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لبنان والتغييرات القسرية

فائض الوطنيات الذي يتدفق من "الجميع" يف مواجهة "الجميع" ال يلغي واقعا مريرا صاره لبنان حينا بإرادة
عاجزة ،واحيانا بـ"صمت عاجز" ،مل يحل دون وقوع البلد كله يف املحظور .لبنان الذي نعرفه تغري برسعة .مل
يعد ذاك البلد الذي يطمح كرث يف اصقاع العامل اىل زيارته .كان نقطة جذب فصار قوة طاردة .معظم القطاعات
انهارت ،وتساقطت كاحجار الدومينو .السقوط كان مرئيا ،ولكن الجميع اشاح بنظره ّ
عل ان تحل معجزة فتنقذ
الوضع .لكن رسعة الهبوط جعلتنا جميعا يف مرحلة السقوط الحر .لذلك كان توجه هيئة التحرير يف مجلة "االمن
العام" نحو تناول كل امللفات التي تعني الرأي العام ،تباعا ومقارنة بني ما كانته وما وصلت اليه ،يف محاولة
علمية لفهم ما حصل وما ميكن القيام به.
منذ اكرث من عام ولبنان يعاين مرارات انهيار متامد وال يشء يستطيع وقفه .البعض يتحدث عن "ازمة نظام"،
والبعض اآلخر يتحدث عن "ازمة ادارة نظام" .وبني االمرين ال يشء عىل االطالق يجيب عن سبب العطب الذي
رضب القطاعات االنتاجية والخدماتية .سواء كانت االزمة يف النظام او يف ادارته ،فإن هذا الواقع يعني اوال وقبل
كل يشء ازمة سياسية تشطر البلد اىل "مع" و"ضد".
لكن ما هو حاصل عمليا ان لبنان يف حال من التشظي التي طاولت كل يشء يف السياسة واالقتصاد واالجتامع
والصحة والبيئة ،واملناسبات الوطنية وعىل رأسها عيد االستقالل ،ولهذا يتضمن العدد بني ايديكم قضايا متنوعة
بتنوع املشاكل التي اصابتنا جميعا.
املؤسف انه منذ انفجار االزمة املالية واالقتصادية غري املسبوقة ،والتي مل تشهدها البالد حتى يف اوج جنون
الحرب ،فإن الكالم ال يزال نفسه ،وتقاذف املسؤوليات عىل حاله ،بينام املطلوب هو حلول علمية رسيعة تسقط
من حساباتها "الفرادة اللبنانية" ،ومقوالت "طائر الفينيق" و"اإلعجاز اللبناين" .ذلك ان كل هذه الكليشيهات
والعناوين مل توفر لعامل ما يقتات به ويبعد عنه وعن عائلته شبح الجوع .ومل تسعف يف نهوض مرصف ،ومل
تؤمن ملستأجر سداد االيجار .مل متنع املدارس الخاصة من املطالبة بقسط تعليمي ،فيام التعليم الرسمي يرتدى
حتى صار يف الحضيض .كل هذه التغيريات كانت قرسية ،وتحمل لبنان اىل مصاف "الدول الفاشلة" ،وهذا ما
حذر منه رئيس الجمهورية.
االنحدار الرهيب الذي منيض فيه جميعا جعل اهم احالمنا مقصور عىل "احتامل امل" ننتظره وال يأيت .حتى الح
يف االفق البعيد عرب "مبادرات" دولية مل تبرص النور اللف سبب وسبب وكلها معروفة للبنانيني .كل هذا واملعايري
الطائفية واملذهبية البغيضة تتقدم عىل املعنى الوطني لغالبية من اللبنانيني.
الذين سكتوا طويال واقاموا يف عقولهم املغلقة ،هم معنيون اآلن بأن يجيبوا عن اسئلة اللبنانيني من نوع :اين
ودائع الناس؟ كيف اختفت وصارت رقمية؟ ملاذا استهلكت الكهرباء زهاء نصف الدين العام وما زلنا يف عتمة
كالحة السواد؟ كيف انهارت اللرية وكيف خرجت االموال من لبنان؟ ملاذا الغالء الفاحش حتى عىل السلع
املمهورة بادعاء "صُ نع يف لبنان"؟ ماذا نفعل امام ازمة دواء؟ ماذا نقول ملريض يذوي عمره ألن هذا الدواء
او ذاك غري متوافر؟ هل سنتمكن من معالجة الخطر الذي يكاد يحكم قبضته عىل الصندوق الوطني للضامن
االجتامعي؟ من سيأوي العائالت املطرودة من منازلها لعدم قدرتها عىل سداد االيجار او التي انتقلت قرسا بعد
انفجار  4آب املشؤوم؟ ملاذا السكوت عن بعض املستشفيات التي متنعت عن استقبال مرىض الكورونا ،ومل يتبق
غري املستشفيات الحكومية بقدراتها املحدودة جدا والتي مل نلتفت يف السابق اىل تطويرها؟
هذا العدد كام السابق والالحق له ،سيحاول ان يبحث عن اجوبة علمية وعملية.
"االمن العام"
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العيد
اللواء إبراهيم مخاطبًا العسكريني في ذكرى اإلستقالل:
مهمتنا األمن واإلستقرار وشعارنا التضحية والخدمة
فرضت جائحة كورونا قواعدها الصارمة عىل
مسار املناسبات الوطنية يف لبنان ،ومنها
العيد االول واالبرز وهو االستقالل.
الن العيد السابع والسبعني لالستقالل هذا
العام صادف مع االغالق الكامل الذي اتخذ
للحد من تفيش وباء كورونا ،كان القرار
بالغاء كل االحتفاالت واملناسبات املرافقة
لهذه املناسبة الوطنية الكربى ،ومنها
االحتفال املركزي الذي كان يقام يف وسط
بريوت ويتخلله عرض عسكري كبري يرتأسه
رئيس الجمهورية ،يليه استقبال يف القرص
الجمهوري ،فاكتفي بوضع اكاليل الزهر عىل
رضائح رجاالت االستقالل الذين توزعوا عىل
مساحة لبنان.
يف ذكرى االستقالل وجه املدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم اىل العسكريني
كلمة هنا نصها:
"ايها العسكريون،
تحل ذكرى عيد االستقالل السابعة والسبعني
هذه السنة متزامنة مع مئوية لبنان الذي
يواجه ازمات متقدمة ،ما خ ّلف قلقا وخوفا
عند اللبنانيني عىل انفسهم وعىل مستقبلهم
ووطنهم .لكن وعىل الرغم من كل ذلك،
تبقى العيون شاخصة عىل املؤسسات االمنية،
رمز االستقالل ،لضامن السلم واالستقرار يف
انتظار العبور من الوضع الراهن واالستثنايئ
بكل ما للكلمة من معنى اىل رحاب دولة
حديثة ومتطورة .لذا ،املطلوب منكم ان
جسدوا يف كل
تعملوا بوحي قسمكم ،و ُت ِ
عمل تقومون به شعار مؤسستكم الذي
يرتكز عىل عاملني اثنني هام :التضحية
والخدمة .التضحية بالذات يف سبيل الوطن،
وتقديم الخدمة لطالبها مبنتهى الشفافية
والوضوح ومن دون اي منّة ،يك تبقوا عىل
مستوى اآلمال املعلقة عليكم من شعبكم
يف الحفاظ عىل لبنان وضامن سلمه االهيل

والعيش املشرتك بني ابناء الوطن الواحد ،وان
تكونوا كام انتم الدرع الواقية يف مواجهة
الصعوبات والتحديات الكثرية.
ايها العسكريون،
مهامتكم االمنية واالدارية عىل مساحة
انتشار املديرية ،وعند الحدود الربية
والبحرية والجوية ،امانة تؤدونها دفاعا عن
لبنان يف مواجهة اعدائه ،وصونا له ولشعبه
يف مقابل تغيريات وتبدالت اقليمية ودولية
تغي وجه املنطقة وطبيعتها .لذا فإن
قد ّ
ثباتكم عىل قيمكم وقسمكم هو الضامن
لبقاء لبنان ،واعادة النهوض به ليأخذ مكانته
بني الدول كام يستحقه اللبنانيون .كام ان
الظروف واملشقات االقتصادية التي تعانون
منها هي نفسها التي يعاين منها ابناء بلدكم،
وهي لن تنال من عزميتكم وال من التزامكم
ارفع معايري الشفافية واالحرتاف .فال فساد
يتسلل اليكم ،وال وهن يصيبكم ،واي

مخالفة قانونية او مسلكية ستنتهي مبرتكبها
امام القانون.
ايها العسكريون،
يف مناسبة االستقالل هذا العام ،يقيض
الواجب بذل املزيد من الجهد والتضحية
يف خدمة اللبنانيني واملقيمني .القرار يف
هذا املجال واضح ،اذ ال عودة اىل الوراء
عىل الرغم من كل االزمات التي تعصف
بنا وترضب يف كل االتجاهات ،والصعوبات
ال سيام اللوجستية منها ،التي قد تؤثر عىل
مهامتنا.
العبور من حيث نحن ،يتطلب تعاضد
االرادات عىل كل املستويات ،فلبنان يف حاجة
اليكم ،لذا عليكم البقاء عىل جهوزيتكم،
فال تبخلوا باملزيد ،وال تتقاعسوا عام هو
مطلوب منكم.
عشتم
عاش االمن العام
عاش لبنان".
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مقابلة
جورج شاهني

وزير الخارج ّية :إنفجار املرفأ أكبر من أي حدث
سقطت صفقة القرن وفتح الباب أمام ح ّل الدولتني

الكافية التي ميكننا البناء عليها العادة بناء
الثقة ،ولرمبا استهلكت هذه املهمة وقتا.
فالهدم ميكن ان يحصل يف لحظات ،اما
اعادة البناء فتحتاج اىل سنوات طوال.

قفز دور وزارة الخارجية اىل الواجهة يف الفرتة االخرية .االنعكاسات املحتملة للتطورات واالحداث الخارجية عىل الوضع يف
لبنان ،وضعت الوزير عىل متاس مع التحوالت االقليمية والدولية .هذا ما فرض عليها مواجهة سيل من االستحقاقات الكربى
مبواقف وقرارات تحمي لبنان من مخاطرها وتبقيه يف اعىل سلم اولويات الجهات الدولية الداعمة له

■ شهدت اروقة وزارة الخارجية يف السنوات
االخرية اكرث من ازمة مع عدد من املؤسسات
االممية والدولية فام الذي اعتمدته
لتجاوزها؟
□ مل نصل اىل حلول اكرث من استخدام مقاربة
ديبلوماسية اكرث هدوءا من ذي قبل ،من
دون التخيل عن الثوابت اللبنانية والتشديد
عىل رضورة اعادة النازحني السوريني اىل
املناطق التي اصبحت امنة ومستقرة .هنا،
ال ميكنني سوى التنويه بالدور الذي يلعبه
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم
الذي توىل التنسيق مع السلطات السورية
الشقيقة ونجح قبل اكرث من سنتني باعادة
عرشات االالف منهم يف افضل الظروف.
فمعلومايت تقول انها اقرتبت من املئة الف
تقريبا ،وفق قوافل العودة التي نظمتها
املديرية العامة لالمن العام.

اعترب وزير الخارجية رشبل وهبه ان انفجار
مرفأ بريوت الذي ادى اىل مقتل املئات وجرح
االالف ودمر مقر وزارة الخارجية وعددا
كبريا من املؤسسات واالحياء السكنية ،فاق
برتدداته الحراك الشعبي او اي حدث آخر.
ولفت اىل ان من اولوياته بعد ضبط االدارة
وترشيد االنفاق ،اعادة ترميم العالقات بني
لبنان والخارج عىل قاعدة الثوابت التي
تحكم سياسته الخارجية ومواكبة نتائج
انفجار املرفأ واالزمات املتعددة .وقال" :لن
يكون لالنتقال املتوقع يف واشنطن بني ادارة
واخرى اي انعكاسات كربى عىل الساحة
اللبنانية".
■ تسلمت مهامتك كوزير للخارجية قبل
ساعات عىل انفجار املرفأ الذي دمر مقرك
يف "قرص بسرتس" ،كيف قرأت اللحظة وما
الذي شعرت به؟
□ من الناحية االنسانية كانت اللحظة مؤملة
وعاطفية مبكية ،اما الوطنية فكانت مناسبة
لنتمسك باملواقف الديبلوماسية التي
تعب عن حقوق لبنان وتضمن تفاعله مع
ّ
املجتمع الدويل .انفجار بريوت حدث كبري
غري متوقع فاجأ الجميع يف لبنان ،واصبنا
بالصدمة والذهول.
■ ما هو التحول الذي تسبب به االنفجار؟
وهل شكل دافعا الستقالة الحكومة يفيض
يف اسبابه عىل تجاهل ما نادى به الحراك
الشعبي؟
□ االنفجار كان حدثا اكرب بكثري من كل
االحداث ،وال يقارن بالحراك الشعبي رغم
ما شكله من تعبري صارخ عن حرقة الناس
وحاجات املواطنني .فاالنفجار شكل كارثة

عىل السلطة بكاملها وادائها وطريقة
ادارتها لشؤون الدولة .وقد يكون هذا
االنفجار الصدمة الكربى التي مل نستفق
منها كمسؤولني حتى اليوم .اما نحن يف
وزارة الخارجية فقد شكل دافعا لتكون
مواجهته اوىل مهاميت ،فواجهت هول الكارثة
الستيعاب حجمها وتقدير ارضارها .تلقينا
تعاطف الدول الصديقة لالسباب االنسانية
التي نشأت عنها بفعالية .فارسلت مساعدات
مختلفة عينية ومالية فورية وبكثافة
وبرسعة قياسية ،ومتكنت وزارة الخارجية
من متابعتها ومواكبتها بكل طاقتها عىل
الرغم مام اصاب الوزارة من ارضار دمرت
اجزاء من مبناها الرئييس ومنشآتها املختلفة.
■ ما هي االسرتاتيجيا التي اعتمدتها لرتميم
ما انقطع بني لبنان والخارج وانهاء القطيعة
الديبلوماسية .وهل صحيح انه لوال االبعاد
االنسانية النفجار املرفأ لكانت هذه القطيعة
اشمل ،وما الذي غريته؟
□ منذ اللحظة االوىل لتحميل املسؤولية
رسمت اسرتاتيجيا واضحة للمواجهة عىل
مختلف املستويات .قلت برضورة االصالح
االداري واملايل واهميته داخل الوزارة،
وتصويب عالقات لبنان الديبلوماسية مع
الدول الصديقة والشقيقة مبا يحقق مصلحة
لبنان العليا ،ويعيده اىل لعب دوره يف
الساحتني العربية والدولية ،اضافة اىل الرتكيز
عىل الشق املايل الذي اعطيته االهمية ملنع
هدر املال العام وضبط االنفاق بالنظر اىل
اوضاع الخزينة الصعبة.
■ هل ان تحسني العالقات الخارجية ملقى
عىل عاتقكم ام عىل الحكومة مجتمعة؟

□ انها بالتأكيد عىل عاتق الحكومة .كل ما
يتقرر يف الحكومة انفذه ،فوزير الخارجية
هو من يعكس عالقات لبنان الدولية مبا
تتوافق عليه الحكومة اللبنانية والسلطات
املعنية .عندما ينتفي عنرص التوافق ضمن
الحكومة يزيد العبء عىل وزير الخارجية
اليجاد الطرق والوسائل التي تؤدي اىل
تحسني موقع وصورة لبنان وعدم مسهام.
من هنا يتميز وزير عن آخر يف اسلوب
معالجته للعالقات الدولية .فقد تستوجب
االمور احيانا اتخاذ قرار ورد رسيعني
التخاذهام يف لحظات.
■ مثة حديث عن هجرة ديبلوماسيني
خليجيني من لبنان فام هي صحة هذا
الكالم؟
□ وزير الخارجية ال يبني مواقفه عىل
اشاعات ومعلومات صحافية قد تكون
فرضيات ومعلومات من خارج ما تفرضه
االصول الديبلوماسية .انا مل اتبلغ حتى
اللحظة عن قرار اي دولة بخفض مستوى
عالقاتها الديبلوماسية او سحب ديبلوماسييها
من لبنان ،ال السعودية وال االمارات العربية
وال غريهام .ال اتعاطى مع هذا املوضوع اال
مبا هو ثابت ،وانا عىل تواصل يومي مع كل
من شملتهم الترسيبات االخرية ،وال ميكنني
القول ان احدا منهم مل يتجاوب مع مطالبنا
يف هذه املرحلة الدقيقة.
■ ما هو املطلوب العادة وصل ما انقطع مع
دول الخليج العريب؟
□ املطلوب لهذه الغاية جهد متبادل
ومضاعف ،من جانبنا اوال ومن جانب
الدول التي علينا التعاون معها لحل

وزير الخارجية رشبل وهبه.

مشاكلنا املشرتكة ،خصوصا الدول الصديقة
والشقيقة ،العربية والغربية .يضاف اىل
ذلك ما يعيق العمل الديبلومايس يف
العامل نتيجة جائحة كورونا التي منعت
التواصل الطبيعي واملبارش بني قادة الدول
واملسؤولني .فاللقاءات املبارشة عنرص مهم
يف الحياة الديبلوماسية ،وهي اسهل الطرق
لتبادل االراء وكرس العوائق التي تحول دون
تحسني العالقات يف ما بينها ويف حال العكس
سيكون املطلوب اصعب .كل ما امتناه ان
تنجح جهودنا لرتميم العالقات مع دول
الخليج لنتمكن من استعادة ما كان قامئا
من عالقات طبيعية تضمن مصالح الجميع
ونسلك معا طريق التعايف.
■ ما هي الخطوات املطلوبة الستعادة ثقة
املجتمع الدويل بالدولة ومؤسساتها ووقف
تجاوزها عند تعاطيه مع املجتمع املدين او
عرب مراكز اقامها لنفسه؟
□ شكلت تجربة االشهر الثالثة التي
عشتها يف وزارة الخارجية قناعة ثابتة
واكيدة بانه ال ميكن للبنان استعادة هذه
الثقة قبل اتخاذ بعض الخطوات الكربى.

انفجار املرفأ ال يقارن
بالحراك الشعبي

اولها تشكيل الحكومة التي ستتوىل
تحقيق االصالحات التي تحدثنا عنها،
ومنها محاربة الفساد وحق الوصول اىل
املعلومات ومنع االفالت من الحساب.
ثانيها التوصل اىل التفاهم مع صندوق
النقد الدويل ،فهو رشط مسبق من مختلف
الدول الصديقة وفرنسا واالتحاد االورويب
والواليات املتحدة االمريكية الذين قالوا
لنا ان ال مساعدات مالية وال هبات ما مل
تتوصلوا اىل اتفاق مع الصندوق .هذه هي
اهم الخطوات يف املرحلة االوىل وعلينا
استكاملها عىل املدى البعيد مع ما تفرضه
مرحلة االمناء واالعامر .ال ينقصنا الجهد
املطلوب بعد تحقيق هذه الخطوات لفتح
خطوط التعاون مع العامل .فلدينا الطاقات

■ تسلمت رسالة من وزير خارجية روسيا
سريغي الفروف نقلها سفريها الكسندر
روداكوف ،ما هو مضمونها وهل ما زالت
زيارته اىل بريوت قامئة؟
□ شاء الوزير الفروف ان يوجه الينا رسالة
تهنئة بعيد االستقالل .ما هو ثابت لدينا ان
زيارته اىل بريوت قامئة ويف جدول اعامله،
وهو ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة ليكون
لها جدوى ووقع ايجايب ملساعدة لبنان
واراحته من بعض االمور التي يعاين منها.
فدور روسيا االتحادية يف سوريا خصوصا
والرشق االوسط عموما ،كبري وفاعل .فهي
التي رعت يف االيام االخرية مؤمترا يف دمشق
خصص العادة النازحني السوريني اىل بالدهم.
اىل جانب مشاركتنا يف املؤمتر بوفد ترأسه
وزير الشؤون االجتامعية الزميل رمزي
مرشفية ،القيت كلمة من بعد اكدت فيها
ثوابتنا استنادا اىل كل املواقف التي اتخذها
لبنان منذ تسع سنوات ،تاريخ اندالع الحرب
السورية ،من ضمن التوجه الرسمي
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ال اتوقع تغيريا امريكيا بالنسبة اىل لبنان ،اما املنطقة فشأن آخر.

الرامي اىل تسهيل وضامن عودة امنة
ومستقرة واراحة لبنان من عبء النزوح.
■ فرضت وزارة الخزانة االمريكية عقوبات
عىل وزراء ونواب سابقني ،كيف واجهت
وزارة الخارجية هذه االزمة؟ وهل تعتقد ان
االمريكيني سيقدمون لنا املستندات والوثائق
التي استندت اليها يف قراراتها؟
□ من واجب وزارة الخارجية التحرك الفوري
عند وقوع اي عقوبة تتخذها دولة يف حق
مواطن لبناين ومتابعة املوضوع ملعرفة
اسباب هذه االجراءات والظروف التي
اتخذت عىل اساسها .فكيف اذا كانت هذه
القرارات طالت وزيرا او نائبا وهو يف موقع
سيايس .لذلك طلبت وزارة الخارجية ما
كلفه بها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
وبتوجيهاتهام من االمريكيني تزويد القضاء
اللبناين املستندات واالدلة التي ارتكزت
عليها هذه القرارات االدارية يف حق هؤالء
االشخاص ولغاية اليوم مل نتلق اي يشء ،سوى
ان املعطيات املتوافرة قالت ان يف امكان من
استهدفتهم هذه االجراءات مراجعة القضاء
االمرييك الذي يضمن لهم حق الوصول اىل
تلك املعلومات .لكنني ارصرت عىل سفرية
الواليات املتحدة السيدة دورويت شيا عىل

اولوياتي االصالح االداري
واملالي وتصويب عالقاتنا
الديبلوماسية
ان من حق القضاء اللبناين معرفة املعطيات
الخاصة بهذه القضايا التي تكررت اكرث من
مرة ،وقد سمحت يل الظروف بلقائها بعد
العقوبات االخرية بعدما سبق يل ان طالبتها
باملثل عند فرض العقوبات السابقة وكنت
يومها يف الحجر الصحي نتيجة اصابتي
بالكورونا .لبنان مطالب من املجتمع الدويل
بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد ،وان
باتت هذه املعطيات امام القضاء ميكنه
القيام بهذه املهامت .فان كانت كافية
لالدانة كان به ويف حال العكس نضمن لهم
حقهم يف الدفاع عن النفس.
■ يستعد العامل ليتعاطى مع رئيس
دميوقراطي يف البيت االبيض بعد رئيس
جمهوري ،فهل تتوقع اي تغيري بالنسبة اىل
العالقات مع لبنان؟

□ ال اتوقع اي تغيري امرييك بالنسبة اىل
الوضع يف لبنان ،اما يف املنطقة فشأن آخر.
ما اتوقعه ان تكون هناك مقاربة امريكية
مختلفة الزمة الرشق االوسط ،لكن ليس
يف وقت قريب .فاالدارة االمريكية الجديدة
تبدأ برسم سياستها وفق اولوياتها التي
تراها مناسبة بعد تسلمها مهامتها ،وهو امر
مؤجل اىل مطلع العام املقبل .فام شهدناه
يف االيام القليلة املاضية من خالل زيارة
وزير الخارجية مايك بومبيو اىل الجوالن
املحتل ،يدل عىل ان االدارة االمريكية تزرع
االلغام امام االدارة املقبلة وتسعى اىل فرض
امر واقع ال ميكن تعديله الحقا ،خاصة وان
هناك متايزا بني االدارة الجمهورية التي
حاولت فرض خطة صفقة القرن واالدارة
الدميوقراطية املقبلة التي تنظر اىل املوضوع
من باب حل الدولتني ،وفق ما قالت به قمة
بريوت عام  2000عىل قاعدة االرض يف مقابل
السالم ومبدأ الدولتني .كلنا نعرف ان ترامب
اعترب القدس عاصمة ابدية للدولة اليهودية
واعطاها الجوالن عىل ان يدبر الفلسطيني
اموره حيث ما هو يف اي مكان من العامل.
اما االدارة الدميوقراطية فلم تخرج بعد عن
مبدأ حل الدولتني ووقف االستيطان .اضافة
اىل مقاربتها املختلفة للملف النووي االيراين،
وهو ما قد يطلق املفاوضات بني واشنطن
وطهران من جديد ،وما قد ينعكس ايجابا
عىل الوضع يف لبنان واملنطقة.
■ اىل اي حد تعتقد ان يف امكاننا حل
مشاكلنا الداخلية قبل الحل لبعض القضايا
يف املنطقة والعامل؟
□ انه التحدي التاريخي املطلوب اليوم من
كل القيادات السياسية اللبنانية ان تقوم به،
فال يتوقعون اي يشء يأتينا من الخارج ألن
الخارج سيتبع ما نقرره نحن لضامن وحدة
البلد وشعبه .ما نحتاجه واضح وهو اننا
نريد حكومة تعمل عىل استعادة الحركة
االقتصادية يف البالد واعادة الثقة بالدولة
ومؤسساتها والقطاع املرصيف واملالية العامة
وعدم اخفاء اي حقيقة عن املواطنني،
فنستعيد بذلك ثقتنا بانفسنا ألنها الطريق
اىل استعادة ثقة العامل بنا.
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الغالف
خليل حرب

Khalilharb66@gmail.com

 60مليون إنسان و 100ألف لبناني وموجة ثالثة!
إقفا ٌل تام لم ُيقلّص الجائحة وأبقاها في الصدور

املعركة التي يخوضها لبنان والعامل يف مواجهة فريوس كورونا مل تشارف عىل نهايتها بعد .عىل الرغم من مرور سنة عىل ظهور
الفريوس يف ووهان الصينية ،وانكباب ماليني العلامء والباحثني واالطباء واملمرضني من اجل احتوائه ،اال انه اصاب اكرث من 60
مليون انسان بينهم اكرث من مئة الف لبناين .لكن هناك ام ًال

ال يزال لبنان يسجل مئات االصابات يوميا ،عىل
الرغم من اجراءات االغالق التام التي بدأت يف 14
ترشين الثاين املايض ،بعدما اعلن رئيس حكومة
ترصيف االعامل الدكتور حسان دياب ان انفجار
مرفأ بريوت ( 4آب املايض) اطاح االجراءات التي
كانت متخذة من قبل ،وتسبب يف فقدان السيطرة
عىل انتشار الوباء.
منذ ظهور الفريوس يف لبنان يف اذار املايض ،ط ّبق
لبنان اجراءات عدة ملنعه من التفيش ،ونجح
يف مراحل معينة يف تسجيل صفر اصابات .لكن
تراخي رشائح من املواطنني بااللتزام ،باالضافة اىل
انفجار املرفأ الذي تسبب يف اختالط مئات االف
الناس يف مواقع الخراب او يف املستشفيات ،ساهم
يف اعادة انتصار الفريوس وانتشاره عرب اجساد
االف الناس.
بلغ الوضع من السوء ،قبل اعالن االغالق التام،
ان االصابات بكورونا تخطت اوال حاجز االلف
اصابة يوميا ،ثم المست حاجز االلفي اصابة ،قبل
ان تعاود الرتاجع اىل مئات الحاالت يوميا .يف كل

اقفال عام.

االحوال ،اغرق هذا املسار املستشفيات ومراكز
الحجر باكرث من القدرة االستيعابية القصوى ،ومل
يرتك اي خيار امام سلطات الدولة واملواطنني،
سوى محاولة انجاح اجراءات االغالق العام ،ألن
املوت واملرض ال يجب ،وال ميكن ان يكونا خيارا
للبنانيني.
قال الرئيس دياب عندما اعلن عن قرارات املجلس
االعىل للدفاع يف قرص بعبدا" :نحن اليوم بلغنا
الخط االحمر يف عدد االصابات ،وبلغنا مرحلة
الخطر الشديد يف ظل عدم قدرة املستشفيات
عىل استقبال املصابني يف حاالت حرجة".
بينام اقرتبت وفيات كورونا يف لبنان من الف
حالة ،تم تسجيل اصابة اكرث من  115الف اصابة،
فقد تعاىف اكرث من  66الف شخص حتى االن .لكن
الفريوس ال يزال مقيام بيننا ويف صدورنا ،ويهدد
حياة افراد عائالتنا واحبتنا ،ويتوعد باملزيد.
لبنان ليس وحده يف دائرة الخطر ،وامنا مختلف
دول العامل التي تكافح اوال من اجل احتوائه والحد
من رسعة انتشاره ،وثانيا وضع عقار يعالج املرىض

بشكل ناجح ،خصوصا وان خرباء الصحة االكرث
تفاؤال ال يتوقعون محارصة الوباء بالكامل خالل
العام  ،2021حتى يف حال التوصل اىل عقار ناجح
متاما االن.
يتفاقم هذا القلق ألن منظمة الصحة العاملية
حذرت من موجة ثالثة من كورونا يف بداية العام
 ،2021اذ قال مبعوث املنظمة الخاص بكورونا
ديفيد نابارو" :االن نواجه املوجة الثانية ،واذا مل
تعمل الحكومات عىل تجهيز البنى التحتية الالزمة،
فستكون لدينا موجة ثالثة يف مطلع العام املقبل".
لهذا ،مثة سباق فعيل قائم بني العامل وبني
الفريوس ،حيث تسعى البرشية اىل ايجاد عالج
ولقاح مضاد له ،لكن حصول سكان الكرة االرضية
عليهام سيتطلب بالتأكيد وقتا.
خالل قمة مجموعة العرشين التي عقدت افرتاضيا
يف  21ترشين الثاين املايض ،قالت املستشارة
االملانية انجيال مريكل ان املجموعة ستقوم بتوزيع
ملياري جرعة من لقاح كورونا عىل العامل ،داعية
اىل استجابة عاملية ملكافحة الوباء.

محارض ضبط ملخالفي تعليامت الحجر.

اما الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون ،فقد اعلن
اللقاح ضد الفريوس سيكون متوافرا قبل نهاية
العام  ،2020متعهدا ضامن وصول اللقاح اىل
جميع الدول خصوصا الفقرية منها.
فاىل اين وصل العلامء يف محاولة تطوير العقارات
النقاذ البرشية من هذا االجتياح الفريويس؟
يف الواليات املتحدة ،منحت ادارة االغذية
والعقاقري االمريكية ترخيصا طارئا باستخدام
ريجينريون كعالج للمصابني بفريوس كورونا،
والذي عولج به الرئيس االمرييك دونالد ترامب،
بعدما اظهرت ابحاثها انه فعال بنسبة  95يف املئة.
وقال باحثون من جامعة امربيال كوليدج لندن
واملركز الوطني للتدقيق واالبحاث يف العناية
الفائقة يف بريطانيا ،وجامعة اوتريخت الهولندية،
ان تجارب مبكرة اظهرت ان عقار التهاب املفاصل
الروماتويد ،توسيليزوماب ،يعالج مرىض الحاالت
الحرجة لكوفيد .19 -
ويسعى الباحثون اىل تحديد مدى تأثري العقار
الذي يؤثر يف عمل الجهاز املناعي ،عىل احتامالت
بقاء املرىض عىل قيد الحياة .وركزت االبحاث
والتجارب عىل مرىض الحاالت الحادة الذين
يحتاجون اىل جهاز التنفس الصناعي.
ال يزال عقار رميديسيفري يعزز مبيعاته وهو يباع
باالسم التجاري فيكلوري الذي تم تطويره باالصل
ملعالجة املصابني بوباء ايبوال ،لكنه اظهر القدرة
عىل تقليص فرتة تعايف مرىض كورونا الذين يتلقون
العالج يف املستشفى.
تحت املتابعة ايضا ،لقاح طورته جامعة اكسفورد

التزام شامل.

ورشكة اسرتازينيكا السويدية  -الربيطانية ،والتي
تقول ان اللقاح يتبع بدقة التعليامت الجينية
املربمجة فيه من مطوريه الثارة استجابة مناعية
قوية بنجاح .وحظي اللقاح باشادة من كبرية
علامء منظمة الصحة العاملية سمية سواميناثان
التي قالت انه ميكن ان يخزن يف ثالجة عادية كام
يظل مستقرا يف درجات حرارة  2اىل  8درجات
مئوية ،مشرية اىل ان منظمة الصحة العاملية تتوقع
االنتهاء من تقييم لقاحها يف بداية العام ،2021
وهو ما قد يؤدي اىل نرش اللقاح.
يف كل االحوال ،فانه يف ظل التسابق العاملي عىل
ايجاد عقار ،يخىش كثريون من ان تأيت املصالح
التجارية عىل حساب الدقة العلمية والفاعلية.

لقاحان لكورونا
واالنفلونزا
قال الخبري يف علم الفريوسات الربوفيسور
رونالد اكليس من جامعة كارديف
الربيطانية ،ان اللقاح الخارق الذي يقي
من فريوس كورونا واالنفلونزا معا ،ميكن ان
يتوفر يف اقل من عام ،معتربا انه ال توجد
عقبات صعبة يف طريق جمع اللقاحني يف
لقاح واحد.
ورأى اكليس ان من االسهل عىل الناس
الحصول عىل لقاح واحد ،بدال من االضطرار
اىل الحصول عىل لقاحني.

دوريات.

لهذا فقد سعت مجموعة من  9رشكات كربى
تعمل عىل تطوير اللقاح اىل طأمنة الناس باالعالن
اخريا عن تعهد تاريخي يؤكد عىل التمسك
باملعايري العلمية واالخالقية يف البحث عن لقاح.
من بني املوقعني الرشكات املوقعة :اسرتازينيكا،
جونسون اند جونسون ،بيو ان تيك،
غالكسوسميثكالين ،فايزر ،مريك ،موديرنا ،سانويف،
ونوفافاكس.
سبق ملركز غامايل لالبحاث يف مجال االوبئة
الرويس قد توصل اىل لقاح ،سبوتنيك وسجل عىل
انه االول عىل مستوى العامل للوقاية من الفريوس
بحسب وزارة الصحة الروسية ،علام انه تسبب
باعراض جانبية شملت  15يف املئة ممن حقنوا
به ،من بينها ارتفاع حرارة الجسم اىل  38درجة،
واالم يف الرأس ،ووجع يف العضالت واحمرار يف
موقع الحقن .وتؤكد روسيا ان لقاح سبوتنيك
فعال بنسبة  95يف املئة .وكانت منظمة الصحة
العاملية اعلنت انه يتم اختبار ما يقرب من 180
لقاحا محتمال يف جميع انحاء العامل.
بشكل رسمي ،تقول منظمة الصحة العاملية عىل
موقعها االلكرتوين انه ليس هناك لقاح حتى االن،
وانه تجري حاليا دراسة العديد من اللقاحات
املحتملة ،وقد تظهر نتائج العديد من التجارب
الرسيرية الكبرية يف وقت الحق من هذا العام،
واذا ثبتت ان احد هذه اللقاحات فعاليته ،فسيلزم
استصدار موافقة الجهات التنظيمية الوطنية
عليه ثم تصنيعه وتوزيعه ،من اجل الوصول اىل
مليارات البرش الذين سيحتاجون اليه.
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...وعطوفا.

كن مستعدا.

في ايطاليا
منذ ايلول 2019؟
كشفت نتائج دراسة ان فريوس كورونا ظهر منذ ايلول  2019يف
ايطاليا ،اي يف وقت ابكر مام كان يعتقد سابقا.
وقام باحثون ايطاليون بفحص عينات الدم التي جمعوها بني ايلول
 2019وشباط  2020ملصابني بامراض رسطان الرئة من اجل فحصها
بشكل ادق ،ووجدوا يف عينات الدم اجساما مضادة لفريوس كورونا.
وقال عامل الوراثة بيرت فورسرت ان هذه النتائج تتطابق مع نتائج تحليل
علم الوراثة للفريوس الذي نرشه فورسرت وزمالؤه يف نيسان املايض،
ويرجح فيها ان الفريوس انترش بني البرش بني ايلول وكانون االول
 ،2019كام يشككون يف ان يكون الفريوس قد ظهر بداية يف مدينة
ووهان الصينية فعال.
العمل عىل مكافحة الجائحة.

تج ّنب امليمات الثالثة
بحسب توصيات منظمة الصحة العاملية ،علينا تجنب امليامت الثالثة:
اماكن مغلقة او مكتظة او التي تنطوي عىل مخالطة لصيقة.
وذكرت املنظمة عىل موقعها الرسمي انه يتم االبالغ عن حاالت
تفش للمرض يف املطاعم وتدريبات الجوقات املوسيقية ودروس
اللياقة البدنية واملالهي الليلية واملكاتب واماكن العبادة التي
يتجمع فيها الناس ،ويف كثري من االحيان يف االماكن املغلقة
املزدحمة التي يتحدث فيها الناس بصوت عال او يصيحون او
يتنفسون بكثافة او يغنون.
كام تزداد املخاطر يف االماكن املزدحمة التي تفتقر اىل التهوئة

الجيدة والتي يقيض فيها االشخاص املصابون فرتات طويلة من
الوقت معا عىل مقربة من بعضهم البعض .هذه البيئات هي التي
يبدو ان الفريوس ينترش فيها.
واوصت املنظمة مبقابلة الناس يف الخارج ،حيث تعترب التجمعات
يف الهواء الطلق اكرث امانا من التجمعات يف االماكن املغلقة ،السيام
اذا كانت االماكن املغلقة صغرية وال يدخلها هواء من الخارج.
اذا مل تتمكن من القيام بذلك ،فاتخذ االحتياطات التالية :افتح
نافذة وزد حجم التهوئة الطبيعية عندما تكون يف مكان مغلق،
والبس الكاممة الواقية.
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تحقيق
جورج شاهني

 22تشرين الثاني  2020أول استقالل بعد املئو ّية:
هل نجحت تجربة "لبنان الكبير" وإستقالل الجمهورية؟
عرب عيد االستقالل هذا العام بهدوء ،فاالغالق العام ملواجهة جائحة الكورونا
معطوفا عىل االزمة املتعددة الوجه ،الغيا كل اشكال االحتفاالت التقليدية.
اال ان ما كان الفتا هو تعدد االسئلة التي تدور يف العقول وتختلج يف قلوب
اللبنانيني بحثا عام ميكن ان ميس تجربة "لبنان الكبري" ومعها مصري الدولة
والكيان والجمهورية
ال يستطيع احد ان يلغي او يخفف من
الهواجس التي تشكك يف قدرة اللبنانيني
عىل بناء الدولة القوية والقادرة التي
تحمي ابناءها وتضمن حامية الكيان وتعزز

االستقالل ،نتيجة املخاوف املحيطة بكيفية
ادارة شؤون الدولة ومؤسساتها ،والفشل
يف مواجهة سلسلة االستحقاقات التي
قلصت من طموح اللبنانيني وامالهم يف

مستقبل بالدهم وضامن االستقرار بوجوهه
املختلفة.
حاورت "االمن العام" كال من عضو املجلس
الدستوري رئيس كريس االونيسكو لدراسة
االديان املقارنة والوساطة والحوار يف جامعة
القديس يوسف الدكتور انطوان مرسة
وعضو لجنة الحوار االسالمي  -املسيحي
محمد السامك ،للوقوف عىل قراءتهام
لالستقالل االول يف مئوية لبنان االوىل ومصري
الدولة والكيان والجمهورية.

مسرة :نظامنا الدستوري ثمرة
اختبار تاريخي وانتاج عباقرة
■ هل فشلنا يف بناء دولة مبقوماتها
الشاملة ،وما هي مواصفاتها؟
□ يتطلب اي شكل من اشكال االنظمة
الدستورية وجود دولة مكتملة املواصفات
امللكية ومدعومة بدولنة الثقافة اللبنانية،
وان ال ينحرف اي نظام اىل تقسيم مقنع
او اقطاعيات وقبائل وامارات .لذلك يطرح
موضوع الدولة لبنانيا يف نظام برملاين
تعددي .اربع معضالت تتطلب بناء نظريا
وبرامج تطبيقية اولها :سيادة الدولة،
وثانيها ادراك الدولة يف علم النفس
اللبناين ،وثالثها نظرية الدولة لبنانيا
كجرس تفاوض ،ورابعها دولنة الثقافة
السياسية اللبنانية من خالل الرتبية ضامنا
لوحدة الدولة ورشعيتها .لذلك ،فالدولة
يف لبنان ليست مكتملة الصفات االساسية
املسامة ملكية ( )rex, regis, roiوهي:
احتكار القوة املنظمة ،احتكار العالقات
الديبلوماسية ،فرض الرضائب وجبايتها،
يعب هذا القول
ادارة السياسات العامةّ .
ان كل االفرقاء يف لبنان لهم ارتباطات
خارجية عن خلط يف اربعة اشكال يف

العالقات الخارجية :االحتالل ،التدخل
الخارجي لصالح فئة سياسية باملال
والسالح ،الدعم من خالل سلطة الدولة،
قرارات الرشعية الدولية حيث لبنان عضو
مؤسس فيها.
■ يعتقد البعض ان الطائف مل يحدد آلية
لحسم الخالفات ،فهل يقتيض ذلك اعادة
النظر يف صالحيات رئيس الجمهورية ام
ان هناك اسبابا اخرى؟
□ املادة  49هي القاعدة االساس النتظام
النظام الدستوري اللبناين ،واال يستحيل
انتظام لبنان .فرئيس الجمهورية هو
الذي يسهر عىل احرتام الدستور .مامرسة
الرئيس فؤاد شهاب هي بالذات النهج
االختباري املجسد واملكرس والفاعل
واملؤسيس ،بعيدا من مخيلة سائدة حول
الصالحيات يف سياق عالقات نفوذ وتوازن
قوى ،فيام املخرج الوحيد واالسايس لتطور
النظام الدستوري اللبناين يف نظام اشد
عضالت  muscléيف الحسم بفضل رئاسة
جمهورية تسهر عىل احرتام الدستور

(املادة  ،)49وبفضل مزيد من املساواة
 égalitaireوبفضل تطبيق معياري
وليس زبائني لقاعدة التمييز االيجايب
او الكوتا (املادة  .)95يجسد تطبيقيا
الرئيس فؤاد شهاب هذا املسار .وجسده
ايضا الرئيس بشري الجميل يف خطابه
االول بعد انتخابه رئيسا واعالنه مبارشة:
نعمل منذ اليوم عىل تطبيق القانون .يف
اليوم التايل بالذات مل يغب اي موظف
متقاعس عن ادارته .فلم تكن الحصيلة
الدستورية لوثيقة الوفاق الوطني وما
استتبعها من تعديالت دستورية نحو
رئاسة فخرية ،بل نحو منط آخر سعيا اىل
التوفيق بني املشاركة يف الحكم والفصل
بني السلطات partage du pouvoir et
séparation des pouvoirs concilier
يف النظرية الدستورية املقارنة حول
االنظمة الربملانية التعددية .عندما
تتحول الحكومات اىل مجالس نيابية
مصغرة ،ينتفي متاما املبدأ العاملي يف
فصل السلطات .والحكومات ،حسب
الدستور ،متثل الطوائف (املادة ،)95

وليس القوى السياسية وال حجم واحجام
القوى السياسية .ليس للحكومات يف
اي بلد من العامل صفة متثيلية باملعنى
االنتخايب .تتضمن اي منظومة دستورية،
كام يف الجسم البرشي ،ظواهر صحية
وظواهر مرضية .يتم استغالل كل امراض
منظومة النظام الربملاين التعددي ،وحتى
البحث املنظم عن كل الظواهر املرضية
يف هذه االنظمة لجعل النظام غري قابل
للحكم .ingouvernable
■ ما الذي اعاق ان تبقى املؤسسات فوق
الخالفات املناطقية والطائفية وما الخطأ
الذي ارتكب؟ هل الحل يف الالمركزية ام
يف صيغة اخرى؟
□ ابرز العوائق ثقافية ويتوجب معالجتها
من خالل مختلف وسائل التنشئة وبخاصة
التاريخ والرتبية عموما .الدولة يف علم
النفس اللبناين جسم خارجي! تستمع اىل
وزير ونائب عىل شاشات التلفزة يتوجه
اىل الدولة ويتهم الدولة وكأنه غريب
عن املؤسسات العامة .يظهر ذلك من
خالل استعامل الناس لكلمة دولة يف
مختلف الشؤون وحتى اذا خالف موظف
بلدية يف عيارة املياه .يعاين اللبناين يف
علم النفس العيادي من انفصام يف
الشخصية اذ يطالب من جهة بدولة قوية
هي بطبيعتها سلطوية ،وهو متمسك
من جهة اخرى غريزيا بالحريات .لقد
انترشت مفاهيم وصور ذهنية عن الدولة
اللبنانية تجنبا للتطرق املبارش اىل الجانب
الثقايف والنفيس :دولة التسوية Etat du
 ،compromisودولة الخطيئة االصلية
القامئة عىل التوازن ،péché originel
ودولة االنصهار intégration forcée
والتي ينتظر منها تذويب املجموعات
يف قالب واحد ،ودولة كبش املحرقة
 bouc-émissaireالتي يحافظ عليها
سياسيون وميليشيات لرسقتها ،والدولة
الرصيف املرشعة االبواب ،Etat trottoir
ودولة الحد االدىن  Etat minimalيف
بعض الطروحات املسامة اصالحية ،ودولة
تعميم نظام اهل الذمة ،dhimmitude

الدكتور انطوان مرسة.

تحول الحكومة مجلسا
نيابيا مصغرا ينهي مبدأ
الفصل بني السلطات

والدولة االحتياط  Etat de réserveيف
تركيب آلية حزبية للحلول مكان الدولة
الرسمية عندما تسمح بذلك الظروف او
حروب مستوردة.
■ كيف تكون الدولة اللبنانية جرس
تفاوض وايضا سلطة حسم وتقرير؟
□ يهدف الدستور اللبناين يف نصه وروحيته،
يف ما يختص بسياق التقرير حسب املادة
 65من الدستور ،اىل تجنب طغيان اكرثية
 abus de majoritéوطغيان اقلية abus
 de minoritéهذه املادة هي روعة يف
املخيلة الدستورية من منظور عاملي
ومقارن .هذه املادة هي مثرة عباقرة يف
الفكر الدستوري ،تنحرف عن مضمونها
من خالل ايديولوجية ومامرسات الثلث،

والتعطيل والحجم والحقيبة الوزارية
الطائفية ...وخلف شعارات يف الطائفية
وامليثاقية.
■ ما هي ضامنات العيش املشرتك؟
□ تتطلب ضامنة العيش املشرتك دولنة
الثقافة السياسية اللبنانية وبرامج تربوية.
يوجب ذلك مزيدا من التعمق يف تعليم
الحقوق وكل االختصاصات التعليمية،
وبخاصة منهجية التاريخ اللبناين ،مع
اعداد كراسات ثقافية وتربوية حول ابرز
القضايا التالية يف ما يتعلق بالدولة لبنانيا،
منها :ما معنى دولة؟ والدولة يف اعالن
دولة "لبنان الكبري" .ما الذي تغري بعد
اعالن االستقالل يف  :1943/9/22سيادة،
حكومة وطنية ،امن ،جامرك ،عملة
وطنية .تاريخ الدولة يف لبنان كام نرويه
الوالدنا وحياد لبنان وجذوره التأسيسية
انطالقا من وثيقة البطريرك بشاره الراعي
وسياسة لبنان الخارجية الرسمية.
■ باستثناء الحياد والجدل من حوله ،هل
من صيغة بديلة من دولة لبنان الكبري ام
اننا محكومون بها؟
□ لنخضع اىل محكمة فكر عليا انتاج
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لبنانيني واجانب غرقوا يف سجاالت ،من دون
اختبار تطبيقي ومن دون مقاربة مقارنة،
حول الطائفية والعلامنية وبسخرية حول
الصيغة الفذة .كانت مثرة هذا االجرتار
بعد اكرث من نصف قرن :تربير االحتالل
والتدخالت الخارجية ،وبركة لسياسيني
فاسدين ومخادعني الن السببية تعود اىل
النظام ،وزعزعة رشعية املنظومة الدستورية
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اللبنانية والدولة يف االدراك الجامعي.
البديل املأساوي عن املنظومة الدستورية
اللبنانية ،ورشط دعمها دولنة الثقافة
السياسية ،ليس التقسيم وال الفيديرالية وال
الالمركزية ،بل قبائلية وزبائنية وهيمنات
فئوية برعاية باب عال .النظام الدستوري
اللبناين هو مثرة اختبار تاريخي وانتاج
عباقرة من منظور عاملي ومقارن اليوم يف

السماك :ما نقدمه الجيالنا شمعة
مضيئة اسمها لبنان الرسالة

االسالمي العام كان اقرب اىل التعاطف مع
العمق العريب  -املنهزم عسكريا  -منه اىل
االحتفال بوالدة الدولة الجديدة .منذ ذلك
الوقت ،ارتفعت عالمة االستفهام حول
الوالء للوطن الجديد .فاملسيحيون اقاموا
رصح والئهم عىل قاعدة صناعة الدولة
عىل يد البطريرك الحويك ،واقام املسلمون
رصح معارضتهم عىل قاعدة والدة الدولة
عىل يد الجرنال غورو .

■ بداية ما الذي يعنيه االستقالل االول
بعد املئوية االوىل ،وهل نجحت هذه
التجربة؟
□ ليس لبنان مجرد رقم زائد يضاف اىل
عدد الدول العربية ،وال حتى اىل عدد
دول العامل ،ال يف قيامه وال يف كيانه .منذ
عام  1920كان هناك تباين بني صناعة
الدولة وبني والدتها .صنع الدولة البطريرك
الحويك يف مؤمتر فرساي ،ومتت الوالدة
عىل يد الجرنال غورو يف قرص الصنوبر يف
بريوت .كان هدف الصانع يشء وكانت ■ هل تخىش وجود ما يهدد مداميك لبنان
طموحات املولد يشء اخر .منذ ذلك االساسية؟
الوقت بدات االشكالية ،وهي مستمرة □ حاولت معادلة بشارة الخوري  -رياض
حتى اليوم .اراد البطريرك دولة متعددة الصلح االستقاللية الجمع بني الصناعة
الدين واملذهب تستظل بتاريخ طويل ميتد والوالدة يف حركة استقاللية واحدة
حتى العرص الفينيقي .واراد الجرنال دولة وجامعة ،وكانت محاولة ناجحة .اال انها
ترتجم الهزمية العربية يف معركة ميسلون مل تتمكن من ازالة كل التحفظات التي
(ضاحية دمشق) ،وقد عكس خطابه عىل تجمعت تحت سجادة الوحدة الوطنية
من هنا وهناك .هكذا يف كل مرة يواجه
درج قرص الصنوبر تلك االرادة .
فيها لبنان مشكلة داخلية ،كانت ترفع
■ هل ان صيغة لبنان الكبري ال تزال هذه السجادة وتتطاير من تحتها املزاعم
صامدة يف ظل تصنيفك للمحطات العابرة واالتهامات التي تطعن بجدية او حتى
بصحة الوالء وسالمته.
يف املئوية االوىل؟
□ يف ذلك الوقت كانت قبعة الجرنال اكرث
حضورا من قلنسوة البطريرك .لذلك كان ■ هل ان ما حصل كان عابرا ،ام اننا
موقف مسلمي لبنان من اعالن والدة محكومون بلبنان الكبري واال الفوىض؟
لبنان رفضا للقبعة وملا ترمز اليه ،وليس □ بالتأكيد كان عابرا .اذكر لقاء بني
للقلنسوة وما متثله .املوقف السلبي الرئيس سليم الحص عندما كنت مستشارا

ما يتعلق باالدارة الدميقراطية للتعددية
الدينية والثقافية .هذا ليس رأيا او موقفا
او دفاعا عام يسمى الصيغة اللبنانية
حسب سجاالت سائدة ،بل هو استنتاج
اختباري ومقارن .الدستور اللبناين يف نصه
وروحيته ليس طائفيا ،بل تم تطييفه اىل
اقىص الحدود يف املامرسة .يكتب ميشال
شيحا عبارة طائفية بني مزدوجني.

له ورئيس حزب الكتائب الشيخ بيار
الجميل يف منزله يف بكفيا خالل الحرب.
سأل الرئيس الحص يومها الشيخ بيار:
متى يا شيخ بيار نعتمد افضل عسكري
قائدا للجيش ،وافضل مرصيف حاكام للبنك
املركزي ،وافضل مثقف رئيسا للجامعة
اللبنانية ..و ..و ..فقاطعه الشيخ بيار
بعبارة واحدة :وماذا عن الوالء؟ جن جنون
سليم الحص ،وقال غاضبا :وهل تطعن يف
والئنا يا شيخ بيار؟ .لكن هذا الشيخ بيار
نفسه ،قبل الحرب يف لبنان ،وتحديدا يف
عام  1974ويف فندق هوليداي ان كان له
موقف مبديئ عكس اميانه وتعلقه بلبنان
الذي تأسس عىل يد البطريرك الحويك.
ففي ذلك اليوم جاءين يف مقهى الفندق
الزميل املرحوم جورج عمرية رئيس تحرير
جريدة "العمل" الناطقة بلسان حزب
الكتائب .وابلغني ان الشيخ بيار يستقبل
يف احدى قاعات الفندق وفدا برملانيا
كنديا ،اال ان اعضاء الوفد  -خالفا ملا كنا
نعتقد انهم فرنكوفونيون -ال يتحدثون اال
االنكليزية .وطلب مني ان اقوم بالرتجمة
بني الشيخ بيار والوفد .اذكر جيدا ان
اعضاء الوفد حاولوا اقناع الشيخ بيار
بأن ال مستقبل للمسيحيني يف لبنان اال
اذا اقتدوا بالتجربة االرسائيلية .وحاولوا
اغراقه بالوعود والدعم املعنوي واملادي
لتحقيق املرشوع .اال ان رد الشيخ بيار

كان عىل عكس ما كانوا يدعون وما كانوا
يتمنون .قال لهم :ال مستقبل الرسائيل اال
اذا اقتدت هي بتجربتنا الناجحة يف العيش
مع املسلمني يف دولة واحدة .نحن الذين
يجب ان تقتدي ارسائيل بنا ،وليس نحن
الذين يجب ان نقتدي بها .
■ عىل الرغم من ذلك ،هناك من يرى
ان ركائز لبنان اصيبت بعطل كبري نتيجة
التدخالت الخارجية فهل توافقهم؟
□ كام قلت لك مل افاجأ وقتها مبوقف
الشيخ بيار ،كان هو املوقف اللبناين الوطني
املشرتك .اال ان دخول العنارص الخارجية
عىل خط االختالفات والرصاعات الداخلية
(منظمة التحرير الفلسطينية وسوريا
وغريهام )..والتعاطف االسالمي مع القضية
الفلسطينية الذي ذهب بعيدا متجاوزا
حدود ما تتحمله معادلة الوحدة الوطنية،
ما زاد الطني بلة ارتفاع شعارات العروبة مع
سوريا مسايرة او مساومة او خضوعا ،االمر
الذي اطلق بدوره ردود فعل ترجمها الشيخ
بيار نفسه يف لقاء بكفيا .ثم ترجمتها وقائع
سلبية عدة اخرى ذهبت اىل ابعد من ذلك
حتى اىل ما وراء الحدود .فكان الرد عىل
الخطأ بخطأ مثله ،حتى دفعنا جميعا الثمن
الغايل جدا من امننا وسالمتنا ومن سيادتنا.
فوق ذلك كله ،فقدنا الرسالة التي تجسد
الهدف من مرشوع البطريرك وبقيت
الصيغة يف مرشوع الجرنال .وقد جاء اتفاق
الطائف ليعيد االمور اىل نصابها من جديد.
عبوا عن الثقة باملسلمني
فاملسيحيون ّ
مبوافقتهم عىل تعديالت دستورية نقلت
السلطة اىل مجلس الوزراء مجتمعا ،بعد
ان كانت حرصية بيد رئيس الجمهورية.
وعب املسلمون عن هذه الثقة ليس فقط
ّ
بوقف العد السكاين ،ولكن باقرار واقعي
الستمرار رئاسة الدولة ملسيحي ماروين
كتقليد دستوري.
■ اال يكفي ذلك ليشكل حافزا لتعايف
لبنان يف مئويته االوىل؟ وهل من رسالة
توحي بها؟

محمد السامك.

لبنان ليس مجرد رقم
زائد في عدد الدول العربية
ودول العالم

□ ما كان لهذه الروح الوطنية االنعاشية
للوفاق الوطني ان تأخذ مداها يف ظل
الهيمنة السورية والسيطرة عىل عملية
اتخاذ القرارات السيادية ،ما اخر عملية
التعايف الوطني .اليوم ترتافق الذكرى
املئوية لصناعة "لبنان الكبري" عىل يد
البطريرك الكبري ،مع الذكرى املئوية
لوالدة لبنان عىل ايدي جرناالت الطوائف
من الغورويني املحليني والخارجيني.
فلبنان الرسالة ،كام وصفه البابا يوحنا
بولس الثاين ،ال يزال يتارجح يف ثقافته
العامة بني االهداف االنسانية السامية
للصناعة والغايات االستغاللية للوالدة.
اما الرسالة فانها تبقى امانة مقدسة
لدى الجيل الجديد من اللبنانيني.

الجيل الذي قدمنا له الكثري من االخطاء
والقليل من االنجازات .لذلك فان قدر
هذا الجيل ان يتعلم من اخطائنا اكرث
مام ميكن ان يتعلمه من انجازاتنا.
ومن هذه االخطاء اننا مل نرتفع  -او
لعلنا مل نستطع ان نرتفع  -اىل مستوى
لبنان الرسالة .ومل نعرف كيف نقدمها
اىل املجتمعات الشقيقة املتعددة .من
هذه االنجازات ،اننا عندما كنا نسقط
يف حفرة الرصاع الداخيل كنا نتوقف
عن استخدام االت الحفر التي يتربع
بها لنا االخرون بكرم وسخاء .كنا نبادر
ولو بقليل من الجرأة االدبية اىل نقد
الذات واعادة النظر يف املواقف التي
استدرجتنا اىل الحفرة لنعود من جديد
الرتكاب الخطأ مرة اخرى .من اجل
ذلك استمر الرصاع بني هدف البطريرك
الحويك وحسابات الجرنال غورو ،وهو
رصاع متواصل حتى االن .
■ ما هو اهم ما نقدمه لالجيال الطالعة؟
□ بعد مئة عام ،قد يكون اهم ما نقدمه
للمئة عام املقبلة شمعة مضيئة اسمها
لبنان الرسالة.
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الرواية الرسم ّية للتفاوض حول اتفاق اإلطار

حمدان :إلغاء خط هوف ومعه التسويات
استحوذ العمل الشاق يف اتفاق االطار للتفاوض غري املبارش بني لبنان والعدو
االرسائييل برعاية االمم املتحدة وبوساطة مسهلة من الواليات املتحدة االمريكية
عىل عقد من الزمن ،حيث خاض رئيس مجلس النواب نبيه بري جوالت مضنية
متسك فيها بالثوابت واملبادئ الوطنية املجمع عليها دستوريا وشعبيا ،حتى متكن
من صياغة الورقة النهائية بابرة الصرب

مستشار رئيس مجلس النواب عيل حمدان.

الركيزة االساسية التفاق االطار الذي
وضعت مسودته يف مرحلة املوفد االمرييك
اموس هوكشتاين ،كانت النقاط االربع
االوىل الواردة يف االتفاق والتي اضيفت
اليها نقطتان تتعلقان بطلب الوساطة
االمريكية وحرصها بالرتسيم البحري طاملا
ان الخط االزرق الربي يف عهدة اللجنة
العسكرية الثالثية بقيادة االمم املتحدة.
ولوال االنقطاع الطويل من املوفد االمرييك
عن مواصلة مهمته والذي وصل يف
بعض املراحل اىل سنة ،يف موازاة التعنت
االرسائييل ،والذهاب يف طروحات بعيدة
من الهدف االساس وهو الرتسيم وفق
القانون الدول وقانون البحار ،لكان
يفرتض ان يعلن هذا االتفاق قبل سنوات

مع مبارشة التفاوض ،ورمبا كنا اليوم امام
واقع مختلف لجهة بدء االستئثار يف الرثوة
النفطية والغازية.
هذا العمل التفاويض الشاق والشيق
اوجزه لـ"االمن العام" يف رواية رسمية
ملسار املفاوضات مستشار رئيس مجلس
النواب عيل حمدان الذي اوكل اليه الرئيس
بري منذ البداية متابعة هذا امللف بكل
تفاصيله ودقائقه.
■ متى طرحت الفكرة االوىل للرتسيم
البحري ،وكيف تم تسويقها محليا وخارجيا
وصوال اىل الوسيط االمرييك؟
□ يف حقيقة االمر هي ليست فكرة
بل شكوى ،اكتشفت ما بعد نية لبنان

االستثامر يف مياهه االقليمية ومياه املنطقة
االقتصادية الخاصة ،وعىل اثر الرتسيم
مع قربص والذي اكتنفه يشء من الخلل،
استغله العدو االرسائييل ليعترب ان ما بني
بالرتسيم مع قربص هو نهايئ .وادعى ان
النقطة االخرية افقيا ما بني لبنان وقربص
لجهة الجنوب بانها النقطة النهائية ،وانها
نقطة ثالثية مشرتكة ،واعلن هذا املوقف.
من هنا اكتشف بأن هناك ادعاء ارسائيليا
يف املنطقة االقتصادية الخاصة يف لبنان.
■ متى تسلم الرئيس نبيه بري ملف
البحث عن اتفاق اطار ومتى انطلق يف
رحلته الشاقة يف شأنه؟
□ بعد االدعاء االرسائييل يف املنطقة
االقتصادية الخاصة ،كان تحرك لرئيس
مجلس النواب نبيه بري .هذا التحرك نابع
من العمل عىل املعالجة وحامية السيادة
اللبنانية ،وألن قربص دولة صديقة كانت
له زيارات اليها واثار االمر مع الرئيس
القربيص واملسؤولني فيها ،علام ان لجنة
االشغال النيابية كان لها صوالت وجوالت
يف املوضوع ،يف محاولة لتدارك االمر
وتصحيحه ألن الخلل الذي حصل مع قربص
كان ميكن تجنبه .لكن وقعت الواقعة
والقبارصة مل يلتزموا االتفاق مع لبنان
الذي هو غري مصادق عليه حتى االن ،ألنه
عند املفاوضات مع الطرف االخر جنوبا،
وهو العدو االرسائييل ،يجب عليهم اعالم
لبنان .لكن الجانب القربيص انهى هذه
الخطوة مع العدو من دون اعالم لبنان،
وهذا خلل .تأكيدا عىل الحق اللبناين ،بورش
التحرك لردع العدو االرسائييل ،وهذا كان
مع بدايات العام  ،2009وقد اثري االمر مع
االمم املتحدة.

□ كان هناك محاولة لتتجنب االمم
املتحدة االنخراط يف هذا االمر بحجة انها
حدود بحرية .الجواب اللبناين كان دامئا
بأن القرار  1701ناطق ورصيح ،وهناك
قوة بحرية لالمم املتحدة .انتم تتحدثون
عن الحدود اللبنانية وهذا االمر جزء من
الحدود اللبنانية .يف الزيارة الثانية لالمني
العام السابق لالمم املتحدة بان يك مون
اىل لبنان ،اثار الرئيس بري االمر مع ضيفه،
يومها اشار بان يك مون اىل انه من املفيد
االتصال بالواليات املتحدة االمريكية ألن يف
استطاعتها املساعدة ،ونحن جاهزون.

□ حصل االتصال مع الواليات املتحدة
االمريكية ،واثار الرئيس بري االمر طالبا
وساطتها ،وبعد اخذ ورد كان له ما اراد.

■ كيف كان موقف االمم املتحدة من
االمر؟

■ هل انتقلتم حينها اىل الخطوة الثالثة
وهي االتصال بالواليات املتحدة االمريكية؟

■ تعددت وجوه الوفود االمريكية عىل
هذا امللف وانتقل من موفد اىل آخر،

خطوط الرتسيم البحرية املختلف عليها.

خط هوف انطلق
من البحر وهذه سابقة
ألن القانون يقول بسيطرة
البر على البحر

هل يف االمكان اطالعنا عىل ما تحقق مع
املوفدين؟
□ يف البداية تم تعيني السيناتور جورج
ميتشل واملبعوث فريدريك هوف ،وكان
زيارة ميتشل يتيمة تنحى بعدها واستمر
هوف الذي حاول ايجاد ما يسمى خط
هوف .يف اثناء سؤالنا له عن كيفية اعتامده
هذا الخط والذي كان واضحا انه ال يفي
بالغرض وال يعيد الحقوق اللبنانية بل هو
جزء من الحقوق ،اعترب يف تربيره لالمر
انه اعتمد مع الخرباء يف رسم الخط كام
لو انه خالف ما بني امريكا وبني املكسيك
او بني امريكا وبني كندا .حينها كان مطلب
لبنان عرب الرئيس بري انه طاملا لديك خرباء
واعتمدت هذا الخط ،فليكن دعوة
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طلب الرئيس نبيه بري الوساطة االمريكية وبعد اخذ ورد كان له ما اراد.

الخرباء واستضافتهم يف لبنان ومناقشة
االمر مع خرباء الجيش اللبناين والخرباء
اللبنانيني وعندها اما نتطابق واما نؤكد
اختالفنا ونصحح االمر .اال ان هوف رفض
هذه الفكرة ،وتبني بعدها ان خط هوف مل
ينطلق من الرب بل من مسافة بعيدة من
الرب من  4اىل  5كلم ( 3اميال بحرية) وبدأ
الرتسيم .هذا يشء شاذ وسابقة مل تحصل
يف التاريخ ،ألن القانون يقول بسيطرة الرب
عىل البحر.
■ ماذا حصل بعد انتهاء مهامت هوف؟
□ بعد هوف جاءت ادارة الرئيس باراك
اوباما وتم تعيني اموس هوكشتاين،
والشكوى الدامئة خالل فرتة واليته انه
مل يلتزم يوما تاريخا للزيارة .كان يحرض
اىل لبنان وينتقل اىل فلسطني املحتلة،
وبدل ان يعود اىل لبنان كان يغيب الشهر
واحيانا ملدة سنة .يف احد االيام اشتكاه
الرئيس بري اىل وزير الخارجية االمريكية
جون كريي ،وحرض هوكشتاين عىل الفور
معاتبا الرئيس بري الذي قال له انك غري
منصف يف العالقة .نحن نعرف عالقاتك مع
العدو االرسائييل وال عالقة لنا فيها اال انك
االن وسيط وعليك ان تكون يف وساطتك

عادال ،وهناك صداقة بني لبنان وامريكا
عليك احرتامها .خالل هذه الفرتة وردت
اىل لبنان ،اي اىل الرئيس بري ،عروض عدة
منها ما يسمى بالعروض االستثامرية.
وقد طرح علينا رأي يقول ما قيمة البحر
اذا مل يختزن ثروة ،ملاذا ال نؤسس رشكة
من اصدقاء لبنان واصدقاء ارسائيل،
وهذه الرشكة تستقدم رشكة للتنقيب ويف
حال وجدنا مخزون هيدروكاربون توزع
الحصص عىل اساسها .قلنا لهم اي رشكة
تريد االستثامر وعىل اي اساس سيتم توزيع
الحصص .نحن لسنا اول بلدين مجاورين
ميكن ان يكون بينهام خزان مشرتك .هذا
االمر تكرر يف املنطقة والعامل ،والتقاسم ال
يحصل من دون ترسيم الحدود .ويف اجراء
الثبات حسن النية اللبنانية قلنا ال مانع
من االستكشاف لتحديد اذا كان هناك
من ثروة ،لكن قبل بدء االستثامر تبقى
االمور معلقة وال تحتسب حصة للعدو
االرسائييل اال بعد انهاء خط الرتسيم.
لكننا جوبهنا دامئا بالرفض وكان يقال
لنا ان الجانب االرسائييل يستفيد واذا
تبني الحقا ان حدوده ال تصل اىل حيث
االستثامر يعيد االموال ،وهذا بطبيعة
الحال كوعد ابليس بالجنة.

■ كيف واجهتم هذه الضغوط االمريكية؟
□ يومها كلفني الرئيس بري شخصيا
بتوحيد املوقف اللبناين ،ألن كل موفد
كان يجول عىل الرئاسات والوزارات
واملؤسسات املعنية .ليس رسا القول انه
احيانا كان يظهر اكرث من رأي ،لذا عملت
عىل توحيد املوقف اللبناين وايجاد ورقة
مشرتكة وفقنا بوضعها .حصل مسعى
مكثف مع هوكشتاين وتوصلنا اىل ورقة
مشابهة اىل حد كبري التفاق االطار الذي
توصلنا اليه مع السفري ديفيد شينكر .طوال
هذه الفرتة ،مل تتوقف عروض التسوية
حول خط هوف ووصلوا اىل اعطائنا 90
يف املئة من مساحة  850مرتا مربعا و10
يف املئة الرسائيل ،وهذا دليل ان الطرف
االخر ليس له حق يف هذه املنطقة .كان
الرئيس بري يرفع كوب املاء ويقول لن
اعطي العدو كوب ماء من املياه اللبنانية
وال اريد كوب ماء من بحر فلسطني .اريد
حق لبنان ال اكرث وال اقل ألن السيادة
الوطنية غري خاضعة للتسوية .يومها كانت
ممثلة االمني العام لالمم املتحدة سيغرد
كاغ والسفرية االمريكية اليزابيت ريتشارد،
وبورش التحضري النطالق االجتامعات وفق
الورقة  -التصور التي وضعت عىل غرار
االجتامع يف الناقورة حاليا ،ويومها كانت
الغيبة الطويلة لهوكشتاين.
■ ماذا عن حقبة السفري ديفيد ساترفيلد؟
□ كان هناك فرتة فراغ قبل مجيء
السفري ساترفيلد .مع بداية عهد الرئيس
دونالد ترامب كان وزير الخارجية ريكس
تيلرسون القادم من اباطرة عامل النفط،
وعمل عىل تسويق الطرح االستثامري عىل
قاعدة انه يف اعايل البحار الدول تفتش
عىل تقاسم االستثامرات ،وكان جوابنا
عىل الدوام ان التقاسم مرتبط بامللكية.
الزيارة االوىل للسفري ساترفيلد يف العام
 ،2018وكان يردد جملة شهرية" :ال اريد
ان اسمع بيشء اسمه هوف وال بخط
هوف" ،وهذا يعني سقوط كل طروحات
التسوية ،علام ان التقدم مع ساترفيلد
كان بطيئا .يومها اعاد الرئيس بري توحيد

يف  1ايلول  2020يف املؤمتر الصحايف الذي
عقده الرئيس بري .قبل ساعات من اعالن
اتفاق االطار ،تعرض املسار اىل نوع من
االنتكاسة تداركها الوسيط االمرييك .ما اود
التاكيد عليه انه من شهر متوز كان االتفاق
جاهزا لالعالن وكنا يف انتظار ابالغنا عن
آلية االعالن عن االمر ،ومل يعلن اال عىل
ساعة املصالح اللبنانية التي نسعى دامئا
اليها.

الوفد اللبناين لن يبت اي ترسيم اال مبوافقة القيادة السياسية.

املوقف اللبناين ،وبحث يف اجتامع رئايس
ثاليث ضم الرؤساء ميشال عون ونبيه
بري وسعد الحريري لتثبيت املبادئ
االساسية التي هي الثوابت الوطنية
للتفاوض ،وقد نالت املوافقة الفورية.
طلب الرئيس عون من الرئيس بري ان
يستمر يف متابعة االمر ،حينها طلب
الرئيس بري من الرئيس عون استدعاء
السفرية االمريكية وابالغها بورقة الثوابت
اللبنانية ،وهكذا حصل .بعد اجتامعها
يف بعبدا حرضت السفرية االمريكية فورا
اىل عني التينة وابلغت الرئيس بري انها
تبلغت من الرئيس عون املوقف اللبناين
وقالت له طلب مني املتابعة معكم وان
السفري ساترفيلد قادم ،فانطلق التفاوض.
كان تفاوضا صعبا جدا وصل يف كثري من
االحيان اىل شبه حائط مسدود .انتكس
مسار التفاوض مع ساترفيلد اىل حني زيارة
وزير الخارجية االمريكية مايك بومبيو
ونائبه للشؤون السياسية السفري ديفيد
هيل يف حضور ساترفيلد وريتشارد ،حيث
اثار بومبيو املوضوع بانه آن االوان لحل
هذه املشكلة .كان جواب الرئيس بري
باننا نحن من طلبنا وساطتكم وموفدك
الحايل موجود ،وساقدم لك ملخصا عن ما

حصل وما سبب تعطل هذا االمر .ليس
رسا القول ان بومبيو كان متفاجئا ،واكد
انه التقى كبار املسؤولني االرسائيليني
الذين طالبوا بوضع حل لهذه املشكلة.
كان جواب الرئيس بري ان هذه املشكلة
افتعلها االرسائييل ،ويف كل االحوال نحن
عب
جاهزون .فكان املوقف الشهري الذي ّ
عنه بومبيو انه يجب االتفاق عىل كل
يشء ،برا وبحرا .بعدها زرت مع وفد نيايب
واشنطن وكان لقاء عاصفا مع ساترفيلد
حيث رفضنا الرتاجع مربعا اىل الخلف،
واعيد العمل باملبادئ وبالورقة املوجودة،
وكان لبنان قد وضع اربع نقاط اضيفت
اليها نقطتان فاصبحت من ست نقاط.
رشط الوسيط االمرييك كان ان تكون
وساطته لرتسيم البحر ،وان العالقة له
بالرب النه خاضع للجنة العسكرية الثالثية.
■ ما االضافة التي قدمها السفري ديفيد
شينكر الذي تسلم امللف بعد ساترفيلد؟
□ الصيغة النهائية من اتفاق االطار ولدت
مع شينكر ،علام ان اكرث فرتة تخللها تكتم
عىل مسار املفاوضات كانت معه اذ كان
حريصا جدا عىل عدم ترسيب اي يشء.
ظل العمل مكتوما اىل ان خرج اىل الضوء

■ هل ما تم التوصل اليه من اتفاق اطار
يريض الرئيس بري ويتوافق مع الثوابت
الوطنية؟
□ اتفاق االطار يريض طبعا الرئيس بري
النه مطابق للسيادة الوطنية وللمصلحة
الوطنية .مل يكن هناك اي معيار آخر
يحكم التفاوض ،ونحن ارصرنا عىل تفاهم
نيسان  1969والقرار  1701الذي كرس
تفاهم نيسان .يكفي االشارة اىل انه عشية
التصويت عىل القرار  ،1701قالت وزيرة
الخارجية االمريكية كونداليزا رايس ان ما
يرعى هذه الفرتة حتى االنتقال من وقف
االعامل العدائية اىل وقف اطالق نار هو
تفاهم نيسان.
■ من خالل املعطيات املتوافرة لديكم
هل ترون انه ميكن الوصول اىل اتفاق
حول الرتسيم؟
□ اهم ما انجزه اتفاق االطار انه الغى
اي تسوية ميكن ان تكون وانهى ما يسمى
خط هوف ،وركن اىل ركن واحد هو مبدأ
الرتسيم .هذا كفيل بأن ينصفنا ويحفظ
حقنا الن القواعد الدولية موجودة،
ونسمع الكثري من ان الرئيس بري يطرح
هذا الخط او ذاك .جوابنا ان الرئيس
بري طرح مبدأ الرتسيم ،طاملا ان الجيش
اللبناين املؤمتن عىل هذا املبدأ وله الحق
يف االستعانة مبن يريد من خرباء محليني
او دوليني لتثبيت الحق اللبناين .الوسيط
االمرييك ضمن نص االتفاق وملتزم انجاح
هذه العملية ،واالمم املتحدة هي
الشاهد العاملي ،فلم يعد من مشكلة يف
الوصول اىل حقنا.
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مقابلة

رضوان عقيل

نقيب األطباء :القطاع أصيب بكارثة
غادرنا نحو  400طبيب

ما نقوله للمعنيني هو فصل االتعاب
املستحقة لالطباء ليك تذهب اليهم مبارشة.
الجهات الضامنة تضع مئات االسباب وال
تقدم عىل تطبيق هذا االجراء حيث تتم
رسقة اموال االطباء .ما زلت متخوفا من
حصول نزف يف الجسم الطبي وزيادة
يف عدد املهاجرين .اذا مل تصل اموال اىل
البلد ،اي السيولة ،سيزداد عدد املغادرين
من االطباء .لقد قرعنا ناقوس الخطر مرتني
ونتمنى عىل الطبيب القادر ان يعض عىل
جرحه ويضحي اكرث ان يبقى يف وطنه .يف
نهاية االمر هذا بلدنا وال ميكننا ان نرتكه.

شكل الجسم الطبي خط املواجهة االول يف التصدي لوباء كورونا والوقوف يف وجه هذا الزائر الثقيل .مل يقرص العاملون يف
هذا القطاع وتحملوا مسؤولياتهم املهنية والوطنية ،اال ان سوء االوضاع املعيشية وتراجع مدخولهم دفعا املئات من االطباء
واملمرضني اىل الهجرة ،فرتكوا فراغا يف عياداتهم ويف املستشفيات عموما

نقيب االطباء الدكتور رشف ابورشف
يتحدث بحرسة عن خسارة لبنان لهذه
الطاقات التي ال تعوض ،ويعترب انه يف
امس الحاجة اليها للوقوف يف وجه كورونا
وحامية املواطنني من هذا الفريوس الذي
شغل كل املعمورة وهز اكرب االقصادات يف
العامل .ييضء ابورشف لـ"االمن العام"عىل
هجرة نحو  400طبيب من الصف االول،
والحبل عىل الجرار الن عددا آخر يريد
السفر ايضا .واشار اىل ان النقابة غري
قادرة عىل مساعدتهم كام يجب نتيجة
ضعف قدراتها املالية ،وعدم متكن الدولة
واملستشفيات والجهات الضامنة من تأمني
اتعابهم.
امام هذا التحدي ،ال يرى ابورشف من مفر
اال تلبية دعوة الرئيس ميشال عون اىل عقد
مؤمتر وطني يضم مختلف الجهات املعنية
يف البلد لجبه فريوس كورونا والتصدي له.
■ ملاذا شهدنا يف السنة االخرية هجرة عدد
كبري من االطباء؟
□ بلغ عدد املغادرين نحو  400طبيب
توجه اكرثهم اىل بلدان اوروبية وصوال
اىل امريكا .مثة مجموعة منهم ذهبت اىل
دول عربية منها االمارات العربية املتحدة
وغريها من دول الخليج .يف كل االحوال،
نقول ان من الصعوبة ان ننجح يف تعويض
خسارتنا لهؤالء.
■ تقول خسارة عىل الرغم من وجود هذا
الكم من الكفايات الطبية عندنا؟
□ نعم خرسنا هؤالء االطباء النهم ليسوا
من اصحاب االختصاص فحسب ،بل
يعملون يف اكرث من حقل ومن متابعي

مراحل ما بعد االختصاص .كانوا يعملون
قبل مجيئهم اىل لبنان يف الخارج وكفاياتهم
مشهود لها يف املؤسسات الطبية ،لذا
نتمنى عليهم ان يعودوا اىل وطنهم .نشدد
عىل ان املغادرين هم من الصف االول من
االطباء.
■ هل الوضع املادي الذي دفع هذه
املجموعة الكبرية اىل ترك البلد؟
□ مثة دوافع عدة ارغمتهم عىل هذا الخيار،
يف مقدمها السبب املادي وكونهم ال يتلقون
مستحقاتهم كاملة .اتعابهم تصلهم متأخرة
بعد مرور سنة او سنتني ،واذا اقدموا عىل
رفع التعرفة تقوم القيامة عليهم .كذلك ال
بد من االشارة اىل ان بعض االطباء تعرضوا
العتداءات يف مستشفيات عدة .كل هذه
العوامل مل تعد تساعد االطباء الذين
اختاروا ان يهاجروا بدل البقاء يف بلدهم.
لقد باتت حقوقهم القانونية مهدورة
والتعرفة عىل كشف املريض اصبحت
متدنية جدا ،يف حني مل يعد الطبيب قادرا
عىل االستمرار يف هذا الوضع الصعب .كام
مل يعد قادرا عىل الحصول عىل وديعته يف
املرصف لتأمني نفقات العيش والدراسة
الفراد ارسته ،السيام الذين يعلمون اوالدهم
يف جامعات يف الخارج .لذلك بات الطبيب
يفضل السفر والعمل خارج البلد ،مع
االشارة اىل ان املستشفيات تتمنى ان يعمل
اطباء اكفاء يف اقسامها.
■ هل هناك اعداد اخرى تنوي السفر؟
□ نعم ،توجد مجموعات اخرى تحرض
اوراقها وتقوم باتصاالت من اجل السفر.
سرتغم االوضاع املادية واالقتصادية

والقانونية هؤالء عىل السفر ،ويا لالسف.
مثة اسباب علمية ايضا دفعتهم اىل املغادرة
النهم مل يستطيعوا تطوير انفسهم يف
لبنان .كل هذه العوامل اوصلتنا اىل هذه
الخالصة .النقابة تقوم بكل ما هو مطلوب
منها البقاء االطباء يف بلدهم يف انتظار
ان نتجاوز جميعنا هذه املرحلة التي ال
بد من اننا سنجتازها يف نهاية املطاف.
لكن يجب القول ان هناك من ال ميكنه
تحمل كل هذه الظروف الصعبة .الحظنا
ان الخريجني الجدد من االطباء يعمدون
اىل الهجرة ايضا ،علام انه مقارنة بعدد
املواطنني نعترب ان عدد االطباء عندنا كبري
جدا .يف النتيجة ان االهل يدفعون امواال
طائلة ليتخرج اوالدهم يف هذا الحقل ،ثم
يأيت الغرب ويقطف هذه الطاقات .نحن
يف هذا الحقل نساعد هذه الدول بدل ان
تقوم هي مبساعدتنا.
■ ماذا عن الجسم التمرييض؟
□ يجب ان ال ننىس ان اعدادا كبرية من
املمرضات واملمرضني يعملون عىل السفر
ايضا .مثة عدد من اصحاب الكفايات يف
هذا القطاع ترك البلد ،السيام بعد ان
استغنت مستشفيات عدة عن الكثري من
العاملني يف هذا القطاع نتيجة تراجع
مدخول املؤسسات الطبية .لقد متنينا عىل
الدولة ان تحفز القطاع الطبي والتمرييض،
وتقدم له خدمات مادية ليك يستطيع
االستمرار .تكمن املشكلة يف ان الدولة
اصبحت مفلسة واملواطن ايضا ،لذا ال
ميكننا ان نفعل شيئا يف هذا الوضع.
■ ماذا فعلت نقابة االطباء بازاء ما يجري؟

نقيب االطباء الدكتور رشف ابورشف.

□ تكلمنا كثريا لكن ال احد يسمعنا ،ويف
حال سمعنا املعنيون يقولون ان ال امكانات
مالية عندهم.
■ كم يبلغ عدد املصابني من االطباء
بفريوس كورونا؟
□ مثة  150طبيبا حجروا انفسهم يف
منازلهم من جراء االعراض التي تعرضوا لها.
يف تقديري العدد اكرب ،علام اننا يف النقابة
ال نعرف كل التفاصيل ،لذا يف االمكان
ان نرضب هذا الرقم باثنني او ثالثة عند
املمرضات .طبعا النسبة اقل عند الزمالء يف
نقابة الشامل الن عددهم يبلغ  ،2100فيام
يبلغ العدد يف نقاباتنا نحو  13الف طبيب.
اؤكد ان الجسمني الطبي والتمرييض وقعا
يف كارثة ،السيام اذا مل يتم وضع حد لها
يف مكان ما ،ويجري تاليا تشجيع االطباء
عىل البقاء يف بلدهم بعد تأمني حقوقهم.
ال بد من االشارة اىل ان نصف الجهات
الضامنة ال تدفع اتعاب االطباء مبارشة
بل من خالل اللجان الطبية ،خصوصا وان
عددا من املستشفيات يضع يده عىل هذه
االموال وال يدفع للطبيب .اضافة اىل ان
هذه املدفوعات يحصلون عليها متأخرة يف
مدة قد متتد اىل سنتني يف كثري من االحيان.

حسنا فعل رئيس
الجمهورية باطالق مؤتمر
وطني عن كورونا
 150طبيبا اصيبوا
بالفيروس و 17ما زالوا في
العناية الفائقة

ما جدوى ان يعمل الطبيب اليوم ويقبض
لقاء اتعابه بعد مرور سنتني؟
■ هل تتلقى شكاوى من االطباء يف هذا
الشأن؟
□ نعم اتلقى ّ
كم كبريا من الشكاوى يوميا،
وخصوصا من االطباء الذين يقيمون يف
االطراف .فهم يبلغونني ان االموال وصلت
اىل ادارات املستشفيات التي يعملون فيها،
لكنها ال تقدم عىل تسديدها لهم .االطباء
يتعرضون اىل ظلم كبري ليس يف بريوت
فحسب بل يف مستشفيات االطراف .كل

■ هل تساهم النقابة يف مساعدة االطباء
املحتاجني؟
□ نساعد الطبيب الذي يصاب بالكورونا
ونقدم له شهر تعويض .الطبيب الذي
ميوت بسبب فريوس كورونا نقدم الرسته
تعويضات كبرية .نقوم بهذا االمر لتشجيع
االطباء عىل العمل ،علام ان ما نقوم به ال
يكفي .هناك ثالثة اطباء توفوا حتى االن
و 17ال يزالون يف العناية الفائقة.
■ كيف ترى االجراءات التي اتخذت لجبه
جائحة كورونا والحد منها؟
□ حتى االن ال بد من االشارة اىل وقوع
ازمة كبرية الن معظم املواطنني ال
يلتزمون االجراءات واالرشادات الصحية
املطلوبة .هناك  20يف املئة ال يلتزمون
ابدا التدابري الوقائية .هذا ما شاهدناه يف
املالهي واملقاهي ودور العبادة واالسواق
الشعبية ويا لالسف .رأينا اشخاصا
يدخنون الرنجيلة يف املطاعم وينفخون
دخانها يف وجوه بعضهم البعض كأنه مل
يحصل يشء عىل االطالق .تحدثنا كثريا
حول هذا املوضوع ،وما يحدث بات غري
مقبول .اعترب ما نراه عمال جرميا نقوم به
بازاء بعضنا البعض ،وال نستطيع االستمرار
عىل هذا املنوال .جاءتنا ازمة كبرية متثلت
يف انفجار مرفأ بريوت اجربتنا عىل العمل
مع بعضنا البعض واالختالط من دون
كاممات وعدم اتخاذ اي اجراءات وقائية.
قدمنا املساعدة وانقذنا نحو 6000
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اصحاب
املستشفيات
قالوا اذا
اردتم ان
نعمل عليكم
ان تدفعوا لنا
نقدا.

االف جريح ،لكن منذ ذلك الحني
ارتفعت اعداد املصابني بالفريوس .عىل
املواطنني ان يلتزموا االجراءات املطلوبة
والدولة ال تستطيع ان تنفذ خطتها اذا
مل يتجاوب هؤالء معها .من املستحيل
ان تقوم الدولة بوضع رشطي عىل كل
مواطن.
■ كيف ترى تعاطي الجهات املسؤولة يف
الدولة مع هذا التحدي؟
□ نظرا اىل الوضع االقتصادي الذي نعيشه،
ارى ان املعنيني يقومون باجراءات جيدة
وال نستطيع تطبيق االقفال اكرث مام وصلنا
اليه .الدولة ال تستطيع ان تساعد ماديا
اكرث مام قدمته .يف الخارج توفر االموال
للذين ال يعملون ،فيام تقاتل الدولة عندنا
باللحم الحي عىل الرغم من امكاناتها
القليلة .ما تقدمه افضل من ال يشء،
لكن عىل املواطنني ان يلتزموا االرشادات.
ال ميكن اقفال كل املؤسسات الن مثة
اوضاعا اقتصادية ومعيشية صعبة .هناك
من يقول انه يفضل املوت بالكورونا عىل
املوت من الجوع .يف اعتقادي ،ان دعوة
الرئيس ميشال عون اىل عقد مؤمتر وطني
لجمع كل القطاعات والجهات املعنية،

االهل يدفعون امواال
طائلة ليتخرج اوالدهم ثم
يأتي الغرب ويقطفهم

سيؤدي اىل التوصل اىل حلول تعيد الثقة
بالدولة مع التزام املواطنني االرشادات
املطلوبة.
■ هل لديك اي مالحظات عىل اداء وزارة
الصحة؟
□ ال مالحظات لدي حيال الوزارة ،وال شك
يف ان الوزير حمد حسن قام مبجهود كبري
عىل قدر امكانات وزارته بالتعاون مع
منظمة الصحة العاملية والصليب االحمر
الدويل .لكننا شاهدنا انقسامات بني اكرث
من وزارة ،وهذا ما حصل عىل سبيل املثال
بني وزاريت الصحة والرتبية .حصل ضياع
يف كثري من املرات ،وهذا ما ادى بالناس
اىل عدم اخذ موضوع كورونا بالجدية
املطلوبة .حسنا فعل رئيس الجمهورية

باطالقه هذه الرصخة ،وال بد من التجاوب
مع مبادرته.
■ ماذا عن لجنة الصحة النيابية؟
□ العالقة معها جيدة ،ويعمل رئيسها
النائب عاصم عراجي بجدية .تكمن
املشكلة يف عدم حصول تنسيق تام بني
الجهات املعنية ،بينام تبقى املشكلة
الكربى يف عدم توافر املال.
■ يف حال مل يحصل التنسيق الذي تطرحه
اىل اين سنصل؟
 املستشفيات يجب ان تكون حارضة.لكن كيف ستكون فاعلة وجاهزة من دون
تأمني االموال ،ومن دون ان تحصل عىل
مستحقاتها كام يجب ،شأنها شأن االطباء
واملستشفيات الحكومية التي انفقت عليها
مبالغ طائلة طوال السنوات االخرية ،لكن
عند وقوع االزمة مل تعمل كام يجب.
■ هل تتجاوب املستشفيات الخاصة كام يجب؟
□ تتجاوب قدر االمكان ،وهي لن تعمل
مجانا او تع ّرض نفسها للخسائر .يقول
اصحابها انه اذا اردتم ان نعمل عليكم ان
تدفعوا لنا نقدا.
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تحقيق

داود رمال

aborami20@hotmail.com

دمشق إستضافت املؤتمر الدولي لعودة الالجئني السوريني
خطة الحكومة اللبنان ّية والعودة اآلمنة الطوع ّية
تبنّي ّ
يستمر النزوح السوري منذ نحو عقد من الزمن قضية محورية للدولة السورية
ودول الجوار ويف مقدمها لبنان ،نظرا اىل االعباء الضخمة التي يرتبها هذا النزوح
عىل جوانب الحياة االقتصادية واملالية واملعيشية واالمنية وحتى السياسية

يوما  11و 12ترشين الثاين املنرصم،
استضافت العاصمة السورية دمشق
املؤمتر الدويل حول عودة الالجئني
السوريني ،مبشاركة روسيا والصني وايران
ودول عربية من ضمنها لبنان الذي مت ّثل
بوفد ترأسه وزير الشؤون االجتامعية

والسياحة رمزي مرشفية .بحث املؤمتر
يف جلساته السبل الكفيلة بوضع مسألة
عودة الالجئني السوريني موضع التنفيذ،
وفق خطة عملية متكاملة تتشارك فيها
الدولة السورية مع املجتمع الدويل.
اذا كان املؤمتر مل يقر خطة عملية تنفيذية

العادة النازحني السوريني ،كون هذه
العودة تحتاج اىل تضافر الجهود الدولية
مجتمعة لتوفري كل املقومات لها ،اال ان
ما يجدر التوقف عنده هو ان املؤمتر رفع
قضية النزوح اىل اولوية االهتاممات بعد
نحو عقد من الحرب يف سوريا ،وتبنى
خطة الحكومة اللبنانية كذلك اآللية التي
سبق ووضعها االمن العام اللبناين العادة
النازحني وفق رشوط تأتلف مع موجبات
االمم املتحدة.

مشرفية 300 :الف نازح
عادوا الى بالدهم
رئيس الوفد اللبناين وزير الشؤون
االجتامعية والسياحة رمزي مرشفية
تحدث اىل "االمن العام" عن مشاركته
يف املؤمتر ،موضحا "ان الجانب الرويس
تبنى الخطة اللبنانية العادة النازحني
السوريني وقدم لها كل الدعم ،خصوصا
وان العودة يف حاجة اىل اموال العادة
اعامر البنى التحتية واملدارس ،كذلك
الدعم السيايس يف االمم املتحدة".
وقال ان "هناك  300الف نازح سوري
عادوا من لبنان اىل سوريا ،وعندما تقول
سوريا انها مستعدة العادة استقبال
نازحيها ليس علينا الدخول يف اي
حسابات سياسية لدول اخرى .فالشعب
اللبناين منهك وسبب نزوح الشعب
السوري امني وهذا السبب انتهى".
ولفت اىل انه اطلع املؤمتر عىل "االكالف
املبارشة وغري املبارشة للنزوح منذ 9
سنوات والتي تقدر باكرث من  40مليار
دوالر نتيجة الضغط عىل الخدمات
العامة واملواد املدعومة ،والبنى التحتية،
وفرص العمل ،ما يشكل حمال اضافيا
مثقال اضعف من قدرة الصمود حيث
كانت الحاجات دامئا اكرث من الدعم
الذي تلقاه لبنان من املجتمع الدويل
باجاميل  8.78مليارات دوالر عىل مدار
سنوات االزمة .وعمال باحكام الدستور
اللبناين الذي مينع التوطني ،وانطالقا
من مصلحة لبنان العليا وحق النازحني

وزير الشؤون االجتامعية والسياحة رمزي مرشفية.

املقدس بالعودة اىل وطنهم ،والذين
اعرب  %89منهم عن ذلك حسب
احصاءات املفوضية السامية لالمم
املتحدة لشؤون الالجئني ،وتاكيدا عىل
اهمية التنسيق مع الدولة السورية
لتحقيق العودة يف اطار من التعاون
الدويل ،قمنا يف الحكومة اللبنانية باقرار
خطة وطنية لعودة النازحني االمنة
والكرمية كحل نهايئ ومستدام لالزمة
يف  14متوز  2020تحت ارشاف وزير
الشؤون االجتامعية وضمن خطة لبنان

وهبه :قضية النازحني في الحسابات
االستراتيجية الطراف الصراع
الخطة اللبنانية تتوافق مع املعايري والقوانني الدولية وتحرتم مبدأ العودة غري القرسية.

اكد وزير الخارجية واملغرتبني رشبل
وهبه لـ"االمن العام" اهمية املؤمتر،
فقال" :دون التقليل من اهمية الظروف
ورضورة تحسينها باستمرار ،يجب علينا

االقرار بأن العائق االسايس امام السري يف
حل دائم الزمة النزوح السوري بكمن
يف الوقت الحارض يف غياب االرادة
الدولية الجامعة وانعدام النوايا الصافية

لالستجابة لالزمة .هذه الخطة تتوافق
مع املعايري والقوانني الدولية ،وتحرتم
مبدأ العودة غري القرسية وتضمن
حق النازح االسمى يف العودة محفوظ
الكرامة اىل بلده".
وشدد مرشفية عىل موقف لبنان القائم
"عىل العمل لتحقيق العودة من دون
ربطها بالحل السيايس الذي تأخر،
خصوصا وان التجارب الدولية للحلول
السياسية لعودة الالجئني غري مشجعة.
فالنزوح امني وليس سياسيا".

والفعلية يف طي صفحة هذا امللف
الشائك واالليم .لعل ذلك مرده بشكل
اسايس اىل ان مسألة النازحني ليست
غائبة عن الحسابات االسرتاتيجية
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الضيقة الطراف الرصاع يف املنطقة،
وهو ما ادى اىل تسييسها وعدم االكرتاث
اىل معاناتهم االنسانية واىل حجم الرضر
الذي يلحق بدول الجوار التي تستضيف
االعداد الهائلة منهم".
وشدد وهبه عىل وجوب "املىض يف
تكثيف الجهود الدولية لتأمني وضامن
العودة االمنة والكرمية والتدريجية
لالخوة النازحني اىل وطنهم االم سوريا،
السيام اىل املناطق التي باتت تنعم باالمن
واالستقرار ،وعدم ربط تلك العودة
بالحل السيايس النهايئ لالزمة السورية،
باالضافة اىل رضورة تقديم حوافز العودة
اىل هؤالء النازحني والالجئني يف اوطانهم".

وزير الخارجية رشبل وهبه.

اللواء ابراهيم :سنعمل على كل ما يفيد لبنان

املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم.

تناول املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم قضية عودة النازحني يف
حديث اىل "االمن العام" بالقول ان "الدول مصالح وعالقة الدول بعضها ببعض
هي عالقة مصالح .هذا املبدأ ينطبق عىل عالقة لبنان بقضية النزوح الننا من
اكرث الدول املترضرة جراء هذا النزوح .لبنان عىل صغر مساحته هو اكرث دولة
استقباال للنازحني والالجئني ،ويجب التعامل مع هذا املوضوع بواقعية بعيدا من
اي تسييس ،وهو موضوع تقني بحت ،واذا اقتىض الحل مشاركة سياسيني فال
مانع من ذلك .فام املانع من زيارة سوريا واملشاركة يف مؤمتر عىل مستوى وزير
وحتى عىل مستوى اعىل اذا كان هذا يؤ ّمن عودة النازحني اىل سوريا .طبعا لبنان
سيستفيد من هذه املشاركة ،وكل ما يفيد لبنان واللبنانيني يجب ان نعمل عليه
بعيدا من الحسابات السياسية الضيقة .عىل سبيل املثال نحن اليوم نتباحث مع
العدو االرسائييل عىل املستوى التقني ،فلامذا نتباحث مع العدو وال نتباحث
مع دولة شقيقة كسوريا .مهام اختلفت الظروف السياسية مع سوريا لن تتغري

الجغرافيا ولن يتغري التاريخ ،نحن وسوريا ننتمي اىل امة عربية واحدة وسنبقى
اشقاء ،واالحرى بنا ان نتحاور ونتناقش معها اليجاد سبيل لعودة النازحني من
ان نتحاور مع العدو االرسائييل عىل املستوى التقني .الهدف من هذا الحوار مع
العدو هو مصلحة لبنان ،واذا كان هناك مصلحة للبنان بالحوار مع سوريا ندير
الظهر لهذا الحوار ونؤذي انفسنا الننا ال نريد محاورة دولة شقيقة بغض النظر
عن الخالف السيايس القائم ،اذا كان هناك خالف سيايس".
وقال" :صحيح ان املؤمتر الدويل لعودة الالجئني يف سوريا مل يضع آليات للعودة،
خصوصا عىل املستوى اللبناين .فهذا املؤمتر ال شك سيعطي دفعا معنويا كبريا جدا
لعودة النازحني ،لكننا نحن نكمل باآلليات التي نعمل عليها ،وفق اآللية التي
وضعناها منذ العام  ،2017واشتغلنا مبوجبها عىل مدى السنتني املاضيتني .هذه
اآللية ال تزال متبعة ،والعائق االسايس الذي فرمل هذه االندفاعة هو موضوع
الكورونا الذي اقفل حدودا بني الدول .عىل الرغم من ذلك ،نحن مستمرون يف
تأمني العودة للنازحني امنا بنمط اقل مام كان عليه قبل كورونا .امتنى زوال هذا
الوباء قريبا لنعود اىل االندفاعة التي كنا عليها يف بداية تنظيم عملية العودة ،الن
الكثري من النازحني يرغبون يف العودة وينتظرون جالء هذا الوباء وتأمني الظروف
املالمئة لعودتهم .نحن ننظم امورنا وكأن الكورونا ستنتهي غدا العادة االنخراط
بقوة يف تنظيم هذه العودة".
ولفت اىل ان "الذي منع الكثريين من العودة هي الخدمة االجبارية يف الجيش
السوري .واخريا اصدر الرئيس السوري بشار االسد مرسوما يدفع مبوجبه
السوريون الراغبون يف العودة مبلغا زهيدا فيتم اعفاؤهم من الخدمة العسكرية.
هذا املوضوع سيسهل العودة خصوصا وان مناطق واسعة يف سوريا اصبحت اكرث
امانا ومل تعد جبهات قتال ،ويستطيع النازح السوري ان يعود اىل اي منطقة من
دون اي معوقات .عىل مستوى الضامنات نحن نؤ ّمن وفق اآللية املوضوعة مع
االجهزة السورية املعنية الضامنات ملن يرغب يف العودة ،ومن لديه مشاكل نعمل
عىل حلها قبل ان يعود .نحن نرفض عودة اي نازح اىل سوريا لديه ملف امني او
قضايئ وتتم مالحقته ،الن هذا ينعكس سلبا عىل رغبة النازحني يف العودة ،لذلك
نحن نعمل عىل حل امللف القضايئ او االمني قبل عودته".
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مقابلة
مارلني خليفة

@marlenekhalife

املنسق الخاص لألمم املتحدة :النفجار مرفأ بيروت
نائبة
ّ
آثار وخيمة على لبنان في املدى الطويل
تضطلع االمم املتحدة مبسؤولية اساسية يف عملية قيادة وتنسيق جهود املنظامت العاملة يف املجال االنساين ،وذلك
لضامن ان تكون الجهود جامعية وذات استجابة فعالة كام حصل يف لبنان اثر تفجري مرفأ بريوت وتفيش وباء كوفيد -
 ،19كام ترشح املسؤولة العليا عن قيادة هذه الجهود
بدأت قصة نائبة املنسق الخاص واملنسقة
املقيمة لالمم املتحدة يف لبنان ومنسقة الشؤون
االنسانية نجاة رشدي مع العمل االنساين يف
مرحلة طفولتها ،حني كان والدها رئيسا للهالل
االحمر يف املغرب يصطحبها معه اىل مراكز
عمليات الهالل االحمر "وهذا ما منى يف داخيل
روح التضامن والعطاء يف سبيل خدمة االنسانية"
تقول رشدي لـ"االمن العام".
تضيف" :شغفي بالعمل االنساين يرتكز اساسا
عىل مد يد العون لكل انسان بغض النظر
عن اختالفاته مترضرا كان ام ناجيا من ازمة
او مصيبة معينة ،وتقديم املساعدة االنسانية
والفنية واملادية واملعنوية مبا اتيح يل من موارد
وامكانات ،وبالتواصل معهم عن كثب ملنحهم
االمل يف مستقبل واعد وافضل".
تتمتع رشدي بخربة متتد الكرث من  20عاما يف
مجال التنمية واملساعدة االنسانية والتنسيق
الدويل يف مناطق النزاع ،مبا يف ذلك مهمتها
االخرية  -قبل تعيينها يف بريوت يف حزيران
الفائت  -كمستشارة اوىل للمبعوث الخاص اىل
سوريا باالضافة اىل منصبها االداري يف مكتب
االمم املتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية يف
جنيف.
عملت قبل ذلك نائبة للممثل الخاص لالمني
العام واملنسق املقيم ومنسق الشؤون االنسانية
يف بعثة االمم املتحدة لحفظ السالم يف جمهورية
افريقيا الوسطى .كام عملت منسقة مقيمة
ومنسقة للشؤون االنسانية يف الكامريون ونائبة
مدير املكتب التمثييل لربنامج االمم املتحدة
االمنايئ يف جنيف.
■ لديك خربة واسعة يف مجال املساعدة
االنسانية والتنمية متتد اىل ما يزيد عن  20عاما،
وكذلك يف التنسيق الدويل يف مناطق النزاع،

وعملت يف بلدان افريقية عدة ،كيف تصفني
االوضاع االنسانية والتنموية يف لبنان يف ضوء
خربتك؟
□ عىل مدى السنوات العرش املاضية ،ركز
املجتمع الدويل يف لبنان جهوده عن وجه حق
عىل دعم لبنان يف التعامل مع تأثري االزمة
السورية والسيام استضافة اكرب عدد من الالجئني
لكل فرد يف العامل ،هذا وباالضافة اىل وجود
الالجئني الفلسطينيني .غري ان الوضع يف لبنان
تغري بشكل ملحوظ خالل هذا العام .فلبنان ال
يعاين من اسوأ ازمة اقتصادية يف تاريخه الحديث
فحسب ،بل يواجه ايضا مجموعة من املشاكل
ذات الطابع السيايس واالداري واالقتصادي
والتنموي .يف  4آب شكلت تفجريات مرفأ بريوت
 الذي تتم من خالله  70يف املئة من النشاطاتالتجارية العابرة للبنان  -رضبة اضافية للبالد
خلقت حاجات انسانية فورية وزادت الحاجة
اىل خدمات الحامية امللحة كام تسببت بنتائج
سيكون اثرها وخيام عىل املدى الطويل .لقد
كان للوضع املتدهور بشكل عام يف البالد تأثري
واضح ومتزايد عىل وضعه االنساين ،وتظهر
املعطيات املتاحة تدهورا حادا عىل املستوى
املعييش للناس ،سواء من حيث قدرتهم عىل
تحمل اعباء تكاليف السلع والخدمات االساسية،
او من حيث توافر هذه الخدمات من االساس،
مبا يف ذلك خدمات الرعاية الصحية والكهرباء
واملياه والنفايات الصلبة وادارة شبكات الرصف
الصحي.

اليها ،لكن ال تزال هناك حاجة كبرية اىل الحصول
عىل التمويل املستدام لضامن استمرارية الدعم
االنساين املنسق .فاستمرار هذه املبادرات
وتقديم الدعم هو امر يف غاية االهمية ملنع
تدهور االوضاع املعيشية اكرث مام هي عليه،
السيام مع اقرتاب فصل الشتاء وبدء االمطار
واستمرار حاجة العديد من الفئات االكرث ضعفا
اىل املساعدة .اىل جانب املساعدة االنسانية،
سيحتاج لبنان اىل مساعدة ملحوظة وطويلة
االمد لدعم عملية االصالح والتعايف واعادة
االعامر .لكن الجدير ذكره هنا ان الحل للوضع
الراهن يف لبنان ،سواء يف بريوت او خارجها ،ال
يرتكز فقط عىل الربامج االنسانية ،اذ تقع عىل
الحكومة اللبنانية مسؤولية حامية الناس وتلبية
حاجاتهم امللحة وضامن حقوقهم املرشوعة.
بالتايل ،ان االصالحات مطلوبة ال بل رضورية
وجوهرية ملعالجة االسباب الجذرية الزمات
لبنان ومتهيد الطريق لتحقيق تعافيه املستدام.
لذلك ،فان تطبيق اصالحات هيكلية يف مجموعة
واسعة من القطاعات من بينها ضامن الحامية
االجتامعية وتعزيز الحوكمة الجيدة فاصالح
القطاع املايل والقطاع املرصيف وقطاع الكهرباء
والطاقة ،وامليض قدما يف اصالحات الجامرك
واملشرتيات العامة والرشكات التي متلكها
الدولة ،امنا هو رضوري لضامن سري الدولة
مبختلف مؤسساتها يف خدمة جميع اللبنانيني
تحقيقا لالستقرار الشامل واالمن والتنمية وتوفري
مستقبل كريم لجميع ابنائه.

■ ما هي سبل مساعدة لبنان خصوصا بعد
انفجار مرفأ بريوت يف  4آب الفائت؟
□ منذ انفجارات مرفأ بريوت ركزت االمم
املتحدة ورشكاؤها جهودها املشرتكة عىل تقديم
املساعدة والحامية ملن هم يف امس الحاجة

■ ما هو الجديد الذي طرأ عىل مهامتكم كأمم
متحدة بعد تفجري املرفأ ،من برامج جديدة
وكمشاريع يف لبنان؟
□ مبارشة بعد انفجارات مرفأ بريوت ،اطلقت
االمم املتحدة  15ملیون دوالر لدعم عملیات

نائبة املنسق الخاص واملنسقة املقيمة لالمم املتحدة يف لبنان ومنسقة الشؤون االنسانية نجاة رشدي.

الطوارئ ،حيث خصصت مبلغ  9ماليني دوالر
امرييك من الصندوق االنساين للبنان و 6مالیین
دوالر من الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ،
وذلك بغية تلبية الحاجات الفورية واملنقذة
للحياة وخصوصا تلك املعنية بالصحة والغذاء
والحامية .يف  14آب من هذا العام ،اطلقت
االمم املتحدة استجابة منسقة من خالل نداء
الدعم املايل الذي يسعى اىل الحصول عىل
 354.9مليون دوالر امرييك لتلبية الحاجات
الفورية املنقذة للحياة ملدة ثالثة اشهر .تتم
حاليا مراجعة النداء والعمل جار عىل متديده
حتى نهاية العام .يدعم النداء تدخالت منسقة
لتمويل نحو  119مرشوعا يستهدف  300الف
محتاج يف مجاالت خدمات الحامية والغذاء
والتغذية والتعليم واملأوى والدعم الصحي.
نحن االن يف صدد االنتقال من مرحلة الطوارئ
اىل مرحلة التعايف والتنمية ،هدفنا االسايس
يكمن يف ان يتمكن الناس من امليض قدما
والبدء يف اعالة انفسهم من جديد .هذا هو
محور تدخالت التعايف التي اقرتحتها مجموعة
البنك الدويل واالتحاد االورويب واالمم املتحدة
ضمن اطار االصالح والتعايف واعادة االعامر،
استجابة ملا خلفه انفجار بريوت من دمار
وخسائر عىل مختلف الصعد.

اللواء ابراهيم يضطلع
بدور تيسيري مهم بني
لبنان واملجتمع الدولي

■ ما هو تأثري وباء كوفيد  19 -عىل لبنان؟
□ يف لبنان تحديدا بدأ تفيش وباء كورونا يف
وقت كانت البالد متر مبجموعة من االزمات
لتزيد من وطأة االزمة ومن اوجه الضعف
والحاجات عىل نطاق البلد .احدثت جائحة
كورونا اثارا خطرية عىل االنظمة الصحية والتي
يجب االن تعزيزها وتطويرها ملواجهة التحديات
الحالية ومقاومة الصدمات املستقبلية بشكل
افضل .ان النظام الصحي القوي يشكل الحجر
االساس لالستعداد للطوارئ واالستجابة لها .يف
لبنان ،تتمثل االولوية العاجلة حاليا يف تأمني
رسة اضافية يف املستشفيات ومعالجة مشكلة
ا ّ
القدرة االستيعابية لجهة التوظيف واملعدات.
تتمثل االولويات االخرى يف الحفاظ عىل تأمني
خدمات الرعاية الصحية االخرى ،والتقليل من

عدد حاالت انتقال فريوس كورونا اىل العاملني
يف مجال الرعاية الصحية ومواصلة ارشاك
املجتمعات املحلية يف ادراك خطورة الفريوس
واالستجابة له كطريقة فعالة لبناء الثقة وانهاء
تفيش املرض يف البالد .مل تؤد الزيادة املستمرة يف
انتقال فريوس كورونا وكذلك اجراءات االحتواء،
اىل اجهاد النظام الصحي يف لبنان فحسب ،بل
ادت ايضا اىل تفاقم املشكالت االخرى املوجودة
مسبقا مثل انعدام االمن الغذايئ وصعوبة توفر
امدادات املياه وتأثر النظام التعليمي .ازدادت
الحاجات اىل خدمات املياه والرصف الصحي
وسبل الحفاظ عىل النظافة ،السيام يف املناطق
ذات الكثافة السكانية العالية والتي تحتوي
عىل مجموعات ضعيفة .كام بات العديد من
االطفال خارج املدرسة ،نظرا اىل عدم متكن
البعض منهم من الوصول اىل وسائل التعلم من
بعد .اثر تفيش املرض بشكل غري متناسب عىل
مجموعات معينة ضمن الفئات االكرث ضعفا ،مبا
يف ذلك الالجئني واملهاجرين والنساء واالشخاص
ذوي الحاجات الخاصة وكبار السن .تبني ان
النساء اكرث عرضة لتناول كميات اقل من الطعام،
كام هناك ادلة تشري اىل مساهمة تفيش فريوس
كورونا يف زيادة العنف االرسي القائم عىل النوع
االجتامعي .من املهم ان ال يؤثر تفيش املرض
والقيود املفروضة عىل السفر واجراءات االحتواء
عىل قدرة الجهات االنسانية الفاعلة عىل العمل
وتقديم املساعدات االنسانية املنقذة للحياة.
■ كيف تقيمون االرضار التي لحقت بلبنان
جراء انفجار املرفأ وماذا عن االطار الخاص الذي
تعدونه يف هذا الخصوص؟
□ قلبت انفجارات بريوت حياة كل شخص
تقريبا يف لبنان رأسا عىل عقب .يف لحظة دمرت
احياء باكملها وهدمت مستشفيات ومدارس
وفرق افراد االرسة الواحدة التي خرست احباءها.
كانت نتائج االنفجارات وخيمة ال بل كارثية
عىل مختلف الصعد ،وكان اثرها مدمرا عىل
الظروف املعيشية للناس وعىل سبل عيشهم
مام زاد من استنفاد اليات التكيف لديهم .بعد
مرور اكرث من ثالثة اشهر عىل فاجعة بريوت ،ال
تزال االمم املتحدة واملنظامت االنسانية الرشيكة
تبذل كل الجهود لتقديم املساعدة االنسانية
امللحة ،مبا فيها الخدمات االساسية اىل الفئات
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نحتاج اىل التمويل املستدام لضامن استمرار الدعم االنساين يف لبنان.

االكرث حاجة وترضرا .فقد ادت مجموعة من
العوامل كفقدان سبل العيش الذي تفاقم بسبب
تفيش جائحة كورونا واالزمات املالية واالقتصادية
املتتالية اىل خلق حاجة ملحة ملواصلة تقديم
املساعدة يف مجال تأمني الحامية االجتامعية
والغذاء والرعاية الصحية واملأوى واملياه والرصف
الصحي والنظافة الصحية .نعمل حاليا عىل
تكييف هذه االستجابة االنسانية الطارئة مع
حاجات الناس املتغرية ،وهو ما ميهد الطريق
لعملية التعايف واعادة االعامر عىل املدى البعيد.
ففي الوقت الراهن ،تعد عملية اصالح املنازل من
اهم االولويات ،يتبعها تأمني الطعام للمترضرين
واملرشدين ،فتوزيع املساعدات النقدية واالدوية
ضمن شبكات االمان االجتامعي حفاظا عىل
كرامة املستفيدين منها ،ناهيك بتوفري االدوية
واملستلزمات الطبية للمستشفيات واعادة تأهيل
وترميم املستشفيات واملدارس املهدمة وتقديم
خدمات الدعم النفيس واالجتامعي اىل االطفال
الذين تأذوا من االنفجارات .لغاية  17ترشين
الثاين تم متويل النداء العاجل بنسبة  36.4يف
املئة (اي ما يوازي  129.1مليون دوالر) ،باالضافة
اىل ذلك ،تم التربع بنحو  53.2مليون دوالر من
خارج النداء .سيستمر تنفيذ الربامج املدرجة يف
هذا االطار لغاية نهاية العام ،لكن تجدر االشارة
اىل ان املجتمع االنساين يتجه بشكل ملحوظ نحو

لبنان يحتاج الى مساعدة
طويلة االمد لدعم عملية
االصالح واعادة االعمار
تقديم املزيد من املساعدات النقدية .لكن ،اىل
جانب املساعدة االنسانية الفورية ،يحتاج لبنان
اىل مساعدة جوهرية وطويلة االمد لدعم االصالح
االقتصادي واالنعاش واعادة االعامر .نحن نصوب
جهودنا االن نحو اعداد خطة شاملة للتعايف
واالصالح واعادة االعامر يف اعقاب انفجار بريوت.
وهي خطة نتوىل اعدادها بالتعاون الوثيق مع
االتحاد االورويب والبنك الدويل ،واستنادا اىل
مجموعة واسعة من التقييامت واالستشارات
التي عقدت اخريا مع مختلف الجهات املعنية
من جهات حكومية ،فمجتمع مدين ،والقطاع
الخاص واملجتمع االكادميي ومنظامت االمم
املتحدة والجهات املانحة .يأيت هذا االطار
الذي ندأب عىل اطالقه يف االسابيع املقبلة يف
ضوء التقييم الرسيع لالرضار والحاجات الذي
صدر اخريا عن البنك الدويل واالتحاد االورويب
واالمم املتحدة.

■ هل من تعاون بينكم وبني االمن العام اللبناين؟
□ املديرية العامة لالمن العام رشيك اسايس
لالمم املتحدة يف لبنان ،السيام لجهة ضامن
االمن واالستقرار يف البالد .نحن عىل تواصل
مستمر ونلتقي يف اجتامعات منتظمة مع كبار
املسؤولني يف االمن العام .تضم هذه االجتامعات
املشرتكة تلك التي يعقدها املنسق الخاص
لالمم املتحدة يف لبنان يان كوبيش او تلك التي
احرضها بنفيس بصفتي نائبة املنسق الخاص
واملنسقة املقيمة ومنسقة الشؤون االنسانية
يف لبنان مع املدير العام لالمن العام اللواء
عباس ابراهيم الذي يضطلع بدور تيسريي مهم
بني لبنان واملجتمع الدويل ،مبا يف ذلك دعمه
امللحوظ لنشاطات االمم املتحدة املتعلقة
بالشأن االنساين وغريها وبربامجنا وجهودنا
املبذولة تعزيزا لالمن واالستقرار ودعام لعملية
التنمية يف لبنان بشكل عام .التعاون مستمر
ايضا بني االمن العام ووكاالت االمم املتحدة
املعنية بصورة خاصة بتقديم املساعدات
االنسانية ،بغية ايجاد حلول ناجعة لقضايا
محددة تتعلق بالالجئني .فهناك تواصل مستمر
وتفاعل منتظم بني االمن العام والجهات املعنية
بالشؤون االنسانية وبحامية الالجئني ال سيام
وان االمن العام هو السلطة الرئيسية املعنية
بتوفري الوثائق الثبوتية مبا فيها االقامة الخاصة
بالالجئني .فهذه الوثائق مهمة جدا ورضورية
لالعرتاف بجنسية الفرد وملنع اعتقال او احتجاز
الالجئني بسبب عدم قدرتهم عىل اثبات اقامتهم
القانونية يف البالد ،كام هي رضورية لتسجيل
زواجهم وتأمني شهادات امليالد .كذلك ال بد
من التنويه بدور االمن العام املهم لجهة ادارة
عملية دخول وخروج الالجئني وغريهم من
االجانب من واىل لبنان ،مبا يف ذلك ضمن اطار
املغادرة اىل بلدان ثالثة ضمن عمليات اعادة
التوطني او العودة اىل البلد االم .ال بد من
االشارة ايضا اىل ان مديرية االمن العام ،جنبا اىل
جنب مع االجهزة االمنية االخرى (كقوى االمن
الداخيل والجامرك والجيش اللبناين) ،تضطلع
بدور مهم يف تنفيذ االسرتاتيجيا املتكاملة الدارة
الحدود التي تدعمها االمم املتحدة والتي تهدف
اىل تعزيز سيطرة لبنان عىل حدوده باالضافة
اىل ضامن االمن واالستقرار عىل االرايض اللبنانية
والحفاظ عىل سيادته.
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العالقات اللبنانية ـ الفرنسية :ماكرون يستكمل
مسارا ثنائيًا عمره من عمر لبنان
ه ّبت فرنسا يف اتجاه لبنان اثر تفجري مرفأ بريوت يف  4اب الفائت ،وطرح رئيسها اميانويل ماكرون مبادرة سياسية
واقتصادية انقاذية متكاملة ،متابعا مسارا مستداما من العالقات بني البلدين بدأ يف القرن التاسع عرش ومر بحقبات
متنوعة وحرجة يف تاريخ لبنان الحديث

عىل الرغم من صغر مساحة لبنان ،طاملا
حرصت باريس عىل دميومة العالقة مع
هذا البلد الرسيع االنفجار وذي التغريات
الزئبقية ،وهي ال تزال تعمل عىل حامية
لبنان الوطن الذي ساهمت يف انشائه
يف العام  .1920وهذا ما برز قبل عامني
من االنهيار الشامل يف نيسان  2018حني
دعا الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون اىل
عقد مؤمتر "سيدر" الذي يتوخى متويال
دوليا يف مقابل اصالحات بنيوية يف
اآللية االقتصادية واملؤسساتية واالدارية
اللبنانية.
اذن ،يستكمل الرئيس ماكرون مسارا
تاريخيا السالفه :زيارة فرانسوا ميرتان اىل
لبنان يف العام  1983اثر تفجريات بريوت،
زيارة جاك شرياك يف العام  2005الذي
سارع اىل لبنان اثر اغتيال رئيس الحكومة
السابق رفيق الحريري ،علام ان شرياك
دعا خالل واليته اىل عقد  3مؤمترات
لدعم لبنان :باريس ( ،)1باريس ()2
وباريس ( ،)3زيارة نيكوال ساركوزي اىل
بريوت بعد انتخابه ،ومل يشذ عن زيارة
لبنان ايضا فرانسوا هوالند.
ال ميكن اغفال مؤمتر سيل سان كلو الذي
عقدته فرنسا يف العام  2007بغية اخراج
امللف اللبناين من الجمود الخطر وتسهيل
انجاز االستحقاقات الدستورية عرب خلق
مناخات مناسبة لها ،منها تأليف حكومة
وطنية وذلك اثر الفراغ الرئايس الذي وقع
بعد نهاية والية الرئيس اميل لحود ،وذلك
تحت ارشاف وزير الخارجية الفرنيس
انذاك برنار كوشنري.
يستكمل ماكرون اذن مسارا من العالقات
التاريخية ،فضال عن وجود مصلحة

الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون يتفقد املرفأ املدمر لبريوت.

فرنسية واضحة تقيض مبواجهة املد الرتيك
يف رشق املتوسط الغني برثوات الغاز،
خصوصا وان البحر االبيض املتوسط يعترب
املنطقة العازلة الوروبا ولن تسمح فرنسا
لالتراك مبد يدهم اليها.
توغل العالقات بني فرنسا ولبنان يف
التاريخ ،وتعود جذورها اىل القرن
التاسع عرش حني مل يكن لبنان بعد سوى
مجموعة طوائف تتقاسمها االمرباطورية
العثامنية ،وواكبت عن كثب االسباب
البعيدة والعميقة لالضطرابات الطائفية
التي وقعت بني بني العامني 1840
و ،1860كذلك نظام الحكم الجديد
للجبل الذي اعقب زوال االمارة الشهابية
وسمي نظام القامئقاميتني ،وبعدها نظام
املترصفية .يف العام  1920وبعد دعوات
لبنانية تم تأسيس دولة "لبنان الكبري"

برعاية فرنسا ،وبدأ انتدابها املبارش
منذ العام  ،1920واعطى لبنان دستورا
يف العام  ،1926هذا ما اوجد تيارات
معارضة للسلطة الفرنسية بسبب تعزيز
الحياة الحزبية والرصاع عىل الحكم اىل ان
جاءت مطالبات لبنانية باالستقالل الذي
كان يف العام .1943
بعد انطالق الرشارة االوىل للحرب
اللبنانية يف العام  ،1975مل تضطلع
فرنسا بدور مبارش بني االطراف املتنازعني
اال يف بعض الوساطات .لكن الالفت انه
وبحسب دراسة بعنوان "تقديم لبنان"
صدرت العام  2018ونرشها موقع
"واي باك ميشن" ،فقد "انتقلت فرنسا
منذ بداية تسعينات القرن الفائت
ولغاية العام  ،2004من موقع "االمومة
العاطفية" املعنوية مع املسيحيني اىل

التشاركية القامئة عىل الرباغامتية وحتى
"املنفعة الشخصية املادية" لرغبتها يف
توزيع االسهم والحصص ليك تعود اىل
املرشق العريب من البوابة اللبنانية .لذا
سلكت طريقا آخر غري الذي سلكته سابقا
فتحولت من رعاية "الورقة املسيحية" اىل
الشان االقتصادي (.")...
يف الحرب االهلية ،لعبت فرنسا دور
الداعم للبنان دوليا ،وخصوصا يف مجلس
االمن .فهي دفعت اىل انشاء قوة االمم
املتحدة املوقتة يف لبنان ،وصوتت لصالح
العديد من القرارات يف االمم املتحدة
مثل القرارات  425و 501و 508و511
و 594و .599وفرنسا كانت عضوا يف
القوة املتعددة الجنسية يف لبنان خالل
عملية "ايبوالد  "1حيث تم ارسال القوات
املسلحة الفرنسية واملظليني اىل االجزاء
الساحلية من بريوت الغربية وامليناء
البحري لضامن السالم يف تلك املناطق،
وكلفت بني عامي  1982و 1984بتدريب
القوات املسلحة اللبنانية.
انسحب عمق العالقات السياسية
التاريخية بني لبنان وفرنسا عىل
املستويات الديبلوماسية والثقافية
والرتبوية .بالنسبة اىل الفرنسيني فان

لبنان يقع يف قلب مصالحهم يف الرشق
االوسط .لذا تهرع فرنسا ملالقاته عند اي
اضطراب يهدد استقراره .لعل الرئيس
الفرنيس اميانويل ماكرون كان من اشد
املعربين عن هذه الخصوصية اللبنانية
يف هذه املرحلة الصعبة التي تشهد ايضا
بدايات املئوية الثانية للبنان الكبري .مل
يرتدد يف زيارة لبنان عىل جناح الرسعة
بعد انفجار مرفأ بريوت يف  4آب الفائت،
فحرض يف  6منه ثم يف االول من ايلول،
طارحا مبادرة فرنسية سياسية واقتصادية
متكاملة لحل االزمة اللبنانية.
ينطلق ماكرون من قاعدة ثالثية يعتمدها

فاق االهتمام الفرنسي
بالجانب االقتصادي للبنان
االهمية السياسية
شجعت فرنسا تأسيس
قوات اليونيفيل وهي جزء
اساسي منها

وعد الرئيس ماكرون بعقد مؤمتر لحل ازمة النظام اللبناين شبيه بسيل سان كلو.

يف السياسة الخارجية الفرنسية تجاه لبنان
والعامل العريب بشكل عام :التاميز عن
الواليات املتحدة االمريكية ،وعدم مجاراة
ارسائيل يف كل القضايا ،وطرح فرنسا
كوسيط ملزم يف امللف الفلسطيني ولكن
ايضا يف ملفات الرشق االوسط قاطبة.
لكن الجفاء الذي ساد العالقات الفرنسية
ـ االمريكية خصوصا واالوروبية ـ االمريكية
عموما يف عهد الرئيس املنتهية واليته
دونالد ترامب ،انعكس عرقلة للمساعي
الفرنسية يف ملفات حيوية يف الرشق
االوسط منها امللفني االيراين والفلسطيني.
لكن يف لبنان ايضا حيث القت مبادرة
باريس االخرية عرقلة واضحة لغاية اليوم،
لكن الفرنسيني مل يستسلموا يف ايجاد
حل للمعضلة اللبنانية .وقد وعد الرئيس
الفرنيس بعقد مؤمترين االول للدول
املانحة ملساعدة لبنان ،والثاين اليجاد حل
النسداد االفق لدى النظام اللبناين شبيه
مبؤمتر سيل سان كلو يف العام  .2007لكن
املؤمتر االخري ال يزال قيد البحث.
ال يقترص التأثري الفرنيس عىل الوساطات
السياسية ،بل يطاول الرتبية والثقافة.
وهذا ما حدا بوزير الخارجية الفرنيس
جان  -ايف لودريان اىل االعالن عن حزمة
مساعدات واسعة للمدارس الفرنسية يف
لبنان بعد انفجار املرفأ ،كذلك عملت
فرنسا عىل تقدميات استثنائية لـ 3االف
طالب لبناين يتعلمون يف جامعاتها ،علام
انه يوجد  66الف طالب لبناين اختاروا
التعلم يف فرنسا يف العام .2020
من الناحية الديبلوماسية ،يقع لبنان يف
املرتبة  12عامليا قياسا باهمية البعثات
الفرنسية ،يوجد اكرث من  150شخصا
يعملون يف السفارة الفرنسية ،وهو
الضعف مبرتني عام لدى فرنسا يف اليابان
ويف ايران.
يجب عدم نسيان ان  95يف املئة من
حفظة السالم الفرنسيني ينترشون يف
منطقة الرشق االوسط ،وخصوصا يف
قوات اليونيفيل التي تخدم يف لبنان،
وهذا يدل عىل اهمية املصلحة التي لدى
فرنسا يف هذا املجال.
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سياسة خارج ّية لبايدن متأثرة بأوباما وترامب

 3رؤساء يحكمون في البيت األبيض

عندما يدخل الرئيس االمرييك املنتخب جو بايدن اىل مكتبه يف البيت االبيض يف  20كانون الثاين  2021ويخرج منه دونالد
ترامب ،مهام كانت طريقة خروجه ،ستكون السياسة الخارجية عىل وشك االنعطاف يف اتجاهات جديدة ،بال انقالب وامنا
بيشء من فكر بايدن وعقيدة باراك اوباما وبصامت ترامب ،وستتكشف مالمحها خالل اشهر
عىل الرغم من ان ملفات السياسة الخارجية
مل تكن عنرصا حاسام يف الرصاع االنتخايب بني
الدميوقراطيني والجمهوريني التي حسمت
املعركة خاللها لصالح جو بايدن وحزبه ،اال
ان العامل كله تقريبا حبس انفاسه ملعرفة
نتائج انتخابات  3ترشين الثاين املايض،
بالنظر ال فقط اىل دور واشنطن وتأثريها
دوليا ،وامنا ايضا بسبب الخضات واملفاجآت
التي قام بها دونالد ترامب خالل سنواته
االربع يف الحكم.
سيكون العامل العريب وعموم منطقة الرشق
االوسط يف االنتظار عىل احر من الجمر
لرصد مالمح التحوالت التي سيدخلها بايدن
وفريقه عىل السياسة الخارجية ،خصوصا
يف الرشق االوسط وهي املنطقة التي ظل
ترامب يقول انه ال يريد االستمرار يف
االنخراط يف حروبها التي ال تنتهي.
لكن التناقض كان السمة االبرز يف سياسات
ترامب الخارجية .فعىل الرغم من تكرار
تعبريه عن رفضه لحروب الرشق االوسط،
اال انه يف الوقت نفسه طبق سياسات من
شأنها تأجيج التوتر يف املنطقة ،خصوصا
يف قراراته املتجاهلة للقانون الدويل،
كاالعرتاف باالحتالل االرسائييل للقدس
الفلسطينية ،وتأييده ضم ارسائيل لهضبة
الجوالن السورية املحتلة ،ومضيه قدما
مبا يسمى صفقة القرن عىل الرغم من
اعرتاض الفلسطينيني عليها ،ثم مامرسته
سياسة الضغوط القصوى عىل ايران التي
وصلت اىل حد اغتيال رجلها العسكري
االبرز قاسم سليامين ،ثم اغراق االقتصاد
االيراين بالعقوبات والتضييق ،ومفاقمة توتر
عالقاتها مع بعض محيطها الخليجي.
فيام كان ترامب يقوم بكل ذلك ،كان دامئا

جو بايدن ورئيسه السابق باراك اوباما.

يستحرض ارسائيل باعتباره الحليف االفضل
لها بني الرؤساء االمريكيني يف ما اتخذه من
قرارات يعترب انها تصب يف صالحها ،وكان
عىل ما يبدو يراهن عىل ان تتحول قراراته
االرسائيلية اىل اصوات انتخابية تعينه عىل
هزمية خصمه بايدن عندما حانت ساعة
االنتخابات .لكن ذلك مل يحصل.
مل ينجح ترامب يف تجيري سياسته االرسائيلية
لصالحه انتخابيا .صحيفة "هارتس"
االرسائيلية نقلت عن استطالع امرييك اجري
بعد صدور نتائج االنتخابات االمريكية،
اظهر ان  77يف املئة من الناخبني اليهود يف
امريكا صوتوا لصالح بايدن ،يف مقابل  21يف
املئة فقط صوتوا لرتامب ،هو ما يعني ايضا
ان بايدن حصد من اصوات الناخبني اليهود
اكرث مام حصلت عليه هيالري كلينتون يف

هذا الوضع امللتبس الذي خلقه سلفه
الجمهوري؟
غالب الظن ،ان بايدن لن يتمكن من
الرتاجع عن القرارات التي اتخذها ترامب
حول فلسطني ،اي ان الرئيس الجديد لن
يرتاجع عن قرار االعرتاف بضم القدس
ومستوطنات الضفة الغربية اىل ارسائيل ،او
بنقل السفارة االمريكية اليها .سياسيا ،قد ال

ايران االختبار االكبر للرئيس
املنتخب وقد يعرض عليها
تسوية اقل حدة

خالل احدى زياراته اىل العراق.

انتخابات  71( 2016يف املئة) ،واكرث مام
حصل عليه باراك اوباما يف انتخابات 2012
( 69يف املئة).
يبدو ان الناخبني اليهود مل يتأثروا بتاتا
مببادرات ترامب االرسائيلية ،وهو مل يتنبه اىل
ان والءاتهم التاريخية للحزب الدميوقراطي
باعتباره حزب االقليات ،تتغلب دامئا عىل
املسألة االرسائيلية ،كام ان ميولهم الليربالية
بشكل عام تجعلهم ينحازون اىل الحزب
الدميوقراطي االكرث انفتاحا يف االفكار ويف
التعامل مع االقليات واملهاجرين من الحزب
الجمهوري.
اذا ،ساهم ترامب يف اللعب العبثي بقضية
فلسطني ،من دون ان ينال مردودا سياسيا
داخليا .والسؤال يتعلق االن مبا ميكن
ان يفعله بايدن؟ هل يف امكانه تغيري

يجد بايدن نفسه مضطرا للتقهقر يف هذا
امللف ،خصوصا ان سلفه نجح ،من وجهة
النظر االمريكية ،يف تحقيق اتفاقات تطبيع
بني ارسائيل وكل من البحرين واالمارات
والسودان.
لهذا سيكون يف امكان بايدن ان يبني عىل
بصامت ترامب من خالل هذه االنجازات
بالعمل عىل توسيع رقعة الدول العربية -
او االسالمية  -املستعدة للصلح مع ارسائيل.
لكن نهج اوباما قد يكون حارضا ايضا.
ولهذا فليس من املستبعد ان يعمد بايدن
اىل اعادة احياء خطة حل الدولتني ،وبذلك
يثبت وجود خطه الخاص كرئيس جديد،
ويعكس استمرارية النهج االوبامي ويعيد
يف الوقت نفسه تسليط الضغط عىل رئيس
الحكومة االرسائيلية بنيامني نتنياهو الذي

اظهر حامسة مفرطة تجاه ترامب ،ويواجه
ايضا وضعا داخليا معقدا بسبب تهم
الفساد والفشل يف ادارة ازمة كورونا.
اما يف سوريا ،فان حركته لن تكون محكومة
برؤيته الخاصة فقط .اذ ال ميكنه تجاهل
حقيقة ان ترامب الذي خفف الوجود
العسكري االمرييك يف رشق الفرات ،ومل
يتمكن من الخروج نهائيا بسبب املقاومة
التي واجهها من البنتاغون بازاء خطته التي
كان ميكن ان تفرس ايرانيا وروسيا وسوريا،
بانها هروب امرييك ،فرض العديد من القيود
القاسية عىل دمشق من الباب االقتصادي
النتزاع تنازالت منها ،ومنع دول العامل من
الدخول اليها من بوابة االستثامر يف مرحلة
اعادة االعامر .اذا ،سيجد بايدن نفسه
متأثرا مجددا ببصامت ترامب ،ويف امكانه

ان يبني عىل الوضع الجديد الناىشء يف
سوريا ،مع التذكري بأنه كان يف دائرة القرار
االمرييك عندما اندلعت الحرب السورية عام
 ،2011اىل جانب باراك اوباما عندما اجاز
لوكالة االستخبارات االمريكية " "CIAتهشيم
سيادة الدولة السورية من خالل توفري
الدعم للعديد من الفصائل املسلحة ،والتي
تبني الحقا ان غالبيتها مرتبط باالرهاب.
يجب ان ال ننىس ان لبايدن انحيازاته
الكردية الواضحة ،وهو اكرث قربا من كرد
العراق من االكراد يف سوريا .لهذا فانه عىل
الرغم من دعم واشنطن لقوات وحدات
حامية الشعب التي يسيطر عليها االكراد
يف الشامل السوري يف قتالهم ضد تنظيم
داعش ،فانه كان من معاريض اقامة جيب
كردي مستقل ذاتيا ،وكان من مؤيدي
انسحاب تلك القوات اىل رشق الفرات ملنع
املواجهة بينهم وبني االتراك الذين تدخلوا
عسكريا يف االرايض السورية.
كان ايضا من معاريض االنسحاب االمرييك
من العراق عندما كان اوباما رئيسا ،ويؤيد
بقاء قوة من االف الجنود يف العراق .لكنه
يف نهاية املطاف ،سار اىل جانب رئيسه
يف تنفيذ القرار ،وقد كلفه اوباما امللف
العراقي ،وزار البلد لهذا الغرض  24مرة
ما بني عامي  2010و ،2012وطور عالقاته
القدمية مع الزعيم الكردي مسعود بارزاين
اىل مرحلة شخصية ،وهو لهذا يتمتع بخربة
كبرية يف الشؤون العراقية.
قبل هذه املرحلة ،وتحديدا عام ،2007
طرح خطة فيديرالية العراق ،والتي تعرضت
لهجوم كبري من العراقيني باعتبارها خطة
للتقسيم ،بينام اعتربها هو محاكاة لخطة
تقاسم السلطة يف البوسنة بعد نهاية حربها
االهلية يف تسعينات القرن املايض .تطرح
هذه املسألة احتامل ان يعيد بايدن احياء
خطته الخاصة هذه ،تحت شعار ترتيب
التعايش الفيديرايل بني السنة والشيعة
واالكراد ،باعتبار ان االقليم الكردي صار
حقيقة واقعة.
لكن ايران رمبا تكون االختبار االكرب لسياسته
الخارجية الخاصة ،وهو هنا ايضا سيكون
محكوما برؤيته الخاصة وبعقيدة اوباما
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وبصامت ترامب الذي انقلب عىل ارث
اوباما  -بايدن باالنسحاب من االتفاق
النووي املربم عام  ،2015مام زعزع استقرار
الخليج بشكل كبري ،خصوصا بعدما قرر
اغتيال قاسم سليامين وابومهدي املهندس،
وتصعيد ما يصفه بحملة الضغوط القصوى
عىل االقتصاد االيراين ،ومحاولة حرمان
االيرانيني من قدرتهم عىل بيع نفطهم ،وهو
املورد االسايس واالكرب لحياتهم.
صحيح ان ايران رفضت االنصياع لضغوط
ترامب والقبول بابرام اتفاق نووي جديد
برشوطه ،اال ان بايدن سيكون يف امكانه
ان يحاول ابتزاز االيرانيني بشكل افضل
مستفيدا مام فعله سلفه من بوابة الضغوط
االقتصادية .فاالقتصاد االيراين منهك،
ومبيعات النفط االيراين تعرثت بشكل كبري
جدا ،وهو تدهور ساهم فيه ايضا انتشار
وباء كورونا ايرانيا وعامليا .وقد ال يكون
بايدن بتخبط ترامب يف مقاربة هذا امللف،
لكنه قد يعرض تسوية اقل حدة ،تسمح
لاليرانيني بالرتاجع قليال للقبول بحل للوضع
القائم حاليا ،وتتيح له يف الوقت نفسه
التأكيد عىل فشل سياسة ترامب ونجاحه
هو يف العودة اىل االتفاق النووي كام وعد
ناخبيه.
من املمكن ان يكون العراق ولبنان
وسوريا من الساحات التي سيتبادل عربها
االمريكيون يف عهد بايدن ،رسائل التطمني
حول امكانات التقارب او التصالح الضمني.
من دون شك ،ان تقاربا محتمال كهذا،
سيكون محل متابعة متوجسة يف بعض
العواصم الخليجية التي ما ان انسحب
ترامب من االتفاق النووي مع ايران ،حتى
انهالت عىل االتفاق انتقادا وتنكيال ،مباركة
الخطوة الرتامبية بالرتاجع عنه ،ومبحاولة
فرض رشوط جديدة عىل طهران.
سيكون من الالفت مراقبة ما اذا كان بايدن
سيدخل عىل خط العالقات الخليجية -
االيرانية يف اطار مقاربة شاملة للوضع يف
املنطقة لوضع تصوراته الخاصة للحلول،
خصوصا وان ادارة اوباما التي كان فيها
بايدن نائبا للرئيس ،مل تحظ بشعبية كبرية
بني بعض الخليجيني ،باستثناء سلطنة عامن
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دونالد ترامب يعلن االنسحاب من االتفاق النووي مع ايران.

والكويت ،بعد اتفاقها النووي رسيا مع
طهران يف العام  .2015من املمكن التصور
ان بعض الدول الخليجية قد ال تجد سبيال
سهال للتملص من سياسات بايدن الجديدة
تجاه ايران والخليج ،بعدما استتب االمر
لبايدن والدميوقراطيني يف البيت االبيض.
ال بل ان بعض املحللني يعتقدون ان بعض

الدول الخليجية قد تجد نفسها يف لحظة
سياسية حرجة مع ادارة بايدن الذي توعد
بالعمل عىل انهاء الدعم االمرييك املفتوح
للحرب عىل اليمن وباعادة تقييم العالقات
مع الرياض ،عىل الرغم من انه كام هو
معروف ،فان ادارة اوباما  -بايدن نفسها
هي التي باعت اسلحة للرتسانة السعودية

عندما بدأت حرب اليمن عام .2015
من املرجح ان مشاعر ارتياح اكرب تسجل يف
الدوحة بعد فوز بايدن بالرئاسة ،اذ سرتاهن
قطر عىل ان االدارة االمريكية الجديدة ،كام
ستعمد يف اطار مقاربتها الشمولية للملف
الخليجي وااليراين اىل فتح ملف املقاطعة
السعودية االماراتية البحرينية املرصية
لقطر منذ سنوات .لكن كعادة الرؤساء
االمريكيني وصناع القرار يف واشنطن ،فان
جل همهم سيكون محاولة االستفادة من
هذه االوضاع الشائكة خليجيا وايرانيا،
والتعويل عىل املكاسب االقتصادية التي
ميكن ان تتحقق لالقتصاد االمرييك ،متاما
مثلام فعل ترامب من خالل الصفقات
التجارية والعسكرية الكبرية التي ابرمها
مع بعض الدول الخليجية ،مستفيدا من
ارتياحها اىل سياسته من ايران ،او تجاهله
لقضية االزمة القطرية ،وغضه النظر عن
حرب اليمن باسم مواجهة النفوذ االيراين.
نقطة اخرى ال تقل اهمية يجب التوقف
عندها يف محاولة قراءة مشهد السياسية
االمريكية اقليميا ،تكمن يف موقف بايدن
من مرشوع االخوان املسلمني يف املنطقة .اذ
مل يكن رسا ان ادارة اوباما  -بايدن اظهرت
حامسة خاصة لخيار صعود اسالميي

االخوان اىل مراكز السلطة والقوة يف
املنطقة ،خصوصا مع بداية ما سمي الربيع
العريب ،يف مرص واليمن وسوريا وليبيا
وتونس وغريها.
تالقت الرؤية "االوبامية  -البايدنية" هذه مع
تطلعات تركيا االقليمية ،وترجم ذلك بخطط
تسليح ودعم ومتويل ،فضح منها خط متويل
من ليبيا اىل سوريا للمسلحني والتنظيامت
الجهادية ،برعاية امريكية  -تركية ،باالضافة
اىل غرف عمليات مشرتكة ،املوم يف تركيا،
واملوك يف االردن ،لتوجيه الفصائل االرهابية
املسلحة يف سوريا وتسليحها.

ساهم ترامب في اللعب
العبثي بقضية فلسطني بال
اي مردود سياسي
لبايدن انحيازاته الكردية
الواضحة وهو اكثر قربا من
كرد العراق

انسحابات ترامب

خالل واليته االوىل يف الرئاسة ،سيجد الرئيس املنتخب جو بايدن نفسه مضطرا اىل مراجعة
كل قرارات االنسحابات التي قام بها سلفه دونالد ترامب من مؤسسات وهيئات دولية
لعدم رضاه عن سياساتها بالكامل ،وكان اخرها منظمة الصحة العاملية التي اتهمها ترامب
بخدمة مصالح الصني خالل ازمة كورونا.
اىل جانب االتفاق النووي االيراين الذي خرج منه قبل اكرث من عامني ،فان ترامب اعلن
ايضا االنسحاب من اتفاقية االجواء املفتوحة قبل خمسة اشهر ،ويف العام املايض وقع وثيقة
االنسحاب من املعاهدة الدولية لتجارة االسلحة التقليدية ،وانسحب ايضا من معاهدة
القوى النووية املتوسطة املدى املوقعة مع روسيا .انسحب ترامب من مجلس حقوق
االنسان يف جنيف ،ثم تذكر فجأة معاهدة ابرمتها واشنطن مع شاه ايران املخلوع رضا
بهلوي ،فانسحب منها .وسبق كل ذلك ،انسحابه عام  2017من اتفاقية باريس للمناخ ،ومن
منظمة االونيسكو التابعة لالمم املتحدة متهام اياها باالنحياز اىل الفلسطينيني.
كام انسحب من امليثاق العاملي للهجرة ،واوقف التمويل االمرييك لوكالة االونروا التي تعنى
بشؤون الالجئني الفلسطينيني ،ومن اتفاق الرشاكة االقتصادية االسرتاتيجية عرب املحيط
الهادئ ،ومن الربوتوكول امللحق باتفاقية فيينا لحل النزاعات بالطرق السلمية.

 %77من الناخبني اليهود صوتوا لبايدن يف مقابل  %21لرتامب.

تنصل بايدن الحقا من حقيقة الدور
االمرييك يف الحروب االهلية التي جرى
تسعريها يف سوريا ،متهام تركيا ودوال عربية
بتسليح جهاديني ،وكأمنا جرى ذلك من دون
علم االستخبارات االمريكية .النأي بالنفس
من جانب بايدن بازاء تركيا رجب طيب
اردوغان بلغ ذروته يف بداية عام ،2020
عندما قال يف مقابلة صحافية متحدثا عن
اردوغان انه "استبدادي وقد آن االوان
ليك نعامله معاملة مختلفة ونحاسبه عىل
افعاله ونقدم كل انواع الدعم للمعارضة
حتى يتسنى لها التخلص منه عرب تنظيم
انتخابات دميوقراطية .كام علينا ان نسعى
اىل عزل اردوغان يف منطقته ونثبت تضامننا
مع الكرد".
لهذا فان السؤال االهم هنا ،عام اذا كان
بايدن سيخوض بالفعل معركة سياسية ضد
اردوغان؟ وهل سيذهب بها حتى النهاية؟
وهل سترتك هذه املعركة تداعياتها االقليمية
التي تخلص االوراق مجددا؟ فيجد بايدن
نفسه متقربا من السعوديني واالماراتيني
واملرصيني الذين يخوضون منازلة سياسية
واعالمية وعسكرية مع اردوغان؟ وهل يشهر
حبه لالكراد بشكل اكرب نكاية باردوغان،
فيضطر اىل اعادة التموضع عراقيا وسوريا
لتقليص النفوذ الرتيك يف الشاملني العراقي
والسوري ويقوم بانفتاح اكرب عىل بغداد
ودمشق بدأه ترامب قبله؟ ام اننا سنجده
يتقارب اكرث مع الرئيس الفرنيس اميانويل
ماكرون الذي يحاول التصدي للتغلغل
الرتيك يف رشق املتوسط والشامل االفريقي
عرب البوابة الليبية؟
التساؤالت كثرية .وحدها االشهر القليلة
املقبلة ستحمل اجابات شافية حول
سياسات بايدن ،وكم سيكون اوباما حارضا
فيها ،وكم سيكون ارث ترامب ثقيال عليه،
او عامال مساعدا له ليحقق اخرتاقات
تسجل باسمه الخاص باعتباره الرئيس الـ46
للواليات املتحدة االمريكية ،اذا ما نجح اوال
يف طي مرحلة تشكيك ماليني االمريكيني
ممن صوتوا لرتامب يف ان االنتخابات
مزورة ،وكسب ثقتهم قبل ان يكتسب ثقة
العامل املهزوزة بالزعامة االمريكية.
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انتخابات  2020الرئاسية هي من دون ادىن شك اهم انتخابات عرفتها الواليات املتحدة واكرثها غرابة ومفارقات .مل تنته يف
يومها ( 3ترشين الثاين) بل استمرت فصوال .مل تنته يف صناديق االقرتاع وامنا استكملت يف املحاكم .التوترات السياسية والشعبية
كشفت عن ازمة متنامية يف النظامني السيايس واالنتخايب ،وعن انقسامات عميقة داخل املجتمع االمرييك
صورة الدميوقراطية وامريكا اصيبت يف
الصميم ،وازمة االنتخابات حفرت عميقا يف
دولة املؤسسات والقيم .يف معزل عن نتيجة
االنتخابات الرئاسية والطريقة التي حسمت
فيها والغموض الذي اكتنف مالبساتها ،فان
النتيجة الواضحة ان الواليات املتحدة تغريت
ودخلت يف مرحلة جديدة عنوانها عدم
االستقرار الداخيل ،ما سيؤثر عىل دورها
الخارجي .قبل كل يشء صورة امريكا تتغري.
التشكيك يف العملية االنتخابية برمتها،
والتلويح باللجوء اىل املحاكم ،ومحاولة
استبعاد اصوات ناخبني من عمليات الفرز،
كلها اشياء جعلت صورة الدميوقراطية
االمريكية تبدو مهزوزة امام العامل .كذلك فان
اجراءات الحامية حول محيط البيت االبيض،
ومنظر املحال التجارية املغلقة التي غلفت
واجهاتها بالواح من الخشب لحاميتها من
اي اعامل شغب محتملة ،وحديث الناس
عن قلقهم من اندالع احداث عنف ومعارك
بالسالح ،كانت كلها دالة عىل حجم التوتر
الذي احاط باالنتخابات االمريكية هذه املرة.
يف حسابات الربح والخسارة يف االنتخابات،
امريكا تبدو الخارسة .فصورتها الدميوقراطية
اهتزت بشكل غري مسبوق ،واالستقطاب
الداخيل يبقى عىل اشده يف مجتمع يعاين من
رشوخ كثرية وانقسامات حادة .الرئيس دونالد
ترامب رمبا فاقم الوضع ،لكن النظام االنتخايب
ذاته فيه مشاكل ويحتاج اىل عملية ترميم.
امريكا يف وضع صعب مرة اخرى بسبب نظامها
االنتخايب ،وهذه املرة بدا الوضع اصعب مام
كان عام  2000عندما فاز جورج بوش مبعركة
قضائية ،او عام  2016عندما فاز ترامب عىل
هيالري كلينتون وسط جدل حول تدخالت
روسية يف االنتخابات .هذه املرة مل تواجه

امريكا احتامل معارك قضائية حول النتيجة
فحسب ،بل حبست انفاسها خوفا من اندالع
اعامل عنف يف ظل االستقطاب الحاد الذي
سبق االنتخابات ورافقها.
كثرية هي مفارقات اهم انتخابات امريكية
واغربها واكرثها اثارة وتشويقا .الرئيس
املنتخب جو بايدن حاز اعىل نسبة اصوات
بني كل الرؤساء االمريكيني مع حصوله عىل 74
مليون صوت شعبي .جو بايدن هو ثاين رئيس
امرييك من الطائفة الكاثوليكية بعد جون
كينيدي الذي اغتيل يف الستينات ومل يكمل
واليته.
كاماال هاريس هي اول امرأة تنتخب نائبة
للرئيس .مع تقدم بايدن يف العمر يصبح ملوقع
نائب الرئيس اهمية زائدة ،ويصبح ترشيح
هاريس من الحزب الدميوقراطي لرئاسيات
 2024امرا مطروحا مع استبعاد ترشيح بايدن.
الرئيس ترامب هو ثالث رئيس امرييك يفشل
يف الفوز بوالية ثانية بعد جيمي كارتر (اواسط
السبعينات) وجورج بوش االب (بداية
التسعينات) .مع ذلك حصل ترامب عىل
 70مليون صوت موسعا قاعدته الشعبية،
ومع رقم يفوق الرقم الذي اوصله اىل البيت
االبيض عام  .2016لذا من الطبيعي ان يضع
نصب عينيه انتخابات  .2024تصوروا هذا
السيناريو النتخابات  2024بني املرشحني
ترامب وهاريس.
دونالد ترامب جاءت خسارته مرشفة ،لكنها
تبقى خسارة ثقيلة مل يستوعبها ومل يصدقها
ومل يستسلم لها بسهولة ،واراد استنفاد
الخيارات املتاحة امامه لقلب النتيجة ،او
عىل االقل للطعن يف رشعيتها .لكنه حورص
بضغوط من داخل الحزب الجمهوري ومن
داخل عائلته ،القناعه بوقف مسار املواجهة

القانونية التي لن تؤدي اال اىل اطالة املعاناة،
وتلحق ارضارا كبرية بالواليات املتحدة يف
الداخل والخارج.
عىل الرغم من اخفاقه يف كسب والية ثانية،
مل يهزم ترامب يف صناديق االقرتاع كام
توقعت استطالعات الرأي ،عىل الرغم من
كل الحمالت التي شنت عليه واالخطاء التي
وقع فيها والنكسات والفضائح .يف انتخابات
حطمت ارقاما قياسية يف املشاركة ،اضاف
ترامب اىل رصيده  7.3ماليني صوت مقارنة
بالعام  .2016من الناحية النظرية ال يشء
مينعه من الرتشح مرة ثانية بعد اربع سنوات،
ومن الناحية العملية لديه قاعدة قوية للعب
دور مل يسبق ألي من الرؤساء االخرين الذين
خرسوا (كارتر وبوش) االضطالع به ،وألن
يكون صاحب التأثري القوي وصانع امللوك بني
االسامء الجمهورية الصاعدة .ميكن لرتامب ان
يطرح نفسه قائدا فعليا للحزب ،ولديه عدد
هائل من االنصار الذين سيبقى يف نظرهم
بطال .نجاح بايدن جاء اىل حد ما باصوات من
يريدون اخراج ترامب من البيت االبيض ،اكرث
من رغبتهم يف رؤيته رئيسا .االكيد ان امريكا
تغريت خالل والية ترامب ،ومن املرجح ان
تستمر ظاهرة الرتامبية حتى بعد خروجه
من البيت االبيض مبا قد يهدد وحدة الحزب
الجمهوري .رمبا يتالىش ترامب تدريجا وينزوي
يف الظل السيايس كام حصل مع كل الرؤساء
االمريكيني .لكن حتى لو حصل ذلك ،فان
ندوب واثار هذه الفرتة املضطربة يف التاريخ
االمرييك لن تختفي ابدا.
امريكا مع ترامب تغريت كثريا ،ويف هذه
االنتخابات كان الرتكيز ينصب عىل معرفة
انعكاسات هذه املعركة السياسية عىل
مستقبل الواليات املتحدة وعىل قضية

خسارة مرشفة لرتامب وفوز باهت لبايدن.

الوحدة الوطنية التي هي يف اضعف حاالتها
اليوم .فاالمريكيون منقسمون للغاية سواء
بني الريف واملدينة والعرق واللون والطبقة
واالميان والقيم .خصوم وحلفاء الواليات
املتحدة ادركوا ان االنتخابات ركزت كثريا عىل
الداخل وعىل االنقسامات العميقة يف املجتمع
االمرييك ،وان النتائج ستكون لها عواقب عىل
مكانة امريكا العاملية بعدما تعرضت القيادة
االخالقية االمريكية لرضبة قوية .واالوروبيون
خصوصا  -الذين يرون ان رئاسة ترامب مل
تكن متوافقة مع ما يعرفونه ويعجبون به
عن القيم االمريكية والنظام العاملي الليربايل
الذي اوجدته الواليات املتحدة  -لن يتمكنوا
من تفسري حقيقة ان ماليني االمريكيني صوتوا
بالطريقة نفسها للمرة الثانية ،وصدموا بنتائج
االنتخابات النهم مل يكونوا مستعدين الحتامل
والية ثانية لرتامب كادت ان تتحقق.
اما الرئيس املنتخب جو بايدن ،فانه نجح
يف الفوز وكسب معركة صعبة ،لكن فوزه مل
يكن باهرا ومدويا .النتائج جاءت متقاربة
يف الواليات املتأرجحة مع فوارق ضئيلة.
الدميوقراطيون اخفقوا يف توقعاتهم وخططهم
لجهة تحقيق موجة زرقاء اوال ،والسيطرة
عىل مجلس الشيوخ ثانيا ،وتعزيز وضعهم
واكرثيتهم يف مجلس النواب ثالثا .فوز بايدن

خاض بايدن مبارزة مع ترامب باسلوبني ومرشوعني وقاموسني مختلفني.

ظاهرة الترامبية
مستمرة ووحدة الحزب
الجمهوري مهددة
وابقاء الجمهوريني عىل اغلبيتهم يف مجلس
الشيوخ ،ليس السيناريو االمثل بالنسبة اىل
الدميوقراطيني ،وسيضطر بايدن اىل التسوية
والتفاوض.
مع خسارة ترامب يف االنتخابات ،دخلت
امريكا يف مرحلة انتقالية تستمر رسميا حتى
 20كانون الثاين املقبل حني يتسلم الرئيس
بايدن السلطة يف احتفال قسم اليمني،
وتستمر عمليا لستة اشهر اىل حني ينتهي
بايدن من اختيار فريقه وتركيز ادارته
وبلورة سياساته وخياراته .بايدن خاض
مبارزة طويلة وقاسية مع ترامب باسلوبني
ومرشوعني وقاموسني مختلفني ،بحيث بدا
ترامب اشبه بعاصفة هبت عىل امريكا من
خارج املألوف والقاموس العادي لرؤسائها،
يف حني بدا بايدن وريثا للتقاليد وحريصا
عىل املؤسسات .بايدن الذي ايقن ان امريكا

تغريت مع ترامب سيكتشف انه رئيس
امريكا التي تغريت يف عامل متغري ايضا .مرور
ترامب يف السياسة االمريكية والبيت االبيض
مل يكن عابرا ،واالصوات التي حصدها يف
منافسة بايدن تشري اىل ذلك .ليست سهلة
ازالة اثار الرتامبية التي يتحدث عنها
كثريون ،خصوصا وانها كشفت متزقات
عميقة يف املجتمع االمرييك.
امريكا تغريت والعامل تغري ايضا .كيف سيتعاطى
بايدن مع الصعود الصيني او الخطر الصيني
الذي اقلق ترامب؟ كيف سيتعاطى مع
الرئيس الرويس فالدميري بوتني الذي يذهب اىل
االنتخابات ويرجع منها باالوسمة ال الجروح؟
كيف ستكون عالقاته مع اوروبا التي اثخنها
الوباء مضاعفا اوجاعها من الخيانة الربيطانية؟
كيف سيتعامل مع الرشق االوسط وسياسات
زعزعة االستقرار واالحالم النووية ونزهات
املرتزقة بني الحرائق القريبة والبعيدة؟
الرشق االوسط تغري ايضا .االخرتاقات االيرانية
ال تحمل وصفة استقرار بل مشاريع مواجهة.
والدور الرتيك اكرب من قدرة املنطقة وجوارها
عىل االحتامل .املشهد العريب ـ االرسائييل
شهد تغريات اساسية يف الفرتة االخرية ،ودول
مجلس التعاون الخليجي استخلصت العرب من
تجاربها السابقة مع السياسات واالدارات.
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ماكرون يعلنها حربًا مفتوحة ض ّد اإلرهاب
ّ
والتدخل التركي
واإلسالم اإلنفصالي...
وصل الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون يف سياسته الخارجية اىل نقطة الذروة :كباش مع تركيا يف ليبيا ورشق املتوسط ،دخول
منسق مع الروس عىل خط ناغورين قره باغ ،مبادرة سياسية اقتصادية يف لبنان تالمس حدود التورط ،تعزيز للعالقات مع
العراق .لكنه يجد نفسه امام تحديات داخلية كثرية تفرض عليه الحد من انشطته الخارجية
من جهة تتفاقم جائحة كورونا وتتسع
وتدفع يف اتجاه تدابري االغالق من جديد
وتجعل الوضع االقتصادي يعاين ،وبفعل
هذه التدابري ،من انكامش وتراجع يف
النمو واملؤرشات .من جهة ثانية هناك
هاجس االرهاب وكابوسه عىل يد اسالميني
متطرفني يعود للظهور وبقوة.
عقب الهجامت االرهابية الثالث التي
رضبت فرنسا بني اواخر ايلول واواخر
ترشين االول يف باريس وكونفالن سانت
هونورين ونيس واتسمت بعنف دموي
ووحشية وقطع رؤوس ،عاد امللف االرهايب
ليحتل واجهة االهتاممات الرسمية
والسياسية واالعالمية يف فرنسا .وتخوف
الرئيس اميانويل ماكرون ،ومعه الحكومة،
من ان تستغل املعارضة اليمينية ممثلة
باليمني املتطرف (حزب التجمع الوطني)
واليمني الكالسييك (حزب الجمهوريني)
تواتر العمليات االرهابية املتنقلة سالحا
يف وجه السلطة املتهمة بالعجز والتقاعس،
وضد ماكرون شخصيا يف املعركة السياسية
املقبلة التي عنوانها االنتخابات الرئاسية يف
ربيع عام  ،2022والتي ينوي خوضها من
اجل والية ثانية.
بعد ان كشف ماكرون عن خططه
ملحاربة ما يسميه االنفصالية االسالموية
التي ستأخذ شكل مرشوع قانون يقدم
اىل مجلس الوزراء يف التاسع من الشهر
الجاري ،قبل ان يأخذ طريقه اىل الجمعية
الوطنية ومجلس الشيوخ ،فان تركيزه اليوم
يقوم عىل سد املنافذ كلها التي يتسلل منها
االرهاب.
من هنا ،يراد للمقاربة الحكومية هذه
املرة ان تكون شاملة ،بحيث ترضب البيئة

الداخلية التي ميكن ان تفرز االرهاب،
وهي التطرف واالسالموية السياسية،
واغالق املسالك غري الرشعية التي متكن
املتطرفني والجهاديني من الولوج اىل
االرايض الفرنسية مثلام حصل يف نيس،
حيث وصل التونيس ابراهيم العيساوي
اليها من ايطاليا ،واخريا التخلص من
االجانب الذين ترى فيهم فرنسا تهديدا
المنها الداخيل من املتطرفني .عليه ،فان
ماكرون يريد الدفع يف اتجاه تعاون اورويب
اوثق يف محاربة االرهاب ،وهو ما مير عرب
حامية الحدود الخارجية لالتحاد ،واعادة
النظر يف معاهدة شينغني.
رشح ماكرون ،عىل امتداد االسابيع املاضية،
اسرتاتيجيته ملحاربة ما يسمى االنفصالية
االسالمية ،او مرشوع املجتمع املضاد ،الذي
يجري العمل عليه يف فرنسا ،بحسب قوله،
من خالل االعالن عن اجراءات خاصة يف
مجال التعليم وكذلك مسألة تنظيم عمل
امئة املساجد .هذا الخطاب املناهض للنزعة
االنعزالية ،الذي كان منتظرا برتقب شديد
وارجئ مرارا ،يأيت يف سياق حساس يف فرنسا
حيث تعد العلامنية قيمة اساسية ،فيام
ميثل االسالم الديانة الثانية يف البالد .ويأيت
كذلك فيام يتعرض ماكرون لنريان اليمني
واليمني املتطرف اللذين يتهامنه بالرتاخي،
واليسار الذي يندد بوصم املسلمني السباب
انتخابية.
املقصود باالنفصالية ليس االنفصال
الجغرايف ،وامنا ايجاد بيئات موازية
فكرية واجتامعية ومامرسات عن طريق
َحرف الدين وعزل املسلمني عن بيئتهم.
واالنفصالية االسالمية ،بحسب ماكرون،
هي ميل قطاعات من املسلمني اىل

االنطواء عىل الذات واالنفصال عن
املجتمع الفرنيس ومؤسساته ،كاملدرسة
مثال .قال ان  50الف طفل يتابعون
دراستهم يف املنازل او يف جمعيات خاصة،
وان امئة العديد من املساجد ال تختارهم
الدولة الفرنسية ،بل بعض قنصليات الدول
العربية ،واملقصود اساسا الجزائر واملغرب،
واستيالء امئة متطرفني عىل بعضها االخر
واستخدامها كمنابر للرتويج الفكارهم
املتشددة .اشار ايضا اىل انتشار جملة من
املامرسات االجتامعية التي تتناقض مع قيم
الجمهورية الفرنسية كالتمييز بني الرجال
والنساء او ارصار البعض عىل استصدار
شهادات عذرية للنساء قبل زواجهن.
يحرص ماكرون عىل التنبيه ان املستهدف
ليسوا املسلمني ،بل من يستغل االسالم
للرتويج ملرشوع سيايس ،وهو ما يسميه
االسالم السيايس او االسالم الراديكايل
املتطرف ،وكالهام يسعى اىل اقامة مجتمع
بديل ،مستفيدا غالبا من غياب الدولة
والخدمات العامة وبؤس الشباب وغريها
من النواقص التي تعرتي هذه الرشائح
املجتمعية .يحرص عىل التنديد باالسالم
الراديكايل الذي يرى فيه عدوا للجمهورية
وما متثله من قيم ومامرسات وقواعد
العيش املشرتك والطرف الساعي الستبدال
ذلك كله بقيم مختلفة والقامة بؤر
اجتامعية منفصلة بقيمها ومامرساتها عن
قيم الجمهورية التي تريد االحالل مكانها،
وطريقها اىل ذلك تحريف الدين.
اسرتاتيجيا ماكرون التي يريدها شاملة
متكاملة ،يتعني ان ترتجم اىل مرشوع قانون
سيقدم اىل الربملان هذا الشهر وغرضها
توفري االدوات القانونية التي متكن الدولة

يرمي الرئيس
الفرنيس اىل رضب
البيئة الداخلية
التي ميكن ان
تفرز االرهاب
وهي التطرف
واالسالموية
السياسية.

من محاربة هذه النزعات االنفصالية.
وترتكز هذه االسرتاتيجيا اىل عدة محاور،
منها:
 -1الحرص عىل حيادية املرافق العامة
ومنع استخدام الشعارات والرموز الدينية
يف املؤسسات العامة او املامرسات التي ال
تتوافق مع اساليب العيش يف الجمهورية
الفرنسية.
 -2فرض الرقابة عىل الجمعيات التي
تغلغلت فيها النزعات االيديولوجية
االنفصالية اكانت رياضية او اجتامعية او
ثقافية او لغوية.
 -3التشديد عىل التعليم واهميته وان
املدرسة هي املصهر الطبيعي لالجيال .وما
تريده الحكومة ان متنع قطعيا التعليم يف
املنازل .خوف ماكرون هو من املدارس
املوازية املوجودة بشكل عشوايئ ومن
غري رقابة .وسيكون من الصعب الحقا
االتيان مبدرسني من دول عربية او غري
عربية (تركيا) يقومون بالتعليم بعيدا
من اعني وزارة الرتبية .خالصة الرئيس
الفرنيس ان الجمهورية ستقاوم من خالل
املدرسة من يسعى اىل تدمريها ،خصوصا

ماكرون واقع بني
مطرقة االرهاب الدموي
وسندان اليمني املتطرف

وان العديد من املدارس التابعة للمسلمني
خاضعة لتيارات متشددة ،وهي تستهدف
عرشات االالف من االطفال الذين يدرسون
يف منازلهم .كذلك مثة جمعيات ثقافية
ورياضية ظاهرها نظيف ،اال انها يف
الواقع تستخدم الثقافة والرياضة الغراض
سياسية ،وهو ما سيسعى مرشوع القانون
اىل محاربته.
 -4تحديد كيفية التعامل مع اسالم فرنسا
والوصول اىل اسالم االنوار ،اي املعتدل
واملنفتح والقابل للعيش املشرتك بحيث
يكون رشيكا للجمهورية .الهدف مام
ستقوم به الجدولة ،مع احرتام مبدأ الفصل
بني الدين والدولة ،بناء تنظيم او هيئة

تفيض اىل اسالم مسامل بعيدا من الرتويج
لالسالم السيايس الجهادي الذي عانت منه
البالد .لذلك يريد ماكرون تحرير االسالم
من التأثريات االجنبية من طريق وضع
حد لالستعانة بأمئة من الخارج خالل اربع
سنوات والرتكيز عىل تأهيل أمئة مسلمني
فرنسيني وتوفري الشفافية املالية للمنظامت
والجمعيات االسالمية.
 -5محفزات ووسائل تدفع يف اتجاه التعلق
بالجمهورية وقيمها خصوصا يف االحياء
الصعبة والضواحي .ذهب الرئيس الفرنيس
اىل حد االعرتاف بأن الدولة ساهمت يف
ايجاد الغيتوات واهملت العديد من
االحياء والضواحي ،االمر الذي سهل عمل
االيديولوجيات املتطرفة .لذا ،فان غرضه
اعادة الجمهورية اىل كل االرايض الفرنسية
واطالق مشاريع اجتامعية وتربوية
وثقافية واقتصادية ومحاربة التمييز يف
التعليم والعمل واملسكن ،وكل ذلك من
اجل العيش املشرتك.
واضح ان ماكرون ،بتشديده عىل اعادة
قبضة الدولة اىل االحياء والضواحي التي
خرجت منها بفعل االنغالق املجتمعي

45

46

عدد  - 87كانون األول 2020

عدد  - 87كانون األول 2020

تبدو فرنسا
اليوم كأنها يف
حالة حرب
عىل االسالموية
واالرهاب
بعد العمليات
االرهابية
االخرية.

وتراجع الخدمات العامة وهيمنة ما
يسمى االسالم السيايس واستفحال العنف
واملامرسات التمييزية ،فانه يريد اجتذاب
الجناح اليميني يف املجتمع وابراز تشدده.
برتكيزه ،يف مرحلة الحقة ،عىل تكافؤ
الفرص والعدالة االجتامعية ،فانه يريض
اليسار وكل الذين يتهمون الدولة بالتخيل
عن القيام بواجباتها يف املناطق التي تعاين
من الفقر والعنف واملخدرات والتمييز.
ويرى مراقبون ان الخطة الرئاسية لها
خلفية سياسية ،اذ ان املجتمع الفرنيس
مييل اىل اليمني ،وماكرون الراغب يف الرتشح
لوالية جديدة يف انتخابات عام  2022يريد
اجتذاب رشائح من اليمني ،خصوصا وان
اليمني واليمني املتطرف ممثال بالجبهة
الوطنية سريكزان عىل املسائل االمنية وعىل
الخوف وهام يريان فيها نقطة الضعف
الرئاسية.
ويأيت كشف ماكرون عن هذه االسرتاتيجيا
يف لحظة بالغة االهمية قبل اقل من
عام ونصف عام عىل انتخابات رئاسة
الجمهورية ربيع  ،2022حيث يرى
املراقبون ان اشكالية العيش املشرتك
واالمن وموقع االسالم داخل املجتمع
الفرنيس وملف الضواحي ستكون محاور

استراتيجيا شاملة
من  5محاور ملواجهة
االسالم االنفصالي

رئيسية للجدل االنتخايب .من هنا ،كان
عىل ماكرون ان يتصدى لها .وبعد تأجيل
وراء تأجيل ،يبدو ان مقاربته اصبحت
ناضجة وخطته واضحة وهي ما اكب عىل
عرضها وتفصيلها ،بحيث ال يرتك الساحة
فارغة لليمني واليمني املتطرف الذي يرى
يف هذه املسائل نقاط ضعف لالنقضاض
عليه .املرشح الذي كان قد متيز عن غريه
خالل الحملة االنتخابية الرئاسية االخرية
سنة  2017باستبعاد السجال املكرور حول
الهجرة واالسالم ،وما ميثالن من تهديد
لهوية فرنسا الحقيقية ،والمنها واستقرارها،
عاد ليتبنى ابرز مفردات هذا الخطاب،
وان بصيغة مستحدثة.
هكذا تبدو فرنسا اليوم كأنها يف حالة حرب
متعددة الشكل واملرسب عىل االسالموية

واالرهاب والراديكالية والتطرف بعد
العمليات االرهابية االخرية وقتل صامويل
بايت ،واصابة استقرار املجتمع الفرنيس
ووحدته ومبادئ الجمهورية الفرنسية
ومصالحها يف الصميم.
لكن لوهلة اوىل ،بدا ماكرون يف صدام مع
العامل االسالمي نتيجة الخلط بني االسالم
واالرهاب من جهة ،والتفسري غري املقبول
لحرية الرأي والتعبري اذا مست مبقدسات
ورموز دينية .ومع سعي ماكرون اىل
تصحيح الصورة وتأكيد انه ال يحارب االسالم
الذي له مكانة يف الجمهورية الفرنسية،
بل يحارب االسالم السيايس والتوجهات
املتطرفة االنطوائية واالنفصالية ،فان
الغضب هدأ نسبيا يف الدول االسالمية،
لكنه مل يهدأ يف تركيا.
العالقات بني تركيا وفرنسا وصلت اىل
ادىن مستوياتها ،واىل اقىص درجات التوتر
والتصعيد .وقد احتل التأزم يف العالقات
بني باريس وانقرة واجهة االهتاممات
السياسية واالعالمية يف فرنسا بعد
االهانات التي وجهها الرئيس الرتيك رجب
طيب اردوغان اىل اميانويل ماكرون ،ملمحا
اىل انه مصاب باختالل عقيل ،طالبا منه
ان يعمد اىل اجراء فحوصات للتأكد من

يترصف الرئيس الرتيك كام لو انه املدافع عن االسالم واملسلمني ونصريهم.

تتوخى فرنسا اتخاذ اجراءات متنع النزعات االنفصالية يف البالد.

صحته العقلية .هذه ليست املرة االوىل
التي يهاجم فيها اردوغان نظريه الفرنيس
بهذا العنف .لكنها املرة االوىل التي يدخل
فيها االسالم عنرصا يف التصعيد الفرنيس -
الرتيك ،وذلك منذ خطاب ماكرون يف مدينة
ليه مورو الذي كرسه ملحاربة االنفصالية
االسالموية واالسالم السيايس بشكل عام.

ثم جاءت العمليات االرهابية يف نيس
وعىل مقربة من باريس والصدمة التي
احدثتها يف فرنسا ،مع ما رافقها من ردود
افعال ،لتزيد الطني بلة.
تعد مصادر فرنسية متابعة مللف العالقات
بني باريس وانقره ان مواقف الرئيس
ماكرون املتشددة داخل الحلف االطليس

واالتحاد االورويب ،ودفاعه عن الحاجة اىل
فرض عقوبات عىل تركيا ،ودفعه الحلف
االطليس ليك يفتح عينيه بازاء سياسات
اردوغان الخطرية ،تجعل باريس ،من بني
البلدان االوروبية كافة ،يف املرمى الرتيك،
خصوصا بعدما بات التصعيد بني الجانبني
سببا اخر ال يقل اهمية ،وهو يعود اىل
عدد من التدابري التي كشف عنها ماكرون
يف اسرتاتيجيته ملواجهة الراديكالية
االسالموية والتطرف .وهي تهدف اىل
وضع حد الستجالب امئة مسلمني من
الخارج ،وتفضيل تنشئتهم وتأهيلهم
محليا ،وتحويل االسالم من االسالم يف
فرنسا اىل اسالم فرنسا ،وفرض الرقابة عىل
املدارس الخاصة غري املتعاقدة مع الدولة
التي تخرج عن رقابتها اىل حد بعيد،
وحجب التمويل الخارجي ،والرقابة عىل
الجمعيات االسالمية ،وبشكل عام محاربة
االسالم السيايس يف البالد الذي يعده وزير
الداخلية جريالد دارمانان العدو الداخيل.
ال بد من االشارة اىل ان مزاج الرأي العام
يف فرنسا مييل ميينا ،وماكرون واقع بني
مطرقة االسالمويني واالرهاب من جهة،
وسندان ضغوط اليمني واليمني املتطرف.
هذه التدابري املتشددة ال يبدو انها تلقى
قبوال لدى الرئيس الرتيك الذي يعد نفسه
املدافع عن االسالم واملسلمني ونصريهم.
مشكلته ان تفعيلها سيحرم اردوغان من
رافعة متكنه عادة من فرض سيطرته عىل
الجالية الرتكية وبعض الجالية االسالمية
التي يقدر عددها بنحو  6ماليني نسمة،
وهي االكرب يف اوروبا .فوقف استجالب
االمئة يعني ان باريس لن تسمح الحقا
مبجيء ما ال يقل عن  300إمام تريك.
وفرض الرقابة عىل الجمعيات سيحد من
التأثري الخارجي.
كذلك ،فان وضع املدارس االسالمية الخاصة
تحت رقابة وزارة الرتبية ،ومنع تدفق
التمويل الخارجي ،ميكن ان تحول دون
طموحات اردوغان عىل املستوى االسالمي
الفرنيس واالورويب ،االمر الذي يزيد من
سكب الزيت عىل نار العالقات امللتهبة بني
الدولتني والرئيسني.
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َ
وض َع الحجر األساس لمعهد األمن العام في الدامور

اللواء إبراهيم :ق ّررنا اإلستمرار في مسيرة اإلعمار

النها عقدة الوصل بني الساحل والجبل وبني بريوت وكل انحاء الجنوب ومنوذج للعيش ،فمنها خرج اعالم كبار كانت لهم باع طويلة
يف مسرية الوطن ،كان الخيار ان تكون الدامور هي الحاضنة الهم رصح امني هو معهد االمن العام الذي سيتحول منارة علمية تحايك
التطورين التقني والتكنولوجي عىل مستوى العامل

فوق رابية تطل عىل البحر غربا ،وترشق عليها
شمس الوحدة الوطنية من وراء الجبل املخزون
بكل مراحل تاريخ لبنان ،وضع املدير العام
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ،بالتعاون
مع سفري اليابان يف لبنان تاكييش اوكوبو ،يف
حضور مدير مكتب املنظمة الدولية للهجرة يف
لبنان التابع لالمم املتحدة فوزي الزيود ورئيس
بلدية الدامور املحامي شارل غفري عىل رأس
وفد وممثل الرشكة املنفذة وائل بيطار وممثل
الرشكة االستشارية عبدالواحد شهاب وضباط من
املديرية العامة لالمن العام ،الحجر االساس ملعهد
امن عام الدامور الذي متول الحكومة اليابانية
جزءا منه عرب هبة بقيمة مليون دوالر امرييك،
فيام قدمت بلدية الدامور قطعة ارض تبلغ
مساحتها  15الف مرت مربع لصالح االمن العام
من اجل بناء املرشوع.
بدأ االحتفال بوصول اللواء ابراهيم اىل موقع
املرشوع ،حيث استعرض ثلة من عنارص املديرية
العامة لالمن العام .بعدها قدم العقيد نجم
االحمدية رشحا مفصال عن املرشوع ومحتوياته
واهميته ،واالبنية التي يتألف منها.
يف كلمته املرتجلة ،شكر اللواء ابراهيم دولة
اليابان ممثلة بالسفري اوكوبو عىل "هذه الهبة
التي هي الخطوة االوىل واملدماك االول عىل
طريق اكامل املرشوع ،وانشاء مركز تدريب
لالمن العام".
وقال" :الدولة اليابانية عودتنا ان تكون كرمية،
وخصوصا مع االمن العام .البداية كانت يف
املصنع ،حيث تم تقديم مبلغ يوازي مليون
دوالر امرييك لحاجات انسانية ولرعاية موضوع
عبور النازحني السوريني من واىل لبنان ،باالضافة
اىل انشاء مركز طبي .كام مل تبخل دولة اليابان يف
تقديم املساعدات بعد االنفجار املروع يف  4آب

اللواء ابراهيم يتفقد ارض املرشوع.

املايض يف مرفأ بريوت ،والرد عىل هذا االنفجار
هو االستمرار والعزمية عىل البناء ،فهناك من
يهدم ،وهناك من يع ّمر .نحن اخذنا القرار يف
االستمرار مبسرية االعامر".
وبعدما شكر بلدية الدامور عىل "هذا العطاء،
وعىل تخصيص هذه القطعة من االرض،
الجميلة جدا ،النشاء مركز تدريب" ،قال اللواء

ابراهيم" :اعتقد ان التدريب يجب ان يكون
يف مثل هذه االجواء ،فهذه املنطقة جميلة
جدا ،ومل تبخل علينا ابدا ،ونحن لن نبخل ابدا
يف تقديم كل غال ونفيس من اجل الدامور
وتعزيز صمود اهلها .نحن نرص عىل ان تكون
الدولة موجودة عىل كل شرب من االرايض
اللبنانية ،ووجودنا اليوم يعزز هذا الصمود

السفري الياباين تاكييش اوكوبو.

ابوشقرا :املعهد سيكون مفتوحًا
لالستعانة بخبرات خارجية

ويلقي كلمته.

رئيس الدائرة االمنية يف املديرية العامة لالمن العام العقيد هادي ابوشقرا رشح لـ"االمن العام" فكرة
املرشوع ومراحله ،فقال" :ليس يف املديرية العامة لالمن العام معهد للتدريب ،وعند اعداد كل دورة
نضطر للذهاب اىل قوى االمن الداخيل والجيش اللبناين .كانت الفكرة االساسية تشييد معهد تدريب
لالمن العام ،وهذا ما يحتاج اىل االرض الالزمة واملناسبة لذلك .فكان التواصل مع بلدية الدامور التي
قدمت قطعة ارض مساحتها  15الف مرت مربع ،ومن ثم عمدنا اىل انجاز الدراسة الكاملة للمرشوع
وبدأنا البحث عن التمويل ،فكان التعاون مع مكتب املنظمة الدولية للهجرة يف لبنان وحصلنا عىل هبة
من الحكومة اليابانية بقيمة مليون دوالر ،ثم اجرينا املناقصات .يضم املرشوع مبنى قيادة ،وبتوجيهات
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ،سيضم ايضا مدرسة تكنولوجيا واتصاالت هدفها ومهمتها
التدريب من خارج االمن العام واالستعانة بخربات خارجية .هناك مبنى يضم قاعة املرسح وقاعة اخرى
لالجتامعات ،ومبنى ريايض ،ومبان للتدريب ،ومبنى يحتوي عىل مطعم وفندق ميكنه ان يستوعب نحو
 300متدرب مع املدربني .يف املرحلة االوىل تأمن التمويل من الهبة اليابانية ملبنى القيادة ،وكلام تأمنت
هبة جديدة ننجز املباين تباعا وصوال اىل اكتاملها نهائيا .اقامة هذا املعهد توفر االستقالل التدريبي الذايت
لالمن العام ،باستثناء التالمذة الضباط الذين سيتابعون دراستهم وتدريبهم يف الكلية الحربية التابعة
للجيش اللبناين ،عىل ان يكون مبنى القيادة منجزا يف اواخر شهر ايار".

وهذا التصميم واالرادة عىل التواجد عىل
االرايض اللبنانية كلها".
اضاف" :ليس رسا اننا افتتحنا دوائر ومراكز عىل
مدار السنوات االخرية عىل كل االرايض اللبنانية،
وكنا مرصين عىل االنتشار من اقىص الجنوب اىل
اقىص الشامل ،وكان للدامور نصيب يف افتتاح
مركز بدعمكم ودعم الفاعليات يف املنطقة،
واليوم يستكمل هذا التصميم باقامة هذا الرصح
التعليمي عىل ارض الدامور".
واذ شكر املنظمة الدولية للهجرة بشخص فوزي
الزيود عىل "املواكبة الدامئة يف املشاريع التي
نقوم بها عىل الحدود وداخل االرايض اللبنانية"،
قال" :لقد تحدث السفري عن االرهاب ومكافحته.
ونقول نحن نؤمن ان كل التحديات وليس
االرهاب فقط ،ال يرد عليها اال بالبناء والعلم.
فمن اجل ذلك اخذنا قرارا انه من اول مستويات
الرد يكون بانشاء مراكز تعليمية ،وخصوصا يف
هذه االيام حيث التحدي االول هو عىل املستوى
التقني ،فقررنا مواجهة التحدي التقني بالرد
التقني وانشاء مركز معلوماتية يف هذا املكان".
واكد اللواء ابراهيم ان "مسريتنا هي يف مكافحة
االرهاب وتثبيت االمن ،واليوم مسريتنا يف االعامر
طويلة وتحتاج اىل دعم كل الدول الصديقة
نظرا اىل الظروف التي مير بها لبنان ،ونتمنى ان
ال تطول هذه الظروف بتعاضدنا جميعا ودعم
الدول الصديقة والحليفة للبنان".
كام خص بالشكر "كل الذين حرضوا او شاركوا
يف هذا املرشوع" ،متمنيا "استقبال الجميع يف
الربيع املقبل ويكون املرشوع قد انجز" ،الفتا اىل
انه "بعد انجاز اول مبنى ،سيكون هناك مبنيان
قيد االنشاء".
اخريا ،توجه اللواء ابراهيم اىل السفري الياباين
بالقول" :لقد بدأت معنا يف املدماك االول من
املرشوع ،وامتنى ان تكمل معنا املسرية حتى
النهاية ،ونحن نطمع بكرمكم وكل الشكر لكم".
وتحدث املحامي غفري فقال ان "املجلس
البلدي ،منذ انتخابه ،يطمح ألن تكون الدامور
خزان الدولة بجميع اجهزتها ،من امن عام وقوى
امن داخيل وجيش وغريها" .وتوجه بالشكر اىل
الحكومة اليابانية وسفارتها يف بريوت عىل متويلها
املرشوع ،واىل اللواء ابراهيم عىل متابعته
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وارساعه يف تنفيذ هذا املرشوع "ما يشعر
الدامور واهايل املنطقة باالطمئنان واالمان".
وعب الزيود يف كلمته عن سعادته ورسوره
ّ
لوجوده يف الدامور "وخصوصا من خالل هذه
الرشاكة الناجحة مع الفارس سعادة اللواء عباس
ابراهيم الذي عودنا عىل الدعم واملساعدة
والرشاكة" .وتوجه بالشكر اىل املساهمة الكرمية
من الحكومة اليابانية والشعب الياباين تجاه

خريطة املرشوع.

واملجسم.
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اللواء ابراهيم :نصر
على ان تكون الدولة
موجودة على كل شبر
من االراضي اللبنانية

لبنان .واكد ان "هذا املرشوع مثال واضح عىل
الرشاكة الفعالة وعىل التخطيط الناجح رغم
الظروف الصعبة".
وقال السفري اوكوبو" :اسمحوا يل ان اعرب يف
مستهل كلمتي عن التعازي الحارة للشعب
اللبناين ولذوي ضحايا االنفجار املأساوي الذي
اعب عن
وقع يف مرفأ بريوت يف  4آب ،وان ّ
خالص التعاطف واملوأساة للجرحى ولكل من
فقد مسكنا او عمال عقب الحادث املؤسف.
يهمني ايضا ان اشدد عىل ان الحكومة اليابانية،
كالصديق يف وقت الضيق ،متضامنة كل التضامن
مع لبنان يف وجه االزمات التي املّت به مؤخرا.
فعىل اثر انفجار املرفأ ،سارعت اليابان اىل تقديم
مساعدات اغاثة عرب الوكالة اليابانية للتعاون
الدويل (جايكا) للبنان ،تبعتها منحة طارئة بقيمة
 5ماليني دوالر امرييك تم تقدميها عرب االمم
املتحدة ومنظامت دولية للمساهمة يف تعايف
لبنان واعادة اعامر البالد يف املستقبل القريب".
اضاف" :اما اليوم ،فانه ملن دواعي رسوري
ان اكون هنا لالحتفال ببدء بناء مركز تدريب
للمديرية العامة لالمن العام ،متوله الحكومة
اليابانية عرب هبة قيمتها حواىل  1.3مليون
دوالر امرييك ،وتقوم بتنفيذه املنظمة الدولية
للهجرة بالتعاون مع االمن العام ووزارة الداخلية
والبلديات وباقي الجهات املختصة".
واعترب ان "اهمية هذا املركز تكمن يف بناء مهارات
عنارص االمن العام اللبناين وتجهيزهم بالخربات
املطلوبة لتعزيز قدرات ادارة الحدود وضبطها،
مع مراعاة البعد االنساين واملعايري القانونية
الدولية .فعىل الرغم من العمل الدؤوب الذي
قامت به املديرية العامة لالمن العام عىل مر
السنني الدارة الحدود اللبنانية بشكل فعال ،اال
ان التحديات اليومية يف املناطق الحدودية التي
تتمثل بالنزوح املستمر لالجئني واالعامل غري
الرشعية ،مثل التهريب واالتجار بالبرش ،تتطلب
تدريبا مستمرا ومنتظام البقاء عنارص االمن العام
عىل جهوز تام بهدف احتواء اي تحديات انسانية
وامنية".
واثنى السفري اوكوبو عىل "الجهود والتضحيات
التي يبذلها االمن العام اللبناين لحفظ االمن
واالستقرار يف لبنان ،يف ظل الرصاعات االقليمية

التي تحوط بالبلد .كان جهاز االمن العام وال
يزال يشكل ركيزة اساسية يف مكافحة االرهاب،
وسدا منيعا امام اي محاولة للمس بالسلم االهيل
بالقيادة الرشيدة لسعادة اللواء عباس ابراهيم".
واشار اىل ان "اليابان عىل يقني تام بأن استقرار
لبنان جوهري لتحقيق االستقرار يف منطقة
الرشق االوسط ككل .فهذه ليست املرة االوىل
او االخرية التي تدعم فيها اليابان الدور املحوري

الذي تقوم به املديرية العامة لالمن العام لحفظ
االمن واالستقرار يف لبنان ،اذ قامت الحكومة
اليابانية بتمويل مرشوع بقيمة مليون دوالر
امرييك نفذته املنظمة الدولية للهجرة يف العام
الفائت لتطوير معرب االمن العام الحدودي عىل
نقطة املصنع وانشاء مركز طبي لتعزيز االدارة
املتكاملة للحدود".
واكد السفري اوكوبو ان "الحكومة اليابانية ستبقى

عىل استعداد لتقديم املساعدات للبنان الذي
حضن عددا كبريا من الالجئني السوريني منذ بدء
االحداث االمنية يف سوريا .كام امل ان تعزز هذه
املشاريع العالقة الثنائية والتاريخية التي تجمع
بني البلدين يف مختلف املجاالت".
ثم تفقد اللواء ابراهيم والسفري الياباين والزيود
وغفري والحضور ارض املرشوع ،واطلعوا عىل
بدء االعامل ،واختتم االحتفال بحفل كوكتيل.

الخطيب:
شراكتنا قوية وقديمة
مع االمن العام

وضع الحجر االساس.

تحدثت منسقة العالقات مع الحكومة
اللبنانية يف مكتب املنظمة الدولية للهجرة
يف لبنان تاال الخطيب لـ"االمن العام"،
فاوضحت "ان للمنظمة الدولية للهجرة
رشاكة قوية وقدمية مع املديرية العامة
لالمن العام .هذا املرشوع يقع يف اطار بناء
قدرات الدولة اللبنانية ،وتحديدا االمن
العام الذي انجزنا معه اكرث من مرشوع
حيوي السيام عىل معابر الحدودية يف
العبودية واملصنع حيث كان االخري مموال
من الحكومة اليابانية .ندرس حاليا اعادة
تشييد املبنى الذي دمر يف مرفأ بريوت من
جراء انفجار الرابع من آب املايض ،ونحن يف
صدد بناء معهد تدريب لالمن العام بتمويل
من الحكومة اليابانية ،فيام نعمل من خالل
هذه املشاريع عىل تعزيز عالقتنا مع الدولة
اللبنانية وتحديدا االمن العام ألن هذه
املؤسسة تعني الكثري للمنظمة الدولية
للهجرة منذ بداية مشوارها يف لبنان".

جنبًا الى جنب

فوزي الزيود مدير مكتب املنظمة الدولية للهجرة يف لبنان.

خالل تفقد بدء اعامل املرشوع ،لفت رئيس
بلدية الدامور شارل غفري اللواء عباس
ابراهيم اىل ان معهد امن عام الدامور يش ّيد
يف البقعة ذاتها التي تبلغ مساحتها مئات
االف االمتار املربعة التي تضم مركزا للجيش
اللبناين وحقل رماية ومركزا لقوى االمن
الداخيل ،وحيث ستش ّيد اكادمييا االنسان
لحوار الحضارات .كذلك خصصت مساحة
للجيش اللبناين لتشييد الكلية الحربية.
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تحقيق

س ُتوكل إليها المهمات على طول الشاطئ وداخل الموانئ

شعبة الزوارق :تح ٍد بحري جديد لألمن العام
يحرص املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم عىل عدم توفري اي جهد
او وسيلة ميكن ان تعزز دور االمن العام وتؤمن حامية لبنان ،خصوصا يف ظل
الظروف الصعبة التي متر فيها البالد من النواحي املختلفة ،ما يرتب مسؤوليات
كبرية عىل كل الصعد واملستويات

حصة تدريبية تحت املاء.

انطالقا من االميان والثقة بكفاية ضباط
املديرية العامة لالمن العام وعنارصها
الذين اثبتوا يف العديد من املناسبات قدرة
عالية يف تنفيذ املهامت بنجاح ،كان قرار
انشاء شعبة الزوارق التي ستوكل اليها
مهامت بحرية ضمن صالحيات املديرية
عىل طول الشاطئ اللبناين وداخل املوانئ.
فكرة انشاء شعبة الزوارق يف دائرة الرصد
والتدخل كانت نتيجة هبة هي عبارة عن
زورقني ق ّدما اىل املديرية العامة لالمن
العام كام قال رئيسها النقيب كامل حسن،
معتربا انها "االوىل من نوعها يف املديرية،
وتضم عنارص تتمتع ببنية جسدية مميزة
وصحة جيدة وملمة بالبحر".
وكشف ان اختيار عنارص الشعبة تم عىل
اساس الخربة يف البحر والدورات االمنية
والعسكرية التي تابعها عسكريون،
والخضوع لدورات سابقة يف الغطس
ودورات قيادة زوارق (.)Boat Master
اضافة اىل دورة تابعها عسكريون من دائرة
الرصد والتدخل باالشرتاك مع عنارص من
القوات البحرية التابعة للجيش اللبناين
يف ارشاف فريق تدريب ايطايل عىل منت
الباخرة االيطالية  MAGNAGHتضمنت
اوضاع املالحة البحرية ،االبحار ،واالتصاالت
يف البحر.
يف مجال الغطس ،يخضع عنارص الشعبة
لدورات تدريبية دورية منذ العام املايض،
يف ارشاف مدرب الغطس واالنقاذ واملغاور
انرتانيك حداد (صاحب نادي اكتوبوستيم)
الذي اكد بدوره ان التدريبات تهدف
اىل بلوغ العنارص الجهوز التام يف مجال
الغطس ،االنقاذ البحري والكوارث البحرية.
وشدد عىل التقنية الحديثة يف التجهيزات
واملعدات املستخدمة يف التدريبات.
واعترب ان "الهدف هو الوصول اىل الغطس
حتى  65مرتا يف العمق مع القدرة عىل
التحكم يف املعدات التي تكون يف حوزة

الغطاس .التامرين تجرى دوريا عىل
امتداد الشاطئ اللبناين من مدينة صور
مرورا بجونيه والبرتون وصوال اىل طرابلس،
وتشمل اضافة اىل الغطس ،التامرين عىل
الزوارق املطاطية تحت املاء ،انقاذ اشخاص،
قيادة الزورق واكتشاف املغاور البحرية".
املهامت العملية للشعبة ستبدأ فور االنتهاء
من اعامل اعادة تأهيل الزورقني الرسيعني
بعد االرضار التي لحقت بهام من جراء

انفجار مرفأ بريوت املدمر يف  4آب املايض.
تشمل هذه املهامت:
• مكافحة التهريب.
• الهجرة غري الرشعية واالتجار بالبرش من
االرايض اللبنانية واليها عرب البحر.
• مكافحة تهريب املخدرات واملؤثرات
العقلية وضبطها.
• مكافحة الصيد البحري غري املرشوع
وضبطه.

االنطالق يف مهمة تدريبية.

 -مواصفات القارب:

املواصفات واملعدات واالخطار

طول  12مرتا ،مجهز بـ 3محركات قوة كل محرك  250س .س من
ماركة هوندا ،جهاز "جي .يب .اس ".للمالحة ،واجهزة السليك خاصة
للبحر للتواصل بني الزورقني.

 -املعدات املستخدمة:

• مكافحة القرصنة البحرية يف املياه
االقليمية اللبنانية.
• الحفاظ عىل االمن والنظام داخل املوانئ
واملرافئ البحرية.
• تلبية نداءات االستغاثة واملساعدة يف
عمليات البحث واالنقاذ يف حالة الكوارث.
• مطاردة وتوقيف الزوارق التي تدخل
املياه االقليمية اللبنانية بطريقة غري
رشعية.
• التعاون والتنسيق مع كل االجهزة االمنية
اللبنانية يف مراقبة املياه االقليمية اللبنانية.
• تنفيذ عمليات مداهمة للسفن للتأكد
من طاقمها وحمولتها.
• تنفيذ عمليات تدريبية وتكتية يف البحر
ضمن املياه االقليمية.
• املشاركة يف عمليات حفظ امن منصات
النفط يف البحر ضمن املياه االقليمية
اللبنانية.
• تنفيذ مهامت غطس قتال وتنفيذ جميع
املهامت التي تكلف بها املديرية العامة
لالمن العام بأمر من اللواء املدير العام.
متثل شعبة الزوارق تحديا بحريا جديدا
لالمن العام ،وتأكيدا عىل اهمية الدور
الذي تلعبه املديرية بقيادة مديرها العام
اللواء ابراهيم يف حامية الداخل اللبناين
والحدود الربية والبحرية والذود عنهام.

جاكيت ( )BCDالخاصة لحمل قارورة االوكسيجني والتي ميكن
ان تكون بدورها من مادة االلومينيوم سعة  12ليرتاً ،او من مادة
الحديد سعة  15ليرتاً و 18ليرتاً ،مزودة جهازا لضبط خروج الهواء
( )Régulateurوهو مزود بدوره جهازين للتنفس احدهام للغطاس
املرافق ( ،)BUDDYاضافة اىل آلة "اس يب جي" التي تحدد كمية
ضغط الهواء يف القارورة مبعدل الضغط من  200اىل  220بار وعىل
الغطاس ان يخرج من املاء ولديه ضغط هواء يف القارورة ال يقل
عن  50بار حدا ادىن ،حاسوب الغوص مهمته تحديد العمق واملدة

املسموح بها للبقاء عىل عمق معني ومدة توقف االمان ،قفازات،
زعانف ،بذلة مع قبعة للغوص ملسافات عميقة ،خنجر بحري،
حزام االوزان ،بذلة الغوص وتبلغ سامكة البذلة الشتائية من  5اىل 7
ملليمرتات والصيفية من نصف ملليميرت اىل  3ملليمرتات.

 االخطار التي ميكن ان يتعرض لها الغواص نوعان:• طبية كامتالء االذنني باملياه ،امتالء الرئتني باملياه ،التعرض لجلطة
دماغية  ،AVCالتعرض لفالج نتيجة ضغط املياه القوي ،سكرة العمق
الناجمة عن تجاوز العمق املسموح به ما يسبب فقدان الوعي
والهلوسة.
• فيزيائية :التعرض لعضات حيوانات بحرية مثل حنكليس (حية بحر)،
فقدان العالمات املوضوعة يف اماكن محددة ،التعرض الصطدام من
الزوارق عند الخروج العشوايئ ،نفاد الهواء من قارورة االوكسيجني،
التعليق يف شباك الصيد.
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إحصاءات الشهر
الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة اىل دائرة التحقيق واالجراء من  2020/10/15لغاية 2020/11/15
الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

اثيوبية
اردنية
اماراتية
اوكرانية
ايرانية
بريطانية
بلجيكية
بلغارية
بنغالدشية
تركية

25
2
1
2
8
1
1
1
7
1

جزائرية
روسية
سودانية
سورية
سورية مكتوم القيد
عراقية
فلسطينية
فلسطينية سورية
فلسطينية الجئة
فنزويلية

1
2
5
161
2
7
2
1
29
1

فيليبينية
لبنانية
مصرية
مكتوم القيد
يمنية

1
86
11
8
1

المجموع

367

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب
اعتبارا من  2020/10/15لغاية  2020/11/15ضمنا
حركة تنقل لبنانيون عرب
61410 53542
دخول
71026 61287
مغادرة
132436 114829
املجموع

اجانب املجموع
26158
40571
66729

141110
172884
313994

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب
بني  2020/10/15لغاية 2020/11/15

الدولة

العدد

الدولة

العدد

اردنية

4

مصرية

12

تونسية
سورية

1
7

المجموع

24

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من  2020/10/15لغاية 2020/11/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من  2020/10/15لغاية 2020/11/15

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الدولة

اثيوبية
اردنية
اماراتية
ايرانية
بريطانية
بنغالدشية
تركية
توغولية
تونسية
جزائرية

9
2
1
2
1
15
1
1
1
1

روسية
سودانية
سورية
سورية مكتوم القيد
سيراليونية
سري النكية
عراقية
فلسطينية
فلسطينية سورية
فلسطينية الجئة

2
4
171
2
1
2
3
1
1
35

فنزويلية
فيليبينية
لبنانية
مصرية
مكتوم القيد
نيجيرية
هندية
يمنية

2
3
91
7
5
1
1
1

اثيوبية
المانية
اوزباكستانية
اوكرانية
برازيلية
بلجيكية
بنغالدشية
بنينية
بوركينابية

المجموع

367

العدد

79
1
5
16
1
1
2
19
2

الدولة
بيالروسيا
تايالندية
تشادية
توغولية
روسية
سنغالية
سيراليونية
سري النكية
غامبية

العدد

5
1
7
19
5
4
68
10
9

الدولة
غانية
فيليبينية
كازاخستان
كاميرون
كينية
مولدوفية
نيجيرية
هندية
المجموع

العدد

41
44
3
20
115
1
1
53
532
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المزورة
الوثائق
ّ

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

بلجيكا
االمارات العربية
سوريا
السويد
لبنان
املجموع

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

جوازات

اقامات

5
8
5
2

5

20

5

تأشريات

1

1

اختام

2
2
6

10

هويات

4

مختلف

2
3

1
5

عدد الوثائق املزورة املضبوطة بحسب القارات:
ترشين االول 2020

5

املجموع

12
10
10
7
7
46

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

املراكز الحدودية الربية
املطار

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

ترشين االول 2020

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

عدد الوثائق السورية املزورة بحسب النوع
واملركز الحدودي :ترشين االول 2020

مقارنة مع عدد حاميل
الوثائق املزورة خالل االشهر
الثالثة السابقة

عدد املسافرين
عدد املسافرين من
خالل ترشين االول بداية  2020حتى نهاية
ترشين االول 2020
2020
3,312,531.00
74,394.00
1,880,898.00
225,364.00

عدد املسافرين
خالل ترشين االول 2019

عدد املسافرين من بداية
 2019حتى نهاية ترشين
االول 2019

605,919.00
659,829.0

6,851,113.00
7,433,942.00

املطار

حاملو وثائق مزورة
ترشين االول 2019
96

حاملو وثائق مزورة
ترشين االول 2020
72

نسبة االرتفاع أو
االنخفاض
-%25

مؤرش

مرفأ طرابلس
املصنع

3
12

2
6

-%33

مرفأ بريوت

0

0

العريضة
العبودية

0
0

0
0

املركز

املركز

حاملو وثائق
مزورة اب 2020

املطار

20

حاملو وثائق
مزورة ايلول
2020
24

حاملو وثائق
مزورة ترشين
االول 2020
72

مرفأ طرابلس
املصنع

0
0

0
0

2
6

مرفأ بريوت

0

0

0

العريضة
العبودية

0
0

0
0

0
0

مالحظة :ان عدد الوثائق املزورة خالل االشهر الثالثة السابقة منخفض جدا بسبب تدابري التعبئة
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المدير العام السابق لالمن العام
العميد الركن المتقاعد

لغة

السفير انطوان دحداح

www.arabic-grammar.com

مالك
ابن
ة
ي
الف
شرح
ّ
شرح ألفية ابن مالك

القواعديةالعرب ّية
في
مالك
ابن
ة
ي
الف
شرح
ّ
شرح ألفية ابن مالك في القواعد العرب
ّ
ّ
التكسير
جمع
في
مزيدة
أوزان
ô«°ùµàdG ™ªL »a Iójõe ¿GRhGC

ّ
التكسير
جمع
في
حذف املزيد
ô«°ùµàdG ™ªL »a ójõªdG ±òM
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على أبواب نهاية العام :2020
هل ينتهي العذاب وكيف؟
ميكن القول ويف اختصار :كان العام  2020عام الكوارث يف لبنان
والعامل .قد ال نستطيع تعداد كل الكوارث واالزمات التي شهدناها.
لكن يكفي كارثة انفجار مرفأ بريوت وتداعياتها الخطرية وما اسفرت
عنه من شهداء وجرحى ودمار واوضاع اقتصادية صعبة ،كذلك
االنفجارات والحرائق التي امتدت اىل العديد من املناطق اللبنانية
وتركت اثارا كارثية .يضاف اىل هذه الكوارث انتشار فريوس كورونا يف
لبنان والعامل ،وما ادى اليه من نتائج كارثية صحية واقتصادية ومالية
واجتامعية ،وهناك احصاءات خطرية حول انتشار الفقر والجوع
وعدد العاطلني عن العمل يف كل العامل.
كام عشنا هذا العام اثار االزمة السياسية واالقتصادية واملالية ،السيام
بعد انطالق الحراك الشعبي يف السابع عرش من ترشين االول من
العام املايض ،وما زلنا نعيش يف اجوائها الخطرية ما دفع الكثري من
السياسيني واملحللني والديبلوماسيني واملسؤولني اللبنانيني والعرب
واالجانب اىل التحذير من زوال لبنان او انهياره اذا مل يتم تدارك
االوضاع والتوصل اىل اتفاق سيايس وخطة لالصالح املايل واالقتصادي،
وصوال اىل االتفاق عىل مرشوع كامل لالصالح السيايس واقامة عقد
سيايس جديد.
بسبب هذه الكوارث ،اصبحنا ننتظر جميعا نهاية العام  2020عىل
امل يف ان يحمل الينا العام الجديد بعض االمل والتفاؤل مبستقبل
افضل ،سواء من خالل التوصل اىل عالج او عقار جديد ملواجهة فريوس
كورونا ،او التوصل اىل حلول لالزمات السياسية واالقتصادية واملالية
واالجتامعية.
لكن عىل الرغم من كل هذه الكوارث واالزمات التي عشناها ،فانه ال
ميكن االكتفاء بالصور السلبية ملا جرى .ففي مواجهة هذه الكوارث
واالزمات ،برزت صور ومشاهد رائعة من التضامن االنساين والتعاون
والتكافل ملواجهة االوضاع الصعبة سواء يف مواجهة كارثة انفجار املرفأ
او خالل التصدي النتشار فريوس كورونا ،السيام عىل صعيد الجسم
الطبي والتمرييض .كام بدأنا نشهد اشكاال جديدة من التكيف العلمي

واالجتامعي واملعييش والثقايف مع واقع انتشار الفريوس وكيفية
مواجهته.
عىل ضوء ذلك ،املطلوب ليس انتظار العام الجديد ( )2021يك
نفتح ابواب االمل والتفاؤل ،الن االوضاع الجيدة ال تصنع باالمنيات
واالنتظار بل من خالل العمل والجهد املتواصل ،واالزمات السياسية
واالقتصادية واملعيشية واالمنية ال تحل من خالل الجلوس يف املنازل
وانتظار الحلول من الخارج ،بل املطلوب منا جميعا التكاتف والتعاون
والعمل الحثيث يك ننجح جميعا يف الصمود اوال ،والوصول اىل حلول
عملية ملا نعاين منه.
الطريق االقرص يك نستطيع الصمود وحامية وطننا من االنهيار
والتوصل اىل حلول لالزمات ،هو الحوار الوطني والداخيل من دون ان
ننتظر ان يأيت احد من الخارج يك يجمعنا ويدعونا اىل الحوار والتعاون.
ليس املطلوب االنتظار يك تأيت الحلول ويك يكون العام املقبل افضل ،بل
ان نتحول جميعا اىل ورشة عمل وطنية يف كل االتجاهات يك نعيد بناء
وطننا عىل اسس متينة انطالقا من اتفاق الطائف والدستور ،خصوصا
وان لدينا مؤسسات دستورية متكاملة ميكن االنطالق منها ،ولدينا
مؤسسات امنية وعسكرية وصحية واجتامعية نجحت يف الحفاظ عىل
الوطن ،وقدمت التضحيات يف سبيل الدفاع عنه وساهمت يف مواجهة
العديد من التحديات املختلفة ،السيام عودة التطرف واالرهاب
مجددا اىل لبنان.
عىل الرغم من كل املآيس التي حملها الينا العام  ،2020فاننا ال نزال
نأمل يف ان ننجح يف الخروج منها ،وان ندخل اىل العام الجديد بكل
ثقة واطمئنان ،وهذا مرتبط بنا كلبنانيني من خالل تعاوننا وعرب
الجلوس اىل طاولة الحوار يك نصنع لبناننا الجديد.
فهل ننجح يف التحدي الجديد؟
هذا ما عىل الجميع العمل من اجله.
* صحايف وكاتب سيايس
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هل تضيع فرصة اإلنقاذ؟
مل يسبق ان واجه لبنان منذ االستقالل ازمة يف هذا الحجم ،حيث
تتقاطع فيها االبعاد الوطنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية ،مع
تحديات اقليمية ودولية ومتغريات جيوسياسية معقدة .ال شك يف ان
انفجار الرابع من آب وتداعياته واالنتشار الواسع لجائحة COVID
 ،19قد اضافا عوامل بالغة التعقيد عىل االزمة ،التي من املمكن ان
تتحول اىل ازمة وجودية تشكل تهديدا للكيان اللبناين يف مرحلة تشهد
املنطقة فيها تحوالت ستؤدي اىل خريطة نفوذ جديدة مبنية عىل
ميزان قوى جديد.
يتطلب عمق االزمة التي مير فيها لبنان تحليال علميا لالسباب البنيوية
والظرفية التي تقف وراء هذه االزمة ،السيام االزمة االقتصادية
وتداعياتها عىل الصعد كلها .ومن الواضح وجود تجاذبات مقلقة
تؤكد غياب القراءة املوحدة السباب هذه االزمة وسبل املعالجة .
هذه التجاذبات ذات البعد السيايس حالت دون نقاش لطبيعة
االقتصاد ،ورضورة قيام رؤية جديدة مبنية عىل القطاعات الواعدة،
وعىل التحوالت التي جرت يف املحيط .كام حالت دون نقاش مشكلة
متركز معظم النشاطات االقتصادية يف بريوت ومحيطها .من املستبعد
عىل اي حال ،العودة اىل النموذج السابق الذي يحتوي عىل تشوهات
كبرية ،خصوصاً يف مجال توزيع الرثوة وتعميق الفوارق االجتامعية
واالقتصادية بني املواطنني وبني املناطق.
هذه القراءة املتباينة لالزمة ،انعكست بشكل واضح عىل الخطة
التي تقدمت بها حكومة حسان دياب اىل صندوق النقد الدويل ،فربز
التباين يف تحديد اسباب االزمة ويف الحلول املطروحة ،وقد ترجم
ذلك يف ارقام الخسائر ،والتي تفاوتت بني وزارة املال ومرصف لبنان
وجمعية املصارف ،وبالتايل يف احتسابها وتحديد نسبة تحمل االطراف
املعنيني االعباء الناجمة عنها ،فربزت املواقف واثريت االسئلة حول
من يتحمل االعباء؟ الدولة ام املصارف ام مرصف لبنان؟ واخذ كل
فريق يقدم حججه.
شكل هذا التباين يف قراءة اسباب االزمة وسبل معالجتها وانعدام الثقة
الدولية بالحكومة ،العقبة االساسية يف فشل املفاوضات مع صندوق
النقد ،وجاءت استقالة الحكومة واالعالن عن املبادرة الفرنسية بعد

انفجار الرابع من آب لتعيد احياء الرهانات عىل فك العزلة العربية
والدولية وقيام تفاهامت جديدة ،تتيح تشكيل "حكومة مهمة" وفقا
ملا جاء يف املبادرة الفرنسية التي تشكل الفرصة االخرية لالنقاذ .بعد
تعرث مصطفى اديب يف تشكيل الحكومة وتكليف سعد الحريري
مجددا ،اعيد احياء الرهانات يف امكان القيام باالصالحات املطلوبة،
السيام يف قطاع الكهرباء واعداد خطة واضحة ومتكاملة يتفق
االطراف املعنيون بها عىل توحيد االرقام وحجم الخسائر وطريقة
توزيع االعباء .وبالتايل إطالق السياسات واالصالحات املطلوبة ،متهيدًا
للتفاوض مع صندوق النقد ،والذي يشكل املعرب الوحيد الذي يتيح
للدولة الحصول عىل املساعدات والقروض ،واعادة بناء الثقة وجذب
االستثامرات واحياء مؤمتر سيدر .
ال شك يف ان اآلمال والرهانات عىل تشكيل حكومة تتفق مع املبادرة
الفرنسية ،تواجه تحديات كبرية وتكاد ان تتالىش ،لذلك اسئلة عدة
تطرح نفسها:
هل تبقى من مساحة للحسابات العقالنية تتيح التخيل عن الحسابات
الضيقة ملصلحة انقاذ لبنان؟
هل تبقى من فرص النقاذ املبادرة الفرنسية والفصل بني العقوبات
وتشكيل الحكومة لتحرير خطة االنقاذ أم ان الرصاع سيستمر عىل
حلبة تشكيل "حكومة املهمة" عىل قاعدة تكريس لعبة االحجام
واالوزان يف مواجهة العقوبات وبالتايل تفشل مساعي التأليف ويبقى
كل يشء معلقا؟
اذا افرتضنا ان سوء تقدير ميزان القوى استمر ،اتساءل :من يتمكن
من ضبط االثار املالية واالجتامعية يف غياب الحلول وارتفاع نسبة
الفقر املدقع؟ من يضمن ان ال يتحول لبنان ورقة مساومة يف لحظة
التحوالت الكربى وهل تكون عىل حساب سيادته واستقالله؟
اخريا هل من يربط تشكيل الحكومات بالعقوبات يدرك حجم آثار
ضياع فرصة االنقاذ؟
* استاذ الدراسات العليا يف الجامعة اللبنانية ـ كلية الحقوق والعلوم
السياسية
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ال بلد في العالم يعطي الصحافة حر ّية مطلقة
وجوه التضليل اإلعالمي ال تقتصر على السياسة
املوضوعية االعالمية حلم ال يزال بعيد املنال .فالتالعب باالخبار واالراء ،وان كانت تتشارك فيه كل االنظمة السياسية،
البدائية واملتقدمة ،اليمينية واليسارية ،القدمية والحديثة ،ال يقترص فقط عىل الشأن السيايس ،وان كان هذا ابرز وجوهه
ال يوجد بلد يف العامل اال حاول التأثري عىل املعلومات ،علام
انه ينظر اليها كاداة سلطة .من ابرز هذه الوسائل ،الضغوط
الحكومية التي تتم وفق ثالثة مستويات :دستورية ،امنية،
صحافية (قانون املطبوعات) وجنائية.
كل دساتري العامل ،من اقىص اليمني اىل اقىص اليسار ،من
االتحاد السوفيايت السابق اىل اسبانيا واليونان ،من اليابان اىل
لبنان ،تنص عىل احرتام حرية التعبري ،ويف كثري من االحيان
بالعبارات نفسها .الفرق هو ،كام هي الحال دامئا ،يف التطبيق.
يف اسبانيا ،مثال ،تنص املادة  12من دستور عام  1945عىل
ان "حرية التعبري هي محرتمة ،اال اذا كانت تحول دون االداء
السليم للحكومة" .وتنص املادة  17من القسم االول من
الفصل الثاين للدستور الصادر عام  1978وتعديالته" :لكل
شخص الحق يف الحرية واالمن .وال يجوز حرمان اي شخص
من حريته مراعاة لهذه املادة وطبقا للحاالت التي يفرضها
عليها القانون وبالشكل الذي يقره".
يف اليونان ،مهد الدميوقراطية ،تدعو املادة  14من دستور
 1952اىل احرتام حرية التعبري وتنوع االراء "اذا كانت تنسجم
مع القوانني الحكومية فان مصادرة املنشورات ،قبل او بعد
الطباعة ،محظورة ،اال اذا كانت تتعرض لشخص امللك ،او لويل
العهد ،او للديانة الكاثوليكية وملوظفي الدولة".
يف اليابان ،هناك حظر عىل ثالثة مواضيع رئيسية :االمرباطور
وارسته ،الدين واالقليات.
يف لبنان ،يكفل الدستور حرية التعبري ،رشط ان ال تتعرض
للسلم االهيل ،وهو تعبري يسهل تأويله.
اما بالنسبة اىل القوانني االمنية ،فال يوجد بلد يعطي الصحافة
الحرية املطلقة يف النرش .فاعالن بعض الحقائق ليس دامئا لخري
املجتمع ،السيام اذا كانت هذه الحقائق تهدد االمن الوطني.
ان القوانني الصحافية (قانون املطبوعات) تعالج الحقوق
واملحظورات الصحافية ،علام ان معظمها تقييدية اكرث منها
حامئية .اال انها غائبة يف بعض البلدان مثل قطر والواليات
املتحدة وبلجيكا وسويرسا وبريطانيا ،تعالج القوانني العامة
الخروقات التي تحصل.
اما لجهة القوانني الجنائية ،فان قانون العقوبات هو بصفة

عامة عادل .فهو يدعو الصحافة اىل تحمل مسؤولياتها يف
ما تنرشه .وميكن ان تخبىء هذه القوانني قيودا ،اىل درجة
ان ختام غري اخالقي ميكن ان يطبق عىل نحو واسع النطاق
ومتكرر.
اما التوجيهات الرسمية ،فهي كل ما يصدر عن السلطات
املدنية والعسكرية ،السيام الضغوط االقتصادية والسياسية
التي تعترب الوسيلة االكرث مرئية للحد من حرية الصحافة،
كاللجوء اىل الرقابة والضغوط االقتصادية .الحكومات وسعت
نطاق هذه الضغوط من خالل منح وسائل االعالم والصحافيني،
تسهيالت وتقدميات.
اما االعالنات الرسمية فهي مخصصة لفئة "مع" ومحظورة عىل
فئة "ضد" .اال ان هناك ثالثة استثناءات ،كحجب املعلومات
الذي هو شكل من اشكال االحتجاز ميارس التضليل ويز ّور
الحقيقة التي هي االولوية االهم للصحافيني .هذه املامرسات
هي غري مرشوعة ،وغري مرئية ،وتجعل معرفة الحقيقة ضبابيا.
لكن السلطات تحاول ترويض الصحافة وتحويلها اىل رديف لها
او حليف ،او عىل االقل متعاون.
ان التضليل االعالمي ،بصفة عامة ،مل يساعد يوما عىل توطيد
االمن ،بل عىل العكس من ذلك ،تنفجر االزمات الكامنة يف
نهاية املطاف.
الصحافة تتمتع بصالحيات واسعة وقادرة عىل تخفيف حدة
التوتر ،لكنها يف الوقت نفسه ،مبامرسة التضليل ،تثري املخاوف
وتديم الخوف .وميكننا اليوم ،من دون حرب ،اثارة مجتمع ضد
آخر ،وطبقة اجتامعية او عرقية ضد اخرى .هيمنة الوكاالت
الدولية عىل املعلومات هو كامل شامل ،فالغرب ميتلك 120
وكالة انباء تغطي ما يقرب من  70دولة.
االنزالق من املعلومات اىل الدعاية السياسية سهل جدا.
الكتابات املتكررة عن حرية الصحافة يف العامل العريب ،ال تعني
ان الحرية هي يف صلب االهتامم ،بل انها يف ازمة.
الصحافة تلعب دورا تضليليا يف العامل الثالث من خالل تشكيل
الرأي العام بتنميط افكاره وردود فعله ،فتفرض الحكومات
كوابح عىل بنية املؤسسة ومامرستها.
يتم التالعب باالخبار من خالل:

االرباك( :راجع" :مناذج من التضليل االعالمي") ،السفسطة او تركن سيدة سيارتها يف املوقف  1ثم تنقلها رافعة اىل املوقف .2
فن التالعب املنطقي بالكالم" :علينا ان نطالب باسم التسامح لشدة دهشتها ،تركض الستدعاء النجدة ،وقبل عودتها برفقة
الحق يف عدم التسامح مع غري املسموح به" ،استطالعات الرأي ،العامل ،يعيد الفريق السيارة اىل املكان الذي ركنتها يف .1
رد الفعل املرشوط ،الدعاية السياسية ،غسل الدماغ ،العدد فعالوة عن الصدمة االوىل ،عليها االن الشك بسالمة قواها
(الرقم) ،الصورة ،الكاريكاتور ،الصفات والنعوت ،عالمات العقلية.
التعجب واالستفهام ،الكتب ،التكرار (تحول املثل اىل منوذج) :ليك ينجح التهديد ،يجب ان تتوافر فيه رشوط ثالثة :ان يكون
"الثورة الفرنسية" ،املعاين الكامنة (درجة البداهة) ،القوالب مقنعا ،او ممكنا اىل حد كاف حتى يؤخذ بجدية ،وان تطاول
النمطية ،االفرتاضات ،االخراج ،الطباعة ،الجمل التمهيدية ،اهدافه الفريق املهدد .كام يجب ان يكون مبقدور الهدف
العناوين والعناوين الفرعية ،كالم الصور ،رسائل القراء ،الخضوع للتهديد.
العبارات االستهالكية ،االعالن ،االمثال والحكم واالقوال املأثورة ،اما التهديد العاجز عن بلوغ هدفه ،فيمكن تشخيصه عند
التوقيت ،جدول االعامل ،النجومية ،املشاهدية ،التالعب محاولة رسقة مرصف يتبني انه اعلن افالسه البارحة.
يف عمل االستخبار ،ميكننا هنا ان نعطي دليال عىل التضليل من
باملناقشات املتلفزة ،التسويق السيايس ،رأس املال ،الخ...
الحقيقة التي نتعاطى معها يف يومنا هذا ،ما هي اال وهم ،ألن خالل عمل اجهزة املخابرات الذي يتضمن شقني :الحصول عىل
الحقيقة بكل بساطة ليست واحدة .ما نصادفه وما نتعاطى معلومة عن العدو (تجسس) ،ومنع العدو من الحصول عىل
به هو عبارة عن صيغ مختلفة لها وجهات نظر ،قد يكون معلومة (مكافحة التجسس).
بعضها متعارضا ،انعكاسات للحقيقة.
هناك ايضا نشاط ثالث وهو تزويد العدو معلومات مضللة
االرباك ( )La confusionيتضمن مثال افخاخ الرتجمة .كلنا من خالل مقولة "ماذا يعتقد انني اعتقد ما يعتقد؟" .علام ان
يذكر ديباجة القرار  ،242وال التعريف الشهرية .كام ان السوفيات كانوا يضيفون اىل ذلك ضغط النفوذ.
البليون يف الواليات املتحدة وفرنسا هو الف مليون ،بينام
هوغخ اما مسألة تأثري استطالعات الرأي عىل سلوك الناخبني فقدمية
اُؾو٤وخ اُزٗ ٢زؼبغٓ ٠ؼٜب ك٘ٓٞ٣ ٢ب ٛنآ ،ب  ٢ٛاال  ،ْٛٝألٕ اُؾو٤وخ ثٌَ ثَب
مليون
اوروبا
وسائر
مليون.ػجبهح ػٖ ص٤ؾ ٓقزِلخ ُٜب ٝعٜبد قدم االستطالعات نفسها .فالتالعب باالرقام سهل يف ظل غياب
غ ٠ثٞٛ ٚ
ٓٝب ٗزؼب
ٗصبككٚ
انكلرتاؽلحٓ .ب
يفَُ٤ذ ٝا
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ميكن
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االرباكُِؾو٤وخ.
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ُزؼو٣ق ا
السالم ٝاٍ ا
،242
ِٓ.ٕٞ٤ِٓ ٕٞ٤
بنيئو اٝهٝثب
واملسافةٍٝب
 ٞٛك ٢اٌِٗزوا
ِٓ ،ٕٞ٤ثٔ٘٤ب
يتواجهان.
شخصني
القبالت
بعدد
واملقدرات.
"اللعني"
الجواد
"هانس"
كحالة
حسنات
ولالرباك
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ُ ٌٖٔ٣ج٘ ٢اُجشو إ ٣وؼٞا ك ٢االهثبى ٗلَ ٚك ٢اُزؼج٤و اُغَل ١أُٞهٝس ٖٓ
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وغالبا ما يتعارض وجه مضيفة الفندق مع شارة "اهال وسهال" كتابه "املتالعبون بالعقول" كيف يجذب محركو الدمى الكبار
اًوٝ ."ٚٛؿبُجب ٓب ٣زؼبهض
تحملها عىل
التي
صدرهاٝ.عٓ ٚع٤لخ اُل٘لم ٓغ شبهح "اٛال ٍٜٝال" اُز ٢رؾِٜٔبيف السياسة واالعالن وسائل االتصال الجامهريي ،خيوط الرأي
ػِ ٠صلهٛب.
ال داعي للقول ان هذا ال ينطبق عىل الحيوان فقط.
العام .يقول :ﻳﻘﻮم ﻣﺪﻳﺮو اﺟﻬﺰة االﻋﻼم ﻲﻓ الواليات املتحدة
ال كاػُِ ٢و ٍٞإ ٛنا ال ٘٣طجن ػِ ٠اُؾٞ٤إ كوػ.
العطاء مثل عن التضليل التجريبي،
نلجأ اىل الكامريا الخفية االﻣيركية ﺑﻮﺿﻊ اﺳﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪاول اﻟﺼﻮر واملعلومات،
ُ٤خ:
ب
ُز
ا
ُزغوثخ
ب
ث
ّ
ب
ُِو٤
ُقل٤خ
ا
ا
ٓ٤و
ب
ٌُ
ا
ُ٠
التاليةُ:زغو٣جِٗ ،٢غأ ا
بالتجربةُزعِ َ٤ا
للقيامبء ٓضَ ػٖ ا
الػط
وﻳﺮﺸﻓﻮن ﻋﻰﻠ ﻣﻌﺎلجتها وﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ واﺣﻜﺎم اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺗﻠﻚ
اﻟـﺼﻮر واملعلومات اﻟﺘﻲ تحدد ﻣﻌﺘﻘﺪاتنا وﻣﻮاﻗﻔﻨﺎ ،ﺑﻞ وتحدد
ﺳﻠﻮﻛﻨﺎ ﻲﻓ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.
_
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مقال

إقتصاد

عصام شلهوب

املدير العام لوزارة املال بالوكالة :املستحقات
مول من الضريبة على الفوائد والرسوم العقار ّية
ُت َّ
عند افول كل شهر يتكرر سؤال يطرحه لبنانيون كرث ،هو كيف متول الدولة التزاماتها التي تستحق شهريا .سؤال مرشوع يف
ضوء الرتاجع الفاقع يف وضع املالية العامة الناتج من تدن حاد يف االيرادات عىل مدى هذه السنة ،وتدهور غري مسبوق يف
النمو االقتصادي ،علام ان التوقعات ال تيش بأي انفراج
بات ثابتا ان ما ميكن ان يغري يف هذه
التوقعات ،هو اي مؤرش يوحي بجدية
السلطة السياسية املمثلة بكل مؤسسات
الدولة ،اللتقاط الفرصة او االصح الفرص
وان ملرة واحدة ،واالنطالق باالصالحات.
هذه الفرص التي ذهبت يف مهب ريح
التأخري يف تشكيل الحكومات عىل مر
السنوات املاضية ،بسبب االمعان يف
التجاذب عىل املناصب والحصص .هذه
الفرص التي اضاعتها ايضا الحكومات
املشكلة ،بسبب عجزها عن انجاز اي
اصالح ولو يف قطاع واحد بسبب التناتش
عىل املصالح .ما يشهده لبنان اليوم من
ازمات عميقة رضبت اسس اقتصاده
العام والخاص ولريته والوضع املعييش
واالجتامعي ،هو النتيجة الحتمية لكل ما
ضاع من فرص .لذا كانت كلفة كل ذلك
باهظة جدا ،يدفع املواطن وحده مثنها.
املدير العام لوزارة املال بالوكالة جورج
معراوي كشف لـ"االمن العام" عن ارقام
االيرادات املرتاجعة يف ابواب واملرتفعة
يف بنود اخرى ،التي ساهمت يف استمرار
الدولة عىل الوفاء بالتزاماتها الشهرية،
وتحديدا الرواتب.
■ انخفضت ايرادات موازنة الدولة يف
شكل حاد ،ما ادى اىل تراجع يف املالية
العامة ،ما اثر ذلك عىل موازنة 2020؟ ما
هي االسباب؟ وما هي نسبة عجز املوازنة
وكيف تتم تغطيته؟
□ تشري ارقام املالية العامة اىل تراجع
يف االيرادات نسبته  20.2يف املئة حتى

املدير العام لوزارة املال بالوكالة جورج معراوي.

ايرادات الدولة تراجعت
 %22.5ونفقاتها %19.9
التدهور غير مسبوق
في النمو االقتصادي بنسبة
%32.2

آب  ،2020ويتوقع ان يستمر هذا
االنخفاض حتى نهاية هذا العام ويصل
اىل  22.5يف املئة .يعود ذلك ،اىل التدهور
يف النمو االقتصادي اىل مستويات غري
مسبوقة ،تصل اىل  32.2يف املئة عام
 ، 2020بحسب تقديرات دائرة التحليل
االقتصادي الكيل والدراسات االخرية
مقارنة بانكامش مقدر بنسبة  6.9يف
املئة عام  .2019ونشري اىل ان تقديرات
صندوق النقد الدويل الصادرة يف ترشين
االول  2020رجحت تسجيل تراجع
نسبته  25يف املئة عام  .2020يعود هذا
الرتاجع يف االيرادات ايضا ،اىل متديد مهل
التصاريح والدفع بناء عىل القانون الرقم

 2020/185يف ما يخص رضائب الدخل
ضمن االجراءات املتخذة للتخفيف من
عبء االزمة االقتصادية واثار جائحة
كورونا عىل اللبنانيني ،كام اىل تدين قدرة
املواطنني عىل االيفاء بالتزاماتهم مع
انخفاض قدرتهم الرشائية جراء تدهور
سعر رصف اللرية اللبنانية.
■ اتخذت الحكومة يف اذار املايض قرارا
قىض بعدم دفع سندات االوروبوند ،ماذا
حل بفوائد الدين وما هي سبل املعالجة،
خصوصا ان اصحاب الدين لن يتخلوا
عن حقهم الذي يرتاكم ،وكيف ستواجه
الحكومة هذا الكم من الرتاكامت؟
□ بتاريخ  8اذار  2020اتخذت الحكومة
اللبنانية قرارا بتعليق تسديد سندات
االوروبوند وفوائدها ،وذلك بعدما وصل
االحتياطي من العمالت االجنبية يف مرصف
لبنان اىل مستويات حرجة وخطرية وفقا
للمعطيات املتوافرة .هنا ال بد من االشارة
اىل ان االتفاق النهايئ بني الدولة اللبنانية
والدائنني قد يكون من خالل:
• شطب جزء من اصل الدين واعادة
جدولة القسم املتبقي.
• اعادة جدولة اصل الدين مع تخفيض
نسبة الفائدة اىل معدالت تكون مقبولة
من الطرفني.
اما التوقف عن الدفع ،فنتج منه تراكم
يف قيمة اصل الدين غري املسدد ،وتراكم
يف قيمة الفائدة املسددة ،وفائدة تراكمية
عىل املتأخرات .ملواجهة هذه الرتاكامت،
ال بد من القيام بخطوات واضحة عىل كل
الصعد االقتصادية واملالية والنقدية ،تضع
لبنان عىل طريق الخروج من االزمات
املحدقة به من جهة ،وتداعيات تعليق
سداد سندات االوروبوند من جهة اخرى.
من هذه الخطوات دخول الدولة اللبنانية
يف برنامج مع صندوق النقد الدويل ،مع
االشارة اىل ان الحكومة بدأت بالفعل
التفاوض مع الصندوق للحصول عىل دعم
مايل وتقني.

خطوة انطالق نحو رحلة التنمية
نجم عن تع ّرض لبنان لالزمات املتالحقة والتحديات ،تفاقم املشكالت التي ازدادت
هوة من حيث االثر والنتيجة ،وباتت تلك االوضاع تضغط عىل املواطن ،وتؤثر سلبا
عىل محدودية مداخيله وضعـف منوه .هذا فضال عن التدميـر الواسع الذي لحق
بلبنان فـــي البنـى التحتية ،ما يجعل الدعـوات ملحة اىل بناء برامج وخطط وطنيـة
تضع الجميع امام خيارات مصريية ،وفق سياسات وبرامج طويلة لتنمية االمكانات
البرشية واملادية.
ال شك يف ان املنافع واملصالح املرتابطة تهم جميع الرشكاء وتدعم عددا منها ،وهو ما يدعو
اليوم اىل توجيه نداء التباع سياسة رشاكة الرخاء واالزدهار بني جميع ابناء املجتمع .اذ
يسعى الجميع اىل ان تظل عطاءاتهم االنسانية والحضارية رمزا للمســتقبل وساحة للفرص
املتاحة ،وموئال لروح التجديد واالبتكار والعلـــم وموهبـــة االبداع .من هنا علينا ان نتطلع
دوما اىل املستقبل ،لعلنا نصل اىل وضع رؤيـة واضحة لخطة تنموية طموحة.
خطة تتعدد فيها املسارات املوجهة ،وتكون حارضة فـــي كل فصولها لتمثـل اهتاممات
رئيسية تعكس تحديات الواقع وعقبات التنمية الواجب تجاوزها ،علام ان القطاع الخاص
يجب ان يكون مرتكزا اساسيا للنهوض والتنمية ،ومحوال لسياسات التنويع االقتصادي .
كذلك يجب الرتكيز عىل جهود التعايف واالعامر يف كل املناطق اللبنانية وعىل التنمية
واالستثامر فيها ،وتسليط الضوء عىل اولويات االصالح الوطنية التي تساهم يف معالجة
املسـببات الهيكلية املعوقة للنهـوض التنموي .لذا من الرضوري اعتامد سياسات وبرامج
تتمحور حول املواطن كجهة اطالق وتحريك عملية النشاط االقتصادي وتأمني فرص
عمل ،وتوفري تنمية عىل املدى الطويل عبـر تعزيز الخدمات االساسية لكل املناطق.
ان مصري لبنان بكل اطيافه والوانه معلق بيد ابنائه ،وعىل وسائل انخراطهم فـي العمل
النهضوي ،مع اعتامد خيارات منسـجمة وبناءة وفاعلة ،وترسيع اسـس االصالح وتفعيلها.
نأمل يف ان تتمكن قوى الجذب التي ميتلكها لبنان من ان تجعله منوذجا تنمويا مميزا.
فهو ميثـــل واقعا مأسويا اليوم ميكن ان يتحول اىل قصة نجاح اسـتثنائية ،اذا ما احسن
تنفيذ الخيارات املطروحة.
وقد اظهـرت تجارب االمم والشـــعوب بصورة جلية ،يف العقود االخرية عىل وجه
الخصوص ان االزمات ميكن ان تصنع التغيري ان مل نقل املعجزات ،مبا متثله من ديناميات
محفزة للنهوض.
عىل املسؤولني االبتعاد من انانياتهم ومصالحهم وحرتقاتهم ،وااللتزام بخطـــوة انطالق
نحو رحلة التنمية املستدامة ونحـو املستقبل الذي نصبو اليه كبلد متطور يف جميع
ابعاد التنمية ،اقتصاديا ،سياسيا ،ثقافيا ،اجتامعيا ،بيئيـا ،نفسـيا ،وهـــي خطوة تركز عىل
التزام لبنان ،اذا صفت النيات ،رؤية النمو الساعية الـــى تضميد ورأب الصدع وتحقيق
االستقرار والرفاه اسـتنادا اىل االرث الحضـــاري والرصيد القيمي ،حيث يتقاسم الجميع
فرص بناء مجتمع ناهـــض ومتكافل.
من املتوقع ان تكون السنوات الخمس املقبلة صعبة ومضنية مع اسـتمرار التحديات
واملخاطر املحدقة لجهود االستقرار فـــي الجبهة الداخلية ضمن بيئة اقليمية غري
مستقرة .علـــى صعيد آخر ،مثة حاجة اىل مزيد من العزم ملواجهة الفســـاد وتعزيـــز
االنتاجيـــة لدفع النمو االقتصادي ،وتحسني الوضع املايل مع ضامن خطة متويل عام
يتم وضعها فـــي ظل ازمة مالية  -امنية  -اجتامعية مركبة ،ينبغي ان تتضمـن اولويات
عمل محددة بدقة ،برؤية مختلفة ،ومقاربات جديدة للمشاكل والتحديات ،ونطاق
تدخل حكومي مختلف.
عصام شلهوب
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■ تراجع االيرادات وانخفاض النفقات
اثرا عىل قيام الدولة بدفع التزاماتها .كيف
يتم الدفع؟ ومن اين يأيت التمويل؟
□ استنادا اىل املعلومات االولية املتوافرة
لدى مديرية الخزينة عن الفرتة املمتدة
من كانون الثاين ولغاية آب ،2020
واملتعلقة بحركة االموال النقدية التي
خرجت ودخلت من واىل الحسابات
املرصفية العائدة اىل وزارة املال:
اوال -بالنسبة اىل االيرادات ،فقد سجلت
تلك النقدية انخفاضا اجامليا مبا يعادل
 29.4يف املئة تقريبا ،باملقارنة مع الفرتة
ذاتها من عام  ،2019حيث تراجعت
معظم االيرادات باستثناء بعضها ،وابرزها:
• الرضيبة عىل الفوائد التي سجلت ارتفاعا
ملحوظا نسبته  39.6يف املئة تقريبا.
• الرسوم العقارية التي زادت بنسبة
 85.56يف املئة تقريبا مقارنة بعام .2019
• ارتفعت ايرادات خزينة مختلفة بنسبة
نحو  120يف املئة وذلك بسبب قيام
مرصف لبنان برد فوائد مستحقة له اىل
الخزينة اللبنانية سبق وتم تسديدها
له من وزارة املال ،علام انه من املفرتض

ان يعاد تسديدها الحقا عىل دفعات.
ثانيا -بالنسبة اىل النفقات ،فقد سجلت
تلك النقدية انخفاضا اجامليا مبا يعادل
 19.9يف املئة تقريبا باملقارنة مع الفرتة
ذاتها من عام  .2019اما ابرز النفقات
التي تراجعت يف شكل ملحوظ ،فهي :
• الفوائد املدفوعة والتي تدنت مبا يعادل
 59.03يف املئة تقريبا.
• النفقات االستثامرية التي انخفضت مبا
يعادل  48.18يف املئة تقريبا.
• املدفوعات ملؤسسة كهرباء لبنان التي
تراجعت بنسبة  37.09يف املئة تقريبا.
• تسديد اقساط ديون خارجية ،حيث
انخفضت بنسبة  28.22يف املئة تقريبا،
اضافة اىل دعم الفوائد املدينة والتي

التوقف عن دفع
االوروبوند راكم اصل الدين
والفائدة

صايف االصول االجنبية لدى املركزي تراجعت اىل  7.2مليارات دوالر.

تدنت بنسبة  12.39يف املئة تقريبا.
هذا االرتفاع يف بعض االيرادات كام
واالنخفاض يف معظم النفقات الناتج ،اما
عن خفض االعتامدات املتاحة لالنفاق او عن
تأجيل تسديد املدفوعات املستحقة فساهام
خالل هذه الفرتة يف متكني الدولة اللبنانية
من تسديد بعض املستحقات الرضورية التي
ال ميكن تأجيلها ،وابرزها الرواتب واالجور
ومعاشات التقاعد والتي مل تسجل اي ارتفاع
بل عىل العكس سجلت انخفاضا بنسبة
 4.31يف املئة تقريبا ،اضافة اىل تسديد بعض
املستحقات التي مل يعد يف االمكان تأجيلها،
مثل بعض املدفوعات الرضورية املستحقة
للمستشفيات والبلديات.
■ ما هي اسباب العجز يف الحساب
الجاري؟ ومن اين ميول؟
□ يعود السبب الرئييس للعجز يف الحساب
الجاري اىل العجز يف الحساب التجاري اي
اىل زيادة االسترياد عن التصدير بخمسة
اضعاف بناء عىل ارقام عام  ،2019ويتم
متويل هذا العجز من احتياطي العمالت
االجنبية يف مرصف لبنان.

■ ما هي عنارص تراجع العجز يف امليزان
التجاري وانعكاساته؟
□ تراجع العجز يف امليزان التجاري يف
شكل ملحوظ بنسبة  59.6يف املئة يف
الفرتة بني كانون الثاين  -متوز  2020مقارنة
مع الفرتة ذاتها من العام املايض ،وذلك
مع تسجيل انخفاض كبري يف الواردات
نسبته  50.3يف املئة ،عىل رغم تراجع
الصادرات يف شكل طفيف بنسبة 4.9
يف املئة .وجاء الرتاجع الكبري يف االسترياد
نتيجة عوامل كثرية ،ابرزها انهيار سعر
الرصف يف السوق املوازية والتي تشكل
املصدر االسايس للعملة االجنبية للتجار
املستوردين ،يف ظل توقف املصارف عن
اجراء التحاويل اىل الخارج كام يف السابق.
وقد زاد عىل ذلك ،الرتاجع الكبري يف النمو
االقتصادي يف الداخل الذي تضاعف مع
االقفال العام ملواجهة جائحة كورونا ،ما
يؤثر مبارشة عىل حركة االستهالك وبالتايل
عىل االسترياد ،حيث ان السلة االستهالكية
يف لبنان تتكون يف شكل كبري من منتجات
مستوردة .هذا مع االشارة ،اىل ان من
املرجح ان تتأثر حركة االسترياد ايضا
جراء انفجار مرفأ بريوت يف  4اب ،2020
اال ان هذا االثر مل يكن قد ظهر بعد يف
ارقام متوز .نتيجة ملا ذكر ،شهد معظم
بنود الواردات تراجعا سنويا ملحوظا
مع استثناءات طفيفة متعلقة بالواردات
الغذائية التي زادت يف شكل بسيط من
حيث القيمة ،عىل رغم تراجع الكميات
كام هي الحال بالنسبة اىل واردات
الحبوب التي ارتفعت قيمتها بنسبة
 1.7يف املئة ،يف مقابل انخفاض الكمية
املستوردة بنسبة  3.7يف املئة .وجاءت
تقلبات االسعار العاملية لتؤثر يف قيمة
استرياد الكثري من السلع ،خصوصا لناحية
املشتقات النفطية والذهب .وانخفض
استرياد املشتقات النفطية من حيث
القيمة والكمية يف شكل اسايس ،نتيجة
االقفال العام وبالتايل انخفاض الطلب يف
السوق الداخلية ،وذلك مع تراجع القيمة

املستوردة للسوق املحيل بنسبة  29.8يف
املئة ،يف مقابل انخفاض الكمية بنسبة 5.4
يف املئة .اما االنخفاض االبرز فقد جاء يف
االسترياد املسجل من الجامرك لشحنات
الفيول اويل والغاز اويل لصالح كهرباء
لبنان بنسبة  79.9يف املئة من حيث
القيمة ،وبنسبة  73.3يف املئة من حيث
الكمية املستوردة .بعد استثناء املشتقات
النفطية والذهب ،يسجل باقي االسترياد
تراجعا سنويا نسبته  47.9يف املئة خالل
الفرتة املذكورة .ومن ابرز املنتجات التي
تراجع استريادها هي السيارات عىل انواعها
بنسبة  70.8يف املئة واالدوات الكهربائية
واملعدات بنسبة  69.9يف املئة .هذا مع
العلم ،انه ال ميكن االستعاضة عن استرياد
معظم هذه السلع من خالل استبدالها
باالنتاج املحيل ،كون لبنان ال ميتلك
الصناعات الثقيلة ،وبالتايل ان النقص يف
هذه السلع سيؤثر عىل مستويي االنتاج
واملعيشة عىل املديني املتوسط والطويل.
اما من ناحية الصادرات ،فقد ساهمت
الزيادة يف صادرات الذهب ومشتقاته 8.8
يف املئة واملنتجات الغذائية  79.4يف املئة
للفواكه والخرض ،و 3.1يف املئة للصناعات
الغذائية يف الحد من تراجعها ،بحيث
سجلت انخفاضا سنويا بلغ  4.9يف املئة
يف الفرتة بني كانون الثاين ومتوز .2020
وبعد استثناء صادرات الذهب ،سجلت
الصادرات تراجعا سنويا نسبته  12.4يف
املئة خالل الفرتة املذكورة ،مع انخفاض
ملحوظ يف تصدير املنتجات البالستيكية
 41.9يف املئة واالدوات الكهربائية
واملعدات  25.8يف املئة .وساهمت الزيادة
يف صادرات الذهب ومشتقاته وتراجع
الصادرات االخرى ،يف زيادة حصة الذهب
من مجموع الصادرات اىل  40.1يف املئة
يف الفرتة بني كانون الثاين ومتوز 2020
مقارنة بـ  35يف املئة يف الفرتة ذاتها من
عام  2019و  24.4يف املئة يف الفرتة ذاتها
من عام  .2018وهو ما يشكل خطرا عىل
ثبات امليزان التجاري ،الذي ميكن ان يتأثر

يف شكل تلقايئ نتيجة تقلبات االسعار
العاملية .وعىل رغم تراجع االسترياد ،ظل
ميزان املدفوعات يف عجز كبري ،وهو ما
يبدو جليا يف التغريات يف صايف االصول
االجنبية لدى القطاع املرصيف  5.5مليارات
دوالر خالل كانون الثاين ومتوز 2020
مقارنة بـ 5.3مليارات دوالر خالل كانون
الثاين ومتوز  .2019وقد انتقل العجز من
املصارف التجارية التي حققت ارتفاعا يف
صايف االصول االجنبية بقيمة  1.7مليار
دوالر ،اىل املرصف املركزي الذي تراجعت
صايف االصول االجنبية لديه بقيمة 7.2
مليارات دوالر خالل كانون الثاين ومتوز
 2020عاكسا اثر سياسة دعم سعر الرصف
املعتمدة يف استرياد الكثري من السلع
االساسية من نفط وقمح ومواد غذائية.
■ هل تم تعديل موازنة 2020؟ وماذا عن
موازنة 2021؟
□ تم وضع مرشوع موازنة تصحيحية
تختلف سقوفها عن تلك الواردة يف موازنة
عام  2020مل تصدر بقانون ،ولكن يتم
العمل بها حاليا .اما بالنسبة اىل موازنة
عام 2021فهي قيد التحضري.
■ عجز املوازنة يتم متويله باللرية اللبنانية
وعجز الحساب الجاري بالدوالر .كيف
سينعكس ذلك عىل عمليات االسترياد
والتصدير؟
□ يتم تسديد عجز املوازنة من خالل
اصدار سندات بالعملة املحلية واالوروبوند
بالعملة االجنبية .توقف دفع مستحقات
االوروبوند منذ اذار  2020نظرا اىل شح
احتياطي العمالت االجنبية والحاجة
امللحة اىل اعادة هيكلة الدين العام.
بشكل عام ،يقلص تسديد مستحقات
الدين بالعملة االجنبية املساحة املتاحة
لتمويل دعم املواد االساسية ،مثل املواد
النفطية ،الدواء ،القمح وغريها كام يؤثر
عىل االسترياد يف شكل عام.
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إقتصاد
رئيس لجنة االقتصاد النياب ّية:
إقتراح قانون للحوافز واإلعفاءات الضريب ّية

عصام شلهوب

واتخذ قرار بعقد اجتامعات بني اللجنة الخارجية
ولجنة االقتصاد ولجنة املال للبحث يف االتفاقات
والقروض املتعرثة العادة احيائها ووضع
الترشيعات الرضورية لذلك.

الصناعة والزراعة والسياحة قطاعات اساسية يجب اعادة الروح اليها ،خصوصا وان لها الدور الرئييس يف الحياة االقتصادية
واالجتامعية ،ويف تأمني االكتفاء الذايت .وقد اكدت االوضاع الصعبة واملعقدة التي مير فيها الوطن حاليا ان جزءا اساسيا من
االنهيار والتداعي الحاصل يعود اىل اهامل املعنيني طوال العقود املاضية لهذه القطاعات
الدول التي خرجت من ازماتها اعتمدت عىل
الزراعة والصناعة للنمو واالزدهار .من هنا ،كان
هدف تطوير الصناعة يكمن يف زيادة االنتاج
والصادرات ،والولوج بخطط ودراسات مستقبلية
العطائها حقها من االهتامم والرعاية اللذين
يتناميان عرب االسواق العربية املفتوحة انطالقا من
سوريا مرورا باالردن والعراق ،ومنهام اىل الدول
العربية والخليجية ،يف اطار االسواق العربية
املتكاملة واملفتوحة بني بعضها البعض .اضافة اىل
توفري رزمة من الحوافز من خالل مشاريع قوانني
يقرها املجلس النيايب.
رئيس لجنة االقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط
النيابية الدكتور فريد البستاين اكد لـ"االمن العام"
رضورة الحد من النزف الحاصل يف املالية العامة،
فال ميكن اي بلد يتجاوز فيه حجم االسترياد %80
ان يتمتع بدورة اقتصادية سليمة ،داعيا اىل توفري
كل الرشوط املطلوبة لدعم القطاعات املنتجة.
■ برهنت قطاعات الصناعة والزراعة عن قدرتها
عىل االنتاج الجيد يف كل مفاصل االزمات يف
لبنان .ماذا تحتاج هذه القطاعات لتشكل صامم
امان لتوفريالسلع يف السوق وفرص عمل للشباب
اللبناين ولتزيد مساهمتها يف الناتج املحيل؟
□ بات واضحا ان انتقال االقتصاد من اقتصاد
ريعي اىل اقتصاد انتاجي تدريجا ،يشكل الحل
لتوفري السلع يف السوق املحلية والحد من حجم
االسترياد ،وتاليا الحد من النزف الحاصل يف
العمالت الصعبة ،فال ميكن اي بلد حجم االسترياد
فيه يتجاوز  %80ان يتمتع بدورة اقتصادية سليمة.
فاذا كانت بعض السلع الرضورية التي ال ميكن
انتاجها محليا ،تربر عملية االسترياد كاملحروقات
والطحني واالدوية واملستلزمات الطبية واملعدات

الثقيلة كالسيارات واملعدات الصناعية وغريها،
علام ان املواد الغذائية واملياه املعدنية والحليب
وغريها من املنتجات التي ميكن تصنيعها محليا
والتي ال مربر اطالقا الستريادها .لكن ،قبل الوصول
اىل مرحلة االكتفاء الذايت ،ال بد لنا من توفري بعض
الرشوط لهذه القطاعات االنتاجية:
• الصناعة التي تعاين من مشاكل بنيوية وتشغيلية
عدة .لعل اهمها القدرة التنافسية حيث ان
العديد من املنتوجات املصنعة يف الخارج تنافس
السلع املصنعة محليا حتى يف السوق الداخلية.
• موضوع الجودة وهو اسايس بحيث يجب العمل
عىل جعلها تضاهي جودة املنتجات املستوردة،
وهذا يسهل تصديرها اىل االسواق الخارجية.
• الزراعة تشكل القطاع الذي يعتمد عليه
اللبنانيون ،السيام منهم سكان االرياف واملناطق
الزراعية .يف ما مىض كان يقال "فالح مكفي
سلطان مخفي" .لكن الزراعات الحديثة باتت
تتطلب استثامرات كبرية وخربة ،خصوصا يف
معالجة االمراض واالفات الزراعية التي تصيب
املحاصيل .مع تزايد عدد السكان واملقيمني يف
لبنان بفعل النزوح السوري والوجود الفلسطيني،
اصبح املطلوب زراعات يف مختلف الفصول.
من جهة اخرى ،بات من الرضوري التوجه اىل
الزراعات البديلة التي تعود مبردود مرتفع عىل
املزارع .نحن كنا من اول املشجعني عىل ذلك يف
قضاء الشوف ،حيث انشأنا "شوفيات" التي تعنى
بتوعية املزارع وتشجيعه عىل الزراعات البديلة
كالقشطة واالفوكادو والفواكه الحمراء وغريها.
كذلك تقوم "شوفيات" بارشاد املزارعني العتامد
انجع الوسائل للحصول عىل انتاج وافر وبجودة
عالية تتطابق مع املعايري العاملية التي تسمح
للمزارع بالتصدير اىل االسواق االقليمية وحتى

االوروبية .كذلك قمنا بتوزيع البذور ليس عىل
املزارعني فحسب بل عىل الشوفيني ،ليك نتمكن
من الوصول اىل االكتفاء الغذايئ.
كل ذلك يتطلب الدعم والحامية ،الدعم من
خالل تأمني البذور والشتول واالدوية ملكافحة
االمراض ،باالضافة اىل القروض الزراعية للمزارعني
ليك يتمكنوا من زيادة املساحات املزروعة.
كذلك عرب اعتامد الطرق الحديثة يف الزراعة ،ان
من ناحية سبل الري املناسبة ،او اعتامد التدفئة
والتقنيات الحديثة لنجاح الزراعة بغض النظر
عن الظروف املناخية والعوامل الطبيعية .اما
املشكلة الكربى ،فتكمن يف عجز الدولة حاليا عن
توفري الدعم املطلوب.
■ ماذا عن السياحة؟
□ تعترب السياحة احد موارد الرزق الرئيسية
لقسم كبري من اللبنانيني ،فهي تحرك االقتصاد
وتخلق فرص العمل وتنمي الدورة االقتصادية
وتساهم مساهمة فعالة يف ادخال العمالت
الصعبة اىل البلد .مشاكل هذا القطاع كثرية وهي
امنية وسياسية ،لذا بات رضوريا دعم هذا القطاع
الذي يعتمد اليوم بشكل اسايس عىل السائح
اللبناين .قامت "مؤسسة فريد البستاين" باطالق
مبادرات عدة لتشجيع السياحة الداخلية يف
الشوف بالرشاكة مع القطاع الخاص .وقد متكنا اىل
حد بعيد من تحريك هذه العجلة ،لكن االحداث
التي مررنا بها حالت دون استكاملها .عىل اي
حال ،سنعاود الكرة بعد انحسار جائحة كورونا.
■ اثبت القطاع الخاص قدرته عىل الصمود يف
كل االزمات وتحديدا يف االزمة التي نعيشها حاليا
يف مقابل عجز مزمن ومستمر للدولة ومؤسساتها

رئيس لجنة االقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية الدكتور فريد البستاين.

يف معالجة اي مشكلة ،فكيف ميكن تحييد هذا
القطاع عن عجز الدولة ليك يستمر يف زيادة
االنتاج وتكبري حجم االقتصاد؟
□ منذ االستقالل حتى اليوم كانت املبادرة
الفردية العامل الرئييس واملحرك لالقتصاد
اللبناين ،وكانت حصة الدولة يف هذا املجال من
قطاعات محددة كالكهرباء والهاتف والنقل
العام .اما تدخل القطاع العام يف القطاعات
الخاصة ،فكان يقترص عىل مبدأ الدعم مثل دعم
التبغ والتنباك والشمندر السكري وزيت الزيتون
التي كانت وال تزال املؤسسة العسكرية تقوم
برشائها .اما يف القطاع الزراعي ،فكانت وزارة
الزراعة تكتفي بوضع الروزنامة الزراعية التي
تحدد مواعيد استرياد املنتجات الزراعية وحتى
الحيوانية ،وغريها من االصناف التي يستوردها
لبنان .اليوم ،تغريت االمور واصبح عىل الدولة
واجب ال يقيض فقط بحامية املنتجات الزراعية
والصناعية ،بل اعطاء حوافز للصناعيني من
طريق دعم املواد الرضورية يف الصناعة كالفيول
والكهرباء وغريها ،بحيث تتأمن الطاقة باسعار
منخفضة مام يساعد الصناعيني عىل خفض سعر
الكلفة ،ويسهل تاليا عملية التصدير والقدرة
التنافسية .اضافة اىل ذلك ،هنالك رضورة
العطاء قروض ميرسة بفائدة متدنية للصناعيني
وللمنتجني ،ان مل نقل بفائدة صفر ،كام هو
معمول به يف عدد كبري من البلدان .لكن مع
انخفاض قدرة الدولة النقدية ،بات متعذرا

اليوم تأمني هذه القروض ،لذا يجب اللجوء اىل
الحوافز واالعفاءات الرضيبية .هذا ما قمت به
مع عدد من الزمالء النواب ،اذ تقدمنا باقرتاح
قانون العطاء الصناعيني تخفيضات رضيبية بغية
تسهيل عمليات التصدير.
■ اال تعتقد ان ملجلس النواب واللجنة االقتصادية
دورا اساسيا يف وضع الترشيعات لتحفيز ودعم
هذه القطاعات ومراقبة حسن تنفيذها؟
□ طبعا التنفيذي لها ،ووضع الحلول الحداث
النهضة االقتصادية الرضورية املطلوبة .كذلك،
هنالك العديد من الخطط ،السيام خطة ماكينزي
القطاعية التي تتعلق بتنمية القطاعات االنتاجية.
لكن يبقى علينا ان نضع كلجنة اقتصادية نيابية
سلم اولويات رضورية للتنفيذ ،وهذا ما سنعمل
عليه بالتشاور مع مختلف القوى والهيئات
االقتصادية والنقابية الطالق حوار شامل مع
الجميع ،ليك تأيت الحلول متكاملة وذات جدوى
وفائدة لكل فئات املجتمع ،ملجلس النواب
وللجنة االقتصاد دور اسايس يف رسم الرؤية
االقتصادية واالطار.
■ هل مثة قوانني تتصل بهذه القطاعات مل تنفذ
بعد ،مباذا تتعلق؟
□ طبعا هنالك اتفاقات قروض ثنائية مع عدد
من الدول مل تنفذ بعد ،وقد تباحثنا يف لجنة
الشؤون الخارجية واملغرتبني يف هذا املوضوع،

■ قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة تؤمن
للبنان دخال مهام من العمالت االجنبية التي
تحتاجها السوق املحلية .ملاذا ال يتم استثامر
املسؤولني لهذه الفرصة ودعم الصناعة والزراعة
وتسهيل فتح االعتامدات للصناعيني السترياد املواد
االولية وتشجيع عمليات التصدير؟
□ كلها امور اساسية ورضورية ،لكن الدعم املايل
واالعتامدات يتطلب امواال غري متوافرة لدى
الخزينة يف الوقت الراهن .عند الحصول عىل
اموال سيدر وصندوق النقد الدويل من الرضوري
دعم كل القطاعات االنتاجية النها الوحيدة التي
ميكنها ادخال عمالت صعبة اىل البلد.
■ تراجع فاتورة االسترياد التي خفضت من عجز
امليزان التجاري بنسبة %50 ،اال يشكل ذلك مؤرشا
عىل قدرة القطاعات االنتاجية عىل تلبية حاجات
السوق وحتمية دعمها بحوافز تتعلق باالعفاءات
الرضيبية وخفض الرسوم عنها لتخفيف عنارص
كلفتها التشغيلية؟
□ تراجع االسترياد ناتج يف هذه الفرتة من االزمة
االقتصادية واالزمة املالية والنقدية التي مير
فيها البلد .لكن يجب العمل يف املستقبل عىل
تنمية الصناعة والقطاعات االنتاجية وغريها من
الصناعات الغذائية الخفيفة.
■ تشكو الصناعة والزراعة والسياحة من املنافسة
يف كل املجاالت ،محلية وخارجية ،بواسطة
االتفاقات التجارية .كيف ميكن حامية االنتاج
اللبناين من خرق االتفاقات من بند املعاملة باملثل،
ومنع الخرق املحيل من التدخالت السياسية؟
□ صحيح ،يجب تطبيق املعاملة باملثل يف كل
االتفاقات الثنائية املعقودة بيننا وبني مختلف
الدول ،رشط ان يكون لدينا من االنتاج املحيل
ما يلبي حاجتنا ويفيض عنها ،وهذا سبب اضايف
لتنمية القطاعات االنتاجية من طريق الحوافز
والدعم واالعفاءات الرضيبية.
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إقتصاد

عصام شلهوب

إنهيار االقتصاد يعصف بموازنة لبنان
الكك :الكيان املالي تحت نظام ضريبي ضعيف

عىل قدر عال من املسؤولية الوطنية والتي
يجب ان تتزامن مع خطة كاملة ومتكاملة.

عصف انهيار الوضع املايل والنقدي مبوازنة لبنان التي تعتمد عىل عائدات متعددة ابرزها الرضائب والرسوم ،وسط تساؤالت
عن سيناريوهات الخروج من الكارثة املالية التي يعيشها املواطن ،فيام الدولة تفتش عن سبل تأمني دفع رواتب املوظفني
وتسديد قيمة واردات الغذاء والكهرباء ،بعدما تخلت عن خطط االقرتاض من املصارف ومن الخارج لتسديد متوجباتها
تثري هذه االوضاع مزيدا من املعارضة حيث
يقوم اللبنانيون باالحتجاج منذ اشهر عىل
اداء املسؤولني ،متهمني اياهم بانهم السبب
يف وصول الدولة اىل هذا الدرك من االنهيار،
ويف دفع املواطنني اىل "جهنم" .تتزامن هذه
املشكالت مع ازمة فراغ سيايس منذ استقالة
الدكتور حسان دياب من رئاسة الوزراء عقب
االنفجار املدمر يف مرفأ بريوت يف  4آب الفائت.
من املؤكد ان ال اقتصاد لدى لبنان يف هذه
املرحلة ،فهو بات مجرد دولة ريعية ال اكرث وال
اقل .منذ سنوات ،يدعو عدد من املعنيني يف
هذا الشأن وخرباء اقتصاد اىل تنويع مصادر
الدخل ومصادر الرثوة .الظروف باتت مناسبة
حاليا ،الن لبنان يف حاجة اىل رؤية واضحة،
واخالص وطني يفتقده الجميع ،وهدف موحد
ليك يبدأ تنفيذ اصالحات مطلوبة .هناك زراعة،
وهناك صناعة ،وهناك سياحة ميكن تطويرها.
لكن سياسيينا يركزون عىل الجانب السيايس
والرصاعات السياسية وعىل املناصب ويرتكون
موضوع تطوير وتنويع االقتصاد اللبناين ،كأنه
جزء ميكن حله بعيدا من خالفاتهم الضيقة.
رئيسة قسم القانون يف كلية الحقوق يف
الجامعة اللبنانية الدكتورة سابني الكك اكدت
لـ"االمن العام" ان لبنان غارق يف ازمة مرصفية
ومالية واجتامعية حادة ،والسياسات النقدية
يف لبنان مكبلة بنتائج خطرية وباهظة بتكاليفها
االقتصادية والسيادية.
■ ماذا يعني تراجع املالية العامة للدولة ،وما
هي اسباب ذلك؟
□ ادى اصدار الديون غري املستدامة بالعملة
االجنبية اىل انخفاض االيرادات الحكومية

( 17402مليار لرية لبنانية ،او  %20.5من
الناتج املحيل االجاميل يف العام  )2018وارتفاع
االنفاق ( 26745مليار لرية لبنانية ،او %31.5
من ناتجها املحيل االجاميل) .نتيجة لذلك،
عاىن لبنان وال يزال يعاين من عجز مايل كبري،
حيث ارتفع اجاميل الدين العام من  %131من
الناتج املحيل االجاميل يف العام  2012اىل ما
يقدر بنحو  %160من اجاميل الناتج املحيل
يف نهاية العام  .2019ال يزال لبنان غارقا يف
ازمة مرصفية ومالية واجتامعية حادة ،يبدو
فيها مستوى النشاط االقتصادي يف حالة من
الهبوط مام سيؤدي اىل االنهيار .ففي حني
ان الدولة تواجه منذ سنوات عجزا كبريا يف
الحساب الجاري ،يعادل نحو  %25من الناتج
املحيل االجاميل السنوي ويعتمد عىل الواردات
لتلبية  %80من الحاجات اليومية من النفط
والغذاء ،ال يزال الكيان املايل يقبع تحت نظام
رضيبي هش وضعيف ويواجه مشكلة بطالة
متفاقمة مع ازمة فريوس كورونا .يف موازاة
ذلك ،انعكس عدم حصول املودعني عىل
اموالهم بالعمالت االجنبية تحوال ملموسا اىل
التعامالت النقدية ،االمر الذي خلق انكامشا
حادا يف حركة التدفقات املالية عرب القنوات
الطبيعية ،وارتد فجوة عميقة يف االحتياطات
بالعمالت االجنبية.
■ من اين يجب ان تبدأ اي حكومة مقبلة
باستعادة االيرادات الطبيعية ،وماذا ينبغي ان
يكون سلم اولوياتها؟
□ لسنوات عدة ،كان العجز املزدوج يدعمه
القطاع املايل القوي الذي تأسس عىل ظاهرة
التدفق املستمر للتحويالت من االنتشار

اللبناين .تاريخيا ،وفيام توزع املغرتبون عىل
كل انحاء العامل اال انهم تركزوا يف الفرتة
االخرية يف الدول العربية .كانت هناك
ثالث موجات من الهجرة :االوىل امتدت
من منتصف القرن التاسع عرش اىل الحرب
العاملية االوىل .الثانية تزامنت مع سنوات
الحرب االهلية بني عامي  1975و ،1990اما
الثالثة فكانت بعد نهاية الحرب االهلية.
نتيجة لذلك ،يعيش خارج لبنان ما يقدره
البعض بني  8اىل  20مليون لبناين يف مقابل
 6.8ماليني نسمة داخل الحدود االقليمية
اللبنانية .تجاوزت ،عىل مدى العقد املايض،
التحويالت السنوية  7مليارات دوالر ،اي اكرث
من  10يف املئة من الناتج املحيل االجاميل،
وبالتايل اصبحت التحويالت جزءا ال غنى
عنه من شبكة االمان االقتصادي واالجتامعي
واملايل للدولة بحيث متثل اكرث من  40يف
املئة من دخل االرس اللبنانية .بناء عىل ما
سبق ،نؤكد ان التحويالت املالية من هؤالء
املغرتبني دعمت االقتصاد اللبناين لسنوات،
حيث استمرت التدفقات بالعمالت االجنبية
يف وقت سجل عدد من االقتصادات الناشئة
االخرى تراجعا ملحوظا ،خصوصا بعد االزمة
املالية العاملية .لذلك فان نقطة االنطالق ألي
خطة انقاذية تبدأ بخطة تعايف قومي تعيد
اىل اللبناين ،املقيم واملنترش ،الثقة الوطنية
لتستعيد الدولة قدرتها االئتامنية.
■ هل ميكن استعادة االيرادات يف ظل استمرار
تراجع حركة االسترياد وانكامش االستهالك بعد
فقدان القيمة الرشائية للمواطن؟
□ قبل الغوص يف كيفية استعادة مالءة املوارد

رئيسة قسم القانون يف كلية الحقوق يف الجامعة اللبنانية الدكتورة سابني الكك.

العامة وصالبة النظام املايل ،يحتاج لبنان اىل
توحيد الهدف ليك تقف املؤسسات العامة
والخاصة معا وبعزم وطني غري مسبوق ،من
اجل ان يبدأ تنفيذ االصالحات املطلوبة .واال
سوف يرزح الجيل الحايل واالجيال املقبلة من
اللبنانيني ،تحت وطأة املزيد من الديون التي
ستفوق قدراتهم عىل السداد.
■ متويل الدولة اليوم يتم من خالل طبع
العملة ،ماذا يعني ذلك؟ وهل تلجأ الدولة اىل
حل ازمة انفاقها عرب التضخم ومن خالل انهيار
سعر الرصف الذي رمبا كانت رشيكة فيه لتأمني
مصلحتها؟
□ بات من الثابت ان السياسات النقدية يف
لبنان تؤدي اىل نتائج خطرية وباهظة باكالفها
االقتصادية واالجتامعية والسيادية .لقد ارتدت
الخطط الفاشلة حتى االن زيادة يف االعباء
املالية عىل املرصف املركزي الذي يغرق تحت
انقاض هندساته املالية وان كان مل يرصح رسميا
عن خسائره الفعلية ،علام ان هذه الخسائر
نجدها مدرجة يف بند االصول االخرى املتصاعد
يف ميزانياته املعلن عنها .نعم ،الدولة املستمرة
بتوجهات نقدية غري مضبوطة وغري مقوننة،

اصدار الديون غير
املستدامة بالعملة
االجنبية ادى الى انخفاض
االيرادات الحكومية

تحقق استيعابا وهميا لخسائر مرصف لبنان
من طريق طبع العملة خارج سقف التغطية
املنصوص عنه يف املادة  69من قانون النقد
والتسليف ،علام انها ادخلت البالد يف املقابل
يف دوامة التضخم املفرط.
■ مع وجود ثالثة اسعار للدوالر تجاه اللرية
اي سعر يجب ان تعتمده الحكومة مستقبال
لتسعري رضائب ورسوم الخدمات؟
□ تحديد سعر الرصف الرسمي للعملة اللبنانية
نسبة اىل الدوالر االمرييك مسألة سيادية وذات
ابعاد مالية واقتصادية .من هنا ،هي ليست
مسألة تكهنات او متنيات بقدر ما هي مسألة

■ االزمة التي متر فيها البالد هل تدفع
الحكومة اىل تغيري جذري يف قانون الرضيبة
الستعادة جزء من ايراداتها الصحيحة؟
□ االشكالية الرضيبية االخطر التي يواجهها
لبنان هي انخفاض قيمة االيرادات الرضيبية
بشكل كبري نتيجة النمو االقتصادي البطيء
الذي يرتافق مع نظامنا الرضيبي امليلء بالثغر.
لطاملا شجع صندوق النقد الدويل الحكومة
عىل رضورة ادخال اصالحات رضيبية ملحة
وعاجلة مثل زيادة وتوسيع قاعدة الرضائب
لتشمل الرضائب عىل االمالك البحرية مثال .كام
ان ازالة االعفاءات الرضيبية وتعزيز االمتثال
من خالل ضبط التهرب الرضيبي وغريها من
اسس علم الرضيبة ،هي السبيل االضمن
الستعادة الدولة ايراداتها بطريقة عادلة.
■ النفقات الحكومية بشكل عام ما زالت عىل
حالها ،كيف ميكن احتساب حجمها ووفق اي
معايري؟
□ احتساب حجم النفقات الحكومية الخاطئ
يبدأ اصال من عدم التنبه اىل مدى الرتابط الوثيق
بينه وبني حجم االقتصاد اللبناين ذات النمو
البطيء تاريخيا .فقد ادت املبالغة يف تثبيت
قيمة العملة الوطنية اىل تراجع القدرة التنافسية
لقطاع التصدير ،كام ان ارتفاع تكاليف االنتاج،
الذي يرتجم فعليا بتعزيز االعتامد عىل الواردات،
الواقع الذي اعاق النمو ايضا .عالوة عىل ذلك،
ساهم ارتفاع التكاليف االصالحية للنظام االداري
البايل ،عجز الكهرباء ،ضعف البنى التحتية
االخرى ،باالضافة اىل غياب الحامية القانونية
والقضائية لحقوق امللكية يف تعميق اعاقة لبنان
الكربى اال وهي الفساد املسترشي التي جعلته
يحتل املرتبة  137من اصل  180دولة عىل مؤرش
مدركات الفساد لعام  2019الصادر عن منظمة
الشفافية الدولية .لكن يف االساس ،تعزى هذه
التشوهات الخلقية املدمرة للنمو اىل النظام
الدستوري الطائفي القائم عىل مبدأ الزبائنية
واملحسوبيات يف موقع جيو  -سيايس ملتهب.
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تنظيف مجاري صرف مياه األمطار
مشكلة سنوية بال حلول جذرية
عند الشتوة االوىل من كل عام ،تتحول شوارع العاصمة واملناطق اىل سيول
جارفة بفعل انسداد املجاري ،او بسبب عدم القدرة عىل استيعاب كميات املطر
التي تهطل بغزارة كام حصل مطلع ترشين الثاين املايض .النتيجة ارضار بالغة
يف املنازل واملحال التجارية التي تجتاحها السيول .فكيف تترصف االدارات
املعنية بازاء هذا الوضع؟
عىل الرغم من ان التعليامت اعطيت باكرا
هذه السنة من رئيس الجمهورية تحديدا
ومحافظ بريوت ووزارة االشغال لفتح
مجاري مياه االمطار والرصف الصحي ،اال
انه نتيجة بعض التأخري او عدم القدرة عىل
التنفيذ بسبب نقص السيولة او السباب
لوجستية ،غمرت املياه شوارع العاصمة

ومناطق الساحل الشاميل والجنويب ،وغزت
السيول منازل ومحال املترضرين من انفجار
مرفأ بريوت ،الذين مل يتمكنوا من انهاء ورش
ترميم منازلهم ،او الذين قاموا باصالحها
بأقل كلفة ممكنة عىل امل االفراج عن
اموال مساعدات الرتميم واعادة البناء .كذلك
شملت السيول بعض انفاق الجسور وتعطل

عبود :ادارة املجاري
في بيروت صعبة ومعقدة
عدد كبري من السيارات نتيجة تراكم املياه يف
الشوارع ،علام ان نسبة الطوفان هذه السنة
كانت اقل من السنة املاضية.
محافظ بريوت القايض مروان عبود رشح
لـ"االمن العام" اجراءات املحافظة وبلدية
العاصمة هذه السنة تالفيا لوقوع الكارثة
التي اصابت بريوت يف السنة املاضية ،السيام
يف مناطق الجناح والرملة البيضاء والروشة
والحمرا ومحيطها .كام عرض املدير العام
بالتكليف لالدارات واملجالس املحلية يف
وزارة الداخلية احمد رجب االجراءات
التي تتخذها البلديات يف املناطق وفق
الصالحيات املنوطة بها.

■ ما هي التحضريات التي قمتم بها هذه
السنة من اجل فتح مجاري االمطار يف
بريوت لتاليف السيول؟
□ التحضريات بدأت منذ اول ايلول الفائت
وهي بقيت مستمرة حتى ترشين الثاين .كذلك
مل تتوقف عمليات التثبت من عدم تعرض البنى
التحتية واملجاري السيام يف منطقة االنفجار
لالرضار ،وبالتايل قطعنا كل املراحل .الحمد لله
مرت الشتوة االوىل ومل تحصل فيضانات كبرية
يف بريوت ،وكانت نسبة النجاح يف تالفيها  80يف
املئة .لكن املناطق التي شهدت فيضانات صغرية،
كانت تعاين اصال من مشكالت مزمنة مثل
منطقة ارض جلول وصربا ،علام ان الفيضانات
فيها مل تنجم عن عدم تنظيف املجاري بل عن
خلل بنيوي يف البنى التحتية .من هنا يجب
انشاء مجار جديدة ،حتى ال تتعرض الطرقات
يف شوارع الطريق الجديدة وارض جلول اىل
السيول ،ويجب تقطيع قساطل التفريغ يف اتجاه
الضاحية الجنوبية النها تقع يف منطقة ارتفاعها
ادىن من بريوت ،وبالتايل يجب العمل عىل تأمني
ترصيف املياه حتى ال تغرق منطقة الجناح
والسان جورج والسان ميشال باملياه.
■ ما هي مشكلة هذه املنطقة؟
□ املشكلة ان التمديدات فيها تحتاج اىل
اكرث من  20مليون دوالر ،وبلدية بريوت
تستصعب دفع مثل هذا املبلغ يف منطقة
تقع خارج نطاقها البلدي ،فيام تقول بلدية
الغبريي انها ال متلك مثل هذا املبلغ وليست
مضطرة اىل دفعه ألن الرضر آت من بريوت
ويتسبب باغراق مناطق يف الضاحية .مجلس
االمناء واالعامر املولج حل املشكلة ،ال يجد
التمويل لهذا العمل ويريد من بلدية بريوت
انجاز املرشوع او صدور قرار عن مجلس
الوزراء بتمويل املرشوع .هذه املشكلة مزمنة
وكان يجب حلها قبل  20سنة ومل تحل.

عندما يأيت الشتاء.

■ هل تعمل مضخات املياه يف منطقة
الجناح الفاصلة بني بريوت والضاحية؟

□ املضخات تعمل ،لكن بلديات الضاحية
تقفلها يف الشتاء ألن مياه االمطار تتداخل
مع مياه املجاري الصحية ،فتدخل كمية
مياه بزيادة تبلغ نحو  10اضعاف عن
قدرتها االستيعابية ،فتفيض املياه يف
الضاحية .تبني لنا ان مثة امورا ميكن
معالجتها رسيعا ،مثل تنظيف املجاري
يف بريوت وفتح املجاري والقساطل نحو
البحر ،وفتح قسطل االيدين باي او االيدين
روك ،وقد فتحناه عىل الرغم من اعرتاض
صاحب الفندق واملراجعات املتكررة ،لذلك
مل تغرق منطقتا الجناح والرملة البيضا
والروشة هذه السنة .هناك امور اكرب منا،

مثل الكلفة العالية للمرشوع ومدة التنفيذ
التي تستغرق بني سنتني وثالث سنوات.
جربنا ان يكون هناك تفاهم بني بلديات
الضاحية وبريوت لكننا مل نصل اىل نتيجة.
هذا االمر يحتاج اىل تعاون بني كل الجهات
عرب لجنة مشرتكة من خالل الدولة.
■ ماذا تبقى من مشكالت ظهرت خالل
الشتوة االوىل؟
□ برزت مشكالت عدة قرب وزارة االعالم
نزوال اىل حي الوتوات .اعطيت تعلياميت
ملعالجة الخلل وتنظيف املجاري ومتت
املعالجة .هناك امور بسيطة تجري

محافظ بريوت القايض مروان عبود.

نسبة فتح املجاري
 %80ما استوعب سيول
الشتوة االولى

معالجتها فورا ،لكن املشكلة ان شبكات
ترصيف االمطار تتسع لقدرة معينة ،واحيانا
متطر بشكل غزير يفوق قدرة الشبكة عىل
الترصيف خالل وقت قصري ،فتتجمع املياه
ثم تذهب يف املجاري بعد توقف املطر .هذه
االمور تحصل يف كل دول العامل املتطورة .يف
منطقة الحمرا فصلنا مياه الرصف الصحي
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عن مياه االمطار ضمن مرشوع كبري ،فلم
يحصل طوفان يف الحمرا ورأس بريوت.

 2018لكن تصديقه تأخر ،وكان عىل سعر
الدوالر بـ  1500لرية بينام ارتفع الدوالر اىل
ما فوق  8االف لرية ،فاصبح املتعهد غري قادر
عىل القيام بواجباته املنصوص عليها يف العقد.
لذلك طلبنا منه بالحاح تنفيذ العقد ومساعدة
البلدية ،والحمد لله متكنا مبقدرات بلدية
بريوت ومساعدة املتعهد الذي قام بتنفيذ
االشغال ،فلم تعان بريوت هذه السنة كام يف
السنوات السابقة .هنا ينبغي ان نشري اىل ان
الصعوبات التي واجهتنا هذه السنة كانت اكرب
بسبب وجود ردميات يف شوارع بريوت من
جراء انفجار املرفأ ،فكنا نرفعها ثم ال نلبث ان
نجد غريها يوميا .لذلك حرصنا قبل الشتاء عىل
التأكد من رفع كل الردميات وعدم ترسبها
اىل املجاري ،وقد نجحنا يف ذلك ومل تحصل
فيضانات يف املناطق املنكوبة باالنفجار.

■ من يقوم بعمليات التنظيف وفتح
املجاري؟
□ هناك رشكات خاصة يتم تلزميها العمل،
لكننا واجهنا مشكلة هذه السنة وهي ان
العقود مل تعد سارية .فقد تم التلزيم عام

■ هل ترضرت مجاري الرصف يف منطقة
االنفجار؟
□ ترضر قسم بسيط منها فعملنا عىل
اصالحه فورا .كنا نعمل يف ظروف صعبة
بسبب االرضار الناجمة عن االنفجار ونقص

■ ماذا بالنسبة اىل احياء بريوت الشعبية
االخرى مثل البسطة والخندق الغميق
واملزرعة واملصيطبة؟
□ نواجه يف هذه املناطق مشكلة الكثافة
السكانية ،ما يؤدي اىل رمي االوساخ
والنفايات يف املجاري .كلام نقوم بعملية
تنظيفها يعود الناس اىل القاء االوساخ فيها
ما يؤدي اىل سيول يف الشوارع بعد اسبوع او
اسبوعني ،علام ان قدرة املجاري محدودة يف
هذه املناطق .لكننا نؤكد ان ورشة تنظيف
املجاري وفتحها مستمرة دامئا .يف الخالصة،
عملية ادارة مجاري االمطار ومياه الرصف
الصحي يف بريوت صعبة ومعقدة.

رجب :البلديات باشرت
مهماتها قانونا

■ ما هي االجراءات التي بارشتها البلديات
يف املناطق ملواجهة نتائج فصل الشتاء
وماذا تحقق حتى االن؟
□ من ضمن مهامت العمل البلدي
العمل عىل منع طغيان او طوفان املياه،
بناء عىل املرسوم االشرتاعي رقم 77/118
الذي يحدد مهامت رئيس البلدية ،وهي
تدخل من ضمن مهامت البلديات للسالمة
العامة كونها تتابع هذا الشق ،يفرتض ان
تتخذ كل االجراءات مبا فيها تنظيف اقنية
الرصف .لكن يجب التمييز يف تصنيف
الطرقات املنصوص عليها يف املرسوم رقم
 65/1315الذي حدد الطرقات الدولية
التي تقع عىل مسؤولية وزارة االشغال،
والطرقات الداخلية التي تقع عىل عاتق

البلديات التي تتوىل تنظيفها .من ضمن
مهامت البلديات ايضا مراقبة سري املرافق
العامة ،وبالتايل مطلوب منها متابعة
او مراقبة االعامل التي تنفذها املناطق
االقليمية لوزارة االشغال ،ومطلوب من
البلديات االبالغ عن اي تقصري والتحرك
عىل اساس ذلك.

■ ما الذي اصبح منجزا حتى االن من
هذه االشغال؟
□ نحن سلطة رقابة ادارية عىل البلديات
نقوم بتوجيهها ،لكننا ال نتابع العمل
التنفيذي الذي يتواله القامئقامون
واملحافظون .البلديات متلك استقالال
اداريا وماليا ،لذلك نحن كمديرية نكون

االموال وعدم القدرة عىل التلزيم .عدا
وجود ملفات اخرى كملف السالمة العامة
لالبنية ،وملفات املنكوبني املوجوين خارج
بيوتهم ،وملفات املنازل املهدمة ،وقمع
الرسقات التي كانت تحصل .جهاز البلدية
منهك ،ورواتب املوظفني مل يعد لها قيمة،
والقانون مينع اي عالوة او زيادة يف الراتب
او حتى مكافآت ،حتى نفقات البنزين كانت
عىل حساب العاملني.
■ هل متلك بلدية بريوت آليات ومعدات
للعمل؟
□ متلك بلدية بريوت عددا قليال جدا من
اآلليات عىل اساس ان العمل كان يتم عرب
التلزميات اىل املتعهدين ،وهذا ما ساهم يف
زيادة االعباء واملشكالت .كام ابلغتنا وزارة
االشغال املكلفة بالطرقات الدولية ضمن
مدينة بريوت ،انها غري قادرة عىل القيام
بواجباتها هذه السنة لعدم توافر االعتامدات
وهذا ما فاقم مشكلتنا ،اذ رميت طرقات
جديدة عىل عاتقنا لكن والحمد لله قمنا
بتنظيفها وتجاوزنا القطوع.

موجهني ملا يجب ان تقوم به البلديات.
كام ان القانون  2000 221/اعطى صالحية
تنظيف مجاري املياه والرصف الصحي
الكبرية اىل وزارة الطاقة واملياه ،ونحن
احيانا ندخل عىل هذا الخط من باب
التوجيه يف العمل.
■ اي مثة تنسيق ما يف مكان ما مع بعض
الوزارات واالدارات؟
□ نعم ،مثة تنسيق مع وزاريت الطاقة
واملياه واالشغال ومديريتي الدفاع املدين
وقوى االمن الداخيل يف ما خص املشكالت
الناجمة عن فصل الشتاء ،السيام يف ما
يتعلق بالسيول وجرف الثلوج وفتح
الطرقات.

■ هل لدى البلديات االمكانات الكافية
برشيا وماليا ولوجستيا لتقوم بهذه املهامت
كلها؟
□ كلنا يعلم الظروف التي مير فيها البلد
اقتصاديا وماليا ،وقد طلب من البلديات
تنفيذ مهامت كبرية اضافية مثل التصدي
لوباء كورونا ،واالهتامم مبسائل الصحة
والسالمة العامة ،ومساعدة الناس عىل
تخطي املشكالت يف بلداتها ،وحتى يف
مهامت االمن عرب استخدام الرشطة البلدية،
مام زاد االعباء عىل البلديات .هناك قسم
من البلديات يقوم بعمله وفق امكاناته
وقسم آخر ال يقوم بها نظرا اىل عدم قدرته
عىل ذلك .حتى القسم الذي يقوم بعمله
يواجه مشكلتني :مشكلة القيام مبجهود او
التزام محدد بسبب تلزيم االشغال الذي
بات خاضعا لحركة سعر الدوالر ،ما مينع
البلدية من اجراء التزام محدد .اما القسم
الذي ال ميكنه القيام مبهامته فتتم مساعدته
عرب اتحاد بلديات املنطقة ،فتنفذ املشاريع
بالتكافل والتضامن ويتم تنظيف االقنية
املشرتكة بني القرى والبلدات.
■ هل تقدمون الدعم املايل او اللوجستي
اىل البلديات؟
□ الدعم املايل يكون عرب الصندوق البلدي
املستقل ،وقد رصف ما نسبته  50يف املئة
من حصص البلديات عن العام  ،2018وسيتم
رصف القسم الباقي قريبا لتوفري الدعم
للبلديات .هذه االموال مخصصة ملشاريع
التنمية وانعاش املناطق ،وهي توزع بشكل
خاص عىل البلديات ذات املردود الضئيل
واملنترشة يف االرياف والبعيدة من مراكز
املحافظات .نحن نعمل حاليا عىل تطوير هذه
املسألة لنحدد البلديات االكرث حاجة لالستفادة
من املشاريع التنموية .املديرية تعمل ايضا
مع منظامت وجهات مانحة دولية من اجل
دعم البلديات ،ونعمل حاليا مع برنامج االمم
املتحدة االمنايئ عىل مرشوع التمكني البلدي
من اجل تطوير عمل البلديات .مثة مرشوع
مع مؤسسة سويدية باسم نظم املعلومات
الجغرافية ،وهو يساعد البلديات عىل تحديد
االقنية والطرقات واملنحدرات ومجاري االنهر

املدير العام بالتكليف لالدارات واملجالس املحلية يف وزارة الداخلية احمد رجب.

نعمل حاليا على
تحديد البلديات االكثر
حاجة لالستفادة من
املشاريع التنموية
ومحطات الرصف ،يتضمن نظاما معلوماتيا
يحدد اي اشغال او مشاريع مطلوبة للحيز
الجغرايف املحدد ،وعدد االبنية والوحدات
السكينة واعمدة االنارة واالمكانات املتاحة،
حتى اذا حصل اي عطل او خلل يقوم بتحديد
مكانه ونوعيته.
■ هل كان لكم دور يف االرشاف عىل عمل
البلديات التي عملت عىل معالجة اثار كارثة
انفجار املرفأ؟
□ كال .الجيش تسلم كل االمور ومحافظ
بريوت تابع املوضوع ،ونحن كمديرية مل يكن
لنا اي تدخل فيه .لكن هناك بلديات عدة
شاركت يف عمليات االنقاذ ورفع االنقاض
وتنظيف الشوارع ،كاتحاد بلديات الضاحية
وبلدية برج حمود.

■ ما هي خطوات املديرية لتطوير
البلديات؟
□ هناك اكرث من فكرة مرشوع ساعرضها
عىل وزير الداخلية والبلديات كونه صاحب
القرار النهايئ ،السيام يف ما خص انشاء
املعهد البلدي الذي يرتبط بتحضري املرشحني
لالنتخابات البلدية رئيسا واعضاء عرب
دورات تأهيلية ،لتتكون عندهم املعلومات
الالزمة عن العمل البلدي .فال يكفي توافر
النية للعمل بل تكوين املعلومات عن
طبيعة العمل وظروفه .فعندما يفوزون يف
االنتخابات ميارسون العمل البلدي بطريقة
صحيحة ،وحتى اذا عارض عضو اي قرار داخل
املجلس البلدي تكون معارضته صحيحة
ومبنية عىل اسس صحيحة .هناك ايضا فكرة
انشاء املعهد املستمر ،وهو معهد تدريب
االعضاء واملوظفني ومواكبتهم من ضمن
مهامت املديرية يف التوجيه واالعداد .علام
ان قانون تنظيم وزارة الداخلية والبلديات
وقانون البلديات ينصان عىل وجود مرشدين
او موجهني يف البلديات ،ودائرة التوجيه
ضمن مصلحة شؤون املحافظات التي نعمل
عىل تفعيلها لكن تواجهنا مشكلة وقف
التوظيف ،لذلك سنحاول االستعانة بالفائض
املختص من بقية الوزارات.
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كتاب

رضوان عقيل

"كتابات في دولة القانون":
رؤية بهيج ط ّبارة إلى الدولة

جمع الوزير والنائب السابق الدكتور بهيج طبارة عرشات املقاالت واملشاركات يف كتاب بعنوان "كتابات يف دولة
القانون" ،تشكل مرجعا لكل سيايس او باحث يف حقل الدستور والقوانني .تسلط سطوره الضوء عىل جملة من املشكالت
التي ال تغيب عن يوميات السياسيني واملواطنني

ميكن الركون اىل نصوص الكتاب اذا كان
التوجه نحو بناء دولة القانون و"يك ال
يبقى الدستور وجهة نظر" .يف جعبة الوزير
والنائب السابق الدكتور طبارة مئات من
املقاالت القانونية والدستورية كان نرشها يف
منابر وصحف عدة اىل مشاركات يف ندوات
ومؤمترات .مل تكن تجربته النيابية والوزارية
محطة عابرة .لطاملا استند اليه الرئيس
الراحل رفيق الحريري يف اكرث من محطة
حيث شكل له السند الدستوري يف مجموعة
من االحداث واملواجهات .كانت محطته يف
وزارة العدل من خالل البصامت التي تركها
يف اروقة العدلية وساحة النجمة.
يتناول كتاب طبارة اجوبة عن قضايا شغلت
اللبنانيني وخلفت انقسامات مل يسلم منها
الدستور ،كانتخاب رئيس الجمهورية واملادة
 95وخفض سن االقرتاع وقانون االنتخاب
وترصيف االعامل وتأليف الحكومة
والطائفية السياسية والتوطني والدميوقراطية
واملحكمة الدولية واملجلس الدستوري ،اىل
مواضيع يف اتفاق الطائف واالدارة والقضاء،
وذكريات مع رموز سياسية مهمة كالرئيس
رفيق الحريري وفؤاد بطرس واستاذه فؤاد
سليامن.
عند تصفح صفحات الكتاب يلمس القارىء
الحس االصالحي يف عقلية طبارة فال تخرج
افكاره بقالب قانوين جاف بعد رحلة طويلة
له يف التعليم الجامعي وغوصه يف بحر
القانون وعامل املحاماة .يصف مشواره مع
الحريري بأنه "اشبه بالحلم .كيف ميكن
اختصاره بكلامت؟ هي رفقة عمر عايشت
فيها رجل دولة صاحب رؤيا ،واضحة املعامل،
تهدف اىل رفع شأن الوطن الصغري اىل
املستوى العاملي الذي يليق به .كام عرفته

الوزير والنائب السابق الدكتور بهيج طبارة.

انسانا طيبا محبا ،يفرح لفرحك ويتأمل معك".
يف مقدمة الكتاب" :العربة ان يخضع الجميع
يف دولة القانون حكاما ومواطنني ،يف اعاملهم
وترصفاتهم ،اىل قواعد معينة ومعلومة
منصوص عليها يف القانون :قواعد تتصف
بأنها تراعي حقوق االنسان وتحرتمها .من
هنا رضورة ان تكون النصوص القانونية يف
دولة القانون واضحة ومتوافقة مع الدستور،
ورضورة ان يكون مثة مرجع ،مستقل وموثوق
به ،ملراقبة اي تجاوز يرتكبه املشرتع يف هذا
املجال ووضع حد له".
تيضء "االمن العام" هنا عىل الكتاب يف حوار
مع طبارة.
■ ما الهدف من كتابك يف هذا الوقت يضم
مجموعة من املقاالت التي كتبتها؟ هل

يصلح لهذه املرحلة التي يعشيها البلد؟ وهل
يشكل املضمون عالجا دامئا لهذا النوع من
املشكالت؟
□ تعاطيت الشأن العام منذ اكرث من ثالثني
سنة ،شغلت خاللها منصب وزير العدل
لسنوات طويلة يف حكومات الرئيس رفيق
الحريري ،كام مارست العمل النيايب منذ عام
 2005اىل عام  ،2009هذا مع االشارة اىل ان
موضوع اطروحتي يف دكتوراه الحقوق كان
"القوى السياسية الحالية يف لبنان" .كتايب
هو نتيجة الخربة التي تكونت لدي يف نتيجة
هذه التجارب ،سواء بالنسبة اىل الدستور
ام السياسة ام القانون .وقد تسنى يل خالل
هذه السنوات معايشة شخصيات لبنانية
كان لها االثر الكبري عىل مسار حيايت ،وتركت
بصامتها عىل الحياة السياسية اللبنانية .رأيت

من املناسب ان ارشك القارىء يف التجارب
التي مررت فيها وان احدثه عن شخصيات
عايشتها كالرئيس رفيق الحريري والوزير
فؤاد بطرس واستاذي الشاعر فؤاد سليامن.
املشاكل التي يعانيها لبنان ال تزال هي هي.
لذلك فإن ما يقرتحه الكتاب من حلول ممكنة
لها يصلح ،يف رأيي ،يف املرحلة الحارضة التي
يعيشها لبنان .
■ يتناول الكتاب مسائل يف القانون
والدستور واالدارة .ماذا قصدت من الرسائل
التي اطلقتها؟ وما هو السبيل للتخلص من
االمور التي تعوق أو تعرقل الوصول اىل دولة
القانون؟
□ الكتاب يتناول املواضيع بالتدرج من
الدستور اىل السياسة اىل القانون ،ويف
اعتقادي ان الطريقة الوحيدة لحل كل هذه
املشاكل يتم من طريق العودة اىل دولة
القانون .من هنا عنوان هذا الكتاب :كتابات
يف دولة القانون .املقصود بدولة القانون
هي الدولة التي ،من جهة ،ينظم القانون
فيها عمل السلطات عىل اساس الفصل يف
ما بينها وتعاونها :سلطة ِّ
ترشع هي مجلس
النواب املنتخب وسلطة تن ِّفذ هي الحكومة
املنبثقة من هذا املجلس وسلطة تفصل يف
النزاعات هي القضاء .ومن جهة أخرى ،دولة
القانون هي الدولة التي يخضع الجميع فيها،
حكاماً ومواطنني ،اىل قواعد معينة ينص
عليها القانون ،قواعد تراعي حقوق االنسان
االساسية وتحرتمها .دولة القانون يف هذا
املفهوم تبقى هدفاً بعيدا تسعى الدول التي
تنتسب اليه لالقرتاب منه.
■ ما هو الخلل الذي يشكو منه لبنان؟
□ لبنان يشكو من وجود اكرث من خلل
يف هذا املفهوم لدولة القانون .مثة هيمنة
لبعض السلطات الثالث عىل االخرى،
فضال عن املحاصصة واملحسوبيات وهي
معروفة وال تحتاج اىل التوسع فيها .القصد
من الكتاب الدعوة اىل تجاوز مظاهر
هذا الخلل من اجل االقرتاب اكرث فاكرث
من دولة القانون .الصعوبات والعقبات
التي تعرتض بلوغ هذا الهدف ينبغي ان

ال تكون مدعاة لليأس او االحباط ،بل
بالعكس يجب ان تشكل حافزا ملزيد من
الجهد والتضحيات.
■ هل ال تزال مثة امكانية لتثبيت الثقة يف
القضاء؟
□ مبا ان القضاء املستقل واملوثوق به هو ركن
اسايس من اركان دولة القانون ،فإن اصالحه

غالف الكتاب.

يشكل رشطا من رشوط قيام دولة القانون.
لذلك فإن الكتاب يخصص فصال كامال لهذا
املوضوع تحت عنوان "اصالح القضاء يف
لبنان مهمة صعبة لكن غري مستحيلة".
العنوان يف ذاته يفتح فسحة امل ويدعو اىل
عدم االستسالم يف حال تحقق رشوط نجاح
مهمة االصالح .هذا الفصل يعرض بإسهاب
واقع الحال ويقرتح يف الوقت ذاته حلوال
للمشاكل التي نعيشها وميكن الرجوع اليه
منعا للتكرار.
■ هل انت راض عىل قانون االنتخاب الساري
ام يحتاج اىل اعادة النظر يف توزيع الدوائر
وادخال جملة من التعديالت واالصالح؟
□ اهمية االنتخاب يف دولة القانون ال تقل
عن اهمية القضاء .ولنئ جاز يل اختزل

مقومات دولة القانون بكلمتني ،فاين اقول
انها دولة دميوقراطية ترتكز عىل قاعدتني:
سلطة ُمنتخبة ُت ِّ
رشع وقضاء مستقل .من
هنا رضورة ان يعطي قانون االنتخاب
املرشحني فرصا متكافئة ومي ِّكن املواطن
من التعبري عن رأيه بحرية بعيدا من
املؤثرات الخارجية .القانون الحايل يشكو
من عيب جوهري هو انه يلحظ الصوت
التفضييل الذي هو يف رأيي طبعة منقحة
عام ُيعرف بـ"اللقاء االرثوذوكيس" ،مبعنى
انه يدعو الناخب اىل ان يختار املرشح
من طائفته .هذا يف حني ان املطلوب هو
قانون يتجاوز االعتبارات الطائفية .قانون
يجمع وال يفرق .لذلك يقتيض العودة اىل
ما نص عليه اتفاق الطائف من اعتامد
املحافظة كدائرة انتخابية بعد اعادة
النظر يف التقسيم االداري .هذا باالضافة
اىل ادخال التعديالت الالزمة عىل القانون
واهمها تعزيز صالحيات الهيئة املرشفة
وتوسيعها عىل االنتخابات وتزويدها الجهاز
االداري الالزم بحيث تحل فعال محل وزارة
الداخلية والبلديات.
■ ما هي االسباب التي تؤخر والدة الحكومة؟
□ هذه ليست اول مرة يطول فيها تأليف
الحكومة يف لبنان وتبقى الحكومة املستقيلة
ترصف االعامل باملعنى الضيق ،كام ينص
الدستور .الرئيس املكلف تشكيل الحكومة
قد يأخذ وقتا طويال من دون ان يشكل
الحكومة ومن دون ان يقدم عىل االعتذار،
ليس يف الدستور مهلة معينة مفروضة
عىل الرئيس املكلف تأليف الحكومة تحت
طائلة اعتباره مستقيال .ما الحل اذا ،علام ان
تشكيل الحكومة يحتاج اىل موافقة رئيس
الجمهورية وتوقيعه؟ مثة اعتبارات طائفية
ال ميكن تجاهلها تحول دون تقييد الرئيس
املكلف مبثل هذه املهلة .ميكن يف رأيي ان
يلحظ الدستور مهلة معقولة للتأليف عىل
ان يعود اىل الرئيس املكلف قطع هذه
املهلة بتقديم تشكيلة حكومية مكتملة
باالسامء والحقائب ضمن املهلة املذكورة،
سواء اقرتنت هذه التشكيلة مبوافقة رئيس
الجمهورية ام مل تقرتن.
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فنون

أحب الناس والبساطة:
نصري شمس الدين الذي ّ
أمير القلوب وأيقونة الفولكلور اللبناني
احد اعمدة املرشوع الرحباين ،حمله عىل اكتافه وبصوته التينور الحنون يف آن ،ويف ادواره املرسحية والسينامئية .مع ذلك،
اوجد لنفسه حيزا مستقال قامئا يف ذاته ،فتعاون مع مروحة واسعة من امللحنني والشعراء يف اغنيات ما زالت حارضة لغاية اليوم
نرصي شمس الدين ( 1927ـ  )1983عيص عىل
الزمن .طبع وجدان اللبنانيني باغانيه التي بناها
عىل صخرة الفولكلور والطابع الشعبي ،بحلو
اللحن والكالم والصوت .خالل الشهر املايض ،اقيم
"مهرجان صور املوسيقي الدويل" يف دورته الرابعة
تحت شعار" تحية اىل نرصي شمس الدين" يف
املرسح الوطني اللبناين يف مدينة صور ،يف حضور
عائلة نرصي شمس الدين .بعد اشهر ،تحل ذكرى
رحيله الـ 37ليلة هوى عىل خشبة املرسح التي
لطاملا احب ،حني كان يحيي حفلة يف دمشق يوم
 18آذار .1983
"االمن العام" التقت نجله مصطفى نرصي الدين
الذي تحدث عن رغبة العائلة يف اقامة مهرجان
سنوي يف بلدة جون ،مسقط الراحل ،تكرميا له
وتقديرا السهاماته يف املشهد الفني اللبناين ،كام
تحدث عن الوجه االخر لنرصي االب واالنسان
والصديق.
■ اخربنا عن نرصي شمس الدين االب والزوج
ورب االرسة؟ كيف كان تعاطيه وشخصيته يف
البيت؟
□ كان الوالد يف البيت انسانا هادئا ،وكان رب
ارسة مسؤوال ،وكنا نحن اوالده نحبه ونحرتمه
جدا .كان صديقا لنا اكرث منه والدا ،اذ كان يتعاطى
معنا كاصدقاء وكنا نخربه بكل يشء .كان يكره
الكذب جدا ،وشخصيته يف املنزل مرحة جدا .مل
يكن يطيق ان يكون احد افراد العائلة حزينا او
مريضا .كانت االبتسامة دوما عىل وجهه .يحب
عائلته بشكل ال يوصف ،ويحب جلسة البيت،
خصوصا يف ضيعته جون .يحب ان يسمع اكرث من
ان يتكلم ،وكان ايضا كرميا جدا يحب الناس.
■ هل زرع حب الفن يف اوالده؟
□ طبعا ،انا درست يف الكونرسفاتوار الوطني
ملدة سنتني ،ثم حني اندلعت الحرب االهلية

الفنان الراحل نرصي شمس الدين.

صوته تينور نادر النه
من نوع التينور الحنون ال
التينور الصاخب
سنة  ،1975صار السيد بوغوص جالليان يعلمني
البيانو يف البيت ملدة سنتني .كان والدي يحب ان
نتقن الفن كهواية ،لكن ال ان يكون مهنتنا .كان
يقول لنا ان نفعل ما نحبه ،لكن يجب التخصص
يف الجامعة اوال .احب ان منتلك الثقافة الفنية

وهذا ما حصل .فانا وشقيقتاي نتمتع باملعلومات
والثقافة الفنية ،فهام درستا ايضا النوتة والبيانو،
وانا درست الكامن والبيانو .لكن اود االشارة هنا
اىل ان الوالد مل يكن يريد ان نعمل هذه املصلحة
النها متعبة ،وكنا نحن شهود عىل تعبه وسهره
والوقت والجهد اللذين يستغرقهام الفن ،خصوصا
وان ايامه كانت مختلفة عن ايامنا ،اذ مل يكن
هناك وسائل اعالم كثرية يومها .مل يكن يريدنا ان
نتعب مثلام هو تعب .بعد وفاته ،مل نعد نرغب
يف مواصلة درب الفن الننا اخذنا بنصيحته ،كام ان
االجواء الفنية تغريت.
■ كنت ترافقه اىل املرسح والتدريبات ،هال

اخربتنا عن لحظات ومواقف ما زلت تذكرها من
تلك الرحالت؟
□ طبعا ،كنت ارافقه اىل املهرجانات والحفالت
وكواليس العروض املرسحية .كان تعاطيه مع
زمالئه من موسيقيني وشعراء وكتاب وممثلني،
ودودا وهادئا ومتعاطفا .كان دوما مرحا ال يحب
االخبار الحزينة .كانوا يتعاطون معه كأنه رفيقهم
وصديقهم .كان يحب املزاح جدا يف الكواليس.
كنت ارافقه احيانا اىل مرسح البيكاديليل حني كان
يشارك يف مرسحيات الرحابنة .خالل االسرتاحات،
كان يلعب الطاولة مع االستاذ الراحل فيلمون
وهبي ،ووليم حسواين ،وبرج فازليان ،وملحم
بركات ،وجوزف ناصيف ،واييل شويري .كانت
اياما جميلة والتعاطي رائعا يف ما بينهم .كانوا
يقدرون فنه وطريقة متثيله ،وكان هناك نوعا من
االستشارة املتبادلة يف خصوص االعامل واملشاريع
الفنية التي يعملون عليها .يسمعون بعضهم
بعضا االلحان ،وكانوا يحبون اخذ رأيه الفني يف
هذه املشاريع .حتى االستاذ وديع الصايف .اتذكر
يوم اصدر والدي اغنية "دقينا ما ردوش" ،قال
له :اريد ان اسمعك هذه القطعة ،واحبها االستاذ
وديع جدا .كانت املشورة متبادلة من اجل نجاح
العمل الفني .انطالقا من ذلك ،كان لديه الكثري
من االصدقاء واالحباب ،والكل حزن عليه حني
تويف النه فنان استثنايئ ال يتكرر يف التمثيل والغناء
والصوت الجميل والنادر .صوته تينور نادر النه
من نوع التينور الحنون ال التينور الصاخب .لذا ،ال
ميكن الحد ان يقلد صوته.
■ كان بيتكم اشبه بصالون استقبل اهم امللحنني
والفنانني ،من فريوز اىل ملحم بركات ،اخربنا عن
هذا الجو؟
□ طبعا ،كان بيت العائلة مفتوحا دوما وباستمرار
اكان يف بريوت او جون .كنا نادرا ما نتناول الفطور
او الغداء او العشاء وحدنا .هناك دوما ضيوف
عندنا .وكان هو شخصا كرميا جدا ،وكثريون
يرتددون عليه ويستقبل كل الفنانني الذين كانوا
يحبون رفقته جدا مثل فيلمون وهبي ،ملحم
بركات ،وليم حسواين ...حتى اذا مل يكن موجودا،
كانوا يأتون وينتظرونه .كان هناك ود كبري بينهم
وعرشة عمر بحكم العمل الطويل بينهم .كانوا
يحبون رفقته ويتحدثون يف الصيد وااللحان
واملشاريع الفنية والشعر.

نقطة على السطر

الصوت األول
لكل منا صوته االول ،كام املنزل االول .الصوت الذي يصدح يف داخله،
ويرافقه عىل امتداد مراحل حياته .متحى الصور ،وتشيخ االشياء ،وتبتعد
االمكنة ،وترتاكم التجارب بحلوها ومرها ،وتتغري العهود ،ويغيب االحبة...
لكن هذا الصوت يبقى .نرضا ،طازجا ،متغلبا عىل الوقت ،عابرا للمراحل.
انه معشش هنا ،حيث تركناه ،حيث انطلق عداد الزمن .معشش يف مكان
سحيق ،تأسييس ،املكان االول .وكلام اوغلنا يف الذاكرة عدنا اىل الوراء كاقىص
ما نستطيع ،سنجده هنا حيث سمعناه اول مرة ،فكان عهدنا بالفن ،مبا هو
مصدر وحي وتناغم وارتقاء ،مبا هو مرآة لذواتنا ،وخزان النفعاالتنا ،ومصنع
ذكريات اليامنا االتية.
هذا الصوت هو بالنسبة اىل كثريين منا ،من مختلف االجيال وعرب شتى االذواق
الفنية ،صوت نرصي شمس الدين .ال تفتقر املكتبة املوسيقية اللبنانية خالل
القرن العرشين اىل االصوات ،نسائية ورجالية ،بل تحفل باملواهب الفذة،
والطاقات الخالقة ،واسامء المعة ولدت مدارس فنية ،وغريت مسار االغنية
اللبنانية والعربية ،وحلقت عاليا يف ساموات االبداع والتاميز ...لكن صوت نرصي،
بقوته ونقائه ،يجعله يقف عىل حدة بني اقرانه .ليست مبارزة مع االخرين،
وال مفاضلة بني عباقرتنا ،بل محاولة لالحاطة بحضور خاص ،ساحر ،ال يفرس.
خصوصية يف الحضور والطابع والقدرات واللون ،تقرتن ايضا مبسريته االبداعية
واالعامل التي اداها ،والشخصيات التي جسدها يف املرسح الرحباين تحديدا.
خليط من كل ذلك ،يعطي نرصي حضورا يف ذائقتنا ووجداننا يتجاوز التقويم
النقدي للغناء .احيانا يطلع علينا حني نبحث عن الطيبة ،والشجاعة ،والنخوة،
والصفاء .صوت يختزن الرجولة ،واالصالة ،واملروءة ،صوت القرية اللبنانية يف عامل
بسيط سابق عىل الجوائح والتفكك والتلوث والقيم املادية ،والتطور السطحي.
هل هو حنني اىل زمن القرية كام يبدو يف العامل الرحباين؟ ام ابعد من ذلك،
حنني اىل لبنان اخر ،مرشوع وطن مرشع عىل كل االحتامالت؟ اىل اصالة فنية
كنستها سيول االغنيات الهزيلة والعقيمة التي اجتاحت حياتنا ،ولوثت اذاننا،
واذا بنا نرددها مع الحشود املمسوسة؟ ...كل ذلك وارد ،لكن هناك ما هو
ابعد منه حتام :الشخصية التي يجسدها الصوت ،تلك العالقة العضوية بني
الصوت وصاحبه .نرصي هو صوته الفريد .قد يبدو االمر بديهيا ،فكل مغنٍ
يتميز بصوته .رمبا ،لكننا هنا يف حرضة الرجل  -الصوت الذي يأخذك اىل
الجذور .اىل عامل مثايل نصبو اليه ونفتقده يف حياتنا اليومية.
وال شك يف ان العبقرية الرحبانية اعطت لنرصي شمس الدين الكثري ،لكن يجب
ان نقول ايضا انه ظلم ،ومل يأخذ حقه فنيا كام كان يفرتض .بقي عىل الهامش،
رغم عطاءاته وابداعاته ،وكل ما اداه من ادوار وقدمه من اغنيات .ولو اعطيت
له الفرص التي تتناسب وحجمه الحقيقي ،الشتملت مكتبتنا الغنائية عىل مزيد
من الكنوز واالعامل النادرة.
نرصي اليوم قامة عىل حدة يف تراثنا .عابر لالجيال ،مسافر يف املسافة بنعال
من ريح .يأخذنا صوته اىل الينابيع .الفنان الذي مل يأخذ حقه ،هو حارس الزمن
الجميل ،واستثناء عظيم يف تاريخ االغنية اللبنانية.

سمير مراد
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■ اخربنا عن قصة "طلوا طلوا الصيادي"؟
□ هذه االغنية من االلحان الجميلة التي ما زالت
حارضة حتى اليوم .غنى نرصي الكثري من االلحان
وللكثري من الشعراء وامللحنني امثال الرحابنة
وحليم الرومي وفيلمون وهبي والياس الرحباين،
ومن الشعراء طانيوس الحمالوي ومارون كرم.
كام غنى لعفيف رضوان وزيك ناصيف وملحم
بركات وعبد الجليل وهبي وشفيق املغريب واسعد
السبعيل واسعد سابا وسمري مجدي من سوريا
وعبد الغني شعبان ومصطفى محمود ومحمود
محسن وحسن غندور وزياد الرحباين ،كلهم
تعاون معهم كشعراء وملحنني .ارشيفه كبري وغني
جدا .اما قصة "طلوا طلوا الصيادي" ،فكان االستاذ
عايص الرحباين قد كتب الكالم وطلب من فيلمون
وهبي تلحينه .اجابه فيلمون يومها بأنه ذاهب
اىل الصيد مع نرصي واخذ النص معه .فعال ،بعد
الصيد ،كانا جالسني وكان فيلمون يبقي عوده
دوما معه يف السيارة .اخرج العود وبدأ تلحني
النص ويف اليوم التايل ،جاءا اىل مكتب الرحابنة
واسمعا االغنية اىل االستاذ عايص .كان االخري يحب
جدا الحان فيلمون وهبي ،لكنه ايضا كان يضع
مالحظاته عىل االغنية.
■ قدم نرصي شمس الدين مروحة واسعة
ومتنوعة من االعامل ،يف رأيك ما هي االغنيات
االحب اىل قلبه؟
□ غنى نرصي القصيدة ،الشعر ،االغنية
الفولكلورية والشعبية وكل انواع االلحان واالغاين.
لكنه كان يحب دوما االغنية الشعبية الطربية.
كان يدقق كثريا يف كالم االغنية ،النه يحب الكلمة
جدا .لذا ،نالحظ ان كل كلامته فيها احساس
وطبيعة وحب وكل انواع املحبة واالصالة وقريبة
من القلب .كان االساتذة عايص ومنصور الرحباين
وفيلمون وهبي يقولون لنرصي بأن البعض قد
يخال طريقة مغناك سهلة ،اال انه حني يجرب
تأديتها بنفسه ،يشعر بالسهل املمتنع ،اذ انها
تحتاج اىل كثري من املجهود .كان يؤدي اغانيه
كأنها خارجة من قلبه.
■ مل ينظر يوما اىل الفن بصفته مصدر رزق ،بل
رسالة ،حتى انه يقال انه كان يعمل يف بيع الزيت
لالتكال عليه يف رزقه اكرث من الفن.
□ نرصي تعب جدا يف مسريته الفنية .عمل كثريا،
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حدث يقام سنويا لتكريم نرصي ومساهامته يف
االغنية اللبنانية؟
□ وزارة الثقافة وبلدية جون كرمتاه سنة .2017
اليوم ،نحب ان نريس تقليدا عبارة عن مهرجان
سنوي تقديرا لفنه وعطائه ومحبته لضيعته
واالعامل التي تركها يف لبنان والعامل العريب.

مصطفى
نرصي شمس
الدين.

اتذكر ان اياما كاملة كانت متر يعود فيها اىل البيت
فجرا ،ونكون نحن نياما .حتى لو كان يف البيت،
كنا نادرا ما نراه مرات بسبب ضغط العمل .كان
مثابرا يحب جدا عمله .اخذ الفن كرسالة يوصلها
اىل العامل وترك بصمة كبرية يف لبنان والعامل العريب
بهذه الرسالة .واعتقد بأن اغنيات نرصي لغاية
اليوم ميكن سامعها يف اي وقت ومن مختلف
الرشائح االجتامعية النها منوعة بشكل كبري،

مع فريوز يف فيلم "بياع الخواتم".

القبضاي.

وشعبية وبسبب كالمها ولحنها الجميل .لذلك ،ال
ميكن الغانيه ان متوت .يف خصوص معرصة الزيت
والزيتون ،فهو ورثها عن جدي ،وكان والدي
يعشق االرض ،ويقصد جون يف وقت فراغه حيث
مييض وقته يف املعرصة ومع العامل .يأيت بالعود
ويغني لهم بينام هم يعملون .احب االرض كثريا.
وكان يأيت بالعود ليغني للزرع والشجرة التي
يزرعها .كان يقول يل ان الشجرة تسعد لدى سامع

املوسيقى .طبعا ،كان الفن يدر ماال يف ذلك الوقت
لكن ليس بقدر ايامنا هذه .لكن الحمد الله كان
الله يرزقه.
■ يف احد لقاءاتك ،تحدثت عن تأثره بالشخصيات
التي جسدها عىل املرسح ،مثل شخصية فخر
الدين ،هال اخربتنا عن هذه القصة؟
□ طبعا ،تأثر بكل دور لعبه عىل املرسح رغم

يف مرسحية "فخرالدين".

كرثة هذه االدوار ،بدءا من االسكتشات االذاعية
متل "كارس مزراب العني" ،و"براد الجمعية"،
و"نرصي وسبع ومخول" .ثم لعب ثالثة ادوار
سينامئية يف "بياع الخواتم" و"سفر برلك"
و"بنت الحارس" .وكان هو البطل االسايس اىل
جانب السيدة فريوز يف كل مرسحيات الرحابنة
مثل "موسم العز" ،و"هالة وامللك" ،و"الليل
والقنديل" ،و"فخر الدين" ،و"جرس القمر"،
و"الشخص" ،و"يعيش يعيش" ،و"دواليب الهوا"،
و"صح النوم" ،و"جبال الصوان" ،و"ناطورة
املفاتيح" ،و"ميس الريم" ،و"لولو" ،و"قصيدة
حب" ،و"برتا" .لعب ادوارا كثرية ،وكان يتقمص
كل شخصية يقدمها .مثال حني كان يقدم
مرسحية "فخر الدين" يف بعلبك ،قال له االستاذ
منصور مرة خالل االسرتاحة" :نرصي تعال،
نريد ان نتعىش" ،فاجابه نرصي" :ليس هكذا
يكون الكالم مع فخر الدين" .كان يتقمص جدا
الشخصية ،حتى يف البيت .كنا نشعر حني يكون
منهمكا يف مرسحية ،بأنه شخصية مختلفة متاما.
ال يتحدث كثريا ،ويجيب باقتضاب عن اسئلتنا.
كان يتلبس الشخصية حتى يتخيلها .وكنت انا
اساعده يف حفظ ادواره.
■ يف عام  ،2017نظمت جون اول تكريم لنرصي
شمس الدين ،هل هناك مخطط ملهرجان او

■ نرصي شمس الدين ظاهرة ليس فقط لبنانية،
بل ان شعبيته كانت عربية من دمشق اىل مرص،
هال اخربتنا عن رس هذه الشعبية؟
□ نرصي مل يرتك اذاعة او تلفزيون يف العامل العريب مل
يسجل فيهام اعامال من االردن وسوريا اىل الكويت
ومرص والسعودية .كانت له كوتا سنوية يقدمها يف
هذه البلدان .كان كل عام يقدم حفالت يف سوريا
والكويت ،حتى انه غنى باللهجة السودانية .كان
الكل يكن له محبة بفضل طريقة مغناه وصوته
الفريد والجميل ،وكان قريبا ومحبا للشعوب
العربية ،واغانيه جميلة ورسيعة الحفظ ايضا.
■ هال حدثتنا عن اللحظات االخرية لنرصي شمس
الدين حني هوى عىل خشبة املرسح يف "نادي
الرشق" يف دمشق عام 1983؟
□ مل اكن معه يف سوريا يف لحظاته االخرية .كنت
مسافرا ،لكنه هاتفني مرتني يف اليوم نفسه قبل
الحفلة ،ومل اكن يف البيت .حني اتيت ،قال يل
صديقي بأن الوالد اتصل مرتني واراد التكلم معك
بشكل رضوري .اتصلت بالفندق الذي يقطن فيه
يف دمشق ،لكنهم قالوا يل انه ذهب اىل الحفلة.
يف اليوم التايل استيقظت الفاجأ باهيل يطلبون
مني القدوم اىل لبنان لكنهم مل يقولوا يل الحقيقة.
مع ذلك ،شعرت بأن هناك شيئا خطريا حصل .ما
احزنني جدا ان نرصي جاء من سوريا اىل جون ليال
يف  18اذار  1983محمال عىل سيارة اجرة وحده
مع السائق .وقتها ،كان الجو قارسا ووصل ليال اىل
قريته وحده مع ابن عمي .كان الناس كلهم نياما.
وصار السائق يطرق عىل ابوابهم ليعلمهم بأنه اىت
بجثامن نرصي .لحظات موجعة ومؤسفة وحزينة،
تركت اثرها فينا لغاية اليوم .اتذكر اننا ناشدنا كثريا
الهيئات الصحية وغريها لجلبه من سوريا ،لكن
احدا مل يتحرك بحجة االجتياح االرسائييل .هذه
اللحظة ظلت حرسة يف قلبنا عىل فنان استثنايئ ال
يتكرر ،يعترب امري الفولكلور اللبناين.
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رئيس النادي الثقافي العربي:
الدول العرب ّية أخذت فكرة معرض الكتاب م ّنا

ويتحاورون ،وقد يتوصلون اىل قواسم مشرتكة
بينهم .هذا انجاز يف ذاته .اضافة اىل ذلك ،يف
امكان الطالب والزوار التواصل مبارشة مع
النارشين ومع الكتّاب واملؤلفني ،من خالل
مناسبات تواقيع الكتب التي تفتح مجاال امام
القارىء للتواصل املبارش مع الكاتب .عدا
عن النشاطات الثقافية والعامة املوازية التي
يقيمها النادي ودور النرش اللبنانية والعربية
خالل ايام املعرض .قمنا بتقسيم االوقات لكل
الفئات .فرتة الصباح كانت مخصصة لالوالد
وفرتة الظهر للمثقفني واالساتذة ،فيام كانت
الفرتة املسائية مفتوحة للعموم .علام اننا
حددنا وقت املعرض من العارشة قبل الظهر
حتى العارشة مساء.

يعترب النادي الثقايف العريب يف لبنان اول ناد سيايس ثقايف واجتامعي يف العامل العريب واكب تجاربه وتحوالته وعايش قضاياه،
السيام القضية الفلسطينية ،فكان شاهدا عىل عرص غني باالحداث والتطورات ،وترك فيها تأثريا سياسيا وثقافيا من خالل
معرض الكتاب العريب والدويل

تأسس النادي الثقايف العريب سنة ،1944
وبارش اقامة معرض الكتاب العريب والدويل
منذ  62سنة ،تستمر فعالياته  12يوما .اقيم
اول معرض عريب للكتاب يف الرشق العريب
عام  ،1956يف القاعة الغربية للجامعة
االمريكية يف بريوت ،واستمر ثالثة ايام.
النتائج التي حققها املعرض االول شكلت
دافعا العضاء النادي للميض قدما يف اقامة
هذا املعرض سنويا وبصورة دامئة ،ليغدو مع
الوقت احدى الركائز واملعامل الثقافية ملدينة
بريوت والعامل العريب.
اقيم آخر معرض للكتاب عام  2018وشاركت
فيه  245دار نرش ،فيام تخطى عدد زواره
 200الف شخص ،محققا ارباحا زادت  15يف
املئة عن االعوام السابقة .لكن اقامته يف العام
املايض تعذرت بسبب االحداث والتطورات
التي شهدها لبنان .كام كان من املقرر ان
يقام هذه السنة ،لكن انفجار مرفأ بريوت دمر
القاعات الكبرية والفسيحة ملركز البيال ،ومل
يتم ايجاد مركز يف حجمه يستوعب اجنحة
دور النرش والنشاطات املتنوعة التي تقام
عىل هامشه ،عدا عن االجراءات الصحية التي
فرضتها جائحة كورونا.
وقد اعلن النادي الثقايف العريب واتحاد النارشين
يف لبنان تأجيل موعد انطالق الدورة  63من
معرض بريوت العريب الدويل للكتاب اىل كانون
االول  ،2020وهذا هو التأجيل الثاين بعدما
كان مقررا اطالقه متأخرا عن موعده يف نهاية
شباط املايض .عزا النادي واالتحاد التأجيل اىل
الظروف السياسية واالجتامعية واالقتصادية
التي تعصف بلبنان.
ترك النادي بصامت مهمة يف املحيط العريب
عرب اللقاءات والندوات والنشاطات الثقافية
والسياسية التي كان يقيمها ،وابرزها معرض

الكتاب العريب الذي كان يعترب مساحة واسعة
للقاء املثقفني اللبنانيني والعرب للتداول يف
اوضاع العامل العريب ومشكالته وايجاد الحلول
لها ،من خالل الندوات والحوارات التي دأب
كبار املثقفني العرب عىل اجرائها ،عدا عن دوره
يف تعزيز ثقافة القراءة والتنوير والتطوير.
اىل ذلك ،واكب التطورات والتغيريات التي
حصلت يف العامل العريب منذ االربعينات من
القرن املايض ،وبخاصة بعد االحتالل االرسائييل
لفلسطني واقامة الكيان االرسائييل ،وما خلفه
ذلك من ثورات وانقالبات وتغيريات وحركات
عربية.
يف اللقاء مع "االمن العام" ،اعطى رئيس النادي
الثقايف العريب يف لبنان فادي متيم صورة عنه
واهدافه ونشاطاته منذ تأسيسه حتى اليوم.
■ يف اي سنة تأسس النادي الثقايف العريب وما
هي رسالته واهدافه؟
□ تأسس النادي الثقايف العريب سنة ،1944
وكانت رسالته االساسية هي الرسالة
العروبية .اسسه اعضاء يف حركة القوميني
العرب الذين شكلوا مجموعة من الشباب
والطالب تهدف اىل تكريس الفكر العرويب
يف لبنان واملنطقة ،بغية منارصة القضية
الفلسطينية التي كانت محور كل النشاطات
واللقاءات واالجتامعات ،ومؤازرة القضايا
العربية التي كانت سائدة يف ذلك الوقت.
بالنسبة اىل الرسالة الثقافية ،كان الهدف نرش
الثقافة العربية واالضاءة عىل القضايا العربية
الراهنة ،خصوصا بعد نيل لبنان استقالله عام
 .1943وحني ظهرت القضية الفلسطينية،
حمل النادي رايتها واصبحت بندا اساسيا
يف صلب عمله ونشاطه السيايس والثقايف،
وبخاصة يف معرض الكتاب.

■ ما هي ابرز النشاطات والفعاليات التي
يقوم بها النادي؟
□ حاليا ،توقفت كل نشاطات النادي بسبب
تفيش فريوس كورونا ونتيجة منع االختالط
وفرض التباعد بني الناس .هذا االمر ترك تأثريه
السلبي ليس عىل القطاع الثقايف فحسب ،بل
عىل كل القطاعات يف لبنان .لذا رأينا من واجبنا
ان نساهم يف تكريس فكرة التباعد االجتامعي
بسبب كورونا وتخفيف االختالط بني الناس.
لكننا شاركنا يف معرض الشارقة العريب والدويل
للكتاب الذي اقيم يف  4ترشين الثاين املايض
بدعوة كرمية من حاكم الشارقة الشيخ سلطان
بن محمد القاسمي ،والذي له فضل كبري عىل
الثقافة اللبنانية والعربية .فهو انسان مثقف
ويدعم كل االنشطة الثقافية العربية ،وهو
مرص عىل اقامة املعرض هذه السنة ليحافظ
عىل استمرارية نرش الثقافة يف العامل العريب.
شاركنا يف كل فعاليات املعرض ونشاطاته،
السيام الندوات واللقاءات مع النارشين العرب،
حيث متكن النارشون اللبنانيون من تسويق
انتاجهم.
■ ما هو عدد املعارض التي اقامها النادي منذ
تأسيسه؟
□ معرض الكتاب العريب الدويل هو اول معرض
من نوعه يف العامل العريب .اقمنا حتى االن
 62معرضا ،كان اخرها عام  .2018مل نتمكن
من اقامة املعرض سنة  2019بسبب اندالع
الحراك الشعبي ،وال هذه السنة ايضا نتيجة
تدمري قاعات مركز البيال بانفجار مرفأ بريوت،
وهي القاعات الوحيدة التي تستوعب اجنحة
املعرض ونشاطاته ،اذ تبلغ مساحتها نحو 10
االف مرت مربع ،ونحن نحتاج اىل اكرث من ذلك.
كنا نضطر احيانا اىل وضع جناحني او اكرث يف

رئيس النادي الثقايف العريب فادي متيم.

مكان واحد الستيعاب اكرب عدد من دور النرش
اللبنانية والعربية ،وحتى دور النرش االجنبية
التي قدمت من فرنسا واسبانيا واوكرانيا.
■ ما الغاية من اقامة معرض الكتاب وما مدى
اهميته؟
□ تكمن اهمية املعرض يف انه يجمع النارشين

حشود يف معرض الكتاب العريب والدويل.

اللبنانيني والعرب اىل املثقفني وتالمذة املدارس
وطالب الجامعات ،باالضافة اىل الزوار من خارج
لبنان .ال شك يف ان جمعهم يف مكان واحد
يفتح افاقا للتعاون والتالقي والحوار .اجمل
ما يف معرض الكتاب ،ان كل الذين يختلفون
خارجه عىل الصعد السياسية واالقتصادية
والثقافية واالجتامعية ،يجتمعون تحت مظلته

■ هل حققتم النتيجة املتوخاة من اقامة
املعرض؟
□ طبعا ،كان لها االثر الكبري الثقايف عىل
مجتمعنا اللبناين والعريب اىل درجة ان الدول
العربية اخذت فكرة اقامة معرض الكتاب من
املعرض اللبناين .الجيل املؤسس للنادي ساهم
يف اقامة معارض القاهرة والكويت والسعودية
وغريها ،وقد شاركنا مع هذه الدول يف تنظيم
معارضها بفضل التجربة التي اكتسبناها عىل
مدى  62سنة.
■ كيف كان حجم االقبال عىل الكتب يف
السنوات االخرية مع تنامي ظاهرة الكتاب
االلكرتوين؟
□ الكتاب الورقي هو االساس دامئا ،ولو مل يكن
مثة كتاب ورقي ملا كان هناك كتاب الكرتوين.
من جهة اخرى ،فتح الكتاب االلكرتوين افاقا
واسعة امام الثقافة العربية واالجنبية ،بحيث
بتنا نستطيع قراءة اي كتاب يصدر يف اي دولة
فور صدوره ،وهذا ما ساعد عىل انتشار الوعي
الثقايف .ال مشكلة لدينا يف تراجع الطلب عىل
الكتاب الورقي ألن هدفنا هو نرش الثقافة
عموما ،لذلك واكبنا انتشار الكتاب االلكرتوين
عرب دور نرش متخصصة بالكتب الرقمية ،علام
انها تشارك معنا بشكل دوري يف املعرض ويف
بقية املعارض العربية .مثة اقبال كبري عىل
الكتاب الرقمي ،السيام يف ظل ظروف التباعد
االجتامعي بسبب جائحة كورونا.
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املوضوع السيايس او العريب او االقتصادي
او االجتامعي ،لذلك تتأثر اتجاهات القراء
بالوضع املستجد .عىل الرغم من ذلك ال
تزال الكتب السياسية وكتب الروايات تشهد
االقبال االكرب .اما الكالم عن ان كتب الطبخ
واالبراج هي االكرث مبيعا ،فهذه اشاعة
تستهدف اضعاف املعرض او التأثري عىل
القراء .الكتب السياسية وكتب الروايات هي
االكرث مبيعا ،لكن مثة من يهتم بكتب الطبخ
واالبراج بال شك.
■ هل لديكم فكرة عن حجم تراجع انتاج
الكتب الورقية ومبيعها؟
□ بلغ الرتاجع نسبة النصف تقريبا لكن
ليس يف لبنان فقط بل يف كل بلدان العامل،
علام ان عددا كبريا من دور النرش اقفل
ابوابه نتيجة الرتاجع االقتصادي.

جناح االطفال.

■ هل من تعاون يف مجال املعرض مع االمن
العام والقوى العسكرية واالمنية االخرى؟
□ طبعا ،التعاون قائم معهم منذ سبع
سنوات ،فهم يقيمون اجنحة خاصة
بهم نقدمها لهم مجانا لعرض انتاجاتهم
واصداراتهم .هذه االجنحة تنرش الوعي ايضا
بني الناس ،السيام الوعي االمني واالجتامعي.
■ من اين يتم متويل النادي الثقايف العريب
القامة معرض الكتاب؟
□ يتم التمويل من اشرتاكات االعضاء ومن
ارباح معرض الكتاب العريب والدويل التي
تغطي مصاريف السنة.

امسية فنية يف املعرض.

■ ما هي انواع الكتب التي تشهد عادة
اقباال اكرث من غريها ،وهل صحيح ان كتب
الطبخ واالبراج هي االكرث مبيعا؟
□ يضم معرض الكتاب العريب والدويل
كل انواع الكتب ،وتبقى حرية االختيار
للقارىء .لكن طبعا ترتك ظروف اي
بلد تأثريها وتطغى عىل غريها ،سواء يف

تأسس النادي عام
 1943وواكب كل تطورات
الوضع العربي

■ ما هو تقييمكم لعمل النادي وملعرض
الكتاب قبل االحداث وبعدها؟
□ قبل هذه االزمة كان الوضع افضل
بكثري .كنا نقيم نشاطات عدة ومتنوعة،
منها امسيات ثقافية وفنية وغنائية وتراثية
مبعدل نشاطني شهريا ،عدا املشاركة يف
املعارض العربية والدولية .لكن االزمات
املتالحقة ادت اىل تراجع مختلف انواع
النشاطات ،فلم يعد يف وسعنا جمع عدد
كبري من الناس يف مكان واحد بسبب
جائحة كورونا.

Cours offerts en Français et en Anglais

Faculté d’Ingénierie POLYTECH Beirut
Faculté de Tourisme et de Gestion Hôtelière
Faculté de Santé Publique
Faculté d’Economie et de Gestion
Faculté de Droit
Faculté de Droit Canonique
Faculté des Sciences Politiques et des R.I.
Faculté des Sciences Religieuses et Théologiques
Freshman Program

-

Université La Sagesse, Campus Principale, Furn El Chebbak, Liban
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واقع قاس يغيب عن إهتمامات الدولة والمجتمع

سلبية اضافية عىل النساء والسيام الفتيات .فقد
قررت العديد من املدارس االستغناء عن قسم
من املعلمني واملوظفني لديها وهم يف غالبيتهم
من النساء .اما بالنسبة اىل الطالب ،ونظرا اىل
عدم قدرة عدد كبري من العائالت اقتناء اكرث من
حاسوب واحد بفعل ارتفاع مثنه ،فقد عمد العديد
من االهايل وبخاصة يف القرى ومناطق االطراف اىل
اعطاء اولوية استخدام الحاسوب املتوافر للذكور
بشكل غري متكافئ .فآخر االحصاءات تشري اىل ان
 30يف املئة من الرجال يف لبنان مينحون االولوية
يف التعليم للذكور ،ما يع ّوق قدرة النساء والفتيات
عىل الحفاظ عىل وضعهن التعليمي او املهني.
وعىل الرغم من اقرار قانون الزامية التعليم يف
لبنان ،اال انه ال يزال يف حاجة اىل مراسيم تطبيقية
تتضمن متابعة تنفيذه.

حتى جائحة كورونا م ّيزت بني الرجل واملرأة
يسود اعتقاد لدى غالبية رشائح املجتمع بأن تأثري جائحة كورونا كان متوازيا بني الرجال والنساء ،سواء يف لبنان او يف العامل.
اال ان الدراسات والوقائع اثبتت عكس ذلك ،اذ فاقت تداعيات الجائحة عىل النساء اضعاف ما الحقته بالرجال ،ما جعلها
عرضة اكرث من اي فرد من افراد املجتمع ملخاطر اجتامعية ونفسية

هذه الوقائع دفعت اللجنة االقتصادية
واالجتامعية لغرب آسيا "االسكوا" ووكاالت االمم
املتحدة الشـريكة ،اىل اعداد دراسات حول هذا
املوضوع متهد لوضع اطار من السياسات العامة
عىل املديني القصري والطويل يهدف للوصول اىل
اسـتجابة اقليمية عاجلة تضمن التخفيف مـن
اثار جائحة كوفيد  19 -عىل املرأة ،وتتيح لها
التعايف من تداعياتها باقل قدر من االضـرار.
يعرتف العلامء انه حتى هذه املرحلة من الوباء،
متكنت املرأة من مقاومة الفريوس اكرث من الرجل،
عىل الرغم من عدم وجود ما يكفي من االدلة
لتوضيح ما اذا كان السبب هو نتيجة االختالفات
البيولوجية او السلوكية .املرأة التي متكنت اىل
حد ما من الوقوف يف وجه الجائحة لجهة انتقال
الفريوس ،كانت ابرز ضحاياها يف املجتمع خاصة
يف العامل العريب الذي يشكل لبنان جزءا منه.
االختصاصية يف الجندرة عبري شبارو ،التي شاركت
يف ندوات عدة يف لبنان والعامل العريب حول هذا
املوضوع ،اجابت عرب "االمن العام" عن هذه
التساؤالت ،فاعتربت ان االصابات بالفريوس
"طاولت الرجال اكرث من النساء .واشارت اىل
ان االثر العام للجائحة كانت تداعياته اكرب عىل
النساء ،وذلك استنادا اىل جميع الدراسات سواء
التي اعدتها املؤسسات التابعة لالمم املتحدة،
او تلك التي وضعها عدد كبري من الجامعات يف
لبنان .عىل سبيل املثال ،ان اكرث املترضرين مام
لحق بقطاع الخدمات ،هم النساء العامالت يف
وظائف هذا القطاع .فغالبية موظفي االستقبال
واالرشاف الداخيل ومضيفي الطريان والعاملني
يف املطاعم ويف املنازل ومصففي الشعر هن
من النساء ،اىل جانب بعض الوظائف يف مجال
التصنيع التي تتسم بزيادة العنرص النسايئ فيها".
■ كيف يؤثر الواقع الصحي الحايل عىل املرأة؟

□ الظروف الراهنة وضعت املرأة يف خط الدفاع
االول ،وجعلتها اكرث عرضة لالصابة بفريوس
كورونا .فنسبة النساء من العاملني يف صفوف
االطقم الطبية وبخاصة بني املمرضني واملهتمني
بالرعاية الصحية والخدمات االجتامعية تبلغ
 79.52يف املئة ،ما يزيد حكام من خطر تعرضهن
لالصابة بالعدوى .هذا من جهة ،ومن جهة اخرى
فان استمرار حاالت االغالق يف البالد مبا يشمل
املدارس ،يفاقم االعباء امللقاة عىل النساء بشكل
عام واالمهات بشكل خاص ،ويؤثر عليهن جسديا
ونفسيا ،ويقلص تاليا من مناعتهن ضد االمراض
واالوبئة يف ظل توزيع غري متكافئ العامل
رعاية االرسة بني الرجال والنساء بسبب التقاليد
االجتامعية .وقد باتت املرأة تتحمل اعباء الزيادة
يف مسؤوليات اعامل الرعاية الناجمة عن اغالق
املدارس ،وعزل كبار السن ،واالعداد املتزايدة الفراد
االرسة املرىض ،ما ادى اىل دفع العديد منهن اىل
ترك وظائفهن ،وبخاصة تلك التي ال ميكن القيام
بها من بعد .كذلك رأينا ان اعداد النساء اللوايت
خرسن وظائفهن يف هذه الجائحة تفوق بكثري
اعداد الرجال ،كام حصل مثال يف قطاعي املصارف
والرتبية .السبب يعود طبعا اىل النظرة العامة
التي ال تزال سائدة يف مجتمعنا وهي ان الرجل
هو املعيل الرئييس لالرسة ،لذا فقد تم االستغناء
عن النساء للحفاظ عىل الرجال يف وظائفهم .نسبة
النساء املنخرطات يف سوق العمل كانت ترتاوح
قبل الجائحة بني  26و 28يف املئة ،بينهن  86يف
املئة من املوظفات .لكن هذه النسبة انخفضت
يف ايلول الفائت لتبلغ  ،8.37علام ان النساء يف
لبنان خرسن حتى اليوم  106االف و 750وظيفة.
ووفق التقرير االخري لـ"االسكوا" ،فان النساء
اصبحن االفقر بعد خسارة وظائفهن يف القطاعات
التي كانت االكرث عرضة للخسارة ،ويف العديد من
الرشكات الصغرية املهتمة بريادة االعامل.

■ كيف كان وقع الجائحة عىل العنف املنزيل
والتحرش الجنيس؟
□ مع االسف ،تشري احصاءات قوى االمن الداخيل
اىل زيادة يف نسبة التبليغ عرب الخط الساخن عن
تعرض النساء والفتيات للعنف االرسي .فقد بلغ
العنف االرسي  51يف املئة ،والعنف ضد االطفال
 242يف املئة ،بسبب تصاعد التوترات داخل
االرسة نتيجة الوجود املستمر للرجل يف املنزل،
وما يفرضه من تعايش قرسي مشرتك بني الرجل
واملرأة يف ظل تفاقم سوء االوضاع االقتصادية
التي تعاين منها العائالت خالل الجائحة .فالعنف
االرسي هو احد مظاهر الالمساواة يف العالقات
بني الجنسني ،واداة ملامرسة السلطة والسيطرة،
بحيث ترتفع معدالته بشكل عام يف حاالت
الطوارئ ،مبا فيها حاالت تفيش االوبئة .كام ان
انتشار الوباء بات يص ّعب عىل الناجيات من
العنف االرسي طلب املساعدة وتلقيها ،نظرا
اىل القيود املفروضة عىل التنقل احيانا ،او اىل
محدودية توافر الخدمات ،او نقص املعرفة
بالخدمات املتاحة .هنا ال بد من التوقف عند
نقطة هي غاية يف االهمية ،ففي ظل االوضاع
املعيشية الصعبة التي نعيشها اليوم ،نجد انه
بات صعبا عىل عدد من الناجيات مـن العنف
اللوايت فقدن وظائفهـن ،او اللوايت ال يحصلن
علـى دخـل ثابت ،ترك الرشيك املعنف بسبب
اعتامدهن عليـه يف اعالتهن .هذا فضال عن ان
حظر التجول مل يستنث العاملني او املتطوعني
يف مراكز االيواء ومزودي الخدمات الرضورية
الطبية والقانونية والنفسية للناجيات من العنف
االرسي واللوايت يقدمن عىل طلب املساعدة .ما
يزيد هذا الوضع سوءا ،ان الرعاية الصحية باتت
منهكة اصال بسبب املخاوف الصحية املتعلقة
باالصابة بفريوس كورونا ،ما يبعد االهتامم عن
الحاالت الناجمـة عـن التعـرض لالساءة .فـي

االختصاصية يف الجندرة عبري شبارو.

اوقات استثنائية كهذه ،ال تعود قضايا العنف يف املئة ،مقارنة بالفرتة التي سبقت هذه املرحلة.
االرسي تتصدر االولوية لدى مختلف االجهزة،
نظرا اىل انشغالها مبواكبة تبعات الجائحة .يف ■ هل ستؤثر الجائحة عىل املستوى التعليمي
الوقت نفسه ،ادى الحجر املنزيل خالل مرحلة للفتيات يف ظل اعتامد اسلوب التعلم من بعد؟
تنفيذ قرار التعبئة العامة ،اىل ارتفاع عدد شكاوى □ بعد تفيش الوباء العاملي اعتمد لبنان اسلوب
جرائم االبتزاز والتحرش الجنيس نحو  184التعلم من بعد ،االمر الذي ادى اىل انعكاسات

احصاء قوى االمن الداخيل حول زيادة العنف املنزيل والتحرش الجنيس.

■ هل النساء عرضة لالكتئاب اكرث من الرجال؟
□ اكدت كل الدراسات التي نرشت والتي كان
اخرها دراسة نرشتها مجلة "تاميز" االمريكية ،ان
النساء يف ظل الجائحة بنت عرضة ثالث مرات
اكرث من الرجال لتفاقم القلق املزمن واالكتئاب.
من هنا ،ادعو الحكومات وواضعي السياسات
والجهات املعنية اىل اسناد ادوار قيادية افعل
للنساء اللوايت يتمتعن بالخربة يف االستجابة
لجائحة كوفيد  19 -بشكل يضمن مشاركتهن يف
تنفيذ التدابري املطلوبة ،فال يكنّ مجرد رشيكات
يف جهود االستجابة بشكل عام ،بل ايضا صانعات
للقرارات املتعلقة بها لضامن استفادة النساء من
هذه النظم ،عىل قدم املساواة مع الرجل.
■ هل ميكن القول ان قانون العمل اللبناين مل
يقف اىل جانب املرأة ملواجهة اثار الجائحة؟
□ يف االساس ،قانون العمل اللبناين مجحف يف
حق املرأة بكل ما للكلمة من معنى .فهو مثال ال
ينص عىل ان تستفيد النساء العامالت يف القطاعني
العام والخاص بدوام جزيئ ،او ربات العمل من
شبكة التقدميات الطبية للضامن االجتامعي،
او تعويضات نهاية الخدمة ،وهو يف ظل كل
ما نشهده ،مل يقدم اي حامية لحقوق النساء
العامالت .عىل الرغم من ذلك ،اجربت العديد من
النساء عىل القبول بالعمل من دون اي ضامنات
لتأمني الدخل الرسهن حتى ولو كان القانون ال
يعطيهن حقهن يف الضامن االجتامعي.
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إغالق املدارس بسبب كورونا زاد حاالت اإلكتئاب
وغياب النشاطات الالصف ّية لم يساعد على املعالجة

ضغوط اضافية .فالهدف االسايس منها هو
مساعدة الطالب عىل االسرتخاء ،والتخلص من
التعب ومن االفكار السلبية لرؤية االمور بشكل
اوضح .االوالد عموما يشعرون بحاجة دامئة اىل
وجود تحد ما يف حياتهم ،وهذا ما فقدوه خالل
العزلة الطويلة التي تعرضوا لها .فحتى تحدي
النجاح يف نهاية العام الدرايس مل يضطروا هذه
السنة اىل مواجهته ،ما جعل معظمهم يشعرون
بغياب اي نوع من التحدي.

ادى االغالق املستمر للمدارس للعام الثاين عىل التوايل بسبب جائحة كورونا اىل فصل التالمذة والطالب عن اصدقائهم
ومجتمعهم ،ما ترك تأثريا سلبيا عىل صحتهم الجسدية والنفسية التي تخضع ايضا لضغوط اقتصادية ومعيشية ووجودية،
فاقمها انفجار املرفأ وما نجم عنه من شعور بالخوف عىل الوجود لدى اللبنانيني بكل فئاتهم واعامرهم

مع استئناف العام الدرايس من خالل تقنية
التعلم من بعد ،كان من الطبيعي ان تغيب
معظم االنشطة الالصفية التي تقوم املدرسة
بتنظيمها واالرشاف عليها ،كالرياضة واملوسيقى
واالنشطة االجتامعية والثقافية والكشفية .هذه
النشاطات التي تشكل متنفسا اساسيا للطالب،
تهدف اىل صقل مهاراتهم ومساعدتهم عىل
استكامل منوهم الفكري والجسدي واالجتامعي
بالتكامل مع تطورهم العلمي.
لكن اذا ما نظرنا اىل الرتبية كأداة لتعديل سلوك
الفرد ومنط تفكريه ليتكيف تلقائيا مع ذاته
وبيئته ،فاننا نرى ان التعليم عموما والتعليم
الصفي بصفة خاصة ،يحتاجان اىل اتباع وسائل
جديدة للمحافظة عىل نوعيته وزيادة فاعليته
ملساعدة الطالب يف هذه الظروف االستثنائية
التي تظهر فيها الحاجة اىل النشاطات الالصفية
اكرث من اي وقت مىض.
غياب هذه النشاطات زاد من العزلة االجتامعية
القرسية التي فرضتها الظروف الصحية
واالجتامعية واالمنية التي يعيشها لبنان ،ما
ادى اىل انعكاسات شديدة السلبية عىل الصحة
العقلية والنفسية لالوالد .هذا امر ،وان مل يظهر
بشكل واضح ومبارش يف الوقت الراهن ،اال ان
املستقبل سيكون كفيال باظهاره.
غياب االنشطة الالصفية حرم الطالب االستفادة
من خربات عدة تساعدهم عىل تنمية جوانب
مهمة يف شخصيتهم الرتبوية واالجتامعية
والعقلية واالنفعالية والجسدية وحتى اللغوية.
لذا من الرضوري ان نبحث عن نشاطات بديلة
يختارها الطالب بنفسه وميارسها بدافع ذايت
لتتناسب مع ميوله وحاجاته البدنية والعقلية
والنفسية واالجتامعية ،وتساعده ايجابا يف
تحصيله.
"االمن العام" التقت االختصاصية يف علم النفس

العيادي واملعالجة النفسية يف مستشفى اوتيل
ديو نادين معلوف ،واطلعت منها عىل ما يعاين
منه الطالب نفسيا يف ظل العواقب املرتتبة
من جائحة كورونا واالوضاع السائدة حاليا يف
البالد ،يف ظل غياب شبه تام ألي نشاطات قد
تساعدهم عىل تجاوز هذه املرحلة الصعبة.
■ ما هو دور االهل واملنشط يف نجاح تخطي
التلميذ هذا االمر؟
□ يجب ان يتكامل دور البيت واملنشط ،اذ عىل
االهل االطالع عىل انشطة ابنائهم وتشجيعهم،
اما املنشط فمطلوب منه الوعي واالدراك
الحاسيس ونفسية كل تلميذ واعتامد وسائل
تساعده عىل التبسيط وتثري اهتاممه وتجذبه.
■ اىل اي مدى تعترب االنشطة الالصفية رضورية
يف هذه املرحلة؟
□ من املهم جدا القيام بهذه النشاطات رشط
ان يقوم الطالب باختيارها بنفسه وان تكون
موزعة بني نشاطات فردية واخرى جامعية ،كام
يستحسن اذا امكن ان يتابع الطالب ما كان
قد بدأه قبل الجائحة الن االستمرارية تعطيه
نوعا من االطمئنان واالمان .لذا ،يجب البحث
عن طرق مختلفة تؤمن هذه االستمرارية
بشكل يتناسب مع الحظر املفروض .فام خربه
الطالب من توقف قرسي لهذه النشاطات
بشكل مفاجئ يف املرحلة االوىل من تفيش
الفريوس ،اثر سلبا عىل استقرارهم النفيس.
حاليا ،يجب مساعدة اوالدنا عىل اتباع منط
حياة جديد يساعدهم عىل التأقلم مع واقعنا
الراهن ،فحتى عملية املكوث يف املنزل يجب ان
تكون منظمة وان تخضع لربنامج زمني يومي
محدد يتم التزامه .كذلك علينا ان نساعدهم
عىل ايجاد بيئة معينة ،وقد تكون يف الهواء

الطلق ليتمكنوا من مزاولة نشاطاتهم مبفردهم
او مع عدد محدد من اصدقائهم من دون ان
نرغمهم عىل القيام بذلك فيبدو االمر بالنسبة
اليهم وكأنه مجرد عقاب .ان اسلوب مقاربة
هذا املوضوع مهم جدا.
■ تشري الدراسات اىل ارتفاع مستوى االكتئاب
لدى االوالد والشباب يف ظل الجائحة؟
□ صحيح ،يف لبنان ال تقترص اسباب االكتئاب
عىل الجائحة فقط ،فهناك العديد من العوامل
الضاغطة التي ساهمت يف ارتفاع منسوب
االكتئاب لدى الشباب ،وتجلت اعراضه لدى
العديدين منهم بجنوحهم نحو االمتناع عن
الطعام ،وخاصة لدى الفئات العمرية التي
ترتاوح بني  12و 18عاما ،وقد تزامن ذلك مع
نوع من  ،Anorexie Mentaleمتثل بفقدان
الشهية وفقدان الوزن .لقد طلبنا من االهل
التنبه اىل هذا املوضوع ملا ميكن ان ترتتب عنه
من عواقب خطرية يف املستقبل .اوالدنا اليوم
يشعرون بثقل االعباء امللقاة عىل عاتق اهلهم
من جراء االزمة املعيشية ،وهم يتخوفون
من فقدانهم ملصدر رزقهم بعد ان خرسوا
مدخراتهم يف املصارف .ففي بعض االحيان،
يتحدث االهل بشكل عفوي عن كل هذه
املشاكل امام اوالدهم ،ما خلق لديهم حاال من
عدم االمان واالستقرار وفاقم رغبة عدد كبري
منهم بالهجرة ،يف حني دفعت االسباب نفسها
اىل جانب الخوف الجسدي عىل اهلهم ،بعض
الطالب اىل العدول جذريا عن فكرة استكامل
الدراسة يف الخارج .كل هذا الواقع و ّلد لديهم
شعورا حادا باالكتئاب.
■ ما هي السبل للحد من هذا االمر السيام ان
ال حل يلوح يف االفق؟

املعالجة النفسية العيادية نادين معلوف.

□ السبيل االمثل هو وضع برنامج لنشاطات
يومية متنوعة والتزام تنفيذه ،عىل ان يتوزع
ما بني الدرس ومشاهدة التلفزيون وااللعاب
االلكرتونية والقيام بنشاطات منفردة او
جامعية يف الطبيعة اذا امكن .كام ان قيام
االهل بنشاطات مشرتكة مع اوالدهم امر يف
غاية االهمية ،فالرتابط العائيل يلعب دورا
محوريا يف املحافظة عىل قوة كل فرد من افراد
العائلة ومتاسكه .من االمور التي يجب التنبه
لها ايضا هي مشاهدة التلفزيون لفرتات طويلة
االمر الذي يسفر عن اكتئاب عىل املدى البعيد،
لذا انصح االهل واالوالد اىل التنبه لهذا االمر،
وكذلك بالنسبة اىل املتابعة اليومية املستمرة

لالخبار عرب مواقع التواصل االجتامعي التي
تجعلنا يف كثري من االحيان مدمنني عليها .لذا
يجب ان احدد بنفيس كيف ومتى ساطلع عىل
االخبار ،ال ان اسمح لذلك بأن يحصل يف كل
زمان ومكان.
■ ما هي النشاطات الالصفية التي ميكن القيام
بها عرب االنرتنت؟
□ معظم النشاطات الفنية والثقافية والحرفية
وبعض العاب ومسابقات املعرفة وهي يجب
ان ال تكون خاضعة لعالمات يضعها االساتذة
بحيث يتمكن الطالب من التعاطي معها
بشكل سلس من دون ان ترتب عليه اي

النشاطات الالصفيّة
جزء من املنهج التربوي
واكبت املنهجية الجديدة يف لبنان ،التي بدأ العمل فيها عام  ،1997النظريات الرتبوية
الحديثة ،سواء يف النظرة اىل املتعلم واعتباره مركز االهتامم او يف الرتكيز عىل تنويع طرق
التعليم ،االمر الذي جعل النشاطات املدرسية عموما والنشاطات الالصفية خصوصا،
جزءا من العملية التعليمية .كذلك ميكن اعتبارها جزءا مكمال للمنهج املدريس ورضورة
من رضورات العملية الرتبوية التي تضمنت مواد تعليمية جديدة ،منها :فنون ،ثقافة،
اقتصاد ،تكنولوجيا ،رياضة ،بيئة وصحة.

■ ما هو دور االهل واملدرسة لتعويض الطالب
والتالمذة؟
□ ما قام به عدد كبري من املدارس مع بداية
العام الدرايس كان مهام جدا ،اذ طلبت من
التالمذة التحدث عام مروا به يف االشهر املاضية،
السيام انفجار املرفأ وتداعياته حيث شعر كل
واحد منهم انه واجه مع افراد عائلته موتا محتام.
كام ان الصورة السوداوية التي يتشح بها لبنان
اليوم ال تساعدهم ابدا عىل تجاوز ما يشعرون
به .كذلك عىل االهل قدر املستطاع ان ال يدعوا
القلق الذي يشعرون به يترسب اىل اوالدهم،
اكان بالنسبة اىل الوضع العام يف البالد ام بالنسبة
اىل االحتياطات الواجب اتخاذها ملواجهة كوفيد
  .19ما منر به يف هذه الفرتة الحرجة ،يدفعنااىل الخوف عىل مستقبل جيل بكامله ،وما ال نراه
اليوم سنلمسها يف املستقبل وقد بدأت عالماته
بالظهور عليهم ،اذ نرى ان معظمهم بات يشعر
بالتعاسة والحزن تتنازعهم فكرة الهجرة او البقاء،
وهذا ما يشكل ضياعا لجيل كامل.
■ كيف انعكس القلق عىل صحتهم الجسدية؟
□ القلق عىل املستقبل ظهر لدى التالمذة
والطالب يف بعض االحيان بشكل اعراض
صحية ،كاالسهال والتقيؤ وارتفاع الحرارة وقلة
النوم والقلق واالمتناع من الطعام او االكثار منه
ونوبات بكاء والعزلة واالضطرابات النفسية.
فمنذ ترشين االول املايض وهم يرزحون
تحت ضغط رهيب سنلمس نتائجه السلبية
يف املستقبل ،تبعته جائحة كورونا وانفجار
املرفأ .كل ذلك ايقظ لدى اللبنانيني كافة ردود
فعل كانوا يقومون بها ابان الحرب وظنوا انهم
تخلصوا منها ،فيام تبني لهم انها كانت نامئة يف
داخلهم عىل مدى سنوات.
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تغذية

ناتالي عقيقي غ ّرة
دائرة الشؤون الصحية

وتقوي جهاز مناعتك؟
كيف تحافظ على صحتك
ّ

إلجأ إلى املعادن والفيتامينات
في الفاكهة والخضروات
يلعب النظام الغذايئ دورا يف تقوية جهاز املناعة لدى االنسان .لكن ،ويا لالسف ،ال يتناول الكثريون منا ما يكفي من
الفاكهة والخرضوات الطازجة واالطعمة االخرى التي نحتاجها من اجل الحفاظ عىل صحتنا طوال ايام السنة

ال ميكننا ان نتناول برتقالة او حبة غريب
فروت ،ونتوقع تاليا ضخ دفعة واحدة
ورسيعة من فيتامني  Cملكافحة الزكام.
نظام املناعة الصحي يعتمد عىل مزيج
متوازن من الفيتامينات واملعادن مع مرور
الوقت ،باالضافة اىل امناط النوم العادية
وحصة كبرية من التامرين الرياضية.
مع بعض االستثناءات ،من االفضل
الحصول عىل الفيتامينات واملعادن من
طعامك بدال من الحصول عليها من
الحبوب التي تصنع وتباع يف الصيدليات.
يف ما ييل بعض النصائح للحصول عىل
افضل الفيتامينات التي يحتاجها جهازك
املناعي:

فيتامني C

رمبا تعرف عالقة فيتامني  Cبجهاز
املناعة .لكن هل تعلم انه ميكنك
الحصول عليه يف اشياء اخرى اكرث من
الفاكهة والحمضيات .فهو متوافر يف
الخرضوات ذات االوراق الخرض مثل
السبانخ واللفت والفلفل وBroussels
 ، sproutsويف الفريز والبابايا التي تعترب
من املصادر املمتازة لهذا الفيتامني .يف
الحقيقة ،يتوافر الفيتامني  Cيف العديد
من االطعمة التي قد يتناولها معظم
الناس ،لذلك ال تحتاج اىل تناول مكمالت
غذائية ما مل ينصحك الطبيب بها.

فيتامني E

ميكن ان يكون فيتامني  Eمثل الفيتامني
 ،Cمن مضادات االكسدة القوية التي

تساعد الجسم عىل مقاومة العدوى .اللوز
والفول السوداين والبندق ودوار الشمس
هي بذور غنية بفيتامني  ،Eكذلك السبانخ
والربوكويل اذا كنت تفضل زيادة تناولك
لها من خالل الوجبات الرئيسية بدال من
الوجبات الخفيفة.

فيتامني B6

هذا الفيتامني املهم هو جزء من نحو
 200عملية كيميائية حيوية يف الجسم،
وهو يشكل امرا بالغ االهمية يف كيفية
عمل جهاز املناعة لديك .املأكوالت التي
تحتوي عىل نسبة عالية من فيتامني B6
هي :املوز ،وصدور الدجاج الخالية من
الدهون ،واالسامك مثل التونة ،والبطاطا
املشوية ،والحمص.

فيتامني A

للفيتامني  Aارتباط بااللوان .تسمى
االطعمة التي تحتوي عىل نسبة عالية
من املركبات امللونة الكاروتينات ،مثل
الجزر والبطاطا الحلوة واليقطني والشامم
والقرع ،وكلها خيارات رائعة .يح ّول
الجسم هذه الكاروتينات اىل فيتامني ،A
علام انها ايضا مضادات لالكسدة ولديها
تاليا تأثري يف املساعدة عىل تقوية جهاز
املناعة ضد العدوى.

فيتامني D

كام ذكرنا ،من االفضل ان تحصل عىل
معظم الفيتامينات من الطعام ،لكن قد
يكون الفيتامني  Dاستثناء لهذه القاعدة.

ميكنك ان تزيد من كمية تناوله من خالل
االطعمة ،مثل االسامك الدهنية (السلمون
واملاكريل والتونة والرسدين) ،واالطعمة
املدعمة مثل الحليب وعصري الربتقال
والحبوب .لكن يف املقابل ،هناك عدد
كبري من الناس الذين يواجهون صعوبة يف
امتصاص الفيتامني  Dمن خالل الطعام،
لذلك اذا كان لديك نقص يف هذا الفيتامني
تحدث مع طبيبك عن املكمالت الرضورية.

حمض الفوليك

حمض الفوليك هو الشكل الطبيعي،
لكن غالبا ما يكون هو الشكل الصناعي
الذي يضاف اىل االطعمة ملا له من فوائد
صحية .للحصول عىل املزيد من حمض
الفوليك ،اضف املزيد من الفاصوليا
والبازالء اىل طبقك بشكل منتظم ،وكذلك
الخرضوات ذات الورقة الخرضاء .ميكن
ايضا الحصول عليه يف االطعمة املدعمة،
مثل خبز القمحة الكاملة واملعكرونة
واالرز ومنتجات الحبوب الكاملة.

الحديد

يأيت الحديد ،الذي يساعد جسمك عىل
نقل االوكسجني اىل الخاليا ،يف اشكال
متنوعة .ميكن ان ميتص جسمك بسهولة
حديد الهيم ( )Heme ironاملتوافر بكرثة
يف الدواجن الخالية من الدهون مثل
الدجاج والديك الرومي واللحوم الحمر،
باالضافة اىل املاكوالت البحرية .لكن
ميكنك الحصول عىل اشكال اخرى من
الحديد يف الفاصوليا والربوكويل واللفت.

السيلينيوم

يبدو ان للسيلينيوم تأثريا قويا عىل جهاز
املناعة ،مبا يف ذلك القدرة عىل ابطاء
ردود فعل الجسم املفرطة النشاط لبعض
االشكال العدوانية من مرض الرسطان.
ميكن ان تجده يف الثوم والربوكويل
والرسدين والتونة والجوز والشعري.

كذلك ميكنها ان تؤثر يشكل ايجايب عىل
االنظمة واالعضاء الفيزيولوجية ،وتكون
مفيدة للقلب والرئتني والدورة الدموية.
ال شك يف ان برنامجا اسبوعيا من -20
 30دقيقة ،ملدة  5ايام يف االسبوع ،هو
تدريب مثايل لالستجابة املناعية.

االطعمة املصنعة

حاول ان تقلل من استهالكه .تشمل
الكربوهيدرات االخرى االرز االبيض
والطحني االبيض ،نشاء الذرة ،رشاب
الذرة ،عصائر الفاكهة .اشبع رغبتك يف
السكر بالفواكه او الشوكوالتة الداكنة،
ومن املفضل تناول املكونات الكاملة
مثل الشوفان والحبوب الكاملة ورقائق
الشوكوالتة الداكنة.

تشمل العنارص املصنعة املخبوزات
الزنك
ميكن العثور عىل الزنك يف املحار التجارية والوجبات الرسيعة والصودا ،قوس قزح

( )Oystersوالكراب واللحوم الخالية من
الدهون والدواجن والفاصوليا املطبوخة
واللنب والحمص .يبدو ان الزنك يساعد يف
االستجابة املناعية والسيطرة عىل االلتهاب
يف جسمك.

لذا عليك ان تتجنبها قدر االمكان .هذه
االطعمة تحتوي عىل مستوى عال من
السكر والطحني االبيض ونشاء الذرة
والزيوت املهدرجة جزئيا او الزيوت غري
الصحية.

الرياضة

السكر

متلك التامرين الرياضية قدرة عىل حامية
صحتك ،حتى انها تعزز االستجابة املناعية.

هو عبارة عن كربوهيدرات رسيعة
تزيد من نسبة السكر يف الدم ،لذا

جرب ما ال يقل عن  8 - 6حصص من
الخرضوات يوميا ،ومن  2اىل  3حصص
من الفاكهة .التنوع يف اختياراتك
يساعد عىل تقوية جهاز املناعة لديك،
وحاول ان تستمتع بالخرضوات الورقية
(الربوكويل وامللفوف والقرنبيط والجرجري)،
والخرضوات الجذرية مثل الجزر واليام
(تشبه البطاطا الحلوة وهي مفيدة جدا
للجسم) والشمندر.
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مقال

رياضة
رئيس إتحاد الفروس ّية :اللعبة تسير
على السكة الصحيحة ولن تعود إلى الوراء
يعرتف رئيس اتحاد الفروسية اللواء املتقاعد سهيل خوري الذي انتخب لوالية ثالثة عىل رأس اللجنة االدارية لالتحاد ،ان
رياضة الفروسية تواجه منذ اذار  2019اوضاعا صعبة غري مسبوقة يف تاريخها نتيجة وباء كوفيد  19 -الذي عطل حركتها عىل
نطاق واسع ،وادى اىل شل نشاطها عىل الصعيد املحيل يف شكل كامل
يرفض اللواء املتقاعد سهيل خوري االستسالم
امام التحديات التي تواجه لعبته ،ويرص عىل
الرغم من ادراكه صعوبة املهمة ،عىل امليض
قدما يف البحث عن حلول ومخارج تعيد
الزخم اىل اللعبة التي كانت تشهد دورات
ومسابقات وبطوالت شبه اسبوعية.
"االمن العام" التقت رئيس اتحاد الفروسية،
وكان حوار عن حارض اللعبة ومستقبلها.
■ ملاذا تتوىل رئاسة اتحاد الفروسية منذ 16
عاما؟
□ كنت امارس رياضة ركوب الخيل طوال فرتة
خدمتي يف الجيش اللبناين .عندما الغيت هذه
الرياضة يف الجيش يف عهد العامد ابراهيم
طنوس مل اتوقف عن مزاولتها .يف بداية عهد
الرئيس اميل لحود ،كان للعبة الفروسية
اتحادان كنت اشغل يف احدهام مركز نائب
الرئيس اىل جانب الرئيس فوزي غندور .بعد
فشل مساعي توحيد االتحادين لجأ املعنيون
اىل الرئيس لحود للمساعدة ،فطلب مني
بحكم الصداقة التي تجمعنا تويل الرئاسة.
فتسلمت املسؤولية واستمررت من دون اي
مصلحة خاصة.
■ هل ال يزال لديك شغف هذه املسؤولية؟
□ برصاحة تعبت .ليس انطالقا من عدم
رغبتي يف العمل او تحمل املسؤولية ،بل
بهدف افساح املجال امام اخرين لتحمل
املسؤولية .علام انني مستعد للمساعدة من
اي موقع كنت فيه ،ولدي حرص شديد عىل
العالقات الخارجية التي هي اساس يف العمل
الريايض وال ميكن بناؤها بني يوم وآخر.

شاغر او الرضاء طرف ما .تاليا ،ان االعضاء
هم اما رئيس نادي ،او خ ّيال ،او من عائلة
ال تزال متارس رياضة الفروسية .مع التأكيد
عىل ان احدا مل يفرض اسام ،بل جاءت الرتكيبة
بالتوافق واالنسجام بني جميع مكوناتها.
■ هل حصلت تدخالت سياسية يف انتخابات
االتحاد؟
□ عىل الصعيد الشخيص مل يحصل اي تدخل،
ال سلبي وال ايجايب .ترشحت لوالية جديدة
بدعم من النوادي وليس من اي طرف آخر.
نادي مون ال سال كان رأس حربة يف املواجهة،
ومل يفلحوا يف استاملته اىل جانبهم الرتباطه
العميق يف الواقع الريايض خارج سياق
السياسة.
■ امل يكن ممكنا تشكيل الئحة توافقية تضم
كل االطراف؟
□ اللجنة االدارية تتألف من  9اعضاء ،لذا من
الصعب ارضاء الجميع وضم ممثلني عن 15
ناديا .كام ان استخدام الفريق االخر الساليب
فجة وغري مسبوقة بدال من الطرق الرياضية
املعتادة ،قطع الطريق عىل اي محاولة
للتوصل اىل تفاهم.

رئيس اتحاد الفروسية اللواء املتقاعد سهيل خوري.

الضغوط السياسية باءت
بالفشل ولم تات نتيجة
ترشحت بدعم من النوادي
وليس من اي طرف آخر

■ كانت املؤرشات تدل عىل حصول معركة
انتخابية يف اتحاد الفروسية ،ماذا حصل؟
□ رصاحة ،مل اكن انتظر معركة .لكن ويا
لالسف كان لدى البعض رغبة بفرضها يف
وجهنا عرب استخدام السياسة من الباب
العريض ،يف الوقت الذي كنا نكتفي بالتعامل
مع النوادي من منطلق ريايض بحت .حتى
انهم اعتقدوا انهم قادرون بفعل ضغوطهم
السياسية عىل فرض ارائهم ومواقفهم ،قبل ان
يكتشفوا ولو متأخرين ان ضغوطهم مل تأت
بنتيجة وباءت بالفشل.
■ عىل اي اساس تم اختيار اعضاء الالئحة؟
□ عىل اساس االختصاص وليس مللء مركز

■ البعض يغمز من قناة امكان عدم بقاء
اللجنة االدارية ملدة  4سنوات ،ما هو ردك؟
□ كالم غري مسؤول .اللجنة االدارية تشكلت
ضمن توافق وتفاهم تام بني جميع مكوناتها.
املراهنة عىل عدم اكامل واليتها رهان خارس،
الن الجميع حريص عىل اللعبة وليس عىل
مصالح خاصة ضيقة .انصح الذين يراهنون
عىل عدم اكامل اللجنة االدارية لواليتها ان
"يخ ّيطو بغري هاملسلة".
■ ماذا تغري منذ  16عاما؟
□ عىل الصعيد االداري توحدت العائلة
التي كانت منقسمة وساد التفاهم
والتعاون وانتظم العمل يف االتحاد .اما
عىل الصعيد الفني ،فقد عادت الفروسية
اىل الساحة العاملية من خالل املشاركة

كرة القدم اللبنانيّة تجدّد "شبابها"
مل يكن القرار الذي اصدره االتحاد اللبناين لكرة القدم يف املوسم املايض بالزام النوادي ارشاك
عدد من الالعبني دون  22عاما يف مباريات الدرجتني االوىل والثانية مبعدل  1000دقيقة
لالعب الواحد و 1500دقيقة لالعبني و 2000دقيقة لثالثة العبني يف املوسم كله ،مقبوال عند
غالبيتها ،فعلت اصوات كثرية معرتضة عليه .انطلق موسم  2020 - 2019واقيمت منه ثالث
مراحل ،ثم توقف كل يشء بسبب احداث  17ترشين االول وجائحة كوفيد .19 -
عدم استكامل املوسم كان مثابة مخرج للنوادي التي مل تلتزم ،والتي تذرعت بضيق الوقت
وعدم القدرة عىل ايجاد العبني ضمن هذه الفئة من االعامر .اما السبب الحقيقي فهو ان
معظم النوادي ال تهتم بالفئات العمرية ،وبالتايل خزانها من الالعبني الشباب فارغ.
مل يكتف االتحاد هذا املوسم بالتمسك بقراره ،بل اضاف اليه قرارا آخر حدد فيه عدد الالعبني
فوق  30سنة الذين يحق لهم املشاركة يف كل مباراة ،وادخل تعديال عىل عدد الدقائق
يتناسب مع الصيغة االستثنائية للدوري 600 .دقيقة لالعب واحد دون  22عاما يف املوسم
لكل فريق 800 ،دقيقة لالعبني اثنني ،و 1200دقيقة لثالثة العبني .كام حدد عدد الالعبني
فوق  30سنة املوجودين عىل كشف املباراة بخمسة العبني .الهدف هو خفض معدل اعامر
الفرق من جهة ،ومنح الفرصة لالعبني الشباب ليك يشاركوا يف مباريات الدرجة االوىل.
سارعت النوادي اىل ترفيع او ضم عدد من الالعبني الشباب .وقد ساعد يف ذلك امران :قرار
تحديد عدد الالعبني فوق الثالثني ،وغياب الالعبني االجانب عن الدوري ،ما سمح الكرث من
 25العبا يف تثبيت حضورهم يف املباريات ،وان بنسب متفاوتة يف املراحل الست االوىل من
الدوري ،حتى ان بعضهم هز الشباك وسجل اهدافا.
الالفت ان معظم الفرق تقوم بارشاك العبني من مواليد  2000و 2001اي  19و 20سنة،
وبالتايل فان ارقام النوادي الـ 12عىل صعيد الدقائق جيدة ،حتى ان بعضها اقرتب من الوصول
اىل الرقم املطلوب كالسالم زغرتا الذي يعتمد هذا املوسم عىل عدد كبري من الالعبني الشباب،
ويف طليعتهم فيليب ايوب وسيزار واوسكار غنطوس ،اضافة اىل حارس املرمى انطوان الدويهي.
يف الصفاء برز اسم الحارس الواعد طالل دندشيل الذي لفت االنظار وزميله قاسم حايك .يف
النجمة محمود قعوار ومهدي الزين واندرو صوايا الذي استطاع ان يفرض نفسه يف التشكيلة
االساسية .يف الغازية هادي مايض .يف التضامن صور حسن حويال وزاهر سامحي .يف فريق
طرابلس عالء عزو وحسن قريطم .يف االخاء االهيل عاليه عيل مرقباوي ودانيال ابوفخر الذي
فرض نفسه هدافا للفريق .اما يف الربج فال تبدو االسامء الشابة حارضة بقوة ،لكن عىل الرغم
من ذلك برز اسم محمد نارص .يف شباب الربج حسني عواضة .يف العهد بطل مسابقة كأس
االتحاد االسيوي وحامل لقب الدوري ،برز الثاليث عيل الحاج وحسن رسور ومحمد املرصي،
اضافة اىل محمد باقر الحسيني .اما يف االنصار فال يبدو عنرص الشباب حارضا بشكل كبري
باستثناء محمد حبوس (فلسطيني) وحسن قعفراين .اخريا ،برز يف شباب الساحل محمد حيدر.
ال يزال الدوري يف بدايته وال يزال هناك الكثري من املباريات .لكن االرقام تبدو مشجعة
وتصب يف مصلحة النوادي التي باتت لديها مجموعة جيدة من الالعبني الشباب .صحيح
انها ستستفيد منهم يف شكل كبري ،لكن املستفيد االكرب هو املنتخبات الوطنية ،سواء كان
املنتخب االول او االوملبي او الشباب .فمع نهاية املوسم ،وبعد اسدال الستارة عىل بطولتي
الدرجتني االوىل والثانية ،سيكون حارضا للمشاركة .هناك عدد كبري من الالعبني قد يتجاوز
عددهم الخمسني العبا ،اكتسبوا خربة املباريات الرسمية واملنافسات يف دوري الدرجتني
االوىل والثانية ،وباتوا يبرشون مبستقبل واعد فنيا.
لكن االهم ان كرة القدم اللبنانية سلكت مسار تجديد "شبابها".
نمر جبر
nemer.jabre66@yahoo.com
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رياضة
يف عدد كبري من الدورات العربية
واالقليمية والدولية وصوال اىل الواليات
املتحدة االمريكية .محليا ،بات لدينا نشاط
اسبوعي مكثف واستعنا ضمن امكاناتنا
مبدربني وخرباء وناصبي مسالك ،ما ادى اىل
ارتفاع املستوى وبروز مواهب شابة يوليها
االتحاد العناية الالزمة.
■ رياضة الفروسية كلفتها عالية ،كيف
تتعاطون مع هذا الواقع؟
□ االتحاد الدويل يساعدنا يف ارسال خرباء
ومدربني واختصاصيني ويتحمل الكلفة
املادية ،اما التكاليف الباقية فتتحملها النوادي
واهايل الفرسان .لذا ،من واجبنا احرتام هؤالء
االشخاص والوقوف اىل جانبها وليس ضدها.
لكن بعد انفجار املرفأ يف  4آب املايض
حصلنا عىل مساعدة بقيمة  10االف فرنك
سويرسي ستوزع عىل النوادي والفرسان ،كام
طلبت مساعدة اضافية من االتحاد الدويل
الذي وعدنا باقرارها يف القريب العاجل .اما
املصاريف االدارية فيتم تسديدها من مردود
املباريات واالشرتاكات ،علام ان القرار الوحيد
الذي اتخذه االتحاد هذا العام كان خفض
التكاليف عىل النوادي والفرسان اىل النصف
وباللرية اللبنانية.
■ هل مداخيل االتحاد تكفي لسد كل
املصاريف؟
□ مصاريفنا جزئية من دون احتساب
مساعدات النوادي وتكاليف الدورات .نعمل
عىل ان تكون مداخيلنا اكرب ،لكن امورنا
االدارية واملالية جيدة حاليا.
■ كم يبلغ معدل اعامر الفرسان وهل هناك
خوف عىل املستقبل؟
□ ليس هناك من عمر محدد ،البعض يبدأ
من عمر  5او  8سنوات من دون تحديد
سقف معني .حاليا معدل اعامر الفرسان يف
لبنان وسطي ،ونحن مطمئنون اىل املستقبل
الن اللعبة تسري عىل السكة الصحيحة وال
احد قادر عىل اعادتها اىل الخلف .عىل امل

عودة الظروف واالوضاع االقتصادية واملالية
والصحية واحوال املنطقة اىل سابق عهدها
حتى يعود النشاط يف الفروسية اىل طبيعته.
■ ما هي الصعوبات التي تواجه اتحاد
الفروسية؟
□ غالبيتها مالية ،مثل اي اتحاد آخر .رياضة
الفروسية كلفتها عالية والسري بها اىل االمام
يتطلب مصاريف كبرية ،علام ان الظروف
الراهنة ال تساعد عىل تنفيذ املشاريع بدليل
ان العام الحايل مل يشهد اي نشاط.
■ ما مدى تأثر رياضة الفروسية باالزمتني
املالية واالقتصادية ،وهل تأثري كوفيد 19 -
كان اقوى؟
□ كنا قادرين عىل التأقلم مع االزمتني املالية
واالقتصادية رغم قساوتهام .لكن ارضار
كوفيد  19 -كانت اقوى ،اذ شل النشاط
يف شكل كامل ،خصوصا وان االولوية لدى
االتحاد هي حامية الفرسان .لذا تشددنا منذ
اليوم االول للحجر مبنع قيام اي نشاط حفاظا
عىل سالمة الفرسان واملدربني وكل العاملني يف
اللعبة ،قبل ان نسمح باطالق التامرين الفردية
ضمن اجراءات الوقاية والسالمة العامة.
■ ما هي الخطة التي وضعها االتحاد ملواجهة
هذه االزمات؟
□ التزمنا القرارات الحكومية وتعليامت
االتحادين الدويل واالسيوي للفروسية،
خصوصا وان تطورات كوفيد  19 -كانت
متسارعة وحالت دون تطبيق اي خطة.
■ ما هي ابرز املشاركات الخارجية للفرسان
اللبنانيني؟
□ كريم فارس تأهل مرتني بجهوده اىل
بطولة العامل بالفروسية ،اضافة اىل مشاركات
ببطوالت دورية يف هولندا ،فرنسا ،املانيا
والواليات املتحدة االمريكية ،ويف دول عربية
مثل االمارات العربية املتحدة ،قطر ،سوريا،
االردن ،مرص وغريها .آخر مشاركة للفروسية
اللبنانية كانت يف دورة البحر املتوسط .نحن

نحاول ونرص دامئا عىل املشاركات الخارجية
ضمن امكاناتنا املتوافرة.
■ من يتحمل تكلفة املشاركة يف دوري
نفقاته عالية؟
□ االتحاد يتحمل كامل نفقات الدورات التي
يشارك فيها ،وال نرىض اال نادرا جدا ان يشارك
الفارس باسمه منفردا.
■ كيف تصفون الوضع الريايض املحيل؟
□ متأثر باملستجدات اىل حد كبري كبقية
القطاعات .لكن علينا ان ال نكون محبطني
ويجب ان نستمر يف املحاولة للخروج من
االزمة وايجاد الحلول .عىل االتحادات العمل
ضمن الحد االدىن للحفاظ عىل مستوى العبيها
ومدربيها ونشاط اجهزتها الفنية واالدارية
قدر االمكان ،حتى يف حال بدأت االوضاع يف
التحسن تدريجا يكون االتحاد مواكبا لهذا
التحسن.
■ تخىش تدخل السياسة يف الرياضة؟
□ ليس لدي مشكلة يف هذا املوضوع .غالبا
ما يكون تدخل السياسة يف الرياضة بطلب
من الرياضيني وليس العكس .يف حال كان
هناك ارصار عىل حصول هذا االمر ،نتمنى
ان يكون خيار االشخاص مرتكز عىل الكفاية
والنزاهة واملصلحة العامة ،فال يتحول من يتم
اختيارهم سياسيا اىل اداة تنفيذية عند الذين
اختاروهم.
■ هل تعتقد ان انتخابات االتحادات
الرياضية مسيسة؟
□ ال اعتقد ،خصوصا بعد التجربة التي
عايشتها يف انتخابات اتحاد الفروسية حيث
جرت مقاومة التدخل السيايس عىل الرغم من
الضغوط الكبرية التي مورست .اعتقد ان من
رفض هذه الضغوط يف الفروسية رفضها يف
اتحادات اخرى.
■ هل ميكن ان نراك مجددا عىل رأس اللجنة
التنفيذية للجنة االوملبية اللبنانية؟

لدينا مواهب شابة نوليها العناية الالزمة.

□ ابدا .لست مرشحا وال احبذ معارك يف
انتخابات اللجنة االوملبية ،بل اشجع عىل
التوافق .يف الدورات الثالث التي انتخبت
فيها رئيسا للجنة االوملبية مل يحصل اي معركة
انتخابية ،بل كانت االمور تجري بطريقة
توافقية وبتفاهم بني جميع االطراف.
■ هل تؤيد بقاء جان هامم عىل رأس اللجنة؟
□ طبعا ،جان هامم ابن الرياضة وهو تدرج
يف جميع املناصب بدءا من العب ثم كابنت
للمنتخب مرورا مبدرب وطني ،مرورا باالدارة
وترؤسه التحادي كرة السلة والكرة الطائرة
وصوال اىل رئاسة اللجنة االوملبية ،لذلك ال
ميكن الحد ان يزايد عليه يف هذا املجال.
■ هل تعتقد ان وقت التغيري حان يف اللجنة
التنفيذية للجنة االوملبية؟
□ ملا ال ،رشط ان يكون مبنيا عىل اسس
واضحة واهداف معروفة .ال شك يف ان التغيري
يف الكثري من املرات يكون مفيدا ورضوريا

استخدام الفريق االخر
اساليب فجة قطع الطريق
على التفاهم
الرهان على عدم
اكمال اللجنة االدارية
لواليتها خاسر
خصوصا من ناحية ضخ دم جديد وافكار
جديدة ،اما يف حال كان تحت شعار "قوم
القعد محلك" فال معنى له.
■ هل تتأسف عىل واقع الرياضة يف هذه
الفرتة؟
□ احزن عىل كل يشء يف لبنان .القطاع
الريايض ليس يف معزل عن بقية القطاعات،

علام ان التداعيات عليه نتيجة االزمات تفوق
غريها من القطاعات .لكن ينبغي علينا ان
نبقى متمسكني باالمل الن ال خيار آخر لدينا.
نحن شعب ال يستسلم بسهولة.
■ هل تؤيد عقد مؤمتر ريايض وطني؟
□ اذا كان من دون نتائج فعلية فال طائل منه.
يجب العمل عىل تهيئة االرضية حتى تكون
النتائج عملية وملموسة وتعطي الفوائد
املرجوة منها ،وان ال تبقى حربا عىل ورق
اسوة بالكثري من القرارات التي مل تنفذ.
■ خائف عىل الرياضة اللبنانية؟
□ كال ،فالقطاع الريايض يزخر بالطاقات
والقدرات واالمكانات االدارية والفنية ،وقادر
عند اول فرصة عىل الخروج من االزمات
الكثرية التي يتخبط فيها رشط ان تتوافر
له ادىن ظروف االستقرار السيايس ،االمني،
االقتصادي ،املايل والصحي.
ن .ج
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رياضة

نمر جبر

رئيس وحدة األنشطة الرياض ّية والكشف ّية:
إستعادة البطوالت املدرسية مرتبطة بمكافحة كورونا

ال يزال وباء كوفيد  19 -يفتك بالكثري من القطاعات الحيوية التي كانت تشكل عصب الحياة اليومية .اكرث هذه القطاعات رضرا
قطاع الرياضة ،وتحديدا املدريس منه الذي شلت حركته يف شكل كامل منذ شباط  2019بعدما توقفت الحركة يف شكل كامل
وتعطلت الحياة املدرسية ،التزاما بقرارات التعبئة العامة واالقفال التام الذي فرضته الدولة للحد من انتشار الوباء

هذا الشلل ترك اثرا سلبيا عىل النشاطات
الالصفية وتحديدا الرياضية منها ،خصوصا ان
الرياضة تلعب دورا بارزا وفعاال يف بناء شخصية
الفرد من خالل تنمية قدراته ومواهبه ،باالضافة
اىل تعديل وتغيري سلوكه مبا يتناسب وحاجات
املجتمع .لطاملا شكلت الرياضة املدرسية اساسا
للحياة الرياضية ومنبعها ،وكانت الرافد االسايس
لالتحادات الرياضية.
ترفع املؤسسات الرتبوية التي تنقسم بني
رسمية وخاصة وتضم ما يقارب مليون طالب
شعار مساعدة االتحادات الرياضية االهلية،
يف فرتة انحسار للمواهب يف غالبية االلعاب
والرياضات.
الالفت ،ان ارقام املشاركني يف البطوالت التي
تنظمها وحدة االنشطة الرياضية والكشفية
التابعة لوزارة الرتبية والتعليم العايل سنويا
منذ  15سنة يف تزايد مطرد ،علام انه بلغ يف
السنوات االخرية اضعاف الالعبني املسجلني يف
االتحادات الرياضية .قد يختزن كل طالب من
هؤالء موهبة مختبئة تحتاج اىل من يكتشفها
ويسلمها تاليا اىل الجهة الصحيحة القادرة عىل
صقلها وتطويرها ،ومن يدري قد يصبح صاحبها
نجام المعا يف هذا الحقل.
غالبا ما شكلت حصة الرتبية البدنية والرياضية
مناسبة اوىل الكتشاف اصحاب املواهب ،علام
ان كرثا يعتربونها ساعة فراغ او عبارة عن اوالد
يركضون يف امللعب يف ارشاف استاذ يكتفي
مبراقبتهم .مع انشاء وحدة االنشطة الرياضية
والكشفية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم
العايل يف العام  ،2004اعترب كرث ان الفرصة
اصبحت مؤاتية امام تطبيق البناء الريايض
السليم ،عرب االطر الرتبوية اسوة بالدول
املتقدمة رياضيا .لكن االمور مل تكن سهلة

والعوائق والصعوبات كانت كبرية قبل ان يتم
تذليل بعضها تدريجا .هنا تختلف االراء حول
العالقة بني وحدة االنشطة الرياضية والكشفية
والنوادي االتحادية ،اذ يعترب البعض ان ما يعيق
استفادة الرياضة اللبنانية من الخزان املدريس
عدم وجود هيكلية تنظيمية توصل املواهب
اىل االتحادات الرياضية .لكن يف الوقت عينه
فان االلعاب املعتمدة يف وزارة الرتبية تستفيد
احيانا من الطاقات املدرسية .وتنقسم فكرة
الرياضة يف املدرسة اىل قسمني ،االول اكادميي
وهو عبارة عن نشاط ريايض مدريس عرب
فرق تتنافس فيام بينها يف بطولة مدرسية.
والثاين يتعلق باملوهوبني الذين ميثلون نواة
منتخبات وفرق املستقبل ،حيث يبدأ املشوار
من املنتخبات املدرسية ويتطور نحو االندية
االهلية ومنها اىل املنتخبات الوطنية .بينام يعترب
اخرون ان مشكلة الرياضة اللبنانية ليست يف
عدم وجود رياضة مدرسية صحيحة .فاالخرية
مهمتها تعريف الطالب عىل االلعاب واكتشاف
املواهب وتوجيهها نحو االندية االهلية التي
تعترب مقرصة يف تطوير تلك املواهب وعدم
قدرتها عىل استيعابها.
تعود البطوالت املدرسية اىل ستينات القرن
املايض وكانت تابعة ملديرية الشباب والرياضة
حتى العام  ،2000عندما اصبح للشباب
والرياضة حقيبة مستقلة واصبحت النشاطات
الرياضية الالصفية يف عهدة وحدة االنشطة
الرياضية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم العايل.
عىل الرغم من املشاكل الكبرية التي عرقلت
مسار العام الدرايس  ،2020 - 2019نفذت
الوحدة بنجاح توجيهات كل من الوزير واملدير
العام باهمية ورضورة استكامل االنشطة
الالصفية ،متحدية الظروف االمنية واالقتصادية

حتى شباط  2019حني تم توقيف كل االنشطة
بسبب قرار االقفال التام بعد تفاقم االزمة
الصحية الناتجة من كوفيد  ،19 -كام قال رئيس
الوحدة الدكتور مازن قيبيس لـ"االمن العام"
والذي يتوىل هذه املهمة منذ العام .2013
ال ميكن تجاهل التطور العددي والنوعي الذي
شهدته البطوالت والدورات الرياضية املدرسية
وآلية تنفيذها ،بالتعاون مع املديريات
املختصة بشكل يراعي التلميذ ودراسته،
ما انعكس منافسات قوية يف العديد من
املسابقات واملباريات وشكل حافزا للعديد
من املدارس واملؤسسات الرتبوية للمشاركة.
هذا االمر ادى تاليا اىل ارتفاع عدد الطالب
املشاركني منذ العام الدرايس 2013 - 2012
من  12الف طالب وطالبة اىل ما يقارب 82
الفا يف العام الدرايس  2020 - 2019من 932
مدرسة ومؤسسة تربوية شكلوا  5941فريقا
تنافسوا يف  12لعبة رياضية (كرة القدم،
كرة السلة ،الكرة الطائرة ،كرة الصاالت،
كرة اليد ،رقص ريايض ،العاب قوى ،لياقة
بدنية ،كرة الطاولة ،الريشة الطائرة ،الجمباز
والتايكواندو) اضافة اىل  21الف كشاف تربية
و 6االف مرشدة شاركوا يف النشاط الكشفي.
ويفاخر بأن هذا التميز يف الكمية النوعية
انعكس ايجابا عىل الصعيد الدويل من خالل
تبني االتحاد الدويل لكرة القدم "فيفا" مرشوع
كرة القدم للمدارس ،ووقع رشاكة مع وزارة
الرتبية والتعليم العايل واالتحاد اللبناين لكرة
القدم.
انطلق املرشوع عىل املستوى الدويل من
املالعب اللبنانية يف حضور رئيس االتحاد الدويل
جياين انفانتينو ومجموعة من النجوم العامليني،
تقدمهم املدرب الربتغايل جوريه مورينيو

رئيس وحدة االنشطة الرياضية والكشفية الدكتور مازن قبييس.

والالعبون الدوليون الربازييل كاكا والفرنيس
يوري دجوركاييف.
يعرتف قبييس ،الذي يؤمن بأن املدرسة هي
اساس الحياة الرياضية ومنبعها وترفد االتحادات
الرياضية بالالعبني واصحاب املواهب ،بعدم
"قدرة كليات الرياضة يف الجامعات الخاصة
والجامعة اللبنانية عن سد العجز مبدريس
مادة الرتبية البدنية والرياضية الذي تعاين منه
املدارس الرسمية والخاصة التي تعتمد مدرسني
ال يحملون شهادات اختصاص" .لكنه اضاف:
"النقص الكبري مل مينع بعض املدارس من بذل
الجهد للمشاركة يف البطوالت التي كانت حافزا
لالدارات واملدربني والطالب لتحقيق النتائج
ولتمثيل وزارة الرتبية يف املسابقات الخارجية".
مل ينف اهمية الرياضة املدرسية يف تخريج
اجيال من الرياضيني "من دون ان يخفي وجود
صعوبات وعوائق تعرتض عمل وحدة االنشطة،
ابرزها عدم مشاركة مدارس رسمية وخاصة
يف البطولة املدرسية لعدم رغبتها يف االستثامر
بالرياضة".
واكد ان هدف الوزارة يكمن يف ارشاك اكرب عدد
من الطالب يف النشاطات الالصفية يف القطاعني
العام والخاص "حتى يتسنى للمعنيني من
بعدها اختيار املوهوبني وتحضريهم للمشاركة

توقف البطوالت يزيد
من حاالت الضغط والتوتر
عند الطالب

يف الدورات العربية والقارية من جهة ،وملد
النوادي االتحادية واالتحادات بهذه املواهب
لالسفادة منها عىل الصعيد الوطني من ناحية
ثانية" .وقال يف هذا السياق" :لدينا خامات
ومواهب كبرية وعدة يف املدارس تحتاج اىل
صقل ورعاية".
وغمز يف املقابل من قناة بعض االتحادات
املقرصة يف متابعتها واالهتامم بها "عىل الرغم
من ان جميع اللجان الفنية العاملة يف الدورات
الرياضية املدرسية تضم اعضاء وممثلني
لالتحادات الرياضية بهدف اطالعهم عىل
املواهب والخامات الرياضية الواعدة ،علام ان
مثة تقصريا واهامال من عدد كبري منها".
وشدد قبييس عىل الناحية السلبية لتوقف
البطوالت الرياضية املدرسية ،وقال يف هذا

الصدد" :يزيد الضغط وحاالت التوتر عند
الطالب وترفع من حاالت البدانة عند الغالبية
وتص ّعب مهامت مد ّريس مادة الرتبية البدنية
والرياضية يف اعادة الطالب اىل اجواء الرياضة
خصوصا اولئك الذين ليس لديهم اي وسيلة
ملزاولة الرياضة يف املنزل ،علام ان تعليم
الرياضة من بعد يشمل حصص الرتبية البدنية
والرياضية ،لكن فعاليته ليست كام هي يف حالة
التواجد يف املدرسة".
ويعرتف عدد كبري من مدريس مادة الرتبية
البدنية والرياضية يف املدارس الرسمية والخاصة
عىل حد سواء ،ان ال قدرة لديهم عىل مراقبة
التزام الطالب التعليامت والربامج التي يتم
تعليمها من بعد ،وان االستفادة منها تعود اىل
مدى جدية الطالب.
وكشف عن االجتامع الذي عقد مع مندويب
املدارس الرسمية والخاصة لتحديد وجهة السري
للعام الدرايس  2021 - 2020افىض ،بعد عرض
كل وجهات النظر اىل اتفاق عىل خطة عمل
تقيض اىل اطالق النشاط ،وقال" :تم االتفاق عىل
رضورة واهمية اطالق نشاط ريايض وان بشكل
محدود وضمن معايري تحفظ السالمة العامة
ورشوط التباعد االجتامعي ويف العاب محددة.
لقد رفعنا هذا االقرتاح اىل املدير العام لوزارة
الشباب والرياضة فادي يرق الخذ املوافقة".
يتضمن االقرتاح العابا جامعية وفردية موزعة
عىل مرحلتي التعليم الثانوي واالسايس عىل ان
يشمل كرة القدم ،كرة الصاالت ،كرة السلة ،كرة
اليد ،الكرة الطائرة ،كرة الطاولة ،الريشة الطائرة
(بادمنتون) ،العاب قوى ،الجمباز الفني ،الجمباز
االيقاعي والرتياتلون ،عىل ان يقترص النشاط يف
التعليم االسايس يف الحلقة الثالثة عىل مسالك
االلعاب الجامعية من دون اي احتكاك مبارش.
واكد عىل جهوز الوحدة الرياضية واللجنة العليا
املنظمة للدورات املدرسية ،معتربا ان اللجان
الفرعية العاملة هي حاليا عىل اتم االستعداد،
يف انتظار قرار الوزير طارق املجذوب العادة
الحياة اىل البطوالت الرياضية املدرسية .لكن
هذا القرار مرتبط بالقرارات التي تصدر عن
الوزارات املعنية مبكافحة وباء كورونا وبقرار
وزارة الرتبية والتعليم العايل.
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– آخر
لقب بثعلب
جماعٌة لنب – غياب
من اشهر
مدينة–لبنانية 7-
ميكرونيزيا -11البار
 14منفًاخستان
يروي كاز
الحبوب  8-من ال
المتوسط– من
– يف القميص
الشمس ّ 15-
افالم ثالثينات القرن املايض بطولة كالرك الديبلوماسية االمريكية – اعىل قمة يف
يعرف الكتابة وال القراءة – عملة نيجرييا – الغصن املستقيم  15-رئيس حكومة
جزيرة كريت
غايبل وفيفيان يل – للمصاحبة  8-كاتب
لبناين راحل – صغرى واليات الهند
– نهر فرنيس  9-بعثة فرنسية قدمت اىل
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انكهًت انضائعت يكىَت يٍ  11حطفا :بحاض يٍ يسيُت صىض يٍ شرصياث انخاضيد انهبُاَي
انقسيى

ب

--------------

--------------

-------------

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  11حرفا:
بحار من مدينة صور من شخصيات
التاريخ اللبناين القديم
اوغاريت – افاميا – ازمة – بشري الشهايب
– بروتوكول – بومبي – تاريخ – ثورة –
ثل – جبيل – رخ – سليم االول – سايكس
بيكو – صيدون – صخرة – ضد – ظافر
– عشرتوت – عنفوان – عرص – عطف –
عز – غورو – غيظ – غم – فخر الدين
– فينيقيا – فرساي – قورش – كنعان –
كرامة – لبنان الكبري – ملكارت – مجد
– نبوخذ نرص – وهج
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متفرقات

حروف مبعثرة

ويغهر

زةمانل

ابمح

احتب

ويشااو

تسكارو

سكميرس

نحوج

روفد

ةوسس

اسغر

جقوا

نجلد

طلالا

لطروا

مموحي

װ

װ

װ

װ

35

34

46

21

حدث يف مثل هذا الشهر

= 38
= 27
= 37
= 34

 -1موقد النار

كانتالنار
السنغالموقد
اللعبةقبالة سواحل -1
قديما مركزا لتجارة العبيد
شروط افريقية
 -2جزيرة

 -2جزيرة افريقية قبالة سواحل
اسودمك ّونة من 16
دخاناللعبة
-3هذه
ً
السنغال كانت قدميا مركزا لتجارة
مستطيل
كل
فوق
.
ال
مستطي
 -4جزيرة اوسترالية في المحيط الهندي
العبيد
تتبعرث حروف عند انتظامها
 -5بلغت السفينة ماء قليال فلصقت باالرض
تشكل جواباً
 -3دخان اسود
لألسئلة الواردة
 -6مدينة تونسية ُتعرف
الساحلجزيرة اوسرتالية يف املحيط الهندي
بجوهرة -4
أدناه .عند معرفة أحد األسئلة
 -7صخر
عظيمداخل املستطيل  -5بلغت السفينة ماء قليال فلصقت
الجواب
نضع
سويسرا وايطاليا
مرتفعات االلب بين
سلسلة
جبال
من
باالرض
-8مع رقم السؤال وهكذا
اليك .العدو
-9دومقاتلة
ُ
 -6مدينة تونسية تعرف بجوهرة
ملعرفة صحة األجوبة
الكالب في
داخلالعالم الساحل
انواعاملوجودة
اصغراألرقام
-10نجمع
التاريخ
شاخصا من
 -11ما بقي
صخر عظيم
اآلثار عبر -7
تتطابق مع
املستطيالت ليك
سلسلة مرتفعات االلب
من جبال
الصناعات -8
الصناعيين
وحامي
مصرييفرب
أسفل
معبوداملوجودة
-12األرقام
بني سويرسا وايطاليا
الجبل
ويساراسماء
 -13من
الشبكة.
 -14مدينة فرنسية تعتبر العاصمة العالمية لصناعة العطور
 -15ممكن وميسّر ومباح
 -16صناعي اميركي اول من انتج السيارات بالجملة وباسعار تجارية

 -9مقاتلة العدو
 -10اصغر انواع الكالب يف العامل
-11ما بقي شاخصا من اآلثار عرب
التاريخ
 -12معبود مرصي رب الصناعات
وحامي الصناعيني
 -13من اسامء الجبل
 -14مدينة فرنسية تعترب العاصمة
العاملية لصناعة العطور
وميس ومباح
 -15ممكن ّ
-16صناعي امرييك اول من
انتج السيارات بالجملة وباسعار
تجارية

أسماء من التاريخ
1

2

3

4

5

6

7

مخرج ومنتج وكاتب سيناريو امرييك من
اصول ايطالية .نال جائزة اوسكار خمس
مرات .يعترب من اهم املخرجني يف تاريخ
السينام.

8

SU DO KU

16 15 14 13 12 11 10 9

 = 11+15+9+13+2+1+4فيلم لالخوين رحباين
 = 6+5+7+3ذو قيمة مثينة
 = 10+12+8خشب باالجنبية
 = 3+16+14بحرية تركية مالحة

6

كانون االول  :1522سقوط جزيرة
رودس يف ايدي العثامنيني بعد حصار
دام ستة اشهر.
كانون االول  :1880فرديناند دي
ليسبس يرشع يف انجاز قناة باناما.
كانون االول  :1971البحرين تعلن
استقاللها عن اململكة املتحدة بعد 110
سنوات من االحتالل الربيطاين.
كانون االول  :1980اغتيال املغني
االنكليزي جون لينون نجم فريق
البيتلز يف نيويورك عىل يد رجل مختل
عقليا.

طرائف

دعا الرئيس االمرييك كالفن كوليج
( )1929-1923بعض اصدقاء طفولته
اىل فطور يف البيت االبيض .ظن هؤالء
ان اللياقة تقتيض ان يقلدوا الرئيس
يف كل ما يفعل .جرى كل يشء عىل
ما يرام ،اىل ان جيء بالقهوة .سكبها
الرئيس يف صحن واضاف اليها السكر
والحليب ،فحذا الضيوف حذوه .اال انه
حمل الصحن ووضعه عىل االرض امام
القطة.

اقوال مأثورة

"اذا ابتسمت اتاك االصدقاء ،واذا
عبست اتتك التجاعيد"
(جورج اليوت)

مستوى صعب Sudoku
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مستوى صعب

مستوى وسط

مستوى سهل Sudoku

9

معلومات عامة

العنرب مادة شمعية صمغية
صلبة ،تستخرج من جوف الحوت
املعروف بإسم حوت العنرب .عدا
عن مثنه الباهظ ،يعترب العنرب مكونا
اساسيا يف صناعة العطور نظرا
اىل قدرته عىل االحتفاظ برائحة
مميزة ملدة طويلة ،كام يدخل يف
صناعة السجائر والبخور واملواد
التجميلية .اجود انواعه االبيض او
الرمادي .تجدر االشارة ان العنرب
استُخدم قدميا يف عالج الكثري من
االمراض املزمنة كالتهاب املفاصل
والشفاء من بعض االمراض النفسية
والعصبية.

مستوى وسط Sudoku
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شروط اللعبة

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

حلول العدد86
حل حروف مبعثرة

 1فا ُرس  2-الوزر  3-بانتو 4جليل  5-لولو  6-القلق 7فرهود  8-نورو  9-هراوة 10سينيكا  11-تعريب 12-السكو  13-صائغ  14-فريجن
 15-تنابذوا  16-سمرقند

حل الكلمة الضائعة

ليىل كرم

حل اسماء من التاريخ

بهيجة اسامعيل حافظ

حل مثل في الدائرة

اتفقوا الفريان عا خبز الجريان

حل SU DO KU

حل مستوى سهل Sudoku

حل مستوى وسط Sudoku

حل مستوى صعب Sudoku
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مستوى صعب

مستوى وسط

حل الكلمات املتقاطعة

افقيا

 1الفالمينغو – رعاف  2-ليل – مجدي الحسيني  3-قسيس – دو –رتل  4-مرمريس – كوبا  5-الياقة – اسري – منو  6-فانوس – ضامدات
– ان  7-غامان – لوب – بدو  8-عرتيس – به  9-برن – ليمنوس
– عتاب  10-وودي الن – دميول  11-لس – االطول – تدمر  12-ولو
– اصابة – حطب  13-نيسا – ادانه – ال  14-وزال – يجريان 15-
الفردوس املفقود

مستوى سهل

عموديا

 1القالفة – بولونيا  2-ليس – ال – بروس يل  3-فليمينغ – ند –وسوف  4-رساوان – يا – ازر  5-ام – مقسم – آللئ – اد  6-مجدرة
– اتيال – الو  7-يدوي – ضن – منطاد  8-ين – سام – عن – وصايا
 9غار – سالتو دل انجل  10-ول – كيدوريس – بهيم  11-حمورايب– متة – رف  12-رس – سعود – تاق  13-عريان – تلمح – نو 14-
انت – مأدبا – رطل  15-فيلمون وهبي – باز
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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

واجب وطني
اإلصالح
ٌ
مل يعد لبنان قادرا عىل االستمرار يف ما هو عليه .اضحى امام
خيارين كالهام م ّر:
• اما ان يستمر يف سقوطه املريع.
• او ان يقود الجميع ،من دون استثناء ،عملية حوار
واصالح شاملة.
يف حال العكس من ذلك ،ليس علينا سوى حصد املزيد
من التوترات السياسية واالزمات االجتامعية واالقتصادية
والرتبوية والصحية.
ما حصل ليس ازمة يف قطاع .ما نحن عليه هو انذار
اخري قبل االنهيار .الدعوة اىل الحوار واالصالح ال تعني
ابدا التخندق يف مواجهة املطالبني بالتغيري .لكن خوض
مسار التغيري يف لحظة حساسة ودقيقة للغاية يف املنطقة
ينطوي عىل مخاطر كارثية ،لذا قد تكون العملية
الحوارية  -االصالحية اقل رضرا.
الته ّيب من التغيري هو عمليا الخوف من اللحاق بالتصدعات
وغي
التي خلفها ما ُس ّم َي بـ"الربيع العريب" الذي اطاح دوالّ ،
خرائط ،ناهيك باسقاط الدساتري حتى صارت هذه الدول
تبحث عمن يصيغ لها دساتري تضمن استقرارها االجتامعي
واالقتصادي عدا السيايس.
اما يف لبنان فام زالت هناك ضامنات للنجاة من اعطاب
"الربيع العريب" ،واهم هذه الضامنات هي الدستور وما
تضمنه يف مقدمته ،وكذلك الجيش واملؤسسات االمنية .ما
متر به املنطقة ومنها لبنان من تبدالت وتقلبات بني ليلة
وضحاها يستدعي رؤية ال تصلبا يف الرأي.
خاض لبنان تجارب مريرة عىل امتداد مئويته ،لكن مل
يسبق له ان بلغ هذا املستوى من التحديات وهو يلج اىل
مئويته الثانية .ذلك ان خط التوترات الداخلية املرشوعة
التي انطلقت اثر االنهيار يف سائر القطاعات ،معطوفة
عىل التوترات االقليمية ورصاع االمرباطوريات واالحالف،
يبعث عىل قلق وجودي بكل ما للكلمة من معنى .يف
مثل لحظة كهذه حساسة ودقيقة ،حيث تتقرر فيها
مصائر دول وجامعات ،قد يكون من املفيد لنا جميعا
االسرتشاد مبا قاله حميد فرنجية عام  1957يف الربملان
مخاطبا وزير الخارجية يف حينه شارل مالك" :اسمح يل يا
معايل الوزير ان ادلك عىل قاعدة ذهبية وهي ان الخري

يصبح رشا اذا اختلف عليه اللبنانيون ،وان الرش يصري خريا
اذا اتفقوا عليه".
ما انتهى اليه لبنان مل يكن وليد لحظته ،بل كان جراء السكوت
الجامعي واملتامدي عىل تآكل مؤسسات الرقابة وتحييدها
وانعدام معايري الشفافية ومكافحة الفساد .وكذلك جراء تلكؤ
مؤسسات اخرى عن القيام بواجباتها وادوارها التي من اجلها
انشئت .كل ذلك كان يجري مصحوبا بعقلية انتهازية مقيتة
تؤجج وتؤلب مشاعر الجامعات ضد بعضها البعض ،فيام
الدولة تتآكل تحت وطأة تناتش الجامعات لها .وكان الصمت
سيد الجميع بإزاء اقتصاد هجني ومفتعل وال يحوز عنارص قوة
واسس متينة.
ان االنسدادات التي وصل اليها لبنان ليست عادية عىل
االطالق ،وتستدعي معالجات استثنائية هدفها انقاذ لبنان
واللبنانيني اآلن وليس غدا .لكن يف املقابل ـ وليس من باب
االشرتاط عىل احد او يف وجه احد ـ فإن اي محاولة اصالحية
او انقاذية او مطلبية او اعرتاضية او تغيريية ،ينبغي لها ان
تأخذ يف االعتبار ،وباعىل معايري النباهة السياسية الوطنية،
ان املنطقة عىل فوهة بركان جراء التعرثات الداخلية
والخارجية التي ما برحت ترتاكم منذ سنوات.
غي وجه لبنان وصورته ودوره ،فلم يعد
الوضع املستجد ّ
القطاع املرصيف عنرص جذب ،وانهارت قطاعات السياحة
والتعليم والصحة والتجارة والخدمات ،ناهيك بضمور مربر
للحركة الثقافية يف املجاالت الفنية واالدبية واالعالمية ودور
النرش .مل يعد لبنان مستشفى املنطقة وال مرصفها وال
جامعتها .االسوأ من ذلك ان ال قعر مرئيا لهذا االنهيار حتى
اللحظة .ولن يكون هناك اي يقني بوقف هذا السقوط،
ومن ثم العمل عىل النهوض ،اال بعملية اصالح جدي تعيد
اىل الدولة اعتبارها ايا تكن التضحيات واملسؤوليات.
يف هذا الوطن تاريخنا وحارضنا ومستقبلنا ،فلنح ِمه ليكون
دولة فعالة لها حضورها ،بدال من ان يكون ساحة تجارب للغري.

إلى العدد المقبل

