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االفتتاحيّة املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

مس ّلمات األمن العام:
القانون أوال وأخيرا
كثريون يبدون مربكني من اداء املديرية العامة لالمن العام،
ويظهرون ارتباكا اكرب يف اي خانة يدرجون عملها وما اذا كان
امنيا بحتا ،او اداريا رصفا ،او انها تجمع بني االثنني .الحقيقة
هي ان عملها مزيج من االثنني ووفقا لنص قانون انشائها
املوجود واملنشور عىل كل املنصات الحكومية وتلك املتعلقة
باالمن العام الذي مل يُسجل عليه يوما تجاوزه القوانني او
تعسفه يف استعامل السلطة.

اداء املديرية العامة لالمن العام ليس منّة ،بل هو واجب
نؤديه بطواعية االختيار الذي نكرسه بقسمنا ضباطا ورتباء
وافرادا ،ويف الشقني االمني واإلداري عىل حد سواء لرتسيخ
دولة القانون واملؤسسات القامئة عىل احرتام القوانني
واالنسان وحقوقه ،وارساء مفاهيم العدالة والحق والخري،
وعىل قاعــدة احرتام الترشيعات الوطنية واملواثيق واملعايري
الدولية التي التزمها لبنان.

املزاوجة بني العملني االمني واالداري اللذين تقوم بهام املديرية
العامة لالمن العام يستلزم شفافية مبستويات رفيعة للقيام
باالداء االمثل .معايري الشفافية هذه منصوص عليها يف القوانني
والقرارات الناظمة لعملها وترسي عىل كل اللبنانييـن واملقيميـن
كام عىل عسـكريي االمن العـام مـن كل الرتب ،وقوامها سيادة
القانون اوال واخريا ،والتي تندرج تحتها النزاهـة ،الشفافية،
واحرتام االتفاقات والرشعات الدولية التــي وقعها والتزمها لبنان.

االمن والدولة صنوان .يستحيل وجود احدهام من دون
اآلخر .االمن واجب آين ومستقبيل ورضورة للدولة كان
وسيبقى .فهو متصل بأمن املجتمعات وحياة االفراد وحرية
معتقداتهم وممتلكاتهم .وهو كذلك رضورة عند الحدود ويف
الداخل ودامئا وفقا للقوانني املرعية اإلجراء.
وهذا ال ينفي اطالقا ان هناك مهامت ملقاة عىل عاتق املديرية
العامة لالمن العام يجب مراجعتها كون التطور الرقمي جعلها غري
ذات معنى وغري ذات جدوى .فالحديث عن الرقابة عىل املصنفات
الفنية والثقافية وجوازها او حجبها يبدو متخلفا كثريا يف عرصنا.
هذا الكالم ال يدعو اىل التفلت بقدر ما يستدعي رضورة النقاش
يف منظومة القيم االخالقية والثقافية التي تأخذها املجتمعات يف
وعيها العميق ،وكيفية املواءمة بينها وبني لغة العرص وادواته.
يجب االخذ يف االعتبار ان اي تعديل او تغيري يف طبيعة ونوعية
الواجبات امللقاة عىل االمن العام امنا يستدعي ترشيعات ُتقدم اىل
الربملان للنظر فيها وبتها.

يف الجانبني االداري واالمني ،يحرص االمن العام عىل صون
لبنان لبقائه وطنا نهائيا لجميع أبنائه ،ووطنا للحريات والتنوع
الدميوقراطي والتعايـش بيـن مختلـف املكونات الثقافية
والروحية واالجتامعية .فإن كل الجهد هو حامية لبنان عىل
كل املستويات التـي نص عليهـا مرسـوم انشاء املديريـة
العامـة لالمـن العـام لجهـة الحفاظ علـى األمن والنظام العـام
ومراقبـة الحـدود ،ومكافحـة االرهاب والتجسـس ،وحامية
الحريـات وامللكيات العامـة والخاصـة وتأميـن الخدمـات
للمواطنيـن واملقيميـن مـن دون اي متييـز.
القاعدة التي ينطلق منها االمن العام تقوم عىل التزام تنفيذ القوانني
الوطنية وعىل ترسـيخ مبـادئ حقـوق االنسان واالعالن العاملـي
لحقـوق اإلنسان وكذلك العهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق املدنيـة
والسياسـية الـذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة لالمم املتحدة.
وكل ذلك يأيت من طبيعة النظام اللبناين الجمهوري الربملاين.

ما يجب ان يعرفه الجميع ان بعض املهامت املناطة باالمن
العام من طبيعة حساسة ،ومنها جمـع املعلومات لصالح
الحكومة اللبنانية وبنوع خاص املعلومات السياسية واالقتصادية
واالجتامعية عىل ان يساهم يف التحقيق العديل ضمن حدود
املخالفات املرتكبـة ضد امن الدولـة الداخيل والخارجي،
ويساهم كذلـك مع قوى االمن فـي مراقبة الحدود الربية
والجوية والبحرية ومراقبة االجانب عىل االرايض اللبنانية.
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تحقيق
رضوان عقيل

وزارة املال أسيرة لعبة املداورة
ومسلسل العقوبات األميرك ّية والفيتوات

اخذت حقيبة املال مساحة كبرية من االخذ والرد بني االفرقاء وسط وضع فيتوات متبادلة يف ما بينهم ،االمر الذي ّاخر والدة
الحكومة .جرى التسلح باملداورة يف الحقائب عىل ان تشمل الجميع من دون استثناء ،يف وقت تتمسك حركة امل وحزب الله
بحصولهام عىل هذه الحقيبة لتسند اىل شخصية من طائفتهام

انقسمت االراء يف مقاربة تأليف حكومة
الرئيس مصطفى اديب بني مؤيد ومعارض
بشدة ،عىل الرغم من ضغوط املبادرة
الفرنسية التي توالها الرئيس اميانويل
ماكرون يف توقيت سيايس ساخن ،حيث
تواصل وزارة الخزانة االمريكية اطالق
دفعات من العقوبات ضد عدد من
الشخصيات السياسية ورجال اعامل ،االمر
الذي زاد مشهد تأليف الحكومة تعقيدا،
فيام البلد ينوء تحت سيل من الضغوط
املالية واالقتصادية.
مل يكن تأليف الحكومات قبل الطائف يتم
عىل هذا الشكل ،ومل يجر انذاك تصنيف
الحقائب عىل غرار ما حصل بعد اطالق
الوثيقة الدستورية .وقد زاد السباق عىل
الحقائب الدسمة اكرث بعد عام 2005
للفوز بها بعدما جرى تصنيفها اىل ثالث
فئات :االوىل ذهبية تسمى سيادية املال

والدفاع والداخلية والخارجية .الثانية
فضية خدماتية من النوع املغري كالطاقة
واالتصاالت والصحة واالشغال العامة
والرتبية اىل حد ما ،فيام توزعت الحقائب
االخرى عىل فئة الربونزية علام ان ال متييز
بني وزير وآخر عىل طاولة الحكومة سواء
كان وزير دولة او من يتوىل املال التي
تبني انها تشكل أ ّم الوزارات ،السيام ان
توقيع صاحبها ال يفارق تسعني يف املئة من
املراسيم والقرارات يف مجلس الوزراء ،او
باالحرى يف كل ما يتعلق بالرصف واالنفاق.
من هنا ،كرث الحديث عن التوقيع الثالث
للشيعة ،علام ان القامئني عىل الطائفة
يقولون ان املسألة ميثاقية ومن حقها ان
تشارك يف القرار ،ويف جعبتهم جملة من
الحجج التي ترجع اىل محارض الطائف
لكنها مل توثق رسميا يف الوثيقة الدستورية.
بعد الطائف جرى التمييز بني الطوائف،

منصور :الطائف مذبوح
واحتكار الحقائب بدعة

■ ما رأيك يف الضجة التي تدور عند
تشكيل كل حكومة يف السنوات االخرية
حيال تطبيق املداورة يف الحقائب؟
□ اوال اعتقد ان كل ما يتم طرحه اىل
اليوم (ما رافق تأليف حكومة اديب) هو
حصول بدع ال يوجد لها سند دستوري
ومل يجر تناولها يف اتفاق الطائف ،ومل
نبحث اصال يف مسألة الوزارات السيادية
وغري السيادية .كذلك استمعنا اخريا اىل
بدع جديدة ظهرت يف االونة االخرية،

تهدف اىل تحقيق جملة من املكاسب
واملنافع مل يتم السعي اليها يف السابق.
هذا ما يخالف اتفاق الطائف وما كان
يحصل قبله وبعده .يف املايض مل يكن
هناك متييز بني حقيبة سيادية واخرى
غري سيادية ،وال يحق ألي جهة احتكار
اي حقيبة او منحها لهذا الفريق
وحرمانها آلخر.
■ مل نكن نشهد قبل الطائف مثل هذه

حيث حرمت مذاهب من تويل رزمة من
الحقائب الدسمة .وال يزال كرث يتذكرون
كيف تسلم كامل جنبالط حقيبة الداخلية
وبرع يف ادارتها ،كذلك مجيد ارسالن الذي
توىل الدفاع مرات عدة.
"االمن العام" تيضء عىل هذه املعضلة
مع النائب الدكتور الرب منصور الذي
دخل الربملان يف دورة  1972وواكب
والدة اكرث من حكومة ،كام تسلم حقيبة
الدفاع يف اول حكومة بعد الطائف
وهو من الطائفة الكاثوليكية التي مل
تعد شخصياتها تتسلم حقائب من هذا
املستوى ،فيام يدافع عضو كتلة التنمية
والتحرير النائب ايوب حميد عن االسباب
واملرشوعية التي تدفع امل وحزب الله
اىل التمسك بحقيبة املال ،ليس ما باب
التحدي ألي جهة بل من زاوية مشاركة
هذا املكون يف القرار.

االمور التي ترافق والدة الحكومات يف
السنوات االخرية؟
□ اطالقا ،مل تكن تحصل مثل هذه االمور
ومل نشهدها حتى بعد الطائف .مل يحصل
يف السابق هذا االمر بالصورة التي نعيشها
اليوم يف ظل بدع مخيفة ،من خالل
احتكار وزارات تسمى سيادية وتوزيعها
عىل الطوائف الكربى واالكرث عددا .ارفض
تعبري وزارة سيادية او غري سيادية .اعوذ
بالله من هذا الكالم الذي يهدف اىل

توزيع املنافع وتشويه عملية تطبيق
النظام الدميوقراطي الذي اتفقنا عليه
يف الطائف والتوجه نحو الغاء الطائفية
وتطبيق الوطنية الحقيقة .ما يحصل هو
العكس حيث يتم التوجه اىل فيديرالية
طائفية .ما يحصل هو عيب ال اكرث وال
اقل .تاريخيا مل نأت عىل مثل عملية هذا
التوزيع الحاصل للحقائب.
■ ترفض حرص حقائب الداخلية والدفاع
واملال والخارجية باربع طوائف؟
□ طبعا ارفض هذا الطرح بالكامل النه
مخالف للدستور.
■ تسلمت حقيبة الدفاع بعد الطائف ومل
يكن موضوع الحقائب السيادية مطروحا؟
□ جرى تسلمي اياها بحسب امكانات
القيام باملهمة املطلوبة لتحقيق املصلحة
العامة يف هذه الحقيبة .ال بد من االشارة
اىل ان افضل من مر يف تاريخ وزراء لبنان
وتسلم الداخلية كان كامل جنبالط ،وهو
من اهم الوزراء عىل االطالق ،اضافة
اىل وزراء تسلموا املال من امثال الياس
سابا يف حكومة الرئيس عمر كرامي يف
العام  2004وسواهام .من غري املنطق
تطبيق مبدأ احتكار الحقائب لعدد من
الوزارات .يف الظرف السيايس الذي نحن
فيه انا ضد ان يقال ان وزارة املال هي
للشيعة فقط ،لكن يف الوضع السيايس
الراهن الذي نعيشه اليوم والهجوم
االرسائييل لتسعري الرصاع السني -
الشيعي يف املنطقة ومهاجمة املقاومة
وحزب الله انا اخالف مطلب املداورة
يف هذا التوقيت وهو يف غري محله .اكرر
انني سياسيا مع ابقاء وزارة املال مع
شخصية شيعية السيام يف ظل العقوبات
التي تنفذها وزارة الخزانة االمريكية ضد
شخصيات لبنانية من سياسيني ورجال
اعامل بتهمة ان عالقات تربطهم مع
الحزب.

□ ال اعترب هذا االمر عرفا يستمر ،واال
من يعمل عىل تثبيته يسعى اىل تحقيق
فيديرالية طائفية يف البلد وليس من اجل
تطبيق اتفاق الطائف .طرح املداورة اليوم
مل يكن له لزوم ،واملطلوب تأمني توافق
لتجاوز االزمة االقتصادية واملالية املخيفة
يف ظل االنهيار بحيث يتقاتل االفرقاء
عىل كيفية توزيع الحصص الطائفية يف
الوقت الراهن .يف ظل الرصاع الدائر يف
املنطقة والهجمة االمريكية لدعم املخطط
االرسائييل فيها ،انا مع الغاء مطلب
املداورة اليوم.

■ لكنك ترفض تثبيت عرف تسلم شيعي
لهذه الحقيبة؟

■ هل تؤيد املداورة عند موظفي الفئة
االوىل؟

النائب الدكتور الرب منصور.

مع املداورة في
وظائف الفئة االولى
وهذا منصوص عليه
في الدستور

□ هذا منصوص عليه يف الدستور يف
كل املواقع االدارية والعسكرية ،فلامذا
التطبيق حكر لطائفة ما؟ من االفضل
واالصلح التوجه نحو دولة وطنية ،ومن غري
املنطق السليم االستمرار يف هذه الطريق
التي لن تؤدي اال اىل الخراب واالقتتال
وفتح املجال امام الخارج ،اضافة اىل
استغالل الداخل والرسقة والنهب وتحقيق
املنافع والتسرت بالطائف.
■ أمل يتم التطرق يف محارض الطائف اىل
حرص حقيبة املال بالشيعة؟
□ مل يطرح هذا املوضوع امامي يف تلك
النقاشات واملحارض .اذا تم طرحه من
البعض ،فانه مل يأخذ املساحة الكبرية من
البحث اطالقا.
■ كيف تتلقى عبارة التوقيع الشيعي
الثالث؟
□ ال يوجد توقيع شيعي ثالث .كل وزير
ميلك توقيعا للقيام مبهامته وانا ارفض
اخذ االمور من زاوية التوقيع الثالث.
لكل من رئييس الجمهورية والحكومة
توقيعهام والوزير ايضا .ال مييش املرسوم
من دون توقيع الوزير .يف رأيي،
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الحديث عن التوقيع الثالث حجة غري
مقنعة وليس لها رضورة .هذا توجه نحو
فيديرالية طوائف وليس نحو بناء دولة
وطنية.
■ بعد تجربتك يف تأليف الحكومة منذ
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اكرث من نصف قرن كيف تنظر اىل تأليف
الحكومات االخرية؟
□ مل يتم احرتام الطائف ومل تطبق
مندرجاته مثل اطالق الهيئة الوطنية
اللغاء الطائفية السياسية ،ومل نصل اىل
قانون انتخاب خارج القيد الطائفي،

حم ّيد :نتمسك باملال
وال نسعى الى املثالثة

الطوائف عىل هذا املستوى يف املناصب،
علام ان هناك اعرافا باتت اقوى مام يرد
يف الدستور .املوضوع ليس بهذه الخفة
من خالل حرف االنظار عن حقيقة
مكنوناتهم وما يضمرون يف انفسهم.

■ كيف رأيت طرح املداورة يف الحقائب
عند تأليف الرئيس اديب حكومته؟
□ تعاطى البعض مع حقيبة املال من
باب االلتفاف عىل املبادرة الفرنسية
الذي مل يطرح املداورة يف االصل .جرى
العمل عىل تحويل هذه الحقيبة اىل لغم
داخيل يف موضوع املداورة .يجب ان ال
يكون هناك استغباء للناس .عىل سبيل
املثال ،ومع كل االحرتام والتقدير عىل
مستوى املواقع املتقدمة للدولة ،ليس
هناك من نص يتعلق بطائفة فخامة
رئيس الجمهورية وال رئييس مجليس
النواب والوزراء ،كذلك املواقع املوجودة
عىل مستوى االدارة التنفيذية بدءا من
قيادة الجيش او حاكمية البنك املركزي
ومجلس القضاء االعىل ومجلس االمناء
واالعامر وغريها من املواقع املتقدمة.
هذا اذا مل اتطرق اىل القطاع الخاص
وموضوع نقابات املهن الحرة والنخب
املوجودة فيها ،القول انه ليس هناك من
اي نص يتعلق مبوضوع طائفية اي من
هذه املواقع .لذلك عندما يكون الحديث
عن املداورة اعتقد يف رأيي املتواضع انها
يجب ان تشمل كل هذه املواقع عىل
مستوى الدولة.

■ اىل ماذا يعود متسك امل وحزب الله
بحقيبة املال؟
□ املوضوع ببساطة انه درجنا بعد اتفاق
الطائف ان شغل هذه املسؤولية وزراء
عدة من الطائفة االسالمية الشيعية .يف
مرحلة الحقة ،ولظروف لها عالقة بالرشيك
انذاك يف الواقع اللبناين االخوة يف سوريا،
كان هناك نوع من تسهيل ملا ميكن ان يتم
عىل املستوى االقتصادي .لذلك كان هناك
تساهل من هذه الزاوية عىل اعتبار ان مثة
من ينقذ الواقع املايل واالقتصادي من ايام
الرئيس الراحل رفيق الحريري .اذا عدنا
بالذاكرة اىل الحكومة ،توىل الحريري وزارة
املال وفؤاد السنيورة الشؤون املالية ،وكان
هذا االخراج من توقيع الشهيد الحريري
االب رحمه الله .نحن لسنا املعرقلني وال
نريد للمبادرة الفرنسية اال النجاح .غرينا
هو املسؤول وترمى علينا هذه التهم التي
نحن براء منها.

■ تقصد حتى ارفع املناصب يف الدولة؟
□ حتى املواقع الكربى .انا اسأل هل
هناك تطويب دستوري لطائفة من

■ البعض يتهم فريقكم السيايس
بالهرطقة من خالل متسككم بهذه
الحقيبة وتسجيلها باسم طائفة؟

ومل يتم انشاء مجلس للشيوخ .لو طبقنا
الطائف ملا وصلنا اليوم اىل الكثري من هذه
املشكالت التي نعيشها ،ومل يتم ويالالسف
وضع خطة بناء لدولة وطنية بل عىل
العكس تم التوجه نحو دولة فيديرالية
الطوائف وقد ذبحوا الطائف.

ميكن الحديث عنها يف هذا االتجاه ،لكن
يف الواقع ان هذا االمر قد يحتاج اىل
نوع من التفاهامت تؤكد وفق النصوص
وال تبقى يف مجال االعراف .نحن اليوم
نتحدث عن موضوع محدد له عالقة
باملشاركة الحقيقية وال يتذرع احد بأن
هناك عودة اىل نغمة املثالثة .لقد رفضنا
املثالثة والثنائيات قبل ان يطرأ هذا
املوضوع .قناعاتنا ان جميع مكونات
لبنان يجب ان تشارك يف رسم سياساته
للحفاظ عىل واقعه ودميومته واستقراره
ومنوه.

□ ال يناقش املوضوع من خالل قذف
االتهامات عىل االخرين وعمل البعض
عىل تربئة انفسهم .من حيث املبدأ،
نحن يف مقدم من يدعو اىل املشاركة
الحقيقية عىل الصعيد الوطني .ما
يتعلق بالسلطتني االجرائية والتنفيذية
يجب ان يكون هناك مشاركة ملك ّون من
دون ان ادخل يف العدد وال يف االنتشار
وال يف املقومات والكفايات ،لكن هذه
املوضوع يتعلق مبشاركة هذا الطيف
وهو يف اساس تكوين لبنان .علام ان
فريقنا يبقى من اشد املطالبني بقيام
الدولة املدنية.

■ تطالبون الرئيس حسني الحسيني بنرش
محارض الطائف لتبيان حقيقة وزارة
املال؟
□ ال تواصل مع الرئيس الحسيني اليوم
يف هذا املوضوع ،لكن طلب منه اكرث من
مرة ان يشهد او يفصح او ان ينرش هذه
الوثائق ،علام انها موجودة لدى الجانب
الجزائري والسعودي والسوري ورمبا
ستبقى مجرد طالسم حتى اشعار آخر.

■ تستندون اىل محارض الطائف يف
خصوص وزارة املال .مثة نواب يقولون انه
متت مناقشة هذا االمر واخرون ينفون؟
□ هذا الكالم مردود ،ومن املؤسف ان
حوارات الطائف ومناقشاته مل تنرش .ما
يدل عىل هذا املوضوع هو ان مناقشة
حقيقية حصلت يف هذا املوضوع لكنها مل
تسجل ،ومنها ما دار حيال وزارة املال .مل
يتم عىل سبيل املثال وضع قانون يرعى
اعامل مجلس الوزراء .عندما يتم الكالم
عن صالحيات رئيس الجمهورية يف بعض
املواضيع ،هناك ايضا كالم عن انتقاص
مشاركة الرئاسة االوىل يف كثري من القضايا
عىل اساس ان للوزير حقا ما يتعارض
مع حق رئيس الجمهورية .مثة امور عدة

■ انتم من نرش هذه املحارض؟

وزراء املال
من الطائف
الى اليوم

النائب ايوب حم ّيد.

حوّ ل البعض قضية وزارة
املال الى لغم داخلي

□ عندما يكون الحديث عن نرش وثائق
الطائف او حواراته ،يكون مثة رد مبا معناه
وبني قوسني ،ان هناك فضائح ستنجم عن
نرش هذه املحارض يف تلك املرحلة .هناك
نقاشات ال يستساغ نرشها او سامعها،
وهذا عىل ذمة الراوي.

تسلم الشيعي عيل الخليل حقيبة املال عام  1989يف اول حكومة بعد الطائف برئاسة الرئيس سليم
الحص ،ثم يف الحكومة الثانية عام  1990برئاسة الرئيس عمر كرامي ،تاله الشيعي اسعد دياب يف
حكومة الرئيس رشيد الصلح عام  .1992عند وصول الرئيس رفيق الحريري اىل الرسايا الحكومية يف
العام  1992كان هو الوزير االصيل يف هذه الحقيبة وفؤاد السنيورة وزيرا للشؤون املالية واستمرا اىل
العام  .1998ثم تسلم املاروين جورج قرم هذه الحقيبة يف حكومة الرئيس سليم الحص عام  .1998عند
عودة الرئيس الحريري اىل الحكم توالها السنيورة عامي  2000و .2003يف حكومة كرامي عام 2004
كانت من نصيب االرثوذكيس الياس سابا .يف حكومة الرئيس نجيب ميقايت عام  2005توالها املاروين
دميانوس قطار .مع حكومة السنيورة تسلمها املاروين جهاد ازعور عام  ،2005ويف حكومته الثانية
عام  2008توالها السنّي محمد شطح .يف حكومة الرئيس سعد الحريري عام  2009آلت اىل السنّية
ريا الحسن .عندما عاد ميقايت اىل الرسايا عام  2011تسلم الحقيبة السنّي محمد الصفدي .منذ العام
 2014بقيت يف يد الشيعي عيل حسن خليل يف ثالث حكومات واحدة عام  2014برئاسة الرئيس متام
سالم واثنتان برئاسة الحريري عامي  2016و ،2019ليتسلمها من بعده الشيعي غازي وزين يف حكومة
الرئيس حسان دياب عام  2020املستقيلة حاليا.
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تحقيق
رضوان عقيل

بارود :لم أقتنع بتأجيل اإلنتخابات الفرع ّية
مطلوب من الحكومة الجديدة القيام بهذا الواجب

□ كان من املستغرب حيال استحقاق
دستوري رد الفعل هذا .يجب اعطاء الناس
حق اختيار ممثلني لهم يف  8مقاعد شاغرة،
يعني ان املواطنني الذين انتخبوا ممثليهم مل
يعودوا موجودين .نعم هم من املظلومني
السيام اننا نتكلم عن صوت تفضييل واحد
ساهم يف ايصال املستقيلني من خالل النسبية.

مل يلق تأجيل االنتخابات النيابية الفرعية االهتامم الكايف عند اللبنانيني عىل مختلف مشاربهم ،جراء انشغالهم يف اكرث من
ملف يسيطر عىل يومياتهم .مثة من يرى ان قرار الحكومة املستقيلة جاء هروبا من هذه املهمة الدستورية التي حرمت قواعد
انتخابية يف  6دوائر من حق متثيلها يف الربملان
اتفق رئيسا الجمهورية ميشال عون وحكومة
ترصيف االعامل حسان دياب عىل تأجيل
االنتخابات الفرعية اىل ما بعد االول من كانون
الثاين  ،2021حيث كان وباء الكورونا العنرص
االول والدافع اىل هذا التأجيل الذي مل يعلق
عليه النواب املستقيلون وال منافسوهم يف
دوائرهم ،فضال عن املجتمع املدين الذي مل
يتعاط مع هذا القرار ال سلبا وال ايجابا.
مثة  8مقاعد شاغرة قدم شاغلوها استقاالتهم
بعد تفجري مرفأ بريوت ،وهم :نديم الجميل
وبوال يعقوبيان (بريوت االوىل) ،سامي الجميل
والياس حنكش (املنت الشاميل) مروان حامده
(الشوف) ،ميشال معوض (زغرتا) ،هرني حلو
(عاليه) ونعمة افرام (كرسوان) .مثة من يرى انه
لو جرت االنتخابات الفرعية لكان املستقيلون
من طرف نواب كتلة الكتائب الثالثة اكرث
املحرجني ،السيام ان منافسيهم من احزاب
وشخصيات مسيحية لن يقفوا متفرجني لو
جرت هذه االنتخابات يف موعدها.
"االمن العام" تسلط الضوء عىل قرار التأجيل
مع وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود،
السيام ان امتام االنتخابات الفرعية تشكل موجبا
دستوريا وال تدخل يف صيغة الجواز.
■ كيف رأيت تأجيل االنتخابات الفرعية؟
□ االنتخابات الفرعية موجب دستوري وليست
مجرد مادة يف قانون االنتخاب .املادة  41يف
الدستور نصت عليها ،وبالتايل تأخذ صيغة
الوجوب وليست الجواز .يقول النص انه اذا خال
مقعد يف املجلس يجب انتخاب الخلف يف خالل
شهرين من تاريخ تالوة االستقالة ،علام ان هذا
النص ميلك قيمة دستورية .ما حصل من تأجيل
جاء الفتا حيث صدر يف كتاب عن االمني العام
ملجلس الوزراء محمود مكية .درجت العادة انه

عندما كانت تخالف املادة  41من الدستور ،ان
ال تجري االنتخابات الفرعية بحكم االمر الواقع.
اعطي مثال عن حصول مخالفة للدستور هنا:
عندما اغتيل النائب انطوان غانم وكنا خارج
االشهر الستة االخرية من والية املجلس التي
ال تحصل خاللها انتخابات فرعية ،مل تحصل
يف دائرة النائب الراحل يف بعبدا انذاك .حني
اغتيل الرجل مل اكن وزيرا للداخلية ،وعندما
عينت يف الوزارة يف العام  2008اعددت مرشوع
مرسوم وحددت موعدا لالنتخابات الفرعية لهذا
املقعد الشاغر ،ثم وقعت املرسوم وارسلته اىل
رئيس الحكومة الذي مل يوقعه .قمت بواجبايت
الدستورية ألن مثة مسؤولية هنا تقع ع ّ
يل.
حسنا فعل وزير الداخلية محمد فهمي وقام
بواجباته .لو فعل غري ذلك لقيل انه مل يرسل
مرشوع هذا املرسوم ألن االقرتاح يبدأ من عنده.
■ هل شكل التأجيل الذي حصل مخالفة؟
□ نعم مخالفة .اريد ان اكون دقيقا يف ما اقوله،
للمرة االوىل "يعذبون" انفسهم (الحكومة)
ويكتبون انهم ارسلوا اىل كل الوزارات وهيئة
الترشيع واالستشارات واالدارات يف امر الفت مل
يكن يحصل يف السابق .جاءت اجوبة الوزارات
الفتة ايضا ،فوزارة الصحة عىل سبيل املثال ال
الحرص ،مل تعلن انه ال يجب اجراء انتخابات
فرعية بل دعت اىل اتخاذ تدابري التباعد
االجتامعي من جراء فريوس كورونا حامية
للناس .وذكرت وزارة الرتبية ان املدارس التي
ستحصل فيها االنتخابات مترضرة (بريوت
االوىل) ،ومل تدع بدورها اىل عدم اجراء هذه
االنتخابات وان املدارس مترضرة يف هذه الدائرة.
تم االستناد اىل هيئة الترشيع واالستشارات يف
رأيها غري امللزم وتطرقت اىل حالة الطوارىء يف
بريوت .املادة  41من قانون االنتخاب تقول

باجراء االنتخابات يف يوم واحد ،اي مبعنى انه
ال ميكن فصل بريوت االوىل (مقعدان شاغران)
عن االنتخابات يف دوائر اخرى من دون بريوت،
لذلك تم التوجه نحو التأجيل .من اجل ذلك،
اقول ان القوة القاهرة قد تكون سببا لهذا
التأجيل وتفرس االخرية بحدود وبشكل ضيق
جدا ،علام ان ليس كل حادث او مانع يدفعان
اىل تأجيل انتخابات فرعية.
■ هل اقتنعت بحجة الحكومة والقوة القاهرة؟
□ كال مل اقتنع بها ،النه عىل الرغم من وجود
بعض العنارص التي توحي وكأن هناك قوة
قاهرة ،لكن موضوع حالة الطوارىء محصور يف
بريوت فقط وليس يف بقية الدوائر.
■ هل كان يف االمكان اجراء االنتخابات يف
الدوائر واستثناء بريوت االوىل؟
□ مثة جدل يف هذه النقطة ،ألن النص يقول
باجراء االنتخابات يف يوم احد يف كل الدوائر .انا
أب نص هذا االقرتاح ،وكان من اجل االنتخابات
العامة .مل اقتنع كثريا بخيار الحكومة زائدا ان
حالة الطوارىء ال تعلق الدستور ابدا.

■ ملاذا مل يعلق املجتمع املدين عىل هذا
املوضوع؟
□ ال اعرف .رمبا يعود السبب اىل حالة
الفوىض والكورونا العارمة .ال املك جوابا.
بالنسبة ا ّيل ،هذه االنتخابات مسألة مبدئية،
وال بد من االنتباه اىل نقطة وهي ان
االنتخابات ستجري بعد كانون الثاين 2021
ورمبا تحصل يف نيسان ،فام الذي مينع من
االقدام عىل تأجيل ثان.

وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود.

الحكومة مل تعلن انها الغت االنتخابات الفرعية،
بل جاءت يف صياغتها انها ارتأت تأجيل هذه
الفرعية اىل ما بعد االول من كانون الثاين .2021
من هنا ،يأيت اعرتايض عىل هذه املدة .علام انني
اتفهم ان يحصل هذا التأجيل اىل بعض الوقت
واىل حني ترميم املدارس ورفع حالة الطوارىء،
ما حصل اسميه تأجيال تقنيا.

■ لو كنت وزيرا للداخلية ماذا فعلت؟
□ لن استطيع فعل يشء .الوزير فهمي اعد
مرشوع مرسوم ،واكرث من هذه املهمة ال
يستطيع ان يفعل .القصة ليست عنده.
■ الحظت ان النواب املستقلني ومنافسيهم مل
يعلقوا عىل قرار التأجيل؟

■ هل تعتقد ان الحكومة هربت من هذا
الواجب االنتخايب؟
□ اعتقد انها استعانت بكل هذه املسائل لتبعد
عنها هذه الكأس.
■ هل ميكن ان يعلن حزب او شخص ترضرهام
من تأجيل هذه االنتخابات؟
□ ممكن ،لكن مثة جدال حول امكان حصول
طعن يف هذا القرار ألنه صادر بكتاب من االمني
العام ملجلس الوزراء بناء عىل قرار مشرتك
من رئييس الجمهورية والحكومة .علام ان

يجب اجراء انتخابات حتى ولو عىل مقعد واحد فكم بالحري عىل  8مقاعد؟

■ رمبا يتم انسحاب التأجيل اىل موعد
االنتخابات العامة؟
□ هذا امر خطري .يجب اجراء االنتخابات
حتى ولو عىل مقعد واحد ،فكم بالحري عىل
 8مقاعد .هذا شغور كبري.
■ تؤيد اجراء االنتخابات ولو عامة يف ظل
حكومة ترصيف االعامل؟
□ انا مع هذا الرأي .ترصيف االعامل هو
اجراء االمور امللحة وما هو اكرث الحاحا من
تطبيق الدستور .يستطيع مجلس الوزراء ان
يجتمع يف هذه الحالة ،لكن ليس يف صورة
اعتيادية .قبل االيام الحالية التي منر فيها،
كان الدستور وجهة نظر يبدو اننا ما زلنا يف
الحالة نفسها.
■ املطلوب من الحكومة الجديدة تقريب
موعد االنتخابات الفرعية؟
□ مطلوب منها تقديم موعد االنتخابات
العامة والتغيري الذي حصل يف املزاج
الشعبي يستدعي اجراء انتخابات مبكرة.
املطمنئ اىل متثيله يرتاح يف الشارع اذا
حصلت هذه االنتخابات .لنضع االمر عىل
السكة وال مربر لتأجيل االنتخابات الفرعية
عند تأليف الحكومة.
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غشام :اإلنتخابات الفرع ّية
خارج املهلة يع ّرضها للطعن

يرى عضو هيئة االرشاف عىل االنتخابات
املدير العام السابق لوزارة الداخلية
عطالله غشام انه ال بد من الرجوع اىل
املواد الدستورية والقانونية التي تعالج
قضية االنتخابات النيابية الفرعية ،اذ
تناولت املادتان  25و 41من الدستور هذه
االنتخابات" :تقول املادة  25اذا حل مجلس
النواب ،يجب ان يشمل قرار الحل عىل
الدعوة الجراء انتخابات .كام تشري املادة 41
عن االنتخابات الفرعية اىل انه اذا خال مقعد
يجب الرشوع يف انتخاب الخلف خالل
شهرين ،وال يجوز ان تتجاوز نيابة العضو
الجديد اجل نيابة العضو القديم الذي يحل
محله .يستتبع هذا االمر تحديد اختصار
املهل التي تختلف عن االنتخابات العامة،
وهي مهل مخترصة بني تاريخ نرش هذا
املرسوم واجتامع الهيئات الناخبة  30يوما
عىل االقل .بحسب قانون االنتخاب ووفق
املادة  ،43اذا تخطى الشغور املقعدين
يف الدائرة االنتخابية الكربى ،اعتمد نظام
االقرتاع النسبي وفقا الحكام هذا القانون،
واذا كان الشغور عىل اساس مقعد او
مقعدين تكون االنتخابات باالكرثي .اذا
حصل الشغور قبل ستة اشهر من انتهاء
والية املجلس ال تجرى االنتخابات .يخىش
هنا عدم اجراء االنتخابات من خالل تداخل
املهل .اذا تأخر االستحقاق  5او  6اشهر يصبح
امام املهلة الفاصلة عن اجراء االنتخابات.
حدد الدستور وقانون االنتخاب مهال ،الن
تجاوزها او عدم القيام بها ألي سبب يعترب
خرقا للدستور وقانون االنتخاب .ان االمتناع
عن توقيع هذا املرسوم (االنتخابات) من
اي جهة يتعرض لحسن سري املرفق العام
ويعطل عمل السلطة الترشيعية .اليوم مثة
 8مقاعد شاغرة مثال ورمبا ستكون اكرث،
وهذا يؤدي اىل حصول خلل دستوري يف
االكرثية واتخاذ القرارات يف الربملان .من
مبادىء حكومة ترصيف االعامل ،استمرار
عمل املرفق العام وال مرفق يعلو الربملان".

عضو هيئة االرشاف عىل االنتخابات املدير العام السابق لوزارة الداخلية عطالله غشام.

ردا عىل سؤال عن ان التأخري يف اجراء
االنتخابات الفرعية يثري مخالفة الدستور
وهل ميكن الطعن؟ اجاب" :نعم هنا ميكن
الطعن من النائب الذي استقال او ابطل
انتخابه .اذا حصلت االنتخابات خارج مهلة
الستني يوما التي حددها القانون ،ميكن ان
يطعن املرشح الذي فشل يف االنتخابات،
ويقول انها مخالفة للدستور وقانون
االنتخاب النها جرت خارج املهلة القانونية
املحددة .للمجلس الدستوري الحق يف النظر
يف قانونية االنتخاب واالعامل التنظيمية،
اضافة اىل دعوة الهيئات الناخبة وقبول
الرتشيحات واالعامل التنظيمية .مثة جدل
قانوين هنا ،حيث ان قايض االنتخاب ينوب
عن قايض االبطال باعالنه عن طريق الدفع
يف عدم رشعية قرارات الهيئات الناخبة يف
حال اجرائها خارج املهلة القانونية املحددة.
مثة حاالت سابقة ،اذ عند استشهاد
النائب بيار الجميل مرت  8اشهر ومل تجر
االنتخابات حيث تم تجاوز مهلة الشهرين.
حني وقعت الحكومة يف مأزق انذاك،
ذهبت اىل هيئة الترشيع واالستشارات.

نحن اليوم امام انتخابات فرعية لثامنية
مقاعد شاغرة ،لكن يبقى السؤال املطروح
هل يطعن يف االنتخابات؟ ان اي انتخابات
فرعية خارج املهلة تكون عرضة للطعن،
وحسنا فعل الوزير محمد فهمي برفع
املسؤولية عنه بعد وضعه مرشوع مرسوم
بدعوة الهيئات الناخبة ورفعه اىل رئييس
الحكومة والجمهورية ،لكنه مل يصدر .ال
نعرف اين حصل التأخري وملاذا مل يصدر
املرسوم ،وهل حصل هذا االمر باالتفاق بني
االثنني؟".
اضاف" :االنتخابات العامة والفرعية هي
استحقاق دستوري .عندما كان الرشيط
الحدودي يف الجنوب تحت سيطرة االحتالل
االرسائييل مل مينع الحكومات انذاك من
اجراء االنتخابات للناخبني يف هذه املنطقة،
ووجدت لها مراكز يف املناطق املحررة .اذا
ارادت اي الحكومة ان تتقاعس عن اجراء
هذه االنتخابات فستجد املزيد من الحجج
امام االستحقاق الدستوري ،وال ميكنها ان
تفتش عن اي ذرائع النها تعترب ساقطة امام
االستحقاق الدستوري".
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مقابلة

جورج شاهني

التحقيق الجنائي من أين ينطلق وما هو الهدف؟
عبود :األجدى القيام بالتدقيق التشريحي مباشرة

يف غمرة االنشغال بنتائج انفجار املرفأ واملساعي الجارية لتشكيل حكومة املهمة بعد تكليف السفري مصطفى اديب مهمة
التأليف ،بقي موضوع التحقيق الجنايئ يف مقدم الخطوات املقررة عىل طريق االصالح االداري واملايل
وقع وزير املال يف حكومة ترصيف االعامل
غازي وزين يف مطلع ايلول املايض ،ثالثة عقود
تتعلق بالتدقيق الجنايئ مع رشكة Alvarez
 & Marsalوالتدقيق املايل والحسايب مع
رشكتي  Oliver Wymanو KPMGانفاذا
لقرار مجلس الوزراء املتخذ يف  28متوز
.2020
للتعريف بالتحقيق الجنايئ وما ميكن ان
يحققه ،التقت «االمن العام» النقيب
السابق لخرباء املحاسبة يف لبنان ،املتخصص
يف التحقيق الجنايئ ،اييل عبود الذي متنى
لو جرى التدقيق يف االنفاق العام بدال
من حسابات مرصف لبنان .واعترب ان لدى
املحققني اآلليات التي تحول دون خرق
قانوين النقد والتسليف والرسية املرصفية،
الفتا اىل ان من بني اللبنانيني من ميتلك
خربات مهمة لو كلفوا مثل هذه املهمة توفريا
للامل العام وتحقيقا للهدف املنشود.
■ بداية ،ما هي اهمية هذه الخطوة يف مثل
الظروف التي يعيشها لبنان يف ظل االنهيار
املايل والنقدي الذي نعيش فصوال منه؟
□ تكمن اهمية الخطوة يف اتجاه التحقيق
الجنايئ كونها جاءت يف وقت نبحث فيه
عن آلية النهاء اللغط الحاصل حول حجم
الخسائر الفعلية التي تكبدها مرصف لبنان
والناجمة عن جزءين :الهندسات املالية
وعمليات السواب مع املصارف ،ونتيجة
السعي اىل حامية سعر رصف اللرية اللبنانية
وتثبيته لسنوات خلت .لكن يف الوقت عينه،
وان كان هذا ما هو مطلوب ،مل يكن مناسبا
اللجوء اىل هذه اآللية او هذا العنوان ،ألن
مثل هذا الهدف مل يكن يستدعي اللجوء
اىل التحقيق الجنايئ .السياسة املحاسبية
املعتمدة يف مرصف لبنان الظهار هذه

الخسائر قالت برتحيلها اىل سنوات عدة
مقبلة ،وتسجيلها عىل انها من املوجودات
املرصفية تحت عنوان موجودات اخرى.
وهي سياسة تتعارض مع املعايري الدولية
املعتمدة يف اعداد البيانات املالية املسامة
املعايري الدولية للتقارير املالية .اضافة اىل
ذلك ،ان حسابات مرصف لبنان تخضع
للتدقيق املشرتك من رشكتي ارنست اند يونغ
وديلويت اند توش ،وهام تضعان سلسلة
تقارير سنوية تحفظت خاللها عن السياسة
املحاسبية املعتمدة من املرصف لتعارضها مع
متطلبات املعايري الدولية للتقارير املالية.
■ ما هو التحقيق الجنايئ الذي سيعتمد
للتدقيق يف حسابات مرصف لبنان؟ وهل
هي التجربة االوىل يف القطاع العام؟
□ من االسباب الجوهرية التي تستدعي
اللجوء اىل التحقيق الجنايئ ان تتوافر الشكوك
يف وجود حاالت غش او اختالس اموال ،او
تالعب بالحسابات والبيانات املالية ،من
اجل تحديد مكان وجودها وتحديد املبالغ
املختلسة .كام تتضمن ايضا تحديد اماكن
رصف النفوذ ومواقع السلطة ان استخدمت
من املعنيني ،وقد استفادوا ماديا او عينيا
بطريقة مبارشة او غري مبارشة.
حتى اليوم مل تلجأ السلطة اىل مثل هذه
االجراء يف اي من املؤسسات العامة ،بعدما
كانت هناك محاولة مل تكتمل لوضع مرشوع
قانون يف عهد الرئيس االسبق العامد اميل
لحود اعدته الحكومة التي كان يرأسها
الرئيس فؤاد السنيورة من اجل اخضاع جميع
املؤسسات الرسمية للتدقيق من رشكات
دولية واعتامد معايري التطبيق الدولية.
وهي معايري ليست جديدة ،بل معتمدة
من مدققي الحسابات يف املنشآت والرشكات

الخاصة ،ويقوم بها خرباء املحاسبة املجازون.
■ ما الذي مييز التحقيق الجنايئ الترشيحي
عن التحقيق املايل املحاسبي يف الشكل
واملضمون والهدف؟
□ من الواجب التمييز بني التحقيق الجنايئ
او الترشيحي والتدقيق املايل او املحاسبي.
وكام جرى يف الرشكات واملؤسسات الخاصة،
فقد اعتمد الترشيحي لكشف حاالت الغش
واالحتيال والتثبت من رصف النفوذ واساءة
استخدام السلطة من اجل تحقيق مكاسب
مالية او عينية .بينام التحقيق املايل او
املحاسبي الذي يقوم به مدقق مايل هو
للتأكد من صحة االرقام وتصوير الوضع
املايل الصحيح للمنشاة .وهو االجراء عينه
الذي يتخذ اكان يف القطاع العام او الخاص.
بناء عىل هذه الفوارق ،لكل من التحقيقني
اجراءات مختلفة عن االخر ،ففي التدقيق
املايل املحاسبي تعتمد االجراءات التي
تقول بها معايري التدقيق الدولية للتأكد من
االرصدة من العميل اىل املورد .اما يف حال
التحقيق الجنايئ او الترشيحي ،فيقتيض
التحقق مام اذا كان هناك تالعب او استغالل
للنفوذ لتحقق مكاسب وارباح غري رشعية
من اموال منقولة او غري منقولة .عىل سبيل
املثال ،عندما يكون املدقق ساعيا اىل اجراء
التدقيق املايل املحاسبي من اجل التحقق
من صحة املبالغ املستحقة ملورد ما ،يقوم
بارسال كتاب تأكيد للرصيد املستحق من
اجل مطابقته .وسيكون عىل املدقق الجنايئ
التحقق ما اذا كان مدير املشرتيات او املدير
العامل للرشكة قد استفاد من عمولة او نسب
ارباح ما من هذا املورد .وبالتايل فان عىل
املدقق يف هذا الحالة ان يقوم بجمع االدلة
من خالل الرجوع اىل الكومبيوتر او الهاتف

النقيب السابق لخرباء املحاسبة يف لبنان املتخصص يف التحقيق الجنايئ اييل عبود.

او الرسائل االلكرتونية لالطالع عىل الداتا
الكاملة .اي ان عليه التثبت من كل ما ميكن
ان يقود اىل الهدف املنشود وبكل الوسائل
التي ميكن استخدامها.

التدقيق الجنائي
لتحديد خسائر املالية
والتثبت من استفادة
■ ما هي املجاالت التي سيشملها التحقيق اشخاص او مؤسسات

يف حسابات املرصف املركزي وبدءا من اي
مرحلة؟ وما هو املتوقع منه؟
□ عندما اطلعت عىل العقد املوقع مع الرشكة
الدولية الفاريس اند مارشال ،اكتشفت ان ما
هو مطلوب هو التحقق من الخسائر الناجمة
عن سعر الرصف والهندسات املالية وكيفية
معالجتها محاسبيا كام تسجيلها للخسائر
او ترحيلها اىل السنوات الالحقة من ضمن
املوجودات ،ومقارنة هذه السياسة املحاسبية
املعتمدة من املصارف املركزية الرائدة يف
العامل .ومبا انها ال تتطابق مع املعايري الدولية
للتقارير املالية واالجراءات االخرى املتبقية،
فانها مضيعة للوقت .فالعقد املوقع ال يجب
تسميته بالتحقيق الجنايئ ،سواء يف شكله او
مضمونه ،خصوصا وان هناك عقدين آخرين
مع كل من  Oliver Wymanو KPMGمن
ضمن نطاق املهمة للتحقق ما ذكر اعاله،
وكام هو متفق عليه .كان يجب ان تتخذ
االجراءات املتفق عليها ،لذلك فانا ارى ان ما

يجري مجرد عروضات اعالمية وهدر للامل
العام كان يجب توفريه ليستخدم يف اماكن
وقطاعات اخرى اكرث اهمية.
■ هناك من يعتقد ان التحقيق الجنايئ
سيصطدم يف مكان ما مبضمون قانوين النقد
والتسليف والرسية املرصفية وكيف ميكن
تجاوز اي صدام اذا حصل؟
□ ال اكشف رسا اذا قلنا ان قانون النقد
والتسليف قد نص عىل رسية املعلومات
التي يلتزمها موظفوه ان يف الشؤون
االدارية او املحاسبية واملرصفية .وهو يف
مواده من  42اىل  45اعطى الحق ملفوض
الحكومة لدى املرصف املركزي يف االطالع
عىل كل العقود املحاسبية والدفاتر .وان
من مسؤولية مرصف لبنان ان يزود وزارة

املال بها ،وبالتقارير الدورية التي تصدر
عنه .لكن االمر يختلف عندما يتصل االمر
بالحسابات الشخصية التي تتمتع برسية
كاملة ،ويحول القانون دون الوصول
اليها .اذا كان الهدف من التحقيق الجنايئ
الوصول اىل هذه املعلومات الشخصية،
فان لدى املدققني من ضمن نطاق املهمة
التي اوكلت اليهم وسائل اخرى تغني عن
طلب الحسابات املرصفية الشخصية او
تلك العائدة اىل الرشكات واملؤسسات.
فريق عمل الفاريس يف امكانه التحقق من
كل املدفوعات التي قام بها مرصف لبنان
والعائدة اىل القطاع العام .عىل الرغم من
ذلك ،يف رأيي الشخيص واملهني ،ليس هناك
اي جدوى من القيام بهذا االجراء .السبب
يعود اىل انه ومبوجب قانون املحاسبة
العمومية ،وعند بلوغ مرحلة التثبت مام
جناه املستفيد ،هناك آلية معتمدة انطلقت
من وزارة املال حيث عقدت النفقة اوال،
سواء كانت نتيجة مناقصة عمومية او عقد
اتفاق بالرتايض اىل حني الوصول اىل مرحلة
املوافقة عىل رصفها من محتسب وزارة
املال .وبالتايل ،فان ما هو مطلوب من
الوثائق واملستندات الثبوتية الخاصة ميكن
جمعها من هذه املراحل .لذلك ،اعتقد انه
كان االجدى القيام بالتدقيق الترشيحي
مبارشة عىل االنفاق العام يف كل الوزارات
واملؤسسات والصناديق العامة .وعىل سبيل
املثال ال الحرص ،فاي عقد يربم لبناء جرس
مثال بكلفة  10ماليني دوالر فيام كلفته
الحقيقية  3ماليني دوالر ،ميكن التثبت من
الفارق يف الكلفة بالعودة اىل عقد املقاولة
الذي ابرمه املقاول من الباطن الثبات ان
هامش الربح كان كبريا .وهو ما ميكن اعتباره
هدرا للامل العام ،وفيه مبا يكفي للتثبت من
وجود استفادة كبرية غري مرشوعة من مال
مهدور من اصحاب النفوذ واملراكز .يتوجب
عندها القيام بالتحقيق الترشيحي لحركة
اموال املعنيني بامللف وحسابات االشخاص
والرشكات املتعهدة بالعقد ،للتثبت من مصري
هذه االموال وهو ما تثبته حركة التحويالت
من الجميع بدءا من املتعهد االسايس ومعه
املساهمني يف حال وجدوا ،وكشف
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الرسية املرصفية عن حساباتهم وبالتايل
عن التحويالت من املساهمني ورشكائهم اىل
االشخاص املستهدفني املستفيدين من هذا
املال.
■ هل يعني ذلك ان االنتقادات لفعالية
العقد املوقع مع  Alvarez & marsalتتمتع
بيشء من الصدقية ،وملاذا؟
□ اعتقد صادقا انه وبحسب االجراءات التي
تحدث عنها العقد مع هذه الرشكة ،فان
طبيعتها ال تؤدي اىل كشف عمليات الغش
اذا وجدت او االحتيال ،السيام ان الهدف
االسايس منه القيام باالجراءات التي تحدد
القيمة الفعلية للخسائر التي تكبدها مرصف
لبنان وكيفية تسجيلها .وبالتايل ،فان تسمية
هذا العقد بالتدقيق الجنايئ او الترشيحي
ليس هو اال تدقيقا ترشيحيا اعالميا لئال اقول
انه وهمي.
■ ما الذي تعنيه بذلك وما هي املخالفات
املرتكبة بالتحديد وما الذي يربر موقفك
هذا؟ وهل هناك من سبل للمراجعة ام ان
ما كتب قد كتب؟
□ اعتقد انه مل نكن يف حاجة اىل كل هذا
الضجيج الذي رافق هذه العملية والحديث
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عن انجازات منتظرة يف االصالح ومكافحة
الفساد ،السيام ان تثبيت سعر الدوالر
الذي قام به مرصف لبنان طيلة السنوات
املاضية كان سياسة معتمدة وتنفيذا لقرارات
حكومية وبتغطية من السلطة الترشيعية.
مل يكن خافيا انها كانت سياسة تهدف اىل
االستقرار االجتامعي .اما لناحية الهندسات
املالية وعىل الرغم مام قيل فيها ،فقد سدت
ثغرة واسعة يف ميزان املدفوعات الناجمة
عن الوضع السيايس يف املنطقة وعدم
االستقرار التي نتجت منه عىل الرغم من
وجود سلبيات تتمثل مبا حققته من مكاسب
وارباح مالية مرتفعة من بعض املصارف
اللبنانية.
■ هل ميكن ان يتوسع التحقيق ليشمل
مؤسسات رسمية اخرى عندما يرتبط

من الواجب التمييز
بني التحقيق الجنائي
والتحقيق املالي

لدى املدققني وسائل اخرى تجنبا لخرق قانوين النقد والتسليف والرسية املرصفية.
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املوضوع بالبحث عن املال املنهوب او
املوهوب؟
□ الشعب اللبناين باكمله يطالب بالتحقيق
الجنايئ عىل االنفاق العام من الطائف اىل
اليوم .وهو امر ميكن ان تقوم به مؤسسات
وطنية متخصصة بالتدقيق املحاسبي منتسبة
افرادا ومؤسسات اىل نقابة خرباء املحاسبة
املجازين واالستعانة بخربات لبنانية يف
قطاعات التكنولوجيا واملعلوماتية والجوانب
القانونية واملالية .ميكن ان يقسموا اليمني
امام مجلس القضاء االعىل لتحال تقاريرهم
اليه الجراء املقتىض القانوين .كام ميكن من
خالل هذه اآللية اذا اعتمدت من ضمن
مرشوع قانون واضح ،تحديد مكامن الهدر
واالختالسات من املال العام ،وميكن بالنتيجة
تحديد االموال املنهوبة واملوهوبة او
املرصوفة من دون وجه حق.
■ يع ّول البعض عىل التدقيق الجنايئ
الترشيحي كونه فرصة جديدة للتموضع عىل
سكة االصالح ويخىش اخرون من العكس،
فمن تشارك انت وألي سبب؟
□ صحيح ان التدقيق الجنايئ يف حال اعتمد
ميكن ان يكون املدخل اىل تحديد الخسائر
التي تكبدتها املالية العامة ،سواء استفاد منها
اشخاص او مؤسسات من اصحاب النفوذ،
واستعادتها اىل املالية العامة النها حق من
حقوق الشعب اللبناين وهو موضوع ال
يخضع للنقاش .لكن ويا لالسف ،مل نجد حتى
اليوم سوى املزايدات السياسية ومشاريع
قوانني متعددة ال تلبي ما هو مطلوب
واعتامد اجراءات فعالة وآلية واضحة ضمن
مهلة محددة للكشف عن مصري االموال
املنهوبة ،وبالتايل فان اقرتاح مرشوع قانون
يكلف مدققي حسابات لبنانيني للتدقيق
الترشيحي عىل االنفاق الحكومي يف مختلف
املؤسسات الرسمية يف محله بعد ضامن
استقالليتهم وحصاناتهم مبا يضمن تنفيذ
املهمة ،واالستعانة مبا يضمن تنفيذ مهامتهم
مبا فيها هيئة التحقيق الخاصة للولوج اىل
العمليات املرصفية املشبوهة حتى ولو كانت
خارج البالد ،وهي الطريق االقرص والبديل
املمكن من كل ما يجري اليوم.

Cours offerts en Français et en Anglais
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Faculté de Tourisme et de Gestion Hôtelière
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الغالف
غاصب مختار

بداية مضطربة للعام الدراسي وسط ظروف صعبة
صحي يستجد
تطور ّ
األب عازار :خطة لكل ّ

االهل مع اوالدهم الصغار وتوفري الكومبيوتر
او  ،Laptopوغري ذلك من املستلزمات
الرضورية ،علام انها باتت مكلفة اليوم .لذلك
ال بد من مبادرة تقوم بها الدولة والجهات
املانحة ،لتسهيل كل ما يلزم من ادوات
لوجستية النجاح هذا النوع من التعليم.

مرت بداية العام الدرايس الجديد لسنة  2021 - 2020يف ظروف صعبة جدا عىل وزارة الرتبية وعىل القطاع التعليمي واهايل
الطالب والتالمذة ،نتيجة العوامل االقتصادية والصحية واالجتامعية الطارئة التي مير فيها البلد ،ما ادى اىل بلبلة واسعة
وتضارب يف مواقف املعنيني بالقطاع التعليمي
ارخت االزمات املتتالية بثقلها عىل الوضع
التعليمي والرتبوي بعد تفيش فريوس كورونا،
وتدين املداخيل ،وانفجار مرفأ بريوت ،ما
اضطر وزارة الرتبية واملدارس الخاصة اىل
اتخاذ تدابري واجراءات منها التعليم املدمج
او التعليم من بعد ،مع ما يرتبه من اعباء،
السيام مع تفاقم مشكلة انقطاع الكهرباء
وتراجع خدمة االنرتنت .وقد شهدت بداية
العام الدرايس نقاشا واسعا بني ُمطالب بفتح
املدارس والجامعات مع اجراءات الوقاية
التامة ،وبني ُمطالب بتأجيل افتتاح السنة
الدراسية اىل حني توافر ظروف صحية افضل.
وزير الرتبية والتعليم العايل يف حكومة
ترصيف االعامل الدكتور طارق املجذوب،
اعلن عن بدء العام الدرايس اعتبارا من 28
ايلول الفائت عىل مراحل ،مع اجراءات
تعليمية جديدة للتكيف مع انتشار كورونا.
لكن تقرر بعد توسع انتشار كورونا ارجاء
فتح املدارس اسبوعني ،بعد وصول نسبة
انتشار الفريوس إىل  ، %8ما يعني ان خطر
انتقال العدوى بني التالمذة مرتفع .اما
بعد  14يوما ،فسيكون قرار عودة التالمذة
إىل املدارس وفق نسبة انتشار الفريوس يف
املناطق.
وكشف الوزير املجذوب عن حجم الرضر
الذي اصاب املدارس الرسمية والخاصة يف
منطقة بريوت بعد كارثة انفجار املرفأ .وقد
تم بالتنسيق مع منظمة االونيسكو ودعمها
ومتابعتها ،تأمني التمويل العادة ترميم
وتأهيل كل املدارس والثانويات الرسمية
املترضرة من انفجار املرفأ ،والبالغ عددها
 165مدرسة وثانوية رسمية وخاصة ،وكذلك
متويل اعادة ترميم كل املباين املترضرة
التابعة للجامعة اللبنانية وتأهيلها ،باالضافة

اىل  20مدرسة مهنية رسمية ،وذلك بدعم
من جهات عدة منها :دولة قطر عرب منظمة
التعليم فوق الجميع التابعة لها ،سفارة
سويرسا يف لبنان ،صندوق التعليم ال ينتظر،
منظمة االونيسكو واليونيسف.
وقد اطلق وزير الرتبية مع رئيس املركز
الرتبوي للبحوث واالمناء بالتكليف جورج
نهرا الكتب املدرسية الرقمية تحسبا لعدم
انتظام العام الدرايس وللتعليم من بعد .وقال
الوزير املجذوب" :اذا كان االنتشار يستوجب
التعلم من بعد فقط ،فسنسري بهذا التوجه،
واذا تحسن الوضع الصحي سنميض يف التعلم
املدمج .يف الحالتني ،ان توافر الكتاب املدريس
بشكله االلكرتوين سيشكل عنرصا داعام
للتعلم".
وكان قرار الوزير املجذوب بفتح العام
الدرايس عىل الرغم من تفيش فريوس كورونا،
قد اثار العديد من االعرتاضات واملالحظات،
ما دفع اىل الرتوي لدى بعض مؤسسات
القطاع الخاص ببدء السنة الدراسية ،اىل حني
اتضاح تطورات وضع انتشار الفريوس وتوفري
مستلزمات التعليم من بعد بصورة كاملة،
السيام توفري الكهرباء واالنرتنت بطريقة
دامئة .اال ان لجنة متابعة التدابري واالجراءات
الوقائية لفريوس كورونا التي بحثت يف
العودة اىل املدارس ،اوصت باعتامد التعليم
املدمج ،مع االلتزام باالجراءات الوقائية،
وبنسبة اقصاها  %50من سعة الصفوف
بشكل يراعي التباعد يف املؤسسة التعليمية
ووسائل النقل ،عىل ان تقوم اللجنة اسبوعيا
بتقييم الوضع مع املراجع الصحية.
يف اللقاء مع االمني العام للمدارس الكاثوليكية
يف لبنان االب بطرس عازار ،دار نقاش يف
الواقع الرتبوي والتعليمي وحول املشكالت

التي تواجه املدارس والطالب واالهايل ،وحول
الحلول املقرتحة لتجاوز االزمة.
■ ما هي الخطط املوضوعة الستئناف العام
الدرايس ،وهل من خطة طوارئ يف حال
تفىش وباء الكورونا؟
□ قبل االجابة عن هذا السؤال ،ال بد يل
من توجيه كلمة شكر اىل ادارة مجلة "االمن
العام" النها تفرد فسحات عىل صفحاتها
لفن ليس كسائر الفنون ،اال وهو فن الرتبية
والتعليم .فشكرا الدارة هذه املجلة والدعاء
بالتوفيق الهل االمن العام ،قادة وعنارص.
اما يف ما يتعلق بالجواب عن السؤال املطروح،
فانني اؤكد اوال عىل التزام مدارسنا الربوتوكول
الصحي وتوجيهات الحكومة ومنظمة الصحة
العاملية ،املتعلقة بالوقاية من هذا الفريوس
القاتل واملفربك لرضب حياة البرش والغاء ما
تقوم به مدارسنا ،وهو التنشئة عىل احرتام
الحياة وتعزيز ثقافة الحياة .هذا من جهة
الصحة ،اما من جهة التعليم فقد وضعت
ادارات املدارس منذ حراك ترشين االول
 ،2019ومع تفيش وباء الكورونا عددا من
السيناريوهات لتأمني العلم لالجيال الطالعة.
من هذه السيناريوهات ،يف حال تعذر
الحضور اىل املدرسة ،التعليم من بعد ،او
التعليم املدمج ،او بحسب ما يرتئي البعض
اللجوء اىل اعتامد الدروس والفروض ورقيا،
وغري ذلك .كم كنت امتنى لو بادرت ادارات
املحطات التلفزيونية يف لبنان اىل تخصيص
ساعات عىل شاشاتها للمساهمة يف تضمني
برامجها برامج تعليمية متطورة ،تساعد
اجيالنا الطالعة عىل تخطي الصعوبات التي
تعرتض سنتهم الدراسية املقبلة ،السيام بعد
االعالن عن مبادرات النقاذ العام الدرايس.

االمني العام للمدارس الكاثوليكية يف لبنان االب بطرس عازار.

حول ما يتعلق بخطة طوارئ يف حال تفيش
وباء الكورونا ،الواضح ان هذا الوباء بدأ
ينترش ،واعداد املصابني به تتزايد بسبب
انعدام الوقاية املطلوبة .وألن املدارس التي
تحرص عىل سالمة ارستها الرتبوية فهي ،وعند
اشتداد االزمة الصحية ،لن تخاطر باتخاذ
تدابري ال تتوافق مع السالمة العامة ،ومع
توجيهات املعنيني بالشأن الصحي .استنادا
اىل ذلك ،مثة خطة لكل تطور سلبي ،يتم
التداول يف شأنها وتراعي وضع كل مدرسة
ومحيطها الجغرايف وعدد تالمذتها ،والتزام
املعنيني السالمة العامة والصحة والرتبية،
وتقديم املساعدات واالرشادات الالزمة.
■ هل املدارس جاهزة للتعليم من بعد،
وهل اطلعتم عىل تدابري وزارة الرتبية؟
□ الجواب عن هذا السؤال يشدين اوال اىل
متني تشكيل خلية ازمة من القطاع الرتبوي،
الخاص والعام ملتابعة كل التطورات .صحيح
ان وزارة الرتبية مشكورة عىل ما تقوم به،
لكننا يف الظرف الراهن يف حاجة اىل تنسيق
اجدى وافعل يأخذ يف االعتبار التعاون عىل
اتخاذ قرارات تربوية مشرتكة وعىل وضع
اسرتاتيجيا عامة النقاذ العام الدرايس مع
مراعاة خصوصية كل مدرسة .هذا عن القسم

لتشكيل خلية ازمة
من القطاع التربوي تتابع
كل التطورات

الثاين من السؤال ،اما عن القسم االول فثمة
عدد كبري من ادارات املدارس ،قام بتدريب
االداريني واالرسة التعليمية وحتى االهل عىل
التعاطي مع التعليم من بعد بحرفية ومهارة.
يكفي لفت النظر اىل ما قمنا به يف املدارس
الكاثوليكية من دورات تدريبية افرتاضية
سابقا وحاليا ،باالضافة اىل تنظيم مؤمتر عىل
مدى تسعة ايام بعنوانEdutech 2020 :
 ،Exhibition & Conferencesشارك فيه
اكرث من  20الف تربوي من لبنان والخارج.
الهدف من املؤمتر ،االعداد والتدريب عىل
هذا النسق الجديد من التعليم للتعويض
عن التدريس الحضوري يف حال تعذر علينا
القيام به بسبب جائحة كورونا وغريها .هنا
تجدر االشارة اىل ان للتعليم من بعد رشوطا
لنجاحه ،مثال :الكهرباء واالنرتنت وحضور

■ ماذا عن املدارس املترضرة يف بريوت ،هل
ستكون جاهزة قبل بدء العام الدرايس؟
□ بداية ،ال بد من الرتحم عىل الشهداء
الذين سقطوا بسبب االنفجار الكاريث ،ومن
بينهم رجال االمن العام ،باالضافة اىل الصالة
عىل نية الجرحى واملصابني واملنكوبني .يف
الوقت نفسه يهمني االشادة ،ال بل توجيه
الشكر ،اىل الدول واملؤسسات التي بادرت
اىل املشاركة يف عمليات االنقاذ والتنظيف
والرتميم واالغاثة وتقديم املساعدات
والخدمات ،والتنويه ايضا مبا قامت به افواج
الصليب االحمر والدفاع املدين وتحديدا
افواج الكشافة يف املدارس والتابعة لجمعيات
كشفية ،مثل كشافة لبنان ،الكشاف املسلم،
كشافة االستقالل والكشاف املاروين .اذكر
هذه الدول واملؤسسات وهذه االفواج النها
ساهمت كثريا يف مساعدة املدارس املترضرة،
وارضارها كانت كبرية ،بالنهوض من تحت
الردم ،ليك تعد قاعاتها ومالعبها الستقبال
التالمذة يف املواعيد املقررة الفتتاح العام
الدرايس .صحيح ان بعض هذه املدارس
سيكون جاهزا كليا او جزئيا منذ  28ايلول
لالنطالق بالعام الدرايس ،والبعض االخر
سيتأخر قليال بسبب جسامة االرضار ،ولكنه
سيعود كطائر الفينيق لينطلق من جديد،
ويف اقرب وقت ،لتأمني الخدمة الرتبوية.
هنا ال بد من االشارة ،اىل ان الكلفة االولية
العامل الرتميم واالصالح يف عدد من مدارسنا
الكاثوليكية املترضرة يف بريوت وضواحيها،
تصل اىل نحو  15مليون دوالر امرييك وفق
التقديرات االولية حتى تاريخه.
■ ماذا عن مشكلة االستيعاب ،السيام مع
فرض التباعد بني التالمذة؟
□ يبدو ان عدد التالمذة يف املدارس الخاصة
سيتقلص بعض اليشء بسبب االوضاع
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االقتصادية ،ونتيجة الخوف من كورونا
وعدم الثقة عند بعض االهل بطريقة
التعليم من بعد او التعليم املدمج .لكن ما
يلفت النظر ،ان اهل التالمذة يف املدارس
الكاثوليكية مرصون عىل متابعة اوالدهم
للتعليم يف هذه املدارس ،ويف الوقت ذاته
ميتنعون عن تأكيد التسجيل وعن تسديد
القسط املدريس لسبب او آلخر .علام ان قيمة
تحصيل االقساط املدرسية عن السنة املاضية
 2020-2019مل تتعد يف املدارس الكاثوليكية
 %40من مجمل االقساط ،فكيف ميكن تأمني
رواتب املعلمني وتطوير املدرسة واالهتامم
باالمور التشغيلية؟ عىل الرغم من كل ذلك،
تحاول املدارس ان تفعل املستحيل لتنظيم
مسألة استيعاب التالمذة يف الصفوف مع
احرتام كل قواعد الوقاية ومنها التباعد ،مع
توفري كل التسهيالت الالزمة اجتامعيا وماليا
وتربويا لئال تضيع سنة من عمر تالمذتنا
االحباء ،امل املستقبل.
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االكيد للتالمذة الراغبني يف متابعة دروسهم
يف املدارس الخاصة .عىل كل حال ،امتنى ،كام
متنيت سابقا عىل املسؤولني يف الدولة ،ليس
فقط املساهمة مع االهل بتحمل القسط
املدريس ،بل ايضا برتك التالمذة يف مدارسهم
الخاصة ،وتسديد االقساط عنهم ،وبذلك ال
يقومون مبا هو واجب عليهم فحسب ،بل
يوفرون عىل الدولة اقله  3ماليني لرية لبنانية
عن كل تلميذ او تلميذة.
■ هل عدد املعلمني كاف لكل املراحل ،وهل
هم جاهزون للتعليم؟
□ عدد املعلمني كاف ومتوافر ،خاصة
ان ادارات املدارس الكاثوليكية حاولت
الحفاظ عىل اكرب عدد من معلميها،
وقامت بتدريبهم كام قلنا انفا ،وسعت
اىل اعدادهم االعداد الالزم النجاح مسألة

■ ما هو عدد التالمذة املتوقع خالل هذه الظرف الراهن يحتاج
السنة الدراسية؟
الى تنسيق افعل بني
ترسب
عن
واشاعات
احاديث
□ هناك
القطاعات التربوية
عدد كبري من التالمذة يف القطاع الخاص اىل
القطاع الرسمي .حتى تاريخه ،مل يتبني العدد

مستلزمات التعليم من بعد مكلفة يف هذا الوقت.

التعليم من بعد .لكن يبقى عىل الدولة ان
توفر املستلزمات التي ذكرتها سابقا ،ليك
يبقى التعليم رسالة ومنبع رجاء لالجيال
الطالعة وللبنان.
■ كيف ستعالجون مشكلة املعلمني
ومطالبهم خاصة؟
□ هل يفكر الرأي العام بعجز االهل ،او
متنّعهم عن تسديد اقساط اوالدهم؟ هل
يعرف الرأي العام ان لالرسة التعليمية حقوقا
وانها تتعب لتبدع اساليب تعليمية ناجحة؟
هل يقدر الرأي العام اهمية استمرارية
املدرسة الخاصة ودورها يف رفع مستوى
التعليم وتامينه للجميع ،وهو مكلف طبعا؟
نعم ،ان للمعلمني احرتاما كبريا عند ادارات
مدارسهم املنشغلة بالرتبية والحريصة عىل
ان يكون التعليم رسالة وخدمة .نعم،
للمعلمني حقوق يجب تامينها حرصا عىل
كرامتهم وضامنا لعيشهم الكريم ،خصوصا
بازاء تأمني التعليم النوعي والجيد .كم كنا
نتمنى لو ان الترشيعات التي زرعت انعدام
الثقة بني االرسة الرتبوية ،كانت عادلة عند
اقرارها ومتوازنة لضامن حقوق الجميع.
عىل كل حال ،ال بد من االعرتاف اننا اليوم
يف مأزق .نحن نع ّول عىل االرسة التعليمية
ان تتفهم هذا الواقع ،علام ان عددا كبريا
من اللبنانيني يتفهمونه .يف الوقت نفسه
نطالب الدولة بدعم االهل ليك يستطيعوا
تعليم اوالدهم ،ومن خالل هذا الدعم
ميكن توفري رواتب املعلمني وحقوقهم.
هنا ال بد من لفت النظر اىل ان مرجعيات
املؤسسات الرتبوية تحملت عبء املدارس
املجانية الواجب تأمني مساهمة الدولة
لها سنويا ،وذلك منذ سنة 2016-2015
وحتى تاريخه .لذلك اناشد الدولة القيام
بواجبها .اقول ذلك ،ألن تقاعس الدولة
عن القيام بهذا الواجب املفروض قانونا،
واملعطوف عىل الشعارات الشعبوية
والعشوائية التي اطلقها كرث ،عرض العديد
من املدارس اما لالقفال واما لتعذر تسديد
رواتب املعلمني ليس يف املدارس املجانية
التابعة للجمعيات الروحية فحسب ،بل يف
املدارس غري املجانية ايضا.
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الغالف
داود رمال

aborami20@hotmail.com

التعليم من بعد :جهوز ّية مدرس ّية
وصعوبات إقتصاد ّية واجتماعية كبيرة
فرضت جائحة كورونا ايقاعا جديدا عىل كل مناحي الحياة يف العامل اجمع ،ووضعت
حياة االنسان يف منط جديد مل يكن يتوقعه من قبل ،فاصبح انسانا محجورا بعدما اقفلت
كل املؤسسات ،السيام الجامعات واملدارس ،ما وضع العام الدرايس امام تحديات صعبة
واملسؤولني امام خيارات احالها مر

املدارس تلتزم قرار وزارة الرتبية والتعليم العايل للتعليم من بعد.

ناصيف :الفوارق االقتصادية
واالجتماعية كبيرة وفادحة

بداية كان اللقاء مع مديرة الدروس يف
مدرسة مار ميخائيل الثانوية زوق مكايل
لينا ناصيف التي تحدثت عام قامت به
املدرسة النجاح العام الدرايس الحايل.

■ ما هو الخيار الذي اتخذته املدرسة
بالنسبة اىل التعليم هذه السنة ،حضوريا
او من بعد كليا او مدمجا؟
□ التزمنا قرار وزير الرتبية بالنسبة اىل

يف مواجهة تحدي كورونا تربويا ،اتخذت
وزارة الرتبية والتعليم العايل سلسلة من
االجراءات واصدرت العديد من التعاميم
والقرارات الهادفة اىل التعاطي مع الواقع
املستجد ،من اجل ايجاد دينامية تفاعلية
لعدم خسارة العام الدرايس قوامها التعليم
والتعلم من بعد ،يف انتظار انتهاء هذا
الوباء وتحسبا لكل االحتامالت .فكثفت من
االجتامعات ملبارشة هذه التجربة الجديدة يف
التعليم الرسمي والخاص يف لبنان ،من خالل
االستفادة من تجربة العام الدرايس املنرصم.
انخرط الجميع يف الجهد الوطني لتأمني عبور
آمن للعام الدرايس الحايل من خالل التزامن
بني الحامية الصحية والتحصيل العلمي الالزم
وغري املنقوص لجميع التالمذة يف كل املراحل
التعليمية.
انطالقا من هذا التحدي ،بارشت املدارس امتام
استعداداتها مبا يؤ ّمن انطالقة طبيعية للعام
الدرايس .2021 - 2020
لالضاءة عىل هذه االستعدادات ،حاورت
"االمن العام" كال من مديرة الدروس يف
مدرسة مار ميخائيل الثانوية يف زوق مكايل
لينا ناصيف ،واملديرة العامة للشؤون الرتبوية
يف جمعية املقاصد الخريية االسالمية الدكتورة
غنى بدوي حافظ ،حول كل ما يتعلق بالتعليم
حضوريا ومن بعد والخيارات البديلة.

الدروس حضوريا .اال اننا بدأنا الدروس
للصفوف الثانوية من بعد يف صفوف
الشهادات يف  16ايلول ،ثم انتقلنا اىل
الدروس الحضورية يف  28منه .فتحنا

من بعد يف املرحلة االبتدائية صعبا الننا
يف هذه املرحلة نحتاج اىل اثارة انتباه
التالمذة ليس برصيا وسمعيا فقط ،وامنا
نلجأ اىل الحركة واللمس وتوظيف كل
الحواس عىل نحو كبري .هذا ما نفتقر
اليه يف التعليم من بعد .كام نعمد اىل
جعل الدروس تطبيقية ،فيشارك االوالد
يف تنفيذ مشاريع صغرية داخل الصفوف
تنمي ادراكهم وتشكل نقطة انطالق اىل
املعرفة النظرية .هذا امر بالغ الصعوبة
يف التعليم من بعد.

مديرة الدروس يف مدرسة مار ميخائيل الثانوية يف زوق مكايل لينا ناصيف.

الصفوف التكميلية ،اما الصفوف
االبتدائية فستبارش يف  12منه .نحن
ملتزمون كل التدابري الصحية واجراءات
التباعد االجتامعي بدقة من حيث فصل
مكان الدخول عن مكان الخروج من
املدرسة ،للتمكن من قياس حرارة كل
التالمذة لدى وصولهم وتعقيم حقائبهم
واحذيتهم وثيابهم .كام وزعنا عىل االهل
تعليامت تتعلق بالكاممات ومطهر
اليدين وارشاد التالمذة اىل عدم ملس
وجوههم نهائيا ،وعدم تبادل االغراض
مع بعضهم بعضا .اىل ذلك سيتم
تعقيم املدرسة كليا ،وسنجري دوريات
ـ بكل ما للكلمة من معنى ـ لعامالت
التنظيف لتعقيم االسطح ومقابض
االبواب والجدران التي نتوقع ان يلمسها
التالمذة .اما يف ما يتعلق بالتعليم املدمج،
فهو يدخل يف الطرق التعليمية الجديدة
اليوم ،فيكون الزاميا من حيث فصل
اعداد التالمذة ليك يتناسب مع قاعدة
التباعد االجتامعي ،او من ناحية تطوير
العالقة واالتصال بني املعلم واملتعلم يك

ملتزمون بدقة كل التدابير
الصحية والتباعد االجتماعي

ينمو التفاعل وتبتدع اساليب جديدة يف
الرشح والتطبيق.
■ هل املدرسة جاهزة للتعليم من بعد
ومتلك تاليا العنارص املؤهلة والقدرات
الالزمة؟
□ اضطررنا اىل التعليم من بعد منذ
العام املايض .قدراتنا وتجهيزاتنا حارضة
منذ ذلك الوقت ،وخضع االساتذة
لدورات يف الفرتة االخرية لهذه الغاية .ال
نزال ننظم دورات لتطوير مهاراتهم يف
هذا املجال ،لكن التجربة عمليا تناسب
فئة الصفوف الثانوية اكرث منها فئة
صفوف االصغر عمرا .قد يكون التعليم

■ هل ميكن ان تؤثر الفوارق االجتامعية
واملادية لعدد من االرس عىل انجاح
تجربة التعليم من بعد؟
□ مع هبوط سعر العملة الوطنية ،باتت
الفوارق االقتصادية واالجتامعية كبرية،
بل فادحة ،ووضعت عددا ضخام من
العائالت اللبنانية تحت خط الفقر كام
بينت الدراسات االحصائية منذ اشهر،
وال تزال النسب ترتفع يوما بعد آخر
وتتزايد .هنا يتبني ان لالوضاع االقتصادية
واملعيشية عند العائالت تأثريا بالغا .ليس
للتعليم من بعد يف الظروف الحالية
مشكلة واحدة ،وامنا مشاكل عدة ،منها
ان ال تتمكن العائلة من الحصول عىل
كومبيوتر محمول .ثم يف حال وجود
كومبيوتر محمول واحد يف البيت ،فان
وجود عدد من االوالد يتجاوز ولدين او
ثالثة ينىشء مشكلة اضافية هي تقاسمهم
اياه يف اوقات استعامله للتعلم من بعد،
فكيف عندما يتعذر عىل العائلة ،يف ضوء
الظروف الصعبة ،رشاء اكرث من جهاز
واحد؟ اما عندما يطرأ عطل عىل الجهاز،
فان مشكلة جديدة تنشأ توجب عىل
العائلة اصالحه مبئة دوالر مثال ،اي باكرث
من  700الف لرية يف وقت تعاين هذه
العائلة من صعوبة رشاء الكتب والدفاتر
والقرطاسية التي تضاعفت اسعارها مرات
عدة .ال ننىس ايضا مشاكل اشرتاك
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االنرتنت التي باتت تلقي بوزرها
عىل كاهل البيوت كلها ،وليس بالنسبة
اىل تالمذة املدارس فحسب .من نتائج
الظروف االقتصادية الحالية ،اضطرار
الوالدين اىل العمل ساعات طويلة خارج
املنزل ،وعدم وجود اي رقابة عىل االوالد،
ما يلغي مثابرتهم عىل الدروس ،السيام
ان التلميذ يفضل عىل نحو طبيعي املرح
واللعب اكرث منه الرتكيز عىل دروسه.
■ نظرا اىل االضطرابات التي تحوط
بالوضع الداخيل وتأثريه عىل املدارس
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والتعليم والسنة الدراسية ،هل لدى
املدرسة خيارات بديلة؟
□ اهم العوامل تأثريا هو العامل
النفيس :الشعور بعدم االستقرار الناجم
عن الصدمات املتكررة كاالنقطاع عن
املدرسة بسبب االحتجاجات يف الشارع،
والخوف عىل الصحة املتأيت من جائحة
كورونا ،والتداعيات النفسية النفجار
مرفأ بريوت ومشاهد املوت املتكررة.
اضف اىل ذلك ،عدم رىض االوالد لتعذر
حصولهم عىل حاجات كثرية يطلبونها،
والبلبلة الحاصلة عىل مستوى الشهادات

حافظ :الوضع االجتماعي يؤثر
على نجاح التعليم من بعد

بدورها ،وصفت املديرة العامة للشؤون
الرتبوية يف جمعية املقاصد الخريية
االسالمية الدكتورة غنى بدوي حافظ
املشهد الدرايس للسنة الحالية انطالقا
من تجربة مدارس املقاصد.

■ ما هو الخيار الذي اتخذته املدارس
بالنسبة اىل التعليم هذه السنة حضوريا
او من بعد كليا او مدمجا؟
□ مدارسنا يف جمعية املقاصد متنوعة،
منها ما هو موجود يف بريوت ومنها
ما هو موجود يف القرى .كذلك لدينا
ضمن مرفقنا الرتبوي وحدة لالرشاد
املدريس واخرى للصعوبات التعلمية
تدعامن املدارس بربامج الدعم النفيس
االجتامعي وبرامج خاصة لذوي
الصعوبات التعلمية ،فضال عن بروتوكول
صحي نلتزمه .هذا االمر يخولنا ،نحن
يف املقاصد ،ان نكون جاهزين لجميع
االحتامالت بالنسبة اىل التعليم للسنة
الدراسية الحالية  ،2021-2020اكان
التعليم حضوريا ام من بعد او مدمجا

بني هذا وذاك .كام يلزمنا اعداد خطط
مختلفة نابعة من واقع املدرسة وبنيتها
التحتية .وقد تم اعداد املناهج الدراسية
واسرتاتيجيات التعليم العائدة اليها وفق
االحتامالت الثالثة االنفة الذكر ،اضافة
اىل مهارات القرن الحادي والعرشين
التي تهيئ االجيال الصاعدة للحياة
املستقبلية والتي تجعلهم يتسمون
بالقدرة عىل التفكري النقدي واالبداعي
واالستقاللية والتواصل ،وكذلك القدرة
عىل حل املشكالت والقيادة واتخاذ
القرارات .بدأنا يف مدارسنا منذ  15ايلول
التعليم من بعد لغاية  28منه حيث
سنتبع قرار وزير الرتبية للفرتة ما بعد
 28ايلول تدريجا ،كوننا جاهزين ،وكوننا
نؤمن ان التعليم هو حق مقدس لكل
طالب وال يجوز ألي مؤسسة تربوية
التهاون يف اعطاء هذا الحق مهام تكن
الظروف.
■ هل مدارسكم جاهزة للتعليم من
بعد ولديكم العنارص والقدرات الالزمة؟

واالمتحانات .لذا يبدو التعليم الحضوري،
مبا ميثله من تفاعل انساين مبارش ،هو
الخيار االبرز واالكرث اهمية يف تخفيف
حدة االزمات النفسية وتحسني مستوى
التعليم واالكتساب واالنتاجية .مثة وسائل
اخرى يبتدعها املعلمون الشباب ،قامئة
عىل التفاعل والبحوث وتبادل املعلومات
واملشاريع مع تالمذتهم ،مام يضخ
الحيوية والنشاط يف التعليم .نفتقر عرب
التعليم من بعد اىل التسابق والتنافس
اللذين يشكالن تحفيزا ممتعا ومجديا،
ومن شأنه رفع املستوى العلمي عموما.

□ مام ال شك فيه اننا جاهزون لتطبيق
مسار تعليم تالمذتنا من بعد ،كوننا
طبقناه خالل العام الدرايس املنرصم.
وقد استفدنا من تجربة هذا النوع من
التعليم التي كانت تجربة ناجحة اىل
حد مقبول جدا عىل الرغم من املشاكل
التي واجهت مدارسنا وهي ذاتها التي
واجهتها املدارس االخرى من انقطاع
الكهرباء وضعف االنرتنت وغريها .فقد
حققنا عربها استمرارية التالمذة بالتعلم،
وعدم انقطاعهم عن جو الدراسة.
الجدير ذكره ،اننا كنا نعطي دروسا
من بعد اىل جانب التدريس حضوريا
من مستخدمي التعليم التاميزي ،كام
كانت لنا رشاكات محلية وعاملية عرب
االنرتنت .كذلك قمنا بتدريب جميع
من لديهم عالقة بالقطاع الرتبوي عىل
استخدام املنصات االلكرتونية التي
استخدمناها مثل Microsoft Teams
و Zoomوغريها .لقد تواصلنا خالل
العام الدرايس املنرصم ،مع اولياء امور
التالمذة ملتابعة اوالدهم يف اثناء حصص

التدريس من بعد ،وخصوصا اولئك
الذين يتابع اوالدهم صفوف مرحلتي
الروضة واالبتدائية .كام تواصلنا معهم
لتوعيتهم يف شأن الربوتوكول الصحي
املفرتض اتباعه يف ظل تفيش فريوس
كورونا .خالل العام الدرايس املقبل
 ،2021-2020سننظم عملية هذا النوع
من التعليم استنادا اىل خربتنا السابقة،
عرب رشاء حق الدخول واستعامل منصة
عاملية متطورة تتوافر فيها جميع
الدروس بطريقة مصورة ،فضال عن
االختبارات وبرامج املحاكاة والرقابة.
علام اننا وضعنا سياسة للتعلم من
بعد تضمنت ما سبق ،اىل جانب تقييم
التالمذة من بعد ،وكذلك سياسة حامية
الطفل من مضار استخدام التكنولوجيا.
وسيتم خالل العام الدرايس الحايل،
حضور الصفوف ومتابعة التالمذة من
حيث الحضور واملشاركة والدعم النفيس
االجتامعي ومن َثم تقييمهم ودعم
الذين يحتاجون اىل ذلك من حيث
مدى اكتسابهم للمهارات وتحصيلهم
التعلمي .نحن ال نعترب التعلم من بعد
ترفا ،بل واجبا تربويا علينا ان نبذل كل
طاقتنا لتقدميه بافضل ما ميكن ونتحدى
الصعاب النجاحه.
■ هل ميكن ان تؤثر الفوارق االجتامعية
واملادية لعدد من االرس عىل انجاح
تجربة التعليم من بعد؟
□ من املؤكد ان يؤثر الوضع االجتامعي
لبعض االرس عىل انجاح عملية التعليم
من بعد ،لذا ارتأينا يف اثناء تجربتنا
لهذا النوع من التعليم خالل العام
الدرايس املنرصم  2020-2019مسارات
عدة ،وكانت يف مدارس بريوت مختلفة
يف ما بينها ومختلفة عنها يف مدارس
القرى ،وذلك بهدف ان يتابع جميع
التالمذة مسريتهم التعلمية .الجدير
ذكره ،ان الدروس املعطاة من بعد

املديرة العامة للشؤون الرتبوية يف جمعية املقاصد الخريية االسالمية الدكتورة غنى بدوي حافظ.

من غير االنصاف فرض
شروط املدرسة الرسمية
على الخاصة
كانت تسجل عىل املنصات املستخدمة
ليك يستطيع التالمذة الوصول اليها يف
اي وقت مناسب لهم ،وذلك تفاديا
ملشاكل انقطاع الكهرباء واالنرتنت.
كذلك خصصنا مكانا يف املدرسة حيث
يستطيع فيها التالمذة او اولياء امورهم
املجيء اىل املدرسة وتسلم الدروس
واملهامت املطلوبة ورقيا او عىل اقراص
مدمجة .كذلك ما زلنا نحاول الحصول
عىل التمويل الالزم ملساعدة طالبنا يف
املناطق االكرث حاجة .وعىل الرغم من ان
تلك الجهود مل تتكلل بالنجاح اىل االن،
اال اننا يف تقدم مستمر.

■ نظرا اىل االضطرابات التي تحوط
بالوضع الداخيل وتأثريه عىل املدارس
والتعليم والسنة الدراسية ،هل لدى
املدرسة خيارات بديلة؟
□ ال شك يف ان االضطرابات التي تحوط
بالوضع الداخيل تش ّوش عقول الجميع،
من معلمني وتالمذة واولياء امور ،وتاليا
املدارس والتعليم .عىل الرغم من ذلك،
سنستمر يف رسالتنا املقاصدية وبناء
القدرات للمجتمع الرتبوي املقاصدي،
من معلمني وتالمذة ،مهام قست
الظروف ورمت بثقلها علينا .هنا ،ال
بد االشارة اىل انه من غري االنصاف
فرض رشوط املدرسة الرسمية حيال
بدء العام الدرايس وغريه عىل املدرسة
الخاصة ،فال يحرم الطالب من البدء
بعامهم الدرايس .التطور وتقدم االمم
ال يتامن اال تدريجا ،فهام ينتقالن مثل
العدوى من مدرسة اىل اخرى نتيجة
املنافسة او التعاضد بني القطاعني
الرسمي والخاص.
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الغالف
راغدة صافي

Raghida.ss@gmail.com

على الرغم من نظام التع ّلم من بعد

الكتب املدرس ّية ال تزال حاجة أساس ّية
تحولت بداية العام الدرايس يف لبنان من فرحة اىل غصة لدى االهايل والطالب عىل حد
سواء .فاىل جانب الهموم واملشاكل املعيشية اليومية واالقساط املرتفعة والنزوح الكبري
هم جديد لدى اهايل الطالب هو االرتفاع الناري السعار
نحو املدرسة الرسمية ،اضيف ّ
الكتب املدرسية وخاصة االجنبية املستوردة منها

وجد الطالب الذين كانوا يف املايض ينتظرون
بدء العام الدرايس لرشاء القرطاسية والحقائب
الجديدة ،ان هذا االمر بات هذه السنة ترفا
حرموا منه.
اذا كانت مشكلة الكتب يف املدارس الخاصة
محصورة باسعارها املرتفعة ،فان املشكلة االكرب
تكمن لدى املدارس الرسمية التي قد ال يجد
طالبها هذا العام كتبهم يف املكتبات ،نظرا اىل
التأخري الكبري الحاصل يف تلزيم مناقصة طباعتها.
فحتى منتصف ايلول املايض مل تكن اي رشكة قد
تقدمت للمشاركة يف املناقصة التي اطلقها املركز
الرتبوي للبحوث العلمية بسبب غالء اسعار
الورق والحرب.
لطاملا شكا االهل من غالء الكتب ،خصوصا
االجنبية منها والتي تختلف وفق مصدرها ،فاذا
كانت من فرنسا او من بريطانيا فحكام يصبح
سعرها مرتفعا ،اما الكتب املحلية فسعرها يبقى
منخفضا نسبيا اذا وجدت .يف ما يتعلق باسعار
الدفاتر والحقائب واالقالم ،فعىل الرغم من وجود
خيارات كثرية واسعار متنوعة ومتفاوتة ،اال ان

احالها يبقى مرا نظرا اىل كلفته العالية .لذلك
رفع االهايل يف بداية هذا العام الصوت مطالبني
املدارس بحسم مبلغ القرطاسية الذي يدفعونه
يف مطلع كل سنة ،لكن رصختهم هذا العام
اختلطت مع رصخات املدارس واملعلمني وحتى
وزارة الرتبية واملكتبات .فقد وجدت كربيات دور
النرش يف لبنان نفسها مضطرة اىل خفض نسبة
ارباحها بشكل كبري لتسهيل عملية رشاء الكتب
للعام الدرايس الحايل.
وفيام ال تزال معظم املؤسسات الرتبوية الرسمية
تعاين من فقدان الجدران واالبواب والنوافذ ،بدا
بحسب املعطيات املتوافرة انها ستفتقد هذا
العام اىل الكتب املدرسية ايضا .فحتى منتصف
ايلول الفائت ،مل يكن املركز الرتبوي للبحوث
واالمناء قد متكن من تلزيم طبع الكتب املدرسية
العائدة للعام الدرايس الذي بدأ يف  28ايلول
بسبب غالء اسعار الورق والحرب ،ما يجعل فرضية
ان يبدأ الطالب عامهم الدرايس من دون كتب.
هذا ناهيك بالفراغ يف رئاسة املركز الذي استمر
اكرث من شهر ،بعد ان اعفى وزير الرتبية يف

تيان :بدأنا التسعير بناء على وعد
تلقيناه من مصرف لبنان

■ ما هي نسبة الغالء التي طرأت عىل الكتب
املدرسية هذه السنة؟
□ تقسم الكتب اىل قسمني :الكتب الوطنية التي
تقوم بطبعها دور نرش خاصة وتسعرها وزارة
الرتبية وهي غري كتب املركز الرتبوي وقد
تضاعف سعرها ،وكتب املركز الرتبوي التي
مل تسعر لغاية االن بسبب عدم متكن املركز

من اجراء مناقصة لتلزيم عملية طبعها.
وعىل الرغم من ان بداية العام الدرايس باتت
عىل االبواب ،اال ان احدا مل يتقدم للمشاركة
يف املناقصة املعروضة ،نظرا اىل غالء اسعار
الورق ومضاعفتها خمس اىل ست مرات .لذا
لغاية االن ،ال سعر لكتب املركز التي سيتأخر
توافرها يف االسواق وبالتايل بني ايدي الطالب.

حكومة ترصيف االعامل طارق املجذوب رئيسته
عي يف التاسع من
السابقة ندى عويجان ،اىل ان ّ
ايلول الفائت جورج نهرا رئيسا جديدا له .فهل
سيتمكن املركز من تلزيم املناقصة من دون دعم
الدولة او املرصف املركزي لحاجات الطباعة ،اسوة
مبا حصل لجهة دعم اسعار الكتب يف املدارس
الخاصة؟
كام ان الصورة ال تزال ضبابية حول جهوز املدارس
الرسمية لالستفادة من املوارد والتطبيقات والنسخ
االلكرتونية املجانية التي وعدت الوزارة بوضعها
يف ترصف املدارس والثانويات الرسمية بالتعاون
مع املركز ،خصوصا وان هذه املدارس ال تزال يف
حاجة اىل الف جهاز كومبيوتر ليكتمل تجهيز كل
صفوفها من اجل تسهيل التعليم والتواصل مع
املعلمني .فحتى كتابة هذه السطور ،مل يكن هناك
بعد رقم نهايئ للطالب املنتقلني من املدارس
الخاصة اىل الرسمية ،لكن من املؤكد ان عددهم
سيفاقم باضعاف ارقام السنوات املاضية.
"االمن العام" التقت املدير التجاري يف "مكتبة
انطوان" اميل تيان ،وعضو لجنة االهل يف مدرسة
سيدة الجمهور غادة اسطا ،ورئيس رابطة
اساتذة التعليم الثانوي يف املدارس الرسمية نزيه
جباوي ،واطلعت منهم عىل الصعوبات التي
واجهتها املكتبات ودور النرش لتأمني الكتب
املدرسية هذا العام.

■ ماذا عن الكتب االجنبية والدعم الذي
سيوفره مرصف لبنان لرشائها؟
□ مبدئيا ،واشدد عىل هذه الكلمة ،وعدنا
املسؤولون بهذا االمر الذي سيتم مبوجبه
تسعري الكتب االجنبية املستوردة عىل اساس
سعر رصف الدوالر بـ 4000لرية واالورو
بـ 5000لرية ،يف وقت يرتاوح سعر رصف

الدوالر حاليا بني  7000و 7500لرية .هذا
علام ان فاتورة هذه الكتب يجب ان تدفع
يف الخارج "كاش" ،اي  .Fresh Moneyعىل
الرغم من ذلك ،اخذنا املبادرة وبدأنا بناء عىل
وعد تلقيناه من املرصف املركزي ،بالتسعري
عىل هذا االساس.
■ اال توجد قدرة لدى دور النرش الوطنية
الصدار طبعات محلية لهذه الكتب؟
□ ليكون سعر الكتاب مقبوال يجب ان يطبع
باعداد كبرية تفوق قدرة استيعاب السوق
اللبنانية التي ال تتخطى  500نسخة ،ما يجعل
سعر الكتاب يف حال متت طباعته محليا يفوق
كلفة استرياده.
■ ملاذا تأخرت معظم املدارس هذه السنة يف
ارسال الئحة الكتب املطلوبة؟
□ هذا التأخري عائد اىل تريثها يف انتظار
استقرار اسعار الكتب لتحديد ما ميكن
استبداله او االستغناء عنه ،ولو مل يتوافر دعم
مرصف لبنان للكتب املستوردة لرمبا عادت
معظم املدارس اىل استخدام الكتاب الوطني.
فاملدارس توقفت مليا هذه السنة امام اسعار
الكتب ،وحاولنا جميعنا مساعدة االهل عىل
اجتياز هذه املرحلة الصعبة.
■ هل فتحتم الباب هذه السنة امام تبادل
الكتب املستعملة؟
□ بالنسبة الينا كمكتبة انطوان ،هذا امر
يصعب علينا القيام به النه يتطلب امكانات
معينة غري متوافرة لدينا حاليا .لكن املدارس
هذا العام اولت هذا املوضوع اهتامما خاصا،
وتواصلت مع االهايل وشجعتهم عىل القيام
بعملية تبادل الكتب .لقد شملت هذه

املدير التجاري يف "مكتبة انطوان" اميل تيان.

العملية بشكل خاص نسبة كبرية جدا من
الكتب ،السيام يف الصفوف التكميلية.
■ يواجه االهايل كذلك مسألة عدم صالحية
نسخ معينة من الكتب لعامني متتاليني بسبب
تغيري املناهج ما يحول دون االستفادة من
الكتب املوجودة لديهم؟
□ لحسن الحظ ،مل تعمد اي دار نرش هذه
السنة اىل ادخال تعديالت عىل مناهجها
باستثناء امور بسيطة جدا .كام ان املدارس
بشكل عام ،مل تغري الكتب التي استخدمتها
العام املايض ،تشجيعا منها عىل قيام عملية
تبادل واسعة بني الطالب.
■ ما هو مصري الكتب يف ظل اعتامد االسلوب
املختلط للتعليم اثر جائحة كورونا؟
□ بالنسبة الينا ،ان جميع الكتب التي منثلها
يف دارنا تكون مرفقة مع نسخة ميكن تحميلها

اسطا :الطالب لم يستعملوا
كتبهم في العام املاضي

عضو لجنة االهل يف مدرسة سيدة الجمهور
غادة اسطا رأت ان عملية تبادل الكتب
املدرسية القت رواجا كبريا هذا العام ،خصوصا

بعدما اطلقت لجان االهل بالتعاون مع ادارة
املدارس مواقع متخصصة عىل شبكات التواصل
االجتامعي لهذا الغرض" ،فهذا امر مهم جدا

عىل الحواسيب من خالل Digital Online
 Copyالستعاملها يف املنزل .كام ان لكل كتاب
ورقي رمزا خاصا به يتيح للطالب قراءته عىل
الكومبيوتر او حتى عىل هاتفه املحمول.
■ هل ال تزال املدارس تزاحمكم يف بيع
الكتب؟
□ هذا املوضوع وقف عىل استعداد كل مدرسة
ورغبتها يف العمل وفقا للقانون ،فاملدارس التي
ترغب يف مامرسة التجارة وبيع الكتب من
خالل مكتبات موجودة داخل حرمها يجب
ان تدفع الرضيبة املرتتبة عليها ،وهذا امر ال
مشكلة حوله .لكن عندما تعمد املدارس اىل بيع
الكتب واملتاجرة بها من دون ان تكون مسجلة
يف السجل التجاري ،عندها تصبح املزاحمة غري
رشعية .ونظرا اىل املشاكل املرتاكمة هذه السنة،
فقد فضلت العديد من املدارس تفادي هذا
االمر وحرص بيع كتبها يف املكتبات.

خصوصا وان الطالب مل يستعملوا كتبهم العام
املايض ألن نظام التعلم من بعد حال دون ذلك.
هذا العام نحن يف افضل االحوال امام نظام
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تعليم مختلط اذا مل يكن كليا من بعد ،ما قد
يؤدي اىل النتيجة نفسها".
■ ملاذا ال تعمد املدارس الخاصة اىل اعتامد النسخ
املدمجة للكتب نظرا اىل كلفتها املقبولة جدا؟
 لقد متت مناقشة هذا املوضوع مليا بكلابعاده ،ووجدنا انه ليس بالسهولة التي
يتحدث عنها البعض كونه يتعلق مبدى جهوز
املدارس لهذا النظام الذي يتطلب حواسيب
محددة ال حواسيب عادية الستعامل
 . Version Numériqueكام انه يحتاج اىل
خدمة انرتنت رسيعة جدا وغري متقطعة،

عضو لجنة االهل يف مدرسة سيدة الجمهور غادة اسطا.

وهذا امر عاىن منه االساتذة والطالب االمرين
يف العام الدرايس املايض ،ألن وضع شبكة

االنرتنت يف لبنان ال يساعد يف اعتامد عملية
التعلم من بعد.

جباوي :املدارس الرسمية
لم تعد قادرة على االستمرار
رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي يف املدارس
الرسمية نزيه جباوي وصف املشاكل التي تعاين
منها املدارس الرسمية بانها تفوق كل تصور ،مؤكدا
انها مل تعد قادرة عىل االستمرار يف وضعها الحايل.
وشدد عىل ان "الحكومة الجديدة ال بد من ان
تويل امللف الرتبوي االهتامم الالزم ،وان تبارش
فورا دعم مستلزمات الكتاب الذي يصدره املركز
الرتبوي الذي رفع الصوت منذ فرتة النه مل يستطع
تلزيم املناقصة التي طرحها لطباعة الكتب".
■ ما هي الحلول املتاحة امام الطالب ملسألة
الكتب هذا العام؟
□ لغاية االن ،ال يوجد امام طالب املدارس
الرسمية سوى االعتامد عىل مسألة االعارة لحل
جزء من املشكلة ،لكننا ال ميكن ان نعتمد عليها
كليا اذ ان الحاجة اىل كتب جديدة ال تزال ماسة.

رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي يف املدارس الرسمية نزيه جباوي.

املدارس تزاحم املكتبات

خالل االعوام االخرية ،ادت االوضاع االقتصادية التي تعانيها املكتبات اللبنانية اىل اقفال عدد منها او
وقوعها يف العجز ،بسبب مزاحمة عدد من املدارس الخاصة لها يف بيع الكتب والقرطاسية اىل الطالب
داخل حرمها ،ما دفع بنقابة اصحاب املكتبات للتوصل اىل قرار تم مبوجبه الزام املدارس تطبيق البالغ
الصادر عن وزارة االقتصاد والتجارة يف  10ترشين االول  ،2009الذي يحمل الرقم /2/1ات ،ويدعو
املدارس اىل "االمتناع عن بيع الكتب والقرطاسية ،ويف حال االرصار يجب عليها ان تتسجل كمؤسسات
تجارية وان تخضع ملوجبات قانون التجارة يف حال رغبت يف تجارة الكتب والقرطاسية".

نداء استغاثة

اطلق وزير الرتبية يف حكومة ترصيف
االعامل طارق املجذوب نداء خالل مؤمتر
صحايف ،جاء فيه :اننا نطلق نداء استغاثة
لجميع االصدقاء يف العامل لتوفري كومبيوتر
محمول لكل متعلم يف املدرسة الرسمية
كاولوية ،ومن ثم لتالمذة املدارس الخاصة".
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مقابلة
مارلني خليفة

@marlenekhalife

سفير الكويت :من الحكمة والصواب
اتاحة فرص النجاح للمبادرة الفرنس ّية

بالتنسيق بني السفارة الكويتية يف لبنان ولجنة
الطوارئ التي شكلها مجلس الوزراء اللبناين اثر
اعالن بريوت مدينة منكوبة .كام قمنا بالتنسيق
ايضا مع الصليب االحمر اللبناين يف ما يتعلق
املساعدات غري الحكومية التي تأيت من الهالل
االحمر الكويتي او من الجمعيات الخريية
الكويتية.

طاملا آزرت الكويت لبنان يف ازمنة السلم والحرب ويف امللامت السياسية ،واخريا يف الكوارث .آخر مبادراتها تجلت يف
تحركها الرسيع ملساعدة لبنان بعد كارثة انفجار مرفأ بريوت ،من خالل االغاثة وتعهدها بناء االهراءات مجددا للمرة
الثانية بعدما بنتها يف العام 1969

مل يكن مستغربا وال جديدا ان يوجه امري دولة
الكويت الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح
الذي رحل يف  29أيلول الفائت ،مبساعدة لبنان
يف اقىص رسعة ممكنة .العالقات بني البلدين
متجذرة يف التاريخ الحديث ،وهي تستند اىل
املودة التي تظهرت يف اكرث من محطة سطرها
لبنان والكويت معا .قادت الكويت اللجنة
السداسية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس
جامعة الدول العربية يف  25ترشين االول يف
العام  1988برئاسة امريها وكان انذاك نائبا
لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية ،وبذلت
جهودا جبارة يف االزمة اللبنانية الطويلة .تعود
العالقات بني الكويت ولبنان اىل العرشينات
من القرن املايض .يذكر الباحث عادل العبد
املغني بأن التحاق عدد من الطلبة الكويتيني
بالجامعات واملعاهد واملدارس اللبنانية
يعود اىل االربعينات من القرن الفائت ،حني
اخذت اعداد كبرية من الكويتيني تتوجه
اىل لبنان للسياحة واالصطياف .يف منتصف
الخمسينات كان عدد اللبنانيني يف الكويت
نحو الف شخص ،وكان يف امكان اللبناين ان
يدخل الكويت ويخرج منها من دون تأشرية.
يف الثامنينات ارتفع عدد ابناء الجالية اللبنانية
اىل  45الفا ،ووصل يف العام  2017اىل نحو 50
الفا .كان لبنان لسنوات طويلة وجهة مفضلة
للكويتيني ،للتجارة والسياحة واالستشفاء
والدراسة والتملك واالصطياف .يرصد حمزة
عليان يف كتابه "قراءة يف تاريخ العالقات
الكويتية  -اللبنانية" ،مسرية العالقات بني
البلدين ،مشريا اىل ان اول تبادل للتمثيل
الديبلومايس بينهام تم يف  6حزيران عام
 .1962يف ذلك اليوم وصل مهلهل املضف اىل
بريوت لتسلم مهامت منصبه قامئا باالعامل.
يف موازاة ذلك ،انشأ لبنان سفارة غري مقيمة

يف الكويت وانتدب لها حسيب العبدالله قامئا
باالعامل ،وتسلم منصبه يف  17كانون االول
 .1962ينقل عليان عن السفري احمد غيث،
ان الكويت قررت بعد االستقالل اقامة متثيل
ديبلومايس مع لبنان ،فاعرتض يف حينه الرئيس
العراقي عبدالكريم قاسم ،وهدد مبقاطعة
لبنان ومنتجاته وعدم السامح لها باملرور
يف العراق ،فرتاجع لبنان عن قبول السفري
الكويتي ،واوجد مخرجا هو فتح السفارة عىل
مستوى قائم باالعامل .يف العام  1963وصل
اىل بريوت السفري محمد احمد الغانم الذي
قدم اوراق اعتامده اىل الرئيس اللبناين فؤاد
شهاب ،ليكون اول سفري لدولة الكويت يف
بريوت.
تجسد وقوف الكويت اىل جانب لبنان يف
العمل الدؤوب النهاء الحرب االهلية اللبنانية
والوصول اىل اتفاق الطائف عام  ،1989كام
تجسد يف الدعم املادي والسيايس واملعنوي
الكويتي للبنان يف مواجهة االعتداءات
االرسائيلية ،السيام يف اثناء حرب متوز ،2006
ويف مواقف اخرى عديدة بحسب املراجع
املختصة بالعالقات بني البلدين.
يتابع السفري الكويتي وعميد السلك
الديبلومايس العريب عبد العال القناعي صون
هذه العالقة الوطيدة بني البلدين ،ويكشف
يف حوار مع "االمن العام" الكثري من اوجه
املساعدات الكويتية املركزة للبنان بعد كارثة
انفجار املرفأ.
■ بعد مرور  14عاما سفريا لدولة الكويت
يف بريوت ،وعميدا للسلك الديبلومايس العريب،
كيف تشخص الوضع الواقع اللبناين الراهن
وخصوصا بعد انفجار مرفأ بريوت ،هل هو
مميت ام مثة قدرة عىل النهوض؟

■ ميكن القول ان املساعدات الكويتية كانت
محددة ضمن نطاق معني بحسب الحاجات
وليست عشوائية.
□ ال ،مل تكن عشوائية ،وامنا كانت بالتنسيق
مع املسؤولني اللبنانيني لجهة ما هي الحاجة
الرضورية والقصوى ألي نوع من املساعدات
الغذائية واي مساعدات اخرى.

□ الواقع اللبناين هو بال شك واقع صعب عىل
املستويني االقتصادي والسيايس عىل حد سواء،
لكنني احمل امال يف وجود مسؤولني وطنيني
وواعني ميتلكون من الحس والشعور الوطني
والحرص عىل اتخاذ كل ما هو ممكن اتخاذه
لجهة انقاذ لبنان وانتشاله مام هو فيه .لذلك
اظل متفائال بأن هذا الوضع ليس مميتا وامنا،
انشاالله ،سنصل اىل حل واىل طريقة نستطيع
من خاللها انتشال لبنان من كبوته التي مير
فيها حاليا.
■ تستمر الكويت يف الوقوف اىل جانب لبنان
وخصوصا يف االوقات العصيبة .ماذا عن دعم
الكويت للبنان بعد انفجار مرفأ بريوت ،وماذا
كانت ردود فعل الشارع الكويتي؟
□ اود اوال التوجه بأحر التعازي اىل ارس
الضحايا والشهداء الذين سقطوا جراء هذا
الحادث االليم ،واتوجه ايضا بالدعاء اىل الله
سبحانه وتعاىل بأن مين بالشفاء العاجل عىل
الجرحى وان يطمنئ ذويهم عليهم .بالطبع
شعور الكويت بازاء لبنان هو شعور اخوي،
وقد آملنا ما امل الشعب اللبناين من جراء هذا
الحادث ،وبتوجيهات من حرضة صاحب
السمو امري البالد رحمه الله ومن سمو نائب
االمري ،بادرت الكويت اىل تقديم كل ما هو
ممكن من دعم ومساندة ومحاولة للتخفيف
عىل اشقائنا يف لبنان من جراء هذا الحادث.
بالفعل كانت اول طائرة مساعدات تصل اىل
لبنان هي من الكويت ،من بني دول العامل
كلها ،وقد حرصنا عىل ذلك ليك نبعث برسالة
بأن الكويت اىل جانب لبنان ودامئا وابدا
وخصوصا يف الظروف املأسوية.
■ وقفت الكويت برسعة اىل جانب لبنان

■ هل سلمت املساعدات اىل الجهات
الحكومية؟
□ سلمت هذه املساعدات اىل هيئة الطوارئ
التي شكلها مجلس الوزراء اللبناين وايضا اىل
الصليب االحمر اللبناين ،كام تم توزيع جزء
منها بشكل شخيص مبعرفة السفارة.

سفري الكويت وعميد السلك الديبلومايس العريب عبد العال القناعي.

ابان انفجار بريوت ،وبلغ عدد الطائرات التي
انطلقت منها حاملة املساعدات  18طائرة
بلغت حمولتها  820طنا من املساعدات،
كيف نظمتم توزيع هذه املواد االغاثية؟
□ فعال ،حتى هذه اللحظة وصلت اىل لبنان
 18طائرة اغاثية من الكويت تحمل مساعدات
غذائية واستشفائية وطبية واجهزة متخصصة.
كل هذه املعونات متت بالتنسيق مع املسؤولني
هنا يف لبنان حتى ال يحصل تكرار يف املساعدات
من الدول املانحة للمعونات ،وحرصنا عىل ان
نطلب قوائم مبا يحتاجه لبنان يف هذا الظرف
سواء من مساعدات غذائية او من معدات
استشفائية .وقد تم توزيع هذه املساعدات

احدى ثمار زيارة اللواء
ابراهيم الى الكويت تمثلت
باعالننا مساعدتنا للبنان
بالسرعة القصوى
تعهدت الكويت  41مليون
دينار كويتي في مؤتمر
باريس ملساعدة بيروت

■ بنيت اهراءات القمح يف مرفأ بريوت بناء
عىل قرض كويتي من الصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية وقع يف العام  ،1969وقد
اعلن اخريا وزير الخارجية الكويتي الشيخ
الدكتور احمد النارص الصباح ان الكويت
ستعيد بناء االهراءات بعد دمارها بالكامل
بفعل انفجار املرفأ .ما هي الرسالة الكويتية
للبنان من خالل هذه املبادرة املهمة جدا؟
□ حاولنا من خالل اعادة بناء هذه االهراءات
التي وقفت شامخة يف وجه العصف والتفجري
الذي حل ببريوت  -ويقال انها استطاعت ان
تحمي والله هو الحامي  -لكنها استطاعت
ان متنع رضرا كبريا كاد ان يلحق مبدينة
بريوت لوال وجودها ولوال ارادة الله سبحانه
وتعاىل ،فارتأينا انه قد يكون افضل واكرب مثال
العادة التآخي واعادة اثبات بأن الشقيق اىل
جانب شقيقه يف وقت الضيق ،هو بناء هذه
االهراءات خصوصا انها توفر اكرث من  90يف
املئة من املخزون االسرتاتيجي للشعب اللبناين
من الحبوب.
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■ سيكون متويل بناء االهراءات كويتيا
فحسب ام سيكون البناء تبعا ملناقصات
محددة متولها الكويت؟
□ بالتأكيد الكويت ستقدم املال ،لكنها ستتم
وفقا ملا اعتاده الصندوق الكويتي من آلية
للتنفيذ بتلقي الحاجات والطلبات من الجانب
اللبناين ،عىل ان يتم درسها وتقييمها من
االستشاريني يف الصندوق الكويتي للتنمية ،ثم
يتم بعدها بحث االجراءات االدارية الخاصة
بالهبة او بالقرض ،وعىل ضوء ذلك يتم اجراء
املناقصات املطلوبة وفق الرشوط التي توضع
عادة من الصندوق الكويتي بالتفاهم مع
مجلس االمناء واالعامر.
■ كم يتطلب هذا املسار من وقت قبل بدء
التنفيذ؟
□ يتطلب بعض الوقت لوضع تقدير الحاجات
اوال ،ووضع املواصفات ثانيا ،واالتفاق مع
املكاتب االستشارية الجراء الدراسات الالزمة
ووضع الحجم واملواصفات الفنية والهندسية
وما اىل ذلك قبل الرشوع يف صياغة االتفاقية.
نعم ،هذا يتطلب بعض الوقت.
■ لِ َم عمدت الكويت يف العام  1969اىل بناء
االهراءات يف مرفأ بريوت؟
□ كان هناك طلب من الحكومة اللبنانية،
وتحديدا من رئاسة الجمهورية يف ذلك الوقت،
لبناء اهراءات تستطيع ان تحفظ املخزون
االسرتاتيجي للبنان من الحبوب ،وتم االتصال
ما بني فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية يف
ذلك الوقت شارل حلو مع سمو امري البالد -
طيب الله ثراه  -الشيخ صباح السامل الصباح،
وتوافقت االرادة بأن تساعد الكويت الشقيق
اللبناين يف توفري هذه االهراءات لتخزين
الحبوب.
■ ما هي املجاالت التي ميكن الكويت ان
تساعد فيها لبنان :الكهرباء ،الغاز والنفط
او سواها ،وهل ستشارك يف االجتامع املقبل
للدول املانحة يف باريس يف ترشين الثاين
املقبل؟
□ سبق للكويت ان قدمت مثل هذه
املساعدات للبنان وبحثت مساعدات اخرى
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وهي ستكون منفتحة عىل بحث ومناقشة اي
مجاالت ميكن تقديم الدعم من خاللها.
■ خرس قرابة  300الف شخص مساكنهم يف
بريوت من جراء انفجار املرفأ ،وتدمرت نحو
 9مستشفيات فضال عن مدارس ،هل سيكون
للكويت مساعدة يف عملية اعادة اعامر
بريوت؟
□ بحث هذا املوضوع ،لكن كام تعلمني فان
حجم الدمار الذي مر يف البلد ضخم جدا.
لنكن واقعيني ،ليس يف مقدور بلد واحد مهام
بلغ استعداده وقربه من لبنان ان يقوم لوحده
بتوفري هذه املتطلبات كلها .لذلك اتفق ان
تتم الدعوة اىل مؤمتر دويل ،بحسب ما فهمت
من خالل االمم املتحدة للدول املانحة وذلك
بعد ان تتقدم السلطات والحكومة اللبنانية
بتقدير للخسائر ،وما هو مطلوب من
اصالحات ومن ترميم لهذه املساكن او املباين
التي دمرت .اعتقد انه سيكون هنالك مؤمتر
دويل وان شاء الله ستشارك فيه الكويت.
■ استجابت دولة الكويت االجتامع الذي
دعا اليه الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون يف
باريس ملساعدة بريوت وتعهدت املساعدة
بـ 41مليون دينار كويتي .كيف سيتم تنظيم
هذه املساعدات وما القطاعات التي تشملها؟
□ شمل مبلغ  41مليون دينار مساعدات
غذائية وانسانية واستشفائية ودوائية،
وستكون اعادة بناء االهراءات من ضمنها.
■ هل كان من مستشفى ميداين كويتي؟
□ مل تقدم الكويت مستشفى ميدانيا ،النها
كام سبق وقلت نسقت مع املسؤولني يف
لبنان .لقد ابلغنا ان هناك دوال عدة قدمت
او ستقدم مستشفيات ميدانية ،لذلك اخذنا
جانبا آخر وهو الرتكيز عىل االدوية ومعدات
طبية استشفائية .لدينا فريق من الهالل
االحمر الكويتي يعمل عىل االرض ،وهو
قام بزيارة املناطق املنكوبة واملترضرة ،وتم
االتفاق مع بعض املستشفيات التي تقع يف
نطاق املنطقة املترضرة منها عىل سبيل املثال
ال الحرص مستشفيات الجعيتاوي وبخعازي
والوردية ،ومركز معالجة الرسطان يف الجامعة

االمريكية العادة ترميم بعض االجنحة .تتواصل
املساعدات منها اخريا  6شاحنات وصلت من
طريق الرب ،حملت معدات طبية واستشفائية
منها اجهزة طبية طلبت من الكويت وارسلت
من طريق الرب عرب املصنع.
■ اي دعم للبنان حاليا مرشوط من املجتمع
الدويل باالصالحات البنيوية .اما الدول
العربية فتشرتط بعض املسائل السياسية ،هل
من رشوط تضعها دولة الكويت عىل لبنان
ملساعدته؟
□ العالقة بني لبنان والكويت محكومة
باالحرتام املتبادل وعدم التدخل يف الشؤون
الداخلية لبعضنا البعض ،وال توجد اجندة
سياسية للكويت يف لبنان .مساعداتنا
وتقدمياتنا اىل لبنان هي من شقيق اىل شقيقه
وال تحكمها اي اجندة سياسية.
■ زار املدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم قبل مدة دولة الكويت ،كيف تصفون
هذه الزيارة واىل َم افضت؟
□ هي زيارة االخ الخيه .وقد جاء سيادة
االخ اللواء عباس ابراهيم اىل الكويت مبعوثا
رئاسيا من فخامة رئيس الجمهورية العامد
ميشال عون وتباحث مع اشقائه يف الكويت
يف العديد من االمور .تم االستامع له من
املسؤولني يف الكويت بكل اهتامم ورصاحة
واخوة وكل استعداد وصدر رحب ،واترك
الحكم عىل نتائج هذه الزيارة لسيادة اللواء،
ولكن اقول لك بكل ارتياح بأن النتائج ايجابية
وستؤيت مثارها ان شاالله.
■ متى ستظهر النتائج؟
□ يف وقتها املناسب باذن الله ،ومن احدى
مثارها ان الكويت كانت اول دولة تعلن
مساعدتها للبنان بهذه الرسعة.
■ سعادة السفري انتم عميد السلك
الديبلومايس العريب يف لبنان .بعض الدول
العربية والخليجية تشعر بنوع من الفتور يف
العالقة معه ،هل تلعب الكويت دورا يف هذا
املجال؟
□ الكويت دامئا سباقة وتسعى اىل كل ما

ستشارك
الكويت
يف املؤمتر
الدويل
العادة اعامر
بريوت.

يعزز التعاون العريب العريب وكل ما يوثق
العالقات العربية العربية .لكن ويالالسف
الشديد ،فان عاملنا العريب بشكل عام مير يف
مرحلة حساسة ودقيقة جدا من تاريخه وال
يتعلق االمر بلبنان فحسب ،وتتطلب االمور
املزيد من الحكمة والتعقل والرتوي والحرص
عىل كل ما يقرب وكل ما يؤدي اىل الوفاق واىل
التعاون والوئام بني الدول والشعوب العربية.
تقوم الكويت بكل املساعي الحميدة وفق
امكاناتها والقدرات املتاحة لها .نسأل الله ان
توفق جهود الكويت وسواها لتوحيد العرب
ملا فيه صالح وصالح امتنا العربية وشعوبنا
العربية.
■ كيف ترى الكويت املبادرة الفرنسية التي
يقودها الرئيس اميانويل ماكرون؟
□ سبق وذكرت ان الكويت هي اىل جانب
كل ما من شأنه ان يحقق االمن واالمان
واالستقرار والرفاه والرخاء للشعب اللبناين.
اعتقد ان هذه املبادرة الفرنسية يف هذا

ستعيد الكويت بناء
اهراءات املرفأ وهي توفر
 90في املئة من مخزون
الحبوب االستراتيجي للبنان
 18طائرة اغاثية وصلت
الى لبنان من الكويت

الوقت بالذات ويف الظروف الصعبة والحرجة
التي مير فيها لبنان بكل فئاته واطيافه يجب
ان تتاح لها الفرصة للنجاح .اعتقد ان ذلك
سيكون من الحكمة والصواب واملنطق بأن
تتاح لهذه املبادرة فرص النجاح املمكنة يف
ضوء التفاهم بني االطراف السياسيني ،حيث
ان االن هو وقت العمل والتوافق واالتفاق
وتسهيل كل ما من شأنه ان ينتشل لبنان من
هذه الظروف الصعبة التي مير فيها.
■ لعب سمو امري الكويت رحمه الله دورا
اساسيا يف تقريب وجهات النظر من اجل
اعادة الوحدة اىل مجلس التعاون الخليجي.
كيف كانت آخر الوساطات؟
□ ال تزال الجهود الكويتية تتواصل لجمع
االشقاء الخليجيني عىل كلمة سواء ،كانت
هناك بوادر ايجابية سيبنى عليها ،وستظل
الكويت وفية وحريصة عىل هذه االخوة
الخليجية وجمع كلمة االشقاء ان كانوا يف
الخليج او يف الدول العربية بشكل عام.
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مارلني خليفة
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املساعدات اإلنسانية وبروتوكوالتها:
ال يمكن الدولة اإلستقالة من دورها
تهافتت الدول واملنظامت غري الحكومية بعد انفجار مرفأ بريوت يف الرابع من آب الفائت عىل تقديم املساعدات املختلفة
للبنان ،مؤكدة عىل ابراز الجانب االنساين للدول يف الكوارث .مع اتساع خارطة الجهات املانحة وزيادة انشطتها يطرح السؤال
عن دوافعها؟ وملاذا تستند اىل املنظامت غري الحكومية؟ وما تأثري ذلك عىل سيادة الدول؟
بعد انفجار مرفأ بريوت حصلت االستجابة
االوىل ،ويف هذه الحالة تعود كل دولة اىل
بروتوكوالتها الخاصة ويتم رصد االجهزة املعنية
واملبالغ املرصودة لالغاثة الفورية ،وارسال
مهندسني وفرق الزالة الركام ومتخصصني يف
تقييم االرضار ،وهذا يكون اما عرب الساتياليت
او الخرائط ورصد من هي السلطات املحلية
التي ميكن التنسيق معها .اذا مل تكن هذه
السلطات التابعة للدولة قادرة ،يتم ارسال
تدخل انساين ،كام فعل الفرنسيون عىل سبيل
املثال حني ارسلوا البارجة تونري وقرابة 700
جندي فرنيس للقيام باملساعدة وتأمني حامية

البيوت واستخدام لوجستيات غري موجودة.
هذه االستجابة االوىل تكون بحسب بروتوكوالت
كل دولة وتجيب عن اسئلتها الخاصة :كم
سرتسل من مساعدات وفرق وحدود مساعدتها
ومصلحة الدولة من ذلك؟
كان يجب ان تكون يف لبنان هيئة لتنسيق
الكوارث املحلية لكنها ليست موجودة .اما
اللجوء اىل املجتمع املدين فله محظوراته ،منها
خطورة فقدان املسألة السيادية والحوكمة
وكيفية استخدام املساعدات وماهية الداتا التي
تجمعها هذه الجمعيات التي تردد يف الصحف
اللبنانية ان عددها بلغ فجأة  385جمعية ،واىل

االستجابة االوىل ميكن ان تتضمن ارسال جنود الغاثة الدولة كام فعلت فرنسا.

اين تتجه باالموال واملساعدات ،وهل الداتا
التي تقدمها اىل الجهات املانحة دقيقة وما هي
التأثريات الجانبية عىل االقتصاد؟
تعترب املستشفيات امليدانية من ضمن
بروتوكوالت االستجابة ،وعادة ما تبقى لغاية
 6اشهر ،بهدف متابعة تضميد الجروح التي
تتطلب وقتا للشفاء ،واجراء العمليات الالزمة
للمصابني وخصوصا ذوي الجروح البالغة
الخطورة.
يف كل االحوال ،ال ميكن ان تتخىل الدولة عن
دورها ،وذلك بحسب الدستور اللبناين وقانون
الجمعيات الذي ترشف عليه وزارة الداخلية

غالبا ما تبقى املستشفيات امليدانية يف بلد ما  6اشهر.

والبلديات ،حيث يرتتب عىل هذه الجمعيات
ابراز بياناتها ومصاريفها .نصف الجمعيات
املوجودة ميدانيا منذ الرابع من آب تقوم
بانشطة لها ابعاد سياسية وليست انسانية
بحسب اكرث من مصدر تحدثنا اليه .هذا االمر
ليس مستغربا ،اذ ان املساعدات االنسانية
واحدة من ادوات العالقات الدولية املتعارف
عليها ،والتي اعتربتها بعض الدول فرصة لتحقيق
جملة من االهداف االسرتاتيجية للدول املانحة
واملصالح الديبلوماسية ذات الصفة االمنية
والعسكرية واملصالح االقتصادية والتجارية،
والتي تنال اهمية اضافية يف تحديد توجهات
املانحني واملصالح الثقافية وااليديولوجية.
ظهر مفهوم املساعدات الخارجية بشكل
رصيح وواضح يف عهد الثنائية القطبية اي قبل
انهيار االتحاد السوفيايت ،حيث كانت القوتان
العظميان ،الواليات املتحدة االمريكية واالتحاد
السوفيايت ،تتسابقان لتقديم املساعدات
الخارجية وذلك لضامن انحياز الدول اىل احدى
املعسكرين.
بعد الكساد الكبري وانهيار بورصة نيويورك،
دعت الواليات املتحدة االمريكية اىل انشاء
مؤسسة "بريتون وودز" ،وتبعها يف العام 1944
انشاء صندوق النقد الدويل والبنك الدويل
لالنشاء والتعمري ،وذلك الحكام السيطرة عىل

اللجوء الى املجتمع
املدني يفقد الدولة جزءا
من سيادتها

االوضاع االقتصادية بعد الحرب العاملية الثانية.
انشاء تلك املؤسسات كان البداية االوىل لنوع
جديد من املساعدات الخارجية عىل اساس
متعدد الطرف.
تعد خطة مارشال هي البداية االوىل
للمساعدات االقتصادية للدول النامية .وقد
تبنت الواليات املتحدة هذا املرشوع ووصلت
جملة املساعدات التي انفقتها اىل  6باليني دوالر
يف العام  ،1949وساهمت بـ  13.2مليار دوالر
من اجل اعادة االعامر واالستقرار السيايس
واالقتصادي لدول غرب اوروبا .ثم تم انشاء
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لتصبح
املصدر االسايس للمساعدات الدولية ،وحلقة
الوصل بني بداية ظهور املساعدات االقتصادية
بشكلها الرسمي يف خطة مارشال وبداية
تطبيقها عىل نطاق واسع .كام جرى انشاء

العديد من املنظامت والربامج واملؤسسات
التي تبارش تحقيق اهدافها ،مثل اتحاد
املدفوعات االوروبية وبنك االستثامر االورويب.
بعدها ،تم انشاء مجموعة املساعدات االمنائية
ولجنة املساعدات االمنائية التابعة لها ،وذلك
بعد انحسار دور منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية اثر تحقيق اهدافها .وتابع ظهور
هذه املنظمة العديد من الربامج واملؤسسات
التي انشئت لتدعيم اغراض التنمية ،مثل قيام
اليابان بتأسيس صندوق التعاون االقتصادي
الخارجي ،واسست السويد وكالة للمساعدات
الدولية ،وتم انشاء بنك التنمية االسيوية يف
الفليبني ،وايضا صندوق التنمية االفريقية
والصندوق الدويل للتنمية الزراعية ،فيام قامت
تايوان يف العام  1988بتأسيس الصندوق الدويل
لتنمية التعاون االقتصادي وسواه.
يقول الدكتور ماجد احمد الزاميل يف دراسة
نرشها موقع "املنرب الحر" يف العام  ،2018انه
"منذ بروز الدور العاملي للواليات املتحدة
االمريكية كقوة كربى بعد الحرب العاملية
الثانية ،كان هناك ترابط وثيق بني املساعدات
االقتصادية والعسكرية .فنادرا ما كانت هناك
مساعدات اقتصادية من دون ان ترتبط
مبساعدات عسكرية .يعكس هذا االرتباط طابع
االسرتاتيجيا االمريكية يف تعبئة وتقوية انظمة
معينة معادية للسوفيات بشكل خاص .خالل
الخمسينات كان ثلثا املساعدات الخارجية
االمريكية عبارة عن مساعدات عسكرية ،اما
املساعدات االقتصادية فقد كانت تتمثل يف
الثلث املتبقي .غري ان سنوات الستينات شهدت
تراجعا يف نسبة املساعدات العسكرية ،ويعود
ذلك اىل االخفاق املتزايد للسياسة الخارجية
االمريكية يف الخمسينات ونتيجة لسياسة
الرئيس جون كينيدي التي كانت تقول برضورة
االحتفاظ مبوطئ قدم عند الباب ،ما كان
يفرض بالرضورة االحتفاظ بارقام للمساعدات
االقتصادية ولو بشكل رمزي مع اكرب عدد من
الدول ذات املواقع املهمة اسرتاتيجيا وسياسيا
وعسكريا واقتصاديا يف العامل الثالث .انتهت هذه
السياسة يف نهاية الستينات ،حيث قفزت نسبة
املساعدات العسكرية مرة اخرى اىل نحو ثلثي
اجاميل املساعدات الخارجية االمريكية عىل الرغم
من اعالن سياسة االنفراج بني القطبني".
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خرجت الواليات املتحدة اىل الوجود كقوة
عاملية كربى بعد الحرب العاملية الثانية ،فتعاظم
دور املساعدات واضحى بالغ الحيوية كاداة
لتحقيق هدف اسايس يتم تعريفه عىل املستوى
الرسمي بأنه تعزيز االمن القومي للواليات
املتحدة االمريكية.
غالبا ما تقدم املساعدات من اجل تحقيق مصالح
ذاتية للدول املتقدمة ،وتدلنا عىل ذلك املساعدات
التي قدمتها الواليات املتحدة االمريكية اىل العديد
من البلدان النامية ،وتأيت مرص يف مقدمها،
باالضافة ايل االستفادة القصوى من التنازالت
التي تقدمها الدول النامية اىل الدول املانحة عىل
الصعيد السيايس واالجتامعي والثقايف .هذا رأي
بيل غيتس رئيس مجلس ادارة "مؤسسة بيل
وميليندا غيتس" ،الذي يعترب ان املساعدات ما
هي اال طريقة فعالة النتشال الفقراء من فقرهم.
وكان قد رصح بفكرة ان السوق الحر ليس وحده
الطريق للقضاء عىل الفقر ،اذ ينطوي جزء من
االهداف عىل ايجابيات واالخر عىل سلبيات.
وربطت العديد من الدراسات نسبة الفساد
باملساعدات االقتصادية ،واكدت انه كلام ازدادت
املساعدات الخارجية يف دولة معينة زادت نسبة
الفساد فيها.
مساعدة الدول النامية عىل مواجهة االزمات
والكوارث مثل انتشار االمراض واالوبئة ،الزالزل
والرباكني ،املجاعات ،الجفاف ،السيول والفيضانات،
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ومساعدة الدول الفقرية عىل تلبية الحاجات
االساسية ملواطنيها استجابة العتبارات اخالقية،
تتمثل يف وفاء القادرين بواجب التضامن بازاء
غري القادرين يف املجتمع الدويل واستجابة مبدأ
تعويض الدول التي تعرضت لالستعامر فرتات
طويلة ،عام سببه لها هذا االستعامر من مشاكل
اقتصادية واجتامعية وثقافية.
ما هي اجراءات تقديم املساعدات والرشوط
املرفقة؟
مل تعد املساعدات تقدم بناء عىل تعهدات من
الدولة املتلقية باستخدامها يف مجال معني ،وامنا
وفق اسس ومعايري متكاملة دوليا ،مع ارفاقها مبا
يالئم من رشوط تنصب لضامن تحقيق الهدف
من املساعدة ،وهي رشوط واسعة ومتكاملة
وتفصيلية متتد اىل حد املطالبة بالرقابة عىل
طريقة استخدام االموال املقدمة اىل البلد
ورضورة االرشاف عليها ،وحتى فرض طريقة ارساء
املناقصات والرشوط التي يجب ان تتضمنها ،وهو
ما يفقد البلد املتلقي سيادته وقراره املستقل
باحالل سيادة محل سيادة اخرى وان كان ذلك
يتم تحت مسميات اخرى.
دعمت اتفاقات جنيف منذ العام  1949عمل
املنظامت االنسانية ،ومن بينها اللجنة الدولية
للصليب االحمر .حافظت يف كثري من االحيان عىل
االنسانية وسط فظائع يف بالد عدة مزقتها الحروب

القطبان االمرييك والسوفيايت تنافسا عىل تقديم املساعدات االنسانية.

او الكوارث عىل انواعها .كذلك اعالن باريس
فاعلية املساعدات االنسانية ،الذي اعتمد يف العام
 2005وشارك فيه اكرث من  100بلد ووكالة ،والذي
ارىس تعهدات واضحة للدول املانحة ورشكائها من
اجل ضامن فاعلية عملها ،باالضافة اىل مؤمترات
عدة تم تنظيمها يف كوريا الجنوبية ويف اجتامعات
سنوية ملجموعة الدول املانحة.
تطورت ادوات اخرى للمساعدات عرب االمم
املتحدة وعرب ايالء دور اكرب للمنظامت غري
الحكومية ،وذلك يف نهاية مثانينات القرن الفائت.
وبدأ مفهوم املجتمع املدين لسد فراغ ما ال ميكن
ان تقوم به الدول ،وتوسعت فكرة املساعدات من
باب ديني او من باب حقوق االنسان والحقوق
املدنية .تطورت املسارات يف العام  2001حيث
انعقد يف مونرتي يف املكسيك اول مؤمتر جمع
الدول املانحة والجمعيات ،وتطلب االمر االنتظار
لغاية العام  2005حيث كان اعالن باريس
لتنظيم املساعدات الدولية .جمع اعالن باريس
كل الخربات من خطة مارشال اىل خربات االمم
املتحدة واملنظامت غري الحكومية ،فنظمها ووضع
رشوطا للمساعدات الدولية ابرزها ان ال تسمى
مساعدة دولية اال اذا كانت نسبة املنحة تفوق 25
يف املئة .نظم اعالن باريس ايضا الرشوط املعتمدة
للمساعدات الدولية ومن ضمنها معايري التعامل،
وحددت االمم املتحدة معايري عدة تتعلق
بالحوكمة وحاجات الدولة االنسانية والقطاعية
وحاالت الكوارث .مل يكن عدد املجموعات املانحة
كبريا ،وقد انضوت يف ما يسمى
 .DAC-Donors Action committeeتم
تأسيسها عرب منظمة التعاون االقتصادي ،OECD
ومن ضمنها لجنة تضم الدول املانحة االساسية
التي تلتقي سنويا وتنظم توزيع املساعدات
وتصنف الدول.
ترتكز املساعدات يف الواليات املتحدة االمريكية
عىل املنظامت غري الحكومية ،وقد تعممت هذه
املامرسة دوليا .تستند املنظامت غري الحكومية اىل
آليات عمل تتضمن املرشوع والربنامج والخطة
والتعاون املبارش بني الدول .هذه هي عناوين
ابرز الربوتوكوالت الدولية ،واذا كان لكل منظمة
دليلها الخاص اال انها تنضوي ضمن هذه العناوين
الدولية العامة .لقد دخلت اىل الربوتوكوالت
حديثا اهداف االلفية التي يجب ان يأخذها اي
مرشوع يف االعتبار.
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تحقيق
دنيز مشنتف

denise.mechantaf@gmail.com

 4ـ  5سنوات إلعادة إعمار بيروت
بكلفة مادية تق ّدر بـ 150مليار دوالر
نجت بريوت من االعظم .ما اصابها من دمار وارضار من جراء انفجار املرفأ تقدر
نسبته بـ 20ـ  %25فقط مام كان يحمله هذا االنفجار من قوة 5 .االف مبنى مترضر،
 300منها مصنفة مبان اثرية ،فيام يشكل  40مبنى خطرا عىل السالمة العامة
اعادة اعامر بريوت تحتاج اىل  4ـ  5سنوات
بكلفة مادية تقدر ،بعد املسح االويل بنحو
 150مليار دوالر.
كارثة انفجار مرفأ بريوت جمعت كل الناس،
جهات مسؤولة ،بلديات ومتطوعني ،ابرزهم

حاليا هم املهندسون حيث وصل عددهم اىل
 400مهندس.
قرارات عدة اتخذت للحد من تفاقم الوضع،
فتم تكليف  640حارسا السهر عىل سكان
املناطق املترضرة للحد من الرسقات .وألن

الشتاء عىل االبواب ،سيعاود الرتكيز عىل
مبادرة االيواء التي اطلقها اتحاد بلديات
الضاحية الجنوبية.
يف لقاء مع "االمن العام" تحدث عضو
املجلس البلدي يف بلدية بريوت املهندس
االستشاري محمد سعيد فتحة ورئيس اتحاد
بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام،
عام قاما به كمرجعيتني منذ ليل الرابع من
آب املايض.

فتحة 30 :مليار ليرة لتدعيم
االبنية و 20مليارا للمساعدات
■ ما هي الخطة التي وضعتها بلدية
بريوت للخروج من الكارثة التي نجمت عن
االنفجار يف املرفأ ،واي قرارات اتخذت يف هذا
الخصوص؟
□ يف اجتامعنا االول الذي عقد يف  5آب
املايض والذي دعا اليه محافظ بريوت القايض
مروان عبود ورئيس بلدية بريوت جامل
عيتاين ،اتخذت قرارات عدة منها ،تخصيص
 30مليار لرية لتدعيم االبنية املترضرة التي
تهدد السالمة العامة ،تخصيص  20مليار لرية
لتقديم مساعدات فورية للناس ،االتصال
ببعض الجهات كبلديات صيدا ،جونيه،
برشي وجهات اخرى لتأمني مساكن بديلة
موقتة للعائالت التي تهدمت منازلها او
ترضرت بشكل مل تعد صالحة فيه للسكن.
لكن رغم اعالننا عن هذه الدعوة عرب وسائل
االعالم املرئية مل يستجب الناس لها .فالبعض
منهم فضل البقاء يف بيته خوفا من الرسقة،
وبالفعل هذا ما حدث وقد تم القبض عىل
بعض هؤالء اللصوص.

عضو املجلس البلدي يف بلدية بريوت املهندس االستشاري محمد سعيد فتحة.

اىل  400مهندس .وقد قمنا بتجهيزهم ميدانيا
وتأهيلهم الطالقهم اىل مجموعات تتوىل كل
منها مهامت مختلفة.

كلف  640حارسا من شرطة
■ اي اجراء اتخذته بلدية بريوت لحامية بلدية بيروت السهر على
■ تأهيلهم من اي ناحية؟
هؤالء الناس ان كان من ناحية الخطر الذي حياة الناس وممتلكاتهم

سيتعرضون له يف حال البقاء يف منازلهم
املترضرة او من ناحية حاميتهم من الرسقات؟
□ القرار الذي اتخذ يف هذا الخصوص مل يكن
من رئاسة بلدية بريوت فقط ،بل من محافظ
بريوت ايضا ،وقد قىض بتكليف  640حارسا
من بلدية بريوت للقيام مبكافحة الرسقات
والقاء القبض عىل الفاعلني ،وهذا ما حصل
بالفعل .مهمة هؤالء االشخاص هي الحراسة
عىل مدار الساعة لتأمني االمن وتوفري االمان
لسكان املناطق املنكوبة الذين ارصوا عىل
البقاء يف منازلهم رغم ما حل بها ،حيث
فضلوا وضع النايلون عىل النوافذ والواح من
الخشب عىل ابواب بيوتهم للبقاء حيث هم.
اتجاه اىل وضع االبنية الرتاثية االكرث ترضرا قيد الدرس.

■ كلفت شخصيا من رئاسة بلدية بريوت
بالتنسيق مع جهات معنية بواقع املناطق

املنكوبة وسكانها ،من هي هذه الجهات
واملهمة التي اوكلت اليك يف هذا الشأن؟
□ مهمتي هي التنسيق مع نقابة املهندسني
والهيئة العليا لالغاثة ومديرية االثار والتنظيم
املدين وقيادة الجيش اللبناين بعد القرار
الذي اتخذه مجلس الوزراء بوضع مدينة
بريوت تحت امرته .فور اتخاذ قرار تكليفي
هذه املهمة تواصلت مع الجهات املعنية
باالمر ،نقيب املهندسني ،رئيس لجنة االبنية
املتصدعة يف نقابة املهندسني ،مديرية االثار
والهيئة العليا لالغاثة ،وقررنا اطالق حملة
تطوع للمهندسني وصل عددهم حتى االن

□ من ناحية ارشادهم اىل كيفية اجراء املسح
االويل لالبنية املتصدعة التي تشكل خطرا
عىل السالمة العامة ،كيفية ملء االستامرة
املوحدة لتقدميها اىل الجهات االدارية
املختصة ،تنظيم العمل بني املجموعات
للقيام بعمل موحد .وقد انشأنا غرفة
عمليات يف نقابة املهندسني دورها التنسيق
بني كل املجموعات التي قمنا بتوزيعها عىل
خمسة فرق للعمل يف  50مربعا .مهمتهم
هي تقديم تقارير عن الواقع االنشايئ لالبنية
ومدى خطورته عىل السالمة العامة .ال بد
هنا من االشارة اىل ان  80يف املئة من االرضار
التي تسبب بها انفجار مرفأ بريوت حصلت
يف مناطق مار مخايل ،الصيفي ،الكرنتينا،
املدور ،الرميل واالرشفية .وقد ذكر مركز
بحنس لالرصاد الجوية ان االنفجار و ّلد
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هزة ارضية مبا يعادل  3/6درجة عىل
مقياس ريخرت ،لكن ما حصل من ارضار
نتيجة عصف االنفجار يعادل  7درجات
عىل مقياس ريخرت ،الن العصف كان هوائيا
وهو ما ادى اىل هذه املشاهد املأسوية
التي نراها االن .مام ال شك فيه ان اهراءات
القمح التي انشئت يف ستينات القرن املايض
( 1968ـ  )1972من دولة الكويت كهبة عىل
يد رشكات تتقن عملها جيدا ،استعملت يف
انشائها القوالب املنزلقة من الباطون املسلح،
كانت مليئة بالقمح مام حجب بنسبة 40
يف املئة من عصف االنفجار فنجت الجهة
الجنوبية الغربية .لوال ذلك لكان الدمار
قد وصل اىل الروشة والرملة البيضاء ،اضافة
اىل ان جزءا من قوة االنفجار اتجه نحو
البحر .ما اريد قوله ان بريوت نجت من
االعظم وما اصابها من ارضار كارثية يقدر
بـ 20ـ  25يف املئة مام كان يحمله هذا
االنفجار من قوة .لكن املؤسف واملوجع
يف آن ،هو ترضر املناطق التي متتاز بابنيتها
الرتاثية او الفخمة جدا وبدور العبادة
كمسجد محمد االمني وكنيستي مار جرجس
للموارنة وللروم االرثوذكس اللتني تحتويان
عىل ايقونات نادرة.
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■ هل تم املسح الكامل لكل هذه االرضار
ملعرفة عدد االبنية املترضرة ،خصوصا االثرية
منها؟
□ بعد  10ايام من وقوع انفجار  4آب
متكنا من القيام بثلثي املسوحات االولية التي
تتوالها غرفة العمليات يف نقابة املهندسني
لتبويبها بهدف معرفة خطورتها ومدى
تهديدها للسالمة العامة ليتم ابالغ بلدية
بريوت بها مبارشة .وبالتايل ،كلفت مديرية
الهندسة يف البلدية املذكورة التي تضم مقاولني
بتأمني السالمة العامة ،اي يف عزل هذه املباين
واخراج السكان منها .ما قمنا به حتى االن
هو كشف اويل ،اما الكشف التفصييل فيتواله
الجيش اللبناين بالتنسيق مع الهيئة العليا
لالغاثة .الجهوز الذي يتمتع به الجيش اللبناين
ساعدنا عىل التوصل اىل معرفة اسامء ماليك
العقارات يف املناطق املترضرة .اهمية ذلك
هي يف مراجعة مالك العقار شخصيا ،خصوصا
اذا كان من اصحاب االبنية االثرية التي قام
البعض منهم بهدمها بواسطة الحبال من اجل
استثامر العقار الذي ميتلكونه يف بناء حديث.
وقد حدد عدد املباين املترضرة بـ 5االف مبنى
من بينها  300مبنى اثري 40 ،منها تشكل
خطرا عىل السالمة العامة.

■ كم تقدر الخسائر املادية التي نجمت عن
انفجار الرابع من اب ،هل من مدة زمنية
محددة العادة اعامر بريوت؟
□ التقرير االويل الذي قدر الخسائر ألن
املسح النهايئ مل يتم بعد ،حدد قيمة اعادة
اعامر ما تهدم بـ 150مليار دوالر ،اما املدة
الزمنية النهاء هذه الورشة فلن تقل عن  4ـ
 5سنوات.
■ هل لدى بلدية بريوت خطة للمستقبل
القريب ،ما هي؟
□ سرنكز مجددا عىل موضوع االيواء
فالشتاء عىل االبواب .من ناحية ثانية ،مثة
تنسيق بني بلدية بريوت واملجلس االعىل
للتنظيم املدين ونقابة املهندسني والهيئة
العليا لالغاثة لالتجاه نحو وضع املناطق
االكرث ترضرا التي تضم ابنية تراثية قيد
الدرس ،اي مبنع هدمها او استحصال
صاحبها عىل رخصة بناء .بلدية بريوت
يف صدد اعداد دراسة تتضمن مخططا
توجيهيا عاما للمناطق املترضرة من انفجار
مرفأ بريوت ،هدفه املحافظة عىل طابعها
الرتايث ونسيجها العمراين واالجتامعي
والدميوغرايف.

درغام :مركزية القرار
ضرورة الدارة الكارثة
■ بعد ساعات قليلة من وقوع االنفجار يف
مرفأ بريوت تواجدتم مع فريق العمل يف
اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية يف موقع
الحدث لتقديم املساعدة واعالن مبادرة
االيواء لسكان املناطق املنكوبة ،كيف تلقيتم
نبأ االنفجار ونحو اي اتجاه قررتم التحرك؟
□ يف البداية مل نتمكن من تحديد موقع
االنفجار ،فاعتقدنا للوهلة االوىل ان االنفجار
وقع يف منطقة الطيونة .توجهت مع فوج
االطفاء يف الضاحية الجنوبية الذي ترصد
كامرياته بعض املناطق املجاورة ليتبني لنا ،يف
ما بعد ،ان االنفجار حصل يف مرفأ بريوت.
فورا قررنا انزال  12آلية مع فوج االطفاء

بكامل تعزيزاته ،خزانات مياه ،مضخات
لسحب املياه وموتور لتشغيل االليات،
علام ان هذا الجهاز ميلك مضخات عامئة
ساعدتنا عىل سحب املياه مبارشة من البحر
للمساهمة يف عمليات اطفاء النريان يف املرفأ.
تزامنا مع عملنا هذا تحرك فرع الهيئة الصحة
االسالمية وكشافة الرسالة االسالمية ـ االسعاف
لنقل الجرحى اىل مستشفيات الضاحية
الجنوبية وقد بلغ عددهم  550جريحا ،ثم
وجهنا نداء عرب وسائل االعالم املرئية للتربع
بالدم .واصلنا العمل اىل ان تلقينا خربا ما بني
الساعة الثامنة والتاسعة ليال يفيدنا بوجود
املدير العام لرشكة كهرباء لبنان كامل الحايك

تحت الركام يف الطابق  13من مبنى الرشكة.
ما ساعد فوج اطفاء الضاحية الجنوبية عىل
النجاح يف عملية انقاذه ،هو التجهيزات التي
ميتلكها وابرزها سلم يبلغ ارتفاعه  42مرتا .يف
املقابل ،كانت الهيئة الصحية تقوم بعملها
حتى تم اخريا انقاذ حايك .مع حصول هذه
الكارثة اطلقنا ايضا مبادرة االيواء.
■ كيف ترجمت عمليا هذه املبادرة وهل
لبى الناس دعوتكم؟
□ وضعنا خطا ساخنا يف خدمة الناس الذين
يف مقدورهم تقديم غرفة او شقة للسكن
فيها موقتا لليلة او ليلتني ،فتلقينا ما بني

 50و 60اتصاال هاتفيا من اهلنا يف الضاحية
الجنوبية تجاوبا مع دعوتنا حتى اصبح
لدينا ما بني  240غرفة وشقة ضمن االتحاد
املذكور .عدد الوافدين اىل اماكن االيواء كان
قليال جدا مقارنة بواقع املنازل املترضرة التي
اجرب الناس عىل مغادرتها .نحن مررنا بهذه
التجربة يف حرب متوز  2006وقلنا النفسنا
لحظة وقوع الكارثة :علينا ان نقوم بدور ما،
ما هو هذا الدور؟ ان نكون اىل جانب الناس
وان نقوم بخدمتهم .عندما اطلقنا مبادرة
االيواء فوجىء الجميع من دون استثناء .لكن
هذه املسألة ليست غريبة عنا وعن اهلنا.
وبالفعل ،تلقينا عرب الخط الساخن اتصاالت
عديدة من سكان املناطق املترضرة تطالب
بتوفري بعض الحاجيات لها ،كحصص غذائية
مثال .صحيح كان عدد املتصلني او الوافدين
اىل الضاحية الحنوبية متواضعا قياسا بحجم
الكارثة ،لكننا قمنا بواجبنا الذي نحرص عىل
عدم االعالن عنه وعن تفاصيله .بعد هذه
الخطوة اخذنا عىل عاتقنا كرؤساء بلديات
الضاحية الجنوبية واتحاد البلديات بشكل
عام ،مسؤولية املشاركة يف ازالة الركام من
موقع االنفجار واملناطق املجاورة له.
■ كيف متت هذه العملية وكم بلغ عدد
االليات املشاركة يف هذه الورشة؟
□ يف اليوم التايل لوقوع انفجار املرفأ كان
لدينا  220شابا متطوعا يعملون عىل تنظيف
شوارع العاصمة ،وقد خصصنا عىل مستوى
البلديات التابعة لالتحاد ،الغبريي ،حارة
حريك ،برج الرباجنة ،تحويطة الغدير ،الليليك
واملريجة  25آلية للمشاركة يف عمليات ازالة
الركام ،علام ان رشطة اتحاد بلديات الضاحية
الجنوبية كانت متواجدة منذ اليوم االول
عىل االرض لتسهيل امور الناس .قمنا بذلك
بالتنسيق مع محافظ بريوت وبلدية بريوت
لتحديد الشوارع التي نريد العمل فيها عىل
ازالة الركام من شوارعها ،كمحيط مجلس
النواب ،ساحة الشهداء ،نزلة بشارة الخوري،
الجميزة ،االرشفية .بعد انتهاء املهمة انسحبنا
للتوجه اىل مناطق اخرى ،زقاق البالط،
املصيطبة والخندق الغميق املنطقة التي
غيبها االعالم كليا رغم ما اصابها من ارضار.

رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام.

عندما اطلقنا مبادرة
االيواء فوجىء الجميع
من دون استثناء

كنا دامئا وما زلنا يف تنسيق مع محافظ بريوت
مروان عبود ورئيس بلدية بريوت جامل
عيتاين ،ومل ننزل اىل شوارع العاصمة اال من
هذا الباب الوطني واالخالقي.
■ ما هو تصورك العادة اعامر بريوت ،ومن
اين علينا ان نبدأ؟
□ علينا العمل بداية عىل احصاء االرضار من
خالل تشكيل فريق من املهندسني ،علام ان
هذا الوضع يتطلب عمال تطوعيا كبريا جدا
للقيام باحصاء اويل ومن ثم غربلته ليعاد
ويؤكد عليه من جديد بالقيام باحصاء ثان يك
نصل اىل خدمة الناس يف ارسع وقت ممكن.
هذا االمر يتطلب تعاونا بني جميع الفئات
املجتمعية ،مثال لدينا تجربة "وعد" يف اعادة
اعامر الضاحية الجنوبية بعد حرب متوز .2006

هذه التجربة لبنانية ويف كل تجربة مثة نقاط
قوة ونقاط ضعف ،فلنعمل عىل كل النقاط
ليك نستفيد من نقاط القوة ونحسن نقاط
الضعف فيها .مؤسسة "وعد" تجربة لبنانية
عملت عىل اعادة اعامر  280مبنى مهدما.
مقارنة بكارثة مرفأ بريوت ،كانت الكارثة التي
نجمت عن حرب متوز  2006افظع بكثري من
ناحية الدمار ،اما مشكلة االبنية يف بريوت
حاليا فهي يف التصدع .منذ اليوم االول لتوقف
العمليات العسكرية يف الضاحية الجنوبية
عام  2006بدأت فرق العمل احصاء االرضار.
حينها ،اقدم مهندسون عىل مبادرة شخصية
تطوعية بتقديم انفسهم وخرباتهم اىل اتحاد
بلديات الضاحية الجنوبية .فلنستعن بتجربة
"وعد" ونطورها.
■ ما هو االمر الذي علينا تداركه يف ورشة
اعادة اعامر بريوت ،واين الخلل حاليا؟
□ نفتقر اىل مركزية القرار واىل غرفة عمليات
موحدة .ال يجوز البدء من دون وضع تصور
مسبق لكل هذه العملية الصعبة .الوضع
اشبه بـ Puzzleعلينا تعبئته يك تكتمل
الصورة .ان مركزية القرار رضورة ملحة الدارة
هذه الكارثة وللخروج منها كام خرجنا من
دمار حرب متوز .2006
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إتفاقات السالم والتطبيع اإلسرائيل ّية ـ الخليج ّية:
أي تداعيات سياس ّية واقتصاد ّية على املنطقة؟
التوقيع االحتفايل يف البيت االبيض عىل اتفاقات السالم والتطبيع بني ارسائيل وكل من االمارات والبحرين ،يعد
واحدا من ابرز احداث ومحطات العام  2020الحافل باملتغريات والتحوالت .هذه االتفاقات التي كشفت لجوء
دول الخليج اىل الخيار االرسائييل الثالث للحد من اندفاعة املرشوعني االيراين والرتيك ،ستكون لها تداعيات عىل
مسار الرصاع الفلسطيني ـ االرسائييل
تأيت هذه االتفاقات يف سياق صفقة
القرن ،ومن شأنها ان تخلط اوراق وتفتح
افاقا جديدة يف منطقة الرشق االوسط.
فقد شهد البيت االبيض احتفالية
التوقيع عىل اتفاقيتي سالم بني ارسائيل
من جهة واالمارات والبحرين من جهة
اخرى ،وذلك برعاية الرئيس االمرييك
دونالد ترامب الذي وصف الخطوة بأنها
تاريخية .بتوقيع االتفاقيتني ،اصبحت
االمارات والبحرين ثالت ورابع دولتني
عربيتني تقرران اقامة عالقات ديبلوماسية
مع ارسائيل بعد مرص ( )1979واالردن
( )1994عىل اساس مبدأ السالم يف مقابل
السالم .تستمر الترسيبات حول نقاشات
يجريها البيت االبيض مع دول عربية
اخرى ،من بينها سلطنة عامن واملغرب
والسودان ،لالنضامم وتوقيع اتفاقات
سالم مع ارسائيل.
مبوجب االتفاق الذي مل يتم الكشف
بعد عن بنوده وتفاصيله بالكامل ،فان
االمارات والبحرين ستقيامن عالقات
ديبلوماسية وتجارية واقتصادية مع
ارسائيل التي مل تخض حربا ضدهام
من قبل ،وسيعزز االتفاقان تحالفا غري
رسمي ضد التهديدات االيرانية واملطامع
الرتكية ،وميهد الطريق امام االمارات
للحصول عىل صفقات اسلحة امريكية
متطورة.
التوقيع عىل االتفاقات يف البيت االبيض
يتوج مسارا بدأه الرئيس ترامب يف
املنطقة منذ وصوله اىل البيت االبيض،

وبرزت فيه محطة االعرتاف بالقدس
عاصمة الرسائيل ونقل السفارة االمريكية
اليها ،واعالن صفقة القرن ،بعدما نجحت
ادارته يف خلق الرشوط الالزمة المرار
اتفاقات ابراهام يف الوقت والشكل
املناسبني لحساباتها االنتخابية ،ويف ذروة
حملة ديبلوماسية امريكية واسعة من
ادارته ومن ومهندس االتفاقات جاريد
كوشنري وفريق ادارة ملف العالقات
العربية ـ االرسائيلية لدمج الدولة
اليهودية بشكل كامل يف الرشق االوسط.
من البديهي ان تحتفل االدارة االمريكية
بحدث يف هذا الحجم ،خصوصا وان
اسابيع فقط تفصل الواليات املتحدة عن
انتخابات رئاسية تجري وسط تداعيات
كورونا والعنف الواسع الذي يشري اىل
استمرار االنقسامات العرقية العميقة
داخل املجتمع االمرييك ،وحيث يستطيع
ترامب اعتبار االتفاق بني االمارات
وارسائيل عىل التطبيع الكامل للعالقات
واحدا من اهم احداث هذا العام
واستحقاقاته .ويتوقع ان ترتتب عليه
متغريات وتداعيات ونتائج ،هذه ابرزها:
 -1يحفز االتفاق التجارة الحرة بني
ابوظبي وتل ابيب ،ويفتح ابواب التعاون
بينهام يف مختلف املجاالت ،اىل جانب ما
يحمل يف طياته من رؤية اسرتاتيجيات
امنية وعسكرية وسياسية مشرتكة
تتخطى تطبيع العالقات .ووفقا للمنظور
االرسائييل ،فان باب التطبيع سيفتح
امكانات جديدة مع االمارات التي تعد

عاصمة املال واالعامل االقتصادية ملنطقة
الخليج باكملها وواحدة من اكرثها تقدما
يف العامل .ارسائيل ستكون املستفيد االكرب
اقتصاديا من هذا التطبيع وضخ االموال
االماراتية ،وستدخل اىل العامل العريب
ودول الخليج من اوسع االبواب عرب
معرض اكسبو  2020العاملي الذي سيقام
يف ترشين االول الحايل يف ديب.
 -2ارسائيل مهتمة بتوسيع التعاون
االمني مع االمارات ،اذ ان اتفاق التطبيع
مع ابوظبي ّ
ميكن من تعزيز تحالف
عسكري بني دول الخليج وارسائيل،
فضال عن زيادة التعاون يف تأمني البحر
االحمر .ستستغل ارسائيل الفرصة املتاحة
لها لتحقيق مصالحها ،كون رشكات انتاج
السالح االرسائيلية تعمل جاهدة لزيادة
صادراتها االمنية اىل دول الخليج .مل يكن
اتفاق التطبيع بني ارسائيل واالمارات
عىل اساس السالم يف مقابل وقف الضم
يف الضفة الغربية ،بل وفقا للسالم مقابل
اسلحة متطورة تتلقاها االمارات من
الواليات املتحدة ،مثل مقاتالت .F 35
 -3اتفاق ارسائيل مع االمارات والبحرين
سيشجع جميع دول الخليج االخرى عىل
اخراج عالقاتها الرسية مع ارسائيل اىل
العلن ،وستكر سبحة املتسابقني لعقد
اتفاقيات السالم مع ارسائيل ،حيث
تتجه االنظار اىل السعودية كونها ساحة
الثقل االقليمي الكبري ،علام ان موقفها
الرسمي يقوم عىل ان تسوية الرصاع
االرسائييل ـ الفلسطيني رشط مسبق

نجح الرئيس
االمرييك
يف مترير
االتفاقات مبا
يتناسب مع
الحسابات
االنتخابية.

لتطبيع العالقات .لكن الطريق الذي
شقته االمارات سيساهم بال شك يف
تعزيز التقارب السعودي ـ االرسائييل،
يف ظل تحالف املحم َدين (بن زايد
وبن سلامن) اللذين يركزان عىل العداء
املشرتك تجاه ايران ،ومحاوالت جذب
استثامرات اجنبية لتمويل خطة التحول
االقتصادي ،رؤية  .2030بالنسبة اىل
ارسائيل ،ميثل اتفاق السالم بينها وبني
االمارات الحجر االساس االهم يف الطريق
اىل تحقيق الهدف املركزي املتمثل يف
تطبيع العالقات مع السعودية .وبعيدا
من الجوانب السياسية واالمنية ،هناك
العديد من الدوافع االقتصادية واملالية
لربط دول الخليج الرثية باالقتصاد
االرسائييل.
 -4االتفاقات تلحق الرضر بايران التي
تتعاطى بكثري من الحزم والجدية مع
اتفاق التطبيع والسالم بني االمارات
وارسائيل ،والتي مل تكتم استياءها

ايران متوجسة من
اتفاقات تضع اسرائيل
على حدودها
التحول الخليجي نحو
اسرائيل رد مباشر على
التدخالت االيرانية والتركية

وغضبها اىل درجة ان مرشد الجمهورية
االسالمية عيل خامنئي وجه تهمة
الخيانة اىل االمارات والبحرين ،خيانة
العامل االسالمي والقضية الفلسطينية.
فعىل الصعيد االقتصادي ،ان تطبيع
العالقات بني االمارات وارسائيل يفتح
الباب واسعا امام رشكات ارسائيلية

للعمل عىل اعتاب ايران .وقد تؤدي
الخطوة اىل منافسة اقتصادية مبارشة
بني تجار ايرانيني وآخرين ارسائيليني يف
الدولة الخليجية الرثية .اما عىل الصعيد
االسرتاتيجي ،فان االتفاق يضع قواعد
اشتباك جديدة ويخلط موازين القوى
باتجاه ارساء معادلة اضافية .وتعترب
ايران ان واشنطن اختارت االمارات
العتبارات ولغايات تحقق اهدافا
اسرتاتيجية لالدارة االمريكية وارسائيل.
فاالمارات تقع عىل املنطقة الحدودية
صفر بحرا مع ايران ،وبالتايل نقل النفوذ
االرسائييل اىل الحدود االيرانية وفقا
ملعادلة الوجود االيراين يف سوريا ،يقابله
الوجود االرسائييل يف االمارات .كام ان
االمارات لديها خالف حدودي مع طهران
يتمثل يف الجزر الثالث املتنازع عليها
منذ السبعينات ،وبالتايل ميكن ان تتحرك
ارسائيل يف اطار هذا الخالف وتعزز
تعاونها مع االمارات ضمن اتفاقيات
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دفاعية مشرتكة ملواجهة االحتالل
االيراين للجزر يف الخليج ،ما قد يقود اىل
نرش قواعد عسكرية ارسائيلية ،خفية او
علنية ،ومعدات قتالية دعام لالمارات يف
وجه العدو املشرتك.
يف الواقع ،اراد االمريكيون ايصال رسالة
اىل طهران بأن العمق االقتصادي
التجاري مع االمارات سينتهي لصالح
ارسائيل التي ستحاول تعويض بعض
االستثامرات ورؤوس االموال االيرانية
التي بدأت تغادر ديب ،يف حني ان
واشنطن غري مهتمة باالقتصاد االمارايت
بقدر متكنها اليوم من التغلغل ملراقبة
النشاط االيراين االلتفايف عىل العقوبات
اكرث فاكرث .من هنا ،ميكن تفسري تحذير
ايران لالمارات من العواقب الوخيمة
لهذه الخطوة وتحميلها املسؤولية عن
اي نتائج قد ترتتب عن اي حادثة او
وجود عسكري ارسائييل يف مياه الخليج.
فطهران قد ال ميكنها ان تبقى مكتوفة
االيدي وترى القطع البحرية االرسائيلية
تجوب مياه الخليج وترسو عىل بعد
عرشات الكيلومرتات من الحدود االيرانية
يف املوانئ االماراتية .وال ميكن ان تشهد
ايضا وبصمت ،مناورات جوية اماراتية
ـ ارسائيلية محتملة يف السامء املجاورة
لها .امور يعرف االمرييك واالرسائييل
مدى استفزازها اليران ،ويعرفان جيدا
امكانات الرد االيراين عليها .فالطرفان
يدركان حجم املعركة الصامتة الطاحنة
الدائرة االن ،والتي قد تتدحرج بصمتها
لتدوي انفجارا هائال قد يغري الكثري من
موازين القوى يف املنطقة.
مثة فارق كبري بني العامل الذي شهد
توقيع اتفاقات كمب ديفيد ووادي عربة
واوسلو ،والعامل الذي يشهد اليوم توقيع
االتفاقني الجديدين .بني املناسبتني 27
عاما تغري فيها املشهدان الدويل واالقليمي
كثريا .وتتوقف مصادر خليجية عند 3
احداث تراها مهمة يف فهم الحارض:
 الحدث االول هو تدفق النفوذ االيراينيف االقليم ،ونجاحه الحقا يف االمساك

ارسائيل ستكون املستفيد االكرب اقتصاديا من التطبيع وضخ االموال االماراتية.

ال يمكن ان تبقى
طهران مكتوفة االيدي
امام قطع بحرية اسرائيلية
تجوب مياه الخليج

بالقرار يف عواصم عربية عدة ،وصوال اىل
صنعاء احدى بوابات الخليج.
 الحدث الثاين هو ما سمي الربيع العريبوالتدخالت يف سوريا ومحاوالت االخوان
املسلمني تقدم الصفوف واالستيالء عىل
مراكز القرار ،ثم ظهور داعش وما تسبب
به.
 الحدث الثالث انكشاف سياسة الرئيسالرتيك رجب طيب اردوغان ومامرسات
الحنني اىل حقب صعبة مضت .هكذا بدأ
املكون العريب مهددا باكرث من برنامج

اقليمي ،وبدا ان العالقات املتينة مع
الواليات املتحدة هي ابرز الضامنات
املمكنة.
اظهر اجتامع وزراء الخارجية العرب
الذي عقد افرتاضيا يف الفرتة الواقعة بني
االعالن عن االتفاقيات والتوقيع عليها،
حدوث بداية تحول يف املوقف العريب
العام لجهة عدم التجاوب مع اي طلب
ومقرتح فلسطيني يف كل ما يتعلق
بقضية الرصاع مع ارسائيل عىل نحو ما
كان يحصل سابقا من تجاوب تلقايئ
وطوعي .ظهر التحول يف املوقف العريب
العام يف ناحيتني:
 اوىل :تقديم مسألة القرارات السياديةلدى كل دولة عىل مسألة االلتزام
مبقتضيات القضية الفلسطينية.
 ثانية :اعطاء اولوية مطلقة للتدخالتالرتكية وااليرانية يف الشؤون العربية
وادانتها ،بعدما باتت تركيا وايران يف نظر
دول الخليج تشكالن التهديد االول ألمن
املنطقة واستقرارها.
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من لبنان إلى العراق ...ومن ليبيا إلى املتوسط
اإلندفاعة الفرنس ّية على وقع الصراع مع تركيا

وضع الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون حدا لسياسة االنكفاء االورويب عن الرشق االوسط ،وبدا العمل عىل تأسيس اسرتاتيجيا
جديدة يف هذه املنطقة تكون فرنسا محور القيادة فيها ،متحركا يف كل االتجاهات من رشق املتوسط اىل غربه ،من لبنان اىل
العراق ،ومن ليبيا اىل دول الساحل والصحراء االفريقية
يعمل الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون،
وعىل ايقاع رصاع مكشوف مع الرئيس
الرتيك رجب طيب اردوغان ،عىل بلورة
اسرتاتيجيا اوروبية جديدة تلعب
فيها فرنسا دورا قياديا فاعال ومؤثرا،
وتستعيد من خاللها دورا مفقودا ونفوذا
ضائعا .يف اطار هذه االسرتاتيجيا تندرج
تحركاته املكثفة ورحالته املكوكية التي
كان اخرها يف لبنان والعراق .يف البلدين،
يالمس ماكرون الوجود االيراين ويطمح
اىل ان يلعب دور العازل بني ايران
وامريكا ،ويقدم رؤية سياسية اوروبية
ملسار جديد يف التعامل مع لبنان
والعراق اللذين يتشابهان يف اوضاع
وظروف مامثلة .يف بريوت طرح مبادرة
ملساعدة لبنان وحاميته من الطبقة
السياسية .ويف بغداد طرح مبادرة
لحامية سيادة العراق ،حيث تحتفظ
فرنسا بعالقات خاصة مع االكراد وعالقة
جيدة مع حكومة بغداد ،بعدما كان لها
دور مساهم يف محاربة تنظيم داعش
والقضاء عليه.
يريد للبنان ان ينأى بنفسه عن مشاكل
املنطقة ورصاعات االخرين ،ويريد
للعراق ان يلعب دورا محوريا يف املنطقة،
وان ال يكون ساحة رصاع لالخرين بل
منطقة استقرار واعتدال .فرنسا تحاول ان
تستغل الفراغ الذي تركته امريكا يف الرشق
االوسط بسبب انشغالها باالنتخابات،
بهدف تأكيد حضورها يف عدد من الدول،
خصوصا تلك التي لديها مشاكل مع
ايران ،وفرنسا تنظر اىل العراق من زاوية
عالقتها مع طهران .زيارة ماكرون اىل
بغداد تأيت يف سياق دور فرنيس لرتتيب

اوراق املنطقة ،وتحديدا العالقة االوروبية
ـ االيرانية ـ االمريكية.
منذ اللحظة االوىل اظهر ماكرون جدية
وحزما يف لبنان ،واعطى اشارات اىل انه
ليس تدخال ظرفيا وعرضيا ،وامنا تدخل
منهجي مستدام ساهم انفجار بريوت يف
ترسيع وتريته وبلورة مضمونه .وبالنظر
اىل تعقيدات امللف اللبناين ،وسع مروحة
اتصاالته خليجيا وعربيا واقليميا ودوليا
ساعيا اىل الحصول عىل ما يشبه التفويض،
وحاول رسم طريق تلتف عىل االضداد التي
تستخدم لبنان ساحة لتصفية الحسابات،
ومن ذلك التواصل مع طهران وواشنطن
واالنفتاح عىل حزب الله الذي له ممثلون
يف الربملان مع تأكيده ،يف الوقت عينه ،انه
ال يوافقه عىل عدد من سياساته .عمل
ماكرون عىل بلورة مقرتحات اصالحية
يراها رضورية القناع مجموعة الدعم
الدولية للبنان واملؤسسات املالية الدولية
بالوقوف اىل جانبه ،وتعهد الدعوة اىل
مؤمتر دويل جديد برعاية االمم املتحدة
لحشد الدعم الدويل للبنان.
اظهر الرئيس الفرنيس اهتامما فوق
العادة بلبنان مل يظهره اي رئيس دولة
واي رئيس فرنيس .هذا االهتامم الفائق
الذي يرى فيه البعض تدخال سافرا يف
الشأن الداخيل ،ميكن رده اىل ثالثة
اعتبارات وعوامل اساسية:
 -1خصوصية العالقة الفرنسية ـ اللبنانية
عىل مر التاريخ .ليس هناك افضل
من الذكرى املئوية االوىل العالن لبنان
الكبري للتعبري عن الحرص الفرنيس عىل
هذه العالقة التاريخية واملكانة املميزة
للبنان ،وعىل الروابط والصالت الثقافية

والحضارية واالجتامعية واالقتصادية بني
البلدين.
 -2وضع فرنسا يف منطقة الرشق االوسط،
الذي سجل يف العقدين املاضيني تراجعا
وانكفاء يف دول عدة بينها العراق حيث
النفوذ الفرنيس الخجول مقترص عىل
كردستان ،وليبيا حيث كانت فرنسا
السباقة اىل اسقاط معمر القذايف من
دون قطف الثامر ،وسوريا حيث التأثري
الفرنيس (واالورويب) شبه معدوم بني فيك
كامشة دولية (روسيا ـ امريكا) واقليمية
(ايران ـ تركيا) .وبالتايل ال يبقى اال لبنان
موطئ قدم لفرنسا يف املنطقة ،وخصوصا
يف منطقة رشق املتوسط ،ورأس جرس
لسياساتها ومصالحها .لذلك تتمسك
فرنسا بلبنان ويكرر ماكرون انها لن
تتخىل عنه ولن ترتكه ملصريه.
 -3الرصاع املستجد واملتنامي بني فرنسا
وتركيا يف خط توتر متعرج ميتد من ليبيا
اىل مياه املتوسط (اليونان وقربص) اىل
لبنان ،حيث تتابع فرنسا ،كام دول عربية
اخرى ،باهتامم وقلق التمدد الرتيك يف
اتجاه لبنان والبحث عن موطئ قدم
ونقاط ارتكاز .هذا ما ال تسمح باريس
بحدوثه وتقوم بسد املنافذ امام التدخل
الرتيك ،معتربة ان انقرة تلعب يف لبنان
خارج ملعبها وتحاول الدخول اىل حديقة
فرنسا املتوسطية الخلفية .ماكرون
الساعي اىل استعادة دور فرنسا يف
املنطقة العربية ومن البوابة اللبنانية ،ال
يرتاخى يف الكباش الحاصل مع اردوغان،
وال يتساهل يف كل ما له عالقة بأمن لبنان
واستقراره.
حديثا ،انضم لبنان اىل خارطة النقاط

تدخل فرنسا
يف لبنان
ليس عابرا
ويرتبط
بـ  3عوامل
اساسية.

الساخنة بني فرنسا وتركيا يف منطقة
الرشق االوسط .وقد فاجأ ماكرون يف
لقائه ممثيل االحزاب اللبنانية ،يف قرص
الصنوبر ،الحارضين بتحذيرهم من
التحرك الرتيك يف الشامل وخطره عىل
لبنان ،منبها اىل خطورة الدور الرتيك يف
املنطقة ورضورة العمل عىل منع تركيا
من استغالل االزمة اللبنانية يك تطل
مجددا عىل البحر املتوسط بعد تدخلها
العسكري يف ليبيا ودول اخرى .جاء مثل
هذا التحذير الرسمي من خارج السياق
العام للزيارة التي جاءت للتعبري عن
التضامن مع لبنان بعد انفجار املرفأ .ال
شك يف ان انقرة قد شعرت بأنها يف مرمى
االستهداف الفرنيس املبارش ،ومن لبنان
هذه املرة .فكان الرد عىل زيارة ماكرون
بزيارة نائب الرئيس الرتيك فؤاد اوكتاي -
تشاووش اوغلو .لسان حال تركيا اليوم
انه اذا كانت فرنسا استعمرت لبنان 25
سنة ،فان تركيا حكمته  400سنة.

تتمسك فرنسا بلبنان ويكرر
ماكرون انها لن تتخلى
عنه ولن تتركه ملصيره
باريس تخشى تمددا
تركيا في افريقيا انطالقا
من ليبيا
االشتباك الفرنيس ـ الرتيك عىل ارض لبنان
هو انعكاس للتوتر الكبري املتصاعد مع
ماكرون يف الرشق االوسط ،بحيث تدور
اشتباكات سياسية كالمية بني فرنسا
وتركيا عىل ارض االزمة الليبية .وترى
باريس ان تركيا تترصف بشكل غري مقبول
عرب استغالل الحلف االطليس ،وال ميكن
لفرنسا السامح بذلك .وترى ان النفوذ

الرتيك يشكل تهديدا اسرتاتيجيا للمصالح
الفرنسية واالوروبية عىل السواء ،وان
تركيا ،يف حال نجحت يف مشاريعها ،فانها
ستجذر حضورها يف ليبيا ،وستجعل منها
منصة للتمدد يف اتجاه بلدان اخرى
تشكل ،تقليديا ،مناطق نفوذ فرنسية.
وبالنظر اىل ضعف حكومة الرساج ،فمن
الواضح انه ستكون لرتكيا الكلمة الفصل
يف خياراتها.
وفيام الحضور االورويب  -الغريب يرتاجع،
فان الدفاع عن املصالح االوروبية ،اكان
يف موضوع الهجرة والنفط والغاز يف
مياه املتوسط واملصالح االسرتاتيجية
والسياسية ،سيضعف ،وستكون باريس،
ومعها روما ،الخارسين االكربين النهام
كانتا االكرث حضورا اوروبيا يف ليبيا .وما
يريده الفرنسيون ،طرح موضوع السلوك
الرتيك ،واطالق ناقوس الخطر ،والتحذير
من حصول احتكاكات مع القطع البحرية
الرتكية ،وتصويب اداء انقرة لجهة
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ماكرون طرح
مبادرة لحامية
سيادة العراق
وتحويله
منطقة
استقرار.

الدفع الحرتام حظر السالح عىل ليبيا،
ويأملون ان توضح واشنطن مواقفها
النه من غري الدعم االمرييك سيكون من
الصعب عىل االوروبيني ثني انقره عن
خططها.
التصادم بني فرنسا وتركيا يف ليبيا ميتد اىل
مياه املتوسط ،حيث ترابط مقاتلتان من
طراز رافال وسفينتان تابعتان للبحرية
الفرنسية اىل رشق البحر املتوسط ،وسط
توتر بني اليونان وتركيا يف شأن التنقيب
عن الغاز .تقول باريس انها ال تسعى
اىل املواجهة العسكرية مع تركيا يف مياه
املتوسط ،لكن تراكم امللفات الخالفية بني
الجانبني يزيد من توتر عالقاتهام ،ذلك ان
باريس تعترب تركيا عامل رضب لالستقرار
يف ليبيا ومياه املتوسط ،منتهكة قواعد
عمل الحلف االطليس ،وهي من اشد
البلدان انتقادا للسياسة الرتكية يف سوريا
والعراق.
مل يعد خافيا ان ماكرون ميثل السياسة
االكرث تشددا بازاء تركيا ودعا شخصيا
اىل فرض عقوبات عىل انقرة ،واراد ان
يوجه من جهة رسائل حازمة اىل تركيا،
ومن جهة اخرى اىل بقية دول االتحاد

تركيا لن تغادر السباق يف رشق املتوسط وتخوض معركة جيوبوليتيكية.

ماكرون يقود
سياسة اوروبية متشددة
تصل الى حد فرض عقوبات
على تركيا

االورويب املنقسمة عىل نفسها ومل تتوصل
اىل موقف موحد حتى االن ،من اجل
التضامن مع اليونان وقربص عمليا،
والتأكيد عىل وجود ارادة سياسية بعدم
الرتاجع والسري بفرض عقوبات عىل تركيا،
رغم املخاوف االوروبية من استخدام
تركيا ملف الهجرة مجددا البتزاز اليونان
وعربها اوروبا.
الرئيس ماكرون ماض قدما يف تعبئة
املوقف االورويب ضد تركيا ،التي يرى
فيها ماكرون تهديدا اسرتاتيجيا ملصالح
اوروبا وسيادتها .مثة قناعة متجذرة
فحواها ،بحسب مستشاري ماكرون،
ان االتحاد االورويب مارد اقتصادي

لكن رجليه من طني .ما يسعى اليه
ان يغري هذا الوضع استشعارا منه ان
تركيا ستكون منافسا اسرتاتيجيا الوروبا
للعقود املقبلة يف املتوسط والرشق
االوسط وافريقيا .والقناعة االخرى ان
الرئيس اردوغان ال يفهم سوى سياسة
ميزان القوى وميارس سياسة فرض االمر
الواقع.
واذ اعترب الرئيس الفرنيس ان نظريه
الرتيك مل يعد رشيكا الوروبا يف املنطقة
بالنظر ملا يقوم به من انتهاك سيادة
عضوين يف االتحاد االورويب هام قربص
واليونان من خالل التنقيب عن النفط
والغاز يف مياههام االقليمية ،جدد دعوته
الوروبا للتكلم بصوت واحد وواضح
ولالوروبيني ألن يكونوا واضحني وصارمني
مع اردوغان الذي يقوم بترصفات ال
ميكن قبولها ،والقرار العقوبات املتوقعة
عىل تركيا يف حال رفضها التجاوب مع
التحذيرات واملطالب االوروبية .تشمل
هذه العقوبات خفض املساعدات املقررة
النقرة وكذلك القروض التي كانت تحصل
عليها من بنك االستثامر االورويب ،اضافة
اىل وقف التفاوض معها يف شأن التوصل

اىل اتفاق حول السامء املفتوحة النقل
الجوي.
مثة تدابري اضافية تستطيع اوروبا
اللجوء اليها يف حال توافرت االرادة
السياسية اوروبيا ومنها التهديد بوقف
نهايئ ملفاوضات انضامم تركيا اىل
االتحاد االورويب وفرملة االستثامرات يف
اقتصادها ،ووضع حد لعدد من قطاعات
الرشاكة بني الطرفني او الربامج املختلفة
التي تشارك فيها انقرة وليس اخرها
تلك الخاصة باملجال الدفاعي .يستطيع
االوروبيون فرض عزلة ديبلوماسية عىل
انقرة والضغط عليها من داخل الحلف
االطليس .لكن مشكلة فرنسا التي تنهج
خطا متشددا بازاء تركيا منذ عامني عىل
االقل تكمن يف االنقسامات االوروبية
وخصوصا يف اختالف وجهات النظر بينها
وبني املانيا.
الصورة املقابلة من جهة تركيا مختلفة
ولكنها تتصف ايضا بالتشدد .يرى الجرنال
املتقاعد اراي غوتشلوير ان تركيا تخوض
معركة جيوبوليتيكية جدية اىل اقىص
درجة ،ويعترب انها تنقب عن النفط والغاز
الطبيعي وفقا ملا ينص عليه القانون

ماكرون ماض في
تعبئة املوقف االوروبي
ضد تركيا لتهديدها
مصالح اوروبا وسيادتها

الدويل .لكن بعض الدول املتشاطئة يف
املتوسط مثل اليونان ومرص وارسائيل ،وغري
املتشاطئة مثل فرنسا واالمارات العربية
املتحدة وروسيا ،يعمل عىل ان يكون له
مكان يف هذه املعركة الجيوبوليتيكية.
فرتكيا يف سعيها للمحافظة عىل مصالحها
وحقوقها يف مجال الطاقة ،مصممة
عىل ذلك ولن ترتدد يف االستعانة بالقوة
العسكرية لحامية سياساتها السياسية ذات
البعد الطاقوي .واعترب ان املناورات مع
قربص الرتكية هي الرد االقوى حتى االن عىل
استقدام فرنسا اكرب حاملة طائرات عندها،
وهي شارل ديغول اىل رشق املتوسط .وقال
ان اظهار القوة العسكرية واستخدام تركيا

لقربص الرتكية قاعدة لعملياتها يضمنان
لرتكيا تفوقا اسرتاتيجيا.
يرى الجرنال املتقاعد جيم غوردنيز ان
اليونان ،من زاوية القدرة العسكرية،
ليست هي البلد الذي تخاطبه تركيا .لكن
اليونان وقربص اليونانية تريدان محارصة
تركيا التي تتحول من العب اقليمي اىل
قوة اقليمية ،ويتم استخدامهام من
املنظومة االوروبية  -االطلسية ،وهذا
جوهر االمر .لكن غوردنيز يرفض حرص
الرصاع مع اليونان يف بعده الطاقوي.
ويقول ان الغرب واوروبا واالطليس اظهروا
اخريا الخارطة الشهرية املسامة سيفيلال
(اشبيلية) التي تحرص تركيا يف االناضول.
بهذه الخارطة تنحرص املياه االقليمية
الرتكية بستة اميال ،فيام يبقى القسم
االعظم من املنطقة البحرية بيد اليونان.
ويقول غوردينز ان هذه ليست فقط
خارطة طاقة بل خارطة جيوبوليتيكية
تهدف اىل خنق تركيا وقطعها عن
البحر املتوسط وبحر ايجه .ويتوقع انه
يف حال اندالع حرب مع اليونان ،فان
االخرية ستخرس كل ما اخذته من تركيا
من مكاسب عىل امتداد العقود املاضية.
ويقول ان اليونان تدرك ذلك ،لكنها قبلت
بأن تلعب الدور الدينء الذي رسمه لها
الغرب بتمزيق تركيا واظهارها بلدا ينتهك
القانون الدويل .وش ّبه غوردنيز الوضع يف
املتوسط وايجه مباراتون ،وتركيا لن تغادر
ابدا هذا السباق .فهي متتلك اوراقا كثرية
عدا القوة العسكرية ،ومل تستخدم منها
بعد اي ورقة .ميكن ان متنع تركيا اليونان
وقربص اليونانية من املرور عرب مضيقي
البوسفور والدردنيل .كام ستعترب تسليح
اليونان للعديد من الجزر املواجهة لرتكيا
انتهاكا التفاقية لوزان وتهديدا لرتكيا.
وستشكو اليونان اىل االتحاد االورويب
وحلف شامل االطليس واالمم املتحدة .ويف
اللحظة التي تضع تركيا يدها عىل الزناد
ضد تحريض اليونان وفرنسا واالتحاد
االورويب سينهار االطليس .وانهيار االطليس
هو مكسب كبري لروسيا والصني وخسارة
للواليات املتحدة واالتحاد االورويب.
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غسان األعور عن األمل املمكن وما العمل؟
ّ
ح ّل فصل الخريف وكورونا ال يزال معنا

حل فصل الخريف والبرشية عند حدود  30مليون اصابة بفريوس كورونا ونحو مليون وفاة بسبب هذا الوباء
املسترشي ،بينام تخطت الحاالت يف لبنان  25الف حالة .العامل كله يحذر منذ اشهر من ان الخريف اذا جاء ،فان
الوباء سيأيت عىل شكل موجة كبرية ال ترحم
ال تزال استجابة دول العامل وحكوماته
ومنظامته ونجاحاتها متفاوتة بازاء تفيش
الوباء منذ ان ظهر بحسب منظمة الصحة
العاملية ،قبل اكرث من  9اشهر يف مدينة
ووهان الصينية يف نهاية كانون االول
املايض .فبعد ان كانت البداية الرسمية يف
الصني ،صارت الواليات املتحدة االكرث ترضرا
االن بازاء الوفيات وعدد االصابات ،تتبعها
الربازيل والهند واملكسيك وبريطانيا.
الفريوس العابر للحدود ،صار مسجال يف اكرث
من  210دول .يف  13ايلول املايض ،تم تسجيل
رقم قيايس لعدد االصابات اليومية يف انحاء
العامل ،بلغ  307االف و 930حالة خالل 24
ساعة ،بحسب منظمة الصحة العاملية ،فيام
سجل الرقم القيايس السابق لعدد االصابات
اليومية يف  6ايلول الفائت ( 306االف اصابة
يف يوم واحد).
حيال هذا املشهد ،يتأهب العامل خالل
الشهرين الحاليني للموجة الكربى للوباء
التي سيشجعها قدوم الربد وانتشار االنفلونزا
واالمراض الرئوية والتنفسية التي تتزايد
عموما يف هذه املرحلة من السنة ،فيام
انهكت الطاقات الطبية يف غالبية املجتمعات،
وعادت دورات الحياة اىل الدوران بشكل
كبري ،ما يعني املزيد من املخاطر.
ال يبدو لبنان يف منأى عن هذا املشهد املقلق،
خصوصا وانه انتقل من مرحلة تسجيل صفر
اصابات احيانا يف متوز الفائت ،وصوال اىل
مئات االصابات يوميا حيث تخطى االن 25
الف حالة .هذا التدهور تفاقم بعد انفجار
مرفأ بريوت حيث سقط التباعد االجتامعي
بالرضبة القاضية ،فيام ظلت حاالت التفلت
من القيود واجراءات الوقاية قامئة من جانب
العديد من املواطنني الذين تسببوا نتيجة

العالم يخوض سباق
ماراثون مع الفيروس
اكثر من طعم سيكون
حاضرا في فترة رأس السنة
املقبلة
هذا االهامل ،يف الحاق االذى مبن احتك بهم
او خالطهم ،حتى بني االقربني منهم.
لتسليط الضوء عىل ما يجري واحتامالت
املستقبل ،حاورنا الدكتور غسان االعور
املتخصص يف الطب الداخيل واالمراض
الجرثومية والطب االستوايئ وطب السفر،
وطبيب واستاذ محارض يف الجامعة االمريكية
يف بريوت.
■ اين اصبحنا يف السباق مع فريوس كورونا؟
هل اقرتبنا ام ما زلنا بعيدين؟
□ يف السباق مع فريوس كورونا ،هناك
نقطتان اساسيتان ،اوال ان هذا السباق هو
ماراثون ،اي رصاعنا معه هو عىل املدى
الطويل .لن ينتهي غدا او بعد غد فالفريوس
هنا وسيبقى معنا ،النه خالل االشهر التسعة
املاضية ،اي منذ بداية العام  ،2020كل ما
كان يجري هو ان الفريوس يزداد انتشارا يف
كل انحاء العامل .واذا كان يف فرتات معينة قد
تراجع قليال ،اال انه تزايد بشكل عام وال يزال.
ملجاراة هذا الفريوس ،وال اعتقد انه ميكننا
ان نسبقه يف الوقت الحارض ،علينا تطبيق
االجراءات ملنع االنتشار :االنتشار الكثيف او

االنتشار الرسيع ،فيام االنتشار املجتمعي هو
االكرث اهمية حاليا .علينا تطبيق االجراءات
يف الوقت الحارض .النقطة الثانية يف هذا
السباق ،هو انتاج الطعم الذي مينحنا مناعة
ضد العدوى بهذا الفريوس او ضد هذا
املرض .مثة انواع عدة من الطعوم يجري
تطويرها االن ،وهناك عرشة طعوم يف املراحل
املتقدمة ،اي يف املرحلة ما قبل االخرية قبل
السامح ببيعها لالشخاص العاديني وانزالها اىل
االسواق واعطائها اىل الناس يف املجتمعات.
طبعا ،نحن نعلم عن الطعم الصيني ،اذ
هناك نوعان من الطعوم يف الصني يتم
اعطائهام اىل االف االشخاص خالل املرحلة
الثالثة ،او قبل السامح بتوزيع هذا الطعم
عىل العامة واعطائه اىل اي شخص يريده.
اذا ،هناك طعامن صينيان تطورا كثريا ،ويبدو
انهام يتميزان بانهام آمنان وفعاالن .الطعم
الرويس يبدو ايضا انه فعال جدا ،وعىل
االرجح انه امني ايضا .لكن جرى االعالن عنه
مع بداية املرحلة الثالثة من االختبارات ،وتم
تسييس االمر نوعا ما ،رمبا من اجل ان يسبق
الرئيس فالدميري بوتني الرئيس دونالد ترامب،
فاعلن عنه ،لكنهم ما زالوا يف بداية املرحلة
الثالثة من هذا الطعم .هناك ايضا طعوم
اخرى ،مثل طعم اوكسفورد الذي توقف ثم
عادوا واستانفوا الدراسات .وهناك ايضا طعم
املاين ،وطعم امرييك ،تخضع كلها لدراسات
حثيثة حولها .النقطة الثانية يف هذا السباق،
هي يف تطوير طعم ،واعتقد ان هذه الطعوم
ستكون حارضة يف محيط رأس السنة املقبلة.
■ كمتخصص هل انت متفائل عىل املدى
القصري ام علينا االنتظار طويال؟ ملاذا؟
□ كام ذكرت ،سابقى متفائال اذا طبقنا

الدكتور غسان االعور.

اجراءات الوقاية وانتاج الطعوم التي تساعدنا
كثريا ،لكن علينا االنتظار بعض اليشء.
■ كيف تق ّيم تجربة لبنان يف الرصاع مع
كورونا؟
□ تجربة لبنان تجربة خاصة ومهمة جدا.
يف املراحل االوىل تنبهت السلطات اللبنانية
ووزارة الصحة اىل وجود الفريوس ،خاصة بعد
ان جاء بعض الزوار اللبنانيني من االماكن
املقدسة يف العراق وايران ،وصار هناك
وعي حول هذا املوضوع عىل الرغم من
حصول بعض اللوم .لكن يف الطب ال يجب

ان يكون هناك لوم النسان مصاب بعدوى.
املهم انه صار هناك وعي يف هذا املوضوع،
ثم تقررت اجراءات وجرى تطبيقها ،وكان
الخوف عند كل الناس .بتطبيق االجراءات
متكنا من الحد من االنتشار ،وشكل هذا
االمر قصة نجاح كبرية يف بداية املرحلة.
متكنا من الحد من املوجة االوىل ،ومل نشعر
بها الن اعداد االصابات ظلت محدودة جدا.
لكن عندما كانت تصل االعداد اليومية اىل
ما بني  20و 40اصابة كنا نخاف قليال ،وقد
ساهم تحديد االجراءات وحركة االنتقال يف
املساعدة كثريا .هنا نعطي مثاال عام جرى يف

كورونا في الدماغ!

اظهرت دراسة امريكية ان حواىل نصف املصابني بفريوس كورونا يعانون من اعراض عصبية،
مبا يف ذلك الصداع واالرتباك والهذيان ،مام يشري اىل احتامل ان الفريوس يهاجم الدماغ ايضا.
حتى االن ،ان املتعارف عليه ان الفريوس يهاجم تحديدا الرئتني والكىل والكبد واالوعية الدموية.
صحيفة نيويورك تاميز االمريكية ونقلت عن دراسة امريكية ،ان الفريوس لدى بعض االشخاص
يغزو خاليا الدماغ ويختطفها لتحقيق تكاثر لنفسه ،وميتص االوكسجني القريب ،مام يؤدي اىل
تجويع الخاليا املجاورة حتى موتها.
وقالت الباحثة املتخصصة باملناعة يف جامعة ييل االمريكية ،اكيكو ايواسايك ،انه "اذا اصيب
الدماغ بالعدوى فقد تكون له عواقب مميتة" .واكد العديد من الباحثني ان الدراسة اظهرت
بطرق متعددة ،ان الفريوس ميكن ان يصيب خاليا الدماغ.

املحكمة العسكرية .خالل اشهر عدة ،صار
هناك احتواء عظيم للفريوس عىل الرغم من
انتقاله اىل قرى عدة ،لكن تطبيق االجراءات
اوقف االنتشار .ثم مع اعادة الحياة اىل ما
كانت عليه ،حصل انتشار جديد ،لكن طبقت
االجراءات مجددا وحدت من االنتشار .بعد
انفجار املرفأ يف بريوت صار هناك اختالط
كبري عىل ثالث مراحل :اوال ،يف يوم االنفجار
اختلطت الناس بعضها ببعض يف شكل كبري
جدا يف املواقع الطبية السيام عىل ابواب
املستشفيات ،يف حاالت االنقاذ ويف مرسح
االنفجار .مل يكن هناك من يبايل باجراءات
الوقاية والحامية يف تلك االوقات ،سوى من
جانب عدد قليل جدا من الناس .ثانيا ،خالل
اله ّبة يف اليوم التايل من جانب كل الناس
للمساعدة يف املناطق املنكوبة يف منطقة
املرفأ وكل مناطق بريوت حصل اختالط كبري
جدا .ثالثا ،يف التظاهرات التي كام نعرف
يحصل خاللها اختالط كبري وشديد ،ومل تنتقل
العدوى فقط بني الناس التي كانت بني
املتظاهرين ،ولكن ايضا بني الشباب والصبايا
ممن جاؤوا من مناطق بعيدة ،وعادوا اىل
مدنهم وقراهم واهاليهم .بذلك ،انتقلنا من
تسجيل عرشات االصابات يوميا اىل املئات.
حاليا تسجل يوميا ما بني  400و 600حالة
يوميا ،وصار االنتشار واسعا جدا .بالنسبة اىل
املستقبل ،وما اذا كنا نتوقع شيئا خالل هذه
املرحلة ،فانا مع عودة الحياة وفتح املدارس
والجامعات ودور الحضانة والعمل بشكل
عام ،علام ان هذا االمر سيزيد من انتشار
الوباء .هناك بعض االنتشار يف مستشفى
رومية بني السجناء وحراس السجن من
القوى االمنية الذين ميكن ان ينقلوا العدوى
اىل قراهم وعائالتهم واوالدهم .هذه مسألة
جدا مهمة ،وانا شخصيا متخوف من وصول
الرقم اىل الف حالة يوميا.
■ ماذا يجب علينا كمواطنني ان نفعل يف
املرحلة الخطرية التي منر فيها االن؟
□ الجواب االقرص هو :تطبيق االجراءات،
اي استعامل الكاممة خصوصا عند مالقاة
االشخاص االخرين ويجب تغطية الفم
واالنف .ثانيا ،غسل اليدين وتعقيمهام

51

52

عدد  - 85تشرين األول 2020

جيدا .ثالثا ،التباعد االجتامعي ،اي
تجنب املشاركة يف االجتامعات والحفالت
والواجبات .ميكن القيام بذلك عرب الهاتف
واالتصاالت من خالل االنرتنت وغريه .طبعا
ال حاجة اىل السالم بااليدي واملصافحات النها
ميكن ان تنقل العدوى .يجب العمل عىل
املحافظة عىل الصحة النها مسألة اساسية
ومهمة ،وذلك عرب النوم ساعات كافية،
ومزاولة الرياضة ،واالبتعاد من املشتبه
بوجود اعراض لديهم .املهم ان نذكر ايضا
انه يجب االفصاح عن ما نشعر به يف حال
الشك بوجود اصابة بالعدوى ،من خالل

عينة دم فريوس.

الجسم الطبي منهك يف غالبية دول العامل.
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في الطب ال لوم
على انسان مصاب
علينا تطبيق االجراءات
ثم تطبيق االجراءات

مشاورة الطبيب حول االعراض ،ثم ميكن
اجراء الفحص للكشف عنها .فقد ثبت
بالدراسات ان الكشف املبكر عن الحاالت
مينع انتقال العدوى اىل االخرين ،ومن ثم
يجب حجر املريض وعزله .هذه امور مهمة
ومفيدة جدا.
■ ماذا ينبغي علينا كوزارة صحة وهيئات
حكومية وطبية ان نقوم به يف املدى القريب؟
□ تطبيق االجراءات ثم تطبيق االجراءات.
ال يشء غري ذلك ،عىل ان نساعد الناس عىل
القيام بتطبيقها من دون استهتار .كلنا يعلم
ان توقف الحياة مسألة صعبة جدا ومكلفة
ومفقرة ،وصار االمر خيارا مكروها من
الجميع .لذلك ال بد من تطبيق االجراءات،
عىل ان نستأنف حياتنا تدريجا وقدر
االمكان ،لكن مع تطبيق االجراءات.
■ ما تعليقك عىل الرصاع السيايس الذي سجل
عىل مستوى بعض دول العامل حول االتهامات
بالوباء والتنافس عىل العقار املحتمل؟
□ تسييس املوضوع يشء مرض .اريد ان اعطي
مثال عن دواء الكلوروكوين الذي دار حوله
سجال سيايس كبري .الدواء وضع جانبا ،وعدنا
اىل الدراسات التي اثبتت انه ال يعمل بشكل
ناجح خصوصا عند املرىض الذين يدخلون اىل
املستشفى .لكن يف الوقت الحارض ،يجري
اعادة تقييم للهيدروكيس كلوروكوين مع
االزيرثومايسني وبعض العالجات االخرى
لتقييمها يف املراحل االوىل بعد العدوى.
يعني انه اذا كان املريض يف بداية التقاطه
العدوى واخذ يعاين من حرارة مرتفعة
وبعض االعراض العامة (اوجاع يف الجسم،
اوجاع يف العضالت ،تعب ،غثيان ،اسهال،
وبعض االعراض االنفية) ،يف هذه املرحلة
هناك اعادة تقييم للهيدروكيس كلوروكوين
واالزيرثومايسني انه ميكن ان يكون لها تأثري
ما كدور مساعد رمبا .بالنسبة اىل العقار ،كام
ارشت يف البداية ،ان الطعم الرويس اعلن عنه
مبكرا نوعا ما قبل االنتهاء من املرحلة الثالثة
من الدراسات لضامن االمان والفاعلية،
علام ان الرئيس ترامب كان يعلن امورا ثم
ينقضها يف اليوم نفسه .تسييس االمور كان

مرضا بشكل عام .لكن نحن كاطباء ،نحاول
االعتامد عىل الدراسات االساسية ونقرأ يوميا
عن املوضوع ونساعد بعضنا بعضا بهدف
الوصول اىل تطبيق اجراءات افضل للوقاية
والعالج ومتابعة املرىض.
■ من الدولة االكرث قربا للتوصل اىل عقار؟
هل سنكون امام احتامل االنانية السياسية
وما العمل عندها؟
□ التوصل اىل دواء ناجع لكوفيدـ ،19مل
يحدث حتى االن وفق الدراسات التي نطلع
عليها ،وهو غري موجود حاليا وغري قريب.

لكن ،عىل الرغم من ذلك تحاول دول عدة
انتاج الطعم ،من هيئات ورشكات طبية .ال
اعتقد انه ستكون هناك انانية يف هذا االمر.
نعم بعض الدول قدم طلبات لرشاء اول
عرشات املاليني من الجرعات ،وهذا يعني
انها ستحصل عليها قبل الدول االخرى،
لكن وكام نعلم فان الصني قادرة عىل انتاج
كميات كبرية تكفي العامل بحسب اعتقادي.
لهذا ال اعتقد انه سيكون هناك نقص يف
تأمني هذا الطعم ،فاذا مل توفره رشكة او
دولة معينة ،فان رشكة او دولة اخرى قد
تعمد اىل تأمينه .لهذا ال اعتقد انه ستكون

هناك مشكلة .آمل يف اال تكون هناك
انانية ما ألن االنانية يشء مرض يف عامل
الطب ويف غري عامل الطب ايضا .لهذا علينا
يف لبنان ان نعتمد عىل وعينا وان نذكر
الجميع بتطبيق االجراءات ،فال نخجل من
وضع الكاممة ،ونلتزم التباعد االجتامعي
ونتجنب املصافحات ،ونقوم بغسل االيدي
باهتامم وتعقيمها جيدا .كام ينبغي تذكري
املواطنني بها من اجل حاميتهم وحامية
عائالتهم واالهم حامية كبار السن بيننا،
وحامية االمكانات الطبية املتوافرة بشكل
محدود يف بلدنا الحبيب لبنان.

كورونا
واالقتصاد

تعقيم اماكن العبادة يف ايران.

نساء يرفهن عن مرىض يف احد مستشفيات ووهان يف الصني.

توقع منتجون ومتعاملون يف قطاع
النفط مستقبال غري مبرش للطلب
العاملي عىل الوقود ،بفعل الرضر
الراهن الذي يتعرض له االقتصاد
العاملي بسبب كورونا.
الطلب عىل الوقود ترضر بشدة
بفعل فريوس كورونا ،اذ تراجع
االستهالك اكرث من الثلث بعد فرض
قيود عىل حركة املليارات يف انحاء
العامل.
وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من
ان "التوقعات تبدو اكرث هشاشة.
فاملسار املستقبيل مخادع يف ظل
زيادة حاالت االصابة بكوفيدـ 19يف
كثري من بلدان العامل".
بلغت خسائر السياحة العاملية
 460مليار دوالر يف النصف االول
من العام ،كام افادت منظمة
السياحة العاملية .وتراجع عدد
السياح يف العامل مبعدل  %65يف
النصف االول من السنة بسبب
اغالق الحدود وفرض قيود عىل
املسافرين ،ما ك ّبد القطاع خسائر
"اكرب بخمسة اضعاف من تلك
املسجلة خالل االزمة االقتصادية
واملالية يف العام ."2009
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أبحاث

الرائد الدكتور رواد سليقه

*

العدالة الدول ّية في وجه العقوبات األميرك ّية
على موظفي املحكمة الجنائ ّية الدول ّية

مل يكن ينقص مسرية العدالة الدولية التي تعمل املحكمة الجنائية الدولية عىل ارسائها وتحقيقها ،سوى العقوبات
االمريكية االخرية عىل كبار موظفيها .يف خطوة غري مسبوقة ،اصدرت ادارة الرئيس االمرييك دونالد ترامب يف  2ايلول
 2020عقوبات عىل املدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية القاضية فاتو بنسودة ورئيس قسم االختصاص والتكامل
والتعاون يف مكتب االدعاء فاكسيو موتشو تشوكو

اىت هذا القرار تفعيال للقرار التنفيذي السابق
الصادر عن ادارة الرئيس االمرييك دونالد
ترامب يف  ،2020/06/11والذي اعلن فيه
حالة طوارئ وطنية واجاز تجميد االصول
وفرض حظر سفر عائيل ضد بعض مسؤويل
املحكمة الجنائية الدولية.
ان االدارة االمريكية التي قاطعت مسرية
العدالة الدولية بعدم توقيعها عىل بروتوكول
روما عام  ،1998الذي انشأ املحكمة الجنائية
الدولية برعاية االمم املتحدة التي بارشت
عملها منذ  1متوز عام  ،2002وانضم اليها
حتى تاريخه  123دولة منها دولة فلسطني عام
( 2015اي حواىل ثلثي اعضاء االمم املتحدة)،
وتختص بالنظر يف أشد الجرائم خطورة وهي
جرائم الحرب والجرائم ضد االنسانية وجرائم
االبادة الجامعية وجرائم العدوان التي ترتكب
بعد رسيان نظام املحكمة عام  ،2002قد
اىت قرارها نتيجة التحقيقات التي تقوم بها
املدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية
بعد املعطيات التي وردت اليها حول ارتكاب
جرائم حرب يف افغانستان وفلسطني من افراد
امريكيني وارسائيليني.
حجة االدارة االمريكية ان املحكمة الجنائية
الدولية غري مختصة بالنظر يف اي انتهاكات
للقانون الدويل (اي ارتكاب جرائم حرب
وغريها) من مواطنني امريكيني وارسائيليني،
كون امريكا وارسائيل غري موقعتني عىل
بروتوكول روما املنشأ للمحكمة.
اال ان املحكمة الدولية ترد بأنها تختص
بالنظر يف الجرائم االشد خطورة املذكورة
اعاله ،التي ترتكب من مختلف االشخاص
عىل ارض الدول املوقعة عىل بروتوكول روما،
منها افغانستان وفلسطني.

كيف تتم احالة الجرائم عىل املحكمة الجنائية
الدولية؟
تنظر املحكمة الجنائية الدولية يف الجرائم
االشد خطورة املذكورة آنفا يف ثالث
حاالت:
 -1بناء عىل طلب دولة عضو يف نظام املحكمة.
 -2بناء عىل احالة مجلس االمن قضية ما عىل
املحكمة الجنائية الدولية.
 -3بناء عىل مبارشة املدعي العام للمحكمة
التحقيق يف معطيات تصل اليه حول ارتكاب
اي من الجرائم املذكورة اعاله ،اذا مل تجر
السلطات الوطنية مكان ارتكاب اي من هذه
الجرائم التحقيق يف املوضوع او مل تكن قادرة
عىل النظر فيها.
وفقا ملنظمة هيومن رايتس واتش ،HRW
طلبت الحكومة االفغانية من املدعي العام
لدى املحكمة الجنائية الدولية ارجاء تحقيقها،
مؤكدة عىل قدرتها القيام باجراءات وطنية
ذات مصداقية السيام يف ما خص كبار املسؤولني
املدنيني والعسكريني االمريكيني الذين ميكن ان
يتحملوا مسؤولية السامح بالتعذيب املوثق
جيدا (من هذه املنظمة) ،وغريها من رضوب
املعاملة السيئة للمحتجزين يف سياق النزاع
مع افغانستان او لعدم معاقبة مرتكبي هذه
االنتهاكات امام محاكم الواليات املتحدة
االمريكية.
من شأن هذه العقوبات بعد اقرارها التأثري
القوي عىل املستهدفني فيها حيث سيمنعون
من الوصول اىل اصولهم يف الواليات املتحدة
االمريكية ،وسيمنعون ايضا من التعامالت
التجارية واملالية مع االشخاص االمريكيني ،مبا
يف ذلك البنوك والرشكات .كام تؤثر العقوبات
االمريكية سلبا عىل البنوك غري االمريكية

ورشكات اخرى خارج الوالية القضائية
االمريكية ،والتي تخىش الوصول اىل النظام
املرصيف االمرييك اذا مل تساعد هذه االطراف
التجارية الواليات املتحدة يف تصدير اجراءات
العقوبات بفعالية.
وفقا للمنظمة الدولية هيومن رايتس واتش
ايضا  HRWان االمر التنفيذي الصادر
عن الرئيس ترامب يف حزيران املايض مل
يصمم لرتهيب مسؤويل املحكمة واملوظفني
املشاركني يف تحقيقات املحكمة ،بل ايضا
لتجميد التعاون االوسع مع املحكمة
الجنائية الدولية.
مدير برنامج العدالة الدولية يف هيومن رايتس
واتش ،ريتشارد ديكار قال "ان االستخدام
امللتوي للعقوبات من الرئيس االمرييك ترامب،
وهي عقوبات مصممة لتفرض عىل االرهابيني
وكبار تجار املخدرات املزعومني ،وليس ضد
املدعني العامني الساعني اىل تحقيق العدالة
عىل الجرائم الدولية الجسيمة .لذلك ،فان هذا
القرار هو مثابة امعان يف التقاعس االمرييك
عن مقاضاة التعذيب .ويضيف ان اثارة حالة
طوارئ وطنية من االدارة االمريكية ملعاقبة
املدعني العامني يف قضايا جرائم الحرب ،تظهر
تجاهال تاما للضحايا".
وردا عىل امر الرئيس االمرييك دونالد ترامب،
اصدرت  67دولة من الدول االعضاء يف
املحكمة الجنائية الدولية ،ومن بينها حلفاء
يعب عن دعمها
للواليات املتحدة ،بيانا مشرتكا ّ
الثابت للمحكمة الجنائية الدولية كمؤسسة
قضائية مستقلة ومحايدة .وقد رافقت هذا
االمر ترصيحات من االتحاد االورويب ورئيس
جمعية الدول االطراف يف املحكمة واملنظامت
غري الحكومية يف الواليات املتحدة االمريكية

والعامل ،تعلن فيها تأييدها ودعمها الكامل
للمحكمة الجنائية الدولية.
يف عامل يسوده حكم االقوياء عىل الضعفاء،
وتحكمه رشيعة الغاب بني البرش من دون
اي حسيب او رقيب ،جاءت املحكمة الجنائية
الدولية لتكون املالذ االخري للعدالة الدولية
التي يلجأ اليها املستضعفون ،دوال وافرادا،
لتعويضهم الجرائم الدولية الخطرية التي
يرتكبها املجرمون سواء اكانت منظامت
ارهابية كداعش والقاعدة والنرصة وغريها،
ام كانوا عسكريني خرجوا عن قواعد القانون
الدويل االنساين يف التعامل يف اوقات الحروب
والنزاعات املسلحة ،ما يقتيض تدخل املحكمة
الجنائية الدولية كسلطة قضائية دولية مستقلة
لتضع حدا لذلك وتعاقب من خرج عن قواعد
القانون الدويل االنساين ليكونوا عربة ملن تس ّول
له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.
من وجهة نظرنا نؤكد االيت:
اوال :بالنسبة اىل التحقيقات التي تجريها
املحكمة الجنائية الدولية يف افغانستان هي
محقة ،كون افغانستان موقعة عىل بروتوكول
روما ومنضمة اىل املحكمة الدولية ،ما مينح
املحكمة سلطة النظر يف الجرائم الخطرية

على الدول االعضاء
في املحكمة الجنائية
الدولية الوقوف
في وجه التهديدات
املرتكبة عىل ارضها من اي شخص سواء
كانت جنسية بلده موقعة او غري موقعة عىل
بروتوكول روما .كام ان الظروف االمنية السائدة
يف افغانستان واشتداد النزاع مع حركة طالبان،
يؤكدان عدم قدرة السلطات القضائية االفغانية
عىل التحقيق يف ارتكاب قواتها املسلحة او
العنارص االمريكية جرائم ضد االنسانية او
جرائم حرب او حتى تورط عنارص طالبان ايضا
يف جرائم ضد االنسانية تجاه العنارص الحكومية
او تجاه االرسى من القوات االمريكية وغريها.
ثانيا :بالنسبة اىل التحقيقات التي تجريها
املحكمة يف فلسطني ،وتشمل انشاء
مستوطنات يف الضفة الغربية ألن القانون
الدويل االنساين يحظر نقل مدنيني اىل االرايض
املحتلة وجرائم الحرب املرتكبة من الجيش

االرسائييل يف الحرب عىل غزة عام  2014هي
يف محلها القانوين كون دولة فلسطني انضمت
اىل بروتوكول روما عام  .2015وقد وقعت
الحكومة الفلسطينية وثيقة انضاممها اىل
املحكمة الجنائية الدولية لدى االمانة العامة
لالمم املتحدة يف  2كانون الثاين  .2015وقد
دخلت معاهدة املحكمة حيز التنفيذ لدى
فلسطني يف تاريخ  2015/04/01السيام مع
عدم قدرة السلطات الفلسطينية عىل اتخاذ
االجراءات القضائية الالزمة نظرا اىل االمر
الواقع ووجود احتالل ارسائييل الراضيها ،علام
ان ارسائيل غري موقعة عىل بروتوكول روما
وليست عضوا يف املحكمة الجنائية الدولية.
يف الخالصة ،وبناء عىل ما تم بحثه ،عىل الدول
االعضاء يف املحكمة الجنائية الدولية الوقوف
صفا واحدا يف وجه كل التهديدات التي تعيق
سري العدالة الدولية ،وتحصني املحكمة الجنائية
الدولية ،والعمل عىل دعم كل التحقيقات
التي يقوم بها املدعي العام لدى املحكمة يف
مواجهة الضغوط االمريكية املخزية ،واال ستفقد
دورها وهيبتها كسلطة قضائية دولية محايدة
انشئت من املجتمع الدويل بعد مسرية طويلة
من املعاناة بسبب ارتكاب جرائم مروعة وضد
االنسانية ،السيام تلك التي وقعت يف منتصف
التسعينات يف رواندا ويوغوسالفيا السابقة.
وقد اظهرت املحكمة للعامل صوابية انشائها
بعد املبارشة يف النظر يف العديد من الجرائم
الجسيمة التي ارتكبت يف القارة االفريقية،
السيام يف اقليم دارفور ،واصدار مذكرة توقيف
يف حق الرئيس السوداين السابق عمر البشري
الذي يخضع للمحاكمة حاليا امام القضاء
السوداين ،ما يؤكد عىل دورها الفاعل والقوي.
وقد تسلمت املحكمة الجنائية الدولية يف
 2020/06/09زعيم ميليشيا الجنجويد عيل
كوشيب ذا السمعة السيئة واملتهم مبهاجمة
مدنيني واغتصاب نساء وقتل ابرياء يف اقليم
دارفور عام .2006
ختاما ،نعم لعدالة دولية محايدة وغري مس ّيسة،
ال تخضع الهواء الدول الكبرية وسياساتها عىل
حساب الدول الضعيفة والفقرية.
* استاذ مادة االرهاب والعدالة الدولية
يف الجامعة االسالمية
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نشاطات
من الك ّلية الحرب ّية إلى صفوفه حاملين السيف والقلم

 13مالزمًا يرفدون األمن العام بدم جديد
يف االول من آب الفائت امتشق تالمذة
ضباط السنة الثالثة يف الكلية الحربية
سيوفهم ،رفعوها ،واقسموا ميني الحفاظ
عىل علم لبنان والذود عن اراضيه .الدورة
التي حملت اسم دورة اليوبيل املايس
للجيش ،ضمت  13مالزما لصالح املديرية
العامة لالمن العام ،رفدوها بدم جديد
يحمي الوطن بالسيف ويخدم املواطنني
بالقانون والقلم.
وضع املركز الوطني للتدريب يف املديرية
العامة لالمن العام ،الذي يتبع اداريا اىل
دائرة التدريب يف مكتب شؤون العديد،
وطبق يف ارشاف الدائرة كل برامج الدورات
التدريبية التي خضع لها املالزمون الجدد
يف مناسبة التحاقهم باالمن العام ،بعد
تخرجهم يف الكلية الحربية يف الجيش.

من الدورة.

ما هي الدورات التدريبية التي خضع لها
املالزمون الجدد؟ ما مدة كل دورة؟ ماذا
تضمن برنامج كل دورة من مواد نظرية او

يحمون الوطن بالسيف
ويخدمون املواطنني
بالقانون والقلم
خضع املالزمون
الجدد لدورتني قبيل
التحاقهم باملديرية
العامة لالمن العام

تطبيقية ،وسوى ذلك من التفاصيل؟
تضمن الربنامج التدريبي دورتني ،ميكن
عرض ابرز عناوينهام كااليت:
امتدت الدورة االوىل من  13متوز 2020
حتى  17منه ،اي ملدة خمسة ايام سبقت
تاريخ تخرج الضباط رسميا يف الكلية
الحربية .كانت عبارة عن دورة متهيدية
تضمن برنامجها دروسا نظرية متحورت
بشكل عام حول نشأة املديرية العامة
لالمن العام وتطورها ،هيكليتها االدارية،
عرض عام لكل القوانني ذات الصلة
مبهامتها وصالحياتها ،اهمية دورها يف
مجال حامية حقوق االنسان بالتعاون
والتنسيق مع سائر جمعيات وهيئات
املجتمع املدين املحلية والدولية ،وغريها
من املواضيع املشابهة.

الضباط الجدد
املشاركون.

امتدت الدورة الثانية طيلة شهر كامل
اعتبارا من  17اب حتى  17ايلول .تضمن
برنامجها دروسا نظرية وتطبيقية معمقة
اجريت يف املركز الوطني للتدريب الخاص
باالمن العام ،اضافة اىل زيارات ميدانية
شملت مختلف مكاتب االمن العام
ودوائره ومراكزه .ميكن اختصار ابرز
العناوين العريضة لتلك الدورة كااليت:
اوال :كانت الدروس النظرية عىل شكل
محارضات انجزت بتقنية العرض البرصي
 ،Power Pointنفذها ضباط من مختلف
املكاتب والدوائر واملراكز يف االمن العام.
من ابرز املواضيع التي تضمنتها بشكل
مسهب ومفصل ومعمق:
 هيكلية املديرية العامة لالمن العام،تفاصيل مهامت كل املكاتب والدوائر
واملراكز ،املعامالت التي تنجز يف كل منها،
اصول تقدميها ورشوطه ،آلية سريها ،املدة
الالزمة النجاز كل منها.
 رشح قانوين لتنظيم املديرية العامةلالمن العام ،اي القانون الصادر باملرسوم
االشرتاعي رقم  139تاريخ  12حزيران
 ،1959والقانون الصادر باملرسوم رقم 2873
تاريخ  16كانون االول  ،1959قوانني اصول

املحاكامت الجزائية ،القضاء العسكري،
العقوبات ،الخ ...كيفية التنسيق مع كل
الجهات القضائية املختصة يف الحاالت
واالحتامالت كلها ،اضافة اىل جميع
التعليامت الدامئة الخاصة بعمل جميع
مكاتب االمن العام ودوائره ومراكزه.
 رشح احكام مدونة قواعد السلوكالخاصة باملديرية العامة لالمن العام التي
انجزت عام  2016بالتعاون مع مكتب
حقوق االنسان يف االمم املتحدة.
ثانيا :تضمنت الدروس التطبيقية
محارضات ومتارين عملية يف املجاالت
ذات الصلة بعمل االمن العام ومهامته.

املالزمون الجدد
اييل الرايس ،اسامة عبدالله ،اييل صقر،
حسني حمزة ،يوسف سليامن ،دافيد
الياس ،خالد البيطار ،هادي سعيد،
جوزف فياض ،حسن رسور ،جوزيف
ابوعزي ،ابراهيم فواز ،فادي جربان.

عىل سبيل املثال:
 االسلحة املعتمدة. امن وثائق السفر واملستندات الثبوتية. اصول فرض العقوبات بالنسبة اىل كلنوع مخالفة.
 تقنيات التواصل الفعال وكيفية التعاملمع املواطنني.
ثالثا :تم اجراء جوالت ميدانية عىل
مختلف قطاعات االمن العام للتعرف عن
كثب وبصورة حية عىل آلية تنفيذ كل
مهامتها وسري املعامالت ضمنها ،وذلك
مبرافقة ضباط من هذه القطاعات وتحت
ارشاف ومتابعة مركز التدريب الوطني
ودائرة التدريب.
تخلل الدورة ،بشكل اسبوعي ،اجراء
العديد من االختبارات املتنوعة بهدف
التأكد من حسن وصول املعلومات اىل
املالزمني املشاركني فيها.
بعد اختتام الدورة الثانية ،بدأ املالزمون
الجدد يتحرضون لتسلم مهامتهم رسميا،
يك تبدأ عمليا مسرية تطبيقهم لشعار
املديرية العامة لالمن العام "تضحية -
خدمة" بالجهود والتضحيات والعرق،
وبالدم عندما يحتاج الوطن اليه.
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نشاطات
تدخل األمن العام في ملف
ّ
العامالت الكين ّيات ...أثمر انسانيًا

صباح  13آب املنرصم علمت املديرية العامة لالمن العام ان حواىل  130عاملة من الجنسية الكينية يفرتشن الطريق امام
قنصلية بالدهن يف شارع بدارو ،اعرتاضا عىل طردهن من اعاملهن من دون دفع اجورهن ،علام انهن ال ميلكن مثن تذكرة السفر
اىل بالدهن ،ما دفع املديرية اىل انشاء خلية طوارئ ملعالجة هذا الوضع
منذ اشهر عدة استحدثت ضمن املديرية
العامة لالمن العام خاليا طوارئ مصغرة،
هي مثابة خاليا امنية  -اغاثية تضم
متخصصني او ذوي خربة يف مجاالت عدة.
هذه الخاليا تنفذ مهامت ذات طابع
امني وانساين يف آن واحد .احدى تلك
الخاليا قامت مبعالجة ملف العامالت
الكينيات.
مم تتألف خاليا الطوارئ املستحدثة يف
االمن العام وكيف تعمل؟ كيف عالجت
احداها ملف العامالت الكينيات عمالنيا،
واي نتائج حققت فيه؟
تتبع خاليا الطوارىء اداريا اىل مكتب
املدير العام لالمن العام .تتألف كل خلية
من عدد محدود من الضباط والعسكريني
ال يتجاوز السبعة ،حدا اقىص .كل فرد

من افرادها ،الذكور واالناث ،يكون اىل
جانب خربته يف املجال االمني ،متخصصا
او يتمتع بخربة يف مجال آخر كمجال
االسعاف ،االغاثة ،املجال النفيس ،خربة يف
التعاطي والتواصل مع جمعيات املجتمع

تم تأمني  120تذكرة سفر
للعامالت الكينيات مجانا
االمن العام انشأ خاليا
طوارئ تجمع بني املهمات
االمنية واالنسانية

املدين وسواها .تتميز الخلية بقدرتها عىل
التحرك فور تلقيها االمر من دون اي
اجراءات روتينية .وهي تضم متخصصني
يف مختلف املجاالت االمنية واالنسانية
يف آن ،ال يف مجال واحد فقط كام هي
حال فرق االمن او االسعاف التقليدية.
اضافة اىل قدرتها عىل القيام مبهامت
غرفة عمليات ميدانية عند الحاجة،
وباحرتاف كبري.
خلية الطوارئ التي توجهت اىل بدارو
ترأسها ضابط برتبة نقيب ضمت 5
عسكريني ،ثالثة منهم اناث ذوات خربة
مسبقة يف كيفية التعاطي مع ضحايا
العنف من اطفال او نساء وسواهم،
اضافة اىل التعاون العمالين مع مختلف
جمعيات املجتمع املدين .اما ابرز ما
متكنت الخلية من تحقيقه عىل االرض،
امنيا وانسانيا ،فيمكن اختصاره كااليت:
فور وصولهن ،بدأت عسكريات خلية
طوارئ االمن العام بالتحاور وديا مع
املحتجات اللوايت كان معظمهن ،مع 13
طفال كانوا برفقتهن ،يف حالة اضطراب
وبكاء وشبه انهيار نفيس .بعد ربع ساعة
من الحوار بدأت اجواء التشنج تتبدد،
خاصة بعد التأكيد لهن مرارا بأن االمن
العام يريد مساعدتهن انسانيا ،وصون
كرامتهن من اي ظلم .بازاء ذلك ،قامت
املحتجات بفض االحتجاج وفتح الطريق
واالبتعاد من مداخل القنصلية بشكل
كامل ،ما اعاد الجو االمني ضمن املحلة
اىل طبيعته.
عقب ذلك ،قام رئيس خلية الطوارئ
مبخابرة القضاء املختص وابالغه تفاصيل
ما حصل ،فكان قرار القضاء عدم توقيف

اي منهن .تم التعاون والتنسيق يف هذا
املوضوع مع العديد من جمعيات املجتمع
املدين املحلية والدولية ،كاملنظمة الدولية
للهجرة ،جمعية كفى ،جمعية الفرح،
كذلك مع القنصلية الكينية يف لبنان .اىل
جانب مبادرات فردية قام بها العديد
من االفراد بصفتهم الشخصية ،السيام كل

القنصلية الكينية
وجهت شكرا كبيرا الى االمن
العام واللواء ابراهيم

من االنسة اندريا الحاج شاهني والشاب
سريج مجدالين اللذين ساهام يف تأمني ما
يقارب نصف ما تم تقدميه من مختلف
املساعدات وتذاكر السفر اىل العامالت
الكينيات.
من خالل شبكة التعاون تلك ،تم
تأمني الكثري من املساعدات االنسانية
واللوجستية واملادية للعامالت الكينيات،
ابرزها :تأمني مثن  120تذكرة سفر اىل
كينيا ،علام ان مثن التذكرة الواحدة يقارب
 450دوالرا امريكيا ،عىل ان يتم استكامل
تأمني تذاكر ملن تبقى منهن .اضافة اىل
تزويد كل واحدة منهن حقائب سفر و20
دوالرا من اجل الحاجات الطارئة.
بعد اجراء فحص كورونا للنساء واالوالد،
تبني ان احداهن مصابة بالفريوس ،فتم
نقلها بواسطة الصليب االحمر اىل احدى
املستشفيات الحكومية ومتابعة وضعها
يوميا من عسكريات لجنة طوارئ االمن
العام ،حتى متاثلت اىل الشفاء وعادت اىل
بالدها .اضافة اىل انه تم تكرار الفحوص
عىل كل من خالطها ،فجاءت النتائج كلها
سلبية.
بفضل التعاون بني القنصلية الكينية
وجمعيات مجتمع مدين ،متت تسوية
موضوع رواتب العامالت الكينيات
املستحقة مع ارباب عملهن مبا يريض
الطرفني.
واصدر املدير العام لالمن العام اللواء
عباس ابراهيم قرارا قىض باعفاء العامالت
الكينيات من رسوم االمن العام التي
تتوجب عليهن عند السفر ،كذلك
باستعجال معامالتهن االدارية ،نظرا اىل
ظروفهن االنسانية الصعبة.
طريقة معالجة هذا امللف كانت محط
تقدير وامتنان من القنصلية الكينية،
التي ابلغت رئيس خلية طوارئ االمن
العام تكرارا شكرها الالمحدود الفراد
خلية الطوارئ وللمدير العام االمن العام
اللواء عباس ابراهيم ،طالبة منه ابالغ
اللواء ابراهيم انها تضع نفسها يف ترصفه
وترصف املديرية يف اي امر تستطيع
املساعدة فيه.
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في طريق عودته ّن
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إحصاءات الشهر
الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة اىل دائرة التحقيق واالجراء من  2020/08/15لغاية 2020/09/15
الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

اثيوبية
اردنية
المانية
باكستانية
برازيلية
بريطانية
بنغالدشية
تركمانستانية
تشادية
جزائرية

19
2
1
3
1
1
54
1
1
2

سعودية
سودانية
سورية
سري النكية
عراقية
غانية
فلسطينية
فلسطينية من دون اوراق
فلسطينية سورية
فلسطينية الجئة

1
8
119
3
2
1
1
1
2
21

فنزويلية
فيليبينية
كازاخستانية
كينية
لبنانية
مصرية
مكتوم القيد
نيجيرية
هندية

1
2
1
1
85
6
5
3
3

المجموع

351

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب
اعتبارا من  2020/08/15لغاية  2020/09/15ضمنا
اجانب املجموع

حركة تنقل لبنانيون عرب
35547 32250
دخول
50623 54364
مغادرة
86170 86614
املجموع

21197
54686
75883

88994
159673
248667

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب
بني  2020/08/15لغاية 2020/09/15

الدولة

العدد

اردنية

3

مصرية

11
14

المجموع

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من  2020/08/15لغاية 2020/09/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من  2020/08/15لغاية 2020/09/15

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الدولة

اثيوبية
اردنية
المانية
برازيلية
بنغالدشية
تركمانستانية
تشادية
سودانية

6
1
1
1
29
1
2
12

سورية
سري النكية
عراقية
غانية
فلسطينية
فلسطينية من دون اوراق
فلسطينية سورية
فلسطينية الجئة

123
2
1
7
2
2
2
23

فيليبينية
كينية
لبنانية
مصرية
مكتوم القيد
نيجيرية

2
3
77
5
5
1

المجموع

308

اثيوبية
المانية
اميركية
اوزباكستانية
اوكرانية
بنينية
بوركينابية
بيالروسية
توغولية

العدد

29
2
1
1
29
4
2
11
7

الدولة
جزر الموريس
دانماركية
روسية
سنغالية
سيراليونية
سري النكية
طاجيكستانية
غانية
فرنسية

العدد

2
1
19
2
6
4
1
6
3

الدولة
فيليبينية
كازاخستانية
كاميرونية
كولومبية
كيرغيزية
كينية
مولدوفية
نيجيرية
المجموع

العدد

31
9
6
1
6
10
2
1
196

63

64

عدد  - 85تشرين األول 2020

عدد  - 85تشرين األول 2020

المزورة
الوثائق
ّ

جدول اجاميل بالوثائق املز ّورة املضبوطة ألول  5دول يف الدوائر واملراكز الحدودية آب 2020
عام

جوازات

السويد
الدامنارك
املانيا
االردن
لبنان
املجموع

املجموع

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

2
2

4
43

اقامات

4
3

7

4

تأشريات

3
3
35

اختام

هويات

مختلف

1
1
30

0

12

عدد الوثائق املزورة املضبوطة بحسب القارات:
آب 2020

0
16

املجموع

4
3
3
3
2
15
140

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 آب 2020
املراكز الحدودية الربية
املطار

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

آب 2020

رسم بياين بعدد الوثائق
املز ّورة تبعاً للجنسية
السورية وفقاً لنوع
الوثائق املزورة:
آب 2020

عدد الوثائق السورية املزورة بحسب النوع
واملركز الحدودي :آب 2020

مقارنة مع عدد حاميل
الوثائق املزورة خالل االشهر
الثالثة السابقة

38,657.00
177,865.00

عدد املسافرين من
بداية عدد املسافرين خالل آب
 2020حتى نهاية آب
2019
2020
978,264.00
1,369,844.00
1,180,541.0
1,464,583.00

املطار

حاملو وثائق مزورة
آب 2019
76

حاملو وثائق مزورة
آب 2020
20

املركز

مرفأ طرابلس
املصنع

6
9

0
0

مرفأ بريوت

5

0

العريضة
العبودية

0
0

0
0

املركز

عدد املسافرين من بداية
 2019حتى نهاية آب 2019
5,382,242.00
5,954,971.00

نسبة االرتفاع أو
االنخفاض
- %74

املطار

حاملو وثائق
مزورة
حزيران 2020
0

حاملو وثائق
مزورة
متوز 2020
9

حاملو وثائق
مزورة
آب 2020
20

مرفأ طرابلس
املصنع

0
0

0
0

0
0

مرفأ بريوت

0

0

0

العريضة
العبودية

0
0

3
1

0
0

مالحظة :ان عدد الوثائق املزورة خالل االشهر الثالثة السابقة منخفض جدا بسبب تدابري التعبئة

مؤرش
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المدير العام السابق لالمن العام
العميد الركن المتقاعد

لغة

السفير انطوان دحداح

www.arabic-grammar.com

ابنالكمالك
ة
ي
الف
شرح
ّ
شرح ألفية ابن م

القواعديةالعرب ّية
في
مالك
ابن
ة
ي
الف
شرح
ّ
شرح ألفية ابن مالك في القواعد العرب

ّ

GCóàÑe

∫ƒ°UƒªdG ∂Ñ°S

á∏ªédG IóªY

ákdnÉ°SQp ønjôpªr©ndG ≈dnGEp ∂njrƒnNnnGC ørpe

â
o ¨r∏sHn

ÉfnnGC

ákdnÉ°SQp ønjôpªr©ndG ≈dnGEp ∂njrƒnNnnGC ørep

n≠∏sHn

…òpdsG

ôcqòªdG OôØªdG

áldnÉ°SQp

ønjôpªr©ndG ≈dnGEp ∂njrƒnNnnGC ørep

É¡nào¨r∏sHn

»àpdsG

åfqƒDªdG OôØªdG

∑
n GƒNnnGC

ákdnÉ°SQp ønjôpªr©ndG ≈dnGEp Éª¡oærep

â
o ¨r∏sHn

¿pGò∏sdG

≈qæãªdG

2

¿nhôoªr©ndG

ákdnÉ°SQp ºr¡p«rdnGEp ∂njrƒnNnnGC ørep

â
o ¨r∏sHn

ønjòpdsG

™ªédG

3

á∏ªédG π°UGC

∂Ñ°ùq dG

¬æY ôÑnîªodG •hô°T

1

IóYÉ≤dG

QoÉÑN’EG ónjQGCo GPÉEa .øëàªªdG ápHÉLGE hGC ™peÉ°ùs dG ≥pjƒ°ûJ hGCp ºµëdG …ƒu≤Jn hGC ¢pUÉ°üàN’G óp°ü≤dp ∂pÑ°ùs dG Üpƒ∏°SGCo ∫pÉª©à°SG ≈dGE QoÉ°üjo Éen Gôk«ãc @
ôl«ª°V ôpNsƒDªdG ¿nÉµe ™o°Vƒjoh ,¬¡nÑ°T hGC ,z…òpdsG{ án∏°U √oGóY Ée πo©éjoh πo°üØjo Ó
k °üàse Gôk«ª°V ¿nÉc ¿rGEh ,õpé©dG ≈dGE ôoNsƒDjo áp∏ªédG »am º°SG øY
.ÜGôY’EG øe ¬od ¿nÉc Éª«a ônNsƒDªdG ∞
o ∏îj ∫pƒ°UƒªdG ≈dGE ólFÉY ≥lHÉ£e
s dG{`H ôo«ª°†s dG o¿ô≤jo Éakôu°üàe ÉakôX hGC o¬d ’kƒ©Øe n¿Éc r¿ÉEa
o¬oàHrôn°nV …pòdsG :zGókjRn oâHrôn°nV{ øpe zójRn{ øY QpÉÑN’EG »a ∫oÉ≤jo .z»a{ hGC ,zΩÓ
Ωpƒj{ røYnh .n∂«ap ákÑnZrQn o¬dn â
o ÄrLp …òpdsG :zn∂«a ákÑnZrQn â
o ÄrLp{ ƒëf øep zákÑnZrQn{ øY QpÉÑN’EG »a ∫oÉ≤joh .ÉfnnGC GókjRn Ünôn°nV …òpdsG :AÉsàdG øYh .óljRn
.áp©nªoé
o ªr°oU …òpdsG :zΩÉ«°üu dGh áp©ªédG
o dG Ωnƒrjn ¬p«ap â
:™pªédGh áp«æãàsdG OpGôaE’ÉH ¬æY ôpÑîªodGp º°SÓd ∫pƒ°UƒªdG áo≤HÉ£e Ö
o éjh @
…pòdsG :zákdnÉ°SQp øpjôpªr©ndG ≈dnGEp n∂jrƒnNnnGC røpe oâ¨r∏sHn{ ƒëf øpe p∂Ñr°ùs dG Üpƒ∏°SGCo »a ∫oÉ≤joh .(13:1) ≥tnëdrGy n∂uHQn ørpe n∂r«dnpGE n∫õpfroGC …pòdsGyhn :OpGôa’EÉH -1
.áldnÉ°SQp øpjôpªr©ndG ≈dnGEp n∂jrƒnNnnGC røep É¡oà¨r∏sHn »àpdsG :ádÉ°SôudG øY ≠p«∏ÑsàdG »a n∂dòch .ÉfnnGC ákdnÉ°SQp n∂jrƒnNnnGC røep ≠n∏sHn
.∑
n GƒnNnnGC ákdnÉ°SQp ønjôpªr©ndG ≈dnGEp Éª¡oræep â
o ¨r∏sHn ¿pGò∏sdG :∂pÑ°ùs dG Üpƒ∏°SGCo »a ∫oÉ≤joh .(4:16) ÉªngohPoÉBan ºrµoærep É¡nfpÉ«nJpÉCrjn ¿pGòn∏sdGyhn :≈sæãªdÉH -2
.¿nhôoªr©ndG ákdnÉ°SQp ºr¡p«rdnGEp ∂njrƒnNnnGC ørep â
o ¨r∏sHn ønjòpdsG :∂pÑ°ùs dG Üpƒ∏°SGCo »a ∫oÉ≤joh .(23:2) ¿nƒ©o°pTÉNn ºr¡pJpÓn°nU »ap ºrgo ønjòpdsGy :™pªédÉH -3
(4:16) | ÉªngohPoÉBan ºrµoærep É¡nfpÉ«nJpÉCrjn ¿pGòn∏sdGyhn }

É`ªnpd m∞`jôp©rJnhn ôm`«NpÉCrJn ∫
o ƒ`Ñobo
hrnGC »
r nÉCHp ¬o`ærYn ≈`æn¨pdrGy Gòncn
x `ÑpænL

Gƒr`YnQn É`en ´
l ôr`°nT ôm`ªn°†r ªoHp
p Gôn`an •

á∏ªédG á∏°†a

∫ƒ°UƒªdG øY ôlÑN ôn«N’CG Gòng ¿s’C ¬oæY ônÑîªdG ºn°S’G ≥oHÉ£j ∫oƒ°UƒªdG

ّ
¬عنهæواملخبر
السبك
Y ôÑîªdGh ∂Ñ°ùdG

É`ªnpàM
o ór`bn É`æn¡ogn ¬oærYn ônÑpNrGCo

:Gòn`an ,ól`jrRn ¬oàoHrôn°nV …pòdsGy :ƒoë
r fn
,»`pàdsGyhn øn`jpòdsGyhn øp``jròn∏sdGy :`Hphn

GònNnÉCrªndrGy QpOrÉyan ¿nÉcn ,GókjrRn âoHrôn°nV
pâ`ÑnãrªodrGy ¥
n É`anhp É«kYpGôneo ôrÑpNrnGC
ôÑN

ّ

.GCóàÑe ™aQ πqëe »a ∞d’CG ≈∏Y »qæÑe ∫ƒ°Uƒe º°SG ¿Gò∏qdG ,∞£Y ±ôM hGƒdG :p¿Gòq∏dGhn
.¬H ∫ƒ©Øe Ö°üf πqëe »a ô«ª°V Ég ,πYÉa ™aQ πqëe »a ô«ª°V ∞d’CG ,á°ùªîdG ∫É©a’CG øe ¬fq’C ¿ƒæqdG äƒÑK ¬©aQ áeÓYh ´ƒaôe Ωƒ∏©ª∏d ´QÉ°†e π©a :É¡fpÉ«JÉCj
.ÜGôY’EG øe É¡d πqëe ’ ,¿Gò∏qdG :∫ƒ°UƒªdG á∏°U ,É¡fÉ«JÉCj :á∏ªLh
.ôqL πqëe »a ô«ª°V ºc ,É¡fÉ«JÉCj :`H ≥∏q©àe ôqL ±ôM øep
:ºµoæep
πqëe »a ô«ª°V Éªg ,πYÉa ™aQ πqëe »a ô«ª°V hGƒdG ,á°ùªîdG ∫É©a’CÉH ≥ë∏e ¬fq’C ¿ƒæqdG ±òM ≈∏Y »qæÑe ôeGC π©a ÉªghPGB ,óFGR ±ôM AÉØdG :ÉªgohPoÉBan
.¬H ∫ƒ©Øe Ö°üf
.ÜGôY’EG øe É¡d πqëe ’ ,ø«JÉCj »FÓ
q dG :á∏ªL ≈∏Y áaƒ£©e ,ÉªghPÉBa ...¿Gò∏qdG :á∏ªLh .¿Gò∏qdG :GEóàÑªdG ôÑN ™aQ πqëe »a ,ÉªghPGB :á∏ªLh

¬æY ôÑnîªodG á≤«≤M

»qÑæLÉCH ¬æY AÉæ¨à°S’G

3

∞jô©àq∏d πHÉb

2

ô«NÉCàq∏d πHÉb

1

ájqôÑN á∏ªL »a ¬fƒc

6

äÉÑK’EG »a √OhQh

5

ôª°†ªH ¬æY AÉæ¨à°S’G

4

ø«à∏ªL »a OôØæe ô«Z

7

.(23:5) ¿nƒ¶oapÉM
n ºr¡pLphôoØodp ºrgo ønjòpdsGyhn :¬oæY ôoÑnîjo Ée áp≤«≤M »a ∫ohs’CG - :øpjônenGC ≈∏Y ∂pÑ°ùs dG Üpƒ∏°SGCo »a ΩoÓµdG @
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p
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¿
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.≈æqãª∏d Éeh ôqL πqëe »a ô«ª°V ±ÉµdG ,±
q dG
q GC :`H ≥∏q©àe ôqL ±ôM ΩÓ

:…òpdqGhn
:∫nÉb
:p¬jródGƒpd
:±
x GC
:Éªµodn

¿
n ôbo ... :…
n ƒsfn øenh ,™nÑJsG ór≤a ºs°V øenh ,∞
r ƒuæjo ºrd øenh ,ô«µæàsdG OnGQGC ¿
n «ØîàsdG Ö
t ôÑµ©dG ∫nÉb ]@[
n ∏W ínàa øeh ,π°U’CG ≈∏Y √oÉæH ôn°ùc øªnan ,Iô«ãc äGBGô≤H z±
x GCo{ Ç
..ø«∏nãªdG ónMGC ±
ò
M
A
É
Ø
d
G
∞
Ø
N
ø
e
h
,
∞
jô©àsdG OnGQGC
s
n
n
n

66

68

عدد  - 85تشرين األول 2020

عدد  - 85تشرين األول 2020

بأقالمهم

بقلم

نجوى أبوحيدر

*

مدمر...
معمر وإعالم ّ
إعالم ّ
نصف مصيبة لبنان يف ادارته السياسية السيئة املتعاقبة عىل مدى
عقود ،والنصف االخر يف مكان ثان يفرتض املنطق انه الدواء ال الداء.
هو االعالم املنشق عن رسالته ودوره مذ دخلت القوى السياسية
والحزبية اىل قمرة قيادته ،وحولت االعالميني اوىل ضحاياه.
االعالم يف لبنان بات يف مجمله كام املواطن ،مستباحا ومستغال
ومستثمرا ،ملصالح بعيدة من اهدافه االجتامعية التوجيهية .ال يخدم
اال مستغليه من هذه القوى يف عمليات غسل االدمغة التي اثبتت
نجاحها يف تكريس سياسة الالوعي واالنقياد الفكري االعتباطي خلف
افكار موجهة تحريضية تشعره بأن ما يحدث يف وطنه هو خارج
مجاله ،وان دوره محصور يف تأييد الفئة او الحزب ،عوض ان يكون
عامال اساسيا ومهام يف تكوين االستيعاب العقيل او الوعي لنظرة
املواطن اىل مجتمعه ودوره يف بناء الدولة وتكوين الحقيقة.
املؤسف املبيك ان معظم ممتهني االعالم يف لبنان ،يك ال نظلم بقية
باقية تتمتع بحس املسؤولية االجتامعية واالخالق املهنية ،يساهمون
يف تحويله من منرب لرسالة هادفة اىل سلعة معروضة للبيع والرشاء
بحسب التوجهات السياسية .جيل الرواد الذين ارسوا قواعد مهنة
االعالم املعمر يف لبنان مل يورثوها ،ويالالسف ،اال اىل قلة قليلة من
زمالء املهنة ،ما زالت تقاوم رياح التغيري ونسف اسس هذه القواعد
الرساء نظرية االعالم املدمر ،بعضهم ما زال صامدا واالخر اتعبته
املواجهة فقرر التخيل والرحيل او الهجرة ،اىل حيث ال مؤامرات وال
استغالل وال من طارئني عىل املهنة.
وبعد ...مثة من يسأل لِ َم انحدر لبنان اىل قعر هاوية االزمات السحيقة؟
نعم للسياسة السيئة تأثريها .لكن لغياب مدرسة االخالق والقيم
الوطنية االعالمية تداعياتها الكارثية .تخيلوا للحظة لو ان وسائل االعالم
اللبنانية عىل كرثتها ،ليست مقسمة االنتامء عىل االحزاب والفئات
السياسية املتناحرة تبث ما يخدم اهداف مستغليها ،بل مجتمعة عىل
مصلحة لبنان العليا تؤدي دورها يف مجال تثقيف املواطن عىل دوره

ضيف العدد

بقلم الدكتور

كابي بجاني

*

واقع الضمان اإلجتماعي وإمكانات اإلصالح
وتحفيزه عىل حب الوطن والوالء له بدل الزعيم والحزب والتيار .هل
كان لبنان عىل ما هو عليه اليوم؟ قطعا ال .ان السياسة االعالمية
التدمريية فعلت فعلها يف نفوس اللبنانيني وعقولهم ،وساهمت يف
شكل اسايس يف تفتيت الوطن وتعميق ازماته حتى الجذور ،وافسحت
املجال للمنظومة الحاكمة الحكام القبضة عىل البالد والعباد وتحويلهم
اىل ادوات تحريضية عىل بعضهم البعض و"فرقة زقيفة" يتسمرون
امام شاشات مؤامراتهم لالنغامس يف عملية االدمغة املغسولة بهدف
استخدامها حينام تدعو الحاجة ضد اخوانهم يف الوطن.
ال ليس هذا االعالم الهادف وال املسؤول وال الذي يبني اجياال واوطانا.
قال الكبري اييل صليبي يوما "قليل من الله يفرح قلب االعالم" ،فاين
اعالم لبنان اليوم من الله؟ واين هو من الحرية املقدسة البعيدة من
االستغالل؟ واين منه الضمري واخالقيات املهنة والرتفع عن حفالت
البيع والرشاء واملساومات واالغراءات عىل حساب املبادئ؟ اين منه
املهنية والحرفية ونقل الحقيقة مبوضوعية بعيدا من مصالح من يديره
الهداف خاصة؟
نعم ،اعالمنا مل يعد يشبهنا ،هو يشبههم ،يشبه صفقاتهم وانعدام
اخالقهم الوطنية .يشبه تقصريهم واهاملهم الذي يفتح ابواب القبور
لشباب واطفال ،شاء قدرهم ان يبقوا يف وطن احبوه حتى الشهادة
وابواب الهجرة ملن بقي منهم مصابا باليأس واالحباط .فهل من امل
بعد يف ان تفتح يوما ما ابواب االمل والرجاء عىل وطن يليق بشعب
جبار مقاوم محب للحياة من خالل اعالم وطني واع مسؤول بعيد من
استغالل قيم الحرية؟
اذا كانت للحرية املزيفة املشوهة جولة ،فللحرية الراقية الهادفة
والبناءة الف جولة ،ولالعالم املسؤول املتحرر من نري االستغالل
واملستغلني مستقبل ال بد من ان يطل يوما ما.
* رئيسة تحرير "وكالة االنباء املركزية"

يشكل ملف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي احد اهم
التحديات التي تواجه مستقبل القوى العاملة ،والتي يعتربها
كثريون من القضايا الشائكة يف لبنان.
يف العودة اىل سني القرن املايض وبالتحديد اىل عام  ،1963كان
الهدف االسايس من انشاء مؤسسة الضامن ،الحفاظ عىل ما يسمى
االمن االجتامعي للمواطن اللبناين .بعد مرور كل هذه السنني ،اين
نحن من هذا الهدف؟
عاىن وطننا الكثري من الويالت والحروب منذ بداية السبعينات
واستمرت نحو عقدين من الزمن ،لذا نسأل اليوم عام تم انجازه
وماذا تحقق عىل صعيد االمن االجتامعي؟
لالجابة عن ذلك ،من املهم الدخول يف بعض التفاصيل ،وبالتايل
تسليط الضوء عىل عمل ادارة الضامن ،وكام هو معروف ،للجهاز
االداري املسؤولية الكربى يف استمرارية املؤسسة وتطويرها.
يف االنتقال اىل ارض الواقع ،نالحظ ان االدارة املطبقة حاليا غري
مالمئة لطبيعة الخدمات املطلوب تقدميها اىل املضمونني ،خصوصا
يف ظل التقنيات املعلوماتية الحديثة واملعارصة .يف نظرة رسيعة
عىل منهجية العمل يف مختلف دوائر الضامن االجتامعي ،نرى ان
االنظمة املتبعة ما زالت يف معظمها غري ممكننة ،وبالتايل ال تزال يف
املراحل االوىل من التكنولوجيا املعتمدة يف اواخر القرن املايض ،مام
ينعكس سلبا عىل سري انجاز املعامالت التي تزداد تراكام.
هل يجوز هذا االمر يف وقتنا الحايل؟ اين مسؤولية املسؤولني عن
هذه االدارة؟ ما هي رؤيتهم وخططهم؟ من يستطيع منهم االجابة
عن هذه االسئلة؟
كذلك نسأل عن مبدأ الرقابة ،هل هي مطبقة فعال ام شكال؟
ال نعلم الجواب ،لكن ما نراه يف الواقع هو وجود ادارة عاجزة
عن العمل استنادا اىل تكدس هذا الكم الهائل من املعامالت غري
املنجزة .لعامل الفساد حيز مهم يف هذا االمر ،خصوصا وان انجاز
قسم كبري من هذه املعامالت ال يتم اال بعد تدخالت سياسية او
حتى من خالل الرشوة.
تجاه هذا الواقع لحال الضامن االجتامعي يف بلدنا ،وامام االهتزاز

الكبري يف الصدقية االدارية لصندوق الضامن ،يتجه العديد من
رشائح مجتمعنا العامل اىل تأمني الحامية االجتامعية والصحية يف
مؤسسات القطاع الخاص ،علام انه وبحسب العديد من املواثيق
الدولية ،يعترب الحق يف الضامن االجتامعي حقا اساسيا لكل انسان
يف بلده ،والواجب يقيض ان تقدم الدولة كل التسهيالت العطاء
هذا الحق اىل مواطنيها.
كنتيجة للتقصري الحاصل من الدولة ،نرى العديد من خرية شبابنا
ونخبنا تلجأ اىل الخارج لالستفادة من التأمني االجتامعي الذي يعترب
مسلوبا يف لبنان.
باالضافة اىل ذلك ،نرى اهمية حسن تطبيق قانون الضامن من
ادارة حكيمة من اولوياتها تحقيق الحامية االجتامعية لكل رشائح
القوى العاملة يف لبنان ،والتي تساهم يف تفعيل التنمية االقتصادية،
يف حال تم ايجاد خطة شاملة لحامية دخل االشخاص العاملني ،عرب
توفري الخدمات الصحية االساسية لهم وبالتايل الوصول اىل مرحلة
تأمني معاشات تقاعدية تضمن االستمرارية يف متطلبات الحياة
للموظفني املسنني والعاجزين.
هل هذا ممكن يف ظل هذا الواقع الصعب للجانب االداري واملايل
للصندوق؟
املهمة ليست سهلة .لكن اذا توافرت النيات الحسنة لالصالح
االداري ،وبالتايل اتخذ القرار املناسب من السلطة السياسية القرار
خطة عملية يكون من ركائزها تحديث االدارة ،عرب وجود حوكمة
للسهر عىل تنفيذ االصالحات من خالل شفافية مطلقة يف املامرسة
والجرأة يف تطبيق مبدأ الثواب والعقاب عىل جميع املسؤولني،
بحيث نتوصل اىل مستوى عال وراق من التعاون االيجايب والبنّاء
بني الجهاز التقريري من جهة والجهاز التنفيذي من جهة اخرى،
وطبعا من خالل وجود فاعل لالجهزة الرقابية.
االصالح يف االدارة اللبنانية يبدأ من خالل اصالح ادارة الصندوق
الوطني للضامن االجتامعي.
* استاذ العلوم االقتصادية واملالية يف جامعة القديس يوسف
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إقتصاد
األمني العام لجمعية الصناعيني اللبنانيني:
ببعض التسهيالت ّ
نخفض فاتورة اإلستيراد
نكبة مرفأ بريوت ادمت االقتصاد واتت عىل ما تبقى من قطاعات اقتصادية ،منها قطاع الصناعة الذي كان يعاين قبل  4آب
الفائت من خسائر كبرية وتراجع يف انتاجه بسبب االحداث السورية ،واقفال املعابر الربية ،واالزمة االقتصادية الداخلية،
وجائحة كورونا .وجاء انفجار املرفأ اخريا لرياكم خسائر اضافية عىل هذا القطاع
ادى تدمري املرفأ اىل توقف حركة استرياد مختلف
البضائع واملواد االولية الخاصة بالصناعات
املحلية ملدة شهر تقريبا ،ما سبب شبه توقف
لحركة القطاع الصناعي ،وتوقف املصانع القريبة
واملترضرة عن االنتاج ،يف حني ان عدم ترضر
محطة الحاويات اعطى االمل يف سالمة البضائع
املستوردة المتام عمليات االنتاج.
االمني العام لجمعية الصناعيني اللبنانيني الدكتور
خليل رشي له رأي خاص يف انعكاسات انفجار
املرفأ عىل القطاع الصناعي ،اذ اشار لـ"االمن
العام" اىل ان الصناعة مل تتأثر بانفجار املرفأ
بارضار مبارشة وال عىل انقطاع املواد االولية،
ألن محطة املستوعبات مل تترضر كثريا وهناك
الكثري من البضائع تم سحبها ،وان النقص يف
املواد االولية مرده اىل توقف التمويل.
■ كارثة مرفأ بريوت اثرت عىل االقتصاد
الوطني وخصوصا القطاع الصناعي ،كيف تقرأ
التداعيات؟ وما هي قيمة االرضار التي اصيب
بها القطاع ماديا ومعنويا؟
□ اضافت كارثة املرفأ يف  4آب تعقيدات كثرية
عىل االوضاع الصعبة واملأزومة التي تعيشها البالد
عىل املستويات كلها ،وخصوصا عىل املستوى
االقتصادي .فقد تعطل العمل يف اهم مرفق
من املرافق االساسية التي تعتمد عليها الحركة
التجارية ،ناهيك بالدمار والخراب الذي لحق به،
ويحتاج اىل الوقت والجهد والتمويل العادة بنائه.
وقد اصاب الصناعيني ما اصاب غريهم من كارثة
املرفأ ،تعطيل وتأخري وارضار يف البضائع اكان عىل
صعيد التصدير او استرياد املواد االولية .ومل تكن
ارضار املصانع املبارشة كبرية بل جاءت محدودة،
نظرا اىل عدم وجود املصانع بكثافة يف املنطقة
املنكوبة املحيطة باملرفأ.

االمني العام لجمعية الصناعيني اللبنانيني خليل رشي.

■ الصناعة املحلية كانت تعاين قبل االنفجار
وتعتمد عىل استرياد املواد االولية .فهل توقف
استرياد هذه املواد ،وما هو تأثريها عىل القطاع؟
□ االهامل الذي عاىن منه القطاع الصناعي
من الحكومات املتعاقبة ،انعكس شلال وركودا
يف ظل االزمة االقتصادية واملالية املتفاقمة منذ
سنوات .وقد استطاع الصناعيون عىل املستوى
الفردي وبصمود ذايت ،االستمرار وان بشكل
جزيئ من دون اي مساعدة او دعم او رعاية
من الدولة ومؤسساتها .غري ان االمور وصلت اىل
مرحلة االختناق التي المست خسارة مؤسسات
ورشكات والمست االقفال التام .مل تتأثر به
الصناعة بانفجار املرفأ من جهة االرضار املبارشة،
ومل يؤثر ذلك عىل انقطاع املواد االولية ،ألن
محطة املستوعبات مل تترضر كثريا وتم سحب
قسم كبري من البضائع .اما النقص يف املواد

االولية فمرده اىل توقف التمويل .جاء انفجار
املرفأ ليزيد الطني بلة مع ما يعانيه القطاع من
اجراءات املصارف التي حجبت اموال الصناعيني
ومنعتهم من استعاملها بغية تأمني املواد االولية
الرضورية الستمرار العمل ،ومل يحل تعميم
مرصف لبنان يف هذا الخصوص املشكلة ،بل
متادت املصارف يف رفض تطبيق التعميم ما
دفع عددا كبريا من املصانع اىل االقفال وترسيح
عاملها.
■ كيف ترى الحل؟
□ جمعية الصناعيني بالتعاون مع مرصف
لبنان يف صدد انشاء صندوق خاص يف الخارج
( )Oxygen Fundلتمويل املواد االولية وتوفري
العمالت الصعبة املطلوبة .نأمل يف ان يبدأ هذا
الصندوق بالعمل يف مطلع العام املقبل.

مقال
■ عمليات التصدير بحرا هل توقفت؟ وما
هي االجراءات البديلة التي اتخذت لضامن
حركة العمل؟
□ التصدير بحرا مل يتأثر ،واملرفأ استعاد نشاطه
بنسبة  70يف املئة تقريبا بعد شهر من االنفجار.
التأخري اصاب بعض الصناعيني ،غري ان االوضاع
تحسنت خصوصا وان ال ارضار مبارشة بالبضائع
املوجودة يف محطة الحاويات التي مل تترضر .اما
تراجع نسبة الصادرات الصناعية يف السنوات
االخرية فكان نتيجة اقفال املعابر الربية يف اتجاه
االسواق العربية .اال ان هذا الرتاجع مل يكن
دراميا واستطاعت الصناعة الحفاظ عىل اسواقها
وقد وصلت صادراتنا اىل ما قيمته  3مليارات
دوالر سنويا ،وتستطيع الصناعة ان تستعيد
رقم صادراتها الذي حققته عام  2011وبسهولة
والذي بلغ  5مليارات دوالر ،وذلك بتوفري
بعض التسهيالت واملرونة يف االجراءات املالية
والنقدية والجمركية ،ناهيك بقدرة الصناعة عىل
تخفيض فاتورة االسترياد الكبرية لالسواق املحلية،
ما ينعكس ايجابا عىل امليزان التجاري وميزان
املدفوعات.
■ كيف تتعاملون مع املستوردين وهل تنفذون
التزاماتكم؟
□ ارتفعت تكلفتنا الننا نؤ ّمن متويل موادنا
االولية من السوق السوداء بالعمالت الصعبة.
هذا املوضوع يحد نوعا ما من قدرتنا عىل
املنافسة ،علام ان تراجع ارقام الصادرات
ناتج من ارتفاع التكلفة ما حد من قدرتنا عىل
املنافسة يف الخارج .لكن بشكل عام ،هناك
الكثري من القطاعات الصناعية حافظت عىل
زبائنها يف الخارج ،ومثة مصالح خرست زبائنها
النها مل تستطع تأمني موادها االولية بانتظام.
من هنا نالحظ تراجع مؤرشات الصادرات.
■ هل تعترب مرفأ طرابلس بديال ام مساعدا ملرفأ
بريوت ،وما هو حجم التكلفة االضافية التي
ستتكبدونها؟
□ يبقى مرفأ بريوت مرفقا حيويا وهو االساس
عىل مستوى املنطقة وليس عىل مستوى لبنان
فقط ،ويخدم كل القطاعات االقتصادية اللبنانية.
لكننا مع تطوير املرافئ اللبنانية كلها ،السيام

لبنان يضرب أخماسًا بأسداس
بعد االعالن عن اتفاق السالم االمارايت  -االرسائييل ،انضمت البحرين اىل الدولتني،
ووقع رئيس وزراء ارسائيل بنيامني نتنياهو اتفاقيتي سالم مع وزيري خارجية
االمارات الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان ،والبحرين عبداللطيف الزياين .رمبا لن
تكون البحرين االخرية ،وان هناك عىل ما يقال دوال عربية اىل جانب مرص واالردن
قد تنضم اىل هذا االتفاق ،عىل الرغم من ان مثة دوال يف املنطقة لن تغري موقفها يف
الوقت الراهن واىل مدة طويلة.
اذا كانت ردود االفعال السياسية عىل االتفاق االرسائييل  -االمارايت  -البحريني مثرية
للجدل ،فان االوساط االقتصادية يف لبنان بدأت ترضب اخامسا باسداس .فام هي ابرز
تبعاته املتوقعة عىل اسواق الخليج التي تعترب سوقا طبيعية للصادرات اللبنانية ،والتي
وصلت عائداتها قبل الحرب السورية عام  2011اىل  5مليارات دوالر؟
تبدو الفرحة واسعة يف اوساط رجال االعامل والرشكات االرسائيلية باالتفاق ،وفق تقرير
لوكالة رويرتز تحت عنوان :ابتهاج املستثمرين االرسائيليني يقابله حذر امارايت بعد
اتفاق يف شأن العالقات .اسباب هذا الفرح كثرية ويف مقدمها انه ال يفتح امامهم ابواب
ثاين اكرب اقتصاد عريب بناتج محيل يزيد عىل  400مليار دوالر فحسب ،بل ايضا ابواب
اسواق دول مجلس التعاون الخليجي االخرى التي تتشابك عالقاتها وتسهيالتها التجارية
املتبادلة بشكل واسع مع اسواق الدول العربية االخرى .
سيتم خالل االسابيع املقبلة توقيع اتفاقات ثنائية تتعلق بقطاعات االستثامر والسياحة
والرحالت الجوية املبارشة واالمن ،عىل ما تؤكده وكالة انباء االمارات (وام).
اوىل نتائج هذا االتفاق اعالن رشكة موانئ ديب العاملية توقيع مذكرات تفاهم مع الجانب
االرسائييل القامة مناطق حرة يف ارسائيل متاثل منطقة جبل عيل يف دولة االمارات .فهل
انتهى دور مرفأ بريوت بعد تدمريه ،خصوصا وانه يعترب من اهم املرافئ املوجودة عىل
املتوسط ،وكان صلة الوصل بني العامل والدول العربية ،وابرز ممر للرتانزيت ،ويضم
اليوم اكرب محطة للمستوعبات تتصل بكل دول املنطقة ،وهو املنافس االبرز ال بل
االوحد مليناء حيفا االرسائييل؟
ازدادت يف االيام االخرية وترية االتفاقات الثنائية بني الجانبني ،كان ابرزها يف مجال
االستثامر والقطاع املرصيف .فقد و ّقع بنك االمارات ديب الوطني وبنك هبوعليم
االرسائييل اتفاق تعاون بينهام يعد االول من نوعه ،ويندرج يف اطار بدء العالقات
املالية واالقتصادية بني الجانبني .كذلك اعلنت بورصة ديب لالملاس توقيع مذكرة تفاهم
مع البورصة االرسائيلية لتعزيز فرص التجارة الثنائية.
يف موازاة هذه التطورات االسرتاتيجية الجيو سياسية واالقتصادية ،نرى عىل ما يقوله
خرباء االقتصاد انهيارا تاما للقطاع املرصيف اللبناين ،وانعداما مطلقا لبورصة بريوت،
وشلال امميا ملؤسسة االسواق املالية ،وموتا رسيريا للقطاع السياحي والفندقي ولكل
املنتجعات السياحية ،وتدهورا قريبا للقطاع العقاري ،وافالسا متعمدا للشعب اللبناين.
فبعد ان كنا منارة للرشق اصبحنا يف قاع الهاوية ،نتلمس الضوء من كهرباء منهوبة
نتيجة فساد دولة بكل اركانها خدمة لهذا او ذاك.
ٓ
يضيف هؤالء الخرباء انه يف موازاة حجم االوضاع واثارها الخطرية عىل لبنان وشعبه
وإقتصاده ،ويف ظل كارثة املرف ٔا التي دمرت بريوت ،ال نزال نتعارك يف شأن تشكيل
حكومة اىل ان اعتذر الرئيس املكلف وعدنا اىل النقطة الصفر .كيف سرنى السياحة
تزدهر ،او ستعود املصانع اىل سابق نشاطها ،وهل ستنهض الزراعة وتعود الكهرباء؟
القامئة تطول ،فهل نحتاج اىل انفجار آخر لنعي ما يحصل ونعود اىل لبنان؟
عصام شلهوب
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مرفأ طرابلس املجهز كمرفأ بريوت ،لكنه
يحتاج يف الحقيقة اىل االهتامم والرعاية بشكل
افضل وضمن اطار االمناء املتوازن ،سنخفف
الضغط عن مرفأ بريوت .نحن كصناعيني نحتاج
اىل مرفأ طرابلس السيام ان املصانع موجودة
يف كل االرايض اللبنانية وال ترتكز يف بريوت
وضواحيها .رمبا كان مرفأ طرابلس هو االقرب
مسافة من بريوت لكثري من املصانع املوجودة يف
جبل لبنان ومنطقة الشامل.
■ هل تخفف عمليات النقل الربي من ازمة
التصدير عرب املرفأ؟
□ بعد االحداث يف سوريا تراجعت صادراتنا
من  5مليارات دوالر يف العام  2011اىل حدود
مليارين ونصف مليار دوالر تقريبا ،اي بنسبة
 %50نتيجة صعوبات التصدير الربي عرب سوريا،
ابرزها الرسوم املرتفعة التي فرضها السوريون.
هناك كالم عن محاوالت لتخفيض الرسوم ،ليك
نتمكن تاليا من تخفيض تكلفتنا التي اصبحت
مرتفعة جدا وتحد من امكانات التصدير.
■ عائدات التصدير من القطع االجنبي هل
تدخل اىل السوق املحلية ام يحتفظ بها
الصناعيون خارجا؟
□ ال اعتقد ان عائدات السلع املصدرة تبقى

االرضار املبارشة للمصانع اللبنانية مل تكن كبرية.

يف الخارج بل يتم تحويلها اىل لبنان ،خصوصا
وان جزءا من هذا املال يستعمل لرشاء املواد
االولية بهدف تأمني استمرارية العمل .لذا يؤ ّمن
الذين يصدرون موادهم االولية هذه التحويالت
الخارجية من مبيعات صادراتهم اىل الخارج.
■ اىل اي حد ساهمت اجراءات مرصف لبنان
يف مساعدة الصناعة عىل تخطي ازمة العملة
الصعبة؟
□ ساعدت جزئيا .غري ان العالقة الشخصية بني
بعض الصناعيني ومصارفهم التجارية اصبحت
شخصية اكرث مام هي تعميم يطبق عىل كل
الصناعيني ،وتاليا هناك مصارف رفضت التعاون
ومصارف اخرى تعاونت اىل حد ما ،واتت نتائج
تعميم مرصف لبنان محدودة جدا وبقيت
رهن مزاجية املرصف التجاري وعالقته بعميله.
النيات طيبة عند حاكمية املركزي وجيدة ،لكن
عددا من املصارف رفض تطبيق التعاميم التي
تحاول االفراج عن عمالت صعبة من اجل
اغراض الصناعة.
■ كيف ترى مخارج الحلول لواقع الصناعة
املحلية ،وهل مستقبل الصناعة مهدد خصوصا
وانه تبني بعد وباء كورونا انها الرافعة التي
ستحمي االقتصاد الوطني؟

□ استطاعت الصناعة اللبنانية بقدراتها
وامكاناتها الذاتية التطور واالزدهار عىل الرغم
من كل الظروف الصعبة التي عاشها لبنان
منذ االستقالل وحتى اليوم ،من دون رعاية
او اهتامم عىل املستوى الرسمي .فقد راكمت
خربات تقنية ووظفت رساميل تشغيلية وامنت
فرص عمل ملئات االف اللبنانيني .وهي قادرة
عىل الرغم من كل ما حصل عىل اعادة النهوض
والقيامة من جديد مبجرد ازاحة العراقيل
واملعوقات من امامها ،ووضع سياسات ترعى
كل القطاعات االقتصادية بشكل متوازن .لقد
اثبتت االزمة التي نعيشها خطأ السياسات
الرسمية السابقة واالعتامد عىل الريع وادارة
الظهر لالنتاج واملنتجني .نحن نأمل كصناعيني
بعد الكالم الجديد من املسؤولني يف رضورة
العودة اىل القطاع االنتاجي وعىل رأسه الصناعة
الوطنية ،لنعيد بناء اقتصادنا عىل اسس سليمة
ومتطورة ومستدامة.
■ هل تعتقد ان االجراءات املطلوبة متكن
القطاع من استعادة ازدهاره؟
□ بالتأكيد .بقليل من املساعدات يف استطاعتنا
ان نكون سباقني وقادرين عىل التطور برسعة
وبوقت قصري جدا .نحن منلك قدرات هائلة
ويف امكاننا حاليا رفع صادراتنا اىل  5ماليني
دوالر .الصناعة ال تعمل بكامل طاقاتها امنا
تعمل بنسبة  30او 40يف املئة من طاقاتها
االنتاجية .اننا قادرون عىل العودة اىل نسبة 5
مليارات دوالر بكل سهولة مع توفري التمويل
واالفراج عن اموال الصناعيني يف املصارف،
وهذا جزء من الحلول العامة للبلد .لبنان
اليوم يعاين ازمة اقتصادية كبرية ،والصناعة
هي املنقذ ان عىل مستوى تأمني العملة
الصعبة عرب تطوير صادراتها وتخفيض فاتورة
االسترياد ،ألن الصناعة قادرة عىل تغطية نحو
 7او  8مليارات دوالر يف االسواق املحلية من
انتاجها ،ما يخفف من عجز امليزان التجاري
وميزان املدفوعات .اعتقد ان القطاع الصناعي
قادر عىل ان يكون املساهم االسايس يف
الخروج من االزمة املالية والنقدية.
ع .ش

73

74

عدد  - 85تشرين األول 2020

عدد  - 85تشرين األول 2020

إقتصاد

عصام شلهوب

رئيس نقابة مقاولي األشغال العامة :إلى اليوم
لم ِ
تأت مساعدات في حجم النكبة

البحرية ،التي سقط فيها للجيش اكرث من شهيد
وعدد من الجرحى بحسب ما نقله يل قائد
الجيش .اعتقد ان نحو  5او  10يف املئة من
املواطنني اصلحوا منازلهم عىل نفقتهم الخاصة
وجهزوا ملفاتهم ،و 90يف املئة مل يعرفوا كيف
ستكون التصليحات .انهم ينتظرون َمن يأيت
ليقدم لهم بابا او نافذة .الكالم عن املساعدات
كبري جدا ،لكن نتيجته العملية متدنية جدا.
استبعد تحويل ماليني الدوالرات اىل البلد.
وصلت مساعدات اىل بعض الجمعيات
واملستشفيات مثل القديس جاورجيوس
والجعيتاوي والوردية ،واىل الكنائس واالبرشيات،
وقد بدأت ورش الرتميم فيها.

نكبة حقيقية يعيشها سكان احياء بريوت املهدمة .اذ مل يأت اليهم احد حتى االن ملدهم سواء باملال او باملستلزمات املطلوبة
صم اذانهم حول الوعود باملساعدات تالىش واختفى ،وهم
والحاجات الرضورية العادة ترميم منازلهم .الضجيج الصاخب الذي ّ
ال يزالون يف حال من االنتظار والحرية
الكلفة املقدرة العادة بناء  30الف وحدة سكنية
وقد يصل عددها اىل  200الف ،ترتاوح بني مليار
ومليار ونصف مليار دوالر .هي نكبة بكل ما
للكلمة من معنى يف ظل غياب مؤسسات الدولة.
اعادة اعامر املنازل وترميمها هام اشد صعوبة
وايالما من نكبة الدمار .وألن مرشوع عودة
صالحية املنازل للسكن تستغرق اشهرا للقادرين
وسنوات للمعدمني الذين يع ّولون عىل مساعدات،
فهي مل تعرف طريقها اليهم بعد.
نكبة انتظار اعادة االعامر تو ّلد عذابا نفسيا
وقهرا يضافان اىل صدمة لحظة االنفجار والدمار
الذي خلفه بعد انقشاع الغبار ،واعداد الضحايا
والجرحى.
رئيس نقابة مقاويل االشغال العامة املهندس
مارون حلو اعطى لـ"االمن العام" توصيفا ملعاناة
هؤالء ،معتربا ان الوضع صعب جدا حيث يشعر
املواطن ان ال احد مسؤوال عنه ،وهذا اصعب ما
يف االزمة .واذ شكر كل َمن ساعد بقرش واحد ،اكد
انه اىل اليوم مل يأت يشء يف حجم النكبة واالزمة.
■ كيف انعكس انفجار مرفأ بريوت عىل
املستويات االقتصادية واالجتامعية والسياسية؟
□ مل يخطئ من س ّمى االنفجار نكبة ،الذي تزامن
مع سلسلة ازمات شهدها البلد بدءا من  17ترشين
عندما بدأت ثورة مطلبية كبرية جدا ومحقة ،مرورا
باالداء السيايس غري املريح وبالتناقضات التي
عاشتها الحكومات ورجال السياسة ،والنتائج غري
الجيدة التي بانت منذ ثالث سنوات حتى اليوم.
حتى ان حكومة الدكتور حسان دياب مل تتمكن
من معالجة االزمة االقتصادية واملالية التي رضبت
املجتمع اللبناين .ع ّمق اداء الحكومة االزمة ومل
يساعد عىل اجتياز ما كان يفرتض تخطيه ،علام ان

القرار مل يكن يف يد الحكومة بل يف مكان آخر ،ما
ادى اىل الفشل .نتائج انفجار املرفأ عىل املجتمع
كارثية ،اذ امام تدهور سعر رصف اللرية وفقدان
لبنان صدقيته وتدين تصنيفه دوليا ،اضافة اىل
جائحة كورونا ،توقفت الدورة االقتصادية يف شكل
كامل ،واىت االنفجار الذي اثر نفسيا يف شكل يسء
جدا عىل املجتمع واملواطنني .الرضر االسايس من
االنفجار ،هو ان  200شهيد مل يعرفوا ملاذا ماتوا وما
سبب موتهم؟ هذا الشعور يف ذاته يشكل مأساة
شديدة واملا داخليا بكل معنى الكلمة .هل سبب
انفجار نتيجة االهامل او غري االهامل ،او سوء ادارة،
او عمل ارهايب ،او مهام يكن السبب ،فاملسؤولية
تقع بشكل او بآخر عىل الدولة اللبنانية .ملاذا؟
ألن املواد املنفجرة قدرت مبستوى القنابل الذرية،
وهذه ثالث نكبة بعد ناكازايك وهريوشيام .ما هو
سبب وضع  2700طن من نيرتات االمونيوم منذ
عام  2013يف العنرب رقم  12من دون معرفة احد
عىل ما يقال؟ ملاذا مل تتم ازالتها ،خصوصا وان كل
التقارير التي وضعتها االجهزة املعنية اجمعت عىل
انها مواد خطرة؟ اصيبت املنظومة السياسية بزلزال
سيايس ،اىل جانب الزلزال االمني واالجتامعي الذي
رضب املنطقة املدمرة من بريوت .االرضار كبرية
جدا ،منها مبارشة واخرى غري مبارشة .لذا نحتاج
اوال اىل اعادة اعامر املرفأ ومحيطه ،وثانيا اىل
اعادة اعامر ثلث بريوت واحيائها ،التي تعترب من
اجمل االحياء الرتاثية يف العاصمة .زار رؤساء دول
ومندوبون عنهم لبنان ،واعلنوا عن مساعدات
لكن حتى هذه اللحظة ما من احد ساعد بأي
يشء ،ألن التعامل مع الدولة اللبنانية مفقود.
فالوزارة مستقيلة ،واملؤسسات التي تعمل كهيئة
اغاثة مثل بلدية بريوت مل تفعل اي يشء ،كام ان
الوزارات املعنية غائبة عن الحضور والسمع.

■ هل تعتقد ان الدولة مستقيلة من عملها؟
□ حتى انها مستقيلة من ترصيف االعامل.
■ اليست هي حالة استثنائية وتحتاج اىل حركة
استثنائية من القطاع العام؟
□ القطاع العام هو الغائب االكرب وهذا االمر
مفجع .حتى وان كانت الحكومة مستقيلة،
يفرتض باملؤسسات التحرك من تلقاء ذاتها،
والذي تحرك منها امكاناته ضعيفة جداَ .من
تحرك هو املجتمع املدين من شباب وصبايا،
واىل جانبهم الهيئات غري الحكومية ،اضافة
اىل نقابات املهندسني واملقاولني واملحررين
وجمعية الصناعيني واالتحاد العاميل .لقد
قررنا تنسيق عملنا ملعرفة امكانات كل طرف
للعمل الفردي والجامعي .نشكر الجيش الذي
واكب كل االعامل بالتعاون مع الفرنسيني
ونقابة عامل املرفأ ،الذين بدأوا اعادة
التشغيل مجددا ،وميسحون حاليا املنطقة
املنكوبة ،ولكن ال يوجد رأس هرم لكل هذه
الرتكيبة .يفرتض بالدولة ،ولو كانت الحكومة
مستقيلة ،تكليف هيئة عليا الدارة هذه
العملية النها من القضايا االستثنائية وتقتيض
تحركا استثنائيا.

رئيس نقابة مقاويل االشغال العامة املهندس مارون حلو.

القطاع الخاص وبامكانات الرشكات .لبى طلبنا
 9او  10رشكات نزلت بآلياتها وشاحناتها الخاصة،
وعملت خالل  10ايام متواصلة حتى اصبحت
بريوت خالية تقريبا من الركام.

■ لدينا هيئة ادارة الكوارث ،اين هي؟
□ ليست موجودة ،فيام ال متلك هيئة االغاثة
العليا االمكانات .تحركت بلدية بريوت ،لكن
بالحد االدىن ومل تستطع ادارة ازالة الركام ،يعني
مل يكن هناك اجهزة رسمية.
■ مبن استعنتم حتى متكنتم من العمل؟
□ متت االستعانة باملقاولني واملتطوعني من

كلفة اعادة اعامر االهراءات  250مليون دوالر.

■ اين تركزت الخسائر يف شكل كبري؟
□ يف املرفأ ويف منطقة البدوي وشوارع مار
مخايل والجميزة ومناطق الرميل والكرنتينا
واملدور وشاطئ بريوت يف اتجاه القاعدة

■ ما هي تقديرات كلفة االرضار؟
□ اعتقد ان كلفة ترميم املنطقة املنكوبة
ترتاوح عىل االقل بني مليار ونصف مليار دوالر
او مليارين .تقسم االرضار اىل ثالثة مستويات:
التصليح يحتاج اىل ما بني ستة اشهر وسنة يف
املستوى االول .سنتان للمستوى الثاين .من  3اىل
 4سنوات لالبنية االثرية املترضرة يف شكل كبري
وعددها نحو  .300يحتاج هذا االمر اىل مهنية
وتقنية عاليتني ،واىل مهندسني يتمتعون باملهارة،
واىل مواد غري موجودة يف لبنان يجب البحث
عنها لرتميم االثريات يف شكل جيد ،فيام تقدر
موازنة اعادة ترميمها وحدها بنحو  300مليون
دوالر .هناك االبراج وعددها  ،30وتبلغ كلفة
الواحد  20مليون دوالر ،اي ان الرقم االجاميل
يرتاوح بني  500مليون دوالر و 600مليون.
اما املباين السكنية املترضرة ،فقد ّبي الكشف
االويل ان عدد الوحدات السكنية يناهز 30
الفا ،واتوقع تخطيه اىل  200الف ،وينبغي
احتساب معدل الكلفة بني  5االف دوالر و100
الف او  150الفا .فتكون النتيجة نحو مليار او
مليار ونصف مليار دوالر للمساكن وحدها،
عدا عن االرضار غري املبارشة حيث توقفت
العجلة االقتصادية يف كل املرافق .علام ان غرفة
التجارة والصناعة قررت املساعدة يف اعادة
تصليح واجهات املحال التجارية .مثة مؤسسات
كثرية ترضرت واصلحها اصحابها عىل حسابهم
الخاص ،يف انتظار من ميد لهم يد املساعدة.
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إقتصاد
■ هل ترضرت البنى التحتية يف شكل كبري،
وما هي كلفتها؟
□ بالتأكيد ،ومل تقدر كلفتها بعد .كم ستكون
ايضا كلفة اعادة اعامر املرفأ؟ االهراءات التي
بلغت كلفة بنائها عام  1970حواىل  70مليون
دوالر ،تفوق اليوم  250مليونا .عىل الرغم من
ان املسح جار عىل قدم وساق ،مل نصل بعد اىل
ارقام نهائية .قدمت االمم املتحدة والبنك الدويل
االرقام ذاتها التي كنا قدرناها .الوضع صعب جدا
واملواطن يشعر ان ال يوجد احد اي مسؤول عنه،
وهذا اصعب ما يف هذه االزمة .للدولة مشاكلها
السياسية والنقدية واملالية واالجتامعية ،اما
مشكلة املترضرين من االنفجار فهي يف مكان
آخر ،ويا لالسف الشديد.
■ كيف ميكن ان تواجه الدولة هذا االمر مستقبال؟
□ الخطة رسمت للمستقبل .فمن قدم املساعدات
قد ساعد وتلك االتية ستستمر ،لكنها ال تشكل
اكرث من  5او  7يف املئة من قيمة االرضار .فاذا
مل تضع الدولة يدها وهيئة طوارئ ،باالشرتاك مع
املجتمع املدين والهيئات والنقابات ،ويف حال مل
تتأمن االموال الكافية من الدول التي ابدت رغبتها
يف املساعدة ،فاننا ذاهبون اىل بؤس شديد.

■ هل ستعالج الحكومة الجديدة املوضوع؟
□ اذا مل يكن هذا االمر من اولويات الحكومة
الجديدة ،اعتقد ان ال لزوم لها .ال ميكن ان نأيت
بحكومة جديدة تعمل اصالحا يف االدارة والناس
ال تزال تجلس يف الطرق وال تستطيع الدخول اىل
منازلها .لذلك ،اعتقد ان البند االول من برنامج
الحكومة يجب ان يكون املبارشة يف ايجاد حل
للتمويل الكايف الزالة اثار هذا االنفجار املدمر.
■ ما هو الوقت الذي نحتاجه ملعالجة تداعيات
هذه النكبة ،سواء حيال االعامر او عىل الصعيد
النفيس واالجتامعي؟
□ نحتاج يف الحد االدىن اىل ما بني  3و 5سنوات،
ألن مثة عمال شاقا جدا يف هذا الوضع من
مختلف النواحي .فاالرضار النفسية اعمق بكثري
من تلك املادية واشد صعوبة .لقد متزق قلب
املواطن.
■ مثة حديث عن مساعدات متخصصة ،هل
وصل يشء منها؟
□ نشكر كل َمن ساعد بقرش واحد ،ولكن اىل
اليوم مل يأت اي يشء يف حجم النكبة واالزمة.
سألت هيئة الطوارئ يف الجيش اللبناين عن

مثة معلومات عن سحب  70ملفا من الدوائر العقارية تتعلق باملنازل الرتاثية.

تسلم االلومنيوم ،فكان الجواب سنستلمها،
وما زلنا منذ  15يوما عىل املوضوع ذاته .مثة
َمن يتحدث عن بواخر ستصل تحمل مواد
البناء ،لكن مل تصل سوى باخرة واحدة اىل
السفارة الفرنسية وزعت محتوياتها عىل كل
الهيئات الخاصة بالفرنسيني ،مثل جامعتي ايزا
واليسوعية ،وغري ذلك مل يصل.
■ من يتسلم املساعدات التي وصلت او تلك
التي ستصل ،وما هي آلية توزيعها؟
□ يتسلمها الجيش ويقوم بالتنسيق معنا
حتى هذه اللحظة ،او تتسلمها املنظامت غري
الحكومية املرتبطة بالخارج ،اما بالفرنسيني او
الربيطانيني او االمريكيني او اللبنانيني املغرتبني.
هذه املنظامت ناشطة وعددها كبري جدا يصل
اىل نحو  100منظمة .لكن الجدي منها قليل،
وال متلك االمكانات الالزمة ملثل هذه الكوارث.
النيات فقط ال تكفي ،لذلك اذا مل يأت املال
الكايف لن تبنى بريوت .التفاف املجتمع اللبناين
حول بعضه البعض كان مدهشا.
■ هل ميكن ان تحل املنظامت الدولية مكان
الدولة ،وهل تعطي فعالية لهذه املساعدات؟
□ اي مساعدة من اي منظمة دولية يجب ان
يكون لها من ميثلها يف الداخل ،واي هيئة معنية
باملساعدات رسمية او خاصة يجب ان تضم
اشخاصا لديهم الكفاية والصدقية والشفافية.
■ يتحدث البعض عن رشاء منازل خصوصا تلك
الرتاثية ،هل هذا صحيح؟
□ يف الواقع كانت هناك معلومات عن سحب 70
ملفا من الدوائر العقارية دفعة واحدة تتعلق بهذه
املنازل ،وتم عرض لرشائها عىل عدد من املالكني
من بعض املخاتري وغريهم .املديرية العامة لالثار
وبلدية بريوت واملجتمع املدين واهايل املنطقة
تصدوا لكل هذه املحاوالت .حاولوا الدخول من
خالل ثغرة الخالف بني املالك واملستأجر من خالل
قانون االيجارات ،وهذه الحالة مل تعد موجودة
اليوم .نحن يف املبدأ نتصدى لهذا العمل ،لكن ال
نعرف اىل متى ،ألن الحاجة والعوز يحكامن عىل
صاحب امللك التطلع اىل ما يخرجه من ازمته.
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ثقافة
غاصب مختار

وزير الثقافة :الكلفة التقديرية لترميم
األبنية التراث ّية  300مليون دوالر

اصاب انفجار مرفأ بريوت واجهة املتحف الوطني بارضار مادية .لكن العناية االلهية حمت مقتنياته وبقيت االثار التاريخية القيمة
سليمة .كام اصاب واجهة منطقة االرشفية البحرية بارضار بالغة السيام يف االبنية الرتاثية املصنفة عامليا ،وهي خسارة حضارية
وتاريخية ومعنوية كبرية ،استدعت استنفارا رسميا كبريا ملعالجة االرضار واعادة بناء وترميم ما تهدم
فور حصول االنفجار املريع وتهدم او ترضر
عدد كبري من االبنية الرتاثية يف واجهة املتحف
الوطني ويف منطقتي مار مخايل والجميزة،
شكل وزير الثقافة يف حكومة ترصيف
االعامل الدكتور عباس مرتىض لجنة خاصة
معنية باالبنية الرتاثية ،ضمت املدير العام
لالثار املهندس رسكيس الخوري وعددا من
االختصاصيني ،بارشوا عملية مسح االرضار
التي لحقت باملتحف وباالبنية الرتاثية ومتابعة
اعامل التدعيم لحامية ما تبقى منها صامدا،
متهيدا العادة ترميم وبناء ما تصدع او تهدم،
بالتنسيق املبارش مع بقية الوزارات واملؤسسات
الرسمية واملنظامت الدولية والجمعيات
واملؤسسات املعنية.
يف هذا السياق ،تفقد وزير الثقافة مبنى
املتحف الوطني يرافقه املدير العام لالثار
املهندس رسكيس الخوري ورئيس الهيئة العليا
لالغاثة اللواء محمد خري ،فاطلعوا بالتفاصيل
عىل حجم االرضار من املدير العام للهيئة
العامة للمتحف آن ماري عفيش ،ثم جرى
اعداد تقرير مفصل بها تم رفعه اىل الجهات
املعنية.
يعترب الوزير مرتىض ان موضوع االبنية الرتاثية
والحفاظ عليها بعد كارثة الرابع من آب "من
اوىل االولويات يف وزارة الثقافة الرتباطه الوثيق
بالحفاظ عىل النسيج الثقايف والعمراين والرتايث
ملدينة بريوت" .وقد تابع مع اللجنة تفاصيل
املسح وتحديد حجم االرضار ،وتم وضع
خارطة طريق ملراحل حامية االبنية التي ال
تزال واقفة وال يتطلب االمر هدمها ،السيام مع
اقرتاب فصل الشتاء واالمطار ،والعادة الرتميم
والبناء الحقا يف االبنية االكرث ترضرا.
آلية العمل التي اعتمدتها وزارة الثقافة
واملديرية العامة لالثار ،ضمن غرفة العمليات
الطارئة التي تم استحداثها من اجل متابعة

عن عملية اعادة ترميم واجهة املتحف الوطني
والبيوت الرتاثية يف مناطق الجميزة ومار
مخايل واالرشفية ،واطلعت منه بالتفاصيل
عىل حجم االرضار ،ومصادر التمويل ،وما هي
املعايري التي ستعتمد يف هذه الورشة ،ومن
هي الجهات التي ستتوىل عمليات الرتميم
واعادة البناء.
■ ما هو حجم االرضار يف املتحف الوطني
وكيف تحدد طبيعتها وقيمتها املعنوية؟
□ اقترصت ارضار املتحف عىل املداخل واملصعد
الكهربايئ والزجاج والبوابات الخارجية ،اي
انها كانت ارضارا مادية ومل تحصل بحمد الله
خسائر برشية وال ارضار يف القطع واملقتنيات
االثرية والتاريخية يف املتحف .وقد بارشنا فورا
اعادة ترميم واصالح ما ترضر وعملنا عىل تغيري
الزجاج .لكن املشاكل الكبرية والخسائر الفادحة
كانت يف االبنية الرتاثية وسنتكلم عنها تفصيليا.
االرضار املادية يف املتحف كبرية ومثة ملف
كامل بكل التفاصيل .لن احدد ارقاما حتى ال
اكون دقيقا ،انها مرتوكة للخرباء واملعنيني ،وهم
يقومون بعملهم.
■ من يتوىل عملية الرتميم وكم تحتاج من
الوقت يف املتحف تحديدا؟

وزير الثقافة يف حكومة ترصيف االعامل الدكتور عباس مرتىض.

ملف املتحف بات في
عهدة مديرة االونيسكو
لتقدير كلفة دعم الترميم

العمل امليداين ،قسمت مجموعات العمل اىل
 9مجموعات  -خاليا ،اجرت عمليات مسح
االرضار وقامت بتقديرها وتحديد االولويات،
السيام يف االبنية التي تحتاج اىل تدعيم فوري.
كام جرى تشكيل لجنة اهلية  -رسمية
ملواكبة تداعيات انفجار مرفأ بريوت عىل
االحياء واالبنية الرتاثية والتاريخية ،وعىل
النسيج العمراين واالجتامعي والثقايف لهذه

االحياء ،ترأسها وزير الثقافة وضمت السيدة
منى هراوي (املؤسسة الوطنية للرتاث رئيسا
فخريا) ،املدير العام لالثار رسكيس الخوري
(نائبا للرئيس) ،اللواء محمد خري (الهيئة العليا
لالغاثة) ،املقدم ناظم فخرالدين (وزارة الدفاع
 قيادة الجيش) ،النقيب جاد تابت ممثالنقابة املهندسني ،جو كريدي (املكتب االقليمي
ملنظمة االونيسكو) ،جانني عبداملسيح (منظمة
االيكوموس يف لبنان) ،جوانا فرشخ (منظمة
الدرع االزرق يف لبنان) ،ياسمني معكرون
(معهد الرتميم يف الجامعة اللبنانية) ،مصطفى
فواز (جمعية مناء) ،جورج عربيد (املركز
العريب للعامرة) ،هبة قواس (مؤسسة هبة
قواس الوطنية) واعضاء اللجنة االستشارية
التي كلفتها وزارة الثقافة استقبال طلبات
اعادة النظر يف ترميم االبنية الرتاثية او هدمها.
"االمن العام" التقت الوزير مرتىض للحديث

□ نأمل يف االنتهاء منها يف ارسع وقت .الورشة
ماشية ،ونتمنى ان نكون انتهينا مع بداية
شهر ترشين االول .اما الرتميم فهو عىل عاتق
املنظامت الدولية التي تعهدت القيام بهذا
االمر ،علام اننا بقينا عىل تواصل دائم معها،
اكان منظمة االونيسكو الدولية او "بلو شيلد"،
او "ابساد" او "اميوموس" او"اكاديا" .هذه
املجموعة من املنظامت العاملية ابدت اهتاممها
وقررت املساعدة يف ترميم ما تخرب من جراء
االنفجار .مثة اهتامم دويل كبري بهذا االمر ،وقد
قامت املديرة العامة لالونيسكو السيدة اودري
ازوالي بزيارة املتحف يف اثناء زيارتها لبنان،
وتفقدت االرضار فيه ويف االبنية الرتاثية التي
اصيبت .من جهتنا ،قمنا نحن بتسليمها ملفا
يضم كل االرضار لتقييم حجم الدعم ونوعيته،
ونعتقد ان الرتميم يف املتحف سهل طاملا انه مل
يحصل رضر يف املقتنيات واالثار.
■ ما هو حجم االرضار يف االبنية الرتاثية وكيف
ستترصفون حيال هذه الكارثة؟
□ منذ حصول االنفجار واكبنا عمليات املسح
وتحديد االرضار يف االبنية الرتاثية ،وكنا ننجز
اسبوعيا تقريرا جديدا .وضعت اللجنة تقريرا
تضمن كل املعطيات واملعلومات حول اوضاع
هذه االبنية ،وتم تقسيم املنطقة املنكوبة اىل

ارضار املتحف الوطني خارجية والرتميم عىل عاتق منظامت دولية.

ثالثة اقسام :تم مسح  630مبنى تراثيا380 :
مبنى يف املنطقة االوىل املبارشة لالنفجار ،و250
مبنى يف املنطقة الثانية الخلفية ،حيث تبني
وجود  94مبنى من اصل  380مبنى يف وضع
حرج جدا 46 ،منها يف خطر االنهيار الكيل ويف
حاجة اىل تدعيم كامل ،و 48يف خطر انهيار
جزيئ (بحاجة اىل تدعيم جزيئ) .يف املنطقة
الثالثة ،وهي بعيدة من االنفجار ،اصيبت ابنيتها
بارضار بسيطة ومل يكن هنالك اي تهديم .بورش
فورا تدعيم نحو  17مبنى وتحضري  12مبنى
آخر من املديرية العامة لالثار ،تساعدها يف
عمليات التدعيم والرتميم رشكات متعهدة
تربعت بجهودها ملنع هذه االبنية من االنهيار،
وهي رشكات حورية ،الجنوب لالعامر ،اشادة،
ايبكو بيطار ،مان ،ومتى.
■ هل من ارضار اخرى جزئية وغري منظورة؟
□ تبني وجود  80سقفا (قرميد) مترضرا يف
املنطقة املبارشة لالنفجار ،من الرضوري العمل
عىل تصليحها قبيل موسم الشتاء لحامية
االسطح ،السيام ان عملية تأهيلها تحتاج اىل
وقت طويل .يف هذا االطار ،ابدت رشكة ناجيار
استعدادها لتأمني ما يقارب  50الف مرت مربع
من الصفائح  -االلواح لتغطية هذه االسقف،
وهي كمية وافية لتوفري حاجات االبنية
املترضرة يف كامل املنطقة املنكوبة.
■ هل تم تقدير قيمة الخسائر وكلفة الرتميم
يف هذه االبنية ومن سيتوىل الدعم املايل؟
□ الخرباء املتخصصون الذين قاموا بعملية
املسح الكاملة وعددهم نحو  250شخصا ،هم
من مهنديس املديرية العامة لالثار وخربائها40 :
مهندسا من معهد الرتميم يف الجامعة اللبنانية،
 5مهنديس انشاء 200 ،مهندس معامري،
وطالب هندسة من مختلف الجامعات.
املعطيات االولية تقدر كلفة اعادة ترميم االبنية
الرتاثية بنحو  300مليون دوالر .بالنسبة اىل
الدعم ،نرحب بكل من يريد التعاون واملساعدة
وتقديم املؤازرة عرب غرفة الطوارىء التي انشأها
الجيش اللبناين ،علام ان بعض الجمعيات املحلية
واملنظامت الدولية ستساهم يف هذه العملية.
هناك من بادر مجانا اىل تدعيم االبنية املهددة
باالنهيار ،وجرى تعاون ايضا مع منظامت
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وجهات دولية متخصصة ،مثل ايكوموس،
البساد ،اليكروم ،بلو شيلد ،ديا االملانية ،واي يس
اي ،واملركز العريب للهندسة.
■ من سيتوىل الحقا عملية اعادة البناء او
الرتميم؟
□ غرفة الطوارىء املتقدمة هي التي ستتوىل
عملية التلزيم للرشكات التي ستقوم بورش
اعادة االعامر او الرتميم .نحن كوزارة ال نتدخل
يف هذه املوضوع سواء بالنسبة اىل املتحف او
االبنية الرتاثية ،بل هناك جهة تتوىل التلزيم.
ونحن كمديرية عامة لالثار نرشف عىل اعادة
املتحف واالبنية اىل ما كانت عليه سابقا مع
الحفاظ عىل طابعها الرتايث واملواصفات نفسها.
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■ كم ستستغرق عملية اعادة االعامر
والرتميم؟
□ نحو سنتني .لكن مثة اشغاال ملحة ورسيعة
يجب ان تتم قبل الشتاء ،خاصة اعادة القرميد
اىل مكانه خوفا من ترسب مياه االمطار اىل
داخل االبنية مام قد يتسبب بارضار اضافية.
لقد وضعنا يف الخطة اولويات منها حامية ما
ميكن ان يترضر من االمطار ،علام ان هناك
اعامال كثرية ودقيقة ايضا ال بد من انجازها.
■ كيف تعاطيتم مع اصحاب املنازل املترضرة؟
□ هذا عمل الحكومة والهيئة العليا لالغاثة.
لكن من جهتنا ،اكدنا عىل ان ال يتم نقل
ملكيات هذه االبنية اىل غري اصحابها ،وان

اضرار داخل املتحف

ال يستثمر احد هذه الكارثة ملصالح تجارية
ومالية .لقد اتخذت اجراءات بالتنسيق بني
وزاريت الثقافة واملال ملنع بيع او نقل ملكية
اي مبنى قبل اعادة ترميمه وعودة اصحابه
اليه واعادته تاليا اىل الشكل الذي كان عليه
قبل االنفجار ،بهدف الحفاظ عىل النسيج
االجتامعي والثقايف والعمراين للعاصمة،
ولحامية هذا االرث التاريخي والحضاري من
السامرسة الذين يريدون ان يرسقوا صورة
بريوت االجتامعية والتاريخية والثقافية .من
غري املسموح ألي كان استغالل الظروف
للعبث بتاريخ بريوت وتراثها ،فمن يحاول ان
يستغل الوضع القائم بعمل تخريبي او هدم
اي مبنى ترايث واثري ،سيالحق قانونيا.
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مسرح
إنفجار املرفأ خ ّلف خرابًا كبيرا في الفضاءات الثقافية
حمالت إلنقاذ مسارح بيروت :محكومون باألمل
مع جالء صورة انفجار الرابع من آب ،اتضح حجم الدمار والخراب الذي طاول خشبات املرسح والصاالت الفنية يف بريوت .مسارح
كاملة ابيدت عن بكرة ابيها .خسائر املجتمع الثقايف والفني كبرية ،اولها تبدأ بخسارة يف االرواح وال تنتهي بخسارة الخشبة التي
احتضنت مشاغلهم وابداعاتهم .يف هذا االطار ،انطلقت حمالت محلية وعاملية من اجل اغاثة ما تبقى من مسارح يف بريوت
يطول الحديث عن انعكاسات انفجار مرفأ بريوت
عىل الصعد كلها .االف اللبنانيني ترشدوا وباتوا بال
مأوى ،تهدم اهم شارع يحوي العدد االكرب من
البيوت الرتاثية (الجميزة ومار مخايل) ،وهناك
مئات ممن ازهقت ارواحهم يف هذه الفاجعة.
ويالالسف ،فان املبدعني نالوا حصتهم ايضا يف
هذه الكارثة بارواحهم وارزاقهم وايضا بالفضاءات
املرسحية والفنية التي تحتضن اعاملهم .خسارة
البلد كبرية لجهة الفنانني الذين فقدوا ارواحهم يف
االنفجار ،اذ ان هؤالء ساهموا يف ابراز خصوصية
املدينة الثقافية واالجتامعية والعمرانية ،عىل
رأسهم جان مارك بونفيس .املهندس املعامري
اللبناين الفرنيس ،ولد يف بريوت عام  ،1963واشتهر
باهتاممه باملباين الرتاثية ،ومساهمته يف ترميم
املباين القدمية التي ترضرت خالل الحرب االهلية
منذ عام  .2006كان هذا املتيم بالرتاث عاشقا
لبريوت ،هو الذي وصفها بأنها مدينة املفارقات.
يف الرابع من آب ،كان بونفيس عىل رشفة بيته
يف املبنى الذي صممه يف وسط مار مخايل .حني
طلع االنفجار االول ،حمل هاتفه ليوثق الحدث ،اذ
باالنفجار الثاين يحصد روحه الجميلة التي ستظل
تحوم عىل كل مبنى ترايث ساهم يف ترميمه .من
ضحايا االنفجار ايضا مصممة املجوهرات املعروفة
هالة طياح ،والقائم عىل صالة "اجيال" يف الحمرا
فراس الدحويش ...وجوه شكلت هوية املدينة
وذاكرتها الثقافية والحضارية ،التحقت بركب الذي
قضوا يف الكارثة التي اجهزت ايضا عىل الصاالت
املرسحية والفنية .فكلنا يعرف ان منطقتي مار
مخايل والجميزة تضم عددا كبريا من الصاالت
الفنية واملرسحية ،اىل جانب منطقة الحمرا
والسوديكو وغريهام .مبدعون فقدوا املسارح التي
تحتضن اعاملهم وقلقهم وشغفهم ،فيام ُنكب
اخرون ببيوتهم وفقدوا كل ممتلكاتهم .يف هذا
االطار ،انطلقت مبادرات وحمالت عىل السوشال

وملجأ للمشاهدين من مختلف املشارب ،كام انه
جري العديد من انشطته لصالح االطفال املهمشني
واملعدمني .وال ننىس الالئحة الطويلة من العروض
املرسحية ،والحفالت املوسيقية ،والعروض االدائية
التي شهدتها خشبته عىل مر السنوات ،اىل جانب
ورشات عمل تربوية كان يقيمها اسبوعيا مبشاركة
فنانني من بريطانيا ،وفرنسا ،وايطاليا ،والواليات
املتحدة ،وتركيا ،وارمينيا ،وسوريا ،وكندا ...اخريا،
كان هذا املرسح يستخدم دوريا من اجل جمع
التربعات التي كانت تعود لصالح تعليم االطفال
الفقراء الذين ال ميلك ذووهم القدرة عىل ارسالهم
اىل املدرسة.
اليوم ،يبدو املرسح اشبه باالطالل ،والخراب يعم
املكان .اذ ان االنفجار اطاح جدرانه الخارجية
والداخلية عىل السواء ،اىل جانب خشبة املرسح.
طبعا ،الخراب طاول ايضا االبواب ،والنوافذ،
والسقف ،ونظامي االضاءة والصوت ،واملعدات
الكهربائية .حتى ان ابوابه ونوافذه املصنوعة
من خشب االرز ،الشاهدة عىل عرصه الذهبي،
كلها استحالت نرثا وشظايا .اما الجدران الخارجية
املصنوعة من الحجر الرميل ،فتعاين هي االخرى
من فجوات جراء االنفجار ،وهي تحتاج بشكل
عاجل اىل االصالح قبل بداية الشتاء وموسم
االمطار .لذا ،اطلق جو قديح رصخته التي تجاوب
معها فنانون كثريون من لبنان وخارجه .اذ اعلن
هؤالء عن عروض جديدة لهم يعود ريعها لرتميم
مرسح الجميزة.

"استوديو زقاق"

"مرسح الجميزة" من اكرث الفضاءات ترضرا.

"مرسح الجميزة"

"مسرح الجميزة" هو
االكثر تضررا جراء االنفجار
يليه مسرح "فرقة زقاق"
ميديا نظمها مرسحيون وفنانون ومبدعون من اجل
جمع التربعات الهادفة اىل دعم املسارح والصاالت
الفنية والفنانني الذين ترضروا جراء االنفجار.

لعل مرسح الجميزة هو من اقدم املسارح يف
العامل العريب ،واكرثها ترضرا جراء االنفجار.
املرسح الذي يديره الفنان واملخرج جو قديح،
شهد اول مرسحية يف العامل العريب ،هو الذي يربو
عمره عىل  125عاما .يف هذا االطار ،اطلق جو
قديح عىل صفحة املرسح عىل فايسبوك حملة
لجمع التربعات من اجل اعادة ترميم املرسح.
فاالنفجار ادى اىل ارضار كبرية طاولت املرسح،
اضافة اىل املدرسة التي يقع فيها .بعد تجديد
هذا املرسح عام  ،2013استحال حضنا للفنانني

عىل مسافة قريبة من مرسح الجميزة ،يقع مرسح
"فرقة زقاق" ،او "استوديو زقاق" ،يف منطقة
كورنيش النهر ،وهو يعترب ايضا من املسارح االكرث
ترضرا جراء االنفجار .عىل صفحة الفرقة عىل
فايسبوك ،اعلن القامئون عىل املرسح ان طاقم
الفرقة كان قد غادر املرسح قبل دقائق قليلة
من االنفجار .هذه الصدفة انقذت حياة الفرقة
التي تأسست عام  2006وقدمت اعامال تنبش
من الذاكرة الجامعية الشعبية ،وتحيك قصص
املهمشني والالجئني وتقارب قضايا اجتامعية
وسياسية حيوية .اليوم ،اعضاء الفرقة باتوا بال
املرسح الذي افتتحوه عام  2008يف قلب منطقة
تعاين من الفقر ومن مختلف اشكال التهميش
االجتامعي واالقتصادي والسيايس.

نقطة على السطر

الثقافة اللبنانية (أيضًا) منكوبة
اي مجتمع متقدم ،اي نظام دميوقراطي ،منذ ايام االغريق ،يحتاج ركيزتني لوجوده....
بل قل قاعدتني اساسيتني ،معقلني يخترصان روح الحارضة ،وتقدم املجتمع ،وازدهاره
الفكري .هذان املعقالن هام :الربملان واملرسح .الباقي مهم ،الجامعة واملرصف واملصنع
واملنرب االعالمي ،الخ ...لكن يف هذين الرصحني تدار شؤون الناس ،و ُيخرتع املستقبل ...اذا
كانت الندوة الربملانية هي مكان تقاطع اآلراء واالتجاهات التي تصنع الحياة السياسية،
وتشكل مالمح الدولة ،والقوانني ،وفن ادارة شؤون الحارضة ...فإن املرسح هو الفضاء
املدين الذي يلتقي فيه االفراد الباحثون عن معنى لوجودهم ،عن اجابات عن هواجسهم
ومشاغلهم ،وفيه تصاغ مالمح املجتمع ،ويتشكل ضمري الجامعة ،وهويتها ،وروح االمة
يف عرص من العصور.
عندما بلغ لبنان ذروة تحققه وازدهاره ،كان يتمتع بحياة سياسية صاخبة ،وبحياة ثقافية
خصبة ورائدة ومجددة .هكذا كتبنا تاريخنا الحديث واملعارص ،وهكذا اطلينا عىل املحيط
والعامل ،وانتمينا إىل العرص .وحتى االمس القريب ،عىل الرغم من كل املصاعب والعرثات
واالزمات ،كان يف بريوت فضاءات ثقافية ال تحىص ،يؤمها جمهور متنوع عىل مستوى
االنتامءات واالجيال .ولطاملا كانت هذه الفضاءات هي مصنع التعددية واللحمة االجتامعية
والوطنية .ناهيك بأن الثقافة صناعة ايضا ،وقطاعات منتجة تستقطب مهنا واختصاصات
وتقنيات ،من خالل حركة تفاعل تدر االرباح املادية وتخلق الفرص والوظائف.
الربملان هو محور نقاشاتنا املستقبلية اليوم يف لبنان ،لكن ماذا عن الثقافة؟ هل ميكن
اليوم ان نتصور بريوت من دون اماكنها الثقافية؟
نطرح السؤال ألن كارثة املرفأ التي دمرت جزءا من بريوت ،شلت معظم الفضاءات الثقافية
ايضا ،وعطلت الحياة الثقافية ،مع ّرضة الكثري من املؤسسات الصغرى اىل االفالس واالقفال.
شاهدنا يف االعالم كم الغالرييهات واملتاحف واملكتبات العامة ،وصاالت العرض واملسارح
التي دمرها االنفجار ...من متحف رسسق يف االرشفية اىل مرسح املدينة يف شارع الحمراء...
اليوم يطرح الفنانون الصوت ،ومن خلفهم املؤسسات التي تحتضنهم وتنتج لهم وتعرض
لهم ...هناك حاجة ماسة اىل االنقاذ ،والدعم واملساعدة عىل انبعاث هذا القطاع املنكوب.
طبعا هناك املدارس واملستشفيات واملتاحف واملؤسسات .هناك املباين الرتاثية واالثرية
التي يجب ان تنقذ من جشع املستثمرين .هناك مساكن الناس ،خصوصا من الطبقة
الفقرية والوسطى .وهذه يف حاجة اىل اعادة تأهيل ،اجتامعي واقتصادي وعمراين .لكن
الثقافة باالهمية نفسها ،وال يجب ان يأيت من يقول انها ليست االولوية ،وانها تأيت يف
درجة ثانية او ثالثة.
الخطر الكبري اليوم اهامل املسارح وصاالت العرض ،او تركها ملساعدات اجنبية غامضة،
وانتقائية ،ولها اهدافها ،من دون تدخل الدولة وحاميتها .الخطر الكبري ان يعاد بناء
لبريوت ـ االمر الذي نتمناه رسيعا ومتكافئا وعادال وديناميا ـ فنلتفت حولنا وال نرى
مرسحا او صالة عرض.
ملاذا؟
ألنها "ليست اولوية".
ألن االموال غري متوافرة ،وألن املكاسب املادية املبارشة غري مغرية .هكذا يكون انفجار
املرفأ قد قىض ،من جملة الخسائر البرشية واالجتامعية واالقتصادية ،عىل روح املدينة،
وروح الوطن .وما نفع اعادة اعامر مدينة خالية من الثقافة؟
سمير مراد
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اىل جانب املرسحني املذكورين انفا ،هناك
مسارح اخرى تتوزع بني الحمرا ("مرسح املدينة")
والطيونة ("مرسح دوار الشمس") ،والسوديكو
("مرسح مونو") ...كلها ترضرت بنسب متفاوتة.
من هنا ،كانت الحمالت الكثرية التي انطلقت من
اجل انقاذ هذه الفضاءات ،خصوصا واننا شهدنا
يف االعوام االخرية انحسارا يف عدد املسارح يف
العاصمة.
من هذه املبادرات ،واحدة اطلقها املخرج اللبناين
قاسم اسطنبويل مؤسس "املرسح الوطني اللبناين"
يف مدينة صور ،الذي يعترب اول مرسح وسينام
مجانية يف لبنان .كام انه خاض رحلة طويلة يف
اعادة تأهيل وافتتاح العديد من صاالت السينام
املقفلة يف جنوب لبنان منذ عقود بسبب الحرب
من خالل جمعيته "تريو للفنون" .بعد انفجار مرفأ
بريوت وظهور حجم الدمار الذي لحق مبسارح
وصاالت بريوت ،اطلق اسطنبويل حملة تضامن من
اجل التطوع واملساهمة يف اعادة تأهيل املسارح
واملراكز الثقافية املترضرة عرب "شبكة الثقافة
والفنون العربية" .واالخرية "منصة الكرتونية
مفتوحة تأسست خالل ازمة كورونا مببادرة من
ناشطني ثقافيني بهدف تشبيك االفراد واملؤسسات
الثقافية والفنية ،ومن اجل فتح صلة وصل
وقنوات لتبادل االحداث واملهرجانات ،والخربات
والتجارب يف الفن والثقافة يف لبنان وفتح جسور
للتعاون من اجل التضامن الثقايف يف ظل االزمات
الحالية" ،وفق ما يعرف عنها القامئون عليها .كام
وضع اسطنبويل "املرسح الوطني اللبناين" يف صور
ترصف الجميع مجانا.
يف ّ
يف مقابلة مع "االمن العام" ،يوضح اسطنبويل
مبادرته" :خالل ازمة كورونا ،اطلقنا انشطة
اونالين ،اضافة اىل "شبكة الثقافة والفنون يف
لبنان" التي هدفت اىل ارساء نوع من التضامن
الثقايف والتشبيك حتى يتم التواصل بني املؤسسات
الثقافية ونستطيع اقامة الندوات ونبحث عن
الحلول ملساندة بعضنا بعضا من خالل هذه
الشبكة التي ضمت ناشطني وفاعلني ثقافيني
وفنانني من لبنان وخارجه .وحني وقع االنفجار يوم
الرابع من آب ،بدأنا نفكر يف كيفية توجيه هذه
الشبكة وتفعيلها من اجل التضامن واملساعدة يف
موضوع املسارح املترضرة .بالنسبة الينا كـ"جمعية
تريو للفنون" الناشطة يف العمل عىل اعادة تأهيل
الصاالت السينامئية واملسارح ،فنحن اعدنا تأهيل
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"استديو زقاق" من الداخل.

"مرسح الجميزة" من الداخل.

قاسم اسطنبويل.

"استوديو زقاق" يف كورنيش النهر بعد االنفجار.

ثالث صاالت سينامئية يف السابق ،جمعنا الشباب
والصبايا املتطوعني من منطقتي صور والنبطية
اىل بريوت ملساعدة املسارح التي ترضرت ،كازالة
الركام والتنظيف ،ووضعنا كل امكاناتنا كام
مرسحنا يف صور يف ترصف اي فنان يود استخدامه
باملجان .كام عرضنا عىل املسؤولني عن املسارح

التي ترضرت ان نضع خربات تقنيينا ونجارينا
وغريهم يف ترصفهم باملجان .بعد ذلك ،اطلقنا
حملة اونالين ضمت صورا فوتوغرافية ولوحات
ورسامت ،وقد شارك معنا اكرث من سبعني فنانا
من لبنان والعامل .كانوا يرسمون ويعرضون االعامل
للبيع ليعود ريعها اىل املسارح املترضرة .وحاولنا

تسويق كل الحمالت التي اطلقتها املسارح يف
لبنان من اجل جمع التربعات للفضاءات املترضرة.
واقمنا ايضا معرضا عىل مينا صور كتحية اىل مرفأ
بريوت دعام للمتاحف واملسارح والصاالت التي
ترضرت يف االنفجار".
اىل جانب قاسم اسطنبويل ،هناك اكرث من 13
حملة عاملية الغاثة املسارح والصاالت الفنية
املترضرة جراء االنفجار .نذكر مثال "تجمع اغاثة
املرسح يف لبنان" الذي يضم اكرث من مئة عضو
من العاملني يف املرسح من بينهم حنان الحاج
عيل وكريم دكروب وسحر عساف وغريهم .يرمي
التجمع اىل مساعدة املرسحيني املترضيني من
االنفجار ،اىل جانب اعادة بناء ما تهدم من املسارح

البريوتية عىل رأسها "مرسح الجميزة" .عىل صفحة
التجمع عىل فايسبوك ،اعلن القامئون انهم نجحوا
يف جمع حواىل نصف املبلغ املقدر الصالح
االرضار يف مسارح لبنان والعاملني املترضرين.
كام نرى عىل الصفحة فيديوات ملمثلني مرسحيني
ومخرجني معروفني من لبنان والعامل ،يدعون
املجتمع الثقايف والفني اىل التربع من اجل مد
يد العون اىل الفنانني واملسارح املترضرة .رسيعا،
انترش هذا الدعم كالنار يف الهشيم .مرسحيون
وموسيقيون من العامل اقاموا حفالت وعروضا
عاد ريعها اىل خشبات لبنان ،فيام اطلق "صندوق
التضامن مع لبنان" الذي تديره مؤسستا "املورد
الثقايف" و"الصندوق العريب للثقافة والفنون"

(افاق) ،مبادرة دعم عاجل واستثنايئ للعامالت
والعاملني يف القطاع الثقايف والفني يف بريوت ،من
املترضرين جراء االنفجار .ويف بيان ،اكدت مديرة
"املورد الثقايف" ايلينا ناصيف ومديرة "افاق" رميا
املسامر ان محرك هذه املبادرة االسايس يكمن
يف "اولوية الحفاظ عىل يشء من التامسك لقطاع
باكمله ،يف غياب اي دور او تحرك للقطاع العام،
ليتمكن افراده من االستمرار يف لعب دورهم يف
النقد والتوثيق وطرح االسئلة ومساءلة املسلامت
واالضاءة عىل مرويات مهمشة وطرح مواضيع
ملحة مبقاربات تعيد تشكيل عالقاتنا بالحارض
واملايض والسياسة والحيز العام".
هذه املبادرة تستهدف دعم االفراد من فنانني
وتقنيني وعاملني يف القطاع الثقايف والفني ممن
ترضروا مبارشة ــ اصابات جسدية ونفسية ،تدمري
منازلهم ،فقدان معداتهم واماكن عملهم ــ من
خالل منحة تراوح قيمتها بني الفني و 4االف دوالر
امرييك .هذا التضامن من مبدعي العامل مع مبدعي
بريوت ،يفتح كوة امل يف املستقبل ،خصوصا لجهة
مستقبل املرسح الذي يعاين االمرين يف بلد كلبنان.
اال ان قاسم اسطنبويل ال يبدو متشامئا.
حني نسأله عن مستقبل ايب الفنون يف بلد يعاين من
مختلف االزمات االقتصادية والسياسية واالمنية،
يعلق قائال" :بالطبع ،املرسح هو مرآة الواقع
االجتامعي واالقتصادي والسيايس الذي نعيشه،
واالنفجار انعكس حتام عىل الحياة الثقافية
واالبداعية ،اضافة اىل كورونا واالزمة االقتصادية.
وبالطبع ،سيؤثر االنفجار عىل املواضيع التي
سيتناولها املرسحيون واملخرجون والكتاب ،اكان
يف املرسح او السينام او الدراما ،الن هذا الحدث
ليس عاديا ،بل مصريي احدث تحوال جذريا يف
الحياة عىل مختلف االصعدة يف لبنان .اما بالنسبة
اىل وضع املرسح ،ففي النهاية هو مر بازمات
عدة ،وطبعا هذه املرحلة هي من اصعبها ،لكنها
ليست ازمة وجود .هو اصال يعاين من ازمة غياب
الجمهور واملتلقي وال مرسح من دون جمهور.
مع انتهاء ازمة كورونا وتحسن الوضع االقتصادي،
اعتقد بأن الجمهور سيعود ،وسيعود معه املرسح.
وميكن القول بان املرسح يف حاجة اليوم اىل عودة
الحياة اىل خشباته ،فاملرسح ال ميوت يف النهاية.
بل سيعود بفضل املرسحيني والشباب يف لبنان،
ونحن محكومون باالمل ومتمسكون بالحب".
س .م.
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تربية
دنيز مشنتف

denise.mechantaf@gmail.com

كيف يتعامل األهل مع أوالدهم
لحظة وقوع كارثة أو حدث صادم؟

املجال للتعبري عام يقلق اوالدهم ،رشط ان ال
نجربهم عىل ذلك .من الرضوري جدا يف اثناء
هذا اللقاء االبتعاد من رنني الهاتف وشاشة
التلفزيون .خارج هذا اللقاء ،عىل االهل ابعاد
اوالدهم يف هذه الفرتة عن وسائل التواصل
االجتامعي وعن مشاهدة التلفزيون ،خصوصا
نرشات االخبار ،حيث يشرتط وجودهم اىل
جانب اوالدهم ،ففي حال وجهوا اسئلة اليهم
ملعرفة ما يحصل عليهم ان يكونوا جاهزين
لالجابة .ليس معيبا ان يقول االهل ال
نعرف ومن هو املسبب وعلينا انتظار نتائج
التحقيقات االمنية .عىل االهل تجنب الكذب
الرضاء اوالدهم او تقديم وعود لهم ال قدرة
لديهم عىل تنفيذها .الولد ذيك ويحاسب اهله
عىل ما يقولونه وسيعاتبهم يف حال مل يفوا
بوعودهم.

لحظة وقوع كارثة او حدث صادم كانفجار مرفأ بريوت ،هل سيعي االهل كيفية الترصف املالئم مع اوالدهم ،كاحتضانهم
جسديا وعاطفيا .يف الواقع ،من الصعب جدا ان يحسن االهل الترصف لحظة وقوع كارثة ،علام ان االزمة الحقيقية التي
سيعيشها االوالد هي يف االيام التي تيل الكارثة ،فان اهملت اعراضها ستالزمهم سنوات

الخوف هو العامل االول الذي سيسيطر عىل
االوالد الذين عايشوا انفجار مرفأ بريوت من
قرب ،لكن مع الخوف ال ينمو الطفل عاطفيا.
لذلك فان االحاطة الجسدية والنفسية رضورية
لالوالد بعد تعرضهم لحدث صادم اثر عليهم
ذهنيا وعاطفيا وجسديا .من رضورات هذه
االحاطة اقدام االهل عىل التخطيط ملشاريع
مستقبلية كرسالة غري مبارشة الوالدهم تقول:
املستقبل امامنا.
كل ما يحتاج اليه الطفل هو الشعور بأنه يعيش
يف بيئة آمنة .لذا ،ينصح االهل بخلق املناسبات
التي تساعد اوالدهم عىل التعبري ،ان مل يكن
بالكالم فبالرسم.
يف حوار مع "االمن العام" تحدث الطبيب
النفيس االختصايص يف معالجة االطفال والبالغني
ويف معالجة مشكالت االدمان ،رئيس القسم
النفيس يف مستشفى سيدة زغرتا الدكتور سايد
جريج عن كيفية تعامل االهل مع اوالدهم
لحظة وقوع كارثة كانفجار مرفأ بريوت.
■ كيف عىل االهل ان يترصفوا لحظة وقوع
كارثة او حدث صادم كانفجار مرفأ بريوت،
مبعنى كيفية التعامل مع اوالدهم الستيعابهم
الصدمة؟
□ من الصعب جدا ان يحسن االهل الترصف
لحظة وقوع كارثة كالتي حصلت يف مرفأ
بريوت ،فالصدمة تلقاها الجميع ،االهل واالوالد
معا .ما يستطيعون فعله يف هذه اللحظة هو
احتضان اوالدهم والبقاء اىل جانبهم ومحاولة
تطمينهم بالقول لهم ،لقد تجاوزنا االمر وما زلنا
عىل قيد الحياة .االزمة الحقيقية التي سيعاين
منها االوالد لن تكون يف لحظة وقوع الحدث
الصادم ،بل يف االيام التي تليه ،وكام نسميها
اعراض ما بعد الصدمة.

■ ما هي هذه االعراض وكيف يستدل االهل
اىل وجودها؟
□ تأثري الصدمة عىل االوالد يكون ذهنيا
ونفسيا وجسديا .ليس من الرضوري ان يكون
الولد قريبا من موقع الكارثة ليكون يف صدمة.
فمشاهد االنفجار التي تتناقلها محطات
التلفزيون كافية يك يعيشها حتى لو كان الطفل
يف منطقة بعيدة من مكان حدوثه ،او يف بلد
آخر غري معني بالبلد الذي شهد هذا الحدث
وستنتابه االعراض نفسها التي سيعاين منها
االوالد الذين عايشوا الكارثة من قرب .الشعور
بالخوف هو العامل االول الذي سيسيطر عىل
هؤالء االوالد ،تحديدا ،الخوف من املوت
بعد شعورهم بقربه منهم مام يؤثر عليهم
ذهنيا وعاطفيا وجسديا ،فيزداد التوتر لديهم
واملزاجية يف ترصفاتهم .اما االعراض الجسدية
فتكون آالما يف الرأس واملعدة .شعورهم
بالخوف سيغري من عاداتهم ،او مام اعتادوا
عىل القيام به ،كالدخول اىل الحامم مبفردهم
وهو االمر الذي لن يجرؤوا عىل القيام به ما
بعد الصدمة بدافع الخوف .البعض منهم
سيفقدون الشعور باللذة والحب لهواياتهم
ونشاطاتهم والعابهم التي كانت متثل عاملهم
املحبب اىل ذاته ،وسيتغري نظام االكل والنوم
لدى هؤالء االوالد وسنشعر بانطوائهم عىل
انفسهم وبعدم رغبتهم يف االختالط باحد ،ال
بافراد العائلة وال برفاقهم ،هذا اذا كانوا دون
السنتني من عمرهم.
■ هل تختلف نسبة التأثر بالصدمة بني ولد
وآخر؟
□ طبعا ،بحسب االستعداد الشخيص للتأثر
لدى كل طفل .يعود ذلك اىل بنيته الذاتية
ونوعية البيئة العائلية التي يعيش يف كنفها.

علام ان اختالف االعراض بني ولد وآخر يعود
اىل اختالف اعامرهم ايضا .مثال ،من عمر سنتني
حتى خمس سنوات سيكون الخوف عند هؤالء
االوالد كبريا ،االمر الذي سيدفعهم اىل التمسك
باهلهم طوال الوقت وسيزداد بكاؤهم
ورصاخهم بال سبب .يف بعض االحيان سرنى
هؤالء االوالد يتحركون من دون هدف ،واحيانا
نرى العكس حيث نجدهم يف حال جمود
ال يتحركون اطالقا وسيعانون من ترصفات
تعيدهم اىل الوراء ،كمضغ اصبعهم او تبليل
رسيرهم يف اثناء النوم .من عمر  6سنوات
حتى  12سنة لن يرغبوا يف رؤية افراد العائلة
وسيبتعدون عن مامرسة نشاطاتهم ،خصوصا
الرياضية ،وسيعانون من كوابيس يف الليل
وسيخافون من النوم بسبب ذلك ،وسيرتاجع
معدل نجاحهم املدريس .طباعهم الجديدة ما
بعد الصدمة هي املزاجية والتوتر والخوف غري
املنطقي .هناك ما نسميه التخدير العاطفي،
مبعنى انهم ليسوا سعداء وال حزاىن ،بل كأنهم
مخدرون فعليا.
■ بالنسبة اىل املراهقني كيف سيتلقون هذا
النوع من الصدمات وما انعكاسها عليهم؟
□ اعراض ما بعد الصدمة لدى املراهقني الذين
ترتاوح اعامرهم ما بني  12و 17عاما شبيهة
باالعراض التي تصيب الكبار .هناك ما نسميه
 FLASH BACKاي عودة املراهقني من دون
سبب اىل لحظة وقوع الكارثة ،فيعيشونها بكل
ما رافقها من تفاصيل حتى الروائح التي اشتمت
حينها يستعيدها املراهق وكأن الحدث تجدد
فعليا .هذا ما نسميه  P-T-S-Dاي اضطرابات
التوتر ما بعد الصدمة .حالة صعبة جدا
وبشعة يف حال اهملت ومل تعالج ستظل ترافق
الشخص سنوات عدة .ما يقوم به املراهق يف

الطبيب النفيس الدكتور سايد جريج.

هذه الحال لحامية نفسه ،هو تفادي كل يشء
يذكره بالكارثة او بالحدث الصادم الذي عاشه
فيتجنب املرور من موقع حدوثه ،كالشوارع
املليئة بالخراب يف مار مخايل والجميزة مثال،
وسريفض االستامع اىل اهله وهم يتحدثون عن
احداث مرتبطة بهذا املوضوع وسيبعد نفسه
عن مشاهدة التلفزيون يف حال كانوا يعرضون
شيئا عن هذا الحدث .هذه الحالة ويا لالسف،
تدفع ببعض املراهقني اىل التدخني وتناول
الكحول وتعاطي املخدرات كمحاولة لنسيان
ما حصل .من االنعكاسات ايضا ازدياد التوتر
وعدم احرتام االهل.
■ هل يف املسألة لوم عىل االهل وتحميلهم
ذنب ما حدث؟
□ ليس يف كل الحاالت بل يف بعض االحيان.
لكن املفارقة هنا هي يف شعور االوالد بالذنب
تجاه انفسهم بسبب ما حصل .لذا ،املطلوب
من االهل احاطة اوالدهم جسديا وعاطفيا
مبالزمتهم طوال الوقت عىل ان يفسحوا املجال
امامهم للتعبري ،ان مل يكن بالكالم فبالرسم.
من الرضوري جدا ان يحافظ االهل عىل منط
الحياة الذي كان سائدا ما قبل الحدث الصادم
عرب املحافظة عىل الروتني اليومي ،اي موعد
تناول الطعام وموعد النوم والدرس واللعب

من الصعب جدا ان
يحسن االهل التصرف لحظة
وقوع كارثة

كرسالة غري مبارشة من االهل تقول ان الحياة
مستمرة وما حصل لن يغري شيئا يف حياتنا.
واستمرارا للعادات التي كانت سائدة ،عىل
االهل التخطيط لقيام االوالد بزيارة جدهم
او جدتهم مع تحديد التاريخ عىل ان تتم
الزيارة يف موعدها .اضافة اىل املشاريع
العائلية عىل االهل ،التخطيط ملشاريع
اخرى يتشاركون فيها مع اوالدهم كنزهة اىل
الجبل او اىل شاطىء البحر ،علام ان نزهات
امليش مهمة جدا يف هذه الحاالت ،عىل ان
يشجعوا اوالدهم عىل الخروج من املنزل
وعدم مالزمته طوال الوقت .اهمية هذه
الخطوات من االهل هي للقول ان املستقبل
امامنا .نقرتح عىل االهل ان ال يكون اللقاء
عىل مائدة الغداء او العشاء لتناول الطعام
فقط ،بل ان تكون املناسبة للتحدث والفساح

■ ما علينا توقعه من ردود فعل من االطفال
الذين عايشوا انفجار مرفأ بريوت من قرب ،اي
من منازلهم املجاورة ملوقع االنفجار؟
□ االعراض الجسدية والنفسية التي ذكرتها
سابقا هي مثابة ردود فعل .جسديا سيعاين
هؤالء االوالد من آالم يف الرأس واملعدة .نفسيا
سيشعرون بالحزن وبرغبة يف العزلة وفقدان
شعورهم بالحب تجاه اشياء كانت اساسية يف
حياتهم من قبل .يف حاالت االضطراب القوية
سيصل البعض منهم اىل افكار انتحارية.
■ مباذا تنصح االهل يف هذه الحال ،من ناحية
كيفية التعامل مع اوالدهم الستيعاب اعراض
الصدمة التي اصيبوا بها ،هل من الرضوري
استشارة طبيب نفيس لتخطي هذه االزمة؟
□ ما اطلبه من االهل هو االحاطة العائلية
واالجتامعية .فاالوالد يف حاجة اىل دعم نفيس
يعطيهم احساسا بأنهم يعيشون يف بيئة
آمنة .نعرف ان من الصعب تحقيق ذلك يف
لبنان .تحسس الطفل باالمان يحد من شعوره
بالخوف ،هذا هو جوهر املشكلة ،اي بابعاده
عن االجواء التي تخلق فيه هذا الشعور .مع
الخوف لن ينمو الطفل عاطفيا ،لذا نصيحتي
لالهل مراقبة االعراض التي ذكرتها بدقة عىل
مدى شهرين ،فاذا استمرت ما بعد هذه الفرتة
عليهم استشارة طبيب نفيس للمعالجة.
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تغذية

ناتالي عقيقي غ ّرة
دائرة الشؤون الصحية

ال ُتضيف أي سعرات حراريّة إلى نظامك الغذائي

ملح ّليات الصناع ّية ...إستهالك أكبر والوزن ثابت!
ا ُ

قد تساعد بدائل السكر يف تجنب زيادة الوزن ،لكن قد تكون لها تأثريات سلبية كام يشري بعض الخرباء .فاملحليات
الصناعية هي البدائل االصطناعية للسكر ،لكنها قد تكون مشتقة من مواد طبيعية مثل االعشاب او السكر نفسه.
تعرف املحليات الصناعية ايضا باملحليات املكثفة النها تتمتع بطعم حلو املذاق اكرث من السكر احيانا

ميكن ان تكون املحليات الصناعية بدائل
للسكر ،النها ال تضيف اي سعرات حرارية
تقريبا اىل نظامك الغذايئ .انت تحتاج
فقط اىل جزء صغري من هذه املحليات،
مقارنة بكمية السكر التي تستخدمها
عادة للتحلية.

استخدام املحليات الصناعية

تستخدم املحليات الصناعية عىل نطاق
واسع يف االطعمة املصنعة ،مبا يف ذلك:
• املرشوبات الغازية.
• مسحوق املرشوبات املمزوجة.
• السلع املخبوزة.
• الحلويات.
• البودينغ (حلوى دسمة).
• املعلبات.
• املرىب والهالم (جيلو).
• منتجات االلبان.
املحليات الصناعية شائعة ايضا لالستخدام
املنزيل ،اذ ميكن استخدام بعضها يف
الخبز او يف الطهي .لكن قبل ذلك يجب
التحقق من امللصقات املوجودة عىل هذه
املحليات لالستخدام املنزيل املناسب.

فوائد صحية محتملة:

ال تساهم املحليات الصناعية يف تس ّوس
االسنان وتجويفها ،وقد تساعد ايضا يف
االمور التالية:
* التحكم بالوزن :ال تحتوي املحليات
الصناعية فعليا عىل سعرات حرارية .يف
املقابل ،تحتوي ملعقة صغرية من السكر
عىل حواىل  16سعرة حرارية .لذا ،فان
علبة الكوال املحالة مثال التي تحتوي عىل

 10مالعق صغرية من السكر املضاف،
تحتوي عىل نحو  160سعرة حرارية .اذا
كنت تحاول انقاص الوزن او الحفاظ عليه
ثابتا ،قد تكون املنتجات املحالة باملحليات
الصناعية خيارا جذابا ،عىل الرغم من ان
فعاليتها لفقدان الوزن عىل املدى الطويل
غري واضحة.
* داء السكري :املحليات الصناعية ليست
كربوهيدرات ،لذا عىل عكس السكر ،ال
ترفع هذه املحليات عموما مستويات
السكر يف الدم .لكن يف كل االحوال ،عليك
ان تسأل طبيبك او اختصايص التغذية
قبل استخدام اي بدائل للسكر اذا كنت
مصابا بداء السكري.

مخاوف صحية محتملة:

تم فحص املحليات الصناعية بشكل
مكثف قبل عقود .يف هذا السياق ،يقول
منتقدو املحليات الصناعية انها تسبب
مجموعة متنوعة من املشاكل الصحية ،مبا
يف ذلك مرض الرسطان .ويرجع ذلك اىل
حد كبري اىل الدراسات التي تعود اىل فرتة
السبعينات ،والتي ربطت بني السكرين
( )Saccharinاملحىل االصطناعي ورسطان
الكىل يف فرئان التجارب .بسبب هذه
الدراسات ،حمل السكرين ذات مرة عالمة
تحذير بأنه قد يشكل خطرا عىل صحتك.
لكن وفقا للمعهد الوطني للرسطان
ووكاالت صحية اخرى ،ال يوجد دليل علمي
سليم ومؤكد عىل ان ايا من املحليات
االصطناعية املعتمدة لالستخدام يف الواليات
املتحدة تسبب الرسطان او مشاكل صحية
خطرية اخرى .تؤكد العديد من الدراسات،

ان املحليات الصناعية آمنة بشكل عام
وبكميات محدودة ،حتى بالنسبة اىل
النساء الحوامل .نتيجة لذلك ،تم اسقاط
ملصق التحذير الخاص بالسكرين.
يتم تنظيم املحليات الصناعية من
ادارة الغذاء والدواء االمريكية ()FDA
كمضافات غذائية .كذلك يجب ان تقوم
هذه االدارة مبراجعتها واملوافقة عليها
قبل انزالها اىل االسواق.
تعلن ادارة الغذاء والدواء االمريكية احيانا
عن مادة معرتف بها عموما عىل انها آمنة
( .)GRASوهي تعترب آمنة لالنسان اذا
كانت تفي بأي من هذين املعيارين:
 يعترب االختصاصيون ان املادة تصبح آمنةلالستخدام عىل اساس البيانات العلمية.
تعد مستحرضات ستيفيا من املواد اآلمنة
مثال.
 املواد التي لها تاريخ طويل مناالستخدام الشائع يف الطعام ،تعترب آمنة
بشكل عام.
انشأت ادارة الغذاء والدواء االمريكية
كمية يومية مقبولة من ( )ADIلكل
محل صناعي )ADI( .هو الحد االقىص
للكمية التي تعترب آمنة لالستهالك يوميا
عىل مدار العمر ،ويتم استخدام ()ADIs
وفق مستويات مدروسة للغاية.
من جهة اخرى ،وجد الباحثون ان
املحليات الصناعية ميكن ان تكون مفيدة
كاداة ملساعدة الناس عىل التخلص من
عادات السكر لديهم ،وانه بالنسبة
اىل بعض الناس ،فان استبدال السكر
باملحليات غري الغذائية ميكن ان يساعد
بالفعل يف تجنب زيادة الوزن .لكن ،ميكن

ان يكون لها ايضا تأثري عىل الهرمونات
وسكر الدم التي يقول بعض الخرباء انها
مثرية للقلق ،ويحذرون من تناولها بشكل
روتيني لفرتات طويلة.
ارتفعت مشرتيات االطعمة واملرشوبات
التي تحتوي عىل بدائل السكر ،مع خفض
نسبة املستهلكني املهتمني بالصحة عىل
رشاء السكر .تعترب مرشوبات الدايت اكرب
مصدر لهذه املحليات يف النظام الغذايئ
االمرييك .من بني بدائل السكر االكرث
شيوعا السكرالوز املعروف ايضا باسم
سبليندا ،واالسبارتام املوجود يف الدايت
كوك والدايت بيبيس واالف االطعمة
االخرى .اما مادة الستيفيا فهي مستخلص
نبايت خال من السعرات الحرارية ويتم
تسويقها عىل انها طبيعية .تستخدم ايضا
عىل نطاق واسع يف العديد من املنتجات
كبديل للسكر.

يف تقرير نرش يف االونة االخرية يف مجلة
جمعية القلب االمريكية ،روى فيه
الباحثون يف مستشفى بوسطن لالطفال ما
حصل عندما تحول مستهلكو الصودا اىل
مياه الرشب او املرشوبات املحالة صناعيا.
فقد قام الباحثون بتجنيد  203بالغني
تناولوا مرشوبا سكريا واحدا عىل االقل
يوميا ،علام ان البعض منهم كان يعاين من
زيادة الوزن.
قسمهم الباحثون اىل ثالث مجموعات.
ّ
تلقت احدى املجموعات شحنات من
املرشوبات املحالة صناعيا ،مثل دايت
كوك ودايت بيبيس ،وقد حلت محل
املرشوبات الغازية املعتادة .استقبلت
مجموعة اخرى شحنات من املياه العادية
والفوارة ،فيام واصلت مجموعة ثالثة،
بصفتها مجموعة التحكم ،منطها الطبيعي
يف رشب املرشوبات السكرية.

بعد متابعة املجموعات الثالث ملدة عام،
نظروا عىل وجه التحديد اىل االشخاص
الذين يعانون من مستويات عالية
من السمنة يف منطقة البطن ،فكانت
النتائج مذهلة .فقد تبني ان االشخاص
الذين كانت تتجمع لديهم معظم
الدهون يف منطقة الوسط ،انخفضت
اوزانهم بشكل ملحوظ عندما تحولوا
من املرشوبات السكرية اىل مرشوبات
الحمية او املاء .واكتسب اولئك الذين
رشبوا مرشوبات الحمية حواىل نصف
كيلوغرام يف اثناء فرتة الدراسة ،بينام
فقد الذين تحولوا اىل املاء ما يقرب
من نصف كيلوغرام .لكن االشخاص
الذين كانت لديهم مستويات عالية من
دهون البطن والذين استمروا يف رشب
املرشوبات السكرية ،فقد زاد وزن كل
منهم نحو  5كيلوغرامات!
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مقال

رياضة
املدير العام لوزارة الشباب والرياضة:
األزمة ستقلّص األندية واإلتحادات ملزمة االنتخابات
ال تختلف حال القطاع الريايض عن بقية القطاعات .تعيش الرياضة اسوأ ايامها ومتر يف ظروف غري مسبوقة ،نتيجة تراكم
ازمات متتالية تعكس حال الجمود الذي يعاين منه البلد بسبب االزمة االقتصادية التي تفاقمت منذ  17ترشين االول املايض،
وارتفعت وتريتها مع جائحة كورونا التي فرضت حاال من الشلل
واقع مؤمل وظروف صعبة وامكانات شبه
معدومة ،خصوصا يف ظل غياب الدعم
الرسمي منذ العام املايض عندما تخلفت
وزارة الشباب والرياضة عن توزيع
املساعدات عىل االتحادات والنوادي ،ما
زاد االمور صعوبة ،خصوصا ان ال مؤرشات
ايجابية يف امكان توزيع مساعدات يف
العام الجاري.
"االمن العام" التقت املدير العام لوزارة
الشباب والرياضة زيد خيامي الذي واكب 13
وزيرا تولوا الحقيبة وكانت جولة افق حول
واقع القطاع ومشاكله والحلول املمكنة.
■ كيف ميكن وصف الواقع الريايض يف
ظل الظروف الراهنة؟
□ مرتبط باالوضاع العامة يف البلد ويشبه
اىل حد كبري ما يحصل عىل املستويات
االقتصادية ،االجتامعية ،الصحية والسياسية.
لذا من الطبيعي ان يكون الواقع الريايض
مجمدا وغري متحرك ،ألن االمكانات غري
متوافرة والظروف غري مالمئة .كل هذه
العوامل تأخذنا اىل وصف الواقع يف شكل
عام باملأساوي.
■ ما هي الخطوات العملية التي قامت
بها الوزارة لدعم القطاع الريايض؟
□ كنا يف صدد القيام ببعض الخطوات عىل
اساس موازنة  2020بعدما ثبت ان املبالغ
املرصودة يف موازنة العام  2019مل متس.
كان هناك مرشوع لدعم بعض االتحادات
والنوادي وفق ظروفها وحاجاتها ،لكن تبني
ان موازنة العام  2020معطوفة عىل موازنة

■ ايهام اكرث قساوة عىل القطاع الريايض:
االزمة املالية ام جائحة كورونا؟
□ يف تقديري هام يف املستوى نفسه .رمبا
ميكن اعتبار االزمتني املالية واالقتصادية
اشد فتكا من الوباء ،لكن تبقى السالمة
العامة وسالمة الرياضيني والعاملني يف
القطاع الريايض اولوية يف اي خطوة
مستقبلية.
■ هل من مساعدات للقطاع الريايض
يف اطار املساعدات التي ميكن ان يحصل
عليها لبنان من جهات دولية؟
□ نأمل يف ذلك ،لكن ال علم يل يف هذا
املوضوع .ال شك يف ان الحاجات ملحة
يف العديد من القطاعات ،ونتمنى عىل
املعنيني اعتبار القطاع الريايض اساسيا
وحيويا ويجب ادراجه ضمن رزمة
املساعدات الدولية املرتقبة.

املدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي.

االزمة االقتصادية
اشد فتكا بالرياضة من
جائحة كورونا
الفساد في الرياضة
هو في االدارة واالتحادات
تغطيه

 ،2019فتوقفت كل املشاريع واالمكانات
مل تعد متاحة ،علام ان القدرة عىل الرصف
مل تعد متوافرة.
■ هل للوزارة خطة ملنع انهيار القطاع
الريايض او اقله مساعدته عىل الصمود؟
□ الخطة يجب ان تكون عىل مستوى عدم
انهيار البلد ،ألن منع االنهيار الكبري مينع
انهيار الرياضة .نحن امام مصري بلد وال
ميكن فصل الرياضة عن بقية القطاعات،
واي انهيار شامل ال سمح الله لن تسلم
منه الرياضة.

■ هل تؤيد الوزارة قرار اللجنة التنفيذية
للجنة االوملبية اللبنانية الزام االتحادات
اجراء انتخاباتها يف موعدها تحت
طائلة حرمانها من املشاركة يف الجمعية
العمومية؟
□ طبعا ،وهي ملزمة بناء عىل القانون
خصوصا وان املادة  25من املرسوم 4481
الذي ينظم الحركة الرياضية والشبابية
والكشفية ويحدد تاليا والية االتحادات
الرياضية باربع سنوات واضحة ال لبس
فيها .علام ان قرار اللجنة االوملبية استند
اليها .االتحادات التي لديها جمعيات
كبرية ال تتعدى  3او  4اتحادات ،وما تبقى
منها ليس لديها مشكلة يف اتخاذ وسائل
الوقاية والحامية يف جلسات جمعياتها
العمومية.
■ هل تعتقد ان الفرصة مؤاتية الجراء
تغيري واسع يف اللجنة التنفيذية للجنة
االوملبية اللبنانية؟
□ ال داعي لذلك .يف الظروف الصعبة
والدقيقة علينا ان نشكر كل من

الفرصة األخيرة ...هل نتلقفها؟
يقف لبنان عىل عتبة تشكيل حكومة جديدة ،حكومة تحمل عنوانا واحدا "الفرصة
االخرية" .حكومة من املفرتض ان تتسلح بربنامج اصالحي انقاذي يف ظل ازمة ال بل
ازمات مل يسبق ان عاشها لبنان منذ مئة سنة ،اي منذ والدة لبنان الكبري.
االصالح املوعود ال يكمن فقط يف وضع خطة اقتصادية ،بل يتعداها اىل اصالح
اداري شامل وكامل يرتافق مع خطط عرصية مستقبلية لجميع القطاعات ومنها
قطاع الرياضة الذي من املفرتض ان يكون اولوية عند املسؤولني ،او اقله ان يكون
من القطاعات املهمة النه بكل بساطة يعنى بالشباب .لكن ويالالسف ،ال يزال هذا
القطاع االكرث اهامال عىل الرغم من اهمية دور الشباب يف بناء املجتمع ،واهمية
الرياضة يف تطويره صحيا وبدنيا وذهنيا.
التجارب السابقة يف عملية تشكيل الحكومة غري مشجعة ،اذ لطاملا خضعت وزارة
الشباب والرياضة للمناكفات السياسية ضمن رصاع اصحاب الربط والحل عىل الوزارات
التي يعتربونها سيادية ،يف اطار املحاصصة الحزبية والطائفية واملذهبية ،متناسني
الحقيبة االهم واالبرز يف بناء جيل املستقبل بدءا من الرياضة املدرسية والجامعية،
مرورا بالنشاطات الرسمية واملسابقات والبطوالت االتحادية وصوال اىل املنتخبات
الوطنية ،والتي تتحول لسوء الحظ يف نهاية التقاسم اىل جائزة ترضية.
مل يعد خافيا عىل احد ان القطاع املمتد عىل مساحة الوطن ،حيث ال تخلو بلدة او
قرية او مدينة من ناد ريايض ،يفتقد اىل خطط توجيهية وتنظيمية للنهوض به خصوصا
وان االزمات املتتالية عمقت جراحه واثقلت كاهلة بالصعوبات عىل مختلف انواعها.
كل الوعود التي اغدقت من الوزراء الذين تعاقبوا عىل الوزارة مل تسلك طريقها اىل
التنفيذ ،خصوصا تلك املتعلقة بتطوير القطاع وتحسينه ،بل بقيت حربا عىل ورق ومجرد
شعارات اطلقت عىل املنابر ويف وسائل االعالم.
مع حكومة جديدة عادت الوعود باختيار اهل الخربة واالختصاص ،علام انه مل يتسلم
وزارة الشباب والرياضة منذ تعاقب عليها  9وزراء بعد فصلها عن وزارة الرتبية والتعليم
العايل ،صاحب اختصاص او من يحمل يف مرشوعه خطة للنهوض بالقطاع الذي يجب ان
يكون اولوية وفوق كل االعتبارات الطائفية واملذهبية والحزبية.
كام ال ميكن ان يدعي اي رئيس حكومة انه شكل حكومته تحت شعار "الشخص املناسب
يف املكان املناسب" ،ومل تكن حقيبة وزارة الشباب والرياضة اال مثابة جائزة ترضية ،فلم
يشغلها وزير يحمل برنامجا لتطوير القطاع وتحسينه ولديه خربة ميدانية وادارية يف
الشأن الريايض.
حتى ال يتكرر الخطأ مرة جديدة ،واذا اراد الرئيس مصطفى اديب ان تنجح حكومته
وتحقق ما هو مطلوب منها يف كل الوزارات ،ال بديل من خيار صاحب االختصاص
والخربة واملعرفة يف كل الوزارات من دون اي استثناء.
نعم يحق للرياضيني يف لبنان ،كام يحق لبقية القطاعات ،ان ميثلهم وزير شفاف
وموضوعي ميلك الخربة والرؤية ،وميلك خطة للنهوض بالرياضة ،وهمه رفع اسم لبنان
والعلم اللبناين عاليا يف املحافل الدولية عن جدارة واستحقاق.
فهل يتلقف اصحاب الربط والحل الفرصة االخرية؟
دولة الرئيس ،يحق للرياضة اللبنانية ان تحلم ولو ملرة واحدة بأن يقودها الشخص
املناسب خصوصا بعد تجارب خاطئة يف االختيار .قد تكون الفرصة االخرية ،وحتى ال
يتكرر الخطأ مرة جديدة ،فلنتلقفها ولنح ّول الحلم اىل حقيقة ألن من ال يحلم ال يصل!
نمر جبر
nemer.jabre66@yahoo.com
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رياضة
لديه الرغبة يف الرتشح لعضوية اللجنة
االوملبية او لرئاسة اتحاد او لجنة ادارية يف
اي ناد .نحن نعيش يف ظروف استثنائية،
ورمبا ال نجد اشخاصا مستعدين للعمل
يف القطاع الريايض .لكن هذا ال مينع ان
الفرصة مؤاتية لوصول عنارص شابة اىل
القيادة الرياضية ،مع تفهم الظروف التي
قد تحول دون حصول تغيري واسع.

■ هل ميكن اجراء انتخابات عرب تطبيق
"زوم"؟ وهل ميكن االعرتاف بنتائج جمعية
عمومية النتخاب لجنة ادارية تنعقد من
بعد؟
□ كال ،الننا لسنا جاهزين الجراء مامثل
يحتاج اىل آليات وضامنات واثباتات
ملموسة وحسية .هذا االجراء ميكن
اعتامده يف انتخاب اتحاد اقليمي ،قاري
ودويل مع ضوابط واجراءات توثق كل
املعطيات منعا ألي لغط .اما يف انتخابات
اعضاء جمعية عمومية التحاد يف بلد
واحد ،فال داعي الجراء كهذا.

■ تسبب قرار الوزارة السامح للنوادي
والجمعيات الرياضية والكشفية تأجيل
انتخابات لجانها االدارية بالتباس كبري،
كيف ميكن توضيحه؟
□ جاء استنادا اىل القرار  160الذي
صدر يف مجلس النواب واملتعلق بتمديد
املهل يف كل القطاعات ،مثل النقابات
والجمعيات والهيئات عىل اختالفها
حتى نهاية سنة  ،2020وهو محصور
باللجان االدارية للنوادي والجمعيات
وال يتعلق باالتحادات .جاء القرار حرصا
عىل السالمة العامة وتجنبا للمخاطر
الصحية التي قد تنجم عن اي تجمع.
اما النوادي التي تجد نفسها قادرة عىل
اجراء انتخاباتها ضمن املعايري الصحية
والسالمة العامة التي تفرضها اللجنة
الوطنية ملكافحة جائحة كورونا ،وبعد
الحصول عىل موافقة املجلس البلدي
الذي هو يف نطاقه ،وبعد اطالع وزارة
الشباب والرياضة عىل هذه االجراءات،
فال مانع من اجراء االنتخابات.

■ هل من معطيات ملموسة او حسية؟
□ اىل حد ما ،فاالتحادات املعنية عادة
ما تغطي امورا كهذه ،وهذا ال يجوز
ويسمى فسادا اداريا .لدينا معلومات يف
هذا الخصوص اىل حد ما ،ونحن كوزارة
مل نتمكن من القيام بورشة مسح ميداين
وعملية مراقبة مشددة ألن اجراءات كهذه
تحتاج اىل آلية وتنسيق عميل وفعال
بني الوزارة واللجنة االوملبية واالتحادات
املعنية.

■ هل يحق لالتحادات الزام النوادي
املنتسبة اىل جمعيتها العمومية اجراء
انتخابات لجانها االدارية تحت طائلة
حرمانها من املشاركة يف الجمعية
العمومية؟
□ كال .عىل االتحادات السامح للنوادي
التي التزمت قرار وزارة الشباب والرياضة،
املشاركة يف االنتخابات بشكل طبيعي،
حتى لو اجريت هذه االنتخابات يف شهري
كانون الثاين وشباط من العام .2021

■ متى كان تاريخ آخر مسح ميداين اجرته
الوزارة ملكافحة النوادي الوهمية؟
□ اول مسح اجري يف حقبة الوزير الراحل
روبري غانم قبل فصل حقيبة الشباب
والرياضة عن حقيبة الرتبية والتعليم
العايل ،وانخفض عدد النوادي من 1400
اىل  .600آخر مسح اجري يف حقبة اول
وزير للشباب والرياضة سيبوه هوفنانيان
وانخفض العدد مجددا من  2000اىل 800
بعد شطب االندية الوهمية اثر التدقيق

■ هل يعاين القطاع الريايض من فساد؟
□ ليس هناك من فرصة للفساد ،خصوصا
اذا كان ماليا ألن املال غري متوافر يف
الوزارة .اما اذا كان اهامال او عن عدم خربة
او اتحادات متقاعسة او اندية مسجلة
وغري موجودة ،فهذا ممكن.

□ اكتشفت ان هذه الوزارة تدخل اىل كل
بيت ،لكن ويالالسف ال يشعر بها احد وال
يدرك الجميع اهميتها.

الذي تولته املديرية العامة لالحصاء
املركزي.
■ ملاذا ارتفع عدد االندية الوهمية
مجددا؟
□ ألن الرتاخيص دامئة ومسموحة ،وهذا
حق قانوين .الوزارة تعطي الرخصة
بالتعاون مع االتحاد املختص الذي تقع
عليه مسؤولية متابعة عمل النوادي
ومشاركتها الفعلية يف النشاطات ،وهي
املعنية باالبالغ عن النوادي التي تقوم
بدورها والتي ال تقوم بدورها اضافة اىل
وجود عدد كبري من النوادي الشعبية غري
املنضوية باتحادات ،اضافة اىل االندية
السياسية املدعومة من جهات سياسية.
■ هل تعتقد ان االزمة املالية واالقتصادية
ستحد من النوادي الوهمية او املوسمية
والتي تستخدم كاصوات انتخابية؟
□ اىل حد كبري ،اذا كانت االزمة ستحد
من النوادي الفاعلة والناشطة فكم
بالحري النوادي الوهمية او املوسمية التي
تستخدم كاصوات انتخابية.
■ تفاوتت عالقتك بالوزراء املتعاقبني
من ممتازة اىل اقل من عادية ،وقد
ربطها البعض بسعيك الدائم اىل تخطي
صالحياتك ،ما هو ردك؟
□ كنت امارس صالحيايت كاملة مع جميع
الوزراء ،لكن احيانا كنت اختار االنكفاء
او الرتاجع او التقدم بحسب وضع الوزير
وطريقته يف العمل .عالقتي مع جميع
الوزراء كانت جيدة ،وقرار االنكفاء او
االقدام ارتبط يب شخصيا وليس بالوزير.
تاريخيا ،مل ارتبط مبستشاري الوزير ومل
يكن يل عالقة بهم.
■ اال تعتقد ان الوقت حان السناد الوزارة
اىل صاحب اختصاص؟
□ من البداية كان يجب اسنادها اىل
اصحاب اختصاص ،خصوصا وان الوزير

■ هل تعتقد ان املرسوم  4481الذي ينظم
الحركة الرياضية والشبابية والكشفية قلص
من صالحيات وزارة الشباب والرياضة؟
□ ابدا ،لكن ويالالسف وبكل بساطة
امكانات الوزارة متواضعة .ال تزال
صالحياتها كام كانت قبل املرسوم التي ال
تتعارض مواده مع دور اللجنة االوملبية
وال مع صالحيات االتحادات الرياضية ،ألن
املواد يف املرسوم اخذت يف االعتبار مراعاة
القوانني واالنظمة الرياضية الدولية.

يجب ان يكون عىل طاولة مجلس الوزراء
متخصصا وفاعال ومؤثرا يف امللفات التي
يحملها .ما حال دون تسليمها اىل اصحاب
اختصاص هو الرتكيبة السياسية والتوزيع
الطائفي.
■  27سنة يف منصب املدير العام اال
تعتقد انها فرتة طويلة؟ وما هي االسباب
التي ابقتك طوال هذه الفرتة يف منصبك؟
□ الفرتة طويلة جدا جدا ،ولكني لست
الوحيد الذي بقي طوال هذه الفرتة يف
منصبه .ويالالسف مل تحصل مداورة بني
املدراء العامني ،علام انني مؤمن بأن
العمل االداري ال يختلف بني وزارة واخرى.
مدير عام الشباب والرياضة ميكن ان
يكون مديرا عاما للتعليم املهني ،لالقتصاد
او للرتبية .انا ضد البقاء فرتة طويلة يف
منصب واحد ،وضد ان يستوطن املدير
العام الوزارة ويتحول املنصب ملكا له.
لقد شعرت مرات كثرية خالل هذه الفرتة

يزج الرياضة يف
■ بعد تجربة  27سنة َمن ّ
السياسة؟ الرياضيون ام السياسيون؟
□ من دون ادىن شك ،الرياضيون هم من
يزجون بالسياسيني يف الرياضة .التدخل
السيايس يف الرياضة مل يكن سلبيا ،خصوصا
وان االتحادات والنوادي والجمعيات ال
متلك امكانات ومقومات للبقاء واالستمرار،
فكانت تلجأ اىل السياسيني للحصول عىل
الدعم .يف بعض الحاالت ،لوال تدخل
السياسيني ملا متكنت بعض االندية االساسية
من االستمرار.

ال داعي الجراء تغيير واسع
في اللجنة التنفيذية للجنة
االوملبية
لسنا جاهزين الجراء انتخابات ■ هل قدّ م زيد خيامي خدمات سياسية
عبر تطبيق "زوم"
عىل حساب الرياضة؟

ان وزارة الشباب والرياضة جائزة ترضية يف
الحكومات املتعاقبة ،وانها مل تأخذ مكانها
او موقعها كام يجب.
■ من عضو يف اللجنة االدارية التحاد كرة
القدم اىل مدير عام للشباب والرياضة،
ماذا اكتشفت يف عمق القطاع الشبايب
والريايض؟

□ لست بعيدا من عامل السياسة .انا ابن
هذا الوسط وانتمي اىل خط سيايس (حركة
امل) .لكني اؤكد انه عىل الرغم من حنيني
املتواصل لخطي وانتاميئ السيايس ،كنت
حريصا يف عميل عىل التوازن وعدم التمييز
اىل حد كبري.

■ ما هي النصيحة التي كان يقدمها لك
دوما الرئيس نبيه بري؟
□ وصيته الدامئة عدم التمييز ،والترصف بتوازن
مع رشائح املجتمع اللبناين يف كل امللفات.
ن .ج
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رياضة

نمر جبر

في صلب العمل اإلنساني واإلجتماعي

رياض ّيون في خدمة منكوبي إنفجار مرفأ بيروت
بعد انفجار مرفأ بريوت تح ّول االهتامم يف الشأن الريايض اىل امر ثانوي ،اال عند الرضورة القصوى .تجند عدد من الرياضيني
للملمة اثار االنفجار املدمرة التي توزعت تداعياتها عىل املستويات االنسانية واالجتامعية والحياتية ،وبالتايل اعترب عدد
كبري منهم ان الشأن الريايض مل يعد اولوية امام هول الكارثة

مل يكن ينقص القطاع الريايض الذي يرزح منذ
اشهر تحت اعباء وضغوط كبرية نتيجة االزمات
االقتصادية واملالية والصحية املتتالية سوى نكبة
املرفأ ،فعادت النشاطات املنتظرة اىل النقطة
الصفر ،بعدما سبق ان الغيت قبل اشهر بسبب
قرار التعبئة العامة للحد من انتشار فريوس
كوفيد  .19 -لكن بعد االنفجار ودخول البالد
يف دوامة جديدة من عدم االستقرار ،اضحت
الرياضة خارج االهتامم كليا.
مل يتأخر عدد كبري من الرياضيني يف املبادرة اىل
تقديم املساعدة اىل املنكوبني عرب جمعيات
ومؤسسات سارعت اىل الوقوف اىل جانب
العائالت التي خرست احباءها ومنازلها ومحالها
وسياراتها.

الالعب الدويل السابق فادي الخطيب.

"خضة بريوت" هو عنوان مبادرة ملساعدة بريوت
ولبنان النقاذ نفسه بنفسه .مبادرة قامت بتعاون
خرباء من مختلف الصعد ليضعوا كامل خرباتهم
ومعايريهم يف مشاريع مستقبلية منوذجية ،فهم
ادرى من اي كان مبصالح وحاجات اوالد وطنهم.
هي خضة هزت عنفوان بعض االشخاص الذين

الخطيب :االنفجار خ ّلف
انفجارا في عنفواننا لذا ال
يمكننا الوقوف مكاننا

مرشوع تغيري للبلد من خالل
قرروا امليض يف
ِ
مساعدة ابنائه ،كام قال الكابنت السابق ملنتخب
لبنان يف كرة السلة ونجم فريق الشانفيل فادي
الخطيب ،احد مؤسيس هذه الجمعية واملسؤول
عن القطاع الريايض فيها ،والتي اطلقها مع مديرة
مركز حامية الطبيعة يف الجامعة االمريكية يف
بريوت الدكتورة نجاة صليبا ،بعد انفجار املرفأ
املأسوي.
"االنفجار خ ّلف انفجارا يف داخلنا ،يف عنفواننا ،اذ
ال ميكننا الوقوف مكاننا ،وكان علينا ان نتحرك،
وهو خضة الطالق بنية جديدة يف قطاعات
مختلفة وليس فقط للمترضرين" وفق الخطيب
الذي قال" :غداة االنفجار ،بدأ العمل والتنسيق
بني خرباء ،كل يف مجاله .الهدف تحسني قطاعات
متنوعة يف لبنان واصالحها ،مثل البيئة ،الصحة،
الرتبية ،الثقافة ،واملساعدة يف املشاريع الصغرية.
هي نقلة للبنان لبناء مستقبل افضل".
وكشف الخطيب ان املبادرة من شقني" :شق
اصالحي وشق مساعدة .وقد ولدت من اجل
ثالثة اهداف :اوال عىل الناس ان تعرف عن كل
دعم يأيت اىل لبنان ،وعدم اخذ التوصيات من اي
جهة دولية بل من خربائنا الننا ندري ما نحن يف
حاجة اليه فنحن يف النهاية اوالد هذا الوطن.
ثانيا ،يضع بعض الدكاترة املعايري ملنظمة الصحة
العاملية ،لذا نحن من سنضع شكل املساعدة البناء
وطننا .اخريا ،العمل يف القطاعات االخرى لوضع
نظام تربوي جديد ومساعدات ودعم الرشكات
الصغرية واملتوسطة .يشارك يف املبادرة اهم الخرباء
من الدكاترة يف الجامعة االمريكية يف بريوت ،وقد
خصص لكل خبري قطاع للعمل ميدانيا عىل ترجمة
هذه املبادرة".
تسعى خضة بريوت وفق الخطيب اىل "بناء بنية

الرئيس السابق للجنة كرة السلة يف هومنتمن غي مانوكيان.

ونظام سليمني يف هذه القطاعات ،والتي ينبغي
عىل البلد ان يسري وفقهام بعدما باتت مؤسسات
الدولة تفتقدهام ،الننا مقبلون عىل مرحلة
صعبة يف هذه القطاعات ،علام ان املبادرات التي
اطلقت مل تلتفت اليهام .هناك اكرث من  40خبريا
يعملون يف القطاعات املذكورة ،وهم قادرون عىل
النهوض بالبلد".
يف ما يتعلق بالقطاع الريايض الذي يتوىل الخطيب
ادارته فهو يرتكز عىل بناء ساحات يف اربع نقاط
يف بريوت .ستكون هذه الساحات بيئية  -رياضية
تتضمن االشجار وآالت الرياضة الخارجية ملن يريد
مزاولتها حتى الكبار يف السن ،اضافة اىل توفريها
خدمة االنرتنت و ّ
الحممات.
اضاف" :ستكون هذه االالت خاصة بالرياضيني
املحرتفني ،فمساحات كهذه نفتقدها يف لبنان.
وسيتم التعاون مع اختصاصيني وعداءين رياضيني
حققوا انجازات فردية لدعم الرياضة ،وبناء رياضة
سليمة يف لبنان حيال دعم املواهب الجديدة
واشخاص قادرين عىل ايصالنا اىل بطوالت العامل.
علام ان كل الخطط التي سرنسمها سنقدمها اىل
الدولة لتسري عىل اساسها يف مؤسساتها".
واعترب ان خضة بريوت "ستضع نظاما لكل هذه
القطاعات ،وألن الدولة مل تنتهج اي نظام سليم

مانوكيان :اللبناني برهن
بعد انفجار  4آب املدمر انه
وطني ومحب

يف املؤسسات ،اضطررنا اىل االضطالع بهذا الدور،
وميكنها اعتامد النظام الذي سنضعه او العمل عىل
افضل منه ،لكن علينا الرتكيز عىل املساعدة االنية
واملبارشة كجزء من تغيري فعيل للنظام السائد".
اضاف" :نحن احرص عىل ابناء وطننا من اي
منظمة خارجية ،ونحن من ترضر ونحن ادرى مبا
نحن يف حاجة اليه .علينا تبني مشاريع منوذجية
يف كل القطاعات لبث االمل يف نفوس املواطنني،
وتاليا تقديم الصورة الدقيقة للدولة عن وضع
املؤسسات ،والنامذج الصحيحة للمجتمع الدويل
عن نوع املساعدات املطلوبة والتي يجب ان
تكون بناء عىل املعايري التي يضعها خرباؤنا
املحليون".
مل يرتدد سفري جمعية لبنان الغد (Lebanon Of

 )Tomorrowوالرئيس السابق للجنة كرة السلة
يف نادي هومنتمن بريوت وعازف البيانو العاملي
غي مانوكيان ،يف االقرار بأن "ال خوف عىل وطنية
اللبناين ألنه برهن بعد مجرزة املرفأ املؤملة انه
محب ووطني".
وقال" :يف غياب الدولة ال مفر اال باالعتامد عىل
انفسنا ،وما شاهدته يف الجوالت امليدانية وملسته
من خالل التواصل مع الذين هبوا من كل املناطق
ملساعدة اهايل الجميزة والرميل والكرنتينا،
يجعلني اؤمن بلبنان الغد .ال شك يف ان الجمعية
تشبهني وتشبه غالبية اللبنانيني الذين يحلمون
بلبنان الغد".
وكشف عن مساعدات مالية توزع عىل املترضرين
ترتاوح بني مليون و 5ماليني لرية باستثناء بعض
الحاالت الخاصة التي تصل فيها قيمة املساعدة اىل
 35مليون لرية .يف حاالت اخرى ،تشمل املساعدة
التأمني الصحي وتغطية العمليات الجراحية.
وربط بني الرياضة والعمل االجتامعي واالنساين،
كون الرياضة عمال اجتامعيا بامتياز وترفع من
املعنويات .عندما اختفت من املالعب ازدادت
املشاكل ،وبدل ان تكون الشتائم يف املالعب باتت
تطلق عىل الطرقات.
واكد ان "انخراط الرياضيني يف عمل الجمعيات
يعطيها دفعا ،ويساعد تاليا عىل ايصال الرسالة
بطريقة ارسع وافعل".
واعرتف مانوكيان بأن جائحة كورونا كانت "عبارة
عن كارثة حلت عىل الرياضة ،وارضارها كانت
اقىس بكثري من ارضار االزمتني االقتصادية واملالية".
واسف لوجود "رغبة محلية لقتل الرياضة عمدا"،
مشريا اىل انهم "كانوا يتذرعون بعدم وجود حلول،
لكن يف الواقع مل يكن لديهم الرغبة يف ايجاد حلول
والرياضة ليست اولوية ،علام انها تجمع وال تفرق،
ومن خاللها ميكن بناء مجتمعات عىل اسس متينة
واخالقية تحرتم املعنى الحقيقي للربح والخسارة".
وتحدث عن خطط ومشاريع العادة الحياة اىل
القطاع الريايض يف مهلة ال تتجاوز االسابيع الثالثة،
واعادة لبنان اىل الساحات الدولية يف اقل من ستة
اسابيع .ورفض اعطاء املزيد من التفاصيل عن
املرشوع الضخم الذي يعد له يف لندن وباريس
ويعود ريعه العادة االعامر ،مشريا اىل ان االمر
مرتبط بتطورات جائحة كورونا.
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مل يرتدد مانوكيان يف الحديث عن الهجرة
غي مصريي وما بدي يكون مصري والدي
"حابب ّ
متل مصريي".
اضاف" :منذ اغتيال الرئيس بشري الجميل يف العام
 1982وكنت يف السادسة من عمري ،وصوال اىل
استشهاد الكسندرا نجار يف انفجار املرفأ ،مل يتغري
يشء يف لبنان" .واعترب ان حكومة الرئيس املكلف
مصطفى اديب هي الفرصة االخرية لـ"احداث
تغيري وامتنى ان ال تكون ضاعت".
كذلك يتعاون مع الجمعية كابنت منتخب لبنان
يف كرة السلة للرجال الالعب الدويل ونجم فريق
املرمييني ديك املحدي (الشانفيل) املهندس اييل
رستم الذي يتوىل االرشاف ميدانيا عىل عمل فرق
تقييم االرضار يف الشقق واملباين.
بدورها ،تولت جمعية "مساعدة لبنان االن"
( )Aid Lebanon Nowالتي اختارت الرامية
االوملبية راي باسيل سفرية لها ،يف االيام االوىل
التي تلت االنفجار املشؤوم ،توزيع املساعدات
الغذائية عىل املتطوعني الذين تركوا اشغالهم
وه ّبوا للمساعدة وامنت لهم وجبات غداء
كاملة ،قبل ان تتوسع الحقا اىل مساعدة االهايل
يف الجميزة واالرشفية الذين تقدموا بطلبات
مساعدة وصلت اىل  5االف طلب يف اليوم ،كام
قال رئيس الجمعية جورج عبود.
وضعت باسيل تطوعها يف اطار الواجب االنساين
عىل اعتبار ان ما حصل مؤمل وموجع من كل
النواحي" :من واجبي كرياضية ان امترن واتعب
الرفع علم بلدي يف اعىل املنابر واملحافل الدولية،
وان اقف اىل جانب ابناء وطني ومساعدتهم عىل
تخطي االمهم واوجاعهم باقل قدر ممكن من
الصعوبات".
وكشفت ان الجمعية التي وزعت مئات االالف
من عبوات املياه والسندويشات ووجبات الطعام
وحفاضات لالطفال والحليب وااللبسة ،اضافة
اىل تقدميها ادوات تنظيف وتكنيس للمتطوعني،
بدلت الحقا من اسرتاتيجيتها يف العمل من
خالل االعتامد عىل توصيل املساعدات مبارشة
اىل العائالت عرب متطوعني يف الجمعية ،بعدما
اجرت مسحا ميدانيا للعائالت التي تقدمت
بطلب مساعدة للتأكد من ان املساعدة ستصل
اىل مستحقيها.
واعتربت ان العمل تطور من مساعدات غذائية
وطبية (بعد مراجعة فريق من االطباء) اىل ترميم
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الرامية االوملبية راي باسيل وكابنت فريق الحكمة بريوت يف كرة السلة نديم سعيد.

باسيل :البطولة اليوم
ليست بامليدالية بل بالعمل
االنساني لتخفيف الوجع

للمنازل" :اخذنا عىل عاتقنا ،بالتعاون مع خرباء
واختصاصيني ،تأمني شبابيك وابواب للمنازل التي
تصلح للسكن وميكن ان يعود اليها اصحابها قبل
فصل الشتاء ،مع مواصلة الدعم الغذايئ والطبي
ملدة ثالثة اشهر حتى تتمكن العائلة من توفري
وسائل االستقرار واالستمرار" .ودعت اىل انشاء
تجمع ريايض مهمته تأمني املساعدة للرياضيني
الذين اصيبوا بخسائر يف االنفجار ،من دون
التقليل من صعوبة الخطوة العتبارات كثرية.
مل تغفل الجمعية الناحية النفسية ،اذ وفرت
لالشخاص الذين يعانون من اعراض نفسية،
عالجات مع اختصاصيني يؤ ّمنون جلسات عالجية
للذين يواجهون صعوبات ومشاكل نفسية من
جراء االنفجار.
كابنت فريق الحكمة بريوت يف كرة السلة الالعب
الدويل السابق املحامي نديم سعيد اعترب ان
انفجار مرفأ بريوت "و ّلد حالة من التضامن غري

املسبوق بني اللبنانيني ،من مختلف الطوائف
واملذاهب واملناطق".
وكان سعيد اطلق ،عرب اكادمييته الرياضية "ان
اس آي" ( )NSAاملتخصصة يف تعليم كرة السلة،
والتي اسسها العام  2011بالتعاون مع اشقائه
وتشمل مختلف الفئات العمرية وتضم زهاء 800
العب ،مبادرتني :االوىل متثلت بجمع مواد غذائية
وعينية وزعت عىل االهايل املترضرين عىل دفعات
بالتعاون مع حملة دفا وجمعية مساعدة لبنان
االن ( ،)Aid Lebanon Nowومتثلت الثانية
مبشاركة مجموعات من اداريني والعبني من
االكادمييا ،عىل مدى اسبوع ،يف مساعدة االهايل
عىل تنظيف املنازل ورفع الخراب واالرضار من
الشوارع بالتنسيق مع الجهات املعنية ووقف
االمكانات املتوافرة.
وحيا عمل الجمعيات الذي يع ّوض ولو جزئيا
الغياب شبه التام للدولة ،معتربا ان "املشهد
التضامني بني اللبنانيني مفرح بقدر ما هو
محزن" .واشار اىل انه ليس من السهل العمل من
دون اي دعم رسمي ،خصوصا يف حادث مأساوي
يف هذا الحجم.
وربط سعيد بني العمل االنساين والرسائل التي
ميكن ان تحملها اي رياضة ،عىل اعتبار ان الريايض
انسان قبل كل يشء ونجوميته تنبع من محبة
الناس ،وبالتايل من اوىل واجباته ان يقف دوما اىل
جانب محبيه.
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الكلمات املتقاطعة

الكلمات متقاطعة

إعداد نعوم مسعود

مثل في الدائرة

مثل في الدائرة

naoummassoud@live.com
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الوطواط 11-
خليل جربان
جربان
نومهاغزر–انهر فرنسا مير يف سويرسا
البريو – من
دولفرنسا من
فيملوك
ملوك ارسة
عاصمة عدة الشجر –
فتلطعم
حبيب –
علىبعيدة
سطينحفرة
هيئةفلاملالبس –
ساللة– نخر في
اوروبا
الحنظل -–8اسم
الحبل
لصحة –
المتوسط
اجواف –في
4مدينة 12مدينة امريكية يف والية انديانا – جعاللويس التاسع – صفة من يحب االختالط
القعر  5-بقية الحياة – ديبلومايس راحل افريقية  12-ع ْرق يف العنق ينتفخ عند
ُستخرج
االرض ي
صمغ
الصفرة
سوري
مصيف
رأسه  13-لؤلؤة او د ّرة –
الوسادة تحت
في النهر
جف ماء
التحدثلهااليهنّ 5-
ضاربة الىبالنساء و
زهورها مقياس
الجذررات وحشية –
املتحدة-–9اسمبقلة قويةالغضب – بق
عاما لالمم
كان امينا
الطلي
ابيض
فرنيس –ايطالي –
ونهر
ويؤكل –
طويلة – عاصمة نيكاراغوا
فيذو ذراع
ُستعملميزان
الصقل– ياقام
جميلزيادة القوة
من االرض –
االنفجاراشار–اتمعدن– مرتفع
صوت 13-عالمات و
مساحة – خسيس
سهل– نهر
يخاف الناس
موصول 6-
الشعوب املنترشة يف العامل –
من 14-
اقبل عليه
الطيور –
الوطواطاملكان
يف
صات14-
عاصمة اوروبية
عملة اوروبية –
–مدينة
املانية –
من  7-مدينة
رضبات-القلب
الخمركالملصحة
شربة
اجمل –
 -6-11منتنشق
اسكتلندا –
كبرى –مدن
االشجار
11
عاملة فيزياء وكيمياء فرنسية راحلة من
مرسورا  7-متشابهان – رسام هولندي
عاصمة اقليم كردستان يف العراق – عائلة
يف فلسطني عىل املتوسط – فتل الحبل
عرق
افريقية 12
وحشيةحديقة حيوانات باالجنبية
بقرات بولندية –
الغضب – 8-اصول
عندخالف الخري
ينتفخفرنسا –
العنقعاش يف
من في راحل
كوميدي-راحل ْ–
عاصمةمنها ممثل
– بريوتية
الحنظلنخر
طعمدول اوروبا –
حبيبعدة–ملوك يف
 8اسمصوت الطائرة – حرف جزم – حفر االرض  15-رخو باالجنبية – شاعر جاهيل اشتهر
الطيور  15-فيلسوف املاين راحل اهم
يف نومه – مصيف سوري  9-بقلة قوية
بشجاعته وسخائه وكرمه له ديوان
الستخراج ما فيها  9-مغنية مكسيكية
الجذر زهورها ضاربة اىل الصفرة لها صمغ كتبه "العامل ارادة وفكرة"
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الكلمة الضائعة مكونة من  01حروف :من مؤلفات الفيلسوف اللبناني جبران خليل جبران
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شروط اللعبة

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

الكلمة الضائعة مكونة من  10حروف:
من مؤلفات الفيلسوف اللبناين
جربان خليل جربان
امني الريحاين – البري اديب – احمد شوقي
– امني مرشق – امني نخلة – ادونيس –
النرث – ثم – حضارة – حداثة – حسني
– حز – ذوق – رشيد ايوب – رندىل
– سلمى صايغ – سعيد عقل – سبعون
– شاعرات – شمس – طه – عقل الجر –
عمر فروخ – فن – قيم – قمر – ميخايل
نعيمة – مارون عبود – مي زيادة – مي
املر – مساواة – ناقد
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تسلية

حروف مبعثرة
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متفرقات

حروف مبعثرة

اادرني

ندسرد

ھھلل

ﺋاسس

يرفيت

زامن

ادملا

حملةم

ولنلد

طحاب

صفاي

بادر

كاةمم

ةطغلوا

كساھتلا

عرفيو

װ

װ

װ

װ

43

18

42

33

حدث يف مثل هذا الشهر

= 23
= 35
= 46
= 32

 -1اراض منبسطة فسيحة االرجاء يسيل فيها الماء تاركا الرمل ود ُقاق الحصى

يرويها نهر بردى  -1اراض منبسطة فسيحة االرجاء  -9نافورة ماء رمز السياحة يف
اللعبة
شروط دمشق
 -2بساتين
يسيل فيها املاء تاركا الرمل ودُقاق ايطاليا
16
من
نة
و
مك
اللعبة
-3هذه
ّ
نخل الطحين بشيء رقيق
مستطي ً
 -10بيض النمل		
			
وبيعها الحىص
مستطيل
كل
فوق
.
ال
 -4مكان لذبح المواشي
اوروبا  -11استعامل فائض املونة يف االزمنة
متاحف بردى
يرويها نهر
 -2بساتني دمشق
تتبعرث حروف عند انتظامها
 -5مدينة المانية تشتهر بمتحفها الفني الذي يعتبر من اغنى
الصعبة
 -3نخل الطحني بيشء رقيق
تشكل جواباً لألسئلة الواردة
 -6نوع من الظباء لونه كلون
 -12مغنية ارجنتينية ابنة نجم كرة
األسئلة التراب -4مكان لذبح املوايش وبيعها
أدناه .عند معرفة أحد
مدينةوالعنب
-5واللوز
 -7مدينة ايطالية تتميز بإنتاج الزيتون
املانية تشتهر مبتحفها القدم مارادونا		
نضع الجواب داخل املستطيل
بالخيل
رقمُعنى
-8معمن ي
ويدبّر امورها الفني الذي يعترب من اغنى متاحف ُ -13تستعمل للوقاية من وباء
وهكذا
السؤال
ايطاليا
في
السياحة
رمز
ماء
نافورة
كورونا
-9دواليك .ملعرفة صحة األجوبة اوروبا
النمل املوجودة داخل  -6نوع من الظباء لونه كلون الرتاب  -14جزيرة دامناركية يف البلطيق
بيضاألرقام
-10نجمع
مدينة ايطالية تتميز بإنتاج -15مىض وذهب ّ
		
وول
في االزمنة-7الصعبة
 -11استعمال
المونةمع
فائضتتطابق
املستطيالت ليك
 -16من جبال لبنان يف السلسلة
		
واللوز والعنب
أسفلنجم كرة القدمالزيتون
مارادونا
ارجنتينيةيف ابنة
مغنيةاملوجودة
-12األرقام
 -13ت ُ
			
الغربية
للوقاية من وباء كورونا  -8من يُعنى بالخيل ويد ّبر امورها
ستعمل
الشبكة.
ويسار
 -14جزيرة دانماركية في البلطيق
 -15مضى وذهب وولّى
 -16من جبال لبنان في السلسلة الغربية

أسماء من التاريخ
1

2

3

4

5

6

7

8

16 15 14 13 12 11 10 9

قاض واديب وفيلسوف فرنيس ()1755-1689
صاحب نظرية فصل السلطات املعتمدة
حاليا يف غالبية دساتري دول العامل .له كتاب
"روح القوانني".

5

ترشين االول  :610تتويج االمرباطور
البيزنطي هرقل.
ترشين االول  :1789تظاهرة نسائية
امام قرص فرساي للمطالبة بالخبز
والغذاء.
ترشين االول  :1949تأسيس
جمهورية الصني الشعبية عىل يد ماو
تيس تونغ وتعيني شو إن الي عىل
رأس الحكومة.
ترشين االول  :1973نجاة شاه
ايران محمد رضا بهلوي من محاولة
اغتيال.
التابري حيوان ثديي يشبه الخنزير
يعيش يف الغابات املطرية يف
القارتني االمريكية واآلسيوية .مع ّرض
لالنقراض بسبب تدمري الغابات
موطنه االصيل .يقتات باالعشاب
ويقيض معظم يومه تحت املاء.
يتدحرج يف الوحل خالل النهار مام
يساعده عىل الحفاظ عىل برودة
جسمه وازالة الحرشات من جلده.
حياته مهددة من النمور والثعابني
الكبرية والتامسيح ،خاصة عندما
يكون يف املاء .سالحه الوحيد فكه
القوي واسنانه الحادة .تدوم فرتة
حمل انثى التابري  400يوم تلد
بعدها صغريا واحدا.

طرائف

ركل احدهم الفيلسوف اليوناين
سقراط فلم يصدر عنه اي رد فعل.
استغرب بعض اصحابه ومعارفه من
ترصفه الهادىء وسكوته املطبق وعدم
رده ،وقالوا له :كيف تقبل مثل هذا
االمر الذي يحط من قيمتك؟
رد سقراط بربودة اعصاب :لو ركلني
حامر فهل يا ترى ينبغي ان افعل
مثله؟
"البارحة و ّىل ،وغدا مل يأت بعد،
فليس لدينا سوى اليوم .فلنبارش
العمل"
(األم ترييزا).

مستوى صعب Sudoku

2

مستوى وسط Sudoku
5

7

9
9

3

2

8

2
2

5

5

4

3

4

9

8

1

3

5

7

6

3

7
9

اورومو  2-طباع  3-القادسية 4-
الصدأ  5-حامة  6-استجد  7-يوغا
 8مدقة  9-امالفي  10-زغلول 11-ايلمن  12-يورط  13-غرويش 14-
مرشة  15-شاليامر  16-الصلف

7

4

4

9

1

االنضباط

حل اسماء من التاريخ

عبد املنعم السباعي

حل مثل في الدائرة

متل العادة يا بوسعادة

5

حل SU DO KU
7

5

1

حل مستوى سهل Sudoku

حل مستوى وسط Sudoku

حل مستوى صعب Sudoku
8

4

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

حل الكلمة الضائعة

7

7
6

حلول العدد84

9

شروط اللعبة

7

مستوى سهل

9

8

1

2

6

3

3

5

3

مستوى وسط

1

8

حل حروف مبعثرة

2
1

2
5

2
1

5
9

8

3
1

8

4

5

8

9

مستوى سهل Sudoku
1

4

2

6
6

7

1

2

9

6

9

مستوى صعب

3

6

1

3

7

4

1

4

4

6

معلومات عامة

اقوال مأثورة

 = 5+16+6+3+1+4+2لباس ترايث فضفاض
 = 15+9+8+14+2+12من مؤلفات فولتري
 = 4+6+11+10عاصمة آسيوية
 = 14+7+16+13نبيذ باالجنبية

SU DO KU

مستوى وسط

حل الكلمات املتقاطعة

افقيا

 1اليوبيل املايس  2-يا – بولو – يعرس – بو  3-لهب – سيبرييا –اري  4-يو – جيهان السادات  5-ارنب – نفري  6-بر – سون  7-بويا
– رج  8-هن – اد  9-شهاب – لفتة  10-دلتا – حرف  11-يم – اس
 12ميناء سانت جورج  13-عجلون – جدير – اين  14-حام –اجامع – وارسو  15-جمع املعلومات – كن

مستوى سهل

عموديا

 1ايليا ابو شديد – حج  2-الهور – هلم – عام  3-نبيهات – مجمع 4وب – جربان باسيل  5-بويس – نوال  6-يليه – انجم  7-لوبا –مع  8-ين – سجال  9-لريا – ادعو  10-معيل – ين  11-اساس – تروا
 12رس – انيس الحاج – آت  13-ادفو – دفرسوار  14-برايرن – تف– ريسك  15-رويرت – جنة – مجنون
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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

ما نحتاج إليه ونفتقده ...املسؤولية
قيل يف تعريف املسؤولية انها "حالة يكون فيها االنسان
صالحا للمؤاخذة عىل اعامله وملزما تبعاتها املختلفة".
اكرث ما افتقده اللبنانيون يف "ايلول الكاريث" الذي انتهى
اليه لبنان عىل كل املستويات السياسية واالقتصادية
واالجتامعية والصحية والبيئية واملالية ،هو معاينة
"حاجتنا" جميعا اىل اكتشاف ما مل نفعله وال يزال
يبقينا يف القعر الذي يزداد عمقا .االكرث اهمية يف
هذا املجال معاينة السياسة مبعناها العريض والواسع
لينتظم وراءها كل ما هو مطلبي وتقني .فالوضع
االنحداري الذي بلغناه ومل ينج منه احد ،ال جامعة وال
افراد ،يفرتض اول ما يفرتض تعيني "معنى املسؤولية".
السؤال هنا :هل املسؤولية دور ام وظيفة؟ واجب او
منصب وجاهة؟
رضورة السؤال تتأىت من امرين:
االول :ملاذا حصل ما حصل؟
اما الثاين فيكمن يف معرفة نتائج املسؤولية عندما ترتاوح
بني ح ّدي املسؤولية امام الناس وبني املسؤولية عنهم.
قد يقول قائل "كام انتم يوىل عليكم" .يف هذا كثري
من الصحة والصواب .لكنه يعكس يف املقابل سوء اداء
املسؤول .فاملسؤولية بالتعريف هي العمل من اجل
الناس كمواطنني يعيشون يف دولة .بالتايل فالعالقة بني
املواطن والدولة هي عالقة متكاملة لبناء استقرار سيايس
تندرج تحته عوامل االستقرار االقتصادي واالجتامعي
واملعييش والصحي .لكن ما ن ِزل بلبنان واللبنانيني يقول
العكس من ذلك متاما.
املفارقة يف الوضع اللبناين ان املسؤولية ومامرستها
تأتيان من خلفية غرائزية تجمع بني "وجاهة املنصب"،
وبني ارضاء جامعة بعينها .وهي بهذا املعنى تأيت من
دون صالت انسانية واخالقية .قبل هذا وبعده تأيت
املسؤولية من دون صالت سياسية بوصف السياسة هي
النشاط االنساين االنبل ،عىل ما يعرفها ارسطو .ولو كان
االمر عكس ذلك ملا كنا جميعا يف قلب املعاناة وعىل
كل املستويات .اسوأ ما يف املسؤولية ،هو عندما تكون
"آلية لالستحواذ" ،بهدف االرضاء النفعي واملصلحي ،من

دون االخذ يف اإلعتبار ان السياسة ومعها املسؤولية هام
منظومة ذات قيمة اخالقية ،هدفها االنبل بناء دولة
ناجحة بكل املعايري.
كل الدول من دون استثناء ،حتى املتقدمة منها،
يغزوها الفساد ،لكن معدالته محدودة وتختلف نسبة
وجوده من بلد اىل آخر .متى تم الكشف عنهاُ ،يصار
اىل اتخاذ اجراءات جذرية تص ّوب املسار .بل اكرث من
ذلك ،يبادر املجتمع والدولة اىل رفع معدالت الشفافية
ومعايري تويل املسؤولية منعا للتكرار ،وللحيلولة دون
تعطيل مسار الدولة.
لكن عندنا يحصل العكس من ذلك ،اذ يسود منطق
تربير الفساد .ما كنا وصلنا اىل ما وصلنا اليه لو ان
مبارشة املسؤولية كانت تتم عىل قاعدة العمل وفقا
ملنظومة القيم الجامعية ،وبهدف توكيد منطق الدولة
وليس االستحواذ عىل املوارد واملقدرات لتأبيد املسؤولية،
وتوسل املنصب حفاظا عىل الوجاهة املجتمعية.
املطلوب اآلن لالنقاذ ،واكرث من اي وقت مىض ،هو
الشجاعة يف مكاشفة ذواتنا ألن ما زرعناه نحصده.
فقد تبدى الواقع اللبناين العام عىل صورة قبيحة جدا.
اهم ما تكشف ان املسؤولية ميدان من ميادين السعي
اىل ارضاء حب الظهور ،ومن دون ان يكون لها صالت
وصل باالخالق وباالنسانية .لو كانت االمور غري ذلك
فلامذا رضب الجوع والعوز خبط عشواء باللبنانيني
كلهم؟ وكيف انهارت الطبقة الوسطى وهي صامم امان
اجتامعي اسايس؟ مع االنهيار صار عندنا طبقة جديدة
اسمها يف علم االجتامع "حديثو الفقر" .الطبقة هذه،
املتشكلة حديثاُ ،تشكل مؤرشا نوعيا ملا نحن ذاهبون اليه.
فهي كونها متتلك املعرفة والعالقات قادرة عىل سد الثغر
يف الحراك االجتامعي املنتفض عن حق للمطالبة بحقه
االنساين الذي مل توفره وتنجح يف تأمينه "املسؤولية".

إلى العدد المقبل

