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سمير حمود: ودائع الناس ليست ضائعة

عام انهيار الثقافة في لبنان

لبنان 2020: وحدها األزمات في كل صوب

تعزيز حماية لبنان من األخطار السيبرانية

وزير الصّحة:
اللقاح في لبنان 

في شباط

فارس بويز:
الداخل مسؤول فسادا

أو تلكؤا

اللواء عّباس إبراهيم 
لـ "األمن العام":

• مؤمن بنهوض لبنان في خالل 
   سنة واحدة بعد استعادة الثقة

• األزمة السياسية رأس املعاصي 
    جّراء فقدان الثقة     

•  األزمة املالية واالقتصادية تنتج 
    أزمات أمنية أسبابها سياسية      

• القانون الدولي حّدد حقوقنا 
   ولذا نحتاج إلى مفاوضات ترسيم 

  القرار الحق



في هذا العدد

عىل ابواب العام 2021 يستحق اللبنانيون التهنئة. لكن ليس فقط يف مناسبة حلول عام جديد، بل ملن نجا منا 
من االهوال التي حلت بنا جميعا وزادت االمور تعقيدا وترديا. واذا كانت التهنئة يف هذا السياق مستحقة فإن 
االكرث استحقاقا هو تذكر من قضوا شهداء يف انفجار املرفأ يف الرابع من آب العام املايض، واالنحناء احرتاما امام 
ذكراهم. وهم لالمانة والواقع شهداء كل لبنان. وليك ترقد ارواحهم بسالم فإن دمهم املسفوح يستحق جالء 
ايضا من رحلوا عنا وهم يصارعون جائحة  بأمل شديد  نتذكر  الحق والحقيقة. ومعهم  ليكونوا شهداء  الحقيقة 
الكورونا التي لفت العامل سوادا، ورضبت اجمل ما يف الحياة، أال وهو التفاعل االجتامعي الواقعي والحقيقي 

وليس ذاك االفرتايض عرب التطبيقات االلكرتونية الذكية. 
انطالقا من هذا الواقع املؤسف، حاولت ارسة التحرير يف هذا العدد من "االمن العام"، وبقدر ما استطاعت، 
ان تحيط بكل امللفات االقتصادية واالجتامعية التي تالمس حياة الناس، ومن دون اية مواربة او مسايرة. لذلك 
التي تم تناولها.  انصب الجهد الصادق والحثيث "يف هذا العدد" عىل تقديم قراءات مفصلة ودقيقة للقضايا 
فمع تفاقم االزمات يف لبنان عىل كل املستويات، كان ال بد من مراجعة للوقائع مصحوبة بأسئلة وجهت اىل 
الخرباء واملعنيني مثل: ملاذا، وكيف، واىل اين؟ واملؤمل والصادم يف آن، هو ان كل التحقيقات تقاطعت عند اعتبار 
كومة قش والسباب  ابرة يف  بالبحث عن  اشبه  والكثرية هو  العديدة  اللبنانية  االنهيارات  بني  امل  البحث عن 
عدة. لكن اهمها هو تيه وضياع اللبنانيني بني وطأة ما حل بهم، وبني العجز عن وجود ضوء يف آخر النفق الذي 

ُأدخلوا اليه لينهار كل يشء عىل بعضه البعض كام احجار الدومينو.
اللقاحات  انتظار تلقي لبنان حصته من  العام الجديد هي يف  واذا كانت بقعة الضوء الوحيدة واملرتجاة لهذا 
املضادة لكوفيد ـ 19، فحتى هذه تستلزم صربا ممزوجا بالقلق والتوتر خوفا عىل ضحايا جدد قد يسقطون قبل 
وصول العالج. وهذا يف ذاته مشهد سوريايل فظيع قد يزيد املرارات والخيبات يف لحظة ينضح بها البلد باملآيس. 
ذلك ان لبنان "درة الرشقني" ما عاد جامعة الرشق ومستشفاه ومطبعته ووجهته السياحية. وما عادت سيدة 
ومل  املتوسط.  االبيض  البحر  مرفأها عىل شطآن  بعدما خرست  الرشق  لهذا  التجارية  القاعدة  بريوت  العواصم 
يعد لبنان يستطيع املباهاة بأنه مصّدر الكفايات واملهارات واملوارد البرشية إىل العامل، ألنه حتى هذه امليزة 
الكفايات  اتخذه اصحاب  قرارا جامعيا  بدا وكأن  بعدما  نازف،  نقمة واىل جرح  إىل  التفاضلية فقدها وتحولت 

بالهجرة اىل اصقاع العامل بحثا عن عيش مستقر سياسيا وامنيا واجتامعيا واقتصاديا.
للخروج  الطريق  تتلمس  ان  ادعاء،  اي  دون  ومن  حاولت  العدد  هذا  عليها  يشتمل  التي  الصحافية  املادة 
اىل  السبيل  "كيف  وبني  الـ"ملاذا"،  بني  تجمع  استقصائية  طبيعة  من  تحقيقات  عىل  تركزت  ولذلك  الضوء،  اىل 
تستلزم  االمل  ان صناعة  ذلك  االمور.  والقارىء عىل حقائق  املسؤولني  متواضعة الطالع  محاولة  الخالص"، يف 
قدرة استثنائية عىل الجمع بني القدرة والحلم. وقدرات لبنان واللبنانيني راهنا هي يف وضع حرج للغاية. لكن 
الصالة والرجاء ان تبقى احالم اللبنانيني عظيمة كام تاريخهم وحضارتهم، وكام اسطورة طائر الفينيق لينبعث 

هذا الوطن من جديد. 
مر عىل لبنان يف تاريخه الكثري الكثري مام هو اصعب واشد قساوة، لكن دامئا كان النرص حليفا صادقا الرادة 

اللبنانيني متى قرروا الخروج من ليلهم الحالك السواد. 
"االمن العام"

البحث عن أمل
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تصدر عن املديرية العامة لألمن العام
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للمؤسسات 300،000 ل.ل. 

رئيس شعبة مجلة االمن العام
 املالزم اول اإلداري حسان بركات

majallasection@gmail.com الربيد االلكرتوين
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تنفيذ وإخراج
برنار كامل
عيل عوده

تصوير 
عباس سلامن - عيل فواز 

شعبة التصوير - مكتب شؤون االعالم
مجلة األمن العام

الطباعة

ة  
من

لثا
ة ا

سن
 ال

 8
8 

د 
عد

  2
02

1 
ين 

لثا
ن ا

نو
كا

سمير حمود: ودائع الناس ليست ضائعة

عام انهيار الثقافة في لبنان

لبنان 2020: وحدها األزمات في كل صوب

تعزيز حماية لبنان من األخطار السيبرانية

وزير الصّحة:
اللقاح في لبنان 

في شباط

فارس بويز:
الداخل مسؤول فسادا

أو تلكؤا

اللواء عّباس إبراهيم 
لـ "األمن العام":

• مؤمن بنهوض لبنان في خالل 
   سنة واحدة بعد استعادة الثقة

• األزمة السياسية رأس املعاصي 
    جّراء فقدان الثقة     

•  األزمة املالية واالقتصادية تنتج 
    أزمات أمنية أسبابها سياسية      

• القانون الدولي حّدد حقوقنا 
   ولذا نحتاج إلى مفاوضات ترسيم 

  القرار الحق

 كانون الثاين 2021 عدد 88 السنة الثامنة 

50

60

64

88

92

96

98

 102

106

ما بعد سنة كورونا 
واالنتخابات األميركية

إفتتاح غرفة العمليات اآلمنة 
بهبة دانمركية

دورة لألمن العام 
ملراقبة أماكن اإلحتجاز والسجون

التأديب العنيف لألطفال 
ستار للتربية

املسرح املدرسي في حياة الطفل

تغذية: األعشاب الشافية 
قد تغنيك أحيانًا عن األدوية

نائب رئيس اإلتحاد اللبناني للكونغ فو: 
رفع املستوى وتحفيز الشباب

تسلية

إلى العدد املقبل

اللواء عّباس إبراهيم معايدا 
العسكريني: كطائر الفينيق 

نخرج من تحت الرماد

ثالث حكومات في عام: 
ُتصّرف، لم تولد، متعثرة

على شفا إنهيار الهيكل: 
إنكماش اقتصادي وتضّخم 

إستهالكي

املبادرة الفرنسية 
معّلقة في إنتظار العهد 

األميركي الجديد

ناصيف حّتي: يحتاج الحّل 
إلى جراحة ال إلى مراهم

بترا خوري: كورونا 
انتصر علينا نتيجة الضغوط 

االقتصادية واملعيشية

عالم عربي بني عامني

12

14

22

30

40

44

46



67
عدد 88 - كانون الثاني 2021عدد 88 - كانون الثاني 2021

هو  وما  الحكومة  هذه  مثل  عن  تحدثنا 
اىل  لجأنا  ان  طويلة.  لفرتات  منها  مطلوب 
هذه الخطوة سنخرج من االزمة، ومن بعدها 
ميكن العودة اىل ما يسمونه حكومات سياسية 
صافية. عندها لن تعود هناك مشكلة. لذلك 
وضعنا  يف  اليه  نصل  ان  ميكن  ما  اقىص  فان 
الراهن حكومة من "السياسيني االختصاصيني" 

املتحررين من التأثريات السياسية. 

حسان  حكومة  مع  عشناها  تجربة  لدينا   ■
دياب وقيل ان فكرة حكومة االختصاصيني قد 

فشلت؟
□ الفشل الذي يتحدث عنه البعض قد يكون 
حكومة  عن  الحديث  مستوى  وعىل  نسبيا، 
املتتالية طمست  اختصاصيني. لكن االحداث 
كل ما قامت به هذه الحكومة. فام ان شكلت 
كان الحراك يف بدايته، وما ان تراجعت حدته 
نسبيا جاء انفجار املرفأ الذي هو حدث يطيح 
عملها  واصلت  استقالتها  رغم  حكومة.  اي 
بجهد، وهي تعمل كحكومة ترصيف اعامل، 
للعالج،  قابلة  غري  ازمة  ورثت  انها  ولنعرتف 
االمور  ووضعت  لتعالجها  مقاربتها  وبدأت 
عىل السكة. لذلك ال ميكننا القول انها فشلت.

■ التحديات االستثنائية القت عليكم مهامت 
متعددة دفعتكم اىل زيارات خارجية الهداف 
فهل  والعراق  الجزائر  اىل  اخرها  متعددة. 

ميكن االضاءة عليها؟ 
عن  نتج  ما  ملعالجة  الجزائر  زيارة  كانت   □
"سوناطراك"  رشكة  عىل  املرفوعة  الدعوى 
ملعالجة نتائجها غري القانونية، وميكن اعتبارها 
تزويد  استمرار  اجل  ومن  وتقنية  لوجستية 
حصتنا  عىل  الحصول  الستكامل  النفط  لبنان 
التي مل تنفذ بعد. وهو ما دفعنا اىل معالجة 
املعنية.  الجزائرية  السلطات  الوضع مع  هذا 
وهذا امثر استئنافا للعمل يف ما بيننا من دون 
رميون  الطاقة  وزير  ابلغني  كام  جديد  عقد 
غجر. فهو كشف بأن التواصل حصل يف انتظار 
غريه.  او  العراق  من  البديلة  املصادر  توفري 
مع العلم ان زيارة العراق امثرت ايضا توفري 
للكهرباء  نحتاجه  الذي  الفيول  كام  املازوت 
 GRADE"و "GRADE A" لسنة من صنفي

العراق  زيارة  ان  قوله  استطيع  ما   ."B

نجاح حكومة دياب 
نسبي، فانفجار املرفأ 
حدث يطيح اي حكومة

اقصى ما يمكن 
ان نصل اليه حكومة 

اختصاصيني"  "سياسيني 
سياسيا متحررين 

زيارة الجزائر اثمرت 
استئناف العمل مع 
سوناطراك من دون 

عقد جديد

عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  رأى 
"يضع  جديدة  حكومة  تشكيل  ان  ابراهيم 
والتعايف، واال ستبقى  للنهوض  االول  املدماك 
يستطيع  لبنان  بأن  مؤمنا  تتفاعل"،  ازماتنا 
استعادة  بعد  واحدة  سنة  خالل  يف  النهوض 
نسبة  بلغته  ما  مخاطر  من  ونبه  الثقة. 
الفقر  خط  تحت  يعيشون  الذين  اللبنانيني 
"مخافة ان ينعكس ذلك عىل الوضع االمني". 
"مواجهة  حكومة  بفشل  القول  رفض  بعدما 
اي  يطيح  املرفأ  انفجار  ان  اعترب  التحديات"، 
حكومة. ولفت اىل ان جذور االزمة "سياسية 
تكمن يف فقدان الثقة بني السياسيني". وقال 
احد  ليس ألي  "سيادي  الحكومة  تشكيل  ان 
التدخل فيه"، ورأى ان اقىص ما ميكن ان نصل 
اليه حكومة من االختصاصيني املتحررين من 
امليول  ذوي  وبالطبع  السياسية،  التأثريات 

السياسية، وهذه حال جميع اللبنانيني". 
واكد اللواء ابراهيم "ان القانون الدويل حدد 
حقوقنا يف ترسيم  الحدود"، كاشفا "اننا سنشهد 
للنازحني  الطوعية  العودة  برامج  عىل  اقباال 
وجزم  واقتصادية".  امنية  السباب  السوريني 
زيارته واشنطن  اثناء  يناقشه يف  احدا مل  بأن 
يف موضوع "حزب الله" كام حصل يف زيارات 
املنتخب  الرئيس  ان  صح  "ان  وقال:  سابقة. 
جو بايدن سيعود اىل مقولة حل الدولتني، فان 

لبنان سيكون من اول املستفيدين".

هنا نص الحوار: 
وكيف   ،2020 العام  احداث  تقرأ  كيف   ■
الداخلية  االزمات  ظل  يف  لـ2021  نستعد 

والخارجية املقبلة؟ 
املالية كانت يف  □ من دون شك فان االزمة 
ما  كل  عىل  انعكست  التي  وهي  االساس، 
يجري يف البلد والسيام يف القطاع املرصيف بعد 
تراجع سعر رصف اللرية  وتقلص فرص العمل، 
فارتفعت نسبة البطالة يف صفوف اللبنانيني. 
واقتصادية،  مالية  ازمة  بوجود  نقول  عندما 
رغم  امنية.  ازمات  تنتج  انها  املؤكد  من 
سياسية،  اسبابها  فان  االزمات  هذه  ضخامة 
شهدنا عليها فقدانا لالستقرار السيايس الناجم 
البلد.  يف  السياسيني  بني  الثقة  فقدان  عن 
بكل رصاحة ورغم ما تحمله هذه املؤرشات 
يستطيع  لبنان  بان  مؤمن  فانني  السلبية، 

مع دخولنا العام 2021، يكون لبنان عرب عاما كان االصعب يف مئويته االوىل. مل يشهد مثيال لالزمات التي عاشها يف ظل حصار 
متعدد الوجه. من تلك، املالية والنقدية واالقتصادية واالجتامعية رافقت جائحة الكورونا. كان ذلك قبل ان تتوجها نكبة 
املرفأ يف 4 آب برتدداتها الخطرية. عليه ال بد من قراءة املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم العام 2020 وتداعياته 

الحارضة واملستقبلية واإلستحقاقات التي تنتظرنا  

اللواء عّباس إبراهيم في جردة العام 2020:
• مؤمن بنهوض لبنان في خالل سنة واحدة بعد استعادة الثقة

• تأليف الحكومة سيادي ليس ألي أحد التدّخل فيه
• األزمة السياسية رأس املعاصي جّراء فقدان الثقة 

• األزمة املالية واالقتصادية تنتج أزمات أمنية أسبابها سياسية
• حقنا سيادي وليس نفطيًا في حدودنا البحرية

• القانون الدولي حّدد حقوقنا ولذا نحتاج إلى مفاوضات ترسيم القرار الحق
• أقصى ما قد نصل اليه حكومة سياسيني اختصاصيني 

لكل  خالفا  واحدة،  سنة  خالل  يف  النهوض 
البعض بني ما  التي يجريها  ما يقال. املقارنة 
جرى عندنا وما شهدته دول اوروبية احتاجت 
ليست  للنهوض  سنوات  ست  او  خمس  اىل 
يف  املرحلة  هذه  تجاوز  نستطيع  محلها.  يف 
والسبب  الثقة،  استعادة  بعد  واحدة  سنة 
اقتصادنا.  حجم  قياس  عىل  يحتسب  بسيط 
البلد  ليقوم  كبرية  مبالغ  اىل  نحتاج  ال  نحن 
تشكل  مل  اذا  لالسف  ويا  لكن  جديد.  من 
الحكومة التي ستضع املدماك االول للنهوض 
والتعايف، ستبقى ازماتنا يف تفاعل دائم. %50 
من الشعب اللبناين بات فقريا ويعيش تحت 
خط الفقر، وهو امر نتوقع ان ينعكس وضعا 
الوضع  عىل  انعكس  ورمبا  صعبا،  اجتامعيا 
االمني. لذلك ما زلنا نعترب ان االزمة السياسية 
اما كيف نواجه هذا  تبقى يف رأس املعايص. 
الوضع؟ خريطة الطريق واضحة، وهي تقول 
بتشكيل حكومة متجانسة من االختصاصيني 
اين  من  لنا  قيل  ان  به.  وتنهض  بالبلد  تقوم 
وجود  ال  حيث  لبنان  يف  باالختصاصيني  نأيت 
السياسية،  امليول  واصحاب  املسيسني  لغري 
او  الفرنسية  الورقة  يف  جاء  ما  اىل  ندعوهم 
اىل  ترشدنا  التي  هي  الفرنسية.  املبادرة 
جديد.  يشء  فيها  وليس  املقبلة  الحكومة 

املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم.

حاوره العميد م. منير عقيقي، جورج شاهني

جردة 2020
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الصناعي  التبادل  من  لحجم  ايضا  اسست 
الخربات  بعض  العراق  وسنزود  والتجاري 
اقتصادية  قطاعات  يف  للمساعدة  اللبنانية 
املنتجات  العراق  ولتزويد  عدة  عراقية 
وفق  اللبنانية  الغذائية  والصناعات  الزراعية 

برنامج طويل االمد.

تكن  مل  والنقدية  االقتصادية  االزمة  كأن   ■
كافية، فجاءت نكبة املرفأ، فام هي املعطيات 

بحسب اخر التحقيقات؟
□ طاملا هناك محقق عديل يتابع القضية، لن 
اتحدث عن مسار هذه القضية ولن استنتج 
يتصل  يقول كلمته. ما ميكن مقاربته  ان  اىل 
ايا  وتضميدها.  الجراح  ومّل  االنفجار  بنتائج 
هو  اليه  اوصل  فام  االنفجار،  سبب  يكن 
ان  القول  ميكن  ارصح  كنت  وان  االهامل. 
يف  الصالحيات  تحديد  عدم  يف  تكمن  العلة 
ما  وهو  فيه،  ضائعة  هناك صالحيات  املرفأ. 
للمجلس  اجتامعني  آخر  يف  معالجته  بدأنا 
اجتامع  سيعقد  ايام  خالل  للدفاع.  االعىل 
برئاسة وزير االشغال النشاء ما ميكن تسميته 
أمن  "جهاز  غرار  عىل  املرفأ"  أمن  "جهاز 
املطار" سيكون متاحا اعادة النظر يف تحديد 
فال  املرجعية،  وتوحيد  جهاز  كل  صالحيات 

تبقى الحال عىل ما هي عليه يعود فيه كل 
جهاز مبارشة اىل قيادته.

■ أمل يكن هناك تنسيق بني مجموعة االجهزة 
االمنية يف املرفأ؟

ما  لرمبا  التنسيق  مثل هذا  كان هناك  لو   □
كان قد حصل ما حصل. كل جهاز يعود اىل 
قيادته وال يتلقى االوامر اال منها. قياسا عىل 
الجميع  بقي  الصالحيات،  يف  محدد  هو  ما 
يعمل منفردا برؤوس متعددة من دون وجود 
رأس واحدة. القانون حدد لنا صالحيات االمن 
العام. الجميع يعرف انه مكلف مراقبة حركة 
ومتابعة  املرفأ  واىل  من  والخروج  الدخول 
دور  للجامرك  حرصا.  داخله  يف  االشخاص 
لكل جهاز  البضائع.  مراقبة  ايضا يف  معروف 
آخر دور. ان بقيت االدوار متفرقة من دون 
تنسيق سيؤدي ذلك اىل ضياع املسؤولية وهو 

امر ينعكس عىل التحقيق.

يحتويه  مبا  علم  املديرية عىل  كانت  هل   ■
العنرب رقم 12 ومخاطره؟ وما الذي قامت به؟ 

وما هو مصري ضباط االمن العام املوقوفني؟
صالحيايت  اعرف  جهاز  كرئيس  انا   □
ومسؤوليايت. اما بالنسبة اىل ضباطنا املوقوفني، 

ما كان مطلوبا منهم قاموا به عىل املستويني 
االداري واالمني. قاموا بفروضهم ومل يقرصوا 
ال  نظرية  هناك  صالحياتهم.  ضمن  من 
قدر  املسؤولية عىل  ان  تقول  تجاهلها  ميكن 
املرفأ  يف  طبقناه  عام  مبدأ  هذا  الصالحية. 

واملراسالت اىل السلطات املعنية تثبت ذلك.

ان  ميكن  هل  موقوفني؟  يزالون  ال  ملاذا   ■
يكون ذلك لضامن سالمتهم؟

اسبابه.  فلديه  القضاء،  اىل  يوجه  السؤال   □
من  يوجد  ال  لسالمتهم  ذلك  كان  وان 
القايض  اىل  تعود  توقيفهم  فلسفة  يهددهم. 

املعني ونحن ال نريد التدخل يف عمله.

■ ادعى املحقق العديل يف جرمية املرفأ عىل 
وزراء  و3  االعامل  ترصيف  حكومة  رئيس 
ميكن  ما  اىل  اليهم.  االستامع  وطلب  سابقني 
الفعل  ردود  ظل  يف  اإلجراء  هذا  يؤدي  ان 

السياسية والطائفية؟
ما حصل  احدا.  يحمي  احدا  ان  اعتقد  ال   □
كان خالفا دستوريا بني املجلس النيايب وقايض 
الصالحة  املرجعية  حول  العديل  التحقيق 
للمحاكمة، وهو ما يحل يف االطر الدستورية 
ما  هناك  وليس  مايش،  التحقيق  والقانونية. 

الصالحة  املرجعية  تحديد  انتظار  يف  يعطله 
ملالحقة املتهمني او املدعى عليهم. هل سيكون 
االعىل  املجلس  امام  ام  التحقيق  قايض  امام 
دستوريا  لست  والوزراء.  الرؤساء  ملحاكمة 
وال قانونيا. مجلس النواب يقول انه ال ميكن 
مالحقة اعضائه خالل الدورة العادية، ويعترب 
ان االدعاء مخالف للدستور. من هنا انطلقت 

مبادرة املجلس لوضع يده عىل امللف. 

■ ما الذي حال دون تشكيل "حكومة املهمة" 
العقوبات  هل  الفرنسية؟  املبادرة  ظل  يف 
زيارتك  يف  فيها  بحثت  هل  سبب؟  األمريكية 

االخرية اىل واشنطن؟
اىل  زياريت  يف  العقوبات  ملف  نتناول  مل   □
واشنطن ال من قريب وال من بعيد، ولست 
ان ملف  اعتقده  ما  امللف.  مطلعا عىل هذا 
تشكيل الحكومة يجب ان يبقى بعيدا من كل 
عندما  داخيل.  شأن  النه  الخارجية  املسببات 
الحكومة  تشكيل  ملف  عن  هناك  سئلت 
سيادي  انه  قلت  االعالم،  وسائل  بعض  يف 
اعتقد  لذلك  احد.  فيه  يتدخل  ال  ان  يجب 
التأليف  وعملية  العقوبات  بني  ربط  كل  ان 
التي  والضغوط  املناورات  من  كونه  يعدو  ال 
ميارسها اطراف داخليون، وميكن ان ال يكون 

من  هناك  هل  انتظاره.  علينا  اساس  اي  لها 
ابلغ الرئيس املكلف بأن توزير فالن او فالن 
سيتسبب بعقوبات؟ اعتقد انها عملية لعرقلة 
تشكيل الحكومة او لفرض هذا او ذاك فيها. 

الحدود  ترسيم  ■ هل ستستأنف مفاوضات 
وما  توقفها  بعد  لبنان وارسائيل  بني  البحرية 

الذي تتوقعه منها؟
ما  هناك  وليس  املفاوضات،  ستستأنف   □
اىل  يحتاج  الرتسيم  بأن  اعتقادي  مع  يعيقها، 
دويل  قانون  هناك  حقنا.  القرار  مفاوضات 
وهو  البحرية،  والحدود  املياه  يف  حقنا  حدد 
قانون واضح وضوح الشمس. عىل ارسائيل ان 
تسلم بهذا الحق، وبعدها ينتهي املوضوع. ان 
وجد بيننا والعدو االرسائييل وسيط يجب ان 
القانون هذا حقكم  انه ومبوجب هذا  يقول 
مكرس  حقنا  لتسوية.  يخضع  ال  واملوضوع 
يف رشعة االمم املتحدة كام يف قانون البحار، 
انه  حقنا.  عىل  تؤكد  اجنبية  دراسات  ولدينا 
حق سيادي وليس حقا نفطيا. عملية ترسيم 
الحدود البحرية اللبنانية مع فلسطني املحتلة 
الناقورة  رأس  من  برية  نقطة  من  تنطلق 
اسمها B1 وتكاد تكون النقطة الوحيدة التي 
ال خالف حولها منذ ترسيم الحدود عام 1923 

استمرار  من  تأكدنا  نقطة  هي  اليوم.  حتى 
املبارشة،  باملعاينة  حمراء  كعالمة  وجودها 
رغم املحاولة االرسائيلية للعبث بها وتحريكها 
بحجة انها مطلة عىل ساحل فلسطني املحتلة، 
امر مل  امن ارسائيل. وهو  تأثريا عىل  لها  وان 
يسمى  ما  ظل  يف  جغرافية  اهمية  له  يعد 
متأثرا  االمن  بات  بعدما  السيرباين"  "االمن 

بالصواريخ العابرة للقارات.

ستكون  املتحدة  الواليات  ان  تعتقد  هل   ■
وسيطا نزيها، وهل ميكن ان نراها اىل جانب 

لبنان عند التمسك بحقوقه؟
□ مل يتدخل االمريكيون حتى اللحظة وما زالوا 
بعد  سيتدخلون  انهم  اعتقده  وما  وسطاء، 
وقف املفاوضات من اجل اعادة الفريقني اىل 
طاولة املفاوضات من دون التثبت من النتائج 
حتى اآلن. نحن من جهتنا متمسكون بحقوقنا 
وثوابتنا استنادا اىل ما تكرسه القوانني الدولية 
السقف  هذا  تحت  وسنبقى  البحار  وقانون 
املوقف  اىل  بالنسبة  اما  لحقوقنا.  ضامنا 
"خط  اقرتاح  منذ  انه  الواضح  فمن  االمرييك، 
هوف"، كان يسعى اىل تسوية اعطانا مبوجبها 
املتنازع عليها، وترك  املنطقة  ثلثي حقنا من 

ثلثها اىل العدو االرسائييل. وهو ما رفضناه 

مل يناقشني احد يف واشنطن يف موضوع "حزب الله" كام حصل يف زيارات سابقة.

يحاوره العميد 
منري عقيقي 
وجورج شاهني.

زيارة العراق انتهت 
الى اتفاقات لتبادل الفيول 

بصناعاتنا  واملازوت 
الغذائية

ايا يكن سبب انفجار املرفأ، 
االهمال اوصل اليه كما 
عدم تحديد الصالحيات 
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وما زلنا. موقف يحظى باجامع لبناين من 
السياسية  واالتجاهات  الطوائف  مختلف 
اللبنانيون  الوطنية.  الثوابت  من  وبات 
كان  خطه  بأن  اقر  نفسه  هوف  ان  يدركون 

مجرد اقرتاح مل يقبل به لبنان. 

تحملتم  ترشين،   17 انتفاضة  منذ   ■
اي  فاىل  ونفطية.  مالية  قضايا  مسؤوليات يف 

مدى هذه املهمة قامئة؟ 
تولد  "القلة  ان  يقول  الذي  املثل  صدق   □
النقار". عندما شحت العمالت الصعبة  فرض 
جمعية  مع  باتصاالت  القيام  الواجب  علينا 
يف  ننجح  ان  وهاجسنا  والصيارفة،  املصارف 
الجميع  انفجاره.  ومنع  الوضع  تفاقم  منع 
مهمة  الرصف  موضوع ضبط سعر  ان  يدرك 
العرض  ما يحسمه هو حجم  مستحيلة، الن 
وال  يحدده،  من  انا  ال  السوق.  يف  والطلب 
له  االمر  آخر.  احد  وال  املركزي،  البنك  حاكم 
املواطن  عند  النفيس  وبالعامل  بالثقة  عالقة 
الكميات  من  الدوالر  بشح  يتصل  ان  قبل 
اىل  نعيده  ان  ميكننا  انه  نعتقد  ال  الكافية. 
1500 لرية او تثبيته عىل السقف الذي حدده 
الحاكم بـ3900 لرية لبنانية. هناك دول سنت 
قوانني لضبط سعر العملة االجنبية ومل تنجح 
بالحد من ارتفاعه. لذلك كله فان مهمة من 

هذا النوع ليست مهمة امنية.

القانون  بتجاوزكم  جهات  اتهمتكم   ■
والصالحيات؟ 

هذه  مبثل  نسمع  االوىل  املرة  ليست   □
ادعو مطلقيها  كنت  مرة  االتهامات، ويف كل 
العام،  االمن  ينظم  الذي  القانون  قراءة  اىل 
ومهامت  دوره وصالحياته  عن  به  يقول  وما 
عميل  يف  اخرج  مل  اليوم  حتى  العام.  مديره 
عن مامرسة القانون، ومن يشعر باملفاجأة او 
ذلك،  اىل  عليه.  يطلع  مل  فهو  ذلك  يستغرب 
او دولة  الجمهورية  رئيس  كلفني فخامة  ان 
اىل  اسعى  مهمة،  اي  الوزراء  مجلس  رئيس 
بواجبايت  القيام  يف  يوما  اتردد  مل  انجازها. 
ثانيا  العام اوال وكعسكري  كمدير عام لالمن 
يف  عليها  املنصوص  صالحيايت  اتجاوز  ومل 
القانون. عليه فان استهداف املديرية ال معنى 
له، وعىل من يرص عىل ذلك ان يكون مطلعا 

انتقاد  بأي  الدائم  ترحيبي  مع  القانون،  عىل 
موضوعي وقانوين. 

■ ما الذي يعيق عودة النازحني السوريني اىل 
بالدهم، وهل من خطة لتزخيم برامج العودة 

الطوعية؟
الطوعية  العودة  برامج  خالل  من  نجحنا   □
اآلالف  مئات  باعادة  املديرية  نظمتها  التي 
جائحة  لكن  سوريا،  اىل  طوعا  السوريني  من 
اعدنا  اخريا  بعضها.  جمدت  الكورونا 
من  املعنية  السورية  السلطات  مع  التواصل 
اسامء  تسجيل  بدأنا  لذلك  احيائها.  اجل 
املرحلة  ان  نعتقد  نحن  مراكزنا.  يف  الراغبني 
املقبلة ستشهد اقباال ملحوظا بسبب الوضع 
االقتصادي واملايل يف لبنان. مل يعد افضل من 
يف  البقاء  يف  يرغب  من  بالدهم.  يف  الوضع 
من  بات  مالية،  او  اقتصادية  السباب   لبنان 
االفضل له العودة اىل بيته. ان نجحنا يف اقناع 
مؤسسات االمم املتحدة بان توفر مساعداتها 
افضل.  سيكون  السورية،  االرايض  عىل  لهم 

قيمتها مضاعفة هناك.

من  املطلوب  التجاوب  وجدتم  هل   ■
السلطات السورية للعودة؟

□ مل نقرر لوحدنا عندما بدأنا برامج العودة 
الطوعية، بل بالتفاهم مع السلطات السورية. 
هذا التفاهم قائم ومقبول منهم، وهو يضمن 

تسهيل عودة الراغبني اىل بالدهم.

■ يستعد الرئيس االمرييك املنتخب جو بايدن 
الفرتة  بانتهاء  ايذانا  االبيض  البيت  لدخول 
االنتقالية بني عهدين. فهل تعتقد ان شيئاً ما 

سيتغري يف لبنان واملنطقة؟   
بايدن،  الرئيس  سياسة  نتلمس  زلنا  ما   □
الواقع.  ارض  عىل  بعد  شيئا  منه  نر  فلم 
لتخفيف  توجها  هناك  بأن  وسمعنا  قرأنا 
الضغط بشكل عام عن املنطقة، وفتح اقنية 
فان  عليه،  فيها.  االساسية  الدول  مع  حوار 
دولة  أي  مع  املقبلة  املرحلة  يف  تقارب  اي 
وخصوصا ايران، ال بد من ان ينعكس ايجابا 
نأمل  املنطقة، ونحن جزء منها. لذلك  عىل 
يف ترجمة ما قرأنا وما سمعنا به، فرناه امرا 
واقعا. سياسة الضغوط التي مورست مل تؤد 
العقوبات  من  سنوات  اربع  نتيجة.  اي  اىل 
مل  والعراق  وايران  وسوريا  لبنان  عىل 
حجم  من  فاقمت  بل  ال  منها.  الغاية  تؤد 
العودة اىل لغة  االزمات، وهو ما يستدعي 

الحوار، وهو ما امتناه.

االخرية  االمريكية  زيارتك  يف  تلمست  هل   ■
ارتبطت  اللبنانيني  بعض  عىل  العقوبات  بأن 

بتحالفاتهم مع "حزب الله" تحديدا؟
□ يك اكون رصيحا مل يناقشني احد يف لقاءايت 
الرسمية يف واشنطن يف موضوع "حزب الله" 
كام حصل يف زيارات سابقة. كانت مخصصة 
للبحث يف مصري املفقودين االمريكيني يف العامل 
وتحريرهم، وان عددا منهم يف سوريا ودول 
كانت  اللقاءات  هذه  هامش  عىل  اخرى. 
هناك لقاءات سياسية اقترصت عىل رغبة من 
التقيتهم يف االطالع عىل رؤيتي ونظريت اىل ما 
ميكن ان يقوموا به يف لبنان، ويف حل مشاكل 
نحن  علينا.  ينعكس  فيها  يجري  ما  املنطقة. 
لسنا نقطة انطالق، بل نقطة تلقي. يف النهاية 
نحن كدولة صغرية ميكن ان تستفيد من اي 

توجه ايجايب يف املنطقة والعكس صحيح.

بني  التطبيع  من  موجة  فرتة  منذ  نعيش   ■
انعكاساتها  هي   فام  عربية.  ودول  ارسائيل 
الفلسطينية  والقضية  لبنان  مصالح  عىل 

تحديدا؟
مستوى  عىل  يجري  ما  يؤثر  ال  ان  نتمنى   □
دولة  كل  لبنان.  عىل  ارسائيل  مع   التطبيع 
حرة يف سياستها الداخلية والخارجية. ما امتناه 

هناك  بقي  ان   - العربية  الجامعة  تعيد  ان 
حيال  قدراتهم  وتوحيد  العرب  ـ جمع  جامعة 
التطبيع  حصل  ان  رأيي  يف  املشرتكة.  الهموم 
عريب  اجامع  هناك  يبقى  ان  املهم  العكس،  او 
عىل مقاربة الهموم العربية املشرتكة وخصوصاً 
القضية الفلسطينية. ليس حبا بفلسطني، ولكن 
حبا ببالدنا ايضا. تداعيات القضية الفلسطينية 
علينا اكرب من قدرتنا عىل االحتامل. فان وجد 
الدول  اول  من  سنكون  القضية  لهذه  الحل 
جو  املنتحب  الرئيس  ان  صح  وان  املستفيدة. 
فان  الدولتني"،  "حل  مقولة  اىل  سيعود  بايدن 
التوجه. ال  اننا مع هذا  لبنان سيستفيد ملجرد 
عبد  الراحل  السعودي  امللك  مبادرة  ان  ننىس 
ولدت  الخصوص  هذا  يف  العزيز  عبد  بن  الله 
زلنا  وما  كنا  لذلك،  عام 2002.  بريوت  قمة  يف 
سقف  تحت  املشرتك  العريب  العمل  اىل  ندعو 
واال  لنا  الوحيد  املتنفس  فهي  املبادرة.  هذه 
سيبقى هناك يشء ناقص. بعيدا من اي فرز بني 
من يؤيد التطبيع ومن يرفضه، نحن مع الحل 
العادل للقضية الفلسطينية، ومن بعدها لتقم 

كل دولة مبا يناسبها.

لتغطي  التي رسمت  الخطة  اكتملت  ■ هل 
املراكز االقليمية لالمن العام االرايض اللبنانية؟ 

ال  الخطة،  هذه  تكتمل  مل  ويالالسف   □
اىل  تقليصها  عن  البحث  اىل  اضطررنا  بل 
الحد الذي ال يؤثر عىل خدماتنا للمواطنني 
تدركون  انتم  االقتصادية.  االزمة  نتيجة 
صعبة.  مالية  اقتصادية  ظروف  يف  منر  اننا 
التي  الدولة  مؤسسات  من  هي  املديرية 
ما  وهو  جدا،  صعبة  مادية  ظروفا  تعيش 
اللوجستية.  الحاجات  تأمني  دون  يحول 
اضف اىل ذلك لدينا مشكلة العديد، فنحن 
مل نطوع احدا منذ ثالث سنوات، وعمليات 
الترسيح عند بلوغ عنارصنا السن القانونية 
كثرية  عوامل  مثة  بديل.  دون  من  مستمرة 
توجب علينا اعادة النظر يف انتشارنا الذي 
عملنا من اجله مثاين سنوات وقد نصل اىل 

اقفال بعض مراكزنا.

عملية  اكتشاف  عن  فرتة  قبل  اعلنتم   ■
فساد يف قلب املديرية. ما الذي انتهت اليه 

التحقيقات؟ 
نحن  القضاء.  عهدة  يف  بات  امللف   □
اكتشاف  بعد  املطلوبة  التحقيقات  انجزنا 
القضاء،  اىل  امللف  واحلنا  حصل.  ما 
املديرية  بني  متابعة  موضوع  اآلن  وهو 
من  موضوع  وهو  العسكرية.  واملحكمة 
العسكرية  املحكمة  تتابعه  االول  شقني: 
والثاين املتصل بالشق املايل نحن من يتوىل 
املحاسبة.  ديوان  مع  بالتنسيق  معالجته 
وهو ما يفرضه القانون. ويف انتظار اكتامل 
ما  سنعمل  خواتيمها،  اىل  املسارات   هذه 
يف  قانونية  اجراءات  من  به  القيام  يجب 
حق هؤالء املرتكبني. ما تحقق يدفعني اىل 
توجيه  التحية اىل الضباط وعنارص مكتب 
بكل  القضية.  كشفوا  الذين  املعلومات 
علام  االعالم.  اىل  اظهرناها  وبفخر  جرأة 
انه ليس امللف االول وقد ال يكون االخري. 
حتى اليوم احيلت قضايا عدة اىل املحكمة 
وطرد  وعنارص  ضباط  واوقف  العسكرية، 
االكرب  يعد  قد  اليوم  ملف  لكن  آخرون. 
رغم اننا مل نحتسب حجم االموال املختلسة 
يأخذ  ان  اىل  دفع  ما  وهو  اللحظة.  حتى 
هذا البعد يف االعالم، علام ان هناك ملفات 
القضايئ  اهمية عنه عربت مسارها  تقل  ال 

يف املحكمة العسكرية كام يجب. 

ان صح ان بايدن سيعود اىل مقولة حل الدولتني، فان لبنان سيستفيد.

سنشهد اقباال على برامج 
للنازحني  العودة الطوعية 

السباب امنية واقتصادية
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اللواء إبراهيم  معايدا العسكريني: 
كطائر الفينيق نخرج دائمًا من تحت الرماد

ضباط  اىل  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  توجه 
بناء  اعادة  يف  امل  "ال  ان  مؤكدا  معايدا،  وعسكرييها  املديرية 
الدولة عىل اسس حديثة اال بتضافر كل الجهود، ليكون لنا وطن 

يليق بشعبه ويفتخر بانتامئه اليه".

هنا كلمة اللواء ابراهيم:
العسكريون، "ايها 

لكم  امتنى  املباركة،  السنة  ورأس  املجيد  امليالد  عيدي  يف 
ولعائالتكم الصحة واالمان، وللبنان االستقرار واالزدهار، ولشعبه 

والطأمنينة. السالم 
العسكريون، ايها 

لكم  حامية  وقائية  تدابري  اتخاذ  كورونا  جائحة  علينا  فرضت 
اىل  اضطررت  الصحة،  وزارة  ارشادات  مع  ومتاشيا  ومحبيكم. 
املبارش معكم  كام جرت  اللقاء  بدال من  املراسلة  اعتامد صيغة 

العادة يف كل عام. 
املت علينا الظروف الصعبة التي مير فيها وطننا الغايل، وتأثرياتها 
عىل  نكون  ان  منه،  اسايس  جزء  وانتم  املجتمع،  عىل  السلبية 
العامة  املديرية  عاتق  عىل  امللقاة  املسؤولية  من  عال  مستوى 
لالمن العام، عمال بشعار التضحية والخدمة، وتأكدوا ان شعبكم 

يتطلع اليكم بثقة وفخر فال تخذلوه، وكونوا عىل قدر قسمكم.
العسكريون  ايها 

خطوات  العام  لالمن  العامة  املديرية  خطت  سنوات،  عرش  منذ 
عسكرييها،  مهارات  وتعزيز  ادارتها،  تحديث  يف  وحثيثة  جبارة 
املديرية اىل  استنادا اىل خطط وبرامج متطورة ساهمت يف نقل 
عملها  يف  التقنية  املعايري  اعىل  تعتمد  التي  املؤسسات  مصاف 
االداري من جهة، ويف تنفيذ مهامتها االمنية املوكلة اليها من جهة 
ثانية. لوال جائحة كورونا واالزمة املالية، لكنا اصبحنا عىل مسافة 
"امن عام  اي  "رؤية 2021"،  تنفيذ خطة  االنتهاء من  قريبة من 

من دون ورق".
ينتظره  وما  اليه،  نطمح  ما  استكامل  عىل  املثابرة  اجل  من 
باإلرشادات  التقيد  بوجوب  تذكريكم  من  بد  ال  املواطن،  منا 

التالية: والتوجيهات 
فريوس  إنتشار  من  للحد  املعممة  الوقائية  التدابري  تطبيق   -

كورونا حامية لكم وللمواطنني.
السلوك  بنود مدونة  العام، والتشدد يف تطبيق  بالنظام  التقيد   -
االرايض  عىل  واملقيمني  املواطنني  مع  التعامل  يف  العسكري 

اللبنانية.
االموال  صناديق  مع   ومقارنتها  املحاسبة  قيود سجالت  - ضبط 

اليومية  الجردة  تطابق  من  والتأكد  املعامالت،  جراء  املستوفاة 
بدل  اي  قبول  عدم  يف  والتشدد  الدفرتية،  القيود  مع  للطوابع 
واخذ  معامالته،  انجاز  او  املواطن  خدمة  لقاء  معنوي  أو  مادي 
الذين  العسكريني  بعض  عىل  تفرض  التي  العقوبات  من  العربة 
خطورة  اىل  العسكريني  وتنبيه  الشأن،  هذا  يف  مخالفات  ارتكبوا 
غري  مالية  مؤسسات  من  او  البعض،  بعضهم  من  االستدانة 

مضمونة، او االلتزام بـ"كفالة" او "تعهد".
عىل  والعمل   ،2021 للعام  السنوية  التدريب  روزنامة  تنفيذ   -
التي  بالقوانني والصالحيات  العسكريني وتعزيز معرفتهم  تثقيف 
وتعليامت  واملدافعة،  الحراسة  بفرائض  والتقيد  عملهم،  ترعى 

استعامل السالح وسوق املوقوفني.
عن  الحديث  او  املواطنني،  معامالت  مضمون  افشاء  عدم   -
يحكمها  التي  العام  باالمن  الخاصة  والتعليامت  الخدمة  مذكرات 
طابع الرسية، وعدم اللجوء اىل الوساطات أو تداول امور الخدمة، 
اآلليات  عىل  للرؤية  عازل  او  حزبية  او  دينية  شعارات  وضع  او 
العسكرية واملدنية. يف املقابل، رضورة الوقوف عىل الحالة املعنوية 
للعسكريني من الرؤساء املبارشين، واملشاكل التي تعرتض عملهم 

ومهامتهم.
- تفعيل العمل االمني، وجمع املعلومات واالبالغ عن الحوادث 
الفورية  واالفادة  االمنية  بالدائرة  واالتصال  ومتابعتها،  حينه  يف 

عن كل املشاكل والحوادث.
- تكثيف التفتيش االداري والتقني يوميا وفجائيا، ورفع التقارير 

وفقا للتعليامت النافذة، وعدم اهامل املخالفات مهام کانت.
الهاتفية  املكاملات  ضبط  يف  والتشدد  الطاقة،  استهالك  ترشيد   -

وحرصها يف مصلحة الخدمة.
العسكريون ايها 

يف  لكن  عليه.  تقيض  ان  كادت  كبرية  ازمات  لبنان  عىل  مرت 
فينفض  ال ميوت،  الذي  الفينيق  كطائر  منها  يخرج  كان  مرة  كل 
جناحيه من جديد من تحت الرماد ويحّلق عاليا. هذا ما ينتظره 
اللبنانيون من كل الغيارى عىل هذا الوطن الذي يجب ان يبقى 
منارة الرشق، ألن ال امل  يف اعادة بناء الدولة عىل اسس حديثة 
ويفتخر  بشعبه  يليق  وطن  لنا  ليكون  الجهود،  كل  بتضافر  اال 

اليه.  بانتامئه 
فال تيأسوا واعملوا مبوجب هذه التوجيهات فتكونوا قد ساهمتم 

يف اعادة البناء.
عشتم

عاش االمن العام 
عاش لبنان".
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ثالث حكومات في عام: 
أولى تصّرف وثانية لم تولد وثالثة متعّثرة

ليس من املفرتض عند تناول ابرز احداث عام 2020 ان يكون هناك رابط بني تعرث تشكيل الحكومة بعد 14 جلسة مشاورات 
بني رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس املكلف سعد الحريري، وما اصاب املفاوضات الخاصة برتسيم الحدود البحرية بني 

لبنان وارسائيل من تردد بعد 4 جلسات من املفاوضات استضافتها اليونيفيل ورعتها الواليات املتحدة 

مقومات  االستحقاقني  لهذين  ان  يف  شك  ال 
التعرث  واملضمون.  الشكل  يف  مختلفة 
يف  مرحيل  دستوري  استحقاق  الحكومي 
وقت،  اي  يف  اجراؤه  ميكن  الحكم  مسرية 
السياسية  والظروف  الحكومات  بعمر  قياسا 
يتصل  ما  يف  اما  مهامتها.  انهاء  متيل  التي 
صفة  فيحمل  البحرية،  الحدود  برتسيم 
اليها  يحتاج  لبنان  ألن  التاريخية  الدميومة 
الستعادة حقوق مهدورة واالفادة من ثرواته 
التعرث الذي  النفطية. لكن ما يجمعهام، هو 
الرتدد  مقابل  يف  الحكومي  امللف  يشهده 

الذي اصاب ملف الرتسيم.
سعد  الرئيس  حكومة  استقالة  بني  ما 
 2019 العام  من  االخري  الثلث  يف  الحريري 
الرئيس  مع   2020 العام  لبنان  ودخول 
التحديات  مواجهة  حكومة  تشكيل  املكلف 
 10 يف  استقالتها  قبل  دياب  حسان  الرئيس 
السفري  تكليف  تجربة  وسقوط  املايض،  آب 

11 منه، حتى  النيايب يف  املجلس  ثقة  ونيلها 
االصابات  اوىل  وغزت  كورونا  جائحة  اطلت 
املواجهة  بدأت  عندها  منه.   19 يف  لبنان 
الصعبة بوجود ازمة نقدية بخروج املليارات 
وتقلص  الخارج  اىل  املرصفية  الحسابات  من 
مدولر  نظام  يف  الصعبة  العمالت  وجود 

بنسبة زادت عىل %73.
مع  والنقدية  املالية  االزمات  تشابكت  حني 
الرشكات  ابواب  دقت  والبيئية،  الصحية 
الرصف  عمليات  فارتفعت  واملؤسسات 
ابواب  امام  املواطنني  طوابري  وطاولت 
ارتفاع  ازمة  ملواجهة  والرصافني  املصارف 
بدأ  االساسية.  املواد  واحتكار  االسعار 
بتقليص  وانتهى  االفران  ارضابات  مسلسل 
ازدادت  سعرها.  وزيادة  الربطة  وزن 
رئيسها  وتحدث  الحكومة  امام  التحديات 
ادوار  فيها  اختلطت  استهداف  عمليات  عن 
املساعي  وفشلت  باملعارضة،  البيت  اهل 
القضائية.  واملناقالت  التشكيالت  النجاز 
امام  والتجمعات  التظاهرات  انطلقت 
لبنان  ومرصف  النواب  ومجلس  الرسايا 
القوى  من  املصابني  الضحايا  عدد  وارتفع 

واملتظاهرين. االمنية 
التوقف  اذار   9 يف  لبنان  اعالن  وقع  عىل 
االوروبوند،  سندات  مستحقات  دفع  عن 
تواصلت تقارير مؤسسات التصنيف الدولية 
انجاز  يف  النجاح  يلجمها  ومل  السلبية، 
لبنان  مرصف  يف  والنقدية  املالية  التعيينات 
ردود  فاختلطت  له،  التابعة  واملؤسسات 
املحاصصة  منطق  العتامدها  تجاهها  الفعل 
اىل ان تفجرت العالقة بني الحكومة والقطاع 
الجنايئ  التدقيق  اىل  الدعوة  املرصيف. ظهرت 
القطاع  خسائر  تحديد  يف  الفشل  مع  تزامنا 
املليارات  االف  بعرشات  بفوارق  املرصيف 

املهمة  حكومة  تشكيل  اديب  مصطفى 
باعتذاره يف 26 ايلول املايض، واعادة تكليف 
العام  من  االول  ترشين   21 يف  الحريري 

املايض عربت احداث العام 2020.
وعملية   2020 عام  عتبة  لبنان  دخل 
الرئيس املكلف  الحكومة يف عهدة  تشكيل 
الدكتور حسان دياب بعد سقوط مجموعة 
عرش  احد  قبل  التقليدية  غري  االسامء  من 
بدئها،  من   )2019 االول  كانون   19( يوما 
وقع  عىل  االستشارات  يف  بالتوسع  واعدا 
الحراك الشعبي الذي انطلق يف 17 ترشين 
االستقالة  اىل  الحريري  ودفع   2019 االول 

يف 29 منه. 
التمثيل  يكون  بأن  وعده  من  الرغم  عىل 
يف  الحكومة  دياب  شكل  شامال،  الحكومي 
21 كانون الثاين مبن حرض وسامه، واعدا بأن 
تكون ملواجهة التحديات. ما ان انطلقت يف 
شباط   6 يف  الوزاري  بيانها  ووضع  مهامتها 

تتجاوز موازنتها  بالنسبة اىل دولة ال  مفزعة 
السنوية 24 الف مليار لرية لبنانية تقريبا.

حلت  املتناسلة  االزمات  هذه  وقع  عىل 
مرفأ  12 يف  رقم  العنرب  بانفجار  4 آب  نكبة 
من  كبرية  اجزاء  الكارثة  فأصابت  بريوت، 
ومحيطه  املرفأ  منشآت  ودمرت  العاصمة 
الواسع وبدأت عملية احصاء الضحايا الذين 
فقدان  واستمرار  ضحية   123 عددهم  بلغ 
مواطن،  االف   6 من  اكرث  واصابة  اخرين   6
فانترص العامل للبنان انسانيا. ما لبث الوضع 
يف  دياب  حكومة  استقالة  مع  تفاقم  ان 

اىل  دياب  دعوة  عىل  قليلة  ساعات  بعد 
اىل  ادى  ما  وهو  مبكرة،  نيابية  انتخابات 
تهديد  ترجمها  نيابية   - حكومية  مواجهة 
سبقهم  بعدما  باالستقالة  الوزراء  من  عدد 
عشية  حتي  ناصيف  الخارجية  وزير  اليها 

انفجار املرفأ.
فيام اعلنت حال الطوارىء واحيلت الجرمية 
بعدما حل  آب،   10 العديل يف  املجلس  عىل 
الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون ضيفا عىل 
اللبنانيني يف 6 آب متوجا زيارات وفود من 
انسانية  بعثات  وصول  مع  تزامنا  دولة   18
يف  لبنان  سفري  تكليف  قبيل  ودولية  اممية 
املانيا مصطفى اديب تشكيل حكومة مهمة 
يف 31 آب من االختصاصيني والحياديني من 
جاءت  الثانية  ماكرون  زيارة  الحزبيني.  غري 
لتنقل  بريوت  اىل  املايض  ايلول  االول من  يف 
بعدما  جديد،  مسار  اىل  التأليف  عملية 
تحولت محطة اساسية يف اطار خارطة طريق 
اللبنانيون  القادة  وباركها  مبادرته  رسمتها 
الثاين  يف  عقدت  نادرة  مستديرة  طاولة  يف 
خاللها  تعهدوا  الصنوبر.  قرص  يف  ايلول  من 
واطالق  الحكومة  لتشكيل  خطة  التزام 
تحيي  التي  واالصالحات  الجنايئ  التدقيق 
الثقة بالسلطة، وتسّيل بعض مليارات مؤمتر 
مل  االعامر.  سيدر، وعقد مؤمتر دويل العادة 
عن  سوى  الخارطة  هذه  يف  النظر  يرصف 

االنتخابات النيابية املبكرة، يف معزل عن 

مكوناتها.  بني  حاد  انقسام  وسط  آب   10
ودان  الخطوة،  الجمهورية  رئيس  فاستغرب 
االستقالة  بري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس 

جورج شاهني

املسار الحكومي قائم 
مؤجلة  والسيناريوهات 

الى العام الجديد

جردة 2020
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والتاسع  الثامن  بني  نواب  مثانية  استقالة 
من آب املايض. 

حول  النقاش  فيه  كان  الذي  الوقت  يف 
الشيعي  الثنايئ  ارص  املبادرة،  هذه  تفسري 
االطراف  وبقية  املال  بحقيبة  االحتفاظ  عىل 
ملا  الحكومة، خالفا  تسمية ممثليهم يف  عىل 
عن  عدا  هذا  الفرنسية.  املبادرة  به  قالت 
الجنايئ،  التدقيق  القائم حول مسار  الخالف 
ومل ينجح السفري اديب يف تشكيل الحكومة، 
ايلول وعاد اىل مقر عمله يف  فاعتذر يف 26 

املانيا.
هكذا سقطت املحاولة التي عّدت االوىل من 
من  التأليف  مهمة  يف  البحث  وعاد  نوعها، 
نقطة الصفر. بقي الوضع متأرجحا اليام اىل 
ان اطلق الحريري مبادرته يف حديث متلفز 
املرشح  باعتباره  املايض  االول  ترشين   8 يف 
الحكومة من دون "جميلة  لرئاسة  الطبيعي 
حدا". يف اقل من اسبوعني، ترجمت مبادرته 
امللزمة  النيابية  االستشارات  يف  االستباقية 
 21 يف  التأليف  مبهمة  جديد  من  ليكلف 
ترشين االول املايض يف اجواء ال توحي برىض 
وحالت  املهمة  فتعرثت  الجمهورية،  رئيس 
العتيدة عىل  الحكومة  الخالفات دون توليد 
من  التاسع  يف  الحريري  تقديم  من  الرغم 
يقبل  مل  وزيرا   18 من  تشكيلة  االول  كانون 
بتشكيلة  عليها  ورد  الجمهورية  رئيس  بها 
توزيع  العادة  جديدة  صيغة  تناولت  اخرى 

الحقائب عىل الطوائف.
الرئيسان  عقد  يوما   13 امتدت  قطيعة  بعد 
بعبدا،  قرص  يف  جولتني  والحريري  عون 
املشاورات  والرابعة عرشة من  الثالثة عرشة 
الحكومة  تشكيل  اىل  تنته  مل  الحكومية 
العتيدة، وتجدد معها الجدال حول االسباب 
يف  الحريري  واعلن  الرتكيبة،  اعاقت  التي 
إثرها انتظار العام املقبل ليكون لنا حكومة.

ازمات  اقفل عام 2020 عىل مسلسل  هكذا 
مبادرات  سلسلة  وقع  وعىل  حكومية 
الراعي  بطرس  بشارة  مار  املاروين  للبطريرك 
عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  واملدير 
عام  الستقبال  البالد  تستعد  فيام  ابراهيم، 
جديد يف ظل حكومة ترصيف اعامل ال تريد 
ان تتوسع يف مامرسة مهامتها خارج اطار ما 

هو مرسوم لها. 

الخطوط املتضاربة في البحر 
تؤجل الترسيم اللبناني ـ اإلسرائيلي 

لالطالع  اللبنانيون  دعي  مقدمات،  دون  من 
عىل نص ما سمي اتفاق االطار الذي اعلن عنه 
من  االول  يف  بري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس 
ترشين االول العام املايض من عني التينة، كآلية 
البحرية  الحدود  ترسيم  اجل  عليها من  اتفق 
الربية،  الحدود  عند  التحفظات  ومعالجة 
وذلك بواسطة االمم املتحدة وبرعاية امريكية. 
جاءت هذه املفاجأة التي شكلها االعالن عن 
اتفاق االطار يف شكله وتوقيته ومضمونه، بعد 
اشهر قليلة عىل تكليف مساعد وزير الخارجية 
لشؤون الرشق االدىن دايفيد شينكر مواصلة ما 
بدأه سلفه السفري دايفيد ساترفيلد قبل توليه 
انقرة، وسط جدل طال امده  سفارة بالده يف 
امللزم واملتزامن بني  الربط  سنوات عدة حول 
تصحيح الحدود الربية وترسيم البحرية يف آن 

او العكس.
توقف  االطار،  اتفاق  به  قال  مام  انطالقا 
اللبنانيون امام ما كشفه بري عن الظروف التي 
دفعت اىل استئناف املفاوضات، معلنا ان لبنان 
وارسائيل طلبا من الواليات املتحدة ان تعمل 

كوسيط ومسهل لرتسيم الحدود البحرية.
عند هذه العناوين الكربى، انطلقت املفاوضات 
قيادة  مقر  يف  الفائت  االول  ترشين   14 يف 
القوات الدولية اليونيفيل، يف حضور الوفدين 
اللبناين واالرسائييل، وآخر امرييك رفيع املستوى 
تقدمه الوسيط االمرييك دايفيد شينكر واعضاء 
الوفد املرافق  املؤلف من ستة اشخاص، من 
الجزائر  لدى  السابق  االمرييك  السفري  بينهم 
دوررش،  جون  امللف  متابعة  سيكلف  الذي 
ووفد االمم املتحدة برئاسة ممثل االمني العام 
يف لبنان يان كوبيتش، وحضور قائد اليونيفيل 

الجرنال ستيفانو دل كول.
الجلسة  اليه  انتهت  الذي  الخالف  وقع  عىل 
الطابع  عليها  غلب  والتي  االفتتاحية 
الربوتوكويل، جلس فيها الوفد اللبناين يف مقابل 
الوفد االرسائييل. وقد رفض وفد لبنان خاللها 
التذكارية للوفود قبل ان  الصورة  املشاركة يف 
يتم حسم الجدل يف شأنها باتخاذها من دون 

وفد لبنان. 
الجدية،  املفاوضات  جلسات  بدأت  بعدها 

فانعقدت الجولتان االوىل والثانية كأنها جلسة 
واحدة عىل مدى يومي 28 و29 ترشين االول 
االطار،  اتفاق  قال  وكام  اليونيفيل.  مقر  يف 
وبوساطة امريكية، قدم الوفد اللبناين خارطته 
التي تثبت  الجديد والوثائق والخرائط  للخط 
وفقا  البحرية،  مياهه  حدود  يف  لبنان  حق 
اضافية  مساحة  عن  متحدثا  البحار،  لقانون 
حول ما كان يسمى مبنطقة الـ 860 كيلومرتا 
مساحة  الجديدة  الخارطة  اضافت  التقليدية. 
حدود  اىل  منها  الجنوبية  الجهة  اىل  اضافية 
مساحتها 1430 كيلومرتا مربعا لتجعل النقاش 
كيلومرتا    2290 اىل  متتد  مساحة  حول  قامئا 

مربعا.
اقلق  الجديد  اللبناين  الطرح  ان  واضحا  كان 
انها  ملجرد  مفاجأة  شكل  بعدما  االرسائيليني 
ترجمة فعلية لكل االتفاقات والقوانني الدولية 
التي تعرتف بها ارسائيل وتلك التي ال تنتمي 
الخط  ان  القلق،  نسبة  من  زاد  آن.  يف  اليها 
الجديد حدد قواعد جديدة انطلق منها خط 
الجيش اللبناين لنسف القواعد االرسائيلية التي 
رغبت يف انطالقها من جزيرة تيخيليت بعدما 
اللبناين انها مجرد صخرة غري  صورها الجانب 
بطول  صخرية  مساحة  عىل  للحياة  صالحة 
40 مرتا وعرض 17 مرتا. عدا عن كشفه نقل 
عىل  العام  لالمن  التاريخية  البوابة  ارسائيل 
وفلسطني  لبنان  بني  الربية  الحدود  نقطة 
اتجاه  يف  مرتا   30 الناقورة  منطقة  يف  املحتلة 
االرايض اللبنانية من دون نزع قاعدتها السابقة 
التي بقيت شاهدا عىل الخدعة االرسئيلية التي 

انطلقت منها.
وزير  ووجه  التهويل،  ارسائيل  واصلت  لذلك 
الطاقة االرسائييل اتهاما للبنان بتغيري خرائطه 
سبع مرات، وهو ما نفاه الجانب اللبناين لوجود 
يف  لبنان  عليها  اقدم  تصحيح  اعادة  من  اكرث 
لبنان  بني  الرتسيم  لتصحيح خط  العام 2012 
بني  قانونيا  التفاهم  يكرس  ان  قبل  وقربص، 
البلدين واسقاط خط هوف الذي بقي مجرد 

فكرة.
قدرة  عدم  جليا  ظهر  املفاجآت،  هذه  امام 
ارسائيل عىل املواجهة، فتسلحت بخط جديد 

يتجه بالحدود املقرتحة يف اتجاه الشامل يقضم 
مساحة كبرية من البلوكني 8 و9 اللبنانيني، لكن 
من دون نقل هذه الفكرة اىل طاولة املفاوضات، 
فعدت محاولة للتهويل. من دون القدرة عىل 
الثالثة يف 11  الجلسة  انعقدت  الجدل،  حسم 

حامية  مبناقشات  عربت  والتي  الثاين  ترشين 
بقيت محصورة مبا تناولته الجلسات السابقة. 
هذا االمر دفع الوسيط االمرييك اىل طلب تأجيل 
املايض،  االول  كانون  من  الثاين  اىل  املناقشات 
الثاين عن تأجيل  قبل ان يعلن يف 30 ترشين 

الجلسة اىل اجل غري محدد من دون اي اقرتاح.
للوسيط  ملكا  بات  الذي  الجديد  انتظار  يف 
لبنان  ان  واضحا  يبدو  غريه،  دون  من  االمرييك 
لن يغري من موقفه، مستندا اىل مجموعة من 
الدراسات والوثائق واالتفاقات والقوانني الدولية 
وخارطته  موقفه  تعزز  التي  البحار  وقانون 
االرسائييل  الجانب  يرص  املقابل،  يف  االخرية. 
عىل مزيد من الخطوات االستفزازية مع تهديد 
اللبنانيني بوضع اليد عىل مناطق بحرية اضافية، 
تهتم  التي  الرشكات  يطاول  مبا  اخرى  وتارة 

بربامج التنقيب يف لبنان. 
يبقى  املتناقضة،  السيناريوهات  هذه  بني  ما 
حديث  وسط  الوسيط،  دور  عىل  قامئا  الرهان 
مل يعلن عنه احد بعد، عن تفاهم رسي واكب 
التوصل اىل اتفاق االطار بأن هناك مهلة قصوى 
تتحدث عن ستة اشهر يف حدها االقىص تحتسب 
من تاريخ انطالق املفاوضات. اذا مل يعلن هذا 
التفاهم، فان االشهر الثالثة املقبلة ستحسم اذا 

كان ذلك صحيحا ام مجرد وهم، فلننتظر.
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بلغت حصيلة مجلس النواب من القوانني التي اقرها يف السنة الفائتة 60 قانونا نرشت كلها يف الجريدة الرسمية. واجهت 
املجلس ظروف سياسية وامنية صعبة، ادت اىل عرقلة ورشته الترشيعية والحيوية التي اتسمت بها اللجان املشرتكة، يف حني 

دخلت معظم الكتل يف سباق مع الوقت الثبات حضورها عىل مرسح الترشيع

مسرية  عرقلة  يف  ساهمت  عدة  عوامل 
االول  ترشين   17 حراك  بدء  منذ  الترشيع 
التظاهرات  وترية  ارتفاع  جراء   من   2019
النجمة،  ساحة  محيط  يف  والتحركات 
الذي دخل  اىل عامل فريوس كورونا  اضافة 
دفعت  املستجدات  هذه  الخط.  عىل  بقوة 
يف  املشاركة  عدم  اىل  النواب  من  عددا 
عدوى  يلتقطوا  ان  خشية  اللجان  جلسات 
نحو  الهجرة  اىل  الربملان  فعمد  الفريوس. 
قرص االونيسكو لتأمني التباعد يف الجلسات 
اال  مبناه  ينقص  يكن  مل  العامة.  الترشيعية 
تفجري مرفأ بريوت يف الرابع من آب الفائت، 

قانون  عىل  التعديالت  الفساد،  ملكافحة 
االثراء غري املرشوع، علام ان هناك نحو 100 
اىل  ترحيلها  تم  مكرر  معجل  قانون  اقرتاح 
السنة الجارية. ينشط نواب يف تقديم هذه 
االقرتاحات قبيل موعد كل جلسة ترشيعية، 
وهي تتضمن يف الكثري من املرات املوضوع 
فيعمد  كتلة،  من  اكرث  تتابعه  الذي  نفسه 

املجلس اىل دمجها مع بعضها البعض. 
التي  القوانني  ان  املرشعون  النواب  يعرتف 
تم اقرارها قليلة، فيام حمل بعضها مضامني 
الجمهورية  تكتل  عضو  بحسب  حساسة، 
القوية النائب جورج عقيص، تتعلق بقانون 

حيث ادى عصف التفجري اىل حدوث ارضار 
كبرية يف قاعته العامة وقاعات اللجان، فضال 
عن حصول ارضار يف املبنى املخصص للنواب 

وتبعرث محتويات مكاتبهم واثاثها.
التي  الصعوبات  هذه  كل  من  الرغم  عىل 
املناخ  اىل  اضافة  املجلس،  عمل  رافقت 
السيايس غري املشجع يف البالد، اقر مجموعة 
من القوانني املهمة التي احتاجت اىل رحلة 
طويلة يف اللجان، مرورا بانتقالها اىل اللجان 
العامة. من اهم  الهيئة  اىل  املشرتكة وصوال 
 2020 العامة  املوازنة  اقرار  القوانني  هذه 
واملوازانات امللحقة بها، انشاء الهيئة الوطنية 

رضوان عقيل

املرشوع   غري  واالثراء  الفساد  مكافحة 
والرسية املرصفية وغريها. 

 21 يف  الترشيعية  جلساته  املجلس  ودع 
 14 االخرية  جلسته  يف  واقر  االول  كانون 
رفع  اىل  الرامي  االقرتاح  ابرزها  كان  قانونا، 
ملدة  بها  العمل  وتعليق  املرصفية  الرسية 
العام  الشأن  يتعاطى  من  كل  حيال  سنة 
منذ ما بعد اتفاق الطائف، عىل ان تشمل 
هذه العملية كل مؤسسات الدولة من دون 

استثناء.
املعوق  كانت  كورونا  جائحة  املقابل،  يف 
االخرية،  السنة  يف  الترشيع  طريق  يف  االول 
العامل.  برملانات  مبا حصل يف مختلف  اسوة 
يعطي النواب انفسهم اسبابا تخفيفية بعد 
انتشار هذا الفريوس الذي حد من نشاطهم 
من  الرغم  عىل  لكن  الترشيعية.  وورشهم 
واظبت عىل عقد جلساتها  لجان  ذلك، مثة 
املال  والعدل،  االدارة  وابرزها:  اسبوع  كل 
واملوازنة، واالتصاالت. مل تقرّص لجنة الصحة 
يف  عراجي  عاصم  النائب  برئاسة  العامة 
السنة  اشهر  طوال  جلسة  من  اكرث  عقد 
كورونا.  جبه  يف  الصحية  االجراءات  ملواكبة 
يف  غرقوا  قد  النواب  ان  املالحظ  من  كان 
ملفات الخليوي واوجريو والجلسات املالية، 
قامت  التي  االتصاالت  عملية  واكبت  بينام 
ومفاوضات  لبنان  ومرصف  املال  وزارة  بها 
صندوق  مع  دياب  حسان  الرئيس  حكومة 

النقد الدويل، والتي مل تصل اىل اي نتيجة. 
هنا ال بد من االشارة اىل ان النواب يف  مجلس 
اعامل  اداروا  لندن،  يف  الربيطاين  العموم 
الترشيع من مكاتبهم الخاصة ومنازلهم عرب 
تقنية الفيديو، وقد انجزوا مجموعة ال بأس 
الربملاين  االتحاد  واعتمد  القوانني.  من  بها 
الدويل التقنية  نفسها التي مل تشق طريقها 

بعد اىل ساحة النجمة.   
مالية  ملفات  الـ60  القوانني  بعض  تناول 

واقتصادية وتربوية واصالحية، ابرزها:
لعام  امللحقة  واملوازنات  العامة  املوازنة   -
الدستوري  املجلس  ابطل  وقد   ،2020
تاريخ   2 رقم  قراره  مبوجب  عدة  مواد 

.2020/4/9
- تعديل الفقرة )د( من املادة 14 من قانون 

الضامن االجتامعي.

- تعليق املهل القانونية والقضائية والعقدية.
يف   املشمولة  القطاعات  بعض  ارشاك   -
 2020 موازنة  قانون  من   32 املادة  احكام 
مواجهة  يف  ومساعدات  هبات  بتقديم 

فريوس كورونا.

االدارات  لصالح  املقدمة  الهبات  اعفاء   -
بقصد  والبلديات  العامة  واملؤسسات 
لبنان  داخل  مصادر  من  واملمولة  املساعدة 

نتيجة انتشار فريوس كورونا.
قرض  اتفاقية  ابرام  عىل  املوافقة  طلب   -
العريب  والصندوق  اللبنانية  الجمهورية  بني 
للمساهمة  واالجتامعي  االقتصادي  لالمناء 
يف متويل مرشوع مرافق الرصف الصحي يف 

حوض الليطاين الشاميل واالوسط.
لطريق  نفق  انشاء  للحكومة  االجازة   -
او   BOT طريقة  عىل  البقاع   - بريوت 

بالرشاكة مع القطاع الخاص.
وانشاء  العام  القطاع  يف  الفساد  مكافحة   -

الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد. 
- متديد ايجار االماكن املبنية غري السكنية.

واالستحقاقات  الديون  اقساط  تعليق   -
املالية لدى املصارف وكونتوارات التسليف.

اللبنانية  الجمهورية  حكومة  بني  قرض   -
االقتصادي  لالمناء  العريب  والصندوق 
مرشوع  متويل  يف  للمساهمة  واالجتامعي 

االسكان )املرحلة الثانية(.
من  االعفاءات  بعض  ومنح  املهل  متديد   -

الرضائب والرسوم.
واملصالح  املالية  الذمة  عن  الترصيح   -

ومعاقبة االثراء غري املرشوع.
ـ الزام املصارف العاملة يف لبنان رصف مبلغ 
عرشة االف دوالر امرييك وفق سعر الرصف 
-2020 الدرايس  العام  عن  للدوالر  الرسمي 
الذين  الجامعيني  اللبنانيني  للطالب   2021
يدرسون يف الخارج قبل العام 2021-2020.

- حامية املناطق املترضرة نتيجة االنفجار يف 
مرفأ بريوت ودعم اعادة اعامرها.

تعويضات  اعطاء  اىل  يرمي  قانون   -
مرفأ  تفجري  يف  الضحايا  لذوي  ومعاشات 
بريوت ومتكني الذين اصيبوا باعاقة منهم من 
االستفادة من التقدميات الصحية للصندوق 
يف  الواردة  االجتامعي  للضامن  الوطني 
القانون الصادر باملرسوم رقم 13955 تاريخ 
االجتامعي(  الضامن  )قانون   1963/9/26
االشخاص  بحقوق  املتعلق  القانون  ومن 
تاريخ  رقم 220  االضافية  االحتياجات  ذوي 

.2000/5/29
ـ رفع الرسية املرصفية ملدة سنة. 
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املئوية األولى إنتهت على شفا إنهيار الهيكل
إنكماش اقتصادي وتضّخم إستهالكي

اقفل عام 2020 عىل شفا انهيار هيكل االقتصاد واملجتمع بفعل ازمات باتت مستعصية ومتشعبة، واهامل متامد عىل مدى 
الدولة. لكن  الثانية، لالصالحات يف غري قطاع وادارة يف  االلفية  التسعينات وبداية  سنوات ورمبا عقود عرب احتساب حقبة 

املصادفة الثقيلة ان توقيت هذه الهاوية تزامن مع الذكرى املئوية االوىل العالن دولة لبنان الكبري 

كيف ستبنى اسس املئوية الثانية لهذه الدولة 
يك ال تنهار مجددا يف نهايتها؟ هذه االسس ال 
التأزم  استمرار  ظل  يف  الضبابية،  تغلفها  تزال 
القرارات  يف  تخبط  يرافقه  الذي  السيايس 

واالجراءات لتأخري السقوط النهايئ.
تسلسلت فصول االنهيار التي شهدها اللبناين 
وبينت  السنة،  هذه  ايام  مدى  عىل  يوميا 
تقارير مراكز الدراسات واالبحاث يف املصارف 
 2019 عام  من  االخري  الفصل  من  بدءا  انه 
اندلعت االزمة االقتصادية الحادة، اضافة اىل 
سداد  يف  تعرثها  عن  اللبنانية  الدولة  اعالن 
ديونها بالعمالت االجنبية يف الفصل االول من 
العام 2020، وتدهور الوضع النقدي يف سياق 
الرسمي  الرصف  سعر  بني  امللحوظ  التفاوت 
املوازية،  السوق  يف  السائد  الرصف  وسعر 
عنه  نجم  الذي  كورونا  وباء  بتفيش  ناهيك 
اغالق للبلد لعدد من االسابيع، مرورا بانفجار 
مرفأ بريوت يف 4 آب. كل هذه العوامل ارخت 
خاص  بشكل  الحقيقي  القطاع  عىل  بثقلها 

وعىل النشاط االقتصادي بشكل عام.

الجديدة  السيارات  مبيعات  عدد   ،)%-78.4(
 ،)%-54.4( االسمنت  تسليامت   ،)%-73.74(
املرفأ  يف  البضائع  حجم   ،)%-50.0( الواردات 
املمنوحة  البناء  رخص  مساحة   ،)%-35.9(
)34.4-%(، قيمة الشيكات املتقاصة )1.2-%(. 
اما املؤرش الوحيد الذي سجل منوا ايجابيا، فهو 
قيمة املبيعات العقارية )115.5+%( يف االشهر 
بالفرتة  مقارنة   2020 عام  من  االوىل  العرشة 

املامثلة من العام السابق. 
االخري  سجل  الخارجي،  القطاع  صعيد  عىل 
تراجعا صافيا يف عجز امليزان التجاري بنسبة 
الثامنية  االشهر  يف  سنوي  اساس  عىل   %59
االوىل من العام الجاري، وقد تراجع حجم هذا 
العجز من 11.4 مليار دوالر اىل 4.7 مليارات 
عن  الصادرة  الرسمية  االرقام  وفق  دوالر 
السلطات الجمركية. نجم ذلك عن انخفاض 
الواردات بنسبة 50.0% والصادرات  كل من 
من  االوىل  الثامنية  االشهر  يف   %8.3 بنسبة 
هذا العام، مقارنة بالفرتة املامثلة من العام 
السابق. يف ظل تراجع حركة االموال الوافدة، 
 10.0 بقيمة  عجزا  املدفوعات  ميزان  سجل 
من  االوىل  العرشة  االشهر  يف  دوالر  مليارات 
عام 2020، يف مقابل عجز بقيمة 5.8 مليارات 

دوالر خالل عام 2019.
مؤرشات  اظهرت  العامة،  املالية  صعيد  عىل 
ان   ،2020 عام  من  االوىل  الثامنية  االشهر 
االيرادات والنفقات تراجعت بنسب تتجاوز 
يف  طفيف  تقليص  اىل  وادت  املئة،  يف   10
العجز املايل العام. كذلك انخفضت النفقات 
االيرادات  وتراجعت   ،%18.5 بنسبة  العامة 
بنسبة 20.2% عىل اساس سنوي خالل الفرتة، 
العام  املايل  العجز  يف  انخفاض  اىل  ادى  مام 

بنسبة %14.1.
عىل الصعيد النقدي، اتسمت االوضاع النقدية 
بتآكل   2020 عام  من  االوىل  الـ11  االشهر  يف 

الناتج  ان يسجل  الدويل  النقد  توقع صندوق 
انكامشا  لبنان  يف  الحقيقي  االجاميل  املحيل 
بنسبة 25% عام 2020، كذلك جاءت توقعات 
مرفأ  انفجار  عقب  قامتة  الدولية  املؤسسات 
بريوت. يف املقابل، سجل مؤرش اسعار االستهالك 
ارتفاعا ملحوظا بنسبة 111% يف ترشين االول 
2020 مقارنة بترشين االول 2019، ما يعني ان 

البالد وقعت يف فخ الركود التضخمي. 
يعزى الوهن االقتصادي يف لبنان هذه السنة 
اىل انكامش االنفاق الخاص، بشقيه االستهاليك 
يف  الصايف  الرتاجع  اىل  وكذلك  واالستثامري، 

االنفاق العام.
اداء مؤرشات القطاع الحقيقي هذا العام جاء 
مرآة للوهن االقتصادي. فمن اصل 11 مؤرشا 
مؤرشات،   10 تراجعت  الحقيقي،  للقطاع 
بينام ارتفع مؤرش واحد خالل االشهر العرشة 
االوىل من سنة 2020 مقارنة باالشهر العرشة 
االوىل من عام 2019. من بني املؤرشات التي 
السياح  عدد  نذكر  سلبية،  منو  نسب  سجلت 
)78.4 ـ %(، عدد املسافرين عرب مطار بريوت 

عصام شلهوب 

جردة 2020

لدى  االجنبي  بالنقد  السائلة  االحتياطيات 
مرصف لبنان، واالفراط يف خلق النقد باللرية، 
اول  وتسجيل  متعددة  رصف  اسعار  وظهور 
تراجع يف معدالت الفائدة منذ عرش سنوات. 
فاملوجودات الخارجية ملرصف لبنان انخفضت 
بقيمة 12.2 مليار دوالر يف االشهر الـ11 االوىل 
دوالر  مليار   25.0 لتبلغ  الجارية  السنة  من 
االوروبوند  سندات  فيها  مبا   ،2020 ايلول  يف 
املركزي  املرصف  من  املستحوذة  السيادية 
هذا  من  املعطاة  بالعمالت  والتسهيالت 
االخري اىل املصارف. وقد ادى ذلك اىل تقلص 
االحتياطيات السائلة بالعمالت االجنبية اىل ما 

دون 18 مليار دوالر.
الودائع  سجلت  املرصيف،  القطاع  صعيد  عىل 
 %74 نسبته  ما  عىل  تستحوذ  التي  املرصفية 
بقيمة 18.0  تقلصا  املرصفية،  املوجودات  من 
مليار دوالر خالل االشهر العرشة االوىل من عام 
2020 لتبلغ 141.0 مليار دوالر يف نهاية ترشين 
االول. يرتبط هذا التقلص يف الودائع برتاجع كل 
من الودائع باللرية بقيمة 10.2 مليارات دوالر 
والودائع بالعمالت االجنبية بقيمة 7.7 مليارات 
دوالر. عىل صعيد معدالت الفوائد، انخفضت 
خالل العام الجاري لتبلغ عىل الودائع باللرية 
3.14% يف نهاية ترشين االول يف مقابل %9.40 
تراجعت  حني  يف  املنرصم،  الثاين  ترشين  يف 

اىل  بالدوالر  الودائع  عىل  الفوائد  معدالت 
1.04% يف نهاية ترشين االول من 6.61% يف 

نهاية ترشين االول 2019.
تعرضت اسواق االسهم والدين لضغوط جمة. 
اذ انكمشت اسعار االسهم املدرجة يف بورصة 
بريوت بنسبة 15.9% يف االشهر الـ11 من العام 
الفائت، عىل الرغم من التحسن يف اسعار اسهم 
التي تضاعفت خالل تلك الفرتة. يف  سوليدير 
موازاة ذلك، اتسعت هوامش مقايضة املخاطر 
االئتامنية بشكل ملحوظ خالل تلك الفرتة وسط 

تخلف الدولة عن سداد الديون السيادية.
للخروج من نفق االنهيار، مثة تحديات حددها 
الخبري املرصيف الدكتور مروان بركات جوابا عن 
استيضاحات "االمن العام"، فقال يف هذا السياق 
واملالية  االقتصادية  التطورات  هذه  ظل  "يف 
والنقدية، يتعني عىل الحكومة العتيدة والدولة 

مواجهة خمسة تحديات ماكرو اقتصادية هي: 
يف  الرتاجع  مع  النقدي  الوضع  تصحيح  ـ   1
احتياطيات مرصف لبنان السائلة اىل ما دون 
18 مليار دوالر، يف ظل الحاجات التمويلية 
تناهز  والتي  االجنبية  بالعمالت  امللحوظة 
هنا  من  السنة.  يف  دوالر  مليارات   10 نحو 
برنامج  وارساء  الخارجية  املساعدات  اهمية 
كامل مع صندوق النقد الدويل من الحكومة 
تنفيذ  يف  الدولة  صدقية  يضمن  العتيدة، 
االصالحات املوعودة، ويكون له اثر الرافعة 

عىل الدول املانحة.
رضورة  مع  املرصفية  االوضاع  تصحيح  ـ   2
مرشوع  ضمن  املرصفية  االجراءات  توحيد 
قانون Capital Control يصدر عن السلطة 
التنفيذية وتتبناه السلطة الترشيعية، بالتزامن 
املرصيف  القطاع  هيكلة  اعادة  جهود  مع 
لتعزيز مكانته املالية وحوكمته وتحفيز قدرته 

عىل الصمود. 
صعيد  عىل  القامئة  االختالالت  تصحيح  ـ   3
الهشاشة  عنرص  تشكل  التي  العامة  املالية 
النموذج  ان  علام  االقتصاد،  يف  حاليا  االبرز 
القائم حول متويل العجز املايل العام من خالل 
ألن  لالستدامة،  قابل  غري  املرصفية  الودائع 
دوالر يف  مليار   15 انخفضت  الودائع  قاعدة 
عام 2019 ومبقدار 18 مليار دوالر اضافية يف 
االشهر العرشة من عام 2020. من هنا اهمية 
خالل  من  التمويلية  لحاجاتها  الدولة  خفض 
تعزيز االيرادات، وتحسني الجباية، ومكافحة 
وخدمة  االنفاق،  وخفض  الرضيبي،  التهرب 
وخصخصة  الكهرباء،  قطاع  واصالح  الدين، 
بعض املؤسسات العامة لخفض نسب العجز 

واالستدانة.
تفاقم  مع  الخارجي  القطاع  تصحيح  ـ   4
االختالالت الخارجية، علام ان النموذج القائم 
عىل استدامة العجز التجاري عرب االعتامد عىل 
تدفقات االموال الوافدة مل يعد قابال لالستمرار، 
امكانات  مثة  امللحوظ.  تراجعها  اىل  نظرا 
لتحقيق توازن يف ميزان املدفوعات من خالل 
الصادرات  وزيادة  الواردات  يف  اضايف  خفض 
اعادة  االموال. من هنا اهمية  وتحفيز تدفق 
احياء قدرة لبنان عىل اجتذاب الرساميل، عرب 
بدعم  والتصدير  االنتاج  وتحفيز  الثقة  تعزيز 
القطاعات ذات القيمة املضافة العالية، ووضع 

تفلت سعر الصرف سببه 
انعدام الثقة وتراجع حركة 

االموال الوافدة

االزمة االقتصادية الحالية هي االعتى يف تاريخ لبنان الحديث.

الخبري املرصيف الدكتور مروان بركات.
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يستنزف  الذي  االسترياد  عىل  والرسوم  القيود 
املوجودات الخارجية للقطاع املايل.

الوظائف،  االقتصادي وخلق  النمو  اعادة  ـ   5
النمو  حلقة  من  حاليا  االقتصاد  انتقال  بعد 
املنخفض اىل وضعية الركود التضخمي يف ظل 
انخفاض الناتج املحيل الفعيل باكرث من %25 
هذا العام، وارتفاع التضخم اىل اكرث من %111. 
هنا تكمن اهمية تحفيز االستثامر الخاص الذي 
يشكل رافعة للنمو االقتصادي، خصوصا يف ظل 
استحالة تعزيز االنفاق العام نظرا اىل رضورة 
خفض  اهمية  تربز  كام  التقشفية.  االجراءات 
مزاولة  معايري  وتحسني  التشغيلية  النفقات 
كان  التي  الفوائد  معدالت  وخفض  االعامل، 
لها اثار استبعادية عىل االستثامر الخاص خالل 

العقد املنرصم.
ال شك يف ان االختالالت البنيوية القامئة يف لبنان 
متاحة  تزال  ال  املخارج  ان  اال  حاليا جسيمة، 
اذا صدقت النيات وتم اتخاذ خيارات وتدابري 
الحكومة  من  مامطلة  اي  دون  من  جذرية، 
العتيدة والسلطات املعنية تعرب بلبنان اىل بر 

االمان".
قال بركات ان "املالية العامة تأخذ حيزا مهام 
اليوم اذا تم التقيد بالنفقات وااليرادات الواردة 
يف موازنة عام 2020، خصوصا انها تشكل ابرز 
استفحال  مع  االقتصاد،  يف  الهشاشة  عنارص 
خالل  السيام  العام  والعجز  املديونية  نسب 
عام 2020  واندالع ازمة اقتصادية هي االعتى 

مع  ترافقت  والتي  الحديث  لبنان  تاريخ  يف 
احداث غري اعتيادية، كالتعبئة العامة ملواجهة 
يف  تعرثها  عن  الدولة  واعالن  كورونا،  وباء 
سداد مستحقاتها بالعمالت االجنبية، وانفجار 
ما  الحكومي،  الفراغ  واستمرار  بريوت،  مرفأ 
التي  العامة  املالية  اوضاع  بثقله عىل  ارخى 
بنسبة  االيرادات  تراجعا ملحوظا يف  شهدت 
الفائت،  العام  من  الثامنية  االشهر  يف   %20
مقارنة بالفرتة املامثلة من عام 2019. فعىل 
الرغم من تراجع العجز املايل العام يف سياق 
تفاقم  يتوقع  االنفاق،  يف  ملموس  انخفاض 
العامة  املالية  القامئة عىل صعيد  االختالالت 
عجز  نسب  ظل  يف  الجاري،  العام  خالل 
ومديونية غري قابلة لالستدامة مقارنة بحجم 
االقتصاد، وذلك بعيدا من االهداف املحددة 
يف موازنة عام 2020، السيام يف ظل االنكامش 
الحاد يف حجم االقتصاد بالدوالر الحقيقي من 
مليارا  اىل 19  عام 2019  مليار دوالر يف   52
الدويل.  النقد  صندوق  وفق   ،2020 عام  يف 
بالتايل، يتوقع وصول نسبة العجز املايل العام 
اىل الناتج اىل 17% يف عام 2020 وفق صندوق 
اىل  العام  العجز  نسبة  ضعف  وهي  النقد، 
ما   ،2020 عام  موازنة  يف  املستهدفة  الناتج 
يدل عىل ان تصحيح اختالالت املالية العامة 
بات ملحا لخفض حاجات الدولة التمويلية، 
متويل  عىل  القائم  النموذج  وان  خصوصا 
يعد  مل  الودائع  منو  طريق  من  املايل  العجز 

قابال لالستدامة، السيام مع االنخفاض الصايف 
يف الودائع منذ بداية عام 2019".

عن انعكاسات تفلت سعر الرصف، عزا بركات 
االسباب اىل "فقدان عام للثقة يف ظل التخبط 
ما  الوافدة  االموال  حركة  وتراجع  السيايس 
ادى اىل ضغط عىل ميزان املدفوعات وسجل 
 10 العام  هذا  بلغت  ملحوظة  عجوزات 
مليارات دوالر حتى ترشين االول، وانخفاض 
احتياطيات مرصف لبنان السائلة اىل ما دون 
عىل  قدرته  تراجع  وبالتايل  دوالر،  مليار   18
التدخل يف السوق، وخلق نقد باللرية بحيث 
ارتفع النقد املتداول بنسبة 147% يف االشهر 

العرشة من عام 2020".
السوق  يف  السائدة  الضغوط  "لجم  ان  ورأى 
املوازية لتقليص التفاوت امللموس بني اسعار 
الرصف املتعددة، بات رضوريا لفرملة االنهيار 
املايل وارساء توازن اقتصادي. اال ان اي عملية 
مقابل  يف  للرية  الرسمي  الرصف  سعر  خفض 
الدوالر يجب ان تتم تدريجا وليس فوريا، نظرا 
اىل الضغوط االقتصادية واالجتامعية التي قد 
تنطوي عليها هذه الخطوة. اذ من شأن ذلك 
ان يؤدي اىل تصاعد يف نسب تضخم االسعار، 
وضغط اضايف عىل االقتصاد الحقيقي، وزيادة 
التوزيع  عىل  سلبية  وتداعيات  البطالة،  يف 

الوطني للدخل". 
"انخفاض  ان  اىل  يشري  ان  بركات  يغفل  مل 
يف   %100 بنسبة  الوطنية  العملة  قيمة 
اىل تضخم اضايف يف  الرسمية يؤدي  السوق 
الناتج  يف  وانخفاض   ،%30 بنسبة  االسعار 
اما   .%28 بنسبة  بالدوالر  االسمي  املحيل 
عن تأثريه عىل التسليفات، فقد يؤدي ذلك 
التسليفات املشكوك  اىل زيادة ملحوظة يف 
يف تحصيلها والتي بلغت مستوى قياسيا يف 
وفقا   ،2020 ايلول  نهاية  يف   %34.4 حدود 
يف   %19.6 مقابل  يف  لبنان،  مرصف  الرقام 

نهاية عام 2019".
النقدي  التدهور  "لجم  ان  اىل  بركات  وخلص 
يتم عرب احتواء العجوزات يف ميزان املدفوعات 
واصالحات الدولة لخفض عجوزاتها وحاجاتها 
قادرة  التمويلية، مع رضورة تشكيل حكومة 
عىل مواكبة التحديات، واستقطاب املساعدات 
التي يحتاجها لبنان لكبح االنهيار املايل ولتمكني 

مرصف لبنان من تعزيز احتياطياته".

خفض سعر رصف اللرية يف مقابل الدوالر يجب ان يتم تدريجا. 
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مارلني خليفة

ديبلوماسّية 2020:
عام اإلنهيار والنصائح الدولّية واملقاطعة العربّية

توج عام 2020 ذاته لبنانيا بعام االنهيار بامتياز. يف جردة العام الديبلوماسية يصح تلقيبه بعام البيانات الدولية. فيه اصدرت 
مجموعة الدعم الدولية واالتحاد االورويب وفرنسا وبريطانيا واملانيا ومسؤولون امريكيون عرشات البيانات، وعقدوا اجتامعات 

افرتاضية الن العام طبع ايضا بوباء كوفيد ـ 19، قدمت نصائح اىل لبنان الذي اختار ان ال ياخذ بأي منها

ديبلومايس  حراك  اي   2020 عام  يسجل  مل 
لوزراء  متفرقة  زيارات  باستثناء  عريب، 
انفجار  بعد  واالردن  وقطر  مرص  خارجية 
مرفأ بريوت، لذا تصح فيه ايضا تسمية عام 

الغياب العريب بامتياز. 
حكومة  تشكيل  بـ"عيدية"  العام  بدأ 
اثر حراك 17 ترشين  الرئيس حسان دياب 
اىل حكومة ترصيف  )تحولت يف آب  االول 
اعامل(، وما استتبعته من فرتة سامح دولية 
االمتعاض  بدأ  نيسان حيث  لغاية  استمرت 

تدريجا. يظهر 
كانون   21 يف  دياب  تألفت حكومة حسان 
واسع،  سيايس  تجاذب  وسط   2020 الثاين 
اعادة  الحريري يف  الرئيس سعد  بعد فشل 
استقالته  اثر  اختصاصيني  حكومة  تشكيل 
رسعان   .2019 االول  ترشين  حراك  عقب 

من  امريكيا  توصيفا  الحكومة  واجهت  ما 
لشؤون  االمرييك  الخارجية  وزير  مساعد 
"حكومة  بانها  شينكر  ديفيد  االدىن  الرشق 
النظام  الله ومؤيدو  شكلها ويدعمها حزب 
لبنان، وهذا يطرح اسئلة كثرية  السوري يف 
ملتزمة  الحكومة  هذه  ستكون  هل  مبعنى 
محاربة الفساد والقيام باالصالح الن حزب 
ونرى".  سننتظر  الفساد؟  عىل  يعيش  الله 
اىل  السنة  هذه  بداية  منذ  شينكر  وملح 
يف  الفعلية  مثارها  "سرنى  جديدة  عقوبات 

نهايتها". 
مل يوفر السفري االمرييك السابق والكاتب يف 
تقريره  فيلتامن يف  بروكينغز جيفري  معهد 
واضعا  دياب،  حكومة  الدوري  السيايس 
لقبولها.  طريقا  بها  املنوطة  االصالح  عملية 
منذ تشكيل الحكومة انهمرت البيانات من 

االتحاد  الدولية،  الدعم  مجموعة  فرنسا، 
"اصالحات  اجراء  االورويب، مطالبة برضورة 
يتعلق  ما  يف  السيام  وطموحة،  عميقة 
ومكافحة  واملالية  االقتصادية  بالشفافية 
معظم  انتهت  القضاء".  واستقاللية  الفساد 
جميع  امام  الوقت  "حان  بالقول:  البيانات 
جامعي  بشكل  للعمل  اللبنانيني  املسؤولني 
وان  اللبنانيني"،  جميع  مصلحة  يحقق  مبا 
اعادة  ميكنها  فقط  ملموسة  "اصالحات 
املساعدة  باب  وفتح  املستثمر  ثقة  ترميم 

للبنان". الدولية 
يف 9 اذار اختارت الحكومة التخلف عن دفع 
استحقاقات "االوروبوند"، وهي بقيمة 1,2 
نيلها  غداة  لها  جلسة  اول  يف  دوالر،  مليار 
الثقة الربملانية، وذلك بعد مشورة خرباء من 
صندوق النقد الدويل الذي بدأت الحكومة 

@marlenekhalife

يصلح  قد  ما  برنامج  حول  معه  مفاوضات 
حتي  ناصيف  الخارجية  وزير  وبدأ  للبنان. 
سمع  حيث  باريس  اىل  ديبلوماسية  حركة 
الخارجية  وزير  رددها  عبارة  االوىل  للمرة 
الفرنسية جان-ايف لودريان الحقا وعالنية 
اعتربت  نساعدكم".  ليك  انفسكم  "ساعدوا 
من  الدولية  الدعم  مجموعة  بأن  فرنسا 
اجل لبنان التي اجتمعت يف 9 كانون الثاين 
استقالة  اثر  للبنان  دعم  خارطة  وضعت 
واضحة  توصيات  واصدرت  الحريري،  سعد 
لتنفيذ  متهيدا  االصالح  عىل  تحث  ورصيحة 
اما رزمة االصالحات  مقررات مؤمتر سيدر. 
السنة  مدار  عىل  دولية  الزمة  فستصبح 
 22 يف  االخري  بيانها  يف  املجموعة  )رددتها 
املبادرة  سرتدده  ما  الفائت(.  الثاين  ترشين 
اصالحات  هو:  الفائت  ايلول  يف  الفرنسية 
متتلكها  التي  واملؤسسات  العامة  املالية  يف 
الفساد،  ملكافحة  قوانني  واقرار  الدولة، 
مؤسسة  يف  مستقلة  ناظمة  هيئة  وانشاء 
كهرباء لبنان واعتامد الحوكمة والشفافية.

امتعاضا  يتحول  بدأ  الفرنيس،  النصح  هذا 
اجتامع  يف  ايضا  ويظهر  نيسان،  شهر  منذ 
رئيس  مع  الدولية  الدعم  مجموعة  سفراء 
ورئيس  عون  ميشال  العامد  الجمهورية 
تبني يف هذا  دياب، حيث  الحكومة حسان 
تشكك يف جدية  بدأت  الدول  ان  االجتامع 

قيام الحكومة باالصالحات. يف ايار اصدرت 
فيه  ذكرت  بيانا  الدولية  الدعم  مجموعة 
2019، شجعت  االول  كانون   11 يف  ببيانها 
العمل  عىل  والربملان  الحكومة  من  كال  فيه 
لتنفيذ  الالزمة  الظروف  لتهيئة  سويا 
املناسب،  الوقت  يف  املطلوبة  االصالحات 
الكاملتني  واملساءلة  الشفافية  وضامن 

اللبنانيني. استجابة ملطالب 
عىل  مبارشة  الفرنسيون  دخل  حزيران  يف 
الخط عرب زيارة الوزير جان-ايف لودريان، 
هيكلية  "اصالحات  عن  مجددا  متحدثا 
واملالية  االقتصادية  الصعد  كل  عىل  للنظام 
وال  ومرتابطة  متداخلة  وهي  والسياسية، 

ميكن العمل عىل صعيد دون آخر".

الرئيس 
الفرنيس 

ماكرون صب 
جام غضبه 

عىل الطبقة 
السياسية 
اللبنانية.

العقوبات  خناق  بدأ  الوقت،  هذا  يف 
سجل  حيث  الله"،  "حزب  ضد  يتجدد 
السفري االمرييك )السابق( يف املانيا ريتشارد 
عىل  فيه  حث  مسبوق  غري  موقفا  غرينيل 
حظر الجناح السيايس لحزب الله كام فعل 
صحيفة  يف  له  مقالة  يف  االملاين،  الربملان 
الداخلية  وزارة  اعلنت  نيسان  بوليتيكو. يف 
واضعة  الله"،  "حزب  انشطة  االملانية حظر 
االرهابية،  املنظامت  تصنيف  يف  اياه 
ليتوانيا واستونيا وغواتيامال والتفيا  وتبعتها 

والباراغواي. وكوسوفو وسلوفينيا 
عىل  القدرة  وعدم  املراوحة  استمرت 
مع  املفاوضات  يف  نتيجة  اىل  التوصل 
انعدام  بسبب  الدويل  النقد  صندوق 
ان  اىل  اوال  له  برنامج  تبني  حول  االجامع 
وما  العام.  منتصف  يف  املفاوضات  توقفت 
عندما  بسيط يف شباط  نور  بصيص  برز  ان 
ميشال  العامد  الجمهورية  رئيس  اطلق 
يف  النفط  عن  التنقيب  باخرة  اعامل  عون 
يف  االمل  هذا  انطفأ  حتى   ،4 رقم  البلوك 
الطاقة واملياه )يف  نيسان حيث اعلن وزير 
عن  غجر  رميون  االعامل(  ترصيف  حكومة 
الغاز عىل  توقف اعامل الحفر وعن وجود 
اعامق مختلفة يف البلوك رقم 4 لكن مل يتم 

التحقق من وجود مكمن غاز.
)بحسب  توتال  برشكة  يجدر  كان  وفيام 

املانيا دخلت 
في نهاية السنة على خط 

اللبنانية االزمة 

البنك الدولي اعلن 
ان التضخم سيزيد %40 

في 2021

تضامن امرييك 
مع ضحايا 
انفجار املرفأ.

جردة 2020
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تقريرها  اصدار  معها(  املوقع  العقد 
فانها  النتيجة،  هذه  من  شهرين  بعد  النهايئ 
مل تصدره لغاية كتابة هذه السطور يف تأجيل 
ان  ابرزها  التأويالت،  من  للكثري  املجال  ترك 
الرشكة اوقفت اعامل الحفر رضوخا لضغوط 
تنفيذه  عدم  بسبب  لبنان  عىل  دولية 

االصالحات الهيكلية املطلوبة منه. 
ضد  شكاوى  لبنان  سجل  العام،  هذا  يف 
اىل  نيسان  يف  ومنها  االرسائيلية  الخروقات 
قامت ثالث طائرات  ان  بعد  االمن  مجلس 
ارسائيلية بقصف مواقع سورية انطالقا من 

اللبنانية. االجواء 
منذ اذار، بدأ ما ميكن تسميته بديبلوماسية 
ملطاره  اغالق  يف  البلد  وقع  حيث  كورونا، 
للوباء  مكافحة  كلها  اراضيه  شمل  والقفال 
وايار،  نيسان  يف  لكن  العامل.  غزا  الذي 
املغرتبني  االف  اللبنانية  الحكومة  اجلت 
الذين عادوا اىل ربوع الوطن، وتخطى عدد 
الراغبني يف العودة الثالثني الفا، فيام شكلت 
ازمة،  خلية  واملغرتبني  الخارجية  وزارة 

مستنفرة بعثاتها الـ88 يف انحاء العامل.
يف حزيران، اخذت الحركة الفرنسية تنشط 
مع  تزامنت  لكنها  لودريان،  زيارة  مع 
االمريكية  العقوبات  ضغوط  وطأة  اشتداد 
قانون  عرب  سوريا  من  برأسها  اطلت  التي 
حزيران  يف  التنفيذ  حيز  دخل  الذي  قيرص 

بعدما اقر يف مجلس النواب االمرييك يف 22 
بأن  القانون  2019. وقد هدد  الثاين  كانون 
يطاول اي شخص او كيان يوفر دعام ماليا 
صفقة  يف  ينخرط  او  ما،  ماديا  او  تقنيا  او 

كبرية مع الحكومة السورية. 
بني  الرتابط  اىل  ونظرا  الحال،  بطبيعة 
تبادالت  تعرقلت  وسوريا  لبنان  اقتصادي 
عدة، منها عىل سبيل املثال ال الحرص تجديد 
وباللرية  سوريا  من  الكهرباء  استجرار  عقد 
اىل  التصدير  يف  التضييق  وبورش  اللبنانية، 
مام  الجوار  ودول  العراق  اىل  ومنها  سوريا 
االقتصادي. وسط  االنهيار  تعميق  اسهم يف 
الفوىض، برز حدث ديبلومايس محيل  هذه 
التي  االمريكية  السفرية  مع  مسبوق  غري 
عينت يف لبنان يف اذار املايض دورويث شيا، 
حيث اثار قرار للقايض محمد املازح مبنعها 
االخرية  ومنع  االعالم  لوسائل  الترصيح  من 
طائلة  تحت  معها  مقابالت  طلب  من 
قوية  سجاالت  الغرامات.  ودفع  العقوبات 
رصدت يف السياسة واالعالم عىل حد سواء، 
اعرتاضا  القايض  باستقالة  السجال  وانتهى 
وسائل  ومن  السفرية  من  قراره  خرق  عىل 

اللبنانية. االعالم 
وجاء آب، شهر الزعزعة القوية حيث وقع 
وجود  بسبب  املدمر  بريوت  مرفأ  انفجار 
كميات كبرية من نيرتات االمونيوم يف العنرب 

رقم 12 منذ العام 2013 مام دمر جزءا كبريا 
شهداء   209 واوقع  بريوت،  ومن  املرفأ  من 
االالف،  ورشد  واملعوقني  الجرحى  ومئات 
عىل  الدويل  الحصار  ووقتيا  جزئيا  وكرس 
حدب  كل  من  املساعدات  فانهالت  لبنان، 
ومنظامت  املتحدة  االمم  برعاية  وصوب 
الرئيس  غط  آب،   6 يف  املدين.  املجتمع 
الفرنيس اميانويل ماكرون يف لبنان يف زيارته 
املناطق  يف  اللبنانيني  مع  ليلتحم  االوىل 
ومنطقة  مخايل  ومار  الجميزة  املنكوبة: 
اىل  ماكرون  دعا  آب   9 يف  املنكوبة.  املرفأ 
اللبناين  الشعب  لدعم  االول  املؤمتر  عقد 
دونالد  االمرييك  الرئيس  حرضه  افرتاضيا، 
الدول  ترامب شخصيا وكانت نتيجته تعهد 
كمساعدات  ترسل  اورو  مليون   280 بـ 
عينية انسانية عرب االمم املتحدة ومنظامت 

املجتمع املدين.
دياب  حسان  حكومة  استقالت  آب   11 يف 
منه   16 يف  االعامل.  ترصيف  اىل  لتتحول 
ديفيد  االمرييك  الخارجية  وزير  وكيل  جاء 
عن  بيان  صدر  آب   31 يف  لبنان.  اىل  هيل 
طالبت  مجددا  الدولية  الدعم  مجموعة 
فيه بـ "تشكيل حكومة بارسع وقت ممكن 
"عىل  ايضا:  فيه  جاء  مام  وباصالحات"، 
النأي  بسياسة  االلتزام  الجديدة  الحكومة 
بالنفس عن الرصاعات االقليمية". يف االول 

اثناء  ماكرون يف  الرئيس  احتفل  ايلول،  من 
قرص  يف  الكبري  لبنان  مبئوية  الثانية  زيارته 
السياسية  الكتل  باركان  واجتمع  الصنوبر، 
تزامن  الفرنسية.  املبادرة  مطلقا  اللبنانية 
الخارجية  وزير  ملساعد  زيارة  مع  ذلك 
االمرييك لشؤون الرشق االدىن ديفيد شينكر، 
رسمي  مسؤول  اي  فيها  يقابل  مل  لكنه 
عون  جوزف  العامد  الجيش  قائد  باستثناء 
من  وعدد  املدين  املجتمع  من  واعضاء 

النواب جلهم من املستقلني.
اطلق شينكر يف تلك الزيارة سلسلة مواقف 
االدارة  ان  ابرزها:  االعالم،  وسائل  عرب 
االمريكية تعمل يف شكل مستمر عىل رزمة 
او  ارهابية  اعامل  يف  للضاعلني  عقوبات  
ضمن عقوبات قانون ماغنتسيك وهي قيد 
لبنان  الوقت، كلف سفري  التحضري. يف هذا 
الحكومة  تشكيل  اديب  مصطفى  املانيا  يف 
وقع  التشكيل  عملية  اثناء  ويف  الجديدة، 
الوزيرين  عىل  االمريكية  العقوبات  سيف 
ويوسف  الخليل  حسن  عيل  السابقني 
مل  االوفاك.  عقوبات  بحسب  فنيانوس 
الرئيس  غضب  الحكومية،  الفرحة  تكتمل 
صحافيا  مؤمترا  وعقد  ماكرون  الفرنيس 
الفائت،  ايلول   27 يف  باريس  يف  افرتاضيا 
صب فيه جام غضبه عىل الطبقة السياسية 

االصالحات 
الهيكلية 
رشط كررته 
مجموعة 
الدعم 
الدولية يف 
.2020

وزير 
الخارجية 
الفرنسية 
جان ايف 
لودريان: 
ساعدوا 

انفسكم يك 
نساعدكم.

العهود  تحرتم  "مل  بانها  واتهمها  اللبنانية 
التي اتخذتها امام فرنسا واملجتمع الدويل". 
املبادرة  جزرة  رضبت  االمريكية  العصا 
محاولة  اثناء  يف  الثانية  للمرة  الفرنسية 
)اديب  الحريري  سعد  املكلف  الرئيس 
حكومة  تشكيل  الثاين  ترشين  يف  اعتذر( 
تكتل  رئيس  ماغنتسيك  عقوبات  لتشمل 
الخارجية  ووزير  النائب  القوي  لبنان 
السابق جربان باسيل، فرتاكمت العقد وهي 

ال تزال لغاية اليوم.
اىل  ماكرون  الرئيس  دعا  االول  كانون   2 يف 
اللبناين،  الشعب  الثاين لدعم  الدويل  املؤمتر 
واعلن ان اكرث من 20 يف املئة من الشعب 
كذلك  الفقر.  خط  تحت  يعيشون  اللبناين 
البنك  يديره  صندوق  تأسيس  عن  اعلن 
مساعدات  تقديم  يف  للمساهمة  الدويل 

يجب  انه  اعترب  كام  لبنان.  اىل  انسانية 
وقت  بارسع  حكومة  تشكيل  عىل  العمل 
ممكن واجراء االصالحات املطلوبة من قبل 
لبنان عىل  يحصل  لن  واال  الدويل،  املجتمع 
سيزور  انه  اعلن  وهو  دولية،  مساعدات 
االول  كانون   21 يف  الثالثة  للمرة  لبنان 

الفائت.
املانيا  تدخلت  الفائت  االول  كانون   7 يف 
االورويب  االتحاد  عرب  اللبناين  الخط  عىل 
مهام  بيانا  االول  كانون   7 يف  اصدر  الذي 
فاعلة  محادثات  يقيم  ألن  لبنان  فيه  دعا 
انه  الدويل، مشددا عىل  النقد  مع صندوق 
ممكن.  وقت  اقرب  يف  تستانف  ان  يجب 
من  مجموعة  الخارجية  وزراء  وعدد 
مثل  وصفوها:  كام  املفتاحية  االجراءات 
واالنتقال  كونرتول،  الكابيتال  قانون  اعتامد 
لبنان  ملرصف  جنايئ  تحقيق  اىل  الرسيع 
املركزي )توقف بعد انسحاب رشكة الفاريز 
االستقرار  توفر  تدابري  واتخاذ  ومارسال(، 
الالزمة  الترشيعات  عرب  املرصيف  للقطاع 
صدور  العام  نهاية  وسجل  بشكل رضوري. 
قلقه  عن  فيه  اعرب  الدويل  للبنك  تقرير 
بازاء زيارة التضخم بنسبة 75 يف املئة عام 
املئة  40 يف  اىل  تصل  زيادة  متوقعا   ،2020

يف سنة 2021. 

انفجار مرفأ بيروت 
خّلف 209 شهداء وكسر 

الحصار الدولي وقتيا
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مارلني خليفة

املبادرة الفرنسّية نحو لبنان معّلقة
في انتظار العهد األميركي الجديد

ال  تزال املبادرة الفرنسية عىل قيد الحياة. من مؤرشات ذلك الزيارة التي تأجلت قرسا للرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون 
يف 22 كانون االول بسبب اصابته بوباء كورونا، كذلك االتصاالت الفرنسية الحثيثة والدامئة باالطراف اللبنانيني والتواصل 

الفرنيس مع مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان، وتنسيق باريس مع االتحاد االورويب 

عىل الرغم من الحركة الفرنسية املكوكية، الصامتة 
منها والعلنية والتي توجتها املبادرة الفرنسية يف 
االول من ايلول الفائت، ال يبدو بحسب العارفني 
الرئيس  والية  بدء  قبل  خرق  اي  ستحقق  انها 
الجاري.  الثاين  كانون   20 يف  بايدن  جو  االمرييك 
املعوقات امام هذه املبادرة محلية وخارجية يف 
تلعب  التي  االقليمية  التجاذبات  عن  ناتجة  آن، 
دورا بارزا يف تجميدها. العقبات السياسية املحلية 
واالقليمية تشل اي انجاز لهذه املبادرة املستمرة 
ببطء السلحفاة. لكن ذلك مل يحبط عزمية الرئيس 
عقد   اىل  دعا  الذي  ماكرون  اميانويل  الفرنيس 
املؤمتر الدويل الثاين لدعم بريوت والشعب اللبناين، 
"لوفيغارو"  صحيفة  وكانت  االول.  كانون   2 يف 
الفرنسية اعلنت عشية املؤمتر ان املبادرة وصلت 

اىل طريق مسدودة.
اشارت الصحيفة يف افتتاحيتها اىل انه حتى "جزرة 
يف  الفاعلية  عدمية  تبدو  الدولية  املساعدات 
مواجهة انهيار النظام السيايس اللبناين الذي يظهر 
انه غري قابل لالصالح، ما يخلف مرارة كربى لدى 
الرئيس الفرنيس الذي سافر مرتني اىل بريوت لحض 
القادة اللبنانيني عىل االتفاق عىل حكومة مهمة".

هذه املرارة عرّب عنها ماكرون مرارا. عشية املؤمتر 
اىل  فيه  اشارت  بيانا  الفرنسية  الرئاسة  اصدرت 
ان اية اجراءات مل تنفذ مبوجب خارطة الطريق 
الفرنسية املقرتحة ملساعدة لبنان عىل حل ازمة 
اي  احراز  يتم  مل  كام  كبرية،  واقتصادية  سياسية 
مرصف  حسابات  مبراجعة  يتعلق  ما  يف  تقدم 
لبنان. وقالت ان العقوبات االمريكية عىل الطبقة 
السياسية يف لبنان مل تؤت مثارها، وابدت اعتقادها 

بانها لن تؤدي اىل تأليف الحكومة اللبنانية.
يف املؤمتر الذي مل يحمل وعودا بتقديم مساعدات 
لبنان، اعلن ماكرون ان فرنسا تساهم  مالية اىل 
يف دعم الشعب اللبناين، وهذا الدعم ال ميكن ان 
يأيت عوض دعم السلطات اللبنانية، وال ميكنه ان 
"عىل  ان  وقال  حكومة.  تأليف  رضورة  يستبدل 

اللبنانيني تأليف حكومة جديدة لتنفيذ  الساسة 
االصالحات، واال فلن يحصل لبنان عىل مساعدات 
دولية". وشدد عىل ان فرنسا لن تتخىل عن رضورة 
انفجار  يف  التحقيقات  وعن  باالصالحات  القيام 
مرفأ بريوت. وبحسب الرئيس الفرنيس، من املقرر 
تأسيس صندوق يديره البنك الدويل للمساعدة يف 

تقديم املساعدات االنسانية للبنان.
الثالثة، لو حصلت، كانت  الرئيس ماكرون  زيارة 
ستكون مفصلية يف بلد تنهار فيه الدولة، علام ان 
مبادرة بالده عىل اهميتها بدأت تواجه منافسة 
املانية عرب االتحاد االورويب. تشكل برلني الرافعة 
املالية ألي مرشوع اورويب يف الرشق االوسط، بينام 
ان  يبدو  لكن  السيايس.  الشق  باريس يف  تنشط 
برلني دخلت بقوة اخريا عىل الخط اللبناين سواء 
من خالل هبات وقعها سفريها اندرياس كيندل 
مع وزير الخارجية اللبناين رشبل وهبه اخريا بقيمة 
عقد  االورويب.  االتحاد  عرب  او  اورو،  مليون   48
وزراء خارجية االتحاد االورويب اجتامعا يف 7 كانون 
االول الفائت صدرت عنه توصيات مهمة يف شأن 
لبنان، وكانت لربلني بصامتها يف هذا البيان الذي 
دعا لبنان الن "يقيم محادثات فاعلة مع صندوق 
النقد الدويل وان تستانف يف اقرب وقت ممكن". 
من  االوروبيون مجموعة  الخارجية  وزراء  وعدد 
االجراءات املفتاحية كام وصفوها، مثل: "اعتامد 
اىل  الرسيع  واالنتقال  كونرتول،  الكابيتال  قانون 
لبنان، واتخاذ تدابري توفر  تحقيق جنايئ ملرصف 
االستقرار للقطاع املرصيف عرب الترشيعات الالزمة 

بشكل رضوري". 
حاولت املبادرة الفرنسية الدفع يف اتجاه تشكيل 
حكومة بعد انسداد افق داخيل بسبب الخالفات 
وبيت  بعبدا  قرص  بني  وخصوصا  املستحكمة، 
الوسط. تنخرط  هذه املبادرة يف صميم املشكالت 
اللبنانية، وهي تقريبا ذاتها الورقة االصالحية التي 
الحكومة  برئيس  يجدر  وكان  عليها  التوافق  تم 
املكلف سعد الحريري ان يطبقها، لكنه آثر تقديم 

استقالته يف العام 2019، وهي محصلة مشاورات 
عميقة مع االطراف اللبنانيني وتنص عىل مجموعة 
خطوات  تتطلب  التي  الجريئة  االصالحات  من 
اللبنانيني  املسؤولني  قبل  من  بدورها  شجاعة 
لتطبيق مسار اصالحي حقيقي. من ابرز مقرتحات 
االصالحات التي تضمنتها املبادرة الفرنسية: اعادة 
االعامر بعد تفجري 4 آب، خطة حكومية ملكافحة 
كوفيد - 19، التحقيق املحايد واملستقل بانفجار 
صندوق  مع  للمفاوضات  فوري  استئناف  املرفأ، 
التدابري  عىل  الرسيعة  املوافقة  الدويل،  النقد 
الوقائية التي طلبها صندوق النقد الدويل مبا يف 
ذلك القانون املتعلق بالكابيتال كونرتول والتدقيق 
استدراجات  اطالق  لبنان،  مرصف  حسابات  يف 
عروض يف ما يتعلق مبعامل توليد الكهرباء بواسطة 
الغاز، التخيل عن مرشوع معمل سلعاتا بصيغته 
الحالية. عقد اجتامع ثان ملجموعة املتابعة املحلية 
مخصص  الكرتوين  موقع  واطالق  سيدر  ملؤمتر 
املشاريع  )مكونات  اجزائه  بكل  املؤمتر  ملتابعة 
االطار  يف  ورد  ملا  وفقا  واالصالحات(  والتمويل 
الفعيل  االطالق  سيدر،  مبتابعة  الخاص  املرجعي 
للتدقيق الكامل يف حسابات مرصف لبنان، انجاز 
التعيينات القضائية )قضاة مجلس القضاء االعىل( 
واملالية )اعضاء هيئة املراقبة عىل االسواق املالية( 
الناظمة لقطاعات الكهرباء  والقطاعية )الهيئات 
ملعايري  وفقا  وذلك  املدين(،  والطريان  واالتصاالت 
شفافة تعتمد عىل الكفاية، موافقة الربملان عىل 
اطالق  القضاء،  استقاللية  حول  قانون  اقرتاح 
دراسة حول االدارة العامة من قبل مؤسسة دولية 
مستقلة )البنك الدويل او منظمة التعاون والتنمية 

االقتصادية( مع مكتب متخصص.
الوطنية  الهيئة  اعضاء  تعيني  عىل  نصت  كذلك 
ملكافحة الفساد ومنحها القدرات الرضورية للقيام 
باملهامت املنوطة بها والتطبيق الفوري لالصالحات 
اىل  بالنسبة  العام.  الرشاء  واصالح  الجمركية، 
مرشوع  عىل  والتصويت  االعداد  العامة،  املالية 
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الرئيس الفرنيس يف زيارته االوىل للبنان يف آب.

قانون تصحيحي للاملية يبني بشكل صادق وضع 
شهر،  غضون  يف  وذلك   2020 لسنة  الحسابات 
 ، واعداد واعتامد ميزانية متجانسة لسنة 2021 
واصالح القانون االنتخايب مع ضم املجتمع املدين 
اكرث  يكون  بأن  للربملان  يسمح  ما  كامل،  بشكل 

متثيال لتطلعات املجتمع املدين.
مع  التاريخية  الفرنسية  الصداقة  ان  يبدو  لكن 
لبنان مل تجعل الرؤى متطابقة لغاية اليوم حول 
قاربنا هذه  فاذا  الخطوات وسبل االصالح.  هذه 
ميكن  وضعفها،  قوتها  نقاط  حيث  من  املبادرة 
القول ان ابرز نقاط قوتها تنطلق مبا تشتمل عليه 
من بنود، ومن قناعة لبنانية واسعة تضم القوى 
السياسية والرشائح الشعبية بانه يجب العمل عىل 
تخطي الوضع املرتدي يف لبنان والناتج من االزمة 
املالية واالقتصادية والتي اججها انفجار املرفأ. اما 
نقاط ضعفها، فبحسب اكرث من مسؤول سيايس 
بعض  يوجد  فانه  املبادرة،  هذه  مع  متاس  عىل 
تباين  الفرنسية، فضال عن  الخطوات  الترسع يف 
مقاربة  حول  بها  املعني  الفرنيس  الطاقم  داخل 
هذه املبادرة واسلوب تطبيقها. اما نقطة الضعف 
االبرز، فتتمثل يف تلطي بعض الساسة اللبنانيني 
خلف املبادرة الفرنسية واستغاللها بغية تحقيق 
مآرب ال متت بصلة اىل مقاصدها الحقيقية. من 

لتحقيق  املبادرة  خلف  التلطي  محاولة  االمثلة، 
الحكومة  تشكيل  طريقة  ضمنها  من  مآرب 
التشكيلة  عىل  جديدة  اعراف  اسقاط  ومحاولة 
ان  يجب  الحكومة  ان  عنوان  تحت  الحكومية 
التكنوقراط  من  ومؤلفة  مسيسة  غري  تكون 
مرارا  الفرنسيون  اكد  السياق،  هذا  يف  فحسب. 
ليسوا  بانهم  اتصاالتهم  يف  اللبنانيني  للمسؤولني 
معنيني باالالعيب الداخلية وكنهها ان كل طرف 
يشد البساط صوبه، وانهم ليسوا يف صدد اقصاء 
السياسية ووضعها خارج املشهد،  القوى  اي من 
ومنها  االصالحات  من  كبريا  جزءا  وان  خصوصا 
مجموعة من القوانني التي تطلبها املبادرة تتطلب 

موافقة القوى السياسية.
ومنها  بنودها،  بعض  من  توجس  هناك  كذلك 
الرئايس  املبعوث  اثاره  الذي  الجنايئ  التحقيق 

الفرنيس السفري جاك دوريل بشكل كبري يف زيارته 
االخرية اىل لبنان، قائال لعدد من مضيفيه انه ال 
ميكن التوجه نحو املستقبل اذا مل نعرف ما الذي 

حصل يف املايض. 
اقامه  سابق  صحايف  مؤمتر  يف  ماكرون  يتورع  مل 
برئاسة  حكومة  تشكيل  فشل  عقب  باريس،  يف 
اللبنانيني  ان  القول  من  اديب،  السفري مصطفى 
من  جزءا  ووضع  بعهودهم،  االلتزام  يف  فشلوا 
الالمئة عىل "حزب الله"، علام انه مل يوفر الرئيس 
سعد الحريري. يف احدى اللقاءات السياسية طلب 
توسط  مضيفه  من  الفرنسيني  املفاوضني  احد 
"حزب الله" لدى حلفائه لتفكيك االلغام املحلية 
ميكنه  ال  الحزب  ان  الجواب  فأتاه  املبادرة،  امام 

االمالء عىل حلفائه. 
تبقى العقوبات االمريكية التي مل تأت صدفة ملرتني 
االمر  فهذا  تتشكل،  ان  فيهام  الحكومة  كادت 
بحسب  وممنهجا  مقصودا  امرا  بل  ليس صدفة 
جهدا  الفرنسيون  يبذل  مرة  كل  ففي  العارفني. 
لتحقيق انفراج يف الوضع اللبناين يضع االمريكيون 
العيص يف الدواليب. لكن ذلك ال يدفع الفرنسيني 
اىل اتهام االمريكيني عالنية. حني طرح السؤال عىل 
مجموعة  اىل  يتحدث  كان  فرنيس  رئايس  مصدر 
انعقاد  عشية  االليزيه،  قرص  يف  الصحافيني  من 
قال:  اللبناين،  الشعب  لدعم  الثاين  باريس  مؤمتر 
"العقوبات مل تسبب انسدادا لكنها مل تساعد يف 

ازالة العراقيل".
 Les sanctions n’ont rien bloque, mais ils
n’ont rien debloque
بأن  االعرتاف  يريدون  ال  انهم  يبدو  فالفرنسيون 

جهودهم ال تالقي حامسة امريكية.
 لكن، هل صحيح ان املبادرة الفرنسية وصلت اىل 

انسداد افق كام كتبت "لوفيغارو"؟ 
يقول املعنيون يف لبنان ان هذه املبادرة مل تنته 
ولن تنتهي، والفرنسيون وعىل رأسهم ماكرون 
لن يرتاجعوا عن االهتامم بلبنان. تاريخ العالقة 
ان  كام  الفرنيس،  السلوك  بهذا  اال  يسمح  ال 
لبنان هو من املواقع القليلة يف الرشق االوسط 
بارز. ولبنان مهام  حيث يوجد حضور فرنيس 
برمتها،  املنطقة  قضايا  عىل  مطال  يبقى  انهار 
لكن املراوحة سوف تستمر لغاية تسلم الرئيس 
يف  رسميا  السلطة  زمام  بايدن  جو  االمرييك 
الواليات املتحدة االمريكية، بعدها ميكن فصل 

الخيط االبيض عن الخيط االسود.

ماكرون: دعم فرنسا 
ال يغني عن دعم السلطات 
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وزير الصّحة: اللقاح يصل إلى لبنان في شباط
سيوّزع مجانًا بمعدل 100 ألف جرعة أسبوعيًا

مع بداية السنة الثانية لتفيش فريوس كورونا يف شباط 2020، سيخطو لبنان خطوة نحو التعايف التدريجي، مع وصول اوىل 
دفعات لقاح فايزر اعتبارا من منتصف شباط 2021، مبا يكفي لنحو مليون و50 الف مواطن ومقيم من املستهدفني اكرث 

من غريهم بهذا الفريوس

وزير الصحة الدكتور حمد حسن.

منذ بدء الحديث عن تطوير لقاحات مضادة 
الدكتور  الصحة  لفريوس كورونا، واكب وزير 
التي  البلدان  حمد حسن مراحل التصنيع يف 
تنتجه، السيام الواليات املتحدة التي رصحت 
املايض،  االول  كانون  منتصف  يف  باستخدامه 
االمريكية من  والدواء  الغذاء  تأكد هيئة  بعد 
املئة.  يف  و95   90 بني  تراوح  بنسبة  فعاليته 
بعد بدء انتاج اللقاح عىل املستوى الرتويجي 
حصته،  مسبقا  لبنان  حجز  التجاري،  العاملي 
اللقاح  استرياد  عقد  الصحة  وزير  ووقع 
للشحن  الالزمة  الصحية  واملعايري  بالرشوط 
سيوزع  وهو  التلقيح،  ثم  ومن  والتخزين 
االوىل  الدفعة  وصول  املرتقب  من  مجانا. 
جرعة  الف   100 مبعدل  شباط  منتصف  يف 
 200 اىل  تصل  حتى  تباعا  ترتفع  اسبوعيا 
الف، بحيث ينتهي وصول كل الكمية خالل 
شهرين او ثالثة عىل ابعد تقدير، اىل حني بدء 
الرشكات الخاصة املستوردة لالدوية باسترياده 
ومعايري  وايضا ضمن رشوط  للعموم،  وبيعه 
مشددة وبسعر تحدده وزارة الصحة بناء عىل 

قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
والرضورية  الالزمة  الثالثة  املعايري  توافرت 
للتأكد من فعالية وامان اللقاح. علام ان كلفة 
رشاء اللقاح كانت بالحد االدىن، وهناك كمية 
مجانية مخصصة للمقيمني وليس للمواطنني 
اللبنانيني فقط، بحيث ان لبنان دفع مثن اقل 

من مليونني و100 الف لقاح.
وفنية  علمية  رشوطا  الصحة  وزارة  وضعت 
توزيعه،  ثم  ومن  اللقاح  لحفظ  ولوجستية 
لقاح  الدارة  الفنية  الوطنية  اللجنة  تتوالها 
البزري،  عبدالرحمن  الدكتور  برئاسة  كورونا 
من  املئة  يف   40 نسبته  ما  اللقاح  وسيغطي 

املقيمني يف لبنان تقريبا.  
يف هذا اللقاء مع وزير الصحة الدكتور حمد 

االحتواء،  مراحل:   3 من  خطة  وضعنا   □
نحو  الفريوس  عىل  مسيطرين  بقينا  بحيث 
املسافرين  مواكبة  بعد  اشهر، السيام  اربعة 
متابعته  الفحص والحقا  واجراء  الفندق  اىل 
اىل املستشفى واملنزل. املرحلة الثانية متثلت 
املسافرين  تتبع  مع  البلد  فتح  تحدي  يف 
حاجة  يف  املرحلة  هذه  وكانت  واملخالطني، 
الجهات  كل  ومساعدة  اكرب  جهد  اىل 
الرسمية واملدنية واالهلية التطوعية، السيام 
الشؤون  كوزارات  الصلة  ذات  الوزارات 
واالشغال،  والعمل  والداخلية  االجتامعية 
اضافة اىل القوى االمنية. اما املرحلة الثالثة 
استمرار  مع  فهي  عليها،  نعمل  كنا  التي 
الرغم  عىل  استطعنا  ما  والتتبع  االحتواء 
البلد.  فتح  بعد  املصابني  عدد  ارتفاع  من 
اللقاح  عىل  الحصول  تحقيق  اىل  سعينا 
مجتمعية  مناعة  اكتساب  اسرتاتيجيا  ضمن 
االصابات  بحصول  نسمح  بحيث  متدرجة، 
ومنع توقف الحياة وفقا للقدرة االستيعابية 
للنظام الصحي. لذلك كنت ادعو اىل اقفال 
االدىن من عدد  الحد  اىل  نصل  عندما  البلد 
االرسّة يف املستشفيات، وعندما قلت انه ال 
مدركا  كنت  عيّل".  و"اخذوها  للهلع  داعي 
للمواطنني خالل  اللقاح  توفري  اننا يف صدد 
فرتة، لكن انفجار املرفأ اطاح املرحلة الثالثة 
او ادى اىل تأجيلها وتأخريها. حصول انفجار 
املرفأ املشؤوم اطاح املرحلة الثالثة، اي اوقف 
املصابة  الحاالت  تحديد  عىل  الوزارة  قدرة 
توسعت  والتي  ومتابعتها،  املصدر  املجهولة 
ألن  املناطق  كل  اىل  باسبوع  االنفجار  بعد 
لعيادة  املناطق  كل  من  اتوا  الضحايا  اهايل 
فاق  ما  بالنابل،  الحابل  واختلط  ابنائهم 
ارتفاع  بعد  الوقائية  االجراءات  القدرة عىل 

عدد االصابات وزاد من التحدي.

حسن، اضاءة كاملة عىل قصة لقاح فايزر من 
التي  والجهة  والتوزيع  التخزين  اىل  االسترياد 
قامت  ما  ابرز  التلقيح، وعىل  عملية  ستتوىل 
به الوزارة يف العام املايض وما ستقوم به خالل 

السنة الجديدة عىل املستوى الصحي العام.

■ ما هي الخطة الالزمة للسيطرة عىل وباء 
كورونا يف العام الجديد؟

وباء  مكافحة  لخطة  مراحل  ثالث  وضعنا   □
كورونا، من ضمنها توفري جهوز املستشفيات 
الفائقة،  العناية  ارسة  عدد  ورفع  واملختربات 
مستشفى   20 نحو  لدينا  اصبح  بحيث 
اسرتاتيجيا  وضعنا  ثانيا،   .pcr فحوص  تجري 
مرتددا  كان  الذي  الخاص  القطاع  الستقطاب 
يف خوض املواجهة معنا ضد كورونا، وقدمنا 
بدل  الخاصة  للمستشفيات  ودفعنا  حوافز 
رسعنا  ثالثا،  والحامية.  الوقاية  مستلزمات 
دفعنا  كذلك  املستشفيات،  مستحقات  دفع 
مصالحة  لعقود  لرية  مليار   450 حدود  يف 
مع املستشفيات من العام 2000 حتى العام 
2019، وهذا يف ذاته انجاز يعتد به نظرا اىل 
الرغم  عىل  انه  اىل  اشري  هنا  املبالغ.  تراكم 
إشغال  مثة  كورونا،  فريوس  ضد  املعركة  من 
توفري  استطعنا  لقد  للمستشفيات.  جدا  عال 
الثالثة  باالعوام  مقارنة  لرية  مليار   100 نحو 
السابقة، بعدما عينت لجان تفتيش طبية يف 
الطبية  امللفات  يف  للتدقيق  املحافظات  كل 
للمستشفيات  االذن  اعطاء  قبل  للمرىض 
انه  مبعنى  املحدد.  املايل  السقف  بتخطي 
بعدما  خصوصا  لالستشفاء،  ترشيد  حصل 

منعنا ما يسمى بالنقاهة االستشفائية. 

التي  املواجهة  خطة  عناوين  هي  ما   ■
وضعت؟

هل  فايزر،  لقاح  عىل  حاليا  تعويل  مثة   ■
دول  نتائج  تنتظرون  ام  فعاليته  من  تأكدتم 

العامل التي استخدمته؟ 
االستخدام  السامح  صالحية  قرار  وّقعت   □
ال  حتى  فايزر  رشكة  لصالح  للقاح  الطارىء 
بدء  املفرتض  من  لذا،  استخدامه.  يف  نتأخر 
وبشكل  شباط  منتصف  من  اللقاح  وصول 
اسبوعي مبعدل 100 الف لقاح، يعني ستصل 
كل الكمية املقدرة مبليونني و100 الف لقاح 
الكمية  هذه  اشهر.  ثالثة  اىل  شهرين  خالل 
ألن  مواطن  مليون  نحو  لتلقيح  ستكفي 
اللقاح يتم عىل مرحلتني. هذه االتفاقية هي 
منصة  تشارك  ال  التي  فايزر  رشكة  مع  االوىل 
مع  وقعت  وقد  للقاحات،  العاملية  كوفاكس 
رشكة كوفاكس سابقا اتفاقية وسددنا الدفعة 
االوىل من قيمة العقد البالغة 4 ماليني و367 
مع  االتفاق  قبل  انه  نوضح  هنا  دوالر.  الف 
رشكة  مع  االتفاق  من  بد  ال  فايزر،  رشكة 
وحفظ  اللقاحات  وصول  لضامن  كوفاكس 
املقيمني  من  املئة  يف   20 بتغطية  لبنان  حق 
حينه،  اىل  كوفاكس.  لدى  اللقاح  توافر  فور 
رشكة  اول  كونها  فايزر  مع  االتفاقية  ابرمت 
وثيقتي  عىل  الحصول  من  متكنت  عاملية 
العاملية  الصحة  منظمة  من  واالمان  الفعالية 

االولية،  الصحية  الرعاية  ومراكز  والخاصة 
النموذجي وفق  التخزين  توافر ظروف  رشط 
متطلبات الرشكة املصنعة. هنا ميكن الحديث 
عن وجود 12 ثالجة موزعة عىل املستشفيات 
العاملية  الصحة  منظمة  من  املناطق  كل  يف 
اىل  اضافة  فعاليتها،  من  التأكد  عىل  نعمل 
تخصيص  العاملية  الصحة  منظمة  الطلب من 

من 6 اىل 8 ثالجات اضافية.

■ ماذا عن فعالية اللقاح وكم تبلغ كلفته؟
ثالثة معايري حدا  توفري  تلزم  لبنان  انظمة   □
وقد  الفعالية  اللقاحات:  استرياد  قبل  ادىن 
وقد  املئة،  يف   94 فعاليته  ان  فايزر  اكدت 
من  ايام  وخالل  الدول،  بعض  يف  به  بدأوا 
مجربة  فالرشكة  فعالية  يثبت  مل  اذا  التلقيح 
ثانيا معيار  املال.  اللقاح واعادة  عىل اسرتداد 
ثالثا  املئة.  يف   99 بنسبة  وهو  العام  االمان 
االستعامل  حق  افادات  عىل  العقار  حصول 
هذا  العاملية.  الجودة  تقييم  مؤسسات  من 
ما امنته فايزر، ما ادى اىل توقيعي عىل قرار 
يف  اما  للقاح.  الطارىء  باالستعامل  السامح 
االتفاق  الكلفة فهي ستكون االدىن، الن  شأن 
ابرم باكرا مع الرشكة االم وبشفافية تامة من 
دون وسيط ثالث او سمرسة وبعقد مبارش بني 
الدولة والرشكة، عدا عن ان لبنان حصل عىل 
كمية كبرية مجانا هي عبارة عن هبة وستكون 
لصالح املقيمني. هنا ال بد من توجيه الشكر اىل 
االدارة االقليمية للرشكة عىل تعاونها االيجايب. 
كام تجدر االشارة اىل ان بعض اللقاحات مثل 
لقاح مودرنا يتخطى سعره 40 دوالرا يف امريكا، 
بينام نحن اشرتينا لقاح فايزر باقل من ذلك 

بكثري.  

االعالم  وسائل  عرب  معلومات  هناك  لكن   ■
ومواقع التواصل ان لقاح فايزر سبب حاالت 
هذه  من  تأكدتم  هل  امريكا،  يف  السيام  وفاة 

املعلومات ومن اسباب الوفاة؟
االسبوعني  اجريت يف  التي  الدراسات  كل   □
وبريطانيا  امريكا  يف  االول  كانون  من  االولني 
اللقاح  ان   عن  عدا  ايجابية،  نتائج  اثبتت 
حاصل عىل كل االجازات التي تخول االنظمة 
وبحسب  اللقاح.  اعتامد  اللبنانية  الصحية 

حالتني  فان  وعلمته،  عليه  اطلعت  ما 

حققنا وفرا بقيمة
100 مليار ليرة من فاتورة 

االستشفاء بعد تشكيل 
لجان طبية

مقابلة

من  الطارىء  الستعامل  صالحية  براءة  وعىل 
تكون  هكذا  االمريكية.  والدواء  الغذاء  هيئة 
املئة  يف   10 تغطية  امنت  قد  الصحة  وزارة 
من املقيمني املستهدفني من خالل العقد مع 
فايزر، يضاف اليها الحقا من منصة كوفاكس 
20 يف املئة عندما تسجله، مع ما يقارب %10 
نهاية  حتى  مناعة  كّونوا  الذين  املصابني  من 
مكافحة  اسرتاتيجيا  نجحت  هكذا  شباط. 
كل  من  الرغم  االهداف عىل  الوباء وحققت 

التحديات.

■ كيف سيتم توزيع اللقاحات ومن سيتوىل 
عملية التلقيح؟

مراكز  اعتامد  بعد  مجانا  توزيعها  سيتم   □
للتلقيح وفق الخطة يف املستشفيات الحكومية 

غاصب مختار
jornalist.70@gmail.com
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فقط من اصل 45 الف شخص من الذين 
4 حاالت وهمية  توفيا، وهناك  اللقاح  تلقوا 
مبعنى انها مل تتلق اللقاح، ما يعني انه ليس 
بالرضورة ان تكون قد توفيت بسبب اللقاح 
بل رمبا السباب اخرى. حتى ان الرئيس االمرييك 
املنتخب جو بايدن اعلن انه سيتلقى اللقاح، 
وكذلك رئيس االطباء يف البيت االبيض باوتيش 
الرئيس  اما  ايضا.  اللقاح  سيتلقى  انه  اعلن 
بالفريوس  واصيب  سبق  فقد  ترامب  دونالد 
لذلك اعلن انه ال لزوم لتناوله اللقاح. لذلك 
اللقاح  فان  العاملية،  الطبية  املعطيات  وفق 
الحل  فعال  يكون  قد  وانه  وفعاال  آمنا  يعترب 
من  الوقائية  وللمكافحة  االنتشار  من  للحد 
عىل  نحرّض  نحن  ذلك  عدا  الجائحة.  هذه 
لتسجيل  الصحة  لوزارة  االلكرتوين  املوقع 
الرشوط  وفق  التلقيح  يف  الراغبني  اسامء 
اسمه  تسجيل  الراغب  التي وضعناها، وعىل 
الهاتف، وتحديد  الهوية ورقم  وارسال صورة 
اىل االسامء  اضافة  بها، هذا  املصاب  االمراض 
املوجودة لدى مراكز الرعاية الصحية االولية 

واملراكز الطبية.

■ كيف سيتم توزيع اللقاح وعملية التلقيح؟
اللجنة  من  يتطلب  فايزر  لقاح  اعتامد   □

شكلتها  التي  اللقاح  الدارة  والفنية  الوطنية 
قبل شهر برئاسة الدكتور عبدالرحمن البزري، 
جهدا اضافيا استثنائيا من النواحي اللوجستية 
اىل  اللقاح  وصول  يضمن  وامليدانية  والفنية 
التلقيح  تضمن  آلية  وفق  املعتمدة  املراكز 
املحددين.  والزمان  املكان  يف  والفعال  االمن 
للفئات  اسمية  لوائح  لدينا  ستكون  كام 
املعايري  وفق  محددة  بالفريوس  املستهدفة 
والرشوط التي تم اعتامدها يف اللجنة الفنية، 
ملواكبة التحضريات واالجراءات وانجاز قاعدة 
القطاع  العاملني يف  اوال  التي تشمل  البيانات 
الصحي عموما، وثانيا الفئات املستهدفة وفق 
وثالثا  املزمنة،  او  املستعصية  املرضية  الحالة 
وفق  فوق  وما  سنة   60 من  العمر  معيار 
الخاص  للقطاع  سيكون  االجتامعي.  نشاطها 

دوره ايضا، حيث انه يسعى من االن السترياد 
التأكد  بعد  لكن  متنوعة،  مصادر  من  اللقاح 
وعندما  املصنع،  البلد  يف  اللقاح  نجاح  من 
تفرضها  التي  واملعايري  الرشوط  فيها  تتوافر 
وزارة الصحة رشطا لالسترياد. وسيتم تسعريها 
وفق قانون مزاولة مهنة الصيدلة يف لبنان، اي 
االشارة،  من  بد  ال  بالسعر.  التالعب  ممنوع 
تطور  كثب  عن  تتابع  الصحة  وزارة  ان  اىل 
مراحلها  يف  للقاحات  الرسيرية  الدراسات 
من  وهي  العامل،  يف  بلد  من  اكرث  يف  االخرية 

صنع رشكات موثوق بها عامليا.   

■ ما هي خطط وزارة الصحة للعام الجديد؟
الصحة  وزارة  انشغال  من  الرغم  عىل   □
تغفل عن  العامة مبكافحة جائحة كورونا، مل 
املستدامة،  الصحية  التنمية  خارطة  تطبيق 
الحكومية  املستشفيات  تأهيل  خالل  من  ان 
وهو  الدويل،  البنك  من  املمنوح  القرض  عرب 
وايضا  كورونا،  ملواجهة  املخصص  غري  القرض 
لجهة تأمني الدواء ومواكبة ترشيد الدعم من 
اجل ضامن توافره وعدم انقطاعه، عىل الرغم 
من التحديات املالية واالقتصادية. لقد اعددنا 
اخريا برنامج التتبع الثنايئ البعد للحفاظ عىل 
املستورد  او  املصنع  من  الدواء  تأمني  سلسلة 
اىل املواطن. كام اعدنا افتتاح املستشفى الرتيك 
الحكومي يف صيدا املخصص للحروق ولحاالت 
مستشفى  سنفتتح  والحقا  متخصصة،  اخرى 
تنموية  مشاريع  عىل  نعمل  الحكومي.  شبعا 
لوزارة  املركزي  املخترب  ابرزها  اخرى  صحية 
من  قسم  يف  سيقام  الذي  العامة  الصحة 
يف  الجامعي  الحكومي  الحريري  مستشفى 
الدراسات  انجاز  صدد  يف  اننا  علام  بريوت، 
مرشوع  ايضا  هناك  القانونية.  واالوراق 
بروتوكول للسياحة العالجية واالستشفائية مع 

بعض الدول العربية الشقيقة.

■ ماذا عن املستشفيات امليدانية التي وصلت 
هبة اىل لبنان من دول شقيقة وصديقة؟

اىل  وتحتاج  الجيش  عهدة  يف  حاليا  هي   □
سنعمل  تقريبا.  دوالر  مليوين  بقيمة  تجهيز 
للحاالت  مخصصة  انها  علام  تجهيزها،  عىل 
ملكافحة  مجهزة  وليست  العادية  املرضية 

فريوس كورونا.

انفجار املرفأ اطاح املرحلة الثالثة من خطة مواجهة كورونا.

كلفة اللقاح كانت بالحد 
االدنى وثمة كمية مجانية 

للمقيمني
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بويز: الداخل مسؤول فسادا أو تلكؤا
التطبيع أعطى إسرائيل ما لم تجنه في حروبها 

يبدو ونحن عىل عتبة عام جديد انه سريث مسلسل االزمات التي تفاعلت وتناسلت خالل العام املايض، وسيتسلم االمانة 
الصعبة بكل تداعياتها وتردداتها السلبية التي عّمت مختلف اوجه حياة اللبنانيني. عىل اكرث من مستوى، تفاعلت االزمات 

ما بني  اقتصادية ومالية واجتامعية، عىل وقع ما تسببت به جائحة كورونا 

جورج شاهني

يف قراءة ملا تركته السنة املنرصمة وما ستورثه 
اىل العام املقبل، حاورت "االمن العام" الوزير 
فارس  املحامي  واملغرتبني  للخارجية  السابق 
بويز للوقوف عىل رؤيته للظروف التي ادت 
اىل تفجر هذه االزمات، فاكد ان التطبيع مع 
تعرتض  التي  القوى  الغاء  "استدعى  ارسائيل 
"نكبة 4 آب فجرت  ان  اىل  تقاوم"، مشريا  او 
الذعر لدى اللبنانيني بأن الخوف عىل الحياة 
قوة  هناك  "هل  وسأل:  جدي".  واملستقبل 
ولجمت  املتفجرة  املواد  مس  منعت  كبرية 

التحذير من مخاطرها؟".

مسلسل  من  حمله  مبا   2020 العام  عرب   ■
املالية والنقدية وجائحة كورونا عدا  االزمات 
هذه  اىل  قاد  الذي  فام  آب،   4 انفجار  عن 

االحداث؟
سيطرة  منذ  اي  تقريبا،   2000 العام  منذ   □
عىل  املتحدة  الواليات  يف  الجدد  املحافظني 
االدارة، تعيش منطقة الرشق االوسط مرحلة 
ذلك  منذ  الخطورة.  بالغة  تاريخية  متغريات 
ارسائيل  مع  التطبيع  بفرض  قرار  اتخذ  الحني 
كأمر وبأي الثمن. من هنا كان من الرضوري 
بعد  املرشوع.  هذا  تقاوم  التي  القوى  الغاء 
اخراج عاصمة الفاطميني من امكان االعرتاض 
مرشوع  لها  فدبر  العباسيني،  عاصمة  بقيت 
يقول بعالقة العراق باحداث 11 ايلول 2001 
الشامل  الدمار  واسلحة  الدويل  وباالرهاب 
اي  هناك  يكن  مل  العراق.  غزو  تم  حتى 
الغاء عاصمة  الطريق عرب  سبب سوى تعبيد 
الصمود  بدول  يسمى  كان  ما  عواصم  من 
والتصدي او جبهة الرفض. بعدها عرض عىل 
تركيا  يف  جرت  مفاوضات  يف  السوري  النظام 
رفضه  ارسائيل  مع  سالم  مرشوع   2002 عام 
الرئيس بشار االسد وكان هو السبب املفصيل 

ومن  لبنان  مرصف  عرب  الدولة  استدانت  ثم 
الخزينة،  بسندات  املصارف  عرب  املودعني 
وهي عاجزة عن دفعها يف مواعيدها. بعدها 
من  واحد  جانب  من  الدفع  تأجيل  طلبت 
صدقية  وسقطت  الدائنني  مفاوضة  دون 
 8 الدوالر  سعر  تخطى  وعملتها.  الدولة 
اصالح،  اي  غياب  له يف  وال سقف  لرية  االف 
جعل  ما  لبنان  مرصف  موجودات  وتدنت 
سياسة الدعم ترتاجع وباتت الشعب يف خطر 
املجاعة. السؤال اىل اي مدى ستستمر الدولة 
يف دفع رواتب املوظفني؟ وهل ان البالد فعال 
امام اضطرابات اجتامعية تجعل ما تبقى من 
الدولة يف خطر؟ هل سنعود اىل االمن الذايت 
بدال  سياسية  قوى  عهدة  يف  مناطق  فتقع 
االمنية  االجهزة  دور  يكمن  هنا  الدولة؟  من 
التحسب  العام يف عملية  االمن  ونراهن عىل 

والتخطيط والتهيئة ملواجهة حالة كهذه.

■ ال شك يف ان انفجار 4 آب غري مسبوق، ما 
هو تقديرك السباب ما حصل؟ 

اللبنانيني.  لدى  الذعر  فجرت  آب   4 نكبة   □
الخوف عىل الحياة بات جديا يف مناخ مشحون 
العيش  قدرة  وعىل  املستقبل  عىل  بالخوف 
وهم  الحدث  اللبنانيون  استقبل  والتعلم. 
يعتقدون انه مل يعد هناك دولة تحميهم وان 
معاملها سقطت، فزادت شكوكهم بعد كتامن 
من  والهدف  املتفجرة  املواد  اشرتى  من  اسم 
وجودها. طاملا كانت يف طريقها اىل املوزامبيق 
ولبنان ليس عىل مسارها، ملاذا افرغت عندنا 
بقيت  اسم من وكيف  بذلك وعىل  امر  ومن 
هذه املدة ومل يسأل عنها احد؟ ملاذا التهرب 
عن االعالن عنها اذا كانت مجرد مواد زراعية؟ 
فلامذا  بتفريغها،  يتصل  ال  الباخرة  تصليح 
هو  ما  مخاطرها؟  عن  التقارير  كل  اهملت 

سقطت  عندها  سوريا.  يف  الحرب  لنشوب 
عاصمة  وانهكت  العباسيني،  عاصمة  ودمرت 
ان  ميكنه  واحد  فريق  اال  يبق  ومل  االمويني، 
يعرتض هو ايران و"حزب الله". من هنا دخلنا 
االمر  وتجسد هذا  عليهام،  الحرب  مرحلة  يف 
املعركة  لفتح  كذريعة  النووي  االتفاق  بالغاء 
االقتصادية  الضغوط  كانت  كام  طهران  مع 
وان  العسكرية،  الحرب  من  بدال  والعقوبات 
تضع  ايران  عىل  املكشوفة  الحرب  كانت 
منطقة الخليج يف خطر كامل، علام ان الحرب 
تعط  ومل   2006 عام  جربت  قد  الجنوب  يف 
التي  ارسائيل  امام  يبق  مل  لذلك  نتائجها. 
كل  توجيه  سوى  واشنطن،  بسياسة  تتحكم 
"حزب  اللبنانيون  ليلفظ  لبنان  عىل  الضغط 
الله" امام الفقر والجوع والتدهور االجتامعي. 
لذلك مل يأت التطبيع الخليجي اال اثباتا لهذا 
عقبة  بقيتا  دمشق  وال  بغداد  فال  املنطق، 
فيام  التطبيع،  نحو  اتجه  ان  الخليج  وجه  يف 
الضغوط  يتلقى  الله"  و"حزب  منهكة  ايران 
مواجهة  دون  يحول  مام  معطلة،  و"حامس" 
ال  الخارجي  الواقع  هذا  لكن  الواقع.  هذا 
يلغي مسؤولية القوى السياسية اللبنانية من 
فاسدة  اما  مامرسات  عرب  املحنة  هذه  تكبري 
واما متلكئة، واما من خالل سوء ادارة الدولة. 
ارغم بعض  الخارجي  التمويل  توقف  ان  كام 
القوى الداخلية عىل متويل نفسها من الداخل. 
فذهبت يف اتجاه مرافق الدولة من املرفأ اىل 
مع  عقود  وعرب  الرشعية  غري  واملعابر  املطار 
متول  ان  عليها  وبات  انهكها  ما  وهو  الدولة، 
وصلنا  اللبناين.  الواقع  فجر  ما  وهذا  ذاتها، 
حاليا اىل حالة بالغة الخطورة. فديون الدولة 
ستصل نهاية هذه السنة اىل 100 مليار دوالر، 
وهو رقم هائل لبلد صغري كلبنان يجعل منه 
الدولة.  بازاء مديونية  الثالثة عامليا  املرتبة  يف 

مقابلة

ثابت ان الجميع تبلغوا بذلك ومل يتحرك احد، 
فهل هناك قوة اكرب منهم منعتهم من القيام 
اذهان  يف  يدور  ما  بعض  هذا  بواجباتهم؟ 
الناس، حتى ان ايداعها يف املرفأ بشكل رسي 
قيل  القلق.  يثري  السالمة  اجراءات  دون  من 
الحقا ان قسام كبريا من موادها رسق او نقل، 
وهو جعل الرأي العام مرتابا بأن هذه االرسار 
مل تحدث صدفة، وان هناك قوة كبرية منعت 
نكتشف  مل  اننا  علام  مخاطرها،  ولجم  مسها 
رئيس  قال  االنفجار.  اسباب  عن  شيئا  بعد 
الواليات املتحدة ان ما حصل ليس حادثا امنا 
هو هجوم، وتراجع بناء عىل طلب من قياداته 
ان  االرسائيلية  الحكومة  رئيس  وقال  االمنية. 
هجوما قد وقع ومن ثم تراجع. مل تصلنا صور 
االقامر االصطناعية التي وعدنا بها االمريكيون 
موجهة  تكن  مل  انها  لنا  قيل  والفرنسيون. 
صوبنا، علام انها تغطي الكرة االرضية برمتها. 
بأن  االعتقاد  وساد  الناس  قلق  ازداد  لذلك 
واستخدمها،  املواد  وخزن  استورد  من  هناك 
وهناك من فجرها متواطئا معهم جميعا، وان 

هول االنفجار جعله يتنكر لذلك.  

■ هل تؤيد نقل التحقيق اىل املحاكم الدولية؟ 
□ هناك من هو خائف من تهرب الدولة من 

من  الخرباء  يتوصل  مل  ملاذا  الدويل؟  التحقيق 
الربيطانيني والفرنسيني رغم  فريق FBI ومن 
توزع  دون  من  حصل  ما  رشح  اىل  براعتهم 
او  اهامل  نتيجة  كانت  سواء  املسؤوليات، 
تقصري. الخرباء تحدثوا عن صعوبة تفجريها ما 
مل تتوافر لها حرارة قوية او صاعق. كل هذه 
االزمة  نتيجة  املشحون  الجو  زادت  االرسار 
املتشعبة، فدعت الناس اىل مزيد من الخوف 
من اقوى االنفجارات يف العامل. ال ننىس ايضا 
مبضاعفات  يتسبب  يزال  ال  االنفجار  هذا  ان 
اخرى، قانونية ودستورية جانبية، حول امكان 
القضاء  امام  ووزراء  حكومة  رئيس  محاسبة 
ارفع  هو  الذي  العديل  املجلس  او  العادي 
بالحصانات  يتمتعون  النهم  قضائية،  سلطة 
التي ال يرفعها اال املجلس النيايب او املحكمة 

لقد  والوزراء.  الرؤساء  مبحاكمة  الخاصة 
دخلت البالد يف هذا النقاش واخذ االمر طابعا 
طائفيا، بحيث ان لبنان الذي بني عىل قاعدة 
6 و6 مكرر ال يتحمل محاسبة رئيس حكومة 
من مذهب معني من دون محاسبة غريه من 

اركان املذاهب االخرى. 

■ كيف تقرأ ما بلغه ملف النازحني السوريني؟ 
وهل ترى آلية ممكنة غري تلك املعتمدة؟ 

االزمة  اسباب  اهم  من  امللف  هذا   □
االقتصادية واالجتامعية، فهو يستهلك تكاليف 
ودعم  واملاء  والكهرباء  واالستشفاء  التدريس 
املواد الغذائية. مسؤولية هؤالء تقع عىل عاتق 
الحرب  يف  شاركوا  والذين  الدولية  املجموعة 
عىل سوريا وال يتحملون مسؤولية دعم لبنان 
سياسية  والسباب  فالعامل،  حاجاتهم.  لتلبية 
حيال سوريا، يضع رشوطا مستعصية لعودتهم 
اىل بالدهم يف وقت يغلق فيه حدوده امامهم 
من دون دعمهم. انا لست من مؤيدي تحويل 
ملنع  الغربية  للدول  اىل رشطي حدود  الدولة 
عىل  كان  انه  واعتقد  لبنان،  من  خروجهم 
املجموعة  عىل  الضغط  متارس  ان  الدولة 
الدولية اذا مل تتجاوب عىل االقل ماديا. ففوق 
الضغوط التي تتحملها الدولة يضعون رشوطا 
كالعودة االمنة وغريها. نحن ضحايا حساباتهم 
مع النظام السوري ويستعملون ورقة الالجئني 

للضغط علينا وعليه. 

البحرية  الحدود  لرتسيم  مفاوضات  نشهد   ■
تؤمن  وهل  مسارها  ترى  كيف  ارسائيل،  مع 

بالرعاية االمريكية املتجردة؟ 
النفط  مبلف  التعاطي  ميكن  انه  اعتقد  ال   □
فتح  االقليمي.  السيايس  امللف  عن  معزل  يف 
امللف فجأة يوحي بأن الثمن تجاوز ارسائيل 
يف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية واطالق 
يد لبنان الستثامر ثروته النفطية، لكنه مرتبط 
ان  لو ارصرنا عىل  املنطقة.  التطبيع يف  مبناخ 
يكون وفدنا تقنيا ال عمق سياسيا له، فهذا ال 
او االمرييك  انه ال توجد عند االرسائييل  يعني 
لبنان  موقف  بتليني  ترتبط  سياسية  خلفيات 
السؤال  ارسائيل.  مع  والسالم  التطبيع  من 
اعامل  تلزيم  بدء  ومنذ  نفرس  كيف  االول، 

التنقيب عدم تقدم رشكة امريكية واحدة، 

الوزير السابق للخارجية واملغرتبني املحامي فارس بويز.

االميركيون  املحافظون 
الجدد ادخلوا املنطقة في 

تاريخية خطيرة متغيرات 
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فيام نعلم ان امريكا حريصة عىل وضع يدها 
للسيطرة  العامل  انحاء  جميع  يف  النفط  عىل 
السياسية عىل هذا السالح ولو كانت ليست 
الثاين،  السؤال  اليه، وهذا رس كبري.  يف حاجة 
ايني - نوفاتيك،  كيف ان مجموعة  توتال - 
التي استندت  الفرنسية وااليطالية  الروسية - 
اكتشفت  اصطناعية،  واقامر  زلزالية  اىل صور 
بعدما وصلت اىل البلوك رقم 4 يف عمق 1200 
التجاري،  لالستخراج  كافيا  نفط  ال  ان  مرت 
ال  التوقعات  تلك  يف  الخطأ  هامش  ان  مع 
لنا. عندما  يتجاوز 2 اىل 5% بحسب ما قيل 
 1200 عىل  التنقيب  كلفة  املجموعة  تتحمل 
اىل  الذهاب  تحاول  ومل  توقفت  فلامذا  مرت، 
1500 علام ان الكلفة زهيدة. لكن كان هناك 
قرار صدر من مكان ما فرض عليهم التوقف 
لنا  سيسمح  بانه  اظن  ال  لذلك،  والصمت. 
باستخراج النفط من دون مثن سيايس مطلوب 
هذه  من  باالستفادة  وال  ارسائيل،  اىل  دفعه 
الرثوة ملعالجة ازماتنا طاملا انها عىل ارتباط مع 
املقاومة. ال ضامنة بأن تستفيد هذه املقاومة 
من الرثوات التي قد تستخرج وهو امر مرتبط 
بالضغوط الهادفة اىل ابتعاد لبنان من محور 
الطريق  لسلوك  جاهزا  يصبح  وان  املقاومة، 

التي سلكتها بعض الدول الخليجية.

بني  التطبيع  من  موجة  فرتة  منذ  نشهد   ■
ارسائيل ودول عربية، ما هي انعكاساتها عىل 

مصالحنا الحيوية؟
مع  بدأ  الذي  التطبيع  ان  الواضح  من   □
وسيكتشف  لبنان  عىل  سينعكس  ارسائيل 
هو  لبنان  ان  خالله  من  اللبنانيني  بعض 
املزاحم االول الرسائيل. فهل ان انفجار املرفأ 
قد يكون صدفة مع ما يحىك ويخطط ليصبح 
مرفأ حيفا البديل، من خالل مرشوع خطوط 
غري  من  بالخليج.  تربطه  التي  الحديد  سكك 
يؤهل  الذي  حيفا  مرفأ  يكون  ان  الصدفة 
مستودعا  يصبح  ان  من  الصني  مع  باتفاقات 
وهذا  العريب،  العمق  اتجاه  يف  لها  عامليا 
لعب  الذي  القتصادنا  كبرية  رضبة  سيشكل 
صدفة  ليس  انه  كام  اساسيا.  دورا  املرفأ  فيه 

ان يتعرض قطاعنا املرصيف ملا تعرض له. هذا 
من  ارتكب  عام  املسؤولية  يلغي  ال  الكالم 
اخطاء مؤملة كالتي نشهدها، يف الوقت الذي 
توضع فيه اتفاقات لدول الخليج مع املصارف 
االرسائيلية. هل ان انقطاع التجهيزات الطبية 
امام  الباب  سيفتح  مستشفياتنا،  عن  صدفة 
االستشفايئ.  العريب  القطاع  ليصبح  قطاعهم 
موقعه  من  لبنان  سيزول  هل  هنا،  السؤال 
املتقدم؟ بناء عىل ما تقدم، اعترب ان ما نشهده 
ليس تطبيعا بل احتالال ارسائيليا جديدا للعامل 
العريب حققت فيه ارسائيل اكرث مام كسبته يف 

حروبها العسكرية. 

■ تعيش الواليات املتحدة مرحلة انتقالية بني 
عهد جمهوري وآخر دميوقراطي عىل االبواب، 

فام الذي سيتغري؟
□ سياسة الواليات املتحدة ال تنبع من قرار فرد، 
ولو كان رئيسا يف نظام رئايس عىل قدر ما يأيت 
املؤسسات  من  العميقة،  االمريكية  االدارة  من 
والجامعات ومراكز االبحاث واالعالم والقطاعات 
ارسائيل  عليها  تسيطر  القطاعات  هذه  املالية. 
سيطرة تامة كام ليس من قبل، وحتى يف اوروبا، 
تجاهنا  امريكا  سياسة  تغيري  عن  الكالم  فان 
الرئيس  ان  صحيح.  غري  رئيسها  تغيري  بسبب 
االمرييك ترامب له روابط خاصة بارسائيل، وهو 
محاط بصهاينة معروفني، اال انه مارس السياسة 
هنا،  من  املتحدة.  الواليات  باطن  يف  املوجودة 
عن  مغايرا  سيكون  لرمبا  بايدن  اسلوب  فان 
ترامب وسيكون اكرث تقليدا ومصلحة. قد تتغري 
سياسات الواليات املتحدة يف العامل واوروبا واسيا، 
لكنها يف الرشق االوسط ستقترص عىل ما تطلبه 
االرسائيلية عىل  الهيمنة  مطلق.  بشكل  ارسائيل 
يدها،  يف  فالسالح  مطلقة.  سمة  االمرييك  القرار 
ومجلس  والكونغرس  الرئيس  معارك  ومتويل 
الشيوخ يف يدها، ومالية وول سرتيت ونيويورك 
وعقول الجامعات الكربى يف يدهم ومن ميلك يف 
دولة ما، العقل واملال واالعالم ماذا بقي لغريك 
فيه؟ انا ال ارى وسيلة اعالمية كبرية وال جامعة 
مالكوها  وكان  اال  سينامئية  او  مالية  رشكة  وال 
وعمداؤها من الصهاينة. فاالكرثية الساحقة من 
الكيلومرتات  مئات  البعيدين  االمرييك،  الشعب 
فيام  فيها،  يحصل  ما  يدرون  ال  واشنطن،  عن 

الصهاينة يف قلب واشنطن ونيويورك.

بالتطبيع  القرار 
مع اسرائيل استدعى 

الغاء القوى التي 
تعترض او تقاوم 

نراهن عىل االمن العام يف عملية التحسب والتخطيط والتهيئة ملواجهة الوضع الصعب.
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داود رمال

حّتي يقرأ تجربة حكومة دياب:
يحتاج الحّل إلى جراحة ال إلى مراهم

بعيدا من املواقف الرسيعة والجاهزة املتصلة بتجربة حكومة الرئيس حسان دياب، فان املنطق املوصول باملوضوعية يقتيض 
القول انه يصعب راهنا الحكم عىل هذه التجربة مبا لها وما عليها، كونها جاءت يف ظروف استثنائية. ما زاد االحامل الثقيلة 

مفاجات مل تكن يف الحسبان من جائحة كوفيد - 19 وصوال اىل انفجار مرفأ بريوت

كان اول املغادرين جنة الحكم والحكومة 
التي دامئا يجهد اخرون لدخولها العتبارات 
متعددة وحسابات متشابكة. عمد كام مع 
التي  واملغرتبني  الخارجية  حقيبة  تسلمه 
ويف  سيادية،  اللبناين  التصنيف  وفق  هي 
رؤيته  تقديم  اىل  لها،  الطوعي  تركه  اثناء 
الحال  عليه  تكون  ان  يجب  ملا  الواقعية 
االزمة  ألن  املحال،  مبرارة  تصطدم  ان  قبل 
الرسطان يف لبنان تكمن يف استعامل ورقة 
الجميع  ميارسها  التي  السياسية  املذهبية 
الدكتور  عنه  يعرّب  ما  ذلك  استثناء.  بال 
طويلة  تجربة  من  القادم  حتي  ناصيف 
 25 من  اكرث  اىل  امتدت  الديبلوماسية  يف 
يف  العربية  الدول  لجامعة  كسفري  سنة 
فرنسا، محاوال ان يضع كل خرباته يف وزارة 
الخارجية قبل ان يخرج بعدما وجد ابوابا 

موصدة بأقفال يستحيل فتحها. 
طويل  حديث  يف  العام"  "االمن  التقته 
انطالقا  دياب  حكومة  تجربة  فيه  رشح 
من تجربته القصرية، واضعا تصوره المكان 

ولوج الحل يف لبنان.

الرئيس  حكومة  تجربة  تصف  كيف   ■
يف  استثناء  شكلت  باعتبارها  دياب  حسان 

ظل دستور الطائف؟
ان  بقناعة  الحكومة  هذه  اىل  اتيت   □
نعمل  وان  للتغيري  ورضورة  فرصة  هناك 
الديبلوماسية  يف  عمل  مثيل  ومن  كفريق. 
ويعرف  الواقعية،  شديد  يكون  سنة   35
من  مير  يوم  كل  جيدا.  اللبنانية  الرتكيبة 
هذا  ان  علام  تكلفته،  تزداد  التغيري  دون 
اي جامعات  الجميع،  ملصلحة  هو  التغيري 
الجامعة السياسية. لكني وجدت برصاحة، 
تزال  ال  اللبنانية  السياسية  الرتكيبة  ان 

مقابلة
aborami20@hotmail.com

كل  تشل  ان  عىل  وقادرة  بقوة  طاغية 
محاوالت اصالحية فعلية. من االيجابيات، 
يف  كنت  التي  الوزارية  املجموعة  ان 
وعملت  واحدة  كأرسة  عاشت  عدادها 
لديه  ان  يعترب  كان  وزير  وكل  كفريق، 
قاطع  بشكل  ثبت  لكن  اصالحية.  مهمة 
باملراهم، بل يحتاج اىل  الحل ال يكون  ان 
جراحة، وان املشكلة اللبنانية تكمن يف ان 
كل طرف يربطها بصاحبه يف الخارج، وكل 
وان  الطائفية  نبذ  يف  دروسا  يعطي  طرف 
االخر طائفي ومرتبط بالخارج. يف الحقيقة، 
ان هذا الوصف ينطبق عىل مطلقه وكأنه 
انا  نفسه.  عن  ويتحدث  املرآة  امام  يقف 
االيديولوجية  الخيارات  عن  اتحدث  ال 
او  فرد  ألي  املصلحية  او  السياسية  او 
ميكن  ال  املركب  يغرق  عندما  لكن  طرف. 
االستمرار يف املحاصصة او ربط كرامة اي 
طائفة  هناك  ذاك.  او  الزعيم  بهذا  طائفة 
وطائفة  بيشء  ملوثة  ايديهم  ليست  من 
الطائفتان  وهاتان  يشء،  بكل  ملوثة 
عابرتان لكل الطوائف السياسية. الرسطان 
املذهبية  ورقة  استعامل  هو  لبنان  يف 
تكن  ايا  ميارسها  والجميع  السياسية، 
يوجد  ال  انه  علام  والعناوين،  الشعارات 
عاطلة.  واخرى  جيدة  وطائفية  مذهبية 
االقتصادية،  الظروف  ظل  يف  اعتقدت 
بتداعياتها االجتامعية الضاغطة والخطرية، 
وجدت  انني  اال  لالصالح،  مجاال  ستفسح 
بعد نحو اربعة اشهر من تأليف الحكومة 
واننا  صحيحا،  ليس  االعتقاد  هذا   ان 
وتبادل  املراهم  سياسة  يف  زلنا  ما 
واملركب  مرة  كانت  التجربة  املسؤوليات. 
للجميع  ان  من  الرغم  عىل  يغرق،  كان 

مصلحة يف االنقاذ.

■ ما هي املعوقات االساسية الذي جعلت 
عىل  قادرة  وغري  مقيدة  الحكومة  هذه 

االنجاز وفق ما وعدت يف بيانها الوزاري؟
املحاصصة  ومنطق  السياسية  الرتكيبة   □
منيض  ان  نستطع  ومل  ثقلهام،  بكل  دخال 
كام اقتنعت انه كان يجب ان منيض. كلام 
ألن  التداول  من  يسحب  موضوع  طرح 
قناعتنا  وان  يرفضه،  ذاك  او  الطرف  هذا 
مقاومة  تتم  بأن  يسمح  ال  الوضع  بأن 
العابرة  السياسية  الرتكيبة  من  االصالح 
يكن  مل  وللشعارات  ولالحزاب  للطوائف 
ملا   19  - كوفيد  جائحة  ولوال  صحيحا. 
نحن  اللبنانيني.  هجرة  منع  احد  استطاع 
نعاين  الننا  الخارج،  اىل  ابناءه  يصّدر  بلد 
من ازمة اقتصادية هيكلية، ومشكلتنا اننا 
نراهن دامئا عىل الصديق يف الخارج، بينام 
هناك امران تغريا: اوال، ان كورونا اوجدت 
القدرة  مساعدتنا  يرد  من  منعت  واقعا 
يحصل  كان  كام  املساعدة  يقدم  ان  عىل 
يف املايض. ثانيا، ما كان متوافرا يف السابق 
االقتصادية  التغريات  نتيجة  يعد ممكنا  مل 
املحيط والخليج والعامل. لذلك  واملالية يف 
الخيارات  عن  االقتصاد  فصل  طرحنا 
حول  الخالف  ينفعنا  مباذا  اي  السياسية، 
عىل  ذاك؟  او  املحور  هذا  يف  الذهاب 
"َحَولَها"  عن  تقلع  ان  السياسية  الطبقة 
السيايس، علام ان بقاء العني عىل الخارج 
موجودين  لسنا  الننا  االنقاذ  يف  ينفع  ال 
عىل الرادار السيايس العاملي. نحن تفصيل 
املعركة  ممل مينح BONUS ملن يكسب 
تاريخيا هناك سوريا، ومن  او هناك.  هنا 
وهي  املنطقة  امسك  قد  يكون  ميسكها 
مصابون  نحن  اوروبا.  يف  املانيا  تشبه 
دعونا  لذلك  السياسية،  الجغرافيا  بلعنة 

الوزير السابق للخارجية ناصيف حتي.

الحقا  ننظر  ثم  الغرق  من  املركب  ننقذ 
يف اي اتجاه نذهب. واملطلوب ان تجلس 
مببادرة  الطاولة  اىل  االساسية  القيادات 
عىل  يتفقوا  وان  دونها،  من  او  فرنسية 
طريق  خارطة  اصالحي،  برنامج  ثالثية: 
تفصيلية، وجدول زمني. حينها، فليشكلوا 
الحكومة كام يريدون، فال نستمر يف لعبة 
الحكومة.  تأليف  عملية  يف  الغواصات 
الحكمة من خالل  املطلوب راهنا تغليب 
حكومة تنجز الربنامج يف ستة اشهر، فيام 
اي  ويف  املالئكة  جنس  عىل  الحقا  نتنازع 
حضن نكون، ألن مشكلتنا عىل الدوام اننا 
من   الخارج.  من  الحلول  تأيت  ان  ننتظر 
اىل  وصوال  بالطائف  مرورا   1976 العام 
الدوحة، كل الحلول كانت آنية واستمرت 
عندنا  االسايس  الخلل  يعالج  مل  اذا  لفرتة. 
مع بقاء التاميز، لن نذهب اىل اي مكان. 
الخارجي  العنرص  عزل  اهمية  هنا  من 
نشوب  عند  السيام  الداخل  عنرص  عن 
ذلك.  تحقيق  نستطع  مل  لكننا  الرصاعات، 
قد  دياب  حسان  حكومة  ان  انطباعي 
قد  او  العهد،  هذا  آخر حكومة يف  تكون 
نعيش  الننا  ثانية،  دياب  حكومة  تشكل 
فيديرالية  ومنطق  الجبنة  تناهش  ظل  يف 

التخويف  قبل  السياسية.  املذهبيات 
يجب  والسوري،  الفلسطيني  توطني  من 
من  ارضه  يف  اللبناين  توطني  عىل  العمل 
خالل تشجيع الزراعة والصناعة والتصنيع 
الزراعي والتكنولوجيا الحديثة، مام يخلق 
الحد  ويوفر  وقطاعيا،  مناطقيا  توازنا 

االدىن من االستقرار.

الداخلية  العوامل  تضافرت  هل   ■
يف  ووضعتها  الحكومة  ضد  والخارجية 

موقع الدفاع عن وجودها؟

اساسية  الداخلية  الظروف  صحيح.   □
الخارج  مع  السياسية.  الرتكيبة  وسببها 
توازن  الحداث  وسطيني  نكون  ان  علينا 
يف العالقات، لذا املطلوب اعتامد سياسة 
بناء الثقة مع الخارج من خالل االمتناع 
الرتكيبة  مشكلة  معينة.  مواقف  عن 
السياسية اللبنانية افتقادها اىل الواقعية، 
وكونها ال تنطلق من حس وطني لبناين، 
فيام تفرض وطنيتها عىل االخرين. لذلك، 
من  ننتقم،  او  نغرم  ان  املطلوب  ليس 
واالصدقاء.  االشقاء  من  ذاك،  او  هذا 
ميكننا  االقتصادي  االنقاذ  اىل  بالنسبة 
الوطني.  والفولكلور  التكاذب  عن  عزله 
عقيدته،  تغيري  احد  من  مطلوبا  ليس 
لكن ال ميكن ان تكون لنا سياسة خارجية 
من دون قواعد الحد االدىن املتفق عليها، 
وهذا ما نفتقده حاليا. كان ميكننا اجراء 
وكانت  رضورية،  اقتصادية  اصالحات 
اليوم  من  واسهل  اقل  امس  كلفتها 
اللبنانية  السياسية  الرتكيبة  تكن  مل  لو 
والفيديرالية  املحاصصة  نظام  يف  ضائعة 

املذهبية. 

اصاب  الذي  التعرث  احالة  ميكن  هل   ■
تتصل  مفاجآت  اىل  الحكومة  مسرية 

بجائحة كورونا وانفجار مرفأ بريوت؟
□ كان يفرتض بتحدي جائحة كوفيد - 19 
اكرث. نحن  انفسنا  ان يجعلنا نعتمد عىل 
النفطية وتداعياتها، ويف  الصدمة  يف فرتة 
الدولة  اىل  سنعود  الريعية  الدولة  نهاية 
الطبيعية. بسبب جائحة كورونا، تحولت 
سفريات،  مكتب  اىل  خارجية  وزير  من 
الديبلوماسية  هو  طموحي  كان  بينام 
والقرار  الرأي  بصناع  واالتصال  العامة 
تؤدي  تشبيك  عملية  وانجاز  الدول،  يف 
الخارج،  يف  فاعل  لبناين  لويب  انتاج  اىل 
لكن  واقتصاديا.  سياسيا  للبنان  داعم 
فيام  االصالح،  انجاز  من  منعتنا  كورونا 
كانت  السياسية  الطبقة  كل  ان  املشكلة 
اذا  واالقتصادي.  السيايس  البغاء  متارس 
مل نعقد هدنة مع الذات النقاذ املواطن 
تنفع كل  اليومية، لن  املهانة  اللبناين من 

العناوين والشعارات الجذابة.

لبنان يعاني من ازمة 
اقتصادية هيكلية

حكومة دياب قد تكون 
آخر حكومة في هذا 

العهد واي حكومة جديدة 
ستكون نسخة عنها
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كانت  الحكومة  ان  تعتقدون  اال   ■
تحمل عوامل تفجريها يف داخلها؟

□ كان مثة عوامل تفجري يف الحكومة. مثال 
حصلت  كونرتول  الكابيتال  طرحنا  عندما 
مع  التعامل  تم  رصاحة  وبكل  مشكلة، 
لكنه  جديدا  ثوبا  اشرتى  كمن  الحكومة 
نفسها.  العقلية  وفق  العمل  يف  استمر 
تكون  قد  الحكومة  هذه  ان  اقول  لذلك 
تشكلت  واذا  العهد،  آخر حكومة يف هذا 
طبق  نسخة  ستكون  جديدة  حكومة 

االصل عنها. 

هذه  من  استقالته  قدم  من  اول  كنتم   ■
التي  الحقيقية  االسباب  هي  ما  الحكومة، 

دفعتكم اىل هذا الخيار؟
انا تكنوقراطي وهذا ال يعني انني غري   □
مسيس. لكن ال احد يريد ان يسمع سياسة 
ان  يجب  بل  خارجية  وزير  النني  ليس 
يستمعوا اىل ما يؤثر عىل لبنان، الننا االقل 
علينا  كان  املنطقة.  يف  تأثرا  واالكرث  تأثريا 
االخوة  تجاه  ناشطة  سياسة  يف  الذهاب 
يف  ورقة  نكون  ان  يعني  ال  وهذا  العرب، 

دخلت  ذاك.  او  الطرف  هذا  احد ضد  يد 
استحالة  هناك  ان  ووجدت  الحكومة  اىل 
قرار  مثة  يكن  مل  العمل.  يف  "التقليع"  يف 
يريدنا  كان  العام  الرأي  ألن  نواجه،  بأن 
ورفض  قرف  حالة  كونه يف  فقط  ننجز  ان 
للواقع الراهن. قلت يومها علينا ان نواجه 
حتى لو اصابتنا الجروح والرضبات، واذا مل 

ننجح نخرج بكرامة.

الحكومية  التجربة  هذه  اصابت  اين   ■
تكرارها  االمكان  يف  وهل  اخفقت،  واين 

ويف اي ظروف؟
كحكومة  حكومة  تجعل  التي  الظروف   □

وجود  هو  تنجح  دياب  حسان  الرئيس 
ان  مبعنى  للحكومة،  سياسية  امان  شبكة 
برنامج  عىل  يوافقون  للحكومة  املؤيدين 
لكن  تنفيذه.  يسهلون  فعيل  اصالحي 
ليست  دياب  الرئيس  حكومة  يف  املشكلة 
ال  سياسية  قرارات  بل  افراد،  مشكلة 
الثورية  العناوين  تكن  ايا  تقليدية  تزال 
التغيريية التي يحملها االطراف، علام انهم 

ليسوا يف وارد التغيري الفعيل.

■ هل كشفت الحكومة بشكل صارخ عن 
ازمة حكم او ازمة نظام يف لبنان؟

ازمة  ازمة حكومة وال يف  لسنا يف  □ نحن 
حكم، نحن يف ازمة نظام. يف حكومة الرئيس 
االصالح  يف  منيض  ان  لنا  يسمح  مل  دياب 
واكرث  للبنان،  رضوري  من  اكرث  هو  الذي 
انتامءتهم  تكن  ايا  للجميع  رضوري  من 
ألن  املذهبية،  او  العقائدية  او  السياسية 
اىل  الذهاب  مع  للبنان  انقاذ  هو  االصالح 
منوذج اقتصادي جديد يقوم عىل االقتصاد 
وليس  الليربايل  االقتصاد  ضمن  من  املنتج 

فقط نظام خدمات وتوظيف.

مباذا  الضاغطة،  القصرية  تجربتكم  بعد   ■
دستوريا  العام  الشأن  النتظام  تنصحون 

ومؤسساتيا؟
□ فتح حاليا موضوع الدولة املدنية. ال ميكننا 
تدريجي،  بشكل  اال  الدولة  هذه  تحقيق 
وعلينا ان نعزل املذهبية السياسية، وتحقيق 
ظل  يف  نعيش  الننا  منتج،  اقتصادي  منوذج 
لبنان  حاد.  ومايل  متوحش  رأساميل  نظام 
رشط  الرشق،  يف  مركزا  يكون  ان  يستطيع 
عال،  تعليم  مستوى  اساسيني:  توافر رشطني 
ذلك  قبل  املطلوب  لكن  خاص.  حياة  ونوع 
بناء دولة، وان متارس املؤسسات داخل هذه 
الدولة. هذا االمر يتحقق من خالل بناء هذه 
وانهاء  والشفافية،  املساءلة  عرب  املؤسسات 
التي  السياسية  املذهبيات  فيديراليات  حكم 
زعيامن  او  زعيم  فيديرالية  كل  رأس  عىل 
ال ميكن  الواقع  هذا  الفيتو. يف  ميلكون حق 
سياسة  دوامة  يف  سنبقى  كوننا  بلد،  بناء 

الدوائر. تربيع 

الحكومة تحتاج 
الى شبكة امان سياسية 

وخطة اصالحية

نحن لسنا يف ازمة حكم بل يف ازمة نظام.
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املستشارة الصحّية لرئيس الحكومة: كورونا 
إنتصر علينا نتيجة الضغوط اإلقتصادّية واملعيشّية

منذ ظهور فريوس كورونا يف شباط املايض، اتخذت السلطات الصحية اجراءات وقائية مكنتها من استيعاب املرحلة االوىل 
بنجاح، وتم تصنيف لبنان عىل انه من افضل الدول التي نجحت يف مواجهة املرض. لكن مع انتشار الفريوس، بدأت معاناة 

القطاع الصحي، الرسمي والخاص، وها هو الفريوس يهدد لبنان ببلوغ مرحلته الرابعة الخطرية

مقابلة

قارب عدد املصابني بفريوس كورونا يف لبنان حتى 
اصابة،  الف   150 املايض  االول  كانون  منتصف 
عدد  بلغ  فيام  شفاء،  حالة  الف   94 نحو  بينها 
الوفيات قرابة االلفني. هذه االرقام تعترب مرتفعة 
السبب  لعل  لبنان.  سكان  بعدد  مقارنة  نسبيا 
يعود اىل ازدياد عدد املواطنني الذين اجروا فحص 
pcr، وقارب عددهم مليون و800 الف مواطن، 
الرئييس اىل عدم تقيد نسبة  فيام يعزى السبب 
كبرية من املواطنني، مقيمني ووافدين من الخارج، 
باجراءات الوقاية الصحية كوضع الكاممة والتباعد 
وعدم  بالصابون،  مرارا  اليدين  وغسل  الجسدي 
تعقيم بعض االمكنة واالسطح، وعدم التزام الحجر 

الصحي. 
تكبد لبنان من جراء انتشار جائحة كورونا خسائر 
مالية واقتصادية كبرية، وتراجعت قدرة اقتصاده 
بشكل ملحوظ نتيجة االقفال العام اكرث من مرة، 
مام اضطر كثريين من اصحاب املصالح الخاصة 
السيام الصغرية منها اىل تجاوز قرارات الحكومة 
للجائحة.  التصدي  قبل  املعيشة  اولوية  وجعل 
حدة  من  ليزيد  بريوت  مرفأ  انفجار  جاء  اخريا، 
االزمة، عدا عن ان االقتصاد كان يعاين اصال من 

االنحدار نتيجة الظروف.
بريوت  مطار  اقفال  ان  اىل  االشارة  من  بد  ال 
فرتات متقطعة اثر سلبا عىل الحركة االقتصادية 
والسياحية، السيام ان نسبة االصابات بني الوافدين 
عرب املطار بلغت نحو 5 يف املئة من عدد املصابني، 

وقد ساهم عدد من هؤالء يف انتشار الفريوس.
االعباء  تزايدت  االصابات  عدد  ارتفاع  مع 
وعىل  والخاصة  الحكومية  املستشفيات  عىل 
وعاملني  وممرضني  اطباء  من  الطبية،  االطقم 
مرهقا  اصبح  القطاع  ان  حتى  املستشفيات.  يف 
االطباء  من  عدد  وفاة  بعد  السيام  ومستنزفا، 
الخارج  واملمرضني، وبعد هجرة اعداد منهم اىل 

نتيجة عروض مالية مغرية.
السيام  البلديات  عىل  الضغوط  ازدادت  كذلك 

وجود  عدم  نتيجة  منها،  املتعرثة  او  الصغرية 
سيارات  او  طبية  اطقم  او  فيها  مستوصفات 

اسعاف. 
من جهتها خصصت وزارة الصحة وبعض النواب 
من  اكرث  املايض  العام  نهاية  قبل  اهلية  وجهات 
مستشفى الستيعاب تزايد املصابني بالكورونا يف 

كل منطقة.
ضد  لقاح  تطوير  اىل  التوصل  عن  االعالن  بعد 
 11 يف  تبلغ  وقد  حصته،  لبنان  حجز  الفريوس 
املصنعة  فايزر  رشكة  من  املايض  االول  كانون 
وافقت  االمريكية  والدواء  الغذاء  هيئة  ان  للقاح 
عىل تصنيعه، وبالتايل اصبح استرياده ممكنا بدءا 
مثة  الوقت  ذلك  حتى  لكن  املقبل.  شباط  من 
ما  والوفيات،  املصابني  بزيادة عدد  كبري  احتامل 
مل يجر التشدد يف تطبيق اجراءات الوقاية، ودعم 
املستشفيات باالمكانات املطلوبة واالموال الالزمة 
الرضورية  والحاجات  والعالجات  واللقاحات 

لتمكينها من االستمرار. 
الصحية  املستشارة  من  استمعت  العام"  "االمن 
برتا  الدكتورة  االعامل  ترصيف  حكومة  لرئيس 
يف  الصحي  الوضع  عن  مفصل  رشح  اىل  خوري 
لبنان خالل العام املايض بعد تفيش كورونا، وعن 
من  لبنان  لتمكني  واملطلوبة  املتخذة  االجراءات 
مواجهة املوجات املقبلة من الفريوس، والذي قيل 

انه سيستمر عىل االقل سنة اضافية.

لبنان،  العام يف  الصحي  الوضع  تقيمني  ■ كيف 
تدىن  هل  كورونا.  فريوس  انتشار  بعد  السيام 
عىل  حافظ  ام  والطبي  الصحي  لبنان  مستوى 

وضعه املتقدم؟
والطبي خضع  الصحي  القطاع  ان  □ ال شك يف 
لتجربة جائحة كورونا يف العام املايض، كام جرى 
يف كل بلدان العامل ، علام انه مل يشهد مثل هذه 
النظام  يتعب  لذلك  سنة.   100 منذ  الجائحة 
زد  عاملية.  جائحة  يواجه  عندما  حتام  الصحي 

اثر  الذي  لبنان،  يف  االقتصادي  الوضع  ذلك  عىل 
يف قدرة املستشفيات عىل تقديم الرعاية الصحية 
باملستويات التي كانت تقدمها قبل الجائحة. من 
االسباب االساسية لذلك، قلة السيولة املالية التي 
الطبية وبعض  املعدات  توافر  اىل صعوبة  تؤدي 
االدوية الغالية الثمن. اضف عىل ذلك، ان  املوارد 
البرشية يف القطاع الطبي والتمرييض عانت من 
نتيجة  واملمرضني،  واملمرضات  االطباء  هجرة 
العروضات املالية التي تقدم لهم نظرا اىل الحاجة 
امللحة لهم بسبب االنتشار العاملي للمرض، كذلك 
بسبب تدين مستوى مدخولهم املايل يف لبنان. اذا 
اجرينا التقييم، نقول ان سنة 2020 كانت صعبة 
جدا عىل القطاع الصحي اللبناين، وتداعيات هذا 

الوضع ستستمر معنا حتى نهاية 2021. 

■ هل واجه لبنان كام يجب هذه الجائحة؟ اين 
نجح واين اخفق وما هي الثغر التي ظهرت خالل 

التجربة؟
من  لبنان  كان  كورونا،  جائحة  بداية  عند   □
الصارمة  االجراءات  اتخذت  التي  الدول  اوائل 
ان  السبب  املجتمع.  يف  الرسيع  االنتشار  ملنع 
لرفع  وقت  اىل  حاجة  يف  كان  الصحي  القطاع 
املوجة  تخطينا  لذلك  حصل.  ما  وهذا  جهوزه 
وكانت  جدا،  بارضار ضئيلة جدا  للمرض  االوىل 
الوقت، ومع  لكن مع مرور  ناجحة.  االجراءات 
وانفجار  لبنان  عىل  االقتصادي  الضغط  تزايد 
مرفأ بريوت الرهيب، مل تعد كورونا من اولويات 
ومصاريف  العيش  لقمة  توفري  وبات  الناس، 
جعل  االمر  هذا  االولوية.  هي  الحياتية  االمور 
انتشار املرض يسري بشكل اسوأ، ألن الناس مل تعد 
تلتزم االجراءات املطلوبة النها فضلت توفري لقمة 
انترص كورونا علينا،  العيش قبل كل يشء. هنا 
وارتفع عدد واالصابات والوفيات وامتألت ارسّة 
العناية الفائقة يف كل لبنان، فوصلنا اىل الحالة 

الصعبة ودققنا ناقوس الخطر.

التفيش  من  فعيل  خطر  حالة  يف  نحن  هل   ■
الشبيه بالحالة االيطالية؟

الثالثة والرابعة من  املرحلتني  □ نحن حاليا بني 
التفيش املجتمعي، ونأمل يف ان ال نصل اىل املرحلة 
الرابعة وهي االخرية والخطرية. ال نقول اننا وصلنا 
ايطاليا  ففي  االيطالية،  بالحالة  شبيهة  حالة  اىل 
لكن  اليه،  نصل  مل  الصحي  للوضع  خاص  وضع 
املرتفع  املجتمعي  واالنتشار  التفيش  اىل  وصلنا 

نسبة اىل عدد السكان.

اىل  وصولنا  اىل  ادت  التي  النواقص  هي  ما   ■
املرحلة الثانية الصعبة؟

□ نسبة االنتشار وارتفاع عدد االصابات يف املرحلة 
الثانية فاقت قدرة القطاع الصحي العام والخاص 

وقدرتنا عىل اجراء الفحوص الالزمة. 

ان تحصل ومل  كان يفرتض  اجراءات  ■ هل من 
تحصل وملاذا؟

االجراءات  تطبيق  امرين:  هناك  ان  اعتقد   □
املطلوب،  من  اضعف  كان  االرض  عىل  الوقائية 
الجهوز  رفع  يف  وتأخره  الصحي  القطاع  وتعب 

للتصدي لفريوس كورونا.

الوزارات والقطاعات  التنسيق كافيا بني  اكان   ■
والنقابات املعنية، الرسمية والخاصة والدولية، ام 

حصلت ثغر ما؟

□ معظم الوزارات والقطاعات ممثلة يف اللجنة 
الوطنية ملتابعة االجراءات الوقائية ملكافحة كورونا، 
وهي غري اللجنة الوزارية املصغرة الخاصة بكورونا 
وطنية  كلجنة  نحن  الوزارات.  عمل  تنسق  التي 
والتوصيات  الجميع،  مع  كامل  تنسيق  عىل  كنا 
كانت تصدر من اللجنة الوطنية ومبوافقة جميع 
نرفعها  فكنا  الطاولة،  حول  املوجودين  االطراف 
اىل رئيس الحكومة وهو يرفعها بدوره اىل اللجنة 
الوازرية للنقاش، ثم تعمم عىل الوزارات بحسب 
الحاجة والظروف. التنسيق مع املنظامت االهلية 
والدولية موجود من خالل اللجنة الوطنية، وقد 
اجتمعنا مع ممثيل كل املنظامت الدولية لبحث 
كان  كورونا.  ملواجهة  والدعم  التصدي  سبل 
التنسيق جيدا، لكن دامئا هناك االحسن. نستطيع 

القول ان التنسيق كان مقبوال.  

■ ما هي املتطلبات الالزمة  للسيطرة عىل الفريوس 
يف السنة الجديدة، وهل لدينا االمكانات الالزمة؟ 

□ نحن مضطرون اىل ان نكمل املسرية عرب رفع 
جهوز القطاع الصحي، وزيادة قدراتنا عىل اجراء 
االجراءات  تطبيق  والتشدد يف  الكورونا،  فحوص 
تكن  مل  اذا  االمكانات  نخلق  ان  يجب  الوقائية. 
متوافرة، واال سنضطر اىل اقفال البلد من جديد 
كام حصل عندما فقدنا قدرة القطاع الصحي عىل 
التصدي. لذلك يجب توفري كل مقومات املواجهة 

حتى ال نعود اىل االقفال.

■ هل ميكن ان تتحسن قدرات املستشفيات؟
□ القطاع الطبي الخاص يرفع قدراته قدر االمكان، 
خاصة انه توصل اىل تعرفة جديدة مشرتكة مع 
وزارة الصحة من خالل قرض البنك الدويل حيث 

يكون الدفع ارسع.

■ كم بلغت الكلفة املالية لدى القطاع الصحي 
الرسمي ملواجهة كورونا خالل السنة املاضية؟

□ املبلغ الذي كان خصصه البنك الدويل بلغ 40 
العالية  مليون دوالر مل يرصف كله، لكن الكلفة 

هي عىل االقتصاد اسوة ببقية دول العامل.

■ ما هو حجم املساعدات الدولية التي وصلت 
اىل لبنان وهل تفي بالحاجة؟

□ بالنسبة اىل الدولة اللبنانية هناك قرض البنك 
الدويل كام ذكرنا )40 مليون دوالر(. اما املساعدات 
العليا  والهيئة  الصحة  وزارة  لدى  فهي  الدولية 
لالغاثة، وقد وصلت تباعا قبل انفجار املرفأ وبعده 
لتغطية الحاجات امللحة، لذلك ال املك شخصيا 
ارقاما دقيقة عن حجم هذه املساعدت الدولية. 
مثة مساعدات وصلت من دول اوروبية كثرية ومن 
املستشفيات  عدا  وروسيا،  والصني  وكوريا  امريكا 
امليدانية التي ساهمت يف تخفيف اعباء معالجة 
السيام  املستشفيات  كاهل  عن  العاديني  ملرىض 

الحكومية منها. 

■ هل من خطة مستقبلية للمواجهة؟
□ تقيض خطتنا بوضع برنامج تنفيذي لخطوات 
يجب ان نقوم بها، وهي رفع قدرة القطاع الصحي، 
الخاص  القطاع  الفحوص، ومشاركة  وزيادة عدد 
البلديات  ودعم  لديه،  البرشية  الكوادر  بفحص 
الفريوس.  مواجهة  املساهمة يف  تتمكن من  ليك 
هذا االمر يجري العمل عليه مع وزارة الداخلية 

والبلديات ألن املشكلة الكربى عند البلديات.

املستشارة الصحية لرئيس حكومة ترصيف االعامل الدكتورة برتا خوري.

لبنان عانى صعوبات 
ابرزها قلة السيولة وتعب 

القطاع الصحي

غاصب مختار
jornalist.70@gmail.com



4647
عدد 88 - كانون الثاني 2021عدد 88 - كانون الثاني 2021

2020 من العراق وسوريا إلى إتفاقات تطبيع

عالم عربي بني عامني 
من  املخاوف  وبروز  مستقبال،  املؤثرة  بصامتها  سترتك  والتي  الكبرية  العربية  والتحوالت  باالحداث  حافال   2020 العام  كان 
احتامالت اندالع حروب. وقد ترافق ذلك من تفيش وباء كورونا الذي الحق ارضارا اقتصادية ومعيشية مل يعرف مداها حتى 

االن. غالب الظن ان هذه االزمات مبا يف ذلك الهلع الصحي، باقية يف جعبة العام 2021  

كثريين  اىل  بالنسبة   2020 العام  يكن  مل 
تطورات  من  شهد  ما  لكرثة  طبيعيا،  عاما 
العرب  ماليني  مست  اثارا  خلفت  قاسية 
الذين يأملون يف ان يكون العام 2021 اكرث 
بدايته  منذ  انطبع   2020 العام  لعل  ارشاقا. 
القوات  اغتالت  ان  منذ  والتوجس،  بالقلق 
الجرنال  االيرانية  القدس  قوة  قائد  االمريكية 
الشعبي  الحشد  قائد  ونائب  سليامين  قاسم 
الثالث  اليوم  املهندس يف  ابومهدي  العراقي 

من كانون الثاين املايض قرب مطار بغداد. 
الرئيس  من  باوامر  نفذ  الذي  االغتيال  اثار 
االمرييك دونالد ترامب، مخاوف واسعة من 
نشوب مواجهة مسلحة واسعة، ال يف العراق 
يف  بل  االغتيال  جرمية  نفذت  حيث  فقط 
قامت  ايران  وان  خصوصا  املنطقة،  ارجاء 
بعيد  بقصف  االغتيال  عىل  صاروخيا  بالرد 
املدى لقواعد امريكية يف االنبار واربيل، فيام 

خص  ما  يف  سواء  االقليمية  التطورات  مجمل 
ضفتي  عرب  العالقات  يف  او  داخليا،  العراق 
التعاون  مجلس  ودول  طهران  بني  ما  الخليج، 
طهران  ان  اوال  اساسيني:  لسببني  الخليجي 
املدى  البعيد  الصاروخي  القصف  ان  اكدت 
الوحيد  الرد  يكون  لن  االمريكية  القواعد  عىل 
االستنفار  ابواب  فتح  ما  وهو  االمريكيني،  عىل 
وسوريا  والعراق  الخليج  اىل  ايران  من 
واشنطن  ألن  ثانيا،  واليمن.  وفلسطني  ولبنان 
الديبلوماسية  منشآتها  تتعرض  صارت  التي 
صاروخية  لهجامت  واللوجستية  والعسكرية 
العراقية  الحكومة  وهددت  عادت  متفرقة، 
بغداد  يف  سفارتها  اغالق  بعزمها  شهرين  قبل 
يف  العراقية  االمنية  القوات  تنجح  مل  طاملا 

حاميتها ومنع الهجامت الصاروخية. 
العراقي منذ تدفقت  املشهد  تحول كبري يف 
العام  يف  للعراق  غزوا  االمريكية  القوات 
عن  االن  االمريكيون  يبحث  فيام   ،2003
املطلب  يتحقق  فهل  فيه.  للبقاء  صيغة 
االيراين باخراج االمريكيني من العراق نهائيا؟ 

سننتظر لرنى. 
بايدن  جون  تويل  انتظار  االن  سيتحتم 
ايام،  بعد  االبيض  البيت  يف  رسميا  منصبه 
يف  سينتهجها  التي  السياسة  طبيعة  لتتضح 
التعامل مع امللف العراقي الشائك، وترتيب 
العالقة مع بغداد، املقبلة بعد اقل من ستة 
دعا  مبكرة  برملانية  انتخابات  عىل  اشهر 
العراق  الخراج  محاولة  يف  الكاظمي  اليها 
من ازماته السياسية واالقتصادية والشعبية.  
التطور البارز االخر الذي تابع العامل العريب 
فصوله املتسلسلة يف االشهر االربعة املاضية، 
وتحديدا  الفلسطينية،  بالقضية  يتعلق 
فتحت  الذي  ارسائيل  مع  التطبيع  ملف 
العربية  االمارات  ابوابه بشكل متسارع مع 

عادل  حكومة  من  العراقي  الربملان  طلب 
اخراج  عىل  العمل  املستقيلة  املهدي  عبد 

القوات االجنبية من االرايض العراقية. 
العراق  االغتيال يف  تداعيات جرمية  تهدأ  مل 
الكاظمي  مصطفى  اجرب  وقد  اليوم.  حتى 
 ،2020 ايار  يف  الحكومة  رئاسة  توىل  ان  ما 
اجل  من  االمريكيني  مع  التواصل  بدء  عىل 
وهو  واالمنية،  العسكرية  العالقات  ترتيب 
عندما  نفسه  ترامب  من  باعالن  توج  ما 
استقبله يف البيت االبيض يف آب املايض، عىل 
عزمه خفض عديد القوات االمريكية بدرجة 
التالية،  االشهر  يف  تكرر  اعالن  وهو  كبرية، 
الفي جندي  اىل مستوى يف حدود  للوصول 
حاليا، بعدما كانت ذروة الوجود العسكري 
االمرييك يف العراق بعد الغزو قد وصلت اىل 

اكرث من 150 الف جندي. 
واملهندس  سليامين  قاسم  اغتيال  طبع  وقد 

مع  واخريا  والسودان  البحرين  ثم  املتحدة 
املغرب. 

صحيح ان اتفاقات التطبيع والسالم العربية 
وقعت  حيث  جديدة،  ليست  ارسائيل  مع 
مرص معاهدة كامب ديفيد العام 1979، ثم 
اوسلو  اتفاقية  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
العام 1993، وتبعهام االردن باتفاقية وادي 
عربة العام 1994، لكن االتفاقيات الجديدة 
انها ضمت  خاصة  لكثريين،  مفاجئة  جاءت 
دوال ليست عىل متاس حدودي مع ارسائيل 
معها.  رسمية  حرب  حالة  يف  ايضا  وليست 
صفة  اطار  يف  مراقبون  وضعها  ولهذا 
االتفاقيات الثنائية بني دول، اكرث من كونها 

اتفاقيات سالم بني عدوين متحاربني. 
بني  املفاجئ  االتفاق  اعلن  ترامب  كان 
يف  والبحرين  االمارات  من  وكل  ارسائيل 
دوال  ان  اىل  االشارة  وكرر  املايض.  اب   13
قافلة  اىل  لالنضامم  تستعد  عدة  عربية 
واضح  سيايس  سياق  يتوفر  ومل  املوقعني. 
ان  اىل  االشارة  سوى  التطبيع  التفاقيات 
الرئيس الجمهوري الذي كان يستعد لخوض 
ترشين  من  الثالث  يف  الرئاسية  االنتخابات 
الثاين 2020، كان يحاول تجميع نقاط تصب 

يف صالحه انتخابيا. 
مهام يكن، فقد اطلقت ارسائيل عىل االتفاق 
التطبيع  اتفاق  ووقع  ابراهيم.  اتفاق  اسم 

سمحوا  بعده،  من  الحكم  تولوا  الذين 
بخطوات رسية وعلنية متهيدا لالتفاق الذي 
الخامسة  العربية  الدولة  السودان  جعل 

التي تربم مثل هذا االتفاق مع ارسائيل. 
يف شباط 2020 عقد لقاء بني رئيس الحكومة 
ما  ورئيس  نتنياهو  بنيامني  االرسائيلية 
الفريق  السوداين  السيادي  املجلس  يسمى 
ويبدو  اوغندا،  يف  الربهان  عبدالفتاح  اول 
انهام اتفقا عىل فكرة تطبيع العالقات وفتح 
االرسائييل.  الطريان  امام  السودانية  االجواء 
ثم قام وزير الخارجية االمرييك مارك بومبيو 
ارسائيل،  مع  للتطبيع  ترويجا  عربية  بجولة 

الخرطوم.  شملت 
بداية  اعلنت  الخرطوم  ان  كانت  املفاجأة 
ان  الخارجية  وزارة  باسم  متحدث  عرب 
انتقالية  مرحلة  يف  هو  السودان  يف  الحكم 
بعد  ما  ملرحلة  انتخابات  تنظيم  انتظار  يف 
عمر البشري، وبالتايل ليس يف امكان املجلس 
كاتفاق  دولية  معاهدات  ابرام  السيادي 
جرت  ما  رسعان  ارسائيل.  مع  مثال  التطبيع 
اقالة املتحدث من منصبه، ثم يف 19 ترشين 
االول غرد ترامب عىل تويرت قائال "الحكومة 
مليون   335 دفع  عىل  وافقت  السودانية 
االمريكية.  والعائالت  االرهاب  لضحايا  دوالر 
قامئة  من  السودان  سارفع  ايداعها،  مبجرد 

الدول الراعية لالرهاب". 
 22 يف  االموال  ايداع  السودان  اعالن  مبجرد 
بزيارة  ارسائييل  وفد  قام  االول،  ترشين 
اول  الفريق  والتقى  السودان  الخرطوم  اىل 
السودان  اتفق  التايل،  اليوم  يف  برهان. 
عالقات  واقامة  التطبيع   عىل  وارسائيل 
مؤمتر  خالل  من  وذلك  كاملة،  ديبلوماسية 
والفريق  ونتنياهو  ترامب  مبشاركة  هاتفي 
السودانية  الحكومة  ورئيس  برهان  اول 
قرارا  ترامب  وقع  فيام  حمدوك،  عبدالله 
الدول  الئحة  عن  السودان  اسم  بازالة 
منذ  الالئحة  يف  واملدرج  لالرهاب،  الراعية 

27 سنة. 
السودان  دفعها  التي  االموال  تتعلق 
الذين  الضحايا  وعائالت  الناجني  بتعويض 
 1998 العام  خالل  وقع  هجوم  يف  اصيبوا 
كينيا  يف  املتحدة  الواليات  سفاريت  عىل 

عمر  تتهم  كانت  واشنطن  ألن  وتنزانيا، 

يف  اجريت  مراسم  يف  االمارايت   - االرسائييل 
وقعت  فيام  ايلول،   15 يف  االبيض  البيت 
البحرين وارسائيل عىل اتفاقية تأييد السالم 
لكن  نفسها.  االبيض  البيت  مراسم  خالل 
اتفاق التطبيع بني املنامة وتل ابيب وقع يف 
 ،2020 االول  ترشين   18 يف  الحقا  البحرين 

وقد اعلن عنه ترامب ايضا عرب تويرت. 
بعدها بايام، وتحديدا يف 23 ترشين االول، 
ارسائيل  بني  التطبيع  اتفاق  عن  اعلن 
والسودان. وكانت الخرطوم اعطت اشارات 
مع  عالقات  لفتح  استعدادها  احتامل  حول 
عمر  املخلوع  الرئيس  ايام  حتى  ارسائيل 
واملدنيني  العسكريني  القادة  لكن  البشري. 

خليل حرب

افتتح عام 2020 
باغتيال قاسم سليماني 

وابومهدي املهندس

شهد عام 2020 
اتفاقات تطبيع دول 

عربية مع اسرائيل

تقرير
Khalilharb66@gmail.com

الكاظمي خالل لقائه ترامب يف البيت االبيض.

من مراسم توقيع اتفاق التطبيع االمارايت  البحريني مع ارسائيل يف البيت االبيض.
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• ادى هيثم بن طارق آل سعيد اليمني الدستورية سلطانا جديدا لعامن، وذلك عقب 
اجتامع ملجلس العائلة الحاكمة بعد وفاة السلطان قابوس )79 عاما( يف 11 كانون 

الثاين 2020. 

• اصبح الشيخ نواف االحمد الجابر الصباح امريا للكويت خلفا لالمري صباح االحمد الجابر 
الصباح الذي تويف خالل رحلة عالجية اىل الواليات املتحدة عن عمر 91 عاما. 

•  رضبت فيضانات مدمرة 16 والية سودانية يف ايلول 2020، والحقت ارضارا باكرث من 
500 الف شخص ودمرت اكرث من 100 الف منزل، بسبب امطار غزيرة هطلت عىل البالد. 

• تشكلت حكومة سورية جديدة برئاسة حسني عرنوس يف 30 آب 2020 وادت اليمني 
الدستورية يف الثاين من ايلول، وذلك بعد االنتخابات الترشيعية التي جرت يف 19 متوز. 

• كلف ملك البحرين حمد بن عيىس آل خليفة نجله ويل العهد االمري سلامن بن حمد 
برئاسة مجلس الوزراء خلفا لالمري الراحل خليفة بن سلامن آل خليفة الذي تويف يف 11 

ترشين الثاين 2020 عن عمر 85 عاما يف مستشفى مايو كلينك االمرييك. 

• اصبح رئيس جهاز املخابرات العراقي السابق والصحايف مصطفى الكاظمي سادس رئيس 
وزراء عراقي يف مرحلة ما بعد العام 2003. وجاء التصويت للكاظمي يف الربملان بعد اكرث 
من خمسة اشهر من دون تشكيل حكومة جديدة منذ استقالة رئيس الوزراء عادل عبد 

املهدي، وفشل االتفاق عىل مرشحني اخرين لخالفته. 

• اعلنت وفاة وزير الخارجية السوري ونائب رئيس الوزراء الديبلومايس املخرضم وليد 
املعلم عن عمر ناهز 79 عاما، يف 16 ترشين الثاين 2020، وخلفه يف منصبه نائب وزير 

الخارجية فيصل املقداد. 

احداث عربية القاعدة  تنظيم  وجود  بتسهيل  البشري 
وقع  اخر  وهجوم  السودانية،  االرايض  عىل 
اس  اس  "يو  االمريكية  البحرية  املدمرة  عىل 
كول" قبالة الساحل اليمني يف العام 2000.

اىب العام 2020 ان يختتم من دون انضامم 
دولة عربية اخرى اىل قافلة الدول املطبعة 
املايض،  االول  كانون   10 ففي  ارسائيل.  مع 
فقد  اخر،  تاريخي  "انجاز  قائال  ترامب  غرد 
ارسائيل  اصدقائنا،  اكرب  من  اثنان  اتفق 

واملغرب، عىل عالقات ديبلوماسية كاملة".

ان  املغريب  املليك  الديوان  اكد  املقابل،  يف 
السادس  محمد  املغريب  امللك  ابلغ  ترامب 
مرة  الول  املتحدة  الواليات  باعرتاف 
الغربية  الصحراء  عىل  املغربية  بالسيادة 
الحكم  خالل  من  وذلك  عليها،  املتنازع 
الذايت الذي ترفضه جبهة البوليساريو، وهو 
النزاع.  مستقبل  حول  تساؤالت  يطرح  ما 
واشنطن  ان  املغريب،  املليك  الديوان  اضاف 
الداخلة  مدينة  يف  قنصلية  فتح  قررت 

والتنمية. االستثامرات  لتشجيع 

فعليا،  االرسائييل  املغريب  االتفاق  يعني 
والتعاون  الديبلومايس  االعرتاف  جانب  اىل 
برحالت  والسامح  والثقايف  االقتصادي 
اعادة  االرسائيليني،  كل  اىل  مبارشة  جوية 
ابيب  تل  من  كل  يف  اتصال  مكاتب  فتح 
والرباط كانت قد اغلقت العام 2000 خالل 
فتح  تبادل  ثم  ومن  الفلسطينية،  االنتفاضة 

سفارات. 
وقعت  التي  العربية  الدول  ان  حني  يف 
اتفاقيات تطبيع مع ارسائيل، عادت واكدت 
التزامها القضية الفلسطينية، اال ان السلطة 
االتفاقيات،  هذه  انتقدت  الفلسطينية 
الفلسطيني  الشارع  عىل  ذلك  وانسحب 
الذي اعترب ان هذه االتفاقيات تلحق رضرا 
االرسائيليني  متنح  النها  املركزية  بالقضية 
دون  من  عربية  دول  مع  طبيعية  عالقات 
منح  عىل  االرسائيلية  الحكومة  تجرب  ان 

البديهية.  حقوقهم  الفلسطينيني 
الجرح  ظل  فقد  السوري،  الصعيد  عىل  اما 
ينزف يف العام 2020، عىل الرغم من الهدوء 
النسبي عىل جبهات االعوام املاضية. اال ان 
ظلت  االرسائيلية  الغارات  ان  ايضا  الالفت 
سوريا  انحاء  يف  مختلفة  مواقع  تستهدف 
من حدودها الرشقية مع العراق وصوال اىل 
العاصمة دمشق تحت ذريعة تلقى  محيط 
االيراين  التمركز  مبنع  واضحا،  امريكيا  تأييدا 

عىل االرايض السورية. 
استهل العام 2020، خاصة يف شهري كانون 
السوري  الجيش  بسيطرة  وشباط  الثاين 
النعامن يف ريف ادلب  عىل رساقب ومعرة 
الجنويب والجنويب الغريب، اضافة اىل السيطرة 
من  وجزء  الغريب  الجنويب  حلب  ريف  عىل 

ريف حلب الغريب.  
الدول  من  كغريها  سوريا  عانت  بينام 
ان  اال  كورونا،  وباء  تفيش  من  العربية 
تكون  ان  ميكن  كان  منه  السوريني  معاناة 
والغربية  االمريكية  العقوبات  لوال  اقل حدة 
والتي  سنوات،  منذ  دمشق  عىل  املفروضة 
والعقاقري  االدوية  رشاء  عمليات  تعقد 

الطبية.  واملستلزمات 
العقوبات االمريكية،  ان تتسبب  من املرجح 
بعدما جرى تعزيزها مبا يسمى قانون قيرص 
املعاناة  هذه  مبفاقمة   ،2020 حزيران  يف 

شددت  انها  اىل  بالنظر   ،2021 العام  خالل 
مع  تعامالت  يجري  من  كل  عىل  الخناق 
من  شكلها  كان  مهام  السورية  الحكومة 

املال اىل االقتصاد واالمن وغريها. 
تسببها  التي  الصحية  االذية  جانب  اىل 
فان  كورونا،  تفيش  مع  بالتزامن  العقوبات 
االزمة االقتصادية واملعيشية شهدت تدهورا 
العام 2020 مقارنة بسنوات  له يف  ال مثيل 
الحرب السابقة، فقد انهارت اللرية السورية 
مام  التضخم،  نسبة  وازدادت  هائل  بشكل 

تسبب برضب رشائح اجتامعية واسعة. 
بحدة  النازفة  االخرى  العربية  البؤرة  اما 
ليبيا،  كانت  فقد  املنرصم،  العام  خالل 
يف  الرصاعات  رهن  لتظل  مرشحة  وهي 
التي  االحداث  ابرز  ولعل  الجديد.  العام 

العقوبات تؤثر عىل حياة رشيحة كبرية من السوريني.

رحيل امري الكويت الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح.

من فيضانات السودان.

الوزير الراحل وليد املعلم.

من الحرب الليبية.

عاشها الليبيون خالل العام املايض، انكسار 
اتجاه  هجوم قوات املشري خليفة حفرت يف 
الرساج  حكومة  حيث  طرابلس  العاصمة 
محاولة  يف  مضادا  هجوما  شنت  التي 
لالستيالء عىل مدينة رست واملنابع النفطية 

املوجودة فيها. 
مرص  وجهته  الذي  االنذار  ان  يبدو  لكن 
االحمر  الخط  حول   2020 حزيران   20 يف 
املتعلق مبنطقتي رست والجفرة ملنع استيالء 
اسكت  عليها،  طرابلس  حكومة  قوات 
ابواب  لفتح  الطريق  ومهد  موقتا،  املدافع 
التفاوض  جلسات  توسعت  ثم  التفاوض. 
يف  وطنجة  بوزنيقة  اىل  برلني  من  الليبية، 

املغرب، وسويرسا ثم يف تونس. 
عىل الرغم من عرشات الجلسات وتكاثر الوفود 

والقوى  املتحاربني  االساسيني  للطرفني  املمثلة 
ومناطقية،  االخرى، سياسية وعشائرية  الليبية 
وكرثة بيانات االتفاقات والتفاهامت ومسودات 
املصالحة، اال ان املشهد الليبي عىل االرض ظل 

كأنه يراوح مكانه. 
امللفات  من  العديد  املفاوضات  تناولت 
الشائكة، من بينها توزيع املناصب السيادية 
عملية  واطالق  جديد  دستور  وصياغة 
انتخابات  تنظيم  اىل  وصوال  داخلية  سياسية 
املالية  املوارد  العام 2021، وتقاسم  نهاية  يف 
فان  ذلك،  كل  من  الرغم  عىل  والنفطية. 
اشباح الحرب ظلت تحوم يف اجواء املشهد، 
وفرنسا  وروسيا  تركيا  مثل  دول  انخراط  مع 
بانفجار  ينذر  مام  الرصاع،  يف  عربية  واخرى 

جبهات القتال مجددا خالل العام 2021. 
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2020 ــ 2021: ما بعد سنة كورونا 
واإلنتخابات األميركية

2020 سنة الكورونا بامتياز. الكورونا شخصية العام من دون منازع. العامل كله رزح وما زال تحت وطأة وباء قاتل قلب الحياة 
رأسا عىل عقب وخلط اوراق االقتصاد والسياسة. هذا الحدث الصحي الخطري واملخيف وغري املسبوق، ال يلغي وال يطمس 

احداثا اخرى مهمة كان لها ابلغ االثر يف العالقات واملسارات الدولية 

العامل  مستوى  عىل  االهم  السيايس  الحدث 
يبقى االنتخابات االمريكية التي طوت صفحة 
الرئيس دونالد ترامب. عىل مستوى املنطقة، 
كان التطبيع االرسائييل ـ الخليجي هو الحدث 
فكانت  االمني  الحدث  اما  االبرز.  السيايس 
رضبتني  تلقت  التي  وهي  له،  مركزا  ايران 
اغتيل  العام عندما  االوىل يف مستهل  قويتني: 
بغداد، والثانية  اللواء قاسم سليامين يف قلب 
االيراين  العامل  اغتيل  عندما  العام  نهايات  يف 

النووي محسن فخري زاده يف قلب ايران. 
االقليمية  االحداث  ابرز  خارطة  ييل  ما  يف 
لعام  الساخنة  والنقاط  واملتغريات  والدولية 

.2020

كورونا
بدأ العام 2020 مع تطور صحي فاجأ الجميع 
من  انطلقت  الرشارة  الدول.  مضاجع  وقض 

يف  نار  مثل  انترشت  ما  رسعان  لكنها  الصني، 
كورونا  وباء  تفيش  مع  العامل  كل  يف  الهشيم 
واعراق  دول  بني  مييز  ومل  بلدا  يوفر  مل  الذي 
العاملية  الصحة  منظمة  من  وصنف  واديان، 
القلق  نارشا  للبرشية،  وعدوا  عامليا  وباء 
والشوارع،  املجتمعات  يف  والهلع  والخوف 
واالقتصادية.  املالية  واالسواق  الرشكات  ويف 
املدن  الحياة.  دورة  ومعه  توقف  الزمن 
تحولت  والحيوية  بالحركة  املفعمة  الكربى 
بقدرات  املتمتعة  الكربى  الدول  اشباح.  مدن 
التحدي وكشف  باغتها هذا  وامكانات هائلة 
عن قصور لديها يف نظامها الصحي، وعن عدم 
واالقتصادية  املالية  تداعياته  ملواجهة  جهوز 
واملؤمترات  العاملية  الحركة  كل  الهائلة. 
وارجئت  توقفت  انواعها  عىل  واالنشطة 
ان  واضحا  بدا  افرتايض.  عامل  يف  حبست  او 
املشهد يف العامل انقلب رأسا عىل عقب، وعامل 

عامل  عن  مختلفا  سيكون  بعده  وما  كورونا 
االنظمة  تغريات يف  قبل كورونا، وسيشهد  ما 
والسياسات  العالقات  الداخلية ويف  واالوضاع 
الدولية، وحتى يف انظمة الحياة واملجتمعات 
اقل  سيكون  عامل  االجتامعية.  والعالقات 
انفتاحا واقل حرية واكرث انغالقا واكرث فقرا مع 

سياسات اكتفاء ذايت وانكفاء عىل الداخل.

االنتخابات االمريكية
يف  املؤثر  االسايس  العامل  كان  كورونا  وباء 
االنتخابات االمريكية، وساهم يف احداث تحول 
االنتخابات  هذه  كانت  فبعدما  مسارها.  يف 
دخلت  ترامب،  ملصلحة  محسومة  شبه 
جائحة كورونا عىل املشهد واملعادلة يف البازار 
اللعبة. فرضت عىل  االنتخايب، وبدلت رشوط 
ترامب اعباء جديدة وحملته نتائج وانتقادات 
ازمة  خالل  ادارته  اداء  سوء  بسبب  قاسية 
كورونا، وخفضت من حظوظه وفرصه للفوز 
وافاق اعادة انتخابه مع ارتفاع حصيلة القتىل 

والتأثري املدمر عىل االقتصاد.
بعدما كان قبل كورونا يف وضع مريح ومتقدم 
ورقة  اقوى  االمرييك،  االقتصاد  قوة  بفعل 
انتخابية وشعبية، وبفعل االنجازات الخارجية 
املتسارعة الذي حققها منذ مطلع هذا العام 
)اغتيال سليامينـ  اعالن صفقة القرنـ  االتفاق 
السباق  مسار  يف  تغيري  حصل  طالبان(،  مع 

الرئايس اوصل جو بايدن اىل البيت االبيض.
يف  قياسية  ارقاما  حطمت  انتخابات  يف 
املشاركة، اضاف ترامب اىل رصيده 7.3 ماليني 
يطرح  ان  ميكن   .2016 بالعام  مقارنة  صوت 
ترامب نفسه قائدا فعليا للحزب، ولديه عدد 
نظرهم  يف  سيبقى  الذين  االنصار  من  هائل 
واليته،  خالل  تغريت  امريكا  ان  االكيد  بطال. 
ومن املرجح ان تستمر ظاهرة الرتامبية حتى 
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يهدد  قد  مبا  االبيض  البيت  من  بعد خروجه 
وحدة الحزب الجمهوري. رمبا يتالىش ترامب 
تدريجا وينزوي يف الظل السيايس كام حصل 
مع كل الرؤساء االمريكيني. لكن حتى لو حصل 
ذلك، فان ندوب هذه الفرتة املضطربة واثارها 

يف التاريخ االمرييك لن تختفي ابدا. 
مبارزة  بايدن  جو  املنتخب  الرئيس  خاض 
طويلة وقاسية مع ترامب باسلوبني ومرشوعني 
اشبه  ترامب  بدا  بحيث  مختلفني،  وقاموسني 
املألوف  امريكا من خارج  بعاصفة هبت عىل 
بدا  حني  يف  لرؤسائها،  العادي  والقاموس 
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 تشري اىل ذلك. ليست سهلة ازالة اثار 
الرتامبية التي يتحدث عنها كرث، خصوصا انها 

كشفت متزقات عميقة يف املجتمع االمرييك.
ان  االبيض من شأنه  البيت  اىل  بايدن  وصول 
يحدث عملية اعادة خلط لالوراق الخارجية: 
واملقاربات  والسياسات  والعالقات  االولويات 
اعادة  اىل  تطلع  هناك  اوروبا  يف  واالساليب. 
بناء العالقات بني ضفتي االطليس واصالح ما 
ترقب  ايران هناك  ترامب. يف  افسده وخربه 
لالتفاق  االعتبار  ورد  ترامب  اخطاء  لتصحيح 

النووي. يف الخليج مثة شعور بالقلق لدى قادة 
الدول الذين ينظرون اىل ترامب عىل انه عمل 
خالل  من  االقليمية  مصالحهم  اهم  لحامية 
العقوبات  من  قصوى  ضغوط  حملة  فرض 
عىل ايران. حاليا يشعرون بالقلق من ان ادارة 
خالل  من  االمور  هذه  عن  ستتخىل  بايدن 
الرتاجع عن العقوبات ضد ايران والعودة اىل 

االتفاق النووي.
عىل  بايدن  يصلح  ان  يف  امل  هناك  اجامال، 
االقل اكرث ما افسدته حقبة ترامب. لكن عىل 
تكون  ان  املحتمل  غري  من  ذلك،  من  الرغم 
هناك عودة كاملة اىل الوضع السابق واىل ايام 

الرئيس باراك اوباما.

التوتر االورويب ـ الرتيك
الذي  الرتيك  ـ  االورويب  التوتر  فصل  ميكن  ال 
عن  الذروة،  نقطة  اىل   2020 العام  يف  وصل 

مرشوع اردوغان التوسعي الطموح الذي متدد 
اىل  العراق  شامل  ومن  ليبيا،  اىل  سوريا  من 
دعام  تلقت  التي  اذربيجان  اىل  وتوجه  قطر، 
حاسام يف معركة ناغورين قره باغ. لكن الرتكيز 
الرتيك هذا العام كان يف رشق البحر املتوسط 
والنفط،  الغاز  من  هائلة  ثروات  يضم  الذي 
والذي اصبح مركز الصدام واملواجهة بني تركيا 

واالتحاد االورويب.
ميكن فهم املوقف االورويب يف سياق التحالفات 
املوجودة يف املنطقة من اجل تقسيم ثروات 
مع  يتوافق  مبا  الدول  عىل  املتوسط  رشق 
التحالفات  يفرس  ما  وهو  الدويل،  القانون 

القامئة يف منتدى غاز رشق املتوسط.
عىل الرغم من التشدد االورويب، يبدو واضحا 
ان املسؤولني االوروبيني ال يريدون قطع شعرة 
هددت  تركيا  ان  خصوصا  تركيا،  مع  معاوية 
عليها  عقوبات  فرض  حال  يف  بانه  سابقا 
اللجوء  يستبطن  ما  قويا،  سيكون  ردها  فان 
منها  يتخوف  التي  الرتكية  الردع  وسائل  اىل 
االوروبيون واولها ملف الالجئني. بيد ان عامال 
آخر ميكن ان يكون عونا لالوروبيني ويجنبهم 
االحراج، عنوانه الدخول االمرييك املتأخر عىل 
خط الوساطة بني تركيا واليونان، ومن خلفية 

تحميل تركيا مسؤولية التصعيد واالستفزاز.
التهرب  االوروبيني  وسع  يف  يعد  مل  لكن 
القرارات  اتخاذ  وتأجيل  مسؤولياتهم  من 
اما سعيا  العقوبات،  اي  تركيا  املوجعة بحق 
وراء كسب مزيد من الوقت، واما خوفا من 
عدم  عىل  حرصا  او  الرتكية،  االفعال  ردود 
هذه  من  االمريكية  املواقف  من  االبتعاد 
يتجاهلوا  ان  لالوروبيني  ميكن  فال  املسألة. 
والعسكري  والديبلومايس  السيايس  التصعيد 
ليس  الرتكية،  املامرسات  به  تسببت  الذي 
فقط عمليات التنقيب ولكن ايضا املناورات 
والترصيحات  والجوية  البحرية  العسكرية 

النارية للرئيس اردوغان.

التطبيع االرسائييل ـ الخليجي
الرسمي  االعالن   2020 العام  بدايات  شهدت 
االمريكية.  السالم  خطة  او  القرن  صفقة  عن 
فقد شكلت صفقة القرن منذ اعالنها معطى 
ونقطة  االوسط  الرشق  ساحة  عىل  جديدا 

الرصاع  حيال  االمريكية  السياسة  يف  تحول 

الترامبية باقية  ظاهرة 
في اميركا ووصول بايدن 

خلط االوراق الخارجية
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مجرى  يف  وايضا  االرسائييل،  ـ  الفلسطيني 
النظر  ارسائيل، وبغض  ان  الرصاع ملجرد  هذا 
اليه،  ستؤول  وما  الخطة  هذه  مصري  عن 
الفلسطينيني  مع  للتعاطي  اساسا  ستعتمدها 
فيها  مكسب  كل  مع  وستتعاطى  اليوم،  بعد 

عىل انه بات امرا واقعا ال رجوع عنه.
صفقة القرن شكلت نقطة تحّول يف السياسة 
االمرييك  ـ  الفلسطيني  الرصاع  حيال  االمريكية 
ومن  الرصاع،  لهذا  النهايئ  الحل  مقاربة  ويف 
ارسائيل.  مصلحة  اىل  الواضح  االنحياز  خلفية 
وتجاوزا  املتحدة  لالمم  صفعة  شكلت  كام 

ملرجعيتها وارثها وللقرارات الدولية.
فرتامب  صفقة.  الواقع  يف  هي  القرن  صفقة 
نظر اىل الرصاع يف املنطقة وتعاطى معه من 
واضح  بشكل  ويلعب  اعامل  رجل  خلفية 
املالية  والحوافز  االغراءات  ورقة  وفاضح 
وواضعو  القرن  صفقة  مهندسو  واالقتصادية. 
اهتامما  يظهرون  ال  الدقيقة  تفاصيلها 
التاريخية  وابعاده  وجذوره  الرصاع  مبكونات 
مهام،  ليس  املايض  واالجتامعية.  والدينية 
املستقبل هو االهم. الحقوق املرشوعة ليست 
ما  وابرزها  واملكاسب،  النتائج  وامنا  االساس 
العربية  والدول  ارسائيل  بني  بالتطبيع  يتعلق 
ارسائيل  بني  االقتصادية  العالقات  ومستقبل 

ودول مجلس التعاون الخليجي.
اوىل  من  كان  الخليجي  ـ  االرسائييل  التطبيع 
مثار ونتائج صفقة القرن التي اطلقت معادلة 
الحقا.  السالم  مقابل  والتطبيع  اوال،  التطبيع 
االبيض  البيت  يف  التوقيع  مع  كانت  البداية 
االمارات  بني  والسالم  التطبيع  اتفاقية  عىل 
ابرز  من  واحدا  اعترب  التوقيع  هذا  وارسائيل. 
 ،2020 للعام  االوسط  الرشق  يف  االحداث 
وسيشجع جميع دول الخليج االخرى عىل ان 
تحذو حذو االمارات، وتخرج بعالقاتها الرسية 
االمارات،  بعد  ومن  العلن،  اىل  ارسائيل  مع 
كرت سبحة املتسابقني لعقد اتفاقيات السالم 
مع ارسائيل، بدءا بالبحرين )مرورا بالسودان( 
ثم املغرب وصوال اىل السعودية. من الواضح 
وهم  االتفاق،  انجاح  يريدون  االمريكيني  ان 

معنيون بتوسيعه ليشمل دوال عربية اخرى.
العربية  اململكة  اىل  االنظار  اتجهت 
السعودية ذات الثقل االقليمي الكبري، علام 
تسوية  ان  عىل  يقوم  الرسمي  موقفها  ان 

الرصاع االرسائييل ـ الفلسطيني رشط مسبق 
الذي شقته  الطريق  لكن  العالقات.  لتطبيع 
االمارات سيساهم بال شك يف تعزيز التقارب 
تحالف  ظل  يف  االرسائييل،  ـ  السعودي 
اللذين  سلامن(  وبن  زايد  )بن  املحمَدين 
ايران،  تجاه  املشرتك  العداء  عىل  يركزان 
ومحاوالت جذب استثامرات اجنبية لتمويل 

خطة التحول االقتصادي، رؤية 2030.
عىل الصعيد االسرتاتيجي، يضع االتفاق قواعد 
اشتباك جديدة ويخلط موازين القوى يف اتجاه 
ارساء معادلة اضافية. تعترب ايران ان واشنطن 
تحقق  ولغايات  العتبارات  االمارات  اختارت 
اهدافا اسرتاتيجية لالدارة االمريكية وارسائيل. 
صفر  الحدودية  املنطقة  عىل  تقع  فاالمارات 
بحرا مع ايران، وبالتايل نقل النفوذ االرسائييل 
الوجود  ملعادلة  وفقا  االيرانية  الحدود  اىل 
االيراين يف سوريا، يقابله الوجود االرسائييل يف 
ايران  تحذير  تفسري  االمارات. من هنا، ميكن 
لالمارات من العواقب الوخيمة لهذه الخطوة 
ترتتب  قد  نتائج  اي  املسؤولية عن  وتحميلها 
عن اي حادثة او وجود عسكري ارسائييل يف 

مياه الخليج. 

املواجهة االيرانية ـ االمريكية
مع ترامب انقلبت العالقة بني ايران والواليات 
من ضفة  وانتقلت  عقب،  عىل  رأسا  املتحدة 

املساكنة اىل ضفة املواجهة التي بلغت نقطة 
قاسم  للواء  املدوي  االغتيال  مع  الالعودة 
سليامين قائد املرشوع االيراين ومحور املقاومة 
يف املنطقة. هذه العملية تبناها ترامب ليضع 
ايران بطريقة استفزازية امام اقوى تحد، بني 
ان ترد وتنقذ هيبتها ومصداقيتها ومعنويات 
حلفائها يف املنطقة، وبني ان تعض عىل الجرح 
وتتفادى حربا واسعة ومكلفة ومتارس سياسة 
يتقرر  حني  اىل  االسرتاتيجي  والصرب  االنتظار 
ما  هذا  ترشين.  انتخابات  يف  ترامب  مصري 
حصل، وكسبت ايران الرهان عىل االنتخابات 
االبيض،  البيت  اىل  بايدن  ووصول  االمريكية 
النووي  االتفاق  مهنديس  كان من  الذي  وهو 
االنفتاح  خيار  محبذي  من  يزال  وال  وكان 
ومرونة،  بايجابية  معها  والتعاطي  ايران  عىل 
السياسية  بالطرق  معها  املشكلة  ومعالجة 

والحوارية.
بعد  بقوة  تطرح  التي  املحورية  االسئلة  من 
العام  مستهل  ومع  االمريكية  االنتخابات 
ايران  بني  العالقة  مستقبل  هو  ما  الجديد: 

وامريكا، وما هو مصري االتفاق النووي؟
انتظار  يف  كبرية  تحديات  هناك  الواقع،  يف 
الداخلية  االوضاع  صعيد  عىل  السيام  بايدن، 
خالل  ادارته  اهتامم  عىل  ستستحوذ  النها 
يكون  ولن  واليته،  من  االوىل  الستة  االشهر 
امللفات  يف  الراكدة  للمياه  تحريك  هناك 

قبل  االيراين  النووي  امللف  فيها  مبا  الحساسة 
الهامش  فان  بالتايل،  شهرا.   12 اىل   6 انقضاء 
ايران  مع  ديبلومايس  خرق  لتحقيق  املتاح 
وعقبات  بعوامل  ومحكوما  ضيقا  سيكون 

مختلفة:
النخب  معظم  من  مطلق  شبه  اجامع   -
اعضاء  ذلك  يف  مبا  االمريكية،  السياسية 
الكونغرس، ملنع ايران من تطوير قدراتها مع 
اختالف الطرق ووسائل مواجهتها، ما يعني ان 
بايدن سيضطر اىل الدخول يف جوالت طويلة 
باعادة  القناعه  الكونغرس  مع  التفاوض  من 

احياء االتفاق النووي.
تتغري،  لن  ايران  ضد  االمريكية  العقوبات   -
سيطرة  تحت  بقي  الشيوخ  مجلس  الن 
الديبلومايس  التواصل  يعقد  وقد  الجمهوريني 
مع ايران، وهذا سيقيد بشكل اسايس خيارات 
االتفاق  من  امريكا  يخرج  مل  ترامب  بايدن. 
فرصة  عىل  قىض  ايضا  لكنه  فقط،  املنجز 
العودة مستقبال اىل االتفاق ذاته، او اي اتفاق 

ذي مضمون حقيقي.
يكن  مل  ان  جدا،  الصعب  من  سيكون   -
مستحيال، عىل الثنايئ روحاين - ظريف اعادة 
سيكون  القديم  االتفاق  بأن  الداخل  اقناع 
قادرا عىل حفظ مصلحة ايران القومية. هناك 
الجمهورية  ان  عىل  ايران  يف  وطني  اجامع 
االتفاق  مبوجب  عليها  ما  ادت  االسالمية 

ما  شطب  تم  ذلك،  مع  بالتزاماتها.  ووفت 
ترامب،  من  قلم  بجرة  اليه  التوصل  جرى 
لذلك  ذلك.  يتكرر  ال  ان  يضمن  يشء  وال 
بايدن،  مع  بحذر  االيرانية  القيادة  ستتعامل 
الحوار،  استئناف  طلب  ايران  تستجيب  وقد 
وتطالب  الرشوط  من  املزيد  ستضع  لكنها 

بتعويضات وضامنات اضافية.
املتحدة  الواليات  تتعرض  ذلك،  اىل  اضافة 
لضغوط هائلة من حلفائها يف املنطقة، ليس 
فحسب،  النووية  ايران  طموحات  من  للحد 
وهو  االقليمي،  نفوذها  من  للحد  ايضا  وامنا 
وعىل  عليه.  التفاوض  طهران  رفضت  اقرتاح 
الرغم من ان )وزير الخارجية الجديد( انتوين 
االتفاق  اىل  سيعود  بايدن  ان  اكد  بلينكن 
املتحدة  الواليات  ان  ايضا عىل  النووي، شدد 
ستتفاوض عىل صفقة اطول واقوى، بالتنسيق 
مع رشكاء وحلفاء الواليات املتحدة يف الرشق 
االوسط. يف حني رصح مستشارون اخرون ان 
االتفاق  بايدن لن تنضم مرة اخرى اىل  ادارة 

النووي من دون اجراء تعديالت كبرية عليه.
خارج  من  املنطقة،  يف  مطروح  ثان  سؤال 
ملفات وازمات ليبيا وسوريا والعراق واليمن 
اىل  عام  من  متثاقلة  بخطى  املتناقلة  ولبنان، 
القرن وما مصريها بعد  عام: ماذا عن صفقة 

ترامب؟
ان  اىل  تدل  التي  املؤرشات  رسيعا  ظهرت 

وخصوصا  االوسط،  الرشق  يف  ستتغري  االمور 
ولن  الفلسطيني،  ـ  االرسائييل  امللف  يف 
الرئيس  كانت يف عهد  تبقى عىل حالها وكام 
تعلن  الفلسطينية  السلطة  هي  فها  ترامب. 
ارسائيل،  مع  واملايل  االمني  التعاون  استئناف 
بايدن  فريق  من  اشارات  بارتياح  وتتلقى 
السلطة  مع  االمريكية  العالقة  باستئناف  تفيد 
واالستعداد لفتح مكاتبها املغلقة يف واشنطن. 
حصول  الحتامل  تتحسب  ارسائيل  هي  وها 
تغيري وتحوير يف مسار خطة السالم االمريكية، 
او ما سمي صفقة القرن، يف اتجاه العودة اىل 
االرسائيلية  ـ  الفلسطينية  املفاوضات  احياء 

وعىل اساس حل الدولتني. 
الرئاسة،  انتخابات  يف  ترامب  خسارة  مع 
فكل  كربى،  بانتكاسة  القرن  صفقة  اصيبت 
مهددة  ترامب  اوجدها  التي  الدينامية  هذه 
جاء  بايدن  فوز  كان  واذا  االن.  بالتوقف 
فانه  الفلسطينية،  للسلطة  نجاة  طوق  مثابة 
وجه رضبة موجعة اىل نتنياهو وعّمق مأزقه 
انتخابات  رابع  يف  الخطر  دائرة  يف  ووضعه 
مبكرة ميكن ان تجري يف ارسائيل خالل عامني.
ـ  االرسائييل  املسار  ان  يعني  ال  ذلك  كل 
الفلسطيني عائد اىل ما كان عليه قبل ترامب 
سيمحو  بايدن  ان  او   ،2016 العام  وقبل 
امور  فهناك  االرسائييل.  وارثه  ترامب  تركة 
وما  واقعا،  امرا  واصبحت  تكرست  واوضاع 
وجوالن  قدس  من  لها،  بات  ارسائيل  اخذته 
بايدن  الذي سيتحرك  الهامش  وتطبيع وضم. 
املسار  اىل  العودة  يف  محصور  ضمنه  من 
التقليدي الكالسييك املدعوم اوروبيا، واملحدد 
االرسائيليني  بني  املفاوضات  استئناف  يف 
لكن  الدولتني.  اساس حل  والفلسطينيني عىل 
استئناف  عىل  توافق  ارسائيل  ان  قال  من 

املفاوضات عىل هذا االساس؟ 
ترامب  مع  تحقق  مبا  تكتفي  االرجح  عىل 
يشعر  ال  رمبا  االوىل.  واليته  يف  اخذته  وما 
ترامب  ملغادرة  واالحباط  باالىس  االرسائيليون 
وكان  ميكن،  ما  واقىص  افضل  اخذوا  النهم 
ان  ترامب  عاد  لو  الثانية  الوالية  يف  عليهم 
يعطوا يف املقابل. أليس من املفارقة ان اكرثية 
اليهود االمريكيني )65 يف املئة( صوتوا ملصلحة 
بايدن، مع ان ترامب يعد بالنسبة اىل ارسائيل 

افضل رئيس امرييك عىل االطالق؟
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من "حزب الله" إلى الواليات املتحدة األميركية: 
الشبكات املتنّوعة لعّباس إبراهيم

وحركات  لالرهاب  جاينز  "مراقب  مجلة  نرشت 
 Jane’s Terrorism and Insurgency التمرد" 
تقريرا عن  االول 2020  كانون  Monitor يف 18 
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم اعده 
ميتش بورتريو وكايت كوكس، تناول الدور الذي 
يضطلع به محليا واقليميا ودوليا، وشبكة ادواره 
والديبلوماسية،  باالمن  مرتبط  ملف  من  اكرث  يف 
اضف نظرة الغرب اليه وتقييم مهامته ومكانته 
مسؤولياته  اىل  امان،  كعنرص  اللبناين  النظام  يف 
موقوفني  واطالق  االرهاب  مكافحة  يف  املختلفة 

وخربته يف التفاوض مع الدول.

هنا نص التقرير مرتجام: 

النقاط الرئيسية
لالمن  العام  املدير  ابراهيم  عباس  يتمتع   •
واسعة  مروحة  اىل  الوصول  بقدرة  اللبناين  العام 
اوروبيون  ضمنهم  من  الفاعلة،  الجهات  من 
فضال  االمريكية  السياسة  يف  رسميون  ومسؤولون 
عن خصوم الواليات املتحدة االمريكية مثل ايران 

وسوريا و"حزب الله" يف لبنان.
عىل  الحفاظ  يف  رئيسيا  دورا  ابراهيم  يلعب   •
االستقرار الوطني والديبلوماسية الدولية ما ادى 
اىل احجام الحكومات الغربية عن فرض عقوبات 

عليه بسبب صالته بـ"حزب الله".
• التطورات السياسية القامئة - مبا يف ذلك التزام 
االتفاق  استئناف  االمريكية  املتحدة  الواليات 
النووي االيراين يف ظل ادارة بايدن - ستعزز قيمة 

ابراهيم يف نظر املجتمع الدويل.

شبكات ابراهيم
لالمن  العام  املدير  ابراهيم  عباس  اللواء  يرتبع 
حلقة  عن  عبارة  هي  دائرة  يف  لبنان  يف  العام 
وصل غري مألوفة، تجعله عىل متاس سيايس مع 
واالمريكيني،  االوروبيني  السياسيني  املسؤولني 
باالضافة اىل خصوم الواليات املتحدة االقليميني: 
ايران وسوريا و"حزب الله" يف داخل لبنان. عززت 
استقالليته السياسية وعقده الصفقات االقليمية 
كاحدى  مكانته  واسع  باحرتام  تحظى  التي 

بإزاحة اشخاص ال يثق بهم حزب الله يف املراكز 
االمنية. كان عليهم فعل ذلك يف ظل كل حكومة".

استشارتهم  سابقون  ومسؤولون  خرباء  ستة  قال 
"جاينز" يف هذا التحليل بأن فرض اي عقوبات عىل 
امتداد شبكاته  امرا غري حكيم.  ابراهيم سيكون 
الحكومات  بأن  يعنيان  االستقرار  عىل  وتأثريه 
الغربية قد استفادت من مقاربة اكرث تعاونا معه.

ان  وتريد  سوريا  يف  مفقود  مواطن  لديك  "هل 
مسؤول  قال  معه"  تكّلم  عنه؟  النظام  تسأل 
استخباري اورويب ربطته عالقات وثيقة بابراهيم 

لعقد من الزمن. 
النقود اىل سوريا  "هل تحتاج اىل نقل كيس من 
لدفعها ألحد قام بخطف مواطنك؟ )وهذا يتوقف 
االتصال  عليك  سوريا(،  يف  وجوده  مكان  عىل 
عنارصه  من  مجموعة  الله  حزب  لدى  هل  به؟ 
مفقودون يف خارج حلب ويريد من االتراك العثور 
املسؤول  اضاف  بعّباس".  يتصلون  انهم  عليهم؟ 
الرسمي: "االشخاص الوحيدون الذين ال يتصلون به 
هم االرسائيليون ورمبا ينبغي عليهم القيام بذلك".

الخلفية العسكرية
قبل توليه منصب مدير االمن العام يف العام 2011،  
تدّرج ابراهيم قدما يف رتب الجيش اللبناين حيث 
خدم يف عمليات مكافحة االرهاب واالستخبارات 

ووّسع تأثريه الدويل مع مرور الوقت.
"كان احد رجال بري، لكنه ترعرع يف الحرب االهلية 
وبقي  االرهاب  مكافحة  ويف  الجيش  صفوف  يف 
للجيش" يقول جرنال متقاعد وصديق  دوما وفيا 
الجيش  صفوف  يف  انخرط  ابراهيم.  من  مقرّب 
اللبناين يف العام 1980، وبحلول اواسط الثامنينات 

توىل سلسلة من عمليات مكافحة االرهاب.
بعد ان توىل قيادة االرشاف عىل التفاصيل االمنية 
التي كانت تحمي مندويب جامعة الدول العربية 
خالل زيارة قاموا بها اىل بريوت يف العام 1987، 
قاد ابراهيم التفاصيل االمنية لعدد من املسؤولني 
الياس  الرئيس  ضمنهم  من  النافذين  اللبنانيني 
هراوي ورئيس الوزراء رفيق الحريري. بعد انتهاء 
الحرب االهلية، تابع تدريبات يف الواليات املتحدة 

واململكة املتحدة.

لبنان. يف  نفوذا  االكرث  الرسمية   الشخصيات 
يرشف اللواء ابراهيم بصفته مديرا عاما لالمن العام 
عىل ادارة حدود لبنان ووثائق الهوية  لالجانب 
واللبنانيني. منذ توليه منصبه يف العام 2011، وّسع 
ابراهيم النفوذ الديبلومايس واالستخبارايت واالمني 
لهذا املنصب، وهو يشارك روتينيا يف االستحقاقات 
الدولية الرفيعة املستوى. يف ترشين االول املايض 
- عىل سبيل املثال - التقى مبستشار االمن القومي 
مسؤولني  من  وسواه  اوبراين  روبرت  االمرييك 

امريكيني رفيعي املستوى يف واشنطن.
يتقاطع  تأثري ابراهيم مع نفوذ شخصيات قوية يف 
لبنان، مبن فيها قائد الجيش اللبناين العامد جوزف 
عون. يف بلد يتسم بالتقلبات السياسية واالنهيار 
االقتصادي، يعمل ابراهيم ايضا كواحد من صالت 
مع  اللبنانية  للحكومة  الوحيدة  الفعالة  الوصل 

الحكومات الوطنية االخرى.
احد  من  ليس  لذا  املوقع.  وحدة  عىل  "يحافظ 
بعض  بسبب  بالعقوبات  رضبه  مستعجل 
االتصاالت مع حزب الله. تجنب العقوبات ليس 
ذا مغزى فحسب، بل انه وبكل رصاحة مفيد جدا 
للسياسة الخارجية االمريكية" يقول مسؤول امني 
امرييك عمل يف ادارة باراك اوباما، وطلب عدم ذكر 
اسمه نظرا اىل دور عتيد سيلعبه يف ادارة الرئيس 

املنتخب جو بايدن.
السابق يشري اىل مرشوع قانون يف  وكان املسؤول 
لفرض عقوبات عىل مسؤولني  االمرييك  الكونغرس 
لبنانيني يعملون يف حكومة يشارك فيها "حزب الله".

لبنان،  جنوب  من  شيعي  مسلم  وهو  ابراهيم، 
يعترب مقربا من رئيس مجلس النواب نبيه بري 
الذي ينظر اليه عىل انه قناة اتصال راسخة بني 

الغرب وقيادة "حزب الله". 
"هو ساهم عىل نحو اسايس يف تشكيل الحكومة 
الحالية مع بّري. كانا يتنقالن بني رئيس الجمهورية 
ميشال عون ورئيس الحكومة املكلف حاليا سعد 
االفرقاء" قال محلل  الله وبقية  الحريري وحزب 

سيايس لبناين طلب عدم ذكر اسمه.
فريق"  لكل  امنية  وعودا  ابراهيم  عباس  "قّدم 
بحسب املحلل املذكور عىل غرار ان "حزب الله 
لن يستهدف رجال الحريري، والحكومة لن تقوم 

ضابطا  ابراهيم  كان  االهلية   الحرب  نهاية  "يف 
شابا ونجام" قال الجرنال اللبناين املتقاعد. 

والجيش  للدولة  مواليا  وبقي  شيعيا  "كان 
تعلم  والسياسيني.  الديبلوماسيني  ومنفتحا عىل 
الحقبة  تلك  وخالل  ممتاز،  بشكل  االنكليزية 
للضباط  وكان  لبنان،  مساعدة  الجميع  اراد 
النافذة فرص جيدة للدراسة يف  ذوي العالقات 

الواليات املتحدة االمريكية واوروبا".
مّتت   ،)2005-1976( السوري  االحتالل  ظل  يف 
مكافحة  وحدات  صفوف  يف  ابراهيم  ترقية 
اللبناين،  للجيش  التابعة  واالستخبارات  االرهاب 
والتي غالبا ما كانت تنّفذ عمليات صغرية  مل تحظ 

باهتامم خارج لبنان.
 

طرابلس والبقاع وصيدا... 
محازبني  ضد  دامئة  عمليات  هناك  كانت  طاملا 
تنزع  مل  التي  امليليشيات  من  وعدد  اسالميني 
ابراهيم  اصيب  االهلية.  الحرب  بعد  سالحها 

مرتني يف هذه العمليات. 
يقول  كام  بأس"  وذو  الشكيمة  قوي  "رجل 
الجرنال املتقاعد: "ساعد ايضا يف اجالء معسكر 

كركرين  )بارتييا  الكردستاين  العامل  حزب 
كردستان( من البقاع  ما منحه خربة يف التفاوض 

بني السوريني واالتراك".
بعد اغتيال الحريري يف العام 2005، توىل ابراهيم 
الجيش  اقوى دور قد مينح اىل مسلم شيعي يف 
رئيس  املسيحيون:  عليه  يهيمن  الذي  اللبناين 
املخابرات العسكرية لجنوب لبنان. كان املكتب 
املختص يقع يف قاعدة عسكرية عىل بعد بضع 
مخيم  وهو  الحلوة.  عني  من  االمتار  من  مئات 
لالجئني الفلسطينيني يف لبنان معروف مبستويات 
العنف املرتفعة، وكان مسؤوال عن توفري الحامية 
مع  الحدود  عىل  والسيطرة  الالجئني  ملخيامت 
ارسائيل واالضطالع باالتصال العسكري وبالتنسيق 
مع قوات االمم املتحدة املوقتة العاملة يف جنوب 

لبنان )اليونيفيل( ومع "حزب الله".
"يتحكم هذا املكتب يف الوصول اىل جنوب لبنان 
واىل املخيامت الفلسطينية، ويرتتب عليه التنسيق 
الله" يقول الجرنال: "عنّي  اليونيفيل وحزب  بني 
ابراهيم يف هذا املركز ألنه كان ذا موهبة ويحظى 
باحرتام كبري، نعم، ولكن ايضا ألن حزب الله قرر 

انه ميكنه الوثوق به".

ادى تعزيز دور قوات "اليونيفيل" بعد حرب العام 
2006 مع ارسائيل اىل املزيد من ارتقاء ابراهيم، 
وفق مسؤول املخابرات االوروبية، وهذا ما دفع 

به ايضا التحقيق الدويل يف اغتيال الحريري. 
انتشار  لعمليات  يتصدى  وهو  اوالً  به  "التقيت 
للغاية  وجدياً  للغاية  حادا  وكان  "اليونيفيل"، 
ودقيقا" يقول املسؤول االورويب: "بدأ ضباط حلف 
شامل االطليس وسفاراته يالحظونه كشخص جاد 
تقّدم  مع  ذلك  واستمر  معه،  التعامل  ميكنهم 

التحقيق يف قضية الحريري".
 "انا احبه كثريا" يقول محقق يف املحكمة الخاصة 
ولقد  الذكاء،  حاد  لكنه  عنيد  رجل  "انه  بلبنان: 
كان يتعامل معنا دوما بصدق. ومن الواضح بأن 
املسؤول االمني يف حزب الله وفيق صفا كان مينحه 

الثقة للعب دور مستقيم يف قضية الحريري".

اآلفاق املستقبلية
تستمر قيمة ابراهيم باكتساب اهمية بالنسبة اىل 
املجتمع الدويل يف ضوء التطورات الجيوسياسية 
القادمة  بايدن  ادارة  التزمت  املتواصلة. 
الديبلوماسية املتعددة الطرف واستئناف االتفاق 
النووي االيراين. يواجه كل من لبنان وسوريا انهيارا 
مهاجمة  إرسائيل  تواصل  بينام  وشيكا،  اقتصاديا 
"حزب الله" واملواقع واملسؤولني االيرانيني يف انحاء 
املنطقة كلها. كل ذلك يجعل من ابراهيم شخصية 
ال ميكن االستغناء عنها بالنسبة اىل املجتمع الدويل. 
بأن  قوي  احتامل  هناك  نفسه،  الوقت  يف 
العنيفة  القمع  حمالت  مع  ابراهيم  يتسامح 
لبنان.  يف  للحكومة  املناهضني  املتظاهرين  ضد 
ميتلك خطا سلطويا، وقد اظهر استعدادا لرتحيل 
املعارضني السوريني، ويعرف بأن سلطته تعتمد 

جزئيا عىل قبول "حزب الله".
تبقى منها"  او ما  للدولة  "انه يرى نفسه حاميا 

وفق مسؤول املخابرات االورويب:
من  نوع  بأي  القيام  اىل  سيعمد  انه  اعتقد  "ال 
رسميا  البلد  ادارة  يستطيع  ال  فهو  االنقالب. 
سبب  لدّي  لكن  حال.  اي  عىل  شيعيا  باعتباره 
النظام  تدمري  بأن  يعتقد  بأنه  لالعتقاد  مبارش 
الطائفي يف هذا الوقت سينهي لبنان. سوف يدعم 

النظام القائم بالطبع".
يتمتع  املتسلطة،  امليول  بعض  من  الرغم  عىل 
ابراهيم مبا يكفي من املهارة كمؤثر فاعل إلبعاد 
نفسه عن العنف السيايس وللحفاظ عىل عالقاته 

الديبلوماسية مع الغرب.

تقرير
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ورشة عمل عن المخاطر السيبرانّية في الجامعة اللبنانّية

اللواء إبراهيم: لنحِم لبنان إلكترونّيًا 
تحت عنوان "التعلم من بعد والتوعية عىل مخاطر االمن السيرباين"، برعاية املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم 
ورئيس الجامعة اللبنانية الربوفسور فؤاد ايوب، انطلقت من مبنى االدارة املركزية للجامعة اللبنانية يف املتحف ورشة عمل 

السابيع عدة، بهدف تعزيز حامية لبنان من االخطار السيربانية، السيام يف قطاع التعليم 

السيربانية  االخطار  تخطت  بعدما 
العسكرية، واصبحت  الحروب  بتهديداتها 
قادرة عىل افتعال ازمات يف شتى املجاالت 
اللواء  اعلن  ما  بحسب  استثناء،  دون  من 
عباس ابراهيم، افتتحت ورشة العمل يف 9 
كانون االول 2020، نظمها مركز االبحاث 
والدراسات يف املعلوماتية القانونية - كلية 
واالدارية،  السياسية  والعلوم  الحقوق 
بالتعاون مع املديرية العامة لالمن العام. 
العام  املدير  الورشة  راعي  قال  كلمته،  يف 
"ان  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن 
ليس مستجدا وال طارئا،  السيرباين  الخطر 
بل يف اساس نشأته عام 1969 كان الهداف 
باطالق  القرار  يتخذ  ان  قبل  عسكرية 
فكانت  التواصل.  لخدمة  السيرباين  العامل 
عىل  االتصال  باب  فتحت  التي  الرشكات 
مرصاعيه، وهكذا صارت هذه التكنولوجيا 
الحيوية يف الفضاء وعرب االقامر الصناعية، 
الحاسوب  اجهزة  من  ضخم  عامل  ليليها 
هذا  فتح  وقد  االلكرتونية.  والذاكرات 
ووسائل  جديدة  الساليب  االفاق  التطور 
متطورة من العمل والتواصل عىل امتداد 
االمية رهنا  تعريف  االرضية، وصار  الكرة 
التكنولوجيا  وادراك  وتعلم  معرفة  مبدى 
القراءة  امية  كانت  ان  بعد  الرقمية 

والكتابة". 
تحتاج  ال  السيربانية  "االخطار  ان  واوضح 
حثيث  جهد  اىل  بل  لتعريفها،  عناء  اىل 
تخطت  ان  بعد  منها  الحد  كيفية  يف 
فهذا  العسكرية.  الحروب  بتهديداتها 
طبيعة  من  والخوارزمي  الرقمي  الخطر 
شتى  يف  ازمات  افتعال  عىل  قادر  امنية، 
ان  عن  عدا  استثناء.  دون  من  املجاالت 
سواء  تحصل،  التي  السيربانية  الخروقات 

عصابات  ام  دوال  عنها  املسؤول  اكان 
احداث  عىل  قادرة  افرادا،  وحتى 
بورصات  اقتصادية عرب مهاجمة  انهيارات 
او  معلومات  ورسقة  مالية  ومؤسسات 
عىل  قادرة  هي  كام  مضمونها،  يف  تغيري 
داخل  كام  الدول  بني  العالقات  توتري 
قطاعاته،  بكل  ولبنان،  الواحد.  املجتمع 
يعطي  ما  السيرباين،  الخطر  عني  يف  هو 
خصوصا  استثنائية،  اهمية  املناسبة  هذه 
هو  الحفل  هذا  من  االسايس  الهدف  وان 
مخاطر  من  للتوعية  عمل  ورشة  اطالق 
اللبنانية،  الجامعة  يف  السيرباين  االمن 
واجراءات الحامية يف العملية التعليمية". 
الهجامت  "اصبحت  ابراهيم:  اللواء  وتابع 
السيربانية اولوية عند امن الدول، واضحت 
غالبية الرصاعات الدولية ومصالحها اسرية 

االلكرتونية ودورها يف  التهديدات  تصاعد 
زعزعة االستقرار العاملي. واسوأ ما يف هذه 
استدعاء  يف  نجحت  انها  الرقمية  االخطار 
االستنفار،  اىل  برمته  الدويل  املجتمع 
واالنخراط يف حرب ومواجهات الكرتونية، 
نعيشه،  الذي  الرقمي  العامل  شأن  شأنها 
عىل قاعدة ان الكل يريد ان يحمي نفسه 
مجاالت  يف  الخسائر  من  للحد  الكل  من 
والتعليم  واالخرتاعات  والتجارة  الصناعة 

يف حال نجاح الهجامت السيربانية". 
ادارة  اللبنانية،  "الجامعة  ان  واعترب 
موقعها  ومن  وطالبا،  ومختربات  واساتذة 
واساتذتها  نفسها  بحامية  معنية  الوطني، 
مواجهة  يف  التعليمية  وخططها  وطالبها 
كل  يستهدف  الذي  السيرباين  الخطر 
املعلومات.  وقاعدة  الخصوصية  بيانات 

اليوم.  الجله  اجتمعنا  ما  بالتحديد  وهذا 
قدرة  جراء  تغرّي  السيادة  مفهوم  حتى 
يريده  ما  استباحة  عىل  السيرباين  العامل 

بفضل التقدم التكنولوجي املذهل". 
"اننا  القول  اىل  ابراهيم  اللواء  وخلص 
منظومة  ايجاد  عن  مسؤولون  جميعا 
هنا  وانتم  للبنان،  الكرتونية  حامية 
واالجراءات  الحلول  ايجاد  عن  مسؤولون 
الالزمة لحامية الجامعة اللبنانية وبرامجها 
التعليمية، خصوصا يف ظل جائحة كورونا 
النتاج  يشء  ينقصنا  ال  بعد.  من  والتعلم 
معادالت رقمية. حتام كلفة ذلك ستكون 
بنا  تنزل  قد  التي  االرضار  من  بكثري  اقل 
هنا  لست  لها.  معرضون  بالطبع  ونحن 
التأكيد  الحذر وانبه، بل للتعاون معا مع 
العام  لالمن  العامة  املديرية  ان  عىل 
ستكون اىل جانبكم لتقديم كل املساعدة 
التقنية الالزمة لتحقيق االهداف التي من 

اجلها نحن هنا اليوم". 
رئاسة  اىل  بالشكر  ابراهيم  اللواء  وتوجه 
فؤاد  الربوفسور  برئيسها  ممثلة  الجامعة 
ساهم  من  وكل  التعليمية  وهيئتها  ايوب 
اعضاء  بالذكر  وخص  الورشة.  تنظيم  يف 
اللبنانية  الجامعة  من  املشرتكة  اللجنة 
القطاع  حامية  اىل  للوصول  العام،  واالمن 
واملؤسسات  والطالب  لبنان  يف  التعليمي 

من االخرتاقات السيربانية.
حضور  يف  العمل  ورشة  افتتاح  كان  ثم 
الدكتور  القانونية  املعلوماتية  مركز  رئيس 
الحقوق  كلية  وعميد  الخطيب  برهان 
الربوفسور  واالدارية  السياسية  والعلوم 
كميل حبيب وضباط من املديرية العامة 
الجامعة  عمداء  من  وعدد  العام  لالمن 

واساتذة وتالمذة عرب تقنية االونالين.
رئيسة القسم الحقوقي يف مركز املعلوماتية 
القت  سلوم  اودين  الدكتورة  القانونية 
كلمة االفتتاح، فقالت "ان التعلم من بعد 
اسلوب فرضته جائحة كورونا التي كشفت 
مع  املتداخلة  املعلوماتية  التحتية  البنية 
جهات  فخرقتها  اليومية،  حياتنا  مفاصل 
تزايد  اىل  وادت  الرقمي،  االجرام  تتقن 
الخبيثة  الربامج  وتوزيع  التصيد  اعامل 

ونرش االخبار الكاذبة". 

تحقيق
خليل حرب 

Khalilharb66@gmail.com

اللواء عباس ابراهيم متكلام.من افتتاح ورشة العمل.

وكوننا من هذا العامل، فنحن امام مسؤولية 
لبنان  لحامية  الكلمة   معنى  بكل  وطنية 
او  رقمية  حروب  اي  من  ومؤسساته 
القيادة  تستطيع  سيربانية  اخرتاقات 
اىل  فاالنتساب  قدراتنا.  عىل  والسيطرة 
قادرة  سيربانية  قوة  حيازتنا  يعني  العرص 
املعتدي  عىل  الرد  وكذلك  الدفاع،  عىل 
متى استلزم االمر. هذا االمر مطروح عىل 

القرن  مطلع  ومنذ  "العامل  ان  اىل  واشار 
لصالح  جذري  بشكل  تغري  العرشين 
يحتاج  الذي  املعقد،  الخوارزمي  العامل 
انتم  استثنائيا  برشيا  ذكاء  اليه  الولوج 
توجب  الوطنية  وهويتكم  اهله،  من 
طاقاتكم  بكل  فيه  االنخراط  عليكم 
شعبكم  وعن  وطنكم  عن  دفاعا  الذهنية 
ال  االلكرتونية  الهجامت  ألن  وجامعتكم، 
فام  تقليديون،  جنود  احباطها  يستطيع 
اضعف  البندقية  ان  هو  محسوما  صار 
االسلحة يف وجه الكمبيوتر، وان املدفعية 
مصدر  من  هجوم  عىل  الرد  ميكنها  ال 
دور  تغري  املعنى  بهذا  مجهولنَي.  ومكان 
ويف  والحامية  الدفاع  يف  التقليدي  الدولة 
حاجة  يف  وصارت  املعتدي،  عىل  الهجوم 
االختصاص،  مراكز  مع  جدية  اىل رشاكات 

والجامعات  السلطة  يف  املعنيني  جميع 
والتكنولوجي  العلمي  البحث  ومراكز 

اللبنانية".
الذي  الخطر  "ان  ابراهيم  اللواء  تابع  
الحروب  ان  هو  اليه  عنايتكم  لفت  اود 
قواعد  تنظمها  والبحرية  والجوية  الربية 
ال  الساعة  حتى  لكن  الدويل،  القانون 
السيرباين  العامل  فضاء  تنظم  قواعد  توجد 
التقليدية  الحروب  من  خطورة  اكرث  وهو 
اخرتاق  تبقى عاجزة عن  والتي  املعروفة، 
املخاطر  ان  حني  يف  الخصوصيات، 
يف  يصدها  او  يكبحها  يشء  ال  السيربانية 
انتهاك الخصوصية وهي احد اهم الحقوق 
الرتكيز عليه  البرشية. لذلك فان ما يجب 
عىل  املعلوماتية  الربامج  مجموع  هو 

انواعها". اختالف 

اللواء ابراهيم: الخروقات 
السيبرانية قادرة على 

توتير العالقات بني الدول 
وفي املجتمع 
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العامل  ان  العام"  لـ"المن  سلوم  وقالت 
التطور  من  يستفيد  رقمي  "احتيال  امام 
االستقرار  انعدام  حالة  ومن  التقني 
بفعل  واالقتصادي  واالجتامعي  الصحي 
االنتشار الرسيع للوباء الذي دفع بالناس 
تأمني  بهدف  االنرتت  شبكة  استخدام  اىل 
النشاط  "امام  انه  واعتربت  حاجاتهم". 
االمنية  االجهزة  بدأت  املفرط  االحتيايل 
ومتطورة  جديدة  اسرتاتيجيات  تضع 
معظم  ركزت  كام  واملالحقة.  للحامية 
املنظامت الدولية جهودها لحامية الفضاء 
االفرتايض السيام تلك العاملة مبارشة عىل 
الدويل  االتحاد  ومنها  السيرباين  االمن 

لالتصاالت". 
االسرتاتيجيا  تطرقت  لبنان  "يف  اضافت 
الوطنية لالمن السيرباين اىل هذا املوضوع 
لالمن  كان  وقد  اهميته.  عىل  مشددة 
يف  دور  اللبنانية  وللجامعة  اللبناين  العام 
اقرار هذه االسرتاتيجيا بحيث تم التعاون 
االكادميي  العلمي  البحث  بني  والتالقي 
عىل  املحافظة  واولوية  االمنية  والحاجة 
االهم  القاعدة  ان  ذلك  الوطنية،  السيادة 
تضافر  عىل  تقوم  السيرباين  االمن  يف 
املعنيني بسالمة هذا  الجهود بني مختلف 

الفضاء واملجتمع االنساين".
اللبنانية  الجامعة  رئيس  قال  جهته،  من 
التحول  مع  انه  ايوب  فؤاد  الربوفسور 
دون  من  علينا  فرض  "الذي  الرقمي 
الجامعة  استنفرت  لقد  مسبق.  استعداد 
االوىل:  جبهتني،  عىل  طاقاتها  اللبنانية 
تأمني بيئة رقمية سلسة، ميكن من خاللها 
التعليمية  الهيئة  بني  فاعل  تواصل  ضامن 
التعلم  عملية  انجاح  فيه  ملا  والطالب، 
استهدفت نرش  الثانية، فقد  اما  بعد.  من 
الوعي حول امان املنصات والتعامل معها 
بطريقة سليمة من افراد الهيئة التعليمية، 

حيث نظمت ورش عمل لهذه الغاية". 
بخطوة  الجامعة  تقوم  "اليوم  اضاف: 
تطلق،  حيث  املجال  هذا  يف  اضافية 
من  سلسلة  العام،  االمن  مع  بالتعاون 
املحارضات عىل االنرتنت تستهدف الطالب 
معارفهم  تعزيز  بغية  اسايس،  بشكل 
عىل  ومساعدتهم  السيرباين،  االمن  حول 

بـ  الخاصة  املشبوهة  النطاقات  اسامء 
حيث   ،Googleو  Microsoft Teams
اجهزة  عىل  ضارة  برامج  تنزيل  يتم 
طلب  عرب  وخداعهم  بالنطاق،  املتصلني 
التي  بهم،  الخاصة  الدخول  بيانات 

السيربانيون".  املجرمون  يستلمها 
القانونية  املعلوماتية  مركز  رئيس  اما 
"ان  اىل  فاشار  الخطيب  برهان  الدكتور 
التهديدات قد تطاولنا جميعا عرب قراصنة 
املعلومات Hackers والجرمية السيربانية، 
فالقراصنة ينشطون ويتطورون ويبتكرون 
للخروقات  جديدة  اساليب  لحظة  كل 
العمالء  وتجنيد  االلكرتوين،  واالبتزاز 

واالعامل االرهابية واملخدرات". 
الطالب  وتحصني  "التوعية  اىل  ودعا 
االيدي  مكتويف  نبقى  ال  وان  واملجتمع، 
ملواجهة  الحامية  وسائل  ونطور  فنتطور 
االسرتاتيجيا  تطبيق  خالل  من  االخطار، 

الوطنية لالمن السيرباين". 
دفعتنا  اماننا  املاثلة  "التحديات  اضاف: 
نستكمل  وسوف  االنتظار،  عدم  اىل 
خالل  من  السنة  مدار  عىل  الحملة  هذه 
بالتعاون  واالساليب  الوسائل  من  العديد 
انطالقا  العام  لالمن  العامة  املديرية  مع 

عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية واالدارية رئيس الجامعة اللبنانية الربوفسور فؤاد ايوب.
الربوفسور كميل حبيب.

رئيسة القسم الحقوقي يف مركز املعلوماتية القانونية يف رئيس مركز املعلوماتية القانونية الدكتور برهان الخطيب.
الجامعة اللبنانية الدكتورة اودين سلوم.

العقيد جامل قشمر.

ابراهيم: الهجمات  اللواء 
االلكترونية ال يحبطها 
الجنود والبندقية هي 

االضعف امام الكمبيوتر 

الجامعة  بني  املوقعة  التعاون  اتفاقية  من 
واالمن العام". 

والعلوم  الحقوق  كلية  عميد  تحدث  ثم 
اللبنانية  الجامعة  يف  واالدارية  السياسية 
الكلية  ان  فاكد  حبيب،  كميل  الربوفسور 
التي  الكليات  من  كانت  انشائها،  "منذ 
الوطن  بهموم  وثيقا  ارتباطا  ترتبط 
واملواطن، مل تتأخر عن ضم مركز الدراسات 
اليها،  القانونية  املعلوماتية  يف  واالبحاث 
الذي  الوطني،  الدور  الهمية  منها  ادراكا 
اساليب  تطوير  يف  به  يضطلع  ان  ميكن 
واالدارية،  الحقوقية  املجاالت  يف  العمل 
اوال،  املعلوماتية  عىل  االعتامد  خالل  من 
يعرف  بات  ما  يف  الحقا،  واالتصاالت 

بتقنيات املعلومات واالتصاالت". 
الصدار  الجزايئ  املرشع  "تدخل  اىل  ودعا 
اما  املعلوماتية،  جرائم  ملعالجة  قوانني 
بترشيع قوانني خاصة تحدد بشكل واضح 
ودقيق عنارص هذه الجرائم، واما بتعديل 
فصل  وضع  عرب  العام  العقوبات  قانون 
املعلوماتية.  يتعلق مبكافحة جرائم  خاص 
يف  االرساع  من  بد  ال  السياق،  هذا  ويف 
قضاة  من  متخصصة  عامة  نيابة  انشاء 

تحقيق ومحاكم". 

تتوجه ورشة العمل التي تستمر اربعة اسابيع موزعة عىل املحافظات، اىل اساتذة الجامعة 
اللبنانية وطالبها عرب تقنية microsoft teams او zoom وتنقسم اىل اربعة محاور:

- املحور االول يعرض فيه رئيس مركز املعلوماتية القانونية الدكتور محمود رمال تقنيات 
البحث والحامية عىل موقع مركز املعلوماتية القانونية.

- املحور الثاين تقدمه رئيسة قسم التوثيق يف مركز املعلوماتية الدكتورة منى االشقر جبور، 
وتتناول فيه موضوع االمن السيرباين واجراءات الحامية يف العملية التعليمية.

- املحور الثالث يتطرق اىل التوعية عىل مخاطر االمن السيرباين مع رئيس دائرة االتصاالت يف 
املديرية العامة لالمن العام العقيد املهندس جامل قشمر واملالزم اول املهندسة مالك رشف.

املشاركني  مع  للنقاش  واسعة  مساحة  فيها  تخصص  عامة  مناقشة  يتناول  الرابع  املحور   -
وفرصة لتبادل االراء مع االمنيني واالكادمييني.

تعترب قاعدة بيانات مركز املعلوماتية القانونية االكرب واالغنى يف لبنان والوحيدة املجانية، 
بحسب الدكتور برهان الخطيب. فهي تضم معظم النصوص القانونية الصادرة يف الجريدة 
الرسمية منذ العام 1918، وتحتوي عىل نحو 90 الف نص مع مجموعة الترشيعات واالحكام 
العدلية واالدارية يف مختلف املواضيع )حواىل 40 الف حكم(، وتضم ايضا املحارض الكاملة 
اعتبارها  قاعدة متكاملة ميكن  املحاسبة، وهي  لديوان  االستشارية  واالراء  النواب  ملجلس 

الذاكرة القانونية للبنان. 
يبلغ عدد املستخدمني ملوقع املركز www.legiliban.ul.edu.lb حواىل 40 الف مستخدم 

يدخلون اليه شهريا اكرث من 250 الف مرة.

4 محاور و4 اسابيع

مركز املعلوماتية القانونية

السيربانية  الجرائم  مخاطر  من  الحد 
تستهدف  او  تستهدفهم  ان  ميكن  التي 
ذكرت   القومي.  واالمن  االجتامعي  االمن 
 ،Microsoft Security Intelligence
 - ايار  خالل  واجه  قد  التعليم  قطاع  ان 
االشكاالت  من   %61 نحو   2020 حزيران 
عام  عدا  هذا  الضارة،  بالربامج  تتعلق 
من  التعليمية  املؤسسات  له  تعرضت 
والتعدي  الطالب  لخصوصية  انتهاكات 
املخاطر،  افدح  من  ولعل  البيانات،  عىل 
التي   ،Zoom Bombing ظاهرة  بروز 
متثلت يف مقاطعة الفصول الدراسية وبث 

مواد بذيئة واباحية خاللها". 
العديد من  انه "تم تسجيل  اىل  اشار  كام 
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رضوان عقيل

إفتتاح غرفة العمليات اآلمنة بهبة دانمركية
اللواء إبراهيم: تطوير األمن السيبراني لدرء األخطار

يشكل االمن السيرباين واحدا من العنارص االساسية يف عمل االجهزة االمنية ومهامتها. 
واتخاذ  العامل،  هذا  اىل  الولوج  اهمية  مبكرا  العام  لالمن  العامة  املديرية  ادركت 
الخطوات الدفاعية االستباقية لجبه اخطار مجموعات القراصنة والجامعات االرهابية، 

ومنعها من الدخول اىل داتا املعلومات لتخريبها او استثامرها يف عملياتهم 

يف  العام  لالمن  العامة  املديرية  افتتحت 
العمليات  غرفة  مركز  الفائت  العام  نهاية 
الحكومة  من  بتمويل   )SOC( االمنة 
يول  مرييت  سفريتها  حضور  يف  الدامنركية، 
والعميد الياس البيرسي ممثال املدير العام 
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم، وذلك يف 
ارشاف من املركز الدويل  لتطوير سياسات 

 .)ICMD( الهجرة
العامة  البيئة  تحصني  الغرفة  هذه  تتوىل 
الخاصة  واملعلومات  املكننة  لنظام 
التهديدات  من  وحاميتها  الحدود،  بادارة 
ورفع  العام  االمن  دعم  عرب  السيربانية 

قدرات عنارصه.  
ارشف عىل املرشوع مديره مروان ابوديوان 
داين  املهندس  املتقاعد  العميد  واملستشار 
الضباط  من  مجموعة  اعداد  وتم  فارس، 
اول  يشهدها  التي  املهمة  لهذه  والرتباء 

جهاز امني يف لبنان. 
االتصاالت  دائرة  رئيس  االفتتاح  يف  شارك 
الدائرة  ورئيس  قشمر  جامل  العقيد 
العقيد  املكننة  شؤون  مكتب  يف  التقنية 
الغرفة  مهامت  عن  وتحدث  حرب،  فادي 

املالزمان اوالن عيل االزور وهنادي فهد. 
والقى ابوديوان كلمة ركز فيها عىل اهمية 
محل  كان  الذي  الحيوي  "املرشوع  هذا 
متابعة دقيقة من اللواء ابراهيم عىل مدار 
اشهر عدة، اىل ان خرجت خليته اىل العمل 
وفق طرق حديثة يف تطبيق املعلوماتية". 
وعرّبت السفرية يول يف كلمتها عن امتنانها 
العام  لالمن  العامة  املديرية  مع  للتعاون 
انجاز هذا املرشوع واطالقه عرب "هذه  يف 
العام  االمن  ضباط  مجموعة  من  النخبة 
"بالفعل  وقالت:  العنارص".  من  وعدد 
اىل  للتوصل  كبري  تحد  امام  جميعنا  كنا 
من  كل  نشكر  الختام،  يف  الخالصة.  هذه 
ساهم يف هذا املرشوع وانجاحه من خالل 

التعاون القائم بني البلدين".
باسم  كلمة  البيرسي  العميد  القى  ثم 

تحقيق

فارس: هدف املشروع
الدفاع عن شبكة االمن العام

■ كيف ولد املرشوع؟
الحاجة  باب  من  املرشوع  والدة  جاءت   □
شكل  يف  املعلوماتية  استعامل  اجل  من 
الحيطة  تأمني  يوجب  بات  ومكثف  يومي 
هناك  تاليا،  املعلومات.  لحفظ  واالمان 
وهي  االلكرتونية،  االمنية  العمليات  غرفة 
مكان مركزي نستطيع من خالله مراقبة كل 
العمليات التي تحصل ليس يف شكل روتيني، 

بل مراقبة اي خرق تتعرض له.

■ ما هو املقصود بالخرق؟
تداولها  يتم  معلومة  كل  بالخرق  يقصد   □
ضمن املديرية العامة لالمن العام. علام انه 
دقيقة،  مبعلومات  املديرية  يف  التداول  يتم 
الدولة  عن  صادرة  رسمية  بوثائق  كام 
كل  والتأشريات.  السفر  جوازات  عن  عدا 
باملواطنني  تتعلق  الرسمية  الوثائق  هذه 
ومن  البلد  اىل  يأتون  الذين  االشخاص  او 
الرضوري حاميتهم. هذا حيز كبري من عمل 
عىل  يتم  يومي  تداول  وهو  العام،  االمن 
والدوائر  املكاتب  جميع  ويف  الوقت  مدار 

العمل  يتم  كان  السابق،  يف  ورقية.  تعد 
بواسطة االمن الورقي وتوضع هذه امللفات 

نفسه  االمن هو  مبدأ  يف خزائن مقفلة. 

العميد املتقاعد داين فارس.

املالزم اول االزور يرشح طبيعة عمل غرفة العمليات االمنة. 

يف االفتتاح العميد البيرسي ممثال اللواء ابراهيم والسفرية يول.

عملية  هذه  والحدودية.  االقليمية  واملراكز 
االوقات،  كل  يف  كخلية  وتعمل  متواصلة 
ومل  الكرتونية  الخلية  هذه  اصبحت  وقد 

كبري  "انه لرشف  فيها:  قال  ابراهيم،  اللواء 
عن  نيابة  املرافق  الوفد  مع  استقبلكم  ان 
عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير 
العمليات  افتتاح غرفة  مناسبة  ابراهيم يف 
االمنة التي تكرمت دولة الدامنرك بتمويلها، 
الهجرة  لسياسات  الدويل  املركز  وساهم 
من  مستشارين  مع  بالتعاون  تنفيذها  يف 
تعكس  املبادرة  هذه  ان  االسبانية.  الدولة 
االورويب،  والسيام  الدويل  االهتامم  مدى 
ومن  لبنان  يف  االمنية  املؤسسات  دعم  يف 
االمن  تعزيز  خالل  من  العام  االمن  بينها 
عىل  خصوصا  تقنياته   وتطوير  البالد  يف 
خطت  الذي  السيرباين  االمني  الصعيد 
خطوات  العام  لالمن  العامة  املديرية  فيه 
ومن  لبنان،  عىل  اخطاره  لدرء  متقدمة 
للمؤسسات  املساعدة  تقديم  خالل 

تحمي  امان  وبناء شبكة  والعامة،  الخاصة 
التقنيات  مع  تعامله  يف  وحقه  االنسان 
باسم  قلق.  دون  ومن  بحرية  العرصية 
بالشكر  اتوجه  العام  لالمن  العام  املدير 
واملركز  اسبانيا  ودولة  الدامنرك  دولة  اىل 
ورشكتي  الهجرة  سياسات  لتطوير  الدويل 

 ،Potech and Intertech Consulting
فريق  مع  مادي  دعم  من  قدموه  ما   عىل 
 من ضباط االمن العام، عىل امل االستمرار 
جديدة  مشاريع  اجل  من  التعاون   يف 
واستقراره".  لبنان  امن  ضامن  يف   تساعد 
والوفد  الدامنركية  السفرية  جالت  ختاما، 
املرافق الذي ارشف عىل املرشوع وتدريب 
العسكريني واطلعوا عىل اجهزة الكومبيوتر 
والتجهيزات االخرى وكيفية تعاطي العنرص 
البرشي معها. وقدم العميد البيرسي درعني 

اىل السفرية الدامنركية وابوديوان. 
العام"  "االمن  التقت  السياق،  هذا  يف 
داين  املهندس  املتقاعد  العميد  املستشار 
ابوديوان،  مروان  املرشوع  ومدير  فارس 
واطلعت منهام عىل املرشوع اللذين واكبا 

منذ لحظة والدته.

ابراهيم:  اللواء 
املبادرة تعكس االهتمام 
الدولي بدعم املؤسسات 

االمنية في لبنان
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تغريت  التي  هي  الوسائل  لكن  يتغري،  ال 
ليس  الكرتونية.  ملفات  لدينا  واصبحت 
انتقالها  كيفية  مراقبة  بل  نضعها  اين  املهم 
عىل الطريق. عىل سبيل املثال، نرسل امللف 
الكرتونيا ويرسل اىل مكان آخر،  الحدود  اىل 
والعسكري الذي يخدم يف نقطة حدودية او 
جواز  عن  للسؤال  املركز  مع  يتواصل  غريها 

سفر مثال اذا تم الشك بسمة معينة. 

■ كيف تتم مواكبة العمل االلكرتوين؟
□ هناك عمل الكرتوين دائم، يبدأ من الورق 
ويصل اىل الوسيلة االلكرتونية. تاليا، يحصل 
تبادل  شكل   عىل  املعلومات  يف  تبادل  هنا 
كانت  اذا  الكرتونية.  بطريقة  لكن  الربيد 
مراقبة،  متاحة من دون وجود  االمور  هذه 
يف  انه  اساس  عىل  تحدث  قد  مخاطر  فان 
يجب  لذا  املخاطر،  هذه  توجد  عمل  كل 
سهلت  ما  وبقدر  وتقييمها.  املخاطر  دراسة 
نسبة  ارتفعت  العمل،  االلكرتونية  االعامل 
بني  توازن  الدوام  املخاطر. هناك عىل  هذه 

تسهيل العمل ورسعة املخاطر التي ترافقها. 
وبقدر ما يعمل االمن العام، توجد يف املقابل 
عصابات وجامعات ارهابية تعمل من اجل 
الخرق للحصول عىل معلومات. اخريا، بارش 

املرشوع عمله من لحظة افتتاحه رسميا.

لبنان  يف  اول جهاز  هو  العام  االمن  ■ هل 
يعتمد هذا املرشوع؟

امني  جهاز  اول  هو  العام  االمن  نعم،   □
نحن  املرشوع.  يعتمد طريقة هذا  لبنان  يف 
تأخرنا يف  اننا  نقول  التطور وال  نواكب هذا 
هذا الحقل. من خالل هذه العملية، خضع 
العاملون يف هذا املركز، من ضباط ومفتشني 
ومأمورين، لدورات استمرت اشهرا عدة، ومل 
يكن تدريبهم سهال. حصل تدريب متخصص 
بكل عسكري وفق الوظيفة املعينة يف هذه 
الهيكلية، علام ان مثة تدرجا يف املسؤوليات 
والتقنيات ايضا. النظام املوجود الذي تدرب 
العسكريون عليه ميكنهم من التقاط الخرق، 
مهمة  من  القراصنة.  به  يقوم  ما  ومعرفة 

وهذه  هؤالء،  مواجهة  املركز  يف  العاملني 
مسرية طويلة يف املفهوم االمني. ال يوجد امن 
مئة يف املئة بل توجد نسب امنية، لذا عىل 
املجموعة ان تعمل بجدية ملواجهة االخطار 
عالية  مبثابرة  افرادها  يعمل  ان  وينبغي 
تأيت  اختصاصاتهم  خلفية  ان  علام  ودامئة، 
يهدف  واملعلوماتية.  الكومبيوتر  حقل  من 
املرشوع اىل الدفاع عن شبكة املديرية العامة 
لالمن العام، وحصلنا عىل ضامنة دولية لعدم 
الوقوع يف اي ثغرة وفق قواعد عاملية، وحامية 
اللبنانية.  الدولة  قدرات  وتطوير   التبادل، 
هذا اول مرشوع ينفذ يف لبنان، وال بد من 
ليست  االمنية  املؤسسات  ان  اىل  االشارة 
جزرا معزولة واالماكن االسرتاتيجية موجودة 
االجهزة  عىل  املوضوع  هذا  يرتب  البلد.  يف 
هذه  من  لالستفادة  قدراتها  تحفيز  االخرى 
التجربة. ترتتب عىل وجود مثل هذا املرشوع 
يف االمن العام، مسؤولية كبرية تشكل الحجر 
االساس لتصبح املجموعة اساسا صالحا لكل 

االجهزة االمنية االخرى. 

ابوديوان: مهمة الغرفة
حماية االمن العام

■ كيف جرت تدريبات فريق العمل؟
□ حصل املشاركون كافة عىل تدريبات 
الرضورة  من  ليس  جدا.  حساسة 
التي  التدريبات  تفاصيل  عن  الكشف 
االدارية  التدريبات  من  بدءا  تلقوها، 
املركز وفق  ادارة  كيفية  ملعرفة  العامة 
التدريبات  اىل  وصوال  امنة،  عمليات 
ال  االفراد  جميع  ان  علام  املتخصصة. 
املطلوب  املسائل.  كل  عىل  يتدربون 
اجل  من  تعلموه  ما  تطبيق  النهاية  يف 
الحفاظ عىل ضامن رسية العمل الذي 
يتم عىل شكل شبكة من املراحل وفق 
املركز  اعضاء  يتمتع  عدة.  مهامت 
يتمكنوا  ليك  املعلوماتية  يف  بخلفية 
وقد  تنتظرهم،  التي  املهامت  فهم  من 
حتى  ودورات  امتحانات  يف  شاركوا 

املالزم اول فهد.مدير املرشوع مروان ابوديوان.وصلنا اىل ما وصلنا اليه.

مشاركون.

هذه  خرق  عدم  يضمن  الذي  ما   ■
املجموعة؟

تقوم  عندما  الضامنة.  هي  املؤسسة   □
دقيقة  هبة  وتقدم  الدامنرك  مثل  دولة 
خالل  من  كبرية  ضامنتها  تكون  وحساسة، 
التعاون  من  تاريخ  وفق  باملؤسسة  ثقتها 
املدين  الحرس  من  طلبنا  الجهتني.  بني 
االسباين ارسال خرباء يف االمن السيرباين من 

اجل التأكد من االعامل التي نقوم بها. 

هذا  يف  قدراته  العام  االمن  طّور  كيف   ■
الحقل؟

□ هذا املرشوع اشبه ببرئ ال قعر لها، وهو 
مسرية متواصلة من العمل والتطوير. اشّبه 
من  مجموعة  تزنرها  مبدينة  العمل  هذه 
املدينة.  لهذه  واحد  باب  وهناك  االسوار 
هذه  اىل  عدة  جواسيس  دخول  لنفرتض 
املركز  هذا  يف  العاملني  مهمة  من  املدينة، 
ان يلتقط الجاسوس الذي يدخل اليها مهام 
اتخذ من احتياطات،  ومن مهمة املركز ان 
ايضا،  الفريوس  ادخال  من  ومينعه  يوقفه 

فيام يحمي املركز كل املديرية. 

■ متى بدأت العالقة مع الدامنرك؟
قامتا  دولتني  اول  هام  واملانيا  الدامنرك   □
بعد  االمنة، وعملتا  الحدود  بتطوير ضبط 

القرار 1701 عىل دعم الدولة اللبنانية بعد 
طلب من مجلس الوزراء. طور الدامنركيون 
وحصلنا  لبنان،  مع  وتعاونهم  مساعداتهم 
الدامنرك  الكبرية.  الهبة  هذه  عىل  منهم 
اللبنانية  االمنية  االجهزة  كل  مع  تتعاون 
من  الحدود،  عىل  العاملة  وخصوصا 
االمن  وقوى  الجيش  اىل  العام  االمن 
يف  وتدعمها  الجامرك،  ومديرية  الداخيل 
هذا  جاء   .2018 العام  منذ  عدة  مجاالت 

املرشوع انطالقا من موافقة الحكومة عىل 
يف  السيرباين  لالمن  الوطنية  االسرتاتيجيا 
الجهة  لبنان. لكن، ال بد من االضاءة عىل 
الدويل   املركز  وهي  للمرشوع  املنفذة 
لتطوير سياسات الهجرة )ICMPD( الذي 
بدأ عمله عام 2014 يف لبنان، ويحصل عىل 
لتنفيذ مشاريعه  املانحة  الدول  متويل من 
املدين  الدفاع  اىل  االمنية  االجهزة  مع 

والصليب االحمر وغريهام.
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للوصول بالبنية السجنّية إلى مصاف الدول المتقّدمة
دورة لألمن العام ملراقبة أماكن اإلحتجاز والسجون

اذا كان من الصعب ان تكون مسجونا، فاالصعب حتام هو ان تتعرض للتعذيب يف 
اثناء سجنك او التحقيق معك، مع كل ما يرافق ذلك من رضر جسدي ونفيس قد 
يلحق باملسجون او املوقوف، يطاول نظرة املجتمع الدويل اىل الدولة بسبب ارتكاب 

بعض عنارصها االمنية اعامل تعذيب تتناىف واالتفاقات واملواثيق الدولية

راغدة صافي

منذ العام 1996، بارشت الدولة واجهزتها االمنية 
الهيئات  مع  بالتعاون  فعال،  بشكل  العمل 
الصلة  ذات  والحقوقية  الدولية  واملنظامت 
مبوضوع مكافحة التعذيب، عىل تطوير واصالح 
املنظومة السجنية والعاملني فيها لضامن صون 

كل  من  والعنارص  للضباط  السنة  مدار  عىل 
السجون،  ادارة  املولجني  االمنية،  االجهزة 
املتعلقة  القانونية  االطر  عىل  الضوء  تسلط 
نظم  وقد  وتجرميه.  منه  والوقاية  بالتعذيب 
غري  منظمة  وهو   ،"Restart" ريستارت  مركز 
حكومية تنشط يف مجال اعادة تأهيل ضحايا 
يف  تدريبية  دورة  والتعذيب،  املنظم  العنف 
من  ضباط  فيها  شارك  املايض  االول  كانون 
االمن العام تحت عنوان "مراقبة ورصد اماكن 

االحتجاز مبا فيها السجون".

كرامة االفراد وسالمتهم، وذلك من خالل التوقيع 
عىل اتفاقات دولية وسّن ترشيعات وقوانني ملنع 
حصول عمليات تعذيب يف السجون، والحؤول 

تاليا دون افالت مرتكبيها من العقاب.
تدريبية  دورات  تنظيم  يتم  السياق،  هذا  يف 

الرائد يوسف: مركز التوقيف
يراعي كل املعايير القانونية والدولية

جبور: االشكالية ليست
في القوانني بل في تطبيقها

االنسان  حقوق  منظمة  دائرة  رئيس 
الرائد  العام  االمن  يف  والهجرة  واملنظامت 
الدورة  هذه  يف  شارك  الذي  يوسف،  طالل 
مقاربة  سبل  عن  تحدث  وحضورا،  اعدادا 
املامرسات  مع  طرحت  التي  املواضيع 

اليومية.

حقوق  منظمة  دائرة  عمل  تحدد  كيف   ■
االنسان واملنظامت والهجرة يف االمن العام؟
ما  بكل  الدائرة  هذه  يف  عملنا  يتعلق   □
التعذيب  ومناهضة  االنسان  بحقوق  يتصل 
واملنظامت  والالجئني  باالشخاص  واالتجار 
هذه  يف  مشاركتنا  جاءت  وقد  الدولية. 
الدورة لتوجيه املحققني حول كيفية التعامل 
من  واالبتعاد  والضعيفة  الهشة  الفئات  مع 
االنسانية  غري  واملعاملة  التعذيب  مامرسة 
فهذا  القانون،  عليها  يحاسب  التي  واملهينة 
موضوع غري محصور اطالقا مبوضوع القيم. 
نتعاطى يف  ومحققني  عدلية  كضابطة  نحن 
التحقيقات  انواع  كل  مع  مهامتنا  مامرستنا 
الهشة،  وغري  الهشة  الفئات  تطاول  التي 
حقوق  احرتام  وجوب  عىل  دامئا  ونحرص 
التحقيقات  اثناء  يف  والقوانني  االنسان 

"ريستارت"  ملركز  التنفيذية  املديرة  قّيمت 
من  للوقاية  الدولية  اللجنة  رئيس  نائبة 
جبور  سوزان  املتحدة  االمم  يف  التعذيب 
انها "تأيت  التدريبية، معتربة  اهداف الدورة 
يشمل  مستمر  تدريبي  برنامج  اطار  يف 
اىل  ريستارت  مركز  بها  يقوم  عدة  دورات 
هذه  خالل  ناقشنا  االمنية.  االجهزة  جانب 
اماكن  تأهيل  منها  عدة،  مواضيع  الدورة 
وكيفية  كورونا،  جائحة  ملواكبة  االحتجاز 
والخارجية،  الداخلية  املراقبة  يف  االستمرار 
اتخاذها  ميكن  التي  االجراءات  ونوع 
القيام  ميكن  التي  واملقاربات  وااللتامسات 
بها لتأمني الحامية لنا كمراقبني، ولالشخاص 
واملعرضني  القضبان  خلف  املوجودين 
النتشار  او  بكورونا  لالصابة  عالية  ملخاطر 
االطار  ناقشنا  كام  بينهم.  ما  يف  الفريوس 
حريتهم  من  املحرومني  لالشخاص  الوطني 
عىل  ادخلت  التي  التعديالت  قدمته  وما 
اساسية،  قانونية  ضامنات  من   47 املادة 
التحقيقات  اثناء  يف  املحامي  وجود  منها 
وحقه يف االنفراد مبوكله قبل التحقيق، مع 
التشديد عىل وجوب املبارشة باعتامد تقنية 
التحقيق  مقابالت  اجراء  خالل   CCTV
كذلك  والصوت.  بالصورة  مسجلة  لتكون 
املامرسة  بني  التقريب  كيفية  عىل  ركزنا 

مشاركتنا لتوجيه 
املحققني حول التعامل 

مع الفئات الضعيفة 

الرائد طالل يوسف.

تحقيق
Raghida.ss@gmail.com

ايضا  نعمل  السجن.  فرتة  وخالل  وبعدها 
الذهنية  هذه  تطوير  عىل  متواصل  بشكل 
ضباط  جميع  يلتزمها  ليك  وتعزيزها 
صلب  يف  ويضعوها  وعسكرييها  املديرية 
خرق  اي  ان  عىل  التشديد  مع  اولوياتهم. 

يقوم به اي فرد يحمله مسؤولية ترصفاته، 
مدونة  العام  االمن  اطلق  ان  بعد  خصوصا 
سلوك  قواعد  تحدد  التي  الخاصة  السلوك 
للتعامل وتنفيذ املهامت،  اخالقية وانسانية 
وهي تتكامل مع القوانني وترعى تنفيذها، 

مناهضة  بثقافة  نتمتع  ان  اذ يجب  تكفي  ال 
لدينا  تكون  وان  القانون،  لنتبنى  للتعذيب 
املامرسة  يشكل  به  نقوم  ما  بأن  قناعة 
االنسان  حقوق  احرتام  عىل  املبنية  السليمة 
ان  ثانيا،  القانون.  تطبيق  من  نتمكن  ليك 
مطابقا  يرد  مل  القانون  يف  التعذيب  تعريف 
ملا ورد يف اتفاقية مناهضة التعذيب، ما خلق 
فراغات مل يتمكن القانون من تغطيتها. ثالثا، 
ملحاكمة  محددة  زمنية  فرتة  القانون  تحديد 
يتعلق  الرابع  االمر  التعذيب.  مرتكبي جرائم 
باثبات جرائم التعذيب، فالقانون مل يرش اىل 
ان االثبات يجب ان ال يشكل بأي شكل من 
الضحية ألن من مسؤولية  عبئا عىل  االشكال 
الدولة التي ينبغي عليها التحقيق يف ارتكاب 
يحمل  ما  غالبا  فاملرتكب  التعذيب.  جرائم 
شابت  عيوب  عن  فضال  هذا  رسمية،  صفة 
ضحايا  تأهيل  اعادة  لجهة  القانون  هذا 
وحامية  لهم  دعم  صندوق  وانشاء  التعذيب 
مناقشة  اعادة  اليوم  تتم  فيام  الشهود، 

لتعديله. القانون 

من  للوقاية  الوطنية  اللجنة  دور  ما هو   ■
التعذيب؟

□ اعطى القانون رقم 62 صالحيات واسعة 
مراقبة  امكان  لها  واتاح  اللجنة  لهذه 

لذا فان اي خرق لها يشكل خرقا للقانون.

يف  التعذيب  مكافحة  من  لبنان  اين   ■
السجون؟

الناحية،  هذه  من  جيد  وضع  يف  نحن   □
االمر  هذا  ذلك.  عىل  تدل  ومامرساتنا 
واملراقبني،  العام  الرأي  لدى  بوضوح  يظهر 
التحقيقات  خالل  او  الحدود  عىل  سواء 
اي  ان  علام  املواطنني.  مع  التعامل  او 
وليس  فرديا  عمال  يكون  يحصل  خرق 
خاصة  عليه،  املحاسبة  وتتم  ممنهجا  عمال 
واضح  بشكل  نص   65 رقم  القانون   وان 

رضوب  من  وغريه  التعذيب  معاقبة  عىل 
غري  او  القاسية  العقوبة  او  املعاملة 
مراقبة  اجهزة  ولدينا  املهينة،  او  االنسانية 

ومحاسبة مخصصة لهذه الغاية.

يجب  التي  االجراءات  يف  بحثتم  هل   ■
اتخاذها يف السجون خالل جائحة كورونا؟

مثال،  واالجراء  التحقيق  دائرة  يف  طبعا.   □
التي  االجراءات  بكل  االلتزام  حاليا  يتم 
لذلك  العاملية.  الصحة  منظمة  تفرضها 
اخالء  جرى  كام  عزل،  غرف  انشاء  تم 
فيهم  مبن  املوقوفني  من  كبري  عدد  سبيل 
مركز  العام  االمن  لدى  الالجئني.  جميع 
وهو  العبد،  ساعة  قرب  للتوقيف  واحد 
القانونية  املعايري  كل  يراعي  متطور  مركز 
الصول  مانديال  قواعد  فيها  مبا  والدولية 

والتحقيق. التوقيف 

هذه  وادخال  الجديد،  والقانون  القامئة 
للضابطة  الذهنية  الرتكيبة  اىل  املقاربة 
اخذ  من  مقارباتنا  يف  واالنتقال  العدلية 
عىل  االدلة،  عىل  االعتامد  اىل  االعرتافات 
الضابطة  قدرات  بناء  مع  ذلك  يتزامن  ان 
استخدام  بدائل عن  اعطائها  لجهة  العدلية 

القوة او العنف يف اثناء التحقيقات".

■ هل يطبق لبنان هذه القوانني؟
القوانني،  وضع  يف  فقط  ليست  االشكالية   □
رقم  القانون  مع  حصل  كام  تطبيقها  يف  بل 
65 الذي يجرم التعذيب. فقد فشلنا وفشلت 
بسبب  اوال  تطبيقه.  يف  املعنية  املؤسسات 
ولدى  كمواطنني  لدينا  املوجودة  الثقافة 
للعنف  ملفهومنا  والقضائية  االمنية  االجهزة 
وحدها  القوانني  ألن  له،  رفضنا  او  ولقبولنا 

املسجونون هم
اوالدنا الذين ارتموا في 

عالم الجريمة ومسؤوليتنا 
اخراجهم منه
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اماكن االحتجاز والقيام بزيارات مفاجئة 
وغري معلنة لها. كذلك اقامة حوار بناء مع 
السلطات ميكنها من تحليل البنية السجنية 
توصيات  لرفع  متهيدا  عيوبها،  وتبيان 
النواب  مجليس  اىل  تقريرها  وتقديم  علنية 
بالحصانة  يتمتعون  فاعضاؤها  والوزراء. 
مبهامت  للقيام  املطلوبة  القوة  كل  ولديهم 
ويا  لكن  استثنايئ.  ظرف  يف  استثنائية 
منحها  مام  تستفد  مل  اللجنة  هذه  لالسف، 
بعد  منها  املطلوب  لتنفيذ  القانون  اياه 

مرور اكرث من سنة عىل انشائها. 

موضوع  يف  عامليا  لبنان  ترتيب  هو  ما   ■
التعذيب يف السجون؟

بل  املوضوع  هذا  يف  للدول  تصنيف  ال   □
عن  تتحدث  التي  التقارير  لكن  تقارير. 
لبنان غري مطمئنة، وكان اخرها البيان الذي 
اصدرته منظمة العفو الدولية وتحدث عن 
القانون  تنفيذ  يف  اللبنانية  الحكومة  فشل 
التعذيب  حاالت  بعض  وعن   ،65 رقم 
املحاكم  يف  شأنها  يف  التحقيق  يتم  مل  التي 
عىل  بل  السلطات  نخّون  ال  نحن  العدلية. 
العكس نطلب منها ان تتبنى نية امليض يف 
الخطوات  العديد من  املسار، يف ضوء  هذا 
املؤسسات  ضمن  حصلت  التي  االيجابية 
بعمل  مواكبتها  من  بد  ال  والتي  االمنية 

قضايئ.

عذابا  حاليا  السجون  اوضاع  تشكل  اال   ■
يف ذاته؟

اللبنانية،  السجون  يف  تعذيب  يوجد  ال   □
ترقى  وانسانية  حياتية  ظروفا  هناك  لكن 
اىل سوء املعاملة والتعذيب، فال يجوز وضع 
مقومات  فيها  تتوافر  ال  اماكن  يف  الناس 
االشخاص  الحياة، الننا مؤمتنون عىل هؤالء 
ومسؤوليتنا حيالهم مضاعفة، سواء بالنسبة 
املجتمع  يف  الندماجهم  تأهيلهم  اعادة  اىل 
الحامية  هذه  ضامنات  لتوفري  حاميتهم  او 
كلفة  ان  اىل  االنتباه  لفت  يجب  لذا،  لهم. 
السجون  من  يخرجون  الذين  االشخاص 
كلفة  هي  املجرمني،  من  يزالون  ال  وهم 
والعائلة  واملجتمع  االمن  عىل  جدا  عالية 

تكون  ان  يجب  لذلك  ككل.  ومؤسساتنا 
السجون للتأهيل وليس للعقاب.

■ من يتوىل عملية اعادة التأهيل؟
سجون  يف   2004 العام  منذ  نعمل   □
واملخافر،  الفصائل  ويف  والشامل  طرابلس 
له  فنؤّمن  اي سجني  توقيف  عملية  ونتابع 
املحامي واملساعدة. لدينا ايضا فريق يعمل 
اال  التأهيل،  عملية  عىل  السجون  داخل 
محصورة  تبقى  املبادرات  هذه  جميع  ان 
مشكورة،  املنظامت  بعض  به  تقوم  بعمل 
والتي تبذل جهودا كبرية يف متابعة  اوضاع 
متخصصة  لربامج  واخضاعهم  السجناء 
املسؤولية  لكن  عال.  مبستوى  تتمتع 
الدولة  مهامت  صلب  من  تبقى  االساسية 
خلق  مسؤولية  عاتقها  عىل  تقع  التي 

وبني  بينها  مشرتك  تعاون  لقيام  معني  اطار 
املؤسسات املتخصصة يف هذا املجال. نحن 
ألن  االمر،  بهذا  الفورية  باملبارشة  نطالب 
اوالدنا  هم  النهاية  يف  املسجونني  االشخاص 
واوالد بيئتنا ومجتمعنا الذين ارمتوا يف عامل 

الجرمية ومسؤوليتنا اخراجهم منه.

■ ماذا اردتم من خالل هذه الدورة؟
اقدم شكر منظمة ريستارت  ان  اوال  اود   □
معنا  تتعاون  التي  االمنية  االجهزة  كل  اىل 
به  نقوم  ما  املؤسسة.  هذه  بقدرات  وتثق 
نفق  يف  مضيئة  ببقعة  يكون  ما  اشبه  هو 
ونقدمه  به  نقوم  الذي  والتدريب  مظلم، 
عالية  مبسؤوليات  يتمتعون  ضباط  اىل 
ينقلوا  بأن  يقيض  جيدة،  علمية  وبخلفيات 
فيها  تكون  التي  املراكز  اىل  الخربة  هذه 
املواد  زمالئهم  وتزويد  مامرستها  خالل  من 
التدريبية التي نعطيها. ما نقوم به هو جزء 
مجرد  ان  واعتقد  جدا،  كبرية  مسؤولية  من 
وجمعيات  مدين  مجتمع  بني  حوار  قيام 
قضايا  حول  امنية  وجهات  اهيل  مجتمع 
شائكة ومعقدة مثل قضية التعذيب ومراقبة 
يقودنا  انجاز  ذاته  يف  هو  االحتجاز،  اماكن 

اىل تحول يف الفكر والثقافة واملامرسة.

ناقشنا االطار الوطني 
لالشخاص املحرومني من 

حريتهم

املديرة التنفيذية ملركز ريستارت سوزان جبور. 

املفتش أ. م. نبيل الغش: 
عّوضت حلمًا خسرته

تخفي البزة العسكرية وجوها يحرص اصحابها عىل عدم ابرازها اال اىل املقربني اليهم، خصوصا اذا كان االمر يتعلق مبواهب 
فنية ميتاز بها بعض العسكريني. يف السنوات االخرية تم اكتشاف مواهب فنية يف املديرية العامة لالمن العام، رغبة منها يف 

تسليط الضوء عىل جانب يحجبه وقار البزة العسكرية 

الغش  نبيل  العام  لالمن  العامة  املديرية  يف  ممتاز  اول  املفتش 
فيه  اعتمد  آخر  بانجاز  مهندسا  يكون  بأن  حلمه  عن  استعاض 
مجسامت  اعداد  من  فتمكن  الطفولة،  منذ  الرسم  بفن  شغفه  عىل 
هندسية هي صورة مصغرة عن امكنة مرتبطة بيومياته. يف حديث 
تفرد  هواية  مامرسة  تفاصيل  عن  الغش  يكشف  العام"،  "االمن  اىل 

بها، هي موهبة جمعت الفن بالهندسة.

■ للتعويض ذاتيا عن عدم تحقيق حلمك بأن تكون مهندسا اتجهت نحو 
انجاز مجسامت هندسية عن امكنة من واقعك كشعبة طب االسنان يف 
العام. هال حدثتنا عن  العامة لالمن  الصحية يف املديرية  الشؤون  دائرة 

هذه الهواية وعىل اي فن اعتمدت فيها؟
الطفولة. يف  الذي كان شغفي يف مرحلة  الرسم  اعتمد فيها عىل فن   □
العارشة من عمري بدأت برسم الوجوه واملناظر الطبيعية وكل ما يجذبني 
من امور اراها حويل، اىل ان اتجهت منذ 15 عاما بعد عدم متكني من 
تحقيق حلمي بأن اكون مهندسا نحو الرسم الهنديس باعداد مجسامت 
هندسية هي كناية يف بداية االمر عن "ماكيت" ابني عليها الفكرة. ثم 
الجأ اىل الكرتون لبناء التفاصيل عليها باستعامل مواد الصقة او الشمع، 
خصوصا  البعض،  ببعضها  للمبنى  الداخلية  االشكال  لجمع  بتذويبه، 
التفاصيل  تثبيت  االنتهاء من  بعد  الصغري.  الدقيقة جدا بسبب حجمها 
يف املجسم اقوم بطيل بعض االقسام فيه باملواد التي نستعملها، عادة، يف 
طيل جدران املنازل ليكون العمل مطابقا  لالصل، مبعنى ان يكون صورة 

مصغرة عنه. 

■ بأي نوع من املجسامت بدأت هذه الهواية؟
باخرة، وجرافة  ثم  اعداد مجسم عن سفينة، ومن  البداية يف  كانت   □
واشكال اخرى ايضا. لكن ما كان ينقصني يف بداية هوايتي هذه، معرفة 
التي  بالطريقة  االدوات  هذه  لتحريك  الكهربائية  الوسائل  استعامل 
نعرفها بها. بعد مرحلة توصلت اىل هذه املعرفة، فادخلت الكهرباء اىل 
بعدها  فرميته،  به  احتفظ  مل  البدايات  يف  انجزته  ما  املجسامت.  هذه 
قررت االتجاه نحو اعداد مشاريع بنائية بواسطة الكرتون هي كناية عن 
باكورة  فكانت  اليومية،  بحيايت  مرتبطة  ابنية  متثل  هندسية  مجسامت 

اعاميل بيتنا يف قريتي عكار العتيقة   "ملتقى الندى".

■ لديك حرص عىل اختيار تسمية لكل عمل تنجزه، ما السبب؟

مواهب

□ ألن كل رسم هنديس اسعى اىل تنفيذه يف مجسم هو جزء من حيايت 
اليومية، تحديدا االمكنة التي اختزن تفاصيلها يف ذاكريت، فاستعيدها بدقة 
الداخيل  املبنى  املثال،  املاكيت. عىل سبيل  العمل عىل  تنفيذي  اثناء  يف 
لشعبة طب االسنان يف دائرة الشؤون الصحية يف املديرية العامة لالمن 
بهذا  تفاصيله من شدة صلتي  بأدق  العام، جسدته يف مجسم هنديس 
املكان كونه املوقع الذي اعمل من خالله يف املديرية العامة لالمن العام، 

وقد اطلقت عليه تسمية ثريا االمن.

■ كم يستغرق العمل يف كل مجسم وكم يبلغ عددها حاليا؟
□ وصل العدد اخريا اىل 8 مجسامت، علام ان هذا النوع من العمل الذي 
يحتاج اىل الهدوء والرتكيز بسبب دقته يستغرق وقتا طويال. فمجسم ثريا 

االمن مثال، اعددته يف 8 اشهر.

■ كم تبلغ احجام هذه املجسامت؟
الوقت  اعتمدها يف  التي  فاملقاسات  االمر بني مجسم وآخر.  □ يختلف 
الحارض ترتاوح من ناحية الطول بني 60 اىل 80 سنتمرتا، العرض ما بني 
45 و50 سنتمرتا واالرتفاع من 15 اىل 35. لكنني استطيع انجاز مجسامت 

باحجام اكرب يصل طولها اىل مرتين وعرضها اىل مرت او مرت ونصف مرت.

املفتش اول ممتاز يف املديرية العامة لالمن العام نبيل الغش.

مجسم ثريا االمن.



إحصاءات الشهر
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الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من 2020/11/15 لغاية 2020/12/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب 
بني 2020/11/15 لغاية 2020/12/15

املجموعاجانبعربلبنانيونحركة تنقل

العددالعددالعدد
144اثيوبية 

2افريقيا .ج. 

5اوزباكستان 

12اوكرانية 

2بريطانية 

33بنينية 

6بوركينابية 

13بيالروسيا 

2تايالندية 

1تركية 

4تشادية 

دخول

مغادرة

املجموع

61077

53360

114437

56027

59451

115478

27213

34268

61481

144317

147079

291396

34توغولية 

4روسية 

1زامبية 

1زيمبابوية 

6سنغالية 

100سيراليونية 

7سري النكية 

5غامبية 

85غانية 

47فيليبينية 

1كازاخستان 

20كاميرون 

1كندية 

1كيرغيزية 

300كينية 

1مالية 

1مولدوفية 

1نروجية 

1نيجيرية 

31هندية 

872المجموع

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب 
اعتبارا من 2020/11/15  لغاية  2020/12/15 ضمنا

الدولةالدولةالدولة

الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة اىل دائرة التحقيق واالجراء من 2020/11/15 لغاية 2020/12/15

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من 2020/11/15 لغاية 2020/12/15

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

13اثيوبية 
1اردنية 

7بنغالدشية 
1تركمانستانية

3تركية
2روسية
1سعودية
6سودانية
145سورية

14اثيوبية 
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1بلغارية
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1تركمانستانية

1تركية

1سويدية
1صومالية

1عراقية
3غانية

3فلسطينية
1فلسطينية من دون اوراق

2فلسطينية سلطة
4فلسطينية سورية
17فلسطينية الجئة

1توغولية
1روسية
1سعودية
5سودانية
134سورية

1سورية مكتومة القيد
4عراقية
1غانية

3فلسطينية

3فيليبينية
1كينية

72لبنانية
1مالية

14مصرية
6مكتوم القيد
309المجموع

1فلسطينية من دون اوراق
1فلسطينية سلطة

3فلسطينية سورية
20فلسطينية الجئة

4فيليبينية
73لبنانية

9مصرية
6مكتوم القيد
318المجموع

8تونسية
18سورية
15عراقية

14مصرية

55المجموع

الدولةالدولة العددالعدد
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املجموعمختلفهوياتاختامتأشرياتاقاماتجوازاتعام

444214املانيا
1283113العراق
81413سوريا
1242110لبنان
112419تركيا

15716116659املجموع

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

رسم بياين بعدد الوثائق 
املزّورة تبعاً للجنسية 

السورية وفقاً 
لنوع الوثائق املزورة: 

ترشين الثاين 2020

رسم بياين بعدد الوثائق 
املزّورة تبعاً للجنسية 

السورية وفقاً لنوع 
الوثائق املزورة: 

ترشين الثاين 2020

عدد الوثائق املزورة املضبوطة بحسب القارات:
ترشين الثاين 2020

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

مقارنة بني عدد الوثائق 
املزورة املضبوطة لشهر 

ترشين الثاين 2019 والشهر 
نفسه من العام 2020

مقارنة مع عدد حاميل 
الوثائق املزورة خالل االشهر 

الثالثة السابقة

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

عدد املسافرين 

خالل ترشين الثاين 

2020

عدد املسافرين 
من بداية 2020 حتى 

نهاية ترشين الثاين 2020

عدد املسافرين خالل 
ترشين الثاين  2019 

عدد املسافرين من بداية 
2019 حتى نهاية ترشين 

الثاين  2019

7,328,986.00  477,873.00  1,578,073.00  72,046.00  املراكز الحدودية  الربية

7,855,881.00  421,939.0  2,081,359.00  200,461.00  املطار

حاملو وثائق مزورة املركز

ترشين الثاين 2019

حاملو وثائق مزورة 

ترشين الثاين 2020

نسبة االرتفاع او 

االنخفاض

مؤرش

25-%8362املطار

00مرفأ طرابلس

40%57املصنع

67-%31مرفأ بريوت

02العريضة

00العبودية

حاملو املركز
وثائق مزورة 
ايلول 2020

حاملو وثائق 
مزورة ترشين 

االول 2020

حاملو وثائق 
مزورة ترشين 

الثاين 2020

247262املطار

020مرفأ طرابلس

067املصنع

001مرفأ بريوت

002العريضة

000العبودية

مالحظة: ان عدد الوثائق املزورة خالل ثالثة اشهر السابقة منخفض جدا بسبب تدابري التعبئة

70

 الوثائق المزّورة
71
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لغة
شرح الفّية ابن مالك في القواعد العربّية

الّتصغير والّتكسير

المدير العام السابق لالمن العام 
المتقاعد  الركن  العميد 

السفير انطوان دحداح
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شرح الفّية ابن مالك
الّتصغير وما بعد الياء

Gdàqü°¨«ô heÉ H©ó Gd«ÉA
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بأقالمهم  

أنا واإلسرائيلي وجهًا لوجه

بقلم
الحسيني* علي 

الضباط  احد  ناداين  عندما   1982 العام  حزيران  يف  ذلك  كان 
اليه، وذلك يف  "املريكافا" يك اصعد  دبابة  االرسائيليني من عىل ظهر 
اثناء تنقيل مع مجموعة من صبية الحّي بني مثلثنا املفضل، ملعب 
النجمة ـ مدينة املالهي ـ والنادي الريايض. اذكر يومها انني مل اكن 

قد تجاوزت الثانية عرشة من عمري. 
يا  عاد وكرر الضابط االرسائييل نداءه يل بلكنة عربية مكرّسة: "انت 
اشقر تعال هون". شعرت لحظتها بخوف يتسلل اىل داخيل من امرين: 
االول من الدبابة نفسها ومن االسلحة التي كانوا يحملونها، والثاين من 
املظهر الخارجي للضابط الذي يفوق عدد الدبابات رعبا حيث كانت 
العسكري عن  الحاّمم  تفصل  التي  الطريق  بني  تنترش بشكل مرتاص 

مطعم "المب هاوس" يف منطقة املنارة حيث كان يقع منزلنا.
نقطة  اعىل  يف  الضابط  جانب  إىل  وانا  اال  اشعر  مل  لحظات  هي 
مراقبة وذلك قياسا مع حجمي الصغري. سألني عن اسمي وعائلتي 
ثالث  ال  خيارين  بني  وضعني  ان  اىل  باسئلته  تدّرج  ثم  ومدرستي، 
لهام: من تحب اكرث، امني ام بشري؟ ليتابع اسئلته الخبيثة وليضعني 
هذه املرة بني خيارات ثالثة: من تحب اكرث، محمد، املسيح، موىس؟ 
هنا راحت املناقشة تدور حول موىس الذي مل اكن سمعت به قط، 
الذي كنت  ومبا ان اجابتي قد رست عىل اختياري ملحمد واملسيح 
من عشاق قراءة قصة "املعلم" التي تروي سرية حياته الجزء الذي 
تلميذه بطرس عن سبب تشكيكه خالل محاولته امليش  فيه  يسأل 
عىل املاء، راح يحدثني الضابط عن فضائل موىس واهميته. لكنه عبثا 

كان يحاول اقناعي بتغيري رأيي.
شعر دايفيد الضابط ان معركته معي خارسة، وان اقناعي ليس باالمر 

من  نية  ابداء حسن  اجل  ومن  الدين،  يف  وال  السياسة  يف  ال  السهل 
عدو عجز عن تحقيق خرق ما حتى مع ولد صغري، بادر اىل اعطايئ 
مجموعة من حلوى الشوكوال واملربيات تشبه يف شكلها مرهم الدواء 
لصنع  بودرة  داخلها  يف  الحجم  متوسطة  معدنية  علبة  اىل  باالضافة 
التي  وجارتنا  امي  ارتعبت  كيف  يومها  اذكر  الفريز.  بنكهة  الرشاب 

كانت تزورنا، خشية ان تكون الحلوى مفخخة.
مسافة زمنية غري بعيدة كانت فصلت بني طعم الحلوى التي اعطاين 
اياها الضابط االرسائييل، وبني اللحظة التي اضطررنا فيها اىل مغادرة 
الطائرات  رمي  عىل  ايام  بعد  الجنوب  اتجاه  يف  بريوت  يف  منزلنا 
االرسائيلية فوق احياء العاصمة اوراقا كانت تحذر فيها السكان من 
البقاء يف بيوتهم. اسئلة كثرية راودتني خالل رحلة استغرقت ساعات 
بدأت  والتي  واملكر  بالخبث  املغلفة  الضابط  "طيبة"  ابزرها  طويلة، 

بحلوى وانتهت بطردنا من منزلنا.
اختطفته  الذي  والدي  مع  املرة  هذه  لكن  األمر.  تكرر  الجنوب  يف 
يف  عمله  من  عودته  خالل  الجنوب  طريق  عىل  ارسائيلية  دورية 
بريوت. ساعات طويلة مرت يف حينه كأنها دهر اىل ان اطلت دورية 
يعتذر  راح  بقيادة ضابط  يدعى داوود  الليل  عسكرية يف منتصف 
لنا عن الخطأ "غري املتعمد" وان الحكاية مجرد تشابه يف االسامء وان 
جيش بالده مستعد لتقديم االعتذار وتعويضنا اي عطل ورضر. لكن 
الرضر آنذاك بالنسبة ايل، كان وقع منذ أُجربت عىل ترك صبية الحي 

واالبتعاد عن "مثلثي" املفضل.

* صحايف

الدكتور بقلم 
الحلبي* خضر  ضيف العدد

لبنان بدأ إبتكار فكرة تكنولوجّية
للقضاء على كورونا

فرضت  وبعدما  كورونا،  فريوس  سببها  التي  الخسائر  من  الرغم  عىل 
االزمة عىل االنسان عامليا فرتة من الحجر الصحي اعتمد خاللها بشكل 
كبري عىل تقنيات العمل والدراسة من بعد، ال بد لنا االن من التصويب 
عىل ابتكارات بارشت املختربات العمل عليها كمحاولة منها لتخفيف 
لقاحات جديدة  بينها اليجاد  ما  العلمي يف  التسابق  وبدأ  االصابات، 

تسجلها الدول العظمى انجازا ينقذ البرشية من هذا الوباء اللئيم.
لنبتعد االن من الروتينيات واالرشادات الصحية املعتمدة وقائيا التي 
اصبحت معروفة عند الجميع، ولنصوب عىل ابتكار قد بدأ فعليا يف 
االصابات  من  الحد  عربها  نستطيع  علمية،  تكنولوجية  بفكرة  لبنان 
الحاالت  تفاقم  منع  عربها  يتم  بيوفيزيائية  بخطة  كورونا  ومواجهة 
اننا وعرب  عليه.  القضاء  ولرمبا  كورونا  لفريوس  تعرضت  التي  املرضية 
الفيزيايئ يهتز باقىص شدة. فعندما  النظام  الرنني مثال،  ميكننا جعل 
يتعرض النظام لرتددات معينة فاننا نسميها برتددات الرنني، متاما كام 
الزجاج موجة  الزجاجية عندما نسلط عىل  الكأس  يحدث يف ظاهرة 
صوتية مساوية لرتدده الطبيعي ستؤدي اىل تكرس الكأس. الفكرة هنا 
تكمن يف ان الفريوس سيتحطم مبجرد تعرضه ولفرتة زمنية محددة اىل 

ترددات مساوية لرتدداته ليتحطم كام تحطمت الكأس.
هناك اختالف كبري بني الفريوسات والبكترييا من الناحية البيولوجية. 
بواسطة  عليها  القضاء  ميكننا  وال  حية  كائنات  ليست  فالفريوسات 
املضادات الحيوية. يبلغ حجم البكرتيا )0.001 ملليمرت( بينام يرتاوح 
البنيوي  الرتكيب  ويتكون  نانومرتا(،   450 اىل   30( الفريوسات  حجم 
نانومرت(،   200 -  50( يبلغ قطره  بروتيني  لفريوس كورونا من غشاء 
بالفريوس  الريبوزي  الخاص  النووي  الحمض  داخله  يف  ويغلف 
)RNA(،. وكبقية الفريوسات التاجية يتكون الفريوس من اربعة انواع 
الفريوس،  جسم  هيكل  تكوين  يف  تساهم  البنيوية  الربوتينات  من 
منها الربوتني )S( الذي يعرف بربوتني الحسكة الذي يشكل النتوءات 

الشوكية املوجودة عىل سطح الفريوس ومتنحه الشكل التاجي املميز.

بها  تهتز  ان  ميكن  التي  الرتددات  رياضيا  الجديدة  االبحاث  حددت 
ذبذبات  ذا   19  - كوفيد  ويعد  املوت.  حتى  البسيطة  الفريوسات 
منخفضة يف بنية هيكلية مغلقة لحقل حيوي كهرومغناطييس حيث 
ان تردد الرنني يف مجاله الحيوي من 2 حتى 7 هريتز، وذلك بحسب 
ما ورد يف بحث نرش يف املجلة االمريكية للطب املخربي. واكد الفيزيايئ 
القرشة  اخرتاق  من  متكنا  "اذا  اريزونا  والية  جامعة  من  سانيك  اوتو 
الفريوس"، حيث طور  امليكانيكية، ميكننا عندها تعطيل  باالهتزازات 
وتلميذه اريك ديكام طريقة لحساب الحركة االهتزازية لكل ذرة يف 
االدىن  الرنني  ترددات  تحديد  من  اخريا  مكنتهم  التي  الفريوس  غالف 
له. واكد سانيك ان الخاليا الطبيعية ال ينبغي ان تتأثر باشعة الليزر او 
املوجات الصوتية او الرتددات  الكهرومغناطيسية القاتلة للفريوسات، 
الن تردداتها الرنينية اقل بكثري من تلك الخاصة بالفريوسات. من غري 
املحتمل ان تطور الفريوسات مقاومتها لالهتزاز امليكانييك كام تفعل 
بعض  من  للمرىض  امانا  اكرث  العالجات  هذه  وستكون  االدوية،  مع 

االدوية املضادة للفريوسات التي لها اثار جانبية سيئة. 
هناك دول تدرس فعليا التقنيات الجديدة املضادة للفريوسات، منها 
الطبية  كالكاممات  مجدية،  تكون  ان  يتوقع  التي  التقنيات  تشمل 
عن  للكشف  وانظمة  البنفسجية  فوق  واالشعة  للفريوسات  القاتلة 
كهربائيا.  ناشطة  ذرات  من  مكونة  بأشعة  تعمل  التي  الفريوسات 
ومن هذه الدول اململكة املتحدة. لقد تم رشح هذه التقنية يف وزارة 
املعتمدة  لبنان  الفريوس يف  االيام االوىل لظهور  اللبنانية منذ  الصحة 
تفجري  خاللها  من  ميكن  ما  علميا،  منشورة  ودراسات  ابحاث  عىل 
فريوس كورونا. ومن املؤكد ان هذه التقنية ستساهم يف العالج. لكن 
ويالالسف، مل تتلق االهتامم لبنانيا بل اصبحت قيد التطبيق يف معظم 

الدول كفرنسا والصني.

* باحث يف العلوم الطبية والتكنولوجية
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إقتصاد

حّمود: ينبغي إستحداث وزارة دولة 
لهيكلة النظامني املالي واملصرفي

االصالح املنشود يف القطاع العام، مالية عامة وادارة ومؤسسات خدمية مع ترسيخ الشفافية والحوكمة الرشيدة والتنافسية، 
هو السبيل اىل بناء مداميك دولة حديثة ومتطورة بعد االنهيار الذي يحصل حاليا. من بني اهداف هذا االصالح، التأسيس 

القتصاد ينمو يف شكل مستدام، عىل ان يضطلع القطاع املرصيف بدور فاعل فيه 

تربز الحاجة  يف هذه املرحلة اىل استحداث 
وزارة دولة تتفرغ ملعالجة االزمة العميقة 
واملرصيف،  املايل  النظامني  رضبت  التي 
وتتوىل التفاوض مع صندوق النقد الدويل 
وتدير الدين العام. قد يبدو لكرث ان هذا 
الدور  هذا  ان  اعتبار  عىل  غريبا،  الطرح 
وزارة  هي  قامئة  اساسية  بوزارة  منوط 
رأي  يف  الوزارة  هذه  قيام  لكن  املال. 
آخرين هو رضورة. علام ان هذا االزدواج 
دورهام  يف  تتشابهان  ال  وزارتني  وجود  يف 
ليس غريبا، وهو معتمد يف دول كثرية يف 

العامل.
للجنة  السابق  الرئيس  اعلنه  الطرح  هذا 
يف  حمود  سمري  املصارف  عىل  الرقابة 
حديث اىل "االمن العام" ضمن اطار اعادة 
املطلوبة  والحلول  املرصيف  القطاع  هيكلة 
الستعادة ثقة املجتمعني الداخيل والدويل، 
معلال االسباب وموضحا الدور الذي تقوم 

به وزارة الدولة املقرتحة.  

■ ملاذا ال تزال املصارف تتهرب من تحديد 
خطة مستقبلية العادة هيكلتها؟

النها  وجودها  رس  فقدت  املصارف   □
الودائع  استقطاب  يف  دورها  فقدت 
نعيشها،  التي  االزمة  ظل  يف  واقراضها. 
ملواجهة  السيولة  اىل  املصارف  افتقرت 
ان تحقق  لديها، وامكان  العمل  متطلبات 
ارباحا تتناسب مع رساميلها، بسبب انعدام 
مع  حققته  استثامر  من  اكرث  يف  ايراداتها 
الدولة والبنك املركزي. ميكن تحديد الدور 
هذا  استعادة  لدى  للمصارف  املستقبيل 
يف  الناس  ثقة  اعادة  عىل  والقدرة  الدور، 

اقراضها  اىل  والعودة  ودائعهم،  استقطاب 
وتحقيق ارباح. هذا االمر ال يتطلب بداية 
دامئا  كنت  انني  علام  كونرتول،  الكابيتال 
وقفه  يف  ساهمت  انني  حتى  ذلك،  اقول 
به  القيام  يجب  ما  بري.  نبيه  الرئيس  مع 
الودائع  بني  ما  يفصل  قانون  اعداد  هو 
عىل  معها  التعاطي  يجب  التي  الجديدة 
مدى مرحلة اعادة تكوين الثقة، والودائع 
القامئة التي لها حلول. اذ ان املال الجديد 
يودع يف املرصف كأنه صندوق، وسيسحب 
مينع  ان  من  خوفا  قصرية  مرحلة  خالل 

الرئيس السابق للجنة الرقابة عىل املصارف سمري حمود.

املصارف ال تملك 
خارطة طريق واحدة لرفع 

رأس مالها

من يتطلع الى ان 
زيادة رأس املال هي الخالص 

مخطئ

مقال
الدعم عملية نهب جديدة

الحديث يتشعب حول موضوع الدعم الذي تسعى اليه الدولة لدعم قطاعات انتاجية، 
كالصناعة والزراعة، او توفري مواد استهالكية اساسية اسعارها ليست اليوم يف متناول 
رشيحة واسعة من اللبنانيني تدىن دخلها، والتي قد تصل نسبتها اىل نحو 85%، ومل يعد 
الخطوة من  اىل هذه  اللجوء  واالساسية.  الرضورية  املواد  الحصول عىل  استطاعتها  يف 
املسؤولني، كان لتخفيف غضب املواطنني عىل ما ارتكبوه من موبقات، ادت اىل ضياع 

اموال الناس وانهيار الوضع االقتصادي انهيارا تاما.
هذا الوضع الذي وصل اليه لبنان، ساهم فيه جميع املسؤولني، حتى اوصلوا البالد اىل 
االنهيار من خالل قرار "غبي" كان كافيا للقضاء عىل آخر حجر يف البناء املنهار اصال، هو 
االمتناع عن تسديد دين سندات االوروبوند عىل ما يقوله الخرباء، ما افقد لبنان ثقة 
الخارج من دول ومستثمرين. اضافة اىل خطوة الحكومة السيئة هذه، كانت خطوة اخرى 
اشد سوءا متثلت مبحاولة بيع بعض املصارف فروعها يف الخارج بدال من ان تعمد اىل 
تنشيطها، لتأمني مؤونة مالية ميكن تحويلها اىل لبنان لدعم مراكزها االساسية يف الداخل.
الدعم الحايل يتناول السلع والخدمات االساسية عرب خفض اسعارها، وفق آلية تقوم عىل 
تسديد خزينة الدولة الفارق بني السعر الحقيقي للمنتج املستورد او الخدمة، ويسمى 
هذا النوع الدعم املبارش. هذه العملية يف رأي خرباء ال جدوى منها يف غياب قطاع مرصيف 
نشط، وتعترب ضياعا لكمية االموال التي لن تصل اىل غايتها يف ظل غياب الرقابة الفعلية 
لوزاريت املال واالقتصاد واملرصف املركزي، وكل االجهزة الرقابية االخرى. هذا يعني فشال 

اداريا مرعبا، اوصل البالد بقطاعيها العام والخاص اىل هذه الهوة املخيفة.
ما يؤكد هذا الكالم، مؤرش امليزان التجاري الذي تراجع فجأة وبشكل كبري جدا، مع ان 
حجم االستهالك انخفض بنسبة ضئيلة. االنخفاض العمودي للميزان التجاري، يؤكد ان 
ارتفاعه يف السابق كان مموال بشكل غري صحيح او الهداف معلومة، لكنها غري مربرة. هنا 
القضية معقدة جدا، لكن من املؤكد ان لبنان كان منهوبا وعىل مرأى ومعرفة من جميع 

املسؤولني، اي "كلن يعني كلن".
الدعم يجب ان يرتكز عىل توفري شبكة امان اجتامعية الشاعة جو من الطأمنينة وترصيف 
حالة االحتقان القامئة، وهو ما يعتربه بعض االقتصاديني رشاء للسلم االجتامعي وحفظا 

للتوازنات االجتامعية. 
املبارش محفوفة  الدعم  اجراءات  نفوذ، وكل  الحكومة هو محاباة واستغالل  به  ما تقوم 
مبخاطر الرشوة والتأثري والفساد املايل. ونظرا اىل تشابك املصالح وقوة النفوذ اللذين يتمتع 
بهام عادة الفاعلون االقتصاديون وعالقاتهم املتشابكة مع السياسيني واالطر االدارية، وهم 
اصحاب الكلمة الفصل يف موضوع الدعم الذي تقرر تفاصيله غالبا بعيدا من الرقابة الربملانية.

اي  املستهدفة  الفئات  استفادة  الحكومي،  الدعم  يثريها موضوع  التي  االشكاالت  من 
القليلة الدخل. فهي محدودة االستهالك، ومن ثم فان استفادتها من الدعم الحكومي 

للسلع تكون محدودة من الناحية الكمية عىل االقل.
يف املحصلة، نجد ان النسبة الكربى من مخصصات الدعم تذهب اىل صالح الفئات االقل 
عنه من  تتحدث  ما  وان  االشكال، خصوصا  الحكومة هذا  اليها. فكيف ستحل  حاجة 
اجراءات ال ميكن تنفيذه برسعة، ولن يؤدي اىل تحديد املستفيدين باالسامء، وتزويدهم 

بطاقات الكرتونية يقدمونها عند رشائهم السلع املدعومة.
الواقع ان الدعم الحكومي املبارش واملستمر، يفرتض ان يكون مرحلة انتقالية تنتهي برفع 

الدعم وفتح افاق االنتعاش االقتصادي. 
فمتى تحل هذه النعمة الثانية عىل لبنان، بعدما اضاع الجميع النعمة االوىل؟ 

عصام شلهوب
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يف  موجود  الفصل  هذا  سحبه.  املرصف 
وهو  لبنان،  مرصف  عن  الصادر  التعميم 
لذلك،  بقانون.  تحديده  ويجب  كاف  غري 
يجب  املرصف  تكوين  استعادة  اجل  من 
افرتاضيا مرصفني، اي بنك  خلق ما يسمى 
واحد.  مرصف  ضمن  جديد  وبنك  قديم 
رأس  الجديد  املال  يشكل  ان  ينبغي  كام 
يف  التسليف  وحجم  والسيولة،  املال، 
وفق  مناسبة  يكون  وان  الودائع،  مقابل 
الجديدة،  الودائع  لحجم  الدولية  املعايري 
يف  الودائع  هذه  دخول  مينع  ان  عىل 
مبعنى  االمرييك.  بالدوالر  داخلية  مقاصة 
آخر يجب تغيري منوذج العمل القديم، اي 
حفاظا  املقاصة  موضوع  فيه  يدخل  ال  ان 
تبادل  عملية  وان  الدوالر،  ودائع  عىل 
بل  الداخلية  املصارف  بني  تتم  ال  الدوالر 
له  من  وتسلف  املراسلة،  املصارف  مع 
ايراد بالعمالت االجنبية يرده من الخارج. 
فيكون  الداخيل،  التبادل  اىل  بالنسبة  اما 
النقدي او "فريش دوالر". هكذا  بالدوالر 
ميكن ان يصبح لدينا مرصف جديد بعيدا 
ميكن  ال  انه  علام  املقاصة،  عمليات  من 
معرفة قدرة هذا املرصف اال اذا كانت له 
االمرييك.  بالدوالر  خارجية  وسيولة  رسملة 
خلق  العادة  قوانني  اىل  يحتاج  االمر  هذا 
مرصف جديد يف مقابل مرصف قديم قائم 
حاليا، واملرصف الذي يعجز عن توفري هذه 

اآللية الجديدة يخرج حكام من السوق.

■ ما هو عدد املصارف القادرة عىل السري 
يف هذه اآللية؟ 

ميكنها  مصارف  ستة  اىل  خمسة  هناك   □
ان تسري يف هذه اآللية.

■ ماذا عن املصارف املتعرثة؟
حاليا  املصارف  تجتازها  التي  املشاكل   □
هذه  تضمن  ليك  ولكن  معالجتها،  ميكن 
عليها  مستقبال،  استمراريتها  املصارف 
يف  اجنبية  بعملة  املال  الرأس  تجلب  ان 
الخارج،  من  ودائع  استقطاب  او  الخارج، 

رشط ان ال تدخل يف مقاصة الداخل.

عدد 88 - كانون الثاني 2021

إقتصاد



7879
عدد 88 - كانون الثاني 2021عدد 88 - كانون الثاني 2021

■ ما هي خارطة الطريق لهذه اآللية؟
الودائع  فصل  اعتامد  يتم  عندما   □
املفرتض  من  الجديدة،  تلك  القدمية عن 
جزءين:  اىل  تقسم  ميزانية  وضع 
للدوالر  والثاين  الداخيل  للدوالر  االول 
العامة  املالية  تستقيم  عندما  الخارجي. 
ميكن  املصارف،  هيكلة  وتعاد  للدولة 
اعادة االموال اىل اصحابها، وتصبح هذه 
نصحت  قد  كنت  ملموسا.  واقعا  اآللية 
املصارف بالبحث عن رشكاء اسرتاتيجيني 
خارجيني. عندما يطمنئ هؤالء اىل ان ال 
الداخيل  بالعبء  الرشاكة  لهذه  عالقة 
يسارعون  املصارف،  منه  تعاين  الذي 
موجودات  رساميلها.  يف  املشاركة  اىل 
لديها  لذا  متوافرة،  الداخلية  املصارف 
ودين  املركزي  املرصف  يف  حسابات 

إقتصاد

ودين  االجنبية  بالعملة  الدولة  عىل 
االجنبية،  بالعملة  الخاص  القطاع  عىل 
يعني  ما  عقارية،  موجودات  متلك  كام 

وهي  ضائعة  ليست  الناس  ودائع  ان 
موجودة.  

■ هل هذا الواقع يطمنئ املودعني؟  
الودائع.  هذه  وجود  من  واثق  انا   □
النها  الدفع  عن  متوقفة  اليوم  املصارف 
بالعملة  الودائع  تدفع  ان  تستطيع  ال 
الدولة  تعيد  ان  بعد  لكن  االجنبية. 
اىل  املستحقة  ديونهام  الخاص  والقطاع 
هذه  تدفع  ان  عندها  ميكن  املصارف، 
وفق  االجنبية  بالعملة  الودائع  االخرية 
كيفية  االعتبار  يف  يأخذ  اولويات  سلم 
زمنية  جدولة  وتنظيم  االموال  اعادة 

العادتها.

برفع  لبنان  مرصف  طلبه  ما  هل   ■

ودائع الناس ليست ضائعة بل موجودة.

رسملة املصارف 
خطوة صغيرة في مشوار 

االف ميل

يمكن ان يتكون القطاع 
املصرفي من 7 مصارف بدال 

من 30 مصرفا

بعد اعادة ديونها 
ستدفع املصارف الودائع 

بالعملة االجنبية

حني يصبح هناك فائض 
في ميزان املدفوعات 

سيتمكن املودعون من 
الحصول على الدوالر

املصارف رأس مالها اعتربته املصارف فخا 
لها؟

املصارف  من  لبنان  مرصف  طلبه  ما   □
برفع رأس املال بنسبة 3 يف املئة وتأمني 
الرساميل  املئة من  20 يف  نسبتها  سيولة 
صغرية  خطوة  هو  الخارج،   يف  املودعة 
يف مشوار االف ميل، لكن ذلك ال يعني 
متني.  مرصيف  قطاع  لدينا  سيصبح  انه 
جدي  اليوم  لبنان  مرصف  يطلبه  ما 
املهم  عنه.  الرتاجع  عدم  ويجب  جدا، 
وسيولتها  رساميلها  املصارف  تؤمن  كيف 
بدوالر خارجي، وان تستعيد دورها عرب 
بدال  واالقراض.  املدخرات  استقطاب 
من ان يضم القطاع  30 مرصفا او اكرث، 
ميكن ان يتكون فقط من عدد ال يتجاوز 
قادرة عىل خدمة  تكون  مصارف،  سبعة 
هذا  يبدأ  ان  يجب  والناس.  االقتصاد 
بخطوات  الحقا  يعزز  ان  عىل  املشوار 

اخرى.  

معالجة  لبنان  طرح مرصف  يأيت  هل   ■
حال كل مرصف عىل حدة يف هذا االطار؟ 
□ ميكنه معالجة مشكلة كل مرصف عىل 
غري  وهو  يرسمه،  اطار  لكن ضمن  حدة 
واىل  قانون  اىل  يحتاج  النه  بعد  متوافر 
رؤية الدولة يف معالجة ماليتها واىل رؤية 
املوجودة  الهوة  ردم  يف  لبنان  مرصف 
كنت  عاما.  اطارا  يتطلب  وهذا  عنده. 
وزارة  استحداث  رضورة  اقرتحت  قد 
النظامني  هيكلة  اعادة  مهمتها  دولة 
الخطوة  هذه  شأن  من  واملرصيف.  املايل 
السوداء  السوق  مشكلة  تصلح  ان  ايضا 
التعاطي  اليها  السعار الرصف. كام توكل 
مع البنك املركزي وصندوق النقد الدويل 
وادارة املديونية العامة، عىل ان يتم ذلك 
التفاوض  دور  واناطة  الحكومة،  مبوافقة 
اسايس  امر  الوزير  بهذا  الصندوق  مع 
عىل  الحصول  من  لبنان  يتمكن  ليك 
يناسب  ملا  وفقا  الصندوق  مساعدات 
وتحديدا  اللبناين،  الوضع  خصوصية 
سعر  تثبيت  يف   االستمرار  يخص  ما  يف 

اللرية، وعدم زيادة الرضائب وغريها من 
الوضع  مع  تتالءم  ال  قد  التي  الرشوط 
املوقت  االستحداث  ان  حاليا.  املتدهور 
املرحلة،  هذه  يف  رضوري  الوزارة  لهذه 
االهتامم  اىل  املال  وزارة  تنرصف  عندها 
والتحصيل  العامة  املوازنة  مبوضوع 
النفقات.  وتأمني  وااليرادات  الرضيبي 
جديدا  ليس  الوزارة  هذه  مثل  وجود 
بل هو معمول به يف معظم دول العامل. 
يف  واسايس  مفصيل  دور  املال  لوزارة 
النها  الدولة  ميزانية  يف  التوازن  تأمني 
وليس  االصالح،  عملية  يف  رئييس  جزء 
صحيحا ان القطاع املرصيف والنظام املايل 

اصبحا يف خرب كان.

اموال  ان  كالمك  من  نفهم  هل   ■
اللبنانيني لن تضيع؟ 

ان  الحارض  الوقت  يف  اللبنانيني  عىل   □
مدخرات  من  اليه  يحتاجون  ما  يسحبوا 
لدى  يصبح  حني  اىل  اللبنانية،  باللرية 
املدفوعات،  ميزان  يف  فائض  الدولة 
عىل  الحصول  من  سيتمكنون  عندئذ 
ميكن  ال  انه  اىل  االشارة  مع  الدوالر. 
تغيري منوذج العمل الذي تتبعه املصارف 
آخر.  بنظام  استبداله  يجب  بل  حاليا، 
لكن االمر يحتاج اىل وجود توافق سيايس 

وجو امني مالئم.

■ هل تعتقد ان املصارف تخىش فقدان 
رأس املال؟

املال  رأس  زيادة  لبنان  □ طلب مرصف 
هو  مؤونة،  لتكوين  املئة  يف   20 بنسبة 
يف  مجحفا  اعتباره  ميكن  وال  مرن  طلب 
املحاسبية  املعايري  ألن  املصارف،  حق 
نسبة  تفرض  "بازل"  ومتطلبات  الدولية 
الوضع  طلبها.  التي  تلك  من  بكثري  اعىل 
الحايل هو الذي فرض هذه املرونة، ألن 
توفري  عىل  قادرة  ليست  رمبا  املصارف 
نسبة العرشين يف املئة. اعتقد ان تأمني 
مستحيال  وليس  ممكن  النسبة  هذه 
الرغم  عىل  لكن  الجهد،  من  قليل  مع 
يف  ستقع  املصارف  ان  اعتقد  ذلك  من 
مطب مستقبيل آخر، ألن ذلك لن يكون 
تأمني  موضوع  بدايته.  بل  املطاف  نهاية 
حادا  نقاشا  يستغرق  املئة  يف  العرشين 
خصوصا  املركزي،  والبنك  املصارف  بني 
مهددة  ليست  انها  تشعر  املصارف  وان 
وربحيتها  باستمراريتها  بل  مالها  برأس 
رأس  زيادة  ان  اىل  يتطلع  من  وسيولتها. 
املال هي الخالص هو مخطئ طبعا، ألن 
املصارف  جمعية  عىل  طويل  املشوار 
وليس عىل البنك املركزي فحسب. يجب 
املرصفية  العمليات  تنظيم  عىل  العمل 
حتى تتمكن من تأمني حاجات املودعني 
املعيشية يف الدرجة االوىل، واالستثامرية 
مع  لست  الثانية.  الدرجة  يف  البسيطة 
هدم املرصف بل مع اعطائه هدنة، وفق 
تعميم عام كامل او قانون ينظم العمل 

املرصيف.

وقت  من  الحل  هذا  يستغرق  كم   ■
للتنفيذ؟

□ ال يحتاج اىل وقت بل اىل جدية وفهم 
كيفية ادارته. لن يستغرق اكرث من اربعة 
تنظيم  عرب  االمور  تحل  ان  رشط  اشهر 
والتوافق  بالتعاون  املرصفية،  العمليات 
املركزي  والبنك  املصارف  جمعية  بني 

ولجنة الرقابة مبشاركة املودعني ايضا.
ع. ش.
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لثقافة تقاوم... رقميًا
كثرية هي االفالم واملرسحيات واالعامل االبداعية والروايات والشهادات التي وثقت 
الهوال الحرب العاملية الثانية. معظمها جاء بعد ان انجىل دخان املعارك، وتوقفت 
طاحونة املوت. لكن هناك عدد من الروائع التي ابرصت النور يف قلب الدوامة. واذا 
استعدنا الحصيلة الثقافية لسنوات الحرب االهلية يف لبنان، سنجد انها شهدت فورة 
يف االبداع، وحركة النرش، واالنتاج املرسحي والسيناميئ، وخصوصا املوسيقى واالغنية 
استثنائية  ايضا  كانت  السوداء،  املرة،  السنوات  تلك  الثقافية.  الصحافة  البديلة. 
بحكم  ـ  بشاعتها  االهلية عىل  الحرب  ان  ذلك  واالدب.  الفن  منظور  من  وخصبة 
ما شهدته من همجية ورشاسة وعنف وحقد ـ كانت ايضا خصبة باملُُثل واملشاريع 
السياسية واحالم التغيري. هناك طبعا تفسري اخر، واهم: الثقافة هي وحدها القادرة 

عىل مواجهة املوت، والتغلب عىل التعصب والحقد واليأس واالحباط...
اذ ان االزمة تكاد تكون وجودية وكيانية.  لبنان.  اليوم تبدو الظروف مختلفة يف 
هي  بل  حرصا،  سياسية  وال  فقط،  امنية  وال  عسكرية  ال  ليست  املرحلة  خطورة 
خصوصا صحية واقتصادية ونفسية. تواشجت االنهيارات االقتصادية، وكارثة املرفأ، 
مع كابوس عاملي هو جائحة كوفيد 19، علام ان الوسائل الدفاعية ما زالت قليلة 
الثقايف، محوال بريوت عاصمة  بالتصحر  لبنان  يف مواجهتها... كل ذلك كاد يرضب 

الثقافة العربية ارضا يبابا. 
بني االفالس والجوع وشبح املوت والخوف من املستقبل، الحجر واالقفال والتعبئة 
العامة ومنع التجول احيانا، اين يقف املبدعون؟ كيف يجدون كلامتهم، الوانهم، 

صورهم... كيف يصوغون خطابهم الفكري والفني؟ كيف يالقون جمهورهم؟
ترفيهية  وهي  البرص،  بلمح  "فقست"  التي  االغنيات  عن  هنا  نتحدث  ال  طبعا 
وتفريغية، وعمرها قصري غالبا، ال ترتك اال اثرا موضعيا عابرا. السؤال يطاول حركة 
ثقافية شاملة، مهددة باالنحسار واملوت. وكانت قد دخلت يف مدار االزمة، قبل 
17 ترشين وكورونا وانفجار املرفأ. ذلك ان االمكانات املادية شحت يف هذا القطاع، 
والجمهور ابتعد عن الصاالت واملسارح واملكتبات والغالرييهات، واالماكن الثقافية 
الشباب  والكتاب،  الفنانني  من  كبري  عدد  افالسها...  وتعلن  ابوابها  تغلق  بدأت 
الهجرة. كثريون قبعوا يف منازلهم محبطني، عاجزين  او املخرضمني، فضل طريق 
عن التأليف. فهل تسدل ستارة النهاية عىل مدينة كانت مرسح النهضة ومخترب 

الحداثة العربية؟
لحسن الحظ جاءت بوادر االنتفاضة، والتمرد عىل الواقع الرمادي، من طريق العامل 
الرقمي واالفرتايض. كادت الحياة الثقافية، من عروض ولقاءات وحتى مهرجانات، 
تنتقل اىل العامل االفرتايض، اسوة مبا يشهده العامل بأرسه. مئات االسامء املعروفة يف 
شتى املجاالت رفعت الصوت عاليا، لتقول نحن هنا مستمرون، وانتجت وقدمت 
اعاملها لجمهور كان ايضا هنا، يتضامن وينتظر. املهم ان نصمد ونتجدد ونواصل 

ابداعنا وتفاعلنا مع الحياة، يقول اهل االبداع والثقافة اليوم. 
طبعا ال بد من ضخ اموال كثرية للحفاظ عىل الفضاءات والبنى التحتية واملهن 
واملؤسسات. مطلوب انقاذ "اقتصاد الثقافة". يف انتظار ذلك، فان العامل الرقمي 
هو "سفينة نوح" املعارصة التي التجأت اليها الثقافة اللبنانية، ريثام ينبلج عامل 

ما بعد الطوفان.

نقطة على السطر تفاقم األزمات والجائحة أقفال املسارح والفضاءات
2020... عام انهيار الثقافة في لبنان؟

المشهد الثقافي

الوراء، تحديدا اىل حقبتي  اىل  اذا ما عدنا 
املثال  نرى  فاننا  والسبعينات،  الستينات 
تكون  ان  الثقافة  ميكن  كيف  عن  االسطع 
نبضها  ايضا  لكن  وروحها،  املدينة  مرآة 
االختبار  عىل  املنفتح  التقدمي  الثوري 
اىل  الحدود  وكرس  والتعددية  والتجريب 
مثايل  مجتمع  واىل  وارحب،  اوسع  افق 

منشود يبنى يف حضن االبداع اوال. 
الثقافية  الثورة  تلك  عن  اليوم  ابعدنا  ما 
بها  جاءت  التي  والفكرية  والفنية 
اىل  الحديثة  والفنية  الشعرية  املختربات 
"شعر"  مجلة  من  بدءا  اللبنانية،  الرتبة 
وانيس  شقرا  ايب  شوقي  من  عاملقتها  مع 
الخال، اىل فنون  الحاج وادونيس ويوسف 
جبارة  ورميون  عساف  روجيه  مع  الفرجة 
ابودبس  ومنري  ملتقى  ولطيفة  وانطوان 
حاملة  االبداعية  االعامل  كانت  وغريهم. 
مجتمع  بناء  اىل  تتوق  ومشاريع  رسالة 
واالبداع  الثقافة  مخيلة  اوال  شيدته  مثايل 
من  مجردون  اليوم  نحن  ها  لكن  والفكر. 
اي مخيلة، منشغلون يف كيفية تأمني قوتنا 
صحية  وتحديات  ازمات  وسط  ولقمتنا 
واجتامعية  وسياسية  ومالية  واقتصادية 
ان  بسهولة  القول  ميكن  حتى  تنتهي...  ال 
الثقايف  املشهد  اسود عىل  عاما  كان   2020
هذه  بكل  حكام  تأثر  الذي  بريوت  يف 

املصائب. 
واقع  اىل  للوصول  تضافرت  كثرية  عوامل 
االقتصادية  االزمة  رأسها  عىل  الحال، 
دفع  ما   ،2020 يف  تفاقمت  التي  واملالية 
اقله  او  الهجرة  اىل  الفنانني  من  العديد 
ان  عىل  لبنان،  خارج  موقتا  االستقرار  اىل 
يشكل االخري مجرد محطة يقدمون خاللها 
عروضهم التي ينتجونها يف الخارج قبل ان 
يف  البديلة.  "اوطانهم"  اىل  مجددا  يغادروا 

سمير مراد

كانت 2020 سنة سوداء عىل لبنان اقتصاديا وسياسيا وصحيا واجتامعيا. هذه املشهدية انسحبت حكام عىل عامل الثقافة الذي 
شهد توقفا واقفاال للمسارح والفضاءات. فهل ميكن القول ان االنهيار الذي يعيشه البلد اىت عىل الثقافة واالبداع؟ 

واملتمرس  املوهوب  والكامن  العود  عازف 
يف مجاله، شارك يف جوالت فنية مع فريوز 
وزياد  شاهني  وسيمون  خليفة  ومارسيل 
الرحباين، كام تعاون مع نجوم اجانب من 
الشهر  رحيله  لدى  مختلفة.  فنية  مشارب 
حسابه  عىل  الكونرسفاتوار  نعاه  املايض، 
عىل تويرت، قائال: "ان موهبة سابا ومهاراته 
وكفاءته  وحساسيته  املوسيقية  التعليمية 
من  االبد  اىل  ستعيش  ونزاهته  وتواضعه 
من  القريبة  وشخصيته  موسيقاه  خالل 
وانسانا  موسيقيا  اليوم  )...( خرسنا  القلب 
الفنية.  والقدرات  املواهب  متعدد  رائعا 
من  للكلمة  ما  بكل  مايسرتو  فقدنا  لقد 

معنى". 
امللحن  الوباء  خطف  سابا،  بسام  قبل 
واملنتج اللبناين جان صليبا، والفنان اللبناين 
سنة.   80 ناهز  عمر  عن  محفوظ  مروان 
محفوظ(  انطوان  االصيل  )اسمه  محفوظ 
الفن  يف  ذهبية  حقبة  اىل  ينتمي  الذي 
يف  معروفا  وجها  كان  اللبناين،  الشعبي 
الرحباين،  زياد  مع  ثم  الرحابنة  مرسحيات 
الفرتة  تلك  يف  الغناء  عاملقة  مع  وتعاون 
يستعد  املطرب  وكان  الصايف.  وديع  امثال 
اصيب  حني  دمشق،  يف  حفلة  الحياء 
يف  االخرية  انفاسه  فلفظ  بالفريوس، 
العاصمة  يف  الجامعي"  "االسد  مستشفى 

السورية. 
مل يكتف الوباء بخطف ارواح الفنانني، بل 
شهد لبنان ـ كام باقي العامل ـ اقفاال وتوقفا 
السينامئية  والصاالت  للمسارح  كامل  شبه 
الثقافية  والفضاءات  املوسيقية  والعروض 
عىل انواعها، اىل درجة وضع صناع الثقافة، 
ازمة  يف  الفرجوية،  العروض  خصوصا 
لفضاءات  نهايئ  باغالق  هدد  وجودية 
التي  االقتصادية  االزمة  نتيجة  مرسحية 

جرها االقفال. 
وطن  اطالل  عىل  نقف  كأننا  اختصار،  يف 
االقتصاد  بدءا من  انهيار كل يشء  يف زمن 
ان  القول  ميكن  فهل  املجتمع.  اىل  وصوال 
االنهيارات  موجة  يف  دخلت  ايضا  الثقافة 

هذه؟ 
ممثلني  عىل  العام"  "االمن  طرحته  سؤال 

مرسحيني، مع هاجس االبقاء عىل النربة 

املمثلة جوليا قصار.

كانت  املبدعني،  االفراد  ايضا، عىل مستوى 
فردية  ومشاريع  بعروض  تضج  بريوت 
والفني.  الثقايف  املشهد  عىل  القا  اضفت 
يارا  املوهوبة  املمثلة  هنا  نذكر  مثال، 
بونصار التي باتت مقيمة اليوم يف زوريخ، 
السبل  اخذتهم  اخرين  فنانني  جانب  اىل 
اىل املانيا وغريها. املؤسف ان غالبية الذين 
مختلف  يف  شباب  فنانون  هم  غادروا 
االجناس االبداعية، ساهموا يف رفد املشهد 
وديناميكية  وحيوية  جديدة  ودماء  بطاقة 
لبنان.  يف  الثقافة  رشايني  لتجديد  مطلوبة 

وجاءت ازمة كورونا لتزيد بؤسنا بؤسا. 
ارواح  املستجد   19 كوفيد  وباء  حصد 
امثال  الثقيل،  العيار  من  لبنانيني  فنانني 
العايل للموسيقى يف  الوطني  رئيس املعهد 
عاما.   62 ناهز  عمر  عن  سابا  بسام  لبنان 

الثقافة  جوليا قصار: 
ال تموت بل تستوحي من 

التي نعيشها املعاناة 

مؤسس  نذكر  ان  مثال  ميكن  االطار،  هذا 
راجح  عمر  املعارص"  الرقص  "مهرجان 
قد  كان  بعدما  فرنسا  يف  استقر  الذي 
اىل  بريوت  محوال  الشهري  املهرجان  اطلق 
عاصمة للرقص املعارص يف العامل العريب. اذ 
استضاف املهرجان عىل مدى دوراته الـ15 
مختلف  من  املعارص  الرقص  عروض  اهم 

عواصم العاملني الغريب والعريب. 
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التفاؤلية والنظرة االيجابية. ففي مقابل 
الفرتة  يف  شهدنا  السوداء،  املشهدية  هذه 
االزمة  عىل  تحايلت  بديلة  حلوال  االخرية 
رأينا  ثقايف  صمود  واالقتصادية.  الصحية 
تجلياته عىل الشبكة العنكبوتية من خالل 
شهدنا  وبعدها  وفنية،  موسيقية  عروض 
عروض  الستقبال  فضاءات  افتتاح  اعادة 
اللكسندر  "عليهم"  عرض  مثل  مرسحية 
بوليكيفيتش الذي قدمه يف كنيسة القديس 
اسُتلهمت  راقص   عرض  مونو.  يف  يوسف 
الذي  االنهيار  زمن  من  االساسية  فكرته 
دقيقة،  اربعني  مدى  فعىل  لبنان.  يعيشه 
اللبناين عرضا نهل من تجاربه  الفنان  قدم 
الشخصية يف االشهر االخرية كفقدان والده، 
وصوال اىل انفجار مرفأ بريوت وازمة كورونا. 
املرسح،  "اكره  مرسحية  ذلك  اىل  اضف 
احب البورنوغرافيا" )50 د( لفرقة "زقاق" 
الذي قدمته يف "مرسح املدينة" يف منطقة 
الحمرا بسبب ترضر فضائها الخاص الكائن 

يف الكرنتينا جراء انفجار مرفأ بريوت. 
الروح  عند  هنا  التوقف  من  بد  ال 
التضامنية العظيمة التي برهن عنها صناع 
اطالق  خالل  من  لبنان  يف  والفن  املرسح 
والفضاءات  للمسارح  مايل  دعم  حمالت 
وانفجار  كورونا  بسبب  املهددة  الثقافية 
ال  املبادرات،  بريوت. وسط كل هذه  مرفأ 
او  يحترض  الثقافة  لبنان  ان  القول  ميكن 
واملقاومة  فالصمود  االخرية،  انفاسه  يلفظ 
يف  املشتغلني  رافقت  سامت  والتحدي 
تنتج  ال  التي  املدينة  الن  والثقافة،  الفن 
الثقافة  حقا.  امليتة  املدينة  هي  ابداعا 
فيها  تتفاعل  التي  والطريقة  الوسيلة  هي 
والظروف  واملحيط  العامل  مع  الشعوب 
التي  واالقتصادية  واالجتامعية  السياسية 
زالت  ما  بريوت  ان  القول  ميكن  تختربها. 
مدينة حية رغم كل املصائب التي هطلت 
توافق عليه  عليها يف عام 2020. وهذا ما 
اللبنانية  الجامعة  التمثيل يف  مادة  استاذة 
جوليا  املمثلة  الجميلة  الفنون  معهد  يف 
املخرجني  كبار  واكبت  التي  قصار  قصار. 
الذهبي  والزمن  والسينامئيني  املرسحيني 
باالمل  تعتصم  زالت  ما  اللبناين،  للمرسح 

املمثل رفيق عيل احمد.رغم كل يشء. 

من عرض 
الكسندر 

بوليكيفيتش 
"عليهم" الذي 

استلهم زمن 
الكوارث.

قاطعا  رفضا  "ارفض  العام:  لـ"االمن  تقول 
الحارض.  الوقت  يف  الثقافة  موت  طرح 
عىل  فقط  كورونا  وباء  يؤثر  مل  اوال، 
الثقافة  تأثريه  طاول  بل  لبنان،  يف  الثقافة 
الكبرية  الفاجعة  عدا  االرض،  بقاع  كل  يف 
جروحنا  نلملم  زلنا  وما  عشناها  التي 
االزمتني  اىل  اضافة  بريوت(  مرفأ  )انفجار 
هذه  كل  هناك  والسياسية،  االقتصادية 
ان  االن  املهم  لكن  مجتمعة.  العوامل 
وافراد.  كمجتمع  مجددا  وننهض  نقف 
تستوحي  بل  متوت،  ال  الثقافة  ان  االهم 
التي  املعاناة  من  خصوصا  يشء،  كل  من 
من  الكثري  هناك  انه  والدليل  نعيشها، 
يف  استمروا  الذين  واملبدعني  الفنانني 

فايسبوك  عرب  واالنشطة  العروض  تقديم 
املسارح  بعض  حتى  متعددة  ووسائل 
رأيي  ويف  تستمر،  الحياة  مفتوحة.  ظلت 
ننهض  كيف  هو:  اليوم  االهم  السؤال  ان 
املحن  لتخطي  جديد  من  وكشعب  كبلد 
القاسية التي منر بها، لكن يف النهاية، كام 
ذكرت فالثقافة ال متوت، بل عىل العكس، 
واملعاناة.  املشاكل  كل  من  تتغذى  انها 
صحيح ان 2020 كانت سنة قاسية جدا ومل 
نتخط بعد الكثري من التحديات واالزمات 
وارد  يف  لست  لكنني  علينا،  فرضتها  التي 
فالكرة  الحايل،  الوقت  يف  االحكام  اطالق 
طاولت  الذي  بالوباء  متأثرة  كلها  االرضية 
االقتصادية  القطاعات  مختلف  انعكاساته 
هذه  والتجارية.  والصناعية  واالجتامعية 
حالة المست كل الناس، وانا اظل متفائلة 
طاملا لدي نفس وقلب ينبض، فانا سابقى 
متفائلة، خصوصا ان لدينا تجارب ابداعية 
تبرص النور عىل صعيد املرسح والتلفزيون 
استمرارية  هناك  كل يشء.  رغم  والسينام 
اي  ارفض  وانا  والصمود،  للبقاء  وحب 
محنة  انها  يجري.  ما  حيال  تشاؤمية  نربة 
ان  يف  امل  وعىل  عاجال،  ام  عاجال  تكون السنة الجديدة حاملة للخري والربكة ستمر 

واالمل".
حني نفتح سرية الوضع امام املمثل املرسحي 
التاريخ.  رفيق عيل احمد، يتلقفنا بعربة من 
جعفر  ابا  ان  "يحىك  العام":  لـ"االمن  يقول 
يومها  كان  الحكم،  تسلم  بعدما  املنصور 
الناس. توجه ابوجعفر  الطاعون متفشيا بني 
عليكم  ُولِيت  قد  ها  لهم:  قائال  العامة  اىل 
بعدما انحرس الطاعون. فقام احد املوجودين 
بك  يبلينا  ال  رحيم،  الله  ان  له:  قائال 
وبالطاعون. لكن ويالالسف الشديد، يبدو ان 
قدرنا اننا بلينا بالكورونا وبهذه الفريوسيات 
املسامة حكاما. ملوك الطوائف يف هذا البلد 
الذي يدخل يف عرق الشجرة.  هم كالسوس 
اىل  وحولوه  الشعب،  هذا  ونخروا  نخرونا 
الشجرة  جذع  ان  لنقل  طائفية.  مجتمعات 
جذع  نخر  السوس  وهذا  الوطن،  هذا  هو 
الشجرة حتى صار خاويا ال يصلح حتى لنار 
موقدة. واذا كنا سنتكلم عن الثقافة، فيجب 
ان نتحدث ايضا عن االقتصاد. رسقوا االموال 
واملرسح  احد  مع  واحدا  فلسا  يرتكوا  ومل 

كفكرة،  البدء  يف  يولد  االدب  او  الفن  او 
اىل  يتحول  مال يك  اىل  لكنه يف حاجة الحقا 
معه  يتفاعل  ومرشوع  صناعة  واىل  مادة، 
وتباعدا  كورونا،  لدينا  ان  والحصيلة  الناس. 
الوطن،  هذا  يف  اجتامعيا  وتشتتا  اجتامعيا، 
كان مناسبة مئوية لبنان الكبري كشفت عراء 
الدميوقراطية  الطائفي وهذه  اللبناين  النظام 
ملوك  سيطر  كذبة.  عن  الكناية  الطائفية 
ودمروا  معينة،  جامعة  عىل  الطوائف 
وغريه،  تعليم  من  كلها  واالنظمة  االقتصاد 
مثل  هناك  اللقمة.  يشتهون  الناس  وبات 
الناس  املعبد.  قبل  ُبني  الفرن  يقول:  شعبي 
ثم  ومن  اوال،  القوت  تأمني  اىل  يحتاجون 
واالبداع  الثقافة  واىل  العبادة،  اىل  يتوجهون 

والفن واالنشغاالت االخرى". 
يتابع: "ويالالسف الشديد، ففي سنة 2020، 
اليوم،  نعيشها  التي  االزمة  هذه  جاءت 
البلد.  هذا  فكك  الذي  النظام  لهذا  كخالصة 
ساد  فيام  ابداع،  وال  انتاج  هناك  فليس 
مل  اذا  وعليه،  املستويات.  كل  عىل  التباعد 
واقتصاد  سليم،  اجتامعي  نظام  هناك  يكن 

الخلل.  لكل هذا  نتيجة  فالثقافة هي  سليم، 
وجربان يقول انه لو كان صويت قويا لرصخت: 
اواه، والف اواه عىل حالنا وعىل حال البلد. 
واود ان اشري هنا اىل انني ال اوجه اللوم فقط 
اىل الطقم السيايس الفاشل يف هذا البلد، بل 
ايضا هناك عتب كبري عىل هذا الشعب الذي 
طائفية.  جامعات  اىل  وتحول  وُجهل  ُدجن، 
بشكل  ثقافة  هناك  تكون  ان  ميكن  ال  لذا 
الذي  باملرسح  يتعلق  ما  يف  وتحديدا  عام، 
يحتاج اىل ممثل عىل الخشبة واىل حضور يف 
هذه  كل  وسط  العرض.  مع  يتفاعل  الصالة 
بريق  هناك  يبقى  نعيشها،  التي  السوداوية 
يتمثل  ساطع  امل  بأنه  واؤمن  واعتقد  امل، 
اللبنانية، وامل يف  الجامعات  يف ما حصل يف 
ان يكون الشباب اللبناين قد تنبه وقرأ تاريخ 
هذا الوطن، وتيقظ اىل ان بناء الوطن ال مير 
يعمل هذا  ان  امل يف  والطائفية.  بالطوائف 
كل  واالمل  مدين،  مجتمع  اجل  من  الشباب 
لهم  وطنا  يبنوا  ان  الشباب  هؤالء  يف  االمل 

القادمة". ولالجيال 
س. م

رفيق علي احمد: 
الناس يحتاجون الى 

تأمني القوت اوال ومن 
ثم يتوجهون الى الفن
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أي أسباب إلكتئابهم مع النمط الجديد للحياة؟
املقارنة اإلجتماعية تجعل األوالد ُتعساء

فرضت الحياة ما بعد انتشار وباء كورونا منطا جديدا عىل االطفال واملراهقني اخرجهم من عاملهم الخاص، وزاد من نسبة 
اكتئابهم. لتعويض ما خرسوه من متعة اللقاء املبارش برفاقهم، لجأوا اىل وسائل التواصل االجتامعي بحثا عن عامل جديد، فازداد 

اكتئابهم بوضع انفسهم يف مقارنة اجتامعية بني ما ميلكونه وما يرونه عرب االنرتنت

االستاذة املحارضة يف الجامعة اللبنانية املعالجة النفسية الدكتورة مرياي فرنسيس. 

حزين  جيل  هو  ميديا"  "السوشال  جيل 
النفس.  علم  يف  االختصاصيون  يصفه  كام 
واملراهقني  االطفال  عامل  من  بعيد  عامل 
تفوق  اشياء  من  يقدمه  مبا  جذبهم 
الطفولية  اهتامماتهم  فتبدلت  خيالهم، 
خصوصياتهم  من  الكثري  فقدانهم  بعد 
فرضه  الذي  الواقع  تلبية لرشوط  السابقة 
كاطفال  انهم  علام  كورونا.  وباء  انتشار 
وكمراهقني، باتوا عرضة لالصابة باالكتئاب 
حياتهم  يف  تحدث  التي  التحوالت  بسبب 

فجأة.
كل املسألة يف االنفتاح الواسع عىل وسائل 
حزن  من  زاد  الذي  االجتامعي  التواصل 
االطفال واملراهقني خالل بحثهم عن فرح 
العزلة  زمن  يف  لكن  الواقع.  يف  مفقود 
اصابة  االهل  يكتشف  كيف  االجتامعية، 

اوالدهم باالكتئاب؟
يف حوار مع "االمن العام"، تتوقف االستاذة 
املعالجة  اللبنانية  الجامعة  يف  املحارضة 
عند  فرنسيس  مرياي  الدكتورة  النفسية 
تفاصيل هذه املشكلة، اسبابها ومؤرشاتها، 

ومباذا تنصح االهل.

ادى  الذي  للحياة  الجديد  النمط  مع   ■
عاملهم  من  واملراهقني  االطفال  خروج  اىل 
الخاص بسبب انتشار وباء كورونا ازدادت 
نسبة اصابتهم باالكتئاب، علام انهم كجيل 
كام  حزينا  جيال  يعتربون  ميديا  السوشال 
النفس،  علم  يف  االختصاصيون  يصفهم 
اوالدهم  اصابة  االهل  يكتشف  كيف 
يرغبون  الذين  طباع  من  بعيدا  باالكتئاب 

يف االنزواء؟ 
□ حزن االطفال يف بعض االحيان ال يعترب 
اكتئابا حتى وان عرّبوا عنه بالبكاء واالنزواء 

الوقت. كذلك االنتباه اىل قدرة االنجذاب 
ما  االخر، هل هناك  مع  وتفاعلهم  لديهم 
يستمتعون به ام ال مقارنة بايام مضت؟ يف 
حال شعروا ان اوالدهم فقدوا هذه امليزة، 

هذا يعني بداية دخولهم يف االكتئاب.

اصابة  عىل  الورايث  العامل  يؤثر  هل   ■
االوالد باالكتئاب؟

عصبية  امراض  وجود  حال  يف  طبعا.   □
اكرث  الطفل  سيكون  العائلة،  يف  مزمنة 
باطفال  مقارنة  باالكتئاب  لالصابة  عرضة 
اخرين. ليس من الرضوري ان تكون الجهة 
االقارب.  احد  بل  االب،  او  االم  هذه هي 
من  املطلوب  بالذات،  املشكلة  هذه  يف 
يحصل  طارىء  ألي  بشدة  املراقبة  االهل 
الخضوع  بعد  لكن  اوالدهم.  سلوكيات  يف 
متاما  معه،  والتكيف  به  بالقبول  للعالج 
منهم،  االطفال  خصوصا  السكري  كمرىض 
بفرح  حياتهم  االوالد  هؤالء  سيواصل 
مع  املناسب  للعالج  يخضعون  داموا  ما 

بحالتهم. املتخصص  الطبيب 

الصعوبات  هي  ما  نفسيني  كمعالجني   ■
هذه  مثل  يف  االوالد  مع  تواجهونها  التي 

الحاالت؟
الصحية  للمشكلة  الخاطىء  التشخيص   □
التي يعاين منها بعض االطفال قبل وصولهم 
املعالجني  او  النفسيني  االطباء  عيادات  اىل 
به.  يف مشكلة  ما نصطدم  النفسيني هذا 
اعراضها  تتشابه  التي  الحركة  يف  االفراط 
منهم،  البعض  عند  االكتئاب  اعراض  مع 
يضيع االهل يف هذه الحالة اعتقادا منهم 
ال  الحركة  يف  افراط  من  يعاين  الطفل  بأن 
يعرض  الخاطىء  التشخيص  االكتئاب.  من 

االهل  عىل  مؤرشات  مثة  الوقت.  لبعض 
ال  وملدة شهر  اسابيع،  مدى  مراقبتها عىل 
االنسان فجأة  به  االكتئاب ال يصاب  اكرث. 
تدريجا  نحوه  يتجه  بل  كان،  عمر  اي  يف 
الحزن  يف  فيغرق  ارادي  ال  بشكل  احيانا، 
لها  ويستجيب  الداخلية  مليوله  ويستسلم 
رؤية  يف  اكتئابه،  بدايات  يف  رغبته  بعدم 
فينسحب  االصدقاء.  وال  االهل  ال  احد، 
االمتناع عن  الحياة تدريجا من خالل  من 
معتادا  كان  التي  اليومية  بوظائفه  القيام 
اهامله  منها  حياته،  ثابت يف  عليها كيشء 
ملزاولة عمله. من اهم املؤرشات التي تدل 
باالكتئاب،  واملراهقني  االطفال  اصابة  اىل 
فقدانهم الشغف بأمور كانوا يقومون بها 
بشغف يف السابق، فينكفئون عن مامرسة 
القراءة  او  الفنية  او  الرياضية  نشاطاتهم 
كيل،  بشكل  اهتامماتهم  فتتبدل  مثال، 
االخرين  مع  التواصل  مسألة  يف  خصوصا 
رفاقهم  او  االقارب  او  االهل  مع  كان  ان 
السبب  االجتامعي.  التواصل  وسائل  عرب 
يكمن يف فقدانهم الشعور مبلذات الحياة، 
وعىل  االكل  عىل  لديهم  الشهية  فترتاجع 
التلفزيون  كمشاهدة  ايضا  اخرى  مسائل 
التي كان يتمتع  مثال، او مامرسة االلعاب 
عرب  االفالم  متابعة  او  قبل  من  الطفل  بها 
وصامتا  ومنزويا  حزينا  فرناه  االنرتنت، 
فرحهم  االخرين  يشارك  ال  الوقت  طوال 
النه ال يشعر مبا يشعرون به بعد فقدانه 
به  يحوط  ما  كل  فرأى  التذوق،  متعة 
االهل  عىل  التي  املؤرشات  من  سوداويا. 
النوم  ساعات  معدل  هو  اليها  التنبه 
ارق  ناحيتني،  من  وذلك  اوالدهم  لدى 
مطوال  املراهقني  نوم  او  ليال  االطفال 
طوال  مخدرون  وكأنهم  متواصل  وبشكل 

مالئم  وغري  صحي  غري  لعالج  الطفل 
مل  كونه  فتتفاقم مشكلته  الخاص،  لوضعه 
يتلق عالجه املناسب يف الوقت املناسب. 

■ اي نصائح تقدم لالهل الستيعاب هذه 
املشكلة وعدم تفاقمها؟

التي   املؤرشات  لكل  الشديدة  املراقبة   □
ما  يف  حتى  اوالدهم  سلوكيات  تكشفها 

دامئا،  يفرس،  ال  الذي  انزوائهم  يخص 
منهم  البعض  ألن  باالكتئاب،  اصابتهم 
ملامرسة  بنفسه  االنفراد  عىل  يحرص 
هواياته او للتواصل مع رفاقه عرب وسائل 
يخلق  الذي  االمر  االجتامعي،  التواصل 
يف  خصوصا  خطأ،  وهذا  االهل  عند  توترا 
تحولت  حيث  كورونا  وباء  انتشار  زمن 
السوشال ميديا اىل باب فرج لالوالد. كلنا 
يف  اغنيات  من  البعض  قدمه  ما  شاهدنا 
فرحهم  عكس  بشكل  االجتامعية  العزلة 
باب  من  وذلك  الصعب  الواقع  رغم 
التحدي طبعا. الطفل، عادة، يجد مخارج 
لالبتعاد  احيانا  االنزواء  اىل  فليجأ  لنفسه 
عامال  كانت  ميديا  السوشال  يزعجه.  مام 
املدرسة،  رفاق  ابتعادهم من  بعد  ايجابيا 
فانفتحوا عىل رفاق جدد عرب االنرتنت مام 
خفف من شعورهم بالوحدة. هذا جانب 
عىل  اوالدهم  تشجيع  االهل  عىل  ايجايب 
متابعته. مسألة التواصل مع االخر، ايا كان 
من  واملراهق  الطفل  تحمي  االخر،  هذا 
احيانا  تؤدي  قد  التي  العزلة  نحو  االتجاه 
كثرية اىل االكتئاب يف حال طالت املدة من 
فمن  نفسيا.  يشغلهم  بديل  ايجاد  دون 
الغري  مع  التواصل  يعترب  العلمية  الناحية 
رياضة ذهنية تحفز منطقة يف العقل تكون 
املنطويني  االشخاص  لدى  بامليتة  اشبه 
فنزويال،  سجون  احد  يف  انفسهم.  عىل 
سجناء  عىل  علمية  اختبارات   اجريت 
فور  للرأس  شعاعية  صورة  اجراء  عرب 
ما  تطور  مراقبة  بهدف  السجن  دخولهم 
لجلسات  خضوعهم  بعد  لهم  يحصل  قد 
عالجية من خالل االنضامم اىل مجموعات، 
حياته  عن  سجني  كل  فيها  يتحدث 
التي اوصلته اىل  الظروف  الشخصية وعن 
االنحراف. بعد االنتهاء من املدة املحددة 
الشعاعية  الصورة  اجريت  االختبار  لهذا 
التي  العقل  يف  املنطقة  ان  فتبني  ذاتها، 
كانت اشبه بامليتة قد منت وبدأت تعمل 
الذي  التحفيز  خالل  من  جيد  بشكل 
التواصل  اسلوب  اتباع   عرب  عليها  مورس 
كان  الذي  االعتقاد  الغى  ما  االخرين،  مع 
ال  املنحرف  ان  ومفاده  قبل  من  سائدا 

يتغري وال يتطور ذهنيا.

تربية
دنيز مشنتف

من املمكن ان يصاب االوالد باالكتئاب وراثيا.

نصطدم بمشكلة 
التشخيص الخاطىء للطفل 

قبل وصوله الى عيادتنا

denise.mechantaf@gmail.com
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■ اىل اي مرجعية يلجأ االهل يف هذه 
املشكلة؟ 

□ بعد التأكد من وجود كل املؤرشات التي 
وجمعها  بدقة  وتحديدها  سابقا  ذكرتها 
مع بعضها البعض، عليهم استشارة طبيب 
االمر  وهو  االطفال،  مبعالجة  خاص  نفيس 
ما  العيادي.  عملنا  يف  عليه  نشدد  الذي 
باختصاصاتها  العامة  الصحة  عىل  ينطبق 
املتشعبة ينطبق ايضا عىل الصحة النفسية. 
االمهات  بعض  لجوء  يف  هي  هنا  املشكلة 
ملعالجة  الخاص  طبيبهن  استشارة  اىل 
دور  يكمن  مؤسف.  وهذا  اوالدهن، 
االطفال  مبعالجة  الخاص  النفيس  الطبيب 
لحالة  ودقيق  صحيح  بتشخيص  القيام  يف 
النهام  نفيس  معالج  مع  بالتعاون  الطفل، 
املسؤولية.  هذه  ويتقاسامن  معا  يعمالن 
حالة  تحديد  يستطيع  النفيس  فاملعالج 
الطفل من ناحية حاجته اىل عالج باالدوية 
النفيس  الطبيب  اىل  تحويله  ليتم  ال،  ام 
الخاص به ملتابعة وضعه. علام ان يف كثري 
املعالج  عند  املشكلة  تنتهي  االحيان  من 

النفيس.

من  ميديا"  "السوشال  جعلت  كيف   ■
يصفه  كام  حزينا  جيال  الجديد  الجيل 

االختصاصيون يف علم النفس؟

يعيشها  التي  االجتامعية  املقارنة   □
خالل  من  نفسه  مع  املراهق  او  الطفل 
عامل  عىل  منهام  واحد  كل  انفتاح 
صور  من  يقدمه  وما  ميديا"  "السوشال 
رائعة عن عوامل مذهلة مل يروها من قبل 
او عن اشخاص فرحني دوما او عن امكنة 
احساسهم  وراء  الطفويل  خيالهم  تجذب 
بالتعاسة، بسبب املقارنة بني ما ميلكونه 
تقدم  التي  الوسائل  يرونه عرب هذه  وما 
بهدف  الخيال  تفوق  اشياء  كثرية  احيانا 
جذب املتابعني لها. فهذه هي الغاية من 
انتشارها الواسع. اضافة اىل هذا الجانب 
االجتامعي  التواصل  وسائل  تقدم  مل 
ما  يف  املراهقني  حاجات  تلبي  اشياء 
يتعلق بفهم مشاعرهم كمشكلة اساسية 
العمرية.  املرحلة  هذه  يف  منها  يعانون 
لذا كان الرتكيز يف هذه الوسائل عىل كل 

االنزواء مخرج يلجأ اليه الطفل لالبتعاد عام يزعجه.

يف  ال  واملظهر  الشكل   يف  جميل  هو  ما 
الجوهر. من املمكن اال تبقى مسألة فهم 
يف  اساسية  مشكلة  مشاعرهم  املراهقني 
مكرتثا  العائيل  محيطهم  كان  لو  حياتهم 
بها. السبب هو االسلوب الرتبوي الذي ال 
االوالد  عند  املشاعر  اهمية  عند  يتوقف 
االهل:  من  محدد  بكالم  عنها  والسؤال 
مباذا تشعر؟ فيام املطروح دامئا هو مباذا 
القاموس  يف  للمشاعر  قيمة  ال  تفكر؟ 
حساب  الف  يحسب  الذي  الرتبوي 
الطفل  السائدة.  االجتامعية  للمفاهيم 
بيئة  العيش يف  اىل  املراهق يف حاجة  او 
اجواء  خلق  عىل  تحرص  لهام  متفهمة 
التحفيز  فيها  يكون  البيت  يف  مسلية 
عىل الفرح وحب الحياة. اهمية االحاطة 
املراهقة،  سن  يف  خصوصا  العاطفية، 
مواجهة  قبل  ما  الداخيل  للتحصني  هي 
واحرتام  بالنفس  الثقة  لتعزيز  املجتمع، 
املراهق.  صورة  مستوى  ورفع  الذات 
اوالدهم  نظرة  اىل  التنبه  االهل  عىل 
الصورة  هذه  كانت  السيام  ذواتهم  اىل 

مشوهة يف اعامقهم.

عىل  الطفل  تدريب  نستطيع  هل   ■
الفرح؟

ابعاده  رشط  بنفسه  فرحه  سيكتشف   □
من التخريب االجتامعي. ساقدم مثاال عىل 
ما اقول، هناك العاب كثرية من البالستيك 
باهظة  بامثان  الصيدليات  يف  تباع  لالطفال 
يحرص االهل عىل رشائها الطفالهم للتسلية 
له  وقدمنا  مع طفل  باختبار  قمنا  اذا  بها. 
لعبة من البالستيك يف مقابل تقديم اغراض 
ان  عىل  والدته  تستعملها  التي  املطبخ 
ما هو  اىل  الطفل  بينهام، سينجذب  يختار 
اليومية  حقيقي وطبيعي كجزء من حياته 
الباهظة  البالستيك  العاب  يختار  ولن 
لوحده،  يفرح  كيف  يعرف  الطفل  الثمن. 
بالخرطشة  لوحده  يرسم  لوحده،  يغني 
يصبح  ان  قبل  لكن  لوحده  يرقص  بداية، 
له  املحددة  املقاييس  وفق  اجتامعيا  فردا 
التي  والبعيدة  القريبة  وبيئته  من محيطه 
فيبتعد  لها  مطواعا  يكون  ان  عليه  تفرض 

من االصغاء اىل مشاعره.

من مؤشرات االكتئاب 
فقدان االوالد شغفهم 

بملذات الحياة
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التأديب العنيف لألطفال ستار للتربية 
ُيخبئ وراءه أنواعًا من العنف الجسدي

عىل عكس دول العامل املتحرض، ال يشكل التأديب العنيف لالطفال عيبا يف لبنان، بل يلجأ اليه االهل احيانا غري آبهني بتأثرياته 
السلبية عىل نفسية الطفل وعىل عالقته بهم، ناهيك بالصورة العنيفة التي يعطيها هذا االسلوب عن مجتمعنا مع مشاهد 

العنف التي تفرض نفسها، سواء يف الشارع او املدرسة او عىل شاشات التلفزة

حياة  لتقلب  كورونا  جائحة  جاءت 
االطفال رأسا عىل عقب، مع ما خلفته من 
رفاهيتهم  عىل  التأثري  اشد  لها  كان  تبعات 
والجسدية  العقلية  وصحتهم  وتغذيتهم 
وعىل عالقتهم داخل ارسهم ومع االصدقاء 
عرضة  اكرث  جعلهم  ما  عموما،  واملجتمع 
الجامعي  والعنف  الجنيس  للتحرش 
والزواج  االطفال  وعاملة  املنزيل  واالعتداء 

للفتيات تحديدا. املبكر 

تعنى  التي  والعاملية  املحلية  واملنظامت 
الورشة  وقد جرى خالل  الطفل.  بحقوق 
امليض  يجب  التي  للسياسات  عرض 
لبنان،  يف  االطفال  حامية  اجل  من  بها  
والبحث عن االسباب الجذرية والرئيسية 
العنيف  التأديب  اعداد  ازدياد  وراء 
ودور  له،  حلول  ايجاد  عىل  والعمل 
انواع  كل  معالجة  يف  الحكومية  الجهات 
العنف املوجه ضد االطفال وسبل تجنبه.

الشؤون  وزارة  دفع  الواقع  هذا 
لحقوق  االعىل  املجلس   - االجتامعية 
الرؤية  مؤسسة  مع  بالتعاون  الطفل، 
من  الثانية  املرحلة  اطالق  اىل  العاملية 
الطفل  حامية  وعملتي  "شغلتي  حملة 
عمل  ورشة  خالل  وذلك  العنف"،  من 
فيها  شارك  يومني،  مدى  عىل  استمرت 
املعنية  الوزارات  جميع  عن  ممثلون 
والعدل،  والرتبية  والداخلية  كالصحة 

تربية
راغدة صافي

Raghida.ss@gmail.com

كرم: ينبغي تدريب االساتذة واالهل
على سبل التعاطي مع االطفال

للطفولة  االعىل  للمجلس  العامة  االمينة 
كرم،  ريتا  االجتامعية  الشؤون  وزارة  يف 
يوميا  نراها  التي  املامرسات  ان  رأت 
عىل  بالعمل  املبارشة  علينا  "تحتم  تقريبا 
بعضها،  وتغيري  املوجودة  القوانني  تعديل 
االخر  لبعضها  تطبيقية  مراسيم  ووضع 
التي  العمل  خطة  تنفيذ  من  نتمكن  ليك 
توصلنا اليها. هذا من جهة، لكن من جهة 
اخرى يجب الرتكيز عىل تدريب االساتذة 
االطفال  مع  التعاطي  سبل  عىل  واالهل 
بها،  منر  التي  الصعبة  الظروف  ظل  يف 
كوننا مل نعد يف حالة طبيعية بل يف وضع 

للغاية".  استثنايئ 

■ هل ساهمت الظروف التي منر بها يف 
ازدياد  حاالت التأديب العنيف؟

عىل  جدا  صعبا  العام  الوضع  اصبح   □
كبرية  رشيحة  عىل  وبخاصة  الجميع، 
وضحاها  ليلة  بني  باتوا  الذين  االهل  من 
عاطلني عن العمل ومن دون اي مدخول، 
تلبية  عن  متاما  عاجزين  اصبحوا  اذ 
ماكل  من  الطفالهم  البديهية  الحاجات 
وملبس، لذا فان الالمئة ال تقع فقط عىل 

عاتق االهل.

منر  التي  الصحية  االوضاع  اثرت  كيف   ■
بها عىل االطفال؟

□ ان الوضع الراهن بكل تشعباته معقد 
من  ليزيد  كورونا  وباء  جاء  وقد  جدا، 
املستمر  وجودهم  جراء  فمن  تعقيداته. 
يف املنزل، بات الفتيان والفتيات يف لبنان 
معرضني لخطر العنف املتزايد من االهل 
نتيجة عوامل متنوعة مبا يف ذلك الضغط 
واوامر  االرس،  عىل  املتفاقم  االقتصادي 
البقاء يف املنزل، واغالق املدارس، وتدابري 
 ،19  - كوفيد  لجائحة  االخرى  االستجابة 
اضافية  عائلية  ضغوط  وجود  عن  فضال 
فقدان  منها  كورونا،  ازمة  من  نتجت 
املفرطة  والتعبئة  والعزلة  الوظائف 

املالية.  والشؤون  الصحة  عىل  والقلق 
عىل  اسهل  يكن  مل  املستجد  الواقع  هذا 
فهم  باملراهقني،  اسوة  ايضا  االطفال 
الطاقة  افراغ  عىل  قادرين  يعودوا  مل 
املوجودة يف اجسامهم من خالل مامرسة 
لذلك  االنشطة.  انواع  من  نوع  اي 
الطاقة  تفريغ هذه  اىل  نجدهم يعمدون 
معينة ال  بترصفات  قيامهم  البيت عرب  يف 
القيام  اىل  يدفعهم  مام  االهل  بها  يقبل 
الرصاخ،  او  كالرضب  عنيفة  فعل  بردود 
للغاية.  متعبني  باتوا  الطرفني  ان  علام 
العنف،  حاالت  يف  زيادة  بالتأكيد  هناك 

حق  يف  مجحفة  اكون  ان  اريد  ال  لكنني 
يف  اما  تبعاتها.  وحدهم  فاحملهم  االهل 
كثرية  وسائل  فثمة  باملدرسة،  يتعلق  ما 
من  التقليل  بهدف  االساتذة  لتدريب 
الرتبوي  املركز  مهمة  من  وهي  العنف، 
حاليا  فنعتمد  نحن  اما  واالمناء.  للبحوث 
اىل  رسالتنا  اليصال  معينة  تقنيات  عىل 

االطفال قوامها االلعاب والقصص.

■ كيف ميكن ان يقوم االطفال املعنفون 
بالتبليغ عن وضعهم؟

خالل  من  بذلك  القيام  ميكنهم   □
الفايسبوك  صفحة  عرب  او  الحملة  منصة 
 no- للطفولة  االعىل   للمجلس  التابعة 
 to violence against children
شخصيا  انا  اتوىل  التي   -Lebanon
ادارتها، والتي يستطيع االطفال او االهل  
لكل  ميكن  كذلك  عربها.  رسائلهم  ارسال 
اي  ضد  بشكوى  التقدم  معنف  طفل 
يكفله  حق  وهذا  بتعنيفه،  يقوم  شخص 

له القانون.

االمينة العامة للمجلس االعىل للطفولة يف وزارة الشؤون االجتامعية ريتا كرم.

يمكن لكل طفل 
معنف التقدم بشكوى ضد 

اي شخص يقوم بتعنيفه
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داود: نسبة التأديب العنيف
ارتفعت في حياة االطفال

منسقة املنارصة يف مؤسسة الرؤية العاملية منى 
االعداد  يجري  التي  الخطوات  عرضت  داوود 
لوضع خطة عمل وطنية مخصصة  "متهيدا  لها 
للمنارصة والتأثري، تهدف اىل الحد من التأديب 
العنيف الذي يشهد ارتفاعا مطردا يف ظل االزمات 
يعاين  التي   واالجتامعية  واالقتصادية  الصحية 
االعتبار  يف  تأخذ  وتاليا  عموما،  اللبنانيون  منها 

مطالب االطفال التي استمعنا اليها بدقة".

■ ما هو تعريفكم للعنف؟ 
لبنان  يف  العاملية  الرؤية  مؤسسة  تعرف   □
من  شكل  انه  عىل  للطفل  العنيف  التأديب 
او  العاطفي  او  الجسدي  العنف  اشكال 
سواء  الرعاية،  مقدمو  ميارسه  الذي  النفيس 
كانوا اولياء االمور او املعلمني او من مقدمي 
معاملة  عند  املؤسسات  يف  لالطفال  الرعاية 
العنف  يكون  قد  وهو  وتأديبهم،  االطفال 
مستوى  حتى  او  اللفظي،  او  الجسدي، 
اسوأ  من  العنف  يعترب  االهامل.  من  معني 
العامل،  يف  باالطفال  تلحق  التي  الجرائم 
سنويا.  طفل  مليار   1.7 عىل  يؤثر  حيث 
كل  يف  العاملية  الرؤية  مؤسسة  اطلقت  لذا 
فروعها ومكاتبها، حملة عاملية تحت عنوان 
"شغلتي وعملتي حامية الطفل من العنف"، 
اميانا منها بأن االطفال واالوالد والشباب هم 
التغيري يف املستقبل. انطالقا من ذلك،  وكالء 
جزءا  تشكل  خطة  بلورة  عىل  عملنا  انصب 
من الحملة العاملية النهاء كل اشكال العنف 
من  الحامية  يف  حقهم  وتعزيز  االطفال  ضد 
كام  واالستغالل،  واالهامل  واالساءة  العنف 

جاء يف اتفاقية االمم املتحدة لحقوق الطفل.

الذي  العمل  برنامج  نقاط  ابرز  هي  ما   ■
اليه؟ توصلتم 

للتنسيق  عمل  برنامج  وضع  تم   □
فقسم  املعنية،  الجهات  مع  والتشاور 
ووطني.  محيل  قسمني:  اىل  مقسم  كل 
والبلديات  املدارس  يشمل  املحيل  القسم 
واملنظامت  الحكومية  والخدمات 
والكنائس.  واملساجد  والدينية  املجتمعية 
يشمل القسم الوطني التواصل مع صانعي 
القرار واملرشعني واللجان النيابية والوطنية 
والتعاون مع القطاع الخاص، عىل ان تنفذ 
من  نتمكن  ليك  عام  خالل  الخطة  هذه 
االطفال  حياة  يف  جزيئ  ولو  تغيري  احداث 

وحاميتهم. املعنفني 

منسقة املنارصة يف مؤسسة الرؤية العاملية منى داود.

االطفال متمسكون بتطبيق 
القوانني التي تحميهم

يف  وردت  التي  االرقام  تشري  ماذا  اىل   ■
التقرير الذي اعددمتوه حول هذا امللف؟

□ بحسب التقرير االستشاري الذي اعددناه 
فقد  االوالد،  من  جدا  متنوعة  عينة  وشمل 
العنيف  التأديب  نسبة  ان  جميعهم  اكدوا 
يف   11 وافاد  ارتفعت،  اليومية  حياتهم  يف 
اىل  احيانا  يصل  العنف  هذا  ان  منهم  املئة 
عنف جسدي، و40 يف املئة اىل عنف لفظي 
و12 يف املئة اىل حدود االهامل. كام تبني من 
بوجود  يعرفون  ال  املراهقني  ان  آخر،  تقرير 
خدمات واليات للتبليغ عن العنف او لتلقي 
من  يخافون  نفسه  الوقت  يف  وهم  الدعم، 
التبليغ وطلب املساعدة. كل ذلك من دون 
املتعلقة  الصعد  كل  عىل  كورونا  اثر  اغفال 
النفسية  الصحة  اىل  التعليم  من  باالطفال، 

اليومية.  وحياتهم 

هذا  بازاء  االطفال  مطالب  هي  ما   ■
الواقع؟

واضحة  كانت  االطفال  مطالب   □
التي  القوانني  بتطبيق  متسكهم  بازاء 
ورضورة  بها،  يؤمنون  والتي  تحميهم 
عىل  ملساعدتهم  ساخنة  خطوط  تأمني 
جلسات  واعداد  الدعم،  طلب  او  التبليغ 
او  والهلهم  لهم  واجتامعي  نفيس  دعم 
الولياء امورهم، بغية التخفيف من وترية 
باتوا  وقد  لها  يتعرضون  التي  الضغوط 
الشؤون  وزارة  طالبوا  كام  ابرز ضحاياها. 
املايل  الدعم  بزيادة  املعنية  والجهات 
ان  من  لحاميتهم  فقرا  االكرث  للعائالت 
غريها  او  االطفال  لعاملة  ضحايا  يكونوا 

من االفات.

■ ما الفرق بني التأديب العنيف والعنف 
يف ذاته؟

اما  العريض،  العنوان  هو  العنف   □
اشكال  من  شكل  فهو  العنيف  التأديب 
من  لبنان  ان  االسف،  مع  العنف.  هذا 
البلدان التي تشهد نسبة عالية يف اللجوء 
املئة،  يف   15 بلغت  العنيف  التأديب  اىل 
علام ان نسبة 45 يف املئة من اولياء االمور 
او  املؤخرة  عىل  الرضب  ان  يعتربون  ال 

الرصاخ شكل من اشكال العنف.

• املؤسسات االكادميية.

• منظامت املجتمع املدين.

• املؤسسات الحكومية.

• القطاع الخاص.

• االعالم.

• قادة االديان - املنظامت الدينية.

افاد مشاركون يف التقرير االستشاري ان ابرز  اسباب زيادة التأديب 
العنيف تعود اىل االيت:

• توتر الوالدين من الوضع الراهن يف لبنان.
• عدم دراسة االطفال.

• طلب االطفال احيانا اشياء ال يستطيع االباء رشاءها لهم.

اسباب زيادة التأديب العنيفشركاء الحملة

لوحة 1

لوحة 2
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اىل حلم  بعودتهم  املايض وسبعيناته،  القرن  لبنان يف ستينات  املرسحية يف  الحركة  املمثلني، خصوصا صانعي  متيزت مسرية 
عاشه البعض منهم عىل خشبة املرسح املدريس والبعض االخر يف مرسح الضيعة. من تلك املحطة اندفعوا بشغف نحو تجربة 

مجهولة بالنسبة اليهم مل يرتكها ذلك الحلم، فازداد الزخم يف داخلهم الكامل دربهم املستحيلة ونجحوا

االطفال  حياة  يف  املدريس  املرسح  اهمية  ما 
عن  للبحث  نطرحه  سؤال  فقط؟  املمثلني  ال 
مدى تأثري اللعبة املرسحية عىل سلوك الطفل 
وحياته بشكل عام، بغض النظر عام اذا كان 

سيصبح ممثال ام ال.
خالصة تجربة املرسح املدريس اكدت انه عالج 

يف لقاء مع "االمن العام" يتحدث استاذ املرسح يف 
كلية الفنون يف الجامعة اللبنانية مؤسس مرسح 
كريم  الدكتور  النفيس  واملعالج  املخرج  الدمى 
دكروب واستاذة املرسح املدريس املتخصصة يف 
الرتبية والفلسفة فاديا ابوجودة عن اهمية هذا 

املرسح يف مسرية املمثلني وحياة االطفال.

لالوالد الذين يعانون من مشكالت تركث اثرها 
اختبارهم  بعد  ما  نفسياتهم وترصفاتهم.  عىل 
اللعبة املرسحية سيتعاطى االطفال بحب مع 
انفسهم ومع االخرين، والخجول منهم سيكون 
مبدعا عىل الخشبة، النها فرحهم، معها يتغلبون 

عىل مشكالتهم من خالل الثقة بانفسهم.

تربية
دنيز مشنتف

denise.mechantaf@gmail.com

دكروب: معظم املمثلني عادوا
الى حلم مسرح املدرسة

■ ما اهمية املرسح املدريس يف حياة املمثل 
ومسريته بشكل عام؟

شخص  كل  تشمل  املرسح  هذا  اهمية   □
سيتجهون  من  او  فقط،  املمثلني  ال  يعتليه، 
املرسح  اهمية  الفن.  هذا  احرتاف  نحو 
االنسان  قدرات  بناء  يف  هي  املدريس 
التواصل  لتعزيز  االمر  بادىء  يف  وتعزيزها، 
التعبري  عىل  القدرة  وامتالك  االخرين  مع 
من  التجربة  هذه  يخوض  من  ميكن  بشكل 
املواجهة، مواجهة الغري كفرد والجامعة يف ما 
بعد، من خالل مواجهة الجمهور بغض النظر 
ام  الشخص سيصبح ممثال  كان هذا  اذا  عن 
ال. فمع التدريب املرسحي يف املدرسة تزداد 
الجرأة لدى الطفل االمر الذي يساعده كثريا 
ملقابلة  خضوعه  لدى  تحديدا،  املستقبل  يف 
املهني. حيث سيتمكن بجرأته  تحدد مصريه 
ما  اىل  الوصول  عن  التعبري  من  ومهارته 
ذاته  االفضل عن  الصورة  تقديم  عرب  يريده، 
مرد  بنجاح.  االختبار  هذا  الجتياز  ومؤهالته 
للطفل  املرسحية  التجربة  اهمية  اىل  ذلك 
من  يعانون  للذين  خصوصا  املراهق،  او 
عىل  يؤثر  الذي  االمر  التعبري،  يف  مشكالت 

اىل املحطة االوىل للمرسح يف حياتهم كبداية 
لحلم عاشوه بشغف يف مدرستهم؟ 

يف  العودة  هذه  عاشوا  املمثلني  معظم   □
جدا  مهم  كتاب  هناك  الفنية.  مسريتهم 

والشخيص،  والتعليمي  النفيس  وضعهم 
وتحديدا عىل عالقاتهم مع االخرين. 

■ اىل اي مدى يعود املمثلون ما بعد احرتافهم 

عن  فيه  يتحدث  كريم  محمد  للمخرج 
اوائل  يف  لبنان  يف  املدريس  املرسح  تجربة 
يحمل  الكتاب  هذا  اصدار  العرشين.  القرن 
املمثلني  معظم  تأثر  هو  واحدا  معنى 
لهم  كان  من  تحديدا،  باملرسح يف طفولتهم 
املرسحية يف  الحركة  وتأثري عىل صنع  وجود 
وسبعيناته.  املايض  القرن  ستينات  يف  لبنان 
املدرسة  مرسح  يف  كانت  بداياتهم  حكام، 
خالل  من  الضيعة  مرسح  يف  منهم  والبعض 
القرى  يف  تقام  كانت  التي  االحتفاالت 
الدعوات  املجال،  هذا  يف  اذكر  والبلدات. 
لجان  يف  للمشاركة  مرارا  تلقيتها  التي 
تقام  كانت  مرسحية  مسابقات  يف  التحكيم 
الرتبوية  املؤسسات  هنا  واعني  املدارس،  يف 
واملربات  واملقاصد  الليسيه  كمدارس  الكبرية 
املنترشة  بفروعها  الكاثوليكية  واملدارس 
هذه  ادارات  اللبنانية.  املناطق  معظم  يف 
املدارس اولت اهتامما كبريا مبوضوع املرسح 

املدريس يف برنامجها الرتبوي.

■ كانت لديك تجربة شخصية مع املرسح  يف 
مرحلة الطفولة، هال حدثتنا عنها؟

الحرب.  سنوات  يف  التجربة  هذه  عشت   □
يف  كنت  حني   ،1979 عام  كانت  بداياتها 
اىل  اتعرف  انني مل  التاسعة من عمري. علام 
الثقايف  النادي  يف  بل  مدرستي،  يف  املرسح 
املتخصصة  فيه  املسؤولة  حرصت  العريب. 
زميلتها  مع  نعمه  مهى  الفنية  الرتبية  يف 
نشاطات  اقامة  عىل  خوري  جريصايت  نجالء 
الحرب،  سنوات  عز  يف  لالوالد  متنوعة  فنية 
ومرسح  واملوسيقى  والغناء  الرسم  تضمنت 
الدمى بشكل غري منفصل عن بعضها بعضا. 
كنا حينها، كاوالد نفتقر اىل وجود هذا النوع 
من النشاطات، وكان من النادر جدا ان تهتم 
مؤسسة معينة بهذا الجانب املهم الذي يخص 
ساعدين  الثقايف  بالشأن  اهيل  اهتامم  االوالد. 
التي  بالخطوة  علمهم   بعد  املجال  هذا  يف 
ان  العريب، فقرروا  الثقايف  النادي  اقدم عليها 
اكون من بني هؤالء االوالد الذين سيعيشون 
بدأت   هكذا  الحرب.  سنني  يف  فنية  تجربة 
تجربتي الخاصة يف املرسح التي عشتها بكل 
تفاصيلها، وقد هيأتني الستقالليتي الذاتية يف 

عمر العرش سنوات. 

استاذ املرسح يف كلية الفنون يف الجامعة اللبنانية مؤسس مرسح الدمى املخرج واملعالج النفيس الدكتور كريم دكروب.

املقال

الفنون بشكل عام، عىل الرغم من اختالف مضمونها ما بني املايض والحارض، 
كانت وما زالت مدخال اىل اكتشاف الذات، مبعرفة ما تكتنز من مواهب فنية 

مل يتعرف اليها صاحبها من خالل عيش تجارب اخرى يف الحياة.
اكتشاف ذواتهم، تحديدا يف ما  اوالدنا وكيف نساعدهم عىل  كيف نكتشف 

يخص متايزهم عن االخرين وبأي مسائل امتازوا عن غريهم من الرفاق؟
مراحلهم  يف  االوالد  يتلقاها  التي  العلمية  املواد  اهمية  عند  توقفنا  اذا 
التساوي  النتيجة  يف  تقريبا، سنجد  املدارس  كل  موحد، يف  بشكل  الدراسية 
يف املعرفة بني كل التالمذة اىل حد كبري، اال يف حاالت التفوق الذي يحرزه 
علينا  القاعدة،  هذه  من  انطالقا  معينة.  دراسية  مراحل  يف  منهم  البعض 
اشخاصا  اوالدنا  من  تجعل  الحياة  يف  اخرى  مسائل  عن  كأهل  نبحث  ان 
الطفولة  مراحل  يف  خصوصا  مهمة،  ميزة  االختالف  غريهم.  عن  متميزين 
كمؤرش لوجود عالمات فارقة يف البنية الداخلية للطفل.  االمر الذي يجب 
عىل االهل السعي اليه بشكل مغاير متاما ملا يقدمون عليه عادة، من ناحية 
به،  االقتداء  عليهم  اعىل  كمثال  لهم  رفاق   مع  مقارنة  يف  اوالدهم  ادخال 
بالتمثل بترصفاتهم، يف البيت واملدرسة واملحيط العائيل، من اجل ان يكونوا 
كبرية  باساءة  الذي سيتسبب  االمر  اهلهم.  نظر  من وجهة  افضل  موقع  يف 

للطفل تفقده الثقة بنفسه.
كام يقال، هناك تربية مسؤولة. مباذا متتاز هذه الرتبية يك تكون مسؤولة؟

بوضع االهداف لحياة كل طفل. ماذا نريد منه وما  الذي يريده من نفسه، 
واىل ماذا يصبو؟

يف املواد العلمية هناك جفاف نوعا ما باعتبار اطرها محددة وال مجال فيها 
للخلق الذايت واالبداع الشخيص. وحدها النشاطات الالصفية تأخذ الطفل اىل 
للخروج  باطر ال مجال  املعلبة واملحددة  االشياء  الروتني ومن  بعيد من  عامل 
منها. مبعنى ان ال وجود لحرية الترصف فيها كام يحصل يف مامرسة نشاطات 
يعتمد فيها عىل الفنون، كالرسم والرقص والغناء والتمثيل، التي تخترص كلها 
يف عمل فني واحد يجمع كل املواهب عىل خشبة املرسح املدريس. وهو امر 
الصورة  تقديم  يف  منه  رغبة  بداية،  نفسه  الطفل  سيواجه  اطالقا.  سهل  غري 
التي بات ميتلكها عن ذاته وقدراته الفنية التي كانت خفية عن نفسه وعن 
عائلته، لتكون مواجهته هذه فرصة لتقديم افضل ما لديه امام اهله بصورة 
والتمثل  به  االقتداء  رفاقه  عىل  اعىل  كمثال  عام،  بشكل  والجمهور  خاصة 

مبواهبه عىل االقل. 
التاميز عن االخرين هو ما يسعى اليه كل طفل ليكون فرحا بنفسه.

اهمية الرتبية املرسحية ال تقترص عىل اكتشاف االوالد مواهبهم الفنية فقط، 
بل تتعداها باشواط. بفضلها سيتعلمون كيفية ضبط مشاعرهم تداركا للوقوع 
يف خطأ ما لحظة مواجهة االخرين، بداية عىل الخشبة كرضورة يتطلبها نجاح 

اللعبة املرسحية، ومن ثم يف الحياة كخالصة تجربة اكتسبوها منذ الصغر. 
انها مدرسة.

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

إنها مدرسة

البيت األول لصانعي حركته في المستقبل
املسرح املدرسي في حياة الطفل 
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ابوجودة: املسرح املدرسي يسمح
لالطفال بالتغلب على مشكالتهم

املرسح  عامل  دخلت  الرتبية  يف  كمتخصصة   ■
املدريس قبل 19 عاما، ما الذي جذبك اليه وكيف 

تعاملت معه؟ 
□ شغفي به هو ما جذبني اليه. الالفت يف هذه 
التجربة هو عدم اكتشاف نفيس ما قبلها يف ما 
يخص كتابة السيناريو وقدريت عىل ايجاد صيغة 
ملرسحيات  قصص  لنهايات  مخارج  او  جديدة، 
من  يبعدهم  بشكل  االطفال  عامل  يف  معروفة 
تحاشيت طرح  الحزينة.  النهايات  او  السوداوية 
لهذه  االصيل  املضمون  بتغيري  ال  املسائل،  هذه 
لكن  مبارشة،  الطفل  تعني  التي  املرسحيات 
بادخال تفاصيل جديدة اىل النص شددت فيها عىل 
تعرف االوالد اىل تراثهم والفولكلور اللبناين الذي 
يجهلونه متاما. فاملرسح الذي عملت عىل تقدميه 
الرغم من ذلك  لكن عىل  الفرنسية،  باللغة  كان 
مل مينعني هذا االمر من تطعيمه باللون اللبناين 
باعامل االخوين رحباين وفريوز واختيار االغنيات 
االطفال.  لدى  الوطني  الشعور  لتعزيز  الوطنية 
فجيل اليوم مل يتعرف من قبل اىل رقص الدبكة 
والفولكلور اللبناين وتراثه الفني. لذا، تعاملت مع 
االوالد من خالل املرسح املدريس عىل تعزيز هذه 

املسائل التي كانوا يفتقرون اليها من قبل.

استاذة املرسح املدريس املتخصصة يف الرتبية والفلسفة فاديا ابوجودة.

مسرح الطفل هو 
للطفل كنجم ال للممثلني 

املحترفني

وذلك  واليونان،  وايطاليا  واليابان  والصني  كروسيا 
ولباسهم  واغنياتهم  موسيقاهم  اىل  التعرف  عرب 
االبحاث  هذه  الشعبية.  ورقصاتهم  التقليدي 
عرفتهم اىل تاريخهم القديم ايضا ببحثهم عن قصة 
ملكة قرطاج اليسار كموضوع الحدى املرسحيات. 
هذا العمل التحضريي للمرسح الذي حرصت عىل 
ارشاك االوالد فيه، كأنه عملهم، احدث تغيريا يف 
اسلوب تعاطيهم مع االخرين فاحبوا هذه املشاركة 
بعد انغامسهم يف العمل الجامعي. فاالسلوب الذي 
بتعديل طفيف يف  السيناريو،  كتابة  اعتمدته يف 
مضمون النصوص املرسحية، كان بهدف وصولهم 
قصة  مثال،  ما.  حد  اىل  واشمل  اوسع  معرفة  اىل 
شهرزاد يف الف ليلة وليلة مل اقدمها عىل املرسح 
بشكلها  املعروف، اي رواية قصة كل ليلة، فقررت 
استبدالها بالتحدث عن ثقافة البلدان التي ذكرتها 
هكذا  بها.  متيزت  التي  الفنون  خصوصا  سابقا، 
تعرف االوالد اىل انواع عدة من الرقص واملوسيقى 
واللباس التقليدي لهذه الشعوب، شاركوا هم يف 
للنص املرسحي  قبلهم  عنها،  كدعم من  البحث 

الذي سيقدمونه عىل الخشبة كممثلني وراقصني.

عيشهم  بعد  االوالد  سلوك  يف  تغري  الذي  ما   ■
تجربة املرسح املدريس للمرة االوىل يف حياتهم؟

املتعلقة  تحديدا  تغريت،  اساسية  مسائل   □
اثرها  تركت  وقد  منها  يعانون  كانوا  مبشكالت 
فاالنزواء  عام.  بشكل  وسلوكهم  نفسياتهم  عىل 
الذي مييل بعض االوالد اليه هو نتيجة شعورهم 
بالخجل من واقع يعيشونه بعد تعرضهم للتعنيف 
يف املنزل. ردود فعل احد هؤالء االوالد كانت قوية 
جدا حيث لعب دور االسد كملك للغابة فابدع  
تخطى  املرسح  عيش  يف  الشخصية.  هذه  يف 
البعض منهم مشكالت عدة منها التأتاة، الخجل 
املرسح  الوقوف عىل خشبة  او من  البدانة،  من 
الثقة  انعدام  نتيجة  بل  الخجل  بسبب  ليس 
النفسية  املعالجة  زيارات  احدى  ففي  بالنفس. 
ملشاهدة  املدرسة  يف  الشأن  هذا  عن  املسؤولة 
الربوفات التي كانت تقام ما قبل العرض االخري، 
كانت املفاجأة بالنسبة اليها كبرية من باب علمها 
بعض  منها  يعاين  كان  التي  بالحاالت  املسبق 
يف  صعوبة  يجدون  كانوا  من  تحديدا  االوالد، 
اكتشاف  بعد  بانفسهم  ثقتهم  فازدادت  التعبري، 
اصبح  الخجول  الطفل  مثال،  الذاتية.  قدراتهم 
انسانا مبدعا عىل املرسح، معرفة جديدة توصلت 

الولد احرتام  يتعلم  التجربة املرسحية،  اليها. مع 
االخرين والتقيد بالنظام حتى لو كان العمل من 

وراء الكواليس.  

■ ماذا اضافت اليك هذه التجربة؟
□ الكثري. من واقع الولد نتعرف اىل بيئته العائلية، 
ناحية  طفل  كل  ففي  الترصف.  يف  اسلوبه  من 
بحياته  متصلة  كونها  عنها  يكشف  ال  مخبأة 
يف  عشتها  التي  املفاجاآت  خالل  من  العائلية. 
هذه التجربة، تعلمت ان اسأل عن هذا الجانب 
التعاطي  كيفية  ملعرفة  التلميذ  حياة  يف  املخبأ 
يتيم االم مثال. من واجبنا معرفة  معه، هل هو 
كل هذه التفاصيل حرصا منا عىل عدم املس بهذا 
الوجع لديهم. املرسح املدريس هو لفرح الطفل 
والعطائه االمل يف فتح طاقة نور امامه عرب تعزيز 

اهم محور في التربية 
املسرحية استهدافها 

كل طفل

عىل   عممت  حال  يف  املرسحية  الرتبية   ■
تالمذة  لبنان ما الذي سيتغري يف الطفل وماذا 

ستصنع منه؟
□ للرتبية املرسحية محاور عدة مهمة ستحدث 
تغيريا يف سلوكيات الطفل واسلوب تعاطيه مع 
جسده اوال، ومع اجساد االخرين ثانيا. يف الفضاء 
باحرتام  التعاطي  تفرض  مساحة  مثة  املرسحي 
شديد مع كل ما يعني االخر، خصوصا جسده. 
العمل  ان  اىل  البعض  ينظر  كام  صحيحا  ليس 
العكس  اخالقياته،  الشخص  يفقد  املرسح  يف 
صحيح. مع الرتبية املرسحية سيكتشف الطفل 
اهمية العالقة بجسده، بحبه اوال وبتحريره ثانيا 
هذه  حرمت  التي  االجتامعية  املعتقدات  من 
العالقة من ناحية التعاطي بحب مع اجسادنا. 
اهم اهداف املرسح هو خلق هذه العاطفة يك 
يستهوي الطفل ما يفعله بجسمه، عرب تحريكه 

بالطريقة التي يحب مام يفرض عليه، وبشكل 
االخرين.  اجساد  مع  باحرتام  التعاطي  تلقايئ، 
وقوفه  خالل  من  الطفل  سيكتسبها  اخالقيات 
سيتعلم  ثانية  ناحية  من  املرسح.  خشبة  عىل 
والتنفس،  الصوت  استخدام  طريقة  الطفل 
او  الفكرة  ايصال  كيفية  لتعلم  مهمة  مسألة 
الرسالة باالسلوب املناسب والواضح اىل االخرين. 
ترتافق مع هذه املساألة لغة الجسد التي نعمل 

يف املرسح عىل ضبطها، ويف الوقت نفسه عىل 
استخدام هذه  الطفل طريقة  ليتعلم  تحريرها 
اللغة بشكل يتناسب مع النربة التي سيتحدث 
فيها. هذا ما نعني به اكتساب الطفل مهارات 
التواصل فيكتشف ذاته وما ميتلك من قدرات 
يف  محور  اهم  توظيفها.  كيفية  عىل  فيتدرب 
بغض  طفل  كل  استهدافها  املرسحية  الرتبية 
النظر عن القدرات التي ميلكها ظاهريا. فاملهم 
كهدف، بالنسبة الينا، هو ابرازها بغض النظر عن 
مستواها. قد ال يكون دور التالمذة يف املرسح 
يعمل  كثرية  احيانا  بل  التمثيل،  هو  املدريس 
البعض منهم يف االضاءة او الصوت او يف تنظيم 
بطاقات الدعوة يف الحفل االخري للعام الدرايس. 
كل  املفرتض خضوع  ذلك، من  الرغم من  عىل 
االوالد من عمر االربع سنوات للتدريب املرسحي 

الن اللعب الدرامي يستهدفهم جميعا.

الخيال لديه، وتوسيع افق املعرفة امامه، واختيار 
التفاصيل التي تدعو الفرح اليه كالرقص والغناء 
املرسح،  عىل  ملالبسه  الزاهية  االلوان  واختيار 
بحسب  له،  املالمئة  التمثيلية  وتحديد شخصيته 
يف  هو  املدريس  املرسح  الخاص.  ووضعه  عمره 
او  الطفل  قدرة  تفوق  ملشكالت  عالج  النتيجة 
املراهق عىل ايجاد حل لها، فيتغلبون عليها من 
خالل تأدية دور متثييل يف مرسحية يكون تعويضا 
داخليا لهم عام ال ميلكونه يف الواقع. فمن خالل 
االسد،  او  طرزان  او  االمرية  او  االمري  دور  لعب 
كل  الواقع،  يف  ابطال.  وبأنهم  بالقوة  سيشعرون 
االوالد يريدون لعب دور البطل او البطلة. مرسح 
الطفل، يف نظري، هو للطفل كنجم، ال للممثلني 

املحرتفني.

■ مع اي اعامر تعاملت يف تجربتك هذه؟
لكنها  عاما،   12 حتى  سنوات   7 عمر  من   □
املرحلة  تالمذة  السنوات  احدى  يف  شملت 
النص  يتذكر  يزال  ال  بتلميذ  فالتقيت  الثانوية 
من  طفال.  كان  حني  فيه  شارك  الذي  املرسحي 
التدريب  بدء  رضورة  ارى  الشخصية،  تجربتي 
املرسحي لالطفال يف الصفوف الدراسية االوىل يف 

عمر 4 او 5 سنوات.

هذا  خالل  من  تحقيقه  اىل  سعيت  الذي  ما   ■
املرسح؟

افق  وتوسيع  االطفال  لدى  الثقافة  تعزيز   □

من  الشعوب  ثقافات  واكتشاف  امامهم،  املعرفة 
فكان  غوغل.  موقع  بواسطة  عنها  البحث  خالل 
املرسح املدريس الذي عملت عىل تقدميه مدخال 
الدول،  بعض  بها  متتع  التي  الثقافة  ملعرفة  لهم 
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لن تؤذي صّحتك إذا لم تنفع في عالج أمراضك

األعشاب الشافية 
قد ُتغنيك أحيانًا عن األدوية

تغذية
ناتالي عقيقي غّرة

دائرة الشؤون الصحية

تضيف االعشاب نكهة مميزة عىل املأكوالت من دون سعرات حرارية، وتقدم يف املقابل فوائد صحية عدة. لكن عىل 
الرغم من ذلك، ال يوجد بديل من الرعاية الطبية وتناول االدوية للمعالجة يف احيان كثرية. لتجنب املرض والعيش 

بطريقة صحية، يجب اتباع نظام غذايئ جيد ألن تناول االطعمة الصحية امر مفيد 

الشايف  الطعام  هذا  ان  يبدو  الدم.  يف 
ومضادة  للبكترييا  مضادة  خصائص  له 
اساسيا  عنرصا  الكزبرة  تعترب  للفطريات. 
الهندية  السيام  املأكوالت،  من  العديد  يف 
والتايالندية، علام ان هذه العشبة تضيف 

نكهة خاصة اىل الطعام.

ورق الغار
مثة سبب لوجود اوراق الغار يف الكثري من 
زيت  عىل  تحتوي  كونها  الباردة،  اليخنات 
 ،Cineole النشط  العنرص  عىل  يحتوي 
التهاب  عن  الناجم  االنزعاج  يخفف  مام 
الجيوب االنفية. اضافة اىل ذلك، قد تلعب 
امراض  من  الوقاية  يف  دورا  الغار  اوراق 
وتعزيز  املفاصل  التهاب  وعالج  القلب 
جهاز املناعة. تعترب هذه االوراق نوعا رائعا 
اليخنة  اىل  النكهة  الضافة  االعشاب  من 

والحساء والصلصات.

الهندباء
مرييالند  جامعة  يف  الطبي  للمركز  وفقا 
للبول  مدرة  الهندباء  تعترب  االمريكية، 
العشبة  هذه  يجعل  قد  مام  الطبيعي، 
واضطرابات  الهضم،  سوء  عالج  يف  مفيدة 
الكبد، وارتفاع ضغط الدم. قد تؤدي جذور 
الهندباء ايضا اىل تحسني اضطرابات الجهاز 
واملرارة.  الكبد  وظائف  وكذلك  الهضمي، 
الهندباء، مثل  استخدام اي جزء من  ميكن 
االوراق، والزهور، والجذور كدواء لعدد من 
وقت  اي  يف  قطفها  ميكن  كذلك  االمراض. 
وتحضريها عىل شكل شاي، او استعاملها يف 

انواع من املأكوالت الضافة نكهة شهية.
االعشاب،  انواع  من  املجموعة  هذه  مع 
االطعمة  الضافة  كثرية  خيارات  تتوافر 
هو  االعشاب  طب  وجباتك.  اىل  العالجية 
دواء لكل الناس ويتميز بأنه سهل االستعامل 
يعترب  وهو  بسهولة،  اليه  الوصول  وميكن 
آمنا يف كل االحوال ألنه ال يرض بصحتنا اذا 
ينفعنا. نحن نعلم ان بعض االدوية قد  مل 
ترض احيانا بصحتنا، لذا بدال من استعاملها 
ملساعدتك  ومفيد  مغذ  عشب  عن  ابحث 
او  استعادتها،  او  صحتك  عىل  الحفاظ  يف 

ملكافحة االمراض التي قد تصيبك.

كيفية  بازاء  االساسية  االمور  معرفة  تشكل 
تناول الطعام ونوعية االعشاب التي تساعد 
لخطة  مفتاحا  امراض،  من  نعانيه  ما  يف 

االكل املعقولة والخاصة بكل شخص. 
يف ما ييل نقدم عددا من االعشاب الشافية 
من اجل اضافتها اىل حياتك واستعاملها يف 

طعامك ومأكوالتك:

اكليل الجبل
نوع من االعشاب التي قد تساعد يف منع 
تلف االوعية الدموية وتساهم يف الحفاظ 
قد  الدموية.  واالوعية  القلب  صحة  عىل 
ايضا يف وظيفة عرس  العشبة  تساعد هذه 
االم  وخفض  الذاكرة  وتنشيط  الهضم 
العضالت واملفاصل عند استعاملها موضعيا. 
 Cancer مجلة  يف  نرشت  دراسة  وجدت 
املكون  ان  الطبية   Treatment Reviews
النشط يف اكليل الجبل، حمض الكرنوسيك 
الرسطان.  انتشار  مينع  قد  الكارنوسول،  او 
لكن هذا االكتشاف ال يزال يف طور االبحاث 
الجبل  اكليل  عشبة  تتناسب  والدراسات. 
التي تتميز بنكهة حادة نسبيا، مع االطعمة 

الشهية مثل الدجاج والبطاطا.

البقدونس
البقدونس  ان  الدراسات  من  عدد  وجد 
 A والفيتامينات  االكسدة  مبضادات   غني 
التي قد   ،Apigenin الكيميائية وC واملواد 
كام  الرسطانية.  الخاليا  منو  منع  يف  تساعد 
اثبتت دراسات ان له تأثريات صحية مفيدة 
يساهم يف خفض  ما  والرشايني،  القلب  عىل 
الرسيعة  الطرق  من  الدم.  ضغط  ارتفاع 
العالجية ضمن نظامك  العشبة  لوضع هذه 
الغذايئ، تناول الطبق الشهي واملفيد: التبولة.

الزنجبيل
عالج  يف  فعاال  دورا  للزنجبيل  ان  يبدو 
يف  وخصوصا  الهضمي،  الجهاز  اضطرابات 
تخفيف االسهال او الغثيان الناجم عن غثيان 
الصباح يف اثناء الحمل والغثيان والقيء بعد 
الكيميايئ  العالج  بعد  او  الجراحة،  اجراء 
ملرىض الرسطان. كذلك تعترب عشبة الزنجبيل 
من املضادات القوية لاللتهابات والتي تقلل 

من  بد  ال  املفاصل.  آالم  من  فعال  بشكل 
االشارة هنا اىل انه ميكن اضافة هذا العشبة 

الشافية اىل الحلويات ايضا.

القرفة
بعض  عىل  يحتوي  القرفة  عود  ان  يبدو 
واملضادات  لاللتهابات  املضادة  الخصائص 
الحيوية. قد يساعد ايضا يف عالج اضطرابات 
الجهاز الهضمي، مبا يف ذلك االسهال وعرس 
الهضم، كام يبدو ان للقرفة تأثريات مضادة 

لالكسدة ايضا. 
الطب،  عامل  يف  للقرفة  االهم  االنجاز  لكن 
مسار  يف  ممتازة  انها  الشك،  يقبل  ال  مبا 
اذ  الدم،  يف  السكر  مبستويات  التحكم 
يكفي غيل عودانها جيدا وتناول كوب من 
السكر  ان  نكتشف  حتى  يوميا  محلولها 
ايضا  ثبت  وقد  ملحوظة.  بنسبة  انخفض 
اليسء  الكولسرتول  مستويات  تخفض  انها 
من  السكري  بداء  املصابني  االشخاص  لدى 

النوع الثاين. 

الثوم
الثوم  يعرف  تحىص.  ان  من  اكرث  فوائده 
بتأثرياته املحتملة واملضادة للرسطان، فضال 
مبا  اخرى،  امراض  محاربة  عىل  قدرته  عن 
يف ذلك خفض نسبة ضغط الدم وصوال اىل 
االعشاب  اكرث  من  الثوم  يعد  الربد.  نزالت 
كمحّسن  يستعمل  كام  شيوعا،  العالجية 

للنكهة يف اليخنات والشوربات.

Chives الثوم املعمر
عىل  االخرض  التزيني  عملية  يف  يستعمل 
لفيتامينات  غني  مصدر  املخبوزة.  البطاطا 
A وC املعروفة بتأثرياتها املضادة لالكسدة. 
خطر  تخفض  العشبة  هذه  ان  ايضا  ثبت 
املعمر  الثوم  رش  املعدة.  برسطان  االصابة 
نكهة  يعطيها  واملعكرونة  السلطات  عىل 
مميزة، علام ان طهيه مع الطعام مفيد جدا.

الكزبرة
الكولسرتول  الكزبرة يف خفض  تساعد  قد 
وميكن  الجيد،  الكولسرتول  وزيادة  الضار 
السكر  مستويات  خفض  يف  تساهم  ان 
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رياضة

مل تكن انتخابات االتحاد اللبناين للكونغ فو التي جرت يف ترشين االول املايض كسابقاتها. فقد حملت تغيريات واسعة مع 
دخول وجوه جديدة اىل ادارة اللعبة، ابرزها رئيس شعبة الرياضة والرمي يف املديرية العامة لالمن العام الرائد دميرتي صقر 

الذي تبوأ منصب نائب الرئيس تقديرا لجهوده يف االلعاب القتالية عموما ولعبة الكونغ فو خصوصا 

وصول الرائد دميرتي صقر اىل االتحاد مل يكن 
بل مثرة جهود  ترضية،  او جائزة  وليد صدفة 
النتائج  خالل  من  ترجمها  وجامعية  فردية 
الجيدة لفريق االمن العام يف االلعاب القتالية 
الذي تحّول من خالل ابطاله ويف فرتة قياسية 

اىل رقم صعب عىل الحلبة.
واجرت  صقر  الرائد  التقت  العام"  "االمن 
يحملها  التي  املشاريع  حول  افق  جولة  معه 
اىل االتحاد، وتطرقت اىل مستقبل الرياضة يف 

املديرية وفريق االلعاب القتالية.

■ ملاذا الرائد دميرتي صقر نائبا لرئيس االتحاد 
اللبناين للكونغ فو؟

□ عىل الصعيد االتحادي، مثة رغبة يف ضخ 
دم جديد يف االتحاد من خالل وجوه تتمتع 
مشاركتها  جراء  من  اكتسبتها  واسعة  بخربة 
قادرة  ودولية،  محلية  ودورات  بطوالت  يف 
الشباب  وتحفيز  التطوير  يف  املساهمة  عىل 
عىل االنخراط يف الرياضة واملنافسة وتقديم 
للشباب.  واعدة  متجددة  مستقبلية  رؤية 
نتيجة  فهي  الشخيص،  الصعيد  عىل  اما 
التي  القتالية  الرياضات  يف  طويل  مسار 
بدأت منذ زهاء 40 سنة. فكانت االنطالقة 
وصوال  فيها  تدرجت  التي  التايكواندو  من 
الكيك  وبعدها  املالكمة  ثم  معلم،  رتبة  اىل 
اكرب،  معلم  رتبة  فيها  بلغت  التي  بوكسينغ 
والجيوجتسو  تاي  املواي  لعبتي  اىل  اضافة 
ساهمت  التي  املختلطة  القتالية  وااللعاب 
نرشها  يف  املدربني  من  مجموعة  مع 
العسكري  التدريبي  املنهاج  وادراجها ضمن 
فوج  ويف  العام  لالمن  العامة  املديرية  يف 

املغاوير يف الجيش اللبناين.

رئيس شعبة الرياضة والرمي يف املديرية العامة لالمن العام الرائد دميرتي صقر.

■ ماذا سيضيف هذا املنصب اىل الرائد  صقر 
عىل الصعيدين الشخيص والريايض؟

االضافة  ستكون  الشخيص  الصعيد  عىل   □
الريايض،  الصعيد  عىل  لكن  فقط.  معنوية 
النجاح  التفرغ  من  مزيدا  املنصب  يتطلب 
افكار ومشاريع  االتحاد من خالل ضخ  عمل 
التعمق  لرتجمتها عىل االرض، ما يساعد عىل 
اكرث يف النواحي التقنية والتحضريية واالدارية.

■ ما هو املرشوع الذي تحمله اىل االتحاد؟
حاجة  يف  متعددة  وافكار  كثرية  مشاريع   □
تنظيم  ابرزها  عمليا،  لرتجمتها  كبري  جهد  اىل 
اجانب  العبني  واستقدام  احرتافية  بطوالت 
مدينة  قاعة  يف  الحلبة  عىل  النشاط  وتفعيل 

مقال

الرياضة تدفع ضريبة التوقف القسري
بدأت الحياة تعود تدريجا اىل املالعب الرياضية. عودة طرحت مسبقا عالمة استفهام منطقية 
حول ما ميكن ان يقدمه الرياضيون اثر التوقف الطويل عقب االقفال العام الذي شهدته 
البدين والذهني  التنافسية، والحضور  الروح  الالعبني  افقد  املنافسات  فالغياب عن  البالد. 
بسبب عوامل كثرية اختلطت وافضت اىل نتيجة مشرتكة لدى العديد منهم، اذ مل تنفع عىل 
ما يبدو التامرين واملواجهات واملباريات الودية التي كانت تقام يف الحفاظ عىل مستوى 

الرتكيز يف املالعب. 
امام هذه الوقائع، ال بد من االخذ يف االعتبار ما يعيشه الرياضيون يوميا يف ظل االوضاع 
املضطربة يف البالد، والتي دفعت البعض اىل القول ان الرياضة، التي تغرد خارج الرسب، 
بدأت تظهر عليها اعراض التوقف ملدة سنة كاملة. وهي املسألة الشائكة التي يحاول الكل 
الخروج منها، ولو ان هذا االمر يبدو صعبا يف املوسم الحايل، لكن اقله ميكن وضع االسس 

حاليا ملرشوع الرتميم واعادة االعامر يف املوسم املقبل.
كام ال ميكن اخفاء صعوبة ما يعيشه القطاع الريايض، وهي مسألة تفرض عىل الرياضيني 
الصرب ومنح الوقت للعبة التي يحبونها او يزاولونها من اجل استعادة عافيتها متاما، انطالقا 

من عافية العبيها.
هذه املعطيات ظهرت مع عودة عجلة دوري كرة القدم )اللعبة الجامعية الوحيدة التي 
استعادت نشاطها( اىل الدوران بعد التوقف القرسي، فبدا واضحا الرتاجع يف املستوى والذي 
ميكن ربطه بامرين: االول بدين والثاين ذهني. فخروج الالعبني لفرتة من جو املنافسة افقدهم 
الحامسة، فوقعوا رغام عنهم يف دوامة صعود وهبوط املستوى يف املباراة نفسها. كذلك يجب 
عدم االستهانة بالعامل النفيس املؤثر عىل الالعبني واالجهزة الفنية، وحتى االدارات التي عليها 
التعامل مع وضٍع صعب اقتصاديا يف البالد ومع تبعات تفيش كوفيد - 19 وتأمني ما يلزم 
الراحة العبيها نفسيا بهدف اخراج االفضل منهم. كام ان الحديث مع بعض الالعبني يعكس 
احساسا بوجود توتر يف نفوسهم. فهم يتحدثون عن مستقبل غامض وضبايب مرتبط بكرثة 
الحديث عن عدم قدرة عدد غري قليل من ادارات االندية عىل القيام مبهامتها واالضطالع 
مبسؤولياتها.  يف موازاة ذلك، ال يجب التقليل من اهمية العاملني النفيس والذهني وتأثريهام 
عىل اداء الريايض. فالراحة الذهنية هي االساس التي تضخ عطاء بدنيا، ومتهد الطريق لتلقي 

االفكار الفنية بطريقة سهلة وواضحة. 
مل يعد خافيا عىل احد ان الرياضة يف شكل عام وكرة القدم يف شكل خاص، تدفع هذه الفرتة 
رضيبة التوقف القرسي الطويل قبل انطالق املوسم الجديد، ومن ثم االقفال العام، ما ساهم 
يف تحول بعض الالعبني املشتتني ذهنيا اىل مجرد حارضين يف امللعب من دون تأثري فاعل 
بسبب الضغوط النفسية التي انعكست عليهم، وارتدت تاليا عىل املستوى الذي هبط اىل ما 

دون الوسط يف غالبية الفرق.
ما ينتظر كرة السلة التي تستعد بدورها للعودة اىل املالعب يف منتصف الشهر الجاري، لن 
يكون افضل من كرة القدم، عىل الرغم من ان املنتخب نجح الشهر الفائت يف بلوغ نهائيات 
كأس اسيا لكرة السلة اثر فوزه يف مبارايت النافذة الثانية امام منتخبي الهند والعراق، عىل 
الرغم من ان اداء الالعبني اللبنانيني مل يكن مقنعا وبدا متأثرا بفرتة التوقف الطويلة التي 

انعكست سلبا عىل الحضور البدين والذهني لالعب.
تعيش الرياضة ظروفا صعبة غري مسبوقة، وتدفع من رصيدها تكاليف باهظة نتيجة التوقف 
القرسي الذي ادى اىل تراجع كبري يف الحضور الفني، البدين والذهني، واسرتداده لن يكون 

مهمة سهلة يف املدى املنظور.

نمر جبر

بطوالت  تنظيم  الرياضية،  شمعون  كميل 
مع  بالتعاون   )Free Fight( الحر  القتال 
محلية  منتخبات  استضافة  سعادة،  نعوم 
مستوى  لرفع  وطنية  اتحادات  من  واجنبية 
االحتكاك وتبادل الخربات، تنظيم دورة تحمل 
الكونغ  رياضة  يف  ابراهيم  عباس  اللواء  اسم 
مشاريع  جانب  اىل   ،)King of Sanda( فو 

وبرامج سيتم االعالن عنها يف حينه.

تنترش  ليك  فو  الكونغ  رياضة  ينقص  ماذا   ■
اكرث عىل الصعيد املحيل؟

االلعاب يف شكل عام والرياضات  □ كام كل 
القتالية يف شكل خاص، ينقصنا الدعم املادي 
البطوالت  الرياضيني عىل املشاركة يف  لتحفيز 
املحلية متهيدا الختيار العنارص االفضل لتمثيل 
العمل  علينا  سيكون  لذا،  الخارج.  يف  لبنان 
من خالل  ابطالنا  تشجيع  اجل  من  جاهدين 
تأمني حوافز معنوية لهم يف ظل انعدام الدعم 
االمر  هذا  ان  اعترب  الجهات.  كل  من  املادي 
انني  املستقبلية، خصوصا  واجبايت  من صلب 
اتوىل تدريب خزان كبري من الالعبني املقاتلني 
والكفيني القادرين عىل تحقيق نتائج خارجية 
علام  االمكانات،  لهم  توافرت  حال  يف  مميزة 
ميارسون  والشباب  االوالد  من  كبريا  عددا  ان 

رياضة الكونغ فو كدفاع عن النفس.

■ ماذا ميكن ان يضيف وجود ميشال حايك 
اىل  العامة  العالقات  منصب  يتوىل  الذي 

االتحاد واللعبة؟
□ ال شك يف ان مليشال حايك مكانة كبرية يف 
عالقاته  مروحة  من خالل  قادر  وهو  االعالم، 
الرياضيني  من  العديد  مساعدة  الواسعة 
الدقيقة  املرحلة  هذه  يف  خصوصا  املميزين 
وتنعكس  فيها  منر  التي  الصعبة  والظروف 
من  اصال  وهو  الريايض،  القطاع  عىل  سلبا 
رحم هذه الرياضة ويعرف معاناتها ومشاكلها 

والصعوبات التي تعرتضها.

■ هل تعترب ان جورج نصري نجح يف منصبه 
يف رئاسة االتحاد؟

nemer.jabre66@yahoo.com□ الرئيس نصري من اهل اللعبة ومتعمق 

نائب رئيس اإلتحاد اللبناني للكونغ فو:
هدفنا رفع املستوى وتحفيز الشباب

اللواء ابراهيم لم يتردد 
في تقديم الدعم الكامل 

لرياضيي االمن العام

ابطالنا  واجبنا تشجيع 
وتأمني حوافز لهم بعد 

انعدام الدعم املادي
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فيها، علام ان بصامته االيجابية يف االتحاد 
واضحة وهو يسّخر معظم وقته ملتابعة ادق 
التفاصيل منذ انتخابه الكرث من والية يف هذا 
بالشغف  يتمتع  يزال  ال  انه  واالهم  املنصب، 

لتقديم االفضل واالحسن لهذه لرياضة.

■ كم تبلغ ميزانية االتحاد لعام 2021، ومن 
يدفع باملصاريف؟

وضع  االدارية  للجنة  يتسن  مل  الواقع  يف   □
انجازها  صدد  يف  لكننا   ،2021 العام  ميزانية 
روزنامة  تتوضح  بعدما  العاجل  القريب  يف 
النشاطات املرتبطة بعوامل عدة. اما التكاليف 
البطوالت  مداخيل  من  عادة  تغطيتها  فتتم 
تقدمها  التي  املالية  واملساعدات  الزهيدة 

وزارة الشباب والرياضة.

■ ما هي ابرز النشاطات املستقبلية التي تنتظر 
الالعبني عىل الصعيدين املحيل والخارجي؟

النشاطات  ان  من  الرغم  عىل   عمليا،   □
تراجعت قليال يف االونة االخرية بسبب فريوس 
كوفيد - 19، فقد حاولنا وضع برنامج مفصل 
نشاطات  طياتها  يف  تحمل  سنوية  وروزنامة 
االعالن  يتم  سوف  متنوعة  وخارجية  محلية 

عنها قريبا بعد ان تتوضح الرؤية قليال.

لالعبات  الخارجية  النتائج  تقّيم  كيف   ■
والالعبني؟

□ جيدة نسبة اىل االمكانات الضئيلة املتوافرة 
االنشطة  التي تشارك يف  الدول  ببقية  مقارنة 
من  االتحاد  يف  جهدا  نألو  لن  نحن  الدولية. 

اجل دعمها وتطويرها حتى تصبح افضل.

■ ما هي الربامج التي وضعها االتحاد لتطوير 
وتحسني مستواهم؟

الفئات تضم خرباء  لجميع  لجان  تعيني  تم   □
االدارية  الهيئة  من  واعضاء  واختصاصيني 
لالرشاف عىل االعامل التي تشمل الشؤون الفنية 
واملدربني والحكام وغريها من االمور االتحادية.

عربيا  اللبناين،  فو  الكونغ  تصنيف  هو  ما   ■
واسيويا؟

رياضة

عىل  والفني  املعنوي  الجهوز  عىل  للحفاظ 
حد سواء. 

■ ما هي ابرز النشاطات التي تنتظر الفريق 
يف العام الجاري؟

املحلية  والبطوالت  النشاطات  من  العديد   □
بالتطورات  مرهونة  االمور  لكن  والدولية، 
املرتبطة مبارشة بجائحة كوفيد - 19، ابرزها 
تايلند،  يف  بوران  تاي  املواي  يف  العامل  بطولة 
الصني،  الكونغ فو ساندا يف  العامل يف  وبطولة 
كندا،  يف  بوكسينغ  الكيك  يف  العامل  وبطولة 
اضافة بطوالت لبنان يف املالكمة، والكونغ فو، 
والجيوجتسو  تاي،  واملواي  بوكسينغ،  والكيك 

وااللعاب القتالية املختلطة وغريها.

■ اىل اي مدى تأثر الفريق بجائحة كورونا؟
□ اىل حد كبري اسوة ببقية الفرق الرياضية، 
ما ادى يف املراحل االوىل اىل تراجع املستوى 
املباريات  وخوض  االحتكاك  عدم  نتيجة 
ان  علام  والخارجية،  املحلية  واملنافسات 

غياب  تعوض  ال  اهميتها  عىل  التامرين 
الرسمية. املواجهات 

القتالية، ما هي  االلعاب  ■ اضافة اىل فريق 
ابرز النشاطات الرياضية يف االمن العام؟ 

مميزة  رياضية  فرق  العام  لالمن  كثرية.   □
القدم  كرة  مثل  االلعاب  من  العديد  يف 
وخرج  لبنان  كأس  مسابقة  يف  شارك  الذي 

العام  املدير  باهتامم  الرياضة  تحظى  ■ هل 
اللواء عباس ابراهيم ورعايته؟

□ اىل اقىص حد. فهو من املؤمنني بأن العقل 
يف  يوما  يرتدد  ومل  السليم  الجسم  يف  السليم 
املديرية،  يف  للرياضيني  الكامل  الدعم  تقديم 
ولوال دعمه املطلق ملا وصلت الرياضة يف االمن 
العام اىل ما هي عليه اليوم. من دون ان ننىس 
اياديه البيض يف تسهيل امور غالبية االتحادات 

التي تستقدم فرقا والعبني من الخارج.

■ كيف ميكن التوفيق بني املهامت العسكرية 
والواجبات املهنية والرياضية؟

□ الرياضة جزء ال يتجزأ من حياة العسكري 
يف شكل عام، وهي تساعد عىل الحفاظ عىل 
الجهوز البدين والصفاء الفكري عىل حد سواء. 
مع  يتعاطى  ان  عسكري  كل  واجب  من  لذا 
اهمية  تأيت  هنا  الرياضة يف شكل جدي. من 
العسكرية،  الحياة  يف  القتالية  الرياضات 
بدليل انها اصبحت ضمن املنهاج التدريبي يف 
املديرية اسوة بدول العامل املتطورة. وتاليا ال 
يوجد تضارب بني االلتزام بالتدريب والواجب 

املهني النه اصبح جزءا منه.

■ هل للعنرص النسايئ يف االمن العام حضور 
قوي يف الرياضة؟

االلعاب.  مختلف  يف  بطالت  لدينا  طبعا،   □
الرياضة  يف  فاعل  وجود  النسايئ  للعنرص 
البطوالت  من  الكثري  يف  جدارتهن  اثبنت  وقد 

واملسابقات بااللعاب الفردية والجامعية.

تحملها  التي  املستقبلية  الخطط  هي  ما   ■
عىل صعيد الرياضة يف االمن العام؟

عىل  نعمل  حيث  كبرية  الطموحات   □
املوافقة  ننتظر  ونحن  مرشوع،  من  اكرث 
قتايل  نظام  لتطوير  به  تقدمنا  اقرتاح  عىل 
التدريبات  افضل  دمج  عىل  مبني  عسكري 
القتالية يف العامل ليك يتم اعتامده يف جميع 
بعد  طبعا  لبنان،  يف  العسكرية  املؤسسات 
الجدوى  وعرض  الرتخيص  عىل  الحصول 

والدقة واالهمية منه.
ن. ج

يف   2020 العام  يف  لبنان  منتخب  صنف   □
املركز الخامس عامليا يف الرتتيب النهايئ لبطولة 
دولة.  اكرث من 100  فيها  التي شاركت  العامل 
هذا املركز جيد مقارنة باالمكانات والقدرات 
بيننا وبني الدول التي سبقتنا او التي نتقدمها. 
املركز  يحتل  فلبنان  العريب،  الصعيد  عىل  اما 
االول ويتقدم مرص التي تحتل املركز الخامس، 
بجدارة عىل صعيد  االول  املركز  يحتل  كذلك 

البحر االبيض املتوسط.

■ كيف ميكن ان ينعكس منصبك يف االتحاد 
االمن  يف  القتالية  االلعاب  فريق  عىل  ايجابا 

العام؟
□ اصبح لالمن العام فريق عريق يف االلعاب 
يف  مشاركة  الفرق  اكرث  من  يعترب  القتالية 
فيها  مبا  القتالية،  واملسابقات  البطوالت  كل 
يف  وجودي  ان  يف  ال شك  فو.  الكونغ  رياضة 
الفريق  عىل  ايجابا  سينعكس  االتحاد  ادارة 
لذلك  مبا  واالدارية،  املعنوية  الناحيتني  من 
مدربهم  كون  املؤسسة  البطال  تحفيز  من 

ورئيسهم يرعاهم.

■ ما هي ابرز النشاطات التي قام بها الفريق 
يف العام 2020؟

□ حققنا نتائج جيدة يف الكثري من البطوالت 
واملسابقات التي شاركنا فيها. ابرزها احراز 4 
بطولة  يف  فضيات(  وثالث  )ذهبية  ميداليات 
لبنان يف املواي تاي درجة اوىل التي جرت يف 
مدينة كميل شمعون الرياضية، و8 ميداليات 
بطولة  وبرونزيتان( يف  فضيات  و4  )ذهبيتان 

غراييس بارا يف رياضة الجيوجتسو. 

■ اين نجح الفريق واين اخفق؟
يصل  ان  قبل  وطويال  شاقا  مسارا  سلكنا   □
تاليا  ويصبح  عال،  مستوى  اىل  الفريق 
محليا  الحلبة  عىل  واالقوى  االصعب  الحلقة 
وخارجيا. كان من الطبيعي ان منر يف مطبات 
مراحل  الفريق  بلغ  منها.  تعلمنا  وصعوبات 
واالرصار،  والعزمية  املثابرة  بفعل  متقدمة 
مع  الصحيح،  املكان  يف  انه  نتائجه  واثبتت 
التأكيد عىل عدم التهاون او الرتاخي والعمل 

الكرة  وفريق  النهايئ،  النصف  الدور  يف 
كرة  وفريقي  الثانية،  الدرجة  يف  الطائرة 
الثالثة،  الدرجة  يف  واالناث  للذكور  سلة 
كذلك يضم االمن العام فريقا للتجذيف. اما 
باجراء  دوريا  فنقوم  النشاطات  اىل  بالنسبة 
عن  الدفاع  اساليب  يف  تدريبية  دورات 
املولجني  للعسكريني  االبيض  والسالح  النفس 
املوقوفني.  وَسوق  واملداهمة  الحامية 
العسكريني  لتدريب  صفوفا  انشأنا  كذلك 
يف  القتالية  االلعاب  رياضات  عىل  وذويهم 
مدينة  يف  مراكز  واستحدثنا  عدة،  مناطق 
العايل  املعهد  ويف  الرياضية،  شمعون  كميل 
للرياضة، ويف ناديي بالك بوكس جيم وبودا 
يف  الشامل  البناء  قاعة  قريبا  وسنفتتح  ادما، 
تخريج  دورات  نظمنا  كام  طرابلس.  مدينة 
الحزام  الفريق حملة  ملساعدين مدربني من 
ووزعنا  بوكسينغ،  الكيك  رياضة  يف  االسود 
وذويهم  وابنائهم  العسكريني  عىل  شهادات 
القتالية  االلعاب  يف  لدورات  خضعوا  الذين 

يف مختلف املناطق.

اصبح لالمن العام فريق 
عريق في االلعاب القتالية

لالمن العام فرق 
رياضية مميزة في العديد 

من االلعاب
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املتقاطعة الكلمات 
إعداد نعوم مسعود

naoummassoud@live.com

عمودياأفقيا
-1 بناء شهري يف دولة االمارات العربية 

املتحدة ُتقام فيه سنويا احتفاالت 
رأس السنة – قادم -2 عاصمة ياكوتيا 
احدى الجمهوريات الروسية – شارع 

يف بريوت -3 مصمم ازياء وصانع 
مالبس امرييك -4 من الطيور – خنزير 

بري – والديت -5 سجن فيديرايل 
مشهور ضمن جزيرة امريكية يف خليج 

سان فرنسيسكو اغلق عام 1963 
وتحّول اىل موقع سياحي – من انهر 

العامل الكربى -6 إشتغل باليوم – بحر 
آسيوي كان ُيعرف ببحر لوط – فّهمه 

الدرس بعد القائه واعادته -7 من 

مستلزمات البناء – اخرج الريح من 
فمه – مدينة ليبية -8 خوذة الرأس 
– نهر ينبع من لبنان -9 كانت قدميا 

ُتعرف مبدينة السامرة – حاجة وبغية 
– شهر هجري -10 اخربها باالمر – 

رتبة عسكرية -11 مدينة مرصية 
– حرف ابجدي – مدينة اوسرتالية 

-12 متشابهان – مدينة فلسطينية – 
عاصفة بحرية -13 للتعريف – رقص 
باالجنبية – وضح ورشح -14 رضب 

من نسيج الحرير او الديباج – اقليم 
مضطرب شامل اثيوبيا -15 تسمية 

تطلق عىل القارة القطبية الجنوبية   

-1  ممثلة ومغنية يونانية عاملية 
-2 مدينة يف اليونان ُتنسب اليها ثورة 

املدن بعد وفاة االسكندر املقدوين 
– خاصتنا -3 وزير خارجية امرييك 

ورئيس هيئة االركان املشرتكة خالل 
حرب الخليج الثانية – وعاء الخمر 

-4 قصد املكان – ضجر – املرجل الكبري 
املصنوع من النحاس -5 عاصمة عربية 
– شهر ميالدي -6 جرذ باالجنبية – من 

الحيوانات – ذباب ازرق -7 الّح يف 
البيع – مخترص اىل آخره – دولة يف 

امريكا الشاملية -8 اسم اطلقه جغرافيو 
العرب عىل بحرية آرال – من انبياء 

العهد القديم – غّمس يف املاء -9 نطق 
بكالم ال طائل تحته بلغة العامة – يأخذ 

منهم رسقة  قهرا او اختالسا – من 
الطيور -10 يأخذ الدواء – اميش خلف 

الدليل – سكان الصوامع -11 كلمة 
مبعنى فجميعهم – هدم البناء – دولة 
عربية -12 لغوي من الشعراء العرب 

عهد اليه هارون الرشيد يف تعليم االمني 
-13 من الحلويات العربية تشتهر 

بصناعتها سوريا – يداوي الجرح -14 
بحرية لبنانية صغرية – ظرف مكان -15 
شحذ السكني وصقله – نسبة اىل مواطن 

من بلد امرييك 

مثل في الدائرة

اللعبة  شروط 
هذه اللعبة مكّونة من كرة 

يف داخلها حروف مكررة 
واملطلوب شطب كل حرف 

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

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

اللبنانية الشعبية

  ثل في الدائرةم   
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اللعبة  شروط 
إبحث عن الكلامت املدّونة أدناه واشطبها 

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

الكلمة الضائعة  

الكلمة الضائعة مكونة من 9 حروف: 

شخصية خيالية صاحبة ضحكة مميزة 

تحمل الفرح حول العامل

 اجواء السعادة – احىل امنية – االحاسيس 

– املراجيح – التهاين – اعامر – بريد – 

ثريا – جموع – جامل – جزل – جرس 

– حبور – حب – خري – خد – ذكريات 

– رجاء – روح – زينة – زحمة – سحر 

العيد – سنوات – سياج – شموع – يض 

– ظريف – ظل – عام جديد – عطاء 

– عطر – غزالن – فرح – فخر – قش 

– مناسبات – مجامالت – مستقبل – 

مسالك – مدح  

الضائعة  اىنيَح اىضائعحالكلمة 
 
 

 ع ش ح ر ا ه ع ٌ د خ ر ر د ش
 ا ر ش ٌ ش ا ح ا ه ا ا ج ر ر
 ً ا ط ه ظ ج ف ف ٌ ر ظ و ا ف
 ج ر ج ع ً ر ُ ا ز ح ً ج ُ ء
 د ُ و و ح ُ ٌ ٌ ك ه ا ش ً ش
 ٌ ً ج ب ا ج ا ُ ز خ ج ً ا ه
 د ش د ز ح ء ٌ ش ا ُ ا ه ز غ
 ا خ ٌ ق ه خ ا ُ ب ھ ا ٌ ر ث
 ء ق ر ظ ا ك ح ه ً ا خ ر ٌ ر
 ا ب ب ٌ ا ب ض ٌ ش ا خ ه ه ح
 ط ه ر ع ج ع ش ر ج ع ي ح ا و
 ع ك ً ً و ش ٌ ا ج و ا ه د ر
 ر ا و ً ً ج ا ً ه ا خ د ح ً
 ر ع ظ ز ح ٌ ج ا ر ً ه ا ج ا

 
 

         ذَو اىفرح ح ضذنح ٍَُسج تغخصُح خُاىُح صادث :دروف 9اىنيَح اىضائعح ٍنىّح ٍِ 
دىه اىعاىٌ                                                      

                                                  
                  

 –جَاه  –جَىع  –ثرَا  –ترَذ  –اعَار  –اىتهاٍّ  –اىَراجُخ  –االداضُص  –اديً اٍُْح  –اجىاء اىطعادج        
 –ضذر اىعُذ  –زدَح  –زَْح  –روح  –رجاء  –رمرَاخ  –خذ  –ر خُ –دة  –دثىر  –جرش  –جسه 

 –فخر  –فرح  –غسالُ  –عطر  –عطاء  –عاً جذَذ  –ظو  –ظرَف  –ضٍ  –غَىع  –ضُاج  –ضْىاخ 
  ٍذح  –ٍطاىل  –ٍطتقثو  –ٍجاٍالخ  –ٍْاضثاخ  –قع 

                                        الكلمات المتقاطعة                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افقٌا

سنوٌا احتفاالت رأس فٌه بناء شهٌر فً دولة االمارات العربٌة المتحدة ُتقام  -1
شارع فً  –وسٌة عاصمة ٌاكوتٌا احدى الجمهورٌات الر -2قادم  –السنة 

خنزٌر  –من الطٌور  -4مصمم ازٌاء وصانع مالبس امٌركً  -3بٌروت 
رالً مشهور ضمن جزٌرة امٌركٌة فً خلٌج ٌسجن فٌد -5والدتً  –بري 

من انهر العالم  –وتحّول الى موقع سٌاحً  1963سان فرنسٌسكو اغلق عام 
ٌُعرف ببحر لوط  آسٌويبحر  –إشتغل بالٌوم  -6الكبرى  فّهمه الدرس  –كان 

مدٌنة  –اخرج الرٌح من فمه  –من مستلزمات البناء  -7بعد القائه واعادته 

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

             12 
           13 
           14 
           15 

كل عام 
وأنتم ولبنان

بألف خير
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متفرقات

ك ع ا فب ي ل ر اك ا م ا ت ا ام س ھ ر ا

34 =

ي ج ش ل ا نن ا ع نغ ل ا د او ا ك ا

 31 =

ح ا و ب م تو ا س رب د ي رل ا ك ن و ا

38 =

ھ ز ي د لد م ن س از ر ي ف رج ف ل و ا

33 =

װװװװ
26493823

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16

سحاب السماء

منصرف الى مراجعة دروسه
عملة رقمٌة مشفرة مقترحة من شركة فاٌسبوك

صوت نبض القلب السرٌع

              حروف مبعثرة                   

الصوت المتردد فً الصدر من جراء البكاء
اول مهندس معماري فً التارٌخ

ولد النمر

مدٌنة انكلٌزٌة تشتهر بصناعة الطائرات والسٌارات
مسلك طوٌل ضٌق

حلٌة من ذهب ُتلبس فً المعصم
غابات فٌها اشجار كثٌفة ملتفة 

صحراء فً تشٌلً فً امٌركا الجنوبٌة على حدود جبال االندٌز 

نهر وسط روسٌا من اهم روافد الفولغا
نازل به الهم مع الندم

ٌُعرف بزٌت بذور اللفت نوع من االزهار ٌستخرج منها زٌت 

جزٌرة اوسترالٌة قبالة شواطىء كوٌنزالند مدرجة فً قائمة التراث العالمً

حروف مبعثرة

1- الصوت املرتدد يف الصدر من جراء 
البكاء

2- اول مهندس معامري يف التاريخ
 3- ولد النمر

روافد  اهم  من  روسيا  نهر وسط   -4
الفولغا

5- نازل به الهم مع الندم
شواطىء  قبالة  اوسرتالية  جزيرة   -6  
كوينزالند مدرجة يف قامئة الرتاث العاملي

 7- منرصف اىل مراجعة دروسه
 8- عملة رقمية مشفرة مقرتحة من 

رشكة فايسبوك 

 9- صوت نبض القلب الرسيع
 10- نوع من االزهار يستخرج منها 

زيت ُيعرف بزيت بذور اللفت
 11- سحاب السامء

 12- مدينة انكليزية تشتهر بصناعة 
الطائرات والسيارات

 13- مسلك طويل ضيق
يف  ُتلبس  ذهب  من  حلية   -14  

املعصم
 15- غابات فيها اشجار كثيفة ملتفة 
امريكا  يف  تشييل  يف  صحراء   -16  

الجنوبية عىل حدود جبال االنديز

أسماء من التاريخ
19 513 210 614 311 715 412 816

شاعر االغنية اللبنانية بامتياز )1933-1976(. لقّب 
بالشاعر الشالل لغزارة انتاجه. ترك وراءه ثالثة آالف 

اغنية رددها عاملقة الزمن الجميل وال تزال ترتدد عىل 
كل شفة ولسان.

1+4+8+3+6+5 =  رتبة عسكرية
7+10+2+12 =  ليل حالك السواد

14+15+11 = اخو ايب
13+9+16 =  طّباخ

 SU DO KU SU DO KU SU DO KU SU DO KU

اللعبة  شروط 
هذه اللعبة مكّونة من 16 

مستطيالً. فوق كل مستطيل 
تتبعرث حروف عند انتظامها 
تشكل جواباً لألسئلة الواردة 

أدناه. عند معرفة أحد األسئلة 
نضع الجواب داخل املستطيل 

مع رقم السؤال وهكذا 
دواليك. ملعرفة صحة األجوبة 
نجمع األرقام املوجودة داخل 
املستطيالت ليك تتطابق مع 

األرقام املوجودة يف أسفل 
ويسار الشبكة.

 حدث يف مثل هذا الشهر 
اكتشاف  اول   :1801 الثاين  كانون 

لنيزك عىل سطح االرض. 

كانون الثاين 1854: غرق باخرة سان 
فرنسيسكو ومقتل 300 من ركابها.  
باكستان   :1972 الثاين  كانون 

الرشقية تصبح دولة بنغالدش.

كانون الثاين 1990: بدء حرب اهلية 
واذربيجان  ارمينيا  جمهوريتي  بني 

السوفيتيتني.              
                   

معلومات عامة
 31 مساء  السنة  رأس  ليلة  تأيت 
عام  بنهاية  لتبرشنا  االول  كانون 
التقويم  حسب  جديد  عام  وبداية 
بهذه  املحتفلني  اول  الغريغوري. 
املناسبة جزر ساموا ودولة اوسرتاليا، 
االحتفاالت  هاواي.  جزر  وآخرهم 
تتخللها اطالق كم هائل من االسهم 
غالبية  بني  مشرتك  كحدث  النارية 
القدماء  املرصيون  كان  البلدان. 
اول من انتهج احتفالية رأس السنة 
التقويم  حسب  سنة   7500 منذ 
نهر  فيضان  موعد  وهو  الفرعوين، 
يف  خصوبة  من  يجلبه  وما  النيل 

االرض ومنو مضطرد للمزروعات. 

طرائف
االمرييك  الرئيس  عن  يروى 
انهارت  بعدما  نيكسون  ريتشارد 
فضيحة  بسبب  وشعبيته  سمعته 
يوصل  ان  اراد  انه  "ووترغايت"، 
الشعب  كل  اىل  السياسية  آراءه 
يوما  اقرتح  مكان.  كل  يف  االمرييك 
اللقاء  السجون  احد  اىل  الذهاب 
علموا  السجناء  لكن  محارضته، 
السجن  مدير  لقاء  وطلبوا  باالمر 
نحتج  اننا  له:  قائلني  عجل  عىل 
الزيارة، ألن سامع  بشدة ضد هذه 
العقوبات  ضمن  يكن  مل  الرئيس 

الصادرة يف حقنا. 

اقوال مأثورة
"اذا استطعت يوما ان ارى ابعد من 
غريي، فألين وقفت عىل اكتاف عدد 

كبري من العاملقة"
)اسحق نيوتن(.

حلول العدد87  

عموديا
-1 شط العرب – املكابح -2 اريحا – قايني – بوس -3 راڨينا – مرس 

– كيني -4 لب – لطيف – رينان -5 يلب – ا ا ا – دعك – ابا -6 
اسونسيون – جبيل -7 ذهب مع الريح – مع -8 بوالو – هيام – ين 
-9 دب – رب – الهاي -10 ماراكايبو – شلن -11 طولكرم – شخري 

– يف -12 تواق – تسامن -13 السد العايل – مينغ -14 فويسز – در – 
افول -15 هرني كيسنجر – ايدا 

افقيا
-1 شاريل ايبدو – تافه -2 طرابلس – وب – طولون -3 ايڨ – بوذا – 
مواسري -4 لحية – نهلة القديس -5 عان – اسبو – رك – ازك -6 االيم 

– مارتل -7 بق – طاوعه – كم – عدس -8 امي – نايرا – تارن -9 
ايرفد – البيش -10 ليس – عجرم – بختيار -11 من – ركبي – لويس 

-12 يك – يحيا – رمموا -13 ابينال – نهش – اييل -14 بوناب – الفنن 
-15 حسني العويني – غوا 

حل الكلمات املتقاطعة 

حل حروف مبعثرة 
-1 وجاق -2 غوريه -3 يحموم 

-4 كريسمس -5 جنوح -6 
سوسة -7 جندل -8 كاستور -9 
منازلة -10 شيواوا -11 اطالل 

-12 بتاح -13 الطور -14 غراس 
-15 مباح -16 فورد 

فرنسيس فورد كوبوال

اليل بكرب حجرو ما بيصيب

حل اسماء من التاريخ

حل مثل في الدائرة

حل الكلمة الضائعة
االمري عالقة

1 3
3

8 4 2 7
5 8 7 9 2

9 1 8
1 2 9
3 7 4 6
4 9 3 2

Sudoku مستوى صعب 

2 4 9 7 6
2 9 8 5
5 7 1

5 7 2 1
1 9 3 4 2
8 4 9 5

1 6 8
8 9 5 2

4 1 3 7

Sudoku مستوى سهل

7 6 9
5 2 9

6 7 8 2
8 5 1 7

4
5 8 3

9 5 4 8
9 4 6 1 2

8 1

Sudoku مستوى وسط

مستوى وسطمستوى صعب

4 3 2 9 7 1 8 5 6
8 6 1 2 5 3 4 7 9
5 9 7 6 4 8 3 2 1
2 7 6 8 1 9 5 4 3
1 4 3 7 6 5 2 9 8
9 5 8 4 3 2 1 6 7
3 1 9 5 2 7 6 8 4
7 2 4 1 8 6 9 3 5
6 8 5 3 9 4 7 1 2

Sudoku حل مستوى صعب 
9 3 1 4 5 2 7 8 6
8 4 7 6 1 3 9 5 2
6 5 2 8 9 7 3 1 4
7 8 4 5 6 1 2 9 3
3 1 6 7 2 9 5 4 8
2 9 5 3 8 4 1 6 7
4 6 9 2 3 5 8 7 1
5 7 3 1 4 8 6 2 9
1 2 8 9 7 6 4 3 5

Sudoku حل مستوى وسط
5 6 7 3 2 8 9 1 4
9 4 1 7 6 5 3 2 8
8 2 3 4 1 9 6 7 5
4 7 5 9 3 2 1 8 6
6 1 9 5 8 7 2 4 3
2 3 8 1 4 6 7 5 9
7 5 6 8 9 1 4 3 2
1 9 4 2 5 3 8 6 7
3 8 2 6 7 4 5 9 1

Sudoku حل مستوى سهل  SU DO KU حل

مستوى سهلمستوى وسطمستوى صعب

مستوى سهل

اللعبة  شروط 
هذه الشبكة أو الشبكات مكّونة من 9 مربعات كبرية 

وكل مربع كبري مقّسم اىل 9 خانات صغرية. 
ضمن   9 اىل   1 من  األرقام  وضع  اللعبة  رشوط  من 
الرقم يف كل مربع كبري ويف  الخانات بحيث ال يتكرر 

كل خط أفقي أو عمودي.  
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إلى العدد المقبل

دولة  صار  مرة  ذات  العامل  به  افُتنت  الذي  لبنان 
فاشلة. اصبح متسوال عىل قارعة االمم ينتظر مؤمترا 
اغاثيا من هناك. ما حصل  ملساعدته من هنا وعونا 
اننا  االصح  بل  ال  بعيد.  زمن  منذ  توقعه  ميكن  كان 
عنها.  بوجوهنا  اشحنا  لكننا  النهاية  نرى  كنا  جميعا 
وكل منا فعل ذلك لسبب ما. كلنا انخرطنا يف نظام 
املحسوبية  للعيش.  سبيال  به  وقبلنا  املحسوبيات 
ومنط  ونهج  سلوك  انها  واقعة.  ليست  لبنان  يف 
تنتهي  وال  بالتوظيفات  تبدأ  وهي  مجتمعي.  تعامل 
بينهام  وما  والبناء،  البيئة  يف  الجسيمة  باملخالفات 
كل  يف  للذمم  ورشاء  وبيع  سمرسة  عمليات  من 
دوائر الدولة املتخمة بالبريوقراطية والبطالة املقنعة 

االنتخابية. والتوظيفات 
من  حتى  ألنه  احدا.  استثني  وال  مسؤول  كلنا  اقول 
اعرتض عىل الثغرات يف تطبيق النظام، وانكفأ عىل ذاته 
هو  تعديل،  او  تغيري  اىل  اعرتاضه  يحول  ان  دون  من 
مسؤول مبعنى ما. مثل ادارة نظام كهذا، من الطبيعي 
اليها  انتهينا  التي  الهشة  الدولة  اىل  يفيض  ان  جدا 
الخسائر،  احصاء  سوى  يشء  فعل  عن  عاجزة  وتقف 
والذي يبقى ايضا موضع تساؤل يف ظل انعدام معايري 
الشفافية املعتمدة يف الدول الناجحة. ففي االساس مل 
تكن هذه املعايري موجودة لدينا ألنها لو كانت كذلك، 

ملا كان سقط الهيكل فجأة وعىل الجميع.
وضوح  واضحة  مأساوية  نهاية  امام  اآلن  نحن 
ما  وجراء  انفسنا،  عىل  ارتضيناه  ما  جراء  الشمس 
قبلناه طوعا. وهل ادل عىل تفاهة ادارة هذا النظام 
مام قاله الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون يف خطابه 
الخسيس  النظام  انتقد  حني  املايض  ايلول  اواخر 
طراز  يوجد  ال  عندنا  "systeme crapuleux"؟. 
العامة  السياسة  يف  يعملون  الذين  السياسيني  من 
يف  يعملون  عندنا  الساسة  ناجحة.  دولة  تبني  التي 
السياسة "السياسيوية" اي تلك التي ال تعمل اال عىل 
املنتفعني  قاعدة  تكبري  وبهدف  االنتخابات،  ايقاع 

ناخبني  اىل  االنتخابية  املناسبات  يف  يتحولون  الذين 
اجل  من  والغرباء  داحس  حروب  لخوض  مستعدين 
هذا او ذاك، ال ليشء اال لرد جميل مخالفة يف البناء، 
او وساطة توظيفية، او حامية لتطاول عىل املشاعات 

وامالك الدولة الربية والنهرية والبحرية. 
االقتصادي  املرصد  عن  الصادرة  الصادمة  االرقام 
للبنان يف البنك الدويل الذي توقع ان يصبح اكرث من 
نصف السكان فقراء، وان تبلغ نسبة الدين اىل الناتج 
املحيل 194 يف املئة مع حلول العام الحايل، تقول اننا 
امنا يف ظالل نظام محسوبية  ال نعيش يف ظل دولة، 
االحتيالية"  والخدمات  و"العطايا  "االحسان"  جوهره 
عىل  وافقنا  كلنا  والنزاهة.  الكفاية  حساب  عىل 
ايجابا،  النظام مبصائرنا. بعضنا فعل ذلك  تحكم هذا 
ميثل  كان  اقرتع  من  سلبا.  فانخرط  اآلخر  بعضنا  اما 
كان  االقرتاع  عن  وانكفأ  تذمر  ومن  االيجايب،  الشطر 

ميثل الشطر السلبي، فكانت النتيجة دولة فاشلة.
كل  النفق.  يف  ودخلنا  رهيب  واقع  امام  رصنا  اآلن 
التايل  اليوم  يف  لنفاجأ  حصل  االسوأ  ان  نعتقد  يوم 
بأن هناك ما هو أسوأ بكثري. التدهور يتواىل وما من 
يشء نفعله غري انتظار الغوث االقليمي والدويل عرب 
مبادرة من هذه الدولة او اقرتاح من تلك. كل هذا 
يحصل فيام تستمر اعامل التعدي عىل امالك الدولة 
مواطنيها  عن  مسؤوليتها  من  الرغم  وعىل  التي 
عن  االنقاض  رفع  يف  حتى  بعد  تفلح  مل  وامامهم، 

اللبنانيني.  رؤوس 
نعرفها  لبدايات  تلقائية  نتيجة  هي  كهذه  نهاية 
جميعا، وسكتنا عنها فرادى وجامعات و"كام تكونون 

يوىل عليكم".

املحسوبيات والدولة الفاشلة
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