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املدير العاماالفتتاحّية
اللواء عباس ابراهيم

الحزن  فيام  العام،  لالمن  والسبعون  الخامس  العيد  يحل 
ثالثة  استشهاد  جراء  صفوفنا  يف  بالغا  املا  يرتك  العميق 
من خرية رجالنا، فضال عن ثالثة وعرشين اصيبوا بجروح 
العاصمة  ميحو  كاد  الذي  الهائل  االنفجار  بفعل  مختلفة 
بريوت، واودى مبئات القتىل وآالف الجرحى، ومثلهم ممن 
اضطروا اىل ترك بيوتهم التي تصدعت، ناهيكم بدمار نزل 
التجارية.  واملحال  والرشكات  السكنية  الوحدات  بآالف 
كال  اصابت  الكارثة  ان  ووقعه،  االمل  شدة  من  يزيد  ما 
نسيانه  ميكن  ال  حصل  ما  َهْول  باخرى.  او  بطريقة  منا 
وضامئرنا  عقولنا  يف  وسيبقى  كثرية.  الجيال  تجاوزه  او 

ووجداننا احرتاما للشهداء الذين سقطوا.

الرضورة القصوى حاليا هي للتعاضد والتعاون وفقا الرفع 
كل  اصابت  التي  الفاجعة  من  للنهوض  الشفافية  معايري 
تصدع  ظل  يف  الوطني  للتامسك  هي  استثناء.  بال  لبنان 
اصاب من الدولة واملجتمع مقتال، ال ميكن انكاره يف حال 
من االحوال. َمن يحاول ان ينفي ذلك او يقلل من حجم 
سلسلة  عىل  االخري  انكشف  بعدما  الدولة،  بناء  اهتزاز 
حق  المست  كونها  وجودية  طبيعة  ذات  كلها  ازمات 
اإلنفجار  اىل  وصوال  النقي،  الهواء  من  بدءا  ذاته  العيش 
الرهيب وما بينهام من مآزق اقتصادية واجتامعية ومالية 

ونقدية وصحية، امنا هو رشيك يف كل ما اصاب وطننا. 

لبنان ليس خطأ تاريخيا، وال هو فائض جغرايف، بل دولة 
كاملة االوصاف. هو دولة متميزة بأنبل شعب ارص دامئا 
مهمتنا  دستورية.  قيمة  واعطاه  املشرتك،  العيش  عىل 
عن  مرتفعني  وشعبنا  دولتنا  ونحّصن  نصون  ان  اليوم 
عىل  اقسمنا  هذا  اجل  من  بوطننا.  العبث  تحاول  صغائر 
الوفاء والتضحية ذودا عن لبنان دولة وشعبا ومؤسسات.   

مخاطر  تتضمن  جدا،  اليوم يف ظروف حساسة  لبنان  مير 
من  الخروج  لكن  وتراكمها.  االزمات  تتابع  ظل  يف  عالية 

ينطوي عىل صعوبات.  كان  وان  عسريا،  ليس  النفق  هذا 
والخالقني.  واملبدعني  الحيويني  اللبنانيني  لبنان  كان  طاملا 
وبحب  اإلرادة،  بقوة  املؤمنني  اللبنانيني  لبنان  كان  طاملا 

الحياة انتصارا عىل املوت.

وبقدم  التاريخ،  ُيؤرخ  بنا  التاريخ،  يف  قوية  دولة  نحن 
البرشية سريتها.  كتبت  وبأبجديتنا  العامل،  ُيعرّف  حضارتنا 
لذا فإن لبنان ليس اسطورة مختلقة، بل هو حقيقة ثابتة 
الحقيقية عىل  القدرة  الدول سّجل  وساطعة. من بني كل 
شعبه  من  وصادق  واع  بقرار  وذلك  متنوَعنْي  بني  العيش 

الذي كان اقوى من كل االحتالالت.

تكن  فلم  واعتقاده،  الفرد  بحرية  آَمّنا  لبنان  يف  وحدنا 
للحرية  فضاء  كانت  بل  واحدا،  اعتقادا  تفرض  دولتنا 
القيم  هذه  عىل  خرج  ومن  والتسامح،  والتنوع  والتعبري 
وعنها، امنا لَفَظه التاريخ خارجا ليستمر لبنان كام يعرفه 
احادي  لكل عقل  نقيضا  كان  تنوعنا  اجمع.  العامل  ويحبه 
ضيق. ما نجح به لبنان يف هذا السياق عجز عنه كثريون. 
فكم من دولة كان يجمع شعبها الكثري من املشرتكات ومل 

تفلح يف االستمرار.

اكرث  مدعوون  كلنا  الكبري،  لبنان  اعالن  مئوية  مناسبة  يف 
القوة  عنارص  يف  والتبرص  التفكري  اىل  مىض  وقت  اي  من 
تتهددنا  التي  والبناء عليها، ويف مكامن االختالل  لحفظها 
واحدة  مرة  للْفِظها  سابقا  هددتنا  التي  تلك  مع  حاليا 
واخرية. لكن هذا ال ينفي عىل االطالق ان ما حل بلبنان 
اهواءه  وفّضل  وطنه،  ذاته عىل  قّدم  من  كل  وراءه  كان 
دميوقراطي  برتاث  يتمتع  لبنان  الوطنية.  هويته  عىل 
متطور  مستقبل  بلورة  عىل  قادر  وثقايف  وفكري  وسيايس 

وحديث. 
نبني وطنا  دامئا:  الذي سيبقى  لتأكيد خيارنا  انها مناسبة 

ينعم ابناؤه بالعدالة والحرية والحق االنساين.

عيٌد بأية حال
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العصف يمر في الجميزة والخندق الغميق 
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الغالف
دنيز مشنتف

3 تالمذة من بحمدون: 
اتينا لنقول للناس ال تثقوا 

بأحد 

صاحب محل متضرر: 
لم اجد احدا الى جانبي

معاينة واقع ما بعد إنفجار مرفأ بيروت
شهادات من متضّررين ومتطّوعني

النكبة التي حلت مبدينة بريوت واللبنانيني يف  الرابع من آب املايض بفعل انفجار العنرب 12 يف املرفأ، اصابتنا يف الصميم. ركام  
ابنيتها التي مل تعد مضيئة كالسابق، زاد من كثافة الركام يف انفسنا فضاقت بنا الدنيا

ابنية بريوت املهدمة او املترضرة سرتمم 
وستعاد اليها الحياة ولو بعد حني، لكن 
خرسناها  التي  حالنا  الينا  سيعيد  من 
لحظة وقوع االنفجار وما تاله من مآس؟

يف جولة ميدانية قامت بها "االمن العام" 
بريوت  مبدينة  حلت  التي  النكبة  بعد 
للناس  املأساوي  الواقع  ملعاينة  واهلها 
ملعرفة ما اصابهم من كوارث يف منازلهم 
رزقهم،   مصدر  كانت  التي  وممتلكاتهم 
املجاورة  املناطق  تحولت  كيف  لرنى 
متواصلة  اىل ورش عمل  االنفجار  ملكان 
الزالة ركام املباين واملحال التجارية. عىل 
وتالمذة  جامعيني  وشبان،  شابات  يد 
صورة  ترميم  العادة  تطوعوا  مدارس، 
يف  وسقطت  تشوهت  التي  العاصمة 
الهائل  االنفجار  وعصف  النريان  لهيب 
االبواب  ففتح  كله،  لبنان  هز  الذي 
موصدة  كانت  التي  والدولية  االقليمية 

يف وجهه يف االونة االخرية.
لبت  املتطوعني  من  كبرية  مجموعة 
االنساين  بالشأنني  تعنى  جمعيات  نداء 
كان  ما  لكن  لبنان.  يف  واالجتامعي 
يعملون  متطوعني  وجود  يف  متثل  الفتا 
بشكل فردي، تحركوا من تلقاء انفسهم 
االنسانية  العمل  ورش  يف  لالنخراط 
التغلب عىل صورة بريوت  التي حاولت 
لتبديدها  محاولة  يف  املدمرة  الكئيبة 
بعدما  االمكان،  قدر  عىل  االذهان،  من 
مثابة  املتطوعني  هؤالء  اىل  النظر  بات 
قبل  او شبه مستحيل  امل كان مفقودا 

حصول االنفجار.
الجميزة  مناطق  اهايل  واقع  مبعاينة 
ومار مخايل وخندق الغميق، استوقفتنا 
الجميزة.  يف  اولها  كان  محزنة  مشاهد 
منزل  رشفة  عىل  يقفان  وامرأة  رجل 

ميلك  يعد  مل  منهار  بهيكل  اشبة  قديم 
ابواب  وال  نوافذ  ال  منه.  تفصيل  ادىن 
مل  انها  الحظ  حسن  من  رشفة،  سوى 
تكن مطلة عىل البحر. دعتنا السيدة اىل 

رؤية ما تبقى من هذا املنزل الذي يعد 
من املباين الرتاثية، فوجدنا غرفا مرشعة 
عىل بعضها البعض ال وجود فيها البواب 
ساحة  كان  املبنى  هذا  كأن  نوافد،  او 

ملعركة حربية. ال وجود الثاث فيه سوى 
بعض االرسة املتهالكة يف الغرف املجاورة 
لبهو كبري كان عبارة عن  كافترييا. سناء 
ما  معاينة  اىل  دعتنا  التي  السيدة  هي 
من  عدد  يقطنه  الذي  املنزل  بهذا  حل 
اكرث من  السن منذ  الطاعنني يف  الرجال 
40 عاما. كانت تعمل يف الكافترييا التي 
تديرها وتتوىل تنظيفها وتنظيف الغرف 

املستأجرة من هؤالء الرجال.
بريوت،  مرفأ  يف  االنفجار  وقوع  لحظة 
كانت سناء تعد القهوة يف املطبخ لزبائن 
مركز  كانت  التي  السبع"  "كافترييا 

خصوصا  الناس،  من  للعديد  اسرتاحة 
قوة ضغط  املبنى.  هذا  سكان  الصدقاء 
االنفجار دفعت بها من املطبخ اىل بهو 
احد  وسقط  ارضا  فسقطت  الكافترييا، 
كانت  التي  املكان  يف  املطبخ  جدران 
محتم.  موت  من  فنجت  فيه،  موجودة 
الوحيدة  واملعيلة  اوالد  لثالثة  أم  سناء 
لعائلتها، كانت تعمل يف تنظيف البيوت 
الكافترييا يف مقابل  اضافة اىل عملها يف 
مرفأ  انفجار  بعد  يوميا.  لرية  الف   20
التي  البيوت  بريوت، خرست عملها ألن 

كانت تقوم بتنظيفها تهدمت.
القديم  املنزل  بعد  موقع  اقرب  يف 
تجلس  منهكة  سيدة  وجدنا  املتهدم، 
امام  الطريق  حافة  عىل  كريس  عىل 
تجلس  انها  فعلمنا  مهدمة،  محال  ركام 
اصبح  وقد  متلكه  الذي  السناك  امام 
حطاما. وألن ال قدرة لديها عىل الوقوف 
تلقتها  التي  الصدمة  بسبب  والعمل 
بعض  تطوع  بريوت،  مرفأ  انفجار  بعد 
التي  ابنتها  مبعاونة  ملساعدتها  االقارب 
كانت تعود اليها ملعرفة ما ينبغي فعله 

بالحطام.
ترضر  السناك،  صاحبة  عيىس  جانيت 
تقول  الدورة.  منطقة  يف  ايضا  منزلها 
شيئا،  املك  اعد  مل  العام":  لـ"االمن 
واملفقودين  القتىل  اتذكر  عندما  لكنني 
شخصا  افقد  مل  انني  عىل  الله  اشكر 
الذي  الثمن  فيام  قلبي،  عىل  عزيزا 

دفعته كان ماديا فقط. 
او  الجمعيات  عن  جانيت  سؤالنا  لدى 
من  املترضرين  تقصد  التي  املرجعيات 
اوضاعهم  عن  لالستعالم  بريوت  انفجار 
ما  ترميم  اعادة  يف  مساعدتهم  بغية 
قصدها،  احد  ال  ان  منها  علمنا  تهدم، 
ولو  رسمية،  مرجعية  اي  وال  جمعية  ال 

حتى لسؤالها عام تكبدته من خسائر.
نفسه.  املشهد  يتكرر  امتار  بعد  عىل 
حافة  عىل  كريس  عىل  يجلس  رجل 
هو  الركام  هذا  الركام.  امام  الطريق 
حطام محل اجهزة كومبيوتر ميلكه حنا 
ازالة  قرر  العمر  متقدم يف  منىس. رجل 

الذي  املحل  تصليح  العادة  تهدم  ما 

denise.mechantaf@gmail.com

جانيت عيىس امام السناك الذي تهدم: مل اعد املك شيئا.احد سكان املبنى القديم يف الجميزة والعاملة يف كافيترييا السبع التابعة للمبنى.

حنا منىس امام املحل الذي ميلكه يف الجميزة.املتطوعات الجامعيات ماريا وليا وفيوليت.
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كان مصدر رزقه. قال لنا بحرسة: ماذا 
عيّل ان افعل؟ سأعيد ترميم ما تهدم. 

متأل  فالغصة  الكالم،  عىل  لحنا  قدرة  ال 
دعام  اتلق  مل  قائال:  يصارحنا  قلبه. 
من  ال  سؤال.  مجرد  حتى  وال  احد  من 
تبلغنا  رسمية  جهة  اي  من  وال  جمعية 
عام نفعله بعدما تكبدنا خسائر فادحة 
من جراء انفجار مرفأ بريوت، او ما اذا 

كانت ستعوض علينا.  
اىل  احدا  اجد  مل  بحزم:  كالمه  يختم 

جانبي.
يف الخندق الغميق، املنطقة االقل ترضرا 
والجميزة،  مخايل  مار  منطقتي  من 
اصابات  عن  عبارة  فيها  الخسائر  كانت 
جسدية ايضا ال مادية فقط، وذلك بعد 
اىل  نقلوا  الذين  الجرحى  بعض  سقوط 
بزجاج  اصابتهم  نتيجة  املستشفيات 
منازلهم  يف  تحطمت  التي  النوافذ 
بفعل االنفجار. حتى يف االحياء الضيقة 
املتالصقة بعضها لبعض، حيث ال رشفات 
ابواب  تحطمت  البحر،  عىل  مطلة  فيها 
تصليحها  اىل  اهلها  اضطر  مام  املنازل، 
ال  ألن  باهظة  مادية  بكلفة  مبارشة 

وجود الماكن اخرى تأويهم. 
منطقة  يف  العام"  "االمن  جولة  اثناء  يف 
العمل  ورش  كانت  الغميق،  الخندق 

ناشطة فيها. التقينا هناك بصاحب محل 
الله  الذي شكر  مرعي،  يحيى  حلويات، 
كانت  به  لحقت  التي  االرضار  ان  عىل 
مادية فقط، عىل الرغم من خسارته كل 

محتويات املحل الذي ميلكه. 
وضع  عن  مختلف  الخندق  يف  الوضع 
ناحية  من  املترضرة  االخرى  املناطق 
املترضرين  عىل  التي  املرجعية  تحديد 
لتقديم  الدرك  مخفر  اي  اليها،  العودة 
هذه  يف  الالزمة  واملستندات  االوراق 

الحال اىل الجهة املسؤولة فيه. 
املناطق  عىل  امليدانية  جولتنا  بداية  يف 
مخايل  ومار  الجميزة  يف  املترضرة 
والخندق الغميق، التقينا بثالث طالبات 

جامعيات متطوعات يفرتشن االرض ويف 
ايديهن مكانس.

يف  ليا  الرتجمة،  يف  تتخصص  ماريا 
الهندسة  يف  وفيوليت  الصيدلة، 
املرة  هي  هذه  ماريا:  تقول  الداخلية. 
االوىل التي انزل فيها اىل الشارع للعمل 
فيه. قررت املجيء اىل االماكن املترضرة 
الناس  انفجار مرفأ بريوت ملساعدة  من 
هناك  جديد.  من  حياتها  ترتيب  عىل 
متطوعون سبقونا اىل هذه الورشة، وقد 
التي  املبادرة  بهذه  القيام  شجعوين عىل 

سأكررها يف االيام املقبلة. 
تقول املتطوعة ليا: دامئا هناك امل. قبل 
نزويل اىل الشارع للعمل عىل ازالة ركام 
اعيش  كنت  التجارية  واملحال  املنازل 
يف يأس مطلق. لكنني يف هذه اللحظة، 
بعد انخراطي يف التطوع كبقية الشابات 
عىل  قدرة  لدي  ان  شعرت  والشبان، 
تهدم،  ما  بناء  العادة  الناس  مساعدة 
وبذلك اعيد بناء بريوت. بعد نزويل اىل 

الشارع عاد ايّل االمل مجددا.
اىل  جئت  قالت:  فيوليت  املتطوعة 
اجل  من  الشارع   اىل  ونزلت  بريوت 
اقدم  وليك  الناس،  مآيس  اتحسس  ان 
هناك  اليه.  يحتاجون  الذي  الدعم  لهم 
ان  هي  لدي  جدا  مهمة  اخرى  مسألة 
اقول لنفيس بعد تقدمي يف العمر، كنت 
وساهمت  املرفأ  انفجار  بعد  بريوت  يف 
هنا  الركام.  من  شوارعها  تنظيف  يف 
مبآسيهم.  وشعرت  فيها  بالناس  التقيت 

طبعا، انا االن اقوى من قبل.
ثالثة تالمذة من بحمدون: ايليو، جورج، 
امام  العام"  "االمن  بهم  التقت  سامر، 
درج كنيسة مار انطونيوس يف الجميزة. 
يف  البدء  قبل  رفاقهم  ينتظرون  كانوا 
دفعهم  ما  بيد.  يدا  التطوعي  عملهم 
القهر  هو  العمل  هذا  يف  املشاركة  اىل 
باتوا  من  خصوصا  الناس،  اصاب  الذي 
من  اخرى  غاية  هناك  لكن  مأوى.  بال 
ابناء بحمدون،  التالمذة،  انخراط هؤالء 
احدهم  يخترصها  التطوعي،  العمل  يف 
بهذه الجملة: من اجل ان نلتقي بالناس 

لنقول لهم ان ال يثقوا بأحد.

يحيى مرعي امام محل الحلويات الذي ميلكه يف الخندق الغميق.

صاحبة  سناك  في الجميزة: 
لم اعد املك شيئا

متطوعة جامعية: استعدت 
االمل بعد نزولي الى الشارع

قوة انفجار الرابع من آب سببت ارضارا يف مبنى دائرة امن عام 
يتحدث  االرضار  تلك  عن  السوديكو.  منطقة  يف  الكائن  بريوت 

رئيس الدائرة العقيد عامد دمشقية:
"االرضار مادية يف املبنى عموما، السيام يف املكاتب وما تحتويه 
انارة،  واجهزة  وفاكس  تصوير  واالت  كومبيوتر  اجهزة  من 
امن  دائرة  عسكريو  كان  االنفجار  وقوع  لحظة  كلها.  تعطلت 
املادية  الرغم من فداحة االرضار  عام بريوت يف مراكزهم. عىل 
الله عىل ان االمر اقترص عىل هذا  الدائرة، نحمد  التي تكبدتها 
الجانب فقط ومل يصب اي عسكري من املناوبني يف مراكزهم يف 

تلك اللحظة بأي اذى".

أضرار دائرة 
أمن عام بيروت

رئيس دائرة امن عام بريوت العقيد عامد دمشقية.
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نكبة املرفأ عّمقت األزمة االقتصادية
الخسائر: ملياران ثابتان و4 مليارات مقّدرة

نهض مرفأ بريوت مجددا قبل ان يطوى اسبوع عىل انفجار مخزون نيرتات االمونيوم يف العنرب رقم 12، الذي دمر منشآته 
وبنيته التحتية، واقتلع اجزاء من مداميك االهراءات التي بنيت عام 1970، لرتد عن بريوت جزءا من قوة عصف انفجار حّول 

احياءها اىل جحيم، وادى اىل تخريب 3972 مبنى وتدمري 4214 آلية

■ ما هو حجم االرضار التي اصابت املرفأ وما هو 
تأثريها عىل عمله؟

□ يتألف مرفأ بريوت من قسمني: االول يسمى 
او  التقليدية  البواخر  ويستقبل  القديم  املرفأ 
وذرة  قمح  من  الحبوب  تحمل  والتي  العادية، 
وشعري، وتفرغ فيه ايضا السيارات. القسم الثاين 
هو املرفأ الجديد ويحتوي عىل محطة الحاويات، 
ومن  االجاملية  املرفأ  حركة  من   %75 ويشكل 
خفيفة  القسم  هذا  ارضار  الجمركية.  الواردات 
القديم  املرفأ  للبنانيني.  امل  بصيص  يعطي  مام 
بشكل  دمر  االمونيوم  نيرتات  فيه  توجد  التي 
اعادة  القدرة حاليا عىل  الدولة  كامل، وال متلك 
فيها،  متر  التي  االقتصادية  االزمة  بسبب  اعامره 

علام ان الخسائر تقدر مبليارات الدوالرات.

■ ماذا عن  الخسائر غري املبارشة؟
االعامل  تعطلت  وقد  كبرية،  الخسائر   □
بنسبة 100%، لكن القسم الرشقي يف املرفأ 
القديم مل يترضر. علام ان الخسائر بدات منذ 
االزمة االقتصادية التي رضبت لبنان، ومن ثم 
ازمة كورونا، واخريا الدمار الذي لحق باملرفأ 

وعطل العمل فيه كليا.

■ متى تتوقع عودة املرفأ اىل نشاطه؟
البواخر  واستقبل  عمله  بريوت  مرفأ  استأنف   □
اعتبارا من صباح يوم االثنني 10 آب 2020، وذلك 
بفضل الجهود املشرتكة التي بذلتها ادارات مرفأ 
بريوت ومحطة الحاويات والجامرك ورئاسة امليناء 
ومحطة ارشاد السفن من جهة، وجميع االجهزة 

فيام  الحاويات  محطة  اىل  العمل  عاد  كيف   ■
االرضار اصابت كل املرفأ؟

□ محطة الحاويات مل تصب بارضار كبرية. ومبا ان 
رشكة خاصة تقوم بتشغيلها وليس القطاع العام، 
استأنفت  توقعت،  وكام  بعملها.  ناجحة  فهي 
الرشكة بعد اسبوع من االنفجار تشغيل باخرتني 
محملتني بالحاويات يف محطة الحاويات، بعدما 
نجحت ادارتا رشكة BCTC ومرفأ بريوت يف تأمني 
صيانة تجهيزات املحطة السيام 5 رافعات جرسية 
توضع  ان  عىل  الحاويات،  محطة  رصيف  عىل 
رافعة سادسة قيد العمل فور االنتهاء من صيانتها. 

■ اىل اي مدى تأثرت حركة املسافنة يف املرفأ؟

رئيس الغرفة الدولية للمالحة اييل زخور.

زخور: الدولة ال تملك القدرة
على اعادة اعمار املرفأ

نفض مرفأ بريوت غبار الدمار يف اقل من ستة 
الذين  واملوظفني  العامل  اي  ابنائه  بهمة  ايام، 
فقدوا رفاقا لهم، واعادوه اىل الخارطة البحرية 
يف وقت قيايس باعادة تشغيل محطة الحاويات 
بضائع  وتسليم  وتفريغها  السفن  واستقبال 
العمل،  قيد  ارصفة  اربعة  وضعت  الحاويات. 

وباحة لتسهيل اعامل الكشف عن البضائع.
انطالقا  املرفأ  نشاط  استعادة  يف  الرسعة  هذه 
يعيد  ان  واملقدر  املترضر،  غري  الجزء  من 

التي  البضائع  حجم  زاد  لنشاطه،  قراءة  يف 
و2018   2005 عامي  بني  املرفأ  معها  تعامل 
وسطي،  كمعدل  سنويا  املئة  يف   4.6 بنسبة 
بحيث ارتفعت الكميات من 4.48 ماليني طن 
عام 2005، اىل 8 ماليني عام 2018. كام صّدر 
 78 نسبته  ما  اي  البضائع،  من  طن  مليون 
عدد  وبلغ  االجاملية.  الصادرات  من  املئة  يف 
السفن املحملة بالبضائع التي نفذت عمليات 

تحميل وتخليص بضائع 1872، ووصل العدد 
سفينة.   2400 بلغ  اذ   2009 عام  الذروة   اىل 
املرفأ  من  املحققة  املداخيل  قيمة  وبلغت 
200 مليون دوالر يف العام املايض، مقارنة بـ 
 90 تتجاوز  مل  فيام   ،2018 عام  مليونا   313
اليد  اغفال  ايضا  ميكن  ال   .2005 عام  مليونا 
التي  املرفأ،  يف  واملتخصصة  الفنية  العاملة 
تساهم يف شكل كبري يف تجنب ازمة اجتامعية 

الشعب. يعيشها  التي  تلك  اىل   اضافية 
زخور  اييل  للمالحة  الدولية  الغرفة  رئيس 
نقابة  رئيس  العام  العاميل  االتحاد  ورئيس 
والخبري  االسمر  بشارة  بريوت  مرفأ  يف  العامل 
"االمن  لـ  اكدوا  راشد  منري  الدكتور  االقتصادي 
بنيوية  ازمة  خلق  املرفأ  انفجار  ان  العام" 
معالجتها  ادارة  ستتم  كيف  بعد  معروفا  ليس 

وتنظيم حلولها.

العسكرية واالمنية املوجودة  يف املرفأ من جهة 
عىل  الرسو  من  الحاويات  بواخر  متكنت  اخرى. 
حني  يف  الحاويات،  محطة  يف   16 رقم  الرصيف 
من    Ro/Ro وبواخر  العادية  البواخر  متكنت 

الرسو عىل االرصفة  12 و13 و14 يف املرفأ.  مرفأ بريوت بعد االنفجار.

نسبة 70 اىل 80 يف املئة من نشاطه يف حالته 
اطالق  يف  رسيعة  مواكبة  تتطلب  الحارضة، 
اعادة البناء والتجهيز، النه ال ميثل فقط حاجة 
ملحة القتصاد لبنان وحركة االسترياد والتصدير 
مؤمنا 70 يف املئة منها ومشكال املوقع االساس 
للتحميل والتخليص الجمريك، بل ايضا السواق 

العامل. 
التي لحقت  ال تقديرات دقيقة لقيمة الخسائر 
مبنشآت املرفأ وبنيته التحتية وتجهيزاته وتعطيل 

عمله. لكن الرقم املتداول غري النهايئ عرب اعتامد 
بني  يرتاوح  وموجوداته،  املرفأ  ينتجه  ما  قيمة 
املرفأ  يضم  اذ  مليارات.  و10  دوالر  مليارات   5
الواقع عىل مساحة 1.2 مليون مرت مربع اربعة 
قادرة  حاويات  ومحطة  رصيفا،  و16  احواض 
السنة )وحدة  عىل خدمة 1.1 مليون TEU يف 
حرة  ومنطقة  البضائع(،  كمية  لقياس  تستخدم 

ومستودعات وصوامع تخزين القمح.
املرفأ  يف  االنفجار  خلفه  الذي  الدمار  عمق 
واملالية  االقتصادية  واالزمة  بريوت  مدينة  ويف 
لبنان،  يشهدها  التي  واملعيشية  واالجتامعية 
كيفية  بعد  معروفا  ليس  بنيوية  ازمة  خلقا 
ادارة معالجتها والتعامل معها، وتنظيم حلولها 
اعادة  اليها عملية  تحتاج  التي  االموال  وتأمني 
اقرها  التي  املبالغ  الن  والتعويضات،  االعامر 
كافية  ليست  فرنسا  بقيادة  لبنان  دعم  مؤمتر 
بريوت،  مرفأ  اما  الخرباء.  من  عدد  اعتقاد  يف 
االطر  عن  تخرج  رسيعة  مبادرة  اىل  فيحتاج 
السيايس،  التناتش  عن  وتنأى  البريوقراطية 
املحلية  اهميته  عىل  الحيوي  املرفق  هذا  ألن 
القرار  اتخاذ  يستدعي  والعاملية،  واالقليمية 
الفوري باعادة بنائه وتجهيزه، من خالل تلزميه 
بعد مناقصة شفافة اىل رشكة او كونسورسيوم 
وتوفري  املرافئ،  مجال  يف  متخصصة  رشكات 
عرب  او  صناديق  من  له،  الالزم  التمويل 

مؤسسات عربية ودولية. 
واستأنف  ايام،  خالل  نشاطه  املرفأ  استعاد 
وتسليمها  حموالتها  وتفريغ  السفن  استقبال 
حيويته  ان  يؤكد  ما  واالسواق،  التجار  اىل 
مطلوبة لتفادي مزيد من الخسائر يف مداخيله 
رئيسيا  مدماكا  يشكل  فهو  للدولة.  وايراداته 
العجلة  وتحريك  والتصدير  االسترياد  حركة  يف 
الحركة  من  املئة  يف   80 ويؤّمن  االقتصادية، 

التجارية من السوق املحلية واليها. 

الخسائر كبيرة واالعمال 
تعطلت بنسبة %100

الغالف
عصام شلهوب
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□ فريوس كورونا رضب بقوة حركة املسافنة 
علام  املرفأ،  يف  الحاويات  محطة  عرب  تنفذ  التي 
انها مل تترضر من االنفجار الكبري بشكل اسايس. 
تشغيلها  اعادة  من  الفنية  الفرق  متكنت  لقد 
خالل فرتة قياسية. بلغت نسبة النقص الكبري يف 
حركة الحاويات املستوردة برسم االستهالك املحيل 

49%، فيام تعود االسباب اىل االوضاع االقتصادية 
التي مر وسيمر فيها  الصعبة  واملالية واملعيشية 

لبنان بعد االنفجار. 

■ ماذا عن الخسائر عىل املستوى الغذايئ؟
كانت  التي  القمح  كمية  ان  الحظ  حسن  من   □

االف   10 حجمها  يتعد  مل  االهراءات  يف  موجودة 
طن، وهي قليلة مقارنة بقدرتها االستيعابية الكاملة. 
هذا االمر يعود اىل تسليم القمح من البواخر اىل 
املطاحن  جميع  متلك  بحيث  مبارشة،  املطاحن 
من  الكبرية  الكمية  تضم  وهي  الخاصة  اهراءاتها 

القمح حاليا، علام انها تكفي لبنان شهرا كامال.

لن يعود العمل في 
املرفأ بشكل طبيعي اال 
بانتظام الحالة السياسية

االضرار تشمل االصول الثابتة 
والبنى التحتية واالنتاج

■ كيف ميكن لبنان كدولة ان يستقطب املجتمع 
الدويل النتشاله من االزمة االقتصادية التي فاقمها 

انفجار مرفأ بريوت؟
بالقضاء  الثقة  اوال  العامل االساس.  الثقة هي   □
التي تؤدي اىل استعادة ثقة املجتمع الدويل، بحيث 
يصبح قابال لتوجيه املساعدات مبارشة اىل الدولة. 
كل ما نستطيع قوله ان العامل والطبقات الفقرية 

هي اكرث املترضرين مام حصل جراء االنفجار.

باليد  لحقت  التي  الخسائر  حجم  هو  ما   ■
العاملة؟ 

□ ادت هذه الكارثة التي حلت مبرفأ بريوت اىل 
فقدان 10 االف فرصة عمل داخل املرفأ وخارجه، 
اي املنطقة الغربية من االرشفية التي تضم رشكات 
ولحق بها دمار وارضار جسيمة، ما يعني ان الناس 
املحاذية  املنطقة  ان  كام  ترضروا.  فيها  العاملني 

لطريق املرفأ هي ايضا منكوبة.

■ ما هو عدد العنابر والهنغارات املدمرة؟
بكاملها  احرتقت  عنربا   19 نحو  ان  اعتقد    □
ودمرت. لكن ميكن االستعاضة عنها بباحات مقفلة 
متهيدا لعمل الهنغارات يف ما بعد، يف حال جرفت 
االرض وسّويت. االكيد ان لدينا حلوال لكن يفرتض 
الدخول  يتسنى  يك  التحقيقات  من  االنتهاء  اوال 

والخروج اىل املرفأ، وال يكون خاضعا ألي رشوط.

■ هل يؤرش ذلك اىل عدم حصول نقص يف املواد 
الغذائية من قمح وغريها؟  

□ اظهرت عملية الكشف عىل االرصفة التي ميكن 
استعاملها، ان الرصيف الرقم 9 املحاذي لالهراءات 

■ ما هي تقديراتكم لقيمة الخسائر الناتجة من 
االقتصادي واملايل، وعىل  الصعيدين  االرضار عىل 

صعيد املنشآت يف رشكة مرفأ بريوت؟
الثابتة  االصول  يف  اي  املنشآت  يف  ارضار  مثة   □
كاالبنية الخاصة واملكاتب واملفروشات واملعدات، 
من  االنتاج  يف  النقص  مثل  مادية  ارضار  وهناك 
يستطيع  احدا  ان  اعتقد  ال  الحادث.  هذا  جراء 
خالل  من  فكرة  تكوين  ميكن  لكن  تقديرها، 
االنتاج.  يف  والنقص  االنتاجية  االرضار  احتساب 
فاذا كانت ايرادات املرفأ وكل املنطقة التي تأذت 
نتيجة هذا االنفجار، متثل افرتاضا نسبة 5 اىل 10 
يف املئة من حجم االقتصاد اللبناين، وهو يف حدود 
50  مليار دوالر سنويا، فهذا يعني ان الخسارة يف 
االنتاج هي يف حدود 4 مليارات دوالر والخسارة 
ذلك  معرفة  احد ميكنه  ال  مليارين.  نحو  الثابتة 
من دون ان توافر احصاءات دقيقة، لكن هناك 
تقديرات تشري اىل ما بني 5 و10 يف املئة، ومل يعلن 

اي رقم محدد بعد.

املالية  صعيد  عىل  املرفأ  انفجار  تأثري  هو  ما   ■
العامة؟

□  يجب جمع كل املداخيل التي يحققها املرفأ 
وااليرادات من الرضائب ومن املوجودات العاملة 
والشحن  البضاعة  تخرج  التي  املكاتب  ومن 
كام  املالية.  االيرادات  يف  الخسارة  نسبة  ملعرفة 
الننا  نفقات،  تعويضات  لديها  تكون  ان  ينبغي 
نريد بناء امليناء والطرقات واملنشآت التي تقدم 
انه يجب  للناس يف منطقة املرفأ، علام  خدمات 
ايضا احتساب النفقات املتوجبة. لكن االمر االهم 
الدخل  برضيبتي  يتعلق  االيرادات،  خصوص  يف 
النشاط  مجمل  من  نحّصلهام  اللتني  والعقارات 
االقتصادي املوجود. كل هذه الرضائب سنخرسها، 

وسيكون عندنا واردات اقل يف الجامرك ايضا.

بطول 209 امتار، وان ال يقل عمق الحوض عن 11 
مرتا. االرصفة من الرقم 11 اىل 14 تتوافر فيها هذه 
القمح مبارشة اىل املطاحن،  املواصفات. سيسلم 
وستؤمن منظمة االغذية والزراعة االالت لشفطه، 
جانب  من  للفحص  سيخضع  القمح  ان  علام 
نسبة  لتبيان  الزراعية  العلمية  االبحاث  مؤسسة 
الرطوبة فيه، التي تكون مرتفعة احيانا يف الصيف 
يتم ضخه  ثم  ومن  فاعليته،  تعطيل  اىل  وتؤدي 
استبعد  تعقيمها.  بعد  كبرية  ناقالت  يف  مبارشة 

حصول اي ازمة غذاء او طحني يف املدى املنظور.

■ هل توصلتم اىل رقم يحدد حجم االرضار؟  
مل  املسح  ألن  الرقم  هذا  تقدير  ميكنه  احد  ال   □
مرسح  يعترب  يزال  ال  اذ  املرفأ،  داخل  بعد  يحصل 

باعطاء دفرت  الدولية تقيض  الدولية. فاملناقصات 
الرشوط والتأكد من اهلية الرشكات التي تتقدم 

اىل هذه املناقصات.

■ اي يجب ان تنجز ادارة املناقصات هذه املهمة؟  
□  ادارة املناقصات فقط.

■ كم ستستغرق اعادة اعامر املرفأ؟  
التي  املساعدات  عىل  االمر  هذا  يتوقف    □
فهي  مثال  الصني  كانت  فاذا  عليها،  سنحصل 
ستعطينا القروض رشط ان تقوم هي ببناء املرفأ. 
علينا ان نرى ما هو االنسب والعمل يف ارسع ما 
ميكن العادة البناء. اذا كان التمويل متوافرا من 
الصناديق كالصندوق العريب او من مصادر عدة 
اعادة  عملية  لتنفيذ  معني  مصدر  من  اكرث  او 
لتنفيذ  حكيمة  ادارة  يتطلب  ذلك  فان  االعامر، 

هذه املشاريع.

رئيس االتحاد العاميل العام ورئيس نقابة عامل املرفأ بشارة االسمر.

الخبري االقتصادي الدكتور منري راشد.

االسمر: الكارثة ادت الى فقدان
10 االف فرصة عمل

راشد: اعادة اعمار املرفأ
ستكون عبر مناقصات دولية

الذي كانت تستعمله  الرقم 8  والرصيف  مدمر، 
االهراءات غري مدمر لكنه غري صالح للعمل، لذا ال 
ميكن استعامله حاليا نتيجة وقوعه ضمن مرسح 
املرفأ رغبتها يف وضع  ابدت رئاسة  الجرمية. هنا 
احد االرصفة يف ترصف االهراءات التي تتوافر فيها 
املواصفات الفنية، عىل ان يتسع الرصيف لسفينة 

■ َمن هي الجهة الفضىل لتويل اعادة اعامر املرفأ، 
الرشكات الخاصة او الدولة؟

□ اعتقد ان اعادة اعامر املرفأ تكون من خالل 
عليها  ترسو  التي  والرشكة  دولية،  مناقصات 
املناقصة هي التي تبني املرفأ. اما التمويل فيجب 
اعطتنا  حال  يف  املانحة  الدول  خالل  من  تأمينه 
لذلك،  الصحيحة  الطريقة  الكايف، وهي  التمويل 
ملنع اي عموالت وليك يكون العمل صحيحا. يجب 
املعايري  اتباع  عرب  املناقصات  اسلوب  يكون  ان 

جرمية. الطريقة الصحيحة لذلك، تكمن يف دخول 
آليات لتنظيف املرفأ ووضع دراسة عرصية له. املسح 
هو الذي يوفر يف النهاية تقوميا لالرضار والتكاليف.

■ هل تتوقع ان تقل فرتة عودة العمل يف شكل 
طبيعي عن السنة؟  

□ لن يعود العمل يف شكل طبيعي اال بانتظام 

الحالة السياسية، ألن املرفأ خرس 50 يف املئة 
من طاقته بسبب املشاحنات والوضع السيايس 

اليسء يف لبنان.
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غاصب مختار

االمني العام للهيئة العليا لالغاثة اللواء محمد خري.

مبادرات املجتمع 
املدني والشركات 

للمساعدة  الخاصة 
درس في الوطنية 

األمني العام للهيئة العليا لإلغاثة:
لدينا 90 ألف متضّرر و7 آالف مبنى مدّمر

اصيب الوطن يف الرابع من آب بكارثة وطنية كربى اثر انفجار مواد االمونيوم يف العنرب 12 يف مرفأ بريوت، ما ادى اىل سقوط 
شهداء وجرحى باملئات، وتدمري واجهة بريوت البحرية املمتدة من االرشفية حتى الكرنتينا ومحيطها من كل الجهات، وصوال 

اىل عمق 10 كيلومرتات بنسب متفاوتة 

واملنازل،  االبنية  مئات  طاولت  االنفجار  ارضار 
وبني  وانهيار  كامل  تدمري  بني  وتفاوتت 
)ابواب  متنوعة  وارضار  وتصدع  جزيئ  تدمري 
االرضار  عن  عدا  وديكور…(،  وزجاج  ونوافذ 
الخاصة  واملؤسسات  واملنشآت  السيارات  يف 
والعامة والتجارية، الصغرية والكبرية، ومؤسسات 
واملدارس  واالتصاالت،  كالكهرباء  الخدمات 
والكنائس واملساجد وبعض الفنادق. لكن املؤمل 
عددا  شمل  التدمري  ان  هو  ايضا،  املوضوع  يف 
من املباين واملنازل الرتاثية والتاريخية التي تعترب 
من معامل بريوت الجميلة، ومن ضمن ذاكرتها 
الوطنية والشعبية والثقافية االبداعية. كل ذلك 
االرضار،  ملسح  اجراءات  الفور  عىل  استدعى 

وتحديد آلية عمل اعادة االعامر والتعويضات.
بلغ عدد املباين الرتاثية املترضرة نحو 601، من 
بينها 70 مبنى باتت معرضة للهدم اذا مل يتم 

ترميمها بشكل عاجل.
اللواء محمد  العليا لالغاثة  العام للهيئة  االمني 
خري اعلن ان هناك نحو 90 الف مواطن مترضر، 
عدا عن املحالت واملستشفيات واملؤسسات عىل 
اختالفها. كذلك بلغ عدد املدارس املترضرة نحو  

75مدرسة رسمية و50 مدرسة خاصة.
بعد حصول الكارثة، بارشت الهيئة العليا لالغاثة 
عملية رفع انقاض املباين املترضرة من الطرقات 
لتسهيل مرور املسعفني وعنارص الدفاع املدين. 
الرئيسية  االجهزة  كل  مع  بالتعاون  وقامت 
املعنية، وخصوصا قيادة الجيش اللبناين وبلدية 
مهنديس  ونقابتي  املجاورة،  والبلديات  بريوت 
املدين  واملجتمع  والجمعيات  والشامل،  بريوت 
ما  يف  بالتنسيق  والدولية،  املحلية  واملنظامت 
املساعدات  لتوزيع  شفافة  آلية  لوضع  بينها 
العينية االولية عىل املترضرين، اضافة اىل مسح 
بالرسعة  االنفجار  عن  الناجمة  االرضار  كل 

املمكنة واالمكانات املتوافرة.

من جهتها، شكلت قيادة الجيش نحو 30 لجنة 
ملسح االرضار وتحديدها بدقة. بدأ املسح من 
منطقة الصيفي اىل املدور من ضمنها الكرنتينا، 

ومن املناطق االكرث رضرا حتى االقل ترضرا.
عىل خط آخر، نزلت عىل االرض وبفعل دافع 
انساين ووطني كبري، عرشات الجمعيات االهلية 
والشبابية، وعدد من املتطوعني افراديا لتقديم 
يد العون الفوري اىل املترضرين، السيام الجرحى 
وترضرت  بيوتهم  تهدمت  الذين  او  منهم 
او  للمبيت  مكان  لديهم  يعد  ومل  محتوياتها، 
عىل  الجمعيات  هذه  عملت  كام  خبز.  لقمة 
لتسهيل  والزجاج  الحطام  من  الشوارع  كنس 

التنقل.  
طبيعة  عن  اللواء خري  حاورت   العام"  "االمن 
االنقاض  رفع  يف  نشاطها  وآلية  الهيئة،  عمل 
املترضرين،  عىل  التعويض  وسبل  وتخمينها، 

وعملية اعادة بناء ما تهدم او ترضر.

■ كيف بدأ العمل بعد االنفجار يف املرفأ، وما 
االولويات التي اعتمدمتوها؟

□ االنفجار وما تراكم من بعده، كان كارثة عىل 
بريوت وعىل لبنان وشعبه، خاصة يف ظل االوضاع 
الصعبة السائدة، السيام انتشار فريوس كورونا. 
بعد االنفجار حصل اجتامع يف القرص الجمهوري 
ملناقشة سبل املعالجة. من جهتنا، بارشنا العمل 
كبرية  خاصة  مقاوالت  رشكة  تكليف  عرب  فورا 
الليل  منتصف  عملها  وبدأت  االنقاض،  رفع 
من دون ان تتقاىض قرشا واحدا، الزالة الركام 
وفتح الطرقات من اجل تسهيل مرور سيارات 
املصابني. عملنا طيلة  االسعاف واالطفاء ونقل 
الليل حتى الفجر لفتح الطرقات اىل املرفأ، ثم 
بقينا   واملستشفيات.  املرفأ  بني  خطوطا  فتحنا 
الرشكة  دائم مع هذه  تواصل  ايام عىل  اربعة 
ومع مجموعات من الجمعيات االهلية املدنية 

الجميع  فيام  وخارجها،  بريوت  يف  والبلديات 
عملوا من منطلق محبتهم للبنان ولشعبه. كان 
التنسيق بينهم عىل افضل ما يكون، لذا اوجه 
كل  واىل  العام"،  "االمن  مجلة  عرب  الشكر  لهم 
يثلج  الذي  الجبار  العمل  هذا  يف  ساهم  من 
القلب. لكن ويا لالسف، اعترب بعض الحقودين 
او الحسودين، سامحهم الله، ان مثة عدم تنظيم 
نحن  للحقيقة.  مجاف  وهذا  تنسيق،  وعدم 
بناءة،  فوىض  مثابة  هو  حصل  ما  ان  اعتربنا 
النها اظهرت ان اللبناين يشعر مع اخيه اللبناين، 
لذا اندفع بكل اخالص للمساعدة وهذا درس 
مع  ننسق  كنا  واالخالق.  الوطنية  دروس  من 
مجموعات كبرية وعديدة من كل لبنان لتنظيم 
العمل، واعطى هذا االمر النتيجة املرجوة. من مل 
يستطع التواصل معنا، بادر تلقائيا اىل مساعدة 
عىل  والوقوف  املترضرين  منازل  بزيارة  الناس 
املبادرات  هذه  مثل  نشجع  نحن  حاجاتهم. 
التي اعطت انتاجية كبرية جدا. بعد اربعة ايام 
من الكارثة تغري الوضع عىل االرض، وقد ملس 

اللبنانيون هذا التطور.

■ كيف قسمتم العمل يف املناطق؟
يف  اساسية  نقطة  الشهداء  ساحة  اعتمدنا   □
التحرك، وقسمنا املباين رشقا وغربا: رشقا خط 
مؤسسة   - مخايل  مار   - الجميزة   - الرينغ 
 - الصيفي  وغربا خط  بريوت،  نهر   - الكهرباء 

الكرنتينا - نهر بريوت.  

■ هل اشتغلت جهات اخرى معكم غري الرشكة 
التي رفعت االنقاض؟

رفع  عىل  فيه  نعمل  كنا  الذي  الوقت  يف   □
تعمل  وعلمي  خطيب  رشكة  كانت  االنقاض، 
التي  املباين  وضعية  لدرس  االرض  عىل  مجانا 
تحديد  اىل  الرشكة  وصلت  وقد  ترضرت. 

العامة،  السالمة  التي تشكل خطرا عىل  املباين 
واملباين الرتاثية التي تهدمت او ترضرت، وكان 
ايام ونرشناه  امللف جاهزا لدينا خالل خمسة 
عرب االعالم. علام ان البعض تحدث عن غياب 
تعمل عىل  الهيئة  ان  ردنا  وكان  االغاثة،  هيئة 
االرض وليس عرب االعالم، فلم يكن همنا الظهور 
الرسيع  العمل  تقديم  بل  االعالمي  والتنافس 
والصحيح، ومن لديه ضمري يعرف ماذا اشتغلنا 

عىل االرض.

■ هل حصل تضارب يف العمل بني الهيئة وبني 
الجهات االخرى التي عملت عىل االرض؟

تناقض، بل حصل  او  اي تضارب  □ مل يحصل 
تنافس بناء يف كل املجاالت. كانت كل جمعيات 
ميكن  ماذا  ملعرفة  الينا  تأيت  املدين  املجتمع 
يف  او  الشوارع  او  االماكن  يف  سواء  تقدم،  ان 
وكنائس  مستشفيات  من  مترضرة،  مؤسسات 
ومدارس او منتجعات سياحية رمبا مل تكن قد 

وصلت اليها املساعدات بعد.

الجيش  وبني  بينكم  التنسيق  ما هو حجم   ■
اللبناين؟

□ عند اعالن حالة الطوارىء يف بريوت وتشكيل 
التنسيق  تم  الجيش،  عمليات  طوارىء  غرفة 
بني الهيئة وبني الجيش ضمن غرفة العمليات، 

والبلدية  املحافظ  مع  بالتنسيق  قمنا  وكذلك 
يدا  نعمل  اصبحنا  حتى  املهندسني،  ونقابة 
واحدة. لكن الفضل االول يف العمل كان لهيئة 
االغاثة باعرتاف الجميع. عىل اي حال، كان همنا 

االسايس ان تنجح غرفة العمليات يف مهامتها.

■ كم بلغ عدد املباين واملنازل املترضرة؟
واملنازل  االف،  التي ترضرت 7  االبنية  عدد   □
جرى احصاؤها وفق الطبقات والشقق يف كل 
مبنى. نحن نبحث مع وزارة املال آلية لتنفيذ 
الدول  بعض  من  موعودون  اننا  علام  الرتميم، 
الذي سرناه  الدعم  الدولية بتقديم  واملنظامت 

قريبا عىل االرض.  

■ ماذا عن املستشفيات واملدارس واملؤسسات 
الرسمية والخاصة؟

املترضرة،  للمنازل  اولوية يف خطتنا  وضعنا   □
واملؤسسات  املستشفيات  تليها  ان  عىل 
التجارية  الرتبوية والخاصة واملصانع واملحالت 

واملؤسسات واملنتجعات السياحية واملطاعم.  

االرضار  ملسح  اعتمدت  التي  اآللية  ما   ■
وتحديدها وكلفتها؟

لتسهيل  معقدة  غري  سهلة  آلية  اعتمدنا   □
العمل وترسيعه من اجل اراحة املواطن، حيث 
ال  قليلة جدا ومبا  املطلوبة  املستندات  كانت 
بتصوير  يقوم  الذي  املترضر  عبئا عىل  يشكل 
ارضار منزله واالثاث والسيارة واي ارضار اخرى، 
الصور  مع  يقدمها  ثم  باالرضار  الئحة  ويعد 
املسح.  لجنة  اىل  القيد  واخراج  امللكية  وسند 
يف الوقت ذاته، يبلغ مختار املحلة باملعلومات 
ورقم العقار لتسهيل وصول الجيش اليه. اذا قام 
الخاص، يحتفظ  بالرتميم من حسابه  املترضر 
والتعويض  اصالحه  تم  مبا  ملقارنتها  بالفواتري 
عليه. لدينا فرق هندسية تقوم بتخمني قيمة 
االرضار وستدفع باللرية اللبنانية. كانت هنالك 
ثالثة مسارات للكشف: الكشف االول من اجل 
الثاين من اجل حرص االرضار  العامة،  السالمة 
القيمة  اجل  فمن  الثالث  اما  االثرية.  واملباين 
كانت  االوىل  الثالثة  االيام  يف  لالرضار.  املادية 
لدى الجيش مهامت كثرية وكبرية خارج بريوت 
ثالث  سوى  توفري  يستطع  ومل  الحدود،  وعىل 
ضابطا  لجنة  كل  االرضار، ضمت  ملسح  لجان 
وعسكريا ومهندسا من هيئة االغاثة، وقد تم 
تدريب هذه اللجان وتنظيمها، لكن بعد ايام 
قليلة اصبح لدينا 30 لجنة ملسح االرضار. نحن 
عون  جوزف  العامد  الجيش  قائد  من  طلبنا 
اللجان اىل 100 لجنة ليك نستطيع  رفع عدد 
يوما.   20 خالل  والكشوفات  املسح  انجاز 
لكن 30 لجنة هو عدد غري كاف، لذا نعتقد 
ان العملية ستتأخر اكرث. شمل املسح مناطق 
املرفأ والكرنتينا والصيفي واملدور والرميل ونهر 
بريوت، وهي املناطق االكرث ترضرا. اما املناطق 
وكذلك  اقل،  ارضارها  فكانت  نسبيا  االبعد 
واحياء  انطلياس وبعبدا  مناطق مجاورة مثل 
يبقى  البيضاء.  الرملة  حتى  البعيدة  بريوت 
االمر  وهذا  بريوت،  مرفأ  ارضار  عىل  الكشف 
له آلية خاصة بحيث سيتم درس هذه االرضار 

وتحديدها ثم السري بها.

jornalist.70@gmail.com

الغالف
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وتقدير  املسح  النهاء  املقدرة  املهلة  ما   ■
كلفة التعويضات واعادة البناء؟

□ ال نستطيع تحديد مهلة دقيقة. االمر منوط 
العسكرية  املسح  لجان  عدد  زيادة  بامكان 
ورسعة عملها. لكن بعد مرور اسبوعني تقريبا 
عىل مبارشة العمل، احصينا 3 االف شقة، والف 

محل ومؤسسة و4 االف سيارة.

يف  صادفتكم  التي  املعوقات  تحدد  كيف   ■
العمل؟

من  بد  ال  به  قمنا  الذي  العمل  كثافة  مع   □
حصول اخطاء ومعوقات. ال احد يعمل بجد من 
دون اخطاء. لقد متنينا عىل املواطنني الصرب قليال 
الذي  والوقت  واالرضار  العمل  بسبب ضخامة 
يستغرقه عمل لجان املسح العسكرية لتوخي 
الدقة والشفافية. كان هناك عائق بعدم القدرة 
عىل شمول املسح املناطق البعيدة من بريوت، 
اتحاد  مع  تنسيقية  باجتامعات  قمنا  لذلك 
بلديات الضاحية واتحاد بلديات املنت، من اجل 
ان تقوم البلديات باحصاء االرضار ورفع امللفات 

اىل الهيئة العليا لالغاثة لرتفعها بدورها اىل لجان 
وتقدير  عليها  الكشف  فيتم  العسكرية  املسح 

االرضار وكلفتها.

امكانات  من  وهل  التعويض  آلية  هي  ما   ■
مالية للتعويض عىل املترضرين؟

□ عند انتهاء الكشوفات باالرضار نرفعها اىل 
مجلس الوزراء، وهو يقرر آلية الدفع وكيفية 
تأمني االموال. من مل يستطع اصالح االرضار 
تلقائيا وليس لديه مأوى، تم توفري بدل ايواء 
يدفعه له الجيش. هناك 5 االف منزل قدمها 
املواطنون ووضعت يف ترصف غرفة عمليات 
الجيش ليك يقدمها اىل املحتاجني الذين يجب 
ان يتقدموا بطلباتهم اىل غرفة العمليات. نحن 
نعمل عىل توفري االموال من مصادر الدولة، 
ونأمل يف ان يأيت دعم مايل من الخارج. املنا 
الشقيقة  والدول  الدولية  املنظامت  يف  كبري 
للخري  سباقني  دوما  كانوا  وكام  والصديقة، 
دول  السيام  النداءات،  يستجيبوا  ان  نرجو 
رئيس  توجيهات  بناء عىل  الشقيقة.  الخليج 
حسان  الدكتور  االعامل  ترصيف  حكومة 
دياب ستقوم الهيئة باعطاء مساعدات مالية 
لذوي الشهداء الذين سقطوا يف انفجار املرفأ، 
عىل ان يتقدم ذووهم باملستندات الالزمة من 
مكاتب الهيئة العليا لالغاثة الكائنة يف مبنى 

.C ستاركو - بلوك

■ ما هو مصري االبنية الرتاثية السيام مع هجمة 
السامرسة لرشائها؟

□ بالنسبة اىل االبنية الرتاثية، هناك قسم كبري 
منها يف خطر وقسم آخر نصف مهدم. عددها 
يبلغ نحو 45 مبنى قدمنا بها لوائح وننسق يف 
خوري  رسكيس  لالثار  العام  املدير  مع  شأنها 
ويقوم  ايجايب  بشكل  معنا  يتجاوب  الذي 
االدارات  مع  يتفاهم  ان  عىل  جدية،  مبعالجة 
املعالجة.  لكيفية  آلية  اليجاد  املعنية  الرسمية 
وحول ما يقال عن سامرسة يعملون عىل رشاء 
نشاهدهم  مل  اننا  القول  ميكنني  االبنية،  هذه 
عىل االرض، ونأمل يف ان ال نراهم. انا اشك يف 
لبناين  مواطن  ما من  ان  اعتقد  وجودهم الين 
يستغل آالم الناس، رمبا هناك اشاعات او تشويه 
سمعة. يف كل االحوال، آمل يف ان ال يحصل مثل 

هذا االمر، وكل صاحب حق سيصله حقه.

اللواء خري يتفقد االحياء املدمرة.

انفجار املرفأ قّوض مباين اثرية.
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محافظ بيروت من بني ركام مكتبه املدّمر:
األولوّية لعودة الناس إلى بيوتهم

ما حصل يف مرفأ بريوت امتدادا اىل احياء املدينة وصوال اىل مسافات بعيدة، هو زلزال حقيقي نتيجة انفجار غري مسبوق،  
وصف بانه بريوتشيام تيمنا بهريوشيام لجهة الشكل والغاممة الفطرية التي نتجت منه، ولجهة النتائج التي متثلت دمارا هائال 

مل تشهده العاصمة يف كل الحروب التي تعاقبت عليها

داود رمال

محافظ بريوت القايض مروان عبود.

جولة يف بريوت املنكوبة تظهر هول الكارثة، السيام 
حيث  االنفجار،  مكان  من  القريبة  املناطق  يف 
واالرضار  الدمار  من  مؤسسة  او  مبنى  يسلم  مل 
بريوت،  بلدية  مبنى  اىل  الطريق  يف  الفادحة. 
يطالعنا مبنى جريدة "النهار" التي يشبه شجرة 
خريفية عمالقة تعرت من اوراقها وفقدت الكثري 
التاريخي  البلدية  مبنى  اىل  اغصانها، وصوال  من 

الذي يضم مكاتب بلدية بريوت ومحافظتها. 
الدقائق  يخترص  املبنى  داخل  يف  املشهد  لعل 
املرعبة من االنفجار املهول. فمن املدخل صعودا 
الثانية  ثم  ومن  االوىل  الطبقة  اىل  الدرج  عىل 
وصوال اىل الثالثة حيث مكتب املحافظ ودوائر 
املحافظة واقسامها، مل نشاهد شيئا يف مكانه او 
قطعة مكتملة االجزاء. كل ما يف الطبقات طاوله 
التكسري والدمار، ولو ان االنفجار وقع يف وقت 
العمل الرسمي وليس يف آخر ساعات النهار، لكنا 
ان نجري حديثا  كتبنا عن شهداء ومل نستطع 

مع احياء.
بقايا اثاث متناثر يف مكتب محافظ بريوت القايض 
مروان عبود. ال ابواب وال نوافذ، وكل يشء مرّشع 
عىل مشهدية الدمار الذي يطوق املحافظ وهو مل 
يكد ينتهي من ترتيب ملفاته وتحديد اولوياته، 
نفسه  ليجد  املوقع،  هذا  يف  حديثا  عنّي  كونه 
بالنهوض  يتمثل  خطري  مصريي  استحقاق  امام 
الركام.  تحت  من  املدمرة  بالعاصمة  جديد  من 
املشاعر  فيه كل  تختلط  الذي  املشهد  امام هذا 
ذرفها  التي  الدموع  حقيقة  نفهم  والتحديات، 
القايض عبود وهو يتحدث عن االنفجار الضخم 
فريق  الشهداء  ضحاياه  واول  بريوت  زلزل  الذي 
من اطفاء بريوت. اذ ان عرشة عنارص من فريق 
االطفاء اختفوا قبل ان تكتشف جثث الواحد تلو 

االخر منهم.
عبود  القايض  يزال  ال  االنفجار،  عن  حديثه  يف 
يف  حريق  هناك  "كان  ويقول  املشهد،  قلب  يف 

خاليا وشبكة عمل مع نقابة املهندسني واملديرية 
العامة لوزارة الثقافة، واملهندسني التابعني للهيئة 
العاملني  املهندسني  اىل  باالضافة  لالغاثة،  العليا 
معنا. كام عمدنا اىل تقسيم بريوت اىل مربعات 
وبدأوا العمل من خالل فرق عمل تم تشكيلها. 
اما املباين التي يتبني انها مترضرة بناء عىل كتب 
تردين من فرق املسح، فاعمد اىل اصدار قرارات 
من  االقرتاب  من  املواطنني  ومنع  شوارع  باقفال 
االبنية املتصدعة. هناك مواطنون يقومون بتدعيم 
والتصليح  للرتميم  والقابلة  املترضرة  منازلهم 
وعندما نكشف عىل هذه املنازل والشقق ويتبني 
عدم وجود خطر، نسمح لهم بالعودة اليها. كذلك 
نقوم باالرشاف عىل عمل الجمعيات التي تعمل 
يف الشوارع ونقسم عمل كل منها، ونتوىل تأمني 
بتوفري  قمنا  وكذلك  فيها.  الردم  لرمي  مكبات 
نقل الردم من بريوت اىل خارجها، ونقوم بعملية 
ونلقي  الرسقة  عمليات  ملنع  املشددة  الحراسة 
القبض عىل السارقني الذين زاد عددهم يف االونة 

االخرية.

الوزارات  من  تشكلت  ازمة  خلية  من  هل   ■
واالدارات واملؤسسات املعنية بازالة اثار الكارثة؟

□ هناك خلية شكلت يف رئاسة الحكومة، ولكن 
ما ينقصنا هو عدم وجود تنسيق كاف بني كل 

االجهزة التي تعمل عىل االرض.

■ ما هي االجراءات الحالية التي تقومون بها؟
□ نعمل عىل مسح املنازل والشقق السكنية التي 
الناس  البقاء  رسيع  بشكل  ترميمها  املمكن  من 
يف منازلهم، ونتخذ االجراءات اآليلة لتوفري عودة 

املواطنني اىل بيوتهم يف ارسع ما ميكن.

■ هل من برنامج عمل تم وضعه؟
□ صحيح، تم وضع برنامج طوارئ للعمل.

االنفجار  هذا  االنفجار.  وقع  ذلك  بعد  البداية، 
يشبه ما حصل يف اليابان، يف هريوشيام وناغازايك 
يف  اشاهد  "مل  قلبه  يف  والغصة  يقول  تحديدا". 
حيايت دمارا يف هذا الحجم والضخامة. هذه نكبة 
وطنية، هذه مصيبة عىل لبنان". خالل قوله "ما 
الدمعة يف  كثري"، ملعت  اللبناين  للشعب  يحصل 
موقع  تفقده  خالل  يف  حصل  كام  مجددا  عينه 
االنفجار عند الدقائق االوىل من وقوعه"، مجددا 
اقوياء  "نحن  التامسك:  اللبناين  الشعب  مناشدة 
وسنظل اقوياء". من بني ركام مكتبه الذي تحول 
اىل باحة اجتامعات متواصلة تتقاطر اليه الوفود 
"االمن  اجرت  والخارجية،  املحلية  والشخصيات 

العام" معه الحديث االيت:

■ ما هي االجراءات الرسيعة االولية التي بادرت 
اىل اتخاذها فور حصول الحريق يف مرفأ بريوت؟

بريوت،  مرفأ  عىل  للمحافظ  سلطة  ال  بداية   □
البلدية  يف  املهندسني  وكل  التفتيش  فرقة  ان  اال 
التفتيش  ومهمة  بدور  القيام  عىل  القادرين 
ارسلناهم اىل املرفأ ومعهم عنارص فوج االطفاء. 
هناك نحو ثالثني شخصا يعملون يوميا مع آلياتهم 
يف عمليات رفع االنقاض وازالة الركام والبحث عن 
املفقودين. نحن نقدم كل التسهيالت اللوجستية 
للفرق العاملة يف مكان التفجري من طعام ورشاب 

وما يحتاجونه الكامل مهامتهم.

■ ماذا عن االجراءات التي قمتم بها عند حصول 
االنفجار؟

□ فور حصول االنفجار، اتخذ اول قرار وهو عدم 
تهديم اي مبنى اال بقرار من محافظ بريوت. القرار 
حجم  لتحديد  املسح  عملية  مبارشة  هو  الثاين 
ألن  للسقوط،  اآليلة  املتصدعة  واالبنية  االرضار 
هاجس سقوط ابنية متصدعة عىل ساكنيها يالزمنا 
شكلنا  واملأساة.  للفاجعة  تكرار  يف  الدوام،  عىل 

■ هل يشمل ازالة الركام ومسح االرضار؟
□ نعم، نحن نقوم بازالة الركام ومسح االرضار.

■ هل يشمل الربنامج اعادة االعامر؟
اجتامعات  نعقد  االعامر  اعادة  صعيد  عىل   □
الشامل  املسح  من  االنتهاء  وبعد  متالحقة، 
كيفية  لتبيان  دراسات  الجراء  رشكات  سنكلف 
هي  ما  اي  عليه،  كان  ما  اىل  الوضع  اعادة 
العادة  اتخاذها  الواجب  الهندسية  الخطوات 

الوضع اىل طبيعته السابقة.

اسرتاتيجي  عمل  بريوت  مرفأ  اعامر  اعادة   □
وليست يف يدنا نحن كمحافظة، امنا تتعلق بسياسة 
الدولة العامة والتوجه املركزي ومن الذي سريمم 
املرفأ اذا كان الغرب او الرشق. هذا قرار كبري يعود 
اىل السلطات العليا. اما بالنسبة اىل االحياء املدمرة 
والجمعيات  الدول  من  الكثري  فان  واملترضرة، 
عمليات  سيتبنون  العالقة  واصحاب  واملواطنني 
الرتميم واعادة االعامر عىل ان تتوىل كل دولة احد 
الشوارع. الخطة املوضوعة هي ان يبدأ العمل من 
تنفيذ  املبارشة يف  اي  الكبرية،  اىل  الصغرية  االشياء 
وتصليح  تدعيم  عمليات  من  الطارئة  االعامل 
القابلة للسكن، وهذا االمر ال يحتاج اىل  للمنازل 
يف  املتمثلة  الكربى  االعامل  اما  كبرية.  ميزانيات 
املدمرة  والبيوت  لالبنية  االعامر  اعادة  عمليات 

سيعمل عليها وفق خطة ايضا ستكون رسيعة.

اليها  الحاجة  ان  ترى  التي  االولويات  ما هي   ■
ملحة؟

□ ال اولوية تتقدم عىل اعادة الناس اىل بيوتهم 
حتى يخف الضغط عىل املحافظة. واالهم عودة 
الناس اىل بيوتهم قبل حلول فصل الشتاء، النه اذا 
وصلنا اىل فصل الشتاء والناس مل تعد اىل بيوتهم 
سنكون امام مشكلة كبرية. حاليا ينام املترضرون 
يف بيوتهم من دون نوافذ وابواب، والوقت املتاح 
ابعد تقدير حتى نقوم  لنا هو ثالثة اشهر عىل 
بتحقيق نتائج عملية تؤدي اىل متكني الناس من 

البقاء يف بيوتهم خالل الشتاء.

يف  فقدوا  الذين  املواطنني  لهؤالء  تقول  ماذا   ■
لحظة اوالدهم واحباءهم وممتلكاتهم؟

باالمل،  والتمسك  اليأس  عدم  اىل  ادعوهم   □
واناشدهم عدم بيع ممتلكاتهم وان ال يعتقدوا 
ودوليا  داخليا  تعهدا  هناك  ألن  مرتوكون،  انهم 
باعادة الحال اىل ما كانت عليه، وسيعودون اىل 

ممتلكاتهم ومنازلهم.

عىل  الناشطني  السامرسة  مع  تتعاملون  كيف   ■
وجع الناس؟

□ ادعوا الناس اىل طرد السامرسة وعدم السامح 
يقفوا  ان  وبدل  الضعف،  حالة  باستغالل  لهم 
الناس  آالم  الستغالل  جاؤوا  الناس  جانب  اىل 
وال  السامرسة  اطردوا  ومصائبهم.  ووجعهم 

تدعوهم يقرتبون من بيوتكم.

aborami20@hotmail.com

■ هل يشمل الربنامج توزيع املساعدات؟
□ اي مساعدة تصل اىل املحافظة اقوم بتحويلها 
الطوارئ ال نقوم  الجيش فورا، يف ظل حالة  اىل 
عىل  حريص  شخصيا  انا  مساعدة.  اي  باستالم 
االبتعاد من املال حتى ال تطاولنا االتهامات الحقا، 
قانون  وفق  للمساعدات  االنسب  املكان  لذلك 

الطوارئ، هو الجيش.

■ متى تتوقعون انطالق ورشة العمل الحقيقية 
من مرفأ بريوت اىل االحياء املدمرة واملترضرة؟

اصدر محافظ بريوت القايض مروان عبود بالغا حول قيام "مصلحة الهندسة يف بلدية بريوت 
بالكشف عىل االبنية املترضرة كلها يف مدينة بريوت من جراء انفجار مرفأ بريوت لبيان وضعها 
االنشايئ وتحديد حجم االرضار وتوثيقها، بالتعاون مع نقابة املهندسني واملديرية العامة لالثار 
ومهندسني متطوعني. لذلك، يطلب من ماليك االبنية املترضرة، خصوصا املصنفة تراثية، ابالغ 
الخطر  العمل عىل رفع  التي تستوجب  الحاالت  بلدية بريوت فورا عن  الهندسة يف  مصلحة 
اعادة االعامر سيتم اعطاء  انه عند مبارشة عملية  الداهم التخاذ االجراءات املطلوبة. علام 
ووفقا  لآلثار  العامة  املديرية  مع  بالتنسيق  االعامل  تنفيذ  رشط  الالزمة  بالرسعة  االذونات 
للقوانني املرعية االجراء حفاظا عىل شكل االبنية الهنديس الرتايث. كام نبلغكم انه لن يتم اعطاء 
يستغلون  الذين  تراثية،  املصنفة  االبنية، خصوصا  ابنية حديثة الصحاب  تراخيص القامة  اي 

حالة الطوارئ للقيام بهدمها من دون ترخيص ولن تشملهم بالتايل عملية اعادة االعامر".

ال تراخيص بإعادة اعمار
االبنية املصنفة تراثية

الغالف
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مدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذّرية:
تفجير املرفأ لم يحصل بواسطة صاروخ

هز تفجري مرفأ بريوت كل لبنان واصابه يف الصميم، كاشفا عن صفحات من التقصري واالهامل والفساد حيال طريقة التعاطي 
مع مواد كيميائية مل يتم تخزينها وفق القواعد العلمية املعتمدة. مثة دعوات اىل التعلم من هذا الدرس املدمر والتدقيق يف 

اماكن تخزين مثل هذه املواد، منعا من تكرار هذه املأساة

خّلف التفجري االف الضحايا والجرحى، وادى 
ترضرت  مواطن  الف   300 نحو  ترشيد  اىل 
وجنى  وسياراتهم  وممتلكاتهم  منازلهم 
عز  يف  يغادروها  مل  مساحات  يف  اعامرهم، 

ايام الحرب. 
مع  الزالزل  هذا  عىل  تيضء  العام"  "االمن 
الدكتور  الذرية  للطاقة  اللبنانية  الهيئة  مدير 
وقوع  عند  استنفرت  التي  نصويل،  بالل 
االجهزة  مع  حاليا  تتعاون  وهي  التفجري 
االمنية يف التحقيقات الجارية. فتحت الهيئة 
املرفأ،  من  جمعتها  التي  للعينات  مخترباتها 
علام انها عىل تعاون وثيق مع مجموعة من 
يف  الذرية  الطاقة  ووكالة  االوروبيني  الخرباء 
مطلع  يف  لبنان  منها  وفد  سيزور  التي  فيينا 

ايلول الجاري.

■ كيف حصل التفجري الكبري يف املرفأ؟
من  اكرث  بحسب  االشارة،  من  بد  ال   □
نيرتات  ان  اىل  الحقل،  هذا  يف  علمي  مرجع 
االمونيوم ال تنفجر بسهولة او مبفردها. لذا، 
احتكاك  اىل  ويحتاج  امر صعب  تفجريها  ان 
ليتسبب بهذا االنفجار. اذا وضعت النار عىل 
قليال  تشتعل  فهي  املادة  هذه  من  مقربة 
االنفجار.  اىل  يؤدي  ال  ذلك  لكن  وتذوب، 
ال  الزراعي،  الحقل  يف  استعاملها  يتم  عندما 
او  منزله  اىل  الشخص  يأخذها  ان  مشكلة 
عند  االمر.  بهذا  لقيامه  خطورة  وال  حقله، 
الصخور،  تفتيت  يف  املادة  هذه  استعامل 
تحتاج يف هذه العملية اىل وجود فيول اويل 
 ،"TNT"واىل وضعها بواسطة عجينة مثل الـ
التفجري  الحداث  لها  صواعق  اضافة  مع 
لهذه  مزدوجة  استخدامات  مثة  املطلوب. 
الهدف  املرفأ.  يف  مخزنة  كانت  التي  املادة 
االول منها هو لالستخدام السلمي يف الزراعة 

الجيش  تلقى  عندما  الصخور.  تفجري  او 
عليها،  فحوصا  اجرى  موضوعها  يف  مراسلة 
املوجود  النيرتوجني  ان  املعنيني  ابلغ  ثم 
لذلك  العسكرية.  االعامل  يف  يفيد  ال  فيها 
يف  استعاملها  اىل  العسكرية  املؤسسة  دعت 
يهتم  مل  الصخور.  تفجري  اجل  من  الكسارات 
تحتوي  النها  املادة  هذه  باستخدام  الجيش 
عىل معدل 33 يف املئة من االزوت، علام انها 
تحتاج اىل نسبة ما فوق الـ60 يف املئة منه يف 

العسكرية. االستعامالت 

■ ماذا وقع يف العنرب رقم 12 تحديدا؟ 
هذا  يف  الخط  عىل  دخل  عامل  مثة   □
علينا  التفجري.  هذا  حصول  اىل  وادى  العنرب 
هذه  ان  اىل  ونشري  بتقنية،  هنا  نتحدث  ان 
االمكان  يف  الزراعة.  يف  تستعمل  املادة 
يف  يخزنه  منها  طن  عىل  املزارع  يحصل  ان 
منزله ليستعمله يف ما بعد اعواما طويلة يف 
مزروعاته. ما حصل يف املرفأ امر كبري وخطري. 
نحو  توجيه صاروخ  تم  لو  ايل حتى  بالنسبة 
االثار من  العنرب 12 فهو ال يخّلف كل هذه 
التفجري الذي حصل. ال بد من القول، ان ما 
الحرارة.  من  كبرية  كمية  اىل  يحتاج  حصل 
صاعق  واضيف  كبرية  متفجرة  وضع  تم  اذا 
تفجري  اىل حصول  بها  االمر  يؤدي  لن  صغري، 
كبري. مثة امر غري طبيعي حصل يف املرفأ، مع 
هذه  جانب  اىل  مخزنة  مواد  وجود  ترجيح 
العنرب  يف  االمونيوم  من  الكبرية  الكميات 
املذكور ادت اىل هذا التفجري من خالل وضع 
جدا،  مدروسة  بطريقة  وضعت  كبرية  عبوة 
ال  العنرب.  هذا  جوار  ما يف  تفجري  او حصول 
تؤدي  التي  االثار  هذه  كل  الحريق  يسبب 
اكرر هنا استبعادي  املادة.  اىل تذويب هذه 

لفرضية اطالق صاروخ. 

هذه  بوجود  علم  عىل  الهيئة  كانت  هل   ■
املواد يف املرفأ؟

□ حبذا لو كنا عىل علم بها، لكنا اقدمنا عىل 
لدى  حيالها  قرار  اتخاذ  عىل  والعمل  الدعوة 
الجهات املعنية. ليس من الواجب ان يخربونا 
مل  تدخل ضمن صالحياتنا.  ال  املواد  ان هذه 
اي  من  املوضوع  هذا  يف  مراسلة  اي  نتلق 
االشعاعي،  املوضوع  يف  نتدخل  نحن  جهة. 
وزارات  طرف  من  الكيميايئ  امللف  ونتابع 
الصناعة والزراعة واالقتصاد والصحة. ال عالقة 
الخارج اىل  لنا بأي مادة كيميائية تدخل من 
الدوائية  الصناعات  مادة  تناولت  اذا  لبنان. 
تعود املهمة هنا اىل وزارة الصحة، واذا كانت 
تخص املسائل الزراعية تعود اىل وزارة الزراعة 
واىل آخره. يف اختصار، ال دور لنا يف موضوع 
من  الوزارات  تطلب  عندما  اطالقا.  الكيمياء 

الهيئة، تقدم املشورة واملساعدة. 

االمونيوم  وكميات  التفجري  نبأ  تلقيتم   ■
املوجودة يف املرفأ مثل اي مواطن؟

استغربت  البلد.  يف  مواطن  اي  مثل  نعم   □
يف  السنوات  هذه  كل  الكميات  هذه  ابقاء 

املرفأ. 

الهيئة عىل اخذ عينات من مكان  ■ عملت 
ماذا خلصت  اىل  العنرب ومحيطه،  التفجري يف 

تحليلها؟ نتائج 
التفجري  قلب  يف  ميدانيا  مسحا  اجرينا   □
ومحيطه وحصلنا عىل عينات. ال دقة يف القول 
هنا، ان لبنان تعرض لقنبلة نووية صغرية يف 
هذا املكان يف املرفأ. مثة براهني عىل ذلك من 
خالل وجود محطات لنا يف بريوت واملناطق 
للهيئة  تتبع  وهي  االشعاعي،  الخطر  ملراقبة 
وموجودة يف الثكنات العسكرية ومل تتحدث 

رضوان عقيل

عن اي اشعاعات من هذا النوع. تعمل هذه 
التجهيزات منذ 12 سنة من دون اي اعطال 
حصول  تحديد  يف  وظيفتها  وتنحرص  فيها، 
الرصد  محطتي  ان  علام  اشعاعي،  تلوث  اي 
الخصوص.  اي يشء يف هذا  تسجال  مل  املبكر 
عىل  االوىل  تقع  بريوت،  يف  محطتان  مثة 
يف  تترضر  ومل  الحكومية  الرسايا  من  مقربة 
التفجري ومل تعط اي اشارة لتلوث اشعاعي يف 
الهواء. كذلك مل نتلق من هيئة الطاقة الذرية 
املوجودة  املحطات  عرشات  ولديها  السورية 
اي  االردن،  يف  املنترشة  اىل  اضافة  سوريا  يف 
يف  اشعاعات  وجود  عن  تتحدث  تقارير 
تبّلغ  بلبنان  املحيطة  الدولة  كل  الهواء. 
كنا  الحصيلة.  بهذه  فيينا  يف  الذرية  الوكالة 
ساعات  ثالث  مرور  بعد  معها  تواصل  عىل 
عىل تفجري املرفأ. اشدد هنا عىل عدم حصول 
اخذنا   كبري.  وال  صغري  ال  نووي،  تفجري  اي 
 8 عىل  وحصلنا  التفجري  مكان  من  عينة   18
جمعت  الجيش.  بواسطة  واملياه  الرتبة  من 
الهيئة ايضا 10 عينات من الرتبة واملياه من 
الفحص  اجرينا  التفجري.  عدة يف حرم  اماكن 
وكانت  الهيئة  مختربات  يف  لها  االشعاعي 
عىل  العينات  هذه  قسمنا  سلبية.  نتائجها 
والثانية  التحليل  اىل  تذهب  واحدة  ثالثة: 
يف  للتحليل  نرسلها  والثالثة  عندنا  تحفظ 

الخطوة  الخارج. مل نقدم بعد عىل  مختربات 
النتائج.  يف  وقوعنا يف شكوك  عند  اال  الثالثة 
الوكالة  من  ايجابية  اشارات  تلقينا  اننا  علام 
نحن  منها.  فريق  قدوم  خالل  من  فيينا  يف 
خالل  من  العادة  يف  الوكالة  من  نستفيد 
لتعزيز  منها  عليها  نحصل  التي  التجهيزات 
قامت  كذلك  وتطويرها.  عندنا  الهيئة  عمل 
الهيئة بالكشف الشعاعي عىل 5 مستشفيات 
ترضرت يف العاصمة وجاءت النتائج ايجابية.

قمتم  التي  العينات  نتائج  ماذا خلصت  اىل   ■
بها؟

وجود  عىل  يدل  يشء  ال  ان  اىل  خلصت   □
هنا  تعاونا  وقع.  الذي  التفجري  يف  اشعاعات 
الجيش  يف  الهندسة  فوج  مع  كبري  وبشكل 

الذي ميلك وحدة تسمى الدمار الشامل.

■ مثة من يشكك يف قدرات الخرباء اللبنانيني 
يف هذا الحقل؟

اىل  اضافة  الهيئة،  يف  خرباء  لدينا   □
املوجودين عند الجيش ومديرية قوى االمن 
 90 اكرث من  لدينا  انه  اىل  اشري  لذا  الداخيل. 
العينات  اخذ  يف  الذايت  االكتفاء  من  املئة  يف 
قد  نكون  ذلك  عكس  قلنا  واذا  وتحليلها، 
ظلمنا هذه الطاقات. اذا كانت هناك مسائل 
االستعانة  اىل  نلجأ  ملواكبتها،  لدينا  قدرة  ال 
ايضا  جهتنا  من  نتعاون  فيينا.  يف  بالوكالة 
وهي  الداخيل  االمن  قوى  مختربات  مع 
فيام  االوىل،  الدرجة  مختربات  من  تصنف 
وبيولوجية  كيميائية  خربات  املديرية  متلك 
ميلك  جهته،  من  املعقدة.  بالتحاليل  وتقوم 
الحقل،  هذا  يف  محمولة  اجهزة  الجيش 
الجنائية،  بالتحاليل  القضائية  الرشطة  وتقوم 
الخربات  عىل  كبرية  بنسبة  االتكال  علينا  لذا 
بخربات  االستعانة  مانع  ال  لدينا.  املوجودة 
الجهود  هذه  تضافر  اجل  من  الخارج  من 

الحقيقة.    لكشف 

■  هل املواد التي كانت موجودة يف املرفأ مل 
تستوف رشوط التخزين؟

 2750 ترك  العلمي  املنطق  غري  من    □
يجب  كان  العنرب.  هذا  يف  املواد  من  طنا 
قليلة  ايام  خالل  شأنها  يف  قرار  يتخذ  ان 
من وصولها اىل املرفأ، مثل اعادة تصديرها 
او توزيعها عىل املزارعني، وصوال اىل تلفها. 
من غري الطبيعي ان تبقى يف املرفأ، علام ان 
اعتامد  بحسب  الوقت  مع  تخف  فاعليتها 
الجامعات  ان  اىل  نشري  التخزين.  رشوط 
االرهابية استخدمت هذه املواد يف سلسلة 
يف  وتحديدا  عدة،  مدن  يف  التفجريات  من 

والية اوكالهوما يف التسعينات.

مختربات  يف  الضعف  نقاط  تكمن  اين   ■
الهيئة الذرية؟

املئة،   يف  مئة  االشعاعي  امللف  نغطي   □
الوكالة  من  معتمد  االشعاعي  ومختربنا 
يف  تفجريات  تقع  عندما  فيينا.  يف  الذرية 
ونقوم  منها  عينات  نتلقى  بلد،  من  اكرث 
املطلوبة  املقارنات  واجراء  عندنا  بفحصها 

يف هذا الخصوص. 

مدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية الدكتور بالل نصويل. 

العادة النظر في وسائل 
ترخيص املواد الكيميائية 

وطريقة تخزينها

الغالف
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نتعلمه  ان  يجب  الذي  الدرس  هو  ما   ■
بعد تفجري املرفأ؟

من  نتعلم  ان  علينا  ما حصل،  كل  بعد   □
هذه التجربة القاسية ألن ال احد سيعلمنا 
الكيميائية  مجانا. يف موضوع ادخال املواد 
اىل البلد، ال بد من رضورة تطبيق النصوص 
العلمية والترشيعية يف شأنها لتحديد طرق 
تقاذف  ينبغي  وال  واستخدامها،  تخزينها 
الصالحيات.  عىل  التقاتل  او  املسؤوليات 
دول  كل  يف  موجودة  املواد  هذه  مثل  ان 
القواعد  التعامل معها وفق  العامل، ويجري 
ذلك  من  الرغم  وعىل  املطلوبة،  العلمية 
البلدان.  تلك  يف  عدة  تفجريات  حصلت 
وقوع  بعد  املنظومة  هذه  تعزيز  املطلوب 
املستقبل،  من  اليوم  اخاف  التفجري.  هذا 
وادعو اىل رضورة التدقيق يف اماكن تخزن 

االمونيوم  من  الكميات  هذه  مثل  فيها 
تلقينا  املرفأ.  يف  يحصل  كان  ما  غرار  عىل 
اجل  من  مواطنني،  من  عدة  اتصاالت 
كميات  فيها  توجد  اماكن  عىل  الكشف 
كيميائية من هذا النوع. طلبنا مساعدة يف 
هذا الشأن من االتحاد االورويب، وتلقينا يف 
هذا املوضوع طلب املساعدة من االجهزة 
عينات  او  كميات  عىل  عرثت  التي  االمنية 
ارهابية.  مجموعات  عند  التفجريات  من 
املعنيني،  عند  متابعة  محل  املوضوع  هذا 
وتتعاون الهيئة معهم لتحديد طبيعة هذه 
املواد وخطورتها والكشف عليها. مثة مواد 
الكبتاغون.  صناعة  يف  تستعمل  كيميائية 
مفتوحة  اجتامعات  نعقد  ذلك،  اجل  من 
اي  الوقوع يف  لتفادي  اوروبا  مع خرباء يف 
املستقبل.  يف  تفجري  اي  او حصول  مشكلة 

يف  موجودة  النيرتات  من  املواد  هذه 
املواد  من  وهي  العامل،  بلدان  مختلف 
املواد  من  وليست  البدائية  الكيميائية 

التي يحظر تصنيعها.  االسرتاتيجية 

■ ماذا عن التحقيق الجنايئ؟
□ هذا التحقيق ال ينتهي يف ايام ألن الفرق 
اسابيع  اىل  وتحتاج  عينات  تأخذ  املعنية 
عىل  للحصول  املطلوبة  التحاليل  النجاز 
النهائية  االستنتاجات  النهائية. عملية  النتائج 
العسكرية  التفجري تعود اىل االجهزة  السباب 
من  بد  ال  كلبنانيني،  الينا  بالنسبة  الرسمية. 
هذه  ملثل  الرتخيص  بوسائل  التفكري  اعادة 
اذا بقينا عىل هذه  املواد وبطريقة تخزينها. 
قد  االطالل،  عىل  البكاء  عىل  وواظبنا  الحال 

نستيقظ عىل تفجري آخر.
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الغالف

مديرة األبحاث في املجلس الوطني للبحوث العلمّية:
تفجير مرفأ بيروت ليس سمادا زراعّيًا

اظهرت املعطيات العلمية ملقاربة التعاطي مع تفجري مرفأ بريوت، ان عنرباملوت انعدمت فيه ابسط قواعد تخزين نيرتات 
االمونيوم التي يتعني ان ال تكون موضوعة يف هذا املكان اصال، وهي ال تستعمل للسامد الزراعي بل يف تصنيع املتفجرات

االبحاث  ومديرة  الكيمياء  استاذة  تقّدم 
العلمّية  للبحوث  الوطني  املجلس  يف 
العام"  لـ"االمن  الزين  متارا  الدكتورة 
دون  املرفأ، من  تفجري  علمية عن  قراءة 
وتوجيه  التحقيقات  عمل  يف  الدخول 
ترك  يف  اهامل  عن  تكشف  االتهامات. 
مرفأ حيوي،  قلب  الكميات يف  كل هذه 
حيث تم تخزينها بطريقة عشوائية وقد 

كدست فوق بعضها البعض.    

يف  حصل  ماذا  العلمية  قراءتك  يف   ■
املرفأ؟

□ نيرتات االمونيوم التي كانت يف املرفأ 
الخرباء،   من  الكثري  عنها  تحدث  التي 
كيميائية  مادة  هي  كمياتها  ان  تفيد 
مواد  وهي  الثابتة.  االمالح  فصيلة  من 
ميكن  االستعامل   مزدوجة  كيميائية 
السالح  يف  اي  التفجري،  يف  استخدامها 
انها  علام  الزراعة،  يف  او  الكيميايئ 
تستخدم  الكلور.  مثل  وجهني  تحمل 
يف  كيميايئ  كسامد  االمونيوم  نيرتات 
لها  منهام  تركيبة  وكل  املتفجرات، 
الفيول  يف  السامد  خلط  عند  وجهتها. 
عليها  يطلق  متفجرة  مادة  يصبح  اويل 
اسم ANFO ، وهي عبارة عن حبيبات. 
محطات  عىل  تكررت  التي  االخطاء  من 
التلفزة، القول ان تلك الكميات هي من 
متفجرات  وجود  عند  الزراعي.  السامد 
يف هذه املواد من االمونيوم تكون نسبة 
االزوت فيها  فوق 34% يف املئة. يعتمد 
يف  و27   24 بني  الزراعي  االستعامل  يف 
يف  مخلوطا  ويكون  االزوت،  من  املئة 
والفوسفات  االمونيوم  من  الحالة  هذه 
نسبة  ان  التقارير  اظهرت  والبوتاسيوم. 

انفجرت  التي  الكميات  يف  االزوت 
املئة،  يف   35 عىل  تزيد  كانت  املرفأ  يف 
يف  عادة  املعدالت  هذه  وتستعمل 
والكسارات.  املناجم  يف  التفجري  اعامل 
اساس  عىل  املواد  بهذه  االتيان  عند 
يحتاج  الزراعي،  للسامد  تستعمل  ان 
من  جملة  اىل  بلد  اي  اىل  ادخالها 
االجراءات والرتاخيص املطلوبة وال يجب 
بها عىل االطالق. ميكن  خلط  االستهانة 
البنزين  او  اويل  بالفيول  السامد  هذا 
اوكالهوما  انفجار  يف  حارقة.  مادة  او 
 24 الجاين  احرض  املتحدة،  الواليات  يف 
 5 بلغت  بتكلفة  السامد  هذا  من  كيسا 
طن   2 خاللها  من  وصنع  دوالر،  االف 
من املتفجرات ودمر مبنى لالستخبارات 
االمريكية. تعترب هذه املواد من اكرث انواع 
املتفجرات ثباتا مع الوقت، وال ميكن ان 
تنفجر مبفردها من دون اي اضافة اليها.

■ كيف كانت  رشوط التخزين يف العنرب 
رقم 12 يف املرفأ؟

اىل  املادة  هذه  وضع  يحتاج  اوال   □
خفيفة،  رطوبة  زائدا  املطلوبة  التهوئة 
من  موجات  العنرب  يتلقى  ال  ان  عىل 
كهربائية  اسالك  هناك  تكون  او  الغبار 
مل  وغريها  الرشوط  هذه  كل  ظاهرة. 
هذا  التخزين يف  مكان  يف  متوافرة  تكن 
كانت  االكياس  ان  عن  فضال  العنرب، 
شكل  يف  البعض  بعضها  فوق  موضوعة 
الرطوبة  نسبة من  عشوايئ وسط وجود 
وضع  عدم  يجب  تهوئة.  اي  دون  ومن 
لالشتعال  قابلة  او  متفجرة  مواد  اي 
كذلك  النيرتات،  هذه  من  مقربة  عىل 
الكيميائيات  هذه  وضع  ينبغي  ال 

انه عند  اساسا يف املرفأ. املشكلة عندنا، 
وصول هذه الكميات اىل املرفأ، كان من 
املفرتض ان ال تبقى كل هذه املدة فيه. 
العلمية  الرشوط  تتوافر  مل  اختصار،  يف 
لتخزين هذه املواد. مل نعرف حتى االن 
موجودة  كانت  التي  االخرى  املواد  نوع 
اذ  تفجرت،  التي  االمونيوم  نيرتات  قرب 
من  لوحدها  تنفجر  ان  املستحيل  من 
دون تلقيها شعلة من مواد قريبة منها. 
يف   94 وضع  يتم  الواحدة  املتفجرة  يف 
املئة  يف  و6  االمونيوم  نيرتات  من  املئة 
من الفيول اويل. تقع املشاكل اكرث عند 
عشوائية،  بطريقة  املواد  هذه  تخزين 
االنفجار  قوة  من  يضاعف  الذي  االمر 
والقيام  علمية  بطريقة  وضعها  بدل 
مبراقبتها. مثة انبعاثات غازية تصدر من 
مكبوسة  تكون  وعندما  االكياس،  هذه 
فوق بعضها البعض تصبح الخطورة اكرب 
هذه  احرتاق  بعد  قويا.  ضغطا  وتحدث 
االصلية  االساسية  املواد  اىل  تعود  املواد، 
كلور   - ازوت  يتبني  ان  ميكن  حيث 
وغريها.  الكربون  واوكسيد  وصوديوم 
التفجريات،  من  النوع  هذا  مثل  يف 
قصة  بدأت  كيف  معرفة  الصعوبة  من 
حصل  الذي  التفجري  يف  التفجري.  هذا 
 ،2001 عام  الفرنسية  تولوز  مدينة  يف 
لعدم  التحقيق  املعنية  الجهات  اقفلت 
ان  او  تخريبيا  كان عمال  اذا  ما  التوصل 
رشوط تخزين تلك املواد التي تفجرت مل 
وسليمة.  علمية  بطريقة  موضوعة  تكن 
العامل  احد  كان  اذا  ما  اثبات  يتم  مل 
التفجري.  ما ساهم يف هذا  امرا  قد نيس 
هذه  اىل  وصلوا  قد  الفرنسيون  كان  اذا 
النتيجة  اىل  نحن  نصل  فقد  الخالصة، 

رضوان عقيل

ان  اىل  هنا  االشارة  مع  املرفأ.  يف  نفسها 
كل يشء يحرتق سيوّلد حرارة عند وصول 
هذه املادة من النيرتات اىل حرارة 290 
وضع  تم  اذا  خصوصا  حكام،  وسيتفجر 

هذه املواد يف مكان رطب.

يف  املواد  هذه  استعامل  يتم  كيف   ■
الزراعة؟

يف  الخارج  يف  املواد  هذه  استعامل   □
اجراءات  اىل  يحتاج  زراعية،  اعامل 
يف  املعنية  السلطات  تتخذها  معقدة 
من  املواد،  هذه  رشاء  عملية  مراقبة 
السامد وصوال اىل استعاملها يف الحقول 
املرفأ  يف  موجودا  كان  ما  الزراعية. 
تستعمل  وتركيبته  زراعيا  سامدا  ليس 
ليست  وهي  والكسارات،  املناجم  يف 
مثة  لكن  استعاملها  املحرم  املواد  من 
مجموعة من القواعد يجب اتباعها عند 
رشاء  عند  واستعاملها.  وتخزينها  جلبها 
السامد يف اكرث بلدان العامل، يتم تسجيل 
التدقيق  ويجري  بيعت  التي  الكميات 
يف هوية من اشرتاها وكيفية استعاملها. 
عند رشاء احدهم كميات كبرية من هذه 
اذ  وبسعرها.  فيه  التشكيك  يتم  املواد، 

العامل،  يف  انفصالية  جامعات  تلجأ  قد 
اىل  وغريها،  كولومبيا  يف  املوجودة  مثل 
تنظيامت ارهابية تعمل عىل تأمني هذه 
تفجري.  عمليات  يف  الستعاملها  املواد 
مثة  االستعامل.  سهلة  تركيبتها  ان  علام 
املواد،  هذه  مثل  يخزنون  ارهابيون 
يطلب  عندما  استعاملها  اىل  ويعمدون 
منهم. قبل سنوات حصل تفجري لكميات 
تنقل  كانت  االمونيوم  نيرتات  من سامد 
الشاملية، من جراء  كوريا  القطار يف  يف 
تكن  ومل  كهربائية،  باسالك  االحتكاك 
عىل خطورة املوجودة عندنا يف املرفأ او 
يانغ  بيونغ  حادث  تسبب  نوعيتها.  من 
انذاك مبقتل 160 شخصا. تحصل الكثري 

من  لذا  العامل،  يف  الحوادث   هذه  من 
الرضوري الوقوف عند اسبابها.

التي  الكمية  ان  قيل  ما  صحة  ما   ■
انفجرت كانت اقل من 2750 طنا؟

□ هذا االمر وارد، لكننا مل نعرف ما هي  
املواد واوزانها التي كانت موجودة قرب 
 - تيان  مرفأ  تفجري  يف  االمونيوم.  نيرتات 
اخرى  مواد  توجد  كانت  الصيني،  جني 
غري االمونيوم اىل درجة ان الحريق بقي 
من  لكن  ايام.  ثالثة  مدار  عىل  مشتعال 
التفجري  ان حصول  الصينيني  حسن حظ 
ليال  والنصف  عرشة  الحادية  يف  وقع  
االماكن  عن  كيلومرتا   50 يبعد  واملرفأ 
بريوت  مرفأ  حال  عكس  عىل  السكنية، 

املوجود يف محاذاة املباين.

هناك  كانت  اذا  املطلوب  هو  ما   ■
كميات مشابهة يف اماكن اخرى؟

معدوم  مفهوم  عىل  الرتكيز  يجب   □
يف  العمل  يتم  االمان.  هو  بالدنا  يف 
عندما  االمان.  وليس  االمن  عىل  لبنان 
احد  يف  واعمل  فرنسا  يف  ادرس  كنت 
عند  الخروج  نتدرب عىل  كنا  املختربات، 
االمان  هذا  فهل  االنذار،  صافرة  سامع 
تخضع  التي  عندنا  املصانع  يف  متوافر 

لوزارة الصناعة؟  

الذي  الدرس  ما هو  املرفأ  كارثة  بعد   ■
اللبنانيني تعلمه؟ عىل 

□ يجب ان تتم مراجعة الجهات املختصة 
االمر  علميا،  حيزا  يضم  موضوع  كل  يف 
ال  الفساد  اطالقا.  عندنا  يحصل  ال  الذي 
عدم  بل  املال،  ورسقة  الرشاوى  يعني 
املنشآت  بناء  يف  العلمية  القاعدة  اتباع 
بد  ال  بعينه.  الفساد  وهو  واملصانع، 
وادارة  اي سلطة  الرقابة يف  من مامرسة 
ملتابعة عمل املؤسسات، الننا ال نستطيع 
نظام  لدينا  الكوارث.  من  املزيد  تحمل 
زمن  يف  بات  العامل  بينام  مهرتىء  اداري 
هذه  طبقنا  اذا  لكن  الرقمي،  العرص 
العنارص نصل اىل تحقيق االمان املنشود.  

استاذة الكيمياء ومديرة االبحاث يف املجلس الوطني للبحوث العلمّية الدكتورة متارا الزين. 

املتفجرة الواحدة تحتاج 
الى 94 في املئة من نيترات 

االمونيوم
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دمر انفجار مرفأ بريوت املبنى التاريخي لوزارة الخارجية واملغرتبني الذي عارص الديبلوماسية اللبنانية رسميا منذ العام 1947، 
حني اطلقت تسمية وزارة الخارجية واملغرتبني عىل "قرص بسرتس". كذلك اطلقت تسمية وزير الخارجية واملغرتبني للمرة االوىل 

عىل رأس الديبلوماسية اللبنانية، وذلك يف 7 حزيران 1947 وتوىل حقيبة الخارجية انذاك حميد فرنجيه

كان وقع تدمري اجزاء كبرية من املبنى التاريخي 
الديبلوماسية  رؤوس  فوق  الصاعقة  كوقع 
اللبنانية. صودف ان يف يوم االنفجار املشؤوم، 
حلته  يف  انشطته  آخر  التاريخي  املبنى  شهد 
بني  والتسلم  التسليم  حفل  وهي  املعروفة، 
وزير الخارجية املستقيل ناصيف حتي والوزير 
ان  لبث  ما  الذي  وهبه  رشبل  السفري  الجديد 
استقال مع حكومة الرئيس حسان دياب يف 10 
آب الفائت. يف اليوم التايل لالنفجار، توجه الوزير 
الديبلوماسيني لتفقد االرضار  وهبه برفقة كبار 

الهائلة التي لحقت باملبنى. 
الدول  لجامعة  العام  االمني  جال  جهته،  من 
الخارجية  وزارة  يف  ابوالغيط  احمد  العربية 

وتعاقبت الحكومات وصارت االعتامدات ترّحل 
من موازنة اىل موازنة عاما بعد عام، من دون 
تعاقبوا عىل  الذين  الخارجية  وزراء  يتمكن  ان 
هذا املنصب، وعىل الرغم من محاوالت بعضهم 
املتكررة بكل جدية، من اقناع حكوماتهم بتنفيذ 
متاما  جاهزة  تصميامته  كانت  وان  املرشوع، 

واعتامداته نوعا ما كذلك". 
يتألف قرص بسرتس من ثالث طبقات: "االرضية 
املؤدي  االمامي  الرخامي  السلم  جانبي  عىل 
االوىل،  الطبقة  يف  للقرص  الرئيس  املدخل  اىل 
ورشقي  غريب  دائرة،  قويس  شكل  عىل  والسلم 
نصب صغري.  وسطها  يف  فارغة  مساحة  بينهام 
يبلغ علو الطبقة االرضية حواىل 3 امتار، وتضم 
يف جناحها املمتد اىل غرب السلم مكتبة الوزارة 
ومحفوظاتها القدمية، ويف جناحها الرشقي مخفر 
الدرك التابع لها، ويف اقىص الجناح مطبخ صغري 
مستأجر من شخص عادي يزود مكاتب الوزارة 
مرشوبات الضيافة من شاي وقهوة وليموناضة 

وعصري".
يضيف السفري الحسن: "اما الطبقة االوىل، فعلوها 
مشغولة  وسقوفها  امتار  وستة  خمسة  بني  ما 
الذهبي، ومل  باللون  الجص، مطلية  باشكال من 
يعد لها من اثر اليوم حسبام الحظت اال يف مكتب 
الوزير. املدخل الرئييس يؤدي اىل بهو واسع من 
فسيح  مبارشة  املدخل  ييل  الذي  االول  قسمني، 
طويل يف وسطه طاولة اثرية مستطيلة الشكل، 
ويستعمل  مساحة  اقل  االول،  اقىص  يف  والثاين 
اليوم كغرفة انتظار لزوار الوزير او االمني العام. 
عىل الجدران ثالث او اربع لوحات قدمية فضال 
تقوم  املدخل  يسار  اىل  تراثية ضخمة  مرآة  عن 
الغريب  الجانب  اىل  اكاجو.  عىل صندوق خشبي 
التوايل  تضم عىل  واسعة  ثالث غرف  البهو،  من 
فمكتب  الوزير،  مكتب  العام،  االمني  مكتب 
يضم  جناح  الرشقي  الجانب  اىل  املراسم.  مدير 
فمساحة  فسيحة،  اجتامعات  قاعة  التوايل  عىل 
يقوم فيها سلم رخامي مزدوج يؤدي اىل الطبقة 
الثانية، ووراء السلم غرفة شاملية تشغلها دائرة 
والحقيبة  الكاتبة  االالت  عىل  والضاربات  القلم 
رئيس  يشغلها  جنوبية  وغرف  الديبلوماسية، 
وبني  للمراسم،  التابعون  فاملوظفون  الديوان، 
الشاملية والجنوبية ممر يؤدي اىل مدخل فرعي 
املدخل مرحاضان.  اقصاه قبل  للقرص، ويقع يف 

تضم الطبقة الثانية مديرية الشؤون السياسية  وبعده.

بارادته  اللبناين  الشعب  ان  مؤكدا  واملغرتبني، 
الصلبة سيتمكن من اعادة بناء بريوت واعامرها.

 بحسب املعلومات، فان لجنة املهندسني التي 
عاينت املبنى يف االونة االخرية، اوصت باخالئه 
بات  انه  فادحة، حتى  تعرض الرضار  النه  فورا 
بال سقف. لذلك، يتم حاليا تجهيز بضعة مكاتب 
يف الرسايا الحكومية ليك يشغلها وزير الخارجية 
واملديريات يف الخارجية اللبنانية، يف حني تجري 
الدول  من  عدد  مع  اتصاالت  عينه  الوقت  يف 
للمساعدة يف متويل اعادة تشييد مبنى جديد 
لوزارة الخارجية واملغرتبني من املفرتض ان يكون 
عىل قطعة ارض مجاورة لساحة الشهداء. علام 
عدنان  السابق  واملغرتبني  الخارجية  وزير  ان 

منصور، سبق ووضع الحجر االساس لهذا املبنى 
يف العام 2014، ورصح انذاك بأن "الخرائط كلها 
املطلوبة  امليزانية  من  جزءا  ان  حتى  جاهزة، 
 8 نحو  اي  لبنانية،  لرية  مليار   12 وهو  متوافر 
ماليني دوالر. نحن قادرون عىل التحرك ونأمل 
يف ان تكون املسألة يف يد امينة لتحرك وتتابع 
هذا املوضوع" )"النهار" 27 كانون الثاين 2014(. 
اال ان املناكفات السياسية حول التمويل ارجأت 

بدء ورشة اعامل البناء. 
مبنى وزارة الخارجية هو يف االساس قرص ميلكه 
آل بسرتس، ومثة تباين يف التواريخ حيث تذكر 
بعض املراجع انه شيد يف العام 1850 واخرى يف 
العام 1880. يف كتابه "ارجوحة الزمن" الصادر 

عن دار "النهار" بنسخته االوىل يف العام 2015، 
الخارجية  لوزارة  السابق  العام  االمني  يقول 
السفري ظافر الحسن: "يف العودة اىل الخارجية، 
فقد كانت تكنى انذاك مبا ال تزال تكنى به اليوم 
انها  مع  بسرتس"،  "قرص  بعبارة  اي   ،)2009(
كانت يوم تعييني فيها تشغل باالضافة اىل قرص 
بسرتس مبنى آخر مجاورا متاما له لجهة الرشق 

يسمى بناية الطبال". 
تجدر االشارة اىل ان مثة اربع بنايات تتبع اليوم 
اخريان  واثنتان  بالكامل  اثنتان  بسرتس،  ملقر 
حيث  التباريس  عىل  احداها  طبقتني  تشغالن 
جراء  من  ايضا  ترضر  الذي  االستشارات  مركز 

االنفجار.
يف  الحسن  السفري  يرويه  ما  اىل  العودة  يف 
قائال:  يصفه  فهو  القرص،  تاريخ  عن  مذكراته 
حي  يف  بسرتس،  نقوال  قرص  هو  "القرص 
الرساسقة، يف االرشفية. وهو احد القصور التي 
القرن  اواخر  تقريبا يف  بنيت عىل طراز واحد 
واآلخذ  العرشين  القرن  واوائل  عرش  التاسع 
عددها بالتضاؤل، لتقادمها من جهة، ومن جهة 
اخرى وهي االشد ضغطا، هجمة االستثامر يف 
التي  الرتاث  حساب  عىل  املادي  الربح  سبيل 
ادت وتؤدي اىل تغيري يف ماليك هذه القصور، 
ومن ثم اىل هدمها واقامة ابنية فخمة وعالية 
تعرض  بسرتس  قرص  مكانها.  تجاري  بهدف 

اىل  يد  من  انتقلت  فملكيته  نفسه،  للمصري 
يد، وحديقته جزئت وبيعت، واملالكون الجدد 
وتسليمهم  باالخالء  الخارجية  وزارة  يطالبون 
ابنية  القامة  ذلك  منها  وينتظرون  الساحات 
مخصص  جديد  بناء  وكان  عليها.  استثامرية 
القرن  من  السبعينات  يف  ارتفع  قد  للوزارة 
الرشقية  الجهة  يف  بعبدا  قرص  قرب  السابق 
الجنوبية منه، لكنه مل يستكمل وظل كام يقول 

البناؤون: عىل الباطون".
اللبنانية  "الحروب  ان  اىل  الحسن  السفري  يشري 
واالدارية  االمنية  واسقاطاتها   ،1990  -  1975
والسياسية، حرّفت استعامل املبنى عن هدفه. 
فمنذ اكرث من 20 سنة لحظت اعتامدات لتشييد 
يف  للرشوع  االقل  عىل  او  للوزارة،  جديد  مقر 
مجملها  يف  تكون  رمبا  اعتبارات  وحالت  ذلك، 
سياسية وباملعنى الهابط للسياسة دون التنفيذ. 

مارلني خليفة
@marlenekhalife

قصر الديبلوماسية اللبنانية العريقة
صار من التاريخ

قصر بسترس" عاصر 
منذ  اللبنانية  الديبلوماسية 

العام 1947

قبل انفجار مرفأ بريوت.

الغالف
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الديبلوماسيني  واقسامها، وموظفيها  بفروعها 
التي  الرموز  ودائرة  ومحفوظاتها  واالداريني 
مكاتبها  بجميع  الرموز  مديرية  اليوم  اصبحت 
وموظفيها واملعدات الالزمة لها. اما باقي دوائر 
هذه  املجاورة.  الطبال  بناية  يف  فكانت  الوزارة 
البناية كانت يف الواقع كناية عن مبنيني متالصقني 
يفصلهام جدار مشرتك. وقد شيدا عىل عقارين 
متاخمني ميلكهام آل طبال، االول للجهة الشاملية 
عىل العقار 409، من خمس طبقات ومدخله اىل 
الغرب، والثاين للجهة الجنوبية عىل العقار 2300، 
من ست طبقات ومدخله من الجنوب. وبعدما 
استاجرت الوزارة القسم الشاميل من بناية الطبال 
يف العام 1960، دعتها رضورات التطور والتوسع 
اىل استئجار القسم الجنويب يف العام 1963. وقد 
مستوى  عىل  الفاصل  الجدار  يف  باب  فتح  تم 
الطبقة الثالثة لتأمني ممر داخيل بني القسمني، 
يف  البناية.  قسمي  عىل  الوزارة  دوائر  وتوزعت 
طبقتني  الوزارة  استاجرت  السبعينات،  مطلع 
من مبنى يبعد عنها حواىل 600 مرت، عىل جادة 
شارل مالك، اليواء مكتبتها املتنامية ومحفوظاتها 
اليومي. يف  االستعامل  قيد  تعد  التي مل  القدمية 
اواخر التسعينات متددت اكرث واستأجرت بضعة 
طبقات من مبنى جديد شيد يف جوارها ال يفصله 
عن القسم الجنويب من بناية الطبال غري طريق 
فرعية ال يتعدى عرضها االمتار العرشة. استمرت 
الوزارة يف التوسع حتى اصبحت دوائرها موزعة 
تجهد  كانت  الذي  الوقت  يف  مباين،  اربعة  عىل 
فيه، كام ال تزال تجهد اليوم، من اجل انشاء مبنى 

موحد لها". 
يذكر انه يف مناسبة التسليم والتسلم بني وزير 
الوزير  وسلفه  الشامي  عيل  السابق  الخارجية 
كان   ،2009 الثاين  ترشين   12 يف  صلوخ  فوزي 
امللفات  بني  من  للوزارة  املوحد  البناء  موضوع 
العالقة التي اودعها السلف اىل الخلف. ما حدا 
القول: "من املالحظ  الشامي وقتها اىل  بالوزير 
ثقال  واورثني  الوزارة  اورث  صلوخ  الوزير  ان 
كبريا، وسوف ابذل جهدا لتخطي هذا العبء". 
الثاين 2009(.  الجمعة يف 13 ترشين  )"النهار" 
تلك  االخر  هو  ورث  قد  صلوخ  الوزير  كان 
بدوره عن  ورثها  كان  الذي  امللفات عن سلفه 
الثامنينات  سلفه ايضا، اىل ان نصل اىل اواسط 
ورمبا اىل ما قبلهام من القرن املايض، ووصلنا اىل 

ما نحن عليه ومل ينفذ يشء مام خطط له. 
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والفنية  الثقافية  لالعامل  واحتضانها  وفرادتها  ورقيها  بجاملها  بريوت  العاصمة  عن  مصغرة  متحف رسسق صورة  يشكل 
الراقية. هذا املتحف الذي يقع يف قلب منطقة االرشفية، يف حي الرساسقة احد ارقى شوارع العاصمة واشهرها، يختزن يف 

حناياه اكرث من 5 االف قطعة فنية بني لوحات ومتاثيل ومنحوتات وايقونات

 ،1912 العام  يف  القرص  رسسق  نقوال  بنى 
عرض  ومساحة  متحف  اىل  الحقا  وحّوله 
يبدو  حني  يف  واالجانب،  اللبنانيني  للفنانني 
اليوم انه اىب اال ان يكون رشيكا لبريوت حتى 

يف عز نكبتها.
َمن يعاين الدمار الذي لحق باملتحف، يكّون 
صورة مصغرة عام اصاب العاصمة يوم الرابع 
الخارجي  البناء  ان  من  الرغم  عىل  آب.  من 
للمتحف ال يزال صامدا، اال ان الداخل يكتنف 
كارثة ثقافية وفنية بكل ما للكلمة من معنى. 
الحقد عىل العاصمة ميكن رؤيته يف كل زاوية 
والتحف  بالركام  املمتلئة  املتحف  زوايا  من 

ستستغرقها هذه الورشة حتى يعود اىل سابق 
عهده فهي ستتعدى السنة. االولوية هي حاليا 
النجاز االعامل الرضورية قبل بدء فصل الشتاء، 
السيام وان ال سقف يغطي الطبقة العلوية ما 
يسمح للمياه بالترسب اىل كل ارجاء املتحف.

التي  الفنية  لالعامل  محدد  عدد  من  هل   ■
تأذت بشكل كيل او جزيئ؟ 

متحف رسسق متألقا.

مجروحا.

ماليني الدوالرات. كام ان مبارشة العمل عىل 
تكون  ان  يجب  ترميمها  واعادة  تدعيمها 
فورية قبل بدء انهيار اجزاء منها. تقوم وزارة 
الثقافة يف هذه الفرتة بتشكيل لجنة تضم اىل 
جانب املعنيني يف الوزارة، من تكلفهم الجهات 
ملسح  والثقايف  الرتايث  بالشق  املعنية  الدولية 
كل  عن  مفصلة  شاملة  الئحة  ووضع  االرضار 
االرضار التي لحقت باالبنية الرتاثية يف بريوت. 
رسسق  متحف  مديرة  التقت  العام"  "االمن 
زينة عريضة، واطلعت منها عىل االرضار التي 
يف  ستتخذ  التي  واالجراءات  باملتحف  لحقت 

املرحلة املقبلة.

ال ميكن  الكلامت  "ان  عريضة  اعتربت  بداية، 
حقيقة  تصف  ان  او  به،  نشعر  عام  تعرّب  ان 
قلوبنا  كانت  آب  من  الرابع  ليل  املشهد. 
او  قتلوا  الذين  االشخاص  االف  عىل  مفطورة 
جرحوا او فقدوا او رشدوا يف اعقاب االنفجار 
الفوىض  ولرؤية  بريوت،  هز  الذي  الهائل 
النور  عاصمة  شوارع  تغطي  والدماء  والدمار 
جميعنا  كنا  االنفجار  وقوع  عند  والثقافة. 
االلهية  العناية  لكن  املتحف.  داخل  نزال  ال 
انقذتنا  فلم يصب اي منا بأذى. ما ان متكنا 
هول  نرى  بدأنا  حتى  انفاسنا،  التقاط  من 
هب  الفور،  وعىل  لكن،  باملتحف.  حل  ما 
املتطوعني  والشابات  الشباب  من  كبري  عدد 
لنا  ملساعدتنا، فحرضوا بشكل عفوي وقدموا 
العون لتنظيف االرض، وجمع شظايا الزجاج 
املتطاير، وازاحة االبواب الخشبية والحديدية 
الواحد  طول  يفوق  والتي  املخلعة  الضخمة 
منها عرشة امتار، ومللمة القطع الفنية املبعرثة، 
آمن  مكان  يف  ووضعها  املجموعات  ونقل 
لحاميتها. لقد كان ذلك عمال شاقا للغاية بعد 
ان تعطلت املصاعد بفعل االنفجار، ما زاد من 
صعوبة عملية النقل. فام كان من الشبان اال 
بها  القطع عىل ظهورهم وصعدوا  ان حملوا 
االماكن  اىل  وتأن  امانة  بكل  ونقلوها  االدراج 
بات ساحة  فاملتحف  التي تحفظها وتحميها. 
مفتوحة، من دون ابواب او نوافذ، وال ميكن 
املرّشع.  املكان  هذا  يف  مثينة  قطعة  اي  ترك 
مل  للمتحف  السفلية  االربع  الطبقات  حتى 
القوي  العصف  ادى  فقد  الرضر،  من  تسلم 
وسقوفها  جدرانها  بعض  انهيار  اىل  لالنفجار 
الكشف  بعد  ابوابها ونوافدها.  فيام تشلعت 
ثابتة،  تزال  ال  انها  تبني  املبنى،  اساسات  عىل 
لكن كل االشياء االخرى ترضرت، حتى املكاتب 
كان  الذي  املبنى  فشكل  واالسطح،  الخلفية 
بانهيارات  تسبب  متاما  مغلق  بشكل  مصمام 

يف كل زواياه. 

لحقت  التي  لالرضار  تقييمكم  هو  ما   ■
باملتحف؟

□ يف املرحلة االوىل، اي بعد االنفجار مبارشة، 
الركام  افكارنا وقدراتنا الزالة  حاولنا استجامع 
تقييم  عملية  اجراء  بدأنا  ثم  الدمار.  ورفع 
اولية رسيعة لالرضار املادية ولتلك التي لحقت 

امللّون  والزجاج  املتناثرة  واللوحات  املكسورة 
املتطاير صارخا يف وجه الجميع: كفى! فحتى 

طائر الفينيق تعب عنا.
مئات  عىل  ينطبق  رسسق  متحف  اصاب  ما 
املباين الرتاثية يف بريوت التي تشكل صورة عن 
والثقافية،  التاريخية  الحقيقية  بريوت  واجهة 
اصبح  وقد  تهدمت  او  تصدعت  قد  والتي 
يف  كانت  ان  بعد  السقوط  اىل  آيال  بعضها 
تقدر  الحرب.  جراء  من  مخلخلة  االساس 
مبنى،  و200   150 بني  عددها  الثقافة  وزارة 
واعادة  اصالحها  يتطلب  هائل  عدد  وهو 
مبئات  تقدر  جدا  عالية  مالية  كلفة  ترميمها 

قلب بيروت الثقافي شاهٌد آخر على الهمجّية
متحف سرسق أطفأ أنواره ليلملم جراحه

ميكن  ما  ملعرفة  الفنية  والرسومات  بالتحف 
اويل  تصور  وضع  مع  طبعا  وترميمه،  انقاذه 
لكلفة الخسائر. حتى هذه اللحظة مل نتمكن 
من تحديد الرقم النهايئ لتكاليف اعادة اعامر 
التقدير  ترميمه.  ميكن  ما  وترميم  املتحف 
االويل، بحسب املهندس جاك ابوخالد  املرشف 
عىل هذا املوضوع، ان اعادة الرتميم والتأهيل 
تراوح ما بني 5 و7 ماليني دوالر. اما املدة التي 

اوىص نقوال رسسق بتحويل قرصه اىل متحف بعد وفاته ليكون معرضا لالعامل الفنية بعدما وهبه اىل 
وقف بلدية بريوت، عىل ان يكون رئيس بلديتها الوايل عليه مهام كانت طائفته. يف العام 1961، فتح 
املتحف ابوابه للمرة االوىل. ابان الحرب اللبنانية تباطأ عمل املتحف، لكنه بقي صامدا اىل حني رصد له 
متويل سخي، فاقفل ابوابه مثاين سنوات من اجل اعادة ترميمه. نتيجة ذلك، اكتسب املتحف حلة جديدة 
تجمع بني االسلوبني العرصي والرتايث. ثم ما لبث ان فتح ابوابه مجددا يف ترشين االول عام 2015 والحق 

به مقهى ومحل لبيع التذكارات. لكن االنفجار االخري قىض عىل سنوات من العمل الشاق والدقيق.

متحف سرسق

الغالف
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االف   5 من  اكرث  عىل  املتحف  يحتوي   □
ومنحوتات  ومتاثيل  لوحات  بني  فنية  قطعة 
وايقونات تعود اىل القرنني الثامن عرش والتاسع 
عرش ميالدي، اما االرضار االساسية فقد لحقت 
لوحة  بينها  من  فني  وعمل  لوحة   30 بنحو 
صاحب  اىل  تعود  وهي  كامل  بشكل  مزقت 
الغرفة  يف  معلقة  كانت  رسسق  نقوال  القرص 
عن  عبارة  ومقتنياته، وهي  مكتبه  تضم  التي 
بورتريه  بريشة الفنان الهولندي الشهري كيس 
فاندانغن. نحن االن يف صدد اعداد  تقرير عن 
الوضع عموما لرفعه اىل الجهات املهتمة بتقديم 
املتخصصون  الفنانون  اكد  وقد  املساعدة. 
بعمليات الرتميم الذين استعنا بهم من لبنان 
والخارج امكان اعادة ترميم معظمها، يف حني 
اننا قد ال نتمكن من انقاذ ثالثة او اربعة اعامل 

مديرة متحف رسسق زينة عريضة.

فنية اخرى. االرضار الكبرية طاولت كذلك لوحة 
القرن  ثالثينات  اىل  تعود  التي  رسسق  نقوال 
املايض والتي رسمها الفنان الهولندي الفرنيس 
وقت  اىل  ترميمها  ويحتاج  دونغن  فان  كيس 
طويل وكلفة مادية عالية. املنحوتات املوجودة 
يف املتحف نالت كذلك نصيبها من االرضار، لذا 
نحن نعمل حاليا عىل اعادتها اىل شكلها السابق.

ام  لبنانيني  مرممني  مع  ستتعاونون  هل   ■
اجانب؟

□ نسعى اىل تنظيم عمل مشرتك بني االثنني 
اللوحات  من  قسم  انقاذه.  ميكن  ما  النقاذ 
يضم  املتحف  ان  علام  لبنان،  يف  سريمم 
الغاية  لهذه  ممتاز  بشكل  مجهزا  مشغال 
للقيام  املعدات  بعض  تنقصه  كانت  وان 
ارسال  اىل  سنضطر  لذا،  جامعي.  بعمل 
وقد  الخارج،  اىل  مترضرة  وتحف  لوحات 
منها  عدة،  متاحف  من  معنا  التواصل  تم 
علينا  عرض  الذي  فرنسا  يف  بومبيدو  متحف 
املؤسسات  بعض  التزمت  كام  املساعدة. 
اللوحات  من  جزء  ترميم   االخرى  الثقافية 
عن  فضال  الخاصة،  نفقتها  عىل  املترضرة 
تزال  ال  لبنانيني  ملغرتبني  فردية  مبادرات 
عرضوا  وقد  العامل،  انحاء  مختلف  من  تردنا 
املساعدة واملساهمة املادية ايضا. ان االزمة 
االنفجار  قبل  نواجهها  كنا  التي  االقتصادية 
االجنبية  العمالت  عىل  الحصول  وصعوبة 

ايلول   26 يف  رسسق  نقوال  متحف  شهد 
لبنان  يف  فريدا  ثقافيا  حدثا   2019
العامل  معرض  بتنظيم  متثل  واملنطقة، 
الفنان العاملي الرسام بابلو بيكاسو تحت 
حفيد  حرضه  واالرسة"،  "بيكاسو  عنوان 

الفنان العاملي برينارد لويس بيكاسو. 

بيكاسو 
ضيف املتحف 

دون  من  سيشكالن  الخارج  اىل  تحويلها  او 
ادىن شك عائقا اساسيا امامنا، فنحن نستورد 
الخارج،  من  نستعملها  التي  املواد  غالبية 
ملساعدتنا.  اجانب  بخرباء  نستعني  اننا  كام 
ميكن القول اننا شعرنا يف متحف رسسق باننا 
املكانة  وملسنا  االطالق،  عىل  مرتوكني  لسنا 
الثقايف  الرصح  هذا  بها  يحظى  التي  الكبرية 

والفني عامليا من خالل الدعم الذي اظهرته 
لنا كربى املؤسسات  املهتمة باملحافظة عىل 
الرتاث العاملي مثل "icom"، وهيئة املتاحف 
"اليف"،  ومؤسسة  واالونيسكو،  العامل،  يف 
افاق،  ومؤسسة  انرتناشونال،  وبلوشيلد 
صندوق  انشأ  الذي  اللبناين  الثقايف  واملورد 

تضامن مع املتاحف املترضرة.

تكن  مل  التي  املتحف  مقتنيات  عن  ماذا   ■
معروضة؟

يف  مثينة  فنية  مجموعة  املتحف  ميلك   □
مستودعاته، تتناول حركة الفن اللبناين الحديث 
يف القرنني التاسع عرش والعرشين، تضم لوحات 
اثرية.  ومقتنيات  فنية  وادوات  ومنحوتات 
كانت  املقتنيات  هذه  كل  فان  الحظ،  لحسن 

موضوعة يف مستودعات خاصة ومل تصب بأذى. 

■ هل تواصلتم مع لجنة اصدقاء املتحف؟
استعداده  افرادها  من  فرد  كل  ابدى   □
الخاصة  امكاناته  ووضع  خرباته،  لتقديم 
املتحف  التي ميلكها العادة  العالقات  وشبكة 

اىل ما كان عليه قبل الرابع من آب.

بعد 4 آب 2020
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جورج شاهني

حّسان حالّق: تعامل مع 300 مرفأ عربي ودولي 
مرفأ بيروت حوٌض تقاطع عنده الغرب والشرق

السادسة وست دقائق مساء 4 آب 2020، تغري وجه مرفأ بريوت وتغريت معه معامل كثرية. ادت سلسلة حرائق اىل تفجري 
محتويات العنرب رقم 12 من مئات االطنان من نيرتات االمونيوم املخزنة منذ ست سنوات يف اسوأ الظروف. هذا االمر 

تسبب يف نكبة حقيقية لحقت بسكان العاصمة 

العامل  وجهة  بات  بريوت،  مرفأ  انفجار  وقع  مذ 
من  ومجموعة  معونات  ناقلة  للبوارج  ومقصدا 
وما  جرى  ما  يف  للتحقيق  اتوا  الدوليني  الخرباء 
قاد اىل ما حصل. عمر مرفأ بريوت من عمر كيان 
يستغنى  ال  التي  الرشق  اىل  الغرب  بوابة  لبنان. 
او  به  استقبل حضارات عربت  باسم  عنها، وثغر 
استقرت. عنده تقاطعت الثقافات التي وفدت اىل 

هذا البلد.
قصدت "االمن العام" املؤرخ املتخصص يف تاريخ 
عىل  الضوء  اللقاء  حالق  حسان  الدكتور  بريوت 
تاريخ املرفأ، وما كان له من دور يف تاريخ لبنان 

واملنطقة. 

■ بداية من اختار موقع مرفأ بريوت ومتى انىشء 
ومن افتتحه؟  

□ تقع بريوت عىل ساحل مميز يف البحر االبيض 
املتوسط، يتضمن بعض الخلجان واالجوان. وقد 
ويف  بريوت  يف  مرافئ  انشاء  املوقع  هذا  سهل 

خريا  اال  اهله  من  نر  مل  الذي  -الجمرك-  كمرك 
ما  وجود  وعدم  لقربها  راجلني  البالد  اىل  دخلنا 
يركب حوله الجمرك. فدلني رجل من املتشبثني 
بخدمة املسافرين عىل منزل للمسافرين، قريب 
هو  فاذا  البحر،  عىل  كاشف  طريقنا،  جهة  من 
منزل الحد االفرنج، مثل منازل اوروبا املتوسطة 
الحسن واخذت به بيتا واسعا ذات حجرة للنوم 
والصناديق وحجرة للجلوس، واغتسلت يف حاممه 
الليلة واالكل فيه حسن". كام استأثر  وبتنا تلك 
املرفأ بعدد كبري من املؤسسات الرسمية العثامنية 
منها مبنى البنك العثامين ومبنى الربيد وسواهام 
من املباين واملؤسسات. وقد اشار الرحالة الرويس 
ذلك  اىل  املعروفة  رسالته  خالل  من  كرميسيك 
مبنى  اىل  بنفسه  يأيت  رسالة  ينتظر  "من  بقوله: 
الربيد قرب املرفأ الذي ينقسم اىل مراكز يختص 
كل منها بالربيد الوارد من بلد اجنبي معني. هناك 
مركز للربيد الوارد من النمسا وآخر من فرنسا او 
روسيا او انكلرتا". بدأ االهتامم يتزايد تباعا مبرفأ 
بريوت، ففي سنة 1863 تقدمت رشكة مساجريي 
هذا  لتحسني  بالخرائط  مرفق  مبرشوع  ماريتيم 
املرفأ، قدمته اىل احمد قيرصيل باشا حاكم والية 
صيدا حيث كانت بريوت تتبع لها، وقدرت نفقات 
هذا  ان  غري  فرنك،  بـ 6.371.300  املرشوع  هذا 
املرشوع مل ينفذ ومل يوضع موضع التنفيذ اال عام 
1880 بعدما فشلت بلدية بريوت عام 1879 يف 
نيل امتيازه، وبعد ان فشلت رشكة طريق بريوت 
- دمشق من الحصول عىل امتياز هذا املرشوع. 
سلطانية  ارادة  صدرت  مكثفة  اتصاالت  بعد 
مؤرخة يف 19 حزيران 1887 نال مبوجبها يوسف 
وتحسني  وتطوير  مرشوع  امتياز  املطران  افندي 
مرفأ بريوت وملدة 60 عاما تنتهي يف 19 متوز عام 
1947. وقد اشرتط عىل صاحب االمتياز املبارشة 
عىل  سنوات   5 يف  وانجازه  سنتني  بعد  بالعمل 
احتفظت  )1200 مرت(.  الرصيف  يكون طول  ان 
الحكومة العثامنية بحق ابتياع هذا املرشوع بعد 
30 سنة. واشرتطت االرادة السلطانية عىل السفن 
الداخلة اىل املرفأ دفع رسوم الدخول والرصيف، 
او دفع الرسوم اذا كانت هذه السفن ال تقرتب 

من الرصيف. 

■ متى تحّول املرفأ اىل رشكة او مؤسسة؟
□ يف سنة 1888، كانت بريوت قد اعلنت والية، 

تألفت الرشكة العثامنية ملرفأ بريوت وارصفته  مرفأ بريوت يف عزه.

بعد انفجار العنرب 12.

املدينة، ليتمكنوا من الدفاع عنها ضد املسلمني. 
ملا استعاد املسلمون بريوت ومدن الشام، حرص 
االمري بيدمر الخوارزمي عىل االهتامم مبرفأ بريوت 
وتحسينه، السيام وانه استخدمه لتعمري وصناعة 
السفن الحربية، فأمر بقطع االخشاب من حرج 
بريوت لصنع السفن. صنعها ما بني املسطبة اي 
ان  يالحظ  ما  وامليناء.  بريوت  وساحة  املصيطبة 
املصيطبة ال  لدارة آل سالم يف  املحاذية  املنطقة 
تزال تعرف حتى اليوم باسم العامرة. وكان االمري 
بريوت  مرفأ  بردم  أمر  قد  املعني  الدين  فخر 
تخوفا من االسطول العثامين واتقاء لهجامته. حني 
عام  الشام  وبالد  بريوت  عىل  العثامنيون  سيطر 
شعرت  كام  بريوت،  مرفأ  باهمية  شعروا   1516
عىل  سواء  املرفأ،  هذا  باهمية  االجنبية  الدول 
االسرتاتيجي  الصعيد  عىل  او  االقتصادي  الصعيد 
كمدينة  بريوت  اهمية  بدأت  لهذا  والعسكري. 
ناشئة تظهر بوضوح. يف القرن الثامن عرش بدأت 
بريوت تحتل مكانة اقتصادية بارزة، واصبحت اكرث 
مدن الساحل الشامي تجارة وسكانا وذلك بفضل 
دفع  ما  وهذا  اخرى،  اقتصادية  وعوامل  مينائها 
التجار االجانب السيام الفرنسيني املقيمني يف صيدا 
وطالبوا  عام 1753  اىل حكومتهم يف  الكتابة  اىل 
بارسال بعض التجار والصناع اىل بريوت وجوارها 
من بني الذين لديهم خربة يف غزل القطن لتوجيه 

الصناعة والتجارة باسلوب مناسب". 

■ اين كان موقعه بني مراىفء املتوسط؟
□ اشارت الدراسات التاريخية والتقارير القنصلية 
اصلح  من  القدم  منذ  كان  بريوت  مرفأ  ان  اىل 
املوانئ لرسو السفن، وهو امليناء الذي تجد فيه 
الفصول. كانت السفن  املراكب االمان يف جميع 
ترسو قدميا يف داخله، فيضع البيارتة العاملون يف 
املرفأ السقاالت. وهي الواح عريضة من الخشب 
يستعملها املسافرون جرسا للنزول اىل الرب، وانزال 

بقية املدن الساحلية الشامية. بريوت من املدن 
القدمية، ويعود نشاطها اىل ما قبل امليالد باالف 
العتيق  سورها  من  ذلك  عىل  ويستدل  السنني 
الذي كان يوازي شاطئ البحر، فكان مينع تدفق 
املياه اىل داخل البلدة. نشأ يف بريوت مرفأ مهم 
منذ العهد الفينيقي، عىل غرار مرافئ صيدا وصور 
مقرا  االفرنج  اتخذها  كام  وسواها.  وطرابلس 
لسفنهم وعساكرهم. حني خضعت بريوت للحكم 
السفن  لصناعة  مركزا  ميناؤها  كان  االسالمي، 
االسالمية السيام يف عهد معاوية بن ايب سفيان. 
يذكر صالح بن يحيى يف كتابه "تاريخ بريوت" ان 
املهمة  االسرتاتيجية  املراكز  كان من  بريوت  مرفأ 
يف املنطقة، الن من يستويل عليه يستطيع التقدم 
نحو املدينة وبقية املناطق، والن اكرث العمليات 
وبعضها  البحر،  بواسطة  تتم  كانت  العسكرية 
االخر بواسطة الرب. لهذا حرص االفرنج يف العصور 
الوسطى بعد سيطرتهم عىل بريوت ومدن الساحل 
عىل االهتامم بتحصني مرفأ بريوت، وبالتايل تحصني 

كلمة  دخلت  هنا  من  الرصيف.  عىل  البضائع 
الرتكية،  اللغة  اىل  االيطالية   )SCALA( سقالة 
مبعنى اسكلة اي رصيف، واىل اللغة العربية سقالة 
مبعنى لوح خشب. اما السفن الكبرية القادمة اىل 
مرفأ بريوت، فكانت تقف يف الصيف تجاه بريوت، 
يف حني تضطر يف الشتاء للجوء اىل خليج الخرض 
قرب الكرنتينا، او عند مصب نهر بريوت. كانت 
االجنبية،  الدول  قناصل  وبعض  االجانب  منازل 
كام  بريوت،  ميناء  من  الجنوبية  الجهة  يف  تقع 
تركزت الكثري من الخانات -الفنادق- بازاء املرفأ 
والوافدين  التجار  اقامة  لتسهيل  وبجانبه، وذلك 
من الخارج. اشارت التقارير والدراسات التاريخية 
اىل ان مرفأ بريوت السيام يف القرن التاسع عرش، 
كان مثابة خلية نحل حيث يلتقي التاجر البريويت 
والنمساوي.  واملالطي  وااليطايل  الفرنيس  بالتاجر 
ورشيد  ودمياط  االسكندرية  بتجار  يلتقي  كام 
بتاجر  ايضا  ويلتقي  والجزائر.  وتونس  واملغرب 
والحميص  والحلبي  والدمشقي  اللبناين  الجبل 
بريوت   ميناء  يف  التجارة  حركة  كانت  والحموي. 
تجار  يزود  اللبناين  الجبل  كان  حيث  نشطة، 
يتم تصديرها  الحرير  قنطار من  بـ1800  بريوت 
عرب مرفأ بريوت بواسطة مراكب محلية واوروبية، 
ويصّدر معظمها اىل دمياط واالسكندرية واملغرب 
محملة  املراكب  هذه  وتعود  والجزائر.  وتونس 
من  الجواميس  وجلود  واالنسجة  والكتان  باالرز 
مرص، والعباءات من تونس. كام تحمل من موانئ 

املغرب العريب بعض السلع االوروبية التي تحتاج 
ما  مجموع  بلغ  وقد  الشام،  ومدن  بريوت  اليها 
التاسع  القرن  مطلع  يف  سنويا  بريوت  استوردته 
عرش نحو 200 الف قرش. نتيجة لتطور التجارة 
يف بريوت، ظهرت مرافئ متخصصة يف املرفأ نفسه 
ويف محاذاته. من بينها: ميناء االرز، ميناء البطيخ، 
ميناء الخشب، ميناء القمح، ميناء البصل. كانت 
بعض هذه املوانئ، السيام ميناء الخشب ال تزال 
املجيدية  مسجد  قرب  الحرب  قبيل  موجودة 

اللبنانية. 

■ ما الذي ميز حركته وكيف كانت عالقاته مع 
مثيالته؟ 

□ بسبب هذا التطور االقتصادي الضخم ملدينة 
عىل  االوروبية  الدول  حرصت  ومرافئها،  بريوت 
لها مل تكن موجودة يف االصل،  افتتاح قنصليات 
بعد ان صارت هذه املدينة مركزا تجاريا واقتصاديا 
مهام. فقد بلغ معدل السفن االنكليزية يف مرفأ 
بريوت 150 سفينة يف كل عام. كانت قلعة بريوت 
الشهرية بالقرب من امليناء، وهي تعترب من املالمح 
االساسية مليناء بريوت. وقد اشار الرحالة محمد 
االعتبار مبستودع  "صفوة  كتابه  التونيس يف  بريم 
اياه  واصفا  بريوت  مرفأ  اىل  واالقطار"  االمصار 
"نزلت هناك، وكانت املرىس صعبة جدا،  بقوله: 
لبعد ارساء الباخرة عن الشط وركوبنا يف زوارق 
اىل  رحلنا  خلصنا  ان  وبعد  البحر.  هيجان  مع 

الغالف
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فرنك.  ماليني   5 قدره  مال  برأس  ومخازنه، 
حفيظة  اثار  مام  فرنسية،  الرشكة  هذه  كانت 
االنكليز الذين اشاعوا ان هذا املرشوع غري مفيد 
واملرافئ  بريوت  بني  حديدي  وجود خط  لعدم 
الفرنسيني  ضد  اشاعوه  ما  غرار  عىل  الشامية، 
عند قيام مرشوع قناة السويس يف مرص. بورشت 
بها  وقامت   1889 عام  املرفأ  تحسني  اعامل 
املرشوع  ان  غري  ولوزي"  وطوتن  "موزي  رشكة 
هذه  اضطر  مام  التعقيدات،  من  الكثري  واجه 
بريوت  لالستدانة من رشكة خط حديد  الرشكة 
– دمشق - حوران، مبلغا وقدره 5 ماليني فرنك 
ملتابعة اعاملها. بعد انتهاء مرشوع تطوير املرفأ 
عام 1894 وقعت خالفات بني رشكة املرفأ وبني 
العثامنية،  البحرية  ووزارة  العثامنية  الحكومة 
ومن اسباب هذه الخالفات مسالة دخول البوارج 
الحربية العثامنية اىل املرفأ، والخالفات بني رشكة 
املرفأ وبني ادارة الجامرك يف شأن رسم الحاملني 
املرفأ.  رشكة  منطقة  حدود  وتعيني  واملخازن 
كام وقع خالف حول زيادة رسوم الدخول ملرفأ 
اثر عىل حركة الصادرات والواردات، حيث  مام 
تحولت اىل بقية املرافئ الشامية القريبة. ان بعد 
- دمشق  نهاية خط حديد بريوت  املسافة بني 
وبني مرفأ بريوت كان من جملة اسباب الخالفات 
املرفأ  حركة  تأثر  اسباب  ومن  الجانبني،  بني 
التجارية. لكن هذه االزمة بني الجانبني رسعان ما 
انتهت، بل ان املرفأ ازدادت احواضه وارصفته ما 
بني راس الشامية اىل رأس املدور، وبدأ يستقبل 

سفنا اكرث واكرب اتساعا مبا فيها قوافل الحجاج. 

عدد  وارتفع  منه،  والصادرة  اليه  الواردة  السفن 
الرشكات الفرنسية العاملة فيه، باالضافة اىل عدد 
املباين. وكان الحرص عىل انشاء قاعدة عسكرية 
يقل  بدأ  الفرنيس  النفوذ  ان  علام  فيه،  فرنسية 
القوات  جالء  بعد   1946 عام  من  بدءا  تدريجا 

الفرنسية من لبنان.
استمرت   ،1946 عام  الفرنسيني  رحيل  بعد   4-
ادارة املرفأ بواسطة رشكات فرنسية خاصة، وقد 
شهد مرفأ بريوت يف عهود االستقالل تطورا بارزا 
احواضه،  والتوسع وزيادة  والتصدير  االسترياد  يف 
السيام وان املرفأ مل يكن مرفأ لتجارة بريوت ولبنان 
الدول  لجميع  ترانزيت  مرفأ  كان  وامنا  فحسب، 

العربية السيام الخليجية منها. هذا االمر ادى اىل 
ازدهاره وتطوره، بل وتطور الوضع االقتصادي يف 

لبنان لغاية عام 1975.

املرفأ  حياة  يف  طرأت  التي  املراحل  هي  ما   ■
وتحديدا قبل النكبة التي حلت به؟

عريب  مرفأ   300 مع  يتعامل  كان  بريوت  مرفأ   □
فيه نحو 3100 سفينة سنويا،  ترسو  وعاملي، كام 
مساهمة يف عمليات االسترياد والتصدير. كام يدخل 
من خالله 70% من بضائع لبنان، لذلك فهو يعترب 
الرشيان االقتصادي االكرث حيوية ودخال. ال غرابة 
يف ان يتطور مرفأ بريوت وتصبح مساحة املنطقة 

الحرة يف املرفأ 81000 مرت مربع. كان العمل عىل 
متتد  بحيث  املنطقة  هذه  لتوسعة  وساق  قدم 
عىل مساحة 124000 مرت مربع، فضال عن انشاء 
مبان جديدة تلبية ملتطلبات املرفأ السيام موضوع 
الصادرات والواردات وتجارة الرتانزيت. من املالمح 
العمالقة  القمح  اهراءات  بريوت،  مرفأ  يف  املهمة 
الالفتة للنظر والتي انشئت يف اواخر عهد الرئيس 
شارل حلو بتمويل كويتي. شهد مرفأ بريوت اهتامما 
ملحوظا من حكومات لبنانية عدة يف عهود الرؤساء 
شمعون  كميل   ،)1952 ـ   1943( الخوري  بشارة 
ـ  1964(،   1958( فؤاد شهاب  ـ 1958(،   1952(
شارل حلو )1964 ـ 1970( سليامن فرنجية )1970 
اللبنانية  الحرب  فرتة  يف  انه  حني  يف   ،)1976  -
ظروف  الن  به  االهتامم  تراجع   )1990 ـ   1975(
الحرب واالوضاع االقتصادية مل تعد تسمح بذلك، 
السيام وان غالبية مداخيله كانت تذهب اىل خزينة 
مجهودها  لدعم  اللبنانية  وامليليشيات  االحزاب 
الحريب. كذلك مل تشهد السنوات املمتدة بني عهود 
الرئيس الياس رسكيس )1976 ـ 1982(، والرئيس 
امني الجميل )1982 ـ 1988( وسنوات حكومتي 
الرئيس سليم الحص والرئيس ميشال عون )1988 
ـ 1990( اهتامما به بسبب ظروف الحرب االهلية. 
منذ وصول الرئيس الشهيد رفيق الحريري اىل سدة 
رئاسة الوزراء )1992ـ  2004( وبالتعاون مع الرئيس 
اميل  والرئيس   )1998 ـ   1989( الهراوي  الياس 
ـ 2007(، حرص حرصا شديدا عىل  لحود )1998 
االهتامم مبرفأ بريوت ومطار بريوت الدويل: توسعة 
وتقنية وعدة وعدادا واسلوبا ومنهجا، بحيث اصبح 
املرفأ واملطار من اهم رشايني االقتصاد اللبناين بني 
تداعيات حادثة  اىل  ـ 2004(. نظرا  اعوام )1992 
ونتائجها،  الحريري  رفيق  الشهيد  الرئيس  اغتيال 
واالنقسامات اللبنانية الحادة، فان مرفأ بريوت مل 
يلق االهتامم املطلوب بني اعوام )2004 ـ 2020(، 
خاصة بعد حصول احداث اليمة رافقت االوضاع 
السياسية واالقتصادية واالجتامعية املرتدية، لينتهي 
بنكبة وكارثة اليمة اصابته واصابت جميع املناطق 
البريوتية، بل اصابت لبنان كله. تلك نكبة الثالثاء 
هريوشيمي  انفجار  وقع  حيث   ،2020 آب   4 يف 
يف بعض عنابر املرفأ املمتلئة مبواد متفجرة، وكان 
اصابت  وكارثة  نكبة  االنفجار  هذا  تداعيات  من 
التجارية  ومحالهم  بيوتهم  يف  واللبنانيني  البيارتة 
ومؤسساتهم ورشكاتهم، وسياراتهم. فقىض ضحية 
هذا االنفجار مئات الشهداء، واصيب االف الجرحى 

عدا عن عدد كبري من املفقودين.

■ ما كان اثره عىل حياة البريوتيني واللبنانيني؟ وما 
هي الخدمات االستثنائية التي وفرها؟

□ مهام يكن من امر، فقد شهد مرفأ بريوت قبل 
ملموسا  تطورا  وبعدها  االوىل  العاملية  الحرب 
البريوتية  االقتصادية  الحياة  يف  مبارشا  تأثريا  أثر 
واللبنانية والشامية. ال يزال بعض البيارتة يذكرون 
بريوت  مرفأ  يف  املائية  الخاصة  الطائرات  نزول 
وذلك قبل انشاء مطار برئ حسن يف منطقة املدينة 
الرياضية حاليا. شهد مرفأ بريوت عرب تاريخه يف 
القرنني التاسع عرش والعرشين تطورات عدة قدم 
خاللها املزيد من الخدمات اىل بريوت واللبنانيني، 
منها انشاء املحجر الصحي. كان القنصل الفرنيس 
يف  الناشطني  القناصل  من  غيز  هرني  بريوت  يف 
املنطقة، ونظرا اىل انتشار الطاعون يف العام 1834 
يف اوروبا واسطنبول وازمري وقربص ومرص وسواها، 
فقد طلب القائد املرصي ابراهيم بن محمد عيل 
االجانب،  القناصل  وبقية  غيز  هرني  من  باشا 
والجيش  واللبنانيني  البيارتة  يف حامية  املساعدة 
محجر  باقامة  وذلك  الطاعون،  وباء  من  املرصي 
صحي، حيث كانت بالد الشام ومن بينها بريوت 
تداعى   .)1840 ـ   1831( املرصي  الحكم  ضمن 
قناصل فرنسا والنمسا والدامنارك واسبانيا واليونان 
القامة مستشفى ميداين عرف باسم الكرنتينا قرب 
من  القادمني  الركاب  ملنع  وذلك  الخرض،  جامع 
البالد املوبوءة من النزول اىل االسواق والفنادق، 
اذ كانوا يؤخذون ملنع  انتشار الطاعون من مرفأ 
بريوت مبارشة اىل غرف العزل التي اقيمت يف تلك 
املنطقة، ومن هنا اتت التسمية الفرنسية كرنتينا. 

■ ما هي املحطات التاريخية التي ارتبط بها اسم 
مرفأ بريوت، وكيف ادير؟

مهمة  تاريخية  محطات  بريوت  مرفأ  شهد   □
ابرزها:

الثاين  )غليوم(  وليام  االملاين  االمرباطور  زيارة   1-
عام 1898، حيث كان وايل بريوت ورئيس بلدية 
بريوت والقادة واالعيان واملرتجمون يف استقباله 
النرص  باقواس  مارا  املدينة،  داخل  اىل  املرفأ  من 
ثم  ومن  املحروسة،  بريوت  اىل  خاصة  زيارة  يف 
دمشق متهيدا لزيارة السلطان عبد الحميد الثاين 

يف العاصمة اسطنبول.
عام  بريوت  مرفأ  االيطايل  االسطول  قصف    2-
1912 واصيبت مجموعة من السفن الراسية، مبا 
واصابة  الله  العثامنية عون  السفينة  اصابة  فيها 
الفنادق،   - الخانات  وبعض  العثامين  البنك 
ومجموعة كربى من الصادرات والواردات، ومقتل 
واصابة بعض البيارتة. كان هذا االعتداء ردا عىل 
يف  واللبنانيني  البيارتة  من  شاب   300 مشاركة 
الدفاع عن طرابلس الغرب بعد ان احتلها الجيش 
بني  بالتنسيق  الشباب  ارسال  ثم  ومن  االيطايل. 
شكيب  واالمري  سالم  عيل  سليم  البريويت  الوجيه 
ارسالن من جهة ومع وايل بريوت وخديوي مرص 

من جهة ثانية.
-3 بعد احتالل الفرنسيني بريوت واملناطق اللبنانية 
عام 1918، ومن ثم انتدابهم عليه اىل عام 1943 
تحسني  عىل  االقتصادية  ملصالحهم  حرصوا  فقد 
مرفأ بريوت خالل 25 سنة، فتم توسعته، وازدادت 
عدد  تزايد  كام  فيه.  والواردات  الصادرات  نسبة 

املؤرخ الدكتور حسان حالق.

مرفأ بيروت في التاريخ
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مارلني خليفة

سفير مصر: أزمة لبنان في أخطر مراحلها
وإستقراره شرط ضروري لألمن القومي العربي

الفائت، حني دوى انفجار املرفأ االشبه بزلزال آتيا عىل نصف العاصمة بريوت، قاتال  الرابع من آب  توقف الزمن يف لبنان يف 
ومرشدا ومدمرا االف املنازل. لكن الزمن العريب عاد مع هذه املأساة التي حلت بلبنان عىل مشارف مئويته االوىل، واوىل الدول 

التي استنفرت طاقاتها الحكومية والخاصة والشعبية كانت مرص

مل تكد متر 12 ساعة عىل انفجار مرفأ بريوت 
عبدالفتاح  املرصي  الرئيس  كان  حتى  املروع، 
رئيس  اللبناين  بنظريه  يتصل  السييس 
الجمهورية العامد ميشال عون معزيا وموجها 
كارثة  تداعيات  الستيعاب  لبنان  مبساندة 
االنفجار عرب جرس جوي اغايث ثم جرس بحري. 
رأس  زار  التي  املرصية  الحكومة  جانب  اىل 
استنفرت  ديبلوماسيتها سامح شكري بريوت، 
والجوامع  والعامة  الخاصة  املؤسسات 
املساعدات  تجمع  فهبت  املرصية،  والكنائس 
والذي  املنكوب  اللبناين  الشعب  اىل  الرسالها 
ارسلت  العيش.  مقومات  ابسط  اىل  افتقد 
انتاج  املخابز يف دورة  لتعويض  الدقيق  مرص 
الخبز بعد ترضر صوامع القمح املركزية التي 
تقع داخل ميناء بريوت، اىل مواد ومستلزمات 
طبية وطواقم برشية من متخصصني وجراحني 
املستشفى  يف  املساعدة  لتقديم  تطوعوا 
امليداين املرصي الذي عالج املصابني، وكذلك يف 
العالقة  التي تعد رمز  العربية  جامعة بريوت 
والحضور املرصي يف لبنان منذ 60 عاما، كام 
يارس  الدكتور  لبنان  يف  املرصي  السفري  يقول 
التي  العاصمة  رؤية  عليه  عزّت  الذي  علوي 
عرفها بجاملها وتألقها تحرتق امام عينيه، وهو 
للمساهمة  مستعدة  مرص  بأن  املعنيني  ابلغ 
وتقديم  البحري  وامليناء  الكهرباء  اصالح  يف 

الخربات املرصية يف شتى املجاالت. 
الدكتور  يقدم  العام"  "االمن  مع  حوار  يف 
الدور  حول  التفاصيل  من  املزيد  علوي 
قنصال  كان  انه  علام  للبنان،  املساند  املرصي 
عمله  وميتد  و2010،   2005 عامي  بني  فيه 
لندن  يف  مرص  سفارات  يف  الديبلومايس 
يف  السيايس  القسم  رئيس  وكان  وبريوت، 
مستشارا  وعمل  واشنطن  يف  مرص  سفارة 
خارجية  وزراء  خمسة  مع  العربية  للشؤون 

وهو  شكري،  سامح  الوزير  آخرهم  مرصيني 
عنّي يف لبنان يف ترشين الثاين 2019. 

  
السيايس  لبنان  وضع  اىل  مرص  تنظر  كيف   ■
آب   4 يف  بريوت  مرفأ  انفجار  بعد  واالمني 
الفائت؟ هل ترى فيه ملفا مرتبطا برصاع النفوذ 
مع تركيا من ليبيا وصوال اىل غاز املتوسط والذي 

تنخرط فيه قوى اوروبية وعربية؟
كارثيا  حدثا  لبنان  يف  االنفجار  هذا  ميثل   □
ولعل  املادية،  والخسائر  االرواح  مستوى  عىل 
والحجر  البرش  طاولت  التي  املبارشة  االرضار 
لكن  تعويضها.  يف  املساهمة  نحاول  ما  هي 
هي  االزمة  هذه  ان  القول  تقتيض  االمانة 
التي  املرتاكمة  االزمات  سلسلة  يف  حلقة  آخر 
يعاين منها هذا البلد الشقيق. تكمن املشكلة 
الطبقات  تشبه  باتت  االزمات  هذه  ان  يف 
وتبنى  تستمر  انها  اي  لالرض،  الجيولوجية 
فوقها طبقة جديدة من االزمات التي ال تجد 
لها حلوال وترتاكم طبقة ثالثة فرابعة فخامسة. 
سنة،  عمرها  واقتصادية  سياسية  ازمة  هنالك 
اخرى بسبب ظرف عاملي  ازمة  اليها  اضيفت 
 6 منذ  املستمرة  وتبعاته  كورونا  اسمه  طارئ 
اشهر. لعل االزمة اليوم هي يف اخطر مراحلها، 
فيها  مبا  وتبعاته  االنفجار  ازمة  اليها  اضيفت 
والدمار  االسرتاتيجي  القمح  مخزون  تدمري 
الخ...  الف وحدة سكنية   200 الهائل وترضر 
ان  اىل  نظرنا،  وجهة  من  االزمات  هذه  تؤرش 
لحظة املعالجة الجذرية ملسببات هذه االزمات 
للمامرسات  الحاسم  التغيري  وكذلك  دقت  قد 
اكرث،  برصاحة  االزمات.  هذه  اىل  افضت  التي 
انتجت هذه  التي  ان االستمرار يف املامرسات 
االزمات وتوقع ان تفيض املامرسات ذاتها اىل 
نتائج مغايرة، هو نوع من الخيال ال عالقة له 

بالواقع يك ال اكون اقىس من ذلك.

املتوالدة  الداخلية  االزمات  هذه  ظل  يف   ■
ام ال؟  لبنان مدّوال  بات ملف  واملتفجرة هل 

وما هو الدور السيايس املرصي حاليا؟
□ بالنسبة اىل الشق االول من السؤال مثة نقاش 
حول معنى التدويل. هناك مثال ملفات تتطلب 
قرارا دوليا مثل ملف القرار 1701 يف الجنوب، 
حيث يتم التجديد لقوات اليونيفيل يف مداوالت 
اللحظة  اننا كنا منذ  ضمن مجلس االمن، علام 
يف  اللبناين  املوقف  دعم  عىل  حريصني  االوىل 
هذا الشأن وعدم املساس باليونيفيل حجام او 
نحن  مهمة جدا.  اليونيفيل  ان  نرى  الننا  والية 
موضوع  يف  ثغر  من  يشكو  ملن  دوما  نطلب 
لريى  االشمل  الصورة  اىل  ينظر  بأن  اليونيفيل 
هذه  احدى  يف  نجاح.  قصة  هي  اليونيفيل  ان 
النقاشات، قلت ملحديث انه قبل 14 عاما اي قبل 
دخول اليونيفيل اىل لبنان،  ظهرت 4 مواجهات 
 1993 اعوام:  يف  وارسائيل  لبنان  بني  عسكرية 
و1996 و2000 و2006. يف الـ14 عاما التي مرت 
مل تحصل اي حروب، هذه هي الصورة الكربى، 
وبالتايل فان اي مالحظات ال تصمد حني توضع 
يف مواجهتها. مثة شق آخر يتعلق برصيد لبنان 
التاريخي واملعنوي واحرتام العامل له، هو الذي 
اىل  والغربية  الشقيقة  الدول  من  عددا  دفع 
تقديم مساعدات يف هذه االزمة. ان لب االزمة 
يف النقاشات الدائرة يتمحور حول مواضيع مثل 
جديدة،  حكومة  وتشكيل  النيابية،  االنتخابات 
كلها ملفات لبنانية وبحسب علمي لن تأيت اي 

دولة وتعلن موقفا منها.

■ ملاذا اذن هذا الحراك الديبلومايس املكثف 
املتوسط  اىل  وصلت  حربية  قطع  عن  فضال 

ومنها ما عاد ادراجه الحقا؟
استقرار  ان  مرص.  عن  هنا  الحديث  اريد   □
لالستقرار  املرصي  التصور  من  لبنان هو جزء 

مقابلة
@marlenekhalife

لالمن  رضوري  رشط  وهو  العريب،  املرشق  يف 
القومي العريب، ومصلحة مرصية مبارشة. اكرث 
من ذلك، ان املرشق العريب اصبح يف حزام من 
النريان وآخر حلقاته التي كانت يف منأى نسبيا 
لبنان. هنالك قوس من  الحزام هي  عن هذا 
جبال زغروس اىل البحر املتوسط وآخر حلقة 
فيه هي لبنان، فاذا استطعنا ان نحصنها من 
الهدف  ردة هذه الرصاعات، فنحن نصب يف 
العريب.  املرشق  استقرار  وهو  االسرتاتيجي 
بهذا املعنى نحن حريصون عىل الحفاظ عىل 
االستقرار، لكننا ندرك ان قدرا من التغيري هو 

رشط رضوري لالستقرار يف لبنان.

■ لفت امران يف زيارة وزير الخارجية املرصي 
سامح شكري اىل لبنان: اختياره لبيت الوسط 

لالعالن عن املساعدات وترصيحه من القرص 
الجمهوري بان "لدينا توجيهات للخروج باطار 
سيايس ملواجهة هذه االزمة"، ماذا يعني ذلك؟
□ يف الحقيقة ان معايل الوزير اختار 3 اماكن 
االعالم،  مع  مطوال  والتكلم  فيها  للترصيح 
ان  بوضوح  قال  الجمهوري حيث  القرص  من 
والتغيري  جديدة  مامرسات  اىل  حاجة  هنالك 
انتجت  التي  االمور  مع  التعاطي  طريقة  يف 
انتجت  التي  املامرسات  اىل  واشار  االزمات، 
طبيعي  وضع  امام  لسنا  نحن  االزمات.  هذه 
طرأ عليه ظرف االنفجار، بل نحن امام ظرف 
مأزوم فاقمه االنفجار وبالتايل يجب ان يكون 
املسألة  ان  علام  الحدث،  قدر  عىل  التعامل 
ثانية من  ال تحتمل حلوال ترقيعية. ثم تكلم 

عند الرئيس بري، وهناك عرض املساعدات 

آن اوان التغيير الحاسم 
للممارسات التي افضت الى 

هذه االزمات

ان قدرا من التغيير 
هو شرط ضروري لالستقرار 

في لبنان

السفري 
املرصي يف 

لبنان الدكتور 
يارس علوي.
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يف  لكن  الوسط،  بيت  من  وليس  املرصية 
التقى  حيث  الوسط  بيت  يف  له  لقاء  آخر 
الرسالة  وكرر  عاد  السابقني  الحكومة  رؤساء 
عينها. وهو بالتايل اعاد الرسالة ذاتها 3 مرات، 
رسالة  وانها  اهميتها  تأكيد  بهدف  وذلك 

واحدة للجميع.

■ كيف تتابع مرص هذا االمر؟
والرسالة  اتصاالت  مجموعة  مكلف  انا   □
مل تتغري. مل يبدأ يف الحقيقة النقاش الجدي 
حاليا عىل املشهد املقبل، وال يزال النقاش يف 

مراحله االوىل. 

لجنة  الرسال  استعدادها  مرص  عرضت   ■
بريوت  يف  الثالثة  املرافئ  وتأهيل  محققني 
مشكلة  حل  يف  واملساهمة  وصور  وصيدا 
من  املزيد  اعطاء  االمكان  يف  هل  الكهرباء، 
القت  وهل  العروض؟  هذه  حول  التفاصيل 

اجابات من اللبنانيني؟
□ بعد 12 ساعة بالتحديد من وقوع االنفجار، 
قام الرئيس عبدالفتاح السييس باجراء اتصال 
بالرئيس ميشال عون، واخربه بانه اتخذ قرارا 
هذا  ترجم  لبنان،  بدعم  الكامل  بالتضامن 
الدعم يف خالل 24 ساعة، اي بعد 36 ساعة 
من وقوع االنفجار بحيث وصلت اول طائرة 
من ضمن الجرس الجوي املرصي. بعدها جاء 
الدعم. وضعنا  بتقديم  الخارجية مكلفا  وزير 
فهنالك  للدعم،  اسرتاتيجية  رؤية  مرص  يف 
امليداين  املستشفى  بدأ  آنية حيث  احتياجات 
من  ساعة  بعد  الجرحى  باستقبال  املرصي 
االنفجار، ثم تواىل وصول املساعدات الطبية. 
من  طنا   30 اليوم  لغاية  لبنان  اىل  وصل 
الطحني، وذلك يك ال تتعطل دورة انتاج الخرب، 
اما الشق الثالث فيتعلق باالحتياجات الطويلة 
االمد، اذ وصلت قبل نهاية آب الفائت باخرة 
الصالح  الزجاج  من  هدية  محملة  مرصية 
املنازل. يف الوقت عينه، نظرنا اىل لب االزمة، 
طلب  وامكان  التحقيقات  عىل  النقاش  فبعد 
خرباتها  تقديم  مرص  عرضت  خارجي  دعم 
الدولة  طلبت  اذا  التحقيقات  يف  واملساهمة 
اللبنانية ذلك، وحتى هذه اللحظة مل يصلنا اي 
متلك  الثالثة،  املرافئ  بناء  اىل  بالنسبة  طلب. 
مرص تجربتني حصلتا يف غضون 9 اشهر. فقد 

الشق  لبنان. لكن  القطاعية يف  لالحتياجات 
املهم اخذه يف االعتبار هو  الذي من  االخر 
بشكل  متنوع  مرص  من  املساعدات  مصدر 
الهالل  من  املرصية،  الحكومة  كبري من غري 
الطعام  وبنوك  عدة  وجمعيات  االحمر 
املرصية  والكنيسة  االزهر  ومن  والكساء، 
بالكامل ألن  الكثري. مرص مستنفرة  وسواها 
لبنان حارض يف قلوب املرصيني بشكل ادهش 
بل  فحسب،  اعرفهم  الذين  اللبنانيني  ليس 
ادهشني انا شخصيا. هناك استامتة ملساعدة 
لبنان. حجم الجرس الذي تقدمه مرص االن 
يزيد مبقدار الضعف عن بعض الدول التي 
 3 الجرس  هذا  ويضم  مساعدات،  قدمت 
طائرات كل 48 ساعة. فضال عن وجود طاقم 
صحي متخصص، اذ وصل اىل لبنان 21 طبيبا 
الجراحة  اقسام  رؤساء  من  وعدد  وجراحا 
والطب يف الجامعات املرصية الكربى، وهم 
لتقديم  لبنان  جاؤوا متطوعني وسيبقون يف 
العربية  بريوت  جامعة  يف  مجانا  خدماتهم 
 60 قبل  مرص  انشأتها  التي  الجامعة  وهي 
مع  التضامن  عىل  طارئني  لسنا  نحن  عاما. 
لبنان ورشاكتنا معه قدمية ومستمرة ونحن 

نقوم بواجبنا.

■ كيف ترى مرص كدولة صديقة للبنان هوية 
الحكومة املقبلة وسط الجدل الدائر حول ما 
اذا كانت ستكون سياسية مستقلة ام حيادية؟

االول  الحد  حدين،  ضمن  الرؤية  تأيت   □
يعامل  ان  يجب  ال  انه  مبديئ  التزام  هو 
ال  النهم  راشدين  غري  كأنهم  اللبنانيون 
يحتاجون اىل ارشادات من احد. الحد الثاين 
انه يف حال سئلنا نقول ما قلناه بان القضية 
هي قضية جدول اعامل ومواصفات لتنفيذ 
امام  العربة  نضع  ال  ان  اي  الجدول،  هذا 
الحصان، فال تتم مناقشة من يأخذ اي حصة 
واي وزارة من حصة من. السؤال االول يجب 
به  املكلفة  ان يكون ما هو جدول االعامل 
اطار زمني، وما  اي  الحكومة، وضمن  هذه 
هي الرتكيبة املثىل لدعمه والتي تحظى بثقة 
الشعب اللبناين اوال ثم ثقة املجتمع العريب 
يف  اللبناين  الجانب  يحتاجه  الذي  والدويل 
متوينية  فجوة  وجود  ظل  يف  اللحظة  هذه 
ثقة  اىل  تحتاج  الحكومة  فان  لذا  كربى. 

بعد انفجار املرفأ ال يحتمل الوضع حلوال ترقيعية.

العريب  املجتمع  وثقة  اوال،  اللبناين  املجتمع 
يف  لها  واضحة  مهامت  ضمن  ثانيا  والدويل 
الشكل  يصبح  وعندئذ  واضح،  زمني  اطار 
الحقا لكل ذلك. علينا ان نبدأ بجدول اعامل 

الحكومة وليس بشكلها.

■ هل من رأي مرصي يف موضوع الحياد الذي 
بشارة  الكاردينال  املاروين  البطريرك  طرحه 

الراعي؟
□ نحن ندعم ما سبق واتفق عليه اللبنانيون 
االسرتاتيجيا  فكرة  وندعم  بعبدا،  اعالن  يف 
كل  املبدأ  حيث  من  ندعم  كذلك  الدفاعية، 
التجاذبات  دائرة  خارج  لبنان  يبقي  اجراء 
االقليمية. وكام سبق وقلت، ان تصورنا يهتم 
باستقرار لبنان ويعني هذا االستقرار تجنيبه 

او  محاور  سياسات  اي  يف  االنخراط  مخاطر 
اي اشتباك. 

■ انعقدت اجتامعات عدة لوزراء الخارجية 
حول  واثيوبيا  والسودان  مرص  يف  والري 
وهل  امللف  هذا  اصبح  اين  النهضة،  سد 
الدويل واالستخدام  للقانون  سيحل االمر تبعا 

املتساوي للموارد املائية؟
عليه  يوقع  مل  اتفاق  مرشوع  هنالك  كان   □
االشقاء يف اثيوبيا ويا لالسف. نحن متمسكون 
بأن حوض النيل يجب ان يكون فضاء للتنمية 
املشرتكة وليس فضاء قتاليا، ونحن متمسكون 
ايضا متسكا صارما بعدم التفريط بحقوقنا وال 
رشيان  عن  هنا  نتكلم  الننا  مياه،  نقطة  بأي 

الحياة للمرصيني.

بنينا واحدا من اكرب موانئ املتوسط وهو ميناء 
االوسط  الرشق  يف  ميناء  اعمق  وهو  برنيس، 
ولديه قدرة عىل استقبال اكرب السفن، وعملنا 
االسكندرية  ميناء  تأهيل  اعادة  عىل  ايضا 
ارصفة، وذلك يف  اليه  واضفنا  بحيث عمقناه 
الغربية  الدول  بعض  ان  حتى  عام.  من  اقل 
بالخربات  االستعانة  لبنان  عىل  اقرتحت 
انجازنا  الشأن، وذلك بسبب  املرصية يف هذا 
لهذين امليناءين بشكل رسيع ومبستوى كفاية 
هذا  يف  املساعدة  عرضنا  نحن  جدا.  معقول 

املجال، لكننا مل نلق اي رد لغاية االن.

■ ماذا عن امكان املساعدة يف مجال الكهرباء؟
عملنا  اذ  املجال،  هذا  ايضا يف  لدينا خربة   □
ميغاواط   15 اىل  تصل  انتاج  طاقة  سنة  يف 
اىل واحد ونصف  لبنان هي  الحاجة يف  بينام 
ميغاواط   15 سنة  يف  انتجنا  نحن  ميغاواط. 
للكهرباء يف محطة  اىل مصدر صاف  وتحولنا 
ما  وهذا  القاهرة،  يف  الكربى  الكهرباء  انتاج 
حولنا فعليا اىل مصّدر صاف للكهرباء، فنحن 

مثال مند السودان بـ300 ميغاواط.

■ ما هو العرض املرصي املقدم للبنان؟
اي  لتلبية  مستعدون  اننا  قلنا  نحن   □
احتياجات لبنانية، وال يزال هذا العرض قامئا. 

املنطقة  الغاز يف  مركز صناعة  تعترب مرص   ■
حيث اكتشف حقل ظهر، كام انه لدى مرص 
هل  املتوسط،  يف  الغاز  لتسييل  محطة  اكرب 
سيحصل تعاون لبناين مرصي يف ملف تصدير 

الغاز وهل من اتصاالت عىل هذا الصعيد؟
□ حصلت اتصاالت حتى آخر اجتامع للجنة 
شباط  يف  املشرتكة  اللبنانية   - املرصية  العليا 
املايض حيث تم تناول ملفي الغاز والكهرباء، 

ومل يتم االتفاق السباب ال عالقة لنا بها. 

■ هل ستعاود اللجنة املشرتكة اجتامعاتها؟
□ من املفرتض ان تنعقد بانتظام بالتناوب 
بني البلدين، واالمر سيكون مرتبطا بالجانب 
وتضع  الحكومة  تتشكل  حني  اللبناين 
موعدا الجتامع اللجنة وتناقشه معنا. مرص 
اتت  التي  واملساعدات  ومستنفرة،  حارضة 
ما مييزها هو تغطيتها  اهم  لبنان  اىل  حاليا 

لدى مصر تجارب في بناء 
املرافئ وعرضت بناء مرافئ 

بيروت وصيدا وصور

مصر عرضت تقديم 
التحقيقات  خبراتها في 

ولم تلق جوابا
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العودة األوروبّية إلى أزمات الشرق األوسط 
العالقة مع الواليات املتحدة تثير متاعب كثيرة 

بعد خروجها منهكة ومنترصة من هول جائحة كورونا، وبعد تجاوزها الكرب واخطر تحد يف تاريخها الحديث كان له ارتدادات 
وتداعيات عىل اقتصادها وامنها واتحادها ونظامها الصحي، عادت اوروبا اىل االهتامم مبلفات الرشق االوسط وازماتها، يف 

مقدمها ازمة العالقة مع تركيا وملف االزمة الليبية وامللف النووي االيراين

خرجت  التي  اوروبا،  تنجح  جديدة  مرة 
تتآكلها  منهكة،  كورونا  جائحة  هول  من 
شملها.  مّل  يف  الخسائر،  وتطاردها  البطالة، 
االورويب  االتحاد  تاريخ  يف  قمة  اطول  يف 
لقاء  يف  بروكسل  يف  بلياليها  ايام  )اربعة 
والتهديد  الرفض  رياح  فيه  هبت  عاصف 
القمة  بانها  وصفت  التي  باالنسحاب(، 
االهم يف تاريخ االتحاد، وحتى "أم القمم"، 
االقتصادية  التداعيات  ملواجهة  مخصصة 
ـ  كوفيد  جائحة  خلفتها  التي  الكارثية 
ازمة  اخطر  امام  اوروبا  وضعت  التي   19
العاملية،  الحرب  نهاية  منذ  اقتصادية 
اتفاق  اىل  االوروبيون  القادة  توصل 
الـ27  االعضاء  الدول  باجامع  تاريخي 
من  تعاين  التي  دولهم  اقتصادات  لدعم 
تفيش الفريوس املستجد، متّول للمرة االوىل 

بواسطة دين مشرتك.
 750 قيمته  صندوق  عىل  الخطة  تنص 
قرر  املشرتكة،  الديون  من  اورو  مليار 
االتحاد ان يأخذها عىل عاتقه مجتمعا يف 
امليزانية  تجاوز  خيايل  مبلغ  نادر.  تكافل 
االمرييك  الرئيس  خصصها  التي  املهولة 
الدول  منه  تستفيد  لبالده،  ترامب  دونالد 
من  دوالر  مليار   390 بني  ترضرا  االكرث 
املساعدات و360 مليار اورو من القروض 
قد ال يسدد  بعضها  بفوائد شبه معدومة، 
بانه  االتفاق  البعض  عاما. وصف   38 قبل 
االتحاد  فيها  يلجأ  حقيقية  مارشال  خطة 
االورويب، للمرة االوىل يف تاريخه، لالستدانة 
من اجل متويل الدول االعضاء ومساعدتها. 
االتفاق  هذا  اىل  التوصل  يف  االكرب  الفضل 
الذي  الكبري  التحول  اىل  يعود  التاريخي، 
طرأ عىل املوقف االملاين املعروف برصامته 
بازاء القواعد والضوابط املالية يف االتحاد، 

ان  مريكل  انجيال  املستشارة  قررت  عندما 
املصريية  واملخاطر  لرضاوتها  االزمة،  هذه 
تقتيض  االتحاد،  اىل  بالنسبة  تشكلها  التي 
القواعد  يف  جذريا  وانعطافا  جديدة  رؤية 
املالية النقاذ املرشوع االورويب الذي تتواىل 
لهذا  كان  سنوات.  منذ  االنتكاسات  عليه 
مريكل  انجيال  الثنايئ  قاده  الذي  التحّول 
اعادة  يف  اسايس  دور  ماكرون  اميانويل  ـ 
الذي  االملاين  ـ  الفرنيس  املحور  اىل  الحياة 
االتفاق  هذا  اىل  للتوصل  حاسام  كان 
التاريخي حول صندوق االنقاذ، الذي وجه 
اوروبا موحدة وقوية  بأن  العامل  رسالة اىل 
منطقة  اىل  العودة  عىل  وقادرة  ووازنة، 
الرشق االوسط ولعب دور مؤثر وفاعل يف 

وازماتها. ملفاتها 
بينام تربز مؤرشات متواترة عن قرب انطالق 
املخاوف  تتزايد  ليبيا،  يف  رست  معركة 
الدول  قادة  وتدفع  تبعاتها،  من  االوروبية 
وقف  محاولة  اىل  بها  املعنية  الرئيسية 
املسبق  علمهم  مع  الهاوية،  اىل  االنحدار 
كافية  ليست  ميتلكونها  التي  االوراق  بأن 
الضالعني  االطراف  عىل  مؤثرة  تكون  حتى 
فيها. وقد صدر بيان تحذيري بعد اجتامع 
االوروبية  القمة  اعامل  هامش  عىل  عقد 
الفرنيس واملستشارة االملانية  الرئيس  )ضم 
تضمن  االيطالية(،  الحكومة  ورئيس 

مجموعة رسائل مرتابطة: 
اىل  املتواصل  االنزالق  التحذير من  اولها   •
انخراط  اىل  اشارة مبارشة  اقليمي، يف  نزاع 
معلن  مرصي  وتأهب  فيه،  املتزايد  تركيا 
بغطاء  يحظى  انه  القاهرة  تعترب  للتدخل 
واطراف  الرويس  الدور  عن  فضال  رشعي، 

اخرين.
الالعبني  اىل  موجهة  الثانية  الرسالة   •

حد  وضع  اىل  يدعوهم  الخارجيني 
لتدخالتهم املتصاعدة واالحرتام التام لحظر 
جانب  من  ليبيا  عىل  املفروض  السالح 
جاهزون  انهم  وتأكيدهم  االمن،  مجلس 
للنظر يف احتامل اللجوء اىل فرض عقوبات 
اذا استمر انتهاك الحظر بحرا وبرا وجوا. 

االمم  دعوة  يف  تتمثل  الثالثة  الرسالة   •
الخيارات  البحث يف كل  اجل  املتحدة من 
بني  الفصل  ذلك  يف  مبا  التوتر،  لخفض 
منزوعة  مناطق  اقامة  او  املتقاتلة،  القوى 
يقدم  التي  االوىل  املرة  وهي  السالح، 
النوع  هذا  من  اقرتاحا  االوروبيون  فيها 
عن  اعراب  انه  عىل  يفهم  ان  ميكن  الذي 
الفصل.  عملية  يف  للمشاركة  االستعداد 
يشمل  سياسيا  حال  يريدون  االوروبيون 
برلني  الجميع، ويقوم عىل خالصات مؤمتر 

الذي عقد بداية العام الجاري.
ليبيا،  يف  الوضع  تطور  من  قلقة  اوروبا 
مصدر  يرشحها  كام  قلقها،  وعناوين 

ديبلومايس اورويب، كثرية: 
من  السوريني  املرتزقة  تدفق  اولها، 
تدربهم  الذين  لرتكيا  املوالية  املعارضة 
جوا،  ليبيا  اىل  وتقودهم  معسكراتها،  يف 
مرفقني بتدفق كبري لالسلحة من كل نوع. 
الرويس،  الدور  تعاظم  العناوين  ثاين 
يف  االمريكية  العسكرية  القيادة  مع  اعالن 
اخريا  ليبيا  اىل  ارسلت  موسكو  ان  افريقيا 
تسع مقاتالت لدعم املرتزقة الروس الذين 
الليبي  الجيش  قائد  جانب  اىل  يقاتلون 

املشري خليفة حفرت.
بحسب قراءة هذا املصدر، فان الوضع يف 
ليبيا يعيد استنساخ صورة الحرب يف سوريا، 
اي عمليا يقود اىل سورنة النزاع، من خالل 
الحرب  مسار  عىل  وروسيا  تركيا  هيمنة 

يتوصل  ان  من  تخوفات  وسط  ايديهم، 
الوضع  استنساخ  يعيد  تفاهم  اىل  الطرفان 
منطقة  طرف  لكل  يصبح  حيث  السوري، 

نفوذ وقوات تحميها.
االمرييك،  التعاطي  االوروبيني هو  يغيظ  ما 
الورقة  تلعب  واشنطن  ان  يبدو  حيث 
ليبيا كوسيلة ضغط عىل روسيا،  الرتكية يف 
غري  وضع  يف  االورويب  الرشيك  يضع  ما 
الجانب  فان  االحوال،  مختلف  يف  مريح. 
االورويب الذي له مصالح واضحة يف ليبيا يف 
ثالثة ملفات رئيسية هي الهجرة واالرهاب 
الرتيك  الرئيس  يد  رؤية  يريد  ال  والنفط، 
ليبيا. يف  رجب طيب اردوغان تهيمن عىل 
اىل  البلد  هذا  يتحول  ان  يريد  ال  املقابل، 
فاملخرج  املتوسط.  مياه  يف  روسية  قاعدة 
الحرب،  وقف  هو  االوروبيني  اىل  بالنسبة 
اجل  من  املفاوضات  طاولة  اىل  والجلوس 
حل سيايس. لكن التمني يشء والواقع يشء 

اخر.
االورويب  االتحاد  بني  املأزومة  العالقات 

تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

االوروبيون ينتظرون االستحقاق الرئايس االمرييك لتعديل االتفاق النووي االيراين.

املصالح االوروبية 
في ليبيا: الهجرة واالرهاب 

والنفط

املصالح  عىل  اجندتهام  وتغليب  السورية، 
انقرة  دوري  تعاظم  مع  بالتوازي  الليبية. 
وموسكو، حصل تراجع يف الدور االورويب، 
مل  السوري، حيث  بامللف  مجددا  يذكر  ما 
التأثري  يعد الوروبا دور ملموس، وينحرص 
باالطراف الذين لهم قوات ميدانية، اكانت 

روسية ام تركية ام امريكية ام ايرانية.
غري  بشكل  تترصف  تركيا  ان  اوروبا  ترى 
وال  االطليس،  الحلف  استغالل  عرب  مقبول 
النفوذ  ان  وترى  بذلك.  السامح  لها  ميكن 
للمصالح  اسرتاتيجيا  تهديدا  يشكل  الرتيك 
يف  نجحت  حال  يف  تركيا،  وان  االوروبية، 
يف  حضورها  ستجذر  فانها  مشاريعها، 
يف  للتمدد  منصة  منها  وستجعل  ليبيا، 
مناطق  تقليديا  تشكل  اخرى  بلدان  اتجاه 
واملانية  فرنسية  خصوصا  اوروبية،  نفوذ 

وايطالية.
يف  الرتيك  التدخل  ملف  يشكل  الواقع،  يف 
اعامل  جدول  عىل  رئيسيا  موضوعا  ليبيا 
من  بكثري  ينظر  الذي  االورويب  االتحاد 

الذي  واملتعاظم  املزدوج  الدور  اىل  القلق 
اخذت تلعبه تركيا بفضل تدخلها العسكري 
الذين  السوريني  املرتزقة  عرب  او  املبارش، 
تجلبهم باالالف اىل ميدان املعارك يف ليبيا 
للقتال اىل جانب حكومة الوفاق. من جهة 
تركيا  اطامع  ان  االوروبيون  يعترب  اخرى، 
املتوسط وغازه قد تضاعفت بعد  يف نفط 
الوفاق  حكومة  ورئيس  انقرة  بني  االتفاق 
املتواصلة  الحرب  ان  ويبدو  الرساج.  فائز 
بقوة  تضغط  اخذت  وتطوراتها،  ليبيا  يف 
االنغامس  ان  يرون  الذين  االوروبيني  عىل 
من  االوراق  سحب  فيها  الرويس  ـ  الرتيك 
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السياسة  يف  تحد  اكرب  متثل  وتركيا 
االحادية  والتدابري  االوروبية،  الخارجية 
مصالح  مع  تتعارض  تركيا  اتخذتها  التي 
االتحاد  بني  العالقة  الواقع،  يف  اوروبا. 
متر  بل  ال  جيدة،  ليست  وتركيا  االورويب 
من  بعيدة  تركيا  وتبدو  احوالها،  اسوأ  يف 
اي  من  اكرث  االورويب  االتحاد  عضوية 
قلقه  االورويب  االتحاد  ويبدي  وقت مىض. 
واستياءه حيال سلوك تركيا يف رشق البحر 
وقربص،  لليونان  وتهديداتها  املتوسط 
كأمر  البحر  يف  تنقيب  بعمليات  والقيام 
العسكرية. غري  القوة  واقع وعرب استخدام 
ان تلويح انقرة بورقة املهاجرين مينعه من 
تركيا  يف  يجري  ما  لكن  تدابري.  اي  اتخاذ 
حول  مناقشة  يستدعي  ما  االتحاد،  يقلق 
عىل  التشديد  مع  معها،  التعامل  طريقة 
اهمية الرشاكة مع تركيا العضو يف الحلف 

االطليس.
الخالف كبري بني انقرة ورشكائها يف االتحاد 
عسكريا  دعام  تقدم  فانقرة  االورويب. 
وهي  ليبيا،  يف  الوطني  الوفاق  لحكومة 
املتحدة  االمم  حظر  بانتهاك  متهمة 
يف  تقاتل  البلد.  لهذا  اسلحة  تسليم  عىل 
االساسية  الحليفة  الكردية،  القوات  سوريا 
للتحالف الدويل الذي يشارك فيه كثري من 
تنظيم  قتاله ضد  االورويب يف  االتحاد  دول 
عن  تنقيب  بعمليات  تقوم  كام  داعش. 

الغاز يف املنطقة االقتصادية البحرية التابعة 
لقربص، يعدها االتحاد االورويب غري رشعية 
مواطنني  عقوبات عىل  فرض  وحملته عىل 
تركيني. عىل الصعيد الداخيل، فان اردوغان 
االنسان  لحقوق  انتهاكات  بارتكاب  متهم 
كاتدرائية  تحويل  قراره  اثار  كام  بالده.  يف 
موجة  مسجد  اىل  اسطنبول  يف  صوفيا  آيا 
التي  اليونان  العامل، السيام يف  انتقادات يف 
عىل  هجوم  مثابة  القرار  هذا  ان  اعتربت 
الغت  الخطوة  بهذه  تركيا  وان  الحضارة، 
نوعا ما تقاربها مع االتحاد االورويب. لذلك، 
كلف وزراء االتحاد االورويب وزير خارجية 
االتحاد جوزف بوريل وضع تصورات حول 
اجراءات للرد عىل مامرسات انقرة، وخاصة 

يف رشق املتوسط، والنظر يف طلب قربص يف 
امكان فرض عقوبات جديدة ضد تركيا.

االورويب،  االتحاد  معارضة  من  الرغم  عىل 
عضوا  تركيا  لتصبح  بعناد  اردوغان  يسعى 
باعتبار  اوروبا املوحدة،  العضوية يف  كامل 
االطليس،  شامل  حلف  يف  عضو  تركيا  ان 
وجيشها يف الحلف هو االكرب بعد الواليات 
ليست  وهي  العديد.  حيث  من  املتحدة 
رئيسية  قوة  هي  بل  اقليمية،  قوة  مجرد 
اورو ـ اسيوية. تنترش القوة الناعمة الرتكية 
موقعها  انقرة  تعزز  االتجاهات:  جميع  يف 
جمهورية  يف  تريك  نفوذ  مثة  البلقان.  يف 
كوسوفو غري املعرتف بها جزئيا عرب كرواتيا 
الرتيك هو  الشتات  ان  اىل  اضافة  وبلغاريا. 
االتحاد  ودول  املانيا  يف  للغاية  فعالة  قوة 
من  اكرث  يعيش  حيث  االخرى،  االورويب 

ستة ماليني تريك يف املانيا وحدها.
املسؤولون  طالب  سابق،  وقت  يف 
الطابع  باضفاء  انقرة  االوروبيون 
الدميوقراطي عىل النظام القضايئ ومجاالت 
وبحل  االخرى،  والعامة  السياسية  الحياة 
باستخدام  اليوم،  الكردية.  للمشكلة  عادل 
اردوغان  يأمل  السوريني،  الالجئني  سالح 
لضم  رشوطها  من  بروكسل  تخفف  ان  يف 
اختارت  لذلك  االورويب.  االتحاد  اىل  تركيا 
تركيا اللحظة املناسبة لتذكري اوروبا بدولة 
القوي، وصناعتها  مليونا وبجيشها  الثامنني 
دورا  تلعب  والتي  كاف،  بشكل  املتطورة 
مهام يف الرشق االوسط، وتحتل دورا مهام 
)روسيا  العاملية  االسرتاتيجية  االتصاالت  يف 
- امريكا(. اصبحت تركيا ايضا مركزا رئيسيا 
للطاقة وميكن ان تلعب دورا مهام للغاية 
يف سوق النفط والغاز االورويب يف املستقبل 

البعيد. غري 
مبارشة  املعنية  الثالث  االوروبية  الدول 
واملانيا  )فرنسا  االيراين  النووي  بامللف 
الضغوط  بني  حرج  وضع  يف  وبريطانيا( 
السالح  حظر  متديد  اىل  الساعية  االمريكية 
من واىل ايران بدءا من شهر ترشين االول 
جهة  من  حرصها  وبني  جهة،  من  املقبل 
مع  قامئا  التواصل  خيط  ابقاء  عىل  اخرى 
النووي  االتفاق  عىل  واملحافظة  طهران 
العام 2015 رغم ما لحق به من  املربم يف  اوروبا قلقة من سورنة النزاع الليبي وهيمنة تركيا وروسيا.

العالقة االوروبية ـ التركية 
في اسوأ احوالها 

بروكسل تلوح بفرض 
عقوبات على انقرة

خطة مارشال اوروبية 
النقاذ االقتصاد ودور حاسم 

مليركل ـ ماكرون

دعوة  يف  االوروبيون  ويستمر  تهشيم. 
كام  انتهاكاتها،  عن  الرتاجع  اىل  ايران 
الباليستية  الصواريخ  بربنامج  ينددون 
لالستقرار،  املزعزعة  االقليمية  وسياستها 
االستحقاق  االيرانيني،  مثل  ينتظرون،  وهم 

الرئايس االمرييك وما ميكن ان يسفر عنه.
بازاء هذه التعقيدات، هناك خطة امريكية 
لواشنطن  االخري  املخرج  تكون  قد  بديلة 
فرض  اعادة  لجهة  اهدافها  اىل  للوصول 
مبيعات  حظر  فيها  مبا  الدولية،  العقوبات 
عىل  الخطة  هذه  تقوم  ايران.  اىل  السالح 
مجلس  اىل  امرييك  قرار  مرشوع  تقديم 
الحظر  رفع  موعد  احرتام  اىل  يدعو  االمن 
االول  ترشين  شهر  حلول  يف  السالح  عن 
فيها  تلجأ  التي  االوىل  املرة  فهي  املقبل. 
الواليات املتحدة اىل مرشوع قرار من هذا 
قدرتها  مدى  حول  تساؤالت  وسط  النوع، 
اضافة  اىل جانبها،  االوروبيني  استاملة  عىل 
تناقضاتهم  من  هؤالء  خروج  كيفية  اىل 
اوروبية  قرارات  وراء  االختباء  من  بعيدا 
القليلة  االشهر  يف  مفعولها  سينتهي  سابقة 
عن  االورويب  االمتناع  بسبب  املقبلة 
الطرف  االوروبيون  نصح  وقد  التصويت. 
االمرييك بعدم تقديم املرشوع النهم يرون 

انه ال ميكن ان مير لسببني: 
االول، لعدم حصوله عىل االصوات التسعة 

استخدام  غياب  حال  يف  القراره  الرضورية 
حق النقض )الفيتو(. 

روسيا  الفيتو  اىل  اللجوء  بسبب  والثاين 
وصينيا اذا وصل املرشوع االمرييك اىل عتبة 

التسعة.  االصوات 
واذا بقيت هذه االمور عىل حالها ومل تتغري 
واشنطن  تطرح  ال  ان  فاملرجح  املواقف، 
اىل  تلجأ  سوف  بل  للتصويت،  مرشوعها 
وتعني  بك"،  "سناب  تسمى  بديلة  طريقة 
عىل  الدولية  العقوبات  فرض  اىل  العودة 
ايران. وسبق لوزراء خارجية فرنسا واملانيا 
احادية  محاولة  كل  رفضوا  ان  وبريطانيا 
العقوبات  فرض  اعادة  اجل  من  امريكية 

االممية عىل ايران.
االورويب:  املوقف  هشاشة  تربز  هكذا، 
اىل  الهادفني  االمريكيني  املقرتحني  رفض 
عىل  التقليدية  االسلحة  بحظر  العمل  مد 
جانب  من  والتأكيد  جانب،  من  ايران 
آثار  له  ستكون  الحظر  رفع  ان  اخر 
االقليميني.  واالستقرار  االمن  عىل  ضخمة 
واغضبوا  االوروبيني  حرج  تضاعف  بذلك، 
انهم  يبدو  لكن  معا.  واالمريكيني  االيرانيني 
النأي  من  الذي ميكنهم  املخرج  عرثوا عىل 
املعقدة،  االشكالية  هذه  عن  بانفسهم 
اقله موقتا، اذ انهم يحتمون بقرار اورويب 
سابق بحظر مبيعات السالح اىل ايران يتم 

عام  ربيع  حتى  صالح  وهو  سنويا  متديده 
2021. لذا، فان الجانب االورويب يؤكد انه 
القرار االمرييك، يف حني  غري معني مبرشوع 
الدولية  العقوبات  فرض  اعادة  رفضه  ان 
عىل  املحافظة  يف  لرغبته  يعود  ايران  عىل 

االتفاق.
مع  العالقة  تزال  ال  وقت  يف  ذلك  يحصل 
داخل  كثرية  متاعب  تثري  املتحدة  الواليات 
اىل  ترامب  وصول  منذ  االورويب  البيت 
من  ملزيد  مرشحة  وهي  االبيض،  البيت 
التعقيدات اذا ما اعيد انتخابه يف الخريف 
ان  الجديدة  املفوضية  وترى  املقبل. 
املصارحة هي السبيل االفضل ملقاربة هذه 
االوروبيني.  اىل  بالنسبة  الحيوية  العالقات 
اختالفا جوهريا  مثة  بأن  القبول  من  بد  ال 
االدارة  مع  القضايا  بعض  حول  الرأي  يف 
النووي مع  االتفاق  الحالية، مثل  االمريكية 

ايران.
وتدعو الرؤية الجديدة للسياسة الخارجية 
مبعارضة  االكتفاء  تجاوز  اىل  االوروبية 
النووي  امللف  من  االمرييك  املوقف 
االوسط،  للرشق  السالم  خطة  او  االيراين 
النتيجة  تحقق  لن  بأنها  االوروبيني  القتناع 
يكون  ان  يرون  فهم  ثم،  من  املنشودة. 
االتحاد االورويب قادرا عىل طرح حلول او 

افكار بديلة ومستعدا لذلك.

الرئيس الرتيك يريد االنضامم اىل اوروبا كون بالده عضوا يف رسالة اميانويل ماكرون وانجيال مريكل: اوروبا موحدة قوية وازنة، قادرة عىل العودة اىل الرشق االوسط.
االطليس وجيشها يف الحلف االكرب بعد الواليات املتحدة.
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املدير القطري وممثل برنامج االغذية العاملي يف لبنان عبدالله الوردات.

برنامج االغذية العاملي 
يخطط لتقديم مساعدات 
الى 50,000 اسرة لبنانية

املدير القطري لبرنامج األغذية العاملي: 
كورونا غّيرت وجه الفقر في لبنان

ال تتواىن املنظامت والهيئات واملؤسسات والربامج الدولية التابعة لالمم املتحدة عن اعداد التقارير واصدار التوصيات ووضع 
الخطط، كل ضمن اختصاصها، للمساعدة يف ايجاد الحلول للمخاطر التي تتعرض لها البرشية والناتجة من كوارث طبيعية 

وحروب واوبئة، ابرزها الفقر والجوع. علام ان العامل ال يزال يواجه هذا التحدي منذ عقود وقرون

نتيجة االزمة االقتصادية واملالية والنقدية الخانقة 
التي يعاين منها لبنان، تفيد كل التقارير واملعلومات 
الرسمية ان نصف االرس اللبنانية ستصبح عاجزة 
يتالقى  الجاري.  العام  نهاية  الطعام يف  عن رشاء 
تباعا عن  يصدر  ما  الرسمية  املؤرشات  مع هذه 
برنامج الغذاء العاملي التابع لالمم املتحدة الذي 
دق ناقوس الخطر يف آخر تقرير صادر عنه، عندما 
اعلن ان معدل انتشار الفقر يف لبنان سيصل اىل 
45 يف املئة هذا العام، بحيث سيبلغ عدد الفقراء 
نحو مليون شخص يف بلد تعداد سكانه الرسمي 

حواىل 4 ماليني.
برنامج  عن  الصادر  الحديث  للتقرير  قراءة  يف 
الغذاء العاملي التابع لالمم املتحدة حول معدل 
"االمن  التقت  لبنان،  يف  وارتفاعه  الفقر  انتشار 
العاملي  االغذية  لربنامج  القطري  املدير  العام" 
رشح  الذي  الوردات  عبدالله  لبنان  يف  وممثله 
بالتفصيل املعطيات واملعلومات التي يستند اليها 
حارض  عن  متحدثا  تقاريره،  اصدار  يف  الربنامج 
االمن الغذايئ ومستقبله ومعدالت الفقر يف لبنان.

■ اىل ماذا استند برنامج االغذية العاملي يف تقريره 
حول انتشار الفقر وانعدام االمن الغذايئ يف لبنان؟

□ يقوم برنامج االغذية العاملي يف لبنان منذ عام 
2017 بجمع معلومات عن السلع املباعة واسعارها 
يف  الربنامج  مع  متعاقد  متجر   400 من  اكرث  يف 
حركة رشاء  متابعة  تتم  كام  البالد.  انحاء  معظم 
املستفيدين اللبنانيني والسوريني من خالل بطاقات 
الدعم يف هذه املتاجر، كبديل موثوق السعار بيع 
املواد الغذائية يف انحاء لبنان. يتم ارسال بيانات 
عن اسعار السلع وحركة الرشاء بشكل منتظم من 
خالل برنامج الكرتوين يستخدمه التجار املتعاقدون 
مع برنامج االغذية العاملي. بعد ذلك، يتم اعداد 
املبيعات  جميع  عن  بيانات  عىل  تحتوي  تقارير 
املفصلة وعمليات الرشاء من املستهلكني اللبنانيني 

ضمن برنامج مساعدة االرس االكرث فقرا، والسوريني 
العمالء  املساعدة، وحتى  برامج  املستفيدين من 
وتحليل  مراجعة  يجري  التجميع،  بعد  العاديني. 
حسابية.  معادالت  من خالل  وتصنيفها  البيانات 
مثة اكرث من 400 متجر متعاقد مع برنامج االغذية 
العاملي يف كل انحاء لبنان. هنا، نشري اىل ان هذه 
املتاجر تعود ملكيتها اىل تجار لبنانيني، ويتم بيع 
منتجاتها املحلية ضمن السلة الغذائية. تتم مراقبة 
خالل  من  شهري،  اساس  عىل  وتحليلها  االسعار 
الرتكيز عىل السلع الغذائية االساسية التي تشكل 
لتلبية  لالنفاق  االدىن  الحد  الغذاء يف سلة  مكون 
االرز،  هي:  الثامين  )السلع  االساسية  الحاجات 
الربغل، املعكرونة، الفاصوليا البيضاء، السكر، زيت 
نرش  يتم  املعلبة(.  واللحوم  امللح  الشمس،  دوار 
هذه املعلومات شهريا يف التقارير التي نصدرها 

عن اسعار املواد الغذائية.

■ كيف تنظرون اىل االرقام املحققة يف التقرير 
لجهة توصيف الواقع اللبناين عىل صعيد االمن 

الغذايئ؟
□ حتى قبل تفاقم االزمة املرتبطة بانتشار فريوس 
كورونا املستجد، تعترب مستويات الفقر يف لبنان 
سكان  من   %30 نسبة  تجاوزت  حيث  مرتفعة 
بسبب  وذلك  الدويل،  البنك  ارقام  وفق  لبنان 
البلد.  يواجهها  التي  واملالية  االقتصادية  االزمات 
االجاميل  املحيل  الناتج  منو  توقعات  عىل  بناء 
السلبي للفرد لعام 2020، يقدر البنك الدويل ان 
الفقر سيؤثر عىل 45% من سكان لبنان يف العام 
2020 )يف مقابل 37% يف العام 2019(. كام يحذر 
تحت  ارسة   335,000 وقوع  من  الدويل  البنك 
خط الفقر، مبا يف ذلك 163,000 ارسة )ما يقارب 
املليون شخص( تحت خط الفقر الغذايئ. االرتفاع 
السلع  اسعار  ويف  الفقر  مستويات  يف  الحاد 
اللبنانية،  االرس  قدرة  انخفاض  اىل  ادى  الغذائية 

السيام االشد فقرا منها، وانعكس سلبا عىل توفري 
التضخم  يف  وساهم  كبري،  حد  اىل  الكايف  الغذاء 
الذي يؤثر عىل املنتجات والخدمات غري الغذائية، 
وانخفاض قيمة اللرية اللبنانية يف مقابل الدوالر، 

والبطالة وتخفيض الرواتب.

معدل  الرتفاع  املبارشة  االنعكاسات  هي  ما   ■
انتشار الفقر يف لبنان خالل هذا العام؟

□ مع تزايد مستويات الفقر يف لبنان لن تتمكن 
االرس من رشاء حاجاتها الغذائية اليومية املعتادة، 
وتواجه  ارخص،  طعام  عىل  الحصول  وستختار 
صعوبات يف دفع االيجارات. فقد تضطر يف بعض 
االحيان اىل تغيري مكان سكنها، وتصبح اقل قدرة 
عىل الحركة لعدم قدرتها عىل دفع تكاليف النقل، 
الصحية  النفقات  دفع  عن  عجزها  عن  فضال 

الالزمة وتغطية تكاليف التعليم.

■ ماذا يعني ارتفاع نسبة انعدام االمن الغذايئ 
بني السكان؟

القمة  مؤمتر  يف  املتحدة  االمم  لجنة  حددت   □
الغذايئ  االمن  ان   ،1996 عام  لالغذية  العاملي 
االفراد يف كل  يتمكن جميع  يكون موجودا حني 
الكايف  الغذاء  عىل  الحصول  من  ومكان  زمان 
يلبي  ومغذ  آمن  طعام  من  واقتصاديا،  ماديا 
حاجاتهم الغذائية ويؤمن لهم طعامهم املفضل، 
وذلك لضامن حياة فعالة وصحية. من هنا، ميكن 
ان  يعني  بلد معني ال  الغذاء يف  توافر  ان  القول 
جميع قاطنيه يتمتعون باالمن الغذايئ، بل يجب 
بشكل  الوصول  امكان  االعتبار  يف  االخذ  ايضا 
يعتمد  بلد  لبنان  الغذاء.  هذا  اىل  ومستمر  آمن 
بشكل كبري عىل االسترياد لتوفري الغذاء، وقد ادى 
 Capital Control وتدابري  االمرييك  الدوالر  شح 
يواجه  الغذاء، حيث  توفري  القلق حول  اثارة  اىل 
مستوردو االغذية صعوبات اكرث يف عمليات الدفع 

مقابلة

بالدوالر يف السوق الدولية. عىل الرغم من ذلك، 
ان توافر الغذاء يف االسواق املحلية ال يضمن ان 
املستهلكني سيكونون قادرين عىل الدفع للحصول 
لنظام  والكافية  املتنوعة  الغذائية  املنتجات  عىل 
العاملي  غذايئ صحي. فقد سجل برنامج االغذية 
بنسبة %56  زيادة  وايار 2020  ايلول 2019  بني 
والربغل  )االرز  اساسية  غذائية  سلع   8 سعر  يف 
واملعكرونة والفاصوليا البيضاء والسكر وزيت عباد 
هذه  كل  مع  املعلبة(.  واللحوم  وامللح  الشمس 
االسباب، حتى قبل تفيش فريوس كورونا وما نجم 
عن ذلك من حظر للنشاط االقتصادي، كان برنامج 
االغذية العاملي يشعر بالقلق بسبب التضخم يف 
اسعار املواد الغذائية الذي بدأ يف االشهر االخرية 
من العام 2019، والكساد االقتصادي الذي تسبب 
بخسائر كبرية يف الوظائف وتخفيضات يف الرواتب. 
لقد غريت هذه االزمات املتعددة وجه الفقر يف 
لبنان وجعلته اكرث حدة. قد تبدأ االرس املستضعفة 
كمية  خفض  مثل  للتأقلم،  اساليب  اعتامد  يف 
الوجبات واستهالك طعام ارخص، لكن من دون 
جودة غذائية. هذا االمر سيؤثر عىل نظام غذائهم 
وصحتهم، خصوصا اذا كان لديهم اطفال يف املنزل. 

برنامج  سيتخذها  التي  االجراءات  هي  ما   ■
النسب  ارتفاع  من  للحد  العاملي  االغذية 

املحققة واملتوقعة؟

العاملي عىل تواصل دائم مع  □ برنامج االغذية 
الحكومة اللبنانية والدول املانحة والرشكاء، وهم 
لبنان،  فيه  مير  الذي  الحرج  بالوضع  علم  عىل 
الفئات  اكرث  حامية  اىل  عاجل  بشكل  ويسعون 
القصري من خالل تحسني نطاق  ضعفا يف املدى 
املساعدات االجتامعية لالرس االكرث فقرا من خالل 
برامج شبكة االمان. كام يخطط برنامج االغذية 
لدعم  طارئة  غذائية  مساعدات  لتقديم  العاملي 
تأثرت  )250,000 شخص(  لبنانية  ارسة   50,000
باالزمة االقتصادية وازمة COVID-19 بالتعاون 
توزيع  يف  التنسيق  سيتم  فاعلة.  جهات  مع 
للحكومة  التابعة  الدعم  خطط  مع  املساعدات 
لبناين   105,000 حاليا  يتلقى  كذلك  اللبنانية. 
مساعدات غذائية من خالل البطاقة الغذائية التي 
هي جزء من برنامج دعم االرس االكرث فقرا التابع 
لوزارة الشؤون االجتامعية ورئاسة مجلس الوزراء.

ان  القول  االرقام، هل ميكن  بناء عىل هذه   ■
لبنان اصبح عىل ابواب شبه مجاعة؟

□ كال، ال ميكن قول ذلك. الوضع معقد وصعب، 
لكن لبنان ليس عىل ابواب شبه مجاعة.

تسدونها  التي  والنصائح  االرشادات  ما هي   ■
من  للحد  السكان  واىل  اللبنانية  الحكومة  اىل 

انتشار الفقر؟
عىل  العاملي  االغذية  برنامج  ذكرنا،  كام   □
والدول  اللبنانية  الحكومة  مع  دائم  تواصل 
بالوضع  علم  عىل  وهم  والرشكاء،  املانحة 
بشكل  ويسعون  لبنان  فيه  مير  الذي  الحرج 
عاجل اىل حامية اكرث الفئات ضعفا يف املدى 
نطاق  تحسني  خالل  من  وذلك  القصري، 
من  فقرا  االكرث  لالرس  االجتامعية  املساعدات 

خالل برامج شبكة االمان.

ارتفاع  عىل  السوري  النزوح  تأثري  عن  ماذا   ■
نسبة الفقر وانعدام االمن الغذايئ؟

□ االزمات املتتالية طاولت الجميع يف لبنان، 
سواء كانوا لبنانيني او سوريني، ودفعت العديد 
بالنسبة  الفقر.  خط  تحت  اىل  االرس  من 
ادخلت  فقد  العاملي،  االغذية  برنامج  اىل 
 1.7 من  اكرث  السوريني  الالجئني  مساعدات 
منذ  املحيل  االقتصاد  اىل  امرييك  دوالر  مليار 
ساهمت   ،2019 العام  يف  لكن   .2012 العام 
مليون  ادخال 314  الربنامج يف  انشطة  جميع 

دوالر اىل االسواق املحلية.

مساعدات  اىل  حاجة  يف  لبنان  يزال  ال  هل   ■
عاجلة ملنع تفاقم الوضع؟

االغذية  برنامج  يخطط  آنفا،  ذكرنا  كام   □
طارئة  غذائية  مساعدات  لتقديم  العاملي 
لدعم 50,000 ارسة لبنانية )250,000 شخص( 
 COVID-19 تأثرت باالزمة االقتصادية وازمة
تنسيق  سيتم  فاعلة.  جهات  مع  بالتعاون 
املساعدات مع خطط الدعم التابعة للحكومة 
العاملي  االغذية  برنامج  يقوم  كذلك  اللبنانية. 
العايل،  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون 
 12,000 حواىل  عىل  غذائية  حصص  بتوزيع 
يتلقون  كانوا  وسوريني  لبنانيني  لطالب  ارسة 
العلم يف مدارس رسمية يف معظم انحاء لبنان 

وتأثروا باالوضاع الصعبة يف البالد.

aborami20@hotmail.com
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راغدة صافي

الفقر  الفقر، فيام يقبع ربعهم تحت خط  اليوم تحت خط  اللبنانيني  يعيش نصف 
املدقع. للوهلة االوىل يصعب التصديق باننا نتحدث عن لبنان بلد الحضارة والثقافة 
الرائد يف منطقته واملميز بتكوينه. اال ان االمر صحيح مع االسف، وادى هذا الواقع 

املأساوي اىل الغاء ما كان يعرف بالطبقة الوسطى وحّولها اىل طبقة فقرية

فقرية  تسمى  كانت  التي  الطبقة  باتت 
وهي  املدقع،  الفقر  من  حالة  يف  تعيش 
تسعى حاليا اىل تأمني قوتها اليومي بعد ان 
اليها.  بالنسبة  ترفا  والطبابة  التعليم  اصبح 

تحقيق

تخبط  وقع  وعىل  املظلم  النفق  هذا  وسط 
النظريات االقتصادية، برز الدور املهم الذي 
االرس  لدعم  الوطني  الربنامج  به  يضطلع 
اطلقته  الذي   NPTP لبنان  يف  فقرا  االكرث 

Raghida.ss@gmail.com

أرقام صادمة واآلتي أعظم:
نصف اللبنانيني بني فقير وأكثر فقرا!

ومالية  فنية  مبساعدة   2011 عام  الحكومة 
من البنك الدويل، وهو برنامج شبكة االمان 
االرس  يستهدف  الذي  الوحيد  االجتامعي 
حاليا  منه  وتستفيد  لبنان  يف  فقرا  االكرث 
43,000 ارسة. كام يلقى هذا الربنامج دعام 
وتعاونا من  رشكاء عدة له  ابرزهم االتحاد 
 WFP العاملي  الغذاء  وبرنامج  االورويب 
التابعة   العاملي  للميثاق  الوطنية  والشبكة 

.UNGC لالمم املتحدة

النائبة دميا جاميل.

مدير عمليات الحوكمة واالمن يف بعثة االتحاد االورويب رين نيالند.

جمالي: نعمل على تأمني
نيالند: حزمة دعم سنباشراستمرارية البرنامج

تنفيذها في الفترة املقبلة
النائبة دميا جاميل التي ترتأس الشبكة  اطلقت 
الوطنية للميثاق العاملي التابعة لالمم املتحدة 
لدعم  بتشّبع"  "اللرية  حملة  املايض  نيسان  يف 
الربنامج، وهي تحرّض ملشاريع عدة تساعد عىل 

استمراره.

■ ما كانت نتيجة حملة "اللرية بتشّبع"؟
الربنامج دعام ومتويال  الرغم من تلقي  □ عىل 
خارجيني، اال انه كان ال بد من توفري دعم داخيل 
اللرية بتشّبع خالل شهر  له. لذا، اطلقنا حملة 
نيسان املايض بالتعاون مع القطاع الخاص، وقد 
نجحنا خاللها يف جمع مليار لرية سيبدأ توزيعها 
ارسلنا  اخرى،  ناحية  من  العائالت.  هذه  عىل 
اىل  يهدف  قانون  مرشوع  النيايب  املجلس  اىل 
انشاء هيئة مستقلة ترشف عىل هذا الربنامج، 
واىل تخصيص ميزانية سنوية له ضمن املوازنة 
الربنامج  استمرارية  يضمن  ما  للدولة  العامة 
واستدامته وتكامله.  فهذا الربنامج الذي يشمل 
مل  والتعليم،  والطبابة  الغذاء  قطاعات:  ثالثة 
اية  تأمني  من  املاضيتني  السنتني  خالل  يتمكن 
التعليم والطبابة نظرا اىل عدم  مبالغ لقطاعي 
توافر املبالغ املطلوبة يف وزاريت الرتبية والصحة. 
لذا، نحن نأمل من خالل مرشوع القانون هذا، 

يف تنظيم االمور بشكل افضل.

بعثة  يف  واالمن  الحوكمة  عمليات  مدير 
اىل  تطرق  نيالند،  رين  االورويب  االتحاد 
الربنامج  هذا  تعزيز  يف  االتحاد  دور 
وتوسيع مروحة املستفيدين منه، وقال: 
اللبنانيني  بني  الفقر  مستويات  "ترتفع 
بشكل كبري، مع عواقب وخيمة محتملة 
واالقتصادي  االجتامعي  النسيج  عىل 
يدعو   ، الخلفية  هذه  وبازاء  للبالد. 
شامل  نظام  انشاء  اىل  االورويب  االتحاد 
يف  االجتامعية  للمساعدة  ومستدام 

لبنان. 
اورو  مليون   24 تخصيص  تم  الغاية  لهذه 
عام 2019 من خالل صندوق "مّدد" التابع 
الستهداف  الوطني  الربنامج  لدعم  لالتحاد 
بزيادة عدد االرس  الفقر، وقد ساهم ذلك 
 15000 اىل   10000 من  منه  املستفيدة 

ارسة عام 2020. 
حزمة  اعتامد  االخرية  الفرتة  يف  تم  كام 
يف  تنفيذها  سنبارش  اضافية  دعم 
مدى  ستمتد عىل  املقبلة، وهي  االشهر 
االورويب  االتحاد  ان  املقبلتني.  السنتني 
اللبنانيني  املواطنني  حاجات  متاما  يدرك 
وتزايد الفقر بينهم، مام يؤثر سلبا عىل 

الوزارة وضعت 
برنامجا يمكن العائالت 

الراغبة في االستفادة ان 
تسجل اسماءها

االتحاد االوروبي دعا 
الى  انشاء نظام مستدام 

للمساعدة االجتماعية

■ ماذا عن مساهمة البنك الدويل التقنية 
واملالية؟

املرشوع  هذا  يواكب  الدويل  البنك   □
لعب  وقد  الطالقه،  االول  اليوم  منذ 
جانب  فاىل  انجاحه.  يف  اساسيا  دورا 
تابعة  فرق  قامت  وفره،  الذي  التمويل 
الشؤون  وزارة  موظفي  مبرافقة  للبنك 
املستفيدة  للعائالت  زيارة  يف  االجتامعية 

الدعم  توفري  اىل  سيسعى   وهو  االرس، 
التقني لتعزيز القدرة املؤسسية لربنامج 
فعاليته  تحسني  اجل  من   NPTP
الطويل،  وكفاياته ومساءلته عىل املدى 
وذلك من خالل  برنامج  التحويل الذي 
اورو، اىل جانب  50 مليون  تبلغ قيمته 

3.2 ماليني اورو اضافية".

والتأكد  عليها  للكشف  الربنامج  هذا  من 
من املعلومات الواردة يف االستامرات. كام 
طرح البنك الدويل يف الفرتة االخرية اعطاء 
دوالر،  مليون   300 بقيمة  اضايف  متويل 
للدولة  هبة  املبلغ  نصف  يكون  ان  عىل 
ميرس  قرض  شكل  عىل  االخر  والنصف 
بجعل  طالبت  وقد  جدا.  متدنية  بفوائد 
80 يف املئة من املبلغ عىل شكل هبة و20 
والنقاش ال  منه عىل شكل قرض،  املئة  يف 

يزال يتمحور حول هذه النقطة.

هذا  مع  الخاص  القطاع  تجاوب  كيف   ■
الربنامج؟

حملتنا  فيها  اطلقنا  التي  الظروف   □

وبخاصة  الجميع  عىل  جدا  صعبة  كانت 
من  الرغم  عىل  لكن  الخاص.  القطاع  عىل 
ذلك، فقد لقينا تجاوبا كبريا من قبله وقد 
من   العديد  تحمل  خالل  من  ذلك  ملسنا 
امللقاة  االجتامعية  للمسؤولية  الرشكات 

عىل عاتقها. 

■ هل مثة افكار للمستقبل؟
اسمه   جديدا  برنامجا  سنطلق   □
عن  فيه  نستعيض   Graduation
الغذائية  والبطاقات  املادية  املساعدات 
افراد  احد  لدى  مهنية  مهارات  بتوفري 
هذه العائالت، عىل ان نوفر له يف ما بعد 
من  يتمكن  ليك  يحتاجها  التي  املعدات 

الئق  وتأمني عيش  به  تأسيس عمل خاص 
الفراد ارسته.

■ ماذا عن املبالغ املالية املمنوحة؟
هذا  عىل  باالرشاف  الشؤون  وزارة  تقوم   □
املوضوع، ويتم دفع  400 الف لرية شهريا اىل 
نحو 30 الف ارسة، وهذا يستثني املستفيدين 
من البطاقة الغذائية. كام ان الوزارة وضعت 
واملخاتري  الداخلية  وزارة  مع  بالتعاون 
والبلديات برنامجا ميكن العائالت الراغبة يف 
تقدمت  اسامءها. وقد  ان تسجل  االستفادة 
لغاية االن 467 الف عائلة بطلباتها، اي نحو 
مليوين لبناين، يف حني ان امكانات الوزارة لن 

تستطيع تلبية اال نصف هذا العدد.
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الخبرية يف شؤون الحامية االجتامعية والعمل والجندرة يف البنك الدويل ملنطقة الرشق االوسط حنني السيد.

السيد: دعم البنك الدولي
بلغ 25 مليون دوالر

والعمل  االجتامعية  الحامية  شؤون  يف  الخبرية 
والجندرة يف البنك الدويل ملنطقة الرشق االوسط 
حنني السيد تحدثت اىل "االمن العام" عن دعم 
البنك لهذا الربنامج وعن اهميته يف هذه املرحلة.

■ كيف توزعت مساهمة البنك الدويل يف هذا 
الربنامج؟

□ بلغ اجاميل الدعم الذي قدمه البنك الدويل 
25 مليون دوالر امرييك من خالل 4 مشاريع منح 
طارئة. االول والثاين يتعلقان بالحامية االجتامعية  
وقد خصص   ، محددة  مشاريع  تنفيذ   ودعم  
لهام 7 ماليني دوالر، واملرشوع الثالث هو برنامج 
ماليني   8.2 له  خصص  وقد  الوطنية  الطوارئ 
اضايف  متويل  باعطاء  فيتعلق  الرابع  اما  دوالر، 

للربنامج بقيمة 10 ماليني دوالر.

■ ما هي اهمية هذا الربنامج؟
يستهدف  الذي  الوحيد  هو  الربنامج  هذا   □
شبكة االمان االجتامعية املتعلقة بالعائالت االكرث 
القادرة عىل تأمني حاجاتها الغذائية  عوزا وغري 
االساسية وهو يغطي اليوم 43 الف عائلة. لكن، 
من  املتدهورة،  االقتصادية  االوضاع  اىل  نظرا 
ستصبح  التي  العائالت  عدد  يصل  ان  املتوقع 
نحو  اي  عائلة  الف  اىل 155  الفقر  تحت خط 
850 الف فرد او 22 يف املئة من اجاميل اللبنانيني، 
مليون   1،7 اي  عائلة  الف  ايضا 365  وستصبح 

من املتوقع ان يصبح نحو 
45% من اللبنانيني تحت خط 

الفقر املدقع

■ ما هو التوزيع  الجغرايف للمستفيدين الحاليني 
يف قاعدة بيانات الربنامج؟

□ يضم الربنامج حاليا 43.000 مستفيد يتوزعون 
عىل املحافظات اللبنانية عىل النحو التايل:

41.4% يف شامل لبنان.
29.6% يف البقاع.

16.1% يف جبل لبنان.
0.8% يف جنوب لبنان.

4.5 % يف النبطية. 
0.4% يف بريوت.

لبنان  سكان  من  املئة  يف   45 يعادل  ما  نسمة، 
تحت خط الفقر املدقع.

من ابرز املساهمني يف هذا املرشوع، برنامج االغذية العاملي التابع لالمم 
عىل  االلكرتونية  الغذائية  القسائم  بطاقات  نظام  يوزع  الذي  املتحدة 
املستفيدين بعد التأكد من اوضاعهم، والتي متكنهم من رشاء ما يلزم من 
مواد غذائية من املحال املتعاقدة مع برنامج االغذية واملراقبة من قبلها. 

بدأ الربنامج عام 2014 توزيع  5000 بطاقة لـ5000 ارسة، فيام ارتفع 
العدد حاليا اىل 15,000 ارسة من اصل 43,000 مسجلة يف برنامج حياة، 
اي نحو 107,000 لبناين. حاليا، تدور نقاشات بني الدول املانحة ووزارة 
الشؤون بهدف زيادة عدد االرس املستفيدة استجابة لالوضاع الحرجة 

التي متر فيها البالد.
ميكن استخدام  هذه البطاقة حرصيا يف اكرث من 400 متجر متعاقد مع 

برنامج االغذية العاملي. وقد سبق وتم اختيارها بناء عىل مواصفات تشمل 
مراقبتها  الربنامج عىل  يحرص  املدروسة. كام  واالسعار  والجودة  النظافة 

بانتظام والتأكد من التزامها املعايري املطلوبة.
الحكومة  تحددها  مواصفات  بحسب  اختيارهم  فيتم  املستفيدون  اما 
مجلس  ورئاسة  االجتامعية  الشؤون  وزارة  من  كل  وتعتمدها  اللبنانية 
الوزراء حرصا. يف استطاعة االرس املحتاجة ان تتوجه اىل اقرب مركز تنمية 
اجتامعية تابع لوزارة الشؤون االجتامعية لتقديم طلب، فيقوم العاملون 
االجتامعيون التابعون للوزارة بزيارة منزل صاحب الطلب وجمع معلومات 
دقيقة عن وضعه املعييش. بناء عىل هذه املعلومات، تحدد رئاسة مجلس 

الوزراء اهلية صاحب الطلب للحصول عىل البطاقة.

املساهمون  في املشروع
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قضّية
املحامي منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

3 شهداء و23 جريحًا لألمن العام في انفجار المرفأ
اإلهمال جريمة ويسّهل أي خطأ أو إختراق

يف 4 آب الفائت، دوى انفجار هائل ضمن العنرب رقم 12 يف مرفأ بريوت، جراء وجود كمية كبرية من نيرتات االمونيوم. يف 10 
آب احال مجلس الوزراء التفجري عىل املجلس العديل، ثم عنّي القايض فادي صوان محققا عدليا يف امللف 

منذ الساعات االوىل لالنفجار توجهت انظار 
واسئلة القسم االكرب من الرأي العام ووسائل 
الرسمية  الجهات  نحو  مركز،  بشكل  االعالم، 
املعنية قانونا بادخال مواد نيرتات االمونيوم 
االداري  القرار  باتخاذ  املعنية  او  املرفأ،  اىل 
منه،  الزالتها  الالزم  السيايس  او  القضايئ  او 
اللجنة  رئاسة  للجامرك،  العامة  كاملديرية 
املوقتة الدارة واستثامر مرفأ بريوت، الجهات 
املواد  تلك  ملف  يف  نظرت  التي  القضائية 
رؤساء   ،2013 عام  لبنان  اىل  دخولها  منذ 
االشغال  وزراء  والحكومات،  الجمهورية 
ممن  وغريهم  العدل،  وزراء  والنقل،  العامة 
كذلك  اليوم.  وحتى  العام  ذلك  منذ  تعاقبوا 
وسائر  اللبناين  الجيش  نحو  اقل،  بدرجة 
ليسوا  انهم  من  الرغم  عىل  االمنية  الجهات 
لكونهم  فقط  وامنا  القرار،  اصحاب  قانونا 

امنيني والبضائع تشكل خطرا.
وعالمات  التساؤالت  تلك  كل  مقابل  يف 
القضاء  وحده  واملرشوعة،  املربرة  االستفهام 
والقول  املسؤوليات  تحديد  يف  الحق  صاحب 
من هو مقرص ومسؤول ام ال. استطرادا، تؤكد 
املوضوعية ان اي تقصري من شخص او عدد من 
االشخاص يف ادارة معينة، ال يعني ابدا ان كل 
تلك االدارة واملنتمني اليها يتحملون املسؤولية 

او محط اتهام. 
االمونيوم، وهل هي  نيرتات  مواد  تعريف  ما 
خطرة يف ذاتها ام ال؟ من هي الجهات الرسمية 
بريوت  مرفأ  يف  املوجودة  واالمنية  االدارية 
وما مهامت كل منها؟ من الجهة التي ترشف 
عىل العنرب رقم 12 املغلق دامئا تقريبا ومعها 
مفتاحه؟ هل املرجح امنيا ان يكون االنفجار 
حصل بفعل االهامل فقط ام جراء عمل ارهايب 
او عدوان ارسائييل؟ من هم شهداء وجرحى 
روت  الذين  العام  لالمن  العامة  املديرية 
دماؤهم الزكية مع كل باقي الشهداء والجرحى 

ارض مدينة بريوت التي ال ومل ولن متوت.

نيرتات االمونيوم
للذوبان  قابلة  بيضاء  بلورية  صلبة  مادة  هي 
الصخري،  امللح  باسم  تعرف  طبيعي.  بشكل 
ما  غالبا   .NH4N03 هي  الكيميائية  صيغتها 
تستخدم يف الزراعة كسامد عايل النيرتوجني. من 
 ANF  جهة اخرى، تعد ايضا مكونا رئيسيا ملادة
تستخدم  التي  الوقود  زيت  باسم  املعروفة 
التعدين  قطاع  يف  اصطناعية  تفجري  كامدة 
واملحاجر والبناء املدين. يؤكد العلامء ان نيرتات 
االمونيوم ال تعد خطرة يف ذاتها، لكن يف ظروف 
معينة ميكن ان تصبح شديدة الخطورة ومدمرة 
بقوة. بالتايل، هي ال تنفجر تلقائيا وامنا فقط 
مع  او  متوافقة،  غري  مادة  مع  التامسها  عرب 
مصدر شديد الحرارة، او صاعق تفجري، او بفعل 
عبوة ناسفة او صاروخ ذي مواد ملتهبة او ما 
شابه. لهذا السبب نجد ان معظم الدول التي 
اي  لها،  آمنة  تخزين  تعتمد طرق  تستخدمها 
معايري مفروض احرتامها عند التخزين ليك تبقى 
آمنة وال تشكل ادىن خطر، كعزلها عن السوائل 
والزيوت  )الوقود  لالشتعال  القابلة  واالشياء 
واملفرقعات...(، وعن السوائل املسببة للتآكل، 
القابلة لالشتعال، او حتى املواد  املواد الصلبة 

التي تبعث حرارة عالية.

استريادها 
بحسب املادة 17 من قانون االسلحة والذخائر 
الصادر باملرسوم االشرتاعي رقم 137 تاريخ 12 
حزيران 1959، ان استرياد نيرتات االمونيوم التي 
 %33,50 تتجاوز  بنسبة  االزوت  عىل  تحتوي 
االقتصاد  وزارة  من  املسبقة  لالجازة  يخضع 
الوطني  الدفاع  وزارة  موافقة  بعد  الوطني 
الوزراء.  مجلس  وموافقة  الجيش(  )قيادة 
التي كانت يف املرفأ  ومبا ان نيرتات االمونيوم 
تحتوي عىل ازوت بنسبة 34%، فان ادخالها اىل 
لبنان من دون الرتخيص املذكور يعد عمال غري 

مرشوع ويخالف القانون.

ضمن املرفأ
حرم  ضمن  املوجودة  الرسمية  الجهات  ابرز 
مرفأ بريوت خمس، وابرز صالحياتها يف اختصار 

كااليت: 
اللجنة املوقتة

بريوت  مرفأ  واستثامر  املوقتة الدارة  اللجنة 
الوزراء  مجلس  قرار  مبوجب  تعيينها  جرى 
رقم 9 تاريخ 11 كانون االول 2001، املصادق 
اذار   1 تاريخ   7505 رقم  باملرسوم  عليه 
2002. تحت االرشاف املبارش لوزير االشغال 
ادارة  متابعة  مهامت  تتوىل  والنقل،  العامة 
واستثامر مرفأ بريوت وفقا الصول االستثامر 
تتبعها وتطبقها رشكة  التي كانت  واالنظمة 
مرفأ بريوت السابقة، مع متتعها بصالحياتها 
الصالحيات  تلك  ابرز  بني  من  ايضا.  ذاتها 
ارصفة واحواض ومختلف  ادارة  نذكر مثال: 
العام  امللك  وارايض  بريوت  مرفأ  منشآت 

املرفئي وابنيته.

الجامرك
تنص املادة االوىل من قانون الجامرك الصادر 

باملرسوم رقم 4461 عام 2000، عىل االيت:
 "الجامرك هي ادارة عامة تتوىل:

الرسوم  وسائر  الجمركية  الرسوم  استيفاء   -
والرضائب... الخ. 

او  لبنان،  اىل  البضائع  ادخال  دون  الحؤول   -
تصديرها منه، بصورة مخالفة للقانون".

امن الدولة
بحسب القوانني ذات الصلة، ان ابرز مهامت 

املديرية العامة المن الدولة هي:
الدولة  بامن  املتعلقة  املعلومات  جمع  "ـ 

الداخيل والخارجي. 
- مكافحة التجسس والنشاط املعادي مبختلف 

اشكاله.
- وضع التقارير الدورية الطالع املجلس االعىل 

والسيايس  االمني  العام  الوضع  عىل  للدفاع 
االخطار  ملجابهة  املناسبة  املقرتحات  ووضع 
املجلس  رئيس  واطالع  والخارجية،  الداخلية 
االعىل للدفاع ونائبه بصورة دامئة عىل الوضعني 

االمني والسيايس".

االمن العام
النافذة،  الدامئة  والتعليامت  القوانني  بحسب 
ابرز مهامت الدوائر واملراكز الحدودية البحرية 

يف االمن العام، هي:

لدخول  والسنوية  املوقتة  التصاريح  منح  "ـ 
البحرية،  املرافئ  حرم  اىل  واآلليات  االشخاص 

باستثناء السياحية منها... الخ. 
- منح تصاريح الزيارة للبحارة.  

القوانني  يف  عنها  املنصوص  الرسوم  استيفاء   -
اللبنانية النافذة. 

املحلية  املطبوعات  انواع  جميع  اخضاع   -
واالجنبية واالرشطة واالقراص املدمجة... الخ". 

مخابرات الجيش
الجيش  تنظيم  قانون  من   4 املادة  بحسب 
وصالحيات  به  العمل  واصول  ومالكاته 
ومسؤوليات القادة والرؤساء الصادر باملرسوم 
رقم 3771 تاريخ 22 كانون الثاين 1981، تتوىل 
من  املهامت،  من  الكثري  املخابرات  مديرية 

ابرزها:
امن  تستهدف  التي  االخطار  عن  التقيص  "ـ 
الجيش مع اقرتاح الحلول لدرئها وتنظيم وادارة 
الغاية.  لهذه  تحقيقا  بذلك  املتعلق  االستعالم 

يشمل ذلك بصورة خاصة:
- وضع التدابري الرامية اىل مكافحة التجسس 

والتخريب املرتبطة بامن الجيش.
- جمع املعلومات...".

واقع وقانون 
او  طلبات  او  مراسالت  اي  عن  النظر  بغض 
من  اي  بني  حصلت  سابقة  قضائية  قرارات 
او  ادخال  مبوضوع  مبارشة  املعنية  الجهات 
اخراج او ابقاء مواد نيرتات االمونيوم يف املرفأ، 
او اي امر اخر ذات صلة، وهي كلها من صالحية 
املحقق العديل وحده االطالع عليها والتدقيق 
فيها، سنتوقف عند  توضيح بعض املعطيات 

القانونية والواقعية املوضوعية، كااليت: 
ادخال  من  وجيزة  فرتة  بعد  انه  معلوم  اوال: 
مادة نيرتات االمونيوم اىل مرفأ بريوت اصبحت 
بشكل او بآخر محور ملف تحت يد القضاء. 
القضاء  وضع  مبجرد  انه  قانونا  املعلوم  من 
عىل  ممنوعا  يصبح  كان،  ملف  اي  عىل  يده 
اي جهة ادارية، امنية، او عسكرية او سواها، 
التدخل فيه بأي شكل من االشكال تحت طائلة 

املالحقة القضائية ملن يتدخل. 
يف  وضعت  االمونيوم  نيرتات  مواد  ان  ثانيا: 
العنرب رقم 12 املقفل بشكل شبه دائم، والذي 

ليس له اال مفتاحان اثنان: االول يف حوزة 

مذ ادخلت نيرتات االمونيوم اىل مرفأ بريوت اصبحت تحت يد القضاء.

االهامل الذي يرض او يؤذي الغري يعد جرمية بحسب القانون.

ابراهيم:  اللواء 
القانون والعدالة 

واملحاسبة يجب ان 
تكون كاملوت الذي 

ال يستثني احدا
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حوزة  يف  والثاين  للجامرك  العامة  املديرية 
اللجنة املوقتة الدارة مرفأ بريوت. وهام جهتان 

رسميتان، امنية وادارية.  
ثالثا: عىل الرغم من كل تلك الوقائع املذكورة، 
يف  هي  بقفلني،  مغلق  مكان  يف  البضائع  ان 
معها  منها  كل  وادارية  امنية  جهتني  ارشاف 

فقط  وامنا  واحد  مبفتاح  يفتح  ال  له،  مفتاح 
عند اجتامع املفتاحني يف القفل، وهي بضائع 
محط  واستطرادا  القضاء،  امام  نزاع  محط 
ملزيد  معنية.  وزارات  بني  ومراسالت  متابعة 
قضائيا  حارسا  القضاء  عنّي  االطمئنان،  من 
ولو  خطر  احتامل  اي  من  حاميتها  مهمته 

ان  اىل  االشارة  تجدر  االلف.  واحد يف  بنسبة 
املوظفني  قانون  من   15 املادة  من   8 الفقرة 
يبوح  ان  املوظف  عىل  تحظر   )1959/112(
اثناء  عليها  اطلع  التي  الرسمية  باملعلومات 
قيامه بوظيفته تحت طائلة تعرضه لعقوبات 
قد تصل حد الطرد من السلك. لذا سنكتفي 

مبا ارشنا اليه آنفا بشكل عام، كونه عاما وال 
يخالف القانون. 

اهامل ام ارهاب؟
نيرتات  مادة  ان  يؤكد  الذي  العلم  موازاة  يف 
االمونيوم ال تشكل خطرا يف ذاتها، بل تصبح 
خطرة جدا ومدمرة اذا مل تحفظ او تخّزن يف 
اماكن وبطرق وظروف تحميها من تفاعالت 
محددة. بعد حصول االنفجار، بدأت تتداول 
مفرقعات  وضع  تم  انه  تفيد  معلومات 
مواد  قرب  الرسيع  لالشتعال  قابلة  وسوائل 
املقفل   12 رقم  العنرب  يف  االمونيوم  نيرتات 
دامئا تقريبا،  والعنرب مل يكن مجهزا بكامريات 
مراقبة وال باجهزة استشعار الحرارة وال حتى 
باطفائيات تعمل بشكل تلقايئ مبجرد حصول 
حريق ما. علام انه مل توضع اي حراسة عليه، 
عىل الرغم من ان هنالك فجوة تتيح الدخول 

او  التلحيم  عامل  احد  يرافق  مل  كذلك  اليه. 
املشؤوم.  آب   4 يوم  يف  عملهم  عىل  ارشف 
يف  تأكدت  اذا  االمور،  تلك  كل  ان  بالتايل 
تعد بشكل موضوعي  القضاء الحقا،  تحقيق 
اهامال فادحا من جهة. ومن جهة اخرى، تعد 
كبرية  امنية  ثغر  مثابة  االمنية  الناحية  من 
تفتح املجال ألي اخرتاق ارهايب او عدواين ان 
االهامل،  احتامل  ان  بالتايل،  يحصل بسهولة. 
الذي قد يتمثل بوضع كل املواد الخطرة التي 
تصل اىل املرفأ بجانب نيرتات االمونيوم عىل 
يكون  ان  احتامل  ايضا  يوازيه  املثال،  سبيل 
او  ارهايب  الخرتاق  املجال  فتح  قد  االهامل 
كبرية.  بنسبة  او جوي، مرجح  اريض  عدواين، 

ويبقى القضاء هو صاحب الكلمة الفصل.

االهامل جرمية
يعد  اللبنانية،  القوانني  مختلف  بحسب 

االهامل الذي تنتج منه ارضار مادية للغري، 
عىل  بالتعويض  فاعله  يلزم  مدنيا  جرما 
املترضر. كام يعد االهامل الذي ينجم عنه 
موت شخص ما مثال، جرما جزائيا يعرض 
مرتكبه لعقوبة الحبس ملدة معينة، اضافة 
االرضار.  سائر  عن  والتعويض  الغرامة  اىل 
بالتايل، االهامل املرض او القاتل هو جرمية 
كارثة  ان  اىل  االشارة  تجدر  ذاته.  حد  يف 
عرشات  اوصاف  تحتمل  املرفأ  انفجار 
املنصوص  الخطورة  الشديدة  الجرائم 
والتي  وسواه،  العقوبات  قانون  يف  عليها 
منحها  وحده  املختص  القضاء  اىل  يعود 
ما  ضوء  عىل  الدقيق  القانوين  الوصف 
فقد  يجريها.  التي  التحقيقات  تبينه 
للجرمية  القانونية  الرشوط  فيها  تتوافر 
ضد  الجرمية  املنظمة،  الجرمية  االرهابية، 

الخ...   االنسانية، 

الرسمية  واملقار  واملحال  املنازل  االف  كام 
يف  جزئيا  او  كليا  ترضرت  او  تهدمت  التي 
مدينة بريوت وضواحيها، كان حال مقر دائرة 
مدمر  شبه  اصبح  الذي  بريوت  مرفأ  عام  امن 
ضباط  اصاب  الذي  االليم  املصاب  بالكامل. 
العديد  وجرح  باستشهاد  وعسكرييها  الدائرة 
يثنهم عن  من رفاقهم، مل يحبط عزميتهم ومل 
التمسك والتشبث بارادة استمرار الحياة مهام 

كانت الظروف صعبة. 
خالل 72 ساعة من تاريخ وقوع االنفجار، وعىل 
عمليات  يف  باملساعدة  انشغالهم  من  الرغم 
بناء  متكنوا  املرفأ،  حرم  ضمن  واالغاثة  االنقاذ 
اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  من  قرار  عىل 
عباس ابراهيم ومبساعدة من مختلف مكاتب 
لدائرتهم  جديد  مقر  استحداث  من  املديرية، 
بهدف متابعة تنفيذ كل املهامت املوكلة اليهم 

قانونا، السيام يف هذا الظرف العصيب. 
عند  الكرنتينا  يف  موجود  الجديد  الدائرة  مقر 

املدخل الرشقي ملرفأ بريوت، ضمن املبنى الذي 
يضم مقر ادارة واستثامر مرفأ بريوت، يف الطبقة 
وتجهيزه  املقر  هذا  استحداث  منه.  االوىل 
بالكامل خالل اربعة ايام ال يشكل انجازا نوعيا 
فحسب، بل يعكس ارادة  الحياة التي مل ولن 
متوت عند الشعب اللبناين مهام كانت الظروف 

صعبة.
اليوم املشؤوم سقط للمديرية العامة  يف ذاك 
لالمن العام ثالثة شهداء ابطال هم املفتش اول 
ممتاز قيرص فؤاد ابومرهج، املفتش ممتاز جو 
جورج  فارس  ممتاز  املفتش  حداد،  فرنسيس 
كانوا  بعضهم  جريحا،   23 اىل  اضافة  كيوان. 
ضمن مراكز عملهم املوزعة يف مختلف مناطق 
مدينة بريوت وضواحيها، او يف منازلهم، او عىل 

الطرقات اسوة بسائر املواطنني. 
ابراهيم  اللواء عباس  العام  العام لالمن  املدير 
الذي كان قد عاين موقع االنفجار فور وقوعه، 
املديرية  ضمن  املعنية  الجهات  الحقا  وكلف 

تعزية ومواساة اهايل الشهداء وزيارة الجرحى 
ومتابعة اوضاعهم الطبية، قال لـ"االمن العام": 
وفارس  وجو  قيرص  استشهاد  خرب  "تلقيت 
مبشاعر االبوة اوال، قبل الرابط الوظيفي. قيرص 
كان يتميز بنخوته واندفاعه والتزامه االستثنايئ 
بدوام العمل. جو كان معروفا بانه خرية االوادم، 
قدوة يف االخالق، وحبيب كل رفاقه. فارس مل 
متفائل  يوما،  وجهه  االبتسامة  تفارق  تكن 
سايعتو".  مش  الدين  "وكأنو  للحياة  ومحب 
ومتنيايت  جناته،  فسيح  واسكنهم  الله  رحمهم 
االحباء  جرحانا  لكل  العاجل  بالشفاء  القلبية 
الذين اتابع اوضاعهم فردا فردا وبشكل دقيق. 
كل قدرات املديرية يف خدمة جرحانا، كام يف 
ابسط  وهذه  االبطال،  شهدائنا  اهايل  خدمة 

واجباتنا". 
شهداء  كل  الله  "رحم  ابراهيم:  اللواء  اضاف 
من  اليوم  املطلوب  جرحاه.  وشفى  الوطن 
القضاء ان يحاسب كل من يثبت انه مسؤول 
عن تلك الكارثة مهام عال شأنه. عدم املحاسبة 
يشجع الفاسدين واملهملني عىل التامدي الحقا 
فالقانون  فأكرث.  اكرث  وفسادهم  اهاملهم  يف 
كاملوت  تكون  ان  يجب  واملحاسبة  والعدالة 

الذي ال يستثني احدا". 

شهداؤنا وجرحانا
ارادة الحياة اقوى

دائرة أمن عام املرفأ مدمرة

املفتش  ممتاز فارس كيوان.املفتش ممتاز جو حداد.املفتش اول ممتاز قيرص ابومرهج.
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تحقيق

العقيد أبوشقرا: دور بارز لألمن العام
في جبه كورونا والتالعب باملازوت والليرة

املساهمة يف حمل  للعمل عىل  العام حارضة  العامة لالمن  املديرية  لبنان، كانت  التحديات واملصاعب عىل  كلام زادت 
االعباء والتخفيف من معاناة اللبنانيني، وذلك يف اطار حرصها عىل دورها الوطني، خصوصا بعدما تكاثرت االثقال التي 

عاىن منها املواطنون يف الفرتة االخرية 

بدا واضحا ان لبنان دخل فعليا مرحلة خطرية 
يف تفيش وباء كورونا، حيث باتت تسجل مئات 
الحكومة  دفع  ما  الواحد،  اليوم  يف  االصابات 
يف  مبا  واالمنية،  الصحية  واالجهزة  والهيئات 
اعالن  اىل  العام،  لالمن  العامة  املديرية  ذلك 
للمساهمة يف  وتصعيد جهودها  العام،  النفري 

الحد من تفاقم الخطر. 
اصبح لبنان مع تسجيل اصابات المست حاجز 
تخطى  وفيات  وعدد  اصابة،  االف  العرشة 
املئة وفاة، عىل شفري الهاوية بالفعل، ليدخل 

مجددا مرحلة االغالق شبه الشامل. 
وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن سبق 
منظمة  مع  اتفاقية  اجرينا  "اننا  اىل  اشار  ان 
اللقاح  لبنان من  العاملية لحجز حصة  الصحة 
مع  التنسيق  ويجري  كورونا،  لوباء  املحتمل 
روسيا لتأمني رزمة من اللقاح الرويس، علام ان 

املال متوافر من قرض البنك الدويل". 
االشهر  يف   سجل  لبنان  ان  اىل  االرقام  تشري 
الستة االوىل نحو 5 االف اصابة، يف حني سجل 
اكرث من 3500 اصابة يف االسبوعني اللذين تبعا 

حادثة انفجار املرفأ يف الرابع من آب. 
 21 الجمعة  صباح  العام  االغالق  لبنان  بدأ 
ايلول،  من  السابع  حتى  يستمر  ان  عىل  آب 
السادسة  الساعة  بني  للتجول  ويتضمن حظرا 
مساء والسادسة صباحا. يستثني القرار اعامل 
املترضرة  االحياء  يف  واالغاثة  االنقاض  رفع 
الوزارات  وكذلك  بريوت،  مرفأ  انفجار  من 
نسبة  تزيد  ال  ان  عىل  العامة،  واملؤسسات 
ال  ان  املئة، عىل  50 يف  حضور موظفيها عىل 

يرسي القرار عىل مطار بريوت.
استمرار  مع  الصحية  الكارثة  هذه  تتزامن 
قيمة  وتراجع  الصعب  االقتصادي  الوضع 
اللرية امام الدوالر، ما اكد اهمية الدور الذي 
يف امكان املديرية العامة لالمن العام القيام 
به لحامية اللبنانيني يف احدى اشد االزمات 

االهلية.  الحرب  نهاية  منذ  تصيبهم   التي 
االمنية  الدائرة  رئيس  حاورت  العام"  "االمن 
وهو  ابوشقرا،  هادي  العقيد  العام  االمن  يف 
التابعة  الكوارث  ادارة  وحدة  يف  عضو  ايضا 
بعض  عىل  الضوء  لتسليط  الحكومة،  لرئاسة 
العامة  املديرية  التي تولتها  الجوانب واالعباء 
لالمن العام يف هذه املرحلة الصعبة من اجل 

مساعدة البلد عىل تخطيها.  

االمن  قام  املاضية،  الثامنية  االشهر  خالل   ■
العام بدور بارز يف مواجهة وباء كورونا، كيف 

تقيمون هذه املرحلة؟ 
□ منذ املراحل االوىل النتشار وباء كورونا يف 
العام  لالمن  العامة  املديرية  ساعدت  لبنان، 
الدولة  اجهزة  كل  مع  والتنسيق  باملشاركة 
بريوت  مستشفى  الصحة،  )وزارة  اللبنانية 
من  للحد  والتنفيذ  التخطيط  يف  الحكومي...( 
اللبنانية، علام  انتشار املرض عىل كل االرايض 
ان املديرية العامة لالمن العام عضو يف وحدة 

ادارة الكوارث يف رئاسة الحكومة لجهة متابعة 
اللجنة  هذه  كورونا.  ملرض  الوقائية  التدابري 
العلمي،  والتخطيط  الدراسة  بعد  اعدت 
يتعلق  ما  يف  الوزراء  مجلس  مقررات  معظم 
ومتابعته  له  التصدي  وكيفية  كورونا  بفريوس 
كبري  حد  اىل  استطاعت  وقد  املراحل.  كل  يف 
تأخري انتشاره والحد من ارضاره عىل الرغم من 
صعوبة الظروف التي مر فيها لبنان يف االشهر 
اىل  عملها  يف  ستستمر  اللجنة  هذه  االخرية. 
تابعت  الوباء.  لهذا  لقاحات  اىل  التوصل  حني 
املديرية العامة لالمن العام عىل االرض تنفيذ 
مقررات مجلس الوزراء يف ما يتعلق بالكورونا، 
وذلك من خالل مراقبتها ومراقبة حجر املصابني 
املحتملة  لالماكن  امليداين  املسح  واجراءات 
القامة مراكز حجر، وتعقيم مخيامت النازحني 
والبحرية  الربية  الحدود  وضبط  والالجئني، 
اليومية  التقارير  واعداد  ومراقبتها،  والجوية 
لبنان، وغريها من  الوباء يف  انتشار  عن تطور 

املهامت التي اوكلت اليها يف هذا املوضوع.

هذا  عىل  لبنان  تغلب  امكان  ترون  كيف   ■
الخطر؟

□ يعاين لبنان من مشكالت اقتصادية مالية 
يعلم  كام  االخرية.  االشهر  يف  وخاصة  كبرية 
الجميع، ان كلفة الطبابة يف ما يتعلق بوباء 
كبري  تأثري  له  وهذا  جدا،  مرتفعة  كورونا 
الحجر  ومراكز  املستشفيات  تجهيز  عىل 
االمور  من  وغريها  االسعاف  وسيارات 
املرض.  والحد من  بالعالج  مبارشة  املرتبطة 
الدولة  تزال  ال  ذلك،  من  الرغم  عىل  لكن 
تعطي  املعنية  اجهزتها  خالل  من  اللبنانية 
املوضوع  لهذا  القصوى  واالهمية  االفضلية 

ملنع االنتشار العام لهذا الوباء.

امداد  عمليات  مواكبة  العام  االمن  توىل   ■
برزت  بعدما  لبنان  مناطق  ملختلف  املازوت 
السوق.  يف  باالمدادات  تتعلق  عدة  مشكالت 
ماذا فعل االمن العام تحديدا؟ هل املخالفات 

كانت  كثرية وكيف تحدد العقوبات؟
من  العام  لالمن  العامة  املديرية  كلفت   □
توزيع  عملية  مراقبة  الوزراء،  مجلس  رئاسة 
مادة املازوت منعا الحتكارها او تخزينها بطرق 
السوداء  السوق  يف  بيعها  بهدف  رشعية  غري 
وارسلت لهذه الغاية مجموعات من عسكرييها 
اىل منشأة النفط يف الزهراين وطرابلس ملراقبة 
املولجة  الرشكات  الكميات عىل  توزيع  عملية 
كان  ذلك  كل  اللبنانية.  االرايض  عىل  توزيعها 

من  العام  لالمن  العامة  املديرية  بتزويد  يتم 
والكميات  بالرشكات  لوائح  النفطية  املنشأة 
مراقبة  بعدها  لتتم  رشكة،  لكل  املخصصة 
تحميل الكميات ومعرفة وجهتها ملتابعتها عرب 
دوريات الدوائر عىل جميع االرايض اللبنانية، 
والتأكد من ان كل الكميات التي انطلقت من 
املحددة.  اماكنها  اىل  وصلت  النفطية  املنشأة 
البيع  التأكد من عمليات  يتم  كان  ذلك،  بعد 
والترصيف عىل املحطات، واماكن توزيع مادة 
املازوت. وقد ضبطت مخالفات كثرية وختمت 
عدد  واوقف  االحمر،  بالشمع  وقود  محطات 
الكميات  بعض  وصودرت  االشخاص،  من 
وخاصة التي كانت تباع بواسطة غالونات عىل 
الرسمية،  للتسعرية  مخالفة  باسعار  الطرقات 
القضاء  ارشاف  يتم يف  كان  ذلك  كل  ان  علام 
املختص. بلغ عدد محطات الوقود التي اقفلت 
بالشمع االحمر بناء عىل اشارة النيابة العامة 
املختصة 63 محطة موزعة عىل الشكل التايل: 
 ،)14( البقاع   ،)21( لبنان  جبل   ،)1( بريوت 
الجنوب   ،)4( الشامل   ،)4( الهرمل  ـ  بعلبك  

)15(، النبطية )4(. 

املعييش  املستوى  كثريا عىل  اللرية  تراجع  اثر   ■
للمواطنني من كل الفئات، كيف توىل االمن العام 
واملضاربة  التالعب  ظاهرة  مواجهة  مسؤولية 

بالدوالر، واىل اي حد وصلت خطواته؟
الدوالر  لسعر رصف  الجنوين  االرتفاع  بعد   □
انشئت  الوزراء،  اىل مقررات مجلس  واستنادا 
يف املديرية العامة لالمن العام غرفة عمليات 
تلقي  مهمتها  االمنية  االجهزة  بني  مشرتكة 
واملؤسسات  االشخاص  عىل  املواطنني  شكاوى 
منها  نتج  الدوالر  رصف  بسعر  تتالعب  التي 
وغري  املرخصني  الرصافني  من  املئات  توقيف 
الرصف  بسعر  يتالعبون  الذين  املرخصني 
مؤسساتهم  وختمت  الدوالر،  ويحتكرون 
املختص.  القضاء  ارشاف  يف  االحمر  بالشمع 
هذه املهمة ال تزال مستمرة عىل كل االرايض 
اللبنانية. بلغ عدد محالت الصريفة التي اقفلت 
بناء  املختلفة  املحافظات  يف  االحمر  بالشمع 
عىل اشارة النيابة العامة املختصة، 10 محالت 
جبل   ،)5( بريوت  التايل:  الشكل  عىل  موزعة 
 ،)2( الهرمل   - بعلبك   ،)3( البقاع   ،)6( لبنان 

الشامل )2(، النبطية )1(. 

رئيس الدائرة االمنية يف االمن العام العقيد هادي ابوشقرا.

خليل حرب 
Khalilharb66@gmail.com

جدول باعداد محالت الصريفة التي اقفلت بالشمع االحمر 
بحسب املحافظات بناء عىل اشارة النيابة العامة املختصة

جدول باعداد املحطات التي اقفلت بالشمع االحمر 
بحسب املحافظات بناء عىل اشارة النيابة العامة املختصة

العدداملحافظة
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-عكار
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العدداملحافظة
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3البقاع

2بعلبك - الهرمل

2الشامل
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غاصب مختار

معد ومقدم برنامج "امنك بأمان" الصحايف خلدون زين الدين يف االستديو.

البرنامج يتوجه الى كل 
الفئات العمرية بسبب غنى 

مواضيع املجلة

"أمنك بأمان" مجلة إذاعّية لألمن العام:
تخاطٌب مباشر وتفاعٌل وإجابات 

مل يعد االمن مجرد عمل عسكري ميداين او استقصايئ، بل صار عمال مجتمعيا يفرتض التوجه اىل كل رشائح املجتمع، بالتوعية 
والتوضيح واالضاءة عىل االجراءات واهدافها ونتائجها، ما يعني بقاء القوى االمنية عىل تواصل مبارش مع املواطنني

انطلقت مجلة "االمن العام" لتكون صلة الوصل 
املواطنني  العام وبني  العامة لالمن  بني املديرية 
ال مع العسكريني فحسب، بهدف تحقيق ثقافة 
واالمنية  السياسية  املستويات  كل  عىل  اعالمية 
والثقافية  والرتبوية  واالقتصادية  واالجتامعية 
كذلك  اللغوية،  وحتى  والصحية  والرياضية 
والتواصل  والتنبيه  والتوجيه  االرشاد  بهدف 
كل  يف  املجتمع  وخدمة  الوطني،  لالمن  املفيد 
اجراءات املديرية العامة وتدابريها لتسهيل انجاز 
وألن  واملقيمني.  اللبنانيني  للمواطنني  املعامالت 
غالبية  متناول  يف  ليست  مقروءة  مادة  املجلة 
بأمان"  "امنك  برنامج  فكرة  كانت  املواطنني، 
الذي  لبنان"،  كل  "صوت  اذاعة  عرب  االذاعي 
يتضمن مواد املجلة يف قالب مسموع وموسع، 
عن  مفصلة  واجوبة  جديدة  مواد  اليها  تضاف 
املوضوع  عىل  اضاءات  مع  املواطنني،  تساؤالت 
املنشور يف املجلة مع صاحب العالقة مبارشة. مثة 
افكار ايضا لتطوير الربنامج وتوسيع فقراته، مبا 
يلبي مواكبة اي تطور يحصل بعد صدور عدد 

املجلة وتوزيعه يف االسواق.
االذاعة يساهم يف  املجلة عرب  لعل بث مواضيع 
اكرث، حول طبيعة  املواطن  لدى  الصورة  توضيح 
واجراءاتها  العام  لالمن  العامة  املديرية  عمل 
تتعلق مبصالح  ملفات ومواضيع  وقراراتها حيال 
الناس ومعامالتهم لدى مكاتب املديرية ودوائرها 
وامنهم  املناطق،  كل  يف  املنترشة  ومراكزها 
الحدودية  املعابر  وعىل  واقتصادهم،  وقضاياهم 
الربية والبحرية والجوية. عدا عن التنوع والغنى 
كل  وتشمل  املجلة،  تنرشها  التي  املواضيع  يف 
نواحي الحياة العامة واهتاممات الناس. علام ان 
شفافة  موضوعية  سلسة  بطريقة  تتم  مقاربتها 
يف  واسعا  صدى  الربنامج  يلقى  لذلك  ومبسطة. 
من  معه  التواصل  يتم  حيث  وخارجه،  لبنان 

اللبنانيني املغرتبني وغري اللبنانيني.
"االمن العام" التقت معّد ومقدم برنامج "امنك 
بأمان" الصحايف خلدون زين الدين الذي تحدث 

وموادها  العام"  "االمن  مبجلة  يربطه  وما  عنه 
واملواضيع املثارة فيها، وكيف يتم التعاطي معها 
الوقت  يف  وهم  يستقبلهم،  الذين  الضيوف  عرب 
يف  التوسع  يتم  بحيث  املجلة،  ضيوف  من  ذاته 
رشح املواضيع التي عرّب عنها الضيف كتابة فيها. 

■ من صاحب فكرة الربنامج، ما الهدف منه ويف 
اي اوقات يبث؟

□ انطلق الربنامج اواخر العام 2014، وتسلمته يف 
العام 2015. هو نتاج فكرة مشرتكة بني املديرية 
العامة لالمن العام وبني اذاعة "صوت كل لبنان" 
)املوجة 93.3(. الهدف املبارش منه ايصال مضمون 
املواضيع املنشورة يف مجلة "االمن العام" مبا تحوي 
من غنى ومعرفة وثقافة، اىل اكرب رشيحة ممكنة 
بني  تكامال  هناك  وان  العام، خصوصا  الرأي  من 
االعالم املكتوب واالعالم املسموع. يبث الربنامج 
عرشة  الحادية  عند  االسبوع،  من  اثنني  يوم  كل 
والثلث صباحا، وينرش ايضا عىل مواقع التواصل 

االجتامعي الخاصة باالمن العام.

■ كم تستغرق مدة بث الربنامج، وهل وصلتكم 
عن  املستمعني  من  اقرتاحات  او  تعليقات  اي 

الحلقات التي تذاع؟
□ مدة الربنامج تقريبا نصف ساعة او 35 دقيقة، 
النه  للمستمع  ملل  او  ضجر  اي  يسبب  ال  لذا 
املعرفية  املادة  يف  كثريا  ومتنوع  متكامل  برنامج 
واملعلومات  الثقافة  حيث  من  نقدمها  التي 
العامة، والتي تصاحبها موسيقى جميلة مبا يوفر 
للمستمع الراحة واالستمتاع. اضافة اىل التنوع يف 
املادة والرشاقة يف العرض. ال منلك اية احصاءات 
عن عدد املستمعني، لكن كون االذاعة هي االكرث 
استامعا بشكل عام، من املفرتض ان يكون عدد 

مستمعي الربنامج كبريا ايضا.  

■ هل يتم نرش مواد ومواضيع املجلة فقط ام يتم 
التطرق اىل قضايا اخرى؟

من  طبعا،  التوسعة  مع  املجلة  مواد  ننرش   □
ضيوف  استضافة  عرب  اكرب  مساحة  منح  خالل 
لديهم مواضيع او اجروا مقابالت يف املجلة، من 
اجل اعطاء تفاصيل اكرث عن املواضيع واالضاءة 

عليها اكرث. 

■ اىل اي رشيحة من الناس يتوجه الربنامج؟
مجلة  ألن  العمرية،  الفئات  كل  اىل  يتوجه   □
سياسة  من  املواضيع،  بكل  غنية  العام"  "االمن 
محلية ودولية اىل اقتصاد وثقافة ورياضة وتربية 
وتغذية وتسلية. اضافة اىل ان املقيمني يف لبنان 
اللبنانيني يهمهم معرفة اجراءات االمن  من غري 

العام وتدابريه يف ما يخص اوضاعهم. 

■ ما هو تقييمكم الستجابة الناس للربنامج ومدى 
التفاعل معه؟

□ ال يوجد اي تفاعل مبارش من خالل االتصاالت 
الهاتفية من املواطنني، ألن الربنامج ال يبث مبارشة 
عىل الهواء بل يكون مسجال مسبقا، اال يف حاالت 
نادرة حيث استضفنا فيها املدير العام لالمن العام 
اللواء عباس ابراهيم مبارشة. لكن الضيوف الذين 
مختلف  يف  متخصصون  الربنامج  يف  نستضيفهم 
والرتبية  االقتصاد  اىل  السياسة  من  املجاالت، 
تسلمي  منذ  فكرت  لذلك  وسواها.  والرياضة 
الربنامج، بأن احّوله اىل مجلة اذاعية بكل معنى 
الكلمة عرب تضمينه فقرات شبه ثابتة مثل فقرة 
التغذية وفقرة صفحات من لبنان، ليبدو انه مجلة 
اذاعية اىل حد كبري. تفاعل الناس يكون من خالل 
توضيح كل االجراءات التي يتخذها االمن العام. 
معنا  املعاملة  صاحب  يتواصل  ذلك،  عىل  بناء 
من خالل رقم هاتف معني خارج وقت الربنامج 
لتقديم كل الرشوحات واالستفسارات واملعلومات 

املطلوبة حيال اي معاملة يريد ان يجريها.

غري  للربنامج  آخر  معلومات  مصدر  من  هل   ■
مواضيع املجلة؟

تحقيق

هي  الربنامج  معلومات  مصدر  املبدأ،  يف   □
مجلة "االمن العام"،  والضيوف الذين نستقبلهم 
مواضيع  او  افكارا  او  معلومات  منهم  نستخلص 
املواضيع  بعض  اقرتاح  امكان  اىل  اضافة  معينة، 
الطارئة واملهمة التي ال تكون منشورة يف املجلة. 
العام  لالمن  العامة  املديرية  مع  بالتعاون  نقرتح 
اسامء الضيوف الذين نستضيفهم ملناقشة املوضوع 
املطروح اذا طرأ ما هو جديد ومهم بعد صدور 

املجلة لنواكب بشكل لصيق كل االمور الطارئة.

واملديرية  االذاعة  بني  التنسيق  مدى  هو  ما   ■
العامة لالمن العام؟

□ التنسيق مطلق من خالل رئيس مكتب االعالم 
العميد نبيل حنون ورئيس تحرير املجلة العميد 
باملواضيع  يتعلق  ما  يف  السيام  عقيقي،  منري 
واالجراءات  املوافقات  املواطنني حول  تهم  التي 
خالل  من  واالقامات،  السفر  بجوازات  املتعلقة 
استضافة املسؤولني عن هذه القطاعات لالضاءة 
عىل كل ما يهم املواطن واملقيم، من امور طارئة 

او ادارية اجرائية. 

■ ما الذي يحدد طبيعة املواضيع التي يتم الرتكيز 
عليها، هل من امالءات معينة او تحديد لطبيعة 

املواضيع من القيمني عىل املجلة؟

تسلمت  عندما  هاجس  عندي  كان  اطالقا.   □
امنية،  جهة  مع  التعامل  كيفية  حول  الربنامج 
وكنت اخىش ان يحصل تدخل يف املواضيع او ان 
السنوات  خالل  لكن  قيود.  او  حدود  وضع  يتم 
اي  اتلق  مل  الربنامج،  فيها  توليت  التي  الخمس 
اتصال واحد لفرض اي موضوع، او اي توجيهات 
لتقييد تعاطينا مع اي مادة. بالعكس، ملست دعام 
كامال، وقد شكل هذا االمر مفاجأة يل. بت انظر 
انها تشكل  العام عىل  العامة لالمن  اىل املديرية 
بلبنان  يليق  الشباب، منوذجا  الينا نحن  بالنسبة 
ويحتذى به يف كل ما نقوم به، وذلك من خالل 
الخطط وطريقة التعاطي وكرس الصورة النمطية 

يف العالقة بني االمنيني واملدنيني.

■ هل من افكار لتطوير الربنامج؟

الربنامج  لتطوير  افكار  لدينا  كانت  طبعا.   □
ارجأ املوضوع. ال  وتوسيعه، لكن فريوس كورونا 
مع  ونقاش  بلورة  اىل  حاجة  يف  فكرة  لدي  تزال 
القيمني عىل املجلة واالذاعة، مثل اجراء تحقيقات 
ميدانية بالصوت مع املواطنني عىل االرض، وعدم 
واملكاتب. هكذا  االستديو  باملقابالت يف  االكتفاء 
يشكل  مبا  الناس،  مع  مبارش  متاس  عىل  نكون 
مبواضيع  يتعلق  الذي  سواء  العمل  عىل  اضافة 
مجلة "االمن العام" او مواضيع اخرى ملحة وآنية. 
نحن نسعى اىل تطوير الربنامج بطريقة جديدة 
االصداء  ان  علام  املستمعني،  متطلبات  لتلبية 
الثلج.  ككرة  تكرب  وهي  الربنامج  حول  ايجابية 
االهم ان الربنامج ومن خالل املجلة، اصبح مرجعا 

لكل املواضيع التي تهم املواطنني.

معينة  اقرتاحات  او  افكارا  الناس  يقدم  هل   ■
خارج االستديو؟

املواطنني  من  كبري  عدد  تفاعل  نلحظ  نحن   □
مع الربنامج. البعض منهم يهتمون بطرح اسئلة 
االمن  بها  يقوم  التي  االجراءات  حول  افكار  او 
السفر  جوازات  وحول  فيها،  الجديد  وما  العام 
املديرية  تقدمها  التي  االلكرتونية  والخدمات 
لالضاءة عىل كل هذه  معنا  ويتواصلون  العامة، 
االفكار  او  االسئلة  هذه  من  انطالقا  املواضيع. 
التي يقدمونها نتواصل مع املديرية، وننسق مع 
الضيوف املعنيني من ضباط املديرية لالجابة عن 
كل هذه التساؤالت. معظم املواضيع التي يهتم 
بها املواطن تتعلق بكل دوائر االمن العام وليس 

بقطاع محدد.

■ هل تقترص املشاركة عىل املقيمني يف لبنان، ام 
ان هنالك تفاعال من الخارج ايضا؟

□ طبعا مثة اتصاالت وتواصل من مواطنني خارج 
لبنان عرب حسابايت الخاصة عىل مواقع التواصل. 
عدد كبري من اللبنانيني او من اشخاص يحملون 
يتواصلون معنا لالستفسار عن  اخرى،  جنسيات 
مواضيع معينة تهمهم، كاالستفسار عام اذا كانت 
هناك قيود عىل شخص اجنبي معني للقدوم اىل 
ملفه  الستكامل  املطلوبة  املستندات  او  لبنان، 
التساؤالت  هذه  بنقل  اقوم  هنا  لبنان.  لزيارة 
واالستفسارات اىل املسؤولني املعنيني يف املديرية 
التي  االجوبة  عىل  واحصل  العام،  لالمن  العامة 

انقلها اىل املهتمني واملتصلني. 

jornalist.70@gmail.com
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الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من 2020/07/15 لغاية 2020/08/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب 
بني 2020/07/15 لغاية 2020/08/15

املجموعاجانبعربلبنانيونحركة تنقل

العددالعددالعدد
22اثيوبية 
1ارمينية 
1اسبانية 
1المانية 

2اميركية 
3اندونيسية 

3اوزباكستانية 
32اوكرانية 
1باكستانية 
1بريطانية 

7بنغالدشية 
10بنينية 

1جزائرية
24مصرية
25المجموع

دخول

مغادرة

املجموع

36353

31027

67380

26214

51255

77469

27651

40709

68360

90218

122991

213209

3بوركينابية 
12بيالروسيا 

2توغولية 
20روسية 
5سنغالية 

1سويسرية
5سيراليونية

4سري النكية
5غامبية
7غانية

35فيليبينية
5كازاخستانية

3كاميرونية 
1كندية 
6كينية 

1ليبيرية 
1ملغاشية 

5مولدوفية 
1مونتينيغرو 

1نيبالية 
1نيجيرية 
208المجموع

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب 
اعتبارا من 2020/07/15  لغاية  2020/08/15 ضمنا

الدولة

الدولةالدولةالدولة

العدد

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

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من 2020/07/15 لغاية 2020/08/15

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

14اثيوبية 
3اردنية 

2اندونيسية 
1ايرانية 

34بنغالدشية 
1رومانية

2توغولية 
10سودانية 
170سورية 

23اثيوبية 
2اندونيسية 
1توغولية 

3غانية 
1سري النكية 

6عراقية 
1فرنسية
3غانية 

1فلسطينية من دون اوراق
1 فلسطيني دانماركي

25فلسطينية الجئة

1سري النكية 
5عراقية 
8غانية 

2فلسطيني من دون اوراق 
2فلسطينية 

1فلسطينية دانمركية
26فلسطينية الجئة

8فيليبينية 
1قيد الدرس 

9فيليبينية 
1قيد الدرس 

128لبنانية 
25مصرية 

5مكتوم القيد 
7نيجيرية 

5اردنية
1اوكرانية
3ايرانية 

6باكستانية
118بنغالدشية

2كينية 
120لبنانية 

16مصرية 
5مكتوم القيد 

6نيجيرية 
1اوكرانية

1مدغشقرية
1كاميرونية
443المجموع

1بينية
3توغولية 
1جزائرية
1رومانية
41سودانية
165سورية 

51هندية
5كينية

1كاميرونية
644المجموع



املجموعمختلفهوياتاختامتأشرياتاقاماتجوازاتعام

2417سوريا
33السويد
22فنزويال

11تركيا
11املانيا

44140114املجموع
43435301216140املجموع

جدول اجاميل بالوثائق املزّورة املضبوطة ألول 5 دول يف الدوائر واملراكز الحدودية متوز 2020

رسم بياين بعدد الوثائق 
املزّورة تبعاً للجنسية 

السورية وفقاً 
لنوع الوثائق املزورة: 

متوز 2020

رسم بياين بعدد الوثائق 
املزّورة تبعاً للجنسية 

السورية وفقاً لنوع 
الوثائق املزورة: 

متوز 2020

عدد الوثائق املزورة املضبوطة بحسب القارات:
متوز 2020

 عدد الوثائق السورية املزورة بحسب النوع 
واملركز الحدودي: متوز 2020

مقارنة بني عدد الوثائق املزورة 
املضبوطة لتموز 2019 

والشهر نفسه من العام 2020

مقارنة مع عدد حاميل الوثائق 
املزورة خالل ثالثة اشهر سابقة

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

عدد املسافرين 

خالل متوز 2020

عدد املسافرين من بداية 
2020 حتى نهاية متوز 

2020

عدد املسافرين خالل متوز  
 2019

عدد املسافرين من بداية 
2019 حتى نهاية متوز 

2019

4,403,978.00  861,031.00  1,331,187.00  39,511.00  املراكز الحدودية  الربية

4,774,430.00  1,051,240.0  1,286,718.00  133,312.00  املطار

حاملو وثائق مزورة املركز

متوز 2019

حاملو وثائق مزورة 

متوز 2020

نسبة االرتفاع أو 

االنخفاض

مؤرش

87-%699املطار

10مرفأ طرابلس

100املصنع

10مرفأ بريوت

03العريضة

11العبودية

حاملو وثائق املركز

مزورة 

ايار 2020

حاملو وثائق 

مزورة 

حزيران 2020

حاملو وثائق 

مزورة 

متوز 2020

009املطار

000مرفأ طرابلس

000املصنع

000مرفأ بريوت

003العريضة

001العبودية

مالحظة: ان عدد الوثائق املزورة خالل األشهر الثالثة السابقة منخفض جدا بسبب تدابري التعبئة
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 الوثائق المزّورة
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لغة
شرح الفّية ابن مالك في القواعد العربّية

ألف التأنيث املقصورة واملمدودة

المدير العام السابق لالمن العام 
المتقاعد  الركن  العميد 
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الدكتور بقلم 
غالب ابوزين*  ضيف العدد

ويٌل ألمة تأكل مّما ال تزرع
هذا  اليوم.  اللبناين  االقتصاد  منها  يعاين  التي  االزمات  هي  كثرية 
االقتصاد القائم عىل الخدمات السياحية واملرصفية والتأمني واالقتصاد 
الريعي بشكل اسايس، لطاملا جعل الرساميل تتوجه اىل الربح الرسيع 
طبعا  الرئيسية.  االنتاجية  القطاعات  اهملت  وبالتايل  املخاطر،  باقل 
باالضافة اىل عوامل سياسية واجتامعية ونفسية وثقافية، وترهل يف 
القطاع العام وغياب الخطط التنموية، وتراجع مستوى البنى التحتية 

من طرق ومياه وكهرباء وغريها. 
كل ذلك ساهم بشكل او بآخر يف تراجع قطاعي الزراعة والصناعة. 
هذه االزمات جعلت معدل البطالة يتجاوز 35% عدا عن املنافسة 
غري اللبنانية. مع تراجع فرص العمل يف الدول العربية امام اللبنانيني 
السباب عدة، وتراجع االستثامرات والوجود اللبناين يف الدول االفريقية، 
وصعوبة الهجرة والعمل يف اوروبا وامريكا، اصبح من البديهي للدولة 
واملواطن االلتفات اىل الداخل واالستغالل االمثل لالمكانات طبيعية 
وبرشية املتاحة، وذلك من اجل بناء اقتصاد متني يؤمن فرص العمل 

ويحد من الهجرة ويوفر البحبوحة عىل املدى املتوسط والبعيد. 
وكذلك  التبعية،  قيود  من  يخفف  أن  شأنه  من  الذات  عىل  االعتامد 
بالوطن.  السياسية واالقتصادية املحيطة  يزيد املناعة تجاه املتغريات 
دون  من  والصناعة،  الزراعة  قطاعي  عىل  الرتكيز  من  بد  ال  بالتايل 
معني  حد  اىل  الوصول  نستطيع  وبذلك  والخدمات،  السياحة  اغفال 
من االكتفاء من املنتوجات الغذائية وزيادة السلع الصناعية الخفيفة 
والتحويلية يف املرحلة االوىل. اذ ال تستقيم االحوال يف بلد يستورد من 
السلع واملواد االولية بقيمة 18 مليار دوالر. من هنا اهمية الرتكيز عىل 
الزراعة والصناعة وكذلك عىل امليزات التفاضلية التي يتميز بها املناخ 

االستثامري يف لبنان يك نبدأ ببناء اقتصاد متامسك بكفاية مقبولة.
لجهة الزراعة ورضورة تطويرها، يعترب لبنان من البلدان االشد اكتظاظا 
الكيلومرت  يف  شخص   500 حواىل  اىل  النسبة  تصل  حيث  بالسكان 
املربع، ومع ذلك هناك مساحات كبرية صالحة للزراعة او يف االمكان 
استصالحها، وهناك مساحات غري مستغلة، خصوصا وان اهامل هذا 

القطاع قد ادى اىل التصحر يف مناطق كثرية. هنا نتكلم عن امللكيات 
والبلديات  القرى  مشاعات  عن  نتحدث  عندما  بالكم  فام  الخاصة، 

واالمالك الوقفية لدى جميع الطوائف. 
هذه االرايض الصالحة للزراعة تبدأ من الصفر وحتى ارتفاع 2000 مرت 
عن سطح البحر، مبعنى انها صالحة لكل انواع الخرضوات والفواكه 
املناخ  فجودة  االستوائية.  الزراعات  بعض  وحتى  املثمرة  واالشجار 
ووفرة املياه وحسن استغاللها عرب انشاء البحريات الجبلية املتوسطة 
زراعية  نهضة  لقيام  املالئم  املناخ  توفري  شأنه  من  ذلك  كل  الحجم، 
عىل  وقادر  عال  مردود  ذات  بديلة  زراعات  عىل  الرتكيز  عرب  مهمة 
املنافسة، وكذلك الرتكيز عىل الرثوة الحيوانية والدواجن. نظرة بسيطة 
اىل حجم استريادنا االلبان واالجبان واللحوم تظهر مدى اهمية الرتكيز 

عىل هذا القطاع املتتم للزراعة. 
فاملدخول الزراعي شكل نحو 37% من االقتصاد الوطني حتى عشية 
الخاص هو  فالقطاع  الحر،  االقتصاد  نظام  ارتضينا  وطاملا  االستقالل. 
البنى  توفري  عرب  ومحفز  الدولة كمشجع  دور  لكن  واملبادر،  املحرك 
املزارع   تدعم  التي  واالنظمة  الترشيعات  ووضع  الالزمة  التحتية 
وتشجيع  الصادرات  ودعم  معينة  اعفاءات  عرب  الزراعية  واملشاريع 
البلديات  والزام  الغذائية وتفعيل عمل املرشوع االخرض،  الصناعات 
الرسو  واستبدال  كالصنوبر،  املثمر  بالشجر  والجبال  التالل  بتشجري 
والجبال،  التالل  والخالية يف  املحرتقة  املساحات  والرشبني وغريها يف 
العامة  االمالك  من  للزراعة  الصالحة  االرايض  الستثامر  االطر  ووضع 
يرسخ  مام  االوقاف،  وكذلك  والبلديات  الدولة  اىل  العائدة  والخاصة 

اهمية التعاون بني القطاعني العام والخاص. 
ونختم  الزراعي،  للعمل  الدونية  النظرة  من  لننتهي  االوان  آن  وقد 

بقول جربان: "ويل ألمة تأكل مام ال تزرع".

* استاذ محارض يف القانون العام 
امني السجل العقاري سابقا

بأقالمهم  

إما حكومة ال تشبه سابقاتها أو...

بقلم
حسن سالمة*

سيواجه  ازمات  من  اليوم  هو  وما  بعده.  كام  ليس  االمس  قبل  ما 
املواطن ظروفا اصعب منها يوم غد وما بعده، طاملا ان واقع االنهيار 
يوحي  ال يشء  بعدها.  وما  املقبلة  املرحلة  يف  للتفاقم  مرشح  القائم 
جديدة  حكومة  عىل  االتفاق  دون  من  االفق  يف  نور  بصيص  بوجود 
من  سبق  ما  كل  عن  وتوجهاتها  وادائها  عملها  معايري  بكل  مختلفة 
حكومات منذ عام 1992 وحتى اليوم. اما يف حال ارصار كل املمسكني 
برقاب اللبنانيني عىل اجنداتهم الخاصة والحزبية، رغم كل ما بلغته 
البالد من انهيار غري مسبوق، وبلوغ مئات االف اللبنانيني حال الفقر 
الخيارات  اقىص  امام  واللبنانيني  البالد  فواقع  املجاعة،  وحتى  املدقع 
الصعبة واملجهولة، خصوصا مع توجه مرصف لبنان اىل طلب وقف كل 
اشكال الدعم عىل السلع الرضورية، وما سيفيض اليه ذلك من ارتفاع 
غري مسبوق يف سعر الدوالر ومعه ارتفاع تكاليف كل ما يتعلق بحياة 

املواطن مبا ال يقاس عن االسعار الخيالية اليوم. 
ثبت بالتجربة والربهان ان االداء نفسه والتوجهات هي نفسها منذ 30 
سنة واىل االن، وهو نفسه يف كل بنيان الدولة وماليتها العامة، وبالتايل 
هذه املنظومة هي املسؤولة عن كل هذا االنهيار ولو ان التدخالت 
ما  خلفية  عىل  لبنان  لها  تعرض  التي  املختلفة  والضغوط  الخارجية 

تعمل له من محاولة فرض اجنداتها عىل لبنان.
فكل معني بالشأن العام ومسار االنهيار املتدحرج برسعة غري مسبوقة، 
يدرك ان هذا االنهيار الذي انتجته سياسات املحاصصة وتوزيع املغانم 
اللبنانيني  عمر  جنى  ونهب  العام  املال  استباحة  ومعها  الدولة،  يف 
املنظومة  اداء  يف  يغري  مل  املصارف،  يف  الصغار  املودعني  االف  ملئات 
وال حتى فاصلة واحدة، حيث ان كل ما طرح من عناوين الستعادة 
املال املنهوب واملهرّب ومحاربة الفساد واطالق االصالح بقي حربا عىل 
ورق، بالتوازي مع تفلت كل انواع املافيات التي ال هّم لها سوى مزيد 

من النهب واستغالل مآيس اللبنانيني.  
ما يدفع املواطن اىل فقدان اي ثقة او امل يف تحسني واقعه املأساوي 
عىل كل املستويات، هو غياب الحد االدىن من املسؤولية حول ما ميكن 

ان يخفف من االحتقانات السياسية واملذهبية، يف وقت  يرص اطراف 
عديدون عىل شعارات ومواقف ورشوط ال معنى لها سوى زيادة هذه 
االنقسامات، حتى ان هؤالء تدفع بهم مصالحهم واجنداتهم اىل كل 
انواع التحريض يف وسائل اعالمهم واالعالم الخارجي املتواطىء معهم 

وعرب كل اشكال التواصل االجتامعي.
يف  تتمثل  انقاذية،  خطة  اي  النجاح  منها  بد  ال  التي  الحقائق  اوىل 
تخيل القوى السياسية عن اعتبار الدولة وكأنها "بقرة حلوب" لتنفيذ 
املحاصصة واملصالح الحزبية، ومبا يفيض اىل اتفاق الجميع عىل مقاربة 
الريعي  للنظام  الكامل  التغيري  قاعدة  عىل  كاملة  بشفافية  اي خطة 
الذي فتح الباب امام هذا السقوط املريع للدولة، ومبا يتيح االصالح 

واملحاسبة واستعادة املال املنهوب واملهرّب.
ثانية هذه الحقائق، ان تكون الحكومة الجديدة من حيث طبيعتها 
وتشكيلتها، مقبولة من الجميع عىل قاعدة اطالق يدها يف تنفيذ كامل 
الخطة االنقاذية، ويف اولوية االصالح الشامل لكل االهرتاء يف الدولة، 
ورضب املحميات الحزبية للمنتفعني واملافيات بكل انواعها، اىل جانب 

اعطاء االولوية العامر ما تهدم جراء انفجار مرفأ بريوت.
واملنافع  الحصص  عىل  والتناتش  املناكفات  استمرت  حال  يف  اما 
مطعمة  او  سياسية  حكومة  تشكلت  وسواء  السابقة،  ابعادها  بكل 
املأزوم.  الواقع  يتغري يشء يف  فلن  كفايات من مستقلني،  او حكومة 
ألن املطلوب حكومة قادرة، طليقة اليد، تحمل رؤية وخطة انقاذية 
تنسف من خاللها كل السياسات السابقة وعىل كل املستويات، رغم 
ان التغيري الحقيقي هو يف نقل البالد اىل دولة مدنية او علامنية خارج 
كل املحاصصات الطائفية، وهذا االمر ينتظر تبلور قوة دفع وازنة من 

املجتمع املدين وكل طرف يسعى اىل تحقيق دولة العدالة والكفاية.
اي خطة  بد منه النجاح  الذي ال  الوحيد  املدخل  يبقى  الخالصة،  يف 

انقاذية، اما حكومة ال تشبه سابقاتها او االنهيار.

* اعالمي
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األول من أيلول 1920:
لبنان الكبير يسترجع الجغرافيا

صفحات من لبنان
بقلم العميد الركن املتقاعد أدونيس نعمة

من املحفوظات النادرة يف مكتبة والدنا املؤرخ 
جوزف نعمه، نسخة عن رسالة بعث بها رئيس 
الحكومة الفرنسية جورج كليمنصو، يف اعقاب 
الحرب العاملية االوىل، اىل غبطة البطريرك مار 

هذه الراية اللبنانية املعروفة اليوم )املثلثة االلوان 
ويف وسطها االرزة(". 

وكان يف ذلك الوقت، قد اقبلت اىل بعبدا وفود 
الذي  العَلم  رأسهم  وعىل  اللبنانيني  من  كثيفة 
وكان  نخله،  رشيد  اليه  املع  والذي  تريده  كانت 
من  لحود  فريد  السيد  بريوت  يف  استصنعه  قد 
بعبدا، وهو عبارة عن نسيجة بيضاء طولها ثالثة 
خرضاء،  ارزة  وسطها  ويف  كذلك،  وعرضها  امتار 
وعىل دائرها تخريج من الخيوط املذهبة، ويتدىل 
منها اىل اليمني واليسار بندان من الحرير املفتول 
كان ميسك بطرف كل منهام اللبنانيان املعروفان 
وهام  الخوري  ونعيم  زريق  غندور  بشجاعتهام 
السيد  فكان  العَلم  حامل  اما  السالح،  متقلدان 
الجموع  وسارت  الفيل.  سن  من  نجيم  شاوول 
اىل رسايا بعبدا يتقدمها هذا العَلم، وملا وصلت 
ركزته عىل املدخل الرئييس فوق رخامة الطغراء 
السلطانية. ولكنه مل يدم هناك طويال، ألنه نزع 
بعد ساعات ووضعت محلة الراية املثلثة االلوان 

ويف وسطها االرزة كام تقدم القول.
التي وضعت شكلها  الجديدة هي  الراية  وهذه 
املتحدة  الواليات  يف  اللبنانية"  "النهضة  جمعية 
ورئيسها املغفور له نعوم مكرزل صاحب جريدة 
"الهدى". فقد اقرتح يف "خواطره" ان تكون الراية 
بإضافة  االلوان  املثلثة  ذاتها  فرنسا  راية  اللبنانية 
قلب  يف  وجعلها  اليها  االخرضار  الدامئة  االرزة 
مثلثة االلوان. وقد حمل نسخة منها اىل باريس 
بعد الحرب، يف اثناء مؤمتر السلم، وعرضها عىل 
بوانكاريه،  رميون  الفرنسية  الجمهورية  رئيس 
فاستحسنها واتخذها لبنان راية له زمَن االنتداب، 
واقرها الجرنال غورو يف خطبته يوم اعالنه انشاء 

دولة لبنان الكبري يف االول من ايلول سنة 1920.

اعالن لبنان الكبري
رحل االتراك عن لبنان، وتسلمت السلطة الفرنسية 
بعض مرتوكاتهم ومن جملتها بارك بريوت - وكان 
شاغرا ـ فشغله املفوض السامي واصبح مقرا له 
وملن جاء بعده من املفوضني السامني منذ 1921.

االحداث  بعض  الصنوبر  قرص  يف  جرت  وقد 
واالحتفاالت الشائقة اهمها:

السادسة  الساعة  عند   1920 ايلول  اول  يف 

لعمل  فرنسا  استعدادات  حول  الحويك  الياس 
اللبناين  الشعب  اماين  تحقيق  اىل  يؤول  ما  كل 
"الجبل"  رقعة  وتوسيع  ذايت،  بحكم  التمتع  يف 
البقاع،  به سهل  يقصد  الذي  "السهل"  ليشمل 

اىل جانب منافذ له عىل البحر، اي عدم حرمانه 
املسؤول  وصفه  ما  وهو  ساحلية.  مناطق  من 
اليه  تنهد  ما  يطابق  بأنه  الكبري  الفرنيس 
املمثل  البطريرك موقع  التي يشغل  الجامعات 

االعىل لها، اي رعاياه املوارنة.
يقول كليمنصو يف رسالته، املؤرخة 10 ترشين الثاين 
بحكم  يتمتعوا  ان  اللبنانيني يف  رغبة  "ان   :1919
ذايت، ونظام وطني مستقل، يتفق متاما مع تقاليد 
الحرية التي عرفت بها فرنسا"، كام يعيد التذكري 
مبا فعلته دولته يف العام 1860 من اجل ان تؤمن 
للبنان مساحة واسعة من االرايض، هذه املساحة 
من  لبنان  لقيه  ما  بسبب  فضاقت  عادت  التي 
الجور والطغيان اللذين استبدا به عىل مدى زمن 
طويل. هكذا كانت نيات هذا الرجل العظيم تجاه 
لبنان، يقابلها من الجانب اللبناين رجل كان يجلس 
عىل سدة هي دينية من الناحية الفعلية، امنا عىل 
الصعيد املعنوي كان يقتعد سدة وطنية ال تقل 
عن تلك اهمية من حيث ما كان له من مقام عند 
جميع الفئات اللبنانية، وما بذله يف مؤمتر الصلح 
يف فرساي حتى فاز للبنان مبا عجز عن الفوز به 

الوفد السيايس الذي سبقه اىل هذا املؤمتر.
لذلك لقب بـ"شيخ لبنان"، وكلل بـ"مجد لبنان 
الذي اعطي له"، ومل يقبل مّنة الكريس الرسويل 
َمن  اول  ليكون  الكاردينالية  رتبة  مبنحه  عليه 
الطوائف  بطاركة  جميع  بني  من  اليها  يرقى 
الرشقية، وذلك ألن هذه الرتبة تخول البابا ان 
ينقله اىل اية وظيفة من وظائف الكرادلة التي 

هي كلها خارج لبنان.
اليوم عىل كريس  الجالس  ان  من  واثقون  ونحن 
هذا  لعب  عىل  ورجولته،  بوطنيته  قادر،  بكريك 
الدور الذي لعبه البطريرك الحويك. بقي ان يكون 
يف فرنسا، ويف كل دولة من الدول العظمى، َمن 
يتمتع بالروح التي كان يتمتع بها كليمنصو من 
حيث الرغبة يف احقاق الحق، والعدالة يف معاملة 
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يوم اعالن دولة لبنان الكبري يف االول من ايلول 1920. يف الوسط الجرنال غورو يحوط به عن ميينه البطريرك الياس 
الحويك واىل جانبه قومندان البحرية لو بون، وعن يسار الجرنال مفتي الجمهورية اللبنانية.

رئيس فرنسا رميون بوانكاريه.مؤلف النشيد الوطني رشيد نخله.

وفد لبنان اىل مؤمتر الصلح، ويبدو جلوسا: انيس شحاده، شكري غانم، نعوم مكرزل، داود عمون. وقوفا من اليسار اىل 
اليمني: اميل اده، ميشال تويني، الدكتور حريز، لويس برتو، عبد الحليم حجار.

امانيها،  تحقيق  الصغرية ومساعدتها عىل  الدول 
فهل ينبت لنا مثيل له؟

الوفود اللبنانية اىل مؤمتر الصلح
افتتح مؤمتر الصلح يف قرص فرساي يف 18 كانون 
الثاين 1919 وحرضه مندوبو ثالثني دولة ليقرروا 
ونّوه  والسالم.  الصلح  يسوده  جديد  عامل  والدة 
والشجاعة  والصرب  بالنشاط  املؤرخني  من  الكثري 
التي تحىل بها رجال الوفود الثالثة املتتابعة التي 

ارسلها لبنان اىل هذا املؤمتر لتقرير مصريه:
اميل  يرافقه  برئاسة داود عمون،  الوفد االول:   -
اده ونجيب عبد امللك وعبدالله الخوري سعاده 

وعبد الحليم الحجار.
الياس  املاروين  البطريرك  برئاسة  الثاين:  الوفد   -
مغبغب  كريللس  املطارنة  يرافقه  الحويك، 
ومبارك  الخوري  وشكرالله  بعد(  من  )البطريرك 
والفغايل والخوري اسطفان الدويهي وغريهم، ثم 

لحقهم الوون الحويك اخو البطريرك.
- الوفد الثالث: برئاسة املطران عبدالله الخوري، 
االول(  الوفد  ايضا  رافق  )الذي  اده  اميل  يرافقه 

ويوسف الجميل واالمري توفيق ارسالن.
الصلح  مؤمتر  الوفود من  رجال هذه  تقدم  وقد 
والرسائل  واملضابط  والعرائض  بالتوكيالت 
والقوا  الجرائد،  يف  املقاالت  وعقدوا  والوثائق، 
الخطب يف االندية واملحافل، واجروا املقابالت مع 
الفرنسيني باسطني لهم مطالبهم  كبار املسؤولني 

وملخصها:
اىل حدوده  واعادته  لبنان،  باستقالل  االعرتاف   -
التاريخية والطبيعية وارجاع البقاع التي سلختها 

تركيا عنه.

االعدام  واعامل  الفظائع  مقرتيف  معاقبة   -
السلطات  لبنان  يف  اتته  مام  عليها  واملحرضني 
الواجبة،  التعويضات  دفع  ثم  واالملانية،  الرتكية 
مام هو رضوري العادة لبنان اىل ما كان عليه من 
العمران وكرثة السكان، هؤالء الذين افنى العدد 
الوافر منهم عمل التجويع الذي دبره لهم العدو 

قصدا.
- املناداة باالنتداب الفرنيس عىل لبنان بناء عىل 
لبنان  اليالء  االمم  جمعية  عهدة  من   22 البند 

معونتها وارشادها.
فحصل الوفد الثالث عىل وعود خطية بتحقيق 
هذه املطالب، وما عتم ان اعلن الجرنال غورو 
قرص  يف  شائقة  حفلة  يف  الكبري"  لبنان  "دولة 
الصنوبر يف بريوت يف االول ايلول 1920، وكان 
االعالن  لهذا  رسمية  وثيقة  مثابة  فيها  خطابه 

التاريخي.

الَعَلم الجديد 
بعبدا  لبنان يف  عام 1919 نظم مأمورو حكومة 
مضبطة قدموها اىل "جانب مجلس ادارتنا املوقر" 
التمسوا فيها "اال يحرموا التمتع مبشاهدة رايتنا 
الوطنية املحبوبة يف القريب العاجل". فعقد، يف 
)بعبدا(،  االدارة  آذار سنة 1920، يف مجلس   22
اجتامع شعبي كبري للنظر يف امر الراية الوطنية. 

قال رشيد نخله يف كتابه "املنفى"، صفحة 241:
"وقد حرض الحاكم الفرنيس للبنان يومذاك )وهو 
خطبة  وخْطبت  االجتامع،  البرو(  القومندان 
ضافية، ورفعت فوق رسايا بعبدا الراية التاريخية 
الخرضاء )نسيجة بيضاء يف وسطها ارزة خرضاء(، 
ثم انقلب االمر يف آخر االجتامع ووضع بعضهم 
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امام  غورو  هرني  الجرنال  وقف  الظهر  بعد 
باسم فرنسا وامام ممثيل  الصنوبر واعلن  قرص 
الدول املتحالفة والصديقة وااللوف العديدة من 

اللبنانيني استقالل لبنان بحدوده الجديدة.
وقد اخذ رسم لهذا االحتفال الكبري، وكان الجرنال 
جالسا واىل ميينه البطريرك املاروين الياس الحويك 
واىل يساره املفتي الشيخ مصطفى نجا واالمريال 
مورنه )الواقف يف الرسم(، واىل جانبهم وورائهم 
والضباط  والقادة  الدين  ورجال  اللبنانيني  كبار 
الكبرية،  اللبنانية  االرس  وابناء  املفوضية  واركان 
ووقف اىل جانبهم نجيب ابوصوان حاكم بريوت 

آنئذ يلقي خطابه باسم حكومة العاصمة.
"دولة  باعالن  التاريخي  خطابه  الجرنال  والقى 
حازمة:  ونربة  عال،  بصوت  قائال  الكبري"،  لبنان 
الكبري  لبنان  احيي  الفرنسية  الجمهورية  "باسم 
اىل  الكبري  النهر  من  والعظمة  بالقوة  متجلببا 
ابواب فلسطني، اىل قمم لبنان الرشقي، ذلك هو 

لبنان".
بريوت  يف  الفرنسية  السفارة  دار  اىل  الداخل 
اليوم يرى لوحة ملونة كبرية متثل هذا االحتفال 
اللبنانية  الجمهورية  رئيس  قدمها  التاريخي 
الفرنسية  املندوبية  اىل  اده  اميل  السيد  االسبق 
ايلول  من  االول  يف  الكبري  لبنان  العالن  تذكارا 

  .1920
قال الجرنال ويغان يف كتابه "رساب وحقيقة":

"اعلمني املسيو بوانكاريه ان مجلس الوزراء قرر 
تعييني مفوضا ساميا يف بريوت بدال من الجرنال 
غورو الذي شغل هذا املنصب طوال اربع سنوات. 
وكانت الحكومة قد فكرت اوالً يف تعيني شخص 
مدين خلفا له، ولكن احتامالت الحرب التي كانت 
ال تزال قامئة مع تركيا حملتها عىل ان تبقي يف 

الرشق رجال عسكريا مفوضا ساميا وقائدا اعىل 
باالتفاق  اختيارها عيل  لذا وقع  الرشق،  لجيش 
مع املارشال فوش، وكان بوانكاريه ينتظر قبويل 
هذا العرض لينرش التعيني يف الجريدة الرسمية".

يف 9 ايار 1923 وصل الجرنال ويغان اىل بريوت 
ونزل يف قرص الصنوبر، واتخذ من الرسايا الكبرية 
مركزا له، وتعرف اىل معاونيه، وكبار املوظفني، من 

فرنسيني ووطنيني وانرصف اىل تنظيم االعامل.
الذي  العمل  "ان  قال:  كتابه  فصول  احد  يف 
قام به الجرنال غورو بانشائه لبنان الكبري احيا 
وروحا،  جسام  )املترصفية(  القدمية  الوالية 
جديدة  وموارد  بسكان  الكبري  لبنان  وبتزويد 
وهذا  مستقلة.  كدولة  ممكنا  وجودا  له  امن 
 700,000 نحو  اىل  السكان  عدد  رفع  التكبري 
نسمة، وهو ميثل عددا متوازيا بني املسيحيني 
واملسلمني. وكان من جراء هذا االنشاء املوافق 
تعديل  الجديدة  للدولة  االقتصادية  للحياة 

من  السلطة  تبَق  مل  اذ  السياسية،  املشكلة 
تنظيمها  صار  بل  وحدهم،  املسيحيني  نصيب 
بحيث تشرتك فيها الطائفتان بصورة عادلة تبعد 
العنف. فاملسيحيون كانوا يعتربون  اللجوء اىل 
ان الوقت قد حان ليصار اىل انصافهم باستعامل 
عملة االستخفاف والرضر والقسوة التي دفعت 
العثامنية. ومل يكن مفهوم  السيطرة  لهم زمن 
املسلمني طبعا عىل هذا الشكل، النهم حرصوا 
الحقوق  بكامل  لهم،  انصافا  يتمتعوا،  ان  عىل 
العددية  املساواة  لهم  تضمنها  التي  السياسية 
تهدئة  عمل  وهذا  والخصومات.  لالحقاد  نفيا 
كانت الوصاية الفرنسية تتشبث بتحقيقه عرب 
بني  متساوية  وعدالة  وعطوفة..  حازمة  سلطة 
الجميع. وكان ممثلو فرنسا، يف تقيدهم بهذه 
املبادئ، يعملون يف االن نفسه يف االتجاه الذي 
التقاليد وااللتزامات، بوصف  انبل  ترسمه لهم 
بالدهم دولة مسيحية كربى اصبحت يف مدى 

من  عبثا،  يكن  ومل  مهمة.  اسالمية  دولة  قرن 
اجل الحكم عىل ذلك، ان يصار اىل معرفة اوسع 
لهذين العنرصين اللذين يتألف منهام السكان 
اللبنانيون. فاملسيحيون منقسمون اىل عدد كبري 
منها  ثالث  اهمها:  ونتكلم عىل  الطوائف،  من 
الكاثوليك،  والروم  املوارنة،  روما:  مع  متحدة 
والرسيان الكاثوليك، والروم االرثوذكس يؤلفون 
طائفة كبرية العدد. وبعددهم ونفوذهم يشغل 
املوارنة الصف االول. ومثة صداقة قدمية تجمع 
ما بني "االمة" املارونية وفرنسا التي ارسعت اىل 
تلبية طلب اوروبا عام 1860 يف حامية املوارنة. 
باريس  اىل  املاروين  البطريرك  وعام 1919 قدم 
فرنسا  اىل  يعهد  ان  الصلح  مؤمتر  اىل  ليطلب 

بالوصاية عىل لبنان".

النشيد الوطني اللبناين
لبنان  "دولة  اصبح  بعدما  لبنان،  عرف  وقد 
الكبري"، اول نشيد وطني شبه رسمي نظمه االب 
مارون غصن ووضع لحنه املوسيقي الفنان بشاره 
فرزان، كام وضع له االب بولس االشقر لحنا آخر. 
وقد انشد يف افتتاح واختتام االحتفال التاريخي 
باعالن لبنان الكبري يف اليوم االول من ايلول عام 
املفوضني  مقر  الصنوبر،  قرص  باحة  يف   1920
ملكا  اليوم  اصبح  الذي  الفرنسيني  السامني 
للحكومة الفرنسية، وهذا هو املقطع االول منه:

لبنان ال َتْخَش الِعدى،
كلنا َتَقـلدا

لَِيْوِم الَوغى املَهندا
اْخواننا ماتوا ِفدى  

يَكْ تناَل سؤددا
َفِعْش لِْلَمدى مَؤيدا

يا ارزة عىل البنوْد  
ارشَقْت.. فَحقَقْت منى الجدوْد

وهْم عىل رَجا الوعوْد
عهَد   ،1926 عام  النشيد،  هذا  محل  حل  وقد 
الشاعر  نظمه  الذي  الوطني  النشيد  االنتداب، 
الخالد رشيد نخله ولحنه املوسيقي الكبري وديع 
صربا وتبنته الحكومة بعد مسابقة بني الشعراء، 
الرسمية  املناسبات  يف  ترتدد  الحانه  واخذت 

والوطنية واالجتامعية يف لبنان املهجر.

 – غورو  هرني  الجرنال   – بيكو  جورج 
رساي  الجرنال   – ويغان  مكسيم  الجرنال 
– املسيو هرني دو جوفنيل – املسيو دو 
مارتيل – املسيو غربيال بيو – الجرنال دانز 
– الجرنال كاترو – املسيو هللو – الجرنال 

بينيه )مندوبون عامون(.

يف بداية االحتالل: الكابينت بورش – القومندان سيشه – القومندان البرو – القومندان ترابو 
الجرناالت والضباط  اىل بعض  باالضافة  كايال،  املسيو  فندنربغ –  الجرنال  اوبوار –  املسيو   –

الكبار.. رؤساء بعثات تنظيم الدرك منذ سنة 1860 اىل يومنا.
كان املفوضون السامون والحكام الفرنسيون عىل لبنان يف حقبة االنتداب، يترصفون حسب 
املخطوطات  االالف من  او ميينية. ويف مكتبتنا  اشرتاكية  كانت  ان  فرنسا  سياسة حكومات 

واملستندات والصور والكتب مام يسمح لنا بكتابة تاريخ هذه الحقبة بدقة وموضوعية.

حكام لبنان الفرنسيوناملفوضون السامون 

"رئاسة مجلس الوزراء
باريس، يف 10 ترشين الثاين 1919

غبطة السيد البطريرك،
منذ  عقدمتوها،  التي  االجتامعات  ان 
السيد وزير  مجيئكم اىل باريس، مع 
ال  شخصيا  ومعي  الخارجية  الشؤون 
اقتناعكم  رسخت  قد  تكون  ان  بد 
بان حكومة الجمهورية ما زالت عىل 
من  املتباَدلة  بالتقاليد  التعلق  نفس 
اجيال  منذ  املعهود  االندفاع  حيث 

بني فرنسا ولبنان.
كام ان هذه االجتامعات من طبيعتها 
ان تؤكد لكم ان الحلول التي نتابعها 
مجملها  يف  هي  الصلح  مؤمتر  يف 
الشعوب  تطلعات  مع  منسجمة 

التي انتم ممثلها الرفيع القدر.
اية  تكون  بان  اللبنانيني  وامنية 
اية  عن  مبعزل  بهم  خاصة  حكومة 
وطني  نظام  مع  خارجية،  تبعية 
اتفاقا  تتفق  االمنية  هذه  مستقل، 

تاما مع التقاليد الحرة لفرنسا.
هذا مع مساندة فرنسا ومساعدتها، من دون 
اخرى،  وطنية  هيئة  اية  جانب  من  تدخل 
احتفاظهم  من  تأكدوا  قد  اللبنانيون  يكون 
مؤسساتهم  امناء  حيث  من  بتقاليدهم 
ايضا  هم  وترسيعهم  واالدارية،  السياسية 
اخريا  ورؤيتهم  لبالدهم،  التام  التفعيل 
الخاصة،  مدارسهم  يف  يستعدون  ابناءهم 

ملامرسة الوظائف العامة للبنان.
والحدود التي ضمنها ميارس هذا االستقالل ال 
ميكن ايقافها عند حد قبل ان يكون االنتداب 

عىل سوريا قد بسط عليها وحدد مداه.
عام  يشء  كل  عملت  التي  فرنسا  ولكن 
ال  اتساعا  اكرث  ارضا  للبنان  لتضمن   1860
الحالية  الحدود  من  اللبنانيني  نفور  تنىس 
لبلدهم التي نجمت عن االستبداد الطويل 

الذي عاىن منه لبنان.
الراغبة يف ان تدعم عىل قدر االمكان  وهي، 
البلدان  جميع  بني  ما  االقتصادية  العالقات 

وثيقة للتاريخ صادرة عن رئاسة الحكومة الفرنسية
الى البطريرك الياس الحويك راعي الطائفة املارونية

صورة نوطة النشيد الوطني الذي افتتح به اعالن لبنان الجرنال هرني غورو.
الكبري، وهي النسخة االصلية الوحيدة املوجودة يف 

مكتبة جوزف وادونيس نعمه. 

كذلك  تحرص  انتدابها، سوف  اىل  بها  املعهود 
عىل ان تحسب اكرب قدر من الحساب يف رسم 
لـ "الجبل"  حدود لبنان، مدركة ان االحتفاظ 
باالرايض السهلية وامكان االنفتاح عىل البحر 

هام رشطان ال بد منهام الزدهار هذا البلد.
وانا واثق من انني، باعطائكم هذه التأكيدات، 
استجيب مرة اخرى مشاعر االقوام اللبنانية يف 
بالدهم،  عىل  فرنسا  انتداب  بطلب  قرارهم 
واريد ان امل يف ان الحل النهايئ املمنوح من 
السورية سوف  للمسالة  الصلح  مؤمتر  جانب 
استجابتها  استكامل  الفرنسية  للحكومة  يتيح 
من  وهم  مدى،  اوسع  عىل  اللبنانيني  الماين 
املنطقة،  شعوب  من  كغريه  ناهض  شعب 
تأكيدي  بقبول  البطريرك،  غبطة  يا  وتكرموا، 

الرفع مشاعر اعتباري لحرضتكم.
كليمنصو

الرئيس  الحويك  البطريرك  غبطة  اىل  مرَسل 
الروحي للطائفة املارونية".

وثيقة جورج كليمنصو اىل البطريرك الياس الحويك.
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مقالإقتصاد
املنظمات غير الحكومّية
ودورها بعد نكبة بيروت

اضطلعت  فهي  اللبناين.  املجتمع  يف  اساسيا  موقعا  الحكومية  غري  املنظامت  تحتل 
مطلع  كانت  االوىل  املرحلة  لبنان.  تاريخ  من  اساسيتني  مرحلتني  خالل  مؤثر  بدور 
القرن التاسع عرش، مع وجود االرساليات االجنبية التي نرشت ثقافة الغرب ودعمت 
الحرب  الثانية كانت خالل  املرحلة  لبنان.  السياسية مع فئات اجتامعية يف  روابطه 
انهارت مؤسسات الدولة وقامت الجمعيات االهلية  االهلية 1975 ـ 1990، عندما 

بسد الفراغ من خالل دورها يف تقديم الخدمات االغاثية والصحية واالجتامعية.
يف  واالجتامعية  االقتصادية  التحديات  زادت  الهائل،  االنفجار  بعد  بريوت  نكبة 
لبنان، وتفاقمت مع انهيار االقتصاد العام، وتدهور سعر العملة الوطنية، واختفاء 
العام  والدين  عاما،  اربعني  منذ  املستمرة  والتحديات  املصارف،  يف  الناس  ايداعات 
الذي نتج من الهدر والفساد، باالضافة اىل البطالة املزمنة والفقر وضعف القطاعات 
املنتجة وانعدام الحامية االجتامعية. هذه التحديات شكلت اهم معوقات النهوض 

االقتصادي االجتامعي الذي مل تسع الحكومات املتعاقبة حتى اليوم اىل تحقيقه. 
يعاين لبنان من مستويات فساد مرتفعة بحسب التحذيرات التي اطلقتها منظامت 
مكافحة الفساد العاملية. عىل الرغم من اقرار قانون مكافحة الفساد الذي ال يطبق، 
بل بالعكس فان الفساد املأمسس ادى اىل تقسيم مشّوه للموارد واىل احتكار ميارس 

يف اسواق عدة.
التحرير  وسياسات  الضعيفة  واالدارة  الريعية  االقتصادية  املقاربات  فان  لذلك، 
االقتصادي الشامل التي اعتمدتها الحكومات والقدرات الترشيعية الضعيفة، حدت 
املواطنني ورضوراتهم. علام  الدولة عىل االستجابة لحاجات مختلف  كلها من قدرة 
االستقرار  عدم  من  الطويل  التاريخ  ادى  كام  ذلك.  مثال عىل  بريوت خري  نكبة  ان 
االمني والسيايس داخليا واقليميا،  الداخيل  السيايس والعنف، فضال عن االضطراب 
غري  املنظامت  لتتسلم  الرتاجع  الدولة  قدرات  عىل  فرضت  اخرى  معوقات  اىل 
االقتصادية  القطاعات  مختلف  يف  النهوض  العادة  والتطوير  االمناء  دور  الحكومية 

واالجتامعية، وباتت تشكل احد اهم اشكال العالقات الحديثة مع لبنان.
التدخل  ابواب  احد  الحكومية  غري  املنظامت  باتت  الدولة،  قدرات  تراجع  امام 
هذه  من  انطالقا  املانحة.  الدول  مصالح  مع  يتناسب  مبا  اللبناين  الشعب  حياة  يف 
عقود  عرب  ومتويلها  الرعائية  االنشطة  دعم  يف  املانحة  املنظامت  ساهمت  الدوافع، 
طويلة. خالل السنوات املاضية، ازداد عدد هذه املنظامت التي ساهمت يف متويل 
وتقوية  االهيل  القطاع  بنية  دعم  يف  محوري  بدور  واضطلعت  االغاثية،  االنشطة 

اجهزته. يقدر حجم هذا الدعم من اجاميل تقدميات القطاع االهيل بنسبة %52.
يحتم  لبنان،  يف  االجتامعي  الواقع  عىل  الحكومية  غري  املنظامت  دور  انعكاس  ان 
تنظيم عمل هذه املنظامت ووضع اطار عام يضبط مهامتها ويضمن بقاء تقدمياتها 
حاجات  مع  وخدماتها  مشاريعها  تكامل  تاليا  ويؤمن  الوطنية،  املصلحة  سياق  يف 

اللبناين. املجتمع 
االقتصادي  الواقع  عىل  انعكاسه  وعن  الحكومية  غري  املنظامت  دور  عن  والبحث 
واالجتامعي يف لبنان هو مسالة دقيقة وحساسة، كونها تبحث يف مسالة التقدميات 
والعطاء بني حد البعد االنساين الرصف وحد البعد السيايس الذي تدخل فيه املصالح 
والفساد  الفشل  تهمة  عنها  وتنفض  قدرتها  ما  يوما  الدولة  تسرتد  فهل  الخاصة. 

لتستعيد اوال ثقة املواطنني وثانيا ثقة العامل؟

عصام شلهوب

احصاء  كان  كلام  االوىل.  املرحلة  يف  املسؤوليات 
االرضار رسيعا، ميكننا التعويض عىل املترضرين يف 
شكل ارسع، علام ان عدد املترضرين املضمونني 
بعدد  مقارنة  كبريا  ليس  التأمني  رشكات  لدى 
املترضرين يف كل بريوت، اذ ان العدد ال  يتعدى 
10 او 15 يف املئة من الرشكات التي لديها بوالص 
تأمني، لكن ككلفة ال شك يف انها كبرية عىل هذه 

الرشكات. 

■ هل ستتحمل رشكات التأمني هذه الخسائر؟ 
□ نحن مستعدون للقيام بواجباتنا التعاقدية طاملا 
هي مذكورة يف العقد. لكن كل ما تطلبه الرشكات 
التقرير  تتلقى  ان  معها(،  اجتامعات  )من خالل 
بوالص  هناك  ألن  االنفجار،  طبيعة  يذكر  الذي 
تغطي نوعا معينا واخرى تغطي نوعا آخر. بالتايل، 
نرى اي من البوالص نستفيد من استعاملها، وتدفع 

عىل اساسها التعويضات املتوجبة عىل الرشكات. 

لتحمل  مستعدة  التأمني  اعادة  رشكات  هل   ■
الكلفة؟ 

□ بالطبع هي مستعدة لتغطية الكلفة خصوصا 
وبالتأكيد  معنا،  ملتزمة  هي  ملتزمة.  كانت  اذا 
تتحمل الكلفة ملجرد الحصول عىل املستندات التي 
نحصل عليها يف الوقت ذاته. ال مانع بتاتا للتغطية، 
النها رشكات اوروبية وعاملية قادرة وميكنها تحمل 
حصتها. كام ان رشكات التأمني اللبنانية مستعدة 

لتحمل حصتها من االرضار او الحوادث. 

التأمني تتوقع خسائر يف  اعادة  ■ يعني رشكات 
يكون  ان  ميكن  فهل  دوالر،  مليون   250 حدود 

حجمها بهذا القدر؟ 
□ كل ما هو مؤّمن تتحمله الرشكات. اعتقد انها 
تتجاوز 500 مليون دوالر وما يفوق ذلك ايضا. مل 
ينته املسح بعد، اذ ان الرشكات املترضرة موجودة 
يف "الداون - تاون"، وهي جديدة وكذلك املباين، 

وقد ترضر الكثري منها، علام ان معظمها مؤّمن. 

■ ما تأثري هذه االرضار عىل املحفظة التأمينية، 
وهل ميكن ان تسبب عجزا فيها؟  

عىل  بامتياز  كارثية  السنة  هذه  ان  اعتقد   □
املحفظة التأمينية. لكن نحن كرشكات تأمني كنا 

نتوقع ان تأتينا الكوارث مثل كورونا، وثانيا اىت 
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رئيس جمعية شركات التأمني:
الخسائر تجاوزت 500 مليون دوالر

تنتظر رشكاته  فيام  بريوت،  مرفأ  انفجار  من  الذين ترضروا  املؤّمنني  مع  املربمة  الضامن  عقود  لتنفيذ  التأمني  قطاع  يستعد 
ومعيدو التأمني يف الخارج نتائج التحقيقات ملعرفة سبب االنفجار وطبيعته للبناء عليها يف تقرير التعويضات. كذلك ينتظر 

انجاز مسح االرضار الذي يتواله خرباء متخصصون انهوا 50% منه، عىل ان يستكمل خالل شهر ونصف شهر 

ابدت رشكات التأمني اللبنانية كل االستعداد تجاه 
اىل  واضافت  التأمني،  معيدي  مع  لديها  املؤّمنني 
خدماتها تغطية معالجة كوفيد ـ 19. لكن هذا 
القطاع الجاهز ترضر ايضا، قبل الجائحة واالنفجار، 
سواء  باملواطنني،  وساوته  املالية  االزمة  كبلته  اذ 
لجهة عجزه عن سحب االموال بالدوالر لتسديد 
الخارج،  التأمني يف  متوجباته اىل رشكات معيدي 
او لجهة تكبده الخسائر نتيجة تفلت سعر رصف 
الدوالر يف السوق السوداء. وتعاملت رشكاته مع 
املستويات التي تحددها هذه السوق، اي ما بني 
7 االف لرية للدوالر و8 االف، فيام تتقاىض قيمة 
البوالص عىل سعر 1500 لرية للدوالر، وهي عاجزة 
عن االستمرار يف تكوين احتياطاته. ليك يبقى هذا 
القطاع الذي يقف حاليا عىل رجل واحدة مستمرا 
وخدماتية  انتاجية  وبقطاعات  باملواطن  وينهض 
اخرى، وقعت وتعرثت، امل يحن الوقت لقطع دابر 
الرقم  التدبري  يكون  ان  يجب  اال  السوق؟  هذه 

واحد لدى السلطة؟ 
شدد  طربيه  اييل  التأمني  جمعية رشكات  رئيس 
التي  النتائج  عىل  الحصول  عىل  العام"  لـ"االمن 
تحدد اسباب انفجار املرفأ لبدء دفع التعويضات 

اىل املؤّمنني. 

التي  الخسائر  تحديد حجم  اىل  توصلتم  ■ هل 
لحقت بالعقارات واملباين؟  

خرباء  ارسال  عن  التأمني  رشكات  ابلغتني   □
متخصصني ومحلفني للقيام مبسح االرضار لتقدير 
كبرية  الفاجعة  هذه  ألن  بعد،  ينتهوا  مل  كلفتها. 
جدا، ورمبا هذا االنفجار هو الرابع يف العامل من 
حيث الحجم. يحتاج هذا االمر اىل الوقت الكايف، 
اكرث من 10  التأمني  ان تغطي رشكات  نتوقع  اذ 
او  بيتا  كان  سواء  مترضرة،  سكنية  وحدة  االف 
فندقا او مؤسسة، كام ان عدد الخرباء املتخصصني 

يف هذا النوع من االرضار محدود يف لبنان. فنحن 
معيدي  موافقة  بعد  تأمني  كرشكات  نعتمدهم 
بعدد  ملزمون  نحن  وبالتايل  العامليني،  التأمني 
معني منهم، وهم يتعاملون يف الوقت ذاته عامليا 
ذلك،  من  الرغم  عىل  لكن  التأمني.  معيدي  مع 
علمت ان الخرباء احصوا اكرث من 50 يف املئة من 
املمتلكات املترضرة حتى االن، وهو احصاء اويل، 
مجددا  املمتلكات  الحصاء  سيعودون  وبالتأكيد 
املترضرة  باالشياء  اكرث  التدقيق  يتمكنوا من  ليك 
الكشف  لدى  اذ  الضوابط.  تطبق  حيث  فعليا، 
يف املرة االوىل والثانية تتبني اشياء مترضرة اكرث، 
للوصول اىل تقدير الكلفة الصحيحة. لذا ال يزال 
الكشف  اكامل  ينبغي  املئة  يف   50 نحو  امامهم 
عليها، ويحتاج ذلك اىل شهر ونصف شهر تقريبا. 

■ قبل تحديد حجم الخسائر؟ 

الرشكات مبوجب  الخسائر عىل صعيد  تحدد   □
فواتري، اي ان الرشكات التي تدفع ترسل الفواتري 
اىل الخبري املحقق، الذي يذكرها بدوره يف تقريره. 

مع  التأمني  عقود  بعدد  احصاء  متلكون  هل   ■
الرشكات التي تتعلق بحوادث مامثلة؟   

□ يتوجب النظر اذا كانت كل العقود تغطي هذه 
االرضار ام ال. ال اعتقد ان جميع العقود تغطي 
هذا النوع من االنفجارات. عندما نعرف ما هي 
اية عقود ميكنها  طبيعة االنفجار، نعرف بعدها 

التغطية. 

■ هذا يعني انكم ستنتظرون نتائج التحقيق؟ 
□ صحيح، نحن يف انتظار نتائج التحقيق وليس 
الدرجة  يف  يهمنا  اذ  الكاملة،  النتائج  بالرضورة 
االوىل معرفة سبب االنفجار وطبيعته، اي ال تهمنا 

رئيس جمعية رشكات التأمني اييل طربيه. 
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إقتصاد
االنفجار الفاجعة الكبرية، اي كارثتان خالل 
السنة ذاتها. حصل كل ذلك ومل تنته السنة بعد. 
اذ يكون  بالدفع،  بالطبع بدأت هذه الرشكات 
ظروف  يف  نستعملها  احتياطات  عادة  لدينا 

كهذه للتعويض عىل الرشكات املؤّمنة. 

التأمني  يلحقهم  هل  الضحايا  اىل  بالنسبة   ■
ايضا، وهل هناك عدد معني؟

□ اكيد نلتزم تعويض الذين لديهم تأمني عىل 
الحياة، وندفعه اىل الورثة الرشعيني. هناك نحو 
10 او 15 يف املئة ليس اكرث، كام ان املقرتضني 
من املصارف هم مؤّمنون، ألن املرصف يفرض 
تأمني  بالرضورة  وليس  تأمني،  بوليصة  عليهم 
استدانة  قرض  عىل  يكون  قد  بل  الحياة،  عىل 

من املرصف. 

■ هل سيتم تسديد التأمني عىل القروض؟ 
ومن  املرصف،  اىل  القرض  قيمة  تدفع  نعم   □
يكون لديهم بوالص استثامرية ايضا تدفع لهم 
جميع  الله  رحم  الوفاة.  حال  يف  خاصة  مبلغ 
وامتنى  الهاليهم،  التعزية  ونقدم  الشهداء 
ان خسارة  للمصابني. برصاحة،  العاجل  الشفاء 
الشهداء هي اكرب من اي خسارة مادية للوطن. 
ارجو ان تكون هذه الفاجعة آخر النفق املظلم 

الذي مير فيه وطننا لبنان. 

املرفأ والسفن واالهراءات، هل  بالنسبة اىل   ■
التعويض  التأمني يف  متلك معلومات عن وضع 

عليها؟ 
التعويض  ميكن  عدة  رشكات  توجد  بالطبع   □
مثة  بها.  الالحقة  االرضار  بحسب  لكن  عليها، 
خرباء يقومون بالكشف يف املرفأ ويحددون قيمة 
االرضار، كام هو حاصل بالنسبة اىل املمتلكات. 

■ هل تعتقد ان لدى االدارة الرسمية تأمينا؟ 
متلك  انها  تقول  معلومايت  ذلك.  اعتقد   □
املرفأ،  وممتلكات  االهراءات  عىل  تأمينا 
االرضار،  يحصون  االرض  عىل  خرباء  وهناك 
بعدما تأخر عملهم بسبب عدم متكنهم من 
دخول مرسح الجرمية. اما العنابر، فال اعتقد 

ان لديها تأمينا، ألن هناك رشكة متلكها. 

■ هل تزيد قيمة االرضار عىل ربع مليار دوالر 
يف املرفأ؟ 

□ يف رأيي ال تتعدى 250 مليون دوالر، اذ بحسب 
وكان  املستوعبات،  منطقة  تترضر  مل  علمت  ما 

الرضر يف العنابر واالهراءات. 

■ توجه الرئيس ميشال عون اىل رشكات التأمني 
للمبارشة بالتعويض، فهل ميكن ان تتجاوبوا قبل 

صدور سبب االنفجار ام بعده؟ 
اللبنانية ما ال يتعدى  التأمني  □ تتحمل رشكات 
الحادث، اي ان 90 يف  املئة من قيمة  الـ10  يف 
املئة عىل عاتق معيد التأمني، لذا ينبغي اوال ان 
نحن  لكن  نعوض،  ليك  االنفجار  طبيعة  نعرف 
املترضرين  املواطنني  اىل جانب  نكون  ان  نحاول 
باقىص ما نستطيع. يف نهاية االمر، يجب ان تتلقى 
االنفجار  سبب  عن  ترصيحا  التأمني  رشكات  كل 
وطبيعته، اي ان يكون هناك موقف رسمي يخربنا 
يف  التعويضات.  دفع  نبارش  ان  قبل  ذلك،  عن 
الوقت ذاته نحن نقوم مبهامتنا ونحيص االرضار، 
لكننا نريد ايضاحا او موقفا او ترصيحا رسميا، يك 
نتمكن من ان نثبت النفسنا وملنتسبي التأمني، ما 

هو الرضر ومن اين اىت. 

ارتفاع  ظل  يف  االسعار  مع  ستتعاملون  كيف   ■
سعر الدوالر؟ 

□ ندفع بناء عىل الفواتري التي تقدم لنا. سيتم 
املؤّمن،  الشخص  يدفع  ما كان  بقدر  التعويض 
باللرية  له  سندفع  باللرية  فواتريه  كانت  فاذا 
عليه  سيعوض  بالدوالر  تأمينه  يدفع  كان  واذا 
بالدوالر. من خالل هذه الفواتري سنقدر قيمة 
التعويضات  دفع  يف  نرتيث  لذلك  التعويضات، 
حتى تصلنا تقديرات قريبة من الواقع، ويف هذه 

الحالة مثة فارق كبري. 

■ كيف تتعاملون مع كوفيد ـ 19؟ 
كل  اصبحت   2020 ايار  شهر  من  بدءا   □
كانت  التي  املجددة  او  الجديدة  بوالصنا 
موجودة سابقا، اي كل ما يتم تجديده من بعد 
هذا الشهر، بات ممكنا تغطية كوفيد ـ 19 يف 
كل املستشفيات، وسقفها محدد من 30 الف 
دوالر اىل 50 الفا. بدأنا العمل يف هذا املوضوع 

حديثا، اذ كان عندنا قسم كبري من البوالص مل 
يكن مغطى فيها. 

■ هل رفعتم قيمة االشرتاك؟ 
املئة  □ متت زيادة االشرتاك ما بني 5  و10 يف 
ليس اكرث، ألن رشكات التأمني هي التي تتحمل 
عىل  عاتقها،  عىل  واخذتها   19 ـ  كوفيد  تكلفة 
رفضوا  التأمني  معيدي  بعض  ان  من  الرغم 
وواقع  حاصل  الرضر  هذا  ان  بحجة  التغطية 
نلمسه، وباعتباره ليس رضرا غري متوقع. بدأت 
بعض الرشكات التغطية يف عدد من املستشفيات 

التي تستقبل حاالت هذا الوباء. 

■ كيف تقّيمون وضع قطاع التأمني؟    
□ تأثر وضع القطاع كثريا بسبب االزمة االقتصادية 
اوال من خالل احتجاز اموالنا يف املصارف مثل سائر 
ارصدة  تحويل  صعوبة  بسبب  وثانيا  املواطنني، 
نستطع  مل  اننا  علام  الخارج.  اىل  التأمني  اعادة 
الخارج  التأمني يف  معيدي  اىل  دوالر  اي  تحويل 
منذ ايلول 2019، يك يتمكن من تغطية االرضار 
املتوجبة علينا حاليا. بحثنا مع وزير االقتصاد ومع 
حاكم مرصف لبنان هذا االمر، ومل نتوصل حتى 
االن اىل اي نتيجة. ثالثا تم قبض  البوالص الصادرة 
الدوالر  ان  مع  لرية،   1500 سعر  عىل  بالدوالر 
تخطى 7 االف لرية يف السوق السوداء، وبالتايل 
ندفع كلفة قطع السيارات عىل هذا السعر، كام 
العمومية  املصاريف  ومنها  التكاليف  كل  ندفع 
عىل سعر 8 االف لرية للدوالر. هذا الواقع يسبب 
قادرة  تعد  مل  التي  التأمني  لرشكات  كبريا  رضرا 
 عىل تكوين احتياطاتها لتغطية كلفة الحوادث، 
ناهيك بالفاجعة الكبرية من جراء االنفجار التي 
ارضت باملواطنني مبا فيها رشكات التأمني، اضافة 
ستكبد  والتي   19 ـ  كوفيد  تغطية  زيادة  اىل 
احساسنا  من  انطالقا  لكن،  خسائر.  الرشكات 
باملسؤولية الوطنية وحفاظا عىل االمن االجتامعي 
يف البلد، رغبت رشكات التأمني يف ادخال تغطية 
حاليا  تدرس  كام  ضامنتها،  ضمن   19 ـ  كوفيد 
كيفية التعويض عىل املترضرين قبل فصل الشتاء، 
رسمي  ترصيح  او  تقرير  عىل  الحصول  يف  آملة 

يفيد عن اسباب االنفجار وطبيعته. 
ع. ش
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التحّدي العمراني في حجم الكارثة
"قومي من تحت املوج االزرق، يا عشتاْر

 قومي كقصيدة ورد... او قومي كقصيدة ناْر 
ال يوجد قبلك يشء... بعدك يشء... مثلك يشء

انت خالصات االعامر". 
يف زمن آخر، يف كارثة اخرى، كتب نزار قباين قصيدته الشهرية "اىل بريوت االنثى مع 
حبي" املعروفة بعنوان آخر هو "يا ست الدنيا يا بريوت"، وقد غنتها الحقا ماجدة 

الرومي من الحان جامل سالمة.
قبل نزار كتب محمد مهدي الجواهري يريث املدينة ويؤاسيها ويستنهضها: 

"جلٌَل مصابُك يا بريوت يبكينا 
يا اخت بغداد ما يؤذيك يؤذينا 

ماذا اصابك يا بريوت دامية 
واملوت يخطف اهليك واهلينا؟«.

ها هي كلامت الشاعرين الكبريين، السوري والعراقي، تخرج اليوم من الذاكرة كأنها 
لبنان، منذ  بل كل  اللبنانية،  العاصمة  تعيشها  التي  الكارثة  تنطبق حرفا بحرف عىل 
مساء الرابع من آب 2020. ذلك ان بريوت انهدت سبع مرات، واعيد بناؤها. كأنها 
الفت الكوارث والحروب، عرب تاريخها املتعرج الطويل، كأنه مكتوب عليها ان تجتاز 

املأساة كل مرة، وتقوم من تحت الردم، وتنبعث من رمادها.
لكن هذه املرة قد تبدو لنا، من قلب املأساة، مختلفة عن كل سابقاتها، من الزلزال 
الذي ابتلع مدرسة الحقوق الرومانية الشهرية منتصف القرن السادس للميالد، اىل 
انفجار املرفأ، ونتائجه  الحرب االرسائيلية عىل لبنان صيف 2006. هذه املرة يأيت 
وطنية  ظروف  ضمن  قليلة،  ثوان  يف  عدة،  سنوات  حرب  توازي  التي  الكارثية 
واقليمية صعبة، متوترة، مفتوحة عىل املجهول. وضمن ظروف داخلية سوداوية، 
عىل املستوى االقتصادي واملايل والنقدي والسيايس. ما يجعل البلد اكرث هشاشة يف 
مواجهة تحديات النهوض واالنبعاث واعادة االعامر. يف نهاية الحرب االهلية كان 
واالفق  القامتة  املناخات  اال  امامنا  ليس  اليوم  املال...  هناك  وكانت  االمل،  هناك 

املسدود. مع ذلك يجب ان نعاند.
اليوم نخاف عىل الرتاث العمراين من االندثار. نخاف ان تفقد بريوت آخر معاملها، آخر 
مالمحها، نبضها وروحها، فتصبح مدينة معقمة، تغزوها العامرات العرصية الفخمة 
املستنسخة عن مدن العامل، والتي ال ميلكها اهل املدينة يف معظم الحاالت. تراصف 

احياء ومربعات وشوارع بال لون وال طعم، بال هوية وال ذاكرة.
االبنية  عرشات  وحامية  وترميم  تدعيم  عىل  يحرص  من  املدينة؟  ذاكرة  يحمي  من 
العامرة  اىل  الكولونيالية،  املرحلة  ثم  التقليدي،  العريب  البيت  من  متتد  التي  الرتاثية 
فقرا،  ازدادوا  الذين  واهلها  املدينة،  يحمي  والستينات؟ من  الخمسينات  الحديثة يف 
من غزو "الربابرة"؟ نقصد فئة محددة من التجار واملطورين العقاريني واملستثمرين 
الذين ينقضون كالكوارس عىل املباين القدمية، يف غياب قوانني صارمة تلجمهم، يشرتون 
ويهدمون ويشيدون عامرات شاهقة، فخمة امنا بال روح، ليس من يسكنها او يشرتي 

شققها حتى اشعار آخر.
نعم هذه مسؤولية الدولة التي يحاول الكل، يف لحظة االزمة، اضعافها وتقويض 
اساساتها. لهذا نحن يف حاجة اىل دولة قوية وعادلة، حريصة عىل حفظ الرتاث 

املهدد باالندثار.  

نقطة على السطر بيروت التراثية تحت اإلنفجار
َمن يحمي التاريخ والثقافة والحضارة؟

قضايا الثقافة

الزائر عند  ترايث"! الفتة تستقبل  "حي ذو طابع 
لتأخذه  املختلفة،  جهاتها  من  الجميزة  مداخل 
يف رحلة تاريخية وحضارية تتجىل يف ابنية هذه 
يف  اساسيا  سياحيا  معلام  شكلت  التي  املنطقة 
اىل  بالنسبة  مفضلة  ووجهة  االخرية،  السنوات 
هذه  خاضتها  كثرية  معارك  واالجانب.  العرب 
املنطقة حفاظا عىل ذاكرتها العمرانية التي متزج 
يف  صمدت  والفرنيس.  العثامين  الطرازين  بني 
بالنار  ُيدك  متاس  خط  كانت  بعدما  الحرب  عز 
والحديد من الجهات كلها، حتى حملت مبانيها 
احشاءها  اخرتق  الذي  الرصاص  اثار  الرتاثية 
ونوافذها وجدرانها. نجت من الحرب باقل ارضار 
ممكنة، لتجد نفسها يف مواجهة برابرة زمن السلم. 
هكذا، هجم املستثمرون والسامرسة واملطورون 
بالكثري  التضحية  املنطقة، ومتت  العقاريون عىل 
من االبنية الرتاثية التي علت مكانها ابراج شاهقة 
شوهت طابع الحي املعامري. مع ذلك، صمدت 
املعنية  واملنظامت  الناشطون  ونجح  الجميزة، 
يف حامية الرتاث، يف كبح جشع املستثمرين عرب 
ليست  انها  ولو  االبنية  تحمي  قوانني  استحداث 
الكارثة  جاءت  ان  اىل  هؤالء...  بحسب  كافية 
الكربى. كان النفجار مرفأ بريوت يوم الرابع من 
آب، وقع الزلزال عىل الجميزة. هذه املرة، طالت 
شظاياه كل زاوية وعامرة، فسقط بعضها سقوطا 
مدويا عىل رأس قاطنيه، او انهارت رشفات بعضها 
االخر، او تهشمت نوافذها، او بقرت ابوابها... انه 
الخراب الكامل كأننا يف يوم القيامة او امام فيلم 

من افالم الخيال العلمي. 
لبنان،  تاريخ  عىل  شاهدة  كانت  التي  الجميزة 
الحضارية  التاريخ  هذا  معامل  احياؤها  وحملت 
من  بدءا  واالقتصادية  والسياسية  والثقافية 
االنتداب العثامين، فالفرنيس وصوال اىل الجمهورية 
االوىل... الجميزة التي شهدت ايضا اول مرسحية 

سمير مراد

تحد كبري يقف امامه لبنان اليوم يف اعادة ترميم ذاكرته الجمعية، من خالل البيوت واملباين الرتاثية الـ650 التي ترضرت جراء 
انفجار مرفأ بريوت. الجميزة هي املنطقة االكرث ترضرا جراء قربها من مكان الكارثة، وهي ايضا التي تحوي مع مار مخايل اكرب 
عدد من املباين الرتاثية التي تعود اىل العهد العثامين. انها شاهدة عىل تاريخنا السيايس واالقتصادي واالجتامعي والثقايف، فكيف 

سريمم لبنان هذه الذاكرة وهذا االرث؟

ملباين  الهندسية  الخصوصية  عند  قليال  لنتوقف 
الجميزة ومار مخايل واالرشفية بشكل عام. 

جمعية  عضو  داغر  الله  فضل  املهندس  اشتهر 
"ابساد" )جمعية تشجيع حامية املواقع الطبيعية 
واالبنية القدمية يف لبنان( بنضاله الطويل النفس 
من اجل انقاذ البيوت واملباين الرتاثية يف بريوت، 
يف  )ُشيد  الرتايث  عائلته  بيت  يقع  الذي  هو 

العرشينات من القرن املايض( يف الجميزة. 
يف مقابلة مع "االمن العام" يقول: "شارع الجميزة 
اىل  بريوت  من  توصل  التي  الطريق  تاريخيا هو 
طرابلس، اي انه املَخرج الشاميل لبريوت. يف عام 
1830، كانت الجميزة تقع تحت سيطرة املرصيني، 
يوم اقتحم ابراهيم باشا سوريا ولبنان يف محاولة 
لالطاحة باالمرباطورية العثامنية. يف هذا الوقت، 
السالح  نقل  يستطيع  يك  بريوت،  مرفأ  وسع 
والجنود من االسكندرية اىل العاصمة اللبنانية. ويف 
عام 1840، عاد العثامنيون مع االنكليز وسيطروا 
مجددا عىل البلد، وصارت بريوت مدينة جديدة 
نسبيا الن مرفأها توسع كثريا حينذاك حتى اضحى 
أهم من مرفأي صيدا  وطرابلس اللذين كانا االهم 
قبل ذلك. بدءا من ذلك الوقت، صارت العمليات 
التجارية جلها متر عرب مرفأ بريوت الذي اضحى 
وضخمة.  كبرية  سفن  استيعاب  يستطيع  كبريا 
كانت البضاعة التي تنتقل من الرشق عرب املتوسط 
يف اتجاه اوروبا، او العكس، متر حكام ببريوت. يف 
عام 1848، فتحت طريق ثالثة بعد طريق الجميزة 
التي  البسطة  وطريق  طرابلس،  اىل  توصل  التي 
توصل اىل صيدا. كانت تلك الطريق هي طريق 
الشام التي تقع يف املنتصف وقد زادت من توسع 
لبنان اقتصاديا. اذ ان البضاعة والعمليات التجارية 
كانت تدخل بريوت للذهاب اىل سوريا والعراق، 
ما جعل العاصمة اللبنانية تتوسع وتزدهر. هكذا، 
انزلوا سور بريوت، اي ان املدينة االثرية القدمية 
امتدت خارج حدودها التاريخية القدمية، وصارت 
الطريق الرومانية التي كانت توصل اىل طرابلس 
الجديد  الخط  مخايل،  ومار  الجميزة  شارع  اي 
البالط  البسطة وزقاق  ان  املدينة، مثلام  المتداد 
وتالل زقاق البالط صارت ايضا امتدادا للمدينة. 
يف عام 1860، اقيم نظام جديد يف لبنان هو نظام 
املترصفية يف الجبل وصارت بريوت والية، ما يدل 
ونفوذا  قوة  العاصمة  مبنح  عثامين  اهتامم  عىل 
من  اقتصادي  ازدهار  اىل  ادى  ذلك  الن  كبريين، 

خالل املرفأ وفتح طريق الشام، ما افاد اهايل 

الجميزة القدمية.

االبنية  معظم  عىل  االستثامري  والجشع  السلم 
الرتاثية يف لبنان. 

الرتاثية  املباين  عدد  يبلغ  كم  االن؟  العمل  ما 
املترضرة؟ هل ميكن اصالحها؟ وماذا عن الهجمة 
الخبيثة من بعض املستثمرين والسامرسة لرشاء 
املنكوبني، خصوصا وان االزمة االقتصادية  بيوت 
واملالية يف لبنان اجهزت عىل ما تبقى من طبقة 
متوسطة، متى علمنا ان نسبة الفقراء تضاعفت 
لتصل اىل 55% يف عام 2020 بعدما كانت %28 
يف عام 2019 وفق تقرير حديث ملنظمة االسكوا؟ 
كلنا يعلم ان معظم سكان منطقة الجميزة ومار 
القدامى  واملالكني  املستأجرين  من  هم  مخايل 
القدرة  املالية وال ميلكون  االزمة  انهكتهم  الذين 
اوال،  لكن  الرتاثية.  بيوتهم  اصالح  او  ترميم  عىل 

املناطق املنكوبة تحوي 
اكبر كثافة عمرانية تراثية 
في بيروت تغطي مئة عام

ابيدت  النقاش،  مارون  يد  عىل  العريب  العامل  يف 
بتاريخها وذاكرتها. اي نكبة اكرب من ذلك؟ 

ان  الظالم  هذا  كل  وسط  الوحيد  العزاء  لعل 
االصوات علت رسيعا انقاذا للذاكرة ولهذه االبنية 
التي تشكل رأسامال سياحيا وثقافيا بعدما اىت زمن 
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بريوت وهؤالء الذين جاؤوا اليها. شهدت تلك 
الحقبة ازدهارا عمرانيا كبريا ومهام، فذلك املجتمع 
الذي كان اساسا متآلفا من التجار الذين ينتمون 
اىل طائفتي السّنة والروم االورثوذكس، انضم اليهم 
اهل الجبل، وشيدوا بيوتا جديدة. بيوتهم القدمية 
كانت عىل الطراز الدمشقي او الحلبي، مام يعني 
عىل  ومقفلة  داخلية  ساحة  حول  منظمة  بيوتا 
نفسها، عىل الطراز الرشقي. اما البيوت الجديدة، 
طراز  هو  بريوت،  دخل  جديدا  منوذجا  فكانت 
منفتح عىل البحر املتوسط وعىل الثقافة الغربية 
بات يسمى اليوم "البيت اللبناين"، لكن وقتذاك 
كان يسمى البيت البريويت النه انطلق من بريوت. 
هو عبارة عن شكل مربع مع بهو يف الوسط وثالث 
قناطر عىل واجهته الشاملية، وشاحط قرميد عىل 
ظهره. هكذا، تم تعديل كل بيوت بريوت لتكون 
هذا  عىل  منزله  يبني  الكل  وبدأ  شاكلته،  عىل 
الطراز، خصوصا يف مناطق الظريف وزقاق البالط 
والباشورة واالرشفية والجميزة ومار مخايل. طبعا، 
كانت احجام هذه البيوت تتفاوت، لكنها ظلت 

مع انفجار مرفأ بريوت الذي تسبب يف ترضر 640 
بناء تراثيا يف الجعيتاوي، واملدور واالرشفية وزقاق 
البالط والظريف والباشورة وفق املدير العام لالثار 
يف وزارة الثقافة يف لبنان رسكيس خوري، تجندت 

الجميزة بعد انفجار مرفأ بريوت.

ضمن طراز واحد ومواد واحدة هي الحجر الرميل 
املواد  ان  يف حني  املصيطبة،  من  يأيت  كان  الذي 

االخرى كانت تأتينا من الخارج". 
يضيف داغر: "مثال، بالط االرض كان خاما ابيض 
مرسيليا  من  القرميد  وشاحط  ايطاليا،  من  يأيت 
الفرنسية. وهذا الطراز يشبه بعض اليشء بيوت 
بطراز معني  متيز  لكنه  والبندقية،  القسطنطينية 
من  االحياء  هذه  تطورت  اللبناين.  البيت  هو 
الفرتة  اواخر  عام 1920، خالل  حتى  عام 1860 
دخلت  الفرنيس،  االنتداب  وخالل  العثامنية. 
االبنية االسمنتية عىل الخط لكن عىل الطراز ذاته، 
النمط  اىل  شكلها  مال  التي  الثالث  القناطر  اي 
الغريب، عىل شكل بنايات صغرية من اربع طبقات 
كحد اقىص ومبنية من الحجر واالسمنت. مناطق 
وفسوح  الجعيتاوي،  اي  فوقها  وما  مخايل  مار 
والبدوي تطورت يف زمن االنتداب الفرنيس ما بني 
عامي 1940 و1950. وهذه املناطق مميزة اليوم 
النها تحوي اكرب كثافة عمرانية تراثية يف بريوت، 
فنحن نتحدث هنا عن مئة عام من الرتاث من 

عام 1850 لغاية عام 1950. لدينا عائالت عاشت 
يف هذه البيوت منذ ذلك الحني، اذ توارثها االبناء 
ومل يرتكوها حتى خالل الحرب. اذن، ما مييز هذه 
املناطق انها ال تتعلق فقط باالحياء الرتاثية التي 
تقترص عىل العامرة، بل متتد اىل النسيج االجتامعي 
الذي شكل هذه االحياء، فبدون هذا النسيج ال 
قيمة للعامرة اصال. اضافة اىل اهايل هذه املناطق، 
انضم اليهم الحقا جيل جديد كرد فعل عىل الذي 
مدينة  استحالت  التي  بريوت  وسط  يف  حصل 
اشباح النها ال نرى فيها مواطنني لبنانيني، وال نرى 
محالت او اشياء تعكس ثقافتنا نحن. ثقافتنا اليوم 
تتجىل يف الجميزة وزقاق البالط واالرشفية، وهذه 
التي تتميز باختالط اجتامعي وهنديس  املناطق 
معامري واقتصادي بني االعامل الحرفية والتصميم 
يشء  كل  الصغرية.  والتجارة  الخدمات  واقتصاد 
موجود يف هذه االحياء مع االجيال التي توارثت 
هذه البيوت ومعها العالقات التي جمعت اهلها 
عىل مر السنوات متاما كام يف القرية. احياء تعكس 

الحياة يف مقابل الالحياة يف وسط بريوت". 

املنظامت الدولية واملحلية املعنية بالحفاظ عىل 
االرث املعامري. اذ وقعت 27 هيئة من مختلف 
تضامنيا  بيانا  االونيسكو،  بينها  من  العامل  انحاء 
مع لبنان تعهدت فيه بذل جهودها للمساهمة 

واعلنت  املترضر.  للرتاث  الكاملة  االستعادة  يف 
مواصلة العمل املشرتك مع لبنان بهدف "حامية 

تراثه الثقايف الفريد والحفاظ عليه". 
عمل  يف  انخرطت  لبنان  يف  املهندسني  نقابة 
للكارثة، فتحت  الثاين  اليوم  تطوعي ضخم. منذ 
خالل  من  لبنان  مهنديس  امام  االنتساب  باب 
تعبئة استامرات الكرتونية، فانضم اليها عدد كبري 
ابدوا  االختصاصات  مختلف  من  املهندسني  من 
استعدادهم للمشاركة يف املسح والكشف االويل 
عن االبنية. املهندس امثل حكيم، هو احد هؤالء. 
هو عضو يف لجنة السالمة العامة يف النقابة، ويف 
التي تجري  الفرق  الوقت نفسه عضو يف احدى 
العام":  لـ"االمن  يقول  املنكوبة.  للمنطقة  مسحا 
الية لجمع  "انطلقنا يف املسح امليداين، ووضعت 
عىل  تشتغل  التي  االطراف  كل  بني  املعلومات 
االرض، اي بني الهيئة العليا لالغاثة وقيادة الجيش، 
وبلدية بريوت ونقابة املهندسني. حاليا، الفرق التي 
شكلتها النقابة، بدأت الكشف ومعاينة كل املباين 

بناية بناية وعقارا عقارا. ومنلك خرائط 
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املهندس 
فضل الله 

داغر عضو 
جمعية 
"ابساد".

الصناعية للحصول عىل كل  موصولة باالقامر 
التفاصيل املتعلقة بكل عقار. املسح االويل يرتبط 
حرصا بالسالمة العامة من بعض االبنية املترضرة 
او غريها، باالضافة اىل معاينة متانة الهيكل املباين". 
ماذا يف خصوص االخبار التي انترشت عن سامرسة 
ومستثمرين يحاولون رشاء بيوت الناس املنكوبة؟ 
يؤكد فضل الله داغر عىل هذا االمر، مضيفا ان 
شخصا اتصل به عارضا رشاء بيته الرتايث يف الجميزة. 
الحكومة  يف  الثقافة  وزير  باعالن  نذكره  حني 
املستقيلة عباس مرتىض عن منع اجراء اي معاملة 
تسجيلها  ومنع  املترضرة،  بالعقارات  تتعلق  بيع 
الرتميم،  االنتهاء من  بعد  اال  العقارية  الدوائر  يف 
وبعد موافقة وزارة الثقافة، يعلق فضل قائال: "قرار 
الوزير ليس له نطاق قانوين، فنحن نعيش يف نظام 
الرشاء  منعي من  اقتصادي حر، حيث ال ميكنك 
انه يف املايض، منع احد  البيع، واذكر هنا  او من 
الوزراء هدم االبنية الرتاثية، اال ان املعنيني توجهوا 
شكوى  وقدموا  الدولة  شورى  مجلس  اىل  يومها 
السائدة،  القوانني  وبحسب  النهاية  يف  وربحوها. 
سيكون الحق مع املالك ال الدولة. لذا، هنا تكمن 
االشكالية، ويجب استحداث قوانني جديدة لحامية 
واملستأجرون  املالكون  يفعل  ماذا  لكن  الرتاث". 
القدامى الذين ال يستطيعون تحمل كلفة ترميم 

او اعادة بناء بيتهم الرتايث؟ 
يجيب داغر: "صحيح، نحن كجمعية "ابساد" نعمل 
اليوم عىل االرض القناع الناس وتوعيتهم حول عدم 
التخيل عن امالكهم. صحيح ان اناسا لقوا حتفهم 

ايضا،  كثرية  بيوت  وتهدمت  الجرمية،  هذه  يف 
وهذا مؤسف، امنا نحن نطرح الصوت منذ اكرث 
من ثالثني سنة حول اهمية الحفاظ عىل االبنية 
واالحياء الرتاثية وعىل نسيجها، والدولة مل تكن ترد 
علينا. نحن اليوم يف انهيار اقتصادي والناس فعال ال 
ميكلون املال للرتميم، واساسا هناك اشكاليات كثرية 
حول البيوت القدمية، امنا للمرة االوىل يف تاريخنا 
املعارص، ارى فرصة للتقدم وتغيري الطريقة التي 
ان يقوم  املدينة. بدال من  كنا نشتغل فيها عىل 
شاهقة  بنايات  وتشييد  يشء  كل  بهدم  املتمول 
نحافظ  ان  علينا  مذهل،  بجشع  السامء  تالمس 
عىل النسيج االجتامعي والعمراين. وللمرة االوىل، 
هناك تغيري عىل االرض، فاملجلس االعىل للتنظيم 
الدرس،  قيد  املنكوبة  املناطق  اخريا  املدين وضع 
وهذا امر مهم جدا، والخطوة هذه ليست ضد 
الشعب، بل ضد االستثامرات العشوائية. ينبغي 
لنا، من خالل دراسة واقعية دقيقة، املحافظة عىل 
الرتاث املعامري القديم وايضا الحديث، اي ذلك 
الذي يعود اىل الخمسينات والستينات، فهو ايضا 
تراث مبعنى ثقافة مثل مبنى رشكة الكهرباء يف مار 
مخايل الذي يعكس صورة لبنان املزدهر واملنفتح، 
لبنان فؤاد شهاب الذي كان يبنى عىل اسس جدية 

ومتينة". 
الرتاث  لنجدة  العاملية  الجهود  خصوص  يف  اما 
بقوة  تسعى  "فرنسا  داغر:  فيعلق  بريوت،  يف 
خالل  من  االعامر،  يف  واملساهمة  للمساعدة 
مؤسسات وجمعيات تتمتع بالشفافية التامة. نحن 

شكلنا مجموعة يف "املؤسسة الوطنية للرتاث"، وانا 
فتح  اجل  املهندسني، من  نقابة  امثل  فيها  عضو 
التي ستساهم يف  االموال  لتلقي  حساب مرصيف 
اعادة ترميم وبناء الرتاث العمراين. هذه املجموعة 
تضم اشخاصا واختصاصيني كفوئني ونزيهني، كام 
هناك تدقيق يف الحسابات من رشكة "ايرنست اند 
يونغ" العاملية يك تتم مراقبة كل عمليات الدفع 
والرشاء بشكل شفاف وواضح وعلني. اىل جانب 
الدويل  والبنك  االونيسكو  منظمة  هناك  فرنسا، 

وسويرسا وغريها، ونأمل يف ان نرى النتائج". 
صحيح ان 650 مبنى ترضر، لكن داغر يشري هنا 
بطريقة جذرية وخطرة.  كلها  تترضر  مل  انها  اىل 
عىل  خطرا  تشكل  مبنى  ستون  "هناك  يوضح: 
السالمة العامة، اذ تحتاج تدعيام رسيعا، وحامية 

السطحتها قبل الشتاء". 
ان  يوضح  كليا،  تدمرت  التي  الرتاثية  االبنية  عن 
هناك قرارا من محافظ بريوت ومديرية االثار يف 
وزارة الثقافة ومن مديرية التنظيم املدين باعادة 
املايض.  يف  عليه  كانت  كام  البيوت  هذه  بناء 
ويشدد عىل "اننا يف لبنان نتمتع بالقدرة والكفاية 
للقيام بهذه املهمة وقد نستعني بخرباء من فرنسا 
يف حالة القصور القدمية كقرص رسسق، الن فرنسا 

رائدة يف هذا املجال". 
كم من الوقت ستحتاجه عملية الرتميم؟ 

يجيب: "اذا توافر الدعم املايل، ميكن االنتهاء من 
اشهر  مثانية  غضون  يف  االسمنتية  االبنية  ترميم 
لغاية السنة. اما يف خصوص االبنية الحديثة التي 
تستغرق  قد  البناء  اعادة  فعملية  كليا،  تدمرت 
يسمى  ما  اي  الرتاثية،  اما  سنتني.  حدود  حتى 
املمتدة  الفرتة  اىل  تعود  التي  العثامنية  البيوت 
املشكلة  فهنا   ،1920 عام  حتى   1860 عام  من 
الكربى، الن هذه الورشة قد تستغرق ثالثا او اربع 
سنوات، الن بعد عملية التدعيم وحامية سطوح 
هذه البيوت، يجب اعادة الحيطان اىل وضعيتها 
من  وازيحت  تفسخت،  حيطان  فهناك  االصلية، 
وتقويتها،  تثبيتها  اعادة  اىل  ايضا  نحتاج  مكانها. 
ذلك،  وبعد  وتعزيزه.  املبنى  هيكل  تثبيت  كام 
ننتقل اىل عملية ترميم ووضع الشبابيك، ثم هناك 
العملية الداخلية اي العمل عىل اعادة سقوفيات 
الرسم عىل  واعادة  والدهان،  املشغول  الجفصني 
الحيطان. اذا اردنا ان نعيد هذا الرتاث اىل ما كان 

عليه، فهذا يستغرق طويال". 
س. م
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كتاب الشهر

بادوات  مالط  جورج  هيام  اللبناين  االجتامع  وعامل  املحامي  يستعني  االدىن"،  الرشق  يف  والدميوقراطية  الحرية  نشأة  "لبنان  يف 
السوسيولوجيا وعلم التاريخ، الستعراض مصادر نشأة املجتمع اللبناين وخصوصيته ومتيزه يف الرشق، مقدما منوذجا مل يسبق له مثيل

"قد يظهر تاريخ لبنان محدود الشأن قياسا اىل 
احداث طبعت القرون الخمسة االخرية. غري ان 
تاريخ الرجال والنساء فيه، عىل امتداد تلك القرون 
الخمسة، يشهد عىل مواقف واكتسابات سياسية 
فريدة،  واقتصادية  واجتامعية  وثقافية  وتربوية 
املفكر  تتيح بتكدسها وتآلفها فرتتئذ، ان يخرج 
باستخالص  اليوم  واملحلل  والباحث  السيايس 
صورة واقعية ملجتمع متعدد الطوائف تطور يف 
الجبل اللبناين وشع اثره يف املدى املجاور، فضيلته 
االوىل تجنب االمحاق، والشهادة عىل بزوغ فجر 

الحرية والدميوقراطية يف الرشق االدىن". 
بهذا املقتطف من مقدمة كتابه الجديد "لبنان 
االدىن"  الرشق  يف  والدميوقراطية  الحرية  نشأة 
التي  الرسالة االساسية  )"نوفل"(، ميكن اختصار 
يود املحامي وعامل االجتامع اللبناين هيام جورج 
مالط توجيهها اىل القارئ. العمل الجديد ينضم اىل 
سلسلة من املؤلفات يف القانون واالدب والتاريخ 
وعلم االجتامع، اضافها مالط اىل املكتبة اللبنانية 
والعربية. نربة متفائلة لكن واقعية وعقالنية يف 
النظر اىل هذا البلد الصغري الذي يشكل منوذجا 
حضاريا وانسانيا يف الرشق، رغم موقعه الجغرايف 
تاريخي  تجاذب  موضع  جعله  الذي  الحساس 
وسيايس، ورغم املشكالت والتحديات والغليانات 

التي اختربها. 
منذ البدء، يربر املؤلف عنوان الكتاب املتفائل، 
السيايس  "االختبار  من  استوحاه  انه  قائال 
واالجتامعي والثقايف واالقتصادي للبنان يف محيط 
داللة  ذات  خربة  وهي  املتوسط،  البحر  رشق 
رغم ازمات سياسية ونزاعات عرفها خالل فرتات 
ساطعة  شهادة  وانها  عام 1975.  منذ  متقطعة 
اليوم،  السيام  املضطرب،  االدىن  الرشق  هذا  يف 
بانهيار انظمة سياسية ال تنشأ يف اعقابها انظمة 
فاستنادا  والعصامية.  بالطأمنينة  توحي  جديدة 
اىل مقاربة سوسيولوجية سياسية ال ترتبط فقط، 
او مبارشة، بالحدث وتواريخه، سنحلل مختلف 
العنارص التي تكون املجتمع، بهدف التعرف اىل 

لبنان بصفته مجتمع تالقي املكونات والتأسيس 
بزوع  قارب  والرابع  الالحق،  اللبناين  للمجتمع 
االوىل  العاملية  الحرب  عشية  الحداثة  فجر 
الرشق  دول  بانشاء  الخامس  الفصل  واختتم 
االدىن الحايل بدءا من عام 1920. وانهى املؤلف 
الكتاب باستعراض التوجهات االساسية للمجتمع 
اللبناين املتمثلة بعدم التالؤم مع مفهوم االكرثية، 
ورفض االستبداد والالتسامح، والعيش االسالمي 

املسيحي.
املؤسساتية.  بنيته  يف  فتي  لبنان  ان  مالط  يرى 
اعالن  بعد  االوىل  تعترب  البنية  هذه  ان  صحيح 
من  االول  )يف  الكبري  لبنان  دولة  غورو  الجرنال 
 1915 بني  كانت  املنطقة  ان  اال   ،)1920 ايلول 
سيطرة  تحت  واليات  اىل  مقسمة  و1918 
االمرباطورية العثامنية. وانطالقا من ذلك، يتوقف 
مليا عند مكونات جبل لبنان النها "الزمت بروز 
اىل  الالحقة"  واالجتامعية  السياسية  املؤسسة 
جانب محطات اخرى ساهمت يف نشأة املجتمع 
ما  "الذي  اللبناين  واالقتصادي  والثقايف  السيايس 
زال يقوم عىل مرتكزات ذلك املجتمع بالذات". 
شكل  االسرتاتيجي،  الجغرايف  املوقع  جانب  اىل 
املسيحية  الطوائف  ملختلف  حضنا  لبنان  جبل 
االشتغال  عىل  اكبت  التي  والدرزية  واالسالمية 

باالرض.
الخصوصية  هذه  ان  اىل  هنا  املؤلف  ويشري 
السوسيولوجية لهذه الظاهرة املتعددة الطوائف 
يف جبل لبنان منذ القرن التاسع عرش، تكرست يف 
نصوص دستورية ومؤسساتية، فاتاح هذا التطور 
التي  للطوائف  لبنان  جبل  يف  االمارة  تأسيس 
يضمها، مام سمح لطوائف اخرى بان تجد فيه 
ملجأ وامانا ومالذا من االضطهاد. ويرى املؤلف ان 
الطائفية تبدو يف جوهرها جزءا ضالعا يف تكوين 
لبنان، مؤكدا ان السياسيني مل يخرتعوا الطائفية 
احد  انها  مارسوها وفق مصالحهم، يف حني  بل 
املقومات التي بني عليها لبنان. لكن مامرستها 
الخاطئة حولتها علة العلل. فعرب التاريخ، بدت 

رسيعا، سيمهد هذا التطور االجتامعي والرتبوي 
"جمعية  اولها  جمعيات  لتأسيس  بريوت  يف 
"تثقيف  اىل  هدفت  التي   ،1836 عام  الرتبية" 
السورية  "الجمعية  ثم  منه"،  واالستفادة  الفكر 
للعلوم واالداب" )1852 ــ 1847( التي جمعت 
اعالما محليني واجانب اطلقوا نقاشا يف مجاالت 
عدة من بينها "رائد تعليم املرأة" االديب واملريب 

واملعلم بطرس البستاين )1819 ـ 1883(. 
كل هذه العوامل افضت اىل احتالل لبنان موقعا 
استثنائيا عىل الخارطة رغم صغر حجمه، وموقعه 
الجغرايف الذي جعله يتاثر مبحيطه ومبا يجري فيه 
من نزاعات وحروب ومتزقات اولها اليوم "تفكيك 
وكردية،  وشيعية  سنية،  كيانات  نشوء  العراق، 
االرهاب،  وانتشار  سوريا،  يف  وعنف  وحرب 
الشيعي،  واالسالم  السني  االسالم  بني  والرصاع 
وتداعياته بني ايران ودول الخليج، واعادة بروز 
مرص،  يف  السياسية  الساحة  عىل  الجيش  دور 
وظهور الدور املتجدد لرتكيا وايران عىل شواطئ 

املتوسط" بحسب املؤلف. 
يرى مالط انه رغم الحروب واالزمات السياسية 
اىل  ادت  التي  املكونات  فإن  لبنان،  التي عاشها 
نشأة مجتمع تاريخي مل ينب وفق اي نسق سابق 
يف الرشق، زودته "يف تطوره االجتامعي والسيايس 
بالقدرة عىل ان يظل ملتزما باجابات ثالث عن 
املجتمع  يف  الحساسية  شديدة  ظواهر  ثالث 
متعدد  مجتمع  يف  السياسة  مامرسة  املجاور: 
االقليات، ما يؤدي اىل عدم مالمئة ملفهوم االغلبية 
العيش  وحوار  والالتسامح،  االستبداد  ورفض 
االسالمي املسيحي". اذ ال وجود للبنان من دون 
هذه الركائز الثالث رغم االختبارات القاسية التي 

عاشها البلد عىل رأسها الحرب عام 1975. 
"ضحية  هو  لبنان  ان  اىل  هنا  مالط  ويخلص 
منذ  بكرثة  موعودة  اراض  يف  معذبة  منطقة 
تاريخ سحيق، ويف اجيال للرشق االدىن، ذبحتها 
العام،  للصالح  االخالص  افتقدت  سياسات 
ملفوفة باالستبداد وفساد اخالقي ومادي. لذا، 
فان دوره ان يكون مثاال ملجتمع سيايس تسوده 
ليربايل  اقتصادي  ومجتمع  صعبة  دميوقراطية 
مدعوم بالتزام فردي شجاع للعيش. فمواجهة 
الشخصية  عىل  تدل  السياسية  التحديات 
االساسية ملجتمع عرف كيف ميسك باالمكانات 
التاريخ عىل  القدر يف  املطروحة ليستمر رفيع 

اعىل دروبه الخطرة". 

غالف الكتاب. 

تزامنها، وهو الذي ادى عرب العصور، اىل انبالج 
فجر مجتمع اصيل ال شبيه له يف هذه البقعة من 
االرض )...( هذا الكتاب يتطلع اىل احياء تشبب 
انتمى،  طائفة  اي  اىل  وصالبته،  بكيانه  اللبناين 
النه عرف كيف يتكيف يف وجه البحر املتوسط 
مع بيئة جغرافية صخرية وقاحلة يستخرج منها 
قوة وامنا، ويخلق روح املقاومة لجبه التهديدات 
التهديدات  والخارجية، ويتحمل هذه  الداخلية 
وتعسف  وفساد  كراهية  من  تحمله  ما  مع 
وجشع، وهي امور قامئة يف الرشق، يف االمس كام 
اليوم، يف مجتمع يتطلع فيه الرجال والنساء اىل 
امكان االستمرار يف الوجود قبل البقاء عىل قيد 

الحياة". 
مقاربة  لفهم  رضورية  الطويلة  املقدمة  هذه 
الكتاب، ومحتواه ورسالته واملنهجية التي عمل بها 
املؤلف. فالكتاب يتجاوز التاريخ الحديث التقليدي 
التاريخ  وعلم  السوسيولوجيا  بادوات  ليحلل 
مصادر نشأة املجتمع اللبناين وخصوصيته، معتربا 
اياه منوذجا مرجعيا لتطور سيايس ال يستهدي بأي 
من النامذج القامئة يف البحر املتوسط. هو ليس 
مقاربة تاريخية، بل تحليل سوسيولوجي سيايس 
يستند اىل عرض تأليفي منطقي لتالقي مكونات 
شخصية  يف  راسخة  الصالبة،  شديدة  مجتمعية 
"اضطرابات  ان  يبدو  التي  االساسية  املواطن 
تبقى،  وقد  كانت،  السياسات  ومساوئ  التاريخ 

عاجزة عن تحجيمها او القضاء عليها".
انطالقا من هذه املقدمة الوافية، قسم املؤلف 
فتناول  عدة،  بابواب  فصول  خمسة  اىل  عمله 
اللبناين يف اطار  الفصل االول تطور املجتمع  يف 
البحر املتوسط الذي "طاملا مثل الحرية واالمل 
لسكان هذه البالد التي تعرضت ملختلف اشكال 
احداثا  الثاين  الفصل  قارب  فيام  الفتوحات"، 
العثامين  الفتح  من  بدءا  لبنان  تاريخ  حددت 
عام  لبنان  جبل  امارة  وتأسيس  االدىن  للرشق 
من  العثامين  االنسحاب  اىل  وصوال   ،1516
الرشق االدىن. وتوقف الفصل الثالث عند جبل 

لجهد مجتمعات يف  تكريسا  لبنان  الطائفية يف 
حفظ تاريخها وتراثها وروحية التعاون يف ما بينها 
هذا  بروحية  اخرى  مجتمعات  مع  والتعايش 

الهدف. 
اىل جانب هذه البنية السياسية التي تكرست يف 
الرتبية  شكلت  والدستورية،  القانونية  النصوص 
املستويني  عن  املعربة  املظاهر  احد  والتعليم 
يف  انطلقت  اذ  لبنان.  يف  واالجتامعي  السيايس 
مؤسسات  وطرابلس  بريوت  يف  كام  لبنان  جبل 
بسامت  ومتيزت  الطابع،  دينية  ابتدايئ  تعليم 
املؤلف.  بحسب  والشمولية  والتنوع  الحداثة 
ويشكل الكتاب املدريس الذي اصدرته املطبعة 
الكاثوليكية عام 1882 تحت عنوان "مجاين االدب 
يف حدائق العرب" لالب لويس شيخو اليسوعي 
الفكري.  والجهد  التعليم  صالبة  عىل  منوذجا 
العريب،  االدب  خزانة  يف  ما  افضل  الكتاب  ضم 
شعرا ونرثا، عىل اختالف فنونه وموضوعاته، من 
والحكم  املواعظ  اىل  والوصفيات،  الوجدانيات 
والزهد، اىل الجغرافيا والتاريخ والسري، اىل العلم 
مختلف  يف  جائال  والحيوان،  والنبات  بالجامد 
لقد  االنحطاط.  اىل طور  الجاهلية  من  العصور 
اضحى هذا الكتاب مرادفا لكتاب التعليم العريب. 
البابا  افتتح   ،1584 عام  يف  انه  املؤلف  يضيف 
يف  املارونية  املدرسة  عرش  الثالث  غريغوريوس 
روما، مام شكل منعطفا حاسام للتطور االسايس 
يف مجتمع جبل لبنان. وارسل البطريرك املاروين 
سنة 1515 ثالثة كهنة اىل روما لدراسة الالتينية 
وعلوم العرص، ما "مثل دليل انفتاح للموارنة عىل 
من  والتمكن  االنتشار  بعامل  واالتصال  العرصنة 
مفاهيم مل تكن متوفرة عرصئذ يف الرشق االدىن". 
وبدأت العائالت املسيحية ترسل اوالدها الصغار 
للدراسة يف روما وتحصيل العلوم املختلفة. وبدءا 
من القرن التاسع عرش، دخلت املجتمع اللبناين 
مناهج جديدة، وانطلقت كلية الطب يف الجامعة 
 1867 سنة  واعتمدت  بريوت،  يف  االمريكية 
ثم  هارفرد،  جامعة  يف  الجامعي  الطبي  املنهج 
تبنت جامعة القديس يوسف لالباء اليسوعيني 
تسنى  ما  العايل،  التعليم  يف  الفرنسية  املناهج 
التاسع  القرن  من  الثاين  النصف  "منذ  للبنانيني 
عرش اكتساب االدوات وطرائق املعرفة الحديثة 
من دون ان يسافروا"، اىل جانب احتالل مسائل 
والجهوزية  والتنوع  واالنفتاح  والتعليم  الرتبية 
اللبنانية.  الشخصية  يف  اساسيا  موقعا  الفكرية 

النرش والطباعة والتاليف  اضف اىل ذلك حركة 
التي نشطت منذ عام 1734 مع ظهور صحف 
وكتب ومطبوعات مبختلف اللغات ويف مختلف 

املجاالت. 
والفكرية  التعليمية  الحركة  هذه  خضم  يف 
مرسحي  عرض  اول  ان  تاريخيا  ثبت  واالدبية، 
بريوت سنة 1847 مع  االدىن شهدته  الرشق  يف 
اىل  اقتبسها  التي  "البخيل"  موليري  مرسحية 
العربية مارون النقاش )1817 - 1855( وقدمها 
يف بيته يف شارع الجميزة. هذه املرسحية كانت 
نابعة من "ارادة التطوير الثقايف، اذ بنى مارون 
النقاش اول صالة للتمثيل، ولعب فيها مرسحيات 
اخرى منذ 1851، فزود بريوت بامتياز جعلها اول 
االوبرا يف  الرشق متتلك مرسحا، فدار  مدينة يف 
القاهرة مل تنب اال بعد 18 سنة من ذاك التاريخ". 

دور لبنان ان يكون مثاال 
ملجتمع سياسي تسوده 

ديموقراطية صعبة 
ومجتمع اقتصادي ليبرالي
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"ريان" التي "اضاعت اسمها الثاين وجَمدت الزمن يف فساتينها"، 
و"شغف" دلوعة العيلة التي "برعت يف كل الحيوات املستعارة"، 
وتينار التي "ال تحتاج اىل اكرث من اربعة جدران ليصبح املكان 
بيتا"، وياسمني "التي مل يكن حظها من الرجال افضل حاال من 

باقي نساء العائلة". 

■ بات الروايئ السعودي هاين نقشبندي 
اللبناين  القارئ  اىل  بالنسبة  مألوفا  اسام 
معظم  الساقي"  "دار  اصدرت  بعدما 
آخر  عنوان  هو  حلم"  "قصة  أعامله. 
التي تقارب موضوعا قلام طرقه  رواياته 

االدب، اي عامل االحالم. 
عمران،  اسامعيل  عن  الرواية  تتحدث 
مفرّس االحالم الشهري وعامل الفيزياء الذي 
له.  يخفق يف تفسري حلم تكررت رؤيته 
يسعى عمران اىل اثبات ان االنسان ميكنه السيطرة عىل احالمه، 
ما  يعرف  ال  مفقودة  حلقة  بحثه  يف  هناك  لكن  صناعتها.  بل 
هي، حتى تصله امانة من والده املتوىف. هنا يبدأ رحلة طويلة 
لتفسري حلم والده، متنقال من بلد اىل بلد، متجاهال عيونا كثرية 
تلفزيوين  مسلسل  اىل  الرواية  تحويل  تم  انه  هنا  يذكر  تراقبه. 

بعنوان "صانع االحالم".

يف  مشهورة  كاتبة  فودين  نتاشا  تعترب   ■
حازت  عام.  بشكل  واوروبا  املانيا  بالدها 
)جائزة  املانية  ادبية  جائزة  ارفع  الروائية 
معرض اليبزيغ لالبداع الروايئ( عن كتابها 
"امرأة من ماريوبول".  بعدما نصح معهد 
"غوته" االملاين برتجمة الرواية إىل العربية، 
صدرت اخريا عن "رشكة املطبوعات للتوزيع 
والنرش"، لتتحدث عن الرحلة التي خاضتها 
تبدأ قصتها  التي  امها  للبحث عن  الكاتبة 
للعمل  ماريوبول،  من  زوجها  مع  ترحيلها  تم  1943، حني  عام  يف 
امها،  اسم  الكاتبة معلومات سوى  املانيا. مل تكن لدى  القرسي يف 
زواجها  وتاريخ  االوكرانية(،  ماريوبول  )يف  ومكانه  مولدها  وتاريخ 
فوتوغرافية  صور  ثالث  اىل  باالضافة  املانيا.  اىل  وصولها  وتاريخ 
وبعض الذكريات الضبابية تبني فودين قصة شخص واحد تحمل يف 
طياتها مصري املاليني. يلقي الكتاب الضوء عىل احدى افظع املآيس 
االوروبية ملجازر النازيني يف حق من هم من غري اليهود، من خالل 

االبادة القامئة عىل السخرة يف معسكرات العاملة.

واجهة املكتبات

املرصي  الفرنيس  الروايئ  اشتهر   ■
الرواية  بكتابة   )1947( سينويه  جيلبري 
العام  خالل  البوليسية.  كام  التاريخية 
الجمل"  "منشورات  نقلت  املايض، 
روايته "انا القدس" اىل لغة الضاد. رواية 
روايئ  قالب  ضمن  القدس  تاريخ  تحيك 

ممتع. 
اليوم، ترتجم "الجمل" روايته "ابن رشد 
إىل  الرواية  تأخذنا  الشيطان".  كاتب  أو 
والفيزيايئ  والفليك  والقايض  والفقيه  والطبيب  الفيلسوف  سرية 
االندليس الشهري، وتركز عىل املصاعب واملكابدات التي واجهته 

من اجل ايصال ارثه الفكري واملعريف اىل االجيال.

نارشون"،  للعلوم  العربية  "الدار  عن   ■
وعالقتها  املوزعة  "القيادة  كتاب  صدر 
نحو  االكادمييني:  للقادة  القرار  بصنع 
التعليمية"  للمؤسسات  ناجعة  قيادة 
هيبة  محمد  زكريا  االكادمييني  للمؤلفني 
وخليل بن خلف الحريب. يستند الكتاب 
اهم  احدى  املوزعة"،  "القيادة  اىل 
تتناول  التي  الحديثة  االدارية  النظريات 
الرتبوية،  املؤسسات  يف  القيادة  موضوع 
نتاجا طبيعيا لحركات  التي جاءت  االدارية  املداخل  وتعترب من 
الذي  التطور  الحادي والعرشين. ذاك  القرن  التطور االداري يف 
التخطيط  مرحلة  يف  سواء  العمل،  يف  الفريقية  فكرة  يقوم عىل 
)صنع القرار( او يف مرحلة التنفيذ )توزيع املهامت(، مام يحدث 

فرقا يف اداء املؤسسة. 
يبحث املؤلفان يف امكان تطور "املنظامت التعليمية" ويقدمان 
منوذجا اداريا متقدما ثبتت نجاعته وميكن تطبيقه يف املؤسسات 

واملنظامت، كام يف مؤسسات التعليم بشكل خاص.

الصادرة  "الخائفون"  مجموعتها  بعد   ■
السورية  الكاتبة  اصدرت   ،2017 عام 
"العائلة  روايتها  ونوس  دمية  الشابة 
التي ابتلعت رجالها" عن "دار اآلداب". 
وخيباتها  املرأة  عوامل  يف  الرواية  تدور 
املجهضة  واالحالم  ومكابداتها  وعالقاتها، 

يف مجتمع ميلك الرجال مفاتيحه. 
نساء، هن  من خالل قصص  ذلك  تفعل 
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يحتوي على كّمية كبيرة من العناصر المغّذية

دقيق اللوز خّزان من املنافع الصحّية

تغذية
ناتالي عقيقي غّرة

دائرة الشؤون الصحية

قد نكون سمعنا بدقيق اللوز، لكن كرثا ال يعرفون اسباب استعامله او فوائده. 
فهو  االخرى.  الدقيق  انواع  معظم  من  افضل  طحينه  او  اللوز  دقيق  يعترب 
بالعنارص  ومشبع  الكربوهيدرات  منخفض  التقليدي،  القمح  دقيق  من  بديل 
الضار،  الكولسرتول  خفض  يف  ويساهم  مهمة،  صحية  فوائد  يوفر  الغذائية. 

ويعمل عىل فرز االنسولني يف الجسم

ما هو دقيق اللوز؟
املطحون.  اللوز  من  اللوز  دقيق  يصنع 
يف  اللوز  بسلق  العملية  هذه  تتم  بداية، 
طحنه  ثم  عنه،  القرشة  وازالة  املغيل  املاء 
وغربلته حتى يصبح دقيقا او طحينا ناعام.
املغذية  العنارص  من  اللوز  دقيق  يعترب 

من  العديد  اظهرت  بحيث  الضار، 
يكون  ان  ميكن  اللوز  ان  الدراسات 
منهام.  يعانون  الذين  للمرىض  مفيدا 
دراسات  لخمس  تحليالت  اشارت  فقد 
حديثة شملت 142 شخصا، اىل ان الذين 
غريهم  من  اكرث  اللوز  من  كميات  تناولوا 
ملغ   5.79 قدره  متوسطا  انخفاضا  شهدوا 
الدهني  الربوتني  كولسرتول  يف  دسليرت   /
النتيجة  هذه   .)LDL( الكثافة  املنخفض 
قد  ذلك  سبب  ان  علام  واعدة،  تبدو 
تناول  مجرد  غري  اخرى  عوامل  اىل  يعود 
مل  املثال،  سبيل  عىل  اذ  اللوز.  من  املزيد 
الخمس  الدراسات  يف  املشاركون  يتبع 
ايضا،  الجدير ذكره  الغذايئ نفسه.  النظام 
بانخفاض  يرتبط  قد  الوزن  فقدان  ان 
املنخفض  الدهني  الربوتني  كولسرتول 

الكثافة.
املاغنيزيوم  اضافة اىل ذلك، تم ربط نقص 
الدراسات  كل  يف  الدم  ضغط  بارتفاع 
املالحظة، من  القامئة عىل  وتلك  التجريبية 
ضغط  خفض  يف  اللوز  فائدة  تكمن  هنا 

الدم.
الدراسات  من  العديد  ان  من  الرغم  عىل 
هذه  القصور  اوجه  تصحيح  ان  تظهر 
انها  اال  الدم،  ضغط  خفض  يف  يساعد  قد 
اىل  حاجة  فثمة  االن.  حتى  ثابتة  ليست 
للوصول  املجال  االبحاث يف هذا  مزيد من 

اىل استنتاجات ال تقبل الشك.
رائعا  بديال  اللوز  دقيق  يعترب  املقابل،  يف 
من دقيق القمح. فهو عنرص مغذ بشكل ال 
يصدق ويؤّمن العديد من الفوائد الصحية، 
االصابة  مخاطر  نسبة  خفض  ذلك  يف  مبا 
بنسبة  التحكم  وتحسني  القلب  بامراض 

السكر يف الدم.
كام تشري الدراسات اىل ان دقيق اللوز خال 
ملن  رائعا  خيارا  يجعله  مام  الغلوتني،  من 
الهضمية  االضطرابات  مرض  من  يعانون 
بسبب  القمح  تناول  ميكنهم  ال  الذين  او 

الحساسية.
منخفض  دقيق  عن  تبحث  كنت  اذا  ختاما، 
مهمة  غذائية  بعنارص  وغني  الكربوهيدرات 

ومفيدة، فان طحني اللوز يعد خيارا رائعا.

بالعنارص  غنيا  كونه  يصدق،  ال  بشكل 
االونصة  تحتوي  واملفيدة.  املهمة  الغذائية 

الواحدة منه عىل املواد االتية:
السعرات الحرارية: 163 سعرة حرارية.

غري  احادية  منها   9( غراما   14.2 الدهون: 
مشبعة(.

الربوتني: 6.1 غرامات.
الكربوهيدرات: 5.6 غرامات.
االلياف الغذائية: 3 غرامات.

فيتامني E: 35% من الكمية املوىص بها يوميا.
املنغنيز: 31% من الكمية املوىص بها يوميا.

املاغنيزيوم: 19% من الكمية املوىص بها يوميا.
النحاس: 16% من الكمية املوىص بها يوميا.

الفوسفور: 13% من الكمية املوىص بها يوميا.
ال شك يف ان دقيق اللوز غني بشكل خاص 
املركبات  من  مجموعة  وهو   ،E بفيتامني 
تعمل  والتي  الدهون  يف  للذوبان  القابلة 
فهي  الجسم.  يف  لالكسدة  كمضادات 
الضارة  الجزئيات  عن  الناجم  الرضر  متنع 
ترّسع  والتي  الحرة،  الجذور  تسمى  التي 
االصابة  خطر  من  وتزيد  الشيخوخة  وترية 

بامراض القلب والرسطان.
الدراسات  من  العديد  ربطت  الواقع،  يف 
تناول كميات كبرية من فيتامني E بانخفاض 
ومرض  القلب  بامراض  االصابة  معدالت 

االلزهامير تحديدا. 
املاغنيزيوم  ان  اىل  االشارة  من  بد  ال  هنا 
هو عنرص غذايئ مفيد ايضا، علام ان دقيق 
فهو  منه.  وفرية  كمية  عىل  يحتوي  اللوز 
داخل  يف  العمليات  من  عدد  يف  يشارك 
مبا  له،  الفوائد  من  العديد  ويقدم  الجسم 
يف ذلك تحسني التحكم يف نسبة السكر يف 
الجسم، وخفض  يف  االنسولني  وافراز  الدم، 
ضغط الدم. لذلك، يعترب دقيق اللوز داعام 
مهام ملرىض السكري، السيام الذين يعانون 

من النوع الثاين.
املكرر  القمح  من  املصنوعة  االطعمة 
منخفضة  لكنها  بالكربوهيدرات،  غنية 
هذا  يسبب  ان  ميكن  وااللياف.  الدهون 
السكر  مستويات  يف  حادا  ارتفاعا  االمر 
انخفاضات  ذلك  تيل  ان  عىل  الدم،  يف 
متعبا  بها  املصاب  قد يجعل  رسيعة، مام 

وجائعا، ويتوق اىل املأكوالت التي تحتوي 
والسعرات  السكر  من  عالية  نسبة  عىل 

الحرارية.
منخفض  اللوز  دقيق  فان  املقابل،  يف 
بالدهون  غني  لكنه  الكربوهيدرات،  يف 
متنحه  الخصائص  هذه  وااللياف.  الصحية 
الدم، مام  مؤرشا منخفضا لنسبة السكر يف 
يؤكد انه يطلق السكر ببطء يف الدم لتوفري 

مصدر مستدام للطاقة.
كمية  عىل  يحتوي  اللوز  دقيق  كان  واذا 
آنفا،  ذكرنا  كام  املاغنيزيوم  من  مرتفعة 
وهو معدن يلعب مئات االدوار يف الجسم، 

مبا يف ذلك التحكم بنسبة السكر يف الدم.
اىل   25 بني  ما  ان  اىل  التقديرات  تشري 
الثاين،  النوع  السكري من  38% من مرىض 
وقد  املاغنيزيوم،  يف  نقص  من  يعانون 
الغذايئ  النظام  خالل  من  تصحيحه  يؤدي 
نسبة  تقليل  اىل  الغذائية،  املكمالت  او 
السكر يف الدم بشكل كبري وتحسني وظيفة 

االنسولني.
اللوز  دقيق  قدرة  تنطبق  قد  الواقع،  يف 
عىل  ايضا  االنسولني  وظيفة  تحسني  عىل 
من  السكري  بداء  املصابني  غري  االشخاص 
النوع الثاين، والذين تكون لديهم مستويات 
منخفضة او طبيعية من املاغنيزيوم، لكنهم 

يعانون من زيادة الوزن.
اللوز  خصائص  ان  اىل  يشري  االمر  هذا 
قد  فيام  الدم،  يف  السكر  نسبة  تخفض 
يف  العايل  املاغنيزيوم  محتوى  يساعد 
لدى  الدم  يف  السكر  نسبة  عىل  السيطرة 
بداء  املصابني  غري  او  املصابني  االشخاص 

السكري من النوع الثاين.
خفض  يف  ايضا  اللوز  دقيق  يساهم  قد 
يف  ويساعد  الضار  الكولسرتول  نسبة 
امراض  ان  علام  الدم،  بضغط  التحكم 
يف  للوفاة  الرئييس  السبب  هي  القلب 
جميع انحاء العامل. من املعروف ان ارتفاع 
ضغط الدم ومستويات الكولسرتول الضار 
عادة  تسبق  خطرة  عالمات  هي   ،LDL

االصابة بامراض القلب.
تأكله  ملا  يكون  ان  ميكن  الحظ،  لحسن 
والكولسرتول  الدم  ضغط  عىل  كبري  تأثري 
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رياضة

ال يرتدد موزع منتخب لبنان الالعب الدويل ونجم فريق الريايض بريوت وائل عرقجي يف االعراب عن قلقه من االحوال التي 
وصلت اليها االوضاع يف البلد، ودفعته اىل االحرتاف بعيدا من الدوري املحيل وتجديد عقده يف الدوري القطري، وتحديدا مع 

فريق الشامل الذي قاده يف املوسم املايض اىل احراز اللقب

يلعب  مل  الذي  وائل عرقجي،  يستبعد  ال 
فريق  صفوف  يف  اال  املحلية  البطولة  يف 
املراحل  يف  ينضم  ان  بريوت،  الريايض 
االوىل  الدرجة  دوري  من  الحاسمة 
للرجال يف موسم 2020 ـ 2021 اىل فريق 
الظروف،  سمحت  حال  يف  لبنان  دينامو 
ادارة  الشديد عىل  عتبه  اخفاء  دون  من 
يف  مكانا  له  ترتك  مل  التي  السابق  فريقه 

التشكيلة.
افق  التقت عرقجي يف جولة  العام"  "االمن 

حول تجربته االحرتافية الثالثة بعد الصني.

يف  يلعب  لن  النه  حزين  عرقجي  وائل   ■
الدوري اللبناين يف املوسم املقبل؟

اىل  اضطررت  ويالالسف  حزين.  طبعا   □
مغادرة لبنان يف هذه االوضاع الصعبة التي 
مواصلة  يف  بشدة  ارغب  كنت  فيها.  مير 
املقبل  املوسم  اللبناين يف  الدوري  اللعب يف 
جاءتني  الحمدلله  تسمح.  مل  الظروف  لكن 
الفرصة للعب خارج لبنان، واالحرتاف للمرة 
الثالثة، ورفع اسم بلدي عاليا كام يف املرات 

السابقة.

الشامل  فريق  مع  عقدك  جددت  ملاذا   ■
القطري؟

كيف  وتعرف  جدا  محرتفة  ادارته  الن   □
تجربتي  يف  نجحت  العبيها.  مع  تتعامل 
السابقة يف املساهمة مع زماليئ يف الحفاظ 
هذا  تكرار  يف  الرغبة  ولدي  اللقب،  عىل 
ثقتها ووكيل  النادي عىل  ادارة  اشكر  االمر. 
اخ،  مثابة  هو  الذي  لبابيدي  محمد  اعاميل 
اخر،  امر  اي  قبل  مصلحتي  عىل  والحريص 

نجم فريق الريايض ومنتخب لبنان لكرة السلة وائل عرقجي.

كذلك الوكيل شادي عدليات الذي يساعدنا 
خارج لبنان.

■ ماذا تعلمت من تجربة املوسم املايض يف 
الدوري القطري؟

ألن  نوعها  من  فريدة  تجربة  كانت   □
بلدنا  عن  تختلف  الخليج  دول  يف  الثقافة 
تشكل  كانت  لكنها  اخرى.  بلدان  وعن 
تحديا جديدا ونجحنا يف الحفاظ عىل لقب 
الدوري عىل الرغم من املنافسة القوية. ان 
مسؤولية  بطل  فريق  يف  اجنبيا  العبا  تكون 
كبرية، كام ان العبء والضغط كبريان السيام 

مقال

لكل مجتهد نصيب 
ومرمر جّد ووجد

التدريب  اىل  ينتقل  باسم مرمر اول مدرب محيل  الكابنت  العهد  لنادي  الفني  املدير  بات 
يف الخارج. دخل املدرب اللبناين التاريخ الريايض من الباب الواسع، وحصد نتائج نجاحاته 

املحلية، العربية والقارية. 
لقب كأس االتحاد االسيوي مع فريقه العهد الذي حمله مرمر اىل املالعب الكويتية، اتاح له 

فرصة ان يصبح مديرا فنيا لنادي العريب الكويتي ملدة سنة. 
بارش ابن الثالثة واالربعني عاما مشواره الجديد مطلع الشهر املايض، حامال يف جعبته رصيدا 
كبريا من االلقاب من ناديه العهد، ومتسلحا بأمل نقل التجربة اىل النادي الكويتي الجامهريي 

الذي يبحث عن لقب الدوري منذ 17 عاما.
كان مفاجئا للوسط الكروي املحيل خرب انتقال الكابنت مرمر اىل الكويت، باستثناء الالعبني 
السابقني يف الفريق اللبناين السوري احمد الصالح والغاين عيىس يعقوبو اللذين لعبا دورا 
محوريا يف ارساء خيار االدارة الكويتية. املفاجأة كانت عىل جميع الصعد، اذ ان عالقته مميزة 
جدا مع نادي العهد. فهو ابن النادي، مل يلعب او يدرب اي ناد آخر طوال 24 عاما قضاها 
يف املالعب، كالعب منذ العام 1996، وكمدرب بعد اعتزاله يف العام 2010. تدرج من مدرب 
للفئات العمرية اىل مدير فني للمنتخب االول. حصد االلقاب محليا بثالث كؤوس دوري، 
ولقبني يف مسابقة كأس لبنان ولقبني يف مسابقة كأس السوبر. انها املرة االوىل التي يصبح فيها 
مدرب لبناين مقيم يف لبنان مدربا لفريق غري لبناين. علام ان بعض االسامء املحلية سبق ان 
ظهرت عىل ساحة التدريب الخارجية، مثل الكابنت فؤاد الحلبي وبسام زبيب، لكنها بقيت 
تجارب خجولة من مدربني مل يكونوا مقيمني يف لبنان او بدأوا مسريتهم يف املالعب اللبنانية.

االحرتاف الخارجي اصبح معتادا يف الكرة اللبنانية منذ سنوات، مع انتقال عدد من الالعبني 
اللبنانيني للعب مع فرق عربية واوروبية. كثرية هي االسامء، من يوسف محمد "دودو" اىل 
رضا عنرت وحسن معتوق وغريهم الكثري. لكن باسم مرمر هو اول مدرب لبناين يتسلم تدريب 
فريق خليجي. من كان يتوقع احرتاف التدريب خارج لبنان، خصوصا وان واقع الكرة اللبنانية 
عىل الصعيدين العريب واالسيوي ال يسمح بالذهاب بالتفاؤل بعيدا. فصورة لبنان خارجيا قد 
تكون ناصعة يف اكرث من مجال، لكن عىل صعيد كرة القدم فهي غري مشجعة ألي ناد يريد 
ان يتعاقد مع مدرب. لكن املدرب مرمر ومن خلفه نادي العهد، كرسا هذه القاعدة باحراز 
لقب كأس االتحاد االسيوي والسيطرة عىل االلقاب املحلية، ما فتح الباب امام املدرب اللبناين 

لالحرتاف يف الخارج.
تاريخيا، مل يكن لبنان حارضا خارجيا عىل صعيد التدريب. اقترص االمر عىل لقب افضل 
مدرب يف آسيا لشهر متوز يف العام 1995 ناله املدرب عدنان الرشقي. حتى عىل الصعيد 
املحيل مل يحرز سوى اربعة مدربني محليني لقب الدوري: عدنان الرشقي، اميل رستم، جامل 
طه وباسم مرمر. هذا انجاز اضايف للمدرب الشاب مرمر ليك يكون اسمه اىل جانب مدربني 

كبريين مرّا عىل الكرة اللبنانية.
ابنائهم واحد  ابرز  التخيل عن احد  العهد عاشوا رصاعا بني  القيمني عىل نادي  صحيح ان 
الصانعني االساسيني النجازات فريقهم، وبني تشجيع مدربهم عىل خطوة قد تكون االهم يف 

مسريته الكروي. 
ال شك يف ان مهمة الكابنت مرمر ستكون صعبة، لكن من كان يفكر يف ان مدربا لبنانيا مع ناد 

لبناين ميكن ان يكون بطل آسيا؟ 
ال يشء مستحيال. لكل مجتهد نصيب، ومرمر يستحق هذا النصيب.

نمر جبر

واحتامل  عليك  مركزة  تكون  االنظار  وان 
استبدالك وارد دامئا.

■ مباذا تختلف معاملة الالعب املحرتف يف 
الدوري القطري عن غريها؟

اللبناين  الشعب  يحب  القطري  الشعب   □
كثريا ومثة احرتام كبري للبنانيني يف قطر، ومل 
اشعر يوما بانني العب اجنبي. كام ان ابناء 
الجالية اللبنانية وقفوا اىل جانبي واحاطوين 

وتشجيعهم. برعايتهم 

■ ما الفارق بني تجربتي االحرتاف يف الصني 
ويف قطر؟ 

الرابع يف  آسيا ورمبا  افضل دوري يف  الصني   □
والدوري  ليغ"  و"يورو  اي"  يب  "ان  بعد  العامل 
الدوري  االجانب يف  الالعبني  غالبية  االوسرتايل. 
االمرييك  الدوري  يف  معروفة  اسامء  الصيني 
واملنافسة  مرتفعة  الفرق  ميزانيات  للمحرتفني. 
املنتخب  مشاركة  سخية.  والتقدميات  قوية 
الصيني لكرة السلة يف الدوري الصيفي لـ"ان يب 
اي" قد تخترص كل يشء. يف املقابل، يأيت الدوري 
القطري مبارشة بعد الدوري اللبناين من ناحية 

الحامسة واملنافسة ومشاركة فرق قوية. 

والدوري  املحيل  الدوري  بني  الفارق  ما   ■
القطري عىل الصعيد الفني؟

كاف  عدد  اىل  القطري  الدوري  يفتقد   □
من الالعبني القادرين عىل متثيل بالدهم يف 
املنتخب الوطني خالفا للبنان. كام تنقصهم 
االكادمييات التي تهتم بالالعبني الصغار من 
من  الرغم  عىل  العمرية.  الفئات  مختلف 
ذلك، يضم كل فريق العبني دوليني او ثالثة. 
حدا  فرق  اربعة  بني  محصورة  املنافسة 
اقىص. صحيح ان املنتخب القطري مير راهنا 
صعبا  رقام  كان  لطاملا  لكنه  صعبة،  فرتة  يف 

وبلغ الدور النصف النهايئ لبطولة آسيا.   

■ اىل ماذا ستشتاق يف الدوري اللبناين؟
وجمهور  عموما،  اللبناين  الجمهور  اىل   □
مكانة  له  الذي  خصوصا  الريايض  النادي 

nemer.jabre66@yahoo.comخاصة يف قلبي.

العب الرياضي ومنتخب لبنان وائل عرقجي:
ال مكان لي في دوري املوسم املقبل

لم اشعر بانني العب 
اجنبي في الدوري القطري

غياب الالعب االجنبي 
يضاعف التحدي امام 

الالعب املحلي
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■ هل ميكن ان نراك مجددا يف الدوري 
املحيل يف املوسم املقبل وتحديدا يف االدوار 

الحاسمة؟
□ ال مانع يف حال سمحت الظروف واختتم 
انتهت مباريات فريقي  او  القطري  الدوري 
يف  الحاسمة  االدوار  قبل  او  متوز  شهر  قبل 

اللبناين.  الدوري 

الريايض  لفريق  االفضلية  تزال  ال  هل   ■
بريوت؟

الريايض  تشكيلة  افضلية.  مسألة  ليست   □
ومل  النخبة  ضمت خمسة العبني من الئحة 
اليها،  اضايف  العب  اي  االمكان ضم  يف  يعد 
يف  لذا،  الشانفيل.  فريق  تشكيلة  كذلك 
الحاسمة،  االدوار  يف  للمشاركة  عوديت  حال 
لبنان  دينامو  فريق  صفوف  يف  سألعب 
وتربطني  احرتافية،  بطريقة  يعمل  الذي 
الفني  ومديره  قلعاوي  فيصل  برئيسه 
مميزة  عالقة  الحاج  جاد  الوطني  املدرب 
االمور  كل  السلة.  كرة  يف  بدايايت  اىل  تعود 
يف  الحاج  مع  تجربتي  وان  خصوصا  واردة، 
املنتخب الوطني كانت ناجحة وال مانع من 

تجديدها يف النادي.

■ كيف سيكون تأثري غياب الالعب االجنبي 
الفنية  الناحيتني  من  الدوري  بطولة  عىل 

واالستعراضية؟
□ سيكون قويا حتام، خصوصا وان معظم 
من  كانوا  استقدامهم  تم  الذين  الالعبني 
مرورهم  مجرد  ان  بدليل  عال،  مستوى 
للحصول  امامهم  الباب  فتح  الدوري  يف 
اجنبية  دول  يف  دوريات  يف  عقود  عىل 

وبطوالتها. 

يعوض  ان  اللبناين  الالعب  يستطيع  هل   ■
هذا النقص؟

لكن  الرتاجع،  بعض  اللعبة  ستشهد  رمبا   □
متاحة  الفرصة  تدريجا.  ستتحسن  االمور 
الشباب  وخصوصا  املحليني  الالعبني  امام 
امكاناتهم  وابراز  التحدي  لخوض  منهم 

واثبات قدراتهم.

رياضة
اثبت هذا االمر يف اكرث من مناسبة. اعتقد ان 

يف امكانه سد الفراغ يف اكرث من مركز.

ان  تتمنى  الذي  املوزع  الالعب  هو  من   ■
تلعب اىل جانبه؟

والرت  االمرييك  االجنبي  الصعيد  عىل   □
التحدي  ويحب  "مجنون"  النه  هودج 
الصعيد  عىل  صعبة.  خيارات  يأخذ  ودامئا 
طريقة  احب  الذي  رشتوين  جوزف  املحيل 
لعبه الهجومية وحامسه واندفاعه لتحقيق 
طريقتي  كبري  حد  اىل  تشبه  التي  الفوز 
كان  املنتخب  تعاوننا يف  ان  علام  واسلويب، 

ناجحا اىل حد كبري.

عرقجي  بني  العالقة  حقيقة  هي  ما   ■
واملدرب احمد فران؟

يف  كنت  منذ  مدريب  فهو  قدمية،   عالقة   □
مباريات  معا  ربحنا  عمري.  من  السادسة 
ساعدين  لقد  كبرية.  القابا  واحرزنا  مهمة 
كثريا وضحى من اجيل، لذا اعتربه مثابة اخ 

وتأثريه كبري عىل مسرييت. 

■ رئيس نادي دينامو لبنان فيصل قلعاوي 
وقد  تشكيلته  يف  مكانا  لك  سيرتك  انه  قال 
النهايئ!  النصف  الدور  يف  فريقه  اىل  تنضم 

ما هو ردك؟
الظروف.  سمحت  حال  يف  قادم  انا   □
ولديها  جيدة  عنارص  تضم  الفريق  تشكيلة 
يصبح  ابراهيم  احمد  انضامم  ومع  خربة، 

الفريق من املنافسني الجديني عىل اللقب.

الوان  عن  مجددا  للدفاع  متحمس   ■
الوطني؟ املنتخب 

هناك  يعد  مل  برصاحة  حد.  اقىص  اىل   □
سوى  البلد  اىل  العودة  عىل  يشجعني  ما 

املنتخب الوطني وليس اي امر آخر.

االزمات  خالل  االتحاد  عمل  تقّيم  كيف   ■
املتتالية؟

اكرم  رئيسه  وتحديدا  بواجبه  قام  لقد   □
الذي بذل جهدا كبريا. ال اعرف ماذا  حلبي 

ان  امتنى  ذلك.  من  اكرث  به  يقوم  ان  ميكن 
والالعب  اللعبة  حامية  عىل  الرتكيز  يبقى 
اللبناين النهام االساس يف استمرار كرة السلة.

يف  حصلت  التي  التغيريات  رأيت  كيف   ■
دخلت  التي  الجديدة  واالسامء  املنتخب 
الخربة  عنرصي  بني  والدمج  التشكيلة  اىل 

والشباب؟
□ ما حصل جيد، وهناك بعض االسامء التي 
تستحق الدخول اىل التشكيلة وتعطيها دفعا 
للجهازين  الجيد  العمل  مع  امتنى  اضافيا. 
قدر  عىل  النتائج  تأيت  ان  والفني  االداري 

اللبناين.   الجمهور  طموحاتنا وطموحات 

رقام صعبا  اللبناين  املنتخب  يزال  ال  ■ هل 
يف آسيا؟

□ من دون ادىن شك. بدليل انه عىل الرغم 
العامل  بطولة  اىل  التأهل  يف  اخفاقنا  من 
تافهة  اخطاء  نتيجة  مبارياتنا  نخرس  كنا 
مثل  وقوية  عريقة  منتخبات  امام  وفردية 

الالعبني  مع  التعاطي  يف  مميزة  طريقته 
وحرية  كبرية  براحة  معه  يشعرون  الذين 
عىل  القائد  مبسؤولية  شعرت  معه  وثقة. 
الذين  املدربني  لبقية  خالفا  امللعب،  ارض 

تعاملت معهم يف املنتخب.  

■ ماذا ينقص املنتخب ليكون يف حال افضل؟
القامات  اصحاب  الالعبون  ينقصنا   □
يف  الطول  نسبة  كانت  قدميا  الفارعة. 
تشكيلة املنتخب عالية مثل جان عبدالنور، 
فادي الخطيب، مات فريجي، براين بشارة، 
االخريان  فرومن.  وجاكسون  فوغل  جو 
من  املنتخب  يف  وفعاال  كبريا  تأثريهام  كان 
ناحيتي التسجيل والتقاط الكرات املرتدة.

■ هل نحن محكومون دامئا بخيار الالعب 
املجنس يف مركز االرتكاز؟

□ ليس رضوريا. هذا االمر يعود اىل املدير 
اتر  الالعب  ان  علام  للمنتخب،  الفني 
يبخل بيشء  قدم مستوى جيدا ومل  كاجوك 
وكان خيارا صائبا. لكن ظروفا وعوامل كثرية 
حالت دون متكنه من تحقيق هدفه بقيادة 

املنتخب اىل بطولة العامل.

■ من هو الالعب االجنبي الذي كنت تحب 
ان تواجهه؟

□ االيراين حامد اهادادي، لكنه فاجأين بادائه 
يقدمه  كان  للذي  الشانفيل خالفا  فريق  مع 

مع الفرق االيرانية ومع منتخب بالده.

■ من هو افضل اجنبي يف نظرك شغل مركز 
املوزع يف الدوري اللبناين؟

□ والرت هودج وطوين ماديسون. 

■ والالعب الذي كنت تحب ان تتفرج عىل 
ادائه وتأثرت به؟

- كان يعجبني اداء عيل محمود يف امللعب 
ومتريره  وطريقة خطفه  التمركز  يف  وذكاؤه 
النادي  يف  كبرية  بصمة  ترك  لقد  للكرة. 

الريايض ويف املنتخب الوطني.
ن. ج

لم يعد هناك 
ما يشجعني على العودة 

سوى املنتخب الوطني

املدرب جو 
مجاعص اعطاني الدور 

الذي اطمح اليه

للموسم  الريايض  تعاقدات  قرأت  كيف   ■
منصور  عيل  الالعبني  مع  وتحديدا  املقبل 

وكريم زينون؟
ثنايئ يف  افضل  □ خيار صائب النهام شكال 
املوسم املايض مع فريق هوبس. اتوقع لهام 
اختربتهام  وانني  خصوصا  باهرا  مستقبال 
لهام  وامتنى  الوطني،  املنتخب  كثب يف  عن 
فريقهام  مع  اهدافهام  تحقيق  يف  التوفيق 

الجديد.

■ هل تشكيلة الريايض الحالية مع الالعبني 
الجدد قادرة عىل الحفاظ عىل اللقب؟

االبرز الحراز  املرشح  الريايض  □ لطاملا كان 
عىل اللقب او االحتفاظ به، وهذا االمر لن 
يتغري. حتى يف الظروف الصعبة، عندما حل 
 2019 ـ   2018 موسم  يف  الرابع  املركز  يف 
النهايئ،  النصف  الدور  الشانفيل من  واقىص 
بريوت  فريق  حساب  عىل  اللقب  احرز  ثم 

فريست كلوب.

■ هل تعترب ان خيار الكابنت جان عبد النور 
يف البقاء يف صفوف الريايض كان صائبا؟

الريايض قميصه  □ بعد سنتني سرتفع ادارة 
جانب  اىل  النادي  يف  سالم  صائب  قاعة  يف 
قمييص عيل محمود واسامعيل احمد. جان 
لرتك  سببا  له  اجد  وال  النادي  اساطري  من 

الفريق.

ما يف  يوما  ترفع قميصك  ان  تتمنى  ■ هل 
امللعب؟

رمبا  النادي.  يف  بقيت  حال  يف  طبعا،   □
ظروف البلد قد ال تسمح يل بالعودة، ال بل 

قد تدفع ببعض الالعبني اىل املغادرة.   

■ برصاحة، هل عيل منصور قادر عىل سد 
فراغ غيابك؟

لها  التي سيتعرض  الضغوط  ان  □ ال شك يف 
يف الريايض تختلف عن تلك التي كان يعيشها 
دون  من  لكنه  هوبس،  السابق  فريقه  مع 
انه  علام  معها،  التكيف  عىل  قادر  شك  ادىن 
وقد  املوزع،  مركز  يف  املميزين  الالعبني  من 

اوسرتاليا ونيوزيلندا، ولو تفاديناها لكنا يف 
مكان آخر.

الفني جو مجاعص  املدير  ان  تعترب  ■ هل 
هو الشخص املناسب يف املكان املناسب؟

االمد.  طويل  عقد  لديه  يكون  ان  يجب   □
رمبا هو املدرب الوحيد الذي جعلني اشعر 
اكون.  ان  اطمح  كام  امللعب  يف  بانني 
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رياضة

منتخب لبنان في كرة القدم 
مرحلة جديدة في ظروف إستثنائية

يف  تشوبوتاريو  ليفيو  الروماين  بدأها  التي  املهمة  الستكامل  القدم،  كرة  يف  الوطني  للمنتخب  جديد  لبناين  فني  جهاز 
التصفيات االسيوية املزدوجة بقيادة جامل طه مديرا فنيا ووسام خليل مدربا. 12 سنة مرت عىل آخر قرار اتخذ بتعيني 

مدير فني لبناين عىل رأس الجهاز التدريبي للمنتخب الوطني عندما تم اختيار الكابنت اميل رستم للمنصب

طبيعية  كانت  الوطني  الخيار  اىل  العودة 
باعتامد  الخيار  الحالية.  الظروف  ظل  يف 
اعتبارات  وفق  كان  خليل  ووسام  طه  جامل 
متطلبات  ومع  املطلوبة  املعايري  مع  تتناسب 
املرحلة املقبلة. بعد اميل رستم طغت مرحلة 
باملدرب  الثقة  فقدان  عنوانها  كان  جديدة 
ثيو بوكري،  املهمة الحقا االملاين  املحيل، فتوىل 
ثم االيطايل جيوسيبي جيانيني، واملونتينغري 
ليفيو  والروماين  رادولوفيتش،  ميودراغ 

تشوبوتاريو.
هؤالء  وصول  منذ  كبريا  اثارت جدال  خيارات 
اذ انقسمت االراء بني  وقبل رحيلهم وبعده، 

طه كان الخيار الحتمي بال اي منافس حقيقي 
الصف  مدريب  وان  خصوصا  املنصب،  عىل 
االول يف لبنان مرتبطون باالندية عىل اختالفها. 
وسام  اختيار  عىل  ايضا  ينطبق  االمر  هذا 
استعراض  بعد  السيام  مساعدا،  مدربا  خليل 
شهادة  يحملون  الذين  املدربني  اسامء  الئحة 
وعددهم  االسيوي،  االتحاد  من   "A" تدريب 
ايضا  يعملون  معظمهم  ان  علام  كبريا،  ليس 
املعيار  مع  االخري  التقى  متنوعة.  اندية  مع 
للمرة  ليكون  القاري،  االتحاد  من  املطلوب 
اخترب  ان  بعد  املنتخب،  جهاز  ضمن  الثانية 
املدرب  عهد  يف   2002 عام  الدولية  الساحة 

الفرنيس ريشار تاردي.
قناة  من  غمز  الخيار،  لهذا  املنتقدين  بعض 
ابتعاد الثنايئ طه وخليل عن مقاعد التدريب 
الخاصة بالنوادي املحلية، لكنهام يف الواقع مل 
املباريات،  اجواء  عن  او  املالعب  عن  يبتعدا 
بل تابعاها عن كثب وبادق تفاصيلها، وذلك 
الناقلة  القناة  عرب  تحليلها  يف  نشطا  بعدما 
يصب  االمر  هذا  اللبناين.  للدوري  حرصيا 
يقيم  ان  ميكن  اذ  االيجابية،  النقاط  خانة  يف 
الصورة  وفق  الالعبني  اداء  الفني  الجهاز 
التي رسمها حول كل واحد منهم، من خالل 

املالحظات االسبوعية التي دّونها كل منهام.
اذا، هي مرحلة جديدة اىل حد ما يفرتض ان 
تتعامل مع ما تبقى من التصفيات، حيث االمل 
املونديال بات حسابيا ضعيفا ويحتاج  ببلوغ 
اىل معجزة يف زمن ولت فيه املعجزات. لكن 
اليد،  متناول  يف  آسيا  كأس  اىل  التأهل  يبقى 
اللهم اذا عرفنا كيف نتحرض ونستعد ونتعامل 
ناهيك  والوقائع،  والعوامل  الظروف  مع 
عرب  اوملبي  ملنتخب  التأسيس  عىل  بالعمل 

داعم ومعارض لهم. لكن احدا مل يتحدث عن 
مدى  يف  يبحث  ومل  اللبنانيني،  املدربني  دور 
تأثريهم االيجايب، يف حال وجدوا سابقا او حاليا 

يف االجهزة الفنية الوطنية.
صائبا  خيارا  دامئا  يكون  قد  الوطني  املدرب 
يعرف  انه  اعتبار  عىل  كثريين،  اىل  بالنسبة 
عقلية  ويعرف  وشجونها،  اللعبة  شؤون 
واالهم  منهم،  العديد  ارسار  الالعبني، وحتى 
للمنتخب  االساسية  الحاجات  يعرف  انه 
قادم،  اجنبي  مدرب  اي  من  ارسع  بشكل 
كونه راقب املنتخب والعبيه فرتة طويلة قبل 

ان يقود السفينة.

امر  وهو  الشابة،  املواهب  اىل  اكرث  االلتفات 
اعطاه طه اولوية عندما توىل يف مرحلة سابقة 

ادارة الجهاز الفني لفريق االنصار.
العودة اىل املدرب اللبناين تحدث عنها رئيس 
التنفيذية  اللجنة  وعضو  املنتخبات  لجنة 
مازن  الدكتور  القدم  لكرة  اللبناين  لالتحاد 
قبييس الذي اعترب ان تسمية جهاز فني محيل 
امر  املقبلة،  املرحلة  لبنان يف  منتخب  لقيادة 
ليس وليد صدفة بل كان طه الخيار الحتمي 

بال اي منافس حقيقي عىل املنصب. 
لالتحاد  التنفيذية  اللجنة  "ارتأت  وقال: 
الفنية  االجهزة  لبننة  اىل  تفيض  خطة  اعتامد 
مناسبة  فرصة  انها  كام  تباعا،  للمنتخبات 
الفنية  ستنعكس ايجابا عىل مختلف الكوادر 

العاملة يف قطاع كرة القدم".
املرشوع  اىل  املنتخبات  لجنة  رئيس  واشار 
لوضع  التنفيذية  اللجنة  اقرته  الذي  الجديد 
فقال:  السليمة.  السكة  عىل  اللبنانية  الكرة 
"اتخذ االتحاد قرارات كثرية عىل كل الصعد، 
املدربني،  وشهادات  املحلية،  كالبطوالت 
اضافة اىل وضع خطط عديدة موضع التنفيذ 
لتواكب انطالقة املرشوع ووصوله اىل خوامته 

السعيدة وتحقيق اهدافه املرجوة".

اعتامدها  يتم  الصيغة  هذه  الدوري.  بطولة 
للموسم الثاين عىل التوايل، بعد ان كانت املرة 
االوىل يف املوسم املايض الذي تم الغاؤه. لكن 
هذه املرة، جرى الزام النوادي عدد دقائق اقل 
من املوسم املايض بسبب الصيغة االستثنائية 
للبطولة. كذلك منع النوادي املشاركة يف دوري 
الدرجة االوىل من التوقيع مع اكرث من مثانية 
سنة   30( دون  وما   1990 مواليد  من  العبني 
وحدد  االتحاد،  يف  كشوفاتها  عىل  فوق(  وما 
عدد املشاركني يف املباراة بخمسة العبني فقط 
يف املباراة، اي ان ال يزيد عددهم عن خمسة 
حدا اقىص عىل كشف االسامء الذي يضم 20 

العبا. 
ولفت طه اىل التعاون والتنسيق الدامئني بني 
االعالمي  الجسم  ودعا  الفني  الجهاز  افراد 
"الرشيك الدائم اىل املعاينة الواقعية واملؤازرة 
من  يقلل  مل  اليه".  جميعا  نصبو  ما  لتحقيق 
شأن العمل الكبري الذي قام به الجهاز الفني، 
مرشحني  العبا   24 اختبار  حصص  من  بدءا 
لالنضامم اىل صفوف املنتخب مستقبال، التي 
ملعب  عىل  املايض  حزيران   29 يف  انطلقت 
يف  واختتمت  حسن  برئ  يف  املهني  املجمع 
وضعها  والتي  الفائت،  متوز  شهر  منتصف 
طه يف اطار الخطوة االوىل من ضمن خارطة 
يحملها يف  التي  املتوسط  املدى  الطريق عىل 
تواصل  وتؤمن  نقاط   8 وتتضمن  برنامجه، 
خالل  من  املطلوب  التوازن  لتحقيق  االجيال 
يف  املنتخب  لعنارص  ومدروس  هادئ  تجديد 
القريب، بحيث يخفض معدل االعامر  املدى 

اىل 25 - 26 سنة. 
التي  لالختبارات  االربع  املراحل  طه  لخص 
الالعبني  من  كامال  وتجاوبا  التزاما  شهدت 
لتحقيق توازن مطلوب بني جيلني، كاشفا عن 
التي  املواصفات  "ميلكون  العبني   5 نحو  متيز 
كالعبني  اعتامدهم  يتم  ان  ومتنى  نطلبها". 
امامهم  املجال  وافساح  فرقهم،  يف  اساسيني 
عند  قرارنا  "ليكون  الجيد  معدنهم  البراز 

استدعائهم صائبا". 
لنقف  الجميع  ستشمل  "متابعتنا  اضاف: 
يستدعوا  مل  الذين  حتى  تطورهم  مدى  عىل 

اىل الجزء االول من االختبارات ألن ابواب 

رئيس لجنة املنتخبات الوطنية الدكتور مازن قبييس.

املدير 
الفني 
للمنتخب 
الوطني يف 
كرة القدم 
جامل 
طه.

12 سنة مرت على 
آخر قرار اتخذ بتعيني مدير 

لبناني فني 

رؤيته  طه  جامل  الفني  املدير  طرح  بدوره، 
وخطته للمرحلة املقبلة التي سيكون عامدها 
الشباب يف ظل الحراك الذي تشهده لعبة كرة 
القدم يف لبنان، خصوصا بعدما حافظ االتحاد 
عىل مبدأ منح الالعبني الشباب دورا كبريا يف 
منافسات دوري الدرجة االوىل للرجال، حيث 
ارشاك  والثانية  االوىل  الدرجتني  نوادي  الزم 
يف  سنة   22 دون  اللبنانيني  الالعبني  من  عدد 
عىل  لبنان،  وكأس  الدوري  مباريات  مجمل 
لالعب  دقيقة   600 عن  املشاركة  تقل  ال  ان 
و1200  اثنني،  لالعبني  دقيقة  و800  الواحد، 
دقيقة لثالثة العبني. كل ناد ال يستويف العدد 
املطلوب من الدقائق يف نهاية املوسم الريايض، 
يف  العام  رصيده  من  نقاط  ثالث  حسم  يتم 

نمر جبر
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يستحق  من  كل  امام  مفتوحة  املنتخب 
الفرصة".

املحيل  الدوري  متابعة  عىل  الحرص  واكد 
الشباب:  الالعبني  مستوى  عىل  والوقوف 
"سنتابع دوري الشباب وسنتواصل مع مدريب 
االندية ملناقشة كل جديد واعطاء دور لالعبني 

الصغار". 
واشار اىل مواصلة البحث عن العبني لبنانيني 
االول،  للمنتخب  دعامة  ليكونوا  لبنان  خارج 
املنتخبني  مدريب  مع  التعاون  عىل  مشددا 
شكل  حول  تصور  لتكوين  والشباب  االوملبي 
"سنعقد  وقال:  املقبلة.  السنوات  املنتخب يف 
مرحلتي  بني  االوىل  للمرحلة  تقييم  جلسة 
الدرجة  نوادي  دوري  من  واالياب  الذهاب 
عن  صورة  تكوين  اجل  من  للرجال،  االوىل 

الالعبني والوقوف عند بعض االسامء". 
ولفت اىل اهمية التعاون مع جميع االطراف 
للوصول اىل االهداف املرجوة: "نشكر الجميع 
عىل ثقتهم سنبذل قصارى جهدنا لنكون عىل 
والجهاز  االتحاد  مع  وسنتعاون  الثقة،  قدر 
الفني واالندية واالكادمييات واالعالم للوصول 
اىل الهدف املنشود، واالهم ان ال يكون هناك 
فارق بني املنتخب الوطني والالعبني الصغار. 
باملنتخب  للنهوض  ينتظرنا  كبري  عمل  مثة 
بالبلد،  التي مرت ومتر  املتتالية  االزمات  بعد 
مع  تواصل  هناك  يكون  ان  عىل  وسنحرص 
او وجود حسابات  استثناء  دون  من  الجميع 

خاصة او ضيقة". 
العامل وآسيا  لتصفيات كأيس  "نستعد  اضاف: 
قبل  واملباريات  الفرق  جميع  متابعة  عرب 
بداية الدوري. هناك اختبارات بدنية لالعبني 
وخارجي،  داخيل  معسكرين،  اقامة  وستتم 
املقبل(،  ايلول   8 اىل   1 )من  الفيفا  ايام  يف 
مباراة  قبل  الوحيد  التجمع  يكون  ان  عىل 

تركامنستان". 
الالعبني  متابعة  عىل  العمل  عن  وكشف 
الدوليني من بداية الدوري، واقامة متارين يف 
يف  املحرتفني  الالعبني  مع  الحقا  تحدد  اوقات 

الخارج للوقوف عىل مستواهم.
عىل خط مواز، سيكون التحضري للمباريات 
من  االول  الدور  ضمن  املتبقية  الثالث 

 2022 العامل  )كأس  املزدوجة  التصفيات 
وكأس آسيا 2023( بدءا من ترشين االول 
اعدادي  معسكر  يسبقها  ان  عىل  املقبل، 
املقبل خالل  ايلول  من  االول  االسبوع  يف 

"فيفا داي".
وفقا لتجارب سابقة، اعترب طه ان فرصة التأهل 
ال تزال متاحة: "مباراتنا امام تركامنستان عىل 

ارضها هي الفيصل عىل هذا الصعيد". 
وشدد عىل ان "ابواب املنتخب مفتوحة امام 
املتابعة  من  انطالقا  جدارته،  يثبت  من  كل 
اللصيقة التي سيتوالها افراد الجهاز الفني يف 
سيشهد  حيث  املقبل،  املوسم  مباريات  اثناء 
يتعلق  ما  يف  خصوصا  تغيريا  الدوري  شكل 
االهتامم  الصغرية  االعامر  اصحاب  بايالء 

والعناية والتحفيز، فضال عن مواكبة بطوالت 
الفنية  العمرية والتشاور مع االجهزة  الفئات 

يف االندية".
تحظى  الوطنية  املنتخبات  ان  يف  شك  ال 
لالتحاد  التنفيذية  اللجنة  من  خاص  باهتامم 
اللبناين لكرة القدم كونها متثل الصورة الكروية 
للبلد، ولكن تبقى مجموعة من االسئلة ترتدد 
ظل  يف  الكروي  الوسط  يف  واسع  نطاق  عىل 
"اي  الكبرية:  والصعوبات  املتالحقة  االزمات 
كرة قدم نريد؟ اي منتخبات نريد؟ اي نتائج 

عربية، آسيوية ودولية نريد؟". 
االجابة عن كل هذه االسئلة تحتاج اىل الكثري 
من التمحيص والدقة يف اتخاذ القرارات وآلية 
تنفيذها. فهل نستفيد من هذه الفرتة الدقيقة 
والحرجة العادة البناء عىل قواعد صلبة؟ وهل 
االخطاء  السابقة ونتفادى  تجاربنا  نتعلم من 

التي ارتكبت عىل مدار سنوات طويلة؟ 
يعي املسؤولون يف اللعبة الشعبية ان صفحة 
قبل  ما  ألن  اللعبة  تاريخ  يف  فتحت  جديدة 
االزمات  وتفاقم   2019 االول  ترشين   17
اىل  وصوال  واالجتامعية،  واملالية  االقتصادية 
جائحة كورونا لن يكون كام بعدها، علام ان 
املرحلة سانحة عىل الرغم من صعوباتها لصنع 

كرة قدم وانتاج نجوم.

رئيس لجنة املنتخبات الوطنية الدكتور مازن قبييس متوسطا اعضاء الجهازين الفني واالداري للمنتخب الوطني.

يضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني كال 
من جامل طه مديرا فنيا، ومساعده وسام 
لحراس  مدربا  فتال  وحيد  مدربا،  خليل 
املرمى، ويوسف محمد )دودو( مستشارا 
بلهوان،  فؤاد  املنتخب  ومدير  فنيا، 

واملنسق االعالمي وديع عبد النور.

الجهاز الفني
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املتقاطعة الكلمات 
إعداد نعوم مسعود

naoummassoud@live.com

عمودياأفقيا
-1 االحتفاء بذكرى مرور 75 

عاما عىل حدث معني -2 للنداء 
– لعبة االمراء والسالطني منذ 

القدم – يفتقر بشدة – نهر وسهل 
ايطايل -3 ما يرتفع من نار كأنه 

لسان – منطقة واسعة يف القسم 
اآلسيوي من جمهورية روسيا – 

عسل -4 انت باالجنبية – باحثة 
وسيدة مجتمع مرصية ارملة رئيس 
جمهورية -5 من الحيوانات – بوق 
ُينفخ فيه -6 احسان – نهر فرنيس 
من روافد الرون -7 طالء احذية – 
حرّك وهّز -8 ضمري منفصل – امر 

فظيع -9 شعلة ساطعة من نار – 
عناية واهتامم -10 الحرف الرابع 

من حروف االبجدية االغريقية 
– صناعات ومهن -11 بحر – اصل 

البناء -12 مرفأ قديم يف اوىل 
الدامئة  االنكليزية  املستوطنات 

يف جزر برمودا -13 مدينة اردنية 
يف محافظة اربد – اهل باالحرتام 

– ظرف مكان -14 احد ابناء 
نوح – اتفاق خاص او عام عىل 

امر من االمور – عاصمة اوروبية 
-15 احدى مهامت االمن العام 

اللبناين – بيت 

-1 شاعر لبناين راحل من مؤلفاته 
"خيمة عنكبوت" – زار االماكن املقدسة 
-2 مدينة باكستانية – الدعاء اىل القيام 
بيشء ما مبعنى تعال – سنة -3 ذكيات 

– مركز سياحي -4 تهّيأ للحملة يف الحرب 
– وزير لبناين سابق ونائب حايل -5 

ممثلة مرصية من افالمها "دموع يف ليلة 
الزفاف" – عطاء -6 يأيت بعده – كواكب 

منرية -7 صغرى القوميات املعرتف بها 
رسميا يف الصني يتكلمون لغة التيبت – 

للمصاحبة -8 عملة آسيوية – صفة حرب 
مستمرة بني فريقني دون انتصار طرف 

او هزمية آخر -9 عملة الدولة العثامنية 

– اوجه دعوة اىل وليمة لفريق العمل 
-10 من يقوم مبا تحتاجه العائلة من 

طعام وكساء وعالج – لحم غري مطبوخ 
-11 قاعدة البناء – مدينة فرنسية 

-12 ما ُيكتم وُيخفى – شاعر وصحايف 
لبناين راحل – قادم -13 مدينة يف مرص 
عىل النيل فيها معبد شهري لحورس من 
عهد بطليموس الثالث – ثغرة باملفهوم 

العسكري خالل حرب اوكتوبر عام 1973 
-14 عائلة ممثل امرييك راحل من افالمه 
"الوصايا العرش" – بصق – لعبة حربية 

اسرتاتيجية -15 وكالة انباء عاملية – 
فردوس – فاقد العقل 

مثل في الدائرة

اللعبة  شروط 
هذه اللعبة مكّونة من كرة 

يف داخلها حروف مكررة 
واملطلوب شطب كل حرف 

مكرر ثالث مرات يف كل من 
الخانات ليتبقى لنا يف كل خانة 

أحرف غري مشطوبة تشكل 
الكلامت املطلوبة للوصول 
اىل املثل املأثور من األمثال 

اللبنانية الشعبية

  ثل في الدائرةم   
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اللعبة  شروط 
إبحث عن الكلامت املدّونة أدناه واشطبها 

يف كل اإلتجاهات. أما الحروف املتبقّية 
بانتظام دون تشطيب فسوف تشكل 

الكلمة الضائعة  

الكلمة الضائعة مكونة من 8 حروف: ركيزة 

ثابتة من ركائز املؤسسات العسكرية

                

االمن الداخيل – االمن العام – امن 

الدولة – الجامرك – العادات – اعتزاز – 

الجيش – اطاعة – امر – تضحيات – ثقة 

– جحافل – حامسة – حزم – حظ – حق 

– روح معنوية – ساحة الرشف – سلطة – 

سلوك – شجاعة – شهم – شذ – صفوف 

– صرب – ضبط النفس – ظن – عساكر 

– عزم – عز – فريق – فخر – قيادة – 

مخابرات – مجابهات – مرونة – موقع

الضائعة  الكلمة الضائعة الكلمة 
 
 

 س ا ح ة ا ل ش ر ف ة ع ا ط ا
 ع ا ت ر ة ة ش ك ر ا م ج ل ا
 س ز ي ا و س ق ج ة ع ق و م ل
 ق ف م ل د ح ا ث ا د ف ر ي ق
 ا ح ن ر خ ا م م ا ع ا ش ذ ا
 ن م خ ل ف ا ع ع ح ا ة ي ل ا
 م ف ن ش ا و د ل ن ض ل ا ق م
 ج ز ت ا ھ ط ف ل ا و م ج ل ر
 ا ا ا ة ل م ب ص ا ن ي ف ي ر
 ب ز ي ن س د ب ض ا ن ا ة ك ش
 ھ ت ح و ل ز و ل م ح م ا ا ر
 ا ع ض ر و ع ع ل ج ز س ا ب ظ
 ت ا ت م ك ا ظ ح ة ع ح ص ل ن
 ة ط ل س م ط ت ا ر ب ا خ م ا

 
 

                 ركيزة ثابتة من ركائز المؤسسات العسكرية :حروف 8الكلمة الضائعة مكونة من 
                                                                    

                                                  
                  

 –امر  –اطاعة  –الجيش  –اعتزاز  –العادات  –الجمارك  –امن الدولة  –االمن العام  –االمن الداخلي        
سلوك  –سلطة  –ساحة الشرف  –روح معنوية  –حق  –حظ  –حزم  –حماسة  –فل جحا –ثقة  –تضحيات 

 –فخر  –فريق  –عز  –عزم  –عساكر  –ظن  –ضبط النفس  –صبر  –صفوف  –شذ  –شهم  –شجاعة  –
 موقع  –مرونة  –مجابهات  –مخابرات  –قيادة 

                                         الكلمات المتقاطعة                    
 

 

 

 

 

 

 

               
               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فقياا

لعبة االمراء  –للنداء  -2عاما على حدث معين  57االحتفاء بذكرى مرور  -1
ما يرتفع من نار  -3وسهل ايطالي نهر  –يفتقر بشدة  –والسالطين منذ القدم 

عسل  –منطقة واسعة في القسم اآلسيوي من جمهورية روسيا  –كأنه لسان 
 -7باحثة وسيدة مجتمع مصرية ارملة رئيس جمهورية  –انت باالجنبية  -4

 -5نهر فرنسي من روافد الرون  –احسان  -6بوق يُنفخ فيه  –من الحيوانات 
شعلة ساطعة  -9امر فظيع  –ير منفصل ضم -8حّرك وهّز  –طالء احذية 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
               1 
               2 
               3 
               4 
         5 
        6 
        7 
        8 
        9 
        10 
        11 
                12 
               13 
               14 
               15 

75 عامًا 
األمن العام في القلب
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متفرقات
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بحيرة روسية تتغير مساحتها بتغيّر الفصول 

رياضة الجسم والعقل تمتد الى اصول تاريخية قديمة في الفلسفة الهندية
قنينة صغيرة بالعامية 

منطقة سياحية في جنوب ايطاليا في منطقة ساليرنو عند البحر التيراني 

              حروف مبعثرة                   

كبرى المجموعات العرقية في اثيوبيا
سجيّة ُجبل عليها االنسان

موقع في العراق حدثت فيه معركة كبرى انتصر فيها العرب على الفرس

يوقع الشخص في امر ال خالص له منه 
مارشال فرنسي عجز عن الحؤول دون التقاء الجيشين البروسي واالنكليزي في واترلو فتسبب بهزيمة نابليون

من ادوات الزراعة والري
1981مجمع حدائق مغولية في باكستان ادرجت كموقع تراث عالمي عام 

التملق والتكبّر والغرور

مادة تتكون على وجه الحديد بسبب رطوبة الهواء
مدينة عربية مشهورة بنواعيرها المائية

فرخ الحمام

طرأ وظهر على غير توقع

حروف مبعثرة

يف  العرقية  املجموعات  كربى   -1
اثيوبيا

2- سجّية ُجبل عليها االنسان
فيه  حدثت  العراق  يف  موقع   -3
العرب عىل  فيها  انترص  معركة كربى 

الفرس
الحديد  وجه  عىل  تتكون  مادة   -4

بسبب رطوبة الهواء
بنواعريها  مشهورة  عربية  مدينة   -5

املائية
6- طرأ وظهر عىل غري توقع

اىل  متتد  والعقل  الجسم  رياضة   -7
الفلسفة  يف  قدمية  تاريخية  اصول 

الهندية
8- قنينة صغرية بالعامية 

9- منطقة سياحية يف جنوب ايطاليا 
يف منطقة سالرينو عند البحر الترياين

10- فرخ الحامم
مساحتها  تتغري  روسية  بحرية   -11

بتغرّي الفصول
12- يوقع الشخص يف امر ال خالص 

له منه 
13- مارشال فرنيس عجز عن الحؤول 
دون التقاء الجيشني الربويس واالنكليزي 

يف واترلو فتسبب بهزمية نابليون
14- من ادوات الزراعة والري

يف  مغولية  حدائق  مجمع   -15
باكستان ادرجت كموقع تراث عاملي 

عام 1981
16- التملق والتكرّب والغرور

أسماء من التاريخ
19 513 210 614 311 715 412 816

اديب وشاعر مرصي )1918-1978(. بدأ حياته 
العملية ضابطا يف الجيش املرصي. عمل يف الصحافة 

وكان عضوا يف اتحاد كتاب مرص. له مجموعة قصصية 
بعنوان "كؤوس الشقاء".

4+5+1+6+10+3=  من الرتب العسكرية
14+11+13+8+16+3 =  خالف القريب

9+7+16+15 = ال ُيقهر وال ُيغلب
12+2+8=  من اسامء االسد

حدث يف مثل هذا الشهر 
االسد  قلب  ريتشارد   :1192 ايلول 
يعقد الصلح مع صالح الدين االيويب. 

عني  معركة  وقوع   :1260 ايلول 
جالوت بني املامليك والتتار واملغول.  

جرنال  رشكة  تأسيس   :1908 ايلول 
 2009 عام  افالسها  واعالن  موتورز 
لتحل محلها رشكة سيسكو سيستمز.

والحجاز  نجد  مملكة   :1932 ايلول 
تصبح اململكة العربية السعودية عىل 
رأسها امللك عبد العزيز آل سعود.    

معلومات عامة
يف  واملؤمل  الكاريث  بريوت  انفجار  ليس 
التاريخ. فكارثة  االول يف  4 آب 2020 
االمريكية  املتحدة  الواليات  يف  تكساس 
ما  كثريين  اذهان  يف  ماثلة  زالت  ما 
زالوا عىل قيد الحياة. تعود الكارثة اىل 
عام 1947 حني رست سفينة شحن يف 
ميناء تكساس سيتي، ولسبب مجهول 
شب حريق عىل متنها ادى اىل انفجار 
االمونيوم  نيرتات  2300 طن من مادة 
داخلها.  املخزّنة  االنفجار  الشديدة 
حصيلة الحادث كان حقيقة فاجعة بكل 
ما للكلمة من معنى: سقوط 600 قتيل 
و3500 جريح، ناهيك بانفجار طائرتني 

يف السامء من شدة العصف وقوته.

طرائف
اول  استور  نانيس  الاليدي  كانت 
امرأة ُتنتخب يف الربملان الربيطاين. يف 
احدى املرات كان ترششل يخطب يف 
الربملان، مركزا حملة كاسحة ضد تلك 
السيدة التي كانت تتظاهر بأنها نامئة 
قائال:  الفرصة  منتهزا  اثناء خطابه،  يف 
صوت  اسمع  اين  النواب  السادة  ايها 
شخريها من هنا! بادرته الاليدي استور 
قائلة بتهكم: نعيق الغربان ال ميكن ان 
يتحول اىل موسيقى هادئة تساعد عىل 
انها  كتب ترششل:  مذكراته  النوم. يف 
شعرت  التي  حيايت  يف  الوحيدة  املرة 

بالهزمية امام تلك املرأة.

اقوال مأثورة
"حاربت يف جميع امليادين وانترصت، 
لكنني مل اشعر بلذة االنتصار اال عندما 

انترصت عىل نفيس" 
)نابليون بونابرت(                                                                                                                                         
                                                                          

 SU DO KU SU DO KU

حلول العدد83  

عموديا
-1 ايرلندا الشاملية -2 رو – ادونيس – سومو -3 خيزران – باسادينا 

-4 موز – ميناء – سال -5 زنانري – مال – نك -6 دن – الضنني – 
ليزيو -7 سيسوق – وا – سخام -8 سجاالت – هديل – ات -9 دان 

– بلوتو – تل -10 جم – رسحان – عراب -11 غاليله – بوهيمي -12 
سل – دهوك – ياواندي -13 تدنو – برن – نتلو -14 ارواد – اجانب 

– وحش -15 نرصي شمس الدين 

افقيا
-1 ارخميدس – داغستان -2 يويو – نيسا – الدرص -3 ز ز ز – 

سجنجل – نور -4 الر – ناوا – ميدواي -5 نداء القلب – له – دش  
-6 دون – نض – السهوب -7 ان – مينوتور – كراس -8 ايبرييا 

– تحب – نجا -9 لسان – هواوي – ال -10 سام – سد – نهاوند 
-11 مساء الخري – يو – يب -12 اود – ليال – عامن -13 مليس – زم – 

ترينتو -14 يوناين – اال – دلحت -15 الكويت – بريوش 

حل الكلمات املتقاطعة 

حل حروف مبعثرة 
-1 تريستا -2 عزوبية -3 ناكوس

 -4 بابور -5 مرتنيخ -6 تتويج 
-7 رڤينا -8 امريي -9 اورسيه 

-10 تحفة -11 هيلربون -12 شاليه 
-13 بقعاتا -14 افعوان -15 جيبويت 

-16 فقدان

فيودور دوستويفسيك

القصة مش رمانة قلوب مليانة

حل اسماء من التاريخ

حل مثل في الدائرة

حل الكلمة الضائعة
ليال راجحة

 SU DO KU SU DO KU

9 6
6 4 5 2

3 4
6 2

2 1 3
1 8 9
7 1

4 3
8 9

Sudoku مستوى صعب 

5 2 6 7 1
7 8 1 9

1 8 5
8 2 3 7
4 7 3 1
6 1 7 8

3 4 2
9 5 1 7
8 2 1 6 5

Sudoku مستوى سهل

5 3 1
6 1 9 8

7 2 8 5
6 7

2 4 3 8
4 2 5 6

1 8 7
9

3 1 5 7

Sudoku مستوى وسط

مستوى وسطمستوى صعب

5 6 7 3 9 1 8 4 2
8 1 3 2 5 4 9 6 7
2 4 9 6 7 8 3 5 1
4 2 5 1 8 3 6 7 9
3 7 6 9 4 5 2 1 8
1 9 8 7 2 6 5 3 4
7 8 4 5 3 9 1 2 6
6 3 2 8 1 7 4 9 5
9 5 1 4 6 2 7 8 3

Sudoku حل مستوى صعب 
4 8 2 1 7 6 9 3 5
1 9 3 8 2 5 6 7 4
7 5 6 3 4 9 8 2 1
8 1 7 5 9 2 3 4 6
5 2 4 6 1 3 7 8 9
6 3 9 7 8 4 1 5 2
2 6 5 9 3 7 4 1 8
9 7 8 4 5 1 2 6 3
3 4 1 2 6 8 5 9 7

Sudoku حل مستوى وسط
9 7 2 4 3 8 1 6 5
8 3 6 2 1 5 9 7 4
4 1 5 6 9 7 8 2 3
5 9 4 7 8 2 6 3 1
7 2 3 1 6 4 5 9 8
1 6 8 9 5 3 2 4 7
6 8 9 3 4 1 7 5 2
2 4 1 5 7 6 3 8 9
3 5 7 8 2 9 4 1 6

Sudoku حل مستوى سهل  SU DO KU حل

مستوى سهلمستوى وسطمستوى صعب

مستوى سهل

اللعبة  شروط 
هذه الشبكة أو الشبكات مكّونة من 9 مربعات كبرية 

وكل مربع كبري مقّسم اىل 9 خانات صغرية. 
ضمن   9 اىل   1 من  األرقام  وضع  اللعبة  رشوط  من 
الرقم يف كل مربع كبري ويف  الخانات بحيث ال يتكرر 

كل خط أفقي أو عمودي.  

اللعبة  شروط 
هذه اللعبة مكّونة من 16 

مستطيالً. فوق كل مستطيل 
تتبعرث حروف عند انتظامها 
تشكل جواباً لألسئلة الواردة 

أدناه. عند معرفة أحد األسئلة 
نضع الجواب داخل املستطيل 

مع رقم السؤال وهكذا 
دواليك. ملعرفة صحة األجوبة 
نجمع األرقام املوجودة داخل 
املستطيالت ليك تتطابق مع 

األرقام املوجودة يف أسفل 
ويسار الشبكة.
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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

إلى العدد المقبل

تتاُبع النكبات الذي يتواىل عىل لبنان، وان كان يكرس موتا 
معلنا لبالد االرز والبخور، فإمنا يفعل ما هو اشد وامىض 
بنا اذ ُيَشّهر بنا بوصفنا كلنا قتلة هذا الوطن، ومن دون 
اذ  آب  من  الرابع  يوم  كان  ما  فكان  احدا.  يستثني  ان 

دمرت بريوت وتصدع لبنان كله.
خليل  جربان  قاله  ما  كالببغاوات  رددنا  ألننا  قتلة،  كلنا 
جربان ومل نستجب ليشء مام دعانا اليه. وألننا مل نفهمه 
حني قال "ويل ألمة تكرث فيها املذاهب والطوائف وتخلو 
من الدين... وتحسب املستبد بطال... وترى الفاتح املذل 
رحيام، وال ترفع صوتها اال إذا مشت يف جنازة، وال تثور اال 
وعنقها بني السيف والنطع.... وتستقبل حاكمها بالتطبيل 

وتودعه بالصفري، وحكامؤها خرس من وقر السنني...". 
كلنا قتلة، ألننا سكتنا عن التقصري واالهامل، يف كل ما له 
عالقة بعيشنا. وألننا عىل الدوام مل نحرك ساكنا يف مواجهة 
الفساد  ببنت شفة يف وجه  ننبس  رسقات موصوفة، ومل 

والرشوة يف املشاريع واملناقصات.
كانت  الدواء  تجارة  عن  صمتنا  فضيحة  ألن  قتلة،  كلنا 
اصحاب  مع  نقف  مل  وألننا  خيالية،  اسعار  بإزاء  مهولة 
العيش  يف  وحقهم  كرامتهم  لحفظ  املستعصية  االمراض 

فيام هناك من يتالعب بادويتهم لالبتزاز املايل.
وهم  البيئة  ارهابيي  اىل  نستمع  جلسنا  ألننا  قتلة،  ُكلنا 
آلياتهم  بينام  البيئية،  السالمة  عن  فينا  يحارضون 
وتشوه  انهارنا  وتلوث  الخرضاء  جبالنا  تنهش  املدمرة 
شطآننا  بعض  تفرتش  ان  ارتضينا  وألننا  طبيعتنا.  جامل 
مقابل  يف  الذهبية،  الرمل  حبيبات  من  بدال  بـ"الزبالة" 
االخرى  الشطآن  واملال  الطوائف  حيتان  تصادر  ان 

الستثامرات مالية نفعية.
كلنا قتلة، ألن بعض اعالمنا صار منربا يصدح من عليه 
من  املواطنون  منع  فيام  والهويات،  الطوائف  تجار 
فقط  به  مسموح  هو  مبا  اال  واالعرتاض  الشكوى  حق 
الدولة  البعض اآلخر حل محل  والغراض معروفة. وألن 
حمالت  ابشع  يف  بالوقائع  يتالعب  فصار  ومؤسساتها، 
وألننا  الحقائق.  وقلب  والتطويع  التدجني  مهمتها 
حيث  جميعا  سقطنا  والعصبيات  باالهواء  محكومون 

ُأريد لنا السقوط بال هوادة وبال رحمة. 

التعليم الرسمي،  كلنا قتلة، ألننا ساهمنا يف القضاء عىل 
الذي لو متسكنا به لحفظ لنا ثروات هائلة، كان ميكن ان 

توظف لضامن مستقبلنا ومستقبل اوالدنا. 
امراء الحرب من دون ان  كلنا قتلة، ألننا ارتضينا بحكم 
نعقد مصارحة ومصالحة تقطع مع املايض لتبني حارضا 
طوائفنا  ان  اعتقدنا  وألننا  افضل.  ملستقبل  نقيا  جديدا 
ستنقذنا وليس مواطنيتنا. ألننا مل نفرق بني االميان بالله 

وبني القتال باسمه وعىل اسمه. 
اقتادتنا  التي  العقول  كلنا قتلة، ألننا سكتنا عن ظالمية 
والتيارات.  والحركات  االحزاب  معالف  اىل  كالخرفان 
يعرفه  ان  قبل  اآلخر  عىل  الحقد  اطفالنا  عّلمنا  وألننا 
ويتعرف اليه. وألننا بحثنا عن االختالفات ومل نسع وراء 
فضلنا  ألننا  ومستقبلنا.  آمالنا  عليها  لنبني  املشرتكات 

الزواريب واالحياء عىل الوطن.
البقشيش  ثقافة  من  نتناسل  جميعا  ألننا  قتلة،  كلنا 
ـ  الحزيب  التوظيف  عن  سكتنا  جميعا  وألننا  العثامين. 
والجدارة.  الكفاية  مبعايري  التمسك  من  بدال  الطائفي 
ان  الطبيعي  القيم واالخالق اضمحلت، فكان من  وألن 

تسيطر علينا طغم سياسية ومالية. 
ننتخب  "بدنا  منطق  عن  سكتنا  ألننا  قتلة،  كلنا 
ان  حينها  الطبيعي  فمن  يتزوج"،  حتى  الصبي  لنوظف 
لالزالم  مستودعات  ومؤسساتها  الدولة  ادارات  تصبح 

واملحاسيب وليس للكفايات واملهرة. 
ماضيه  يف  وطننا  مستقبل  عن  بحثنا  ألننا  قتلة،  كلنا 
املشبع بحروب الكراهية، ومل نبحث عن مستقبل آمن. 
وألننا احببنا لبنان ومعه "دولة ما"، وألننا يف االساس مل 
وفيه  عليه  تعقد  التي  بالتسويات  اكتفينا  بل  دولة  ننِب 

ارضاء لخارج كثري ومتعدد.
لكل هذه االسباب كلنا قتلة، وكلنا رشكاء يف نكبة الرابع 

من آب، يوم الهول االفظع. 

كلنا َقَتَلة




