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مستم ّرون

عندما انطلق الحراك الشعبي يف  17ترشين االول العام املايض،
ح ّذرت عرب مجلة "االمن العام" من خطورة الوضع ،وقلت
"برضورة ان يعي السياسيون مدى خطورة هذه االزمة عىل
الكيان اللبناين برمته ،خصوصاً وان االقتصاد اللبناين اصبح عىل
شفري الهاوية ،ناهيك بالخالفات السياسية الحاصلة والتي ميكن
ان تؤدي اىل حالة من الفوىض والفلتان االمني يف حال عدم
تدارك مدى خطورة الوضع ،والعمل رسيعا عىل ايجاد الحلول
النقاذ البلد من االنهيار الكامل".
خالل الفرتة املنرصمة ،ونتيجة للخطط الخمسية التي بدأ تطبيقها
منذ العام  ،2012قطعت املديرية العامة لالمن العام اشواطا
كبرية يف عملية تحديث وتطوير نظام ادارة اجراءات العمل الذي
يساهم يف عملية تبسيط االجراءات االدارية ،وايضا عملية تطوير
البنية التحتية لتأمني التكامل بني مختلف الربامج والتطبيقات
االدارية الداخلية والخدمات االلكرتونية الخارجية ،وذلك
من اجل االنطالق اىل تحقيق رؤية "امن عام بال ورق "2021
بالكامل ،والتي تتطلب اقرار مراسيم تطبيقية لقانون املعامالت
االلكرتونية والبيانات ذات الطابع الشخيص ،اضافة اىل تأمني
التكامل املستقبيل مع القناة الحكومية للمعامالت االلكرتونية
( ،)Government Service Busالتي يشارك االمن العام يف
تنفيذها وزارات ومؤسسات رسمية .لكن التطورات االقتصادية
واالجتامعية واملالية التي تعصف بوطننا اسفرت عن تأزم مايل
ونقدي ،وجمود يف االستثامرات ووقف املساعدات والتحويالت
الخارجية ،وغريها من االمور التي ادت اىل اعتامد سياسة
التقشف ،وخفض االعتامدات الالزمة يف املوازنة العمومية.
استنادا اىل الصالحيات املنوطة بها ،تقوم املديرية العامة لالمن
العام بتنفيذ املهامت االدارية واالمنية املوكلة اليها ،كام تساهم
يف عمليات حفظ االمن وضامن السلم االهيل واالستقرار يف
ظل ظروف صعبة ،وتراجع يف االمكانات اللوجستية .ولكن،
بالرغم من التحديات االمنية الضاغطة ،والتي ما زالت قامئة
من خالل الخطرين االرسائييل واالرهايب ،والخاليا النامئة التي
قد يكون للوضع االقتصادي املتدهور تأثري كبري عىل اعادة
تفعيل نشاطها من طريق استغالل الفئات املهمشة والفقرية،

اؤكد عىل مواصلة دور املديرية ،كام تعهدت بذلك دامئا ،يف
رصد واحباط املخاطر التي يتعرض لها وطننا.
كان لالزمة االقتصادية يف العامل ،املتأتية من تداعيات جائحة
كورونا ،االثر البالغ عىل الواقع املايل والنقدي يف لبنان ،الذي
يعاين اصال من عوارض بنيوية سلبية عىل كل املستويات،
خصوصا تلك التي تشكل الدعائم االساسية ألي اقتصاد صحي
وسليم ،وح ّولت لبنان اىل سوق استهاليك غري منتج ،تكشفت
معامله يف اكرث من ميدان ،واكدت رضورة اقرار االصالح االداري
بشقيه الوظيفي واملايل ،الن تحديث االدارة وترشيد السياسة
املالية والنقدية عامالن اساسيان يف بناء الدولة وتطوير
مؤسساتها الرسمية والخاصة ،ويشكالن حافزا مشجعا امام
االستثامر الوطني واالجنبي.
يتطلب اإلصالح اإلداري قرارات جريئة ،اقلها تحديث القوانني
وصدور مراسيم تطبيقية لها ،اعتامد نظام رضيبي عادل،
تفعيل االدارة ،ضامن الخدمات العامة بأفضل الطرق وبكلفة
اقل وغريها من القضايا .عىل ان تكون العملية متحركة وسلسة،
تخضع بشكل مبارش للتطور االداري والتقدم التكنولوجي ،ألن
اي عملية اصالح اداري لن يكتب لها النجاح ،خصوصا يف منع
الهدر يف اإلدارات واملؤسسات العامة ،او القضاء عىل الفساد
ومكافحة التهرب الرضيبي ،ما مل ترتافق االصالحات مع اجراءات
تعزز القدرات البرشية يف مجاالت االختصاص والتدريب،
وتضمن مقومات العيش بكرامة ،وتتحمل الدولة املسؤولية عن
استمرارية املجتمع واملحافظة عليه ،ورعاية املواطنني وتأمني
متطلباتهم األساسية وتخفيف التفاوت املجتمعي بينهم،
يف اطار تنظيم اوجه الحياة املختلفة من سياسية واقتصادية
واجتامعية وتربوية وصحية.
عىل الرغم من التحديات االقتصادية واالجتامعية واالمنية،
والتخوف من استفحال االزمة وانعكاساتها عىل الوطن
الهم االسايس العمل عىل ايجاد الحلول
واملواطنني ،يبقى ّ
املالمئة يف ظل واقع اقليمي ودويل متوتر الخراج لبنان من اتون
العاصفة ،واعادته اىل مصاف الدول الحديثة.
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الملف
جورج شاهني

صندوق النقد الدولي :اإلجماع الوطني
شرط ّ
بت أي مساعدة للبنان
يف عز املفاوضات الجارية بني لبنان وصندوق النقد الدويل ،تتوجه االنظار اىل املؤسسة املقرضة واملانحة لفهم شكل ومضمون
العالقة التي تربطها بلبنان ،وكيفية اتخاذ القرار فيها ودورها الدويل ،واالمكانات التي ميكن ان يحظى بها لبنان يف مواجهة
اسوأ ازمة نقدية واقتصادية واجتامعية يعاين منها منذ االستقالل
طرحت االسئلة عن ماهية العالقة التي
تجمع لبنان بصندوق النقد الدويل وآلية
املفاوضات الجارية عىل اكرث من مستوى،
بعدما بلغت مرحلة البحث مع لجنة تقيص
الحقائق النيابية التي اقرتحت صيغة جديدة
لتوحيد ارقام الخسائر املقدرة بعد حصول
خالف بني الحكومة ومرصف لبنان .هل
مثة منفذ من املأزق الذي بلغه لبنان ،وهل
سيكون الصندوق معربا اىل مرحلة جديدة
تقود البالد اىل خارج النفق؟

انها املرة االوىل التي يلجأ فيها لبنان اىل هذه
املؤسسة الدولية طلبا للعون التقني واملايل
الرسيع ،ملواجهة االزمة الناجمة عن ترددات
االزمة النقدية ،وفقدان العمالت الصعبة،
والتعرث الذي اصاب امليزانية العامة ،وتصحيح
الخلل يف امليزان التجاري ،والبحث عن كيفية
تعويض الخسائر التي مني بها مرصف لبنان
والقطاع املرصيف ،وما بلغه حجم الدين العام
وما اصاب القطاع العام من تضخم .عدا عن
مكافحة الفساد ،واعادة النظر يف االنظمة

انشئ صندوق النقد الدويل عام  1944مببادرة امريكية – بريطانية.

االجتامعية واالقتصادية واملالية املعمول بها.
يف العام  1944انشئ صندوق النقد الدويل
مببادرة امريكية – بريطانية ،ومبشاركة 42
دولة من بينها لبنان ،بهدف مواجهة ازمة
الكساد العاملي وضعف النمو الناجم عن
فرض التعرفات الجمركية يف اعقاب الحرب
العاملية الثانية ،وما عرف بحرب العمالت
التي انعكست تدهورا اقتصاديا ونقديا
يف الكثري من بلدان العامل .كذلك من اجل
تنسيق السياسات االقتصادية الدولية وضامن

الواليات املتحدة واليابان هام االكرث حقا يف التمثيل واالكرث قوة يف التصويت.

ايصال االمدادات اىل جميع البلدان ،ومواجهة
االحتكار العاملي ،ومنع االنهيار الدويل
املرتقب بعدما بات عىل حدود بعض الدول.
عىل هذه الخلفيات ،التقت الدول الـ 44يف
مؤمتر عقد يف مدينة نيوهامشري يف الواليات
املتحدة االمريكية لتأسيس الصندوق يف
مرحلة تأسس فيها البنك الدويل ،وهو ما
يثري االلتباس عند الحديث عن املؤسستني
الدوليتني اللتني وجدتا الغراض مختلفة متاما.
فالبنك مؤسسة اكرب بكثري من الصندوق،
ويضم اكرث من  15الف موظف ،فيام يجمع
الصندوق حواىل  3000موظف .يعتمد البنك
يف متويله عىل مساهامت الدول وعرب اصدار
سندات متويل ،فيام يجري متويل الصندوق
عرب اسهم تشرتيها الدول ،وميكن ان يضاف
اليها اي متويل طارىء مصدره البنوك املركزية
يف الدول املنتسبة اليه.
تختلف ايضا اهداف املؤسستني .فالبنك
الدويل انىشء من اجل اعادة بناء اوروبا
بعد الحرب واقامة الجسور واملستشفيات
واملنشات العامة قبل ان تتوسع مهامه لتشمل
دول العامل .وهو يقدم القروض آلجال طويلة
ومتوسطة وبفوائد تشجيعية .اما صندوق
النقد ،فيقوم بالتدخل يف حال وقوع اي خلل
يف امليزان التجاري يف اي دولة من اجل اعادة

من املهم التنبه
الى الفارق بني البنك
الدولي وصندوق النقد
فلكل دوره ومهمته

التوازن .يف حاالت فقدان العمالت وحامية
سعر الرصف وتضخم حجم الدين العام ،يضع
الصندوق والدول املعنية برنامج تعاون لبناء
اسرتاتيجيات جديدة تؤسس لتقدميات مادية
تصحح الخلل القائم.
يعتمد صندوق النقد الدويل يف مهامه عىل
ثالثة انظمة مرتابطة ومتامسكة ال ميكن
الفصل يف ما بينها:
 اولها الرقابة .ذلك ان اي بلد عضو يفالصندوق يخضع النظمة الرقابة املشددة
التي متارسها ادارة الصندوق ،وتصدر تقريرا
سنويا شامال يتناول اقتصادات الدول من
اعضائه ،كام يصدر تقريرين سنويا عن
اوضاع كل بلد من اعضائه .يشارك ممثل عن
كل دولة يف لقاء سنوي عىل االقل يخصص

ملناقشة هذه التقارير العامة والخاصة ،بغية
الوقوف عىل اوضاع بلدانهم االقتصادية
والسياسات املالية املعتمدة ويتلقى النصائح
يف شأنها ،فاما يعمل بها او يتجاهلها .علام
ان حكومات بعض الدول تتحفظ عن نرش
هذه التقارير وترغب يف اخفائها عن شعبها
او تنرشها مجتزأة .فاالمور تعود اىل خيارات
هذه الحكومات وظروفها وطريقة ادارتها
لشؤونها الداخلية.
 ثانيها ،سياسة االقراض ،وهي آلية تلجأ اليهاالدول التي تحتاج اىل الدعم ملواجهة املصاعب
الناجمة احيانا عن نقص يف العمالت االجنبية
واالزمات املتعلقة بعملتها الوطنية ،وحجم
الدين العام او سياسة الفوائد .عندها يتوىل
فريق من الصندوق مهمة التثبت مسبقا
من قدرة البلد طالب املعونة عىل االيفاء
بالتزاماته السنوية تجاه الصندوق وقدرته
عىل تسديد االقساط املرتتبة عليه.
 ثالثها ،الدعم التقني واالستشاري الذييقدمه الصندوق العضائه من الدول يف
حاالت مختلفة .قد يكون هذا الدعم
لتصويب سياسات مالية او نقدية معتمدة
وتحسني بيئة االعامل .كام يف حال تعرض
البلد اىل صدمة مفاجئة او جائحة قد تكون
ناجمة عن هزة ارضية او زلزال كام التقلبات
يف اسعار النفط او ازمة بيئية ،مثل الكورونا او
ما يشبهها ،وميكن عندها سحب مبلغ فوري
ومحدد كخط ائتامين من حصته يف الصندوق.
للصندوق هيكلية مركزية يف مقره يف واشنطن
واخرى اقليمية وفرعية موزعة عىل القارات،
ومعظم اعضائه يف الدول الـ 189يتمثلون فيه
مبحافظي البنوك املركزية كممثلني طبيعيني،
ورمبا اختارت بعض الدول ان يكون وزراء
املال او االقتصاد اعضاء ممثلني لهم ،يلتقون
مرة يف السنة عىل االقل من اجل تقويم
املؤرشات املالية والنقدية يف العامل كام يف كل
دولة من الدول االعضاء .هؤالء املندوبون
يشكلون الهيئة الناخبة التي تختار من ميثل
تجمعاتهم ودولهم يف مجلس تنفيذي من
 24عضوا ،يجتمع دوريا مرتني يف االسبوع
برئاسة املدير العام للصندوق الذي يعاونه
ثالثة نواب يشكلون االدارة العليا للمؤسسة،
ويرشفون عىل فريق كبري من اصحاب
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الخربات واالختصاصات املالية والقانونية
واالدارية يضم نحو  3000موظف من
مختلف القارات والدول.
تتكون مؤونة الصندوق املالية من االكتتاب
بالسندات التي تشرتيها الدول االعضاء،
وتحتسب نسبها قياسا بحجم قدراتها
االقتصادية .لذلك ،فهي تحصل عىل نسبة
من االصوات بالتوازي مع عدد سنداتها من
االسهم ومدى مشاركتها يف برامج التمويل.
فاذا كانت الواليات املتحدة االمريكية واليابان
تتقدمان الالئحة اليوم ،وتعتربان من االكرث
حقا يف التمثيل واالكرث قوة بالتصويت
يف املسائل الحساسة واملراحل النهائية،
فان الجديد يقول ان موقعهام املتقدم
مهدد جديا يف ظل القوة التي تتمتع بها
االقتصادات الصاعدة السيام تلك التي
تتميز بها الصني ومجموعة دول الربيكس
التي ستنال حصة يف الصندوق عىل حساب
الحصة االمريكية .يف هذا السياق ،ال ميكن
تجاهل املوقع الذي بلغته اململكة العربية
السعودية اخريا .فقياسا بحجمها االقتصادي،
نالت مقعدا دامئا يف املجلس التنفيذي ،فيام
تتمثل الدول االخرى عرب تفاهامت تقود
اىل تشكيل مجموعات اقليمية حال املغرب
وتونس والجزائر عىل سبيل املثال ،وهي التي
جمعت قواها وحصصها ليكون لها مقعد
ميثلها مجتمعة يف هذا املجلس.
عىل هذه االسس يعمل صندوق النقد يف
خدمة الدول التي تنتسب اليه ،وعىل هذه
الخلفيات مل ير لبنان بدا من التوجه اليه،
طالبا منذ مطلع العام دعمه التقني واملادي
للخروج من ازمته املالية والنقدية ،وتجاوز
مرحلة التعرث الذي تسبب به فقدان العمالت
االجنبية وتقنينها اىل درجة مل يشهد لها مثيال
منذ االستقالل .االخطر ان كل ذلك تزامن مع
وصول جائحة الكورونا اىل لبنان لتزيد من
خطورة الوضع الذي انعكس عىل مختلف
وجوه الحياة اليومية للبنانيني.
بالتزامن مع منو جائحة كورونا يف العامل،
وما فرضته من استعدادات للمواجهة ،بدأ
الصندوق النظر يف الكثري من طلبات التدخل
يف دول عدة .يف مرحلة الذروة ،من جراء
اعالن حال الطوارىء ملواجهة تردداتها ،طلب
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لبنان بداية ايار املايض تدخل الصندوق
ملساعدته عىل تجاوزها ومعها ما يعانيه من
ازمة نقدية غري مسبوقة .عىل هذه االسس،
بدأت االتصاالت املعلنة بعد مرحلة من
املفاوضات غري الرسمية جرت بعيدا من
االضواء قبل التقدم بالطلب الرسمي ملبارشة
املفاوضات بني الحكومة اللبنانية ممثلة
بوزارة املال وحاكمية مرصف لبنان ووفد
من الصندوق ملعاينة حجم االزمة النقدية
واملالية وانعكاساتها عىل مختلف القطاعات
ومعها مؤسسات الدولة ،من اجل تحديد
الخسائر التي مني بها مرصف لبنان خصوصا
والقطاع املرصيف عموما ،وما بلغه الدين
العام بوجهيه الداخيل والخارجي.
من دون الدخول يف شكل املفاوضات الجارية
وما هو مطروح للبحث وما هو منتظر يف
نهايتها ،يحتفظ مسؤولو الصندوق بحجم
كبري من الصمت والرسية يف مقاربة ما بلغته
املفاوضات مع لبنان ،وتحديدا تجاه ما يجري
يف اللقاءات املشرتكة وتحايش الدخول يف اي
تفاصيل .لذلك ،اكتفوا حتى اليوم باالشارات
التوصيفية للوضع كالقول بأنه صعب ،قياسا
مبا هو مطلوب من اصالحات معقدة يف
كثري من القطاعات التي تتناول مختلف
وجوه االزمة .وهو ما يحول دون توافر اي
معلومات رسمية عام تحقق بعد مجموعة
اللقاءات حتى اليوم ،وال تلك املرتتبة عليها،
علام انها مسرية شاقة وصعبة وطويلة االمد
وستأخذ وقتا ال ميكن قياسه من اليوم.
فيام اعرتف احد كبار املسؤولني يف الصندوق
بحجم االزمة اللبنانية وتعقيداتها ،لفت
يف ورشة عمل نظمتها املؤسسة منتصف
حزيران املايض وشاركت فيها "االمن العام"
بالوسائل االلكرتونية عرب تطبيق زوم ،لفت
اىل ان الصندوق وجد ملساعدة اعضائه،
والتدخل يف االزمات املعقدة ملد يد العون
التقني والفني كام املادي .فلبنان من الدول
االعضاء التي حظيت بسلسلة من التقارير
الدورية التي وضعها الصندوق يف اكرث من
مناسبة ومحطة ،وشكلت معاينة دقيقة
الوضاعه االقتصادية والنقدية واملؤرشات
االخرى ،وسبق له ان حدد نقاط الضعف
والقوة يف مختلف القطاعات .كام قدم الكثري

من النصائح واالقرتاحات التي لو التزمها
اللبنانيون منذ سنوات ملا حصل ما نعيشه
اليوم وملا بلغت االزمة ما بلغته.
تعبريا عن ذلك ،روى ما آلت اليه حال
املريض الذي رفض كل الوصفات الطبية اىل
ان استدعت حالته دخول غرفة الطوارىء
الجراء عمليات جراحية مؤملة وخطرية مل يعد
هناك مفر منها وال نتائج مضمونة لها.
ما زاد يف الطني بلة ،انها ازمة تزامنت
وانتشار جائحة الكورونا يف العامل التي
عدت من اسوأ االزمات الدولية التي ال
شبيه لها قبل اليوم حتى يف تلك املناطق
التي شهدت زالزل وكوارث وطنية ،ما
انعكس ضعفا يف االقتصاد العاملي الذي كان
يعاين بنسب منو ترتاوح بني  %5.6و%3.5
قبل الجائحة ،خصوصا يف البلدان املستوردة
للمحروقات قبل ان تنحدر هذه النسب
اىل ما يقارب  2او  %3سلبا ،وهو ما شكل
صدمة هائلة وغري متوقعة الن مثل هذه
النسب ستنحدر سلبا .اذ ان كل التنبؤات
سلبية وسيئة للغاية .عليه ،فقد احتاطت
ادارة الصندوق للوضع الخطري الناىشء
نتيجة ما عانت منه معظم الدول يف ظل
سياسات االغالق العام ملختلف القطاعات
فيها ،عدا عام تسببت به من هبوط اسعار
النفط وشلل االسواق املالية وتوقف شامل
للحركة السياحية والقطاعات الحيوية
االخرى ،والتي انعكست بشكل كبري عىل
دول املنطقة ولبنان ومرص واالردن التي
ظهر انها من الدول االكرث ترضرا.
ولفت اىل ان دول الخليج تجاوزت نتائج
الجائحة وخرجت من االزمة باقل الخسائر
عىل عكس الدول ذات االقتصادات الضعيفة.
قال املسؤول يف ورشة العمل التي شارك
فيها اعالميون من لبنان واالردن ومرص
وتونس والجزائر واملغرب ،ان صندوق النقد
زاد من قدراته االقرتاضية ملواجهة الجائحة
وتردداتها اىل ما يقارب  3تريليون دوالر
امرييك من خالل رفع حصص االعضاء .وان
يف استطاعة ادارته ان تسحب من خطوط
االئتامن الخاصة  350مليار دوالر من البنك
املركزي االملاين والسعودية كام لديه 250
مليار دوالر ضمن برامج الصندوق لالقرتاض

للصندوق رشوط غري متوافرة يف لبنان.

يف اي وقت ،لذلك ال مشكلة يف متويل اي
طلب عىل االطالق.
اذا حاول احدهم التعمق يف البحث عن
جوانب من املفاوضات الجارية بني لبنان
والصندوق لن يجد جوابا شافيا .فالتورية
تيش بالبعض القليل مام ميكن الكشف عنه.
لقد اوحت بعض االشارات بشكل العالقة مع
لبنان ،خصوصا عند توصيف حاالت مشابهة،
اذ يظهر ان دوال عدة نالت مساعدات ميرسة
وطارئة بعدما عاشت حاالت مشابهة ،بعدما
اثبتت قدرتها عىل االيفاء بالتزاماتها عىل
الصعد املتنوعة فيام تجاوز عددها السبعني.
كام ان دوال استفادت من ضامنات مختلفة
قيست مبعدل مساهمتها يف الصندوق.
كذلك علقت تفاهامت مع دول اخرى
بسبب جائحة الكورونا بعدما بلغت العقود
املتوقعة غري املنفذة يف حدود  5.2مليارات
دوالر.
عن الحاالت الصعبة التي تعيشها بعض الدول
كام يقدرها الصندوق ،يظهر ان اسبابها تتصل
بوجود ديون كبرية وتعيش مؤسساتها بكلفة
تفوق مواردها وتعاين من كلفة الطاقة نتيجة

انها املرة االولى التي
يلجأ فيها لبنان الى هذه
املؤسسة الدولية

فشلها يف تأمني حاجات الرشائح الضعيفة
يف مجتمعاتها .كام افتقدت حلفاء لها يف
املجلس التنفيذي للصندوق ،فلجأ بعضها
اىل دول ومؤسسات مانحة من اصحاب
االقتصادات الكربى ،وضمنت نتيجة ذلك
بعض املساعدات الطارئة باشارات ايجابية
من الصندوق .وهو ما ينطبق عىل لبنان
الذي يراهن ،عدا عن مساعداته املبارشة،
عىل اعطاء الضوء االخرض والضامنات لدول
مانحة ملساعدته عىل تجاوز االزمة التي
يعيشها.
اذا سألت مسؤويل الصندوق عن التأثري
السيايس للدول الكربى عىل مساعدته،

وامكان مساعدة بلدان تخضع لعقوبات
اممية او امريكية ،يأتيك الجواب ان مثل
هذه العنارص ال تدخل يف ادبيات الصندوق
ومامرساته .لكن مجرد الكشف عن تأجيل
املوافقة عىل طلب ايران نيلها  5مليارات
دوالر من الصندوق ملواجهة الكورونا منذ
مطلع اذار املايض ،يأتيك الجواب عن
ان موافقة املجلس التنفيذي هي التي
تحسم نهائيا اي طلب .وهو الذي يخضع
للنفوذ باكرثية اصواته لواشنطن وطوكيو
والرياض.
حول رضورة توافر االجامع الوطني يف اي
دولة تطلب املساعدة من الصندوق ،يأتيك
الجواب انه ويف بعض الحاالت يشرتط
صندوق النقد موافقة املجلس النيايب عىل
بعض القرارات او االصالحات املطلوبة ،ورمبا
قرارات اخرى ال متر من دون مراسيم عادية
او رئاسية او حكومية .كام ان موافقة ممثيل
املجتمع املدين رضورية يف بعض الحاالت
لعبور ملفات املساعدات والقروض يف
مختلف املراحل االدارية واملالية والتنفيذية
يف الصندوق وصوال اىل خواتيمها االيجابية.
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الملف
رضوان عقيل

نحاس :لبنان ليس مفلسًا
ّ
األجدى مفاوضة صندوق النقد بشروطنا

املودع ،علام اننا يف النهاية منثل الناس وال
نستطيع ان نتهاون مبصالحهم.

يواكب الربملان خطة التعايف االقتصادية التي وضعتها الحكومة وما ستنتهي اليه يف مفاوضاتها مع صندوق النقد
الدويل ،السيام ان كل ما سيتم االتفاق عليه سيرتجم يف جملة من القوانني التي ستأخذ طريقها اىل التطبيق .حصل
تضارب يف االرقام املالية بني مجلس النواب والحكومة يف تحديد الخسائر ،بعد وقوع كباش بني الطرفني
انشغلت لجنة املال واملوازنة مبشاركة مجموعة
من النواب من كتل مختلفة يف مناقشة االرقام
املالية التي قدمتها حكومة الرئيس حسان
دياب ،وعملت عىل االستفسار من وزير
املال غازي وزين واملدير العام للوزارة آالن
بيفاين عن املقاربات املالية التي ستقدمها اىل
صندوق النقد الدويل ،للحصول عىل القروض
املوعودة للخروج من انفاق االزمات التي
اغرقت اللبنانيني يف مشكالت مالية ومعيشية
باتت تهدد الرشائح الكربى من اللبنانيني.
عقدت اللجنة اكرث من جلسة ،وتوصلت
اىل ارقام رفعتها يف خالصة تقريرها اىل رئيس
مجلس النواب نبيه بري ،وذلك بعد استامعها
اىل مالحظات الجهتني املعنيتني بالشأن املايل،
وهام مرصف لبنان وجمعية املصارف.
كان القاسم االكرب يف مداخالت النواب،
تشديدهم عىل الحفاظ عىل اصحاب الودائع
يف املصارف وعدم مسها ،وان الدولة هي
من تتحمل املسؤولية التي وصلت اليها
االوضاع االقتصادية يف البلد .رفضت اللجنة
كل االتهامات التي تلقتها من النوع الذي
زعم انها تعرقل عملية املفاوضات املفتوحة
بني الحكومة والصندوق ،وارجعت العرقلة
التي حصلت اىل التباين يف االرقام الذي ظهر
بني وزارة املال ومرصف لبنان .لجنة تقيص
الحقائق مل تكن طرفا يف هذا النزاع ،بل نفذت
دورا رقابيا برملانيا للمساهمة يف حل تلك
االشكالية بني الطرفني ،والرشوع يف االصالحات
املطلوبة من دون انتظار حصيلة املفاوضات
مع صندوق النقد الدويل .وكان اعضاء من
لجنة املال ورئيسها النائب ابراهيم كنعان قد
التقوا بعثة الصندوق .وقد خلصت اللقاءات
اىل ان الحكومة هي املفاوض الوحيد مع هذه
املؤسسة الدولية.

ييضء مقرر لجنة املال النائب نقوال نحاس
لـ"االمن العام" عىل تعاطي الربملان مع الخطة
املالية ،ووضع جملة من الرشوط او اتخاذ عدد
من االحتياطات التي تحمي املواطنني وودائعهم
قبل توقيع برنامج الحصول عىل القروض من
صندوق النقد ،النه يف حال حصول اي خلل او
ارتداد اي اجراء عىل املواطنني ،سيكون مجلس
النواب اول املترضرين امام الرأي العام.
■ ملاذا حصل تضارب يف تحديد االرقام بني
مجليس النواب والوزراء؟
□ من اوىل واجباتنا يف لجنة املال واملوازنة
تقيص الحقائق واالستامع اىل اراء مختلف
الجهات املعنية .عندما نتلقى الخطة
االقتصادية من الحكومة ،فان اقل ما نقوم به
هو درس ارقامها للقيام بالدور املطلوب منا
اوال ومعرفة تداعياتها عىل املجتمع واالقتصاد
ثانيا .وقد رأينا ان لها تداعيات كثرية ومهمة.
يبقى القصد من مناقشة هذه الخطة ،السيام
انها اتخذت خيارات صعبة جدا وتضم نحو
 40قانونا اصالحيا ويجب يف النهاية ان تأخذ
موافقة الربملان .مل تنل الحكومة موافقة مجلس
النواب عىل الخطة بعد ،وهي تأمل يف اقرارها.
علام ان مثة خيارات صعبة سيتم اتخاذها.
ينبغي عىل الحكومة ان تعلم ان االتفاق عىل
هذه القوانني مع صندوق النقد الدويل يحتاج
يف النهاية اىل موافقة مجلس النواب .من جهتنا،
قمنا باالستامع اىل جميع االفرقاء بغية التوصل
اىل مقاربات واحدة .الرقم يف النهاية هو نتيجة
ويأيت بعد اتخاذ جملة من الخيارات .القرارات
والخيارات التي عملت الحكومة عليها ،بينت
انها مل تكن االنسب .ما استمعنا اليه من
االفرقاء وخصوصا من جمعية املصارف والبنك
املركزي ،اضافة اىل االختصاصيني يف العلوم

املالية واالقتصادية ،مل يرد فيه دفاع مميت عن
خيارات الحكومة ،مع االشارة اىل ان املقاربة
التي اخذتها تريض صندوق النقد وما فعلته ال
يتطابق مع سياسة دولة بل مع مؤسسة.
■ هل اخطأت الحكومة يف الطروحات التي
قدمتها؟
□ ما اقدمت عليه الحكومة يف هذا الشأن
ال ينطبق عىل رسم سياسة مالية لدولة بل
ملؤسسة ،مع التأكيد عىل ان لبنان ليس مفلسا،
واملطلوب ليس رضب املودعني يف املصارف.
كان هناك توجه الستهداف املودع الذي ميلك
 500الف دوالر وما فوق .ما يهمنا هو الحفاظ
عىل املودعني الذين باتوا يشكلون الرثوة
الخرضاء يف البلد.
■ امل تكرتث الحكومة لحقوق املودعني
وحاميتهم؟
□ استسهلت هذا املوضوع وسارت يف نوع من
الرساب .رفعنا التقرير الذي اعدته لجنة املال
يف النهاية اىل رئيس املجلس بعدما طلبنا من
الجهات املعنية االتفاق عىل خيار انتج ارقاما.
سيحدد الرئيس بري هذه الحصيلة التي تم
التوصل اليها .يبقى االهم اننا قدمنا للحكومة
سالحا مل تكن متتلكه ،وهو التفاوض مع
الصندوق من موقع اقوى وبنقاط اقوى ،تصب
يف مصلحة لبنان .من االجدى لنا ان نفاوض
الصندوق برشوطنا وليس برشوطه.
■ ملاذا رحب الصندوق بارقام الحكومة؟
□ ميارس صندوق النقد الدويل سياسة املرصف.
عندما يذهب الشخص للحصول عىل دين من
البنك مع وجود كفيل ،سيطبق االول افضل
الرشوط التي حصل عليها.

مقرر لجنة املال واملوازنة النائب نقوال نحاس.

■ ما هو الرقم الذي توصلت اليه لجنة املال يف
تحديد الخسائر؟
□ اقل من  100الف مليار لرية ،ويرتاوح
بني  70و 80الف مليار لرية .حددنا هذه
الخسائر التي يجب معالجتها ،بينام كان
الرقم الذي وضعته الحكومة  240الف
مليار .نالت ارقام اللجنة موافقة النواب من
كل الكتل من دون تردد .بعد تقدمينا ارقامنا
عىل الحكومة عليها ان تناقش معنا وتضعنا
يف ما ستقدم عليه يف النهاية وترشح للنواب
ما ستقدم عليه يف النهاية.
■ ما حقيقة انكم مارستم ضغوطا عىل
الحكومة؟
□ ليست من مسؤولياتنا تقديم تلك االرقام
غري الدقيقة ،وعىل الحكومة ان تتعاون معنا
وان تتفاوض من موقع اقوى ،علام اننا لسنا
ضد الصندوق .ما يحصل يف الحكومة انه
يتم االنشغال باملقاربة من دون االلتفات اىل
االصالحات املطلوبة.
■ ما صحة انكم كنتم اقرب اىل وجهة نظر
املصارف ،ما هو ردك عىل ذلك؟
□ لقد استمعنا اىل الجميع ،بدءا من

مجلس النواب توصل
الى مقاربة مالية واحدة

الحكومة اىل جمعية املصارف والبنك
املركزي ،وخلصنا كنواب اىل مقاربة واحدة
وخرجنا بنتيجة واحدة .ما عالقة املصارف
هنا بالخالصة التي توصلنا اليها ومل نتلق من
املصارف اي ضغوط .كانت مقاربتنا محل
اجامع نيايب من دون تردد ،وكنا عىل نفس
واحد يف املقاربات التي قدمناها وتلقينا
موقفا مؤيدا من نائب رئيس املجلس اييل
فرزيل ايضا ،اضافة اىل كل املحاورين اي
االفرقاء الذين كانوا عىل الطاولة .ال بد من
االشارة هنا اىل نقطة مهمة ،وهي ان ما
يهمنا هو ان ينجح االقتصاد يف تأمني القدرة
عىل النهوض ،مع التشديد عىل الحفاظ عىل
وديعة املواطن واتعابه ،الن املخطىء هنا
هي الدولة وليس املودع ،وهي التي رصفت
وانفقت .من اقل واجبات الدولة حامية

■ مثة من يخىش ان يرتكنا الصندوق يف منتصف
الطريق فال يستفيد لبنان منه؟
□ هذا الكالم غري دقيق .يجب علينا اال ننىس
املفاوضات التي تبدأ من اصعب النقاط ،لذا
عىل لبنان ان يبدأ من املكان الصحيح .نحن ال
نتعاطى مع بنك خاص بل مع مؤسسة مالية
عاملية تتعاون معها بلدان العامل .علام انه ميثل
كل االمم وال ميكن ان يقع يف اخطاء معنا.
عندما نضع من جهتنا الرشوط املناسبة ميكننا
االستفادة من صندوق النقد .النظرية التي
تقول ان الصندوق لن يتعاون معنا ساقطة
يف محلها ،خصوصا اذا احسنا ادارتنا لالمور
وتعاطينا معه بواقعية وشفافية .يف املناسبة،
الصندوق يعرف الحل االنسب لكل احوالنا
املالية وال ميكننا اخفاء يشء عنه .نحن نتحدث
عن الرشوط العامة لهذه املؤسسة ،ونطلب من
املتحاورين اللبنانيني ان يقدموا حقيقة االرقام
لدينا ضمن معايري صندوق النقد .كنواب ،كنا
نشكل عامال مساعدا للحكومة وقمنا مبسؤولية
وطنية ،ومل يكن من خيار امامنا اال الذي
سلكناه .من مهمة الربملان ان ال يقدم نظريات،
بل عليه ان ينصح ويحاسب ويص ّوب االمور.
■ اال تبدو الحكومة منزعجة من الطرح الذي
قمتم بتقدميه؟
□ يجب ان تكون ممتنة للدور الذي قمنا به
وعليها ان تقنع املعنيني به ،علام انه ال ميكنها ان
تضع البلد يف مكان خطر .مشكلة هذه الحكومة
ان ال قيادة لديها ،اي مبعنى انه ال يوجد عندها
نفس قيادي القناع االخرين .القائد الناجح ال
يذهب اىل اي عملية من دون التشاور مع
الجهات املعنية .يف املناسبة ،لن نتدخل يف دور
املستشارين املاليني لدى الحكومة .باختصار ،مل
تقدم الحكومة عىل اجراء االتصاالت املطلوبة
مع هذه الجهات ،ومل تؤسس لقاعدة سياسية.
يف الخالصة ،يجب ان نتحد جميعا ونقوم
بتوحيد الرؤية عىل الطاولة قبل وضع مقاربات
االرقام وتحديد االولوية .عىل الحكومة ان تغري
الكثري من نهجها لتستطيع تحقيق الهدف
املطلوب لصندوق النقد.
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رمزي مش ّرفية :وضع لبنان صعب جدا
الح ّل بتطبيق س ّلة متكاملة من اإلصالحات

وكذلك السياحة الداخلية والسياحة الدينية
والسياحة البيئية والسياحة الطبية.
■ ما هي توقعاتكم ملوسم السياحة واالصطياف،
وهل من اجراءات استباقية اتخذت الستقبال
املصطافني من االشقاء العرب؟
□ لبنان عرب التاريخ دولة سياحية ،لذا نتمنى
ان يكون املوسم هذا العام جيدا ومثمرا ،وان
تتضافر الجهود النجاحه ،السيام ان القطاع
السياحي يعترب من القطاعات االكرث انتاجية
ويدر بعائدات كبرية للخزينة اللبنانية ،كام انه
يؤمن امواال رسيعة للدولة ما نحتاجه كثريا بعد
جائحة كورونا ،وما سيساعد عىل تفعيل العجلة
االقتصادية .يف هذا املجال ،ال بد من ان اشدد
عىل اهمية الخطة التي نعمل عليها لخلق هوية
سياحية للبنان ،والتي تنفذ بالتعاون والتنسيق
مع كل النقابات واملؤسسات السياحية.

كأنه مل يكن يكفي لبنان ازمته االقتصادية حتى وفدت جائحة كورونا التي عطلت االقتصادات العاملية ،ودفعت الدول اىل
االنكفاء بعيدا من التكتالت والتجمعات االقليمية والعاملية .كان للبنان نصيبه من هذا التحدي الذي زاد من معاناته عىل
الصعيد االقتصادي واالجتامعي واملايل والنقدي ،االمر الذي رفع من منسوب الفقر وزاد اعداد العاطلني عن العمل
كل الدراسات واالستطالعات التي تنرشها
املؤسسات املتخصصة ومراكز الدراسات املرموقة
واملوثوق بها ،توصل اىل تقاطع حول نتيجة اساسية
مفادها ان كل املؤرشات واالوضاع االقتصادية
التي يعيشها لبنان ومعظم دول العامل ،تتحدث
عن امكان ارتفاع اعداد العاطلني عن العمل يف
االشهر املقبلة اىل نحو مليون عاطل عن العمل اي
بنسبة  65يف املئة ،ما مل تحصل خطوات عملية
وعاجلة من جميع املعنيني لتدارك هذه الكارثة
االجتامعية .هذا ما اكدته آخر دراسة للرشكة
الدولية للمعلومات ،التي كانت محل متابعة من
الجهات الرسمية والنقابية.
اذا كانت الهجرة والسفر يف السنوات االخرية
تحدان من ارتفاع عدد العاطلني عن العمل ،ومن
ارتفاع نسبة الفقر ،فان هذا الباب قد اوصد يف
وجه اللبنانيني بشكل كبري ،واخذت كل االرقام
تشري اىل ان اكرث من  200الف لبناين قد يعودون
اىل لبنان من افريقيا ودول الخليج ،بعدما فقدوا
وظائفهم نتيجة الرتاجع االقتصادي بسبب
جائحة كورونا ،وتراجع اسعار النفط ،والغاء عدد
من املشاريع ،والحد من االنفاق الحكومي .كام
ان نحو  150الف لبناين يف بالد االغرتاب القريبة
والبعيدة ،قد يفقدون وظائفهم يف قطاعات
متنوعة ،بفعل تقليص االعامل واملشاريع ،السيام
يف قطاع البناء واملقاوالت ،ويف االعالم والصحافة،
ويف النقل واملصارف .نتيجة هذه التوقعات قد
يصل عدد العاطلني عن العمل يف لبنان اىل سقف
املليون ورمبا اكرث ،بالتزامن مع خفض الرواتب
وتآكل القدرة الرشائية لدى جميع العاملني الذي
يتقاضون رواتبهم باللرية اللبنانية ،وتقدر نسبتهم
بنحو  95يف املئة من العاملني يف لبنان.
كل هذه املؤرشات املقلقة اقتصاديا واجتامعيا،
مع ما تحمله من مخاوف ان تؤدي اىل ازمات

وتوترات اجتامعية قد ال تكون سلمية يف بعض
االحيان والحاالت ،دفعت وزير الشؤون
االجتامعية والسياحة الربوفسور رمزي مرشفية
اىل دق ناقوس الخطر .وقد عمد اىل طرح
املوضوع بكل ابعاده يف مجلس الوزراء ،عارضا
وشارحا الربنامج الوطني للتكافل االجتامعي
 NSSPوبرنامج الطوارئ لشبكة االمان
االجتامعي  ،ESSNPوبرنامج استهداف االرس
االكرث فقرا  ،NPTPحيث حصل نقاش مستفيض
حول كل املعطيات التي تضمنتها الربامج الثالثة.
كل هذه العناوين ،اضافة اىل التوجهات الحكومية
والوزارية املتوقعة ،حملتها "االمن العام" اىل
الوزير مرشفية الذي تحدث عن تحديات املرحلة
وصعوباتها وسبل املعالجة واملواجهة يف آن.
■ كل الدراسات واستطالعات الرأي تشري بشكل
واضح اىل تدهور الوضع االقتصادي واملايل
للمواطن اللبناين ،كيف السبيل اىل معالجة هذا
الوضع؟
□ وفق دراسات البنك الدويل ،فان  22يف املئة
من املجتمع اللبناين يرزح تحت خط الفقر
املدقع .لكن بعد ازمة جائحة كورونا نعتقد ان
الرقم ارتفع اىل  30يف املئة .هذا املوضوع يتزامن
مع معدالت بطالة هائلة وصلت اىل اكرث من
 55يف املئة وهي ارقام غري مسبوقة يف لبنان .ان
الوضع يف لبنان صعب جدا ،لكنه قابل للحل من
خالل تطبيق سلة متكاملة من االصالحات تبدأ
يف انشاء شبكة امان اجتامعي متكن املواطنني
من تحمل االعباء املعيشية ،عرب اعطائهم ولو
كمية محدودة من االموال تساعدهم يف رشاء
الحاجات الغذائية االساسية ،وتساعدهم ايضا
يف تحمل اعباء التعليم الرسمي ،وتؤمن لهم
التغطية الصحية الشاملة اىل حد ما .املعالجة تتم

من خالل تعزيز املشاريع التنموية التي تضع
الناس عىل سكة االنتاجية ،الن االقتصاد اللبناين
كان ريعيا عىل مر السنوات املاضية واثبت فشله،
فيام اليوم تتداعى اركانه وتسقط ،معلنة انتهاء
حقبة تاريخية او حقبة اساسية من تاريخ لبنان.
الحقبة الجديدة ستكون حقبة انتاجية ترتكز
عىل عنارص تنموية مستدامة متكن املواطن من
تأمني حاجاته ،ومن التصنيع واالنتاج الن لبنان
يف حاجة اىل ان يكون بلدا مصدرا وليس بلدا
مستوردا بشكل اسايس.
■ تحدثت آخر دراسة نرشت عن مقاربة عدد
العاطلني عن العمل يف لبنان املليون لبنانيا يف
نهاية العام الجاري ،هل من اجراءات للحد من
ارتفاع نسبة البطالة؟
□ معالجة مسألة البطالة يف لبنان تتم عرب دعم
املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،ومن خالل
مساعدات عمالنية وتقنية وتسهيالت مالية
متكنها من الصمود ،اضافة اىل تأمني اسواق
لترصيف انتاجها.
■ هل تكفي خطة وزارة الشؤون االجتامعية
لدعم االرس االكرث فقرا يف الحد من ارتفاع نسبة
من هم تحت خط الفقر؟
□ بالطبع .االجراءات املتخذة من وزارة الشؤون
االجتامعية ال تكفي حاليا ،ألن شبكة االمان
االجتامعي هي عنرص من عنارص الحامية
االجتامعية التي يجب ان تؤمن للمواطن اللبناين،
كونها حق من حقوقه البديهية يك يعيش بكرامة
وليست منة من احد .وشبكة االمان التي تقوم
بها الوزارة يجب ان تتزامن مع حامية اجتامعية
شاملة ومتكاملة ،صحيا وتعليميا ،اىل جانب
حامية حقوق املتقاعدين وكبار السن وذوي

وزير الشؤون االجتامعية والسياحة الربوفسور رمزي مرشفية.

االحتياجات الخاصة .هنا اشري اىل ان الوزارة
طرحت تسهيالت قانونية ورضيبية عدة تساعد
املواطن عىل تحمل االعباء املعيشية والتكاليف
الباهظة يف ظل هذه االزمة.
■ هل لديكم خطة عمل جديدة عىل صعيد
وزارة الشؤون االجتامعية ملواجهة االعباء املرتاكمة
عىل اللبنانيني نتيجة االزمة االقتصادية واملالية؟
□ نعمل عىل خطة وطنية للحامية االجتامعية،
متكاملة وشاملة ،ونطرح تسهيالت رضيبية
تساعد املواطن اللبناين كام املؤسسات الصغرية
واملتوسطة عىل تحمل تكاليف االزمة االقتصادية
الباهظة.
■ ماذا لو استمرت جائحة كورونا اىل وقت
طويل ،كيف ستتصدون ملا ستفرضه من واقع
اجتامعي ومعييش صعب سيخلفه هذا الوباء؟
□ ان مدى استمرار جائحة كورونا امر غري
معروف حتى اليوم ،لكننا قمنا بواجباتنا من
خالل انشاء الربنامج الوطني للتكافل االجتامعي
الذي ا ّمن مبلغ  400الف لرية لبنانية لكل
مواطن محتاج ضمن االمكانات املحدودة للدولة
اللبنانية .هذا املرشوع مستمر حتى نهاية العام
الجاري ،عىل امل يف ان تكون جائحة كورونا قد
انتهت وعدنا اىل الحياة الطبيعية.

■ هل من خطة عمل مشرتكة عىل صعيد
الوزارات واملؤسسات املعنية ،السيام وزارات
الشؤون االجتامعية والعمل واالقتصاد والتجارة
واملال ملعالجة تفاقم االعباء االقتصادية واملعيشية
واملالية عىل املواطن اللبناين؟
□ مثة عمل متكامل وتعاون كبري مع وزارات
عدة يف مختلف املجاالت ،ابرزها الخطة
الوطنية للحامية االجتامعية التي نعمل
عليها مع اكرث من وزارة ،منها وزارات العمل
واملال واالقتصاد .كام نتشارك العمل يف
لجان عدة ،منها لجنة التنمية الريفية التي
لوزارة الشؤون االجتامعية دور كبري فيها ،اذ
اننا نرى ان احد اهم االركان ملحاربة االزمة
االقتصادية يكمن يف دعم االرياف واملناطق
التي كانت مهمشة ،عرب تفعيل املؤسسات
الصغرية واملتوسطة والتنمية املتوازنة ،ودعم
البنى التحتية فيها لتثبيت املواطنني يف
قراهم وبلداتهم بدل النزوح اىل املدن التي
مل تعد تحتمل.
■ هل هذا ينسحب عىل وزارة السياحة ايضا؟
□ نعمل يف وزارة السياحة ايضا مع وزارات عدة
لوضع خطة للسياحة اللبنانية ما بعد جائحة
كورونا ،وخلق هوية سياحية فريدة لهذا البلد
متكننا من تسويق السياحة فيه حول العامل،

■ هل من خطة لدعم املبادرات واملشاريع
االنتاجية الفردية الصغرية واملتوسطة؟
□ بالتأكيد ،نعمل عىل خطة لدعم هذه
املبادرات ،بداية من خالل القيام بتسهيالت
رضيبية ،وتقديم الدعم التقني والفني،
واالستعانة بالخربات االجنبية وخربات الدول
العريقة بهذه املجاالت ،مرورا بانشاء بنية تحتية
مالمئة الزدهار هذه املشاريع ،وصوال اىل تقديم
الدعم املادي لقطاعات معينة .لكن االهم يبقى
يف دعم التعليم املهني والتقني الذي يساعد
الطالب يف اكتساب مهنة متكنهم من توظيفها يف
هذه املشاريع.
■ كيف تنظرون اىل مستقبل الوضع يف لبنان؟
□ ويالالسف ،منر اليوم بظروف صعبة ونحن يف
نفق مظلم .اال ان يف النهاية هناك بصيص امل
يف تجاوز هذه املحنة ،خصوصا اذا تضافرت
جهود جميع اطياف املجتمع اللبناين ،وتكاملت
لتوفري االزدهار وتحقيق االمناء .لكن هذا االمر
لن ينجح اال من خالل دعم املؤسسات الصغرية
واملتوسطة ،والقطاعات االنتاجية ،وتحويل
العقلية االقتصادية من عقلية استهالكية اىل
منتجة ،وعرب انشاء خطة وطنية متكاملة للحامية
االجتامعية وبناء شبكة امان اجتامعية متكن
املواطن من العيش بكرامة يف وطنه.
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الملف
جورج قرم :فات أوان الخروج من املأزق
بال صندوق النقد

داود رمال

aborami20@hotmail.com

□ اذا مل يأخذ لبنان خيار التوجه اىل مصادر
التمويل البديلة ،اي الصني والدول الناشئة ،فليس
لديه اليوم اي قوة ذاتية حتى يتجنب تطبيق
وصفات صندوق النقد الدويل السياسية الطابع.

للمرة االوىل يف تاريخ لبنان ،وتحديدا منذ االستقالل عام  ،1943تأخذ الحكومة خيار الذهاب اىل صندوق النقد الدويل
طالبة مساعدته للخروج من االزمة االقتصادية واملالية والنقدية ،بعدما وقع رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب
ووزير املال الدكتور غازي وزين طلب مساعدة صندوق النقد للبنان يف االول من ايار 2020

وصف رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب
خطوة طلب مساعدة صندوق النقد الدويل بقوله
"هذه اللحظة مفصلية يف تاريخ لبنان ،حيث بدأنا
الخطوة االوىل نحو ورشة حقيقية النقاذ لبنان
من الهوة املالية العميقة التي يصعب الخروج
منها من دون مساعدة فاعلة ومؤثرة" ،متمنيا ان
تكون "نقطة التحول يف املسار االنحداري للواقع
املايل واالقتصادي للبنان".
جاءت هذه الخطوة بعدما اعلن رئيس الحكومة
مالمح الخطة االقتصادية  -املالية التي اقرها
مجلس الوزراء باالجامع يف  30نيسان ،2020
يف جلسة عقدها يف قرص بعبدا برئاسة رئيس
الجمهورية ميشال عون الذي اكد ان الخطة
"ستضع لبنان عىل املسار الصحيح نحو االنقاذ
املايل واالقتصادي ،وهي تعتمد عىل مكونات
رئيسية متداخلة :املالية ،االقتصادية ،املرصفية
والنقدية ،الحامية االجتامعية والتنموية" ،يف
حني اشار الرئيس دياب اىل ان "الخطة تنطلق
من رضورة البدء فورا بتنفيذ االصالحات التي
طال انتظارها ،وهي عىل مستوى ادارة الدولة،
والسياسة املالية ،والقطاع املايل ،واملرصف
املركزي ،والحساب الجاري ،وميزان املدفوعات.
وقد حددت اهدافا عىل مدى  5سنوات ،هي:
خفض العجز يف الحساب الجاري اىل  5.6يف
املئة ،والحصول عىل دعم مايل خارجي يفوق
 10مليارات دوالر اضافة اىل اموال مؤمتر سيدر،
والعودة اىل النمو االيجايب اعتبارا من العام ،2022
واعتامد الدعم املبارش وغري املبارش للفئات غري
امليسورة ،وتنفيذ برامج اجتامعية يف هذا املجال".
تنوعت آراء القوى السياسية ومواقفها حول هذه
الخطوة ،بني من رأى انها تصب يف الصالح الوطني
العام وتساعد لبنان عىل الخروج من ازمته
مبؤازرة دولية ،وبني من اعترب ان مثة محاذير ال
بد من االنتباه اليها خصوصا لجهة الرشوط التي

قد تفرض عىل الدولة ومن شأنها ان متس السيادة
الوطنية .لكن كل املواقف تقاطعت عند وجوب
ان تقرتن هذه الخطوة بالذهاب رسيعا اىل اقرار
سلة من االصالحات وقوانني مكافحة الفساد.
يف هذا االطار تحدث وزير املال االسبق الدكتور
جورج قرم لـ"االمن العام" ،شارحا انطالقا من
خربته ،ما ينتظر لبنان بعد بدء مفاوضاته مع
صندوق النقد وما هو املطلوب النقاذ الوضع
االقتصادي واملايل والنقدي.
■ ما هو السياق الرتاكمي من السياسات الذي
اوصل لبنان اىل خيار االستعانة بصندوق النقد
الدويل؟
□ هو نتيجة النظام النقدي املبني عىل الريع،
وعىل الفارق بني الفوائد عىل الدوالر االمرييك
وبني الفوائد عىل اللرية اللبنانية ،والتي كانت
اساس االستدانة املتزايدة للدولة ،علام ان لبنان
خرج من فرتة الحرب االهلية بني عامي 1975
و 1990من دون دين يذكر ،اذ كان الدين
ملياراً ونصف مليار دوالر باللرية اللبنانية.
ما اوصلنا اىل هذا الخيار يعود اىل السياسات
التي طبقت واغتنى منها عدد من اللبنانيني
عرب االستدانة بالدوالر بفائدة تصل اىل 6
و 7يف املئة ،وتوظيف الدين يف سندات خزينة
بفوائد بلغت عام  1995نسبة  39يف املئة ،ما
ادى بطبيعة الحال اىل افالس الدولة واىل نوع
من الركود االقتصادي .فهل كان من املعقول
ان دولة خارجة من حرب امتدت  15سنة ال
تكون معدالت النمو اكرث من  4اىل  5يف املئة
يف السنة ،اضافة اىل ان حكومات الرئيس رفيق
الحريري عمدت اىل خفض رضيبة الدخل من
 43يف املئة اىل رضيبة تصاعدية من  2اىل  10يف
املئة حينئذ ،علام اننا كنا خارجني من الحرب.
عندما عينت وزيرا للامل رفعت رضيبة الدخل

■ تل ّمح اىل رشوط سياسية ،هل هذا هو الواقع؟
□ كل وصفات صندوق النقد الدويل سياسية
الطابع ،واي مساعدة تستبطن رشوطا سياسية،
لذلك انصح بأن يكون لدى الحكومة اللبنانية خيار
مواز .فاذا مل نتمكن من التوفيق بني مقتضيات
االستقرار والسلم الوطني وبني رشوط الصندوق،
علينا ان نكون جاهزين للخيارات البديلة.

اىل  20يف املئة ،واال لصنف لبنان من الجنات
الرضيبية وتعرض لعقوبات دولية.
■ هل كان يف االمكان عدم اللجوء اىل اعتامد
خيار االستعانة بصندوق النقد الدويل؟
□ كان من الواضح ان خيار الذهاب اىل صندوق
النقد الدويل كان متخذا ،سواء من ادارة الرئيس
سعد الحريري او ادارة الرئيس حسان دياب .مل
يكن من خيار سوى اللجوء اىل الصندوق ،او كان
يجب ان تتغري السياسة الخارجية ويتجه لبنان
علنا اىل الصني عىل سبيل املثال ،واىل املؤسسات
االستثامرية الضخمة التي اسستها الصني مع دول
الناشئة الجديدة (الربيكس) والتي باتت لديها
قوة متويلية كبرية جدا يف العامل ،لكن بطبيعة
الحال بقي لبنان يف الفلك االمرييك.
■ هل يستطيع لبنان الخروج من ازمته
االقتصادية واملالية والنقدية من دون االستعانة
بصندوق النقد الدويل؟
□ ال اعتقد ذلك النه فات االوان .لكن لدي
نوع من التفاؤل بأن اللبنانيني يعودون االن اىل
ٌ
االستثامر يف القطاع الزراعي بشكل خاص .نأمل
يف ان يتطور االستثامر يف القطاع الصناعي ايضا،
ما يؤدي اىل تحسن حقيقي وملموس يف ميزان
املدفوعات اللبناين ،االمر الذي ينعكس انخفاضا
يف ميزان العجز السنوي ،والذي بلغ  20مليار
دوالر سنويا يف االعوام االخرية .هذا العجز الكبري
والخطري هو مصدر املآيس التي نعيشها اليوم.
■ ما هي نقاط القوة التي ميكن ان يستند اليها
فريق التفاوض اللبناين يف مفاوضاته مع خرباء
صندوق النقد الدويل ،وهل مثة نقاط قوة؟
□ اعتقد ان خيارات الحكومة محدودة جدا،
سواء لو كانت حكومة الرئيس سعد الحريري

وزير املال االسبق الدكتور جورج قرم.

ال تزال قامئة او حكومة الرئيس حسان دياب
الحالية ،اذ ليس هناك من خيارات اال االتجاه
نحو الصني ومؤسسات دول الربيكس .مثة
مؤسسات ضخمة ميكن ان تساعد وتقدم متويال
مهام برشوط مقبولة وليست قاسية ،لكن نفوذ
الواليات املتحدة االمريكية يف لبنان ال يزال اقوى
اىل االن من النفوذ الصيني ونفوذ الدول الناشئة.
■ اقرت الحكومة اللبنانية خطة اقتصادية سمتها
خطة التعايف االقتصادي واملايل ،هل من دور لها
يف جذب املساعدات للبنان واقناع صندوق النقد
بتقديم املساعدة؟
□ اعتقد ان صندوق النقد الدويل سيقدم مساعدات
يف حدود معينة .لكن هذه املساعدات ال ميكن
ان تتعدى بضع مئات من ماليني الدوالرات ،ألن
الصندوق مكبل ايضا بقانون تأسيسه ،ومساهمة
لبنان يف رأسامله هي مساهمة متواضعة .لذا
عىل املفاوض اللبناين ان يكون عىل بينة من هذه
االمور ،وان ال يذهب يف التوقعات اىل سقوف
عالية ،او عكس ارقام ال تنطبق مع ما ميكن ان
يحصل عليه لبنان ،حتى ال يؤدي ذلك اىل صدمة
سلبية الحقا .بينام يكمن الطموح الحكومي يف
ان تنتهي املفاوضات مع صندوق النقد اىل نتائج
ميكن توظيفها يف عملية التقاط االنفاس ،توازيا
مع االرساع يف اقرار االصالحات املطلوبة ووقف
الهدر ومكافحة الفساد فعال ال قوال.

لم يكن لدينا خيار اال اللجوء
الى الصندوق او الذهاب الى
الصني ودول البريكس

■ هناك رشوط وصفت بالقاسية جدا يضعها
الصندوق عىل الدول التي تطلب مساعدته ،هل
يستطيع لبنان ان يرفض او يعرتض عىل عدد من
هذه الرشوط او انه ملزم االخذ بها كاملة؟
□ طبعا ،اذا تغاضينا عن ان صندوق النقد الدويل
جهاز من اجهزة النفوذ االمرييك يف العامل ،وقد طور
اساليب تدخله واخذ يف االعتبار حاجات الفئات
الفقرية .فالصندوق اليوم ليس كام كان منذ نحو
عقدين من الزمن ،كونه تطور يف اساليبه وتدخل
يف دول عدة .لذا الخوف مع الصندوق هنا ناتج
من الرشوط السياسية الطابع ،سواء بالنسبة اىل
الجنوب اللبناين او بالنسبة اىل التجارة اللبنانية
مع سوريا ،فهناك محاذير كثرية من هذه الناحية.
■ هل هذا يعني ان لصندوق النقد الدويل
رشوطا متس السيادة الوطنية يف مقابل موافقته
عىل تقديم املساعدة؟

■ كوزير سابق للامل ،ما هي نظرتكم اىل كيفية
الخروج من االزمة التي يقبع لبنان تحت وزرها؟
□ نصيحتي هي العودة اىل االنتاج .هذا االمر
ينقذ لبنان بغض النظر عن القضايا السياسية
الكربى والقضايا االقليمية التي تؤثر عىل الواقع
املحيل .يجب ان يكون االنقاذ يف لبنان عرب نهضة
انتاجية كبرية ،سواء يف قطاع الزراعة او يف قطاع
الصناعة او يف قطاع املعلوماتية ايضا ،الن العنرص
الشاب يف لبنان موهوب للغاية ولدينا رشكات
عدة متخصصة باملعلوماتية .اعتقد ان لدينا
القدرة عىل اخراج لبنان وشعبه من الورطة التي
نحن فيها ،وبطبيعة الحال يتطلب االمر ،كام ُذكر
مرارا وتكرارا ،تغيريا يف سياسات مرصف لبنان التي
زادت الطني بلة.
■ هل تعتقد ان للبنان القدرة عىل الخروج من
هذه االزمة ،وهل من سبيل للحكومة لتجاوز
سلسلة االزمات التي تواجهها؟
□ ال بد من التذكري ان لبنان مر بفرتة تشبه
تلك التي نحن نعيش يف ظلها حاليا خالل ما
سمي بالحرب االهلية وعىل مدار  15عاما.
يومها نهضت النشاطات الزراعية يف كل املناطق
اللبنانية .انا اعتقد ان النهضة يف القطاع الزراعي
بدأت ،وبدأنا نلمس هذا التوجه اىل زراعة االرض
يف محاولة للتغلب عىل الضائقة املعيشية وارتفاع
االسعار .امتنى ان ال تكون العودة اىل االرض
موسمية او نتيجة ازمات بل حالة مستمرة ألن
الزراعة والصناعة هام من مقومات قوة لبنان ،وال
بد من استثامر العقول اللبنانية الشابة يف اقتصاد
املعرفة والتكنولوجيا.

15

16

عدد  - 82تموز 2020

عدد  - 82تموز 2020

الملف
جورج شاهني

غسان ع ّياش :صندوق النقد ال يستطيع
ّ
أن يفرض على لبنان الخضوع له

تر ّبع ملف املباحثات بني لبنان وصندوق النقد الدويل عىل عرش امللفات النقدية واالقتصادية املفتوحة ،وتح ّول هام وطنيا.
فالسعي اىل الخروج من املأزق الذي تعيشه املالية العامة نتيجة ازمة السيولة وفقدان العمالت االجنبية ،شكل عنوانا لهذه
املفاوضات ،وهو ما طرح املزيد من االسئلة حول ما يؤخر اقالعها رسيعا وتحديد فوائدها
ال شك يف ان هذا املوضوع بات رهنا
باستعدادات لبنان لاليفاء باالصالحات
املطلوبة ،وذلك من اجل اقناع صندوق النقد
مبساعدته يف هذه الظروف الحرجة.
"االمن العام" التقت النائب السابق لحاكم
مرصف لبنان الدكتور غسان عياش الذي
رشح االسباب التي اعاقت انطالق املفاوضات
بني طرفني يعرفان بعضهام جيدا .واستغرب
ان يكون هناك خالف بني سلطتني وطنيتني
كالحكومة ومرصف لبنان حول حجم خسائر
القطاع املرصيف وكيفية تحديدها ،مستبعدا ان
يتمكن الصندوق من فرض رشوطه عىل دولة
تتمتع بسيادتها ،لكنه يبقى منفذا اجباريا اىل ■ اين تلتقي او تختلف مع تقديرات الفريقني
طلب املساعدات من الدول والجهات املانحة .اللبنانيني اذا صح التعبري ،اي مرصف لبنان
ووزارة املال؟
■ قطعت جلسات املفاوضات بني لبنان □ منذ اللحظة االوىل كنت من القائلني ان
وصندوق النقد الدويل شوطا زمنيا ،فام الذي تقديرات الحكومة اللبنانية لخسائر النظام
تحقق حتى االن؟
املايل مبالغ فيها ،النها اعتربت كل ديون القطاع
□ املفاوضات الرسمية بني وفد الحكومة املايل للقطاع العام يف خانة الخسائر االنية
اللبنانية وصندوق النقد الدويل بدأت يف ويضاف اليها قسم من تسليفات املصارف
النصف االول من شهر ايار املايض ،وقد سبقتها للقطاع الخاص .حسنا فعلت لجنة املال
مشاورات غري رسمية مع ادارة الصندوق .اكرث واملوازنة يف املجلس النيايب عندما وضعت يدها
من ذلك ،فان اطالع الصندوق عىل الوضع عىل املوضوع وراجعت الخسائر .يعود الفضل
املايل واالقتصادي يف لبنان هو اطالع قديم يف ذلك اىل الجهد الذي قام به مقرر اللجنة
ودائم ،فبعثات الصندوق تزور لبنان سنويا النائب نقوال نحاس بدعم من رئيس اللجنة
وتطلع عىل اوسع االرقام واملؤرشات وادقها ،النائب ابراهيم كنعانّ .بي النائب نحاس ان
كام تفعل بالنسبة اىل معظم دول العامل .اذن ،هناك مبالغة كبرية يف اعتبار كل التوظيفات
كان يفرتض ان تكون نتائج الحوار رسيعة بني املشار اليها خسائر محققة ومستحقة ،من
الدولة والصندوق الن الواحد منهام يعرف دون متييز بني دين خارجي ودين داخيل
االخر جيدا ،وآخر تقرير مفصل عن االقتصاد ومن دون االخذ يف االعتبار االمتداد الزمني
اللبناين صدر عن الصندوق كان آخر صيف سنة الستحقاق الديون الذي ميتد اىل عرشين سنة.
 .2019الفرتة الفاصلة عن ذلك التقرير مل تشهد مل يطعن النائب نحاس بارقام الحكومة ألن
تطورا كبريا ومفاجئا يف االرقام اللبنانية ،ما االرقام ال تتغري ،لكنه طرح معايري ومقاربات
يجعل مهمة الصندوق سهلة خالل مفاوضاته اكرث منطقية خفضت حجم الخسائر اىل ثلث
مع لبنان .لكن الذي اعاق املهمة ،ان الفريق
الرسمي اللبناين قدم عىل طاولة التفاوض
االلكرتوين ورقة تتضمن ارقاما مثرية ومفاجئة
عن حجم خسارة النظام املايل يف لبنان ،اذ
قدرها مبا يزيد عن  80مليار دوالر امرييك ،اي
ما يعدل  %150من الناتج املحيل وفقا لتقدير
الناتج قبل انفجار االزمة .اعرتض مرصف لبنان
عىل هذا التقدير للخسائر ،مام ادى اىل انقسام
او رشخ ضمن الفريق اللبناين املفاوض ،فاخذ
الصندوق ينتظر توافق اللبنانيني حتى ينتقل
اىل الخطوات التالية.

تقديرات الفريق الحكومي .من حسن الحظ،
ان جو املجلس النيايب عموما ولجنة املال
واملوازنة خصوصا كان مؤيدا الرقام نقوال
نحاس ،فنجا نظام لبنان املرصيف من كارثة
كانت ستلحق به.
■ نفهم من ذلك ان انتقادات املصارف لورقة
الحكومة تنحرص بتقدير الخسائر التي اصابت
القطاع املايل؟
□ كال .انتقادات املصارف لورقة الحكومة ال
تنحرص بتقدير الخسائر فحسب ،بل متتد اىل
جوانب اخرى اساسية .اول انتقاد يتبادر اىل
الذهن ،ان ورقة الحكومة هي ورقة محاسبية
فقط باملعنى الضيق للمحاسبة ،اذا ان هدفها
االسايس هو تحديد الخسائر وقد حددتها
بطريقة مل تحقق حولها االجامع .انطالقا من
ذلك قررت الحكومة شطب الخسائر من
ميزانيات الدولة ومرصف لبنان واملصارف.
عندما تعترب الدولة ان جزءا من ديونها هالك
فهي تشطبها ،وتشطب مقابلها جزءا من
موجودات مرصف لبنان واملصارف ،وصوال اىل
الودائع .اال ان واجب الدولة يف الظرف الراهن
ليس مجرد تنظيف امليزانيات ،بل وضع خطة
تشمل الخطوات واالجراءات الكفيلة بتنشيط
االقتصاد الراكد .ثم هناك موضوع يتبع تحديد
الخسائر ،وهو كيفية توزيع الخسائر بني
االطراف .فورقة الحكومة تريد تحميل كل
الخسائر ملرصف لبنان وللمصارف ومودعيها،
وهذا يعني تصفية فورية للقطاع املرصيف من
دون تحميل الدولة اية مسؤولية .تضمنت
ورقة املصارف عنرصا جديدا وهو تجنيد قسم
من موجودات الدولة لتحمل االخرية قسام من
املسؤولية ،ومن جهة اخرى لتفعيل ادارة هذه
املوجودات وهي ادارة فاشلة حاليا.

النائب السابق لحاكم مرصف لبنان الدكتور غسان عياش.

■ اذا صحت نظرية حجم الخسائر الكبرية،
فهل تعترب جميع القروض املمنوحة اىل
املؤسسات الصغرية ويف القطاع السكني مثال
من الديون الهالكة؟ وهل يعد ذلك تحريضا
عىل عدم التسديد؟
□ لقد دخلنا حالة من الفوىض التي يفرتض
تنظيمها مع الوقت .ال يستطيع االفراد
املدينون وحدهم تقرير ما اذا كانوا يف حل من
تسديد ديونهم ،ألن هذا االمر يقرره القانون.
ان اعتبار نصف الديون يف مرصف ما هالكا،
ال مينح نصف املدينني الحق يف التوقف عن
ّ
املرشع عىل
دفع ديونهم .يجب ان ينكب
درس اوضاع الديون املرصفية ،من جهة يف
ضوء العرس الذي يعيشه املدينون من مختلف
الطبقات ،ومن جهة ثانية من زاوية تأثري
توقف املدينني عن الدفع عىل اوضاع املصارف.
هذه مسألة بالغة الدقة والتعقيد ،وال بد من
ان يأيت دورها عاجال يف سلم االولويات.
■ هل ميكنكم اعطاء بعض االرقام ملعرفة
حجم املشكلة؟
□ بلغ حجم الديون التي منحتها املصارف
للقطاع الخاص اواخر العام املايض حواىل 55
مليار دوالر ،اي ما يزيد قليال عن  %100من

واجب الدولة ليس
تنظيف امليزانيات بل وضع
خطة تنشط االقتصاد
الديون املصرفية تجاوزت
سقوف الناتج وباتت ترهق
ميزانيات املصارف

الناتج املحيل القائم .لكن هذا الرقم تغري عىل
االرجح واصبح ميثل ما يزيد كثريا عن حجم
الناتج املحيل بسبب التطور الدراماتييك يف
االرقام منذ انفجار االزمة النقدية .فالناتج
املحيل انخفض كثريا وسيخرس هذا العام حواىل
 20مليار دوالر عىل اقل تعديل .علام ان
هناك قسام كبريا من الديون محرر بالعمالت
االجنبية ،وقد ارتفع سعر الرصف عىل نحو كبري.
كل ذلك يعني ان الديون املرصفية اىل الناتج،
تجاوزت السقوف السابقة واصبحت ترهق

ميزانيات املصارف .كذلك ال يجب ان ننىس
الديون املمنوحة لالستهالك او لالسكان التي
اسديت لذوي الدخل املحدود الذين زادت
اعباؤهم نتيجة ارتفاع معدل البطالة وانهيار
سعر رصف اللرية اللبنانية .استفاد من القروض
السكنية القضاة والعسكريون وموظفو االدارات
العامة ،اىل جانب مستخدمي القطاع الخاص.
يف الفصل االول من العام الجاري ،كان مجموع
القروض السكنية من كل الفئات يعادل 11.7
مليار دوالر امرييك ،ووصل عدد املستفيدين من
القروض اىل  123.5الف مقرتض ،بعد ان تجاوز
 129الف مقرتض يف نيسان  .2018تظهر
االرقام التطور الصاعد لالقراض السكني يف لبنان
خالل السنوات الخمس عرشة املاضية .نهاية
سنة  2005بلغ عدد املستفيدين من قروض
االسكان  25.6الف مقرتض ومجموع القروض
نحو  900مليون دوالر .يف نهاية  ،2010اي بعد
خمس سنوات فقط ،ارتفع عدد املقرتضني اىل
حواىل  70الف مقرتض ومجموع القروض اىل
 4.5مليارات دوالر ،اي بزيادة  %137يف عدد
املقرتضني و %360يف مجموع القروض .بني
نهاية  2010ونهاية  ،2018ازداد عدد املقرتضني
بنسبة  %85وحجم القروض .%186
■ بالعودة اىل الخالف حول تقدير خسائر
القطاع املايل ،من هي املرجعية التي تبت هذا
الخالف وتحدد الرقم الصحيح؟
□ يف رأيي هناك مستويات عدة لبت هذه
املسألة الشائكة ،ألن هذا النوع من املشاكل
ال سابق له من حيث املبدأ ،اي ان ينشب
خالف بني سلطتني وطنيتني (املرصف املركزي
وزارة املال) حول تقدير ارقام اساسية مثل
خسائر القطاع املايل ،فيام البالد يف مفاوضات
مع صندوق النقد الدويل .لذلك سنلجأ اىل
التخمني والقياس .عىل املستوى الداخيل،
ان الجهة الوطنية الصالحة لوضع القواعد
واملعايري مليزانيات املصارف هي لجنة الرقابة
عىل املصارف ،والتعليامت التي تضعها
لجنة الرقابة يف هذا الصدد ملزمة وتتقيد
بها املصارف وكذلك مفوضو املراقبة الذين
يدققون حسابات املصارف .هنا تجدر االشارة
اىل ان لجنة املال واملوازنة النيابية عندما
كانت يف صدد توحيد االرقام ،استشارت
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تحميل كل
الخسائر ملرصف
لبنان واملصارف
ومودعيها
تصفية للقطاع
املرصيف.

لجنة الرقابة عىل املصارف حول الديون
املرصفية للقطاع الخاص املشكوك يف تحصيلها،
اي خسائر املصارف الناجمة عن تسليفاتها
للقطاع الخاص .فقدرت لجنة الرقابة هذه
الخسائر مببلغ  12تريليوناً لرية لبنانية ،فيام
قدرت الخطة الحكومية هذه الخسائر باكرث
من  40تريليوناً .وقد اخذت اللجنة الربملانية
برأي لجنة الرقابة ،فانخفضت الخسائر املقدرة
بشكل ملموس .هذا عىل الصعيد الداخيل،
اما بالنسبة اىل صندوق النقد الدويل فهو
ليس ملزما التقيد برأي لجنة الرقابة او اية
جهة اخرى .فالصندوق بوصفه مقرضا ،له ان
يضع التقديرات التي يراها مناسبة مع معايريه
والقواعد املحاسبية الخاصة به .لذلك ،فان
الصورة االن تبدو كام ييل :الخطة الحكومية
تقدر خسائر النظام املايل بحواىل  240تريليون
لرية ،لجنة املال واملوازنة قدرتها بحواىل 80
تريليوناً عىل االكرث .اما صندوق النقد الدويل
فهو مل يقل كلمته بعد ،اال ان مصادره ابدت
ارتياحها اىل ارقام الخطة الحكومية .وبالتايل،
فان التقديرات النهائية ليست معروفة بعد.
■ هل يستطيع لبنان ان يرفض او يعرتض عىل
رشوط الصندوق لقاء املساعدات؟
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لجنة الرقابة على املصارف
هي املرجع الصالح لوضع
معايير ميزانيات املصارف

□ لبنان دولة سيدة ال يستطيع صندوق النقد
ان يفرض عليها رشوطه ،السيام اذا كانت
رشوطا سياسية .سواء كانت لصندوق النقد
رشوط ام ال ،فهو ال يستطيع ان يفرض عىل
الحكومة اللبنانية الخضوع لها .يف املقابل،
ميكن ان تناقش السلطات اللبنانية الصندوق
وتسعى اىل اقناعه بتعديل رشوطه ،واذا مل
تتمكن من ذلك فاما ان تقبل مبا هو مطروح
عليها او تخرس املنافع التي كانت تتوخاها،
اي القرض.
■ يف حال االختالف مع صندوق النقد ،هل
ميكن ان يستغني لبنان عن خدماته للخروج
من ازمته؟
□ الجواب عن هذا السؤال دقيق .يف الواقع

لبنان يأمل يف الحصول عىل قرض من
صندوق النقد الدويل يف حدود  10مليارات
دوالر .يف احسن االحوال ،سيحصل عىل اقل
من هذا املبلغ ،حتى ان املصادر العليمة ال
تعتقد ان يف امكان صندوق النقد اقراضنا
اكرث من  4مليارات دوالر .ال بد من ان
يكون القرض مرشوطا بتحقيق االصالحات
التي مل يكف صندوق النقد عن مطالبة
السلطات اللبنانية بتحقيقها .ميكن القول
اننا نعرف االصالحات ونستطيع تطبيقها
من دون رقابة الصندوق .علام ان القرض
الذي سنحصل عليه اقل بكثري من حاجات
لبنان ،فام هي الفائدة التي سنجنيها اذا
من الربنامج املنتظر مع الصندوق؟ الحقيقة
ان لبنان يجني بشكل اسايس من الربنامج
املنشود فائدتني :االوىل هي وجود مؤسسة
دولية تراقب انجاز االصالحات املالية
واالدارية بعدما تلكأت الدولة اللبنانية
عرشات السنني يف تنفيذها .اما الفائدة
الثانية فهي انه يف حال رغب لبنان يف طرق
ابواب دولية اخرى لالستقراض امليرس ،من
بعض الحكومات مثال ،فان وجود برنامج
مع الصندوق يعطي لبنان مصداقية تجاه
مصادر االقرتاض االخرى.

Cours offerts en Français et en Anglais

Faculté d’Ingénierie POLYTECH Beirut
Faculté de Tourisme et de Gestion Hôtelière
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Faculté d’Economie et de Gestion
Faculté de Droit
Faculté de Droit Canonique
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الغالف

داود رمال

aborami20@hotmail.com

"اللقاء الوطني" في بعبدا ش ّرع باب الحوار:
تطبيق الدستور وحماية األمن والسلم األهلي

اثبتت التجارب التي عاشها لبنان ان اقرص الطرق اىل الحلول ،هو الجلوس اىل طاولة واحدة والحوار حول جميع
القضايا وعدم ترك االمور عىل غاربها حتى تستفحل ،ثم ننتظر الخارج ،القريب منه او البعيد ،يك يتدخل ويجمع
اللبنانيني لصياغة تسوية او اتفاق رضورة ،بعدما تكون االوضاع انحدرت اىل مهاو خطرية

االحداث الخطرية التي شهدها لبنان يف غري
منطقة يف الشهر املايض ،وكادت يف محطات عدة
ان تذهب بالبالد اىل اعادة انتاج رصاعات خربها
اللبنانيون طيلة خمسة عرش عاما من النصف
الثاين من القرن املايض ،دفعت رئيس الجمهورية
العامد ميشال عون ،من موقعه الدستوري
الجامع ،هو املؤمتن عىل الدستور ووحدة الوطن
والشعب واملؤسسات ،اىل لقاء وطني جامع يف
القرص الجمهوري ،دعا اليه كل القيادات الرسمية
والسياسية والنيابية والحزبية .وارص عىل عقد
اللقاء مبن حرض ،عىل الرغم من اعالن البعض
عدم تلبية الدعوة العتبارات تم االعالن عنها يف
بيانات ومواقف سبقت اللقاء .لكن ذلك مل يلغ
اهمية ما صدر عن اللقاء من بيان جامع ،شكل
خارطة طريق واضحة للخروج من االزمة املتشعبة
التي يقع لبنان تحت عبئها.
يف قراءة الهمية انعقاد اللقاء وما صدر عنه،
ال بد من التوقف عند تركيز رئيس الجمهورية
عىل االمن ،وجعل الجميع يجمعون عىل رضورة
املحافظة عىل االمن واالستقرار والسلم االهيل،
كونها املرتكزات للثوابت الوطنية لحامية لبنان.
يف نتيجة اللقاء فتح الباب امام نقاش كل املواضيع
االساسية يف البلد ،ولعل ابرزها "التطوير الواجب
اعتامده يف نظامنا السيايس ليكون اكرث قابلية
للحياة واالنتاج ،وذلك يف اطار تطبيق الدستور
وتطويره لناحية سد الثغر فيه وتنفيذ ما مل يتحقق
من وثيقة الوفاق الوطني" .هذا االمر حصل يف
غياب الذين قاطعوا ،ما يعني ان الرئيس عون
مرص عىل فتح الحوار يف املستقبل القريب عىل
مواضيع اساسية يف البلد النه "يرى فيه السبيل
الوحيد لتطوير النظام ،سواء كانت املعارضة او
مل تكن".
بالتايل ،مل تنته االمور مع انتهاء اللقاء .اذ ان رئيس
الجمهورية يتابع يوميا ردود الفعل عىل "اللقاء
الوطني" واملواقف التي صدرت عنه ،والتي اتت

مثابة تأكيد من الحارضين عىل اهمية املحافظة
عىل االستقرار يف البالد ،ومنع الفتنة من ان تخرق
صفوف اللبنانيني من جديد .فاللقاء الذي فتح بابا
واسعا للحوار بني اللبنانيني يف املواضيع االساسية
التي تشغل بالهم راهنا ،لن ينتهي عند صدور
البيان والتأكيد عىل الثوابت الوطنية ،بل سوف
يستمر بشكل او باخر للولوج اىل معالجة املواضيع
التي وردت يف الفقرة الخامسة من البيان ،واهمها
تطوير النظام وفق االسس التي يتوافق عليها
اللبنانيون من خالل الحوار الذي سوف يستمر
من خالل مبادرات رئاسية متنوعة.
من هنا ،فان ردود الفعل السلبية تجاه لقاء بعبدا
ليس لها ما يربرها ،وكان حري بالذين قاطعوا ان
يشاركوا ويبدوا مالحظاتهم ويطرحوا اراءهم،
السيام وان النقاط التي وردت يف البيان الختامي
ليست من النقاط الخالفية ،بل هي موضع اجامع
لبناين .
كام ان اثارة الوضع االمني يف لقاء اراده رئيس
الجمهورية وطنيا ،هو خطوة استباقية رضورية يف
ضوء ما شهدته البالد خالل االسابيع املاضية يف
تظاهرات بريوت وطرابلس وعند خطوط التامس
السيئة الذكر بني محلتي الشياح وعني الرمانة،
السيام وان التقارير التي صدرت عن االجهزة
االمنية ال تزال تورد معلومات عن مسائل امنية
دقيقة يقتيض التحرك رسيعا لتطويقها ومنع
تفاعلها ،النه ثبت وجود جهات تعمل عىل االخالل
بالسلم االهيل .لذا ،ال شك يف ان ما يحصل حاليا
يدعو اىل مقاربة وطنية تحصن الساحة الداخلية
ومتنع اي اخرتاقات .
من هنا ،فان الباب الذي فتحه رئيس الجمهورية
للحوار لن يقفل بسهولة ،ألن هناك تصميام عىل
امليض فيه بالتوازي مع املعالجات القامئة لالوضاع
االقتصادية واملالية املرتدية يف البالد ،ولن تكون
هناك معالجة لوضع ما عىل حساب وضع آخر،
مع االخذ يف االعتبار رضورة االرساع يف التعاطي

مع امللفني االقتصادي واملايل ،نظرا اىل دقتهام
واتصالهام مبارشة بالحياة اليومية للبنانيني.
كذلك مثة حرص عىل عدم التعليق عىل بعض
املواقف التي تعاطت بسلبية مع لقاء بعبدا،
الن الظرف الراهن يتطلب تجاوزا للحسابات
الضيقة واعتبارات املصالح الشخصية ،بل يفرتض
باملعرتضني ان يساهموا يف كل عمل ايجايب يصب
يف النهاية يف مصلحة االستقرار والوحدة الوطنية،
ألن اي خلل يف مسرية السلم االهيل يعرض
الجميع للخطر ولن يستثني فريقا من دون آخر .
اما ابرز ما خلص اليه املجتمعون يف "اللقاء
الوطني" ،فهو انهم ناقشوا االوضاع العامة يف
البالد ،السيام الوضع االمني بعد التطورات التي
حصلت يف شهر حزيران املايض يف كل من بريوت
وطرابلس ،واجمعوا عىل االيت:
"اوال :ان االستقرار االمني هو اساس ال بل رشط
لالستقرار السيايس واالقتصادي واالجتامعي واملايل
والنقدي .اما التصدي للفتنة وللشحن الطائفي
واملذهبي ،تحضريا للفوىض ،فهو مسؤولية جامعية
تتشارك فيها جميع عنارص املجتمع ومكوناته
السياسية.
بناء عليه ،يدعو املجتمعون اىل وقف جميع انواع
الحمالت التحريضية التي من شأنها اثارة الفتنة
وتهديد السلم االهيل وزعزعة االستقرار االمني
الداخيل الذي تحقق بفعل وعي املسؤولني عن
مقدرات البالد وجهود القوى العسكرية واالمنية،
وتصديهم استباقيا وميدانيا ،لالرهاب وخالياه
وفكره االلغايئ.
ثانيا :ان حرية التعبري مصانة يف مقدمة الدستور
ومتنه ،عىل ان متارس هذه الحرية بحدود القانون
الذي يجرم الشتيمة والتحقري واملس بالكرامات
وسائر الحريات الشخصية .ان الحرية سقفها
الحقيقة وال حد لها سوى حرية االخر واحرتام
القانون.
ثالثا :ال تستقيم الحياة الدميوقراطية يف نظامنا

انعقاد "اللقاء الوطني" يف قرص بعبدا.

الدستوري الربملاين من دون وجود املعارضة السيام
منها الربملانية ،وحق التظاهر والتعبري يصونه
الدستور واالعالن العاملي لحقوق االنسان ،ذلك ان
الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة.
لكن املعارضة العنفية التي تقطع اوصال الوطن
وتواصل ابنائه ،وتلحق الرضر باملمتلكات العامة
والخاصة ال تندرج يف خانة املعارضة الدميوقراطية
والسلمية .يف زمن االزمات الوجودية ،عىل
الحكومة واملعارضة التالقي والعمل معا النقاذ
الوطن من اي خطر يتهدده.
رابعا :مير لبنان بأزمة معقدة ومتفاقمة ،سياسية

واقتصادية ومالية واجتامعية وصحية مستجدة،
اال انها لن تتغلب عىل ارادة اللبنانيني ،ولن
يكون الشعب هو املغلوب من جرائها .نستمد
من تاريخ لبنان منظومة قيم اخالقية ووطنية
نركن اليها ونجد فيها مالذا امنا يقينا الترشذم
والتبعرث والتقاتل .هي ازمة اخطر من حرب،
ويف زمن االزمات الكربى علينا جميعا ان نرتقي
بالعمل السيايس اىل املستوى الوطني ،متجاوزين
االعتبارات والرهانات السلطوية .الشعب ال
يعادي ذاته وال يعادي وطنه ،وعلينا جميعا تحمل
املسؤوليات الناجمة عن هذه املعادلة.

اجتامع الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب عىل هامش "اللقاء الوطني".

خامسا :التأسيس عىل هذا اللقاء لالنطالق من
بحث توافقي ،من دون عقد او محرمات ،بل
باعالء املصلحة الوطنية املشرتكة ،يك نعالج بروح
املسؤولية والتفاهم مفاصل الخالفات الكبرية التي
تؤجج انقساماتنا ،فنسعى معا اىل توحيد املواقف
او تقاربنا بشانها ،اقله حول املسائل الكيانية
والوجودية التي تتعلق بوحدة وطننا ودميومة
دولتنا ويندرج ضمن ذلك:
 السبل االيلة اىل معالجة االزمة االقتصاديةواملالية والنقدية وتداعياتها االجتامعية ،عرب
اعتامد مسار نهايئ لالصالحات البنيوية يف ماليتنا
العامة ،واعتامد برنامج صندوق النقد الدويل يف
حال وافقنا عىل رشوطه االصالحية لعدم تعارضها
مع مصلحتنا وسيادتنا ،وعرب مكافحة الفساد
بشكل جدي ،والتاكيد عىل حقوق املودعني وعىل
نظامنا االقتصادي الحر املنصوص عنه يف دستورنا
وجعله منتجا.
 التطوير الواجب اعتامده يف نظامنا السيايسليكون اكرث قابلية للحياة واالنتاج وذلك يف اطار
تطبيق الدستور وتطويره لناحية سد الثغر فيه
وتنفيذ ما مل يتحقق من وثيقة الوفاق الوطني.
 املسائل االساسية التي تتعلق باملصلحة اللبنانيةالعليا لناحية التاكيد عىل موقع لبنان ودوره يف
محيطه والعامل كجرس عبور بني الرشق والغرب
ومكان تالق لالديان واملعتقدات ،وتداعيات كل
ما يصيب هذا الدور من سياسات خارجية تؤثر
عىل هويته العربية وعىل موقعه الجامع ،كقانون
قيرص ومسألة النزوح والتوطني وعملية اعدام
القضية الفلسطينية ،مبا لها من تأثريات تدمريية
عىل النموذج اللبناين وتفاعله مع محيطه.
كل هذه املندرجات ،تؤكد مبا ال يقبل مجاال
لالمتناع عن املشاركة يف معركة تحصني لبنان،
ان السبيل الوحيد ملعالجة امللفات الداخلية هو
الحوار من ضمن املؤسسات الدستورية .من
خالل ارصار رئيس الجمهورية الذي هو رئيس
كل املؤسسات عىل امليض بال هوادة يف فتح الباب
واسعا جدا الدخال الجميع اىل الحوار ليكونوا رشكاء
يف تثبيت املرتكزات وتطوير عنارص القوة ،انطالقا
من استكامل تطبيق كامل بنود الدستور ،وعدم
التلكؤ عن سد الثغر بروح من املسؤولية الوطنية
والرشاكة يف القرار ،وباب الحوار فتح ليستمر
مرشعا حتى الوصول اىل الهدف االساس حامية
لبنان والحفاظ عىل شعبه وتطوير مؤسساته".
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الغالف
رضوان عقيل

اللبنانيون يلجأون إلى التسويات في األزمات
تفاهمات مشتركة نتيجة الربح والخسارة

يشهد لبنان مصالحات بني مكوناته السياسية والطائفية لقاء تحقيق جملة من املصالح ،السيام عند حلول موجات من االخطار
واالزمات .شكل اتفاق الطائف املحطة االبرز يف تسوية تم الركون اليها ،وانتجت وثيقة الدستور القامئة .حصلت يف العقود
الثالثة االخرية مصالحات عدة مل يعمر اكرثها نتيجة الرصاع عىل السلطة واالستفادة من لحظات املرحلة
درج اللبنانيون منذ االستقالل عىل عقد
مصالحات سياسية بني مكونني اثنني او اكرث.
ولدت هذه املصالحات يف اكرث من محطة
من اجل تأمني مصالح متبادلة بهدف تخطي
مرحلة ،او االستفادة من اقتناص فرصة يف
دورات انتخابية ،او عند وقوع ازمات وشعور
اطراف معنيني بتهديد ما ،فيضطرون اىل
اللجوء لسلوك هذا النوع من الخيارات .تتم
املصالحات يف صفوف الطائفة الواحدة نتيجة
رسيان منطق العشائر القائم ،يف حني ال يزال
هذا التقليد ساريا حتى اليوم يف الربوع
اللبنانية ويف اكرث من منطقة.
مثة تسويات حزبية ابرمتها اكرث من جهة ،لكن

بعضها تالىش مع الوقت فيام استمر البعض
االخر .هذه التسويات تحل يف توقيت تحتاج
اليه هذه االطراف من اجل تحقيق مصالحها،
او نتيجة ضغوط شعبية من القواعد ال تستطيع
القيادات تحمل اعبائها ،وان كانت الكلمة االوىل
تبقى للزعيم القادر يف الكثري من املرات عىل
توجية االهواء الشعبية كام يريد .جرت ابان
اعوام الحرب مصالحات عدة اخذت طابع
اتفاقيات آنية ،حيث كانت تولد عىل وقع
اصوات املدافع وبفعل عوامل القوة عىل االرض.
مل تقترص محطات الزعامء اللبنانيني عىل الداخل
فحسب ،بل طبقوها ايضا خارج الحدود ،يف
لوزان وجنيف وغريها من املدن والعواصم.

اال انها مل تحقق االهداف املنشودة منها ،اىل
ان تدخلت االرادة العربية او الدولية فسارت
القوى املعنية يف قطار اتفاق الطائف يف العام
 .1989بعد العام  2005واستشهاد الرئيس رفيق
الحريري ،حصل اكرث من تفاهم وتعاون بني
مكونات طائفية وسياسية مؤثرة ،صمد عدد
منها فيام ذابت تسويات اخرى ومل تصمد طويال.
ييضء رئيس الفريق العريب للحوار االسالمي
 املسيحي القايض عباس الحلبي واستاذعلم االجتامع الدكتور ملحم شاوول لـ"االمن
العام" عىل تجارب املصالحات بني اللبنانيني
منذ االستقالل اىل اليوم ،وتحديد اين اصابت
واين اخفقت؟

الحلبي :بعد الطائف حصلت
تفاهمات وليس مصالحات
■ كيف تصف مفعول املصالحات الجارية بني
االفرقاء يف لبنان؟
□ لو كان لبنان دولة حق وقانون وكل فرد
يلجأ فيها اىل القضاء ويأخذ حقه النتهت
االمور عند هذا الحد وكنا يف وضع افضل.
يتجه الناس اىل املصالحات لسببني :طبيعة
الرتكيبة السياسية  -االجتامعية يف البلد التي
ال تزال عشائرية اىل حد ما .التقليد القديم
للعشائر العربية يسمى عقد الراية وعمرها
مئات السنوات يف املنطقة وهو ليس وقفا عىل
الدروز مثال .تعقد العشائر العربية يف البقاع
الراية يف الصلحة ايضا ،لذا فان املصالحات
ليست غريبة عنا .ويكمن السبب الثاين يف
العدالة البطيئة واملكلفة جدا يف لبنان ،ويفضل
الناس اذا خرسوا قتيال ان يحصلوا عىل فدية
مالية يك ال يدفعوا هذا املبلغ اتعابا للمحامني.

■ ماذا عن املصالحات السياسية بعد االستقالل
وكيف تق ّيمها؟
□ جرت العادة ان تتم اكرث املصالحات بعد
وقوع خالفات داخل املكون الواحد ،الن
النظام الطائفي يحفز كل طائفة ان تكون
وحدة متامسكة النها تعترب الطوائف االخرى
تهديدا لها ولحقوقها ولذلك تقف يف وجه
االخرين .عىل سبيل املثال ،يف العام  1958مل
تحصل مصالحة بل جرت تسوية بني االفرقاء
املعنيني مبشاركة محلية واقليمية ،حيث
اتفق االمريكيون والرئيس جامل عبد النارص
واوصال الرئيس فؤاد شهاب اىل الرئاسة من
خارج املدرسة املارونية التقليدية ،بحيث مل
يتوجه لبنان اىل الغرب او اىل الرشق .متت
تسمية هذه الحالة بالحياد االيجايب ،وااليادي
الخارجية موجودة عندنا منذ سنوات طويلة

يف لبنان .نتذكر انذاك اسطول الجيش االمرييك
يف االوزاعي والرملة البيضاء.
■ ملاذا يلجأ االقطاب اىل اجراء املصالحات يف
ما بينهم؟
□ ال تتعدى هذه االمور بينهم اطار املصالح
السياسية التي تتفق وتفرتق وفقا ملا يحصل
يف كل البلدان .يف مطلع السبعينات حصلت
مشكالت مع الفلسطينيني ،واقفلت الحدود
مع السوريني يف العام  ،1973ودخل العنرص
الفلسطيني عىل الخط .مثة مصالحات حصلت
انذاك داخل مكونات حفاظا عىل امتيازات
كانت تتمتع بها بعض الجهات .يف الحرب،
غابت املصالحات وحلت املتاريس حتى
اواخر الثامنينات حيث انشأ اتفاق الطائف
تسوية ،لكنه مل يفعلها مبصالحة وطنية ألن

املصالحة يجب ان تستبع بتطبيق العدالة
االنتقالية .هذه هي مشكلة لبنان حيث
مل يلتحم الجرح ومل تتأمن هذه العدالة وال
تنقية الذاكرة .تم اقرار قانون العفو انذاك
عن الجرائم الناتجة من الحرب اضافة اىل
املحالة عىل املجلس العديل .واقدم الزعامء
واالقطاب عىل اجراء عفو عن انفسهم
وتركوا كل امللفات مفتوحة مثل املفقودين
واملعتقلني .من هنا ال ميكن اجراء مصالحة
كاملة اذا مل تختم هذه امللفات.
■ منذ بداية التسعينات ولبنان مير يف اكرث من
محطة مصالحة؟
□ ما يحصل كان تفاهامت وليست مصالحات.
املصالحة الحقيقة لن تتم ابدا .خالفا لالعتقاد،
مل يكن الطائف مصالحة بل تسوية يف السياسة
ومل يتوقف كرث عند هذه املصالحات .عندما
توقف املدفع ،اختلط اللبنانيون بني بعضهم
البعض وعادوا اىل حياتهم الطبيعية .هذا االمر
مل يكن كافيا حيث كان يجب تطبيق العدالة
االنتقالية وتنقية الذاكرة وختم كل ملفات
الحرب .هل يعقل بعد  30سنة مثال ،جرجرة
صندوق املهجرين اىل اليوم.
■ هل ترى ان جمر الحرب ال يزال تحت
الرماد؟
□ مع االسف نعم ،ألن جملة عوامل تدفعني
اىل التفكري بذلك .ال يشء يدعو اىل االطمئنان
ألن سياسة االفالت من العقاب تشجع الناس

رئيس الفريق العريب للحوار االسالمي  -املسيحي القايض عباس الحلبي.

ينبغي تطبيق العدالة
االنتقالية وتنقية الذاكرة

عىل اعادة التجربة .مثة مصالحات حصلت بني
عدد من القوى السياسية ،اضافة اىل عدد من
املحاوالت بني افرقاء مل تنب عىل اساس مصالحة
حقيقية بل عىل شكل صفقات سياسية.

■ اين لبنان من املصالحات والصفقات؟
□ كان الله يف عون لبنان وهو يف وضع
صعب حيث يتغري وجهه ومعدنه ،لذلك
فهو ال يحتمل سياسات كربى .انا كرجل
حوار ،اقول ان املجموعة السياسية
الفاشلة مهام اجتمعت هي غري منتجة
وفاشلة ،ألن اجتامعاتها ستكون عقيمة.
عىل الرغم من ذلك انا ال اعرف اليأس،
واع ّول عىل اجيال مقبلة تعطي االمل
يف املستقبل .لبنان يستحق كل الجهود
النقاذه والحفاظ عىل رسالته وصيغته
الفريدة.

شاوول :ما حصل اتفاقات
بني االفرقاء وليس مصالحات
■ كيف ترى املصالحات السياسية يف
لبنان ،سواء بني مكون واحد او اثنني او
اكرث؟
□ املجتمع التقليدي قائم عىل مصالحات
وتقاليد قدمية تخضع للبنى البدوية
والعشائرية ،وهي اساس مجتمعاتنا
العربية واملرشقية .يتم فتح النزاعات
بني الزعامء والقيادات التي متون عىل

جامعات واسعة من تلك الجامعات التي
متثلها ،علام ان مثة تقليدا قدميا يدعى
املصالحات .يف السابق كان الناس يطلقون
عىل البعض اسم شيخ الصلح مثل النائب
الراحل قبالن عيىس الخوري .كانت هذه
املصالحات تحصل بني العائالت والطوائف
اثر حصول مشكالت ما داخل البيئة
الواحدة او بني منطقتني مختلفتني .هنا ال

بد من االشارة ،اىل ان كل هذه االشكال
من املصالحات تتم خارج مفهوم الدولة
والقوانني .انا من جهتي كعامل اجتامع
وانرتوبولوجي وليس كسيايس ،اقول
نعم لهذه املصالحات ايجابيات ،وانا مع
اي مامرسة تخفف او متنع العنف يف
املجتمع .لكن ايجابياتها تكمن يف تخفيف
االحتقان وسط عالقات متتاز بطابع
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تقليدي وعشائري ،وتؤمن بالحد االدىن
من التعايش بني الجامعات وتقاسم امور
مشرتكة ،وانا معها.
■ لكن بعض املصالحات تتم بشكل قرسي
السيام عىل طرف اصحاب الدم والضحايا؟
□ هذه مشكلة كبرية .تقليديا كانوا
يطبقون نظام الدية الذي ال يزال قامئا اىل
اليوم .بني القانون واملحاكامت وتسليم
املجرم اىل القضاء او حل القضية عرب
املؤسسات ،يتم اللجوء اىل شيوخ الصلح
واعتامد الفدية .اما املصالحة التي تحصل
بني مكون وآخر ،فهي ال تكون عشائرية
وفق الحال يف لبنان .اذا حصل خالف بني
مكونني عىل نزاع عقاري يف احدى البلدات
ال يحل عند صدور حكم فحسب ،بل
تحتاج القضية هنا اىل تدخل سيايس.
■ كيف تعاين املصالحة السياسية التي
تحصل بني الزعامء من ايام االستقالل اىل
اليوم؟
□ من خالل تجربتي ومعلومايت ،ال
متلك هذه املصالحات السياسية طابع
الدميومة بل تبقى متقلبة ،ومثة امثلة
عىل ذلك .لذلك نشاهد زعامء يختلفون
ويتصالحون ،ثم يختلفون ويتباعدون
من جديد .ان نظام السياسة يف لبنان ال
يؤ ّمن تحالفات دامئة ،ومثة تسويات عىل
مستوى محطات واستحقاقات كربى يف
البلد يجري توليفها واالتفاق عليها ،ثم
ما يلبث ان يتفرق اصحابها ليعودوا اىل
مواقفهم السابقة .بعد االستقالل والعقود
التي تلته مل تحصل مصالحات ،بل كان
االفرقاء يعقدون تحالفات ويتوجهون
من خاللها اىل االنتخابات النيابية .كانت
هناك آلية انتخابية تساهم يف حل الكثري
من التوترات عىل الرغم من حصول
بعض املشاكل .قبل الحرب كان النظام
السيايس اللبناين يقوم عىل فيديراليات
عائلية وطوائفية يف املناطق .مثة سلسلة
من العائالت السياسية كانت محسوبة
عىل آل اده وعائالت اخرى محسوبة عىل
الدستوريني .ان االحزاب التي طرحت

استاذ علم االجتامع الدكتور ملحم شاوول.

قبل الحرب كان
نظامنا السياسي يقوم
على فيديراليات عائلية
وطوائفية

نفسها عىل اساس تقديم مشاريع علامنية
حاولت التأثري ،لكنها فشلت.
■ هل تراجع موقع العائالت امام
االحزاب؟
□ استوعبت االحزاب هذه العائالت ومل
يعد هناك من تأثري للعائالت الكربى
خصوصا عند املسلمني وبدرجة اقل عند
املسيحيني حيث ال يزال يوجد عدد من
العائالت السياسية.
■ كيف تصف ما حصل بعد الطائف من
خالل تالقي اكرث من فريق مع االخر بعد
رشيط طويل من النزاعات؟
□ ما حصل ال اسميه مصالحات بل
اتفاقيات ،والطائف كان اتفاقية كبرية.

■ ملاذا يقدم اطراف هذه االتفاقيات عىل
القيام بها ،هل نتيجة خوف لديهم ام
جراء تحقيق مصالح متبادلة؟
□ تحصل كل هذه االتفاقيات تحت وطأة
كل هذه املسائل .قبل تناول الخوف ،توجد
مصالح آنية تفرض نفسها لعقد مثل هذه
االتفاقيات من اجل ان يثبت كل طرف موقعه،
اضافة اىل مصالحه .يصل اىل هذا الخيار اما
نتيجة الخوف من ان يصبح يف املستقبل
معزوال من دون حلفاء او بسبب حصول
ضغوط من جراء اجواء خارجية .احيانا يكون
هناك جو شعبي ضاغط عىل الزعيم الذي
يتأثر بالجو العام يف مكونه الطائفي والبلد
ايضا .تحديث الحياة السياسية سيؤدي اىل
زوال املصالحات تدريجا .اذا وافقت النخب
عىل هذا االمر ،من خالل التوجه نحو دولة
مدنية واحزاب مدنية وعلامنية ستزول حتام،
واذا عجزنا عن تحقيق هذا االمر ستبقى
اوضاعنا عىل ما نحن عليه اليوم .هذه
املصالحات ليس دليل عافية يف شكل عام،
لكنها تبقى رضورية يف شكل استثنايئ ولها
تأثري سلبي عىل القضاء والقانون .يف الخالصة،
ال بد من التوجه استثنائيا اىل تخفيف العنف
والقتل والدمار ،علام ان وجود الدولة املدنية
وتطويرها فعال يؤديان اىل انتهاء هذا النوع
من مامرسة املصالحات.
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مقابلة
جورج شاهني

رئيس املجلس العام املاروني :ليس صحيحًا
أن العالم نفض يديه من إنقاذ لبنان

الستقبال لبنانيني قادمني من انحاء العامل،
والتحديات الناجمة عن اوضاعهم.

يواكب املجلس العام املاروين التطورات السياسية عىل الساحة الوطنية يف موازاة اهتامماته االخرى ،السيام عىل مستوى الطائفة
املارونية .فهو يضم مجموعة من النخب والشخصيات التي تختزنها الطائفة ،وترتكز اهتامماته عىل املستويات االقتصادية
واالجتامعية والثقافية واالنسانية ،وتلك التي تواكب هموم اللبنانيني وخصوصا يف االزمات املتكررة
التطورات التي حلت بالبالد ليست وليدة ساعتها
وال هي بسبب جائحة كورونا ،وحكومة الرئيس
حسان دياب تعي خطورة االوضاع ومصممة
عىل النجاح .هذا ما قاله رئيس املجلس العام
املاروين الوزير السابق وديع الخازن لـ"االمن
العام" .واشاد مبا تقوم به املديرية العامة لالمن
العام ،السيام الدور الذي لعبه اللواء عباس
ابراهيم بعدما نسج ثقة وثيقة مع الفاتيكان.
■ ما هو الدور الذي يقوم به املجلس العام
املاروين يف ظل هذه التطورات؟
□ ال يزال املجلس العام املاروين يعيش الهموم
الوطنية واالنسانية عىل مختلف الصعد .فهو
مل يوفر اي مناسبة اال مد يد املساعدة فيها
للتدخل ،ووصل الخطوط املتقطعة بني االفرقاء
املسيحيني البقاء الجسور قامئة وسالكة بينهم
اوال ،ومع رشكائهم يف الوطن ،فضال عن تحمله
مسؤولياته االنسانية من املساعدات الصحية
والرتبوية واالجتامعية مبا له من مقدرات
محدودة ومحددة ومل يرتك اي مرجعية روحية
اال وتشاور معها ،السيام البطريركية املارونية
وسيدها البطريرك مار بشارة بطرس الراعي
ورئيس اساقفة بريوت املطران بولس عبد
الساتر.
■ تابعت االزمات املتشابكة بني النقدية واملالية
ووباء كورونا ،فهل كنت تتوقع ان نصل اىل هذه
املعاناة؟
□ ال شك يف ان التطورات التي حلت بالبالد
هي ليست وليدة ساعتها ،علام ان ازمة
الكورونا زادت عبء املعاناة االنسانية عىل هذا
الصعيد .فهذه االزمة جاءت نتيجة تراكامت
من املخالفات والتدخالت السياسية ،انعكست
سلبا عىل اوضاع االدارة يف البالد .فكان ال بد

من ان تتورم هذه االحوال يف وجه الحكومة
الجديدة التي تحاول جاهدة احتواء هذه
االرضار رغم الصعوبات التي واجهتها ،وحتمت
عليها تجزئة هذا االرث الثقيل ،والدخول يف
معرتكاته املحفوفة باملخاطر .حتى اللحظة التي
نحن فيها ،ليس سهال الخروج من هذه الدوامة
اللعينة التي ارخت بظاللها عىل االوضاع العامة
وجعلتها تتدحرج يف منزلق خطري ادى اىل شبه
انهيار اقتصادي ومايل انغمس يف املحاوالت
االصالحية التي واجهت اركان الحكم يف
تعاملهم مع املراجع املالية والنقدية الخارجية،
السيام صندوق النقد الدويل.
■ هل ستسمح الظروف باستعادة الرعاية
الدولية املفقودة التي طاملا تغنى بها لبنان؟
□ مل يعد يف مقدور احد ان يدعي قدرة االنقاذ
من ثورة البطون الخاوية والتدافع اللقاء
طوق النجاة خارج املركب الواحد .مل يعد
يف مقدور بعض السياسيني التلهي باملعارك
الوهمية ،والرتاشق االعالمي ،وبالتوازنات
واملعايري ،فيام هيكل البالد يتداعى امام اعيننا
وفوق رؤوسنا .املطلوب حاليا لحظة تأملية
ووجدانية ،ألن ال احد ميكنه اختزال تاريخ
حافل بصغائر عابرة ،مع بلوغ لبنان مئويته
االوىل من االستقالل .قد يرتاءى للبعض انه
وسط هذا التخبط يف االزمات ،ان العامل نفض
يديه من انقاذ لبنان بعدما يئس من امره
وامر اصالحه .علام ان املبادرات الدولية ما
زالت جاهزة للتدخل ،وارغام كل القوى عىل
التجاوب مع متطلبات املساعدة للرشوع يف
دعم متدرج يتيح متسعا من الوقت للنهوض
واعادة الروح اىل البلد .العامل الذي ال غنى
للبنان عنه هو مصدر مهم لتعافيه يك يلعب
دورا مستقبليا يف محيطه العريب.

■ تواجه الحكومة اصعب االزمات التي عصت
عىل مثيالتها ،فهل تتوقع ان تنجح يف هذه
املواجهة الفريدة؟
□ اعتقد ان مصري نجاح حكومة الرئيس
حسان دياب مرتبط اصال مبدى استعداد القوى
السياسية االساسية ملساعدتها عىل الخروج من
التعقيدات التي تعرقل نجاحها .فاذا مل تتوافر
رشوط هذه املساعدة ،عبثا يسعى املحاولون اىل
امليض يف توفري اوجه اصالحية تكون نواة صالحة
لتقديم الدعم الخارجي املطلوب.
■ ما هي نقاط القوة والضعف يف السلوك
الحكومي ،ويف حال تقدمت نقاط الضعف
كيف ميكن تحقيق التوازن املطلوب؟
□ نقاط قوة حكومة الرئيس حسان دياب انها
مصممة عىل النجاح رغم ارتباطها بالقوى التي
جاءت بها ،والتي تبدي تساهال ملحوظا يف
استجابتها للمطالب الدولية ضمن قواعد احرتام
خصوصية لبنان ومراعاته لتوازنات مكوناته
االساسية .من البديهي القول ان هذه الحكومة
تعي متاما خطورة االوضاع االقتصادية واملعيشية
التي تجاوزت الخطوط الحمر ،ومل يعد يف االمكان
اال االمساك بنواحيها قبل ان تفلت من ايدينا
فرصة املعالجة لهذه املعضالت املرتاكمة ،وادت
اىل زعزعة الثقة الداخلية والخارجية بالكيان
والدولة .امتنى ان تنربي هذه الحكومة اىل وقف
النزف املتامدي لقطع دابر الهدر والفساد يف
قطاعات الدولة ،وان تطلق يد السلطات الرقابية
والقضائية بعيدا من التدخالت .اال انني ،مع
التأكيد عىل الحراك الشعبي الالفت الذي وضع
الجميع امام مسؤولياتهم التاريخية ،ال بد من
ان نظل نأمل يف ان تقدم السلطة التنفيذية عىل
قرارات واجراءات جريئة لتحقيق ثقة مستعادة
بالدولة تجاه مواطنيها وامام املجتمع الدويل،

رئيس املجلس العام املاروين الوزير السابق وديع الخازن.

عله ميكنها التعويض عام اضاعت الحكومات
السابقة من فرص انقاذية للبلد ،السيام ان رزمة
املساعدات التي قررها مؤمتر سيدر املقرونة
باالصالحات ،واستعداد صندوق النقد الدويل
للمساعدة ضمن رشوطه التي باتت معروفة
وهي ليست مبستعصية التطبيق ،ستؤدي اىل
االفادة من  11مليار دوالر ومساعدة صندوق
النقد يف استنهاض البنى التحتية ،ويف طليعتها
الكهرباء ،متهيدا لضخ الحياة يف رشايني سائر
القطاعات.
■ القت التحركات الشعبية واالزمة النقدية
والكورونا واعالن التعبئة العامة مسؤولية غري
مسبوقة عىل االجهزة العسكرية واالمنية ،وبات
عليها ان تقوم مبهامت الوزارات واملؤسسات
العامة فام الذي تتوقعه من ادائها؟
□ اجمعت كل القوى الداخلية عىل نجاح
الحكومة يف مواجهة وباء الكورونا بعد
االجراءات التي اتخذتها منذ اللحظة االوىل،
وابرزها الحجر الصحي للقادمني اللبنانيني
من دول االنتشار ،فضال عن احتواء الوباء
بالتعاون بني وزاريت الصحة والداخلية لضبط
اي تفلت يخرج الساحة عن مسارها الحاميئ.
وقد اثبت هذا التنسيق الحكومي بني الوزارات
واملؤسسات جدواه يف الحفاظ عىل التوازن من

لم يعد في مقدور احد ان
يدعي قدرة االنقاذ من ثورة
البطون الخاوية
خالل التعبئة العامة .من البديهي ان تتوافر
كل االجراءات الحازمة لوقف موجة التعرض
للمؤسسة العسكرية مهام كان الثمن ألن حياة
العسكريني واملواطنني االمنني اعز من ان تهدر،
والجيش الوطني امنع من ان يرجم ،وهو الذي
يقدم التضحيات وال يزال ،النقاذ لبنان من
مراحل تعرضه لالزمات الكربى .اعود واحذر ان
ما هو اخطر من الكورونا ،االستهتار بخطورته
مع الخروق الفادحة التي قطعت صمت االلتزام
بالطوارئ الصحية ،والتي شكلت انعطافا
ايجابيا يف تهدئة الخواطر املضطربة ومالزمة
املواطنني املنازل .اال ان ما رأيناه من تفلت
جامعي يف بعض االسواق واالحياء املحيطة
ببريوت وطرابلس وغريهام من املناطق ،عاد
ليدق ناقوس الخطر من حرق كل االيجابيات
التي حصدتها النتائج االولية املحققة يف املرحلة
االوىل ،وبداية التمديد للمرحلة الثانية املرشحة

■ ما هو تقييمك لدور املديرية العامة لالمن
العام ومديرها العام اللواء عباس ابراهيم عىل
املستوى الداخيل ،باالضافة اىل الخدمات التي
تقدمها للبنانيني واملقيمني؟
□ ال شك يف ان ما قامت به املديرية العامة
لالمن العام ،بحكم الدور الذي لعبه مديرها
العام اللواء عباس ابراهيم عىل صعيد نقل
نازحني سوريني راغبني يف العودة ،وانقاذ عالقني
وتحريرهم ،وسعيه الحثيث يف كل منعطف
داخيل للمساعدة عىل حل العقد الداخلية بني
املسؤولني ،ساهم مبهارة يف اعادة وصل ما انقطع
بني املرجعيات السياسية وغريها ،ما جنب البالد
مشكالت خطرية ومكلفة .اهمية املديرية العامة
لالمن العام انها تعي سلم االولويات الوطنية
التي تحفظ هيبة الدولة واحرتام القوانني الراعية
فيها ،خصوصا بعدما تعزز هذا الدور ليشمل
رعاية التصالح والوفاق الداخيل الذي يشكل
مدماكا اساسيا يف مواجهة االخطار املحيطة بنا،
يف ظل ارشس الحروب وادهاها عىل املصري.
■ ما تقييمك ملا يقوم به املدير العام لالمن
العام عىل مستوى عالقات لبنان الخارجية مع
الدول الصديقة؟
□ كلمة حق تقال ،لهذه املؤسسة االمنية البارزة
دور كبري تجاوز الحدود يف ازمات متعددة ،عندما
استطاع اللواء ابراهيم ،بحكمته وصربه الطويل،
انقاذ مختطفي اعزاز اللبنانيني من ايدي املتطرفني
االرهابيني ،وساهم بشكل الفت يف تحرير راهبات
معلوال ،والرهائن املتبقني لدى داعش بعدما
متكن من تحرير االرسى العسكريني لدى النرصة،
وما زال يبحث عن مصري املطرانني السوريني
الذي ال يزال مجهوال .هذه االنجازات املشهودة
ترفع رأس لبنان يف ظل عجز الدول عن حلول
يف حجمها .قيض يل بحكم عالقتي مع الكريس
الرسويل ان ادرك اهمية الدور الذي لعبه اللواء
ابراهيم بعدما نسج ثقة وثيقة اثر الخدمات
التي امنها للفاتيكان نزوال عند رغبة امني رس
الدولة الكاردينال بييرتو بارولني ووزير الخارجية
املونسنيور بول ريتشارد غالغر ،فباتت هذه الثقة
التي محضوها لشخصه محط تقدير ووفاء.
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برونو فوشيه :ليس واردا عند فرنسا
تغيير تفويض عمليات اليونيفيل
يسجل لفرنسا تشخيصها الحالة اللبنانية املتعرثة قبل عامني من وقوع االنهيار املايل والنقدي واالقتصادي الذي يعيشه لبنان
راهنا ،لذلك دفع الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون قدما نحو انعقاد مؤمتر سيدر ملنع االنزالق نحو الهوة
تطلب االمر عامني اثنني النعقاد االجتامع
التنسيقي االول ملؤمتر سيدر يف الرسايا
الحكومية بعد انعقاده يف باريس يف العام
 .2018خطوة باركتها فرنسا التي اعلنت
البقاء عىل التزامها الكامل مؤمتر سيدر مع
الدول املانحة .لكن هذا االلتزام ال يزال
مرشوطا بتحقيق االصالحات املنشودة،
الن مؤمتر سيدر بحسب ما يعرفه السفري
الفرنيس يف لبنان برونو فوشيه يف حوار
مع "االمن العام" ،هو خطة ترتكز عىل
متويل مشاريع بنى تحتية يف مقابل
اصالحات هيكلية.
اكتسب هذا املؤمتر عىل الرغم من التأخري
الذي اعرتاه بفعل الحوادث اللبنانية،
اهمية اضافية بعد ادراجه ضمن الخطة
االقتصادية للحكومة اللبنانية .وهو يقع
يف خلفية تقييم الدول املانحة التي ترصد
بدقة نتائج املفاوضات الحكومية اللبنانية
مع صندوق النقد الدويل ،والتي يصفها
فوشيه بانها اساسية للخروج من االزمة
االقتصادية ،الفتا اىل عدم وجود خطة
(باء) بديلة للبنان غري االستعانة بصندوق
النقد الدويل.
تنسق فرنسا مواقفها مع سفراء مجموعة
الدعم الدولية من اجل لبنان ،وهم يف
معظمهم من الدول املانحة يف سيدر،
وهي ترشح لهذه الدول نيات الحكومة
اللبنانية ،مشجعة اياها عىل ابقاء التزام
ما تعهدت به يف نيسان .2018
تواكب فرنسا بأىس التدهور الحاصل
يف لبنان ،نظرا اىل الروابط التاريخية
والعاطفية العميقة التي تربط البلدين.
ويشري السفري فوشيه يف دردشة معه عىل
هامش الحوار ،اىل التحضريات لالحتفال

مبئوية لبنان الكبري الذي شهد قرص
الصنوبر والدته يف العام .1920
لكن ذلك ال مينع فرنسا من رؤية
الصعوبات :تدهور اللرية ،صعوبات متويل
ما يحتاجه لبنان من مواد اولية ،وارتفاع
التضخم ...لذا يدعو السفري فوشيه اىل
العمل بالرسعة القصوى عىل الحلول
وفق ما تقتضيه الظروف ،مؤكدا أن
الورش متعددة .اوالها تقدم املفاوضات
مع صندوق النقد الدويل التي ستؤدي
اىل اتخاذ قرارات مؤسساتية حول النظام
النقدي وتضع قواعد تحويل الرساميل ،يف
حني ال ينىس الفرنسيون التذكري باصالح
القطاع الكهربايئ كاولوية للشفافية .ال
تزال فرنسا ملتزمة مشاركتها بقوات
اليونيفيل ،وليس واردا لديها تغيري
تفويض عمليات القبعات الزرق ،مع
اعرتاف فوشيه بأن باب تحسني االداء
التنفيذي غري مغلق.
قام السفري فوشيه بزيارتني اىل الجنوب،
آخرها اىل القيادة العسكرية للجيش
اللبناين يف قطاع جنوب الليطاين يف صور.
يعترب ان هذه املنطقة اسرتاتيجية ،اذ تبلغ
مساحتها  1061كيلومرتا مربعا.
يف حديثه اىل العسكريني عن الوضع
االمني والعمليات املشرتكة الحالية ،اعاد
التأكيد عىل متسك فرنسا بلبنان وبجيشه،
فهو مدماك اسايس يف استقرار لبنان.
كام اثنى عىل التعاون الجيد بني الجيش
اللبناين وقوات اليونيفيل.
يف الناقورة ،تطرق يف لقائه مع قائد قوات
اليونيفيل الجرنال ستيفانو ديل كول اىل
موضوع تجديد والية الخوذات الزرقاء
يف آب املقبل ،حيث رأى السفري الفرنيس

انها متكيفة مع الوضع يف امليدان .يف
هذا االطار ،اكد فوشيه لـ"االمن العام"
ان موقف فرنسا لن يتغري حول هذا
املوضوع .للتذكري ،تشارك فرنسا بنحو
 700جندي يف اليونيفيل ،وقد لعبت دورا
رئيسيا يف صوغ القرار  1701الصادر بعد
حرب متوز .2006
■ ما هي الخطوات املتقدمة التي تحققت
يف اثناء االجتامع التنسيقي االول ملؤمتر
سيدر الذي عقد يف الرسايا الحكومية يف
ايار الفائت ،لناحية االصالحات التي بورش
تنفيذها واعادة هيكلة مشاريع برنامج
االستثامر الحكومي بحسب االولويات
وسواها؟
□ نحن مقتنعون بأن مبادرة سيدر التي
كرستها فرنسا هي اداة جيدة جدا من
اجل اعادة اطالق االقتصاد اللبناين .ال
ميكن ان يحقق مؤمتر سيدر كل يشء،
لكنه قادر اىل جانب صندوق النقد
الدويل ان يعيد انطالقة االقتصاد اللبناين.
مؤمتر سيدر هو خطة ترتكز عىل متويل
مشاريع بنى تحتية يف مقابل اصالحات
هيكلية .ان تنظيم االجتامع االخري (يف
الرسايا الحكومية) الذي كان منتظرا منذ
اكرث من عام ،تم النظر اليه بايجابية
من مجموعة املانحني .قامت الحكومة
بفرز اويل ملشاريع خطة االستثامر التي
انخفضت من  235مرشوعا اىل  .138لقد
عقدنا العزم عىل مواصلة اعادة الجدولة
الزمنية بالتعاون مع الوزارات التقنية
واملؤسسات العامة املعنية السيام
مجلس االمناء واالعامر واملجلس االعىل
للخصخصة والرشاكات بني القطاعني

انخفضت املشاريع
املقدمة للمانحني من
 235الى  138مشروعا
تعهدت حكومة لبنان
تأسيس موقع الكتروني
لتغطية املشاريع
واالصالحات
اصالح قطاع الكهرباء
يشكل بالنسبة الينا اولوية
السفري الفرنيس يف لبنان برونو فوشيه.

العام والخاص ،من اجل ان تنجح
الحكومة اللبنانية يف استبيان وتعيني
عدد محدود من املشاريع التي تشكل
اولوية للعمل فيها ،والتي ميكن ان يكون
لها تأثري فعيل عىل حياة اللبنانيني .يف
خالل هذا االجتامع ،تعهدت الحكومة
ايضا البدء رسيعا بوضع اسس موقع
انرتنت متاح الدخول لجميع املواطنني،
وهو سيكون معنيا بتغطية متابعة
املشاريع واالصالحات ،نأمل يف ان يكون

متاحا للجمهور رسيعا .كان املجتمع
املدين رشيكا ايضا يف اجتامع  18ايار،
وهذه خطوة جيدة ،فجميع اللبنانيني
يجب ان يكونوا رشكاء يف هذا املسار
ليكتسب املزيد من الصدقية.
■ نظرا اىل الظروف االقتصادية واملالية
الصعبة ،كيف تق ّيم الدول املانحة يف
سيدر نيات وخطوات الحكومة اللبنانية،
وكيف تساهم فرنسا يف اقناع املانحني

ببدء تطبيق ما اعلن يف نيسان 2018؟
□ سيدر هو اتفاقية ثقة بني لبنان
واملجتمع الدويل .لكن يف الوقت عينه،
هناك توقعات منتظرة من لبنان تتمثل
باصالحات هيكلية ذات اهمية .ينبغي
من وجهة نظرنا اصالح قطاع الكهرباء،
وهذا االمر يشكل اولوية للشفافية الن
الخلل الوظيفي ادى اىل كلفة باهظة
عىل الدولة ،ما يؤثر يوميا عىل حياة
اللبنانيني .كذلك مثة اصالحات
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حوكمة متعددة ينبغي االخذ بها من
اجل تحسني شفافية االسواق العامة
واستقاللية القضاء .يشمل هذا الربنامج
من االصالحات التي نعتربها من ضمن
متنياتنا بشكل واسع ،مطالب املتظاهرين
يف  17ترشين االول .2019
■ كيف تق ّيم فرنسا املفاوضات اللبنانية
مع صندوق النقد الدويل خصوصا وانها
تؤيد هذه الخطوة؟
□ نحن نعترب انه تبعا للوضع االقتصادي
واملايل والنقدي اللبناين ،فان االستعانة
بصندوق النقد الدويل هو السبيل الوحيد
للبنان ليك يخرج من االزمة .اىل جانب
املساعدة املالية التي ميكن ان يجلبها،
فهو قادر عىل منح املزيد من الصدقية،
حيث سيكون ضامنا للتطبيق الفعيل
والشفاف لالصالحات .يسمح صندوق
النقد الدويل ايضا بوصول لبنان اىل
اشكال اخرى من التمويل الدويل الثنايئ
او املتعدد الطرف .ال توجد خطة (باء)
اليوم ،فاملفاوضات الجارية حاليا تتقدم،
وهي ستكون طويلة ومعقدة .من وجهة
النظر هذه ،من الجوهري ان يتحدث
الجانب اللبناين بصوت واحد يف خالل
املفاوضات .يجب ان يعمل مرصف لبنان
املركزي ووزارة املال بتنسيق تام بينهام.
من املهم ان يتقدم لبنان برسعة يف هذا
املسار.
■ يف مداخلته يف االجتامع االول
للمتابعة عىل املستوى املحيل ،تحدث
السفري بيري دوكني املكلف من الرئيس
اميانويل ماكرون متابعة تفاصيل سيدر
عن التنسيق الوثيق مع الربملان فقال
ان القرارات الكربى لسيدر اتخذتها
السلطتان التنفيذية والترشيعية ،ولفت
اىل ان االمر ينطبق عىل املشاريع ،متمنيا
اقرارها دفعة واحدة .هل اثرت هذا
املوضوع مع رئيس املجلس النيايب نبيه
بري؟
□ التقي الرئيس نبيه بري بصورة

تقوم مبهمتها بشكل تام تطبيقا للقرار
 .1701بفضل الوساطة التي تقوم بها
القوة االممية ،فان الجنوب اللبناين يعترب
اليوم من اكرث املناطق هدوءا يف الرشق
االوسط .ليس واردا بالنسبة اىل فرنسا
تغيري تفويض العمليات بالرغم من ان
خيارات التحسينات مطروحة دوما بغية
تحسني تطبيق التدابري التنفيذية للقرار
 .1701ان فرنسا حارضة يف اليونيفيل
منذ تأسيسها يف العام  ،1978علام ان
اليونيفيل تشكل مكان االسهام الفرنيس
االول بعدد الجنود يف عملية حفظ
سالم .نحن نعمل ايضا بهدف تعزيز
الدولة اللبنانية من خالل التعاون
الثنايئ عىل الصعد االمنية واالقتصادية
واملؤسساتية.

صندوق النقد الدولي
هو السبيل الوحيد للبنان
لكي يخرج من ازمته
ال خطة (باء) للبنان اال
طلب املساعدة من صندوق
النقد الدولي
دور البرملان مهم في
اقرار االصالحات املطلوبة
في سيدر
سيدر خطة ترتكز عىل متويل مشاريع بنى تحتية يف مقابل اصالحات هيكلية

منتظمة ،واخوض معه حوارات رصيحة.
يف اللقاءات كلها اذكر دوما باهمية
الربملان يف اقرار االصالحات املطلوبة من
املجتمع الدويل يف اطار سيدر ،وادعوه
اىل مواكبة عمل الحكومة .لقد وقع
رئيس الجمهورية مرسوما يدعو اىل
جلسة برملانية عامة ،وامتنى ان تكون
قادرة عىل اقرار سلسلة تدابري منتظرة
مثل قانون االثراء غري املرشوع واصالح
القضاء.

■ هل رصدتم تقدما فعليا يف ما يخص
اصالح قطاع الكهرباء يف لبنان؟
□ كام سبق وارشت ،ان اصالح قطاع
الكهرباء هو اسايس .هنالك تدابري عدة
يجب اخذها كاولوية من وجهة نظرنا:
تعيني هيئة ناظمة مستقلة ،اطالق
طلب تقديم عروض شفافة تتالءم مع
الروزنامة الدقيقة لبناء معامل االنتاج
املستقبلية ،وتجديد مجلس ادارة
كهرباء لبنان.

■ عمليات التنقيب والحفر التي قامت
بها رشكة توتال يف البلوك رقم  4اثارت
نقاشات يف لبنان ،فام هو موقف فرنسا
وخصوصا يف شأن ترسيم الحدود البحرية
بني لبنان وارسائيل ،وهنا نقصد البلوك
رقم 9؟
□ نحن نتمنى ان يتم ايجاد حل للنزاع
الحدودي البحري والربي من خالل
املفاوضات .من املهم جدا ان يتم ايجاد
حل لهذا امللف النه يصب يف مصلحة لبنان.

■ منذ العام  2017هنالك مطالبات
امريكية بتقوية سلطات قوات حفظ
السالم املنترشة عىل الحدود بني لبنان
وارسائيل ،وسيصوت مجلس االمن يف آب
املقبل عىل التجديد لقوات اليونيفيل،
هل ميكن ان تتبنى فرنسا قواعد اشتباك
جديدة يف جنوب لبنان؟ وهل تؤيد
توسيع تفويض اليونيفيل اىل جهة الحدود
الرشقية مع سوريا؟
□ موقفنا واضح .نحن نعترب ان اليونيفيل

■ عمدت املانيا وقبلها اململكة املتحدة
اىل تصنيف حزب الله ككيان ارهايب
بجناحيه السيايس والعسكري ،وال تزال
الضغوط االمريكية مستمرة من اجل ان
تتبنى فرنسا وكذلك االتحاد االورويب هذا
املوقف ،كيف تنظرون اىل هذا االمر؟
□ تدركون متاما املوقف الفرنيس بالنسبة
اىل حزب الله ،اذ نضع فارقا بني الجناحني
السيايس والعسكري .بالنسبة اىل الجناح
االخري  -الذي نعتربه منظمة ارهابية  -ليس
لدينا اي اتصال ،ومثة عدد من اعضائه
قيد العقوبات .اما الجناح السيايس فهو
جزء من املشهد السيايس اللبناين ولديه
مؤيدون ،ونحن نخوض معه حوارا
منتظام كام مع جميع االحزاب اللبنانية.
ان متطلبات فرنسا من حزب الله
معروفة .وفقا لقرارات مجلس االمن ذات
الصلة ،نحن نتوخى ان يرفض السالح وان
يترصف كحزب يحرتم كليا سيادة الدولة
اللبنانية .نعترب ايضا ان استقرار الدولة
اللبنانية يستوجب ان يبقى الحزب يف
منأى عن التوترات يف املنطقة .نتبادل
االراء بانتظام مع واشنطن بهذه املواضيع
كلها ،ونذكر السلطات االمريكية برضورة
الحفاظ عىل استقرار لبنان.
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عينت وزارة الخارجية واملغرتبني  20ملحقا اقتصاديا الحقتهم بالبعثات اللبنانية يف الخارج .ما الدور الذي يلعبه هؤالء يف ظل
االزمة االقتصادية الراهنة التي تعصف بالبالد؟ علام ان فكرة امللحقني االقتصاديني ليست جديدة يف لبنان ،فهي تعود اىل العام
 1972حني ّ
عي  6ملحقني اقتصاديني ثم اوقف عملهم بسبب اشكاليات سياسية
طرحت فكرة تعيني ملحقني اقتصاديني مجددا
يف العام  ،2016حيث اقرتحت الهيئة املنظمة
ملؤمترات االغرتاب اللبناين "ال دي اي" يف احدى
توصياتها انشاء ملحقية اقتصادية ،وذلك يف
العام  .2017قام وزير الخارجية واملغرتبني
السابق جربان باسيل بزيادة عدد امللحقني
االقتصاديني من  12اىل ( 20استقال احدهم
اخريا يف بريتوريا) ويف عدد من العواصم
املعتمدة ،وتم تعيينهم نهائيا يف اواخر العام
 .2018يتوزع هؤالء يف البعثات الديبلوماسية
ضمن البلدان اآلتية :الواليات املتحدة االمريكية،
اململكة املتحدة ،بلجيكا ،املانيا ،املكسيك،
االردن ،ساحل العاج ،مرص ،كندا ،الكويت،
فرنسا ،اليابان ،الصني ،جنوب افريقيا ،االمارات
العربية املتحدة ،روسيا ،الربازيل ،السعودية،
العراق ونيجرييا.
يتبع امللحقون االقتصاديون لوزارة الخارجية
اللبنانية ،ويقبضون رواتبهم منها ،ويعودون
بالرتاتبية اىل مدير الشؤون االقتصادية وهو حاليا
السفري بالل قبالن ،ولوزير الخارجية ناصيف
حتي .يتحرك هؤالء يف عملهم يف البعثات املعنية
تنفيذا لخطة سنوية يتم وضعها بالتنسيق مع
الوزارات املختصة :االقتصاد والزراعة والصناعة
ومؤسسة ايدال ،باالضافة اىل االولويات السياسية
واالقتصادية املوضوعة يف البلد.
اىل جانب املهامت الرسمية املنوطة بهم ،يقوم
امللحقون االقتصاديون مبا يتناسب مع الظروف
املستجدة ،مثل القيام بتنظيم وفود تجارية
وعقد لقاءات والتحضري الجتامعات واعامل
الربط بني مختلف القطاعات بني لبنان والخارج،
الدفاع عن املصالح االقتصادية والتجارية
اللبنانية وتزويد املصدرين اللبنانيني دراسة
السوق التمهيدية ،التحري عن الرشكات التي

يتعامل معها املصدرون من اجل التأكد من انها
ال تحظى بأي سمعة سيئة.
يتلخص دور امللحق االقتصادي يف كل بلد يف
العامل بعرض االنتاج اللبناين والتعريف عنه،
وبكيفية تعزيز العالقات االقتصادية اللبنانية
مع الدول عموما وتحديدا مع الدولة التي يكون
موجودا فيها.
وفق االهداف واملهامت االساسية لعمل امللحقني،
واملحددة يف املادة  3من املرسوم رقم  3040تاريخ
 25آذار  ،1972يقوم امللحق االقتصادي تحت
ارشاف رئيس البعثة ووفقا للقوانني واالنظمة
والتعليامت النافذة ،باالعامل اآلتية:
 -1جمع املعلومات حول ما يهم لبنان من الشؤون
االقتصادية والتجارية واملالية يف البلد الداخل يف
نطاق صالحيته ،ودرس هذه املعلومات ملعرفة
تأثريها عىل االقتصاد اللبناين والكتشاف االسواق
املمكنة للمنتجات والخدمات اللبنانية ،وامكان
توظيف رؤوس االموال االجنبية يف لبنان وتنشيط
السياحة فيه.
 -2اجراء اتصاالت مع سائر البعثات ومع
الرسميني ورجال االعامل وغرف التجارة والصناعة
وجمعيات التجار والصناعيني وافراد الجالية
اللبنانية ومع املسؤولني عن االعالم وجميع
املعنيني بالشؤون االقتصادية والصناعية والتجارية
واملالية والسياحية ،بهدف تعريف لبنان وامكاناته
عىل هذه الحقول وايجاد االسواق له ،والعمل
عىل انشاء غرف تجارية مشرتكة ومتابعة نشاطها.
 -3وضع ادارة برنامج االعالم التجاري والسياحي
وتحرير املقاالت ،والقاء املحارضات عن املنتجات
والخدمات اللبنانية وعن السياحة يف لبنان،
وتشجيع تنظيم الرحالت السياحية اليه.
 -4املساهمة يف تنظيم املعارض واالسواق
واملؤمترات واستقبال اللبنانيني القادمني لهذا

الغرض وتسهيل مهمتهم واالرشاف عىل املعارض
اللبنانية الدامئة.
 -5االشرتاك يف اجتامعات الهيئات الدولية
واعاملها ويف املفاوضات ،ويف عقد املعاهدات
واالتفاقات الدولية ،والسهر عىل تنفيذ احكام
االتفاقات االقتصادية املعقودة او التي تعقد بني
لبنان والبلد الداخل يف نطاق صالحيته.
 -6تقديم املعلومات واملشورة اىل رجال االعامل
اللبنانيني وتأمني الصلة بينهم وبني رجال االعامل
يف البلد املوجود فيه ،والقيام تاليا باملحافظة عىل
العالقات الطيبة بينهم.
 -7السعي اىل تسوية النزاعات التجارية بني
اللبنانيني واالجانب وحامية مصالح اللبنانيني
االقتصادية.
 -8البحث يف امكان الحصول عىل املساعدات
والقروض الخارجية والعمل عىل الحصول عليها.
 -9التعاون مع وزاريت االقتصاد الوطني والزراعة
ومكتب الفاكهة والغرف التجارية والصناعية
اللبنانية وجمعيات الصناعيني والتجار اللبنانيني.
 -10وضع تقارير شهرية عن الحالة املالية
واالقتصادية عموما يف البلد الذي يعمل فيه،
وبنوع خاص عن ترصيف املنتجات اللبنانية
وعن التدابري التي يجب اتخاذها لتأمني زيادة
الترصيف ووضع تقرير سنوي شامل ،واالجابة
عن الرسائل والقيام بجميع االعامل االدارية
واملكتبية التي تتطلبها هذه املهامت.
 -11مساعدة رئيس البعثة واالجابة عن استشاراته
وتنفيذ ما يأمر به يف مختلف االمور االقتصادية
والتجارية واملالية.
 -12املساهمة يف املراسيم.
اضطلع امللحقون االقتصاديون يف الفرتة االخرية
بحل العديد من القضايا الحيوية للبنان،
ابرزها :اعادة السائقني اللبنانيني العالقني عند

الحدود الرتكية ،تأمني مصدر لرشاء االيتانول
من السوق العاملية لصالح مصانع املعقامت يف
لبنان ،تزويد الوزارات املختصة دراسات اولية
عن تداعيات ازمة فريوس كورونا عىل االقتصاد
العاملي ولبنان ،عقد اجتامع مريئ من بعد بني
امللحقني االقتصاديني وقطاع الرشكات الناشئة يف
لبنان القرتاح حلول لدعم هذه الرشكات وربطها
بالزبائن واملستثمرين يف الخارج ،تحرير البضائع
اللبنانية العالقة عىل الحدود السعودية واالردنية،

ساهم امللحقون
االقتصاديون في حل قضية
السائقني العالقني على
الحدود التركية

فكرة امللحقني االقتصاديني يف وزارة الخارجية تعود اىل العام .1972

التعاون مع جمعية الصناعيني لعقد سلسلة
لقاءات عن بعد مع قطاعات صناعية ،اطالق
التعاون مع مؤسسة ايدال بشكل مثمر وفعال
تنفيذا ملذكرة التفاهم بني الوزارة وبينها.
تشري املعلومات اىل ان هذا املرشوع قد اثبت
جدواه وتأكدت فعاليته السيام يف تخطي بعض
العقبات يف العالقة مع بعض البلدان العربية
خالل االزمة االخرية التي يشهدها لبنان .وتفيد
اوساط ديبلوماسية معنية لـ"االمن العام" ان
"مهامت عدة قام بها امللحقون الديبلوماسيون
سهلت التبادل التجاري كام حصل يف اثناء تسهيل
عملية مرور الشاحنات املحملة باملوز والتفاح اىل
االردن ،فتدخل امللحقون االقتصاديون املعنيون

وقاموا بحل املشكلة .كذلك تدخلوا يف اثناء تفتيش
شاحنات الخرضوات عند الحدود السعودية وهي
كادت ان تفسد لو طالت مدة توقفها واستمر
امد بقاء البضاعة يف الشاحنات ،وقد نجحوا يف
ذلك وساهموا يف فك ارس الشاحنات ،مربهنني
تاليا ان عملهم يومي ومتعدد الوجه".
مثة مشاريع لتسويق املنتجات الزراعية اللبنانية
يف اكرث من بلد ،ابرزها مع الصني .فامليزان
التجاري بني لبنان والصني غري متوازن ومثة
فوارق بني الصادرات والواردات بحيث ال تتعدى
الصادرات اللبنانية الواحد يف املئة بالنسبة اىل
الواردات من الصني .ففي العام  2019بلغت
قيمة مجمل الواردات من الصني  1627مليون

دوالر امرييك ،بينام بلغت قيمة الصادرات اىل
الصني  14مليون دوالر امرييك .اما ابرز املنتجات
املنوي فتح اسواق لها ،فهي تلك التي تالئم
النظام الغذايئ الصيني واملعايري واملواصفات
املطلوبة يف الصني .كذلك مثة اوراق عمل لتسويق
املنتجات الزراعية بني لبنان واوسرتاليا ونيوزيلندا
لتصدير الكرز واملشمش العجمي والحمضيات
والخرضوات ،وذلك عرب التواصل مع اشخاص من
الجالية اللبنانية هناك مبا انه ال يوجد ملحقون
اقتصاديون يف هذين البلدين ،باالضافة اىل ورقة
عمل لتسويق املنتجات الزراعية اللبنانية يف
الواليات املتحدة االمريكية ،فيام سيتم العمل
عىل تدريب املصدرين عىل املطلوب منهم ليك
يتمكنوا من الدخول اىل االسواق االمريكية.
ابرز املنتجات التي يتم تسويقها يف الخارج:
الصناعات الغذائية يف الدرجة االوىل ،النبيذ،
صناعة تصميم االزياء ،بعض الخدمات التي
تتعلق بالربمجيات والتصاميم الهندسية ،بعض
املواد الصناعية مثل تصدير املولدات ،وايضا
تسهيل تصدير بعض املواد مثل عملية تصدير
العسل اللبناين اىل اوروبا حيث مثة قرار اورويب
مبنعه بسبب وجود مواصفات صحية معينة
تختلف بني بلد اورويب وآخر ،خصوصا يف تصنيف
العسل العضوي.
تكمن االولويات يف املرحلة الحالية يف بناء شبكة
البيانات الخاصة بلبنان ومعرفة من هي الجهات
التي ميكن ان تستورد منه ،ومن هم اللبنانيون
الذين يهتمون بالتجارة يف املواد الصناعية
الغذائية وسواها من الصناعات املهمة للبنان
من اجل وجود املقاربة املطلوبة ،وكذلك تنظيم
املعارض وموضوع تسويق سياحة لبنان التي
تراجعت بسبب فريوس الكورونا.
هل اثرت كورونا سلبا عىل حركة امللحقني؟
تشري االوساط الديبلوماسية املعنية اىل ان فريوس
كورونا اثر سلبا عىل حركة امللحقني من خالل
تقليص قدرتهم عىل انجاز دراسة السوق ،واثرت
ايضا لناحية ان الذوق املحيل حيث يتواجدون
تغري متاما ،وكذلك نتيجة االزمات االقتصادية
وتراجع القوة الرشائية للشعوب يف الخارج.
فالصعرت اللبناين مثال صار من الكامليات بالنسبة
اىل عدد كبري من الناس الذين يفضلون املواد
االساسية واملحلية الصنع .كام اثر بطبيعة الحال
عىل التسويق السياحي الذي تغريت اولوياته.
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لضم ثلث الضفة:
املشروع اإلسرائيلي ّ
واشنطن تعيد النظر في التوقيت وطريقة التنفيذ
صفقة القرن كانت الهدية االمريكية الثمينة الرسائيل .احدثت تحوال يف مجرى الرصاع الفلسطيني ـ االرسائييل ملجرد ان
ارسائيل ،غري آبهة مبصري الخطة االمريكية وما ستؤول اليه ،اعتمدتها اساسا للتعاطي مع الفلسطينيني ،واعتربت كل مكسب
فيها امرا واقعا ال رجوع عنه
ابرز هذه املكاسب اعطاء ارسائيل
الحق يف االحتفاظ بالسيادة يف جميع
مستوطنات الضفة الغربية ،وبقاء
السيطرة االمنية الكاملة يف غور االردن.
فام كادت حكومة الوحدة تتشكل يف
ارسائيل بالرشاكة بني بنيامني نتنياهو
وبيني غانتس ،حتى سارعت اىل اقتناص
فرصة الرئيس االمرييك دونالد ترامب
التاريخية ووضعت عىل رأس جدول
اعاملها مسألة ضم القدس بشكل كامل،
اضافة اىل اراض يف الضفة ،مبا يف ذلك
غور االردن وشامل البحر امليت.
يشكل غور االردن بالنسبة اىل ارسائيل
اهمية اسرتاتيجية ،امنية واقتصادية.
فاالغوار من اخصب االرايض زراعيا،
وترتكز فيها العديد من آبار املياه،
وارسائيل تستغل  85يف املئة من املياه
فيها ،كام تسيطر عىل  55يف املئة من
مياه نهر االردن ،وتريد ارسائيل السيطرة
عليها بشكل كامل من دون ان تتقاسمها
مع احد .كام ان السيطرة عىل االغوار
تحول عمليا دون وجود اي سيادة
للسلطة الفلسطينية عىل مناطقها ،فضال
عن انها مساحات كبرية بعدد سكان
قليل ،لذلك فهي منطقة مثالية للضم.
لكن يف الواقع ،هناك عقبات سياسية
وعملية يف وجه مرشوع الضم:
 -1مشكلة الوجود الفلسطيني يف
هذه املناطق هي االصعب واالكرث
تعقيدا من بني القضايا .فعىل رغم ان
املستوطنات مبنية عىل مساحات صغرية
ومتناثرة اىل حد كبري ،اال انها بنيت يف
اماكن قريبة من التجمعات السكانية
الفلسطينية وهو ما يعيق التوسع

نتنياهو لن يفوت
فرصة اميركية سانحة
واملسألة عنده مجرد
توقيت واخراج

العمراين الفلسطيني يف املستقبل .املقلق
يف ذلك هو ان هذه املناطق تشكل
خزان الضفة الغربية من االرايض التي
ميكن استثامرها يف البناء والتوسع ،لكن
ارسائيل منعت عنهم تراخيص البناء.
الضم سيعزل هذه املناطق عن بقية
املناطق الفلسطينية االخرى يف الضفة،
وسيواجه سكانها صعوبات اكرب يف التنقل
والتمدد والبناء ،ومحاولة االستقالل
اقتصاديا عن االحتالل ،عىل الرغم من
كل ما يروج حول الطروحات االقتصادية
للحل .وستستمر السيطرة الكاملة عىل
املعابر ،كام هو واقع الحال ،ويظل تنقل
الفلسطينيني خارج فلسطني محكوما
مبوافقة االحتالل.
 -2االنقسام والتجاذب عىل الساحة
االرسائيلية ،بني من يطالب بالحد االقىص
من الضم ،ويرى انه ينبغي استغالل
هذه الفرصة التاريخية يف هذا االتجاه،
ومن يرص عىل ان يبقى سقف الضم
مخطط ترامب .ويحذر خرباء وجهات
سياسية من ان الضم لن يغري من الوقائع
امليدانية ،فاالحتالل قائم مع الضم ومن

دونه لكن امثانه قد تكون سياسية ،ومبا
يؤثر عىل مواجهة تهديد ايران والجبهة
الشاملية التي تحتل رأس اولويات االمن
القومي يف هذه املرحلة.
يثري الضم انقسامات شديدة يف ارسائيل
نفسها ايضا ،خصوصا وان نتنياهو يخبئ
تفاصيل مخططه ،وميتنع عن اطالع
اصحاب الشان عليها .ال احد يف جهاز
االمن االرسائييل ،سواء وزير االمن بيني
غانتس او رئيس اركان الجيش افيف
كوخايف او اي من ضباط الجيش ،يعلم
ماذا يقصد نتنياهو بالضم ،هل ينوي
ضم الضفة الغربية بكاملها ام جزء منها؟
وهل هذا الجزء هو غور االردن ام شامل
البحر امليت ام املستوطنات ام كل هذا
معا؟ وهل سيفعل ذلك  -كام يطلب
غانتس -بالتنسيق مع الفلسطينيني ام
من دونهم؟
 3موقف االدارة االمريكية املتحفظة عنالتوقيت واملمتنعة عن اعطاء ضوء اخرض
لنتنياهو .مسألة ضم اراض فلسطينية
يف الضفة الغربية ،شكلت احد محاور
املحادثات التي اجراها الشهر املايض
وزير الخارجية االمرييك مايك بومبيو
يف ارسائيل ،مشددا عىل ان واشنطن
تطلب تأجيل الضم اىل حني استنفاد
فرص ارشاك الفلسطينيني وال تلتزم اي
جدول زمني تضعه ارسائيل للرشوع
يف اجراءات الضم خالل الفرتة املقبلة.
اما التحفظ االمرييك عىل مسألة الضم،
فيعود اىل تداعيات محتملة مثل نشوب
ازمة سياسية خطرية مع االردن ومع
السلطة الفلسطينية ،وحدوث تطورات
ميدانية وزعزعة االستقرار عىل الحدود

عملية الضم
لن تغري من
الواقع الذي
يرزح تحته
الفلسطينيون
منذ احتالل
ارسائيل للضفة
وغزة.

تنديد دولي بخطة الضم
عبوا فيه
اصدرت مجموعة مستقلة من خرباء حقوق االنسان يف االمم املتحدة بيانا مشرتكا ّ
عن االستياء من دعم الواليات املتحدة لخطة نتنياهو ،واكدوا انها غري قانونية.
وقال البيان ،ان ضم اراض محتلة هو انتهاك خطري مليثاق االمم املتحدة ومعاهدات جنيف،
ويتناقض مع قاعدة اساسية اكدها مرارا مجلس االمن التابع لالمم املتحدة والجمعية العامة،
مفادها ان االستيالء عىل االرايض بالحرب او بالقوة غري مقبول.
اضاف البيان ان ما سيتبقى من الضفة الغربية بعد ضم حواىل  30يف املئة سريقى اىل
"بانتوستان فلسطينية".
ويشري تعبري بانتوستان تاريخيا اىل املناطق االقليمية املنفصلة املحددة كاوطان ،يف ظل نظام
الفصل العنرصي الذي كانت تتبعه جنوب افريقيا.
كام وصلت رسائل اىل وزارة العلوم االرسائيلية من ديبلوماسيني يف االتحاد االورويب ،هددت
عمليا بوقف املشاركة االرسائيلية يف برنامج اوريزون  2020الذي يعترب اكرب منصة يف العامل
لتمويل االبحاث ودعم االبتكار ،بينام دعا وزراء خارجية االتحاد االورويب واشنطن اىل
املشاركة يف مبادرة دولية العادة ارسائيل والفلسطينيني اىل طاولة املفاوضات.

الرشقية االمنة مع االردن .وبالفعل،
جاء الرد االول من العاهل االردين امللك
عبدالله الثاين الذي اكد ان ضم اجزاء من
الضفة الغربية سيؤدي اىل صدام كبري مع
بالده ،محذرا من انهيار السلطة الوطنية
الفلسطينية ،الذي سيتبعه املزيد من
الفوىض والتطرف يف املنطقة.
وفيام نقلت االذاعة االرسائيلية الرسمية
عن مصدر ارسائييل كبري قوله ان واشنطن
اوعزت اىل نتنياهو بوقف خطة ضم
االرايض يف الوقت الحارض ،الن البيت
االبيض تلقى رسائل غاضبة ومعارضة
لهذه الخطة ،من دول عربية مؤثرة مثل
مرص ،والسعودية ،والكويت ،واالردن...
اكد غانتس عىل صحة االنباء التي تقول
ان االدارة االمريكية تعيد النظر يف
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مسألة الضم من حيث طريقة التنفيذ
وموعده ،وذلك اوال بسبب انشغالها
يف الهبة الشعبية الداخلية ،وثانيا
بسبب اعرتاضات من الدول العربية،
وثالثا بسبب الخالفات بني املستوطنني
ومظاهر العداء التي عرب عنها بعضهم
ضد ترامب.
 -4املوقف االورويب الذي تعرب عنه املانيا
الصديقة والحليفة الرسائيل وترأس
هذا الشهر االتحاد االورويب ومجلس
االمن ،وهو موقف معرتض يصل اىل
حد البحث يف فرض عقوبات ،مثل منع
ارشاك ارسائيل يف اتفاقات التعاون ومنح
جديدة يف مجال االبحاث االكادميية،
وعقوبات عىل مستوى العالقات املبارشة

يشكل غور
االردن
بالنسبة اىل
ارسائيل اهمية
اسرتاتيجية
امنية
واقتصادية.
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االتحاد االوروبي يفكر
في العقوبات واالعتراف
بدولة فلسطني

بني الدول .وحتى ان دوال اوروبية عدة
ابدت استعدادا لالعرتاف بدولة فلسطني.
وسط كل ما تقدم ،ال يزال من غري
الواضح او املحسوم ،ارسائيليا ،حتى
بالنسبة اىل القوى اليمينية القومية
والدينية ،امكان ضم الضفة الغربية

كاملة او بعض منها ،اذ ترجح اغلب
التوقعات ان الضم سينحرص يف مناطق
الكتل االستيطانية الكربى القريبة من
الخط االخرض ،ومنطقة غور االردن،
لسبب بسيط يتعلق بحرصها عىل االبقاء
عىل معادلة ضم اكرب مساحة من االرض
مع اقل قدر من السكان ،مع الحفاظ
عىل بقاء نوع من الكيان الفلسطيني.
بالنسبة اىل التغريات ،فمن الواضح ان
عملية الضم لن تغري من الواقع الذي
يرزح تحته الفلسطينيون منذ احتالل
ارسائيل للضفة وغزة ( ،)1967لجهة
سيطرتها عىل حياتهم ،وتحكمها باالحوال
االقتصادية واالجتامعية عندهم،
وانشائها املستوطنات ،ومحاولتها

تهويد القدس والضفة ،لكن ما سيتغري
هو تعامل ارسائيل مع تلك املنطقة
باعتبارها جزءا من اراضيها ،وهو امر
من املبكر تبني تفاصيله او ترجامته يف
مختلف املجاالت .ما يعني ان الخطوة
االرسائيلية املقبلة ،مهام كان شانها او
حجمها ،ستضع ارسائيل امام مسؤوليات
وتحديات عديدة ،اهمها:
 ستنفض يدها من عملية التسوية معالفلسطينيني ،بعد ان كانت دفنت اتفاق
اوسلو ورفضت تنفيذ االستحقاقات
املطلوبة منها يف الحل االنتقايل املنصوص
عليه يف ذلك االتفاق.
 ستكون مسؤولة مبارشة عن وجودعدد كبري من الفلسطينيني ضمن دائرة
سلطتها يف كل املجاالت ،ما يضعها يف
احتكاك ،او يف اختبار جديد مع السلطة
الفلسطينية ،ورمبا االمر يصل اىل حد
االطاحة بتلك السلطة او االبقاء عليها
كسلطة حكم ذايت ـ اداري.
 هذه الخطوة ستعيد داخليا ،طرح قصةالقنبلة الدميوغرافية ،واملخاوف عىل
يهودية الدولة ،كام سيعيد خارجيا ،قصة
التناقض بني ارسائيل كدولة دميوقراطية
وبني كونها دولة استعامرية وعنرصية،
ويف الحالني فانها ستكون مستقبال امام
تحدي كونها دولة ابارثايد ،او دولة
مواطنني متساوين.
 ال شك يف ان اية خطوة ارسائيلية يف هذااالتجاه ستفيض اىل رد فعل فلسطينية،
من ضمنها الغاء التنسيق االمني .وهناك
اعتقاد بأن السلطة الفلسطينية ستمتنع
عن قطع العالقات بالكامل مع ارسائيل،
لكنها ايضا قد تبادر اىل خطوات ضد
مصلحتها اذا واجهت معارضة داخلية،
خاصة من جانب حامس ،التي يتوقع
ان تحاول استغالل االحداث يك تعزز
مكانتها يف الضفة عىل حساب السلطة
الفلسطينية ،مبا يؤدي اىل انهاء حال
التنسيق االمني .كذلك هناك تداعيات
اخرى قد تنشأ عن ذلك ،ابرزها احتامل
انتفاضة شعبية جديدة.

التحفظ االمرييك عن الضم يعود اىل تداعيات محتملة مثل نشوب ازمة مع االردن والسلطة الفلسطينية.

يثري الضم انقسامات شديدة يف ارسائيل ،خصوصا وان نتنياهو يخبئ تفاصيل مخططه.

الضم ينسف ما
تبقى من عملية السالم
وحل الدولتني

عىل الرغم من وجود محاذير ،لن يض ّيع
نتنياهو هذه الفرصة ،فالقرار متخذ
واملسألة توقيت واخراج وتأرجح بني
احتاملني :تأجيل الضم او ان يقدم نتنياهو
عىل ضم ثالث مناطق يف الضفة كمرحلة
اوىل ،وهي التي تحظى باجامع ارسائييل
داخيل وامرييك ،مع االمتناع عن ضم االغوار
خشية تدهور العالقات مع االردن.
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تقرير

شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

مشروع أردوغان يتم ّدد إلى ليبيا
والسيناريو السوري يتك ّرر

السيناريو السوري يتكرر يف ليبيا .ما كان حربا اهلية يتحول اىل حرب اقليمية ودولية ،مع دخول اطراف كثريين عىل الخط،
واولهم تركيا التي بادرت اىل التدخل عسكريا ،يف وقت تقف دول الجوار واولها مرص قلقة مام آل اليه الوضع بعدما صارت
تركيا عىل حدودها الليبية املفتوحة عىل خطر االرهاب والتطرف
اظهرت اوروبا رغبة يف ايجاد حل سيايس
لالزمة ،ألن ليبيا قريبة جدا وعىل مرمى
حجر من ساحلها الجنويب ،ودخلت روسيا
كرشيك مضارب ساعية اىل مد نفوذها يف
املنطقة ،يف حني يشبه التدخل العسكري
الرتيك يف ليبيا التدخل العسكري الرويس
يف سوريا يف نهاية ايلول  .2015التدخالن
قلبا املوازين رأسا عىل عقب ،وان مل ينهيا
او يحسام الحرب املفتوحة يف البلدين
عىل مزيد من االستنزافات والتعقيدات
والسيناريوات.
بدأت تركيا التدخل يف ليبيا عسكريا عرب
ارسال امدادات عسكرية اىل حكومة
الوفاق التي يرأسها فايز الرساج يف
مواجهة الجيش الوطني بقيادة اللواء
خليفة حفرت ،ما ادى اىل تصاعد التوتر
بني االطراف الليبيني املتحاربني .بارشت
انقرة التخطيط لوضع اقدامها يف ليبيا
رسميا عرب توقيع مذكريت تفاهم بني
رئيس حكومة الوفاق فائز الرساج
والرئيس الرتيك رجب طيب اردوغان يف
 27ترشين الثاين املايض ،االوىل تتعلق
بالتعاون االمني والعسكري ،والثانية
بتحديد مناطق الصالحية البحرية يف
البحر املتوسط .سبق ذلك استقبالها
للقيادات والكوادر املحسوبة عىل
االخوان املسلمني والجامعة الليبية
املقاتلة ،وجعلت من اراضيها مالذا
ملنتسبي تيار االسالم السيايس ،وكانت
ترجمته موافقة اخوان ليبيا عىل مذكرة
التفاهم وعىل مجيء القوات العسكرية
الرتكية اىل بالدهم ،لحامية مصالح انقرة
البحرية يف البحر املتوسط من جهة،

املرشوع الرتيك يف املنطقة له بعدان :اقتصادي وايديولوجي.

تركيا اصبحت الالعب
رقم واحد في ليبيا
وروسيا نجحت في ايجاد
موطئ قدم

وصد العدوان عىل طرابلس من جهة
ثانية.
مسارعة اردوغان اىل توقيع االتفاقات
االمنية واالقتصادية مع حكومة الوفاق

تدخالتها يف شؤون الدول العربية
ومنطقة الرشق االوسط ،وقد يفهم
البعض دوافع تركيا للتدخل يف سوريا
او العراق لجهة الحدود املشرتكة التي
تجمع البلدين .لكن ليبيا التي تبعد
االف الكيلومرتات عن االرايض الرتكية،
تؤكد اطامع تركيا اردوغان يف املنطقة،
التي يرمز اليها بالعثامنية الجديدة.

المباالة اميركية حيال
امللف الليبي واوروبا بني
انكفاء وانقسام

روسيا وسعت نطاق تدخلها من سوريا اىل ليبيا يف اول اخرتاق من نوعه وحجمه.

الوطني ،تهدف اىل حامية خطط تركيا
والتمدد يف مياه البحر املتوسط وتوسيع
نفوذها يف مواجهة اطراف اقليمية تضم
مرص واليونان وقربص وارسائيل ،واىل
استثامر مخزون الغاز والنفط املكتشف
يف املنطقة ،واالستفادة من اجواء الحرب
الليبية للخروج بحزمة مكاسب متكنها
من رسم خارطة البلد الغني بالنفط،
عىل نحو يخدم مصالحها :بيع السالح
وتجريبه ،واالستحواذ عىل اكرب قدر من
كعكة النفط الليبي مستقبال ،واملشاركة
يف اعامر ليبيا.
يشكل البعدان االقتصادي وااليديولوجي
دافعني اساسيني الردوغان يف غالبية

املشكلة ان اردوغان الذي تخىل عنه
اهم رفاقه يف حزب العدالة والتنمية،
انه وهو رئيس دولة علامنية ال تزال
عىل علامنيتها التي اختارها لها مصطفى
كامل اتاتورك حتى االن ،قد تسلق
شجرة االخوان املسلمني واصبح عمليا
مرشدا عاما لهم .املستغرب انه يرص عىل
عثامنية ليبيا ،ويواصل التأكيد عىل انه
لن يتخىل عن اتراك ليبيا (كورد اوغلو)،
وان تركيا لن تتخىل عن مسؤوليتها
التاريخية تجاه الشعب الليبي املمتدة
لنحو  500سنة.
تدخل تركيا يف ليبيا حصل بشكل
تصاعدي ،وانتقل تدريجا من تأمني وضع

دفاعي لقوات حكومة الوفاق اىل مبادرة
الهجوم والتوسع ميدانيا .بدأ االمر
بارسال عربات مدرعة واسلحة متوسطة،
ليتطور ويشمل خرباء عسكريني وطائرات
قتالية مسرية كان لها االثر االهم ميدانيا،
وانهتها بارسال االف املقاتلني السوريني
املنتمني اىل فصائل موالية لها ،اغرتهم
باملال ووعود التجنيس وبالرتهيب ايضا.
تشهد ليبيا منذ شهرين اهم تطورات
عسكرية منذ اطالق املشري خليفة حفرت
هجومه الفاشل للسيطرة عىل العاصمة
طرابلس قبل اكرث من عام .حققت
حكومة الوفاق الوطني مكاسب مثينة،
وصار لها اليد العليا يف شامل غرب البالد.

يعود ذلك اىل تنامي الدعم الرتيك لها،
بينام كانت معظم دول العامل مشغولة
مبكافحة جائحة كورونا ،ويف ظل غياب
اي افق لحل سيايس منذ استقالة
املبعوث االممي الخاص غسان سالمة
مطلع اذار الفائت .حصل كل ذلك عرب
اختبار الخطوط الحمر الدولية التي
تبني مع الوقت انها غري موجودة يف ظل
المباالة واشنطن بامللف الليبي وانقسام
الدول االوروبية.
سلسلة االنتصارات الرسيعة التي
تحققت يف غرب ليبيا تشري اىل ان تركيا
اصبحت اكرب طرف خارجي فاعل يف ليبيا،
والعبا ميتلك بطاقات اللعب الحاسمة
مع مختلف القوى االجنبية التي تناضل
من اجل السيطرة والبقاء داخل اكرب
ساحات الحرب بالوكالة يف منطقة الرشق
االوسط .لكن مثة محاذير تأخذها انقرة
يف االعتبار ،ابرزها:
 عمليات القتال املحتدمة يف ليبيا،املدفوعة بفيضان متدفق من االسلحة
واملعدات االتية من الخارج ،والطائرات
الحربية ،والجنود املرتزقة ،من شأنها
تحويل الرصاع الليبي اىل حرب رصيحة
بالوكالة بني مختلف القوى الخارجية.
 عدم توسيع نطاق تدخلها اىل رشقالبالد ،ويعود ذلك اىل خشيتها من
االقرتاب مام تعتربه مرص مجالها الحيوي
يف ليبيا.
 محاولة حلفاء حفرت تصعيد الحرباالهلية يف ليبيا باسلوب جديد ،بعدما
تخلت روسيا عن فكرة سيطرة حفرت عىل
كامل البالد ،مع مواصلة دعمه باالسلحة.
الخطة الجديدة تتمثل يف تقسيم البالد
اىل شطرين ،ما يعني ان الحرب يف ليبيا
قد تتصاعد يف املرحلة املقبلة.
 تحذيرات االتحاد االورويب من تدخلتركيا وقوى اجنبية يف الحرب هناك،
ومن ان التدفق الهائل لالسلحة واملرتزقة
سيتسبب يف توسيع امد الحرب الدائرة
فيها واطالتها.
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 حصول مواجهة بني تركيا وروسياالداعمة لحفرت ،بحيث ان كال البلدين
يسعيان اىل تحديد مجاالت نفوذ يف
ليبيا .تركيا تعترب ان حصول روسيا عىل
ترخيص الستخراج النفط مع حفرت يف
املناطق الواقعة رشق البالد يهدف اىل
البقاء يف املنطقة ،ما ميكنها من الحفاظ
عىل الوضع الحايل لحفرت بدال من تشجيع
التحول نحو غرب البالد ،لذلك فان
روسيا ستعمل جاهدة من اجل تقسيم
البالد .كذلك ستحاول املقاتالت الروسية
القضاء عىل النجاحات العسكرية
التي حققتها قوات الوفاق بدعم من
تركيا .ويتوقع ان تزيد روسيا دعمها
لحفرت ،النه يحتاج حاليا اىل جميع
اشكال الدعم الخارجي حتى يحافظ
عىل ماء وجهه ،خصوصا وانها ال تبدو
عىل استعداد لالنسحاب من ليبيا التي
اصبحت بالنسبة اليها بعد سوريا ،جزءا
من اسرتاتيجيتها للتأثري يف املنطقة .هذا
االمر بات مبعث قلق للواليات املتحدة
االمريكية ألن موسكو وتركيا تحاوالن
بشكل واضح قلب امليزان لصالحهام
يف ليبيا ،لذا تسعى واشنطن اىل احباط
هذه املحاولة ألن ذلك سيقود اىل
تهميشها ،ومينح روسيا وتركيا نفوذا
طويل االمد يف البلد القريب من اوروبا.
لذلك تضغط عىل روسيا وتركيا لتشجيع
الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق
عىل العودة اىل مفاوضات االمم املتحدة.
ليبيا هي مركز الحدث يف املنطقة هذه
االيام ،وقد شهدت تطورات عسكرية
متسارعة نتيجة التدخل العسكري الرتيك
الفاضح والتدخل الرويس الناعم .من
وحي ما يجري يف ليبيا ،ميكن الخروج
بثالث خالصات ـ استنتاجات رئيسية:
 -1روسيا وسعت نطاق تدخلها من سوريا
اىل ليبيا يف اول اخرتاق من نوعه وحجمه
خارج الساحة السورية .هذا يحصل يف
ظل غياب االوروبيني وانكفائهم عن ليبيا
مع انهم اكرث املعنيني بأمنها وحربها،
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الدور العربي في
مجريات االحداث الجارية
في ليبيا غائب تماما

وهي االقرب اىل سواحلهم الجنوبية.
 -2تركيا توسعت من سوريا اىل ليبيا
واعتمدت يف الدولتني طريقة التدخل
املبارش واستخدام القوة العسكرية .اذا
كان املرشوع االيراين التوسعي يف املنطقة
العربية هو املرشوع الذائع الصيت،
فان املرشوع الرتيك ينافسه يف املضمون
االسرتاتيجي ويوازيه عىل املرسح
االقليمي ،يف مقابل تغلغل ايران يف
العراق وسوريا ولبنان وفلسطني واليمن،
يحصل تدخل وتواجد تريك يف سوريا
وليبيا وتونس وقطر وغزة.
 -3غياب الدور والتأثري العريب يف
مجريات االحداث الجارية .هذا الغياب
ترسخ بفعل تطورات الربيع العريب
التي شغلت الدول العربية باوضاعها
الداخلية ،وحرب اليمن التي شغلت
واستنزفت دول الخليج ،اضافة اىل
وقوع الدول العربية بني فيك كامشة
املرشوع االيراين املتغلغل واملرشوع
الرتيك املتمدد .هذان املرشوعان املؤثران
عىل االمن القومي العريب ،ح ّوال االنظار
عن خطر اسرتاتيجي مستدام يتمثل يف
ارسائيل.
غري ان هذا الغياب العريب كرسه قرار
مرص بالتدخل العسكري املبارش ،يف
موازاة التدخل الرتيك والعادة التوازن
عىل االرض .تدخل مرص يف ليبيا تدخال
عسكريا ومبارشا ،كان متوقعا له ان
يحصل يف يوم من االيام .ورمبا جاء
التدخل املرصي متأخرا بعض اليشء

بعدما قطعت تركيا شوطا بعيدا يف
تثبيت اقدامها ووجودها .لكنه كان
محتام وخيارا مفروضا عىل مرص يف
مسألة تتعلق مبارشة بامنها القومي
متاما ،مثل موضوع النيل وسد النهضة
االثيويب ،ومثل موضوع غزة وامن سيناء.
ليبيا تفرض نفسها اولوية يف االهتامم
املرصي كونها الجارة القريبة التي متتد
عىل حدود مشرتكة تصل اىل  1200كلم،
اضافة اىل تاريخ العالقات االقتصادية
ومستقبلها بني البلدين ،ودور مرص يف
ايجاد حل سيايس لالزمة املتدحرجة
فيها .االهم من كل ذلك ،ان مرص ال
ميكنها ان تقبل بوجود خطر التنظيامت
االسالمية املتطرفة عىل حدودها ،وال
خطر تنامي نفوذ االخوان املسلمني
وتيار االسالم السيايس بدعم من تركيا،
وال ميكن ان تقبل مرص تدخال عسكريا
تركيا يف ليبيا فاق كل توقع وتجاوز كل
حدود بعدما صار تدخال مبارشا وهادفا
اىل قلب املعادالت عىل االرض واالنتقال
اىل مرحلة فرض الرشوط حول املستقبل
الليبي ،بعد السيطرة عىل رست وجفرا
حيث يقع الهالل النفطي الليبي الفائق
االهمية بالنسبة اىل امن تركيا االقتصادي.
وقد بدا واضحا ان اردوغان يطمح ،بعدما
نجح يف تحقيق تقدم رسيع وغري متوقع،
اىل اكامل حملته يف اتجاه رست السقاط
اللواء حفرت ميدانيا وسياسيا وشطبه من
املعادلة.
عندما تجاوز التدخل الرتيك حده والمس
الخطوط الحمر املرصية وانتقل اىل
مرحلة فرض الرشوط ،اتخذت القيادة
املرصية قرارها بالتدخل ردا عىل متادي
تركيا والقامة توازن عىل االرض ،مبا يسهل
عملية التوجه اىل الحل السيايس انطالقا
من املبادرة املرصية التي القت ترحيبا
دوليا ،وسارعت تركيا اىل اجهاضها .اختار
الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس
القاعدة العسكرية يف مدينة مطروح
قرب الحدود الغربية مع ليبيا اليصال

رسالته بلهجة هادئة وحازمة ،وان
مرص ال تستطيع وال ميكنها االستقالة
من دورها ،وال ان تدير ظهرها لليبيا،
ليس فقط النها عربية وامنا ايضا النها
تعني دور مرص واستقرارها ومصالحها
الحيوية .امام القوات املرصية ،اعلن
السييس ان مرص لن تقبل بوجود تهديد
عىل حدودها الغربية ،وان رست خط
احمر.
خطة التدخل املرصي صارت جاهزة
للتنفيذ يف حال اكملت تركيا اندفاعتها
يف اتجاه الخط املمتد بني رست
وجفرا ،وهذه الخطة املتدرجة تتضمن
استعدادا للتدخل فورا يف تحرك ستنفذه
القوات الجوية اوال ،عىل ان يتبعه تحرك
للقوات البحرية والربية .مام ال شك فيه
ان القرار املرصي قرار صعب ودقيق،
ويأيت يف مرحلة تشتد فيها الضغوط
االقتصادية والسياسية واملائية عىل مرص،
يف ظل حالة من الغموض وعدم اليقني
تسيطر عىل املوقف الدويل يف ليبيا،
خصوصا املوقفني الرويس واالمرييك ،ويف
ظل مخاطر التورط يف املستنقع الليبي
كام حصل مع السعودية يف اليمن.
لكن مل يكن يف استطاعة القاهرة ان
تغض النظر عن التدخل الرتيك يف ليبيا
بعدما تجاوز حدوده السابقة التي كان
باالمكان التغايض عنها ،وبعدما صار
يهدد دور مرص واستقرارها .تدخلت
مرص مستندة اىل تفهم دويل (اورويب
خصوصا) ،واىل دعم خليجي سيايس
ومايل (امارايت وسعودي) .تدخلت
لوقف التقدم االسرتاتيجي الرتيك يف ليبيا
واملنطقة ،ولحفظ االمن القومي العريب
واملرصي .هذا التدخل يفتح صفحة
جديدة ويطلق مرحلة مختلفة يف ازمة
ليبيا التي سلكت طريق التدويل منذ
مدة ،وتشهد تشابكا فظيعا يف خيوط
وشبكات املصالح االقليمية والدولية،
وسط تأرجح وسباق بني التصعيد
العسكري والحل السيايس.

التدخل التركي يقلق اوروبا
الدور املتعاظم الذي تلعبه تركيا يف ليبيا بفضل تدخلها العسكري املبارش ،يوازيه
قلق اورويب متعاظم كان الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون الس ّباق يف التعبري عنه يف
قمة برلني مطلع العام عندما شن هجوما غري مسبوق عىل تركيا التي تجلب العتاد
والسالح والخرباء ،وخصوصا املرتزقة السوريني للقتال يف ليبيا اىل جانب حكومة
فائز الرساج ،ومحاولة تسخري الحلف االطليس لخدمة مصالحها وطموحاتها ،ان
يف سوريا او يف ليبيا ومياه املتوسط .وترى باريس ان تركيا تترصف بشكل غري
مقبول عرب استغالل الحلف االطليس ،وال ميكن لفرنسا السامح بذلك ،وان النفوذ
الرتيك يشكل تهديدا اسرتاتيجيا للمصالح الفرنسية واالوروبية عىل السواء ،وان
تركيا يف حال نجحت يف مشاريعها ،فانها ستجذر حضورها يف ليبيا وستجعل منها
منصة للتمدد يف اتجاه بلدان اخرى .ويف حال حصلت تركيا عىل ما تريد ،وهو
املرجح ،فان حضورها يف ليبيا سيكون بشكل دائم وسيقوى مع مرور الوقت فيام
سيرتاجع الحضور االورويب  -الغريب ،وبالتايل فان الدفاع عن املصالح االوروبية،
اكان يف موضوع الهجرات والنفط والغاز يف مياه املتوسط واملصالح االسرتاتيجية
والسياسية سيضعف ،وستكون باريس ومعها روما الخارسين االكربين النهام كانتا
االكرث حضورا اوروبيا يف ليبيا.

قلق اورويب متعاظم من نفوذ تركيا يف ليبيا.
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ترامب وبايدن تحت وطأة كورونا وجورج فلويد

أميركا :إنتخابات في ظالل سماء مل ّبدة

تتجه الواليات املتحدة اىل االنتخابات الرئاسية يف ترشين الثاين  ،2020وقد
تجمعت يف سامئها غيوم ملبدة تلقي بظاللها عىل فرص نجاحها ،او حتى اجرائها،
وتطرح شكوكا قوية يف امكان اعادة انتخاب الرئيس الجمهوري دونالد ترامب
الذي جعل رشيحة امريكية غاضبة تشعر كأنها جورج فلويد وهو يختنق قائال
للرشطي ال استطيع التنفس

هل تسقط عبارة "ال استطيع التنفس" ترامب؟

اصبح ربع ضحايا فريوس كورونا يف العامل
من االمريكيني الذين اصيب اكرث من
مليونني منهم بالفريوس الذي قتل اكرث
من  100الف انسان .هذه انباء سيئة لبلد
يتصدر الئحة االصابات والضحايا عامليا،
بينام يستعد الناخبون فيه اىل التوجه اىل
صناديق االقرتاع بعد اربعة اشهر ،مثلام
اعتادوا ان يفعلوا منذ عرشات السنني يف
الثالث من ترشين الثاين.
ليك تكتمل قتامة املشهد االمرييك،
جاءت جرمية قتل املواطن االمرييك من
اصول افريقية جورج فلويد الذي مات
اختناقا تحت ركبة الرشطي االمرييك
ديريك شوفني ،يف مدينة مينيابوليس

نائبة الرئيس
تعهد مرشح الحزب الدميوقراطي جون
بايدن اختيار امرأة ملنصب نائب الرئيس
االمرييك ليخوض معها االنتخابات الرئاسية
يف ترشين الثاين املقبل يف مواجهة
الجمهوري دونالد ترامب.
وقال بايدن "اذا انتخبت رئيسا ،فان
حكومتي ،اداريت ،ستكون عىل صورة البالد،
وانا التزم اختيار امرأة نائبة للرئيس .نساء
كثريات لديهن الصفات الالزمة ليصبحن
رئيسات يف املستقبل .ساختار امرأة
(لتكون) نائبة للرئيس".

يف والية مينيسوتا ،لتهز اركان املجتمع
االمرييك من اقصاه اىل اقصاه .تظاهرات
وحزن وغضب وحرق ونهب ،وكادت
تقتحم اسوار البيت االبيض حيث قبع
ترامب مرتبكا .وقد توغلت القضيتان،
وباء كورونا ومقتل جورج فلويد ،يف
صميم العملية السياسية االمريكية
واالعيب الحزبني ،الدميوقراطي
والجمهوري ،واملناورات االنتخابية
التي حاولت تجيري القضيتني ،اما لصالح
الجمهوري ترامب او للدميوقراطي جو
بايدن.
رمبا تبدو تلك املناورات امرا طبيعيا يف
اجواء املنافسة االمريكية التي ال ميكن
التكهن بنتائجها مسبقا ،لكن املوت
هو القاسم املشرتك بني القضيتني.
هناك خطر املوت الداهم عىل مجتمع
باكمله يعاين من اخفاق يف نظام الرعاية
الصحية ،وهي باملناسبة قضية حارضة
دوما يف كل الرصاعات الحزبية االمريكية،
وهناك ايضا موت املواطن االفريقي
االصل الذي احترض مظلوما تحت
قدمي عنجهية الرشطي االمرييك االبيض
وقساوته املحفورة يف ذاكرة ماليني
االمريكيني ،وخصوصا من ابناء االقليات
واملهاجرين منهم.
الالفت يف ما يحدث يف اختصار ،ان
طلقتي النار هذه كان يفرتض بهام ان
تقتال الرئيس االمرييك سياسيا وشعبيا،
لكن املفارقة انه يبدو حتى االن صامدا،
بل ويهاجم الجميع بال هوادة :بايدن
النائم كام يسميه ساخرا ،الدميوقراطيون
الفاشلون منذ سنوات ،املتظاهرون
االرهابيون واليساريون ،حكام الواليات
ممن مل يستجب منهم القرتاحه
اقحام الجيش للتدخل من اجل قمع
االحتجاجات الشعبية ،واالهم هدفه

املميز املتمثل بوسائل االعالم املزورة كام
اعتاد تسميتها.
عىل الرغم من الخصومة مع كل هؤالء،
ال يزال ترامب يعارك الجميع .حتى ان
ورقة االقتصاد التي ر ّوج لنفسه عربها
خالل السنوات الثالث املاضية للتدليل
عىل نجاعة سياساته املالية اصبحت
محل شكوك االن ،فيام يتهمه خصمه
بايدن بان فشل استجابته خطر وباء

جو بايدن ودونالد ترامب.

تظاهرات امريكا.

كورونا وفلويد
في صميم االعيب الحزبني
املفارقة ان ترامب
يبدو حتى االن صامدا

كورونا رضب الحياة االقتصادية وفقد 20
مليون امرييك وظائفهم.
املكتب القومي لالبحاث االقتصادية،
وهو مؤسسة خاصة لالبحاث االقتصادية
مقرها مدينة كامربيدج يف والية
ماساتشوستس ،خلص اىل ان الحجم غري
املسبوق من االنخفاض يف التوظيف
واالنتاج ،وانتشاره الواسع عرب االقتصاد
باكمله ،يستدعي تصنيف هذه الحلقة
عىل انها ركود ،حتى لو اتضح انها اقرص
من االنكامشات السابقة.
حتى عىل صعيد الخرباء الذين يشككون
يف احتامالت ان تكون الواليات املتحدة
دخلت يف مرحلة الركود االقتصادي
التقليدي ،فإنهم يشريون يف كل االحوال
اىل ان مرحلة الركود الذايت الناتج من
ايقاف الحركة االقتصادية بفعل الوباء،
ويقارن بعضهم بني االقتصاد االمرييك
حاليا وبني الغيبوبة التي يسببها العالج
الطبي.
مهام يكن ،فان ورقة االقتصاد مل تعد
رهانا مضمونا متاما بالنسبة اىل ترامب
وهو يتعهد البقاء فرتة رئاسية ثانية يف
البيت االبيض ،ال بل ويتوعد مغردا "إذا
توىل اي شخص غريي املنصب يف العام
 ،2020سيكون هناك انهيار يف السوق مل
نر له مثيال!".
يحدث هذا يف امريكا .او فلنقل امريكا
 ترامب الذي وصفه السيناتورالدميوقراطي بريين ساندرز بأنه الرئيس
االخطر يف التاريخ االمرييك الحديث.
يف امريكا ايضا ان بايدن ،منافسه
الدميوقراطي ،يقول رصاحة انه قلق من
ان ترامب سيحاول رسقة االنتخابات،
لكنه واثق من ان جنود الجيش االمرييك
سيخرجونه من البيت األبيض اذا خرس
ومل يعرتف بالنتيجة .بايدن كان يتسلح
بالجيش لحامية الدستور مذكرا بأن
الترصيحات االنتقادية التي ادىل بها
يف االسابيع االخرية كبار املسؤولني
العسكريني السابقني ملواقف ترامب من
االحتجاجات عىل الصعيد الوطني
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تماثيل العبودية
بعد جرمية مقتل جورج فلويد ،جرى حراك
عىل مستوى الشارع والسلطات ،يف كل من
الواليات املتحدة وبريطانيا ،الزالة او تحطيم
متاثيل لشخصيات تاريخية كانت تعترب حتى
االن من الرموز الوطنية ،لكنها فعليا كانت رموزا
للعبودية واالستغالل واالستعامر.
حطم متظاهرون امريكيون اكرث من متثال للرحالة
االيطايل كريستوفر كولومبس ،او شوهوه ،يف
مينيسوتا وبوسطن وماساتشوستس وميامي،
وهو الذي ينسب اليه اكتشاف القارة االمريكية
ووبدء حقبة الغزو االورويب واضطهاد السكان
االصليني .كام جرى تحطيم متثال رئيس الواليات
الكونفيديرالية جيفرسون ديفيز يف والية
فريجينيا .ترمز الكونفيديرالية اىل مجموعة
من الواليات الجنوبية التي كانت يف مواجهة
الواليات الشاملية خالل الحرب االهلية بني
عامي  1861و ،1865وذلك دفاعا منها عىل
العبودية التي كانت مطبقة عىل االفارقة.
بطبيعة الحال ،رفض الرئيس دونالد ترامب
التحركات لتغيري اسامء قواعد عسكرية لقادة
عسكريني من الكونفيديرالية ،قائال انهم جزء
من االرث االمرييك .يف بريطانيا ايضا ،جرت
خطوات مشابهة الزالة متاثيل ترمز اىل العبودية.
فقد اسقط متظاهرون متثال ادوار كولستون
الذي كان يتاجر بالعبيد يف مدينة بريستول
االنكليزية .سبق ذلك ،ازالة متثال تاجر العبيد
روبرت ميليغان قرب متحف لندن دوكالندز
اللندين .وكان ميليغان ميلك مصنعني للسكر يف
جامايكا واكرث من  526عبدا .كام تظاهر االالف
امام جامعة اوكسفورد للمطالبة بازالة متثال
لالمربيايل سيسيل رودس .ذهبت حملة الغضب
ابعد من ذلك .فقد جرى تلطيخ متثال رئيس
الوزراء السابق ونستون ترششل يف ساحة الربملان
يف لندن ،عىل الرغم من الدور الذي لعبه يف
التصدي للهجوم النازي عىل بريطانيا.
استجابة لهذه الحمالت ،قال عمدة لندن صديق
خان انه سيقوم بعملية مراجعة لكل التامثيل
املنتصبة يف شوارع لندن الزالة كل ما يرتبط
بالعبودية .وقال خان يجب عىل لندن ان تواجه
حقيقة مزعجة من التاريخ املرتبط بالعبودية.
واعترب ان الحقيقة املزعجة تشري اىل "ان امتنا
ومدينتنا تدين بالجانب االكرب من ثروتها لدورها
يف تجارة العبيد".

صدامات بني الرشطة ومتظاهرين يف امريكا.

من املواجهات يف احدى املدن االمريكية.

ساندرز :ترامب الرئيس
االخطر في تاريخ الواليات
املتحدة
بايدن :الجيش سيخرج
ترامب من البيت االبيض

يف شأن وحشية الرشطة ،جعلت بايدن
مقتنع متاما بأنهم (الجيش) سيصطحبونه
من البيت االبيض برسعة وحسم.
يقاوم ترامب االرقام ايضا .استطالع اجرته
شبكة  CNNاالمريكية يف حزيران املايض
اظهر تفوق بايدن بنسبة  %51من عدد
الناخبني املسجلني ،يف مقابل  %41من
االصوات الداعمة لرتامب ،وهو ما يشكل
منوا كبريا يف نسبة الدعم لبايدن الذي

كان يحظى بـ %48من معدل الدعم يف
مقابل  %43لرتامب يف استقصاء شهر
نيسان املايض ،اي قبل االنفجار السيايس
 االجتامعي الذي تسببت به جرميةجورج فلويد وتفاقم تداعيات كورونا.
يرد الرئيس الجمهوري عىل ذلك كعادته
بأن ارقام القناة االمريكية مزورة كتغطيتها
االخبارية ،محذرا من ان الدميوقراطيني
سيدمرون امريكا! ويذهب ترامب ابعد
من ذلك ،اذ تطالب حملته االنتخابية
قناة  CNNبسحب االستطالع واالعتذار،
بعدما اظهره مرتاجعا بدرجة كبرية.
هل سيسقط ترامب؟
ليس من السهل االجابة عن تساؤل
كهذا بعدما بينت االنتخابات االمريكية
يف العقدين املاضيني ان النتائج مل تكن
دامئا متطابقة مع استطالعات الرأي حتى
يف اللحظات االخرية التي تسبق فتح
صناديق االقرتاع ،ويف احيان كثرية جاءت
بنتائج متناقضة متاما معها.
لكن ميكن يف االسابيع واالشهر القليلة
املقبلة تتبع املدى الذي ستصل اليه
تداعيات جرمية قتل جورج فلويد عىل
النسيج االجتامعي والسيايس والحزيب
يف امريكا ،باالضافة اىل خطر كورونا،
ونفق الركود الذي دخله االمريكيون،
فيام سيظل السؤال مطروحا عام اذا كان
الوباء سيسمح باجراء االنتخابات من
اساسها.
رمبا االهم ،اىل اي مدى ستظل القواعد
االنتخابية املتعددة لرتامب ،من الناخبني
البيض املهمشني ،ومن واليات العمق
الجنويب واملسيحيني االنجيليني عىل
والئهم له.
لكن املؤكد ان هذه الغيوم امللبدة،
ستغري يف ميول الناخبني االمريكيني فيام
شاهد العامل تظاهرات واعامل شغب
تعم  75مدينة امريكية واالف االمريكيني
يهتفون احتجاجا" :ال استطيع التنفس".
السؤال هو كم ستكون نسبة هؤالء
يف تغيري املشهد السيايس يف الواليات
املتحدة؟

تشويه متثال كريستوفر كولومبس يف سان فرانسيسكو.

بوتني مستغرب
موقف الرئيس الرويس فالدميري بوتني من االحداث واالضطرابات التي تشهدها الواليات
املتحدة ،كان الفتا للنظر .بينام اعترب ان ما حصل هو مؤرش اىل وجود ازمات داخلية
عميقة يف الواليات املتحدة ،استغرب موقف حكام الواليات من الرئيس االمرييك دونالد
ترامب .وقال بوتني" :الرئيس ترامب يقول ان من الرضوري فعل هذا وهذا ،وحكام
الواليات يقولون له اذهب بعيدا" .اضاف" :يف الواقع نحن نراقب ذلك منذ فرتة
طويلة ،منذ اللحظة التي وصل فيها الرئيس الحايل اىل السلطة .عندما فاز ترامب بشكل
واضح وبطريقة دميوقراطية ،بدأ الطرف الخارس باختالق جميع انواع الخرافات ،فقط
للتشكيك يف رشعيته".

اوباما يحرّض ضد ترامب
ظهر الرئيس االمرييك السابق باراك اوباما متفاعال مع التظاهرات التي جرت يف اكرث
من منطقة امريكية ،محاوال توجيهها ضد الرئيس الحايل دونالد ترامب ،دعام للمرشح
الدميوقراطي جو بايدن.
عىل الرغم من انه انتقد اعامل الشغب والتخريب التي جرت يف شوارع امريكا ،اال انه
حاول عرب وسائل التواصل االجتامعي التخاطب مع الشبان والشابات الذين يعملون ضد
العنرصية والتمييز يف املجتمع االمرييك داعيا اىل تغيري حقيقي.
وقال اوباما ان "موجة االحتجاجات التي تعصف ببلدنا تعكس غضبا حقيقيا ورشعيا"،
داعيا اىل تحويل التظاهرات اىل ورقة سياسية رابحة عرب االنتخابات ضد ترامب والحزب
الجمهوري .وكتب الرئيس االمرييك السابق" :علينا ان نناضل من اجل رئيس وبرملان ووزارة
عدل ونظام قضايئ فيديرايل يعرتف بالتأثري السلبي للعنرصية عىل مجتمعنا وعىل هذه
املؤسسات ان تقوم باشياء ملموسة ملواجهة هذه العنرصية".
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تحقيق
خليل حرب

khalilharb66@gmail.com

عن أبوابنا المشرّعة للحياة ...والفيروس

كورونا :املوجة الثانية ليست قدرا
كوكب االرض عاجز .فبعد سبعة اشهر عىل ظهور فريوس كورونا املستجد ،متلملت
املجتمعات والحكومات واالقتصاديات حول العامل من تبعات املوجة االوىل
ننج بعد .املخاوف تتزايد من موجة ثانية يخىش ان
ومتطلباتها وخسائرها .لكننا مل ُ
تكون اكرث مأساوية .اال ان قرار نجاتنا هو بايدينا متاما امام مكر الفريوس وخداعه

تباعد عىل احد الشواطئ االمريكية.

بعد ميض اشهر عدة عىل اجراءات االغالق
والحظر التي شملت عرشات الدول حول
العامل ،عادت االبواب لتفتح امام املؤسسات
والرشكات واملصانع واملتاجر والشواطئ
والحدائق العامة .املفارقة انها تفعل ذلك
ال من باب اليقني باملستقبل ،وامنا تضع
الناس يف مواجهة املجهول.
هنا تكمن املخاوف االساسية ،ذلك ان
هذا املجهول يجربنا عىل طرح تساؤالت ال

اجابات لدينا عنها :هل هناك موجة ثانية
من وباء كورونا ،ما طبيعتها ،واىل اي حد
ستفتك بنا؟
نحن نطرح هذه التساؤالت اضطراريا الننا
ندرك اننا ونحن نفتح ابوابنا املغلقة بحذر،
فاننا نسمح للفريوس باحتامل التسلل
اىل حياتنا بشكل وباء اكرب .لكننا ال منلك
خيارات كثرية ،خصوصا معاودة النشاط
االقتصادي وتحريك دورة الحياة ،مع

ادراكنا املسبق اننا مل نقرتب من توفري عقار
ناجع ،ومل نصل اىل مرحلة املناعة الجامعية
من الفريوس.
الطريق ال يزال طويال ،والخرباء املعنيون
منقسمون متاما بني متخوف من موجة
ثانية ،واخرون اكرث تفاؤال ال يستبعدون
نجاتنا من املوجة الحالية .لكن املعضلة
ان كال الفريقني ال ميلكان اجوبة شافية او
مطمئنة ،وامنا تكهنات ومخاوف واحتامالت
غري مضمونة النتائج ...وال العواقب.
نقلت شبكة  CNNاالمريكية عن عدد من
الخرباء يف الواليات املتحدة تحذيرهم من
موجة ثانية من الوباء ،مصحوبة مبوجة
ثانية من اجراءات االغالق رمبا ستكون
االسوأ ،وذلك عىل خلفية تزايد عدد
املصابني بعد تخفيف تدريجي الجراءات
الحد من انتشار املرض.
الناس تفلتت من اجراءات الحظر
والتباعد االجتامعي ،اما ملال او يأسا او
اضطرارا العادة تحصيل لقمة العيش.
الحكومات عموما ،همها االسايس تشغيل
الحياة االقتصادية واملالية ،الن من دونها
ال امكانات لها للبقاء او االستمرار .هناك
تواطؤ ضمني بني الطرفني ،املستفيد
االكرب منه هو الفريوس نفسه .سنشاهد
يف هذه االحوال حاالت مد وجزر النتشار
الفريوس ويف اجراءات الوقاية والحامية بني
املجتمعات ،تبعا لخطورة التفيش عندها
والعداد الوفيات ،ولقدرتها عىل االستمرار
او االغالق بكل ما يحمله ذلك من تبعات
واعباء اقتصادية .نرى مجتمعات رشعت
ابوابها ،لكنها عادت اىل اجراءات الحامية
واعالن الخطر مثلام جرى يف هونغ كونغ
وسنغافورة وجزيرة هوكايدو اليابانية.
نحن لسنا فقط امام خبث الفريوس
وقدراته ،بل امام جهل علامئنا بتأثريات
االحوال املناخية من الطقس والطبيعة
وتفاعلها مع كورونا .كأننا ننتظر حلول

فصيل الخريف ثم الشتاء ليك نرى ونعرف،
فيام سيكون غالبية البرش قد استانفوا
حياتهم الطبيعية ،او تجاهلوا اكرث اجراءات
الوقاية والتباعد االجتامعي.
هذا من سوء حظنا كبرش .رمبا ،لكن املوجة
الثانية ليست قدرا .يف مقدورنا القيام
بالكثري من االمور ملنعها .وفقا لتوصيات
منظمة الصحة العاملية ،يف االمكان رفع
قيود الحركة عىل مراحل ،ليتسنى لنا اختبار

استمرار الفحوصات رضورة لرصد املوجة الثانية.

الخبراء منقسمون
حيال كورونا وال اجوبة
شافية لديهم

تأثرنا بكل مرحلة قبل انتقالنا اىل انفتاح
اكرب .يف امكاننا توسيع نطاق االختبارات
وتطبيق اجراءات صارمة يف تتبع املخالطني
للمصابني ،فيتم عزل املصابني واملخالطني
اذا لزم االمر.
يتحتم علينا عىل ما يبدو االستمرار بذلك.
ال مناص من ذلك التتبع والحجر ،اىل ان
يتوقف انتشار الفريوس ،او نتوصل اىل
عقار ناجح .او رمبا نصل اىل ما يسميه
بعض الباحثني مناعة القطيع ،وهو مسار
قد يكون مكلفا جدا ويودي بارواح ماليني
الناس .فاحد السيناريوهات املطروحة،
بحسب صحيفة "غارديان" الربيطانية ،هو
ان نسبة االصابات ستستمر يف الصعود
والهبوط ،حتى يتم تطعيم معظم السكان
او تطوير مناعة جامعية ضد املرض.
يف املقابل ،ان تقليل املخاطر متاح بني
ايدينا بسهولة ،اي يف سلوكيات الناس
نفسها .ينصح الخرباء باالستمرار باتباع
بعض االجراءات ملواجهة املوجة الثانية
من كورونا ،من خالل الحفاظ عىل التباعد
االجتامعي ،غسل اليدين ،ارتداء اقنعة
الوجه ،تجنب الحشود ،غسل املالبس
بانتظام ،تجنب ساعات الذروة ،والبقاء يف
املنزل يف حال ظهور اعراض املرض.

 16تريليون دوالر

ازدحام يف احد شوارع لندن.

قدر معهد التمويل الدويل حجم
حزم التحفيز التي وافقت عليها
دول حول العامل بنحو  16تريليون
دوالر ،مشريا اىل ان غالبية هذه
الحوافز تحصل عليها الدول من
خالل اصدارها سندات يف االسواق
املالية.
وحذر املعهد من ان التعايف
االقتصادي قد ترتتب عليه اثار
جانبية مقلقة خالل الفرتة املقبلة،
فيام تسعى الحكومات بجهد اىل
توفري مصدر لالموال لدفع اقتصادها
بالتزامن مع انهيار اسعار النفط.
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عىل الرغم من ذلك ،ان نسبة احتامل
املوجة الثانية ليست طفيفة ،ويكاد يجمع
الخرباء عىل انها ما بني متوسطة ومرتفعة،
وترتبط مبستويات التدرج يف االنفتاح التي
سنتبعها ومدى وعي الناس والتزامهم
اجراءات الوقاية.
املوجة الثانية يؤكدها االستاذ يف كلية الطب
يف جامعة فاندربيلت االمريكية ويليام شافرن،
اذ نقلت عنه شبكة  CNBCاالخبارية ان
"موجة ثانية من الفريوسات التاجية بدأت
يف الواليات املتحدة ،ويحتاج الناس اىل
البقاء حذرين" ،مضيفا ان "البالد اصبحت
كلها تقريبا مفتوحة ،لكن الكثري من الناس
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ال يحافظون عىل االجراءات الصحية ،السيام
االبقاء عىل مسافة كافية بينهم وبني االخرين،
فضال عن عدم ارتداء االقنعة".
املدير االقليمي ملنظمة الصحة العاملية يف
اوروبا هانز كلوج ،يحذر من ان الوضع حاليا
ليس افضل مام كان عليه يف بداية العام
 ،2020وينصح برضورة التزام اجراءات العزل
بشكل مدروس .الهيئة الفيديرالية الروسية
لحامية حقوق املستهلك ،تتوقع ان تكون
املوجة الثانية يف الخريف.
جامعة هارفارد االمريكية تقول من جهتها
انه يف حال مل تكن الحصانة ضد فريوس
كورونا دامئة ،فانها ترجح ان يتجدد املرض

سوق لالغذية مغلقة يف الصني.

الصحة النفسية للبنانيني
اعلن مكتب االمم املتحدة يف لبنان يف بيان ،ان "الصحة النفسية اولوية
لالمم املتحدة يف لبنان ضمن استجابتها لكوفيد ."19 -
واشار اىل ان "جائحة كوفيد  19 -رضبت لبنان يف وقت يعاين فيه البلد
من عدم االستقرار ،االمر الذي ال يؤثر فقط عىل الصحة الجسدية،
بل يرفع ايضا مستوى التوتر والقلق عند الناس .فمن بني االشخاص
االكرث عرضة اليوم لهذه الضغوط ،هم العاملون يف الرعاية الصحية
الذين يخوضون املعركة يف الخطوط االمامية ،وكبار السن ،واملراهقون
والشباب ،باالضافة اىل الذين يعانون من اضطرابات نفسية والذين
يعانون من مشاكل الناتجة من اثار الرصاع واالزمات .يف هذا االطار،
عملت االمم املتحدة يف لبنان بشكل وثيق مع الربنامج الوطني للصحة
النفسية يف وزارة الصحة العامة ،من اجل تطوير خطة عمل للصحة
النفسية والدعم النفيس االجتامعي ،كجزء من االستجابة الوطنية
لتفيش كوفيد  19 -عرب استخدام نهج متكامل للصحة النفسية".
وذكر البيان انه "متاشيا مع هذه الخطة ،وبالتعاون الوثيق مع الربنامج
الوطني للصحة النفسية ،قامت االمم املتحدة ورشكاؤها برفع مستوى
الوعي حول اساليب التعامل مع حاالت التوتر وتعزيز االهتامم
بالصحة النفسية .وقد ادخلت التوعية حول الصحة النفسية ضمن
املواد التدريبية للمراكز الصحية وغري الصحية املتواجدة يف الخطوط
االمامية ،كام قامت بتدريب  380عامال يف الخطوط االمامية عىل
املبادئ التوجيهية ،اضافة اىل توفري الدعم النفيس االجتامعي عن بعد
لالطفال ومقدمي الرعاية عرب رسائل رئيسية تتعلق بالوصمة ،وكيفية
التعامل مع حاالت الضغط النفيس ،اضافة اىل كيفية رصد الحاالت
التي هي بحاجة لعالج واحالتها بشكل آمن .وقد تلقى  31.288فتى
وفتاة ومقدمي رعاية توعية عىل اهمية تعزيز صحتهم النفسية وكيفية
حامية اطفالهم .وجرى تزويد  5.975من االطفال واهلهم ومقدمي
الرعاية االولية بالخدمات التي تقدم اىل املجتمعات النائية واملتعلقة
بالصحة النفسية والدعم النفيس االجتامعي .وقدمت االمم املتحدة

ايضا ادوات لالطفال يف املستشفيات لتعزيز الدعم النفيس االجتامعي".
وقالت ممثلة منظمة الصحة العاملية يف لبنان الدكتورة اميان الشنقيطي
ان "الصحة النفسية جزء ال يتجزأ من الصحة .نحن يف حاجة ماسة
اىل حامية الصحة النفسية ملجتمعاتنا وكل العاملني يف مجال الرعاية
الصحية لدينا ،علام ان االشخاص الراشدين والنساء واالطفال واالشخاص
االكرث ضعفا يف مجتمعاتنا .نحن ملتزمون يف املساهمة بنرش االرشادات
املوثوقة ،القامئة عىل االدلة حول الصحة النفسية للمتخصصني والعامة
وتحسني الوصول اىل خدمات الصحة النفسية ملن يحتاجون اليها.
سنعمل مع رشكائنا ومجتمع االمم املتحدة لتحقيق ذلك وللحفاظ عىل
الصحة النفسية خالل هذه االزمة".
واشار البيان اىل انه "بغية استهداف عنرص الشباب ،انطلقت حملة
تحت عنوان "كيفك  /كيفيك بالكورونا؟" ،بالرشاكة مع الربنامج
الوطني للصحة النفسية ووزارة الرتبية والتعليم العايل ،لطرح النقاش
مبوضوعية حول الصحة النفسية للشباب يف مثل هذه االوقات التي
يتخللها كثري من القلق بهدف ازالة العقبات حول الحديث عن وضع
الشباب يف هذه املرحلة من جهة ،ومساعدة الشباب عىل التعبري حني
يشعرون بالضغوط النفسية ،وعىل تقبل االوقات التي ال يكونوا فيها
بخري واالقتناع بواقع انه ال بأس اال يكون املرء احيانا عىل ما يرام".
تهدف الحملة اىل تشجيع الشباب عىل طلب املساعدة عندما يشعرون
انهم يف حاجة اليها .نجحت هذه الحملة يف متكني الشباب واملراهقني
من التفاعل حول املواضيع التي تهمهم يف حياتهم ،ومشاركة تجاربهم
مع بعضهم البعض ،وفتح الباب واسعا عىل نقاشات ،وتوفري السلوكيات
التي ستسمح لهم بالتأقلم مع تأثريات كوفيد  19 -والقضايا املتعلقة
به".
وتقول ممثلة اليونيسف يف لبنان يويك موكو" :ال توجد صحة جسدية
من دون توافر الصحة النفسية ،ويجب تشجيع الشباب عىل االهتامم
بصحتهم الجسدية والنفسية".

يف موجات سنوية او كل سنتني او من خالل
نوبات متفرقة.
لكن الخرب املفرح ،يف حال كان دقيقا ،ان
استاذ الصحة العامة يف جامعة اوتاجو يف
نيوزيلندا نيك ويلسون ،يعترب ان الدول التي
متكنت من القضاء فعليا عىل الفريوس من
خالل اقامة انظمة رصد قوية الي سلسلة
تفش جديدة ،قد ال تواجه خطر موجات
تفش جديدة او موجات مستقبلية نهائيا.
من تداعيات املوجة الثانية ،يحذر مدير
معهد قياسات الصحة وتقييمها يف جامعة
واشنطن الدكتور كريستوفر موراي ،من ان
ارهاق الحجر الصحي ،واالثار االقتصادية

لهذا الحجر قد تتسبب يف جولة اخرى من
عمليات االغالق ،وستكون له اثار اكرب عىل
الرشكات التي قد تكون عىل حافة عدم
القدرة عىل الحفاظ عىل استمراريتها ،فيام
تشري البيانات الرسمية اىل ان احتياطات
البنوك املركزية عىل مستوى العامل فقدت
اكرث من  175مليار دوالر خالل اقل من
شهرين فقط .بحسب صندوق النقد
الدويل ،سجلت نحو  30دولة انهيارا حادا
يف احتياطاتها النقدية حتى االن.
يف الخالصة ان فريوس كورونا ال يعتزم ان
مينحنا ترف االجازة الصيفية ،مثلام حذر خبري
االمراض املعدية االمرييك وليام شافرن.

مرحلة جديدة
وخطيرة

املوجة الثانية.

مسافة التباعد االجتامعي.

احصت منظمة الصحة العاملية يف  18حزيران
 150 ،2020الف اصابة جديدة عرب العامل
بفريوس كورونا ،وهو العدد االكرب حتى االن
لالصابات خالل يوم واحد منذ بدء تفيش
الفريوس قبل اكرث من ستة اشهر .واعلنت
املنظمة يف  19حزيران املايض ،ان الفريوس
يواصل التفيش رسيعا ،ويبقى مميتا ،وال تزال
غالبية الناس عرضة له .وقال املدير العام
للمنظمة تيدروس ادهانوم غيربيسوس ان
العامل دخل مرحلة جديدة وخطرية للوباء.
اعتربت املنظمة ان العامل دخل مرحلة
جديدة وخطرية من ازمة الوباء مع بدء
الدول تخفيف قيود العزل والتنقل.
وقال تيدروس ان "العديد من الناس
تعبوا بالتاكيد من البقاء يف بيوتهم.
الدول ترغب يف اعادة فتح مجتمعاتها
واقتصاداتها" .اال انه اضاف "لكن الفريوس
يواصل التفيش رسيعا ،ويبقى مميتا ،وال
يزال غالبية الناس عرضة له .ندعو جميع
البلدان والناس كافة اىل توخي اليقظة.
استمروا يف الحفاظ عىل التباعد بينكم،
والزموا منازلكم اذا شعرتم باملرض،
واستمروا يف تغطية انوفكم وافواهكم
عند السعال ،وضعوا كاممة عند اللزوم،
واستمروا يف غسل ايديكم".
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تداعيات ّ
صحية واجتماعية ونفسية يو ّلدها الوباء

أي عالقة لكورونا بالتدخني والنرجيلة والكحول؟
تفيش فريوس كورونا يف مختلف ارجاء املعمورة ،دفع منظمة الصحة العاملية اىل
اتخاذ اجراءات احرتازية لوقف انتشاره ،فاصدر العديد من الحكومات قرارات بحظر
تقديم الرنجيلة والتشدد يف منع التدخني ،والتقليل من استهالك الكحول للحيلولة
دون ارتفاع حاالت االصابة به ،بعدما حسمت الجدل حول فوائدها املفرتضة نظرا
اىل ارتباطها املحتمل بوطأة اعراض الوباء
عىل الرغم من االشاعات التي تر ّوج ان
نيكوتني التبغ يقاوم فريوس الكورونا ومينعه
من التسلل اىل رئة االنسان ،فان االدلة
تتجمع حول العالقة بني هذا الفريوس وتناول

الكحول وتدخني التبغ والرنجيلة ومنتجات
التبغ االلكرتونية ،بحيث تشري االبحاث
الحالية اىل وجود ارتباط وثيق بني تعاطي
هذه املواد واعراض الوباء القاتل .اذ انها تزيد

من مخاطر املعاناة من جراء االصابة بعدوى
كوفيد –  ،19وتزيد بشكل كبري من حصول
تداعيات صحية خطرية عىل املرىض مبا يف
ذلك دخولهم العناية املركزة والحاجة اىل
تنفس اصطناعي ومواجهة عواقب وخيمة،
الن التدخني يرتبط بتفاقم ضيق التنفس
الذي يعد من املضاعفات الرئيسية للحاالت
الوخيمة من العدوى .كام ان االرساف يف
تناول املرشوبات الكحولية يضعف جهاز
املناعة ملقاومة الفريوس.

حواط :مرضى القلب والسكري
والضغط تصدروا وفيات كورونا

افاد رئيس جمعية جاد شبيبة ضد
املخدرات (جاد) جوزف حواط ان "تدخني
التبغ يرض عىل اختالف انواعه باجهزة
الجسم ،مبا يف ذلك الجهاز القلبي الوعايئ
والجهاز التنفيس ،كام ترض عدوى كوفيد
  19بهذه االجهزة .واوضح ان املعلوماتالواردة من الصني ،بلد املنشأ لهذا املرض،
تؤكد ان مرىض القلب والجهاز التنفيس
هم اكرث عرضة لالصابة باالعراض الشديدة
للمرض ،وان االبحاث التي اجريت عىل
نحو  60الف حالة مثبتة مخربيا يف الصني،
دلت عىل ان النسبة االعىل للوفيات
الناجمة عن فريوس كورونا اعىل بكثري بني
مرىض القلب واالوعية الدموية ومرىض
السكري وارتفاع ضغط الدم وامراض
الجهاز التنفيس املزمنة والرسطان .هذا
يعني ان هذه الحاالت الصحية التي يعاين
منها هؤالء االشخاص سلفا قد تزيد من
امكان تعرضهم لعدوى كوفيد  ،19 -اذ
ان تعاطي التبغ يؤثر بقوة عىل صحة
الجهاز التنفيس ويحد من قدرة الرئة عىل
امتصاص االوكسجني ويحول دون طرد ثاين
اوكسيد الكربون".

رئيس جمعية جاد شبيبة ضد املخدرات (جاد) جوزف حواط.

التدخني يؤثر على املناعة
ويجعل املتعاطي اكثر
ضعفا في املواجهة

وشدد عىل ان االبحاث التي قامت بها
جمعية جاد "تؤكد ان التدخني ال ينقل
فقط الفريوسات ،بل ان التبغ يؤثر عىل
مناعة الجسم وصحته بشكل عام ما
يجعل املتعاطني اكرث ضعفا يف مواجهة
الفريوسات .لذلك نالحظ ان تأثري فريوس
كورونا عىل هؤالء يكون ارشس الن رئتهم

ال تعمل يف االساس بشكل جيد ،وبالتايل
تستسلم للوباء برسعة ،وهذا ما يفرس
ارتفاع عدد الوفيات يف العامل".
ولفت حواط اىل ان "الرنجيلة هي ناقل
قوي لفريوس كورونا خصوصا عندما
تستخدم بشكل جامعي يف بعض الدول
النها تعمل عىل توصيل اللعاب من شخص
اىل آخر ،وهذا ما يعزز بقاء البكترييا
والفريوسات ومن ابرزها كوفيد ـ .19
كذلك يسهل انتقال االمراض املعدية بني
مستخدمي الرنجيلة يف اماكن التجمعات

املغلقة ،مثل املنزل والغرف املقفلة ،عرب
انتشار الرذاذ املرافق للدخان والصادر عن
املدخن املصاب .لقد سبق واثبت العلم
كيف ساهمت الرنجيلة يف نرش عدوى
متالزمة الرشق االوسط التنفسية التي تعد
واحدة من عائلة كورونا وظهرت بكرثة يف
العام  .2013علام ان زيادة احتامل اصابة
مدخني الرنجيلة بالفريوس هي  14مرة
اكرث من االشخاص غري املدخنني".
ورأى ان "الوقت الراهن هو الوقت املثايل
للتشدد يف تطبيق القانون  ،174واملناسب

لالقالع عن تعاطي التبغ وتدخني الرنجيلة
من اجل تخفيف وطأة الرضر الناجم عن
مرىض كوفيد ويساعد يف خفض فرص ملس
الفم باصبع اليد .ويتمكن املدخن ،اذا ما
اقلع عن هذه العادة ،من مواجهة الحاالت
املرضية الناتجة عن الفريوس بشكل افضل
يف حال اصابته بالعدوى ،الن االقالع عن
ذلك له تأثري ايجايب عىل وظائف الرئة
والقلب واالوعية الدموية ،ويزداد هذا
التحسن مع مرور الوقت مام يعزز قدرته
عىل التصدي للعدوى".

قبيسي :محاربة كورونا تتم عبر
مقاومة القلق والتغلب على الخوف

تطرقت املعالجة النفسية هبة قبييس
عبادي اىل طرق الدعم النفيس يف محاربة
فريوس كورونا ،فشددت عىل "اهمية
مقاومة القلق والتغلب عىل الخوف من
املجهول ،من خالل التوقف عن متابعة
االخبار املتعلقة بتزايد ارتفاع عدد املصابني
بفريوس كورونا ،واالستعاضة عنها عرب
االنرصاف اىل مشاهدة االفالم الرتفيهية
والثقافية ،والتخطيط للقيام بنشاطات
رياضية وبيئية وما شابه ذلك ،والعمل عىل
اكتساب مهارات جديدة يف مجاالت عدة،
كالطبخ وابتداع افكار للتزيني وتجميل
الحدائق ،وتعزيز الهوايات عرب اجراء
التامرين بصورة دورية ،وتخصيص وقت
للراحة النفسية للتفكري وتقييم الذات عرب
تقنية الصمت ،والتحدث مع افراد العائلة
داخل املنزل من خالل حلقات حوار ونقاش
حول مواضيع ايجابية من شأنها شد اوارص
اللحمة وترسيخ قيم التعاون والتضامن يف
ما بينهم .كذلك ينبغي علينا التواصل مع
االصدقاء واالقارب عرب الهاتف ووسائل
التواصل االجتامعي ،واالستامع اىل املوسيقى
الكالسيكية التي تهدئ االعصاب ،ومامرسة
النشاطات الرياضية ،والقيام ببعض االعامل

املعالجة النفسية هبة قبييس عبادي.

علينا اتباع نظام
غذائي صحي وممارسة
الرياضة والتواصل مع
االصدقاء واالقارب

الزراعية كزراعة الخرضوات او الورد ،واتباع
نظام غذايئ صحي ،واالكثار من رشب املياه
وتناول الفاكهة".
واشارت عبادي اىل "رضورة القيام بالتواصل
مع اي معالج او مرشد نفيس ،وذلك يف
حال الشعور باالنحطاط او اليأس وعدم
القدرة عىل احتواء الضغوط الناتجة من
فريوس كورونا".
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الغريب :الكحول ال تقتل
الفيروسات في الجسم

رئيس قسم عناية القلب يف مستشفى القديس
جاورجيوس الجامعي يف بريوت الدكتور نادر
الغريب تحدث عن عالقة الكحول بفريوس
كورونا ،مشريا اىل ان هناك "العديد من االجراءات
الوقائية التي ينصح باتباعها دامئا للحد من انتشار
املرض ،لكن هناك من يخطئ يف التفريق بني
الكحول واستخدامها يف التطهري ،بعدما اثبتت
فعاليتها يف مقاومة الجراثيم والفريوسات التاجية،
وبني الرتويج الستهالك الكحول كعالج فعال ضد
الفريوس عىل الرغم من تأكيد منظمة الصحة
العاملية ان تناوله بكميات مفرطة يزيد من خطر
النتائج الصحية السلبية ويتسبب بوفيات ،كام
حصل يف بعض البلدان التي اجتاحها كوفيد ـ ."19
وشدد عىل ان املواد التي تحتويها الكحول "ليست
فعالة لقتل الفريوسات يف الجسم ،لكنها تستخدم
كمطهر لقتل الفريوسات من الخارج" .واعترب "ان
كمية قليلة من املرشوبات الكحولية تنعش القلب
وتؤثر ايجابا عىل صحة الجسم لجهة تقليص
امراض الجلطات وخفض الكولسرتول اليسء ورفع
الجيد منه" .لكنه اشار اىل ان "االرساف يف تناولها
يرض بالصحة ويع ّرض جهاز املناعة يف الجسم
للخطر ويتسبب يف تلف الكبد وفشله ،اضافة
اىل ارتفاع ضغط الدم ،ما يؤثر عىل صحة القلب
واالوعية الدموية واعتالل يف الجهاز الهضمي
واملعدة ،اضافة اىل امراض رسطانية وضعف يف
عضلة القلب وتسارع يف معدل نبضاته يتزامن مع
اضطرابات يف كهرباء القلب وعدم انتظامها".
ولفت الغريب اىل ان فريوس كورونا "يؤثر بطريقة
مبارشة عىل الرئة ويتسبب بالتهاباتها ،وهي تزيد

رئيس قسم عناية القلب يف مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي الدكتور نادر الغريب.

فيروس كورونا يؤثر سلبا
على الرئة ويتسبب بالتهابات
في عضلة القلب
بدورها من الضغط عىل القلب وعضلته حيث
تصبح الحاجة اليه ملحة لتنظيم عملية دخول
االوكسجني اىل اعضاء الجسم ،وهذا يعني انه
سيكون هناك ضغط غري مبارش عىل عضلة القلب
لتوزيع املزيد من االوكسجني من جراء التهابات

االميوني :ادمان االنترنت يدخل
االفراد في سجن افتراضي

تناولت الباحثة االجتامعية والناشطة يف جمعية
جاد الربوفسورة وديعة االميوين مسألة االدمان
الشبيك وفريوس كورونا الرقمي واوجه الشبه
بينهام لناحية مخاطرهام .ورأت ان االدمان هو
"استخدام اعتيادي مريض يؤدي اىل اضطراب يف
السلوك النفيس واالجتامعي بعد ان يسيطر عىل

الفرد وقدراته .ينقسم هذا السلوك اىل نوعني:
ادمان بيولوجي مثل االستخدام املتكرر للمخدرات
عىل انواعها والكحول والدخان والرنجيلة واالدوية
املنشطة او املهدئة لالعصاب ،وادمان سلويك مثل
القامر والرسقة والتبضع واالنرتنت وغريه".
واوضحت ان "ظاهرة االدمان الشبيك تفشت بشكل

الرئة التي تتسبب بها الفريوس ،ألن الرئة التي
تستنشق الهواء تكون يف هذه الحالة يف حاجة
ماسة اىل عضلة القلب اليصال االوكسجني اىل انحاء
الجسم .لكن يف حاالت معينة يفتك هذا الفريوس
بعضلة القلب بطريقة مبارشة او غري مبارشة ،ما
يتسبب بالتهابات يف العضلة ومضاعفات خطرية.
هذا ما يفرس ان ضحايا هذا الوباء ،كانوا من
الذين يعانون من مشاكل يف القلب والضغط
والسكري واملناعة".
واعترب ان الحملة التي تنظمها جمعية جاد
تهدف اىل توعية املواطنني عىل اهمية االمتناع
عن استهالك الكحول وعن تعاطي كل انواع التبغ
للحد من مضاعفات هذا الفريوس املستجد.

كبري يف العقد االخري كفريوس مريض يرضب الجهاز
النفيس والفكري والعصبي لالنسان  -يشبه رسعة
انتشار مفاعيل فريوس الكورونا الذي ظهر يف االونة
االخرية  -خصوصا بعد توافر االنرتنت عىل الهواتف
النقالة التي اصبحت يف متناول رشيحة واسعة
من الفئات العمرية الصغرية والشابة واملتوسطة

واملتقدمة يف السن احيانا" .ورأت ان "ارتفاع معدل
مستخدمي االنرتنت اىل مئة مليون شخص سنويا
يف العامل يعترب مؤرشا مهام لتفيش ظاهرة االدمان
االلكرتوين حيث يصل اجاميل الذين يستعملون
الشبكة اىل نحو  5.11مليارات شخص ،اي ما يزيد
عن نسبة  70باملئة من عدد سكان االرض عموما".
وشددت االميوين عىل ان "ادمان االنرتنت هو
وباء عرصي يشبه اىل حد كبري مرض كوفيد 19 -
املستجد ،لجهة عزل االفراد اجتامعيا .لقد ادخلتهم
الشبكة يف اطار سجن افرتايض ضيق عىل الرغم
من وسع فضائها ،حيث يجلس املدمن يف غرفته
مسجونا بني جدرانها ومفتوحا عىل كون اثريي
ال يشبهه او يتامثل مع حياته الواقعية ،وميارس
عالقات افرتاضية بعيدة من ثقافة مجتمعه يف
معظم االحيان" .واكدت ان هذه "اآلفة تهدد
بنية املجتمع اللبناين ،بخاصة الفئات الشابة التي
تعترب ركيزة املجتمعات وتطورها ،بل ان هذا
االدمان العنكبويت هو اشبه بتعاطي مادة الهريويني
واالفيون واملواد املخدرة لعقل االنسان".
وعزت االسباب التي ادت اىل ظاهرة انتشار
االنرتنت بني ابناء جيل االلف الثالث بسبب
فريوس كورونا اىل "املغريات التي تقدمها الشبكة
العنكبوتية ،ومساهمة النظام الرأساميل والنيو-
ليربايل يف تثبيت املواد االستهالكية املادية عىل انها
حاجات رضورية ملحة بعدما كانت مجرد مظاهر
كاملية ،حتى ارخى عىل االهايل ضمن االرس عبء
االعامل والخروج من املنزل لساعات طويلة عىل

الباحثة االجتامعية والناشطة يف جمعية جاد الربوفسورة وديعة االميوين.

افراد العائلة اصبحوا
في عصر االستهالك روبوتات
متحركة
حساب جلوس وتفاعل الوحدات العائلية مع
بعضها بعضا" .واشارت اىل ان هذا "الغياب القرسي
ادى اىل رشخ بني افراد االرسة الواحدة وساهم يف

الشعور بالفراغ ،واللجوء اىل الشبكة العنكبوتية
مللء اوقات غياب االهل بالدردشة والتواصل عرب
الصفحات االلكرتونية ،ليصبح جميع افراد العائلة
يف عرص االستهالك روبوتات متحركة".
ولفتت االميوين اىل ان الجانب السلبي ملفاعيل
الشبكة العنكبوتية "اكرث ظهورا وشيوعا ،لكن تبقى
جوانب ايجابية مختلفة عىل مستوى االفراد ،مثل
زيادة براعة استخدام االالت االلكرتونية وامكان
الوصول اىل املعلومات املعرفية والبحثية ،وتسهيل
الدراسة والتعلم من بعد ،هذا ما حصل بفعل
الحجر املنزيل بعد انتشار وباء الكورونا".

53

54

عدد  - 82تموز 2020

عدد  - 82تموز 2020

قضية

املحامي منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

ترأس غرفة عمليات لمكافحة المضاربة عليها

 مؤسسات الرصافة من الفئة أ :سبعمئةوخمسون مليون لرية مهام كان تاريخ
انشائها.
 مؤسسات الرصافة من الفئة ب املنشأةبعد تاريخ  7كانون االول  :2011خمسمئة
مليون لرية.
 مؤسسات الرصافة من الفئة ب املنشأةقبل تاريخ  7كانون االول  :2011مئتان
وخمسون مليون لرية لبنانية .هذه
املؤسسات مينع عليها القيام ببعض االنواع
من العمليات طاملا مل ترفع راساملها اىل
الخمسمئة مليون لرية اسوة بتلك باملنشأة
بعد تاريخ  7كانون االول .2011

األمن العام :حماية الليرة حماية لألمن القومي
ميكن تعريف مفهوم االمن القومي اللبناين بأنه حامية الدولة من كل خطر يهدد االرض والشعب والسلطة السياسية ،او احدى
مقوماتها االساسية .اللرية تشكل احد اهم مقومات اقتصاد الدولة الذي ينهار بكل قطاعاته اذا انهارت .لهذا تتشدد املديرية
العامة لالمن العام يف مكافحتها افعال املضاربة عىل اللرية يف مقابل الدوالر ،حامية لالمن القومي اللبناين
استنادا اىل مقررات اللجنة الوزارية املصغرة
التي انعقدت يف الرسايا الحكومية يف 15
حزيران  ،2020انشئت ضمن املديرية العامة
لالمن العام غرفة عمليات مشرتكة مع كل
االجهزة االمنية اللبنانية ،مهمتها مكافحة
عمليات املضاربة عىل اللرية اللبنانية يف
مقابل الدوالر االمرييك ،سواء حصلت من
رصافني غري رشعيني ،او رشعيني ولكنهم
يتجاوزون القانون او تعليامت مرصف
لبنان او السعر الرسمي لرصف الدوالر الذي
يحدد يوميا من نقابة الرصافني.
من هي الجهات التي يحق لها قانونا رصف
العمالت؟ ما ابرز االحكام القانونية التي
ترعى مهنة الرصافة خصوصا؟ ما العقوبات

التي تطاول من ميارس اعامل صريفة من دون
ترخيص ،او الرصاف الذي يتجاوز القوانني او
تعليامت املرصف املركزي؟ ما املهامت املوكلة
اىل غرفة العمليات املشرتكة املستحدثة ضمن
املديرية العامة لالمن العام؟

االطار القانوين

رقم  13513يف االول من آب  ،1963قانون
مكافحة تبييض االموال الصادر تحت الرقم
 318يف  20نيسان  2001وسواهام.
اما ابرز االحكام ذات الصلة مبوضوعنا
فيمكن استعراضها ،بشكل سهل ومبسط،
كااليت:

مهنة الرصافة منظمة يف لبنان مبوجب حق امتهان اعامل الرصافة

قانون تنظيم مهنة الرصافة الصادر تحت
الرقم  347يف  6آب  .2001استطرادا ،يخضع
الرصافون ايضا للعديد من االحكام الواردة
يف قوانني اخرى متنوعة ذات صلة بعملهم
بشكل او بآخر ،كقانون النقد والتسليف
وانشاء املرصف املركزي الصادر باملرسوم

يحرص القانون حق امتهان اعامل الرصافة
يف اربع جهات فقط :املصارف ،املؤسسات
املالية ،مؤسسات الوساطة املالية املسجلة
لدى مرصف لبنان ،مؤسسات ورشكات
الرصافة التي تحوز ترخيصا مسبقا من
مرصف لبنان يجيز لها مامرسة اعامل
الرصافة.

مؤسسات فردية او رشكات

العقيد هادي ابوشقرا يف غرفة العمليات املشرتكة.

تنشأ مؤسسات الرصافة بشكل مؤسسات
فردية او رشكات ،عىل ان يكون موضوعها
محصورا باعامل الرصافة.
يحدد موضوع عمل مؤسسات الرصافة
بحسب الفئة التي تنتمي اليها ،وذلك عىل
الشكل التايل:
موضوع فئة أ:
 رشاء العمالت االجنبية وبيعها يف مقابلاي عملة اجنبية اخرى او يف مقابل العملة
اللبنانية ،اوراقا نقدية كانت ام قطعا
معدنية.
 رشاء القطع والسبائك املعدنيةواملسكوكات وبيعها.
 رشاء الشيكات والشيكات السياحيةوبيعها.
 اجراء التحاويل النقدية مبا فيها التحاويلاملنفذة بالوسائل االلكرتونية ،رشط الحصول

جنسية املؤسسني
عقوبة الرصاف املخالف قد تصل حد شطبه من الئحة مؤسسات الرصافة.

عىل ترخيص خاص من مرصف لبنان.
 اجراء التحاويل النقدية من طريق الحوالةرشط اعالم مرصف لبنان خطيا ومسبقا،
ورشط االحتفاظ بسجالت خاصة عن
عمليات الحوالة تتضمن املعلومات التي
يحددها مرصف لبنان ،وبصور عن الوثائق
الرسمية العائدة اىل العمالء املعنيني ،وذلك
ملدة ال تقل عن خمس سنوات.

اللواء ابراهيم :الوطن
ليس فندقا نتركه عندما
تسوء خدماته

موضوع فئة ب:
 رشاء العمالت االجنبية وبيعها يف مقابلاية عملة اجنبية اخرى او يف مقابل العملة
اللبنانية.
 رشاء القطع املعدنية والسبائك الذهبيةوبيعها من دون االلف غرام.
 رشاء الشيكات السياحية وبيعها رشط انال يتجاوز مبلغ الشيكات التي ال تزال قيد
التحصيل يف اي وقت من االوقات ما قيمته
 10االف دوالر امرييك او ما يوازي هذه
القيمة من العمالت االخرى.

الرشكاء او صاحب املؤسسة الفردية مرفقا
باملستندات املطلوبة .مينح املجلس املركزي
ملرصف لبنان الرتخيص ملؤسسات الرصافة
بقدر ما يرى انه يخدم املصلحة العامة.
يتمتع املجلس بسلطة استنسابية يف منح
الرتخيص او رفضه .يف حال املوافقة عىل
الرتخيص بتأسيس مؤسسة الرصافة يصدر
القرار عن الحاكم .استطرادا نوضح ان عىل
الدوائر الرسمية (كالسجل التجاري مثال)
عدم قبول طلبات تسجيل اية مؤسسة
تتعاطى اعامل الرصافة اال بعد التأكد من
الرتخيص املمنوح لها من مرصف لبنان.

عىل الراغبني يف الحصول عىل ترخيص ملزاولة
مهنة الرصافة ،ان يتقدموا من مرصف لبنان
بطلب موقع وفق االصول من املؤسسني او

رأس املال

آلية الرتخيص

يحدد القانون رأس مال مؤسسات او رشكات
الرصافة كااليت:

يف هذا االطار ،يقتيض التمييز بني املؤسسة
الفردية والرشكات مبختلف انواعها ،وفقا
لاليت:
 بالنسبة اىل املؤسسة الفردية:يحرص انشاء املؤسسات الفردية باالشخاص
الطبيعيني اللبنانيني دون سواهم.
 بالنسبة اىل رشكات االموال:يجب ان تكون اسهم مؤسسات الرصافة
املنشأة بشكل رشكات اموال اسهام اسمية
تعود ملكية ثلثيها عىل االقل اىل اشخاص
طبيعيني لبنانيني او اىل رشكات اشخاص
لبنانية يكون جميع اعضائها اشخاصا
طبيعيني لبنانيني ،او اىل رشكات اموال
لبنانية اسهمها اسمية ميلك ثلثيها عىل
االقل اشخاص طبيعيون لبنانيون وال يجوز
التفرغ عن هذين الثلثني بحسب نظامها اال
الشخاص طبيعيني لبنانيني.
 بالنسبة اىل رشكات االشخاص او املحدودةاملسؤولية:
يجب ان تكون ثلثا الحصص يف رشكات
الرصافة املنشأة بشكل رشكة اشخاص او
رشكة محدودة املسؤولية مملوكة من
اشخاص لبنانيني.

رشط امني

من ضمن الرشوط املطلوبة عند تأسيس
مؤسسة او رشكة رصافة ،هناك رشط له
ابعاد امنية يتمثل بااليت:
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يف ما يتعلق مبؤسسة او رشكة الرصافة
التي يتم تأسيسها بعد تاريخ  18ايار ،2011
ابراز ما يثبت ان صاحب املؤسسة وكل من
يديرها فعليا بصورة مبارشة او غري مبارشة،
كذلك ما يثبت ان الرشكاء يف رشكة التضامن
او الرشكاء املفوضني يف رشكة التوصية
او رئيس واعضاء مجلس االدارة واملدراء
العامني يف الرشكة املغفلة او املدراء يف
الرشكة املحدودة املسؤولية وكل من يديرها
فعليا ،بصورة مبارشة او غري مبارشة ،امتوا
بنجاح الدورات التأهيلية التي ينظمها او
يعدها او يوافق عليها مرصف لبنان السيام
يف مجال مكافحة تبييض االموال ومتويل
االرهاب.

الئحة مؤسسات الرصافة

ينرش مرصف لبنان الئحة مؤسسات الرصافة
املسجلة لديه حسب االصول ،وذلك يف
كانون الثاين من كل عام.

املحظورات

ابرز املحظورات التي تطبق عىل كل
مؤسسات الرصافة عموما ،هي منع قيامها
بأي من االفعال االتية:
 فتح اي نوع من حسابات الودائع لديها،سواء اكانت مؤقتة او انتقالية ،لقاء تلقيها
اموال نقدية.
 تلقي الودائع واعطاء تسليفات اىل اي كان،امنا ميكن ملؤسسات الرصافة قبول االموال
من الرشكاء او املساهمني او االستحصال
عليها بصورة مؤقتة من مؤسسات الرصافة
االخرى وذلك عىل حساب عملياتها معها.
 االستحصال عىل اية تسهيالت العاملالرصافة من املصارف بالعملة اللبنانية ،اال
انه ميكن لهذه املؤسسات االستحصال عىل
تسهيالت العامل الرصافة من املصارف
بالعملة االجنبية عىل ان ال تتجاوز هذه
التسهيالت يف اي وقت ما يوازي مقدار
 %50من رأساملها.
 االستحصال عىل اية تسهيالت العاملالرصافة ،غري تلك املحددة يف البندين
السابقني.
 -فتح حسابات مرصفية لدى اي مرصف
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يكون الحد اصحابها او رشكائها او مساهميها ا -التنبيه.
او مدرائها او مفويض التوقيع عنها حساب ب -منعها من القيام ببعض العمليات او
مرصيف فيه ،ويعترب بحكم الشخص الواحد فرض اي تحديد او تقييد اخر يف مامرسة
زوجة واصول وفروع هؤالء االشخاص اذا املهنة.
كانوا عىل عاتقهم.
ج -منع صاحب املؤسسة او اي من الرشكاء
 ايداع مبالغ نقدية مبارشة يف حسابات من مامرسة املهنة نهائيا او لوقت محدد.عمالئها لدى املصارف.
د -شطبها من الئحة مؤسسات الرصافة.
 قبول اي نوع من التوكيل عن عمالئها.يقرر حاكم مرصف لبنان العقوبة االدارية
املنصوص عليها يف البند (أ) من هذه املادة،
الرقابة
وتقررها الهيئة املرصفية العليا املنشأة
يعهد بالرقابة عىل مؤسسات الرصافة اىل لدى مرصف لبنان يف الحاالت االخرى (اي
لجنة الرقابة عىل املصارف ،وال تخضع الحاالت ب وج ود اعاله).
سجالت مؤسسات الرصافة وقيودها ال يحول ذلك دون تطبيق العقوبات
ومحاسبتها الحكام قانون رسية املصارف الجزائية التي تتعرض لها مؤسسة الرصافة
الصادر يف  3ايلول .1956
املخالفة.
 -2ال تقبل قرارات الهيئة املرصفية العليا
الجرائم
اي طريق من طرق املراجعة العادية وغري
بالنسبة اىل الجرائم ذات الصلة مبجال العادية االدارية او القضائية ،اي يكون
عمل الرصافني ،ال بد من التمييز بني حالة قرارها نهائيا.
الشخص غري الرصاف الذي ميارس مهنة نشري اىل ان املادة  19من القانون نفسه
الصريفة ،وبني حالة الشخص الرصاف الذي تقول حرفيا:
يتجاوز القوانني او تعليامت مرصف لبنان "يحق لحاكم مرصف لبنان ،بعد اخذ موافقة
خالل مامرسته ملهنته .استطرادا ،ال بد من املجلس املركزي ،اصدار قرار بايقاف عمل
التوقف ايضا عند الجرائم التي تنال من مؤسسات الرصافة او الحد من نشاطها
مكانة الدولة املالية ،وذلك كااليت:
بصورة مؤقتة اذا استدعت ذلك ظروف
كل شخص ،ايا تكن جنسيته ،ميارس اعامل اقتصادية او نقدية استثنائية".
الصريفة من دون ان يكون حائزا ترخيصا
				
مسبقا من مرصف لبنان يعاقب بالحبس من االشاعات الجرمية
ستة اشهر اىل ثالث سنوات ،وبغرامة حدها تحت عنوان الجرائم التي تنال من مكانة
االقىص عرشة امثال الحد االدىن السنوي الدولة ،نجد ان املادة  319من قانون
العقوبات الصادر باملرسوم االشرتاعي رقم
لالجر ،او باحدى هاتني العقوبتني.
تنص املادة  18من قانون تنظيم مهنة  340يف االول من اذار  1943تنص حرفيا
عىل االيت :من اذاع باحدى الوسائل املذكورة
الرصافة عىل االيت:
 -1اذا تبني ملرصف لبنان ان مؤسسة رصافة يف الفقرتني الثانية والثالثة من املادة 209
خالفت احكام نظامها االسايس او عقدها (اي بالكالم ،بالكتابة ،باالفالم ،عرب الوسائل
التأسييس او احكام قانون التجارة او احكام االلية ،الخ) وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة
هذا القانون او التوصيات او التدابري الحداث التدين يف اوراق النقد الوطنية او
املفروضة من قبل مرصف لبنان (كمخالفة لزعزعة الثقة يف متانة نقد الدولة وسنداتها
قرار بيع الدوالر بسعر معني مثال ،)...او وجميع االسناد ذات العالقة بالثقة املالية
اذا قدمت بيانات او معلومات ناقصة او العامة ،يعاقب بالحبس من ستة اشهر اىل
غري مطابقة للحقيقة ،او اقدمت عىل عمل ثالث سنوات وبالغرامة من خمسمئة الف
يرض بسمعة لبنان السياحية او املالية ،ميكن لرية اىل مليوين لرية.
تضيف املادة  320حرفيا :يستحق العقوبات
انزال العقوبات االدارية التالية بحقها:

ضعف اللرية يؤثر عىل مستوى حياة الناس من دون استثناء.

نفسها كل شخص تذرع بالوسائل عينها
لحض الجمهور ،اما عىل سحب االموال
املودعة يف املصارف والصناديق العامة،
او عىل بيع سندات الدولة وغريها من
السندات العامة او عىل االمساك عن رشائها.
يف كل تلك الحاالت املشار اليها اعاله ،ميكن
ان تحكم املحكمة عىل الفاعل مبنعه من
الحقوق املدنية ،او منع االقامة ،او باالخراج
من البالد اذا كان اجنبيا.

االمن العام مستنفرا

غرفة العمليات املشرتكة ،التي انشئت بقرار
اللجنة الوزارية املصغرة التي انعقدت يف
الرسايا الحكومية يف  15حزيران ،2020
واسندت اليها مهمة ادارة مكافحة اعامل
املضاربة عىل اللرية اللبنانية يف مقابل
الدوالر بالتنسيق والتعاون بني كل االجهزة
االمنية والعسكرية ،مقرها يف املبنى الرئييس
للمديرية العامة لالمن العام ،ويرأسها رئيس
الدائرة االمنية يف االمن العام العقيد هادي
ابو شقرا .تم تجهيزها واطالق العمل فيها
خالل  24ساعة من صدور قرار اللجنة

االمن العام يدير غرفة
العمليات التي تنسق مع
كل االجهزة االمنية

الوزارية .تعمل الغرفة  24/24كل ايام
االسبوع ،وتتمحور مهامها حول التنسيق
بني كل االجهزة االمنية يف مجال مكافحة
اعامل املضاربة تلك وادارة عمليات املالحقة
ملرتكبي تلك االفعال الجرمية .مبعنى اوضح،
تعمل الغرفة تحت ارشاف القضاء املختص
عىل االيت:
 توقيف اي شخص يقوم مبامرسة اعاملالرصافة من دون ان يكون حائزا ترخيصا
مسبقا من مرصف لبنان.
 توقيف اي رصاف يقوم ببيع العمالت -خاصة الدوالر االمرييك  -بسعر اعىل من
السعر الذي تحدده يوميا نقابة الرصافني

بالتنسيق مع املرصف املركزي ،او يتجاوز اي
من حاالت ونسب بيع الدوالر التي يحددها
املرصف املركزي يف تعاميمه املتتالية.
 توقيف اي شخص يقوم باختالق او فربكةاو نرش اشاعات من شأنها زعزعة الثقة
باللرية اللبنانية ،وتشجيع عمليات املضاربة
عليها مقابل الدوالر االمرييك ،وسواها من
االفعال الجرمية التي تؤثر سلبا عىل قيمة
العملة الوطنية.
متكنت غرفة العمليات من توقيف مئات
االشخاص الضالعني يف مثل تلك االفعال
الجرمية واحالتهم عىل القضاء املختص بعد
التحقيق معهم يف ارشاف النيابة العامة
املختصة .ما تجدر االشارة اليه ان الغرفة
عممت عرب مختلف وسائل االعالم واالعالن،
منذ اليوم االول النطالق اعاملها ،اربعة
ارقام هواتف وضعت بترصف املواطنني،
ليال ونهارا ،يك يتاح لهم ابالغها عن اي من
تلك االفعال الجرمية التي يعلمون بها ،مع
التأكيد عىل ان اسامءهم تبقى طي الكتامن
التام .االرقام هي:
01-/384215 01-/384247 01-/384248
01/384211
يف هذا السياق ،ال بد من التأكيد عىل
حقيقة دامغة مفادها ان موضوع الحفاظ
عىل قيمة اللرية ميس حياة كل مواطن
ولقمة عيشه من دون اي استثناء ،ألن
اي تراجع او انهيار لقيمتها يجعل جميع
الناس تخرس اعاملها وقدرتها عىل تحصيل
لقمة عيشها .من هنا تكمن اهمية
تعاون املواطنني مع كل القوى االمنية،
التي عىل الرغم من معاناة افرادها من
الصعوبات االقتصادية ككل املواطنني
واكرث ،ال يبخلون مبواصلة التضحية الجل
حامية الوطن والناس .فالوطن ،كام يؤكد
دامئا املدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم امام العسكريني واالعالميني "ليس
فندقا نرتكه ونهجره عندما تسوء خدماته،
بل واجبنا الوطني واالخالقي تجاهه ،ويك
ال تخجل بنا الحقا اجيالنا القادمة ،ان
نستبسل يف الدفاع عنه يف كل املجاالت
مهام كانت االمثان التي سندفعها الجل
انقاذه باهظة".
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ّ
المزورة
الوثائق

إحصاءات الشهر
جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب
اعتبارا من  2020/05/15لغاية  2020/06/15ضمنا
حركة تنقل لبنانيون عرب اجانب املجموع
2415
20231
3350
14466
دخول
3033
10136
4519
2584
مغادرة
5448
7869
17050
املجموع
30367

الئحة باعداد سامت
العمل املمنوحة للعرب
بني 2020/05/16
و2020/06/15

الئحة باعداد سامت
العمل املمنوحة لالجانب
بني 2020/05/16
و2020/06/15

العدد

العدد

الدولة

الدولة

مصرية

1

سنغالية

2

المجموع

1

المجموع

2
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مقارنة ما بني اعداد املسافرين خالل الشهر واالعداد الرتاكمية
منذ بداية السنة مع الشهر نفسه من العام الفائت عرب املراكز الحدودية

املراكز الحدودية الربية
مطار

عدد املسافرين
خالل شهر أيار
2020
5,964.00
23,107.00

مقارنة ما بني عدد الوثائق املزورة
املضبوطة يف ايار  2019والشهر
نفسه من العام 2020

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة اىل دائرة التحقيق واالجراء من  2020/05/16لغاية 2020/06/15

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

اثيوبية
المانية
ايطالية
باكستانية
برازيلية
بريطانية
بنغالدشية
سودانية

56
1
1
1
1
1
2
1

سورية
سيراليونية
عراقية
فلسطينية
فلسطينية من دون اوراق
فلسطينية سورية
فلسطينية الجئة
فيليبينية

73
3
1
1
1
1
18
12

كورية
لبنانية
مصرية
مكتوم القيد
مكتوم القيد سوري
نيجيرية

5
47
17
4
2
8
257

المجموع

الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة اىل دائرة التحقيق واالجراء من  2020/05/16لغاية 2020/06/15

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

اردنية
المانية
ايطالية
باكستانية
بريطانية
بنغالدشية
سودانية
سورية

1
1
1
1
1
3
1
83

غانية
فلسطينية
فلسطينية من دون اوراق
فلسطينية سورية
فلسطينية الجئة
فيليبينية
كورية
كينية

2
1
1
2
19
12
5
1

لبنانية
مصرية
مكتوم القيد
مكتوم القيد سوري
نيجيرية

56
5
4
2
9
257

المجموع

مقارنة مع عدد حاميل الوثائق
املزورة خالل ثالثة اشهر سابقة

عدد املسافرين من
بداية عدد املسافرين خالل شهر
شهر
 2020حتى نهاية
أيار 2019
أيار 2020
1,283,424.00
1,138,591.00

املركز

عدد املسافرين من بداية
 2019حتى نهاية شهر أيار
2019
2,805,703.00
2,893,445.00

565,707.00
575,881.00

املطار

حاملو وثائق مزورة
ايار 2019
141

حاملو وثائق مزورة
ايار 2020
0

مرفأ طرابلس
املصنع

0
6

0
0

مرفأ بريوت

1

0

العريضة
العبودية

0
0

0
0

املطار

حاملو وثائق
مزورة آذار
2020
28

حاملو وثائق
مزورة نيسان
2020
0

حاملو وثائق
مزورة ايار
2020
0

املركز

مرفأ طرابلس
املصنع

0
4

0
0

0
0

مرفأ بريوت

0

0

0

العريضة
العبودية

0
0

0
0

0
0

مالحظة :املؤرش هو معدل ارتفاع او انخفاض يف نسبة الوثائق املزورة خالل ثالثة اشهر متتالية.
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المدير العام السابق لالمن العام
العميد الركن المتقاعد

لغة

السفير انطوان دحداح

www.arabic-grammar.com
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بأقالمهم

بقلم

كمال ذبيان

*

هوية لبنان بخروج طوائفه
ّ
من "محميات الدول"
يتخبط لبنان منذ تكوينه قبل مئة عام يف ازمات سياسية داخلية
ادت به اىل فنت طائفية ،واقتتال اهيل ،وحروب عسكرية،
كانت تنتهي اىل تسويات بني املكونات اللبنانية ،كام يف عام
 ،1943وهو العام الذي اعلن فيه اإلستقالل ،الذي قام عىل
صيغة ُسميت "العيش املشرتك" بني قطب مسيحي ماروين هو
الرئيس بشارة الخوري وقطب مسلم سنّي هو الرئيس رياض
الصلح .اذ قضت بأن يتخىل املسيحيون عن التوجه نحو الغرب
كحاضن للمسيحيني يف الرشق ،وهي ثقافة متو ّلدة من "الحروب
الصليبية" ،او "الفرنجة" ،وكانت يف اهدافها استعامرية مغ ّلفة
بالدين ،وان يرتاجع املسلمون السيام السنّة منهم عن انضامم
لبنان اىل محيطه القومي ،يف سوريا الطبيعية التي انعقد مؤمتر
سوري لها يطالب بوحدة كياناتها يف سوريا ولبنان وفلسطني ،او
ما يعرف ببالد الشام ،وكان من ضمن املطالبني بها رواد نهضة من
طوائف عدة السيام مسيحيني.
هذا الخالف اللبناين عىل هوية الكيان مل يحسم بعد لجهة االنتامء
والوالء ،وان ُكتب عىل الورق بأن لبنان وطن نهايئ لكل ابنائه
وينتمي اىل محيطه العريب ،وهو احد بنود الدستور ،فعاد السؤال
حول الهوية يتق ّدم :يف اي محور او موقع او جغرافيا ،سيكون
لبنان؟ وهذا اساسه ،ان طوائف لبنان ومذاهبه ،اعتادت ان
تكون من ضمن محميات الدول ،وهذا ما حصل يف زمن السلطنة
سمي بـ"حكم القناصل" .اذ تع ّهدت دول سبع ان
العثامنية ،وما ّ
تحمي كل منها طائفة ومذهبا.
فالهوية الوطنية ال تكون لطائفة او مذهب ،بل الرض ،وان هذه
االشكالية مل ُتحل يف لبنان ،بالرغم من محاوالت سياسيني االيحاء
بأن االنتامء الوطني اىل لبنان قد اصبح نهائيا ،لكنه ال يتحقق

ضيف العدد

بقلم

إيلي مراد

تفاعالت بني عجز القطاع العام
واملالءة املصرف ّية وسعر الصرف

اال بفك طوائف لبنان ارتباطها مبشاريع خارجية عىل اساس
ديني ،فيتطلع املسيحي اىل الغرب عىل انه هو وجهه ويريده
للبنان ،وينظر املسلم السنّي اىل الوحدة العربية عىل انها اسالمية
ألن َمن يدعو اىل "القومية العربية" يرسيها عىل اللغة والدين،
لذلك مل تتحقق ،كام ان يف الطائفة الشيعية ،ومع انتصار "الثورة
االسالمية" يف ايران ،رأى فيها اطراف حضنه وعمقه االسرتاتيجي،
وهو ما خلق اشكالية انتامء ،فنظر اليه البعض عىل انه خروج
عن الهوية العربية ،واالرتباط بـ "الفارسية" كمرشوع امرباطوري
توسعي ،وهو ما يربز ايضا عند "جامعات اسالمية" منتمية اىل
"االخوان املسلمني" التي ترى يف اعادة احياء "العثامنية الجديدة"
عىل يد "حزب العدالة والتنمية" برئاسة رجب طيب اردوغان،
استعادة للخالفة االسالمية ،ويوجد يف لبنان مؤيدون لهذا التوجه.
ازمة الهوية يف لبنان تعيد بعث فكرة "لبنان الصغري" ،او مترصفية
جبل لبنان ،واستعادة لغة "الفيديرالية" بـ"ادارات ذاتية" ،حاول
دعاة التقسيم فرضها يف اثناء الحرب االهلية من خالل "كانتونات".
لكن هذا املرشوع سقط ،ووضع بند يف الدستور رفض التقسيم
والتوطني ،واملقصود به فرض بقاء الفلسطينيني يف لبنان ومنع
حق عودتهم اىل بالدهم.
النقاش او الرصاع بدأ يدور حول الهوية ،مبعنى ان يكون لبنان
مع الغرب وتحديدا االمرييك ،او مع الرشق واملقصود به الصيني،
وهذا خيار سيايس ،ميكن ان يتب ّدل بتب ّدل النظام السيايس ،امنا
االرض تبقى ،ولها هوية واحدة وهي لبنان .اما النظام فهو خيار
اللبنانيني بتكوين سلطتهم بعيدا من الطائفية.
* صحايف

واجه لبنان ازمات كثرية يف تاريخه .مر يف حروب عدة ،واخترب
االفالس املرصيف (بنك انرتا) ،وعاىن من انهيار سعر رصف اللرية
وموجات التضخم املتفلت ،ومن تراكم العجوزات املالية واملديونية
املرتفعة .تستمر االزمات حتى يومنا هذا ،ازمة اقتصادية واجتامعية
خانقة ،ورشكات تغلق ابوابها ،وفرص عمل تذوب ،والفقر يخرج
عن السيطرة.
عجز القطاع العام والديون السيادية اثقل عىل االقتصاد لسنوات
عدة .فقد استحوذ متويلهام عىل املوارد املرصفية ،ما ادى اىل
اضعاف النشاط واالستثامر.
رفع البنك املركزي سعر الفائدة للمودعني لتمويل مشكلة الديون
املتصاعدة للحكومة ،والسحب بالدوالر للمساعدة يف الحفاظ عىل
ربط اللرية اللبنانية بالعملة االمريكية .انخرط مرصف لبنان مع
املصارف يف هندسات مالية هدفت اىل تعزيز قاعدة رأس املال
لديها ،وكان لبنان واحدا من البلدان القليلة جدا التي تقدم
للمستثمرين معدالت عائد جذابة للغاية .هذا ما جعل هذه
الدولة الصغرية يف الرشق االوسط نقطة جذب للمستثمرين
االثرياء من جميع انحاء العامل.
مع مرور الوقت ،ادى سوء االدارة العامة اىل استنزاف املوارد
املالية ،فسيطر عىل السياسة النقدية عجز مايل وتسارع يف الدين.
واالخطر ،هو حجم االستدانة بالعمالت االجنبية .فاستمرار النزف
املايل وعجز ميزان املدفوعات ،اديا اىل عدم قدرة الدولة اللبنانية
اليوم عىل سداد سنداتها (السيام لحاميل سندات االوروبوند) .فتم
تعزيز االسرتاتيجيات والخطط املالية عىل املصارف بشكل اكرب
ووضع القيود من خالل الوساطة املتزايدة ملرصف لبنان.
باالضافة اىل الثقل الكبري للدين العام ،اصبحت املصارف تواجه
صعوبات جدية ،منها عبء صايف العقارات للتصفية ،وضع مؤونات
يف مقابل القروض املتعرثة ،انخفاض احتياطي النقد االجنبي،
ضعف القدرة التنافسية ،عدم قدرة جذب املزيد من رأس املال
غري املقيم ...ما ادى اىل وضع قيود مرصفية قاسية عىل العملة
االجنبية (منها عدم قدرة املصارف عىل رصف الدوالر االمرييك يف

*

مقابل اللرية ،تجميد الدوالر االمرييك لفرتات طويلة االمد اذا تم
رصفها يف مقابل اللرية اللبنانية ،فرض قيود قاسية عىل عمليات
السحب بالدوالر االمرييك ،مبا فيها تلك التي يتلقاها اصحابها من
الخارج ،باالضافة اىل اندالع الثورة واالقفال التام للمصارف .جميع
هذه االسباب ادت اىل زيادة الطلب عىل الدوالر االمرييك ،مام ادى
بدوره اىل ارتفاع سعر الرصف املوازي .فعىل السلطات املرصفية
مستقبال النظر يف تخفيف هذه القيود ،وينبغي ان يكون تعديل
سعر الرصف متناسقا مع االهداف املنشودة لخفض العجز وتعزيز
القدرة التنافسية الخارجية.
من الواضح ان هناك حاجة اىل خطة شاملة لتحقيق االستقرار
املايل ،وان طرق املعالجة يجب ان متر عىل ما اعتقد باملراحل
التالية:
 تحديد اهداف اصالحية وتبني طرق تنفيذ ذات صدقية ،وانتسفر عن نتائج ملموسة يف وقت مبكر لتوليد دائرة فعالة من
الثقة.
 تعزيز القطاع املرصيف ،فاالقتصاد يحتاج اىل مصارف سليمةومليئة ،والسيولة املرصفية مقلقة .التحديات التي مير بها البنك
املركزي كبرية .ومن املهم االفصاح اكرث يف شأن السياسات املتبعة
من اجل تخفيف القلق الشعبي .وعليه ان يخطو بحذر يف
شأن مسائل الديون الخارجية لتجنب التعقيدات غري املقصودة
مستقبليا مع الدائنني.
 تقييم سعر الرصف عىل االساسيات االقتصادية ،وليس عىلالتحوالت يف سعر السوق املوازي واملقرون باملضاربة.
 اصالح التفاعالت بني عجز القطاع العام واملالءة املرصفية وسعرالرصف مبهارة واسرتاتيجيا عالية لتحقيق االستقرار واالزدهار.
لذا من الرضوري توحيد وجهات النظر واستبعاد الخصومات
السياسية ودعوة اصحاب االختصاص املخرضمني من اجل تحقيق
هبوط آمن للبنان.

* مرصيف
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صفحات من لبنان
بقلم العميد الركن املتقاعد أدونيس نعمة

مئوية لبنان الكبير

[]5

املفوض السامي غبريال ب ّيو في بكركي
ّ
جاء يف كتابه "سنتان يف بلدان املرشق"،
الصفحة  248وما يليها كام ترجمها املؤرخ
جوزف نعمة:
"اصبحت فرنسا دولة منتدَبة ،فوجب عليها
ان تكون كال للكل .عواطفها نحو املوارنة
بقيت ،لكن الصديق القديم ال ينظر دامئا
بعني الرىض اىل َمن ظن حبه وقفا عليه
عندما تتسع دائرة صداقاته .كان البطريرك
ميارس ،زمن االتراك ،سيادة زمنية حقيقية،
اذ كان تجاه الحاكم املمثل املسموع الكلمة
لطائفته ،ومق ّراه يف بكريك والدميان اشبه
بقصور االمراء .عندما كانت سفن بحريتنا
تجول قرب الساحل السوري كان امراء
االسطول يتبادلون الزيارات االحتفالية
مع البطريرك ،ومل يبقَ اليوم من آداب
الديبلوماسية هذه اال ذكراها .والبطريرك
الياس الحويك كان يحمل خامتا عليه
رسم املرساة (الياطر) قدمه اليه البحارة
مستعيضني به عن الخاتم الراعوي الذي
اضاعه يف مياه البحر يف اثناء زيارته لالسطول.
ولبنان مل يبق تلك املنطقة الجبلية الصغرية
التي اعطي لها ،عام  ،1860نظام خاص ،وكان
املوارنة فيها االكرثية ،واستثنيت منها مدينة
بريوت .فاملنطقة هي االن لبنان الكبري بزيادة
طرابلس املدينة السنية ،والبقاع والساحل
الجنويب موطنا الشيعة .وضمن هذا الواقع
احتفظ البطريرك مبركز سام ولكنه غري مطلق
كام كان من قبل ،وكان يشق عليه هضم
هذا الواقع الذي خلق يف نفسه حقدا عىل
سلطات االنتداب .وتحرجت الحال يف زمن
سلفي الكونت دو مارتيل عندما انشأ نظام
حرص التبغ الذي الجأ املونسنيور عريضة

اىل ان يقيم من نفسه مدافعا عن املزارعني
الذين اعتربوا املونوبول مرضا بحقوقهم.
ّ
التدخل من جانب البطريرك اغضب
وهذا
املسيو دو مارتيل ،وما عتم ان وصل صدى
غضبه اىل البطريرك مجسدا بعبارات بالغة
الخشونة (تل َّفظ بها دو مارتيل يف ليلة ساهرة
يف ملهى الكيت كات) .ثم تص َّعدت االمور
بني دو مارتيل والكتلة الوطنية يف سوريا،
ورأى الناس بعني الدهشة هذا الحرب يجعل
من قضية املعارضة الدمشقية قضيته يف
املطالبة للحضارة العربية املزعوم تهديدها
بحقها يف الحياة .وارسل البطريرك كتابا اىل
"الشعب املسلم الكريم" جرت تالوته يف
الجامع االموي يف دمشق يف  7كانون الثاين
 1938واستُقبلت حركة البطريرك االلتحامية
بحامسة يف سوريا ،وحياه الشعب مطلقا
عليه لقب بطريرك العروبة".
ازدادت العالقات توترا بني بكريك وقرص
الصنوبر كام مل يسبق له مثيل ،ومل تجر
الزيارات عند سفر دو مارتيل نهائيا اىل
فرنسا.
يضيف بيو" :وعند وصويل اىل بريوت اعلنت
استعدادي العادة ربط الخيوط ،فابدى
البطريرك ،بادئ ذي بدء ،رغبته بان يخطو
املفوض السامي الخطوة االوىل ،فيش ّكل ذلك
اعرتافا المري املوارنة بالتقدم عىل الطوائف
الدينية االخرى .ولكنه مل يرص عىل ذلك،
وزارين يرافقه موكب مكثف من االحبار،
والكهنة ،واالتباع واملوالني من كل االعامر
ومن كل االوضاع ،فرأيت فيه شيخا جميل
الطلعة ،اقنى االنف ،وعينه سوداء ،حادة،
وسامط جميل ّ
فض يحيط بوجه ملون.

وزيادة يف التا ّلق بدا املونسنيور عريضة
مرتديا ثوبا من الحرير االحمر من الرأس
حتى القدمني .وعلمت ان هذا الثوب ما هو
اال زينة جديدة ،فاللون االحمر مل يكن قدميا
اال زخرفا لثوب البطريرك االسود ،وال يل َّون
به اال بطانته من الصوف ،فتساءلت يف نفيس
هل ارجوان املونسنيور (الكردينال) ت ّبوين
غريب عن هذا االفراط يف املالبس القرمزية؟
وجرت بيني وبني البطريرك محادثة عن
االمور املشرتكة ،وهي االكرث حالوة يف الرشق،
مل تخ ّفف من حالوتها قطرة من الخل .ويف
قليل من الوقت رددت الزيارة للبطريرك،
ورغبة مني يف عدم الظهور مبوكب بسيط
اصطحبت معي الجرنال كايو واالمريال
كاربنتيه مع اركان حربهام وكبار معاوين.
واعلمني البطريرك عريضة بانه يستبقيني
اىل الغداء الذي كان اشبه يشء بعرس قانا.
كانت املائدة يف غرفة رهبانية ،واملأكوالت
مل تكن عىل يشء من التقشف .واذكر ان
سمكاتها كانت اكرب من اية سمكة اصطادها
القديس بطرس يف بحرية طربيا .وكانت راقدة
عىل فراش من املايونيز ،وكتب عليها طاه
"ليحي املسيو بيو".
ماهر بحروف من الجزر:
َ
واالنخاب التي تبودلت كانت ودية ،بله حارة.
و ُقدِّمت القهوة يف ردهة االستقبال الكربى
والبطريرك جالس عىل عرش تعلوه مظ ّلة،
بينام ُخصص يل مقعد ،وبقية املدعوين عىل
مقاعد اقل اهمية .وابدى املونسنيور عريضة
رغبته بان تكون له خلوة معي ،فصحبني
اىل حجرة مكتبه التي تتعارض هيئتها
وبساطتها مع ابهة غرف القرص الصارخة.
فغرفته الصغرية املزدحمة ،ومكتبته ذات

املفوض السامي الفرنيس غربيال بيو مع البطريرك املاروين مار انطون بطرس عريضة يف بكريك.

الطراز االمرييك ،وهاتفه ،وكراتينه ،وملفاته،
وسجالته ،وروزنامته املثبتة يف الحائط تذ ّكر
بنشاط رجل اداري اكرث مام هو ر ٍاع للنفوس.
ومل ُت َث َّيف االحاديث التي دارت بيننا ادىن
قضية خلقية اال قضية البغاء التي كان يخىش
تهم
اخطارها عىل ابناء رعيته .فاالمور التي ّ
البطريرك كانت حرصا من النوع الزمني ،وما
اقرتحه ع َّ
يل من االشياء مل يبدُ يل مطابقا متاما
لوجهات نظر الحكومة اللبنانية ومرشوعاتها.
فوعدته بأن ادرس مطالبه ،ومل اعد اليه

العلمه بنتائج دريس لها بل ك ّلفت َمن ينوب
عني يف ذلك.
ويف فصل الصيف يرتك البطريرك مقره يف
بكريك ،وهو عىل مرتفع من االرض يبعد
مسافة نصف ساعة يف السيارة عن بريوت،
ذاهبا اىل مهد املارونية يف وادي قاديشا
املقدس الذي يتجوف من اسوار غابة االرز
حتى ضواحي طرابلس .عىل شكل َم ْف َرج
هائل بني جبلني بلونيه االحمر واالفغر .فاىل
هنا ،يف ازمنة البطوالت ،كان ينسحب املوارنة

ليدافعوا عن سالمة اميانهم .وكان البطاركة
يقيمون يف اعامق هذه املضايق الربية التي
تحتوي جدرانها عىل خاليا النساك ،ولهم يف
قنوبني مقام من الحجارة الغليظة حججته
ذات يوم بعيدا عن كل ابهة رسمية ،وكانت
تلزمني لبلوغه ساقان كام ملتسلقي جبال
االلب .ويف نزويل من برشي اىل لجة قاديشا
توقفت يف دير مار اليشع ،وهـو مقفر اليوم،
قاصدا ان احيي فيه ذكرى املسيو شاستيل،
وهو نبيل من مقاطعة الربوفنس (فرنسا)
اعتزل الدنيا يف هذا املكان ،يف القرن السابع
عرش ،ليعيش عيشة نسكية ،وانهى ايامه فيه
برائحة القداسة".
ويصف املسيو بيو ما رآه يف هذا املوضع:
"ملا وصلت اىل قنوبني استقبلني كاهن صغري.
تحميه من وهج الشمس مظلة من نسيج
التيسور (الحرير الهندي الخشن) .فقرع
الجرس احتفاء بقدومي ،وقادين اىل كنيسة
مزدانة بالزخارف البيزنطية املصط َلح عليها
يف القرن الخامس عرش ،رصفت فيها عموديا،
عىل مدار الحيطان ،نعوش سبعة عرش
بطريركا ،كام قادين اىل مغارة مارينا التي
يج ُّلها املوارنة ،و ُرويت يل قصتها".
وع َّرج املسيو بيو ،حني االنتهاء من زيارته
لقنوبني ،عىل الدميان ليؤدي واجباته
للبطريرك الذي اراه الكنيسة بهندستها
وزخارفها وتصاويرها الجدرانية من ريشة
احد الفنانني اللبنانيني صليبا الدويهي ،ودعاه
من ثم اىل مائدته ،وكانت له معه ،عىل االثر،
خلوة دارت عىل البغاء ،والتبغ ،وامللح ،وامور
بعض املوظفني اللبنانيني.
وذكر بيو انطباعاته ومشاعره عن هذه
بنسق من التعابري
الزيارة وعن مشاهداته
ٍ
والتلميحات املبطنة ،وهو منطق مستغ َرب
صدوره عن مم ّثل لفرنسا نحو زعيم لبناين
ورئيس ديني كبري ذهب سلفه الشيخ اىل
مؤمتر الصلح يف باريس حامال اثقاله ليطالب
بوضع بلده ،لبنان ،تحت الوصاية الفرنسية.
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مقابلة
غاصب مختار

jornalist.70@gmail.com

ملياء يمني :خطة إلعادة هيكلة الوزارة
قطعنا شوطًا بعيدا في تطوير قانون العمل

■ كم بلغ عدد املرصوفني من العمل؟
□ ال وجود الحصاءات دقيقة حول اعداد
املرصوفني من اعاملهم بسبب االزمة.
نحن نستند اىل االرقام املوجودة يف
الوزارة ،باالضافة اىل ارقام مجالس العمل
التحكيمية واالرقام التي يزودنا اياها
الضامن االجتامعي .لكننا نتعاون مع
دائرة االحصاءات لنقوم باحصاءات حول
نسب البطالة يف لبنان ،ونسعى تاليا اىل
ايجاد جهة لتمويل هذه الدراسة .نعمل
حاليا عىل دراسة مرشوع آللية النشاء
صندوق التمكني االجتامعي من اجل دعم
اللبنانيني بهدف ايجاد حلول لتداعيات
ارتفاع معدالت البطالة ،وذلك لتعويض
من فقد عمله بسبب االقفال الذي حصل
يف الفرتة االخرية نتيجة انتشار فريوس
كورونا .نحن نسعى جاهدين ملساعدة
املواطن ،وخاصة العامل ،كونه الحلقة
االضعف يف مواجهة التحديات واالزمات.

تعهدت وزيرة العمل ملياء ميني عند تسلمها مهامت الوزارة انجاز الكثري من االمور لضبط العمل وتطويره ،ومعالجة املشكالت
القامئة يف قطاع العمل ويف الضامن االجتامعي .لكن عقبات كثرية واجهتها ،السيام بعد اندالع التحركات الشعبية االحتجاجية
وانتشار فريوس كورونا وتفاقم االزمة االقتصادية واملالية ،ما زاد االعباء واملشكالت
منذ تسلمها وزارة العمل من سلفها الوزير
كميل ابوسليامن ومبارشة عملها ،تعهدت
الوزيرة ملياء ميني التصدي لجميع اشكال
الفساد والرشوة ،والعمل عىل مكننة
املعامالت لتسهيل معامالت املواطنني،
ومواجهة مشكلة البطالة ،والعمل عىل
حل مشاكل الضامن االجتامعي ،وتنظيم
العاملة االجنبية ،ومعالجة املشكالت
الناشئة بني ارباب العمل والعامل.
تابعت وزيرة العمل موضوع اقفال
املؤسسات ورصف العامل الذي بدأ بعد
التحركات الشعبية يف  17ترشين االول،
وتفاقم مع الوقت السيام مع تفيش فريوس
كورونا واعتامد التعبئة العامة واجراءات
الوقاية .واوضحت ان طلبات التشاور
وانهاء العقود التي تم التقدم بها اىل
الوزارة منذ ترشين االول املايض تتخطى
 4االف ،الفتة اىل ان هذا الرقم ال يعكس
الواقع الفعيل لعدد املؤسسات والرشكات
التي اقفلت وعدد االجراء الذين خرسوا
وظائفهم ،الن قسام كبريا منهم ال يعلم
وزارة العمل بهذا االمر.
تفيد معلومات وزارة العمل يف هذا
السياق ان  %30من املؤسسات اقفلت،
يف حني ان  %20منها تدفع نصف راتب
ملوظفيها .لكن املشكلة ان ال امكانات
لدى الدولة للتدخل بشكل كاف وتقديم
املساعدات اىل املرصوفني.
يف املوازاة ،تسعى الوزيرة ميني اىل ضامن
حقوق عامل املنازل املهاجرين وعدم
جعلهم عرضة لالستغالل وسوء املعاملة.
وهي تعمل حاليا عىل عقد العمل املوحد
كاول خطوة يف اتجاه تفكيك نظام الكفالة.

تعمل ايضا عىل مرشوع تحديث قانون
العمل الذي من املفرتض ان يلحظ املواد
التي تراعي مثل هذه الظروف االستثنائية
ومواد اخرى تواكب االصالح االقتصادي يف
املستقبل .كام تعمل مع مجلس النواب
عىل اعداد دراسة انشاء نظام التقاعد
والحامية االجتامعية.
يف اللقاء مع "االمن العام" تحدثت وزيرة
العمل عن كل املشكالت التي اعرتضت
عملها خالل االزمات التي طرأت ،وعن
مشاريعها لتطوير الوزارة ومؤسسة
الضامن االجتامعي ،وضامن حقوق العامل
اللبنانيني واالجانب.
■ برزت خالل االشهر املاضية مشكالت
كثرية امام وزارة العمل وسائر الوزارات
بسبب فريوس كورونا .ما ابرز املشكالت
التي اعرتضت عملكم وكيف تصديتم
لها ،السيام بالنسبة اىل العامل اللبنانيني
واالجانب؟
□ كانت لفريوس كورونا تداعيات سلبية
عىل كل القطاعات واملؤسسات ،علام ان
وزارة العمل تأثرت كغريها من الوزارات
من مخاطر انتشار هذا الفريوس .يف
فرتة ما قبل التعبئة ،قمنا بالتدابري
الالزمة لحامية املوظفني واملواطنني الذي
يقصدون الوزارة الجراء معامالتهم.
اتخذنا اجراءات وقائية داخل الوزارة،
وما زلنا نتبعها حتى اليوم عىل مستوى
التعقيم والتعاطي مع املواطنني ،مع
احرتام البعد املطلوب للمسافة .مع قرار
التعبئة العامة ،عمل موظفو الوزارة
بالتناوب ما اعاق العمل عىل املشاريع

التي كنا قد خططنا لها منذ تولينا الوزارة،
وقد اضطررنا اىل القيام باالجتامعات عن
بعد .اضافة اىل كل ذلك ،تم تفعيل الخط
الساخن ( )1740لتلقي شكاوى العامل،
وقد قمنا بالعديد من جلسات التشاور
من خالل االجتامعات عرب االنرتنت يف فرتة
التعبئة العامة ،كام ف ّعلنا خطا ساخنا اخر
( )1741لتسهيل تلقي شكاوى العامالت
يف الخدمة املنزلية .حاليا عاد العمل يف
الوزارة اىل طبيعته ،لكن بطريقة مكثفة
النجاز معامالت املواطنني العالقة منذ
اشهر والستكامل العمل عىل مشاريعنا.
خالل انتشار ازمة كورونا وكون الصحة
والسالمة يف اماكن العمل هي من صلب
مهامت وزارة العمل ،اصدرنا تعاميم
متنوعة يف هذا املجال لحامية العامل كل
عىل االرايض اللبنانية ،مواطنني واجانب
من هذا الوباء.
■ كيف شاركت الوزارة يف مواجهة
الفريوس وتفعيل االعامل يف الوقت ذاته؟
□ شاركت وزارة العمل منذ اليوم
االول بشكل فعال يف لجنة متابعة
التدابري واالجراءات الوقائية لفريوس
كورونا ،لتجنب مخاطر هذا الفريوس يف
اماكن العمل ،ممثلة باملفتشني االطباء
واملستشارين .واكبت الوزارة اعادة
فتح القطاعات من خالل اصدارها كل
التعاميم واالرشادات لتأمني رشوط الصحة
والسالمة املهنية يف اماكن العمل ،وفق
معايري منظمتي العمل والصحة الدولية.
قامت كذلك بالتنسيق مع كل الوزارات
والقطاعات املعنية يف هذا املجال .كذلك

وزيرة العمل ملياء ميني.

اطلقت منظمة العمل الدولية ورشة عمل
لتدريب مفتيش الوزارة ،تلتها جوالت
ميدانية للتأكد من التزام املؤسسات
تدابري الصحة والسالمة املفروضة واقامة
حمالت توعية .اخريا ،جندنا مجموعة من
املتطوعني زاد عددهم عن االلفني ،لتعزيز
نشاط املراقبة الحكومية بالتعاون مع
وزارة الداخلية والصليب االحمر.
■ برزت ايضا مشكالت بني ارباب العمل
والعامل واملوظفني اللبنانيني ،السيام
خفض الرواتب او العمل بال راتب
موقتا او الفصل من العمل ،كذلك اقفال
الكثري من املؤسسات وخسارة الكثري من
الوظائف .هل من خطة وقائية ملعالجة
هذه املشكالت؟
□ االزمة االقتصادية والنقدية التي
يعانيها لبنان ،اضف اىل ذلك انتشار
فريوس كورونا ،تسببا يف اقفال عدد كبري
من املؤسسات ،ما ادى اىل العديد من
املشاكل بني اصحاب العمل والعامل.
نتيجة لذلك خرس االالف من اللبنانيني
وظائفهم .ومبا ان وزارة العمل معنية
مبارشة بهذا املوضوع سعت اىل التأكيد

جندنا اكثر من الفي
متطوع ملساعدتنا في
مواجهة كورونا
نسعى الى ايجاد جهة
تمول دراسة نسب البطالة
في لبنان

عىل دفع التعويضات للعامل املرصوفني
من عملهم .دوائر الوزارة تعمل باستمرار
عىل معالجة ما يرد اليها من شكاوى
عمل ،كام انها تبت بشكل فوري عمليات
التشاور التي تأيت اىل الوزارة لرصف
العامل .عىل الرغم مام تعانيه من قلة
عدد املفتشني ،فان دائرة التفتيش يف
الوزارة تقوم بواجباتها عىل اكمل وجه،
وقد عالجت اعدادا كبرية من الشكاوى
التي وصلت اليها يف غضون االشهر
املاضية وال تزال تعالجها حتى اليوم.

■ ماذا عن تطوير الوزارة ،السيام يف ما
يتعلق بقانون العمل وعمل االجانب
وقانون الضامن؟
□ طبعا ،هنالك ورش عمل واسعة النطاق
بغية تطوير الوزارة عىل كل املستويات.
لقد وضعنا خطة عمل متكاملة العادة
هيكلة الوزارة ومكننتها وتحديث
اداراتها ،يف ضوء رؤية عرصية واسرتاتيجيا
جديدة ،بالتعاون مع مكتب وزير الدولة
لشؤون التنمية االدارية واالتحاد االورويب
املمثل بـ  .Crown Agentمن اهداف
هذا املرشوع :انشاء االدارات والوحدات
الجديدة والقامئة وتحديثها ،تبسيط
العمليات االدارية ،وتفعيل التفتيش من
خالل دائرة مختصة ملا له من اهمية
يف سري العمل .يف هذا السياق ،شكلت
لجنة يف الوزارة من املفتشني بالتنسيق
مع مستشار اقليمي من منظمة العمل
الدولية ،لالطالع عىل واقع تفتيش
العمل والسالمة والصحة املهنية ،ووضع
اسرتاتيجيا عمل رسيعة لتطويره وتعزيز
فعاليته يف الوزارة .يف ما يتعلق بقانون

67

68

عدد  - 82تموز 2020

عدد  - 82تموز 2020

مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية
االدارية والصندوق الوطني للضامن ،وقد
استكمل جزء كبري منه ،وقد بقيت املرحلة
النهائية وهي مرحلة التطبيق.

نعمل عىل معالجة اوضاع العامل االجانب عرب آلية مع االمن العام.

العمل ،هناك لجنة تجتمع بشكل شبه
يومي لتعديل هذا القانون مبا يتناسب
مع تطور االدارة وعرصنتها .قطعنا شوطا
بعيدا حتى االن ،ونحن نعمل عىل
احالته عىل مجلس النواب القراره يف
ارسع وقت ممكن .كذلك نحن نشارك
يف اللجنة الربملانية التي تدرس نظام
التقاعد والحامية االجتامعية ،ونعمل
مع الحكومة عىل مرشوع يرمي اىل وضع
اسرتاتيجيا وطنية لنظام التقاعد والحامية
االجتامعية .من اولوياتنا ايضا وضع آليات
تنفيذية لتطبيق القانون  220الخاص
بذوي االحتياجات الخاصة الذي صدر منذ
عرشين عاما ومل يطبق اال بطريقة خجولة
حتى االن .لذا نحن نعمل حاليا عىل آلية
تطبيق هذا القانون .من املشاريع املهمة
التي نعمل عليها بالتعاون مع منظمة
العمل الدولية يف املدى القريب ،مرشوع
انشاء صندوق التمكني االجتامعي الذي
يدعم كل الذين تركوا اعاملهم بسبب
الوضع االقتصادي املرتدي .كذلك نتعاون
مع املنظمة عىل تطوير دور املؤسسة
الوطنية لالستخدام وتفعيلها ،لخلق فرص
عمل للبنانيني تتامىش مع متطلبات سوق

مشروع انشاء صندوق
التمكني االجتماعي يؤمن
حلوال للبطالة

العمل ضمن خطة الحكومة لتنظيم
العاملة االجنبية ومكافحة البطالة.
■ متى سيتم تعيني مجلس ادارة للضامن
وملء الوظائف الشاغرة؟
 يجب ان يتم تعيني مجلس ادارة جديدللضامن يف اقرب وقت ممكن ،خصوصا وان
صالحية املجلس الحايل انتهت منذ سنوات
عدة .هذا االمر ينبغي ان يبت مبوجب
آلية توضع الختيار االعضاء وفق الكفاية
والجدارة والخربة .لوزارة العمل سلطة
وصاية عىل الصندوق الوطني للضامن
االجتامعي ،وهي تقوم بدرس وضعه
ومشاكله االدارية والهيكلية واملالية .يف
هذا االطار ،تدرس ايضا املرشوع الذي
يعمل عليه االتحاد االورويب بالتعاون

■ برزت مشكلة ترحيل العامل االجانب
وتعرثت ما هي االسباب؟ كيف ستجدون
حال ملن مل يعد يستطيع توفري راتب عاملة
املنزل؟
 تتابع وزارة العمل ومنذ اليوم االول لربوزاالزمة ملف العامالت والعامل االجانب
عن كثب ،وقد وضعت اجراءات ملعالجتها
نظرا اىل تشعبها .ان اعداد العامل االجانب
مرتفعة يف لبنان (خاصة غري القانونية
منها) ،ما يؤدي اىل اخراج اموال طائلة
من العملة الصعبة ،اي الدوالر ،اىل خارج
البالد .مع االزمة االقتصادية وارتفاع سعر
رصف الدوالر ،اصبح جزء كبري من اصحاب
العمل غري قادرين عىل توفري اجور عاملهم
االجانب بالدوالر .اضيف اىل ذلك ارتفاع
نسب البطالة لدى اللبنانيني ،فمن الطبيعي
ان يتم االستغناء عن جزء كبري منهم.
العودة الطوعية لهؤالء العامل االجانب
باتت من االمور االساسية التي نعمل عىل
حلها .بادرنا كوزارة عمل اىل التنسيق
لهذه العودة الطوعية ،وعقدنا اجتامعات
تنسيقية مع السفارات والقنصليات املعنية،
للضغط من اجل افساح املجال امام عودة
هؤالء العامل اىل بالدهم .طلبنا من تلك
السفارات تزويدنا لوائحهم ،وعملنا عىل
ايجاد آلية معينة مع االمن العام ومديرية
الطريان املدين لتأمني مغادرتهم الطوعية.
لكن ويا لالسف بعض السفارات مل يتعاون
معنا .الدولة اللبنانية غري قادرة عىل تحمل
تبعات ازمة مغادرة العامل االجانب اىل
بالدهم لوحدها .لذا نحن نطلب دعم
املنظامت الدولية يف هذا املوضوع ونعمل
عىل معالجة اوضاع العامل االجانب يف
ارسع وقت ،السيام غري النظاميني منهم،
من خالل وضع آلية مع االمن العام ،نظرا
اىل تداعيات هذا املوضوع عىل لبنان يف
ظل االزمة االقتصادية التي نعاين منها.
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مقال

إقتصاد

قانون "قيصر" غالفه للحماية املدن ّية
باطنه سياسي عدائي شرس مطاط
قانون "قيرص" اجراء عقايب واسع النطاق اعتمدته
حكومة الواليات املتحدة االمريكية ملعاقبة سوريا ،واي
شخص اجنبي يتعامل معها .هذا يعني ان القانون
عىل الرغم من كونه صادرا يف الواليات املتحدة ،فان
اثاره ستكون دولية .مبوجب القانون ميكن ان يدخل
اي شخص حتى لو كان امريكيا يف نطاق العقوبات

تكمن النقاط التي متنح القانون قوة وجدية وتقلل من فرص التحايل عليه والتهرب
منه ،يف انه سيكون محل متابعة وحرص من جميع املؤسسات الدولية واالفراد العاملني
يف النطاق الدويل ،كونه ميكن ان يدخلوا عىل الفور يف نطاق االستهداف يف حال تعاملوا
مع سوريا .الدكتور جو رسوع اكد لـ"االمن العام" ان خطورة قانون "قيرص" يف انه
يشكل رادعا قاسيا ملنع اي نوع من التعامل االقتصادي واملايل قد يفيد سوريا .يف
املقابل ،اشار الدكتور حبيب فياض اىل ان القانون يتحرك انطالقا من خلفيات سياسية،
ويهدف اىل اجراء تحوالت عىل مستوى املنطقة من خالل االعتبارات االقتصادية.

سروع :قانون اقتصادي
سياسي شديد العدائية
■ كيف تقرأ قانون "قيرص" وتأثريه السيايس
واالقتصادي عىل سوريا واملنطقة؟
□ وضع القسم االول من قانون قيرص الذي
اقره الكونغرس االمرييك يف نهاية العام ،2019
موضع التنفيذ يف  17حزيران  .2020يختلف
هذا القانون عن العقوبات التي اتخذت يف
شأن النظام العراقي او قانون محاسبة سوريا
او حتى العقوبات عىل ايران .فقانون قيرص
يهدف اىل عزل النظام السوري عن العامل،
وقد سمي من قبل واضعيه بقانون سوريا
للحامية املدنية ،وذلك من خالل مجموعة
من االجراءات العقابية والتدابري االضافية
املتصلة بالطوارئ الوطنية االمريكية املتعلقة
بسوريا .اثاره ستكون دولية يف كل ما يتعلق
بنشاطات البنك املركزي السوري ،ومعاقبة
اي شخص اجنبي حتى لو كان امريكيا
يتعامل مع النظام ضمن اجراءات معينة،
سواء كان هذا الشخص طبيعيا كاالفراد او
معنويا كاملؤسسات الحكومية .مل يتغاض
القانون عن موضوع مساعدة الشعب
السوري ،بحيث يحرص عىل تسهيل وصول
الخدمات املالية املطلوبة واملساعدات يف
الوقت املناسب اىل املجتمعات املحتاجة يف

الدكتور جو رسوع.

سوريا .كام اجاز القانون للرئيس االمرييك
ان يوقف العقوبات ،كليا او جزئيا ،اذا رأى
ان املجال الجوي السوري مل يعد يستخدم
لقصف السكان املدنيني .مل تعد املناطق
املحارصة معزولة عن املساعدات الدولية،

وعىل الحكومة السورية القيام باطالق
جميع السجناء السياسيني ،والسامح بالعودة
الطوعية للسوريني الذين رشدهم النزاع،
عىل ان ينتهي رسيان هذا القانون بعد
خمس سنوات من تاريخ وضعه.

■ ملاذا قانون "قيرص" اليوم ،وهل من
معطيات معينة املت صدوره؟
□ يأيت بعد تسع سنوات من الحرب السورية.
ظاهره الحامية املدنية للشعب السوري
وباطنه اقتصادي سيايس شديد العدائية
والرشاسة ،من خالل مواد عامة مطاطة قابلة
للتأويل والتقدير النهايئ لرئيس الجمهورية
االمرييك .فالعقوبات االقتصادية التي حددها
القانون تزيد من صعوبة االوضاع االقتصادية
واملالية والنقدية ،وتع ّوق اداء القطاعات
االقتصادية املنتجة .اما يف شقه السيايس،
فالقانون سيطاول رصاحة كل الذين يعرقلون
الحل السيايس السلمي للرصاع ،بحسب ما
نص عليه قرار مجلس االمن رقم ،2254
ويوافق عىل حل سيايس للرصاع.
■ كيف سيتعامل لبنان مع "قيرص" وما هو
خطره عليه تحديدا؟
□ خطر قانون "قيرص" عىل لبنان يكمن يف
توقيته ،اذ انه يأيت يف ظل ظروف حرجة
ودقيقة ومصريية مير فيها لبنان .خطورته
تكمن يف كونه رادعا قاسيا ملنع اي نوع من
التعامل االقتصادي واملايل قد يفيد سوريا،
بشكل مبارش وغري مبارش .ان سوريا هي
بوابة لبنان الوحيدة اىل املنطقة العربية،
علام ان االعتامد عىل املطار واملوانئ لن
يكون كافيا لتعويض التجارة التي متر من
خالل سوريا .لكن من املمكن تأويل ما شمله
القانون عن خطر التجارة ،من واىل سوريا،
ليشمل الرتانزيت .بعبارة اوضح ،املسألة
يف هذا املجال شديدة الخطورة .كذلك
سيطاول القانون بعض الشخصيات املقربة
من النظام السوري يف املصارف اللبنانية.
كذلك مسألة مساهمة عدد من املصارف
اللبنانية يف رأسامل رشكات مرصفية سورية
تحمل ذات العالمة التجارية لهذه املصارف.
وسيتعرض لبنان كذلك ملفاعيل القانون،
اذا استمر يف االعتامد عىل سوريا لتزويده
بالكهرباء او اذا واصل رشاء الكهرباء منها.
كذلك من املمكن ان يواجه لبنان العقوبات
التي يفرضها القانون من جراء الروابط

عودة الصدقيّة ودور السياسيني
يجمع الكل عىل ان التطبيع السيايس ،وبالتايل االنتعاش االقتصادي ،ميران بوفاق
وطني للخروج من وضعنا املايل واالقتصادي املنهار .هذا املمر صحيح وحقيقي وال
تؤمنه وتضمنه سوى سلطة دميوقراطية واعية ومؤمنة بلبنان ،وطنا سيدا حرا ،ال
يرتبط بأي جهة خارجية مهام كان نوع هذا االرتباط .هذا االمر ال يتحقق اال عرب
قانون انتخاب سليم غري املوجود حاليا.
كذلك تتطلب تنقية االدارة وتحديثها اعادة التوازن اىل الدولة ،وليس االنقسام بني
االطراف الذين يتبعون سياسة الكيدية.
التصحيحات املفروضة عىل املؤسسات واالجهزة العامة ستكون لها فعال كلفة
اجتامعية ،لكنها ستكون فعالة رشط عدم استغاللها ،عىل ان يكون االجامع وراء
القرارات التي تتخذها.
فمحاربة الفساد واالهامل والرتاخي داخل االدارة ال ينبغي ان تعوقها الخالفات
السياسية ،علام ان دمياغوجية السياسيني متنع املعالجات املطلوبة الزالة العوائق
القامئة عىل طريق االنطالقة االقتصادية.
لقد اعتاد السياسيون يف كل املراحل عىل الحلول محل االدارة ،وغالبا محل القضاء
او سلطات الرقابة ،لتسوية القضايا املتعلقة بالقطاع العام .يف كثري من االحيان،
فرضت تسويات غري منطقية ملحاولة الخروج من بعض املآزق السياسية التي
يرتكبها هؤالء السياسيون ،وهي تنفذ اليوم عىل حساب اصول التنظيم االداري.
هذا التداخل ع ّرض الوضع املايل للدولة للشلل التام ،وبالتايل لبنان الذي يعيش
فيه حاليا نحو مليون ونصف مليون نسمة تحت خط الفقر ،بعدما انخفضت قيمة
اللرية بشكل مخيف من جراء السياسة االنفاقية غري الهادفة للدولة وهدر مليارات
الدوالرات .لقد ادى هذا االمر اىل وقوع لبنان تحت براثن الدين من دون ان تكون
لديه قدرة انتاجية ،صناعية وزراعية وسياحية ،متكنه من صد اي انهيار.
الخفاء هذا العجز تم اللجوء اىل رفع الفوائد عىل اللرية ،واستغل املنتفعون هذه
السياسة الضيقة التي كلفت لبنان حياته عىل ما يقال.
سياسة دفن الرؤوس يف الرمال منعت تصحيح حسابات املؤسسات العامة
الواقعة كلها يف عجز خانق ،اذ ان السياسيني ال يكتفون بتقاسم السلطة السياسية
والحصص ،بل يتقاسمون االدارة العامة ايضا عرب انصارهم ومستشاريهم يف
معزل عن مؤهالتهم .وقد الحقت هذه املامرسات ارضارا جسيمة باملالية العامة
وبصدقية البالد ،يف حني ال يبدو يف االفق انه ميكن منعها او تفاديها ،مام سيبقي
عىل العجز والهدر.
عودة الصدقية اىل البالد عىل الصعيدين الداخيل والخارجي ،وفق تقارير مؤسسات
دولية ،ال يلزمها اصالح سيايس فحسب بل خروج السياسيني الحاليني من ملعب
الدولة ليحل محلهم سياسيون يتمتعون مبؤهالت شخصية وعقلية وثقافية وعلمية
اىل جانب عنارص ديبلوماسية باتت مطلوبة .هذا االمر ال يتوافر اال ضمن فئة
صقلتها االيام والتجارب وتتمثل اليوم يف عنارص الهيئات االقتصادية التي تضم رجال
اعامل ومال وصناعيني واصحاب اختصاص مشهورين حققوا نجاحات مهمة ،وما
اكرثهم .فهم يسعون اىل حامية لبنان من كل الصعوبات ،ويواجهون مبا لديهم من
قدرات تدهور سمعة البالد يف الخارج ،ويسعون اىل ابعاد الشكوك عن كل الحلول
التي تطرح البعاد االحباط عن املواطنني وانهاء النزاع املتفاقم بني السياسيني.
فهل يتحقق ذلك؟
عصام شلهوب
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إقتصاد
مع سوريا مبوجب املعاهدات املربمة بني
لبنان وسوريا ،وكذلك نتيجة اي تعاون قائم
او ممكن بني الجيش اللبناين والقوى االمنية
مع مثيالتها يف الجانب السوري .يفرض ايضا
ضبط عمليات التهريب عرب املعابر الرشعية
وغري الرشعية.
■ متى سيشعر لبنان بثقل هذه العقوبات؟
□ املرحلة الثابتة للقانون قد تبدأ بني شهري
متوز وآب املقبلني .هذه الفرتة معدة لفرض
عقوبات عىل كل من ال يتعاون مع القانون،
عسكريا وماليا واستثامريا ،ومن املمكن ان
تطاول هذه العقوبات بعض الشخصيات
واالحزاب اللبنانية .تتزامن هذه املرحلة مع
تكثيف العقوبات عىل حزب الله ،وبحسب
هذه املصادر لن تعمد االدارة االمريكية عىل
االقل يف املرحلة االوىل اىل فرض عقوبات عىل
شخصيات رسمية لبنانية من الصف االول او
حتى القريبني منها ،لكنها قد تشمل سياسيني
من الصف الثاين .يف السياق ذاته ،كشف بعض
الجمهوريني املحافظني عن ان لبنان يجب

خطر العقوبات على
لبنان قد يفوق املفروضة
على حزب الله

ان يعري اهتامما جديا اىل تقرير صدر يف 10
حزيران عن لجنة دراسات من الجمهوريني
يف الكونغرس االمرييك ،يتضمن توصيات
بخصوص امور عدة تتعلق بالسياسة الخارجية
االمريكية وتركز عىل القيام بحملة بالغة القوة
ضد ايران .التقرير يشمل لبنان يف حملته عىل
ايران ،وما يستدعيه هذا من عقوبات عليه،
لكن مصري توصيات الجمهوريني املحافظني
غري واضح اىل االن يف السنة التي ستتم فيها
انتخابات رئاسة الواليات املتحدة .لذلك
سيكون هناك صعوبات جدية يف تحويل
االفكار اىل اجراءات وتدابري حقيقية.

■ ملاذا لبنان تحديدا هذه املرة؟
□ للمرة االوىل يحرش لبنان يف خضم الرصاع
االمرييك  -السوري  -االيراين .خطر العقوبات
التي قد تفرض عليه مبارشة ،قد تفوق تلك
املفروضة عىل حزب الله .ان مجمل ما يعانيه
لبنان يف هذا الوقت عىل كل الصعد امر غري
مسبوق ،وقد تعدى خطوط امنه االقتصادي
وامانه االجتامعي باشواط .تغذي هذا االمر
ارتدادات سلبية للرصاعات االقليمية ،مبا
فيها صفقة القرن ،وارصار ارسائيل عىل ضم
املستوطنات وغور االردن كمرحلة اوىل ،بدءا
من  1متوز املقبل .محاوالت التفلت من
عقوبات قانون "قيرص" قد تكون خارجة عن
سيطرة لبنان ،منها مثال التجديد لليونيفيل
بعد رسم الحدود مع ارسائيل ،امكان القيود
عىل الحركة املالية والتحويالت املرصفية
منه واليه ،تشديد الضغوط من قيرص ومن
الدول املانحة عىل صندوق النقد لربط
اي مساعدات مستقبلية مبطالب سياسية.
باالضافة اىل تهديد مرحلة االستقرار يف البلد
عىل مختلف املستويات.

فياض :يهدف الى تحوالت
على مستوى املنطقة
■ لقانون "قيرص" انعكاسات مهمة عىل
املستويني االقتصادي والسيايس ،كيف سيتأثر
بها لبنان؟
□ قانون "قيرص" يتحرك من خلفيات
سياسية ،ويهدف اىل اجراء تحوالت عىل
مستوى املنطقة من خالل االعتبارات
االقتصادية .فهو يؤثر بشكل كبري عىل لبنان
ليس بحكم ان لبنان هو جزء من مضمون
هذا القانون ،بل ألن لبنان مرتبط بسوريا
باعتبارها الرئة الوحيدة التي يتنفس منها.
من خالل قانون "قيرص" من املمكن ان
يتعرض اىل مزيد من االختناق عىل املستوى
االقتصادي .فالواليات املتحدة االمريكية لديها
مجموعة من االجراءات تحت مسميات

قانونية ،تستهدف لبنان وتحديدا املقاومة
فيه ،وبكل ما يتصل بها .ابرز التداعيات التي
ميكن ان تنعكس بشكل مبارش عىل لبنان:
• مواجهة ازمة يف التصدير الربي.
• اعاقة عملية عودة الالجئني السوريني
املوجودين يف لبنان ،ألن القانون يريد رضب
رشعية النظام السوري ،مام يؤثر عىل تحرك
املؤسسات الدولية ملساعدة لبنان عىل اعادة
النازحني.
• املزيد من ارتفاع االسعار وغالء املعيشة،
خصوصا وان الساحة اللبنانية ال تزال
تستفيد من املنتجات السورية السيام يف
مجال املواد الغذائية.
• ميكن ان ينعكس القانون هبوطا عىل سعر

اللرية وارتفاعا يف سعر الدوالر ،ألن عملية
تسعري اللرية مرتبطة بشكل اسايس بدورة
اقتصادية ستتأثر بالتأكيد مبا سيحصل يف
سوريا.
■ تحدثت عن التصدير الربي ،اي الرتانزيت
اىل الدول العربية ،والتي تتقاىض سوريا
رسوما عىل الشاحنات التي تعرب اراضيها.
هناك التصدير االخر وهو التهريب اىل
الداخل السوري ،كيف تنظر اىل هذا الواقع
ومثة دعوة اىل اغالق املعابر من خالل
"قيرص"؟
□ عىل الدولة ان تبذل كل جهودها لوقف
التهريب بني لبنان وسوريا ملا لذلك من اثار

سلبية مبارشة عىل االقتصاد اللبناين .لكني
اعتقد ان عقوبات "قيرص" ستشمل موضوع
الرتانزيت اىل الدول العربية ،خصوصا وان
هدف القانون هو منع اي مردود مايل يعود
اىل الجانب السوري .هذا االمر من شأنه
ان يع ّرض صاحبه اىل عقوبات من الواليات
املتحدة.
■ كيف تقرأ بشكل اوسع عملية اعاقة
عودة الالجئني السوريني ،علام ان مثة توجها
مبنع املساعدات من الدول املعنية مبوجب
قانون "قيرص"؟
□ قبله كانت هناك مشكلة حادة يف وجود
النازحني السوريني يف لبنان ،لكن االمر
سيزداد حدة بعد هذا القانون .املشكلة
تحديدا لها بعدان :البعد االول ان بعض
االطراف يف لبنان ال تساعد عىل اعادة
النازحني السباب كثرية .والبعد الثاين ان
بعض االطراف الدولية الفاعلة ايضا تدفع
نحو ابقاء النازحني السوريني يف لبنان
السباب سياسية متعلقة بالوضع السوري
الداخيل .اعتقد انه اذا كان مثة امكانات
قبل قانون "قيرص" ملعالجة مسألة الالجئني،
فهذه االمكانات بعد القانون باتت اكرث
صعوبة .يبدو ان املجتمع الدويل واالتحاد
االورويب والكثري من االطراف الدولية تسري
مع الواليات املتحدة يف حالة من التناغم
او الرضوخ ،لتشديد الحصار عىل سوريا
وهذا يعني ابقاء ورقة النازحني السوريني
بيدها للضغط عىل الحكومة اللبنانية ،ومن
اجل استخدام هذه الورقة كدليل عىل نزع
الرشعية عن النظام السوري .مع االشارة
اىل ان الجهود التي قام بها لبنان ،وتحديدا
االمن العام اللبناين ،من اجل اعادة جزء من
النازحني السوريني اىل سوريا ،اثبتت ان مثة
امكانات للذهاب بعيدا يف هذا االتجاه حتى
النهاية ،من دون وجود مشاكل كتلك التي
يتحدث عنها الذين يعادون النظام يف سوريا.
■ تحدثت عن ان قانون "قيرص" سيساهم
يف زيادة االسعار وغالء املعيشة للضغط

الدكتور حبيب فياض.

لبنان سيتعرض الى مزيد
من االختناق االقتصادي

عىل لبنان ،فهل يعني ذلك عدم وجود حل
ملشاكله الداخلية؟
□ صحيح ان منشآت االزمة االقتصادية
الحالية يف لبنان اسبابها داخلية ،لكني
اظن ان دور الخارج هو منع الحل .الحل
يحتاج اىل تضافر جهود داخلية ،باالضافة
اىل االنفتاح عىل الخارج ،سواء عىل الرشق
او الغرب .لبنان اليوم مل يعد يف امكانه
استرياد البضائع التي يستوردها من الخارج
كام كان يفعل سابقا .لذا اصبح امامه
خياران :اما ان يكون لدينا منتجات داخلية
وتحقيق هذا االمر يحتاج اىل وقت ،واما
االنفتاح عىل الجوار وتحديدا سوريا،
وترتيب العالقات بينهام من اجل تسهيل
التبادل بني البلدين ،االمر الذي سيؤدي

بتقديري اىل تخفيف حدة االستهالك
املحيل بنسبة .%50
■ املفاوضات التي يجريها لبنان مع صندوق
النقد الدويل والتي ميكن ان يرشف يف نهايتها
عىل عملية االصالح االقتصادي يف لبنان ،اال
ميكن ان تتأثر بقانون "قيرص"؟
□ مل اكن ارى قبل قانون "قيرص" امكان
الوصول اىل تفاهامت محددة مع صندوق
النقد .اتصور ان االمور بعد القانون
ستزداد تعقيدا ،خصوصا وان هناك توجها
لدى الدولة برفع الدعم عن املحروقات
والطحني والقمح وغريها ،لذلك فان
صندوق النقد لن يعطي مساعدات للبنان
اال اذا كان هناك اجراءات اصالحية عىل
الدولة ان تلتزمها .ان عددا من هذه
االجراءات ليس شعبيا ،علام ان الضغط
عرب الشارع مل يعد متاحا ألن هذا االمر
قد يعرض لبنان لالنفجار .هذا فضال عن
االعتبارات السياسية وامور اخرى مرتبطة
باالصالح السيايس .لذا الخيارات متاحة
للبحث عن بديل للصندوق.
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إقتصاد
عصام شلهوب

القمح والبيض تعرّضا لمتاعب وصعوبات

خطوات متعثرة الستعادة األمن الغذائي

منذ  17ترشين االول املايض ،بدأت االوضاع االقتصادية مرحلة انهيارها وهي
تتواىل فصوال مع انفالت سعر الرصف من عقاله .ارتفعت اسعار السلع بشكل
رسيع وجنوين ،ما ادى اىل تعرث االمن الغذايئ يف لبنان .تم خالل االجتامعات
التي عقدتها الحكومة وضع خطة طوارىء لتوفري السلع الغذائية واالستهالكية
الرضورية ،كالقمح واملحروقات واالدوية

بالتنسيق والتعاون بني وزارات االقتصاد والتجارة
والزراعة ،متت متابعة االسواق لجهة ارتفاع
االسعار واالحتكار ،ومن اجل توفري املنتجات
الغذائية للمستهلكني باسعار مناسبة ،لكن من

دون جدوى .وقد تعرضت سلعتان اساسيتان
لالمن الغذايئ هام القمح والفروج ملتاعب
وصعوبات.
رئيس النقابة اللبنانية للدواجن موىس فريجي اكد

لـ"االمن العام" ان بيض املائدة ولحم الدواجن
تباع من املزارع باقل من سعر الكلفة بنسبة
 20اىل  ،%30وان التهريب والغش يف االسترياد
عامالن هزا القطاع وسببا له خسائر فادحة.
رئيس نقابة الصناعات الغذائية وعضو تجمع
املطاحن يف لبنان احمد حطيط نفى وجود
تكتل احتكاري النه مع وجود  14مطحنة
باتت املنافسة رشسة ،مؤكدا انه لوال الدعم
الذي يقدم حاليا الرتفع سعر القمح والطحني
اىل مستويات عالية.

فريجي :نبيع بأقل من الكلفة
واملزارع هو الخاسر االكبر

■ تتفاوت اسعار كرتونة بيض املائدة بني
مركز بيع وآخر ،علام ان هذه املادة تدخل
ضمن اولويات السلة الغذائية للمستهلك.
ملاذا هذا التفاوت يف االسعار؟
□ ال يزال املزارع يبيع بيض املائدة ولحم
الدواجن باقل من سعر الكلفة بنسبة 20
اىل  ،%30اما تفاوت االسعار بني محل
تجاري وسوبرماركت ،فهو امر غري مقبول
عىل االطالق .يتقاىض املزارع مثن صندوق
البيض الذي يحتوي عىل  12كرتونة 16
دوالرا .اي ان سعر الكرتونة نحو  6االف
لرية ،وهي تباع يف بعض املحالت بني 7
و 8االف لرية .مثة من يبيعها باسعار عالية
لزيادة ارباحه كبعض السوبرماركات .هذا
التفاوت يف االسعار هو من مسؤولية وزارة
االقتصاد التي من واجبها مراقبة الفواتري
واالسعار وتحديدا نسبة الربح الذي
يرتاوح بني  10و .%15عندما تتم املراقبة
بشكل دقيق ميكن لجم االسعار .املزارع
هو الخارس االكرب النه يبيع باقل من سعر
الكلفة ،علام ان عنارص االنتاج تستورد من
الخارج وبنسبة .%80
■ ما هي االسباب التي تدفع املزارع اىل
البيع باقل من سعر الكلفة؟
□ التهريب املستمر من سوريا بال انقطاع.
اقفل قسم كبري من املزارع التي تنتج البيض
بسبب الخسائر املتواصلة منذ  3سنوات.
علام ان سعر كرتونة البيض يف سوريا تصل
اىل  8دوالرات ،وسبب ذلك عدم متكنهم
من توزيع االنتاج الفائض ،وهو محصور بني
وادي النصارى ودمشق ومحيطها.
■ ما هي كمية البيض املهربة من سوريا
اىل لبنان؟
□ ال املك رقام دقيقا ،لكن انتاجنا تدىن اىل
نحو  %60عام كان عليه سابقا ،يعني ان

رئيس النقابة اللبنانية للدواجن موىس فريجي.

 %40من انتاج البيض
يدخل من سوريا بواسطة
التهريب
هناك  %40من االنتاج يدخل تهريبا من
سوريا .لهذا السبب تتدىن االسعار بشكل
مستمر.
■ ما هو الحل؟
□ قمنا بكل ما يتطلبه االمر للمحافظة
عىل هذا القطاع ،وراجعنا وزاريت الزراعة
واالقتصاد واملديرية العامة للجامرك ،لكننا
مل نتوصل اىل حل.
■ هل هناك قرار سيايس؟

□ ال اعتقد ،اال اذا كان غض الطرف يرتبط
بالسياسة .علام ان التهريب قائم منذ
فرتة طويلة والسباب عدة تتعلق بالقوانني
السورية او بهدف تحقيق االرباح.
■ ماذا عن عملية االحتكار؟
□ ال وجود لالحتكار يف هذا القطاع،
نظرا اىل انتشار مئات املزارعني يف كل
لبنان وخصوصا يف منطقة البقاع .االسعار
املتداولة وعمليات التهريب هي الشاهد
عىل ذلك.
■ وعن لحم الفروج؟
□ صناعة الدواجن سجلت نقلة نوعية
بعدما متكنت من تحقيق االكتفاء الذايت،
خصوصا عندما كانت هذه الصناعة محمية
مبقدار  .%105لكن بعد خفض رسم
الحامية اىل  %70عام  2000وخفض الرسم
الجمريك عىل الفروج الكامل املستورد
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إقتصاد
عىل مقطعاته اىل  %20وبسبب عمليات
غش اؤكد عليها ،دخل اىل السوق اللبنانية
لحم صدر الدجاج (فيليه) وهو من انتاج
الربازيل واوكرانيا من طريق دولتي االمارات
واالردن فاعتربوه انتاجا وطنيا ،وبالتايل تم
اعفاؤه من الرسم الجمريك مبوجب اتفاقية
املنطقة العربية الحرة ،بينام هو انتاج
برازييل املنشأ يتم تغيري غالفه للحصول عىل
شهادة املنشأ العربية املوحدة بطريقة غري
رشعية ،وقد نتج من ذلك توقف  %30من
مريب الفروج يف لبنان .راجعنا كل املعنيني
وخصوصا مديرية الجامرك العامة ،لكننا مل
نتوصل اىل نتيجة السباب ال تزال مجهولة،
عىل الرغم من تبيان الحق القانوين مبوجب
املادة  26من االتفاقية الجمركية التي
تخضع التفاقية التبادل التجاري والتي
تسمح بوضع الرسم الجمريك عىل املنتج
الذي تحوم حوله الشبهة يف مصدر انتاجه.
لكن السياسة كان لها الدور الكبري يف عدم
التوصل اىل نتيجة .علام ان كل االنتاج

الزراعي اللبناين املصدر اىل الدول العربية
متارس عليه كل انواع املخالفات ،لكن
املسؤولني اللبنانيني مل يحركوا ساكنا.
■ كيف ترى الحل ملشكلة صناعة الفروج
والبيض؟
□ الحل بسيط جدا ويكمن يف تشديد الرقابة
عىل الحدود الربية مع سوريا ملنع التهريب،
واعتامد مبدأ حامية االنتاج الوطني ،ورفع
النسبة املئوية للتعرفة الجمركية عىل لحم
الفروج املستورد ومقطعاته .كذلك منع
استرياد لحوم الدواجن ومصنعات هذه
اللحوم من الدول العربية كون منشأها
غري عريب وكونها تدخل بطريقة الغش
واالحتيال ،مستفيدة من اتفاقية املنطقة
العربية الحرة.
■ طالبت بالغاء االتفاقيات التجارية
للخروج مام نحن فيه ليس عىل صعيد
صناعة الفروج والبيض ،بل عىل صعيد كل

حطيط :لوال الدعم الرتفع سعر
الطحني الى مستويات كبيرة

■ االمن الغذايئ مهدد وهناك اصابع
اتهام توجه اليكم بانكم تشكلون "كارتيل"
للتحكم مبادة القمح ،هل هذا صحيح؟
□ يف لبنان  14مطحنة ،اثنتان منهام اقفلتا
ابوابهام .لو كان هناك "كارتيل" لتأمنت
االرباح ومنعت تاليا اغالق اي مطحنة
منها .مع وجود  14مطحنة ،املنافسة رشسة
للمحافظة عىل وجودها .املطاحن مل تتمكن
من تأمني مخزون القمح املطلوب نظرا اىل
قيامها باعتامد البيع بالدين اىل االفران ،ما
افقدها القدرة عىل امتالك املال الالزم لتوفري
مثن بواخر القمح املشرتاة .كل مطحنة
تخاف اليوم من خسارة سوق بيعها ،لذلك
ال تستطيع االتفاق ال عىل السعر وال عىل

الكمية وال عىل عمليات البيع .كل مطحنة
لها تخصص معني ،منها لطحني املعجنات
والكعك ومنها للخبز العريب ومنها للخبز
االفرنجي والحلويات.

■ ما هو واقع قطاع القمح اليوم؟
□ قطاع املطاحن يستورد  600الف طن من
القمح ،ومنذ ان وضع مرصف لبنان صيغة
الدعم لسعر الدوالر ونحن نواجه بعض
الصعوبات .هذا الوضع منعنا من تخزين
كمية من القمح تكفي بحسب تعميم
وزارة االقتصاد اربعة اشهر .كل البواخر التي
تصل اىل املرفأ تنتظر نحو  15يوما لتفريغ
حمولتها ،ما يضطرها اىل دفع غرامات تأخري

االنتاج الزراعي ،ملاذا؟ وهل يحقق االكتفاء
الذايت؟
□ االتفاقيات التجارية املعمول بها سمحت
بتدفق منتجات مدعومة من بلدان املنشأ
زاحمت االنتاج املحيل ،ما ادى اىل اقفال
صناعات عدة ،وتوقفت زراعات الحبوب
وانتاج السكر ،وتراجعت زراعات الزيتون
والتفاح ،وتعاظم العجز التجاري اىل ان بلغ
 17مليار دوالر سنويا حتى وصل يف بعض
االحيان اىل  20مليارا ،فيام تراجعت الصادرات
من  5.5مليارات دوالر اىل  2.7وهي ال تتعدى
اليوم  1.5مليار دوالر .يكمن الحل يف الخروج
من كل االتفاقيات املكبلة للقطاعات االنتاجية
واعتامد حرية التبادل التجاري ،ووضع رسوم
جمركية كافية عىل معظم املستوردات .هذان
االجراءان يفتحان الباب امام االستثامر،
ويخلقان تاليا فرص عمل ويوقفان التهريب.
هذا جزء من الحلول املطلوبة لتخفيف
العجز ،وتطوير لبنان ورفعه مع الوقت من
دولة ريعية اىل دولة منتجة.

تضاف اىل فاتورة سعر القمح .هذه الغرامات
تدفع "كاش" وتصل يف بعض االحيان اىل نحو
 60الف دوالر نضطر اىل رشائها من السوق
املوازية لسعر الرصف املدعوم من املرصف
املركزي وتضاف تاليا عىل فاتورة االسترياد.
هذا هو الواقع ،يف انتظار وضوح الرؤية
مستقبال.
■ مثة توجه نحو زراعة القمح محليا عىل
قاعدة االكتفاء الذايت ،اىل اي حد ميكن ان
تنجح؟
□ محور اجتامعاتنا مع وزير الزراعة هو
كيفية ربط الزراعة بالصناعة .اما لجهة
االكتفاء الذايت من القمح تحديدا ،فهناك

صعوبة مطلقة يف تأمني ذلك .فلو متت
زراعة االرايض اللبنانية شربا شربا ،لن
يكفي املحصول اكرث من شهرين ،هذا اذا
كانت الكمية جيدة .من جهة النوعية،
فان االنتاج الوطني يستعمل لصناعة
املعكرونة وهو من افخر االنواع واالسعار.
بحسب خربيت وخربة املعنيني ،فان االرض
واملناخ يف لبنان ال يساعدان مطلقا عىل
اعطاء انتاج نوعية قمح صالحة لصناعة
الخبز العريب.
■ هل الكميات املخزنة تكفي حاليا
لالستهالك؟
□ غالبية املطاحن متلك اليوم مخازن خاصة
بها ،وهي تقوم بسحب القمح من الباخرة
اىل املطاحن مبارشة .الكمية الفائضة تخزن
يف اهراءات مرفأ بريوت التي تستوعب 120
الف طن.
■ ماذا عن الدعم بصورته املطلقة؟
□ اذا ارادت الدولة املحافظة عىل سعر
الخبز كام هو ،عليها استرياد القمح مبارشة
وبيعه بالسعر املدعوم ،علام ان هذه
الطريقة كانت معتمدة سابقا .الدولة
تدعم اليوم سعر الدوالر وليس سعر
القمح ،علام ان النتيجة ذاتها .لوال الدعم
املقدم حاليا الرتفع سعر القمح والطحني
اىل مستويات كبرية ما تسبب حتام بازمة
اجتامعية خانقة جدا.
■ اىل اي مدى ميكن ان تتحمل الدولة دعم
سعر القمح؟
□ مرصف لبنان اعلن ان عملية الدعم
ستستمر لغاية متوز .ال اعرف مستقبال ماذا
سيحصل.
■ ماذا عن التهريب؟
□ ال ميكن ان تعتمد املطاحن اسلوب
التهريب ،خصوصا وانها تبيع اما لالفران
او للتجار .فاذا لجأ التجار اىل التهريب فان
املطاحن ال تتحمل املسؤولية .الدولة عليها

رئيس نقابة الصناعات الغذائية وعضو تجمع املطاحن احمد حطيط.

فارق االسعار بني
لبنان وسوريا كبير ويشجع
املهربني

ان ترعى وتراقب وتحمي حدودها .عىل
الرغم من ذلك لعبت املطاحن دورا يف لجم
هذه العملية عرب عمليات البيع املبارش اىل
االفران .خالل الفرتة االخرية ومع انتشار
وباء كورونا وارتفاع سعر الدوالر ،لجأ بعض
القرى عرب البلديات واملخاتري اىل التزود
بالطحني وتخزين الكميات لديها متهيدا
لتوزيعها بواسطة حصص غذائية عىل سكان
تلك القرى .كانت عمليات تسليم الطحني
تتم بواسطة كشوفات موقعة من رؤساء
البلديات او املخاتري.
■ ما هي الكمية التي تعتقد انها ته َّرب اىل
سوريا؟

□ فارق االسعار بني لبنان وسوريا كبري ومن
مصلحة املهربني القيام بهذه العمليات.
القمح يف لبنان مدعوم ويصل سعره اىل 150
دوالرا للطن ،بينام يف سوريا سعر الطحني
الحر يصل اىل  350دوالرا .اذا ،االسباب
متوافرة خصوصا بعدما سمحت السلطات
السورية للتجار باالسترياد الحر للقمح
والطحني .لذلك ميكن ان تكون قد نشطت
عمليات التهريب.
■ ملاذا تحدد الدولة سعر الطحني والخبز
وليس اسعار بقية املواد كاالرز والسكر مثال؟
□ من صالحيات وزارة االقتصاد قانونا
تحديد سعر الطحني والخبز ،لذا هناك
وضع مقلق داخل االفران وخصوصا الكبرية
منها .علام ان هيكلية االفران قد تغريت
منذ مدة حيث كان هناك نحو 1000
فرن يف لبنان ،اما اليوم فال يتجاوز عددها
 250فرنا .انحرصت صناعة الخبز باالفران
الكبرية ،لذا فان انهيار اي فرن آيل كبري
سيؤثر حتام عىل مجمل القطاع .نجاح
االفران يف املحافظة عىل وضعها الحايل،
مرده اىل تنوع منتجاتها فقط.
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إقتصاد
رضوان عقيل

توفري نصف التعويض باللرية والنصف االخر
بالدوالر .من غري املقبول او املسموح تضييع
جنى العمر للذين يحالون عىل التقاعد .ال ننىس
ان مبوجب القانون يجب ان يكون لدى الضامن
استثامرات وال نضع كل هذه املالحظات عىل
هذه املؤسسة ألن الحكومات املتعاقبة تآمرت
عىل الضامن وكانت تريد رضب هذه املؤسسة
ملصلحة رشكات التأمني الخاصة.

اإلتحاد العمالي العام 225 :ألفًا
ُصرفوا من القطاع الخاص

يقدّ ر االتحاد العاميل العام عدد املرصوفني من اعاملهم يف الرشكات والقطاع الخاص يف االشهر االخرية بـ 225الف
شخص من جراء االزمة املعيشية ،وهو يتلقى يوميا سيال من الشكاوى واملطالبات عىل الرغم من الجهود التي تبذلها
وزارة العمل يف هذا الشأن

ال يخفي االتحاد العاميل العام انه مع نبض
الشارع والرصخات التي تصدر من حناجر
املتظاهرين يف ساحات العاصمة واملناطق ،وانه
يؤيد مطالبهم وال يرىض السكوت عنها امام
وزارة العمل والجهات املعنية ،يف ظل كابوس
اقتصادي واجتامعي يقلق العاملني يف هذه
القطاعات ،مع ارتفاع منسوب اعداد البطالة يف
البلد واقفال املئات من الرشكات واملؤسسات
التي تفاقمت ازماتها اكرث بعد جائحة كورونا
التي ساهمت يف تناقص عجلة االنتاج يف الزراعة
والصناعة ،فضال عن انعكاساتها السلبية عىل
املؤسسات السياحية وقطاعات اخرى.
رئيس االتحاد العاميل العام باالنابة حسن فقيه
اكد لـ"االمن العام" ان هذه االزمات سيزداد
اتساعها اذا مل يسارع املعنيون اىل استنباط
حلول والتوصل اىل عالجات رسيعة.
■ كيف يواكب االتحاد العاميل االزمة االقتصادية
التي تطاول العدد االكرب من اللبنانيني؟
□ منذ بداية العام  2019تتفاعل االزمة
االقتصادية الخانقة عىل البلد ،وقد تفاقمت
تباعا اىل حني تصاعد ذروتها يف ترشين االول
الفائت .تراوحت ارقام رصف املوظفني انذاك
بني  50و 60الف عامل وموظف يف القطاع
الخاص ،ودخلت البالد هنا يف ازمة خانقة بعدما
ارتفعت نسب البطالة عىل الرغم من محاوالت
لتعزيز فرص العمل .ادت كل هذه االمور اىل
"كربجة" البلد ووقف عجلة النمو من دون
وجود استثامرات او توفري فرص عمل جديدة،
ومل نشهد بعد اقتصادا و ّالدا لالعامل واالنتاج.
وصل املرصوفون من اعاملهم يف االونة االخرية
اىل  225الف شخص ،واصبح هؤالء يف منازلهم
من دون عمل .يف القطاع السياحي عىل سبيل

املثال ،الذي يشغل نحو  50الف شخص ،وصل
اليوم اىل رقم صفر.
■ كيف يتلقى االتحاد كل هذه الضغوط وماذا
يفعل حيالها؟
□ يتلقى االتحاد يوميا الشكاوى التي نقوم
بارسالها اىل وزارة العمل ونتابع معالجة
وضعها .نقوم عادة بوساطة بني العامل وارباب
العمل وفق قانون وزارة العمل التي نحصل
عىل تجاوب منها .مثة مجموعة من الرشكات
واملؤسسات الخاصة قدمت الحقوق املطلوبة
للعامل او تركت جزءا من رواتبهم الشهرية،
اضافة اىل استمرار تسجيلهم يف الضامن .يف
املقابل ،هناك ارباب العمل تذرعوا بالتعرث
االقتصادي وطلبوا من عاملهم التوجه اىل
مجالس العمل التحكيمية.
■ ما هو مصري العامل املرصوفني؟
□ يفاقم رصف هؤالء العامل االزمة املوجودة
يف البلد ،بحيث سيتحولون اىل قنابل موقوتة يف
ظل عدم توافر االستقرار االجتامعي .مع االشارة
اىل ان جزءا من عدم االستقرار االمني يتأىت من
الخلل االجتامعي .يف النهاية تخلص االمور اىل
القول لهؤالء "دبروا حالكم" ،السيام يف ظل
عدم وجود فرص عمل وانعدام االستثامرات
والقطاعات التشغيلية ،خصوصا بعد تعطل
مساحات كبرية يف الزراعة والصناعة .ال وجود
لسياسات زراعية وطنية عليا ،لذا ال بد من توفر
مشاريع حامية لهذا القطاع ،اضافة اىل دعم
الصناعة.
■ كيف ردت وزارة العمل؟
□ تتعاطى الوزارة مع هذا امللف بنزاهة كاملة

ويضم كادرها مجموعة من املوظفني املمتازين
جدا ،بدءا من املديرة العامة للوزارة بالتكليف
مارلني عطا الله والسيدة اميان خزعل .ال بد من
االشارة ايضا اىل تجاوب الوزيرة مليا الدويهي
وعملها ممتاز .تعاونا معه يف اكرث من مرشوع،
مثل استبدال العاملة االجنبية بيد عاملة لبنانية.
وتقوم وزارة العمل بالدور املطلوب منها عىل
الرغم من كل هذه التحديات.
■ كيف تلقيتم الخطة االقتصادية التي وضعتها
الحكومة وتناولت الوضع الزراعي؟
□ ال تكمن املشكلة يف وضع الخطط بل يف
عملية تنفيذها .تناولت خطة ماكينزي كل هذه
االمور ،كذلك مؤمتر سيدر الذي تحدث عن
كيفية النهوض بالزراعة.
■ امل تالحظ قفزة نوعية يف القطاع الزراعي؟
□ اطلعنا عىل برنامج وزارة الزراعة الذي وضعه
الوزير عباس مرتىض .هناك قفزة شعبية فعال
عند املواطنني الذين عمدوا يف الفرتة االخرية اىل
الزراعة امام منازلهم وعىل رشفاتهم .هنا نطرح
سؤاال :اين السياسة الزراعية الوطنية العليا؟ ال
نستطيع تشغيل هذا القطاع بينام موازنة وزارة
الزراعة متواضعة ،ويتم االعتامد عىل مشاريع
من منظمة الفاو فقط او االتحاد االورويب .ال
ميكن االتكال عىل العطاءات من الخارج .عىل
الرغم من كل جهود الوزارة ،نقول ان الخطة
الخمسية مهمة لكن يجب اوال انقاذ املزارع
املريض وغري القادر عىل العمل باطمئنان يف
هذا القطاع .
■ كيف تصف احوال القطاع الصناعي؟
□ التقينا وزير الصناعة عامد حب الله اكرث من

■ هل هناك خوف عىل اموال املوظفني
املوجودة لدى الضامن؟
□ يف الوقت الحايل ال يوجد هذا الخوف،
مع االشارة اىل ان املستفيدين يحصلون عىل
تعويضاتهم باللرية اللبنانية التي فقدت  60يف
املئة من قيمتها الرشائية.
رئيس االتحاد العاميل العام باالنابة حسن فقيه.

مرة ،ونجتمع يف شكل مستمر مع رئيس جمعية
الصناعيني فادي الجميل ،حيث نشدد عىل دعم
الصناعات الوطنية النها قطاعات تشغيلية تعزز
االقتصاد وتحافظ عىل النقد وتأيت بالدوالرات
اىل البلد.
■ اين اصبح صندوق البطالة ملساعدة العاطلني
عن العمل؟
□ عملنا عىل تنفيذ هذا املرشوع املوجود يف
مختلف بلدان العامل بهدف توفري مالءة مالية
عىل شكل ثاليث تتأمن اشرتاكاته من الدولة
وارباب العمل والعامل ،بهدف امتصاص هذه
االزمة ،علام اننا وضعنا خطة لهذا الصندوق.
مثة تجارب موجودة يف اكرث من بلد ،السيام
يف البلدان االوروبية ،وهو ليس اخرتاعا جديدا
اذ اعتمدته اكرث من حكومة يف امتصاص االثار
االخرية لجائحة كورونا بعد ارتفاع حاالت
الرصف من العمل .ليس مستحيال ان نتوصل
اىل انشاء مثل هذا الصندوق يف لبنان ،فقد سبق
ان طرحنا هذا املوضوع عىل الوزيرة الدويهي
فرحبت بالفكرة .تلقينا ترحيبا ايضا من منظمة
العمل الدولية التي طرحت املرشوع مع املدير
العام للضامن االجتامعي محمد كريك .يف

يجب الحفاظ على
التعويضات في الضمان
االجتماعي وحمايتها
املناسبة كان عىل الضامن ان يتنبه ،اضافة اىل
وزراء العمل السابقني ومجلس ادارة الضامن
االجتامعي ،اىل مواجهة ازمات مامثلة مثل سعر
الرصف وانهيار العملة الوطنية.
■ هل لديك اي خوف عىل اموال املضمونني
ومستحقاتهم؟
□ بالطبع نخاف عليها .كنا نأمل من املعنيني
السيام من وزراء العمل الذين تعاقبوا عىل هذه
الوزارة يف ان يطبقوا قوانني الضامن والتي تقيض
بأن يكون لديهم سلة من العمالت االجنبية
املتنوعة بغية الحفاظ عىل اموال املوظفني
وتعويضاتهم .يجب ان يحصل الشخص عليها يف
نهاية تعويضه والرقم الذي يستحقه عىل سعر
الدوالر بـ 1500لرية .ال بد من وجود حلول مثل

■ ملاذا اعرتضتم عىل طرح الصندوق السيادي
الذي يعمل عليه البعض للخروج من نفق هذه
االزمات؟
□ مل يوافق االتحاد العاميل عىل هذا الصندوق
ال من قريب وال من بعيد ،النه يستهدف
السيطرة عىل االمالك العامة التي تعود اىل
كل الشعب اللبناين وتخص االجيال املقبلة.
نحن نخىش ان تصبح هذه املمتلكات يف ايدي
كبار االقتصاديني واملصارف .اعرتضنا بشدة
عىل طرح رئيس جمعية املصارف سليم صفري
الذي يعمل عىل انشاء مثل هذا الصندوق
ويس ّوق له .عىل سبيل املثال ،يف حال انىشء
هذا الصندوق ستصبح كل ممتلكات سكك
الحديد فيه ،ما يعني خسارة املواطنني كتلة
مالية كبرية .ملاذا ال يتم تسيري القطار بدل
السيطرة عىل هذا الحقل ،خصوصا وان
املواطنني يعانون مشكلة كبرية يف النقل،
وهي احدى املعوقات االساسية يف السياحة
والبيئة .ليذهب املعنيون اىل تسيري القطار
يف البلد بالتعاون مع رشكة صينية عىل سبيل
املثال ،عىل طريقة  .BOTسنتصدى لهذا
الصندوق الن من غري املنطق جعله يسيطر
عىل مؤسسات رابحة مثل الريجي التي ترتبط
مبعيشة عرشات االلوف من العامل واملزارعني
والتجار .كام نكرر اننا ضد رهن امالك الدولة
وبيعها عىل شكل اسهم.
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إقتصاد

العاطلون
عن العمل
قنابل
موقوتة.

■ اال تخشون من سري القوى السياسية يف الحكومة مل تدع االتحاد العاميل اىل املشاركة يف
مناقشة الخطة االقتصادية.
طرح هذا الصندوق؟
□ سنواجه هذا املرشوع .لن نقبل ببيع
ممتلكات الشعب اللبناين ،ولن نؤيد رهن جيل ■ هل تخشون من سيطرة املصارف عىل
االحفاد .ال نعرف عىل اي اساس يتم طرح مثل الصندوق السيادي املطروح؟
هذا املوضوع ،ولن نقبل باالنتقال من مشكلة □ بالتأكيد ،نخىش جمعية املصارف التي متلك
قامئة اىل اخرى تكون ملصلحة املصارف عىل ادوات عدة ووسائل ضغط .مثة من ميثلها يف
حساب املواطنني .يف كل بلدان العامل هناك الحكومة ويعمل عىل تنفيذ سياساتها.
مؤسسات مالية نزيهة تقوم بدور الوسيط ،لكن
من املؤسف ان لبنان يضم مرابني رديئني.
■ هل جرت محاوالت مع االتحاد الدخاله
ضمن هذا الصندوق؟
□ موقفنا كان واضحا يف هذا الخصوص واعلناه
رصاحة .وجهنا مراسلة اىل صندوق النقد الدويل
وتعاونا مع رئيس تجمع رجال وسيدات االعامل
اللبنانيني يف العامل فؤاد زمكحل ،واعرتضنا عىل
تغييب الحكومة لنا .للمرة االوىل نقوم مبخاطبة
صندوق النقد حيث طلبنا من ادارته ارشاكنا يف
اي مرشوع سيتم البت به مع الدولة اللبنانية
ليك يحظى مبوافقة االتحاد العاميل والوقوف
عند مطالبه .راسلنا يف هذا الخصوص ايضا
االتحاد العاميل الدويل .ال بد من االشارة اىل ان

 50اتحادا ونقابة

تضم ارسة االتحاد العاميل العام 50
اتحادا ونقابة ،ويبلغ عدد املنضوين
يف صفوفها نحو  7يف املئة فقط من
العامل الذين يواظبون عىل تسديد
اشرتاكاتهم السنوية .تدافع املؤسسة
عن حقوق كل هذه القطاعات ،علام
ان االنتساب ملزم للعاملني يف املرفأ
ومؤسسة كهرباء لبنان والصندوق
الوطني للضامن االجتامعي واالتصاالت
وقطاعات اخرى ،عىل عكس العاملني
يف القطاع الزراعي.

■ مثة اتهامات توجه اىل االتحاد العاميل مفادها
انكم تعملون عىل تنفيذ سياسات الدولة من
دون الرجوع اىل الشارع؟
□ هذا الكالم غري صحيح .هناك العديد
من الجمعيات واالشخاص الذين يشاركون
يف هذا الحراك ،يتصلون بقيادة االتحادات
ويحييون مواقفها .قد نختلف عىل االليات
وطريقة التعبري مع بعض املكونات
املوجودة يف الحراك ،لكننا نتفق مع الكثري
من املطالب املحقة للناس الذين نزلوا اىل
الشارع وهم يريدون افعاال توفر ادارة
شفافة لالمور وقضاء مستقال ،وان يقبع
اللصوص والسارقون خلف قضبان السجن،
وان تفتح امللفات اىل نهاياتها حتى لو
طاولت وجوها وزارية.
■ هل انتم عىل تواصل مع االتحادات
واملنظامت العاملية الدولية؟
□ هذه االتحادات واملنظامت ال تقدم لنا
شيئا بسبب االزمة العاملية املوجودة سوى
استشارات فنية ودورات تدريبية .افاد تقرير
ملنظمة العمل الدولية ان جائحة كورونا
ستؤثر عىل اكرث مليار انسان يف العامل.
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تح ّية
إبن البسطة خاض الديبلوماسية وأوصله األدب إلى العاملية
رحيل صالح ستيتية ...شاعر الضفتني
قبل اسابيع قليلة اغمض الشاعر والكاتب والديبلومايس اللبناين عينيه عىل سرية غنية متشعبة اخذته من اقىص الرشق اىل
اقىص الغرب ،وكرسته احد ابرز الشعراء الفرنكوفونيني .يف مساره وشخصيته التي جمعت الثنائيات ،عكس صالح ستيتية صورة
لبنان الذي كان مصدر غنى بتناقضاته كام رصح ذات مرة
انه شاعر الضفتني ،او شاعر الثنائيات يف
مساره االبداعي كام يف مسريته الشخصية.
اجمع الكل عىل ان ابن حي البسطة التحتا
البريويت ،كان "عروبيا وفرنكوفونيا ،لبنانيا
وفرنسيا ،مسيحيا ومسلام وعلامنيا" ،ورجال
سياسيا وديبلوماسيا ،وشاعرا وقاصا وماذا
ايضا؟ كأننا به صورة مصغرة عن لبنان
الذي وصفه مرة بأنه بلد التناقضات التي
كانت مصدر غنى منحت هذا الوطن
خصوصية متيزه عن محيطه ،اىل ان جاءت
ارسائيل وبدأت هذه البقعة الصغرية
تنفجر بتناقضاتها ومكوناتها.
كيف الدخول اىل سرية بهذا الغنى والرتكيب
والتشابك؟
صالح ستيتية ( 1929ـ  )2020الذي رحل
الشهر املايض يف باريس ،عاش حيوات كثرية،
ضغطها كلها يف حياة واحدة غنية وغزيرة
ودفقة حتى اللحظات االخرية .ولد ستيتية
يف كنف والد شاعر ،عالمة يف اللغة العربية،
ووالدة مثقفة ،وهذا كان امرا نادرا يف تلك
الحقبة .كانت بريوت يومها تعيش حقبتها
السعيدة والواعدة املحملة باالمال ووعود
الحداثة االتية .يف احدى املقابالت التي
اجريت معه قبل سنوات ،قال بأنه ترعرع
يف "لبنان الذي مل يكن قد خرج من القرن
التاسع عرش .وكانت بريوت صغرية ذات
طابع متوسطي قديم ونبيل وكانت هناك
مساحات خرضاء اكرث بكثري من اليوم،
وكانت هناك اسواق قدمية تعود اىل القرن
السابع عرش" .وايضا ،كانت بريوت العاصمة
الكوسموبوليتية التي تعلو فيها صلوات
االذان واجراس الكنائس معا ،مفتوحة عىل
البحر وعىل العامل والغريب ،جامعة عىل
ضفاف بحرها الرشق والغرب معا .كانت
لؤلؤة يف محيطها ومنارة للفكر والتعدد.

الشاعر والديبلومايس الراحل صالح ستيتية.

تفتح وعي صالح ستيتية
وسط مناخ ثقافي
واجتماعي تعددي ومتنوع
يف هذا املناخ التعددي املتنوع ،تفتح وعي
صالح ستيتية .يورد يف مذكراته "حفلة
جنون" ان والده محمود ستيتية ارسله
ليتعلم الفرنسية عند االباء اليسوعيني،
بعدما كان هو نفسه قد تعلم الرتكية،
امال يف الحصول عىل وظيفة يف االدارة
العثامنية .اال ان مجيء االنتداب الفرنيس
سينسف احالم االب باالرتقاء االجتامعي.

من هنا ،قرر ان يعلم ابنه لغة موليري ،مبا
انه سمع ان الفرنسيني باقون يف الرشق،
لتنشأ تدريجا عالقة شغف بني صالح الفتى
واللغة الجديدة ،ويصبح بعد عقود احد
اهم الشعراء الفرانكوفونيني ،وابرز شعراء
الفرنسية املعارصين .لكن قبل ذلك،
سيلتحق بجامعة القديس يوسف ليدرس
االداب والقانون تحت ارشاف غابرييل
بونور املستشار الثقايف الفرنيس يف بريوت
حينذاك .ثم انتقل اىل باريس لدراسة
االسترشاق يف جامعة السوربون العام
.1951
يف عاصمة االنوار ،سيكتشف االدب
ويعارش رموز تلك الحقبة من شعراء وادباء
ومفكرين وفنانني ،ويكتشف املرسح
والفنون التشكيلية التي ستحتل مكانة

خاصة يف قلبه عىل جدران منزله ،كام
سيوقع كبار الفنانني والتشكيليني اغلفة
كتبه ودواوينه الحقا .سيصبح صديقا
للشاعر الفرنيس بول ايلوار ،والفيلسوف
والقاص سيوران ،والكاتب والشاعر
الفرنيس بيار جان جوف ،والشاعر واملؤرخ
الفرنيس ايف بونفوا وغريهم كثريين .لدى
عودته اىل بريوت ،سيتوىل تأسيس ملحق
ثقايف هو "لوريان ليتريير" (امللحق االديب
لجريدة "لوريان لوجور") ،حيث عرف
القراء اىل ابرز شعراء الفرنسية يف تلك
الفرتة ،اىل جانب الشعراء اللبنانيني عىل
رأسهم خليل حاوي وادونيس .من موقعه
الثقايف واالبداعي ،سيساهم يف حداثة
بريوت ومختربها الفكري والثقايف املنفتح
عىل العامل ،وسيستقبل مبدعني كبار
عىل رأسهم الشاعر الرتيك الشهري ناظم
حكمت ،وااليطايل اونغاريتي .لكن رياح
السياسة ستأخذه بعيدا من العامل االبداعي
والشعري.
بدءا من عام  ،1961سيتنقل يف مهامت
سياسية عدة ،وميارس العمل الديبلومايس
طويال يف باريس ،اذ سيكون مندوب
لبنان الدائم لدى االونيسكو ،ثم سفريا
يف املغرب ،وامينا عاما لوزارة الخارجية
ثم سفريا يف الهاي ...وسيتأخر صدوره
ديوانه الشعري االول "املاء البارد
املحفوظ" حتى عام  . 1972لكن العمل
االول سيفرض نفسه يف املشهد الشعري
الفرنيس ،وسريسخ ستيتية شاعرا عربيا
يكتب الفرنسية كام وصفه مرة ادونيس.
ميكن القول انه يف هذا الديوان ،تنبأ
بالحرب االهلية اللبنانية .اذ يقول فيه:
"من سينقذ هذا البلد من مجيء اصوات
احذية العسكر الذين قد يأتون ليخطفوا
املاء البارد املحفوظ"! كرت بعدذاك
سبحة االصدارات ،و ُترجم ستيتية اىل لغة
الضاد (النائب السابق واالكادميي الدكتور
مروان فارس الذي ربطته به عالقة
صداقة شخصية وشعرية ترجم الكثري
من اعامله) ،وسينال العديد من الجوائز
املرموقة من بينها "جائزة الفرنكوفونية
الكربى" العام  ،1995و"جائزة

نقطة على السطر

لبناني على عرش العاملية
شع ٌر
ٌ
حني سئل مرة االديب الجزائري كاتب ياسني ،صاحب رواية "نجمة" التي تعترب
احدى ايقونات املقاومة الجزائرية ضد االحتالل الفرنيس ،كيف ميكن ملبدع مثله ان
يكتب بلغة املستعمر ،اجاب الرجل بال تردد" :اللغة الفرنسية بالنسبة ايل غنيمة
حرب" .وبعد اكرث من نصف قرن عىل هذا الكالم ،ما زال النقاش محتدما :هل اللغة،
واللغة وحدها ،تحدد هوية الشاعر ،وهوية الشعر؟ وطبعا ميكن ان نعمم السؤال
عىل شتى صنوف االدب واالبداع والكتابة.
يخطئ من يظن ان هذه االشكالية تجاوزها الزمن .فسؤال الهوية ما زال حارقا يف
ثقافتنا ،ان عىل مستوى لبنان ،او العامل العريب .يف مجتمعاتنا قيد التكون الدائم،
مبخاضاتها املختلفة منذ االستقالل ،ما زلنا ندور حول السؤال الوجودي نفسه :من
نحن بالنسبة اىل العامل؟ بل من نحن بالنسبة اىل انفسنا؟
اذا كان سؤال الهوية مركّب ،وشائك ،اذا كانت الهوية ،بشكل عام ،قيد التشكل والتطور
والتحول باستمرار ،فان الجوهر هو نفسه ،وال ميكن ان نتنكر لذاكرتنا او نعيد كتابة
تاريخنا .اننا ،عىل خصوصياتنا املختلفة ،عرب بال شك ،ننتمي اىل الهوية العربية ،ولغتنا
االم هي العربية .وذلك ال مينع ابدا اننا نتقن لغات متعددة ،ونغرف من معني الثقافات
العاملية ،ونعيد متلّكها ،وهذا حقنا كرشكاء يف الحضارة االنسانية الواحدة.
واذا تجاوزنا املعطى اللبناين والعريب ،سنجد ان ك ّتابا عامليني نعرفهم ونحبهم ،هجروا
لغتهم االم ،وكتبوا باحدى لغات االمرباطورية املهيمنة .يف .اس .نايبول املولود يف
ترينيداد بات كاتبا بريطانيا وكتب باالنكليزية .اوجني يونسكو الروماين االصل ،هو
كاتب فرنيس متاما ،يف هذا البلد عاش وكتب واشتهر ومات .حتى كونديرا الذي
هاجر من بالده ايام مان اسمها تشيكوسلوفاكيا ،تحول تدريجا اىل اللغة الفرنسية،
وبقي موزعا بني بلدين ولغتني ،علام انه مل يتصالح مع بلده االصيل اال يف مرحلة
متأخرة...
اما الك ّتاب العرب ،من مغاربيني ولبنانيني وفلسطينيني ومرصيني وغريهم ،فكتبوا
بلغة املستعمر وبقوا عربا .هنا تكمن ميزتنا واشكاليتنا .هنا تكمن خصوصيتنا
يف االنتامء املزدوج ،اىل الوطن واالمة االصلية من جهة ،واىل لغة الثقافة والكتابة
والتعبري املوروثة عن املستعمر السابق من الجهة االخرى.
ال ينبغي للنقاش ان ينحرف اىل الشوفينية الضيقة ،وال اىل االختزالية .يستعمل
املبدع االدوات التي ميتلك ،والتي يجيد التعبري فيها .ميكننا ان نحرص عىل متكني
اجيالنا الجديدة من لغة الضاد ،وجعلها تتجاوب مع الحاجات العرصية لشبابنا.
اما الجيل الذي ينتمي اليه الشاعر الراحل صالح ستيتية ،فله قصة اخرى مع اللغة.
وتحت وطأة الرضورة ،كتب الشعر بلغة موليري ،وتفوق ،وبلغ العاملية .ماضيا عىل
خطى جورج شحادة الذي يتعامل معه النقاد واهل االدب ودارسوه ومؤرخوه اليوم
كأحد اكرب شعراء الفرنسية.
لكن صالح ستيتية وجورج شحادة شاعران لبنانيان ،باللغة الفرنسية .لبنانيان حتى
ادق تفصيل ،واخر منعطف ،يف اصغر قصيدة من شعرهام .ذلك ان الهوية يحملها
الشاعر يف كيانه ،انها الضوء الداخيل الذي يشع عىل اللغة .الهوية ّ
تتجل يف اختيار
املواضيع ،وتركيب الصور ،وتوظيف املفردات ،وبناء التشابيه ،وايقاع الكلامت .انهام
شاعران عامليان من بالدنا .والفرنسية لكل منهام ،ان مل تكن "غنيمة حرب" ،فلنس ّمها
رصف االجيال.
تركة حضارية يف ت ّ
سمير مراد
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الصداقة العربية الفرنسية" عن كتابه
"حملة النار" ،و"جائزة ماكس جاكوب"
عن "تعاكس الشجرة والصمت" ،فضال
عن عدد من االوسمة التي نالها كسفري
للبنان ،مثل "جائزة سان سيمون الكربى"،
و"جائزة جان جاك روسو"...
الشهر املايض ،اغلق صالح ستيتية الفصل
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االخري من سرية غنية ومتشعبة ،ورحلة
اخذته من اقىص الرشق اىل اقىص الغرب ،من
دون ان يبتعد عن لبنان الذي ظل هاجسه
االول .يف احد حواراته االعالمية يوم صدور
مذكراته ،قال" :ال اعرف ما الذي سيكون
عليه مستقبل لبنان ،فمستقبله مرتبط بكل
ما يجري عىل ارض الرشق االوسط .وما

يجري عىل ارض الرشق االوسط من اصعب
وافظع ما عرفته هذه املنطقة يف تاريخها
الذي يعود اىل االف السنني".
اغمض صالح ستيتية عينيه ،ودخل اسمه
يف نادي الخالدين .وملن يكون الخلود غري
للشعراء؟

س .م

مروان فارس :القصيدة
عند ستيتية ابتداء ال نهاية له
■ وصف صالح ستيتية بأنه شاعر الضفتني ،كيف تصف تجربته
الشعرية والحياتية؟
□ تجربة صالح ستيتية الشعرية ،محاولة لوضع االبداع الشعري
موضعا متميزا يف الحياة املمتدة من البدايات حتى النهاية ،خاصة
وان الصورة الشعرية عنده تنطلق من املوقع اىل الالموقع .مام
يعني ان شيئا ما سيكون قبل ان تبتدئ االشياء ،فال تنتهي .الشعر
الذي له بداية ،اهميته ان ال نهاية له .كان صالح متأثرا جدا مبوج
البحر النه املوج الذي يحمل الحياة .فلذلك ،انه يحيك يف شعره عن
الالموت .هنا كانت تحط رحال الفكرة .انها هي قافلة من دورات
املياه املتدفقة يف سهل منبسط انبساط القصيدة .القصيدة عنده
اذن ابتداء ال نهاية له .لذلك ،فهي تستمر يف املخيلة ،قبل انطالقها
الذي ال انتهاء له .من الرشق اىل الغرب ،يف موقع ملتبس بني
الوجود والالوجود ،كانت تحط عنده رحال القصيدة .ال تعرف اىل
اين تذهب يف الالمكان .الشعر عند صالح ستيتية آت من الالاوان
اىل االوان االخر قبل املوت والحياة .صالح ستيتية شاعر الضفتني،
رشق املتوسط وغربه .متأله الثقافة العربية التي تنبعث من فكر
االسالم الذي كان الشاعر يعرفه عن كثب .كتاباته الشعرية كلها
تعبري عن الحداثة الشعرية التي ترتقي اىل عمق اللغة العربية،
واهم ما يف االمر ان اللغة انطلقت يف بداياتها من الشعر الذي كان
يحمل اللغة كام تحمل االم ولدها الرضيع.
■ خالل محارضة القاها قبل سنوات عن االزمة السورية ،اتهم
اوروبا بشكل مبارش بأنها مسؤولة عام يحصل "ليس فقط من طريق
مساندتها الدامئة الرسائيل ،كذلك لعدم اكرتاثها اليوم بالقضية
الفلسطينية" .اىل اي حد يف رأيك احتلت القضية الفلسطينية مركزا
محوريا يف فكر ومشاغل صالح ستيتية؟
□ يف كتابه "محمد" ويف اوج صعود التطرف االسالمي ،اظهر
الرسول عىل حقيقته .قانوين فذ ومحارب اسرتاتيجي ومعجب
بالجامل كرس نفسه يك يظهر ملعارصيه بعدا جديدا عن الله يف
عامل متأزم رأى فيه االسالم كدين توحيدي ثالث بعد املسيحية

ما قاله عن طوائف الشرق
يف مذكراته "حفلة جنون" الصادرة بالفرنسية ،كتب صالح
ستيتية" :اكن للموارنة ،واالرثوذكس ،واالشوريني ،والكلدانيني،
واالقباط ،واالخرين ،الكثري من الحنان واالعجاب .فاالسالم،
الذي حكمهم منذ القرن السابع ،بشكله العريب اوال ،ثم يف
ذروة مجده بشكله العثامين ،مل يسحقهم ومل يستبعدهم .وحني

افل االسالم العريب منذ القرن الخامس عرش ،مل يخونوه عىل
رغم العالقات واالمتيازات التي بدأت تربط بعضهم ببلدان
مسيحية يف اوروبا كلها .لقد ظلوا هنا واستحالوا ،بدءا من
القرن التاسع عرش وبفعل انفتاحهم عىل غرب يف اوج تطوره
الحضاري ،الخمرية التي يحتاجها العامل العريب يك يتجدد".

صارت القدم الى املوت

من "الماء البارد محفوظ" في ترجمة وتقديم لمروان فارس:1994 ،

النائب السابق واالكادميي الدكتور مروان فارس.

واليهودية .كتابه "محمد" ليس فقط سرية كالسيكية ،بل هو كتاب
تأميل عميق حول مفهوم قوي ومميز عن الله واالنسان والحرية
حول الزمن والقيم .والنه كذلك ،وانطالقا من رشقيته ومن اسالمه
االنساين والشامل ،هو كتب عن فلسطني ،وكانت فلسطني قضيته
املركزية ،معتربا ان طريق التحرير هي طريق املقاومة .من خالل
هذا املوقع االيديولوجي ،كانت يل معه محادثات شخصية مل تنقع
لسببني :االول لقاؤنا يف الشعر ،والثاين يف االنتامء اىل االرض .فشعره
عريب وان كتب باللغة الفرنسية ،وهو ينتمي اىل ثقافة عاملية ضاربة
يف عمق التاريخ .كانت تجمعني به صداقة تتخطى املشاعر ،لتمتد
اىل االقتناع الفكري بالقضية الوطنية ومركزها فلسطني ،وقد كتب
عنها ما تستحقه.
■ توليت ترجمة العديد من دواوينه اىل العربية مثل "اجزاء
قصيدة" ،و"املاء البارد محفوظ" ،و"الجهة االخرى للبالغ النقاء"،
و"صيف الغامم العظيم" ،كيف كانت ردة فعله عىل الرتجمة؟
□ اتذكر انه وانا انقل ما كتبه بالفرنسية اىل العربية ،قال يل" :استطيع
االن ان اموت ،فلقد اعدتني اىل لغتي العربية التي احبها كثريا".

واالن هم يف االبعد املغنون

معشوقا لدى الجميع والسيف الوثيق

علينا ان نعدو علينا ان نلمس ثوبهم

كان كوعه املذهل يصبح كونا

قبل ان ينام

وكان تحتي يقع االمتداد

كل رصاخ خارجا يجري بركبتني عذبتني

لكنني كنت ارقب الساعة واالبرة

غري هامة

حتى احطمه فاعيده متحطام

تطارد غري هامة

اه ،ان ذلك افل من الخبز كنت ابغي

خياشيم الحصان تغلق بحري ُة

ان اكل من العدل .هو

الحرشة تخط جملة طويلة

قد قال :ذبابات .ومديدا كنت ادور

طويلة وتضج

هزيال واسود عىل الحقل منصوبا للظالل

املويجة الهزيلة

لقد مىض الهواء مع الذباب

هي كلها يف مثار من رمل

بردٌ يظل :البيضاء بنهدين

غري رصاخ بقبعة مييض اىل الهضبة

تهبهام الشكال الخيول بغرفة

ويقع

حيث تنام انوفها قوية قتىل

نعلق الها رطبا

ان الرخام قوي .الرب ـ قد خرج

بدروعه

انه يدور وحيدا فوق الحقول الغامقة

اىل االغصان

يدع هنا ممزقة

كنت ارقى اليه عىل املفصل الحي

ذراعه الهائلة

عىل حدوث حقل من الورود

ذراعا مقتلعة من اله .ما الفعل ـ او القول؟

وكان يل السيف لصمتي

ان الكالم يجرح بالكاهل دم الناس
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بيئة

راغدة صافي

Raghida.ss@gmail.com

أولويتنا إستراتيجيا تتمحور حول مواجهة الكوارث

كانت مجرد مبيدات ،وكيف ان بعض البلديات
عمدت اىل رش ضباب ممزوج مبازوت محروق
ومبيدات محاولة تعقيم الطرقات ،ما الحق
رضرا بالبيئة وبصحة االنسان .سياسة الدولة
البيئية خاطئة منذ االساس .فاملبالغ التي تكلفتها
مثال الدولة الستئجار بواخر توليد الطاقة كان
يف االمكان استثامرها يف مشاريع النتاج الطاقة
النظيفة نوفر من خاللها فرص عمل الكرث من
 50الف شخص .لكن مع االسف فان املصالح
الخاصة طغت عىل املصالح العامة يف البلد.
انا ادعو اىل وضع خطة جهوزية استباقية لكل
طارئ ،واالستعانة بخربات القوى االمنية اللبنانية
يف هذا املجال التي اثبتت االحداث االخرية انها
متتلك هذا النوع من الخطط ،وان يف امكانها
تطبيقها بشكل دقيق ،بعدما مت ّكنت من تجنب
انتشار الوباء بني افرادها .وهو امر عجزت عنه
اكرب الجيوش يف العامل.

كامل :البيئة تنظف نفسها بنفسها
يبدو ان فريوس كورونا املستجد افاد كوكب االرض اكرث من ابنائه .طوال عقود حاول االنسان ان يتفوق عىل الطبيعة ملحقا
بها وببيئتها وبصحته اشد االذى .يف غضون اشهر قليلة انقلب العامل رأسا عىل عقب اثر ظهور الفريوس وتفشيه يف ارجائه

عىل الرغم من تأثرياته السلبية عىل االنسان
اال ان فريوس كورونا شكل هدية قيمة للبيئة
العاملية متثلت بثورة بيئية ترجمت انخفاضا كبريا
ومفاجئا يف انبعاثات الغازات ،امللوثة املسببة
لالحتباس الحراري وتحسنا يف جودة نقاء هواء
االرض.
لطاملا ارتبطت الثورات البيئية عرب التاريخ بانتشار
اوبئة او جوائح شكلت تهديدا وجوديا دفع
بالطبيعة اىل تنظيف نفسها بنفسها .فهل ميكننا
اليوم ان نعلق اماال عىل هذه الجائحة العاملية
يف احداث تغريات بيئية طويلة االمد ام ان الواقع
البيئي سيعود اىل ما كان عليه بعد انحسار الوباء
وتخفيف القيود عىل التنقالت لتعود الحياة اىل ما
كانت عليه ،او ان اهتامم الحكومات والشعوب
بالصحة والوقاية سيدفعهم اىل استخدام الطاقة
البديلة يف املستقبل؟
رئيس حزب البيئة العاملي ضومط كامل يجزم
لـ"المن العام" بأن العامل ما بعد جائحة كورونا
لن يكون كام قبله" :نحن نراقب هذا املوضوع
بكل ابعاده ،ورأينا كيف ان استخدام الوقود
االحفوري لتوليد الطاقة ادى اىل تشكيل كتل
هوائية مشبعة بالغازات امللوثة والدفيئة التي
نتج منها تلوث كيميايئ خطري .اال ان التغيريات
البيئية التي شهدناها خالل هذه الجائحة ادت
اىل تحرر الكتل من هذه املواد وعودتها اىل ما
كانت عليه يف السبعينات .منذ ستة اشهر كانت
ال تزال الكتل الهوائية مد َّمرة كليا وقد تحولت
اىل كتل هوائية حارة تتضارب يف ما بينها محدثة
تلوثا هائال وارتفاعا مخيفا يف درجات الحرارة.
لكن فريوس كورونا مت ّكن خالل اسابيع فقط من
اعادة الكتل الهوائية اىل برودتها واعتدالها .بعدما
كانت بلدان كثرية يف رشق املتوسط واوروبا
واملنطقة العربية مغطاة كليا بغيوم من الكتل
الهوائية امللوثة ،نجدها اليوم تنعم بهواء نظيف
خال من املواد الكيميائية .وهذا مرده بشكل

أسايس اىل انخفاض استهالك البرتول اليومي اكرث
من  40مليون برميل ،بعدما كان تسبب بتغري
مناخي كبري وبرفع معدالت الحرارة بشكل جنوين
خالل  50سنة املاضية.
■ ما هي التغيريات التي طرأت عىل البيئة يف
لبنان جراء كورونا؟
□ بعد ثالثة ايام فقط عىل توقف حركة الطريان
يف االجواء اللبنانية طرأ تغيري هائل يف الواقع
البيئي الذي تحسن بشكل كبري جدا .اذ عادت
سامء بريوت نقية وانقشع عنها الغبار امللوث،
وبتنا نرى متساقطات شبه يومية تهطل بشكل
معتدل ما ادى اىل تنظيف الجو بشكل كامل
وتغذية املياه الجوفية وغياب الفت للسيول
الجارفة املدمرة التي كانت تعقبها ايام مشمسة
طويلة .كذلك عادت الطيور العابرة واملهاجرة
لتمر يف محاذاة الشاطئ البحري والسواحل يف
طريقها اىل اوروبا وافريقيا بعدما كانت تحلق
عىل ارتفاع ال يقل عن  600مرت بسبب الغيوم
السوداوية وامللوثة .كام حصلت اعادة هيكلة
للطيور البيئية ومشتقاتها ،وعادت الحيوانات
االليفة وغري االليفة تظهر من جديد وتصدر
اصواتا يف الليل كنا قد افتقدناها ،وباتت املوايش
ترعى نوعا جديدا من النباتات التي نبتت مجددا
يف مراع كانت قد اصبحت جرداء كليا .من هنا
ادعو الدولة اللبنانية اىل اعتامد سياسة بيئية
اجتامعية جديدة تساعدنا يف املحافظة عىل هذه
املكتسبات البيئية القيمة.
■ هل استئناف الحركة االقتصادية العاملية
سيعيد الواقع البيئي اىل ما كان عليه؟
□ لقد شهدنا انخفاضا كبريا جدا للمستويات
االقتصادية العاملية جراء تدمري اقتصادات دول
ورشكات عدة يف لبنان والعامل .فهل ستتمكن
الحركة االقتصادية العاملية بعد انتهاء الجائحة

من العودة رسيعا اىل ما كانت عليه؟ يف رأيي هذا
االمر يحتاج اىل ما ال يقل عن  5اىل عرش سنوات،
وهو امر مرتبط مبدى استمرار الجائحة ونتائجها،
وبالثورة االجتامعية التي سنشهدها بعدما تأثرت
معظم شعوب االرض ماديا بالجمود االقتصادي
الحاصل .بعد كورونا سنشهد ما شهدناه بعد
الحربني العامليتني االوىل والثانية ،اقتصادات تنهار
واخرى تظهر.
■ كيف سينعكس ذلك عىل صحة االنسان؟
□ االرقام التي كنا قد وصلنا اليها حول نسبة
التلوث يف العامل مخيفة .مثال الحد االقىص
املسموح به عامليا لوجود ثاين اوكسيد الكربون
يف الجو هو  250جزء باملليون يف حني اننا كنا
قد تخطينا هذا املعدل ووصلنا اىل  415جزءا
قبل الجائحة .االنسان جزء من الكائنات الحية
املوجودة عىل سطح االرض ،ويف حال متكنّا من
املحافظة عىل نسب التلوث منخفضة فان كل
هذه الكائنات ستتنعم بهواء نظيف يرتك اثرا
ايجابيا عىل صحتها الجسدية والفكرية  .الرسعة
التي حصل خاللها هذا التغيري البيئي مطلوبة
جدا ،فقد متكن الكون من التنفس بعد فرتة
االحتباس الحراري الطويلة التي كانت سائدة
والتي انعكست احتباسا عىل كل الكائنات الحية
مبا فيها االنسان.
■ كيف ستكون صورة العامل بعد كورونا؟
□ بعد كورونا سنشهد بداية كون جديد
وانطالقة اقتصادية امنائية سياحية وبيئية
جديدة يرتدي بعدها كوكبنا ح ّلة مختلفة .ما
جرى هو مثابة حرب عاملية ثالثة دمرت العامل
من دون اية اسلحة ،وعلينا االن ان نعيد بناءه.
لقد دعونا منذ التسعينات اىل رضورة التنبه من
اليوم الذي ستقرر فيه البيئة تنظيف نفسها ،الن
احدا لن يتمكن من الوقوف يف وجهها وهو ما

رئيس حزب البيئة العاملي ضومط كامل.

يحصل حاليا .كام اصدرنا بالتعاون مع عدد من
العلامء برئاسة رئيس منظمة الصحة العاملية
السابق يف آب  2019تقريرا علميا توقعنا فيه
ظهور وباء يف املستقبل يطاول حوايل  80اىل
 100مليون انسان ،وحضضنا من خالله دول
العامل كلها عىل تحضري نفسها لجهوزية استباقية
يف مواجهة أي وباء عاملي والعمل عىل تصحيح
الواقع البيئي من خالل االعتامد عىل قطاعات
الطاقة النظيفة .اال اننا مل نلق اذانا صاغية اىل
ان ظهر هذا الوباء ،فاصلحت البيئة نفسها
بنفسها.
■ ما هي نسبة جهوزيتنا يف لبنان ملواجهة ما
تتحدث عنه؟
□ "ربنا اليل حامي" .لو مل يكن هناك تدخل

التغييرات البيئية خالل
الجائحة اعادت الكتل
الهوائية الى ما كانت
عليه في السبعينات

الهي مبارش ملا نجا لبنان .يف البداية كانت نسبة
جهوزيتنا صفراً ،ومن ثم شكلت يف الرسايا
الحكومية خلية ملواجهة الوباء برئاسة اللواء
محمود االسمر .وقد رأينا كيف ان معظم
املعقامت التي استعملت يف الدولة اللبنانية

■ هل من تأثريات لالوبئة عىل البيئة عرب
التاريخ؟
□ بكل تأكيد فاالوبئة التي مرت عرب التاريخ
خ ّلفت وراءها بيئة نظيفة بشكل كبري ،وجميع
الدراسات تظهر بشكل واضح كيف ان البيئة
تعمد اىل تنظيف بنفسها معتمدة عىل اوبئة
مدمرة وفريوسات قاتلة .عىل لبنان خاصة التنبه
اىل هذا االمر فهو مكشوف بيئيا بشكل كبري.
فالنفايات ما زالت ترمى يف املطامر او يف البحر
وكذلك يتم ج ّر الرصف الصحي اىل االنهار واملياه
الجوفية ما يتسبب بخطر فادح عىل البيئة وعىل
صحة اللبنانيني .يجب ان تكون اولوية الدولة
اليوم وضع اسرتاتيجيا تتمحور حول جهوزية
املواجهة للكوارث الناتجة عن التلوث البيئي
املحيل واالقليمي والعاملي.

سلوكيات جديدة لحياة االنسان اليومية
التغريات التي طرأت عىل سلوكيات الناس بسبب جائحة
كورونا قد تساهم يف الحد من انبعاثات الكربون ،حيث اشارت
دراسة اجريت يف عام  2018يف جامعة زيورخ للعلوم التطبيقية
يف سويرسا ،اىل ان حض الناس عىل تغيري عاداتهم لفرتة من
الوقت يرتك اثرا عىل سلوكياتهم عىل املدى الطويل .فقطاع

النقل وحده يساهم يف ما يصل اىل  23يف املئة من االنبعاثات
العاملية للكربون املسببة لالحتباس الحراري ،وتشكل قيادة
السيارات  72يف املئة من هذه النسبة ،والنقل الجوي  11يف
املئة ،كام تساهم الصناعية واالنشائية مبا يصل إىل  18.4يف املئة
من هذه االنبعاثات.
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بعد ازدياد العنف ض ّد المرأة في الحجر المنزلي

"أبعاد" أطلقت برنامج بيوت األمان الترانزيت
مع انتشار وباء كورونا اختبأ الناس يف بيوتهم لالحتامء منه .لكن هذا االمر كشف عن غريزة تعنيف االخر يف داخل االنسان،
تحديدا املرأة ،بحيث ارتفعت نسبتها يف كل دول العامل ،ما استدعى اطالق االمني العام لالمم املتحدة انطونيو غوترييش نداء
اىل الحكومات لحامية املرأة من العنف كجزء من خطط مكافحة كورونا

بعد ارتفاع وترية العنف ضد املرأة يف كل
دول العامل تقريبا بسبب الحجر املنزيل،
انكشفت وجوه كان يخبئها االنسان
يف مجتمعات امتازت شعوبها بالرقي
والتعامل الحضاري يف عالقاتهم العامة
والخاصة كامريكا وفرنسا .فقد ابتكرت
نساء فرنسا اسلوبا جديدا للتبليغ عن
عنف تعرضن له يف الحجر املنزيل بعد
انعدام وسيلة االتصال برجال الرشطة،
بسبب حال الطوارىء التي فرضها
انتشار وباء كورونا عرب اعتامد كلمة
الرس  MASK 19للبوح بها اىل اصحاب
الصيدليات والعاملني فيها.
يف لبنان اشارت االحصاءات اىل تسجيل
عدد من الجرائم التي كانت املرأة الضحية
فيها .اذ كلام ارتفعت نسبة الضغط
النفيس واملعنوي يف املنازل ارتفعت معها
وترية العنف اىل حد التهديد بالقتل.
مع تفاقم هذا الوضع اطلقت منظمة
"ابعاد" اخريا حملة "حجر ـ مش ـ حجز"
مبشاركة فعالة من املجتمع لتحفيز املرأة
عىل التبليغ عن عنف تتعرض له .وبدعم
من الجهات املانحة اطلقت كذلك برنامجا
جديدا هو بيوت االمان الرتانزيت الذي
سيبدأ تنفيذه قريبا يف ثالث محافظات
جبل لبنان والشامل والبقاع.
يف حوار مع "االمن العام" ،تحدثت مديرة
منظمة "ابعاد" غيدا عناين عن هذه
االزمة واسباب تفاقمها.
■ بعد ارتفاع نسبة العنف ضد املرأة يف
العامل يف فرتة الحجر املنزيل وجه االمني
العام لالمم املتحدة نداء اىل الحكومات
لحامية النساء من العنف ،كجزء رئييس

مديرة منظمة "ابعاد" غيدا عناين.

اطلقنا حملة
"حجر ـ مش ـ حجز" لتحفيز
النساء على التبليغ

من الخطط الوطنية ملكافحة وباء كورونا.
ألهذا السبب اطلقت "ابعاد" اخريا حملة
"حجر ـ مش ـ حجز"؟
□ تعمل منظمة "ابعاد" باستمرار عىل
رصد اي متغيريات يف واقع العنف ضد
النساء انطالقا من توصيات االمم املتحدة
ومقرراتها ،السيام القرار  1325حول املرأة

والسالم واالمن .لذلك ،منذ بدء الحجر
املنزيل الذي فرضه وباء كورونا ،قمنا
كمسؤولني يف منظمة ابعاد بتطوير خطة
االستجابة بشكل يالئم الوضع الحايل
بهدف االستمرار يف تقديم الدعم للنساء.
وقد لحظنا االرتفاع يف عدد االتصاالت
الواردة التي من خاللها بلغت النساء او
مقربات منهن عن حاالت عنف يتعرضن
لها يف الحجر املنزيل .االمر نفسه كشفته
مواقع التواصل االجتامعي الخاصة
باملنظمة التي شهدت ارتفاعا يف نسبة
الرسائل النصية الواردة للتبليغ عن حاالت
عنف ،بهدف االستعانة وطلب الدعم .بناء
عليه ،بعدما سلطت كل التقارير حول
العامل الضوء عىل عدم امكان توصل اكرث
النساء اىل وسيلة تساعدهن عىل التبليغ

عن عنف يتعرضن له يف الحجر املنزيل،
وبعد تسجيل ارتفاع يف عدد الجرائم التي
كانت املرأة فيها هي الضحية ،وسعيا
منا اىل الوصول اىل اكرب عدد ممكن من
النساء لتزويدهن ارقام ابعاد منها الخط
االمن ( )81.788178قمنا بهذه املبادرة
"حجر ـ مش ـ حجز" مبساندة كبرية من
املجتمع ،لتحفيز النساء وافراد املجتمع
اللبناين عىل التبليغ عن حصول حاالت
عنف.
■ ما كان الفتا يف قضية ازدياد العنف
ضد املرأة لجوء النساء يف فرنسا اىل
الصيدليات للتبليغ عن عنف يتعرضن
له باعتامد كلمة رس  ،MASK 19اي
معطيات متتلكها ابعاد عن هذا الشأن
وهل لديكم شهادات حية يف هذا املجال؟
□ وفقا للرسم البياين سجلت منظمة
"ابعاد" نسبة ارتفاع يف عدد االتصاالت
الواردة اليها ،وقد اظهرت االحصاءات
زيادة العنف الجسدي واملعنوي تجاه
النساء يف فرتة الحجر املنزيل ،وذلك من
خالل اتصاالت تلقاها فريق العمل يف
"ابعاد" الذي اشار اىل ان وترية العنف قد
ازدادت حدة من ناحية تكرار هذا الفعل
مع ارتفاع نسبة الضغط النفيس واملعنوي
داخل املنازل .يف خالل ذلك ،تلقت
املنظمة العديد من االتصاالت من نساء
يطالنب باللجوء اىل الدار التابع لـ"ابعاد"
النه يشكل حامية لهن ،وقد متكنا من
استقبال  12حالة جديدة لسيدات وفتيات
تعرضن لخطر شديد بعد التهديد بالقتل
والتعرض لالغتصاب والعنف الجسدي.
بهدف تأمني الحامية لهؤالء النساء
ولفريق عمل املنظمة وبالتنسيق مع
جهات االحالة ،قمنا باالجراءات الصحية
الالزمة (فحص  )P. C. Rمع تخصيص
مكان ضمن الدار لحجر السيدات
اللوايت تم استقبالهن اخريا .وبدعم من
الجهات املانحة ،اطلقت "ابعاد" برنامجا
جديدا مرادفا لربنامج الدار هو بيوت
االمان الرتانزيت لالستمرار يف ايواء النساء
املعرضات للخطر او اللوايت ال تتوافر

املقال

إستغالل املواطن مشروع إنساني
جنّد العامل كل طاقاته البرشية واملادية من اجل محاربة وباء كورونا املجهول
املصدر يك ال يحصد عددا كبريا من البرش .السؤال هنا :هل كل هذا الجهد
هو للمحافظة عىل الحياة ،ام هو بدافع خوف االنسان عىل نفسه بالتحديد
ال عىل الغري؟ لو كان يهمنا شأن حياة البرش عىل االرض ،لكنا التفتنا نحو
االطفال وكبار السن الذين ميوتون من الجوع يوميا .للتحدث عن هذه
القضية باالرقام ،نذكر ما اعلنته منظمة االمم املتحدة لالطفال (اليونيسف)
يف بيان لها يحدد ان اكرث من  16مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من
سوء التغذية يف الرشق االوسط.
اكدت مصادر منظمة االغذية والزراعة (الفاو) يف تقرير عاملي لها حول
ازمات الغذاء اصدرته عام  ،2019ان هناك  113مليون شخص عىل االقل
يعانون من جوع حاد يف  53دولة من جراء الحروب والكوارث املناخية .ويف
آخر تقرير لها ،حذرت منظمة انقاذ االطفال املتواجدة يف اكرث من  100دولة
يف العامل ،من ان اكرث من نصف مليون طفل دون الخامسة سيموتون جوعا
يف البلدان التي تعاين من نزاعات.
اذا ،من الطبيعي ان نسأل :ملاذا مل يجند العامل من قبل كل طاقاته البرشية
واملادية ملحاربة الجوع حفاظا عىل استمرارية الحياة التي باتت مهتزة حاليا
بفعل انتشار وباء مجهول املصدر فيام مصادر وباء الجوع معروفة وعالجه واضح
وال يحتاج اىل ابحاث علمية؟
مع انتشار وباء كورونا واضطرار الناس اىل مالزمة بيوتهم حرصا عىل صحتهم
وصحة اوالدهم ،فقد الكثري منهم مصدر رزقهم اليومي .مع هذه االزمة املعيشية
الخانقة ،دخلت وسائل االعالم املرئية يف منافسات علنية يومية محورها تقديم
املساعدات املادية اىل املحتاجني ،اىل حد وصلت فيه هذه املنافسة اىل تسابق
هذه الوسائل بني بعضها البعض من اجل تسجيل رقم قيايس يف هذا املجال،
طبعا مع الحرص عىل تعداد تزايد االرقام بني لحظة واخرى .كأننا بذلك ادخلنا
االنسان من باب حرصه عىل البقاء يف مزاد علني ،الرابح فيه ميسك بيده لقمة
عيشه اليومية.
بأي دافع تحرك هذا الحس االنساين الطارىء الذي مل نشعر بوجوده يف
ازمات مصريية اخرى؟ انه االسلوب الدعايئ املبتكر حديثا ما قبل وصولنا اىل
عتبة االنتخابات النيابية .سوق تجارية جديدة يباع فيها االنسان ويشرتى
بصحن يومي ،يف مقابل تأمني صوته االنتخايب للمرحلة املقبلة ،طبعا مع
مقاضاته مستقبال عىل عدم وفائه بالتصويت ملن اطعمه واطعم اوالده ،ألن
مثن الحياة باهظ جدا.
عن اي عنف ضد االطفال نستطيع ان نتحدث بعد االن يف وقت ميارس فيه
التعنيف النفيس واملعنوي ،بشكل غري مبارش عىل االهل ،من اجل القبول بعروض
تضمن لقمة البقاء لهم والوالدهم؟ فاالكرث ضعفا يف املجتمع هم االكرث عرضة
لالبتزاز يف حقبة اصبح فيها استغالل املواطن من املشاريع االنسانية!
دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com
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لهن امكانات الحجر بطريقة آمنة
وصحية .هذا الربنامج سينطلق قريبا يف
ثالث محافظات ،جبل لبنان والشامل
والبقاع.
■ بالنسبة اىل املرأة التي ال قدرة لديها
عىل اللجوء اىل مكان اليوائها ،هل
هناك خطوات عملية اقدمت عليها
املنظمة لحاميتها من معنفها يف الحجر
املنزيل؟
□ مع بداية هذا الحجر وضعنا خطة
عمل تهدف اىل استمرار الدعم للنساء
من خالل تأمني التواصل وخدمة املشورة
والدعم النفيس واالجتامعي من بعد ،عرب
اتصاالت هاتفية او من خالل منصات
التواصل االجتامعي الخاصة باملنظمة،
فانشأنا مجموعات للدعم النفيس
واالجتامعي عرب الواتساب للتواصل مع
النساء بهدف تحديد الحاالت والخدمات
املطلوبة وفق احتياجات كل امرأة
تعيش يف خطر من عنف ميارس ضدها
يف الفرتة الحالية.

■ ما هي االسباب الخفية الزدياد العنف
ضد املرأة بعيدا من االعذار الواهية
التي تشري اىل ازدياد الضغوط املعيشية
والنفسية بعد فرض الحجر املنزيل؟
□ االسباب هي نفسها املرتبطة بالعقلية
الذكورية وحب التسلط لدى الرجل الذي
يعرب عنه باسلوب عنفي .هناك ايضا
الشخصية الرنجسية لدى املعنف ،اضف
اىل ذلك الصورة النمطية عن املرأة يف نظر
املجتمع التي تجردها من حقوقها وتوجه

تمكنا من استقبال
 12حالة جديدة لنساء
تعرضن لخطر شديد
النرجسية لدى املعنف
وراء ازدياد نسبة العنف
ضد املرأة

First quarter of 2019
29.5%

First quarter of 2020
70.5%

اليها تهمة الفشل والتقصري كسبب من
اسباب التعنيف الذي تتعرض له.
■ هل الحجر املنزيل كان فرصة للرجل
لالنفراد بضحيته وعيش ساديته؟
□ الرجل املعنف يسعى دوما اىل تطويق
ضحيته وعزلها عن بيئتها االجتامعية ،اال
ان الفارق الوحيد يف فرتة الحجر املنزيل
هو وجود الجالد يف منزله لفرتة اطول.
ومبا انه غري قادر عىل التحكم بانفعاالته
يف هذا الظرف الدقيق وبالشعور بأنه
مطوق ،ازداد لومه للضحية بتحميلها
االسباب فارتفعت وترية العنف يف املنزل.
■ كيف تحمي املرأة نفسها من معنفها
اذا كانت تعيش معه يف حجر منزيل فرض
عليهام؟
□ تتأمن هذه الحامية بالدعم النفيس
ـ االجتامعي او مبا يعرف بادارة الحالة
املرتكزة عىل تحقيق مصلحة املرأة بكل ما
هو افضل لها .يتم العمل يف هذه الحال
عىل تحديد خطة السالمة مبشاركة صاحبة
الحق ،كام العمل معها عىل رفع مستوى
الوعي لديها يك تدرك ان مصدر العنف
ومحركه هو شخصية املعنف .من االفكار
العملية لخطة الحامية توصيف شخصية
املعنف وتحديد تصاعد ردود فعله وكيفية
التعامل معه مع توعية املرأة عىل االحتفاظ
دوما باوراقها الثبوتية واختيار احد املقربني
منها لالتفاق معه عىل ايصال رسائل
مشفرة تنذر بوجود خطر ما عليها وغريها
من االجراءات التي نتفق عليها مسبقا.
■ ما هو دور الجمعيات النسوية يف
تبديل هذا الواقع ،هل تكفي الحمالت
االعالمية لردع املعنف؟
□ العمل عىل انهاء العنف ضد النساء
يجب ان يبنى عىل منهجية نظمية تشمل
التدخل واملشاركة من االفرقاء املعنيني
باالمر ،نساء ورجاال واطفاال ويافعني،
فتيات وفتيانا ،ومؤسسات املجتمع املدين
واملؤسسات الحكومية كافة بهدف تغيري
القوانني وتحديثها وفقا لتطور املجتمع.

■ ما هي مسؤولية الدولة ومؤسساتها يف
هذه القضية ،هل تنحرص فقط يف سن
قوانني جديدة ،وهل هي كافية لحامية
املرأة من معنفها يف املنزل؟
□ عىل الدولة واملؤسسات الحكومية
العمل عىل تطبيق القوانني والحرص عىل
تنفيذها بدقة من شأنها تحقيق العدالة
االجتامعية لحامية املرأة عىل كل الصعد.
عىل الدولة ايضا تأمني الخدمات الصحية
والقانونية واالجتامعية بصورة مجانية
عىل جميع االرايض اللبنانية ،واستحداث
مراكز ايواء لحامية النساء .املطلوب
يف هذا املجال تطوير آليات التعاون
والتنسيق بني الدولة واملجتمع املدين
لتحقيق االستجابة االنجح.
■ هل سيبقى دوركم كجمعيات نسوية
محصورا باطالق الرصخات والحمالت
االعالمية لحامية املرأة من العنف
االرسي ،ام ان لديكم خطة مختلفة عام
قدم سابقا وما هو مضمونها؟
□ منذ تأسيسها مل يقترص عمل منظمة
"ابعاد" عىل اطالق الحمالت االعالمية
بهدف التوعية ،وال عىل اعالن الرصخات
لحامية النساء فحسب ،بل انتهجت منذ
البداية منطق العمل عىل تغيري الواقع
من جذوره وفقا لرؤية واضحة ،تقول ان
التغيري املرجو تحقيقه ال ميكن ان يتحقق
اال بتطبيق كل ما ذكرته سابقا كافكار
وبرامج عمل .لهذا السبب انشأنا برامج
متعددة هدفها تأمني االستجابة الطارئة
للنساء والفتيات لتدخل اجتامعي
رسيع ،اضافة اىل تطوير الدراسات التي
نسعى من خاللها اىل تصويب التدخل
ومنهجيته وتغيري القوانني ،تنفيذ برامج
تدريبية للعاملني والعامالت يف الخطوط
االمامية مع ضحايا العنف ،اصالح
السياسات املجتمعية يف هذا املجال،
التنسيق والتواصل مع الحكومات
وارشاكها يف اسرتاتجيات العمل مع كل
الجهات املعنية يف لبنان بحامية املرأة
من العنف.

د .م.

"حجر ـ مش ـ حجز"
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صحة
ّ
دنيز مشنتف

denise.mechantaf@gmail.com

ّ
للسكري:
الرئيس اإلقليمي لإلتحاد الدولي
نصف مليون لبناني مصابون

عائالتهم عىل عاتقها بنسبة  100يف املئة .طبعا
هناك امكانات لدى هذه املديرية ،لكن لوال
االرادة والقرار الذي اتخذ يف هذا الخصوص
ملا تم ذلك .االهتامم مبرىض السكري ورعايتهم
الصحية يف لبنان تتفاوت نسبتهام بني مؤسسة
عسكرية واخرى .لكن عىل الرغم من هذا
االختالف ،تبقى املؤسسات العسكرية من اكرث
املؤسسات انضباطا يف متابعة مريض السكري
باعتباره ملتزما ادبيا تجاه مؤسسته من ناحية
اجراء الفحوص الطبية يف موعدها.

مرض السكري بات حالة منترشة يف لبنان .يف اخر دراسة اجريت قبل خمس سنوات ،قدرت معدالت االصابة بهذا الداء بني 11
و 17يف املئة ،اي نصف مليون لبناين .علام ان املعنيني بهذا املرض ليسوا املرىض وحدهم ،بل االهل الذين تقدر نسبتهم بـ30
يف املئة كونهم يدفعون فاتورة االستشفاء مع اوالدهم
العاملية العالية .هذا املعدل كشفته دراسات
اجريت ما قبل السنوات الخمس املاضية،
حيث ال وجود حاليا لدراسات جديدة التي
من املفرتض تحديثها كل  3سنوات كام يجري
يف دول العامل من اجل مراقبة حجم املشكلة،
هل هي يف ازدياد ام يف تراجع؟ عىل الرغم من
ذلك ،فان معدل االصابة املرتفع هذا يدفعنا
اىل دق ناقوس الخطر للحد من انتشار هذا
املرض التي تقدر نسبته ما بني  11و %17من
سكان لبنان البالغ عددهم  4ماليني ونصف
مليون نسمة بنصف مليون مصاب بالسكري
من النوع الثاين.

من اسباب ارتفاع معدل االصابات مبرض
السكري يف لبنان ،عدم توافر القدرة الرشائية
لدى ابنائه الستهالك االطعمة الصحية .علام
ان املؤسسات العسكرية هي اكرث املؤسسات
انضباطا يف شأن متابعة مريض السكري
ورعايته صحيا .فاملديرية العامة لالمن العام
تتحمل عىل عاتقها مسؤولية طبابة عسكرييها
وافراد عائالتهم املصابني مبرض السكري بنسبة
مئة يف املئة مع اعتامد العالجات املتطورة
لالطفال.
يف لقاء مع "االمن العام" ،يشخص رئيس
الجمعية اللبنانية للسكري والرئيس االقليمي
املنتخب لالتحاد الدويل للسكري ( 22دولة)
االختصايص يف الغدد والسكري الدكتور محمد ■ هال اوضحت لنا الفارق بني النوعني ،االول
صنديد واقع هذا الداء يف لبنان ،اسبابه ،عالجه والثاين ،يف مرض السكري واسباب االصابة بهام؟
□ النوع االول من داء السكري يصاب به
وسبل الوقاية منه.
االطفال والشباب بنسبة  5يف املئة من مجمل
■ اي واقع يعيشه مرىض السكري يف لبنان واىل هؤالء املرىض عىل مستوى العامل .اما االسباب
فتعود اىل خلل يف غدة البنكرياس وعالجه يبدأ
اي حد وصلت نسبة االصابة بهذا الداء؟
□ يعترب داء السكري حالة منترشة يف لبنان كام بابر االنسولني ما بعد التشخيص مبارشة ،ويف
تؤكد الدراسات العديدة التي اجريت يف هذا حال تأخر املريض عن تلقي هذا العالج فورا
املجال ،عىل الرغم من اعتبارها محدودة يف سيكون معرضا للدخول يف غيبوبة .تشخيص
ما يخص العينات التي تجرى ،والتي كان من النوع االول من داء السكري يتم بطريقة
املفرتض ان تكون اكرث شمولية لتحديد عدد سهلة والدالالت هي االكثار من النوم ورشب
املصابني بهذا املرض بشكل دقيق ،وقد كان املياه والتبول مع وجود رائحة للفم شبيهة
من املفرتض ايضا ان تكون اكرث متثيال للمناطق بـ  .Acetoneيف هذه الحالة يكون معدل
اللبنانية .لكن ،ويا لالسف ،بقيت الدراسات فحص السكري بـ 500وما فوق ،والنه من
محصورة يف مناطق محددة وهذا االمر غري االمراض املزمنة عىل مريض السكري التعايش
مقبول عامليا ،الن القيام باي دراسة صحية مع مرضه مبواصلة تلقي العالج بابر االنسولني.
يجب ان تكون شبيهة باالبحاث التي تجرى النوع الثاين من هذا الداء يصاب به كبار السن
ملرض الرسطان ،اي بأن تكون وزارة الصحة هي ومن املمكن ان يحدث تدريجا وباملصادفة،
املرجعية ملعلوماتنا .لكن املؤكد ان معدالت اي من خالل اجراء فحوص روتينية ،او مثال
االصابة بداء السكري يف لبنان ترتاوح ما بني مبعاينة طبيب االسنان لشخص يعاين من
 11و 17يف املئة ،االمر الذي يعترب من االرقام التهاب يف اللثة ليكتشف اصابته بالسكري ،او

بوجود دمل عند شخص آخر كاشارة اىل وجود
هذا الداء .يبلغ عدد املصابني بالسكري يف
العامل من النوع الثاين حواىل  90يف املئة من
مجمل املرىض الذي يبلغ عددهم حاليا 440
مليون شخص ،ومن املتوقع ان يصل عددهم
سنة  2035اىل ما بني  650و 700مليون
شخص .من االسباب املؤدية اىل النوع الثاين من
داء السكري ،العامل الورايث ،البدانة الرسيعة،
ارتفاع يف نسبة الكولسرتول ،قلة الحركة،
الخمول .وتظهر اعراضه من خالل االكثار
من رشب املياه ،التبول ،النحافة املفاجئة من
دون سبب مقنع .يبدأ عالج مرىض النوع الثاين
بتغيري منط الحياة واهم ما فيه هو النظام
الغذايئ ،اضافة اىل اعتامد دواء من تركيبة
 Metforminاو اي دواء آخر من الرتكيبة
نفسها .يصل عدد املصابني بالسكري من النوع
الثاين يف لبنان اىل نصف مليون شخص .هذه
النسبة تعترب عالية جدا ،اما مرىض النوع االول
فال يتعدى عددهم العرشة االف مصاب .من
الرضوري االشارة اىل ان هذا الداء ال يكون
خطرا يف حال اتبع املريض سبل الوقاية بدقة،
خصوصا التحكم يف السكري من الناحيتني
الغذائية والعالجية والحركة ،كامليش مثال مدة
 45دقيقة كل يومني .لكن الخطورة يف النوعني
من هذا الداء تكون يف حال حصول خلل يف
منط الحياة والغذاء والحركة البدنية.
■ يف حال مل يتقيد املريض بالعالج وتطور
وضعه سلبا ،ما هي املضاعفات التي سيتعرض
لها؟
□ املشكالت هي :االصابة بشبكة العني اىل
حد فقدان البرص ،مشكالت يف القلب منها
انسداد الرشايني ،اصابة االعصاب ،خصوصا
القدم بحيث يؤدي ذلك احيانا اىل برتها،

رئيس الجمعية اللبنانية للسكري والرئيس االقليمي لالتحاد الدويل للسكري الدكتور محمد صنديد.

مشكالت يف الكىل .قد يؤثر التطور السلبي
يف حال حصوله اىل ارتفاع يف ضغط الدم مام
قد يسبب بجلطات دماغية او بذبحة قلبية،
اضافة اىل ارتفاع يف معدل الكولسرتول .بسبب
هذه املضاعفات قد يعاين عدد من املرىض من
ضعف جنيس .ميكن تجنب كل ذلك اذا تم
التقيد بالعالج ،خصوصا التحكم يف مخزون
السكري يف الجسم ويف ضبط تخزينه الذي
يصل معدله اىل  6ونصف او اىل  7اذا كان
الشخص قد تجاوز عامه الستني.
■ اي نوع من النظام الغذايئ ينصح به ملرىض
السكري؟
□ الغذاء الذي ننصح به هو نوعية الطعام
الرشق اوسطي الذي اعتمده اهلنا عرب الرتكيز
عىل الخرضوات والحبوب والفواكه الطازجة،
خبز القمح ،الدجاج ،البيض واللحوم ،واالبتعاد
من املازات واملقايل والوجبات الرسيعة
واملرشوبات الغازية التي نستطيع استبدالها
صباحا بالحليب والتفاحة بدل منقوشة الزعرت.
■ ما االسباب التي ادت اىل هذا العدد من
االصابات بداء السكري يف لبنان؟
□ السبب االسايس يعود اىل التغيري الرسيع يف
اسلوب الحياة الذي تأثر بالوضع االقتصادي

عدد املصابني
بالسكري في العالم بات
يعادل ضحايا الحروب

يف لبنان ،اي بعدم توافر القدرة الرشائية لدى
اللبنانيني الستهالك االطعمة الصحية املعتمدة
عىل الربوتني .مثال ،ننصح مريض السكري
بتناول السمك عىل انواعه فيكون الرد من
قبله :ال قدرة لدي عىل رشائه .لذا ،يدرس واقع
مريض السكري من جوانب عدة ،االجتامعية
واالقتصادية التي تساعده عىل تأمني عالجه
الصحي والغذايئ معا فور اصابته بهذا الداء،
واال سيعاين من املضاعفات التي ذكرتها سابقا
والتي ستجربه عىل دخول املستشفى حيث
ستكون الكلفة املادية بالنسبة اليه مضاعفة.
هذا الجانب املهم من حياة مريض السكري
يف لبنان ،يدفعني اىل االشادة بدور املديرية
العامة لالمن العام بتوجيهات من مديرها
العام اللواء عباس ابراهيم افضت اىل تحمل
املديرية مسؤولية طبابة عسكرييها وافراد

■ بالنسبة اىل االطفال املصابني بداء السكري،
كيف سيتعايشون مع مرضهم؟
□ مع تطور العالجات اصبحت حياة مريض
السكري ،خصوصا الطفل ،اكرث سهولة من قبل.
هذا االمر الذي انعكس عىل حياة االهل ايضا،
فباتوا يتقبلون مرض اطفالهم ويجاهرون به
من دون خجل كام كان يحدث يف السابق
خوفا من تأثريه عىل مستقبلهم وحياتهم
الزوجية .بشكل عام ،تطور العالجات ساعد
عىل تحسني واقع هؤالء املرىض ،كبارا وصغارا.
فبدال من وجود دواء واحد هو Metformin
اصبح لدينا ستة انواع من االدوية ،منها ما
يعمل عىل عدم امتصاص السكر يف املعدة،
وآخر يقيض دوره بالعمل عىل الهرمونات
وعىل وضع الكىل وعىل تخفيف انتاج السكر
يف الليل وعىل تحسني الخاليا التي تتوىل فرز
االنسولني يف الجسم .الجديد يف هذا املجال
هو التوصل اىل عالج جديد مطابق لالنسولني
البرشي ،علام انه كان يستخرج من الحيوانات.
اما بالنسبة اىل تطور العالجات الخاصة
باالطفال ،فقد هدفت اىل التخفيف من االمل
لديهم .هذا ما نعتمده مع اطفال عسكريي
االمن العام املصابني بداء السكري .فبدال من
القيام بفحص نسبة السكري بوخزة ابرة يف
اصبعهم نضع لصقة عىل الجلد بحجم صغري
لنمرر عليها جهاز سكانر ،هذه الصورة تتوىل
كشف نسبة السكري يف جسم الطفل .ومن
العالجات الجديدة الخاصة باالطفال ،مضخة
تفرز االنسولني وفقا لحاجات الجسم .التطور
فرض ايضا شخصنة العالج ،مبعنى ان لكل
مريض عالجه الخاص الذي يجب ان ال يعمم
عىل االخرين.
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تغذية

ناتالي عقيقي غ ّرة
دائرة الشؤون الصحية

التغذية وخطر اإلصابة بمرض األلزهايمر:
حذار األطعمة التي تؤثر على ضعف الذاكرة
يف االونة االخرية بدأت ترتفع حاالت االصابة مبرض فقدان الذاكرة اي االلزهامير ،وبات هذا االمر يشكل خطرا جديا .لذا يجب
التنبه من ذلك املرض ألن االصابة به مرتبطة بنمط العيش الغذايئ .يف املقابل ،توصلت دراسات عدة اىل ان عددا من االطعمة
التي نتناولها تؤثر بشكل كبري عىل ضعف الذاكرة
اظهر نظام البحر االبيض املتوسط
الغذايئ الذي يويص بتناول القليل من
امللح لوقف ارتفاع ضغط الدم ،ان له
ارتباطات ملحوظة بتحسني صحة الدماغ
وانخفاض خطر االصابة مبرض االلزهامير
وانواع اخرى من ضعف الذاكرة ،وصوال
اىل الخرف.
ما هي هذه حمية البحر االبيض املتوسط،
وملاذا علينا التخفيف من تناول امللح
تحديدا؟
تهدف هذه الحمية اىل استهداف صحة
القلب واالوعية الدموية .ويشدد نظامها
الغذايئ عىل عادات االكل الصحية،
مع الرتكيز عىل هذه الفئات الصحية:
املكرسات والتوت والخرضوات الورقية
والنبيذ والفاصوليا واالسامك والدواجن
والحبوب الكاملة وزيت الزيتون.
الجدير ذكره ،ان هذا النظام ال يحتوي عىل
الفئات غري الصحية التي تضم املأكوالت
املقلية واملعجنات والحلويات والزبدة
واللحوم الحمراء واالجبان الصفراء.

دراسات حمية صحة الدماغ

بحث عدد من الدراسات ما اذا كان هذا
النظام الغذايئ يساعد عىل منع مرض
االلزهامير وانواع اخرى من الخرف ،وقد
اكتشفت انه ميكن ان يبطىء تدهور
صحة الدماغ بنسبة عالية .شملت احدى
الدراسات  960شخصا من كبار السن،
اتبع املشاركون فيها نظاما غذائيا ملدة 5
سنوات تقريبا ،حيث تم خالل الدراسة
تقييم وظائفهم املعرفية سنويا.
يف نهاية االمر ،وجد الباحثون ان االلتزام

العايل بنظام  MINDمرتبط بتباطؤ
الرتاجع املعريف ،اي قوة الذاكرة ،الذي
يتزامن عادة مع الشيخوخة .وقد حددوا
يف الواقع ،ان النتائج تطابقت مع شخص
يكتسب وظائف الدماغ وهو يف عمر
اصغر من املشارك بنحو  7سنوات ونصف
سنة.
ارتبط نظام  MINDالغذايئ بانخفاض
معدل االلزهامير ،بعدما اجرى الباحثون
دراسة اخرى اكدوا فيها هذا االرتباط.
كان هدفهم تحديد ما اذا كان النظام
الغذايئ  MINDال يبطئ فقط من
معدل الرتاجع املعريف ،ويؤدي ايضا اىل
انخفاض معدالت مرض االلزهامير .يف
هذه الدراسة ،نظر الباحثون عىل وجه
التحديد اىل عدد من االنظمة الغذائية
املتنوعة ،ابرزها حمية البحر االبيض
املتوسط ،و DASHالغذايئ .وقد قاموا
بقياس مستوى االلتزام بهذه االنظمة
الغذائية (اي مدى دقة اتباع النظم
الغذائية) ،ثم حددوا تطوير مرض
االلزهامير لدى االشخاص املشاركني.
كام اخذ الباحثون يف االعتبار الخصائص
االخرى للمشاركني التي ارتبطت سابقا
بخطر الخرف ،مبا يف ذلك النشاط البدين
والعمر والجنس ومستوى التعليم
والسمنة وانخفاض مؤرش كتلة الجسم
( )BMIوارتفاع ضغط الدم والسكتة
الدماغية ومرض السكري.
اظهرت نتائج الدراسة ان االلتزام العايل
بنظام  MINDقلل من خطر االصابة
مبرض االلزهامير بنسبة  53يف املئة عند
امللتزمني بالنظام الغذايئ املطلوب ،مقارنة

بالذين مل يعتمدوه .لكن الخرب السار
عن نظام  MINDالغذايئ ،هو انه حتى
عندما التزمه املشارك لبعض الوقت ،بقي
مرتبطا بانخفاض خطر االصابة مبرض
االلزهامير بنسبة  35يف املئة.
من املثري لالهتامم ،ان االلتزام العايل
بنظام  DASHالغذايئ وبالنظام الغذايئ
للبحر االبيض املتوسط ،قلل ايضا من خطر
االصابة بالخرف .لكن االمتثال املعتدل
لهذين النظامني الغذائيني مل يقلل بشكل
كبري من معدالت مرض االلزهامير.

 MINDيعزز صحة الدماغ؟

حددت االبحاث السابقة وجود عالقة
قوية بني صحة القلب وصحة الدماغ،
بحيث اثبتت ان ما هو جيد للقلب هو
جيد للدماغ ايضا .فالقلب السليم يحافظ
عىل تدفق الدم الكايف الذي يؤثر ايجابا
عىل عمل الدماغ .كذلك ميكن اعتبار حمية
 MINDانها تضم اكرب عدد من مكونات
النظام الغذايئ املتوسطي وانظمة DASH
الغذائية وافضلها ،ويستهدف كالهام ايضا
صحة القلب واالوعية الدموية.
يتضمن نظام  MINDالغذايئ املأكوالت
التي ترتبط بشكل مستقل باالدمغة
الصحية وانخفاض خطر االصابة بالخرف.
عىل سبيل املثال ،اثبت دراسات حديثة
فوائد التوت للدماغ ،كذلك اكد باحثون
ان تناول املكرسات قد يقلل من خطر
االصابة بالخرف .يبدو ان اضافة هذه
االطعمة معا ،اىل جانب املأكوالت االخرى
التي اثبت العلم انها تفيد ادمغتنا ،امر
منطقي اذا كان هدفنا هو ان نفعل ما

يف وسعنا للحد من خطر الخرف وابطاء
الشيخوخة االدراكية.
تم تحديد النظام الغذايئ يف اكرث من
ّ
دراسة كواحد من مخاطر عدة ميكن
السيطرة عليها يف موضوع الخرف
تحديدا .هذا يعني انه اذا كان مثة عدد
من املخاطر التي ال ميكننا السيطرة
عليها مثل تاريخ العائلة ،وعلم الوراثة،
والعمر ،فان نظامنا الغذايئ هو الوحيد
الذي ميكننا السيطرة عليه ،ويرتبط
ذلك بالنتائج االيجابية لكل من الجسم
والدماغ.

اطعمة مفيدة لصحة الدماغ

• ارتبط تناول الفراولة ،والتوت االزرق،
وفاكهة االكاي بفوائد متعددة الدمغتنا،
حيث اظهرت الدراسات انها تحسن
الذاكرة لدى االطفال الذين ترتاوح
اعامرهم بني  8و 10سنوات وحتى سن
البلوغ.
• ارتبط كل من الكافيني بشكل عام
والقهوة عىل وجه التحديد بعوامل تفيد
الدماغ ،مبا يف ذلك انخفاض خطر االصابة
بالخرف.
• تحتوي الخرضوات الورقية عىل
فيتامينات تعزز عمل الدماغ.
• ربطت اكرث من دراسة بني استهالك
الجوز وانخفاض خطر االصابة بالخرف،
يف حني اظهرت بعض االبحاث فعاليته يف
تحسني الذاكرة.
• وصفت احامض اوميغا  3الدهنية
املوجودة يف انواع معينة من االسامك
بانها رائعة لصحة دماغنا ،وقد اجمعت
معظم االبحاث التي اجريت عىل هذا
االمر.
• ارتبطت القرفة بفوائد مضادة لالكسدة
وااللتهابات ،وبتحسني عمل القلب
وانخفاض ضغط الدم ،علام انها
ترتبط مبارشة بصحة الدماغ.
• تم ربط نظام غذايئ صحي
يحتوي عىل كمية كبرية من الفاكهة
والخرضوات بانخفاض خطر االصابة
مبرض االلزهامير.
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مقال

رياضة
فادي الخطيب :ترميم الثقة بني الالعبني
واإلتحاد ولجنة املنتخبات الوطنية أمر مل ّح

تعترب رياضة كرة السلة االكرث انتشارا يف لبنان .لذا فهي تحظى دامئا مبتابعة واسعة .حتى ان ميزانية بطولة فرقها لنوادي
الدرجة االوىل للرجال مل تنخفض خالل السنوات الـ 15االخرية عن  10ماليني دوالر ،والمست احيانا  15مليونا .علام ان
الالعب االجنبي شكل مادة اساسية لجذب الجمهور وعنرص الحامسة والتشويق واالستعراض
بعد االزمة الصحية وكوفيد  19 -تبدلت
امور كثرية وتغريت ،وفرضت معطيات
جديدة نفسها عىل الرياضة عموما وكرة
السلة خصوصا ،بدءا من خفض املصاريف،
مرورا بحتمية االستغناء عن الالعب االجنبي
وتقليص عقود الالعبني املحليني وصوال اىل
توقف املباريات.
"االمن العام" التقت الكابنت السابق ملنتخب
لبنان لكرة السلة ورئيس نادي تشامبس فادي
الخطيب ،وكانت جولة افق حول حارض كرة
السلة ومستقبلها والتحديات التي تواجهها.
■ كيف امىض فادي الخطيب فرتة التعبئة
العامة والحجر املنزيل؟
□ عىل الرغم من صعوبة املرحلة وقساوتها
اال انها كانت مناسبة ليك اميض ،للمرة االوىل
منذ انطالق مسرييت االحرتافية يف كرة السلة،
بعض الوقت مع عائلتي واهتم بها اكرث من
السابق .كام قمت مبتابعة بعض الشؤون
املتعلقة يف العمل عن بعد او عرب الهاتف،
وخصوصا اوضاع جمعية بنني لتقديم
املساعدات بالتعاون مع مؤسسة الجيش
اللبناين .علام انني مل انقطع عن مزاولة
التامرين الفردية.
■ ماذا تعلمت من هذه التجربة ،وهل
زاولت الرياضة خالل هذه الفرتة؟
□ القليل من رياضة كرة القدم والكثري من
التامرين البدنية ،اضافة اىل املطالعة والقراءة.
لقد علمتنا هذه التجربة ان الحياة قصرية
وميكن ان تنتهي بلحظة .عىل الرغم من
الشلل الكبري الذي لف العامل ،اكتشفنا اننا

■ ما هو التأثري املبارش لهذه االزمة عىل كرة
السلة؟
□ اقتصادي ومايل اىل حد كبري .عىل املعنيني
باللعبة يف كل القطاعات بذل جهود جبارة
الستيعاب الرضبة ،واعادة هيكلة كل االمور
بطريقة علمية وصحيحة ومدروسة تنسجم
مع االزمتني املالية والصحية ،ووضع دراسة
لخطة طويلة االمد متتد لثالث سنوات ليك
تبدأ اللعبة بالتقاط انفاسها وتعود اىل سابق
عهدها وتصبح عىل السكة الصحيحة.
■ هل وىل زمن االعتامد عىل الرياضة كمورد
رزق؟
□ ليس بالرضورة ،فقطاعات كثرية متر يف
االزمة نفسها التي لن تبقى اىل االبد .الفرتة
صعبة ،وعىل الجميع ان يتحملوا تبعاتها
ريثام تعود االمور اىل طبيعتها ألنهم رشكاء
ولديهم مصلحة بعودة كرة السلة اللعبة
االكرث انتشارا وشعبية يف لبنان اىل عرصها
الذهبي وموقعها الطبيعي.

الكابنت السابق ملنتخب لبنان لكرة السلة ورئيس نادي تشامبس فادي الخطيب.

قرار االتحاد الغاء
مفاعيل موسم - 2019
 2020كان صائبا
الالعب اللبناني قادر
على تعويض غياب االجنبي
بنسبة ال تتعدى %60

قادرون عىل تحسني طريقة العمل من دون
ضغوط وتخفيف االعباء عىل كل الصعد.
■ ما حجم الرضر الذي سيطاول القطاع
الريايض عموما نتيجة االزمة الصحية؟
□ علينا ان نتأقلم مع االزمة ونلتزم
اجراءات الوقاية للتقليل من حجم الرضر
االنساين يف مقابل حجم االرضار الهائلة
اقتصاديا وماليا ومعنويا .كوفيد  19 -باق
لفرتة طويلة ،لكن املشكلة يف لبنان ال
تقترص عىل الوباء ألن البلد مير بازمة مالية
حادة وغري مسبوقة .لذا علينا جميعا ان
نتحمل ونضحي من اجل متريرها ونعمل
عىل اعادة االمور اىل نصابها تدريجا.

■ هل تعترب ان قرار االتحاد بالغاء مفاعيل
موسم  2020 - 2019كان صائبا؟
□ اىل حد كبري ،خصوصا وان الخيارات يف هذه
الظروف الصعبة باتت ضيقة ،وال ِفرق غري
حارضة للعودة اىل املنافسة .عىل االتحاد ،يف
موازاة قرار االلغاء ،ان يبدأ البحث عن خطة
ملوسم  2021 - 2020وتحديد االسس النطالقة
ثابتة ومتينة مع اعادة النظر يف كل الضامنات
بني االتحاد والنوادي والالعبني والجمهور.
■ اىل اي مدى سيرتك غياب الالعب االجنبي
اثرا سلبيا عىل اللعبة؟
□ يف املرحلة االوىل سيكون كبريا وواضحا.
لكن مع عودة االمور اىل طبيعتها تدريجا،
سيعود الالعب االجنبي اىل دوري السلة
وتنتفي املشكلة .هذا ال يعني ان التشويق
والحامسة لن يرتاجعا اىل حد كبري بسبب
غياب الالعب االجنبي ،من دون التقليل
من شأن الالعب اللبناين الذي يشكل الركيزة
االساسية يف اللعبة.

كورونا َف َ
اق َم األزمة
وتغيير املسار بات واجبًا
يف االمس عادت الحياة اىل مالعبنا وفق قواعد وضوابط جديدة فرضتها الجائحة الصحية
كوفيد  19 -التي تزامنت مع تداعيات االزمات االقتصادية ،املالية واملعيشية .تفاقمت
االنعكاسات السلبية لهذه االزمة املستجدة عىل مختلف القطاعات ،فظهرت برسعة
وبشكل واضح يف القطاع الريايض الهش ،علام انه يخىش ان يطول امدها وتتغلغل
مفاعيلها يف مفاصله املهرتئة اساسا ،حيث بات املواطن الريايض الذي ميلك كامل الحقوق
وعليه كامل واجبات املواطنة والذي يعتمد عىل الرياضة كمورد رزق ،وحيدا يفتقد بشدة
اىل مقومات العيش الكريم .بقدر ما هي ملحة عودة النشاط اىل القطاع الريايض ،يبقى
السؤال عن مدى جهوز النوادي واملالعب واالكادمييات وقاعات التدريب وقدرتها عىل
التزام املعايري والضوابط التي لن تكون سهلة وتتطلب دقة وعناية يف التطبيق ،عدا الكلفة
املالية املرتتبة من جراء تحديد نسب االستيعاب وعمليات التعقيم والتطهري وغريها من
االجراءات التي تضمن سالمة الرياضيني واملدربني واملوظفني والعامل.
ال شك يف ان التحدي امام اصحاب النوادي واالكادمييات واملالعب والقاعات صعب،
واملسؤولية كبرية ،والرهان كبري بعدم التفريط بأية معايري مهام كانت صغرية ،حتى ال
يع ّرض ناديه او مؤسسته او اكادمييته للمساءلة او رمبا لالقفال .كام ان التزام املعايري
سيطمنئ الرياضيني اىل سالمتهم واالهل عىل سالمة اوالدهم ،ألن اي اصابة يف اي ناد او
اكادمييا يعني االقفال حتى اشعار آخر ،حتى ال نقول االقفال النهايئ.
يجب ان ال ننىس ان اعادة النشاط اىل القطاع الريايض ال يعني ان القطاع يف ألف خري،
وسيستعيد عافيته يف فرتة قصرية .فالتحديات كبرية واملعاناة هائلة ،وهي تعود اىل عوامل
عدة اولها يبدأ من املشاكل املالية واالقتصادية ،وال ينتهي آخرها مع االزمة الصحية
وفريوس كورونا.
لقد اصيبت الرياضة بالشلل لفرتة ال تقل عن  100يوم .هذه املدة كانت كافية لتحضري
ورشة العودة املتشعبة بتداعياتها وتبعاتها نظرا اىل االوضاع املستجدة ،والتي كانت
مؤرشاتها تنذر بالسوء قبل  17ترشين االول املايض.
قلة قليلة من القيمني عىل الرياضة يؤمنون بأن القطاع يف حاجة اىل انطالقة جديدة ترتكز
عىل التصحيح ،واعادة البناء عىل اسس سليمة وفق رؤية عرصية ومعطيات واضحة .لكن
يبدو انها غري متوافرة العداد برامج وبلورة خطط علمية ،خصوصا وان الصورة مش ّوشة
وقاعدة املعلومات شبه خالية حتى ال نقول فارغة .ما يعزز هذه النظرية جملة اسئلة
ال اجابات واضحة عنها ،تبدأ من حجم القطاع الريايض ،وعدد العائالت واالفراد الذين
يعتاشون منه ،مرورا باالحصاءات او االرقام املرتبطة بعدد الكوادر واملوظفني والفنيني
املتفرغني واملتعاقدين والقيمة املادية للمنشآت واملرافق االهلية والرسمية ،وصوال اىل
حجم الرثوات الرياضية وعائداتها املبارشة وغري املبارشة.
تحتاج كل خطة تطويرية يف اي قطاع اىل بيانات واضحة تعكس صورة واقعية عن القطاع،
وتظهر بشكل واضح الخسائر واالرباح .لذا بات ملحا انجاز هذه االحصاءات الحيوية
والرضورية قبل اعداد اي خطة اصالحية.
ال شك يف ان امتالك هذه االرقام والبيانات يسهل اعداد االطر الواضحة ورسم الخطط
املستقبلية واعتامد الربامج االستثامرية والتسويقية ،التي لن تظهر نتائجها االيجابية اال
بعد سنوات ،هذا يف حال اصبنا يف الخيارات ونجحنا يف اعتامد طرق تطبيقية صحيحة.
نمر جبر

nemer.jabre66@yahoo.com
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رياضة
■ هل الالعب اللبناين قادر عىل تعويض
غياب الالعب االجنبي؟
□ اىل حد ما وليس يف شكل كامل ،علام ان
بعض الفرق تضم العبني محليني يتمتعون
مبستوى ارفع من معظم الالعبني االجانب
يف الدوري .رمبا التعويض ال يتجاوز  60يف
املئة مع التأكيد عىل االحرتام والتقدير لالعب
اللبناين وقدراته وامكاناته ودوره املحوري.
■ هل توافق رأي من يعترب ان كرة السلة
"منفوخة" وتخطى حجم ميزانيتها اضعاف
حجمها الطبيعي؟
□ لو كانت "منفوخة" يف شكل غري طبيعي
كام ير ّوج البعض ملا استمرت  24سنة .هذه
الفرتة الزمنية الطويلة مل تأت من عدم ،بل
كان هناك يد سحرية آمنت باللعبة فجعلت
من الدوري اللبناين االفضل يف الدول العربية
وبني االوائل يف آسيا .كرة السلة قدمت
انجازات كبرية وحفرت اسمها عربيا وقاريا
ودوليا عىل صعيد النوادي واملنتخبات ،وهذا
يتطلب منا ان يبقى محفورا يف الذاكرة وال
يجب ان ننساه.
■ هل انت مع وضع سقف لعقود الالعبني؟
□ كال ،االمر ليس سهال ألن احدا ال يستطيع
ضبط الوضع ومراقبته بطريقة فعالة ،خصوصا
وانه مرتبط ومرهون بالعرض والطلب .من ميكنه
ان يضمن التزام العقود الورقية فوق الطاولة من
دون ان تحصل اتفاقات تحت الطاولة؟
■ البعض غمز من قناة رواتب شهرية لالعبني
ترتاوح بني  1.5مليون لرية و 3ماليني؟
□ ال اعتقد ان هذه العروض جدية ورمبا تأيت
يف اطار جس النبض او محاولة الكتشاف ردود
الفعل .يجب عدم الدخول يف االرقام ألن االزمة
وحدها كفيلة بتحديدها .امتنى عىل النوادي ان
تضع دراسات حول ميزانياتها للموسم املقبل
بطريقة واقعية وعلمية من دون تضخيم
االرقام قبل ان تقدم عروضا لالعبني ،بعيدا من
امليزانيات املضخمة والوهمية التي تؤدي يف
نهاية املطاف اىل مشاكل ودعاوى بني الالعب

واالدارة مع الحفاظ عىل حرية النادي يف تحديد
حجم ميزانيته ،ومع التأكيد ان النوادي مل تعد
قادرة عىل وضع ميزانيات وهمية واالعتامد عىل
مداخيل غري ملموسة او عىل وعود مستقبلية.
■ هل الالعب اللبناين مظلوم ومباذا تنصحه؟
□ منذ بدء الحراك يف  17ترشين االول 2019
امتنعت غالبية النوادي عن التزام العقود
ورفضت مفاوضة العبيها للتوصل اىل تسويات
تحافظ ولو يف الحد االدىن عىل حقوقهم .حتى
ان بعض ادارات النوادي تركت العبيها ومل
تسأل عنهم يف ظل هذه االوضاع الصعبة،
علام ان عددا كبريا منهم يعتمد عىل كرة
السلة كمورد رزق .هذا االمر اعطى انطباعا
سيئا عن هذه النوادي التي كان اجدى بها ان
تسدد دفعات صغرية لالعبيها ليك ال يشعروا
بأنهم مرتوكون او مظلومون.

االفضل

• الفريق املفضل عامليا :شيكاغو بولز.
• الالعب املفضل عامليا :مايكل جوردان.
• املنتخب الكروي العاملي :ايطاليا.
• الفريق العاملي :جوفنتوس.
• الالعب الدويل :سريجيو راموس.

■ من خالل خربتك الطويلة يف املالعب ،هل
تراجع مستوى كرة السلة الفني ام تقدم؟
□ املستقبل يعني االجيال الصاعدة .لذا
عىل املعنيني فرض رقابة عىل الذين يهتمون
بالعبي الفئات العمرية ،مبعنى آخر فرض
رقابة عىل عمل االكادمييات وتشكيل جهاز
فني وتدريبي متخصص الختيار نخبة لالعبني
من كل فئة عمرية عىل ان تكون مكونة من
 15اىل  20العبا ،واالهتامم بهم ضمن برامج
تدريبية متطورة ومتخصصة بارشاف االتحاد،
عىل ان تعمل عىل تنمية هذه املواهب
وصقلها وحاميتها مع حسن اختيار االشخاص
الذين سيتولون االرشاف عليهم ،ومواصلة

تنظيم بطوالت الفئات العمرية ،وتكثيف
تنظيم بطوالت ودية مبراقبة االتحاد ورعايته.

ذلك ال يقلل من شأن الالعب اللبناين الذي هو
االساس وسيبقى .حان الوقت للبدء يف التفكري
ببناء منتخب بهوية جديدة ،يكون قادرا عىل
التأقلم برسعة وبفعالية.

■ هل تطمح اىل منصب يف االتحاد اللبناين
لكرة السلة؟
□ ابدا ،هذا االمر غري وارد ال من قريب وال
من بعيد .يف املقابل انا جاهز ألي مساعدة
فنية ،تقنية وتنظيمية من دون االهتامم
بأي منصب.

* هل اعتزلت اللعب رسميا ام من املمكن
رؤيتك مجددا يف املوسم املقبل يف قميص غري
فريق الشانفيل؟
□ سبق واعلنت اعتزايل ،واالمور يف املستقبل
مرتبطة بالظروف يف حينها .الصورة ستتوضح
اكرث بعد اللقاء الذي سيحصل مع ادارة
الشانفيل ،وكنت قد ابلغت ادارة النادي
تنازيل عن كامل مستحقايت .يف حال قررت
عدم االعتزال يف املوسم املقبل ،لن العب اال
مع فريق الشانفيل.

■ مباذا تنصح االتحاد الجديد الذي سينتخب
عىل مشارف املوسم املقبل؟
□ لن تكون مهامه سهلة ،خصوصا وان االزمة
التي يعاين منها البلد وتنعكس يف شكل سلبي
عىل قطاع الرياضة ،لن تنحرس قبل ثالث
سنوات .لذا عليه ان يقوم بجهود جبارة
لضامن تنظيم بطوالت ملختلف الدرجات
والفئات العمرية .اعتقد ان الهم االسايس
يجب ان يتمحور حول السعي بكل الوسائل
العادة ضخ االموال يف جسم اللعبة ،من خالل
الرعاية او عرب منافذ اخرى.
■ خائف عىل مستقبل كرة السلة؟
□ ال شك يف ان املرحلة الراهنة صعبة
ودقيقة ،لكن اذا متت مقاربة االمور بطريقة
صحيحة وسليمة عىل كل الصعد ،ال خوف
عىل اللعبة .اما اذا حصلت اخطاء فستكون
كرة السلة يف خطر محدق الننا مل نعد منلك
ترف الوقت .صحيح املسؤولية كبرية عىل
االتحاد ،لكنها تقع ايضا عىل كاهل كل
الرشكاء واملعنيني من دون استثناء .اؤيد
فكرة عقد مؤمتر تأسييس ضمن اولويات
محددة مع معايري يف اختيار االشخاص
املشاركني الذين ميلكون الخربة واملعرفة يف
تقديم افكار جديدة ،بناءة ومفيدة.
■ هل ال يزال منتخب لبنان قادرا عىل فرض
نفسه كأحد املنتخبات املنافسة يف القارة
االسيوية؟
□ حاليا االمور صعبة .املنتخب يف حاجة
اىل ترميم الثقة بني الالعبني واالتحاد ولجنة

■ من هو الالعب االقرب اىل قلب فادي
الخطيب؟
□ نديم حاوي ،فعالقة الصداقة قدمية
وتجمعنا "عرشة عمر" ،وهو رفيق املالعب
والحياة اليومية.

العب املنتخب الوطني يف حاجة اىل تطمينات بانه يف امان وليس مرتوكا.

املنتخبات الوطنية ،واىل االستقرار واالستمرارية
وبث الروح والحامسة بني الالعبني للتنافس
عىل ارتداء قميص املنتخب .كام ان الالعب
يحتاج اىل تطمينات بانه يف امان وليس وحيدا
ومرتوكا .ليك تتحسن اوضاع املنتخب ،عىل
االتحاد عدم السامح الدارات النوادي بالتدخل
يف شؤون املنتخب ال من قريب وال من بعيد،
مع محاسبة من يقوم بذلك واظهار االمر امام
الرأي العام وفضحه.
■ فنيا ،ماذا ينقص املنتخب؟
□ عامل الطول ،لذلك نلجأ دامئا اىل العب
ارتكاز غري لبناين لتعويض هذا النقص .لكن

على االتحاد محاسبة
املتدخلني في شؤون
املنتخب وفضح االمر
امام الرأي العام

■ الالعب الذي تحب ان تلعب اىل جانبه؟
□ اييل مشنتف .امضينا سويا اجمل االيام
وحققنا انجازات كثرية ووصفت املرحلة
بالعرص الذهبي .شكلنا اجمل ثنايئ ال يزال
راسخا يف االذهان حتى اليوم .نحن عىل تواصل
يومي واحييه عىل الجهود التي يبذلها يف
منصب رئاسة بلدية عربا ،واشكره عىل التعاون
القائم بيننا خالل االزمة .كذلك احب ان العب
اىل جانب روين فهد "ألنو رجال بامللعب".
تجربتنا يف املنتخب كانت ناجحة ومثمرة،
لكنها مل تكن طويلة مع فريق بلو ستارز.
■ الالعب الذي تستمتع يف مواجهته عىل
ارض امللعب؟
□ جان عبد النور النه مدافع رشس واالفضل يف
السنوات الـ 15االخرية .تواجهنا كثريا وعند كل
مواجهة اشعر بالتحدي والحامسة والتشويق،
علام ان عالقتنا متينة خارج امللعب.
ن .ج
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نمر جبر

الطلقة األولى للواء ع ّباس إبراهيم

نادي الرماية مولود جديد لألمن العام

ولدت رياضة الرماية بالبندقية او باملسدس عندما اكتشف االنسان البارود املتفجر واالسلحة النارية ،فامرسها الكتساب
مهارة يف التصويب واستخدمها للدفاع او الهجوم او يف الصيد .لكن ،عىل الرغم من اكتشاف اسلحة تدمريية ،فان االسلحة
الفردية مل تفقد اهميتها وخاصة يف حروب املدن ويف اثناء املعارك يف املناطق الوعرة
مل تستعمل الرماية كرياضة تنافسية فقط ،بل
للمنافسة الشخصية التي لها اهداف عدة ،منها
املبارزة الفردية بني شخصني والتي كانت تؤدي
يف معظم االحيان اىل موت احد املتنافسني.
لذلك حاربها الحكام وامللوك وخاصة يف
بريطانيا ،واصدروا قوانني كثرية ملنعها من
االنتشار يف املجتمعات املدنية ،واوامر ملنع
االفراد من التدرب عىل هذه املهارة .هذه
الرياضة مل متارس قدميا اال من النبالء واالغنياء
بسبب ارتفاع تكاليفها املادية.
منت رياضة الرماية وازدهرت يف العرص الحايل،
ثم دخلت يف عدد كبري من الدورات املحلية
واالقليمية والدولية ،وحددت لها بطوالت
متعددة ومسابقات متنوعة ميتحن فيها الصرب
والدقة وقوة االعصاب ،وبات ميارسها حاليا
الرجال والنساء بعدما انترشت انديتها يف كثري
من بلدان العامل.
نشأ اتحاد اللعبة يف العامل سنة  ،1887ودخلت
الرماية االلعاب االوملبية يف اوملبياد اثينا يف
سنة  .1896نظمت بطولتها العاملية االوىل يف
مدينة ليون الفرنسية عام  ،1897وحظيت
مسابقات الرماية يف االلعاب االوملبية بنوعني
من املنافسة :الرماية عىل االهداف والرماية
عىل االطباق.
ومبا ان املديرية العامة لالمن العام يف عهد
مديرها العام اللواء عباس ابراهيم ،تواكب
التطور وال تألو جهدا لتوفري افضل السبل
لعسكرييها من اجل ان يكونوا عىل جهوز عال
عىل كل الصعد ،وجد نادي الرماية الذي انشئ
بقرار من اللواء ابراهيم الذي مل يرتدد يف اعطاء
موافقته عىل الخطوة.
ولدت الفكرة عندما انتقلت دائرة التحقيق

واالجراء من مقرها القديم تحت جرس العدلية
اىل مقرها الجديد عند ساعة العبد ،فباتت لدى
االمن العام مساحة تقاطعت مع اهمية توفري
االمكانات لتعزيز قدرات القوة العسكرية يف
املديرية التي تقوم مبهامت ميدانية يف حفظ
االمن عىل كل االرايض اللبنانية من جهة،
ولفريق االمن العام للرماية الذي يضم حاليا
 10عنارص من الذكور واالناث ويشارك دوريا
يف البطوالت ويصنف بني االوائل عىل منصات
التتويج.
نادي الرماية هو االكرث حداثة وتطورا (الجيل
الرابع) من النوادي املوجودة يف لبنان ،كام
كشف رئيس دائرة الرصد والتدخل العميد
فوزي شمعون الذي قال" :استمرت اعامل انشاء
النادي زهاء  12شهرا احرتمت خاللها املعايري
والرشوط من ناحية االرتفاع والطول والعرض.
يضم النادي ستة حقول وست منصات للرمي
باهداف متحركة ملختلف املسافات (من  5اىل
 25مرتا) ،وهو مجهز باحدث نظام للتهوئة
ووسائل سحب مخلفات الرماية مبعدل ثلوث
صفر يف املئة .كام يفصل بني الحقول التي تصلح
ايضا للتامرين التكتية من عيار  9ملليمرتات
 5/56و 7/62كالشينكوف ،زجاج داكن يوفر
للرامي الخصوصية والحامية الرضورية".
تم انشاء النادي بالتعاون مع رشكة مدنية
متخصصة يف تجهيز نوادي الرماية ،عىل ان
تتقاىض نسبة من ارباح التشغيل وتتوىل صيانة
االجهزة والحفاظ عىل سالمتها ،ثم تعود كامل
االرباح بعد  10سنوات اىل املديرية العامة
لالمن العام.
النادي الذي انتسب اىل عائلة اتحاد الرماية
والصيد سيكون مقره ،الذي يضم قسام لبيع

عتاد الصيد ،متاحا امام االتحاد القامة وتنظيم
بطوالت رسمية واتحادية يف الرماية .كام
ستكون ابوابه مفتوحة امام كل العسكريني من
مختلف القوى االمنية واليونيفيل اضافة اىل
املدنيني واعضاء البعثات الديبلوماسية العاملة
يف لبنان ،ملامرسة رياضة الرمي ضمن الرشوط
القانونية والعدلية ( 18سنة وما فوق) ،وتلك
التي سيحددها مكتب شؤون املعلومات من
خالل االنتساب الفصيل او السنوي بناء عىل
طلب خطي .يوفر النادي السالح والذخرية
للرامي ،اما يف حال احرض سالحه معه فيجب
ان يكون صالحا للرمي ويحمل رخصة بحمله.
سيتوىل فريق تدريب متخصص تحضري الرماة
قبل التوجه اىل خطوط الرمي تزويدهم
التوجيهات الالزمة من الناحيتني التقنية
والسالمة العامة ،كام كشف رئيس شعبة االمن
والعمليات الرائد جورج منصور الذي يتوىل
االرشاف امليداين عىل عمل النادي وجهوزه.
تضم اللجنة االدارية للنادي كال من رئيس
مكتب شؤون املعلومات رئيسا ،رئيس دائرة
التدخل والرصد ورئيس دائرة املال والعتاد
ورئيس شعبة االمن والعمليات ورئيس شعبة
نادي الرماية اعضاء .تتألف هيكليته التنظيمية
من رئيس النادي ،امانة الرس ،مراقب حقول
(عدد  ،)4محاسب عام (عدد  ،)2امني مستودع
عام ،امني مستودع صالة بيع ،وامني محاسبة
معلوماتية.
تنتظر اللجنة االدارية القرار الرسمي برفع
التعبئة العامة ،وعودة االمور اىل طبيعتها
القامة حفل افتتاح رسمي يحرضه املدير
العام اللواء عباس ابراهيم الذي سريمي
الطلقة االوىل.
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الكلمات املتقاطعة

الكلمات المتقاطعة

إعداد نعوم مسعود

naoummassoud@live.com
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ثورة 9-حرف نصب – ممثل
الشخص ونحقره
لٌبًيف املحيط
ملك املرجانية
-1من الجزرقبرصً 10-وقتي
جمهورٌة – فقد حياته
قربيص الحيوانات
ورئيس جمهورية
راحل خلعته
راحل 2
ورئٌس
اسقفاسقف
-11كوميدي ودرامي سوري شهري من ادواره
الهندي عاصمتها ماليه – نهر لبناين يف
وظريف – للتأفف – حلف شامل
راحل  2-ملك ليبي راحل خلعته
برثوته –
وروبٌة
عاتب – عكاردولة
العنب 3
مشتقاتمنالعنبمشتقات
– 1969
موسٌقًعازف الغيتار املكسييك
مؤلفشخصية كارلوس
السمكية
اشتهر ايف املايض
الرتاب-يف الهواء
االطليس – تبدد
ثورة  – 1969من
باالسبانية والعربية – ادام
يغني
الذي
اىل
نسبة
–
نخرة
رخوة
حجارة
2اشور
عىل
انترص
ميديا
ملك
11مؤلف
–
اوروبية
 3عاتب – دولةكوكب  -5نظرة
نزل الغٌوم ماءها –
وعاء  -4وعاء الخمر – ُت
راحل
اٌطالً
النظر اليه بسكون طرف  10-من
مواطن من بلد آسيوي – سطل ماء
ودمر نينوى عام  612قبل املسيح
موسيقي ايطايل راحل 4-
للتأفف – يسنّ القوانني –
شخص الحيوانات
على – عاصمة
مدينة فرنسية
االمورارضاس –
3بواطن بني
على من سالطني
حمله عدد
مهارة –
الغيوم–ماءها –
الخمر – ُتنزل
انسان –من
والحكم
التعرّاسمف
سرٌعة
النيجر  4-سقي النبات – آمال ورغبات لالستدراك  11-عاصمة باراغواي – ما
عثامن – من االزهار  12-طري
كوكب  5-نظرة رسيعة – مهارة
عىل -7
وصاحبً
صدٌقً
الحيوانات –
اوروبٌة
باالجنبٌةمن-6
والحكم جرذ
وجهه –
مالمح
الشخص ان يفعله  12-فعل
يتحتم
يتسلق االشجار 5-
عاصمة – من
الفاكهة –
ورخو باالجنبية –
بواطن االمور
التع ّرف عىل
ناقص من اخوات كان – احد ابناء نوح
يغفران له – اصل البناء – رشب اول
شجرية قليلة الشوك مثارها صغرية
عىل شخص انسان من مالمح
الرشب 6-والد
ورئٌسهم -8
سٌد
وممثلة
مغنٌة
مساعدة–منازاحد ّ
نهرباالجنبية  13-عملة
–السيارة
واخطىءقيادة
–
لالنافذين
القومسحيقة بني
منفرجات
– 13-
لبنانٌةسوداء
عاصمة
باالجنبية 6-
وجهه – جرذ
من اجل الحصول عىل منصب – سجائر آسيوية – اسم بوذا يف الصني – حرف
الجبال – ابن الحصان – مدينة
اوروبية – صديقي وصاحبي
مفاجأة – العاصمة الثانية بعد مقديشو
التبغ – حُ ب  7-نوع من االسامك –
ايطالية  14-للتعريف – لعب
 7مغنية وممثلة لبنانية – سيدالقوم ورئيسهم  8-والد – ّ
يف الصومال  14-من انواع السكاكني –
االتربة املختلطة باملاء – غزال خالص
وتسلية – يصيح التيس – يحرك
ازل
البياض ّ 8-
ارتكب ذنبا – ح ّرم الخمر  15-رئيس
اطي الحائط بطني رقيق
واخطىء – نهر يف سيبرييا – حىك انفه استهزاء  15-رئيس حكومة
حكومة لبناين – نهر لبناين
– مهر بلغ السنة – فقد عقله – نذل
لبناين راحل
الرواية  9-رقت وحنّت – من
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انكهًة انضائعة يكىَة يٍ  01حروف  :نىحة نهرساو االطياان انًدذع راااطيلم يٍ انررٌ
انسادش عشر

شروط اللعبة

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

الكلمة الضائعة مكونة من  10حروف :
لوحة للرسام االيطايل املبدع رافاييل من
القرن السادس عرش
اليغري – اوشيلو – اعامل – اشغال –
بيكاسو – بيليني – تشيامبو – تيتيان – جان
كلويت – جان فوكيه – جورجوين – جوزويل
– جيوتو – جيل – حالل – حث – خواكيم
بيك – ذر – رسم – زمن – طل – عرص
النهضة – عزم – غلو – فريونيز – فان غوغ
– فان ايك – فروخ – فخر – فن – كرباج
– ليبي – لبيك – مازاتشو – مورو – نحلة –
نحت – وطن
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متفرقات

حروف مبعثرة

خفيس

يكات

ﭪهاند

دعبنو

واقشف

ةلجاون

حصاسلتا

رةصبي

عيزتل

كزشر

ملاط

رنووغاب

دخنق

آيال

سعور

طخبر

װ

װ

װ

װ

47

31

37

21

حدث يف مثل هذا الشهر

= 36
= 23
= 49

 -1طعام محضر من بٌض السمك ٌُملح وٌجفف فً الشمس

محرض من بيض السمك  -9حرب قام بها رجال الدين
والفطنة ونظر نافذ -1
اللعبة
شروط
طعاماالمور
الى خفاٌا
االدراك
 -2قوة
والفالحون ضد الثورة الفرنسية عام
ويجفف يف الشمس
لح
ي
ُ
16
من
نة
و
مك
اللعبة
-3هذه
ّ
جسر فً االردن ٌُعرف بجسر كمال الشاعر
ً
للزراعةوالفطنة ونظر نافذ  1793دفاعا عن الدين وامللكية
مجددااالدراك
واعدادهاقوة
اهمالها -2
مستطيل
كل
فوق
.
ال
مستطي
 -4عناٌة باالرض بعد
 -10مطرقة ضخمة تقطع بها الحجارة
االمور
خفايا
اىل
انتظامها
تتبعرث حروف عند
 -5سلسلة جبال فً تاجٌكستان وقرغٌزٌا قرب الحدود الصٌنٌة
 -3جرس يف االردن يُعرف بجرس كامل  -11احدى االكالت املعروفة يف مرص
تشكل جواباً لألسئلة الواردة
 -6طرّ ز على القماش
وفلسطني تتكون من سمك مخ ّمر
أحد األسئلة الشاعر
أدناه .عند معرفة
الغردقة
ضواحً
من
االحمر
البحر
على
 -7منتجع سٌاحً
داخل املستطيل  -4عناية باالرض بعد اهاملها من نوع البوري
نضع الجواب
زفافها
المرأة ٌوم
 -12يتنحى جانبا عن منصب
		
واعدادها مجددا للزراعة
السؤال وهكذا
-8مع رقم
والملكٌة
الدٌن
عن
دفاعا
1793
عام
الفرنسٌة
الثورة
ضد
والفالحون
الدٌن
رجال
بها
قام
حرب
-9دواليك .ملعرفة صحة األجوبة  -5سلسلة جبال يف تاجيكستان  -13مدينة باكستانية مشهورة
تقطع بها
ضخمة
مطرقة
مبصانع االسلحة
داخلالحجارةوقرغيزيا قرب الحدود الصينية
املوجودة
األرقام
-10نجمع
البوري
عىلتتكون
وفلسطٌن
المعروفة
 -11احدى
حفرة يحتمي يف داخلها املقاتل
القامشمن سمك مخمّر من نوع-14
مع فً مصر -6ط ّرز
االكالتتتطابق
املستطيالت ليك
منصب
ٌتنحى جانبا
 -7منتجع سياحي عىل البحر االحمر يف الحرب
املوجودةعنيف أسفل
-12األرقام
االسلحة
 -15عاصمة بوتسوانا
		
ضواحي الغردقة
باكستانٌة مشهورة بمصانعمن
مدٌنةالشبكة.
-13ويسار
 -16من اسامء البحر
الحربيوم زفافها
 -14حفرة ٌحتمً فً داخلها المقاتل فً -8املرأة
 -15عاصمة بوتسوانا
 -16من اسماء البحر

أسماء من التاريخ
1

2

3

4

5

6

7

من حكام ليبيا ( .)1983-1890جاهد ضد االحتالل
االيطايل للبالد مبساعدة املقاوم عمر املختار .اصدر
دستور برقة كناية عن وثيقة مهمة من وثائق التاريخ
العريب الحديث.

16 15 14 13 12 11 10 9

 = 9+14+16+7+10+4ملك فاريس
 = 1+8+12+13+11+5الهواء العليل
 = 15+3+2شجع فريقه
 =12+7+6امثولة

6

متوز  :1810القوات الفرنسية تحتل
مدينة امسرتدام الهولندية.
متوز  :1881شارل جول غيتو يطلق
النار عىل الرئيس االمرييك جيمس
غارفيلد ويرديه.
متوز  :1912مولد الشاعر اللبناين
سعيد عقل.
متوز  :1953افتتاح اذاعة "صوت
العرب" يف العاصمة املرصية القاهرة.
الكولوزيوم ،هذا املدرج العمالق
يف وسط روما ،الشاهد عىل عظمة
االمرباطورية الرومانية منذ القرن
االول امليالدي الذي افتتح خالل
عهد االمرباطور تيطس عام ،80
اختري كموقع للرتاث العاملي من
ّ
وصنف ضمن
منظمة االونسكو
عجائب الدنيا السبع الجديدة يف
العامل .عُ رف باملرسح الفاليف نسبة
اىل االرسة الفالفية الحاكمة انذاك،
ومل يُعرف بتسميته الحالية اال يف
العصور الوسطى.
ظلت ساحة الكولوزيوم ملدة
تزيد عىل قرنني رمزا للقسوة التي
ال يصدقها عقل ،فآالف الرجال
وانواع مختلفة من الحيوانات
قتلوا بوحشية خالل املبارزات
يف سبيل هدف واحد ،اال وهو
تعطش الرومان خصوصا االباطرة
اىل االثارة.

طرائف

كان احد السياسيني يلقي خطابا
حامسيا خالل حملته االنتخابية،
حني اخذ طفل يزعق بصوت عال،
فنهضت األم وحملت طفلها مغادرة
الصالة.
هنا احس السيايس بأنه قد يفقد
صوتا انتخابيا فنادى املرأة :ال بأس
سيديت ان طفلك ال يضايقني اطالقا.
اجابت املرأة وهي مغادرة :رمبا،
لكن من املؤكد انك ضايقت الطفل.

اقوال مأثورة

"الحياة قصيدة ،اعامرنا ابياتها،
واملوت فيها القافية".
(ايليا ابو مايض)

مستوى صعب Sudoku

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

= 28

8

SU DO KU
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مستوى سهل

حلول العدد81
حل حروف مبعثرة

 1سوانزي  2-براثن  3-عيذاب 4اريكة  5-غرينادا  6-جعفيل 7سلحني  8-اقرتفوا  9-بولديني 10حبكة  11-لوشان  12-طفرة 13غامالن  14-ارتاد  15-كريك 16-مرهف

حل الكلمة الضائعة
برج بيزا

حل اسماء من التاريخ

جيمس ابرام غارفيلد

حل مثل في الدائرة

عديم ووقع يف سلة تني

حل SU DO KU

حل مستوى سهل Sudoku

حل مستوى وسط Sudoku

حل مستوى صعب Sudoku
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مستوى صعب

مستوى وسط

حل الكلمات املتقاطعة

افقيا

 1رمضان – فوجي ياما  2-يجر – شارملان – سور  3-كاغد – يلف– ابدي  4-يهامس – ا ا – ثرثار  5-مدمن – لومي – سرييس  6-او
– هاسلت – نون – هي  7-رنغون – املس – اديم  8-اردين – ترب –
ربو  9-نحن – سابور – غابون  10-ودب – الرستان – رت  11-ارياح
– تلم – منمنم  12-خس – رادو – لج – اخ  13-اكسربس – بح –
زحل  14-ود – وول – بريطانيا  15-خالد بن الوليد – زر

مستوى سهل

عموديا

 1رييك مارتن – اخنوخ  2-مجاهدون – حورس – دا  3-رضغام– غاندي  4-دمنهور – باركود  5-نش – اندس – حاسوب  6-اج –
لس – يال – دبلن  7-فر – اوالن باتور  8-وليام تل – ورل – سبل
 9جمل – مرتسمل – رو  10-يافث – نسب – جبيل  11-ين – رسو– رغام – حطي  12-اثينا – اننا – اد  13-مسبار – درب – مخزن
 14-اودري هيبورن – حيز  15-ري – سيمون متبالر
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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

نزف ال يتوقف
الهجرة ٌ
جرح هجرة اللبنانيني يستمر من دون ضوابط.
استمرار نزف الدميوغرافيا اللبنانية يعلن بؤسا محققا،
ال بل مأساة رهيبة ال ميكن القفز فوقها بتربير ظروفها.
ليس طبيعيا عىل االطالق ان نراقب عدادات الخروج
من لبنان مع قرار بالالعودة السباب شتى وعند كل
املكونات اللبنانية .ما يستدعي التنبه اليه هو امليل
العارم عند اللبنانيني اىل تقليد الخارج اكرث من
املحافظة عىل التقاليد اللبنانية ومنط العيش ،وكذلك
النزوع الحاد اىل اعتامد وجهة النظر الخارجية عىل
تلك الصادرة عن الداخل اللبناين ،حتى يف اليوميات
العادية وداخل االرسة نفسها.
واذا كان تع ُلم اللغات االجنبية رضورة للتواصل
واالنفتاح عىل العامل ،وهو كذلك ،فان اللبنانيني يفعلون
ما يفعلونه بهدف جيل وواضح اال وهو االستعداد
للهجرة بحثا عن وطن بديل يوفر لهم ما عجزوا عن
نيله يف وطنهم.
االرقام املخيفة لعدد املهاجرين اللبنانيني ،السيام
الفئة الشبابية منهم ،هي انعكاس واضح ملا الت اليه
السياسات املتعاقبة منذ سبعينات القرن املايض ،تؤكد
مبا ال يقبل الشك الخيبة التي حصدها هؤالء ممن توىل
املسؤولية واضطلع بالشان العام ووضع السياسات
االقتصادية واالجتامعية للدولة .وبالقدر نفسه الذي
يجب ان يتحمله اللبنانيون املقيمون واملهاجرون
النهم هم من قدموا والءهم للزعامات عىل مواطنيتهم
التي كان يجب ان تكون اوال .ذلك ان مامرسة املواطنة
وحدها قادرة عىل فرض منطق املساءلة ،وعىل تداول
السلطة ورفع معدالت الشفافية يف اجراءات الحوكمة.
املواطنة هي السلطة الخفية يف النظم الدميوقراطية
التي تكبح السلطة السياسية وتعسفها وفسادها.
لكن ان يصبح البلد عبارة عن معازل (غيتوات)،
هويتها طائفية ومناطقية وحزبية قبل ان تكون
لبنانية باملامرسة ،عندها تصري الهجرة نتيجة طبيعية
وموضوعية ملا آل اليه الواقع اللبناين.
اسوأ ما يحصل عىل مستوى الهجرة ،هو ان بعضها
عب عن ذاته يف احدى املرات
كان يحمل يأسا معلنا ّ

املؤملة عرب الهجرة غري الرشعية وبواسطة ما يسمى
"قوارب املوت" ،والتي استطاعت االجهزة االمنية
ايقافها والحيلولة دون وقوع مآس .واذا استطاع
االمن ضبط هذه املخاطرات القاتلة ،ليس من ضامن
اكيد ملنع تكرار مثل امر كهذا ،يف ظل احباط يقوله
جهارا الشباب والشابات عن ان ال امل يف نهوض
لبنان .حتى ان اسطورة طائر الفينيق صارت مثار
تندر ونكات عند اللبنانيني .وشيئا فشيئا يتحول
اليأس سمة عامة.
ما عاد تحليل ظاهرة الهجرة او مقاربتها يكون عىل
املسار الصحيح اذا ما كان احادي الجانب ،مبعنى انه
وحد
يطاول فئة بعينها دون اخرى .ال بل ان هذا النزف ّ
اللبنانيني الذين قلام توحدوا حول شأن من شؤونهم
انطالقا من لبنانيتهم الصافية .لو فعل املسؤولون ذلك
وقاربوا االمور من مدخل املصلحة العليا السياسية
واالقتصادية والصحية والتعليمية واالجتامعية فقط،
ومن دون استدعاء خارج ما ،لكان لبنان ال يزال وطنا
قادرا عىل تصدير صناعات ومنتجات ،بدال من ان
يتحول اىل بلد يص ّدر طاقات ونخبا وادمغة ،ويكاد
يصبح دارا للعجزة.
عنارص الهجرة معقدة ،يتداخل فيها االمني مع
االقتصادي واالجتامعي .فاالستقرار واالمان بكل
انواعهام هام اساسها ،وطاملا هي عىل هذه الحال ،فان
معالجتها تبدأ من فكرة الدولة وعرصنتها .مل تعد فكرة
الدولة مقصورة عىل ارض وشعب وسلطة ،بقدر ما ان
استمرارها مرتبط مبعدالت النمو والتطور االقتصادي
والصحي واحرتام االنسان ،وبقدر ما يستطيع هذا
الكيان (الدولة) ان يكون قادرا عىل توفري عنارص
االستقرار املتحركة القادرة عىل مواءمة الحاجات مع
التطور العاملي.

إلى العدد المقبل

