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املدير العاماالفتتاحّية
اللواء عباس ابراهيم

فرضت  لبنان،  ومنه  العامل  اجتاحت  التي  كورونا  جائحة 
املؤسسات  العام، كام عىل سائر  العامة لالمن  املديرية  عىل 
اذا صح  او  استثنايئ،  نوع  من  تحديات  واالمنية،  العسكرية 
التعبري، تحديات من خارج املتوقع او املحتمل. للمرة االوىل 
يصيب التهديد صحة االنسان بخطر قاتل ال يقوى عليه القطاع 
العسكري باالساليب التقليدية واملبتكرة التي اعتاد عليها يف 

درء املخاطر عن الوطن والشعب. 

اىل  بالنسبة  التعقيد  شديدة  عنارص  تجمع  التحديات  هذه 
االمن العام جراء واجباته ووظائفه، التي يتشابك فيها االمني 
مع االداري. وهذا بالذات ما يستدعي استرشافا استباقيا بادرت 
اليه املديرية العامة لالمن العام حامية للمواطنني واملقيمني، 

وحتام لعسكرييها من كل الرتب.

عىل املستوى االداري، يف مكاتب ودوائر ومراكز االمن العام 
املركزية واالقليمية، تعمل املديرية عىل وضع تقديرات علمية 
قابلة للتحقق بشكل رسيع، خصوصا يف ظل ترصيحات صادرة 
عن ارفع املختربات البحثية واالختصاصية يف العامل الجرثومي، 
عن وجوب االستعداد للتكيف مع هذا الوباء الذي قد يستمر 
االجراءات  فاىل  التجدد.  عىل  الجينية  قدراته  جراء  طويال 
االحرتازية املعروفة لجهة التوقف موقتا عن استقبال الطلبات 
يف املراكز االقليمية حامية للمواطنني والعسكريني، اىل التقيد 
باجراءات مسافات التباعد االجتامعي او ما ُيسمى املساحات 
الذي  املستقبيل  العمل  فإن  التعقيم،  وبرامج  اآلمنة  الطبية 
نحن يف صدده يأيت تتمة ملا انجز عىل مستوى املكننة واجراء 

املعامالت من ُبعد.

ما حصل من تطورات عىل مستوى تفيش هذا الوباء، فإن كل 
السيناريوهات ذات طبيعة سوداوية، وهذا يفرض تخصيص 
املوارد املمكنة الستكامل ما تحقق تقنيا عىل طريقة حامية 
الجميع. علام ان بعض الخطوات تستلزم ترشيعات جديدة 
انطالقا من هوية  املعامالت،  تثبيت رشعية  وحديثة لضامن 
ُمقِدم املعاملة مرورا باملستندات والوثائق املطلوبة والصحيحة.

اما يف الجانب االمني، فإن االمر يصبح اكرث دقة وحساسية. 

االعباء امللقاة عىل عاتق الوحدات العمالنية يف ازدياد مطرد 
وهي ما تنفك ترتاكم. بعدما كانت محصورة بتعقب شبكات 
واجباتها  ضمن  من  صار  ومكافحتها،  واالرهاب  التجسس 
االجرائية،  الحكومية  والقرارات  للقوانني  ووفقا  الوطنية، 
التعبئة  اجراءات  تنفيذ  يف  احيانا  واملؤازرة  حينا،  املبادرة 
والحظر. املديرية العامة لالمن العام تقوم بواجباتها يف هذا 
الحريات  تحرتم  التي  القانونية  املعايري  الرفع  وفقا  السياق 
مرجحة  واالمور  الحدود،  ابعد  حتى  والشخصية  الفردية 
لتحقيق معدالت نجاح اعىل اذا تعاون املواطنون واملقيمون 
مع القرارات ذات الصلة بروحية التفاعل االيجايب، وعىل قاعدة 

"درهم وقاية خري من قنطار عالج".

اضافة اىل ما ينبغي التنبه اليه بكثري من الحذر، هو ما ترشحه 
توترات االزمات االقتصادية واالجتامعية من "احتامالت امنية"  
االرهابية،  الجامعات  من  سواء  واالستثامر،  لالستغالل  قابلة 
ام ممن يعملون عىل احداث مزيد من الفوىض عىل طريق 
تقويض النظام العام. واذا كان ينبغي التأكيد دامئا عىل حق 
فإن  نقاش،  محل  وليسا  طبيعيني  كحقني  والتعبري  التظاهر 
املتوقع واملأمول من اللبنانيني هو اليقظة بإزاء استغالل ما هو 

حق لتحقيق ما هو باطل. 

عىل مستوى الجامعات االرهابية، فإن خالياها ليست يف حال 
نوم. كام ان جائحة كورونا ال تشكل اي ضامن لكبحها، ذلك ان 
االنتحاري الذاهب طوعا اىل قتل نفسه وآخرين لن يثنيه الوباء 
عن جنونه االيديولوجي. واوضح االمثلة يف هذا السياق، هو 
ما حصل يف اوروبا خالل شباط ونيسان املاضيني من عمليات 
ارهابية يف بلدة رومان ـ سو ـ ايزير، جنوب رشق فرنسا، ويف 
لندن وجنوبها، عدا عن احباط عملية هجوم كانت تستهدف 

عاصمة الدامنارك. 

كل هذا يستدعي حذرا شديدا من اي خروقات امنية، واذا 
حصلت فإنها ستستهدف لبنان ولن متيز بني مواالة ومعارضة. 
ال بل العكس، حصول امر كهذا يعني الغاء الدولة وما تقدمه 

من ضامنات للجميع، موالني ومعارضني. 

كورونا واألمن العام
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مواطنية صالحة وطن أفضل

رئيس التحرير املسؤول
العميد منري عقيقي

مجلة شهرية 
تصدر عن املديرية العامة لألمن العام

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

للمؤسسات 300،000 ل.ل. 

رئيس شعبة مجلة االمن العام
 املالزم اول اإلداري حسان بركات

majallasection@gmail.com الربيد االلكرتوين

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

هاتف: 01/382642  فاكس: 01/381629

االدارة
العنوان:املديرية العامة لالمن العام,

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

 01/425777 ext:1599 :فاكس

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

twitter@DGSG_Security

تنفيذ وإخراج
برنار كامل
عيل عوده

تصوير 
عباس سلامن - عيل فواز 

شعبة التصوير - مكتب شؤون االعالم
مجلة األمن العام
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في نشرة توجيهية في عيدّي 
الفطر والمقاومة والتحرير

اللواء إبراهيم: لبنان سينتصر بشعبه 
والتمّسك بالوحدة الوطنية

عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  نّبه 
يف  االخطر  هي  ظروف  يف  "اننا  اىل  ابراهيم 
املعيشية  االزمات  تداعي  بفعل  لبنان  تاريخ 
"ارتفاع  من  محذرا  والصحية"،  واالجتامعية 
بلبنان  تحيط  التي  االمنية  االخطار  معدالت 
العدو  جانب  من  خصوصا  الجهات،  كل  من 
الذي  "التصّدع  ان  اىل  ولفت  االرسائييل". 
اصاب لبنان اصبح تهديدا وجوديا، وان التفّهم 
يف هذه املرحلة رضورة وطنية واخالقية للحد 
حينا  ترتفع  تزال  ال  التي  التوتر  من معدالت 
تحت  واحيانا  االقتصادي  االنهيار  وطأة  من 

تأثري الهلع الصحي".
اصدر اللواء ابراهيم نرشة توجيهية هنأ فيها 
وعنارصها  ورتباءها  العامة  املديرية  ضباط 
والتحرير،  واملقاومة  السعيد  الفطر  بعيدي 
هي  تستحقونها  التي  "التهنئة  ان  لهم  قائال 
بالتفاف اللبنانيني اكرث فاكرث حول مؤسساتهم 

يف محاولة وطنية جامعة لوقف االنهيار".
عيد  "يحل  بالقول:  العسكريني  اىل  وتوجه 
والتحرير  املقاومة  عيد  ومعه  السعيد  الفطر 
لبنان  تاريخ  يف  االخطر  هي  ظروف  ظل  يف 
واالجتامعية  املعيشية  االزمات  تداعي  بفعل 
والصحية بالتوازي مع ارتفاع معدالت االخطار 
الجهات،  كل  من  بلبنان  تحيط  التي  االمنية 
الذي  االرسائييل  العدو  جانب  من  خصوصا 
عام  املحتلة  املنطقة  من  انسحابه  يستذكر 

ضد  التهديدات  من  املزيد  باطالق    2000
وحدنا  الننا  اال  ليشء  ال  واللبنانيني،  لبنان 
الخروج من دون  واجربناه عىل  عليه  انترصنا 
اية مفاوضات، ملتزمني بذلك االجامع العريب 
بريوت  قمة  يف  العربية  املبادرة  كرّسته  الذي 

عام 2002".
للمناسبتني  تستحقونها  التي  "التهنئة  اضاف: 
حول  فاكرث  اكرث  اللبنانيني  بالتفاف  هي 
لوقف  جامعة  وطنية  محاولة  يف  مؤسساتهم 
اسوأ،  هو  ما  وقوع  دون  والحيلولة  االنهيار، 
خصوصا مع تعاظم جائحة كورونا التي تهدد 
واالقتصادات  الحضارات  وانتشارها  بتفاقمها 

العاملية".
يتضاعف  آمال  عليكم من  املعقود  "ان  واكد 

جراء التصدع الذي اصاب لبنان واصبح تهديدا 
الثانية.  املئوية  بولوج  نحتفل  ونحن  وجوديا 
لذا فإن املطلوب منكم املزيد من التضحيات، 
واملزيد من املبادرة يف شتى املجاالت االدارية 
ووفقا  اللبنانية  االرايض  سائر  وعىل  واالمنية 
املرحلة  كانت  واذا  القانون.  عليه  نص  ملا 
التي  الخطورة  من  القدر  هذا  عىل  الراهنة 
املستثمرين  ملنع  استثنائيا  حذرا  تستوجب 
عليكم  فان  اهدافهم،  تحقيق  من  باالمن 
والعادل  الحريف  القانون  نص  التزام  واجب 
والذي  املقيمني  ومع  شعبكم  مع  التعامل  يف 
يحظر اي تعسف باستعامل السلطة تحت اية 
ذريعة كانت. نحن من هذا الشعب واملعاناة 
اصابت الجميع بال استثناء، لذا فإن التفهم يف 
للحد  واخالقية  وطنية  رضورة  املرحلة  هذه 
حينا  ترتفع  تزال  ال  التي  التوتر  من معدالت 
تحت  واحيانا  االقتصادي،  االنهيار  وطأة  من 
يساعد  بل  ال  مربر،  وهو  الصحي  الهلع  تأثري 
ثقة  عىل  واين  العاملي.  الوباء  هذا  احتواء  يف 
بأن لبنان سينترص بشعبه من خالل التمسك 

بالوحدة الوطنية". 
قدر  عىل  "كونوا  قائال:  العسكريني  واوىص 
"تضحية  واحد  شعار  وتحت  املسؤولية 
االزمات  واقىس  اصعب  من  للعبور  وخدمة" 
بنائه  طريق  عىل  وذلك  وطننا  ترضب  التي 

مجددا وطنا حرا سيدا مستقال".

التصّدع الذي اصاب لبنان 
اصبح تهديدا وجوديا

التفهم في هذه املرحلة 
ضرورة وطنية واخالقية 

للحد من معدالت التوتر
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رضوان عقيل 

ستغّير وجه لبنان المالي وتحاكي صندوق النقد
كنعان: البرملان ممّر إلزامي للخطة االقتصادية

تناقش الكتل النيابية مندرجات الخطة االقتصادية التي وضعتها الحكومة قبل بتها مع صندوق النقد الدويل، السيام 
وانه يف حال تطبيقها قد يتغري الوجه املايل للبنان. يعد الربملان خالصة مالحظاته عليها، بحيث من املتوقع اقرار 22 

قانونا لتأخذ الخطة طريقها اىل التطبيق

االقتصادية  الخطة  اصحاب  يتعاطى  ال 
هذا  منزلة.  انها  قاعدة  عىل  االصالحية 
عون  ميشال  الجمهورية  رئيس  يؤكده  ما 
ان  بحيث  دياب،  حسان  الحكومة  ورئيس 
مفتوحة  عليها  التعديالت  اجراء  مساحة 
تحت قبة الربملان التي تشكل املمر االلزامي 
النقد  صندوق  تلقى  وقد  تنفيذها،  لبدء 

الدويل والجهات الدولية هذه الرسالة. 
النائب  واملوازنة  املال  لجنة  رئيس  ييضء 
عىل  العام"  لـ"االمن  كنعان  ابراهيم 
حروفها  ترشيح  يجري  التي  الخطة  مسار 
يف  تضمنته  وما  واهدافها،  وارقامها 
املطبخ النيايب، حيث شارك يف هذا العمل 
النواب من مختلف الكتل سواء كانوا من 
اىل  االشارة  مع  املعارضة.  من  ام  املواالة 
مع  اليها  التوصل  سيتم  ما  خالصات  ان 
يف  لها  الحكومة  واقرار  النقد،  صندوق 
االقتصادية  الوجهة  املطاف، سينقل  نهاية 

واملالية يف لبنان من ضفة اىل اخرى.    

االقتصادية  الخطة  رحلة  تعاين  كيف   ■
يف الربملان؟

رحلة  ملناقشة  جلسة  من  اكرث  عقدنا   □
من  وذلك  "حرزانة"،  كلها  وكانت  الخطة 
التي  الجلسات  يف  نيايب  حضور  خالل 
شارك  حيث  واملوازنة  املال  لجنة  عقدتها 
وزيري  حضور  يف  نائبا،   50 عن  يزيد  ما 
نعمه،  راوول  واالقتصاد  وزين  غازي  املال 
طرف  من  كبريا  اهتامما  نلمس  فيام 
يف حضور  جلسة  من  اكرث  عقدنا  النواب. 
لبنان  ومرصف  املصارف  لجمعية  ممثلني 
فضال عن الهيئات االقتصادية. نعمل عىل 
عنه  عرّب  الذي  الخطة  يف  النقص  تعويض 
تجر  مل  انه  اعترب  الذي  الخاص  القطاع 

سيواكبها  كيف  الخطة  عمل  ملواكبة 
املجلس؟

□ من الواضح انه اذا مل يحصل تعديل يف 
الخطة مبعنى االخذ يف االعتبار او محاكاة 
الواقع  من  وتخرج  املطروحة  الهواجس 
الذي وضعت حالها فيه لن تكون االجواء 
باحداث  تطالب  الكتل  ان  علام  ايجابية، 
تعديالت عىل عدد من بنودها. يف املقابل، 
ال يجب ان نذهب اىل السلبية وقد ملسنا 
الجراء  استعداد  عىل  انها  الحكومة  من 
تعديالت يف الخطة عىل اعتبار ان ال يشء 
الرئيس  من  الكالم  هذا  سمعت  منزال. 
انه مستعد للمناقشة ومل  دياب الذي قال 
ان  احد  يستطيع  ال  بطروحاته.  يتشبث 
هناك  النواب.  مجلس  امام  مقفال  يكون 
املواضيع تحتاج اىل قوانني وهي  عدد من 
تصل اىل 22 قانونا سيقرها املجلس الطالق 
ميكن  ال  بها  املجلس  ميش  مل  واذا  الخطة، 
الحكومة،  عمل  يف  نتدخل  لن  تطبيقها. 
لكن اذا فضلت طرح مسودة قوانينها اوال 
من باب التعاون ال مانع لدينا وال مشكلة، 
واذا عملت عكس ذلك ال مشكلة ايضا من 
باب تطبيق فصل السلطات. يف النهاية لن 
ردها  يتم  او  تعدل  او  القوانني  هذه  تقر 
كل  اىل  الرسالة  ووصلت  املجلس،  يف  اال 
الجهات املحلية والدولية ان املمر االلزامي 
الكم  هذا  يستوجب  اصالحية  خطة  ألي 
التي  االساسية  القانونية  التعديالت  من 
العام  القطاع املرصيف والدين  تعيد هيكلة 
وعقد اتفاقات عىل متويل يتخطى مليارات 
اىل  اضافة  النقد،  الصندوق  مع  الدوالرات 
القوانني الرضيبية وغريها. علام ان  تعديل 

هذه االمور ال تولد بقرار.

شديدة  معارضة  حصول  تتوقعون  اال   ■
للخطة من الكتل غري املمثلة يف الحكومة؟

املال، واكرث  لجنة  الكتل يف  □ تشارك كل 
الحارضين كانوا من الكتل املعارضة حتى 
بعبدا  لقاء  قاطعت  التي  الجهات  من 
النقاشات  اجواء  اىل  ارتياحها  عن  فعرّبت 
االول،  اليوم  منذ  الخطة.  تتناول  التي 
املشرتكة  النقاط  من  جملة  اىل  توصلنا 

املستقبل  كتل  من  ار  ومل  الكتل،  بني 

رئيس لجنة املال واملوازنة النائب ابراهيم كنعان.

الكتل  اىل  نقله  تم  ما  وهذا  مشاورته، 
بالخطة  املعنيني  عىل  هنا  اركز  النيابية. 
اىل  املصارف  من جمعية  القطاع،  هذا  يف 
املهن  نقابات  اىل  اضافة  االعامل  رجال 
كل  تطاول  املطروحة  الخطة  ان  الحرة، 
املحامني  من  وقطاعاته  املجتمع   نواحي 
واالساتذة وغريهم، مع الرتكيز عىل النظام 
اكرث  من  كتبا  تلقينا  والرضيبي.  التقاعدي 
النقابات تقريبا، تفيد انه مل يتم التحدث 
معها يف موضوع الخطة. وكام هو معلوم، 
ونقاش  حوار  نقطة  الربملان  يشكل 
يف  نحرص  نحن  الجميع.  اىل  ويستمع 
اللجان النيابية وقبل اصدارنا قوانني او اي 
املعنية  الجهات  جميع  آراء  اخذ  مواقف 
بالحري  فكيف  املطروحة،  امللفات  بهذه 
امام خطة استثنائية ستغري يف النهاية كل 
البلد، وقد تصل اىل  الحياة االقتصادية يف 
تغيري الهوية االقتصادية اللبنانية من نظام 
اقتصادي حر اىل موجه، بحسب ما يطرح 
البعض ويعرّب عن قلقه. نحن ال نتبنى اي 
يشء، لكننا ننقل القلق الذي نسمعه من 

الكتل والجهات االقتصادية وغريها.

■ يفهم من كالمك انهم يعرّبون عن قلق 
كبري ويعارضون مضمون هذه الخطة؟

□ عرّبت هذه الجهات عن قلقها يف العلن 
ومثة بيانات تصدر يف هذا الخصوص. من 
هذا املنطلق، ما قمنا به هو اننا استمعنا 
اسئلتهم  النواب  وطرح  الوزراء  اىل 
االرقام  بتحليل  نقوم  نحن  وهواجسهم. 
دستورية  عند  التوقف  وتم  املطروحة، 
وقانونية بعض النواحي الواردة يف الخطة 
مثل امللكية الخاصة التي وردت يف الفقرة 
باملس  تسمح  ال  والتي  الدستور  من  )و( 

الخطة  يف  نقاط  مثة  مقدسة.  وهي  بها 
متس هذه امللكية يف مكان ما، اي مبعنى 
هناك دخول عىل الودائع يف املصارف من 
تم  الذي  اللرية  خالل محاور: سعر رصف 
الدوالر  مبساواة  اي  الخطة  يف  حسبانه 
االمر  هذا  تطبيق  تم  فاذا  لرية.   3500 بـ 
مبارش  "هريكات"  يشكل  تعميمه  وجرى 
االموال،  هذه  قيمة  تبدل  مع  وخصوصا 
الشكل  وفق  السيادي  الصندوق  مواكبة 
يف  حصصا  املودعني  العطاء  به  املطروح 
املرشوع  املطروح يف هذا  الصندوق.  هذا 
االموال  استعادة  من  تغذيته  تتم  ان 
اليوم.  اليد حتى  املنهوبة وهي ليست يف 
مثة احتامالت يف استعادة مبالغ من هذه 
دول  يف  االمر.  هذا  يحصل  ال  او  االموال 
العامل التي تابعت هذا املوضوع، وبحسب 
يتم  مل  املتحدة،  االمم  اعدتها  دراسة 
االرقام  من  املئة  45 يف  من  اكرث  اسرتجاع 
الدراسة  هذه  عرضت  وقد  املطروحة، 
اسرتجاع  قانون  مناقشتنا  اثناء  يف  علينا 
عملية  ايضا  هناك  املنهوبة.  االموال 
الخطة  تناولتها  التي  النقاط  بعض  طرح 
حيث  قدمتها،  والتي  بالخسائر  واملتعلقة 
 241 تبلغ  التي  الخسائر  هذه  ان  تقول 
محققة  غري  خسائر  هي  لرية  مليار  الف 
البناء عىل هذه  بعد. نسأل هنا كيف تم 
الحصيلة، وملاذا تم اخذ 73 الف مليار من 
اقفاله  سيتم  انه  اعتبار  مع  العام   الدين 
اضافة اىل اخذ 66 الف مليار من مرصف 
املصارف عىل  مليار من  الف  لبنان  و40 
الخاص.  القطاع  يف  توظيفات  انها  اساس 
الخطة،  املعرتضني عىل  من  يقول  من  مثة 
ال  ونحن  خسائر  ليست  االرقام  هذه  ان 
تكبري  يتم  ملاذا  هنا.  تصفية  بعملية  نقوم 

مقابلة
املصارف  اىل  لندخل  انفسنا  عىل  الحجر 
افالس  اىل  االمر  هذا  يؤدي  قد  والودائع. 
اقتصاد كامل وتوقفه، وسيكون االنعكاس 

سلبيا عىل "موتور" االقتصاد يف البلد. 
 

■ اين وجدتم النقاط االيجابية يف الخطة؟
اصبح  انه  فيها  االيجابية  النقاط  من   □
او رؤية  النقاش حوله  اطار ميكننا  هناك 

ملسته  ما  اصالحها.  يف  نساهم  ان  ميكن 
من  بعيدا  عقدها  التي  االجتامعات  يف 
كان  الذي  بري  نبيه  الرئيس  مع  االعالم 
الخطة،  طرح  وقبل  املشوار  اول  من 
وشدد عىل حفظ الودائع واحرتام امللكية 
الخاصة ووضعها يف مرتبة الخط االحمر. 
تشاركت معه يف هذه النقطة وال رجوع 
الوراء. تلقينا من رئيس املجلس  فيها اىل 
اللجنة  موقفا داعام ملا نقوم به يف هذه 
املطروح  الجدي  بالنقاش  رحب  وقد 
يؤدي  مشرتكا  تصورا  وضعنا  خالل  من 
رئييس  ايضا  التقيت  البلد.  انقاذ  اىل 
والحكومة  عون  ميشال  الجمهورية 
الخطة  هذه  ان  يل  واكدا  دياب  حسان 
ليست منزلة، وهام يف النهاية ال يعارضان 

وضع تعديالت عليها. 

■ امل تالحظ ان هّم الخطة كان مخاطبة 
عىل  والحصول  الدويل  النقد  صندوق 

رضاه؟
□ الحظنا ان صندوق النقد مذكور يف كل 
تشتمها  التي  الرسالة  ان  بحيث  صفحة، 
انقاذ.  اي  يتحقق  لن  دونه  من  ان  منها 
يف  النه  )ب(  الخطة  كنواب  طرحنا  لقد 
حال، ولسبب ما، مل يوافق صندوق النقد 
ير  مل  اذا  او  القروض  هذه  تقديم  عىل 
ستطرح  التي  الرشوط  يف  مصلحته  لبنان 
علينا  واردة.  االحتامالت  كل  تبقى  عليه، 
مل  وان  اخرى،  حلول  عن  هنا  التفتيش 
تكن يف حجم الحل االول اي الذهاب اىل 

الصندوق. 

الحكومة  لها  تحرض  قانونا   22 مثة    ■

الجمهورية  رئيسا 
والحكومة اكدا ان الخطة 

ليست منزلة وال يعارضان
اي تعديالت عليها 
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للمقاومة  والوفاء  والتحرير  والتنمية 
اال  االخرى  والكتل  اللبنانية  والقوات 
مثل  نقطة،  من  اكرث  حيال  تقاطعات 
عندما  الخاصة.  امللكية  عىل  الحفاظ 
وانعكاساتها  املطروحة  الخسائر  ناقشنا 
حصل  احتسابها،  وطريقة  االقتصاد  عىل 
ان  لحظة  اشعر  مل  كبري.  تقاطع  ايضا 
اطار  خارج  كان  بل  مسيس،  النقاش 
املعارضة  بني  اليوم  السيايس  االصطفاف 
من  الحكومة  يحاسب  احد  ال  واملواالة. 

املعارضة عىل خلفية املعارضة.

قررت  اذا  املجلس  سيواجه  كيف   ■
الطحني  عن  الدعم  رفع  الحكومة 
صندوق  طلب  عىل  بناء  واملحروقات 

النقد؟
قبل  املجلس  يف  سيمر  املوضوع  هذا   □
نناقش حاليا  الصندوق، فيام  ان يصل اىل 
فان  وبالتايل  للخطة،   العريضة  الخطوط 
ستطرحه  مبا  حكيمة  ستكون  الحكومة 
عىل الصندوق يك ال  تقع يف املحظور ومن 
اجل ان ال تلتزم امرا ال تستطيع تطبيقه.

■ ماذا ملستم من صندوق النقد؟
□  التقيت مع زمييل ياسني جابر مندوبني 

املشورة  تقدميهم  عند  النقد  لصندوق 
من  عدد  عىل  جوالتهم  اثناء  يف  التقنية 
يحرض  عندما  سنة  كل  يف  املسؤولني. 
عىل  بجولة  يقوم  النقد،  صندوق  فريق 
الترشيع  املالية.  بالعملية  املعنية  الجهات 
التي  املالية  واالصالحات  الربملان  يف  املايل 
جدا  متقدمة  كانت  املال  لجنة  طرحتها 
تطبيقها  تم  ولو  االخرية،  السنوات  خالل 

ملا وصلنا اىل هذا الواقع. 

■ هل وقفتم يف موضوع الخطة امام رأي 
حاكم مرصف لبنان رياض سالمة؟

□ ال مانع  من حصول هذا االمر. ال يجب 
مشكالت  وجود  باب  من  املوضوع  طرح 
بني هذا الفريق او ذاك بل يجب تطبيق 
الدستورية  املؤسسات  عليه  تنص  ما 
الكتل  بني  وجود خالفات  من  الرغم  عىل 
يف  تناقش  ان  املطلوب  لذلك  النيابية. 
يحصل.  الذي  االمر  هو  وهذا  املجلس 
فيه  تطبخ  الذي  االساس  املوقع  هو  هذا 

املالية. السياسات والترشيعات 

يف  املجلس  يف  تناقشونه  ما  خالصة   ■
تقرير  يف  ستضعونه  هل  الخطة   مقاربة 
ويتم رفعه اىل رئييس املجلس والحكومة؟
القائم  االستثنايئ  الجهد  هذا  بالتأكيد.   □
عىل اداء ممتاز من طريف الوزراء والنواب، 
ستتضمن  التي  الخالصة  هذه  يف  يتبلور 
االطراف  سائر  مشاركة  عملية.  اقرتاحات 
الربملان هو  قبة  النقاشات تحت  يف هذه 
تحد للبنان ودميوقراطيته. هذا االمر يعرّب 
عن رقي املؤسسات الدستورية وخصوصا 
بعد  الخالصة  هذه  سرنفع  الربملان.  يف 
رئيس  اىل  لها  الشغالة  املطابخ  انتهاء 
عامة  جلسة  يف  سيطرحها  ورمبا  املجلس، 
او سيتم االعالن عنها يك تصبح ملك الرأي 

العام. 

عقدنا جلسات "حرزانة" 
الخطة ملواكبة 

من النقاط االيجابية انه 
اصبح هناك اطار يمكننا 

النقاش حوله ورؤية يمكن 
ان نساهم في اصالحها

من جلسات لجنة املال واملوازنة يف الربملان.
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ناجي البستاني: تحرير املراكز القضائية 
من حصرية طائفية أو مذهبية 

جاء يف الدستور اللبناين ان "السلطة القضائية تتوالها املحاكم عىل اختالف درجاتها واختصاصاتها، ضمن نظام ينص عليه 
القانون.  القانون ويحفظ مبوجبه للقضاة وللمتقاضني الضامنات الالزمة. اما رشوط الضامنة القضائية وحدودها فيعينها 

والقضاة مستقلون يف اجراء وظيفتهم، وتصدر القرارات واالحكام من كل املحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناين"

شعار  ترفع  اللبنانية  القيادات  تنفك  ال 
تكريس استقاللية القضاء، من دون ان يتم 
هذه  تضع  عملية  اجراءات  اىل  الذهاب 
ستؤدي  كونها  التنفيذ،  موضع  االستقاللية 
بني  حقيقي  وفصل  وتعاون  توازن  اىل 
القضائية  السلطة  من  وتجعل  السلطات، 
اما  والرادعة.  الساهرة  القانونية  العني 
ناجي  السابق  الوزير  الختيار  الدافع 
القضاء،  استقاللية  عن  للحديث  البستاين 
ثقافته  عجينة  ان  حقيقة  اىل  فيعود 
قاض  ربه  بيت  نشأ يف  كونه  اختمرت من 
التمييزي  العام  املدعي  هو  الشهرة  ذائع 
كونه  من  وايضا  البستاين،  نبيه  الراحل 
بالواقع  املرتبطة  التفاصيل  كل  يعرف 

اللبناين. القضايئ 

تحول  القضاء  استقاللية  موضوع   ■
هذه  ملاذا  العهود،  كل  ترافق  الزمة  اىل 
الدستور  يف  عليها  املنصوص  االستقاللية 

التحقيق؟ متعرثة 
طاملا  التحقق  متعرثة  القضاء  استقاللية   □
االحتفاظ  امكانهم  يف  السياسية  اهل  ان 
يتنازلوا  ال  ان  الطبيعي  من  بصالحيات 
عىل  قادرين  كانوا  اذا  اي  بسهولة،  عنها 
االعىل  القضاء  تعيني رئيس واعضاء مجلس 
مبراسيم، وبالتايل ضبط نتائج القرارات التي 
ميكن ان تصدر، فلامذا يتنازلون عنها؟ عند 
املطالبة  عليهم  ينبغي  ممن  املطالبة  غياب 
القضاء،  استقاللية  باقرار  النواب،  كمجلس 
اللعبة  هذه  تتم.  ال  االستقاللية  هذه  فان 
االربعينات  منذ  منها  نعاين  التي  الداخلية 

من القرن املايض حتى اليوم.

قوانني  تعديل  اىل  االمر  يحتاج  هل   ■

رفع  شأنها  من  جديدة  ترشيعات  واصدار 
يد السياسيني نهائيا عن القضاء؟

القضائية تنتج نفسها  السلطة  اذا كانت   □
لكن  االمثل.  الحل  امام  نكون  بنفسها، 
فان  واملذهبي،  الطائفي  القيد  تجاوز  مع 
ال  انه  يعني  ال  االمر  هذا  عن  الحديث 
املذهب  هذا  ويف  الطائفة  هذه  يف  يوجد 
مواقع  لتويل  امكانات  لديهم  ليس  من 
قضائية، بل يصبح املجال مقيدا عند اختيار 
الحكميني،  االعضاء  اىل  باالضافة  القايض، 
للسلطة  معطى  معني  عدد  يبقى  بحيث 
معظم  يف  يحصل  كام  لتعيينهم،  التنفيذية 
دميوقراطية،  االكرث  الدول  يف  حتى  الدول. 

هذا الواقع موجود.

كتحد  القضائية  التشكيالت  دامئا  تطرح   ■
تخضع  ملاذا  القضاء،  استقاللية  لتثبيت 
االيجابية  الصدمة  يفقدها  سيايس  لتجاذب 

املطلوبة؟
بفعل  االعىل  القضاء  مجلس  يتألف   □
تركيبة  من  واملذهبية  الطائفية  الرتكيبة 
ذلك  يكون  هؤالء  تعيني  يتم  عندما  البلد. 
وفقا للمنطق السائد فيه. عندما يعنّي هؤالء 
من الطبيعي مع كل التجرد الذي يجب ان 
رأي،  استمزاج  هناك  يكون  ان  به،  يتمتعوا 
املطلوبة.  املثالية  اىل  الوصول  وبالتايل عدم 
ملرشوع  املوجبة  االسباب  يف  ان  بدليل 
القضاء  يقول مجلس  املطروحة  التشكيالت 
يف االسطر االوىل "كنا نطمح اىل ان نصل.. اال 
اننا مل نتمكن اكرث مام كناه.."، اي ان واقع 
الحال يف البلد وواقع تركيبة مجلس القضاء 
برش  نحن  معينة.  بطريقة  يتم  ان  يفرضان 
مراعاة  الطبيعي  ومن  الهة،  انصاف  ولسنا 

هذا الوضع.

■ هل هناك ازمة بنيوية يف القضاء تحتاج 
اىل معالجة جذرية ليك نصل اىل قضاء منّزه 

عن التدخالت؟
البنيوية  باالزمة  املقصود  كان  اذا   □
اوىل  اي محاكم درجة  القضائية،  الهيكلية 
فهذه  متييز،  ومحاكم  استئناف  ومحاكم 
املقصود  واذا  ومطلقة.  مبدئية  البنية 
الرتكيبة  التعاطي ضمن هذه  طريقة  فيها 
البنيوية، فمن املؤكد ان هناك ازمة كونها 
هذا  وارتباط  التشكيالت  لواقع  تخضع 
ومذهب  معينة  بطائفة  ذاك  او  املركز 
الحالية  العدل  وزيرة  مطالب  من  معني. 
ماري كلود نجم، انه ملاذا يجب ان يكون 
مارونيا،  لبنان  جبل  يف  العام  النائب 
والنائب العام يف الجنوب شيعيا، والنائب 
املثال،  سبيل  عىل  سنيا.  الشامل  يف  العام 
ان  قبل  صيدا  يف  اول  رئيسا  كان  والدي 
هناك  يكن  ومل  متييزا،  عاما  مدعيا  يصبح 
او مذهب. هناك  مراكز محصورة بطائفة 
لذا  مقبول،  وغري  منطقي  غري  هو  ما 
يجب تحرير املراكز القضائية من حرصية 
يوجد  مل  اذا  بحيث  املذهب،  او  الطائفة 
قاض من طائفة معينة ملركز معني نذهب 
طائفة  من  كان  ولو  آخر  قاض  اختيار  اىل 
اخرى. حرص الطابع املذهبي مبواقع معينة 
عليهم  تنطبق  التي  العالية  املواقع  غري 
الرئيس  اي  الحكميني،  االعضاء  تسمية 
هيئة  ورئيس  التمييز  عام  ومدعي  االول 
يف  ضعف  اىل  سيؤدي  القضايئ،  التفتيش 
القضائية  املواقع  تحرير  بد من  املوقع. ال 
الكفايات  اىل  الوصول  نستطيع  حتى 
اىل  يؤدي  تحريرها  عدم  ألن  املطلوبة، 
من  الجديد  الجيل  ويحمل  عوائق  خلق 

القضاء عىل السؤال عن دوره.

ومحاربة  االصالح  ركيزة  هو  القضاء   ■
من  الحايل  وضعه  يف  ميكن  كيف  الفساد، 

تأدية هذا الدور الوطني والتاريخي؟
الدور  لعب  من  القضاء  لتمكني  اوال،   □
املطلقة.  االستقاللية  يعطى  ان  يجب 
املطلقة  االستقاللية  يحوز  ليك  ثانيا، 
السيايس،  التدخل  دون  نحول  ان  علينا 
كل  ألن  بالتشكيل،  او  بالتعيني  اكان 
دائرة  وفق  ببعض  بعضها  مربوطة  االمور 
انا عشت القضاء يف زمن بدري  متكاملة. 
الذي  شهاب  الرئيس  عهد  ويف  املعويش 
عنّي والدي علام انه مل يكن يعرفه بالوجه. 
نقدر  ليك  كهذه  دولة  اىل  حاجة  يف  نحن 
الفساد،  محاربة  يف  قوي.  قضاء  تركيب 
القضاء وتحريره من  يد  اطالق  بد من  ال 
تتم  ان  عىل  ليترصف  يرتك  وان  قيوده 
دون  من  ولكن  يترصف،  مل  اذا  محاسبته 

تقييده.

وباء  من  لبنان  لخالص  سبيل  من  هل   ■
نجده  ال  الذي  القضاء  دور  واين  الفساد، 
اذ  واحد  كجسم  متناسقة  بدينامية  يعمل 

ينحرص االمر مببادرات فردية؟
ألن  القضاة  يتحرك  ان  الرضوري  من   □

السجون ومراكز التوقيف، اليس من حاجة 
ملحاحة اىل معالجة االمر؟

اىل  نصل  القانون  تطبيق  تم  اذا   □
املحاكامت  اصول  لقانون  ووفقا  الحلول، 
تبلغ  ان  ومضطر  بدعوى،  تتقدم  املدنية 
ليجيب،  ايام  عرشة  لديه  الذي  الخصم 
بينام اليوم اصبحت الجلسات لالستمهال. 
باملهل،  يتقيد  السابق  يف  القضاء  كان 
واحدة  جلسة  تعيني  يتم  اكتاملها  وعند 
القضية  وتؤخذ  للتكرار  او  للمرافعة  اما 
يصدرون  كانوا  الجنايات  يف  الحكم.  اىل 
يف  يحصل  كام  ذاته  اليوم  يف  الحكم 
كالمي  عىل  يرد  العسكرية.  املحكمة 
وهذا  اقل،  الورود  كان  الستينات  يف  انه 
عدد  زيادة  االمكان  يف  لكن  صحيح. 
الرضورية  باآللية  التقيد  رشط  القضاة 
يقدم  محامي  اي  الن  االحكام،  الصدار 
القضية  يؤجل  قاض  امام  مرافعة  اهم 
يبقى يف  الحكم، ماذا  اشهر الصدار  ثالثة 
بينام  املحامي؟  القايض من مرافعة  ذهن 
الجالس  القايض  تهز  مرافعة  اقدم  عندما 
تكون  املذاكرة  اىل  ويدخل  القوس  عىل 
املرافعة ال تزال يف ذهنه. لذلك ال بد من 
باالصول،  يتعلق  ما  يف  القانون  تطبيق 
وسيلة  اصبحت  الشكلية  الدفوع  الن 
ان  وظيفته  بينام  االحكام  اصدار  لتأخري 
الدعوى،  سامع  عدم  او  سامع  اىل  يؤدي 
مع  عاجلة.  بطريقة  فيه  البت  ويفرتض 
وجبل  كثريا،  زاد  الورود  ان  عىل  التأكيد 
يف  اربعني  من  اكرث  يشكل  لوحده  لبنان 
املئة من ورود لبنان. هذا يستدعي زيادة 
املنصوص  باملهل  والتقيد  القضاة  عدد 
عليها يف القانون، من دون افساح املجال 
اجل  من  الوضع  الستغالل  املحامني  امام 
لكن  مكرس،  الدفاع  التأخري. صحيح حق 

ليس لتعطيل عمل القضاء.

من  الكثري  تغيري  اىل  حاجة  ترون  اال   ■
يتصل  ما  ومنها  كورونا  بعد  السلوكيات 
بعمل القضاء بدل الذهاب اىل عفو عام او 

خاص؟
ظل  يف  اليوم  نحن  مؤكد.  االمر  هذا   □

العفو  اىل  للجوء  يضطر  معني  واقع 

الوزير السابق ناجي البستاين.

مقابلة
داود رمال

aborami20@hotmail.com

دور القضاء في االصالح 
ومكافحة الفساد يوجب 

املطلقة االستقاللية 

حل اكتظاظ السجون 
القانون واالقالع  بتطبيق 

عن جلسات االستمهال

ضمن  كل  لكن  فردي،  عمل  الحركة 
مالحقة  تحريك  اردنا  اذا  اليوم،  صالحياته. 
معينة علينا ان نبدأ من النيابة العامة حتى 
مسلكها.  وتتابع  التحقيق  قايض  اىل  تصل 
هؤالء يستطيعون تحريك ملفات عرب اخبار 
لكنهم  اليهم،  ترد  معلومات  او  شكوى  او 
وان  الدولة  من  دعم  اىل  ايضا  يحتاجون 

استقالليتهم. تؤكد 

يف  املسبوق  غري  االكتظاظ  اىل  بالنسبة   ■



1415
عدد 81 - حزيران 2020عدد 81 - حزيران 2020

االعتبارات  مع  العام،  والعفو  الخاص 
لكن  احد.  يجهلها  ال  التي  السياسية 
ضمن  باالمور  القايض  يفصل  عندما 
لنا  حاجة  ال  املوجودة،  والقوانني  االصول 
اىل  الذهاب  يصبح  اذ  قوانني،  تعديل  اىل 

خيار العفو من الخيارات النادرة.

استقاللية  ان  القول  االمكان  يف  هل   ■
الدولة  اىل  بالذهاب  مرتبطة  القضاء 

املدنية؟
لها  القضاء  استقاللية  □ من دون شك. 
جانب مهم جدا يرتبط بالدولة املدنية، 
مراكزه  معظم  يف  القضاء  تحرير  ان  اذ 
باستثناء  واملذهبي،  الطائفي  القيد  من 
املجال  الكربى، يفسح يف  الثالثة  املواقع 
طاملا  بالتايل،  اوسع.  اختيارات  امام 
عىل  القضائية،  السلطة  الدستور سامها 
الدستور  عىل  الرتكيز  السياسية  اهل 
وتسهيل اوضاع القضاء. يف املقابل، عىل 
اذا  الواجبة  املهل  يطبقوا  ان  القضاة 
يجب  جدا.  كبريا  والورود  العدد  صار 
ومراعاة  واملحاكم  القضاة  عدد  زيادة 
لها  يكون  ان  ينبغي  التي  العدل  قصور 
هيبة وهالة من حيث مساحتها وبنائها. 
يضطر القضاة بسبب عدم توافر قاعات 
املحاكمة، اىل عقد الجلسات يف مكاتبهم 
مكاتب  امام  املحامني  اكتظاظ  وسط 
القضاة. نحن نصبو اىل استقاللية القضاء 

وهذا االمر يحز يف انفسنا.

استقاللية القضاء لها جانب مهم جدا يرتبط بالدولة املدنية.

الشكلية اصبحت  الدفوع 
وسيلة لتأخير اصدار االحكام

شهاب  فؤاد  الرئيس  "عنّي  البستاين:  ناجي  السابق  الوزير  يروي 
والدي القايض نبيه البستاين مدعيا عاما متييزا، علام انه ال يعرفه 
شخصيا ومل ير وجهه. زاره يف القرص الجمهوري لشكره عىل تعيينه، 
فقال له الرئيس شهاب: "تشّكر حالك وملفك". استمر والدي يف 
موقعه مدعيا عاما متييزيا ست سنوات، انتخب خاللها شارل حلو 
منزلنا  يف  الهاتف  جرس  رن  الليايل  احدى  يف  للجمهورية.  رئيسا 
الحادية عرشة ليال. حني اجبت، قال يل محديث هنا القرص  حواىل 
البستاين.  القايض  مع  الحديث  يريد  الرئيس  وفخامة  الجمهوري 
محديث،  يل  قال  اوقظه؟  ان  الرضوري  من  هل  نائم  انه  له  قلت 
دقيقة واعود اليك. بعد لحظات، قال يل ان من الرضوري ان يتكلم 
معه فخامة الرئيس، ففعلت. عندما حمل والدي الهاتف سمعت 
ان هناك "رشيعة" تدور عىل الخط. بعد انتهاء املكاملة دخلت اىل 
غرفة والدي وسألته عن االمر، فقال يل ان صاحب مجلة ماغازين 
جورج ابوعضل كتب مقالة عنيفة ضد رئيس الجمهورية، وفيكتور 
موىس كان عىل العشاء عند الرئيس حلو ويحمل كراهية البوعضل 
بتوقيف  يسمح  القانون  كان  يومها  توقيفه.  الرئيس  عىل  اقرتح 

وانا  املقالة  قرأت  لقد  الرئيس  فخامة  والدي:  له  فقال  الصحايف، 
اقول لك من الرضوري ان يالحق ألن هناك تعرضا ملقام الرئاسة. 
اذا قمت بتوقيفه لن اتركه مجددا، الن تكتل الوسط الذي يضم 
ابوعضل  وميوله  االسعد  وكامل  سالم  وصائب  فرنجيه  سليامن 
الوالد  اتركه. سألت  لن  وانا  اطالقه،  بزيارتك ويطلبون  سيقومون 
تكلم  بالفعل  الرئيس.  سيكلمني  غدا  يل  قال  اتفقتم؟  ماذا  عىل 
ابوعضل،  توقيف  وطلب  التايل  اليوم  يف  والدي  مع  حلو  الرئيس 
والدي  قال  اتركه. وحصل كام  لن  لكن  القول:  والدي  عليه  فكرر 
للرئيس حلو. اذ مبجرد ان طلب والدي من القايض منيف عويدات 
ان يحرض ابوعضل وتم توقيفه، اتصل الرئيس حلو وطلب تخلية 
الهيئة  برئيس  ليال  لالتيان  اضطرهم  مام  والدي،  فرفض  سبيله 
واخيل  القرار  واستأنفوا  جبيل،  بالد  من  نارص  عبدالله  االتهامية 
حلو  الرئيس  مع  اشكالية  خلقت  الحادثة  هذه  ابوعضل.  سبيل 
دفعت والدي اىل مصارحته بعد اشهر: فخامة الرئيس لن استطيع 
ان اتابع معك. اريد ان انتقل اىل مجلس الشورى. وبالفعل، اصبح 

رئيسا ملجلس الشورى".

"تشّكر حالك وملفك"
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هل نتجاوز الوالءات السياسية والحزبية ونختار األفضل؟
التعيينات بني اآللية املنظمة ومنطق املحاصصة

اىل مجموعة االزمات النقدية والبيئية والوبائية، ملف آخر يطل 
من بني تداعياتها هو ملف التعيينات االدارية يف الفئة االوىل، 
يف االدارات العامة ويف املراكز العليا يف املؤسسات العامة. لذلك 
تجدد الحديث عن اآللية الخاصة بها يف مسعى الحيائها عىل 

وقع محاوالت للتفلت منها، ما فتح جدال مل ينته بعد

تحقيق
جورج شاهني

وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية االسبق كريم بقرادوين.
نيسان 2001  التنمية ما بني  ■ تسلمت وزارة 
اردت  الذي  الرهان  هو  ما   ،2003 ونيسان 

تحقيقه؟
□ عندما تسلمت وزارة الدولة لشؤون التنمية 
اىل  حاجتنا  من  يتجزأ  ال  جزءا  اعتربتها  االدارية 
موريس  مدرسة  من  نحن  للتصميم.  وزارة 
ال  الدولة  بناء  ان  تقول  التي  وتالمذته  الجميل 
اساسات  من  كونه  دائم  تصميم  دون  من  يتم 
بنائها. عىل عكس ما يعتقده البعض بأن وزارة 
يعتقد  الجميل  موريس  كان  ثانوية،  التصميم 
ونحن نعتقد معه انها ام الوزارات. لذلك فكرت 
يف بداية مهمتي بكيفية تحولها اىل اداة تخطيط 
وخصوصا انها من اولوياتها. اوىل الخطوات كانت 
وضع خطة املئة يوم االوىل للتعرف عىل ما فيها 
لضامن تنفيذ ما كان قامئا من مشاريع والتأسيس 

الخرى. 

■ ما الذي انجز من اصالحات قادت الحقا اىل 
آلية للتعيينات االدارية؟

□ مل تطرح يف ذلك الوقت اآللية بهذه الصيغة، 
لوالدتها. عند  ما جرى تحضريه مهد  ولكن كل 
بحثنا يف االمر يف مطبخنا الداخيل مل تطرح صيغة 
ولكنها  خمسة،  او  اسامء  ثالثة  عن   تتحدث 
بالتعيينات  االقرتاحات  متر  ان  برضورة  قالت 
يف وزارة التنمية االدارية ومبوافقتها، فهي التي 
وضعت ما سمي الحقا بالتوصيف الوظيفي يف 
االدارة العامة قياسا مبا هو مطلوب من كفاية 
وخربة. اقرتحنا يف حينه مواصفات ورشوط يجب 

■ تسلمت وزارة الدولة لشؤون التنمية االدارية 
للتعيينات  آلية  الثانية  يف  اقرت  حكومتني  يف 

االدارية، فام الذي رافق والدتها؟ 
□ املوضوع بالنسبة ايل مل يرتبط بتسلمي مهامت 
وزارة التنمية االدارية ألن تاريخ معرفتي مبلف 
وكنت  قدمية،  الحكومي  العمل  يف  التعيينات 
اواكب االنتقادات آلليتها. فهي مل تعتمد معايري 
الكفاية يوما وكانت تدار باملحاصصة السياسية 
والتوازنات الطائفية واملذهبية. حني كنت عضوا 
يف لجنة املال النيابية كنت ارصد مواقف النواب، 
فوجدت ان من بينهم اصالحيني ومترضرين من 
الصامت.   - والرشيك  واملتواطىء  اصالح  اي 

ملقاربة املوضوع عىل وقع االعرتاضات عىل خلفية ما يحىك عن املحاصصة 
والتوزيع الطائفي للمواقع االدارية بدال من آلية منظمة، تحدثت "االمن 
العام" اىل وزيرين سابقني لشؤون التنمية االدارية، كريم بقرادوين الذي 
القى الضوء عىل الخطوات واملعايري التي مهدت لها، ومحمد فنيش الذي 

ولدت اآللية يف اثناء توليه مهامتها،.

ان تتوافر مبن سيعنّي، وهي توفر عالمات نسبية 
املواصفات  اهمية  وفق  عرشين  عىل  توضع 
املطلوبة من املرشح للمركز املحدد، وهي عملية 
نجاحه  ملدى  الكامل  للتقييم  ادائه  يف  ترافقه 
تعديل يف  اي  عليها  ليبنى  موقعه  فشله يف  او 
بالتنسيق  تزامنا كنا نسعى يف حينه  املستقبل. 
لقائنا  يف  الرقابة  هيئات  ورؤساء  الوزارة  بني 
استحدثته الول  الذي  الشهري  النصف  الدوري 
ان  بحيث  االدارية،  املعامالت  تبسيط  اىل  مرة 
انجاز اي معاملة ميكن ان مير مبراحله املختلفة 
بخمسة تواقيع حدا اقىص بدل 25 توقيعا كانت 
البعض منها. وهو خطوة من مرشوع  تحتاجه 
عرف الحقا  ببوابة املعلومات املوحدة بني وزارة 
بهدف  العامة،  واملؤسسات  والوزارات  التنمية 
دون  تحول  التي  املكننة  واعتامد  بينها  الربط 
التواصل الشخيص بني صاحب الحاجة واملوظف 
للحد من الرشوة. ال ميكنني تجاهل ما انجز يف 
العام  القطاعني  يف  العمل  بني  التامنع  مرشوع 
ميكنه  ال  العام  القطاع  يف  فاملوظف  والخاص. 
باستخدام  له  تسمح  اخرى  مهنة  بأي  القيام 
نفوذه وموقعه سوى التعليم وباذن خاص من 
السابق  الوزير  انجزه  ما  استذكر  هنا  ادارته. 
زاهر الخطيب الذي اعد اول صيغة لالسرتاتيجيا 
املوحدة للتنمية االدارية واستكملها سلفه فؤاد 
السعد. ال انىس اننا وضعنا حال ملعالجة الفائض 
املتخمة  واملؤسسات  الوزارات  يف  الوظيفي 
اي  لعدم حرمان  البلديات  توزيعه عىل  وتقرر 
موظف من راتبه الشهري. كام وضعنا مرشوعا 

املناقشات مع الحكومات منذ التسعينات مل تؤد 
اىل بناء ادارة سليمة لتكون عصب الدولة الكفية 
والشفافة، والتي توفر حقوق املوظف ونزاهته 
االثناء  تلك  يف  الفساد.  ومكافحة  الهدر  ووقف 
النها  االفضل  اختيار  دون  حالت  افكار  طرحت 
الواحدة  الطائفة  ابناء  بني  املنافسة  تعتمد  مل 
والحزبية  السياسية  الوالءات  تاليا  فنتجاوز 
ان  دون  من  تقوم  ادارة  اردنا  فاذا  املتحكمة. 
تحولها  دون  ومن  الحسابات  لهذه  تخضع 
علينا  املذهب،  لذاك  او  الشخص  لهذا  محمية 
مقتضيات  التزام  مع  مختلفة  بطريقة  نفكر  ان 
الدستور وطبيعة التوازنات اللبنانية. رغم ذلك، 

خاصا بتنظيم الصفقات العمومية بالتعاون مع 
التفتيش املركزي ودائرة املناقصات تحديدا، وهو 
املكملة.  االجراءات  ببعض  الحقا  استكمل  ما 
بني  للفصل  لقانون   االسس  وضعنا  كذلك 
الوزارية  االكرثية  رفضته  الذي  والوزارة  النيابة 
رغم اعتقادي بانه خطوة اصالحية ال بد منها. 
رئيس  من  طلب  عىل  بناء  نعمل  كنا  تزامنا، 
مرشوع  لوضع  لحود  اميل  العامد  الجمهورية 
باعتباره  التنفيذ،  موضع  الجمهورية  وسيط 
رجل  ويديره  الكبري  االصالح  مشاريع  ابرز  من 
الراحل فؤاد بطرس  مستقل ومستقيم كالوزير 
الذي كان سيعني لو انتهينا منه قبل وفاته. لذلك 
سعينا اىل تأسيسه  بكامل املواصفات القانونية 
يف  للنظر  به  واملوثوق  املستقل  املرجع  ليكون 
الخالفات  وفض  ومالحقتها  املواطنني  شكاوى 
متى وجدت قبل ان يرفع بالنتيجة اىل مجلس 
الوزراء لبته. كام يضع الوسيط تقريرا سنويا يف 
ترصف رئيس الجمهورية ورئييس مجلس النواب 

والحكومة وينرش يف الجريدة الرسمية.

■ عىل اي اسس قام مرشوع وسيط الجمهورية 
وملاذا مل ير النور؟

□ بني فكر موريس الجميل وارصاره عىل اهمية 
احياء وزارة التصميم وارصار الرئيس اميل لحود 
عىل انشاء وسيط الجمهورية، التقت الهواجس 
اعتقاد  ورغم  الناس.  امور  لتسهيل  واالفكار 
انتهاء  مع  انتهت  التصميم  وزارة  ان  البعض 
االتحاد السوفيايت، قدمت مرشوع الوسيط  اىل 

الحكومة  وضعت  ان  اىل  املناقشات  تتوقف  مل 
عام 1998 آلية للتعيينات عدت خطوة اصالحية 
تعرضت  لكنها  الحقا،  اليه  توصلنا  ما  تشبه 
للطعن الدستوري. ورغم اسقاطها بقيت تتفاعل 
ان تسلمت وزارة  اىل  اياها،  املالحظات  وبقيت 
وبدأت  للموضوع  فتصديت  االدارية  التنمية 
التاريخ مل يبدأ معي،  مراجعة ما كان مطروحا. 
فقد سبق ان اعتمدت اآللية قبل ان تكون قانونا 
االتصاالت.  قطاع  يف  الناظمة  الهيئة  تعيني  عند 
القوى  عىل  به  وجلت  املرشوع  حملت  لذلك 
االجامع  لتوفري  الحكومة  يف  املمثلة  السياسية 

وال  تنظم  بانها  الجميع  وابلغت  املطلوب، 

بقرادوني: التوزيع 
الطائفي ليس نقمة

فنيش: آلية التعيينات
تلغي املحميات

بناء الدولة ال يتم 
من دون تصميم كونه 

من اساسات بنائها

يرفعه  مل  الذي  الحريري  رفيق  الراحل  الرئيس 
يف  الحكومة  استقالة  قبل  الوزراء  مجلس  اىل 
نيسان من العام 2003، فبقي يف ادراج االمانة 
العامة اىل ان احياه الرئيس فؤاد السنيورة بعد 

تعديالت طفيفة يف الشكل مل متس املضمون.

■ ما الذي تويص به عىل مستوى آلية التعيينات 
يف القطاع العام قياسا بالتجارب السابقة؟

هناك  تكون  قد  انه  البداية  يف  لنعرتف   □
ما هو نظري وما هو عميل.  فوارق بني كل 
رضورة  اىل  قادتنا  السابقة  التجارب  لكن 
اعتامد نهج جديد يف االدارة.  اهم ما ميكن 
االخذ به الفصل النهايئ بني التعيينات والوضع 
لالمتحانات  التعيينات  فتخضع  السيايس، 
يتنافس فيها اصحاب الكفاية يف ارشاف رؤساء 
الوظيفي  التصنيف  وفق  الرقابة  هيئات 
التي  الكفايات  وتحديد  موقع  لكل  الدقيق 
الكثري  اىل  يحتاج  امر  وهو  شاغله،  يحتاجها 
الوزراء.  ومجلس  الوزراء  لدى  الشجاعة  من 
ويستحق  وهائلة  كبرية  اللبنانيني  قدرات 
اصحابها ان يكونوا يف املواقع االدارية االوىل 
لالدارة  االعىل  املجلس  يسمى  ما  ارشاف  يف 
الذي تصب لديه طلبات التوظيف وحاجات 
يكون  ليك  وموقع.  اختصاص  اي  اىل  االدارة 
االعىل،  القضاء  مبجلس  شبيها  املجلس  هذا 

بناء  اىل  للوصول  استقالليته  استعادة  رشط 
القضاء املستقل ليدير الجسم القضايئ نفسه 
ليس  السياسية.  املؤثرات  من  بعيدا  بنفسه 
صحيحا القول ان التوزيع الطائفي نقمة. عند 
اختيار االوائل من بني كل مذهب او طائفة 
نعمة تأيت باصحاب الكفاية بدل االعتامد عىل 

املحاصصة الطائفية والسياسية.
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صالحيات  وال  الطائفية  التوازنات  تلغي 
الوزير، بل تساعده عىل اختيار االفضل من كل 
طائفة واعطاء الفرصة للكفايات يف مواقع الفئة 
االوىل القيادية. فاذا وجد من بني موظفي الفئة 
الثانية من ميتلكها، له االفضلية لتمرسه بشؤونها 
وخصوصا من امىض اكرث من عرش سنوات فيها، 
الشخيص  ما مل يحو سجله  الرتقية  فهو يستحق 
فليكن من  ذلك  يتوافر  مل  وان  ما ميس سلوكه. 
خارجها، ألن القانون يسمح بالتعيني من خارج 

املالك مبا ال يتجاوز ثلث املواقع. 

■ كيف نفذت هذه اآللية وما الذي قالت به 
تفصيال وهل التزمتها الحكومات؟

للمتقدمني  االمتحانات  باجراء  اآللية  قالت   □
الكفاية  اصحاب  الختيار  القيادية  املراكز  اىل 
لدينا من ثروات برشية يف  االوائل. فوجئت مبا 
االمتحانات.  استقطبتهم  بعدما  والخارج  لبنان 
النفط كشفت  ادارة  التعيينات يف هيئة  تجربة 
وجود ما يزيد عىل االلف من اصحاب الكفاية 
والقت  عاملية،  مؤسسات  يف  يعملون  والخربة 
سريهم الذاتية الضوء عىل ثروة برشية فقدناها 

واستفادت منها دول اخرى. 

االدارية  واملراحل  اآللية  به  قالت  الذي  ما   ■
واملؤهالت الشخصية التي حددتها؟

وبني  موقع  كل  يف  االفضل  اختيار  اعتمدت   □
يف  اال  ابنائها  بني  املنافسة  نشأت  طائفته. 
طائفتني،  بني  تبادل  عملية  التي جرت  الحاالت 
تكون  وليك  التعيينات.  بعض  يف  حصل  كام 
املحاصصة،  تجاوز  ويتم  للمتخصصني  االفضلية 
يحسم  للمرشحني  الوظيفي  التوصيف  كان 
املختصة  الوزارة  من  لجنة  ارشاف  يف  الجدل 
فيام  التنمية،  ووزارة  املدنية  الخدمة  ومجلس 
املفاضلة  لتجري  املتنافسني  اسامء  حجبت 
ورشط  معيار  لكل  النقاط  وحددت  ارقام  بني 
والخربة  الكفاية  اصحاب  بني  للتمييز  مطلوب 
يف  يوما  اتدخل  مل  االسامء.  عن  الكشف  قبل 
اثناء وجودي يف الوزارة، وكنت اكلف من ميثلني 
هذه  عند  اآللية  تنته  مل  االختصاص.  بحسب 
املحطة، ففي نهايتها كانت املقابالت الشخصية 
الثالثية  اللجنة  اعضاء  امام  الشفهي  واالمتحان 
للمفاضلة بني املتبارين والبراز القدرات القيادية 
تسمح  التي  االضافية  الشخصية  والثقافية 

تعكسها  والتي ال  القطاع،  بادارة هذا  للمتباري 
الشهادات لوحدها، وقد بدلت كثريا يف النتائج. 
املختص  الوزير  نسلم  ان  علينا  كان  النهاية  يف 
ثالثة اسامء متفوقة لكل مركز عند رفع اقرتاحه 

امام مجلس الوزراء.

فلامذا  املحاصصة  الكفاية عىل  قدمت  طاملا   ■
نرى محاوالت التفلت منها؟

التعيينات  النقاش يف  يبقى  ان  الطبيعي  □ من 
قامئا عىل خلفيات سياسية ودستورية. عند اقرار 
اآللية وسقوط التجربة االوىل قبلها، قلنا انها مل 
تقيد صالحيات الوزير ال بل جعلته متمكنا من 
ملفه قبل طلب موافقة مجلس الوزراء اذا قدم 
صاحب الكفاية اىل اي مركز. كام افادت اآللية 
بافضلية تعيني ابناء املؤسسات فيها، واقرت آلية 
الفئة االوىل بضوابط ونظام  للرتقية اىل وظائف 

تقييمي شامل لكل فرد. 

■ لكن مثة وزراء يعتقدون بوجود اعتداء عىل 
صالحياتهم فكيف تواجههم؟

ضغوط  من  الوزراء  اآللية  حررت  بالعكس،   □
الكثري  ووفرت  الطائفية  او  الحزبية  بيئاتهم 
صالحياته  تحرمه  مل  ويقال.  يحصل  كان  مام 
من  الكفاية  اصحاب  اختيار  عىل  ساعدته  بل 
كحزب  ارصرنا  لذلك  منتقاة.  مجموعة  بني 
للحكومات  الوزارية  البيانات  يف  اعتامدها  عىل 
وتعزز  الوزير  موقع  تحصن  كونها  املتعاقبة 
تعود  ان  امتناه  ما  االفضل.  بالشخص  االدارة 
جديدة  تعديالت  بت  بعد  تبنيها  اىل  الحكومة 
وان  الفساد،  مكافحة  اىل  يسعى  قانونا  تحولها 
املحميات  ويقفل  الحصانات  يلغي  ما  نرشع 
ويقود اىل قضاء مستقل وارادة سياسية للتنفيذ. 
نحن لدينا فائض يف الترشيع، واملطلوب تطبيق 

القوانني الرضاء الرأي العام املراقب.

غري  باالدارات  اآللية  انحرصت  ملاذا   ■
املتخصصة دون غريها؟

املواقع  مقاربة  عىل  القانون  اقترص   □
آلياتها يف  لها  التي  االدارية من خارج االسالك 
التعيينات واملناقالت والرتقيات، كام يف السلطة 
القضائية واالجهزة العسكرية واالمنية والسلك 
القانون  وروحية  تتالقى  وهي  الديبلومايس، 

الذي نصبو اليه.

السليمة  االدارة 
توفر نزاهة املوظف 

الفساد وتكافح 

وزير الدولة لشؤون التنمية االدارية االسبق محمد فنيش.  
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مقابلة

جريصاتي: ال قيود على رئيس الجمهورية
في إصدار العفو الخاص

ورد يف الفصل الرابع من الدستور اللبناين تحت عنوان "السلطة االجرائية - صالحيات رئيس الجمهورية"، يف املادة 53 البند 
التاسع تحديدا، ان رئيس الجمهورية "مينح العفو الخاص مبرسوم، اما العفو الشامل فال مينح اال بقانون"

هي  الدستور،  وفق  الخاص،  العفو  صالحية 
الجمهورية  رئيس  بشخص  لصيقة  صالحية 
الذي يطلع عىل معطيات امللف ويقدر عنارصه 
ويتخذ قراره يف ضوئها. لذلك، مل يول الدستور 
العفو،  لجنة  وهي  متخصصة،  قضائية  لجنة 
صالحية بت طلبات العفو نهائيا، بل اوىل هذه 
الصالحية رئيس الجمهورية، بحيث انحرص دور 
ال  وبالتايل  اال.  ليس  الرأي  بابداء  العفو  لجنة 
ميكن استهداف رئيس الجمهورية بالصالحيات 
اللصيقة بشخصه، السيام طلب اعادة النظر يف 
العفو  ومنح  اللبنانية  الجنسية  ومنح  القوانني 

الخاص.
يختلط االمر عىل كثريين يف التفريق بني العفو 
العام والعفو الخاص، لجهة حدود الصالحيات 
الواجب  والرشوط  بها،  املخصوصة  والجهة 
بأحد  العفو  صدور  عن  يرتتب  وما  اتباعها، 

نوعيه.
السلطة  عن  يصدر  الذي  هو  العام  العفو 
الترشيعية الزالة الصفة الجرمية عن فعل هو 
فيصبح  القانون،  عليها  يعاقب  ذاته جرمية  يف 
العفو  يرسي  وال  اصال،  يجرم  مل  كأنه  الفعل 
بالذات،  يعينها  التي  الجرائم  عىل  اال  العام 
والتي تكون قد وقعت قبل صدوره، فاذا كانت 
وبقيت  املستمرة  الجرائم  املعينة من  الجرمية 
فال  العفو،  قانون  صدور  بعد  االستمرار  حالة 

تستفيد منه. 
الصفة  محو  اىل  يؤدي  العام  العفو  ان  كام 
ارتكاب  بعد  صدر  واذا  الفعل،  عن  الجرمية 
يجوز  فال  جزائية،  مالحقة  اي  وقبل  الجرمية 
يف  العام  العفو  صدر  اذا  اما  الفاعل.  مالحقة 
العامة  الدعوى  فان  الدعوى،  يف  النظر  اثناء 
من  الشخصية  الدعوة  تبقى  بينام  تنقيض، 
صالحية املحكمة الواضعة يدها عليها. ويف حال 
صدر العفو العام بعد صدور الحكم، مربما كان 
او غري مربم، فانه يزيل االثار الجزائية للحكم، 

فتسقط كل عقوبة اصلية او فرعية او اضافية. 
والتدابري  االحرتازية  التدابري  يشمل  ال  لكنه 
رصاحة  العفو  قانون  نص  اذا  اال  االصالحية 
عىل ذلك، وال ترد الغرامات املستوفاة واالشياء 
املستقبل،  يف  بالحكم  يعتد  وال  املصادرة، 
ويشطب من السجل العديل من دون حاجة اىل 
اعادة االعتبار. علام ان املرجع الصالح لتطبيق 
وقد  العامة.  النيابة  هو  العام  العفو  قانون 
يشمل العفو العام بعض الجرائم كليا ويخفض 
عقوبة البعض االخر اىل النصف او الربع، وقد 

يشمل العفو العام اشخاصا محددين. 
ابرز قوانني العفو العام التي صدرت يف لبنان 
منذ االستقالل اىل يومنا الحارض فهي، القانون 
الذي صدر يف 24 كانون االول 1958، والقانون 
الذي صدر يف 17 شباط 1969. لكن اهم قانون 
بعد  عفو عام  صدر يف 26 آب 1991  وجاء 
الحرب االهلية، فيام تركت املادة التاسعة من 
من  املزيد  امام  مفتوحا  الباب  القانون  هذا 
عن  محددين  افرد  ملصلحة  العفو  امكانات 
من  وذلك  االهلية،  الحرب  يف  ارتكبت  جرائم 
ملدة  استثنائية  سلطة  الحكومة  اعطاء  خالل 
عفو  الصدار  به  العمل  تاريخ  من  بدءا  سنة 
العام مبوجب مرسوم  العفو  خاص له مفاعيل 
يتخذ يف مجلس الوزراء عن كل شخص محكوم 
العفو،  هذا  من  املستثناة  بالجرائم  مالحق  او 
الواقعة عىل امن الدولة الداخيل او الخارجي 
واملرتكبة قبل 28 آذار 1991، واستنادا اىل ذلك 
صدرت مراسيم عدة بني العامني 1991 و2005. 
رئيس  يتخذه  اجراء  فهو  الخاص،  العفو  اما 
الدولة بعد استطالع رأي لجنة العفو، ملصلحة 
من  يستفيد  وال  مربمة،  بصورة  حكم  من 
يؤثر  وال  باسمه،  صدر  من  اال  الخاص  العفو 
هذا العفو عىل حكم االدانة الذي يظل قامئا 
الخاص  العفو  يشمل  وال  العقوبة،  باستثناء 
والتدابري  االضافية  او  الفرعية  العقوبات 

عقوبة  اىل  باالضافة  بها  املقيض  االحرتازية 
اصلية، اال مبوجب نص رصيح يف املرسوم الذي 
يكن  مل  من  الخاص  بالعفو  ُيشمل  ال  مينحه. 
التنفيذ  ان وقف  عليه حكم مربم، كام  صدر 
نيل  دون  يحوالن  ال  النافذ  الحكم  ووقف 
العفو الخاص. كذلك ال ميكن للمحكوم عليه 
الذي  الخاص،  العفو  ان يرفض االستفادة من 
واالهم  اكرث،  او  رشط  عىل  تعليقه  يجوز  ال 
ان العفو الخاص ال يسقط الحكم بل يسقط 
مفاعيل  سائر  تستمر  بينام  فقط،  العقوبة 
عند  بالحكم  فيعتد  واثاره،  الجزايئ  الحكم 
ارتكاب جرمية جديدة او العامل وقف التنفيذ 
واعادة االعتبار والتكرار واعتياد الجرائم. كام 
عليه  املحكوم  الخاص،  العفو  منحة  يفقد 
تعرضه  ارتكاب جرمية  عىل  ثانية  اقدم  الذي 
لعقوبات التكرار، او ثبت عليه بحكم قضايئ 
يف  عليه  املفروضة  الواجبات  باحد  اخل  انه 

مرسوم العفو الخاص. 
مطلقة  سيدة  نفسها  كورونا  جائحة  فرضت 
امتثل لكل ما يتصل برشوط  الذي  العامل  عىل 
الوقاية منها، االمر الذي انعكس عىل كل اوجه 
الحياة يف مختلف انحاء العامل، ونتيجة املخاطر 
طرحت  الفريوس،  انتشار  رسعة  من  املتأتية 
مسألة اكتظاظ السجون ومراكز التوقيف، ألن 
تسجيل اول اصابة يف احد السجون يعترب اعالنا 
بأن كارثة حلت، االمر الذي دفع املسؤولني اىل 
البحث عن السبل الكفيلة بالحد من االكتظاظ 
اىل  الذهاب  اعتمدت  التي  التوجهات  ومن 
تشمل  بحيث  مراحل  عىل  خاص  عفو  اصدار 
وفق  بجنحة  محكوم   300 نحو  دفعة  كل 
اعداد  العفو  لجنة  اىل  واوكل  واضحة،  رشوط 
اللوائح التي يعود اىل رئيس الجمهورية العامد 

ميشال عون القرار النهايئ يف شأنها.
الخاص،  للعفو  الدستوري  االطار  لالضاءة عىل 
اىل  جريصايت  سليم  السابق  الوزير  تحدث 

دستوري،  كخبري  موقعه  من  العام"  "االمن 
شارحا كل املعطيات املتصلة به. 

الخاص صالحية  العفو  يكون  ان  اهمية  ما   ■
مخصصة برئيس الجمهورية؟

الجمهورية  لرئيس  محفوظ  الخاص  العفو   □
ان  عىل  الدولة،  رئاسة  الدستور  يف  بتوليته 
ميارس هذه الصالحية باستنسابه وتقديره وبعد 
ان  حتى  الطلب.  ملف  محتويات  عىل  االطالع 
باملادة 53  العفو منحه مبرسوم عمال  قرر منح 
التوقيع  يف  معه  يشرتك  ان  عىل  الدستور،  من 
من   54 باملادة  عمال  الحكومة  رئيس  عليه 
الدستور. اما العفو العام فهو يحتاج اىل قانون 
يقره مجلس النواب عمال باملادة 53 ذاتها من 
الدستور. لكن ان يتوىل رئيس الجمهورية هذه 
الصالحية، مرده اىل انه املؤمتن عىل دستور االمة 
رئيس  فهو  بقسمه،  عمال  وقوانينها  اللبنانية 
الدولة والعفو الخاص يدخل دامئا يف اختصاص 
الرئاسية  االنظمة  يف  الدولة  رئاسة  يتوىل  من 
نظامنا  هو  ما  عىل  الدميوقراطية  الربملانية  او 
الرئيس  يسمى  تقليديا،  اللبناين.  الدستوري 
القايض االول، يف ضوء سلطة التقرير والتحكيم 

املناطة به عىل مستويات مختلفة يف الدساتري.

هذه  الجمهورية  رئيس  يستخدم  متى   ■
الصالحية الدستورية؟

الجمهورية هذه الصالحية  □ يستخدم رئيس 
عندما يتصل به طلب العفو من وزير العدل.

صالحية  الجمهورية  رئيس  يستخدم  ملاذا   ■
اصدار العفو الخاص؟

لتخفيف  الصالحية  هذه  الرئيس  يستخدم   □
العقوبة او العفو عنها كليا.

■ ما هي الرشوط واملعايري التي يجب تحققها 
الصدار العفو الخاص؟

ملف  محتويات  تفرضها  واملعايري  الرشوط   □
طلب العفو، اال ان رئيس الجمهورية غالبا ما 

يأخذ برأي لجنة العفو القضائية.

االسباب  من  كورونا  جائحة  تعترب  هل   ■
عن  خاص  عفو  اصدار  توجب  التي  القاهرة 

محكومني وموقوفني؟

- العفو الخاص عفو اسمي، وبالتايل يجب ان 
للعفو  تقرتح  التي  االسامء  العدل  وزير  يحيل 
ما  يف  اما  العفو.  لجنة  برأي  مصحوبة  الخاص 
يختص بجائحة كورونا، فهي تشكل قوة قاهرة 
باملفهوم القانوين واالجتهادي، اال انه قد تتوافر 
معها مربرات واسباب موضوعية من شأنها ان 
قوة  مثة  ان  اعتبار  اىل  القرار  بيده  من  تحمل 
مثال،  الالزمة.  التدابري  اتخاذ  اىل  تدعوه  قاهرة 
يكون عامال من  قد  السجون  االكتظاظ يف  ان 
عوامل انتقال عدوى وباء كورونا، ما يدعو اىل 
معيار  االكتظاظ.  هذا  ملعالجة  قرارات  اتخاذ 
ومساويا  موضوعيا  يكون  ان  يجب  العفو 
ولعل  سجنية،  محكومية  ينفذ  من  جميع  بني 
املعيار االمثل هو النسبية اي خفض كل عقوبة 
الجنح ونسبة اقل يف  سجنية بنسبة معينة يف 

الجنايات مثال.

استخدام  اىل  الذهاب  حدود  هي  ما   ■
الصالحية الدستورية باصدار العفو الخاص؟

عاما.  عفوا  ليس  الخاص  العفو  ان  اكرر   □
الجمهورية ويستنسبها  رئيس  يقدرها  حدوده 

يف ضوء املعطيات وامللفات املعروضة عليه.

■ هل هناك قيود معينة عىل رئيس الجمهورية 
يف استخدام هذه الصالحية، ام انها صالحية غري 

مرشوطة؟
يف  الجمهورية  رئيس  عىل  قيود  من  ليس   □
اآلليات  الخاص، سوى  العفو  مامرسة صالحية 

القانونية التصال طلبات العفو به.

■ بالعودة اىل ما صدر من عفو خاص يتبني 
يعود  ماذا  اىل  اليه،  اللجوء  يتم  ما  نادرا  انه 

السبب؟
□ ال يوجد اي سبب. جل ما يف االمر ان رئيس 
تصله  التي  العفو  ينظر يف طلبات  الجمهورية 
املوجبة  االسباب  عىل  وبناء  منتظمة،  بطريقة 

والتقييامت املرفقة يتخذ القرار املناسب.

الصالحية  عون  الرئيس  سيستخدم  هل   ■
الدستورية باصدار عفو خاص؟

□ االمر مرتوك لرئيس الجمهورية يف كل حني 
يف موضوع اصدار عفو خاص عندما تتصل به 

الطلبات املوثقة.

الوزير السابق سليم جريصايت.

العفو الخاص محفوظ 
بتوليته  الجمهورية  لرئيس 

في الدستور رئاسة الدولة

داود رمال
aborami20@hotmail.com
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فيروس كورونا يفضح ضعفنا ولهاثنا خلف العقار 
البشرية على إيقاع الخوف ومعاني الحياة

ال تزال البرشية يف رصاع غري متكافئ مع فريوس كورونا الذي ظهر قبل 6 اشهر ببعض الحاالت البعيدة يف الصني، واذا به االن 
يصيب ماليني البرش من دون ان تلوح يف االفق القريب اي حلول مبرشة بالخالص. وبينام نتأهب ملوجة ثانية اشد فتكا، غرق 

الناس يف طوفان من التساؤالت والخوف ومعاين الحياة 

او  كربى،  حادثة  بالبرشية  عصفت  كلام 
كارثة، او حدث تطور علمي هائل، يغرق 
والهواجس  االسئلة  من  بحر  يف  االنسان 
والخوف. هذه طبيعة برشية تتكرر يف كل 

التحوالت واملحطات الكربى. 
التي  وامراضها  املاضية  القرون  اوبئة  من 
كادت تفني البرشية، اىل الحربني العامليتني 
الباردة،  الحرب  قلق  اىل  والثانية،  االوىل 
وصوال اىل رهبة الهبوط عىل القمر وسقوط 
باخرتاع  واالندهاش  السوفيايت،  االتحاد 
النعجة  واستنساخ  واالنرتنت  الكومبيوتر 
دوليل وفاجعة التسونامي االسيوي، وصوال 

اىل كورونا. 
عىل  االنسان  يعيش  كثري.  يشء  يتبدل  مل 
تراجعها.  او  الخوف  مشاعر  صعود  ايقاع 
الجديدة  والتأمالت  الكربى  االسئلة  تغمره 
ادابها  فلسفاتها،  فنونها،  الحياة،  يف 
وعلومها، واالهم اخالقها. هناك نحو 350 

تحقيق

اىل  سحري  بشكل  فجأة  ستصل  يشء،  اي 
فقدنا  لو  ماذا  لكن  القطيع.  مناعة  بعض 
الطريق؟ هذا  السن عىل طول  كبار  بعض 

تصور خطري وخطري حقا. 
من  مقتبس  املصطلح  بأن  رايان  ذكرنا 
ليسوا  البرش  لكن  الحيوانية،  االوبئة  علم 
اىل  العامل يف حاجة  ان  من  قطعانا. وحذر 
اىل  يؤدي  ان  ميكن  النه  بحذر  التعامل 
تضع  ال  للغاية  وحشية  حسابية  عملية 
تلك  مركز  يف  واملعاناة  والحياة  الناس 

املعادلة. 
العامل نظاما قامئا عىل املنفعة املالية  ارىس 
مباحا،  يصري  ولهذا  االخالق،  عىل  ال  اوال، 
ببعض  التضحية  االسس،  هذه  وفق 
عىل  حفاظا  الجانبية  البرشية  الخسائر 
ما  بكل   - التخلص  االمكان،  يف  االرباح. 
من   - بشاعة  من  الكلمة  هذه  تحمله 
واصحاب  املرىض  الفقراء،  السن،  كبار 

الخاصة.  االحتياجات 
يف الرصاع عىل من ميتلك العقار اوال، تقول 

زوجها  مع  تقوم  التي  غيتس  ميلندا  كورونا واالعالم.

غالف مجلة 
"نيويوركر" 
يسخر من 
الرئيس االمرييك 
دونالد ترامب.

الف شخص ماتوا بينام وقفت املجتمعات 
عاجزة، مصدومة ومرتعبة مام يجري، فيام 
ينتقل الفريوس من جسد واحد يف ووهان 
الصينية اىل اجساد اكرث من 5 ماليني انسان 

حول العامل حتى االن. 
بعلومنا،  بانفسنا،  ثقتنا  الفريوس  هز 
بعنجهيتنا،  التكنولوجي،  بتطورنا  مببادئنا، 
امام  االرض  هذه  املفرتض عىل  وبتسيدنا 
بعجزنا،  تذكرينا  واعاد  االخرى،  الكائنات 
بجرامئنا ونرجسيتنا بالتعامل مع الكوكب 
وغالفه  ومياهه  وحيواناته  واشجاره 
غفلة.  الفريوس عىل حني  فضحنا  الجوي. 
انانيون نحن عندما نرتك غرائزنا، شهواتنا، 
طمعنا بكل يشء، تأخذ مداها، متجاهلني 
منهد  التي  والكوارث  التبعات،  العواقب، 
اىل  ومضينا  نومنا  من  استيقظنا  كلام  لها 

املعتادة.  ايامنا 
حولنا.  من  لالشياء  قيمة  هناك  تعد  مل 

لدولة  لجارنا،  البعض،  لبعضنا  قيمة  ال 
شقيقة، لشعب اخر يف قارة اخرى. انا اوال، 
الشعار  رفعت  التي  الدول  كل  غرار  عىل 
هم  وكأمنا  مواطنيها،  انانية  لتعزز  لنفسها 

يف كوكب منعزل. 
بعضنا  عن  ابعدنا  الفريوس  ان  صحيح 
عندما  بكثري  قبله  افرتقنا  كنا  لكننا  بعضا، 
والحس  والتناغم،  االنسجام،  فقدنا 
الكوكب.  امام  تواضعنا  خرسنا  الجامعي. 
ونحن  حتى  مجددا.  انانيتنا  كورونا  فضح 
كنا  لنجاتنا،  الالزم  العقار  خلف  نلهث 
حقيقي  خوف  هناك  اوال.  بانفسنا  نفكر 
عىل املستوى الدويل، من احتامل ان تعمد 
الواليات املتحدة او الصني  او غريهام  اىل 

امتالك عقار ناجح وتحتكره لنفسها. 
الرئيس االمرييك دونالد ترامب اوحى بذلك 
مرات عدة. يعزل جهود العلامء االمريكيني 
اليجاد  والصينيني  االوروبيني  جهود  عن 
عالج بجهد عاملي مشرتك. مجلة "بوليتكو" 
ترامب  فلسفة  ان  من  حذرت  االمريكية 
اىل  تقود  قد  اوال،  امريكا  عىل  تقوم  التي 
رصاع عىل انتاج لقاح لفريوس كوفيد - 19. 
ال يزال ترامب بعد اكرث من ستة اشهر عىل 
ظهور الوباء، يتوغل يف كيل االتهامات اىل 
فريوسية،  مؤامرة  خلف  تقف  بأنها  الصني 
مبحاباة  العاملية  الصحة  منظمة  يتهم  ثم 
ان  بل  ال  التمويل!  عنها  ويقطع  الصينيني 
وكبري  ترامب  بني  علنيا  خالفا  تابع  العامل 
الخرباء يف خلية ادارة االزمة انتوين فاوتيش 
االنشطة  استئناف  مخاطر  من  حذر  الذي 
انه  ترامب  وقال  مبكر،  وقت  يف  العامة 
غري  واعتربها  فاوتيش  بترصيحات  فوجىء 

مقبولة. 
من  حول  نتعارك  ونحن  كورونا  عّرانا 
النجاة.  البقاء ومن ميتلك مفاتيح  يحق له 

مليون  ربع  نحو  سجلت  التي  بريطانيا 
دور  يف  مسنيها  من  االالف  مات  اصابة، 
الرعاية، من اصل 35 الف حالة وفاة، من 
نظرية  انترصت  الحقيقة.  تعرف  ان  دون 
البقاء لالقوى عىل مستوى االفراد، والدولة 
املعادلة.  هذه  تطبيق  رسخت  التي  هي 
للمصالح  االولوية  كانت  آخر،  مبعنى 
املالية، ورشكات التأمني عىل حساب ارواح 

املرىض. 
عندما  عاملي.  بشكل  قبل  من  فعلناها 
انترش مرض H1N1، نجحت الدول الرثية 
انتاجها،  تم  التي  العقاقري  كل  رشاء  يف 

وجرى تهميش الدول الفقرية. 
مناعة  نظرية  املاضية  االشهر  يف  راجت 
ثم  بداية  بريطانيا  طبقتها  القطيع. 
الفريوس.  تفىش  بعدما  قليال  تراجعت 
الفريوس  لكن  بها،  تسري  زالت  ما  السويد 
اصاب حواىل 30 الف  شخص، وقتل نحو 
املجتمعية  التوعية  معايري  رغم  االف   4
العالية واجراءات الوقاية والتباعد املطبق، 
ان  تأكيد  من  احد  يتمكن  اي  دون  من 

مناعة ما تتشكل، او ان الفريوس لن يعود 
ويقتل  املقبل  الخريف  يف  اقوى  بشكل 

ماليني الناس. 
يف  بدلوها  ادلت  العاملية  الصحة  منظمة 
هذا االطار. انتقد املدير التنفيذي لربنامج 
مايك  الصحة  ملنظمة  الصحية  الطوارئ 
التي  البلدان  بأن  القائلة  الفكرة  رايان 
تفعل  ومل  متساهلة  اجراءات  لديها  كانت 

املعهد  يف  باحثون  اجراها  دراسة  اظهرت 
والكىل يف  والسكري  املعدة  الوطني المراض 
ميكنه  كورونا  فريوس  ان  املتحدة،  الواليات 
طريق  من  فقط  وليس  بالكالم  االنتقال 
السعال والعطس، كام كان يعتقد يف االشهر 

االوىل من الوباء. 
جسيامت  يولد  الكالم  ان  الدراسة  وتظهر 
صغرية ميكن ان تبقى معلقة يف الهواء يف مكان 
الدور  يربز  ما  دقائق،  مغلق الكرث من عرش 
املرجح لهذه الجسيامت يف نرش الفريوس. من 
خالل تجربة قام خاللها شخص بتكرار عبارة 
بصوت مرتفع حيث قال حافظ عىل صحتك 
ملدة 25 ثانية داخل صندوق مغلق. ثم كشف 
تسليط اشعة الليزر عىل الصندوق جسيامت 
صغرية ميكن رؤيتها واحصاؤها، وبقيت معلقة 
يف الهواء ملدة 12 دقيقة، وفق الدراسة التي 
الوطنية  االكادمييا  محارض  مجلة  يف  نرشت 

للعلوم يف الواليات املتحدة. 

انتقال الفيروس 
بالكالم!

انتقل  الفيروس 
من انسان واحد الى نحو

6 ماليني انسان 

كورونا هز ثقتنا 
بعلومنا وتطورنا وتسيدنا 

على االرض
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امللياردير بيل غيتس عرب مؤسسة خريية 
هو  وضع  اسوأ  ان  الصحة،  ابحاث  بدعم 
عندما تكون هذه االشياء متوافرة وتذهب 
هذا  وسيكون  العطاءات،  اعىل  يقدم  ملن 
اهمية  عىل  بذلك  مشددة  للعامل،  سيئا 

عىل  التنافس  من  بدال  الدويل  التعاون 
الواقية  واملالبس  الطبية  واالقنعة  االدوية 
االف  يتساقط  فيام  التنفس،  واجهزة 

الضحايا كل يوم. 
املشهد ال يبعث عىل التفاؤل. العامل يتأهب 

االغالق،  تخفيف  خطوات  بعض  رغم 
املدير  ذلك  اكد  الوباء.  من  ثانية  ملوجة 
االقليمي ملنظمة الصحة العاملية يف اوروبا 
صحيفة  مع  مقابلة  يف  وذلك  كلوغ  هانز 
االن  الوقت  ان  قال  اذ  اللندنية،  تلغراف 

كورونا ومتثال الحرية.

تطور االنسان.

رسم للطبيعة وكورونا.
اصدارات 
حول الوباء.

هو وقت التحضري، وليس االحتفال، معتربا 
بريطانيا  مثل  االصابات يف دول  تراجع  ان 
وفرنسا وايطاليا، ال يعني ان الوباء يقرتب 
من نهايته. وحذر من ان املوجة الثانية قد 
تكون اكرث فتكا، اذ ستكون مزدوجة بحيث 
اخرى،  معدية  امراض  تفيش  مع  ترتافق 

كاالنفلونزا املوسمية او الحصبة.
يعتقد العديد من الخرباء ان املوجة الثانية 
من  فتكا  اكرث  تكون  ان  ميكن  الوباء  من 
املوجة االوىل، كام حصل مع وباء االنفلونزا 
والتي   1920-1918 عامي  بني  االسبانية 
اعتقد  فيام  الناس،  ماليني  عرشات  قتلت 
موسمي  مرض  مؤرشات  انها  بداية  الناس 
اعتيادي، لكن االنفلونزا عادت يف الخريف 

لتكون اكرث فتكا. 
مخاوف  هناك  املشهد،  سوداوية  لتكتمل 
ابدا،  يختفي  ال  قد  الفريوس  ان  من 
طويال.  معه  التعايش  اىل  البرشية  وتضطر 
التنفيذي  املدير  رايان،  مايك  ذلك  يؤكد 
من  ان  ارى  ويقول:  الصحة،  منظمة  يف 
الرضوري ان نكون واقعيني وال اتصور انه 
اختفاء  مبوعد  التنبؤ  شخص  اي  وسع  يف 
هذا املرض. ارى ان ال وعود يف هذا الشأن 
وليس هناك تواريخ. هذا املرض قد يستقر 
ليصبح مشكلة طويلة االمد، وقد ال يكون 

كذلك. 
تسانده يف هذا التقييم عاملة االوبئة ماريا 
ان  اىل  نحتاج  تقول:  اذ  كريخوف،  فان 
الوقت  بعض  سيستغرق  االمر  بأن  نقتنع 
من اجل الخروج من هذا الوباء، والتوصل 
اىل لقاحات ضده، فيام يجري العامل تجارب 

عىل اكرث من 100 عالج محتمل. 
للجدل  املثري  الفرنيس  الطبيب  ان  اال 
عىل  الفريوس  ان  اعترب  راوول،  ديدييه 
موجات  ظهور  مستبعدا  االنتهاء،  وشك 
بشكل  يرتاجع  الفريوس  ألن  للوباء  ثانية 
اصابات  تسجل  اال  متوقعا  عامليا،  ملحوظ 
جديدة بشكل كبري، بل انتهاء هذه االزمة 
التي خضت العامل برمته. مهام يكن، فنحن 
ان  اىل  امام عرص متوحش، وسنظل كذلك 
نعرتف مبفارقة ان الفريوس وموتنا الكثيف 

منحانا فرصة ألن نسرتد بعض انسانيتنا. 
هذه هي فلسفة كورونا. 

تنافس اللقاحات

ال يزال العلامء حائرين بازاء االسباب التي 
تجعل فريوس كورونا فتاكا باجسام معينة، 
وال يؤثر يف اجسام اخرى. ويقوم باحثون 
الشيفرة  تسلسل  بدرس  بريطانيون 
محاولة  اجل  من  املصابني  الالف  الوراثية 
املرىض  وتقسيم  املحري،  اللغز  هذا  حل 
َمن  حرجة،  حالته  َمن  فئات:  ثالث  اىل 
اصيب باعراض خفيفة، وَمن مل يتأثر نهائيا 

بالفريوس. 
بريطانيا  مستوى  عىل  الدراسة  وستبحث 
تساهم  رمبا  محددة  وراثية  جينات  عن 
يف تدهور حالة املريض ستشمل 20 الف 
شخص، يف محاولة كام يقول طبيب العناية 
املركزة الذي يقود الدراسة يف جامعة ادنربه 
ستظهر  مؤرشات  لكشف  بييل  كينيث 
فهم  عىل  وستساعدنا  الورايث  الرشيط  يف 
كيف يقتل هذا املرض مصابني: اراهن عىل 
مبدى  يتعلق  قويا  جينيا  مكّونا  هناك  ان 

خطورة املرض عىل املرء. 

اختيار الضحايا

هناك حاليا اكرث من 100 مرشوع يف العامل واكرث من 10 تجارب رسيرية للقاح، بينها 5 يف الصني، 
ملحاولة ايجاد عالج لكورونا املستجد. بينام تقول وكالة االدوية االوروبية ان توفر اللقاح قد تتم 
املوافقة عليه يف اكرث السيناريوهات تفاؤال مطلع عام 2021، يقول الرئيس االمرييك دونالد ترامب انه 
يتوقع الوصول للقاح يف نهاية عام 2020، وان ادارته ستستثمر يف افضل اللقاحات املرشحة لعالج 
الفريوس، موضحا انه جرى اعداد قامئة تضم 14 لقاحا واعدا مع امكان تقليصها. يحاول العديد من 
مراكز االبحاث حول العامل استخدام بالزما دماء املتعافني من الفريوس كعالج. وبحسب هيئة االذاعة 

الربيطانية، مثة 3 مقاربات للعمل عىل انتاج عالجات للوباء يجري اختبارها عىل نطاق واسع:
ـ االدوية املضادة للفريوسات التي تؤثر بشكل مبارش عىل قدرة فريوس كورونا عىل النمو داخل الجسم.

عندما  بالفريوس خطرية  املصاب  حالة  تصبح  اذ  املناعة،  جهاز  تهدئة  امكانها  يف  التي  االدوية  ـ 
يستجيب نظام املناعة لديه بشكل مبالغ فيه ويبدأ يف التسبب بحصول ارضار جانبية للجسم.

حتى االن، يبدو ان العالج الوحيد الذي اعطى اشارات عىل فاعليته يف مواجهة املرض، هو عقار 
رمييدسيفري الذي صمم اساسا لعالج مرض ايبوال. 

تتعاون الوكالة االوروبية مع 33 خبريا لتطوير عالج للفريوس وتخترب نحو 115 عالجا ممكنا، وال 
تعرف ايا منها قد يكون جاهزا يف االجال املحددة.
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خليل حرب
khalilharb66@gmail.com

4 مليارات إنسان لجأوا إلى الفضاء السيبراني
كورونا يشّرع األبواب ويمتحن األمن الوطني 

فتح فريوس كورونا االبواب امام تغلغل تطبيقات وسائل التواصل يف الحياة البرشية، 
الوباء  استمرار تفيش  للتواصل، مع  الفضىل  الوسيلة  التطبيقات  باتت هذه  حيث 
وفرض الحجر املنزيل عىل مئات املاليني من الناس حول العامل. هذا االمر املستجد 

فرض تحديات عىل االمن الوطني يف البالد مل تعهد من قبل 

نصف  من  اكرث  ملجأ  السيرباين  الفضاء  بات 
فريوس  برهن  بعدما  االرضية،  الكرة  سكان 
كورونا عن خطره البالغ وقدرته عىل التحول 
اىل وباء اصاب ماليني الناس حول العامل. والن 
انسانية واجتامعية ومهنية،  التواصل كحاجة 
الجغرايف  فضائنا  يف  بديهية  مسألة  كان 
العادي، فان الوباء اجرب كثريين عىل التعويض 
بالهروب اذا صح التعبري، اىل الفضاء االفرتايض 

بشكل مل تعهده البرشية من قبل. 
نصف  نحو  ان  اىل  متنوعة  تقديرات  تشري 
انسان،  مليارات   4 نحو  اي  االرض،  سكان 
السيرباين،  الفضاء  يف  فاعلني  مواطنني  صاروا 
اللقاءات  ابواب  وجوههم  يف  سدت  بعدما 
واملؤمترات  االجتامعات  وقاعات  العائلية 
واملؤسسات،  الرشكات  يف  العمل  ومكاتب 
وحتى املطاعم واملقاهي واالماكن العامة من 
حدائق وشواطئ ومتنزهات، يف اطار سياسات 
االغالق الشامل او الحجر الجزيئ التي طبقتها 

عرشات الحكومات يف مختلف القارات.  
لكن  كثريون،  يقول  تستمر،  ان  الحياة يجب 
ايضا هذا التواصل ولو كان يف عوامل افرتاضية، 
فانه حاجة انسانية عمرها من عمر االنسان. 
واجهزة  العادية  الهاتفية  الخطوط  تعد  مل 
لربط  وحدها  تكفي  والراديو  التلفزيون 
املنصات  نجحت  به.  املحيط  بالعامل  االنسان 
السنني  مر  عىل  الكربى  العاملية  االلكرتونية 
حاجة،  اىل  الظاهرة  هذه  تحويل  يف  املاضية 
الناس  ثم اىل تجارة، وصار من املهم لغالبية 

التواصل عرب الصوت والصورة معا. 
التباعد  اجراءات  عىل  اطول  مدة  مرت  كلام 
الناس  اقبال  ازداد  كلام  واالغالق،  االجتامعي 
ميكنها  التي  الذكية  التواصل  تطبيقات  عىل 
وقد  والوبائية.  الجغرافية  العوائق  تحدي 

هائال ويستخدمه نحو 44 مليون مرة يوميا. 
وماسنجر  ماسنجر،  فايسبوك  ايضا  وهناك 

رومز، وواتساب االكرث شهرة بينها. 
تطبيقات  التطبيقات،  هذه  اىل  تضاف 
 Rescue" بينها  من  فاعلية،  تقل  ال  اخرى 
وقتك  تنظيم  عىل  يساعدك  الذي   "Time
اىل  يضاف  املنزل.  من  للعمل  اضطرارك  بعد 
و"تيليغرام"،   "Slack" مثل  تطبيقات  ذلك، 
وتطبيق "SyncBack" الذي يسمح للموظف 
باستنساخ ملفاته من مقر العمل عىل جهاز 
املنزل،  من  للعمل  به  الخاص  الالبتوب 
فرشكة  العمل.  فريق  مع  امللفات  ومشاركة 
اللياقة  فكرة  تقدم  التي  االمريكية  بيلوتون 
منذ  اسهمها  قيمة  وتقدر  الرقمية،  البدنية 
دوالر،  مليارات   8 من  باكرث  كورونا  قبل  ما 
الناس  التزام  مع  هائل  بشكل  ازدهرت 
من  الرياضة  اىل  ولجوئهم  حاليا  منازلهم 
شاشات  توفرها  حية  تدريب  دورات  خالل 

الدراجات الرياضية. 
يقدم  االنرتنت صار  عامل  ان  القول  عن  غني 
رواجا  القت  التي  االخرى  التطبيقات  مئات 
ذلك؟  يعني  ماذا  لكن  املواطنني.  بني  متنوعا 
تسهيل  اىل  باالضافة  اآلخر  تأثريها  هو  ما 
تواصل الناس وتسيري امور اعاملهم وشؤونهم 
هذه  تبعات  ما  وتحديدا،  والعامة؟  الخاصة 
يف  واالنتشار  التطور  الرسيعة  التكنولوجيا 
زمن كورونا وما قبله، عىل الحكومات والدول 

او عىل االمن الوطني؟ 
االمن  مصطلح  تعريف  ان  عىل  اتفقنا  اذا 
يف  للمواطنني  الحامية  تأمني  هو  الوطني 
اليومية  الحياة  سري  وضامن  الدولة،  ارايض 
فان  اضطرابات،  او  ازمات  وقوع  من  بعيدا 
اقتصادية،  تكون عسكرية،  ان  عنارصه ميكن 

سياسية وايديولوجية. 
جورج  قاله  ما  بحسب  ال  واضحا،  صار  لقد 
العديد  دلت  كام  وامنا  فحسب،  سوروس 
التدخل  فيها  مبا  العامل  حول  االحداث  من 
االمريكية  الرئاسية  االنتخابات  يف  االلكرتوين 
واحداث الربيع العريب والنشاطات االرهابية، 
ومنصاته  االجتامعي  التواصل  وسائل  ان 
تسّخر  ان  ميكن  الذكية،  وتطبيقاته  الكربى 

لالخالل بهذا االمن الوطني. 
ان  الذيك،  التواصل  تطبيقات  امكان  يف 

يف الصورة والصوت، ومشاركة عدد كبري من 
الناس يف االجتامع الواحد. 

هناك ايضا "Face Time" وهو تطبيق مجاين 
ويف  آبل،  اجهزة  ملستخدمي  الفيديو  التصال 
االتصال  يف  مستخدما   32 مشاركة  امكان 

الجامعي اىل جانب الرسائل النصية. 
تطبيق آخر مناسب لالجتامعات عرب الفيديو، 
مدفوع  لكنه   "Go To Meeting" يسمى 
الثمن شهريا، وميكن لـ25 شخصا املشاركة يف 

االجتامع. 
فيوفر   "Google Hangouts Meet" اما  
عرب  مؤمترات  عقد  امكان  للمستخدمني 
الفيديو، وهو متميز بانه امن وبجودة عالية، 
النسخة  يف  شخصا   25 جمع  عىل  وقادر 

ساهمت ايضا يف التواصل العائيل واملهني، ويف 
الرتفيه والتعليم والتوعية واالرتباط بتفاصيل 
الكيلومرتات  االف  بعد  عىل  تجري  واحداث 

عن منزلك. 

لكن ماذا يجري فعليا؟ 
سوروس،  جورج  الدويل  املستثمر  يقول 
خالل  العامل  يف  الليربالية  مروجي  ابرز  احد 
العقدين املاضيني: "تكسب الرشكات ارباحها 
رشكات  تستغل  فبينام  بيئتها،  استغالل  عرب 
التعدين والنفط البيئة املادية، تستغل رشكات 
وسائل التواصل االجتامعي البيئة االجتامعية. 
وهو امر شائن ومخز، الن هذه الرشكات تؤثر 
عىل السبل التي يفكر فيها الناس ويترصفون 
التأثري.  هذا  اىل  حتى  ينتبهوا  ان  دون  من 
ويتعارض هذا مع عمل الدميوقراطية وسالمة 

االنتخابات". 
هذا  مبثل  سوروس  ينطق  ان  سهال  ليس 

الكالم. اىل هذه الدرجة صارت خطورة العامل 
اذا، مل تعد املسألة ترفيها وتواصال  السيرباين. 
ابعادها  ولها  رابحة  تجارة  صارت  اجتامعيا، 
عىل السياسة واالمن الوطني لكل دولة، وهنا 

رصنا يف مكان آخر. 
التطبيقات االلكرتونية  ابرز  لكن اوال ما هي 
املاضية  االشهر  يف  وازدهرت  نشطت  التي 

بالتزامن مع تفيش الوباء؟ 
يف االيت محاولة الستعراضها باقتضاب للداللة 
وتسهيالت  خدمات  من  توفره  ما  عىل 

وامكانات. 
بداية، يكاد ال يخلو بيت يف العامل من اجهزة 
انترشت خدمات  الشخصية، فيام  "الالبتوب" 
التطور  ومع  الدنيا.  اصقاع  يف  االنرتنت 
املحمولة  الهواتف  صارت  التكنولوجي، 
وسائل  كلها  والحساسة،  الدقيقة  وكامرياتها 
سمحت بتنزيل التطبيقات املتنوعة من اجل 

استخدامها الغراض متنوعة. 
التي صعدت  التطبيقات  اشهر  بني  من  لعل 
 "Zoom" تطبيق  االخرية،  الفرتة  يف  اسهمها 
حول  شخص  مليون   200 نحو  ويستخدمه 
بعد.  من  االجتامعات  لعقد  خصوصا  العامل 
ويوفر باالضافة اىل سهولة استخدامه، جودة 

تحقيق

قال مدير مخترب سوشيال ميديا يف جامعة سرتاتفورد االمريكية جيف هانوك ان النشاط والتعليقات 
التي تدور عىل وسائل التواصل االجتامعي تعرض كيفية تعامل املجتمعات البرشية عرب العامل مع 
جائحة كورونا التي ال سابقة لها يف العرص الحديث. فحني اجتاحت العامل جائحة االنفلونزا االسبانية 
عام 1918 مل يكن ممكنا فهم تعامل املجتمعات البرشية واستجابتها للجائحة بسبب عدم وجود 

وسائل تواصل اجتامعي. 
ويقول يف هذا الخصوص ان "التفاعل عىل هذه املنصات يتيح للمجتمعات ان تتلمس طريقها من 
خالل التهديد غري املسبوق الذي يتعرض له النوع البرشي"، مبينا ان ماليني الناس يتعاملون مع 
االطباء واملتخصصني والباحثني واملعالجني مبارشة من خالل هذه املنصات، وهذا يفرس متاما سبب 

عدم انتشار حالة هلع ورعب من املرض او التهافت عىل الرشاء مثال عرب العامل. 

مجتمعات تتلّمس طريقها

ارهاب سيرباين.

اجتامع من بعد.

تطبيق  ايضا  وهناك  التطبيق.  من  املجانية 
بسهولة  يتميز  الذي  املجاين   "Discord"
الفيديو  عرب  املكاملات  لتعديل  استخدامه 
سواء الفردية او الجامعية، وبخيارات الصوت. 
يتيح  اذ  بقوة  نشط  ايضا  بوكس"  "دروب 
ملستخدميه تخزين ومشاركة امللفات والصور 
ومقاطع الفيديو واالغاين، وذلك تعويضا عن 

غياب الزيارات االجتامعية واملهنية وغريها.
)Google DUO(  يوفر تطبيق غوغل دو

الفيديو  عرب  التواصل  خاصية  املجاين 
الجامعية  واالتصاالت  النصية  والرسائل 
طبعا  شخصا.   12 اىل  تصل  قد  التي 
سكايب،  مثل  اخرى  تطبيقات  هناك 
اقباال  حقق  الذي  تيمز  ومايكروسوفت 
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تتسبب يف اختالل االمن االجتامعي والحاق 
وبالسياسيني  واالقتصاد،  املال  بعامل  الرضر 
التهديد  عىل  هنا  االمر  يقترص  ال  ايضا. 
صلب  اىل  بكثري  يتعداه  وامنا  العسكري، 
زائفة  اخبارا  ان  ومكوناته.  وافراده  املجتمع 
نزاعات  اثارة  ميكنها  متعمدة،  تحريضية  او 
عرقية، مذهبية، طائفية، اجتامعية وسياسية. 
امكان  عالية، يف  بدرجة  يف عامل صار معوملا 
وتوجيهها،  التطبيقات  هذه  استغالل  كثافة 
التالعب بالهويات الثقافية للمجتمعات. لقد 
ثبت ان الرشكات املصنعة لهذه التكنولوجيا 
الفردية  البيانات  تجمع  الذكية  والتطبيقات 
والعامة عن االشخاص واملكونات االجتامعية 
تسويقيا  واستغاللها  لتعديلها  والسياسية، 
وتسيريها  لتسييسها  كثرية  واحيانا  وتجاريا، 

مثلام تبتغي املصالح الكربى خلفها. 
اىل  يحتاجون  االرهابيون  يعد  مل  مثال، 
او  الشعبية  التجمعات  يف  بالناس  االلتقاء 
او  وتجنيدهم  لتعبئتهم  الدينية،  املناسبات 
االحداث  اثبتت  فقد  منهم.  التربعات  جمع 
االرهابية خالل السنوات املاضية، ان يف امكان 
ارهايب مقيم يف جبال تورا بورا االفغانية، ان 
االف  بعد  عىل  وشابات  شبانا  ويجند  يحرك 
بالصوت  املخاطبة  ان  منه.  الكيلومرتات 
بالبيانات  مقارنة  الكبري  وقعها  لها  والصورة 

الخطية التي توزع. 
معظم  يف  واملسارح  السينام  دور  اغالق  مع 
رشكة  تلتحق  ان  طبيعيا  كان  العامل،  دول 
اذ  الرابحني،  بقوافل  الفني  لالنتاج  نتفليكس 
ارتفعت اسهمها يف ظل ظاهرة احتجاز الناس 
يف منازلهم والزيادة التلقائية لنسبة املشاهدة 
عن  الكثري  كتب  انه  علام  املشرتكني.  واعداد 
املسلسالت واالفالم املؤدلجة واملوجهة سياسيا 

واجتامعيا التي تنتجها نتفليكس. 
يف امكان هذه التطبيقات املساهمة يف تغيري 
الهوية الثقافية ملجتمع ما، خصوصا من خالل 
ضخ  خالل  من  السن  وصغار  الشباب  فئات 
ثقافية  اولويات  وفرض  موجهة،  معلومات 
وفكرية مغايرة عىل مر السنوات، النتاج جيل 
الغربية  الثقافة  اىل  اقرتابا مثال  اكرث  مختلف، 

ومبادئها، وهو ليس احتامال ضئيال. 
 4 عن  تحدثت  الربيطانية  االذاعة  هيئة 
واكرث  العامل،  يف  لالنرتنت  مستخدم  مليارات 

التواصل  ملواقع  مستخدم  مليارات   3 من 
مليار   2.3 يستخدمه  فايسبوك  االجتامعي. 
مليون  و30  لبناين،  مليونا  بينهم  انسان 
مرصي، و8 ماليني امارايت و13 مليون عراقي. 
عىل تويرت هناك 50 مليون امرييك، 40 مليون 
ياباين، 15 مليون بريطاين، 14 مليون سعودي، 
اما عىل  10 ماليني هندي و8 ماليني فرنيس. 
نصف  من  اكرث  فتنرش  تشات،  سناب  موقع 

مليون تغريدة يف كل دقيقة. 
طوفان  انه  افرتايض،  عامل  مجرد  ليس  هذا 
ان  ميكن  ال  واملعلومات  والصور  االفكار  من 

هواتف  اىل  تتدفق  البرشي،  العقل  يتخيله 
الصغار والكبار، وتتحكم بامزجتهم وميولهم 
ليست  نزعات  تغذي  واحيانا  واهتامماتهم، 
فيهم، كالتطرف واالجرام والتعصب والجهل. 
لهذا تجد ان مختلف اجهزة الدول حول العامل 
يف  املتسارعة  التطورات  هذه  مجاراة  تحاول 
عامل تكنولوجيا املعلومات، ملراقبتها ومتابعتها 
ورصدها كلام دعت الرضورة، علام ان عددا 
كبريا من الجرائم واالعامل االرهابية احبطت 
نتيجة هذه املتابعات. يف سياق آخر، حرضت 
الدولة بوزرائها ووزاراتها عىل وسائل التواصل 

تويرت  عىل  حسابات  لها  فتجد  االجتامعي، 
وفايسبوك وانستغرام. 

حسابات  تجد  املثال،  سبيل  عىل  لبنان  يف 
ورئاسة  الجمهورية  لرئاسة  تابعة  ناشطة 
الحكومة ووزارات الصحة واالعالم واالقتصاد 
والرتبية وغريها، باالضافة اىل املديرية العامة 
ففي ظل  الداخيل.  االمن  وقوى  العام  لالمن 
وباء كورونا، تستهدف تلك الحسابات التواصل 
كثرية  واحيانا  ومخاطبتهم،  املواطنني  مع 
واقرتاحاتهم،  وانتقاداتهم  شكاواهم  التقاط 
واملساهمة يف التوعية العامة، والحفاظ عىل 

االمن االجتامعي والوطني وتوجيه االرشادات 
يف ما يتعلق بفريوس كورونا. 

صار هذا النشاط مثابة جزء طبيعي من دور 
ادراكا  الحكومية،  والدوائر  الشخصيات  هذه 
منهم انها الوسيلة االمثلة للتواصل والحضور 
بني الناس املغلقة عليهم ابوابهم يف غالبيتهم. 
مخاطر  من  الناس  لحامية  نشاط  ايضا  وهو 
عديدة يف عرص كورونا، من بينها نرش الخوف 
بالرتويج  البعض  جهل  واستغالل  واالشاعات، 
بهواجسهم  املتاجرة  او  مغلوطة،  ملعلومات 
تقي  بانها  مثال  الغرائهم،  زائفة  سلع  وعرض 

من املرض او ألي هدف تجاري آخر.  
سالالت  ايضا  السيرباين  الفضاء  خلق  لقد 
االبتزاز  بينها  من  الجرائم  من  جديدة 
واالحتيال  والقرصنة  والتشهري  االلكرتوين 
بطبيعة  التواصل.  وسائل  عرب  والتحرش 
الحال، نشأت يف هذه االجواء، االف الرشكات 
الستغالل  االلكرتوين  االجرام  متتهن  التي 
الخوف من كورونا، وذلك عرب تسجيل نفسها 
مثل  كلامت  تشمل  نطاقات  اسامء  تحت 
كوفيد وكورونا وفريوس، ويعمل العديد منها 
عىل اغراق الربيد االلكرتوين برسائل عشوائية 
الستدراج اصحابها اىل عملية احتيال مرتبطة 
الكثري  عنا  اسقطت  فالتطبيقات  بالفريوس. 
بها  التي كنا نحتفظ  الشخصية  املسائل  من 
الناس وعيونهم  اهتامم  بعيدا من  بيوتنا  يف 
تشكل  كثرية  احيانا  وصارت  واهتامماتهم، 

مشاعا عاما. 
اذا، االمن الوطني عىل املحك، وهو يتأىت من 
االمن االجتامعي من خالل استقرار مكونات 
االقتصادية.  السياسية  البرشية  املجتمع 
والتطبيقات  التواصل  وسائل  ان  صحيح 
كورونا  ضغوط  وطأة  تخفيف  يف  ساهمت 
يف  ساهمت  املقابل  يف  لكنها  لنا،  وحصاره 
يف  مبا  واستغاللها،  وتعميمها  املشكالت  نقل 
والقلق  واالشاعات  الجامعي  الخوف  ذلك 
والرتهيب. مس االستقرار االجتامعي هو مس 
االمن الوطني من خالل اثارة الشقاق والفنت 
ايضا  كثرية  واحيانا  الدولة،  داخل  والقالقل 
ومالية  الحدود من خالل جرائم جنائية  عرب 

وعنرصية وارهابية.  
سالح  الذكية  التطبيقات  االمر،  خالصة  يف 

ذو حدين.  

زوم.جرائم انرتنت.

تطبيقات هاتفية.صورة من حملة االمن العام اللبناين ضد االرهاب السيرباين.

مجموعة  عىل  الوطني  االمن  يقوم 
لردع  التأهب  هي:  االساسيات،  من 
من  الدولة  تواجه  قد  تهديدات 
واالستعداد  الخارج،  او  الداخل 
الدولة،  عىل  عسكري  عدوان  ملواجهة 
وضامن تعزيز الجيش والقوى االمنية 
الالزمة  الحامية  تأمني  لها  ليتسنى 

واملؤسسات. للمواطنني 

االمن الوطني
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غاصب مختار

املديرة العامة لالدارات واملجالس املحلية بالتكليف يف وزارة الداخلية فاتن ابوحسن.

وضعنا تعميما موحدا 
لكل البلديات حول اجراءات 

مكافحة كورونا

البلديات في معركة مواجهة تفّشي كورونا
أبوحسن: الصالحيات واسعة لكن تنقصها اإلمكانات

مع انتشار فريوس كورونا يف لبنان، تجندت كل املؤسسات الصحية والرسمية والخاصة، ملواجهته والحد من اعداد اصاباته. 
وباعرتاف معظم الدول، نجح لبنان اىل حد كبري يف استيعاب تفيش الفريوس من خالل تضافر جهود كل القيمني عىل مكافحته، 

فيام برز دور اسايس يف هذه املعركة للبلديات يف كل املناطق 

لعبت وزارة الصحة عرب مستشفياتها الحكومية 
الدور املحوري واملوجه واملراقب واملتابع واملعالج 
يف مواجهة تفيش الفريوس. وكان للصليب االحمر 
اللبناين دور فعال منذ املراحل االوىل يف عمليات 
نقل املصابني وحجرهم، ثم دخلت املستشفيات 
القوى  وكذلك  املعالجة،  خط  عىل  الخاصة 
العسكرية واالمنية عرب الدعم اللوجستي وضبط 
حركة االختالط والتجمعات وتوزيع املساعدات 

واملواد الطبية. 
طبقت البلديات االجراءات التي عممتها وزارتا 
حركة  ومراقبة  بالتعقيم  والداخلية،  الصحة 
املقيمني والعامل االجانب، واقامة مراكز صحية 
لحالة  تقييام  واجرت  البلدي،  النطاق  ضمن 
الحاالت املشتبه  بالتبليغ عن  املواطنني وقامت 
بالتعبئة  بها. كذلك ساهمت يف مراقبة االلتزام 
العامة، واالقفال، وعدم رفع اسعار املواد الغذائية 
واالستهالكية، وسطرت محارض ضبط باملخالفني. 
املحلية  واملجالس  لالدارات  العامة  املديرة 
ابوحسن  فاتن  الداخلية  وزارة  يف  بالتكليف 
تيضء يف هذا الحوار مع "االمن العام" عىل ما 
البلديات يف  اعامل  ملواكبة  املديرية  به  قامت 

هذه املرحلة.

■ ما هو دور البلديات واملجالس املحلية وفق 
القانون يف حال تفيش االمراض؟

اىل  البلديات  قانون  من   74 املادة  تطرقت   □
صالحيات رئيس السلطة التنفيذية املحلية الذي 
هو رئيس املجلس البلدي، ومن ضمن صالحياته 
التدابري  "اتخاذ  النص:  يتضمن  الوباء.  مكافحة 
والسارية  الوبائية  االمراض  مكافحة  سبيل  يف 
صالحيات  اىل  اضافة  الحيوانات".  وامراض 
اخرى، منها استدراك او منع ما من شأنه مس 
ما  وفرض  العامة،  والصحة  والسالمة  الراحة 
والسالمة عىل  والراحة  النظافة  تدابري  من  يلزم 
وسائل النقل العمومي. هذا االمر يعني ان مثة 

صالحيات واسعة للبلديات يف مكافحة االمراض 
والحفاظ عىل السالمة والصحة العامة.

■ هل يكفي هذا الدور ام مطلوب ادوار اخرى 
لتفعيل عمل البلديات؟

واسعة  الصالحيات  البلديات،  قانون  وفق   □
سندا  مامرستها  ويستطيعون  البلديات  لرؤساء 
للقانون. لكن اذا اردنا توسيع الصالحيات يجب 
ان تقابلها امكانات مالية ولوجستية. فالبلديات 
ال متلك االمكانات نفسها وال القدرة ذاتها لتغطية 
كورونا  ازمة  يف  الصالحيات.  بهذه  القيام  اعباء 
ظهر ان هناك بلديات ناشطة جدا وتقوم بدور 
كل  تعقيم  سبيل  عىل  ان  املواجهة،  يف  مميز 
املراكز العامة ضمن نطاق البلدية، او عىل سبيل 
الحاجة،  ذوي  االشخاص  اىل  املساعدات  تقديم 
وهذه ايضا ضمن صالحيات البلدية. لكن هناك 

بلديات ال متلك االمكانات املادية.

■ هل وفرتم الدعم لهذه البلديات؟
البلدية  الرسوم  من  البلديات  ميزانية  تأيت   □
ملصلحة  تجبى  التي  الرسوم  من  او  املبارشة 
الصندوق البلدي  املستقل. لكن املرسوم االخري 
 ،2017 عام  انجز  البلدي  الصندوق  لعائدات 
ومرسوم عائدات 2018 وما بعدها مل ينجز، ما 
املايل  الدعم  البلديات.  مالءة  عىل  حتام  يؤثر 
عائدات  توزيع  انجاز  لكننا رسّعنا يف  يتوافر،  مل 
املشرتك  القرار  البلديات.  الخليوي عىل  الهاتف 
بني وزارة الداخلية ووزير املال كان جاهزا ايام 
تغيري  بسبب  تأخر  لكنه  السابقة،  الحكومة 
املال  وزير  من  توقيعه  انتظار  يف  الحكومة 
توقيع  ترسيع  يف  الوزير  ساعدنا  لقد  الجديد. 
القرار واخذت البلديات مستحقاتها من عائدات 
الخليوي ووقعنا اوامر الدفع، عىل الرغم من ان 
بعض البلديات شكت من ان املبالغ املحولة اليها 
غري كافية، لكن هذا ما ميكننا عمله وفق القانون.

■  كيف استجابت املديرية والبلديات ملواجهة 
الوباء عىل صعيد توفري املوارد الصحية والطبية 

والوقائية والبرشية؟
ردود  كانت  كورونا  ازمة  ظهور  بداية  مع   □
الفعل متفاوتة بني بلدية واخرى. ثم بدأت تصدر 
البلديات  مسار  لتصويب  املحافظني  تعاميم 
لهذا وضعنا تعميام موحدا  لالزمة.  التصدي  يف 
لكل البلديات جرى توزيعه عليها، يتضمن كل 
التعميم  يف  طلبنا  اتخاذها.  الواجب  االجراءات 
او  للمصابني  حجر  مراكز  توفري  البلديات  من 
للمشتبه باصابتهم بالفريوس ليك يتم تجهيزها 
يف حال تفاقم الوضع واحتجنا اىل مراكز جديدة. 
توافر عدد ال بأس به من مراكز الحجر، لكن مل 
تعتمد كلها بسبب وضع معايري محددة مل تتوافر 
فيها. املراكز التي اعتمدت بلغ عددها 12 مركزا، 
استخدامها  وامكان  جهوزيتها  من  التأكد  وتم 
البلديات  عىل  عممنا  ذلك،  عدا  حجر.  كمراكز 
التعاطي  كيفية  عىل  والحراس  الرشطة  تدريب 
مع الفريوس، وسبل املحافظة عىل سالمتهم اوال 
وسالمة املواطنني، ومراقبة املحالت ضمن نطاقها 
املفروضة،  الصحية  للرشوط  احرتامها  ومدى 
وتقديم مساعدات اىل االهايل الذين يعانون من 
وضع مادي صعب. مثة بلديات وزعت حصصا 
غذائية عىل املحتاجني، وهذا امر آخر مختلف 
عن املساعدات التي وزعتها وزارة الشؤون من 

موازنة الدولة. 

■ ماذا عىل صعيد املوارد البرشية للبلديات، هل 
هي كافية؟

كل  من  مبتطوعني  البلديات  استعانت   □
اطباء  البلديات  كل  لدى  فليس  االختصاصات، 
او مراكز صحية او مسعفون او ممرضون. لبى 
وممرضني  اطباء  من  التطوع،  دعوة  كبري  عدد 
ومرشدين صحيني واجتامعيني، وقد توىل الصليب 
وزارة  وقعت  كام  منهم.  عدد  تدريب  االحمر 

مقابلة

البلديات  وزارة  مع  تعاون  بروتوكول  الداخلية 
الفرنسية النشاء مركز لتدريب رؤساء املجالس 
هذا  انىشء  فاذا  البلديات،  وموظفي  واعضائها 
املوجود  للكادر  الالزم  التدريب  وتوافر  املركز 

ميكنه القيام بدوره كام يجب.  

■ ما هي الثغر والنواقص والحاجات التي ظهرت 
خالل االزمة؟

املادية  االمكانات  ان  الثغرة االهم يف  □ تكمن 
ان  علام  البلديات،  لدى  قليلة  واللوجستية 
صدرت  التي  والقرارات  والتعاميم  القوانني 
والتعاقد  التوظيف  منع  قرار  مثل  قيدتها، 
خدمات  ومقدمي  وممرضني  باطباء  واالستعانة 
ومستشارين لسد النقص البرشي )املادة 32 من 
املادة  لعام 2020(. هذه  العامة  املوازنة  قانون 
قيدت البلديات يف تقديم املساعدات، لكن وزير 
قرارا  اصدر  فهمي  محمد  والبلديات  الداخلية 
يسمح استثنائيا بتقديم مساهامت ومساعدات 
والصليب  واملستشفيات  والجمعيات  لالشخاص 
االحمر وكل الجهات املعنية يف مواجهة كورونا. 

■ لنتكلم عن دور املديرية والكادر املوجود فيها 
ملواكبة انتشار كورونا ومواجهته؟

واملجالس  لالدارات  العامة  املديرية  تضم   □
املحلية ثالث مصالح: مصلحة الصندوق البلدي 

املستقل، ومصلحة شؤون املحافظات واالقضية، 
مصلحة  دور  الفنية.  الشؤون  ومصلحة 
مرسوم  باعداد  االهتامم  البلدي  الصندوق 
واعداد  املستقل،  البلدي  الصندوق  عائدات 
الخليوي،  الهاتف  عائدات  توزيع  حول  القرار 
وكل مراسيم الدفع املتعلقة بالنفايات. يف هذه 
القرار  عىل  مركز  بشكل  العمل  تم  املصلحة 
الخليوي،  عائدات  بتوزيع  املتعلق  املشرتك 
واصدرنا اوامر الدفع حتى تحال عىل حسابات 
املحافظات  شؤون  مصلحة  دور  البلديات. 
واالقضية البداء الرأي يف كل القرارات البلدية 
ان  حيث  الداخلية،  وزير  لتصديق  الخاضعة 
او  القامئقام  لتصديق  تخضع  القرارات  هذه 
املحافظ او الوزير. القرارات التي تخضع لتوقيع 
الوزير تعرض علينا لنبدي رأينا فيها. اذا ارادت 
البلديات رصف اموال تحتاج اىل امني صندوق، 

لكن هذه املهمة غري متوافرة يف عدد كبري منها. 
لذا اعطينا االولوية لصدور قرار تكليف عضو 
يف املجلس البلدي بها ليك تتمكن البلدية من 
الفنية  الشؤون  مصلحة  االعتامدات.  رصف 
تعنى بكل ما له عالقة بالتخطيط، لكنها مل تكن 

اولوية وملحة يف ظل ازمة كورونا.

■ يف ما خص ازمة كورونا عىل ماذا تم الرتكيز 
ايضا؟

الرسايا  يف  الكوارث  مخاطر  ادارة  وحدة   □
تواصل  نحن عىل  مهم.  بعمل  تقوم  الحكومية 
املديرية  من  اثنني  موظفني  اختيار  وتم  معها 
ليكونا ضمن اعضاء هذه الوحدة، وهام يتابعان 

كل القرارات السيام تلك املتعلقة بالبلديات.
الحجر  مراكز  موضوع  عىل  العمل  تم  كذلك 
الصحي، حيث انجزنا مع وحدة ادارة الكوارث 
يف  املراكز  هذه  تجهيز  سبل  يتضمن  دليال 
عىل  تعميمه  تم  الذي  الدليل  ضم  البلديات. 
كل البلديات، تعريف للحجر املنزيل وما يجب 
والرشوط  املعدات  وحدد  املركز،  يحتويه  ان 
الصحية، وصوال اىل قيام الصليب االحمر بتدريب 

االشخاص الذين يعملون يف املراكز.
انجزنا ايضا دليال آخر يتعلق بالتدابري التي يجب 
ان تتخذها البلديات يف مواجهة الوباء، بالتعاون 
مع وزارة الصحة العامة والصليب االحمر الدويل 

واليونيسف ووحدة ادارة مخاطر الكوارث. 
يتضمن هذا الدليل كل التعليامت للمحافظني 
والبلديات حول كيفية تطبيق التعبئة العامة، 
التشدد  ومتابعة  الصحية  الوقاية  واجراءات 
ارشاد  وسبل  املتطوعني،  وتجنيد  تطبيقها،  يف 
بينهم،  التعاضد  روح  وتعزيز  املواطنني 
الرسيع، ووضع  للتدخل  بلدي  وتشكيل فريق 
خطة استجابة وتعبئة اجتامعية، وانشاء غرفة 
بلدية للمساعدة يف خطة االستجابة،  عمليات 
واملؤسسات  االحمر  الصليب  مع  والتنسيق 
االهلية العاملة يف املجال، والقيام مبسح رسيع 
يشمل العائالت االكرث فقرا وتقديم املساعدات 
سلسلة  عرب  الصحية  املراقبة  وتفعيل  لها، 
تفيش  ملنع  خطة  ووضع  محددة،  اجراءات 
غرفة  عن  يومي  تقرير  ورفع  كورونا،  فريوس 
محافظة  لكل  التابعة  الكوارث  عمليات  ادارة 
مع  املركزية،  العمليات  غرفة  اىل  وارساله 

اجراءات اخرى مفصلة وموسعة.  

jornalist.70@gmail.com
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رضوان عقيل

رئيس ديوان املحاسبة: ال لعقود التراضي
مكافحة الفساد ليست موسمّية

يحتل ديوان املحاسبة موقع الرأس يف اجهزة الرقابة والتدقيق يف نفقات الوزارات، واالرشاف عىل قطع حساب املوازنات 
التي تعطلت يف العقدين االخريين. يدقق يف كل هذه الحسابات بدءا من العام 1997 وسينجز هذه العملية خالل سنة. 

رسالته يف هذا السياق: ممنوع بعد اليوم امتام عقود بالرتايض بدل السري باملناقصات الشفافة

حسابات  مراجعة  املحاسبة  ديوان  بدأ 
وسريفع   ،1997 عام  الدخول"  "سنة  ارقام 
اىل  الحصيلة  هذه  عن  النهايئ  تقريره 
ومجلس  عون  ميشال  الجمهورية  رؤساء 
حسان  الوزراء  ومجلس  بري  نبيه  النواب 
اىل   2017 سنة  تاريخ  من  يهدف  دياب. 
املالية  االرقام  هذه  كل  وجهة  تحديد 
الشك  دوائر  من  الخروج  بغية  املتطايرة، 
السياسية  واالتهامات  االعالمي  والرتاشق 
اين  مسألة:  حيال  االفرقاء  بني  املتبادلة 
انفقت كل هذه االرقام وما حقيقة املبالغ 

املفقودة؟ 
االكتفاء  عدم  عىل  حاليا  الديوان  يشدد 
املشاريع  عىل  املوافقة  او  باالطالع 
عرب  يواكبها  بل  تصله،  التي  واملناقصات 
يف  التدقيق  ومتابعة  الالحقة  الرقابة 

العقود التي حصلت. 
محمد  القايض  املحاسبة  ديوان  رئيس 
الذي  الدور  العام"  لـ"االمن  يفند  بدران 
يؤديه الديوان يف مراقبة نفقات الوزارات 
االنظار  اتجهت  بلدية.  واملؤسسات و53 
اكرث اىل الديوان يف االعوام االخرية، السيام 
للتدقيق  املواطنني  رصخات  ارتفاع  بعد 
الفساد  ومغاور  الهدر  مزاريب  يف  اكرث 
والشبهات التي  تالحق اكرث من اسم يف 

البلد.

ديوان  تدقيق  عملية  اصبحت  اين   ■
املحاسبة يف حسابات الدولة؟

□  نتابع تدقيق حسابات الدولة اللبنانية 
وهذا   ،2017 عام  اىل   1997 العام  منذ 
حسابات  يف  يدقق  كونه  ضخم  امللف 
الذي  العمل  حجم  لنتخيل  سنة.  عرشين 
ننفذه، علام ان 20 محاسبا فقط يقومون 

 1997 سنة  ان  يف  شك  ال  املهمة.  بهذه 
املحاسبة  علم  يف  وهي  سنة،  اصعب  هي 
تقريرها  ونعد  الدخول"  "سنة  تسمى 
الثالثة.  الرؤساء  اىل  سنقدمه  الذي  النهايئ 
هذا  كل  تستغرق  لن  االخرى  السنوات 
الوقت، واذا تم تعيني عدد من املحاسبني 
االنتهاء من كل  نتوقع  الديوان،  الجدد يف 
هذا  اقىص.  حدا  سنة،  خالل  العمل  هذا 
عنه،  نتحدث  الذي  الحساب  قطع  هو 
الدائر  التداول  من  الخروج  ميكننا  عندها 
عن  الحديث  حيال  السيايس  والرتاشق 
امام  ونصبح  مفقودة،  مالية  ومبالغ  ارقام 
التقارير  ستقدم  ثابتة.  حسابات  ارقام 
بكل هذه السنوات اىل مجلس النواب مع 
وميكن  متت،  التي  االنفاق  كيفية  تحديد 
عندها للنواب استنتاج ما يريدون منها.  

 
■ كيف ستتعاطون لو كانت هناك رسقات 

او هدر يف احدى السنوات؟
□ هذا ما ستظهره االرقام يف حال حصول 
التدقيق  يتم  انه  نقول  عدمها.  او  رسقات 
عاما،  عرشين  خالل  الدولة  حسابات  يف 
منها  االصعب  الجزء  بانجاز  حاليا  ونقوم 

عىل الرغم من ضعف االمكانات عندنا.

هيئة  اول  عن  املسؤول  هو  الديوان   ■
عندما  واملؤسسات.  الوزارات  عىل  رقابية 
واملدير  اختلس  الفالين  الوزير  ان  تسمع 

العام رسق، ماذا تقول؟
تقنية،  بطريقة  نعمل  كقضاة  نحن   □
نقوم  موجودة.  الرباءة  قرينة  تبقى  لذلك 
واذا  املوجودة،  املستندات  يف  بالتدقيق 
تبني وجود اي مخالفات نالحق هذا االمر 
النيابة العامة يف الديوان، ويف امكاننا  عرب 

اذا  املوظفني.  عىل  مالية  عقوبات  فرض 
او  وهدر  رسقة  من  جزائيا  طابعا  رأينا 
الشخص عىل  باحالة  نقوم  للامل،  اختالس 
عىل  واملختصة،  التمييزية  العامة  النيابة 

ان تتم املالحقة امام القضاء.

منذ  القضاء  عىل  احدا  احلتم  هل   ■
تسلمك مهامتك؟

قضائية  مسؤولية  لدينا  احدا.  نحل  مل   □
لعدد  مالية  مبعاقبة  تصدر  قرارات  ومثة 
يف  عامان  مديران  هناك  املوظفني.  من 
احدى املؤسسات تم توجيه االتهام اليهام 
يف  نحن  دفاعهام.  اظهار  منهام  وطلبنا 
انتظار تقديم ردهام، وعىل ضوء هذا االمر 
الالحقة،  الرقابة  منارس  اجاباتنا.  نصدر 
عقوبات  تصدر  مخالفة  اي  تبينت  واذا 
امكاننا  يف  املعني.  الشخص  حق  يف  مالية 
حصلت  انه  علام  له،  راتبا   12 مصادرة 
هناك  االشخاص.  لبعض  مالية  مصادرات 
القضائية  للرقابة  تخضع  امللفات  عرشات 
ملفات  وهناك  اهامل،  من  ناتج  اكرثها 
قدمية وغري متشابهة ال تزال قيد النظر. ال 
شك يف ان التعاون قائم حاليا بني االجهزة 
شهاب  فؤاد  الرئيس  ايام  يف  الرقابية. 
كانت مؤسسات الدولة تسري بشكل جيد، 
فاعلة  اجهزة  اطالق  اىل  السبب  ويرجع 
البرشية  باالمكانات  مدها  وجرى  للرقابة 

واملالية لتامرس املهامت املطلوبة منها. 

■ ما هو ردكم عىل اتهامات لهذه االجهزة 
وتسييسها؟

□ مثة قرارات تصدر من عندنا ال تعكس 
للناس  نقول  االتهامات.  هذه  حقيقة 
تصدر  التي  القرارات  عىل  يحاسبونا  ان 

مقابلة

ونفعل  لرقابتنا  تخضع  الوزارات  كل  عنا. 
التي  العقود  ومتابعة  الالحقة  الرقابة 
حصلت واملشاريع الكبرية، ومثة 52 بلدية 
بريوت.  بلدية  اىل  اضافة  لرقابتنا  تخضع 
يف  نواجهها  التي  الصعوبات  اكرث  تكمن 
ان  يهمنا  ما  للدولة.  املايل  االنتظام  عدم 
العامة  موازنتها  سنة  كل  الحكومة  تعد 
كل  تسري  وان  تصدر يف موعدها،  ان  عىل 
املعمول  والقوانني  لالنظمة  وفقا  االمور 
بها. نواجه مسألة تعرتضنا دامئا وهي امتام 
العقود بالرتايض. انها مشكلة االدارة، لكننا 
نعمل من جهتنا عىل محاربتها ومواجهتها. 

■ عندما نقول توقيع عقد بالرتايض يعني 
حصول هدر؟

اجل  من  يحصل  املناقصة  اجراء   □
خالل  من  سعر  ارخص  عىل  الحصول 
النوعية  عىل  والحصول  العروض  استدراج 
العروض  كل  تعاين  املناقصة  االفضل. 
االدارة.  يناسب  الذي  االرخص  وتأخذ 
بدأنا  وقد  نظريات،  نقدم  ال  هنا  نحن 
تطبيق هذا االمر يف الديوان اوال. يف ملف 
تنظيفات املبنى، كان هناك عقد بالرتايض 
ادارة  طريق  من  مناقصة  عقد  وقررنا 

املئة  يف   40 توفري  تم  حيث  املناقصات 
االمر  هذا  قياس  لنطبق  نفسها.  بالرشوط 
معمل  او  مصنع  او  طريق  او  جرس  عىل 
بالرتايض  العقود  الغاء  من  بد  ال  كهرباء. 
واملشاريع  الزهيدة،  املسائل  باستثناء  اال 
الكبرية يجب ان متر من بوابة املناقصات. 
نحن مننع العقود بهذه الطريقة، ومل تعد 
بالذات يف  الطريقة  الوزارات تطلب هذه 
بالرتايض  عقد  اي  عىل  نوافق  ال  العقود. 
كانت  اذا  اال  اللهم  الديوان،  اىل  يصل 
املنتج  طبيعة  ان  او  جدا  صغرية  القيمة 
مثة  اجله.  من  مناقصة  تعقد  ان  تقدر  ال 
الرئيس  برئاسة  الحكومة  من  تعليامت 

بالرتايض،  العقود  منع  عىل  دياب  حسان 
يجوز  ال  العام.  املال  النفاق  ضبط  وهذا 
اللجوء اىل عقود الرتايض اال عند االستثناء 
عقود  تصلنا  القاعدة.  تكون  ال  ان  عىل 
من الوزارات واالدارات  تقوم عىل اساس 
تفعيل  اجل  من  قليلة.  لكنها  الرتايض، 
الالحقة،  والقضائية  االدارية  الرقابة  ملف 
اقامة  يف  البدء  اشارة  اعطاء  يكفي  ال 
مسبقة  موافقة  عىل  وحصوله  مرشوع 
تنفيذه،  اجل  من  املال  رصف  عىل  فقط 
التنفيذ  هذا  حصيلة  معرفة  املهم  ألن 
ووفق اي قواعد. املطلوب منا التدقيق يف 
اي مرشوع ينفذ: هل كان البناء جيدا وتم 
يف شكل سليم. هل سّلم يف موعده وهل 
قام املتعهد بالواجبات املطلوبة منه. نحن 
عىل  الحقة  مراقبة  اجراء  مع  اختصار  يف 
مشاريع واعامل من هذا النوع، ومن هنا 
يأيت الرتكيز عىل دور املحاسبني واملراقبني.

هذه  يف  مشكالت  من  صادفت  ماذا   ■
املؤسسة منذ تسلمك مهامتك؟

عن  عبارة  هو  املحاسبة  ديوان  اوال   □
محكمة  ويتعاطى يف الوقت نفسه االمور 
اجهزة  اهم  من  وهو  واالدارية،  املالية 
الرقابة يف الدولة اللبنانية. تشمل صالحياته 
ادارة  طريق  من  العام  املال  عىل  الرقابة 
الدولة واجهزتها ومؤسساتها. كان الديوان 
مشكلتني:  من  يعاين  السابقة  املرحلة  يف 
عدم تعيني قضاة رؤساء للغرف االمر الذي 
مالك  يف  والشغور  عمله،  عىل  سلبا  اثر 
من  وهم  واملدققني  املراقبني  املحاسبني 
املوجودين،  للقضاة  القانونيني  املساعدين 
عمل  شل  اىل  الحصيلة  هذه  ادت  وقد 
املسؤولية،  هذه  تتحمل  الدولة  الديوان. 
اضافة اىل عدم االنتظام املايل الذي عانته 
من خالل عدم توافر املوازنات. نعمل عىل 
عهده  سابق  اىل  واعادته  الديوان  تفعيل 
ليؤدي الدور املطلوب منه، علام انه يضم 
مثاين غرف قضائية، كل واحدة منها مؤلفة 

من رئيس ومستشارين.

■ هل مثة نقص يف عدد القضاة؟
□ عدد القضاة املوجود يف الغرف "ع القد". 

رئيس ديوان املحاسبة القايض محمد بدران.

نحن مع تفعيل الرقابة 
الالحقة القضائية 

على الحكومة ان 
تعد موازنة كل سنة 

في موعدها
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مبهامتها  تقوم  ذلك،  من  الرغم  عىل  لكنها 
الديون.  عمل  لتسيري  جدية  بكل  وتعمل 
معهد  خالل  من  املقبلة  املرحلة  يف  سنطلب 
الدروس القضائية تعيني قضاة، علام اننا نحتاج  
من 10 اىل 15 قاضيا. عندها نستطيع توسيع 
يف  ستني  يتجاوز  نقص  مثة  واملالك.  الغرف 

املئة يف املحاسبني واملدققني. 
ايام  منذ  الوزراء  مجلس  اىل  دراسة  قدمنا 
الحريري،  سعد  للرئيس  االخرية  الحكومة 
واولها  الرقابة  اجهزة  تفعيل  فيها  طلبنا 
اسابيع  ثالثة  قبل  اخذنا  محاسبني.  تعيني 
موافقة الحكومة عىل تنظيم مباراة لتعيني 
الخدمة  مجلس  عرب  ومحاسبني  مدققني 
نحتاج  مباراة.  مبوجب  وذلك  املدنية، 
تعبئة  بغية  مدققا  و22  محاسبا   30 اىل 
اكرب  ان يكون  الرقم يجب  ان  املالك، علام 
ان  يفرتض  احد.  مع  التعاقد  اىل  نلجأ  ومل 
الشهرين  انتهاء  قبيل  املباراة  هذه  تحصل 
املقبلني. طلبنا مجازين يف املحاسبة وادارة 
االعامل ومراقبني من حملة اجازة الحقوق. 
الننا  للمتقدمني  الطائفي  االنتامء  يعنينا  ال 
هؤالء  يخضع  ولن  منهم،  النخبة  نريد 
للتوازن الطائفي النهم من الفئة الثالثة يف 
نريد  رقايب،  كجهاز  الينا  بالنسبة  الوظيفة. 
منيز  ال  لالدارة.  نوعية  افضل  اىل  الوصول 

لبنانيون وحقوقهم  بني شخص وآخر ألنهم 
واالتيان  املباراة  هذه  امتام  بعد  متساوية. 
اكرث  نعمل  ان  نستطيع  جدد،  بقضاة 

ممتازة. وبطريقة 

الحكومة  لدى  صعوبة  ملستم  هل   ■
نتيجة قرار عدم التوظيف؟

□ عملنا املستحيل لتحقيق هذا املطلب. 
هنا ال بد من االشارة اىل ان مشكالت عدة 
واجهتنا عند حصول االنتفاضة يف الشارع 
عىل  اثرت  التي  كورونا  ازمة  ثم  ومن 
خرباء  نقابة  مع  اتفاقية  عقدنا  املؤسسة. 
لديها  والتي  لبنان  يف  املجازين  املحاسبة 
مع  املرشوع  هذا  وطبقنا  التدرج.  نظام 

رسكيس  املجازين  املحاسبة  خرباء  نقيب 
من  مجموعة  حضور  منه  وطلبنا  صقر 
املحاسبني  ملساعدة  املتدرجني  الشباب 
مننحهم  ال  الديوان.  يف  املوجودين 
يحصلون  بل  اجورا،  العمل  هذا  مقابل 
ديوان  يف  عملوا  بأنهم  تفيد  افادة  عىل 
يف  املستفيدون  فيها  يشارك  املحاسبة، 
من  االستفادة  وميكنهم  الذاتية  سريهم 
هذه التجربة عند مشاركتهم يف مباريات 
بحيث  املدنية  الخدمة  مجلس  يجريها 
العام.  القطاع  يف  العمل  عىل  يطلعون 
يساعدوننا  وشابة  شابا   30 اليوم  لدينا 
ويستفيدون من هذه املهمة يف الديوان، 
وسيدخل املتدربون نتائج اعاملهم ضمن 
التدرج املطلوب منهم امتامه للدخول اىل 

النقابة. 

■ اىل ماذا تطمحون يف الديوان؟
الرقايب  دوره  ميارس  ان  اىل  نطمح   □
اىل  والتوصل  العام  املايل  الرصف  كل  عىل 
الخزينة. يبقى االهم  ضبطه والتوفري عىل 
الدولة عرب مدها  الرقابة يف  تفعيل اجهزة 
ألن  والفنية  واملالية  البرشية  بالعنارص 
النهاية ال تتم موسميا  الفساد يف  مكافحة 
يومي  عمل  حصيلة  هي  بل  مرحليا،  وال 
مستمر ال يتوقف. نعود اىل الرئيس شهاب 
وقوع خالف يف  اثناء  يف  يردد  كان  عندما 
املوظفني:  احد  تعيني  الوزراء عىل  مجلس 
ماذا يقول ابن الدحداح؟ وهو اول رئيس 
الدحداح(  )فريد  املدنية  الخدمة  ملجلس 
نسري  ان  ويجب  يعارض،  او  يوافق  الذي 

وفق هذا املسار.

■ ما حقيقة انك منعت قضاة من السفر 
توفريا للامل العام؟ 

الديوان،  يف  مهاميت  تسلمت  عندما   □
من  قضاة  فيها  منعت  مذكرة  اصدرت 
للامل  توفريا  الخزينة  حساب  عىل  السفر 
عىل  السفر  تكاليف  تكون  ان  عىل  العام، 
الدعوة.  الجهة صاحبة  او  القايض  حساب 
اردنا ان نطبق املثل الصالح عىل انفسنا يف 
الديوان، لذا لجأنا اىل هذه الخطوة حفاظا 

عىل املال العام.  نحتاج اىل 30 محاسبا و22 مدققا و10 او 15 قاضيا.

تكمن اكثر صعوبات 
ديوان املحاسبة في عدم 

انتظام مالية الدولة

منعت قضاة من 
السفر على حساب الخزينة 

توفيرا للمال العام
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مارلني خليفة

سفيرة إيطاليا: سيترّتب علينا
العيش مع فيروس كورونا فترة طويلة

يف لحظة سياسية واقتصادية حرجة يعيشها لبنان، ووسط جائحة كورونا، تعترب ايطاليا بأنها معنية بكل ما يحدث يف بلد 
تربطها به اوارص تاريخية قدمية وصداقة وطيدة بني شعبها واللبنانيني، وتتوجها باستعدادها لالسهام بكل قواها مبا يصب يف 

مساعدة لبنان ودعمه

كانت  التي   19  - كوفيد  جائحة  تحل  مل 
التي  االوروبية  الدول  ابرز  من  ايطاليا 
مناطقها  يف  وخصوصا  منها  ترضرت 
خارجيتها  وزير  يجري  ان  دون  الشاملية، 
بنظريه  هاتفية  محادثة  مايو  دي  لويجي 
بالده  دعم  مؤكدا  حتي،  ناصيف  اللبناين 
ومساندتها  اللبنانية،  للمؤسسات  املستمر 
للخطة االقتصادية للبنان مبا يف ذلك طلب 
مساعدة من صندوق النقد الدويل. كذلك 
اعاد دي مايو تأكيد التزام ايطاليا استقرار 
لبنان وامنه من خالل مشاركتها الفاعلة يف 
اليونيفيل والدعم املقدم للقوات املسلحة 

اللبنانية والقوى االمنية. 
التي  اللحظة  حراجة  من  ايطاليا  تقلل  ال 
ضخمة.  التحديات  وتعترب  لبنان،  يعيشها 
اجل  من  ملحة  حاجة  بات  التغيري  لكن 
منوذج  اىل  ونقله  االقتصاد  انعاش  اعادة 
ومنع  املالية  االزمة  ملعالجة  استدامة  اكرث 
يف  االيطالية  السفرية  تقول  كام  تفاقمها، 
لبنان نيكوليتا بومبارديريي لـ"االمن العام" 
يف حوار هو االول لها منذ تسلمها منصبها 

يف شباط املايض. 
مهامتها  بومبارديريي  السفرية  تسلمت 
الديبلوماسية يف لبنان اتية من روما حيث 
الديبلوماسية  للشؤون  مستشارة  كانت 
العام  منذ  االيطالية  الدفاع  وزارة  يف 
مجلس  لرئيس  مستشارة  وسابقا   ،2015
مهامتها  يف  تنقلت   .2013 عام  الوزراء 
الديبلوماسية بني افغانستان ولندن ومرص 

وفيينا وجنوب افريقيا.

عىل  االغالق  قيود  ايطاليا  خفضت   ■
 4 من  بدءا   19  - كوفيد  بسبب  اراضيها 

القرار وكيف  استند هذا  االم  املايض،  ايار 
تطورت االمور يف ضوئه؟

يف  االيطالية  الحكومة  قرار  استند   □
علمية  اراء  اىل   19  - كوفيد  استجابتها 
وطبية ونصائح خرباء. تم فرض االغالق عىل 
البلديات  يف  البداية،  يف  املحيل  املستوى 
بقية  ليشمل  توسيعه  تم  ثم  تأثرا،  االشد 
املنرصم،  اذار   9 يف  وذلك  البلد  انحاء 
انتشار  والبيانات  الوقائع  اظهرت  ان  بعد 
بالطريقة  رضوريا.  القرار  جعل  ما  الوباء 
االغالق  اجراءات  يتم خفض  عينها، سوف 
يف  ستأخذ  منظمة  خطة  وعرب  تدريجا 
االعتبار مخاطر انتقال العدوى يف مختلف 
هذه  واهمية  االقتصادية،  االنشطة 
ستعمد  كام  الوطني.  لالقتصاد  االنشطة 
تدابري  اتخاذ  اىل  جوهري  بشكل  الخطة 
والرشكات  العمل  اماكن  يف  تطبق  وقائية 
ايضا.  مراعاتها  االفراد  عىل  العام،  والنقل 
تعزز هذه الخطة ايضا املوارد الطبية بغية 
يف  االصابات.  عن  املبكر  الكشف  تسهيل 
نيسان   27 يف  بدأت  التي  االوىل  املرحلة 
تتطلب  رئيسية  مصانع  عاودت  الفائت، 
الفائت  ايار   4 ويف  عملها.  برشيا  حضورا 
عاد اكرث من 4 ماليني شخص اىل اعاملهم. 
لغاية  التدريجي  العمل  استئناف  يستمر 
االبقاء عىل االجراءات  الحايل، مع  حزيران 
التباعد  وهي:  التقليدية  الوقائية 
واعادة  الكاممات،  واستخدام  االجتامعي، 
لتجنب  العام  والنقل  العمل  اماكن  تنظيم 
لوسائط  الكثيف  واالستخدام  الزحمة، 
ستطول  لفرتة  وذلك  بعد،  عن  العمل 
الخالصة  تشري  الرضورة.  تفرضه  ما  بقدر 
الرئيسية اىل انه سوف يرتتب علينا العيش 

وبالتايل  زمنية،  لفرتة  كورونا  فريوس  مع 
املخاطر.  وخفض  العمل  عىل  االبقاء  علينا 
الرئيسية مل  التشديد عىل ان االنشطة  اود 
مثال  وخري  الجائحة،  ايام  اسوأ  يف  تتوقف 
حي عىل ذلك بناء جرس موراندي يف جنوى 
الذي صممه رنزو بيانو وانجز يف 28 نيسان 
الفائت من قبل اثنتني من افضل الرشكات 
االيطالية: ساليني اميربيجيلو وفينكانتيريي. 
يعترب هذا الجرس انجازا هندسيا وقد بني 
حزيران  يف  به  العمل  )بدأ  قياسية  برسعة 
صمود  عىل  بارز  بشكل  ويدل   ،)2019

ايطاليا وتصميمها يف مواجهة االزمات.

■ كيف تقّيم ايطاليا تفيش فريوس كورونا 
وملاذا  منه  نتجت  التي  الوفيات  ونسبة 
تم  وكيف  القايس؟  الشكل  بهذا  تأذت 
الشاميل  الجزء  يف  الوباء  هذا  تركز  تفسري 

من البالد؟
وتتمتع  سكانية  بكثافة  ايطاليا  تحظى   □
واملواصالت  والسفر  لالعامل  قوية  بشبكة 
تعترب  والعامل.  وآسيا  اوروبا  واىل  من 
قوة  خاص  بشكل  الشاملية  املنطقة 
مع  متاما  متكامل  واقتصادها  صناعية 
االسواق االوروبية والعاملية. يزورها ماليني 
االشخاص يوميا او ميرون عربها يف رحالت 
الرتانزيت، وهذا ما يفرس ظهور االصابات 
االوىل يف هذه املنطقة تحديدا. كذلك فان 
االعىل  من  هو  ايطاليا  يف  الحياة  معدل 
الـ80 عاما،  العاملي، ويفوق  عىل املستوى 
الشعب  من  واسعة  رشيحة  وجود  وان 
اشد  بعضهم  جعلت  العمر  يف  املتقدم 
احد  ايضا  يكون  قد  وهذا  للوباء  تعرضا 

العوامل املؤثرة.

مقابلة
@marlenekhalife

 19  - كوفيد  اصاب  لقد  االحوال،  كل  يف 
هي  الجوائح  وخصائص  باكمله،  العامل 
يصعب  لذا  واحد،  آن  يف  ومحلية  عاملية 
حتى  مختلفة.  بلدان  بني  مقارنة  اجراء 
مختلف،  بشكل  قراءتها  ميكن  البيانات 
وفقا لكيفية جمعها وتصنيفها. عىل سبيل 
املثال، قد يكون يف بلد ما عدد ضئيل من 
من  اعىل  نسبة  لكن  باملطلق،  الحاالت 
الرضوري  من  يبدو  لذا  املصابني،  السكان 
اىل  الفضىل  واملامرسات  الخربات  مشاركة 
الصحة  الشاملة ملنظمة  االرشادات  جانب 
لذا يرتتب  ما من سوابق موثقة،  العاملية. 

علينا العمل سويا ملواجهة هذا الوباء.

االقتصاد  كورونا عىل  فريوس  اثر  كيف   ■
والسياحة والحياة الثقافية يف ايطاليا؟

□ عىل غرار جميع البلدان التي اقرت تدابري 

موقتا  انخفاضا  ايطاليا  اختربت  االغالق، 
مختلفة.  قطاعات  يف  االقتصادية  لالنشطة 
للرشكات  الدعم  الحكومة  وفرت  وقد 
رزمة  من خالل  باالزمة  املتأثرة  والعائالت 
مصانع  استمرت  املساعدات.  من  شاملة 
مناذج  متبعة  النشاط  مبزاولة  ومؤسسات 
حالة  رسعت  ما،  بطريقة  جديدة.  عمل 
واالتجاهات  والرقمنة  االبتكار  الطوارئ 
الرائجة املوجودة اصال. وسيصار اىل جدولة 
يف  الثقافية  واملعامل  املتاحف  فتح  اعادة 
البت  ويجري  املقبلة،  املراحل  احدى 
السيام  السياحة  بقطاع  الخاصة  بالرتتيبات 
الحلول واالماكن التي توفر االمان والتباعد 
الجامعية  االنشطة  حتى  االجتامعي. 
لكن  معينة،  لفرتة  التنظيم  صعبة  ستبقى 
جديدة  صيغ  ايجاد  املمكن  من  بالتأكيد 

الثقايف والتاريخي. للتمتع بارثنا 

السفرية 
االيطالية يف 

لبنان نيكوليتا 
بومبارديريي.

فك االغالق في ايطاليا 
يترافق مع تدابير وقائية 

صارمة لفترة ستطول

االتحاد االوروبي ليس 
مزودا قدرات طبية
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االورويب  االتحاد  استجابة  تكن  مل   ■
املستلزمات  من  ايطاليا  حاجات  رسيعة 
الطبية، هل سيؤثر ذلك عىل موقع ايطاليا 

كعضو يف االتحاد االورويب؟
وادى  الجميع،   19  - كوفيد  فاجأ  لقد   □
الطبية  املعدات  اىل طلب هائل من  بغتة 
ومستلزمات الحامية الشخصية يف ايطاليا. 
بتزود  يتعلق  ما  يف  وقتا  االمر  تطلب 
من  لالنتقال  وتوزيعها  املعدات  هذه 
عقالنية  اكرث  مقاربة  اىل  الطوارئ  حالة 
االقتصاد  شكل  والعامل.  واوروبا  ايطاليا  يف 
تطلب  آخر  تحديا  االقتصادي  والصمود 
ايضا تحوال يف النامذج واملفاهيم. يف سياق 
استغرقت  املسبوقة،  غري  الرشوط  هذه 
االتحاد  من  االستجابة  تنظيم  عملية 
االورويب وقتا. ال يجب ان ننىس ان االتحاد 
طبية  قدرات  اي  مزودا  ليس  االورويب 
لكن  الصحية،  بالخدمات  تتعلق  مبارشة 
الدول  بني  التنسيق  تسهيل  فقط  ميكنه 
االعضاء. تلقت ايطاليا النجدة من العديد 
االورويب  االتحاد  يف  االعضاء  الدول  من 
وطواقم  طبية  معدات  اليها  ارسلت  التي 
دروس  من  االستفادة  ميكن  متخصصة. 
وكعضو  هذه.  الطوارئ  حالة  بعد  قيمة 
الثانية  الصناعية  القوة  وكونها  مؤسس 
لعب  يف  ايطاليا  ستستمر  املجموعة،  يف 
اتحاد  نحو  الدفع  اتجاه  يف  محوري  دور 
عىل  قدرة  واكرث  استدامة  اكرث  اورويب 
للمبادرات  ودعام  جهوزية  واكرث  الصمود 
دورا  ايطاليا  لعبت  وقد  للمناخ.  الصديقة 
ملحاربة  الجامعية  الجهود  تطوير  يف  مهام 
االستجابة  ماليا  تدعم  وهي  الجائحة، 
حمالت  اطار  يف  كورونا  لفريوس  العاملية 

رفع املناعة وانتاج اللقاحات.

■ ماذا عن العالقات االيطالية - الصينية، 
ايطاليا معدات طبية  الصني  بعدما زودت 
وجه  وقد  االيطايل  للشعب  كهبة  للحامية 
اليها مسؤولون ايطاليون رسميون الشكر؟
ايطاليا والصني منذ  التعاون بني  □ نشط 
اىل  الصني  صّدرت  الطوارئ.  حالة  بدء 
تحتاجها  التي  الطبية  املعدات  ايطاليا 

حولت  وارماين،  فرياري  مثل  الشهرية 
رضورية.  طبية  معدات  نحو  انتاجها 
قابلة  ايطاليا  كانت  يوما،   40 غضون  يف 
املئة من  انتاجها ليصل اىل 25 يف  لزيادة 
الحاجة املحلية. نتمنى ان نصبح مكتفني 
ايضا  ومستعدين  كامل،  بشكل  ذاتيا 
ملساعدة االخرين حني يحتاجون اىل ذلك.

قوات  ضمن  ايطاليا  دور  عن  ماذا   ■
اليونيفيل يف جنوب لبنان، هل من جديد 
يف ما يخص قوات حفظ السالم االيطالية؟

لبنان  جنوب  يف  ايطاليا  حضور  بدأ   □

تعاوننا ممتاز 
مع الجيش 
واالمن العام 
والقوى االمنية 
االخرى.

اليونيفيل،  قوة  تأسيس  مع   1978 عام 
للتغريات  استجابة  وتطور يف خالل عقود 
الدولية  القوة  والية  عىل  ادخلت  التي 
االيطالية  الكتيبة  تعترب  اليوم  ومهامتها. 
ثاين اكرب كتيبة ضمن قوات حفظ السالم، 
الغريب.  القطاع  قيادة  ايضا  تتوىل  وهي 
التي   2006 العام  منذ  الرابعة  املرة  انها 
قوات  قيادة  ايطايل  جرنال  فيها  يتوىل 
لبنان،  جنوب  يف  الدولية  السالم  حفظ 
انه  كول.  ديل  ستيفانو  الجرنال  هو 
واسهام  العسكرية  ملواردنا  كبري  استثامر 
يف  واالستقرار  السالم  احالل  يف  اسايس 

االيطالية  الكتيبة  تتعاون  واملنطقة.  لبنان 
الناحية  من  اللبناين  الجيش  مع  بيد  يدا 
قائم  تقليد  لديها  لكن  العسكرية، 
بالتعاون املدين - العسكري. جنود حفظ 
مع  باستمرار  يتفاعلون  االيطاليني  السالم 
اىل  ويصغون  واالهايل  املحلية  السلطات 
ويوفرون  بثقتهم  ويتمتعون  حاجاتهم 
الدعم يف ميادين مختلفة، مبا فيها حامية 
املستدامة. اخريا  الوطني والتنمية  الرتاث 
الطوارئ  لحالة  واستجابة  آخرا،  وليس 
الكتيبة  قدمت   ،19  - كوفيد  التي خلقها 
االيطالية هبة من املستلزمات الطبية اىل 
جبيل  بنت  يف  الحكومية  املستشفيات 

وتبنني.

بني  القامئة  التدريب  برامج  عن  ماذا   ■
العام  واالمن  اللبناين  والجيش  ايطاليا 

اللبناين وقوى االمن الداخيل؟
االيطالية  العسكرية  البعثة  مهمة  ان   □
مهمة  هي   MIBIL او  لبنان  يف  الثنائية 
انشئت  اليونيفيل،  عن  مستقلة  وطنية 
يف العام 2015 وتهدف تحديدا اىل توفري 
للعسكريني  القدرات  وبناء  التدريب 
قائد  يعمل  االمنية.  والقوى  اللبنانيني 
رشكائهم  مع  وفريقه  املهمة  هذه 
الحاجات  تحديد  اجل  من  اللبنانيني 
التدريبية وتطبيق خطة العمل املشرتكة. 
مع  املمتاز  التعاون  عىل  املهمة  ترتكز 
وسعت  وقد  اللبنانية.  املسلحة  القوات 
الثنائية  االيطالية  العسكرية  البعثة 
ارفع  لبنان  مزودة  التدريبية  برامجها 
لالسف،  لكن  وتقنياته.  التدريب  معايري 
 - كوفيد  سببها  التي  الطوارئ  حال  ان 
اىل  نتطلع  اننا  اال  اسرتاحة،  اوجبت   19
يف  االنشطة  من  مجموعة  اطالق  اعادة 
البعثة  انجزت  وقد  ممكن.  وقت  اقرب 
وحدة  االيطالية  الثنائية  العسكرية 
الجيش  مع  بالتعاون  متقدمة  تدريب 
الكيميائية  املواد  برنامج  حول  اللبناين 
والنووية،  واالشعاعية  والبيولوجية 
بالخطر  يتعلق  ما  يف  مهم  برنامج  وهو 

البيولوجي الذي يسببه كوفيد - 19.

■ هل من متابعة تقوم بها ايطاليا ملؤمتر 
روما )2(؟

□ وضع مؤمتر روما )2( الخطط االولية من 
اجل تطوير وتوسيع مهمة البعثة العسكرية 
االيطالية الثنائية وكل الدعم للقطاع االمني 
اللبناين، وهو ما شكل اطارا للرشكاء لتعزيز 
التجهيزات  الثنائية يف مجال  الهبات  تقديم 
واملساعدة التقنية وتنظيم برامج التدريب. 
القوات  تواجهها  التي  التحديات  تبقى 
االمنية  القوى  وكذلك  اللبنانية  املسلحة 
يف  االيجايب  اداءها  نثّمن  نحن  ضخمة. 
مرحلة معقدة، ونحن فخورون باننا اسهمنا 
او  الثنايئ،  الدعم  عرب  مبارشة  سواء  بذلك 
بشكل غري مبارش عرب استضافة مؤمتر روما 

)2( الذي حشد املانحني.

اللبناين  الصناعة  بوزير  اجتمعت   ■
وركزت  االوىل  الربوتوكولية  جولتك  ضمن 
االنتاجية  القطاعات  تنمية  موضوع  عىل 
االسرتاتيجي  واملرشوع  اللبناين  لالقتصاد 
من  هل  صناعية،  مناطق  انشاء  اجل  من 

تفاصيل حول ذلك؟
تسنت  مثمرا.  اجتامعا  فعال  كان  لقد   □
)عامد(  للوزير  اقدم  ليك  الفرصة  يل 
يف  ايطاليا  بدأته  الذي  املرشوع  الله  حب 
مناطق   3 تطوير  اجل  من   2014 العام 
املرحلة  انجزنا  اليوم،  من  اعتبارا  صناعية. 
الرضورية  الجدوى  دراسات  من  النهائية 
العام. نظرا اىل فرادته واهميته  واملخطط 
اهتامم  املرشوع  استقطب  االسرتاتيجية، 
 EIB لالستثامر  االورويب  املرصف  ودعم 
 .EBRD والبنك االورويب لالعامر والتنمية
اما الرشكاء اللبنانيون، فهم وزارة الصناعة 
وجمعية  واالعامر  االمناء  ومجلس 
ان  لنا  الوزير  اكد  اللبنانيني.  الصناعيني 
تطوير املناطق الصناعية هو مكّون اسايس 
اجل  من  اللبنانية  الحكومة  اسرتاتيجيا  يف 
تقوية االنشطة االنتاجية ودعم املؤسسات 
من  انطالقا  الحجم.  واملتوسطة  الصغرية 
منيض  ان  امتنى  اللبنانية،  الحكومة  التزام 
قدما مع رشكائنا االساسيني الطالق املرحلة 

العمالنية من املرشوع.

النظام  ملساعدة  طواقم  وارسلت 
وقبل  ايطاليا  ان  علام  االيطايل،  الصحي 
ارسلت  قد  كانت  املحلية  الحاجة  بروز 
الواقع،  يف  الصني.  اىل  طبية  مستلزمات 
وبلدان  الصني  من  تضامنا  ايطاليا  تلقت 
كذلك  االورويب،  االتحاد  اخرى يف  عديدة 
االتحاد،  يف  منضوية  ليست  بلدان  من 
لكل  ممتنون  نحن  وسواها.  آسيا  ومن 
هذه،  التحديات  لحظة  يف  ساعدوا  من 
كام لدينا نحن كايطاليني تقليد عريق يف 
االيطالية  الرشكات  ان  االخرين.  مساعدة 
التجارية  العالمات  ذات  تلك  فيها  مبا 

نعمل على مشروع لتطوير 
الصناعية املناطق 

املنطقة  اقتصاد 
الشمالية متكامل مع 

اوروبا وآسيا والعالم لذا 
شهد اولى االصابات
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الديبلوماسية املتعّددة الطرف:
لبنان جزٌء من مشاريع التعاون الدولي

يبدو ان التعاون الدويل بات عند منعطف حقيقي بعد جائحة كوفيد - 19. هذا التعاون الذي رسخته الديبلوماسية املتعددة 
الطرف منذ الحرب العاملية االوىل بعد تأسيس عصبة االمم التي تحولت اىل االمم املتحدة، تبدو اسسه اليوم يف حاجة اىل 

اعادة تدعيم وخصوصا عرب الكيانات الدولية التي ارساها ويف مقدمها االمم املتحدة وعملياتها واالتحاد االورويب

اظهرت جائحة كورونا الكونية انه ال ميكن 
ان  او  فردية  او  محلية   بحلول  مواجهتها 
بل  حدة،  عىل  مبكافحتها  دولة  كل  تقوم 
الطرف  ومتعدد  شامال  حال  جبهها  يتطلب 
دون  من  الجميع  يطاول  بات  خطرها  الن 
ان  الجميع  عىل  ينبغي  كان  لذا  استثناء. 
يشاركوا يف مواجهة هذه الجائحة. وهذا ما 
جعل الديبلوماسية املتعددة الطرف تصبح 
اكرث الحاحا يف هذه الظروف. عززت االمم 
منطلقة  السياق،  هذا  يف  مسعاها  املتحدة 
من مقولة ان "ال احد آمنا من هذا املرض 

اال اذا كان الجميع آمنني منه".
الدويل  اليوم  مناسبة  يف  وجهها  رسالة  يف 
اعرتف  والديبلوماسية،  الطرف  لتعددية 
االمني العام لالمم املتحدة انطونيو غوتريس 
يتكيف  ان  يجب  الدويل  "التعاون  بأن 
"نحن  قائال:  ولفت  االزمنة".  تغري  مع 
املوصولة  الطرف  تعددية  اىل  حاجة  يف 
التنسيق بني جميع  شبكيا من اجل تعزيز 
يف  الطرف  املتعددة  العاملية  املنظامت 
عىل  قادرة  اقليمية  منظامت  وجود  ظل 
تعددية  واىل  الحيوية،  مساهامتها  تقديم 
املكثف  التفاعل  عىل  تقوم  شاملة  اطراف 
التجارية  واملؤسسات  املدين  املجتمع  مع 
واصحاب  واالقليمية  املحلية  والسلطات 
صوت  فيها  يكون  االخرين،  املصلحة 

الشباب حاسام يف تشكيل مستقبلنا".
البرش  تذكري   19  - فريوس  جائحة  اعادت 
خصوصا  بعضا،  ببعضهم  ارتباطهم  مبدى 
وميثل  حدودا  يعرف  ال  "الفريوس  وان 
اجل  من  بد  وال  عامليا،  تحديا  جوهره  يف 
انسانية  كأرسة  نعمل  ان  له  التصدي 
هذا  ان  بالتايل،  غوتريس.  بحسب  واحدة"، 

احتواء  عىل  ويعمل  املتنازعني،  االطراف 
ومناطق  الساخنة  املناطق  يف  الرصاعات 

الحروب يف جميع انحاء املعمورة".
حال  "يف  الدوليان:  الديبلوماسيان  اضاف 
االرجح  او عىل   19  - كوفيد  انتشار فريوس 
التي  البلدان  اوسع يف  انتشارا  ينترش  عندما 
لن  فانه  الفقر،  وانهكها  الحرب  اضعفتها 
بل  فحسب،  الناس  من  االالف  حياة  يهدد 
لصالح  امليزان  كفة  يرجح  ان  ايضا  ميكنه 
حالة  عن  عوضا  واليأس  الرصاع  اىل  العودة 
املجتمعات  تعيش  ما  فغالبا  الهش.  السالم 
البقاء عىل  النزاع عند خط  التي تتعاىف من 
قيد الحياة، حيث تواجه يوميا الفقر املدقع 
االساسية.  الصحية  الخدمات  يف  والنقص 
ميكن  ال  املجتمعات،  هذه  اىل  بالنسبة 
اهمية  تكن  ومل  اكرب،  املخاطر  تكون  ان 
يف  املتحدة  االمم  تقدمها  التي  املساعدات 
هذه االونة اكرب من االن، يف اي وقت مىض". 
حفظ  قوات  قيام  الديبلوماسيان  وتعهد 

السالم بااليت:  
انتشار  ملكافحة  املحلية  الجهود  دعم   *

فريوس كورونا املستجد. 
االمم  موظفي  سالمة  عىل  الحفاظ   *
املتحدة وضامن حصولهم عىل افضل رعاية 
الطبية  االختبارات  تعزيز  متاحة من خالل 

وقدرات العالج.
 * التأكد عىل ان حفظة السالم قادرون عىل 
مواصلة عملهم من دون ان يصبحوا ناقلني 
التباعد  مامرسة  من خالل  وذلك  للعدوى، 

االجتامعي وتدابري التخفيف االخرى. 
الصعبة  التفويضات  وتنقيح  مراجعة   *
واحتواء  السالم  لدعم  انجازها  املكلفني 

الرصاع حتى ابان انتشار كوفيد - 19.
فعرّبا  لبنان  اىل  الدبلوماسيان  وتطرق 
عمليات  تقوم  ان  "ضامن  بـ:  االلتزام  عن 
يف  ما  بكل  املتحدة  لالمم  التابعة  السالم 
حلول  من  يتجزأ  ال  جزءا  لتكون  وسعها 
جمهورية  فمن  الجائحة.  هذه  مكافحة 
الصومال  ومن  لبنان،  اىل  الوسطى  افريقيا 
انجاز ما  افرادنا جاهدين  اىل مايل، يواصل 
ذلك  يفعلون  انهم  اعامل.  من  اليهم  اوكل 

الخطوط  يف  ويبقون  وتفان  بشجاعة 

حفظة السالم ملتزمون مهامتهم يف لبنان والعامل رغم كل الظروف.غوتريس دعا اىل التنسيق بني جميع املنظامت العاملية.

الحل الدويل والكوين يتطلب جهودا حثيثة 
تتالقى  حيث  املتحدة  االمم  من  وخصوصا 
عادة 190 دولة، تتناقش وتتحاور يف بينها، 
يحاول  الدول وهو  ولبنان من ضمن هذه 
ليكون  الحدود،  اقىص  اىل  معها  التعاون 
وليك  جهة  من  حلول  ايجاد  عىل  قادرا 
يستفيد من جهة ثانية من الحلول الدولية 
يخص  ما  يف  سواء  لها  االعداد  يتم  التي 
العينية،  او  املالية  او  االنسانية  املساعدات 
االمم  يف  يتم  جهد  اي  من  جزءا  فيكون  

املتحدة.
يف هذا االطار، شارك لبنان يف قرارات عدة 
املتحدة  لالمم  العامة  الجمعية  اصدرتها 
مجملها  يف  تتعلق   ،19  - كوفيد  حول 
مبواضيع  سواء  عدة  مجاالت  يف  بالتعاون 

وحامية  املسنني  ودعم  الصحة  يف  الحق 
مدينة  مع  تضامن  بيان  ووّقع  االطفال، 
العام  االمني  لجهود  داعم  وآخر  نيويورك 
وحاميتهم  املسنني  عىل  كورونا  تأثري  حول 
النهم االكرث تأثرا بالجائحة. مثة مرشوع بيان 
والديون"  كورونا  "وباء  حول  لبنان  يعني 
ذات  الدول  مساعدة  ميكن  كيف  ملعرفة 
ديونها،  تسدد  ليك  العالية  االستدانة  نسبة 
للتخفيف  دويل  جهد  حصل  اذا  وبالتايل 
من ديون الدول بسبب الوباء، قد ينعكس 
االمر ال  لكن هذا  لبنان.  ايجابيا عىل  االمر 

يزال يف اطار املشاريع املنتظرة. 
فيها  شارك  التي  املهمة  البيانات  ومن 
اىل  الوصول  ضامن  حول  بيان  لبنان 
الطبية  واملعدات  واللقاحات  االدوية 

تقرير

يف  يدور  الحديث  ألن  كورونا،  ملعالجة 
العامل عىل ان اي لقاح عتيد قد ال يكون 
متاحا للجميع، وفيام تبذل االمم املتحدة 
الدول  اىل  لقاح  اي  يصل  ليك  جهودا 
املادية  احوالها  عن  النظر  برصف  قاطبة، 
اذا  متطورة.  او  نامية  دول  كانت  اذا  او 
قرارات  اىل  القرارات  مشاريع  تحولت 
الطرف  املتعددة  الديبلوماسية  بفعل 

لالمم  العامة  الجمعية  عليها  ووافقت 
عىل  وتعمل  الدول  تلتزمها  املتحدة، 

تطبيقها، عندها يستفيد منها لبنان. 

ماذا عن قوات حفظ السالم يف العامل؟
غري  واملنظامت  املتحدة  االمم  دور  يزيد 
مثل  االقليمية  واملنظامت  الحكومية 
اهمية  ذات  وهي  االفريقي،  االتحاد 
حفظ  قوات  وكذلك  راهنا،  استثنائية 
تفويضاتها  بتنفيذ  املطالبة  العامل  السالم يف 
الجائحة  تفيش  مع  وخصوصا  ادق،  بشكل 
يف الكثري من البلدان املوجودة فيها، وسط 
القوات  هذه  لدى  قوية  طبية  بنية  وجود 
يف  ستستمر  فهل  ومتوين،  امداد  وشبكات 

السابق؟ عملها 

"مواصلة  عنوان:  مشرتكة حملت  رسالة  يف 
حتى  لدورهم  املتحدة  االمم  سالم  حفظة 
نائب  كتب  االن"،  محتوم  امر  هو  النهاية 
االمني العام لالمم املتحدة املنوط بعمليات 
الدعم امليداين اتول خري ونائب االمني العام 
السالم جان  لعمليات حفظ  املتحدة  لالمم 
"ان  ييل:  ما  الفائت،  ايار   4 يف  الكروا  بيري 
عمليات االمم املتحدة لحفظ السالم تعمل 
من  عدد  يف  واالمن  االستقرار  تعزيز  عىل 
هشاشة.  واكرثها  العامل  يف  االماكن  اخطر 
وقبل ان تلقي جائحة كوفيد - 19 بظاللها 
االمم  كان حفظة سالم  القوات،  عىل هذه 
ورشطيني  وعسكريني  مدنيني  من  املتحدة 
ميثلون خطا ازرق رفيعا يساعد عىل حامية 
املدنيني، ويدعم اتفاقات السالم املربمة بني 

ال يمكن مواجهة 
جائحة كوفيد - 19 

بحلول احادية

مارلني خليفة
@marlenekhalife
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بشأن  يقلقون  عندما  حتى  االمامية 
وحتى  اوطانهم،  يف  عنهم  البعيدة  ارسهم 
وخطوط  الجوية  الحركة  اضطراب  عند 
العاملية  االستجابة  بسبب  امُلثقلة  االمداد 
حاالت  ظهور  مع  حتى  بل   19  - لكوفيد 

اصابة يف البلدان املضيفة".
السياسات  املرتتبة عىل  االثار  ما هي  لكن، 

الدولية جراء ازمة كورونا؟
يقول مدير املعهد االملاين للشؤون الدولية 
واالمنية فولكر بريتس يف تقرير له نرشه يف 

الفرتة االخرية:
نهائية.  ببيانات  االدالء  الوانه  السابق  "من 
غالبا ما تكون عبارة "ال يشء سيظل كام كان 
مرة اخرى" خاطئة دوما، فمن املنطقي ان 
السياسة  يتغري يف  ان  الذي ميكن  ما  نسأل 

الدولية بعد كورونا". 
يضيف: "يف هذه املرحلة تبقى اية اجابات 
تؤدي  ان  املحتمل  فمن  موقتة،  بطبيعتها 
الواليات  جهود  مضاعفة  اىل  كورونا  ازمة 
وبالتايل  الصني،  فصل  اجل  من  املتحدة 
العوملة  نزع  نحو  االتجاهات  تعزيز 
القطاعية. يف بعض املناطق ميكن ان تظهر 

ينتج  ان  املحتمل  غري  من  جديدة.  عوملة 
النظام  عىل   - االوسع  الجيوسيايس  التأثري 
والرصاع  الدول   بني  والتنافس  الدويل  
يظل  موحدة.  شاملة  صورة   - والتعاون 
لالرادة  خاضعا  الوباء  بعد  العامل  شكل 
الفاعلة  الجهات  وقدرة  والقيادة  السياسية 

الدولية عىل التعاون".
وسأل الديبلومايس: "هل سيحد الوباء كام 
املتعدد  التعاون  من  املعلقني  بعض  يوحي 
الطرف، ويضعف تاليا النظام الدويل القائم 

عىل القواعد؟". 
مبديئ  بشكل  الدول  معظم  "ردت  يقول: 
تستمر  وقد  االزمة،  عىل  واحد  جانب  من 

الحاجة  االزمة  ابرزت  بذلك. كام  القيام  يف 
املرجح  من  لذا  فعال،  عاملي  تعاون  اىل 
ومتناقضة،  متناسقة  غري  تطورات  حصول 
منظمة  اهمية  يقبلون  القادة  ان  حتى 
تبادل  يف  التعاون  واهمية  العاملية  الصحة 
املمكن  من  اللقاحات.  وبحوث  املعلومات 
ان تويل االمم املتحدة واملنظامت االقليمية 
والصحة  الصحية  لالنظمة  اكرب  اهتامما 
منظمة  تعزيز  سيصحبه  هذا  وان  العامة، 
وموارد  الزاما  اكرث  وقواعد  العاملية  الصحة 
اكرث. بعد كل يشء، تشكل االنظمة الصحية 
واضحا  تهديدا  البلدان  بعض  يف  الضعيفة 

لالخرين". 
مبادرات  اي  نتوقع  ان  يجب  "ال  ويشري: 
الطرف  املتعدد  التعاون  لتعزيز  مهمة 
ظل  يف   G20 او   G7 مجموعتي  قبل  من 
رئاستهم الحالية. لكن قد يصبح من االسهل 
اعامل  جدول  عىل  العامة  الصحة  وضع 
مجلس االمن  حتى من دون ربطها بقضايا 
االمن الكالسيكية. ال ينبغي ان يكون هناك 
مبارشة  ترتبط  العاملية  الصحة  ان  يف  شك 

بالسالم واالمن الدوليني".

لبنان يشارك في 
نسج الحلول الدولية عبر 

االمم املتحدة

الديبلوماسية 
املتعددة 
الطرف 
اصبحت 
ملحة يف 
حقبة فريوس 
كورونا.
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حكومة الكاظمي في العراق:
املساكنة اإليرانية ـ األميركية

اخريا، تشكلت الحكومة يف العراق بعد خمسة اشهر من ازمة سياسية وفراغ حكومي عىل وقع احتجاجات شعبية يف الشارع، 
ونجح مصطفى الكاظمي االيت من خارج الطبقة السياسية يف تشكيل حكومة والحصول عىل تأييد القوى السياسية يف الربملان 

مبا فيها القوى الشيعية املتنافسة. دخل العراق مرحلة جديدة حافلة بالتحديات واملشاكل 

عسري  امتحان  يف  الكاظمي  مصطفى  دخل 
التوازن  ادارة  كيفية  هي  صعبة  ومهمة 
واملساكنة بني ايران والواليات املتحدة عىل ارض 
العراق  الشعبية يف  االنتفاضة  اسفرت  العراق. 
عادل  حكومة  سقوط  سياسيتني:  نتيجتني  عن 
عبداملهدي، وفتح الطريق امام انتخابات نيابية 
مبكرة. لكن النتيجة االبرز، التي انكشفت مع 
اعالن الحكومة الجديدة، تتمثل يف ان الشارع 
العراقي نجح يف وضع الطبقة السياسية جانبا 
الجسم  يف  جديد  دم  ضخ  اىل  الحاجة  واعلن 
العراقي املريض، وفرض االنكفاء عىل القيادات 
الشيعية التي تعاقبت عىل تشكيل الحكومات، 
من نوري املاليك وابراهيم الجعفري، اىل حيدر 
النتيجة ان  العبادي وعادل عبداملهدي. كانت 
الحكومة  رئاسة  اىل  الكاظمي  مصطفى  وصل 
من خارج الطبقة السياسية واالحزاب الشيعية 
ومتمردا عليها، مع برنامج مقتضب من عناوين 
والذين  السياسيني  السجناء  اطالق  محددة: 
ازمة  واحتواء  املتظاهرين،  يف صفوف  اعتقلوا 
وتنفيذ  االقتصادي،  الوضع  وتحسني  كورونا، 
انتخابات  واجراء  ومالية،  ادارية  اصالحات 
وقراره،  العراق  سيادة  وتأكيد  مبكرة،  نيابية 
املتحدة،  والواليات  ايران  بني  توازن  واقامة 
لتصفية  ساحة  اىل  العراق  يتحول  ال  بحيث 
الحسابات ويسقط واقعا بني املطرقة االيرانية 

والسندان االمرييك.
يحصل  املهدي  عبد  استقالة  منذ  االوىل  للمرة 
للحكومة،  جديد  رئيس  عىل  سيايس  توافق 
فشلت  بعدما  مسبوق  غري  اجامع  ويحصل 
بداية  منذ  لتشكيل حكومة جديدة  محاولتان 
عالوي  توفيق  محمد  واعتذار   2020 عام 
كل  التقت  املرة،  هذه  الزريف.  عدنان  وبعده 
الكاظمي  دعم  عىل  الشيعية  والقوى  الكتل 
الذي تلقى دعم االكراد والسنة ايضا، وكان منذ 

برهم  العراقي  للرئيس  املفضل  املرشح  البداية 
التكليف كـشخصية  به بعد  اشاد  الذي  صالح 
مناضلة ومثقفة معروف عنه النزاهة واالعتدال 

والحرص عىل الحقوق العامة للعراقيني.
املرحلة.  ملواصفات  مطابقا  الكاظمي  يعترب 
)كان  الصحافة  عامل  من  االيت  الرجل  هذا 
مقيام  والجئا  حسني  صدام  لنظام  مناهضا 
رئاسة  )توىل  املخابرات  عامل  ومن  لندن(،  يف 
ذروة  يف   2016 العام  منذ  املخابرات  جهاز 
صعبة  مهمة  تنتظره  داعش(،  مع  املعركة 
وسياسية،  اقتصادية  كارثة  من  العراق  النقاذ 
ويعترب الرجل االنسب واالفضل لهذه املرحلة. 
بناء  املخابرات  رئاسة  يف  موقعه  له  اتاح  فقد 
عالقات مع الدول واالجهزة التي تعمل ضمن 
السياسيني  الالعبني  كل  ومع  الدويل،  التحالف 
االمريكيني  مع  وعالقته  العراقية،  الساحة  عىل 
بعدما  جيدة، خصوصا  االيرانيني  ومع  ممتازة، 
متت تسوية بعض االشكاالت وعادت االمور اىل 

مجاريها يف الفرتة االخرية.
العراق  يف  اليه  ينظر  الكاظمي  مصطفى 
عالقاته  تسخري  عىل  قادر  ماهر  كـمفاوض 
وكشخصية  وطهران،  واشنطن  مع  الواسعة 
انتمى  ان  له  يسبق  مل  اذ  متوازنة،  حيادية 
عقلية  وصاحب  السياسية،  االحزاب  احد  اىل 
براغامتية قادر عىل لعب دور الوسيط السيايس 
العراقيني خالل االزمات. لكن ما  بني االطراف 
يلفت ايضا هو عالقته املتميزة مع السعوديني. 
 ،2017 عام  الرياض  اىل  للعبادي  زيارة  خالل 
صديقه  مطوال  يعانق  وهو  الكاظمي  شوهد 
العهد السعودي االمري محمد بن سلامن.  ويل 
مثلام كان الفتا ان تكون السعودية اول الدول 
مل  حرارة.  واكرثها  الكاظمي  بحكومة  املرحبة 
يقترص االمر عىل بيان رسمي صادر عن وزارة 
الخارجية يبدي استعدادا للعمل مع الحكومة 

الجديدة عىل اساس االحرتام املتبادل والروابط 
التاريخية، فهذا البيان ارفق بربقيتي تهنئة من 
امللك سلامن وويل عهده الذي بادر اىل االتصال 

هاتفيا برئيس الوزراء العراقي الجديد.
الحكومة جاءته يف  ان رئاسة  الكاظمي  يعرف 
صعبة  ستكون  مهمته  وان  حساس،  توقيت 
من  كئيبة  مرحلة  نحو  يتجه  فالعامل  وشائكة. 
التعايش الطويل االمد مع وباء كورونا، وسط 
كساد اقتصادي غري مسبوق وكوارث اجتامعية 
وجيوش العاطلني عن العمل وارتفاع معدالت 
املقبلة  املرحلة  كانت  فاذا  والجوع.  الفقر 
صعبة يف البلدان التي متتلك مؤسسات عرصية 
مستقرة ومتطورة، فكيف تكون الحال يف بلدان 
املؤسسات  هذه  مثل  اىل  تفتقر  العراق  مثل 

واىل بنى تحتية ومرافق حيوية؟
يعرف الكاظمي ان اصعب واخطر ملف عىل 
مرحلة  يف  العراقي  الفشل  ملف  هو  طاولته 
بناء  اعادة  يف  الفشل  حسني،  صدام  بعد  ما 
صلبة  دستورية  مؤسسات  اقامة  ويف  الدولة 
تحفظ هيبة الدولة وحقوق املواطن بعيدا من 
للطوائف  العابر  والفساد  الطائفية  املحاصصة 

والقوميات.
الخروج  كيفية  يف  فتبقى  االصعب،  املهمة  اما 
بني  العراق خط متاس  الذي كرس  الوضع  من 
ايران والواليات املتحدة وساحة رصاع وتصفية 
القوات  انسحاب  بعد  خصوصا  حسابات، 
حق  لنفسها  ايران  انتزعت  عندما  االمريكية 
مامنعة  عدم  ظل  يف  العراقي،  الشأن  ادارة 

امريكية والمباالة. 
مام ال شك فيه ان االنتفاضة العراقية مل تكن 
فقط ضد الفساد والفشل، امنا ايضا وخصوصا 
القوة  الختبارات  ملعبا  العراق  تكريس  ضد 
االمريكية ـ االيرانية، وللتجاذب الذي بلغ ذروته 
ترامب  دونالد  االمرييك  الرئيس  اتخذ  حني 

قاسم  اللواء  اغتيال  احد وهو  يتوقعه  مل  قرارا 
سليامين.

حكومة الكاظمي الجديدة يف بغداد تقود اىل 
استنتاجني:

- االول هو ان ايران وافقت عىل الحكومة التي 
ليست  اليها.  بالنسبة  واالفضل  مثالية  تعد  ال 
وتطمح  ايران  تريدها  التي  الحكومة  هذه 
بالتوازن  وسلمت  واقعيا  ترصفت  لكنها  اليها، 
الدقيق يف العراق الذي ال يسمح لها باالستئثار 

كوجود  االمريكيني  وطرد  والقرار،  بالحكومة 
عسكري ونفوذ سيايس. ما مل تستطعه طهران 
الحكومة  لفرض  املاضية  السبعة  االشهر  يف 
املرحلة،  هذه  يف  تستطيعه  لن  تريدها  التي 
يف ظل حصار اقتصادي وضائقة مالية وجائحة 
الكورونا، وانهيار اسعار النفط، وبعد املتاعب 
التي واجهتها يف العراق منذ مطلع هذا العام، 
الذي  سليامين  قاسم  اللواء  اغتيال  من  بدءا 
باالحتجاجات  مرورا  فراغه،  ملء  يصعب 

موجهة  بدت  منها  جزء  يف  التي  الشعبية 
القوى  بني  االنقسامات  اىل  وصوال  ايران،  ضد 
املكونني  بانحياز  ناهيك  الشيعية،  واملكونات 

السني والكردي اىل ناحية االمريكيني.
- االستنتاج الثاين ان التوصل اىل هذه الحكومة 
وااليرانيني  االمريكيني  بني  دقيق  توازن  وارساء 
املساكنة  عنوانها  قدمية  جديدة  مرحلة  يدشن 
املساكنة  هذه  العراق.  ارض  عىل  الطرفني  بني 
سليامين  اغتيال  بعد  بعنف  اهتزت  التي 
حرب،  اىل  تتطور  ان  وكادت  صداما  وتحولت 
وامنا  العراقية،  التوازنات  فقط  ليس  تفرضها، 
االوراق  خلطت  التي  االقليمية  املستجدات 
واالولويات، وفرضت عىل الطرفني تهدئة اللعبة 
والخليج.  واليمن  العراق  يف  املرسح  وتربيد 
املستجدات االمريكية التي لها عالقة باالنتخابات 
الرئاسية، اذ بعدما كان االمر قد حسم ملصلحة 
يشكل  بايدن  جو  وبات  كذلك  يعد  مل  ترامب 
منافسا جديا ولديه حظوظ وفرص، اثر انقالب 
مزاج  ومعها  امريكا  يف  االقتصادية  املعطيات 

ترامب وشعبيته.
الرئيس ترامب يف الفرتة الفاصلة عن االنتخابات 
ال هدف لديه اال ترميم وضعه االنتخايب املتصدع، 
مع ما يعنيه ذلك من تفرغ للداخل ووضع كل 
بحيث  جانبا،  االوسط  والرشق  الخارج  ملفات 
كربى.  لصفقات  وال  لحروب  حاليا  مكان  ال 
االنتخابات  انتظار  اال  امامهم  ليس  وااليرانيون 
والرهان  الوقت  كسب  اىل  والعودة  االمريكية 
نهج  عودة  ومعه  بايدن  وفوز  سقوطه  عىل 
ايراين  ـ  امرييك  تقاطع  الواقع، حصل  اوباما. يف 
املنطقة،  املرحلة يف  الرصاع ومترير  تهدئة  عىل 
فكانت حكومة الكاظمي ترجمة لهذا التقاطع 

واعالن العودة اىل سياسة املساكنة يف العراق.
اىل  مؤرشا  تكون  ان  الكاظمي  حكومة  ميكن 
ما هو ابعد من مساكنة يف العراق، اىل تحرك 
املتحدة،  والواليات  ايران  بني  الراكدة  املياه 
جديد  من  املفاوضات  مسار  تحرك  واىل 
بني  وقاسية  جديدة  ملفاوضات  الطريق  وفتح 
مختلفة  حصولها  حال  يف  ستكون  الدولتني، 
اوباما،  باراك  الرئيس  عهد  يف  املفاوضات  عن 
تكون  ولن  املنطقة  ملفات  كل  ستشمل  النها 

محصورة باالتفاق النووي. 
مثل هذا التحرك يبدو مؤجال اىل ما بعد االنتخابات 

الرئاسية االمريكية التي يكتنفها الغموض.

تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

الكاظمي مطابق ملواصفات املرحلة وعالقته جيدة مع السعودية.

الكاظمي قناة اتصال 
بني األميركيني واإليرانيني

الكاظمي تحديات سياسية وامنية واقتصادية  الجديد مصطفى  العراقي  الوزراء  يواجه رئيس 
واجتامعية يسعى اىل حلها باملوارد املتاحة. ففي موازاة اثبات قدرته عىل ادارة وتفكيك ازمات 
معقدة، عليه ان يثبت قدرته يف االمتحان االدق واالصعب ويف دوره كقناة اتصال وتواصل بني 

الجانبني االمرييك وااليراين انطالقا من االعتبارات والظروف التالية:
1- االشارات االمريكية اىل انسحاب وشيك من العراق، او اقله اىل اعادة انتشار للقوات االمريكية 

بعد استئناف الحوار االسرتاتيجي بني واشنطن وبغداد يف حزيران املقبل.
2- االشارات االيرانية اىل اعادة نظر يف السياسة واملقاربة املعتمدة يف العراق، وهذا التوجه كان 

بدأ بعد اغتيال اللواء قاسم سليامين.
من  ومتكينها  العراقية  الدولة  تعزيز مرشوع  يف  واالمرييك  االيراين  الجانبني  ومصلحة  رغبة   -3

مواجهة التحديات، مبا فيها التحديات االرهابية التي متثلها داعش. 
4- اهمية الساحة العراقية كنقطة فصل ووصل، اشتباك وحوار بني واشنطن وطهران، واهمية 

دور الكاظمي يف احتواء عوامل االشتباك والرتكيز عىل نقاط التالقي.
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تقفل أزمة سياسية بعد فراغ إمتد أكثر من سنة
حكومة الكورونا في إسرائيل طوق نجاة لنتنياهو

فاز بنيامني نتنياهو يف معركة البقاء وكتب له عمر سيايس جديد عندما نجح يف اجتذاب خصمه بيني غانتس واقناعه تحت 
وطأة ازمة الكورونا بتشكيل حكومة مشرتكة، عىل ان يتوىل رئاستها اوال. لو مل يفعل نتنياهو ذلك لكان انتهى سياسيا وبشكل 

مأساوي، وانتقل اىل حلبة القضاء لخوض معركة ضد تهم الفساد املوجهة اليه

سياسية  ازمة  الجديدة  الحكومة  تقفل 
من  اكرث  امتد  حكومي  فراغ  بعد  طويلة 
وتفتح  عامة،  انتخابات  ثالثة  بعد  سنة، 

الباب امام مرحلة جديدة.
يكون  الحكومة،  رئاسة  يف  استمراره  مع 
يف  القيايس  الرقم  كرس  نتنياهو  بنيامني 
فرتة  اطول  كصاحب  الحكومة،  رئاسة 
بفارق  متجاوزا  للحكومة،  رئيسا  ميضيها 
مريح الفرتة التي امضاها مؤسس ارسائيل 
عاما(،   70( نتنياهو  غوريون.  بن  ديفيد 
وهو الوحيد بني جميع رؤساء الحكومات 
عام  ارسائيل  دولة  قيام  بعد  ولد  الذي 
يف  حكومة  رئيس  اصغر  كان   ،1948
ارسائيل عندما توىل رئاسة الحكومة للمرة 
الـ47.  1996 وهو يف سن  العام  االوىل يف 
محور  يف  نفسه  فرض  الحني  ذلك  منذ 

النظام السيايس يف ارسائيل.
معركته  يخوض  كيف  نتنياهو  عرف 
يف  القصوى  التعبئة  اىل  عمد  عندما 
صفوف الليكود واليمني، فانتقل اىل موقع 
غانتس  بيني  منافسه  لزم  فيام  الهجوم، 
قلة  عن  مربهنا  والتربير  الدفاع  وضعية 
يشبك  كيف  عرف  وعندما  سياسية.  خربة 
وامريكا  بوتني  فالدميري  روسيا  مع  عالقات 
وكيف  نفسه،  الوقت  يف  ترامب  دونالد 
درجته  بلغ  امرييك  دعم  من  يستفيد 
اعالن  مع  االنتخابات  عشية  القصوى 

صفقة القرن من البيت االبيض.
اىل  وصلت  السياسية  كورونا  مفاعيل 
االزمة  حل  يف  ساهمت  بحيث  ارسائيل، 
يف  نتنياهو  وافادت  الحكومية  السياسية 
اتاحت  مثلام  الحكومة،  رئاسة  يف  البقاء 
اىل  الذهاب  خيار  من  االفالت  الرسائيل 
انتخابات رابعة. ففي تطور درامي، متكن 
الجرناالت  حزب  تفكيك  من  نتنياهو 

منه  االكرب  الجناح  وضم  ابيض  ازرق 
بقيادة بيني غانتس اىل ائتالفه الحكومي. 
تهويال  نتنياهو  مارس  بعدما  ذلك  حصل 
الوباء  هذا  من  متخذا  كورونا،  شأن  يف 
طوارئ  حكومة  اتجاه  يف  للدفع  وسيلة 
حرجة:  زاوية  يف  غانتس  واضعا  برئاسته، 
اطاحة  معركة  خرس  قد  يكون  وافق  فاذا 
والرأي  معسكره  ثقة  وخرس  نتنياهو 
يكون  رفض  واذا  عليه.  راهن  الذي  العام 
السياسية  واملصلحة  االعتبارات  قدم  قد 
احجم عن  ويكون  الوطنية،  املصلحة  عىل 
اتخاذ موقف وطني مسؤول. لكن غانتس 
عن  وتنازل  ائتالفية  حكومة  عىل  وافق 
موقفه الرافض للجلوس يف حكومة بقيادة 
اما  خياران،  اال  امامه  يكن  مل  اذ  نتنياهو، 
حكومة  تشكيل  او  نتنياهو  مع  الوحدة 
املشرتكة  القامئة  من  مسنودة  اقلية 

العربية.  لالحزاب 
الخياران قاسيان، لكن الوحدة مع نتنياهو 
تلقى  االقلية  بينام حكومة  للتطبيق  قابلة 
معارضة شديدة يف الشارع وميكن اسقاطها 
يف  غانتس  جانب  اىل  وقف  لحظة.  اي  يف 
الذي  اشكنازي  غايب  الجرنال  الرأي  هذا 
ان  غري  الخارجية.  وزارة  اليه  اسندت 
قائدين اخرين يف قيادة كحول لفان، يائري 
املوقف  هذا  عارضا  يعلون،  وموشيه  لبيد 
االبيض  العلم  رفع  غانتس  بان  ويعتقدان 
امام نتنياهو مام سيحطم هيبته ومكانته، 
وخطوته هذه كانت مثابة انتحار سيايس، 
لخطوة  تربيراته  قبول  ميكن  ال  وحيث 
يف  ارسائيل  بوجود  االنهزامية  االستسالم 

حالة طوارئ جراء انتشار وباء الكورونا.
االزمة  انهاء  يف  كورونا  فريوس  نجح 
القوى  مجربا  ارسائيل،  يف  الحكومية 
ازاء  موحد  خطاب  تبني  عىل  السياسية 

يف  اخفقت  بعدما  الحكومة،  مستقبل 
عمليات  وثالث  الحزبية  التحالفات  ذلك 
منسوب  نتنياهو  رفع  وبعدما  انتخابية، 
عن  وتحدث  درجاته،  اعىل  اىل  القلق 
واصفا  يعرفه،  احد  ال  متدحرج  حدث 
تشهده  مل  وقومي  عاملي  حدث  بانه  اياه 

ارسائيل منذ تأسيسها. 
لهذا  الذي وفر االرضية  ان املستجد  يبدو 
فشل  اىل  يعود  نتنياهو،  واستغله  املسار 
الغالبية لتسميته  محاولة غانتس يف توفري 
برئاسته، وهو ما وضع  الحكومة  وتشكيل 
مرجحني:  سيناريوهني  امام  الخيارات 
نحو  الدفع  او  وحدة،  حكومة  تشكيل 
املستجدة  املخاطر  لكن  رابعة.  انتخابات 
عىل  نفسها  فرضت  كورونا  انتشار  مع 
سلام  ووفرت  السيايس  املشهد  اولويات 
حلول  عن  للبحث  القوى  من  للعديد 
تل  باتت  وثوابتها.  شعاراتها  مع  تتعارض 
خارج  من  متسارعة  متغريات  امام  ابيب 
االطراف  تجمع  والتقديرات،  الحسابات 
االمن  ستطاول  تداعياتها  ان  عىل  كافة، 
القومي من بوابتي الصحة واالقتصاد عىل 

االقل. 
اىل  ابيب  تل  يف  اقتصادية  مصادر  وتشري 
ان تعطيل املرافق االقتصادية الشهر عدة، 
من دون نهاية معروفة مسبقا، سيقود اىل 
الغفران )1973(،  سيناريوهات حرب يوم 
عندما تراجع النمو خالل سنتني من 12 يف 
من  وستنتج  املئة،  يف   1,5 اىل  سنويا  املئة 
الصعب  من  سيكون  هائلة  خسارة  ذلك 
التهديد  هذا  منها.  التعايف  االقتصاد  عىل 
امام  االمنية  التحديات  يفاقم  االقتصادي 
ما  االمنية.  واجهزته  االرسائييل  الجيش 
انتشار  الخصوصية عىل  من  مزيدا  يضفي 
اىت  انه  ارسائيل،  اىل  بالنسبة  كورونا، 

وتحذير  مفتوحة،  سياسية  ازمة  ظل  يف 
النمو  نسب  تراجع  من  ومؤسسات  خرباء 
من  والتوجس  الوباء(  انتشار  )بسبب 
اىل  اضافة  السنوي،  العجز  عىل  ذلك  اثر 
الخرباء  بات  قد  االمنية.  التهديدات  تعدد 
يجزمون بانه يف اكرث السيناريوهات تفاؤال، 
فان اولوية الصحة واالقتصاد ستجعل من 
الصعب جدا تنفيذ خطة الجيش املتعددة 

السنوات لبناء القوة.
ليس  جديدة  مرحلة  ارسائيل  تدخل 
مع  املفاوضات  الستئناف  خطط  فيها 

صفقة  سقف  تحت  الفلسطينية  السلطة 
االنتخابات  بعد  ما  اىل  املجمدة  القرن 
الرئاسية االمريكية، والتي يتوقف مصريها 

ال  االبيض،  البيت  يف  ترامب  مصري  عىل 
اسرتاتيجيا  اتباع  يف  نتنياهو  يستمر  بل 
فتح  بني  الفلسطيني  االنقسام  تكريس 
من  والقطاع.  الضفة  وبني  وحامس، 
حامس  عىل  انفتاحا  يبدي  الخلفية  هذه 
عن  التغايض  حد  اىل  معها،  وتساهال 
قطر  ترسلها  التي  الدوالرات  حقائب 
تبادل  صفقة  البرام  واالستعداد  غزة،  اىل 
ذلك،  اىل  يضاف  والجثث.  لالرسى  معها 
الغربية )غور  الضفة  اراض يف  خطة ضم 
وتطبيق  امليت(  البحر  وشامل  االردن 
اتفق  ما  هذا  عليها.  االرسائيلية  السيادة 
عنه  وتحفظت  وغانتس  نتنياهو  عليه 
مع  سياسية  ازمة  تريد  ال  النها  واشنطن 

االردن ودول عربية اخرى.
اما الرتكيز االرسائييل، فيبقى عىل ايران ويف 
وعدم  النووي  برنامجها  احباط  اتجاهني: 
النووية،  القنبلة  اىل  الوصول  من  متكينها 
والتضييق عليها يف سوريا والضغط باتجاه 
العسكري.  وجودها  وانهاء  اخراجها 
الزيارة  صلب  يف  كان  االيراين  الهدف 
الخارجية  وزير  بها  قام  التي  الخاطفة 
االمريكية مايك بومبيو اىل ارسائيل، يف زمن 

الكورونا واالغالق.
ارسائيل  كانت  كورونا،  ازمة  بداية  يف 
يف  ايران  نفوذ  ضد  متشعبة  معركة  تدير 
سوريا ولبنان هدفها املعلن هو لجم خطة 

طهران للتموضع يف سوريا، ومنع ايران 

تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

نتنياهو نجح يف االفالت من املحاكمة واستاملة غانتس والتهديد بانتخابات رابعة.

خطوط اميركية 
امام 

حكومة الوحدة

عىل  تؤكد  سياسية  رسالة  ارسائيل،  اىل  الخاطفة  زيارته  يف  بومبيو  مايك  االمرييك  الخارجية  وزير  حمل 
مواجهة مشرتكة لتهديدات ايران، لكنها تشدد يف املقابل عىل مسألتني اساسيتني:

1- مسألة ضم اراض فلسطينية، وتحديدا يف الضفة الغربية، اىل ارسائيل يف ضوء اتفاق نتنياهو وغانتس 
املقبل. املوقف االمرييك واضح يف هذا املجال،  الضم، بدءا من مطلع متوز  الزمني لعملية  الجدول  عىل 
ومفاده ان واشنطن تطلب تأجيل الضم اىل حني استنفاد فرص ارشاك الفلسطينيني وال تلتزم اي جدول 
زمني تضعه ارسائيل للرشوع باجراءات الضم خالل الفرتة املقبلة. اما التحفظ االمرييك عن هذه املسألة، 
فيعود اىل تداعيات محتملة مثل نشوب ازمة سياسية خطرية مع االردن ومع السلطة الفلسطينية، وحصول 

تطورات ميدانية وزعزعة االستقرار عىل الحدود الرشقية االمنة مع االردن.
2- مسألة العالقات املتطورة بني ارسائيل والصني، حيث يطالب بومبيو االرسائيليني بوجوب الحذر من 
الصيني.  الشيوعي  الحزب  وسيقوي  املعلومات  ترسب  يف  سيتسبب  صيني  استثامر  اي  ألن  الصينيني، 
الضغوط االمريكية عىل ارسائيل للحد من تعاونها يف املجاالت العسكرية والتكنولوجية مع الصني معروفة، 
لكنها باتت تشمل اليوم العديد من املجاالت االخرى، والذريعة التي تستند اليها هي االرتباط الوثيق، ان 

مل يكن العضوي، بني جميع الرشكات الكربى يف هذا البلد ومؤسساته االمنية والعسكرية.

تداعيات كورونا تطاول 
االمن القومي االسرائيلي من 

بوابتي الصحة واالقتصاد
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تحرك من طهران حتى  اقامة خط  من 
البحر املتوسط، عرب ارايض العراق وسوريا، 
ومنع نقل االسلحة االيرانية اىل حزب الله 
لتدقيق  مصانع  اقامة  ومنع  لبنان،  يف 
الصواريخ، ومنع اقامة قواعد للميليشيات 
التابعة اليران يف الجنوب السوري القريب 
ترى  ابيب  تل  ارسائيل.  مع  الحدود  من 
يف  غارقة،  بل  مشغولة،  طهران  ان  االن 
ومعالجة  كورونا  انتشار  نتائج  معالجة 
تقليص  عن  ناجمة  كبرية  اقتصادية  ازمة 
رضبة  لتوجيه  فرصة  هذه  النفط.  اسعار 
اخرى،  مستويات  يف  لها  عدة  رضبات  او 
مخطط  عن  التنازل  عىل  حملها  مثل 
التسلح النووي ومخطط تطوير الصواريخ 
لرضب  اسرتاتيجية  فرصة  مثة  الباليستية. 
القوات االيرانية يف سوريا، بسبب انشغال 
املضطربة  الداخلية  باوضاعها  طهران 
اقتصاديا  واملأزومة  واجتامعيا،  صحيا 
باالوضاع  انشغالها  اىل  اضافة  وماليا، 
املستجدة سياسيا وشعبيا يف العراق والتي 

تركت تاثريا مبارشا عىل النفوذ االيراين.
لالنتقال  الوباء فرصة  اخذت ارسائيل من 
االيرانيني  اخراج  هي  اعىل،  مرحلة  اىل 
الخطوط  لسقف  رفع  يف  سوريا،  من 
تنفيذ  االرسائييل  الجيش  بدأ  الحمراء. 

بدأ الجيش االرسائييل تنفيذ عمليات اضخم بكثري من املايض وبوترية اعىل بكثري من قبل.

وبوترية  املايض  من  بكثري  اضخم  عمليات 
الهدف  ان  معلنا  قبل،  من  بكثري  اعىل 
قبل  ايران عسكريا من سوريا  اخراج  هو 
نهاية 2020. يف سياق هذا الهدف، بدأت 
تتحدث  ونفسية  دعائية  حربا  ارسائيل 
تارة عن انسحابات واعادة انتشار لقوات 
بني  تباينات  عن  اخرى  وتارة  االيرانية، 

روسيا وايران يف سوريا.

حكومة الوحدة حددت 
3 اهداف: ضم اراضي في 

الضفة واحتواء حماس 
واخراج ايران من سوريا

الهدف 
االيراين 
كان يف 
صلب زيارة 
بومبيو 
الخاطفة اىل 
ارسائيل.
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قضية
املحامي منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

القانون اللبناني يلزم الجميع مكافحة وباء كورونا
األمن العام: مواكبة للتعبئة ومساعدة وقائية

يف 11 اذار 2020 اعلنت منظمة الصحة العاملية ان فريوس كورونا املستجد اصبح 
وباء عامليا. عندها انربت املديرية العامة لالمن العام، يف موازاة مواكبتها تطبيق 
اجراءات التعبئة العامة، اىل حامية صحة اللبنانيني واالجانب املقيمني، واللبنانيني 

العائدين من االنتشار، ومدت يد املساعدة الوقائية واالنسانية قدر امكاناتها 

الصحة  وزارة  ان  الناس  من  كبري  عدد  يظن 
العامة هي الجهة الوحيدة املعنية مبلف حامية 
ومبسؤولية  الدولة،  ضمن  املواطنني  صحة 
مكافحة االوبئة واالمراض ومنع انتشارها. غري 
ان الحقيقة تؤكد انه، اىل جانب دورها االسايس 
امتداد مساحة  املجال عىل  واملحوري يف هذا 
الوطن، يفرض القانون اللبناين ايضا عىل جميع 
املواطنني وكل الجهات الرسمية وغري الرسمية، 
موجب القيام مبكافحة اي امراض او اوبئة. كل 

ذلك ضمن اطار قانوين معني.
العاملية  الصحة  منظمة  تعتمدها  معايري  اي 
للقول ان مرضا ما اصبح وباء عامليا او جائحة؟ 
لبنان  قانونا يف  املعنية  الجهات  ابرز  من هي 
حالة  اعالن  بني  الفرق  ما  وباء؟  اي  مبكافحة 

واي  الطوارئ؟  حالة  اعالن  او  العامة  التعبئة 
املديرية  به  قامت  وانساين  وقايئ  امني  دور 
العامة لالمن العام وال تزال يف مجال التصدي 

لوباء كورونا؟

الوباء او الجائحة
منظمة الصحة العاملية هي الجهة التي تحدد 
وباء  يعد  ال  او  يعد  ما  مرض  اي  كان  اذا  ما 
 .)Pandemic( بالجائحة  يسمى  ما  او  عامليا 
اما ابرز املعايري التي تستند اليها الجل تقرير 
من  انتقاله  سهولة  مدى  ثالثة:  فهي  ذلك، 
شخص اىل آخر، مدى توسع النطاق الجغرايف 
باعراض  او  بالوفاة  تسببه  برسعة،   النتشاره 

دامئة او موقتة للمصاب واملحيطني به. 

يف ظل ترجيح منظمة الصحة العاملية استمرار 
املفيد  من  قصرية،  غري  ملدة  كورونا  جائحة 
وجميع  املواطنني  كل  مسؤولية  اىل  التطرق 
صعيد  عىل  الرسمية  وغري  الرسمية  الجهات 
منهم  كل  يتحمل  ليك  الوباء،  ذلك  مكافحة 

مسؤولياته القانونية تجاه املجتمع.

كل مواطن مسؤول
املادة  ان  نذكر  الحرص،  ال  املثال  سبيل  عىل 
الصادر  اللبناين  العقوبات  قانون  من   604
باملرسوم االشرتاعي رقم 340 يف تاريخ 1 اذار 
قلة  عن  تسبب  "من  االيت:  تنص عىل   1943
او  القوانني  او عدم مراعاة  او اهامل  احرتاز 
امراض  من  وبايئ  مرض  انتشار  يف  االنظمة 
اشهر.  ستة  حتى  بالحبس  عوقب  االنسان 
واذا اقدم الفاعل عىل فعله وهو عامل باالمر، 
من غري ان يقصد موت احد، عوقب بالحبس 
من سنة اىل ثالث سنوات فضال عن الغرامة". 
ايا  استثناء،  دون  املواطنني من  بالتايل، جميع 
اخذ  قانونا  ملزمني  مهنتهم،  او  صفتهم  تكن 
االحتياطات الالزمة ملنع نقل عدوى او مرض 
اىل االخرين تحت طائلة تعرضهم للعقوبات. 

االغاثة الزامية
تنص الفقرة االوىل من املادة 567 من قانون 
مواجهة  يف  وجد  "من  انه:  عىل  العقوبات 
شخص يف حال الخطر بسبب حادث طارىء او 
بسبب صحي، وكان بوسعه اغاثته او اسعافه، 
بفعل شخيص او بطلب النجدة ومن دون ان 
مبحض  وامتنع  للخطر  غريه  او  نفسه  يعرض 
ارادته عن ذلك يعاقب بالحبس من شهر اىل 
سنة وبالغرامة من مائتي الف اىل مليوين لرية، 

او باحدى هاتني العقوبتني". 
مصابا  يصادف شخصا  مواطن  كل  ان  بالتايل، 
بعارض صحي او بوباء، وكل مستشفى او مركز 
صحي وسواهام يصل اليهم مثل ذاك الشخص، 
وميتنع اي منهم عن اسعافه واغاثته يتعرضون 

للعقوبات املذكورة اعاله.

املختار
تنص املادة 31 من قانون املختارون واملجالس 
الثاين  27 ترشين  تاريخ  الصادر يف  االختيارية 

عام 1946 عىل انه يجب عىل املختار:
1- اخبار السلطة االدارية عن االمراض املعدية 

والوبائية التي تصيب االشخاص والحيوانات.
2- حمل االهلني عىل التلقيح عند حصول وباء 
والسعي بجميع الوسائل اىل منع االختالط اىل 

ان تتخذ الحكومة التدابري الصحية النهائية.  

البلدية
ان املادة 74 من قانون البلديات الصادر تحت 
ويف   1977 حزيران   30 تاريخ  يف   118 الرقم 
السلطة  رئيس  لواجبات  استعراضها  معرض 
التنفيذية يف البلدية، اي رئيس البلدية يف كل 
حيث  بريوت  مدينة  بلدية  عدا  ما  البلديات 
ان رئيس السلطة التنفيذية فيها هو املحافظ، 

ذكرت ان من واجبه:
• اتخاذ التدابري يف شأن مكافحة السكر واالمراض 

الوبائية او السارية وامراض الحيوانات.
• كل ما يختص بحامية صحة االفراد والصحة 

العامة.
 

القامئقام 
االداري  التنظيم  قانون  من   36 املادة  تنص 

الصادر باملرسوم االشرتاعي رقم 116 يف تاريخ 
القامئقام  "يفرض  انه  عىل   1959 حزيران   12
القانونية..."، واملادة 37 عىل  التدابري الصحية 
انه "ينسق القامئقام العمل بني دوائر الصحة 
العامة والوحدات الصحية التابعة للبلديات"، 
مع  باالتفاق  القامئقام  "يحدد  ان   34 واملادة 
شهريا  الصحي  العمل  منهاج  القضاء  طبيب 
فشهرا  شهرا  يقدم  ان  القضاء  طبيب  وعىل 
يف  الصحية  الحالة  عن  تقريرا  القامئقام  اىل 

املنطقة".

املحافظ
االداري  التنظيم  قانون  من   18 املادة  تنص 
املشار اليه انفا، عىل انه "يتخذ املحافظ جميع 
االجراءات التي يراها رضورية لتطبيق القواعد 

الصحية العامة املنصوص عليها يف القانون...".  
املحافظ  "يؤّمن  ان  عىل   19 املادة  تنص  كام 
املستشفيات  اىل  املعوزين  املرىض  ادخال 
الحكومية يف املحافظة باوامر يصدرها اىل مدير 

املستشفى وفقا المكانات هذه املؤسسات". 

وزير الداخلية والبلديات
معلوم ان وزير الداخلية والبلديات هو الرئيس 
القامئقامني،  املحافظني،  لجميع  التسلسيل 
قانونا  املعني  بالتايل، هو  البلديات، واملخاتري. 
وانزال  بواجباتهم،  قيامهم  حسن  مبتابعة 
العقوبات التأديبية يف حق كل من يقرص منهم 
واحالته عىل القضاء املختص يف الحاالت التي 
مواطن  اي  ميكن  املقابل،  يف  ذلك.  تستوجب 
ابالغ الوزير، مبوجب اخبار شفهي او خطي او 
شكوى تقدم اصوال، عن اي تقصري او مخالفة 
تصدر عن اي منهم ليبنى عىل اليشء مقتضاه 
مواطن  لكل  ميكن  كام  املناسب.  القانوين 
القضاء  مراجعة  التقصري،  ذاك  من  مترضر 

املدين او الجزايئ املختص.

وزارة الصحة العامة
الكل يعلم ان وزارة الصحة العامة هي الجهة 
كامل  عىل  الصحي  باملرفق  املعنية  االوىل 
عىل  نشري،  السياق  هذا  يف  اللبنانية.  االرايض 
من   20 املادة  ان  اىل  الحرص،  ال  املثال  سبيل 
الصادر  العامة  الصحة  وزارة  تنظيم  قانون 
باملرسوم رقم 8377 يف تاريخ 30 ترشين الثاين 
يف  الصحي  الحجر  دائرة  اولت   ،1961 عام 

الوزارة املهامت التالية:
الوبائية  االمراض  ترسب  من  البالد  وقاية   •
واتخاذ  الخارج،  اىل  انتقالها  ومنع  اليها، 
التدابري الالزمة لهذه الغاية عىل الحدود الربية 
الصحية  لالنظمة  وفقا  والجوية  والبحرية 

الدولية.
التلقيح  مراكز  يف  املسافرين  تلقيح  تأمني   •
ومطار  وطرابلس،  بريوت  مرفأ  يف  الدولية 

بريوت.
االمراض  مكافحة  دائرة   19 املادة  اولت  كام 
االنتقالية مهامت مراقبة سري االعامل املتعلقة 
والقيام  منها  والوقاية  االمراض  هذه  مبكافحة 
االقتضاء  عند  محليا  الوبائية  بالتحقيقات 

ملعاونة اطباء االقضية... االمن العام يقوم بتعقيم مخيامت الوافدين السوريني يف كل املحافظات.

دوريات لالمن العام بهدف التأكد من التزام املواطنني اجراءات التعبئة العامة.

اللواء ابراهيم اعطى 
توجيهاته بتوزيع حصص 

غذائية على املحتاجني 
في كل املحافظات
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الصيدليات وتجار االدوية
تنص املادة  93 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة 
يف لبنان الصادر يف تاريخ 31 ترشين االول عام 
اىل  شهر  من  بالحبس  يعاقب  ان  عىل   1950
صيدلية  صاحب  كل  الغرامة،  اىل  اضافة  سنة 
او  مستورد  او  لالدوية  مصنع  او  مستودع  او 
وكيل ميتنع عن بيع االدوية او يقفل محله من 
وللمحكمة  الصحة،  وزارة  من  مأذونية  دون 
احتكارها  املقصود  املواد  مبصادرة  تقيض  ان 

وباقفال املحل موقتا او نهائيا. 

مجلس الوزراء
تناط  اللبناين  الدستور  من   17 املادة  بحسب 
السلطة االجرائية مبجلس الوزراء. بالتايل، هو 
التي لها حق، ومن واجبها   التنفيذية  السلطة 
اتخاذ كل القرارات الالزمة ملواجهة اي وباء او 

اي مشكلة اخرى. 
يف 15 اذار اتخذ مجلس الوزراء قرارا بالتعبئة 
باعالن  يطالبه  البعض  كان  وقت  يف  العامة 

حالة الطوارئ. 
ما الفرق القانوين بينهام؟

بد  ال  ومبسط،  سهل  بشكل  الصورة  لتوضيح 
من استعراض ما يأيت:

اوال: تنص املادة االوىل من قانون اعالن حالة 
الطوارئ او منطقة عسكرية الصادر باملرسوم 
االشرتاعي رقم 52 يف تاريخ 5 آب  1967 عىل 
املنطقة  او  الطوارىء  حالة  "تعلن  ييل:  ما 
يف  او  اللبنانية  االرايض  جميع  يف  العسكرية 

جزء منها:
من  ناتج  داهم  لخطر  البالد  تعرض  عند   -
او  اعامل  او  مسلحة  ثورة  او  خارجية  حرب 
عند  او  واالمن  العام  النظام  تهدد  اضطرابات 

وقوع احداث تأخذ طابع الكارثة". 
ثانيا: تنص املادة 2 من قانون الدفاع الوطني 
الصادر باملرسوم االشرتاعي رقم 102 يف تاريخ 

16 ايلول عام 1983 عىل االيت: 
او  اراضيه  او جزء من  الوطن  تعرض  اذا   -1"
من  مجموعة  او  العامة  قطاعاته  من  قطاع 

السكان للخطر ميكن اعالن:
من  للحد  الجزيئ  او  الكيل  التأهب  حالة  ا- 
للخطر،  الحيوية  واملنشآت  السكان  تعرض 
القوى  واستخدام  التعبئة  عمليات  ولتأمني 

املسلحة.

لتنفيذ  الجزئية  او  العامة  التعبئة  حالة  ب- 
جميع او بعض الخطط املقررة".

الطوارئ  حالة  اعالن  ان  الواضح  من  بالتايل، 
يوجب وجود حالة او حاالت ذات طابع حريب 
او ثورة مسلحة او احداث تأخذ طابع الكارثة 
كالفيضان او الزلزال... يف حني ان اعالن التعبئة 
منها  منطقة  او  البالد  تعرض  عند  يتم  العامة 
قرار  فإن  بالتايل  نوعه.  يكن  ايا  اخر  لخطر 
الحكومة اللبنانية باعالن حالة التعبئة العامة 
له  ليس  الذي  الكورونا،  وباء  مواجهة  بهدف 
طابع حريب او ما شابه، هو يف محله القانوين. 

 606 املادة  بحسب  انه  اىل  نشري  استطرادا، 
العقوبات ان كل شخص ال يراعي  من قانون 
مبكافحة  الخاصة  والقرارات  االنظمة  ويحرتم 
اشهر  ستة  حتى  بالحبس  يعاقب  االوبئة 

وبالغرامة حتى مائتي الف لرية. 

مجلس النواب
ميارس  ال  النواب  مجلس  ان  املعلوم  من 
الكوارث  مواجهة  يف  مبارشا  تنفيذيا  دورا 
واالوبئة، اذ ينحرص دوره مبدئيا يف الرقابة 
بهدف  والحكومة  الوزراء  اعامل  عىل 
دور  وهو   اخطأوا.  اذا  الحقا  مساءلتهم 
متطلبات  يلبي  وال  طويال  وقتا  يستغرق 
غري  الداهمة.  والكوارث  االخطار  مواجهة 
القيام  قانونا  النواب  ملجلس  ميكن  ما  ان 
تستمر  كوارث  حصول  خالل  بخاصة  به، 
هو  كورونا،  وباء  كحال  قصري  غري  لوقت 
ما  تعديل  او  لقوانني،  واقراره  اجتامعه 
يلزم منها، بهدف الحد مواجهة اخطاء تلك 
الجانحة اضافة اىل الحد من تداعياتها عىل 
كل الصعد االجتامعية واالقتصادية الطارئة 
مثال، كاصدار او تعديل ما يلزم من القوانني 
من  جدي،  وبشكل  عمليا  التجار،  ملنع 
لحل  او  جنوين،  بشكل  السلع  اسعار  رفع 
واملودعني  املصارف  بني  العالقة  املشاكل 

قدر املستطاع... الخ. 

الجمهورية رئيس 
مينحها  التي  الصالحيات  كل  اىل  اضافة 
وحدة  رمز  الجمهورية  رئيس  اىل  الدستور 
خص  ما  ويف  الدستور،  وحامي  الوطن 

نجد  تحديدا،  االوبئة  مواجهة  موضوع 
الصحية  القواعد  قانون  من   13 املادة  ان 
رقم  االشرتاعي  باملرسوم  الصادر  العامة 
تنص   1932 حزيران   30 تاريخ  يف   16
الجمهورية  بالد  وباء  هدد  "اذا  االيت:  عىل 
وكانت  فيها  ينترش  اخذ  او  بعضها  او  كلها 
فان  كافية،  غري  املحلية  الوقاية  وسائل 
فيه  يعنّي  الجمهورية يصدر مرسوما  رئيس 
الدامئة  الصحية  اللجنة  رأي  استطالع  بعد 
دون  تحول  ان  شأنها  من  التي  التدابري 

امتداد هذا الوباء... الخ".
 

االمن العام مستنفرا
منذ  العام،  لالمن  العامة  املديرية  حرصت 
بوباء  اصابات  ظهور  لبدء  االوىل  االيام 
كورونا يف لبنان، وبشكل خاص عقب اعالن 
العامة،  التعبئة  حالة  اللبنانية  الحكومة 
والتدابري  االجراءات  اقىص  اتخاذ  عىل 
التي تساهم يف  الصحية واالدارية واالمنية 
الوقاية من وباء كورونا والحد من انتشاره، 
وضمن  الوطن  مساحة  امتداد  عىل  وذلك 
ومراكزها.  ودوائرها  مكاتبها  مقرات  كل 
مديرها  من  بتوجيهات  قيامها،  اىل  اضافة 
بتوزيع  ابراهيم،  عباس  اللواء  العام 
يف  املحتاجة  للعائالت  انسانية  مساعدات 

اللبنانية.  املحافظات  جميع 

سبيل  عىل  نذكر  االجراءات،  تلك  ابرز  من 
املثال: 

الصحية  االجراءات  اتخاذ  يف  التشدد   •
حامية  بهدف  مقارها،  كل  ضمن  الوقائية 
ينجزون  الذين  واملواطنني  العسكريني 

معامالتهم، عىل السواء. 
• تسيري دوريات يف جميع املناطق اللبنانية 
من  التأكد  بهدف  مدنية،  اليات  بواسطة 
بكل  واالجانب،  اللبنانيني  املواطنني،  التزام 
اعالن  قرار  مبوجب  املفروضة  االجراءات 

العامة.  التعبئة  حالة 
املديرية  يف  القومي  االمن  دائرة  قيام   •
العامة لالمن العام، تباعا، بتعقيم مخيامت 
مختلف  عىل  املنترشة  السوريني  الوافدين 
خالل  املثال،  سبيل  عىل  اللبنانية.  االرايض 
اجراءات  بدء  من  االوىل  الخمسة  االيام 
التعبئة العامة تم تعقيم 72 مخيام منترشة 
تلك  استمرت  اللبنانية. وقد  املحافظات  يف 
الفرتات  كل  يف  نفسها  بالكثافة  الحملة 

الالحقة وحتى اليوم. 
ان  االعالم  وسائل  مختلف  عرب  التعميم   •
الطارئة،  املراجعات  لتلقي  املديرية جاهزة 
عىل  كورونا،  حالة  اي  عن  االبالغ  السيام 
و01-612130   1717 التالية:  االرقام 
تقوم   يك  و01-612401،  و01-612402 
فورا بتقديم املساعدة الالزمة. وقد تابعت 

مع  بالتنسيق  عنها،  ابلغت  حالة  كل  فورا 
وزارة الصحة العامة وسائر الجهات املعنية.
بالد  من  اللبنانيني  عودة  رحالت  مواكبة   •
انجاز  بهدف  الطائرات،  ضمن  االنتشار، 
اعىل  ووفق  فورا  الصلة  ذات  معامالتهم 

درجات الحامية الصحية. 
ان  املواطنني  تذكري  تعيد  تعاميم  اصدار   •
العائد  االلكرتوين  املوقع  عرب  امكانهم،  يف 
االدارية  التنمية  لشؤون  الدولة  لوزارة 
http://www.dawlati.gov.  عىل  الرابط
lb التقدم بطلبات انجاز املعامالت التالية: 
دخول  سمة  عىل  سفر  جواز  رقم  ابدال 
افادة  تجديد سمة دخول،  اجنبي،  ملواطن 
املنزلية،  الخدمة  يف  عاملة  مغادرة، شطب 
املستندات  ارفاق  بعد  وذلك  سمة.  الغاء 
دون  اي من  االلكرتونية،  بالطرق  املطلوبة 

الحاجة اىل حضورهم شخصيا.
عدة  ادارية  قرارات  املديرية  اصدار   •
انجاز  عن  املتأخرين  باعفاء  اما   تقيض 
تنجز  التي  املعامالت  انواع  من  كبري  عدد 
)سامت   2020/3/11 من  اعتبارا  امامها 
رسوم  من  انواعها(،  عىل  واالقامات  العمل 
اشعار آخر  اي مالحقة، حتى  التأخري ومن 
القرارات  من  وسواها  حينه  يف  عنه  يعلن 
املامثلة بهدف الحد من تنقل املواطنني او 
سالمتهم  عىل  حرصا  لالخرين،  مخالتطهم 
من خطر انتقال وباء كورونا اىل اي منهم.

لالمن  العام  املدير  توجيهات  عىل  بناء   •
وبهدف  ابراهيم،  عباس  اللواء  العام 
نظرا  ماديا  املحتاجة  العائالت  مساعدة 
مير  التي  الصعبة  االقتصادية  الظروف  اىل 
نيسان  منذ  املديرية  بدأت  الوطن،  فيها 
العائالت  عىل  غذائية  حصص  توزيع 
البداية  اللبنانية.  املحافظات  يف  املحتاجة 
كانت من شامل لبنان، ثم الجنوب، حاليا 
املحافظات. كل  البقاع، وتباعا يف سائر  يف 
ذلك استنادا اىل احصاءات ميدانية اجرتها 
املديرية  ضمن  املعنية  والدوائر  املكاتب 
ضجة  اي  دون  من  العام،  لالمن  العامة 
معانيه  يفقد  االنساين  العمل  ألن  اعالمية 
االعالن  يتم  عندما  واالخالقية  االنسانية 
االشخاص  اسامء  عن  او  تفاصيله  عن 

منه.   املستفيدين  حالة الطوارئ تعلن عند حصول اخطار حربية او ما شابه. 

قرار الحكومة بالتعبئة العامة يف محله القانوين. 

االمن العام يقدم 
املساعدات االنسانية من 

دون اي ضجة اعالمية
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أبحاث
األمن العام أول مؤسسة لبنانية تحترف األمن الوقائي

شعبة لألمن النووي واإلشعاعي والكيميائي والبيولوجي
يجمع الخرباء يف العامل عىل ان معظم الحروب الدولية القادمة لن تحصل باالسلحة الحربية التقليدية، امنا بالوسائل االقتصادية 
او االسلحة السيربانية التي تشل القدرات االلكرتونية وتستخدم وسائل التواصل االجتامعي لتحريك رأي عام ضد نظام حكمه، 

او باالسلحة النووية واالشعاعية والكيميائية والبيولوجية السيام عىل شكل امراض او اوبئة 

انجاز نوعي يشهده لبنان الول مرة يف تاريخه، 
متثل يف استحداث املديرية العامة لالمن العام 
النووي  لالمن  شعبة   2019 االول  كانون  يف 
تتميز  والبيولوجي،  والكيميايئ  واالشعاعي 
بقدرات وامكانات تحايك احدث املعايري الدولية 

املعتمدة يف تلك املجاالت.
"االمن النووي واالشعاعي من منظور االمن العام 
واالطار التنظيمي الدارة املصادر املشعة يف لبنان"، 
هو عنوان البحث الذي قدمه الرائد يف املديرية 
العامة لالمن العام فادي ملك، من عديد مكتب 
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم، يف 
مناسبة ترقيته من رتبة نقيب اىل رتبة رائد. هو 
حائز اجازة يف الحقوق اللبنانية، واول لبناين من 
بني ثالثة اشخاص فقط يف الرشق االوسط و11 
شخصا عىل صعيد العامل يحصل عىل ماجستري 
يف االمن النووي ضمن برنامج تعاون بني الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية يف فيينا والجامعة الوطنية 
خبريا  يجعله  ما  بلغاريا،  يف  العامل  القتصاديات 
دوليا مشاركا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
التنفيذي  الرس  امني  منصب  حاليا  يشغل  كام 
للهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان الدولية يف 
ما خص املواد النووية واالشعاعية و الكيميائية 

والبيولوجية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
"االمن العام" حاورته حول تفاصيل بحثه.

علمي  اختصاص  نحو  مسريتك  بدأت  كيف   ■
نادر يف لبنان والرشق االوسط والعامل؟

املواد  جدا  تستهويني  كانت  طفولتي  منذ   □
التعليمية املتعلقة بالكيمياء والفيزياء ومثيالتها. 
اختصاص  نحو  اتجه الحقا  ان  شاء  القدر  لكن 
املديرية  االلتحاق ضابطا يف  الحقوق، ومن ثم 
رغم  وطني.  بهدف خدمة  العام  لالمن  العامة 
يف  هوايتي  مامرسة  عن  يوما  اتوقف  مل  ذلك، 
التعمق يف املجاالت النووية والكيميائية وسواها 
بضع  منذ  فيها.  املعمقة  الدراسات  واعداد 

سنوات علمت بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
يف فيينا تتحرض، بالتعاون مع الجامعة الوطنية 
القتصاديات العامل يف بلغاريا، الطالق اختصاص 
جديد يف العامل يف مجال االمن النووي واالشعاعي. 
يف موازاة ذلك، كنت يف تلك الفرتة قد علمت 
ان برنامج خطة التطوير التي تشهدها املديرية 
استحداث  هدف  يتضمن  العام  لالمن  العامة 
شعبة متخصصة يف تلك املجاالت ضمنها. ومبا 
ان ذاك التخصص يتطلب السفر اىل خارج لبنان 
العام  املدير  سعادة  مقابلة  طلبت  لسنوات، 
اللواء عباس ابراهيم الخذ رأيه حول املوضوع، 
فكان جوابه الذي ال انساه مدى حيايت، مفاده 
لذلك،  الالزمة  املؤهالت  متلك  انك  طاملا  انه 
وهذا املوضوع يهمنا جدا النه يساهم يف رفع 
مستوى القدرات االمنية اللبنانية، فاننا نشجعك 
ونقدم لك كل الدعم يك تحقق نجاحا يف تلك 

االختصاصات النوعية.

■ كيف تتابعت الوقائع بعد ذلك حتى اليوم؟
لذاك  الرتشيح  طلبات  تقديم  اصبح  عندما   □
الرشوط  احوز  اين  ومبا  متاحا،  االختصاص 
اللبنانية  الهيئة  لدى  طلبي  قدمت  املطلوبة، 
للطاقة الذرية وخضعت لربنامج تقييم الكفاءة 
امام اللجنة املنبثقة من الوكالة الدولية للطاقة 
العامل،  القتصاديات  الوطنية  والجامعة  الذرية 
 2015 عام  سافرت  ذلك  عقب  ونجحت. 
حزت   2017 عام  ضمنهام.  التخصص  ملتابعة 
النووي  املجال  يف  ماجستري  اختصاص  بنجاح 
دويل  كخبري  عينت   2019 عام  واالشعاعي. 
مشارك يف الطوارىء النووية. حاليا اتابع تحضري 
اطروحة الدكتوراه وهي بعنوان احدث دراسة 
متطورة لالمن الكيميايئ والنووي يف لبنان. تجدر 
االشارة انه خالل مسرية تخصيص وحتى اليوم، 
لقيت من الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية ممثلة 
اهتامما  نصويل  بالل  الدكتور  مديرها  بشخص 

لوال دعم سعادة  انه  اقول  استثنائيا. ورصاحة 
ابراهيم  اللواء عباس  العام  العام لالمن  املدير 
االنجازات  الوطني صاحب  الرجل  الالمحدود، 
املجاالت  كل  يف  البيض  وااليادي  الوطنية 
بشهادة الجميع، ملا كنت استطعت التخصص 

يف ذاك املجال.

اي  اعددته،  الذي  الرتقية  ما خص بحث  ■ يف 
واالشعاعي  النووي  االمن  مجايل  يف  مواضيع 

تطرقت اليها ضمنه؟ 
□ تضمن البحث استعراض ابرز االطر االمنية، 
االمن  مبلفي  الصلة  ذات  والقانونية  التقنية، 
العاملي  الصعيدين  عىل  واالشعاعي،  النووي 
التي  العريضة  العناوين  ابرز  من  واللبناين. 
تطرقت اىل تفاصيلها نذكر: واقع االمن النووي 
واالشعاعي عىل املستوى الدويل والوطني، انواع 
املواد املشعة وتاريخ ونطاق استخدامها يف لبنان 
واملعاهدات  االتفاقات  مخاطرها،  اىل  اضافة 
باالمن  الصلة  ذات  امللزمة  الدولية  والقرارات 
القدرات  تعزيز  طرق  واالشعاعي،  النووي 
لالمن  الواسع  الدور  املجالني،  ذاك  يف  الوطنية 
العام يف مجال االمن القومي اللبناين وكجزء من 

املنظومة االمنية يف الرشق االوسط ، الخ...

■ ما التعريف التقني لالمن النووي واالشعاعي، 
وهل هام جزء من االمن الكيميايئ و البيولوجي؟

التي  التدابري  مجموعة  هو  النووي  االمن   □
النووية  املصادر  امن  حامية  اىل  تهدف 
واالشعاعية من الرسقة، التخريب، الوصول غري 
افعال  اي  او  القانوين،  غري  النقل  به،  املرصح 
جرمية اخرى تنطوي عىل مواد نووية وغريها 
ما  بها.  املرتبطة  املرافق  او  املشعة  املواد  من 
النووي  االمن  دراسة  ان  توضيحه هو  يقتيض 
يتاميزان  انهام  اال  االشعاعي،  االمن  تشمل 
اخرى.  وامور  واالجراءات  املواد  حيث  من 

نووية حرصا  مادة  يعترب  ما  املثال  عىل سبيل 
ان  والثوريوم، يف حني  البلوتونيوم  اليورانيوم، 
املواد املشعة متعددة وكثرية. تجدر االشارة ان 
مدنية  استخدامات  واالشعاعي  النووي  لالمن 
مرشوعة، يف موازاة خطورة استخدام اي منهام 
بحوادث  تتسبب  قد  مرشوعة  غري  افعال  يف 
هام  والبيولوجي  الكيميايئ  االمن  كارثية. 
من  العديد  توجد  انه  غري  مستقالن،  قسامن 
الراوبط بينهام وبني االمن النووي واالشعاعي 
باعتبارهم من اسلحة الدمار الشامل وهو ما 

.CBRN  يعرف مبنظومة

■ ما ابرز املجاالت املدنية التي تستخدم فيها 
املواد النووية واالشعاعية؟

منها عىل  نذكر  □ تستخدم يف مجاالت كثرية. 
الكهربائية  الطاقة  انتاج  مجال  املثال  سبيل 
بحيث انها تساهم يف تزويد العامل ككل اكرث من 
16 يف املئة من حاجته اىل تلك الطاقة، يف مجال 
الطب والصيدلة فالطب النووي هو احد فروع 
علم الطب، يف مجال الزراعة، بحيث ان التطور 
الحاصل يف هذا املجال ادخل العامل اىل ما ميكن 
النووية. كذلك يف  الزراعة  ثورة  تسميته بعرص 
مجال الصناعة بحيث تستخدم املصادر واملواد 
املشعة يف تشغيل الكثري من االنظمة الصناعية، 

كصناعة النفط مثال وسواها.

عىل  واالشعاعي  النووي  االمن  واقع  ما   ■
الصعيد اللبناين؟

□ بدأت االستخدامات السلمية للمواد املشعة 
يف لبنان منذ ستينات القرن املايض. نظم هذا 
القطاع من الناحية القانونية عند صدور اول 
 1983 عام   105 الرقم   تحت  ترشيعي  نص 
االشعاعات  استخدام  بتنظيم  قىض  والذي 
العامة مهمة  الصحة  وزير  اىل  واسند  املؤذية 
الرتخيص. كام انه، ومبوجب املرسوم التطبيقي 
بالهيئة  نيط   2005 عام  الصادر   15512 رقم 
امن  وادارة  تنظيم  الذرية  للطاقة  اللبنانية 
وسالمة املصادر االشعاعية. كذلك، ويف تواريخ 
مختلفة، تم انشاء وحدات متخصصة يف مواد 
االمن،  قوى  اللبناين،  الجيش  لدى   CBRN
الجامرك وسواهم. وعام 2018 تم انشاء الهيئة 
فيام  الدولية  لبنان  التزامات  لتنفيذ  الوطنية 
خص CBRN. اضافة اىل غريها من التفاصيل 
ان  هو  اليه  االشارة  تجدر  ما  الصلة.  ذات 
العسكرية واالمنية واملدنية  بعض املؤسسات 
االستجابة  صعيد  عىل  قدرات  متلك  اللبنانية 
لالحداث املتصلة باملجالني النووي واالشعاعي 
يتمثل  والنوعي  املهم  الحدث  ان  غري  فقط. 
اليوم باستحداث املديرية العامة لالمن العام 
والكيميايئ  واالشعاعي  النووي  لالمن  شعبة 
والبيولوجي تحايك، وهنا بيت القصيد، احدث 

العامل  دول  اهم  يف  املعتمدة  الدولية  املعايري 
وتقييم  النووي  االرهاب  مكافحة  مجال  يف 
املادية  الحامية  ونظم  واملخاطر  التهديدات 
كنهج وقايئ يف كل تلك املجاالت. وهذا حدث 
جديدة  وطنية  ملرحلة  يؤسس  نوعي  وطني 

عىل كل تلك الصعد.

■ اي مهامت ستقوم بها تلك الشعبة مستقبال؟
□ انطالقا من كون املديرية العامة لالمن العام 
االمن  بحامية  وبشكل محوري  مبارشة  معنية 
القومي اللبناين. وامام واقع ازدياد استخدامات 
املواد االشعاعية والنووية يف املجاالت السلمية 
املختلفة واملخاطر الناتجة عن اقدام جهة ما مثال 
عىل استخدامها يف االعامل االرهابية مبختلف 
انواعها، وهي مخاطر شديدة الخطورة، ستكون 
اللبنانية  القوانني  سقف  تحت  الشعبة،  لتلك 
واملعاهدات الدولية ذات الصلة، مهامت عدة 

عىل مساحة الوطن. من ابرزها: 
للمرافق  املادية  الحامية  نظم  مراقبة   •
االشعاعية )تفتيش، تدقيق عديل وامني وفتح 
االشخاص  عن  االستعالم  للعاملني،  اضبارة 
املشعة  املواد  نقل  اثناء  يف  املواكبة  االجانب، 

واعداد خريطة املنشآت االشعاعية(. 
• التنسيق مع كل الوزارات والجهات املدنية 
مواد  اي  اعاملها  يف  تستخدم  التي  اللبنانية 
نووية ومشعة، بهدف ضبط حركة واستخدام 
تلك املواد والتأكد من اعتامد كل العاملني فيها 

العىل درجات االمن والوقاية.
• مسك السجل الوطني لحركة املواد املشعة 

والنووية لزوم حاميتها.
• املشاركة يف االستجابة االولية يف حالة وقوع 

حادث امن نووي له عواقب اشعاعية.
• تقييم املخاطر والتهديدات، وتعزيز انظمة 
الحامية املادية وثقافة االمن النووي واالشعاعي 

والبيولوجي والكيميايئ.
• مكافحة االرهاب واالتجار غري املرشوع باملواد 

النووية واالشعاعية والبيولوجية والكيميائية.
• التنسيق مع كل املنظامت والوكاالت الدولية 

املعنية بكل تلك املجاالت.
تجدر االشارة انه خالل فرتة قصرية ستستكمل 
ضمن  والبرشية  التقنية  التحضريات  كل 
قيامها  ببدء  تنطلق عمالنيا  وبالتايل  الشعبة، 

بكل مهامتها. 

الرائد فادي ملك.
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باعتبارهم الجهة االساسية املعنية بحامية الطفل املعرض للخطر يف حال مخالفته 
تدريبية  دورات  اىل  العام  لالمن  العامة  املديرية  يف  عسكريا   97 القانون، خضع 
التدريب حول  انقاذ االطفال، وتولت جمعية حامية مهمة  ارشفت عليها منظمة 
للجمعيات  اساسيني  كرشكاء  دورهم  تفعيل  بهدف  معه  والتعامل  الطفل  حامية 

املعنية بحامية الطفل يف لبنان

ألن الوضع غري مثايل لالطفال بعد اضطرارهم 
الحامية من  اىل مالزمة منازلهم بغية توفري 
دول  يف  تفشيه  بعد  كورونا  بوباء  االصابة 
بحامية  املعنية  الجمعيات  وجدت  العامل، 

ال  واقع  امام  نفسها  منوه  وسالمة  الطفل 
اجراءات  او  جديدة  ملعايري  فيه  وجود 
التدخل  من  متكنها  السابق،  عن  مختلفة 
لهذا  السلبي  التأثري  من  االطفال  لحامية 

الجسدية  رفاهيتهم  عىل  والحفاظ  الوضع، 
والنفسية، يف وقت ازداد فيه قلق املسؤولني 
يف هذه الجمعيات من تفيش وباء كورونا يف 

املجتامت االكرث ضعفا. 
االطفال  حامية  وسبل  القضية  هذه  عن 
مستشارة  العام"  "االمن  اىل  تحدثت  حاليا، 
الحوكمة عىل حقوق الطفل يف منظمة انقاذ 
االجتامعية  واملرشدة  الخراط،  رنا  االطفال 
الطفل  حامية  مجال  يف  املتخصصة  املدربة 

يف جمعية حامية روالند الخوري. 

مستشارة الحوكمة عىل حقوق الطفل يف منظمة انقاذ االطفال رنا الخراط.

■ يف ارشاف منظمة انقاذ االطفال قامت جمعية 
حامية بدورات تدريبية لعسكريني يف االمن العام 
حول سبل حامية الطفل وكيفية التعامل معه، 

حاميته من ماذا؟
□ تدعم وكالة التنمية السويدية منظمة انقاذ 
االطفال  يف لبنان ضمن اطار مرشوعها الخاص 
بناء  اىل  الحامية  هذه  تهدف  الطفل.  بحامية 
قدرات جميع املعنيني بحياة االطفال املعرضني 
للخطر. يشمل عملنا االهل والبلديات واالطفال 
من  وحاميتهم  حقوقهم  حول  توعيتهم  بهدف 
جميع انواع العنف. هذا من جهة، اما من جهة 
االجهزة  اىل  رئييس  بشكل  موجه  فعملنا  ثانية 
بحامية  معنية  اساسية  جهة  باعتبارها  االمنية 
الطفل. لهذا السبب توجهنا كمسؤولني يف منظمة 
العام،  لالمن  العامة  املديرية  اىل  االطفال  انقاذ 
اجل  من  الطفل  موضوع  حول  تعاون  بطلب 
تطوير الدليل التدريبي عىل حقوقه وحاميته يف 
حال مخالفته القانون كونه معرضا للخطر خالل 
برنامج  نص  معه.  والتحقيق  التوقيف  مراحل 
من  تدريبية  جلسات  اربع  عقد  عىل  التطوير 
جمعية حامية املعنية بحامية االطفال يف لبنان 
لـ97 عسكريا يف االمن العام، تحديدا من يتولون 
يف مهامتهم مسألتي التوقيف والتحقيق، اضافة 

تدريبية  بدورات  حامية  جمعية  قامت   ■
لعسكريني يف االمن العام حول سبل حامية الطفل 
الحامية  اي نوع من  التعامل معه، عىل  وكيفية 
ركزتم يف هذه الدورات وهل ما زالت كافية بعد 

مالزمة االطفال منازلهم للوقاية من وباء كورونا؟
□ الغاية من اقامة هذه الدورات مع عسكريني 
يف االمن العام الذي وصل عدد املشاركني فيها اىل 
97 عنرصا برتب مختلفة من بينهم 8 اناث، هي 
اساسيني  كرشكاء  دورهم  تفعيل  عىل  لتحفيزهم 
او  للخطر  املعرض  الطفل  بقضية حامية  معنيني 

اىل العنارص الحدودية باعتبارها يف متاس دائم مع 
االطفال. تركز مضمون الجلسات التدريبية التي 
شملت عسكريني من كل املحافظات عىل كيفية 
التي  املراحل  يف  االطفال  هؤالء  مع  التعاطي 
مفصل  تدريب  اجراء  عىل  اتفقنا  وقد  ذكرتها. 
كمدربني  اعدادهم  اجل  من  مرحلة الحقة،  يف 
لرفاقهم يف االمن العام حول املسائل التي طرحت 

يف الجلسات التدريبية.

يف  االطفال  واقع  عن  معطيات  لديكم  هل   ■
من  لالحرتاز  منازلهم  مالزمة  بعد  حاليا  لبنان 

االصابة بوباء كورونا؟
□ بالطبع، الوضع ليس مثاليا. تحدثنا اىل اطفال 
وشباب لالستامع اىل ارائهم حول واقعهم الجديد 
متشابهة  االجوبة  فكانت  عليهم،  وانعكاساته 
انه اسلوب  اليومية تغريت كثريا.  تقريبا: حياتنا 
معه  التكيف  االطفال  عىل  يتعني  جديد  حياة 
اثناء مالزمتهم  يفعلونه يف  ايجاد يشء  مبحاولة 
طوال  يشغله  ما  اىل  حاجة  يف  الطفل  البيت. 
عرب  رفاقه  مع  التواصل  هنا  اعني  وال  الوقت، 
يحدث  كام  املعتاد  من  اطول  لفرتات  الهاتف 
دامئا  بامور تكسبه نشاطا  باالنشغال  بل  حاليا، 
غري متوافر مع هذا الوضع الذي قد يستمر فرتة 

القضية  هذه  ان  اعتبار  عىل  للقانون،  املخالف 
اهمية  املجتمع.  افراد  بني كل  مسؤولية مشرتكة 
قبلنا كجمعية معنية بحامية  الضوء من  تسليط 
االطفال يف لبنان القى تجاوبا واهتامما كبريين من 
دائريت الهجرة وحقوق االنسان يف املديرية العامة 
لالمن العام التي اختارت هذا العدد من عسكرييها 
للمشاركة يف هذه الدورات. يف املقابل،  كان من 
الطبيعي ان نتوجه كجمعية حامية اىل هذا الجهاز 
االمني بالتحديد بغية تزويده املعلومات املناسبة 
وحاميته،  الطفل  لحقوق  العام  االطار  حول 

طويلة ما قد يؤثر سلبا عىل رفاهيته الجسدية 
والنفسية.

امام  الجديد فرصة متاحة  الواقع  ■ هل يعترب 
االهل لتصحيح اسلوب تعاملهم مع اوالدهم، ما 
الذي يجب تجنبه من جهة والحرص عليه من 

جهة ثانية؟
لبناء  االهل  امام  فرصة  انها  صحيح.  هذا   □
عالقة وطيدة مع اوالدهم، مبشاركتهم همومهم 
ومخاوفهم، االمر الذي يفرض عىل االهل تخصيص 
وقت كاف لتعليم اوالدهم وارشادهم يك ال يرتك 
الوضع الذي يعيشونه حاليا اثره السلبي عليهم. 
لقد طور الفريق التقني يف منظمة انقاذ االطفال 
ادوات عدة لالهل كنصائح يوجهونها الوالدهم 

يف هذه املرحلة تتضمن اآليت: 
لالطفال  وبسيطة  واضحة  معلومات  تقديم   •
يف  يعرفونه  عام  السؤال  مع  كورونا  وباء  عن 
هذا املجال بغية تصحيح اي سوء فهم لديهم. 
توضيح حقيقة ما يحصل يف البلد بشكل يومي 
باستخدام عبارات بسيطة تتناسب مع اعامرهم، 
من الرضوري اللجوء يف هذه املسألة اىل موقع 
بها  موثوق  ومواقع  العاملية  الصحة  منظمة 

كمرجعية لهذا املوضوع.  

خصوصا بالنسبة اىل االطفال املشاركني يف النزاعات 
املسلحة. فمن ضمن اطار وجودهم عىل الصعيد 
الفردي واملهني واملؤسسايت برزت اهمية تزويدهم 
ان  اجل  من  مهاراتهم  لتعزيز  املعلومات  هذه 
يتمكنوا من تأمني ظروف مالمئة للطفل يف اثناء 
تأديتهم واجبهم، مع االخذ يف االعتبار دامئا مصلحة 
الطفل. اما يف ما يتعلق مبوضوع حامية االطفال 
يف زمن انتشار وباء كورونا، فيهمنا التأكيد عىل ان 
هذا الوضع هو حالة استثنائية مل يسبق لها مثيل، 

والنها كذلك ساقولها برصاحة، ال يوجد حتى 

• االستامع اىل االطفال والتجاوب معهم وتفهم 
مخاوفهم وما يشعرون به. تشجيعهم عىل الرسم 
ملساعدتهم عىل اظهار مخاوفهم وطأمنتهم اىل 

ان ما يشعرون به هو من طبيعة عمرهم. 
• رشح لالطفال افضل سبل النظافة للتقيد بها مع 
توضيح عن ان خطر كورونا عليهم محدود، لكنه 
اكرث خطورة عىل كبار السن لذا علينا حاميتهم. 

مع  االوالد  مع  للتعاون  يومي  جدول  وضع   •
املحافظة عىل الروتني اليومي يك يشعروا باالمان، 
للعب  وقت  تخصيص  الجدول  هذا  ضمن  من 

والتعلم مع اضافة دروس عن وباء كورونا. 
• الحرص عىل تأمني طعام صحي عىل ان يتعاون 
االهل مع اطفالهم عىل اعداد الطعام والتحدث 
االمر  الصحة،  عىل  املحافظة  طرق  عن  معهم 

الذي يعزز عالقتهم باوالدهم. 
• املحافظة عىل النشاط بالقيام بتامرين بسيطة 
او  موسيقى  عىل  االوالد  مع  والرقص  املنزل  يف 
اغنية يحبونها، ولتتحول االنشطة البدنية يف هذه 
املرحلة كتنظيف البيت مثال، اىل لعبة ممتعة مع 
تحديد وقت ملشاهدة االوالد التلفزيون واللهو 

بااللعاب االلكرتونية والتواصل مع االصدقاء. 
ان يكونوا قدوة حسنة الطفالهم  • عىل االهل 
النهم يقلدون ما يرونه، ومن املمكن ان تساعد 

متارين االسرتخاء عىل تأمني الهدوء للجميع. 
عىل  للحصول  املصادر  كرثة  من  االبتعاد   •
معلومات عن جديد وباء كورونا. من املستحسن 
نرشة  ملتابعة  سنا  االكرب  االطفال  مع  الجلوس 

االخبار معهم رشط ان نجد اجابات عن اسئلتهم. 
معها قصصا  تحمل  امثلة  االهل عن  ليبحث   •
اطفالهم.  نفوس  يف  والثقة  االمل  تعزز  مفرحة 
اىل  يستمر  لن  االن  يحدث  ما  كل  ان  ولنتذكر 
شعر  حال  يف  خطة  وضع  الرضوري  من  االبد. 
االهل بانهم يف حاجة اىل  دعم يف هذه املرحلة، 
الطبي  والطاقم  االرسة  وافراد  االصدقاء  فهناك 
اىل  اضافة  مجتمعنا،  يف  به  نثق  شخص  وكل 

خطوط املساعدة املتاحة. يداً بيد نجتاز املحنة.

تحقيق
دنيز مشنتف
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او مختلفة  عالية  اجراءات  او  معايري  اي  االن 
عن تلك التي كنا تستند اليها سابقا لتأمني الحامية 
بشكل  املواكبة  هو  حاليا  به  نقوم  ما  لالطفال. 
يومي ألي اقرتاحات تصب يف هذا املجال، علام ان 
اي تعديل يف مضمون التدريب عىل سبل حامية 
الدرجة  يف  ينطلق  معه  التعامل  وكيفية  الطفل 
االوىل من دراسة ميدانية لحاجات املتدربني كام 
العام،  علام  االمن  به مع عسكريي  سبق وقمنا 
املستجدة  والتدابري  املفاهيم  من  سننطلق  اننا 
حاليا عىل  الطفل  التي ستطرح يف مجال حامية 
الصحة  يخص  ما  يف  والعاملي  املحيل  الصعيدين 

النفسية لالطفال وادارة الحاالت. 

االولويات  حيث  من  تعديله  يجب  الذي  ما   ■
التي يحتاج اليها الطفل حاليا يف مرحلة مالزمة 

البيوت؟
□ االولوية حاليا هي التخاذ اقىص معايري السالمة 
سالمته  لضامن  للطفل  النفسية  والصحة  العامة 
ومنوه، وبالتايل تأمني حاجاته االساسية من الوقاية 
االهم  تعترب  التي  والسالمة  واالمان  الحامية  اىل 
العنف  لحاالت  االستجابة  شأن  يف  اما  نظرنا.  يف 
نقوم  كبرية  جهود  فهناك  االطفال،  ضد  املوجهة 
بها حاليا القرتاح تدابري ووسائل جديدتني يف مجال 
التدخل ومنهجية ادارة الحاالت بشكل ميكننا من 
الوصول اىل االطفال بسهولة اكرب لتوفري الحامية 

القصوى لهم.

■ كمسؤولة يف جمعية حامية هل لديك خوف 
من ازدياد العنف ضد االطفال الذين يعانون اصال 

من العنف االرسي؟
التداول  يتم  ننكر وجود مخاوف مشرتكة  □ ال 
بها حاليا. بالنسبة الينا مل تسجل زيادة ملحوظة 
يف عدد الحاالت املبّلغ عنها، لكن ذلك ال يعني 
عدم ارتفاع نسبة العنف ضد االطفال يف الوضع 
الوقت  طوال  بيوتهم  مالزمتهم  بسبب  الراهن 
بشكل بات من الصعب التواصل معهم بسهولة. 
علام انه ليس سهال عليهم، مع تواجدهم الدائم 
يف املنزل، االتصال بنا عىل الخط الساخن لالبالغ 
لديهم،  الوسائل  توافر  لعدم  عنف  حالة  عن 
االصغر  االطفال  لدى  خصوصا  مثال،  كالهاتف 
سنا. لهذا السبب نناشد الجريان واالقارب وافراد 
العائلة، االتصال بنا البالغنا عن اي حالة عنف، 

مؤكدة او مشتبه فيها.

يف  دون حامية  من  االطفال  هؤالء  بات  هل   ■
هذه املرحلة؟

بال  ليسوا  للعنف  املعرضون  االطفال  اطالقا،   □
به  منر  ما  بسبب  دونها  من  يكونوا  ولن  حامية 
التي  الوسائل  كل  توفري  عىل  نعمل  نحن  حاليا. 
تساعد االطفال عىل الوصول الينا والتواصل معنا 
عرب مختلف وسائل التواصل االجتامعي )مكاملات 
"انت  عنوان  تحت  فيديوهات(.  نرش  او  صوتية 
مش لوحدك حامية حدك"، قمنا بحملة نشاطات 
الخط  تفعيل  عىل  عملنا  كام  وتوعوية،  وقائية 
املرئية  االعالم  وسائل  عرب   03/414964 الساخن 
واملسموعة ليشمل اكرب عدد من االشخاص الذين 
التبليغ عن حصول حاالت  سيصبح يف مقدورهم 
عىل  فيها.  مشتبه  او  مؤكدة  االطفال،  ضد  عنف 
مع  دائم  تنسيق  عىل  نحن  القضايئ،  الصعيد 
لضامن رسعة  املحافظات  كل  يف  العامني  املدعني 
االستجابة والتدخل يف الحاالت الشديدة الخطورة، 

الطفل ومنوه. يف  تهديدا عىل سالمة  التي تشكل 
املقابل، يتوىل فريق من االختصاصيني تأمني املتابعة 
لالرس  الالزم  الدعم  لتقديم  واالجتامعية  النفسية 
بهدف االبتعاد من االفكار السلبية التي قد تدفع 
وسليمة  تربوية  غري  اساليب  استخدام  اىل  االهل 
تجاه اطفالهم. يتوىل يف هذه املرحلة فريق العمل 
التابع لربنامج الحصانة واملرونة يف جمعية حامية، 
مهمتي االستجابة ومتابعة الوضع مبارشة، خصوصا 
التدابري  اتخاذ  اجل  من  القصوى  الحاالت  يف 

واالجراءات الرضورية الالزمة لحامية الطفل.

■ اي واقع سينتج من الحياة التي فرضت عىل 
االطفال اخريا، خصوصا بعد ابتعادهم عن عاملهم 

الخاص؟
□ علينا التفكري جديا يف مدى تأثري هذه االزمة عىل 
صحة اطفالنا النفسية ورفاهيتهم ومنوهم بشكل 
سليم، نظرا اىل الفرتة الطويلة التي قد يعيشونها 
داخل املنزل من دون القيام بأي جهد جسدي. ال 
ننىس وجود احتامل الرتفاع نسبة تعرّض االطفال 
للعنف النفيس والعاطفي الناجم عن دقة املرحلة 
الراهنة التي يعيشها الكبار والتي لن تحول دون 
الركود  اىل  اخريا  اشري  ان  اود   بها.  االطفال  تأثر 
الفكري الذي يعيشه اطفالنا بسبب عدم قدرة كل 
االرس اللبنانية عىل تأمني متابعة الدروس واملناهج 

الرتبوية من بعد بواسطة االنرتنت.

املرشدة االجتامعية املتخصصة يف مجال حامية الطفل يف جمعية حامية روالند الخوري.

من الجلسات التدريبية لعسكريني يف االمن العام.

يف بريوت.

والبقاع.

وصور.

والشامل.



إحصاءات الشهر
6061

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب 
من 2020/04/16 لغاية 2020/05/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب 
بني 2020/04/16 و2020/05/15

املجموعاجانبعربلبنانيونحركة تنقل

دخول

مغادرة

املجموع

9348

1839

11187

2322

2687

5009

1079

1071

2150

12749

5597

18346

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب 
اعتبارا من 2020/04/15  لغاية  2020/05/15 ضمنا

العدد
64اثيوبية 
2روسية 
10فيليبينية

2هندية
1المجموع

الدولة
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1فلسطينية
4مصرية

5المجموع

العددالدولة

مقارنة ما بني عدد الوثائق املزورة 
املضبوطة يف نيسان 2019 والشهر 

نفسه من العام 2020

مقارنة مع عدد حاميل الوثائق 
املزورة خالل ثالثة اشهر سابقة 

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

عدد املسافرين 

خالل نيسان 2020

عدد املسافرين 
من بداية 2020 حتى 

نهاية نيسان 2020

عدد املسافرين 
خالل نيسان 2019 

عدد املسافرين 
من بداية 2019 حتى نهاية 

نيسان 2019

2,239,996.00  593,273.00  1,277,460.00  5,123.00  املراكز الحدودية  الربية

2,317,564.00  596,618.00  1,115,484.00  6,922.00  املطار

حاملو وثائق مزورة املركز

نيسان 2019

حاملو وثائق مزورة 

نيسان 2020

1380املطار

00مرفأ طرابلس

100املصنع

10مرفأ بريوت

00العريضة

00العبودية

حاملو وثائق املركز

مزورة شباط 

2020

حاملو وثائق 

مزورة آذار 2020

حاملو وثائق 

مزورة نيسان 

2020

68280املطار

100مرفأ طرابلس

740املصنع

000مرفأ بريوت

000العريضة

000العبودية

 الوثائق المزّورة



6263
عدد 81 - حزيران 2020عدد 81 - حزيران 2020

لغة
شرح الفّية ابن مالك في القواعد العربّية

أْن املخّففة واملهلة

المدير العام السابق لالمن العام 
المتقاعد  الركن  العميد 

السفير انطوان دحداح
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بأقالمهم  

العدو غير املرئي

بقلم
مايكل األندري*

امام العامل بأرسه واللبنانيني حرب مختلفة عن الحروب التي خاضوها، 
االهلية منها والخارجية. يرتبص بهم عدو غري تقليدي، او باالحرى غري 
مريئ. انه الوباء الذي تحول اىل جائحة. بدأ كائنا مجهريا يف مدينة او 
سوق ووهان  بعيدا من اتهامات امريكا للصني بتصنيعه يف مخترباتها، 
رسعان ما اجتاح العامل من اقصاه اىل اقصاه، واضعا اقتصادات العامل 
الكبرية وعىل رأسها االقتصاد االمرييك والصيني االول والثاين عامليا عىل 
شفري ازمة غري مسبوقة منذ الكساد العظيم يف عرشينات القرن املايض. 
تراخي  ثم  اوال،  العوملة  بفعل  للحدود  الفريويس  االجتياح  يقترص  مل 
يسمى  ما  اىل  لجأت  او  اعتمدت  التي  تلك  وخصوصا  الدول  بعض 
"مناعة القطيع"، بل هز كيانات سياسية واضعا مستقبلها عىل املحك. 
بعد  له  امتحان  اقىس  اىل  االورويب  االتحاد  تعرض  املثال،  سبيل  عىل 
بالفعل   - املانيا  باستثناء   - الطبية  دوله  قطاعات  وبدت  بريكست، 
اىل  االعضاء  الدول  سارعت  الفريوس.  لهجوم  مستعدة  وغري  هرمة 
حدودها  اىل  وانكفأت  االتحاد  دول  وبني  الخارجية  حدودها  اغالق 

الوطنية مطلقة عملية احصاء قاسية ومضنية لضحايا الفريوس.
بني  اقتصادها  حجم  ثلثي  بدورها  خرست  االوىل  الوباء  بؤرة  الصني 
شهري كانون الثاين وشباط من دون ان تبدأ رحلة التعايف االقتصادي 
وحتى السيايس. تحاول اعتامد سياسة الضامدات واملساعدات الطبية 
عرب  تنمر  ضحية  اىل  الصيني  وتحويل  الفريوس  تصدير  تهمة  إلبعاد 

العامل، وهو يتصدر قامئة االنفاق يف السياحة الدولية.
الواليات املتحدة القوة العظمى الوحيدة يف العامل، بدورها تراجعت 
رئيسها  وكأن  بالداخل  اهتاممها  وحرصت  الدولية،  مسؤوليتها  عن 
دونالد ترمب اعاد احياء مبدأ الحياد الذي ارساه مونرو عام 1823، 
ونيوجرييس  نيويورك  يف  السيام  حاد  بشكل  االصابات  فيها  وارتفعت 
الف  املئة  عتبة  اىل  الوفيات  وصلت  وغريها.  ونيواورلينز  وميشيغان 
االزمة  خلية  اطباء  وكبري  االمريكية  االدارة  وتتوقع  الفريوس،  جراء 
الربوفيسور فاوتيش ان تواصل االرقام رحلة صعودها حتى آب املقبل. 
امريكا الالتينية ايضا، بخزانها البرشي، تحولت اىل بؤرة رئيسية للوباء 
بعد الواليات املتحدة، لكن املأساة مرشحة لسيناريو اكرث قتامة. ال متلك 
بولسونارو  الرئيس  ينجح  مل  العظمى.  الشاملية  الجارة  قوة  الربازيل 
النفط  عىل  العامئة  فنزويال  االمازون.  حرائق  بعد  صورته  تبييض  يف 
والتي باتت تعتمد اآلن عىل ناقالت ايرانية يف مقابل ذهبها، ليست 
افضل حاال. تقرير صدر اخريا يحذر من عجز يف قطاعها الطبي عن 

مواكبة الجائحة. منظمة الصحة العاملية تعرضت لوابل من االتهامات 
يومية  مؤمترات صحافية  الخروج يف  اجربها عىل  والرتاخي،  بالتقصري 
للدفاع عن دورها وتربير متويلها. واشنطن اكرب ممول لها قبل اعالن 
بانحيازها  اتهامات  السخية بسبب  تعليق مساهمتها  ترامب  الرئيس 

اىل الصني. 
عىل  للداللة  بل  لعرضها،  وقائع  عرض  مجرد  ليست  املطالعة  هذه 
التي  للعوملة  املخيف  الوجه  انه  العامل.  يواجهه  ما  وخطورة  جسام 
اجربت الدول عىل االنكفاء اىل حدودها القومية، واالعتامد عىل نفسها 
كانت  مخيفة  جائحة  آخر  املسبوق.  غري  التحدي  هذا  مواجهة  يف 
اثناء  الوباء االكرث فتكا الذي انترش عام 1918 يف  االنفلونزا اإلسبانية 

الحرب العاملية االوىل. 
ومع غياب العالجات املعرتف او املوثوق بها بعيدا من عالج املالريا 
الذي يستخدم يف عالج كورونا، ومع سعي العلامء او تسابق رشكات 
تصنيع االدوية للتوصل اىل لقاح، ماذا عىل العامل أن يفعل يك يوقف 

تفيش هذا الوباء؟ 
التي  والدول  سهلة،  فاالنتكاسة  ومربكة.  قليلة  الخيارات  تبدو  قد 
بدأت رفع القيود وحظر التجول، تعتمد نهج الفتح التدريجي الحذر، 
الحياة  مسار  اىل  العودة  يف  متدرجة  لكن  بطيئة  خطوات  تخطو 
الطبيعية. ال يشء مضموناً سوى انبعاث ثان للفريوس. يف لبنان مثال 
قام  بوست،  كالواشنطن  عريقة  غربية  من صحف  تقارير  وبشهادة 
االصابة.  الوباء وحرص حاالت  انتشار  منع  بعمل منوذجي ساهم يف 
لكن مبجرد وضع اليد عىل نتائج ايجابية، تراخى اللبنانيون واعتقدوا 
اليومية  العادات  واسرتجعوا  اختلطوا  ظهرهم.  خلف  املعركة  ان 

السابقة، فشهدنا يف االسابيع االخرية عودة مقلقة لالصابات. 
الحل  كبريا من  تحمل جزءا  الوباء،  الخروج من سفر  كلمة رس  لكن 
والوقاية. التباعد االجتامعي هو الحصان االسود يف كبح جامح هذه 
من  للوقاية  حاليا  الناس  سالح  هام  وكاممة  مرتين  مسافة  الجائحة. 
الفريوس. االحتفال املبكر قد يكون مكلفا عىل العامل، فالعدو غري مريئ، 
مجهري ومراوغ، والحرب ما زالت يف جوالتها االوىل. االهم او االخطر، 
ان عىل العامل ان ال يتجاهل تحذيرات العلامء او خشيتهم من تحول 

هذا الوباء اىل انفلونزا موسمية.

* صحايف

الدكتور بقلم 
مروان القطب*  ضيف العدد

أزمة بنيوّية تحتاج إلى حلول حاسمة
العامة،  املالية  ازمة  اساسها  بنيوية  اقتصادية  ازمة  لبنان من  يعاين 
عجزا  ولد  ما  متزايدة،  نفقات  مقابل  يف  للدولة  محدودة  ايرادات 
مزمنا يف الخزينة العامة، وفاقم هذا العجز الفساد املايل واالداري 

املسترشي يف بعض القطاعات.
املركزي  البنك  من  االستدانة  اىل  الدولة  تضطر  العجز،  لتغطية 
واملصارف التجارية بنسبة تصل اىل 85 يف املئة من ودائع املواطنني 

املوجودة لدى املصارف لسد عجزها املتفاقم.
خلق هذا الواقع نوعا من الرتابط بني املالية العامة والقطاع املرصيف، 
واساءة  باملخاطر،  التأثر  ذاته  الوقت  ويف  املنافع،  تبادل  اىل  وادى 
استعامل الدولة لالموال العامة، والهدر املتفيش يف قطاعاتها ادت 

اىل استفحال املشكلة.
مع  التحركات الشعبية يف 17 ترشين االول 2019، تهافت املودعون 
خشية  املرصيف.  القطاع  اربك  ما  ودائعهم،  لسحب  واحدة  دفعة 
الوصول اىل مرحلة التوقف عن الدفع، اتخذت املصارف اجراءات 
محدودة  مبالغ  بسحب  وسمحت  الوضع،  عىل  السيطرة  بهدف 
بالدوالر اىل  املالية وخصوصا  التحويالت  انها منعت من  جدا، كام 

الخارج، ما خلق بلبلة لدى املواطنني وقلقا عىل مصري ودائعهم.
املستحقة،  ديونها  سداد  عن  الدولة  توقف  مع  املشكلة  زادت 
واعلن رئيس الحكومة امتناع الدولة عن سداد سندات االوروبوند.
دون  املصارف حال  اىل  ديونها  الدولة  ان عدم سداد  اعتبار  ميكن 
قدرة املصارف عىل اعطاء الودائع اىل املودعني، االمر الذي  الحق  
قد  املصارف  ان  نغفل  ان  ميكن  ال  لكن  باملصارف.  فادحا  رضرا 
وحققت  الخزينة،  سندات  يف  اكتتابها  خالل  من  ارباحا  حققت 
مقارنة  املرتفعة  الفائدة  معدالت  من  ناتجة  كبرية  عائدات 

باملعدالت الرائجة يف االسواق املالية العاملية.
اما عىل املستوى النقدي، فان قيمة اللرية اللبنانية بدأت بالتدهور 
ايلول 2019، ويرجع ذلك اىل اسباب عدة منها تراجع  اعتبارا من 

الناتج  اللبناين  االقتصاد  اىل  االجنبية  بالعمالت  النقدية  التدفقات 
من توقف التحويالت املالية وتراجع قيمة الصادرات الصناعية.

يف نيسان 2018 عقد مؤمتر سيدر الذي اقر 11 مليار دوالر كقروض 
الخاص.  القطاع  بالتعاون مع  تنفذ  التحتية  البنى  وهبات ملشاريع 
الفساد  ومحاربة  اساسية  بنيوية  اصالحات  اجراء  رضورة  اشرتط 
وترشيق االدارة. لكن، ال الحكومة السابقة وال حتى الحالية عملتا 
كانت  نقدية  تدفقات  الوطني  االقتصاد  حرم  ما  تنفيذها،  عىل 

ستساعده عىل متاسكه ومنوه.
قدرتها  استثناء  دون  من  جميعها  االقتصادية  القطاعات  فقدت 
ان سيطرة قطاع  وتوازنها. غابت قطاعات منتجة وفاعلة، يف حني 
اللبناين  االقتصاد  القطاع املرصيف، جعل من  رأسها  الخدمات وعىل 
الخارجي  الدعم  تكرارا عىل  اعتمد  فانه  ذا طبيعة ريعية، وبالتايل 

واملؤمترات التي تستجدي القروض واملساعدات.
انهكت  التي  ازمة كورونا  الهاوية بسبب  اىل حافة  اما وقد وصلنا 
للخروج  باب وحيد  لبنان سوى  امام  يعد  فلم  العامل،  دول  معظم 
الخطة  وفق  الدويل  النقد  مع صندوق  املفاوضات  هو  ازمته،  من 
وتتعلق  سيفرضها  رشوطا  للصندوق  لكن  الحكومة.  وضعتها  التي 
بحزمة من االجراءات لدعم لبنان، خصوصا وان تجارب الدول التي 
النقد مل تكن مشجعة. كام  لبنان مع صندوق  يشبه وضعها وضع 
تعديالت  اىل  تحتاج  للتفاوض  الحكومة  من  املطروحة  الخطة  ان 
وارادة جدية الجراء االصالحات املطلوبة الصعبة املتعلقة بالقطاع 
العام، ووقف الهدر والفساد، والخروج من نظام تثبيت سعر رصف 

الوطنية.  العملة 
لتقطيع  فقط  انها  ام  جدية  اللبنانية  الحكومة  طروحات  فهل 

الوقت؟
  

* مدير كلية الحقوق يف الجامعة اللبنانية - الفرع الخامس 
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مقالإقتصاد
سعر صرف الليرة

بني السلبيات واإليجابيات
سعر  رصف  العملة هو من اكرث املؤرشات دقة عىل التقلبات السياسية واالقتصادية 
والرصاعات والحروب، وميثل مرآة عاكسة ملدى استقرار او اختالل االوضاع يف اي بلد 

يف العامل.
وألن لبنان يعتمد عىل الواردات لتغطية كل حاجاته من السلع االستهالكية والغذائية، 
التجارية  املؤسسات  ودفع  املواطنني،  الوطنية  لعملته  املتسارع  االنهيار  اربك  فقد 
الكبرية اىل احتكار سلعها، فيام اشتعلت االسعار بصورة مهولة. وقد زادت تاليا اسعار 
سلة الغذاء يف حدها االدىن مبا ال يقل عن 50%، بينام بات اللبنانيون يعيشون يف هذه 

املرحلة اسوأ ايامهم االقتصادية.
مل  لكنها  االجراءات،  من  عددا  لبنان  اتخذ مرصف  النقدية،  االزمة  مواجهة  اجل  من 
تثمر. استمرت موجات ارتفاع االسعار تتالحق بفعل التالعب بسعر الرصف، فتدخل 

القضاء لوقف هذه املوجات والقى القبض عىل من ساهم يف التالعب بسوق القطع.
واكدت الهيئات االقتصادية التي تعقد اجتامعات متالحقة عىل ان  مئات املؤسسات 
اقفلت او هي عىل طريق االقفال، بينام رأت جمعية التجار ان االجراءات التي اتخذها 
مرصف لبنان وجمعية املصارف اثرت سلبا عىل مختلف القطاعات، وان استمرار االزمة   

سيؤدي  اىل انهيار اكرب  فيام ستنتقل البالد من حال االنكامش اىل حال الركود.
ترتفع امام الصورة الضبابية يف املشهد السيايس يف لبنان يوما بعد يوم، رصخة ستكون 
لها تداعيات كارثية عىل املستويات االقتصادية واالجتامعية والصحية والتعليمية بعد 
تهديد بعض املدارس باالقفال نتيجة تراجع مداخيل االهايل، وعدم القدرة عىل تأمني 

رواتب االساتذة واملعلمني.
كام يجمع الخرباء عىل ان االزمة قد تؤدي اىل االنهيار الشامل، ما مل يتم االتفاق عىل 
االزمة  ملعالجة  بجدية  الدويل  النقد  صندوق  مع  حاليا  تناقش  التي  الحكومة  خطة 

االقتصادية واملالية، واخراج لبنان من هذا املأزق.
اللبنانيني خوفا  بني  تسود  والتشاؤم  العجز  من  اهلية حاالت  وقد رصدت جمعيات 
من السقوط يف حفرة ازمات اعمق، خصوصا وانهم يجدون صعوبة يف تحّمل تكاليف 
جمعية  وبحسب  اخرى.  استهالكية  وسلع  والدواء  الغذاء  مثل  االساسية،  املصاريف 
حامية املستهلك، فان عائلة مكونة من خمسة افراد باتت تحتاج اىل مليون وخمسمئة 

الف لرية شهريا من اجل الطعام فقط. 
ان  ميكن  االقتصادية،  الناحية  من  الحكومة.  لدى  ايجابيات  املالية  لالزمة  ان  يبدو 
تستفيد من سعر الرصف لتخفيف عبء القطاع العام والذي متثل رواتبه حواىل %60 
من واردات الدولة، وتاليا فان تخفيف هذا العبء سيساعد عىل خفض عجز املوازنة 

الحقا. لكن االمر يحتاج اىل خطة اقتصادية تعمل الحكومة عىل اقرارها.
من جهة اخرى، ادى انخفاض  سعر اللرية اىل انخفاض الدين العام اللبناين اكرث من 

60% باللرية اللبنانية، ما سيؤثر بطبيعة الحال عىل كلفة خدمة الدين العام. 
كذلك سيساعد ارتفاع سعر رصف الدوالر عىل تحفيز االنتاج املحيل، السيام الزراعي 
والصناعي، وسيخفض حتام فاتورة االسترياد، وهذا ما حصل فعال خالل االشهر الثالثة 

املنرصمة.
عىل الرغم من كل ما يجري، يؤمل يف ان تعرب الخطة االقتصادية للحكومة بعد ادخال 
التعديالت املطلوبة عليها، مسار املفاوضات مع صندوق النقد الدويل، فتؤسس الدولة 

الحقا سلم عمل اكرث شمولية تشارك فيه كل الفعاليات الوطنية.

عصام شلهوب

رؤية إقتصادية لدعم القطاع في وقت حرج
وزير الصناعة: ما يهّمنا اإلستقرار املالي

احتلت الصناعة الوطنية االهتامم االقتصادي من جميع املعنيني، اقناعا منهم برضورة ان يتحول االقتصاد من ريعي اىل منتج. 
االنظار باتت مشدودة اليوم اىل ما ميكن ان تحققه استعادة عافية الصناعة لالقتصاد الوطني، السيام وان هوية لبنان السياحية 

والخدماتية التي وسم بها طويال ال تغيب عن بال واضعي االسرتاتيجيات االقتصادية 

وزير الصناعة عامد حب الله.

منتجات  اىل  اللبنانيني  ونظرة  السياسيني 
لديهم  املستهلكني  من  كبري  عدد  مصانعنا. 
الرضورة  من  لذا  اجنبي،  منتج  بكل  هوس 
انتباه املستهلك اىل ان املنتج الصناعي  لفت 
عاملية  مبواصفات  ويتمتع  جيد  اللبناين 
عملية  ايضا  يدعم  االمر  وهذا  معتمدة، 

ترسيع االنتاج.

من  بد  ال  الصناعي  للتطوير  خطة  اي   ■
من  سواء  جديدة  استثامرات  اىل  تحتاج  ان 
هل  دولية.  مؤسسات  او  صناديق  او  افراد 
تعتقدون ان عدم االستقرار السيايس املتامدي 
ال  مؤرشات  لبنان  تجاه  الدولية  واملواقف 
وكيف  االستثامرات  استقطاب  عىل  تساعد 

ترون الحل؟
واالستقرار  موجود  السيايس  االستقرار   □
املايل،  االستقرار  هو  يهمنا  ما  جيد.  االمني 
العمل  عرب  ذلك  تأمني  اىل  تسعى  والحكومة 
ليك  السيولة  لتأمني  املركزي  املرصف  مع 

نتمكن من االنطالق مجددا. 

بقيمة  وهو  عنه  تحدثتم  الصناعة  دعم   ■
لهذا  آلية  وضعتم  هل  دوالر.  مليون   300

الدعم وهل بورش العمل بها؟
□ وضعت اآللية بالتعاون مع مرصف لبنان 
فاعل  بشكل  تبدأ  مل  التنفيذ  عملية  لكنها 
ترتكز جهودنا حاليا  تلتزمها.  مل  املصارف  ألن 
املعنيني  املرصفيني  مع  مكثفة  اتصاالت  عىل 
لالرساع يف وضع اآللية موضع التنفيذ قريبا.

■ كيف ميكن ان تساهم الصناعة يف وضعها 
االنتاج  يف  الخطة،  يف  اعلنتم  كام  الحايل 
العنارص  ما هي  سنويا؟   %2 القومي مبعدل 

املعتمدة لتحقيق هذه النسبة؟
القومي  الدخل  من   %2 معدل  تحقيق   □
الغذائية  الصناعات  فقطاع  صعبا.  امرا  ليس 
االنتاج  عنارص  ألن  برسعة،  يوفرها  ان  ميكن 
يف  الخصبة  االرايض  من  متوافرة  الزراعي 
املساهمة  استطاعتنا  ويف  وعكار،  البقاع 
وزاريت  بني  املشرتك  العمل  عرب  تنميته  يف 

وتأمني  الزراعة  النعاش  والزراعة  الصناعة 

القطاع  منها  يعاين  التي  املشاكل  ابرز  تكمن 
حامية  سياسة  فقدان  يف  لبنان،  يف  الصناعي 
املتكافئة  غري  املنافسة  من  الصناعة  هذه 
واقتحام  االخرى،  الدول  صناعات  مع 
واغراقها،  املحلية  االسواق  الصناعات  هذه 
تثقل  التي  االضافية  التكاليف  اىل  اضافة 
املولدات  اىل  الكهرباء  من  الصناعي،  كاهل 
هذه  تزيد  بحيث  واالتصاالت،  واملحروقات 
الكلفة اضعافا عام هي عليه يف بعض الدول 

املجاورة عىل الصعيدين االقليمي والدويل.
يف  الصناعة  لتاريخ  املميزة  السمة  كانت  اذا 
والقدرة  كبوة،  كل  بعد  النهوض  هي  لبنان 
البقاء واالستمرار والتكيف مع مختلف  عىل 
ملح:  سؤال  املرحلة  هذه  يف  يربز  الظروف، 
املحنة  تجاوز  الصناعة  هذه  تستطيع  هل 
الوضع  تردي  ظل  يف  منها  تعاين  التي 
مجددا  والنهوض  لبنان  يف  واملايل  االقتصادي 

للقيام بدورها؟ 
لـ"االمن  اكد  الله  حب  عامد  الصناعة  وزير 
االقتصادية  الرؤية  اهداف  من  ان  العام" 
الصناعة  مساهمة  نسبة  رفع  اطلقها  التي 
اطالق  سنويا،   %2 مبعدل  املحيل  الناتج  يف 
تأمني  املعرفة،  كصناعة  جديدة  صناعات 
القيمة  قطاعات  دعم  للبنانيني،  عمل  فرص 

الزراعية.  كالصناعات  التفضيلية 

دعم  اىل  تهدف  وخطة  رؤية  اطلقتم   ■
اىل  يحتاج  تنفيذها  لكن  الوطنية  الصناعة 
خطة  اليوم  املطلوب  ان  حني  يف  سنوات، 
اشهر   4 او   3 بني  مداها  رسيعة  انقاذية 

النهاض الصناعة مجددا؟
تنهض  ليك  خمسية.  املوضوعة  الخطة   □

عدة  مقومات  اىل  تحتاج  فهي  الصناعة، 
نستطيع  ال  واملصانع.  االستثامرات  ابرزها 
اردنا  اذا  وجيزة  فرتة  خالل  الصناعة  انهاض 
اشهر.   4 او   3 مدة  يف  وتجهيزه  مصنع  بناء 
تشجيع  ومنها  الخيارات  كل  ندرس  نحن 
ومشاركة  لبنان  اىل  للمجيء  املستثمرين 
مصانعهم  توسيع  يف  الراغبني  الصناعيني 
عىل  يساعد  االمر  هذا  عملهم.  ومجاالت 
سنة.  مدة  خالل  االيجابية  النتائج  تظهر  ان 
امني  استقرار  اىل  يحتاج  املوضوع  طبعا 
عقلية  وتغيري  املستثمرين،  اىل  الثقة  واعادة 

سنحارب عمليات 
االغراق ووقف التهريب 

يساعد صناعتنا على
 النمو باكثر من %2 
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إقتصاد
يسمح  لن  املايل  الوضع  مستلزماتها.  كل 
لذلك  الخارج،  من  كبري  بشكل  باالسترياد  لنا 
وسنقوم  الداخيل،  وضعنا  عىل  سنعتمد 
الصناعيني  بالقطاع واعطاء  بتشجيع املهتمني 
التهريب  وقف  عرب  املطلوبة  التحفيزات 
السوق  يف  االغراق  ومحاربة  عليه  والقضاء 
عىل  صناعتنا  سيساعد  الذي  االمر  الداخلية، 

النمو باكرث من 2% يف السنة االوىل. 

الصادرات  زيادة  عن  الرؤية  يف  تحدثتم   ■
الصناعية. كيف سيتم ذلك والصناعة تحتاج 
الوضع  يف  تأمينها  ميكنها  ال  اولية  مواد  اىل 
التشغيلية  كلفتها  واىل خفض  القائم  املرصيف 

وتسهيل معابر التصدير الربية؟
منو  منعت  التي  العنارص  تحديد  يجب   □
الصناعة سابقا، منها ارتفاع الكلفة واالتفاقات 
والخارج،  لبنان  بني  املعقودة  التجارية 
للدولة  االسرتاتيجية  الخطة  ان  اىل  باالضافة 
اللبنانية لدعم االقتصاد كانت ريعية وليست 
انتاجية. مبعنى ان كل عمليات التحفيز التي 
الصناعة،  من  االبتعاد  هدفها  تجري  كانت 
كالفوائد املرصفية املرتفعة التي كانت تقدم 
اىل   االتجاه  كان  لذلك  اللبناين.  املودع  اىل 
التوجه  دون  من  املصارف  يف  االموال  ايداع 
هذه  الزراعة،  او  الصناعة  يف  االستثامر  نحو 
للتكلفة  االخرى  العنارص  اما  انتهت.  النقطة 
سعر  رفع  يف  سببا  كانت  والتي  التشغيلية 
واالرايض  الكهرباء  فهي  الصناعية،  املنتجات 
النفط  سعر  انخفاض  والرسوم.  والعامل 
عامليا قد يساعد حاليا يف التخفيف من كلفة 
اىل خفض  اننا نسعى  اىل  باالضافة  الكهرباء، 
بالنسبة   .%20 بنسبة  للصناعيني  كلفتها 
الرصف  سعر  ارتفاع  فان  العاملة،  اليد  اىل 
االرايض  اسعار  اما  كلفتها،  من  سيخفف 
الصناعية فقد انخفضت بحيث باتت تسمح 
البنى  وتوفري  صناعية  مناطق  بانشاء  لنا 
التحتية لها، ما يساعد الصناعيني عىل خفض 
تشجيع  مؤسسة  مع  نسعى  نحن  التكلفة. 
الصناعيني  اعطاء  لدرس  "ايدال"  االستثامر 
رضيبة  منها  الرسوم،  مختلف  عىل  اعفاءات 
اشرتاكات  كلفة  وخفض  والبناء  الدخل 

االعفاءات.  من  وغريها  االجتامعي  الضامن 
هذا االمر سيساهم يف اعطاء الصناعة دفعة 
وسنفرض  التشغيلية،  التكلفة  لخفض  قوية 
اعتامد مواصفات الجودة بشكل دقيق لرفع 
الجودة  عالمة  واعطائها  منتجاتنا  مستوى 
املميزة. كذلك سنشدد الرقابة عىل كل منتج 
اي  او  الخارج  اىل  سيصّدر  لبنان  يف  صنع 
للرشوط  مطابقا  يكون  ليك  سيستورد،  منتج 
ليبنور  تعتمدها  التي  االساسية  واملواصفات 
هذا  وامريكا.  اوروبا  يف  املعتمدة  تلك  او 
عىل  القدرة  املحلية  الصناعة  سيمنح  االمر 

االنطالق مجددا.

علام  صناعية،  مدن  انشاء  عن  تحدثتم   ■
وزارة  مع  التاريخ  دخل  املوضوع  هذا  ان 
ال  فلامذا  اليوم،  حتى  يتحقق  ومل  الصناعة 
نذهب اىل اجراءات رسيعة تساعد الصناعي 
كزيادة  تكلفته  من  والتخفيف  التوسع  عىل 
الصناعية  املناطق  بعض  يف  االستثامر  عامل 
جيدة  عائدات  للدولة  يوفر  ما  الحالية، 
ويساعد الصناعي عىل التحرك بشكل افضل؟

□ انا مقتنع بأن تنفيذ املدن الصناعية يحتاج 
الخطة  ضمن  من  لحظنا  لذلك  وقت،  اىل 
الصناعية  املدن  تنمية  رضورة  املوضوعة 
من  االستثامر  عامل  زيادة  املوجودة. 
االقرتاحات املوضوعة، ونأمل يف ان تقر قريبا 

النها تحتاج اىل قرار من مجلس النواب.

■ اليد العاملة الصناعية تعيش ازمة املنافسة 
ما  واالقليمية.  االجنبية  العاملة  اليد  من 
هذا  تجاه  ستتخذونها  التي  االجراءات  هي 

املوضوع؟
العاملة  اليد  عىل  املحافظة  همنا   □
نعمل  التي  التحفيزات  فان  لذلك  اللبنانية، 
اولها  رشوطها:  لها  للصناعيني  اعطائها  عىل 
املحافظة عىل اليد العاملة اللبنانية ودعمها، 
لكل  الزامي  احصاء  بعملية  سنقوم  وثانيها 
عاملها  وعدد  املنتجة  االنواع  تشمل  املصانع 
االجراءات  التخاذ  اللبنانيني  وغري  اللبنانيني 
جدا  مهم  امر  وهو  الصناعة  لحامية  الالزمة 

لنا، وكذلك لحامية العامل اللبنانيني.

اىل  تطمحون  الذي  الصناعي  القطاع   ■
منافسا  يكون  ان  اىل  يحتاج  وتطويره  امنائه 
املستوردة  السلع  تجاه  الداخلية  السوق  يف 
املهربة.  وتلك  املصدر  دول  من  املدعومة 

كيف ستؤمنون عنارص هذه املنافسة؟
□ سيتم مراجعة االتفاقات التجارية املوقعة 
مبدأ  اعتامد  اىل  باالضافة  البلدان  كل  مع 
بدخول  نسمح  لن  اننا  اي  باملثل.  املعاملة 
ان  دون  من  دولها،  من  مدعومة  بضائع 
املؤكد  من  منتجاتنا.  لحامية  اجراء  نتخذ 
والتهريب،  االغراق  عمليات  سنحارب  اننا 
وعملية مراجعة االتفاقات مهمة جدا ملعرفة 

اي من الدول يجب التشدد معها.

توافر  اىل  يشء  كل  قبل  تحتاج  الصناعة   ■
تحتية  وبنية  مستدامة  كهربائية  تغذية 
وشبكة  الرسيعة  االتصاالت  قوامها  متطورة 
عىل  تساعدها  مناسبة  ونقل  مواصالت 
هذه  مثل  اتخاذ  سيتم  متى  املنافسة. 

الخطوات؟
ولن  مدروسة  غري  خطوة  اي  اخطو  لن   □
الحكومة   .24/24 الكهرباء  تأمني  حل  ادعي 
التي  االخطاء  منط  لتصحيح  جهدها  ستعمل 
كانت موجودة سابقا. لن احدد مدة معينة، 
لكن كل ما استطيع قوله االن هو اننا نعمل 
الصناعة  وزارة  رسيعا.  الكهرباء  تأمني  عىل 
بتأمني  وعدا  تعطي  ان  وحدها  تستطيع  ال 

ساعدنا 
مصانع عىل 
عدم االقفال 
والتنسيق 
قائم بيننا 
وبني وزارة 
العمل.

اشهر  ستة  خالل  مستدامة  بصورة  الكهرباء 
او مع نهاية السنة. اما العنارص االخرى فهي 
التي  الصناعية  املدن  سياق  ضمن  واردة 
اما  اىل وقت.  تحتاج  الخطة وهي  وردت يف 
وغريها،  انرتنت  من  االتصاالت  اىل  بالنسبة 
مقبول  بشكل  تؤمنها  االتصاالت  فوزارة 

وتعمل عىل تحسينها. 

وقف  خالل  من  الصناعة  مساعدة  ميكن   ■
التهريب ومنع البضائع االغراقية من الدخول 
املحلية. ما هي خطواتكم تجاه  اىل االسواق 

هذا الواقع؟
بشكل  قامئة  التهريب  وقف  عمليات   □
التهرب  موضوع  ايضا  وهناك  متواصل، 
هذه  كل  حل  عىل  نعمل  نحن  الجمريك. 
ان  الداخلية  وزارة  تقرير  يف  ورد  القضايا. 
العمل  ويبقى  اقفالها  تم  املعابر  من   %92

قامئا عىل حل نسبة 8% منها قريبا.

يف  التجارية  الديبلوماسية  دور  هو  ما   ■
الخارج،  اىل  الصناعية  الصادرات  تعزيز 

وكيف سيتم تفعيلها؟
□ ال ادعي حل االمور بطريقة سحرية. وزارة 
الخارجية اليوم لها مشاغلها ان لجهة الدول 
املانحة او لجهة وباء كورونا. عملنا قائم عىل 
ان  يف  ونأمل  التجارية  الديبلوماسية  تفعيل 

تظهر النتائج خالل الشهرين املقبلني.

■ ما هي تقديراتكم لحجم خسائر الصناعة 
يف ظل وباء كورونا؟

الشامل  االحصاء  املك  ال  لالسف  ويا   □
والكامل. لدي بعض االرقام لكنها غري كافية، 
من دون ان ننىس ان هناك بعض الصناعات 

التي تعمل من دون تراخيص رسمية.

الصناعية  املؤسسات  تعويض  سيتم  كيف   ■
التي اقفلت؟

عن  الوزارة  اعالم  الجميع  عىل  متنيت   □
العديد  مساعدة  استطعنا  االقفال.  اسباب 
من املصانع عىل عدم االقفال والتنسيق قائم 
النتائج  استبق  ولن  العمل،  وزارة  وبني  بيننا 

قبل اقرار الخطة يف وقت قريب.

املعرفة  صناعة  دعم  عن  تحدثتم   ■
الصناعات  عن  ماذا  الغذائية.  والصناعات 
امتداد  عىل  هي  والتي  واملتوسطة  الصغرية 

الوطن؟
كبري  قسم  اقرت،  التي  التحفيزية  الخطة   □
منها هو لدعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة، 

وقسم آخر لدعم املؤسسات الصغرية جدا.

■ ماذا عن بنك االستثامر الصناعي؟
والتوجه  اصبحت جاهزة  القرار  □ مقومات 

حاليا اليجاد مصارف متخصصة.
ع. ش

سنفّعل الديبلوماسية 
التجارية ونأمل في 

ان تظهر النتائج في 
الشهرين املقبلني

ندرس تشجيع 
املستثمرين للمجيء الى 
لبنان ومشاركة الراغبني 

في توسيع اعمالهم
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مّس أي ودائع يقّوض النظام المصرفي
النصولي: الصندوق ال يقّدم مساعدات خالل املفاوضات

يك يحظى لبنان بتجاوب املجتمع الدويل وصندوق النقد الدويل، والنقاذه من ازمته االقتصادية واملالية واالجتامعية 
اجراءات  لبنان  يبارش  ان  من  بد  ال  للحل.  الطريق  خارطة  داخيل عىل  اجامع  هناك  يكون  ان  يجب  املسبوقة،  غري 

اصالحية رضورية وفورية قبل اللجوء اىل املساعدات الخارجية 

هذه االشارات تؤكد صدقية لبنان يف اطالق 
يبدأ  ان  يف  جديته  وتثبت  االصالحات، 
الخارج،  اىل  يلجأ  ان  قبل  نفسه  مبساعدة 
ألن املزيد من املامطلة والتسويف سيفيض 

اىل تدهور اعمق واخطر.
السابق للمكاتب االوروبية يف  اعترب املدير 
منري  صالح  الدكتور  الدويل  النقد  صندوق 
من  العام"  "االمن  مع  حوار  يف  النصويل 
الدولية  املؤسسات  ان  واشنطن،  يف  مكتبه 
الثنائيني سيكونون اكرث استعدادا  واملانحني 
ملساعدة لبنان، اذا رأوا دليال عىل ان لبنان 
رشط  عىل  وشدد  نفسه.  ملساعدة  مستعد 
يف  ومنوه  لبنان  ازدهار  ان  هو  جدا،  مهم 
املستقبل يعتمد يف شكل حاسم عىل قطاع 

مرصيف قوي وفعال ونابض بالحياة.

النقد  مع صندوق  مفاوضاته  لبنان  بدأ   ■
الحالة  تشخيص  وبات   ،IMF الدويل 
والنقدية  واملالية  االقتصادية  اللبنانية 
واضحا، من دون ان ننىس ان للبنان وضعا 
عىل  الدولة  وقدرة  جدا،  معقدا  سياسيا 
وميكن  معروفة،  االصالحات  تنفيذ  التزامها 
ان تستغرق املفاوضات اشهرا. هل يستطيع 
مالية  مساعدة  لبنان  اعطاء  الصندوق 
من  املفاوضات  اجتياز  من  متكنه  مرحلية، 
واالجتامعي  االقتصادي  الواقع  عبء  دون 

عليه؟
مل  ومالية  اقتصادية  ازمة  لبنان  يواجه   □
الحاد  النقص  يف  تنعكس  مثيل  لها  يسبق 
يف العملة االجنبية منذ نهاية العام املايض. 
الحكومة،  استغرقته  الذي  الطويل  الوقت 
عىل مدى ثالثة اشهر، لالتفاق عىل اهداف 
وهو  االزمة  تفاقم  اىل  ادى  بالثناء،  جديرة 

وزيادة  املوازنة  عجز  اتساع  ومع  الخزينة، 
اختالل التوازن يف القطاع الخارجي، بدأت 
تتالىش،  لبنان  يف  املرصيف  النظام  يف  الثقة 
مع  تتعرث.  االجنبي  النقد  تدفقات  وبدأت 
لدعم سعر  االجنبي  النقد  تضاؤل  استمرار 
املبالغ فيه بشكل مصطنع وبالتايل  الرصف 
من  املرصيف  النظام  نفد  الواردات،  دعم 
سعر  وظهر  كبري،  شكل  يف  االجنبي  النقد 
رصف منخفض يف السوق الثانوية، وتعرثت 
العام.  للدين  الحكومة يف دفع مستحقاتها 
عن  االجابة  تصبح  الخلفية،  هذه  عىل 
سؤالك واضحة. العادة العجلة اىل الدوران 
كام تقول، يحتاج لبنان اىل اتخاذ اجراءات 
فورية ملعالجة هذه العوامل الرئيسية، قبل 
ان يطلب من املؤسسات الدولية واملانحني 
الثنائيني انقاذه. يف اثناء الرشوع يف العمل 
عىل برنامج مفصل متوسط االجل ملعالجة 
املسترشي،  والفساد  عمقا  االكرث  املشاكل 
الفورية  االجراءات  تتضمن  ان  يجب 

الرئيسية، التي ارى انها ملحة ما ييل:
وموحد  عائم  رصف  سعر  استعادة   -1
يعكس حقيقة االقتصاد وقوى السوق، مع 
اتخاذ خطوات لحامية الرشائح االكرث ضعفا 

من السكان. 
من  مستقلة  تدقيق  عمليات  اكامل   -2
املركزي  للمرصف  دوليا  بها  رشكات معرتف 
 30 غضون  يف  التجارية  املصارف  وجميع 
الحقيقي  الوضع  تقييم  اجل  من  يوما، 

للقطاع املايل.
الخزينة  اذون  وجميع  السندات  الغاء   -3
من  جزء  هو  الذي  لبنان  ملرصف  اململوكة 
عىل  الفائدة  عبء  لتقليل  العام،  القطاع 
وتخفيض  وضعها،  وتحسني  العامة  املوازنة 

مجمل الدين العام.
للمودعني  فيها  جلية  تأكيدات  تقديم   -4
عدم  مع  محمية،  ستكون  ودائعهم  بأن 
اللبنانية،  باللرية  للسحب  حدود  وجود 
السحب  بعملة  الناس  يبايل  لن  بحيث 

عندما يصبح سعر الرصف عامئا موحدا.
الفائدة  اسعار  الضوابط عىل  5- وقف كل 

الفوائد  وتحديد  التجارية،  البنوك  يف 

املدير السابق للمكاتب االوروبية يف صندوق النقد الدويل الدكتور صالح منري النصويل.

قيمة  يف  الحاد  االنخفاض  يف  انعكس  ما 
لبنان  صدقية  وقوض  اللبنانية،  اللرية 
الوثيقة  تشكل  حني  يف  والدولية.  املحلية 
التي اعتمدتها الحكومة خطوة ايجابية اىل 
خارطة  اىل  ترتجم  ان  يجب  انه  اال  االمام، 
املتسلسلة  للسياسات  واضحة  طريق 
ان  االكيد  من  الوضع.  لتصحيح  بعناية 
مساعدة  عىل  قادر  الدويل  النقد  صندوق 
الحكومة يف رسم خارطة الطريق هذه. لقد 
ارشتم يف شكل صحيح اىل الوضع السيايس 
املفاوضات.  يطيل  ان  ميكن  الذي  املعقد 
خارطة  حول  الطويلة  املفاوضات  خطر 
االساس  تشكل  ان  ميكن  التي  الطريق 
ان  هو  الصندوق،  من  مدعوم  لربنامج 
يتدهور الوضع االقتصادي واملايل اكرث. هذا 
املعنيني  يجب عىل جميع  جدا،  امر خطري 
التفكري فيه. املسألة ليست املفاوضات مع 
توليد  عىل  لبنان  قدرة  هي  بل  الصندوق، 
من  ملموس  برنامج  عىل  داخيل  اجامع 
ادى  وقد  االزمة.  لحل  املدروسة  التدابري 
مواجهة  يف  للحكومة  الطويل  التقاعس 
االزمة اىل زيادة التشكيك يف الصدقية والتي 
للبدء  كبرية  مسبقة  تدابري  اتخاذ  تتطلب 
الصندوق  يقدم  ان  ميكن  استعادتها.  يف 
تصحيحي  برنامج  لدعم  مالية  مساعدة 
املحيل  املايل  االستقرار  العادة  جدوى  ذي 
والخارجي املستدام، لكنه ال يقدم مساعدة 

مالية موقتة خالل املفاوضات.

قاسية  تدابري  اتخاذ  لبنان  من  املطلوب   ■
واالقتصاد  والنقدية  املالية  الصعد  عىل 
التي ستتخذها  لالجراءات  الكيل، وسيكون 
جدا.  صعبة  اجتامعية  مفاعيل  الدولة 

النمو  بتحقيق  له  يسمح  لن  الوضع  هذا 
وان  خصوصا  الدولة،  خطة  وفق  املطلوب 
هو  ما  ستتعمق.  االجتامعية  املشاكل 
تسجيل  لبدء  تحديدا  لبنان  من  املطلوب 
وتحريك  وقت  ارسع  يف  املطلوب  النمو 

االقتصادية؟ العجلة 
اهمية.  االكرث  السؤال  حقا  هو  هذا   □
اجراءات  اتخاذ  يف  البدء  اىل  لبنان  يحتاج 
من  بدال  االزمة،  لحل  وفورية  ملموسة 
سيكون  الخارجية.  املساعدة  عىل  الرتكيز 
الدولية  واملؤسسات  الثنائيون  املانحون 
رأوا  اذا  لبنان  ملساعدة  استعدادا  اكرث 
انه مستعد ملساعدة نفسه. فام  دليال عىل 
السؤال  هذا  عن  لالجابة  املطلوب؟  هو 
يف  االزمة.  نشأت  ملاذا  يفهم  ان  املرء  عىل 
اختصار، نشأت عن سوء ادارة واسع النطاق 
رغم  الفساد. عىل  وتفيش  العام  القطاع  يف 
ان  يل  اسمحوا  عدة،  معنية  عوامل  وجود 

اذكر اربعة عوامل رئيسية: 
سعر  عن   1997 عام  يف  التخيل  تم  اوال،   •
االستقالل  منذ  عامئا  كان  الذي  الرصف 
وخدم لبنان جيدا. تم تحديده بسعر مبالغ 
السلبي  املحيل  االنتاج  عىل  اثر  جدا،  به 
زيادة  يف  ساهمت  التي  الواردات  وعزز 

اختالل التوازن يف القطاع الخارجي.
• ثانيا، احتاج لبنان اىل اسعار فائدة عالية 
لجذب تدفقات النقد االجنبي لتغطية هذا 
البنوك  كانت  الغاية،  لهذه  تحقيقا  الخلل. 
مدعومة بعائدات مرتفعة يف شكل مصطنع 
اذون  املركزي وعىل  البنك  عىل ودائعها يف 
هذا  استخدم  وقد  الحكومية.  الخزينة 
الرصف  سعر  عىل  للحفاظ  االجنبي  النقد 
املبالغ يف قيمته ودعم الواردات ضمنيا، ما 

اثقلت  املحلية.  االنتاجية  بالقطاعات  ارض 
كلفة اسعار الفائدة املرتفعة يف شكل كبري 
من  متويلها  يتم  كان  التي  املوازنة  عىل 

خالل زيادة االقرتاض. 
لرشكة  الضخمة  االعانات  ادت  ثالثا،   •
املوازنة،  وضع  تفاقم  اىل  لبنان  كهرباء 
من  املئة  يف   40 حواىل  االن  حتى  وشكلت 
الحكومات  فشلت  االجاميل.  العام  الدين 
عام  االهلية  الحرب  نهاية  منذ  املتعاقبة 
مع  لبنان،  كهرباء  رشكة  اصالح  يف   1990
مستوى  عند  الكهرباء  تعرفة  عىل  الحفاظ 

التسعينات.  
• رابعا، ادى االفتقار اىل الشفافية والبيانات 
املوثوق بها اىل اعاقة صنع السياسة العامة 
السليمة، وساهم يف فقدان الثقة يف النظام 
الوضع مستداما. مع  يكن هذا  املرصيف. مل 
البنوك  اعتامد  ومع  العام،  الدين  تصاعد 
عىل  املرتفعة  الفائدة  عىل  كبري  شكل  يف 
اذون  وعىل  املركزي  البنك  يف  ودائعها 

كل برنامج مدعوم 
من الصندوق يأخذ في 
االعتبار خصائص كل بلد

ازدهار لبنان ونموه 
يعتمدان في املستقبل 

على قطاع مصرفي قوي 
وفعال ونابض بالحياة
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البنك  يف  التجارية  البنوك  ودائع  عىل 

املركزي مبا يتفق مع املستويات الدولية.
6- الغاء حدود مدفوعات الحساب الجاري 
عىل  االنتقالية  القيود  عىل  الحفاظ  مع 

التدفقات الخارجة لرأس املال.
7- الرشوع يف اصالح قطاع الكهرباء، مبا يف 
االنتقالية  الطاقة  رشاء  خطة  اعتامد  ذلك 
بني القطاعني العام والخاص لتأمني حاجات 
التعرفات  معدالت  مراجعة  مع  الكهرباء، 
وخفض  االنتاج،  كلفة  مع  يتامىش  مبا 
التقنية  التحسينات  خالل  من  التكاليف 
وتحسني اجراءات التحصيل وزيادة ساعات 

بالكهرباء.  التزود 
هذه  مثل  عن  فورا  الحكومة  اعلنت  اذا 
باشارة  يبعث  ذلك  فان  الفورية،  الحزمة 
جدية اىل السوق يطمنئ املشغلني املحليني، 
سوق  يف  االستقرار  تحقيق  عىل  يساعد  ما 
لتشجيع  الثقة  بعض  واستعادة  الرصف 
كام  االنتاجية.  والقطاعات  املستثمرين 
والجهات  الدولية  املؤسسات  سيزود  انه 
مصمم  لبنان  ان  اىل  اشارة  الثنائية  املانحة 

عىل تصحيح وضعه.

■ كيف تنظرون اىل موضوع اعادة هيكلة 
التجارية،  واملصارف  املركزي  املرصف 
القطاع  هذا  دون  من  منو  ال  وان  خصوصا 

ومن دون سياسة نقدية عاقلة وموزونة؟
بعناية،  فيه  النظر  يجب  سؤال  هذا   □
حسابات  مراجعة  من  االنتهاء  بعد  فقط 
واجراء  التجارية  واملصارف  املركزي  البنك 
شك  ال  املرصفية.  االصول  لجودة  مراجعة 
سنوات  منذ  كان  املرصيف  القطاع  ان  يف 
وقت  وحتى  اللبناين،  االقتصاد  ركيزة  عدة 
سويرسا  بانه  سمعة  لبنان  اكتسب  قريب 
الرشق االوسط.  يعتمد ازدهار لبنان ومنوه 
قطاع  عىل  حاسم  شكل  ويف  املستقبل  يف 
ميكنه  بالحياة،  ونابض  وفعال  قوي  مرصيف 
توجيه كل من املدخرات املحلية واالجنبية 
اىل استثامر منتج. هذا هو السبب يف انني 
مس  حول  تدور  التي  االفكار  ان  اعترب 
الودائع من شأنها ان تقوض يف شكل مؤذ 

ودائم للثقة يف النظام املرصيف يف املستقبل، 
وفرص  االقتصادي  بالنمو  ترض  وبالتايل 
العمل يف السنوات املقبلة. نرش الربوفسور 
يف  االمريكية  الجامعة  من  مقديس  سمري 
التأثري  حول  مفصال  مقاال  اخريا  بريوت 
اوراق  يف  االجراءات  هذه  ملثل  السلبي 
البحوث  منتدى  يف  الخاصة  السياسات 
عمليات  نتيجة  عىل  اعتامدا  االقتصادية. 
اجراءات  اي  تهدف  ان  ينبغي  املراجعة، 
والثقة  الصدقية  ارساء  اعادة  اىل  هيكلية 

بالقطاع املرصيف.

الكابيتل  موضوع  من  موقفكم  هو  ما   ■
الفوائد  استقرار  عىل  يساعد  وهل  كونرتول، 
النمو  عىل  ذلك  تأثري  هو  وما  النقد؟  وقيمة 

العام؟
□ من حيث املبدأ، الضوابط عىل حركة رأس 

ان ضوابط  التجربة  تظهر  فعالة.  املال غري 
وتؤدي  تشوهات،  فقط  تخلق  املال  رأس 
عىل  سلبا  وتؤثر  موازية،  سوق  ظهور  اىل 
هناك  تكون  قد  حني  يف  االقتصادي.  النمو 
ما  يف  االنتقالية  الضوابط  بعض  اىل  حاجة 
يجب  البنوك،  يف  بالدوالر  بالودائع  يتعلق 
ان يكون هناك التزام واضح من السلطات 
يف  الضوابط.  تلك  من  التدريجي  بالتخلص 
بالنظام  الثقة  استعادة  ان  الصدد،  هذا 
املرصيف رضورية لتجنب تدفقات رأس املال 
اىل الخارج. الحمالت االخرية من السلطات 
وهي  مفيدة،  ليست  املرصيف  النظام  عىل 
ببساطة ترصف االنتباه عن املهمة الضخمة 
القضايا  من  العديد  ملعالجة  تنتظرنا  التي 
التي تسببت يف االزمة. يف هذا السياق، اود 
ان اشدد عىل ان الرصافني لعبوا دورا رئيسيا 
يف املايض يف املساعدة عىل استقرار العملة 
معّومة،  العملة  كانت  التي  العقود  خالل 
وسيكون دورهم حاسام لنجاح االنتقال اىل 
نظام عائم. لذلك احذر من الجهود االخرية 
اللرية  قيمة  تغريات يف  فداء  لجعلهم كبش 

اللبنانية التي تعكس واقع السوق.

ميكن  وال  نوعه  من  فريد  لبنان  وضع   ■
فنزويال  مثل  آخر،  بلد  بأي  مقارنته 
ألن  البلدان،  من  وغريهام  اليونان  او 
مرات  ثالث  تفوق  مصارفه  موجودات 
الحلول  كل  القومي.  دخله  ونصف 
الدين  اطفاء  هدفها  راديكالية  املطروحة 
وتأيت  والدولة  املركزي  البنك  وعجز  العام 
برنامج  سيأيت  فهل  املودعني.  حساب  عىل 
صندوق النقد الدويل معلبا ام انه سرياعي 
يف  واالخذ  واالجتامعية،  اللبنانية  الحالة 

االعتبار ترسيع عملية النمو؟
ال  انني  حني  يف  واضحة.  هنا  االجابة   □
اقول  ان  ميكنني  الصندوق،  باسم  اتحدث 
لكم يف شكل حاسم، ان كل برنامج مدعوم 
ومصمم  نوعه  من  فريد  الصندوق  من 
واملالية  االقتصادية  املشاكل  ملعالجة 
يف  ويأخذ  بلد  اي  تواجه  التي  املحددة 
التأثري  البلد، وكذلك  االعتبار خصائص هذا 

احكام  مع  املتخذة،  للتدابري  االجتامعي 
الرشائح  عىل  السلبية  االثار  من  للتخفيف 
ان  املهم  من  السكان.  من  ضعفا  االكرث 
دولة  تواجه  عندما  انه  االعتبار  يف  نأخذ 
لحلها.  محتمالن  طريقان  هناك  ازمة، 
اذا  منظمة  غري  تصحيح  عملية  هو  االول 
التدابري  التخاذ  جدي  جهد  هناك  يكن  مل 
النمو  عىل  سلبا  يؤثر  هذا  الصحيحة. 
هو  والثاين  املعيشة.  ومستويات  والعاملة 
تنفيذ  اىل  تستند  منظمة  تعديل  عملية 
التي  للتدابري  بعناية  خارطة طريق مفصلة 
املايل  االستقرار  طريق  عىل  البلد  تضع 
املستدام وتدعم مسار منو مرتفع ودائم. يف 
حني ان االجراءات املطلوبة يف اطار عملية 
تصحيح منظمة قد تكون صعبة، فقد شهد 
لبنان بالفعل يف االشهر االخرية ارتفاع كلفة 
من  الناتجة  املنظم  غري  التصحيح  فوىض 

عدم اتخاذ االجراءات الالزمة. 

مل  اذا  ينجح  ان  ميكن  ال  برنامج  اي   ■
عملية  يف  جديا  رشيكا  الحكومة  تكن 
تعطيل  من  خوف  وهناك  االصالح،  اقرار 
كيف  سياسيني.  افرقاء  من  االصالح  عملية 
وما  السيايس؟  العامل  هذا  اىل  تنظرون 
يطلبها  ان  ميكن  التي  الضامنات  هي 
سيؤثر  مدى  اي  واىل  للتنفيذ؟  الصندوق 
العامل السيايس عىل قرار الصندوق النهايئ 

للوصول اىل برنامج قابل للتنفيذ؟
يضع  الشخصية،  تجربتي  واقع  من   □
الدولة  ملكية  عىل  كربى  اهمية  الصندوق 
لرشوط  مراجعة  اخر  اكدت  للربنامج. 
الصندوق يف عام 2018 ان امللكية هي عنرص 
من  سيكون  لذلك  الربنامج.  لنجاح  اسايس 
هم  من  جميع  مع  العمل  للسلطات  املهم 
وكذلك  لضامن دعمهم،  املسؤولية  مواقع  يف 
للتشاور بشكل وثيق مع الرشكاء االجتامعيني. 
الشفافية  اىل  حاجة  هناك  ستكون  رأيي،  يف 
تهدف  كيف  بوضوح  للجمهور  التامة ورشح 
التدابري املتخذة اىل تحقيق اهداف االستقرار 
العمل،  فرص  وتوليد  النمو،  وتعزيز  املايل، 

وتحسني مستويات املعيشة.

■ الراديكالية كام وردت يف خطة الحكومة 
التدرج  فلسفة  بينام  رسيعا،  منوا  تنتج  لن 
يف عملية االصالح تنتجه. ماذا تفضلون بني 

التوجهني؟
الراديكالية  بني  الخيار  هذا  ان  اعتقد   □
بعناية  املصمم  الربنامج  زائف.  والتدرج 
يف  تنفيذها  يجب  تدابري  عىل  سيشتمل 
يجب  التي  التدابري  من  وغريها  البداية 
التي  املشكالت  الوقت.  مرور  مع  تنفيذها 
تتم معالجتها والتحديات التي تواجه البالد 
التي  االجراءات  من  اي  تحدد  التي  هي 
يجب تنفيذها مقدما والتي يجب ادخالها 

تدريجا، وال ميكن التعميم مسبقا.

اللبنانيني يتحفظون عن  االفرقاء  ■ بعض 
ويخشىون  النقد  صندوق  مع  التعاون 
املخاوف يف  تسييس دوره. هل هذه  من 
محلها، وتاليا مثة عوامل سياسية ميكن ان 
يقدمها  التي  والحلول  الخيارات  يف  تؤثر 
فحسب؟  تقنية  وظيفته  ان  ام  الصندوق 
التسييس  بني  الفاصل  الحد  هو  وما 

التقنية؟ والوظيفة 
تحت  الصندوق،  موظفي  دور  يتمثل   □
مشورة  افضل  تقديم  يف  االدارة،  ارشاف 
عىل  التفاوض  يتم  عندما  ممكنة.  تقنية 
ويتم  ما  بلد  مع  املوظفني  من  الربنامج 
اعتامده من االدارة، يتم تقدميه للموافقة 
للصندوق.  التنفيذي  املجلس  من  النهائية 
عن  ممثلني  من  التنفيذي  املجلس  يتألف 
الذين  الصندوق  يف  االعضاء  الدول  جميع 
واقع  من  بلدانهم.  نظر  وجهات  ميثلون 
من  يقرب  ما  منذ  الصندوق  يف  خربيت 
املجلس  تركيز  ان  وجدت  عاما،  اربعني 
التقنية  امليزات  عىل  عام  بشكل  كان 
فيه،  للنظر  تقدميه  يتم  الذي  للربنامج 
ان  املرء  عىل  يجب  انه  من  الرغم  عىل 
التنفيذيني  املديرين  ان  االعتبار  يف  يأخذ 
العالقات  تؤثر  ان  بلدانهم، وميكن  ميثلون 
نظرهم  وجهات  عىل  املختلفة  الدول  بني 
هو  كام  الصندوق  مسؤوليات  حدود  يف 

محدد يف مواد اتفاقيته.

املسألة ليست املفاوضات مع الصندوق بل قدرة لبنان عىل  وضع تدابري مدروسة لحل االزمة.

الصرافون ساعدوا 
في املاضي على استقرار 

العملة فحذار من جعلهم 
كبش فداء

االزمة نشأت من سوء 
االدارة وتفشي الفساد
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إقتصاد
فشل المعالجات يفرز مشاكل إقتصادية معّقدة

إرتفاع األسعار مسؤولية الجميع بمن فيهم املستهلك
عام 1993  عىل جذب  منذ  لبنان  يف  اعتمدت  التي  النقدية  السياسة  تركزت 
يف  االعىل  كانت  مرتفعة  فوائد  اعطائها  مقابل  يف  االجنبية  بالعملة  الودائع 
بلة.  الطني  املنطقة ملدة تجاوزت 11 عاما، تبعتها هندسات مالية زادت عىل 
حقق الجهاز املرصيف عائدات مرتفعة ما دفع بعض االقتصاديني اىل رفع الصوت 

مطالبني بالغاء تلك السياسات 

الخاص  وانتفاعهم  السياسيني  رىض 
سياسة  اي  غياب  يف  االرباح  وتكديسهم 
عىل  انعكس  للدولة،  واضحة  اقتصادية 
سعر  ثبات  وادى  املتينة،  النقدية  السياسة 
مستويات  انخفاض  تجاهل  اىل  الرصف 
البطالة،  الخاص، وزيادة معدالت  االستثامر 

وارتفاع العجز يف امليزان التجاري.
شدد تقرير للمجلس االقتصادي واالجتامعي 
غري  النقدية  السياسة  مضاعفات  "ان  عىل  
واالزمة  واالنتاج،  االستثامر  عىل  املشجعة 
الصادرات،  خفض  يف  وتأثرياتها  السورية 
نتيجة  وايراداتها  السياحة  مستويات  وتدين 

عصام شلهوب

الدكتور امني عواد العضو السابق يف لجنة الرقابة عىل املصارف.

ادى  العربية،  الخليج  دول  من  العقوبات 
والنمو  التجاري  امليزان  العجز يف  زيادة  اىل 
السلبي لالقتصاد، واغالق مؤسسات، وارتفاع 
التجاذبات  اىل  اضافة  البطالة،  معدالت 
يف  املركزي  املرصف  وسياسة  السياسية 
للعملة  مستقر  مستوى  لضامن  التدخل 
احراق  من  نتج  الدوالر  مقابل  يف  الوطنية 
وضياع قسم كبري جدا من احتياطه النقدي 

بالعمالت الصعبة". 
هذه العوامل ايضا ساهمت يف ضعف ثقة 
الودائع  معظم  تحويل  اىل  وادت  املودع، 
العملة  حساب  عىل  الدوالر  اىل  املرصفية 

ما  الخارج،  اىل  تحويلها  وطلب  الوطنية  
انعكس انخفاضا يف قدرة البنك املركزي عىل 
وجود  اىل  فأدى  التدخل،  وعىل  املواجهة 
سعر غري رسمي للعملة يف السوق املوازية 
وصل يف بعض االحيان اىل 4500 لرية للدوالر 
السلع  من  االحتياطي  وضعف  الواحد، 
متويل  عىل  القدرة  ضعف  نتيجة  الرئيسية 
واقتصادية  نقدية  ازمة  اىل  واخريا  االسترياد، 
يف البالد انفجرت ومل تتوقف. وكان لتالعب 
اوضاع  عىل  جدا  فاعل  اثر  اللرية  سعر 

املواطنني من جميع جوانبها.
امني  الدكتور  العام"  طرحت عىل  "االمن 
الرقابة  لجنة  يف  السابق  العضو  عواد 
لويس  الدكتور  وعىل  املصارف  عىل 
والوضع  االقتصادية  االزمة  واقع  حبيقة 
االجتامعي  الوضع  عىل  وتأثريهام  املايل 
واملعييش للمواطن، وما اذا كانت الخطط 

الرسمية ستنجح يف املعالجة؟

عواد: االرقام الواردة
في خطة الحكومة صحيحة

النقدي  االستقرار  "عدم  ان  عواد  الدكتور  رأى 
يسبب ازمة اجتامعية كبرية جدا يشعر بها كل 
االمر  هذا  الفقرية.  الطبقات  وخصوصا  الناس، 
ليس طبيعيا، لكن تراكامت املايض والسياسات 
الوضع  اىل  ادت  العام،  الدين  وتراكم  الخاطئة 
حرا  اللرية  سعر  ترك  تم  لو  لكن  نعيشه.  الذي 
منذ البداية ملا وصلنا اليوم اىل ما نحن عليه. تغري 
الواقع حاليا ومل يعد مرصف لبنان ميلك القدرة 
عىل التدخل لتثبيت سعر الرصف. لذلك يجب 
الرسوم  وتعديل  جديد  رضيبي  نظام  اعتامد 
عىل  املضافة  القيمة  رضيبة  وزيادة  الجمركية 
الكامليات حتى يتأمن للدولة ايرادات تساعدها 
ضمن  الرضورية،  االستهالكية  املواد  دعم  عىل 
املركزي  واملرصف  الحكومة  بني  متناسقة  خطة 
املواد  متويل  من  االخري  هذا  متكني  اىل  تهدف 
من  وغريها  واالرز،  والحليب  كالسكر  الغذائية 
املواد بسعر 1515 لرية للدوالر الواحد. لكن هذا 
االمر يحتاج اىل ايرادات، وهذا لن يتوافر اال عرب 
رضائب اضافية عىل الكامليات، بحيث تؤمن من 
خاللها العدالة االجتامعية. سعر الرصف الثابت 
تأخرنا  اننا  ويبدو  العامل،  يف  به  معموال  يعد  مل 
اللرية  الثمن. سعر  يف حفظنا للدرس لذا دفعنا 
انخفض تجاه العمالت االخرى مع االسف بسبب 
تراكم الدين العام، ومل يعد القطاع املرصيف قادرا 
عىل اقراض الدولة وكذلك مرصف لبنان. هذا يف 
اختصار ما ادى اىل االنهيار الكبري منذ اواخر العام 
املايض. اما كيفية تقوية اللرية الستعادة عافيتها، 
الحركة  وتنشيط  بدعم  وتبدأ  طويلة  فالطريق 
االقتصادية تدريجا. لذلك اؤكد رضورة دعم املواد 
ضعف  اىل  نظرا  االساسية  الغذائية  االستهالكية 
القدرة الرشائية لدى املواطن، وبالتايل انخفاض 

االستهالك مام ادى اىل حالة االنكامش.
مشاريع  من  الخارج  التمويل  عىل  االتكال  اما 
تأيت  ان  بعد  اال  تأيت  لن  فهي  املوعودة،  سيدر 
قروض  عرب  الدويل  النقد  صندوق  مساعدات 
طويلة،  سامح  فرتة  مع  االجل  وطويلة  ميرسة 
توزيع  تسمح  امنائية  مشاريع  خلق  بهدف 

اعادة العافية الى الليرة 
طريقها طويلة وتبدأ بدعم 

الحركة االقتصادية تدريجا

حسناتها الكبرية ايضا اذ انها اظهرت ارقام الخسائر 
اىل  تؤدي  ال  ان  فيجب  املعالجة  اما  الحقيقية. 
االنكامش، بل ينبغي ان تؤّمن الرتاجع التدريجي 
للديون ما يؤّمن تاليا النمو املطلوب لوضع احسن. 
التدريجي  الخفض  تنطلق من  العمل  آلية هذا 
لدين الدولة العام ولدين املركزي للقطاع املرصيف، 
املؤونات  تدريجا  التجارية  املصارف  وتحميل 
والخسائر عىل القطاعني العام والخاص. التنفيذ 
الفوري للحلول ال يجوز. صحيح انه ينهي الدين 
لن  اذ  املرصيف.  القطاع  يلغي  املقابل  يف  لكنه 
نكون  هكذا  تقريبا.  وجود  لبنان  ملرصف  يعود 
اليه.  البلد، وهذا ما ال نريد ان نصل  قد اقفلنا 
الحلول يجب ان تتم بالتدرج ولفرتة سنوات قليلة 
 جدا ال تتجاوز 4 سنوات، ألن الهبوط التدريجي 
نيابية  كتل  مثة  االنكامش.  اىل  يؤدي  ال  للدين 
اساسية  اقرتاحات  املصارف  جمعية  مع  ستقدم 
مع  واملفاوضات  الحكومة  خطة  تعديل  حول 
اىل  ستؤدي  االمور  هذه  كل  النقد،  صندوق 
تعديالت يف املعالجة عىل اساس ان االرقام الواردة 

يف خطة الحكومة صحيحة".

الرثوات بشكل هادئ ومدروس. االمر سيؤدي اىل 
تدريجا،  املواطن  دخل  ويرفع  االقتصاد  تحسني 
املواد  مّولت  قد  الدولة  تكون  ذاته  الوقت  ويف 
النمو  عودة  اىل  سيؤدي  االمر  هذا  االساسية. 
وترتفع  القومي  الناتج  فريتفع  تدريجي  بشكل 
بدل  النمو  دائرة  يف  بالتايل  وندخل  الرضائب، 
البقاء يف دائرة االنكامش. الخطة االقتصادية التي 
وضعتها الحكومة لن تساعدها ألن هدفها شطب 
ديون الدولة، ال بل تساعد عىل االنكامش الكبري. 
ما  وفق  الخطة  هذه  تعديل  يجب  انه  اعتقد 
سمعناه من الكتل النيابية املوالية واملعارضة التي 
للخطة  ان  مع  التعديالت،  اجراء  اكدت رضورة 
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إقتصاد

قال الخبري االقتصادي الدكتور لويس حبيقة 
ان "االستقرار النقدي يعني تثبيت سعر الرصف، 
مبعنى ان العملة الوطنية تتحرك يف حدود معينة 
او ثابتة. مثال عىل ذلك سعر رصف االورو تجاه 
الدوالر يتغري بشكل متواصل، فهل يعني هذا 
مستقر،  غري  الدوالر  او  مستقر  غري  االورو  ان 
معقولة  حدود  ضمن  يتحركان  فهام  ال.  طبعا 
لبنان  الوطنية. شهد  االقتصادات  يتجاوزان  وال 
ولفرتات طويلة سعرا حرا للرية مكنه من تكوين 
اذا،  الثامنينات.  اقتصاد متني استمر اىل حدود 
االقتصاد  االستقرار  اىل  يؤدي  النقدي  االستقرار 

العام ومن ثم اىل االستقرار االجتامعي.
الثامنينات  يف  اللرية  انهيار  بعد  لبنان،  يف  اما 
وبعد اتفاق الطائف ومع مجيء رفيق الحريري 
حاكام  سالمة  رياض  وتعيني  للحكومة  رئيسا 
مجلس  مبوافقة  قرار  اتخاذ  تم  لبنان،  ملرصف 
املرصف املركزي بتثبيت سعر رصف اللرية بعد 
انهيارها عىل 1515 لرية للدوالر الواحد. مل يعد 
مع  الوضع  هذا  من  الخروج  استطاعتهم  يف 
االقليمي.  محيطنا  يف  االمنية  االحداث  تالحق 
امر  وهو  هذا،  الرصف  بسعر  ارتبطنا  بالتايل 
كبرية  كلفته  كانت  االرتباط  هذا  صحي.  غري 

واستنزف احتياطات املرصف املركزي.
املشكلة االساسية التي يعانيها لبنان هي العجز 
 17 اىل  احيانا  وصل  وقد  التجاري،  امليزان  يف 
مليار دوالر عىل الرغم من تعويض جزء بسيط 
منه عرب التحويالت املالية والخدمات، كالسياحة 
التي انتهى دورها اليوم السباب كثرية. كل ذلك 
توقف، فضعف االحتياطي النقدي وتفلت سعر 
الرصف ومل يعد يف استطاعة مرصف لبنان دعمه، 

لذلك كان االنهيار رسيعا وهو امر معروف.
اذ ان  لبنان،  اليوم امرا غريبا يف  لكننا نعيش 
الثابت  منها  للرصف  متعددة  اسعار  هناك 
ومنها املتحرك. ويف رأيي هذا الوضع لن يستمر. 
السياسية سيأخذ سعر  االوضاع  استقرار  بعد 
الرصف مركزا وسطيا رمبا يف حدود 2500 لرية، 
عىل  يستقر  عندما  لكن  بالتحديد،  اعرف  ال 
رقم معني يجب تركه حرا تبعا الوضاع البلد، 

وبذلك يتم ترشيق االقتصاد. لقد توسع الفقر 
الجميع  وبات  االجتامعية  الطبقات   ضمن 
االستهالكية  السلة  اسعار  ارتفاع  من  ينئ 
والغذائية بشكل غري مسبوق. هذا االمر غري 
سعر  بل  ترتفع،  مل  االسعار  عنارص  ألن  مربر 
فالكهرباء  ارتفع،  الذي  هو  فقط  الرصف 
والرسوم  الرضائب  وكل  واملياه  واملحروقات 
استمرت عىل حالها. الدولة ككل تتفرج عىل 
غري  الشكل  بهذا  االسعار  وارتفاع  يحصل،  ما 
واضح  استغالل  االمر  يف  االطالق.  عىل  مربر 
للمواطن، كام ان رقابة وزارة االقتصاد ضعيفة 

لهذه الناحية بعذر او من دونه.

بعد الخوف الذي دخل اىل قلوب اللبنانيني من 
جراء ارتفاع سعر الدوالر ومن الكورونا، لجأوا 
من  واالستهالكية  الغذائية  املواد  تخزين  اىل 
دون ان يدركوا بأن لهذه املواد تاريخ صالحية 
وانها ستنتهي بعد فرتة. وألن لبنان بلد مفتوح 
عىل الخارج، فان عملية املوت جوعا ال وجود 
لها مطلقا. انها فرتة جديدة غري مسبوقة يجب 
الدولة  وعىل  موقتة،  بصورة  معها  التأقلم 
ومنعهم  التجار  مراقبة  يف  نهائيا  امرها   حسم 
باب  فتح  تاليا  وعليها  املواطن،  ابتزاز  من 
املنافسة بشكل واسع بعد االنتهاء من تدابري 
مفاصل  كل  اىل  العمل  واعادة  كورونا  وباء 
ال  صعبة  استثنائية  حالة  تعيش  التي  الدولة 
ستمر  النها  طويلة،  ملدة  عليها  البناء  يجوز 
وعندها ستتغري االوضاع يف لبنان. مع االشارة 
املايض،  ايلول  قبل  ما  اىل  نعود  لن  اننا  اىل 
اليوم.  عليه  نحن  مام  افضل  سنكون  ولكننا 
ومتلك  الوضع  مع  التعامل  يف  جدية  الدولة 
النية الصادقة لذلك، لذا عىل اللبنانيني العودة 

اىل واقعهم والتخيل عن املظاهر القاتلة".

الخبري االقتصادي الدكتور لويس حبيقة. 

حبيقة: لو ترك سعر الليرة حرا
ملا وصلنا الى ما نحن عليه

ارتفاع اسعار السلة 
االستهالكية غير مبرر 

مطلقا
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الدراما أيضًا صناعة وطنية
مع تعاقب االزمات عىل لبنان، وتحت وطأة الجائحة، وعواقب السياسات املالية 
مبا  الناس،  املعيشة وحياة  الوطني ومستوى  االقتصاد  وانعكاساتها عىل  واالدارية 
يحمله ذلك من قلق عىل املستقبل، يكرث الحديث منذ اسابيع عن رضورة القيام 
باصالحات واعادات نظر جذرية تغرّي هوية نظامنا املايل والنقدي، وتقلب رأسا عىل 
عقب اسلوب حياتنا. اول هذه التحوالت الجذرية يكون باالنتقال من اقتصاد ريعي 
تتعب  ان  اي  املنتج،  االقتصاد  اىل  نائم،  وانت  تغتني  ان  بفلسفة  اختصاره  ميكن 
وتشقى من اجل انتاج الغنى الوطني والتنمية املستدامة التي يستفيد منها، ويشارك 

فيها، كل الشعب، وكل االمة. 
بدال من ان يذهب رأس املال برمته اىل االستثامرات املرصفية واملضاربات العقارية 
وغري ذلك من سبل الربح الرسيع التي تُغني نخبة النخب وال تصنع التنمية، الفكرة 
هي تحويل االستثامرات اىل القطاعات املنتجة الزراعية والصناعية والتكنولوجية 
والرتبوية والصحية، وضخ االموال فيها، بحيث يصبح الذكاء البرشي وقوة العمل 
هام مصدر الرثوة.  ليس هذا النهج سحريا، تظهر مفاعيله بلمح البرص، بل يتطلب 
مسؤولية وطنية وتخطيطا، ووضع سياسات، وانخراط جميع مكونات املجتمع يف 
هذه العملية االحيائية. لكن رحلة االلف ميل تبدأ بخطوة واحدة، وقد الحظنا مثال 
عودة الناس مببادرات فردية عفوية اىل الزراعة، يف حني كنا حتى االمس القريب، 
نرتك محاصيلنا متوت وارضنا تبور، يك ننزل اىل املدينة، ثم نستورد فاكهتنا وخضارنا 

باسعار تتجاوز كل منافسة من دول شقيقة تدعم القطاع الزراعي. 
هذا مثال بسيط. لنتخيل تعميمه عىل عدد كبري من الصناعات، انطالقا من سياسات 
االستهالك  االسترياد وتخفيف  االنتاج... وحرص  رسمية وتسهيالت ودعم وتصدير 
الزائد. لكن من قال ان الثقافة والفن عموما، والدراما عىل وجه الخصوص، تشذ عن 

هذه القاعدة الوطنية؟
كام ان مهرجانات الصيف يف لبنان ستستغني عن الفرق العاملية التي يصعب دفع 
حقوقها بالعملة الصعبة، وتستعيض عنها بفرق وطنية ال تنقصها املوهبة والجدارة 
االمر يف كل مجاالت  يكون  ان  الجمهور... كذلك يجب  استقطاب  والقدرة عىل 
فرص  يخلق  منتج  كقطاع  الثقافة  يف  تستثمر  تنموية،  سياسة  مطلوب  االبداع. 
عمل ويدر ارباحا. لعل صناعة الدراما خري منوذج عن االستثامرات املربحة. خالل 
سنوات قليلة متكنت الدراما السورية )استنادا اىل طاقات وطنية يف الكتابة والتمثيل 

واالخراج( من التفوق عىل الدراما املرصية التي تفرض نفسها علينا منذ عقود.
أليس يف وسع اهل الدراما اللبنانية ان يخوضوا بدورهم تجربة التجاوز والقفز 

اىل االمام؟
طبعا، االستثامر يف الدراما يجب ان يكون جزءا من خطة تنموية شاملة يف دعم 
الصناعة الوطنية. فهذا القطاع يحتاج كسواه اىل رعاية رسمية وسياسة تنظم وتدعم 
وتراقب االنتاجية والجودة، وترشف عىل التوزيع والتصدير، وتلزم املحطات املحلية 

كوتا بث عالية لالنتاجات املحلية. 
والجودة  النوعية  عىل  ويراهنوا  التحدي،  يرفعوا  ان  فعليهم  الدراما،  اهل  اما 
الجامعة،  ضمري  عن  يعربون  والقدوة،  النموذج  انهم  املنافسة.  عىل  والقدرة 
معركة  املستقبل، وخوض  مع  املسؤولية يف مصالحتنا  من  ويتحملون قسطهم 

النهوض من كبوتنا الحالية.

نقطة على السطر

الدراما اللبنانية: املوسم الرمضاني 
ضربته األزمة... وكورونا!

حدث الثقافة 

او  الفنية  السوية  عن  النظر  بغض 
يأخذها  ان  التي ميكن  الكثرية  املالحظات 
انه ميكن  اال  اللبنانية،  الدراما  النقاد عىل 
القول ان هذه الصناعة شهدت تطورا كميا 
كبريا خالل السنوات املاضية، حتى اضحت 
الرمضانية.  املائدة  عىل  مطلوبة  وجبة 
تستبرش خريا  االنتاج  كانت رشكات  وفيام 
القنوات  طلب  ازدياد  مع   ،2020 بالعام 
يف  يكن  مل  ما  جاء  اللبنانية،  الدراما  عىل 
جعلت  التي  االقتصادية  االزمة  الحسبان. 
املحطات تتلكأ يف دفع مستحقات مرتاكمة 
اىل  واضطرتها  االنتاج،  لرشكات  ذمتها  يف 
اضيفت   ،2019 العام  منذ  الحزام  شد 
الذي اجرب رشكات  ازمة وباء كورونا  اليها 
التي  االعامل  تصوير  وقف  عىل  االنتاج 
حني  الرمضاين.  للموسم  لها  تحرض  كانت 
التصوير،  باستئناف  الحكومة  سمحت 
كانت الرشوط والقيود الصحية املفروضة 
من  ما  نوعا  قاسية  التصوير  مواقع  يف 
من  املتبقي  الوقت  يسمح  مل  فيام  جهة، 

اللحاق باملوسم من جهة اخرى. 
فقط  لبنانية  مسلسالت  ثالثة  ان  النتيجة 
بل   ،2020 عام  الرمضاين  السباق  دخلت 
جعبتها  من  اخرجت  القنوات  بعض  ان 
حلقات  بث  بدأت  قد  كانت  مسلسالت 
بسبب  توقفها  ان  قبل  الخريف،  يف  منها 
انا"  "بردانة  مسلسل  مثل  التظاهرات 
وانتاج  واخراج  مارشيليان  كلوديا  )كتابة 
نديم مهنا( و"بالقلب" )كتابة طارق سويد 
وال  قبلك  و"ال  معلوف(،  جوليان  واخراج 
واخراج  بطرس  كريستني  )كتابة  بعدك" 

سمير مراد

يجمع اصحاب رشكات االنتاج يف لبنان 
بالنسبة  االسوأ  كانت  السنة  هذه  ان 
اليها  مضافة  االقتصادية  االزمة  اليهم. 
جائحة كورونا، تسببت يف وقف تصوير 
الخروج مبوسم  وبالتايل  االعامل،  بعض 

فقري عىل الشاشات

ايضا،  للنفقات  وحرصا  روكز(.  جورج 
باملسلسالت  اللبنانية  القنوات  استعانت 
يشهدها  رمبا  سابقة  يف  املدبلجة  الرتكية 

رمضان. 
هكذا، شاهدنا سيال جارفا من املسلسالت 
القيمون  كان  واذا  الشاشات.  عىل  الرتكية 
بان  تحججوا  اللبنانية  القنوات  عىل 
بشكل  املشاهد  تستقطب  الرتكية  الدراما 
وممثليها، وضخامة  اىل حبكتها  نظرا  اكرب، 
عليه،  تلعب  الذي  االبهار  وعنرص  انتاجها 
االقتصادية  االزمة  بان  ان ذلك ال مينع  اال 
املسؤوالن  هام  كورونا  جائحة  ثم 
العربية  الدراما  غياب  عن  الرئيسيان 
الشاشات.  عن  اللبنانية  والدراما  املشرتكة 
رمضانيا  موسام  النتيجة  كانت  هكذا، 
اعتدنا  كام  منافسة  فيه  نشهد  مل  فقريا، 
االعامل  ان  حتى  املاضية.  السنوات  يف 
عامل  اىل  افتقرت  عرضت  التي  اللبنانية 
الجذب، واستندت اىل قضايا مكررة كأنها 
الحب  عن  تحيك  مفرغة  حلقة  يف  تدور 
الغرامية  والعالقات  الزوجية  والخيانة 

امللتبسة. 
التي  الوحيدة  كانت  "املنار"  قناة  لعل 
ذهبت اىل مناطق درامية جديدة من خالل 
)اخراج  الزمن"  "مرايا  مسلسل  موضوع 
الله عمر(  فتح  كتابة  وقاف  ياسني  محمد 
التواصل  مواقع  مساوئ  عىل  ييضء  الذي 
االجتامعي وتأثرياتها عىل املجتمع اللبناين، 
املخدرات.  عىل  االدمان  قضية  جانب  اىل 
قضايا ال شك يف انها موجودة يف املجتمع، 
بالقضايا  مأخوذة  اللبنانية  الدراما  لكن 
وتسلية  املشاهد،  عن  ترفه  التي  الخفيفة 
من دون اي انشغال بعكس واقع املجتمع 
او مشاكله الفعلية ـ وما اكرثها ـ كام كنا 

نرى يف الدراما السورية. 
اللبناين؟  الرمضاين  املوسم  تقيمون  كيف 
التي واجهتموها كرشكة  املصاعب  ما هي 
املستقبلية  خططكم  هي  ما  انتاج؟ 
حملتها  اسئلة  ثالثة  االزمة؟  عىل  للتحايل 
انتاج  رشكات  اصحاب  اىل  العام"  "االمن 
لبنان مبشاركة  او تصور اعاملها يف  لبنانية 

لبنانيني.  ممثلني 

من مسلسل "بردانة انا"

من مسلسل "بالقلب"

من مسلسل "اوالد آدم"
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عن وضع االنتاج الدرامي الحايل واملصاعب 
جامل  يقول  االنتاج،  رشكات  تصادف  التي 
"االنتاج  ان  فيلمز"(  "ايغل  )رشكة  سنان 
االزمة  وجه  يف  للبقاء  يصارع  اللبناين 
فهي  بنا،  تعصف  التي  الخانقة  االقتصادية 
مختلف  عىل  تؤثر  كام  كثريا  علينا  تؤثر 
اللبناين  االنتاج  كان  العام،  هذا  القطاعات. 
قليال، وقسم يسري منه مل يبرص النور بسبب 
ازمة كورونا، بينام عرض عىل الشاشات عدد 
من االعامل القى بعضها رواجا كبريا. اعتقد 

يقول مروان حداد صاحب رشكة "مروى 
االنتاجات  تأثرت  السنة  "هذه  غروب": 
فكورونا  الصحي،  بالوضع  الرمضانية 
املسلسالت  ضمنها  من  االمور  كل  قلب 
املسلسالت  من  الكثري  هناك  الرمضانية. 
االمر،  هذا  بسبب  تصويرها  توقف  التي 
كام  لذا،  الصوم.  شهر  يف  تعرض  ومل 
عرضت  التي  املسلسالت  فعدد  تالحظ 
جدا،  متواضعا  كان  الرمضاين  املوسم  يف 

 "I See Media" رشكة  صاحب  الخزوز  اياد 
التي  املشاكل  "اهم  ان  يرى  ديب(  )مقرها يف 
واجهتنا بدأت قبل فرتة فريوس كورونا، وهي 
مشكلة الدوالر وصعوبة التحويالت والعمالت 
العالية عىل التحويالت ايضا، وكذلك صعوبة 
وضعت  )اذا  اللبنانية  املصارف  مع  التعامل 
او  اسرتجاعه(  تستطيع  ال  املال  من  مبلغا 
لبنان  اىل  الخارج  من  مبلغا  اذا حولت  حتى 
بالنسبة اىل  اما  تحصل عىل 80% منه فقط. 
اثر كثريا عىل  انه  فريوس كورونا، فال شك يف 
كمية االنتاج املوجودة، واثر ايضا عىل الخطط 

جمال سنان: 
الحالة تعبانة ولكن!

مروان حداد: 
ننتظر حل ازمات البلد

اياد الخزوز: 
املواهب اللبنانية ممتازة

جامل سنان.

مروان حداد.

 اياد الخزوز.

وباء كورونا 
عرقل االنتاج

نعاني من عوائق مالية 
بالدوالر وتعامالتنا 

صناعة الدراما مربحة 
ويجب دعمها

الن  عموما،  يتطور  اللبناين  االنتاج  حال  ان 
صعيد  عىل  وارشس  اكرب  صارت  املنافسة 
واالخراج  والنص  االنتاج  ونوعية  جودة 

امُلستقبلية، النه لغاية االن ليس هناك وضوح 
املشاريع يف  العديد من  االفق. فهناك  تام يف 
اذا كان  اللحظة  جعبتنا، لكننا ال نعلم لغاية 
سنستقطب  اننا  ام  لبنان،  يف  سيتم  التنفيذ 

والتمثيل، لكن املحطات املحلية يف معظمها 
ال تساعده عىل االستمرار والتطور، فتتخلف 
عن الدفع، او تشرتي هذه االعامل باسعار 
هذه  عليها.  رصف  وما  قيمتها  تضاهي  ال 
الحال كانت قبل التحركات وكورونا، فكيف 
االنتاج  وضع  لالسف  بعدها؟  ستكون 
الدرامي املحيل صعب، كام كل يشء حاليا. 
تتعلق  كثرية  مصاعب  واجهنا  السنة،  هذه 
بتفاصيل انتاجية دقيقة وتكاليف تكبدناها 
كورونا،  ازمة  بسبب  الحسبان  يف  تكن  مل 

اعتدناها  التي  الزحمة  هناك  يكن  ومل 
تعود  ان  امل  السابقة، عىل  السنوات  يف 
ونخرج  املقبلة  السنة  نصابها  اىل  االمور 

من هذه االزمة".
عن الصعوبات التي واجهتها كرشكة انتاج 
"عشيق  مثال  نصور  "كنا  يقول:  لبنانية، 
التصوير،  من  يوما   25 لدينا  وكان  امي" 
لكننا اضطررنا اىل التوقف وبالتايل ننتظر 
املسلسل.  التصوير وانهاء  استئناف  اليوم 

دولة  اىل  اللبنانيني  وغري  اللبنانيني  املمثلني 
االمارات، حيث البيئة املتوافرة امنة لالستثامر. 
هناك قوانني، وهذه القوانني تطبق، واملستثمر 
عن  بعيدا  القوانني  تطبيق  يف  الوضوح  يهمه 
 I See كرشكة  نحن،  والشعبوية.  الشخصنة 
لبنان  يف  االخرية  الفرتة  يف  عملنا   Media
كانت  االمارات،  يف  بينام  كبرية،  بصعوبة 
التصوير  يتوقف  البداية، مل  االمور سهلة من 
الفنانني  وضع  منا  طلب  فقط  واحدا،  يوما 
والتقنيني يف مكان معني بعد خضوع الجميع 
آلية  توافر  ذلك  اىل  اضف  كورونا.   لفحص 

االمور مكلفة لكنها رضورية". عن املخطط 
للمستقبل،  تحسبا  الرشكة  وضعته  الذي 
التي  الخطة  اتباع  يف  "سنستمر  يعلق: 
من  متكنا  والتي  حاليا  اساسها  عىل  نصور 
يف  )عرض  ادم"  "اوالد  تصوير  انهاء  خاللها 
نتبعها حاليا لتصوير "دفعة  رمضان( والتي 
بريوت" و"دانتيل". نلتزم عىل اساسها باعىل 
باقل  والتصوير  والنظافة  الوقاية  معايري 
تحمي  التي  الرشوط  وضمن  ممكن  عدد 

جميعا". العاملني 

وبالتايل  رسعتها،  االنتفاضة  لكن  ايضا، 
اقتصادية  مشاكل  من  نعاين  اليوم  نحن 
نحن  تعلم  فكام  كبرية،  ومرصفية  ومالية 
لذا،  بالدوالر.  تتم  وتعامالتنا  عملنا  كل 
نحن اليوم يف مرحلة تقليب ودرس االمور 
بعد  االقتصادية  االزمة  حل  كيفية  لرنى 
مقتضاه.  اليشء  عىل  لنبني  كورونا،  ازمة 
ال ميكن االن التحدث عن اي مخطط الن 
املوضوع رهن باوضاع البلد بشكل عام".

"التجارب  ان  الخزوز  يرى  لبنان،  يف  االخري 
بشكل عام كانت ممتازة، فقد تابعت اكرث من 
تجربة، اضافة اىل تجاربنا، وارى ان االمور يف 
تطور مستمر، واعتقد ان لبنان يحتمل انتاجا 
اكرث. فهو يستطيع ان يحول مجال الدراما اىل 
صناعة بالفعل. وعىل هذه الصناعة ان تدعم 
من خالل جميع قطاعات الدولة النها صناعة 
اللبناين  والفنان  وللفن  للبنان  مربحة، وتروج 
عىل  ايضا  ينعكس  وهذا  اللبنانية،  وللثقافة 

باقي القطاعات".
س. م

منها توقفنا عن التصوير الكرث من 25 يوما، 
االعامل.  بعض  عرض  تأجيل  يف  تسبب  ما 
كام اننا نستضيف فريقا كامال من جنسيات 
عربية مختلفة، علقوا يف لبنان، رغم توقف 
ضمن  يقع  بهم  يتعلق  ما  وكل  التصوير، 
انهم  خصوصا  عاتقنا،  وعىل  مسؤولياتنا 
اىل  عدنا  حني  اننا  ذلك  اىل  اضف  ضيوفنا. 
الصحية،  االمور  يف  نتهاون  مل  التصوير، 
سالمة  عىل  للحفاظ  التدابري  ادق  واتبعنا 
كامال، وهذه  العمل  النجوم وفريق  وصحة 

لبنان  يف  االنتاج  كل رشكات  كحال  حالنا 
التي اضطرت لتوقيف التصوير". 

عىل  للتحايل  املستقبلية  خططهم  عن 
نستطيع  ال  "برصاحة،  يجيب:  االزمة، 
منر  واننا  خصوصا  للمستقبل،  التخطيط 
يوم  كل  ونعيش  استثنائية،  ظروف  يف 
االقتصادية  املشكلة  ايضا  تنس  ال  بيومه. 
التي نعاين منها منذ اندالع االنتفاضة يف 
17 ترشين االول. بل انها بدأت قبل ذلك 

وضعت  فالدولة  للحامية...  محددة  تعقيم 
العمل عىل  واستمر  التزموها  والناس  رشوطا 
االمارات،  يف  صورت  التي  املسلسالت  كل 
والحمدلله مل يكن هنالك اي مشاكل، وهذا ما 
اعتربه بيئة آمنة لالستثامر.  ال انكر ابدا مجهود 
الدولة اللبنانية التي سهلت استكامل التصوير 
ملسلسيل "النحات" و"الساحر"، ولكن جاء قرار 
من  الكرث  دام  توقف  بعد  العملني  استكامل 
ثالثة اسابيع، ما فرض علينا استكامل 15 حلقة 
وتقدميها عىل انها جزء اول، وبالتايل رتب علينا 
خسائر كبرية".   يف خصوص االنتاج الرمضاين 
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غاصب مختار

نقيبة املمرضات واملمرضني الدكتورة مرينا ايب عبدالله  ضومط.

توقعنا وصول 
املرض وتحضرنا له قبل 

لبنان بلوغه 

نقيبة املمرضات واملمرضني: نخشى
هجر املهنة بسبب تردي ظروف العمل

الذين تخطت  لبنان والعامل، تصدت قطاعات عدة للمرض وتولت متابعة ومعالجة املصابني  انتشار جائحة كورونا يف  بعد 
اعدادهم مئات االالف. لكن قطاع التمريض بذل الغايل والنفيس من اجل التصدي لهذه الكارثة، ووقف يف خط الدفاع االول 

يف الحرب التي يشنها العامل عىل هذا الوباء القاتل

خاض القطاع االستشفايئ اكرث من غريه مخاطر 
من  قربه  بسبب  كورونا  وباء  عىل  الحرب 
الحاالت املصابة وتعاطيه معها يوميا. لذا كان 
عرضة  االكرث  لبنان  يف  واملمرضات  املمرضون 
لالصابة نتيجة احتكاكهم اليومي مع املصابني، 
بالفريوس،  وممرضا  ممرضة   32 نحو  فاصيب 
عن  انقطعوا  اذ  وعطاء،  تضحية  االكرث  وكانوا 
متع  كل  وعن  واصدقائهم،  وابنائهم  عائالتهم 
ملواجهة  ليتفرغوا  االنسانية،  وعالقاتها  الحياة 

املرض ومعالجة املرىض. 
من  كغريه  لبنان  يف  االستشفاء  قطاع  تأثر 
القطاعات باالزمة االقتصادية. لكن بدل مكافأة 
املمرضات واملمرضني عىل تضحياتهم، تم رصف 
رواتبهم،  من  نسب  اقتطعت  او  منهم،  عدد 
عىل الرغم مام عانوه خالل اشهر طويلة. عدا 
متاما  وآمنة  صحية  عمل  بيئة  توافر  عدم  عن 
لهم، فمورس الشح عليهم يف بعض مستلزمات 
الوقاية قبل ان ترتفع الرصخة لحاميتهم ما ادى 
اىل اصابات بالفريوس بينهم.  يف هذا الحوار مع 
ايب  مرينا  الدكتورة  واملمرضني  املمرضات  نقيبة 
عبدالله  ضومط، تلقي "االمن العام" مزيدا من 
التمرييض  الجسم  تصدي  كيفية  عن  التفاصيل 

ملرض كورونا ومعالجة املصابني.

كورونا  وباء  التمرييض  الجسم  واجه  كيف   ■
وما هي ابرز املصاعب التي واجهت املمرضات 

واملمرضني؟
ملواجهة  والتحضري  العمل  النقابة  بدأت   □
كورونا قبل ان تحصل اي اصابة يف البلد، الننا 
املرض  تفيش  ونتابع  العامل  دول  نراقب  كنا 
االرضية  الكرة  بأن  نعلم  اننا  ومبا  الصني.  يف 
اصبحت قرية صغرية، توقعنا ان يصل الوباء اىل 
التعاون مع مكتب بريوت  لبنان. لذلك بارشنا 
املمرضات  لتدريب  العاملية  الصحة  يف منظمة 
لبنان  مستشفيات  كل  يف  العاملني  واملمرضني 

ارشطة  ووضعنا  االولية،  الصحية  مراكز  ويف 
فيديو متخصصة عىل املوقع االلكرتوين للنقابة 
علام  كورونا،  فريوس  عن  املعلومات  لرشح 
لفريوس  انتشار  هناك  كان  الفرتة  تلك  يف  ان 
لهذا  توعية  فيديوهات  ونرشنا  ايضا،   H1N1
الفريوس. املمرضون كانوا عىل االرض خط دفاع 
املستشفيات  كل  يف  كورونا  وباء  ملواجهة  اول 
يف  اعضاء  كنقابة  ونحن  والحكومية.  الخاصة 
اللجنة الوطنية ملواجهة الوباء ورشكاء يف القرار 
ضمن اللجنة. ترأسنا مع ممثيل الجيش اللجنة 
الفرعية التي ترشف عىل مراكز الحجر الصحي 
باصابتهم  املشتبه  للمواطنني  املناطق  كل  يف 
تربع  كام  للمواصفات.  مطابقتها  من  للتأكد 
النقابة ملدة شهر ونصف شهر  اعضاء مجلس 
بالعمل يف الخط الساخن لرتصد الوباء، وكانوا 
يعملون من السابعة مساء حتى الثامنة صباحا 
ما  اىل  واالستامع  املواطنني  مكاملات  عىل  للرد 
االجراءات  اىل  وارشادهم  وطأمنتهم  لديهم 
يف  االجتامعية  اللجنة  نرشت  وقد  الالزمة. 
النقابة فيديوهات توعية بعد اتخاذ قرار فتح 
ال  ويك  امنة  بطريقة  الفتح  يتم  حتى  البلد، 
يسيطر الخوف عىل املواطنني، لكن يف الوقت 

ذاته ملنع االستهتار والتفلت.

جديدة  مشاريع  من  حاليا  تحرضون  ماذا   ■
عىل صعيد هذا العمل؟

□ نعمل مع منظمة الصحة العاملية عىل اختيار 
الحكومية  املستشفيات  يف  يعملون  ممرضني 
املستشفيات  تأهيل  بعد  وتأهيلهم  لتدريبهم 
الستيعاب املصابني، وبخاصة يف اقسام العناية 
املركزة. جرى ايضا توظيف ممرضات وممرضني 

يف املطار ملواكبة عودة الوافدين.  

■ كم يبلغ عدد املنتسبني اىل النقابة؟
اىل  ينتسبون  وممرضة  ممرض  الف   16  □

النقابة، لكن قسام كبريا منهم ال يدفعون رسوم 
االشرتاكات. يدفع نحو 8500 اشرتاكاتهم فقط، 
الباقون عن الدفع. هذا مخالف  فيام يتخلف 
املمرضات  عىل  العمل  يحظر  الذي  للقانون 
النقابة  اىل  منتسبني  يكونوا  مل  اذا  واملمرضني 
ويسددون اشرتاكاتهم. لكن االوضاع املعيشية 
دون  تحول  كغريهم،  يعانونها  التي  الصعبة 
ذلك،  نتفهم  نحن  االشرتاك.  دفع  من  متكنهم 
لكننا نرى ان هناك قطاعا مهام وقطاعا اهم. 
النابض  حاليا قطاع الصحة هو االهم والقلب 
لهذا القطاع هم املمرضات واملمرضون. لذلك 
يجب ايجاد وسيلة توقف التعسف يف حقهم، 
عىل  املسيطر  هو  الخاص  القطاع  وان  خاصة 
القطاع االستشفايئ، وال مشكلة لدينا يف مشاركة 
مستحقاته  لدفع  الضغط  االستشفايئ  القطاع 
املمرضني  حقوق  نربط  ال  لكننا  الدولة،  عىل 
املستشفيات،  متوجبات  تسديد  عدم  مبشكلة 
الحقوق.  هذه  لتأمني  طريقة  ايجاد  ويجب 
انها  مع  الرواتب  عىل  زيادات  نطلب  ال  نحن 
كوننا  خاصة  امتيازات  نطلب  وال  لنا،  حق 
نعرّض انفسنا للخطر، بل نطلب دفع الرواتب 

عىل االقل اىل اصحاب الحق.

■ ما ابرز املشكالت التي واجهت القطاع خالل 
العمل يف مواجهة كورونا حرصا؟

□ االهم كان توفري بيئة عمل آمنة للممرضات 
توفر  مل  املستشفيات  بعض  لكن  واملمرضني، 
واملمرضني  للممرضات  ليس  آمنة  عمل  بيئة 
العاملني يف قسم الكورونا ألن كل يشء متوافر 
يف  يكمن  كان  الخطر  لكن  تقريبا،  لديهم 
هو  انسان  فكل  االخرى.  االقسام  يف  العاملني 
مرشوع عدوى حتى ثبوت العكس، ونحن نعلم 
انه ميكن ان يكون الشخص حامال للمرض وال 
تظهر عليه االعراض فورا. لذلك لدينا 32 اصابة 
بني املمرضات واملمرضني من العاملني يف اقسام 

مقابلة

خارجية. مثة مستشفيات تعطي للممرض قناعا 
واقيا واحدا او يبقى عليه 8 ساعات، وهذا امر 
غري مفيد ويعرّض املمرضني للخطر. اذا اصيب 
ممرض بالعدوى يجب وقف عمل كل الطاقم 
يعني  والحجر.  الفحص  الجراء  معه  املشارك 
من  ندفع  لكننا  االقنعة،  مثن  جهة  من  نوفر 
جهة اخرى مبالغ اكرث للعالج والفحوص. لذلك 
رفعنا الصوت، ونعتقد ان هذا االمر قد توقف 
الننا مل نعد نسمع شكاوى بهذا املوضوع. تم 
تأمني املواد الالزمة من حيث الكمية والنوعية 
لحامية املمرضات واملمرضني ليك يستطيعوا ان 

يواصلوا مهامتهم يف هذه الحرب ضد املرض.

لحامية  لديكم  محددة  اقرتاحات  من  هل   ■
القطاع التمرييض؟

وقرار  كلمة  للنقابة  تكون  بأن  نطالب   □
وضع  اي  بالرواتب،  مثال  عالقة  له  ما  كل  يف 
سلسلة رتب ورواتب، من خالل اقرتاح قوانني 
لدى  استنسابيا  املوضوع  يبقى  ال  ويك  حامية 
مشكلة  هناك  كذلك  الخاصة.  املستشفيات 
تنظيم ساعات العمل، بحيث ان عدد ساعات 
العمل اسبوعيا يف القطاع الحكومي 35 ساعة، 
بني 40 و45  يعملون  الخاص  القطاع  بينام يف 
ساعات  عدد  تعميم  نريد  هنا  من  ساعة. 
العمل عىل القطاع الخاص. كذلك نريد قوانني 

تخفف من سيطرة القطاع الخاص عىل القطاع 
االستشفايئ ككل.

الحالة كيف تصفون عالقتكم مع  ■ يف هذه 
نقابة اصحاب املستشفيات الخاصة؟

اصحاب  نقيب  مع  جيدة  عالقتنا   □
عىل  نعتدي  ال  نحن  الخاصة.  املستشفيات 
املستشفيات  اصحاب  ونقيب  غرينا،  حقوق 
عىل  براهني  اعطني  دوما  يل  يقول  الخاصة 
بارسال  قمت  لذا  باملمرضني،  الالحق  الظلم 
اليه يتضمن الئحة باسامء املستشفيات  كتاب 
واملمرضني،  املمرضات  حقوق  تنتهك  التي 
وابلغها  املستشفيات  هذه  النقيب  راسل  وقد 
كام  الوضع.  تصحيح  منها  وطلب  باملخالفات 
ذاته،  باملضمون  العمل  وزارة  اىل  كتبا  ارسلنا 
يتم  ان اي ممرض يصاب كان  نشكو فيه من 

من  اي  الخاص،  حسابه  عىل  وحجره  عزله 
دون راتب. هنا نوجه الشكر اىل وزيرة العمل 
اجربت  قرارا  اصدرت  التي  الدويهي  ملياء ميني 
من  املصابني  معالجة  عىل  املستشفيات  فيه 
املستشفى.  نفقة  عىل  واملمرضات  املمرضني 
وعدنا وزير الصحة الدكتور حمد حسن كوزير 
ويص عىل النقابة بأنه من خالل تجديد عقود 
الوزارة مع املستشفيات سيفرض عليها الحفاظ 
عىل حقوقنا، ونحن ننتظر الرتجمة عىل االرض. 
اذا كانت املستشفيات الخاصة تشكو ايضا فهذا 
ليس ذنبنا، فهي تشكو ولكنها تعمل، وعندما 
كانت تربح مل تشاركنا االرباح بل تشاركنا حاليا 
نكون  ان  ارادوا  اذا  يجوز.  ال  وهذا  الخسارة. 
ايضا رشكاء  الخسارة يجب ان نكون  رشكاء يف 
يف الربح، خاصة وان ارتفاع سعر الدوالر خفض 

قيمة الرواتب بنسبة 3 مرات.

■ ما املطلوب من نقابة اصحاب املستشفيات 
غري الرواتب والحقوق؟

□ مطلوب بيئة عمل آمنة وحاضنة لنحافظ 
عىل ممرضاتنا وممرضينا ونخفف الهجرة ألن 
دول العامل يف حاجة اىل ممرضات وممرضني. 
قدرات  تعرف  واالمريكية  االوروبية  الدول 
انهم  خاصة  اللبنانيني،  واملمرضني  املمرضات 
كل  وبرهن  لغات،  ثالث  او  لغتني  يتكلمون 
من سافر اىل الخارج عن جدارة وقدرة. نحن 
تطلب  الدول  من  طلبات  نتلقى  النقابة  يف 
من  طلبا  وتلقينا  وممرضني،  ممرضات  فيها 
انكلرتا وحدها عرب وزارة الخارجية بتأمني 40 
وبلجيكا  فرنسا  عدا  وممرض،  ممرضة  الف 
ال  نحن  املتحدة.  العربية  واالمارات  وامريكا 
نقف امام طموح املمرضات واملمرضني، لكن 
لذا  خطر.  يف  الصحي  القطاع  وضع  ميكن  ال 
ان  والدولة  املستشفيات  عىل  املفروض  من 
املوجودة  الطاقات  عىل  للحفاظ  تساعدنا 
لدينا. وعىل الرغم من كل الظلم الذي لحقنا 
املمرضات  يسأل  مل  وبعده،  ترشين   17 قبل 
عائالتهم  وتركوا  يشء  اي  عن  واملمرضون 
واوالدهم ليكونوا يف خط الدفاع االول، السيام 
بعد انتشار كورونا. نشكر الشعب اللبناين عىل 
تضامنه معنا، ونطلب منه الترصف مبسؤولية 
سيبقى  املرض  ألن  كورونا  وباء  حيال  ووعي 

موجودا لفرتة من الوقت. 

jornalist.70@gmail.com
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الصّحة النفسّية في التمارين الرياضّية
إليان عريضة: مصالحة اإلنسان مع جسده

تربية

مثة مفاهيم اجتامعية خاطئة خلقت عداوة بني االنسان وجسده. لكن مع تطوره الذهني ادرك ان النفس والجسد ال ينفصالن. 
من هذه القناعة يرتكز العالج الفيزيايئ يف مجال الصحة النفسية عىل العمل عىل العقل والجسد الستعادة ثقة االنسان بنفسه، 

وباهمية وجوده يف الحياة، عرب متارين رياضية تعيد اليه صحته النفسية من باب املصالحة مع الجسد

يعاين  نفسية،  اضطرابات  من  يعاين  من  كل 
يف  توتر  وجود  اىل  تشري  جسدية  االم  من 
هذه  تعالج  مل  حال  يف  لكن  االنسان.  داخل 
وقت  يف  الجسدية  باعراضها  االضطرابات 
ستتحول  طويلة،  لفرتة  واهملت  مبكر 
معها  يصعب  مزمنة  امراض  اىل  االعراض 
ايجاد عالج سهل لها. فالحل املبكر مع تقدم 
الفيزيايئ  العالج  دخل  علميا  العالج  تقنيات 
حل  باب  ليكون  النفسية  الصحة  مجال  يف 
الجسد  عىل  والقلق  التوتر  انعكاس  ملعالجة 

باآلم تشمل الجسم كله. 
بالصحة  الخاص  الفيزيايئ  العالج  اهمية 
النفسية هي يف ارتكازه عىل متارين جسدية 
التنفس  طريقة  االنسان  تعلم  بدنية 
من  للتخفيف  االسرتخاء  وكيفية  الصحيح، 
ازمات  اىل  للوصول  تداركا  الداخيل،  الضغط 
صحية مستعصية. من املفيد القول ان التوتر 
يف بعض الحاالت ليس مؤرشا سلبيا، بل امرا 

ايجابيا لتحقيق االنجازات.
موضوع الحصول عىل صحة نفسية من خالل 
متارين رياضية، تتناول تفاصيله االختصاصية 
اليان  النفسية  الصحة  الفيزيايئ يف  العالج  يف 

عريضة يف لقائها مع "االمن العام". 

الفيزيايئ  بالعالج  االنسان  يكتسب  كيف   ■
صحة نفسية، ما العالقة بينهام؟

من  يعانون  الذين  االشخاص  كل   □
القلق  او  كاالكتئاب  نفسية،  اضطرابات 
ما  االضطراب  حاالت  او  الذعر  حاالت  او 
اخرى،  نفسية  ضغوط  اي  او  الصدمة،  بعد 
ـ جسدية  ايضا من مشكالت صحية  يعانون 
يشري  ما  نفسية.  ـ  جسدية  اعراضا  نعتربها 
اىل وجود املشكالت الصحية هذه هو معاناة 
الشخص من امل  يف الرأس او يف اسفل الظهر 

االبحاث يف هذا املجال ترابط التوتر بفقدان 
هذه  باستعادة  وبالتايل،  مناعته،  الجسم 
عىل  تساعد  بدنية  رياضية  بحركات  املناعة 
ارتفاع معدل كريات الدم البيضاء يف الجسم 
الفريوسات،  محاربة  يف  دورها  املعروف 
عمل  ويستقيم  املناعة  جهاز  بذلك  فيقوى 
اىل  االوكسجني  دخول  بعد  التنفيس  الجهاز 
الرئتني. فالعالج الفيزيايئ يف الصحة النفسية 
يربط ما بني العقل والجسد باعتامد تقنيات 
التخفيف  هدفها  رياضية  متارين  مثابة  هي 
الناس،  منها  يعاين  التي  التوتر  حدة  من 
مالزمة  بعد  االخرية  الفرتة  يف  خصوصا 

منازلهم وتوقفهم عن مامرسة اعاملهم.

تخفف  الرياضية  التامرين  من  نوع  اي   ■
ازدادت  الذي  االنسان  عند  التوتر  حدة  من 

نسبته يف الفرتة االخرية؟
تقنيات  الحاالت  هذه  يف  نستخدم   □
االسرتخاء،  وتقنيات  التنفس،  تقنيات  عدة: 
التي  الجسدي  االدرايك  العالج  وتقنيات 
االنسان  داخل  تحفيز  عىل  اساسا  تعتمد 
لالحساس بجسده من خالل متارين وحركات 
اليقظة  متارين  تسمية  عليها  نطلق  جسدية 
الذهنية التي متارس ضمن ايقاع معني بهدف 
اعادة التوازن اىل الجسم. هذه التامرين هي 
الحارض  الوقت  يف  يحصل  ما  عىل  للرتكيز 
مثال،  احكام.  اصدار  دون  من  به  للقبول 
القيام  اي شخص  يستطيع  بسيط  مترين  مثة 
للتأمل  غرفته  يف  بالجلوس  وقت  اي  يف  به 
وحجم  الرسم  عىل  بالرتكيز  زيتية  لوحة  يف 
عن  التفتيش  محاولة  مع  الوانها  اللوحة، 
اثناء  يف  افكارنا  تشتتت  حال  يف  لها.  رائحة 
لو  حتى  معينة  مشاعر  واعرتضتنا  الرتكيز 
كانت سلبية، فلنسمح لها باملجيء من دون 

هذه  تكرار  مع  الفم  من  والزفري  االنف  من 
االرقام  1001 1002- 1003 - 1004. ماذا عن 
يستغرق  تعدادها  ان  تحديدا؟  االرقام   هذه 
40 ثانية، وهي املدة املطلوبة لفرتيت الشهيق 
علينا  التنفس،  عملية  مراقبة  يف  والزفري. 
الهواء  ننفخ  حني  كالبالون  البطن  نعترب  ان 
ينكمش،  منه  الهواء  نفرغ  وحني  ينتفخ  فيه 
اثناء  البطن  بانتفاخ  التنفس  تقنية  تتم  هكذا 
التقنية  هذه  الزفري.  اثناء  وانشداده  الشهيق 
القلق  حاالت  يف  خصوصا  دامئا،  نستعملها 
القوية، لكن ليس مع االشخاص الذين يعانون 
متارين  اىل  يحتاجون  فهؤالء  االكتئاب.  من 
قبل  مرات   5 والجلوس  الوقوف  منها  خاصة، 
النشاط  انعدام  بسبب  للميش  استعدادهم 

لديهم. 
يف ما يخص تقنيات االسرتخاء، هناك االسرتخاء 
اي  التصوري،  واالسرتخاء  التدريجي  العضيل 
بالفكر. التقنية االوىل نستطيع القيام بها كلام 
شعرنا بتشنج عضيل اذا كنا يف السوبرماركت 
او يف اثناء امليش عىل الطريق او يف اي مكان 
آخر. يعتمد يف هذه التقنية عىل شد العضالت 
واراحتها )ترخية العضل(. هذه التقنية يعتاد 
فيامرسها  اليها،  التعرف  بعد  الشخص  عليها 
جسده  حاجات  تفهم  باب  من  بتلقائية 
االسرتخاء  اىل  بالنسبة  اما  معه.  للمصالحة 
النوم  قبل  استخدامها  االفضل  التصوري فمن 
بهدف ابعاد االفكار السلبية عنا وتوفري الراحة 
النوم.  قبل  كبري  حد  اىل  والنفسية  الجسدية 
نعتمد يف هذه التقنية عىل الجلوس يف مكان 
عىل  التمدد  او  مقعد  عىل  غرفتنا،  يف  مريح 
 الرسير، عىل ان نغمض اعيننا للذهاب بالفكر 
ادق  عند  للوقوف  كثريا  نحبه  مكان  اىل 
صوت  او  الهواء  املكان،  كاصوات  تفاصيله، 
عصافري  اصوات  او  الشجر  حفيف  او  املياه 
نلمس  باننا  بجسدنا  نشعر  ان  عىل  تساكنه 
مع  املكان  هذا  رائحة  ونشتم   االرض 
باننا  نشعر  يك  طعمه  نحب  يشء  تذوق 
محاطون بكل ما نحبه يف الحياة عرب استعامل 
والتذوق  والسمع  والشم  النظر  حواسنا.  كل 
وال  انفسنا  مع  كاملة  وحدة  يف  بأننا  لنشعر 
احد يريد منا شيئا ونحن غري مهتمني لوجود 
احد غرينا لنقول النفسنا "هذا مكاين املفضل 

خالل  من  باالمان".  فيه  اشعر   الذي 

االختصاصية يف العالج الفيزيايئ يف الصحة النفسية اليان عريضة.

يف  تشنج  التنفس،  يف  ضيق  او  املعدة  يف  او 
القلب،  دقات  يف  رسيع  خفقان  العضالت، 
كل  الفك.  عضالت  يف  تشنج  او  ارق،  دوار، 
يعاين  هو  الجسدية  االعراض  لديه هذه  من 
تغيريا  له  تسبب  نفسية  اضطرابات  من 
الصعيدين  عىل  حياته  نوعية  يف  جذريا 
يف  الفيزيايئ  العالج  دور  والجسدي.  النفيس 
من  الشخص  اعادة متكني  الحاالت هو  هذه 
املناعة  الكتساب  الجسدية  قدراته  استعادة 
املرهق  جسده  خالل  من  النه  الداخلية، 
احساسه  فقد  النفسية  االضطرابات  بسبب 
بالقوة وباهمية وجوده. فكل من يعاين من 
التي  البدنية  القدرة  يفقد  نفسية  ضغوط 
باهمية  وبالتايل  بالقوة،  يشعر  خاللها  من 
التمكني  هذا  تحقيق  اجل  من  وجوده. 
نستعني  الذاتية  قدراته  الشخص  الستعادة 
بالعالج الفيزيايئ عرب اعتامد متارين رياضية، 
تشكل  تحفيزية  جسدية  حركات  مثابة  هي 
يف مضمونها دعام ليشعر الشخص من خاللها 
بالقوة  وبأنه مهم. الرتكيز عىل هذا الجانب 
يف العالج الفيزيايئ يف مجال الصحة النفسية 
اجل  من  جسده،  مع  االنسان  ملصالحة  هو 
ان يشعر بنفسه ووجوده. فاالشخاص الذين 
يشعرون  ال  نفسية،  اضطرابات  من  يعانون 
ووجودهم  باجسادهم  االحيان  معظم  يف 
يسيطر عىل  الذي  القلق  بسبب  االرض  عىل 
هنا،  دورنا  تقريبا.  دائم  بشكل  افكارهم 
بالجسد  االحساس  استعادة  عىل  الرتكيز  هو 
من  وذلك  وبالوجود،  بالنفس  الثقة  لتعزيز 
يكتسبها  التي  الداخلية  املناعة  تعزيز  باب 
البدنية  بقوته  االمر  بادىء  يف  الشخص 
يتم  ال  الذي  االمر  وجوده،  باهمية  للشعور 
الداخيل  توتره  التخفيف من حدة  دون  من 
اثبتت  الداخلية.  مناعته  فقد  بسببه  الذي 

عليها  نحكم  ان  دون  ومن  اليها  تأخذنا  ان 
اللوحة  الرتكيز عىل  بأنها خطأ، مع معاودتنا 
وتفاصيلها. هذا التمرين هو لتثبيت االنسان 
واملستقبل.  املايض  من  والبعاده  الحارض  يف 
كعنوان  بالحارض  التمسك  عندها  علينا 
يف  الفيزيايئ  العالج  من  النوع  هذا  يف  ثابت 
مشاركة  اىل  يهدف  الذي  النفسية  الصحة 
قوة  الن  اليومية،  الحياة  يف  فعليا  االنسان 
التخلص  كثريا عىل  تساعدنا  الذهنية  اليقظة 
ما  اىل  اضافة  واالرهاق.  النفيس  الضغط  من 
ذكرت، مثة متارين رياضية بدنية كااليروبيك 
التوتر  التي لدى مزاولتها تخفف حدة  مثال، 
يف الجسم ونسبة ارتفاع ضغط الدم، فيقوى 
شعورا  الشخص  يعطي  مام  املناعة  جهاز 
االبتعاد  يستحسن  بالنفس.  والثقة  بالراحة 
مبارشة،  النوم  قبل  االيروبيك  متارين  من 
ومن االفضل القيام بها قبل ثالث ساعات من 
متارين  اما  شخص.  لكل  املحدد  النوم  وقت 
بها  القيام  املمكن   فمن  واالسرتخاء  التنفس 
يف اي وقت يف اليوم، وهي مفيدة جدا قبل 

النوم الراحة الشخص، نفسيا وجسديا.

واالسرتخاء،  التنفس  تقنيات  عن  ماذا   ■
وكيف تطبق؟

التنفس  ان  اىل  هنا  االشارة  من  بد  ال   □

اسفل  من  بل  الصدر،  من  يكون  ال  الصحيح 
الصدري اي من املعدة والبطن، علام  القفص 
ليك  صدورهم.  من  يتنفسون  الرياضيني  ان 
علينا  التنفس  تقنية  عىل  الرتكيز  نستطيع 
الجلوس عىل مقعد مريح ومن املمكن التمدد 
عىل رسير، لكنني افضل من ناحيتي الجلوس 
اىل  الوصول  عىل  قدرتنا  نثبت  يك  كريس  عىل 
التنفس  متارين  يف  والنفسية  الجسدية  الراحة 
من  مريحة.  جلوس  وضعية  اتخاذ  دون  من 
خالل الجلوس عىل كريس او عىل مقعد، علينا 
اثناء  مستقيام  الظهر  يكون  ان  عىل  الحرص 
من  االرض  عىل  القدمان  تكون  فيام  الجلوس 
باب  من  وذلك  ريايض،  حذاء  انتعال  دون 
عىل  كتثبيت  ومالمستها  باالرض  التحسس 
عىل  يدا  نضع  ان  عىل  الواقع،  يف  وجودنا 
الشهيق  ليكون  البطن  عىل  واخرى  الصدر 

التوتر ليس دائما امرا 
سلبيا بل علينا اعتباره ايجابيا 

لتحقيق االنجازات

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com
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الحواس  باستعامل  املشبعة  التقنية  هذه 
لنستمتع  كثريا  نحبه  مكان  يف  فعليا  نتواجد 
الذي  الداخيل  والهدوء  واالسرتخاء  بالراحة 

يعكس راحة جسدية ونفسية ال حد لها.

■ من الناحية الطبية ما هو التفسري العلمي 
لتسبب التوتر النفيس باالم جسدية؟

□ كل هذا التأثري يبدأ من الدماغ من خلية 
هي اشبه باللوزة اسمها Anygldala. ميزة 
هذه الخلية هي الشعور بالخطر فورا خالل 

تيقنها  لدى  الثانية،  ثلث  تتجاوز  ال  مدة 
الجهاز  اىل  برسالة  تبعث  الشعور  هذا  من 
العصبي الذايت املؤلف من جهازين، الودي 
عن  املسؤول  هو  الودي  الجهاز  والالودي. 
ويعمل  والخوف  والقلق  بالتوتر  االحساس 
التوتر  هرمونات  بفرز  تلقايئ  بشكل 
كاالدرينالني والكورتيزون. بعد فرز الجسم 
دقات  يف  الخفقان  يزداد  الهرمونات  هذه 
فتزداد  الدم،  ضغط  ارتفاع  مع  القلب 
نحو  لتتجه  الجسم  يف  الدموية  الحركة 
االطراف فيتسبب ذلك بتشنج يف العضالت. 
بؤبؤ  يزداد  بالخطر  االحساس  هذا  مع 
يحدق يف  كأنه  ويكرب حجمه  اتساعا  العني 
الخطر القادم اليه. لدى االحساس بالخطر 
يحتاج الجسم كرد فعل طبيعي وتلقايئ اىل 
ان يقوم بيشء ما لحامية نفسه، فيقرر اما 
ان يحارب او ان يهرب. يف هذه الحال، يبدأ 
دور الجهاز العصبي الالودي للتخفيف من 
ضمن  عملنا  يف  نحاول  الذي  التوتر  حدة 
عىل  النفسية  الصحة  يف  الفيزيايئ  العالج 
الشخص  استطاع  فاذا  كثريا.  دوره  تفعيل 
ويف  قلقه،  ويخف  سريتاح  يحارب  ان  من 
حال قرر الهرب سريتاح ايضا. لكن مشكلة 
التأزم من خالل ازدياد التوتر، هي يف عدم 
الهرب،  او  املحاربة  من  الشخص  متكن 
فتطول فرتة القلق لديه. ويف حال استمرت 
الجسدية  االعراض  ستتحول  طويلة  مدة 
كالسكري  مزمنة  امراض  اىل  النفسية  ـ 
وامراض القلب وارتفاع ضغط الدم، اضافة 
اىل امراض املناعة واالصابة مبرض الرسطان. 
التوتر املتواصل من دون ايجاد مخارج له، 
سيتسبب  الواقع،  من  الهرب  او  كاملحاربة 
الشعر  كتساقط  مستعصية  بامراض 
لهذا  االسنان.  واهرتاء  الجلدية  واالمراض 
ـ  الجسدية  االعراض  معالجة  علينا  السبب 
امراض مزمنة.  اىل  تتحول  ان  النفسية قبل 
عىل الرغم من كل ما ذكرناه يف هذا املجال 
ال يعترب التوتر دامئا عامال سلبيا، بل يكون 
احيانا امرا مفيدا  لتحقيق االنجازات، مثال 
عىل ذلك، التحضري لحفل زواج او التحرض 
هذه  طبعا  جديد.  منزل  اىل  لالنتقال 
التوتر  يرافقها  االنسان  حياة  يف  االحداث 

الذي نراه امرا ايجابيا.

هناك تمارين لتثبيت
االنسان في الحاضر وابعاده 

من املاضي واملستقبل

متارين االيروبيك تخفف من حدة التوتر وارتفاع ضغط الدم.

التنفس الصحيح ال يكون من الصدر بل من املعدة والبطن.
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تغذية
ناتالي عقيقي غّرة

دائرة الشؤون الصحية

نتيجة الرابط الطبيعي بين الجهازين الهضمي والعصبي 
الغذاء غير الصّحي يؤثر سلبًا على الصّحة العقلّية

قلة من الناس يعرفون ان عددا من انواع االطعمة التي يتناولونها تؤثر عىل حياتهم وترصفاتهم ومزاجهم وحالتهم النفسية. 
يدرك البعض منهم سبب الحالة التي يعيشونها يف بعض االحيان، ليتبني لهم ان انواعا معينة من املأكوالت التي يتناولونها 

بشكل عادي، تنعكس عليهم بطريقة سلبية او ايجابية

تنظيم  عىل  يساعد  عصبي  ناقل  السريوتونني 
كام  املزاجية،  الحالة  وعالج  والشهية  النوم 
 %95 نحو  ان  ومبا  باالمل.  الشعور  مينع  انه 
انتاجه  يتم  بالشخص  الخاص  السريوتونني  من 
خلية  مليون  مبئة  املبطن  الهضمي  الجهاز  يف 
الداخلية  العمليات  ان  املنطقي  عصبية، فمن 
هضم  عىل  فقط  تساعد  ال  الهضمي  للجهاز 
الشخص.  عواطف  ايضا  تسرّي  ولكن  الطعام، 
الهضمي  الجهازين  بني  رابط طبيعي  لذا، مثة 

والعصبي. 
العصبية  الخاليا  تتأثر وظيفة  اضافة اىل ذلك، 
السريوتونني،  مثل  العصبية  الناقالت  وانتاج 
التي  الجيدة  البكترييا  مبليارات  كبري،  بشكل 
هذه  تلعب  املعوية.  امليكروبات  تشكل 
البكترييا دورا اساسيا يف صحة االنسان، كونها 
تحمي االمعاء وتساهم يف تشكيل حاجز قوي 
السيئة، فيام تحد من  ضد السموم والبكترييا 
االلتهابات. كام تحسن ايضا امتصاص العنارص 
الغذائية من الطعام، وتنشط املسارات العصبية 

التي تنتقل مبارشة بني االمعاء والدماغ.
اجرت الدراسات مقارنة بني االنظمة الغذائية 
املتوسطي  الغذايئ  النظام  مثل  التقليدية، 
اظهرت  وقد  الغرب.  يف  الغذايئ  والنظام 
 25 بنسبة  اقل  باالكتئاب  االصابة  خطر  ان 
نظاما  يتناولون  الذين  اولئك  لدى   %35 اىل 
غذائيا تقليديا. يفرس العلامء هذا االختالف 
متيل  التقليدية  الغذائية  االنظمة  هذه  بأن 
والفاكهة  بالخرضوات  غنية  تكون  ان  اىل 
البحرية،  واملأكوالت  واالسامك  والحبوب 
اللحوم  من  متواضعة  كميات  عىل  وتحتوي 
الخالية من الدهون ومنتجات االلبان، علام 
انها خالية من االطعمة والسكريات املصنعة 
واملكررة. لذلك يجب التنبه اىل كيفية شعور 
الشخص بعد تناول املأكوالت املتنوعة، ليس 

فقط يف الوقت الذي يأكل فيه وامنا يف اليوم 
التايل. 

حاول اتباع نظام غذايئ نظيف ملدة ترتاوح بني 
اسبوعني اىل ثالثة اسابيع، وهذا يعني استبعاد 
جميع االطعمة املصنعة والسكر وعندها راقب 
كيف تشعر. ثم ادخل ببطء االصناف املتنوعة 
وراقب  االخر،  تلو  واحدا  الغذايئ،  نظامك  اىل 

ايضا كيف تشعر.
ميكنك  ال  النظيفة،  املأكوالت  تتناول  عندما 
املستويني  عىل  شعورك  تحسن  مدى  تصديق 
ومدى  سواء،  حد  عىل  والعاطفي  الجسدي 
شعورك باالستياء حني تعود اىل تناول االطعمة 

االخرى مجددا.

افضل االنظمة الغذائية
العقلية،  للصحة  محدد  غذايئ  نظام  يوجد  ال 
لكن يبدو ان بعض امناط تناول الطعام افضل 
من غريها، منها عىل سبيل املثال حمية البحر 
االبيض املتوسط التي تحتوي عىل نظام غذايئ 
االكتئاب.  اعراض  من  الحد  عىل  قدرته  اثبت 
بشكل  الخرباء  به  يويص  الغذايئ  النظام  هذا 
الصحة  عىل  الحفاظ  بهدف  وذلك  روتيني، 

العامة والرفاهية.
املتوسطي  الغذايئ  النظام  املركبات يف  تشتمل 
والتي ترتبط بانخفاض معدالت االكتئاب، عىل 

االيت:
• االحامض الدهنية اوميغا 3 .

.D فيتامني •
• مضادات االكسدة.

املتوسط  االبيض  للبحر  الغذايئ  النظام  يتكّون 
من:

ـ كميات كبرية من الفاكهة والخرضوات.
ـ الحبوب الكاملة.

ـ البطاطا.

ـ الفاصوليا والبقوليات.
ـ املكرسات والبذور.

ـ زيت الزيتون.
منتجات  من  معتدلة  اىل  منخفضة  كميات  ـ 

االلبان واالسامك والدواجن.
ـ القليل من اللحوم الحمراء.

ـ البيض )الحد االقىص 4 يف االسبوع(.
النبيذ  من  معتدلة  اىل  منخفضة  كميات  ـ 

االحمر.

السعرات الحرارية واعراض االكتئاب
عىل  الحرارية  السعرات  خفض  اظهر 
اعراض  عالج  يف  االمل  بعض  القصري،  املدى 
االكتئاب. وقد حدد الخرباء تقليل السعرات 
الطاقة  استهالك  يف  انخفاض  بأنه  الحرارية 
اقل بكثري من كمية السعرات الحرارية التي 
ان  عىل  الرغبة،  بحسب  استهالكها  سيتم 
تختلف كمية خفض السعرات الحرارية وفقا 

لحاجات الفرد.
العالقة  تناولت  التي  الدراسات  حددت احدى 
بني تناول الطعام واالكتئاب، بأن تقليل السعرات 
الحرارية يجب ان يكون بنسبة 30 اىل 40% مع 
االحتفاظ بكمية جيدة من الربوتني والفيتامينات 
عىل  للحفاظ  املياه  برشب  مصحوبا  واملعادن، 
فان  التشخيص،  لهذا  وفقا  السليمة.  التغذية 
الشخص الذي يأكل اطعمة تحتوي عىل 2000 
عنها  يستعيض  ان  يجب  يوميا،  سعرة حرارية 

بـ1200 اىل 1400 سعرة حرارية.
دراسة  يف  الباحثون  الحظ  اخرى،  جهة  من 
سابقة، ان االشخاص االصحاء الذين قللوا من 
الحرارية بنسبة 25% ملدة 6  السعرات  تناول 
اشهر، خفضوا تاليا من اعراض االكتئاب لديهم.

السعرات  خفض  عدم  املهم  من  املقابل،  يف 
الحرارية او اتباع نظام غذايئ منخفض السعرات 

الحرارية عىل املدى الطويل، ألن ذلك ميكن ان 
يرض بالخاليا العصبية ويجعل اعراض االكتئاب 

اسوأ بكثري.

)Intermittent Fasting( الصوم املتقطع
الصوم  ان  اىل  تشري  التي  االدلة  بعض  هناك 
املزاج  تحسني  يف  يساعد  ان  ميكن  املتقطع 
والصحة العقلية. فقد الحظ االطباء ان الصوم 
املزاجية،  الحالة  تحسني  يف  يساهم  ان  ميكن 
واليقظة  بالرفاهية  الشخيص  الشعور  وكذلك 

والهدوء.
وجدت دراسة نرشت يف العام 2013، شملت 
الرجال الذين تزيد اعامرهم عن 50 عاما، ان 
الذين شاركوا يف الصوم املتقطع باتوا يشعرون 

بتحسن كبري يف االمناط التالية:
• الغضب.

• التوتر.
• االرتباك.

• اضطرابات املزاج.

السعرات  خفض  مع  الحال  هي  كام  لكن 
آمنا  ليس  املتقطع  الصوم  فان  الحرارية، 
تاريخ  لديهم  الذين  االشخاص  عىل  للجميع. 
مرض  من  يعانون  او  االكل،  اضطرابات  يف 
ال  ان  الدم،  يف  السكر  نقص  او  السكري، 
ان  قبل  املتقطع  الصوم  اىل  اللجوء  يحاولوا 

يراجعوا اطباءهم.

البوليفينول 
بني  ارتباط  وجود  اخرى  دراسة  اظهرت 
وتخفيف  االكتئاب  من  والوقاية  البوليفينول 
البوليفينول  للباحثني، تأيت مادة  اعراضه. وفقا 

من املواد التالية:
• القهوة.
• الشاي.

• الحمضيات.
• املكرسات.

• الصويا.

• العنب.

• البقوليات.
• التوابل.

وجبات يجب تجنبها
الذين  االشخاص  ان  الدراسات  اظهر عدد من 
يتبعون نظاما غذائيا يشمل االطعمة املصنعة، 
هم اكرث عرضة لالصابة باالكتئاب الشديد. فقد 
اظهرت دراسة نرشت عام 2010 ان النساء اللوايت 
تناولن حمية غري صحية، ظهرت لديهن اعراض 
نفسية. شملت االطعمة التي تناولتها املشاركات:

• االطعمة املصنعة.
• املأكوالت املقلية.

• الحبوب املكررة مثل الخبز االبيض.
• املنتجات السكرية.

• مرشوب الجعة )البرية(.
يف املحصلة، ميكن ان تساهم االمناط الغذائية 
السمنة  اىل  عادة  تؤدي  التي  الصحية،  غري 
والسكري واىل مشاكل الصحة البدنية االخرى، 

يف سوء الصحة العقلية.



9091
عدد 81 - حزيران 2020عدد 81 - حزيران 2020

رياضة

تعترب فارتينيه اوهانيان الوزيرة التاسعة التي تتوىل حقيبة وزارة الشباب والرياضة منذ انشاء الوزارة يف 7 آب عام 2000، 
حيث تعاقب عىل املنصب سيبوه هوفنانيان الذي استمر فيه حتى 2005، تاله آالن طابوريان، احمد فتفت، عيل عبدالله، 

طالل ارسالن، فيصل كرامي، العميد املتقاعد عبداملطلب حناوي ومحمد فنيش

تفاوت االداء يف الوزارة بني وزير وآخر، من 
عملها،  يف  االسايس  العائق  ان  اغفال  دون 
الرغم  عىل  الضئيلة  موازنتها  يف  يكمن  كان 
من ارتفاع ارقامها اكرث من مرة، ويف القوانني 
اىل  تحتاج  باتت  التي  القدمية  واالنظمة 
تطوير. لذا كان من الصعب املقارنة بني اداء 
وزير وآخر، مع الحرص عىل ان مثة من نجح 
والعكس  اخرى،  ملفات  يف  واخفق  ملف  يف 

صحيح. 
"االمن العام" التقت وزيرة الشباب والرياضة 
حول  افق  جولة  وكانت  اوهانيان،  فارتينيه 
الصعب  الوضع  ظل  يف  امللفات  من  عدد 
الشبابية  الرياضية،  القطاعات  فيه  متر  الذي 

والكشفية. 

■ ما هو الدور الذي تقوم به وزارة الشباب 
والشبايب  الريايض  الشلل  ظل  يف  والرياضة 

الذي فرضه فريوس كورونا؟
□ تعمل الوزارة عىل تنظيم دورات توعوية 
والرياضيني.  والكشافة  للشباب  االنرتنت  عرب 
وهي  للكشافة،  املخصصة  الدورة  نفذت 
للكوادر  موجهة  ثانية  دورة  تنفيذ  طور  يف 
مشابهة.  خطوات  هناك  وستكون  الرياضية، 
املواطنني  لحض  ترويجيا  فيديو  انتجت  كام 
نجوم  فيه  شارك  منازلهم  يف  البقاء  عىل 
كذلك،  الكشافة.  اىل  ومنتسبون  رياضيون 
تواصل الوزارة عملها االداري اليومي املعتاد، 
بعض  العداد  الوقت  من  االستفادة  محاولة 
يف  تساهم  وهي  املستقبلية.  الترشيعات 
مجال  يف  العاملة  الحكومية  اللجنة  عمل 
لها  ممثل  من خالل  كورونا  فريوس  مكافحة 
لهذه  خصصتهم  موظفني  عرب  وتقوم  فيها، 

وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان.

ان قطاعات  الحال. ندرك جميعا  □ بطبيعة 
اىل  حاجة  يف  والكشافة  والشباب  الرياضة 
نفضة ترشيعية، ونعمل حاليا عىل االستفادة 
الترشيعات  بعض  العداد  الوقت  من 

املستقبلية.

اولويات  سلم  يف  الرياضة  موقع  اين   ■
باهتامم عىل  تحظى  ان  الوزارة، وهل ميكن 

صعيد الدولة؟
□ موقع الرياضة اسايس. نحن نعترب انها ميكن 
لكننا  بلدنا،  عن  االيجابية  الصورة  متثل  ان 
رؤية جديدة عرصية  اىل  انها يف حاجة  نرى 
ترعى  التي  واملراسيم  القوانني  من  تنطلق 
الوزارة مرورا  تنظيم  قانون  بدءا من  عملها، 

مقال

املوسم املقبل إستثنائي
وظروفه غير مسبوقة!

رغم االزمات املتتالية التي يجتازها لبنان منذ سنوات وعىل اكرث من صعيد، بدءا من 
االزمتني االقتصادية واملالية، مرورا بحراك 17 ترشين االول 2019، وانتهاء بوباء كورونا، 
تبقى الرياضة اللبنانية حارضة يف املجتمع اللبناين، حيث ال يكاد يلتقي رياضيان حتى 
يكون ثالثهام السؤال االبرز: هل ستكون هناك بطوالت لكرة القدم، كرة السلة، الكرة 

الطائرة، كرة اليد، وغريها من االلعاب الجامعية او الفردية يف املوسم املقبل؟
تكاليفها،  مدتها،  برامجها،  البطوالت،  شكل  حول  كثرية  اسئلة  عىل  الباب  يفتح  سؤال 
ميزانياتها، عقود الالعبني االجانب، عقود الالعبني املحليني، وغريها من امللفات التي تثقل 
كاهل االتحادات والنوادي عىل حد سواء. فوباء كورونا فرض موازين عاملية جديدة، وقلب 
معادالت وتقاليد يف مختلف القطاعات الحياتية واليومية، السيام يف القطاع الريايض الهش.

التداعيات مل تعد خافية عىل احد، والشح املايل سيكون الهاجس االسايس، اذ ان غالبية 
النوادي اللبنانية يف مختلف االلعاب تتجه اىل تقليص جدي وجذري يف ميزانياتها، واىل 
حرص مصاريفها باللرية اللبنانية، واالستغناء عن الالعب االجنبي. افكار عدة يتم التداول 
فيها، بعضها مطمنئ وبعضها االخر ال يبرش بالخري، خصوصا مع تلويح عدد من النوادي 
بعدم املشاركة يف نشاطات موسم 2020 - 2021 نتيجة الصعوبات االقتصادية واملالية 

التي ظهرت قبل وباء كورونا والتي من املرشح ان تتفاقم.
من الصعب تخيل عدم وجود بطوالت يف املوسم املقبل 2020 - 2021 بعدما اصبح من 
املحتم ان موسم 2019 - 2020 انتهى، وبات استكامله صعبا حتى ال نقول مستحيال 
عىل الرغم من املحاوالت التي سعى اليها البعض القليل النقاذه. لكن هؤالء اصطدموا 
بازدواجية اطراف كثريين كانوا يقولون اشياء فوق الطاولة ويقومون بعكسها من تحتها. 
النوادي غّلبت مصالحها الشخصية وحساباتها الضيقة عىل املصلحة  املؤسف ان اكرث 
العامة، فجاءت االزمة الصحية والشلل الذي رضب مختلف القطاعات، ومن ضمنها 

القطاع الريايض، لينهيا املوسم يف شكل عميل يف انتظار القرار الرسمي من االتحادات. 
ما كان قامئا بعد تحركات 17 ترشين االول 2019 واالزمة املالية التي تعاين منها النوادي، 
تكرس يف شكل اكرب بعد ازمة كورونا. لقد بات من الصعب ارهاق االتحادات مبوسم 
عادي ضمن الصيغ السابقة، وبالتايل ال بد من وضع نظام فني لبطولة استثنائية تكون 
مخترصة، فرتيح النوادي وتخفف من اعبائها. لكن يف الوقت نفسه، ال ميكن ان تكون 
هذه الصيغة عىل حساب نواد اخرى ترغب يف اللعب فرتة اطول، وقادرة عىل تحمل 

اعباء مالية اضافية.
القارية، ومن ضمنها االتحادات  الدولية ومن بعدها االتحادات  اذا كانت االتحادات 
االسيوية، غري قادرة عىل تحديد مهل زمنية، فكيف الحال باالتحادات املحلية التي تنتظر 
تبلور الصورة قبل الجلوس التخاذ قرارات ووضع انظمة وتواريخ للموسم املقبل؟ هذا 
ال يعني ان عىل املعنيني عدم التفكري باملوسم الجديد. موسم سيكون عنوانه الرئييس 

الوحيد هو االستثناء وظروفه غري مسبوقة.
اصبحت لدى الجميع قناعة تامة بأن املوسم الحايل بات خلفهم، وهم بدأوا التطلع اىل 
املوسم املقبل وسط تساؤالت كثرية: هل سيكون هناك موسم كرة قدم وكرة سلة والكرة 

الطائرة وكرة اليد وغريها من االلعاب؟ ما شكل املوسم املقبل؟ 
اسئلة يصعب االجابة عنها راهنا، يف وقت ال يعلم احد اىل متى ستستمر ازمة كورونا 

ومتى ستنتهي؟
نمر جبر

الذي  املرسوم  اىل  التنظيمي وصوال  باملرسوم 
انتشار  قبل  بارشنا  الرياضية.  الحركة  ينظم 
الوباء تشكيل لجنة لدرس كل النصوص تضم 
االوملبية  للجنة  التنفيذية  اللجنة  ممثلني عن 
لكن  الوزارة وخرباء،  موظفي  وكبار  اللبنانية 

كل ذلك تأجل بفعل فريوس كورونا.

■ هل من اتصاالت تقومني بها مع االتحادات 
الرياضية للوقوف عىل اوضاعها؟

الرياضية،  االتحادات  مع  نتواصل   □
كل  اىل  قصري  وقت  منذ  كتبا  وجهت  وقد 
االتحادات، ومن خاللهم اىل االندية االعضاء 
والالعبني واالداريني والحكام وغريهم، متنيت 
بانفسهم،  واالهتامم  بالسالمة  فيها  لهم 

وطلبت اليهم استمرار التواصل الدائم.

■ هل من مرشوع لعقد مؤمتر عام للرياضة 
بعد االنتهاء من االزمة الصحية؟

ستكون  وهي  موجودة،  الفكرة  برصاحة   □
ارشت  التي  اللجنة  عمل  من  اساسيا  جزءا 
نتائج مؤمتر كهذا سوف  ان  اذ  اىل تشكيلها، 
ترشيعات  وضع  يف  اللجنة  مهمة  تخدم 

جديدة.

ملساعدة  الوزارة  لدى  خطة  من  هل   ■
الالعبني الذين ال عمل لديهم سوى الرياضة 

عىل غرار قطاعات اخرى؟
عن  رمبا  بل  االالف،  عن  هنا  نتحدث   □
مختلف  يف  االشخاص  من  االالف  عرشات 
عددها  المس  التي  الرياضية  االلعاب 
الوزارة  امكانات  يفوق  امر  وهو  الخمسني، 
وقدراتها وموازنتها. لذا طرحنا هذا االمر عىل 
التعامل  يكون  ان  وتقرر  االعىل،  املستويات 
االشخاص  مع  التعامل  من  جزءا  هؤالء  مع 
من  املساعدات  لها  تقدم  التي  العائالت  او 

خالل الدولة.

الصيفية  االوملبية  االلعاب  تأجيل  بعد   ■
مع  بالتنسيق  خطة  من  هل   2020 طوكيو 
الالعبني  ملساعدة  اللبنانية  االوملبية  اللجنة 

nemer.jabre66@yahoo.comعىل التحضري يف شكل افضل لاللعاب؟

وزيرة الشباب والرياضة: توزيع املساعدات 
سيكون أكثر دقة وموضوعية

املواطنني  مع  املتابعة  يف  باملساهمة  الغاية 
من خالل اللجنة نفسها.

عىل  والرياضة  الشباب  وزارة  تعمل  هل   ■
خطط ملا بعد كورونا؟

مشروعي هو اجراء 
التشريعات  نفضة على 
وعلى هيكلية الوزارة
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الراهن.  الوقت  يف  خطة  هناك  ليس   □
للجنة  التنفيذية  للجنة  نرتكه  االمر  هذا 
بانها  ونثق  دورها  نحرتم  التي  االوملبية 
نتشارك  معنا يك  والتواصل  باعدادها  ستقوم 

معا يف التنفيذ، كل يف مجاله.

مليارات   4 مبلغ  العامة  املوازنة  يف  اقر   ■
والرياضة،  الشباب  لوزارة  لرية  مليون  و250 
االتحادات  عىل  رصفها  من  ستتمكن  هل 

والنوادي الرياضية يف ظل هذه االوضاع؟
كانت  التي  اقرارها هي  تم  التي  املوازنة   □
يف  ساهم  من  كل  اشكر  سابقا.  معتمدة 
تخفيضات.  من  تم  ما  ظل  يف  عليها،  االبقاء 
النها  طبيعي  امر  فهي  رصفها،  مسألة  اما 
مخصصة لهم، لكن املعايري ستكون اكرث دقة 
بعد  وخاصة  املبدأ  حيث  من  وموضوعية 
من  كورونا  فرتة  سترتكه  وما  يحصل  ما  كل 

تداعيات.

املساعدات  توزيع  سيتم  اساس  اي  عىل   ■
وما هي املعايري التي سيتم اعتامدها لتحديد 

املبلغ والجهة املستفيدة؟
□ سوف تكون االولوية لالتحادات واملنتخبات 
عند  وسنقف  الخارجي،  والتمثيل  الوطنية 
كام  الحاالت.  بعض  يف  امللحة  الحاجات 
دراسة  تزويدنا  اتحاد  كل  من  سنطلب 
املساهامت  الئحة  وضع  عند  عليها  لنبني 
بالجمعيات،  يتعلق  ما  يف  املالية.  واملبالغ 
ونتعمق  حدة،  عىل  ملف  كل  ندرس  سوف 
االولوية  وستكون  والحاجات،  الحيثيات  يف 
ايضا للتمثيل الخارجي وتأهيل املنشات، من 
سترتك  التي  كورونا  تداعيات  نغفل  ان  دون 

الجميع يف حالة تالمس االنهيار.

باقرتاح  اللبنانية  االوملبية  اللجنة  تقدمت   ■
)اي   70/30 قاعدة  عىل  املساعدات  توزيع 
70 يف املئة لالتحادات الرياضية و30 يف املئة 
للجمعيات الكشفية(، هل ستسري الوزارة يف 

هذا االقرتاح؟
اجتامعات  احد  يف  االقرتاح  هذا  طرح   □
بوجود  الربملانية  والرياضة  الشباب  لجنة 

املنطق  يالمس  وهو  للوزارة،  العام  املدير 
املطروحة  املئة  السبعني يف  نسبة  كانت  وان 
الرياضية،  فيها  مبا  ككل،  لالتحادات  هي 
وهي االكرثية املطلقة بني االتحادات. عمليا، 
هذا  فان  لدي،  املتوافرة  االحصاءات  وفق 
االمر كان يحصل اىل حد بعيد، لكن االولوية 
الوطنية  ومنتخباتنا  لالتحادات  ستكون  لدي 

الخارجي.  والتمثيل 

رياضة

اقرت  الربملانية  والرياضة  الشباب  لجنة   ■
انشاء االكادمييا الوطنية للرياضة والبكالوريا 
هذين  استثامر  ميكن  كيف  الرياضية، 
املرشوعني لتطوير القطاع الريايض وتفعيله؟ 
□ لجنة الشباب والرياضة الربملانية هي التي 
تقرتح، وقد اعدت مرشوع قانون ال يزال قيد 
لجان  اىل  ينتقل  ان  يتوجب  اذ  الدرس حاليا، 
نيابية اخرى وينبغي ان تبدي وزارة االختصاص 
الترشيعات  جميع  ان  اعتقد  فيه.  رأيها 
الرياضية والشبابية والكشفية يجب ان متر من 
مصفاة واحدة يك نوحد الرؤية. هنا يأيت دور 
لجنة دراسة الترشيعات التي شكلتها الوزارة، 
ومن املنطقي قيامها بدرس هذين املرشوعني، 
مع كل االحرتام لعمل لجنة الشباب والرياضة 

الربملانية وغايتها النبيلة.

شمعون  كميل  مدينة  الوزارة  وضعت   ■
ان  علام  الصحة،  وزارة  ترصف  يف  الرياضية 

داخلها  يف  ويتواجد  عسكرية  ثكنة  املدينة 
اكرث من 500 ضابط وجندي مع الياتهم؟

اقرب  الرياضية  املدينة  صحيح.  تقوله  ما   □
اىل ان تكون ثكنة عسكرية. مع كل االحرتام 
للدور الوطني للمؤسسة العسكرية، اال انني 
مقتنعة بأن هذا االمر يحتاج اىل اعادة نظر، 
لوجستية  عوائق  دونه  ذلك  بأن  علمي  مع 
الالزم  وبالتمويل  نفسه،  بالجيش  تتعلق 
لتأهيل املدينة الرياضية وهو مبلغ مايل كبري.

املنشاءات  دور  لتفعيل  خطط  من  هل   ■
هو  ما  الوزارة؟  عليها  ترشف  التي  الرياضية 
الرياضية  للمنشاءات  العامة  الهيئة  دور 

الذي مل ُيفّعل؟.
التمويل  يف  هو  السؤال  جواب  لالسف،   □
واملوازنة، اذ ان لدى الوزارة دراسات وخططاً 
منها  كل  تحدد  متخصصة  جهات  اعدتها 
املنشاءات  من  عدد  لتأهيل  الالزمة  املبالغ 
واملدينة  بريوت  يف  الرياضية  املدينة  بينها 
املسبح  واستكامل  جبيل  سامر  يف  الكشفية 
االوملبي وسواها، لكن االولويات لدى الدولة 
حاليا.  التنفيذ  معقدة  خططنا  تجعل  قد 
للمنشاءات  العامة  باملؤسسة  يتعلق  ما  يف 
انتهاء  التي ستيل  الفرتة  ان  اعتقد  الرياضية، 
عملها  بتفعيل  كفيلة  ستكون  كورونا  ازمة 

وتنفيذيا. تنظيميا 

يف  تواجهك  التي  الصعوبات  هي  ما   ■
املنصب  هذا  تتولني  وانك  خصوصا  الوزارة، 

بدعم مطلق من جمعية هومنتمن؟
مع  بارشت  حتى  مهاميت  تسلمت  ان  ما   □
فريق العمل يف الوزارة وضع الخطط واالفكار. 
كنا متحمسني جدا لتحقيق تغيري يخدم الحركة 
وباء  لكن  والكشفية،  والشبابية  الرياضية 
صدق،  بكل  حركتنا.  تجميد  اىل  ادى  كورونا 
هذه هي الصعوبة التي تواجهني حاليا، فنحن 
واملهام  والحياة  البقاء  اولوية  امام  مكبلون 
اىل  بالنسبة  الحكومة.  بها  تقوم  التي  االخرى 
بانني جزء من  انا اترشف  جمعية هومنتمن، 
بالفعل  العريقة، وهي  الرتبوية  املدرسة  هذه 

لن تدخر جهدا يف مساعديت.

ومستقبل  مستقبلنا  يخدم  ال  آخر،  مكان  يف 
شبابنا. لكن علينا ايضا ان نرتقب ما ستكون 
الرياضة  عىل  كورونا  فريوس  تداعيات  عليه 

ككل.

"ما  اللبنانية  الرياضة  بأن  تؤمنني  هل   ■
بتطعمي خبز"؟

□ اؤمن ان الرياضة تطعم الكثري من الخبز، 
االوطان  عن  راقية  صورة  متثل  ان  وميكن 
يف  النامذج  صحيحة.  بطريقة  تدار  ان  رشط 

العامل كثرية وموجودة امامنا.

تم  فنيش  محمد  السابق  الوزير  عهد  يف   ■
تحمل  زحلة  يف  رياضية  منشأة  انشاء  اقرار 
كل  انجزت  وقد  عون  ميشال  الرئيس  اسم 
رصد  وتم  االرض  بتقديم  املتعلقة  امللفات 
ترسيع  عىل  ستعملني  هل  املطلوب؟  املبلغ 

هذا امللف؟ 
□ نعم هذا صحيح. سنقوم بكل ما يتوجب 
يف هذا املجال، فمدينة زحلة كام اي مدينة 
وسنتابع  واهتاممنا،  رعايتنا  تستحق  لبنانية 
العمل يف اي ملف بدأه معايل الوزير العزيز 

محمد فنيش.

بني  مناقشتها  جرت  مشاريع  ثالثة  مثة   ■
الربملانية  والرياضة  الشباب  ولجنة  الوزارة 
هي مدارس وجامعات متخصصة يف الرياضة 
واكادمييا للرياضيني وادراج الرياضة مادة يف 
اطالع  عىل  انت  هل  الرسمية،  االمتحانات 

عىل امللفات وما هي رؤيتك حيالها؟
الشباب  للجنة  والجدي  الدؤوب  العمل   □
ترحيب  موضع  هو  الربملانية  والرياضة 
وتقدير واحرتام. لكن يف رأيي، يجب ان نتفق 
الترشيعات  جميع  متر  ان  عىل  اللجنة  مع 
مصفاة  يف  والكشفية  والشبابية  الرياضية 
واحدة بهدف توحيد الرؤية. امتنى ان تلعب 
لجنة دراسة الترشيعات التي شكلتها الوزارة 
لجنة  قيام  من  اطالقا  امانع  وال  دورها، 
يف  مركزي  بدور  الربملانية  والرياضة  الشباب 

هذا املجال.
ن. ج

باشرنا قبل كورونا 
تشكيل لجنة لدرس 

كل نصوص القوانني 
واملراسيم

الشباب  وزارة  تويل  عىل  نادمة  انت  هل   ■
والرياضة يف هذه الظروف؟

العمل  تنتج  التي  الصعاب هي  بالعكس،   □
االزمة  هذه  من  نخرج  ان  يف  آمل  الناجح. 

وننطلق لتحقيق ما نصبو اليه.

العام  املدير  مع  العالقة  تصفني  كيف   ■
للوزارة زيد خيامي؟

ميتلك خربة  الرجل  هذا  ممتازة.  من  اكرث   □
من  كبرية  وشبكة  شك  اليها  يرنو  ال  واسعة 
العالقات، وقد فوجئت بها حني تعرفت اليه، 
ودراسات  وخططا  مشاريع  يزودين  انه  علام 
املرحلة  هذه  نتجاوز  ان  يف  آمل  وافكارا. 

املظلمة يك ننطلق سويا لتنفيذها.

للرياضة  تحملينه  الذي  املرشوع  هو  ما   ■
والشباب؟

□ مرشوعي االول واالهم هو اجراء نفضة 
عمل  ترعى  التي  الترشيعات  عىل  شاملة 
يف  والكشفية  والشبابية  الرياضية  الحركة 
الوزارة  هيكلية  عىل  نفضة  واجراء  لبنان، 
مع  التناغم  عىل  وقادرة  عرصية  تكون  يك 
العرص وحاجات الشباب. كذلك لدي دراسة 
القطاعات  كل  لتنشيط  جاهزة  اسرتاتيجية 
ميكن  ال  ولكن  املقبلة،  العرش  السنوات  يف 
النها  الترشيعات  انجاز  قبل  فيها  البحث 
سنكون  حينها  النهائية،  بالصيغة  تتأثر  قد 
قادرين عىل تشكيل الجهاز املؤهل لتنفيذ 
التي  االهمية  البالغة  الشبابية  الوثيقة 
اذا  سنوات.  قبل  اللبنانية  الحكومة  اقرتها 
اللبنة  وضعنا  قد  سنكون  ذلك،  يف  نجحنا 
مواكبة  عىل  قادر  صحيح  لبناء  الرضورية 

العرص.

■ هل تعتقدين ان زمن االحرتاف يف االلعاب 
الجامعية وتحديدا يف كرة القدم وكرة السلة 
والكرة الطائرة وكرة اليد وىل اىل غري رجعة؟

بالتعاون  علينا  انه  اعتقد  متاما.  بالعكس   □
سبل  درس  واالتحادات،  االوملبية  اللجنة  مع 
ألن  االمكان،  قدر  االحرتاف  من  االقرتاب 
برمته  الكون  فيام  عليه  نحن  ما  عىل  البقاء 
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نمر جبر

هل يمنع كورونا اإلنتخابات الرياضّية في موعدها؟
تغّيرات طفيفة في اإلتحادات.. 

وواسعة في األوملبية
طغى قرار تأجيل االلعاب االوملبية الصيفية عىل غريه من االحداث الرياضية التي تأثرت بدورها سلبا نتيجة انتشار فريوس 
كورونا الذي مل يوفر دولة او رياضة من تداعياته. نشاطات كثرية توقفت واحداث رياضية دولية تأجلت، ترتبط بعقود 

رعاية ونقل تلفزيوين، ما يرتب تكاليف باهظة ستنتج منها خسائر فادحة مل تكن يف الحسبان

السلة  كرة  يف  للمحرتفني  االمرييك  الدوري 
كرة  يف  اوروبا  ابطال  ودوري   )NBA(
االمم  وبطولة  ليغ"  "شامبينز  القدم 
 "2020 "يورو  القدم  كرة  يف  االوروبية 
وغريها  واحد،  الفورموال  سباقات  وبطولة 
امواال  تدر  كانت  التي  الرياضات  من 
تعطلت  ورياضييها،  اتحاداتها  عىل  طائلة 

نهائيا. وتوقفت 
من  كان  التي  االلعاب،  منظمو  يرتدد  ال 
املقبل وتحديدا  الصيف  املقرر اطالقها يف 
من 24 متوز اىل 9 اب 2020، يف االعرتاف 
تحملها  ميكن  التي  الباهظة  بالتكاليف 
وتحديدا  واحد  لعام  التأجيل  قرار  نتيجة 
اغفال  دون  من   ،2021 عام  صيف  اىل 
احتامل اصطدام املوعد الجديد بالوباء يف 

حال مل يتم حرصه. 
التاريخ  يف  مسبوقة  غري  الخطوة  وألن 
)الغيت  عاما   124 منذ  لاللعاب  الحديث 
اعوام 1916 و1940 و1944 خالل الحربني 
خاصة  لجنة  املنظمون  شكل  العامليتني(، 
وضع  بعد  االحتامالت  كل  درس  مهمتها 

كل اآلليات املمكنة.
بدأ  طوكيو،  العاب  موعد  تأجيل  مع 
الحديث همسا عن انسحاب هذا التأجيل 
االتحادات  انتخابات  عىل  االضطراري 
انتخابات  عىل  وتاليا  املحلية،  الرياضية 
اللبنانية،  التنفيذية للجنة االوملبية  اللجنة 
عىل اعتبار ان االنتخابات ستجرى مبارشة 
ترحيل  فيتم  اوملبية  العاب  كل  بعد 

الشباب  لوزارة  العام  واملدير  اللبنانية 
من  وعدد  خيامي  زيد  والرياضة 
اراءهم  واستطلعت  االتحادات،  رؤساء 
انتخابات  ومصري  املقبلة  املرحلة  حول 
واحتامل  املرتقبة  الرياضية  االتحادات 

ترشحهم لوالية جديدة.
اللجنة  رئيس  ينف  مل  السياق،  هذا  يف 
جان  اللبنانية  االوملبية  للجنة  التنفيذية 
كانون  منذ  منصبه  يتوىل  الذي  هامم، 
لقرار  السلبي  االنعكاس   ،2013 الثاين 
اللبنانية  االوملبية  اللجنة  عىل  التأجيل 
ونفى  الوطنية.  االوملبية  باللجان  اسوة 
يف  تأخري  حصول  احتامل  قاطع  شكل  يف 
لالتحادات  االدارية  اللجان  انتخابات 
للجنة  التنفيذي  واملكتب  الرياضية 

االوملبية. 
غري  "االمر  السياق:  هذا  يف  وقال 
اقامتها،  عدم  او  االلعاب  باقامة  مرتبط 
لالتحادات  العمومية  فالجمعيات 
لفرتة  االدارية  لجانها  انتخبت  الرياضية 
اىل عام  اربع سنوات متتد من عام 2016 
االوملبية  اللجنة  انتخبت  بدورها،   .2020
تنتهي  ان  عىل   2017 الثاين  كانون  يف 
بات  لذا   ،2021 الثاين  كانون  يف  واليتها 
اجراء االنتخابات امرا ملزما ومنفصال عن 

االلعاب االوملبية الصيفية". 
لكنه استطرد: "يف حال استمر وضع الوباء 
حتمي  فالتأجيل  الله،  سمح  ال  حاله  عىل 

ويدخل يف اطار القوة القاهرة". 

واسع  تغيري  حصول  استبعد  املقابل،  يف 
االتحادات،  يف  القيادة  مراكز  صعيد  عىل 
التي مررنا ومنر  الظروف  وقال: "يف هذه 
فيها اقتصاديا وماديا واخريا صحيا، ونظرا 
اىل وضع املالية العامة وعدم قدرتها عىل 
كان  كام  الرياضية  االتحادات  مساعدة 
افرغ  الذي  كورونا  وباء  نتيجة  متوقعا 
كان  الذين  االحتياط  من  الدولة  خزينة 
املستجدة،  االولويات  بسبب  متوافرا 
الذين  االتحادات  برؤساء  التمسك  علينا 
نجحوا يف تجاوز الظروف الصعبة وقيادة 

اتحاداتهم بنجاح وباقل رضر ممكن". 
التغيريات  بعض  ستحصل  "حتام  اضاف: 
التمسك  اىل  الداعني  من  لكنني  الطفيفة، 
االتحادات  رؤساء  من  الساحقة  بالغالبية 
قادرين  اشخاصا  تتطلب  املرحلة  ألن 
ستيل  التي  الصعبة  االوضاع  تخطي  عىل 
تكون  لن  والتي  وباء كورونا،  االنتهاء من 
التي  الخانقة  املالية  االزمة  نتيجة  سهلة 

يعاين منها البلد". 
لكنه مل يستبعد يف املقابل "حصول تغيريات 
لالتحادات،  االدارية  اللجان  اعضاء  يف 
اىل  للدخول  طامحني  هناك  ان  معلنا 

يعد  اشخاص مل  مقابل  الريايض يف  العمل 
مناصبهم،  يف  االستمرار  يف  الرغبة  لديهم 
وهذا االمر قد يحصل يف اكرث من اتحاد".

يف  واسع  تغيري  حصول  هامم  وتوقع 
االوملبية  للجنة  التنفيذي  املكتب  عضوية 
اللبنانية: "هذا امر مرشوع ومحق لبعض 
الوسط  يف  العاملني  او  االتحادات  رؤساء 
ومن  جدارتهم،  اثبتوا  الذين  الريايض 
املكتب  يف  موجودين  يكونوا  ان  حقهم 

التنفيذي يف اللجنة االوملبية".     

الشباب  لوزارة  العام  املدير  اعاد  بدوره، 
بالنص  التذكري  خيامي  زيد  والرياضة 
 4481 املرسوم  من   25 للامدة  الواضح 
والشبابية  الرياضية  الحركة  ينظم  الذي 
االتحادات  والية  ويحدد  والكشفية 
جاء  والذي  سنوات،  باربع  الرياضية 
االدارية  الهيئة  والية  مدة  "تحدد  فيه: 
عىل  سنوات  باربع  الرياضية  لالتحادات 
الدورة  انتهاء  بعد  االنتخابات  تجرى  ان 

االوملبية الصيفية، اقيمت او مل تقم". 
مركز  يف  حصوله  املحتمل  التغيري  وربط 
بـ"الظروف  االتحادات  بعض  يف  الرئاسة 
البعض  عند  الحامسة  وغياب  القامئة 
يستبعد  مل  كذلك  مناصبهم".  اىل  للعودة 
تعصف  التي  القوية  االزمة  "ترخي  ان 
ليس  بظاللها  البلد  يف  القطاعات  مبختلف 
النوادي  عىل  بل  فحسب  االتحادات  عىل 
هي  التي  تلك  خصوصا  واستمراريتها، 

وانتخابية". موسمية 
ورفض رئيس اتحاد كرة السلة اكرم حلبي، 
متوز   28 يف  الرئاسة  منصب  توىل  الذي 
كاخيا  بيار  السابق  للرئيس  خلفا   2018
كانون   16 يف  بدوره  انتخب  كان  الذي 
من  موقفه  عن  االفصاح   ،2016 الثاين 
االمر  ان  واعترب  جديدة،  لوالية  الرتشح 
سابق الوانه "خصوصا وان الجهود الحالية 

منصبة عىل الحفاظ عىل اللعبة". 
وضع  عىل  مصممون  "نحن  وقال: 
السلة  كرة  ملستقبل  ناجحة  اسرتاتيجيا 
العبي  من  كبري  عدد  بوجود  ومتفائلون 
مرصون  نحن  كذلك  العمرية.  الفئات 
وادعو  العمرية،  الفئات  االستثامر يف  عىل 
هذا  يف  االستثامر  اىل  النوادي  جميع 
القطاع النه طريق الخالص الوحيد واالمل 

ملستقبل زاهر". 
مؤمتر  عقد  عىل  العمل  عن  وكشف 
تأسييس لوضع رؤية مستقبلية لكرة السلة 
للسنوات املقبلة، وعزا املشاكل التي مرت 
 2019 موسم  خالل  يف  اللعبة  هذه  عىل 
واملالية  االقتصادية  االزمتني  اىل   2020  -

اللتني سبقتا االزمة الصحية.

رئيس اتحاد كرة السلة اكرم حلبي.املدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي.

رئيس اللجنة التنفيذية للجنة االوملبية جان هامم.

خيامي: االزمة ستنعكس 
على النوادي املوسمية 

واالنتخابية

االستثمار  حلبي: 
في الفئات العمرية طريق 

الخالص  

انتخابات  همام: مصير 
االتحادات مرتبط بمسار 

وباء كورونا

بعد  ما  اىل  املحلية  الرياضية  االنتخابات 
االلعاب االوملبية الصيفية.

مع  امللف  هذا  فتحت  العام"  "االمن 
االوملبية  للجنة  التنفيذية  اللجنة  رئيس 
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بالتفاؤل  التحيل  "علينا  ان  اىل  واشار 
متوت  ولن  مل  اللبنانية  السلة  فكرة 
صحيحة  اسس  عىل  جديد  من  وستنهض 
والسياسات  واالبتزاز  التهور  من  بعيدة 

الخاطئة والقصرية املدى". 
االوضاع  من  الرغم  عىل  انه  حلبي  واكد 
وحالة التعبئة "نحن عىل تشاور دائم مع 
االندية  رؤساء  وجميع  السلة  كرة  عائلة 
والبدء  صحيحة،  سلة  كرة  لبناء  للتحضري 

بهذا العمل فور انتهاء ازمة كورونا".
الطائرة  الكرة  اتحاد  رئيس  يرتدد  ومل 
يف  منصبه  توىل  الذي  رميا  ايب  ميشال 
حزيران 2017 خلفا للرئيس السابق جان 
هامم الذي ارتأى التفرغ ملهامته االوملبية، 
"للتضحية  استعداده  عن  االعراب  يف 
الكرة  ولعبة  الرياضة  اجل  من  مجددا 
الطائرة التي وقف ويقف اىل جانبها منذ 
باملشاورات  ترشحه  قرار  وربط  سنوات". 
املرجعيات  من  عدد  مع  سيجريها  التي 
نهائيا  قرارا  اتخذ  يكون  ان  نافيا  املعنية، 
يف هذا املوضوع.  واعترب ان "القرار سابق 
ستكون  الرتشح  قررت  حال  ويف  الوانه، 
طريقتي  ووفق  بتأن  مدروسة  الخطوة 
آخرين"،  اشخاص  طريقة  وفق  وليس 
ان  واكد  هويتهم.  عن  االفصاح  رافضا 
االتحاد يف حاجة اىل االستقرار واالطمئنان 
بواجباته  القيام  من  يتمكن  حتى  اداريا 

املالية واالدارية. 
اللجنة  ان  من  الرغم  "عىل  اضاف: 
والتباين  ناجحة  لالتحاد  الحالية  االدارية 
صحي  القضايا  بعض  يف  الدميوقراطي 
ومفيد، هناك بعض االمور التي تحتاج اىل 
تغيري ومل يعد مقبوال فرض اشخاص ليس 

لديهم الرغبة او النخوة يف العمل". 
للجنة  التنفيذية  اللجنة  عضو  ودعا 
اللبناين  االتحاد  رئيس  اللبنانية  االوملبية 
اىل  قانصوه  جاسم  الطائرة  للريشة 
بالكفايات  يتمتعون  اشخاص  "انتخاب 
عموما.  الحامسة  تراجع  من  الرغم  عىل 
عندهم  اشخاص  لدينا  يبقى  ان  امتنى 
قطاع  ملساعدة  واالندفاع  الشجاعة 

ومالهم.  وقتهم  الجهد من  الرياضة وبذل 
الدولة لن تتمكن يف الظروف الراهنة من 
الصعبة  املالية  االوضاع  بسبب  املساعدة 
ينف  ومل  ماليتها".  يصيب  الذي  والعجز 
رأس  لوالية جديدة عىل  الرتشح  يف  رغبته 
ان  عىل  ارصاره  مع  البادمنتون،  اتحاد 
التعديالت يجب ان تحصل لتطوير  بعض 

االداء وتحسينه.
حبيب  الدكتور  التايكواندو  اتحاد  رئيس 
منذ  اللعبة  لقيادة  انتخب  الذي  ظريفة 

رئيس اتحاد كرة الطاولة وعضو اللجنة التنفيذية للجنة رئيس اتحاد كرة املرضب اوليفر فيصل.رئيس اتحاد التايكواندو الدكتور حبيب ظريفة.رئيس االتحاد اللبناين للكرة الطائرة ميشال ايب رميا.
االوملبية اللبنانية سليم الحاج نقوال.

رئيس اتحاد الريشة الطائرة جاسم قانصوه.

ابي رميا: لم يعد مقبوال 
فرض اشخاص ال يملكون 

الرغبة في العمل

قانصوه: اتمنى ان يبقى 
لدينا اشخاص عندهم 

للمساعدة االندفاع 

ظريفة: من الضروري 
حصول تغيرات جذرية في 

الوجوه والذهنية

فيصل: ذاهبون الى اوضاع 
غير مسبوقة

الحاج نقوال: الرياضة 
ستكون عاجزة في ظل 

غياب دعم الدولة

صليبا  سمري  السابق  الرئيس  خلف  الذي 
االصبع  وضع   ،2016 الثاين  ترشين   3 يف 
االربع  السنوات  يف  "تحملت  الجرح:  عىل 
للحفاظ عىل  الشوائب  الكثري من  املاضية 
ذلك.  عىل  قادرا  اعد  مل  لكنني  االتحاد، 
العقد  بفكفكة  الظروف  سمحت  اذا 
داخلية  عوائق  دون  من  اتحاد  وتشكيل 
صعوبة  ينف  مل  لكنه  مرشحا".  سأكون 
املرحلة املقبلة، مشريا اىل "اننا ذاهبون اىل 
املجهول واىل اوضاع غري مسبوقة يف تاريخ 
اذ  التضحية  اىل  الجميع  ودعا  الرياضة". 
ومراقبة  الواقع  االمر  نتقبل  ان  "علينا 
التخاذ  املقبلة  املراحل  يف  التطورات 
الحفاظ  اىل  ودعا  املناسبة".  املواقف 
بذل  وسنواصل  نستسلم  "لن  االمل:  عىل 
مدربني  من  القيمني  جميع  مع  الجهود 

والعبني للحفاظ عىل اللعبة". 
وعضو  الطاولة  كرة  اتحاد  رئيس  واعترب 
اللبنانية  االوملبية  للجنة  التنفيذية  اللجنة 
منصبه  يشغل  الذي  نقوال،  الحاج  سليم 
حزيران   11 منذ  وتحديدا  سنة   14 منذ 
دو  ميشال  السابق  للرئيس  خلفا   2006
شادرافيان، وسبق ان شغل منصب رئاسة 

ورئاسة   1986 العام  يف  الحكام  لجنة 
االمانة  ثم   ،1992 العام  يف  الفنية  اللجنة 
العامة لالتحاد يف الفرتة الواقعة بني عامي 
1994 و2006، ان الحديث عن االنتخابات 
يف  ستكون  "الرياضة  وقال:  الوانه.  سابق 
حالة عجز دائم يف ظل غياب الدعم من 
الدولة. كل االمور مجمدة حاليا يف انتظار 
يف  شهدت  اللعبة  ان  علام  التطورات. 
السنوات املاضية قفزة نوعية عىل صعيد 
واملشاركات  والنوادي  الوطنية  املنتخبات 
االوملبية  الدورات  ويف  العامل  بطوالت  يف 

الصيفية". 
ال شك يف ان رضر االزمتني املالية والصحية 
عىل القطاع الريايض املحيل سيكون كبريا، 
بعد  ما  ان  عىل  املعنيون  يجمع  فيام 
كورونا لن يكون كام قبله، ويجزمون بأن 
من  املطلوب  لذا،  ستتغري.  كثرية  اشياء 
القضاء  دون  للحؤول  التضحية  الجميع 

عىل ما تبقى من الرياضة. 
االتحادات  انتخابات  ستشهد  فهل 
الرئاسة  منصبي  عىل  تنافسا  الرياضية 
عمن  البحث  سيتم  ام  العامة،  واالمانة 

يشغل هذين املنصبني بالرساج والفتيلة؟

مل  اوىل،  والية  يف   2016 االول  ترشين 
اربع  ملدة  جديدة  لوالية  الرتشح  يستبعد 
حصول  املقابل  يف  اشرتط  لكنه  سنوات، 
رئاسة  يف  سنوات   8" جذرية:  تغيريات 
تشكل  كونها  السهل،  باالمر  ليس  االتحاد 
استنزافا للوقت والجهد. لذا من الرضوري 
تغيريات  حصول  الواجب،  من  بل  ال 
جذرية يف بعض الوجوه ويف الذهنية عىل 

حد سواء".
بعض  تجاوب  بعدم  موقفه  وربط 
ووترية  املستقبلية  الرؤية  مع  االشخاص 
القدمية  بالطريقة  ومتسكهم  العمل، 
الحالية.  والتطورات  تتامىش  تعد  مل  التي 
عىل  التقدم  عىل  اثنى  املقابل،  يف  لكنه 
اللجان  خالل  من  الفنية  املستويات  كل 
املميز  اللبناين  والتواجد  محليا  الفاعلة 
عضوا(،   12( ودوليا  آسيويا  معظمها،  يف 
واالدارية انطالقا من مقر عرصي حديث، 
وفيزا  ثابتني  وموظفني  الكرتوين،  واتحاد 
الف   25( اللعبة  يف  العاملني  لكل  كارد 
حكام  و150  مدرب   600 بينهم  شخص 

اضافة اىل الالعبني من مختلف الفئات(.
فيصل  اوليفر  املرضب  كرة  اتحاد  رئيس 
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املتقاطعة الكلمات 
إعداد نعوم مسعود

naoummassoud@live.com

عمودياأفقيا
-1 شهر هجري – اعىل قمة يف اليابان 
-2 يسحب السيارة من وسط الشارع 
– ملك الفرنجة وحاكم امرباطوريتهم 
ُعرف بإسم كارل الكبري – حائط يلف 

حديقة القرص -3 قرطاس او ورق 
صالح للكتابة واللف – يدرج امليت 
يف الكفن – ازيل رسمدي -4 يتكلم 

بكالم خفي – متشابهان – منام كثري 
الكالم -5 مداوم عىل رشب الخمر – 

عتايب – آلهة الحصاد عند الرومان 
-6 حرف عطف – مدينة بلجيكية 

– حرف ابجدي – ضمري منفصل -7 
العاصمة السابقة لبورما – الجنون 
– ما ظهر من السامء او االرض -8 

منطقة غابات واسعة تقع بني بلجيكا 

وفرنسا ولوكسمبورغ كانت مرسحا 
ملعركة رشسة بني االملان والحلفاء 

خالل الحرب العاملية الثانية – فتات 
الذهب – من االمراض -9 ضمري 

منفصل – احد ملوك الفرس – دولة 
افريقية -10 سوء حال – مقاطعة 
جبلية يف ايران -11 جمع ريح – 
تجمع االزهار وتضمهم – ثوب 

مزخرف ومرقش -12 من الخرض – 
ماركة ساعات – الّح عليه – شقيق 

-13 قطار رسيع – خشن صوته – من 
الكواكب -14 ُحب – صوف باالجنبية 

– دولة اوروبية -15 من ابرع قادة 
الجيوش االسالمية لقبه النبي بسيف 

الله املسلول – يف القميص  

-1  فنان بورتورييك من اصول اسبانية 
قّدم اغنية يف كأس العامل عام 1998 القت 

نجاحا باهرا – من شخصيات التوراة يف سفر 
الخروج -2 محاربون يف سبيل الله – معبود 
مرصي قديم – نعم بالروسية -3 من اسامء 

االسد – محرر الهند -4 مدينة مرصية – 
رمز رشيطي او شيفرة خيطية ُتقرأ بواسطة 

ماسحة ضوئية ليزر لكل اصناف البضاعة 
يف املخازن الكربى -5 بلل يف الحائط من 

املطر بلغة العامة – من اعظم جبال العامل 
يف القارة االمريكية – كمبيوتر باللغة العربية 
-6 اضطرم وتلهب – اكل الطعام – جامعة 

امريكية مشهورة – عاصمة اوروبية -7 هرب 
من السجن – عاصمة آسيوية -8 بطل 

شعبي سويرسي وهو جزء من حكايات 

استقالل سويرسا من سلطة االمرباطورية 
النمساوية – من الحيوانات الزاحفة يشبه 

السحلية – ُطرق ومخارج -9 من الحيوانات 
– صفة صاحب رأس املال – اصغر نهر يف 

العامل -10 ثالث ابناء نوح – صلة وقرابة – 
مدينة لبنانية -11 عملة آسيوية – توقف 
السفينة يف امليناء – رمل مختلط بالرتاب 

– بعد ابجد وهوز يف الرتتيب االبجدي 
-12 عاصمة اوروبية – من الحروف املشبهة 

بالفعل متصلة بضمري – امر فظيع -13 
جهاز لقياس اعامق املياه يف البحار – طريق 

– مستودع التخزين -14 ممثلة بريطانية 
راحلة – قيد التنفيذ -15 نوتة موسيقية – 

شخصية روجر مور املمثل االنكليزي الراحل 
يف مسلسل "القديس" التلفزيوين

مثل في الدائرة

اللعبة  شروط 
هذه اللعبة مكّونة من كرة 

يف داخلها حروف مكررة 
واملطلوب شطب كل حرف 

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

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

اللبنانية الشعبية

 ثل في الدائرةم   
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اللعبة  شروط 
إبحث عن الكلامت املدّونة أدناه واشطبها 

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

الكلمة الضائعة  

الكلمة الضائعة مكونة من 7 حروف: 

من اشهر املعامل السياحية يف ايطاليا

                

ابوسنبل – ارواد – الحصن – باخوس – 

بعلبك – بابل – تدمر – جوبيرت – جبيل 

– جرش – حلب – حظ – سوق صيدا – 

سفر – صقر – طرابزون – ظل – عجلون 

– عقبة – غابات االرز – فدك – قرص 

بيت الدين – قزم – قطر – كرنك – كسب 

– لبنان – مغارة جعيتا – متحف الشمع 

– مقربة صور – معلوال – مشقيتا – معبد 

– نواعري حامة – وادي امللوك

الضائعة  اىنيَح اىضائعحالكلمة 
 
 

 ُ و ا ع ي ر ح ً ا ج ب ا ب ه
 خ د ً ر ك و ه ً ه ا ي د ا و
 ك ش و ق ص ي د ا ب ه ي ب ج ح
 ش ر ك ع ً ش ه ا ف ح خ ً ق ظ
 ب ق ر ر ه ب ُ ش و ب ا ص ج ا
 ُ ص ُ ر ط ق ب ش ف ر ر ر ُ خ
 ب ص ك ً ع ه و ه ا ب خ د و ي
 د ا ح ُ ا ُ ب ه ي ي ا ب ز ع
 ع ب خ ه ف د ك خ ب و ي ع ب ج
 ش ج ع و ا ز ا و ر ظ ه ه ا ج
 ع ر ه ً ش ه ج ا ق ز ً ب ر ر
 ق ب ج و د ا خ ي ق ش ً ك ط ا
 ب ه ا ي ُ ً ق ب ر ج ص و ر غ
 ج ح ُ ز ر ا ه ا خ ا ب ا غ ً

 
 

                          اشهر اىَعاىٌ اىسياحيح في ايطاىياٍِ  :حروف 7اىنيَح اىضائعح ٍنىّح ٍِ 
                                                                   

                                                  
                  

 –حع  –حية  –جرش  –جثيو  –جىتيرر  –ذدٍر  –تاتو  –تعيثل  –تاخىش  –اىحصِ  –ارواد  –سْثو اتى       
 –قصر تيد اىديِ  –فدك  –غاتاخ االرز  –عقثح  –عجيىُ  –ظو  –طراتسوُ  –ر صق –سفر  –سىق صيدا 

 –ٍشقيرا  –ٍعيىال  –ٍقثرج صىر  –ٍرحف اىشَع  –ٍغارج جعيرا  –ىثْاُ  –مسة  –مرّل  –ر طق –قسً 
    وادي اىَيىك  –ّىاعير حَاج  –ٍعثد 

                                         الكلمات المتقاطعة                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افقٌا

ملك الفرنجة وحاكم  –ٌسحب السٌارة من وسط الشارع  -2اعلى قمة فً الٌابان  –شهر هجري  -1
قرطاس او ورق صالح  -3القصر  حدٌقة حائط ٌلف –ف بإسم كارل الكبٌر امبراطورٌتهم ُعر

نمام  –متشابهان  –ٌتكلم بكالم خفً  -4ازلً سرمدي  –ٌدرج المٌت فً الكفن  –للكتابة واللف 
 –حرف عطف  -6لهة الحصاد عند الرومان آ –عتابً  –مداوم على شرب الخمر  -5كثٌر الكالم 

ما ظهر  –الجنون  –العاصمة السابقة لبورما  -7ضمٌر منفصل  – حرف ابجدي –مدٌنة بلجٌكٌة 
كانت مسرحا منطقة غابات واسعة تقع بٌن بلجٌكا وفرنسا ولوكسمبورغ  -8من السماء او االرض 

من االمراض  –فتات الذهب  –لمعركة شرسة بٌن االلمان والحلفاء خالل الحرب العالمٌة الثانٌة 
مقاطعة جبلٌة فً اٌران  –سوء حال  -11دولة افرٌقٌة  –فرس احد ملوك ال –ضمٌر منفصل  -9

ماركة  –من الخضر  -12ثوب مزخرف ومرقش  –تجمع االزهار وتضمهم  –جمع رٌح  -11

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
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متفرقات

ھ م ف رث ا ن ب رو ل ش ن اغ ن م ا ل ا

42 =

ل ن ي ح سا ا ت ق ف ر ود و ل ن ي ب يع ل ج ي ف

 30 =

ت ا د ا رك ي ر كذ ع ا ي با ن ا غ د ر ي

37 =

ن س ا و ي زك ا ة ر ير ط ة فة ح ك ب

27 =

װװװװ
34352938

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16

فترة انتعاش اقتصادي
احتل جبل الدروز. قائد الجٌش الفرنسً فً سورٌا بعد الحرب العالمٌة االولى

قصد المكان غالبا بهدف االستجمام
ٌُستقطر بها العرق وماء الورد اداة من التوتٌا فً شكل صندوق اعاله اضٌق من اسفله 

رقٌق االحساس

مقعد كبٌر مزٌن فاخر
دولة فً الكارٌبً عاصمتها سانت جورجز

سٌاق الرواٌة وترابط احداثها وتسلسلها وفق خطة حتى نهاٌتها

نباتات طفٌلٌة تعٌش بٌن المزروعات وتدمرها

جبل فً الصٌن ادرج ضمن قائمة مواقع التراث العالمً لجماله ومناخه المعتدل 

قصر ملوك سبأ فً مأرب زمن الجاهلٌة خرّبه االحباش
ارتكبوا ذنبا

رسام اٌطالً عاش فً فرنسا وكان الفنان المفضل عند المجتمع البارٌسً

              حروف مبعثرة                   

احدى مدن وٌلز فً المملكة المتحدة تشتهر بنادٌها المحترف فً كرة القدم
مخالب الطٌور

مٌناء على ساحل البحر االحمر فً مثلث حالٌب محل نزاع حدودي بٌن مصر والسودان

حروف مبعثرة

اململكة  يف  ويلز  مدن  احدى   -1
يف  املحرتف  بناديها  تشتهر  املتحدة 

كرة القدم
2- مخالب الطيور

3-ميناء عىل ساحل البحر االحمر يف 
مثلث حاليب محل نزاع حدودي بني 

مرص والسودان
4- مقعد كبري مزين فاخر

5- دولة يف الكاريبي عاصمتها سانت 
جورجز

بني  تعيش  طفيلية  نباتات   -6
املزروعات وتدمرها

زمن  مأرب  يف  سبأ  ملوك  قرص   -7
الجاهلية خرّبه االحباش

8- ارتكبوا ذنبا
9- رسام ايطايل عاش يف فرنسا وكان 

الفنان املفضل عند املجتمع البارييس
احداثها  وترابط  الرواية  سياق   -10

وتسلسلها وفق خطة حتى نهايتها
11- جبل يف الصني ادرج ضمن قامئة 
مواقع الرتاث العاملي لجامله ومناخه 

املعتدل  
12- فرتة انتعاش اقتصادي

الفرنيس يف سوريا  الجيش  13- قائد 
احتل  االوىل.  العاملية  الحرب  بعد 

جبل الدروز
بهدف  غالبا  املكان  قصد   -14

االستجامم
15- اداة من التوتيا يف شكل صندوق 
بها  ُيستقطر  اسفله  من  اضيق  اعاله 

العرق وماء الورد
16- رقيق االحساس

أسماء من التاريخ
19 513 210 614 311 715 412 816

احد رؤساء الواليات املتحدة االمريكية )1881-1831(. 
عمل يف الجيش االتحادي خالل الحرب االهلية برتبة 

جرنال. دخل اىل مجلس النواب عن والية اوهايو. اغتيل.
  = 11+14+13+15+16+5+15+2+13

كربى مدن والية بنسلفانيا
10+7+8+6 = طائر الشؤم

12+4+5+3 =  مصّور
1+9+15=  سفينة الصحراء

حدث يف مثل هذا الشهر 
يحتلون  الصليبيون   :1098 حزيران 
الحملة  خالل  الرتكية  انطاكيا  مدينة 

الصليبية االوىل. 
اسم  تبديل   :1664 حزيران 
الساحل  عىل  الهولندية  املستعمرة 
نيو  الغريب من املحيط االطليس من 
امسرتدام اىل نيويورك.                   

املنورة  املدينة   :1916 حزيران 
الحربية  لالعامل  مرسح  اىل  تتحول 

بني العرب واالتراك.   
االخبارية  املحطة   :1980 حزيران 

العاملية "يس ان ان" تبدأ عملها 

معلومات عامة
ُيعرف حيوان النو يف القارة االفريقية 
بالوحش الربي كونه ينتمي اىل عائلة 
الشكل،  يف  مميز  الوحيش.  البقر 
يجمع بني رأس ثور ووجه بقرة وذيل 
حصان وصوت يشبه اصوات الضفادع 
العامل  يف  املعروفة  االنواع  الضخمة.  
يصل  االسود.  والنو  االزرق  النو  هي 
وزن الذكر اىل ما فوق 300 كيلوغرام. 
له زوج من القرون املقوسة تساعده 
والضباع  االسود  هجامت  مقاومة  يف 
من  النو  الربية.   والكالب  والتامسيح 
الحيوانات العاشبة، والهجرة عنده تعد 
حدثا مستمرا بحثا عن مراع جديدة. 
خالل سفر القطيع يالقي بعضها حتفه 
والعطش  والجوع  االرهاق  بسبب 
الكارسة.   الوحوش  مكامن  يف  تقع  او 
االفريقية  الشعوب  بعض  تستخدم 
لحم حيوانات النو كمصدر غذاء شهي 

واملتاجرة بجلدها العايل الجودة.

طرائف
الشاعر  نواس  ايب  اىل  رجل  جاء 
له: متى  قائال  العبايس وهو يحترض 
تأيت ساعتك؟ اجابه ابو نواس بازدراء: 

وملاذا هذا السؤال؟ 
منذ  مات  والدي  ألن  الرجل:  اجاب 
ثالثة اشهر واريد ان ابعث اليه رسالة. 
نظر اليه ابو نواس وقال: يؤسفني ان 
فابعث  جهنم،  اىل  طريقي  يكون  ال 

رسالتك اىل ابيك مع غريي.

اقوال مأثورة
"يقوم الوطن عىل كاهل ثالثة: فالح 

يغذيه، وجندي يحميه، ومعلم يربيه"
)جربان خليل جربان(

 SU DO KU SU DO KU

حلول العدد80  

عموديا
-1 كريم ابو شقرا – درك -2 وشم – لوار – ابرو -3 ري – رينوار – 
رادار -4 تدعيم – ارطميس – لو -5 فكروين – ابن زيدون -6 اربد 

– زيت – نورا -7 ال – يلدز – اجا – لد -8 دملج – ردكم – ناي 
-9 هيتايش – ويلكم – فا -10 لنا – فل – مواسري -11 يأيت – ضموا 
– رطل -12 من – رتب – سلفات – يت -13 غيور – ديباج – جون 

-14 فال – مابوتو – اوين -15 كميل سالمة – كورسك 

افقيا
-1 كورت فالدهايم – فك -2 رشيد كرامي – انغام -3 يم – عرب 
– لتلت – ييل -4 ريو دي جانريو -5 اليمن – شا – ترمس -6 بون 

– يزدري – ضب – ال -7 واوا – يزد – فم – دبا -8 رشارات – 
كولوسيوم -9 رطب – امي – البتة -10 را – منبج – مل – فاو -11 

ابريز – انكوراج -12 راسني – اماطت – او -13 دود – دويل – سل 
– جور -14 الورد – يف – تونس -15 كورونا – مارتينيك 

حل الكلمات املتقاطعة 

حل حروف مبعثرة 
-1 مطهم -2 بيربس -3 حدود 

-4 صفاقس -5 منسف -6 النهضة 
-7 بليل -8 صخري -9 دحامن

-10 الحجر -11 بوندي -12 رحال 
-13 املامبا -14 مراس -15 

الدهناء -16 سليل 

ريكاردوس قلب االسد

امللدوغ بيخاف من جرة الحبل

حل اسماء من التاريخ

حل مثل في الدائرة

حل الكلمة الضائعة
الطاعون

 SU DO KU SU DO KU

2 1 3
9

4 6 8
8 3 4

7 9 8 3
6 9 7

1 8
5 6 7

2 6

Sudoku مستوى صعب 

7 5 1
9 4 1 3

8 9 6
5 2 6 9

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

5 1 3 6
5 4 2

Sudoku مستوى سهل

1 3 7
4 6 1

5 7 2 8 4
2 8 4

9 6
4 6 5 3

7 9 3 1
1 9 6

6 7

Sudoku مستوى وسط

مستوى وسطمستوى صعب

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

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

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

Sudoku حل مستوى سهل  SU DO KU حل

مستوى سهلمستوى وسطمستوى صعب

مستوى سهل

اللعبة  شروط 
هذه الشبكة أو الشبكات مكّونة من 9 مربعات كبرية 

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

كل خط أفقي أو عمودي.  

اللعبة  شروط 
هذه اللعبة مكّونة من 16 

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

أدناه. عند معرفة أحد األسئلة 
نضع الجواب داخل املستطيل 

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

األرقام املوجودة يف أسفل 
ويسار الشبكة.
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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

إلى العدد المقبل

تسبب وباء كورونا الذي يجتاح العامل، نارشا الرعب يف كل 
االتجاهات وعند مختلف الهويات والحضارات، بوالدة نوع 
من "توجهات" او "افكار" او امناط عيش. عليه، تعتزم دول 
ومجتمعات تنفيذها راهنا، او يف الحد االدىن تأخري العمل 
بها اىل حني وضوح الرؤية حول هذه الجائحة التي رضبت 
املاليني، وتسببت مبوت ما يفوق 300 الف نسمة ويف كل 

الدول من دون استثناء.
القويتني،  الدولتني  بني  السيايس  الرصاع  عن  معزل  يف 
قيادة  املتحدة االمريكية والصني، ورصاعهام عىل  الواليات 
العامل سياسيا واقتصاديا وتجاريا، فإن وباء كورونا جعل لكل 
دولة مخاوف من النوع املربك، لجهة "الوسيلة" التي ميكن 
التعامل من خاللها مع هذه املخاوف املستجدة والناشئة 
بني  والعالقات  والتجارة  والصحة  االمن  مستويات  عىل 
الدول، خصوصا وان الخطورة تكمن يف عنرصية التوجهات 
واالفكار وطغيانها عىل الثقافات والحضارات، وانخراط دول 

كثرية يف الحمالت املنظمة التي بدأت تظهر.
انتقال  العامل، هو من  يتصدر ما عداه عرب  الذي  الخوف 
الوباء عرب فتح الحدود واملرافق وتدفق البضائع والسياح 
الدول  كانت  الفريوس،  انتشار  قبل  واملهاجرين.  والعامل 
تخىش مثيالتها املجاورة، وكانت تركز كل جهدها عىل تنمية 
قدراتها العسكرية، مع اهتامم بدرجة اقل بالجانب الصحي 
لجهة ما يتعلق باالصابات الناتجة من جراء الحروب. كام 
كانت الدول هذه تنّمي قدراتها االستخباراتية وتعززها إما 
التجسس  بغرض  االحوال  أحسن  او يف  العاملة،  ملكافحة 
الهداف سيربانية او علمية. اليوم تبدلت االولويات، بعدما 
صارت خشية الدول انتشار واجتياح جائحة كورونا وكيفية 

مواجهتها واحتوائها.
كشف الوباء هشاشة الدول كلها يف موازاة بعضها البعض، 
حتى تلك التي تتزعم العامل، او تسعى اىل ذلك، خصوصا 
برمته،  العامل  ومعهام  والصني،  االمريكية  املتحدة  الواليات 
الواقع  هذا  التوسعية.  وطموحاته  طاقاته  حسب  وكل 
جعل كل الدول "عارية" عىل مستوى منظوماتها الصحية، 
وقدراتها عىل االستجابة للمخاطر، واحتواء جائحة كورونا، 
حتى تلك الدول التي تدعي تفوقا تكنولوجيا هائال ومتميزا.
بهذا املعنى، دخل االعتبار الصحي مبعناه العريض، والذي 

فرضه الوباء املخيف، ضمن منظومة االمن القومي لكل 
الدول. ذلك انه رضب االقتصادات بثالثيتها: االنتاج، العملة، 
والتجارة. ناهيك باستنفاره الشكال من العنرصية والكراهية 
معهد  يف  الباحث  عنها  كشف  وقد  العامل.  يف  وتفشيها 

السياسات الصينية مايك جو، وتقارير اعالمية دولية.
مل تعد التهديدات الخارجية التي تتحسب لها الدول عادة، 
واالمنية،  العسكرية  والقدرات  السياسات  عىل  تقترص 
يعد  مل  كهذا  واقع  امام  الصحة.  لتشمل  توسعت  بل 
مستغربا بعد اآلن ان نرى مجلسا لالمن القومي يف دولة 
جرناالت  جانب  اىل  الصورة  الصحة  وزير  تصدر  وقد  ما، 
االمن والعسكر لبحث املخاطر والتهديدات بالتوازي مع   

القدرات واملوارد والتنمية. 
ليس غريبا بعد اآلن ان تبدي الدول خشيتها من عنارص 
تعتربها تهديدا مثل قضايا الهجرة، البيئة، التغريات املناخية، 
عىل  املعدية  واالمراض  والفريوسات  الطبيعية  الكوارث 
تنوع مسمياتها، وقضايا االكتظاظ السكاين، وبالتايل ادراجها  
ضمن اولويات واهتاممات االمن يف ظل القصور العام الذي 

بدت عليه جميع الدول لجهة استجابة مواجهة كورونا. 
كانت خشية العامل يف ما سبق مقصورة عىل خوف شديد 
هو  الخوف  هذا  يضبط  كان  ما  لكن  نووية،  حرب  من 
املراهنة عىل عقالنية قادة الدول التي متلك هذا السالح. 
اما اآلن فصار الخوف من االوبئة اعمق، ألن ما من يشء 

قادر عىل قهرها حتى الساعة. 
االهم يف كل ما حصل، هو اقتناع املسؤولني بخالصة تقيض 
بإنشاء صندوق سيادي يهدف اىل اعادة احياء القطاعات 
التي  تلك  وتفعيلها، خصوصا  وتنشيطها  لبنان  يف  العامة 
قطاعات  هنا  واقصد  ومستقبله،  االنسان  بحياة  تعنى 
الصحة والرتبية والعمل التي ترضرت وأُنِهكت بسبب قرص 
النظر يف السياسات املعتمدة، إما عن عدم جدارة ومعرفة، 

او عن سابق تصور وتصميم! 

توّجهات ولّدها وباء كورونا
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