى الوطني ،واملرحلة
الثالثة هي تلك التي تقدم فيها الدولة
الطرف يف الجلسات الدورية القادمة
للمجلس تقريرها والتي تشري فيه اىل
كيفية تنفيذ التوصيات والتعهدات
الطوعية وكذلك عن حالة حقوق االنسان
يف البلد املعني.
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Raghida.ss@gmail.com

شاه ٌد أو مضل ٌل أو مؤثرٌ باألحداث أم مستجيب لها؟

أي دور لإلعالم املرئي في األحداث االخيرة؟

ال يختلف رأيان حول الدور الريادي لالعالم اللبناين الذي
تدرج مع الوقت ليتحول من مؤثر يف االحداث اىل صانع لها.
خالل الحراك الذي شهده لبنان يف الفرتة االخرية ،كان لالعالم
املريئ بالغ االثر عىل اللبنانيني الذين تسمروا امام الشاشات
التي شكلت نافذتهم الوحيدة ملعرفة ما يجري من حولهم

يف حني رأى البعض ان هذه الشاشات تجاوزت الدور املنوط بها
يف تكوين االراء لتتحول اىل مستبقة لالحداث وانعكاساتها احيانا،
اعترب اخرون انها شكلت مرآة ملا شهده الشارع من انقسامات
ورفض للواقع بكل ابعاده .فهل تجاوز االعالم املريئ دوره؟ هل
كان متيقنا للمسؤولية امللقاة عليه ،وما هي املعايري التي اتبعها
يف نقل االحداث؟

يزبك :ال يمكن فصل االعالم
عن البوتقة االجتماعية والسياسية

وامارس مهنتي يف وطن لديه هذا الكم من
االزمات واملشكالت ،حتى لو اردت ان اتكلم
بشكل منطقي عام هو متعارف عليه دوليا
مبفهوم السيادة او حرصية السالح يف يد
الدولة .قد تتهمني فئة من اللبنانيني بانني
غري موضوعي ،اذ ال اتفاق بني اللبنانيني حيال
هذه املواضيع .لذلك اسعى من خالل عميل
اىل االلتصاق مبا ينص عليه الدستور واملهنة.
اما اذا كنت قريبا من هذه املعطيات ،فاكون
قد اديت عمال اقرب ما يكون اىل املوضوعية.

مدير االخبار والربامج السياسية يف قناة
 MTVغياث يزبك رأى ان االداء االعالمي
خالل انتفاضة االشهر املاضية ال عالقة له
اطالقا مبيثاق الرشف املوقع" ،فاذا اردنا تجزئة
املوضوع نرى ان احدا مل يلتزم هذا امليثاق
اساسا ،كام ان االعالم دفع اىل عدم التزامه،
فهو ال يستطيع اال ان يكون مرآة للحالة
السياسية ال تلتزم ال مواثيق الرشف وال اي
يشء ميت اىل معنى هذه الكلمة ال تفصيليا
وال حتى رمزيا ،لذلك فان وسائل االعالم اسقط
يف يديها ،وهذا ليس دفاعا عنها او للقول ان
اداءها كان مثاليا .لكن ال ميكن فصل االعالم ■ ما هي املشكالت التي واجهتكم خالل
ع ن البوتقة االجتامعية والسياسية السائدة يف التغطيات املبارشة؟
□ العوائق كانت عملية كأن مينع الصحايف
البلد والتي تدعو اىل القلق".
من مجموعات عىل االرض من مامرسة مهنته،
■ اذا مل تكن التغطية مثالية فهل كانت اقله او ان يصبح يف لحظة ما رجل االمن عدوه
موضوعية؟
النه ميارس مهنته .مثة عوائق لوجستية ايضا
□ افضل استبدال كلمة املوضوعية باملهنية ،كأن مييض املراسل اكرث من  18ساعة يف
ألن املوضوعية صفة ربانية لها عالقة بالكامل ،البث املبارش يف ظروف ال انسانية ،او ان تتم
وهي تقيض ان نتجاوب مع كل االصول التي مطاردته احيانا ملجرد رؤية شعار املحطة عىل
تفرتضها مامرسة مهنة االعالم واالقرتاب اىل امليكرفون.
املثالية ،وانا اربأ بنفيس ان ادعي املثالية يف
هذه املهنة .نحن كمؤسسة اعالمية يف اساس ■ ما كان تأثري البث املبارش عىل الحراك؟
تكوينها ،وانا كصحايف ال التزم يف االساس مع □ كبري جدا .فمن دونه ملا متكن الحراك من
فئة سياسية وال اعتاش عىل مال سيايس ،وال االستمرار بهذا القدر ،ان بسبب استفراده
اقرتب من شخصيات لها عالقة باملال السيايس احيانا من العىص الغليظة لرجل االمن ،او

بعض الرعاع املعادين لالنتفاضة الشعبية،
او لعدم متكنه من نقل الصوت للتأثري
يف مختلف رشائح الرأي العام ومخاطبة
ضامئرهم ،السيام من بقي منهم يف منزله ومل
يشارك يف االنتفاضة.
■ هذا يعني انكم لعبتم دورا يف تزخيم هذا
الحراك؟
□ بالتأكيد ،ويف مساعدته عىل االستمرار ونقل
صوته ،لكن لكل امر شوائبه .الحراك مل يكن
مثاليا عىل الدوام وكذلك التغطيات االعالمية.
هذه هي االنتفاضة وتبعاتها ،وما تقرتضه من
نقص يف املثاليات واملعرفة او االفراط يف املغاالة.
■ ما هي التوجيهات التي ذودتم بها
مراسليكم؟
□ كنا نشدد عىل ان تكون التغطية مهنية،
وعىل اتاحة املجال امام الجميع للتعبري عن
ارائهم املختلفة ،واالبتعاد من االراء الخاصة
للمراسلني الذين عليهم ان ينقلوا الصورة
باسلوب اقرب ما يكون اىل املهنية ،فنحن
ننقل مجريات الثورة ولسنا قادتها.
■ نسبت املعلومات يف االونة االخرية اىل
مصادر ،اال يؤثر ذلك عىل صدقية الخرب والثقة
بني الوسيلة واملشاهد؟

□ يجب حامية املصدر احيانا ،خاصة وان
الوصول اىل املعلومات ليس سهال .املهم ان
ال يتحول الصحايف من خاللها اىل بوق لفئة
سياسية او طائفية او استخباراتية .وان يكون
هذا املصدر موجوداً فعال.
■ استضافت الربامج السياسية عددا كبريا من
الوجوه الجديدة عىل الحياة السياسية ،كيف
تم اختيار الضيوف؟
□ اذا سألنا من هو الحراك ومن ميثله ال احد
ميلك جوابا عن ذلك .مررنا بتجربة جديدة
حاولنا فيها انتقاء شخصيات توحي بالثقة
ومتثل الخليط املوجود عىل االرض .اصبنا مرارا
واخطأنا مرارا ،لكنها مل تكن تجربة سيئة .ما
حصل هو كرس استئثار طبقة سياسية معينة
تحتل الشاشات منذ اربعني عاما.
■ هل تحولت التعددية االعالمية من مصدر
غنى اىل مصدر لالضطرابات؟
□ اطالقا .يعترب بعض االعالم انه من خالل
اثارة االضطرابات ميكنه لفت االنظار ،ولكن
الناس تعرفه جيدا وال تتقبله.يجب ان يكون
لالعالم يف لبنان ميثاق اخالقي يتقيد به
الجميع ،وقد تم التوصل منذ التسعينات اىل
عرشات املواثيق التي مل يتقيد بها احد.

مدير االخبار والربامج السياسية يف قناة  MTVغياث يزبك.

من دون البث
املباشر ملا تمكن الحراك
من االستمرار

شمس الدين :التنافس بني القنوات
جعل املراسلني يرتكبون اخطاء

رئيس تحرير غرفة االخبار والربامج السياسية يف
قناة "امليادين" عبدالله شمس الدين تحدث عن
االسلوب واملعايري التي اتبعتها املحطة يف تغطية
الحراك ،فقال" :منذ البداية ادركنا ان هذا الحراك
هو حدث مهم جدا وفريد عىل صعيد لبنان ،لذا
ركزت "امليادين" يف تغطيتها عىل نقاط عدة من
خالل ادراكها ان ما يجريعىل الساحات اللبنانية
له ابعاد داخلية مطلبية اقتصادية واجتامعية
وسياسية ابعد بكثري مام يتصوره البعض .كرث
كانوا يسألوننا عن سبب املساحات الشاسعة
التي افردناها للتغطية املبارشة ،وعن العدد

الكبري للمراسلني ،وهذا ما مل تقم به اي قناة
عربية اخرى .كان جوابنا ان اهمية الحدث تفرض
علينا تغطية كهذه ،كام ان "امليادين" هي قناة
عربية مقرها لبنان ،ومن الطبيعي ان تهتم بأي
حدث يشهده عىل هذا املستوى .خالفا للقنوات
اللبنانية ،يعمل يف "امليادين" صحافيون لبنانيون
وعرب ،واحيانا كنا نتقصد ان يكون املذيع عربيا
وليس لبنانيا ليك ينقل للمشاهد العريب الحدث
اللبناين بعيون عربية وليس بعيون لبنانية.

■ ما هي املحاذير التي حاولتم تجنبها؟

■ هل فرضت املنافسة بني الشاشات نوعا
من الترسع يف نقل االخبار قبل التدقيق يف
صحتها؟
□ هذا امر لطاملا كان موجودا ،وال عالقة
لالنتفاضة به .ما يحصل اليوم هو خلط بني
ما تبثه شاشات التلفزة وما تتداوله وسائل
التواصل االجتامعي.

□ كنا نطلب دامئا من املراسلني واملذيعني
تجنب اجراء مقابالت مع املواطنني يف الشارع،
ألن عددا كبريا من االراء كان يتسبب مبشكالت
للمراسلني والقناة بسبب تجاوزه احيانا مع
االسف الحواجز االخالقية والسياسية .كقناة
عربية حاولنا دامئا االبتعاد من اي موضوع قد
يثري الشارع او الرأي االخر.
■ اىل اي مدى كنتم موضوعيني يف نقل
االحداث؟
□ شعارنا هو "الواقع كام هو" .لكن لنكن
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رصيحني ،ال تستطيع اي قناة ان تنقل الواقع
مبوضوعية ،اذ ان لالعالم خلفيات سياسية
وفكرية وثقافية ،كام ان للمراسلني واملذيعني
خلفيات سياسية وانطباعات حيال ما يجري.
حاولنا ان نكون موضوعيني قدر االمكان ،نجحنا
احيانا واخفقنا احيانا اخرى .يف اماكن عدة مل
نتمكن من الوصول اىل ساحة الحدث للقيام
مبهامنا بسبب اراء البعض بالقناة وتوجهاتها.
عىل الرغم من صعوبة نقل الواقع كام هو يف
كل املواقع ،اال اننا متكنا من نقل بعض جوانبه.
■ كيف تق ّيم االداء االعالمي اللبناين يف هذه
املرحلة االخرية؟
□ كان واضحا لكل من تابع القنوات اللبنانية
وجود اصطفاف اعالمي مشابه لالصطفاف
السيايس .فكل قناة كانت تنقل الصورة عىل
االرض بحسب توجهاتها ،وقد شاهدنا املشهد
نفسه يتكرر عىل قنوات عدة مع تغيري يف اللغة
السياسية .الجميع يدرك ان االعالم اللبناين
اعالم مسيسوهذا ليس خطأ ،فاالعالم جزء من
الحياة السياسية.
■ ما مدى التزامكم ميثاق الرشف االعالمي؟
□ السياسة التحريرية يف القناة تقيض بالتزام
ميثاق الرشف سياسيا وميدانيا واجتامعيا ،كام
ان ادارة "امليادين" ،وتحديدا االستاذ غسان بن
جدو ،كانت توجه يف كل اجتامعاتها اىل النقاط
التي يتضمنها امليثاق ،كاالبتعاد من التعابري
واملشاهد امليدانية القاسية ومن االمور املرتبطة
بالفنت العرقية واملذهبية.
■ كيف تتم عملية املحاسبة عىل االخطاء؟
□ املحاسبة تشمل الجميع وهي تأخذ منحى
اعادة التقييم لعدم تكرار االخطاء .عند كل
حدث نضع الئحة بالتعابري واملصطلحات ذات
االبعاد الدينية او املذهبية وغريها ،ونويص
الجميع بتجنب استعاملها ،فنحن قناة عربية
تشاهدها جميع البلدان والعرقيات والطوائف،
لذا نويل هذا املوضوع اهتامما كبريا.
■ ما ابرز ما تضمنته الئحة االحداث االخرية؟
□ شددنا عىل رضورة الحديث عن احتجاجات
ومواجهات وصدامات وليس عن اعامل شغب،

رئيس تحرير غرفة االخبار والربامج السياسية يف قناة "امليادين" عبدالله شمس الدين.

اتبعنا سياسة تقضي
بعدم مقاطعة الضيف
او اثارة اية حساسية

اللبنانية ،جعل املراسلني يستبقون احيانا بعض
االحداث ويقعون يف االخطاء ،حتى ان الكثري
من االخبار التي تم التداول بها ،تبني الحقا انها
كانت مشوهة او غري صحيحة.
■ كيف تنظرون اىل نسب املعلومات اىل
مصادر مجهولة؟
□ لدينا مصادرنا الخاصة يف العامل العريب،
والعبارة التي نستخدمها هي مصادر للميادين
او مصادر خاصة للميادين ،من دون تحديد ما
اذا كان هذا املصدر سياسيا او امنيا او غريه.
عىل الرغم من ان مصادرنا محددة وموثوق بها
جدا ،اال اننا نتأكد من دقة املعلومة وصدقيتها
قبل بثها.

ألن هذه العبارة ال يستسيغها املتظاهرون.
كام اطلقنا عىل ما يجري صفة الحراك ،ألن
البعض يري د ان يصفه بالثورة والبعض االخر
بأعامل شغب .اردنا نقل الصورة كام هي من
دون اثارة اي مشكلة ،رغم انه لدينا موقف
سيايس او اعالمي مام يجري .منذ البداية
ادركنا ان هناك امورا مطلبية داخلية ،سياسية
واقتصادية ،نجح الحراك يف تحقيقها وتغيريها ،■ هل تحولت التعددية االعالمية اىل مصدر
لكن كانت لهذا الحراك ابعاد اقليمية وسياسية لالضطرابات؟
□ خالل االشهر االخرية مل يؤد االعالم اللبناين
ظهرت اخريا.
دورا ايجابيا ،بل كان دوره سلبيا يف التعاطي مع
■ هل ادت املنافسة االعالمية اىل الترسع يف االحداث .يف بعض االحيان لعب بعض االعالم
دورا محرضا بدل ان يعمل عىل التهدئة .نحن
نقل االخبار؟
□ بالتأكيد .وقعت العديد من القنوات الزميلة كاعالميني نعرف كم تبلغ تكلفة النقل املبارش،
وتحديدا اللبنانية يف هذا الخطأ .اما القنوات وكنا دامئا نتساءل عن كلفة ساعات البث
العربية فكانت اخطاؤها اقل النها غري معنية الطويلة للتظاهرات ،وهذا امر يرتبط بخلفيات
مبارشة بالسبق الصحفي .التنافس بني القنوات القناة واهدافها ونظرتها اىل الحدث.
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قضية

املحامي منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

إهمالهم جريمة في القانون وفي حق مستقبل الوطن

األمن العام يولي حماية حقوق األطفال إهتمامًا شامالً

نهج اعتامد اعىل املعايري الدولية لحقوق االنسان الذي تطبقه املديرية العامة
لالمن العام يف كل مجاالت عملها ،مل يتوقف عند حدود اطالقها مدونة قواعد
سلوك خاصة بها بالتعاون مع منظمة االمم املتحدة ،او استحداثها نظارة منوذجية
تراعي ارقى املعايري االنسانية .بل امثر استحداث دائرة خاصة بحقوق االنسان،
شعبة للتعاون العسكري املدين ،حضانة لالطفال
تؤكد الدراسات االجتامعية والنفسية عىل ان
الطفل ،عىل سبيل التشبيه املجازي ،يشبه االرض
الخصبة القابلة للزرع .اذا اهتممنا بها ،عرب
تسييجها وحراثتها وزرعها وريها وحاميتها من
االفات ،تعطي مثارا صالحة .اما اذا اهملناها ،فلن
تعطي اي مثار وتصبح مرسحا لالشواك ،وممرا
سهال لكل عابر سبيل يدوسها عابرا نحو هدفه.
استطرادا ،ان اهامل تربية االطفال ورعايتهم
يشكالن جرمية بحسب القانون اللبناين ،كذلك
يف حق مستقبل الوطن النهام يجعالن الطفل
طرفا ضعيفا وصيدا سهال للشبكات االرهابية،
وشبكات املخدرات ،ولكل جهة تبحث عن
اشخاص ميكن استغاللهم بسهولة يف اشعال فتنة
من هنا او حربا من هناك.

اهامل تربية االطفال جرمية بحسب قانون العقوبات.

ما التعريف القانوين للطفل؟ ما حقوقه؟ ما
الترصفات القانونية واالعامل واملهن املسموح
او غري املسموح له القيام بها؟ اي دور تقوم
به املديرية العامة لالمن العام عىل صعد
حامية حقوقه ،رعايته ،الرتفيه عنه ،وتوعيته
عىل مخاطر كل االفات االجتامعية والحروب
الناعمة التي قد تستهدفه لتستغله؟

التعريف

عىل الصعيد الدويل ،نجد ان احدى اهم
االتفاقيات الدولية يف هذا املجال وهي االتفاقية
الدولية لحقوق الطفل ،التي اقرتها الجمعية
العامة لالمم املتحدة يف مؤمتر القمة العاملي
يف  20ترشين الثاين عام  1989ودخلت حيز

التنفيذ يف  2ايلول  1990وصادق عليها لبنان
يف العام نفسه ،تعرف يف مادتها االوىل الطفل
بأنه" :كل انسان مل يتجاوز الثامنة عرشة (،)18
ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون
املنطبق عليه" .بالتايل ،فقد حددت سن الرشد
بـ 18سنة ،وتركت لكل دولة حق تحديد سن
ادىن منه اذا شاءت ذلك استنادا اىل معطياتها
االجتامعية ،الثقافية ،الطبيعية ،وسواها.
عىل الصعيد اللبناين ،تجمع مختلف القوانني
اللبنانية عىل ان سن الرشد هو  18سنة ،يف حني
انها تعتمد تسميات تقنية  -قانونية عدة ملن
هم دون هذه السن .مثال ،نرى ان املادة االوىل
من قانون حامية االحداث املخالفني للقانون
او املعرضني للخطر الصادر تحت الرقم  422يف
تاريخ  6حزيران  2002تنص عىل ان" :الحدث
الذي يط ّبق عليه هذا القانون هو الشخص
الذي مل يتم الثامنة عرشة من عمره ."...بالتايل،
فقد اعتمدت تسمية الحدث لكل من هو دون
الثامنة عرشة من عمره.
يف املقابل ،نجد ان قانون العقوبات الصادر
باملرسوم االشرتاعي رقم  340يف تاريخ االول
من اذار  1943ينص يف املادة  240منه عىل انه:
"يعني هذا القانون بالولد من اتم السابعة من
عمره وملا يتم الثانية عرشة .وباملراهق من اتم
الثانية عرشة وملا يتم الخامسة عرشة .وبالفتى
من اتم الخامسة عرشة وملا يتم الثامنة عرشة".
اما قانون املوجبات والعقود الصادر يف تاريخ
 9اذار  1932فقد نصت املادة  215منه عىل
ان" :كل شخص اتم الثامنة عرشة من عمره هو
اهل لاللتزام ،ما مل يرصح بعدم اهليته يف نص
قانوين" .ويف املادة  216منه ميز بني من يسمى
الصغري (اي القارص) وبني من يسمى القارص
املميز ،من دون ان يحدد السن الذي يفصل
بينهام .وهنا نوضح ان االجتهاد يف معظمه
اعترب ان القارص هو من يرتاوح عمره بني يوم
وسبع سنوات ،والقارص املميز بني  7و 18سنة.
اما قانون العمل الصادر يف  23ايلول ،1946
فقد نصت املادة  21منه عىل انه" :يخضع

استخدام االحداث الذين يقل سنهم عن
الثامنة عرشة اىل االحكام الواردة يف هذا
الفصل (من القانون)" .بالتايل ،هو اعتمد
تسمية الحدث.
بناء عليه ،وعىل الرغم من هذه التسميات
املختلفة ،يبقى السؤال االهم هو االيت :ما هي
االحكام القانونية التي تطبق عىل من هم دون
سن  18سنة ،عىل اختالف اعامرهم ،بحسب
معظم القوانني؟
اليكم ابرزها وفقا لاليت:

املوجبات والعقود

يف ما خص مختلف الترصفات القانونية ،بخاصة
العقود ،التي يجوز او ال يجوز ملن هم دون
 18سنة القيام بها ،نجد ان قانون املوجبات
والعقود مييز بني احتامالت واوضاع قانونية
عدة ،كوضع الجنني ،القارص غري املميز ،القارص
املميز ،وسواها من االوضاع التي ميكن اختصار
ابرز عناوينها العريضة كااليت:
 بالنسبة اىل الجنني يف بطن امه :يكون اهالالكتساب الحقوق عرب االرث او الوصية مثال،
وسواها من الترصفات القانونية التي تعود
عليه بالنفع التام من دون اي التزامات.
 -بالنسبة اىل القارص غري املميز( :بني يوم

و 7سنوات حسب االجتهاد) يف هذه املرحلة
العمرية يكون للطفل حق اكتساب الحقوق
التي ارشنا اليها يف فقرة الجنني .لكن ،ان كل
الترصفات القانونية التي قد يقوم بها هي
تعديات باطلة بطالنا مطلقا .كتوقيعه مثال عىل
عقد بيع عقار متلكه عرب االرث ،او ما شابه.
 بالنسبة اىل القارص املميز( :بني  7و 18سنةحسب االجتهاد) .يف هذه املرحلة العمرية مييز
القانون بني ثالثة انواع من الترصفات القانونية،
كااليت:
اوال :الترصفات النافعة نفعا محضا :كقبوله
هبة مثال .ميكن القارص املميز اجراء ذلك
ويعترب ترصفه هذا صحيحا ونافذا.
ثانيا :الترصفات الضارة رضرا محضا :كقيامه
مثال بوهب احد العقارات التي تعود ملكيتها

اللواء ابراهيم:
ال قيمة حضارية وانسانية
ألي جهة اال بمقدار
احترامها حقوق االنسان

له ،اي مجانا من دون اي مقابل .ترصفه هذا
يعترب باطال بطالنا مطلقا ،اي كأنه مل يحصل.
ثالثا :الترصفات الدائرة بني النفع والرضر:
كقيامه مثال ببيع عقار ميلكه عرب االرث يف
مقابل مثن معني .يستطيع القارص املميز اجراء
مثل ذاك الترصف لكن ،وهنا بيت القصيد،
يبقى له حق الرجوع عن العقد عند بلوغه
سن الرشد .اما يف حال اجاز ويل امره ،الذي
يحدده القانون او تحدده املحكمة املختصة
عند الحاجة ،ذاك الترصف فعندها يصبح
الترصف تاما ونهائيا وال يجوز للقارص املميز
الرجوع عنه عند بلوغه سن الرشد.
استطرادا ،نوضح ان القارص املميز الذي يأذن
له ويل امره مبامرسة التجارة او الصناعة،
يعامله القانون كمن بلغ سن الرشد يف حدود
تجارته او صناعته حرصا .بالتايل ،تبقى االحكام
القانونية الخاصة بالقارص املميز مطبقة عليه
يف كل ما يعترب خارج دائرة تلك التجارة او
الصناعة.

ارتكاب جرمية

يف حال اقدام الحدث الذي مل يبلغ سن  18سنة
عىل ارتكاب جرمية ما ،او كان معرضا لخطر
ما ،فان القانون الذي يطبق عليه هو قانون
حامية االحداث املخالفني للقانون او املعرضني
للخطر ،وذلك بالنسبة اىل كل اجراءات التحقيق
والتوقيف واملحاكمة والعقوبات وسواها ،وهي
اجراءات تتميز بانها تعد مخففة واصالحية
مقارنة بتلك التي تفرضها سائر القوانني االخرى
عىل الراشدين.

العمل

قانون االحداث يطبق عىل من هم دون  18سنة.

خص قانون العمل اللبناين االشخاص غري
الراشدين باحكام قانونية تهدف اىل حاميتهم
بشكل اسايس ،بحيث انه وبحسب نوع كل
عمل مييز بني من هو يف سن  13او  15او
 16وهكذا دواليك ،اي ال يعتمد قاعدة واحدة
لجميع غري الراشدين ،وهذا حال كل القوانني،
السيام قوانني االحوال الشخصية وسواها .عىل
سبيل املثال ،نجد ان املادة  22من قانون العمل
تنص عىل انه :يحظر بصورة مطلقة استخدام
االحداث قبل اكاملهم سن الثالثة عرشة
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ويجب ان ال يستخدم الحدث قبل اجراء
فحص طبي للتأكد من لياقته للقيام باالعامل
التي يستخدم الدائها .تعطى الشهادات الطبية
مجانا من وزارة الصحة العامة ،وتجدد سنويا
حتى اكامل الحدث سن الثامنة عرشة .ميكن
الغاؤها يف اي وقت اذا ثبت بعد ذلك عدم
لياقة الحدث للقيام بالعمل الذي استخدم من
اجله" .كام ان املادة  23منه حظرت استخدام
االحداث يف املشاريع الصناعية واالعامل
املرهقة او املرضة بالصحة (املعددة ضمن
الجدولني  1و  2املرفقني بقانون العمل) قبل
اكاملهم سن الخامسة عرشة ،وسواها من
االحكام املشابهة.

اهاملهم ...جرمية

يف هذا السياق ،وبهدف توضيح الفكرة نذكر
عىل سبيل املثال ،ان املادة  501من قانون
العقوبات تنص عىل ما ييل" :ان االب واالم
اللذين يرتكان يف حالة احتياج ولدهام الرشعي
او غري الرشعي او ولدا تبنياه سواء رفضا تنفيذ
موجب االعالة الذي يقع عىل عاتقهام او اهمال
الحصول عىل الوسائل التي متكنهام من قضائه
يعاقبان بالحبس مع التشغيل ثالثة اشهر عىل
االكرث وبغرامة ال تتجاوز املائتي الف لرية".
يف املقابل ،تجدر االشارة ايضا اىل ان مجمل
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احكام قانون العقوبات تشدد عقوبة اي
شخص يرتكب جرم بحق شخص غري راشد .كام
تشددها اكرث ،يف معظم الحاالت تقريبا ،اذا
كان عمر املعتدى عليه اقل من سبع سنوات.

حقوق الطفل

ان ابرز حقوق الطفل التي نصت عليها
االتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل ،التي
سبق وارشنا اىل ان الدولة اللبنانية صادقت
عليها وبالتايل اصبحت ملزمة لها ،هي االتية:
حقه يف الحياة ويف البقاء والنمو ،يف اسم
وكنية وهوية وجنسية ،يف الحفاظ عىل صالته
العائلية ،يف التعبري عن ارائه بحرية يف املسائل
التي تهمه ،يف حرية الفكر والوجدان والدين
واملجتمع ،يف الرفاهية واللهو ويف اعالم سليم ،يف
الحامية من اشكال العنف او الرضر او االساءة
البدنية او العقلية او النفسية او االهامل او
االستغالل كافة ،حقه يف حياة كاملة وكرمية اذا
كان معوقا جسديا او عقليا ،يف التمتع باعىل
مستوى صحي ،يف الضامن االجتامعي ومستوى
معييش مالئم لنموه البدين والعقيل والروحي
واملعنوي واالجتامعي ،يف التعليم ،يف حاميته من
االستغالل االقتصادي ،يف الوقاية من االستخدام
غري املرشوع للمواد املخدرة واملؤثرات العقلية،
يف الحامية من املنازعات املسلحة ،يف محاكمة

االمن العام يكافح استغالل وتعذيب االطفال والعاملة غري الرشعية.

انسانية عادلة امام هيئة قضائية متخصصة...

اهتامم شامل

ال قيمة حضارية وانسانية واخالقية ألي مؤسسة
او شعب او دولة اال مبقدار ما يساهمون به يف
تعزيز واحرتام حقوق االنسان عموما ،وحقوق
الفئات الضعيفة ،ابرزهم االطفال الذين
يشكلون مستقبل الوطن خصوصا.
هذا املبدأ العام الذي يشدد عليه املدير العام
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم يف لقاءاته مع
العسكريني واالعالميني ،ترجم ضمن املديرية
العامة لالمن العام ،يف سياق خطط التطوير
التي تشهدها ،بانجازات عدة كرسته واقعا
ملموسا يف كل مجاالت عملها ومهامتها ،ضمن
حدود صالحياتها القانونية.
من تلك االنجازات ذات الصلة مبوضوع حامية
ورعاية من هم دون سن  18سنة تحديدا،
نذكر عىل سبيل املثال ال الحرص:
 يف االول من ترشين الثاين  2016استحدثتاملديرية العامة لالمن العام ،ضمن مكتب
شؤون الجنسية والجوازات واالجانب ،دائرة
حقوق االنسان واملنظامت والهجرة التي من
بني ابرز مهامتها الكثرية متابعة ومعالجة
كل ملفات حقوق االنسان حقوق االنسان
عموما ،وحقوق االطفال كحاميتهم من كل
اشكال االستغالل والتعذيب والعاملة غري
الرشعية والتسول وسواها ،بالتعاون والتنسيق
مع منظامت وهيئات املجتمع املدين املحلية
والدولية ،يف ارشاف القضاء املختص .تبني
االحصاءات ان الدائرة تتابع وتعالج ما يقارب
 2000حالة انسانية وحقوقية شهريا .من آخر
النشاطات التي قامت وتقوم بها ،نذكر عىل
سبيل املثال ،انجاز دورات للضباط والعسكريني
يف مجال اصول واليات التحقيق مع االحداث،
كام يف مجال مكافحة عمل االطفال غري
الرشعي ،وسواها ايضا بالتعاون مع هيئات
املجتمع املدين املحلية والدولية.
 يف  29كانون االول  2017تم استحداث شعبةالتعاون العسكري املدين التابعة اىل مكتب
التخطيط والتطوير يف املديرية العامة لالمن
العام .من بني ابرز املهامت املتنوعة للشعبة،
اجراء دورات ومحارضات ونشاطات تثقيفية
وترفيهية وتوعوية لغري الراشدين يف املدارس

التعاون تام بني االمن العام وجمعيات املجتمع املدين.

والجامعات ،كذلك ضمن املديرية ويف مختلف
املناطق اللبنانية ضمن مقرات النوادي
والجمعيات وسواها .من آخر تلك النشاطات
نذكر عىل سبيل املثال ،اجراء محارضات عدة
يف العديد من املدارس والجامعات تتمحور
حول التوعية عىل مخاطر املخدرات ،ادمان
االنرتنت ،وسائل حامية االحداث من الجرائم
السيربانية التي تتسلل اليهم بطرق خبيثة
وناعمة تبدو مشوقة يف بدايتها ،اجراء يوم
ترفيهي يف تلفريك جونيه الطفال عسكريي
االمن العام وشهدائهم وكل من رغب يف
املشاركة من املدنيني ،يوم ترفيهي يف صاالت
سينام  Grand Cinemasاملوجود يف مختلف
املحافظات اللبنانية شمل  3500طفل
شاهدوا فيلمني االول ترفيهي والثاين توعوي
توجيهي بالتعاون مع مؤسسات وجمعيات
املجتمع املدين .كذلك يتم االستعداد لتنفيذ
مرشوع توزيع هدايا عىل االطفال املصابني
مبرض الرسطان ،بالتعاون مع جهات املجتمع
املدين وجمعياته.
 بالنسبة اىل اذن سفر القارص :يف املايض كاناذن سفر القارص دون السبع سنوات يعطى

يشبه االطفال ارضا خصبة
قابلة للزرع او االهمال
القوانني اللبنانية تعتمد
تسميات قانونية ملن هم
دون  18سنة
مبوافقة االب واالم معا ،اما القارص بني 7
و 18سنة فاالذن بسفره كان محصورا بوالده
من دون اي اعتبار لرأي االم .يف  11كانون
االول  2013اصدر املدير العام لالمن العام
اللواء عباس ابراهيم تعليامت قضت باعتامد
القاعدة التالية :اما موافقة االب واالم معا
عىل اذن سفر القارص دون  18سنة ،واما يربز
احدهام قرارا صادرا عن السلطة القضائية
املختصة يعطيه حق منح االذن مبفرده.
هذا القرار ،الذي ضمن مساواة االم باالب
وحامية مصلحة غري الراشد عىل السواء ،كان

محط تنويه مختلف جمعيات املجتمع املدين.
 يف ايلول عام  2018تم استحداث حضانةاطفال يف املديرية العامة لالمن العام ،تتبع
اداريا اىل دائرة التدريب يف مكتب شؤون
العديد .الحضانة تعنى باالهتامم باوالد
عسكريي االمن العام يف الخدمة الفعلية
واوالد اشقائهم وشقيقاتهم ،تحمل اسم
( )BRIGHT START NURSERYمقرها
يف منطقة قصقص -شارع عمر بيهم -بناية
البحصيل .يضم طاقمها نخبة من املتخصصات
يف مختلف مجاالت الحضانة ،التغذية ،الطب،
علم النفس ،وسواها .وهي مجهزة باحدث
اللوازم اللوجستية وااللعاب الرتفيهية والتثقيفية
الخاصة بكل الفئات العمرية والتي تراعي ارقى
املعايري الدولية يف هذا املجال.
اضافة اىل الكثري من االنجازات االخرى التي
ال تتوقف عند حدود حامية وتعزيز حقوق
حقوق الطفل فحسب ،بل تشمل ايضا سعي
املديرية العامة لالمن العام ،بكل امكاناتها
وصالحياتها وعىل امتداد مساحة الوطن ،اىل
العمل عىل رعايتهم وتثقيفهم والعناية بهم
عناية االب الصالح.
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نشاطات
دورة تدريبية عن تقييم المخاطر وتحليل بيانات المسافرين

أوسع مظلّة لتدارك األخطار في املطارات

تواصل املديرية العامة لالمن العام ،من ضمن الخطة الخمسية ،تطوير القدرات البرشية والتقنية للضباط والرتباء واالفراد من
اجل الوصول اىل مصاف املؤسسات املامثلة يف ارقى دول العامل .ابرز التحديات العاملية يف هذا املجال تكمن يف عملية االتصال
بني املطارات لتأمني اوسع مظلة حامية من املخاطر عىل انواعها

من االحتفال.

اقامت املديرية العامة لالمن العام ،من ضمن
مرشوع االتصال بني املطارات ،دورة تدريبية
عن "بناء القدرات عىل تقييم املخاطر وتحليل
بيانات املسافرين واالستهداف" ،بالتعاون مع
الدولة االوسرتالية ممثلة بسفريتها يف لبنان ريبيكا
غريندالي ،وممثلة منظمة مرشوع االتصال بني
املطارات ومكتب االمم املتحدة املعني باملخدرات
والجرمية واملنسقة االقليمية للمرشوع دينا فياض،
ومشاركة خرباء من بلغاريا وايطاليا تولوا اعامل
التدريب.
اقيم يف املناسبة احتفال يف املبنى املركزي للمديرية
العامة لالمن العام ،حرضه املدير العام لالمن العام
ممثال مبدير مكتب التخطيط والتطوير العميد
جوزف تومية ،والسفرية االوسرتالية عىل رأس وفد
من السفارة ،وممثلو منظمة ( ،)UNODCورئيس
لجنة االتصال مع مرشوع امن املطارات العميد
الركن وليد عون ،واملدربون ،وضباط ،ومتدربون.
بعد ترحيب من عريفة الحفل النقيبة املهندسة
آيات الصلح وعزف النشيدين اللبناين واالوسرتايل
ونشيد االمن العام ،القى العميد تومية كلمة قال

فيها "يرشفنا ان نرحب بكم جميعا باسم حرضة
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم يف
حفل افتتاح الدورة التدريبية بالتعاون مع منظمة
( )UNODCحول مرشوع االتصال بني املطارات
( )AIRCOPوتحت عنوان "بناء القدرات عىل
تقييم املخاطر وتحليل معلومات املسافرين
واالستهداف" .تربز اهمية هذه الدورة التدريبية
يف عملنا من خالل تصاعد وترية التهديدات ،وقد
صممت بهدف تدارك الخطر وتقييمه السيام
لناحية حركة املسافرين يف املطارات ،مع االشارة
اىل ان املديرية العامة لالمن العام تتطلع دوما اىل
التقدم يف هذا املجال".
وتوجه بالشكر اىل الحكومة االوسرتالية "كام
نشكر منظمة (  ،)UNODCونقدر جدا التعاون
املعتمد بني املديرية العامة لالمن العام والسفارة
االوسرتالية واملنظامت الدولية مثل منظمة
( ،)UNODCمتطلعني دوما اىل الدعم املتواصل
عىل جميع الصعد ملكافحة التهديدات االرهابية".
والقت السفرية االوسرتالية ريبيكا غريندالي كلمة
اعربت فيها عن "االمتنان للواء ابراهيم واملديرية

العامة لالمن العام الستضافتهام حفل افتتاح هذا
الربنامج التدريبي املمتاز".
اضافت" :لقد زاد السفر الجوي بشكل كبري،
وسيواصل االزدياد ،واستغلت مجموعات الجرمية
املنظمة وغريها .هذه الزيادة هي الخفاء نقل
املخدرات والسلع غري املرشوعة واالموال وحركة
بعض الركاب انفسهم ،وبالتايل فإن تأمني مجرى
الركاب الجوي داخل املطارات يعد جزءا حيويا
من امن الحدود ألي بلد ،والوسرتاليا ولبنان
مصلحة مشرتكة قوية يف مكافحة حركة البضائع
غري املرشوعة والركاب املعرضني ملخاطر عالية يف
جميع انحاء العامل".
واشارت اىل ان "اوسرتاليا ،يف السنوات القليلة
املاضية ،ف ّعلت عمل وزارة الشؤون الداخلية التي
جمعت بني الهجرة وامن الطريان ومراقبة الحدود
تحت وكالة واحدة .من خالل هذه الخطوة،
اعربت الحكومة االوسرتالية عن اعتقادها القوي
بأن وجود نظام طريان فعال وآمن امر رضوري،
اىل جانب سياسات الهجرة التي تدير املخاطر،
مع تسهيل اقتصادنا .لذلك نحن فخورون للغاية

بأن نكون يف وضع يسمح لنا بدعم مكتب االمم
املتحدة املعني باملخدرات والجرمية ،الذي يشاركنا
هدفنا املتمثل يف املطارات االكرث امانا ،واالمان يف
السفر جوا ،ونتطلع اىل دعم هذا الربنامج يف اثناء
تطوره عىل مدار االشهر الثامنية عرش املقبلة".
واكدت غريندالي انه "يجب علينا جميعا ان نعمل
معا كرشكاء يف نظام عاملي ملكافحة تهديد استغالل
السفر الجوي".
واعتربت املنسقة االقليمية ملرشوع االتصال بني
املطارات ومكتب االمم املتحدة املعني باملخدرات
والجرمية دينا فياض ان هذه الورشة "تنظم ضمن
مرشوع  AIRCOPبتمويل اوسرتايل يف لبنان،
وهذا املرشوع مطبق عامليا من  UNODCورشكاء
اخرين مثل االنرتبول وغريها من املنظامت ،وهو
يدعم تعزيز قدرات املطارات الدولية ليك تتمكن
من مواجهة مخاطر الجرمية املنظمة واالرهاب من
خالل االراحة الجوية".
اضافت "ان تهديدات الجرمية املنظمة واالرهاب
نشأت بشكل ملحوظ يف جميع انحاء العامل يف
السنوات االخرية املنرصمة ،ومثاين من اصل تسع

العميد جوزف تومية.

السفرية االوسرتالية ريبيكا غريندالي.

املنسقة االقليمية للمرشوع دينا فياض.

املدربون واملتدربون.

مناطق يف العامل اختربت عمليات ارهابية .هناك
مناطق نزاع عىل حدود هذه املنطقة وبينها وبني
دول مجاورة ،وبالتايل يواجه الرشق االوسط تحديا
كبريا يكمن يف حامية حدوده ومواطنيه".
وتابعت "بناء عىل خرباتنا فان مقاتيل داعش
الذين يعودون اىل مجموعات منظمة ،يسلكون
دروبا جديدة ويحاولون اللجوء اىل وسائل جديدة،
وبالتايل يزداد االرهاب انتشارا .من املتوقع ان
يتضاعف عدد املسافرين يف السنوات املقبلة،
وبالتايل ان تدفق املسافرين وارتباط املطارات
بني بعضها البعض ميكن ان يتم استغاللهام من
قبل املجرمني ،كاالرهابيني الذين قد يلجأون اىل
الرتانزيت مرات مختلفة ومتعددة قبل الوصول
اىل وجهتهم".
واوضحت فياض "ان وكاالت انفاذ القانون يف
امكانها ان تحصل عىل بيانات اساسية ورئيسية
من رشكات الخطوط الجوية ،ومبطابقات هذه
املعلومات مع قواعد البيانات وتحليلها بناء عىل
مؤرشات الخطر ،والتنميط ما قبل الوصول بات
جزءا ال يتجزأ من اسرتاتيجيات مراقبة الحدود يف

جميع انحاء العامل ،وهذا ما ادى اىل االستهداف
بشكل افضل وتخفيض زحمة املسافرين ،ومن
اجل دعم الدول يف مواجهة هذه التحديات
والقيام بهذه الجهود .بدأ  UNODCتطبيق
مرشوع  AIRCOPيف العام  2010من اجل تنمية
قدرات وكاالت انفاذ القانون والسامح للمطارات
بالقيام باالستهداف والتحليل والتنميط بناء عىل
استخبارات ومعلومات من مختلف الجهات".
واشارت اىل ان "لبنان كان من اوىل الدول يف
املنطقة التي بدأت تطبيق تحليل املعلومات
املسبقة عن الركاب ،وورشة العمل التدريبية تأيت
كخطوة اولية يف درب طويل من النشاطات بهدف
تعزيز جهود االمن العام من اجل مراقبة الحدود".
بعد حفل كوكتيل ،بدأت ورش العمل التي
استمرت اربعة ايام ومتحورت حول االيت:
 تقييم املخاطر كنهج متكامل ضد انتشارالتهديدات يف املطارات.
 االستخبارات يف الحدود الجوية :وضع سياقدورة االستخبارات ومصادر املعلومات وادارتها.
 عملية تحليل املخاطر :مؤرشات املخاطروالقواعد.
 حلقة نقاشية :تقييم املخاطر يف املطارات. بيانات املسافرين :املصادر ،تدفق املعلوماتاملامرسات الفضىل وتحليل البيانات ذات الطبيعة
الرسية.
 استخراج املعلومات ذات الصلة بالتنميطواالستهداف.
 تفسري بيانات املسافرين :جمع االدلة من قضيةمغلقة.
 تقييم املسافرين باستخدام مؤرشات املخاطر. تحليل ومقارنة بني نظام رشكات الطريان املبارشونظام  API-PNRااللكرتوين.
 تدريب عميل وعرض توضيحي لالنظمةالتكنولوجية املستخدمة حاليا.
 حلقة نقاش :استخدام االنظمة االلية. تقييم االنظمة والتكنولوجيا املستخدمة حاليا. عرض عن برنامج االمم املتحدةGoTravel : تذكرة عن محتويات الدورة التدريبية واالستعدادلالختبار النهايئ.
 تقييم الدورة التدريبية. االختبار وتقييم النتائج.اضافة اىل تدريب عميل وفردي لكل ورشة من
ورش العمل.
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تحقيق
دورات تدريبية لفتيات من األمن العام

اإلحتراق الوظيفي وسبل الحماية منه

الخطة التطويرية التي اعتمدتها املديرية العامة لالمن العام قبل سنوات ،تضمنت جانبا تثقيفيا متثل باقامة دورات تدريبية
لعسكرييها يف ارشاف اختصاصيني يف كل املجاالت العلمية .كان اخرها دورة تدريبية حول تعزيز حامية النساء املحرومات من
حريتهن يف اماكن االحتجاز ،والتي ال تتحقق من دون تعزيز قدرات فتيات االمن العام لحاميتهن من االحرتاق الوظيفي
ضغوط العمل التي تواجهها فتيات االمن العام
يوميا يف اماكن احتجاز النساء يف مراكز تابعة
للمديرية العامة لالمن العام ،تتحول مع الوقت
فيعب عنه بردود فعل
اىل ضغط نفيس يتفاقمّ ،
تكون طبيعية يف اوضاع غري طبيعية.
دقة هذا الوضع تفرض عىل العاملني يف املجالني
االنساين والعسكري ،الخضوع لجلسات تفريغ
نفيس يتحدثون فيها عن حقائق صادمة خلقت
يف صاحبها مشاعر مؤملة ،لترتاكم يف داخله اىل حد
االنهاك الذي قد يهدده باالحرتاق الوظيفي.
للتفريغ النفيس تقنية خاصة به يعتمدها بعض
املعالجني النفسيني ،تحديدا مع ضحايا الصدمات
والتعذيب والحروب ،وهي طريقة ّ
تدخل تساعد
يعب عنها يف لحظة الحدث
عىل اخراج ردود فعل مل ّ
الصادم .اهمية هذه الجلسات هي يف اكتساب
تقنية خفض القلق من اجل تسهيل العودة اىل
العمل من دون االحساس بامللل .الهدف منها هو
االعتناء مبقدمي الرعاية ،اي فتيات االمن العام،
لرفع مستوى متاسك الفريق ورعايته للحد من
استنزافه عرب جعل الجو العام اكرث ايجابية.
عن هذه التجربة ،تحدثت اىل "االمن العام"
املستشارة العيادية لعالج وتأهيل ضحايا
الصدمات والتعذيب يف مركز  Restartالدكتورة
سنا حمزة ،الحائزة جائزة Barbara chester
االوىل عامليا يف مجال مناهضة التعذيب.
■ خضعت  12فتاة من االمن العام لدورات
تدريبية حول تعزيز حامية النساء املحرومات من
حريتهن يف اماكن االحتجاز .كمتخصصة يف علم
النفس يرتكز عملك عىل عالج ضحايا الصدمات
والتعذيب وتأهيلهم ،ما الدور الذي قمت به يف
هذه الدورات؟
□ ما توليته هو جزء من مرشوع كامل ارشفت
عليه السفارة الكندية بالتعاون مع مركز Restart

الدكتورة يف علم النفس سنا حمزة.

لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ،هدفه متكني
املرأة املستضعفة .اقترص عميل يف هذا املرشوع
عىل ما نسميه االعتناء مبقدمي الرعاية ،اي
فتيات االمن العام اللوايت يعملن مع النساء يف
اماكن االحتجاز يف مراكز عدة تابعة للمديرية
العامة لالمن العام ،عرب اقامة جلسات للتفريغ
النفيس نعتمد فيها عىل تقنيات خاصة تساعد
عىل ذلك وتهيىء له ،علام ان التقنية املتبعة يف
هذه الجلسات هي احدى وسائل الدعم النفيس.
فمن يعمل يف امكنة احتجاز االشخاص عليه ان
يتعايش مع حاالت صعبة يوميا تخترص مبشاهد
المهات مع اطفال يرصخون وال يريدون االفرتاق
عن امهاتهم ،او لنساء ع ّرضن انفسهن ملواقف
حرجة امام اوالدهن ،او الخريات متهامت بجرم
معني ،او الرهابيات ،او بريئات .واقع تضطر معه
فتيات االمن العام اىل القيام باشياء صعبة للغاية

للتخفيف من مأسوية هذا الوضع عىل النساء
املحرومات من حريتهن ،االمر الذي يؤدي اىل
ازدياد الضغوط عليهن يف اثناء العمل بشكل تتحول
معه هذه املشكالت اىل ضغط نفيس يتفاقم مع
الوقت ،فيسبب ما نعتربه يف علم النفس االحرتاق
الوظيفي .ليك نخفف بقدر ما نستطيع من هذا
االحرتاق ،نقيم جلسات تفريغ نفيس للعاملني يف
اجهزة امنية ،كاالمن العام والجيش ،علام ان هذه
التقنية نعتمدها مع ضحايا الصدمات والعنف
والتعذيب او ضحايا الحروب.
■ ما هي التقنية املعتمدة يف هذه الجلسات؟
□ تبدأ برشح ماهية التفريغ النفيس مع رضورة
تأمني الراحة الجسدية والنفسية بغية الوصول اىل
النتيجة املرجوة من هذه الجلسات .لكن عىل
املشاركني فيها القيام بتامرين جسدية قبل البدء

بجلسة التفريغ النفيس ،مع اختصاصية يف العالج
الفيزيايئ من ضمن الصحة النفسية .هذه التامرين
تساعد الجسم عىل تفريغ الطاقة السلبية التي
ترتاكم مع ما تواجهه فتيات االمن العام يف اماكن
االحتجاز من مواقف يغلب عليها التأثر احيانا
كثرية من باب التعاطف مع النساء املحرومات من
حريتهن .هذا من جهة ،اما من جهة ثانية فعليهن
تطبيق القوانني الواجب تنفيذها ،مع ازياد
هذه الضغوط يزداد الضغط النفيس كعامل قد
يؤدي اىل االحرتاق الوظيفي .ما بعد االنتهاء من
التامرين الجسدية التي تهيىء النفس لالسرتخاء،
نبدأ جلسة التفريغ النفيس التي توزع عىل اربع
مراحل :رسد الحقائق ،تفريغ العواطف ،التطبيع
مع الواقع ،والتطلع اىل املستقبل .هذه الحلقات
االربع متواصلة مع بعضها البعض ،ويفرض عىل
كل مشرتك يف هذه الجلسات ان يتخذ لنفسه
وضعية جلوس مريحة مع رضورة اغالق الهواتف
الخليوية باعتبارها جلسات اسرتخاء ،ليبدأ بعدها
رسد الحقائق من خالل البوح بها بصفة االنا ال
بصفة نحن ،ليك تشعر كل فتاة بانها تتحدث عن
مشاعرها هي ال عن مشاعر املجموعة ،وبحرية
مطلقة ،عن االحداث املؤملة التي عاشتها يف اماكن
احتجاز النساء ضمن مراكز تابعة للمديرية العامة
لالمن العام ،اىل حد عيش الحدث مجددا بكل
انفعاالته ،بالبكاء او الغضب ،من دون االحساس
بالخوف من اصدار االحكام عليها ،او اعتبار ان
هناك جهة ستحاكمها عىل ما عاشته من مشاعر
يف اثناء العمل .ساتحدث هنا عن نفيس ال عن
غريي ألن يف املسألة رسية مهنية ،كوين عملت
لسنوات طويلة مع ضحايا الصدمات والحروب
وضحايا العنف والتعذيب .هناك ما نسميه
العدوى او الصدمة املعدية حيث تنتقل االعراض
التي تعاين منها الضحايا اىل املعالج النفيس،
كالقلق والكوابيس ،خصوصا اذا استمعنا اىل
تفاصيل التعذيب الجنيس ،فانا اعمل عىل توثيق
هذا النوع من التعذيب مع وزارة العدل وقوى
االمن الداخيل يف طرابلس ،يف مركز التوثيق للطب
الرشعي والنفيس .لذا اقول ،يعيش كل العاملني يف
املجال الصحي ـ النفيس او العسكري ،تحديدا مع
ضحايا الصدمات او يف ظروف حرجة اخرى ردود
فعل ضاغطة تتفاقم اىل درجة االنهاك الوظيفي.
لهذا السبب هم يف حاجة اىل التعبري بطريقة
مالمئة عن حوادث مزعجة تكمن يف اذهانهم.

املقال

لإللتقاء بأع ّز ما نملك
يف الحرب العاملية الثانية ،قام احد القادة العسكريني مببادرة شخصية مع جنوده
العائدين من املعارك ،متثلت بعقد جلسات معهم لالستامع اليهم وهم يتحدثون
عام حصل معهم من احداث وعام مروا به من تجارب شخصية من خالل ما
عاشوه .هكذا كانت البداية ملا يع ّرف عنه حاليا يف علم النفس بالتفريغ النفيس
بعد تسميته يف الحرب العاملية الثانية اسلوب مارشال .تطورت الفكرة مع
الوقت ،فلجأ املهتمون بضحايا الصدمات والحروب اىل االسلوب نفسه ،حيث
اعتمد للمرة االوىل ،ما بعد تلك الحقبة ،مع اشخاص مدنيني كانوا ضحايا حريق
ملهى لييل.
اسلوب مارشال كان الباب الواسع لدخول املعالجني واملحللني النفسيني مع تطور
هذا العلم ،خصوصا عىل يد اب التحليل النفيس سيغموند فرويد ،اىل عامل اوسع
محوره مشاعر االنسان ،انفعاالته ،ضغوطه النفسية ومسبباتها ،بحثا عن وضعية
جديدة للنفس ترى االمور من خاللها بايجابية اكرب.
سيتغي ما بعد الخضوع لجلسات تفريغ نفيس ،ال املجتمع
ال يشء يف الواقع
ّ
وال اآلخر املس ّبب ملشكالتنا الشخصية واملعرقل ملسرية حياتنا .وحدها الذات
سيتغي موقعها من بني املواقع االخرى يف الحياة لتكون اكرث مرونة مع
البرشية
ّ
الواقع الصعب .فالرتكيز ،يف هذا العلم ،عىل خضوع االنسان لجلسات تفريغ
نفيس يكتسب اهمية كربى من ناحية تقديم الفرصة لاللتقاء بالنفس ،االمر
الذي اصبح من النادر حصوله مع ضغوط الحياة ومشكالتها التي سيطرت عىل
الفكر كليا ،فلم يعد يف االمكان السؤال معها عن املشاعر لالطمئنان عنها.
من الطبيعي السؤال ،اي واقع سيتغري ما بعد خضوع االنسان لجلسات تفريغ
نفيس ،وكيف سيصبح ما بعدها مختلفا عن السابق؟ هذه الجلسات هي ملحاكاة
النفس بصوت عال ،للداللة اىل ما يؤملها واىل ما تعتربه نقاط ضعف فيها ،مل
تتمكن عىل الرغم من املحاوالت ،من التغلب عليها .ليس هذا فحسب ،هي
للقيام بجردة حساب مع النفس لتشري اىل اخطائها وعيوبها وعجزها وحسناتها
التي مل تحسن كيفية اظهارها .هذه الجلسات هي ملحاسبة النفس عىل التقصري
يف حق ذاتها بغية خلق متوضع جديد لها عىل الصعيدين الشخيص واالجتامعي.
جلسات التفريغ النفيس تضع االنسان مبارشة امام مرآة ذاته يك يراها بتجرد
ووضوح من اجل اعادة تأهيلها بعيدا من تكرار االخطاء .من خالل هذه
الجلسات يكتسب االنسان مرونة يف التعاطي مع مفاجآت الحياة وصدماتها
ليضع لنفسه سلم اولويات يدفعه اىل تجزئة املشكالت عرب ايجاد حلول لها
بالرتاتبية ،بدءا باالهم ومن ثم املهم وصوال اىل االقل اهمية.
صحيح ان النفس البرشية هي اشبه بالبرئ ،ال احد مهام كان ملتصقا بك سيعرف
ما يف داخلها ،وما الذي وضعته الحياة فيها واىل اي عمق قد وصل ذلك .يف زمن
االفتقار اىل االصدقاء ،يصبح املعالج النفيس مع الوقت وبالتجربة الشخصية هو
الصديق الذي نبوح له بأعز ما منلك ،اي مشاعرنا.
دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com
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نشاطات
رئيس شعبة التعاون العسكري املدين يف املديرية العامة لالمن العام الرائد انطوان خوري.

الرائد خوري :تطور فني حققه الطالب

األمن العام مع "االبواب املفتوحة"

من الدورة التدريبية.

■ كيف نخترص الواقع الذي تعيشه فتيات
االمن العام يف اماكن احتجاز النساء التابعة
للمديرية العامة لالمن العام؟
□ تعب متكرر مع حاالت معقدة ،واجبات كثرية،
التدخل يف ظروف غري عادية ،االصابة باالكتئاب
والتشنج ،الشك وعدم الثقة ،العزلة والخجل
والشعور بالذنب ،االنسحاب او الرتاجع ،غضب
شديد تجاه املحققني او تجاه الضحية نفسها ،عدم
الثقة بالنفس والشعور بعدم االمان.
■ عىل ماذا يتم الرتكيز يف جلسات التفريغ النفيس
للحد من االحرتاق الوظيفي؟
□ من اهداف االعتناء مبقدمي الرعاية او
الخدمة ،اعني بذلك فتيات االمن العام العامالت
يف اماكن احتجاز النساء ،رعاية الفريق للحد
من استنزافه مع الرتكيز عىل ان العمل بشكل
منفرد هو دامئا خيار يسء ،اجتناب االرهاق،
رفع مستوى متاسك الفريق ،تحسني الجو العام
وجعله اكرث ايجابية ،تثقيف العاملني يف هذا
الجهاز وتحفيزهم .فالتفريغ النفيس هو طريقة
ّ
تدخل تساعد عىل اخراج ردود الفعل بعد
حدث صادم بشكل يساعد عىل التعبري بحرية
بتطبيق تقنية ترصيف االنفعال ،ألن االمر
مشجع باعتباره يعلم الفرد ويعزز مهاراته .من
ضمن هذا التفريغ ،يتم التدريب عىل تقنيات
خفض القلق لتسهيل العودة اىل العمل من دون
االحساس بامللل ،ويف الوقت نفسه يساعد ذلك
عىل التمييز بني ردود الفعل الطبيعية الحادة
وغري الطبيعية لدى بعض املشاركني يف جلسات
التفريغ النفيس .علام ان ردود الفعل االنفعالية

رشوح.

للعاملني يف امكنة احتجاز االفراد هي ردود فعل
طبيعية الوضاع غري طبيعية .لذلك يستحسن ان
يكون التدخل يف اقرب وقت ممكن بعد حدث
صادم يسبب ضغوطا غري عادية تفوق قدرة
الشخص عىل االحتامل.
■ من هم االشخاص الذين يخضعون عادة
لجلسات التفريغ النفيس؟
□ هذه النوعية من الجلسات هي للعاملني
يف اماكن احتجاز االفراد او للعاملني مع ضحايا
التعذيب ،او الذين عايشوا اوضاعا كارثية ،او
املوجودين يف مناطق الرصاعات والنزاعات املسلحة
ولضحايا الصدمات ايضا .لكن يشرتط يف هذه
الجلسات ان تكون لدى الفرد القدرة عىل التعبري
بحرية عن تفاصيل ما حصل معه ،بالتوقف ايضا
عند الروائح التي اشتمها يف اثناء عيشه الحدث
الصادم .من الرضوري القول هنا ،ان التفريغ
النفيس االنفعايل الجامعي هو تقنية مفيدة
للسامح للعاملني يف مجال العمل االنساين او يف
مناطق النزاعات املسلحة للقيام بعملهم بطريقة
افضل من ناحية زيادة فعاليتهم ،عرب تقديم الدعم
العاطفي لهم مع رضورة التفهم واالصغاء اليهم
جيدا لتأمني حصانتهم الداخلية وحاميتهم من
االحرتاق الوظيفي ،مع رضورة الحفاظ عىل منط
حياة عائلية متوازنة وغري مشحونة باالنفعاالت
والضغوط .يف جلسات التفريغ النفيس الجامعي،
نشهد مساندة من كل املشاركني لبعضهم بعضا
بهدف تحمل االعباء والتحرك من اجل ايجاد
الحلول ،ونحرص عىل ان تكون آخر عرش دقائق
من الجلسة مخصصة لطرح االسئلة.

■ ما هي القواسم املشرتكة التي وجدتها يف
فتيات االمن العام؟
□ ما لفتني هو تعاطفهن مع النساء يف اماكن
االحتجاز ،فاملرأة يف االمن العام هي شخص
حساس يف اي موقع عسكري كانت .تحدثت
الفتيات يف جلسات التفريغ النفيس عن الحزن
والشعور بفقدان احد افراد العائلة ،خصوصا
االب او االم ،وتطرقن ايضا اىل القلق عىل
زمالئهم الذكور حني يكلفون مهامت امنية،
وعن احساسهن بالضعف ،فكان التعاطف
والدعم من كل واحدة منهن تجاه االخرى.
■ هل اكتشفت اولوياتهن ،ما هي؟
□ برصاحة ،تتمتع فتيات االمن العام بوالء
كبري للمهنة التي يشغلونها بهدف تحقيق
الذات وارضائها من خالل هذا العمل،
والسعي اىل التطور وصوال اىل مراتب اعىل يف
املديرية العامة لالمن العام .اما عن ارتداء
البزة العسكرية فاملسألة تأخذ لديهن بعدا
آخر هو الشعور بالحامية .من اولوياتهن
ايضا تحمل مسؤولية العائلة متاما كالرجل،
من خالل اعالة االهل واالخوة وتأمني ذاتها
من دون الحاجة اىل احد .يف عميل مع فتيات
االمن العام عشت تجربة مهمة شعرت معها
بانه من غري املمكن ان تظهر البزة العسكرية
ما يخبأ يف النفوس من رقي وانسانية .قلت
لريب ولنفيس لو حدثت يل اي مشكلة يف يوم
من االيام ،امتنى ان اقع بني ايدي عسكريي
هذا الجهاز.

د.م.

ما زالت شعبة التعاون العسكري املدين يف املديرية العامة لالمن العام تواكب
كل النشاطات ضمن مرشوع "االبواب املفتوحة" للقاء التالمذة والطالب
بهدف اطالعهم عىل خصوصية العمل يف االمن العام ورشوط االنضواء فيه.
اخر هذه اللقاءات دعت اليها جامعة اللويزة.
بعد عامني من النشاط املتواصل ضمن "االبواب املفتوحة" ،توقف
رئيس شعبة التعاون العسكري املدين يف املديرية العامة لالمن العام
الرائد انطوان خوري عند انجذاب العنرص االنثوي نحو العمل يف جهاز
امني .يف املقابل ،يحرص الرائد خوري عىل اعطاء صورة ايجابية عن ■ حول اي تفاصيل متحورت اسئلة الطالب؟
االمن العام يف اذهان الناس من خالل ارشاك االناث يف لقاءات عنوانها □ برصاحة ،ارتكزت هذه االسئلة ،بداية ،عىل معرفة قيمة الرواتب الشهرية
التوجيه املهني.
والضامنات التي تقدمها املديرية العامة لالمن العام لعنارصها .كان ملفتا
اهتامم االناث اكرث من الذكور بالتوجه نحو العمل يف جهاز امني ،وذلك
يف حوار مع "االمن العام" يتحدث الرائد انطوان خوري عن نشاطه االخري يف من باب االنجذاب اىل ارتداء البزة العسكرية .بازدياد عدد االناث يف
جامعة اللويزة وعن تطور احرزه الطالب اخريا.
املديرية العامة لالمن العام ازدادت الحامسة عند الفتيات لالنخراط يف
هذه النوعية من العمل .يف املقابل ،لدي حرص كرئيس شعبة التعاون
■ ما زالت شعبة التعاون العسكري املدين يف املديرية العامة لالمن العام العسكري املدين عىل تواجد العنرص االنثوي يف معارض "االبواب املفتوحة"
تواصل نشاطها من خالل مرشوع "االبواب املفتوحة" .ما الذي تحقق اخريا كونه يعكس صورة ايجابية عنا يف اذهان الناس.
يف هذا املجال؟
□ ككل سنة شاركت شعبة التعاون العسكري املدين يف االمن العام يف لقاءات ■ بعد عامني من نشاطكم املتواصل ضمن "االبواب املفتوحة" هل من تطور
"االبواب املفتوحة" مع تالمذة املدارس وطالب الجامعات .اخر هذه اللقاءات معني سجله هذا املرشوع؟
متت بدعوة من جامعة اللويزة للمشاركة يف هذا النشاط السنوي الذي ضم □ دامئا هناك تطور ،لكن امللفت اخريا هو ما قدمه الطالب من عروض فنية
حواىل  200تلميذ وطالب وممثلني عن جامعات عدة يف لبنان ،من بني هذا للتعريف عن نوعية االختصاص العلمي الذي اختاروه .من هذه االبتكارات
الحضور االكادميي كنا املؤسسة العسكرية الوحيدة التي حرصت جامعة تأليف اغنيات تحمل يف مضمونها االختصاص العلمي الذي احبوه .من ناحية
اللويزة عىل دعوتها للمشاركة يف نشاط يحمل طابع التوجيه املهني.
ثانية ،قرروا ارتداء مالبس وخوذات للتعريف عن طبيعة عملهم املستقبيل.
■ اي نوع من الخيارات كانت مطروحة امام الطالب؟
□ الخيارات امامهم كانت واسعة .مثال ،ما عرضته الجامعات من خالل طرح
برامجها ونوعية االختصاصات العلمية التي تقدمها .يف املقابل ،قمنا كأمن
عام بتعريف التالمذة والطالب اىل طبيعة عملنا ورشوط االنتساب اىل هذا
الجهاز االمني ،مع عرض الفرص املتاحة امامهم للتقدم يف عملهم ،منها اكامل
دراستهم الجامعية.

من نشاط جامعة اللويزة.

اهتامم الفتيات.
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تحقيق
دنيز مشنتف

denise.mechantaf@gmail.com

األمن العام أصدر كتيبًا عن األمن السيبراني:

كي ال نكون ضحايا الجرائم االلكترونية
االمن السيرباين قضية طرحتها املديرية العامة لالمن العام منذ عام تقريبا عرب اطالق حملة {يك ال يكون املواطن ضحية الجرائم
االلكرتونية} ،كتجنيد العمالء لصالح العدو االرسائييل او املنظامت االرهابية او الوقوع يف فخ املخدرات واالبتزاز االلكرتوين
واالتجار بالبرش ،فاصدرت كتيبا يتضمن سبل الحامية من هذه املخاطر مبا فيها الوصول اىل انرتنت آمن لالطفال
قررت املديرية العامة لالمن العام التوجه
يف الحملة الهادفة اىل معرفة مخاطر العامل
االفرتايض ،وكيفية الحامية منها التوجه
اىل القطاع الرتبوي باعتباره املكان االفضل
لنرش هذه التوعية .بطلب من املسؤولني
الرتبويني ،القيت املحارضات امام التالمذة
بالزي العسكري يك تأخذ هذه القضية بعدا
جديا فيه الكثري من الهيبة ،باعتبار الجرائم
االلكرتونية هي جرائم يعاقب عليها القانون.
يتناول كتيب "امن املعلومات والتوعية من
املخاطر" كجزء من مرشوع الحملة التي
ترافق معها اطالق هاشتاغ "يك ال تكون
ضحية" ،كل سبل الحامية من عامل ال نعرف
هوية الزائرين فيه.
الكتيب التي ارشفت عىل اعداده دائرة
االتصاالت يف املديرية العامة لالمن العام
باالعتامد عىل فريق تقني مختص ،مبسط يف
مضمونه بشكل يسهل عىل اي شخص العودة
اليه كمرجع يدله عىل كيفية الحفاظ عىل
خزنة املعلومات التي ميتلكها لحامية نفسه
يف زمن العوملة قبل ان يصبح ضحية العاملة
واالبتزاز االلكرتوين.
عن هذه القضية والحملة التي واكبتها منذ
سنة تقريبا ،حاورت "االمن العام" املالزم اول
املهندس يف دائرة االتصاالت يف املديرية العامة
لالمن العام مالك رشف.
■ تحت عنوان "يك ال تكون ضحية" ،اطلقت
املديرية العامة لالمن العام يف العام املايض
حملة توعية حول االمن السيرباين الذي يتناول
مخاطر العامل االفرتايض والجرائم االلكرتونية.
كيف انطلقت هذه الحملة وبأية سبل
ترجمت عمليا؟
□ يف ايار العام املايض كانت البداية بعقد

املالزم اول املهندس مالك رشف.

مؤمتر يف املديرية العامة لالمن العام ،يف رعاية
وزيرة الداخلية ريا الحسن وحضور كوادر
سياسية وتربوية ورؤساء بلديات ،اعلن خالله
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم
اطالق حملة "امن املعلومات والتوعية من
املخاطر" ،تزامنت مع اطالق هاشتاغ "يك ال
تكون ضحية" مع اصدار كتيب يرشح كيفية
حامية املواطن اللبناين نفسه من مخاطر
العامل االفرتايض ومن الوقوع ضحية الجرائم
االلكرتونية ،كتجنيد العمالء لصالح العدو
االرسائييل عرب وسائل التواصل االجتامعي
وتجنيد االرهابيني ايضا بالوسائل نفسها
وتجارة السالح واملخدرات واالتجار بالبرش
عرب االنرتنت ،مع التوعية حول االنرتنت
االمن لالطفال .هذا الكتيب يوزع مجانا عىل
تالمذة املدارس وطالب الجامعات ،ألن القطاع
الرتبوي هو املكان االفضل لنرش هذه التوعية

كونها تصل اىل اكرب رشيحة ممكنة من طريق
املعلمني واملعلامت واالوالد ،صغارا وكبارا ،مبن
فيهم االهل ايضا.
■ اي نوع من االحداث كان وراء اطالق هذه
الحملة وبأي دافع؟
□ الدوافع عديدة ،خصوصا بعدما تلقت
املديرية العامة لالمن العام شكاوى من
فتيات تعرضن لالبتزاز االلكرتوين من خالل
التقاط صور لهن يف اثناء محادثات مع شبان
عرب االنرتنت ،لتتحول املسألة مع الوقت اىل
تهديد مبارش للفتيات اللوايت وقعن يف هذا
الفخ بنرش صورهن اذا مل يتم دفع مبلغ من
املال يف مقابل السكوت عن ذلك .يف حاالت
اخرى ،تعرض اشخاص لعمليات ابتزاز من نوع
آخر بعد رسقة بيانات ومعلومات لهم من
بريدهم االلكرتوين او من حساباتهم املرصفية

من مخرتقني ( )hackersلهذه الحسابات،
ليطالبوا اصحابها مببلغ من املال يف مقابل
اعادة اسرتداد ملفاتهم او حساباتهم املرسوقة،
ألن مهمة املخرتقني يف هذا العمل هي االغالق
عىل كل املعلومات والبيانات التي اصبحت يف
حوزتهم بطريقة الكرتونية فيبتزون الشخص
ألن املفتاح الذي بواسطته يفرج عن هذه
املعلومات هو يف يدهم .لذا ،ترضخ الضحية
ملا يعرض عليها يف مقابل استعادة معلومات
هي مثينة يف نظرها ،خصوصا اذا كانت مرتبطة
بعملها .هذا من ناحية ،اما من ناحية اخرى
فهناك قضية تجنيد العمالء لصالح العدو
االرسائييل عرب الفضاء االلكرتوين ،قضية
انكشفت معاملها يف السنوات االخرية بعد
وقوع هؤالء العمالء يف قبضة االمن العام،
االمر الذي سلط الضوء عىل خطورة هذه
املسألة من ناحية السهولة املعتمدة يف هذا
التجنيد الذي مل يعد يتطلب ،كام من قبل،
السفر اىل الخارج لتلقي املعلومات وكيفية
الرتتيب لتنفيذ العمليات .ففي زمن العوملة،
اصبح يف مقدور الشخص ان يكون عميال
من داخل بيته للقيام باملهامت املكلف
بها بواسطة بريده االلكرتوين وكل وسائل
التواصل االجتامعي املتاحة امامه .اضافة اىل
هذه القضية هناك قضية اخرى ،هي تجنيد
االرهابيني ايضا بواسطة صفحات خاصة من
وسائل التواصل االجتامعي اعتمدتها منظامت
كداعش والنرصة يف السنوات االخرية لرتويج
الفكر التكفريي لديها عرب مواقع محددة لها
لجذب الشباب اىل صفوفها عقائديا ،ليتحولوا
اىل ضحايا االرهاب قبل غريهم من الضحايا
الذين سيسقطون نتيجة عمليات ارهابية
كلفوا تنفيذها.
■ اي نوع من االشخاص مهيأ للعاملة مع
العدو االرسائييل ،وكيف تتم عملية تجنيدهم
عرب االنرتنت؟
□ الشخص املهيأ للتعامل مع العدو
االرسائييل هو شخصية ال متتلك حسا
وطنيا ،نصف هذه الشخصية بالضعيفة
وطنيا .غالبا ما يكون هؤالء االشخاص من
الفقراء يعيشون يف بؤس شديد ويأس من
واقعهم املعييش ،فيتم استغالل وضعهم

االرسائييل يف لبنان عرب االنرتنت.

غالف الكتيب.

الحملة تشمل كل الجرائم
االلكترونية كتجنيد العمالء
لصالح العدو االسرائيلي

املادي بعرض املال عليهم يف مقابل تقديم
معلومات عن شخصيات او مواقع تهم
العدو الذي يتبع اسلوبا يعتمد عىل دراسة
الوضع النفيس لضحيته من خالل التواصل
عرب الفايسبوك .اما كيف يقع الشخص يف
هذا الفخ ،فباسلوب بسيط هو املوافقة عىل
التواصل مع اي كان يدخل اىل صفحته عرب
الفايسبوك ،فيضيفه اىل قامئة االصدقاء لديه،
فاذا كان الوضع املادي لهذا الشخص املنفتح
عىل العامل االفرتايض ببساطة تسجل نقطة
ايجابية لصالح الجهة التي تريد تجنيده.
بعد دراسة وضعه النفيس واملادي من خالل
املحادثات املتواصلة مع املشغل له ،يرتاكم
ملفه وميتىلء ليقرر العدو االرسائييل اذا كان
هذا الشخص قابال للتجنيد ام ال .الجدير
ذكره هنا ،ان االمن العام كشف يف السنوات
االخرية عن وجود شبكات لعمالء للعدو

■ من الجرائم االلكرتونية التي سلطت عليها
حملة "يك ال تكون ضحية" يتوقف الكتيب
عىل تجارة املخدرات عرب وسائل التواصل
االجتامعي ،كيف يتم ذلك؟
□ كام سهلت وسائل التواصل االجتامعي
التواصل بني الناس كافة ،كذلك سهلت االمر
عىل تجار املخدرات للتواصل مع املدمنني
عليها بشكل مبارش من دون وسيط يك
تصلهم كأي سلعة يطلبها الناس delivery
اىل منازلهم .تحدثنا يف عدد سابق من مجلة
"االمن العام" عن املخدرات الرقمية وكيفية
ترويجها عرب  onlineوتوزيعها مجانا اربع
مرات متتالية ،ليبدأ يف ما بعد ترويجها يف
مقابل الحصول عىل املال ،االمر نفسه يحدث
مع تجار املخدرات غري الرقمية كالهريويني
والكوكايني وحبوب الهلوسة .تجارة املخدرات
عرب وسائل التواصل االجتامعي هي شبكة
تعارف يتواصل افرادها مع بعضهم البعض
عرب منصات خاصة وهواتفهم الذكية اليصالها
اىل منازلهم.
■ كيف يتم االتجار بالبرش عرب االنرتنت؟
□ من خالل االعالنات التي تنرش عرب وسائل
التواصل االجتامعي والتي تحمل املضمون
االيت" ،مطلوب انسات او موظفات للعمل
مبعاش مغر" ،مع ترك رقم هاتف لالتصال
بصاحب العمل .مع ازمة البطالة التي عاىن
منها اللبنانيون طويال ما قبل اشتداد االزمة
االقتصادية اخريا ،كان االسلوب املتبع يف هذا
النوع من االعالنات مغريا لعدد كبري من
الفتيات ليتبني بعد اجراء املقابلة مع صاحب
العمل بأن املرشوع هو للعمل خارج لبنان
من دون تحديد واضح عن ماهيته ،علام ان
خلفية هذا االعالن املغري يف مضمونه هي
لعمل الفتيات يف الدعارة .من ناحية اخرى،
جرمية االتجار بالبرش ال تقترص عىل هذا
الجانب فقط ،بل عىل بيع االعضاء البرشية
ايضا من خالل اعالنات تنرش عرب وسائل
التواصل االجتامعي من الناحيتني ،البيع
والرشاء متاما كأي عملية تجارية فيها العرض
والطلب .الجدير ذكره ،ان املديرية العامة
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لالمن العام انشأت حديثا دائرة خاصة
بقضية االتجار بالبرش تهتم بكل ما يتناول
قضايا االطفال والكبار ،خصوصا العامالت يف
الخدمة املنزلية اللوايت يتم استخدامهن يف
اعامل اخرى.
■ كيف يحمي املواطن اللبناين نفسه يك ال
يقع ضحية الجرائم االلكرتونية؟
□ بتجنب املوافقة عىل صداقات باضافة
اشخاص ال يعرفهم اىل حساباته الشخصية
عرب وسائل التواصل االجتامعي ،الفايسبوك،
تويرت وانستغرام .عدم التجاوب مع شخص
بعث رسالة بواسطة الفايسبوك ،ألن هذه
التفاصيل يف اغلب االحيان تهدف اىل
استدراج االخرين السباب تكون مجهولة
بداية .عدم ارشاك اي كان عرب وسائل
التواصل االجتامعي يف معلومات خاصة او
ارسال صور شخصية او حميمة تداركا لعدم
الوقوع يف فخ االبتزاز .رفض تصوير فيديو
ملكاملة عرب السكايب .تجنب التفاعل مع
صور او فيديوهات مريبة .التنبه من اغالق
جهاز الكومبيوتر لدى االنتهاء من العمل
حفاظا عىل املعلومات التي يحتويها .اختيار
كلمة مرور ( )passwordللربيد االلكرتوين
بشكل دقيق ،عىل ان ال تكون سهلة او
مرتبطة باسامء قريبة من الشخص او من

احدى املحارضات للطالب.
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اسامء افراد عائلته او ان تكون مؤلفة من
ارقام تسلسلية رشط تغيريها كل  72يوما.
عدم الخضوع لضغوط املبتزين يف مقابل
الحصول عىل املال او تأمني مطالبهم تداركا
للفضائح ،وينصح كل من يقع ضحية االبتزاز
االلكرتوين تبليغ النيابة العامة التي ستحيل
القضية بدورها اىل الجهات املختصة ،ان كان
االمن العام او االمن الداخيل او اي جهة
اخرى معنية بالجرائم االلكرتونية .يف زمن
العوملة ،اصبح جهاز الكومبيوتر والهاتف
الخليوي خزان معلومات ،لذا من واجب كل
انسان التنبه اىل كل خطوة يقدم عليها امام
الغري حفاظا عىل ما ميلكه يف هذا الخزان
املشابه متاما للخزنة التي يحرص كل شخص
عىل التكتم عىل ارقامها الرسية يك ال يصل ما
فيها اىل يد اخرى .مع التطور العلمي تطورت
اساليب الرسقة فاملخرتق  hackerله اساليبه

القطاع التربوي
هو املكان االفضل لنشر
هذه التوعية

املتعددة لخرق اي بريد الكرتوين او حساب
مرصيف ،منها االعتامد عىل استدراج االشخاص
اليقاعهم يف فخ االبتزاز.
■ تضمن كتيب "امن املعلومات والتوعية من
املخاطر" جزءا يتناول موضوع االنرتنت االمن
لالطفال ،ما املطلوب لحامية االطفال من
مخاطر العامل االفرتايض وجرامئه؟
□ هذه املسؤولية يتحملها االهل ألن الطفل
ال يعرف كيف يحمي نفسه من مخاطر
التواصل عرب االنرتنت .يف هذه املشكلة
توجهنا اىل املدارس ،اىل املعلامت واملعلمني،
اىل االمهات واالباء ،اىل التالمذة يف الصفوف
الثانوية كاشقاء الطفال صغار ،وذلك من اجل
حضهم عىل قراءة كتيب "امن املعلومات
والتوعية من املخاطر" كدليل يخترص كيفية
تأمني هذه الحامية .يف هذا املجال يذكر ان
اوجريو تؤمن خدمة يف حال وجود D. S. L
يف املنزل يف مقابل  2000لرية شهريا ،تحجب
بواسطتها عن وسائل التواصل االجتامعي التي
يستعملها االطفال ،املواقع االلكرتونية التي
تعرض صورا اباحية او افالما عنفية ،جسدية
او معنوية .لكن هذه الخدمة لوحدها ال
تكفي من دون رقابة االهل وتنبيه اوالدهم
عىل عدم التواصل مع اشخاص ال يعرفونهم،
اضافة اىل تحذيرهم من عدم اعطاء عنوان
املنزل او رقم الهاتف الخاص بهم او التحدث
عن مسائل عائلية مع اصدقائهم .وعن الوقاية
من مخاطر االنرتنت يف البيت ،توقفنا يف
الكتيب عند مسألة الواي فاي كشبكة يسهل
اخرتاقها بسبب تفاصيل عدة منها ،اسم
املستخدم وكلمة الرس املعتمدة يف االعدادات
االساسية للموزع ( )Routerالتي يبقيها
الشخص عىل حالها ما بعد اشرتاكه يف هذه
الشبكة .لذا ،عىل املستخدم تغيريها باعتامد
اسم جديد وكلمة رس قوية يك ال يسهل عىل
الغري ،خصوصا سكان املباين املجاورة لبيته
اخرتاقها .وليك يحمي الشخص نفسه من هذا
االخرتاق ،عليه التقليل من مدى االشارة من
ناحية قوة البث ،رشط اال تبتعد عن مساحة
بيته كثريا يك ال يصل اىل وضع يربكه ويجد
فيه زائرا يف بيته من دون علمه.
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إحصاءات الشهر
الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة اىل دائرة التحقيق واالجراء من  2020/01/15لغاية 2020/02/15
الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

اثيوبية
اردنية
اميركية
ايرانية
ايرلندية
باكستانية
بنغالدشية
توغولية
جزائرية
ساحل العاجية
سودانية
سورية
سيراليونية
سيرالنكية

166
5
2
14
1
1
156
2
6
1
28
566
10
18

عراقية
عرب رحل
غامبية
غانية
غينية
فلسطينية
فلسطينية دانمركية
فلسطينية من دون اوراق
فلسطينية سلطة
فلسطينية سورية
فلسطينية عراقية
فلسطينية غزاوية
فلسطينية الجئة
فيليبينية

7
1
1
12
1
6
1
2
1
4
1
1
48
39

قطرية
قيد الدرس
كاميرونية
كندية
كينية
لبنانية
ليبيرية
مصرية
مغربية
مكتوم القيد
نيجيرية
هندية

1
2
2
1
4
111
1
89
1
19
14
29
1375

المجموع

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب
اعتبارا من  2020/01/15لغاية  2020/02/15ضمنا
حركة تنقل لبنانيون عرب
169797 229184
دخول
190455 243959
مغادرة
360252 473143
املجموع

اجانب املجموع
58214
68479
126693

457195
502893
960088

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب
بني  2020/01/16و2020/02/15

الدولة

العدد

الدولة

العدد

اردنية

1

سورية

5

تونسية
جزائرية

7
8

مصرية

27

سودانية

4

المجموع

52

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من  2020/01/15لغاية 2020/02/15
الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

اثيوبية
اردنية
ارمينية
اميركية
ايرانية
ايرلندية
باكستانية
بنغالدشية
بينية
توغولية
جزائرية
سودانية
سورية

180
6
1
2
14
1
7
177
1
2
3
80
565

سيراليونية
سري النكية
عراقية
عرب رحل
غانية
غينية
فلسطينية
فلسطينية دانمركية
فلسطينية من دون اوراق
فلسطينية سورية
فلسطينية غزاوية
فلسطينية الجئة
فنزويلية

7
25
16
1
4
1
8
1
2
6
1
50
1

فيليبينية
قطرية
قيد الدرس
كاميرونية
كندية
كينية
لبنانية
مصرية
مغربية
مكتوم القيد
نيجيرية
هندية

40
1
2
4
1
3
103
101
2
13
16
32

المجموع

1480

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من  2020/01/16لغاية 2020/02/15
الدولة
اثيوبية
اسبانية
المانية
اميركية
اوزباكستان
اوغندية
اوكرانية
ايطالية
بنغالدشية
بنينية
بوركينابية
بيالروسيا

العدد

1073
1
1
2
12
1
76
9
320
47
8
26

الدولة
تايالندية
توغولية
جورجيا
دومينيكية
روسية
زامبية
سنغالية
سيراليونية
سري النكية
غامبية
غانية
غينيا بيساو

العدد

1
31
1
2
41
3
9
56
28
10
257
1

الدولة

العدد

فرنسية
فيليبينية
كازاخستان
كاميرون
كيرغيزية
كينية
مالية
مولدوفية
نيجيرية
هندية

9
252
13
23
5
32
2
7
307
126

المجموع

2792
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المزورة
الوثائق
ّ

مفصل بالوثائق املز ّورة املضبوطة يف الدوائر واملراكز الحدودية :كانون الثاين 2020
جدول اجاميل ّ
عام

العراق
اثيوبيا
سوريا
ايطاليا
بلجيكا
مختلف

املجموع

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

جوازات

اقامات

10

5
3
28
46

تأشريات

4

اختام

9
8

1

1
3

2
7

4

6
14

9
35

3

هويات

3

مختلف

4

2
4

13

عدد الوثائق املز ّورة املضبوطة بحسب القارات:
كانون الثاين 2020

1
4
5

املجموع

22
12
12
11
6
54
117

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 عدد املسافرين خالل كانون
خالل كانون الثاين  2020حتى نهاية كانون
الثاين 2019
الثاين 2020
2020
501,652.00
503,338.00
503,338.00
605,874.00
494,413.00
494,413.00

مقارنة بني عدد الوثائق املزورة
املضبوطة لكانون الثاين 2019
والشهر نفسه من العام 2020

كانون الثاين 2020

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

كانون الثاين 2020

عدد الوثائق السورية املزورة بحسب النوع
واملركز الحدودي :كانون الثاين 2020

مقارنة مع عدد حاميل الوثائق
املزورة خالل ثالثة اشهر سابقة

املركز

عدد املسافرين من بداية
 2019حتى نهاية كانون
الثاين 2019
501,652.00
605,874.00

املطار

حاملو وثائق مزورة
كانون الثاين 2019
52

حاملو وثائق مزورة
كانون الثاين 2020
66

نسبة االرتفاع
او االنخفاض
27%

مرفأ طرابلس
املصنع

0
15

0
8

-47%

مرفأ بريوت

3

0

العريضة
العبودية

0
0

1
0

املركز

مؤرش

املطار

حاملو وثائق
مزورة ترشين
الثاين 2019
83

حاملو وثائق
مزورة كانون
األول 2019
59

حاملو وثائق
مزورة كانون
الثاين 2020
66

-%5

مرفأ طرابلس
املصنع

0
5

0
10

0
8

%4

مرفأ بريوت

3

0

0

العريضة
العبودية

0
0

0
1

1
0
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المدير العام السابق لالمن العام
العميد الركن المتقاعد

السفير انطوان دحداح
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بأقالمهم
والتوسل
الترسل
ّ
اإلعالم بني ّ

كوقع سيف عىل صفحة جليد ،انحفر  17ترشين االول يف الروزنامة
اللبنانية املثقلة ،فاصال ما قبل عام بعد ،ومظهرا ازمات متناسلة .مل
يعرف لبنان يف تاريخه مرحلة شديدة الخطورة وبالغة الحساسية
كالتي نعيشها منذ ذلك اليوم :اقتصاد منهك ،مؤسسات مفلسة ،بطالة
متعاظمة ،مصارف مرتنحة وشارع مشتعل .املشهد شديد القتامة
والسوداوية غالبة .لكن مهال ،اليأس ممنوع ،وواهم من يظن اننا
شارفنا النهايات .فكل نهاية بداية ،وكل توقف هو استعداد للتوثب.
حتى املوت ليس اال انتقاال .من يعرف تاريخ لبنان جيدا يدرك انه
عيص عىل السقوط ،بصيغته الفريدة ودوره الحيوي وهويته املتعددة
واملنفتحة.
ما نسوقه ليس تغنيا مبجد غابر وال مكابرة ،بل واقع ال ميكن احدا
التنكر له وحقيقة ال تطمس .لالعالم يف هذا االطار دور محوري .فاما
ان يبث تهدئة واما ان ينرش بلبلة واثارة متامدية .له يف ذلك اذرعة
متنوعة وفعالة تتدرج يف مروحة واسعة ،من املنصات الرقمية واملواقع
االلكرتونية التي تربو عىل  ،500اىل وسائل التواصل االجتامعي التي
ال تنام ،اىل التلفزيونات واالذاعات والصحف .حتى ان كل من له
عينان واذنان صار صحافيا يؤرخ اللحظة ويوثق الحدث .ال فارق بني
زيد وعمرو اال من حيث املعالجة الحكيمة والتأين يف النرش مراعاة
لالخالقية املهنية.
اذا كانت السياسة يف لبنان فنّا ال ميلك ناصيته غري كل ثاقب فكر
شفاف بصرية ،واالقتصاد لغزا ال يستجيل غوامضه غري كل حصيف
وعليم بعواقب االمور ،فان االعالم هو السالح االمىض يف السياسة
واالقتصاد ،سواء بسواء .موجه يف االزمات ،راصد للتحوالت ،منبه،
واعظ عند االقتضاء ،ناقل حقيقة من دون استعامل لها ،وميضء عىل
الواقع بال افتعال وال تشييء.
لعل ما درج عليه بعض اعالمنا يف االشهر االخرية ال ييش بكثري وعي،
اذ تكرث يف ثنايا املرسلة االعالمية ميول فاقعة ونزعات حزبية ،ويربز

بقلم

زياد حرفوش

*

ضيف العدد

بقلم الدكتور

زهير شكر

*

بارقة أمل
متسلقون ،ويتقدم مستغلون بعد ان تنكفئ املوضوعية حتى الضمور.
الحال ان ال مكان للنزق يف االعالم ،وال للذاتية .كل مادة مصبوغة
بلون نافر ال تستأهل ان ترتقي سالمل الرتسل املهني الراقي .باقالم
اعالميينا نرسم وطنا يشبه االمل ،وبحناجرهم عرب االثري نصوت العالء
شأنه ،مهام اعرتضه من صعاب ،وبالغا ما بلغت التحديات .فلنغمس
الريشة بحرب الفرح واالمل ،وليصدح الصوت بنربة ايجابية ،عوض
االسرتسال يف القنوط والتيمن بانبياء الشؤم.
ليس خافيا ان لبنان يجتاز اخطر ازماته ويواجه بصدر عار اعتى
الحروب االقتصادية والنقدية ،لكنه قادر ،كام يف كل مفرتق ،ان يصمد
ويتجاوز املرحلة ،وان خرج مثخنا بالجراح.
صربا جميال يا بعض متعجيل السقوط .لدينا بعد فسحة كافية لتلعب
فيها رياح االمل ،حاملة بعض احالم كافية للنهوض .الخسارة كبرية ال
شك ،والجروح غائرة واالوجاع قاتلة ،لكن مكامن القوة مقيمة.
الحرب اولها كالم ،واعالمنا ينقل كل ما يقال ،فلنحذر االنجرار اىل
حروب ال تبقي وال تذر.
قدميا قيل :اذا كان لديك كلمة حلوة فقلها قبل ان تفقد حالوتها،
او كلمة ُم ّرة فاحتفظ بها لتنحرس مرارتها .اما اليوم ،فكأين ببعض
اعالمنا وساستنا يقلبون االية ،فيمألون الفضاء والفضائيات ُم ّرا وتعبئة
وتحريضا ،وينصبون الفخاخ هنا وهناك .نراهم ،اعالميني وسياسيني،
يتبادلون االدوار ويتكاملون سلبا يف رسم لوحة قامتة.
للجميع ان يفصحوا ويعربوا ،انتقادا او ثناء ،اعرتاضا او تأييدا ،لكن
ويحسن تاليف كل اسباب الشقاق يف
طريقة القول خري مام يقال،
ُ
مرحلة ملتهبة تنذر برشور مستطرية.
املصيبة تجمعنا ،اعالميني وسياسيني ومواطنني ،وال احد خارج املعادلة.
فليكن اعالمنا ترسال مهنيا ال توسال لغايات ومرام ذاتية.
* مدير الوكالة الوطنية لالعالم

يرتقب اللبنانيون بتفاؤل ،ولو حذر ،صدور التشكيالت القضائية التي
يعدها مجلس القضاء االعىل لتكون املدماك االول يف بناء دولة القانون
واملؤسسات .واذا كان الرئيس االول محط آمال كل اللبنانيني عىل
اختالف انتامءاتهم ،فان الحراك الشعبي الذي بدأ منذ اكرث من اربعة
اشهر يشكل حاضنة وخط دفاع اول عن استقاللية السلطة القضائية
وداعام اساسيا لها يف ما ينتظرها من مهام جسام ،اهمها عىل االطالق
محاسبة ناهبي املال العام واسرتداده ومحاكمة املسؤولني عام آلت
اليه اوضاع الدولة املالية والنقدية وادخال لبنان يف حالة من الرتدي
واالهرتاء واالنهيار شبه الشامل عىل كل الصعد.
ان التجارب التي مرت بها الدول االوروبية ،وتحديدا اليونان وايطاليا
وكذلك دولة ماليزيا ،اثبتت اىل اي حد يستطيع القضاء منع السلطات
والحكام من تجاوز حدودهم الدستورية وحامية املال العام وفقا
لقواعد املرشوعية.
التشكيالت القضائية املؤمل صدورها قريبا ستكون بداية مسرية
جديدة للقضاء ،هي عىل اهميتها بداية يتوجب تحصينها بصدور
قانون استقاللية السلطة القضائية الذي طال انتظاره .مثة العديد من
االقرتاحات يف ادراج اللجان الربملانية اصبح من امللح جدا ان ينكب
ّ
املرشع اللبناين عىل دراستها ،وصوال اىل اقرار قانون يؤمن استقاللية
السلطة القضائية ويحدد الحصانات والضامنات القضائية ومينع تدخل
الحكومة يف الشؤون القضائية.
يف الدول الدميوقراطية يخصص الدستور بابا خاصا للقضاء ،وآخر
للسلطة القضائية يتضمن كل االحكام االساسية التي لها عالقة بتكوين
السلطة القضائية وتنظيم عمل املحاكم والحصانات القضائية التي
تكرس استقاللية القضاء يف مامرسة مهامه .يف انتظار تحقيق ذلك يف
لبنان فان االداء القضايئ النزيه والشفاف والحاسم ،املدعوم من الرأي
العام والحراك الشعبي كفيل منع السلطتني الترشيعية والتنفيذية
من محاولة احتواء السلطة القضائية الضامنة لكل الحقوق والحريات
والحارسة لدولة القانون والحامية للامل العام.

ان الستقالل السلطة القضائية اهمية خاصة النها هي الضامنة
ملبدأ فصل السلطات وتوازنها يف عرص توحدت فيه عمليا السلطتني
الترشيعية والتنفيذية وضعفت فيه الرقابة الربملانية عىل اداء
الحكومة .ويتكامل دور القضاء الدستوري والسلطة القضائية ليساهام
معا يف ترسيخ دولة الحق والعدل ،القضاء الدستوري يف رقابته عىل
دستورية الترشيع والسلطة القضائية يف رقابتها عىل اداء الحكومة
واجهزتها التنفيذية.
ان بناء دولة القانون مبرتكزاتها الثالثة :الفصل بني السلطات ،ضامن
الحقوق والحريات العامة وخضوع الحكام قبل املحكومني لسلطة
القانون ،والذي مل يتحقق طيلة قرن من عمر لبنان ،ميثل هدفا ساميا
ينبغي الوصول اليه يف ظل التغيري الحاصل عند الرأي العام اللبناين
الذي بدأ يتحرر من الطوق الطائفي والحراك الدميوقراطي املدين الذي
جمع ،وألول مرة ،كل اللبنانيني ليدافعوا يف اتجاه التغيري الدميوقراطي
الذي يبدو ان بشائره بدأت مع حكومة الرئيس حسان دياب.
تحديات وصعوبات كثرية تواجه الحكومة واملسرية طويلة ومحاوالت
العرقلة ستكون متعددة ،اال ان النجاح يف تجاوز االزمة الخطرية ممكن
اذا استطاعت الحكومة برئيسها واعضائها التحرر من ضغط السياسيني
املسؤولني عام آلت اليه االوضاع املالية والنقدية ،وفتح ملف املحاسبة
بحياد وموضوعية ليطاول كل فاسد وناهب من دون اي متييز.
مهمة الحكومة ،عىل صعوبتها ،ليست مستحيلة ألن الرأي العام
اللبناين الواعي واملدرك لحقائق االمور سيكون داعام اساسيا لها مبقدار
ما هو جاهز ملحاسبتها اذا اخطأت.
قناعتنا راسخة انه اذا اعتمدت الحكومة خططا علمية وشفافة تامة،
فان املجتمع الدويل لن يتخىل عن تقديم الدعم للبنان ،النه كام قال
قداسة البابا يوحنا بولس الثاين يف اثناء زيارته للبنان عام  ،1997انه
ليس مجرد بلد بل رسالة سالم .
* رئيس الجامعة اللبنانية سابقا
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صفحات من لبنان
بقلم العميد الركن املتقاعد أدونيس نعمة

مئوية لبنان الكبير

[]2

"لبنان ومؤتمر الصلح "1920 - 1919
كانت وفود وكان استقالل
يف مطاوي التاريخ اللبناين جوانب مهمة،
قدمية وحديثة ،د ّونت بصورة مبترسة،
غامضة ،غري متناسقة .لهذا يصعب عىل
القارئ والباحث فهمها حتى لو استشار
الكتب التي تعالج مراحل التاريخ اللبناين.
السبب ان بعضها يناقض البعض ،فيزيد
عليه او ينقص منه ،مام يدعونا اىل مطالبة
الحكومة بالعمل عىل وضع تاريخ عام للبنان
تتعهده لجنة من العلامء واالختصاصيني
وترتكز اسسه عىل الحقائق الثابتة ،فيكون
وثيقة خالية من الشوائب ،واالفرتاضات
واالهواء.
مثة احداث يف هذا التاريخ تستوجب التدقيق
والتبسط يف رشحها يف مؤلفات عىل حدة
ُّ
نظرا اىل اهميتها .الواقع الذي نعيشه يثبت

االول من ايلول  :1920اعالن دولة لبنان الكبري.

لنا ان بعض املسترشقني والكتّاب االجانب
خدموا وطن االرز يف التاريخ اكرث من بعض
ابنائه .لعل كتاب "لبنان ،مباحث علمية
واجتامعية" الذي وضعته لجنة من االدباء
بهمة اسامعيل حقي بك الرتيك ،مترصف جبل
لبنان ( ،)1918هو افضل واكمل من معظم
التواريخ اللبنانية التي صاغها بعض املواطنني
حتى ذلك الحني ،لهذا عمدت الجامعة
اللبنانية اىل اعادة طبعه يف سنة .1969
املفاجأة التي كانت لنا هي قيام اآلنسة
الروسية املسترشقة سميليا انسكايا بتأليف
كتاب من  256صفحة ( )1972تناولت فيه
"الحركات الفالحية يف لبنان يف النصف االول
من القرن التاسع عرش" .وقد غاصت املؤلفة
يف البحث واالستقصاء ،واستنطقت الكتب

املوثوق بها ،وجمعت معلومات ذات قيمة
و ّفرها لها اطالعها عىل وثائق العهد القيرصي
يف روسيا وربائد بعض سفاراتها ،حتى كاد
مؤلفها يفوق معظم الكتب التي وضعها
اللبنانيون يف هذا الصدد دقة وصدقا.
بني يدينا اليوم بحث وضعته بالفرنسية
اآلنسة لني لوهياك عنوانه "لبنان ومؤمتر
الصلح  ،"1920 – 1919وهو دراسة اعدتها
بعد ان أمتت دروسها لنيل الدبلوم يف
العلوم التاريخية .عدد صفحاتها مع املالحق
والفهارس  145صفحة ،ونوعيتهاMaîtrise :
( d’Histoireكفاءة) هي تعبري اطلق قبل
سنوات عىل امثال هذه الرساالت التي ُتقدّم
اىل كليات اآلداب يف فرنسا ومن رشوطها ان
تكون حصيلة دراسات شخصية مل يسبق ان
نرشت.
املؤلفة لني هي ابنة العقيد الفرنيس لوهياك،
احد انصار الجرنال ديغول الذين حملوا علمه
يف حركته الوطنية املشهورة ،خدم يف بعض
البلدان املرشقية ،وكان يحسن لغات رشقية
عدة ،ووالدتها هي السيدة بالنش كرمية
داود عمون الشاعر واملحامي وأحد اقطاب
السياسة اللبنانية يف الحقبة التي تلت الحرب
العاملية االوىل.
ال عجب اذا اقدمت اآلنسة لني عىل هذه
البادرة االدبية وهي يف حداثة سنها ،فوالدها
اديب ،ووالدتها اديبة ورسامة ،ولها هي
مؤلفات اهمها "تاريخ لبنان" ،و"زنوبيا
ملكة تدمر" ،كام لها من ثقافتها الشخصية

وفد لبنان اىل مؤمتر الصلح يف باريس عام  .1919يبدو جلوسا من اليسار :انيس شحاده ،شكري غانم ،نعوم مكرزل،
داود عمون .وقوفا من اليمني اىل اليسار :اميل اده ،ميشال تويني ،دكتور حريز ،لويس برتو وعبد الحليم حجار.

ومن محيطها االديب ما يحفزها عىل التأليف
والتأريخ.
يقول جوزف نعمه" :التقيناها قبل اسابيع يف
باريس ،فألفيناها اشد حركة من الفراشة يف
جمع الوثائق واملستندات الالزمة ،وها هي
اليوم تصطاف يف لبنان .قصدنا اىل دارتها يف
بريوت واستوضحناها السبب الذي حملها
عىل الدراسة اللبنانية ،فأجابت :ألنني احب
لبنان ،أ َولست انا نصف لبنانية؟ وبالتايل
وجدت يف بيتنا وثائق غري منشورة تتعلق
باملوضوع الذي احببت معالجته والذي كان
منه حصول لبنان عىل استقالله ضمن حدوده
الطبيعية والتاريخية ،وهل من موضوع
اعظم واشهى للقلب منه؟ .اضافت :محور
دراستي يدور عىل وجود لبنان الرسمي يف

 :1919انعقاد مؤمتر الصلح يف فرساي الذي انشأ دولة لبنان.

مؤمتر الصلح الذي افتُتح يف قرص فرساي يف
 18كانون الثاين  1919وحرضه مندوبو ثالثني
دولة ليقرروا والدة عامل جديد يسوده الصلح
والسالم .واوجزت لنا املؤلفة خالصة بحثها،
منوهة بالنشاط والصرب والشجاعة التي تحىل
بها رجال الوفود الثالثة املتتابعة التي ارسلها
لبنان اىل هذا املؤمتر لتقرير مصريه:
 الوفد االول :برئاسة داود عمون ،يرافقهاميل اده ونجيب عبد امللك وعبدالله
الخوري سعاده وعبد الحليم الحجار.
 الوفد الثاين :برئاسة البطريرك املاروين الياسالحويك يرافقه املطارنة كريللس مغبغب
(البطريرك من بعد) وشكرالله الخوري ومبارك
والفغايل والخوري اسطفان الدويهي وغريهم،
ثم لحقهم الوون الحويك اخو البطريرك.

 الوفد الثالث :برئاسة املطران عبداللهالخوري ،يرافقه اميل اده (الذي رافق ايضا
الوفد االول) ،ويوسف الجميل واالمري توفيق
ارسالن.
وقد تقدّم رجال هذه الوفود من مؤمتر الصلح
بالتوكيالت والعرائض واملضابط والرسائل
والوثائق ،وعقدوا املقاالت يف الجرائد،
والقوا الخطب يف االندية واملحافل ،واجروا
املقابالت مع كبار املسؤولني الفرنسيني
باسطني لهم مطالبهم وملخصها:
 االعرتاف باستقالل لبنان ،واعادته اىلحدوده التاريخية والطبيعية وارجاع البقاع
التي سلختها تركيا عنه.
 معاقبة مقرتيف الفظائع واعامل االعدامواملحرضني عليها مام اتته يف لبنان السلطات
الرتكية واالملانية ،ثم دفع التعويضات
الواجبة ،مام هو رضوري العادة لبنان اىل ما
كان عليه من العمران وكرثة السكان ،هؤالء
الذين افنى العدد الوافر منهم عمل التجويع
الذي د ّبره لهم العدو قصدا.
 املناداة باالنتداب الفرنيس عىل لبنان بناءعىل البند  22من عهدة جمعية االمم اليالء
لبنان معونتها وارشادها.
فحصل الوفد الثالث عىل وعود خطية
بتحقيق هذه املطالب ،وما عتم ان اعلن
الجرنال غورو "دولة لبنان الكبري" يف حفلة
شائقة يف قرص الصنوبر ببريوت يف تاريخ
االول من ايلول  ،1920وكان خطابه فيها
مثابة وثيقة رسمية لهذا االعالن التاريخي".
وتابعت املؤلفة" :انني استعنت المتام عميل
بعرشات الكتب ملؤلفني لبنانيني واجانب
كتبوا يف املوضوع ،وافدت كثريا من مؤلفات
الدكتور جورج سمنه (سوريا) ،وكونتو بريون
("كيف استقرت فرنسا يف سوريا") ،وميلر،
وخريالله خريالله ،اىل املقاالت القدمية يف
الصحف الغربية ،واضفت عىل رسالتي بعض
مخطوطات غري منشورة من مخلفات داود
عمون رئيس الوفد االول".
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مقال

إقتصاد
وديعة المواطن هي "الحيلة والفتيلة"

جابر :على النعامة إخراج رأسها من الرمل

مير لبنان يف ازمات مالية ومرصفية تعترب االسوأ يف تاريخه .فقد وجد املقيمون واملغرتبون واالجانب الذين يودعون
مدخراتهم يف املصارف ،ان حقوقهم بسحب اموالهم املودعة فيها مل تعد مضمونة .االمر الذي زاد من قلقهم وخوفهم عىل
ضياع جنى العمر .حتى ان مقولة "خ ّبي قرشك االبيض ليومك االسود" مل تعد تتناسب واوضاع لبنان
بينت املعلومات املرصفية ان اكرث االيداعات
تعود اىل صغار املودعني ،اي ان  %92من
املودعني ميلكون  %15فقط من مجمل الودائع.
اما املبالغ املودعة يف حساباتهم فهي دون مبلغ
مئة الف دوالر .وقد اثريت املخاوف حول ما
اذا كان املبلغ املضمون اسرتداده ال يبلغ سوى
 5ماليني لرية يف املايض ،لذلك كانت املبادرة
الترشيعية لزيادة قيمة الضامنة اىل  75مليون
لرية لبنانية .فهل تعترب هذه الزيادة الحل او
جزءا من الحل الستعادة ثقة املودعني بالقطاع
املرصيف؟ لكن عىل الرغم من ذلك ،يبقى القانون
خجوال وتعرتيه ثغر عدة ،اال ان اقراره يشكل
خطوة رضورية للخروج من االزمة املالية.
عضو لجنة املال واملوازنة النائب ياسني جابر اكد
لـ"االمن العام" ان اقرار قانون ضامن الودائع
عمل رضوري وخطوة يف االتجاه الصحيح.
■ اقر مجلس النواب قانون ضامن الودائع رافعا
قيمة الضامنة من  5ماليني لرية اىل  75مليونا.
ميكن ان يكون لهذا االجراء احتامالن ،االول
ايجايب يحمي املودعني الصغار ،والثاين سلبي
يوحي بخطورة وضع املصارف؟
□ كانت قيمة الضامنة عىل الوديعة  5ماليني
لرية ،وهذا املبلغ مل يعد مقبوال .وكان قد بورش
العمل سابقا عىل تعديلها رفعا ،لكن مجلس
الوزراء تأخر يف بتها .عندما دخلنا يف االزمة،
باالضافة اىل كل االعتبارات التي ذكرتها،
رأينا انه ال يجوز االبقاء عىل قيمة الضامنة
منخفضة ،خصوصا وان املواطن بدأ يشعر
بفقدان الحامية ،وان  %5من املودعني ميلكون
اقل من  75مليون لرية ،وهي متثل رشيحة
واسعة من املواطنني .لذا كان يجب السعي اىل

■ هل هذه الضامنة ستلبي حاجات جميع
املودعني ،ام ان هناك فئة ستبقى خارجها؟
□ تعمل مؤسسة ضامن الودائع وفق منط
رشكات التأمني ،وهي تتدخل عند تعرث اي
مرصف لحامية مودعني وفق ما اقره القانون،
وليس هناك مؤسسة ميكنها تغطية كل الودائع
لكنها ستشملهم جميعا .فمن ميلك مثال 150
مليون لرية ستتم تغطية القسم االول من هذه
الوديعة ،اي  75مليون لرية.
■ كيف سيتم متويل مؤسسة ضامن الودائع؟
□ هناك رسم بنسبة  %50تدفعه الدولة
كمساهمة ،وتتكفل املصارف بالقسم االخر
بنسب مدروسة تحسم من العمليات املرصفية.
■ هل يؤخذ الرسم من اموال املودعني ام من
ارباح املصارف؟
□ تؤخذ من املودع.
■ يعني ان املواطن هو الذي يؤ ِّمن قيمة
ضامنة وديعته؟
□ اال يدفع صاحب بوليصة التأمني قيمتها؟
■ اال يجب ان يساهم الجميع وتحديدا
املصارف يف ضامنة الودائع؟
□ طبعا ،يجب عىل املودعني ان يساهموا كل
بحسب ودائعه.

النائب ياسني جابر.

طأمنتها ،الن َمن ميلك بعض املاليني يبقى اقل
قلقا من الذي ميلك  75مليون لرية ،وهو يعترب
هذه القيمة هي "الحيلة والفتيلة" .اما التأخر
يف ترشيع هذا االمر ،فيعود اىل تأخري اقرار
املوازنة ،تجنبا النتظار عقد دورة استثنائية
للمجلس النيايب الذي رمبا كانت ستقام يف
فصل الربيع املقبل .اغتنمنا فرصة اقرار املوازنة
القرار مرشوع ضامن الودائع ،خصوصا وان
املوازنة التي صدرت تختلف كليا عن تلك التي
اقرتها الحكومة السابقة ،يف املحتوى واالرقام
التي تغريت يف شكل دراماتييك .وتضمنت ايضا
تطمينات ،مثل متديد مهل تسديد القروض
السكنية واعفاءات من الغرامات ،اضافة اىل

اقرار اجراءات اخرى تؤكد للمواطنني جدية
تحسسا بالواقع الصعب الذي متر فيه البالد.
لقد اجربنا مرفأ بريوت ورشكات الخليوي عىل
ارسال مداخيلهم مبارشة اىل الخزينة .كل هذه
االمور هي ملحاولة مقاربة اوجاع املواطن
وحاميته.
■ هل ان اقرار تعديل مرشوع ضامن الودائع
يعيد الثقة اىل املصارف؟
□ هذا االجراء وحده ال يكفي ابدا ،بل يعترب
خطوة يف االتجاه الصحيح .اعادة الثقة اىل
املصارف تحتاج اىل خطوات كثرية ،ولكن اقرار
القانون يطمنئ صغار املودعني.

■ هل مؤسسة ضامن الودائع مليئة وميكنها
تاليا من القيام مبوجباتها؟
□ متلك املؤسسة نحو  3مليارات دوالر.
■ هل تستثمر هذه االموال؟
□ طبعا ،تستثمر يك تؤ ِّمن العائد املطلوب.
■ واين تستثمر؟
□ لدى مرصف لبنان سندات خزينة وغريها.
■ هل يعني انها ستشبه استثامرات اموال
صندوق الضامن االجتامعي؟
□ اموال الضامن تستثمر يف سندات الخزينة.

غالء األسعار يتصاعد...
واملجتمع يهت ّز
تصدرت مشكلة ارتفاع االسعار وغالء املعيشة قامئة املشاكل بالنسبة اىل
املواطن ،وذلك يف اعقاب انهيار سعر رصف اللرية اللبنانية امام العمالت
االجنبية .االمر الذي تسبب يف غالء غري مسبوق لجميع السلع الغذائية ،وكذلك
السعار الخرض والفواكه ،من دون ان ننىس بقية السلع والخدمات .اسعار بعض
السلع ارتفعت بنسبة  40و ،%50وال يوجد سعر موحد لدى التجار ،بل هناك
تباين يف االسعار.
شكل انهيار العملة اعباء اقتصادية مبارشة اثقلت عىل حياة املواطن بحيث
خلق ارتفاع االسعار يف االونة االخرية فجوة شاسعة بني دخل الفرد وتحقيقه
ملتطلبات الحياة االساسية .فقد باتت متطلبات املعيشة اليومية حلام صعب
املنال للعديد من االرس ،يف ظل صعوبة توافرها ،السيام االساسية منها .
انهيار اللرية مل يكن هو السبب الوحيد يف ارتفاع اسعار املواد الغذائية بهذا
الشكل الجنوين ،بل ان جشع التجار ومبالغتهم يف رفع االسعار ،وغياب دور
مديرية حامية املستهلك يف الرقابة والزام التجار البقاء ضمن هامش الربح
القانوين .كل هذه العنارص ادت اىل ارتفاع اسعار السلع الغذائية ،علام ان
الزيادة املهولة يف اسعار مختلف السلع والخدمات هزت بشكل كبري حياة
املواطنني واثقلت كاهلهم وضاعفت من معاناتهم ،يف ظل االزمة املرصفية التي
نخرت رشايني االقتصاد الوطني.
قلق شديد يعيشه املواطن بازاء الحال التي وصل اليها وخوفه من االيام
املقبلة ،يف ظل غياب مطلق للرقابة من الجهات املعنية التي يجب ان تتحمل
مسؤوليتها تجاه املواطنني وتعمل عىل خدمتهم وتقوم بتفعيل الرقابة الحكومية
عىل االسواق ،واخضاع التجار للمحاسبة واملساءلة القانونية.
الخروج من االزمة الرباعية (مالية ،نقدية ،مرصفية ،اقتصادية) التي نعيشها يف
هذه الفرتة ،يحتاج لبنان اىل جهد غري عادي ومختلف عن الجهود التي قامت
بها الحكومات السابقة ،خصوصا وان ادارة االزمة تحتاج اىل الخروج عن الطابع
التقليدي ،ألن املواطن مل يعد قادرا عىل تحمل املزيد من االعباء.
الخلل يف السياسات االقتصادية يعود اىل ان الحكومات تأيت بالصدف من دون
وجود برنامج حقيقي يربط بني اعضائها ،فرنى ان كل رئيس حكومة جديدة
يتخذ القرارات وفقا لرؤيته.
سيشهد لبنان ازمة جديدة من ازمات رفع االسعار ،وذلك امتثاال لربنامج
االصالح االقتصادي الذي قد تنفذه الحكومة مع صندوق النقد الدويل.
الشارع اللبناين قد بلغ حد الذروة يف االحتقان ،ووصل اىل مرحلة من الغضب،
وسنصل الحقا اىل انفجار شعبي .لذا عىل املسؤولني قراءة املشهد العام
للشارع بشكل جيد ،واتخاذ قرارات تقلل من حدة االحتقان ،واال فان النتائج
قد تكون كارثية.
الشارع ال يزال ينتظر تحقيق مطالبه االصالحية عىل مختلف املستويات ،عىل
الرغم من ازمة الثقة الكبرية بني مجليس النواب والوزراء وبني الشعب.
مصدر هذه االزمة احساس املواطنني بأن مثة تخبطا واضحا يف ادارة البالد،
وعدم جدية يف تحقيق االصالحات الالزمة ومحاربة الفساد.
عصام شلهوب
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رمبا دخل قسم من اموال مؤسسة ضامن
الودائع ضمن هذا االطار.

على لبنان االعتراف بمرضه
■ هل ميكن ان تدفع الدولة ما يتوجب عليها والقبول بالعالج املوجع
ملصلحة املؤسسة؟
□ طبعا ،السيام بالعملة الوطنية.

■ يعني انها ستلجأ كعادتها اىل طبع كميات
ورقية للتعامل؟
□ كل الدول تقوم بهذا االمر .لكن ال بد من
االشارة اىل اننا نتحدث بخلفية ازمة اقتصادية
قاسية وفريدة من نوعها .مثة لجنة مصغرة
منبثقة من لجنة املال واملوازنة تحاول التواصل
قدر االمكان بالتعاون مع خرباء لبنانيني
يعملون يف املصارف الكبرية يف لندن ونيويورك
قدموا دراسة لحل املشكلة نقوم حاليا بدرسها،
اضافة اىل االستامع اىل اراء بعض الخرباء .وقد
اشار احدهم اىل  14دولة تعرضت اىل ازمات
مرصفية او مالية او نقدية او اقتصادية .لكن
هناك  %2فقط من دول العامل تعرضت
الزمات شاملة ،ولبنان من ضمن هذه الدول
التي اصيبت بأزمة رباعية :مرصفية ومالية
ونقدية واقتصادية .نحن اليوم نعيش احواال
استثنائية ،لكن الحلول معروفة وخارطة
الطريق ايضا للخروج من االزمة .مثة بروتوكول
معني يجب املرور فيه ،وعىل النعامة ان تخرج
رأسها من الرمل.
■ من هي هذه النعامة؟
□ القيادات السياسية الكبرية التي اضاعت
البوصلة يف فرتة من الفرتات .حتى ان الحكومة
الحالية قامت بتوصيف االزمة ،لكنها مل تأخذ
حتى االن الخطوات الرضورية للتعاطي معها.
عىل لبنان االعرتاف مبرضه وحاجته يف تقبل
العالج املوجع ،معتمدا عىل خرباء يف اعطاء
العالج وتطبيقه .عىل الحكومة ان تلجأ اىل
"تاسك فورس" ،وان تستعني مبكتب محاماة دويل
ومرصف دويل خبري بالتعرث املايل ،ومجموعة
خرباء لوضع خارطة طريق للمعالجة من اجل
االنطالق بالعالج .مثة افكار جيدة تطرح ،منها
خفض الفوائد الن ارقامها اصبحت مخيفة،

وخرجت خدمة الدين من عقالها ،فضال عن
موضوع الكهرباء .لذا ،مل يعد ممكنا الهرب من
موضوع اعادة هيكلة الدين وجدولته ،واتخاذ
تدابري استثنائية غري عادية.
■ هل يعيد بروتوكول العالج الثقة؟
□ طبعا ،عندما يعرف الجميع ان القرار
السيايس اتخذ وبدأ توجيه االمور اىل طريقها
الصحيح وان املعالجات انطلقت .عندئذ تبدأ
الثقة بالعودة رويدا رويدا .ليس مقبوال عىل
االطالق االستمرار يف سياسة الهرب اىل االمام.
لذا فان املطلوب اعادة انتظام املؤسسات ليك
تعمل وفق القوانني املرعية.
■ هل اقتنع اصحاب القرار من السياسيني
برضورة رفع اياديهم عن الحلول لبدء املعالجات،
ام انهم يتمسكون مبواقفهم؟
□ الخيار امامهم واضح ،اما ان يرفعوا اياديهم
ويرتكوا االمر للخرباء اليجاد الحل والقبول
بالعالج ،واما االستمرار يف التدخل وهذا امر
غري مقبول .كل الدول التي مرت ومتر يف ازمة
مامثلة ،مثل اليونان وقربص وايسلندا ،كان هناك
َمن يحضنها ،اال لبنان فال احد يحضنه وهو يقف
وحده .لذا ال بد من االتكال عىل انفسنا وبدء
املعالجة يف شكل صحيح ،واال فنحن ذاهبون اىل
الوضع الذي تعيشه مثال فنزويال حاليا.
■ لنعد اىل ضامن الودائع ،ما هو سعر الدوالر
الذي سيعتمد العطاء الضامنة؟
□ وفق القانون الذي اقر ،سيعتمد السعر
الذي سيتم فيه الدفع اي يوم تسديد
الضامنة ،وال ميكن ان يتم تثبيت سعر الرصف
يف الحالة التي مير فيها.

■ ماذا عن ودائع املؤسسات الصغرية واملتوسطة
الحجم؟
□ انها مشمولة بالقانون .الودائع ال تعني ودائع
االفراد فقط ،بل كل الودائع حتى مبلغ 75
مليون لرية.
■ هل اموال مؤسسة ضامن الودائع سائلة؟
□ طبعا ،هناك قسم مهم منها سائل ،واملؤسسة
عىل استعداد للتصدي ضمن نطاق معروف.
علام ان اي مؤسسة لضامن الودائع يف العامل ال
ميكنها مواجهة كل االستحقاقات دفعة واحدة.
انها خطوة رضورية وجيدة لتحسني معايري
الضامن تؤمن الثقة .يف الحقيقة ليس هناك يف
لبنان حاالت تعرث مرصفية عىل االطالق .التوجه
اليوم يف اعتامد ما يسمى "كابيتال كونرتول"
انها عملية تنظيم للتحويالت ،اي عىل املرصف
ان يرشح للمودع بأنه ال ميكنه الحصول عىل
وديعته بشكل كامل يف ظل هذا الوضع .كان
من املفرتض عىل ادارة املرصف اعطاء املودع
ما يحتاج اليه من مال ،وليس االكتفاء باعطائه
مبلغ  200دوالر ملن ميلك مئات االالف من
الدوالرات .هذا االمر ادى اىل فقدان تام للثقة
بني املصارف واملودعني ،علام ان حاكم مرصف
لبنان رفض هذا االمر .اعتقد ان ما حصل يعترب
سوء تقدير لالمور.
■ اال تعتقد ان مبلغ  75مليون لرية كضامنة
ضئيل ،وكان يجب رفعها اىل  150مليون دوالر؟
□ انها خطوة اوىل .لكن يجب ان توازي بني
قدرة مؤسسة الضامن والودائع املوجودة.
هناك نحو مليون و 800الف وديعة ضمن هذا
الهامش ،وستطاول اوسع رشيحة.
■ هل تخاف من املستقبل؟
□ ال خوف من املستقبل اذا متت املعالجة
بشكل صحيح .استنادا اىل االتصاالت التي نقوم
بها هناك امكانات جيدة للخروج من االزمة،
ولكن بكلفة موجعة ستوزع عىل جميع الالعبني
املوجودين .يستطيع لبنان ان يقف عىل قدميه
خالل ثالث او اربع سنوات.
ع .ش.
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غاصب مختار

ال حل إال بتشديد العقوبات وإقفال المؤسسات المخالفة

تطورت أسعار السلع وارتفعت جنونيًا؟
كيف ّ

مل يشهد لبنان عرب تاريخه ارتفاعا غري مسبوق السعار املواد والسلع االستهالكية واالساسية كام شهده خالل االشهر االربعة
االخرية ،بحيث انتفت الضوابط بداية االمر عىل نحو خطري ،قبل ان تتدخل وزارة االقتصاد عرب لجنة حامية املستهلك ،وجمعية
حامية املستهلك االهلية ،وتحاول ضبط السوق ووضع اسس للمعالجة ولجم االرتفاع

بلغت نسبة ارتفاع االسعار ما بني  30و 40يف املئة خالل اشهر ترشين
الثاين وكانون االول وكانون الثاين وشباط ،وسعت وزارة االقتصاد اىل
لجم االرتفاع عرب مالحقة التجار املتالعبني باالسعار بحجة عدم وجود
سيولة بالدوالر ،وارتفاع سعر الدوالر يف مقابل اللرية قرابة  60يف املئة،
ما يعني تراجع قيمة رواتب املوظفني وتدين القيمة الرشائية للرية.
ادى هذا التطور الخطري اىل بلبلة وفوىض يف االسواق والتعامالت
التجارية ،بحيث بات تسعري السلع خاضعا ملزاج التجار احيانا
ولتوافر السيولة او عدمها ،ووفق املناطق القريبة او البعيدة من

اسعار البضائع املستوردة ارتفعت بني  15و %50واملحلية بني  5و.%25

العاصمة .فبات سعر السلعة الواحدة ذاتها متفاوتا بني محل ومحل
وبني منطقة ومنطقة ،وبفارق كبري احيانا .كام انقطعت بعض السلع
واملواد الرضورية واالساسية ،السيام املستورد منها ،فيام لحق غالء
االسعار البضائع املنتجة يف لبنان ايضا بسبب ارتفاع كلفة االنتاج
نتيجة ارتفاع اسعار الدوالر.
"االمن العام" القت الضوء عىل تطور ارتفاع االسعار واسبابه وكيفية
معالجته يف هذا الحوار مع املديرة العامة لوزارة االقتصاد عليا عباس
ورئيس جمعية حامية املستهلك الدكتور زهري برو.

عباس :لفرض غرامات
وعقوبات على املخالفني
■ كيف تطور ارتفاع اسعار السلع يف االسواق
خالل االشهر املاضية منذ بداية السنة ،السيام
الغذائية املحلية الصنع واملستوردة؟ ما هي
اسباب هذا االرتفاع؟
□ عند صدور موازنة عام  2019ودخولها حيز
التنفيذ ،ف ِرض من خاللها رسم جمريك اضايف قدره
 %3عىل جميع السلع الخاضعة للرضيبة عىل
القيمة االضافة .ادى هذا االمر بطبيعة الحال
اىل ارتفاع اسعار السلع الخاضعة للرضيبة عىل
القيمة املضافة مبقدار  %3اضافة اىل ارتفاع سعر
رصف الدوالر ،ما ادى تاليا اىل ارتفاع اسعار السلع
املستوردة بنسبة  %10تقريبا .بدأت ازمة شح
الدوالر بعدما امتنعت املصارف عن بيع الدوالر
وفق سعر الرصف الرسمي اىل التجار ،مام الزمهم
رشاءه من الرصافني ووجود سعري رصف للدوالر
يف االسواق .تال ذلك بداية الحراك الشعبي يف 17
ترشين االول  2019واغالق املصارف وفرض قيود
كبرية عىل السحوبات بالدوالر ،بحيث ارتفع معها
سعر الرصف اىل  2350و 2500لرية ،ما ادى اىل
ارتفاع مطرد باسعار كل املواد والسلع املستوردة.
تراوحت نسبة االرتفاع من  15اىل  .%50اما
بالنسبة اىل السلع املحلية الصنع ،فقد تراوحت
نسبة االرتفاع من  5اىل  %20وذلك بسبب ارتفاع
اسعار املواد االولية املستوردة من الخارج.
■ هل تتوقعون استمرار االرتفاع مع استمرار
ازمات نقص السيولة وتراجع االسترياد وغالء املواد
االولية للصناعات املحلية؟
□ يف حال استمرار ارتفاع سعر الرصف نتيجة
شح السيولة بالدوالر وانخفاض االسترياد ،نتوقع
مزيدا من االرتفاع خصوصا وان املصارف ما زالت
تتشدد يف اجراءات السحوبات بالعمالت االجنبية.
اضافة اىل انه ال بد من انتظار سياسة الحكومة
االقتصادية الجديدة ،وما ستتضمنه من اجراءات
قاسية قد تنعكس سلبا عىل اسعار السلع .لذا ليس
من املمكن عودة االسعار اىل ما كانت عليه اال يف
حال عودة سعر رصف الدوالر اىل حدود 1500
لرية .مع االشارة اىل ان الوزارة تتابع عرب لجنة

املديرة العامة لوزارة االقتصاد عليا عباس.

 1647محضر ضبط عام
 2019في حق املخالفني

االدارة والعدل يف مجلس النواب مرشوع تعديل
قانون حامية املستهلك ،من اجل اعطائها صالحية
فرض غرامات مالية مبارشة عىل املخالفني.
■ متى تتوقعني االنتهاء من تعديل قانون حامية
املستهلك وما هي نتائجه املتوقعة؟
□ يهدف مرشوع قانون حامية املستهلك الذي
اعدته وزارة االقتصاد والتجارة وسرتسله قريبا
اىل مجلس الوزراء الحالته عىل مجلس النواب،
اىل معالجة جميع الثغر التي تم اكتشافها خالل
تطبيق القانون .وهو يتناول التعديالت التالية:
 -1بعدما تبني لوزارة االقتصاد والتجارة عدم
التناسب بني حجم املخالفة ومقدار العقوبة عند
تطبيق قانون حامية املستهلك من املحاكم املختصة،

ما يؤدي اىل ظلم صغار التجار الذين تضبط لديهم
كميات صغرية من املواد الغذائية املنتهية الصالحية،
وهم يعاقبون بعقوبة كبار التجار نفسها التي يعرث
لديهم عىل مستودعات من املواد املنتهية الصالحية.
لذلك من العدل ان ترتبط قيمة الغرامة املفروضة
عىل املخالف بقيمة البضائع املضبوطة لديه ،وان ال
تتساوى عقوبة جميع املخالفني من دون االخذ يف
االعتبار حجم املخالفة.
 -2ملا كانت الحامية الفعالة للمستهلك تتطلب
نظاما متكامال لناحية املراقبة والتحقيق والعقوبات،
بحيث ال يقترص دور قانون حامية املستهلك عىل
ضبط املخالفات بل يجب ان يتصف بقوته الردعية
التي من شأنها الحد من تكرار املخالفات املرتكبة،
لذلك تقرتح وزارة االقتصاد والتجارة انشاء نظام
غرامات مالية تجبى خالل مدة قصرية من املخالفني،
يشكل نظام قمع ووقاية يف ان معا ،بحيث يسمح
للوزارة بعد التحقق من وجود مخالفة ،فرض
غرامات مالية يف حق املخالفني يجب عليهم دفعها
خالل مهلة ال تتعدى الشهر ،ما يجعل اعامل املراقبة
اكرث فعالية واكرث رصامة .كام انه يحد من عدد
املخالفات املرتكبة يف هذا االطار ،مع الحفاظ
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عىل حق املخالف يف االعرتاض عىل املحرض امام
املراجع القضائية املختصة خالل فرتة محددة بعد
دفع الغرامة املفروضة عليه واسرتجاعها مع فائدة
يف حال قرر القضاء تربئته.
 -3بهدف ضبط ارتفاع االسعار ،اعاد مرشوع
القانون التشديد عىل ما ورد يف املرسوم االشرتاعي
رقم  83/73لناحية اعطاء وزير االقتصاد والتجارة
صالحية تحديد نسب االرباح للسلع االستهالكية
وتشديد العقوبات والغرامات املادية عىل املخالفني
وامكان اقفال املؤسسات يف حال تكرار املخالفة.
■ كيف ميكن وضع حد لهذا االرتفاع العشوايئ
بني منطقة واخرى؟
□ تعمل فرق املراقبة عىل ضبط املخالفات
وتنظيم املحارض يف حق التجار الذين يعمدون
اىل رفع االسعار بشكل غري مربر ،وعندما تحال
هذه املحارض عىل القضاء وتصدر االحكام يف حق
املخالفني ،يشكل ذلك خطوة متقدمة نحو وضع
حد لالرتفاع العشوايئ .من الطبيعي ان تكون
هناك فوارق يف االسعار بني منطقة واخرى وبني
محل واخر ،كوننا يف نظام اقتصادي حر ،اال انه
من غري املسموح ان تكون هذه الفوارق كبرية.
هنا تكمن اهمية اعالن االسعار ،والحل الجذري
يكون بتوحيد سعر رصف الدوالر بني الرصافني
واملصارف وانهاء ازمة السيولة بالدوالر.

■ ما هي املواد التي شملها الغالء بحسب
احصاءاتكم؟
□ جميع السلع االستهالكية املستوردة شملها
الغالء لالسباب االنفة الذكر ولكن بنسب متفاوتة
السيام الغذائية منها ،الن املستهلكني خزّنوا هذه
املواد بنسب كبرية ما زاد الطلب عليها.
■ ما هي االجراءات التي اتخذتها وزارة االقتصاد
السيام حامية املستهلك؟
□ عمدت وزارة االقتصاد والتجارة اىل دراسة
حركة االسعار لدى الرشكات ،ونظمت محارض
ضبط بجميع التجار املخالفني الذين رفعوا
االسعار بطريقة مصطنعة ،بقصد جني ارباح
غري مرشوعة استغالال منهم لالزمة ،وذلك عمال
بنص املادة  16من املرسوم االشرتاعي رقم
 83/73املتعلق بحيازة السلع واملواد والحاصالت
واالتجار بها .كام قامت بالتشدد بتطبيق قرار
نسب االرباح التجارية رقم /1/277اـ تاريخ
 ،1972/6/15حيث سطرت عددا من محارض
الضبط يف حق نقاط البيع والسوبر ماركت
لتخطيها نسب االرباح املعمول بها ،باالضافة
اىل ذلك تم التشدد بالزام التجار اعالن االسعار
باللرية اللبنانية ،وعدم الزام املستهلكني الدفع
بالدوالر وتسليمهم فواتري باللرية اللبنانية عمال
باملواد  5و 6و 25من القانون رقم .2005/ 659

برو :مدخل خفض االسعار
ضرب االحتكارات

■ ما هي االسباب الحقيقية الرتفاع االسعار بهذا
الشكل الفوضوي وغري املسبوق؟
□ الغالء يف لبنان قبل االزمة الحالية كان اعىل
بنسبة  30يف املئة عن بقية دول املنطقة ،بحسب
طبيعة نظامه االقتصادي والسياسات االقتصادية
املتبعة التي تعتمد عىل االستهالك مع انتاج
خفيف جدا ،وهنا نتكلم عن انتاج بقيمة 3
مليارات دوالر يف مقابل استرياد بالعملة الصعبة
يصل اىل  20او  22مليار دوالر .ما يعني انه ال
ميكن اي دولة يف العامل ان تستمر طويال عىل هذا
املنوال من دون ان تنهار ،لذلك فان اداء  30سنة
عىل هذا املنوال من الرتاكامت االقتصادية التي

يعترب الفساد عامدها االسايس ،اىل جانب االستدانة
وجشع املصارف التي كانت تضخ اموال املودعني
يف مشاريع اكرثها وهمي واملصالح الطائفية
والسياسية ،ادى اىل االنهيار بسبب تراكم الديون
عىل الدولة ،فلجأوا بالتايل اىل وضع اليد عىل
الودائع املرصفية يف محاولة لتعويض الخسائر
التي حصلت او التي ستحصل.

■ هل من اسباب مبارشة لالزمة؟
□ طبعا ،تراجع القدرة الرشائية للرية بنسبة بني
 40اىل  60يف املئة ،وبالتايل ارتفعت االسعار تلقائيا
نتيجة االسترياد الذي وصل اىل مرحلة العجز،

■ كم يبلغ عدد حارض الضبط التي سطرتها
الوزارة ،وهل يتم تنفيذها ام التهرب منها؟
□ بلغ عدد محارض الضبط عام  2019نحو 1647
محرضا .لكن فرض غرامات وعقوبات قاسية يف
حق املخالفني من القضاء ورسعة اصدار االحكام
يشكالن رادعا اكرب واضافيا لعدم االستمرار يف
ارتكاب املخالفات.
■ هل من توجه لدى وزارتكم للعمل مع وزارة
الصناعة وجمعية الصناعيني لخفض اسعار املواد
االولية للصناعة؟
□ تتعاون وزارة االقتصاد والتجارة بشكل دائم مع
جميع الوزارات املعنية ملساعدة الصناعات اللبنانيني
ضمن حدود القوانني واالنظمة املرعية االجراء.
نذكر عىل سبيل املثال ،ان جهاز حامية االنتاج
الوطني ،الذي يرأسه املدير العام لالقتصاد والتجارة
ويضم وزاريت الصناعة والزراعة ،يعمل بشكل دائم
لحامية هذه الصناعات ،وقد اتخذ العديد من
القرارات املهمة لدعم الصناعات املحلية .كام ان
الوزارة تسعى دوما اىل ارشاك جمعية الصناعيني
وغرف والتجارة والصناعة والزراعة يف اثناء تحضري
اتفاقية تجارية جديدة ،او لدى مناقشة املشكالت
التي تعرتض تنفيذ االتفاقيات التجارية النافذة ،مبا
يف ذلك مناقشة امكان تأمني املواد االولية باسعار
متدنية للصناعيني اللبنانيني.

فلجأوا اىل حظر ودائع املودعني عرب اجراءات غري
قانونية ألن اي اجراء للمس بامللكية الخاصة اذا
كان ال بد منه يجب ان يستند اىل قانون من مجلس
النواب ،وليس ترك مسببي املشكلة لريسموا طريق
الخروج من االزمة ،واقرص طريق لديهم هو املزيد
من االستدانة ووضع اليد عىل الودائع املرصفية.
نذكر ان انهيار القدرة الرشائية رافقتها بطالة كاملة
لعرشات االف املواطنني ونصف بطالة عرب خفض
ساعات العمل والرواتب اىل النصف واكرث ،ما ادى
اىل افقار رسيع للمواطنني ،وهو امر مل يحصل يف
تاريخ الكيان اللبناين حتى يف عز الحرب االهلية مل
نشهد مثل هذا االنهيار .هذا االمر مسؤولة عنه

الطبقة السياسية واملرصفية والسياسات الرضيبية
غري العادلة وسيطرتها عىل املستهلكني.
■ كيف ميكن وضع حد رسيع لهذا االنهيار ومن
هي الجهات املعنية القادرة عىل وضع الحلول
الصحيحة؟
□ يجب الذهاب فورا اىل اجراءات متوسطة االمد
بوقف التهرب الرضيبي ،واسرتداد املال املنهوب،
وتصحيح الوضع الجمريك ،واستعادة االمالك
العامة املسيطر عليها ،واستخدام اللرية بدال
من الدوالر يف كل التعامالت الداخلية ،ووقف
الهندسات املالية التي وصلت اىل رقم  8مليارات
دوالر وزادت ربح املصارف اىل  8يف املئة من دون
خفض الرضائب عىل املدينني ،ووقف منع تحويل
الدوالر اىل الخارج الن عالقات لبنان قامئة عىل
التعامل مع الخارج ،مع الرتكيز عىل توسيع االمن
االجتامعي ليطاول السلع الرضورية مثل كل انواع
الحبوب واللحوم واالجبان وااللبان النها اساسية يف
غذاء اللبناين ،اضافة اىل ما تم وضعه من الدولة
السترياد االدوية والقمح والطحني واملحروقات.
هذه االجراءات تخفف فورا من حدة االزمة ،لكنها
تحتاج اىل قرار من طبقة سياسية غري القامئة حاليا.
نحن كجمعية اقرتحنا حلوال رسيعة لضبط االسعار
لكنها تحتاج اىل قرارات تطبيقية من السلطة.
هناك ايضا سبب اسايس لالزمة هو االحتكارات،
لذا يجب ان نذهب اىل كرس االحتكارات لكل
املواد والسلع الرئيسية ،والتي تشكل ما نسبته 85
يف املئة من املواد والسلع االستهالكية .فال يجوز
ان يكون  5االف شخص مسيطرين عىل اقتصاد
البلد وحياة الناس نتيجة احتكارهم لكل املواد
والقطاعات االساسية .فام هو تفسري ان سعر
طن االسمنت يف لبنان يبلغ  100دوالر بينام يبلغ
سعره يف دول املحيط  25دوالرا؟ هذا بسبب نفود
زعامات محددة ومعروفة تحتكر املادة .االمر
ذاته يطاول قطاعات الغذاء والدواء واالتصاالت
والحديد ومواد البناء والطالء والطريان .لذا فان
املدخل لخفض االسعار هو رضب االحتكارات
ووقف العمل فورا بالقانون رقم  34الصادر سنة
 1967والذي كرس االحتكارات .اذا تم تنفيذ هذه
االجراءات واعتامد اللرية يف التعامالت ،فهي تؤدي
اىل استقرار ما وعودة بعض الثقة ووقف االنهيار.
رمبا ليست هي الحل الجذري لكنها املدخل اىل

رئيس جمعية حامية املستهلك الدكتور زهري برو.

 30سنة من االداء
االقتصادي الخاطىء ادت
الى االنهيار
الحل ،خصوصا وان استعادة الثقة بالقطاع املرصيف
تحتاج اىل سنني طويلة ،وال توجد مشاريع بديلة
لهذه الحلول ،وال يقدم احد اي حلول جدية ،ما
يدفعنا اىل القول انه اذا استمرت هذه السياسات
فااليام السود ستبقى قامئة مستقبال.
■ هل تتوقع اجراءات من الحكومة الجديدة؟
□ الخوف ان تكون لدى اعضاء الحكومة وهم من
االكادمييني ،خيارات ليربالية متوحشة عىل النمط
السائد قبال .لكن ما ترسب الينا من معلومات
حول لقاءات اعضاء الحكومة مع الهيئات
االقتصادية ال تطمنئ عىل االطالق .فثمة خشية
ان تذهب الحكومة اىل عدم دفع االستحقاقات
املقبلة يف اذار وهي بقيمة مليار و 200مليون
دوالر وتحويلها اىل الدائنني االجانب ،وهذا امر
خطري جدا النه يعني دفعها من القروش االخرية
املتبقية للبناين.

■ هل قمتم باجراءات عىل االرض للجم ارتفاع
االسعار وضبط السوق؟
□ نحن نقوم بعمل يومي يف عرض الوقائع
واالقرتاحات ،وكل عرشة ايام نقوم باستطالع
عىل االرض ملعرفة تطور االسعار قدر االمكان ألن
الفوىض قامئة والزيادات تتفاوت وفق املناطق،
وتبني انها زادت بنسبة  40يف املئة .وقد اصبح هذا
الرقم معتمدا يف لبنان .الجمعية تقوم باتصاالت
ومتابعات ،وسنتخذ اجراءات قضائية ستظهر
قريبا يف حق املخالفني واملرتكبني.
■ هل تقومون بالتنسيق مع وزارة االقتصاد من
اجل معالجة االزمة؟
□ ننتظر ما ستقوم به الحكومة الجديدة،
علام ان التنسيق كان قامئا مع وزير االقتصاد
السابق منصور بطيش خالل الفرتة القليلة
السابقة الستقالة الحكومة ،وتبني ان مواقفه
قريبة جدا من مواقفنا واقرتاحاتنا ،السيام
حول الهندسات املالية وتقديم الدعم
لالفران .لكن املوضوع مل يعد مجرد مراقبة
اسعار ،بل اكرب بكثري كونه يحتاج اىل قرارات
من منبع املشكلة ويبدأ بكرس االحتكار
لضبط االسعار املتفلتة والسياسات الرضيبية
وسواها من اجراءات تحتاج اىل قرارات
جريئة من الحكومة.
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عصام شلهوب

السلطات ال تريد الرقابة على مصرف لبنان

■ هذا يعني ان مثة امرا غري قانوين يحصل
يف حسابات مرصف لبنان؟
□ ليس بالرضورة ان يكون غري قانوين ،لكن
هناك عمليات او قوانني تسبب الرضر ،مثل
السويفت التي القت اعرتاضا واسعا ومل نطلع
عليها ،ورفع الفوائد التي كان لها تأثري واضح
عىل االقتصاد .هذه االمور كلها قابلة للطعن
لكن َمن سيتقدم به.

معلوف :السياسة املالية خ ّربت السياسة النقدية

الرقابة ثم الرقابة .هي املدماك االسايس يف مرشوع اعادة بناء مؤسسات الدولة يك تصبح خالية من الفساد ،وتتمتع بالشفافية
والحوكمة الرشيدة يف ادارة املالية العامة والسياسات النقدية .فمن دون الرقابة لن تصل ورشة االصالحات التي سمع بها
اللبنانيون وحفظوها عن ظهر قلب عىل مدى سنوات وسنوات ،اىل خواتيمها املرجوة والناجزة
نقول الرقابة ركيزة .نعم ،ألن منع مفويض
الحكومة من مامرسة الرقابة يف بعض
مؤسسات الدولة ،وتحديدا يف مرصف لبنان
عىل مدى سنوات ،اوصل اىل االزمة املالية
والنقدية التي تعصف حاليا بقدرات الدولة،
ومدخرات اللبنانيني ،وصدقية القطاع املرصيف.
فعىل مدى سنوات ،مل يتمكن مفوض الحكومة
الذي ميثل حلقة وصل الرقابة بني وزارة املال
واملرصف املركزي ،من مامرسة صالحياته،
فبقيت نصا يف القانون لتتحكم التسويات
السياسية بالعالقة بني الوزارة واملرصف ،لفك
االشتباك حول الصالحيات ومسار السياسات.
االزمات عىل مختلف انواعها التي يشهدها
لبنان اليوم ،هي نتيجة اللغاء اسس الدولة
والرقابة يف كل مؤسساتها العامة ،باعتامد
االدارات املوازية او التسويات او التدخالت
ملنع اي محاسبة.
تظهر رواية مفوض الحكومة السابق لدى
مرصف لبنان الدكتور اييل معلوف لـ"االمن
العام" عن تجربته يف هذا املنصب ،ليتكشف
مدى استبعاده وكرس صالحياته املنصوص عليها
يف القانون ،واهامل كل ما اعده من تقارير من
جانب هيئات ومؤسسات يفرتض بها املتابعة
ووضع احكامها ،للتصحيح والتصويب .يقول
معلوف يف هذا السياق ان "عمل املفوض
يف املبدأ يشكل حلقة الوصل بني وزارة املال
وحاكمية مرصف لبنان ،لذلك فهي امر رائع يف
النص ،لكنها تحت الصفر فعليا".
■ ملفوض الحكومة لدى مرصف لبنان
صالحيات تعادل رمبا مهامت حاكمية
املرصف ،ما مدى دقتها؟

□ يف الشكل ،تقيض صالحيات مفوضية
الحكومة باملساعدة يف الرقابة يف حدود
معينة يف اطار عملها وليس كل ما تقوم
به ،اي عىل حسابات مرصف لبنان .هذا
املفهوم ضيق ايضا ويجب التوسع به ملعرفة
اي حسابات ميكن الدخول اليها .بطبيعة
الحال ،ال يحق لنا الدخول اىل تلك الرسية،
اذ يشكل عمل املفوض يف املبدأ حلقة
الوصل بني وزارة املال وحاكمية مرصف
لبنان .لذا فهي امر رائع يف النص ،لكنها
تحت الصفر فعليا.
■ ما هي االسباب؟
□ بقيت مفوضية الحكومة ومرصف لبنان يف
فرتة قطيعة طويلة ،اىل ان عينت عام 1996
مفوضا للحكومة بصفة مدير عام مستقل.
لكن كان مالك املفوضية غري مكتمل ،اذ
ينص القانون عىل وجود  16موظفا ،اال ان
ذلك مل يحصل .من هنا يتبني مدى اهتامم
السلطات بالرقابة عىل مرصف لبنان ،ألن
مفهومها منصوص عليه يف الورق وغري قائم
عمليا .النص القانوين يعطي صالحيات واسعة
للمفوضية ،وينص عىل رشوط لتوظيفهم،
وهذه االمور غري معتمدة وغائبة كليا .من
خالل تجربتي ،استنتجت ان السلطة ايا
تكن ال تريد الرقابة الفعلية .الدليل عىل
ذلك ،ان من صالحية مفوض الحكومة مثال
مراقبة قرارات املجلس املركزي يك تنسجم
مع القانون ،اذ حدث مرة ان اتخذ املجلس
املركزي للمرصف قرارا يتعلق مبوازنة لجنة
الرقابة عىل املصارف ،ولكونه كان صادرا
عن املجلس املركزي ،ينبغي التأكد منه.

طلبت هذه املوازنة ،لكن كان الجواب بأنه
ال يحق يل ذلك ،علام ان هناك نصا اخر
يقول برضورة ان يتحقق مفوض الحكومة
من اعامل الرقابة عىل املصارف ،وهنا بدأت
االشكالية .تجنبا للمشاكل ،ارسلت شكوى
اىل وزير املال عمال بالنص القانوين الذي
يفرتض به تحويلها اىل مجلس الوزراء لكنها
مل تحول .اجامال مل يختلف توجه غالبية
الوزراء الذين ينتمون اىل سياسة معينة
او اولئك الذين يعارضونها .لذا حولت
الشكاوى اىل هيئة الترشيع واالستشارات يف
وزارة العدل وديوان املحاسبة ،وكان مفرتضا
ان يبتها مجلس الوزراء ،لكنهم رفضوا
االلتزام .يحق ايضا ملفوض الحكومة بل
لرئيس دائرة النقد والدراسات ،االطالع عىل
كل حسابات مرصف لبنان ،غري ان املصلحة
املختصة رفضت بحجة انهم ال يستطيعون
االجابة اال بأمر من الحاكم ،علام انها ال
تحتاج لذلك ،خصوصا وان النص واضح .ثم
ارسلتها اىل الحاكم ،فوافق عىل بعض االمور
ورفض البعض االخر ،وهنا برزت اشكالية
اخرى .رفعت هذه االشكالية مع النصوص
القانونية اىل جهات عدة هي :هيئة الترشيع
واالستشارات ،التفتيش املركزي ،مجلس
الخدمة املدنية ،مكتب الوزير للتنمية
االدارية ،النيابة العامة املالية ،مجلس
الشورى ،يك تتوسع يف التفسري القانوين .لكن
الجواب مل يأت اال من وزير مكتب التنمية
االدارية بشارة مرهج الذي رد بااليت" :الحق
معك وسنعمل ما نقدر عليه" .ما يعني انه
ممنوع عليك كمفوض حكومة التدخل ،اال
يف حدود ضيقة جدا وتسيري االمور السائدة.

■ اىل اين توصلنا هذه النتيجة؟
□ الثابت هو اهامل كيل لعمل مفوض
الحكومة ،لتصبح العالقة مبارشة بني وزارة
املال وحاكم مرصف لبنان ،ما اوجد خالفات
كثرية بني السياستني املالية والنقدية.
مفوض الحكومة السابق لدى مرصف لبنان الدكتور اييل معلوف.

■ هل هذا يعني وضع اليد السياسية عىل
قرارات مرصف لبنان او حتى عىل ادارته؟
□ مرصف لبنان مؤسسة عامة لخزينة
الدولة ال تخضع ملرسوم  4517الذي ينظم
اعامل املؤسسات العامة ،ولديه صالحية
مطلقة يف الوزارة واالدارة .ال صالحية
مطلقة ملفوضية الحكومة يف ادارة املرصف
وعملياته وغريها ،لكن عندما يكون
املعنيون من ضمن خط سيايس واحد يعرف
الجواب مبارشة .ال توسع يف الصالحيات،
واطار العمل املسموح به ضيق جدا
ومحدود ،وقد اصبح مقترصا عىل تحويل
قرارات املجلس املركزي واالرشاف عىل
عمليات تلف النقد.
■ هل هذا يعني انك مل متارس اي صالحية؟
□ ما قمت به ومل يقدم عليه احد ،هو
تكليف رئيس دائرة النقد والتسليف
ليجول عىل فروع مرصف لبنان للتدقيق
يف املوجودات .مثة امور جوهرية اساسية،
الن القوانني والخطط واالقرتاحات التي
لها طابع مايل ونقدي واقتصادي تؤثر

لو توافرت رقابة الدولة
لساعدت في تحسني الوضع
بنسبة  40الى %50

عىل اقتصاد البلد .لذا ينبغي عىل مفوض
الحكومة االطالع عليها ،لكنه مل يطلع عىل
اي قانون او مرشوع وضع سواء من جانب
وزارة املال او املرصف املركزي.
■ اال يعترب ذلك مخالفا للقانون؟
□ بالطبع هو مخالف للقانون وقابل
للطعن ايضا .لكن لست الجهة الصالحة
للتقدم به .علام ان هذه القوانني الصادرة
عنهام ،فيها مخالفة واضحة ونقص يف
الشكل ،وكل ذلك يدل عىل االستهتار او
االستخفاف او التنايس واهامل مفويض
الحكومة ،وهنا لب االشكالية.

■ امل يكن ملفوض الحكومة دور للتوفيق بينهام؟
□ كانوا يغ ّيبون مفوض الحكومة كليا ،لذا
كان ال يعلم بامور كثرية .يف كل املؤسسات
العامة يكون مفوض الحكومة عضوا يف
مجلس االدارة وكذلك يف مجلس الوزراء،
اال مفوض الحكومة لدى مرصف لبنان فهو
ليس عضوا يف املجلس املركزي ،وهذا ايضا
سبب اخر يجعلك تتساءل ملاذا يحصل ذلك؟
■ هل هو امر مقصود؟
□ نعم مقصود ،ورمبا يكون بسبب التوزيع
الطائفي او انهم ال يريدونه ان يتدخل
كطرف ثالث بني وزير املال والحاكم وليس
بني وزارة املال ومرصف لبنان ،اللف اعتبار
واعتبار ،لذلك دمروا هذه املفوضية.
■ هل ان عدم تهميش مفوض الحكومة
يجعله قادرا عىل ضبط كل العمليات التي
حصلت؟
□ اذا مل يستطع الحد منها ،كان من املمكن
عىل االقل االخذ برأيه.
■ َمن هي الجهة التي همشت دور املفوض
الحكومي؟
□ وزارة املال يف االساس.
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الحاكم اتخذ
قرارات يف
ظروف
مأزومة
جنبت لبنان
االصطدام
بالحائط.

■ هل لديها هدف سيايس معني؟
□ ال شك يف ان هناك مصالح مبطنة تغطيها
السياسة ،اذ ان اطالع مفوض الحكومة عليها
رمبا يعرقلها او يؤثر عليها.
■ امل يتدخل مفوض الحكومة ولو مرة واحدة؟
□ حصل مرة يف ذروة املناكفات بني وزير
املال والحاكم ،ان ارسل يل هذا االخري رسالة
واحدة فقط خالل عرشين سنة ،ومرة اخرى
ارسل جدوال ماليا اىل وزارة املال يتضمن
حسابات عدة .فارسلت اىل الخزينة الفتا
اىل انه ال يحق لها فتح اكرث من حساب يف
مرصف لبنان ألن القانون ال يسمح بذلك.
■ هل يعني ذلك توزيع الحصص متهيدا
لفساد معني؟
□ افرتض دامئا حسن النية .عيل ان اقول هنا
اين تقع املسؤولية ،وهي تقع عىل وزارة
املال اوال وعىل مجلس الوزراء ثانيا.
■ هل هذا االهامل متعمد؟
□ ال اعلم اذا كانوا يريدون ام ال ،ويف

الوقت ذاته مل يكن احد يجرؤ عىل القول.
هل ان السلطات ال تريد الرقابة عىل
مرصف لبنان؟ حتى اليوم مل الحظ اي اشارة
انهم يرغبون يف ذلك .ال ميكن ايضا اغفال
دور الحاكم يف ظروف سياسية مأزومة،
اضطر بسببها اىل اتخاذ قرارات جنبت
لبنان واقتصاده االصطدام بالحائط .هنا ال
بد من التنويه باجتهاد الحاكم وقدرته ،اذ
مل يعد يف لبنان اال مؤسستان تحميانه هام
الجيش ومرصف لبنان.
■ لو توافرت رقابة املفوضية عىل قرارات
الحاكمية ،هل كنا وصلنا اىل ما نحن عليه؟
□ هذا السؤال حساس ومهم ،وقد ذكرت
سابقا مدى احرتامي لقدرة الحاكم يف معزل
عام يحىك .لكن بالتأكيد كانت رقابة الدولة
ساعدت يف تحسني الوضع عىل االقل بنسبة
 40اىل  50يف املئة .الخالف انذاك ،بني وزير
املال والحاكم ،كان يتمحور حول ان الوزير
كان يقوم برصف املال ومرصف لبنان يؤمن
الدوالرات للدولة .وقد لجأ املركزي اىل
اصدار سندات وشهادات ايداع وهندسات

مالية لتأمني هذه الحاجات ،من دون ان
يحتفظ بأي ارباح من هذه العمليات،
اذ كانت كل هذه العائدات تذهب اىل
خزينة الدولة .لو كانت الرقابة فاعلة القيم
الحد كام يقال ،خصوصا وان النصوص
القانونية تحظر عىل حاكم مرصف لبنان
ان يسلف الدولة اكرث مام هو مسموح به
للحفاظ عىل سالمة النقد .السياسة املالية
خربت السياسة النقدية وهذا ما حصل.
اذ عندما تقيم الحد تضع املسؤولية عىل
وزارة املال ،النها املسؤولة عن تأمني املال
وليس مرصف لبنان الذي يضع االنظمة
والتعاميم التي تدير املصارف والرصافني
واملؤسسات املالية ويراقبها ويتابعها،
ويصمم السياسة النقدية ويدرس تحديد
الفوائد وكيفية الحفاظ عىل سلة العمالت
والذهب واملؤونات ،وتأمني العمالت
االجنبية ،فيام تتحمل الحكومة مسؤولية
تأمني الواردات .من هنا ،ال ميكن وضع كل
اللوم عىل مرصف لبنان ،الن املالية تتحمل
الجزء االكرب وال اقصد الوزارة وحدها ،بل
الحكومة ايضا.
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بانوراما
الطبعة الرابعة من كتابه بالصورة عن الحرب وما بعدها

قيومجيان :تلفزيون لبنان صانع الذاكرة
يعيش االعالمي اللبناين حالة ترقب يف انتظار ما ستؤول اليه االمور يف البلد.
الحرب ،الذاكرة ،التصالح مع املايض ،القيم املشرتكة التي تو ّحد الشعب
واملجتمع ...كلها قضايا انشغل بها يف رحلته ومسريته عىل الشاشة كام يف الواقع.
اخريا ،صدرت الطبعة الرابعة من كتابه "لبنان ...فلبنان" الذي يحيك بالصورة
قصة الحرب وما بعدها من خالل مالحقة اصحاب الصور الشهرية مثل املقاتلني
وغريهم ،والوقوف عند وضعهم اليوم

االعالمي زافني قيومجيان.

التقت "االمن العام" زافني قيومجيان للحديث
عن كتابه ومسريته التي تخترص تجربة جيل
الحرب وما بعدها.
■ اصدرت اخريا الطبعة الرابعة من كتاب
"لبنان ...فلبنان" ،بعدما ابرصت طبعته االوىل
النور عام  ،2003ثم الثانية عام  ،2005فالثالثة
عام  .2009يف رأيك ما رس نجاح هذا الكتاب؟
رس نجاحه هو الس ّياح واالجانب
□ للرصاحةّ ،
واملغرتبون الذين يحبون عادة هذا النوع من
االصدارات .هم يبتاعونه من املطار ،معتربين انه
مثابة تذكار وهدية كالسيكية من لبنان.

■ هل تقصد ان الكتاب موجه اليهم يف االساس؟
□ كال ،حني قررت انجاز هذا الكتاب ،كان االمر
يتعلق يب تحديدا ،وبعالقتي بالحرب .يف ،2003
سنة صدور الكتاب ،مل يكن احد يريد استعادة
الحرب او التحدث عنها .مل يكن موضوع الحرب
محبذا الن لبنان يومها كان يعيش يف مرحلة
اعادة االعامر والبناء ،وال احد يريد اسرتجاع ذاكرة
الحرب يف حني انها كانت ال تزال فاعلة .مل اعرف
ارصف هذه الذاكرة ،واحل اموري مع هذه
كيف ّ
الحقبة من تاريخنا .لذا ،اشتغلت عىل مفهوم
الكتاب الذي يتعلق بصور الحرب التي كانت
مطبوعة يف ذاكريت .فتشت عن االشخاص واالماكن

الذين ظهروا يف هذه الصور ،وكيف تح ّولوا وتغريوا
بعد عرش سنوات من انتهاء الحرب .يف العادة،
كان لدي ارشيف من هذه الصور ،النني كنت
اقص تلك املؤثرة من الصحف اليومية الخاصة
بفرتة الحرب .هذه الهواية يف مراهقتي شكلت
ايضا بداية اهتاممي مبهنة الصحافة .عالقتي
بالحرب كانت من خالل هذه الصور حرصا ،النني
مل اكن اعيش يف منطقة ساخنة ،وال عايشت
لحظات الحرب املرعبة ،بل كنت اسمع دويها ،ثم
اقرأ قصة االنفجار من خالل صحيفة اليوم التايل.
لذا ،عشت الحرب من خالل الصوت والصورة
فقط ،وكنت انشئ قصة وهمية مع الحرب من
خالل الجريدة .عندما عرثت عىل هذا الصور يف
عام  ،2000عادت ايل هذه الذكريات ،ورصت
افكر يف كيفية التعامل مع هذه الذاكرة ،وذاكرة
ابناء جييل يف املحصلة .رصت افتش عن االشخاص
الذي التُقطوا يف هذه الصور ،وحتى االماكن التي
برزت يف كل صورة .استغرق البحث عاما ،بدءا
من التفتيش عن صاحب الصورة االصلية ،ومكان
التقاطها اىل ان اصدرت الكتاب بصيغة "قبل
وبعد" اي املكان الذي ورد يف الصورة لحظة
الحرب ،وما الذي اصبح عليه اليوم ،وكذلك االمر
بالنسبة اىل االشخاص .كان الكتاب اشبه مبغامرة
واختتام لفصل عالقتي وذاكريت بالحرب .نجح
وساعدت الظروف يف ذلك ،فهو عمل نوستالجي
وفني يف آن سواء.
■ ما الذي اضفت اليه يف طبعته الرابعة؟
□ ميكن القول انه اشبه بكتاب جديد ،كأنه
كتاب سنوي ،يرصد كل تحوالت لبنان منذ 2003
حتى اليوم من خالل صور الحرب ،كام يرصد كل
االحداث والتحوالت والتطورات الكربى الذي
شهدها .لعله مرشوع سيصبح دوريا ،فالصورة
افضل وابلغ ما يرصد هذه التحوالت .يف هذه
الطبعة ،قلصت من النصوص لصالح الصورة.
فروحية النصوص يف عام  2003كانت لغة الحرب،
واملالحق االخبارية ،والعمليات االمنية التي كانت
سائدة .اليوم ،وجدت ان هذه اللغة وهذا الحقل

املعجمي ما عادا غريبني عن اللبنانيني ،بل انهم
يستخدمونهام يف اللغة السياسية اليومية .لذا،
اعطيت مساحة اكرب للصورة.
■ ميكن القول بناء عىل ما اخربتنا به ان الحرب
كانت مفصلية يف توجهك املهني واختيارك االعالم؟
□ بالطبع ،انا من مواليد عام  .1970يف اللحظة
التي كنت قادرا فيها خالل الحرب عىل تكوين
وعي سيايس ،قيل يل انها انتهت .فوسائل التعبري
الخاصة بجييل ،كانت تقترص عىل حمل سالح.
تغي مفهوم التعبري عن
لكن مع انتهاء الحربّ ،
وتغيت حدودي الجغرافية .صارت
الذات،
ّ
حدودي متتد عىل كل لبنان .وبينام كنت احلم
بتغطية الحرب ،وجدت نفيس فجأة اغطي عملية
اعادة االعامر .فانا من جيل الحرب ومن جيل
اعادة االعامر يف آن .بالنسبة ايل ،روح التسعينات
كانت اجمل ايام حيايت ،ال ّنها كانت مثابة اعادة
تأكيد عىل ان لبنان وطن حي.
■ الكتاب يحمل رسالة واضحة ،هي رسالة امل
وانبعاث واميان بلبنان ،اخربنا انت ما الذي اردت
ان توصله من رسائل عرب هذا الكتاب؟
□ صحيح ان الصور التي يضمها االصدار مأساوية
بعض اليشء ،لكننا هنا نرى ايضا مرحلة ما بعد
املأساة ،وكيفية استمرار الحياة .الكتاب يحمل
رسالة امل وحزن يف آن ،ورسالة والدة مل تتحقق.
مثال ،نرى صورة مقاتل يستعد للنزول اىل امليدان
بهدف القتل ،واىل جانبها صورة جديدة للمقاتل
عينه بعد انتهاء الحرب ومرور السنوات ،وهو
كبري يف السن ،وبات رب عائلة ،لكن الغريب ان
كل املقاتلني الذين وردت صورهم يف الكتاب
ميتلكون النظرة ذاتها يف عيونهم .نظرة كأنها
تقول :ما الذي جنيناه بسبب هذه الحرب؟
يف الحروب االهلية ،كلنا خارسون .حني صدر
الكتاب ،راودتني فكرة متنيت لو وضعتها فيه
مفادها ان الصيغة الحديثة من مقولة "الدين
افيون الشعوب" ،قد تكون "االنتصارات الوهمية
هي افيون الشعوب" .لغاية اليوم ،كنا وما زلنا
نعيش انتصارات وهمية .كام انني اردت من
الكتاب ان يخرب الشهود عىل الحرب وضحاياها
ومقاتليها نسختهم من القصة الن رسد الحرب
اللبنانية اقترص عىل السياسيني والصحافيني
والصحافة واالجانب .لذا ،فالكتاب فرصة

نقطة على السطر

من أجل متحف بصري في لبنان
الشغل الطويل النفس الذي قام به االعالمي زافني قيومجيان يف كتابه
"لبنان ...فلبنان" ،يضعنا وجها لوجه امام ذاكرتنا الجامعية .نستعيد ايامنا
الصعبة ،وايامنا الحلوة ،آمالنا ،افراحنا ،خوفنا ،احزاننا ،املحطات الفريدة
يف السياسة والثقافة والفن واالجتامع ،وسنوات الحرب املظلمة ،وكل ما
تشكّل منه الزمن السعيد يف بريوت ،ولبنان عموما ...ما فعله زافني هو نبش
ارشيف محطة تلفزيونية ،مل يكن هناك غريها يف لبنان ،املحطة الوطنية،
"تلفزيون لبنان".
لنا عودة تفصيلية الحقا اىل "تلفزيون لبنان" ،هذه املؤسسة العظيمة
بني مؤسساتنا الوطنية ،مثل الجامعة والربملان ،ونكاد نقول بأهمية
املؤسسة العسكرية واالمنية ،ألنها تحمي وتدافع وتبني وتريب وتصون
عىل طريقتها ...يجب ان يعاد االعتبار اىل "تلفزيون لبنان" ،ويعاد احياؤه
وانعاشه يك يستعيد دوره املحوري يف صيانة الشخصية الوطنية ،يف ادغال
االعالم املعارص الذي تشظى وتعدد وتنوع ،حتى فقدنا نقاط االرتكاز .لكن
تلك مسألة اخرى ،لنبق اآلن مع تجربة زافني.
رمبا ألنه رجل صورة ،ورجل تلفزيون ،امىض سنوات اساسية من عمره
املهني بني االرشيف واالستوديو ،يعرف زافني اهمية الصورة ،واهمية
احيائها ،واعادة اكتشافها وقراءتها ووضعها يف ترصف الجمهور .من رحلة
البحث واالكتشاف تلك ،املمتعة بال شك ،واملضنية ،رحلة اقتفاء االثر التي
قام بها االعالمي ،نستخلص اليوم امام الطبعة الرابعة لكتابه االنيق كقطعة
فنية ،دروسا وعربا للمستقبل.
الصورة الفوتوغرافية تستحق عناية خاصة من املؤسسة الرسمية وسياسات
الدولة ومخططات وزارة الثقافة .يف الدول الراقية التي انجزت تقدمها
ومنوها ،هناك املتحف الوطني الذي يحتضن التحف واآلثار ،ومتحف
الفنون الحديثة واملعارصة ،ومتحف العامرة ،ومتحف السينام ،وحتى
متحف االزياء واملوضة ...هناك ايضا متحف الصورة الفوتوغرافية .لعلنا
يف لبنان ،حيث الذاكرة الوطنية والجامعية تبدو مهددة بالتصدع أو حتى
باالمحاء ،عند كل امتحان جديد ،وازمة جديدة ،احوج ما نكون اىل هذا
الصنف االخري من املتاحف.
ال نتحدث فقط عن الصورة الفنية ،بل تحديدا عن الصورة االرشيفية.
صور الصحافة ،وصور اإلعالنات ،وارشيف املؤسسات االعالمية والرتبوية
والثقافية والعلمية واالمنية والتجارية والسياسية والحزبية ...وصوال اىل
االلبومات العائلية ،وكل املادة البرصية التي توثق ـ بشكل مبارش ،او غري
مبارش ـ لتاريخ لبنان االجتامعي والسيايس والعمراين والثقايف ،الخ...
هناك مبادرات خاصة يف لبنان مثل "املؤسسة العربية للصورة" ،لكن
اهتامماتها ال تغني عن متحف وطني يجمع هذا الكنز ،هذا الرتاث الحي،
ويصنفه ويحفظه ،ويفتحه للباحثني ،ويعرضه للجمهور.
لنطالب باعادة االعتبار اىل ذاكرتنا البرصية.
سمير مراد
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لهؤالء االشخاص الذين تجمدت حياتهم يف
لحظة يك يخربوا قصتهم .بعضهم اكمل حياته،
لكن بعضهم االخر مل ّ
يتخط تلك اللحظة .لذا،
ُ
وتحدثت
فتحت لهم الباب والفرصة للتحدث،
انا عنها ،وهي يف النهاية نظرة الشعب اللبناين اىل
الحرب .ولعل احدى اكرب مآيس الحرب ان الكل
يتعاطى معها كأنها مل تحدث .نحن مل نتعلم
اي عربة او درس منها ،بل انها استحالت شبحا
يجعلنا نخاف التغيري .الدرس الوحيد من الحرب
هو خوفنا من التغيري الن ذلك يجعلنا نستعيد
شبح حرب مل نتعلم منها شيئا.
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■ كتابك "اسعد الله مساءكم" ("هاشيت
انطوان") ،و ّثق ايضا مئة لحظة صنعت مجد
"تلفزيون لبنان" منذ لحظة التأسيس يف العام
 ،1959وتجارب البدايات يف الستينات ،والزمن
الجميل يف السبعينات ،فالحرب وصوال اىل العام
 1989ووالدة الجمهورية الثانية ،اخربنا قليال عن
الكتاب؟
□ احب العمل عىل الذاكرة الجامعية الن احدى
مشاكلنا االساسية اننا ال منلك عادات ومنظومة
قيم ونظرة مشرتكة اىل االمور .صحيح اننا تعلمنا
ان الحرية هي اهم قيمة للبنان الذي ص ِّور

املسعف نبيل بيطار ينتشل عام  1985رضيعة من بني انقاض انفجار سيارة مفخخة ،ويف الصورة املقابلة الرضيعة وقد
اصبحت شابة بعد عرشين عاما من الحادثة (من كتاب "لبنان ...فلبنان").

العروسان عبد جمعة واريج اسطفان لدى زفافهام عام  ،1983ويف الصورة املقابلة حياتهام يف ديب عام .2019

عرب التاريخ عىل انه ملجأ للمضطهدين .لكن
هذه القيمة اندثرت خالل الحرب ،وصارت
الحرية مرادفا للفوىض .بعد عام  ،2005رصت
اف ّكر بالقيم واالمور التي جمعتنا عرب التاريخ،
ووجدت ان التلفزيون استطاع خلق ذاكرة
موحدة للمجتمع اللبناين .اخرتع التلفزيون قيام
مشرتكة .صار اللبناين يفكر بعدم القتل مثال،
الن ابوملحم يفكر بهذه الطريقة ويدعو اليها
وليس مختار الضيعة .ويف السبعينات ،جاءت
الدراما اللبنانية لرتيس قيام جديدة ليس يف
لبنان فحسب ،بل يف العامل العريب اجمع مثل
حقوق املرأة ،والحرية واملساواة ،وقيم الجامل
والشهامة من خالل املسلسالت البدوية التي
لعبت بطولتها سمرية توفيق مثل مسلسل
"فارس ونجود" وغريه .صار املتنبي بالنسبة الينا
واىل العرب يعني عبد املجيد مجذوب ،والفارس
العريب الشهم محمود سعيد ،وجميلة البادية
سمرية توفيق التي مل تص ّور كامرأة خاضعة
وقبيحة ،بل متحررة وجميلة تتمتع برأيها
الخاص .لهذا للبنان قيمة يف العامل العريب ،فهو
جدد كل منظومة قيمه من خالل الفن اللبناين.
والنني كنت افتش عن قيم تجمعنا ،مبا ان
الرجال الدين والسياسة مل يفلحوا يف ذلك ،فقد
ارتأيت التأسيس عىل الذاكرة الجامعية املرتبطة
بالتلفزيون .وبدأت العمل عىل تلفزيون لبنان
النه ذو رمز وال قيامة الي اعالم يف لبنان من
دونه ،فهو الذي يحمل عىل كتفيه املسؤولية
االجتامعية التي يجب ان يتمتع بها االعالم وهو
املولج بها واملسؤول عن هذا الدور .ذهبت
اىل ارشيف التلفزيون وانتقيت مئة لحظة من
بني مئات اللحظات التلفزيونية ،ونسجت منها
رسدية الخبار قصة الثقافة الشعبية يف لبنان .لذا،
فعميل ليس التوثيق ،بل صنع ذاكرة.
■ تقول يف احد الحوارات عن الكتاب ان هذه
اللحظات التلفزيونية ليست مجرد لقطات
مبعرثة من ارشيف مغ ّرب ،وامنا هي محطات
صنعت الثقافة الشعبية السطورة وطن وذاكرة
وشعب بنى حلام ّ
سمه لبنان ،وعاد وحطمه يف
علبة صغرية احتلت غرفة الجلوس يف كل بيت،
ماذا تعني؟
□ التلفزيون يف لبنان هو املسؤول عن صناعة
الثقافة الشعبية ومنظومة قيمنا ،طاملا ان ال

صالح تيزاين ومحمود مبسوط ("ابوسليم الطبل" و"فهامن").

انطوان كرباج يف "بربر آغا" ( 1979ـ من كتاب "اسعد الله مساءكم").

احمد خليفة (ابوالعبد البريويت) وميشال تابت.

ابراهيم مرعشيل وهند ايب اللمع وليىل كرم يف مسلسل "املعلمة واالستاذ (من كتاب "اسعد
الله مساءكم") ،وايضا مرعشيل مع فريال كريم يف مسلسل "ابراهيم افندي" (.)1986

كتاب تاريخ موحدا عندنا ،وال كتاب تربية
مؤثرا .ثم فجاة استحال هذا التلفزيون ايضا
اداة يف الحرب ،وقتل اسطورة ابوملحم .حني
انتهت الحرب ،عاد واحيا ابوملحم ،كأن االخري
كذبة كبرية ،فال مات حقا ،وال عاش حقا .يف
املخترص ،نحن البلد الوحيد الذي يصنع
التلفزيون ذاكرتنا ووطننا!

الثنايئ احسان صادق ونزهة يونس.

■ بني تلفزيون االمس ،وتلفزيون اليوم ،يف رأيك
ما الذي تغري؟
تغيت ليس بالرضورة اىل االفضل
□ امور كثرية ّ
او اىل االسوأ .تلفزيون االمس مل يكن دامئا
جميال ،بل بقيت االشياء الجميلة منه ،متاما
كام يحدث اليوم .مشكلتي انني مل اعد افكر
يف مسألة الريتينغ ونسب املشاهدة ،بل مبا

يبقيني يف الذاكرة .وهذا بات مقياس عميل،
ورمبا افقدين اللحظة .لكن اعترب انني مررت
يف مراحل عدة يف تجربتي ،بدءا من التفكري
باللحظة ثم رصت اكرث نضجا ،متاما ما يشبه
مراحل منو االنسان من الطفولة اىل املراهقة
فالشباب فالنضوج.

س.م.
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تربية

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

علم أم موهبة؟
قراءة الوجوه ٌ

االجتامعية .فاملهرج ،مثال ،سيعتاد وجهه عىل
االبتسام دوما الن دوره الوظيفي يف الحياة هو
ان يكون مبتسام امام الناس ،فتتغري معامل وجهه،
وبكالم اوضح ،يفقد هويته الشخصية فال نعود
نعرف حقيقة ما يشعر به.

مي جبران :الحدس وراء هذه املعرفة
سؤال سيبقى مطروحا :هل قراءة الوجوه علم ام موهبة؟ علام ان االجابة عنه لن تكون يوما نهائية .هذا املوضوع يبحث
عن رس معرفة يعتمد عىل تفسري سامت الوجه لكشف ارسار صاحبه .علم الفراسة يعود اىل حقبة اليونانيني القدماء ،اهتم به
افالطون واعطى تفسريات مفصلة عنه ،ثم طوره العرب واشتهروا به
قراءة الوجوه كباب ملعرفة االنسان ال توضع يف
خانة العلم فقط ،واال الرتكزت عليه مسائل كثرية
يف الحياة .وألن هذه املعرفة معنية باالنسان
الذي تتبدل مشاعره بني لحظة واخرى بشكل
ينعكس عىل سامت وجهه وتعابريه فتبدلها ،ما
يعني ان هناك شيئا من املوهبة التي نحددها
بطاقة دفينة موجودة يف االنسان ال تفسري لها
نصفها بالحدس .فمن ميتلك هذه القدرة قادر
عىل الدخول اىل الذات االخرى لكشف ارسارها.
عن هذا املوضوع امللتبس حاورت "االمن العام"
االستاذة الجامعية يف علم النفس العيادي
واملعالجة النفسية االختصاصية يف االرشاد ■ علم الفراسة يقسم وجه االنسان اىل ثالثة
الزوجي والعائيل والجنيس الدكتورة مي جربان .اجزاء ،اىل ماذا يرمز كل جزء؟
□ اذا كان الجزء االسفل من الوجه ـ الذقن والفم
■ قراءة الوجوه علم ام موهبة؟
ـ يأخذ مساحة كبرية من الوجه يكون صاحبه
□ املعروف عن علم الفراسة او قراءة الوجوه شخصا غرائزيا ،املنطقة الوسطى من الوجه ـ
انها علم يعود اىل حقبة اليونانيني القدماء ،وقد االنف ـ اذا كانت مساحتها كبرية يعترب الشخص
طوره العرب بعدما اهتموا به كثريا واشتهروا به .انسانا عاطفيا ،اما الجزء االعىل من الوجه ،اي
لكن لو وضعنا هذه املعرفة يف خانة العلم فقط الجبني ،اذا كانت مساحته كبرية فيكون صاحبه
الذي يرتكز عىل دراسة تقاسيم الوجه وشكله شخصا عقالنيا .االمر ال يقترص عىل هذه
العتربناه امرا جامدا .مثة يشء من املوهبة يف التفسريات فقط ،بل يشمل معه شكل الوجه
هذه املعرفة ،ونعني باملعرفة هنا ،وجود طاقة واالنف والعيون ،فيدل عىل ان صاحب الوجه
دفينة يف االنسان ال تفسري لها نصفها بالحدس .املربع والعيون النافرة واالنف املعكوف هي
من ميتلك حدسا قويا هو قادر ،اذا متعن يف لشخص مييل نحو االعامل االجرامية .اما الوجوه
وجه االخر ،خصوصا عينيه ،عىل الدخول اىل الناعمة الشكل كام نسميها ،فهي الشخاص
ذاته ليكتشفها و ُيخرج ما فيها .هذه امليزة عاطفيني .يف القرون الوسطى كانوا يركزون عىل
يتمتع بها املنجمون الذين يركزون يف عملهم قراءة الوجوه الكتشاف طباع االنسان وقد اعترب
عىل الطاقة الحدسية لديهم ،علام انهم اميون اليونانيون القدماء علم الفراسة هو علم الطباع،
يف غالبيتهم .اتناول هذا الجانب يف املوضوع لكن ليس بالتوقف عىل الوجه فقط ،بل عىل
كواقع تعيشه وتؤمن به الشعوب العربية .الجسم ايضا من ناحية الشكل .استخدم العرب
قراءة الوجوه تستند اىل الطاقة الحدسية اكرث هذا العلم الكتشاف مرتكبي الجرائم استنادا
مام تستند اىل العلم ،فمن خالل علم الفراسة اىل شكل الوجه بكل تقاسيمه لتحديد ما اذا
نكتسب تقنيات ترشح لنا ماهية تقسيم الوجه كان الشخص يحمل يف ذاته منطية اجرامية
اىل ثالثة اجزاء واملعنى الذي يرمز اليه كل جزء او سلمية .مع الوقت تطورت الفكرة لتأخذ
منهم .من الرضوري يف قراءة الوجوه ان يتواكب
علم الفراسة مع املوهبة ،اي الطاقة الحدسية
ليكون هذا العلم الدليل املعريف لتفسري سامت
الوجه عىل ان تكون الطاقة الحدسية هي
القدرة الباطنية لكشف الذات االخرى .هذا ما
نعتمد عليه يف عملنا العيادي كمعالجني نفسيني
الكتشاف شخصية االخر بغية تشخيص مرضه
النفيس .يف عملنا كمعالجني نفسيني علينا ان
نعرف الرتكيبة الداخلية للشخص يك نتمكن من
تشخيص مرضه.

يف االعتبار تعابري الوجه ال سامته فقط ،كونها
تتبدل مع تبدل مشاعر االنسان .لهذا السبب
اتجه علم الفراسة يف العرص الحديث اىل الرتكيز
عىل لغة الجسد وتعابري الوجه لتفسريها كأسس
تحدد شخصية الفرد املتبدلة مع ظروف الحياة.
لكن الرتكيز يف العرص الحديث بات عىل تحليل
شخصية الفرد ،مبعرفة تاريخه الشخيص وتجربته
الذاتية والعالئقية الرتبوية والعائلية ،نظرته اىل
الحياة ومسائلها .كل هذه االمور تحدد شخصية
الفرد التي تكونت مع تجارب الحياة فاعطته
مالمح جديدة تعكس حقيقته الداخلية.
■ اي شعوب امتازت اكرث من غريها بهذا العلم؟
□ االغريق كانوا من اكرث املهتمني بهذا العلم،
خصوصا الفالسفة ،ارسطو وافالطون ،ومن
بعدهم العرب .من اهم النقاط التي توقف
عندها افالطون يف علم الفراسة هو شكل الوجه
بتجزئته اىل ثالث طبقات ،فاعترب الجزء االسفل
من الوجه هو الحياة الغرائزية فسامها الروح
النباتية .املنطقة الوسطى من الوجه يف نظر
افالطون هي الروح العاطفية .اما الجزء االعىل
فاعتربه الروح العقالنية .هذه االرواح الثالث
يف نظر افالطون تشكل الحياة النفسية .لجأ
االغريق اىل علم الفراسة يف عالقاتهم العاطفية،
خصوصا يف اختيار الرشيك باالعتامد عىل دراسة
الوجه املالئم لكل شخص.
■ يف اي مهن يوظف هذا العلم حاليا؟
□ يف كل املهن تقريبا ،بشكل خاص يف
التحقيقات االمنية الكتشاف الكذب ويف التوجيه
املهني ،وهو من املواد التي علمتها لطاليب يف
الجامعة ،ويف التمثيل ايضا .تجربة التوجيه
املهني عشتها مهنيا يف فرنسا عام  1982يف فرتة
االجتياح االرسائييل للبنان ،مل ارغب حينها يف
العودة اىل بريوت فبقيت يف فرنسا .كنت قد
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انهيت اطروحتي لشهادة الدكتواره ،فعرض عيل
العمل كمحللة نفسية يف مجال التوجيه املهني
لتحديد نوعية العمل املالمئة لكل شخص ،عرب
التدقيق يف شخصيته يك نعرف ما هو العمل
املؤهل له .تضمن االختبار نصا مكتوبا ومقابلة
شفهية لدراسة خط اليد الذي يكشف عن
حقيقة صاحبه.
■ لديك وجهة نظر خاصة بالنسبة اىل التمثيل
االميايئ وتهيئة املمثل للنجاح يف هذا النوع من
الفن باتقانه علم الفراسة وعلم النفس يف ان
معا .هال حدثتنا عن هذا الجانب؟
□ عىل املمثل االميايئ الخضوع لعالج نفيس يك
ال يقع يف االسقاط من اجل ان يكون موضوعيا
يف لعب الشخصيات االميائية التي يعتمد فيها
عىل التالعب يف تقاسيم الوجه وعىل حركات
الجسد .ماذا نعني باالسقاط؟ هو موقف الواعي
تجاه مسائل يف الحياة متعلقة باالخر املختلف
اجتامعيا ،كاملثليني مثال ،رجاال ونساء ،او نظرة
سيئة اىل الزواج .فاذا كان املمثل االميايئ يحمل
افكارا مسبقة عن الحياة واالخر مغايرة او
متناقضة ملا سيجسده عىل املرسح سيقع يف
اسقاطات ولن يكون موضوعيا يف اثناء تأدية
الشخصية االميائية التي تتطلب الكثري من الجهد
للتعبري عنها صمتا بشكل يكون مقنعا للجمهور.

اهمية العالج النفيس للممثلني االميائيني هي
الخراج ما عاشه هذا املمثل من احداث يف حياته
اكسبته هذه املفاهيم ،وذلك بهدف توعية
ذاته عىل اتخاذ قراراته فكريا من دون التأثر
باسقاطاته الشخصية يف اثناء لعب الشخصية
االميائية عىل املرسح ،وهي املعروف عنها انها
مفاهيم خاصة مكتسبة بالرتبية ام هي خالصة
تجارب شخصية يف الحياة .فاذا مل يتخلص املمثل
االميايئ من هذه الرواسب بالعالج النفيس لن
يكون ناجحا يف عمله .والتقان هذا النوع من
الفن عىل كل ممثل اميايئ دراسة علم النفس مع
علم الفراسة طبعا.
■ هل مع احرتاف التمثيل االميايئ تتغري سامت
وجه املمثل وتعابريه؟
□ الدور الوظيفي الذي يؤديه كل شخص
يف الحياة ،اي املهنة ،يغري من سامت الوجه
وتعابريه .اعطي مثاال ،الضباط الذين يحرصون
عىل ابداء الهيبة والجدية يف عملهم باصدار
االوامر اىل العنارص االمنيني .هذا الدور يغري
من سامت وجوههم ،خصوصا الجبني فرناه
عابسا دوما مام يعطينا انطباعا بأن ثقبا موجودا
يف منتصف الجبني .االمر نفسه ينطبق عىل
املمثل االميايئ ،لكن ال عىل سامت وجهه فقط
بل عىل شخصيته ايضا ،فيكون صامتا يف حياته

■ كمعالجة نفسية تهمك قراءة الوجوه
لتشخيص االمراض النفسية .هال حدثتنا عن هذا
الجانب واهمية الرتابط بينهام؟
□ العالج العيادي الذي اعتمده هو التنويم
االيحايئ .وهو نوعية عالج خاصة مبدرسة
املعالج واملحلل ميلنت اريكسون .قصدت فرنسا
للتخصص فيه من شدة اهميته يف تشخيص
االمراض النفسية .التنويم االيحايئ بعيد كل
البعد من التنويم املغناطييس الذي يعتمد عىل
ايصال الشخص اىل الالوعي ملعرفة ما الذي يراه.
يف املقابلة االوىل التي تجمعنا باملريض نعتمد
عىل علم الفراسة لتحديد شخصيته ،مثال ،طريقة
دخوله اىل املكتب ،طريقة جلوسه ،طريقة امليش
التي يعتمدها ،مييش برسعة ام ببطء ،اسلوبه
يف اللباس ،حركات اليدين ،اتجاه نظره يف اثناء
الحديث ،اىل االعىل ام اىل االسفل ،اىل اليمني ام
اىل اليسار .مثال ،اذا كان الشخص ينظر اىل االعىل
يف اتجاه اليمني نعرف انه مييل نحو العقالنية
والعكس صحيح .اذا وضع يده يف اثناء الحديث
عىل ذقنه ام عىل احدى شفتيه ،خصوصا
السفىل يكون هذا الشخص غرائزيا .كل هذه
املعطيات ندرسها لنحدد نوعية شخصيته يك
نستطيع التأثري عليه يف اثناء التنويم االيحايئ من
خالل معرفة ميوله واالمور االكرث تأثريا عليه يك
يتجاوب معنا يف مرحلة ايصاله اىل ما بني الوعي
والالوعي .بوصوله اىل هذه الحال يستطيع افراغ
ما يف نفسه من مشكالت يك نستطيع تشخيص
مرضه النفيس ،وال اعني فقط االنهيارات العصبية
او االكتئاب او انفصام الشخصية او اي مرض
نفيس اخر ،بل مرض الفوبيا ايضا والحساسية
الجلدية التي تبدأ بعامل نفيس لتتحول يف ما
بعد اىل مرض جلدي يعجز غالبية اطباء الجلد
عن تحديد اسبابها اليجاد دواء فعال يقيض عليها
نهائيا .هناك اشخاص يقصدوننا لهذا العالج
بهدف تغيري منط حياتهم .مع كل ما ذكرته من
اهمية عن هذا العلم ،استغرب استحالة تطبيقه
عىل كل شعوب االرض.
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تغذية
ناتالي عقيقي غ ّرة
دائرة الشؤون الصحية

نظام الـ"يويو" وتق ّلبات الوزن هبوطا وصعودًا

صحية وممارسة الرياضة
ال بديل من خطة ّ

هل سمعتم يوما عن موضوع الـ"يويو" ()yo yoing؟ سياسة الـ"يويو" تؤدي ،عندما يخضع الشخص لنظام غذايئ وحمية ،اىل
ارتفاع وزنه مجددا بعد توقفه عنها .هذا االمر يحصل مع من يتبعون نظام الكيتو دايت  Keto dietالصارم ،اذ ولدى توقفهم
عن اعتامده يكسبون الوزن مجددا ورمبا اكرث من قبل
بعد فرتة يتبني ملتابعي هذا النظام انه مل
يكن مناسبا لهم .بالتايل عليهم العودة
اىل النظام الذي كانوا ميارسونه الن من
املستحيل االستمرار يف النظام الجديد.
بعد توقفهم عن اعتامد نظام الـ"يويو"
ستعود االمور اىل ما كانت عليه.
موضوع نظام الـ"يويو" وعودة الوزن ليس
خطأ الشخص بالكامل .فالجسم يحاول
الوصول اىل التوازن الطبيعي بحيث يكون
وزنه مريحا ومألوفا .لكن لحسن الحظ،
ميكن التغلب عىل هذه الحلقة املفرغة
والوصول اخريا اىل الهدف املنشود.
للتغلب عىل تقلبات الوزن ،عىل الشخص

ان يفهم اساسيات هذه الظاهرة الشائعة.
فام هو هذا النظام اليويو وكيف يتم
اعتامده وانتشاره؟.
مصطلح " "yo-yoingيعني زيادة الوزن
من غري قصد ،ثم اتباع نظام غذايئ لفقدان
الوزن ،ثم استعادة هذا الوزن مرة اخرى.
بعد ذلك ميكن العودة اىل نظام غذايئ
لتخفيف الوزن ،عىل ان تتكرر الدورة من
جديد وتؤدي اىل اصابة الشخص املتابع
بانتكاسات متكررة.
عىل الرغم من ان انظمة  Fad dietsتقدم
وعودا كبرية ،اال انها تحتوي عىل رس يكمن
يف انها عادة ما تكون غري مربمجة للتغيري

يف املدى الطويل .وتشري االبحاث اىل ان
 80يف املئة من االشخاص الذين يفقدون
قدرا كبريا من الوزن ( 10يف املئة عىل االقل
من وزن الجسم االسايس) يستعيدونه يف
غضون سنة واحدة.
يف دراسة نرشت يف العام  ،2018درس
الباحثون اكرث من  10آالف حالة لنساء
يف منتصف العمر .كانت النتيجة ان ما
يقارب  40يف املئة من املشاركات فيها
مل يكن وزنهن ثابتا ،ال بل متقلبا صعودا
ونزوال .اما النساء اللوايت فقدن عمدا 11
كيلوغراما من وزنهن او اكرث ثالث مرات
عىل االقل ،فقد اكتسنب وزنا اكرب من اولئك
اللوايت حافظن عىل وزن اكرث ثباتا .من
املرجح ايضا ان تكون اللوايت يعانني من
زيادة الوزن قد لجأن اىل وسائل خطرية
لفقدان الوزن ،مثل املسهالت ومدرات
البول ( )Laxativesوحبوب الحمية.

هل الـ"يويو" ميسء اىل الصحة؟

مثة نقاش حول ما ميكن ان يفعله الـ"يويو"
بصحة االنسان.
يقول البعض ان اي نجاح يف تخفيف الوزن
 بغض النظر عن مدته  -هو فوز .اماالبيانات عن االثار السلبية فهي مختلفة.
عىل سبيل املثال ،جاءت نتيجة تحليل
لدراسة حديثة ان اكرث من  400امرأة
يعانني من زيادة الوزن وقلة النشاط
بعد انقطاع الطمث .كام تظهر ان النساء
اللوايت لديهن تاريخ يف اتباع نظام الـ"يويو"
هن سمينات وصحتهن ليست جيدة .لكن
االهم من ذلك ،ان املحاوالت املستقبلية
لفقدان الوزن ال تزال تستحق العناء .فهن
ال يزلن قادرات عىل جني فوائد عادات

منط الحياة الصحية ،وفقدان الوزن ،ورؤية
صحتهن تتحسن.
عىل الرغم من ذلك ،فان االبحاث الحديثة
تلقي الضوء عىل الطريقة التي ميكن ان
تكون فيها تقلبات الوزن ضارة .ففي
دراسة نرشت يف العام  2018اجريت عىل
 6.7ماليني شخص ،تبني ان املشاركني الذين
لديهم اكرب قدر من التباين يف ضغط الدم،
ويف نسبتي الغلوكوز والكوليسرتول يف
الدم  -هذا االمر ميكن ان يحصل بسبب
تقلبات الوزن  -وكذلك حني يكون مؤرش
كتلة الجسم مرتفعا ،هم اكرث عرضة
للوفاة.
عند النظر يف مؤرش كتلة الجسم عىل
وجه التحديد ،فان اولئك الذين لديهم
اكرب قدر من تباين يف هذا املؤرش ،يكون
خطر االصابة بنوبة قلبية او سكتة دماغية
عندهم اعىل بنسبة  14يف املئة.
يف ما يتعلق بالصحة العقلية ،ميكن ان

يؤدي انقاص الوزن اىل مشكالت نفسية.
يف الواقع ،تؤكد احدى الدراسات ان النساء
اللوايت يتالعب وزنهن صعودا ونزوال ،هن
اكرث عرضة لالكتئاب بنسبة  50يف املئة.
عىل الرغم من ذلك ،يقول الباحثون انه
مل يكن من الواضح ما اذا كانت االمراض
العقلية تؤدي اىل زيادة الوزن ،او ما اذا
كان الضغط الناتج من اتباع نظام غذايئ
هو سبب اعراض االكتئاب.
وجد الباحثون مفتاحا للحفاظ عىل فقدان
الوزن من خالل التامرين .ويشري هؤالء
اىل ان النشاط الالزم للحفاظ عىل فقدان
الوزن هو  80دقيقة من النشاط املعتدل
يوميا.

كيف نعود اىل املسار الصحيح مع
خطة لتخفيف الوزن؟

• احذر من الخطط غري الواقعية :تفاد اي
نظام غذايئ يرغمك عىل تجنب مجموعة

غذائية بكاملها او يجربك عىل التخلص من
كل ما تحب تناوله من االطعمة ،ألن هذه
الخطط غري الواقعية هي التي تسبب
دورة الوزن هذه.
• الحصول عىل املساعدة :سواء كان
هدفك هو خفض الوزن او تبني عادات
صحية من شأنها تحسني صحتك (مع او
من دون فقدان الوزن كهدف نهايئ)،
عليك اللجوء اىل شخص يعرف هذه االشياء
وميكنه ارشادك اىل الطريقة الصحيحة ،اي
اختصاصية التغذية والطبيب النفساين
ايضا.
• ال تأخذ وزنك يوميا :هذا االمر قد يسبب
لك القلق الذي يؤدي اىل زيادة الوزن،
لذلك يفضل ان تلجأ اىل امليزان مرة واحدة
يف الشهر.
• اخريا ،يكمن قياس مقدار نجاح النظام
الغذايئ يف اتباع خطة صحية سليمة
ومامرسة الرياضة بانتظام.
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مقال

رياضة
املدير الفني ملنتخب لبنان لكرة القدم للشابات:
قمنا بكل ما يلزم لتحقيق اللقب
مل تكن عودة منتخب لبنان للشابات لكرة القدم من البحرين عادية ،بل كانت مكللة بالذهب بعد حلوله يف املركز االول
واحرازه لقب بطولة غرب اسيا اثر فوزه يف املباراة النهائية عىل املنتخب البحريني بنتيجة  ،0 – 3ليضيف لقبا جديدا اىل
الكرة النسائية بعد لقب منتخب الناشئات دون  15سنة
لقبان لفتيات لبنان يشكالن بارقة امل يف الكرة
النسائية ،ويعززان الثقة يف امكان الذهاب بعيدا
يف قارة اسيا عىل صعيد كرة القدم النسائية ،يف
حال واصل االتحاد اهتاممه باللعبة.
"االمن العام" التقت املدير الفني للفريق املدرب
اغوب دميريجيان ،وكانت جولة افق حول بطولة
غرب اسيا وواقع الكرة النسائية ومستقبلها.
■ كيف يصف املدرب دميريجيان املنافسة يف
بطولة غرب اسيا التي استضافتها البحرين؟
□ غالبا ما يكون املنتخب االردين املرشح االوفر
حظا للقب ،لكننا الحظنا يف هذه النسخة تراجعا
يف مستواه .بدا واضحا ان منتخبي البحرين
واالمارات حظيا باالهتامم ،ما انعكس تطورا يف
االداء واملستوى .لكن املنتخب اللبناين تفوق اداء
ونتيجة ومتكن من احراز اللقب.
■ هل كنت تتوقع هذه النتائج والعودة باللقب؟
□ اىل حد ما ،فاحراز اللقب يتطلب الفوز يف
غالبية املباريات .لقد كان لدى جميع اعضاء
البعثة ،وتحديدا الجهاز الفني والالعبات ،شعور
بأننا متفوقون وقادرون عىل تحقيق النرص ،ما رفع
من نسبة االرصار والعزمية عىل احراز اللقب .فوز
منتخب االناث دون  15سنة بلقب بطولة غرب
اسيا يف االردن اعطى حافزا اضافيا لالعبات لتقديم
مستوى جيد واحراز اللقب.
■ من هو املنتخب االصعب الذي واجهه املنتخب
اللبناين ،وملاذا؟
□ املنتخب الفلسطيني ،وتحديدا يف مباراتنا امامه
يف الدور النصف النهايئ .ارتكبنا هفوات ونجحوا
يف تقليص الفارق من  0 – 3اىل  2 – 3فمررنا

ترتكز عىل اعطاء الفرصة الكتساب الخربة وتح ّمل
املسؤولية الكرب عدد ممكن من الالعبات .رسميا،
لييل اسكندر وريدا وهاب تحمالن صفة الكابنت
ونائبة الكابنت .يف املباراة الثالثة امام العراق ،مل
تكن الالعبتان ضمن التشكيلة ،فاخرتت ليانا صفي
الدين بحكم خربتها ونضوجها .علام اننا قررنا
ايضا اعطاء فرصة لالعبة فرح طيار لتحمل شارة
الكابنت .يف املباراة النهائية اخرتنا الالعبة وهاب
لتسلم شارة كابنت الفريق بناء عىل طلب من
زميالتها ،وعندما تسلمت كأس البطولة مل ترفعه
بل سلمته اىل زميلتها املصابة الرا بوحمرا.
■ هل شعرت بضغط تجاه ريدا ابنة الوزير
السابق وئام وهاب او هبة ابنة هداف االنصار
التاريخي فادي علوش؟
□ ابدا .ريدا كانت تجعلني اشعر بأنها تسمع
كلمتي يف كرة القدم وليس كلمة والدها الوزير
السابق وئام وهاب الذي مل يصادف ان التقيته
او تحدثت معه .اما الالعب فادي علوش فهو
مهتم جدا ويثابر عىل متابعة ابنته هبة حتى
يف التامرين ،لكنه مل يحصل ان تدخل يف شؤون
الفريق.

املدير الفني ملنتخب كرة القدم للشابات املدرب اغوب دميريجيان.

يف فرتة عصيبة ،خصوصا يف الدقائق العرش التي
سبقت تسجيلنا االصابة الرابعة.
■ هل املنتخب اللبناين كان متفوقا ام ان مستوى
املنتخبات االخرى كان متدنيا؟
□ ليس بالرضورة .فاملنتخب االردين هو نفسه
الذي فاز علينا يف االمارات ببطولة غرب اسيا
للناشئات ،اما املنتخبات االخرى مثل منتخب
البحرين فقد تواجهنا يف تصفيات  2018وفزنا
عليه بنتيجة كبرية .لكن ذلك ال ينفي ان املنتخب
اللبناين تطور مستواه وقدم اداء جيدا خصوصا يف
املباراة النهائية.
■ ما هي الخطة التي اعتمدها الجهاز الفني،

وهل كانت اللعب عىل الطريقة اللبنانية؟
□ اعتمدنا يف غالبية مبارياتنا يف البطولة عىل
الطريقة اللبنانية ،اي بناء الهجمة من الخلف من
دون تشتيت الكرة واالستفادة من رسعة العباتنا.
لكن لكل مباراة ظروفها وكنا نراقب املنتخبات
االخرى وطريقة لعبها ،وعىل ضوء ما نشاهد كنا
نعدل يف الخطة.
■ كابنت املنتخب ريدا وهاب تسلمت كأس
البطولة يف ختام املباراة النهائية ،لكن كان الفتا
ان  4العبات حملن شارة الكابنت؟ ملاذا اعتمدت
هذا االسلوب؟
□ يف كرة القدم للفئات العمرية مدرستان ،االوىل
تعتمد عىل اختيار كابنت الدارة املجموعة ،والثانية

■ هل كنت تتوقع الفوز بلقب البطولة قبل
السفر اىل البحرين؟
□ كان لدي هذا الشعور .كنا جاهزين وقمنا بكل
ما يلزم لتأمني الفوز ،لكن عىل الرغم من اهميته
مل يكن اولوية لدى املعنيني بقدر ما كان االهتامم
بروح الفريق وبنيانه وتعاون العباته وتفاهمهن
حتى يظهر املنتخب بصورة جميلة وراقية يف
البطولة .لكننا والحمد الله حققنا االثنني معا.
■ متى شعرت ان اللقب سيكون من نصيب
لبنان؟
□ بعد املباراة االوىل وفوزنا عىل االردن بنتيجة
 0 – 3ادركنا اننا دخلنا نادي املرشحني عىل اللقب.
لكنني مل اتأكد من الفوز باللقب اال بعد االجتامع
مع الالعبات يف الفندق قبل املغادرة اىل امللعب
لخوض املباراة النهائية .فخالل هذه الجلسة
شاهدت الالعبات فيديو من االهل ومن العبات
زميالت لهن قدم لهن كل التحفيز املطلوب

منتخبا السلة والقدم
يحرّكان الجمود الرياضي
عىل الرغم من حال الشلل التي تسيطر عىل االلعاب الرياضية الجامعية منذ 17
ترشين االول  ،2019ال تزال بعض الرياضات الفردية تقاتل مبا تيرس من اجل
محاولة الصمود يف وجه االزمة االقتصادية واملالية القاسية التي ترضب لبنان.
فاالستحقاقات الدولية والقارية التي مل يطاولها الجمود وتقض مضاجع
االتحادات ،مرتبطة يف شكل مبارش باملنتخبات الوطنية ،وخصوصا منتخبي كرة
القدم وكرة السلة اللذين يخوضان تصفيات قارية ودولية.
ففي السلة ،وعىل الرغم من توقف الدوري منذ اكرث من اربعة اشهر ،نجح
املنتخب يف حلته الشبابية الجديدة بقيادة املدير الفني املدرب الوطني جو
مجاعص ومساعده املدرب الوطني جاد الحاج ،يف العودة من معسكر االردن
التدريبي مكلال بالذهب ومتوجا بلقب دورة امللك عبدالله الثاين السنوية
التاسعة التي شارك فيها بعد غياب دام  15سنة ،محققا العالمة الكاملة عىل
حساب منتخبات البحرين ،سوريا ،العراق واالردن .كام ان الفوز يف املباراتني
الرسميتني امام العراق والبحرين ضمن النافذة االوىل من التصفيات االسيوية
املؤهلة اىل نهائيات كاس آسيا  ،2021حركت املياه الراكدة يف ملف بطولة
الدوري ودفعت ادارة اللعبة اىل اعادة النظر يف قرار تعليق املباريات الرسمية
والبحث يف امكان اعادة عجلة اللعبة اىل الدوران ،واطالق دوري جديد ضمن
اطر وانظمة جديدة تتامىش مع الواقع الحايل وتحفظ وجود النادي وحق
الالعب وال تشكل عبئا ثقيال عىل االتحاد.
يف املقابل ،يخوض منتخب لبنان يف كرة القدم متارين متقطعة غري مكتملة
العنارص يف اجواء فنية غري مطمئنة ،تحضريا ملباراته امام املنتخب الرتكامين يف
 31اذار الجاري ضمن التصفيات املؤهلة اىل كأس اسيا  2023وسط ظروف
صعبة ال تقترص عىل توقف مباريات الدوري ،بل تشمل نواحي عديدة ابرزها
وضع تشكيلة املنتخب التي تشتت افرادها بني العبني ينشطون يف متارين
جامعية يف فرتة غري اعتيادية يخوضون فيها بعض املباريات الودية او اخرى
رسمية ،لكن يف فرتات متباعدة ،وبني العبني يتدربون فرديا واخرين يغيبون عن
املشهد كليا واكرثيتهم من املحرتفني والذين ارتفع عددهم يف الفرتة االخرية بعد
توقف البطولة وخروج بعضهم من لبنان لاللتحاق بعائالتهم من دون ان يكون
لديهم ارتباط مع اي ناد .علام ان هؤالء من االساسيني الذين اعتمد عليهم
املدير الفني الروماين ليفيو تشوبوتاريو يف املرحلة السابقة ،ويعتمد عليهم يف
املرحلة املقبلة.
الوضع يف املجموعة الثامنة ليس افضل من الوضع الفني وهو غري سهل ،خصوصا
وان املنتخب الرتكامين يتصدر الرتتيب برصيد  9نقاط امام العمالق الكوري
الجنويب بفارق نقطة واحدة مع مباراة اقل لالخري ،بينام يتساوى منتخبنا مع
نظريه الكوري الشاميل برصيد  8نقاط لكل منهام.
وحده اتحاد الكرة الطائرة كان سباقا اىل االعالن عن الغاء املوسم الرسمي ،بعد
مشاورات مع فرق بطوالت نوادي الدرجات االوىل والثانية والثالثة.
نمر جبر

nemer.jabre66@yahoo.com
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رياضة
للفوز .كام القت كل من اسكندر ووهاب وليانا
وطيار كلمة اظهرت فيها كل واحدة منهن مدى
العزمية والرغبة يف الفوز ،فشعرت انني يف موقف
حرج.
■ ما هي الصعوبات التي واجهتكم خالل مرحلة
التحضري؟
□ الظروف الصعبة التي مر فيها البلد ،وما رافقها
من قطع للطرقات ،وصعوبة وصول الالعبات اىل
التامرين يف مواعيدها ،وقلة املالعب املتوافرة
التي وضعت يف ترصف املنتخب ،فكانت التامرين
محصورة مبلعبي برئ حسن واالنصار .اضافة اىل
ارتباط الالعبات مبدارسهن ،ما ادى اىل عرقلة يف
برنامج التحضري والتامرين.
■ ما اهمية الدور الذي يلعبه االهل ،وهل
مواكبتهم تساعد الالعبات عىل الرتكيز اكرث؟
□ كان دور االهل ايجابيا جدا خصوصا وان
مواكبتهم كانت تقترص عىل الحضور من دون
التدخل باالمور الفنية او االدارية او اللوجستية،
كام ان وجودهم كان يطمنئ الالعبات .املساعدة
االهم التي قدمها االهل كان االلتزام مبواعيد
التامرين عىل الرغم من كل الظروف.
■ حصل املنتخب اضافة اىل كأس البطولة عىل
لقبني ،هدافة املسابقة لالعبة لييل اسكندر برصيد
 7اصابات ،واللعب النظيف .هل كنت تتوقع
هاتني الجائزتني؟
□ االحصاءات واالرقام تحدد من هي الهدافة
ومن هو املنتخب الذي نال اقل عددا من
البطاقات الصفر .كنت دامئا احذر الالعبات من
رضورة عدم ارتكاب االخطاء او اللجوء اىل الرضب
املتعمد الذي يلجأ اليه الالعب الضعيف ،خصوصا
وان الكرات الثابتة يف الكرة النسائية تلعب دورا
اساسيا يف تسجيل االصابات وهز الشباك .كأس
اللعب النظيف ال تقل اهمية عن كأس البطولة
بالنسبة ايل.
■ امل تكن الحارسة رشا ياغي تستحق جائزة
افضل حارسة مرمى ،خصوصا وان شباك مرماها
مل تهتز سوى  3مرات؟

اعتمدنا في غالبية
مبارياتنا في البطولة على
الطريقة اللبنانية

□ لقد ارشكنا ثالث حارسات يف البطولة ومل تكن
الحارسة ياغي موجودة يف كل املباريات عىل خط
املرمى .هذا االمر عىل االرجح قلص من حظوظها
للحصول عىل جائزة افضل حارسة ،لكن ذلك ال
مينع انها جيدة وتتمتع مبستوى مميز وينتظرها
مستقبل واعد.
■ هل مستوى املنتخب يعكس مستوى الدوري؟
□ اذا اجرينا مقارنة ببلدان اخرى ،ميكنني
ان اقول نعم .االتحاد يف لبنان ينظم اكرث من
بطولة للفئات العمرية لالناث (دون  15سنة،
دون  17سنة ودون  19سنة) وهناك العبات
يشاركن يف البطوالت الثالث او يف بطولتني ،ما
يعني ان يف جعبتهن عددا كبريا من املباريات
واالحتكاك وسينعكس ذلك ايجابا عىل تطور
املستوى.
■ هل تتجاوب الالعبات مع طلبات املدير الفني
اكرث من الالعبني؟
□ اىل حد كبري .املرأة بطبعها ملتزمة وتحرتم
الخطط وتستمع اىل التعليامت .عند الرجال
االمر مختلف ألن البعض مييل اىل اظهار االبداع
والفنيات وان عىل حساب التعليامت والخطط.
■ ماذا ينقص الكرة النسائية يك تتطور؟
□ املزيد من االهتامم من االكادمييات
بالالعبات الصغريات تحديدا عىل غرار ما
يحصل عند الذكور .العمل عىل نرش ثقافة
تفيد بأن لعبة كرة القدم ليست ذكورية فقط،
بل تستطيع املرأة ان تربع فيها كام برعت يف
مجاالت عديدة وان ال تبتعد من مزاولتها عن
اول ارتباط جدي.

■ اين موقع الكرة النسائية عىل الصعيدين العريب
واالسيوي؟
□ يف آخر بطولتني لغرب اسيا لالناث دون 15
سنة ودون  19سنة ،كنا روادا ليس فقط يف غرب
اسيا بل يف البلدان العربية ايضا باستثناء االفريقية
منها .لكننا بالطبع ال نزال بعيدين وبعيدين جدا
عن بلدان رشق اسيا مثل كوريا الجنوبية ،اليابان،
اوسرتاليا وبنغالدش ،ففي هذه البلدان الكرة
النسائية تضاهي الكرة الرجالية وتنافسها.
■ هل مستقبل الكرة النسائية مطمنئ ،وهل
ميكن مقارنتها بكرة القدم عند الرجال؟
□ ال مجال للمقارنة .عند الرجال دخلت كرة
القدم مجاالت االحرتاف خصوصا يف بطولة
الدرجة االوىل ،اما عند السيدات فال تزال اللعبة
مجرد هواية من دون رواتب .علام ان الالعبات
موعودات بحصولهن عىل مكافأة مالية نتيجة
فوزهن بلقب بطولة غرب اسيا .يف شكل عام،
العقلية بدأت تتغري تدريجا نحو االفضل وعدد
الفرق يرتفع ما يعني ان عدد الالعبات بدأ بدوره
يتزايد وهناك اهتامم الفت بالكرة النسائية عرب
مواقع التواصل االجتامعي ،والفضل يعود ايضا اىل
الجهود التي تبذلها املسؤولة االعالمية لكرة القدم
النسائية فاتن ايب فرج.
■ ما هي املشاريع املستقبلية للمنتخب؟
□ املشاركة يف بطولة غرب اسيا املقررة يف
االمارات العربية املتحدة يف كانون االول املقبل،
ويف التصفيات املؤهلة اىل نهائيات كأس اسيا يف
العام .2021
■ من هي الالعبة التي تعترب ان لديها مستقبال
واعدا يف كرة القدم؟
□ ما ساعدين وساعد الجهاز الفني عىل تحقيق
النتائج اننا كنا عىل مسافة واحدة من جميع
الالعبات .اعتقد ان لييل اسكندر ونور نجيم وفرح
الطيار وريدا وهاب وسنتيا صالحو وصويف فياض
هن االبرز ويعدن مبستقبل واعد ،لكن هذا ال
يعني ان الالعبات االخريات ال ميتلكن الفرصة
نفسها.
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نمر جبر

رسوماتها في إيرلندا تعود إلى  1272سنة قبل الميالد

الهوكي على الجليد ..من رياضة قديمة إلى لعبة شعبية
نشأت لعبة الهويك عىل الجليد يف مدينة مونرتيال الكندية ،واقيمت اول مباراة
داخل الصالة عام  .1875عام  1877قام جاميس كرايتون ،هرني جوزيف ،ريتشار
سميث ،و .ف .روبرتسو وو .ل .موراي ،من طالب جامعة ماك جيل ،بوضع 7
قواعد للعبة ،ثم اسسوا عام  1880نادي جامعة ماك جيل للهويك
حصدت اللعبة شعبية كبرية حتى اضحت
عام  1883جزءا من كرنفال مونرتيال
الشتوي السنوي للمرة االوىل .عام 1885
قام االنكليزي الرب بيرت لو بادخال اللعبة
اىل مقاطعة اوتاوا .يف العام نفسه ،تأسس
نادي جامعة اوكسفورد ولعب اول مباراة
جامعية امام خصمه التقليدي نادي
جامعة كامربيدج يف سانت موريتز يف
سويرسا ،وانتهت لصالح فريق اوكسفورد
بنتيجة .0-6
منذ القدم وعىل مر العصور ،كان يتم
استخدام العصا املقوسة لرضب الكرة .تم
اكتشاف نحوت كنقوش عىل الجدران يف
مرص منذ اربعة االف سنة تظهر اشخاصا
ميسكون عصا مقوسة يقذفون بها اجساما
صلبة او عىل شكل كرة .يف ايرلندا وجدوا
نقوشا يعود تاريخها اىل  1272سنة قبل
امليالد ،ويف اليونان وجدوا رسومات تعود
اىل  600سنة قبل امليالد .مثة ادلة كثرية
تعود اىل العصور الوسطى عىل وجود
رياضة تشبه رياضة الهويك بحيث اشتهرت
لفرتة طويلة لعبة البيكو التي كان ميارسها
عدد كبري من الالعبني وتشبه اىل حد كبري
لعبة الهويك.
نقطة التحول يف اللعبة جاءت يف العام
 1888عندما قرر الحاكم الجديد لكندا
الجرنال اللورد ستانيل من بريستون ،عىل
اثر حضوره الكرنفال السنوي واعجابه
بالجمهور املتحمس بشدة للمباريات،
تقديم كأس ستانيل ( )Stanley Cupاىل
الفريق االفضل يف البطولة والتي منحت

للمرة االوىل يف العام  1893اىل فريق
الهواة الكندي مونرتيال ا.ا.اMontreal( .
 .)AAAهذه الكأس ال تزال تقدم حتى
اليوم اىل الفريق بطل الدوري الوطني
للهويك (.)National Hockey League
انترشت املئات من اندية الهويك يف مدينة
مونرتيال ،واقيمت البطوالت عىل امتداد
كندا .شهد العام  1893انطالق مباريات
الهويك يف الواليات املتحدة االمريكية
وتحديدا يف جامعتي يال ( )Yaleوجونز
هوبكينز ( .)Johns Hopkinsيف العام
 1896اقيم اول دوري هويك للهواة يف
مدينة نيويورك ،قبل ان يظهر اول فريق
محرتف تحت اسم بورتاج ليكرز يف العام
 1903يف مدينة هاوتون ضمن والية
ميتشيغن.
وكان لالبناء الخمسة للورد ستانيل الفضل
يف انتشار هذه الرياضة يف اوروبا عندما
لعبوا يف العام  1885اول مباراة يف قرص
باكينغهام وهزموا فيها فريق البالط املليك
الذي ضم كال من ادوارد السابع وجورج
الخامس .يف العام  1903اقيم يف بريطانيا
دوري مبشاركة خمسة فرق.
تطورت اللعبة ،وزاد انتشارها يف امريكا
الشاملية حيث ظهر االتحاد الوطني للهويك
()National Hockey Association
يف العام  ،1910الذي بدأ ينظم دوري
الفرق .يف العام  1914اقيم دوري الساحل
الباسيفييك (،)Pacific Coast League
وما لبث ان بدأ التنافس بينهام عىل كأس
ستانيل .يف العام  1917تأسس الدوري

الوطني للهويك (National Hockey
 )Leagueوضم اربعة فرق كندية.
مع تطور اللعبة يف كندا اقيم كأس االن
( )Allan Cupللهواة بدال من كأس
ستانيل ،ما ادى اىل نشوء هيئة الدارة
العاب الهواة ،تحت اسم االتحاد الكندي
للهويك.
بدأ تطور اللعبة برسعة يف بريطانيا السيام
بني الحربني العامليتني ،وزاد االهتامم باقامة
حلبات للتزلج .وقد نجحت بريطانيا يف
احراز بطولة االلعاب االوملبية الشتوية يف
مدينة غارميش االملانية عام .1936
ادرجت اللعبة كرياضة اوملبية يف االلعاب
الشتوية عام  .1924فازت كندا بست
بطوالت من البطوالت السبع االوىل،
فيام حصلت الواليات املتحدة عىل اول
ميدالية ذهبية يف الهويك عام  ،1960بينام
فاز االتحاد السوفيايت بجميع امليداليات
الذهبية من العام  1956حتى عام .1988
وكان االتحاد السوفيايت يصب اهتاممه
عىل املنتخب الوطني عىل خالف الواليات
املتحدة االمريكية والدول االوروبية التي
كانت تهتم بدوري املحرتفني .عىل الرغم
من ذلك ،متكن الفريق الوطني االمرييك
املكون من الهواة ،من الفوز ببطولة
الدوري املحيل وبذهبية اوملبياد سولت
ليك عام  ،1980ما زاد اىل حد كبري من
شعبية اللعبة يف البالد.
اما هويك السيدات ،فقد شهد سيطرة
مطلقة لروسيا (االتحاد السوفيايت سابقا)
وكندا ،وكان نهايئ اوملبياد  2006الشتوي
اول نهايئ ال ميثل طرفاه احد هذين
املنتخبني.
يف العام  1908انشئ االتحاد الدويل
لرياضة الهويك عىل الجليد تحت اسم
(Fédération Internationale de

الرئيس الرويس فالدميري بوتني خالل مزاولته رياضة الهويك.

 ،)Hockey sur Glaceثم عرف بعد ذلك
باسم  .I.I.H.Fاو (International Ice
 .)Hockey Federationيف العام 1910
اقيمت اول بطولة اوروبية وفاز بلقبها
الفريق الربيطاين.
يعد دوري الهويك الوطني (National
 )Hockey Leagueالذي يقام يف الواليات
املتحدة االمريكية منذ العام  1917من اقوى
الدوريات يف العامل .علام ان رياضة الهويك
متارس بشكل محدود يف ايران وبعض الدول
العربية كسلطنة عامن ،االمارات العربية
املتحدة والكويت.
طبيعة االرض الجليدية القاسية وقرص
اللعب الذي قد تصل رسعته يف بعض
املرات اىل  160كيلومرتا يف الساعة،
ومناورات اللعب التي قد تعرض الالعبني
يف كثري من الحاالت اىل االصطدام ببعضهم
البعض ،قد تؤدي اىل اصابات خطرية
واخطار كبرية .لذا ،كان من الرضوري
توفري معدات السالمة لالعبني مثل الخوذة
( ،)Helmetواقيات االكتاف (Shoulder
 ،)Padsواقيات املرفق (،)Elbow Pads
واقيات الفم ( ،)Mouth Guardsالكفوف

وجدت رسومات للعبة
الهوكي في اليونان تعود
الى  600سنة قبل امليالد
نقطة التحول
االساسية في اللعبة حصلت
في العام 1888

الواقية ( ،)Protective Glovesواقيات
القصبة ( ،)Shin Guardsواحيانا واقيات
الرقبة ( ،)Neck Guardsوالشورت
املبطن جيداً ( .)Breezersكام يرتدي
الحارس قناعا ومعدات اكرث تخصصا
لحاميته من الرضبات ومن القرص الذي
يسدد صوبه ابرزها قناع الوجه ،علام ان
ارتداءه بات غري الزامي ويستبدل احيانا
بنظارات واقية.
يصنع املزالج او ( )skateمن طبقة سميكة

من الجلد او النايلون لحامية القدم
واسفل الساق ،وتكون نصلته مدورة يف
النهايتني عند الالعبني لتسهيل املناورات.
اما الحراس فتكون شفرة مزالجهم قامئة
اكرث منها مدورة لتوفري الثبات وسهولة
التحرك الجانبي .يبلغ طول عصا اللعب
( )stickمن  150اىل  200سنتيمرت،
وتتألف من ذراع طويلة رفيعة صلبة مع
بعض املرونة مع امتداد مسطح يف احدى
نهايتيها يسمى النصلة مييل عن محور
العصا مبقدار  135درجة ،وهي جزء من
العصا الذي يستخدم لرضب القرص وتبلغ
عادة بني  25.4و 38.1سنتيمرتا ،وتكون
منحنية يف اتجاه سري الالعب اىل االمام.
اما عصا حارس املرمى فتتميز بأن نصلتها
اعرض ومنحنية من الطرفني بشكل اكرب.
غالبا ما تتبدل مقاييس العصا النها تصنع
بالتناسب مع حجم الالعب.
يتألف فريق الهويك من  23العبا (من
ضمنهم العبو االحتياط وحارسا املرمى)،
اما يف دوري الهويك يف شامل الواليات
املتحدة االمريكية فعدد الالعبني ال يتجاوز
 18العبا.
تجرى مباريات الهويك عىل حلبة يبلغ
طولها  61مرتا وعرضها  30مرتا ،ويتألف
الفريق االسايس من  5العبني وحارس
مرمى .هدف اللعبة تسجيل اهداف من
خالل تسديد القرص ( )Puckاملصنوع من
املطاط املعالج اىل شباك الفريق الخصم
واحراز االهداف .يتحكم الالعب بالقرص
بواسطة العصا ،ميكن ان يقوم بتغيري
مساره بأي جزء من جسمه ،لكن ضمن
قيود محددة .كذلك قد مييل الالعب قدمه
لتوجيه القرص نحو الشبكة لكن ال يحق
له ان يركل القرص ،كام ال يحق توجيه
القرص اىل الشباك بيديه بطريقة متعمدة.
يسمح بالتبديل يف اي وقت من املباراة،
فيام يحاط امللعب بالواح للحفاظ عىل
القرص داخل امللعب.
تتألف املباراة من ثالثة اشواط ،مدة كل
واحد منها  20دقيقة .ويتوزع الالعبون
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من مباريات
دوري الهويك
الوطني يف
الواليات
املتحدة
االمريكية.

عىل املراكز التالية :حارس للمرمى،
العبان يف الدفاع ،ثالثة العبني يف مقدمة
الهجوم .يحق للمدرب استبدال احد
الالعبني يف اثناء املباراة ،كام يحق لالعب
ايقاف الكرة بواسطة منطقة محددة من
جسمه.
تتوقف ساعة التوقيت عندما يكون اللعب
متوقفا .ووفقا لقانون االتحاد الدويل يتم
تغيري املرمى الذي يبلغ عرضه  1.82مرت
وارتفاعه  1.20مرت ،بعد الشوطني االول
والثاين ثم بعد عرش دقائق من الشوط

هوكي بني بوتني
ولوكاشينكو

الثالث .يف حال تعادل النتيجة يتم متديد
الوقت عرشين دقيقة ،لكن تنتهي املباراة
ما ان يسجل احد الفريقني هدفا قاتال.
يف الدوري الوطني للهويك ( ).N.H.Lيتم
متديد الوقت  5دقائق مع خفض عدد
الالعبني اىل خمسة عىل ارض امللعب
بدال من ستة .كام ميكن كرس التعادل يف
حال استمر بعد التمديد برضبات الجزاء
الرتجيحية مبعدل ثالث تسديدات لكل
فريق ،ويف حال استمر التعادل تسديدة
لكل فريق حتى تحسم النتيجة.

يف  16شباط  ،2019عرضت فضائية "روسيا
اليوم" ،فيديو يظهر فيه الرئيس الرويس فالدميري
بوتني مع نظريه البيالرويس الكسندر لوكاشينكو،
يرتديان مالبس الهويك عىل الجليد .واشارت القناة
اىل ان الرئيسني خاضا مباراة يف الهويك عىل الجليد
يف قاعة ملعب شايبا ،يف مدينة سوتيش الساحلية
جنوب روسيا.

يحق للحكم توقيف اي العب مخالف
عن اللعب ملدة دقيقتني او  5دقائق او
 10دقائق او حتى نهاية املباراة ،وذلك
وفق نوع املخالفة املرتكبة .اما العقوبات
التي تزيد عن  5دقائق ،فتعترب عقوبات
شخصية وينالها الالعب يف حال قيامه
بسلوك غري ريايض يهدد سالمة الالعب
الخصم ،وهي من العقوبات التي نادرا ما
تستخدم اال يف الحاالت القصوى.
لدى معاقبة احد الالعبني بااليقاف عن
اللعب ملدة دقيقتني او خمس دقائق،
يخرج الالعب املعاقب من امللعب
ويجلس يف مكان مخصص للعقوبات بينام
يتابع فريقه اللعب .ويف حال ارتكب العبو
الفريق املعاقب مخالفات اخرى ضمن
فرتة العقوبة االوىل ،يتم ايقافهم مع
مراعاة الحفاظ عىل  3العبني وحارس مرمى
من الفريق املعاقب حدا ادىن ،وذلك من
خالل السامح بتبديل احد الالعبني الثالثة
يف حال ارتكابه مخالفة.
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الكلمات املتقاطعة

الكلمات المتقاطعة

إعداد نعوم مسعود

naoummassoud@live.com
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هذه اللعبة مك ّونة من كرة
يف داخلها حروف مكررة
واملطلوب شطب كل حرف
مكرر ثالث مرات يف كل من
الخانات ليتبقى لنا يف كل خانة
أحرف غري مشطوبة تشكل
الكلامت املطلوبة للوصول
اىل املثل املأثور من األمثال
اللبنانية الشعبية
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ومتامثل  10-قصاب
للمنتدى مولر – مرتابط
الشوف – فيلسوف
بلدة لبنانية يف
1تستضٌفهجامت
لحامية االمرباطورية ضد
جدارا
سويرسية صغرية تستضيف
االقتصادي
السنوٌة
االجتماعات
صغٌرة
سوٌسرٌة
-11مدينةمدٌنةوجزار – مهنة من يستخدم موسيقى
فرنيس  2-بطل قصص قبائل بني هالل
الربابرة والجرمانيني – من الحيوانات 10-
االجتامعات السنوية للمنتدى االقتصادي
منفصلالجسم للسيطرة عىل
الحاديضمٌرايقاعية وحركات
عراقٌةوكالة -2العربية غز
افرغها يف الحوض –
من البرئ و
اخذ
مدينة عراقية
العاملي – مدينة
القرن –
افريقيا يفقوله
ٌصدقاة فً
مدٌنة
لبنانٌةاملاء–
مدٌنة
لبنانية ––
العالمً
االفاعي – ساللة هندية ملكت يف بريو
عرش  3-هرب من املعتقل – ُتقال يف
 2يصدق يف قوله – ضمري منفصل – عاصمة االنباء العراقية – طعم الحنظل – فتنةالبرازٌلامربعلى
والٌات
احدى
نهرقامتفً
عربٌة -3
اطورية قوية وقىض عليهم
انشأوا
دخول 4-
باب عظيم –
–الطاولة –
زمن العالم لعبة
اصغراالحزاب
شعبية ُتعرف بثورة
عاصمة– احدى واليات
عربية –3-اصغر نهر يف العامل
من االلوان – هدم الحائط – مقدار كبري الفاتحون االسبان يف القرن السادس عرش
القسطنطينية وقمعتها بعنف االمرباطورة
الربازيل عىل حدود غويانا الفرنسية –
الرصاص –
صوت
املكدس-4
جزم
سعل– –
عكسها
الفرنسٌة
غوٌانا
حدود
بالحقائق – ضمري منفصل
 11تواجههاحد
فوق بعض 5-
حرفالرتاب
من
مدينة
رغبات مرجوة
تيودورا– 11-للنداء –
صوت الرصاص
حرف جزم 4-
عكسها سعل –
اشرتع القوانني  12-تعب
–
جر
حرف
–
الحرب
يف
املاين
قائد
–
وجع
–
نوح
ابناء
احل
ر
ال
الفرنيس
املغني
لقب
12مغربية
االول
سليم
السلطان
فيها
– معركة انترص
فكانصدرهالفتح العثمانً
االول على الممالٌك
للرشق فٌها السلطان سلٌم
انتصر
معركة
يف سبيل لقمة العيش – مدينة جزائرية
العاملية الثانية – تردد صوته يف
كلود فرنسوا – جامعته املوكل اليها انجاز
عىل املامليك فكان الفتح العثامين
حرفتالميذ املسيح – عاضد
ثار الهواء 13-
خلٌجالوثنية
روماين شجع
لتحم رقد – امرب
الطيورإ 6-
االقرسب
الدراسية –
للتأفف -5عمل يف
االقمشة – إلتحم
– للتأفف  5-نوع
لٌبً –-6
اطور –
الجرح
مشةمن –
نوعاملعاهدمن
للشرقمن –
وقتل يف معركة مع الفرس  7-فنان تونيس – ارض فيها زرع وخصب – فنان لبناين
الجرح – خليج ليبي  6-حرف تحقيق – ضد  13-مدينة قدمية يف روسيا – من اسامء
من اغانيه "باشق مجروح"  14-مدينة
يُلقب بأمري الطرب العريب – حرف جر
الذئب – ما يُرغب فيه ويُطلب  14-بحرية
كثريات – ماركة سيارات  7-قديس – منهل
 8عساكر – ارصار ومواظبة عىل الطلب تركية – كربى البحريات االصطناعية يفمالحة يف تركيا – جزيرة كندية يف املتجمد
ومنبع – صوت الحامم  8-عكسها زعيم
 9جرذ باالجنبية – مسحوق ابيض يتلف العامل بني زامبيا وزميبابواي  15-كتاباملاين – قلب الثمرة – صفة من يتقن عمله الشاميل – حيوان قطبي  15-رضيح هندي
للفيلسوف الغزايل
الحرشات اكتشفه العامل السويرسي بول
برباعة – بذر االرض  9-امرباطور روماين بنى شهري – رئيس حكومة لبناين
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الكلمة الضائعة
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اٌىٍمح اٌضائعح مىىوح مه  21حرفا :تطً اميروي راحً في اٌمالومح ٌٍىزن اٌثميً
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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  12حرفا :بطل
امرييك راحل يف املالكمة للوزن الثقيل
احمد طويل – اجهاد – انيق – بدانة –
توين تابس – جورج فورمان – جني توين
– جون رويز – جون تيت – حسام بكر –
حظ – خرض صفح – خفر – خفة – خط –
دفاع – سمري صعب – سبع – شهري – صقر
– طرق – طول – ظل – عيل عباس – عيل
رضا – عنفوان – قرص – قوة – قد – ليون
سبينكس – لياقة – لبق – مايك تايسون –
محمد عيل – ماهر – نسخ – وزن
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حروف مبعثرة
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متفرقات

حروف مبعثرة

نشااي

نقاصر

طلابيلر

طاىقلبر

صمافنا

بممر

زنوحيب

املايك

رراياس

كمغھبان

مدااورد

ووسبيبر

ضفاضف

خاوفرسا

لقجوس

ھايسب

װ

װ

װ

װ

41

16

54

25

= 39
= 41
= 29
= 27

 -1عالم ذري روسً راحل حقق القنبلة الهٌدروجٌنٌة زمن االتحاد السوفٌاتً

 -1عامل ذري رويس راحل حقق  -8صفة حكم ال رجوع عنه
اللعبة
شروط
البحار
 -2لص
نهر اوسرتايل يرتاده هواة صيد
-9
االتحاد
زمن
الهيدروجينية
القنبلة
16
من
نة
و
مك
اللعبة
هذه
ّ
 -3اسم اطلق على فرسان الباب العالً من المرتزقة اقدم فرق الجٌش العثمانً المنظمة
السمك يف نيو ساوث ويلز
السوفيايت
مستطي ًال .فوق كل مستطيل
 -4مالمح الوجه ومحاسنه
 -10مرض نفيس يتميز بتشوش
 -2لص البحار
تتبعرث حروف عند انتظامها
الرسمً لملوك
برٌطانٌا  -3اسم اطلق عىل فرسان الباب عقيل وفقدان االتصال بالواقع
الواردة
المقرجواباً لألسئلة
-5تشكل
 -6من
السٌفأحد األسئلة العايل من املرتزقة اقدم فرق  -11زعيم تركامين تاريخي شهري
اسماءمعرفة
أدناه .عند
الثانٌة
العالمٌة
الحرب
خالل
البولندٌة
االراضً
داخل
نازي
ابادة
معسكر
 -12ثوب واسع
-7نضع الجواب داخل املستطيل الجيش العثامين املنظمة
وهكذا عنه
السؤال رجوع
رقم حكم ال
-8معصفة
 -13نهر يف الهند من روافد هوغيل
 -4مالمح الوجه ومحاسنه
يف دلتا الغانج
وٌلزبريطانيا
مللوك
الرسمي
هواة صٌد -5
األجوبة
اوسترالًصحة
اليك .ملعرفة
ساوث
املقرفً نٌو
السمك
ٌرتاده
-9دونهر
 -14عجوز سيئة ُ
الخلق
السيف
اسامء
من
-6
املوجودة داخل
مرضاألرقام
-10نجمع
بتشوش عقلً وفقدان االتصال بالواقع
نفسً ٌتمٌز
تارٌخًمعشهٌر  -7معسكر ابادة نازي داخل االرايض  -15عاصمة والية وايومنغ االمريكية
تركمانًتتطابق
املستطيالت ليك
 -11زعٌم
البولندية خالل الحرب العاملية الثانية  -16الرشوة
املوجودة يف أسفل
-12األرقام
ثوب واسع
الشبكة.
الهند من روافد هوغلً فً دلتا الغانج
ويسار فً
 -13نهر
 -14عجوز سٌئة ال ُخلق
 -15عاصمة والٌة واٌومنغ االمٌركٌة
 -16الرشوة

أسماء من التاريخ
1

2

3

4

5

6

7

احد امراء جبل لبنان ( )1850-1767من ابرز
والة الرشق العريب يف العصور الحديثة .شجع
زراعة الزيتون وساهم يف انتشار تربية دود القز
يف القرى والسواحل.

8

16 15 14 13 12 11 10 9
 = 6+3+4+13+2+1الفواكه
 = 15+16+7+8+11شاهد الزواج
 = 12+14+9+10عملة عربية
 = 5+2+11+7جزيرة اندونيسية

SU DO KU
3

آذار  :1565انشاء مدينة ريو دي
جانريو التي تعد كربى مدن الربازيل.
آذار  :1919بدء ثورة املرصيني ضد
االحتالل الربيطاين بقيادة سعد
زغلول.
آذار  :1941املانيا تحتل بلغاريا
خالل الحرب العاملية الثانية.
آذار  :1969اقالع اول رحلة تجريبية
لطائرة الكونكورد الفرنسية.
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مستوى وسط
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مستوى سهل Sudoku
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مستوى صعب

4

3

5

3

1

6

4

سور الصني العظيم ،ذلك الجدار
املمتد بني الصني ومنغوليا بطول
 3460كلم وارتفاع  15مرتا
وعرض  9امتار ،اختري واحدا من
عجائب الدنيا السبع الجديدة يف
العامل يف استطالع للرأي دويل عام
.2007
بدأ تشييده يف القرن الثالث قبل
امليالد ،وتجدد بناؤه يف عهد ارسة
مينغ ( 1644-1368م ).كمرشوع
دفاعي عن الكيان الصيني .لكن
السور مل يقم مبهمته املطلوبة يف
الدفاع عن البالد ضد هجامت
الربابرة.

1

2

7

2

2

9

2

4

4
8

معلومات عامة

1

2

2

9

3

شروط اللعبة

8

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.

3
6

9

4
5

4

8

7

1

4

مستوى سهل

حلول العدد77

دخل االمرباطور الفرنيس نابليون
بونابرت متأخرا اىل اجتامع ملجلس
قيادته العسكرية ،وجلس عىل
اقرب مقعد خال.
قال له احد ابرز قادته :تفضل
سيدي االمرباطور اىل رأس الطاولة.
اجابه نابليون بلهجة متعالية :اال
تدري يا عزيزي انه حيثام اجلس
يكون رأس الطاولة.

حل الكلمة الضائعة

اقوال مأثورة

حل اسماء من التاريخ

"املرأة كالوردة تستدرج الرجل
بأريجها لتلسعه بأشواكها".
(ارسطو)

مستوى صعب Sudoku

6

حدث يف مثل هذا الشهر

طرائف

مستوى وسط Sudoku

حل حروف مبعثرة

 1خركيف  2-مذود  3-لودز 4مجحف  5-العوجان  6-مرصاد 7تاروس  8-االنعاش  9-سهيل 10ميول  11-وودستوك 12-تجرش  13-كومايس  14-الحور
 15شفارتس  16-اسرتحامموزمبيق

جاك روزفلت روبنسون

حل مثل في الدائرة

شباط ما عىل كالمو رباط

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

 1عنرتة بن شداد – عرش  2-ثعلب – حوران – مرتع  3-مت – ربيعالخويل  4-ارنب – كوفن – منا  5-نفس – تاس – زا – سن  6-رويرتز
– ضهور  7-نصريي – جحا – وز – رب  8-عني عرب – ليىل مراد 9-
فن – ي ي ي ي – دن – يانا  10-ايل – هوندا – يتكتل  11-يانيك
– هني – يار  12-قل – رو – لوط – م ل ن ح  13-زر – ين – عي –
النويت  14-يونس – جندب – احالم  15-تشارلز بونزي – شن

مستوى سهل

عموديا

 1عثامن بن عفان – زيت  2-نعرتف – صيني – قروش  3-تل– نرسين – ليل – نا  4-ربرب – ورعي – نرس  5-تيريي هرني 6-
بحريات – بيوكو – جز  7-نوع – رسج – يني – عنب  8-رشاك – زحل
– ليدو  9-دالوز – ايداهو – بن  10-انخفاض – لن – يطأ  11-ون –
هوى – ين – الي  12-مل – يوزميت – منح  13-عرين – راكيل ولش
 14-رت – مس – ران تان تان  15-شعبان عبد الرحيم
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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

MEA MOBILE APP
A great app for your travels

الالمباالة ...مقصودة؟
يف علم النفسُ ،تع َّرف الالمباالة بأنها "حالة وجدانية
سلوكية ...ومن اسوأ مظاهرها انها تبعد الشخص عن
التفكري يف النتائج واالهداف التي قد يحصدها" .فهي تصيب
الشخص نفسه ،وقد ال تكون لها انعكاسات مبارشة وسلبية
عىل االخرين .اما الخطورة ،فعندما تتحول "الالمباالة" يف
مفهومها الفردي اىل "المباالة مقصودة" يف مفهومها العام،
ويف اشكال مامرساتها ان عىل املستوى العمودي اي السيايس
واالقتصادي واالجتامعي ،او عىل املستوى االفقي اي التعاطي
بني الدول او بني االفرقاء داخل الكيان نفسه.
جاء يف كتاب "ضغوط التاريخ واوهام العقائد ،الحرب
االيرانية العراقية  ،"1988-1980للباحث العراقي الدكتور
عيل سبتي الحديثي ،ما ييل ..." :وقد ظلت الواليات
املتحدة االمريكية لسنوات طويلة متارس سياسة الالمباالة
املقصودة واملربمجة ،اىل ان اندلعت حرب الناقالت
الشهرية يف املمر الحيوي لنفط الخليج."...
كام جاء عىل لسان رئيس الجمهورية العامد ميشال عون
يف تغريدة تعود اىل  28كانون الثاين  ،2014ما حرفيته:
"الالمباالة املقصودة واملزاجية النازعة نحو الديكتاتورية
بغية السيطرة عىل الرشيك يف الوطن ،تجعل من واجبنا
رفض هذا السلوك ومجابهته".
من يتابع الخط البياين لالحداث املرتاكمة منذ  17ترشين
االول املايض ،يتلمس "المباالة مقصودة" بازاء ما ميكن ان
يذهب اليه لبنان واللبنانيون جميعا نحو خراب عميم.
االسوأ من ذلك ،ان حجم املغامرة والعبثية والفوضوية
يعيد اىل االذهان مقوالت سادت يف القرن املايض وفجرت
البلد بالجميع وعليهم ،وكلفت الدولة امثانا باهظة ،ليسود
بعده اعتقاد بأن اللبنانيني لن يعودوا اىل استسهال ركوب
املغامرات واستدعاء الخارج او مالقاته عىل حساب امانهم
واستقرارهم وازدهارهم .لكن ما حصل ويحصل يقول
عكس ذلك متاما ،جراء سيادة الفوىض ولغة الرفض حتى
للحوار او التعاون ،للتبرص يف كيفية الخروج من الوضع
الراهن الذي يتجاوز كونه "ازمة" ،ألنه اضحى مأساة
وطنية جامعة تطاول كل اللبنانيني حكاما ومحكومني.
"الالمباالة املقصودة" تتف ّرع اىل شقني :داخيل ودويل.
كالهام يالقي االخر عند مقولة واحدة صارت ترتدد

بوضوح تام ومفادها "فليسقط الهيكل" عن قصد او
عن كيدية .ترداد مقوالت مرعبة من نوع "العنف
الثوري" ،علام ان من يطلق هذا الكالم يعرف متاماً
كارثية هذه الجملة.
داخليا ،اول ما يستوقف املراقب حول "الالمباالة
املقصودة" ،اسئلة هي اقرب اىل االستعصاء الذهني ،مثل:
• ما الذي مينع الحوار املسؤول؟ ادعاء السلطة
واملنتفضني متثيلهم املوجات االحتجاجية ،وكام ليس
للسلطة ان تزعم رشعية مطلقة ،كذلك ليس للمحتجني
ان يزعموا رشعية حرصية.
• اين البديل يف ظل تصدع البنى املجتمعية كلها
وانقسامها عىل ذواتها وضد بعضها البعض؟
• كيف للبعض ان يدعي متثيل الفقراء ممن يسكنون
احزمة البؤس عىل كامل الجغرافيا اللبنانية؟
مشهد الشطر الدويل من "الالمباالة املقصودة" الذي
يالقي نظريه الداخيل ،يتمثل يف صمت املجتمع الدويل
طويال مام خلفته املشاريع والخطط منذ عام  1948حتى
حرب متوز عام  .2006كام تعميته عن االرهاب التكفريي
الذي رضب اول من رضب لبنان يف جرود الضنية عام
 2000واستمر اىل ماض قريب جدا حيث كان يسعى اىل
استهداف احدى السفارات الدولية .وقد حارصت الحروب
املنطقة ،ولبنان جزء منها ،وكان من نتائجها نزوح سوري
فاق قدرات البلد املالية واالقتصادية والدميوغرافية.
تح ّول البلد اىل منصة كباش بني دول متصارعة فيه وعليه،
وبني قوى داخلية ال تجتمع للتفتيش عن الحلول قبل ان
تسقط الدولة ال سمح الله.
الحل عند كل اللبنانيني مجتمعني ،سلطة ومعارضة ،فقراء
واثرياء ،محازبني ومستقلني .يف حال استمرت الالمباالة
املقصودة عند البعض لغايات يف نفس يعقوب ،فهذا
يعني السري طوعا اىل املجهول الذي لن يوفر احدا.
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