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لبنان واألمن العام :العمر واحد

سرية املديرية العامة لالمن العام وتاريخها من سرية
لبنان وتاريخه .كالهام عمر واحد .فاالمن العام مل يولد
عشية االستقالل ،بل كان يف منت الدولة التي اعلن عنها
عام  1920تحت عنوان "لبنان الكبري" الذي سنحفظه
كبريا بشعبه وبتنوعه الثقايف والروحي ،ومبوارده البرشية.
العيد الذي نحن يف صدده يف  27من الشهر الجاري
ليست وظيفته تذكر العمر ،بل احصاء سنينه لنعرف
كيف صنع مايض التضحيات حارضا راهنا امامه الكثري
من املهامت والواجبات واالدوار ،يف ظل ما يواجهه لبنان
وشعبه من ازمات خانقة يف السياسة والصحة واالقتصاد،
وهذه ستستلزم جهودا اعىل وارفع سنقوم بها وفاء
لقسمنا ولشعبنا ،مع علمنا املسبق بحجم الضغوطات
التي ينوء تحت وطأتها لبنان وكل من فيه ،ومع يقيننا
اننا يف االدارة واالمن سنكون تحت ضغط شديد يفرضه
مآل االوضاع التي ما كان يريدها احد.

عمر املديرية العامة لالمن العام يف القانون هو الخامس
كل وما َّ
والسبعون .عىل امتداد سنينه هذه ،ما َّ
مل
من اداء واجباته يف كل الظروف ،والتي من سوء حظ
اللبنانيني كان الغالب منها اضطرابات وتوترات كادت
تطيح بالوطن والدولة مرات كثرية ،لوال ان الحوار بني
الجميع كان يعيد بناء التامسك الوطني .لقد كانت
املشكلة عىل الدوام ،وال تزال ،يف تقديم والءات الهويات
الضيقة عىل الهوية الوطنية .كام كان االستثامر يف الدين
واملذهب اسوأ ما نزل بنا جميعا .يندر ان يكون هناك
جيل لبناين مل يعايش ازمات وطنية حادة ،وكلها كانت
تحمل ُنذر النهايات ،لكن استدراك اللبنانيني كان يحول
دون ذلك.
مهمة االمن العام كانت اسبق عىل وقائع قيام املؤسسة.
كانت مهمة االفراد قبل ان تكون مهمة املديرية .كرجال
الجندرمة الذين اصبحوا يف مرحلة ما بعد اإلنتداب

الدرك ،ورجال القناصة الذين صاروا الجيش ،كان رجال
االمن العام يف اول عهدهم التحريني ُ
األ َول يف عرشينات
القرن املايض .تدريجا ،يف مهامت تطورت مبرور الوقت
وصالحيات تد ّرجت ،ومقار تن ّقلت من حي اىل آخر،
ُولدت نواة املؤسسة يف متوز  ،1945قبل ان تتحول الشهر
التايل من "مصلحة" اىل "مديرية".

اطل االنتداب الفرنيس منذ  8ترشين الثاين 1920
عىل االمن العام ،يف نواته االوىل وهي التح ّري وجمع
املعلومات ،عندما َف َص َل ادارة البوليس عن دائرة
الداخلية ،ثم وضع يف  19ترشين الثاين الرشطة اللبنانية
واخصها التح ّري ـ نواة االمن العام
بدوائرها املختلفة،
ّ
اللبناين ـ تحت سيطرة املندوبية العامة لحاكم لبنان
الكبري يك تكون اإلمرة لبنانية يف اول االمر .مطلع السنة
التالية 5 ،كانون الثاين ّ ،1921
نظم البوليس ووضع دوائره
تحت ادارة موظف لبناين يدعى رئيس دوائر البوليس
يعاونه مستشار فرنيس ،فيام تألفت االدارة املركزية
لدوائر البوليس من مكتبني احدهام ُس ّمي املكتب االول
عُ هد اليه االمن العام والبوليس القضايئ واملطبوعات
واالعالنات والجمعيات واالجتامعات واالعتصامات
والتهريب بكل انواعه.
اوجد املكتب االول االساس الذي سينشأ عليه بعد اكرث
من عقدين من الزمن االمن العام اللبناين .يف  19شباط
 1923كانت دائرة البوليس العديل واالمن العام .منذ
ذاك الحني واالمن العام ينتقل من مرحلة اىل اخرى حتى
صار له راهنا قوة ضاربة ،بعدما اكتفى بجمع املعلومات.
بفضل هذه القوة مت ّكن من تنفيذ اعامل دهم وتوقيف
ارهابيني ،وسيبقى يقاتل ويقوم باملهامت التي يقوم
بها اآلن اىل جانب املؤسسات االمنية ،وخصوصاً يف
ظل الظروف الحالية االستثنائية والتي بطبيعتها و ّالدة
اضطرابات يف امليادين االجتامعية واالقتصادية.
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لبنان واملعركة مع كورونا :هل خسرنا؟

هل هزمنا امام فريوس كورونا؟ بعد اكرث من  8اشهر عىل ظهوره ،ما زلنا عاجزين
يف لبنان ويف العامل حيث تسجل معدالت اصابة متزايدة بشكل مخيف تخطت 17
مليون حالة يف مختلف الدول ،بينام تفاقمت خسائرنا االقتصادية .كل ذلك ،فيام
تتخوف البرشية من موجة ثانية وتلهث بال نجاح خلف عقار
من الواضح ان لبنان دخل يف ما يسمى املرحلة
الرابعة من تفيش الوباء ،اي انها مرحلة انتشار
الوباء عىل صعيد املجتمع اذ تتزايد ارقام
املصابني بتفلت كبري ،يف مختلف املناطق ومن
دون قدرة او وعي مجتمعي يساهم يف كبحها.
يكفي ان ندرك ان حجم االصابات املسجلة
خالل الشهر املايض وحده ،تعادل عدد االصابات
التي سجلت خالل االشهر الخمسة التي سبقته.
يكمن الخطر يف لبنان ،يف ان ازمة تفيش الوباء
تتزامن مع ازمة اقتصادية معيشية حادة تطاول
جميع املواطنني ،وكل القطاعات االقتصادية
والحياتية ،وهو ما يعني صعوبات اكرث قسوة
عىل الجميع ،مواطنني وحكومة.
لكن الحقيقة االكرث مرارة ان فريوس كورونا
يفرض علينا خسائر اضافية ال ميكننا تجنبها.
فمن اجل مواجهته ،او التصدي له ،تذهب البالد

حملة تعقيم يف ايطاليا.

اىل االغالق اضطراريا يف محاولة للحفاظ عىل
ارواح الناس ،او الخروج من ارهاب الفريوس
بأقل ما ميكن من خسائر وارضار عىل الصعيد
البرشي .لكن الكلفة املالية لذلك كبرية ،يف وقت
تتعرث فيه الدورة االقتصادية ويعاين الناس من
شح الدوالر وانهيار قيمة اللرية ،بينام يعجز
املودعون عن الترصف باموالهم يف املصارف،
وهي ازمة اقتصادية مل يشهد لها لبنان مثيال
لها يف تاريخه.
ومع ذلك ،فالوطن مضطر اىل االغالق الجزيئ
مجددا.
بدعوة من رئيس الجمهورية العامد ميشال
عون ،عقد املجلس االعىل للدفاع اجتامعا يف 28
متوز املايض يف القرص الجمهوري ،ملتابعة آخر
التطورات واالجراءات للحد من انتشار فريوس
كورونا .وقال الرئيس عون ان الوضع اصبح

دقيقا جدا استنادا اىل االرقام وتزايد االصابات
بالفريوس ،وهذا اصبح واضحا يف جميع املناطق
اللبنانية ويعود السبب اىل عدم اكرتاث والتزام
املواطنني اجراءات الوقاية ،مشددا عىل اهمية
ان يكون املواطن مسؤوال عن افعاله وترصفاته.
وقال رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب:
"اصبحنا يف مرحلة جديدة من املواجهة مع هذا
الوباء .وبالتايل يجب ان تكون اجراءات الدولة
صارمة العادة السيطرة عىل الوضع .ومن ضمن
هذه االجراءات التشدد يف تطبيق القرارات ،ويف
كل املناطق ،فال يجب ان تكون هناك منطقة
فاتحة عىل حسابها او ان تكون خارج نطاق
السيطرة .فممنوع الرتاخي أو التساهل بالتعامل
مع هذه املواجهة الرشسة حتى نستطيع حامية
اهلنا ومجتمعنا".
لذلك اقرتح متديد اعالن التعبئة العامة استنادا
اىل التوصية الصادرة عن اللجنة املعنية مبتابعة
اجراءات الوقاية من فريوس كورونا .وبناء عليه،
قرر املجلس االعىل للدفاع رفع انهاء اىل مجلس
الوزراء يتضمن:
" 1-اعادة متديد حالة التعبئة العامة التي اعُلن
متديدها باملرسوم رقم  2020/ 6665اعتبارا من
تاريخ  2020/8/3ولغاية 2020/8/30ضمنا.
 2التأكيد عىل تفعيل وتنفيذ التدابريواالجراءات التي فرضتها املراسيم ذات الصلة
والقرارات الصادرة عن معايل وزير الداخلية
والبلديات ،وذلك خالل فرتة متديد التعبئة
العامة.
 3االبقاء عىل االنشطة االقتصادية التي سمحلها باعادة العمل او اقفالها موقتا وضمن رشوط
مع ّينة ترتكز عىل املعايري االتية :كثافة االختالط
وعدد املختلطني وامكان التعديل ومستوى
االولوية واملخاطر املحتملة.
 4الطلب اىل االجهزة العسكرية واالمنية كافةالتشدد ردعيا ،يف قمع املخالفات مبا يؤدي
اىل عدم تفيش الفريوس وانتشاره والتنسيق
والتعاون مع املجتمع االهيل والسلطات املحلية
لتحقيق ذلك.

لقد خرسنا يف معركتي الصرب والوقاية ،بعدما
غلبنا اهاملنا يف املساهمة بفعالية يف منع
استمرار فريوس كورونا يف االنتشار .عادت
االرقام اىل االرتفاع بشكل مخيف .يف لبنان مثال،
اعلنت وزارة الصحة يف  26متوز  2020تسجيل
 168اصابة جديدة بالفريوس خالل يوم واحد،
بينام تخطى العدد االجاميل لالصابات اكرث من
 3900اصابة ،وهي قفزة كبرية منذ اكتشاف
االصابة االوىل عىل االرايض اللبنانية يف 21
شباط املايض .سبق ذلك ايام اخرى سجلت فيها

عرشات االصابات ،بعدما كنا بلغنا مرحلة سجلنا
فيها صفر اصابة يف االشهر املاضية.
املدير العام ملنظمة الصحة العاملية تيدروس
غيربيسوس ،قال رصاحة" :اسمحوا يل ان اكون
فجاً يف رصاحتي .عدد اكرث مام ينبغي من
الدول يسري عىل الطريق الخاطئ يف املعالجة،
والفريوس ال يزال العدو العام رقم واحد"،
محذرا من ان الوضع قد يزداد سوءا يف املرحلة
املقبلة.
مبا اننا اضطررنا اىل الخروج مجددا اىل الحياة

بعدما توقفت مظاهرها لفرتة طويلة ،كان يف
امكاننا ان نقوم باشياء بسيطة لتجنب الوصول
اىل هنا ،والتحايل او التعايش مع الخطر
املفروض علينا ،لكن كثريين منا مل يفعلوا.
منظمة الصحة العاملية تويص الجميع بالتايل:
"اذا كانت اعراضك خفيفة ،من قبيل السعال
البسيط او الحمى الطفيفة ،فال حاجة عموما
اىل طلب الرعاية الطبية .الزم املنزل واعزل
نفسك وراقب اعراضك .واتبع االرشادات
الوطنية عن العزل الذايت .ال تتجاهل اعراض
الحمى .اطلب املساعدة الطبية .عندما تتوجه
اىل مرفق الرعاية الصحية ضع كاممة ان امكن،
وحافظ عىل مسافة مرت واحد عىل االقل بينك
وبني االخرين وتجنب ملس االسطح املحيطة
بيديك".
لكن كرثا منا ال يفعلون ذلك .حاليا هناك اكرث
من  17مليون اصابة حول العامل ،وأكرث من 650
الف حالة وفاة بسبب الفريوس ،فيام االرقام
مرشحة للصعود بقوة .يتسارع انتشار الفريوس
االن يف امريكا الالتينية اكرث من غريها .وبحسب
وكالة رويرتز ،سجلت االمريكيتان اكرث من نصف
عدد االصابات يف العامل ونصف الوفيات.
الخطر يحوط بنا من كل مكان .يف لبنان حاالت
تفلت من االجراءات والوقاية وال تدابري احرتازية
يف التجمعات .يف العامل العريب والرشق االوسط
عموما ،تتصاعد االصابات باالالف يف دول مثل
العراق ،تركيا ،السعودية ،ايران ،ومرص.

هكذا ينتشر

 ...وهكذا يبقى

من املهم بعد تجدد انتشار فريوس كورونا عىل نطاق اكرب ،اعادة التذكري بالبديهيات التي
ميكنها ان تنقذ ارواح ماليني الناس.
بحسب منظمة الصحة العاملية ،ميكن ان يلقط االشخاص العدوى من اشخاص اخرين
مصابني بالفريوس .ينترش املرض بشكل اسايس من شخص اىل آخر من طريق القطريات
الصغرية التي يفرزها الشخص املصاب من انفه او فمه عندما يسعل او يعطس او يتكلم.
هذه القطريات وزنها ثقيل نسبيا ،فهي ال تنتقل اىل مكان بعيد وامنا تسقط رسيعا عىل
االرض .ميكن ان يلقط االشخاص املرض اذا تنفسوا هذه القطريات من شخص مصاب
بعدوى الفريوس .لذلك من املهم الحفاظ عىل مسافة مرت واحد عىل االقل من االخرين.
قد تحط هذه القطريات عىل االشياء واالسطح املحيطة بالشخص ،مثل الطاوالت ومقابض
االبواب ودرابزين السالمل .وميكن حينها ان يصاب الناس بالعدوى عند مالمستهم هذه
االشياء او االسطح ثم ملس اعينهم او انفهم او فمهم .لذلك من املهم املواظبة عىل غسل
اليدين باملاء والصابون او تنظيفهام مبطهر كحويل لفرك اليدين.

لعل اهم ما ينبغي معرفته عن
بقاء فريوس كورونا عىل االسطح،
هو بحسب ما تؤكد منظمة الصحة
العاملية ،يف ان يف االمكان تطهريها
منه بسهولة بواسطة محاليل التعقيم
املنزلية العادية التي تقتل الفريوس.
وقد اظهرت الدراسات ان الفريوس
مبقدوره ان يبقى عىل البالستيك
والفوالذ املقاوم للصدأ ملدة  72ساعة
وعىل النحاس اقل من  4ساعات وعىل
الورق املق ّوى (الكرتون) اقل من 24
ساعة.
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مستشفى مفتوح يف الهند.

ارض كورونا.

الكمّ امة
مع تجدد خطر عودة تفيش الوباء يف فرنسا ،اعلنت الحكومة فرض ارتداء الكاممة يف االماكن
العامة املغلقة .منظمة الصحة العاملية اكدت ايضا ،بعد تردد يف املرحلة االوىل ،ان "من شأن
ارتداء الكاممة الحد من االنتشار".
مجلة "النسيت" الطبية نرشت دراسة تستند عىل  216بحثا علميا حول اهمية الكاممة.
وخلصت اىل ان التباعد الجسدي هو االهم يف االجراءات ،لكن استخدام الكاممة يؤدي اىل
انخفاض كبري يف خطر االصابة.

تتصدر الواليات املتحدة االصابات عامليا باكرث
من اربعة ماليني اصابة ،و 150الف وفاة ،وال
يزال يهدد احتامل اجراء االنتخابات االمريكية يف
ترشين الثاين املقبل.
تقرتب الربازيل من عتبة الثالثة ماليني اصابة
واكرث من  80الف وفاة ،وتتخطى الهند حاجز
املليون اصابة و 30الف وفاة .اما روسيا ،ففيها
نحو  900الف اصابة والوفيات زادت عن 13
الف شخص ،بينام ظلت بريطانيا يف الصدارة
االوروبية باكرث من  300الف اصابة واكرث من
 45الف حالة وفاة.
صحيح ان املانيا تقرتب منها بحصيلة تصل اىل
اكرث من  200الف اصابة ،لكن نسبة الوفيات
اقل مقارنة بعدد االصابات حيث سجلت
 9االف وفاة ،وذلك بالنظر اىل نجاح نسبي
الجراءات العزل والتباعد االجتامعي ،والتزام
املواطنني االجراءات الصحية تعبريا عن الوعي
االجتامعي العايل.
يف محيطنا االقليمي ،تقرتب اململكة العربية
السعودية من رقم ضحايا ايران ،بحيث سجل
يف اململكة اكرث من  270الف اصابة واكرث من
 2700وفاة ،بينام سجل يف ايران اكرث من 290
الف اصابة واكرث من  15الف وفاة ،يف وقت
يعاين فيه القطاع الصحي االيراين من اثار
العقوبات االمريكية عىل طهران.
اىل جانبهام ،هناك نحو  230الف اصابة يف تركيا
ونحو  6االف وفاة ،واكرث من  110االف اصابة
يف العراق ونحو  5االف وفاة ،بينام يسجل يف
مرص اكرث من  92الف اصابة ونحو  5االف وفاة.
لبنان ال يواجه وحده خطر عدم االنضباط
الداخيل عىل غرار التزام املواطنني االملان مثال،
وامنا يتفىش الوباء يف الدول االقليمية املجاورة،
ما قد ينذر مبرحلة صعبة عىل اللبنانيني والعودة
اىل نقطة الصفر يف جهود الدولة ووزارة الصحة
يف مكافحة االنتشار يف عز االزمة االقتصادية
التي ترتك اثارها عىل القطاع الصحي.
يف هذا االطار ،يقول املدير االقليمي ملنظمة
الصحة العاملية لرشق املتوسط الدكتور احمد
املنظري ،ان الوضع الحايل يف اقليم رشق
املتوسط بالنسبة اىل فريوس كورونا يبعث عن
القلق حيث ارتفعت نسبة الوفيات يف هذه
املنطقة تحديدا بنسبة  13يف املئة ،وان الدول
التي سجلت نسبة  70يف املئة من مجمل

االصابات يف املنطقة هي السعودية وايران
والعراق وباكستان.
عب عن امله يف ان تكون البلدان
بعدما ّ
واملجتمعات مدركة ملا يتحتم عليها القيام به يف
اطار جهود مكافحة انتقال املرض ،حذر املنظري
من ان اعادة فتح الحدود قد تجلب مخاطر
جديدة تتمثل يف الحاالت الوافدة اىل البلدان
التي نجحت فعال يف احتواء انتقال املرض،
داعيا اىل تفعيل التنسيق بني الخطط الوطنية
واالقليمية لالستجابة اىل الوضع ،والتشديد عىل
سياسة الرتصد والتحري عرب نقاط الحدود.
ضغط الفريوس عىل حياتنا ومعيشتنا لدرجة
اجرب حتى املجتمعات التي تواجه معدالت
اصابة مرتفعة ،عىل استئناف نشاطاتها
االقتصادية وان بشكل تدريجي ،وبذلك خرسنا،
اذا صح التعبري ،معركة الصرب التي كان ميكنها

لو نجحنا فيها ،تقصري عمر الفريوس وقدرته
الوبائية املتزايدة يف كل قارات العامل.
بحسب الدراسات ،ومن بينها دراسة لجامعة
سيدين االوسرتالية ،فقد تسبب الفريوس يف
اجراءات اغالق قاسية ،كلفت االقتصاد العاملي
نحو  3.8تريليونات دوالر ،وهو رقم ليس نهائيا.
وبسبب فقدان عرشات ماليني الناس وظائفهم،
انخفضت مدفوعات الرواتب بواقع 2.1
تريليوين دوالر ،فيام تراجع مستوى االستهالك
العاملي بنسبة  4.2يف املئة ،اي ما يعادل 3.8
تريليونات دوالر.
اصبح العام  2020االسوأ يف تاريخ االقتصاد
العاملي بحسب جمعية املحاسبني القانونيني
ومعهد املحاسبني االداريني ،منذ الحرب العاملية
الثانية.
ويبدو انه مع تفاقم مبدأ "اللهم نفيس" السائد

بني العديد من الدول الصغرى والكربى ،حض
رئيس البنك املركزي الصيني يي قانغ صندوق
النقد الدويل عىل تقديم سيولة مبئات املليارات
من الدوالرات اىل الدول االعضاء الـ 198عرب
تخصيص عام لحقوق السحب الخاصة عىل
الرغم من اعرتاضات الواليات املتحدة.
وكتب يي قانغ يف مقال يف صحيفة "فايننشال
تاميز" ،ان اصدار حقوق السحب الخاصة -
وحدة النقد الداخلية للصندوق  -رضوري
ملساعدة الدول عىل التعامل مع الجائحة.
يف العام  ،2009كانت املرة االخرية التي يقدم
فيها صندوق النقد عىل تلك الخطوة ،التي
تشبه قيام البنك املركزي بطبع نقود جديدة،
حيث اصدر حقوق سحب خاصة بقيمة 250
مليار دوالر للدول االعضاء ،من اجل الحد من
اثار االزمة املالية العاملية.

البحر أمامكم وكورونا من حولكم
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الملف
جورج شاهني

نق ٌ
اش حام ...فهل يحتمله لبنان؟

وبلغت االزمة االقتصادية ما بلغته .تعطلت
السياحة وتوقفت املساعدات ،وهو ما ادى اىل
اعادة الحديث عن مبدأ الحياد الذي بات حاجة
لالمن واالستقرار بكل وجوهه.

روجيه ديب :الحياد حق لدول املمر والتعددية
تقدم ملف تحييد لبنان اىل الواجهة ،وتح ّول اولوية يف سلم االهتاممات السياسية ،حيث متحورت من حوله املواقف تأييدا او
انتقادا .وشأن اي ملف سيايس ،انقسم اللبنانيون عليه ،واقرتن الجدل بازائه بالحاجة اىل استقرار الداخل
بات السجال السيايس املتشعب عىل موضوع
الحياد ينافس بقوة ترددات االزمة املالية والنقدية
وما تركته جائحة كورونا من تداعيات .واسهبت
املناقشات واالراء املتناقضة يف تناوله كخيار ممكن
او متعذر .يف حوار مع "االمن العام" يتحدث
الوزير السابق روجيه ديب عن انواع الحياد
والتجارب الشبيهة بالوضع يف لبنان ،مؤكدا اهمية
ما هو مطروح اليوم من بحث يف هذا املجال
خدمة لالمن واالستقرار يف لبنان.
■ ما هي الظروف التي تعيشها الدول وتدفع اىل
طرح الحياد ،وهل من اصناف متعددة؟
□ الحياد سمة من سامت الدول املوجودة يف
حالتني :االوىل يف ما يسمى دول املمرات املعروفة
بـ  Pays Coridoreوهي دول تقع جغرافيا
بني دول قوية كبرية وهو ما قد يعرضها ملشاكل
متعددة كحال كمبوديا يف اسيا وسويرسا يف اوروبا.
وما شهدته هاتان الدولتان من خضات تسببت بها
دول من جريانها دفعت اىل هذا التصنيف .والثانية
هي الدول الصغرية التي تقع يف جوار دول قوية
جدا ،تهددها دامئا ،ويهمها ان تتقي رش اطامعها
كام هي حال فنلندا يف جوار االتحاد السوفيايت.
اىل ذلك ،هناك اكرث من صنف من الحياد تظهره
بعض التجارب الدولية ،وهو الذي تفرضه باالضافة
اىل الجغرافيا عوامل طائفية او ثقافية او اتنية.
اولها الحياد االستباقي كحال فنلندا بوجودها اىل
جانب االتحاد السوفيايت ،والتي كادت ان تذهب
ضحية الحرب بني جارتيها روسيا والسويد .والثاين
الحياد التعددي وهو ما اعتمدته دول تتكون يف
تركيبتها من خليط واسع من الطوائف او االتنيات
والثقافات كحال سويرسا .فيتحول عندها الحياد
مطلبا داخليا وخارجيا .اما الثالث فهو الحياد
االتقايئ وهو يعتمد عندما تطلب دولة الحياد
بطريقة مسبقة حال النمسا التي طلبت الحياد
بعد الحرب العاملية الثانية كرشط رويس لرفع

احتاللها عنها .بعد اعالنها دولة حيادية انسحب
الروس من اراضيها وتجنبت مجريات الحرب عىل
ارضها .عىل عكس ما جرى بالنسبة اىل املانيا التي
رفضت الحياد بناء عىل العرض الرويس نفسه يف
تلك الفرتة فجرى تقسيمها بني رشقية وغربية
لعقود من الزمن.
■ انطالقا من هذا التصنيف ما هو الحياد
املناسب للبنان ،وما هي التجارب الدولية التي
ميكن االفادة منها ان توصلنا اليه؟
□ عندما طرحت الفكرة وكيفية تطبيقها يف
لبنان يف محطة سابقة كنت اعد كتايب تحت
عنوان لبنان املستقر ،بينام كنت استعرض ما
عاشه لبنان من حاالت االهتزاز وعدم االستقرار
التي يتعرض لها من فرتة اىل اخرى .فكرت
بعنوانني االول يقول مبقومات تضمن البلد
الذي يجب ان يعمل ،والثاين وهو االهم انني
فكرت بلبنان الذي يجب ان يبقى مستقرا .يف
الحالني ،يبقى ان االمر مرتبط باستقرار خارجي
وتفاهامت داخلية ،فقلت ان لبنان بتعدديته
ال ميكن ان يعرف االستقرار خارج تفاهم ابنائه
واستقرار محيطه .فلبنان مبكوناته الحالية من
املسيحيني والسنة والشيعة مبا لهم امتداداتهم
الخارجية دفعني اىل القول ان لبنان ليبقى
موحدا ومستقرا ولضامن مستقبله يحتاج اىل
التفاهامت الداخلية لتجاوز الرتددات الخارجية
السلبية لكونه يقع فوق سلسلة من الفوالق
الجيو  -سياسية الكبرية ،ومنها فالق الرصاع
العريب  -االرسائييل ،والرصاع االمرييك  -االيراين،
الرصاع السني  -الشيعي والرصاع ما بني الغرب
وروسيا .لذلك فان التفاهم عىل عدم االلتحاق
بأي منها امر رضوري وملح لحاميته من اي
اهتزاز يشهده اي من هذه الفوالق املتحركة.
وهو حال التفاهم السويرسي عىل الحياد الذي
جنبها رصاعا كبريا كان قامئا حولها بني كل من

املانيا وفرنسا وايطاليا وهو ما تحقق الحقا يف
مؤمتر فيينا عام  1815الذي ضمنت فيه القـوى
االوروبية وحدة االرايض السويرسية وسالمتها
وحيادها .كام انهى االحتالالت التي رزح تحتها
الشعب السويرسي ،لكن ذلك مل يكتمل لو مل
يقتنع املكون السويرسي االملاين بخطر قيام
االمرباطورية االملانية عىل شعوره بانتامئه اىل
دولته .كل ذلك جرى من دون ان ننىس ان ذلك
املؤمتر هو من اطلق فكرة الصليب االحمر الدويل
الذي ارتبط شعاره الحيادي يف خدمة االنسان
من حياد سويرسا واتخذ شعاره من الصليب
الذي يتوسط علم الدولة .قياسا مبا تقدم ،اعتقد
ان اي استقرار منشود للبنان واللبنانيني ميكن
ان يبنى عىل هذه التجربة .وهو امر لحظه
وكرسه ميثاق العيش املشرتك العام  1943عندما
اتفق عىل موقع لبنان وتوجهاته فقال بنظرية ال
رشق وال غرب .وهو امليثاق الذي وفر االستقرار
للبلد املكون من مسيحيني ومسلمني ،اذ مل يكن
الرصاع السني  -الشيعي قد تطور اىل ما هو عليه
اليوم .اىل هذه املعطيات هناك اكرث من توصيف
وثائقي يوصف لبنان ويضعه عىل الئحة دول
املمر ولذلك فهو يستحق الحياد.
■ هل هي املرة االوىل التي تطرح فيها بكريك
الحياد ،وملاذا اليوم؟
□ ليست املرة االوىل التي تطرح فيها بكريك
هذه الصيغة ،فقد سبق ان اصدرت رشعة العمل
السيايس العام  2009وقالت فيها عىل السلطة
السياسية اعتامد آليات تحول دون تعطيل
املؤسسات الدستورية واالبتعاد من سياسة املحاور
االقليمية والدولية ،ثم الالمركزية االدارية املوسعة.
وانه ال بد من الشعب بالتعاون مع منظمة االمم
املتحدة والجامعة العربية من السعي اىل تحييد
لبنان مع تعزيز قدراته الدفاعية.
يف املذكرة الوطنية التي ساهم يف وضعها

لبنان ال يمكن ان يعرف
االستقرار خارج تفاهم
ابنائه واستقرار محيطه

■ كيف ميكن طأمنة من يرفض مبدأ الحياد يف
ظل املخاطر االرسائيلية؟
□ الحديث اليوم هو عن حياد ايجايب يؤكد التزام
لبنان القضايا العربية والقضية الفلسطينية ويبنى
عىل تعزيز القدرات الدفاعية للبنان ،وهو ما جاء
يف الوثيقتني اللتني صدرتا عن الكنيسة وارشت
اليهام يف بداية الحديث .علينا ان ال ننىس التشابه
القائم بني ما يجري يف لبنان وما شهدته بلدان
اخرى نالت حيادها .فنحن يف لبنان يف حاجة اىل
كل انواعه ،ومنها الحياد االستباقي كام الحياد
الذي تستحقه دول املمرات والدول التعددية .كام
انه جزء من الدفاع الوطني الذي اعتمد يف بلدان
عدة كام حصل يف سويرسا التي حامها حيادها
يف الحربني العامليتني والتي جنبت النمسا من ان
تكون من دول االتحاد السوفيايت بعد تحررها اثر
اعالنها الحياد وبقيت دولة موحدة عىل عكس ما
شهدته املانيا من حالة تقسيم اىل شطرين لعقود
من الزمن.

خارجية .وهي التي انتجت سلسلة من االزمات
لعل ابرزها ما رافق االستقالة االجبارية التي
اعلنها الرئيس سعد الحريري يف خريف 2017
من الرياض والتي مل تنته فصوال لو مل يلتزم لبنان
الرسمي امام اطراف دوليني وسطاء ومنها فرنسا،
العودة اىل مبدأ النأي بالنفس واحرتام مقتضياته.
فالجميع يتذكر مضمون البيان الذي صدر يف
اعقاب التسوية يف بداية ترشين الثاين من نهاية
العام  2017وتيل من منصة قرص بعبدا ايذانا
بالتزام ما تعهد به لبنان الرسمي .ملا مل يلتزم لبنان
ما تعهد به فقد ارجئت زيارة الرئيس الفرنيس
اميانويال ماكرون اىل لبنان اكرث من مرة .وهو
ما انعكس ايضا عىل عالقاتنا العربية والغربية.
وان مل يكن هذا الوضع السبب الوحيد ملا يجري
اليوم يف ظل تفيش الفساد والتالعب باملال العام
وهدره ،فقد تعاظمت املقاطعة الديبلوماسية

■ بعد فشل اللبنانيني يف تكريس مبدأ النأي
بالنفس ،كيف ميكن االنتقال اىل مرحلة الحياد وما
هو دور الفاتيكان واالمم املتحدة والدول التي
ميكن ان نطلب مساندتها؟
□ الفشل يف حامية مبدأ النأي بالنفس ال يحتاج اىل
اثبات فهو امر واقع ،فلم تستطع الدولة اللبنانية
حامية مقتضياته رغم اقرار املبدأ يف سلسلة
البيانات الوزارية للحكومات منذ العام  2013قبل
اعالن بعبدا ومن بعده .لذلك ،فان طلب دعم
االمم املتحدة والفاتيكان ومساندتهام مرده اىل ان
ال قدرة للدولة اللبنانية عىل تحقيق ذلك .فلبنان
ال ميلك اليوم كامل حريته ،لذا فان طلب معونة
االمم املتحدة ودول اخرى باتت خطوة الزامية،
بعدما ارتفع الصوت اليوم لينادي بالحياد وما لقيه
من موافقة لدى فئات لبنانية واسعة .اىل ذلك ،ال
بد من االعرتاف بأن الفكرة نالت حقها من التأييد.
ال ميكن التجاهل انها ادخلت مفهوما جديدا للحل
يف لبنان ،وباتت يف رأيي خيارا ممكنا لجزء كبري
من اللبنانيني يقود اىل االستقرار.

الوزير السابق املهندس روجيه ديب.

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي شخصيا قبل
ان يكون بطريركا يوم كان راعيا البرشية جبيل
املارونية عام  2014قالت بحياد لبنان ايضا .وجاء
يف الصفحة الخامسة عرشة منها ما حرفيته ان حياد
لبنان االيجايب يرتجم التجربة اللبنانية ،فهو انجح
الطرق لحامية البلدان التعددية .وتجزم هذه
املذكرة بأن حياد لبنان يرتكز عىل قوته الدفاعية
والتزامه قضايا االرسة العربية السيام القضية
الفلسطينية .اما ملاذا اليوم ،فاعتقد ان البحث يف
موضوع الحياد او التحييد او النأي بالنفس ايا
تكن الفوارق يف ما بينها ،فان ما طرح اليوم يبدو
رضوريا الستعادة التجرية التي عاشها لبنان منذ
ان نال استقالله ،وما قال به ميثاق  1943وما
جرى مع بداية الحرب يف سوريا وتجنب نقلها اىل
الساحة اللبنانية .وهي عملية تكرست بالتوصل
اىل اعالن بعبدا ،وهو الذي تحول وثيقة تاريخية
حفظت يف سجالت االمم املتحدة والجامعة
العربية ،وان الرتاجع عنه اوصلنا اىل ما وصلنا اليه
اليوم .ال بد يل يف هذه املناسبة من التذكري بأن
اعالن بعبدا اقر وصدر بتوافق لبناين شامل ،قبل
ان يعلن الحقا عن سقوطه من طرف واحد .اىل
ذلك برزت مجموعة من التفاهامت التي غريت
نوعيا من تركيبة لبنان ،وهو تغيري عربت عنه
بعض التفاهامت التي قادت اىل تغطية وتبني
مشاركة فئات ومجموعات لبنانية يف احداث دول
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الملف
جورج شاهني

إنقسام وطني بني رافض له أو مؤيد
ٌ
حياد لبنان ضام ُن استقرا ٍر أم مصد ُر قالقل؟
بقي طرح البطريرك املاروين مار بشارة بطرس الراعي
يف شأن حياد لبنان مدار اخذ ورد ،ونال قسطا كبريا من
االهتاممات السياسية والحزبية والوطنية ،ويف الوقت الذي
استقطبت فيه بكريك واملقر الصيفي للبطريرك يف الدميان
معظم الحركة السياسية والديبلوماسية الغربية والعربية

تسبب طرح موضوع الحياد يف فرز سيايس وتجاذب حيال تأييد الفكرة
وتوقيتها وشكلها ومضمونها او رفضها .من باب االعرتاف بالرأي والرأي
االخر ،توقفت "االمن العام" عند منوذجني متناقضني من اآلراء التي
احاطت باملوضوع مع عضو املجلس الدستوري سابقا الدكتور انطوان
مرسة والعميد املتقاعد الدكتور امني حطيط.

مس ّرة :تحييد لبنان اعتراف
بدولة واحدة وجيش واحد
■ هل ان الظروف الحالية مؤهلة لتوفري الوصول
اىل مرحلة اعالن حياد لبنان وما هي مقومات
الدفاع عن الفكرة؟
□ رصخة البطريرك الكاردينال بشارة الراعي يف 5
متوز املايض يف شأن الدعوة اىل حياد لبنان نابعة
من اعامق تاريخ لبنان ،منذ  1860بشكل خاص،
ومواثيق لبنان وميثاق جامعة الدول العربية
ومعاناة اللبنانيني املشرتكة يف الحروب من اجل
االخرين ،وهي نابعة من رضورة استعادة الرشعية
اللبنانية والعربية والدولية .لذلك ارى ان الدعوة
اىل تحييد لبنان ليست تعبريا عن معارضة او
مواالة ،بقدر ما هي رصخة من الذين يريدون بعد
اليوم التعلم من التاريخ والعدول نهائيا عن آلية
التكرار ملغامرين ومقامرين ،ما يهدد حياة الوطن
وانتامءه العريب وعالقاته ورسالته ومستقبل
االجيال .ان الدعوة اىل تحييد لبنان ليست مطلبا
جديدا ،او مطلبا مناقضا للدستور اللبناين وميثاق
جامعة الدول العربية والتزامات لبنان الدولية.
■ كيف ميكن تحقيق ذلك يف ظل انقسام
اللبنانيني من حولها؟
□ يتحقق تحييد لبنان من اميان اللبنانيني اوال
بدولة لبنانية واحدة ال بدولتني ،وجيش واحد ال
جيشني ،والتزام ما يقول به الدستور يف مقدمته:
لبنان عريب الهوية واالنتامء .ثم ثانيا مساندة عاملية
ثابتة .فتحييد لبنان هو استعادة ،بعد طول اختبار
ومعاناة مشرتكة ،العالن بعبدا الصادر يف  6ترشين

الثاين  ،2012بعدما التزم جميع االطراف هذا
االعالن .يندرج تحييد لبنان يف املسار التاريخي
الطبيعي وللدولة اللبنانية منذ امليثاق الوطني سنة
 ،1943رشط ان تتمتع الدولة اللبنانية بالصفات
االساسية املسامة ملكية (droits régaliens (rex,
 regis, roiوهي اربعة :احتكار القوة املنظمة،
واحتكار العالقات الديبلوماسية ،وفرض الرضائب
وجبايتها ،وبناء السياسات العامة.
■ ما هي الظروف التي قادت اىل الدعوة اىل
الحياد؟
□ لقد تحول لبنان منذ  1969من خالل اتفاقية
القاهرة ،ويف الحروب املتعددة الجنسية يف
 ،1975-1990ويف خروقات اتفاقية الهدنة سنة
 ،1949ويف اطار اسرتاتيجيات خارج امليثاق
العريب للدفاع املشرتك ،ومن خالل الجيش
السوري يف لبنان يف السنوات  2005ـ  ،1990ومن
خالل محور سوري  -ايراين اقليمي مناقض ملا ورد
يف مقدمة الدستور اللبناين :لبنان عريب الهوية
واالنتامء ،تح ّول لبنان من وطن عريب الهوية
واالنتامء اىل ساحة رصاعات اقليمية .لذلك كله
سيبقى ابرز منوذج تاريخي تطبيقي يف تحييد
لبنان هو يف عهد الرئيس فؤاد شهاب ولقائه
مع الرئيس عبد النارص يف خيمة عىل الحدود
اللبنانية ـ السورية يف  ،1959/3/25ال يف لبنان
وال يف سوريا ،يف اوج الوحدة املرصية  -السورية.
(نقوال ناصيف" ،جمهورية فؤاد شهاب" ،تقديم

فؤاد بطرس ،دار النهار ومؤسسة فؤاد شهاب،
( 2008ص .)612
■ كيف ميكن ان يخدم الحياد لبنان والقضايا
العربية والفلسطينية بنوع خاص؟
□ لبنان كبري يف دوره ورسالته الداخلية والعربية
والدولية يف العيش املشرتك ،ولكنه صغري يف لعبة
عب عنه غسان
االمم .يتوجب علينا العودة اىل ما ّ
تويني يف رصخته يف االمم املتحدة :اتركوا شعبي
يعيش! فام نريده اليوم ليس االمان فقط ووقف
الحروب من اجل االخرين ،بل لقمة العيش
اليومية وحامية املصارف ومال املودعني من خالل
استعادة الدولة صفتها التأسيسية ،وانسجاما مع
مقدمة الدستور :لبنان عريب الهوية واالنتامء .ال
نتحدث عن الحياد اال لضامن امن لبنان واستقراره
ومناعته وقوته ،لسبب وجيه وهو ان خرق تحييد
لبنان ارض السباب اقليمية وداخلية منذ 1969
اشد الرضر بالقضية الفلسطينية وبالنظام السوري
بالذات الذي انعكس عليه اليوم الرضر يف تحوله
اىل ساحة رصاعات متعددة الجنسية ،روسية
وامريكية وايرانية وتركية...
■ كيف تجيب من يعرتض عىل مجرد الحديث
عن فكرة الحياد؟
□ يف مواجهة ايديولوجيات ترفض حياد لبنان ،من
مثقفني وايديولوجيني بعيدين من الواقع ،يتوجب
التشجيع عىل القول ان الدعوة اىل تحييد لبنان

هي استعادة لبنان الوطن الذي تحول اىل ساحة،
او رصيف  Trottoirباملعنى الفرنيس السلبي.
■ بناء عىل ما تقدم ،ما الذي يعيق الوصول اىل
مرحلة الحياد؟
□ ابرز العوائق يف تحييد لبنان ،ليس يف القضية
الكربى وهي الرصاع العريب  -االرسائييل والنزاع
اللبناين تجاه الكيان الصهيوين ،بل يف مخادعة
شعبوية وتشويه ارقى املفاهيم يف العالقات
الخارجية .ان القول ان كل االفرقاء يف لبنان،
وليس فريقا واحدا ،تابعون لجهة خارجية،
فرنسية ،اوروبية ،سعودية ،امريكية ...يطمس
اربعة انواع من العالقات الخارجية :االحتالل،
التدخل باملال والسالح من خالل فئة داخلية،
والدعم من خالل الدولة املركزية ،والقرارات
الدولية الصادرة عن مؤسسات دولية حيث لبنان
عضو مؤسس فيها .تحييد لبنان هو مثرة معاناة
الننا اعتدنا طيلة قرون عىل حمل قضايا غرينا
فالحقنا الرضر بقضيتنا وبقضايا الغري! كل سجال
حول هذا التحييد ،خارج جذوره التاريخية
ورشعيته اللبنانية والعربية والدولية ،هو هروب
وابتزاز وتبعية .فقضية لبنان هي االهم وال تعلو
عليها اية قضية اخرى .الهدف االسمى لتحييد
لبنان هو تحقيق رسالة لبنان يف العيش معا،
والذي هو اكرث من بلد حسب قول البابا يوحنا
بولس الثاين ،وتوفري النموذج للعالقات املسيحية
واالسالمية .وهو تجسيد العالن االزهر حول
املواطنية والعيش معا ( )2017واعالن ديب حول
االخوة االنسانية (.)2019

عضو املجلس الدستوري سابقا الدكتور انطوان مرسة.

لتحييد لبنان
جذوره التاريخية اللبنانية
والغربية

حطيط :حياد لبنان من دون
ضمان حقوقه نوع من االنتحار

■ ما الذي يثري الخوف والشك يف الحديث عن
الحياد ويحول دون امكان تطبيقه؟
□ ليست املسألة مسألة خوف او شك ،امنا هو
املنطق الذي يدفع اىل اتخاذ موقف من مسألة
يبدو تحققها مستحيال .العاقل ال يهدر وقته يف
مناقشة امر يعلم مسبقا نتيجته السلبية .فحياد
الدول كام هو ثابت يف قواعد القانون الدويل
العام وقانون النزاعات املسلحة ثالثة انواع :حياد

عسكري موقت ،وحياد اتفاقي دائم ،وعدم انحياز
ميارس ضمن تكتالت دولية تكون بني معسكرين
متخاصمني وال تنحاز اىل اي منهام .يف حالة لبنان،
االرادة الوطنية الجامعة حوله غري قامئة وذلك
بسبب مسألة االنتامء اىل املحيط لدى رشائح من
اللبنانيني ونزعة االنعزال عنه ،وهو ما اشار اليه
الرئيس عون يف رده عىل البطريرك الراعي حيث
قال ان الحياد يف حاجة اىل وفاق وطني وهو غري

■ ما هي الخالصة التي تنتهي اليها القناع
اللبنانيني باهمية الحياد؟
□ كل هذا العرض غري قابل للمزايدة يف
الوطنية بعدما اخترب اللبنانيون والعرب الكلفة
املأساوية لكل املزايدات لكنه قابل للنقاش
والنقد واالعرتاض والتطوير ،لكن من منطلق
تاريخي ودستوري واختباري وانساين ،وليس من
منطلق عقائدي او ايديولوجي .فكل خالف حول
مضمون التحييد اللبناين هو مصطنع .املطلوب
العودة اىل الجذور ،بدعم عريب ودويل ووطنية
لبنانية مستعادة.

متحقق .اما رشط القوة الدفاعية فالكل يعلم
حال الجيش اللبناين املحارص واملمنوع من امتالك
السالح الكايف ،وهو يفرض التمسك باملقاومة
كحل احتياطي وحيد متاح للدفاع عن لبنان وهو
ما يعارضه دعاة الحياد .فعالقة لبنان بالجوار
محصورة بوجود جارين اخ شقيق هي سوريا
وكيان عدو مغتصب هو ارسائيل ،وال تتساوى
العالقة بني العدو والصديق .نختم بالرشط
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االخري ،وهو وجوب قبول الدول االخرى بحالة
حياد لبنان ،حيث ان سوريا ليست يف هذا الوارد
العتبارات شتى .اما ارسائيل فال ميكن ان يعرض
عليها االمر ،يف ظل ما ظهر من اطامعها يف صفقة
القرن التي انتزعت مزارع شبعا اللبنانية واسقطت
الحدود الدولية للبنان .لذلك ،اذا اراد احد مقاربة
املوضوع ،فليقدم خطة دفاع تحرر ارضنا وتسلح
جيشنا ليوازي الجيش االرسائييل ،ويحافظ عىل
منطقته االقتصادية ومينع توطني الفلسطينيني
والسوريني.
■ اال ميكن اعطاء هذه التجربة فرصة لوقف
الهزات التي نعيشها؟
□ ال ميكن ان يكون مصري البلدان محل تجارب
ومغامرات ،السيام اذا كانت التجربة تبدو خطرية.
اما ازمات لبنان التي تتكرر باستمرار فليس بسبب
الحياد بل بسبب اللبنانيني انفسهم واطامع
االخرين فينا ،فيام الحياد يسهل العدوان ضدنا.
فهل اعالن الحياد سيوقف امريكا عن التدخل يف
شؤوننا؟ ورغم معاهدة الدفاع العريب املشرتك
التزم لبنان الحياد العسكري املؤقت يف الحرب
بني العرب وارسائيل عام  ،1967فاحتلت ارسائيل
مزارع شبعا وال تزال فيها.
■ اال تعتقد ان يف مبدأ الحياد إبعادا لبنان عن
ساحات الرصاع االقليمية؟
□ بالعكس متاما .لو مل تتدخل املقاومة يف الرصاع
السوري منذ العام  2013لكان االرهابيون اقاموا
امارتهم فيه ،بعدما قالت داعش ان دولتها تقوم
عىل ارض  6دول منها لبنان .اما عن ارسائيل فانها
منذ ان اغتصبت فلسطني ما فتئت تعتدي علينا
وهو مل يبادرها باعتداء .فكيف اطرح حيادا يف
مواجهة عدو هذه اطامعه؟ ومن يضمن عدم
اعتداء جديد بعد انتظارنا  22سنة لتطبيق القرار
.425
■ امل يكن التزام مبدأ النأي بالنفس سببا يف
استقرارنا لسنوات؟
□ النأي بالنفس فكرة عقيمة ومشبوهة اطلقت
بضغط خارجي ومل تطبق للحظة بعدما انصاع
لبنان الرسمي اىل الخارج ملنع قتال االرهابيني يف
سوريا .استمر حزب الله يف القتال وخصومه يف
لبنان ارسلوا اكرث من  1200مسلح لقتال نظامها.

العميد املتقاعد الدكتور امني حطيط.

لخطة دفاع تحرر
ارضنا وتسلح جيشنا
ليوازي االسرائيلي

اما القول ان النأي بالنفس حقق استقرارا فهو
تزوير للحقيقة .فام نعم به لبنان كان بسبب
منظومة الجيش واملقاومة وتجاوب الشعب
وخشية الطرف املعادي من مواجهة داخلية
تنتهي بسيطرتها النها الفريق االقوى.
■ ما هي املخاطر املقدرة من اعالن حياد لبنان؟
□ اعالن حياد لبنان من دون ضامن حقوقه وابعاد
االخطار نوع من االنتحار عرب عزل لبنان للتمكن
من استفراده .ففكرة قوة لبنان يف ضعفه هي
فكرة حمقاء وال ميكن لعاقل ان يكرر التجربة.
قوة لبنان تبدأ بقدراته الذاتية وتنتهي بتحالفاته
الصادقة .الحياد يف لبنان انتحار له يف ظل الواقع
القائم فحذار املراهنة عليه.
■ اال تعتقد ان ارسائيل الدولة اليهودية ستكون
مترضرة من مرشوع الحياد؟
□ بالعكس متاما .ان املستفيد االكرب من فكرة
الحياد هي ارسائيل التي تعتمد اسرتاتيجيا
التفتيت بحيث يكون لكل دولة عنوان يبعدها
عن اشقائها .من يطرح الحياد للبنان ُيس ِد خدمة

كربى الرسائيل .اما عن العالقات مع الخارج قد
يؤثر سلبا اذا قاد الحياد اىل تهميش موقع لبنان
الدويل .السبب الوحيد لالهتامم بلبنان اليوم هو
وجود املقاومة عىل حدود فلسطني املحتلة؟
■ ما هو البديل من مرشوع الحياد وهل يتحمل
لبنان تداعيات احداث املنطقة ؟
□ هذا سؤال مهم وبعيد النظر .البديل من الحياد
يجب ان يكون منسجام مع طبيعة لبنان وهويته
الحقيقية وواقع املنطقة وطبيعة النظام العاملي
قيد التشكل ،والذي يقوم عىل مفهوم املجموعات
االسرتاتيجية .فيكون البديل تفعيل االنتامء العريب
واصالح البيت واالرسة االقليمية املرشقية ،لتتمكن
من بناء منظومة امن اقليمي بعد ان سقط
مفهوم االمن القطري عىل اساس رشق اوسط
الهله يف مواجهة سياسة رشق اوسط امرييك جديد
يقوم عىل تفتيت املنطقة واقامة الكيانات الواهنة
املنعزلة التي تطلب حامية امريكا .ان البديل يكون
باعتامد سياسة اصالح داخيل وانفتاح دويل حقيقي
يضع حداً للتبعية املطلقة للغرب .هنا اوافق من
ينادي بفك ارس لبنان ،لكني اختلف معه حول
هوية الجهة االرسة ،فالذي يارس لبنان املنادون
بحياد لبنان والتخيل عن مقاومته .لنتذكر القاعدة
ان من يريد السلم عليه ان يستعد للحرب .فقبل
ان يكون للبنان قوة متمثلة باملقاومة نفذت
ارسائيل يف  10سنوات من  1972اىل  1982ثالثة
اجتياحات ووصلت يف االخري منها اىل بريوت.
لكن بعدما امتلك لبنان قوة الجيش واملقاومة،
ن ِعم باالستقرار الذي ال يعكره اال الحصار االمرييك
واالرهاب االقتصادي.
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الملف
رضوان عقيل

الحياد ليس مادة إجماع عند اللبنانيني:
مسؤولية الخيار لبنانية قبل الخارج
انشغل الرأي العام اللبناين بدعوة بكريك اىل تطبيق الحياد االيجايب ،عىل اساس ان
هذا الطرح يحمي لبنان من سياسة االنضامم اىل املحاور ،ويوفر عليه الدخول يف
حروب االخرين ورصاعات املنطقة
مل يكتف البطريرك املاروين مار بشارة بطرس
الراعي باطالق هذا النداء فحسب ،بل
سيستكمل متابعته مع الدوائر املعنية يف
الفاتيكان ،سالكا طريقه اىل التطبيق بالتعاون
مع دول اوروبية صديقة للبنان ليتم انضاجه.
يف حال جهوزه يف الداخل اوال ،سيتم "انتاج هذا
املرشوع تحت مظلة االمم املتحدة" ،بحسب

الساعني اىل تطبيق هذا الخيار .سلمت بكريك
رؤيتها اىل رئيس الجمهورية ميشال عون والقت
ترحيبا من مكونات دينية وسياسية ،بينام مل
تقابلها جهات اخرى بالرتحيب نفسه .وقد
ادخلت طرحها يف اطار حرية الرأي وتبادل
الطروحات السياسية.
كانت بكريك قد تلقت من دوائر الكريس الرسويل

تخوفها من تدهور االوضاع يف لبنان ،وان
مواطنيه يتجهون نحو العوز والجوع .لذا فان
ما تعكسه يف طرح هذا الحياد ،ينبع بحسب
معطياتها من االدوار التي تلعبها يف محطات
اساسية يف تاريخ لبنان .كان ابرزها عند اعالن
دولة لبنان الكبري يف اول ايلول  1920يف عهد
البطريرك الياس الحويك ،وعند اعالن االستقالل
عام  1943يف عهد البطريرك انطون عريضة.
"االمن العام" تيضء عىل هذا الطرح الذي
انقسم اللبنانيون حياله مع الدكتورين طالل
عرتييس والياس ابوعايص.

ابوعاصي :بكركي ال تؤذي
الوحدة الوطنية

■ كيف رأيت دعوة البطريرك الراعي اىل
السري يف خيار الحياد يف هذا التوقيت؟
□ مل افاجأ بكالم البطريرك يف هذا
الخصوص ،السيام بعدما اخذت االحداث
يف لبنان وتحديدا بعد الكالم عن االنحياز
اىل الرشق ،اضافة اىل االنخراط يف محاور
اقليمية .بالتأكيد ،ان هذه االمور تناقض
مبادىء بكريك ،وهي ال تقدر ان تتنكر لها
ولثوابتها .وهي تستند اىل ميثاق عام 1943
الذي يقول ال للرشق وال للغرب .يبقى
الكالم الذي يطرح نفسه ،ان من املمكن
تطبيق الحياد.
■ اصحاب الدعوة للتوجه نحو الرشق
جاء السباب اقتصادية وليس للطالق مع
الغرب؟
□ انا ارد عىل التوقيت .مبا ان ايران تسري مع
الصني وروسيا اذا تم توسيع هذه املساحة
ستصل اىل كوريا الشاملية ،وان هذا االمر
يثري حفيظة املواطن العادي ،خصوصا وان
االنخراط يف املحاور االقليمية اصبح فاقعا
وواضحا ويشكل نوعا من الخطورة عىل

الوحدة الوطنية .اؤكد ان بكريك ال تسري
بيشء ميكن ان يؤذي الوحدة الوطنية ،وال
تهدف الدعوة اىل الحياد وقبول قسم من
اللبنانيني به اىل رضب القسم االخر ،ألن
بكريك تعمل عىل الوحدة وربط االثنني
ضمن الثوابت اللبنانية.

■ هل مثة امكان لتطبيق هذا الطرح عىل
ارض الواقع؟
□ طبعا ،اذا كانت هناك توافق عليه .من
املفروض ان منيز هنا بني الحياد االيجايب
والحياد السلبي .الثاين كناية عن انعزال
اي ان تعزل نفسك عن االخرين وكأنك
تعيش خارج الكون ،بينام الحياد االيجايب
عىل العكس ،هو ان تتحرر من السلبيات.
لبنان يف الحياد االيجايب يكون فاعال للخري
يف عملية تقريب وجهات النظر بني الدول
العربية ،يف حال وجود خالفات يف ما بينها.
الذي يتخذ الحياد االيجايب يكون صاحب
مبادرات بالنسبة اىل حوار الثقافات
والحضارات .عندما يتناول البطريرك الحياد
يكون قصده بالطبع الحياد االيجايب.

■ مثة من رأى يف هذه الدعوة استهداف
مكون اسايس يرفض هذا الحياد يف ظل
تلقيه عقوبات من الخارج؟
□ مواقف بكريك ال تسعى اىل احراج حزب
الله اكرث مام هو محرج عىل الصعيد الدويل.
عندما تتناول بكريك هذا املوضوع ،فانه
يأيت من عتب عىل هذه الجهة السياسية
واملسافة البعيدة التي ذهبت اليها من
خالل تحالفاتها االقليمية .اكرر ان مثة نوعا
من العتب من طرف بكريك حيال الحزب.
من هنا ،نقول ان بكريك تنادي بتطبيق
الحياد االيجايب ،اي مبعنى ان يسري لبنان يف
خط دعم القضايا العربية بدءا من القضية
الفلسطينية وعدم التخيل عنها .هذا هو
الحياد االيجايب .اي مبعنى وقوف الدولة
التي تعمل عىل حامية ثرواتها الوطنية
واالقتصادية ،ليكون الحياد االيجايب داعام
لها.
■ ما هو ردك عىل القائلني ان الحياد ال
يصلح للبنان كونه عىل الحدود مع التنني

االرسائييل؟ وملاذا التفريط بهذه القوة
ضده؟
□ لنضع انفسنا امام جهات لبنانية ال تلتقي
مع طروحات الحزب وال تؤيد سياساته
وتقبل مبامرسة الحياد االيجايب.
■ هل االمم املتحدة قادرة وكفيلة بتحقيق
هذا الحياد وحاميته؟
□ اوال ال تستطيع االمم املتحدة ان تحل
مكاننا .اذا كانت النيات متوافرة عند
اللبنانيني للسري بالحياد ،ميكن االمم
املتحدة ان تساعدنا ،لكنها ال تقدر ان تحل
محلنا وال ان تقرر عنا وتخالف مبدأ سيادة
الدول .علينا اوال ان نساعد انفسنا ونقدم
هذا املرشوع اىل االمم املتحدة .ال ميكن
ان تقدم بكريك عىل هذا الطرح اال بعد
مراجعتها الفاتيكان الذي لديه االولوية
املطلقة ،وهو ان يبقى لبنان رسالة عيش
مشرتك بني املسلمني واملسيحيني .ارجح ان
بكريك قد بدأت يف اجراء حوارات حيال
مرشوعها مع املكونات اللبنانية االخرى،
وتقوم بعدد من االتصاالت عىل هذا
االساس .حسنا فعل البطريرك انه وضع
هذا الطرح ضمن الوحدة الوطنية التي ال
ميكنه الخروج منها ،بحيث يتالقى امليثاق
الوطني مع ثوابت بكريك .يريد البطريرك
ان يكون مطلق اليدين ال ان يكون مكبال.
يف ميزان القوى ،ال يتعارض هذا املرشوع
مع الدستور ،ألن امليثاق الوطني يف العام
 1943قال ال للرشق وال للغرب.

الدكتور الياس ابوعايص.

بكركي مع الحياد
االيجابي والقضية
الفلسطينية

عتريسي :طرح الحياد
وقف ألي نشاط للمقاومة

■ ملاذا طرح الحياد يف هذا التوقيت؟
□ فكرة الحياد التي طرحها البطريرك
الراعي ليست جديدة ،اذ كان البعض
قد طرحها يف لبنان قبل سنوات طويلة.
تزامنت هذه الفكرة منذ فرتات تاريخية
معينة ،وتحديدا مع فكرة قوة لبنان يف
ضعفه .هذا يعني ان لبنان بلد ال شأن له

مبا يجري من حوله .التوقيت اليوم لطرح
فكرة الحياد غريب ،ألن االزمة الطاغية يف
لبنان وكل النقاشات السياسية واالقتصادية
واالجتامعية ترتكز حول االزمات التي
نعيشها والوضع املعييش وانهيار املصارف
ونهب اموال املودعني .هذه هي االمور
التي تحتاج اىل نقاش وطاولة حوار،

■ من موقعك االكادميي ،ماذا تقول لرافيض
هذا الطرح؟
□ اقول لهم ان اي امر نقدم عليه يجب ان
يكون لتقوية وحدتنا الوطنية وازالة الشكوك
املتبادلة بيننا .علينا ان نكون منفتحني عىل
الثوابت واملسلامت التي نصت عليها مقدمة
الدستور ،مع رضورة التذكري بأن ال رشعية
لكل ما يخالف ميثاق العيش املشرتك .اذا كنا
عىل اتفاق ،لن تحصل املخالفة ،وعكس ذلك
هو الخالف الذي ال تسري به بكريك .ال بد من
التذكري بأن عنارص عدة تالقت حتى خرجت
بكريك بهذا الطرح.

فضال عن االسرتاتيجيا الدفاعية .طرح
فكرة الحياد اليوم مستغربة ومن خارج
السياق ،وكأن مثة من يريد ان يقول ان
مشكلة لبنان ليست يف املصارف وال يف
الفساد وال يف النهب االقتصادي وال يف
سوء االدارة عىل مدار ثالثني سنة ،وال يف
سوء االدارة السياسية حتى .كأنه يريد
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ان يقول ان مشكلة لبنان يف مكان آخر
وتعالوا لنبحث هذه املشكلة بالذات.
فكرة الحياد يف هذا التوقيت غري مفهومة
وغري مربرة ،ويريد اصحابها ان ينقلوا
حقيقة املشكلة املتداخلة واملعقدة اىل
مكان آخر غري واضح ،وال عالقة له بطبيعة
االزمات التي نعيشها يف هذه اللحظة
يف لبنان .هذا اذا كانت االمم املتحدة
تستطيع ان تحمي لبنان اوال .يعني ايضا
ان يكون مطمئنا بأن ارسائيل لن ترسق
النفط والغاز من مياهه االقليمية ،وان
يحصل عىل اطمئنان مكتوب من الجهات
الدولية ،وان يكون مطمئنا اىل ان ارسائيل
لن تدخل اراضيه ولن تخرق سيادته يف
الرب والبحر والجو ،ولن تعتدي عليه .لذا
يجب ان يكون محايدا يف هذا الرصاع،
اي مبعنى عدم التدخل يف الرصاعات من
حوله ،علام اننا لسنا نحن الذين نذهب
اليها.
■ هل تستطيع االمم املتحدة حامية لبنان؟
□ تفيد التجارب منذ  60سنة ان االمم
املتحدة ال تحمي احدا .فهي مل تحم
الفلسطينيني ،ومل متنع ارسائيل من
الدخول اىل لبنان عىل مدار عقود طويلة،
ومل تستطع تنفيذ القرار  .425ميكن ان
يكون لبنان واضحا عىل مستوى الحياد
ببناء جيش قوي ،واقامة املالجىء ،وال
يعني الحياد عدم االستعداد الدفاعي .ان
طرح خيار الحياد ال ميكن ان يكون بهذه
الطريقة ،حيث يجب ان تحمل الحكومة
مثل هذه الدعوة ال ان يرفعها غبطة
البطريرك ويجول بها يف الفاتيكان والعامل.
مل يكلفه احد من املرجعيات الرسمية
القيام بهذه املهمة والتحدث عن خيارات
لبنان االسرتاتيجية .من املمكن ان تطرح
يف اطار حرية التفكري والخيارات ،وان
تناقشها الحكومة ،فاذا حصلت عىل
املوافقة تناقش يف الربملان بني القوى
السياسية املختلفة يف لبنان .املقصود
من هذا الحياد هو عدم وقف اي نشاط
جاد عىل قدمني راسختني .ميكن ان تختار
بكريك الحياد ،لكن كيف ميكنها ان متنع
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الدكتور طالل عرتييس.

الحياد يحتاج الى
توافق وطني وال يعني
ان العدو سيكف عن نهب
ثروات لبنان

الدول من التدخل يف لبنان .املقصود من
هذا الحياد وقف اي او نشاط لوجود
مقاومة يف لبنان ضد ارسائيل حتى يف
صياغتها الدفاعية الحالية .من تداعيات
هذا الحياد ان لبنان ال ميلك قدرة دفاعية،
وان السياسة االمريكية تريد ان تقول ان
املشكلة لبنان االقتصادية سببها املقاومة.
تأيت هذه الدعوة يف هذا السياق ،انسجاما
مع ترصيحات الطراف سياسيني يحاولون
ان يقنعوا اللبنانيني بأن مشكلتهم
ليست يف الفساد بل يف وجود املقاومة.
هذا املوقف غري حقيقي وغري واقعي.
مثل هذا الكالم يريد ان ينفي الضغوط
االمريكية وعقوباتها التي تقفل مرصفا هنا
او حسابا هناك ،ومتنع دخول االموال اىل

لبنان .ال اعتقد ان الجهات املعنية تريد
ان تفتح سجاال مع غبطة البطريرك ،لكنها
تعرف ان هذا االمر هو جزء من استعادة
حملة ملحاولة املزيد من الحصار وتطويق
حزب الله .من تداعيات فكرة الحياد
ان ال ميلك لبنان قدرة دفاعية سواء من
الجيش او من املقاومة ،وهو يوم السعد
عند االرسائيليني .اذا كان الحياد القبول
بتوطني الفلسطينيني فهو مطلب ارسائييل
مزمن ،وان ينعزل لبنان عن بيئته العربية
واالسالمية فهذا يجعله ورقة ضعيفة
يف مواجهة الكيان االرسائييل .ال يعني
الحياد ان العدو سيكف عن نهب ثروات
لبنان .فام الذي مينع او يضمن انه اذا
رسنا بالحياد لن تدخل ارسائيل اىل لبنان.
هذا السؤال يحتاج اىل اجابة رصيحة
من اصحاب خيار الحياد .الحياد يحتاج
اىل توافق وطني مثل اي مرشوع كبري،
وعندما يتحدث احد بكلمتني عن الطائف
تقوم قيامة معظم اللبنانيني بانه ال يجوز
املس بهذا الدستور .ان مثل هذه الفكرة
تحتاج اىل مناقشة عىل املستوى الوطني
والقيام باستفتاء حيالها ،ال ان تحمل من
مرجعية معينة مهام كان شأنها وقدرها،
وتقوم بتسويقها والرتويج لها يف العامل.
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مقابلة
مارلني خليفة

@marlenekhalife

لتحسن
السفير الروسي :ال إمكان ّ
الوضع إالّ بتطوير اإلنتاج الزراعي

من اجل التسوية ومن اجل الحوار
الوطني ،وبغية تطبيع العالقات بني الناس
يف سوريا ،وما بني االطراف الخارجيني
بدءا من بيان جنيف وصوال اىل قرار
مجلس االمن  ،2254وترتيب محاوالت
التوافق مع االمريكيني ،والفشل بسبب
املوقف االمرييك ،واالنتقال اىل التعاون يف
االطار الثاليث مع تركيا وايران يف ما يعرف
مبسار استانة ،وتحرير االرايض السورية
واستعادة السيادة السورية يف الربوع
كلها ،لكن يبقى الوجود االمرييك يف رشق
الفرات واملشاكل املستمرة.

تعب السفري الرويس الكسندر زاسبيكني من الخدمة الديبلوماسية التي استمرت منذ العام  .1972حزم حقائبه بعد  10اعوام
سفريا يف لبنان ،واخذ يستعد للعودة اىل موسكو .من الطرافة ان تبدأ حياتك الديبلوماسية يف سوريا ثم ّ
تعي سفريا يف لبنان يف
مرحلة رصاع دويل يدور يف سوريا .هذه حال السفري زاسبيكني الذي اىت اىل لبنان منذ ترشين االول  2010وبقي لغاية اليوم
هو ديبلومايس فوق العادة ،مسترشق،
خريج معهد العالقات الدولية التابع
لوزارة الخارجية الروسية ،كام معظم
الديبلوماسيني الروس من ابناء جيله
الذين يخدمون يف العامل العريب .بدأ
زاسبيكني عمله الديبلومايس يف العام
 1972وخدم يف سوريا ،وزار لبنان مرارا
وتعرف اليه منذ مطلع سبعينات القرن
الفائت" .اعرف لبنان منذ  48عاما" يقول
لـ"االمن العام".
اهتم دوما مبلفات الرشق االوسط
وافريقيا الشاملية ،وتسلم ملفات عدة
منها عملية السالم والعالقات مع دول
الخليج وسوريا ولبنان وفلسطني ،وخدم
سفريا يف اليمن وكان اول قائم باالعامل يف
اململكة العربية السعودية.
اضطلع زاسبيكني مبهامت طويلة االمد يف
سوريا يف سبعينات ومثانينات وتسعينات
القرن الفائت ،وحتى عندما عمل يف
موسكو مل يكن بعيدا من العالقات مع
سوريا .لذا نسج صداقات كثرية ،ومن
سوريا واكب مراحل عدة من التاريخ
املعارص لجهة العالقات مع االتحاد
السوفيايت من جهة وسوريا من جهة
ثانية" .كانت عالقات جيدة دوما" كام
يصفها زاسبيكني .حصل تعاون يف مجاالت
عدة وبشكل خاص اقتصاديا ،اذ تم البناء
مبساعدة االتحاد السوفيايت ملشاريع
كربى مثل سد الفرات والسكك الحديدية
واستصالح االرايض يف سوريا.
يتمم السفري زاسبيكني حاليا االجراءات
الربوتوكولية من اجل مغادرة لبنان بعد
خدمة استمرت  10اعوام .اعاق توقف

الرحالت بسبب وباء كورونا عودته يف
بداية الصيف .وهو يتقاعد من املهامت
الديبلوماسية لكنه يعد بزيارة لبنان حيث
لديه الكثري من االصدقاء.
السفري الذي سيخلف زاسبيكني هو
الكسندر روداكوف الذي يصغره بـ10
اعوام (زاسبيكني من مواليد عام .)1951
كان آخر منصب له كمندوب روسيا
لدى السلطة الفلسطينية .يعرف الرشق
االوسط جيدا" .اشتغلنا سويا يف سوريا"،
يقول زاسبيكني .روداكوف سيصل اىل
بريوت فور مغادرة زاسبيكني االرايض
اللبنانية.
■ سعادة السفري ،ما هي انطباعاتك عن
لبنان الذي تعرفه منذ  48عاما؟
□ صحيح ،انا جئت يف العام  1972اىل
سوريا وعملت هناك اعواما عدة .كنت يف
املناصب االوىل يف الخدمة الديبلوماسية
وال اتجاوز الـ 21من العمر ،وكنت يف
الوقت عينه اقوم بزيارات دامئة اىل
لبنان ،سواء كل اسبوع او كل اسبوعني.
كنا ننتقل من دمشق اىل الزبداين واىل
شتورة وزحلة وبريوت .عشت هذه
املرحلة قبل الحرب االهلية ،وحني
بدأت الحوادث اللبنانية كنت يف حلب،
وكنت اتابع االخبار اللبنانية من هناك.
يف الفرتات الالحقة التي عملت فيها يف
سوريا ،سواء يف الثامنينات او التسعينات
او يف وزارة الخارجية يف موسكو ،عملت
يف القسم السوري  -اللبناين ،لذلك كنت
اتابع من هناك وكنت ازور البلد مرارا،
وحني تم تعييني سفريا يف العام 2010

كنت مؤهال بشكل كامل حتى مبعرفة
الشخصيات اللبنانية واالوضاع واملشاكل،
خصوصا وانني عملت طويال يف ملف
تسوية النزاع العريب االرسائييل ،ما اتاح
يل معرفة التفاصيل كلها ما بني ارسائيل
واالطراف العرب ،وخصوصا سوريا
وفلسطني والفلسطينيني واللبنانيني .تم
تعييني يف لبنان يف ترشين االول 2010
حيث شهدت زيارة رئيس الوزراء سعد
الحريري ملوسكو .بعد هذا العام ،حدثت
سيناريوهات متغرية كثرية سواء يف لبنان
او يف املنطقة ككل .منذ ذلك الحني كنا
نعيش يف خضم الحوادث املتالحقة ،وهذا
ما تطلب منا مقاربة اخرى وتركيزا عىل
معالجة تداعيات النزاعات يف املنطقة.
■ اندلعت الحرب يف سوريا وانت يف
لبنان يف العام  ،2011كيف اثرت حرب
سوريا عىل لبنان وما كان دورك؟
□ منذ بداية الحرب تم تحديد املوقف
الرويس مام يحدث .فمن جانب نحن
كنا نؤيد االصالحات املطلوبة واملطالب
الشعبية يف هذا املجال ،ومن جانب آخر
كنا نخىش محاوالت االستخدام لهذه الحالة
من االطراف االجانب الهداف واجندات
اخرى وبغية التدخل يف الشؤون الداخلية
لسوريا .ما حصل يف ليبيا اظهر ان االطراف
الغربيني مستعدون ويسعون اىل تدخل،
وهنالك قرار يف هذا التدخل ،وصوال اىل
العدوان العسكري املبارش ضد دولة ذات
سيادة .لذلك ،وقفنا يف سوريا بحزم ضد
هذه التدخالت كلها يف مواجهة تنظيم
الهجوم االرهايب ،وهذا تطلب منا الوقوف

السفري الرويس الكسندر زاسبيكني.

بشكل حاسم اوال سياسيا يف مجلس االمن،
وثانيا من خالل تطوير التعاون العسكري
مع سوريا ،وصوال اىل املشاركة الروسية
املبارشة يف العام  .2015كنا نتابع هذه
التطورات كلها من لبنان ،وانا كسفري
لروسيا كنت اوضح النهج الرويس يف ما
يخص سوريا آخذا يف االعتبار اهمية ما
يحدث ،واهمية اقناع الناس بعدالة النهج
الرويس .بالطبع كنا نتحدث يف املوضوع
يوميا خالل اعوام ،فام حدث كان يتطلب
توضيح ما هي الجهود السياسية املبذولة

يجب استكمال دحر
االرهابيني في ادلب
وسواها
االوروبيون والخليجيون
يرفضون التعامل مع سوريا
العادة االعمار

■ ما هو هدف روسيا اليوم يف سوريا؟
□ لدينا اهداف عدة ،اوال استعادة وحدة
االرايض السورية بالكامل ويجب ان تكون
تحت سيادة السلطة املركزية ،هذا امر
اسايس ألن تفكك البلد هو اسوأ امر ممكن
ان يحصل .االمر الثاين يتعلق مبكافحة
االرهاب ،فعىل الرغم من اننا استطعنا ان
ننترص عىل االرهاب يف االماكن العديدة،
لكن هذه املهمة مل تستكمل نهائيا بعد.
فاالرهابيون موجودون يف منطقة ادلب
ويف بعض املناطق االخرى ،لذلك ال يجوز
اهامل هذه املهمة ويجب استكاملها .االمر
الثالث يتعلق بتحسني االوضاع االنسانية.
نحن نحاول معالجة االوضاع االنسانية
والشعب يجب ان يعيش يف االحوال كلها،
لذلك نقدم املساعدات من جانبنا .بالطبع
هنالك مشكلة يف تقديم املساعدات من
خالل االمم املتحدة ،ومثة جدل يف ما
بيننا مع الغرب يف هذا الخصوص ،فنحن
ال نريد ان يكون تقديم هذه املساعدات
من دون تنسيق مع السلطات الرسمية،
ألن ذلك يشكل انتهاكا للقانون االنساين.
كام اننا نريد الرتكيز اكرث عىل املساعدات
من الداخل النه تم تحرير اراض واسعة.
عىل اية حال ،هذا الجانب موجود.
االمر الرابع يتعلق باالرساع يف االعامر يف
سوريا .نحن نعتمد عىل قدراتنا وعىل
قدرات بعض الدول االخرى القادرة عىل
تقديم املساعدات يف هذا املجال .لكن
ويا لالسف فان االوروبيني والخليجيني
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الرتيك وهو يف نظرهم غري رشعي ،لكن
لكل طرف دور معني ،فنحن نعمل يف
اطار استانة ،اما السوري فلديه موضوع
السيادة وهو من يتخذ القرار حوله وهو
من يحدد ما هو مع السيادة وما هو
ضدها.

ليس لروسيا تقييم الدور
االيراني في سوريا
نتعامل مع تركيا في اطار
مسار استانة
امام لبنان مرحلة صعبة
والعقوبات االميركية تمس
اللبنانيني عمليا
تفكك سوريا اسوأ امر ممكن ان يحدث.

القادرين عىل املشاركة يف هذه العملية
ال يزالون يرفضون لغاية االن التعامل مع
السلطات الرسمية السورية.
■ ما هو هدف االمريكيني يف سوريا من
وجهة نظر روسيا؟
□ منذ البداية كان الهدف اسقاط الرئيس
السوري .بعد فشلهم يف تحقيق ذلك،
بدلوا حديثهم نحو تغيري النهج السيايس،
وكلام تطورت االمور تربز مطالب جديدة.
لكن اصال كان اسقاط النظام هو الهدف،
وبعد ان فشلوا تراجعوا اىل اسقاط النظام
السيايس ،علام ان املعنى هو ذاته ألن
الرئيس او النظام لن يغري النهج املبديئ
وهذا واضح .لذلك فان هدف اسقاط

النظام موجود ،وكان سابقا عرب سالح
املجموعات االرهابية واالن عرب تجويع
الشعب .اما املطالب االمريكية االخرى،
فظهرت بعد تطور االوضاع ،وجاء مطلب
انسحاب حلفاء سوريا مثل ايران وحزب
الله ،متناسني انهم هم من تسببوا مبجيء
هؤالء االطراف.
■ لكن وفق دراسات عدة صدرت اخريا
هناك مشاكل اسرتاتيجية بني روسيا
وايران ،اذ يقال ان موسكو تعترب ان
الوجود االيراين يضعف السلطة املركزية
للدولة السورية ،هل هذا صحيح؟
□ تقييم الدور االيراين يعود اىل السلطات
السورية وليس الينا .ليس من شأن روسيا

ان تق ّيم االيجابيات او غريها .يوجد بيننا
تحالف وال نريد ان يكون ضعيفا .نحن
كروس وايرانيني و"حزب الله" وجيش
سوري نقف ضد االرهاب ،هل يعقل
ان نؤيد خروج احد االطراف من هذا
التحالف لنصبح يف وضع ضعيف؟ ال اتصور
ذلك .عندما نتخلص من االرهابيني يصبح
موضوع القوات االجنبية مطروحا امام
السلطات السورية وهي من يقرر وليس
نحن .نحن موجودون هنالك وفقا لالتفاق
مع السلطات السورية وليس لدينا دور يف
ما يخص الوجود االيراين .الوجود االيراين
رشعي وجاء بعد نيل موافقة السلطات
السورية .لكن مثة اطرافا موجودين يف
سوريا بصورة غري رشعية .ف ِل َم يحاول

البعض القاء وزر مناقشة الوجود االيراين
علينا وهو وجود رشعي ،واهامل الوجود
االمرييك وهو غري رشعي؟
■ ماذا عن العالقة مع تركيا وهي جزء
من الحلف الرويس وااليراين الضامن ملسار
استانة؟ وهل من تعقيدات روسية -
تركية؟
□ نحن نتعامل مع تركيا يف اطار مسار
استانة وهو ال يزال موجودا لغاية اليوم،
وكل ما نقوم به يف هذا االطار صحيح
بالنسبة الينا .تم االتفاق مع االتراك حول
الدوريات وهي سارية املفعول ،واتفقنا
عىل تطبيع االمور ونحن نتعاون يف هذا
الهدف .للسوريني تقييمهم للوجود

■ بالنسبة اىل لبنان سبق وحذرت قبل
اندالع الحراك الشعبي يف  17ترشين
االول  ،2019من مخطط امرييك يسعى اىل
انهيار لبنان وقد وقع هذا االنهيار .فام
هي املخارج املتاحة امام لبنان ليك يخرج
من هذا املأزق؟
□ نعم ،ان ما تحدثت عنه يتحقق .تكمن
الفكرة االساسية يف ان االمريكيني يتخذون
من العقوبات التي متس الشعب اللبناين
والدولة اللبنانية شعارا تحت ذرائع
منها "حزب الله" ،لكنها عمليا عقوبات
متس اللبنانيني .االمر االخر ،فقد كانت
للحراك الشعبي اهداف واضحة متاما
من اصالحات ومكافحة الفساد ،وهذه
االمور اساسية ،فيام يحاول االمرييك اعطاء
معنى آخر لهذه املطالب .فهو يقول ان
االصالح هو يف نزع سالح "حزب الله"،
واذا كان املطروح محاربة الفساد فانهم
يرمون التهمة عىل ايران و"حزب الله"،
وقد بات واضحا للجميع ان يف ذلك
تشويها ملا يحدث ،وهذا هو جوهر
ترصيحات وترصفات االمريكيني الذين
يقولون ان قانون قيرص يشمل لبنان
مع احتامل تطوير العقوبات للمرحلة
املقبلة ،والحديث طويل وعريض حول
التوسع االيراين اىل ما هنالك .هذا ما
يوجب املالحظة بأن االمريكيني هم من
بدأوا الضغوط وفرض االمالءات عىل
الصعيد اللبناين ،وليس ايران ألن طرح
موضوع االتجاه رشقا حصل بعد اتخاذ
العقوبات .لذلك ،من الخطأ القول ان
االتجاه رشقا كان مطروحا كبديل ،كان
امرا متوازنا العطاء جرعة اوكسيجني
للبنان عندما يحاولون خنقه .االمر الثاين
ان اجابة السيد حسن (االمني العام

لحزب الله السيد حسن نرصالله) واضحة
بأن التجويع لن مير ،ووجدنا بعد ذلك انه
حصل تراجع تكتييك امرييك ،لكنه يؤكد
انه عرب الصمود تحقق البلد االهداف
وهذا افضل من ارضائها الطرف املهاجم.
■ لكن االمني العام لـ"حزب الله" مل يكن
ضد الغرب بخطابه بل بالعكس فتح
الباب امام االمريكيني لالستثامر يف لبنان؟
□ صحيح ،كام قال السيد حسن ،وانا
اقول ايضا ان االتجاه رشقا ال يلغي
االتجاه الغريب .اتسمت املرحلة السابقة
بحديث متوازن ،ومن رفض التعاون
هو االمرييك وكذلك رفض الخليج تقديم
املساعدات اىل لبنان ،وتوقف مؤمتر
سيدر بسبب مطالب االصالحات .لذلك
كان قرار بتطوير العالقات مع الجهات
الرشقية .وكانت مواقف واضحة لرئيس
الجمهورية ميشال عون ولرئيس الحكومة
حسان دياب وللسيد حسن نرص الله ،وقد
اتسمت باالتزان للصمود يف وجه الضغوط
واالمالءات ومحاوالت التجويع.
■ كيف تسترشف مستقبل لبنان بعد
هذه املرحلة الصعبة التي مير فيها؟
□ امامنا مرحلة صعبة يف كل العامل ويف
لبنان بالتحديد ،هنالك افكار اساسية يجب
تطبيقها .لست خبريا يف املجال املايل ،لكن
من املمكن ترتيب االمور بشكل افضل ،يف
ما يتعلق مثال بلعبة املافيات حول سعر
العملة الخ ...يجب تثبيت االمور بشكل
افضل يف هذا املجال .لكن االهم من ذلك،
وهنا اشري اىل تجربة روسيا ،انه يجب
تطوير االنتاج .من دون ذلك من املستحيل
تحسني الوضع يف البلد ،الن فكرة االقتصاد
الريعي هي فكرة تتحقق يف ظروف معينة
ولفرتة معينة .لكن كاسرتاتيجيا طويلة
االمد سيأيت وقت وتتغري الظروف وتتأىت
ظروف سياسية مغايرة ،كذلك ما فرضه
فريوس كورونا من وقائع جديدة من بينها
رضورة اعتامد البلد عىل القدرات الذاتية
بشكل اكرب من السابق.
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تحقيق
خليل حرب

khalilharb66@gmail.com

قوة األمم المتحدة في الجنوب ما بين  425و1701

اليونيفيل :ال نعمل خارج التفويض املمنوح لنا
بناء عىل طلب من حكومة لبنان ،يتم تجديد والية قوة االمم املتحدة املوقتة يف لبنان (اليونيفيل) من مجلس االمن
سنويا بهدف تأكيد انسحاب القوات االرسائيلية من الجنوب واعادة السالم واالمن الدوليني ومساعدة حكومة لبنان عىل
بسط سلطتها الفعلية يف املنطقة

تقوم قوات االمم املتحدة مبهامتها يف لبنان
وفقا لقراري مجلس االمن )1978( 425
و )1978( 426املؤرخني يف  19اذار ،1978
والتي عىل اساسهام انشئت قوة اليونيفيل.
لكن بعد عدوان متوز االرسائييل عىل
لبنان يف العام  ،2006تبنى مجلس االمن
القرار  1701حيث جرى تعديل يف مهامت
اليونيفيل واضيفت اليها مهامت جديدة.
من بني هذه املهامت رصد وقف االعامل
العدائية ،ومرافقة ودعم القوات املسلحة
اللبنانية خالل انتشارها يف جميع انحاء
الجنوب ،مبا يف ذلك عىل طول الخط
االزرق ،ومساعدة القوات املسلحة
اللبنانية يف اتخاذ خطوات ترمي اىل
انشاء منطقة بني الخط االزرق ونهر
الليطاين خالية من اي عنارص مسلحة،
ومن موجودات واسلحة غري تلك التابعة
لحكومة لبنان وقوة اليونيفيل املنترشة يف
هذه املنطقة.
كام تتضمن املهمة ،بحسب ما يشري اليه
املوقع االلكرتوين الرسمي لقوات اليونيفيل،
"مساعدة حكومة لبنان ،بناء عىل طلبها ،يف
تأمني حدودها وغريها من نقاط الدخول
ملنع دخول االسلحة او االعتدة ذات الصلة
اىل لبنان من دون موافقته".
ردا عىل سؤال حول الحديث املتزايد
حول تعديل مهمة اليونيفيل يف بعض
الدوائر السياسية واالعالمية والذي نسب
الكثري منه اىل مسؤولني ومصادر يف االدارة
االمريكية الحالية ،قال املتحدث باسم
اليونيفيل اندريا تيننتي لـ"االمن العام":
"اود التأكيد ان اليونيفيل تعمل فقط
يف اطار التفويض املمنوح لها وفقا لقرار
مجلس االمن الرقم ."1701

املتحدث باسم اليونيفيل اندريا تيننتي.

اكد املتحدث باسم القوات الدولية ان
"تفويض اليونيفيل واضح جدا ،الحفاظ
عىل وقف االعامل العدائية وتشجيع
االطراف عىل العمل من اجل وقف دائم
الطالق النار .ويتناول التفويض الحل بني
الدول ،اي بني لبنان وارسائيل ،ويحدد
منطقة عمليات محددة يف الجنوب".
وجدد تيننتي التأكيد عىل ان اليونيفيل
ليس لها دور او نشاط خارج منطقة
عملياتها .واوضح ان التفويض ممنوح
لها من جانب مجلس االمن و"نحن لسنا
مخولني العمل خارج اطار هذا التفويض.
تركيزنا منصب عىل تطبيق التفويض
املحدد مبنطقة عمليات اليونيفيل والتي
هي جنوب لبنان بني نهر الليطاين والخط
االزرق".

ولخص مهامت وتفويض اليونيفيل
كااليت" :وقف االعامل العدائية بني لبنان
وارسائيل ،ضامن احرتام الخط االزرق ،منع
النشاطات العدائية او انتهاك قرار مجلس
االمن  ،1701خلق مناخ سالم واستقرار يف
الجنوب".
تفاوت عديد قوات اليونيفيل والدول
املشاركة فيها ،منذ بداية ارسالها اىل لبنان
يف سبعينات القرن املايض وصوال اىل االن.
لكن حاليا يبلغ عدد الدول املساهمة يف
القوة الدولية  45دولة ،وهي تشارك مبا
مجموعه  10022جنديا لحفظ السالم.
مثة دول تساهم بجندي او جنديني ،مثل
نيجرييا ،استونيا ،فيجي ،كرواتيا ،غواتيامال،
هولندا ،كولومبيا ،قربص واالورغواي .هناك
ايضا دول تشارك مبئات الجنود من بينها

الهند ،فرنسا ،الصني ،اندونيسيا ،اسبانيا،
ماليزيا ،غانا والنيبال.
تتمركز القوات الهندية اساسا يف القطاع
الرشقي يف مناطق كفرشوبا وشبعا
وحاصبيا ،بينام تتوىل القوة االسبانية
مناطق وقرى مرجعيون والغجر .وتنترش
القوات االندونيسية والنيبالية يف العديسة
وميس الجبل والقرى االخرى املحيطة
بهام .بينام يتوىل االيرلنديون قطاع بنت
جبيل ومحيطها ،تتمركز القوة االساسية
للامليزيني يف قطاع جويا وتبنني ،والقوات
الغانية يف محيط عيتا الشعب ،وااليطالية
يف محيط زبقني ،يف حني يتمركز الكوريون
الجنوبيون يف محيط قرى برج رحال.
وردا عىل سؤال عام يقوله للبنانيني بعد
اكرث من  40سنة عىل انتشار اليونيفيل
و 14سنة عىل عدوان  ،2006حول العالقة
معهم واهمية دور القوات الدولية وجهود
حفظ السالم ،قال تيننتي ان "عامال مهام
يف نجاحنا يتمثل يف تفهم ودعم االهايل
يف جنوب لبنان ،وامن منطقة عمليات
اليونيفيل تظل ابرز اهتامماتنا".
واشار اىل ان جنود اليونيفيل يحتفظون
بعالقة ودية وصديقة مع اهايل الجنوب،
ورابط كهذا اقيم خالل االعوام الـ42
املاضية ،مضيفا ان وجود اليونيفيل كان
سيكون صعبا من دون الدعم القوي من
اهايل الجنوب.
واشار املتحدث باسم اليونيفيل اىل ان
"اىل املساعدة املستمرة التي نقدمها اىل
املجتمعات املحلية ملنع انتشار فريوس
كوفيد  ،19 -فان القوة الدولية تقدم
مساعدة يف الرعاية الصحية املجانية
وغريها اىل السكان املحليني ،كام تقوم
بتنفيذ مشاريع محلية متنوعة تتعلق
بالحاجات االكرث الحاحا للسكان ودعم
السلطات املحلية".
ويقول تيننتي ان اليونيفيل تقدر عاليا هذه
العالقة القوية مع السلطات واملجتمعات
املحلية يف الجنوب ،وهي رضورية من اجل
التطبيق الناجح لتفويض املهمة ،مشريا اىل
ان قوات اليونيفيل "تنفذ دوريا العديد
من النشاطات دعام من املجتمعات

الرئيس عون :طلبنا
التمديد ملهمة اليونيفيل
بال تعديل

املضيفة وبطلب منها ،والتي باالضافة اىل
نشاطاتهم العمالنية ،ساهمت يف الحفاظ
عل الهدوء يف مناطق مهمة اليونيفيل منذ
نحو  14سنة".
واعترب ان املناخ االمني يف الجنوب اليوم
مختلف بشكل اسرتاتيجي عن االجواء
التي كانت قامئة حتى العام " 2006بفضل
الجهود املشرتكة لليونيفيل والقوات
املسلحة اللبنانية ،الرشيك االسرتاتيجي
لليونيفيل ،اىل جانب ايضا التزام االطراف
وقف االعامل العدائية".
يف كل االحوال ،كان التمديد لليونيفيل
يسري عادة بشكل تلقايئ وسلس عىل مر
السنوات املاضية .لكن يف االونة االخرية،
جرى التداول مبعلومات حول احتامل

تو ّزع قوة االمم املتحدة يف لبنان.

تعديل مهمتها او تفعيلها ،ما اثار موجة
من البلبلة والتساؤالت حول املغزى
االمرييك من ذلك التوجه.
ورأى تيننتي ان نجاح مهمة اليونيفيل
هو "انعكاس للسالم عىل جانبي الخط
االزرق" ،معتربا ان االطراف االساسيني
لديهم املسؤولية املركزية للتحرك يف اتجاه
حل مستدام ،واليونيفيل تقف دامئا عىل
استعداد للمساعدة يف مبادرات كهذه.
مهام يكن ،فان الرئيس اللبناين ميشال عون
قال رصاحة يف  3حزيران  ،2020خالل لقائه
سفراء الدول الخمس الدامئة العضوية يف
مجلس االمن ،ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا
بالتوجه اىل مجلس االمن بطلب متديد
مهمتها لسنة اضافية حتى  31آب 2021
من دون تعديل لواليتها ومفهوم عملياتها
وقواعد االشتباك الخاصة بها "متكينا لها من
االستمرار يف القيام بدورها الحيوي ،والذي
هو حاجة اقليمية ودولية ،والتمسك بها
ال يفوقه سوى تشبثنا بالحريات العامة
وسيادة لبنان التامة".
وشدد الرئيس عون عىل اهمية استمرار
وتعزيز الرشاكة بني اليونيفيل والجيش
اللبناين ،وعىل الدور الذي تلعبه
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دورية لليونيفيل يف احدى قرى الجنوب.

تقوم التي حددها مجلس االمن يف القرار
 ،)2006( 1701تقوم اليونيفيل مبجموعة
من العمليات يف جميع انحاء منطقة
عملياتها بني نهر الليطاين شامال والخط
االزرق (الخط املفرتض النسحاب الجيش
االرسائييل وهو ليس الحدود بني الطرفني)
جنوبا .تشمل هذه العمليات دوريات
ليلية ونهارية ،ووضع نقاط مراقبة ،ورصد
الخط االزرق والقيام بازالة الذخائر غري
املنفجرة والقنابل العنقودية .كام تعمل
اليونيفيل كقوة دعم للقوات املسلحة
اللبنانية التي تتحمل املسؤولية الرئيسية
عن ضامن االمن يف املنطقة.

االلغام
خارطة
انتشار
قوة االمم
املتحدة.

اليونيفيل يف رصد الخروقات االرسائيلية
اليومية الجوية والربية والبحرية ،ونقل
بيانات مفصلة عنها اىل مجلس االمن لتبيان
خرق ارسائيل املتامدي للقرار  ،1701وما
تقوم به من خرق لالجواء اللبنانية لقصف
االرايض السورية.
من جهته ،قال وزير الخارجية واملغرتبني
ناصيف حتي ان "مصلحة الحفاظ عىل
السلم واالمن يف الجنوب اساسية ،وهناك

فريق
املراقبني

محاوالت ارسائيلية دامئا الضعاف قوة
اليونيفيل يف الجنوب والسعي اىل تحوير
مهامتها .هذه املحاوالت تجرى وجرت،
ونحن نتصدى لها دامئا ،وهناك موقف
دويل واسع مؤيد لنا .موقفنا ثابت ومستقر
وسنعمل دامئا عىل تعزيز هذا الدعم
وتوسيعه".
يف قراره رقم  1773الصادر العام ،2007
بعد عدوان متوز ،اشار مجلس االمن اىل

يساعد اليونيفيل يف تنفيذ واليتها نحو  50مراقبا عسكريا
من نحو  20دولة مشاركة كجزء من فريق املراقبني يف
لبنان ( .)OGLالفريق عبارة عن بعثة مراقبة عسكرية
غري مسلحة تابعة لالمم املتحدة ،وهو موجود يف لبنان
منذ العام  1949كجزء من هيئة مراقبة الهدنة التابعة
لالمم املتحدة ( .)UNTSOويقوم املراقبون العسكريون
بدوريات يف القرى وعىل طول الخط االزرق كاجراء لبناء
الثقة يف املنطقة.

الدور الذي تلعبه اليونيفيل والقوات
املسلحة اللبنانية يف املساعدة عىل تهيئة
بيئة اسرتاتيجية جديدة يف الجنوب ،وحض
عىل زيادة التعاون بني القوتني لتطبيق
والية اليونيفيل.
يف القرار  ،)2017( 2373دعا مجلس االمن
اىل نرش رسيع ودائم للقوات املسلحة
اللبنانية يف جنوب لبنان واملياه االقليمية
اللبنانية ،وكذلك زيادة الدعم والتنسيق
مع القوات املسلحة اللبنانية.
متاشيا مع القرارين  )2018( 2433و2485
( ،)2019فان جهود القوات املسلحة
اللبنانية واليونيفيل يف اطار الحوار
االسرتاتيجي تركز حاليا عىل نرش الفوج
النموذجي التابع للقوات املسلحة اللبنانية
يف منطقة عمليات اليونيفيل ،اىل جانب
وضع اسرتاتيجيا ملراحل نقل مسؤوليات
قوة اليونيفيل البحرية اىل البحرية اللبنانية.
يف كل االحوال ،من اجل تنفيذ واليتها

قوة لليونيفيل خالل دورية مشرتكة مع الجيش اللبناين.

وفد البعثات االوروبية يف لبنان خالل زيارة اىل مقر اليونيفيل.

منذ عدوان العام  ،2006ساهمت
طواقم نزع االلغام يف اليونيفيل
يف تطهري  4.8ماليني مرت مربع من
االرض ،وازالت  34الف قذيفة
غري منفجرة ولغم يف جنوب لبنان.
وعىل الرغم من ذلك ،فان ما
يقدر بنحو  425الف من االلغام
االرضية ال تزال تشكل تهديدا
للمجتمعات املحلية ويبقى اكرث
من  18كيلومرتا مربعا من االرايض
امللوثة بالقنابل العنقودية.
ادت الذخائر العنقودية وغريها
من الذخائر غري املنفجرة اىل
استشهاد  27مدنيا واصابة 234
يف الجنوب .وتسببت الحوادث
التي وقعت خالل اعامل ازالة
االلغام يف مقتل  14واصابة 41
من العاملني يف نزع االلغام.
ونتيجة النشطة التوعية من
مخاطر االلغام انخفض عدد
الضحايا املدنيني بشكل كبري منذ
الحرب ،ومنذ ربيع العام 2008
يرتاوح عدد االصابات بني صفر
و 2شهريا.
وينتمي خرباء املتفجرات وازالة
االلغام اىل الدول التالية :كمبوديا،
الصني ،فرنسا وايطاليا.
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تقرير
القبعات الزرق :حفظة سالم
قرارهم في يد مجلس األمن

مارلني خليفة

@marlenekhalife

حفظة السالم هم قوات دولية يشاركون يف عمليات حفظ االمن واالستقرار يف انحاء العامل .وقد عرف لبنان حفظة السالم
منذ العام  1978عرب قوات اليونيفيل التي تعززت يف العام  2006عرب القرار  .1701لكن ،ماذا عن تأسيس هذه القوى وآليات
عملها ومتويلها وآفاق مهامتها؟

يتجه لبنان اىل املشاركة الرمزية يف قوات
حفظ السالم الدولية ،وقد رفعت املوافقة
من قبله اىل االمم املتحدة ،وستكون
مشاركة لبنان عرب ضباط لبنانيني كمراقبني
ولن يتعدى عددهم االثنني يف املرحلة
االوىل التي مل تنضج تفاصيلها بعد.
تأسست القوة املوقتة لالمم املتحدة يف
لبنان بواسطة قرار مجلس االمن رقم
 425يف اذار " 1978للتأكيد عىل انسحاب
ارسائيل من لبنان واستعادة االمن والسالم
الدوليني ومساعدة الحكومة اللبنانية عىل
استعادة سلطتها الفعالة يف املنطقة" ،تم
تعديل املهمة مرتني نتيجة التطورات يف
العامني  1982و.2000
بعد حرب متوز  ،2006قام املجلس بتعزيز
القوة ،وقرر ان البعثة اىل جانب مهامتها
االخرى سوف "تراقب وقف االعتداءات
ومرافقة القوى العسكرية اللبنانية ودعمها
يف عملية االنتشار يف جنوب لبنان ،ومتديد
املساعدة لتأكيد وصول املعونات االنسانية
للمواطنني املدنيني والعودة الطوعية االمنة
للمهجرين" .هذا عىل الصعيد اللبناين .لكن
من يقرر ارسال القبعات الزرق للمشاركة
يف عمليات حفظ السالم؟
يؤدي مجلس االمن مسؤولية رئيسية مبوجب
ميثاق االمم املتحدة من اجل الحفاظ عىل
السالم واالمن الدوليني .وبحسب املوقع
الرسمي لقوات حفظ السالم ،من مسؤولية
مجلس االمن تحديد زمان نرش عملية حفظ
السالم ومكانها.
يستجيب مجلس االمن االزمات يف جميع
انحاء العامل لكل حالة عىل حدة ولديه
مجموعة من الخيارات تحت ترصفه،
ويتطلب االمر مراعاة العديد من العوامل

كان القرار  425مع السفري غسان تويني اول عهد لبنان بقوات االمم املتحدة.

املتنوعة عند النظر يف تشكيل عملية
جديدة لحفظ السالم مبا يف ذلك:
 التزام االطراف عملية السالم التي تهدفاىل التوصل لتسوية سياسية اذا كان هناك
اطالق نار ال يزال قامئا.
 سواء كان هناك هدف سيايس واضحوميكن ان ينعكس يف الوالية.
 سواء كان ميكن وضع والية محددةلعملية االمم املتحدة.
 سواء كان ميكن ضامن سالمة موظفياالمم املتحدة وامنهم بشكل معقول ،مبا
يف ذلك عىل وجه الخصوص الحصول عىل
ضامنات معقولة من االطراف او الفصائل
الرئيسية يف ما يتعلق بسالمة افراد االمم
املتحدة وامنهم.

يشكل مجلس االمن عملية حفظ سالم من
خالل اعتامد قرار مجلس االمن ،ويحدد
القرار والية البعثة وحجمها ،ويراقب نشاط
عمليات االمم املتحدة لحفظ السالم بشكل
مستمر من خالل تقارير دورية من االمني
العام ،وعقد جلسات مخصصة ملجلس
االمن ملناقشة نشاط عملية معينة.
ميكن ان يصوت مجلس االمن عىل اطالة
او تعديل او انهاء واليات البعثة عىل النحو
الذي يراه مناسبا.
يتفق جميع اعضاء االمم املتحدة مبوجب
املادة  25من ميثاق االمم املتحدة،
عىل املوافقة عىل قرارات مجلس االمن
وتنفيذها .بينام تقدم اجهزة االمم املتحدة
االخرى توصيات اىل الدول االعضاء ،فان

املجلس وحده لديه سلطة اتخاذ القرارات
التي تلتزم الدول االعضاء تنفيذها.
تؤدي الجمعية العامة دورا رئيسيا يف
متويل حفظ السالم ،ويعد جهاز االمم
املتحدة الرئييس للتداول وصنع السياسات
والتمثيل ،وهي تضم جميع الدول االعضاء
يف االمم املتحدة البالغ عددها  193دولة.
علام ان الجمعية العامة ال تشرتك مبارشة
يف القرارات السياسية املتعلقة بانشاء
عمليات االمم املتحدة لحفظ السالم او
انهائها ،لكنها تؤدي دورا اساسيا يف متويل
حفظ السالم.
وبينام تتقاسم جميع الدول االعضاء يف
االمم املتحدة نفقات عملية حفظ السالم،
تقسم الجمعية تلك النفقات بناء عىل
جدول خاص لالنصبة املقررة مع مراعاة
الرثوة االقتصادية النسبية للدول االعضاء،
ومطالبة االعضاء الدامئني بدفع حصة اكرب
نظرا اىل مسؤوليتهم الخاصة بحفظ االمن
والسالم الدوليني.
ترشف الجمعية العامة من خالل اللجنة
الخامسة املتعلقة باالدارة وامليزانية ،عىل
ميزانية حفظ السالم .يتضمن هذا االمر
كيفية متويل عمليات ميدانية محددة
وتجهيزها ،بناء عىل وثائق مفصلة يقدمها
االمني العام لالمم املتحدة.
بحسب املوقع الخاص لالمم املتحدة،

تراقب الجمعية العامة اداء عمليات االمم
املتحدة لحفظ السالم من خالل لجنتها
الخاصة املعنية بعمليات حفظ السالم
التي تأسست عام  1965الجراء استعراض
شامل لكل املسائل املتعلقة بحفظ السالم.
ثم ترسل اللجنة تقاريرها اىل الجمعية
العامة من خالل اللجنة الرابعة التي تتعلق
اعاملها باملسائل السياسية الخاصة وانهاء
االستعامر.
مبوجب ميثاق االمم املتحدة ،ال ميكن ان
تناقش الجمعية العامة وتقدم التوصيات
بخصوص مسائل السالم واالمن ،التي
يتناولها مجلس االمن يف ذلك الوقت.
وفقا لقرار الجمعية العامة الخاص باالتحاد
من اجل السالم يف ترشين الثاين  1950قرار
رقم  ،377اذا مل يتمكن مجلس االمن من
اتخاذ االجراءات الالزمة بسبب التصويت

اول عملية مسلحة
لحفظ السالم كانت قوة
الطوارئ االولى ملعالجة
ازمة السويس عام 1956

عرف لبنان حفظة السالم منذ العام  1978عرب قوات اليونيفيل التي تعززت يف العام .2006

السلبي من عضو دائم ،يجوز للجمعية
العامة ان تترصف .يحدث ذلك يف الحاالت
التي يكون فيها مثة تهديد لعملية السالم
او خرق للسالم او عمل عدواين .كام ميكن
ان تنظر الجمعية العامة يف االمر بهدف
تقديم توصيات اىل االعضاء التخاذ تدابري
جامعية لحفظ السالم واالمن الدوليني او
استعادتهم.
تم اللجوء اىل هذا القرار مرة واحدة يف
تاريخ االمم املتحدة لحفظ السالم ،عندما
اسست الجمعية العامة اول قوة طوارئ
تابعة لالمم املتحدة عام  1956يف الرشق
االوسط.
يف العودة اىل تاريخ انشائها ،بدأت قوات
حفظ السالم التابعة لالمم املتحدة عام
 ،1948عندما قرر مجلس االمن نرش
مراقبني عسكريني تابعني للمنظمة الدولية
يف منطقة الرشق االوسط.
كان دور هذه البعثة هو مراقبة اتفاقية
الهدنة بني ارسائيل وجريانها العرب ،وهي
العملية املعروفة بهيئة االمم املتحدة
ملراقبة الهدنة.
منذ ذلك الحني ،انترشت  71عملية لحفظ
السالم بواسطة االمم املتحدة 57 ،منها منذ
العام  .1988عىل مدار السنني شارك مئات
االالف من العسكريني ،فضال عن عرشات
االالف من رشطة االمم املتحدة ،وعدد
كبري من املدنيني يف اكرث من  120دولة ،يف
عمليات حفظ السالم.
اكرث من  3326من قوات حفظ السالم
التابعة لالمم املتحدة ،من نحو  120دولة،
قضوا نحبهم يف اثناء العمل تحت راية
االمم املتحدة.
وجدت عمليات حفظ السالم التابعة لالمم
املتحدة يف وقت كانت فيه املنافسات يف
الحرب الباردة تع ّوق عمل مجلس االمن يف
التوصل اىل حلول.
عمليات حفظ السالم كانت تقترص يف املقام
االول عىل الحفاظ عىل وقف اطالق النار،
واستقرار االوضاع عىل ارض الواقع ،مع
تقديم الدعم الحيوي للجهود السياسية
لحل الرصاعات بالوسائل السلمية.
تتكون هذه البعثات من مراقبني
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عسكريني غري مسلحني وقوات مسلحة
تسليحا خفيفا ،فيام متثلت ادوارهم
الرئيسية يف املراقبة واالبالغ وبناء الثقة.
اول عمليتني لحفظ السالم نرشتهام االمم
املتحدة ،هام هيئة االمم املتحدة ملراقبة
الهدنة وفريق مراقبي االمم املتحدة
العسكريني يف الهند وباكستان .متثل هاتان
العمليتان اللتان تواصالن اعاملهام اىل
اليوم ،مناذج الرصد واملراقبة يف العمليات
وتحديد نقاط القوى يف املئات القليلة ،فيام
كان املراقبون العسكريون التابعون لالمم
املتحدة واملشاركون فيهام غري مسلحني.
اول عملية مسلحة لحفظ السالم كانت
قوة الطوارئ االوىل التابعة لالمم املتحدة
والتي انترشت بنجاح ملعالجة ازمة السويس
عام  .1956وكانت عملية االمم املتحدة يف
الكونغو ،التي بدأت عام  ،1960هي اول
بعثة واسعة النطاق تضم ما يقرب من 20
الف عسكري .لقد اظهرت هذه العملية،
املخاطر التي تنطوي عليها محاولة جلب
االستقرار اىل املناطق التي مزقتها الحروب،
وقتل  250من افراد االمم املتحدة يف اثناء
خدمتهم يف هذه البعثة ،من ضمنهم االمني
العام داغ همرشولد.
يف فرتيت الستينات والسبعينات ،اسست
االمم املتحدة بعثات قصرية االمد يف
جمهورية الدومينيكان (بعثة ممثل االمني
العام يف جمهورية الدومينيكان) وغرب
نيو غينيا (غرب ايريان) ،قوة االمم املتحدة
لالمن يف غينيا الجديدة الغربية ،واليمن.
بارشت االمم املتحدة يف نرش بعثات طويلة
االمد يف قربص ،قوات حفظ السالم التابعة
لالمم املتحدة يف قربص ،والرشق االوسط،
قوات الطوارئ الثانية التابعة لالمم املتحدة،
وقوات االمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك،
وقوات االمم املتحدة املوقتة يف لبنان.
مع نهاية الحرب الباردة ،تغري السياق
االسرتاتيجي لقوات حفظ السالم التابعة
لالمم املتحدة بشكل كبري ،فقامت االمم
املتحدة بتحويل عملياتها امليدانية
وتوسيعها .انشئت هذه البعثات لضامن
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تنفيذ اتفاقيات شاملة للسالم ،واملساعدة
يف ارساء اسس السالم املستدام.
تغريت طبيعة الرصاعات عىل مدار السنوات
االخرية ،لذا تطورت عمليات حفظ السالم
التابعة لالمم املتحدة من مجرد وسائل
للتعامل مع الرصاعات يف داخل الدولة
اىل وسائل تطبق بطريقة متزايدة عىل
الرصاعات يف داخل الدولة ويف الحروب
االهلية.
يطلب حاليا من قوات حفظ السالم التابعة
لالمم املتحدة القيام مبجموعة واسعة من
املهامت املعقدة ،بدءا من املساعدة يف
بناء مؤسسات تابعة للحكومة املستدامة،
اىل مراقبة حقوق االنسان ،واصالح قطاع
االمن ،ونزع السالح بني املقاتلني السابقني
وترسيحهم واعادة دمجهم يف املجتمع.
بعد انتهاء الحرب الباردة ،كان هناك زيادة
رسيعة يف اعداد عمليات حفظ السالم .فمع
االجامع الجديد والشعور املشرتك بالهدف،
سمح مجلس االمن بتنفيذ نحو  20عملية
جديدة يف الفرتة بني عام  1989وعام ،1994
مام تسبب يف زيادة اعداد قوات حفظ
السالم من  11,000اىل .75,000
ادى النجاح الكبري يف البعثات االوىل لالمم

املتحدة ،اىل رفع سقف التوقعات من
قوات حفظ السالم التابعة لالمم املتحدة
مبا يتجاوز قدرتها عىل التنفيذ .هذا االمر
كان صحيحا ،خصوصا يف منتصف حقبة
التسعينات ،يف املواقف التي مل يستطع
فيها مجلس االمن السامح بنرش البعثات
القوية ،او لعدم قدرته عىل توفري املوارد
الكافية.
ادت االنتكاسات التي حصلت يف
التسعينات اىل قيام مجلس االمن بالحد من
عدد بعثات حفظ السالم الجيدة ،والبدء
يف عمليات ضبط النفس ملنع حصول مثل
هذه االخفاقات مرة اخرى.
مع استمرار االزمات يف العديد من
البلدان واالقاليم ،تأكد بشكل قاطع دور
قوات حفظ السالم التابعة لالمم املتحدة
لحفظ السالم .يف النصف الثاين من فرتة
التسعينات ،اذن مجلس االمن بعمليات
جديدة لالمم املتحدة يف انغوال ،البوسنة
والهرسك ،كرواتيا ،سالفونيا الرشقية،
مقدونيا الشاملية ،غواتيامال وهايتي.
يف مطلع القرن العرشين ،اجرت االمم
املتحدة تدريبا رئيسيا الختبار التحديات
التي تواجه حفظ السالم يف فرتة التسعينات،

مجلس االمن هو من يقرر تغيري تفويض قوة حفظ السالم او انهاء مهمتها.

يخدم اليوم
اكرث من 110
االف عسكري
ورشطي
ومدين يف 15
بعثة لحفظ
السالم حول
العامل.

واقرتحت نظاما لالصالح .كان الهدف منها
تعزيز قدراتها عىل االدارة الفعالة للعمليات
امليدانية والحفاظ عليها.
مع الفهم االكرب للحدود وامكانات قوات
حفظ السالم ،طلب من االمم املتحدة
ان تقوم باجراء املزيد من املهامت االكرث
تعقيدا .بدا ذلك عام  1999عند قيام
االمم املتحدة بالعمل عىل ادارة كوسوفو
يف يوغوسالفيا السابقة ،بعثة االمم املتحدة
لالدارة املوقتة يف كوسوفو ،ويف تيمور
الرشقية (تسمى االن تيمور ليتيش) ،ادارة
االمم املتحدة االنتقالية يف تيمور الرشقية،
والتي كانت يف طريقها للحصول عىل
استقاللها من اندونيسيا.
يف السنوات التالية ،انشأ مجلس االمن ايضا
عمليات اكرب واكرث تعقيدا لحفظ السالم يف
عدد من الدول االفريقية ،مثل :بوروندي،
تشاد ،شاطئ العاج ،الكونغو الدميوقراطية،
اريرتيا ،اثيوبيا ،سرياليون ،السودان ،دارفور،
ابيي (جنوب السودان) ،سوريا( ،بعثة االمم
املتحدة لالرشاف يف سوريا).

لبنان قرر املشاركة
الرمزية في عمليات
القبعات الزرق

انتهت كذلك فرتة تفويض العديد من هذه
العمليات وهي :بعثة االمم املتحدة يف
جمهورية افريقيا الوسطى والتشاد ،وبعثة
منظمة االمم املتحدة يف جمهورية الكونغو
الدميوقراطية ،وعملية االمم املتحدة يف
بوروندي ،وبعثة االمم املتحدة يف سرياليون،
وبعثة االمم املتحدة يف اثيوبيا واريرتيا،
وبعثة االمم املتحدة يف السودان وشاطئ
العاج.
يف حلول ايار  ،2010دخلت قوات حفظ
السالم التابعة لالمم املتحدة مرحلة من
التوحيد ،فبدأت االعداد الول مرة منذ

عقد من الزمن ،يف مرحلة خفض اعدادها
بشكل طفيف مع خفض عدد القوات يف
بعثة منظمة االمم املتحدة لالستقرار يف
جمهورية الكونغو الدميوقراطية ،وسحب
بعثة االمم املتحدة من جمهورية افريقيا
الوسطى وتشاد يف نهاية .2010
يخدم اليوم اكرث من  110االف عسكري
ورشطي ومدين يف  15بعثة لحفظ السالم،
مام ميثل انخفاضا يف تعداد االفراد
وعدد بعثات حفظ السالم ،وذلك نتيجة
لعمليات االنتقال السلمي واعادة بناء دول
املؤسسات.
يحتفل كل عام يف  29ايار باليوم العاملي
لحفظة السالم التابعني لالمم املتحدة.
خصص هذا اليوم تكرميا لذكرى حفظة
السالم الذين فقدوا حياتهم يف سبيل
قضية السالم ،واالشادة بجميع الرجال
والنساء الذين خدموا وال يزالون يخدمون
يف عمليات حفظ السالم نظرا اىل املستوى
العايل الذي قدموه من املهنية والتفاين
والشجاعة.
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مقابلة

غاصب مختار

jornalist.70@gmail.com

رئيس لجنة اإلعالم واإلتصاالت النيابية:
هذه عناوين إقتراحنا للمشروع الجديد

تعاقب .النقابات تتوىل مصالح الجهات التي متثلها
والدفاع عن هذه املصالح .مالحقة الصحايف قانونا
تستلزم اذنا من النقابة اذا كانت هذه النقابة
.Ordre

احالت لجنة االعالم واالتصاالت النيابية عىل لجنة االدارة والعدل منذ فرتة اقرتاح قانون يتضمن قانونا جديدا لالعالم ال يزال
موضع بحث يف اللجنة ،فيام تعد وزيرة االعالم الدكتورة منال عبد الصمد ايضا مرشوع قانون جديدا لالعالم ،بحيث سيجري
دمج االقرتاح واملرشوع مع اقرتاحات نيابية وحكومية اخرى
اللجنة الحالية لالعالم واالتصاالت برئاسة النائب
الدكتور حسني الحاج حسن انهت اقرتاحها،
والذي يبدو انه مختلف عام سبقه من اقرتاحات
ومشاريع يف نواح عدة ،ويتالقى معها يف نواح
اخرى .وفق املعلومات املتوافرة ،فان اقرتاح قانون
لجنة االعالم عرصي وحديث ومتطور ،ويشمل
تنظيم كل وسائل االعالم املكتوب واملقروء واملريئ
واملسموع واملواقع االلكرتونية ،بحيث يقرتح
تويل جهة رسمية واحدة متابعة الوضع االعالمي
ووسائله عرب مجلس وطني واحد لكل وسائل
االعالم مع صالحيات تنفيذية ،مبا يعني انه سيحل
محل وزارة االعالم يف منح الرتاخيص واملراقبة
واقرتاح العقوبات .وهذا هو التطور املهم الجديد
يف االقرتاح .كام ينص ايضا عىل انشاء محكمة
متخصصة باالعالم ،والغاء عقوبة السجن للصحايف.
ويقيض االقرتاح ايضا بتطوير وزارة االعالم ووسائل
االعالم الرسمي .كام يلحظ تنظيم مصادر متويل
االعالم حتى ال يصبح مرتهنا ألي جهة ،داخلية
كانت او خارجية.
التنسيق قائم بني وزيرة االعالم ولجنتي االعالم
واالدارة والعدل ،وقد التقت لجنة االعالم
واالتصاالت عبد الصمد يف اذار املايض ،واستمعت
منها اىل رؤيتها وخطتها االسرتاتيجية لعمل وزارة
االعالم ودورها .وافادت الوزيرة اللجنة انها يف
صدد تحضري قانون لتحويل وزارة االعالم اىل وزارة
تواصل ،وباتت هذه الفكرة رائجة ،علام ان اجواء
اللجنة يف هذا املجال ايجابية وهي تنتظر وصول
املرشوع اليها لدرسه.
كذلك ناقشت لجنة االعالم واالتصاالت اداء
املؤسسات االعالمية يف لبنان ،وحصل نقاش
مستفيض يف حضور مديري املؤسسات االعالمية
حول االداء االعالمي الذي جرى خالل االشهر
املاضية منذ اندالع الحراك الشعبي ،وحول االوضاع
السياسية وانتشار فريوس كورونا .لكن اللجنة

اكتفت بالطلب من وسائل االعالم تح ّمل املسؤولية
الوطنية يف ما تبثه ،ومل تح ّملها مسؤولية ما يحصل.
كام اكدت يف توصيتها ،التي اتخذتها بناء عىل
التقرير الذي اعده املجلس الوطني لالعالم املريئ
واملسموع الذي رفعه اىل الوزيرة ،عىل حرية االعالم
والتعبري .لكنها اكدت يف املقابل عىل املسؤولية
االيجابية التي ترتتب عىل وسائل االعالم لناحية
الدقة واملوضوعية يف نقل الخرب وتغطية االحداث،
السيام يف ما يتعلق بالدور الوطني للمؤسسات
االعالمية يف حامية السلم االهيل.
يف السياق ذاته ،تناولت لجنة االعالم يف مناقشاتها
ما يجري بثه عرب مواقع التواصل االجتامعي
والفيديو كليب الخاص الذي بات يستطيع اي
انسان ان يصوره ويبثه بال رقابة ومن دون تحميله
اي مسؤولية ،حتى لو تضمن ما يثري الفتنة
والبلبلة واالثارة .كذلك يجري البحث يف كيفية
ضامن حرية االعالم واستقالليته ملنع االرتهان ،مع
تنظيم مصادر متويل وسائل االعالم.
ويكشف رئيس لجنة االعالم واالتصاالت النائب
الدكتور حسني الحاج حسن ان مثة اقرتاح قانون
العفاء التلفزيونات من الرسوم والرضائب ،وهو يف
مرحلة التحضري وعندما يصل اىل اللجنة سنناقشه.
ويقول" :النقطة االساسية التي ناقشناها يف هذا
املجال هي انه يف ظل حرية االعالم املكفولة يف
الدستور وتحرتمها الدولة والسلطة والحكومة،
والتي يسهر عليها املجلس النيايب بهيئته العامة
وكل لجانه وتحديدا لجنة االعالم واالتصاالت،
مطلوب من االعالم ان يكون مسؤوال وليس حرا
فحسب".
"االمن العام" حاورت الحاج حسن حول مسار
اقرتاح القانون ومرشوع قانون وزيرة االعالم.

■ ما هي ابرز عناوين ومضامني االقرتاح الذي
تعدونه يف لجنة االعالم؟
□ سيحصل تنظيم لكل وسائل االعالم املكتوب
واملقروء واملريئ واملسموع وااللكرتوين ،كام نقرتح
جهة واحدة معنية باالعالم اي مجلس وطني واحد
لالعالم ،وانشاء محكمة متخصصة به .عىل ان
يشمل الغاء عقوبة السجن ويستبدلها بعقوبات
مالية واجرائية متدرجة ،وتسهيل رشوط الرتخيص
لكل وسائل االعالم ،وتطوير وزارة االعالم ووسائل
االعالم الرسمية .لكن التطور املهم يف االقرتاح هو
اعطاء صالحيات تنفيذية للمجلس الوطني لالعالم.

■ عن اي قانون اعالم نتحدث ومن الذي يضعه
ويناقشه؟

■ ماذا سيكون مصري وزارة االعالم ،هل سيتم
الغاؤها؟

■ هل من اختالفات يف اقرتاح القانون بني ما
يتعلق بالصحافة املكتوبة ووسائل االعالم االخرى؟
□ كل قطاع له رشوط وآليات يف الرتخيص لكنها
تشبه بعضها تقريبا ،ويف كل االحوال هذه اآلليات
مسهلة ومخففة .هذه هي الروحية التي نعمل
عليها يف اقرتاح القانون.

□ مثة اقرتاح قانون لالعالم انجزته لجنة االعالم يف
الدورة النيابية املاضية ،واحالته اىل لجنة االدارة
والعدل .لقد تواصلت مع رئيس اللجنة النائب
جورج عدوان ومتنيت عليه االرساع يف اقراره،
ليحال اىل اللجان املشرتكة وتشكل لدرسه لجنة
فرعية بسبب وجود اختالفات حوله بني لجنة
االعالم السابقة وبني رئيس لجنة االدارة والعدل،
وبالتايل ال بد من ان يذهب اىل اللجان املشرتكة
لبت االختالفات.
■ ماذا عن مرشوع وزيرة االعالم؟
□ الوزيرة عبد الصمد اخذت نسخة من اقرتاح
القانون وهي تضع مالحظاتها وتعليقاتها عليه.
لدينا عمليا نسخة لجنة االعالم النيابية السابقة
ونسخة لجنة االدارة والعدل ونسخة الوزيرة
ونسختي انا كرئيس للجنة االعالم واالتصاالت.
لذلك ميكن ان نضع جدول مقارنة بني النسخ
االربع ونرى اىل ماذا سنتوصل من نقاط مشرتكة
او نقاط قابلة للنقاش.

■ بالنسبة اىل االختالفات يف طبيعة العمل بني
وسيلة واخرى؟
□ القانون عام ،لذا ميكن وضع القضايا التقنية يف
القانون اذا لزم االمر ،علام ان القضايا غري التقنية
مشمولة بالقانون.
رئيس لجنة االعالم واالتصاالت النائب الدكتور حسني الحاج حسن.

□ ال نقول الغاء بل تطوير مهامت الوزارة ،وميكن
ان نستبدلها بسلطة ثانية .الوزيرة عبد الصمد
تقول انها تريد تحويلها اىل وزارة تواصل اعالمي.
نحن نرى ان هناك مسعى لتطوير مهامت الوزارة
وليس الغاءها.
■ ماذا عن الضوابط التي يوفرها اقرتاح القانون
لوقف التفلت االعالمي؟
□ ال نتحدث هنا عن تفلت او عدم تفلت ،بل
عن كيفية تنظيم عمل وسائل االعالم .يعني يف
الوقت الحايل ،يحتاج ترخيص جريدة مثال اىل قرار
من وزارة االعالم ،اما ترخيص التلفزيون فيخضع
القرتاح من املجلس الوطني لالعالم يرفعه اىل
وزير االعالم الذي يرفعه بدوره اىل مجلس الوزراء
الصدار قرار الرتخيص .املواقع االلكرتونية تعمل
من دون ترخيص ،لكن املجلس الوطني لالعالم
وضع تدبريا اسمه العلم والخرب لتسجيل املوقع
االلكرتوين لكنه ليس قانونيا ،بل هو تدبري واقعي
وليس منصوصا عنه يف القانون .لذلك نحن نسعى
اىل تنظيم كل هذا الواقع .اما موضوع الضوابط،
فهذا االمر له عالقة مبيثاق الرشف االعالمي وهو
ايضا ليس موجودا يف القانون.

■ لكن ميثاق الرشف االعالمي ال يط ّبق كام
يجب؟
□ تطبيقه او عدم تطبيقه رهن وسائل االعالم
والنقابات املعنية ،لكن يف اقرتاح القانون هناك
عقوبات عىل املخالفات .هذه املخالفات محددة
وهي لتوفري ضوابط لكل وسائل االعالم .ترتاوح
العقوبات بني الغرامات املالية ،او وقف العمل
بربنامج محدد ،او وقف الزاوية او الصفحة
املطبوعة لفرتة محددة ،وهي عبارة عن غرامات
وعقوبات تصاعدية.
■ كيف سيتم تنظيم العالقة بني الدولة ووسائل
االعالم ،هل من نصوص ترعاها؟
□ طبعا ،من سيعاقب الوسيلة االعالمية يف حال
املخالفة؟ القانون يرعى كل هذه االمور ومينح
صالحية لوزارة لالعالم بناء عىل اقرتاح املجلس
الوطني لالعالم الذي يرخص لكل وسائل االعالم.
■ ماذا عن العالقة مع نقابتي الصحافة واملحررين
وعن مالحقة الصحايف؟
□ هذه نقابات لها قوانني ترعاها .العالقة موجودة
لكن النقابات ال ترخص للوسيلة االعالمية وال هي

■ هل يلحظ االقرتاح موضوع دعم االعالم من
الدولة لضامن استقالليته وعدم ارتهانه ،وملعالجة
ازمة االعالم املستفحلة منذ سنوات؟
□ ازمة االعالم استفحلت السباب كثرية .لكن هذا
االمر ال عالقة له باالقرتاح املطروح حاليا .طلبت
من وزيرة االعالم ان تطلب من الحكومة اجراءات
وتدابري معينة لدعم االعالم حتى يتمكن من
االستمرار .هذا دور الحكومة ال مجلس النواب.
■ لكن ترشيع هذا الدعم يصبح ملزما للحكومة
لتنفيذه ،علام ان القانون القديم لحظ دفع مبلغ
معني لدعم نقابتي الصحافة واملحررين ومل تلتزمه
الحكومة؟
□ مبا انها قضية مالية يجب ان تأيت من
الحكومة .هي تقرر وسيلة الدعم لالعالم
وكيف تتم .اما لجهة استقاللية االعالم ،فاالعالم
اللبناين مستقل جدا ولديه حريته واحيانا
زيادة عن اللزوم .ال شك يف ان لكل وسيلة
اعالمية مصادر متويل ،ويف االقرتاح نلحظ
مسألة تنظيم مصادر التمويل حتى ال يحصل
ارتهان للخارج بشكل اسايس .مثة بنود تلزم
وسائل االعالم الترصيح عن مصادر متويلها وما
هو املسموح وغري املسموح .اما التطبيق فهو
وظيفة وزارة االعالم والحكومة ورقابة املجلس
الوطني لالعالم.
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كيف تنظر نقابتا الصحافة واملح ّررين
إلى اقتراح القانون الجديد لإلعالم؟

ال تزال النقاشات دائرة حول اقرتاحات ومشاريع النجاز قانون جديد لالعالم ،بني وزارة االعالم واللجان النيابية املختصة ،وسط
اراء مختلفة حول طبيعة القانون وبعض مضامينه ،فيام النقابتان املعنيتان باملهنة ،وهام نقابة الصحافة ونقابة املحررين،
تنتظران الصيغة النهائية للقانون ليك تقوال كلمتيهام فيه

قدمت نقابتا الصحافة واملحررين منذ
سنوات الكثري من االقرتاحات واالفكار خطيا
وشفهيا اىل الوزراء واللجان النيابية الذين
تعاقبوا عىل درس التعديالت املطلوبة
عىل قانون املطبوعات او اعداد قانون
جديد لالعالم ،السيام حول ما يتعلق بعمل
النقابتني ودورهام وصالحيتهام .لكن مع
كل تغيري حكومي يعاد طرح املوضوع من
زوايا ومضامني وافكار اخرى ،ولو ان بعض
العناوين العامة الثوابت بقيت كام هي،

مثل كفالة القانون لحرية االعالم والرأي
ومنع الحبس للصحايف واحالته اىل محكمة
املطبوعات يف حال ارتكب مخالفة بالنرش.
بعد توسع قطاعات االعالم ،من املكتوب
اىل املريئ واملسموع واخريا االلكرتوين عرب
املواقع االخبارية والصحف االلكرتونية
واملنصات االعالمية الخاصة ،طرحت معايري
ومفاهيم جديدة ألي قانون لالعالم ،بحيث
بات لزاما ان يشمل اي قانون تنظيم
وضبط الوسائل االعالمية الجديدة ،بعدما

الكعكي :ال حاجة الى قانون
جديد وليط ّبقوا املوجود

■ احيل اقرتاح قانون جديد لالعالم من
لجنة االعالم النيابية اىل لجنة االدارة
والعدل ،ومثة مرشوع قانون تعده وزيرة
االعالم .ماذا وصلكم منهام وهل شاركتكم
يف املناقشات حولهام؟
□ منذ ان تسلمت مهاميت يف النقابة قبل
ست سنوات ،شاركت يف اجتامعات لجنة
االعالم واالتصاالت النيابية السابقة برئاسة
النائب حسن فضل الله .ميكن ان نخترص
كل هذا البحث بكلمتني :لسنا يف حاجة اىل
قوانني جديدة بل نحتاج اىل تنفيذ القانون
املوجود اي قانون املطبوعات ،خصوصا
وان هذا القانون يتضمن اهم انجاز لالعالم
يجعل لبنان يف مصاف الدول الدميوقراطية
املتطورة ،عنيت به منع سجن الصحايف
الذي ورد يف املادة  6يف املرسوم 104
لتعديل قانون املطبوعات يف  30حزيران
 1977ايام حكومة الرئيس سليم الحص،

والتي نصت عىل انه "ال يجوز التوقيف
االحتياطي يف جميع جرائم املطبوعات".
اذا ،املهم تطبيق القانون القائم حاليا .لكن
هناك مولودا جديدا يف عامل االعالم اسمه
االعالم االلكرتوين ،وهذا القطاع االعالمي
يف حاجة اىل قانون ينظمه .هنا الفت نظر
الجميع اىل ان هذا املولود الجديد جاء من
رحم نقابة الصحافة لسبب بسيط ،هو
ان نقابة الصحافة تضم  110مطبوعات
سياسية مسجلة ،وهناك نحو الفي امتياز
غري سيايس .القوة الضاربة يف التكتل
االعالمي هي الصحافة املكتوبة وهي
موجودة يف نقابة الصحافة ،لذلك ادعو
اىل ان يتم التعامل مع املولود الجديد
االلكرتوين كام يتم التعامل مع الصحافة
املكتوبة ،اي تطبيق القوانني نفسها
عىل االعالم االلكرتوين .ملاذا نعقد االمور
وهي سهلة ومبارشة .اذا اخطأ اي صحايف

كان يتعامل مع االعالم املكتوب عرب قانون
املطبوعات ،ومع املريئ واملسموع عرب
قانون خاص بعد تشكيل املجلس الوطني
للمريئ واملسموع.
"االمن العام" حاورت نقيبي الصحافة
عوين الكعيك واملحررين جوزف القصيفي،
حول رؤيتهام ألي قانون تريد النقابتان،
وعن ضوابط التنظيم الجديد لالعالم بكل
قطاعاته ،متطرقة اىل دور كل نقابة يف
مضامر اختصاصها.

يجب ان يحاسب وفق القانون .املطلوب
قانون يرعى وينظم االعالم االلكرتوين من
السلطات املختصة.
■ لكن من يقوم بتنظيم هذا القطاع
االلكرتوين؟
□ االهم يف املوضوع ترشيع املولود
الجديد االلكرتوين .فهو يخضع حاليا لعلم
وخرب من املجلس الوطني لالعالم املريئ
واملسموع ،وهذا دور خاطىء للمجلس
وغري قانوين ،بينام يجب ان يكون منح
الرتخيص من حق نقابة الصحافة .مبعنى
ان يتم تقديم طلب الرتخيص اىل نقابة
الصحافة وهي ترفعه اىل وزارة االعالم بعد
املوافقة عليه ،عىل يصدر الرتخيص من
وزارة االعالم "وخلصت القصة" .اي امتياز
يجب ان يبدأ يف نقابة الصحافة ويذهب
اىل وزارة االعالم وفق القانون.

■ هل قدمتم اقرتاحاتكم لتنظيم االعالم
وضبط التفلت الحاصل اىل الوزراء او
اللجان النيابية ،وما هي مالحظاتكم عىل
ما يتم تحضريه؟
□ ال اعلم ما الهدف من الغاء وزارة
االعالم يف االقرتاحات واملشاريع املطروحة.
هذه الوزارة هي املرجعية لكل االعالم
اللبناين ،اذا الغيناها الغينا املرجعية.
هل يتم التغيري والتطوير بتغيري االسامء؟
ميكن ان نضيف عىل اسم وزارة االعالم
عبارة "والتواصل" ،فكلمة اعالم تشمل كل
يشء ،اما التواصل فهو جزء من االعالم.
دور وزارة االعالم الرتخيص لكل وسائل
االعالم ،وهناك دور للمجلس الوطني
بالنسبة اىل املريئ واملسموع ،علام ان هذا
املجلس ال عالقة له بالصحافة املكتوبة وال
باالعالم االلكرتوين .اما العقوبات فهي من
اختصاص القضاء وفق قانون املطبوعات.
■ هل قدمتم كنقابة اقرتاحات معينة
حول القانون الجديد؟
□ نقول للجميع دامئا الكالم نفسه .كل
وزير جديد يأيت يعلن انه يريد التغيري
والتطوير واملحاسبة .ال نفهم سبب ذلك.
اال توجد قوانني نافذة يجب تطبيقها.
املشكلة هي يف املامرسة وتنفيذ القوانني
كام يقول دامئا الرئيس نبيه بري.
■ كيف يتم ضبط الفلتان االعالمي يف
بعض القطاعات السيام الجديدة منها؟
□ االمر سهل .عىل االعالم االلكرتوين ان
يحصل عىل رخصة من وزارة االعالم ،وفق
رشوط ومعايري معينة ونظام للرتخيص كام
هي الحال بالنسبة اىل ترخيص الجريدة او
التلفزيون او االذاعة .مثة رشوط عامة الي
مؤسسة اعالمية ،واذا خالفت القانون يتم
تطبيق العقوبات وفق القانون املوجود.
من حق الصحايف ان يقول ما يريده فاذا
ّ
ارض او خالف ،للمترضر حق اللجوء اىل
القانون لتحصيل حقوقه.
■ ما هو املطلوب من اي قانون جديد،

نقيب الصحافة عوين الكعيك.

هناك حاجة الى س ّن
قانون ينظم االعالم
االلكتروني فقط

وهل تؤيدون توحيد كل قطاعات االعالم
يف نقابة واحدة؟
□ الوحدة افضل من التشتت .لكن
تركيبة لبنان ،ولنكن واقعيني ورصيحني،
تنعكس عىل كل يشء واالعالم جزء من
هذه الرتكيبة .يعني من االفضل لكل
قطاع اعالمي تنظيم شؤونه بنفسه وفقا
الوضاعه وظروفه ،كونه ادرى مبا يعانيه.
فام دخل نقابة الصحافة مثال بقطاع املريئ
واملسموع او باالعالم االلكرتوين؟
■ ما املطلوب ايضا للحد من انهيار
املؤسسات االعالمية وضامن استمراريتها
ويف الوقت ذاته حياديتها واستقالليتها؟

□ املطلوب امر واحد هو دعم املطبوعات
الورقية .سبق ان زرت رئيس الحكومة
ّ
وابش اهل
الدكتور حسان دياب،
الصحافة املكتوبة اين طلبت منه ان تسهل
الدولة استرياد الورق لتصبح سوق الورق
مدعومة اسوة بسوق االدوية واملشتقات
النفطية .لقد اقتنع الرئيس دياب بالفكرة
واتصل بحاكم مرصف لبنان رياض سالمة
طالبا منه تسهيل هذا املوضوع .كام اين
راجعت الحاكم سالمة واعطى املوافقة
عىل ذلك .اذا حصل دعم للورق يكون
هذا افضل انجاز يسجل لرئيس الحكومة
وللحاكم.
■ كيف نضمن عدم التفلت وعدم
االرتهان؟
□ نداء البطريرك املاروين بشارة الراعي
بحياد لبنان وفك ارس الرشعية ،يعيد لبنان
اىل سابق عهده من االزدهار مبا فيه ازدهار
االعالم اللبناين .لكن دور لبنان تراجع النه
غري مستقر سياسيا ،وعندما يعود اىل سابق
عهده يعود كل يشء اىل طبيعته مبا فيه
السوق االعالنية ،وهو مصدر دعم اسايس
لالعالم ويكفل استقالليته وحريته.
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القصيفي :طالبنا بنقابة
تضم كل العاملني في االعالم
■ يجري تحضري قانون جديد لتنظيم االعالم
بكل اقسامه احيل من لجنة االعالم النيابية اىل
لجنة االدارة والعدل ،هل وصلكم منه يشء؟
□ نحن يف انتظار التوصل اىل صيغة نهائية لالقرتاح
لتعرض علينا ونبدي وجهة نظر النقابة فيها .لكننا
نرى ان االساس ألي قانون ان يأيت شامال لكل
القطاعات االعالمية ال ان يكون قطاعيا ،وان تكون
الحريات مرتكزه الرئييس .النقابة ترص عىل ابداء
رأيها يف هذا القانون قبل جهوزه النها املعني
االول به ،والن لها الصفة والتجربة ما يؤهلها ألن
تقدم االفكار التي تساعد عىل التوصل اىل قانون
عرصي جامع وشامل يهدف اىل توحيد االعالميني
ومتكينهم من الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم
وعن القطاع االعالمي ككل بطريقة افضل.
■ ما رأيكم حول ما يتضمن من افكار ،وهل تم
التشاور معكم حوله؟
□ تلقيت اتصاال من رئيس لجنة االدارة والعدل
النائب جورج عدوان الذي ابدى حرصه عىل
مشاركة نقابة املحررين يف العمل الجاري النجاز
اقرتاح القانون للوصول اىل الصيغة النهائية .اقرتح
عقد اجتامع بني اللجنة املصغرة املنبثقة من لجنة
االدارة والعدل املكلفة درس تفاصيل االقرتاح وبني
نقابة املحررين ومن ثم عقد اجتامع مع اللجنة
االم .سبق لنقابة املحررين ان التقت رئيس لجنة
االعالم واالتصاالت النيابية الدكتور حسني الحاج
حسن وبعض اعضاء اللجنة ،وجرى البحث يف كل
ما يتصل باقرتاح قانون االعالم الجديد .لقد ابلغت
النقابة اللجنة ثوابتها حول هذا املوضوع وكررت
مواقفها امام كل من التقته ،بدءا من وزيرة االعالم
الدكتورة منال عبد الصمد ،برضورة اقرار قانون
يف مجلس الوزراء بتعديل بعض احكام قانون
املطبوعات ذات الصلة بانشاء نقابة املحررين
واحالته اىل املجلس النيايب ،مبا يؤدي اىل توسيع
قاعدة االنتساب اىل النقابة من خالل ضم كل
العاملني يف قطاعات االعالم ،وهو ما يزيدها زخام
ومينحها قوة مضافة .هذا املرشوع كان قد احيل
اىل مجلس الوزراء يف  6ايار  ،2017لكن جرى
سحبه السباب ال نرغب حاليا يف خوضها.

نقيب املحررين جوزف القصيفي.

■ ما هي اقرتاحاتكم لتنظيم االعالم وضبط
التفلت الحاصل؟
□ ذلك يكون بالسهر عىل تطبيق قانون
املطبوعات الحايل ،ومستقبال تطبيق قانون
االعالم الجديد .نحن اقرتحنا مدونة سلوك
تنظم العالقة بني االعالم وبني االخرين ،عىل
ان تكون مثابة خارطة طريق ،لكنها ال ترقى
اىل مرتبة القانون من حيث الزامية التقيد بها.
نحن يف صدد االنتهاء من اعداد هذه املدونة
لتكون شاملة وعادلة .لكننا مرصون ايضا
عىل عدم مثول الصحايف امام اي جهة امنية
كالضابطة العدلية او امام مكتب مكافحة
جرائم املعلوماتية او محكمة الجزاء يف حال
حصول مخالفة بالنرش ،ونرص عىل ان تكون
محكمة املطبوعات هي املرجع االول واالخري
للصحايف او االعالمي.
■ ما املطلوب للحد من انهيار املؤسسات
االعالمية وضامن استمراريتها ويف الوقت ذاته
حياديتها واستقالليتها؟
□ يفرتض بالقانون املنتظر ان يعالج موضوع

سوق االعالنات وان يضع مقاربات جديدة
وابوابا مستحدثة ،من اجل حامية مهنة
االعالم يف لبنان وتوفري الدعم للمؤسسات،
مستفيدا من تجارب كثرية يف الخارج ،ووفق
آليات تضمن حرية املؤسسات االعالمية
واستقالليتها ،مبعنى ان ال يكون اي دعم
مرشوطا باجندة سياسية او اقتصادية .هذا امر
يتعني عىل الخرباء العاملني عىل وضع القانون
ايجاده مستشهدين بآخر التطورات الحاصلة
يف العامل ،ألن الصحافة يف لبنان اعتمدت يف
العقود املاضية عىل مداخيل خارجية غري
منظورة كانت سببا يف استمراريتها وتطورها
وبحبوحتها .كام اعتمدت عىل املحفظات
االعالنية التي وفرت لها مداخيل كبرية يف
اثناء ازدهار السوق االعالنية يف لبنان والدول
العربية ،السيام الخليجية منها .لكن يف ظل
تراجع املداخيل الخارجية ،يجب ان نضع
مقاربات اليجاد دعم داخيل ينطلق من دعم
الدولة لقطاعات االعالم عرب دعم املستلزمات
االعالمية من ورق وحرب ومعدات وتقنيات،
اضافة اىل دعم السوق االعالنية الداخلية.
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تقرير

شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

موسكو مستع ّدة لمواجهة القانون والعقوبات

قيصر األميركي ...والقيصر الروسي

منذ  17حزيران املايض ،بدأ االمريكيون تطبيق قانون قيرص الذي يفرض عقوبات عىل سوريا وحلفائها واملتعاونني معها
اقتصاديا وسياسيا .البداية مع تطبيق القسم االول من مفاعيل هذا القانون الذي يشمل اربع مراحل من العقوبات حتى
نهاية آب الجاري ،ويعترب قانونا متشعبا ،نصا وروحاّ ،
وحمل اوجه يف التفسريات
يفرض قانون قيرص عىل سوريا اعباء
وتكاليف اقتصادية جديدة ،وعقوبات
اقىس واشد من السابق ستظهر انعكاساتها
السلبية تدريجا عىل مختلف نواحي الحياة
االقتصادية واالجتامعية.
يف بداية  ،2018قدم املبعوث االمرييك
اىل سوريا جيمس جيفري ونائبه جويل
روبرن سلسلة اقرتاحات اىل الرئيس دونالد
ترامب بازاء امللف السوري ،ومتت املوافقة
عليها وشملت رشوطا امريكية للتطبيع مع
الحكومة السورية ،هي:
• وقف دعم االرهاب.
• قطع العالقات العسكرية مع ايران
وميليشياتها.
• التوقف عن االعامل العدائية ضد الدول
املجاورة.
• التخيل عن اسلحة الدمار الشامل
والربنامج الكيميايئ بطريقة قابلة للتحقق.
• تغيري الحكومة السورية الوقائع عىل
االرض بطريقة تسمح للنازحني والالجئني
بالعودة يف شكل طوعي ما يعني تطبيق
القرار الدويل رقم .2254
• محاسبة مجرمي الحرب.
هذه الرشوط الستة ،باتت جزءا محوريا
من مضمون قانون قيرص الذي اقره
الكونغرس ووقعه الرئيس ترامب يف نهاية
العام املايض ،وبارش تنفيذه منتصف
حزيران املايض.
صحيح ان النظام السوري ،عرضة لعقوبات
امريكية واوروبية يعود بعضها اىل ما قبل
 .2011لكن هذا القانون سيزيد الضغوط
عىل النظام ،وهو يصارع ازمة اقتصادية
متصاعدة بعد حرب يف عامها العارش.
ومتنح العقوبات الجديدة الرئيس ترامب

سلطات اوسع لتجميد ارصدة اي فرد
او طرف يتعامل مع سوريا ،بغض النظر
عن جنسيته ،وتغطي عددا اكرب بكثري
من القطاعات من البناء اىل الطاقة .كام
يستهدف قانون العقوبات ،للمرة االوىل،
من يتعاملون مع كيانات روسية وايرانية
يف سوريا ،وهو ما يوجه رضبة اىل حلفاء
الرئيس السوري بشار االسد.
ويف ظل وجود عقوبات كثرية سابقة عىل
النظام السوري من الواليات املتحدة
واالتحاد االورويب ،سعى املرشعون اىل اغالق
الفجوات يف العقوبات السابقة التي ركزت
بشكل اسايس عىل املسؤولني السوريني
وقطاع النفط ،وذلك من خالل فرض
عقوبات جديدة تستهدف كل من يتعامل
مع مرصف سوريا املركزي وقطاعي الطاقة
والطريان ،اضافة اىل البلدان والرشكات
التي تسعى اىل املساهمة يف جهود اعادة
االعامر يف سوريا .يهدف القانون اىل ثني
الرشكات واالفراد عن االستثامر يف سوريا،
وعدم املشاركة يف جهود اعادة االعامر التي
تقودها الحكومة السورية.
قال وزير الخارجية السوري وليد املعلم
يف اطاللة نادرة ،ان هدف قانون قيرص هو
التأثري عىل االنتخابات الرئاسية يف العام
 .2021لكن واشنطن تقول انها غري معنية
بانتخابات  2021وانها معنية بالقرار 2254
الجراء اصالح دستوري وانتخابات برملانية
ورئاسية يف ارشاف االمم املتحدة .وفق
ترصيحات االمريكيني وتفسرياتهم ،فان قانون
قيرص الذي اخذ وقتا طويال قبل ان يقره
الكونغرس ويوقع عليه الرئيس ترامب ،ال
ينص عىل تغيري الرئيس السوري ،لكنه ينص
عىل التزام الحكومة السورية رشوطا ،هي:

• اخراج ايران من سوريا.
• التوقف عن رعاية االرهاب ودعم حزب
الله.
• التخيل عن السالح الكيميايئ.
• ان ال تشكل تهديدا لجريانها.
• توفري رشوط عودة النازحني والالجئني.
• محاسبة مجرمي الحرب ومساءلتهم.
• العمل عىل تنفيذ القرار الدويل .2254
• تلبية هذه الرشوط باتت ملزمة للحكومة
السورية الحالية واي حكومة مقبلة ،الن
الغاء قانون قيرص يتطلب عملية ترشيعية
معقدة يف الكونغرس الذي وافق عليه
بغرفتي مجلس الشيوخ ومجلس النواب
ومن الجمهوريني والدميوقراطيني ،ما
يعني انه لن يكون عرضة ألي تغيري
يف حال خروج الجمهوريني من الرئاسة
واغلبية الكونغرس .يف ضوء هذه الرشوط
واالجراءات ،فان واشنطن تعتقد انه بات
لديها ورقة للتفاوض مع موسكو .فالرهان
االمرييك هو ان يساهم قيرص يف تعميق
االزمة االقتصادية وتدهور سعر رصف
اللرية يف مقابل الدوالر االمرييك ،خصوصا
مع استمرار ازمة اقتصاد لبنان وايران،
واحجام رجال اعامل عرب عن االستثامر يف
سوريا لزيادة الكلفة عىل روسيا ،ما يدفعها
للجلوس عىل طاولة التفاوض والتحدث
يف شكل جدي لعقد صفقة تلبي هذه
الرشوط.
جويل روبرن نائب املبعوث االمرييك الخاص
اىل سوريا جميس جيفري ،يقول ان قانون
قيرص بعث  4رسائل:
 قانون صدر عن الكونغرس االمرييك ،بالتايليعب عن السياسة االمريكية بعيدا من
فانه ّ
االنقسامات السياسية .ويضيف :الضغط

عىل الرئيس بشار االسد وحلفائه ليس
مسألة خالفية يف واشنطن .هناك اجامع عىل
هذا اليشء .اي شخص كان يحلم او ير ّوج
لفكرة احتامل تغيري السياسة االمريكية ،فان
هذا اصبح وهام بعد االن ،حتى لو حصل
تغيري بعد االنتخابات الرئاسية يف ترشين
الثاين املقبل.
 وهم االنتصار العسكري .يقول روبرنكان النظام يقول للموالني :اصمدوا معي
وحاربوا معي .عندما نسيطر عسكريا عىل
االرض ،فان االموال ستتدفق ونستفيد
جميعنا .االن ،هذا االمر ليس حقيقيا .ال
ضوء يف نهاية النفق ولن تعود االمور اىل
ما كانت عليه.
 رسالة اىل دول املنطقة ،انه اذا قررتاالستثامر يف مناطق النظام يف سوريا،
فستعرض نفسها للعقوبات وستحرم من
النظام املايل االمرييك.
 ردع االلة العسكرية.يعتقد املسؤولون االمريكيون ان هذه

االدوات ستغري يف التفكري الرويس عىل
املديني املتوسط والطويل .لذلك ،فانهم
سيواصلون فرض العقوبات االقتصادية
تحت قانون قيرص ،بحيث سيكون الصيف
املقبل هو صيف قيرص من خالل ادراج
 100شخصية وكيان عىل القامئة السوداء،
بهدف زيادة تكلفة املستنقع السوري.
وكان جيفري قال ان الروس ليس لديهم
مخرج سيايس ملشكالتهم يف سوريا .اضاف
مهمتنا هي تقديم حل اليهم من خالل
منظمة االمم املتحدة ودعمنا لها ،لكن ذلك
يتطلب النأي بانفسهم ولو بقدر ما عن

قانون قيصر ال يطرح
تغيير النظام بل الرضوخ
للشروط االميركية

واشنطن ال تعمل عىل اخراج روسيا من سوريا بل عىل خروج ايران منها.

االسد وااليرانيني .يعتقد روبرن ان الروس
ميكنهم التأثري عىل دمشق ،والضغط يرمي
اىل دفع موسكو لالنخراط يف تفاوض جدي
حول تنفيذ الرشوط الستة ،واال فان الخيار
االخر امام روسيا هو الغرق يف املستنقع
السوري.
الرسالة التي ينقلها مسؤولون امريكيون،
علنا ورسا ،اىل الجانب الرويس ،هي:
اما العمل سوية للوصول اىل تسوية
تضمن تغيري سلوك النظام السوري
بامور جيوسياسية وداخلية لتنفيذ 6
رشوط بينها  4رشوط تعود اىل ما قبل
عام  ،2011واما زيادة تكلفة املستنقع
السوري مع تذكري موسكو بتجربة
االمريكيني يف العراق والسوفيات يف
الحرب االفغانية منذ  1979التي ورثتها
واشنطن وحلفاؤها اىل االن.
مل يصدر حتى اليوم اي رد فعل رسمي من
جانب موسكو بعد دخول قانون قيرص
حيز التنفيذ .لكن تعليقات ومواقف
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قانون قيرص ليس سوى دليل عىل ان الحوار االمرييك ـ الرويس جدي.

ملسؤولني وبرملانيني وخرباء عكست
امرين اساسيني:
 االول هو وجود قلق لدى موسكو منالتداعيات املحتملة للقانون الجديد الذي
ال يستهدف سوريا فقط ،وامنا يستهدف
روسيا ايضا ،والذي ستكون نتائجه اسوأ من
الحرب عىل مدى السنوات التسع املاضية.
وهذا نوع من ارهاب اقتصادي تستخدمه
واشنطن لتقويض االنجازات التي حققتها
موسكو مع النظام السوري ،اضافة اىل تفاقم
املخاوف لدى قطاع االعامل والرشكات
الكربى ،خصوصا وان الحديث هنا يدور

الضغط االميركي
يضع موسكو امام
التفاوض او الغرق في
املستنقع السوري
حول قطاعات محددة توليها روسيا اهمية
فائقة ،بينها التجارة والتعاون االقتصادي يف
قطاعات صناعة النفط ،وصناعات الطريان،

يعب عن السياسة االمريكية بعيدا من االنقسامات السياسية.
قانون قيرص اصدره الكونغرس ،بالتايل ّ

واالنشاءات ،فضال عن النظام املرصيف،
وكلها قطاعات وضعت الرشكات الروسية
جهودا كربى لتوسيع نفوذها يف سوريا.
 الثاين هو تأكيد االستعداد الرويس ملواجهةقانون قيرص وااللتفاف عىل العقوبات
املفروضة عىل الرشكات التي تتعامل مع
الحكومة السورية ،وعدم تراجع موسكو
عن التزاماتها يف التعاون العسكري
واالقتصادي .موسكو لديها خربة طويلة يف
التعامل مع ظروف العقوبات االقتصادية،
وسوف تجد مجاالت ملواصلة تقديم
املساعدات العسكرية والفنية واالقتصادية
واملالية لسوريا عىل الرغم من القانون .يف
امكان قطاع االعامل الرويس تأسيس رشكات
اخرى بديلة من الرشكات التي قد تخرج
من السوق السورية ،وبشكل ال تكون
مرتبطة بالقطاع املرصيف واملايل االمرييك،
ما يعني ان واشنطن لن تكون قادرة عىل
معاقبتها.
مثة من يرى يف قانون قيرص اختبارا جديدا
وصعبا للعالقات االمريكية ـ الروسية يف
سوريا واملنطقة .لكن هناك من يرى يف
املقابل ان هذا القانون مؤرش دقيق عىل ان
الحوار االمرييك ـ الرويس حول سوريا دخل
يف مرحلة متقدمة ويستخدم فيها الجانبان
مختلف اوراقهام للتأثري عىل مجرياته
وحصيلته النهائية.
قانون قيرص ليس سوى دليل عىل ان
الحوار االمرييك ـ الرويس جدي ،وهو ينطلق
من قاعدة رئيسية مفادها ان واشنطن ال
تعمل عىل اخراج القوات الروسية من
سوريا او انهاء النفوذ الرويس املستمر منذ
عقود طويلة ،وامنا هدفها ترسيع خروج
ايران من سوريا للحؤول دون صدام ايراين
ـ ارسائييل مبارش ،واقناع الروس بالتخيل
عن حليفهم االسد حتى لو كان ذلك يف
صناديق االقرتاع او يف عملية سياسية
متدرجة .وبالتايل ،فان جوهر قانون قيرص
هو محارصة االسد لدفعه اىل تغيري سلوكه،
واملقصود بذلك يف الدرجة االوىل ،فك
عالقته مع ايران.
يف النتيجة قانون قيرص ال يرصف اال عىل
طاولة الحوار االمرييك ـ الرويس املفتوحة.
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إنطلق من سوريا وتمركز في قطر ّ
وحط في ليبيا

مشروع أردوغان اإلقليمي وخارطة اإلنتشار
منذ اعتالء الرئيس الرتيك رجب طيب اردوغان سدة الرئاسة املطلقة الصالحيات ،تراوده احالم اكرث وابعد من تركيا حيث بدأ
العمل عىل استثامر تنظيم االخوان املسلمني واحزابه يف كل املنطقة ،ساعيا اىل استعادة دور تركيا االقليمي وتوسيع نفوذها
من خالل تدخلها يف شؤون دول املنطقة
مرشوع الرئيس الرتيك رجب طيب اردوغان
الطموح هو مزيج من قومية عثامنية واسالم
سيايس اخواين .انطلق من سوريا ومتركز يف قطر
ّ
وحط رحاله يف ليبيا ،وسجل اخرتاقات متفاوتة
الحجم واالهمية يف غزة والعراق وتونس واليمن
والصومال ،ويف كل مكان تتواجد فيه جامعة
االخوان الحاضنة االم لكل جامعات االسالم
السيايس والجامعات املتطرفة
سعى الرئيس الرتيك مبكرا لالستثامر يف تنظيم
جامعة االخوان املسلمني يف جميع االقطار
التغيات السياسية التي واكبت
العربية ،مستغال ّ
ثورات الربيع العريب للمشاركة يف رسم خارطة
املنطقة عىل النحو الذي يخدم مصالح بالده.
ورغم ان املرشوع الرتيك احتضن جامعة االخوان
يف مرص التي تصنفها الدولة تنظيام ارهابيا ،اال
ان االوضاع املفككة امنيا وعسكريا يف الوقت
الراهن يف دول مثل سوريا وليبيا واليمن
والعراق ،فتحت شهية اردوغان وساعدته يف
التأسيس لهذا املرشوع التوسعي ،الذي يقوم
عىل االنتهازية السياسية واستغالل نقاط
الضعف .لذلك ،فان الدعم الرتيك لتنظيم االخوان
والفصائل والتنظيامت املتشددة ،كتنظيم احرار
الشام ومجموعات من تنظيم داعش يأيت ليس
انطالقا من التالقي الفكري وااليديولوجي ،وال
من حيث الوالء واعتناق العقيدة العثامنية عىل
حساب اعالء املصالح الوطنية ،وامنا تأسيسا عىل
طبيعة العداء املشرتك للجيوش العربية والنظر
اليها باعتبار انها متثل عائقا امام مرشوع الدولة
االسالمية واحياء دولة الخالفة.
بات واضحا االن ان تركيا متتلك مرشوعا اقليميا
توسعيا يقوم عىل التمدد االقليمي ،واالنتقال
من نطاق القدرة عىل التأثري السيايس اىل ح ّيز
التحرك الفعيل عىل االرض عرب ادوات خشنة
تستند اىل ايديولوجية قومية متطرفة تنظر اىل

مرشوع اردوغان مزيج من قومية عثامنية واسالم سيايس اخواين.

اردوغان سارع الى
االستثمار في تنظيم
االخوان املسلمني
مستغال الربيع العربي

جوارها عىل انها ساحات رخوة .اكتسب املرشوع
الرتيك زخام بفعل تفاقم التناقضات الدولية
وتزايد الرصاعات االقليمية ،وتنامي الدعم
املتصاعد الذي تقدمه انقرة بسخاء للتنظيامت
الراديكالية التي غدت اقرب اىل وكالء محليني

يدينون بالوالء للقيادة الرتكية التي باتت تتوىل
مهامت تدريبهم ومتويلهم سعيا اىل توظيفهم
يف مشاريعها االقليمية داخل البلدان العربية.
وعملت تركيا عىل استقطاب كوادر عربية
للدفاع عن سياساتها وعن احقيتها يف التدخل
العسكري يف مناطق الجوار الجغرايف ،اما بدعوى
مواجهة االرهاب او الستعادة حقوق تاريخية
يف ارض ارتبطت باالرث العثامين الذي يسعى
الرئيس الرتيك اىل احيائه ،خصوصا بعدما فشلت
جامعات االسالم السيايس يف تثبيت حكمها يف
اكرث من بلد عريب.
هذه عالمات ومناذج السياسة التوسعية
الطموحة التي ينتهجها اردوغان ،متجاوزا ازماته
الداخلية وساعيا اىل دور اقليمي قيادي:
 1ـ التدخل العسكري الرتيك بلغ يف سوريا

وفجا .يواظب
نقطة الذروة وصار تدخال مبارشا ّ
اردوغان عىل تحقيق مرشوعه الطموح باقامة
منطقة عازلة داخل االرايض السورية عىل طول
الحدود ،حيث يهدف اىل اعادة اكرث من مليون
الجئ سوري يف تركيا اىل هذه املنطقة االمنة.
ترمي الخطة الرتكية اىل ما هو ابعد من توجيه
رضبة الكراد سوريا وابعادهم من الحدود وقطع
تواصلهم االسرتاتيجي مع اكراد تركيا .وتذهب

قلق سعودي
واماراتي من تعاظم النفوذ
التركي في اليمن

تدخلت تركيا يف ليبيا ملحاولة تغيري معادلة القوى عىل االرض ودعم حكومة الوفاق الوطني.

اىل تغيري الرتكيبة الدميوغرافية يف تل ابيض
وراس العني يف رشق الفرات من طريق نقل
ارس مقاتيل الفصائل املوالية من حلب اىل رشق
الفرات ،اضافة اىل نازحني من الغوطة الرشقية،
الضعاف املك ّون الكردي ملصلحة املك ّونني العريب
والرتكامين ،واىل القضاء ملرة واحدة واخرية عىل
خطر حزب العامل الكردستاين الذي تصنفه تركيا
حزبا ارهابيا ،وتتهمه بأن لديه صالت تنظيمية
وامنية بالوحدات الكردية يف سوريا.
 2ـ يف ليبيا صارت تركيا العبا اساسيا بدعمها
العلني والسافر الحد طريف الرصاع الداخيل .فهي
تنظر اىل ليبيا باعتبارها مرسح عمليات الختبار
وتسويق منتجات صناعاتها العسكرية واالمنية،
واظهار وجودها العسكري يف افريقيا ،باعتباره

اداة للسياسة الخارجية الرتكية ،وبهدف السيطرة
عىل عقود اعادة االعامر ،خصوصا وان ليبيا دولة
متتلك مصادر طاقة هائلة .تدخلت تركيا يف ليبيا
ملحاولة تغيري معادلة القوى عىل االرض ودعم
حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز الرساج يف
محاولتها للسيطرة عىل طرابلس ،فعمدت اىل
نقل حملة االسلحة والعتاد العسكري اىل حكومة
الوفاق يف غرب ليبيا ،واىل نقل دفعات جديدة
من عنارص الفصائل السورية املسلحة من تل
ابيض يف اتجاه االرايض الرتكية ،متهيدا لنقلهم اىل
ليبيا للقتال هناك .نتيجة لذلك ،متكن الرئيس
الرتيك من التغلغل يف البلد الغني بالنفط عرب
بوابة حكومة الوفاق ،ليصبح بجنوده وعتاده
رقام يف العملية العسكرية.
استطاعت تركيا ان تجعل لها موطئ قدم يف

ليبيا رسميا عرب توقيع مذكريت تفاهم بني رئيس
حكومة الوفاق فائز الرساج والرئيس 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 ،وصد العدوان عىل طرابلس
من جهة ثانية.
بذلك ،استفادت تركيا 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.
التدخل الرتيك له اسبابه واهدافه االنية املرتبطة
مبصالح تركيا االقتصادية واالمنية ،لكن له ايضا
اسبابه وجذوره التاريخية التي جاهر بها الرئيس
اردوغان قائال :كانت ليبيا لعصور طويلة جزءا
مهام من الدولة العثامنية ،ومثة روابط تاريخية
وانسانية واجتامعية تربطنا مع ليبيا والليبيني.
ألجل هذا ال ميكن ان نبقى مكتويف االيدي حيال
ما يجري هناك.
اضاف :ال احد يف امكانه ان ينتظر منا اشاحة
وجهنا عن اخوتنا الليبيني الذين طلبوا منا يد
العون .ان نرصة احفاد اجدادنا يف شامل افريقيا
تأيت عىل رأس مهامنا :ابناء كور اوغلو (اتراك
ليبيا) هم سواء عندنا مع تركامن سوريا والعراق
واتراك البلقان واتراك االهسكا يف القوقاز .نحن
عىل وعي مبسؤوليتنا التاريخية تجاه اخوتنا
العرب واالمازيغ والطوارق يف ليبيا .هؤالء وقفوا
اىل جانبنا يف احلك ايامنا بالتاريخ ،وعلينا ان
نكون اىل جانبهم يف هذه االيام العصيبة.
 3ـ يف العراق ،ص ّعدت تركيا من رضباتها يف
شامل وشامل غرب البالد عىل اهداف تقول
انها تابعة لحزب العامل الكردستاين ،خصوصا يف
جبال قنديل ،وسط اعرتاضات من الحكومة
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العراقية ،مؤكدة ان العمليات التي تقوم
بها يف شامل العراق تأيت يف اطار حقها املرشوع
يف الدفاع عن النفس الوارد يف ميثاق االمم
املتحدة ،فيام تظل عني تركيا عىل منطقتي
املوصل وكركوك .فاملوصل كانت مركزا رئيسيا
للعثامنيني ،وكركوك الغنية بالنفط تعيش فيها
جامعة تركامنية من اصول تركية.
استهدفت التحركات العسكرية االخرية يف شامل
العراق اقامة مزيد من القواعد املؤقتة لرتكيا يف
شامل العراق من اجل ضامن امن حدودها من
هجامت حزب العامل الكردستاين .ونفذت تركيا
عمليتني منفصلتني يف شامل العراق ضد حزب
العامل الكردستاين :االوىل جوية تحت اسم
املخلب ـ النرس ،والثانية برية ال تزال مستمرة
تحت اسم املخلب ـ النمر ،ردا عىل ما قالت
انه ازدياد هجامت املقاتلني االكراد عىل قواعد
الجيش الرتيك عىل الحدود بني البلدين.
 4ـ يف اليمن تستنسخ تركيا التجربة الليبية
لتوسيع نفوذها البحري ،من خالل دعم حزب
االصالح ،الذي يعد الذراع السياسية لالخوان
هناك ،مبا ميكن تركيا من وضع قدم عىل البحر
االحمر وباب املندب .ويحاول الرئيس الرتيك
تجنيد مرتزقة سوريني ونقلهم اىل اليمن يف
مقابل اغراءات مالية ملساندة حزب االصالح
االخواين .كذلك يرسل عنارص وشخصيات مينية
اىل ليبيا محسوبة عىل حزب التجمع اليمني
لالصالح ،بهدف توطيد العالقة مع اخوان ليبيا
برعاية االستخبارات الرتكية ،ومن اجل القتال
يف صفوف قوات حكومة الوفاق .وظيفة هذه
العنارص مساعدة االخوان يف ليبيا يف السيطرة
عىل مواقع تنفيذية او ترشيعية يف املرحلة
املقبلة ،وسيتم بناء القدرات الفكرية لقيادات
وكوادر الصف الثالث والرابع يف جامعة
االخوان يف ليبيا للدفع بهم يف االنتخابات
املقبلة.
يزداد القلق السعودي ـ االمارايت من امكان
تعاظم النفوذ الرتيك يف اليمن ،تأسيسا عىل
انقالب املوازين يف ليبيا .تدأب املنابر السعودية
واالماراتية ،منذ انقالب موازين القوى يف ليبيا
ملصلحة االتراك والقطريني ،عىل الرتويج ملا
تسميها خططا تركية للتدخل العسكري يف
اليمن ،يف اطار عملية التمدد عىل سواحل القرن
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حامس ومدها بدعم سيايس ومايل ،وهو يلتقي
قادتها الذين اتخذوا من اسطنبول ممرا ومقرا.
ال يتورع اردوغان عن الدفاع عن مصالح حامس
احيانا بالتصدي لضغوط ارسائيل ومحاولة
التخفيف من حصارها ومضايقاتها ،واحيانا
اخرى بلعب دور الوسيط بينها وبني ارسائيل،
مبا يف ذلك املساهمة يف ترتيب صفقات تبادل
لالرسى او املساهمة يف وصول االموال القطرية
اىل غزة عرب ارسائيل.

يواظب اردوغان يف سوريا عىل تحقيق مرشوعه الطموح باقامة منطقة عازلة عىل طول الحدود.

املشروع التركي اكتسب
زخما بفعل تفاقم
التناقضات الدولية وتزايد
الصراعات االقليمية

االفريقي ،حيث النفوذ املتنامي لرتكيا ،وخصوصا
يف الصومال.
 5ـ يف تونس ،يسعى اردوغان اىل االستفادة
من خصائصها الجغرافية والسياسية يف امللف
الليبي .شاءت الجغرافيا ان تكون تونس لصيقة
لليبيا ،وان يكون االسالم السيايس املشارك يف
الحكم باالغلبية النسبية يف تونس صديقا لرتكيا
وتحديدا اردوغان.
ان توريط تونس يف عدم الحياد ازاء االزمة يف
ليبيا فجر ازمة سياسية متواصلة ومتنامية داخل
هذا البلد ،وخلق نوعا من االحتقان ازاء التدخل
الرتيك يف املنطقة وبازاء تقارب بني حركة النهضة
التونسية واردوغان .ما قام به رئيس مجلس
النواب راشد الغنويش ،رئيس حركة النهضة

الذراع السياسية لجامعة االخوان (زيارته اىل
تركيا ،تهنئته لرئيس حكومة الوفاق الوطني
باالنتصارات املحققة يف محيط طرابلس ضد
اللواء خليفة حفرت وقواته ،معربا عن ارتياحه
اىل عودة قاعدة الوطية القريبة من حدود
تونس اىل حكومة الوفاق) ،ساهم يف تأجيج
الرصاعات االيديولوجية بني عدد من االحزاب
التونسية ،خصوصا وانها طرحت تساؤالت عدة
يف املشهد السيايس ،عىل اعتبار ان السلطات
الرسمية التونسية اكدت اكرث من مرة ،ويف
اكرث من مناسبة ،التزامها الحياد عىل املستوى
العلني ،وهو موقف مخالف متاما ملا اقدم عليه
الغنويش الذي اتهم بتجاوز مؤسسات الدولة،
وتوريطها يف النزاع الليبي اىل جانب جامعة
االخوان املسلمني وحلفائها ،وانه ح ّول الربملان
اىل وسيلة لتنفيذ اجندة اخوانية يف املغرب
العريب ،واتهم بالقيام بتحركات غامضة مخالفة
للقوانني ولالعراف الديبلوماسية من خالل عقد
اجتامعات مغلقة وغري معلنة مع اردوغان الذي
يخوض تدخال عسكريا يف ليبيا ،وحتى بتأجري
مساحات من الرتاب التونيس من خالل محاوالت
مترير اتفاقات اقتصادية مع تركيا وقطر اعتربتها
هذه االحزاب اعتداء عىل السيادة الوطنية.
 6ـ يف غزة نسج اردوغان عالقات وثيقة مع حركة

 7ـ يف قطر ،اقامت تركيا اكرث من قاعدة عسكرية
عىل خلفية عالقة تحالفية متينة بني اردوغان
وامري قطر الشيخ متيم بن حمد الذي وجد يف
تركيا الدعم والسند بعد خالفه مع السعودية
واالمارات ،وخروج او اخراج قطر من مجلس
التعاون الخليجي .فلم يكن امام امري قطر يف
لعبة موازين القوى اال االستعانة برتكيا ،ومل يكن
امام اردوغان اال االفادة اىل اقىص حد من هذه
الفرصة الذهبية التي اوجدت له موطئ قدم يف
الخليج.
 8ـ يف البحر املتوسط يدور رصاع حاد عىل
النفط والغاز املكتشف حديثا ،وتركيا تريد
اقتطاع حصتها وحجز مقعدها عىل الطاولة .اذ
تعي تركيا ان التغلب عىل مشكالتها االقتصادية

قد تكون عرب التمدد الخارجي ،ال االنكامش
والتقوقع حول الذات ،او حتى عرب االستعاضة
عن ذلك بتعزيز الرشاكات مع القوى الغربية.
وتعترب ان التحول من دولة مستوردة للطاقة
اىل دولة منتجة ومصدرة لها لن يتحقق اال عرب
استغالل الفرصة التاريخية الحاصلة للسيطرة
عىل االرض العربية املحيطة ،ذات السلطات
املركزية الرخوة او املنهارة كليا ،السيام الغنية
بالنفط او تلك التي متثل نقاطا محورية يف اي
مشاريع مستقبلية لتدشني خطوط نقل الطاقة
من االقليم اىل شامل املتوسط .لذلك سارع
اردوغان اىل توقيع االتفاقات االمنية واالقتصادية
مع حكومة الوفاق الوطني التي تهدف اىل
حامية خطط تركيا والتمدد يف مياه البحر
املتوسط وتوسيع نفوذها يف مواجهة اطراف
اقليميني يضمون مرص واليونان وقربص وارسائيل،
والستثامر مخزون الغاز والنفط املكتشف يف

اردوغان نجح عبر
النهضة والغنوشي في
اخراج تونس عن حيادها

يف البحر املتوسط يدور رصاع حاد عىل النفط والغاز املكتشف حديثا ،وتركيا تريد اقتطاع حصتها.

املنطقة .هذه االتفاقات اثارت اعرتاضات واسعة
عىل املستويني االقليمي والدويل ،خصوصا من
مرص واليونان وقربص وايضا من دول اوروبية،
ألن توقيع االتفاق البحري غري مفهوم ،يف ظل
عدم وجود حدود بحرية مشرتكة بني تركيا
وليبيا.
تقف تركيا عىل مفرتق طرق .ال تتخىل عن
الغرب االورويب لكنها تخرج عن طوعه ،وال
تعادي الواليات املتحدة ،لكنها تتجرأ عىل
مخالفتها وتتمرد عليها اعالنا الستقاللية القرار
الرتيك ،بعد ان اتهمتها بالعبث بأمنها الداخيل
واالقتصادي تقرتب من موسكو ملا فيه مصالحها
بعد نزال خرسته يف عام  ،2015واثقة بالقيادة
الروسية من دون تنازالت سياسية كبرية وبحذر
الواثق لحاجة روسيا اليها يف غري مكان .لكنها
باتت مستعدة من اجل مصالحها لقدر من
التضحية مبشاريع حاكتها بهدوء مع الغرب
االمرييك تطاول بؤر رصاع قادها اسالميون يف اسيا
الوسطى والصني.
تركيا موجودة يف بيئة جغرافية  -سياسية وسط
ثالث دوائر هي اوروبا وروسيا وجورجيا وارمينيا
وتحسب عليها ارسائيل ،الجمهوريات الرتكية
التي ظهرت عقب تفكك االتحاد السوفيايت،
والحزام االسالمي ويشمل املرشق العريب وايران
وباكستان.
لكن اردوغان يواجه تحديات داخلية قد تطيح
مرشوعه االقليمي .فهو يخطط وحزبه الجراء
انتخابات مبكرة خالل اشهر (يف ترشين الثاين
او يف ايار  ،)2021بسبب خوفهم من تصاعد
النزيف املستمر يف االصوات ،وتح ّول مؤيدوهم
اىل احزاب اخرى ،وحالة االستياء التي تسود
حتى داخل اعضاء الحزب نفسه بسبب اداء
الحكومة خالل ازمة كورونا ،وتسببها يف تفاقم
مشكالت البطالة والتضخم ،وزيادة اعداد
الفقراء ،فضال عن عدم الشفافية .هو يخىش من
نجاح املعارضة يف استغالل اخفاقات الحكومة
يف التعامل مع ازمة تفيش فريوس كورونا
املستجد يف البالد يف الحاق مزيد من الخسائر
بالحزب ،فضال عن تنامي شعبية حزيب املستقبل
والدميوقراطية والتقدم اللذين اسسهام رئيس
الوزراء االسبق احمد داود اوغلو ونائب رئيس
الوزراء االسبق عيل باباجان ،بعد انفصالهام عن
حزب العدالة والتنمية الحاكم.
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استعادة
أنطوان دحداح في العيد  75لألمن العام
يروي أحداثًا وبعض أحاديث املرحلة
يف العيد الخامس والسبعني لالمن العام ،شاء املدير العام السابق السفري العقيد انطوان دحداح الذي شغل املنصب ما
بني عامي  1971و ،1977ان يد ّون لـ"االمن العام" بعض ذكريات املرحلة تلك ،ابان وجوده عىل رأس املديرية
يف التسعني من العمر اشعر باالبتهاج هذه
السنة ايضا يف مناسبة عيد االمن العام ،وما
زلت اقوم بنشاط ثقايف عىل اساس تأليف كتاب
قواعد عربية كل سنتني حفاظا عىل تصنيفي
يف خانة "العاقل" الذي تنطبق عليه خصائص
اسم الفاعل واسم املفعول .ارى ان االمن العام
ال يزال القلعة الصامدة بقيادة اللواء عباس
ابراهيم ،يف بحر الويالت الحالية التي يتعرض
لها لبنان والتي تحرق االخرض واليابس .فهنيئا له
ولضباطه وافراد هذه املؤسسة الرشيفة كافة.
مع انني جئت اىل االمن العام من طريق
الجيش ،مل اكن مهيئا ملهامت املدير العام.
طلبت من الرئيس صائب سالم بصفته وزير
الداخلية االستعانة ببعض الضباط من الجيش،
فاجاب :كال مطلقا ،نحن اخرجنا املكتب الثاين
من الباب الواسع وانت تريد اعادته من
الشباك؟ ميكنك فقط اختيار ضابطني من قوى
االمن الداخيل.
هكذا قمت بتأليف نواة اركان (او ديوان) من
ستة اشخاص ،مهندسني جغرافيني ،موظفني
جامعيني وضابطني من قوى االمن .فتع ّلمنا
املهنة معا عىل النار الساخنة يف ادارة مل نكن
نعرف اين تبدأ واين تنتهي.
مع مرور الزمن اشعر بأنني رصت جزءا ال يتجزأ
من االمن العام ،بالرغم من تتابع السنني وتغري
العقليات .سبق ان قلت واكرر ان االمن العام
اصبح مؤسسة محرتمة تتطور مع االحداث سنة
بعد سنة وتوحي بالثقة اىل قلوب اللبنانيني،
وهنا يكمن البيت القصيد .ثقة املواطنني هي
اهم ثروة يتحىل بها االنسان اكان موظفا ام
رئيسا مسؤوال كبريا .كام يقولون ان سلطة
الشعب هي أم السلطات ،كذلك ثقة الشعب
هي أم االنتاج.
يف خضم الضجة الكبرية التي نسمعها اليوم حول
محاربة الفساد وتأليف اللجان وتحضري التدابري

الالزمة الخ ...اؤكد ان افضل وسيلة للخالص من
الفساد برسعة تنحرص يف تعيني خمسة او ستة
مدراء عامني يتمتعون بالثقة التامة من السلطة
التنفيذية ليقوموا بشقلبة االدارة اللبنانية
ووضعها بلمح البرص عىل سكة العمل الصالح
والتطور املستمر ...متثلوا باالمن العام! متى ما
نظفت االدارة وقامت بشغلها عىل احسن وجه،
ترون القطاع الخاص ينظر بكل احرتام يف اجهزة
الدولة اكانت ادارية او ثقافية او امنية ،وترون
كذلك املنظامت الدولية تقدر الجهد املبذول يف
بلد صغري مع ما يرافق ذلك من رغبة يف التعاون
واالشرتاك يف املشاريع املفيدة.
اول مفاجأة واجهتني يف اثناء مامرسة عميل
حصلت يف مناسبة حادث امني وقع بني
مسلحني وافراد من قوى االمن يف مخفر النهر
ليل رأس السنة من عام  .1972علمنا ان
املسلحني يتبعون احدى املنظامت التي ترعاها
سوريا ،فقال يل الرئيس سالم :اذهب اىل دمشق
واطلب تسليم املسلحني االربعة الذين سببوا
الحادث.
قلت له :من هي الشخصية التي تريد ان
اواجهها هناك؟
قال :يف دمشق دولة انقالبية ال نعرف منهم
احدا .عليك ان تعرف من وكيف ،ود ّبر حالك .ما
عندي اكرث من ذلك ،امنا اعرف انك رجل ح ّبوب
وسوف ترى انهم سيستقبلونك بحفاوة.
صباح اليوم التايل تذكرت ان ضابطا من الرشطة
السورية مر عيل يوما وطلب مساعدة يف املطار،
وترك يل اسمه ورقم الهاتف .اتصلت به وطلبت
مقابلة قائد الرشطة السورية .وهكذا وجدت
نفيس يف دمشق يف مكتب العميد عيل ظاظا
وزير الداخلية .باالضافة اىل انه ضابط جيش
كان يف مدرسة االركان االمريكية قبل سنة من
وجودي هناك.
عىل اثر هذا الحديث انكرس الجليد بيننا ورصنا

نتذكر القواسم املشرتكة التي عشناها يف مدرسة
االركان .ثم قال يل :اذا اردت ان تبني عالقات
جيدة معنا ،عليك ان تزور العقيد حكمت
الشهايب وهو الرجل القوي بعد الرئيس االسد.
قلت له :انا جئت لهذه الغاية.
اتصل بالعقيد الشهايب الذي اجابه :انا يف انتظاره
يف مكتبي يف وزارة الدفاع.
هكذا ايضا واجهت حكمت الشهايب رئيس
مخابرات الجيش السوري يف مكتبه .تيرست
االمور بيننا من اول لحظة ،وتناولنا الغداء يف
مطعم الرشق ووعدين بتسليم املسلحني قبل
وصويل اىل بريوت.
عىل مائدة الطعام تنطلق االلسنة.
قال يل :علمت انك جئت اىل االمن العام من
خارج جامعة املخابرات .انا أيضا جئت اىل
املخابرات بسحر ساحر .كنت ادرس علم
االحوال الجوية يف الواليات املتحدة عىل حساب
الجيش السوري الذي كان يف حاجة اىل ضباط
اختصاصيني الدارة املطارات العسكرية .حصلت
القطيعة بني سوريا وامريكا وأمر الرئيس بسحب
السوريني من املدارس االمريكية .مع انني كنت
يف السنة الثالثة من الجامعة ،عدت اىل دمشق
وانتظرت االوامر .يف هذه االثناء طلبت القيادة
السورية من السفارة الروسية درس امكان
ارسال الطلبة العسكريني اىل روسيا ملتابعة
اختصاصاتهم .فاستجابت السفارة الروسية فورا
وطلبت الئحة بأسامء الضباط واختصاصاتهم،
ما جعل اسمي يرد مقابل اختصاص :مخابرات
جوية .وجدت نفيس يف روسيا يف مدرسة السالح
الجوي فرع املخابرات .التقيت هناك بضابط
سوري شاب اسمه حافظ االسد يتعلم الطريان،
فشكوت اليه امري وقلت له انني سأرفع تقريرا
اىل سفارتنا يف موسكو وارشح لها كل مالبسات
هذه القضية.
قال يل :انصحك ان ال تعمل شيئا ،ألن تقريرك

املدير العام السابق لالمن العام السفري العقيد انطوان دحداح.

سوف يضيع بني املرتجمني يف البلدين وتنتهي
عائدا اىل دمشق من دون اية نتيجة .خليك
هون وادخل يف هذا االختصاص الجديد وانت
قد الحملة .هكذا تدرجت يف مخابرات السالح
الجوي وبنيت صحبة قوية مع الضابط الشاب
الذي اعطاين هذه النصيحة .فانتقلنا من
املخابرات الروسية اىل مخابرات سالح الجو
السوري ،اىل املخابرات يف وزارة الدفاع يف دمشق
اىل اإلنقالب يف رئاسة الجمهورية السورية.
انتهت مهمتي وعدت اىل بريوت .تقدمت من
الرئيس سالم صباح اليوم التايل ووضعته يف
صورة كل ما جرى .قال يل :انا عارف انهم بدهم
يحبوك ويتعاملوا معك بثقة متبادلة .اريدك ان
تبني عالقة متينة معهم وان تقوم مبثل هذه
الزيارات بشكل مستمر.
مبا ان املسؤولني السوريني ال يخرجون من
بلدهم ،كنت اذهب مرة يف الشهر تقريبا لزيارة
حكمت الشهايب للتباحث معه حول االمور
العالقة.
قال يل يوما :عندي زيارة قصرية اىل طرطوس،

االمن العام ال يزال
القلعة الصامدة بقيادة
اللواء عباس ابراهيم في
بحر الويالت الحالية

هل تأيت معي نتناول الغداء هناك واقوم خالله
بزياريت القصرية ونعود من هناك اىل دمشق.
لدينا الكثري نتكلم عنه يف الطريق .من حديثنا،
علمت ان الرئيس االسد عقد اتفاقا مع االتحاد
السوفيايت لتكون طرطوس قاعدة بحرية متلكها
البحرية الروسية .كانوا ينقلون العامل من روسيا
اىل طرطوس ،ويستبدلونهم مرة كل شهر من
دون اللجوء اىل استخدام اي عامل سوري .بهذا
االتفاق أ ّمن الرئيس االسد حامية دولية دامئة
لنظامه السيايس.

اما اليوم ،فعلمنا بواسطة الصحافة ان قاعدة
طرطوس هي قاعدة للغواصات النووية ،اي
من املحتمل ان تحتوي يف مخازنها عىل صواريخ
نووية بحرية .وقد تدل هذه املعلومات عىل
مدى تعلق البلدين باتفاقهام ،واستطرادا
بعالقاتهام السياسية.
نعود اآلن اىل السياسة اللبنانية يف عهد الرئيس
سليامن فرنجيه الذي كان ايضا يف نظري عهد
الرئيس سالم لالسباب اآلتية:
اوال كانت تربط بني الرئيسني صداقة عميقة
عمرها اربعون عاما.
ثانيا لوال الرئيس سالم ملا وصل الرئيس
فرنجيه اىل سدة الرئاسة ،فالرئيس سالم
شجعه وأ ّمن له تغطية اسالمية كبرية ثم قام
بإقناع القيادات االخرى التي كانت مناوئة
لعهد املكتب الثاين ان تتوحد حول سليامن
فرنجيه .ملا نجح هذا االخري اعترب صائب سالم
ان عهده قد بدأ اخريا .بالفعل عشنا شهر
عسل سيايس خالل ثالث سنوات ثم وقعت
الواقعة .عىل اثر العملية االرسائيلية يف قلب
بريوت واستشهاد بعض القادة الفلسطينيني،
طلب صائب سالم استقالة قائد الجيش فرفض
سليامن فرنجيه ،فوقع الخالف واستقال صائب
سالم وذهب اىل منزله .يف القرص الجمهوري
انقسمت اآلراء وبدا سليامن بك مييل اىل
قبول االستقالة .انفردت به يف مكتبه وقلت
له كام كنت اتكلم معه دامئا بجرأة ورصاحة:
ال ميكنك قبول االستقالة ألن عهدك يف حاجة
ماسة اىل وجوده اىل جانبك .نحن قادمون
عىل مشاكل كبرية مع يارس عرفات وال استبعد
االشتباكات املسلحة بيننا .حرضت اجتامعا يف
مكتب الرئيس سالم مع يارس عرفات .خاطبه
الرئيس سالم بلهجة ال يجرؤ اي رئيس عريب
آخر عىل استعاملها .سمعته يقول بعد حادثة
خطف عسكريني :اذا تكررت هذه العملية
سوف استعمل الطريان لرضب املخيامت عىل
رأسكم .انسحب يارس عرفات وقيض االمر .قال
يل صائب بك آنذاك :طبعا هذا كالم للتهديد،
ولكن شعرت انه خائف .فنحن من دون
صائب سالم ال ميكننا التكلم بهذه اللهجة وال
استعامل هذا االسلوب .اقرتح رفض االستقالة
واعالن ما ال سابقة له :نحن وصائب سالم جئنا
معا ونذهب معا.
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قال الرئيس فرنجيه :قررت قبول االستقالة
واملستقبل ليس بعيدا.
يف سامء السياسة اللبنانية ملع نجم اسمه االمام
موىس الصدر .مند اول زيارة له يف مكتبه
شاهدت االنسان الدي اعطاه الله كل يشء،
عقليا وجسديا .اعجبت به وتواصل التيار بيننا
فورا .كنت اشعر بأنني أواجه شخصية انسانية
من النوع الثقيل باالضافة إىل انه جذاب ،قامة
توحي باالحرتام وطلة توحي بالتعاطف .يتكلم
عن مواضيع الحياة بلغات مختلفة غري العربية
والفارسية ،وبأفكار عميقة .بعيدا من السياسة
دخلنا يف احاديث مفيدة عن الحياة يف لبنان يف
مقابل الحياة يف ايران ،وكان يخربين عن مدرسة
قم التي تعترب مركز الحوزة الدينية الشيعية
ومعقل علامئها يف البالد .كان يتكلم ايضا عن
برنامج التعليم فيها الذي ال يزال بأقىص القساوة
يف الرتبية البدنية واقىص الرصامة يف املواد
الثقافية والعلمية.
قال يل :نحن هنا ،اي املتخرجني من هذه املدرسة،
اربعة ال غري .الطالب اللبنانيون يدخلون بعدد
كبري ال يقل عن عرشين كل سنة ،وال يتخرج
بعد ست سنوات اكرث من طالب واحد او اثنني.
الحياة قاسية واللبنانيون يتشتتون ويرتكون او

مع ضباط
املديرية
العامة لالمن
العام ابان
واليته.
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مع رئيس
االركان
السوري
العامد حكمت
الشهايب.

مع وزير
الداخلية
الرئيس كميل
شمعون.

يتخلون عن متابعة الدراسة بعد السنة االوىل
او الثانية.
يف اثناء هذه الزيارات كنت ارى كم هو متواضع
يف منزله ومكتبه بعيدا من الفخفخة واالشياء
الرباقة .حدث ذات يوم انني كنت اشعر يف اثناء
الحديث معه بقرص الحرشات يف الرجلني ،وكان
ذلك طبيعيا يف منطقة الحازمية.
سألته ملاذا ال يستعمل املبيدات او الوسائل
االخرى إلبعاد الحرشات.
اجاب انه تع ّود عىل هذه الحالة وال يستعمل
شيئاً لتغيري الوضع سوى الكاتول الصيني
املعروف.
قلت له :سأعود غدا واهديك آلة صغرية تغنيك
عن كل املبيدات.
جئت اليه يف اليوم التايل ،وقدمت له علبة صغرية
تحتوي عىل آلة تبث موجات "ما بعد السمعي"
تطرد كل الحرشات املوجودة يف الغرفة .اخد
اآللة وقال يل :انظر اىل هذه الفراشة التي كانت
تحوم يف الغرفة ،ان هربت تكون هديتك فعالة

وإن بقيت تكون هديتك من جملة االكاذيب
اللبنانية.
وضع يده عىل زر التشغيل ،واذ بالفراشة
تضطرب وتهرب من اول شباك مفتوح امامها.
قلت له :انا لن اكذب عليك ابدا.
يف السنة الثالثة من عهد الرئيس فرنجيه حصل
حدث مهم بالنسبة اىل املجلس الشيعي االعىل،
وهو موعد انتخاب رئيس املجلس والهيئات
املحيطة به .اعلن االمام موىس الصدر الذي

تنقلت بني صبري حمادة
وكامل االسعد فانتهى
الخالف على انتخاب االمام
موسى الصدر رئيسًا مدى
الحياة للمجلس الشيعي

كان املرشح الوحيد لهذا املنصب انه يرغب يف
ان تكون االنتخابات مدى الحياة .هذا االعالن
ازعج فورا الرئيس كامل االسعد وتبعه يف البداية
الرئيس صربي حامده .ثم تريث الرئيس حامده
وحاول اقناع الرئيس االسعد بعدم جدوى
معارضة االمام ألنه حاصل عىل اكرثية ساحقة
منذ اآلن .قرر الرئيسان االحتكام اىل الرئيس
فرنجيه قبل الدخول يف معارك غري مجدية .كان
ذلك يوم خميس السكارى عند املوارنة ،والرئيس
فرنجيه يف زغرتا اصيب بنوبة مرارة جعلته يرتاح
وميتنع عن الرد عىل الهاتف.
تلقيت مكاملة من الرئيس حامدة وقال يل :نحن
مع الرئيس االسعد عىل وشك ان نقرر موقفا
مهام بالنسبة اىل انتخابات املجلس الشيعي.
مبا ان من املستحيل االتصال بالرئيس فرنجيه
نريدك ان تحرض عندنا وتنقل اليه ما جرى
ويجري من االحداث.
انتقلت فورا اىل منزل الرئيس حامدة عىل طريق
املطار ،ووجدت الرئيس االسعد عنده ،وبدأت
املحادثات بينهام يف حضوري .ثم تناولنا الغداء
واقتنع الرئيس االسعد بوجهة نظر الرئيس
حامده ان يحرضا اإلنتخابات ،ويوافقا عىل
انتخاب االمام موىس الصدر رئيسا مدى الحياة.
بقي االتفاق عىل اعضاء لجنة رجال الدين وهي
مؤلفة من  12شيخا.
انتقلنا بعد ذلك اىل منزل الرئيس االسعد يف
الحازمية ،ألنه اقرب اىل مركز املجلس حيث
االمام موىس الصدر ،فأقوم انا باالنتقال بينهام
لوضع الئحة رجال الدين الذين كانوا جميعا
من طرف الرئيس االسعد .تناولنا العشاء وبدأت
بالنسبة ايل رحلة األلف ميل.
من التاسعة مساء حتى الساعة الثانية صباحا،
انتقلت عىل االقل ست مرات حامال الئحة من
هنا او تصحيحا من هناك .يف النهاية تم االتفاق
عىل ان يحصل رجال الدين التابعني لالسعد عىل
مثانية مقاعد والباقي اي اربعة مقاعد لالمام
الصدر .بذلك يكون االتفاق قد حصل عىل
موافقة الطرفني ما سمح للجميع الحضور نهار
االحد التايل للمشاركة يف انتخاب االمام موىس
الصدر رئيسا للمجلس الشيعي االعىل مدى
الحياة.
هنا تنتهي صفحة من خدمتنا يف االمن العام.
مربوك العيد عىل الجميع واىل اللقاء ان شاء الله.
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يؤازر وزارات وإدارات في بعض مهماتها

األمن العام :ضابطة عدلية في خدمة الوطن
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم فاوض وال يزال يفاوض باسم الدولة
اللبنانية دوال عدة حول ملفات حساسة .يف املقابل ،استحدث االمن العام غرفة
عمليات ملكافحة عمليات املضاربة عىل اللرية يف مقابل الدوالر ،مؤازرا بذلك
مرصف لبنان .كام ارشف عىل عملية تسلم اصحاب الصهاريج مادة املازوت من
منشآت النفط وراقب توزيعها عىل املحطات منعا لالحتكار ،دعام لخطة وزاريت
االقتصاد والطاقة يف هذا املجال .ناهيك بقيامه باستمرار ،بدهم مستودعات
ومحالت تحتوي عىل اغذية او ادوية او مواد فاسدة...

ميثله يف التفاوض .عىل هذا االساس ،ان قيام
املديرية العامة لالمن العام ممثلة بشخص
مديرها العام اللواء عباس ابراهيم ،بالتفاوض
مع اي دولة او حكومة او اي جهة اخرى
بناء عىل تكليف ،وهنا بيت القصيد ،من
الدولة اللبنانية او رئيس الجمهورية او رئيس
مجلس الوزراء او مجلس الوزراء ،هو يف
محله القانوين.

مجمل هذه املهامت وسواها ،سواء التي السنوات االخرية فقط ،وليس منذ عرشات الصالحيات القانونية

بدأ االمن العام يقوم بها للمرة االوىل خالل السنني؟
الشهرين املنرصمني او خالل السنوات الثامين
االخرية ،دفعت كثريين اىل طرح اسئلة قانونية التفاوض املبارش
وفق القوانني الدولية واملحلية واملعاهدات
يف هذا السياق ،ابرزها:
هل القانون يسمح للمديرية العامة واالتفاقات التي صادقت عليها الدولة
لالمن العام القيام مبفاوضات اقليمية اللبنانية ،التفاوض املبارش هو عبارة
دولية باسم الدولة اللبنانية؟ هل يسمح مشاورات ومباحثات تجري بني دولتني او
لها ايضا مبالحقة جرائم الفساد الغذايئ ،فريقني متنازعني او اكرث ،او بهدف النقاش
فساد االدوية ،املضاربة عىل اللرية ،الخ؟ حول كيفية حل مشكلة معينة او ملف معني
اذا كان القانون يسمح لها مبالحقة مثل او غريه .القانون يرتك الحرية املطلقة ألي
تلك الجرائم ،ملاذا مل تالحقها سوى خالل من اطراف التفاوض ،ان يختار من يريد ان

االمن العام يرشف عىل تسلم مادة املازوت وتوزيعها يف بعض املناطق.

لتوضيح رأي القانون يف موضوع قيام
املديرية العامة لالمن العام مبالحقة جرائم
الفساد الغذايئ ،فساد االدوية ،املضاربة عىل
اللرية يف مقابل الدوالر وسواها ،يفرتض اتباع
التسلسل التايل:
اوال :كلنا نعرف ان الضابطة العدلية هي
صاحبة االختصاص والصالحية يف تقيص
الجرائم والتحري عنها ،تحت ارشاف القضاء
املختص ،بهدف كشف ومالحقة املجرمني،
وغريها .هذا ما يؤكده قانون اصول
املحاكامت الجزائية الصادر تحت الرقم 328
تاريخ  2آب .2001
ثانيا :يف مجال االختصاص النوعي الشخاص
الضابطة العدلية ،م ّيز قانون اصول املحاكامت
الجزائية بني نوعني من موظفي الضابطة
العدلية ،بخاصة لناحية نطاق صالحياتهم يف
مالحقة الجرائم ،وذلك كااليت:
النوع االول :موظفو الضابطة العدلية الذين
يتمتعون باختصاص نوعي محصور ومحدد،
بحيث يشمل اختصاصهم مالحقة جرائم
محددة بالذات ،كموظفي الرقابة يف الجامرك
او ادارة حرص التبغ والتنباك او يف املرافئ
الذين اعطاهم القانون حق مالحقة الجرائم
التي تقع من جراء مخالفة القوانني التي
يتولون امر تطبيقها فقط ،يف حدود هذه
الجرائم حرصا .هذا ما اكدته املادة  39من
قانون االصول الجزائية حرفيا" :لنواطري القرى
وموظفي املراقبة يف وزارة الصحة ومراقبي
االحراج ...ان يضبطوا ،كل يف حدود اختصاصه

اللواء ابراهيم :نحن ابناء الوطن ولسنا مرتزقة لندافع عنه مبقدار الراتب فقط.

ووفق االنظمة املنوط به تطبيقها ،املخالفات
ويثبتوها يف محارض منظمة اصوال ويودعوها
القايض املنفرد املختص".
النوع الثاين :موظفو الضابطة العدلية الذين
يتمتعون باختصاص نوعي عام وشامل.
يشمل اختصاصهم مالحقة كل انواع الجرائم
من دون اي استثناء ،ومن هؤالء اعضاء
النيابة العامة ومساعدو النيابة العامة يف
القيام بوظائف الضابطة العدلية ،كاملحافظني
والقامئقامني ومدير عام وضباط ورتباء
التحقيق يف قوى االمن الداخيل ومدير عام
وضباط ورتباء التحقيق يف يف االمن العام،
الخ ...هذا ما اكدته املادة  38من قانون
اصول املحاكامت الجزائية،حرفيا ،كالتايل:
"يقوم بوظائف الضابطة العدلية ،تحت
ارشاف النائب العام لدى محكمة التمييز،
النواب العامون واملحامون العامون.
يساعد النيابة العامة ،ويعمل تحت ارشافها
يف اجراء وظائف الضابطة العدلية ،املدير
العام االمن العام وضباط االمن العام ورتباء
التحقيق يف االمن العام."...
يف االستنتاج ،ويك ال نسرتسل اكرث يف تعداد
املواد القانونية الكثرية يف هذا االطار ،من
الواضح قانونا ان موظفي الضابطة العدلية
الذين يتمتعون باختصاص نوعي عام وشامل،

اللواء ابراهيم :سنظل
نضحي ،نفاوض ،نساعد،
نؤازر ،ولن نوفر وسيلة
لحماية الوطن

كافراد املديرية العامة لالمن العام مثال ،لهم
حق واستطرادا من واجبهم ،مالحقة كل انواع
الجرائم من دون استثناء ،ومنها بطبيعة الحال
جرائم الفساد الغذايئ او الطبي وسواها ،تحت
ارشاف القضاء املختص الذي يعطي توجيهاته
وفق املعطيات القانونية لكل فعل جرمي.
استطرادا ،للمديرية ايضا حق مساعدة او
مؤازرة اي جهة معنية مبالحقة جرائم محددة
عند حاجتها لذلك ،تحت سقف احرتام اآللية
والرشوط القانونية لذلك.

بني املايض والحارض

بالنسبة اىل عدم قيام املديرية العامة لالمن
العام مبالحقة مثل تلك الجرائم يف املايض
البعيد ،نشري اىل انه بداية ،ال بد من التوضيح

ان مالحقة اي نوع من الجرائم او القيام
باملهامت االمنية عىل اختالف انواعها ،يتطلب
بحسب العلوم االمنية والعسكرية ،توافر
اربعة عنارص مجتمعة:
 1ـ وجود عدد كاف من العسكريني للقيام
باملهامت.
 2ـ وجود قوات خاصة مدربة عىل تنفيذ
املهامت االمنية الخطرة ،للمساندة والدعم
عند حدوث اي مفاجاة امنية كبرية خالل
تنفيذ مختلف املهامت االمنية العادية.
 3ـ حيازة االسلحة والذخائر الكافية ملواجهة
االخطار ،املتوقعة وغري املتوقعة يف اثناء
تنفيذ املهامت.
 4ـ التواجد االمني يف مكان غري بعيد كثريا
من مكان وقوع الجرمية ،للتمكن من الوصول
اليها يف مهلة معقولة قبل ان تندثر اثارها،
وقبل ان يتمكن املجرمون من الفرار بسهولة.
تلك العنارص االربعة كانت يف املايض غري
متوافرة يف املديرية العامة االمن العام ،اال
مبقدار متواضع يكاد ال يكفي اال للقيام
مبهامتها االدارية الرئيسية والبديهية ضمن
مراكزها ،سواء لناحية عدد العسكريني ،او
عدد االليات يف املراكز ،او االسلحة املتطورة
وسواها .كام مل يكن هناك قوات خاصة
ضمن املديرية .ناهيك بأن الكثري من االقضية
اللبنانية مل يكن فيها مراكز لالمن العام اساسا،
ما قد يستغرق وقتا طويال لوصولهم اليها.
ذاك الواقع وتلك االمكانات ،كانت تحتم عىل
املديرية انذاك التنسيق يف معظم االوقات
مع الجيش اللبناين والتعاون معه يف تنفيذ
كل مهمة امنية تتخطى حدود امكاناتها
البرشية واللوجستية والجغرافية املتوافرة.
هكذا كان واقع الحال ،قبل اطالق املدير
العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم خطة
تطوير املديرية العامة لالمن العام وتحديثها
قبل مثاين سنوات تقريبا ،وتطبيق قسم كبري
من مراحلها التي ال تزال مستمرة.
هنا يفرض السؤال نفسه :ماذا اضافت
تلك الخطة عىل العنارص االربعة االساسية
والرضورية ،ليك باتت املديرية اليوم تقوم
مبهامت امنية مل تكن مألوفة يف املايض؟
لدى مراجعة الوقائع املادية ،نجد االجابات
التالية:
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 عىل صعيد عديد العسكريني :بفعلدورات التطويع املتالحقة زاد عديد عسكريي
االمن العام من نحو  3900عسكري اىل ما
يقارب  ،8200اي بنسبة تفوق املئة يف املئة
عام كانت عليه الحال قبل الخطة.
 عىل صعيد وجود قوات خاصة :مل يكنهناك قوات خاصة يف االمن العام سابقا،
فشملت الخطة استحداث دائرة الرصد
والتدخل التي تضم مئات العسكريني
املصنفني بحسب املعايري العسكرية من
نخبة القوات الخاصة.
 عىل صعيد عدد الدوائر واملراكز ،ايالتواجد قرب كل املناطق عموما :شملت
خطة التطوير استحداث دوائر اقليمية يف
محافظات جبل لبنان ،الشامل ،الجنوب،
البقاع ،وافتتاح مراكز جديدة يف مناطق
دير االحمر ،غزير ،حامنا ،املنية ،الضنية،
بينو ،ريفون ،برج حمود ،حارة صخر،
الزهراين ،الطيبة ،مشغرة ،قرطبا ،املدينة
الرياضية وسواها .اضافة اىل مراكز بحرية
حدودية يف املارينا ضبيه ،املارينا سوليدير،
واملوفنبيك وسواها .وكذلك استحداث مبنى
جديد لدائرة امن عام بريوت يف السوديكو،
وتشييد آخر عىل خط الدخول اىل لبنان يف
معرب املصنع يتسع الكرث من  700شخص

عديد عسكريي االمن العام زاد بنسبة تفوق املئة يف املئة.
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يف الداخل .كام تم تشييد مبنى جديد
ملركز العبودية الحدودي ،ومبنى جديد
يتألف من سبع طبقات ملركز امن عام املنت
االقليمي .كذلك جرى تشييد مبنى جديد
لنظارة االمن العام يف ساحة العبد ،وسواها
من الدوائر واملراكز واملباين عىل امتداد
مساحة الوطن ،مبا يجعلها قريبة جغرافيا،
اىل حد كبري ،من اي حدث امني يقع يف اي
منطقة لبنانية.
 عىل صعيد التجهيزات العسكريةواللوجستية :تم استقدام اسلحة متطورة،
السيام الخفيفة واملتوسطة منها ،التي
تستخدم عادة من قبل فرق القوات الخاصة
يف اهم دول العامل .اضافة اىل عدد كبري من
االليات العسكرية التي وزعت عىل مختلف
الدوائر واملركز ،مبا يتيح رسعة تحركها عند
وقوع اي حدث امني .كام جرى استقدام

االمن العام اصبح قادرا
على مساعدة اي وزارة
في اي مهمة

معدات وتقنيات امنية بالغة التطور،
وسواها.
استطرادا ،تزامنت الخطة مع ورشة قانونية
تضمنت وضع دراسات معمقة حول جميع
القوانني ذات الصلة بعمل االمن العام
ومهامته وصالحياته ،ما ساهم يف تفعيل
واحياء تطبيق كل الصالحيات املنصوص
عليها اساسا يف القوانني ،والتي كانت شبه
منسية.
بناء عىل كل ما تقدم ،ميكن القول انه عندما
زادت قدرات املديرية العامة لالمن العام
وامكاناتها من جراء خطة التطوير تلك ،زادت
امكانات قيامها بكل مهامتها املنصوص عليها
يف القوانني اساسا .منذ ما يقارب السنوات
الخمس ،مل تعد املديرية بحاجة اىل اي
مؤازرة يف اي من مهامتها ،ال بل بدأت تقوم
اليوم مبساعدة ومؤازرة وزارات وادارات يف
بعض مهامتها عند حاجتها لذلك.

بني ذهنيتني

يايت هذا الدور الجديد للمديرية العامة
لالمن العام عىل صعيد مؤازرة ومساعدة اي
وزارة او ادارة يف بعض مهامتها ،وفق االصول
القانونية تطبيقا لعقيدة وطنية مكرسة
عب عنها مديرها العام اللواء
ضمنها ،وقد ّ
عباس ابراهيم مرارا وتكرارا امام العسكريني
بقوله ما معناه" :املرتزقة ال يدافعون عن
ارض اال مبقدار الراتب ،وطيلة مدة العقد
فقط ،وكلام نجحوا يف التهرب من مهمة
يفرحون ،واذا اشتدت املعركة يهربون .بينام
ابناء الوطن ،يدافعون عن ارضهم حتى
الرمق االخري ،من دون مقارنة التضحيات
مع قيمة الراتب ،ومن دون التهرب من
اي مهمة ،وكلام متكنوا من خدمة وطنهم
اكرث يفرحون .حتى ولو تعاطى البعض
مع هذه االرض بذهنية املرتزقة لالسف،
فنحن سنظل نضحي ،نفاوض ،نساعد،
نؤازر ،ونبحث عن اي وسائل اخرى لخدمة
وطننا ،بكل مواطنيه ومؤسساته واحزابه
ومجتمعه املدين وسواهم .اينام يحتاجنا
الوطن سنكون دامئا متأهبني لخدمته ايا
تكن التضحيات باهظة ،الننا نتعاطى معه
بذهنية ابناء الوطن ،ال بذهنية املرتزقة".
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مقابلة

داود رمال

aborami20@hotmail.com

رياض سركيس :د ّربنا الكالب على كشف
املصابني بكورونا من رائحة التع ّرق

تاليا كلفة الفحص ،ونزيح عن املريض
مشقة الفحص عرب املنخار وهو مزعج
جدا .الفحص عرب الكالب مل نستخدمه
حتى نلغي فحص الـ  ،PCRلكننا نجحنا
يف هدفنا العلمي الذي سيساعد جدا يف
ظل الكثافة السكانية ويف حاالت الفقر.
فالشعوب والدول ميكن ان تستخدمه
من دون صعوبة ،ألن كلفة فحص PCR
مرتفعة جدا .منذ انتشار الوباء ،تكلف
لبنان نتيجة الفحوصات التي اجراها نحو
 80مليون دوالر ،بينام ندفع مثن الكالب
مرة واحدة .ان تطبيق هذا املرشوع يوفر
كثريا من الناحية املادية ،علام ان مثة حاالت
يتبني بالفحص الطبي انها سلبية فتضطر
للذهاب اىل الحجر .بينام اذا اخذنا عينات
منها واخضعناها لتقنية الكالب وتبني انها
ايجابية ،وبعد اسبوع اعيد الفحص الطبي
وتبني انه ايجايب ،فعندما يحدد الكلب
الحالة علينا اخذ االمر عىل محمل الجد
وعدم التهاون.

فرضت جائحة كورونا نفسها اكرث من ضيف ثقيل عىل البرشية ،وتحولت اىل عدو قاتل اذا مل يتم التعامل معه برسعة لجهة
الكشف املبكر والحجر والعالج الطبي .ومبا انه مل يتم اكتشاف عالج مضاد للفريوس ،انصبت الجهود عىل تطوير التقنيات التي
تسهل عملية تحديد املصابني ،اال ان االمر بقي مع هامش خطأ كبري

مرة جديدة تتفتق العبقرية اللبنانية عن
انجاز جديد .هذا البلد الذي يختزن كنزا
نادرا جدا من العقول املغيبة محليا لكن
تستفيد منها كل دول العامل .قيض للعامل
اللبناين الربوفسور رياض رسكيس ان يكون
عقال طبيا متميزا .اشتهر باخرتاعاته السيام
ما يتعلق بالكشف املبكر عىل االمراض
املستعصية ،علام انه يعمل منذ  12عاما
عىل تقنية كشف االمراض من خالل رائحة
االفرازات الجلدية ،اي التعرق ،وتدريب
الكالب عىل تحديد نوع محدد من الرائحة
تنبعث نتيجة اصابة االنسان مبرض معني.
حاليا ،يعمل رسكيس عىل هذا االمر يف ما
خص فريوس كورونا ،وقد متكن من توظيف
تقنية الكشف عرب الكالب بنجاح باهر ،ما
دفع الجهات الرسمية ،السيام العسكرية
واالمنية اىل تبنيها.
"االمن العام" التقت الربوفسور رسكيس
الذي رشح تفاصيل الفكرة التي عمل عليها
وتحولت اىل حقيقة مطلوبة.
■ كيف تكونت فكرة االستعانة بالكالب
املدربة للكشف عن املصابني بفريوس
كورونا؟
□ فكرة االستعانة بالكالب هي فكرة قدمية
اعمل عليها منذ  12سنة لكشف االمراض
املزمنة السيام االمراض الرسطانية .وكوين
جراح امراض رسطانية ،كلام كنت اقوم بعملية
جراحية ملريض احزن الن يف لبنان  90يف
املئة من الحاالت قد تخطت املرحلة الثانية،
وبالتايل نوجههم اىل العالجات الكيميائية
واالشعة ،ونكون امام شخص نعالجه وقد
تحدد عمره .لذلك ،كانت الفكرة العمل عىل
كشف االمراض من خالل تعبريها ،اي نتيجة

التعرق الذي يعطي عالمات معينة .وقد
تأكدنا ان كل نوع رسطان يفرز رائحة خاصة
عىل الجلد .اذ هناك  150الف رائحة عىل
الجلد متيز كل انسان ،بحيث ال يوجد شبه
بني انسان وآخر حتى لو كانا توأمني حيث
لكل انسان رائحة مختلفة ،وكل تعبري خاليا
يف الجسم ينبعث عرب الجلد .ومبا اننا نجحنا
يف الكشف املبكر عن انواع الرسطانات عرب
الكالب املدربة ،بدأنا حاليا باالمراض املزمنة
العصبية ،السيام مرض الباركنسون والتصلب
اللوحي وااللزهامير ،وهي امراض مرتبطة
بتأثريات الجهاز الهضمي ونوعية البكترييا
يف الجسم ،وتؤدي اىل تكاثر الكثافات
السامة حول االعصاب يف املعدة والتي
تسبب تسمام بالعصب املوصل اىل الدماغ
بحيث ال يستطيع العمل بشكل طبيعي ،ما
يؤدي اىل ظهور املرض .كل هذا العلم الذي
توصلنا اليه ،عندما بدأت جائحة كورونا،
حرض يف ذهني ان هذا املرض معد اىل هذا
الحد ،لذا من املؤكد ان لديه عالمة جلدية
تعبريية .فتكلمت مع فريق البيطرة يف
مستشفى  Maison Alfortومع الربوفسور
 Dominique Grand – jeanاملسؤول عن
الكالب البوليسية وهو ايضا ضابط االمن يف
باريس .يف البداية اعترب ان الفكرة صعبة ألن
العمل هو عىل فريوس ،فكان جوايب :صحيح
انه فريوس وليس له سابقة لكن علينا تجربة
االمر .لقد تكونت لديّ شكوك من خالل
معاينة املرىض ألن طريقة تعرقهم غريبة،
فقرر دعمي من خالل تزويدي الكالب.
بارشت تنفيذ الربنامج من خالل الكالب
املدربة عىل كشف املتفجرات ،ويف خالل
اسبوع اعطت ان هناك عالمة غريبة جديدة،
وقمنا بتشبيه هذه العالمة الجديدة ملرىض

كورونا الذين ثبت اصابتهم من خالل فحص
 .PCRبدأ الكلب بالتمييز بني املصاب وغري
املصاب ،لذا تأكدنا من وجود مادة جديدة
تفرز نتيجة االصابة بكورونا.
■ ملاذا تم اختيار كالب مدربة عىل كشف
املتفجرات؟
□ ألن هذه الكالب مدربة عىل كيفية
كشف املتفجرات من خالل الرائحة ،وما
علينا سوى تغيري الرائحة .هذا االمر يحتاج
اىل اسبوعني ،وقد تبني ان فريوس كورونا له
رائحة قوية جدا مكنتنا من تدريب الكالب
خالل خمسة ايام .بعدما تأكدنا من نجاح
التدريب ،انتقلنا اىل املرحلة الثانية وكانت
مبساعدة وزير الصحة ،بحيث استحصلنا
عىل تعرق  256مريضا بكورونا موجودين يف
املستشفيات الحكومية .وضعنا التعرق عىل
قاعدة داخل املخترب من بني اربع قواعد،
وعندما مير الكلب يحدد من خالل حاسة
الشم السلبي من االيجايب من خالل جلوسه
قبالة تعرق املصاب .لكن الطريقة االرسع
للكشف هو ان مير الكلب املدرب خلف
االشخاص الجالسني او الواقفني ضمن صف
مع تحقيق تباعد يصل اىل مرت ونصف مرت.
علام انه يف امكان  4كالب الكشف عىل 4
االف شخص يف اليوم ،وكل كلب يعمل نحو
عرشين دقيقة ويرتاح املدة ذاتها .ميكن
الكشف عرب الكالب من خالل طريقتني:
الكشف املبارش او االستحصال عىل التعرق.
النقطة االهم ان تعرق الناس تختلف رائحته
حسب العرق ،بينام تبني ان تعرق كورونا
هي الرائحة ذاتها لدى كل املصابني ،وكل
تحرك خاطئ يف جسم االنسان ينتج ترسبات
خاطئة عىل الجلد.

الربوفسور رياض رسكيس.

■ هل من فارق يف دقة تحديد املصابني
بكورونا بني الفحص العادي ( )PCRوعرب
الكالب؟
□ فحص  PCRعرب املنخار يصل هامش
الخطأ فيه اىل  30يف املئة ،بينام نسبة الخطأ
يف كشف الكالب متدنية جدا.
■ من هي الجهات الخارجية التي تساعد
لبنان عىل هذا املرشوع املهم؟
□ الجهة االساسية الخارجية التي تساعدنا
هي الدولة الفرنسية .كوين احمل الجنسية
الفرنسية افرتض الفرنسيون انني يجب
ان اعمل عىل املرشوع يف فرنسا وليس
يف لبنان .اول املستفيدين من املرشوع
امارة ديب التي ستبدأ تطبيقه ،واشرتطت
عىل الفرنسيني الذين زاروها عدم ادخال
لبنان من ضمن الفريق الفرنيس االمارايت
الذي سينفذ املرشوع ،مع تقديرهم
لكوين انا اللبناين الفرنيس صاحب الفكرة
واملرشوع .هذا االمر ازعجني كثريا،
وابلغت الفريق الفرنيس ان يوصلوا اىل
االماراتيني انني لبناين واعتز بلبنانيتي وال

تعرّق املصابني
بكورونا يفرز الرائحة
الكريهة ذاتها

مانع عندي من تنفيذ املرشوع عندهم
الن املشكلة لديهم من جراء كورونا كبرية
جدا .كام انني ال امانع يف تنفيذ املرشوع
يف االمارات ،علام ان لبنان يف ازمة كبرية.
بدأت ديب وتشييل عملية التنفيذ عىل
االرض ،وكذلك بارشت فرنسا تطبيق
املرشوع يف الداخل الفرنيس.
■ ما هو االمر املهم جراء تطبيق هذا
املرشوع يف لبنان؟
□ املهم ان التقنية تم تأكيدها ،وهي
بخسة وغري مكلفة .صحيح ان سعر الكلب
مرتفع ،لكن سنشرتيه ملرة واحدة .سنوفر

■ كيف متت عملية التدريب وعىل ماذا
استندت؟
□ حصلت العملية يف لبنان .والنني اعمل عىل
املرشوع منذ  12عاما اقمت مدرسة يزورها
كل سنة الفريق الفرنيس البيطري املتخصص
للكشف عىل الكالب .ننفذ الربنامج العلمي
كامال ويتم االمر تحت االرشاف العلمي .ما
نقوم به هو انجاز برنامج التدريب كامال مع
جهوزية الكالب فمع والدة الفكرة اوقفنا
الربنامج املعد للكالب لفرتة وحولناه اىل
كشف مرىض كورونا .بعدما وصلنا اىل النجاح
املميز بالتزامن مع العمل الذي كانت الفرق
املتخصصة بفرنسا تقوم بانجازه ،نفذنا اول
مرشوع معا ونجحنا .نتيجة التدريب متكن
الكلب من كشف املصاب بكورونا بنسبة
 99اىل  100يف املئة .بعدما تأكد نجاح
االختبارات يف لبنان ويف فرنسا ،عمدنا اىل
تغيري الروائح وادخلنا اشخاصا من جنسيات
مختلفة ،فتبني ان الرائحة هي ذاتها لكل
املصابني .انجزنا الربامج الطبية وبارشنا وضع
الخطط ليك يكون املرشوع يف خدمة املنفعة
العامة خالل آب الجاري.
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تقنية الكالب
املدربة
ناجحة جدا
وبخسة
ماديا.

■ من هي الجهات الرسمية التي
شاركت يف التدريب؟
□ انتهينا من املرحلة التدريبية العلمية
ووضعت يف ترصف الجهات املعنية
لتطبيقها ميدانيا .الدولة الفرنسية بادرت
اىل طرح املوضوع عرب سفارتها يف لبنان
التي اتصلت برئاسة مجلس الوزراء،
وطلبوا منها االتصال بالعامل اللبناين
الربوفسور رياض رسكيس ،فتلقيت اتصاال
من رئاسة مجلس الوزراء وحصل اللقاء يف
حضور الفريق الفرنيس الذي ضم مدربني
ومهندسني وتطبيقيني واطباء بيطريني.
حصل تعاون مع كل الجهات االمنية من
الجيش وقوى االمن الداخيل واالمن العام
وامن الدولة وامن املطار ولواء الحرس
الجمهوري ،بالتنسيق مع مجلس الوزراء.
ثم اجتمعت مع كل من قائد الجيش
العامد جوزف عون واملدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم واملدير العام
لقوى االمن الداخيل اللواء عامد عثامن،
وقدم القادة الثالثة كل الدعم النجاح
املرشوع .قمت بتوضيح الناحية العلمية
ورشحتها ،ووفرت االجهزة العسكرية
واالمنية ضعف حاجتنا من الكالب .جرى

فرنسا هي الجهة
الخارجية الوحيدة التي
تساعدنا حاليا

التدريب يف قرية التدريب (عرمون)
التابعة لقوى االمن الداخيل.
■ متى ستتم االستعانة بالكالب املدربة
للكشف عىل املصابني بكورونا؟
□ يريد وزير الصحة العامة ان يتحقق
ذلك اليوم قبل الغد .يف التجربة االخرية
مل يخطىء اي كلب يف تحديد تعرق
املصاب بكورونا وهذا ما ادهش الفريق
الفرنيس .مع التأكيد هنا عىل اهمية
التنسيق االداري االمني ،وسهولة اآللية
التي ستعتمد ،ما سيؤدي اىل مساعدة
الجميع .هديف العلمي عدم االبقاء عىل
مرىض مجهولني او من دون كشف ،الن
عدم الكشف يؤدي اىل انتشار الوباء.

■ هل من دور مخصص لالمن العام يف
انجاز هذه املهمة؟
□ مبا اننا قررنا البدء من املطار ،سيكون
الدور االساس لالمن العام ،اذ لوال
الوافدين ملا انترش كورونا يف لبنان .بينام
يف اوروبا حيث الدول مفتوحة عىل
بعضها البعض والوباء منشأه داخيل،
تط ّبق تقنية الكالب عىل االرض وليس
يف املطارات .ودور االمن العام سيكون
االستفادة من التقنية يف مكاتبه ومراكزه،
ويف العالقات مع الناس ،الننا نحن امام
وباء ال نعرف من اصاب .فحني يوجد
كلب مدرب يكشف االصابات صباحا
ومساء ،نحد بشكل كبري جدا من انتشار
الوباء .هذه التقنية تحتاجها كل االجهزة
االمنية للحفاظ عىل قادتها وضباطها
وافرادها ،الن الكلب اذا اكتشف ان
الزائر مصاب ميكن منعه من الدخول
اىل مكتب القائد او املدير او اىل اي من
املراكز ويتم التعامل معه من منطلق
العالج الطبي .ما اود ان اؤكده انه ال
يوجد عمليا تقنية مامثلة بهذه السهولة
وهذه الرسعة ،ونحن نضع هذا االنجاز
يف خدمة االنسان.
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أبحاث
األمن العام :ح ّرية التعبير مطلقة
تحت سقف القانون

وذم يف حقها او يف حق عسكرييها.

لوال االبداع الفكري لالنسان ،ملا وصلت البرشية اىل هذا الكم الهائل من االخرتاعات ،وملا اصبحت اعامل فنانني ومبدعني
رحلوا منذ عقود رمزا لحضارة بلدانهم ،واحد اكرب مصادر الدخل االقتصادي  -السياحي فيها حتى اليوم .حقائق تجعل
املديرية العامة لالمن العام تقارب موضوع حرية التعبري ،احد اسمى حقوق االنسان ،بقناعتني اثنتني :ال للرقابة ،نعم للحرية
املطلقة تحت سقف القانون
تنص املادة  13من الدستور عىل ان حرية
ابداء الرأي قوال وكتابة مكفولة ضمن حدود
القانون .ما يعني ان القانون يشكل العمود
الفقري يف كل املوضوع .االمن العام يتشارك
الرأي مع الكثري من النقابات الفنية وجمعيات
املجتمع املدين وسواها ،وان الكثري من
القوانني اللبنانية ذات الصلة ،الصادرة منذ
عرشات السنوات ،تحتاج اىل تعديالت جذرية
وتحديث يواكب العرص .وهذا واجب السلطة
الترشيعية.
"االعامل الفنية بني الرقابة واالبداع" عنوان
البحث الذي اعده الرائد سامي قازان ،رئيس
ومسي شعبة امانة الرس يف دائرة
شعبة الكتب ّ
املطبوعات التابعة ملكتب شؤون االعالم يف
املديرية العامة لالمن العام ،والحائز شهادة
دراسات عليا يف التمثيل واالخراج من الجامعة
اللبنانية ،يف مناسبة ترقيته من رتبة نقيب اىل
رتبة رائد.
"االمن العام" استهلت لقاءها معه بسؤاله عن
االسباب التي دفعته اىل اختيار هذا املوضوع
تحديدا ،فاجاب" :اسباب مجتمعة .اولها كوين
منذ طفولتي اهوى عامل الفن ولهذا اخرتت
الحقا التخصص الجامعي يف هذا املجال .ثانيها،
منذ التحاقي باملديرية العامة لالمن العام عام
 1993وانا اخدم ضمن مكتب شؤون االعالم
مبختلف دوائره وشعبه التي تنقلت فيها تباعا،
بالتايل من املفيد يل عمليا التعمق اكرث واكرث
يف تفاصيل كل املواضيع ذات الصلة بعميل
اليومي .ثالثها ،بهدف القاء الضوء عىل مدى
اهتاممنا كأمن عام باالبداع اللبناين .ويف هذا
السياق ،اذكر عىل سبيل املثال اننا قمنا يف دائرة
املطبوعات خالل السنوات االخرية بارشفة كل
االعامل املرسحية والسينامئية والتلفزيونية
التي عرضت يف لبنان منذ الستينات حتى اليوم،

بحيث اصبحت الدائرة تحوي قسام كبريا من
الذاكرة الفنية الوطنية .واخريا ،بهدف التعمق
اكرث فاكرث يف تفاصيل النصوص القانونية التي
تؤكد ،كام اصبح يعلم الجميع ،بأن االمن العام
ال ميارس اي رقابة عىل حرية الرأي والتعبري
وامنا دوره يقترص فقط عىل التدقيق القانوين
يف مدى تطابق االعامل الفنية وسواها مع
النصوص القانونية النافذة.
■ ما ابرز العناوين العريضة للمواضيع التي
عالجتها ضمن البحث؟
□ كثرية ومتشعبة .من ابرزها :تعريف االبداع
وانواعه ومعايريه ،االبداع الفني وحقوق امللكية
الفكرية ،تاريخ نشأة وتطور السينام واملرسح يف
لبنان ،انواع وآليات الرقابة املعتمدة يف مختلف
دول العامل ،التمييز بني الرقابة والتدقيق
القانوين ،مهامت االمن العام ،احكام مقاطعة
ارسائيل ،وسواها .كام تضمن البحث مقابالت
مقتضبة مع كل من املخرج سمري حبيش
واملمثل كميل سالمه عربا ضمنها عن تجاربهام
الشخصية يف العالقة مع االمن العام وعن
ارائهام يف الرقابة واالبداع الفني يف لبنان عموما.
كام استعرضت ضمنه ايضا التفاصيل الواقعية
والقانونية لقضايا عدة ،ذات صلة بالحريات
العامة ،كانت محط نقاش وجدل لدى الرأي
العام اللبناين خالل السنوات املاضية .ختاما،
قدمت اقرتاحات اعترب انها مفيدة للتطوير يف
كل املواضيع التي تناولها البحث.
■ تحدثتم عام يسمى التدقيق القانوين ،يف
وقت ان العديد من القوانني التي ترعى عمل
االمن العام تذكر عبارة الرقابة يف نصوص
ضمنها .كيف تفرس لنا ذلك؟
□ صحيح .للتوضيح نقول ان من الناحية

القانونية يجب ان منيز بني شكل القوانني
والتعابري املستخدمة ضمنها من جهة ،ومضمون
احكامها والصالحيات التي تعطيها من جهة
اخرى ،كااليت :من حيث الشكل ،بعض تلك
القوانني صدرت منذ عرشات السنوات تحت
عناوين تتضمن كلمة رقابة ،كام تضمنت
اسامء مصالح او دوائر تربز فيها كلمة الرقابة
او املراقبة ،كقانون مراقبة املرسحيات وغريه.
اما من حيث مضمون الصالحيات التي تعطيها
تلك القوانني لالمن العام ،فكل املواد القانونية
فيها ،وحتى املعنونة بكلمة رقابة او مراقبة،
ال تعطي االمن العام من قريب او بعيد اي
حق يف الرقابة عىل حرية االراء او التعبري او
االعالم ،وامنا تعطيه فقط حق التدقيق يف مدى
احرتام تلك االعامل الحكام القوانني النافذة.
استطرادا ،نوضح انه عندما تتضمن معاملة
فنية ،كفيلم او نص مرسحية مثال ،مخالفة
قانونية ما فان االمن العام يحدد لصاحب
العالقة تلك املخالفة بشكل خطي مع اعطائه
نص املادة القانونية التي تتعلق املخالفة بها.
نعتمد الصيغة الخطية يك ال يحصل اي التباس
من جهة ،ويك يتمكن صاحب العالقة من
مراجعة اي متخصص يف القانون ليتأكد بنفسه
ان االمر يشكل مخالفة لنص قانوين ،وبالتايل
ال يتضمن اي تدخل يف حرية الرأي والتعبري
او ما شابه .فالقانون يتم وضعه من مجلس
النواب واالمن العام ملزم تطبيقه كام هو طاملا
مل َ
يلغ او يعدل .ناهيك بأن تدقيق االمن العام
يف هذا الخصوص يخضع لرقابة القضاء بشكل
كامل من دون اي استثناء من اي نوع كان.
■ طاملا ان موضوع التدقيق القانوين يكون
واضحا لصاحب العالقة ،ما سبب حمالت
التشهري التي كان يشنها البعض يف املايض ضد

الرائد سامي قازان.

االمن العام بحجة منعه من عرض فيلم مثال؟
□ الكثري من تلك الحمالت مل تكن تحصل
السباب قانونية او لها عالقة بالرقابة او ما
شابه بل ،وبكل اسف ،الهداف اخرى كهدف
قيام البعض بالتسويق االعالمي واالعالين
لحدث فني يحرضون الطالقه ،او بهدف
الشهرة يف بعض االحيان .لتوضيح الفكرة
نعطي املثل االيت :يقوم مثال احد منظمي
املهرجانات التي ستتضمن عرض عرشات
االفالم بالتقدم امام االمن العام بطلب
الرتخيص لعرضها تباعا .قبل موعد اطالق
املهرجان بثالثة اسابيع او شهر مثال يتقدم
بطلب ترخيص احد االفالم التي تتضمن
مخالفات صارخة للقانون اللبناين ،كاهانة
رصيحة لطائفة معينة او تشجع عىل التعامل
مع العدو االرسائييل ،الخ ...بعد ايام ومبجرد
اعالمه من الدائرة املختصة يف االمن العام بأن
الفيلم يتضمن مخالفات قانونية ويفرتض ان
يحال الرشيط اىل لجنة الرقابة عىل االرشطة
السينامئية املعدة للعرض واملؤلفة من ممثلني
عن ست وزارات هم يقررون املنع او عدمه
وليس االمن العام ،يبدأ ببناء كل حملته
التسويقية للمهرجان عىل شعار مفاده ان
االمن العام يقمع حريته ويعتدي عىل حرية
التعبري وعىل الفن وغريها من االتهامات.

اللواء ابراهيم :نرفض
الرقابة ونعمل على
حذفها من قاموس
االمن العام

بهذه الطريقة يجذب الجمهور اىل املهرجان
من جهة اوىل ،وتنشغل به وباستقباله الكثري
من وسائل االعالم التي هدفها الدفاع عن
الحريات العامة من جهة اخرى ،بحيث
يستغل هواءها او اثريها او صفحاتها
للتسويق ملهرجانه بشكل مجاين ،ومن دون
ان يدفع لها قرشا واحدا مثن اعالنات كانت
ستكلفه عرشات او مئات االف الدوالرات .اي
يكون بذلك قد انجز اكرب حملة دعاية جاذبة
للجمهور عىل حساب سمعة االمن العام وعرب
استغالل املؤسسات االعالمية بهذه الطريقة.
لكن مع الوقت تنبهت وسائل االعالم اىل
حاالت استغاللها تلك ،ومل تعد تتجاوب مع
مثل اولئك االشخاص .ناهيك بقيام املديرية
العامة لالمن العام مبراجعة القضاء املختص
عند الحاجة ملقاضاة من ارتكب جرائم قدح

■ ختاما ،ما ابرز االقرتاحات التي قدمتموها
ضمن البحث يف مجايل التدقيق القانوين
واالبداع الفني؟
□ قدمنا العديد من التوصيات التي نرى
انها تساهم ايجابيا يف تعزيز الحريات العامة
وتشجيع االبداع الفني مبختلف وجوهه .من
ابرزها عىل سبيل املثال:
• اقرتحنا ان تقوم الحكومة باستحداث لجنة
فنية ،عىل غرار لجنة مراقبة االفالم السينامئية
املؤلفة مبرسوم صادر عن مجلس الوزراء ،تضم
مندوبني من وزارات العدل ،الثقافة ،الشؤون
االجتامعية ،الرتبية ،الصحة ،ووزارة الداخلية
ممثلة باالمن العام ،ومندوب عن نقابة
الفنانني .بحيث تحال اليها النصوص الفنية
املتنازع عليها بني اجهزة التدقيق القانوين من
جهة ،واصحاب العالقة او املرجعيات الدينية
او النقابة الفنية املعنية من جهة اخرى ،للبت
فيها وفق آلية واضحة ورسيعة تسبق مرحلة
مراجعة القضاء املختص اذا اقتىض االمر.
• انجاز ورشة تحديث لكل القوانني اللبنانية
ذات الصلة .يف هذا السياق ،تجدر االشارة
اىل ان املديرية العامة لالمن العام ،يف ما
يتصل مبهامتها وصالحياتها التي سيتضمنها
قانون االعالم الذي يتم العمل عىل تعديله يف
املجلس النيايب ،قامت بتقديم اقرتاح يتضمن
اهم املعايري املعتمدة عامليا لناحية ضامن اعىل
مستوى من الحرية تحت سقف القانون .ومبا
يؤمن ،يف ما خص املواضيع الفنية ،الوقوف
بشكل رسمي عىل اراء النقابات الفنية املعنية
التي تضم نخبا من اهل االختصاص واصحاب
خربة وتاريخ فني يفخر بهم لبنان .يأيت اداء
املديرية عىل هذا النحو مبا يعزز حامية
الحقوق والحريات اكرث فاكرث ،تطبيقا لنهج
يؤكد عليه مديرها العام اللواء عباس ابراهيم
منذ اليوم االول لتسلمه سدة املسؤولية فيها
وحتى اليوم ،ومفاده حرفيا كام اكد مرارا امام
وسائل االعالم ويف لقاءاته مع العسكريني:
"نرفض موضوع الرقابة جملة وتفصيال ،ونحن
نعمل عىل حذفها شكال ومضمونا من قاموس
االمن العام".
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ّ
المزورة
الوثائق

إحصاءات الشهر
جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب
اعتبارا من  2020/06/15لغاية  2020/07/15ضمنا

اجانب املجموع

عرب

حركة تنقل لبنانيون
7019
22393
دخول
7626
10222
مغادرة
14645
32615
املجموع

14366
12873
27239

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

43778
30721
74499

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب
بني  2020/06/16و2020/07/15

الدولة

املراكز الحدودية الربية
املطار

العدد

عراقية

4

مصرية

2

المجموع

6

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب بني  2020/06/16و2020/07/15

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

اثيوبية
اميركية
اوكرانية
باكستانية
بريطانية
بنغالدشية
بوركينابية
بيالروسيا

11
1
16
2
2
13
4
7

جورجيا
روسية
رومانية
سنغالية
سيراليونية
سري النكية
غانية
فرنسية

1
10
2
4
1
4
2
2

فيليبينية
كينية
مولدوفية
نيجيرية
هندية
المجموع

العدد
26
3
2
3
6
122

عدد املسافرين
خالل حزيران
2020
8,252.00
14,815.00

مقارنة بني عدد الوثائق املزورة
املضبوطة لشهر حزيران 2019
والشهر نفسه من العام 2020

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة اىل دائرة التحقيق واالجراء من  2020/06/16لغاية 2020/07/15

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

اثيوبية
اندونيسية
توغولية
سورية
سري النكية
عراقية

56
1
1
1
1
1

غامبية
غانية
فلسطينية
فلسطينية سورية
فلسطينية الجئة
فيليبينية

2
1
73
3
1
1

قيد الدرس
لبنانية
مصرية
مكتوم القيد
نيجيرية

1
1
18
12
5
347

المجموع

الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة اىل دائرة التحقيق واالجراء من  2020/06/16لغاية 2020/07/15

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

بنغالدشية
بينية
توغولية
سودانية
سورية
سري النكية
عراقية

2
1
2
2
135
3
1

غانية
فرنسية
فلسطينية
فلسطينية سورية
فلسطينية الجئة
فيليبينية
قيد الدرس

1
1
3
4
44
21
1

كينية
لبنانية
مصرية
مكتوم القيد
نيجيرية

1
150
17
5
1
409

المجموع

مقارنة مع عدد حاميل الوثائق
املزورة خالل ثالثة اشهر سابقة

عدد املسافرين من
بداية  2020حتى نهاية
حزيران 2020

عدد املسافرين خالل
حزيران 2019

عدد املسافرين من بداية
 2019حتى نهاية حزيران
2019

1,291,676.00
1,153,406.00

737,244.00
829,745.00

3,542,947.00
3,723,190.00

املطار

حاملو وثائق مزورة
حزيران 2019
77

حاملو وثائق مزورة
حزيران 2020
0

املركز

مرفأ طرابلس
املصنع

2
11

0
0

مرفأ بريوت

1

0

العريضة
العبودية

1
0

0
0

املطار

حاملو وثائق
مزورة
نيسان 2020
0

حاملو وثائق
مزورة
أيار 2020
0

حاملو وثائق
مزورة
حزيران 2020
0

املركز

مرفأ طرابلس
املصنع

0
0

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

السفير انطوان دحداح
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بأقالمهم

بقلم

محمد سعيد الرز

*

قيصر ..الذي نريده
معروف ان الرئيس االمرييك دونالد ترامب يسعى بكل ما يستطيع
اىل انجاح عملية التوسع االرسائييل خالل االشهر القليلة املقبلة التي
تفصل الواليات املتحدة عن انتخاباتها الرئاسية .هدفه ليس اكتساب
اصوات اليهود االمريكيني كام فعل كل اسالفه ،النه حاصل عليها حتام،
وامنا ترجمة قناعاته بفتح الطريق امام ما يشبه الكومنولث العربي يف
املنطقة ،ومن ذلك تفجري االلغام السياسية واالقتصادية واالجتامعية
واالمنية يف اكرث من دولة عربية ،من لبنان اىل سوريا اىل العراق اىل
ليبيا واىل مرص يف حقوقها املائية جنوبا ويف امنها القومي غربا .كل
ذلك ملساعدة ارسائيل عىل ضم الضفة الغربية واالغوار ضمن ما
يسمى صفقة القرن.
يف اطار هذا التوجه االمرييك االسرتاتيجي ،يأيت قانون قيرص لفرض
عقوبات عىل سوريا مع ارتدادات تشمل لبنان كله لدفع االمور فيه
نحو االنفصال عن محيطه العريب عرب تزكية الخالفات مع دول الخليج،
واغالق بوابة سوريا الوحيدة اىل هذا املحيط بواسطة قوات اممية
تتوىل حراسة الحدود اللبنانية  -السورية.
هذا الهدف سبق للمبعوث االمرييك فيليب حبيب ان تباحث يف شأنه
مع اكرث من مسؤول لبناين عام  ،1976 - 1975لكنه مل يتحقق انذاك.
فهل سيقدر قانون قيرص وتوابعه عىل تحقيقه يف املرحلة املقبلة؟
لقد انتجت الحرب اللبنانية بكل مراحلها من عام  1975اىل عام
 ،1990تاريخ اقرار اتفاق الطائف ،دروسا ال ميكن تجاوزها .ابرزها
انه ميكن ملن يعبث بالساحة اللبنانية ان يحقق انقسامات او
يشعل صدامات او حروبا متنقلة .لكن ما سيحققه بالسياسة
يبقى موقتا ،ورسعان ما تطغى عليه حقائق االنتامء التي تشمل
كل اللبنانيني من دون متييز .ان حقائق االنتامء هي املانع االكرب
امام تحقيق هدف فصل لبنان عن محيطه العريب كام يسعى اليه
واضعو قانون قيرص ،فاللبنانيون ليسوا مستوطنني عىل النموذج
االرسائييل ،وامنا ينتمون يف معظمهم اىل اصول واحدة او متقاربة.
ان عائالت بريوت وطرابلس وصيدا وصور ،يف قسمها االغلب
تتحدر من اصول عربية ،حسبام يؤكد املؤرخ البريويت حسان
حالق .كام ان اهايل جبل عامل ينتمون اىل قبيلة عاملة ووفدوا

ضيف العدد

بقلم الدكتور

عباس جابر

*

أثر كورونا على العقود التجارية
اىل الجنوب اللبناين بعد انهيار سد مأرب يف اليمن عام  450بعد
امليالد ،وكذلك اهايل البقاع وبعلبك من اصول عربية وقلة رومية،
فيام يؤكد الرئيس حسني الحسيني من خالل الوثائق املتوافرة لديه
ان عائالت الجميل والهاشم والخازن والضاهر وحرب وغريهم
من العرب العاربة وليس املستعربة ،يتحدرون من قبائل طيء
وتغلب وشمر .ويقول املؤرخ اللبناين فيليب حتي ان املوارنة
الذين نزحوا من جهات حمص اىل شامل لبنان هربا من البطش
البيزنطي كانوا يرون يف العرب املسلمني "اقرب اليهم عنرصا ولغة
ودينا من اسيادهم البيزنطيني املمقوتني" ،وانهم استقبلوا جيش
الفتح االسالمي يف عهد عمر بن الخطاب بالرتحاب وقالوا لهم" :ان
واليتكم وعدلكم احب الينا مام كنا فيه من الظلم والغشم".
ان حقيقة انتامء اللبنانيني اىل محيطهم العريب دفعت بهم اىل مواجهة
كل غزو او استعامر استهدف بلدهم منذ انخراطهم يف حامية الثغور
ضد الهجامت البحرية االجنبية ،اىل مواجهتهم لالحتالل العثامين
ومحاربتهم للترتيك ،اىل مقاومتهم ملحاوالت السيطرة االرسائيلية عىل
سيادة وطنهم ،اىل رفضهم مشاريع التقسيم والكانتونات واي شكل
من اشكال التحكم بحرياتهم من اي جهة اتت ،اىل قبولهم باتفاق
الطائف كحل عريب بديال من الحلول التدويلية ،اقتناعا منهم بأن
ضامنة اللبناين تكمن يف اخيه اللبناين فقط.
عندما نصل بعد سلسلة تجارب قاسية فرضت عىل لبنان ،اىل هذه
الخالصة االساسية الكامنة يف العمق الحضاري املتوارث جيال بعد جيل،
فمعنى ذلك ان ال قانون قيرص وال سواه سيتمكن من فصل لبنان عن
محيطه .عندما تسلم االمرباطور يوليوس قيرص املولود عام مئة قبل
امليالد زمام الحكم يف ايطاليا ،بادر اىل اجراء اوسع عملية اصالح يف
بالده ،فقىض عىل الفساد وواجه الطبقة الرومانية التي كانت تحمي
الفاسدين ،وحقق اصالحا اداريا شامال ،وانشأ اول مجلس شيوخ ،واقام
عالقات ودية تكاملية مع محيطه وصلت اىل مرص يف عهد كليوباترا.
لعل منوذج قيرص هذا هو الذي نريده.
* اعالمي

ادى ظهور فريوس كورونا ( )Covid 19يف الصني بداية العام ،2020
وانتشاره يف ارجاء العامل اىل ظهور ازمة صحية واجتامعية عاملية.
وأثرت رسعة انتشار هذا الوباء عىل اقتصاديات الدول وعىل العالقات
التجارية املحلية والعاملية والتزاماتها التعاقدية .فالعديد من
املؤسسات والرشكات التجارية واجهت صعوبات متعددة يف تنفيذ
التزاماتها العقدية منذ بداية االزمة ،ومن االمثلة عىل ذلك "صعوبة
الحصول عىل املواد االولية ،وارتفاع اسعارها بسبب الحجر الصحي
واغالق الحدود الدولية".
ويف ظل صعوبة تنفيذ املوجبات العقدية ،هناك نظريتان ملواجهة
االحداث غري املتوقعة (القاهرة) التي قد تحدث يف اثناء تنفيذ العقد،
والتي تجعل تنفيذه مستحيال او باهظ التكلفة وهام :القوة القاهرة
او الظروف الطارئة (غري املنصوص عليهام يف قانون املوجبات والعقود
اللبناين) ،بحيث اعتربت بعض الدول جائحة كورونا قوة قاهرة ،فيام
اعتربت اخرى بأنها ظروف طارئة .اما الخالف الجوهري بينهام فيكمن
يف االثر القانوين الذي يرتتب عىل االخالل بااللتزام التعاقدي نتيجة
ظرف طارئ او قوة قاهرة .فإذا ادى حدث ما اىل استحالة تنفيذ
االلتزام استحالة مطلقة نكون يف صدد تطبيق نظرية القوة القاهرة،
والتي توجب فسخ العقد .اما اذا ادى اىل االرهاق يف تنفيذ االلتزام
وليس استحالته فنكون يف صدد تطبيق نظرية الظروف الطارئة.
فيام اعترب القضاء الفرنيس يف قرارات قضائية عدة هذه الجائحة قوة
قاهرة ،حيث اعتربت محكمة االستئناف يف  DOUAIبقرارها الصادر
يف  2020/3/4ان إلغاء السفر من السلطات االيطالية بسبب جائحة
كورونا يشكل قوة قاهرة.
كذلك اعتربت محكمة االستئناف يف  COLMARبقرارها الصادر
يف  2020/3/12ان غياب احد االشخاص عن حضور جلسة محاكمة
بسبب حجره واحتامل اصابته بفريوس كورونا يشكل قوة قاهرة.
ويف العودة اىل القانون اللبناين ،فإن القوة القاهرة هي" :عارض او
ظرف ال شأن لالنسان به اذ يخرج عن ارادته وفعله وال ميكن تو ّقعه
وال دفعه" .بالتايل ،فإن عوامل تحقق نظرية القوة القاهرة هي:
 اوال :ان يكون الحدث غري متوقع او مرتقب. ثانيا :ان يكون دفعه او التغ ّلب عليه مستحيال. -ثالثا :ان يكون يف ذاته اجنبيا خارجا عن اليشء وحارسه.

بذلك ،يجب ان تجتمع هذه العوامل الثالثة لتحقق نظرية القوة
القاهرة ،فيام ينتفي تحقق هذه النظرية يف حال غياب احد هذه
العوامل.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا :هل ميكننا تعميم نظرية القوة القاهرة
عىل كل العقود غري املنفذة خالل فرتة الوباء؟
لالجابة عن هذا السؤال علينا التأكد من مدى انطباق هذه النظرية
عىل كل عقد عىل حدة.
لذلك يجب مناقشة كل رشط ودراسة مدى انطباقه عىل العقد
موضوع النزاع كام ييل:
 الرشط االول يف ما يتعلق بوجوب توفر الحدث اجنبيا :كانلالجراءات التي اتخذت ملواجهة ومكافحة الوباء من اقفال املراكز
التجارية اىل منع التجمعات وصوال اىل اقفال الحدود بني الدول ،أثر
كبري عىل تنفيذ العقود بشكل عام ،وهي تعترب احداثا خارجة عن
ارادة افرقاء العقد.
 اما الرشط الثاين ،وهو ان يكون الحدث غري متوقع او مرتقب :هذااالمر مرتبط بتاريخ توقيع وابرام العقد .فإذا كان العقد قد أب ِرم قبل
ظهور جائحة كورونا فان هذا الرشط يعترب محققا .اما يف ما يتعلق
بالعقود التي اب ِرمت بعد ظهور الجائحة وانتشارها فال ينطبق عليها
هذا الرشط ،وبالتايل ال ُتطبق نظرية القوة القاهرة عىل هذه العقود.
 اما الرشط الثالث وهو ان يكون التغلب عىل الحدث او دفعهمستحيل) :ففي حال تعارض االلتزام العقدي مع احد قرارات الدولة
بحيث يصبح معه التنفيذ مستحيال (كاستحالة السفر وتقييد الحركة
وفرض الحجر واغالق املؤسسات والحدود) هنا ،ميكن تطبيق نظرية
القوة القاهرة برشط اجتامع الرشطني السابقني.
اما اذا كان من املمكن استبدال املوجبات العقدية (كاستبدال البضائع
او نقل االنتاج اىل مواقع اخرى) يصبح رشط االستحالة ملغى .بالتايل
ال تط ّبق نظرية القوة القاهرة.
لذلك ال ميكننا تعميم نظرية القوة القاهرة عىل كل العقود ،ويجب
النظر يف كل عقد بشكل منفرد للتأكد من مدى انطباق رشوط القوة
القاهرة املعفية من املوجبات العقدية عليه.
* رئيس قسم الدراسات العليا يف كلية الحقوق يف الجامعة االسالمية يف لبنان
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صفحات من لبنان
بقلم العميد الركن املتقاعد أدونيس نعمة

مئوية لبنان الكبير

[]6

زيارة املفوض السامي الفرنسي
الى الشوف وقصر املختارة
املسيو غربيال بيو هو املفوض السامي الثامن
يف عهد االنتداب الفرنيس ،وقد عينته حكومته
الدارة سياسة البلدان الواقعة تحت وصايتها:
سوريا ،ولبنان ،وبالد العلويني وجبل الدروز.
متيز بيو بالهدوء ،والرصانة ،ورهافة الحس
ودقة النظر كام يتبني من كتاباته ،وهو
بروتستانتي املذهب .قام باعداد املرشوعات
املفيدة من زراعية ،وصناعية ،وادبية وسياسية،
ولكن الحظ مل يحالفه يف انجازها بسبب
نشوب الحرب العاملية الثانية ،التي حدت من
نشاطه وافقدته بعض سلطته عىل مرؤوسيه

املفوض السامي الفرنيس املسيو غربيال بيو.

الفرنسيني ،فحادوا عن طريق االنضباط .وزاد
يف عمق املشكلة تأرجح الفرنسيني يف البلدان
املرشقية ،اذ انحاز بعضهم اىل فريق املارشال
بيتان ،والبعض اىل فريق الجرنال ديغول ،علنا
او رسا.
وملا كانت حالة الحرب تقتيض وجود مفوض
سام عسكري يحفظ لالنتداب هيبته وقوته
وسط العاصفة ،فقد استدعته حكومته
واستبدلت منه املسيو كياب مقدام رشطة
باريس ،فتع ّرضت طائرته لنريان الحلفاء وهو
يف طريقه اىل بريوت ،فاختفى هو وطائرته

فوق جزيرة صقلية .فعينت الحكومة الفرنسية
الجرنال دانز لهذا املنصب الخطري ،وعاد بيو
اىل فرنسا بعد ان قىض يف بالدنا اكرث من
سنتني يدير السياسة يف صعوباتها ومعضالتها
متفقداً ومشجعاً .ومل تقترص زياراته لها عىل
ما يتعلق مبهمته كممثل لفرنسا فحسب ،بل
كأديب واثري يهتم مبخ ّلفات االقدمني ودرس
تواريخهم كام كثريون من مواطنيه العلامء
مثل رينان ،وديسو ،وكونتينو وغريهم.
مبساعدة بعض املقربني واصحاب االختصاص،
وضع كتابا ضمنه انطباعاته ومشاهداته
وبحوثه االثرية مضافة اىل اهتامماته السياسية.
الكتاب يحمل عنوان "سنتان يف بلدان املرشق
– ذكريات من سوريا ولبنان - "1940 – 1939
دار النرش هاشيت – وهو  248صفحة يف اثني
عرش فص ًال .نختار منها قس ًام (مرتجام) من
النبذة التي كتبها عن زيارته ملنطقة الشوف
واجتامعاته مع شخصياتها البارزة عهدَذاك.
قال املؤلف ما ترجمته:
"قادتني (رحلة) اخرى اىل الشوف ،وهي
املنطقة االكرث وعورة يف لبنان .كانت يف العام
 1860مرسحا ملذابح فاحشة ،فاحتلته جيوش
الجرنال دو بوفور ،ومل يبقَ من اثر للحملة
العسكرية هذه يف بتدين ،وسط اشجار الزيتون
والسنديان ،سوى مقربة عسكرية صغرية
تضم بضعة مدافن مجهولة اسامء اصحابها.
ُوضعت فوقها الزهور .ويف دير القمر اروين يف
الكنيسة املارونية لوحة تقوية قليلة الرونق،
وهي تقدمة شخصية من االمرباطور نابوليون
الثالث اىل مسيحيي تلك البلدة الصغرية التي
تأثرت اكرث من غريها بهذه االحداث .وذكرى

تلك املنازعات غابت متاما عن االذهان ،غري ان
بعضا من معاو َّين ،الذين تأثروا بتحذيرات دوائر
املخابرات ،ما برحوا يقولون يل" :كن ح ِذرا
يف الشوف" .ولكن يوم زياريت للشوف كان
الوفاق والسالم سائدين يف املنطقة .ويف دار
قرص بتدين القديم ،حيث استقبل االمري بشري
الالدي استري استنهوب واملسيو دو المارتني،
كان مئات من رجال الدروز واملوارنة متج ّمعني
"فلتحي فرنسا".
وهم يلوحون باالعالم هاتفني:
َ
ومن اعىل الس َّلم ،وتحت صف من االعمدة
املتناسقة ،خاطبتهم بحامسة.
من بعدي تك َّلم رئيس اساقفة املوارنة ،وشيخ
عقل الدروز وقايض السنّة ،وجميع هؤالء
الثالثة ،مبالبسهم السود ،ولحاهم الفضية
اللون ،كانت تجمعهم عواطف واحدة يف
محبة فرنسا .اما االسقف املاروين ،املونسنيور
بستاين ،فقد اقتادين اىل مقره ،وهو قرص صغري
تريك الطراز ،تجاوره اشجار الرسو ،ونافورة مياه
صافية كالبلور ترتقرق يف بستان غني باالداليا
واملعربشات .وقد رشبنا قدرا من رشاب الجوز
ونحن جالسون عىل مقاعد من املخمل بلونها
الرماين تحت انظار القديسة تريزيا من مدينة
ليزيو .واملطران بستاين شيخ وسيم ،ذو خلق

عني بعقلني االثرية.

الست نظرية جنبالط.

كريم ومستقيم ح ّببه اىل الجميع ،والدروز
ميحضونه ،كام ابناء رعيته ،االحرتام واملحبة.
وجاء دور شيخ العقل يف استقباله يل يف بيته
يف بعقلني ،وقد اجتمع فيه اقرباؤه وانصاره،
فرشبنا انخابا من رشاب "الليموناضه" املمزوج
مباء زهر الربتقال .وهذه القرية كانت ،يف نظر
الدوائر املختصة ،مركزا مخيفا لكل انتفاضة

ممكنة الحدوث ،ولكنها كانت ،يوم زياريت لها،
عىل اتم ما يكون من الهدوء واالنس .وعند
ظهر ذلك اليوم نزلت مع صاح َبي السيادة،
املاروين والدرزي ،ضيوفا عىل االمرية الجنبالطية
يف حصنها يف املختارة .والجنبالطيون يش ّكلون
احدى االرس الدرزية االقدم واالقوى يف لبنان.
السيدة نظرية ،التي فقدت زوجها عن ولدين
قارصين ،ابن وابنة ،استلمت زمام البيت
َ
الجنبالطي بجرأة ،اذ ليس يف بالد الدروز تز ّمت
حول املرأة كام يف املجتمع السنّي .وبرهنت
السيدة نظرية عىل انها زعيمة ماهرة ونشيطة،
ومل تجد فرنسا افضل من ان متنحها وسام جوقة
الرشف من رتبة فارس الذي كانت تز ّين به
ثوبها االسود يوم االستقبال .لكن الجموع كانت
كثرية بحيث مل تتمكن معها االمرية من السفور،
امنا ،يف اثناء الغداء ،مل يتخذ الحجاب اال سمة
رمزية ،فكان يرتفع او ُيسدَل بصورة متقطعة.
قرص املختارة بناية قدمية عالية ،حجارتها
جميلة ،ذات ابراج وسطوح يطول الحصار
فيها اذا اقتىض االمر .يف صالة كبرية ،ذات صف
من االعمدة ،رأيت سجادة منسوج عليها رسم
قصة من قصص الف ليلة وليلة .اما االثاث
فانه يدل عىل مصنوعات عرصية الذوق،
وهي فئات فئات .وردهة الطعام من طراز
هرني الثاين .والئحة االطعمة سجلت طعاما
من مسحوق لحم الحامم .وهناك خدم قدموا
لنا قالبا من الفطري املحشو مبسحوق اللحم..
اطارت االمرية ،برضبة من سكينها ،غطاءه.
ففرت منه حاممة بيضاء تصفق بجناحيها
محومة فوق املائدة .وملا جاء دور الفاكهة
رفعت االمرية كأسا مملوءة ماء ورشبت عىل
رشف فرنسا ،مؤكدة انني ميكنني االعتامد عىل
خدماتها حتى "العسكرية" منها ،بينام كانت
عيناها السوداوان تلتمعان كحبات املاس .اما
زوجتي فكانت جالسة قبالة االمرية ،بني رئيس
االساقفة املاروين وشيخ عقل الدروز .وعىل
عنق كل منهام ربطة وسام جوقة الرشف.
وهكذا كان االتحاد املقدس تاما ،وال يشء اقلق
الراحة طوال الحرب".
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إقتصاد
وزير االقتصاد والتجارة:
السلة الغذائية موجودة وأسعارها تراجعت

السلة الغذائية املدعومة اتت متأخرة جدا ،بعدما حصل تفلت سعر رصف الدوالر تجاه اللرية عىل القدرة الرشائية للمواطن.
فهل هذه السلة هي الحل السرتجاع هذه القدرة قوتها ،ام ان الحل هو يف استعادة بعض من قوة اللرية ،واتخاذ السلطة
السياسية قبل السلطة النقدية قرار القضاء عىل السوق السوداء؟

كيف ميكن رصافا ال يزال غري مريئ التحكم باللرية
والقبض عىل املخزون من الدوالرات االمريكية،
من دون املصارف واملرصف املركزي؟ تساؤالت او
اسئلة يطرحها املواطن برسم السلطة السياسية.
نعم ،السلة الغذائية ليست الحل الوحيد لحامية
مصلحة املستهلك ،كام القوانني الجديدة والقامئة،
ألن املتطلبات املعيشية والحياتية للمواطن ،سواء
كان مستهلكا او صاحب عمل حريف او موزع
خدمات بديلة مثل املولد الكهربايئ واملياه واالنرتنت
وقطع الغيار وغريها ،ترغم هؤالء عىل الوقوع يوميا
يف مطبات السوق السوداء ،التي تحدد من دون اي
مسوغ مرشوع ويف شكل غري مبارش كلفة الخدمة
عىل الحريف وموزع الخدمة واملستهلك .من هنا،
التعمية عىل اصل االزمة مل تعد جائزة ،واملواطن
ينتظر اجوبة عن اسئلته تتلخص بقرار سيايس
يقيض عىل املتحكمني برضب اللرية واالقتصاد .مل
ينكر وزير االقتصاد والتجارة راوول نعمة يف حديثه
اىل "االمن العام" ان املواطن "ال يشعر بالحامية
ألن قدرته الرشائية انخفضت ،وألن السلع التي كان
يشرتيها بعرشة االف لرية ارتفعت اىل  20الفا يقول
"اوف" ،علام ان سعر الدوالر ارتفع من  1500لرية
اىل اكرث من  8االف لرية" .واقر ايضا ان املستوردين
يلجأون اىل السوق السوداء للحصول عىل الدوالر
املفقود االن يف املصارف ،علام ان الرصافني ال يلبون
حاجة املستوردين" ،فهل يجوز هذا االقرار؟
■ يعيش املواطن اللبناين اليوم حاالت من
االضطراب الدائم لجهة تأمني سلته الغذائية
التي تتغري اسعارها كل يوم ،بل كل ساعة .ما هو
تقديركم لنسبة ارتفاع االسعار حاليا؟
□ اظهرت االحصاءات االخرية لوزارة االقتصاد،
ان نسبة ارتفاع االسعار وصلت اىل  65يف املئة ،يف
حني اشارت احصاءات جمعية حامية املستهلك

■ كيف تحدد مهامت هؤالء املراقبني ،وما هي
النتائج التي ظهرت قياسا بحجم التضحيات التي
تتحدث عنها؟
□ قاموا مبراقبة االسعار والجودة ،وسطروا
محارض الضبط يف حق املخالفني .هناك َمن
سجنوا و َمن وضعت اختام الشمع االحمر عىل
مؤسساتهم.
■ هل تعتقد ان قيمة محارض الضبط هي يف
حجم الجرم الذي كان يرتكب؟
□ هي يف حجم الجرم ،لكن الطريقة املعتمدة يف
الذهاب اىل القضاء الصدار الحكم يفقد املحرض
قيمته وفعاليته .فاذا مل يشعر املخالف بالوجع
يف اللحظة ذاتها ،لن يشعر به بعد ميض سنتني
او ثالثة عىل اصدار الحكم .لذلك يخول القانون
الجديد الذي وضع لحامية املستهلك ،املراقبني
فرض غرامة فورية عىل املخالف دفعها.
■ متى ينجز هذا القانون؟
□ القانون موجود اليوم يف وزارة املال لدرسه،
ليحال بعدها عىل مجلس الوزراء القراره.

□ من الصعب املعالجة قبل تنظيف اثار االنفجار.

■ يعني يجب ان ننتظر سنة اخرى؟
□ ابدا .لقد وضع عىل سكة الخط العسكري،
وامتنى ان يرفع خالل ثالثة اسابيع اىل مجلس
الوزراء.

■ هل تعتقد ان وزارة االقتصاد فشلت يف
حامية املستهلك من التفلت الحاصل يف رفع
االسعار بنسب تفوق الزيادة يف سعر رصف
الدوالر؟
□ ال اوافق عىل هذا الطرح .صحيح ان عدد
املراقبني محدود ،لكن املراقبة كانت تتم يوميا.
بحسب واقع تطور االسعار اليوم ،واستنادا اىل
سعر الدوالر ارتفاعا وهبوطا ،وعىل الرغم من
جائحة كورونا ،قمنا بالعمل املطلوب ملراقبة
كل القطاعات التجارية حتى محطات البنزين.
لقد خاطر مراقبو االقتصاد بصحتهم للحفاظ
عىل حامية املستهلك ،وهذا ال يحدث يف بلدان
اخرى .هذا ،من دون ان ننىس مواكبة رجال
قوى االمن للمراقبني.

■ تحدثت عن مراقبة كل السلع للتأكد من
جودتها .فهل هذه الجودة تناسب االسعار التي
ارتفعت اىل مستويات مخيفة ،وهي مل تعد
بالجودة ذاتها التي كانت لسلع فقدت اليوم من
االسواق؟
□ يجب ان تكون الجودة وفق املواصفات التي
تحددها "ليبنور" ،ويجب ان تتطابق ايضا مع
املواصفات املدرجة يف كل سلعة .نحن نتأكد
من كل النقاط الواردة ،وعند املخالفة تتخذ
االجراءات الرادعة ،وتصادر ايضا السلع املنتهية
الصالحية وتتلف .اتخذت اجراءات يف حق
املخالفني من صناعيني وتجار بعد التأكد من
وجود سلع مغشوشة وغريها .موضوع الجودة
نشدد عليه ونتابعه.

وزير االقتصاد والتجارة راوول نعمة.

اىل زيادة نسبتها  78يف املئة ،وفقا لنوع السلع
التي توضع يف السلة ونوعيتها ،مع ذلك ميكن ان
اعتمد نسبة الـ  78يف املئة .ما نعنيه ان الوضع
الذي نشهده اليوم يعود اىل سوء االدارة املالية
واالدارية والسياسية عىل مدى نحو  30سنة،
واملشاكل املرتاكمة التي ادت اىل ما نحن عليه،
يف زيادة مستمرة .واملشكلة ان اخطاء املايض
كانت توضع دامئا تحت السجادة.
■ ماذا تقصد باملشكلة تحديدا؟
□ هي املشكلة االقتصادية واملالية واالجتامعية،
اذ عندما ترتاكم املشاكل ويتم التغايض عنها ،فهي
ستنفجر يف اي لحظة.
■ انفجرت االزمة اليوم ،كيف ستعالج اثارها
الحارقة؟

الصندوق السيادي خطوة جيّدة
وعالمات إستفهام حول اللجنة
خطا رئيس الجمهورية ميشال عون اول خطوة نحو الصندوق السيادي الدارة اصول الدولة،
وهي خطوة جيدة جدا ،وان ادرجها البعض ضمن جدول السباق يف رحلة االلف ميل بني
خطة الحكومة وبني ما طرحته جميعة املصارف ايضا ضمن خطتها االنقاذية.
قبل ان يتم تحديد االصول التي سيتضمنها الصندوق ،تم تعيني اعضاء اللجنة التي ستتوىل
درس املرشوع ،وهم :النائب ميشال ضاهر ،الوزير السابق منصور بطيش ،عادل ساطل ،دان
قزي ،جان ريايش ،امين حداد ،جامل صغري.
تشري تسمية الصندوق بوضوح اىل اهميته ،فهو صندوق الرثوة السيادية ،وهذه امانة يف
"رقبة" املسؤولني املعنيني ،عىل ما يقوله الدكتور جو رسوع ،يجب تثمريها يف منو لبنان
وتنميته ،يف حارضه ومستقبله ورفاهية شعوبه ،عىل اسس مستدامة وثابتة من خالل بناء
وتوفري حامية اجتامعية .وكذلك توزيع نسبة نقدية من االرباح التي من املمكن ان تحققها
ادارة هذه الرثوات .هنا مكمن النجاح يف تحقيق االهداف املرجوة ،او ال سمح الله "مكمن"
التفريط باالمانة .يعترب الصندوق السيادي من اكرث املؤسسات تطلبا لالدارة الكفية واالمينة
والشفافة والرشيدة واملنضبطة والقدوة .من هذا املنطلق ،يجب ان ترتكز عىل هيكلية ادارية
مرتابطة تراعي تفريق الواجبات وفصل املهامت .يرتأسها رئيس مجلس ادارة ميلك خربة عالية
وسجل اداء متميزا ،نوعا ّ ً
وكم ،وتضم اعضاء ميتلكون خربات مالية وادارية .وتتألف من
هيكلية ادارية تشمل جميع االقسام العملية والعمالنية ،عىل سبيل املثال :قسم الخزينة،
التدقيق ،االمتثال ،ادارة املوارد البرشية ،املحاسبة والتدقيق املايل ،العالقات الخارجية وادارة
االصول ...املهم ان تعمل هذه الهيكلية يف اطار فريق عمل متكامل ،ميلك الكفايات وعايل
االنتاجية ،من اجل توفري االمن واالمان لسياسة استثامر تحدد القابلية عىل تقبل مخاطر
االستثامر والقطاعات املستقدمة .عىل ان تدعم هذه السياسة خطة مفصلة متكاملة قابلة
للتنفيذ ،وقادرة عىل تحقيق االهداف املرجوة .وتعترب مثابة ملحة موجزة عن الهيكلية املطلوبة
واملؤهالت واملواصفات االدارية واملالية واالخالقية للموارد البرشية بكل فئاتها ،للقيام باداء
جيد وسليم ومنتجً ّ ،
كم ونوعا .من حيث املبدأ ،ان قرار انشاء صندوق سيادي هو قرار يف
االتجاه الصحيح ،كون هذا الصندوق بحكم انكشافه عىل االستثامر ،يستدعي عددا من
االفصاحات املالية التي تعزز الشفافية ،السيام يف لبنان حيث الفساد والهدر باتا راسخني
واصبحا ثقافة متجذرة .فاذا مل يحصن هذا الصندوق بالقدر الكايف من االستقاللية املعززة
باالساليب والسبل املتقدمة التي تحكم عمل مثل هذه الصناديق ،وكذلك بالنظم والقوانني
املحلية والدولية ،فهو لن يحقق اهدافه .ويرى خرباء ان عىل اللجنة التي شكلت الستحداث
الصندوق السيادي ان تقوم بالجهد الكايف ،وتعمل تاليا عىل تطوير دراسة جدوى مستفيضة
هدفها تحديد مصادر ثروته والقيمة املرتقبة منها ،وامتدادها الزمني ودميومتها .وعليها ايضا
تحديد مؤهالت العنارص والكفايات البرشية الرضورية .اضافة اىل االمور اللوجستية الالزمة
الطالق هذا الصندوق وتحديد انطالقته الرأساملية ،وتطور التدفق الرأساميل عىل امتداد
السنوات الخمس االوىل من انشائه ،مع تقدير العائد الصايف املرتقب عىل الرأسامل .علام ان
من املمكن ان ال ينحرص نشاط صندوق ثروة لبنان السيادية يف الرثوة الطبيعية ،بل يتعداها
اىل تضمني اي عائدات ناتجة ،جزئية او كاملة ،ألي من االصول الرأساملية للبلد .اذ من
املفرتض ان يختزن الصندوق خربات مالية وادارية تسمح بانجاز دراسات الخصخصة املطلوبة
وتقييمها ،واملفاوضة عليها علميا وعمليا ،ملا فيه املصلحة العليا للبلد.
فهل ستتمكن هذه اللجنة من القيام بالدور املطلوب؟
املستقبل كفيل باظهار هذه القدرة.
عصام شلهوب
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■ ال يلمس املواطن جدية يف هذه املالحقة
خصوصا لجهة االسعار ،ويبدو ان الوزارة مقرصة
يف مالحقة هذا االمر .اذ تقفز االسعار يف شكل
جنوين ويرفع اصحاب مراكز البيع اسعار السلع
واملواد الغذائية كأنهم هم السوق السوداء،
وتتحرك وزارة االقتصاد ببطء ،وال يشعر املواطن
بأنها تحميه ،ملاذا؟
□ ال يشعر بهذه الحامية ،ألن قدرته الرشائية
انخفضت ،وألن السلع التي كان يشرتيها بعرشة
االف لرية ارتفعت اىل  20الفا يقول "اوف" ،علام
ان سعر الدوالر ارتفع من  1500لرية اىل اكرث من
 8االف لرية.

الغذائية .انا عىل يقني ان اسعار هذه السلع
ستبقى ثابتة ولن تتأثر بسعر الدوالر ،خصوصا
وان املراقبني يقارنون بني فواتري الرشاء وعملية
البيع وكيفية التسعري .كل من يسعر وفق السوق
السوداء ،سينظم يف حقه محرض ضبط .ال بد من
االشارة اىل ان جزءا من كلفة املعيشة ال يزال
يدفع باللرية اللبنانية ،مثل االجور والكهرباء
ورسوم الهاتف والرضائب والرسوم ،فضال عن
اسعار البنزين واملازوت ،فكل عنارص هذه
الكلفة ال تزال عىل سعر  1500لرية للدوالر ،علام
ان  85يف املئة من السلع مستوردة مبا فيها املواد
االولية للصناعة املحلية.

■ هذا يف السوق السوداء وليس يف السوق
الرسمية؟
□ طبعا ،ألن املستوردين يلجأون اىل السوق
السوداء للحصول عىل الدوالر.

■ اال يلجأ التجار اىل اعتامد لعبة االورو
والدوالر مثال؟
□ املراقبة شديدة لهذه الناحية ودقيقة جدا،
وال ميكن ان يتالعب املستوردون بهذا االمر.

■ ملاذا؟
□ الدوالر مفقود االن يف املصارف ،والرصافون ال
يلبون حاجة املستوردين ،لذلك هم مجربون عىل
الذهاب اىل السوق السوداء.

■ بعد اعتامد آلية التسعري وتطبيقها عىل نحو
 200سلعة او اكرثَ ،من يضمن تراجع اسعارها
بعدما كانت سعرت وفق دوالر السوق السوداء
الذي وصل اىل نحو  10االف لرية؟
□ من خالل املراقبني الذين يقارنون بني االسعار،
اضافة اىل الحصول عىل لوائح السلع التي تسلمها
التجار من املستوردين ،وتتضمن كل املعلومات
ومالحقة مراكز البيع من سوبرماركات ومحالت
ومراكز بيع ،للتأكد من انها تباع وفق االسعار
املحددة .هذه املعلومات تتسلمها قوى االمن
ايضا .هناك محارض ضبط ،وتوقيف ومنع
املستورد املخالف من االسترياد.

■ لكن اقررتم سلة غذائية مدعومة من مرصف
لبنان ،فهل ال يزال العمل فيها ساريا ،ام انها
انفختت وتفرق حال االسعار؟
□ السلة الغذائية ال تزال موجودة ،وتراجعت
اسعار املواد التي تحتويها يف شكل الفت .مثال
انخفض سعر االرز املرصي من  20الف لرية
اىل اقل من  10االف ،وكذلك السكر .كل اسعار
السلع املستوردة ضمن السلة تراجعت يف شكل
متفاوت ،من  35يف املئة وصوال اىل  50يف املئة.
■ هل ستسلك آلية تزويد املستوردين العملة
الصعبة عرب املصارف بسعر  3800لرية للدوالر
طريقها اىل التنفيذ العادة االسترياد اىل دورانه
ولتأمني سلع باسعار مقبولة؟
□ آلية مرصف لبنان ستطبق يف املصارف وعىل
سعر  3900لرية للدوالر ،وهي تشمل سلة من
سلع كثرية رمبا تصل اىل  ،200وابرزها القمح
واملشتقات النفطية والدواء اضافة اىل السلع

■ اال تعترب ان كل هذه االجراءات املتخذة هي
هروب اىل االمام ،فيام املطلوب اتخاذ القرار
الحاسم لبدء تنفيذ االصالحات التي يرص عليها
صندوق النقد ومؤمتر سيدر ،من دون ان ننىس
مسؤوليتنا تجاه هذا االمر؟
□ يجب ان تنفذ االصالحات يف ارسع وقت
ممكن ،من دون ان ننتظر احدا .ان االتفاق مع
صندوق النقد يحتاج اىل وقت طويل ،لذا يجب
العمل عىل االصالحات فورا .فوزارة االقتصاد
مثال ،بدأت ومنذ فرتة اعداد مشاريع قوانني،

ابرزها قانون حامية املستهلك الذي اصبح جاهزا،
وقانون املنافسة الذي هو من افضل القوانني يف
العامل وجريء جدا ،وسيبرص النور قريبا جدا .علام
ان كل القوانني املتعلقة باالصالحات موجودة
يف مجلس النواب ،ومن اهمها استقاللية القضاء
الذي ينتظر موافقة مجلس النواب عليه .هناك
قانون الرشاء ،وكل هذه القوانني مطلوبة من
سيدر وصندوق النقد وغريها.
■ ماذا عن قانون الوكاالت الحرصية؟
□ سيندرج الغاء الوكاالت الحرصية ضمن القانون،
وتوجد ايضا هيئة مراقبة االسواق واالحتكار ،علام
ان هذه املواضيع قد ال يرحب بها كرث.
■ بالنسبة اىل قطاع التأمني ،عىل اي اساس رست
بوالص التأمني؟ وهل اعتمدت اللرية يف تسديد
االقساط؟
□ اجتمعت مع اصحاب رشكات التأمني ،وطلبت
منهم تسهيل رشوط عقود التأمني والتزام
الشفافية يف بنودها حفاظا عىل مصلحة الجميع.
كنت انتظر منهم مبادرة اطالعي عىل االجراءات
التي سيتخذونها ،خصوصا اننا كسلطة وصاية
ال ميكننا فرض اي اجراء .لكن شفافية العقود
مهمة جدا حتى يعرف املؤ ّمن واجباته وحقوقه،
وكيف سيتم التعامل حاليا والحقا وحتى سابقا،
بالدوالر ام باللرية وفق نصوص عقود رصيحة
وشفافة .تركت الحرية للرشكات يف تحرير
بوالصها ،اما بالدوالر او باللرية رشط اعتامد
قاعدة واحدة ،اما الدفع والقبض بالدوالر واما
باللرية اللبنانية ،وعدم اعتامد عملتني ،وذلك
وفق ما يوافق عليه املؤ ّمن.
■ كيف ستعالج اسعار قطع الغيار ،اذ تتزايد
الشكاوى من ارتفاع اسعارها يف شكل جنوين،
سواء بالنسبة اىل رشكات التأمني او اصحاب
السيارات العمومية او املواطن؟
□ ستتم معالجتها ،علام ان اهتاممنا اليوم
ينصب عىل السلع الغذائية ،ومل تردنا شكاوى
تتعلق مبوضوع قطع غيار السيارات .سأويل هذا
املوضوع االهتامم.
ع .ش
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إقتصاد
عصام شلهوب

مق ّرر لجنة السياحة والزراعة النياب ّية:
للسياسة دو ٌر كبير في تدهور القطاع السياحي

■ ملاذا يرافق الفشل دامئا اي خطة سياحية ،علام
ان القطاع السياحي ادخل  80مليار دوالر خالل
 10سنوات ودفع نحو  30مليارا كرضائب ورسوم؟
□ انه قطاع موجوع ،لذا اضم صويت اىل صوتهم
واشعر مبعاناتهم .اننا نعيش حالة اشمئزاز بسبب
ما يجري عىل االرض ،فالقطاع السياحي يعاين
وكان االمل كبريا يف نهوضه .كل ما نتمناه هو
ان نتمكن من تخطي كل املشاكل ،وان يتوقف
السياسيون عن جلد انفسهم ،عندها يف امكاننا
فعال ان نتخطى االزمة الحالية ،الننا اشبه مبن
يفتش عن كنز وهو جالس عليه .االرقام خري
دليل عىل رضورة دعم القطاع ومساعدته.
االستياء كبري لوصول البلد اىل هذا املنحى
الخطري ،والوعود التي قطعتها الحكومة عىل
نفسها لحل هذا املشاكل الكارثية التي اصابت
لبنان ال تنفذ ،ما يعني ان قطاعا كبريا ومهام
اصبح قيد االحتضار.

بات موسم صيف  2020فرصة النقاذ ما تبقى من املؤسسات السياحية ،يف ظل تردي االوضاع االقتصادية بعد وصول سعر
الدوالر اىل مستويات غري مسبوقة .هذا االمر يعطي ميزة تنافسية ملن يرغب يف زيارة لبنان من املغرتبني والسياح ،حيث بات
يف امكانهم قضاء االجازات بكلفة منخفضة جدا مقارنة بالدول االخرى

هددت نقابات اصحاب املؤسسات السياحية،
من فنادق ومطاعم ومنتجعات ،باعالن اليوم
االسود عرب اغالق مؤسساتهم والتوقف عن دفع
رواتب املوظفني ،اذا مل تدعمهم الحكومة بالدوالر
السياحي عىل غرار القطاعني الصناعي والزراعي.
يضم القطاع نحو  12الفا و 500مؤسسة يعمل
فيها بشكل مبارش نحو  160الف شخص واالف
آخرين بشكل غري مبارش يف قطاعات مرتبطة
بهذه املؤسسات .لذا فان اغالق هذه املؤسسات
سيؤدي اىل تح ّول كل هؤالء املوظفني اىل عاطلني
عن العمل.
السياحة من ابرز القطاعات التي تحرك االقتصاد
اللبناين .بلغت عائدات القطاع السياحي يف لبنان
خالل السنوات العرش االخرية نحو  80مليار دوالر،
اضافة اىل  30مليار دوالر رضائب حصلتها الدولة
من القطاع ،وفقا ملا يقوله اصحاب االختصاص.
كام انه من اكرث القطاعات التي تستهلك املنتجات
املحلية من زراعة وصناعة.
مقرر لجنة السياحة والزراعة النيابية قيرص
املعلوف اكد لـ"االمن العام" ان تدهور اللرية
اللبنانية تجاه الدوالر االمرييك يعترب "كارثة كبرية
بالنسبة الينا ،اال انه يحمل وجها ايجابيا باعتبار ان
لبنان بات سياحيا ارخص بلد" .واعترب ان للسياسة
دورا كبريا يف تدهور القطاع السياحي.
■ هل بدأت مراسم تشييع القطاع السياحي؟
□ ابدا ،ألن هناك ايجابيات يجب ان تستغل وان
كنا نعيش ضمن مجموعة من االزمات الخانقة.
ترتكز هذه االيجابية عىل نقطتني اساسيتني :االوىل
ان لبنان من افضل الدول التي متكنت من احتواء
فريوس كورونا والسيطرة عليه ،لذلك يجب ان يتم
الرتويج للبنان عىل انه وجهة سياحية آمنة من
ناحية فريوس كورونا .الثانية ،وعىل الرغم من كل

الصعوبات االقتصادية وخصوصا النقدية ،وتدهور
اللرية اللبنانية تجاه الدوالر االمرييك يعترب كارثة
كبرية بالنسبة الينا ،غري انه يحمل وجها ايجابيا
باعتبار ان لبنان اصبح ارخص بلد سياحيا ،وان
مبلغ الف دوالر يسمح للسائح بقضاء اجازة
سياحية فيه ملدة اسبوع او اقل .هنا يجب ان
تتمكن القطاعات السياحية الخاصة من املحافظة
عىل اسعارها قدر االمكان .اذا متكنا من ان نحافظ
عىل االسعار ،نحن قادرون عىل ان نستقطب عددا
كبريا من السياح وخصوصا سياحة املجموعات،
رشط الرتويج لذلك .يجب مع بداية الصيف
استغالل مجيء املغرتبني ،وتقديم كل التسهيالت
املطلوبة النجاح زيارتهم اىل بلدهم ،علام انهم
يشكلون املنفذ الوحيد الدخال العملة الصعبة اىل
لبنان.
■ فقد لبنان اليوم كل املقومات السياحية ،ما
هو دور لجنة السياحة النيابية يف اعادة الحياة اىل
القطاع السياحي؟
□ لجنة السياحة النيابية ناقشت خالل اجتامعاتها
مع وزير السياحة ورؤساء القطاعات السياحية
كل الهموم التي يحملها هذا القطاع .لذا ،غني
عن القول اهمية هذا القطاع ،وما يدر عىل
الدخل اللبناين من انتاج مايل يقدر يف بعض
املرات اكرث من  10مليارات دوالر سنويا .هذا
القطاع يجب املحافظة عليه النه من القطاعات
املنتجة .لذا من واجب الدولة االرساع يف تحقيق
االصالحات املطلوبة عىل مختلف الصعد متهيدا
لعودة االستثامرات ،وخصوصا من مؤمتر سيدر،
واستعاملها يف تطوير البنية التحتية النها اساس
نهضة القطاع السياحي .مثال طريق ضهر البيدر
 البقاع طريق دولية تربط لبنان مبختلف الدولاملحيطة بنا ،ورشيان سياحي مهم ميسك بكل

املعامل السياحية وابرزها عىل االطالق قلعة بعلبك
الضاربة يف عمق التاريخ والشاهدة عىل مختلف
الحضارات الرشقية ،من دون ان ننىس منطقة
عنجر ومنطقة نهر العايص والربدوين وغريها من
املعامل السياحية .لكن يالالسف ،مثة جانب سلبي
جدا هو الوضع االمني يف منطقة بعلبك الذي يؤثر
بشكل يسء عىل السياحة يف تلك املنطقة ،لذلك
من الرضوري ايالء هذا الوضع االهتامم التام.
■ هل متكنت اللجنة بعد اجتامعاتها من وضع
تصور معني السس الحل واالستجابة يف ما يخص
املجلس النيايب ملطالب الهيئات السياحية؟
□ املستجدات عىل صعيد واقع االزمات املتعاقبة
تركت اثرا سلبيا كبريا عىل هذا القطاع ،ناهيك
بالنقص الحاد بالسيولة املالية التي تؤثر عىل
املشاريع السياحية .لكن من خالل املناقشات
وابداء االراء خالل اجتامعات لجنة السياحة ،متنينا
ان يكون مثة نوع من جمع كل االفكار التي تم
تداولها من خالل اقرتاحات تقدم اما من خالل
املجلس النيايب ،او عرب وزير السياحة ليتم تبنيها يف
مجلس الوزراء ،ولتكون عوامل وحوافز ايجابية ان
شاء الله يف ما يتعلق بعودة هذا القطاع اىل سابق
عهده من االنتاجية ،ويف الوقت ذاته ايصال صورة
لبنان الحضارية اىل الخارج من خالل الرتويج
املكثف يف الداخل والخارج عىل السواء.
■ القطاعات السياحية تتهم اهل السياسة
بتشويه صورة لبنان .فهل من بوادر العادة الصورة
السياحية اىل طبيعتها؟
□ ال شك يف ان للسياسة دورا كبريا يف تدهور
القطاع السياحي ،خصوصا وان هذا القطاع يحتاج
اىل االستقرار االمني والسيايس ليك يزدهر ويتطور،
وهذا االمر مفقود اليوم .اضف اىل ذلك ،ان

مقرر لجنة السياحة والزراعة النيابية قيرص املعلوف.

السياحة تحتاج اىل املال للرتويج لها خارجيا عرب
وزارة السياحة .نحن يف اللجنة جاهزون لدعم اي
خطة اليوم للمحافظة عىل ما تبقى من سياحة.
لقد مللنا من وضع الخطط عىل الورق والشعارات
الرنانة .االمر يحتاج اىل االستقرار واىل املال .موازنة
وزارة السياحة ال تكفي وهي ال تتجاوز نسبة
 %0.5من املوازنة العامة .املال هو عصب كل
يشء وخصوصا السياحة ،واالوضاع التي تعيشها
ال تحسد عليها .الدولة مفلسة واموال املودعني
مرسوقة والديون مرتاكمة عىل الفنادق واملطاعم
واملنتجعات السياحية .اذا مل تتوقف حنفية الهدر
والرسقة سنبقى عىل ما نحن عليه ،من دون ان
ننىس ما للقضاء من دور يف عملية تأمني الثقة
بلبنان .كذلك علينا االهتامم بالبنية التحتية
والبيئة والسالمة املرورية والصحية واالمنية قبل
السياحة ،ألن يف غيابها يفقد لبنان كل املقومات.
■ هل ستتم تلبية مطالب القطاع ام ان االتجاه
هو نحو التصعيد والعصيان املدين؟
□ االمر يتجه نحو التصعيد .قبل ان اكون نائبا
ومسؤوال عاما ،انا رجل سياحة بامتياز ويف كل
املجاالت انطالقا من املطاعم والباتيرسي ،وصوال
اىل اقامة مجمعات سياحية ضخمة لها مواصفات
عاملية مميزة .اعرف دقائق املعاناة التي مير بها
املستثمرون يف هذا القطاع .وقد اضيفت اليوم

القطاع السياحي هو
الوحيد القادر على توريد
الدوالرات الى الداخل

هموم جديدة تتعلق بالكهرباء واملحروقات
التي يتحكم بها بعض "الزعران" طمعا بالكسب
الرسيع غري املرشوع .الدولة تقف عاجزة عن
حامية املواطن واالقتصاد .نحن نعيش امراضا
قاتلة نعالجها بحبوب االسربين.
■ ما هي الخطوات الواجب اقرارها ملساعدة
القطاع السياحي يف الوقت الحايل؟
□ ان تنفذ الدولة قراراتها ،وان يحقق مرصف
لبنان ما وعد به القطاعات السياحية وخصوصا
الفنادق عرب دعم اسعار الغرف من فئة الخمس
نجوم مثال .خطة وزير السياحة التي تم درسها
يف لجنة السياحة النيابية جيدة ،لكن هل ستقر
وتطبق؟ اشك يف ذلك ،خصوصا وان الكثري من
القرارات قد اتخذت وظلت حربا عىل ورق ،او انها
طبقت واستفاد منها السامرسة واملحميون.

■ ما هي الحلول الرسيعة النعاش السياحة
وعدم اعالن موتها؟
□ القطاع السياحي ال يطلب من الدولة دعام
ماديا بل بعض االعفاءات الرضيبية .الحفاظ
عىل السياحة يف لبنان من املسلامت ،وهو
ليس معزوال عن واقع الدولة املايل والسيايس
واالجتامعي .الديون املرتاكمة عىل اصحاب
املؤسسات السياحية والفوائد املرتفعة باتت
تثقل كاهلها ،هي التي ال تالم لعدم قدرتها عىل
دفع متوجباتها للدولة من مستحقات للضامن
االجتامعي ،وفواتري كهرباء وماء وسط فوىض
االزمات املتالحقة .مثة اجراءات اخرى اساسية.
القطاع السياحي هو الوحيد القادر اليوم عىل
توريد الدوالرات الطازجة اىل الداخل اللبناين
عرب جذب املستثمرين .االيجارات يف لبنان
ارخص ،واليد العاملة وحتى اسعار املطاعم
والفنادق .ناهيك برضورة االنفتاح عىل جميع
الدول وتسهيل الحصول عىل الفيزا او الغائها
عن بعض الدول ،كام هو حاصل يف تركيا وقربص
وغريهام .بعيدا من كل ذلك ،يجب بناء دولة
قادرة صاحبة قرار مستقل غري تابعة الحد .هذا
واجب املواطن عرب صناديق االقرتاع التي رمبا
افرزت وجوها سياسية تؤمن فقط بلبنان دولة
كيان ومؤسسات وعدالة.
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تحت الضوء
فرنسا كرّمته أخيرًا بوسام الفنون واآلداب

سامي خ ّياط :الفكاهة انتصار العقل على املأساة

انه احد رواد املرسح الساخر يف لبنان .عىل مدى ستني عاما من مشواره الفني املستمر لغاية اليوم ،رسم سامي خياط االبتسامة
عىل شفاه جمهوره ،خصوصا يف املراحل الصعبة التي مر بها لبنان .يف عز الحرب االهلية ،ظل نشطا يقدم اعامله الفكاهية يف
محاولة لتحدي املوت والكآبة واملآيس التي كانت محيطة بنا ،وايضا انطالقا من احساسه باملسؤولية تجاه جمهوره
كل يحارب ويقاوم بالسالح الذي يجيده،
وسامي خياط كان ال ميلك سوى الضحكة
سالحا .عىل مدى اجيال ،حفظ اللبنانيون
قفشات ومحطات من مرسحياته التي
اختلطت بها الفرنسية بالعربية ،يف لعب واضح
عىل الكلامت ،كام واكبت هذه االعامل الفنية
املحطات االجتامعية والسياسية والفنية التي
عاشها لبنان من خالل التعليق عليها بسخرية
وفكاهة وخفة .فوق هذا كله ،ظل سامي
خياط وفيا لقناعاته ،عىل رأسها عدم االنزالق
اىل السوقية ،او الكلامت النابية او االعامل
التي تدغدغ الغرائز وتستنهضها .بالنسبة اليه،
السخرية الراقية ذات فعالية اكرب يف مقاربة
مختلف الشؤون والسلوكيات.
"االمن العام" التقت الفنان اللبناين بعدما
منحته فرنسا الشهر املايض وسام الفنون
واالداب من رتبة ضابط ،هو الذي ربطته عالقة
حب وشغف كبرية بلغة موليري منذ طفولته يف
البيت وصوال اىل اعتالئه خشبة املرسح.
■ منحتك فرنسا الشهر املايض وسام الفنون
واالداب من رتبة ضابط ،كيف شعورك بهذا
التكريم ،خصوصا انك مل ُتكرم رسميا يف لبنان؟
□ فرنسا مشكورة لتقديرها الثقافة والفنون
يف العامل اجمع ،ويف البلدان الفرنكوفونية،
وخصوصا لبنان بحكم الصداقة والتعاون الذي
يربط بني بلدينا .اعترب ان هذه االلتفاتة مثينة
جدا بالنسبة ايل شخصيا ،وانا افتخر بها النني
كرست ستني سنة من اعاميل الفنية يف محاولة
مني اليصال الفن برقي قدر االمكان ،مع
تشديدي الدائم عىل حب املواطن اللبناين للغة
الفرنسية ،وعشقي الشخيص لها طبعا .مل اكرم يف
لبنان الن لبنان الرسمي ال يكرم مبدعيه وفنانيه
اال عىل النعوش .لذا ،اعترب ان جمهوري الويف هو
الذي وضع اعىل رتبة من النياشني عىل صدري.

الفنان املرسحي سامي خياط.

الحروب تدفع مختلف
انواع الفنون الى التبلور
بدرجة اكبر

■ عام  1960قدمت مرسحيتك "موليري هوغو
وسوفوكول" ،ثم كرت سبحة االعامل .ستون
عاما مرت عىل مشوارك الفني الذي قدمت
خالله عرشات االعامل ،كيف تنظر وتقيم هذه
املسرية؟ هل انت راض عنها؟ هل تشعر بندم
معني رمبا؟
ُ
قدمت ستني
□ عىل مدى السنوات الستني،
عمال مرسحيا متكامال ،ما عدا الحفالت الخاصة
العديدة والفواصل املتفرقة الكثرية خالل
اطالاليت عىل التلفزيون وخصوصا االذاعة .يف

خصوص تقييم هذه املسرية ،استطيع القول
انني بقيت عىل املستوى نفسه الذي وضعته
لنفيس منذ البداية .انا راض جدا ،واذا كان
هناك من ندم ما ،فهو انني كنت استطيع ان
اقدم املزيد وان تكون عطاءايت اكرث.
■ يف رأيك ،كيف تنظر اىل الوضع املرسحي
اليوم مقارنة مبا كان عليه قبل ستني عاما؟ ما
الذي تغري؟
□ الوضع املرسحي تغري اليوم ،وهذا طبيعي
بحكم تبدل الجمهور وطبيعة املجتمع اللبناين
الذي تغري هو ايضا .يف املايض كان هناك تركيز
اكرث عىل االحرتافية واالبداع الرصف .اما اليوم،
فقد دخلت التكنولوجيا والتفلت االخالقي
وغريهام عىل الخط .مع ذلك ،حافظ املرسح
نوعا ما عىل سلوكيات ال بأس بها نسبة اىل
التفلت املوجود عىل جميع االصعدة .لكن يف
كل االحوال ،ويف ظل هذه الظروف ،يجب ان
نوجه شكرا اىل كل فنان ما زال ينتج اعامال
فنية .فنحن نتمتع بكم هائل من الفنانني
املمثلني الذين يجيدون التمثيل .لكن يف
املقابل ،نفتقر اىل الكتابة والتأليف بشكل عام.
فالتأليف غالبا ما يكون سطحيا ،الننا نفتقر يف
املقام االول اىل الخيال ،فهذه امللكة متد الفنان
بالقدرة عىل تقديم كتابة ناشطة ودسمة يف
املرسح .رمبا ايضا الن الظروف السائدة تقتل
االبداع والخيال ،ولذا نحت االعامل الفنية اىل
االستسهال عىل عكس ما كان سائدا يف املايض.
■ اخربنا عن اعاملك خالل الحرب وكيف كانت
االجواء يومها؟ هل كانت الحرب بطريقة ما
ملهمة للعمل الفني؟
□ خالل الحرب اللبنانية ،مل تكن هناك مسارح
كثرية .بالنسبة ايل ،مل اتوقف بتاتا ،بل استطيع
القول انني كنت اكرث غزارة خالل الحرب.
مبعنى ان كل مرسحية من مرسحيايت كانت
تستمر عروضها عىل مدى سنة او اكرث .وكان
من الصعوبة ان تجد مقعدا شاغرا يف صالة
املرسح .مرة ،كنا نستعد لعرض مرسحية يف بيت
مري ،وكانت القذائف تنهمر يف الخارج ،وكان
صوتها عاليا جدا اىل درجة ان الصليب االحمر
اىت اىل الصالة وصار يدخل الناس اثنني اثنني اىل
الصالة ،تحسبا لوقوع اصابات برشية كبرية،

نقطة على السطر

إشتقنا إلى الضحك
يظن كثريون ان الفن الجاد ،الفن امللتزم ،الفن املحرتم ،يجب ان يكون تراجيديا
ووعظيا واخالقيا .اي ان يكون عابسا ،وثقيال .ويظن هؤالء ان الخفة والضحك
هي من عالمات الفن الهابط ،والفن التجاري ،والفن االستهاليك .يريد هؤالء
للفن ان يكون ممال ،ان نخضع لجلسات جلد للذات وتعذيب كلام شاهدنا
عرضا ،او قرأنا نصا او سمعنا مؤلفا موسيقيا او وقفنا امام لوحة او منحوتة...
طبعا ليس كل ما هو رصني وصعب وعميق وتراجيدي مضجرا ومنفرا
بالرضورة .اذا فكرنا بهذه الطريقة ،نكون شطبنا الجزء االكرب من روائع
االدب ،وامهات املرسح الكالسييك واالوبرا ...وصوال اىل الفن السابع نفسه.
لكن ،يف املقابل ،ليست الكوميديا جناية عىل الفن ،وال صنفا دونيا نخجل
من املجاهرة بحبنا له ،او ادخاله اىل صالوناتنا .ليس الضحك اسفافا ،وال
جناية ،وال خيانة للفن الرفيع.
هناك كوميديا هابطة ،وكوميديا راقية .غالبا ما كانت السخرية والهجاء
واملبالغة والتضخيم والتهريج ـ والجرأة الصادمة احيانا ـ وغريها من السامت
والقوالب واالساليب التي يستبطنها الفن الشعبي ،هي مصدر إلهام االعامل
الخالدة التي نعتربها اليوم من كالسيكيات الرتاث االنساين .نذكر سوفوكليس
يف املرسح االغريقي ،وننىس ارسطوفان ...ننىس ان باسرت كيتون وشاريل
شابلن ،لكن ايضا اسامعيل ياسني وعادل امام ودريد لحام ،وكثريين غريهم يف
كل املجتمعات هم جزء اسايس من االبداع الراقي والفن الرفيع.
نقول ذلك والظلمة الحالكة تحيط بنا يف هذه املرحلة ،ونتذكر اننا اشتقنا
اىل الضحك .ليس الضحك تغريبا ،وتفريغا وهروبا بالرضورة ،بل هو ايضا
وعي ونقد وانتقاد هادف للواقع من اجل تغيريه ...نعم الضحك يفرغ
الشحنات السلبية ويحرر من القهر ،وهو بوابة االمل ،واستعادة التفاؤل
بالحياة .اىل جانب ذلك ،الضحك مدخلنا اىل التفكري والوعي السيايس حني
يكون هادفا ونقديا.
هذا يأخذنا اىل الحديث عن املرسح الساخر ،ومرسح الشانسونييه والنقد
السيايس املبارش ،كام مارسه سامي خياط الذي نحتفي به يف هذا العدد.
ليست مصادفة ان يكون فن "الشانسونييه" ازدهر يف بريوت السبعينات،
عاصمة االحالم والنهضة العربية ،والصخب السيايس والفورة الثقافية
واالعالمية .كانت بريوت عاصمة االزدهار االقتصادي واالجتامعي والسيايس
والثقايف ،تتسع لهذا الفن النقدي والساخر الذي جسده "مرسح الساعة
العارشة" .تتسع له وتحتاج اليه كطرف يف املعادلة التي قامت عليها
الدميوقراطية اللبنانية انذاك .كان سامي خياط ورفاقه ينتقدون السياسيني،
ويعلقون عىل االحداث ،ويعرون الخطاب السيايس ،ويف الوقت نفسها
يوجهون نقدا اجتامعيا اىل زمنهم ومعارصيهم .عرب نقد السلوكيات والعادات
والتقاليد والعقليات ...كل ذلك من دون اي ادعاء ،او فذلكة ثقافية ،او فوقية
ايديولوجية .الفن العفوي كام قدمه مبدعون ينتمون اىل الناس واملجتمع وال
يتعالون عليهم.
لقد اشتقنا اىل ذلك الزمن .لبنان مشتاق اليوم اىل زمن الضحك.
سمير مراد
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يف حال استهداف املكان .طبعا ،كنا مجانني،
لكن كنا نشعر مبسؤولية وباننا مجربون عىل
الوقوف بجانب جمهورنا وتقديم االعامل
املرسحية له يك نرفه عنه يف تلك الظروف
الصعبة .مررنا بتجارب وامتحانات وتحديات
كثرية يف تلك الفرتة ،حتى انه يف مرات كثرية
كنا نقدم املرسحية وفجأة انهمرت القذائف،
فكنا نقوي صوت املوسيقى يف الداخل يك ال
يسمع الجمهور ماذا يحدث يف الخارج .وهناك
مشهد مرسحي اشتهرت فيه هو مشهد العزاء،
حيث اقلد الناس وهم يحرضون مجلس عزاء.
حاولت حتى ان اخذ هذا الطقس الجنائزي
الحزين اىل فسحة ترفيهية ،من خالل تقليد
الناس كيف يتكلمون ويترصفون يف موقف
مامثل ،وتعرية السلوكيات الخبيثة احيانا يف
هذه املناسبة من خالل الفكاهة .يف اختصار،
كانت االجواء مختلفة جدا يف ذلك الزمن،
وكان الجمهور اللبناين تواقا اىل املرسح ،الن
االخري كان فسحة امل ونوعا من متنفس
كبري بالنسبة اليه .خالل الحرب ،كان لبنان
ال يزال متامسكا نوعا ما ،ومل يصل بعد اىل
حالة االهرتاء التي يعيشها اليوم لالسف.
االجواء كانت افضل ،واملودة كانت تسود بني
الناس ،والجمهور يتمتع بثقافة عالية ،ومل تكن
نسبة الهجرة كبرية ،وكان جيل الستينات من
املرسحيني شابا ونشيطا ومبدعا .لذا ،فحال
املرسح كانت افضل بكثري مام هي عليه
اليوم .وميكن القول ان الحرب كانت ملهمة
للعمل االبداعي ،وكل يشء مأساوي يجعل
الفنان يبدع ويخلق بنسبة اكرب ،النه يريد
ان يتحدى املآيس واملوت والكآبة .وهذا فعال
كان تحديا بالنسبة ايل واىل غريي من الفنانني.
فاملآيس والحروب تدفع مختلف انواع الفنون
من املرسح اىل املوسيقى والشعر والرسم ،اىل
التبلور بدرجة اكرب.
■ متسكت بتقديم االعامل الساخرة لكن
الخالية من الكلامت النابية ،ملاذا؟
□ منذ البداية ،قررت عدم تضمني اي كلمة
نابية يف اعاميل ،فالسخرية ضمن حدود
االحرتام تضع االصبع عىل الجرح بطريقة اكرث
فعالية من الشتيمة ،وتوصل الرسالة بشكل
افضل ،اىل جانب ان النقد الالذع يوجع اكرث
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لغات عدة ،حتى انه حني يقدم سريته الذاتية،
يضع االنكليزية والعربية والفرنسية كلغات
يجيدها ،واحيانا يضيف اليها لغات اخرى
(يضحك).

اعترب ان جمهوري الويف هو الذي وضع اعىل رتبة من النياشني عىل صدري.

بعض املسرح
الساخر اليوم يركز
على االبتذال ودغدغة
غريزة الجمهور

من الشتائم الرخيصة واملبتذلة ،وكل يشء
رخيص وسخيف ليس فنا .كام ان تربيتي يف
البيت واملدرسة والجامعة واملجتمع اللبناين
كانت االطار الذي مل اخرج عنه يوما.
■ تعترب من رواد املرسح الساخر يف لبنان،
كيف هو وضع هذا النوع املرسحي اليوم؟
وهل هناك ورثة لسامي خياط؟
□ بعض املرسح الساخر اليوم يركز عىل االبتذال
واالستسهال ودغدغة غريزة بعض الجمهور
الذي يفتش عن الكالم النايب ،والقفشات التي
تتخذ طابعا جنسيا .ويالالسف ،هذا هبوط
يشعرين بالخجل ،وال يولد تيارا فنيا اصيال يف
لبنان ،مع احرتامي الكبري للفنانني الذين مل

يتورطوا يف هذه اللعبة .يف خصوص الوريث،
حقيقة ال احد يرث احدا ،الن لكل فنان
اسلوبه وبصمته الخاصة.
■ هل ميكننا القول ان مرسح سامي خياط
ظل محصورا برشيحة اجتامعية معينة هي
الطبقة الفرنكوفونية؟
□ ال ميكن القول ان جمهوري محصور
بالطبقة الفرنكوفونية الن مرسحيايت كانت
تسقطب خمسني الف وستني الف مشاهد،
وتستمر عروضها سنة كاملة .اعتقد انه اذا
اجرينا احصاءات ،سرنى انهم ليسوا جميعا
فرنكوفونيني ،بل رمبا انهم تواقون جميعا
اىل اللغات االجنبية والفن .طبعا ،العنرص
االسايس من الجمهور هو فرنكوفوين حكام،
لكنني امتتع ايضا بجمهور غري فرنكوفوين،
واصال يكتنف مرسحي تنوعا كبريا ،اىل درجة
ان اي شخص ،اكان يعرف لغات اجنبية او ال
يعرف ،يستطيع ان يفهم املرسحية املعروضة،
الن الفن املرسحي الذي اقدمه وما زلت
لغاية اليوم ،هو لكل الناس ،بل هو لالوالد
ايضا ولكل طبقات املجتمع اللبناين رغم انهم
يصنفوين انني محصور بالفرنكوفوين ،ومل ال؟
فاللبناين انسان مثقف يفتخر دوما بانه يجيد

■ اخربنا عن عالقتك بلغة موليري؟
□ عالقتي باللغة الفرنسية قدمية ومستمرة،
النني تربيت يف كنف هذه اللغة يف البيت اوال،
فعائلتي كانت فرنكوفونية تتحدث الفرنسية
يف املنزل ،اىل جانب العربية واالنكليزية .الحقا،
تعلمت يف مدرسة الجمهور التي كانت رائدة
يف اللغة الفرنسية ايضا ،ثم اكملت تعليمي
يف جامعة القديس يوسف ،اىل جانب ان
اصدقايئ جميعا هم فرنكوفونيون .يف اختصار،
كنت محارصا بهذه اللغة ،لكن هذا الحصار
كان جميال ،واحببت هذه اللغة باراديت.
صحيح انه يقال بانها صعبة ،لكن هنا يكمن
التحدي الكبري بان نتعلم لغة ليست لغتنا االم،
ونجيدها ونكتب بها ونقدم بها اعامال فنية
رغم صعوبتها.
■ كيف تنظر اىل الوضع اليوم يف لبنان؟ وهل
يلهمك افكارا العامل مرسحية جديدة؟
□ ال شك يف ان الوضع يف لبنان مأساوي عىل
جميع االصعدة ،صحيا بوجود هذا الوباء
الخطري ،واقتصاديا وسياسيا واجتامعيا .فعال،
انها املرة االوىل التي نعيش فيها ظروفا مامثلة
حتى يف عز الحرب اللبنانية .وهذا ال اقوله
وحدي ،بل ان كل الناس يشعرون به .هل
هذا االمر يلهم الفنان؟ طبعا يلهمه .كل يشء
خارج عن الطبيعة واملألوف والحياة الطبيعية
يلهم الفنان ،اكان رساما او نحاتا او راقصا ،او
مطربا او مرسحيا النه سيحاول ان يستخرج
من هذا الوضع مواد للفكاهة والرتفيه من
جهة ،ومن جهة اخرى لالنتصار عىل املأساة.
فالفكاهة هي انتصار للعقل عىل املأساة.
طبعا ،لدي اطنان من االفكار ،لكن ال استطيع
االن ان احدد موعدا الستئناف نشاطي
املرسحي ،لكن حاملا تسنح الفرصة ،ساترجم
هذه االفكار التي اعاين من تضخم فيها متاما
كام التضخم الذي نعانيه يف العملة اللبنانية
ويالالسف (يضحك).

س .م

من مسرحياته

"بدا بوم".

"كليب سندويش".

"سالم دايت".

"ابوكاليبس".

"انفلونزا النجوم".
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تراث
داود رمال

aborami20@hotmail.com

املدير العام لآلثار :لبنان ملتزم
االتفاقات الدولية للحفاظ على آثاره وتراثه

من خالل اطالق ورش ترميم املواقع االثرية
وتأهيلها ،وورش عمل وتوعية لحض املجتع
املدين والجمعيات عىل التعاون مع وزارة الثقافة
للحفاظ عىل الذاكرة الوطنية وتوريثه اىل االجيال
املستقبلية.

تقاس حضارة اي بلد مبا يضم من اثار وكنوز وتراث ،الظاهر منها او الذي ال يزال مطويا يف باطن االرض واعامق البحار
واملحيطات .وتعترب هذه املوروثات الحضارية ثروة وطنية كربى ،تجهد الدول يف الحفاظ عليها وتستنفر الجلها كل االمكانات
والطاقات ،ويعترب املساس بها مسا باالمن القومي للدولة

تعرض لبنان يف مختلف حقباته التاريخية ،قبل
االستقالل وبعده ،اىل انتهاكات خطرية عىل صعيد
اثاره وكنوزه وتراثه الضارب عميقا يف تاريخ
الحضارات البرشية ،بحيث نهبت ثروات اثرية
من بره وبحره ونقلت اىل متاحف دول او افراد،
السيام ابان حكم السلطنة العثامنية وصوال اىل
االحتالل االرسائييل للبنان يف اجتياحي العامني
 1978و ،1982اذ عمد العدو االرسائييل ويف
سياق خطة ممنهجة اىل رسقة اثار قيمة جدا
من املناطق التي احتلها وقام بنقلها علنا اىل
داخل فلسطني املحتلة ،وكان يستخدم اليات نقل
ضخمة لنقل احجار ونووايس واعمدة وغريها من
املرسوقات التي نهبها ،وصوال اىل قيامه بعمليات
حفر بناء عىل خرائط يف حوزته.
مل يقترص االمر عىل الرب اللبناين ،امنا تعداه اىل
البحر بحيث نشطت بحرية العدو االرسائييل
اضافة اىل سفن لرشكات عمالقة يف عملية البحث
عن اثار وكنوز يف البحر اللبناين ،وكان الرتكيز عىل
استخراج الكنوز يف السفن القدمية الغارقة او
الطائرات التي تحطمت وغرقت يف املياه اللبنانية
االقليمية واالقتصادية الخاصة.
وألن لبنان بلد تعاقبت عليه حضارات كثرية ،فانه
يعترب متحفا مفتوحا عىل كل الروائع التاريخية،
وهو مل يتأخر عن االنضامم اىل كل االتفاقات
واملعاهدات التي من شأنها حامية اثاره وتراثه
وكنوزه .ونظرا اىل حجم ما يضم من هذه االثار،
فان االمر يحتاج اىل خطة وطنية شاملة تجعل
من هذا امللف هام لبنانيا لكل مواطن ومسؤولية
فردية كام هو مسؤولية جامعة ،عىل قاعدة
تحريم وتخوين كل من يفرط بأي قطعة من اثار
وتراث وكنز لبناين يف مقابل مبالغ مالية او غريها،
عىل اعتبار ان ما يحويه لبنان عىل هذا الصعيد
ال يقدر بثمن.
قصدت "االمن العام" املدير العام لالثار املهندس

رسكيس الخوري الذي رشح ما قامت وتقوم به
املديرية عىل صعيد صيانة املخزون الحضاري
اللبناين وصونه ،من اثار وتراث وكنوز يف ظل
الظروف املتنوعة واالمكانات املتوافرة.
■ ما هي اآللية القانونية واللوجستية لحامية
االثار والكنوز اللبنانية وحفظها وحاميتها يف الرب
والبحر؟
□ االجراءات املتخذة من الدولة اللبنانية  -وزارة
الثقافة لحامية املمتلكات الثقافية تقوم عىل
 5ركائز اساسية :قانونية ،ادارية ،فنية ،امنية،
واقتصادية ومالية ،وكل ركيزة من هذه الركائز
لها دور اسايس ومرتابط مع بعضها البعض ،وكلها
تصب يف اتجاه الحفاظ وحفظ االثار والكنوز
والرتاث اللبناين.
■ ما هي اآللية املعتمدة عىل الصعيد القانوين؟
□ تقوم عىل االلتزام التام بتطبيق كل االتفاقات
واملعاهدات الدولية التي تعنى بحامية املمتلكات
الثقافية ،وتحديث القوانني املحلية الخاصة بهذا
الشأن ،واصدار القوانني واملراسيم لزيادة اجراءات
حامية االرث الثقايف.
يف هذا االطار ،تم اصدار املراسيم الثالثة التالية:
• املرسوم رقم  3056تاريخ  2016/2/25ويرمي
اىل "تنظيم الجرد العام لالثار القدمية املنقولة".
• املرسوم رقم  3057تاريخ " 2016/3/12تنظيم
آلية التدخالت امليدانية االثرية التي تقوم بها
املديرية العامة لالثار يف مجال الحفريات الوقائية
واالنقاذية".
• املرسوم رقم  3058تاريخ " 2016/3/12دمج
واعادة دمج االثار غري املنقولة يف االبنية واملنشات
املدنية الخاصة والعامة".
اضافة اىل انضامم لبنان اىل الربوتوكول الثاين
التفاقية الهاي يف العام .1954

بها ،وتشكل رادعا امام كل من تس ّول له نفسه
العبث باالرث الثقايف لكل الدول امللتزمة
تطبيق االتفاقات الدولية.

■ هل مثة توجه اىل انشاء متاحف يف املحافظات
اللبنانية انطالقا من مبدأ االمناء املتوازن ومبا
يحقق عائدا سياحيا اكرب؟
□ متلك املديرية العامة لالثار العديد من املواقع
والرصوح الثقافية ،تسعى اىل تأهيلها وتطويرها
وابرازها عرب اقامة فعاليات ثقافية من معارض
موقتة ومتاحف اقليمية ،تساهم يف تجسيد
تاريخ املنطقة وارتباطها بالحضارات املتعاقبة عىل
ارضها ،ويف ازدهارها سياحيا واقتصاديا ،كام تروج
لثقافتها وعاداتها وتقاليدها من خالل عرض القطع
االثرية املكتشفة يف هذا املوقع .ويف هذا السياق،
انشأت هذه املديرية العامة متاحف اقليمية يف
مواقعها االثرية يف كل من بعلبك ،جبيل ،طرابلس،
بيت الدين .كام انها يف صدد انشاء متاحف
يف كل من بريوت ،صور ،صيدا وكامد اللوز.
واستكامال ملخطط ادارة وتطوير موقع جبيل
االثري ( )Management Plan - MPاملدرج
يف الئحة الرتاث العاملي ،ونظرا اىل اهمية املوقع
االثرية والتاريخية واملعامرية ،اطلقت املديرية
العامة لالثار مرشوع تأهيل بعض االنشاءات
االثرية وترميمها ،واملكاتب وامللحقات السياحية،
باالضافة اىل تأهيل بيت القرميد وتحويله اىل
متحف ونقطة جذب للسياح وذلك بالتعاون مع
متحف اللوفر.

■ يعترب لبنان من الدول الزاخرة باالثار والكنوز
التاريخية حتى ان املتحف الوطني يضيق
باملعروضات ومبا هو مخزون ،هل من خطة لدى
املديرية العامة لالثار لالستثامر عىل هذه الرثوة
الوطنية التاريخية؟
□ يف العام  2017اطلقت وزارة الثقافة اسرتاتيجيا
النهوض الثقايف يف لبنان ،اكدت فيها عىل رسالة
وزارة الثقافة ودورها يف املحافظة عىل الذاكرة
الوطنية ،واستثامر التنوع الثقايف الحياء الرتاث
وتنمية املعرفة ونرش الوعي الثقايف .كام تضمنت
االهداف واملبادرات املنوي تحقيقها يف القطاع
الثقايف ،السيام يف مجال حامية املمتلكات الثقافية

■ بالنسبة اىل املواقع االثرية املنترشة يف كل
املناطق اللبنانية ،هل من خارطة خاصة بها تسهل
الوصول اليها وحفظها يف آن معا؟
□ تعمل املديرية العامة لالثار عىل اجراء
مسح شامل لكل املواقع والتالل االثرية واالبنية
التاريخية املنترشة عىل مساحة الوطن ،لتوثيقها يف
خارطة اثرية تضعها يف متناول املواطنني والسياح،
وذلك وفقا الحدث التقنيات التكنولوجية
املعتمدة عامليا .بالتزامن مع هذا العمل ،اطلقت
وزارة الثقافة  -املديرية العامة لالثار تطبيقات
الكرتونية ،وعملت عىل تنظيم زيارات افرتاضية
للمتحف الوطني ولعدد من املواقع االثرية.

■ ماذا عن الصعيد االداري املعمول به؟
□ نقوم عىل الصعيد االداري بتعبئة الجهاز
البرشي يف وزارة الثقافة  -املديرية العامة لالثار،
عرب ملء الجهازين االداري والفني ،وتفعيل جهاز
الحراسة يف املواقع االثرية من خالل زيادة عدد
الحراس وتنظيمها ليال ونهارا.
■ ما املقصود باالجراءات التي ستتم عىل الصعيد
الفني؟
□ هو ما يعني استكامل جردة القطع االثرية يف
مستودعاتها والقطع التي تعود اىل مجموعات
خاصة بحيث يصار اىل جردها وتسجيلها،
وتنظيم ورش عمل وحمالت توعية ومؤمترات
اللقاء الضوء عىل الرتاث ورضورة املحافظة عليه
وحاميته وصونه ،وزيادة عدد املواقع االثرية
املدرجة يف الئحة الرتاث العاملي ،وانجاز الخارطة
االثرية والتاريخية.
■ ما الرابط بني حامية وحفظ االثار والكنوز
والرتاث والبعد االمني؟
□ التعاون مع االجهزة والسلطات االمنية قائم يف
مسألة التشدد يف مراقبة الحدود ،ومكافحة االتجار
غري املرشوع باملمتلكات املنقولة ومصادرتها
ومعاقبة املهربني ،والتنسيق مع الجهات االمنية
ملنع وجودها داخل القالع واملواقع االثرية،
واالبتعاد جغرافيا من هذه املمتلكات الثقافية غري
املنقولة (انشاء مراكز عسكرية بعيدة نسبيا من
املواقع االثرية).
■ ماذا عن البعد االقتصادي واملايل؟
□ يقوم عىل تطوير املواقع االثرية بهدف توسيع
القدرة االقتصادية وتحفيز التنمية املستدامة
للمجتمعات املحلية املجاورة ،تفعيل الصندوق
الخاص باملنشآت الرتاثية ،االمر الذي يوفر استقالال

املدير العام لالثار املهندس رسكيس الخوري.

ماليا للوزارة ومصادر مالية تستثمر يف مجال
حامية االرث الثقايف ،والتنسيق مع السفارات
االجنبية يف لبنان ،واملنظامت الدولية واملحلية
والقطاع الخاص والسلطات املحلية ،وحضهم
عىل التعاون يف مجال حامية املمتلكات الثقافية
من خالل مساهمتهم يف متويل مشاريع الرتميم
والتأهيل يف املواقع االثرية.
■ اىل اي مدى يف امكان لبنان التعويل عىل
اتفاق االونيسكو املوقع عليه يف الحفاظ عىل اثاره
وكنوزه؟
□ تبذل منظمة االونيسكو قصارى جهودها
يف سبيل الحفاظ عىل الرتاث االنساين للبرشية
وحاميته من كل ما قد يسبب له اي اذى.
يف هذا االطار ،عمدت اىل ابرام العديد من
االتفاقيات الدولية التي انضمت اليها مجموعة
كبرية من الدول ،وكان لبنان السباق يف التزام
احكامها ،واالنضواء تحت مظلة االمم املتحدة
كوسيلة للحفاظ عىل اثاره وتراثه .الجدير
ذكره ان عىل الرغم من الضغوط واالضطرابات
التي تعصف بالعامل وتضع املجتمع الدويل
امام تحديات عىل كل الصعد ،وساهمت يف
ازدهار تجارة املمتلكات الثقافية املنقولة ،ال
تزال منظمة االونيسكو تضطلع بدور فعال
يف حامية االثار ومكافحة االتجار غري املرشوع

نعمل على اجراء
مسح شامل لوضع
خارطة اثرية في متناول
املواطنني والسياح
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تربية
ميشال سبع :العائدون إلى مدارسهم
لن يقبلوا ِ
بشرطي آخر في الصف

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

نتجه بحذر وقلق نحو عام درايس جديد يف الخريف املقبل الذي قد يشهد انتشارا قويا لوباء كورونا .مهام كان الوضع،
االوالد سيعودون اىل مدارسهم بعد تجارب قاسية عاشوها يف الحجر املنزيل اكسبتهم الثقة بانفسهم .مع هذه العودة كيف
سيواجهون املجتمع من جديد ،وكيف سيتعاملون مع اساتذتهم واىل اي تربية مدرسية واجتامعية يحتاجون؟

بقاء االوالد يف الحجر املنزيل منذ
مطلع العام الجاري ،قدم لهم مدماكا
كبريا لتحقيق ذواتهم اىل حد اعتبارها
مرجعيتهم الوحيدة .وباء كورونا مل يصب
االفراد فقط ،بل اصاب االرسة كلها بخلل
يف الصميم.
باكتشافهم الواقع اليسء اختار االوالد
العزلة عنه باللجوء اىل العامل االفرتايض،
وسيكتشفون بعد عودتهم اىل مدارسهم
انه كان وهام مع محاولة عيشه حسيا
وواقعيا.
وضع تربوي صعب ستواجهه املدارس مع
خروج االوالد من حجر منزيل مع حال
مأسوية وسلوكيات غريت طبيعة حياتهم
ونظرتهم اىل اساتذتهم ،وبالتايل لن يقبلوا
بوجود رشطي آخر يف الصف.
اي واقع ينتظر املدارس والتالمذة هذه
السنة ،وبأي مشكالت سيصطدمون بعد
خروجهم من الحجر املنزيل؟ ويف حال
فرضت عليهم العزلة االجتامعية مجددا
كيف سيتعاملون معها هذا املرة؟
تفاصيل هذا الواقع يكشفها رئيس
مدرسة سابق واملرشف يف املعهد العايل
للدكتوراه واالختصايص يف علم االجتامع
السيايس الربوفسور ميشال سبع يف
حديث اىل "االمن العام".
■ اي نوع من املشكالت سيصطدم به
االوالد بعد خروجهم من الحجر املنزيل
وعودتهم اىل مدارسهم؟
□ لنتوقف بداية عند نوعية الحياة التي
عاشها االوالد واملراهقون والتالمذة يف
فرتة الحجر املنزيل الذي فرضه عليهم
انتشار وباء كورونا .ما الذي اكتسبوه من

االختصايص يف علم االجتامع السيايس الربوفسور ميشال سبع.

وباء كورونا لم
يصب االفراد فحسب بل
كل افراد االسرة

هذه املرحلة وبأي اهتاممات انشغلوا
ليك نحدد ما ينتظرهم بعد عودتهم اىل
مدارسهم .عاش االوالد للمرة االوىل يف
حياتهم التعلم من بعد .لكن مل تأخذ
هذه املسألة جزءا كبريا من وقتهم.
صحيح انها تجربة جديدة ،لكنها مل تكن
عاملهم الجديد الذي تكون من خالل

التواصل مع رفاقهم عرب االنرتنت ،اي
العيش يف العامل االفرتايض الذي من خالله
مارسوا اخالقيات بعيدة من االخالقيات
االجتامعية السائدة ،احيانا اىل حد
الوقاحة .علام ان بعض االهل تغاىض
عن امور كثرية حدثت مع بناتهم او
ابنائهم ما دامت تحدث معهم افرتاضيا
وليس حسيا او واقعيا .املهم فيها انها
مل تسبب لهم اذية جسدية .لدى عودة
االوالد او املراهقني اىل مدارسهم،
سيكتشفون الواقع عىل حقيقته من
ناحية ان ما عاشوه افرتاضيا كان وهام
وسيحاولون عيشه حسيا وواقعيا .هذا
يعني ان املدارس ستواجه مشكالت
اخالقية جديدة يجب تداركها وسيصعب
عليها ذلك ألن ال احد يستطيع منع
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مسار املياه وتدفقها .املشكلة الثانية
التي سيصطدم بها الولد او املراهق بعد
عودته اىل املدرسة تتمحور حول عالقته
باساتذته الذين سيعودون اىل مواقعهم
بعد الحجر املنزيل مهرتئني داخليا ،الن
البعض منهم مل ينل مستحقاته املالية
يف فرتة الغياب عن املدرسة منذ بداية
العام الجاري وانعكاس ذلك عىل
معيشتهم وحياتهم الخاصة ،وبالتايل
عىل نفسياتهم .لذلك ،نتوقع ان تكون
العالقة بني التلميذ واساتذته متوترة بعد
توصل الولد اىل تكوين عامله الخاص من
خالل العامل االفرتايض الذي اكسبه الثقة
بنفسه .وبالتايل ،سيتذمر من زجر االستاذ
ومالحظات املعلمة له يف حال شاغب يف
الصف مع رفاقه.
■ ما هو سبب هذا الرفض؟
□ السبب يعود اىل ما عاشه الولد يف
فرتة الحجر املنزيل الذي فرض عىل
افراد العائلة كلها مام اضطر االب اىل
ترك عمله ومالزمة بيته طوال هذه
الفرتة .االمر الذي مل يعتد عليه الولد،
ليتحول اهتاممه الشخيص اىل مراقبة
اوالده ومساءلتهم ،ماذا يفعلون ومع
من يتحدثون .هذه الرقابة املتشددة
حولت االب اىل رشطي مزعج يف نظر
ابنائه ،االمر الذي خلق عدائية بينه وبني
اوالده .وعند عودة الصغار او املراهقني
اىل مدارسهم لن يقبلوا بوجود رشطي
آخر لهم يف الصف.
■ احتكاك االوالد بعامل اهلهم يف فرتة
الحجر املنزيل ماذا كشف لهم من
حقائق؟
□ كشف لهم عورات كانت محجوبة
عنهم من قبل .مع تفاقم املشكالت
الزوجية يف فرتة الحجر املنزيل ،كان
االوالد طرفا يف العراك العائيل الذي
شملهم احيانا .ادى هذا التوتر البيتي
يف حاالت كثرية اىل انفصال الزوجة عن
زوجها بعد سنوات من الزواج والعودة
اىل بيت اهلها .وباء كورونا مل يصب

املقال

ملعب لصنع الذات
مبعاينة الواقع الرتبوي يف السنوات االخرية ،تبني لنا وبوضوح حرص مدارس عدة
يف لبنان عىل رعاية االوالد نفسيا من خالل التنبه اىل اي مؤرشات تدل عىل وجود
مشكالت يف حياتهم تع ّوق نجاحهم املدريس .هذه املهمة يتوالها اختصاصيون يف
علم النفس بات وجودهم ،يف السنوات االخرية ،رضورة العداد كادر تربوي مسؤول
تتوزع مهامته بني جميع االطراف يك تكتمل املهمة الرتبوية الصعبة بكل حذافريها.
الرتبية الحديثة هي علم واختصاص ،فيها الكثري من الرغبة يف ان يلعب الشخص
هذا الدور يف املجتمع .علام ان املسؤولية هذه تلقى عىل عاتق الجانبني ،املدرسة
والعائلة ،بشكل متكامل يف ما بينهام وبتنسيق دائم مع بعضهام البعض ،بعد مراقبة
تطور الولد او تقاعسه عن التقدم الشخيص واملدريس.
املجتمع االول الذي ينتمي اليه الولد هو مدرسته ،التي من عىل مقاعدها يؤسس
لعالقاته االجتامعية االوىل يف حياته من خالل االحتكاك اليومي برفاقه ،يكتشفهم
ويكتشف ذاته ،مباذا ميتاز عنهم ومن هو املفضل لديه من بني كل الرفاق .انها
الفرصة االوىل الختيار نوعية االصدقاء التي يرتاح اليها الولد .فرصة تقدمها املدرسة
الكتشاف التلميذ نوعية الناس التي سيطمنئ اليها مستقبال.
عادة ال يكتشف االهل مواهب اوالدهم اال يف حاالت نادرة ،ويف حال اكتشفوها
سيلجأون اىل املسؤولني يف املدرسة لتنميتها من خالل اعطائهم دروسا يف الرسم او
املوسيقى او الرقص .هذا العامل ال يدخله االوالد اال من خالل املرجعية الرتبوية
القادرة عىل تأمينه لهم .حتى االهل سيعودون اليها باعتبارها ملجأهم الوحيد لدى
شعورهم بالعجز عن تحمل اعباء هذه املسؤولية ،وذلك من باب عدم معرفة كيفية
الترصف يف االمور املعقدة ،خصوصا املفاجئة بالنسبة اليهم.
امللعب املتاح امام الولد لصنع ذاته هو مدرسته ،فيها يتعرف للمرة االوىل اىل املكتبة
واىل كتابه االول يف الحياة ،حدث يصنع يف هذا املكان ال يف مكان آخر .فالتشجيع
عىل القراءة واملطالعة ومامرسة الفنون بكل اشكالها ،مهامت تتوالها املدرسة ال
االهل ،بدقة ومبالحقة الوضع ملراقبة النتائج ملعرفة بأي جديد سيخرج التلميذ من
هذه التجربة.
كلنا نعود بالذاكرة اىل الحفالت املدرسية ،خصوصا حفل نهاية العام الدرايس الذي
من خالل اقامته يحرص املسؤولون يف املدرسة عىل دفع التلميذ اىل االمام ،باعتالء
املرسح لتقديم فن معني متيز به .خطوة يف مضمونها غري املبارش هي فرصة قدمتها
املدرسة للولد من اجل تقديم ذاته الثباتها امام الجميع ،االهل والرفاق معا ،وليقول
لهم :هذا انا .فالدفع اىل االمام هو لتعزيز الثقة بالنفس ،وهو من مسؤولية االهل
واملرشفني الرتبويني عىل تفاصيل حياة االوالد ،خصوصا من امتازوا مبواهب فنية.
فاملرسح املدريس ،مثال ،كان مدماكا اساسيا يف حياة رواد املرسح يف لبنان ،فمن
ذاك املكان بدأوا مسريتهم الفنية .ولدى عودتهم اىل تاريخهم ،يتوقفون بشغف عند
محطة مرسح املدرسة التي منها بدأ حلمهم ولواله ملا اصبحوا روادا يف هذا املجال.
الرتبية املدرسية منقذة لالوالد من الجهل الذي يحوط بهم يف مجتمعهم العاجز عن
حاميتهم من مشكالته العديدة وارتداداتها عىل ذواتهم وكيانهم الشخيص ،وبالتايل
عىل نظرتهم اىل الحياة ومكانة االخر فيها.
دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com
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االفراد فقط ،بل البنية االجتامعية
ايضا ،االرسة تحديدا ،بحيث اصابها بخلل
يف الصميم.
■ عند عودتهم اىل مدارسهم هل
سيشعر االوالد بعدم االطمئنان اىل االخر
بعد اختبائهم يف بيوتهم خوفا من وباء
مجهول املصدر؟
□ سيعيش االوالد بعد العودة اىل املدرسة
واالحتكاك االجتامعي بحالة حذر من كل
الناس ولن يثقوا باحد .فاملدرسة يف ازمة
كورونا مل تحضنهم وتركتهم مع اهلهم
لتحمل مسؤوليتهم .لكن مشاجرات االب
مع االم يف فرتة الحجر املنزيل زعزعت
عالقتهم بالعائلة التي كان من املفرتض
ان يشعر الولد بانه يف مكان يحميه .يف
نظرهم االطباء ايضا اصيبوا بوباء كورونا،
مبعنى انه ال وجود لجهة يطمئنون اليها.
الولد بعد ازمة كورونا لن يثق اال بنفسه
وسيعترب ذاته هي املرجعية التي سيعود
اليها.
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تكبدها االوالد يف عزلتهم االجتامعية
االخرية؟
□ ال احد يستطيع التعويض عن يشء
خرسه االنسان ،حتى هو نفسه ال يستطيع
التعويض عن ذلك وسيفتش عن يشء آخر
يف الحياة .املدرسة ال تحضن الولد كولد
بل تحضنه كزبون .فهو الواجهة للزبائن
االصليني ،اي االهل ،الذين يخترصون
بوجودهم الكتلة النقدية التي تحتاج
اليها املدرسة يك تقوم بعملها الذي ال اراه
طوباويا وال مثاليا ،بل هو فعل تجاري
رصف يتخذ اطار املؤسسة التجارية التي
انشئت من اجل تعليم االوالد للحصول

املدارس ستواجه
مشكالت اخالقية جديدة
يصعب عليها تداركها

من املفترض ان
■ مثة بيئات غري حاضنة لالوالد يعانون تكون التربية عائلية
فيها من االهامل العاطفي او التعنيف ال مدرسية
مثال ،اال تشكل املدرسة كمرجعية تربوية
مسؤولة تعويضا عن خسارات نفسية

ستشهد املدارس صدامات يف صفوفها بني االساتذة وتالمذتهم.

عىل شهادات يف مقابل دفع اقساط
سنوية .علام ان مقياس نجاح املدرسة هو
يف عدد التالمذة الناجحني يف الشهادات
الرسمية .من موقعي السابق كرئيس
مدرسة ملدة  22عاما ،مل اسمع يوما من
اهايل احد التالمذة توصية بالرتكيز عىل
تنمية شخصية ولدهم ،بل كل الحرص
كان من قبل جميع االهايل عىل نجاح
ابنهم او ابنتهم بشكل ميكنهم من نيل
الشهادة الرسمية التي تؤهلهم للحصول
عىل وظيفة .لذا اقول ،املدرسة ليست
حاضنة للطفل يف حد ذاته ،بل هي
حاضنة لالهل الذين اودعوا اوالدهم فيها
من اجل االستثامر يف مرشوع مستقبلهم
اعتقادا منهم ان االوالد سيهتمون بهم
بعد تقدمهم يف العمر ،وهذا غري صحيح
كام اثبت الواقع .الشعور باالنتامء هو
ما مينت شخصية الولد .اوالد اليوم ال
ينتمون اىل اهلهم وال اىل مدرستهم ،بل
اىل ذواتهم.
■ لكن مثة مسؤولية تربوية تتحملها
املدرسة باعتبارها املرجعية يف االزمات
التي يعيشها التالمذة ،ما الذي تقرتحه
النقاذ االوالد من انعكاسات ما عاشوه يف
الحجر املنزيل؟
□ عىل املسؤولني يف املدارس العمل
عىل نشاطات الصفية وتشجيع التالمذة
عىل تشكيل مجموعات يساند افرادها
بعضهم بعضا ،ومن املهم اقامة ندوات
لهم حول مفهوم العامل االفرتايض والعامل
الواقعي يك ال يقعوا يف املطبات .وكام
ارى ،سيتجه الجيل الجديد نحو تأسيس
جمعيات او تشكيل تجمعات عىل شكل
نواد تؤمن لهم فرص التالقي برفاقهم
خارج اطار البيت .من املمكن ،يف حال
وجدت مرجعية قادرة عىل حضنهم ،ان
يحقق اوالد اليوم اشياء جميلة ،لكن ال
وجود لهذه املرجعية حاليا .من الرضوري
توضيح مسألة مهمة يف نظري ضمن هذا
املجال ،ترتافق مع تحديد دور املدرسة يف
عبارة الرتبية والتعليم .لكن يف مدارسنا
ال وجود للرتبية بل التعليم فقط ،فهذا

ما تقوم به .من املفرتض ان تكون الرتبية
عائلية ال مدرسية ،لكن االب واالم غري
مهيئني لرتبية اوالدهم ،كام يجب ان
تكون هذه الرتبية بتطلعات جديدة
وافاق اوسع من االفاق الذي ترىب عليه
االهل .مشكلة االهل هي يف حرصهم عىل
تربية اوالدهم كام تربوا عىل يد ابائهم.
يف الواقع ،الولد يريب نفسه بنفسه ،من
خالل الفشل ،الصدمات ،ارتكاب االخطاء،
ومعرفة ما هو الصواب.
■ البيئة االجتامعية التي ينتمي اليها
الولد او املراهق ،بيئة االصدقاء ،اال
تساهم يف تنمية شخصيته التي نعتربها
جزءا من تربيته لنفسه؟
□ ال تنطبق عىل مجتمعنا صفات
املجتمع باملعنى العاملي .السبب يعود
اىل نوعية تكوينه املؤلفة من ثالثة
انتامءات متصارعة مع بعضها البعض:
االنتامء الوطني وهو االضعف ،االنتامء
العائيل القوي ،اما االنتامء الطائفي فهو
االقوى .هذه االنتامءات املتصارعة يف
وجه بعضها البعض ال تساعد االنسان
وال تسمح له بأن يكون وحدة متكاملة
يف ذاته .عليه يف النهاية ان يختار ويقرر
وجهة انتامئه ما بني العائلة او الطائفة

املدارس ستفتح ابوابها لحاجة مالية ال تعليمية.

او الوطن .لهذا السبب نجد الحامسة
عند بعض الشباب لالنضواء يف املؤسسة
العسكرية او يف احد االجهزة االمنية.
■ يتوقع البعض اعادة انتشار وباء كورونا
بقوة يف الخريف املقبل تزامنا مع بداية
العام الدرايس ،هل ستمتنع املدارس عن
فتح ابوابها مجددا بسبب ذلك ،وكيف
سينعكس هذا الوضع عىل االوالد؟
□ شخصيا ،ارى عودة االوالد اىل
مدارسهم التي اتخذت قرار مزاولة
عملها بسبب الحاجة املالية امللحة
لدى طاقمها وليس لحاجة تعلمية .مع

الولد يربي نفسه
بالفشل والصدمات وارتكاب
االخطاء ومعرفة الصواب
اذا تكرر الحجر املنزلي
سيختار االوالد الشارع
ال البيت

هذه العودة ستشهد املدارس وضعا
تربويا صعبا جدا من ناحية العالقة بني
االساتذة وتالمذتهم .وكام اتوقع ،سيكون
هناك صدامات يف الصفوف بسبب عدم
قدرة االوالد عىل االنضباط واالمتثال
لتعليامت املعلمني واملعلامت .مرد ذلك،
عودتهم اىل املدرسة يف حال مأسوية بعد
عيشهم يف حجر منزيل وغيابهم مدة عام
درايس باكمله تقريبا ،االمر الذي سيخلق
وضعا جديدا يف الصفوف ،كاالنفرادات
الجانبية بني التالمذة مام قد يتسبب
باصابة االوالد بوباء كورونا يف حال عاد
وانترش بقوة مع اعادة فتح املدارس .اذا
تكرر هذا الوضع سيفرض الحجر املنزيل
مجددا عىل االوالد ،لكن هذه املرة لن
تكون كاملرحلة السابقة التي متكن فيها
االهل من ضبط اوالدهم .الحجر املنزيل
يف املرة االوىل قدم لالوالد مدماكا كبريا
لتحقيق ذواتهم .لذا ،لن يتمكن االهل
من السيطرة عليهم يف حال عودة حجر
منزيل آخر وسيختارون الشارع عىل
البقاء يف البيت.
■ هل من وجود لرتبية مثالية وكيف
تكون؟
□ قال سقراط عندما اتأمل طفال صغريا
اقول يف نفيس اعطي نصف عمري يك
اعرف مباذا يفكر هذا الطفل .برصاحة،
ال وجود ملفهوم تربوي مثايل اذا حاولنا
املقارنة مع ما يطبق يف علم الفيزياء.
مبعنى انه يك نقوم بتجربة مثالية يف هذا
العلم مثة رشوط معينة يجب ان تؤ ّمن،
كمعدل معني للحرارة والضغط والضوء.
يف علم الفيزياء االسباب نفسها تؤدي اىل
النتائج نفسها ،االمر الذي ال ينطبق يف
الرتبية .كل طفل يف العائلة هو مختلف
عن غريه حتى لو كان يحمل الجينات
نفسها من االم او االب ولو بنسب
متفاوتة ،وبالتايل سيكون مختلفا عن
اخوته بطباعه وتفكريه .ال وجود لرتبية
مثالية تطبق عىل كل االوالد حتى عىل
ابناء العائلة الواحدة.
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تربية
راغدة صافي

Raghida.ss@gmail.com

اجتماعات ومواقف وتصريحات لكن ...مكانك راوح!

مهب الريح
العام الدراسي في
ّ
مرة جديدة ندور يف حلقة مفرغة عنوانها هذه املرة املدارس واملعلمون ولجان االهل،
علام ان عدم الخروج منها يضع مستقبل طالب التعليم الخاص يف لبنان يف مهب الريح.
يف ظل الفوىض يف املواقف والقرارات وتقاذف املسؤوليات والضائقة االقتصادية ،بدأت
عالمات االستفهام تطرح حول مستقبل العام الدرايس املقبل

املدارس تريد استيفاء االقساط املدرسية
لتتمكن من االستمرار يف دفع اجور املعلمني،
واملعلمون يطالبون الدولة مبساعدة
املدارس املتعرثة للقيام بذلك خصوصا وانهم

يتقاضون رواتبهم باللرية اللبنانية ،واالهايل
يطالبون املدارس مبزيد من الشفافية يف
ميزانياتها ومراعاة االوضاع االقتصادية
الخانقة التي يرزحون تحت ثقلها.

اال يستحق مستقبل جيل كامل من الشباب
والشابات وضعه يف صلب اولويات الدولة
والتخطيط له بشكل ثابت ومستقر ،فال يكون
عرضة لتغريات وتقلبات الحكومات والوزراء،
ويتم التعاطي معه من منطلق ان هذا الجيل
هو من اهم املشاريع االستثامرية املستقبلية؟
"االمن العام" التقت ممثلني عن افرقاء االزمة
الرتبوية ،ووقفت عىل ارائهم حيالها وعىل
طروحاتهم اليجاد حلول لها.

الحريري :يجب وضع آليات
محددة لكيفية اعادة التوازن

رئيسة لجنة الرتبية النائبة بهية الحريري.

يجب استيعاب الطالب
املتوقع انتقالهم من
املدارس الخاصة الى الرسمية

عبود :توصلنا الى اتفاق
لكن املدارس واالهل تنكروا له

رئيس نقابة املعلمني رودولف عبود طالب
بوضع آلية لدفع رواتب املعلمني من خالل
اعتامد حل يتم باالتفاق بني االهل واملدرسة
وترعاه الدولة "فالقطاع الرتبوي لطاملا تأثر بكل
االحداث التي حلت بلبنان والتي كانت اخرها
جائحة كورونا ،وهو يجب ان يدرج يف جدول
اعامل خلية االزمة التي استحدثتها الحكومة،
والعمل من خاللها لدعم االهايل غري القادرين
عىل دفع االقساط ملساعدة املدارس عىل القيام
بواجباتها تجاه املعلمني".

رئيسة لجنة الرتبية النائبة بهية الحريري رأت ان
"اشكالية انهاء العام الدرايس الحايل بكل مشاكله
الناجمة عن ازمة كورونا وما سيكون عليه الوضع
بالنسبة اىل العام الدرايس املقبل ،هي موضع
نقاش ليس فقط عىل املستوى الوطني بل عىل
املستوى العاملي .فلكل منطقة او بلد خصوصيته
ومشاكله وامكاناته لجهة قدرة املؤسسات
الرتبوية عىل تجاوز االزمة التي متر فيها من جراء
هذا الوباء ،تضاف اليه يف لبنان االزمة االقتصادية
واملالية .نحن امام مرحلة غري مسبوقة يف العامل.
اذا افرتضنا انها مرحلة استثنائية واكتفينا بوضع
نقطة عىل السطر لنعود كام كنا ،نكون مخطئني".

■ كيف السبيل اىل حل ازمة القطاع الرتبوي
الراهنة؟
□ يجب وضع آليات محددة لكيفية اعادة
التوازن واالنتظام اىل هذه الحلقة املتكاملة
للتعليم التي تضم الدولة ،املدارس ،املعلمني
واالهل ،بعد الخلل الذي اصابها من جراء عدم
متكن االهايل من تسديد االقساط ،وعدم قدرة
املدارس عىل دفع رواتب املعلمني .من دون ان
تنجح هذه الحلقة يف استعادة دورتها الطبيعية
بخطوات مسؤولة بالتعاون بني كل مكوناتها ،ال

□ لقد تقدمنا ،كتلة املستقبل ولجنة الرتبية
النيابية ،بسلسلة اقرتاحات يف هذا االتجاه ،ابرزها:
• اضافة القطاع الرتبوي اىل القطاعات التي
يشملها مرشوع القانون الذي تقدمت به
الحكومة لطلب فتح اعتامد الـ 1200مليار
لرية لبنانية بهدف التصدي لتداعيات كورونا،
وتخصيص هذا القطاع بـ 300مليار لرية ليك
يتمكن من الخروج من ارتدادات ازمة كورونا
وجبه تداعياتها املستمرة عليه ،وهو ما طرحته
كرئيسة لكتلة املستقبل النيابية يف الجلسة
الترشيعية االخرية للمجلس النيايب والقى تأييد
معظم الكتل والنواب ،وتم اقراره.

• دعم االقساط املتعرثة يف التعليم الخاص.
• دفع مستحقات التعليم الرسمي اىل املدارس
مبارشة.
• تسديد املنح التعليمية للقطاع العام مبارشة
اىل املدارس.
• تسديد املستحقات املتأخرة واملتوجبة عىل
الدولة للمدارس املجانية.
اما بالنسبة اىل العام الدرايس املقبل ،فيجب
وضع خطة متكاملة النتظام التعليم يف
القطاعني العام والخاص ،تأخذ يف االعتبار
املستجدات الناجمة عن تداعيات االزمتني
الصحية واالقتصادية.

■ كيف تستعد الدولة لهذا االمر؟
□ قبل كل يشء عليها استيعاب اعداد الطالب
املتوقع انتقالهم من املدارس الخاصة اىل
الرسمية وتأمني جهوزها الستقبالهم ،وتوفري
مستحقات هذه املدارس وحقوق افراد
الهيئة التعليمية فيها بشكل يلبي الحاجة
املستجدة .كذلك ينبغي عليها مواكبة انتظام
التعليم يف املدارس الخاصة مبا يساعدها عىل
االستمرار ،واعادة النظر يف النظام التعليمي
لجهة دراسة مدى فعالية ادخال نظام
التعليم عن بعد ،من كل جوانبه الرتبوية
والبرشية واللوجستية والتقنية.

ميكن ان نقول ان املشكلة حلت .من هنا ،نحن
اليوم امام تحديني اساسيني :تأمني متطلبات
انهاء العام الدرايس ،وتأمني الحاجات االساسية
النطالقة العام الدرايس الجديد.
■ ما هي الجهود التي تبذلها لجنة الرتبية
النيابية يف هذا االطار؟

■ ما هي الخطوات العملية لذلك؟
□ دفع املستحقات املتأخرة عن االعوام املاضية
للمدارس املجانية وللمنح املعطاة اىل القطاع
العام ،وذلك من خالل وضع ترشيع كام حصل
عام  1987حني رصدت مساعدات للمدارس
والجامعات ،عىل ان تدفع املبالغ املسددة مبارشة
اىل املدارس التي يجب ان تخصصها لتسديد
رواتب املعلمني واجور املستخدمني.
■ اين وصل الحوار مع وزير الرتبية يف هذا
املوضوع؟
□ حصل تطور ،لكن االمور تستغرق الكثري من
الوقت ان لناحية طول االجتامعات او حصول
نقاشات من دون التصويب نحو الهدف .كنا قد

نقيب املعلمني رودولف عبود.

يجب وضع آلية لدفع رواتب
املعلمني باالتفاق بني االهل
واملدرسة وبرعاية الدولة

توصلنا خالل ايار املايض اىل اتفاق مبادئ بني
الوزارة ونقابة املعلمني ولجان االهل عىل تنوعها
اعتربه انجازا .عىل الرغم من ان كل املعنيني
وقعوه ،اال انه مل يحرتم وتنكرت له املدارس ولجان
االهل .نشهد حاليا ضغوطا ميارسها عدد من
املدارس عىل لجان املعلمني لحضهم عىل التنازل
بشكل نهايئ عن نسبة معينة من رواتبهم قد تصل
اىل  25يف املئة ،وهذا يناقض ما تم االتفاق عليه
لناحية دفع رواتب املعلمني كاملة.
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كوستا :ما يهمنا تنظيم
العودة في ايلول املقبل

االمني العام للمدارس االنجيلية يف لبنان
نبيل كوستا تطرق اىل املشاكل التي ترزح
تحتها املدارس الخاصة ومحاولتها وضع
موازنات تقشفية للتوفري عن كاهل االهايل
يف هذه املرحلة ،فقال يف هذا السياق:
"استثامراتنا يف هذه املرحلة محصورة
بربامج التعلم عن بعد التي نرصف عليها
مبالغ كبرية لتدريب االساتذة ومساعدة
االهل والتالمذة عىل اجتياز هذه املحنة،
متهيدا للوصول اىل نوع من التعليم
املختلط بني التعلم عن بعد والتعلم يف
املدرسة .ما يهمنا حاليا اكرث من مسألة
االقساط هو تنظيم العودة اىل املدرسة
يف شهر ايلول املقبل ،وهو ما يشكل
تحديا كبريا امام جميع املدارس مبا فيها
الرسمية ويتطلب املبارشة بسنّ قوانني
جديدة ووضع اليات معينة لتحديد
اعداد الطالب يف الصف الواحد ،ووضع
دوامني قبل الظهر وبعده يف البيت ويف
املدرسة ،ومنع ادخال اي نوع من الطعام
اىل املدارس كام كانت تجري العادة،
وتحديد عدد الطالب املستفيدين من
وسائل النقل التابعة للمدرسة .لكن امام
كل ذلك نعيش يف لبنان حالة نكران تام
وكأن شيئا ال يحصل من حولنا ،لذا بدل
ان تنصب جهودنا عىل املناكفات االجدى
بنا التحضري للعام الدرايس املقبل".
■ هل تأثرت رواتب املعلمني من جراء
هذه االزمة؟
□ طبعا .نحن االن يف صدد دفع راتب
كامل يف مدرستني فقط من مدارسنا ،يف
حني عمدنا اىل دفع  90يف املئة منها يف
مدارس اخرى ،لكن املعدل العام لكل
املدارس هو  60يف املئة .من هنا ادعو
اىل وقف حمالت التجييش التي نشهدها
حاليا واملطالبة بعدم دفع االقساط
النها ستؤدي اىل اقفال املدارس يف نهاية

الفغالي :يجب ان تدفع الدولة
مساهماتها مباشرة الى املدارس

االمني العام للمدارس االنجيلية نبيل كوستا.

في ازمات مماثلة
ال دور اال للدولة التي يجب
ان توفر الدعم

املطاف .علام ان لغة التحدي ال تساعد
عىل االطالق ،وقد رأينا اين اوصلتنا
التحديات منذ العام  1975لغاية اليوم.
يف لبنان  100الف استاذ يف التعليم
الخاص ،كيف سيعيشون اذا اقفلنا او
اذا مل نتمكن من تسديد رواتبهم؟ نحن
ننادي بالتضامن والتكافل ليكونا النهج
الذي يتبعه الجميع ،فهو الوحيد الكفيل
بجعل الجميع رابحا يف هذه الظروف
الصعبة.
■ هل وضعتم ميزانيات جديدة
ملدارسكم؟

□ ادخلنا بعض التعديالت عىل امليزانيات
التي كنا قد وضعناها يف بداية العام
الدرايس .لكن عىل الرغم من ان التكلفة
زادت علينا ،اال ان االهل هذا العام
سيدفعون اقساطا اقل بـ 20اىل  25يف
املئة عام كان مقررا .اما ميزانية العام
املقبل ،فهي تعتمد عىل جهوز املدرسة
للتعليم املختلط الذي سنتبعه لنوفر
للطالب تعليام اكادمييا راقيا.
■ اي دور للدولة يف هذا االطار؟
□ يف ازمات مامثلة ال دور اال للدولة التي
يجب ان تعمد اىل توفري الدعم لالهايل
وللمؤسسات الرتبوية يف آن واحد .ما
يحصل حاليا هو عكس ذلك ،واملطلوب
منها اليوم هو ان تساهم مببلغ مليوين
لرية عن كل تلميذ لتأمني هذا الدعم
وانقاذ التعليم الخاص يف لبنان .يف
لبنان  700الف تلميذ يرتادون املدارس
الخاصة ،وبذلك يكون عىل الدولة ان
تساهم مبليار واربعمئة الف لرية النقاذ
املدارس واالساتذة والتالمذة.

اوضح رئيس اتحاد هيئات لجان االهل يف
لبنان رميون الفغايل "ان اتفاقا حصل مع
وزير الرتبية طارق املجذوب يف ايار املايض
نص عىل ما يجب ان يقوم به كل االفرقاء
الجتياز االزمة اي الدولة واالهل واملدارس
واالساتذة ،وهو يأخذ يف االعتبار اوضاع
املدارس املتعرثة التي وصل عدد كبري منها اىل
حافة االقفال .لقد نص االتفاق عىل ان تدفع
الدولة املساهامت املرتتبة عليها واملرصودة
اساسا يف موازنتها لكل القطاعات االدارية
والعسكرية وغريها ،مبارشة للمدارس وليس
لالفراد عىل ان تخصصها املدارس لدفع
رواتب املعلمني ،وقد التزم الوزير املساعدة
يف تحصيل هذه املستحقات املرتاكمة منذ
عام  ،2015كام وعد ان يطلب من الرشكات
التي تقدم خدمات للمدارس ،كالكهرباء
واملياه واالتصاالت وغريها اجراء تخفيضات
عىل اسعارها ليك تتمكن املدارس من تخفيض
موازناتها ،وبالتايل خفض االقساط املدرسية".
■ ماذا طلبتم من املدارس؟
□ طلبنا منها اعادة النظر يف ميزانياتها بعد
االقفال الذي حصل وتحديد الوفر الذي طرأ
وحسم ما مل يدفع واقتطاعه من االقساط،
وهذا امر ينص عليه القانون.

■ يقول مسؤولو املدارس ان مرصوفهم
ازداد مع ارتفاع االسعار؟
□ هذا االمر صحيح جزئيا ،اال ان اقفال
املدارس وفر عليها مدفوعات كثرية كالورق

املادة 4
من القانون 515

رئيس اتحاد هيئات لجان االهل رميون الفغايل.

نص االتفاق على ان تدفع
الدولة املساهمات املترتبة
عليها مباشرة الى املدارس

والكهرباء وجزء من الصيانة والقرطاسية
واملازوت وبدالت النقل لالساتذة .وقد
عمدت مدارس عدة اىل اجراء حسومات
عىل اقساطها وصلت اىل  400الف عن كل
تلميذ .املطلوب من املدارس اليوم وضع

موازنات تقشفية غري فضفاضة وحسم
تكلفة وسائل النقل التي مل تستعمل ،والتي
تشكل  30يف املئة من االقساط.
■ هل ستحل االزمة اذا دفعت الدولة
مليوين لرية عن كل طالب يف املدارس
الخاصة؟
□ نحن ال نطالب بهذا االمر حاليا ألن
الدولة غري قادرة عىل القيام به يف هذه
الظروف .لكننا طالبنا وزير الرتبية بوضع
ضوابط لعملية اعادة النظر يف امليزانيات
وتحصني عمل لجان االهل التي تخضع
احيانا لضغوط من ادارة املدارس ،وهذا
االمر ينص عليه القانون .515

قرار انهاء العام الدرايس يجعل املادة  4من القانون  515قابلة للتطبيق ،رشط
اعداد املالحق املطلوبة بقرار من وزارة الرتبية.
تنص هذه املادة عىل االيت" :اذا تبني ان االقساط املدفوعة هي دون االقساط التي
يرتبها هذا القانون يكون للمدرسة استيفاء الفرق ،واذا كانت تفوق هذه االقساط
يرد الفرق اىل التالميذ".
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تغذية

ناتالي عقيقي غ ّرة
دائرة الشؤون الصحية

عىل الرغم من ذلك ،تحتوي اصدارات الحبوب
الكاملة عىل كربوهيدرات معقدة قد يستغرق
الجسم وقتا طويال يف معالجتها ،مام يجعل
الشخص يشعر بالشبع فرتة اطول.

خبز الحبوب الكاملة

األبيض يضرّ والنخالة يفيد والشعير ّ
يخفض ّ
السكري

األنواع الصح ّية واملغذ ّية للخبز

عىل الرغم من ان كرثا يعتقدون بأن بعض انواع الخبز ممتازة لصحة االنسان ،اال ان مثة انواعا اخرى قد تكون مرضة خصوصا
للذين يعانون من امراض معينة ،كالسكري والسمنة الزائدة وغريهام .لذلك يفرتض ان تكون خياراتنا صحية ،ونلجأ تاليا اىل
تناول خبز الحبوب الكاملة وخبز  Ezekielوخبز الشعري
يحتوي الخبز املصنوع من الحبوب الكاملة
عىل العنارص الغذائية االساسية ،مبا يف ذلك
الربوتينات والفيتامينات واملعادن وااللياف.
لكن يف االونة االخرية ،حصلت تعديالت يف
الخبز االبيض للحصول عىل نسخة صحية
اكرث ،وذلك بهدف تحسني النظام الغذايئ .لذا
سنكشف يف هذا التحقيق عن اكرث انواع الخبز
الصحية واملغذية ونعدد فوائدها.
يحتوي الخبز االبيض عىل دقيق القمح املكرر،

وهو يعترب شكال معالجا من حبوب القمح ،علام
انه يف اثناء عملية املعالجة يفقد الدقيق اكرث
االجزاء املغذية .كذلك يحتوي الخبز االبيض
عىل مستويات عالية من الكربوهيدرات ،لكن
الجسم يتخلص منها برسعة ويوفر طفرة من
الطاقة.
الخبز االبيض لديه ايضا درجة عالية يف مقياس
مؤرش نسبة السكر يف الدم ( .)GIهذا املقياس
يحدد مدى رسعة تأثري االطعمة التي تحتوي

عىل الكربوهيدرات يف مستويات السكر .وتسبب
االطعمة التي تحتوي عىل نسبة عالية من الخبز
االبيض ارتفاعا رسيعا يف مستويات الغلوكوز يف
الدم ،مام قد يرض الجسم مع مرور الوقت.
اما خبز الحبوب الكاملة فيضم النخالة التي
تشكل الطبقة الخارجية من الحبوب التي
تحتوي عىل فيتامينات  Bواملعادن والحبوب
التي تحتوي عىل فيتامينات  Bو Eواملواد
الكيميائية النباتية والدهون الصحية .لكن

يصنع خبز الحبوب الكاملة من دقيق الحبوب
الكاملة .يخضع هذا النوع من الدقيق ملعالجة
اقل من الدقيق املكرر ،علام انه يحتوي عىل
عدد كبري من العنارص الغذائية .ومبا ان منتجات
الحبوب الكاملة ال تخضع للمعالجات املتكررة،
فهي تبقى محافظة عىل كامل مواصفاتها
الصحية.
وفقا لجمعية القلب االمريكية ( ،)AHAتوفر
منتجات الحبوب الكاملة اىل جانب االلياف،
عنارص غذائية مهمة مثل:
فيتامني .B1
فيتامني .B2
فيتامني .B3
حمض الفوليك او فيتامني .B9
الحديد.
املاغنيزيوم.
السيلينيوم.
نشري هنا اىل ان االلياف التي هي عبارة عن
كربوهيدرات معقدة ،رضورية لصحة الجهاز
الهضمي ،كونها تساعد يف ابطاء عملية هضم
الطعام وتنظم مستويات الغلوكوز يف الدم بعد
تناول الوجبة.
تفيد بعض االبحاث اىل ان النظام الغذايئ الذي

يحتوي عىل اطعمة الحبوب الكاملة ،ميكن ان
يقلل من خطر االصابة بامراض القلب والسكري
من النوع الثاين ،وعدد من انواع الرسطانات.
ال تحتوي املنتجات التي تضم كلامت
 Multiseedاو  Multigrainاو  %100من
القمح ،عىل الحبوب الكاملة بالرضورة .وفيام
تؤكد بعض العالمات التجارية عىل امللصق انها
حبوب كاملة ،اال انها تحتوي عىل دقيق مكرر،
لذا يرجى االنتباه اىل هذا االمر.
ينبغي عىل االشخاص الذين يعانون من
حساسية القمح او مرض االضطرابات الهضمية،
تجنب املنتجات التي تحتوي عىل القمح ،اضافة
اىل خيارات الحبوب الكاملة.

Ezekiel bread

ميلك هذا النوع من الخبز الفوائد نفسها لخبز
الحبوب الكاملة ،علام انه قد يوفر مغذيات
اضافية.
يحتوي خبز  Ezekielعىل انواع عدة من
الحبوب والبقوليات التي تؤ ّمن مجموعة
من العنارص الغذائية االضافية ،مثل الشعري
والعدس .هنا ال بد من االشارة اىل ان نسبة
التغذية بني املنتجات تختلف يف ما بينها ،اذ
تحتوي رشيحة واحدة او  45غراما من خبز
 Ezekielعىل العنارص الغذائية التالية:
 140سعرة حرارية.
 5غرامات من الربوتني.
 3.5غرامات من الدهون.
 22غراما من الكربوهيدرات.

 4غرامات من االلياف.
اضافة اىل ذلك ،قد يحتوي خبز  Ezekielايضا
عىل العنارص الغذائية التالية:
الكالسيوم.
الحديد.
الريبوفالفني (فيتامني قابل للذوبان يف املاء ،من
مجموعة فيتامينات .)B
النياسني (مركب عضوي من الرضوري ان يكون
متوافرا يف الغذاء).

Rye bread

يحتوي خبز الجاودار (الشعري) عىل دقيق
حبوب الجاودار ،وهي حبوب تشبه القمح
نوعا ما.
يتميز هذا الخبز بخصائص غذائية مامثلة
للخبز الذي يعتمد عىل القمح الكامل ،وهو
يشكل مصدرا مهام للفيتامينات واملعادن.
ميكن ان يكون لون خبز الجاودار فاتحا او داكنا
وفقا لعملية تصنيعه .لكن ،كام هي الحال مع
انواع الخبز االخرى ،من االفضل ان يتم اختيار
خبز الجاودار من الحبوب الكاملة .هنا ال بد
من االشارة اىل ان بعض انواعه ال يزال يحتوي
عىل دقيق ابيض مكرر ،لذا من املهم قراءة
قامئة مكوناته قبل رشائه.
ستختلف نسب التغذية بني منتجاته ،فقد
تحتوي رشيحة واحدة او  36غراما من خبز
الجاودار عىل العنارص الغذائية التالية:
 90سعرة حرارية.
 3غرامات من الربوتني.
 1.5غرام من الدهون.
 17غراما من الكربوهيدرات.
 2.02غرام من االلياف.
يحتوي خبز الجاودار ايضا عىل مجموعة
مهمة من العنارص الغذائية االخرى ،مبا يف ذلك
الكالسيوم والحديد ،لذلك فهو يقدم تلقائيا
بعض الفوائد الصحية .لقد اكتشفت بعض
االبحاث يف االونة االخرية ،ان خبز الجاودار ميكن
ان يساعد يف التحكم مبستويات السكر يف الدم
بعد تناول وجبة الطعام.
ختاما ،قد يساهم خبز الجاودار
ايضا يف عملية الهضم الصحية،
ويقلل من خطر االصابة مبرض
السكري.
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رياضة
كابنت منتخب لبنان :رادولوفيتش األفضل
األنصار قادر عـلى إحراز األلقاب
من ابرز نجوم كرة القدم اللبنانية يف العقد االخري .حمل شارة كابنت املنتخب الوطني ولقب هدافه التاريخي عن جدارة .من
املانيا حيث ولد عام  ،1987انتقل حسن معتوق اىل نادي العهد وتدرج يف اكادمييته ،ثم لعب يف صفوفه حتى عام ،2010
قبل ان يخوض تجربة احرتافية ناجحة يف االمارات العربية املتحدة
انتقال حسن معتوق من النجمة الذي انضم
اىل صفوفه مبسعى من املدير الفني انذاك
املدرب جامل الحاج ،اىل الغريم التقليدي
االنصار يف صفقة وصفت باالضخم يف تاريخ
الكرة اللبنانية ،بعد صفقة انتقال بيار عيىس
اىل اوملبيك بريوت ،اثار زوبعة كبرية بني
جمهور الناديني.
"االمن العام" فتحت مع الكابنت معتوق ملف
كرة القدم اللبنانية ،واملعاناة التي تعصف بها
جراء االزمتني املالية واالقتصادية من جهة
وازمة كوفيد  19 -الصحية من جهة ثانية،
والرضر الذي اصاب اللعبة والالعبني عىل حد
سواء.
■ اكرث من  4اشهر من الشلل يف القطاع
الريايض وتحديدا يف كرة القدم ،كيف امضيت
هذه الفرتة؟
□ ال شك يف ان توقف الالعب عن مامرسة كرة
القدم مؤذ عىل املستويني الفني والبدين .تعطلت
كرة القدم يف لبنان قبل اي بلد آخر بسبب
تحركات الشارع يف  17ترشين االول ،2019
ما ترك اثرا سلبيا عىل الالعبني والفرق وعىل
املنتخب يف شكل خاص .تفاقم الوضع مع االزمة
الصحية التي جاءت نتائجها شبه مدمرة للعبة
ولالعبني .لكن يف املقابل ،االنتباه اىل الصحة كان
واجبا ورضوريا النها اهم من كل يشء وخسارتها
ال تعوض 4 .اشهر من دون كرة قدم ومن دون
انتباه اىل الوزن ونوع االكل وعدم مزاولة اللعبة
يف شكل يومي امر مرض جدا.
■ ماذا تعلمت من هذه التجربة؟ واين تكمن
ايجابياتها وسلبياتها؟

□ بعد  7سنوات من االحرتاف يف االمارات،
حاولت ان احقق اقىص طموحايت يف النادي
الذي لعبت يف صفوفه ،وان انقل تجربتي
االحرتافية اىل زماليئ فلعبت باخالص وتعلمت
منهم ومن املدربني الذين تعاملت معهم .يف
التجربتني هناك امور ايجابية واخرى سلبية.
■ بنيت عالقتك مع الكابنت جامل الحاج
خالل وجودك يف العهد؟ ملاذا مل تنضم اىل
العهد عندما عدت من االمارات؟
□ لعبت فرتة طويلة مع العهد قبل ان
احرتف يف االمارات ،علام ان التجربة كانت
ناجحة واحرزنا خاللها بطوالت .بعد عوديت
من الخارج بسبب ظروف خاصة ،احببت
ان اخوض تجربة جديدة انطالقا من اهمية
التغيري ورضورة التنويع .الكابنت جامل كان
مدربا يف النجمة ولعب دورا بارزا يف انضاممي
اىل الفريق.
■ ملاذا مل تجدد العقد مع النجمة واخرتت
االنتقال اىل االنصار؟
□ مل يكن هناك احرتاف يف التعاطي خالل
فرتة التفاوض لتجديد العقد ،خصوصا لناحية
املامطلة والتسويف وغياب الرسية والجدية.
هذه الصفحة طويت وال ارغب يف العودة اليها.

كابنت منتخب لبنان يف كرة القدم ومهاجم فريق االنصار حسن معتوق.

السرية والجدية
والسرعة في املفاوضات
ساهمت في توقيعي
مع االنصار

□ اجمل ما يف هذه الفرتة عىل الرغم من
سلبياتها الكثرية ،انها ابعدتنا عن الحياة
الصاخبة والضجيج والروتني اليومي ،واتاحت
لكثريين التقرب من العائلة واعطاء الوقت
لالهتامم اكرث باالوالد خصوصا لالعبني الذين
كانت حياتهم مليئة باالسفار والتامرين
واملباريات.
■ محليا ،قبل االنصار خضت تجربتني مع
العهد والنجمة ،اي منهام ال تزال محفورة يف
قلبك وعقلك؟

■ ما الذي قدمه االنصار اىل حسن معتوق مل
يكن متوافرا يف النجمة غري االمر املايل؟ وما
الذي كان يزعجك يف النجمة؟
□ ثالثة عوامل اساسية ادت اىل توقيع العقد
مع االنصار :الرسية والجدية والرسعة يف
التفاوض من دون الترسع ،ما ادى اىل حسم
املوقف واتخاذ القرار .الجلسة مع رئيس نادي
االنصار نبيل بدر مل تستغرق اكرث من ساعة
حسمنا خاللها كل االمور.
■ ملاذا حرم االنصار من االلقاب منذ  13سنة
واكتفى بلقب كأس لبنان منذ سنتني؟ ما هي
املشكلة الحقيقية؟
□ طبعا االستقرار الفني عامل اسايس .االنصار
يف هذا الوقت قادر يف املنافسة عىل جميع

إستحالة البناء
قبل مكافحة ع ّلة العلل
تعيش الرياضة املحلية اسوأ ايامها ،علام انها ترتنح منذ مدة طويلة بفعل الخضات املالية
املتالحقة .تعيش زمن الشح ،زمن طلب املساعدات ،زمن اللجوء اىل االتحادات الدولية
القادرة عىل املساعدة ،واىل وزارة الشباب والرياضة التي يقع عىل عاتقها توزيع املساعدات
املالية من موازنة ضئيلة ال تتجاوز قيمتها  4مليارات و 250مليون لرية لبنانية.
مل يعد خافيا عىل احد ان االزمات االقتصادية ،املالية ،الصحية ،السياسية ،االجتامعية
واالمنية املتتالية ،ميكن ان تؤدي اىل دفن عدد كبري من الرياضات اىل اجل غري مسمى .اذ
باتت االتحادات قبل النوادي ،يف حاجة ماسة اىل مساعدات عاجلة يك تتمكن من القيام
بواجبها واداء دورها ،وان يف حده االدىن .لكن ما هو معروف ايضا ،ان هناك العديد من
النوادي الوهمية او املوسمية يف لبنان ،ال تظهر اال يف االنتخابات .هناك ايضا نواد تأخذ
اكرث مام تستحق ،ال بل ان بعضها يحصل عىل مساعدات تفوق او توازي تلك التي تحصل
عليها اندية حققت انجازات محلية ،عربية ،قارية وحتى دولية .امام هذا الواقع ويف خضم
العجز املايل يف الدولة ويف الوزارات املعنية ،ال بد من وضع معايري محددة ملنح املساعدات
(يف حال مل تبق االموال حربا عىل ورق) ملن يستحقها .كام تفرض االزمة التي متر فيها
البالد اعادة النظر يف كل يشء ،وهو ما ينطبق ايضا عىل الواقع الريايض الذي يبدو انه يف
حاجة اىل اعادة بناء .قد تبدو الفرصة مؤاتية لوضع اسس جديدة ومعايري متطورة تؤدي
اىل نقلة نوعية يف املستقبل تحمل يف طياتها سلة من االيجابيات ،وتساهم يف استمرار
القطاع الريايض وازدهار النتائج .وهو امر يرتبط بال شك بآلية البناء التي من املفرتض ان
تتوجه صوب النشء ،اي صوب القاعدة .ما يعني ببساطة اهمية االستثامر يف قطاع الفئات
العمرية قبل اي يشء آخر ،لتحصد بعدها االندية واالتحادات والرياضات ارباحا مالية
ونتائج فنية بعيدة من الخيبات .لقد باتت مسألة وضع رؤية لكيفية استمرار الحياة يف
القطاع الريايض رضورية جدا .هذه الرؤية يجب ان تنطلق من نقطة اساسية ،هي العمل
عىل انتاج الالعبني وتصديرهم اىل الخارج ،بعيدا من التسابق لضمهم اىل السوق املحلية
املحدودة االمكانات ،حتى ال نقول الفقرية.
ان تقوية اقتصاد اللعبة امر ملح ،ويجب ان يكون مبنيا يف املرحلة املقبلة عىل استقطاب
االموال من الخارج ،خصوصا بعد تراجع قيمة اللرية اللبنانية .لذا عىل الدولة تعزيز قدرات
االتحادات والنوادي من اجل ضامن استمراريتها ،وصوال اىل مرحلة االكتفاء الذايت.
طبعا املسرية طويلة ،والدولة قد ال تكون قادرة عىل ايصال السفينة اىل بر االمان لوحدها.
من هنا تربز اهمية املعايري االساسية للسري يف الرؤية الجديدة ،وذلك عرب تخصيص مبالغ
لتنشئة الالعبني ،وهي االولوية التي تأخذ يف االعتبار ايجاد اطر تفرض الجدية يف التامرين،
وتعمل عىل اخراج بطوالت منظمة بشكل جيد من دون الخروج عن القوانني .هذا االمر
ميكن ان يؤدي اىل سالسة يف تقديم املساعدات لالندية التي متلك هيكلية صحيحة لتطوير
الالعبني ومشاركات جدية.
املسألة بسيطة وتقيض باعطاء كل ناد صاحب حق حقه ،استنادا اىل نشاطه وانجازاته واهتاممه
بالنشء الجديد .يف حال كان هناك قرار مبكافحة علة العلل التي رضبت وترضب الرياضة منذ
حقبة بعيدة ،والتي ميكن اختصارها باالندية الوهمية او املوسمية ،او بطريقة اوضح االندية
االنتخابية التي تعيش عىل الوساطات وتحظى برعاية مشبوهة ،والتي لطاملا اخذت من حصة
النوادي التي تستحق ،نكون قد بارشنا سلوك الطريق الصحيحة يف اعادة البناء.
نمر جبر

nemer.jabre66@yahoo.com
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االلقاب من خالل التشكيلة الغنية التي
ميلكها والجهاز الفني القدير صاحب الخربة،
اضافة اىل الجهود الالفتة التي بذلتها وتبذلها
االدارة والتي تصب يف مصلحة الفريق .هذه
العوامل مجتمعة ميكنها ان تحقق االلقاب.
■ من املعروف انك اجريت تسوية عىل
عقدك مع االنصار ،هل شملت مدة العقد
وقيمته التي انخفضت من  300الف دوالر يف
املوسم اىل  225مليون لرية؟
□ عىل الجميع تقديم تضحيات يف هذه
املرحلة حتى نتمكن من الحفاظ عىل اللعبة،
بدءا من الالعبني ،مرورا برؤساء االندية،
وصوال اىل االدارات يف شكل عام ،اضافة اىل
االتحاد حتى ال نخرس اللعبة وترتاجع اىل
الوراء .من واجبي كالعب ان اقدم تضحيات،
وان يكون الالعبون منطقيني يف هذه الظروف
املالية واالقتصادية الصعبة ،وعىل الجميع ان
يتساعدوا لتخطي هذه املرحلة .اشكر كل
الالعبني الذين تجاوبوا وتعاونوا.
■ انت صاحب اعىل عقد يف الدوري اللبناين،
هل تؤيد وضع سقف للعقود وهل هذا االمر
ميكن تطبيقه؟
□ ال اؤيد هذا الطرح .يجب ان يبقى هذا
االمر رهن العرض والطلب ،وان ال يكون
الالعب الضحية والخارس الدائم.
■ ما رأيك يف نظام فرض العبني دون  22سنة
يف دوري الدرجة االوىل؟
□ منطقي جدا .يساعد عىل تطور املستوى
مستقبال ،ويعزز الثقة عند الالعبني الشباب،
ويفسح املجال امام النوادي التاحة الفرصة
امام الجيل الصاعد لالحتكاك واكتساب الخربة.
■ هل تؤيد فكرة وضع سقف لعدد الالعبني
فوق  30سنة يف كل فريق ،مبعنى تحديد
معدل االعامر لحامية الجيل الصاعد؟
□ قرار غري منطقي ،وعلينا ان نتعلم من
التجارب الدولية لنتطور ونتقدم .يجب عدم
ربط العطاء بالعمر خصوصا ان هناك العبني

االفضل

املنتخب :االرجنتني.
الفريق :برشلونة.
الالعب :ليونيل مييس.
املدرب :جوسيب غوارديوال.

تخطوا  30سنة وال يزالون يتمتعون مبستويات
جيدة كام انهم يحافظون عىل لياقتهم
وقدراتهم ويلتزمون واجباتهم.
■ ما هو تأثري غياب الالعب االجنبي عىل
الدوري؟
□ علينا االقتناع بوجود مشكلة والتكيف
معها .الالعب االجنبي يساعد الالعب اللبناين
عىل التطور ،علام ان مستوى البعض منهم
اقل من املنتظر .نتمنى ان تكون الفرتة قصرية.
■ تعاملت يف الفرق التي لعبت يف صفوفها
مع مدربني مثل جامل الحاج ،بوريس بونياك،
موىس حجيج ،نزار محروس واخريا العراقي
عبد الوهاب ابوالهيل ،مع اي منهم ارتحت
اكرث وملاذا؟
□ بطبيعتي اتعاون مع كل املدربني وغالبا
ما احاول ان اتأقلم لتنفيذ سياسة املدرب
واسلوبه وخطته ملا يصب يف مصلحة الفريق.
استفدت منهم جميعا وهم استفادوا مني.
ال شك يف ان الفرتة مع املدرب الحاج كانت
مفيدة ،وحاليا انا مرتاح مع ابوالهيل اىل
اقىص حد.
■ بعد فرتة احرتافك يف االمارات ،اىل اي
مدى تعترب ان نوعية املالعب لديها تأثري عىل
مستوى الالعب خصوصا واداء الفريق عموما؟
□ تأثريه قد يتجاوز  50يف املئة .ارضية امللعب
الجيدة عامل مساعد لالعب صاحب املهارات،
اما ارضية امللعب السيئة فهي ال تساعد حتى
بالقيام بتمريرة صحيحة ،بل تؤدي يف غالبية
االحيان اىل ترصفات خاطئة من الالعب ،فكم

بالحري اذا كان امللعب من العشب االصطناعي
كام هي حال معظم مالعب لبنان؟ هذه جرمية
يف حق الالعب النها تقرص من عمره وتعرضه
لالصابة .من ابسط حقوق الالعب ان يلعب
عىل ارضية مالعب ال تعرضه لالذى او للرضر،
لذا من واجب املسؤولني تأمني هذا املطلب.
■ هل من تفاوت يف مستوى التدريب بني
النوادي واملنتخب؟ وهل يحرض الالعب اىل
املنتخب بجهوز بدين متكامل؟
□ يف كل دول العامل يحرض الالعب اىل املنتخب
ليتعلم بعض االمور التكتيكية وفق رؤية
الجهاز الفني .الجهوز البدين لالعب يجب
ان يتوافر يف النادي .لكن ضعف الدوري
وعدم جدية التامرين يف الكثري من النوادي
يدفعان بالجهاز الفني للمنتخب اىل مراجعة
الجهوز البدين عند الالعبني .رمبا تغريت االمور
يف الفرتة االخرية واصبحت اكرث حرفية ،وبات
هناك وعي من هذه الناحية.
■ هل تشعر انك اعطيت ما هو متوقع منك
مع املنتخب؟
□ وضع املنتخب مل يكن جيدا ،كذلك مل تكن
اللياقة البدنية لالعبني عىل افضل ما يرام،
خصوصا واننا خضنا التصفيات املزدوجة من
دون مباريات تحضريية .مستوى كل املنتخب
تراجع ،وال لوم هنا عىل الالعبني بقدر ما هو
عىل املسؤولني واملعنيني بادارة هذا امللف .مع
عودة االمور اىل طبيعتها تدريجا ،ال شك يف ان
االوضاع ستنتظم بطريقة افضل.
■ تعاملت يف املنتخب الوطني مع مدربني مثل
بوكري ،جيانيني ،رادولوفيتش وتشيوبوتاريو،
من كان مميزا وماذا استفدت منه؟
□ رادولوفيتش وثق يب واعطاين الحرية
يف امللعب ،فبادلته باداء جيد ترجمته
بتسجيل اهداف وصنع اخرى .كان هناك
ثقة واحرتام متبادالن بيننا .مع بوكري كانت
فرتة ممتازة ،لكنه شعر يف مرحلة ما انه
اعطى كل ما لديه .مع جيانيني كانت
فرتة سيئة ،ومع تشيوبوتاريو مل تكن سيئة

فكرة
دخويل
عامل االدارة
يف كرة
القدم غري
مستبعدة

كونه تجرأ عىل تويل املهمة لكن الظروف
واالوضاع عاكسته.
■ هل ال تزال متلك فرصة لالحرتاف يف الخارج،
ام طويت الصفحة نهائيا؟
□ كان هناك عرض من االمارات ،لكن االمر
مرتهن بظروف عدة ،ابرزها الوضع العائيل
وظروف كرة القدم يف لبنان والعقد املوقع مع
االنصار.
■ خائف عىل مستقبل كرة القدم؟
□ برصاحة نعم ،بسبب غياب التفكري
والتخطيط لتطويرها وتحسينها وانحسار هموم
املسؤولني بتمرير الوقت .هذا االمر يشكل
خطرا كبريا عىل مستقبل اللعبة وتطورها.
■ ما هو مرشوعك املستقبيل بعد االعتزال؟
هل ميكن ان تتوىل تدريب املنتخب؟
□ مل افكر يف التدريب .كان لدي مرشوع
النشاء اكادمييا لالهتامم بالناشئني وتخريج

على الجميع تقديم
تضحيات في هذه املرحلة
للحفاظ على اللعبة
رادولوفيتش اعطاني
الثقة والحرية في امللعب
فبادلته باالداء الجيد

العبني ،لكنه يف الوقت الراهن مجمد بسبب
الظروف املستجدة.
■ بعيدا من كرة القدم ما هي هواياتك؟
□ كرياضة احب السباحة ،اضافة اىل االهتامم
بالعائلة ومتضية اكرث االوقات مع االوالد .هذه
اللحظات مهمة وميكن خسارتها يف اي لحظة.
■ نادم عىل قرار اتخذته خالل مسريتك الكروية؟
□ كل القرارات التي اتخذتها كانت عن قناعة
وبعد درس معمق ،لذا لست نادما عن اي
قرار اتخذته بغض النظر عن نتائجه.
■ اذا سنحت لك الفرصة مستقبال الدخول اىل
ادارة كرة القدم هل لديك الرغبة؟
□ رمبا ،فالفكرة ليست مستبعدة نهائيا.
اعتقد ان من االفضل وجود اداريني من ذوي
االختصاص الدارة اللعبة ألن النتائج تكون
افضل عىل الصعد كلها.
ن .ج
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نمر جبر

قواعد وشروط جديدة في التمارين والمسابقات

كورونا فرض مفاهيم مغايرة في الرياضة
مستنقع االزمات الذي يغرق فيه وطننا جعل الرياضة بالنسبة اىل كثريين امرا ثانويا ،غاضني الطرف عن اهميتها وفوائدها،
متناسني ان القطاع الريايض الهش كان يعاين اصال من جراء االزمات االقتصادية التي عصفت بالبلد قبل وصول وباء كورونا
الذي فاقم املشاكل وزاد من ازماتها ،حتى بات بعض النوادي الرياضية مهددا باالقفال

شل كوفيد  19 -الحركة الرياضية ،وفرض
عىل مامرسيها عادات وتقاليد جديدة غري
مسبوقة مل تكن يف الحسبان .بدل خالل
اشهر قليلة مفاهيم كثرية وحرم رياضيني
وابطاال من مزاولة متارين وتدريبات اعتادوا
عىل مامرستها يوميا من اجل الحفاظ عىل
مستواهم الفني والبدين ،كام وضع رشوطا
جديدة عىل الحياة الرياضية.
"االمن العام" استطلعت اوضاع بعض
الرياضيني االبطال خالل فرتة التعبئة العامة،
وبعد العودة التدريجية اىل التامرين ،وكان
اجامع عىل صعوبة االوضاع وانعكاساتها
السلبية عىل االيام املقبلة .علام ان ما بعد
كورونا ليس كام قبله.
البطلة االوملبية يف الرماية عىل االطباق
(تراب) راي باسيل كانت تتحرض لاللعاب
االوملبية الصيفية طوكيو  2020التي تأجلت
اىل متوز  2021بسبب وباء كوفيد  19 -يف حال
مل يطرأ اي جديد ،اكدت حامستها للعودة اىل
التامرين" :مرحلة التزام املنزل مل تكن سهلة
خصوصا للرياضيني املعتادين عىل التامرين
اليومية .الوضع كان استثنائيا عىل الجميع
وكنا ملزمني البقاء يف املنزل واحرتام التعاميم
والتعليامت الصادرة عن الدولة حفاظا عىل
سالمتنا وعىل سالمة اهلنا و َمن نحب".
مل تنف باسيل التأثري املعنوي الذي قاومته
بتدريبات بديلة من الرماية يف الحقل،
وبركوب الدراجة الهوائية والركض والتامرين
البدنية.
وصفت املرحلة التي سبقت تأجيل االلعاب
االوملبية الصيفية بالصعبة "اذ مل نكن نعلم

ما يجري وما هو القرار الذي سيتخذ وما
مصري برامج التحضري واملسابقات والبطوالت
الخارجية التي كانت معدة سلفا ،ما ادى اىل
حال من االرباك قبل ان تتوضح الصورة يف

باسيل :مرحلة
الحجر كانت مناسبة الجراء
تقييم شامل
رستم :ال يمكننا االفراط
في التفاؤل او املبالغة
في التشاؤم

الرامية االوملبية راي باسيل.

شكل رسمي" .واشارت اىل ان التأجيل "اعطى
فرصة اضافية من التدريب بطريقة افضل
واتاح تقييم الربنامج بروية" .واعتربت ان فرتة
الحجر املنزيل "سمحت لها باعادة النظر يف
كل املراحل السابقة بطريقة عقالنية وقراءة
متأنية للمراحل املقبلة ،اي بهدوء وشمولية
من دون اية ضغوط".
مل تنف باسيل صعوبة املهمة اذ ان استعادة
مستواها قبل الحجر لن تكون سهلة" ،ع ّ
يل
املثابرة ومضاعفة الجهد لتعويض ما خرسته".
يف املقابل ،مل ينزعج كابنت منتخب لبنان يف
كرة السلة ونجم فريق بريوت فريست كلوب
اييل رستم من الحجر ،اذ سبق له ان عاش
هذه التجربة نتيجة اصابة تعرض لها الزمته
الفراش ملدة ثالثة اشهر ،معتربا ان الحفاظ

كابنت منتخب لبنان يف كرة السلة اييل رستم.

عىل الصحة "اهم من كل يشء .منذ  15سنة
مل احصل عىل هذا الوقت للراحة ،فكانت
مناسبة النجاز بعض االعامل التي كانت
عالقة .حاولت املحافظة قدر االمكان عىل
لياقتي بتامرين خفيفة والركض يف الطبيعة
التي بت شغوفا بها بعد اكتشاف جاملها".
واعترب ان املشكلة الحقيقية التي تواجهها
الرياضة يف شكل عام وكرة السلة يف شكل

املرأة االرسع يف لبنان عزيزة سبيتي.

سبيتي :اعيش
تحدي املشاركة في
طوكيو 2020

خاص ال تكمن يف وباء كورونا ،بل يف الوضعني
االقتصادي واملايل .كوفيد  19 -ازمة عاملية
ميكننا التعايش معها من خالل تغيري يف منط
الحياة وتأثريها لن يتجاوز  20يف املئة ،امنا
االصعب هو التدهور الحاصل يف الوضعني
االقتصادي واملايل".
عن املرحلة املقبلة وامكان عودة االمور اىل
طبيعتها ،قال" :الصورة غري واضحة وال تزال
ضبابية ،لذا ال ميكننا االفراط يف التفاؤل او
املبالغة يف التشاؤم ،علام ان االمور تبقى رهن
العرض والطلب" .ورأى ان املوسم املقبل لن
يكون كاملواسم السابقة "علام ان خفض عدد
النوادي يف دوري الدرجة االوىل وعدم وجود
العبني اجانب سيشكالن فرصة لالعب اللبناين
الثبات كفايته واظهار امكاناته".
يف شأن اجور الالعبني ،اكد ان ما ترسب عن
رواتب شهرية ترتاوح بني  1.5مليون لرية
و 3ماليني لرية غري دقيق .لكنه مل يستبعد
ان تنعكس االجواء عىل املنتخب ألن االمر
مرتبط بحامسة الالعب ورغبته يف اللعب.
متيزت فرتة الحجر املنزيل لعداءة النادي
االنطوين بعبدا وبطلة لبنان يف سباقي 100
مرت و 200مرت عزيزة سبيتي ،بعدم االنقطاع
عن التامرين وتكثيف النظام التدريبي عىل
الرغم من قرار التعبئة العامة" :سنحت لنا
يف تلك الفرتة ،عىل الرغم من سيئاتها الكثرية،
االستفادة عىل الصعيد الفني من خالل
تكثيف التامرين ،بفضل وجود املدرب جورج
عساف لوقت اطول عىل املضامر".
تحمل سبيتي شهادة جامعية يف ادارة االعامل
قبل ان تتفرغ لرياضة العاب القوى اثر
النتائج الالفتة التي حققتها يف العام 2009
يف نادي الجمهور الذي امضت يف صفوفه
 10سنوات .فانضمت اىل املنتخب وشاركت
يف العديد من البطوالت واملسابقات املحلية
والخارجية ،قبل ان تنتقل يف العام املايض اىل
النادي االنطوين بعبدا .وقد نجحت يف تحطيم
الرقم القيايس لسباق  100مرت عام 2018
مسجلة  11:75ثانية (الرقم السابق 11:84
ثانية) ،قبل ان تعززه يف املوسم املايض
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مسجلة  11:73ثانية وتصبح ارسع عداءة
يف لبنان.
تسعى سبيتي اىل االقرتاب من الرقم املؤهل
اىل االلعاب االوملبية الصيفية طوكيو 2020
التي تأجلت اىل متوز  2021للمشاركة يف
سباق  200مرت (رقمها الحايل  24:04ثانية
والرقم املؤهل " :)22:80اعيش تحديا جديدا
لتعزيز رقمي ،ولدي شعور بانني يف حال
متكنت من املشاركة يف سباق  200مرت يف
االوملبياد الصيفي سانجح يف تحقيق وقت
افضل".
اضافت" :اي تحسن يف رقم سباق  200مرت
سينعكس تلقائيا تحسنا عىل رقمي يف سباق
 100مرت".
عىل الرغم من عدم استبعادها حصول
تغيريات واسعة يف الرياضة نتيجة االزمة
الصحية ،كشفت عن مواصلة استعدادها
للمشاركة يف اول بطولة بعد فرتة التعبئة،
ويف بطولة لبنان يف الشهر الجاري ،اضافة اىل
امكان املشاركة يف بعض البطوالت الخارجية
اذا سمحت الظروف.
يعرتف كريستوفر الرحباين (مواليد )2008
الذي يشق طريقه بثبات وثقة نحو النجومية،
بعشقه لركوب الخيل" :استمتع مبامرسة
رياضة الفروسية عىل فريس سويت بيفريل
التي احبها كثريا واعتربها من اجمل االشياء
يف حيايت" .لكنه يف املقابل ،يضع دراسته يف
املقدمة لضامن مستقبل افضل" :الدرس اول
يش بعدين الفروسية".
استعاض الرحباين الذي يحمل لقب بطولة
لبنان لفئة االطفال دون  12سنة يف العام
 ،2018ولفئة االوالد  14 - 12سنة لعام
 ،2019عن مالزمة املنزل وغياب التامرين
عىل مرمح ناديه ضبيه كاونرتي كلوب باعادة
مشاهدة فيديوهات املسابقات والبطوالت
التي شارك فيها ،اضافة اىل متابعة دروسه
من بعد (اونالين) ،واحيانا بركوب الدراجة
الهوائية والركض ،قبل ان يعود اىل التدريب
تدريجا مبعدل ساعة يوميا ملدة  45يوما،
قبل ان تنتظم االمور وتعود اىل طبيعتها.
يحلم بتمثيل لبنان يف بطوالت خارجية ورفع

وصفت مشاركتها يف بطولة العامل يف كوريا
الجنوبية (متوز  )2019بانها اكرث من رائعة:
"اعطتني جرعات اضافية من الحامسة
واالندفاع يف الرياضة التي احبها ،وساعدتني
عىل اكتشاف عامل واسع من االحرتاف
والتقنيات عىل كل املستويات ويف مختلف
املجاالت" .مل تستبعد حصول تغريات واسعة
يف طريقة تنظيم البطوالت واملسابقات "علام
ان االمور غامضة والروزنامة القارية والدولية
غري واضحة".

بطل لبنان يف الفروسية كريستوفر الرحباين.

الرحباني :احلم برفع
علم بالدي في املحافل
الدولية
خوري :فترة الراحة
الطويلة افقدتنا ما
ربحناه فنيا
العلم اللبناين يف املحافل الدولية" :لذا سابذل
قصارى جهدي لتحويل الحلم اىل حقيقة".
يف املقابل يبدي وليد (والد كريستوفر) تخوفه
من حجم الصعوبات التي ستعرتض طريق
ابنه يف املستقبل بسبب االوضاع االقتصادية
واملالية الصعبة .واعترب ان "الفروسية رياضة
مكلفة ولن ندخر جهدا يف العائلة ملساعدته
عىل مواصلة مامرستها .فهي ليست شغف
العائلة فقط ،بل نحن منارسها جميعا بحامسة
ونتوارثها من جيل اىل آخر .كذلك نتمنى
ان نستمر يف مساعدته بدعم من االتحاد
ورئيسه الجرنال سهيل خوري حتى يصل اىل
اعىل املراتب املحلية والدولية".

الس ّباحة العاملية ماري خوري.

تحمل بطلة لبنان يف سباحة الظهر ملسافة
 50مرتا و 100مرت ماري خوري من نادي
الصفرا مارين الرقم القيايس يف سباق 50
مرتا ظهرا ( 30:39ثانية الرقم السابق
 )30:65الذي سجلته يف بطولة العامل االخرية
يف كوريا الجنوبية .متكنت من العودة من
النمسا اىل لبنان قبل يوم من اقفال مطار
رفيق الحريري الدويل ،والتزمت الحجر
املنزيل مدة  14يوما قبل ان تستعيد نشاطها
التدريجي بالركض وركوب الدراجة الهوائية
مع السباحة مبعدل مرتني يف االسبوع يف بحر
جبيل ،اضافة اىل مزاولتها التامرين البدنية.
اعتربت خوري ان الريايض "يحتاج من حني
اىل آخر اىل فرتة راحة ليك يلتقط انفاسه
ويتمكن من اعادة تنظيم برامجه واجراء
تقويم شامل ،رشط ان ال تكون هذه
الفرتة طويلة حتى ال يخرس ما ربحه فنيا.
عندما تطول الفرتة نبدأ بسؤال انفسنا عن
االسباب التي تدفعنا اىل مامرسة الرياضة
ويتحول تركيزنا واهتامماتنا اىل العائلة
وامور اخرى".
اعرتفت خوري ،التي كانت تتدرب ثالثة
اسابيع يف بريوت واسبوعا يف النمسا مع
مدربها الخاص ،بالشعور الغريب الذي
متلكها عند عودتها اىل التامرين يف 21

بطل لبنان يف البادمنتون كريستوفر ايب يونس.

ايار املايض" :شعرت انني لست سيئة يف
املياه ومل اخرس اشياء كثرية .تأكدت فعال
ملاذا اعشق السباحة واكتشفت ان العودة
تتطلب جهودا مضاعفة لكن بطريقة
تدريجية تجنبا ألي اصابة .ال شك يف ان
االبتعاد من متارين السباحة ثالثة اشهر
يختلف عن االبتعاد من بقية الرياضات
وتحديدا االلعاب الجامعية ،ألن العودة
تكون اطول واصعب".

ابي يونس :علينا
تحويل االمور السلبية الى
طاقة ايجابية

بدوره ،تعلم كريستوفر ايب يونس العب
نادي مون السال منذ العام  ،2013الذي
يحمل لقب بطولة لبنان يف الريشة الطائرة
البادمنتون مواليد  2003واملفتوحة فوق
 18سنة لعامي  2018و ،2019خالل
فرتة الحجر املنزيل ،ان "استغالل الفرص
وتحويل االمور السلبية اىل طاقة ايجابية
عىل الرغم من الصعوبات واملشاكل
الكبرية التي سببها وباء كوفيد  19 -امر
جيد .مل استسلم ،بل حافظت عىل وترية
معينة من التامرين مبعدل مرتني يف اليوم
عرب التواصل مع املدرب من خالل مواقع
التواصل االجتامعي ،والركض والقيام
بتامرين اللياقة البدنية .اعرتف ان العودة
اىل التامرين عىل ارض امللعب كشفت نقصا
واضحا يف اللياقة والتقنيات ،وتراجعا يف
قوة العضل واالنسجام .البادمنتون رياضة
صعبة تتطلب قوة بدنية وجسدية ولياقة
ورسعة بديهة ،وخسارة هذه االمور ال ميكن
تعويضها برسعة او بسهولة اال من خالل
املثابرة واالحتكاك واملباريات الرسمية".
واعترب ايب يونس ،الذي سبق له ان شارك
يف بطوالت يف االردن وتركيا واندونيسيا،
ان وباء كورونا سينعكس سلبا عىل العديد
من املسابقات الخارجية و"قد ترجم هذا
االمر بالغاء بطولتني يف الكويت ويف مدينة
ووهان الصينية .رمبا لن نتمكن يف املستقبل
من املشاركة يف بطوالت ومسابقات خارجية،
وسيكون التعويض من خالل نشاطات
محلية" .لكنه اكد يف املقابل مواصلة
استعداده لالحتفاظ بلقب بطولة لبنان.
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الكلمات املتقاطعة

الكلمات المتقاطعة

إعداد نعوم مسعود

naoummassoud@live.com
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اسامء الذئب – تسمية
كل يشء
العظمى
مقاطعات بريطانيا
1مسخ يف
العصور حرف نصب –
املستوية 7-
اعظمالعصور القدمية من
اعظم رياضيي
المغمورة– منفً
االجسام
احدى مبدأ
اكتشافاته
القدٌمةغولمن
رٌاضًٌ
-1 1تتمتع بحكم ذايت  2-اصغر نهر يف العامل تطلق عىل كفيل الولد يف العامد عند
امليثولوجيا اليونانية – جزء من الكتاب
اكتشافاته مبدأ االجسام املغمورة يف
الطوائفتصعد
فينيقي –مفرّ غة
اسطوانة
قوامها
قدٌمة
لعبة
محج –
عاصمتها ما
سائل ما –سائل
املسيحية  11-عامل ايطايل راحل
االمريكية – اله
والية مونتانا
يف
-2اسبانيا
قلعة تضم
محج يف اوروبا
عاصمتهاشبه جزيرة
قلعة  2-لعبة 8-
ّ
الفيزياء والفلك املشهورين
علامء
من
سوقه
تستعمل
نبات
3يابانية
مصارعة
يف
9الرش
من
خلص
–
د
تو
–
الربتغال
و
تصعد
غة
ر
مف
اسطوانة
قدمية قوامها
بولونٌا والمانٌا من روافد االودر – ولد
وتنزل ّملتفة حول خٌط – نهر بٌن
لصنع الكرايس يف الرشق – مدينة امريكية اكتشف حركة دوران االرض حول
وتنزل ملتفة حول خيط – نهر بني بولونيا الفم – ماركة هواتف ذكية – للتعريف
– ُتطلق عىل فرد من
وسبائكهاتسمية
فضائية الشمس –
قطعةمختربات
كاليفورنيا فيها
متشابهة – يف
احرف– بحرية – من
 -10احد ابناء نوحو ولد الفأرة
االودر –
واملانيا من روافد
الفضة
والية او
مرآة
االرنب 3
الفأرة ا
غجر تشيكيا  12-من االمراض – مدينة
ومراصد فلكية  4-من الفاكهة – مرىس
املقامات الرئيسية يف املوسيقى الرشقية
او االرنب  3-احرف متشابهة – مرآة او
ارخبٌل
السودان
اٌرانٌةعند –
الصباح
ضوء
فًكردستان – عاصمة
امٌركًاقليم
فلوس عراقية يف
الشمع– 5-احزمة –
غروببلدة فًالسفن – ذاب
مدٌنةجميلة ُتقال
الصباح  11- -4عبارة
وسبائكها – ضوء
قطعة الفضة
الكامريون  13-تقرتب من الشخص
– شدّد عىل الغريم  6-وعاء الخمر
الشمس – انت باالجنبية – بواسطتي
 4مدينة ايرانية – بلدة يف السودان –العالمٌة
خلال
شهدهزميةهزٌمة
اوقٌانٌا
اوروبية – نقرأ الكتاب 14-
الحرب عاصمة
–
بلدة
االمٌركٌٌنفرنسية 7-
الٌابانًاحلامام – البخيل – مدينة
سطولقصة للصحايف الر
االوج العود –
اوقيانيا شهد
ارخبيل امرييك يف
 12اع ّسورية ––صفة تطلق عىل اشخاص
اسود  –8-جزيرة
ابو يوم
الٌاسللندبة –
الراحل يف عكار –
لبنانية
عربية
لشاعر – عاصمة
مؤلفات ابرااهيم الخوري
جورج
خالل
االسطول الياباين
خاصته
شبكة
اللبنانً
االمريكينيمن
امام -5
الثانٌة
مباريات او منافسات يف محاورات علنية ال ميلكون جنسية الدولة املقيمني فيها
 13سيدة لينة امللمس – ربط وشد –الحرب العاملية الثانية  5-من مؤلفات
– صوت الحامم – قادم  9-حاسب نفسه – حيوان الرب  15-فنان لبناين شهري راحل
مدينة ايطالية  14-نسبة اىل مواطن من
الشاعر اللبناين الراحل الياس ابوشبكة
– خاصته – ّ
بلد اورويب – اداة استثناء – مشت بحملها او خضع وذل – كوكب قزم تابع لكوكب ظهر يف اعامل االخوين رحباين املرسحية
رض الحب  6-من االلقاب
بثقل  15-دولة عربية – خبز فرنيس فاخر نيبتون – مرتفع من االرض  10-كثري من والسينامئية والتلفزيونية
االجنبية – رشح املاء – االرايض البعيدة
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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  9حروف:
مخرجة سينامئية لبنانية
اليان راهب – ابداع – جوانا توما –
جوسلني صعب – جدارة – حضارة – حزم
– حظ – خجل – دانيال عربيد – دعاء
– ذكرى – ذوق – رندا الشهال – رندىل
قديح – زياد توما – زهور – شمل – شذا
– صور – ضم – ظل – عبق – عذر –
فادي حداد – فخر – ليىل كنعان – مرينا
خياط – مساء – نادين لبيك – هايني
رسور – وعظة – ياسمني خالط
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متفرقات

حروف مبعثرة

يستارت

اهوسري

بجيتوي

اﭪيانر

وجتيت

ھليوربن

ةوبعزي

ناعفوا

بباور

تعبقاا

كنوسا

يامري

لهياش

حةتف

دقانف

خمتنري

װ

װ

װ

װ

23

43

36

34

= 33

= 43

معلومات عامة

= 28

 -1مدٌنة ومرفأ اٌطالً على االدرٌاتٌك اهم منفذ بحري للنمسا قدٌما

 -1مدينة ومرفأ ايطايل عىل االدرياتيك -9متحف فرنيس يف باريس عىل
شروطعدماللعبة
الزواج
 -2حالة
الضفة الغربية لنهر السني
بحري للنمسا قدميا 		
منفذ
اهم
16
من
نة
و
مك
اللعبة
-3هذه
ّ
مدٌنة قدٌمة فً جزٌرة صقلٌة هً الٌوم كاتانٌا
-10قطعة فنية نادرة
 -2حالة عدم الزواج
بخارٌةكل مستطيل
سفٌنة ًال .فوق
-4مستطي
التاسع عشر-11قرص قديم يف النمسا يُعترب
صقلية هي
 -3مدينة قدمية يف جزيرة
تتبعرث حروف عند انتظامها
 -5رجل دولة نمساوي من كبار رجال السٌاسة فً اوروبا فً القرن
معلام سياحيا تاريخيا
اليوم كاتانيا
تشكل جواباً لألسئلة الواردة
 -6تنصٌب الملك على عرشه
-12منزل صغري عىل البحر
األسئلة  -4سفينة بخارية
أدناه .عند معرفة أحد
الكبٌر
تٌودورٌك
الملك
 -7مدٌنة اٌطالٌة عاصمة
املستطيل -5رجل دولة منساوي من كبار رجال -13مرشوع سد مايئ لبناين بني
نضع الجواب داخل
المعامالت االدارٌة
فً
-8معطابع
والمالٌةاوروبا يف القرن التاسع عرش كرسوان واملنت
السياسة يف
ُستعمل وهكذا
رقم ٌالسؤال
السٌن
لنهر
الغربٌة
الضفة
على
بارٌس
فً
فرنسً
متحف
-14ذكر االفعى
-9دواليك .ملعرفة صحة األجوبة -6تنصيب امللك عىل عرشه
األرقامنادرة
قطعة فنٌة
املوجودة داخل -7مدينة ايطالية عاصمة امللك -15دولة عربية يف منطقة القرن
-10نجمع
تارٌخٌا
ُعتبر معلما سٌاحٌا
فً النمسا
 -11قصر
االفريقي
الكبري
تيودوريك
تتطابق ٌمع
قدٌم ليك
املستطيالت
البحر
منزل صغٌر
-8طابع يُستعمل يف املعامالت -16ضياع كيل للذاكرة لفرتة من
علىأسفل
املوجودة يف
-12األرقام
والمتن
الشبكة.مائً لبنانً بٌن كسروان
مشروع سد
الزمن بسبب حوادث معينة
املالية
االدارية و
-13ويسار
 -14ذكر االفعى
 -15دولة عربٌة فً منطقة القرن االفرٌقً
 -16ضٌاع كلً للذاكرة لفترة من الزمن بسبب حوادث معٌنة

أسماء من التاريخ
1

2

3

4

5

6

7

روايئ وصحايف وفيلسوف رويس ( .)1881-1821من
اشهر الكتاب واملؤلفني يف العامل .تحوي رواياته فهام
عميقا للنفس البرشية وترشح الحالة السياسية لروسيا
يف القرن التاسع عرش.

16 15 14 13 12 11 10 9

 =15+5+10+9+3+6مدينة املانية
 = 4+12+1+10+14+2يكتسب من املعرفة
 = 16+13+8مخلص
ُ =7+11حب

مستوى صعب Sudoku

حدث يف مثل هذا الشهر

آب  :636املسلمون بقيادة خالد بن
الوليد ينترصون عىل الروم يف معركة
الريموك الشهرية.
آب  :1498كريستوف كولومبوس
يكتشف فنزويال.
آب  :1940اصدرت حكومة فييش
الفرنسية حكام غيابيا باالعدام عىل
الجرنال شارل ديغول خالل الحرب
العاملية الثانية.
آب  :1945االتحاد السوفيايت يحتل
كوريا الشاملية.
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SU DO KU
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اقوال مأثورة
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شروط اللعبة

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

مستوى سهل Sudoku
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طرائف

"ال يوجد من هو مخطىء عىل
الدوام ،حتى الساعة املتوقفة تكون
صحيحة مرتني يف اليوم".
(باولو كويلو)

6

2

من بني اللغات االكرث تحدثا يف
العامل ،تأيت العربية يف املركز الخامس
حسب تقديرات املوسوعة الوطنية
السويدية عام  .2010اما اللغة االوىل
يف العامل فهي املاندارين تتكلمها دول
الصني وتايوان وسنغافورة وماليزيا.
تأيت يف املركز الثاين االسبانية ،تليها
االنكليزية يف املركز الثالث ،والهندية
يف املركز الرابع.
ارسل احد الكتّاب املغرورين مقاال
اىل جورج كليمنصو رئيس تحرير
جريدة "الرجل الحر" يك ينرشه فيها.
لكن كليمنصو اعاد املقال اىل صاحبه
معتذرا عن عدم نرشه.
استاء الكاتب وبعث اليه كتابا
يرشح فيه :لقد رفضت نرش مقايل
من دون مطالعته ،علام اين نزعت
منه عمدا ثالث صفحات ليك اخترب
مدى اهتاممك وعنايتك باملوضوع.
االنىك انك اعدت ايل املقال ومل
تلحظ فقدان الصفحات.
اجابه كليمنصو السيايس املحنك
بنص ساخر :سيدي ،حني اجلس اىل
املائدة واكرس بيضة آلكلها ،ال احتاج
اىل التهامها باكملها حتى يتضح يل
انها عفنة.

مستوى وسط Sudoku
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مستوى سهل

حلول العدد82
حل حروف مبعثرة

 1بطرخ  2-بصرية  3-عبدون 4استصالح  5-آالي  6-زركش 7الجونة  8-عروس  9-ﭬانده 10شاقوف  11-فسيخ  12-يعتزل 13كيتا  14-خندق  15-غابورون 16-الطم

حل الكلمة الضائعة

مدرسة اثينا

حل اسماء من التاريخ

محمد ادريس السنويس

حل مثل في الدائرة

بال مداس وال جميلة الناس

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

 1مكاريوس الثالث  2-ادريس السنويس – خل  3-الم – اسوج– روسيني  4-دن – متطر – نجم  5-ملحة – فراسة – را  6-ﭬيينا –
وليفي  7-الني لحود – وحواح  8-اب – اهفو – لينا – قص  9-النت
– الجحش – مات  10-آين – اف – ناتو – ذرا  11-سياكسار – مراد
– فل  12-مو – تني عجرم  13-وديان – مهر – بارما  14-ال – لهو –
ينب – يكنص  15-نور الدين الرفاعي

مستوى سهل

عموديا

 1مالدﯾﭫ – االسطوان  2-كدان – ياباين – دلو  3-ارم – ليل –نيامي  4-ري – متنيات كواال  5-يسامحانه – اس – نهل  6-واسطة
– لفافات – ود  7-سلور – وحول – ريم  8-اسج – فلو – جن
– نهني  9-لن – دريد لحام – رنا  10-ثور – اف – يشرتع – بل 11-
اسونسيون – واجب  12-ليس – حام – درايف  13-ين – فو – اذ –
مركا  14-خنجر – اقرتف – منع  15-سليم الحص – العايص
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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

حقائق اإلعالم :أي مسؤولية؟
كلام امعن املرء قراءة وسمعا وبرصا يف وسائل االعالم
ازداد يأسا وتقززا من الوضع العام الذي يلف لبنان
برمته .ما يزيد قساوة االمر ان غالبية االخبار تزيد عىل
استعصاءات جمهورية االرز معضالت من نوع معقد.
قلام تجد كوة او ثغرة تفتح االفق عىل امل يستحق املرء
معه ان يقاتل ألجله مستندا اىل ثقافة حب الحياة.
يندر ان يعرث الرأي العام عىل مادة اعالمية تحمل منت
املعنى املهني للصحافة كسلطة رقابية ،اذا صح التعبري،
مهمتها االضاءة عىل املشاكل التي تحدق باملواطن
ومبستقبل عائلته ووطنه .واذا كانت "املصادر" عصب
اإلعالم فهذا ال يعني ان تتالعب بأعصاب الناس.
استعامل "املصادر" يف مهنة الصحافة مرشوط بقواعد
واعراف بالغة الحساسية.
يف تاريخ  ،2020/7/15انشأت وزارة االعالم ،صفحة
الكرتونية بعنوان “ ”Fact Check Lebanonللتحقق
من االخبار الكاذبة .وشددت وزيرة االعالم عىل "رضورة
مكافحة االشاعات واالخبار الكاذبة واملضللة التي
من شأنها ان تثري البلبلة يف املجتمع وتؤذي االفراد
واملجموعات" .لكن يف ظل عدم وجود عملية تطوير
مهنة الصحافة يف لبنان وتحديثها انطالقا من التخصص
الجامعي ،اىل قانون االعالم ،اىل عمل النقابات وحقوق
املنضوين فيها وضامن استمرارية هذا القطاع ...فعبثا
نصل اىل اعالم مسؤول يساهم يف بناء الوطن.
تشهد الساحة االعالمية مع كل حكومة جديدة نقاشا
ملرشوع قانون االعالم ،ويتنقل املرشوع مداورة من وزارة
اىل لجنة نيابية وبالعكس ،حتى وصلنا اىل مرحلة تتم فيها
مناقشة مواد تخطاها االعالم الحديث ،وهذا املوضوع
يتطلب مقاربة تحايك الواقع الحايل بعد ان خرق االعالم
االلكرتوين والتواصل االجتامعي حواجز القوانني يف العامل.
اذا ،ما العمل؟
اود هنا ان اشري اىل املؤمتر الذي عقد يف 2013/6/26
يف بريوت برعاية وزير االعالم انذاك ،ويف حضور ودعم
املمثل الشخيص لالمني العام لالمم املتحدة واالتحاد
االورويب ،وقد صدر عنه "ميثاق الرشف االعالمي لتعزيز
السلم االهيل يف لبنان" .شكلت بنود هذا امليثاق

املرتكزات الحقيقية العالم وطني يعيد بناء الثقة
والصدقية بني االعالم اللبناين وجمهوره ،واللتني تعكسان
الصورة الواقعية مبسؤولية اجتامعية ووطنية ،ضمن
احرتام الحريات العامة ،ومتاشيا مع التزام مواثيق االمم
املتحدة ،السيام االعالن العاملي لحقوق االنسان .الالفت،
انه حتى تاريخه مل تلتزم اية وسيلة اعالمية ،خصوصا
تلك التي حرض ممثلون عنها هذا املؤمتر ووقعوا عىل
امليثاق .وكان حر ّياً بالوزارة املعنية ان تعيد التذكري مبواد
هذا امليثاق الذي يصلح بأن يعتمد قانونا جديدا بدال
من تضييع الوقت يف النقاشات.
للتذكري ،ان هذا امليثاق يستند اىل روح مبادئ االخالقيات
الصحافية واالعالمية ،ويستلهم مبادئ منها االيت:
حرية التعبري واالتصال ،حق الجمهور يف الحصول عىل
املعلومات ،حق االعالميني يف مامرسة ما ميليه عليهم
ضمريهم االنساين واملهني ،احرتام الخصوصية الشخصية،
احرتام سيادة القانون وتناول مبسؤولية ذاتية ومؤسسية
ووطنية املواضيع التي من شأنها املس بأمن الوطن
واستقراره او بالثوابت الدستورية ،عدم تغليب املصلحة
الخاصة عىل املصلحة العامة او استخدام اي من الوسائل
االعالمية عند تناول الشؤون االمنية او القضائية بشكل
يؤدي اىل االخالل باالمن او املس بالوحدة الوطنية......
يكفي ان ُيسحب هذا امليثاق من الدرج ،و ُينفض عنه
الغبار ويعاد تأكيد العمل االعالمي مبوجبه ،خصوصا
وان الذين وقعوا عليه يشكلون  %90من املجتمع املدين
الذي ينادي ببناء وطن افضل ،من دون ان ننىس ان هذا
امليثاق هو باكورة عمل مؤسسات دولية تحت رعاية
االمم املتحدة واالتحاد االورويب .هم ساعدوا ،وعىل
املعنيني يف لبنان االستفادة منه مبا يخدم مصلحة الوطن
والشعب واالعالم ،وان ما ورد يف امليثاق ال يتناىف مع
تلك املصلحة.

إلى العدد المقبل

