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في هذا العدد

شكلت جائحة كورونا يف العامل تداعيات صادمة وقاتلة. ازهقت ارواحا، ودمرت اقتصادات، وغّيت مفاهيم اجتامعية 
واقتصادية وبيئية وسياحية. حتى ان الدول الكربى واملتطورة مل تنج من انعكاساتها السلبية التي رضبت عميقا بناها 
التحتية، علام انها مل تأل جهدا من اجل التخفيف من الخسائر عىل مجتمعاتها التي دخلت يف نفق مظلم قد تحتاج 
اىل سنني للخروج منه. هذا ما ينطبق طبعا عىل لبنان الذي ال يستطيع ان يكون استثناء، خصوصا يف ظل ما يعانيه 

من تصدعات عميقة المست حتى بنيان الدولة.
منذ اكتشاف وباء كوفيد ـ 19 واكبت "االمن العام" تطوره ورسعة انتشاره يف العامل عموما ولبنان خصوصا. لكن 
املؤسف انه منذ سنة حتى االن، ورغم كل حمالت التوعية، والتحقيقات والتقارير التي ساقها االعالم، ومنه "االمن 
العام"، لجهة تنبيه املواطن إىل خطورة هذه الجائحة، اال ان معدل االصابات ال يزال يسجل ارقاما مرعبة ومقلقة عىل 
مستوى لبنان قياسا بعدد السكان. كل ذلك كان سببه هشاشة االستجابة الشعبية واملجتمعية، السيام ان بيننا من 
يزدري كل هذا الذي يحصل، ناهيك مبن ال يعرتفون بوجود الوباء ما يدل عىل جهل يصل حد الغباء. االنىك ان من 

بني هؤالء َمن يعتقدون بوجود "مؤامرة".
ما يزيد الوضع مأساوية يف لبنان، هو هجرة الطاقات الطبية والتمريضية يف زمن عصيب ومرير ويف وقت بلدنا احوج 
ما يكون اليها. طبعا ال يالم هؤالء بعدما انهارت كل الضامنات التي تعطي املواطن شعورا باالستقرار. فمع انهيار 
العملة الوطنية، وتصدع التشكيالت االجتامعية والسياسية إىل حد رفع جدران الكراهية، والتلهي بسجاالت من النوع 
املبتذل بدال من البحث يف كيفية النهوض من القعر الذي سقطنا فيه جميعا، كان من الطبيعي ان يهاجر االطباء 

وسائر اصحاب الكفايات والخربات للبحث عن عيش كريم.
كان  ما  ادوية  تنقطع  فحينا  الطبية.  املواد  اسواق  يف  الشفافية  معايي  كل  انعدام  هو  فاكرث،  اكرث  القلق  يثي  ما 
ليتخيل احد يف يوم من االيام حتى احتامل السؤال عنها. هذا السياق كان محل عناية "االمن العام"، اذ اظهرت 
تحقيقات وتقارير اعدها الزمالء مع ذوي االختصاص ان من االسباب قيام البعض بتخزين االدوية كام يخزنون السلع 
االستهالكية، ما يشكل اختالال يف عمل وقدرة الصيدليات عىل االستجابة. املسؤولية هنا ليست محصورة باملواطنني، 
بل بكون عدد كبي من االدوية تباع يف الصيدليات من دون وصفات طبية ملزمة وبجشع البعض االخر. ما زاد الطني 
بلة هو ان هذه االدوية محل طلب يف مثل هذا الفصل من العام واملعروف مبوسم "االنفلونزا"، فكيف الحال ونحن 
نتحدث عن جائحة كورونا التي ما عاد هناك قدرة عىل ضبطها ما مل يلتزم اللبنانيون الربوتوكوالت الطبية والوقائية 

لجهة التقيد مبسافات االبتعاد، ووضع الكاممات، واعتامد التعقيم. 
يف ظل مشهد مأساوي كهذا، تبقى بقعة الضوء يف كفاح "الجيش االبيض" من اطباء وممرضني وعاملني يف الصليب 
االحمر واملستشفيات. اىل هؤالء تحية احرتام مستحقة. فام يقومون به تجاوز حدود الواجب وبلغ حد التضحية، إذ 
يعيشون وسط محيط من وباء كورونا، تاركني عائالتهم، يفرتشون ارض املستشفيات ليلتحفوا باسقفها وقد انهكهم 
ضغط رهيب، ال ليشء اال ألن بعضا منا ال يزال يعيش "هاجس املؤامرة"، فيام بعض آخر يرص عىل املخالطة وعدم 

التزام اجراءات الوقاية، فكان ما كان من مآس نعيشها يوميا.
ُمحزن ومخيف جدا ان يتلقى اباؤنا وابناؤنا العالج عىل االرصفة، وبعضهم ميوت ألنه ما عاد هناك ارسّة، واملستشفيات 
تجاوزت قدراتها االستيعابية. االن هو وقت الخيارات الحاسمة: اما ان ننترص عىل الوباء بالتزام بروتوكوالت العزل 

والحْجر، واما ان نجلس لنحيص احباءنا وهم يرحلون، فيام ننتظر مواعيد رحيلنا الواحد تلو االخر. 
فلنقرر االلتزام والصمود. 

"االمن العام"

اإللتزام والصمود
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بعد تنظيم إستخدام املنتجات الطبّية ملكافحة كورونا
إستيراد اللقاحات مفتوح والبرملان قام بواجباته

ينتظر اللبنانيون بفارغ الصرب وصول لقاحات كورونا بدءا من شباط الجاري، وذلك للحد من انتشار الوباء السيام بعد ارتفاع 
ارقام املصابني بطريقة مأساوية. لكن، عىل الرغم من كل ذلك، يبقى االمل يف التوصل اىل ان يكتسب املواطنون مناعة بنسبة 

سبعني يف املئة بعد تلقيهم اللقاحات املنتظرة

للبرش، وتنشغل  اليومية  الحياة  تقريبا عىل  يسيطر شبح كورونا منذ سنة 
املعمورة يف جبه هذا الداء الذي متكن من هز اقتصادات وتهديد مجتمعات 
كربى. متكن الفريوس من اشغال العلامء واالطباء وكل القطاع الصحي وارباكه. 
ويجرى التسابق بني الدول الكربى والغنية التي استنفرت مخترباتها النتاج 
لقاحات تساهم يف القضاء عىل كورونا التي بات موضوعها عىل كل لسان 
وشفة، مع اتساع  طفرة االصابات وتعدد سالاللتها وآخرها الربيطانية التي 
تنترش برسعة اكرب من شقيقاتها، مع توقع انتظار اخرى من الربازيل واليابان. 
رّشع مجلس النواب يف جلسة 15 كانون الثاين قانون اللقاح، تنظيم االستخدام 
للمنتجات الطبية ملكافحة جائحة كورونا. وكان للجنة الصحة برئاسة النائب 
عاصم عراجي الدور االسايس يف تحضري هذا القانون وفتح املجال السترياد 
اللقاحات من دول عدة، وعدم حرصه برشكة محددة منعا من حصول اي 

احتكار. وقد وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القانون وتبعه رئيس حكومة 
ترصيف االعامل حسان دياب ثم رئيس الجمهورية ميشال عون، فيام العد 

العكيس الحقيقي الستقبال اللقاحات سيكون يف مطلع شباط الجاري. 
سيتلقى العاملون يف القطاع الصحي اللقاح اوال، السيام الذين يعملون يف 
الخطوط االمامية من ممرضني ومسعفني واطباء واداريني يف املستشفيات 
واملؤسسات الصحية. وتفيد الدراسات ان 15 يف املئة من اللبنانيني كسبوا 
تم وضعه هو  الذي  الهدف  االصابات بفريوس كورونا، فيام  نتيجة  املناعة 
هذا  عىل  العام"  "االمن  لـ  عراجي  ييضء  املجتمعية.  املناعة  اىل  الوصول 
املوضوع مع تشديده عىل ان القانون لن يكون مخصصا امام رشكة واحدة 
السترياد اللقاحات منها، بل هو مفتوح لكل الرشكات ولو مل يتم اقراره لكان 

تعذر عىل لبنان الحصول عىل اللقاحات من اي رشكة عاملية. 

عراجي: طموحنا تأمني %70
من مناعة املواطنني

■ كيف ترى القانون الذي صادق عليه املجلس 
التزام رشوط  تم  لقاح كورونا، وهل  يف موضوع 

الرشكات؟
□ طلب من رشكات االدوية يف الواليات املتحدة 
االرساع يف تحضري لقاحات كورونا. وقامت رشكات 
فايزر ومودرنا وغريهام بانتاج اللقاح بعد الحصول 
والتغذية  االدوية  وكالة  من  طارىء  اذن  عىل 
االمريكية. ال تقدم اي رشكة عىل انتاج اي لقاح قبل 
قيامها باالبحاث املطلوبة والتي قد متتد اىل سنتني 
او ثالث سنوات. عندما وجد االمريكيون ان هذا 
باستعامله،  للرشكات  السامح  جرى  آمن  اللقاح 
لكن الرشكات كانت تخىش من قيام دعاوى ضدها 
مثة  اللقاح.  هذا  تلقوا  ان  سبق  مترضرين  من 
قانون يف امريكا واوروبا يسمى االستعامل الطارىء 

ملثل هذه الحاالت. 

■ القانون الذي اقره مجلس النواب مل تقدم عليه 
دول عدة مثل االردن عىل سبيل املثال؟

رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي. 

املطلوب من الجميع 
تلقي اللقاح ومن املعيب 

القول انه مؤامرة

□ جميع النواب كانوا عىل تجاوب تام، ومل يخضع 
وقعنا  اللجنة  يف  نحن  تسييس.  ألي  املوضوع 
االقرتاح املعجل املكرر من 10 نواب، وقد عجلنا 

يف انضاجه يف الهيئة العامة. 

■ هل سيحصل املواطن عىل اللقاح مجانا؟
منصة  بوضع  العاملية  الصحة  منظمة  قامت   □
بالتعاون مع التحالف الدويل للقاحات. وعملت 
اللقاحات  هذه  توفري  عىل  البداية  منذ  املنظمة 
للدول الفقرية وعدم حرصها عند نظرياتها الغنية. 
اللقاح سيوزع مجانا بعدما اقدمنا عىل حجز كمية 
تقدر بـ20 يف املئة من عدد سكان لبنان، وجرى 

احتساب العدد بـ5 ماليني نسمة. 

■ ما هو مصري الالجئني الفلسطينيني والنازحني 
السوريني؟

□ تقع املسؤولية هنا عىل مفوضية شؤون الالجئني 
واالونروا بعد تربعهام بدفع مثن هذه اللقاحات 

املخصصة للفلسطينيني والسوريني عندنا. 

اللبنانيني  من  املئة  يف   25 ان  القول  ميكننا   ■
سحصلون عىل اللقاحات؟

□ نعم، يف البداية يجب ان نصل اىل هذا الرقم.

■  بعد العمل عىل تسهيل الحصول عىل اللقاح 
اين اصبحنا امام جائحة كورونا؟

□ برصاحة اقول ان اللجنة الوزارية مل تكن عىل 
الصحة جملة  لجنة  املطلوب. اصدرت  املستوى 
من التوصيات مل يتم االخذ بها، وهذا ما ركزنا عليه 
قبل رأس السنة املنرصمة وبعدها، علام ان لجنتنا 
الفيديو  تقنية  بواسطة  اكرث من اجتامع  عقدت 
ويف ساعات متأخرة من الليل. طالبنا باقفال البلد 
وتم التطبيق بعد حصول عدد من االستثناءات 
قبل ان يتم االقفال االخري. دعونا يف اليوم االول 
من السنة اىل رضورة تطبيق اقفال تام وشامل، 
خلفته  ما  تلقينا  بعدما  كارثة  اىل  سنتوجه  واال 
حفالت ليلة رأس السنة التي ساهمت يف ارتفاع 
االصابات. ثم قامت اللجنة الوزارية بالدعوة اىل 
لن  االستثناءات  ان  اكدنا  بعدما  البلد،  اقفال يف 
التي  الخالفات  ان  اىل  االشارة  من  بد  ال  تفيد. 
من  بد  ال  كثريا.  عليها  اثرت  اللجنة  يف  وقعت 
تحميل املسؤولية اىل املواطنني ايضا وال يزال مثة 
اشخاص يتوجهون اىل املستشفى والسوبرماركت 

من دون كاممة، فضال عن تجمعات كبرية حيث 
مل تحرتم فيها ادىن القواعد املطلوبة. هل يعقل ان 
نشهد كل هذه التجمعات امام املصارف وهذا ما 
عاينته يف شتورا عىل سبيل املثال، اضافة اىل ما 
يحصل امام محطات املحروقات. اقول هذا الكالم 

من حرقتي عىل صحة املواطنني. 

■ هل ميكننا القول ان 20 يف املئة من اللبنانيني 
اصيبوا بالفريوس؟

□ اصبحت هناك مناعة عند املواطنني يف حدود 
الـ13 يف املئة. يزيد عدد املصابني عىل 220 الف 
شخص ويف االمكان رضب هذا الرقم بـ5  مرات 
ان 20 يف  القول  ميكننا  العاملية.  املعطيات  وفق 
املئة من املواطنني اصيبوا بالفريوس، لكن املطلوب 
الناس يف حدود 70  مناعة عند  اىل  الوصول  هو 
بلغنا مناعة  اننا  اىل  املئة من اجل االطمئنان  يف 
القطيع. املشكلة عندنا اننا ال نقوم بابحاث، واي 

فريوس ينترش يف العامل نفتش عن اضعاف قوته 
والحد من قوة انتشاره بني الناس الظهار تخفيف 
تتمثل  واالنتشار.  االذية  قوة  وتحديد  امليكروب 
مناعة القطيع  يف 70% من املواطنني من اجل ان 
ال يساهم الفريوس يف عدوى اكرب، عندها ميكن 
تصل  مل  الباقية.  الـ%30  عند  للفريوس  التصدي 
اي دولة يف العامل اىل مناعة الـ70 بعد. لقد حاول 
رئيس الوزراء الربيطاين بوريس جونسون ان يصل 
اىل هذا الرقم وفشل، وعندما اصيب هو بالفريوس 
من  اخالقية  ال  مسألة  القطيع  مناعة  رأيه.  بدل 
دون اللقاح ألن صاحب الصحة الجيدة ميكن ان 
ينجو، لكن مريض السكري والضغط عىل سبيل 

املثال من املمكن ان ميوت.

■ يف الخالصة ماذا تقول للبنانيني بعد كل هذه 
التجربة؟

عند  اللقاح  تلقي  الجميع  من  املطلوب   □
السيام  مؤامرة  انه  القول  املعيب  ومن  وصوله 
االنظمة  تعرضت  العامل.  اقتصادات  انهيار  بعد 
الحصول  بعد  لكن  كبرية،  ملشكالت  الصحية  
عىل اللقاحات ومرور 5 اشهر نتطلع اىل مناعة 
اكرب يف املجتمع، مع االبقاء عىل وضع الكاممة 
عن  والتوقف  االجتامعي،  التباعد  ومسافة 
الزيارات ألن تفيش الفريوس داخل البيت ينقل 

العدوى برسعة كبرية.

□ ال تزال الرشكات تتفاوض مع االردن وبلدان 
هذا  تحضري  عىل  نقدم  مل  لو  العامل.  يف  عدة 
الحصول  عىل  قادرا  لبنان  يكون  لن  القانون، 
حصلت  اذا  الرشكات.  من  اللقاحات  هذه  عىل 
يف  اللقاح،  سيتلقون  الذين  عند  مضاعفات  اي 
امكانهم ان يقيموا دعاوى ضد الرشكة املصنعة. 
الحظنا ان الحكومة االمريكية اخذت عىل عاتقها 
مضاعفة  واي  املواطنني،  لجميع  اللقاح  اعطاء 
الطبابة  باجراء  الدولة  عندها  ستقوم  تحصل 
توليها  اىل  اضافة  املترضر،  للمريض  املطلوبة 

مهمة التعويض عليه. 

■ اذا حصلت مضاعفات عند مريض لبناين تلقى 
اللقاح َمن يتحمل املسؤولية؟ 

□ من حق الشخص الذي اصيب مبضاعفات من 
الفنية  اللجنة  اىل  شكوى  يقدم  ان  اللقاح  جراء 
يف وزارة الصحة التي تحدد بدورها اسباب هذه 
او  اللقاح  من  ناتجة  كانت  اذا  ما  املضاعفات 

اللجنة  اسباب اخرى، فيام تقدر هذه  من جراء 
التعويض عىل املترضر. 

■ متى ستكون هذه اللقاحات متوافرة يف لبنان؟
□ ستصل يف شباط الجاري. بات يف االمكان الحصول 
عليها من مختلف الرشكات يف العامل، من دون اي 
يف  اصبح  القانون  صدور  بعد  انه  علام  احتكار، 
امكان الرشكات الخاصة استرياد هذه اللقاحات. مل 
تعد الرشكات تخىش الدعاوى ضدها بعدما اخذت 
اللبنانية هذه املسؤولية عىل عاتقها يف  الحكومة 
ظل التصدي لهذه الجائحة التي تهدد ارواح الناس. 
الدول  استعملت  العامل،  اقتصادات  انهيار  وسط 
االوروبية هذه اللقاحات يف اوضاع طارئة، هذا ما 
فعلته ايضا السعودية واالمارات العربية املتحدة يف 

شكل طارىء وتحملت حكومتهام املسؤولية. 

لجنة  مع  النيابية  الكتل  تجاوب  كان  كيف   ■
الصحة يف خصوص هذا القانون؟

رضوان عقيل

الملف
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خوري: اللقاحات ستوزع 
من دون اي محسوبيات

للشؤون  الجمهورية  رئيس  مستشار  يؤكد 
الصحية النائب السابق الدكتور وليد خوري ان 
اللجنة املعنية يف وزارة الصحة خصصت 35 مركزا 
قابلة للزيادة من اجل القيام بعمليات التلقيح 
االلكرتونية،  املنصة  عرب  واملقيمني  للمواطنني 

واسترياد اللقاحات من رشكات متنوعة.

وتلقي  اللقاحات  توزيع  عملية  ستتم  كيف   ■
املواطنني لها؟

□ مثة آلية جدية تم وضعها عرب لجنة برئاسة 
قبل  انطلقت  البزري،  عبدالرحمن  الدكتور 
شهرين يف وزارة الصحة. وضعت اللجنة عددا 
من الرشوط لتوزيع هذه اللقاحات بدءا من 
الذين يجب ان  اوائل االشخاص املستفيدين 
يتلقوا اللقاح قبل غريهم. تم تحديد 750 الف 
لبناين يف املرحلة االوىل، اضافة اىل 300 الف 
والنازحني  الفلسطينيني  الالجئني  من  مقيم 
السوريني. ستصلنا اللقاحات من رشكة فايزر 
بدءا من هذا الشهر، عىل ان نتلقى منها مليون 
العمل  يجري  سنة.  خالل  لقاح  الف  و50 
الذي  املايل  االعتامد  بعد  نفسه  الوقت  يف 
مليار   27 بقيمة  عون  ميشال  الرئيس   وقعه 
لرية لبنانية لوزارة الصحة، عىل رشاء لقاحات 
االمم  تديرها  منصة  وهي  كوفاكس  من 
بغية  ماليا  املتعرثة  للبلدان  انشأتها  املتحدة 
علام  مقبولة،  باسعار  لقاحات  الحصول عىل 
اننا حجزنا لقاحات من هذه الرشكة عىل ان 

تدفع الدولة مثنها.

كيف  لبنان  اىل  اللقاحات  هذه  وصول  بعد   ■
سيتم توزيعها؟

مركزا   35 هناك  سيكون  شباط  بداية  من   □
هذه  وستؤمن  املناطق،  ومختلف  بريوت  يف 
اىل  تعود  كبرية  صحية  مراكز  يف  اللقاحات 
جامعية  ومستشفيات  مراكز  يف  او  الحكومة 
الفائت.  الثاين  كانون  نهاية  قبل  تجهيزها  تم 
املدربة  الفرق  من  مجموعات  ايضا  خصصت 
لتنظيم اللقاحات، وسيتناوب يف كل مركز عدد 
من املساعدين االداريني، ومن 6 اىل 8 ممرضات 
ارشاف  تحت  التلقيح  باعامل  يقمن  االقل  عىل 

طبيب مسؤول عن املركز. 

■ كيف ستصل اللقاحات اىل اماكن التربيد؟
□ تعود مهمة وصول اللقاحات اىل الربدات تحت 
السبعني درجة اىل رشكة فايزر، وستتم االستعانة 

بالجيش اليصالها اىل املراكز املخصصة.

■ هل اجهزة الدولة الطبية وغريها قادرة عىل 
القيام بهذه املهمة؟

□  يطرح هذا السؤال بشكل جدي عىل املعنيني. 
يف  وسنتلقى  البداية،  يف  قليلة  بدفعات  سنبدأ 
االسبوع االول 30 الف جرعة فيام سريتفع العدد 
تدريجا عىل ان يتم توزيع الجرعات تباعا عىل 
دفعتني،  عىل  اللقاح  الشخص  سيتلقى  املراكز. 
االول.  املوعد  عىل  يوما   21 مرور  بعد  وذلك 
بداية، سيتلقى اللقاح جميع العاملني يف القطاع 
الصحي واالستشفايئ، من ممرضني واداريني، وكل 
شخص عمره 75 سنة وما فوق، عىل ان نهتم كل 

اسبوع بفئة عمرية معينة. 

■ هل يف امكان رشكة استرياد ادوية ان تجلب هذا 
اللقاح وتبيعه للمواطنني؟

وزارة  عرب  العملية  هذه  مثل  مرور  من  بد  ال   □
الصحة التي سترشف بالطبع عىل مراكز التلقيح. 

■ هل من الرضوري ان تعرف وزارة الصحة بكل 
شخص يتلقى اللقاح؟

□ هذا امر اكيد، ألن مثة منصة الكرتونية ستكون 
ألي  ميكن  ال  العملية.  هذه  عن  املسؤولة  هي 
شخص تلقي هذا اللقاح من دون تسجيل اسمه، 

لذا من غري املمكن ان يتم تهريب اللقاحات. 

■ ماذا بالنسبة اىل اللقاح الصيني؟
من  كوفاكس  منصة  عرب  ستأيت  لقاحات  مثة   □
من  الحصول  طلبنا  فيام  وغريها،  صينية  رشكات 
هذه املنصة عىل مليونني و700 الف جرعة. نحن 

بالفعل امام تحديات كبرية يف مواجهة الفريوس.

■ هل من خشية يف عملية توزيع اللقاحات عىل 
املراكز يف املناطق ودخول عامل املحسوبيات؟

□ اذا التزمنا املنصة وتعليامتها وما تحدده لجنة 
وزارة الصحة لن نصل اىل هذه املحسوبيات، علام 
اننا وضعنا عددا من االسس لعدم الوقوع يف اي 
اخطاء. هذا املوضوع سيبقى محل متابعة مبارشة 

من رئيس الجمهورية.  

مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري.

طلبنا عبر منصة 
كوفاكس مليونني 

و700 الف جرعة لقاح

جائحة ال ترتوي 
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الساحلي: الفيروس لم ُيهزم ولم نربح
اللبنانيون على حافة الهاوية... لنتعظ!

االحتامالت  فان  معا،  والشعبي  الحكومي  املستويني  عىل  الجهات  كل  تتكاتف  مل  اذا  الهاوية صحيا.  حافة  عىل  لبنان 
املقبلة ستكون اكرث خطورة، والسيناريو االيطايل الذي تخوف منه كثيون وصل اليه اللبنانيون، فيام صارت الخشية ان 

نذهب اىل قعر اعمق ما مل نتدارك ذلك 

كورونا  فريوس  ظهر  عندما   ،2020 اذار  يف 
يف ايطاليا، رسعان ما سجلت ارقام اصابات 
يقطنه  بلد  وهو  يوميا،  االف  ستة  تخطت 
الرغم من  نسمة. عىل  مليون   60 اكرث من 
استثنائية،  كارثة  مثابة  االمر  اعترب  ذلك 
االيطايل  النموذج  عن  الحديث  وصار 
يرضب كمثل للرتهيب مام سيأيت لو مل يتخذ 

اللبنانيون كل ما يلزم لتجنب االنهيار. 
يف 15 كانون الثاين 2021، سجل لبنان اعىل 
اىل  االصابات  وصلت  حيث  االن،  حتى  رقم 
6154 اصابة، وهو بلد ال يشكل سكانه سوى 
اقل من 10 يف املئة من عدد سكان ايطاليا. 

تقديرات طبية بأن نسبة االصابات يف البلد 
رسميا  سجل  حيث  املحظور،  اىل  وصلت 
من  اقرتبوا  ووفيات  اصابة  الف   260 نحو 

حاجز االلفني. 
يف  بل  فقط،  هنا  يكمن  ال  الخطر  لكن 
كارثة  بعد  حصل  الذي  الكبري  االرتفاع 
تفيض  املستشفيات  جعل  ما  السنة،  رأس 
مبرضاها وتوصد االبواب احيانا يف وجه من 
وال  متوافرة،  كافية  ارسة  ال  ألن  اليها  يلجأ 
وضعهم  تدهور  من  تساعد  تنفس  اجهزة 
قادرة  الفائقة  العناية  غرف  وال  الصحي 

عىل استيعاب املزيد. 

آب  يف  بريوت  مرفأ  انفجار  فعل  مثلام 
بسبب  الفريوس  نرش  يف  فعله  املايض 
قرسيا،  االجتامعي  التباعد  قاعدة  انفالت 
السنة  رأس  وسهرات  االعياد  فرتة  فعلت 
حيث  الرسمية  االرقام  تظهر  كام  فعلها 
يعد  2020، مل  االول  كانون   31 قبل  ما  ان 
التي  االصابات  اىل عدد  بالنسبة  بعده  كام 
االف  و4   3 متخطية  يوم  كل  تقفز  راحت 

بل و6 االف اصابة. 
فجر  لبنان  يدخل  ان  البديهي  من  كان 
مرحلة  الفائت  الثاين  كانون   14 الخميس 
وسط  الشامل،  االغالق  من  جديدة 

عىل سبيل املثال، وصلت اصابات كورونا يف 
لبنان يف احصاءات وزارة الصحة عشية بدء 
الشامل اىل 4988 حالة و35 حالة  االغالق 
 3144 سجل  بينام  ساعة،   24 خالل  وفاة 
ايام  اربعة  بعد  وفاة  حالة  و53  اصابة 
عىل بداية االغالق، يف حني سجل يف كانون 
الثاين، اي قبل االغالق باسبوع 5440 اصابة 

و17 حالة وفاة.
لبنان  اعلن  املأساوي،  املشهد  يكتمل  ليك 
الحالة  املايض، تسجيل  االول  كانون   25 يف 
فريوس  من  الجديدة  الساللة  من  االوىل 
كورونا، عرب رحلة جوية اتية من بريطانيا، 
يف حني حذرت منظمة الصحة العاملية من 
ان السنة الثانية من كورونا ستكون اصعب 

من التي سبقتها. 
تحققت املخاوف التي عرّبت عنها املنظمة 
الفنية  العاملية عندما قالت املديرة  الصحة 
فان  ماريا  املنظمة  يف  الطوارئ  لربنامج 
بعد  ستشهد  الدول  بعض  ان  كريخوف 
لالوضاع  كبريا  تدهورا  االعياد  فرتة  انتهاء 

قبل ان يبدأ تحسنها. 
اجتمع  الذي  للدفاع  االعىل  املجلس  وكان 
الجمهورية  رئيس  برئاسة  بعبدا  قرص  يف 
الطوارئ  حالة  اعلن  عون  ميشال  العامد 
الصحية ملواجهة خطورة تفيش وباء كورونا، 
والجهات  االمنية  االجهزة  من  طلب  كام 
التي  القوانني  تطبيق  يف  التشدد  القضائية 
استقبال  عدم  عند  املستشفيات  تعاقب 
الحاالت الطارئة مبا فيها حاالت كورونا، كام 
تعاقب عن عدم االلتزام باجراءات وتدابري 
محارض  وتسطري  العامة،  والسالمة  الوقاية 
الالزمة يف حق من يخالف تلك  املخالفات 

التدابري املؤدية اىل انتشار وبايئ. 
الرئيس عون يف مستهل االجتامع عىل  اكد 
رضورة اتخاذ اجراءات جذرية حتى نتمكن 
وباء  لتفيش  الكارثية  التبعات  تخفيف  من 
تعد  مل  املستشفيات  ان  اىل  ولفت  كورونا، 
تتسع الستقبال املصابني. اما رئيس حكومة 
دياب،  حسان  الدكتور  االعامل  ترصيف 
فحذر من ان استمرار الرتاخي الذي رأيناه 
بكارثة  سيتسبب  االجراءات  تطبيق  بفرض 
غري  من  ان  مؤكدا  واجتامعية،  انسانية 

املسموح حصول اي تساهل.

عن  الحديث  يعد  مل  الوضع،  هذا  امام 
وطاة  تحت  الصحي  القطاع  انهيار 
الضغوط كالما عبثيا، وصار االغالق الشامل 
لكنها  الدولة،  البديهية من جانب  الخطوة 
يلتزم  مل  اذا  للفشل  معرضة  محاولة  تظل 
املواطنون ما هو متوجب عليهم من تباعد 
وحجر وكاممات وحرص، ألن ذلك سيكون 

مثابة االمل االخري للبنان واللبنانيني.  

علينا احترام االرشادات 
وتوفير اللقاحات من دون 

محسوبيات

الملف
خليل حرب 

Khalilharb66@gmail.com

الدكتور محمد الساحيل.

اجراءات امنية مشددة.

االقفال العام.
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"االمن  حاورت  التحديات،  هذه  يف ظل 
اختصايص  الساحيل،  الدكتور محمد  العام" 
ادارة  مجلس  رئيس  وانعاش،  تخدير 
مستشفى ميدالند يف زامبيا وممثل االتحاد 

الصحية. للرعاية  االفريقي 

من  الثانية  املوجة  امام  هزمنا  هل   ■
كورونا؟

استطاعة  يف  ان  االعتقاد  الخطأ  من   □

التكيف  علينا  كورونا.  فريوس  هزمية  احد 
ال  و  عيب  ال  ذلك  يف  وليس  الفريوس  مع 
استسالم. اجيال مرت وكانت عرضة الوبئة 
بعضها اقىس واستطاعت الخروج من االزمة 
لالسف  ويا  لكن  بنا.  تليق  حياة  ومنحنا 
اضعف  موقع  يف  كنا  الثانية  املوجة  امام 
بسبب غياب رؤية واضحة واعرتاف ضمني 
نتيجتها تحسم لصالح  باننا لسنا يف معركة 
فريق واحد. نحن يف عملية دمج وجودية، 
اسرتاتيجيا  ووضع  باملعرفة  التسلح  وعلينا 
اقتصاديا  صحيا،  املجتمع  فئات  كل  تحمي 

واجتامعيا. 

ومتابع مللف  توصياتك كطبيب  ما هي   ■
كورونا يف مرحلة االغالق وما بعده؟

□ يف مرحلة االقفال، مثة فئتان عليهام لعب 
املسؤولني.  وفئة  املواطنني  فئة  فعال:  دور 
)ال  املرن  االقفال  سبق  لو  امتنى  كنت 
عملية  استثناءات(  وجود  ظل  يف  الحديدي 
معايري  عىل  مبنية  واضحة  علمية  تقييم 
العاملية.  املعايري  االعتبار  يف  تأخذ  لبنانية 
تقييم  قراءة  محاولة  هو  اليوم  يحصل  ما 
لجان  ثالث  وارقام  توصيات  عىل  مبني 
املواطنية.  مسؤولية  فرد  كل  عىل  متناحرة. 
اننا  حولنا  من  وكل  انفسنا  اعتبار  يجب 
االرشادات  اتباع  علينا  لذا  الفريوس  نحمل 
االجتامعي،  التباعد  تضم  التي  الصحية 
املنزل،  من  الخروج  عند  الكاممة  ارتداء 
عند  دوريا.  والصابون  باملاء  اليدين  وغسل 
مع  االختالط  عند  او  عارض  بأي  الشعور 
عزل  علينا  وجب  بالكوفيد،  اصيب  شخص 
خمسة  بعد    PCR فحص  اجراء  انفسنا، 
 ايام  ويفضل ان يجرى يف السيارة عرب خدمة 
)Drive Thru(  وعدم املخالطة حتى تظهر 
العزل  اما  تحتم  سوف  التي  الفحص  نتيجة 
ال  السلبية  النتيجة  الجزيئ.  العزل  او  التام 
عىل  الفريوس.   نحمل  ال  اننا  حتام  تعني 
عىل  العمل  االقفال  فرتة  خالل  املسؤولني 
ابدا  يعني  ال  الجهوز  البالد.  جهوز  تأمني 
زيادة عدد االرسة فقط بل يكون عىل صعد 
مختلفة: جهوز اداري  )معايري تقييم، معايري 
جهوز  داتا...(،  قانونية،  متطلبات  ترخيص، 
الطبية،  الطواقم  )توزيع  ولوجستي  مايل 

ال حسم مع جائحة 
كورونا هذا العام

املسؤولية تقع على 
الجميع والسيما على االعالم

قوى االمن: تدقيق يف األذون او ضبط مخالفة.

محارض ضبط مخالفة االجراءات.

متاجر ومحال التزمت االقفال العام.

متكاىفء  توزيع  ووسائل  حفظ،  مستودعات 
واللقاحات(،  الطبية  واملستلزمات  لالدوية 
االدمغة،  هجرة  ازمة  ظل  يف  برشي  جهوز 
تم  حال  يف  وتكنولوجي.  استشفايئ  وجهوز 
بعد  ما  فرتة  تصبح  االقفال،  خالل  ذكر  ما 
االزمة.  ادارة  ناحية  من  مقبولة  االقفال 
االرقام قد تبقى يف تزايد و/او انخفاض، لكن 
حدة الوباء متيس اقل فتكا مبجتمعنا، مام قد 

يعيد بعضا من ثقة املواطن بالدولة. 

املتحدة تفيش عدد من طفرات  لالمم  التابعة  العاملية  الصحة  اعلنت منظمة 
تسجيل  انه جرى  واوضحت  العامل.  انحاء  مختلف  املستجد يف  كورونا  فيوس 
اصابات بطفرة الفيوس التاجي املعروفة بـVOC   التي تم رصدها الول مرة يف 
بريطانيا يف 14 كانون االول يف اكرث من 50 دولة، فيام تفشت الساللة املعروفة 
بـ 501Y.V2  التي تم تسجيلها للمرة االوىل يف 18 من الشهر ذاته وظهرت يف 

جنوب افريقيا يف 20 دولة ومنطقة.
اكتشاف  املايض  الثاين  كانون   9 يف  ابلغتها  اليابان  ان  اىل  املنظمة  اشارت  كام 
وتم   ،B.1.1.248 االويل   االسم  عليه  اطلق  التاجي  الفيوس  من  آخر  تحور 
تشخيصه لدى اربعة مسافرين لدى عودتهم من الربازيل. ولفتت اىل ان هذا 
  E484Kو  K417N/Tالتحور يشمل ثالث طفرات مثية للقلق، وهي معروفة بـ 
وN501Y، باالضافة اىل اكتشاف الخرباء يف الربازيل طفرة مامثلة لـE484K  من 

املرجح انها تحورت بشكل مستقل عام تم تشخيصه لدى هؤالء املسافرين.

سالالت جديدة!

■ املسؤولية االكرب للمواجهة عىل الناس 
ام عىل الحكومة ووزارة الصحة؟

وهناك  الجميع،  عىل  املسؤولية  تقع   □
االعالم.  عىل  كربى  وطنية  مسؤولية 
من  تبادر  ان  االعالم  وسائل  عىل  اليوم، 
كافة،  االفرقاء  بني  جرسا  وتصنع  جديد 
رضرا  تشكل  معلومات  نرش  من  والحد 
عىل الجميع وحتى عىل الصحة النفسية 
االزمة  من  نخرج  عندما  املجتمعية. 
البعض  اداء  تقييم  نستطيع   متعافني، 

املستشارين.  وتناحر 

■ هل تحسم املعركة مع الوباء يف لبنان 
يف العام 2021؟ 

ارى  ال  النني  حسم  هناك  يكون  لن   □
يف  الكورونا  مع  سنتكيف  هل  معركة. 
اعتقد.  ال  موضوعية  بكل  2021؟  العام 
اىل  والولوج  مفتوحا،  بات  اليوم  العامل 
قبل  للجميع  متاحا  يكون  لن  اللقاحات 
عام او اكرث. لكن اذا احرتمنا االرشادات، 
عرصية  مستقبلية  رؤية  وطبقنا 
متوازن  علمي  بشكل  لقاحات  واّمنا 
استثناءات  دون  من  االولوية  للفئات 
الفصل  نهاية  يف  ميكننا  ومحسوبيات، 
الحياة  اىل  العودة  العام  من  الثالث 

الطبيعية. 

اىل  بالنسبة  االولويات  هي  ما   ■
للبنان؟  املتاحة  اللقاحات 

عرضة  االكرث  للفئات  هي  االولويات   □
املصابون  السن،  )كبار  لالشرتاكات 
جهاز  عىل  تأثري  لها  مزمنة  بامراض 
او  مبارش(  غري  او  مبارش  بشكل  املناعة 
وتشمل  الطبية  )الطواقم  لالصابة  عرضة 
كل العاملني يف القطاع الصحي مبن فيهم 
باالضافة  والتعقيم(،  التنظيفات  عامل 
يف  كاالفراد  العمل  بحكم  املتخالطني  اىل 
بالالجئني  يتعلق  ما  يف  االمنية.  االجهزة 
تلقيح  خطة  تطبيق  وجب  والنازحني 
رقمية  دراسة  عىل  تعتمد  متوازية 
احصائية، ألن داتا املعلومات يف ما يخص 
التفاصيل  من  العديد  اىل  تفتقر  هؤالء 

عىل الصعيد الصحي. 
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مل يعد الوضع اليسء للواقع االستشفايئ يف لبنان يحتاج اىل شهود عيان يف ظل 
ما كشفته جائحة كورونا من ثغر وقلق ونواقص وارتباك، فيام تتزايد التساؤالت 
القامئة  املعركة  يف  الخاصة  املستشفيات  دور  حيال  احيانا  املتبادلة  واالنتقادات 

منذ سنة حتى االن

مستشفيات  من  كبريا  عددا  ان  الواضح  من  صار 
العزل  اجراءات  تنفيذ  عىل  قادرا  يعود  لن  لبنان 
من  او  املادية  االمكانات  بسبب  سواء  الصحي، 
الناحية الهندسية اذ يتعذر تخصيص مداخل خاصة 
لهذه املستشفيات او فصل اقسام خاصة بكورونا، 

باالضافة اىل انظمة التهوئة املعزولة.
لكن الخلل الذي ظهر يف اداء املستشفيات الخاصة 
اىل  عنها  املسؤولني  بحسب  مرده  تحديدا،  منها 
واقع االزمة االقتصادية الذي الحق رضرا بايرادات 
املستلزمات  توفري  عىل  وبقدراتها  املستشفيات، 
الطبية واسترياد ما تحتاجه من معدات، وهو ما 
اضعف مكانتها وطاقاتها التي كان ميكن ان تستغل 

بشكل افضل يف معركة لبنان مع الوباء.
تبدد  مل  الحقائق  فان هذه  ذلك،  الرغم من  عىل 
املستشفيات  تواجهها  التي  واالنتقادات  املآخذ 
عىل  مرىض  لبنانيون  يطوف  فيام  االن،  الخاصة 
ابوابها طلبا للمساعدة الطبية، وال يجدون النفسهم 

حذرنا  التي  املرحلة  هذه  اىل  الوصول  قبل  كلها 
مرات كثرية يف كل وسائل االعالم ويف لقاءاتنا مع 
املسؤولني من الوصول اليها، والتي يكاد يخرج امر 
ضبطها عن السيطرة. فاملستشفيات الخاصة التي 
تحمل مسؤولياتها  قدرتها عىل  تثبت يف كل مرة 
بكل طواقمها الطبية والتمريضية واالدارية، تعمل 
اليوم باللحم الحي بكل جهد من اجل استيعاب 
وتغطية  االنتقاد  مواجهة  الحساسة  املرحلة  هذه 
التقصري املوجود خارج القطاع. ال اعتقد ان الجدل 
اىل تسخري طاقاته  الجميع  ادعو  لذا  اليوم،  مفيد 

لربح معركة االنتصار عىل الوباء.

قلب  يف  الخاصة  املستشفيات  تعتربون  هل   ■
ما هي  هامشها.  انها عىل  ام  كورونا  مع  املعركة 

ارقامكم؟
لبنان قبل نحو  اىل  □ منذ وصول جائحة كورونا 
له  تسمح  الذي  املستشفيات  بعض  سعى  سنة، 
جناح  تخصيص  اىل  ملبناه  الهندسية  املواصفات 
تم  وقد  املصابني.  املرىض  الستقبال  مجهز  خاص 
كل  وضع  متخصص  ومترييض  طبي  فريق  تجنيد 
طاقته وهو ال يزال يف خدمة هؤالء، متحمال كل 
البعض  ان  علام  العواقب،  كل  ومتجاوزا  املخاطر 
الرغم  العناية. عىل  لهذه  منهم دفع حياته كلفة 
من كل هذه العراقيل التي يحاول القطاع اجتيازها 
بجهده الخاص وبارادة العاملني فيه، هناك اكرث من 
90 مستشفى خاصا مجهزة حاليا الستقبال مرىض 
عادي  رسير   1300 حوايل  وتضم  كورونا،  فريوس 
مخصص ملرىض الكورونا وحوايل 700 رسير للعناية 
الفائقة. وقد وصلت القدرة االستيعابية فيها حاليا 
اىل مئة يف املئة. اضافة ان كل املستشفيات تستقبل 
مرىض الكورونا يف الطوارىء والتي اصبحت ايضا 

كلها مشغولة.

تواجهها  التي  الحالية  الصعوبات  هي  ما   ■
املستشفيات الخاصة؟ هناك نقص كبري يف الكوادر 
عدد  ترسيح  سابقة  مرحلة  يف  وجرى  الطبية، 
 كبري من االطقم الطبية. اال ترون اهمية معالجة 
ذلك يف هذه املرحلة الصعبة؟ ماذا ميكنكم العمل؟

او الحبتهم مكانا يف غرفة طوارئ او رسير. ويرص 
رفض  عىل  الخاصة  املستشفيات  عن  املسؤولون 
عدم  ان  اىل  مشريين  اليهم،  املوجهة  االنتقادات 
نجاح املستشفيات الحكومية يف ردع خطر كورونا 
اىل  املالمة  يوجهون  كثريين  جعل  كامل،  بشكل 
تبادل  فان  االحوال،  الخاصة. يف كل  املستشفيات 
القطاع  وال  املستشفيات  يخدم  لن  االنتقادات 
الصحي وال التمرييض، وهناك دعوة وجهها نقيب 
سليامن  لبنان  يف  الخاصة  املستشفيات  اصحاب 
هارون عرب "االمن العام"، للتطلع اىل االمام وطي 
الصفحة السلبية، والتفرغ ملقارعة ما اسامه متأسفا 

النموذج اللبناين يف ما خص كورونا.

العديد من املالحظات توجه اىل املستشفيات   ■
الخاصة يف هذه املرحلة. ما هو ردكم؟

الالزم  الدعم  يوفر  ان  االجدى  من  كان   □
للمستشفيات الخاصة عىل الصعد املادية واملعنوية 

خليل حرب 

□ هذه الصعوبات هي متعددة الجانب: 
جانب  اىل  النقدية:  والسيولة  املستحقات  اوال-   •
التامدي املستمر يف تأخري الدولة والجهات الضامنة 
فواتريها  وتراكم  القطاع،  مستحقات  تسديد  يف 
معاناة  اشتدت  سنوات،  منذ  دوائرها  ادراج  يف 
تقييد  مع  خطريا  منحا  واخذت  املستشفيات 
السحوبات النقدية من املصارف، ومع ارتفاع سعر 
الدوالر وعرضه بثالثة اسعار مختلفة طال اعالها 
طبية  ومستلزمات  ادوات  من  مشرتياتها  معظم 
بحيث يربط معظم املستوردين والتجار تسليمها 
بتسديد مسبق او فوري لفواتريها، مع تقنني قاس 
او شبه انعدام ألي تدفق نقدي. وضعت النقابة 

ومن  مرة،  من  اكرث  املسؤولني  امام  الوقائع  هذه 
خالل اكرث من منرب، محذرة من تدهور مصري االمن 

الصحي يف غياب االيفاء بااللتزامات.
ان  والتمرييض:  الطبي  الجهاز  يف  نقص  ثانيا-   •
لبنان  التي يرزح تحتها  االزمة االقتصادية واملالية 
منذ اكرث من عام، فضال عن عدم االستقرار السيايس 
واملمرضني  االطباء  من  كبريا  عددا  دفع  البالد  يف 
الخارج،  يف  عمل  فرص  ايجاد  اىل  واملمرضات 
الجرثومية  االمراض  يف  االختصاصيني  خصوصا 
والجهاز التنفيس بحيث تقدم لهم حوافز مختلفة 
ومشجعة ال يجدونها ويا لالسف اليوم يف وطنهم.
كام ان عددا من هؤالء يضطرون اىل ترك اعاملهم 

يف بعض املراحل، بعد تعرضهم لالصابة من الوباء، 
ما يحدث شغورا يف غيابهم وليس من السهل ايجاد 
البديل املناسب لهم وسط الظروف الصعبة التي 
يخدمون فيها. هنا، يؤسفنا القول ان االزمة املالية 
التي تشتد عىل القطاع تحول دون امكان تقدميه 

االغراءات املادية املحفزة للتوظيف.
يف  املشاركة  عن  املستشفيات  استبعاد  ثالثا-   •
القرارات الصحية: اي استبعاد للقطاع االستشفايئ 
عن املشاركة يف قرارات مصريية صحية ال يخدم 
الشأن الصحي وال يحقق االهداف املرجوة طاملا 
االسايس  واملحور  للخدمات،  االبرز  املقدم  انه 
من  بالصحة  املعنيني  االطراف  لبقية  الجامع 
اي  اعداد  عملية  يف  ضامنة  وهيئات  جهات 

اسرتاتيجيا سليمة.

املستحقة  املالية  الديون  ملف  صار  اين   ■
للمستشفيات؟ هل من حلول قريبة؟

مختلف  لدى  املستشفيات  مستحقات  تبلغ   □
وقد  لرية،  مليار   2300 حوايل  الضامنة  الجهات 
فقدت الكثري من قيمتها نتيجة تراجع سعر رصف 
اللرية. ما يتم تسديده اليوم من دفعات ملصلحة 
بكل  مقارنة  بالفتات،  وصفه  ميكن  املستشفيات 
املستحقات املرتاكمة. هذا، يف حني ان معظم دول 
لتحسني  والصحية  الطبية  القطاعات  دعم  العامل 
جهوزها يف مواجهة الوباء. نحن ال نطلب دعام او 

هبات بل كل ما نطلبه هو حقوقنا. 

ترى  كيف  املستشفيات،  الصحاب  كنقيب   ■
خطورة املشهد الصحي يف لبنان خالل عام 2021، 
اللبنانيني القلقني من  وهل من كلمة توجهها اىل 

ازمة القطاع الصحي؟
□ ويالالسف الشديد، لقد اوجدنا سيناريو خاصا 
الوباء،  هذا  مواجهة  يف  لبناين  سيناريو  اي  بنا، 
العامل.  يف  آخر  بلد  يف  مشهد  اي  يشبه  ال  وهو 
التعاطي  وعدم  الرتاخي  نتيجة  ذلك  كل  حصل 
الجدي املسؤول مع هذا املرض. لكن لنضع كل 
فكرة  من  وننطلق  وراءنا،  السلبية  االمور  هذه 
اساسية هي اننا كلنا مسؤولون. الوقاية وااللتزام 
باالجراءات الصحية والطبية هام االساس، يواكبها 
عاجزة  الدولة  كانت  اذا  صحية.  طارئة  خطة 
الخاص  للقطاع  فلتسهل  بواجباتها،  القيام  عن 
اجل  من  والخارج  لبنان  يف  الفردية  واملبادرات 

تقديم املساعدات امللحة، والله يحمي الجميع.

الملف

نقيب أصحاب املستشفيات الخاصة:
هذه أرقامنا... وهذه مصاعبنا

Khalilharb66@gmail.com

نقيب اصحاب املستشفيات الخاصة سليامن هارون.

التمتع باعىل مستوى من الصحة ميكن بلوغه هو احد الحقوق االساسية لكل انسان، بحسب منظمة 
الصحة العاملية. يشمل الحق يف الصحة الحصول عىل الرعاية الصحية املقبولة وامليسورة التكلفة 
ذات الجودة املناسبة يف التوقيت املناسب. يعني الحق يف الصحة ان الدول يجب ان تهيئ الظروف 
التي ميكن فيها لكل فرد ان يكون موفور الصحة قدر االمكان. ترتاوح هذه الظروف بني ضامن توفي 

الخدمات الصحية وظروف العمل الصحية واملأمونة واالسكان املالئم واالطعمة املغذية.
تم التأكيد عىل الحق يف الصحة يف معاهدات حقوق االنسان الدولية واالقليمية، ويف الدساتي الوطنية 
يف جميع انحاء العامل. من بني االمثلة ملعاهدات االمم املتحدة لحقوق االنسان: العهد الدويل الخاص 
بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية )1966(، اتفاق القضاء عىل جميع اشكال التمييز ضد 

املرأة )1979(، اتفاق حقوق الطفل )1989(.
ينص العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية )1966( عىل اهمية:

خفض معدل وفيات الرضع وتأمني منو الطفل منوا صحيا، تحسني النظافة البيئية والصناعية، الوقاية 
من االمراض الوبائية واملتوطنة واملهنية واالمراض االخرى وعالجها ومكافحتها، وتهيئة ظروف من 

شأنها توفي الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع يف حالة املرض.

الحق في الصحة

تطورت اخالقيات مهنة الطب منذ االف السنني، لكنها استوحت مبادئها االساسية مع قسم 
ابقراط الشهي املعروف بانه ابوالطب. ثم ما لبثت ان صارت هناك قوانني وانظمة تنظم عمل 

االطباء يف مختلف دول العامل. 
جاء يف قسم ابقراط )يطلق عليه لقب مؤسس الطب الحديث( املولود يف العام 460 قبل امليالد: 

لن اعطي عقارا مميتا ألي انسان اذا سألني اياه.
ايا كانت البيوت التي قد ازورها، فانني سادخل لنفع املريض.

سوف اظل حريصا عىل منع نفيس عن الكالم يف االمور املخجلة التي قد اراها او اسمعها يف اثناء 
فرتة املعالجة وحتى بعيدا من املعالجة يف ما يتعلق بحياة الناس.

اذا ما وفيت بهذا القسم ومل اِحد عنه، يحق يل حينئذ ان اهنأ بالحياة وبالفن الذي رشّفت 
باالشتهار به بني جميع الناس يف جميع االوقات.

اذا ما خالفت القسم واقسمت كاذبا، فيجب ان يكون عكس هذا نصيبي وجزايئ. 

اخالقيات طبية
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منذ االعالن يف 21 شباط 2020 عن اول اصابة بفيوس كورونا يف لبنان، يخوض املمرضون واملمرضات باستبسال معركة 
قاسية بني الحياة واملوت النقاذ لبنان، عىل الرغم من التحديات التي ال تحىص التي تواجههم، وشكواهم من االهامل الذي 

يتعرضون له، ما يقوض قدرتهم عىل االنتصار

منذ  الحال  هذه  عىل  واملمرضون  املمرضات 
ذلك  يف  مبا  الكثري  اعطوا  وقد  بالتامم،  عام 
منهم  املصابني  ومئات  صفوفهم،  يف  الشهداء 
ولقمة  االجتامعي  استقرارهم  لكن  بكورونا. 
عيشهم عىل املحك بشكل مل يسبق له مثيل، 
يف  املثابرة  عىل  عزميتهم  باجهاض  يهدد  ما 
معركة مع عدو ال يعرف الرحمة وال الحدود. 
يرفعون  واملمرضون  واملمرضات  شهور  منذ 
مطالبهم  اىل  االلتفات  اجل  من  الصوت 
رواتبهم  قيمة  انهيار  بعد  خاصة  وشكواهم، 
من  العديد  ولجوء  اللرية،  سعر  بانهيار 
دواماتهم  وتقليص  اقالة  اىل  املستشفيات 
موازنات  ضبط  باسم  منهم  املئات  وترسيح 
تصحيحه  يتم  مل  وضع  وهو  املستشفيات، 
حتى االن، برغم احتدام املعركة التي تتطلب 
وطاقاته،  التمرييض  للكادر  شامال  استنفارا 

ونفسا طويال مع كورونا. 
يف هذه االثناء، يقبع املئات من املمرضني يف 
لهم  السامح  ينتظرون  او  عمل،  بال  بيوتهم 
يرمتي  بينام  كامل،  بدوام  مجددا  بالعمل 
املستشفيات.  ابواب  امام  مرىض  املواطنون 
مشهد متناقض يف بلد عقد العزم عىل املواجهة 
مع الفريوس فيام "جنوده" يخضعون للترسيح 

االجباري بعيدا من جبهات القتال. 
يزداد املشهد املؤمل ايالما فيام تشري االرقام اىل 
ان املئات من املمرضني غادروا لبنان بالفعل 
وهي  الخارج،  يف  عيشهم  لقمة  عن  بحثا 
استغاثة  برغم  يوم،  بعد  يوما  تتفاقم  ظاهرة 
نقابة املمرضات واملمرضني يف لبنان، لكن احدا 
ال يستمع. وبحسب االحصاءات املتوافرة فان 
الجسم التمرييض كان يضم نحو 9 االف فرد 
نحو  اصبح  االن  اكن  العام 2019،  نهاية  قبل 
40% منهم اما بال عمل او بنصف دوام فيام 
معدل راتب املمرض، املعرض للموت والخطر 

كل دقيقة، يعادل نحو 100 دوالر فقط. 

استباقية  اقرتاح وضع خطة  اخريا  ■ طرحتم 
خاصة  الصحي  القطاع  يف  العاملني  لصمود 
هذه  عنارص  هي  ما  واملمرضات؟  املمرضني 

الخطة؟ 
املمرضني  عىل  املحافظة  يجب  اوال   □
عمل  بيئة  خالل  من  وحاميتهم  واملمرضات، 
وباعداد  الالزمة،  املواد  وتوفري  لهم،  امنة 
العمل  وزارة  قرار  انفسهم.  لحامية  كافية 
الجسم  حقوق  عىل  التأكيد  يف  واضحا  كان 
تكون  ان  يجب  يصاب  ممرض  كل  التمريض. 
عىل  لها  سيخضع  التي  الصحي  الحجر  فرتة 
عىل  يحدث  ال  هذا  لكن  املستشفى.  حساب 
ارض الواقع. فغالبية املستشفيات تغطي نصف 
الكلفة وتحسم من رواتب املمرضني التي هي 
العام  لها. كورونا لن يذهب يف  فعليا ال قيمة 
اعداد  املحافظة عىل  يجب  بل سيزداد.   2021
وهم  لهم،  مالية  تحفيزات  وتقديم  املمرضني 
الحرب،  يف  كالعسكر  هم  املواجهة.  صدارة  يف 
ونحن عسكر هذه الحرب الصحية. وال اقتصاد 
وال حياة وال مدارس وال استمرار للوطن لو انهار 

الجسم التمرييض يف الحرب مع كورونا. 

املمرضني  نقابة  تبادر  ان  ميكن  هل   ■
واملمرضات اىل وضع تصور لهذه الخطة تقدم 
اىل الجهات املعنية للدفع من اجل العمل بها؟ 
□ قدمنا بالفعل املبادرة - الخطة اىل مجلس 
منتصف  االخري يف  اجتامعه  االعىل يف  الدفاع 
كانون الثاين املايض. وكان ذلك يف حضور كل 

الوزراء واملسؤولني. 

تقيمون  الوباء، كيف  مع  املعركة  اطار  ■ يف 
تجربة عالقتكم كنقابة مع املستشفيات التي 
وتدريب  توظيف  عىل  بالعمل  طالبتموها 

املزيد من املمرضني واملمرضات؟ 
تواصل  فيها  نقابة  اىل  نقابة  من  العالقة   □

البالد  كانت  اذا  عام  التساؤل مرشوعا  يصبح 
تتخذ  لن  خطرية،  صحية  ظروف  هكذا  يف 
اوال  شجاعة،  واجراءات  قرارات  من  يلزم  ما 
متنع هجرة كفاياتها التمريضية يف عز الحرب 
الصحية هذه، وثانيا، تعزز الجسم التمرييض 
والرواتب  والتقدميات  الحوافز  من  بحقوقهم 

النقاذ حياة مواطنيها. 
ال وطن اذا سقط الجسم التمرييض يف لبنان. 
املمرضات  نقيبة  توجهت  الرصخة  بهذه 
حوارها  يف  ضومط  مرينا  الدكتورة  واملمرضني 
من  الخطر  ناقوس  قارعة  العام"،  "االمن  مع 
مهدد  واجتامعيا  اقتصاديا  املمرضني  امن  ان 
بشكل مل يسبق له مثيل ما مل يتم تدارك ذلك 

االن. 

■ قلت يف ايار 2020 ان "التمريض يف خطر 
اين  اشهد  خطر.  يف  ستصبح  الناس  وصحة 

حذرت". هل ما زلت عند هذا التحذير؟ 
محله.  يف  كان  كالمي  ان  اظهرت  االيام   □
يف  االرسة  ان  الوحيدة  املشكلة  ليست 
هو  التمريض  متوافرة.  غري  املستشفيات 
الذي  التحذير  اىل  يتنبهوا  مل  خطر.  يف  الذي 
اطلقته مرارا. اجدد تحذيري االن من الوضع 
باملمرضني  يهتموا  مل  اذا  اليه  سنصل  الذي 
يف  يستحقونه  ما  لهم  ويقدموا  واملمرضات 
اعطوا  بارواحهم.  ومخاطرتهم  تعبهم  مقابل 
سنذهب  فاننا  واال  محفزات،  املمرضني 
يف  الصحي  الوضع  كل  وسيكون  كارثة،  اىل 
مل  ما  املستشفيات  يف  لالرّسة  قيمة  ال  خطر. 
باملمرضني  املتمثل  البرشي  العنرص  يتوافر 
واملمرضات. اطلقت هذا التحذير منذ عرشة 
سيحصل  مام  التحذير  االن  واعيد  شهور، 
نظرتنا  تكون  ان  يجب   .2021 العام  خالل 
يأخذ  ان  يجب  التمرييض  الجسم  مختلفة. 

مكانه ليؤدي دوره يف ظل قوانني تحميه. 

خليل حرب 

باملمرضني  املستشفيات  عالقة  لكن  مستمر. 
املعاملة  اىل  بالنسبة  خاصة  جيدة  ليست 
املمرضني.  بازاء  حصلت  التي  والترصفات 
وحصل  ممرضني،  طردت  مستشفيات  هناك 
تالعب بدواماتهم وساعات عملهم وحسمت 
من رواتب كثريين منهم تذرعا بثورة ترشين 
يف  ذلك  يفعلوا  ال  ان  ناشدناهم  وتأثرياتها. 
طلب  هناك  صار  فقط  االن  الجائحة.  ظل 
متزايد عىل املمرضني واملمرضات رمبا بسبب 
صغوط الناس التي اجربتهم ان يفتحوا ابواب 
التوظيف بسبب النقص يف الكادر التمرييض. 
يقولون ان ال يوجد عدد كاف. نعم ال يوجد 
الوطن  يف  لكن  املستشفيات،  يف  كاف  عدد 
هناك ممرضون وممرضات موجودون. كورونا 
للممرضني  املخصصة  واملعاشات  معنا،  باق 
املسؤوليات  سنحمل  نرفضه.  ما  وهذا  قليلة 

عن ذلك. 

■ ماذا عن عالقتكم بوزارة الصحة؟ هل ميكن 
تطويرها؟ هل من مالحظات؟ 

□ كنا دامئا نطالب ان نكون عىل عالقة اوثق 
مرات  الوزير  مبعايل  واجتمعنا  الصحة  بوزارة 
مرة  مبارش  باجتامع  به  التقينا  لكن  كثرية. 
واحدة فقط. ادعو ان يكون للتمريض وجود 
اكرب يف الوزارة ونتشارك اىل جانبه يف العمل. 

نحن "نطاحش" من اجل ان نجعل للتمريض 
مكانته يف اطار عمل الدولة. استفيدوا منهم، 
نعرض  وامنا  مناصب،  او  مبراكز  طمعا  ال 
طاقاتنا وقدراتنا داخل وزارة الصحة. التمثيل 
الجانب  يف  مفصيل  الوزارة  يف  التمرييض 
الصحة. املمرض دوره مهم  االستشاري لوزير 
جدا، من خالل خربته وعلمه حيث ينظر اىل 

االنسان ككل. 

■ كنتم قد حذرتم قبل شهور ودققتم ناقوس 
كم  الخارج.  اىل  املمرضني  هجرة  من  الخطر 
الكادر  جسم  يف  املغادرين  نزف  حجم  هو 
التمرييض منذ عام حتى االن مع بداية الوباء 

وازمة تراجع قيمة اللرية؟ 

الوطن  غادروا  ممرض   600 هناك   □
ملامرسة املهنة يف امريكا واوروبا والسعودية. 
عىل  حاليا  املطلوبة  املهنة  هي  التمريض 
لبنان  غادروا  الذين  غالبية  العامل.  مستوى 
فعلوا ذلك خالل الشهور الستة او السبعة 
العامل  مستوى  عىل  حاجة  هناك  املاضية. 

لتسعة ماليني ممرض حتى العام 2030. 

عدد  بلغ  كم  احصاءاتكم،  بحسب   ■
شهداء القطاع التمرييض حتى االن يف اطار 

معركة كورونا؟ 
□ بلغوا اربعة شهداء حتى االن، وان شاء 

الله ال يزيد عددهم. 

كوادر  حجم  تعزيز  ميكن  كيف   ■
تلتقون  هل  تصوركم؟  هو  ما  املمرضني؟ 
الساحيل  محمد  للدكتور  اقرتاح  مع  مثال 
لبنان  يف  الفلسطينيني  املقيمني  باعطاء 
حق  لبنانية  جامعات  من  املتخرجني  من 
استثنائيا  والتمريض  الطب  مهنة  مامرسة 
وملرحلة محددة ملواجهة النقص يف الكوادر 

الطبية؟ 
يف  يعملون  الفلسطينيون  املمرضون   □
لبنان. يف كل االحوال قلنا لهم ان يتقدموا 
سوى  يتقدم  مل  لكن  النقابة،  يف  بالتسجيل 
اىل  ينتسبون  ال  هم  اساًم.   28 او   27
النقابة، لكنهم يسجلون اسامءهم يف سجل 
التمريض.  يف  العاملني  للفلسطينيني  خاص 
اللبنانيني  غري  من  الوحيد  هو  الفلسطيني 
الذي يحق له العمل يف قطاع التمريض يف 
لبنان. لكن نحن لدينا ما يكفي من اعداد 
املمرضني يف لبنان. هناك حاليا 1200 خريج 
جديد. استوعبوهم ووظفوهم. يف املقابل، 
لبنان جالسون يف  هناك 40% من ممريض 
دوام  بنصف  يعملون  او  عمل،  بال  بيوتهم 
تخفيضها.  يتم  ومبعاشات  دوام  ربع  او 
كامل  بدوام  منهم  توظف  ال  املستشفيات 
من اجل ان تخفض من نفقاتها. ليس لدينا 
ان  املهم  لبنان،  يف  ممرضني  اعداد  مشكلة 
نستفيد من  وكيف  نستثمرها  كيف  نعرف 
زال  ما  بشكل صحيح.  وكفاءاتهم  قدراتهم 
يف امكاننا انقاذ الوضع، اذا ترصفنا بحكمة 

مستقبلية.  ونظرة 

الملف

نقيبة املمّرضات واملمّرضني تدّق ناقوس الخطر:
كورونا لن يذهب فحافظوا علينا

Khalilharb66@gmail.com

نقيبة املمرضات واملمرضني الدكتورة مينا ضومط.

هناك 600 ممرض 
غادروا الوطن

نحن االن كالعسكر 
في الحرب
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اللقاحات وتأمني الدواء من دون إخفائه  
شرطان الزمان في مواجهة الجائحة

دخلت جائحة كورونا يف صلب تحديات دول العامل ملا شكلته من خطر قائم تواجهه البرشية لالنتصار عليه بكل الوسائل 
املتاحة واملبتكرة، ان عرب الدفاع من خالل الحجر والوقاية الشديدة او عرب السعي الدؤوب اىل التوصل اىل الدواء القادر عىل 

وضع حد نهايئ لتفشيها، علام ان اوىل ادوات الهجوم اكتساب املناعة عرب اللقاح

الضحايا  االف  مئات  كورونا  جائحة  حصدت 
وماليني االصابات فيام االعداد دامئا اىل ارتفاع. 
وكانت لتداعياتها عىل لبنان اثار مضاعفة كون 
البلد يرزح تحت عبء ازمة اقتصادية ومالية 
حادة. وجاءت كورونا لتزيد االزمة استفحاال، 
ومن اوجه هذه التداعيات االستمرار يف توفري 

دورا  جبارة  كريم  النقيب  بشخص  لبنان  يف 
يف  االسايس  الدفاع  خط  تأمني  يف  محوريا 
وتأمني  استرياد  خالل  من  كورونا  مواجهة 
التقتهام  العام"  "االمن  الالزمة.  االدوية 
الدور  عن  اختصاصه  يف  منهام  كل  وتحدث 

والتحديات وافاق املستقبل.

كورونا،  ملرىض  الالزمة  والعالجات  االدوية 
والدواء لجهة توافره وعدم اخفائه او تهريبه 
هو الوسيلة االساسية والحاجة التي ال فكاك 

منها للتغلب عىل الوباء والحد من تأثريه. 
النقيب  بشخص  لبنان  صيادلة  نقابتا  تلعب 
االدوية  ومستوردي  االمني  غسان  الدكتور 

داود رمال

الملف
aborami20@hotmail.com

االمني: ال مشكلة في استقبال اللقاحات
وتخزينها وفق الشروط العلمية

جبارة: ادعو الدولة الى تطبيق
خطة وزير الصحة

تحدث نقيب الصيادلة يف لبنان الدكتور غسان 
التصدي  يف  والصيادلة  النقابة  دور  عن  االمني 

لجائحة كورونا وتداعياتها عىل الصعيد الدوايئ.

■ ما الدور الذي لعبته نقابة الصيادلة يف لبنان 
والصيادلة يف مواجهة جائحة كورونا؟

□ من البداية اصدرنا تعليامت اىل كل الصيادلة 
بوجوب وضع الئحة عىل باب كل صيدلية تتضمن 
اسئلة عدة تدور حول االصابة بكورونا، واالرشادات 
اىل  دخوله  قبل  الزبون  من  اتباعها  يجب  التي 
الصيدلية. وقد وضعت داخل كل صيدلية عوازل 
من البالستيك ملنع االحتكاك املبارش، وتم الزام كل 
صيديل التعقيم. كذلك نظمنا ندوات عرب االنرتنت 
لكيفية تعاطي الصيديل مع املواطن الذي يشعر 
باعراض، ومل نلجأ اىل اعتامد املناوبة والدوامات 
تعمل  الصيدليات  اكرب عدد من  ترك  فضلنا  بل 
عىل مدار الساعة ملنع االكتظاظ فيها وللحد من 
املخالطة املؤدية اىل رفع منسوب املخاطر. كنقابة 
صيادلة، شاركنا يف اللجنة العلمية ملكافحة جائحة 
كورونا التابعة لوزارة الصحة ويف اللجنة الوزارية 
يف  فاعل  دور  ولنا  الوزراء،  مجلس  شكلها  التي 
كل التعاميم واالرشادات التي تصدر. كام شاركنا 
وضع  حول  النيابية  الصحة  لجنة  اجتامعات  يف 

لبنان  يف  االدوية  مستوردي  نقيب  تناول 
توفري  صعيد  عىل  النقابة  دور  جبارة  كريم 
لقاحات  تأمني  خالل  ومن  راهنا  الدواء 

كورونا مستقبال.

كورونا  بجائحة  الدواء  سعر  تأثر  هل   ■
وارتفاع سعر رصف الدوالر االمرييك؟

نقيب الصيادلة الدكتور غسان االمني.

نعمل على توفير اكبر 
محفظة من لقاحات كورونا 

■ كيف تعالجون عملية تهريب الدواء املدعوم 
من لبنان؟

□ حصلت املعالجة بالتنسيق مع وزارة الصحة، 
وقام التفتيش الصيديل برقابة عىل الدواء املصنع 
كيفية  عىل  تركز  الرقابة  واملستورد.  لبنان  يف 
الصيديل، وعندما  املستورد ومن  الدواء من  بيع 
يكتشف بيع كميات من املستورد حولها عالمات 
استفهام، تتم مالحقة الجهة التي بيعت اليها ومن 
ثم تالحق هذه الجهة والصيديل ملعرفة اىل من 
باع الكمية. هذا االمر ادى اىل الحد من عملية 
التهريب، باالضافة اىل اعتامد الوصفة الطبية لبيع 

اي دواء.

النقابة  مستوى  عىل  االستعدادات  هي  ما   ■
لبدء وصول لقاحات كورونا؟ وهل لبنان جاهز 

لوجستيا؟
□ ال مشكلة لوجستية الستقبال اللقاح وتخزينه 
وفق الرشوط  العلمية املعتمدة عامليا. بالنسبة اىل 
لقاح فايزر الذي يحتاج تخزينه اىل حرارة سبعني 
تحت الصفر، فان الربادات متوافرة. وزارة الصحة 
امنت عرشة برادات تستوعب كميات كبرية من 
من  طلبها  تم  برادات  خمسة  وهناك  اللقاح، 
لديها  مؤسسات  وهناك  العاملية  الصحة  منظمة 
هذا النوع من الربادات. كل ما يحتاجه االمر هو 
عملية تنظيم، ألن اللقاح بعد اسبوع من وجوده 
خارج الرباد يفسد، وسيتم تسليم اللقاحات وفق 
االخرى  اللقاحات  اعتامد  تم  اذا  اسامء.  جدول 
االلية  اىل  ستخضع  فانها  والرويس،  الصيني  مثل 
نفسها من التخزين والتوزيع. لدينا طاقات برشية 
عىل مستوى عال، من اطباء وصيادلة وممرضني 

اللقاحات بشكل  التعامل مع هذه  قادرين عىل 
علمي وسليم.

■ هل اعددتم دراسة عن هذه اللقاحات ومباذا 
تنصحون الجهات املعنية؟

حتى  عالج  له  وليس  جديد  فريوس  كورونا   □
رسيرية  دراسات  اىل  يحتاج  اللقاح  االن. 
عىل  امتامها  بعد  البرش  من  كبرية  اعداد  عىل 
الحيوانات. من املفرتض ان مير عقد من الزمن 
التي  العاملية  الصحة  منظمة  تعتمده  حتى 
اتخذت قرارا استثنائيا بحيث تم اعتامده خالل 
عىل  مبارشة  اعراض  ال  صحيح  اشهر.  خمسة 
اللقاح، لكن ال احد يستطيع الجزم مبا سيحصل 
يتلقى  ان  الشخيص  رأيي  واكرث.  سنتني  بعد 
من  او  عاما  السبعني  فوق  هو  من  كل  اللقاح 
ميكنهم  الشباب  ان  علام  مزمنة،  امراض  لديه 

عدم تلقي اللقاح يف هذه املرحلة.

كورونا. نعمل حاليا عىل تأمني اكرب محفظة من 
اللقاحات املوجودة، علام ان لبنان وّقع االتفاق 
مع رشكة فايزر وان هناك اللقاح الصيني وغريه 
من اللقاحات، يف حني اننا نتواصل مع الرشكات 
لتوفري الرشوط املطلوبة لتنويع مصادر اللقاحات 

وشموليتها.

■ كيف اثر هذا الوباء عىل القطاع الصيديل يف 
لبنان؟

من  اكرث  هناك  حينه  واىل  كبريا،  التأثري  كان   □
100 صيديل اصيبوا بفريوس كورونا ومثة وفيات 
سجلت  كلام  متقدمة.  اعامرهام  اثنني  طاولت 
اصابة صيديل، نقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة 
الالزمة  االجراءات  التخاذ  البلديات  ومع  العامة 
طاقمها  لكل  حجر  ومن  للصيدلية  تعقيم  من 
يف داخلها، عىل ان يعاود العمل بعد انتهاء فرتة 
الوضع  فيام شكل  الشفاء،  حالة  وثبوت  الحجر 
االقتصادي ضغطا عىل القطاع الصيديل بالتزامن 

مع كورونا.

■ ما تأثري تزامن هذا الوباء مع انهيار يف الوضع 
النقدي عىل سعر الدواء، واىل اي مدى اثر عدم 
مس سعر الدواء عىل توافر االدوية يف الصيدليات؟

□ كل دواء مصنف من وزارة الصحة العامة 
ليس  وسعره  الوزارة  عن  تسعريته  تصدر 
حرا، وكل ما هو ليس بدواء مثل املتمامت 
فان كل دواء  لذا  فان سعرها حر.  الغذائية 

معتمد من الوزارة مل يتغري سعره.

الكايف  االسرتاتيجي  املخزون  لديكم  هل   ■

مدعوم  الدواء  سعر  ألن  كبريا  التأثري  كان   □
ترصيحات  صدرت  عندما  لبنان.  مرصف  من 
سيتوقف  الدعم  بأن  تفيد  املركزي  البنك  عن 
يف مطلع العام الحايل، حصل ما يشبه الهجوم 
الكاسح من الناس عىل الصيدليات وعمدوا اىل 
رشاء كميات كبرية من الدواء وتخزينها يف املنازل 
الدعم  رفع  كون  الدواء،  سعر  ارتفاع  خشية 
سيؤدي حكام اىل رفع السعر ستة اضعاف. يف 
املعنية  الدولة  مؤسسات  ستنهار  ذاته  الوقت 
ألن ميزانياتها باللرية اللبنانية، وألن نسبة 63 يف 
املئة من الشعب اللبناين تستفيد من املؤسسات 
الضامنة، االمر الذي ادى اىل شح يف الدواء. كام 
تراجعت  االسترياد  عىل  املستوردين  قدرة  ان 
الدواء  يدعم  مل  لبنان  مرصف  ألن  وتريتها، 
ينتظر  استرياد  طلب  وكل  املطلوبة،  بالرسعة 
نحو شهرين للموافقة عليه. كل ذلك ادى اىل 
شح يف ادوية االمراض املزمنة  واالعصاب وتلك 
التي لها عالقة بعالج كورونا، ما اضطر الصيديل 
اىل التقنني حتى يستمر يف  توفري الدواء ملريضه 
وليس ألي كان، وبهدف التخفيف من مشكلتي 
التخزين والتهريب. عملية تنظيم البيع ادت اىل 
الكثري  عىل  مواطنني  من  وتهجامت  انفعاالت 

من الصيادلة.

االدوية  السيام  السوق  لتلبية  الدواء  من 
االساسية؟

ملعظم  ضعيف  لدينا  املوجود  املخزون   □
رشائها،  عىل  طلب  يحصل  التي  االدوية 
ألن  املزمنة  واالمراض  كورونا  ادوية  السيام 
رفع  خطر  بسبب  انقطاعها  يخىش  املواطن 

الدعم او ترشيده. املخزون ال يسمح بأن 
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بتسليم  نقوم  او  عشوائية  بطريقة  نوزع 
وزير  طلب  لذلك  كبرية.  كميات  االسواق 
يعمدوا  ان  املستوردين  من  العامة  الصحة 
اىل تسليم حاجات السوق الشهرية من دون 
استمرارية  عىل  للحفاظ  نقصان،  او  زيادة 

املخزون وعدم تالشيه برسعة.

■ ملاذا شهدنا هذا الطلب الكبري عىل االدوية 
السيام ادوية االمراض املزمنة؟

االتجاه  الحديث عن  املبارش هو  السبب   □
االموال  كون  ترشيده  الدعم  او  لوقف 
لبنان  مرصف  يف  املوجودة  الصعبة  بالعملة 
رفع  املواطن،  اىل  بالنسبة  تكفي.  وال  قليلة 
الدعم او ترشيده يعني ارتفاع االسعار بشكل 
شاهدنا  لذلك  انقطاعها.  اىل  وصوال  جنوين 
هذا الطوفان البرشي عىل ابواب الصيدليات 
من  الحامية  توفري  بهدف  الدواء،  لتخزين 

كابوس ارتفاع االسعار وانقطاع الدواء.

تهريب  من  الحد  يف  دور  للنقابة  هل   ■
الدواء من لبنان اىل الخارج؟

االدوية  مستوردي  نقابتا  تلعب  طبعا   □
والصيادلة دورا يف الحد من التهريب، لذلك 
استنادا  السوق حاجاتها  بتسليم  نقوم  نحن 

العامة، ما يؤدي اىل  اىل طلب وزير الصحة 
تقليص كمية التهريب اىل حد كبري. كام ان 
للمريض  اال  الدواء  يسلم  يعد  مل  الصيديل 
متاحا  املجال  يعد  مل  وبالتايل  لديه،  املعتمد 
صيدلية  من  لالنتقال  الدواء  مهريب  امام 
وتهريبه  املدعوم  الدواء  لرشاء  اخرى  اىل 
من  متكنت  االمنية  القوى  لبنان.  خارج  اىل 
توقيف عدد كبري من مهريب الدواء يف اثناء 
حقائب  مع  الخارج  اىل  السفر  محاولتهم 
مملوءة باالدوية، فيام الكميات املوجودة يف 

السوق بالكاد تكفي.

خطة  لجهة  الحكومة  تنصحون  مباذا   ■
ترشيد الدعم خصوصا ما يتصل منها بالدواء؟

التي  الخطة  تطبيق  اىل  الحكومة  ادعو   □

قبل  وعرضها  العامة  الصحة  وزير  وضعها 
الهدف  بني  ما  توازن  كونها  تقريبا،  شهر 
املايل املتمثل بخفض فاتورة الدواء وترشيد 
مرصف  احتياطي  عىل  والحفاظ  الدعم 
الهدف  بني  وما  الصعبة،  العملة  من  لبنان 
الصحي املتمثل بالحفاظ عىل جودة الدواء 
الخطة  تحافظ  كذلك  لبنان.  يف  وتنوعه 
عىل القطاع الصحي حتى يبقى متميزا ألن 
الرشق  مستشفى  تاريخه  طوال  كان  لبنان 
ومتوازنة  متكاملة  الخطة  هذه  االوسط. 
تطبيقها  اىل  ادعو  لذلك  املطلوب،  وتؤدي 

واعتامدها.

السترياد  الالزمة  الترشيعات  اقرار  بعد   ■
استرياد  وارد  يف  انتم  هل  كورونا،  لقاحات 
استرياد  موازاة  يف  خاص  كقطاع  اللقاحات 

الدولة لها؟
بالرشكة  يتصل  مستورد  كل  بالطبع.   □
تنتجه،  الذي  اللقاح  السترياد  ميثلها  التي 
اىل  ستباع  سنستوردها  التي  الكميات  وكل 
اىل  املستورد  من  تباع  ولن  الصحة  وزارة 
ألن  االوىل،  الفرتة  يف  خصوصا  الصيدليات 
الدولة  عىل  ويجب  صعب  الصحي  الوضع 
من خالل وزارة الصحة تحديد اولويات من 
يجب ان يحصل عىل اللقاح قبل االخرين. 
اما يف مرحلة مقبلة اي بعد استقرار الوضع 
مع هذا  التعامل  يصبح  ان  اتوقع  الصحي، 

اللقاح كأي لقاح آخر.

بعالج  املرتبطة  االدوية  اىل  بالنسبة   ■
كورونا، هل من تطمينات بعدم فقدانها من 

االسواق؟
□ مثة طلب كبري. ال اغايل اذا قلت ان الطلب 
وغري  املرىض  من  االدوية  هذه  عىل  هائل 
املرىض. عىل سبيل املثال، تم تسليم االسوق 
ما يوازي 450 الف علبة من دواء االسبريين 
والبديل منه خالل 15 يوما. عىل الرغم من 
هذا  عىل  الحصول  يف  صعوبة  تجد  ذلك، 
الدواء يف السوق، والسبب تخزين املواطنني 
له خشية االصابة بكورونا. نحن نتفهم خوف 
االدوية  هذه  ذاته  الوقت  يف  لكن  املواطن، 

هي حق ملريض يف حاجة ماسة اليها.

نقيب مستوردي االدوية كريم جبارة.

كل االدوية املعتمدة 
من وزارة الصحة لم يتغير 

سعرها
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تحقيق 
غاصب مختار

jornalist.70@gmail.com

نصف شعب لبنان تحت خط الفقر:
األرقام واألسباب والحلول

فتح منذ اشهر قليلة ملف الفقر يف لبنان بعد ارتفاع نسبة الفقراء يف املجتمع بشكل مخيف، ُينذر بنتائج اجتامعية خطية، 
بسبب ضيق الظروف املعيشية للناس. وهو ما بدأ التصدي له من خالل بعض الربامج، القامئة حتى االن عىل التعامل مع االزمة.

نصف  اوصلت  حتى  تراكمت  عدة  عوامل 
الشعب اللبناين اىل خط الفقر ودونه، مع تراكم 
االزمات املالية والنقدية وتراجع القدرة الرشائية 
واملقنعة  املبارشة  البطالة  وتفيش  للمواطن، 
من  واملوظفني  العامل  آالف  رصف  بسبب 
اعاملهم، اىل جائحة كورونا وما سببه انفجار مرفأ 
واملؤسسات  املصالح  االف  ارضار يف  من  بريوت 
اوقفها عن العمل، من دون ان تظهر يف االفق 
تباشري حلول جذرية، ال سيام بعد  او  مؤرشات 
استقالة الحكومة وتأخر تشكيل حكومة جديدة. 
تركيبة  ان  للمعلومات"  "الدولية  دراسات  تفيد 
خالل  جذري  بشكل  تغريت  اللبناين  املجتمع 
تحولت  بحيث  املاضية،  العرشين  االعوام 
اىل  الدخل  متوسطي  اي  املتوسطة  الرشيحة 
فقرا،  الفقرية  الرشيحة  وازدادت  فقرية،  رشيحة 

شخص،  الف  و300  مليونني  الفقراء  عدد  وبلغ 
بينهم نحو مليون تحت خط الفقر.

عىل  بقوة  االجتامعية  الشؤون  وزارة  ودخلت 
يف  املهمشة  والفئات  فقرا  االكرث  األرس  ملف 
عدد  ورفعت  مختصة،  برامج  عرب  املجتمع 
املستفيدين من 15 الف عائلة اىل 50 الفا. وقد 
وصل السنة املاضية من االتحاد االورويب فقط 
مبلغ 50 مليون يورو لهذا الربنامج، هذا اضافة 
اىل اطالق نداء لدعم خطة استجابة لبنان االزمة 
مببلغ مليارين و750 مليون دوالر، وصل منهم 
الربنامج  واطلقت  النصف.  من  اكرث  لبنان  اىل 
املايض  نيسان  يف  االجتامعي  للتكافل  الوطني 
استجابة لتدابري التعبئة العامة واالقفال الشامل 
التي اتخذت ملواجهة جائحة كورونا، ويستهدف 
بتقديم  لبنانية  عائلة  الف   200 من  اكرث  ايضا 

عائلة  لكل  مراحل  عىل  لرية  الف   400 نحو 
بالتنسيق والتعاون مع الجيش اللبناين.

قرض  عىل  الدويل  البنك  من  الوزارة  وحصلت 
امان  شبكة  لتمويل  دوالر  مليون   246 بقيمة 
وهناك  عائلة.  الف   150 لنحو  اجتامعية 
لتفادي  تلميذ  الف   87 لنحو  مالية  مساعدات 
الترّسب املدريس الذي بلغ يف بعض املناطق نحو 

30 يف املئة.
الشؤون  وزير  اىل  تحدثت  العام"  "االمن 
االجتامعية الربوفسور رمزي املرشفية عن اسباب 
امللف،  هذا  مع  الوزارة  وتعاطي  االزمة  وحلول 
جواد  للمعلومات"  لـ"الدولية  العام  املدير  واىل 
عدره يف قراءة لتطور نسبة الفقر والرشائح التي 
املرتقبة  والنتائج  املناطق،  يف  وتوزيعها  ترضرت 

لتفاقم هذه املشكلة عىل كل املستويات.

املشرفّية: دعم االسر يستهدف
اكثر من 200 الف عائلة

عدره: 2.3 مليون فقير
مليون منهم تحت خط الفقر

■  ما هي آخر معلومات وزارة الشؤون عن 
ارقام  هي  وما  لبنان  يف  الفقر  نسبة  ارتفاع 

الوزارة ؟
□ االزمات التي تراكمت ادت اىل ارتفاع معدالت 
الفقر بشكل قيايس. مع بداية العام 2020 كان 
معدل الفقر وفق احصاءات البنك الدويل قد بلغ 
45 يف املئة، ويف نهاية العام 2020 وحسب آخر 
التقديرات، وصل مستوى الفقر اىل ما يزيد عن 

60 يف املئة.

هذه  مواجهة  عىل  قدرة  الوزارة  لدى  هل    ■
وجهات  وزارات  مساهمة  اىل  تحتاج  ام  االزمة 

رسمية اخرى؟ 
□ مواجهة ازمة ارتفاع نسبة الفقر هي عملية 
تكاملية بني كل ادارات الدولة وبني كل القطاعات 

نسبة  ازدياد  عن  دراساتكم  نتائج  هي  ما   ■
الفقر يف لبنان، وكم بلغت النسبة فعليا؟

□ الفقر يف لبنان ليس مشكلة طارئة او حديثة 
رافقت  التي  املشاكل  من  هي  بل  العهد، 
تأسيس الكيان اللبناين وفقا لنموذج اقتصادي 
يفتقر اىل العدالة االجتامعية واالمناء املتوازن، 

وزير الشؤون االجتامعية الربوفسور رمزي املرشفية.

قرض من البنك الدولي 
بقيمة 246 مليون دوالر 

لتمويل شبكة االمان 
االجتماعي

□ بغض النظر عام يقال عن صحة هذه الجداول 
من عدمها، نحن مبجرد تسلمنا حقيبة الشؤون 
مساعدة  اىل  املاسة  الحاجة  ملسنا  االجتامعية 
االرس االكرث فقرا، فتم التواصل مع البنك الدويل 
مخصصة  منحة  توفري  وتم   ، املانحة  والجهات 
للتدقيق بقاعدة بيانات برنامج االرس االكرث فقرا. 
حاليا يتم التدقيق يف بيانات اكرث من 150 الف 
عائلة مدرجة عىل قاعدة بيانات الربنامج، و100 
عامل  البلديات عرب 480  منصة  من  ارسة  الف 
رشكتني  مع  التعاقد   وتم  الوزارة،  يف  اجتامعي 
ليصبح  الدويل،  البنك  من  للتدقيق  خاصتني 
املجموع اكرث من 250 الف عائلة يتم التدقيق 
يف بياناتها، عىل ان ننتهي منها اواخر آذار 2021.

■ هل من امكان لزيادة دعم املنظامت الدولية 
والهيئات االهلية املحلية؟

□ بالتأكيد هناك امكان لزيادة الدعم، فنحن عرب 
خطة لبنان الستجابة االزمة السورية، رفعنا النداء 
اىل الجهات املانحة للحصول عىل متويل بقيمة 
مليارين و 750 مليون دوالر، ونأمل يف ان نحصل 
عىل اكرب قدر ممكن من هذا املبلغ ألن حاجات 
الفقراء يف لبنان تتزايد بشكل كبري. انطالقا من 
بني  متوازنة  استجابة  اىل  حاجة  يف  نحن  ذلك، 
استجابة  السوريني،  والنازحني  اللبنانيني  الفقراء 
من  احدا  تستثني  وال  النزاع  حساسية  تتوخى 
املانحة  الجهات  نطالب  نحن  املهّمشة.  الفئات 
واملنظامت الدولية بااللتفات اىل الفئات املهمشة 

اللبنانية. 

ام  للبنانيني  الدعم،  برامج  يف  االولوية  ملن   ■
وكم  والتوازن  بالتوازي  ام  السوريني،  للنازحني 

عدد العائالت السورية التي تدعمونها؟
النازحني  دعم  برنامج  اولويات.  توجد  ال   □
الذي  اللبنانيني  برنامج  عن  مستقل  السوريني 
يأخذ يف الوقت الراهن الحيز االكرب من االهتامم. 

"الربنامج  االجتامعية  الشؤون  وزارة  اطلقت 
الوطني للتكافل االجتامعي"  يف نيسان املايض، 
والذي يستهدف اكرث من 200 الف عائلة لبنانية 
مبوجبه  قام  حيث  حاجة،  االكرث  الفئات  من 
الجيش اللبناين بتوزيع مساعدات نقدية بقيمة  
بالتوازي  عائلة.  لكل  لبنانية   لرية  الف   400
السوريني  للنازحني  الدعم  استمرار  مع  نحن 
ليتمكنوا من تحمل االعباء، ألن االزمة يف لبنان 
مخصصة  برامج  وهناك  ايضا،  النازحني  تطاول 
املانحة. مسؤوليتنا  الجهات  النازحني من  لدعم 
هي التنسيق بني هذه الجهات لدعم النازحني، 
علام ان هناك نحو 250 الف شخص سوري غري 

مستفيد من اي برنامج دعم.

املعنية العامة والخاصة عىل حد سواء، لكن وزارة 
االختصاص،  صاحبة  هي  االجتامعية  الشؤون 
واالسرتاتيجيات  الخطط  اعداد  املولجة  وهي 
ذات الصلة، التي عىل اساسها يتكامل عمل هذه 
امكانات  ويالالسف  لكن  املعنية.  املؤسسات 
الوزارة متواضعة جدا، اذ ان ميزانيتها ال تتعدى 

1% من مجمل موازنات الدولة اللبنانية.

■ هل يتم تطوير وتوسيع برنامج مساعدة االرس 
االكرث فقرا وكيف؟

املانحة وال  الجهات  التواصل مع  تم  □  طبعا، 
سيام االوروبية اىل زيادة عدد املستفيدين من 
عدد  بذلك  لريتفع  فقرا،  االكرث  االرس  برنامج 
 15 من  الربنامج  هذا  من  املستفيدة  العائالت 
الف عائلة اىل 50 الف عائلة تستفيد مبوجبه من 

املتعاقبة  الحكومات  رفعته  شعارا  ظل  الذي 
من دون ان يتحقق عمل جدي وملموس. هذا 
النموذج االقتصادي القائم عىل حامية الرأسامل 
وتهميش االنتاج، وتشجيع النزوح من االرياف 
رخيصة  عاملة  يد  عىل  للحصول  املدن،  اىل 
مستلزمات  او  الضامنات  ادىن  توفري  دون  من 

بطاقات التغذية. بالتوازي تم التفاوض مع البنك 
الدويل للحصول عىل قرض بقيمة  246 مليون 
دوالر، وهو مشابه لربنامج االرس االكرث فقرا، ما 
ميّكننا من رفع نسبة املستفيدين من البطاقات 
عدد  سيصبح  بذلك  عائلة،  الف   150 الغذائية 
املستفيدين االجاميل 200 الف عائلة. كام يقدم 
هذا الربنامج اىل 87 الف تلميذ مساعدات مالية 
تخولهم ان يستمروا يف التحصيل العلمي لنتفادى 
بذلك زيادة الترّسب املدريس الذي وصل حسب 
آخر االحصاءات يف بعض املناطق اللبنانية اىل 30 
يف املئة ضمن الفئات العمرية بني 13 و18 سنة.

الوزارة  جداول  يف  احيانا  تشكيك  هناك   ■
والفئات التي تشملها وليس عىل ايامكم بل قبل 
تسلمكم الوزارة، ماذا تقول لوضع حد للتشكيك؟  

الحياة االساسية، والرتكيز عىل الهجرة كمصدر 
دخل للمقيمني. مع الزمن تكونت بؤر للفقر 
فكانت  العاصمة،  من  القريبة  الضواحي  يف 
مناطق تم تصنيفها عىل انها راقية، فيها االبنية 
والتجمعات الفخمة التي تتوافر فيها الخدمات 

فيها  بؤر  منها  امتار  بعد  وعىل  االساسية، 
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ابسط  اىل  تفتقر  سكنية  وابنية  تجمعات 
االساسية.  والحياة  العامة  الخدمات  مقومات 
محاذاة  يف  البيضاء  الرملة  املثال  سبيل  عىل 
وشاتيال،  وصربا  الرياضية  واملدينة  االوزاعي 
والدورة.  النبعة  محاذاة  يف  الفيل  سن  وهذه 
ليس صدفة ان تندلع الحرب اللبنانية انطالقا 
من هذه الضواحي الفقرية. باالرقام يبلغ عدد 
اللبنانيني الذين يحملون الجنسية اللبنانية 5.6 
مليون لبنانية ولبناين، منهم 1.3 مليون يعملون 
ويقيمون يف الخارج، و4.3 مليون مقيمون يف 
لبنان، وبالتايل فإن عدد الفقراء هو 2.3 مليون 

منهم نحو مليون تحت خط الفقر.

■ اية رشائح طالت الزيادة واية مناطق؟
□ الفقر يشمل معظم املناطق اللبنانية، ولكنه 
يرتكز بشكل اكرب يف مناطق عكار- املنية والضنية، 
وبعض احياء طرابلس وضواحي بريوت الغربية 
الرشيحة  والهرمل.  بعلبك  ومناطق  والرشقية 
املتوسطة  الطبقة  هي  الفقر  اصابها  التي 
تراجعت  اذ  الفقرية  الطبقة  اىل  انحدرت  التي 
فقط  نركز  ال  ان  وعلينا   .%40 اىل   %70 من 
تقليديا  وصفت  او  التي صنفت  املناطق  عىل 
بالفقرية، ألن الرشائح التي تعرضت اىل البطالة 

والفقر اصبحت منترشة يف كل مناطق لبنان.

زيادة  اسباب  الدراسات  حسب  هي  ما   ■
معدل الفقر وما هي النتائج املتوقعة اجتامعيا 

واقتصاديا ورمبا امنيا؟
□ االسباب املبارشة تكمن يف الركود االقتصادي 
الذي سببته سياسة االستدانة بفوائد مرتفعة، 
ما حّد من االستثامر يف املشاريع االنتاجية التي 
تولد فرص عمل، واصبح االدخار بفوائد عالية 
وهذا  الرسيع،  الكسب  لتحقيق  السبيل  هو 
ادى اىل ارتفاع الفوائد عىل التسليفات وخنق 
االقتصاد. هذه الحالة افضت اىل ارتفاع يف نسبة 
البطالة نتيجة عدم خلق فرص عمل يف موازاة 
عدد طالبي فرص العمل، وهناك نحو 40 الف 
شخص يدخلون سنويا اىل سوق العمل، بينام 
افضل  فرصة عمل يف  االف  يتوافر سوى 7  ال 
اعداد  تراكم سنوي يف  بالتايل حصل  الحاالت. 
العاطلني عن العمل وصل حاليا اىل نحو 400 
الف عاطل عن العمل، والرقم مرشح اىل املزيد 
االشهر  خالل  القادمة.  االشهر  يف  االرتفاع  من 

 ،2020 العام  ويف   2019 العام  من  االخرية 
تراجعت القدرة الرشائية للبنانيني بشكل كبري، 
نتيجة انهيار سعر رصف اللرية يف مقابل الدوالر 
والعمالت االجنبية االخرى، يف بلد يعتمد بنسبة 
ارتفعت  االسترياد.  عىل  استهالكه  من   %90
الغذائية  السلة  كلفة  املذكورة  الفرتة  خالل 
افراد من نحو 450  واالستهالكية ألرسة من 5 
الف لرية شهريا اىل نحو مليون و200 الف لرية، 
اي بنسبة 166%، بينام ظلت االجور ثابتة يف 
ظل استحالة زيادتها يف الظروف الحالية. الدولة 
يف حال عجز واكرثية مؤسسات القطاع الخاص 
تنازع يف سبيل االستمرار والبقاء، اي ان البطالة 
وارتفاع كلفة املعيشة هام السببان االساسيان 
الفقر  الفقر. ترتتب عىل حالتي  الرتفاع نسبة 
خطرية،  واقتصادية  اجتامعية  آثار  والعوز 

كرتاجع النمو السكاين، وزيادة حاالت الطالق، 
وتراجع حاالت الزواج، وكذلك ازمات معيشية 
صعبة، كام قد تؤدي اىل ارتفاع يف جرائم الرسقة 
مقارنة   2020 العام  خالل  حصل  كام  والقتل 
بالعام 2019. اذ ارتفعت جرائم رسقة السيارات 
 ،%56 بنسبة  الرسقة  وجرائم   ،%117 بنسبة 
مؤرشات  وهي   ،%93 بنسبة  القتل  وجرائم 

تبعث عىل القلق.

نتيجة  املجتمع  تركيبة رشائح  تغرّيت  ■ كيف 
الفقر؟ 

□ تركيبة رشائح املجتمع اللبناين يف العام 2000 
كانت تتوزع عىل النحو التايل:

 5% هم رشيحة االثرياء، 70% هم الرشيحة 
املتوسطة، 25% هم رشيحة الفقراء )15% فوق 
ان  اي  الفقر(،  خط  تحت  و%10  الفقر  خط 
دخلهم ال يكفي لتأمني كميات الغذاء الصحي 
والسليم، مع التأكيد انهم ليسوا جياعا. يف العام 
2020  اي عىل مدى 20 عاما تبدلت الرتكيبة 
االثرياء  رشيحة  هم   %5 ييل:  كام  واصبحت 
العليا،  املتوسطة  والرشيحة  العليا  والرشيحة 
تراجعت  اي  املتوسطة  الرشيحة  هم   %40
الفقرية،  الرشيحة  اىل  وتحولت   %30 بنسبة 
خط  فوق   %30( الفقرية  الرشيحة  هم   %55
العدد  وهذا  الفقر(.  تحت خط  و%25  الفقر 

سيزداد بشكل متسارع يف االشهر املقبلة.

ارتفعت كلفة السلة 
الغذائية واالستهالكية 

السرة من 5 افراد من نحو 
450 الف ليرة شهريا الى 

نحو 1.2 مليون ليرة

املدير العام لـ"الدولية للمعلومات" جواد عدره.
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داود رمال

في انتظار انتقاله من الالدولة إلى الدولة عارفًا ما يريد 
كيف يالقي لبنان اإلدارة األميركية الجديدة؟

شهد العامل خالل اربع سنوات من والية الرئيس االمييك دونالد ترامب تحوالت 
انتهجه ووصف  الذي  االسلوب  نتيجة  الدويل،  والديبلومايس  السيايس  االداء  يف 
بانه تجارة سياسية، ما افقد االداء التوازن والثبات عىل مستوى القرار الدويل، 
ديبلوماسية  انتهاج  باعالنه  بايدن  جو  الحايل  الرئيس  اليه  تنبه  الذي  االمر 

االنفتاح والحوار والتواصل 

كثرية هي القضايا املصريية التي اصابها الرضر 
ابرزها  الرتامبية،  السياسة  جراء  من  الشديد 
الرصاع  مقدمها  ويف  االوسط  الرشق   قضايا 
متاس  عىل  لبنان  وألن  االرسائييل.  ـ  العريب 

مبارش مع هذا الرصاع، كان له نصيب كبري من 
بفرض  متثلت  والتي  السياسة  هذه  تداعيات 
واحزاب  شخصيات  عىل  العقوبات  من  املزيد 
ما عّقد املشهد الداخيل اللبناين اكرث. هذا االمر 

يوجب عىل الدولة اللبنانية مبؤسساتها وتحديدا 
ملالقاة  املناسبة  الخطة  اعداد  الوزراء،  مجلس 
املصالح  يخدم  مبا  الجديدة  االمريكية  االدارة 
اللبنانية العليا، ومبا يعيد ايضا شيئا من التوازن 

والهدوء اىل هذه العالقة. 
من  كال  العام"  "االمن  حاورت  االطار،  هذا  يف 
رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب ياسني جابر 
املتحدة  الواليات  لدى  للبنان  االسبق  والسفري 
عىل  يجب  ما  بازاء  بوحبيب،  عبدالله  االمريكية 

لبنان القيام به يف ظل ادارة امريكية جديدة.

تحقيق

جابر: لبنان يحتاج الى نهج جديد
بعيدا من الشعبوية املجرمة

بوحبيب: ادارة بايدن ترى
ان الخالف لبناني داخلي 

■ هل من تقييم اويل استنادا اىل تشكيل االدارة 
االمريكية الجديدة لكيفية تعاطي هذه االدارة يف 

ملفات املنطقة؟
□ الرئيس االمرييك جو بايدن يأيت من مؤسسة 
سياسية نعلم جميعا كيف تعاطت مع املنطقة، 
خاصة يف موضوع امللف النووي االيراين، كونها 
خطة  لديها  وكانت  االتفاق  هذا  وقع  من 
املفاجأة  وكانت  التغيري،  جاء  لكن  الستكامله. 
بانتخاب دونالد ترامب رئيسا للواليات املتحدة 
مختلفة،  سياسة  عن  مالمح  هناك  االمريكية. 
االتفاق  اىل  للعودة  النية  عن  االعالن  خصوصا 
النووي مع ايران، والعودة اىل طرح حل الدولتني 
مقاربات  وهناك  الفلسطينية،  القضية  لتسوية 
مختلفة سنبدأ تلمس نتائجها بعد فرتة وجيزة 
من تسلم بايدن وادارته الحكم. لكن اود القول 
ان رئيس امريكا ليس مطلق اليدين، ومن يزور 
امريكا ويطلع عىل ما هو قائم يعرف ان هناك 
السيام  اسايس  دور  وله  جدا،  مؤثرا  كونغرس 
من  بدأت  العقوبات  ألن  منطقتنا  صعيد  عىل 
الكونغرس. بالنسبة اىل لبنان، نذكر ان ترامب هو 
اول من سعى اىل تعطيل عمل قوات اليونيفيل 
لذا  معها.  قاسية  نقاشات  وخضنا  الجنوب  يف 
من املؤكد انه سيكون هناك اختالف بني اداريت 

■ من موقعكم كسفري اسبق للبنان لدى الواليات 
وقراءتكم  توقعاتكم  هي  ما  االمريكية،  املتحدة 
السياسة  صعيد  عىل  االمريكية  االدارة  لتوجهات 

الخارجية يف ظل ادارة الرئيس جو بايدن؟
□  ليس لدى االدارة االمريكية الجديدة حتى االن 
الرئيس  شاء  اذا  لبنان.  تفكري حول  او  توجه  اي 
الفرنيس اميانويل ماكرون ان يكمل مبادرته تجاه 

رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب ياسني جابر.

مشكلة لبنان انه 
لم يعد يملك الوقت

لكن هناك  وتفهام.  ديبلوماسية  اكرث  □ ستكون 
سقفا ال ميكن للبنان التخيل عنه، علام انه ذهب 
يف خطوة جيدة باقدامه عىل مفاوضات الرتسيم. 
لقد صودف انني كنت يف واشنطن عندما اعطي 
الضوء االخرض االمرييك العتامد اآللية التي مىض 
يطالب  وهو  سنوات  بري  نبيه  الرئيس  عىل 
باعتامدها، وتتمثل برضورة استخدام اآللية نفسها 
التي اعتمدت يف الرتسيم الربي يف الرتسيم البحري 
حتى ال يقال ان لبنان ذهب اىل مفاوضات مبارشة 
اخذ  اذا  املطاف،  نهاية  االرسائييل. يف  العدو  مع 
لبنان كامل حقوقه بحسب القانون الدويل فهذا 
التي  الضغوط  من  ينتهي  النه  جدا،  مهم  امر 
تهدد امن النفط والغاز املوجودين يف لبنان. عىل 
القيادات اللبنانية ان تجلس اىل الطاولة وتحدد 
االولويات وفق اجندة لبنانية، ونحن اليوم كعربة 
بال مكابح وكل ركابها يف حالة خوف وهلع بينام 
من يقودها ال يسأل عن احد. من مصلحة لبنان 
الذي نجح اىل حد كبري يف ترسيم الحدود الربية 
حدوده  تأمني  بها  نطالب  التي  الثغر  بعض  مع 
املتاحة يف املستقبل  الفرص  البحرية، الن احدى 
للبنان هي الرثوة النفطية والغازية، والتي يجب 
ضامن استقرارها. هذا االستقرار يحتاجه لبنان كام 

العدو، ألن ال استخراج لهذه الرثوة بال استقرار.

والحكومي  النيايب  الجهد  جمع  يتم  ال  ملاذا   ■
يف  السيام  الخارج  يف  لبناين  لويب  تشكيل  بهدف 

امريكا يضغط لصالح القضايا اللبنانية؟
لجنة  رئيس  او  الخارجية  وزير  يزور  عندما   □
الشؤون الخارجية يف مجلس النواب اي بلد كمن 
هذه  كانت  اذا  لكن  لتسويقها،  سلعة  يحمل 
هنا،  من  تسويقها.  ميكن  ال  جيدة  غري  السلعة 

علينا التفاعل مع الدول واملؤسسات الدولية لجهة 
االستامع اىل التحذيرات والنصائح واالنذارات، لكن 
يف السنوات االخرية هل شعر احد ان لبنان بلد 
يبحث عن مستقبل؟ كان هناك نهم وطمع وجوع 
للامل وعدم اكرتاث مبا سيحصل، ألن الذي اصاب 
لبنان هو شعبوية مجرمة، لذلك يحتاج البلد اىل 

املنوال  عىل  االستمرار  يستطيع  وال  جديد  نهج 
نفسه. ال بد من بلد يتحدث بلغة واحدة ويعرف 

ماذا يريد، حينها نستنهضه برسعة.

االدارة  موقف  صورة  بلورة  تتوقعون  متى   ■
االمريكية الجديدة من امللفات اللبنانية؟

□ االمر يحتاج اىل اسابيع. املفيد ان من اختارهم 
ملفات  ويعرفون  ديبلوماسيا  متمرسون  بايدن 
بوضعه  فقط  مربوطا  ليس  ولبنان  املنطقة، 
الحلول  واضح.  ترتيب  اىل  يحتاج  الذي  الداخيل 
التي يفرتض ان تستمر مرتبطة بالحل مع ايران 
وسوريا وغريهام، وال ميكن ان يكون لبنان بخري اذا 

جريانه يف سوريا ليسوا بخري.

بايدن وترامب. لكن مدى هذا االختالف مرهون 
باملامرسة والوقت.

العودة  بايدن من  الرئيس  اعلنه  بناء عىل ما   ■
امريكا  دور  الستعادة  الدويل  االنفتاح  سياسة  اىل 
كقائد للعامل، هل ذلك سيفتح باب تسوية امللفات 

العالقة واسعا؟
ترامب من  اوروبا منزعجة من خروج  كانت   □
االتفاق  استمرار  ألن  ايران،  مع  النووي  االتفاق 
الحقة،  لخطوات  اوىل  اليها خطوة  بالنسبة  كان 
وان االتفاق النووي هو البداية ويجب الجلوس 
اىل الطاولة للتفاهم عىل وضع املنطقة ومستقبلها 
واالدوار فيها. فالطريقة التي تعامل فيها ترامب 
ايران  مع  الخصوص  وجه  وعىل  املنطقة  مع 
لجهة الضغط ومامرسة االستفزاز الدائم، ال ميكن 
امليض معها يف عملية صوغ تفاهامت عىل صعيد 
املنطقة، النه مارس نقيض باراك اوباما اذ اعتمد 
االخري سياسة االحرتام املتبادل والجلوس اىل طاولة 
الحوار والتفاوض. علام ان فريق بايدن اكرث خربة 
والكوادر  االشخاص  ترامب، وهم من  فريق  من 
البيت  ودوائر  الديبلومايس  العمل  يف  املنخرطني 
االبيض ولديهم خربة كبرية، وهم يعرفون القيادات 
يف املنطقة ومطلعون عن كثب عىل امللفات، وهذا 

ان  بايدن  االمرييك جو  الرئيس  لبنان وطلب من 
موضع  ووضعها  مبادرته  النجاح  شهرا  يعطيه 
التنفيذ، فان الرئيس بايدن رمبا سيقول له لديك 
السيام  االمريكية  االدارة  ألن  ذلك،  الجل  سنة 
مجلس االمن القومي ووزارة الخارجية لن يكون 
لديها اهتامم بلبنان، وسيبقى اهتاممها محصورا 
بالسفري االمرييك يف لبنان ومساعد وزير الخارجية 

ما يجعل قبول الحوار ممكنا، علام ان منطقتنا يف 
التفاهامت  النوع من  حاجة ماسة جدا اىل هذا 

حول الحارض واملستقبل.

االمريكية  االدارة  تسلم  عملية  ستسهل  هل   ■
الجديدة حل امللفات العالقة ومنها ملف تأليف 

الحكومة اللبنانية؟
موضوع  من  مستقبال  وسيعاين  لبنان  عاىن   □
عن  ديبلوماسيني  من  نسمعه  وما  العقوبات، 
العقوبات بانه اشبه باكتشاف سالح جديد رخيص 
وفعال جدا، وتاليا ليس مضمونا ان االدارة الجديدة 
لن تستخدم هذا السالح. عىل املستوى اللبناين قد 
العالقة، لكن مشكلة لبنان  نشهد حال للملفات 
انه مل يعد لديه الوقت، واضاعة املزيد من الوقت 
تشكيل  املهم  ليس  جدا.  وخطري  جدا  مكلف 
الحكومة، بل ما هي اجندتها وهل لديها تفويض 
حسان  الرئيس  حكومة  االجندة؟  هذه  لتنفيذ 
دياب ضمت وزراء جيدين، لكنها فشلت النه مل 

يسمح لها بتنفيذ اي خطوة اصالحية.

■ هل ستختلف املقاربة االمريكية يف عهد بايدن 
لبنان  بني  البحرية  الحدود  ترسيم  ملف  حول 

وفلسطني املحتلة؟

قد  اللذين  االوسط  الرشق  لشؤون  االمرييك 
من  كل  ميارسه  الذي  التدخل  التغيري.  يشملهام 
املنطقة  لشؤون  ومساعده  بومبيو  مايك  الوزير 
ديفيد شينكر يعود اىل اهتاممهام الخاص بلبنان 
واملنطقة. تركيز الرئيس دونالد ترامب مثال كان 
يتعلق  ما  وكل  نفسه  عىل  االخرية  االشهر  يف 

باالنتخابات الرئاسية االمريكية ورمبا عىل ايران 

aborami20@hotmail.com
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يجب قيام الدولة ألن 
ال احد يتعامل مع الالدولة

السفي عبدالله بوحبيب.

يف السياسة الخارجية. تاليا، لن يكون لدى ادارة 
بايدن اي توجه سيايس بالنسبة اىل لبنان النها ترى 
ان الخالف لبناين داخيل رصف. حتى لو وقعت - 
ال سمح الله - حرب داخلية وتوترات يف لبنان لن 
تؤدي اىل مواجهة اقليمية ولن تتدخل ال ارسائيل 
االزمة  فان  لذا  اخرى،  دولة  اي  وال  سوريا  وال 

داخلية وعىل اللبنانيني حلها.

■ هل سيكون هناك من ربط امرييك مللفات لبنان 
الداخلية مع ملفات املنطقة؟

اىل  استنادا  ويتبلور  واضحا،  ليس  االمر  هذا    □
الذين  االشخاص  وتوجهات  وتحليالت  تقارير 
سيختارهم الرئيس بايدن يف ادارته الجديدة. تم 
تعيني وزير خارجية، وستتبعه تغيريات اساسية يف 
وزارة الخارجية تشمل كل الذين اشتغلوا مبلفات 
املنطقة، منها امللف اللبناين الذي له امتداد اقليمي 
وامتداداته  لبنان  يف  الله  حزب  بوجود  يتمثل 
االقليمية، وتاليا فان اي موقف سيايس اقليمي يؤثر 
مع  للتفاوض  االمرييك  التوجه  لبنان. يف ظل  عىل 
الخليج  ايران والبحث عن حلول الزمات ملفات 
والدول العربية االخرى وابرزها سوريا وفلسطني 
عىل  وتأثريهام  الله  وحزب  ايران  وتاليا  واليمن، 
لبنان  ان  يعني  ما  واليمن،  وغزة  سوريا  ملفات 
مرتبط اقليميا بوجود حزب الله. عندما تبدأ االدارة 
االوسط،  الرشق  ملفات  الجديدة بحث  االمريكية 

سيكون الحزب من ضمن هذه امللفات.

■ ماذا عن سالح العقوبات، وهل ستستمر االدارة 
الجديدة يف استخدامه ام ستحجم عن ذلك وتعيد 

النظر يف ما سبق؟
□ ال اعتقد انهم يف بداية االمر سيعيدون النظر 
ويف  لبنان  طاولت  التي  االمريكية  العقوبات  يف 
لن  الجديدة  االدارة  لكن  االقليمية.  العقوبات 
ما  انتظار  وسيتم  العقوبات،  مسار  يف  تستمر 
امللف  اىل  بالنسبة  وخاصة  املنطقة  يف  سيحصل 
ان  اعتقد  ال  االولوية.  له  ستكون  الذي  االيراين 
ادارة بايدن ستعيد النظر يف العقوبات عىل لبنان، 
لكنها لن تفرض عقوبات جديدة ال عىل لبنان وال 
عىل ايران وال حتى عىل سوريا يف املدى القريب 

واملنظور.

الحدود  ترسيم  حول  املفاوضات  اىل  بالنسبة   ■
االمريكية  االدارة  مقاربة  ستختلف  هل  البحرية، 

الجديدة لهذا امللف؟
□  ال اتصور ان تعيد النظر يف مقاربة مفاوضات 

حتى  الكايف  الثقل  تعطيها  لن  ورمبا  الرتسيم، 
فان  االمر،  نتيجة  يف  لكن  جديد.  من  تنطلق 
الواليات املتحدة االمريكية هي حليفة الرسائيل 
لو  وحتى  االرسائييل،  الوزراء  رئيس  كان  ايا 
بنيامني  كثريا  تهضم  ال  الجديدة  االدارة  كانت 
بالنسبة  اساسية  هي  ارسائيل  ان  اال  نتنياهو. 
اىل السياسة االمريكية بغض النظر عمن يكون 
ينتمي،  االبيض واىل اي حزب  البيت  رئيسا يف 
حياد  ال  ان  علام  دميوقراطي،  او  جمهوري 
امريكيا بالنسبة اىل ارسائيل بل هو حلف ودعم 
تريد  ال  انها  قالت  ارسائيل  اذا  ومطلق.  كامل 
سيكون  لبنان،  مع  املفاوضات  يف  االستمرار 
هناك تنب امرييك لهذا املوقف، واذا اعلنت انها 
تريد االستمرار فيها ستالقي املوافقة واملساعدة 

االمريكية.

النفطية  الرثوة  استكشاف  تسهيل  عن  ماذا   ■
وهل  واستخراجها،  اللبناين  البحر  من  والغازية 

سنشهد تسهيال امريكيا يف هذا املجال؟
االدارة  تفكري  يكون محل  لن  املوضوع  □  هذا 
االمريكية يف االشهر الستة االوىل. فاذا كان التنقيب 
االدارة  تكون  لن  الجنوبية  الحدود  من  قريبا 
كان  اذا  لكن  ارسائييل،  اعرتاض  ظل  يف  موافقة 
التنقيب يف الوسط، شامل او جنوب بريوت، فال 
اعتقد ان االدارة ستتدخل ملنع الرشكات العاملية 
من االستكشاف واالستثامر. االمر ذاته بالنسبة اىل 
الحدود الشاملية، فاذا مل يكن هناك اتفاق عىل 
ترسيم الحدود الشاملية مع سوريا ال اعتقد انه 

سيكون هناك تسهيل امرييك للتنقيب. 

■ ما املطلوب من لبنان ملالقاة االدارة االمريكية 
الجديدة مبا يخدم قضاياه؟

□ يجب ان يكون هناك دولة يف لبنان. ال احد 
اىل  السؤال  توجيه  تم  اذا  الالدولة،  مع  يتعاون 
وجود  انهاء  املطلوب  ان  فورا  سيقول  االمرييك 
بسالحها  الدولة  وقيام  العسكري  الله  حزب 
ال  لكن  له.  رشيك  ال  الذي  الوحيد  الرشعي 
الواليات املتحدة وال اوروبا يستطيعان التخيل عن 
لبنان، ألن التخيل عنه يعني فوىض فيه ويف اوروبا 
لالرهاب.  ومركزا  منطلقا  وسيتحول  خصوصا، 
ونجدهم  دولة،  من  نوع  قيام  يريدون  لذلك 
للجيش  العسكرية  املساعدات  بربنامج  يكملون 

وكل االجهزة االمنية. 
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رضوان عقيل

دعوات إلى تطبيق مندرجاته وال حماسة ملؤتمر تأسيسي
تعديل الدستور دونه عقبات واملناخات غير متوافرة

ترددت يف االونة االخية دعوات كثية اىل عقد مؤمتر تأسييس واجراء تعديالت عىل الدستور، وان املشكلة ال تكمن يف  مواده 
بل يف عدم تطبيق كامل مندرجاته، فيام ال يؤيد آخرون هذه النظرية، ويطالبون باعادة النظر يف العقد االجتامعي القائم

بعد مرور ثالثة عقود عىل والدة اتفاق الطائف، 
تخرج اصوات سياسية تدعو يف شكل مبارش اىل 
االقل  عىل  او  الدستور،  يف  النظر  اعادة  رضورة 
تعديل عدد من مواده، واول من يحمل لواء هذا 
املطلب التيار الوطني الحر. سبق لجهات اخرى 
الطرح، لكنها تراجعت عنه منعا  ان نادت بهذا 
لربوز اي حساسيات مذهبية عند بعض االطراف، 
عىل اساس ان الظروف ال تزال غري ناضجة للسري 
يف اي تغيري دستوري يف البلد. وكان االمني العام 
لحزب الله السيد حسن نرصالله قد طالب عام 

تأسييس  مؤمتر  اقامة  اجل  من  بالعمل   2012
وطني ملناقشة بناء دولة قوية يف لبنان. 

احداث  الطائف  باتفاق  املتمسكون  يعارض  ال 
بعض التعديالت عليه، لكنهم يشرتطون اوال تطبيق 
مندرجاته لتبيان الخلل الذي ينتج عندها. فكلام 
الرئاسية  االنتخابات  استحقاقات  مواعيد  تعرثت 
والنيابية وحصل التأخري يف تأليف الحكومة، تخرج 
اصوات سياسيني ونواب وناشطني تدعو اىل املطالبة 
من  بجملة  يصطدمون  لكنهم  الدستور،  بتعديل 
التي تقف معوقا امام تحقيق رغباتهم  الحواجز 

اىل طاولة  او  النواب  اىل مجلس  اخذ طريقها  او 
انتخابات  يربط  من  مثة  االقطاب.  تجمع  حوار 
موعدها  يف  وامتامها  املقبلة  الجمهورية  رئاسة 
مبؤمتر تأسييس يسبق هذا االستحقاق، وذلك بعد 
كرثة املطالبة بعقد اجتامعي جديد دونه عقبات 

وحواجز ال تزال تعرتضه قبل الوصول اليه.   
"االمن العام" تيضء عىل هذا امللف الذي ينقسم 
والدستوري  القانوين  الخبري  مع  اللبنانيون حياله 
يف  املحارض  واالستاذ  محمصاين،  غالب  الدكتور 

جامعة القديس يوسف املحامي هادي راشد. 

تحقيق

محمصاني: تعديل الدستور هرطقة
ويجب تطبيق مندرجاته اوال

راشد: ثغر في الطائف
لكنه لم يفقد صالحيته

■ صدرت يف االونة االخرية اكرث من دعوة اىل 
اجراء تعديل يف الدستور، كيف ترى هذا االمر؟

حيث  من  ومرفوضة  كبرية  هرطقة  هذه   □
معدل  واتفاق  دستور  لدينا  اذ  واملبدأ،  الشكل 
يف  يطبقوه  ان  املعنيني  عىل  بكامله.  يطبق  ومل 
الشكل الصحيح، علام ان مثة امورا تطبق بشكل 
مشوه. هناك من يطالب بعقد اجتامعي جديد، 
فيام يعمل البعض عىل تشويه الدستور بدل ان 
يعمدوا اىل تطبيق كامل مندرجاته. يعمل هؤالء 
كاتب  باش  الوزراء  مجلس  رئيس  وضع  عىل 
الحكومة، فيام يدخل  تأليفه  وسؤاله عن كيفية 
هذا االمر يف صلب مهمته. دستورنا، وفق نصوصه، 
جيد وال اقول انه ممتاز، لكنه يبقى مقبوال بعدما 
ولد نتيجة مفاوضات كبرية، اال انه ويا لالسف مل 
يطبق. انا ضد الدخول يف املجهول ألن الحديث 
عن تعديل يف الدستور يفتح ابوابا ال نعرف اىل اين 

توصلنا. يف اختصار يجب تطبيق الدستور. 

■ هل الظرف مؤات الحداث مثل هذا التعديل 
الذي يطالب به البعض؟

■ كرث الحديث يف االونة االخرية عن الدعوة اىل 
عقد مؤمتر تأسييس، اىل ماذا يعود السبب يف هذا 

التوقيت؟
السياسية  للعلوم  موضوعية  مقاربة  يف  نجد   □
املؤسسات يف دولة  انه عندما تعجز  والقانونية، 
الحلول  ايجاد  اجل  من  مبوجباتها  القيام  عن  ما 
وعندما  الناس،  حياة  تعرتض  التي  للمشكالت 

الخبي القانوين والدستوري الدكتور غالب محمصاين.

يجب الغاء كلمتني 
من القاموس السياسي: 

امليثاقية والتوافقية

اللبنانيون  سينتخب  نفسها.  تجدد  ان  الحالية 
الطبقة نفسها حتى لو حصلت انتخابات مبكرة، 
وقد حصلت هذه املشكلة بعد الطائف. انا مع 
مندرجاته  بكامل  الحايل  الدستور  تطبيق  مبدأ 

وفقا للروحية التي يجب ان يطبق بها. 

■  اال ترى ان مكونات طائفية وسياسية ترفض 
تغيري فاصلة يف الدستور؟

□  من يتحدث عن التغيري ينطلق من مصالح 
تخصه، او انه يريد تطبيق الفيديرالية يف البلد. 
كانت  وان  البلد  يف  املشكلة  يحل  ال  التقسيم 
االدارية  الالمركزية  تطبيق  اىل  دعوات  هناك 
ان  علام  االمر،  مامنعة هذا  يجب  ال  املوسعة. 
يريح  ما  املالية.  الالمركزية  عربها  ميرر  البعض 
من  نسمعها  مل  الدعوات  هذه  مثل  ان  هنا، 
ميكن  وال  صغري  بلد  يف  نعيش  نحن  بكريك. 
تطبيق مثل هذه الطروحات. نحن نختلف عىل 
ستبقيان  وهام  والخارجية  الدفاعية  السياستني 
من  مثة  املناسبة،  يف  املركزية.  السلطة  ضمن 
خالل  من  الجمهورية  رئيس  انتخاب  يشوه 
ثلثي  وجود  رضورة  نوع   من  قصص  اخرتاع 
املجلس يف كل جلسة انتخاب  لتأمني النصاب، 
انا ال اوافق عىل هذا الطرح. يصح هذا االمر يف 
جلسة الدورة االوىل فقط يف موضوع النصاب، 

لنتوجه بعدها اىل االكرثية العادية. 

■ هل ميكننا انتخاب رئيس بوجود 66 نائبا يف 
القاعة؟

□ مل ال. اقول ان هناك كلمتني ولدتا يف السنوات 
لذا  والتوافقية،  امليثاقية  االخرية وشكلتا هرطقة: 

السيايس.  القاموس  من  الغاؤهام  يتم  ان  يجب 
امليثاقية  ان  قال  وَمن  واقلية،  اكرثية  املطلوب 
النصوص  خالل  من  عرب  امليثاق  الدستور.  فوق 
املوجودة، وال ينبغي ان نخرتع امورا جديدة كلام 

شعرت طائفة بعدم وجود هذه امليثاقية التي يتم 
الحديث عنها. 

■  تبدو كأنك ترفض تغيري ولو نقطة واحدة يف 
نص الدستور؟

□ ميكننا ان نغري، لكن ليس يف املسائل الجذرية. 
العامل يحدد  املثال، ال يوجد بلد يف  عىل سبيل 
مهال للرئيس املكلف عند تأليف حكومته. اكرر 
انني مع تطبيق الدستور عىل ان يفهمه املعنيون 
مصالح شخصية  دون  ومن  وباخالص  بروحيته 
وخلفيات. ال مانع من تعديل مادة او فقرة يف 

الدستور، لكن ال ينبغي ان يعدل كله.

□ اطالقا. الظرف غري مناسب والكرث من سبب. 
وعندما  اوال،  الدستور  يطبقوا  ان  املعنيني  عىل 
يثبت حصول خلل نتجه اىل التعديل. لن ننىس 
السياسية  املشكالت  من  رزمة  وجود  اليوم 
واالقتصادية والصحية التي نعيشها، وهي تتقدم 
يف طبيعة الحال عىل املطالبة باجراء تعديالت 
املنهارة قبل  الدولة  الدستور. يجب تحصني  يف 
التفكري يف تعديل الدستور، يف وقت ال نستطيع  

فيه تأليف الحكومة.  

■ لكنك ال تستطيع ان متنع من يطالب باجراء 
تعديالت دستورية؟

بالتعديل  يطالب  الذي  السيايس  الفريق   □
يخلق هو نفسه عددا من املشكالت يف الداخل. 
لنصل  الطائف  مندرجات  تطبيق  االفضل  من 
بعدها اىل خالصة ميكن البناء عليها. انا محام 
ال تصدمني املطالبة باجراء تعديل يف الدستور، 
ثبوت  بعد  تعديله  عىل  تعمل  قانون  واي 
حصول خلل يف التطبيق. الطائف ال يزال صالحا 

لكنه مل يطبق.

ميكن  حل  اي  من  اقوى  املشكالت  هذه  تصبح 
ايجاده ضمن االطر الدستورية املتاحة، يصبح من 
الرضوري البحث عن اطار جديد يؤّمن الحلول. 
هذا ما حصل يف العديد من الدول التي طورت 
انظمتها نتيجة املشكالت التي اعرتضتها، نذكر منها 
االنتقال الفرنيس من الجمهورية الثالثة اىل الرابعة 
ومن ثم اىل الخامسة، ونذكر ايضا التعديالت يف 

اجراء  عىل  االقدام  اللبنانيون  يستطيع  هل   ■
من  رعاية  وجود  دون  من  دستورهم  تعديل يف 

الخارج؟
لوحدهم  الداخل  يف  االفرقاء  يستطيع  ال   □
اجراء مثل هذه العملية، وهم ال يقدرون عىل 
اجراء حوار عادي يف ما بينهم. كيف سيتفقون 
عىل تعديالت دستورية يف ظل وجود قحط يف 
عدد املرشعني يف مجلس النواب، عكس دورات 
سابقة حيث كان النواب يعرفون يف القانون اكرث. 

برصاحة مستوى الطبقة السياسية قد تراجع.

■  كيف ترد عىل القائلني من سياسيني ومتابعني 
ان النظام السيايس الحايل غري قادر عىل االستمرار 

وفقد صالحيته؟
□ عىل العكس، مل يفقد صالحيته بل يجب ان 
لن  عمليا  حال  اقدم  الصحيح.  شكله  يف  يطبق 
يعجب كثريين، فأقول انه اذا مل يأت انتداب من 
خالل وصاية دولية تضع الطبقة السياسية خارج 
السلطة، ويتم اختيار اشخاص يحكمون بواسطة 
وصاية لفرتة انتقالية مخترصة، ال ميكن للطبقة 

الدستورية  االمثلة  من  وغريها  االمرييك  الدستور 
يف العامل. اما يف لبنان، فكلمة تأسييس تستعمل 
تثري عالمات  عبارة  بأنها  ناهيك  موقعها،  يف غري 
استفهام ان مل نقل انها تشكل استفزازا للبعض، 
ألي  رضورة  وال  وموجود  مؤسس  الكيان  ان  اذ 
تأسيس. بهدف معالجة الِعقد، علينا اجراء بعض 

التعديالت وتوضيح بعض االمور التي تعرقل 
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الحياة السياسية والقانونية، خصوصا بعد مرور 
ثالثني سنة عىل اتفاق الطائف واثر تعرض لبنان 
الشعبية  كاالزمات  ومحورية،  جسيمة  لخضات 

واالقتصادية والوبائية االخرية.

■ هل فقد اتفاق الطائف صالحيته؟
□ ال اعتقد. لكن املامرسة العملية اظهرت وجود 
التي  الدستورية  التعديالت  تنفيذ  تعرقل  ثغر 
قراءة  اجراء  يجب  بحيث  االتفاق،  هذا  ادخلها 
هادئة لهذه الثغر وتوضيحها. لقد اجريت بحثا 
باحثني  مع  بالتعاون  املوضوع  هذا  حول  مطوال 
كل  من  ومجتمعية  سياسية  وفئات  وطالب 
املذاهب يف اطار جامعي علمي، وتبني انه يكفي 
اجراء تعديالت طفيف عىل سبع نقاط، فقط ليك 
والقانوين  والدستوري  املؤسسايت  العمل  يستقيم 

)الدراسة قيد النرش(.

■ ايهام افضل: العمل عىل تطبيق ما تبقى من 
الطائف ومندرجاته ام العمل عىل صيغة جديدة؟

لبنان  يجر  قد  جديدة  صيغة  اي  يف  البحث   □
اىل متاهات ال تحمد عقباها، اذ نرى يف اطياف 
اقول  ورمبا  متناقضة  مطالبات  اللبناين  املجتمع 
اليسار،  اقىص  اىل  اليمني  اقىص  من  متتد  غريبة، 
ومن  العلامنية،  الدولة  اىل  الدينية  الدولة  ومن 
حتى  او  الفيديرالية  الدولة  اىل  املركزية  الدولة 
هذه  كل  بني  نوفق  فكيف  الكونفيديرالية! 
تكيف  اللبناين  املجتمع  ان  حني  يف  النظريات، 
باالكرثية الساحقة من اطيافه، مع ما هو معمول 
به، بدليل اننا نجد اعرافا دستورية غري مكتوبة اال 
ان الكل يخضع لها بشكل عادي من دون تردد 

كطائفة الرؤساء لبنان وتوزيع املراكز االدارية.

■ اال توجد جهات يف لبنان ستعارض هذا الطرح 
من اساسه وترفض احداث تغيري يف الدستور؟

ورصيحة  واضحة  الحالية  الثغر  كانت  اذا   □
كل  يف  يضيع  الذي  الوقت  يف  محوريا  وتتمثل 
او  حكومة  تشكيل  او  رئيس  انتخاب  نريد  مرة 
اصدار مرسوم، واذا كانت الحلول املقرتحة علمية 
ومتوازنة بحيث ال تشعر اي فئة بأنها مستهدفة 
لن تكون هناك اعرتاضات بل سنكون امام مناقشة 

موضوعية للوصول اىل القواسم املشرتكة. 

لبنان  االفرقاء يف  الظروف، هل  ■ يف مثل هذه 

قادرون عىل الدخول يف مؤمتر من هذا النوع من 
دون رعاية عربية واجنبية عىل غرار ما حصل يف 

اتفاق الطائف؟
□ من املؤسف القول انه كلام اشتدت االزمات 
لبنان  سيكون  لها  داخيل  حل  ايجاد  دون  من 
تاريخه  غرار  عىل  خارجية،  لتدخالت  عرضة 
التي  االقليات  لنظرية  ونتيجة  بذلك  الحافل 
تسعى دامئا اىل سند خارجي نظرا اىل عدم ثقتها 
حول  التساؤل  ميكن  هنا  الوطن.  يف  برشكائها 
نوع التقاطع املصلحي الدويل الذي سيمر عىل 
كلو  سان  مؤمتر  اىل  الدعوة  ستتم  فهل  لبنان، 
ثان، او اىل دوحة ثانية، او اىل طائف ثان؟ يف 
جميع االحوال، يجب عدم االستخفاف باهمية 
حينه  اطفأت يف  التي  الوطني  الحوار  طاوالت 
ترجمة  فقط  ينقصها  وكان  التوترات،  وهج 
بتعديالت نصية طفيفة ليك  االجتامعات  هذه 

تستتب االمور ورمبا لعقود.

■ يف حال متت املوافقة عىل السري يف مثل هذا 
النقاط  هي  ما  جديد،  عقد  اىل  والتوجه  الحوار 
التي يجب ان يحافظ عليها من الطائف او تلك 

التي يجب استبدالها وتطويرها؟
□ ان النقاط التي تعرقل الحالة الدستورية الحالية 
وتعوق انتظام عمل املؤسسات، تتعلق باكرثيتها 
والتشكيل  الرئاسية  االنتخابات  مبهل  الساحقة 
بحيث  للمراسيم،  التنفيذي  واالصدار  الحكومي 
والتحاور  الجلوس  بجرأة  التمتع  لالفرقاء  يكفي 
يف  ذكره  الجدير  لها.  علمية  حلول  اىل  للوصول 
هذا السياق، ان ما يقارب نصف العهود الرئاسية 
عىل  لالعامل  طويل  حكومي  بترصف  متيزت 
حساب العمل الدستوري السليم، ناهيك باضاعة 

طويلة للوقت من اجل رئيس الجمهورية.

■ يف حال حصول تغيري يف الدستور مثة َمن يخىش 
من تطبيق املثالثة؟

مجددا  سيدخلنا  الطرح  هذا  يف  البحث  مجرد   □
التي  نريد  لبنان  اي  القدمية:  املقولة  متاهات  يف 
جديدة  صيغ  عن  الباحثة  للفئات  العنان  ستطلق 
الفيديرالية  حول  نظرياتها  لتطرح  ستتفلت  والتي 
لبنان يف  ان  اجد  ال  او غريها.  العلامنية  الدولة  او 
مساحته ووضعه الجيو- سيايس قادر عىل استيعاب 
انه حتى  ذلك  الربهان عىل  اي طروحات جديدة. 
الالمركزية االدارية املنصوص عليها يف اتفاق الطائف، 

مل يستطع لبنان ايجاد سبيل لها حتى الساعة.

مجرد البحث في 
املثالثة سيدخلنا في 
مقولة اي لبنان نريد؟

االستاذ املحارض يف جامعة القديس يوسف املحامي هادي راشد. 
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مفاوضات الترسيم في ظّل اإلدارة الجديدة
ل  معلوف: سيحتفظ األميركيون بدور الوسيط املسهِّ
املنتهية  للجمهوري  خلفا  بايدن  الدميوقراطي جو  الرئيس  يقوده  عهد جديد  مدار  املتحدة  الواليات  العامل دخول  يواكب 
واليته دونالد ترامب. وهو ما يضع العامل يف حال من الرتقب ملا ميكن ان يأيت بجديد يف توجهات واشنطن تجاه امللفات 

الداخلية والخارجية، خصوصا وان الحمالت االنتخابية اظهرت فوارق كبية يف نظرة الرجلني اىل معظم امللفات

جورج شاهني

ستتأثر  التي  الدول  من  واحد  لبنان  ان  مبا 
نظرة  اختلفت  سواء  االمريكية،  بالتوجهات 
االدارة الجديدة اىل بعض ما يعنينا يف منطقة 
التي  بالثوابت  احتفظت  او  االوسط  الرشق 
اي  ترقب  علينا  العميقة،  االدارة  رسمتها 
املنطلقات  هذه  من  محتملة.  متغريات 
ان  محتمل  هو  ما  رصد  من  بد  ال  بالذات، 
ترسيم  ملف  مستوى  عىل  السيام  يتغري 
الذي  وارسائيل  لبنان  بني  البحرية  الحدود 
عاد اىل الضوء منذ الخريف املايض، من خالل 
تستضيفها  التي  املبارشة  غري  املفاوضات 
االمرييك  الراعي  فيها  ويلعب  املتحدة  االمم 
انجاز  اجل  من  املسهل   - الوسيط  دور 
من  اكرث  دامت  مفاوضات  بعد  امللف،  هذا 
عقدين، قبل االعالن عن االتفاق االطار الذي 

تدار املفاوضات عىل اساس بنوده.
دولة  اللبنانيني،  انهامك  من  الرغم  عىل 
الطبي  الجهاز  السيام  وشعبا،  وحكومة 
كورونا،  جائحة  برتددات  واالستشفايئ 
لرتسيم  املبارشة  غري  املفاوضات  حظيت 
الحدود البحرية بني لبنان وارسائيل باهتامم 
قبل  الجديدة  صيغتها  يف  انطلقت  بالغ. 
عمليات  الستئناف  متهيدا  تقريبا  اشهر  ثالثة 
الحفر، واستثامر ثروة لبنان النفطية، وتوفري 
تعهدت  التي  للرشكات  االمنة  الظروف 

التنقيب.  عمليات 
مختلف  ترتقب  الخلفيات،  هذه  عىل 
لجهة  املحتمل  الجديد  اللبنانية  االوساط 
الطرفني  بني  الجارية  املفاوضات  استئناف 
بعد  الناقورة  يف  اليونيفيل  قوات  مقر  يف 
تجميدها بطلب امرييك منذ 12 كانون االول 
عىل  تفاهم  اىل  التوصل  اجل  من  املايض، 
املياه  الدولتني يف  الفاصل بني  البحري  الخط 

الخالصة. االقتصادية  االقليمية واملنطقة 

خاللها  من  ميكنه  التي  الجامعة  العناوين 
الخامسة  الجلسة  لعقد  جديد  موعد  اختيار 
من املفاوضات بعد مثاين سنوات من الجمود 
وعمليات االخذ والرد من دون ان تؤدي اىل 

اي خطوة عملية.
جلسات  ثالث  عقدت  تقدم،  ما  عىل  بناء 
 14 بني  توزعت  املفاوضات  من  متتالية 
عرض  منه  و29  و28   2019 االول  ترشين 
خاللها الفريقان تصورهام للخط الفاصل، اىل 
الرابعة  الجلسة  يف  امرييك  بقرار  جمدت  ان 
نتيجة  الثاين  ترشين   11 يف  عقدت  التي 
مناورة  وبعد  االرسائييل،  الجانب  تصلب 
باتهامه  تجلت  الطاقة  لوزير  فاشلة  اعالمية 
بتغيري  االول  كانون   2 جلسة  قبيل  لبنان  
رد  مرات.  سبع  البحري  الخط  من  موقفه 
والوثائق  بالوقائع  املزاعم  هذه  عىل  لبنان 
خط  جاء  عندما  وتكرس  كذبه.  بينت  التي 
قانونية صلبة، مبا  قاعدة  اىل  استنادا  الجيش 
قال به قانون البحار واملعاهدات ذات الصلة 
بني  الربية  الحدود  ترسيم  بعملية  وارتباطها 
والذي   1923 عام  املحتلة  وفلسطني  لبنان 

كرس يف  الهدنة عام 1949.
اللبنانيون  يرتقب  حصل،  ما  كل  من  بعيدا 
من  يحدد  ان  عليه  الذي  االمرييك  املوقف 
الجلسة  موعد  مسهل   - كوسيط  موقعه 
اعقاب  يف  الحقا  ظهر  ما  وهو  الخامسة، 
دوروتشري،  جون  للسفري  املكوكية  الجوالت 
االمريكية  االدارة  بتوجهات  رهنا  بات  انه 

الجديدة.
هذه  مستقبل  قراءة  اجل  من  عليه، 
املفاوضات يف ضوء املوقف االمرييك املنتظر، 
توجهت  استئنافها،  اىل  ينتهي  ان  ميكن  وما 
"االمن العام" اىل الخبري يف الشؤون االمريكية 
مسعود  السابق  السفري  واشنطن  يف  املقيم 

هذه  يف  محصورة  االهتاممات  تبدو  عليه، 
الفرتة باستقصاء املوقفني االمرييك واالرسائييل 
الوفد  به  تقدم   الذي  الطرح  رفض  الذي 
الذي  الوسطي  الخط  عىل  تأسيسا  اللبناين  
املفاوضات  اىل  ونقله  اللبناين،  الجيش  رسمه 
املايض  االول  ترشين   13 يف  استئنافها  منذ 
يف  اللبنانية  الحقوق  كامل  عىل  حفاظا 
  2290 بلغت  والتي  عليها،  املتنازع  املنطقة 
كيلومرتا مربعا بدال من صيغة 860 كيلومرتا 
االتصاالت  يف  قبل  من  مطروحة  كانت  التي 
واشنطن  بها  قامت  التي  السابقة  املكوكية 

عىل مدى السنوات السابقة.
تتحكم  التي  اللبنانية  الثوابت  من  انطالقا 
من  بشكل  لبنان  تجاوز  اللبناين،  باملوقف 
الذي  هوف  بخط  يسمى  كان  ما  االشكال 
اقرتحه املوفد االمرييك مساعد وزير الخارجية 
فريديريك  االدىن  الرشق  لشؤون  االمريكية 
منطقة  لتقسيم   2012 العام  منذ  هوف 
منها  لبنان  اعطت  بنسبة  كيلومرتا  الـ860 
كلم   392 مقابل  يف  للبنان  مربعا  كلم   468

مربعا للعدو االرسائييل. 
كان ذلك قبل انطالق الوساطة االمريكية من 
جديد مع زيارة وزير الخارجية االمرييك مايك 
بومبيو اىل لبنان يف 19 اذار  2019،  عارضا 
بالده.  وساطة  احياء  امكان  املسؤولني  عىل 
مساعي  استؤنفت  لبنان،  تجاوب  تبلغ  وملا 
بالده يف 14 ايار بادارة مساعد وزير الخارجية 
لشؤون الرشق االدىن ديفيد ساترفيلد، اىل ان 
سلم املهمة بعد تسلمه مهامت سفارة بالده 

يف انقرة اىل خلفه ديفيد شينكر.
هذه  تواجه  التي  العقبات  مسلسل  امام 
الجديد  االمرييك  املوفد  بدأ  املفاوضات، 
املكوكية بني  زياراته  السفري جون دوروتشري 
عىل  التفاهم  اجل  من  ابيب،  وتل  بريوت 

مقابلة

بهذه  يحوط  ما  كل  يف  رأيه  تسأله  معلوف 
القضية. 

قال: "يدرك الجميع حجم املسؤوليات امللقاة 
عىل عاتق الرئيس بايدن الذي تسلم مهامته 
رسميا يف 20 كانون الثاين املايض والتحديات 
هو  ما  ستواجهه.  التي  والخارجية  الداخلية 
مؤكد انه لن ينغمس يف ملف الرشق االوسط 
ما مل تطرأ حروب او قامت ايران بعملية ما. 
وكبار  حكومته  تثبيت  بداية  عليه  سيكون 
عملية  وهي  الشيوخ،  مجلس  يف  املوظفني 
الرغم  عىل  العادة.  من  اكرث  وقتا  ستأخذ 
ان  اال  االكرثية،  الدميوقراطيني  لدى  ان  من 
اىل  اضف  لعرقلته.  يكفي  ما  للجمهوريني 
ذلك، زرع ترامب امام بايدن قنابل سياسية 
ال  مبا  العقد  تزايدت  مثال  ايران  مع  موقتة. 
يستطيع تجاوزها بسهولة للوصول اىل امللف 
وزير خارجيته  اعترب  ايضا،  كوبا  النووي. مع 
ان  الرئاسية  االنتخابات  بعد  بومبيو  مايك 
اعلن  اليمن  يف  لالرهاب.  راعية  دولة  كوبا 
واعتربهم  الحوثيني  عىل  عقوبات  فرض 
مجموعة ارهابية، وكل ذلك لعرقلة مساعيه. 
يشء  كل  ارسائيل  اعطى  االوسط،  الرشق  يف 
واخذ من الفلسطينيني كل يشء. اما بالنسبة 
وبعض  ارسائيل  بني  التطبيع  عمليات  اىل 

لذلك سيرتيث  بايدن.  بها  اشاد  فقد  العرب، 
ليبدأ  فريقه  اكتامل  بعد  ما  اىل  قراراته  يف 
تشجيع  وقع  عىل  النووي  االيراين  بامللف 
اورويب وحامسة ايرانية غري مسبوقة لتخفيف 
العقوبات. ال ننىس ان للطرفني رشوطا، لكن 
انجازا  اليه بعدما اعتربه  العودة  بايدن يريد 
ايضا  لديه  ان  كام  وبايدن.  اوباما  لعهد 
مخاوف من الخرق السيرباين الرويس لالجهزة 

االمنية ومؤسسات بالده". 
يف  الوضع  عىل  انعكاس  "اي  معلوف:  اضاف 
لبنان لن يكون مبارشا، وَمن يتوقع شيئا قبل 
تشكيل فريقه الحكومي سيخيب امله. بايدن 
والعمل  الرغبة  ابداء  سوى  حاليا  لديه  ليس 
بعد تثبيت ادارته يف الكونغرس. قبل الحديث 
عن موقع لبنان لدى بايدن اولويات داخلية. 

فرتددات جائحة كورونا ساعدته عىل الفوز كام 
اسقطت ترامب بعدما استخف بها معتربا انها 
موجة وستمر. كونه رجل اعامل، كان يخاف 
االزمة ودمر  االقتصاد، فتدحرجت  انهيار  من 
االولويات  من  معا.  االثنني  وخرس  االقتصاد 
عدم  نتيجة  االمرييك  االنقسام  مواجهة  ايضا 
اعرتاف ترامب بفوزه واقناعه ماليني االمريكيني 

بانه رئيس غري رشعي".

التعهدات  عن  امريكيا  خروجا  تتوقع  هل   ■
ترسيم  حول  املفاوضات  برعاية  السابقة 

الحدود البحرية بني لبنان وارسائيل؟ 
املوقف  بسبب  ليس  حصل  اذا  التغيري   □
ادارية.  السباب  مربر  التأخري  ألن  االمرييك، 
بقرار  تتأثر  التي  النوع  من  ليست  فهي 
رئايس، او من املواضيع التي ميكن ان تتحرك  
بقرار من السفري جون دوروتشري الذي اعتقد 
فهو  لذا  شينكر.  ديفيد  مهامت  سيتسلم  انه 
سيحتاج اىل بعض الوقت لدرس ملفاته، علام 
ان  واىل  اولوية،  ليست  املفاوضات  هذه  ان 
الوقت.  بعض  اىل  يحتاج  قد  شأنها  يف  يقرر 
تقديري  يف  يكون  لن  ذلك،  من  الرغم  عىل 
اي تغيري وسيحتفظ بدور الوسيط -  املسهل 
الرسائيل  ومفيدة  هادفة  سياسية  انها  لها. 

وواشنطن يف آن معا. 

هل  شينكر  مهامت  دوروتشري  تسلم  اذا   ■
من املحتمل ان يكلف مسؤوال آخر؟ 

الخارجية  وزير  عهدة  يف  سيكون  االمر   □
من  فهو  بلينكن،  انتوين  الجديد  االمرييك 
سيقرر. رمبا سينشغل دوروتشري بامور اخرى، 
املسؤوليات  توزيع  بعد  منه  بديال  فيعني 
تكمن  الطرفني  مصلحة  ألن  مساعديه،  عىل 
ان  اعتقده  ما  املفاوضات.  هذه  دميومة  يف 
يتغري،  لن  وبومبيو  لرتامب  القرار  هذا  مثل 
فهو مل يحدث اي خالف يف شأنه بني الحزبني 
عند  انقسام  كام  والدميوقراطي  الجمهوري 
ومن  باريس  مع  املناخ  من   ترامب  خروج 
يرتجم  االمر  هذا  ايران.  مع  النووي  امللف 
نيسان  بتفاهم  املتعاقبة  االدارات  متسك 
االنسحاب  حتى  قامئا  استمر  الذي   1996
ايار 2000، وهو   25 لبنان يف  االرسائييل من 

ما زال معرتفا به اىل اليوم.

الخبي يف الشؤون االميكية السفي السابق مسعود معلوف.

زرع ترامب امام بايدن 
قنابل سياسية ال يستطيع 

تجاوزها
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يف  نيسان  تفاهم  ذكر  االسباب  الهذه   ■
اتفاق االطار الخاص مبفاوضات الرتسيم؟

من  يعترب  نيسان  تفاهم  ان  صحيح   □
االستمرارية،  تستحق  التي  التفاهامت 
االتفاق  يف  اليه  االستناد  امكن  امر  وهو 
طابع  قلنا  كام  له  اذ  الرتسيم،  لعملية  االطار 
الدميومة. وعمال مببدأ ان الحكم استمرارية، 
عملية  يف  ومعتمدا  قامئا  التفاهم  سيبقى 
يف  يكن  مل  ما  حصول  حال  يف  اال  الرتسيم 

الحسبان كأن تقع حرب مثال. 

تعهدات  عن  يخرج  لن  بايدن  ان  طاملا   ■
ادارة ترامب الثابتة، فهل انت عىل ثقة بأن 
لبنان  من  واحدة  مسافة  عىل  هي  واشنطن 

وارسائيل؟
□ ال اعتقد ان ذلك قائم، فمصلحة ارسائيل 
لبنان.  مصالح  مع  تضاربت  اذا  اولوية 
الطرفني، لكن  النظر بني  يوفقون يف وجهات 
اىل جانب ارسائيل  انهم  ثابتة وهي  الخلفية 
يطالبون  اشياء مستحيلة. كأن  اذا طلبت  اال 
اليد  وضع  او  لبنان  من  اجزاء  باحتالل  مثال 
واشنطن  تضطر  قد  لذا  النفطية،  ثروته  عىل 
اليوم  هو  كام  االمر  لكن  ذلك.  رفض  اىل 
لنا نحن.  اقتصادية كام  فلهم مصالح  مغاير، 

الوجه  يقدموا  ان  يف  يرغبون  االمريكيون 
الدولتني وكوسيط ومسهل  الذي يساوي بني 
هذه  ليقدموا  يجهدون  وقد  للمفاوضات، 
لن  الجد،  ساعة  يف  لكن  العامل.  اىل  الصورة 
عىل  الله"  "حزب  مصالح  تتقدم  ان  يقبلوا 
وجهات  يف  التوفيق  اىل  وسيسعون  ارسائيل، 
تفاهم  اىل  التوصل  عند  فعلوا  كام  النظر 
نيسان. انا شاهد عىل تلك الفرتة، فقد توليت 
انسحاب  حتى  نيسان  تفاهم  لجنة  عضوية 

ارسائيل من لبنان يف 25 ايار 2000.   

تنظيم  يف  امريكية  رغبة  عن  الكثري  يحىك   ■
هي  فام  املتوسط،  رشق  يف  النفطية  الرثوة 

مصلحة واشنطن يف هذه املنطقة من العامل؟ 
لها  املتوسط  رشق  يف  البرتولية  الرثوة   □
اهميتها عند االمريكيني، وان كانوا ال يعتمدون 
من  اكرث  اىل  يحتاجون  ال  انهم  كام  عليها،  
10% من نفط املنطقة، لكن يف الوقت عينه 
يف  ارسائيل  فاىل  حلفائهم.  مصلحة  تهمهم 
االتحاد  دول  مصلحة  تعنيهم  االوىل  الدرجة 
يف  تورطوا  لذلك  الجنوبية.  وكوريا  االورويب 
ولن  وتركيا  اوروبا  بني  املفتوحة  املواجهة 
كام  عليها.  حليفة  غري  دول  بسيطرة  يقبلوا 
اعتقد انهم ينوون انهاء ملف الرتسيم ضامنا 

ملصلحة ارسائيل ومن بعدها لبنان.

اللبناين  املوقف  يف  القوة  نقاط  هي  ما   ■
لتبقي امريكا وسيطا وكيف تخترصها؟ 

اللبناين  املوقف  يف  القوة  نقاط  اهم  من   □
وجود القانون الدويل اىل جانبنا ومعه اتفاق 
الهدنة عام 1949، وهو ما يجب ان نتمسك 
به ضامنا لحقوقنا بعدما كرسته رشعة االمم 
العنرصين  هذين  اىل  باالضافة  املتحدة. 
متاسك  عىل  الحفاظ  دامئا  علينا  املهمني، 
اللبنانيني ووقوفهم الدائم خلف الوفد اللبناين 
املفاوض من دون اي خالفات داخلية، فاالمر 
ال يقف عند خط احمر او ازرق. ما يطمنئ 
هذا  خلف  متامسكني  يقفون  اللبنانيني  ان 
العمل  علينا  كان  بقوة.  ويساندونه  الوفد 
الذي  الفرنيس  كالحليف  بحلفائنا  لالحتفاظ 
جانبنا  اىل  وقفوا  تهشيله.  اىل  البعض  يسعى 
تشكيل  اىل  وسعوا  املرفأ،  كارثة  مواجهة  يف 
يف  ويدعموننا  املطلوبة،  بالرسعة  حكومة 
وليس  لبنان  ملصلحة  كرمى  الفساد  مواجهة 
ملصلحة فرنسا، واذا استمررنا يف ما هو قائم 

اليوم قد نخرسهم كحلفاء.

■ هل من افق او موعد الستئناف املفاوضات 
وعىل اي اسس؟

واذا  عليه،  هو  ما  عىل  االمر  بقي  اذا   □
تنطلق  ال  قد  ولبنان  الرسائيل  االمر  ترك 
االمرييك  لكن  قريب.  وقت  يف  املفاوضات 
سيقوم بهذا الدور وسيأخذ بعض الوقت اىل 
قرار  وجود  يف  الجديدة.  االدارة  تكتمل  ان 
امرييك ثابت، اذا حصل بعض التأخري سيكون 

السباب ادارية وليس ألي سبب آخر.

َمن يتوقع تغييرات اميركية 
سريعة سيخيب امله

اعتقد ان السفير 
جون دوروتشير سيتسلم 

مهمات ديفيد شينكر

رعاية واشنطن عملية الرتسيم قرار يتمتع بالدميومة.
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سفير املانيا: نتوّقع من السلطات اللبنانية
تطبيق اإلصالحات من دون تأجيل اضافي

تعترب املانيا، منذ اعوام، من اهم الرشكاء الداعمني للبنان تنمويا، وهي ثاين اكرب دولة مانحة للبنان يف هذا االطار عىل 
ايضا وان كان ال  االملاين يتخذ زخام سياسيا  الدور  بدأ  االقتصادي،  االنهيار  املرفأ وتعمق  انفجار  العاملي. بعد  املستوى 

يزال عىل املستوى االورويب

التفاعل  من  تاريخ  واملانيا  لبنان  بني 
ليس  بلبنان  االملاين  فاالهتامم  الحضاري. 
بني  زاخر  ماض  اىل  يعود  بل  مستجدا 
القنصلية  وثائق  عليه  تشهد  الطرفني 
السيايس  االرشيف  يف  املحفوظة  االملانية 
اضافة  برلني،  يف  الخارجية  الشؤون  ملكتب 
اىل عدد كبري من املؤسسات الثقافية، منها 
غوته  معهد  الحرص  ال  املثال  سبيل  عىل 
العامل  يف  الرشقية  لالبحاث  االملاين  واملعهد 
الذي اسسته يف بريوت جمعية املسترشقني 
للدراسات  مركز  تأسيس  بهدف  االملان 
الصالت  وتعزيز  املانيا  خارج  يف  الرشقية 

البحثية االملانية مع الرشق االوسط. 
لبنان  بني  الديبلوماسية  العالقات  تعود 
برلني  عينت  حني   1953 العام  اىل  واملانيا 
بتعيني  اتبعته  بريوت،  اىل  لها  مبعوث  اول 
ميكن  ال   .1955 العام  يف  املاين  سفري  اول 
دون  من  الثنائية  العالقات  عن  الحديث 
يف  بها  قام  التي  التاريخية  الزيارة  ذكر 
االملاين  الفيديرايل  الرئيس   2018 شباط 
وكانت  لبنان  اىل  شتاينامير  فالرت   - فرانك 

االوىل لرئيس املاين منذ 120 عاما. 
التي دعمت  الدول  املانيا يف طليعة  تعترب 
جهودها  استنفرت  وهي  تزل،  وملا  لبنان 
يف  بريوت  مرفأ  انفجار  بعد  واسع  بشكل 
سفريها  يرشح  ما  بحسب  الفائت،  آب   4
مع  حوار  يف  كيندل  اندرياس  بريوت  يف 
"االمن العام"، واعقب ذلك توقيع اتفاقات 
الخارجية  وزارة  مع  وهبات  تعاون 
مشاريعها  املانيا  تتابع  حني  يف  واملغرتبني، 
الالجئني  مع  خصوصا  املتعددة  التنموية 
الفلسطينيني والنازحني السوريني. تشارك يف 
 ،2006 العام  منذ  املعززة  اليونيفيل  قوات 
انتقلت  الفائت  الثاين  كانون  منتصف  ويف 

اليونيفيل  يف  البحرية  القوات  قيادة  اليها 
مع االدمريال اكسل شولتز. كانت لها يف 7 
اثناء  كانون االول 2020 بصامت مهمة يف 
يف  االورويب  االتحاد  وزراء  مجلس  اجتامع 
بلبنان،  املتعلقة  الخالصات  عىل  بروكسل 
هذه  يف  كيندل  السفري  يرشحه  امر  وهو 

املقابلة. 
يف  لبنان  يف  كيندل  اندرياس  السفري  عنّي 
اللغة  فقه  علم  يف  مجاز  وهو   ،2020 آب 
والفلسفة،  االسالمية  والعلوم  التقليدية، 
وعلوم واداب اللغة االملانية يف هايدلبريغ، 
يف  شغل  واالسكندرية.  اوكسفورد  بون، 
مفوض  منصب  لبنان:  قبل  املهني  مساره 
الخارجية  وزارة  االسرتاتيجية يف  االتصاالت 
اليمن،  يف  املانيا  جمهورية  سفري  االملانية، 
واالمنية  الخارجية  السياسة  قسم  مدير 
الخارجية  وزارة  يف  "اوكور"  االوروبية 
السياسية  اللجنة  سفري  نائب  االملانية، 
الدامئة  املمثلية  لدى  االمنية  والسياسة 
االتحاد  لدى  االتحادية  املانيا  لجمهورية 
نائب  ايضا  شغل  بروكسل.  يف  االورويب 
وزارة  يف  االوسط  الرشق  قسم  مدير 
الخارجية االملانية، اىل مراكز يف بلدان عدة 

منها تونس.

■ يعيش لبنان اليوم فراغا حكوميا وانهيارا 
منذ  مسبوق  غري  ووضعا  وماليا  اقتصاديا 
تأسيسه قبل مئة عام، كيف تشخص املانيا 

اللبنانية؟ الحالة 
االمد  طويلة  عالقة  اىل  املانيا  تلتفت   □
بالقلق  تشعر  هي  لذا  لبنان.  مع  ووثيقة 
للبلد.   الصعب  الوضع  بازاء  الشديد 
جدا  قوية  لرضبة  اللبناين  الشعب  تعرض 
جراء جائحة كوفيد - 19 ، واصيب بشكل 

ترك  واملالية.  االقتصادية  االزمة  من  هائل 
الناس  من  الكثري  بريوت  مرفأ  يف  االنفجار 
انه  واملحرومني.  واملفجوعني  الغاضبني 
حس  وجود  عدم  استيعاب  الصعب  ملن 
الالعبني  بني  يبدو  كام  االمر،  بحراجة 
ميكن  املسؤولني.  واالقتصاديني  السياسيني 
الدوليني،  يثق برشكائه  ان  اللبناين  للشعب 
ومن  اللبنانية  السلطات  من  نتوقع  لكننا 
التي  االصالحات  تطبق  ان  املؤسسات 

تأخرت والتي هي حاجة ماسة.

آب   4 يف  بريوت  مرفأ  انفجار  شكل   ■
يف  االنهيار  عّمق  مهام  منعطفا  الفائت 
لبنان، كيف قاربته املانيا انسانيا وسياسيا؟

االنفجار  بعمق  جميعنا  صدمنا  لقد   □
عرّب   .2020 آب   4 يف  وقع  الذي  املدمر 
الفيديرايل  الرئيس  االملاين وكذلك  الشعب 
واملستشارة  شتاينامير  والرت   - فرانك 
مع  العميق  تعاطفهم  عن  مريكل  انجيال 
سافر  ذلك،  اىل  اضافة  اللبناين.  الشعب 
لبنان  اىل  ماس  هايكو  الخارجية  وزير 
للمشاركة  االنفجار  من  ايام  بضعة  بعد 
يف الحداد عىل الضحايا ومن ضمنهم احد 
التأكيد  العادة  املانيا،  سفارة  يف  زمالئنا 
عىل استمرار الدعم االملاين للبنان يف هذه 
املروع،  االنفجار  بعد  العصيبة.  االوقات 
طارئة  مساعدة  االملانية  الحكومة  وفرت 
وهي  دوالر،  مليون   20 من  اكرث  تساوي 
- نرش  اخرى  مبادرات  بني  من   - تتضمن 
تزويد  واالنقاذ،  لالستقصاء  مدين  فريق 
طبية،  معدات  اللبناين  االحمر  الصليب 
الخاص  التضامن  صندوق  يف  مساهمة 
من  الهبات  من  املزيد  اىت  وقد  بلبنان. 
نحض  نحن  الخاصة.  املنظامت  خالل 

هذه املساعدات؟
والتقني  املايل  التعاون  اتفاقات  توفر   □
ولبنان  املانيا  بني   2020 يف  وقعت  التي 
االملانية  للوكاالت  املؤسسية  الهيكلية 
االتفاقات  هذه  تعبد  تاليا،  العاملة. 
تساوي  امنائية  مشاريع  لتطبيق  الطريق 
تشمل  دوالر.  مليون   100 من  اكرث 
متعددة  قطاعات  لها  املخطط  املبادرات 
متتد من التزود مبياه الشفة اىل املساعدة 
املهم  من  الصحة.  وقطاع  التعليم  يف 
تخصص  ال  االتفاقات  هذه  ان  اىل  التنبه 
للحكومة  بامليزانية  يتعلق  دعم  اي 
اللبنانية. ان املوارد مسرّية مبسؤولية من 
ومرصف   GIZ االملانية  التنمية  وكالة 
التي تكفل وصولها  التنمية KFW وهي 

مبارشة اىل الشعب اللبناين.

ومنها  الدولية  البيانات  تجمع   ■
لبنان واملانيا  الدولية من اجل  املجموعة 

جزء منها عىل ان بلدنا يف حاجة طارئة 

السفي االملاين 
يف لبنان 

اندرياس كيندل.

واملغرتبني  الخارجية  وزير  مع  وقعتم   ■
بني  مايل  تعاون  اتفاقي  وهبه  رشبل 
تتضمن  اورو  مليون   48 بقيمة  البلدين 
تنموية  مشاريع  لدعم  املانيا  من  هبتني 
الهبة  لها  تخصص  التي  املدارس  كبناء 
االملانية 20 مليون اورو، اضافة اىل برامج 
مياه شفة ورصف صحي من خالل املبلغ 
تندرج  الدعم  من  سياق  اي  يف  املتبقي، 

شفافة  تحقيقات  ضامن  عىل  الحكومة 
تسوق  وان  االنفجار،  حول  ومستقلة 

املسؤولني عنه اىل املحاسبة.  

املانيا اخريا عرب االجتامع االخري  ■ دخلت 
كانون   7 يف  االوروبيني  الخارجية  لوزراء 
االول الفائت عىل خط التوصيات املقدمة 
لربلني  كانت  ختامي  بيان  عرب  للبنان 
امللف  املانيا  تتابع  كيف  فيه،  بصامتها 
وما  االورويب  االتحاد  مستوى  عىل  اللبناين 

هي الخطوة املقبلة بعد هذا االجتامع؟
حول  االورويب  املجلس  خالصات  نص   □
االتحاد  خارجية  وزراء  اقرها  والتي  لبنان 
املتابعة  يخص  ما  يف  متاما  واضح  االورويب 
اللبنانية  السياسية  القيادة  الالزمة. 
دون  من  االصالحات  تطبيق  اىل  تحتاج 
سويا،  الثقة.  بناء  تعيد  وان  اضايف  تأجيل 
دعم  يف  سنستمر  االوروبيني،  رشكائنا  مع 
رؤية  اىل  ايضا  نحتاج  لكننا  االصالحات، 

لبنانية.  رشاكة 

التعاون مع االمن العام 
وثيق ويتسم بدرجة عالية 

من االحتراف

نحتاج مع شركائنا 
االوروبيني لرؤية شراكة 

لبنانية في االصالحات

مقابلة
مارلني خليفة

marlenekhalife@
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واقتصادية،  سياسية  اصالحات  اىل 
املجموعة  لهذه  العتيد  الدور  هو  ما 
الطارئة  االصالحات  هي  وما  مستقبال؟ 

التي تشدد عليها املانيا يف بلدنا؟
املساعدات  يتجاوز  الذي  الدعم   □
االنسانية مرشوط بعملية سياسية تهدف 
بشكل موثوق اىل تحسني الوضع السيايس 
املطلوبة  االصالحات  للبلد.  واالقتصادي 
والسلطات  معروفة  عاجل  بشكل 
وهي  وتكرارا،  مرارا  التزمتها  اللبنانية 

تحتاج االن اىل ان تطبق.

■ كانت املانيا من الدول املهتمة باصالح 
القطاع الكهربايئ يف لبنان ويحىك كثريا يف 
ما  سيمنز،  قدمته رشكة  عرض  عن  بلدنا 

حقيقة هذا االمر؟
□ ال ميكن انكار ان الوضع الحايل لقطاع 
يشكل  اشكالية.  ميثل  لبنان  يف  الكهرباء 
الكهربائية  الطاقة  امدادات  يف  النقص 
رشكات  من  العديد  امام  خطرة  عقبة 
االعامل والقطاع الطبي واملجتمع بشكل 
االملانية  التصنيع  رشكة  حددت  عام. 
لبنان،  مع  التعاون  امكانات  سيمنز 
اصالح  يف  باملشاركة  اهتاممها  وابدت 
قطاع الكهرباء. لسوء الحظ، مل يتم تنفيذ 

مرشوع التعاون حتى االن.

لقوة  دعمها  خالل  من  املانيا  تساهم   ■
اليونيفيل البحرية عرب الفرقاطة اولدنربغ 
تهريب  من  الساحلية  املياه  حامية  يف 
االسلحة، كيف تدعم املانيا االمن البحري 
خصوصا وانها تساهم يف تدريب القوات 
اللبنانية؟ وهل ستبقى محافظة  البحرية 

عىل هذه املهمة ام قد تنسحب منها؟
الجهود  املانيا  تدعم   2006 العام  منذ   □
يف  واالستقرار  السالم  الحالل  الدولية 
وعرب  اليونيفيل  خالل  من  املنطقة 
البحري.  للمكون  مهمة  مساهمة  تقديم 
ماغديربج  االملانية  السفينة  تعترب  حاليا، 
 120 يقارب  ما  تضم  التي   Magdeburg
قوة  من  جزءا  يشكلون  املانيا  جنديا 
التزامها  املانيا  اكدت  وقد  البحرية.  العمل 

القيادة  زمام  توليها  خالل  من  اليونيفيل 
يف  )الجمعة  اليونيفيل  قوة  يف  البحرية 
ستواصل  كذلك  الفائت(.  الثاين  كانون   15
مع  تاليا  والعمل  اليونيفيل،  يف  املشاركة 
البحري.  االمن  لضامن  الدوليني  رشكائنا 
االملاين  الجيش  يدعم  ذلك،  اىل  اضافة 
للجيش  التابعة  البحرية  اسايس  بشكل 
املانيا  متول  اعوام  ثالثة  قبل  اللبناين. 
وتوفر  الجديدة،  الساحلية  الرادار  منظمة 
الجيش  يف  للبحرية  واملعدات  التدريب 
االستجابة  متت   2020 العام  يف  اللبناين. 
بسبب  البحرية  بريوت  قاعدة  تدمري  بعد 

من  الفائت  آب   4 يف  وقع  الذي  االنفجار 
خالل تخصيص 2.3 مليون اورو عىل الفور 
قاعدة  يف  الرئيسية  املباين  اعامر  العادة 
 - االملاين  التعاون  يعد  البحرية.  بريوت 
اللبناين يف املجال العسكري ركيزة مهمة يف 
امر  لبنان، وهو  الشامل الملانيا يف  االلتزام 

سيستمر يف املستقبل.

اعامر  اعادة  يف  مشاريعكم  عن  ماذا   ■
مخيم نهر البارد؟

اعادة  يف  اساسيا  رشيكا  املانيا  كانت   □
 2007 العام  يف  دمر  الذي  املخيم  بناء 

نتيجة االشتباكات بني جامعة فتح االسالم 
والجيش اللبناين. ساهمت املانيا لتاريخه 
بناء  يف  اورو  مليون   56 مجموعه  مبا 
املخيم مبا يف ذلك 7 ماليني يف نداء االغاثة 
العاجل ملخيم نهر البارد و49 مليون اورو 
بدءا  املخيم،  بناء  اعادة  ملشاريع  الحقا 
من خالل  اليوم  ولغاية   2015 العام  من 
املساهمة  بفضل  االملاين.  التنمية  مرصف 
اىل  الجئة  عائلة   1130 ستعود  االملانية، 
املنازل التي اعيد بناؤها حديثا يف املخيم 
بناء  سيتم  كام   .2022 شباط  حلول  يف 
يسمح  مام  بالتجزئة،  للبيع  وحدة   245

بانعاش النشاط االقتصادي يف املخيم.

النازحني  مستقبل  اىل  تنظرون  كيف   ■
السوريني يف لبنان؟

يف  السوريني  الالجئني  وضع  تدهور   □
االنكامش  بسبب  ملموس  بشكل  لبنان 
كورونا.  وجائحة  املستمر  االقتصادي 
يف  السوريني  الالجئني  من  العديد  يرغب 
العودة اىل ديارهم، لكن قلة قليلة منهم 
وبأمان  طوعا  بذلك  القيام  عىل  قادرة 
العديد  يف  القتال  انتهى  لقد  وكرامة. 
كلها.  يف  ليس  لكن  سوريا،  مناطق  من 
والقتل  والتعذيب  التعسفية  االعتقاالت 
توفري  يجب  هذا.  يومنا  حتى  مستمرة 
للتحقق  وقابلة  حقيقية  امنية  ضامنات 
يجب  ذلك،  عىل  عالوة  للعائدين.  منها 
اتخاذ  عىل  قادرين  الالجئون  يكون  ان 
قرارات مستنرية وطوعية من دون اكراه.

بازاء  االملانية  السياسة  عن  ماذا   ■
الالجئني داخل املانيا؟ 

لالشخاص  االسايس  القانون  يكفل   □
اللجوء.  حق  سياسيا  املضطهدين 
مسؤوليتها  املانيا  تؤكد  الطريقة  بهذه 
املانيا  تسعى  واالنسانية.  التاريخية 
اوروبية  مقاربة  اجل  من  جاهدة 
التضامن.  اساس  عىل  الالجئني  لقضية 
تحسني  ايضا  الفيديرالية  الحكومة  تلتزم 
يف  ودعمهم  الالجئني  حامية  اساليب 

البلدان املضيفة لهم.

اعادة  بربامج  تتعلق  اخبار  من  هل   ■
التوطني للبنان ودول اخرى يف املنطقة؟

□ سمح برنامج اعادة التوطني يف االتحاد 
االورويب للعام 2020 باعادة توطني قرابة 
الحامية  اىل  يحتاجون  شخص  الف   30
لبنان ومرص وكينيا واالردن والنيجر.  من 
 5500 الفيديرالية عىل  الحكومة  عرضت 
امكانات  هشاشة  االكرث  من  شخص 
استكامل  يتم  برنامج 2020.  املشاركة يف 
من  مبادرات  خالل  من  الجهود  هذه 
وهامبورغ  برلني  مثل  اتحادية،  مدن 
اعادة  برامج  سنواصل  وبراندنربغ. 

التوطني الخاصة بنا لعام 2021.

التطرف  نهج  ملواجهة  املانيا  تكافح   ■
بني الشباب مبا يف ذلك يف اوروبا هل من 

جديد حيال ذلك؟
ملجتمع  ضخام  تحديا  التطرف  يشكل   □
الهجامت  اثبتت  وتعددي.  منفتح 
العام  واملانيا  فرنسا  يف  االرهابية 
الكراهية  مخاطر  واضح  بشكل  املايض 
النابعة من مختلف جوانب  والراديكالية 
نفهم  ان  املهم  من  السيايس.  الطيف 
يتحولون  الشباب  تجعل  التي  الظروف 
لذلك،  املتطرفة.  االيديولوجيات  اىل 
تدعم املانيا واالتحاد االورويب العديد من 
التطرف  منع  اىل  تسعى  التي  املشاريع 
املحرومني.  للشباب  افاقا  وتوفر  العنيف 
مكافحة  برامج  بتمويل  املانيا  قامت 
وانشأت   1992 العام  منذ  التطرف 
جميع  ملواجهة  وطنيا  اسرتاتيجيا  برنامجا 
يف  والالانساين  العنيف  التطرف  اشكال 
تعدد  يربز  الذي  التعليم   .2016 العام 
الثقافات وااللتزام املجتمعي والحوار هو 
التصدي  اىل  االيلة  التدابري  اهم  بني  من 

للتطرف.

العامة  املديرية  التعاون مع  ■ ماذا عن 
لالمن العام اللبناين؟

واملؤسسة  العام  االمن  بني  التعاون   □
من  عالية  بدرجة  ويتسم  وثيق  االملانية 

االحرتاف.

نحض الحكومة على 
ضمان تحقيقات شفافة 

في انفجار املرفأ

التعاون  تعبد اتفاقات 
االخيرة الطريق ملشاريع 
تساوي 100 مليون دوالر

وفرت املانيا مساعدة بـ20 مليون دوالر بعد انفجار املرفأ.
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مارلني خليفة

الديبلوماسّية االقتصادّية: إدارة املصالح الدولّية
بقفازات التنمية والتبادل التجاري

تعترب الديبلوماسية االقتصادية جزءا مبتكرا من الديبلوماسية العامة، وتسعى اىل التوجه اىل صناع القرار والرأي العام لبناء 
جسور التعاون عرب ادارة املصالح الحيوية، وقد دخل لبنان يف االعوام االخية يف صلبها عرب بعثاته الديبلوماسية حول العامل

يربز االقتصاد عامال رئيسيا يف متتني العالقات 
مع  يتواءم  شكل  يف  وتطويرها  الدول  بني 
اهمية.  يتجاوزها  ورمبا  السياسية،  العالقات 
لعل املصالح االقتصادية كانت ومل تزل تحكم 
ادركت  البعض.  بعضها  بازاء  الدول  مواقف 
استخدام  اهمية  اللبنانية  الديبلوماسية 
لكنها  اعوام،  منذ  االقتصادية  الديبلوماسية 
يالئم  مبتكر  بشكل  تفعيلها  اخريا  تحاول 
الحداثة، ولعل املكتسبات املشرتكة بني الدول 
هي اساسية يف تحديد املواقف السياسية. يف 
مرجعا  يعترب  كتاب  اخريا  السياق، صدر  هذا 
عرص  يف  االقتصادية  "الديبلوماسية  بعنوان 
للدكتور وسام كالكش، قارب دراسة  العوملة" 
دولة  من  اكرث  يف  االقتصادية  الديبلوماسية 
عن  مميز  فصل  مع  لبنان  منها  العامل،  يف 
الديبلوماسية االقتصادية واالمن. قّدم له وزير 
ناصيف  الدكتور  السابق  واملغرتبني  الخارجية 

حتي. 
عرض الكاتب تجارب عدد من الدول الرائدة 
سيام  ال  االقتصادية،  الديبلوماسية  مجال  يف 
وماليزيا  وبريطانيا  واليابان  كاسبانيا  دول 
والواليات  والصني  وروسيا  ومرص  واملغرب 
املتحدة االمريكية، فضال عن التطرق اىل تجربة 
عارضا  اللبنانية،  االقتصادية  الديبلوماسية 
االقتصاديني  امللحقني  لوظائف  بالتفصيل 
اللبناين  للديبلومايس  االقتصادية  واالدوار 

وخصوصا يف بلدان االغرتاب.
عن النموذج الدويل االقرب العتامده يف لبنان 
العام":  لـ"االمن  كالكش  وسام  الدكتور  يقول 
النموذجني االقرب ميكن ان يكونا  "اعتقد ان 
عىل  بلدا  تجسد  ماليزيا  واملغريب.  املاليزي 
الرغم من انه متعدد الدين والثقافة وافتقاره 
اىل الرثوة النفطية، اال انه استطاع بناء اقتصاد 
والزراعي  الصناعي  االنتاج  قوامه  متطور 
والقطاع الخدمايت السيام عىل صعيد السياحة. 

الجاليات  عرب  فتمكن  املغريب  النموذج  اما 
والتخطيط  واوروبا  افريقيا  يف  املغربية 
الرسمي املنسق، من تحقيق قفزات نوعية يف 

ديبلوماسيته االقتصادية مع هاتني القارتني".
اللبنانية  الديبلوماسية  ان  "اظن  يضيف: 
خطوات  املنرصمة  السنوات  يف  حققت 
جيدة يف امليدان االقتصادي، لكن اذا ما اردنا 
تسجيل قفزات نوعية يف مجال الديبلوماسية 
بني  موحدة  رؤية  ايجاد  فينبغي  االقتصادية، 
الخارجية  السياسة  حول  السياسية  القوى 
خطة  تنبثق  اساسها  عىل  للبنان.  االقتصادية 
وزارة  مضمونها  تنفيذ  عىل  تعمل  متكاملة 
االدارات  مع  باالشرتاك  واملغرتبني  الخارجية 
الديبلوماسية  اىل  االشارة  تقتيض  هنا  املعنية. 
تعكس  امينة  مرآة  سوى  ليست  بلد  ألي 
مكونات  بني  التباين  او  التوافق  مستوى 
رفد  املفيد  من  كام  متثله.  الذي  املجتمع 
املادية  باالمكانات  اللبنانية  الديبلوماسية 
استثامر  افضل  يشكل  الذي  االمر  الالزمة، 
السيام يف الوقت الحايل اذ سيكون له مردود 

مضاعف عىل االقتصاد الوطني".
يراها  االقرتاحات  من  عددا  كالكش  يورد 
مفيدة لتفعيل عمل الديبلوماسية االقتصادية 
اللبنانية، ويراها تجسد خالصات عملية لرتسو 
ترصف  يف  توضع  جديدة  رؤيا  اساسها  عىل 
من  الخروج  عىل  يساعد  ما  اللبنانية  الدولة 

املعضالت االقتصادية والسياسية من خالل:
االقسام  اقتصادية عىل غرار  اقسام  انشاء  ـ  "أ 
القنصلية القامئة حاليا يف السفارات والقنصليات 
اللبنانية يف الخارج. يتم رفدها بالعديد البرشي 
وتأمني  متخصصني  وموظفني  خرباء  من  الالزم 

املوارد املالية الالزمة.
ب - اجراء دورات تدريبية وتأهيلية متخصصة 
والتقنيات  التفاوضية  املهارات  تطوير  يف 
املحليني  واملوظفني  للديبلوماسيني  املهنية 

الذين يتابعون الشؤون االقتصادية، وذلك يف 
البعثات يف الخارج ويف االدارة املركزية.

ج - توفري املوارد البرشية والدعم اللوجستي 
االقتصادية يف  الشؤون  لتمكني مديرية  الالزم 
عمل  مواكبة  من  واملغرتبني  الخارجية  وزارة 
يف  وقنصلية  ديبلوماسية  بعثة   85 من  اكرث 
اليها  املوكلة  املهامت  اىل  اضافة  الخارج، 
اللبنانية  االدارات  مع  بالتنسيق  املتمثلة 

املعنية بالشأن االقتصادي.
د - تعميم االستفادة من الطاقات االقتصادية 
رابطة  بانشاء  الخارج  يف  املنترشة  اللبنانية 
والجمعيات  الهيئات  تضم  جامعة  اقتصادية 
تتعاطى االنشطة  التي  اللبنانية  والشخصيات 
االقتصادية والتجارية. ونحسب اننا، من خالل 
الرابطة  ارساء هيكلية تنظيمية عرصية لهذه 
تحديث  عىل  قادرون  للمغرتبني،  االقتصادية 
تجربة الجامعة الثقافية التي عىل الرغم من 
اثبتت  عملها  عىل  واملالحظات  املآخذ  تعدد 
انها مفيدة للبنان، لكن رشط ان تتم معالجة 
العوائق االدارية والقيود السياسية والطائفية 

التي احاطت بعملها ومنعت تطورها.
والتواجد  التواصل  ادوات  تعميق   - هـ 
الديبلومايس اللبناين بفاعلية اكرب يف املؤسسات 

االقتصادية والدولية واالقليمية".
بني  التعاون  امكانات  اىل  الكاتب  تطرق 
وتحديدا  واالمن،  االقتصادية  الديبلوماسية 
الترشيعات  اعطته  الذي  اللبناين  العام  االمن 
صالحيات مهمة. ذكر املرسوم االشرتاعي الرقم 
مهامت  ابرز  بني  من  ان   )1959\6\12(  139
السياسية  املعلومات  "جمع  العام  االمن 
واالقتصادية لصالح الحكومة، اضافة اىل تقييم 
واستثامرها".  امليادين  شتى  يف  املعلومات 
"دائرة  ان  املرسوم  من  الخامسة  املادة  يف 
املعلومات  استقصاء  تتوىل  االستقصاءات 
كل  عن  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية 

@marlenekhalife

هذا  يالحظ ضمن  بصلة".  لبنان  اىل  ميت  ما 
هامشا  منحت  اللبنانية  القوانني  ان  التوجه، 
واسعا لهذا الجهاز االمني يف جمع املعلومات 

االقتصادية داخل لبنان وخارجه.
العام  للمدير  حديثا  كالكش  كتاب  اقتبس 
لـ"االمن  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن 
العام" يف كانون الثاين 2020، رشح فيه ابعاد 
دور االمن العام املتقدم الذي يقوده يف هذا 
امللحقني  عمل  بدء  عند  وخصوصا  الشأن 
واكب  العام  االمن  "ان  قائال:  االقتصاديني، 
تخريج هذه الدفعة من امللحقني االقتصاديني 
التعريف  تم  ندوات  يف  املساهمة  خالل  من 
وبعالقته  ومهامته  العام  االمن  بدور  فيها 
السيام  الخارج،  يف  والسفارات  بالقنصليات 
يتم  انه  علام  االقتصادي.  االمن  صعيد  عىل 
امنيني  ملحقني  تعيني  مرشوع  لطرح  االعداد 
من املديرية العامة لالمن العام، اسوة مبا هو 
العسكريني  امللحقني  اىل  بالنسبة  به  معمول 
مقتضيات  من  وانطالقا  اللبناين،  الجيش  يف 
املصلحة الوطنية واالرتباط املبارش لالمن العام 

بعمل السفارات والقنصليات يف الخارج".
يضيف كالكش: "نعتقد ان من شأن ذلك فتح 
افاق واسعة للديبلوماسية االقتصادية اللبنانية 
اذا ما احسن استخدام القدرات الكامنة فيها 
يف  التفكري  املفيد  من  يكون  قد  واستغاللها. 

ووزارة  العام  االمن  من  مؤلفة  لجنة  تشكيل 
العنارص  بتحديد  تعنى  واملغرتبني  الخارجية 
التنفيذ  موضع  الخطوة  اىل وضع هذه  االيلة 
الذي ال بد من ان يأيت منسجام مع مندرجات 
الديبلوماسية  للعالقات  فيينا  اتفاقية 
الفنيني  امللحقني  وظائف  لناحية  والقنصلية، 
بني  التكامل  يحقق  ان  رضورة  عن  فضال 
يف  والسياسية  واالقتصادية  االمنية  الوظائف 
سياسة لبنان الخارجية. حسبنا ان هذا التوجه 
الحديث  الديبلومايس  العمل  جوهر  يجسد 

ويوفر العديد من الفرص لالقتصاد اللبناين".
والديبلوماسية  االمن  بني  "التعاون  يقول: 
يف  ايجابية  خطوات  عرب  يكرس  االقتصادية 
االونة االخرية. اعتقد ان من املناسب ان تجري 
التي  الديبلوماسية  الطاقات  من  االستفادة 
الوطنية  الترشيعات  ان  السيام  لبنان  ميلكها 

الدكتور وسام كالكش.

عرب  العام  االمن  اىل  مهمة  صالحيات  اعطت 
ذات  املعلومات  عن  واالستقصاء  البحث 
اللبنانية.  الحكومة  لصالح  االقتصادي  الطابع 
العام  االمن  الداء  املوضوعي  للراصد  ميكن 
ان يعاين حجم التطور يف ادائه وطرق عمله 
قفزات  بهذا  محققا  االخرية،  السنوات  خالل 
االقتصادية.  الديبلوماسية  ميدان  يف  نوعية 
الدفعة  التحاق  مواكبة  عرب  االمر  هذا  تجىل 
بالبعثات  االقتصاديني  امللحقني  من  االوىل 
ابراهيم  اللواء  وقد رشح  الخارج.  يف  اللبنانية 
ابعاد هذا الدور املتقدم للجهاز الذي يقوده. 
يف  العاملني  للديبلوماسيني  ميكن  انه  الواقع 
هذا  تحصني  اهمية  مدى  يرصدوا  ان  الخارج 
العنرص الحيوي لحامية االمن القومي اللبناين 
حني  واقعية،  تجربة  يل  وكانت  الخارج.  يف 
اللبنانية  الديبلوماسية  البعثة  برئاسة  ترشفت 
كيف  معاينة  يف  العاج،  ساحل   - ابيدجان  يف 
املدير  تحركات  يف  اجتمعت  ثالثة  عوامل  ان 
التعاون  اتجاه املغرتبني:  العام يف  العام لالمن 
الرسمي مع السلطات االجنبية املعنية ونسج 
عالقات انسانية ومهنية مفيدة مع املسؤولني 
مع  املكثف  والتواصل  والسياسيني  االمنيني 
اللبنانية،  واالقتصادية  االجتامعية  الشخصيات 
ميكن  ما  تكوين  اىل  العوامل  تلك  ادت  فقد 
االمن  لتعزيز  اضايف  امان  بحزام  تسميته 

القومي اللبناين يف الخارج".
من  لبنان  يف  اقتصاديني  ملحقني  اعتامد  عن 
خارج املالك وتعيينهم يف الخارج مع ما يرتب 
فضال  الدولة،  خزينة  عىل  تكاليف  من  ذلك 
عن اراء تفيد بانهم غري فعالني، يقول كالكش: 
ملباراة  وفقا  االقتصاديني  امللحقني  اختيار  "تم 
شفهية اجرتها ملئات املرشحني، لجنة يف وزارة 
الخارجية واملغرتبني برئاسة االمني العام للوزارة 
الديبلوماسيني.  خرية  من  كوكبة  وعضوية 
فاز  بعدما  االقتصاديون  امللحقون  بات  وعليه 
من  ثابتا  جزءا  يشكلون  املباراة،  يف  منهم   20
املبكر  من  ان  من  الرغم  عىل  الوزارة.  مالك 
الحكم عىل ادائهم قبل مرور بضع سنوات عىل 
عملهم، اال ان االنطباع االويل حولهم يف اوساط 
الديبلوماسيني العاملني يف الوزارة يفيد ان لدى 
امللحقني االقتصاديني امكانات ومهارات مهنية 
تعزيز  يف  يساهم  مبا  للتطوير،  وقابلة  واعدة 

ادوات ديبلوماسيتنا االقتصادية". 

النموذجان االقتصاديان 
االقرب العتمادهما في لبنان 

هما املاليزي واملغربي

تحقيق
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قّمة العال تطوي صفحة الشروط الـ13

أسئلة ما بعد والدة خليجّية جديدة
املصالحة الخليجية التي متت يف 5 كانون الثاين 2021، اثارت اماال واسعة بانتهاء االزمة بني االشقاء الخليجيني، واحيت التفاؤل 
مبسية مجلس التعاون الخليجي، لكنها ابقت الباب مفتوحا عىل تساؤالت حول تطبيقها ومصي رشوطها الـ13 التي عكست 

قبل 3 سنوات ونصف سنة، رشخا كبيا يف العالقات الداخلية وانقساما يف التحالفات الخارجية 

حزيران  يف  فجأة  الخليجية  االزمة  انفجرت 
والبحرين  السعودية  قررت  عندما   ،2017
ووضعت  قطر،  مقاطعة  ومرص  واالمارات 
من  واملطالب  الرشوط  من  الئحة  امامها 
بدت  وقد  معها.  العالقات  استعادة  اجل 
تلك الرشوط بالنسبة اىل القطريني تعجيزية، 

فرفضوها. 
تحولت املقاطعة الرباعية اىل ما يشبه الحصار 
والعزل، وتواردت مخاوف من احتامل وقوع 
الضغوط  لتعزيز  رمبا  عسكرية،  مواجهات 
العقابية  االجراءات  تسببت  القطريني.  عىل 
وحركة  الغذايئ  االمداد  خطوط  بعرقلة 
حمالت  وسط  واليها،  الدوحة  من  الطريان 

تشهري اعالمي متبادلة بني اطراف االزمة. 
العال  مدينة  يف  استضافت  السعودية  لكن 
امري  اليها  ودعت  الـ41،  الخليجية  القمة 
قطر الشيخ متيم بن حمد الذي لبى الدعوة، 
السعودي  العهد  ويل  استقباله  يف  كان  اذ 

السؤال البديهي املتعلق بالرشوط الـ13 التي 
وضعتها الدول االربع امام قطر يف صيف عام 
معها،  الطبيعية  العالقات  عودة  قبل   2017
عدة،  مسائل  تطاول  ورشوط  مطالب  وهي 
ترتواح من طبيعة تحالفات وعالقات قطر مع 
دول اقليمية كايران وتركيا، وصوال اىل النفوذ 
االعالمي القطري املتمثل بعمل قناة الجزيرة 
قالت  التي  االخرى  االعالم  ووسائل  القطرية 

الدول االربع انها تعمل بتمويل قطري. 
اثارت  التي  بالنقاط  التذكري  اعادة  املهم  من 
الدول  اوردتها  والتي  اساسها  من  االزمة 
االربع، السعودية واالمارات والبحرين ومرص 
جليد  جبل  قمة  وشكلت  مشرتك،  بيان  يف 
مجلس  يعهده  مل  الذي  والتوتر  الخالفات 
التعاون الخليجي يف هذا املستوى منذ نشأته 

قبل 40 سنة. 
بخفض  قطر  مطالبة  النقاط،  هذه  بني  من 
متثيلها الديبلومايس مع ايران ووقف التعاون 

الطائرة،  سلم  عند  سلامن  بن  محمد  االمري 
نهاية  رمزيا  شكل  مشهد  يف  تعانقا  حيث 
من  اكرث  استمرت  التي  لالزمة  سيكولوجية 
بذلتها  حثيثة  جهود  بعد  وذلك  اعوام،  ثالثة 
الشيخ  الراحل  االمري  عهد  يف  سواء  الكويت، 
االمري  خالل  من  او  الصباح،  االحمد  صباح 
الصباح  الجابر  االحمد  نواف  الشيخ  الجديد 
برشى  باعالن  القمة،  انعقاد  استبق  الذي 

التوصل اىل املصالحة. 
طرحت  لالزمة  السعيدة  النهاية  هذه  لكن 

الحرس  وطرد  معها،  واالمني  العسكري 
املفارقة  لكن  القطرية.  االرايض  من  الثوري 
مع  القطرية  العالقات  هذه  ان  جرت  التي 
املاضية،  الثالثة  االعوام  خالل  تعززت  ايران 
واجواءها  مطاراتها  فتحت  طهران  ألن 
التي  والبضائع  للسلع  معربا  لتكون  وموانئها 
احتاجها القطريون، باالضافة اىل فسح املجال 

اضافيا  مالذا  تركيا  يف  القطريون  وجد  حيث 
يحميهم من مخاطر العداوات التي تفاقمت 

 . خليجيا
ذلك.  عىل  الرشوط   - املطالب  تقترص  مل 
عالقات  اي  بقطع  ايضا  مطالبة  قطر  صارت 
جامعة  خاصة  ارهابية  منظامت  مع  لها 
ادراج  الدوحة  والزام  املسلمني،  االخوان 
االربع  الدول  تعتربها  تنظيامت  اسامء 
طالبوها  كذلك  االرهاب.  الئحة  عىل  ارهابية 
االرهابية،  الجامعات  متويل  بوقف  ايضا 
من  واملالحقني  الفارين  االرهابيني  وتسليم 
وممتلكاتهم.  اموالهم  وتجميد  االربع  الدول 
وتطاول البنود ايضا شخصيات محسوبة عىل 
ان  الدوحة  عىل  االربع،  الدول  يف  املعارضة 

تقدم املعلومات عنهم. 
الجزيرة  قناة  لتشمل  املطالب  امتدت 
الدول  تشري  اعالمية  ومنصات  ومؤسسات 
وطالبتها  متولها،  الدوحة  ان  اىل  االربع 
ان  باغالقها. هنا سجلت مفارقة اخرى، ذلك 
جزءا  االعالمية  منصاتها  ان  تعترب  التي  قطر 
من  استفادت  الناعمة،  قوتها  من  اساسيا 
عن  الدفاع  اجل  من  وفعلتها  املنصات  هذه 
ايضا  الرشوط  وتناولت  ومواقفها.  سياساتها 
سعوديني  ملواطنني  التجنيس  عمليات  وقف 
من  فارين  وبحرينيني،  ومرصيني  واماراتيني 

دولهم بسبب قضايا مختلفة. 
لتنفيذ  ايام   10 قطر  االربع  الدول  امهلت 
ان  ايضا  بينها  من  كان  التي  املطالب  هذه 
الضحايا  بسبب  مالية  تعويضات  قطر  تدفع 
التي رمبا تكون قد سجلت بسبب  والخسائر 
اتفقت  مبا  وااللتزام  القطرية،  السياسات 
يف  االخرى  والعربية  الخليجية  الدول  حوله 
قضايا عسكرية واقتصادية وسياسية عديدة. 
الجوية وفتح  الرحالت  الرغم من عودة  عىل 
الدوحة  تجميد  مقابل  يف  معها،  الحدود 
الدول  ضد  رفعتها  التي  القضائية  للدعاوى 
مثل  دولية  وهيئات  محافل  امام  االربع 
اجراءات  بسبب  الدولية،  التجارة  منظمة 
 - املطالب  مصري  فان  واملقاطعة،  الحصار 

الرشوط مل يكن واضحا نهائيا. 
قد تطرقت  العال  قمة  كانت  اذا  ما  يتضح  مل 
عقدت  القمة  ان  خصوصا  اساسا  اليها 

ان  الواضح  من  وكان  رسيعا،  وانفضت 

واملغادرة  القادمة  الطريان  رحالت  امام 
بوقف  قطر  طالبوا  كام  واليها.  الدوحة  من 
التي  الرتكية  العسكرية  بالقاعدة  العمل 
هنا،  القطرية.  االرايض  عىل  اقامتها  تجري 
التعاون العسكري  سجلت مفارقة اخرى ألن 
وانقرة،  الدوحة  بني  والسيايس  واالقتصادي 
ايضا،  املاضية  الثالث  السنوات  يف  تصاعد 

خليل حرب

مشهد عناق تميم وبن 
سلمان شكل رمزيا نهاية 

لالزمة سيكولوجية 

تقرير
Khalilharb66@gmail.com

االمي بن سلامن يصطحب االمي متيم يف جولة يف صحراء العال.

قمة  اعامل  عبدالعزيز  بن  سلامن  السعودي  امللك  يحرض  مل 
كام  سلامن.  بن  محمد  االمي  العهد  ويل  عنه  وناب  العال، 
شارك امي الكويت الشيخ نواف االحمد الجابر الصباح. مّثل 
ومل يحرض ويل  راشد،  بن  الشيخ محمد  ديب  االمارات حكام 

العهد االمارايت الشيخ محمد بن زايد. 
مل يحرض ايضا ملك البحرين حمد بن عيىس آل خليفة، ومثله 
ايضا  وغاب  خليفة.  ال  حمد  بن  سلامن  االمي  العهد  ويل 
نائب رئيس  القمة  بن طارق، ومثله يف  سلطان عامن هيثم 
سعيد.  آل  محمود  بن  فهد  الوزراء  مجلس  لشؤون  الوزراء 
اما مرص، فقد مثلها وزير الخارجية سامح شكري. وكان من 
ترامب صهره  للرئيس  الخاص  املستشار  ايضا حضور  الالفت 

جاريد كوشرن. 

مشاركون 
وغائبون

صورة جامعية للقادة والزعامء املشاركني يف قمة العال الخليجية.
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الـ41،  دورتها  يف  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  قادة  قمة  تبنت 
تحت اسم قمة السلطان قابوس والشيخ صباح، بيانا يضم 117 بندا، 

يف االيت بعض ابرزها: 
اشادت باعالن الشيخ متيم بن حمد آل ثاين اجراء انتخابات مجلس 

الشورى يف ترشين االول املقبل. 
واكدت  بايدن،  املنتخب جوزف  االمييك  الرئيس  اىل  تهنئة  قدمت 
الواليات  مع  واالسرتاتيجية  التاريخية  العالقات  تعزيز  اىل  تطلعها 

املتحدة. 
مجلس  اطار  يف  االقتصادية  الوحدة  مقومات  استكامل  اىل  دعت 
سياسة  وبلورة  املشرتكة،  واالمنية  الدفاعية  واملنظومتني  التعاون، 
خارجية موحدة وفاعلة للمجلس تحفظ مصالحه ومكتسباته وتجنبه 
االنتهاء من متطلبات  اىل  والدولية. كام دعت  االقليمية  الرصاعات 
املشرتكة،  الخليجية  السوق  تحقيق  من  واالنتهاء  الجمريك،  االتحاد 

ومرشوع السكة الحديد.
اىل  املشرتكة  الجزيرة  قوات درع  قيادة  تغيي مسمى  وافقت عىل   

القيادة العسكرية املوحدة لدول مجلس التعاون. 
اشادت بجهود التحالف الدويل بقيادة الواليات املتحدة يف مالحقة 
قيادات ما يسمى بتنظيم داعش االرهايب. ورحبت بخطوة الواليات 
املتحدة تصنيف ما يسمى برسايا االشرت ورسايا املختار االرهابية يف 

مملكة البحرين واملدعومتني من ايران كمنظامت ارهابية. 
اشادت بقرارات الدول التي صنفت حزب الله منظمة ارهابية، يف 
التصدي  اهمية  عىل  الدويل  املجتمع  حرص  تعكس  مهمة  خطوة 

لكل اشكال االرهاب وتنظيامته عىل املستويني الدويل واالقليمي. 
الفلسطينية  القضية  من  الثابتة  املجلس  دول  مواقف  عىل  اكدت 
الدامئة  للسيادة  ودعمها  االوىل،  واملسلمني  العرب  قضية  باعتبارها 
منذ  املحتلة  الفلسطينية  االرايض  جميع  عىل  الفلسطيني  للشعب 
وعاصمتها  املستقلة  الفلسطينية  الدولة  وتأسيس   ،1967 حزيران 
القدس الرشقية، وضامن حقوق الالجئني، وفق مبادرة السالم العربية. 
وبعدما اكدت عىل رضورة التزام ايران مبادئ حسن الجوار واحرتام 
سيادة الدول، اعربت عن رفضها التام الستمرار التدخالت االيرانية 
لجميع  وادانتها  واملنطقة،  املجلس  لدول  الداخلية  الشؤون  يف 
االعامل االرهابية التي تقوم بها ايران، وتغذيتها للنزاعات الطائفية 

واملذهبية. 
اكدت عىل رضورة ان تشتمل اي عملية تفاوضية مع ايران معالجة 
سلوك ايران املزعزع الستقرار املنطقة، وبرنامج الصواريخ االيرانية مبا 
يف ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات املسّية، والربنامج 
دول  ارشاك  رضورة  عىل  واكدت  واحدة.  سلة  يف  اإليراين  النووي 

مجلس التعاون يف مثل هذه العملية.
 تابعت القمة تطورات االوضاع يف لبنان، مؤكدة عىل مواقف مجلس 
التعاون وقراراته الثابتة يف شأنه، وحرصه عىل امنه واستقراره ووحدة 
اراضيه، وعىل انتامئه العريب واستقالل قراره السيايس، والوفاق بني 
مكونات شعبه الشقيق، معربة عن املها يف ان يستجيب اللبنانيون 
تواجه  التي  التحديات  مع  الحكيم  والتعامل  العليا  املصلحة  لنداء 

الدولة اللبنانية، ومبا يلبي التطلعات املرشوعة للشعب اللبناين.

ابرز بنود البيان الختامي

اظهار  عىل  الرتكيز  منها،  الرئييس  الهدف 
االمري  بعناق  رمزيا  تجسدت  التي  املصالحة 
ان  وعىل  سلامن،  بن  محمد  واالمري  متيم 
مجلس  مسرية  يف  فتحت  قد  جديدة  صفحة 
الخارجية  وزير  عرّب  وقد  الخليجي.  التعاون 
ذلك  عن  فرحان  بن  فيصل  االمري  السعودي 
عندما اعلن عودة العالقات الكاملة بني قطر 
الدول  هذه  ان  قائال  االربع،  املقاطعة  ودول 
متاما"،  جانبا  خالفاتها  "تنحية  عىل  اتفقت 
مضيفا "ما حدث اليوم هو طي الصفحة بكل 

نقاط الخالف والعودة الكاملة للعالقات". 
يبقى ان ما بعد قمة العال سيكون املقياس 
املصالحة  مسرية  متاسك  ملدى  الحقيقي 
تأسس  الذي  الخليجي  التعاون  ومجلس 
مدافع  دوي  وقع  عىل   1981 العام  يف 
الحرب العراقية - االيرانية، وما اثارته من 

مخاوف واسعة. 

املرحلة  يف  املراقبني  اهتاممات  فان  لهذا، 
املقبلة تنصب عىل االسئلة التالية:

ويتوقف  االعالمية  الهدنة  ستدوم  هل   •
االزمة  اطراف  اعالم  وسائل  بني  الرتاشق 

املنطوية؟ 
• هل ستبتعد قطر عن العالقات التي وثقتها 

مع ايران خالل االعوام الثالثة املاضية؟ 
• هل تظل الحساسيات السعودية - الرتكية 
السعودي  التقارب  ان  ام  قامئة،  اقليميا 
بني  الجليد  كرس  يف  يساهم  قد  القطري   -

الرياض وانقرة؟ 
تسميته  عىل  يصطلح  ما  سيتأثر  هل   •
بالتقارب  املنطقة  يف  االخواين  باملرشوع 
الدوحة  تقدم  -القطري؟ وهل  السعودي 
واالمارات  السعودية  الرضاء  ما  تنازالت 
االخوان  جامعات  تعادي  التي  ومرص 

املسلمني؟ 

الحرب  من  قطر  موقف  يتبدل  هل   •
ان  خصوصا   - اعالميا  اقله   - السورية 
االمارات استعادت رسميا عالقتها بدمشق؟ 

• هل ميكن ان تتأثر حرب اليمن باملصالحة 
خرجت  الدوحة  ان  خصوصا  الخليجية 
زالت  وما  سنوات،  منذ  الحرب  تلك  من 

السعودية واالمارات منخرطتني فيها؟ 
• هل يتضح ان مجيء جو بايدن اىل البيت 
املصالحة  اجراءات  رسع  الذي  هو  االبيض 
الخليجية بعد انسدادها الكرث من 3 اعوام؟

تكهنات  تتحقق  هل  رمبا،  االهم  لكن   •
املحللني بأن املصالحة جاءت يف اطار ترتيب 
للتغيري  استعدادا  الخليجي،  البيت  اوراق 
السياسة  يف  بايدن  سيقوده  الذي  املتوقع 
خروجها  ورمبا  طهران،  تجاه  االمريكية 
تدريجا من مستنقع العقوبات الذي اوقعها 

فيه الرئيس االمرييك دونالد ترامب؟  
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كورونا صحوتها المتأخرة في االقتصاد واألمن
أوروبا 2021 على طريق إعادة البناء

اوروبا يف صحوة جيوسياسية. ازمة كورونا ايقظتها من سبات اقتصادي وسيايس وضخت روحا جديدة يف االتحاد االورويب، 
وعززت ثقة االوروبيني بانفسهم وبقدرتهم عىل تأمني االمن الذايت الصحي واالجتامعي واالقتصادي، ومهدت لنشوء نسخة 

اوروبية صارمة وواثقة من نفسها عىل الساحة العاملية 

كورونا  وضغوط  وطأة  تحت  الرازحة  اوروبا 
تعيد  والهجرة،  والتطرف  واالمن  واالقتصاد 
خط  عىل  وتتأهب  الداخلية  اوضاعها  بناء 
مواز العادة بناء عالقاتها الخارجية املتصدعة، 
وتركيا،  املتحدة  الواليات  مع  وخصوصا 
االوسط وملفاته  الرشق  والستعادة دورها يف 
والرصاع  الليبية  االزمة  يف  خصوصا  املعقدة، 

الفلسطيني ـ االرسائييل.
يف البداية، ادى فريوس كوفيد ـ 19 اىل تدمري 
التزام  بعد  لكن  العامل.  اجزاء  ومعظم  اوروبا 
تدابري االقفال التام الصارمة وتطبيق توصيات 
االتحاد  استطاع  العامل،  اجور  ودعم  العلامء 
عىل  السيطرة  فيه  االعضاء  والدول  االورويب 
يف  االقتصادي.  االنهيار  وتجنب  نسبيا  الوباء 
املقابل، اكتسبت اوروبا امتيازات عاملية وثقة 

القادة  اتخذها  خطوة  اهم  بالنفس.  عالية 
بتمرير  تتعلق  الوباء  بداية  منذ  االوروبيون 
حزمة بقيمة تريليوين دوالر للتعايف االقتصادي. 
انهاء  اىل  واحدة  دفعة  االورويب  االتحاد  عمد 
االقتصادي  التقشف  خطة  من  سنوات  عرش 
الساحقة التي ادت اىل توسع النزعة الشعبوية 
وتراجع الدعم لالتحاد واضعاف االورو وجعله 
عىل حافة االنهيار االقتصادي الدائم. اىل جانب 
االنفاق التحفيزي الضخم يف الدول االوروبية 
الفردية، تساهم حزمة االنقاذ يف وضع اوروبا 

عىل طريق التعايف االقتصادي القوي.
مل تحصل هذه الصحوة الجيوسياسية يف اوروبا 
بلمح البرص. بعد احتدام املنافسة االمريكية ـ 
الصينية يف عهد الرئيس دونالد ترامب، بدأت 
يتأثر  عامل  مع  تعاملها  طريقة  تعدل  اوروبا 

القوى  بني  القامئة  باملنافسة  متزايدة  بدرجة 
العظمى. لكن يف ظل انتشار الوباء املستجد، 
ال تبدو االستقاللية االسرتاتيجية مجرد مفهوم 
بل  حوله،  االورويب  االتحاد  قادة  يتجادل  قد 
انها اقرب اىل سياسة عاجلة يجب اقرارها يف 

ارسع وقت. 
العابر  للتحالف  االورويب  الدعم  وتعرث  سبق 
املتحدة  الواليات  تجاوزات  نتيجة  لالطليس 
العراق  غزو  وفشل  االرهاب،  عىل  حربها  يف 
واالزمة املالية يف العام 2008. لكن اخفاقات 
ادارة ترامب زادت الشكوك والهواجس، حيث 
بالقلق من  االوروبيون  السياسة  شعر صانعو 
منشغلة مبشاكلها  املتحدة  الواليات  تبقى  ان 
الداخلية، حتى بعد تسلم الرئيس جو بايدن 
تستطيع  فال  االبيض،  والبيت  الحكم  مقاليد 

تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com
االمرييك يف  الدور  تتكل عىل  ان  اوروبا حينها 

قيادة العامل.
تغيري الوجهة االوروبية يشكل يف الوقت نفسه 
ردا عىل الصني. لطاملا تعاملت اوروبا مع بكني 
من منظور اقتصادي وكانت تتمنى ان يساهم 
عامال االنفتاح والتجارة يف توجيه الصني نحو 
لكن  الدميوقراطية.  حتى  او  السيايس  التحرر 
اضافية  بدرجة  الصني ضيقة  سياسة  اصبحت 
ان  تبني  لقد  اقتصادها.  ازدهار  مع  تزامنا 
خيبة  فزادت  الجانب،  احادي  خيار  االنفتاح 
غري  الصينية  التجارية  املامرسات  من  االمل 
املتحدة.  الواليات  يف  كام  اوروبا،  يف  املنصفة 
االورويب  العام  الرأي  ليقلب  ايضا  الوباء  جاء 
ضد الصني نهائيا. حاولت بكني ان تخفي اصل 
محليا،  سيطرتها  عن  خرج  وحني  الفريوس، 
اطلقت حملة عدائية مبنية عىل ديبلوماسية 
االوروبيني  قلق  اثار  ما  املحارب،  الذئب 

وابعدهم عن املحور الصيني.
من الواضح ان تغري نظرة اوروبا اىل الواليات 
املتحدة والصني ساعد االوروبيني عىل اسرتجاع 
الخارجية،  السياسة  مجال  يف  فجأة  قوتهم 
لكن تغريت نظرة اوروبا اىل نفسها ايضا. كان 
فريوس كوفيد - 19 كفيال باقناع غالبية واسعة 
هامش  توسيع  اىل  بحاجتهم  االوروبيني  من 
الحظ  حني  االورويب.  االتحاد  داخل  التعاون 
القادة االوروبيون هذا التحول يف وجهة الرأي 

اقتصادية  اتخاذ خطوات  العام، مل يرتددوا يف 
جذرية. 

هو  العام  هذا  اوروبا  تواجهه  اختبار  اول 
من  الربيطاين  الخروج  بعد  ما  اتفاق  تطبيق 
االتحاد )الربيكست( الذي دخل حيز التنفيذ 
يف االول من كانون الثاين 2021. هذا االتفاق 
بعد  ما  ملرحلة  املستقبلية  عالقتهام  يرسم 
اقتصاديا  الجانبني  تفيد  خطوة  يف  بريكست، 
وتجنبهام فوىض كان ميكن ان تنتج من خروج 
االورويب من دون  التكتل  نهائيا من  بريطانيا 

اتفاق. 
االورويب  االتحاد  بريطانيا  مغادرة  انصار 
الواليات  مع  الروابط  تعزيز  يف  يأملون  كانوا 
يؤمن  ال  الذي  ترامب  ان  حيث  املتحدة، 
باملؤسسات املتعددة الطرف، بدا رشيكا مثاليا 
بدءا من  لكن  بايدن.  لهم، عىل عكس خلفه 
انتهت كل  عندما  املقبل،  الثاين  كانون  مطلع 
املكون  االورويب  التكتل  مع  بريطانيا  روابط 

املتحدة  اململكة  عىل  سيكون  دولة،   27 من 
الذي  الجديد  االمرييك  الرئيس  مع  التعامل 
يشارك  وال  االورويب  لالتحاد  االولوية  يعطي 

انصار بريكست تطلعاتهم.
مارشال  صندوق  منظمة  يف  املحلل  ويقول 
كريكيغارد  جايكوب  املتحدة  للواليات  االملاين 
ان بريطانيا تأمل يف ان تكون رشيكا اسرتاتيجيا 
للواليات املتحدة، السيام يف ظل تصاعد التوتر 
بريكست  ـ  بريطانيا  ان  ويقدر  الصني.  مع 
ليست  لكنها  جيدا،  رشيكا  نفسها  جعلت 
املتحدة.  للواليات  قصوى  اهمية  له  رشيكا 
لكنه يضيف ان بايدن يقر باهمية العالقة مع 
لرتامب  معكوسة  يكون صورة  ولن  بريطانيا، 
عرب  الديبلومايس  الربوتوكول  خرق  الذي 
حليفة، خصوصا  دول  قادة  من شأن  التقليل 
ان  واعترب  مريكل.  انجيال  االملانية  املستشارة 
تغذية  عىل  اكرث  ترتكز  كانت  ترامب  مقاربة 
االنقسامات داخل اوروبا، يف حني يعد بايدن 
بأن ارثه يجب ان يرتكز عىل محاولة معالجة 

بعض تلك االنقسامات.
الرسمي  املستوى  عىل  سواء  االوروبيون  عرّب 
ترامب  خسارة  اىل  ارتياحهم  عن  الشعبي  او 
يفرتضون  وهم  االبيض،  البيت  ومغادرته 
االتحاد  بني  التوترات  تاليش  اىل  ستؤدي  انها 
اكرثية  يفضل  املتحدة.  والواليات  االورويب 
الناتو  حلف  سيدعم  النه  بايدن  االوروبيني 
تغري  شأن  يف  القلق  ويزيل  االورويب  واالتحاد 
املناخ، كام سيقف يف وجه روسيا ويلتزم بشكل 
االوروبيون  ويرى  االطليس.  عرب  التعاون  اكرب 
رسيع  متزق  اىل  سيؤدي  كان  ترامب  فوز  ان 
اما  االطليس.  املحيط  العالقات عرب  وكاريث يف 
عىل  ومفتوحا  ابطأ  االمر  اصبح  بايدن  مع 
عرب  العالقات  مختلفة.  واتجاهات  احتامالت 
االطليس وصلت مع ترامب اىل ادىن مستوياتها 
خالل  ذلك  يف  مبا  الباردة،  الحرب  نهاية  منذ 

حرب العراق عام 2003. 
لفتح  حامستهم  االوروبيون  الزعامء  يخفي  ال 
بايدن، وطي صفحة  ادارة  صفحة جديدة مع 
توتر وعدم استقرار دامت طوال عهد ترامب. 
اسرتاتيجيا  تحدد  االورويب ورقة  االتحاد  ناقش 
االخرية  االوروبية  القمة  يف  الجديدة،  الرشاكة 
للعالقة  جديدة  اوروبية  كمقاربة  واعتامدها 

التي  الورقة  ويف  املتحدة.  الواليات  مع 

جيوسياسية  صحوة 
اوروبية واحتدام املنافسة 

ـ الصينية االميركية 

اكرثية االوروبيني تفضل بايدن النه سيدعم حلف الناتو واالتحاد االورويب.

يحاول االوروبيون اقناع طهران بالعودة عن خروقات االتفاق النووي يف مقابل رفع العقوبات.
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اجندة  عنوان  تحت  صفحات   7 عىل  متتد 
اوروبية - امريكية من اجل تغيري عاملي، تقرتح 
بروكسل عقد قمة امريكية - اوروبية يف النصف 
االول من هذا العام، العادة تأكيد قوة العالقة 
لقد  االطليس.  عرب  الرشيكني  بني  االسرتاتيجية 
تبنى املجلس االورويب بيانا خط فيه الخطوط 
بروكسل  بني  املستقبلية  للعالقات  العريضة 
الرشاكة  اهمية  عىل  البيان  وشدد  وواشنطن، 
والواليات  االورويب  االتحاد  بني  االسرتاتيجية 
هناك  يكون  ان  رضورة  عىل  مشددا  املتحدة، 
الواليات  مع  شامل  اسرتاتيجي  سيايس  حوار 
املتحدة عىل اعىل املستويات، من اجل الوصول 

اىل االمكانات الكاملة للرشاكة عرب االطليس.
اوروبا،  مع  رشاكتها  تحرتم  املتحدة  الواليات 
الناتو،  يف  معا  انضاممهام  بسبب  فقط  ليس 
لكن بسبب القيم املشرتكة بينهام، مبا يف ذلك 
والتجارة  الصحافة  وحرية  الشخصية  الحرية 
االطليس  عرب  املتحالفون  يكن  فلم  العادلة، 
من حفظ  الدولية،  العمليات  يف  فقط  رشكاء 
السالم يف البوسنة، اىل القتال معا يف افغانستان، 
من  املناخ  تغري  قضية  معالجة  يف  ايضا  لكن 
خالل اتفاقيات باريس املناخية. وقد تعرضت 
بعض  بسبب  بالطبع،  املتوازنة،  العالقة  هذه 
من  بريطانيا  خروج  بسبب  االنحرافات 
لرتامب  الخارجية  والسياسة  االورويب  االتحاد 
بايدن،  ومع  اوال،  امريكا  عليها  اطلق  التي 
فانه سيكون هناك شعور برضورة اعادة بناء 
جديد.  من  االوروبية   - االمريكية  العالقات 
مع ذلك، فانه سيكون من الخطأ السعي اىل 
العودة اىل عامل ادارة الرئيس االمرييك السابق 
التي  السياسة  خيارات  واعادة  اوباما  باراك 

كانت سائدة قبل 4 سنوات. 
كانت  عام  مختلفا  مكانا  االن  باتت  اوروبا 
عليه قبل خروج بريطانيا من االتحاد االورويب 
تفكر يف  ان  واشنطن  لذا عىل  ترامب.  وعهد 
االكرث  املجموعة  مع  للتعامل  جديدة  طرق 
لكال  فائدة  اقىص  لتحقيق  الرشكاء  من  قيمة 

جانبي املحيط االطليس.
باعدت  التي  الكثرية  الخالفات  اىل  اشارة  يف 
دعا  ترامب،  عهد  يف  وواشنطن  بروكسل  بني 
املجلس االورويب بايدن اىل العمل معا للحفاظ 
البيان  وصف  ايران.  مع  النووي  االتفاق  عىل 
هذا االتفاق بانه ركيزة اساسية للهيكل العاملي 

ما  يف  ولكن  النووية.  االسلحة  انتشار  لعدم 
عكسه  االورويب،  املوقف  يف  تغري  عىل  يدل 
عن  ماس  هايكو  االملاين  الخارجية  وزير  كالم 
املجلس  بيان  اضاف  االتفاق،  يف  تعديالت 
االتفاق  انجازات  تعزيز  يجب  انه  االورويب 
النووي، وتضمينه تحديات مستقبلية. يحاول 
االوروبيون اقناع طهران بالعودة عن خروقاتها 
واشنطن  عودة  مقابل  يف  النووي،  لالتفاق 
فرضتها  التي  العقوبات  ورفع  اليه،  لالنضامم 
ادارة ترامب. وفيام تستعد اوروبا لالتفاق عىل 
هذه االسرتاتيجية الجديدة لعرضها عىل ادارة 
بايدن، تتزايد الدعوات كذلك للدول االوروبية 
التي تحاول  )بريطانيا واملانيا وفرنسا(  الثالث 
انقاذ االتفاق النووي مع ايران، لعرض رؤيتها 
امللف  من  الجديدة  االمريكية  االدارة  عىل 
النووي االيراين، ولعرض خارطة طريق واضحة 
عىل ادارة بايدن للعودة اىل االتفاق النووي مع 

تضمينه تحديات مستقبلية. التقاطع االورويب 
ـ االمرييك الحاصل حول ايران واالتفاق النووي، 
والتلويح  تركيا  حول  آخر  تقاطع  يوازيه 
االخرية  االوروبية  القمة  عليها.  بالعقوبات 
داعية  تركيا،  عىل  العقوبات  تشديد  قررت 
انقرة للحوار، ورضورة خفض التصعيد يف البحر 
اليونان  مع  املفاوضات  واستئناف  املتوسط، 
يف  التسوية  حول  املفاوضات  اطالق  واعادة 
قربص برعاية االمم املتحدة، وامهل االوروبيون 
اذار املقبل لتغيري موقفها يف شأن  تركيا حتى 
التنقيب يف املتوسط وحل املشاكل العالقة مع 
من  القربصية.  القضية  مسار  وتفعيل  اليونان 
جهة موازية، العقوبات االمريكية مسلطة عىل 
للدفاع   S400 منظومة  صفقة  بسبب  تركيا 
الصاروخي الروسية الصنع، وبايدن املتعاطف 
سياسة  ايضا  لديه  والعراق  سوريا  اكراد  مع 
مامرسة  يف  وسيستمر  تركيا  حيال  متشددة 

الضغوط عليها.
يواجهه  الذي  االبرز  التحدي  هي  تركيا 
يف  لهم.  االول  الصداع  ومصدر  االوروبيون 
يف  ورشكائها  انقرة  بني  كبري  الخالف  الواقع، 
ليبيا  تدخلها يف  اىل  فاضافة  االورويب.  االتحاد 
عىل  املتحدة  االمم  حظر  منتهكة  عسكريا 
االكراد  ضد  البلد،  هذا  اىل  اسلحة  تسليم 
ـ  االرميني  النزاع  يف  وتدخلها  سوريا،  يف 

كبرية،  ورصاع  خالف  نقاط  تربز  االذربيجاين، 
رشق  يف  والغاز  النفط  ملف  حول  اولها 
ان  االورويب  االتحاد  يعترب  حيث  املتوسط، 
تنقيب تركيا عن النفط يف رشق املتوسط، يف 
لقربص  التابعة  البحرية  االقتصادية  املنطقة 
تحذيرها من  واليونان، غري رشعي، عىل رغم 
يف  الجانب  االحادية  نشاطاتها  يف  االستمرار 
الدويل،  القانون  انتهاك  ويف  املتوسط  رشق 
واتبعت سلوكا تحريضيا وعدوانيا باستمرارها 
يف انتهاك سيادة اليونان وقربص، اللتني حذرتا 
من ان تركيا تحاول فرض سيادتها عىل مساحة 
واسعة من املياه املمتدة من البحر االسود اىل 
نجاحه،  حال  يعني، يف  وهذا  املتوسط،  رشق 
البحر  من  املمتدة  املنطقة  اىل  نفوذها  بسط 

االسود اىل قناة السويس.
النفط  عن  بالتنقيب  تتمسك  بدورها  تركيا 
والغاز يف رشق البحر املتوسط رغم االعرتاضات 
وقربص  اليونان  وموقف  والدولية  االقليمية 
انها  مؤكدة  انشطتها،  من  االورويب  واالتحاد 
ستواصل اعاملها من اجل التوصل اىل تقاسم 

عادل ملوارد املنطقة.
تربط  حيث  القربصية،  املسألة  امللفات،  ثاين 
تركيا بقربص الرتكية عالقة اسرتاتيجية، منت مع 
 2017 عام  القربصية  السالم  محادثات  انهيار 
برعاية االمم املتحدة، واكتشاف قربص للغاز، 
ما دفع تركيا اىل تكثيف حضورها يف املنطقة، 

سعيا منها اىل وضع يدها عىل جزء من مصادر 
الطاقة يف رشق املتوسط. زادت هذه العالقة 
رسوخا مع فوز ارسني تتار املقرب من اردوغان 

يف انتخابات شامل قربص الرتكية.
الالجئني  ملف  الخصوص  وجه  عىل  ويربز 
مكمني  من  تعاين  اوروبا  ان  ذلك  والهجرة، 
الهجرة والالجئون من جهة، ومقاتلو  ضعف: 
داعش املعتقلني من جهة ثانية. تركيا تستغل 
ورقة الالجئني واملهاجرين البتزازها، وتهددها 
بفتح الحدود امام مئات االالف من املهاجرين 
والالجئني، واكرثيتهم من سوريا، واعادة املئات 
من مقاتيل تنظيم داعش اىل البلدان االوروبية 
يتهمها  االورويب  االتحاد  يتحدرون منها.  التي 
باستخدام الالجئني كورقة ضغط سيايس عليه، 
بعد ان رفض حلف شامل االطليس مساعدتها 
كان  ان  وايران،  وسوريا  روسيا  مع  ازمتها  يف 
حظر  فرض  او  االمنة  املنطقة  موضوع  يف 
جوي شامل سوريا. ويرغب اردوغان يف اعادة 
التفاوض عىل اتفاق الهجرة املوقع عام 2016 
دفعة  عىل  للحصول  االورويب  االتحاد  مع 
ان  معتربا  االنسانية،  املساعدات  من  جديدة 
االتحاد يف 2016  املوقعة مع  الهجرة  اتفاقية 

يف حاجة اىل التحديث.
تبقى  ما  تبدد  والخالفات  التوترات  هذه  كل 
من امل يف انضامم تركيا اىل االتحاد االورويب. 
حتى ان باحثني اتراك قالوا ان تركيا لن تصبح 

لدى  ودامئا  كامال  عضوا  االيام  من  يوم  يف 
االتحاد االورويب، لذلك يجب عليها البحث عن 
بدائل اخرى. واشاروا اىل اسباب عدة ظهرت 
انضامم  مفاوضات  اعاقت  االخرية  الفرتة  يف 
االورويب،  لالتحاد  ودائم  كامل  بشكل  تركيا 
االتحاد  بني  للعالقات  االخري  الوضع  وجعلت 

وتركيا سيئا:
- عدم قدرة تركيا عىل تطبيق قواعد حقوق 
بشكل  االورويب  باالتحاد  الخاصة  االنسان 

كامل. 
وحكامه  االورويب  االتحاد  مواطني  نظرة   -
اسالمية  دولة  انها  عىل  تركيا  تجاه  السلبية 
تقدمها  واعاقت  طويلة  لفرتة  اوروبا  انهكت 
انضاممها  حال  ويف  العثامنية.  الدولة  ايام 
اسالمي  فوج  فسيدخله  االورويب  االتحاد  اىل 
وتطورها،  اوروبا  تقدم  اعاقة  ويعيد  ضخم 
حيث يشكل املسلمون 99 يف املئة من سكان 
تركيا.  - خشية االتحاد االورويب من زيادة قوة 
انضامم  بعد  منافسته  وقوة  الرتيك  االقتصاد 

تركيا اليه. 
وسط كل ذلك، ميكن القول ان انضامم تركيا 
مل  ان  جدا  صعب  امر  االورويب  االتحاد  اىل 
مردها  االستحالة  هذه  ولعل  مستحيال،  يكن 
اىل االنهيارات املتتالية داخل االتحاد االورويب 
الذي بات مهددا يف امنه ومتاسكه واقتصاده 

ونسيجه االجتامعي.

تستغل تركيا 
ورقة الالجئني 

واملهاجرين 
البتزاز اوروبا 

وتهديدها 
بفتح الحدود 

امامهم.

كورونا تحولت من 
مصدر خطر على االتحاد 

الى نقطة قوة

باحثون اتراك قالوا ان تركيا لن تصبح عضوا دامئا لدى االتحاد االورويب.
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مل يعد خافيا ان املديرية العامة لالمن العام تقوم بشخص مديرها العام اللواء عباس ابراهيم، منذ سنوات، بدور محوري عىل صعيد  
اجراء او ادارة وساطات محلية، اقليمية، ودولية، كثية ومتنوعة. نجاحها  يف تحرير عدد كبي من املخطوفني اللبنانيني واالجانب غيض 

من فيض نجاحاتها يف ملفات اقليمية ودولية، حساسة واسرتاتيجية، بقيت طي الكتامن 

قضّية
وساطاته تفّعل دور وطن الرسالة 

األمن العام: جهودنا لجعل لبنان حاجة دولّية
القضايا  الكثري من  تلك يف حل  الواسعة  الدولية 
التي تعني لبنان، كتحرير مخطوفني لبنانيني او ما 
لبنان يف  ايصال رأي  شابه من ملفات. كذلك يف 
كل امللفات والقضايا التي تعنيه اليهم مبارشة، مبا 
يعطل امكان ايصال تلك االجواء والتفاصيل من 
بطريقة  االرسائييل،  العدو  السيام  كان،  اي  قبل 
لبنان.  مصالح  ترض  مجتزئة  او  كاذبة  واخبار 
الدائم  التواصل  عرب  تساعد  قد  بانها  ناهيك 
وحسن العالقات مع االطراف كافة، عىل تسهيل 
كاتفاقيات  للبنان  مفيدة  ثنائية  اتفاقيات  انجاز 

اقتصادية، سياحية، ثقافية وغريها.

السيئات
االدق،  التعبري  وهو  مخاطر  او  سيئات،  ابرز  ان 
او  رسية  ودولية  اقليمية  وساطات  اجراء  من 
من  محدود  عدد  من  معلومة  اي  رسية،  شبه 
االجهزة  او  الديبلوماسية  او  السياسية  السلطات 
قيام  احتامل  يف  يكمن  الدول،  بعض  يف  االمنية 
الجهات املحلية او االقليمية او الدولية التي تكون 
مترضرة منها وتعلم بها بأي طريقة كانت، مبحاولة 
الوسائل  وبكل  عدة  السباب  وافشالها  اجهاضها 
ترضر  واشكال  صور  ابرز  من  امامها.  املتاحة 

البعض منها، نذكر عىل سبيل املثال ال الحرص:   
كل  بني  متنوعة  رصاعات  مثة  ان  املعلوم  من   -
يف  منها  اي  نجاح  احتامل  ان  الكربى.  الدول 
ملف اقليمي او دويل محدد، مبا يحقق نفوذها 
او مصالحها السياسية او االقتصادية دون سواها 

محاولة استهداف اي منهم باخبار كاذبة او مكائد 
قد تخلق خالفا او شكوكا يف ما بينهم او بني اي 

منهم وطرف دويل ثالث مؤثر وفاعل. 
 

اتهامات
النواب  احد  ان  االعالم  وسائل  يف  اخريا  سمعنا 
االمريكيني طلب وضع عقوبات امريكية عىل املدير 
العام لالمن العام اللبناين النه عىل عالقة جيدة مع 
احد ارفع كوادر "حزب الله"، علام ان هناك خالفا 

مستحكام بني امريكا والحزب. 
يف هذا االطار، وعىل الرغم من ان هذا الترصف 
"مفرقعة  مجرد  وهو  القانون  يخالف  انه  ثبت 
سياسية - اعالمية" تفتقد اىل اي مضمون. وهي 
بحسب اراء العديد من كبار املسؤولني االمريكيني 
ويا  لبنانيون"،  اشخاص  فيها  سعى  "حرتقات 
لالسف. تلك التفاصيل يعرف االمن العام اشخاصها 

ومصادرهم واهدافهم بدقة. 
ان  ونؤكد  صحيح،  االتهام  هذا  ان  نقول  لذلك 
ضمن  من  هو  حزب  مع  العام  االمن  عالقة 
االحزاب واالطراف اللبنانية، جيدة جدا. اكرب دليل 
العام  ابراهيم حني وجد يف  اللواء  ان  عىل ذلك، 
2014 ان تدخل االمني العام لـ"حزب الله" السيد 
حسن نرصالله مع احدى الدول التي تربطه بها 
عالقة متينة، من شأنه ان يساعد االمن العام يف 
فك ارس 16 عسكريا لبنانيا كانوا مخطوفني لدى 
مرات  به  اجتمع  االرهايب،  النرصة  جبهة  تنظيم 
عدة طالبا تدخله، وهكذا حصل. تاليا، ان عالقة 
الله" ساعدت يف  العام الجيدة مع "حزب  االمن 
اللبنانيني  العسكريني  تحرير  انجاز ملف  ترسيع 

الذين كانوا مخطوفني انذاك. 
الشعب  نائب يف مجلس  قام غدا  اذا  استطرادا، 
مثال  العام  لالمن  العام  املدير  باتهام  السوري 
انه عىل عالقة وثيقة جدا برئيس تيار املستقبل 
الرئيس املكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، 
لبناين عالقته غري جيدة بسوريا كام  وهو طرف 
يعلم الجميع، فان جوابنا سيكون ان هذا االتهام 
ان  ذلك،  عىل  دليل  اكرب  كامل.  بشكل  صحيح 
اللواء ابراهيم حني وجد ان تدخل الرئيس سعد 
الحريري يف العام 2014 مع رئيس احدى الدول 
الذي تربطه به عالقة متينة، هو رئيس دولة قطر 
الشيخ متيم بن حمد ال ثاين، من شأنه ان يساعد 

لبنانيا  عسكريا   16 ارس  فك  يف  العام  االمن 

ادارة  او  لبنان رشيكا اساسيا يف اجراء  ان يصبح 
وساطات تهدف اىل صناعة الحلول الهم املشاكل 
والنزاعات االمنية، االقتصادية، والسياسية االقليمية 
والدولية خصوصا، فهذا يشكل اثباتا جديدا بانه، 
وتفاعل  تعايش  رسالة  وطن  كونه  اىل  اضافة 
ثقافة  لواء  حامل  ايضا  هو  والحضارات،  لالديان 
الحوار وثقافة السالم يف العامل. كام مل يعد مجرد 
سامع الخبار االتفاقات الدولية ومتلقيا لنتائجها 
فقط، بل اصبح رشيكا يف انجاز الكثري منها. هذا 
الدور الحضاري الرائد واملتقدم ازعج كرثا واصبح 

محط استهدافات محلية، اقليمية، ودولية.
تقوم  التي  الجهود  لتلك  القانوين  التوصيف  ما 
بها املديرية العامة لالمن العام؟. ما ابرز نتائجها 
االيجابية عىل لبنان، وسيئاتها اذا جاز التعبري؟ ما 
التي ميكن الكشف  ابرز ملفات تلك الوساطات 
عنها؟ من قد يستهدف هذا الدور وألي اسباب، 
وبأية وسائل؟ ماذا بالنسبة اىل طلب نائب امرييك 
انزال عقوبات امريكية يف حق املدير العام لالمن 

العام اللبناين؟

االطار القانوين
الدويل  واالجتهاد  الدولية  القوانني  بحسب 
وسلمية  ودية  وسائل  خمس  هناك  الحديث، 
اكرث:  او  جهتني  او  دولتني  بني  النزاعات  لحل 
الوساطة،  الحميدة،  املساعي  املبارش،  التفاوض 
لجان التحقيق، ولجان التوفيق. لكل منها اصول 
واحكام ورشوط قانونية خاصة بها. ليك ال نطيل 
الدور  ان  مخترص  بشكل  نقول  القانوين  الرشح 
الذي تقوم به املديرية العامة لالمن العام عىل 
صعيد السعي اىل حل النزاعات محليا، اقليميا، 
ودوليا ينطبق عليه قانونا توصيف الوساطة. يف 
هذا السياق، تعرّف الوساطة بانها مسعى ودي 
تقوم به دولة ثالثة، او شخصية حيادية تحظى 
لنزاع  حل  ايجاد  اجل  من  االطراف،  كل  بثقة 

مثال، يجعل معظم الدول املنافسة لها تسعى اىل 
اجهاض تلك الوساطة او االتفاقية وتفشيلها، ثم 
تسعى الحقا اىل ان تقوم هي باالستفادة من ذلك 

امللف بأي طريقة متاحة لها.  
نقول  الفكرة  لهذه  توضيحا  التاريخي:  العداء   -
عىل سبيل املثال، انه من البديهي ان يسعى لويب 
العدو االرسائييل يف اي دولة يف العامل، السيام ضمن 
الدول املؤثرة كالواليات املتحدة االمريكية، بسبب 
العداء التاريخي للعرب وللبنان، مبحاولة رضب اي 
انجاز او دور اقليمي او دويل فاعل تقوم به اي 
دولة عربية او اي جهة او شخصية لبنانية مثال.  

- من املعلوم انه يف كل دولة يوجد تنافس قوي 
بني احزاب او اطراف سياسيني او اجهزة امنية او 
امكان  فان  االساس،  هذا  عىل  كثرية.  شخصيات 
نجاح اي جهة او حزب او جهاز امني او شخصية 
محددة يف ملف اقليمي او دويل معني، قد يجعل 
الوسائل  بشتى  تحاول  لها  املنافسة  الجهات  كل 
عرقلة هذا املسار وافشاله، يك ال يسجل اي نجاح 
لصالح الجهة او الشخصية التي تقوم به، او لقطع 

الطريق عىل اي دور اكرب قد تقوم به الحقا. 
اما بالنسبة اىل اساليب التفشيل التي قد تعتمد، 
املثال ال الحرص، محاولة  فنذكر منها عىل سبيل 
يف  ومؤثر  فاعل  وسيط  او  طرف  اي  اغتيال 
الوساطة، محاولة تلفيق وتعميم اخبار كاذبة او 
رفع دعاوى مثال تساهم يف تشكيك الرأي العام 
الدولية كافة يف حسن نيات واهداف  واالطراف 
اطراف التفاوض او يف حياد الوسيط او الوسطاء، 

املحامي منير الشدياق
mounirchidiac2014@gmail.com

قائم بني دولتني او جهتني او اكرث. وهي تتميز 
بتسهيل اجراء الحوار والتخفيف من حدة الجفاء 
مطالبهم  بني  والتوفيق  املتنازعني،  بني  والنفور 
املتضاربة، ومساعدتهم عىل ايجاد الحلول الودية 
والعادلة ملنازعاتهم. الوسيط يشارك االفرقاء يف 
كل تفاصيل معالجة موضوع الخالف، اي يكون 
له دور فاعل ومحوري يف رسم مسارات الحلول 

واتجاهاتها.

االيجابيات
مام ال شك فيه ان لذلك الدور االقليمي والدويل 
انعكاسات ايجابية بالغة االهمية عىل لبنان. من 

ابرزها:
- اعادة تفعيل دوره كجرس تواصل وصلة وصل 
بني الرشق والغرب. هو دور له ابعاد حضارية ال 

تقدر بثمن. 
- تأكيد دور لبنان كوطن الرسالة، كام وصفه البابا 
يوحنا بولس الثاين، سواء عىل صعيد كونه ملتقى 
دورا  لعبه  صعيد  عىل  او  والحضارات،  الديانات 

رائدا يف مجال تعزيز ثقافة السالم وثقافة الحوار 
يف العامل.

- ان اشرتاك طرف لبناين مثال يف صياغة او رسم 
الحلول واالتفاقيات االقليمية والدولية، املعلنة او 
الرسية، يساهم اىل حد كبري، كون لبنان له دور 
فاعل فيها ويف تجنيبه اي ارضار كانت قد تصيبه 

من جرائها لو مل يكن طرفا حارضا ومؤثرا فيها. 
تقوم  جهة  بأي  واالطراف  الدول  كل  ثقة  ان   -
مبثل هذا الدور، اضافة اىل تراكم النجاحات التي 
تكون قد حققتها تاريخيا تلك الجهة، تجعالنها يف 
الدموية بني  او  الحادة واملعقدة   ظل الخالفات 
او  الدول  تلك  لكل  احيانا، حاجة  االطراف  سائر 
املشاكل  لحل  وسيلة  عن  تبحث  التي  الجهات 
التي ترهقها من دون ان تقدم هي عىل التواصل 
الدولية  العالقات  فشبكة  اخصامها.  مع  املبارش 
املوثوق بها من الجميع هي، بحسب وصف عدد 
كبري من السياسيني يف العامل، مثابة برتول من نوع 
الرائد.  الدور  هذا  مثل  تلعب  التي  للدولة  آخر 
العالقات  شبكة  من  االستفادة  ميكن  استطرادا، 
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النرصة  جبهة  تنظيم  لدى  مخطوفني  كانوا 
الرئيس  قام  اليهم،  وارشنا  سبق  الذي  االرهابية، 
بالتدخل واملساعدة فورا. لدى اجتامع  الحريري 
اللواء ابراهيم مع الشيخ متيم بن حمد ال ثاين، 
بادره االخري بالقول: "قال يل الشيخ سعد واكد يل 
مرارا، بشكل شخيص بعيدا من املجامالت، انهم 
كعائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري يعتربونك 
احد افراد عائلتهم. امتنى ان اتعاطى معك كاحد 
افراد عائلة الرئيس الشهيد وليس فقط كمدير عام 

االمن العام اللبناين". 
اللواء  باتهام  ايراين  اذا قام غدا نائب  يف املقابل، 
ممتازين  وتنسيق  عالقة  عىل  انه  مثال  ابراهيم 
مع الواليات املتحدة، ويعلم الجميع ان الخالف 
ان  سيكون  جوابنا  فان  الطرفني،  بني  اشده  عىل 
العامة  املديرية  وان  بالكامل،  االمر صحيح  هذا 
مع  ممتازة  من  اكرث  عالقة  عىل  العام  لالمن 
انه وعىل  ذلك،  دليل عىل  اكرب  االمريكية.  االدارة 
الرغم من انشغال االمريكيني بانتخاباتهم الرئاسية 
القومي  االمن  مستشار  وجه  ضاغط،  بشكل 
ابراهيم  اللواء  اىل  اوبراين دعوة  االمرييك روبرت 
الفائت  االول  ترشين   14 يف  واشنطن  لزيارة 
مديرة  ومع  معه،  ابراهيم  اللواء  اجتمع  حيث 
االستخبارات املركزية جينا هاسبل، ومع مساعد 
االدىن  الرشق  لشؤون  االمرييك  الخارجية  وزير 
ديفيد هيل، وسواهم. املباحثات كانت معمقة يف 
ملفات متنوعة، محلية، اقليمية ودولية. اكرث من 
ذلك، تم تكريم اللواء ابراهيم يف الواليات املتحدة 
ومنحه جائزة "مؤسسة جيمس فويل" االنسانية، 
وهي جائزة متنح للمرة االوىل يف تاريخ امريكا اىل 

شخصية غري امريكية.  
باتهام  امرييك   نائب  غدا  قام  اذا  اكرث،  استطرادا 
مع  جدا  وثيقة  عالقة  عىل  بانه  ابراهيم  اللواء 
النظام السوري كام يسمونه، فاننا سنؤكد ان تلك 
االتهامات صحيحة بالكامل، وان املديرية العامة 
الدولة  مع  جدا  ممتازة  عالقة  عىل  العام  لالمن 
السورية. اكرب دليل عىل ذلك، ان اللواء ابراهيم 
االجهزة  مع  التنسيق  عرب  زمنية  فرتة  منذ  متكن 
امريكية،  بناء عىل رغبة  املعنية،  السورية  االمنية 
من مساعدة الرعايا االمريكيني القاطنني يف سوريا، 
يف العودة اىل بالدهم عرب لبنان بشكل آمن ومريح. 
كام امثرت جهوده ايضا عن االفراج عن املواطن 
االمرييك سام غودوين الذي كان موجودا يف سوريا. 

- حزيران 2019: االفراج عن املواطن اللبناين نزار 
زكا الذي كان محتجزا يف ايران منذ عام 2015.

الكندي  املواطن  عن  االفراج   :2019 آب   -
كريستيان يل باكسرت الذي كان محتجزا يف سوريا 

منذ عام 2018.
تم  قطريا  مواطنا   26 تحرير   :2017 نيسان   -
اختطافهم يف العراق عام 2015 عىل يد مجموعة 

ارهابية.
- ترشين االول 2017: االشرتاك مع اجهزة امنية 
عامد  هم  لبنانيني  مواطنني   3 تحرير  يف  اخرى 
قد  كانوا  ونادر حامدة،  الخطيب وجورج برتوين 
عصابة  يد  عىل  العراق  يف  عدة  اليام  اختطفوا 

مسلحة. 
من  عسكريا   16 تحرير    :2014 الثاين  كانون   -
خطفهم  الداخيل  االمن  وقوى  اللبناين  الجيش 
واربعة  سنة  ملدة  االرهايب  النرصة  جبهة  تنظيم 

اشهر.
-  اذار 2014: اطالق راهبات معلوال الـ 16 )14 
منهن سوريات واثنتان لبنانيات(، بعدما خطفهن 
االرهايب ملدة تفوق االشهر  النرصة  تنظيم جبهة 

الثالثة.
- ترشين االول 2013: تحرير مخطويف اعزاز، وهم 
9 لبنانيني خطفتهم مجموعة ارهابية ملدة 522 

يوما، ضمن ارايض الدولة السورية.
اضافة اىل العديد من النجاحات االخرى التي 
الرسالة،  كوطن  لبنان  دور  تفعل  يف  تساهم 
ثقافتي  تعزيز  مجال  يف  رائدا  يعترب  وهو 
حاجة  يجعله  مبا  العامل،  يف  والسالم  الحوار 
دولية ال مجرد متلق الخبار االتفاقيات الدولية 
ونتائجها. بل هو رشيك يف صياغة الكثري منها 
رأسها  وعىل  العام  لالمن  العامة  املديرية  عرب 

اللواء عباس ابراهيم. 

كذلك ال يزال يبذل جهودا حثيثة لتحديد مصري 
الصحايف االمرييك اوستني تايس املفقود يف سوريا 
منذ العام 2012،  وكشف مصري مواطنني امريكيني 

اخرين مفقودين ايضا فيها. 
هكذا دواليك، بالنسبة اىل اي اتهامات مامثلة قد 
توجه مستقبال اىل املديرية العامة لالمن العام او 
اىل مديرها العام اللواء عباس ابراهيم، بانهم عىل 
عالقة متينة جدا مثال باململكة العربية السعودية، 
هذه  كل  الدول.  من  وغريها  قطر  كندا،  فرنسا، 
االتهامات نؤكد مسبقا انها صحيحة، وهي عالقات 
تصب كلها يف مصلحة لبنان اوال، كذلك يف مصلحة 
تعزيز ثقافة السالم يف العامل ايضا، ألن لبنان ودوره 
الرسالة عىل صعيد ثقافة السالم تؤامان ال ينفصالن. 

ابرز النتائج
العام وعىل رأسها  العامة لالمن  متكنت املديرية 
اللواء عباس ابراهيم، من تحقيقها عىل صعيد حل 
نزاعات او اجراء اتفاقات دولية اقليمية او دولية 
دقيقة وبعضها اسرتاتيجي، هي يف القسم االكرب 
منها بقيت طي الكتامن وال يجوز لغري افرقائها 
االعالن عنها. تاليا، سنتوقف فقط عند استعراض 
ابرز الوساطات التي نجح فيها االمن العام وظهرت 

اىل الضوء:  
متالحق:  وبشكل  االخرية  السنوات  خالل   -
القاطنني يف سوريا يف  الرعايا االمريكيني  مساعدة 

العودة اىل بالدهم عرب لبنان بشكل آمن ومريح.
- شباط 2020: املساعدة بالتعاون مع دار االفتاء 
محمد  اللبناين  املواطن  تحرير  يف  الجعفري 
اىل  لبنان  من  اختطف  قد  كان  الذي  رمضان 

سوريا اليام عدة.
سام  االمرييك  املواطن  عن  االفراج  متوز 2019:   -

غودوين الذي كان محتجزا يف سوريا.
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توقيع اتفاق تعاون صّحي مع منظمة فرسان مالطا
اللواء إبراهيم: نأمل في انحسار ما شهدناه من ماٍس
التي  الخدمات  ادائها وجودة  املدنية منها والعسكرية، تسعى دامئا اىل تطوير  املحلية والعاملية،  ان املؤسسات  ال شك يف 
تقدمها معتمدة يف ذلك عىل امرين: تحديث مستمر لالالت واالجهزة التي تستخدمها، وتطوير اهم مصدر عىل االطالق يف 

اي مؤسسة الذي يضم االشخاص، املوظفني، العاملني، فيام يشكل اداؤهم معيارا لنجاحها

كرمية  حياة  املؤسسة  تؤمن  ما  بقدر 
نوعية  عىل  ايجابا  ذلك  يرتد  ملوظفيها، 
ادائهم وجودته. من هذا املنطلق، تستمر 
توفري  يف  العام  لالمن  العامة  املديرية 
الرتبوية  السيام  املطلوبة،  التسهيالت  كل 
وعائالتهم  افرادها  اىل  منها،  والصحية 
مع  توقعها  مشرتكة  اتفاقات  خالل  من 
عىل  تساعدها  ومنظامت  مؤسسات 
اوضاع  وتحسني  جهة،  من  نفسها  تطوير 

عسكرييها وذويهم من جهة اخرى. 
رفع  اىل  هدفت  التعاون  اتفاقات  آخر 
واالجتامعية  الصحية  الخدمات  مستوى 
املديرية  ومتقاعدي  وعنارص  لضباط 
وقعها  وعائالتهم،  العام  لالمن  العامة 
عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير 
يف  مالطا  فرسان  جمعية  ورئيس  ابراهيم 

اقيم  احتفال  لبنان مروان صحناوي خالل 
يف مبنى املديرية. 

كلمته،  معرض  يف  صحناوي  مّثن  بداية، 
الدور الرائد لالمن العام خصوصا يف هذه 
املرحلة الدقيقة التي مير فيها لبنان، وقال: 
يف  هو  االول  تعلقنا  املنظمة  يف  "نحن 
االنسان املعذب، وهذا ما هو عليه وضع 
الجمعية  حاليا.  املرتوك  اللبناين  الشعب 
ستستمر يف دعم ومؤازرة املؤسسات التي 
مقدمها  ويف  للبنان،  وركيزة  اساسا  تشكل 
جهد  كل  تبذل  التي  العام  االمن  مؤسسة 
وتأمني  البلد  هذا  صمود  يف  للمساهمة 
النهاية،  يف  والبنائه.  له  افضل  مستقبل 
لبنان  يف  يبقى  لن  العاصفة،  هدوء  بعد 
اردنا  وقد  ارضه،  يف  املتجذرون  ابناؤه  اال 
امل جديد  اعطاء  من خالل رشاكتنا هذه 

ورشد  خلفه  الذي  والدمار  الجرحى  عدا 
ما  لكن  اللبنانيني.  من  االالف  عرشات 
عىل  السنة  هذه  نقفل  اننا  اليوم  يعزينا 
يف  التعاون  اتفاق  يف  تتجسد  امل  فسحة 
مجال تقديم الخدمات الصحية التي نحن 
يف صدد توقيعها مع احدى اهم الجمعيات 
يف  باالنسان  اسمها  ارتبط  التي  الدولية 
فرسان  جمعية  واعني  لبنان،  ويف  العامل 
مالطا. عىل امل يف ان ننطلق منها اىل عام 
انحسارا لكل ما شهدناه من  جديد يكون 

مآس". 
اضاف: "العالقة التي قامت بني جمعيتكم 
الكرمية وبني لبنان منذ العام 1953 امثرت 
تجلياته  ابرز  كانت  مميزا،  انسانيا  عمال 
واجتامعية  صحية  مراكز  وانشاء  تطوير 
تعاون  اىل  نتطلع  الحرب. عىل هذا  خالل 
ملواجهة  العالجية  الصحة  مجال  يف  بناء 
من  املقبل  يف  تهدد  التي  كورونا  جائحة 
يرتدد يف  ما  االيام مبخاطر شديدة يف ظل 
يف  الفريوس  نجاح  عن  العلمية  االروقة 
تحوير ذاته. املؤسف ان ذلك يحصل فيام 
اللقاح  انتاج  من  قوسني  قاب  عىل  العامل 

املضاد لكوفيد - 19". 
اىل  نتطلع  "اننا  ابراهيم  اللواء  واكد 

هذا،  اتفاقنا  خالل  من  وثيق  تعاون 

تحقيق
راغدة صافي

Raghida.ss@gmail.com

رئيس منظمة فرسان مالطا يف لبنان مروان صحناوي.اللواء عباس ابراهيم متكلام.

تبادل الدروع.

توقيع اتفاق التعاون.

يف  امكاناتنا  كل  اليوم  وضعنا  لقد  للبنان. 
خطوة  االتفاق  وهذا  العام،  االمن  ترصف 
اوىل يف مسرية تعاون ورشاكة نأمل يف ان 

تشمل مجاالت اخرى يف مراحل الحقة".
فيها كل  كلمة شكر  ابراهيم  اللواء  والقى 
الذي  االتفاق  اىل  التوصل  عىل  عمل  من 
مأسوف  غري  عام  بعد  امل  فسحة  يشكل 
املناسبة  هذه  يف  لفتني  "ما  وقال:  عليه. 

 2020 سنة  من  يوم  آخر  نودع  اننا  هو 
التي  السنة  هذه  عليها.  املأسوف  غري 
اللبنانيني  كل  عىل  والحزن  الكابة  عممت 
تداعيات  من  طياتها  يف  حملت  ما  جراء 
وما  كورونا،  جائحة  نتيجة  خطرية  صحية 
مل  واقتصادية  مالية  انهيارات  من  رافقها 
مرفأ  انفجار  اخطرها  وكان  احدا،  توفر 
نتيجته،  سقطوا  الذين  والضحايا  بريوت 

االتفاق  اىل  للتوصل  التفاوض  وكان 
املايض،  العام  مستهل  يف  انطلق 
ملك  فادي  الرائد  من  كل  وتواله 
العام  املدير  مكتب  رس  امانة  من 
االدارية  للشؤون  العام  واملنسق 
مالطا  منظمة  بني  العامة  والعالقات 
الرسمية  واملؤسسات  والجمعيات 

والدولية خالد قصقص.  
من  كال  التقت  العام"  "االمن 
عن  تحدثا  اللذين  وقصقص  ملك 
االهداف  وعن  االتفاق  بنود  اهم 

املتوخاة منه.

على طريق 
اتفاق التعاون اللواء ابراهيم: شعار 

جمعيتكم يؤكد ان 
"ال للكراهية ال للطائفية 

للعنصرية" وال 

صحناوي: اردنا عبر 
شراكتنا مع االمن العام 

اعطاء امل جديد للبنان
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يجب عدم الخلط ما بني دولة مالطا اليوم ومنظمة مالطا ذات السيادة. هناك جزيرة مالطا 
وهناك ايضا منظمة مالطا، لكن الَعَلم هو نفسه. جزيرة مالطا وعاصمتها الفاليت حملت 
اسم الرئيس واالعضاء املنظمني، وحكمها فرسان مالطا عىل مدى قرنني ونصف قرن تقريبا. 
تاريخيا، انشئت املنظمة يف العام 1048 يف القدس، واصبحت منظمة رسمية ذات سيادة 
مبوجب قرار بابوي يف العام 1113. بعد القدس، انتقل الفرسان من قربص اىل رودس ثم 
 Ordre SOUVERAIN HOSPITALIER de Saint" الكامل:  واسمهم  مالطا  اىل 
 ORDRE وملخصه   JEAN DE JERUSALEM de RHODES et DE MALTE
SOUVERAIN" "de MALTE، اي انه استمد اسمه من املكان الذي استقر فيه الفرسان 

قبل ان ينسحبوا من مالطا عندما اجتاح نابليون الجزيرة.

 13500 نحو  مالطا  فرسان  منظمة  تضم 
فارس، وتوظف زهاء 25000 طبيب وممرض 
ومساعد طبيب اىل جانب 80000 متطوع يف 
االطفال  مساعدة  تتوىل  دولة.   120 من  اكرث 
والشيوخ  والالجئني  واملعوقني  واملرشدين 
واملرىض امليؤوس من شفائهم يف جميع انحاء 
الدين.  او  للعرق  متييز  اي  دون  من  العامل، 
كذلك تقوم باعامل االغاثة ومساعدة ضحايا 

الكوارث الطبيعية واالوبئة والحروب. 

الجنود املجهولونجزيرة مالطا ام فرسان مالطا؟

ملك: نبلور خطة لتطوير 
الطبابة املركزية في االمن العام

قصقص: االتفاق واضح
وال عناوين يصعب تطبيقها

مكتب  رس  امانة  من  ملك  فادي  الرائد 
لهذا  التحضري  "بدأنا  قال:  العام  املدير 
اطلعنا  سنة،  من  اكرث  قبل  االتفاق 
لدى  املتوافرة  االمكانات  عىل  خاللها 
يف  الصحي  القطاع  ملساعدة  املنظمة 
الهدف  كان  العام.  لالمن  العامة  املديرية 
صحية  خدمات  بتقديم  محصورا  بداية 
لكن  العام،  االمن  نظارة  يف  للموقوفني 
تداعيات جائحة كورونا دفعتنا اىل توسيع 
استفادة  كيفية  والبحث يف  تفكرينا  نطاق 
من  ككل  املديرية  يف  الصحي  القطاع 

للمنظمة".  املجانية  الخدمات 

بتوقيع  اللبناين  القانون  يسمح  هل   ■
اتفاقات بني مؤسسات رسمية ومنظامت؟
□ انطلقنا يف مفاوضاتنا من مرسوم صادر 
عن الدولة اللبنانية مّكن الجمعية مبوجبه 
لبنانية  مؤسسات  مع  اتفاقات  توقيع  من 
مبادئ  اىل  بداية  توصلنا  وقد  رسمية. 
مجايل  يف  للتعاون  صيغة  واىل  اساسية 
لوائح  وضعنا  ان  بعد  واالدوية،  الطبابة 
املنظمة  تؤمنه  ان  ميكن  وما  الحتياجاتنا 
لنا. يف ضوء االستعداد الواسع الذي ابدته، 
بتزويد  املنظمة  تقوم  ان  عىل  اتفقنا 
ادوية  فروعها  بكل  العام  االمن  صيدلية 
العسكريون  يحتاجها  التي  الدائم  العالج 

واملتقاعدون ومن هم عىل العاتق. 

النور  سرتى  التي  البنود  ابرز  هي  ما   ■
قريبا؟ 

لتوفري بعض  املنظمة حاليا  نتعاون مع   □
شهادة  نيل  من  ستمكننا  التي  التجهيزات 
من  االوىل  الشهادة  ستكون  التي    ISO
اللبنانية.  االمنية  القطاعات  بني  نوعها 
اذ  املوضوع،  هذا  يف  كبريا  شوطا  قطعنا 
واالدارية  املالية  االجراءات  من  انتهينا 
الدفعة  اسابيع  منذ  وتسلمنا  املطلوبة، 

كام  املطلوبة.  التجهيزات  من  االوىل 
الطبابة  لتطوير  خطة  بلورة  طور  يف  اننا 
من  فروعها  بكل  العام  لالمن  املركزية 
وفنيا.  تنظيميا  متكامل،  مرشوع  خالل 
بيننا تغطية  التنسيق  كذلك تشمل عملية 
الصحي  القطاع  يغطيها  ال  حاجات خاصة 
االستشفايئ يف لبنان، ما سيؤدي يف النهاية 
الصحية  الخدمات  مستوى  رفع  اىل 

واالجتامعية يف االمن العام.

الرائد فادي ملك.

املنسق العام للشؤون االدارية والعالقات مع املؤسسات الرسمية والجمعيات واملؤسسات الدولية خالد قصقص.

املنسق العام للشؤون االدارية والعالقات مع 
والجمعيات واملؤسسات  الرسمية  املؤسسات 
اساسا  "تربطنا  قال:  قصقص  خالد  الدولية 
الرسمية  املؤسسات  مع  جدا  جيدة  عالقات 
العام  االمن  مع  اتفقنا  وعندما  اللبنانية، 
اتفاق بيننا مل نضع عناوين  التوصل اىل  عىل 
عريضة يصعب تنفيذها. جاء االتفاق واضحا 
االنسان  رعاية  وهو  شعارنا  االساسية  ركيزته 
وكل محتاج، علام ان تجربتنا يف لبنان طويلة 
جدا يف هذا املضامر. مثة مؤسسات يف لبنان 
عليها  نعمل  التي  نفسها  االسس  عىل  تعمل 
معه  وقعنا  الذي  اللبناين  كالجيش  نحن، 
 - عسكري  مشرتك  مركز  اول  ادارة  اتفاق 
مدين يف الجنوب. هناك ايضا تشابه كبري بيننا 
ما  العمل،  ادارة  كيفية  يف  العام  االمن  وبني 
بارشنا  التعاون.  اقامة  امام  املجال  يف  افسح 
وضع اسسه من خالل العمل امليداين، وركزنا 
ميكن  ال  ما  كل  تأمني  عىل  اسايس  بشكل 
لتعاونية موظفي الدولة ان تؤمنه لعسكريي 
االمن العام. هذا االمر يشمل اصناف ادوية 
معينة، وقيام رشاكات يف العمل الصحي بني 
الطبي  واملركز  العام  االمن  يف  الطبابة  ادارة 
عني  منطقة  يف  للمنظمة  املركزي  االجتامعي 
لنظام  املعتمد  املركز  سيكون  الذي  الرمانة، 
االحالة. اصبح يف امكانهم االستعانة باطبائنا 

مركزنا،  اىل  مرضاهم  من  عدد  تحويل  او 
واملتقاعدين  العسكريني  ان يشمل ذلك  عىل 

وعائالتهم".

املديرية  وبني  بينكم  التنسيق  يتم  كيف   ■
العامة لالمن العام؟

□ نسعى جميعا اىل اتباع االساليب البسيطة 

عقد  عىل  اتفقنا  كام  التعقيد.  من  البعيدة 
الربامج  لربط  مشرتكة  اسبوعية  اجتامعات 
االمن  ولوائح  لوائحنا  بني  بالدواء  الخاصة 
ولتحديد   متبادلة،  االستفادة  لتصبح  العام 
او  صحية  خدمات  من  نؤمنه  ان  ميكن  ما 
الصحي  القطاع  لتطوير  ومعدات  وسائل 

لدى االمن العام.

ممكن  وقت  ارسع  يف  يرتجم  ان  عىل 
من  اقوى  الراهنة  الصحية  االوضاع  ألن 
خصوصا  ومواردنا،  وقدراتنا  امكاناتنا 
واجتامعية  صحية  مراكز  لجمعيتكم  وان 
الطبية  باملراكز  ناهيك  لبنان،  يف  عدة 
وضيافة   املسنني  رعاية  ومراكز  املتنقلة 
التعاون  ان  الخاصة.  االحتياجات  ذوي 
نريده من جمعيتكم ومعها، يستند  الذي 
وجوهر  لذاتكم  الصادق  تعريفكم  اىل 

يف  نشأت  كجمعية  واهدافها  رسالتكم 
وال  "االنسانية  واحد  بشعار  وتؤمن  عاملنا 
للكراهية،  "ال  ان  وتؤكد  سواها"،  يشء 
هدفها  بل  للعنرصية"،  وال  للطائفية  ال 
اىل  والسعي  االنسان  خدمة  االسايس 
تأمني  عىل  والسهر  احتياجاته  تحقيق 

استقراره بكل ما للكلمة من معنى".
رئيس  اىل  بالشكر  "اتوجه  قائال:  وختم 
اللبنانية  مالطا  فرسان  جمعية  واعضاء 

سبيل  يف  به  تقومون  الذي  الجهد  عىل 
ومساعدة  املرىض،  معاناة  من  التخفيف 
متييز،  دون  من  واملرشدين  االطفال 
ضحايا  واغاثة  الطبية  الخدمات  وتقديم 
اشكر  كام  الطبيعية.  والكوارث  الحروب 
العام  االمن  من  املشرتكة  اللجنة  اعضاء 
الوصول  اجل  من  عملوا  الذين  والجمعية 
الحقا  ووضعه  االتفاق  هذا  صوغ  اىل 

التنفيذ". موضع 
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االمم  وقوات  العام  لالمن  العامة  املديرية  بني  الوثيق  التعاون  ان  معلوما  اصبح 
املتحدة املوقتة العاملة يف جنوب لبنان )اليونيفيل( يكاد يصل حد تكامل الجهود 
السالم،  ثقافة  تعميم  االنسان،  حقوق  تعزيز  االمن،  توطيد  مجاالت  مختلف  يف 
اىل تبادل الخربات العسكرية واالنسانية وسواها. تعاون يهدف اىل تحقيق هدف 

مشرتك هو تعزيز السالم اكرث فاكرث

نشاطات
دورة مشتركة في صنع القرار العسكري:

تعزيز السالم هدف األمن العام واليونيفيل

املثىل ملشكلة ما، ال بد من دراسة معمقة لعنارص 
عدة تدخل يف عملية صناعة القرار، هي:  
1-  مرحلة تلقي املهمة وبدء التحضريات.

2- تجميع الوقائع وصنع الفرضيات الرضورية من 
اجل تحديد حجم املشكلة وتحديد الحل لها.

3- تحليل املعلومات واملعطيات.
4- املجابهة واملقارنة.
5- التوصية والقرار.

6- اعداد الخطط واالوامر ثم بدء التنفيذ.
تجدر االشارة ايضا، اىل ان مثة اسلوبني لحل اي 
والدراسة  املوقف،  تقدير  عسكرية:  مشكلة 

الركنية.

ومبسط  مخترص  بشكل  تعريفنا  ميكن  هل   ■
عىل ابرز ما تضمنته كل مرحلة من تلك املراحل 

الست؟
تلقي  مرحلة  اي  االوىل،  املرحلة  ما خص  يف   □
املهمة وبدء التحضري، ميكن القول ان عملية صنع 
مهمة  توقع  او  تلقي  مع  تبدأ  العسكري  القرار 
جديدة. تلقي املهمة قد يتم بواسطة امر عمليات 
من الرعيل االعىل، او كتطوير لعملية عسكرية 
قيد التنفيذ، بحيث يقوم قسم العمليات بارسال 
لتحضري  فيه  ينذرهم  االركان  اىل  تنبيهي  امر 
الدامئة  التعليامت  تحدد  بعدها،  التخطيط. 
للوحدة )SOP( ومن سيشارك يف تحليل املهمة، 

البدالء، مكان االجتامع، وسواها من التفاصيل. 

وصنع  الوقائع  تجميع  مرحلة  عن  ماذا   ■
الفرضيات الرضورية؟

□ يف هذه املرحلة يقوم االركان بتحضري الوسائل 
املطلوبة النجاز املهمة حيث يعمل كل ركن عىل 
تيويم تقديراته، خاصة املتعلقة بقوات الصديق 

■ وعن مرحلة التوصية والقرار؟
جميع  بعرض  االركان  تقديرات  تنتهي   □
الثالث  الركن  يقدم  بحيث  املمكنة،  االعامل 
التوصية الختيار االفضل مع التعليل وتوضيح 
خطوة  آخر  فهو  القرار  اما  املعتمدة.  املعايري 
شكل  بوضوح  يبنّي  كونه  املوقف،  تقدير  يف 
املقبلة.  للعملية  القائد  قررها  التي  املناورة 
القائد  يختار  التوصية،  عىل  اطالعه  فبعد 
العمل املمكن الذي يريده، ويعطي تعليامته 
االمر.  لزم  اذا  عليه  التعديالت  بعض  الدخال 
االخرية  اللمسات  لوضع  االركان  تعود  عندها 
من  العمل  يعرض  ثم  املختار،  العمل  عىل 
النهائية قبل  القائد الخذ موافقته  جديد عىل 

اصدار االمر.

■ ماذا عن مرحلة اعداد الخطط واالوامر؟ 
تقوم  وارشاداته،  القائد  قرار  اىل  استنادا   □
اىل  املختار  املمكن  العمل  بتحويل  االركان 
الخطط  تؤّمن  فكرة مناورة واضحة ودقيقة. 
واالوامر كل املعلومات التي تطلبها الوحدات 
القائد  يقوم  العملية.  لتنفيذ  املرؤوسة 
اصدارها  قبل  عليها  ويوافق  االوامر  مبراجعة 
وايجازها للوحدات املرؤوسة من قبل االركان. 
ميكن للقائد، قبل بدء التنفيذ العمالين، ايجاز 
من  االنتهاء  فور  املرؤوسة  للوحدات  االوامر 
القائد  لنية  تفهمهم  من  للتأكد  اصدارها 

وفكرة املناورة.

■ كيف ميكن تقييم نتائج تلك الدورة؟
كلها،  النواحي  من  ممتازة  كانت  النتائج   □
حققها  التي  والنتائج  الكفاية  بازاء  خاصة 
شاركوا  الذين  والتدخل  الرصد  دائرة  ضباط 
فيها، خالل االمتحانات التي خضعوا لها خالل 
الدورة. يف هذا السياق ايضا، اعرب قائد القطاع 
االيطالية  الكتيبة  وقائد  لليونيفيل  الغريب 
العميد اندريا دي ستازيو خالل احتفال توزيع 
الشهادات عىل الضباط الناجحني الذي اجري 
الدورة  النجاز  سعادته  عن  الدورة،  ختام  يف 
اظهروا  الذين  العام  االمن  لضباط  التدريبية 
الصعيدين  عىل  جدا  عالية  ومهارات  قدرات 

التقني والتكتييك. 

نظمت  العسكرية،  الخربات  تبادل  اطار  ضمن 
املديرية العامة لالمن العام بالتعاون مع الكتيبة 
اليونيفيل دورة  قوات  اطار  العاملة يف  االيطالية 
العسكري.  القرار  صنع  عملية  حول  تدريبية 
الكتيبة االيطالية يف  التي انجزت يف مقر  الدورة 
بلدة شعت وتوىل التدريب فيها ضباط ايطاليون،  
خصصت حرصا لضباط من دائرة الرصد والتدخل 
املديرية  يف  املعلومات  شؤون  ملكتب  التابعة 
مرحلتني:  انجازها عىل  وتم  العام،  لالمن  العامة 
اوىل يف كانون االول 2020 وثانية يف كانون الثاين 
2021.  "االمن العام" التقت رئيس شعبة االمن 
والعمليات يف دائرة الرصد والتدخل يف املديرية 
العامة لالمن العام الرائد جورج موىس، وحاورته 

حول اهمية الدورة وابرز تفاصيلها.

واملصادر املتوافرة. كام تقوم االركان بالتفتيش عن 
املعلومات املهمة، وكيف ميكن لهذه املعلومات 
االقرتاحات  وعىل  املمكنة  االعامل  عىل  تؤثر  ان 

املرفوعة اىل القائد.

■ وبالنسبة اىل مرحلة التحليل؟
اكرب  وتحليل  جمع  اىل  املرحلة  هذه  تهدف   □
كمية من املعلومات واملعطيات املتوافرة. فاملهمة 
ما  بتحديد  يسمح  وتحليلها  املعضلة،  تطرح 
هي عنارص املناورة املفروضة، وما هي العنارص 
الواجب  العوامل  اما  املنفذ.  ملبادرة  املرتوكة 
والوسائل  العدو  املحيط،  املهمة،  فهي:  دراستها 
الصديقة، ميزان القوى. يبدأ التحليل بالتسلسل 
املحددة،  الواجبات  للعملية،  العام  االطار  االيت: 
الواجبات الضمنية، الواجبات االساسية. يف نهاية 
مرحلة التحليل، يتوصل الركن الثالث اىل النتيجة 

التالية:
أ -  بعض عنارص املناورة محددة.

لها احتامالت عدة يفرتض  العنارص االخرى  ب - 
ميكن  االحتامالت،  هذه  من  انطالقا  تحديدها. 
واملتميزة  للتنفيذ  القابلة  املمكنة  االعامل  وضع 

عن بعضها بعضا بفوارق اساسية.

■ ماذا عن مرحلة املجابهة واملقارنة؟
□ تهدف املجابهة اىل تحديد بعض عنارص املناورة 
املمكنة  االعامل  دراسة  خالل  من  ادق  بصورة 
للصديق نسبة اىل االعامل املحتملة للعدو، كام 
عند  ممكن  عمل  لكل  املخاطر  بتحديد  تسمح 
الخطر  عامل  بخفض  تسمح  بطريقة  الصديق 
اىل  فتهدف  املقارنة،  اما  ممكن.  حد  اقىص  اىل 
املفاضلة بني االعامل املمكنة للصديق، من خالل 

املقارنة يف ما بينها بالنسبة اىل معايري املجابهة.

■ ما اهمية موضوع اتخاذ القرار العسكري الذي 
متحورت حوله الدورة؟ 

□ من املعلوم ان هناك اجامعا لدى كل املدارس 
الذي  القرار  بازاء  العامل  يف  واالمنية  العسكرية 
يتخذه القائد العسكري يف اثناء القتال او خالل 
اهم  بني  من  يعد  خطرة،  امنية  مهمة  تنفيذ 
واخطر االعامل الفكرية والعمالنية التي يقوم بها 
خالل حياته العسكرية، كونه ترتتب عليه نتائج 
للتوضيح،  ومتنوعة.  كثرية  صعد  عىل  محورية 
نقول عىل سبيل املثال ان اي خطأ يف قراره مثال، 
الجغرافية  او  العسكرية  املعطيات  تقدير  او يف 
او اللوجستية التي عىل اساسها اتخذ القرار، قد 
او  املعركة  خسارة  يف  التسبب  شأنه  من  يكون 
العديد  فشل املهمة االمنية، استشهاد او اصابة 

املوجودين يف  املدنيني  تعريض  العسكريني،  من 
اىل  كبرية،  ملخاطر  وممتلكاتهم  الحدث  محازاة 
سواها من االخفاقات واالخطار املتنوعة. مبعنى 
االسس  وفق  القرار  اتخاذ  عملية  نجاح  آخر، 
تحقيق  شأنه  من  الحديثة  العسكرية  العلمية 
اي  دون  من  واالمنية  العسكرية  النتائج  افضل 
ممكنة  كلفة  باقل  او  مادية،  او  برشية  خسائر 
اهمية  تكمن  هنا  من  مهمة.  كل  طبيعة  وفق 

صنع القرار العسكري او االمني باحرتاف عال.

وماذا  مرحلتني،  عىل  الدورة  انجاز  تم  ملاذا   ■
تضمنت كل مرحلة بشكل عام؟

□ نظرا اىل كون الدورة تعد من بني اهم الدورات 
لدى كل الجيوش واملؤسسات العسكرية واالمنية 
تفاصيلها من  التعمق يف كل  عموما، يستحسن 
جهة اوىل. وكون برنامجها متشعبا وواسعا جدا 
من جهة اخرى، قسمت اىل قسمني. القسم االول 
منها متحور حول دروس نظرية عرضت احدث 
معايري صنع القرار العسكري املعتمدة لدى اهم 
الجيوش واملؤسسات االمنية يف العامل. اما الثاين، 
العمالنية  للتطبيقات  اسايس  بشكل  فخصص 

والحّية عىل ارض الواقع.

وفق  القرار  اتخاذ  اهمية  اىل  وارشتم  سبق   ■
االسس العلمية الحديثة، ما هي ابرز تلك االسس؟
□ يواجه القائد واالركان باستمرار اوضاعا تنطوي 
عىل معلومات خاضعة للتساؤل، معطيات ناقصة 
ممكنة.  بديلة  عدة  وخيارات  مؤكدة،  غري  او 
املعطيات  كل  دراسة  اوال  عليهم  يجب  بالتايل، 
التي تساهم يف اتخاذ قرار يحقق الهدف املنشود 
من جهة، ومعرفة التوقيت االفضل لتنفيذ هذا 
القرار من جهة اخرى. فاالستنتاجات والتوصيات 
والقرارات السليمة تنتج فقط من تحليل شامل 
وواضح وغري عاطفي لجميع الوقائع والفرضيات 
املتعلقة باملوقف الذي يجب اتخاذه ضمن وقت 
محدد غالبا ما يكون ضيقا. بهدف ايجاد الحلول 

املدربون واملتدربون.

رئيس شعبة االمن والعمليات يف دائرة الرصد والتدخل الرائد جورج موىس.
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إحصاءات الشهر
6465

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من 2020/12/15 لغاية 2021/01/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب 
بني 2020/12/15 لغاية 2021/01/15

املجموعاجانبعربلبنانيونحركة تنقل

العددالعددالعدد
277اثيوبية

1اميركية
2اوزباكستان

22اوكرانية
2بلجيكية
1بلغارية

234بنغالدشية
40بنينية

3بوركينابية
1بوروندية
3بيالروسيا

دخول

مغادرة

املجموع

71962

81285

153247

59322

69259

128581

40419

52292

92711

171703

202836

374539

1تشادية
18توغولية
20روسية
1زامبية

12سنغالية
86سيراليونية

12سري النكية
7غامبية
50غانية

1غينيا بيساو
4فرنسية

46فيليبينية
2كازاخستان

21كاميرون
2كندية

1كونغو
2كونغو. د

314كينية
1مالديفية

6مولدوفية
109هندية

1302المجموع

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب 
اعتبارا من  2020/12/15 لغاية 2021/01/15

الدولةالدولةالدولة

الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة اىل دائرة التحقيق واالجراء من 2020/12/15 لغاية 2021/01/15

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من 2020/12/15 لغاية 2021/01/15

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

15اثيوبية 
4اردنية 

13بنغالدشية 
1جزائرية 
3سودانية 
142سورية 

1سيراليونية 

10اثيوبية 
5اردنية 

1اوكرانية 
1ايرانية 
1بلجيكية 

3بنغالدشية 
2تركية 

1جزائرية 
1سعودية 

3عراقية 
1فرنسية 

1فلسطينية 
1فلسطينية من دون اوراق

5فلسطينية سورية
20فلسطينية الجئة

1فيليبينية 

4سودانية 
166سورية 
1سويدية 
2عراقية 
1غانية 

2فلسطينية 
1فلسطينية من دون اوراق

1فلسطينية سلطة
4فلسطينية سورية

1قرقزية 
1قيد الدرس 

67لبنانية 
1مجهول الهوية 

6مصرية 
7مكتوم القيد 
294المجموع

18فلسطينية الجئة
4فيليبينية 

1قيد الدرس 
1كينية 

80لبنانية 
14مصرية 

6مكتوم القيد 
1هندية 

332المجموع

1اردنية
5تونسية
7سورية
5عراقية

1ليبية
194مصرية
1مغربية

214المجموع

الدولةالدولة العددالعدد

عدد 89 - شباط 2021 عدد 89 - شباط 2021
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املجموعمختلفهوياتاختامتأشياتاقاماتجوازاتعام

17210املانيا
1618ايطاليا
66تونس
156سوريا

3115اململكة املتحدة
1113111835املجموع

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

رسم بياين بعدد الوثائق 
املزّورة تبعاً للجنسية 

السورية وفقاً 
لنوع الوثائق املزورة: 

كانون االول 2020

رسم بياين بعدد الوثائق 
املزّورة تبعاً للجنسية 

السورية وفقاً لنوع 
الوثائق املزورة: 

كانون االول 2020

عدد الوثائق املزورة املضبوطة بحسب القارات:
كانون االول 2020

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

مقارنة بني عدد الوثائق 
املزورة املضبوطة لشهر 

كانون االول 2020 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 كانون االول 

2020

عدد املسافرين من بداية 
2020 حتى نهاية كانون 

االول 2020

عدد املسافرين خالل كانون 
االول 2019 

عدد املسافرين من بداية 
2019 حتى نهاية كانون 

االول 2019

7,884,901.00  555,915.00  1,658,857.00  80,784.00  املراكز الحدودية  الربية

8,381,884.00  526,003.0  2,349,395.00  268,036.00  املطار

حاملو وثائق مزورة املركز

كانون االول 2019

حاملو وثائق مزورة 

كانون االول 2020

نسبة االرتفاع او 

االنخفاض

مؤرش

%24-5945املطار

03مرفأ طرابلس

%60-104املصنع

00مرفأ بريوت

00العريضة

11العبودية

حاملو وثائق املركز
مزورة ترشين 

االول 2020

حاملو وثائق 
مزورة ترشين 

الثاين 2020

حاملو وثائق 
مزورة كانون 
االول 2020

726245املطار

203مرفأ طرابلس

674املصنع

010مرفأ بريوت

020العريضة

001العبودية

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

66

 الوثائق المزّورة
67
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لغة
شرح الفّية ابن مالك في القواعد العربّية

الوقف في القرادة

المدير العام السابق لالمن العام 
المتقاعد  الركن  العميد 

السفير انطوان دحداح
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شرح الفّية ابن مالك
الوصل والوقف

GdƒU°π hGdƒb∞

} enÉ GCnZræn≈ Ynæu» enÉdp«n¬r gn∏n∂n Ynæu» S°o∏r£nÉfp«n¬r | )92:96(.
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                    Gd¡ÉA Mô± S°µâ.
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بأقالمهم  

لبنان املحاصر بالحروب األربع

بقلم
يوسف دياب*

الذي  االنهيار  نفق  لبنان من  بامكان خروج  ما يبرش  االفق  ليس يف 
البلد ينحدر  بأن  اذ ان كل املعطيات توحي  دخله قبل عام ونيف، 

برسعة اىل قعر الهاوية مبا يهدد وجوده وكيانه.
وانفتاحه  وتنوعه  بثقافته  الرشق  درة  بأنه  املعروف  الصغري  فالبلد 
فحسب.  ازمات  بضع  وال  واحدة  ازمة  امام  يقف  ال  العامل،  عىل 
حروبا  تواجه  ومؤسساتها  بشعبها  الدولة  بأن  يفيد  القائم  الواقع 
متعددة فرضت عليها دفعة واحدة، وكل حرب لها اسلحتها وادواتها 
ومقومات استمرارها. حروب ستكون اكرث رضاوة يف مقبل االيام، طاملا 
مع  تعاطيهم  ان  وطاملا  الحلول،  اجرتاح  عن  عاجزون  اللبنانيني  ان 
املبادرات الخارجية يبدد ما بقي من ثقة للدول الشقيقة والصديقة 
ببلد الحضارات، الذي ظل اىل االمس القريب "سويرسا الرشق" وقبلة 

العامل كله.
مل يعد خافيا عىل احد ان لبنان يواجه اليوم اربع حروب دفعة واحدة: 
التي  السلطة  اطراف  بني  والرصاعات  االنقسامات  حرب  هي  االوىل 
ضبابية  من  يزيد  وما  بقدراتها،  نزاعاتها  لحل  امكانات  اي  تقوض 
البعض اىل طرح تعديالت دستورية او صوغ ميثاق  املشهد، ذهاب 
جديد ال تتوافر مقومات نجاحه، الن املنظومة السياسية اللبنانية غري 
مؤهلة للتوافق عىل صوغ اي من هذه الطروحات، يف وقت ال توجد 
رغبة لدى القوى االقليمية والدولية يف رعاية مؤمتر وطني جديد ينتج 

اتفاقا شبيها باتفاق الطائف ويكون بديال منه.
الحرب الثانية تجلت يف االنهيار االقتصادي واملايل الذي بدأ قبل عام 
من  اكرث  وضعت  مسبوقة  غري  مأساة  امام  اللبنانيني  ووضع  ونيف، 
الشباب والعائالت  الفقر، ودفعت باالف  الشعب تحت خط  نصف 
اعتبار  بنهايتها، عىل  يتنبأ  احد  ال  الالعودة، وهي حرب  نحو هجرة 
ان الحلول الداخلية مستحيلة، فيام الخارج منشغل بازماته بدءا من 
الدول العربية، وصوال اىل اوروبا والواليات املتحدة، التي مل ترسم بعد 
ادارتها الجديدة برئاسة جو بادين، سياستها الخارجية قبل حل الكثري 

من االزمات الداخلية التي خلفها دونالد ترامب.
تسارعت  حيث  كورونا،  جائحة  فرضتها  فتكا  االكرث  الثالثة  الحرب 
ما  واستنزفت  مؤسساتها  بكل  الدولة  فاربكت  دراماتيكيا،  تطوراتها 
تبقى من مقدراتها، وانهكت الناس وجعلتهم امام خطر صحي غري 

وترية  والوفيات، وبطء  االصابات  ارقام عداد  تسارع  بفعل  مسبوق، 
وصول اللقاحات، وفقدان الكثري من االدوية واملستلزمات الطبية التي 

تخفف من اعراضها.
املتواصلة  االرسائيلية  التهديدات  يف  فتكمن  الرابعة،  الحرب  اما 
وكرثة  وبحرا،  وبرا  جوا  اللبنانية  للسيادة  اليومية  والخروقات 
لبنان  سيكون  وشيكة  ارسائيلية  حرب  عن  املتداولة  السيناريوهات 
احدى ساحاتها، خصوصا وان التجارب التاريخية اثبتت ان ارسائيل ال 
تحتاج ذريعة لشن عدوان او حرب واسعة. وما يعاظم دخول اي من 
هذه السيناريوهات حيز التنفيذ، ربطها ببقاء التوتر االمرييك - االيراين 
عسكرية  مغامرة  نحو  نتنياهو  بنيامني  ذهاب  واحتامل  حاله،  عىل 
للهروب من ازمته الداخلية عشية االنتخابات املقررة يف اذار املقبل، 
االدارة  املنطقة، ويورط  االوراق يف  يعيد خلط  او خلق واقع جديد 
يحّول  قد  االقل خطرا  السيناريو  فان  لذلك  فيها.  الجديدة  االمريكية 

لبنان اىل ساحة ملتهبة.
كيف تواجه الدولة اللبنانية املنهكة هذه الخيارات الصعبة؟

بلد ال  بتحلل  كفيل  املفروضة  االربع  الحروب  ايا من  ان  ال شك يف 
ميلك مناعة املواجهة اىل امد طويل. لكن القايص والداين يدرك متاما 
ان اوىل خطوات الحل، تبدأ من حتمية توافق القوى السياسية عىل 
حكومة  وتشكيل  والحزبية،  الشخصية  ومصالحها  خالفاتها  تخطي 
توحي بالثقة للداخل والخارج، قادرة عىل وضع االصالحات عىل سكة 
املعالجة، عندها ميكن القول ان البالد وضعت عىل سكة التعايف وان 

بدأ الوصول اليها متأخرا.
ما بني هذه االحتامالت والخيارات الخطرية او االشد خطورة، تقف 
املؤسسات العسكرية واالمنية عند تقاطعاتها لتواجه خطرها او الحد 
منه، السيام ان هذه االجهزة ال تسقط من حساباتها الخطر االمني، 
اللبنانية  الساحة  تغادر  مل  التي  االرهابية  الخاليا  بتهديدات  املتمثل 
نهائيا، عدا عن خطر عصابات الرسقة والسطو والخطف التي يتخذ 
بعضها من االزمة االجتامعية مربرا لهذه العمليات واسبابا تخفيفية 

عند وقوعها يف قبضة العدالة.

* صحايف عضو املجلس التنفيذي  لنقابة محرري الصحافة اللبنانية

الدكتور بقلم 
بشير املر* ضيف العدد

تشّعب أسعار الصرف
هندسة نقدية للهندسات املالّية

ال بد ملتتبع مسار االزمات النقدية واملالية وتطور سعر رصف الدوالر 
يف لبنان من ان يلحظ ان حركته يف جميع الحقبات مل تحصل بفعل 
حال  عىل  الطبيعي  تأثريها  لها  مالية،  او  نقدية  اقتصادية،  مؤرشات 
جانبية  ادارة  بفعل  تحققت   بل  القطع،  سوق  يف  والعرض  الطلب 
للمسار النقدي املايل ومتكنت عرب تشابك مصالح الخارج مع مساهمي 
نقدية  السياسة، من ترسيم سياسات  املتمولني واهل  املصارف وكبار 
ومالية باتت نتائجها واضحة يف اقتصاد ريعي، غري منتج، مدولر، مرتكز 
عىل االسترياد لسد حاجاته االستهالكية وعىل تحويالت االغرتاب لدرء 
اوضاعه املعيشية الصعبة، وتأمني رؤوس االموال لاليداعات املرصفية.

الودائع  بحبوحة  بتوظيف  املصارف  تقوم  الثامنينات،  مطلع  منذ 
تالعب  عملية  يف  واالغرتابية  النفطية  االموال  طفرة  عن  الناجمة 
سعر  بفعلها  طاول  خيالية،  ارباحا  منها  حققت  العمالت،  باسعار 
القطع عتبة 500 لرية لبنانية للدوالر الواحد يف نهاية الحرب االهلية. 
واستفحلت ما بعد الحرب يف تالعبها بقيمة العملة الوطنية، محدثة 
خالل عامني ونصف عام ارتفاعا عموديا يف اسعار العمالت االجنبية 
تجاهها، تعدى معه سعر رصف الدوالر عتبة 3000 لرية لبنانية يف 

نهاية عام 1992. 
انطالقا من عام 1993، استبدلت سياسة رضب العملة الوطنية وتعويم 
النقد بسياسة االستدانة، فتم تخفيض تدريجي السعار القطع لتستقر 
وقد   .1999 عام  منذ  الواحد  للدوالر  لبنانية  لرية   1500 معدل  عىل 
عىل  القطع  استقرار  عىل  الحفاظ  مهمة  لبنان  مرصف  اىل  اوكلت 
انتهت به  الذي  الرغم من كونه يفوق  التضخمي هذا، عىل  مستواه 
حقيقة  يعكس  وال  لرية(،   500( الشامل  الدمار  مع  االهلية  الحرب 
تطور  من  اللبناين  االقتصاد  حققه  وما  الدوالر  عىل  والطلب  العرض 
وتقدم وعمران ومن استقطاب اموال ما بعد الحرب. لكن االستهداف 
اي  االحيان،  بعض  فاقت 43% يف  خيالية  لفوائد  تغطية  لتأمني  كان 
بفارق 40% عن االسواق العاملية، فقامت املصارف بتوظيف ودائعها 
ارباح ومغانم مشبوهة عىل  بها، وتحقيق  بالقطع  املحققة  وارباحها 

حساب املالية العامة والقطاعات املنتجة والقيمة الرشائية للرية.
بغطاء دويل ومحيل، وبصمت مدققي حسابات املصارف من رشكات 

املصارف  قامت  املصارف،  عىل  الرقابة  هيئة  ومن  معتمدة  اجنبية 
وللامل  املودعني  الموال  منظم  نهب  بعملية  مضت  سنوات  طوال 
العام. فعمدت اىل تكديس سندات دين يف مقابل فوائد وهمية غري 
الودائع يف  ارباح عنها من  ميزانياتها، وتوزيع  محققة يف موجودات 
خصومها من دون املس بقيمتها الدفرتية تغطية لفعلتها. وحني فاقت 
نفسه،  العام  الدين  قيمة  موجوداتها  يف  املضخمة  السندات  قيمة 
باستبداله  قضت  مالية  هندسات  اسامه  مبا  املركزي،  املرصف  قام 
هذه السندات الوهمية بحسابات ودائع وشهادات ايداع باسمها يف 
حساباته الخاصة، يف خطوة تتناىف مع قانون النقد والتسليف شكلت 
اخراجا ماليا مريبا حقق به مغانم كبرية للمصارف وطمس به بصامتها 

ومعامل عملياتها املشبوهة.
القامئة قىض  املعادلة  عىل  جيوسيايس  متغري  طرأ  االخرية،  الحقبة  يف 
باحكام اليد عىل السوق املالية املحلية واحداث خضة معيشية، فتم 
مرصفية،  سيولة  ازمة  الفتعال  هذا  املايل  الوضع  هشاشة  استخدام 
التبعات  املصارف  بها  عالجت  قطع  ازمة  اىل  انقلبت  ما  رسعان 
بني  مشرتكة  عمليات  غرفة  فقامت  الجنائية.  القرتافاتها  املحاسبية 
املرصف املركزي وجمعية املصارف وكبار الصيارفة باستحداث هندسة 
بشكل  مشلول  برمته،  ومعطل  مبوكل  مرصيف  جهاز  عامدها  نقدية 
ممنهج، خلية تحكم باسعار العمالت يف سوق سوداء، تبث االشاعات 
االحداث  وترية  عىل  وهمية  منصات  عرب  مزيفة  اسعار  وتوقعات 
واملطبات السياسية، وتعاميم ملغومة من املركزي تحت عناوين درء 

تبعات الدعم عىل مخزون القطع. 
هندسة افضت اىل تركيبة مثلث اسعار قطع رسمي / مرصيف / صرييف 
- سوقي، متكنت من خاللها املصارف من احداث هريكات طبيعي عىل 
ودائع باتت قيمتها دفرتية يف حساباتها نتيجة توزيع ارباح وهمية. 
هندسة نقدية متكنت من محو مفاعيل فساد مرصيف وهندسات مالية 
مشبوهة عىل حساب سمعة املرصف اللبناين وودائع املواطن ولقمة 

عيشه.

* استاذ علوم اقتصادية يف الجامعة اللبنانية
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إقتصاد

نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة:
أزماتنا تتفاعل نتيجة األداء السياسي السلبي

ال تيش بداية عام 2021 بأمل االنقاذ، واحتامل سلوك طريق الخروج من االزمة التي تزداد تعقيدا بعدما تناسلت ازمات. 
االخي يف هيكل  النبض  كارثة شاملة توقف  اىل  لبنان  يتحقق سيصل  واذا مل  االنفراج،  لباب  املفتاح  السيايس هو  االستقرار 

االقتصاد املتداعي. ما ينتظر لبنان سيكون اقوى واشد باضعاف، وفق توقعات مجتمع االعامل

ما ينبئ بحصول كارثة حقيقية، هو التوجه 
القيمة  عىل  والرضيبة  الرسوم  رفع  اىل 
هذا  ايراداتها.  الدولة  تزيد  ليك  املضافة، 
السنوات  مر  االسهل عىل  كان  الذي  الحل 
السابقة مللء الخزينة املثقوبة والهرب من 
االصالحات، مل يعد حال سهال متاحا يف ظل 
هذه  يف  القادر  هو  َمن  يشء.  كل  انهيار 
الفرتة عىل تحملها، سواء كان مواطنا رصف 
قيمة  من  املئة  80 يف  او خرس  عمله،  من 
دخله، او رشكة افلست او حسمت نصف 
اىل  سيضطر  تاجرا  او  موظيفها،  رواتب 
تغطية ما يستورده من جيوب املستهلكني.  
والصناعة  التجارة  غرفة  رئيس  نائب  يذكر 
يف بريوت وجبل لبنان محمد ملع يف حديث 
غري  الرضائب  زيادة  ان  العام"  "االمن  اىل 
املدروسة يف االعوام 2017 و2018 و2019 
غرفة  دراسات  بحسب  التوايل،  عىل 
بريوت، رضبت مقومات االقتصاد الوطني، 
الرشكات  كبري من  افالس عدد  ورّسعت يف 

واقفالها. واملؤسسات 

بكل  االقتصادي  الوضع  توّصف  كيف   ■
تزال  ال  الفرصة  ان  تعتقد  وهل  مكوناته، 

متاحة امام االنقاذ؟  
وفق  انهياره  االقتصادي  الوضع  يتابع    □
يف   ،2020 عام  شهدها  التي  املعطيات 
مع  مستمرا  االنهيار  هذا  يزال  ال  حني 
اقتصاديا   2020 سنة  تعترب    .2021 بداية 
التي مرت  السنوات  هي االصعب من بني 
الصعوبة  ان هذه  املقلق  لكن  لبنان.  عىل 
احداث  يبدو عىل  كل  ما  ستنسحب عىل 
كورونا  جائحة  اليها  تضاف  السنة،  هذه 

يف  ليس  االنتاجية،  املرافق  عطلت  التي 
لبنان فحسب بل يف العامل كله. ما زاد ايضا 
االقتصاد،  عىل  السلبية  املضاعفات  من 
عىل  الحصار  هو  ذلك،  يعرف  والجميع 
والدولية.  االقليمية  الجهات  كل  من  لبنان 
بعدما  وحيدا  ترك  البلد  هذا  ان  املؤسف 
واعلن  املتكررة،  انعاشه  محاوالت  فشلت 
والهدر  الفساد  جراء  من  يأسهم  الجميع 
كل  املنتج.  غري  الرسمي  واالنفاق  املايل 
الثقة  فقدان  يف  ساهمت  العوامل  هذه 
اساس  تعترب  كانت  والتي  وتفاقمها، 

نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة يف بيوت وجبل لبنان محمد ملع.

فرض رسوم وضرائب 
جديدة لن يزيد مداخيل 

الدولة 

لبنان ترك وحيدا 
بعدما فشلت كل محاوالت 

انعاشه

مقال
الجميع داخل غرفة اإلنتظار

تبدو االوضاع االقتصادية واالجتامعية يف لبنان ماضية نحو مزيد من التعقيد، 
بحيث اصبحت االسئلة الصعبة حول مستقبل االستقرار يف البالد تتناسل باحثة 
عمن ينتشلها من ازمة اقتصادية شاملة ومالية خانقة، اضيفت اليها ازمة قاتلة 

هي انتشار فيوس كورونا. 
اللبنانية نسبة 80 يف املئة من قيمتها،  اللية  منذ ترشين االول 2020، فقدت 
رسمي  قطع  اسعار  مثلث  اىل  اليوم  تخضع  وهي  السوداء.  السوق  يف  وهوت 
لية، وسعر رسمي محدد    3900 / صييف – سوقي: سعر مرصيف هو  ـ مرصيف 

1500 لية، وسعر السوق السوداء اكرث من 8000 لية يف مقابل الدوالر.
التي  الداخلية  الحرب  منذ  استقراره  تهدد  اقتصادية  ازمة  اسوأ  لبنان  دخل 
استمرت نحو 15 سنة. وبات الفقر مصي كل الفئات االجتامعية من اللبنانيني، 
من  مدخراتهم  وثانيا  اللبنانية،  بالعملة  رواتبهم  قيمة  اوال  خرسوا  ان  بعد 

الصعبة. العملة 
اتبعتها  التي  االقتصادية  والسياسات  اللية  قيمة  يف  املسبوق  غي  الرتاجع  بازاء 
مدى  عىل  الواقع  هذا  تجاه  غضبهم  عن  اللبنانيون  عرّب  املتعاقبة،  الحكومات 
اشهر عدة، ولجأوا اىل التظاهر واغالق الشوارع والطرقات يف بيوت وعدد من 
املدن، من طرابلس يف الشامل اىل صور يف الجنوب. لكن الحركة التي قاموا بها 
توقفت يف الفرتة االخية بفعل جائحة كورونا التي بدأت بحصد ارواح املواطنني. 
املالية.  املتخذة  اىل مخرج لهذه االزمة  الرسمية  مل تتوصل اي من االجراءات 
عىل  البالد  اقتصاد  اليه  آل  الذي  الكاريث  الوضع  يف  بالالمئة  اللبنانيون  وينحو 
عقود من الفساد الذي نخر، مبساعدة املسؤولني بجميع درجاتهم، جسم الدولة 

ومقوماتها. 
ال بد من االشارة اىل ان مثة من يرى ان السبب يف االزمة االقتصادية يف لبنان، 
يعود اىل سياسات خاطئة اتبعها حاكم مرصف لبنان، فيام ربط اخرون بني ما 
يجري يف لبنان وما يجرى يف دول الجوار وخصوصا سوريا. واستنتجوا ان وراء 

االزمتني مؤامرة خارجية السباب شتى باتت معروفة لدى الجميع.
انها ال تستطيع  يعتقد منتقدو اي حكومة من السياسيني او من االختصاصيني 
وقف الهدر، ألن اقطابها هم الذين يتولون عمليات الهدر والسطو عىل املال 
املرافئ  خالل  من  التهريب  وعرب   الوزارات،  كل  ويف  القطاعات  كل  يف  العام 

واملعابر واملطار.
يف املحصلة، مهام تعددت خطط العالج، يجب معالجة مكامن الخلل االساسية، 
املصادر  بعض  بحسب  كلفته  تناهز  الذي  العام  املال  واهدار  الفساد  وهي 
واالحصاءات 5 مليارات دوالر سنويا. كذلك يتسبب يف اهدار ما نسبته تقريبا 
45% من مداخيل الدولة و27% من املوازنة و10% من اجاميل الناتج املحيل، 
للمواد  سوريا  اىل  التهريب  وقف  ينبغي  كام  املبارشة.  غي  بالخسائر  ناهيك 
املدعومة من املحروقات بكل مشتقاتها، والتي بلغت قيمتها نحو 500 مليون 

دوالر، بعدما استنزفت من االحتياطي املوجود يف مرصف لبنان.
جزيئ  انهيار  بني  ما  االنهيار:  لحجم  متعددة  سيناريوهات  امام  لبنان  يقف 
يتمثل بزيادة  يف تدهور سعر اللية، وتوقف الدولة عن سداد مستحقاتها كليا 

او جزئيا، او انهيار كامل. 
الكل يف غرفة االنتظار. 

عصام شلهوب
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يف  زاد  ما  وازدهاره.  االقتصادي  منوه 
الصعوبات التي مير فيها البلد، هو الوضع 
االزمات  من  الكم  هذا  واملرصيف.  املايل 
مفاصل  مختلف  اصابت  التي  والرتاجعات 
استمرار  مع  تفاعلها  يف  تستمر  الحياة، 
مبصري  ينبئ  الذي  السلبي  السيايس  االداء 
التي  االزمات  كل  مع  للبنانيني.  مأساوي 
ومقبوال،  مسموحا  يعد  مل  وجودنا،  تهدد 
هذه  دوامة  يف  البقاء  ووطنيا،  اخالقيا 
ليس  البلد  العبثية.  السياسية  املامرسات 
مصيبة  اىل  ستقودنا  مصيبة  وكل  بخري، 

اخرى اكرب ال بل اىل كارثة شاملة.

■ كيف ميكن ان يضع افرقاء االنتاج حدا 
رجال  فيها  ساهم  التي  االنهيار  ملهزلة 
العميل  املوقف  هو  وما  عموما،  السياسة 

الذي يجب اتخاذه؟ 
□ من املؤمل ان متر السنوات، ولبنان ال يزال 
يتبع النمط السيايس ذاته الذي اوصله اىل 
الرغم  عىل  لكن  بلغه.  الذي  الدرك  هذا 
وتداعياتها  والرتاجعات  االزمات  شدة  من 
السيام  املستويات،  مختلف  عىل  القوية 
فهي  ومعيشتهم،  اللبنانيني  حياة  عىل 
ليست اال بداية، اذ ما ينتظر لبنان سيكون 
استمرت  حال  يف  باضعاف  واشد  اقوى 
مبامرساتها،  متسكها  يف  السياسية  القوى 
لقد  واالنتظار.  املراوحة  حال  يف  وبقيت 
وتكرارا،  مرارا  االقتصادية  الهيئات  حذرت 
يف اكرث من مناسبة، من السقوط يف الهاوية 
لكن من دون جدوى  تفاديها،  اىل  ونبهت 
وها نحن قد وصلنا اليها. عىل ارض الواقع 
بكل  يهبط  االقتصاد  ينهار،  البلد  هيكل 
تلفظ  مؤسسات  قياسية،  برسعة  مكوناته 
انفاسها االخرية، البطالة تسترشي والشعب 
الشبابية  الطاقات  دمرت،  بريوت  يجوع، 
واالمكانات  الرثوات  تهاجر،  واالدمغة 
الحياة  نواحي  ومختلف  تدريجا،  تتآكل 
اهل  ينتظر  ماذا  خطري.  شكل  يف  ترتاجع 
القوى  الهيئات  السياسة بعد، وقد حّملت 
ما  كل  عن  الكاملة  املسؤولية  السياسية 

حصل وما سيحصل؟

إقتصاد
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رؤية  االقتصادية  الهيئات  متلك  هل   ■
القطاعات  اىل  اللرية  بدءا من  الوضع  النقاذ 
فرضها  ميكن  بحيث  والخدماتية،  االنتاجية 

كخطة؟
□ اعترب القطاع املرصيف بفضل الرسية املرصفية 
التي كان يتمتع بها افضل من تلك املوجودة 
مام  الوقت،  ذلك  السويرسية يف  املصارف  يف 
االقتصاد  املراحل قاطرة  جعله يف مرحلة من 
السيام  الخارجية  االيداعات  وقبلة  الوطني، 
وعدم  تراجعه  لكن  النفطية.  الدول  من 
اثر  بلبنان،  حلت  التي  االزمة  امام  متاسكه 
االجتامعية  االوضاع  عىل  مبارش  شكل  يف 
واملعيشية للمقيمني، واضاع ايداعات املغرتبني 
يف  اصيبت  التي  الفئة  اما  واملستثمرين. 
تعتمد عىل  والتي  االقل دخال  صميمها، فهي 
املصارف  وضع  زاد  لقد  التقاعدية.  مدخراتها 
االموال  رؤوس  اصحاب  مخاوف  من  املقلق 
اضافة  مبوجوداتها،  الترصف  تستطيع  ال  التي 
اىل عمليات "الهريكات" التي متارسها املصارف 
يف لعبة الشيكات املرصفية. كام قضت اسعار 
الدوالر املتفاوتة بني السعر الرسمي والسوق 
السوداء عىل قيمة الودائع بنسبة 60 يف املئة، 
وهي مشكلة كبرية ال اعرف كيف ميكن حلها، 
يف  اقله  املنال،  بعيد  االمر  بأن  اقتناعي  مع 
االنقاذ  فرص  اىل  بالنسبة  اما  املنظور.  املدى 
التي ميكن ان تكون متاحة، فاالولوية تتمثل 
يف تشكيل حكومة تضع االصالحات املطلوبة 
وابرزها  الدولية  واملؤسسات  الجهات  من 
لبنان  تطالب  التي  الدويل،  النقد  صندوق 
ومالية حتى  ادارية  اصالحات  برنامج  بتنفيذ 
وان كانت موجعة، عىل الرغم من قناعتنا بأن 
ال احد يقدم عونا من دون ان يؤّمن مردوده. 
ال شك يف ان الصعوبات امامنا كثرية وجائحة 
كورونا تحارصنا من كل الجهات. نعيش حاليا 
لكنها ستشتد حتام  الكلمة،  بكل معنى  ازمة 
الخاصة عن  مع توقف الرشكات واملؤسسات 
الحال  استمرت  ما  اذا  رواتب موظفيها،  دفع 

عىل ما هي عليه.  
 

■ تردد ان وزارة املال تسعى اىل فرض رسوم 
جمركية عىل االسترياد وزيادة القيمة املضافة 

إقتصاد

ليك تتمكن من تأمني مردود اضايف للخزنية. 
موقف  هو  وما  التوجه،  هذا  تقرأ  كيف 

الهيئات من هذا االجراء؟  
□ انها مشكلة كبرية اضافية ال ميكن تحملها، 
وهي تزيد املوقف تعقيدا. هنا، ال يختلف 
الدولة،  ايرادات  تحسني  وجوب  عىل  اثنان 
وقد نبهت الهيئات االقتصادية اىل عدم فرض 
رسوم او رضائب جديدة يف فرتة الركود، ألن 
من  االنهيار  ترسيع  اىل  حتام  سيؤدي  ذلك 
دون ان يزيد الجباية عىل االطالق. للتذكري 
يف  املدروسة  غري  الرضائب  زيادة  ان  فقط، 
التوايل،  عىل  و2019  و2018   2017 االعوام 
وفق دراسات غرفة بريوت، رضبت مقومات 
عدد  افالس  يف  ورسّعت  الوطني  االقتصاد 
كبري من الرشكات واملؤسسات مام ادى اىل 
االقتصادية  الهيئات  تطالب  هنا،  اقفالها. 
والرسوم  الرضائب  معظم  من  كامل  باعفاء 
لكل  شاملة  تسوية  اىل  اضافة  لسنة 2020، 
الرضائب املستحقة حتى نهاية سنة 2019، 
مام سيؤمن مبالغ وفرية للخزينة. ال بد من 
لفت النظر، اىل ان زيادة الرضائب ستؤدي 
يف  وبالتايل  االعامل  حجم  يف  انخفاض  اىل 
الواردات. اذ ستدفع زيادة الرسوم الجمركية 
عىل االسترياد، التاجر اىل رفع اسعاره، فضال 
اسعار  عىل  سيدخلها  التي  الزيادات  عن 
اسعار  ارتفاع  بحجة  املستوردة  السلع 
الدوالر، وهو يحتسب السعر مبا يفوق 15 

هذا  ظل  يف  اذا،  الواحد.  للدوالر  لرية  الف 
الغالء الفاحش، يعترب هذا التوجه اذا ما كان 
استيعابها.  ميكن  ال  كبرية  مشكلة  موجودا، 
فهذا  مداخيلها،  الدولة  تؤّمن  اين  من  اما 
طلب  عىل  العمل  عليها  بها.  يتعلق  امر 
املساعدات الخارجية او االعتامد عىل قروض 
هذا  ان  علام  العام،  الدين  عبء  من  تزيد 
االمر تحديدا مستبعد بعدما اعلنت الدولة 
عجزها عن تسديد القروض السابقة. لبنان 
الواقع  لكن  ودويل،  عريب  انقاذ  اىل  يحتاج 
الدول  اهتاممات  آخر  يف  يأيت  انه  يؤكد 
تنفتح  الراهن  الوقت  يف  وهي  العربية، 
جديدة.  مشكلة  يخلق  مام  ارسائيل  عىل 
ملشكلة  االنسب  الحل  هي  االصالحات 
بحكومة  االتيان  الدولة، رشط  متويل  اعادة 
ان  علام  مطلوب،  هو  ما  تؤّمن  متجانسة 
مل  الدولة،  مقومات  رضب  الذي  الفساد 
ان اي مسؤول  العامل.  بلد يف  اي  يحصل يف 
مرتكب،  اي  اىل  تهمة  توجه  ومل  يحاكم  مل 
العام  املال  رسقة  حجم  من  الرغم  عىل 
واموال املودعني يف املصارف الكرث من سبب، 
خصوصا ان الجميع شاركوا يف الجرمية، عىل 
بلدان اخرى متت فيها  عكس ما يحصل يف 
عمليات رسقة للامل العام، او تلقى مسؤول 

كبري هدية مشبوهة املصدر. 

لالصالح  قابل  الدولة  مالية  وضع  هل   ■
بعيدا من اعباء اضافية عىل املواطن؟

سابقا.  ذكرتها  التي  االسباب  لكل  طبعا،   □
يتم  ان  يجب  الجباية  تحسني  ان  اعتقد 
التهرب  وضبط  املكلفني،  قاعدة  توسيع  عرب 
الرضيبي، ومكافحة التهرب الجمريك، واقفال 
االقتصاد  واحصاء  الرشعية،  غري  املعابر 
يضاف  املكلفني.  دائرة  اىل  وضمه  الرديف 
الحكومة  بوضع  الجدي  االلتزام  ذلك،  اىل 
من  بذلك  ليصبح  التنفيذ،  حيز  االلكرتونية 
مستوى  ورفع  االجور  كتلة  خفض  املمكن 
املخارج  هذه  الفساد.  وخفض  الشفافية 
االقتصادية  الهيئات  ورقة  صلب  يف  كانت 

لحل مشكلة ايرادات الدولة.
ع. ش.

املصارف تمارس 
"الهيركات" في لعبة 

الشيكات املصرفية

اقفال املعابر غير 
الشرعية وتحسني الجباية 

وضبط التهرب الضريبي 
والجمركي هي الحل 
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آالن عون: قانون الشراء العام يضبط اإلنفاق
مفتاح لإلصالحات الجوهرّية وعودة الثقة

قانون الرشاء العام الذي ال يزال مرشوعا، هو احد مرتكزات االصالح وقطع دابر الفساد. إال ان اقراره يواجه ليك يصبح نافذا، 
عدم وجود حكومة تتقدم به، فوقعه النائب ياسني جابر وقدمه مجددا كاقرتاح قانون. لكنه يصطدم بعرقلة تقدميه اىل اللجان 

بسبب اشكالية تتمثل بالغائه يف ادارة املناقصات، واعطاء كل وزارة وادارة وبلدية صالحية اجراء املناقصات 

فليحان،  باسل  معهد  اعده  الذي  املرشوع  هذا 
هذه  لكن  العاملية.  املعايري  مع  آليته  تتوافق 
التي تسبب  اآللية وبحسب مرجع قانوين، هي 
الفساد فعليا يف املناقصات ودفاتر الرشوط، بينام 
عندما تذهب دفاتر الرشوط واملشاريع اىل ادارة 
فاعلية. وكشف  اكرث  مراقبتها  تكون  املناقصات، 
هذا املرجع ان ال توافق حول هذه اآللية، فهناك 
وتسّوق  عليها  موافقة  واخرى  ترفضها  جهات 

لشفافيتها ومكافحتها للفساد.
يف الخالصة، املشكلة الحقيقية ال تكمن يف القوانني 
احرتام  عدم  يف  بل  تطويرها،  رضورة  او  القامئة 
القوانني النافذة، مثل قانون املحاسبة العمومية 
وقانون الرشاكة بني القطاعني العام والخاص، اذ 
القوانني  اىل هذه  الركون  الوزارات  بعض  ترفض 
التي متثل الطريق الصحيح اىل االصالح واىل تعزيز 

االستثامرات ومداخيل الخزينة ومنو االقتصاد. 
"االمن العام" تحدثت اىل النائب آالن عون عن 
هذا املرشوع وآليته، علام ان ابرز ما فيه انه ينص 
العام الضفاء مزيد من  الرشاء  انشاء هيئة  عىل 

االستقاللية.

■ ما هي اهمية مرشوع قانون الرشاء العام وهل 
اصبح اكرث من رضورة؟

□ تكمن اهمية املوضوع يف انه يعيد النظر يف 
كل املنظومة الرشائية للدولة اللبنانية، خصوصا 
واننا يف بلد يعاين هذا الكم من الفساد والتالعب 
مبشاريع املناقصات العامة، علام ان لدى الخارج 
املجال.  هذا  يف  لبنان  اداء  يف  ثقة  وعدم  مآخذ 
فان  الجوهرية،  االصالحات  عن  نتحدث  عندما 
مفتاحها االسايس هو الذهاب اىل مرشوع الرشاء 
ابواب  والغالق  الالزمة،  الضوابط  لوضع  العام 
الرشوط  التزام  او  التواطؤ  لجهة  سواء  الفساد 

التخفيف بطريقة مهمة جدا يف مكافحة  عىل 
الفساد. اما الغاء الفساد يف املطلق، فنحن نأمل 
يف الوصول اىل تحقيقه، خصوصا وان مكافحته 
تكون تدريجية، النها يف لبنان كمثل الذي يحفر 
الجبل باالبرة. لكن من الرضوري البدء من مكان 
املعركة  نوعية ومتقدمة يف  الخطوة  ما، وهذه 
انفاق  ضبط  خالل  من  والهدر،  الفساد  ضد 
ومشرتياتها  االستثامرية  مشاريعها  عىل  الدولة 

االدارية. 

التزام  القانون  اقرار  من  االهم  ان  تعترب  اال   ■
التنفيذية تطبيقه يف ضوء سوابق عدم  السلطة 

تطبيق عدد كبري من القوانني املهمة؟
املوضوع،  من  الشق  هذا  االعتبار  يف  اخذنا   □
بنودا  القانون  مرشوع  ضمن  وضعنا  لذلك 
السلطة  اىل  الحاجة  نافذة فورا من دون  تصبح 
التنفيذية. مثة قوانني تحتاج اىل مراسيم تطبيقية، 
وبسببها اصبحت عالقة اليوم. بالطبع هناك حد 
به.  القيام  التنفيذية  السلطة  من  مطلوب  ادىن 
النيايب بصفته سلطة رقابة،  املجلس  من واجب 

الضغط عىل الحكومة للقيام بواجباتها.

عىل  تركز  اليها  ارشت  التي  الدولية  العني   ■
موضوع الرشاء العام الذي وصل سابقا اىل نحو 
هذا  اهمية  يعرف  والجميع  دوالر،  مليار   2
القانون. فلامذا يسعى البعض يف اللجنة النيابية 
التي تدرس املرشوع اىل امتام سياسة املحاصصة 

السياسية يف العملية؟
النواب  وان  خصوصا  التوجه،  بهذا  اشعر  مل   □
الكتل  جميع  اىل  ينتمون  اللجنة  يف  املشاركني 
النيابية والنقاش تقني رصف وال خلفيات له. اما 
اذا كان هناك من يضمر بعض الخلفيات فهذا امر 

النائب آالن عون. 

مشروع الشراء العام
يحارب الفساد ويشكل جزءا 

من السلة الفرنسية

عصام شلهوب 

غري ظاهر، علام ان الجميع ميتنعون عن ادخال 
يدخل  ان  اريد  ال  املرشوع.  دراسة  يف  السياسة 

الشك يف هذا االمر.

■ لكن من ضمن االشارات التي ميكن ان تدخل 
عىل هذا التوجه هو عملية تعديل الكيان القانوين 
للمرشوع، اي اعتامد هيئة الرشاء العام بدال من 
ادارة الرشاء العام التي كانت وردت يف املرشوع. 

فام هي خلفيات هذا التغيري؟
□ هدف التغيري هو اعطاء استقاللية، ألن الهيئة 
مستقلة،  معنوية  وشخصية  بصالحيات  تتمتع 
بينام االدارة هي جزء من وزارة او جهاز عام. هذه 

االستقاللية ال تعني خلفية سياسية بل العكس.

■ اال يعترب تعيني اعضاء الهيئة محاصصة خصوصا 
وان التعيني لن يتم وفق قانون املوظفني؟

□ آلية التعيني ال تزال قيد الدرس ومل تقر بعد. 
ملنطق  املوضوع  يخضع  ان  الطبيعي  من  لكن 
التعيني املتبع اليوم يف ادارات الدولة. يف املحصلة، 
تجاه  مسؤوليته  تحمل  الوزراء  مجلس  عىل 
يتحمل  من  وجود  املنطقي  من  ألن  املوضوع 
مسؤولية هؤالء االشخاص الذين يتولون مسؤولية 
باكرثية  التعيني  يتخذ قرار  الهيئة، وعندما  هذه 
القرار  يكون  ال  ان  املفرتض  من  لذلك،  الثلثني. 

احاديا وينحرص برئيس الحكومة.

■ ماذا عن االقرتاح الذي ينص عىل ان يسمي 
هذه  ممثيل  والعدل  واالقتصاد  املال  وزراء 

الوزارات ضمن الهيئة؟
□ هذا االقرتاح قدم من البعض لكنه سقط. لن 
اي ممثل ألي وزارة ضمن هيئة  يكون هناك 
الرشاء العام، النها ستكون مستقلة متاما. لقد 

تم حسم هذا املوضوع نهائيا.

العام عىل ادارة  ■ هل سترشف هيئة الرشاء 
املناقصات؟

□  طبعا، وسينتقل موظفو ادارة املناقصات اىل 
الهيئة.

■ وتبقى االمور كام هي؟
يضم  لن  الهيئة  ادارة  جهاز  ألن  طبعا،  كال   □
موظفون  هناك  بل  املناقصات،  ادارة  موظفي 

اخرون. 

املسبقة او الرقابة. كل ما يتعلق بهذا املوضوع 
عرصية  ستكون  للتلزميات،  ومسارات  آلية  من 
تسمح باملنافسة وتقديم السعر االفضل للدولة 
اللبنانية، ومتنع كذلك التواطؤ والترسيبات التي 
تجري بني الجهات الشارية املوجودة داخل الدولة 
وبني القطاع الخاص الذي يشارك يف املناقصات. 
هذا املوضوع كان من مقررات مؤمتر سيدر الذي 
وعد مبليارات الدوالرات وطلب عدم استعاملها 
يف شكل ملتو، كام حصل ملليارات الدوالرات التي 
منحت سابقا. لهذا السبب يندرج هذا املرشوع 
عىل رأس الرشوط التي وضعت يف مؤمتر سيدر 
او يف الورقة الفرنسية التي قدمت خالل االجتامع 
الذي عقد بني الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون 
واملسؤولني السياسيني يف قرص الصنوبر يف بريوت، 
سلة  من  جزء  وهو  الفرنسية،  املبادرة  اطار  يف 
ويتحكم  واسايس  مهم  املرشوع  التسع.  النقاط 
مبليارات الدوالرات التي يفرتض ان تنفق عىل كل 
املشاريع التي ميكن تنفيذها يف املرحلة املقبلة، 

اذا ما تم االتفاق عليها.

■ انطالقا من تجارب املايض، هل يساعد القانون 
عىل التصدي لكل الثغر التي ساعدت عىل وجود 

الفساد؟
ما  وكل  واآلليات  الضوابط  وضع  اوال  علينا   □
هو مطلوب من اجل تحقيق هذا الهدف، لذا 
بل يجب  التنفيذ،  الحكم مسبقا عىل  ال ميكن 
ممكنة  منافسة  افضل  تحقيق  اىل  يؤدي  ان 
وافضل االسعار للدولة اللبنانية، ومن ثم قطع 
الطريق عىل ابواب الفساد التي يلجها البعض. 
اعتقد ان هذا القانون يشكل انطالقة نوعية يف 
حال اقراره وتطبيقه كام يجب، فتصبح حوكمة 
عملية الرشاء العام اكرث ضبطا. هذا االمر يساعد 

■ هل نجحت ادارة املناقصات يف عملها؟
املناقصات،  ادارة  عمل  اقّيم  ان  استطيع  ال   □
يف  تنجح  مل  واخرى  فيها  نجحت  قضايا  فهناك 
التقييم،  لعملية  نهائيا  رأيا  املك  ال  تنفيذها. 
نظام  لتحسني  هي  القانون  مرشوع  فكرة  لكن 
السابقة،  التجربة  من  واالستفادة  املشرتيات 
بسيئاتها وحسناتها، والبناء عليها. ما قمنا به هو 
تطوير لهذا النظام الذي يف مكان وظرف ما، مل 
يعد يلبي طموح الدولة العرصية واملعايري الدولية 

التي طرأت اليوم عىل انظمة الرشاء العام عامليا.

■ هل تخاف من ان تصبح الهيئة مثل بقية الهيئات 
الناظمة التي ضاعت وخضعت للمحسوبيات؟

□ الخوف غري موجود، النها ستكون هيئة ناظمة 
ومرشفة عىل تطبيق القواعد واملعايري ولن تحل 
مكان الجهة الشارية. لقد تم تغيري النظام، فهي 
ستكون هيئة ناظمة ولن تقوم بكل املشرتيات. 
ولن  ناظمة،  كهيئة  تحديدا  الدور  هذا  ستؤدي 
تحل محل الجهات الشارية، ايا تكن هذه الجهة، 

وزارة او ادارة عامة او بلدية وغريها.

■ من يضمن عدم تدخل السياسيني او املسؤولني 
يف عمل هذه الهيئة؟

□ الوزارات واالدارات هي التي ستقوم بعملية 
يبقى  ان  لذا ميكن  يتغري،  لن  االمر  الرشاء. هذا 
تدخل الوزراء ضمن نطاق وزاراتهم. لكن االهم 
هو عندما تضع نظاما ينص عىل مثل هذا النوع 
الصارم من الرقابة والحوكمة والضوابط، تكون قد 

منعت التالعب من قبل َمن يريد ذلك.

ذات  لبنان  يف  العام  الرشاء  منظومة  تعد   ■
اليوم  جودة متدنية، كيف ميكن تجنب ذلك 

والخروج منها؟
□ ال املك كل املعطيات البداء رأيي حول اداء 
منظومة الرشاء السابقة. لكن يف بلد لديه هذا 
الكم من الفساد، يبدو ان هناك خلال ما يف هذه 
املنظومة سمح بوجود الفساد من دون اتخاذ اي 

اجراءات رادعة.

■ هل ميكن القول ان عملية الرشاء بالرتايض انتهت؟
□ موضوع الرشاء بالرتايض وفق معايري ورشوط 

محددة وضيقة جدا واردة يف مرشوع القانون.
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وطٌن ينبعث من األغنيات
مل يحظ الياس الرحباين بالجنازة الوطنية الكربى التي تليق به يف زمن الوباء 
الحالكة  االيام  هذه  يف  الجميل، مييض  الزمن  عىل  ملك  شاهد  واالنهيارات. 
التي يشوبها الخوف والجوع واملرض واالنغالق والقلق عىل املستقبل. لكن 
الشعب اللبناين الذي يواجه تجربة عبور الصحراء، ال يستطيع ان مينع نفسه 
محالة.  ال  اآليت  الفجر  عىل  املستقبل،  عىل  والرهان  االفق،  اىل  النظر  من 
بالتمسك  اال  وتنترص،  وترتسخ  وتتامسك  تقوم  ان  ميكن  ال  املقاومة  وهذه 
التي تقف وراء  الثقافية  الهوية  البلد.  التي صنعت هوية هذا  باالساسيات 
االفكار  كل  عىل  املرشع  واملخترب  العريب"،  "االستثناء  هذا  لبنان،  خصوصية 

واملشاريع والتيارات واملدارس الفلسفية. 
التي جبلها  اللبنانية  الهوية  تلك هي  واالبداع،  والتجديد  واالبتكار  التاميز 
والياس واحد من هؤالء  بوحيهم، وتركوا عليها بصامتهم.  الكبار  املعلمون 
بني عوامل ومراجع ومناهل،  تركه، جامعا  الذي  املوسيقي  االرث  من خالل 
العاملية.  املدارس  اكرب  عند  تنتهي  وال  اللبنانية،  الشعبية  الثقافة  يف  تبدأ 
هذه هي الهوية التي تعتد بخصوصياتها وانفتاحها، ال بإنعزاليتها وانغالقها. 
العربية فيام االغصان  الرتبة  التجذر يف  اللبنانية، قوامها  الثقافة  هذه هي 
لتتنفس وتزهر  العاملية،  الثقافية  والفروع تتمدد. ترتفع يف كل الساموات 

وتثمر يف سياق الثقافة العربية، والحضارة االنسانية.
قد تبدو هذه الكلامت غريبة يف هذا الزمن، ناشزة، وخارجة عىل السياق، 
نار  تكمن  الرماد  تحت  لكن  الشكل،  يف  هذا صحيح  الواقع.  مع  ومتناقضة 
التمسك  دون  من  الصعبة  اللحظة  مواجهة  متكن  وال  الحياة.  ونداء  االرادة 
بالثوابت، واستعادتها، ومحاولة فهمها اكرث، واستيحائها الخرتاع سبل التجاوز 
واالنبعاث. تلك السبل التي يبحث عنها لبنان اليوم، ليس فقط يف السياسة 
الهوية،  وثوابت  الروحي،  املخزون  يف  بل  الكربى،  والرصاعات  واالقتصاد، 

ومنارات الفكر واالبداع. 
كافة.  بأوجهها  العظيمة،  الفنية  وتركته  الرحباين،  الياس  امام  ننحني  هنا 
يشق  كيف  عرف  الذي  الرحبانية  املؤسسة  يف  الثالث  االخ  تجربة  نستعيد 
تقاطع معهام  طريقه عىل حدة، بشكل مواز لالخوين عايص ومنصور، وان 
الحكايات  وكل  واالغنيات،  االلحان  نستعيد  واساسية.  مهمة  محطات  يف 
والدروس.  العرب  لنستخلص  بوالدتها.  احاطت  التي  واللحظات  واالسامء 
اىل  ننظر  حني  اآلن  لنا  يبدو  كام  سهلة  يوما  تكن  مل  الظروف  ان  لنكتشف 
الفصل االخي. كان عىل املبدع ان يواجه  التاريخ املنجز، بعد هبوط ستارة 
املغاير.  ملساره  يؤسس  وان  التيار،  عكس  يبحر  وان  والتحديات،  املصاعب 

تلك نفسها التحديات املطروحة اليوم امام شعب كامل. 
لقد  االنسانية.  للتجربة  تكثيف  واالبداع  الحياة،  تخترص  املوسيقى  نعم، 
وّدعنا الياس الرحباين وعيننا عىل وطن ينبعث من رماد املرحلة، ويولد من 

واغنياته. الحانه 

نقطة على السطر صاحب األلحان "الضاربة" وآخر العنقود المؤّسس
إلياس الرحباني: 

املسكون باملوت والنوتة واإلبداع

رحيل

كان  التي  التلفزيونية  الحوارات  كل  يف 
يجريها،   )2021 ـ   1938( الرحباين  الياس 
وهو  املشاهد  وجه  عىل  االبتسامة  ترتسم 
حواىل  ترك  الذي  املوسيقي  عليه.  يتفرج 
اىل  ـ  متتع  تعبريه،  حد  عىل  لحن   6000
فكاهة  بحس  ـ  االبداعية  غزارته  جانب 
عال وظرافة وكياسة وشفافية ورقة انسانية 
مصائب  بكل  املنشغل  الفنان  وحساسية 
الرحابنة  وثالث  العنقود  آخر  الكوكب... 
احد  املوت  موضوع  شّكل  الذي  االول 
املايض  الشهر  استسلم  لسنوات،  هواجسه 
اشكالية  مسرية  طاويا  كورونا،  وباء  امام 
الظلم  لعل  ومتشعبة.  غزيرة  هي  ما  بقدر 
االول الذي وقع عىل الياس الرحباين انه كان 
اصغر الرحبانة. ُسّلطت عىل مسريته عدسة 
بسوطهم  ُجلد  بل  واالختصاصيني،  النقاد 
ومستوى  قيمة  ان  بعضهم  اعترب  احيانا. 
وصلها  التي  املرتبة  اىل  تصل  ال  اعامله 

العمالقان مع فريوز. 
كثريون ينسون او يتناسون ان الياس الرحباين 
الرحبانية،  للمدرسة  امتدادا  يوما  يشّكل  مل 
وبني  بينه  عمري  جيل  فارق  مع  خصوصا 
14 عاما. اضف  اذ يصغرهام بحوايل  اخويه، 
السحرية يف مسرية  الكلمة  كان  التوقيت  ان 
االخوين. اذ انهام جاءا بكل بساطة يف الزمن 
ككيان  لبنان  كان  حني  املناسبني،  واملكان 
سيايس يضع شكله ومالمحه، فيام توليا هام 
وموسيقيا  فنيا  )خياليا(  منوذجا  نحته  عىل 
ظل  يف  خصوصا  الجمعي،  الوجدان  يف 
طغيان الذائقة املرصية عىل الفن يف حقبتي 

والستينات.  الخمسينات 
من هنا ايضا تنبع خصوصية وهالة االخوين 

سمير مراد

مدرسة  اسس  الذى  واملوسيقي  امللحن  الرحابنة،  ثالث  ضحاياه  آخر  لبنان.  يف  الكبار  املبدعني  اختطاف   يواصل  كورونا 
مستقلة يف الفن اللبناين. بغيابه تطوى صفحة الجيل االول املؤسس من العائلة الرحبانية. مسية متنّوعة متشعبة خاضها 

الراحل، شاقا لنفسه دربا مختلفة ومغايرة عن اخويه

"الو  ترت  أو  رميي(  انطوان  واخراج  نجار 
رضوان   وجيه  تأليف  ـ   1974( حيايت" 
"عازف  مسلسل  او  رميي(  انطوان  واخراج 
الليل" )1978 ـ تأليف وجيه رضوان واخراج 
االعالنات  موسيقى  حتى  او  رميي(  انطوان 
الثامنينات كـ"ال فاش  التي غزت شاشاتنا يف 
يك ري" و"جبنة بيكون" و"باريال معكرونة"، 
عىل  موسيقاها  ترتّدد  راحت  ما  ورسعان 
وخفيفة،  وبسيطة  رسيعة  كانت  االلسن؟ 
حتى سهل حفظها بشكل رهيب. كلنا يتذكر 
معكرونة"  "باريال  اعالن  موسيقى  ان  ايضا 
بعنوان  صباح  للشحرورة  اغنية  استحالت 

"وعدوين ونطروين". 
من  الواسعة  املروحة  نسيان  ميكن  ال  طبعاً 
امثال  الحانه  من  اعطاهم  الذين  املغنني 
وملحم  الصايف،  ووديع  الدين،  نرصي شمس 
الرومي،  وماجدة  كالرك،  وسامي  بركات، 
ان  حتى  صقر،  وباسكال  بطرس  وجوليا 
التلحني  "امتياز"  منحاه  رحباين  االخوين 
املنسية"،  "االوضة  )اغنيات  فريوز  للسيدة 
عنا  "كان  حبك"،  لور  "يا  السكران"،  و"حنا 
امللفت  الوروار"...(.  طري  "يا  طاحون"، 
حظيت  "ضاربة"  كانت  اعامله  غالبية  ان 

بشعبية كبرية وانتشار قل نظريه. 
الياس  كان  التلفزيونية،  اطالالته  آخر  حتى   
الرحباين مسكونا بدم البرشية امُلسال يف كل 
والظلم،  الحروب  عن  يحّدثنا  األرض،  بقاع 
النه  ونكتة،  وطيبة  مبحبة  سوء  كل  ويقابل 
االنسانية  اىل  الطريق  هي  املحبة  ان  اعترب 
عىل  بعتب  مسكوناً  ايضا  انفك  ما  والله. 
معاتبا:  صوته  يعلو  له.  عميق  وحب  بلده، 
ونشيد  الكونغرس  نشيد  لّحنت  "انا 
اهمية  يويل  ال  وطني  فيام  الفرنكوفونية، 
ملبدعيه. ال اريد ذكر اسمي. أقول لهم اذكروا 
فقط ان صاحب هذا اللحن هو من لبنان". 
الكيان  بهذا  والتمسك  اللبنانية  الفكرة 
ربط  خيط  البقعة،  لهذه  الالمحدود  والحب 
بال  أعاملها  يف  وانعكس  الرحبانية  العائلة 
شك. الياس الرحباين الذي تيّتم وهو ملا يبلغ 
بأبوين  السامء  كافأته  العمر،  من  الخامسة 
حواراته  يف  ذّكر  لطاملا  ومنصور.  عايص  هام 
يعمل  منهام  كل  كان  وقد  عليه،  بفضلهام 

يف  والثاين  بريوت  يف  واحد  سري،  رشطي 

املوسيقار الراحل الياس الرحباين.

خالل  من  الزمن  عرب  اكتسباها  التي  رحباين 
صوت فريوز، اىل جانب الخصوصية االبداعية 

العاملهام املوسيقية والغنائية واملرسحية. 
عىل  طريقه  الرحباين  الياس  شق  ذلك،  مع 
فنجح  اخرى،  ابوابا  طارقا  متفردا،  حدة، 
والذاكرة  الوجدان  تدخل  الحانه  جعل  يف 
ترت  موسيقى  يتذكر  ال  فمن  الجمعيني. 
مروان  تأليف  ــ   1977( "دياال"  مسلسل 

تيّتم وهو ملا يبلغ 
الخامسة من العمر، 

بابوين  السماء  فكافأته 
هما عاصي ومنصور
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نجحا  النفس  بشق  انطلياس.  مسقطهم 
فرنسيني  استاذين  وجلبا  بيانو  آلة  رشاء  يف 
طبعا،  املوسيقى.  االصغر  شقيقهام  ليعّلام 
باقي البيوغرافيا معروفة: سيدرس املوسيقى 
 )1958  -  1945( اللبنانية  االكادميية  يف 
واملعهد الوطني للموسيقى )1955 - 1956(. 
استدعته   )1958( العمر  من  العرشين  ويف 
معه  وتعاقدت  الربيطانية"  االذاعة  "هيئة 
فكان  برنامجا،   13 و  اغنية   40 تلحني  عىل 

ذلك اول عمل رسمي له بأجر بلغ 3900 لرية 
فيات  سيارة  سيشرتي  املبلغ،  بهذا  لبنانية. 
زرقاء كام قال مرة، وسيخرج اىل السينام مع 
خليل  نينا  بزوجته  يتعرّف  أن  قبل  الفتيات، 
التي سيتزّوجها خطيفة وكانت  )عام 1962( 
ثم  عمرها،  من  عرشة  السادسة  يف  تزال  ال 
عام  وجاد.  غسان  املوسيقيني  ولديهام  ينجبا 
اذ  االبداعية،  مسريته  يف  مفصلياً  كان   1962
الدين  شمس  نرصي  العمالق  سيعطي  انه 

لبنان  اذاعة  "ما احالها"، كام سيدخل  اغنية 
كمخرج ومستشار موسيقي. 

متّيز  الذي  الخاص  دربه  الياس  شق  هكذا، 
ان  قال  لطاملا  ابداعية.  وغزارة  بتنوع شديد 
حتى  الوقت،  طوال  رأسه  يف  ترقص  االلحان 
يف  يجلس  ظل  حياته،  من  االخرية  اللحظات 
التي  الطبقة  يف  الكائن  به  الخاص  االستديو 
والعمل.  اللحن  عىل  وينكب  فيها،  يسكن 
وحتى اللحظات االخرية ظل يحلم. يف مقابلة 

للتوقف عند قيمة ومستوى موسيقى الياس الرحباين، خصوصا بعد الجدل 
الذي تجدد مع رحيله واقامة املقارنات بني منتجه ومنتج االخوين الرحباين، 

التقت "االمن العام" الباحثة والناقدة املوسيقية هالة نهرا.

■ ما الذي يصنع الخصوصية املوسيقية للياس الرحباين بالنسبة إىل شقيقيه 
وابناء جيله من املوسيقيني؟

□ ما يصنع خصوصية الياس الرحباين املوسيقية الرقي غالبا وعموما يف 
اغنية البوب يف امتدادها واختالفها وتنوعها التي متكن من خاللها ان يعلق 
يف اذهاننا وذاكرتنا حتى يومنا هذا. وهذا ليس بقليل، موامئا يف الوقت 
النخبوي يف مناح  عينه بني الشعبي الخفيف ذي املستوى املتأنق وبني 
ومالمح منه. كام انه جمع ووازن برباعة ومن دون تكّلف بني املرشقي 
العريب والغريب بشكل انسيايب. وقد متيز باسلوب السهل املمتنع الذي جّنح 
اعامله، واالمثلة عىل ذلك كثرية. نذكر بينها "دوبني الهوا" لغسان صليبا، 
"ياما سوا بفي الياسمينة" لجورجيت صايغ، و"عم بحلمك يا حلم يا لبنان" 
و"كل يش عم يخلص" ملاجدة الرومي، "يا سارق مني مكاتيبي" لباسكال 
صقر، و"يا حبيب القلب"، و"رقصني دخلك يا حبيبي" لصباح، اضافة اىل 
االغاين الهائلة التي ادتها السيدة فريوز واضفت عليها بصوتها قيمة تاريخية 
استثنائية مثل "يا طري الوروار"، و"كنا نتالقى من عشية"، وهناك "يا قمر 
الدار" لوديع الصايف، و"يا مارق عالطواحني" لنرصي شمس الدين... هكذا 

نرى الياس الرحباين ملحنا ميتاز بالطالقة والتنّوع املمهورين ببصمته.

■ دامئاً ما ينظر النقاد إىل نتاج الياس الرحباين عىل انه ادىن مستوى وقيمة 
فنية من نتاج اخويه، هل هذا صحيح؟ 

□ الناس عموما، املختصون منهم وغري املختصني، مييلون عمدا او الشعوريا 
اىل املقارنات الجامدة والظاملة احيانا بني الفنانني والوجوه والقامات. لهذا 
قارنوا ايضا بني الياس الرحباين واالخوين عايص ومنصور. علام ان املقارنة 
ال تجوز، ألن عايص ومنصور شكال مدرسة وتيارا وظاهرة استثنائية فريدة 
وتاريخية ال تتكرر، حفرت آثارها يف سجل املوسيقى العربية واللبنانية، 
والفن اللبناين والعريب مبا يشتمل عليه من مرسح غنايئ وسينام. الياس 

العام" املوسيقي غسان الرحباين، وطرحت عليه سؤالني  التقت "االمن 
عن والده:

■ اخربنا عن الياس الرحباين االب؟
□ الياس الرحباين االب هو والد حنون ووالد صديق. اذكر انه مذ كنا 
صغارا، وتحديدا منذ ان بلغت عمر العارشة صار يرفض ان اناديه "بابا". 
يف الـ12 تقريبا من عمري، صار يطلب مني ان اناديه "الياس"، قائالً يل: 
الكبري يف  "انا صديقك". هذه كانت شخصيته، فهو يرفض صورة االب 
العمر، وفكرة ان االنسان َيهرم وال يعود شابا. لذا، ظل رمز الشباب الدائم 
وكانت  وشبابه،  برونقه  احتفظ  الذي  شكله  حتى يف  يعرف،  كلنا  كام 
نفسيته تشبه شكله الخارجي بشبابها الدائم. رصنا نكرب نحن فيام هو بدا 
كأن الزمن توقف يف حالته، حتى رصنا انا واخي وهو كأننا أخوة ننتمي 
اىل جيل واحد. مع ذلك، فقد اجتهد يف تربيتنا عند اللزوم، لكن بطريقة 
غري قاسية. اتذكر فقط انه ووالديت كانا دوما مستاءين مني ألن عالمايت 

املدرسية مل تكن جيدة.   

■ ماذا ورث غسان الرحباين عن والده موسيقيا وانسانيا؟
□ موسيقياً، ورثت عنه مسألة التلحني. حتى قبل ان ادخل املدرسة 

هالة نهرا: قوته في انسيابية موسيقاه  غسان الرحباني: اورثني التلحني و"االودمة"

الكرم  جيل  من  متواضعا  موسيقيا  كان 
منهم  يبق  مل  الذين  و"االودمة"  والتواضع 
الذي حصد  كورونا،  وباء  اليوم.  سوى حفنة 
املايض  العام  اللبنانيني  املبدعني  من  جملة 
مروان  والفنان  سابا  بسام  كاملوسيقي 
محفوظ، نال هذه السنة من صاحب النكتة 
كل  يف  زرعه  الذي  الفرح  ورسول  واالبتسام 

عمل حمل توقيعه.
س. م

في العشرين من 
العمر استدعته "هيئة 

البريطانية"  االذاعة 
وتعاقدت معه على تلحني 

40 اغنية و 13 برنامجا

تأّثر باالخوين حتام، لكنه متّكن من التغريد مبفرده، وله خصائصه واعامله 
املتفاوتة من حيث املستوى. االخوان عمالقان، ومقارنة اي فنان بهام تعد 
مقارنة غري منصفة وغري منطقية. الياس الرحباين ليس ادىن من االخوين، بل 
بعد االخوين، حامالً اسمه وليس ضمن اطار مدرسة االخوين التي تركت 
اثرا فيه. ورمبا لجأ بعضهم اىل املقارنات بسبب ميل الياس احياناً وليس 
دامئا اىل االغاين الخفيفة، فيام عكست تجربة االخوين يف خالصتها بنيانا 

ورصحا ال يضاهى.
 

■ ما هي نقطة قوة الياس الرحباين املوسيقية؟
□ نقطة قوته املوسيقية تكمن يف ما ذكرته اعاله. اسلوب السهل املمتنع 
الذي يزّود االغاين باجنحة، ويحررها من روح الثقل. ومثلنا توجد جاذبية 
الثقل، هناك يف املقابل جاذبية الخفة، والخفة تستلزم موسيقيا موهبة 
وذكاء. لهذا حفظنا اغاين الياس الرحباين عن ظهر قلب، ونشعر بأنها متر 
كالنسيم املنعش. وهناك املواءمة بني العريب والرشقي والغريب بطالقة وبال 
تكلف او استعراض او ادعاء. وهناك عنرص ثالث يتمّثل يف خلو جمله 
املوسيقية من التعقيد والفذلكة والرص والرتكيب، وهي سلسة وجارية 

ورقراقة كاملاء ال تشتمل عىل الرتكيب املفتعل واالصطناع.

توليت تلحني اغنية مكتملة باالنكليزية يف وقت مل اكن اعرف حتى 
االنكليزية. وقد سّجلها والداي اوال عىل اسطوانة "ريل" ثم كاسيت 
وبعدها "يس. دي"، وما زلت احتفظ بها حتى اليوم عىل الكومبيوتر. 
الرابعة من  بالجينات. كنت يف  تأيت  التلحني موهبة  بأن  للقول  هذا 
عمري. هناك والديت التي تكتب سيناريو، وقد انجزت سيناريوات افالم 
عدة يف مرص ولبنان مثل افالم جمعت جورج شلهوب واليس فرنيني، 
املخصص  الشعر  كتابة  عنه  ورثت  وقد  الشعر،  يكتب  ايضا  ووالدي 
التلحني موهبة ايضا،  التوزيع املوسيقي مثل  التوزيع.  لالغنية وايضاً 
اىل جانب مسألة تعّلمه طبعاً. ميكن للمرء أن يتعلم كيفية التوزيع 
لفرقة موسيقية، كام التسجيل والعزف والغناء. لكن التلحني والتوزيع 
وكتابة الشعر تأيت بالفطرة. طبعاً حني يصبح املرء ضليعا يف اللغة، تتسع 
مخيلته ومعجمه ومرادفاته، فيصبح يف امكانه الكتابة بشكل اعمق 
من ذي قبل، ألنه يصري فصيحا وبليغاً يف التعبري كتابيا. كل هذه االمور 
ورثتها عن والدي. اما انسانيا، فقد ورثنا اآلدمية، وهذا امر يعرفه الكل، 
أكانوا احبوا عملنا املوسيقي أم مل يحبونه. وهذه الصفة كّلفتنا غاليا 
يف لبنان، فهو ظل آدمياً حتى الرمق االخري، وقد عّلمنا مع والديت ان 
الكذب والنفاق يف العمل ويف حياتنا اليومية مرفوضان متاما. كام عّلمنا 
طيبة القلب الزائدة احيانا. انا تعلمت الحقاً انه ال ميكنك ان تكون 
طيب القلب مع كل الناس، خصوصا بعدما شاهدت الثمن الباهظ 
الناس  االصالة وحّب  بهذه  احتفظ  ما زلت  قلبه.  كلفته طيبة  الذي 
وادخال السعادة إىل الناس املحيطني يب، لكنني تعلمت مع العمر ان 
الناس. فوالدي اصيب بخيبات وحزن  ذلك ال ميكن تطبيقه مع كل 
الناس. اخريا، اود  كبري بسبب طيبة قلبه وتعاطيه املتساوي مع كل 
ان ألفت هنا اىل ان ال احد يف جيل والدي تعّلم التسجيل وليس فقط 
التوزيع، اي انه كان يسّجل يف االستديو كمهندس صوت. تصّور انه 
عّلمنا جاد وانا التسجيل عىل الكومبيوتر، وليس نحن الذي علمناه 
مع التقدم التكنولوجي. كان مواكبا للعرص بشكل مذهل من تسجيل 
اسطوانة "الريل" إىل الديجيتال وصوال اىل التسجيل عىل الكومبيوتر. 

وهذه نقطة ملفتة مل ينتبه اليها احد.

الباحثة والناقدة املوسيقية هالة نهرا.

الياس وغسان الرحباين.

اجراها مع قناة "امليادين" عام 2017، تحّدث 
وثقافية،  وفنية  موسيقية  قناة  مرشوع  عن 
بالتدهور  بدأ  الذي  الفن  حال  عند  متوقفاً 
يف بداية التسعينات مع املوجة الغنائية التي 
تعّمم  راحت  ضخمة  انتاج  رشكات  جلبتها 
حتى  الجمعية  الذائقة  عىل  التجاري  الفن 
افسدتها. كان يحلم ايضا مبرسحية مادا يده 
استعداده  عن  معربا  اللبنانيني،  املنتجني  اىل 

اللبنانية.  لتلحني ترتات املسلسالت 
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قضت جائحة كورونا عىل الحياة االجتامعية يف لبنان وكل دول العامل، بعد تعرضها لرضبة مفاجئة غي مهيأة لكيفية مواجهتها، 
سوى التعامل مع الرضورات الواجب اتخاذها لحامية االنسان نفسه من وباء غي معروف مصدره حتى االن. مع هذا الواقع 

املستجد اصبح للناس عادات مغايرة ملا كان سائدا، فهل نحن امام نظام اجتامعي جديد؟

تربية

العادات االجتامعية هي استمرارية كام يقول 
واقع  تعرضت لرضبة من  فاذا  االجتامع.  علم 
يعني  ما  جوهرها.  ويتغري  ستتبدل  معني 
اتجاهنا نحو هذا التبدل يف التقاليد والعادات 
االجتامعية يف لبنان التي  تغريت اساسا باسلوبها 
يف السنوات االخرية ما قبل تحكم وباء كورونا  

يف مفاصل حياة الناس.
حياة  يف  االساسية  املسائل  يف  النظر  اعادة 
اللبنانيني هي ابرز عنوان لهذه املرحلة، اىل حد 
الوصول اىل غربلة  االصدقاء انطالقا من معيار 
عزلتنا  يف  احوالنا  لتفقد  عنا   سأل  من  واحد 

االجتامعية؟
االختصاصيون يف علم االجتامع يتوقفون عند 
تجارب سابقة عاشتها الشعوب مشابهة تقريبا 
كل شعوب  كورونا عىل  جائحة  فرضته  لواقع 
بعد  ما  الحياة  عودة  يتوقعون  حيث  االرض، 
القضاء عىل الوباء كليا، وبعطش كبري من الناس 
الستعادة عالقاتهم االجتامعية كرد فعل مشابهة 

لرد فعل سجني تلقى نبأ اطالقه.
كلية  مدير  تحدث  العام"  "االمن  مع  لقاء  يف 
ـ  اللبنانية  الجامعة  يف  االجتامعية  العلوم 
الفرع الثاين ـ الدكتور طوين جرجس عن هذا 
الواقع الذي اصاب الحياة االجتامعية يف لبنان 
مستقبال  متجهون  نحن  اين  واىل  الصميم،  يف 
بسلوكنا االجتامعي، وهل سيبقى الحذر مالزما 
للناس كعنوان مالصق لحياتهم ما بعد كورونا؟

■ الواقع الذي فرضه انتشار وباء كورونا ادى اىل 
انهيار العالقات االجتامعية التي كانت محورا 
اللبنانيني باعتبارهم  اشخاصا  اساسيا يف حياة 
ام  العالقات  هذه  ستستعاد  هل  اجتامعيني، 
انهارت كليا، وضمن اي اطر ستكون مستقبال 

واي وجه جديد لها ستتخذ؟
□ من دون شك اصابت جائحة كورونا املجتمع 

الهادئة  العائلية  الحياة  املهني. خرسنا  عطائه 
تعد  مل  الخسارة  هذه  ان  علام  املنتظمة، 
محصورة بالعالقات بني االفراد، بل شملت كل 
الحياة االجتامعية بشكل كبري اىل حد فقدانها 
كليا يف الفرتة االخرية. طبعا، تتفاوت نسبة هذه 
الخسارة بني دولة واخرى بحسب واقع انتشار 
اجراءات  من  ذلك  يفرضه  وما  كورونا  وباء 
صارمة  لها انعكاساتها السلبية عىل الناس رغم 

رضورتها كام حصل يف لبنان الشهر املايض.

■ مع هذا الواقع مل تعد العادات االجتامعية 
رضورة  اللبنانيون  عليها  يحرص  كان  التي 
افراحه  االخر  مشاركة  ناحية  من  كالسابق، 
واحزانه، هل هناك اعادة نظر يف هذه املسائل 

ومن يحدد اطارها العام؟
استمرارية.  هي  االجتامعية  العادات   □

حياة  مجرى  الدراسات،  وفق  فغريت،  باكمله 
ثالثة ارباع سكان العامل من ناحية تبدل نوعية 
خسارة  بعد  بجوهرها،  االجتامعية  العالقات 
امور اساسية فيها، كالحياة التعلمية الجامعية، 
االندماج بني الطالب، خسارة املراكز الرياضية 
والدينية كجزء من حياة عدد كبري من الناس، 
السفر والتنقل بحرية، التواجد يف اماكن العمل 
كأمر له انعكاسه االيجايب عىل الفرد يف مجال 

فالتقاليد التي كان يحرص عليها اللبنانيون قبل 
20 عاما او 25 عاما مل تعد هي ذاتها من ناحية 
االسلوب، خصوصا يف القرى، لتتحول املعايدات 
من مبارشة باالنتقال من بيت اىل آخر اىل رسائل 
عرب الواتساب واىل اقرب املقربني فقط. ما بعد 
انتشار وباء كورونا مل تعد الحفالت االجتامعية 
التي تقام يف االعراس ضخمة كالسابق، بل باتت 
محدودة نوعا ما عىل الرغم من عدم انضباط 
احيانا النها  الدعوات  االمور فيها حيث تتسع 
املشاركة  حب  لديها  والناس  فرح  مناسبات 
فيها، علام ان البعض استفاد من جائحة كورونا 
مادية  تكليف  دون  من  بزواجه  لالحتفال 
العادات  بهذه  التمسك  عىل  الحرص  باهظة. 
قبل  ما  فالناس  الحزينة.  املناسبات  يف  تقلص 
ال  كواجب،  املأتم  يف  يشاركون  كانوا  كورونا 
ذلك  باعتبار  حزنهم  يف  االخرين  مع  للتفاعل 
بالنسبة  االمر  ليكون  االجتامعية  التقاليد  من 
اىل عدد كبري منهم نوعا من القيود املفروضة 

عليهم وال مجال للتهرب منها.

املرحلة هو متهيد  نعيشه يف هذه  ما  ■ هل 
لعادات اجتامعية جديدة يف لبنان؟

تتعرض  عندما  االجتامع،  علم  يف  نقول   □
العادات لرضبة من واقع معني ستتبدل. ما اراه 
يف هذا املجال مستقبال هو التشبه باملجتمعات 
الغربية من خالل اعتامد التقاليد املتبعة لديها 
تقترص  حيث  الحزينة،  املناسبات  يف  تحديدا 
املشاركة فيها عىل الدائرة الضيقة جدا الصحاب 
العالقة، حتى مناسبات االفراح سيشملها التغيري 
ايضا. ما بعد انتشار وباء كورونا مل نعد كلبنانيني 
ظل  ففي  فرديني.  اصبحنا  موحدا،  مجتمعا 
جائحة كورونا ال قدرة للمجموعات الكبرية عىل 
التعايش بسبب الخوف والشك من االخر. علام 
ان ما حصل يف فرتة االعياد يف مطلع هذه السنة 
اعترب ظاهرة اجتامعية مل يشهدها اي بلد آخر 
يف العامل.  فعىل الرغم من كل التحذيرات عمت 
السهرات النوادي الليلية واملطاعم بارصار من 
اللبنانيني يفرس بنوعني، بوعي لدى البعض وبال 
وعي  لدى البعض االخر. الحالة االوىل ترجمت 
باقبال عىل فحوص P.C.R للتأكد من االصابة 
بكورونا ام عدمها ما بعد االحتفال بسهرة رأس 
السنة، فكان هذا التحدي االجتامعي ظاهرة يف 

ذاتها قياسا مبجتمعات اخرى. االغرب يف كل 

مدير كلية العلوم االجتامعية يف الجامعة اللبنانيةـ  الفرع الثاين الدكتور طوين جرجس. 

املقال

من  بالباقي  فلنتمسك  لنا؟  تبقى  ماذا  انفسنا  نسأل  تواجهنا  خسارة  كل  مع 
اجل ان نستمر. انها لعبة الحياة.

الخسارات التي حلت باللبنانيني عىل مدى عامني وبشكل متواصل ال تعد وال 
تحىص عىل كل الصعد، وعىل الرغم من قساوة ما حدث معهم مل تتمكن جهة 

مسؤولة واحدة من ايقاف التدحرج نحو الهاوية.
اللبنانيون قابعون يف منازلهم املغلقة ابوابها. ال يف وجه وباء كورونا فقط، 
بل االهم يف وجه اقرب املقربني اليهم. اذا نظرنا اىل هذا املشهد من الخارج 
الذي عّم كل لبنان يف الشهر املايض نشعر بيشء ما يقول لنا انهم ينتظرون، 
غفلة  عىل  املآيس  بهم  حلت  كام  غفلة  عىل  عليهم  يطل  ما  امال  ينتظرون 

منهم ايضا.
مراحل  يف  االنسان  فيها  مير  قاسية  تجربة  كل  تفاصيل  تفكيك  اىل  سعينا  اذا 
عدة يف حياته، نجد يف االمر مردودا ايجابيا، او رسالة خفية مل يتنبه اليها هذا 
الشخص ما قبل وقوعه يف التجربة، او رمبا فرصة قدمتها له الحياة بشكل غي 
الرضورات،  اولوياته،  اهدافه،  ترتيب  باعادة  حياته،  يف  النظر  العادة  مبارش 
ومن  حياته  من  يلغي  ماذا  يتحاشاها،  او  يتجنبها  ان  عليه  التي  املحاذير 
بالتحديد. انه زمن املحاسبة، بوضع الناس يف  الغربال  لرنى من سيبقى منهم 
وذلك بعودة رسيعة اىل ايام العزلة االجتامعية وما انطبع يف نفوس اللبنانيني 
خاللها تحديدا، من هو الصديق الذي خرق عزلتهم بسؤال لالطمئنان عنهم 
وعن احوالهم؟ ومن سعى اىل التخفيف من وطأة العزلة عىل نفوسهم؟ هذا 

هو املقياس الذي سيحدد من سيبقى ومن سيلغى من يومياتنا.
الطبيعية وان طالت املدة، لن تكون اعادة  الناس اىل حياتهم  ما بعد عودة 
النظر بشكل اسايس وعميق يف مسائل حياتية، الن الحياة يف هذه الفرتة  قد 
رتبت نفسها بنفسها بحسب الواقع االقتصادي الذي حدد اطرها. اعادة النظر 
ستكون يف عالقاتنا بالناس وباملكانة التي سنقدمها لهم. لكن ويا لالسف، ما 
ما  باالنسان،  حلت  اكرب خسارة  نظرنا  يف  هو  للمشاعر  فقدان  من  اكتشفناه 

يعني خسارته هو بالذات.
اما ما نتحدث عنه يف شأن العالقات االجتامعية التي يرتقب عودتها ما بعد 
القضاء نهائيا عىل وباء كورونا فلن تكون، ما بعد هذه املرحلة، سوى عالقات 
عزلتنا.  يف  مشاعر  من  افتقدناه  عام  للتعويض  رمبا  جدا،  محدودة  شخصية 

فهناك، كام نرى، بحث جديد عن االنسان فينا. 
بهم  غدرت  قاسية  تجربة  من  اللبنانيني  من  كبي  عدد  خرج  الخالصة  بهذه 
النصف  عند  منهم  البعض  توقف  فيها  ما  اهم  رمبا  حياتهم.  صميم  فهزت 
يستمروا.  ان  اجل  من  لهم  املتبقي  من  لالستفادة  كفرصة  الكوب  من  املآلن 
لكن عىل الرغم من اهمية ما ذكرناه، هناك االهم وهو الدرس الذي تعلمناه 
بساطة،  بكل  لنا  معطاة  كانت  التي  الحياة  قيمة  ملعرفة  عامني  مدى  عىل 

بتفاصيلها اليومية حتى الروتينية منها، كانت جميلة.  
افتقدناها. نعمة 

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

نعمة إفتقدناها

العالقات اإلجتماعية في زمن كورونا وما بعده
عنوانها الحذر وغربلة األصدقاء

نحن متجهون نحو 
التشبه باملجتمعات الغربية 

حيث الفردية هي الطاغية
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الحذر هو عنوان 
هذه املرحلة وال نعرف 

الى متى سيدوم؟

ما حدث خالل فرتة االعياد  هذه السنة، هو 
احتفال اللبنانيني باول ليلة لالغالق العام الذي 
فرض مطلع العام املايض يف بدايات انتشار وباء 
الالوعي  عكست  التي  الثانية  الحالة  كورونا. 
فرتة  يف  تحديدا  لبنان،  يف  االفراد  بعض  لدى 
اعياد هذه السنة، عرّب عنها بتناىس الواقع وعدم 
قد  التي  الصحية  وتأثرياتها  بالجائحة  االكرتاث 
تؤدي اىل املوت. تعود الالمباالة هذه اىل وصول 
الناس اىل خيارين فقط، اما املوت من الجوع او 
من االصابة بكورونا فاختاروا مواصلة حياتهم 
بالنسبة  واحدة   النتيجة   دامت  ما  العادية 
اليهم. علينا ان ال ننىس ما عاىن منه اللبنانيون 
وباء  انتشار  من  عام  قبل  ومعيشيا  اقتصاديا 
عىل  القدرة  لديهم  يعد  مل  فبسببها  كورونا، 
مواجهة مفاعيل هذه الجائحة النهم ما قبلها 
كانوا متعبني ومنهكني من واقعهم االقتصادي 

الذي ازداد اهرتاء ما بعدها.

■ اي مسائل اساسية يف حياة اللبنانيني سيعاد 
بعد معاناتهم عىل مدى  فيها مستقبال  النظر 
بعد  تفاقم  مأسوي  معييش  واقع  من  عامني 
وباء  انتشار  فرضها  التي  االجتامعية  العزلة 

كورونا؟
االجتامعية،  العالقات  يف  تراتبية  هناك   □
عالقات متينة وعادية وهامشية. الثانية واالخرية 
سقطتا مع الواقع الجديد الذي فرض عىل الناس 
فوجدوا ان ال رضورة الستمراريتهام. ما حصل 
منذ عام واكرث، خصوصا بعد العزلة االجتامعية، 
تدخل يف  التي  العالقات حتى  كل  غربلة  هو 
ايضا.  طاولتها  الغربلة  فهذه  الصداقات  خانة 
ودميومتها  ستدوم  املتينة  الصداقات  وحدها 
بني  ومضمونه  التواصل  بنوعية  مرتبطة 
االصدقاء يف فرتة الحجر املنزيل، مبعنى، العزلة 
معيار  من  انطالقا  الصديق  هو  من  ستحدد 
واحد، هل كان هذا االخر من اقرب املقربني 
يف عزلة الناس عن بعضهم  البعض  ومن كان 
الصديق بالنسبة اليهم.  لكن ما بعد الخروج 
من العزلة املنزلية والعودة اىل الحياة الطبيعية 
عالقات  استمرارية  يف  اسايس  عامل  سيتحكم 
الصداقة حتى املتينة منها. هذا العامل مرتبط  
اجتامعيا.  الفرد  سيعتمدها  التي  بالسلوكيات 
هل هناك تشابه بني طريف العالقة، بالحذر يف 
التعاطي مثال والحرص عىل عدم تعريض االخر 

لخطر العدوى من اي وباء مستقبال؟ ما بعد 
كورونا سيتم انتقاء الصداقات واملسألة مرتبطة 
فالطباع  للفرد.  العام  االجتامعي  بالسلوك 
هذه  من  البعض.  ببعضها  ستقبل  املتشابهة 

الناحية ستتم الغربلة.

■ هل سيبقى الحذر مالزما لالنسان يف تعاطيه 
مع الغري ما بعد القضاء عىل وباء كورونا؟ 

□ الحذر هو عنوان هذه املرحلة وما بعدها 
وال نعرف تحديدا اىل متى. االمر مرتبط بالقضاء 
عىل هذا الوباء كليا وبامكان حصول الناس عىل 
اللقاح. لو بقي مصاب واحد بكورونا، سيبقى 
يف  املتحكم  هو  االجتامعي  والحذر  الخوف 
مفاصل حياة الناس وسلوكهم بشكل عام. علام 
عكست  اعتامده  ورضورة  الحذر  مسألة  ان 
املصابني.  وغري  املصابني  االشخاص  بني  رصاعا 
فيه  بكورونا  املصاب  من  االجتامعي  فالحذر 
الكثري من اللوم واملحاسبة عىل تعريض الشخص 
لهذا  االخرين  تعريض  وبالتايل  للخطر،  نفسه 
الخطر. فالعزلة االلزامية للمريض مثال من اجل 
التعايف، ستزيد من عزلته النفسية التي قد تؤثر 

عليه سلبا ما بعد التعايف، تحديدا الحذر منه.

يرسم  جديد  اجتامعي  نظام  هناك  هل   ■
طريقه حاليا يف ظل جائحة كورونا، وكيف ترى 

معامله؟
□ علينا الفصل  بني لبنان ودول اخرى. هناك 
والعادات  بتقاليدها  املجتمعات  بني  اختالف 
الدول  بني  ما  حتى  شعوبها  لدى  املتبعة 
املجاورة لبعضها البعض كلبنان والدول العربية 
يكشف  االختالف،  هذا  من  الرغم  عىل  مثال. 
واقعنا الحايل اتجاهنا نحو التشبه باملجتمعات 
الطاغية،  هي  فيه  الفردية  حيث  الغربية 
العادات  من  آخر  عامل  يف  انفسنا  وسنجد 
السلوك  من  الكثري  معها  تحمل  والتقاليد 

كبريا  عددا  ان  علام  حاليا.  السائد  االجتامعي 
الناس فقدوا مع جائحة كورونا عالقاتهم  من 
قاعدة  عىل  مبنية  كانت  التي  االجتامعية 
واحدة تتمثل باللقاءات املبارشة، غري املتوافرة 
مع  السفر  ورحالت  السهرات  وبتنظيم  حاليا، 
للتسلية  االشخاص  من  مجموعات  تكوين 
خسارة  ذلك،  كل  من  االهم  الوقت.  ومتضية 
ملجأ  كانت  التي  الشخصية  االنسان صداقاته 
هذا  كل  النفسية.   الراحة  عن  بحثا  له  ذاتيا 
العامل الذي كان محور الحياة سيعاد النظر فيه 
وباولوياته ورضوراته. ما بعد كورونا اكتشف 
الناس ان هناك عالقات ال لزوم لها، وعىل هذه 
ترتيب حياتهم مستقبال.  اعادة  االساس ستتم 
دون  من  جديد  اجتامعي  نظام  هناك  طبعا، 
ان يحدده او يرسمه احد ومن  غري املمكن ان 
نرى معامله االن، فاالمر منوط بالقضاء نهائيا 
عىل وباء كورونا، متى، هل هذه السنة ام بعد 

سنتني، هنا الوضع سيختلف.

■ هل يجب عىل الشعوب ان تتحرض لكيفية 
حياتها  تهدد  التي  املصريية  االزمات  مواجهة 

عىل االرض؟
يف  املجتمعات  كل  اصابت  التي  الرضبة   □
العامل كانت مفاجئة لها. كبار علامء االجتامع 
ما  لكن  وانواعها،  املجتمعات  عن  تحدثوا 
هو  اجيال  مدى  عىل  دراساتهم  اليه  افتقدت 
كيفية دراسة مجتمعات تواجه ازمات مصريية 
الناس اىل  للوصول اىل نتيجة او خالصة ترشد 
كيفية العيش يف اندماج اجتامعي، رغم تحكم 
االزمات املصريية يف مسار حياتهم. اذا توقفنا 
عند تجارب مشابهة ملا نعيشه اليوم، كانتشار 
مع  عامني  استمرت  التي  االسبانية  االنفلونزا 
اتخاذ سبل الوقاية التي نعتمدها حاليا، او تفيش 
مرض الطاعون، سنجد عودة الناس اىل حياتهم 
الطبيعية بعد فرتة معينة من القضاء نهائيا عىل 
الوباء. فمن طباع االنسان النسيان. ما اراه بعد 
زوال هذه الجائحة هو عودة اللبنانيني مبارشة 
اىل الحياة مع عطش كبري من قبلهم الستعادة 
عالقاتهم االجتامعية، كرد فعل مشابه متاما لرد 
فعل سجني بعد تلقيه نبأ اطالقه. رد الفعل هذا 
اىل  بعدها  الحياة  تعود  اجتامعية  فورة  يشبه 

طبيعتها السابقة.
د. م
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كيف يمكن تفعيل نظام جهاز المناعة في الجسم؟

ْن  مارْس الرياضة وخّفْف التوتر وحسِّ
نظامك الغذائي

تغذية
ناتالي عقيقي غّرة

دائرة الشؤون الصحية

املسببة  الكائنات  ضد  عنك  الدفاع  يف  كبي  بعمل  عموما  املناعي  جهازك  يقوم 
لالمراض. لكن يف بعض االحيان يفشل، فتغزو الجراثيم الجسم وتجعلك مريضا. 
هل من املمكن تعزيز جهاز املناعة؟ ماذا لو قمت بتحسني نظامك الغذايئ؟ هل 
اخرى يف منط  تغييات  او مستحرضات عشبية معينة وتجري  فيتامينات  تتناول 

الحياة تساعد يف تعزيز املناعة؟

طرق صحية لتقوية جهاز املناعة
حياة  منط  اختيار  يجب  االول،  الشق  يف 
للصحة  العامة  االرشادات  اتباع  يعد  صحي. 
اتخاذها  ميكن  فردية  خطوة  افضل  الجيدة 
وصحي  قوي  مناعة  نظام  عىل  للحفاظ 
اجزاء  من  جزء  كل  يعمل  طبيعي.  بشكل 
بشكل  املناعي،  الجهاز  ذلك  يف  مبا  جسمك، 
البيئية  االعتداءات  من  حاميته  عند  افضل 
مثل  الصحية،  الحياة  باسرتاتيجيات  ودعمه 

اتباع االمور التالية:
- ال تدخن.

بالفواكه  غنيا  غذائيا  نظاما  تناول   -
والخرضوات.

- مارس الرياضة باستمرار ومترن بانتظام.
- حافظ عىل وزن صحي.

- اذا كنت ترشب الكحول ارشبها باعتدال.
- احصل عىل قسط كاف من النوم.

مثل غسل  العدوى  لتجنب  اتخذ خطوات   -
بطريقة  اللحوم  وطهي  متكرر  بشكل  يديك 

جيدة.
التوتر  من  التقليل  االمكان  قدر  حاول   -

القلق. وتخفيف 

الجهاز املناعي والعمر
عىل  قدرتنا  تقل  العمر،  يف  تقدمنا  مع 
يف حصول  يساهم  ما  املناعية،  االستجابة 
المراض  والتعرض  العدوى  من  املزيد 
العمر  متوسط  ارتفاع  مع  الرسطان. 
ازدادت  املتقدمة،  البلدان  يف  املتوقع 
املزمنة  باالمراض  االصابة  حاالت  ايضا 
ان  حني  يف  العمر.  يف  بالتقدم  املرتبطة 
العمر  يف  يتقدمون  االشخاص  بعض 
من  العديد  استنتاج  فان  صحي،  بشكل 
بالشباب،  مقارنة  انه،  هو  الدراسات 
لالصابة  عرضة  اكرث  السن  كبار  يكون 

باالمراض املعدية، واالهم من ذلك، انهم 
اكرث عرضة للوفاة بسببها. 

واالنفلونزا  التنفيس  الجهاز  التهابات  تعد 
االلتهاب  وخاصة    COVID-19 وفريوس 
بني  للوفاة  الرئيسية  االسباب  من  الرئوي، 
االشخاص الذي يزيد عمرهم عن 65 عاما يف 
جميع انحاء العامل. ال احد ميكنه التكهن عىل 
املقابل،  يف  ذلك.  حصول  سبب  اليقني  وجه 
للعدوى  املناعية  االستجابة  انخفاض يف  ظهر 

من خالل استجابة كبار السن للقاحات. 
لقاحات  دراسات  اظهرت  املثال،  سبيل  عىل 
الذين  االشخاص  اىل  بالنسبة  انه  االنفلونزا 
اللقاح  يكون  عاما،   65 عن  اعامرهم  تزيد 
)فوق  االصحاء  باالطفال  مقارنة  فعالية  اقل 
انخفاض  من  الرغم  عىل  لكن  السنتني(. 
 S. و  االنفلونزا  اللقاحات ضد  فان  الفعالية، 
pneumoniae   قد خفضت بشكل ملحوظ 
السن  كبار  لدى  والوفاة  املرض  معدالت 

التطعيم. مقارنة بعدم 
واملناعة  التغذية  بني  عالقة  هناك  ان  يبدو 
سوء  اشكال  احد  يعرف  السن.  كبار  لدى 
يف  حتى  مدهش  بشكل  املنترش  التغذية 
البلدان الغنية، اذ ميكن ان يصيب كبار السن 
سوء التغذية، حيث يعاين الشخص من نقص 
يف بعض الفيتامينات االساسية واملعادن التي 
او  الغذايئ  النظام  من  عليها  الحصول  يتم 
املكمل له. مييل كبار السن اىل تناول كميات 
اقل من الطعام، وغالبا ما يكون لديهم تنوع 
اقل يف وجباتهم الغذائية. من االسئلة املهمة 
هل تساعد املكمالت الغذائية كبار السن يف 
عىل  صحة.  اكرث  مناعي  نظام  عىل  الحفاظ 
كبار السن مناقشة هذا السؤال مع اطبائهم.

النظام الغذايئ وجهاز املناعة
جيدة  تغذية  اىل  املناعة  نظام  يحتاج 

العلامء  ومنتظمة. منذ فرتة طويلة ادرك 
فقر  يف  يعيشون  الذين  االشخاص  ان 
هم  التغذية،  سوء  من  ويعانون  مدقع 
املعدية.  باالمراض  لالصابة  عرضة  اكرث 
املؤكد  من  ليس  ذلك،  من  الرغم  عىل 
ناجمة  املرض  معدل  زيادة  كانت  اذا  ما 
عن تأثري سوء التغذية عىل جهاز املناعة. 
نسبيا،  قليلة  دراسات،  هناك  تزال  ال 
املناعي  الجهاز  عىل  التغذية  تاثري  حول 
ان  عىل  االدلة  بعض  هناك  لالنسان. 
املتنوعة،  الدقيقة  املغذيات  يف  النقص 
عىل سبيل املثال نقص الزنك والسيلينيوم 
الفوليك  وحمض  والنحاس  والحديد 
يغري   ،Eو  Cو  B6و  A والفيتامينات 

االستجابات املناعية يف الحيوانات.

الرياضة جيدة ام سيئة للمناعة؟ 
ركائز  احدى  هي  بانتظام  الرياضة  مامرسة 
القلب  صحة  تحسن  فهي  الصحية.  الحياة 
الدم،  ضغط  وتخفض  الدموية،  واالوعية 
الجسم، وتقي من  التحكم بوزن  وتساعد يف 
مجموعة كبرية من االمراض. لكن هل تساعد 
املناعة لديك بشكل  الرياضة يف تعزيز نظام 
طبيعي والحفاظ عليه يف حالة صحية؟ مثل 
النظام الغذايئ الصحي متاما، ميكن ان تساهم 
جيدة  صحة  تامني  يف  الرياضية  التامرين 
بشكل عام وتاليا يف توفري نظام مناعي صحي. 
وقد تساهم ايضا بشكل مبارش اكرث، يف تعزيز 
لخاليا  تسمح  التي  الجيدة  الدموية  الدورة 
الجسم  عرب  بالتحرك  ومواده  املناعي  الجهاز 

بحرية والقيام بعملها بطريقة جيدة.
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الجهاز املناعي هو عبارة عن جيش متكامل يدافع عن موطنه من الغزاة، ويتم تحصني 
هذا الجيش من خالل الجلد وطبقة القرنية يف العني وبطانة املخاط املوجودة يف الفم 

والرئتني والخاليا واالنسجة يف االمعاء.
كذلك تساعد االفرازات والسوائل التي تخرج من الجسم يف دفع الجراثيم اىل الخارج، فيام 

تتوىل االنزميات املوجودة فيها قتل الجراثيم.
تتمثل هذه االفرازات والسوائل يف الَعرَق، دموع العني، املخاط يف االنف، وافرازات املهبل. 
االفرازات  يف  والخلل  الخاليا  وتلف  االنسجة  هذه  يف  او  الجلد  يف  رضر  اي  فان  لذلك، 

والسوائل، يعرّض الجسم اىل هجوم الجراثيم ويصبح متاحا النتقال العدوى.

كيف يتولى الجهاز املناعي
مقاومة العدوى؟
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رياضة

تدرك باوال فرعون رزق ان توليها مهامت رئاسة نادي الراسينغ بيوت يف هذه الظروف الصعبة ليس ترفا، بل هو واجب 
رغم ادراكها صعوبة املهمة. تؤمن املرأة االوىل التي تتوىل رئاسة ناد كروي يف لبنان بقدراتها وبالعمل املؤسسايت، ضمن 

مجموعة متعاونة لتحقيق االهداف

فريق  عودة  بصعوبة  اعرتافها  مقابل  يف 
الراسينغ اىل موقعه الطبيعي هذا املوسم، 
لتطوير  رزق مرشوعا  فرعون  باوال  تحمل 
العمل  مصاف  اىل  ورفعه  النادي  عمل 
دعم  السيام  واملنظم،  الشفاف  املؤسسايت 
الناشئني  فرق  من  الصاعدة  املواهب 
مبوجب  معها  تتعاون  التي  واالكادمييات 
مروحتها  توسيع  عىل  تعمل  اتفاقيات 
خالل  من  للشباب  الئق  مستقبل  لتأمني 

لعبة كرة القدم.
النادي  حارض  عن  حاورتها  العام"  "االمن 

ومستقبله.

لنادي  رئيسة  رزق  فرعون  باوال  ملاذا   ■
الراسينغ؟

كرويا  ناديا  ترتأس  اول سيدة  اكون  ان   □
يف لبنان، فهذا وسام رشف لنادي الراسينغ 
مببادئه  السنني  مر  عىل  متيز  طاملا  الذي 
الختياري  فخورة  وانا  وقيمه،  وثقافته 
يف  االدارية  اللجنة  الواجب.  بهذا  للقيام 
ثالث  منهم  عضوا   11 من  تتألف  النادي 
االمر  هذا  يشكل  ال  ان  امتنى  سيدات. 
واثبات  للتغيري  بداية  يكون  بل  استثناء، 
قدرة املرأة يف كل املجاالت. انا يف منصبي 
النادي،  لنشاط  مواكبتي  من  انطالقا 
بعض  عىل  عمل  فريق  مع  سنويا  وارشايف 
للعشاء  والتحضري  االجتامعية  النشاطات 
السنوي ولحملة تربعات للنادي، ثم كنت 
الحقا من اعضاء الهيئة االدارية ومسؤولة 
 .2016 العام  من  العامة  العالقات  عن 
لكن بعد التداول بني القيمني عىل النادي 
يف  النادي  دخل  بعدما  العامة،  والهيئة 

رئيسة نادي الراسينغ بيوت باوال فرعون رزق.

الفراغ من جراء استقالة الرئيس وعدد من 
انطالق  ابواب  عىل  االدارية  الهيئة  اعضاء 
املسؤولية  تحمل  عىل  وافقت  الدوري، 
االستقاالت،  بعد  السيام  الثقة  بث  العادة 
االنتقالية  الفرتة  يف  الفريق  خسارة  واثر 
نخبة من الالعبني بسبب عدم التمكن من 

تجديد عقودهم.

والنائب  الوزير  لعب  مدى  اي  اىل   ■
دورا  فرعون  ميشال  )والدك(  السابق 

بوصولك اىل املنصب؟
نادي  ترؤس  اىل  يوما  والدي  يطمح  مل   □
شمل  يرتأسه.  من  دعم  اىل  بل  الراسينغ 
نادي  ابرزها  النوادي  من  عددا  دعمه 

مقال

كرة القدم اللبنانية ليست في خير
انتهت املرحلة االوىل من بطولة الدوري 61 لكرة القدم لنوادي الدرجة االوىل للرجال. 
والنتائج وشكل  االداء  استفهام كبية تطرح عىل  يرتافق مع عالمات  استثنايئ  موسم 
غي  الدوري  لبطولة  العامة  الصورة  ألن  عندها  الوقوف  ميكن  كثية  نقاط  الدوري. 

مشجعة.
فنيا هو االدىن مستوى يف السنوات العرش االخية عىل االقل. قد يعترب البعض ان النتائج 

هي املعيار وهذا خطأ، ألن املعيار الوحيد هو ما تقدمه الفرق عىل ارض امللعب. 
البطولة هي الحدث، واالندية تشارك فيها بهدف خروج فائز واحد عىل االقل. لكن كلام 
كان هذا الحدث فاشال، تقاعست االندية عن القيام بدورها، فيام الكسل يجر الكسل 
مستوى عىل حجم  تقديم  يف  بدورهم  يشاركون  الذين  الالعبني  عىل  تاليا  وينسحب 
الحدث. غياب الالعبني االجانب "عّرى" املستوى العام للبطولة، لكن ال ميكن القول ان 

االنذار مل يأت سابقا من الالعبني االجانب انفسهم، السيام من املدربني.
هذا الواقع ال ميكن تجاهله، فيام تكمن املشكلة االساسية يف العقلية التي تدار بها اللعبة 
من جهة، واملدرسة الكروية املعتمدة يف غالبية النوادي من جهة اخرى. غياب الالعب 
االجنبي عن بطولة الدوري هذا املوسم، مل يعّر املستوى الفني للفرق فقط، بل فضح 

النوادي بازاء طريقة عملها التأسييس لالعبيها.  
ال يحكم عىل قوة الدوري او ضعفه من عدد االهداف املسجلة. فكرثة تسجيل االهداف 
تعني ضعفا يف الدفاع، وقلة التسجيل تعني ضعفا يف الهجوم. لذلك فان التوازن مهم يف 
مجمل البطولة. كام ال ميكن الحكم عىل املستوى من املنافسة عىل اللقب، ألن املنافسة 
تنحرص اساسا هذا املوسم بني فريقني فقط هام االنصار املتصدر والنجمة الوصيف، 

فحتى فريق شباب الساحل صاحب املركز الثالث ال يعترب انه من املنافسني. 
معيار الحكم عىل املستوى الفني للدوري يبدأ من الوقت امللعوب و"التوّقفات" خالل 
املباريات، وتنسيق اللعب ورسعته، والقوة البدنية لدى الالعبني. تباين االداء من مباراة اىل 
اخرى، واالخطاء الدامئة يف التمرير، وقلة التحرك من دون كرة، اضافة اىل ضعف الفعالية 
امام املرمى، والسقوط عند كل التحام واضاعة الوقت، وكرثة االعتامد عىل الركالت الثابتة، 
كلها امور تدل عىل املستوى الضعيف لالعب وللفرق يف آن واحد. يف الواقع، هذه االمور 
مل تستجد هذا املوسم بل تتكرر يف كل املواسم، يف وجود الالعبني االجانب او يف غيابهم. 
رمبا من الخطأ اعتبار غياب الالعبني االجانب هو السبب يف تدين املستوى، لسبب بسيط 
ان مستوى معظم الذين يتوافدون منهم اىل الدوري اللبناين، يتشابه مع مستوى الالعبني 
املحليني. وحدها نوادي العهد واالنصار والنجمة تتعاقد مع اجانب يف مستوى جيد، 
يقدمون اضافة فعلية اىل الفرق وبقية الالعبني اللبنانيني. يف املقابل، ال ميكن استبعاد 
ان يتمتع االجنبي  الفعلية تكمن يف  اال ان املشكلة  الفرق،  تأثي غياب االجانب عن 
مبستوى قريب من مستوى الالعب املحيل، اال انه يقدم يف املقابل اداء افضل منه، وقادر 

عىل انهاء الهجامت وبناء اللعب وصنع الفرص والدفاع بطريقة افضل. 
االندية ليست وحدها املالمة، ألن فرقها تشارك يف بطولة معدومة التسويق. ال ارباح 

منها وال من يربحون. ويبقى السؤال البديهي: من يريد االستثامر يف دوري كهذا؟ 
الخارج  يف  املحرتف  الالعب  بني  فاملستوى  املنتخب،  يف  يحصل يصب  ما  كل  عموما، 
والالعب املحيل يتسع اكرث. املسؤولون عن املنتخبات يعلمون انه يف حال استمر الوضع 
عىل ما هو عليه، لن تعود مشاركة الالعبني الشباب يف عدد اكرب من الدقائق تجدي نفعا. 

يف اختصار كرة القدم اللبنانية ليست يف خي.

نمر جبر

مكانة  الراسينغ  لنادي  ان  غري  الحكمة، 
خاصة نظرا اىل رمزيته عىل صعيد بريوت 
والرياضة  القدم  كرة  وتاريخ  والجميزة 
والتزلج وغريه. حتى ان جدي بيار فرعون 
مل  لذا،  لفرتة.  للنادي  فخريا  رئيسا  كان 
يشجعني والدي عىل تويل رئاسة النادي بل 
ابتسم عندما طلبوا منه ذلك. مل يقتنع اال 
ارتأت بعض املرجعيات ان تعمل  بعد ان 
املناسب  الشخص  واعتربتني  الهدف،  لهذا 
لهذه املرحلة. اخربين والدي انه حاول منذ 
كبرية،  النادي مع مجموعة  عاما دعم   15
من دون ان يعني ذلك انه سيدعم النادي 
حاليا اكرث من قبل. نصحني ان استقيل اذا 
شعرت ان الجميع ال يتحملون مسؤوليتهم 
اىل جانبي، ويحاولون ان يخففوا حمولتي 
بازاء املشاكل الصعبة التي ورثتها وابرزها 
صندوق فارغ وفريق خرس معظم العبيه. 
علام ان اولويات بعض الداعمني تنحرص يف 
دعم مسائل اجتامعية او تربوية اكرث من 
الرياضية، ما قد يزيد من متاعبي.  االمور 
اعتمد  ان  استطيع  خربة  فله  والدي  اما 
املتابعني  من  وهو  الرضورة،  عند  عليها 
النادي وشجونه منذ سنوات، ويف  لشؤون 
اي  لتشجيع  الباب  يفتح  نفسه  الوقت 
وان  النادي  بدعم  طموح  لديها  شخصية 

عىل حسابه.

■ هل توليك املنصب هو رسالة من عائلة 
فرعون انها لن تتخىل عن النادي؟ 

او  غرورا  او  طموحا  البعض  يعتربه  ما   □
او  مسؤولية  او  واجبا  نعتربه  نحن  رسالة، 
تحمل  قبلت  انني  هي  الرسالة  خدمة. 
الصعبة،  املحطة  هذه  يف  املسؤولية  هذه 
اتحملها  ان  الظروف  حتمت  بحيث 
ازمة  يف  النادي  دخول  لتجنب  شخصيا 
كبرية. اطمنئ الجميع انه ليس الهدف ابدا 
الذي  النادي  عىل  فرعون  اسم  يكتب  ان 
للعائلة  ان  العائلة، علام  يتجاوز  تاريخ  له 
يف بريوت ولبنان تاريخا معروفا يف الخدمة 
اكرث من  العامة يف كثري من املجاالت منذ 

150nemer.jabre66@yahoo.com سنة.

رئيسة نادي الراسينغ بيروت: تحّملت املسؤولية 
إلعادة الثقة وتجنيب النادي أزمة 

العمل  منفتحة على 
مع اي فريق يحب النادي

اختيار االعضاء ارتكز على 
الخبرة والنزاهة والتضحية
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او  ابعاد  اي  الخطوة  لهذه  هل   ■
اهداف غري رياضية؟

□ اذا كان املقصود اهدافا سياسية، هناك 
عتب علينا منذ سنوات اننا نساند النادي 
كانت  لقد  سياسية.  اهداف  اي  دون  من 
من  للخروج  النادي  يف  ملحة  الحاجة 
تكهنات.  مجرد  فهو  الباقي  اما  االزمة، 
الشأن  يف  واالجتامعية  الرياضية  االهداف 
اذا  رشعية،  هي  السياسية  وحتى  العام 
خدمة  يف  النبيل  االطار  ضمن  بقيت 
استغالل  سوء  ان  علام  والوطن.  املجتمع 
والفساد يشوهان صورة  لبنان  السلطة يف 
الخدمات. النادي مهم البناء املنطقة، وانا 
منفتحة للعمل مع اي فريق يحب النادي 
السياسية،  وانتامءاته  مبادئه  كانت  مهام 
ألن االهم ان تبقى الخدمة العامة بعيدة 
من تلبية املصالح الشخصية وتتعارض مع 

العامة.  املصلحة 

■ كيف تفرسين اسناد املناصب االساسية 
الرئيس،  )نيابة  للنادي  االدارية  اللجنة  يف 
امانة الرس، امانة الصندوق، املحاسبة( اىل 

اشخاص من فريق عمل والدك؟
الخربة،  عىل  ارتكز  االختيار  يف  مطلبنا   □
النزاهة والتضحية. اؤكد هنا ان يف اللجنة 
شؤون  يتابع  متجانسا  فريقا  االدارية 
الكفايات  وهذه  سنوات،  منذ  النادي 
النادي  ومحبة  العطاء  روح  ضمن  تعمل 
وتحاول االبتعاد من الخالفات التي تأيت يف 
من  بعيدة  مصالح  لخدمة  االحيان  معظم 
تجاوزناه  الذي  النكد  اىل  واقرب  الرياضة 

ملصلحة النادي وفريقه وجمهوره.

االدارية  اللجنة  داخل  القرارات  هل   ■
او  باالجامع  وتتخذ  للنقاش  تخضع 

باالكرثية؟
□ اعترب السؤال تدخال يف الشؤون الداخلية 
للنادي، لكني اؤكد لك انني مؤمنة باالنفتاح 
واملشاركة بالقرار واحرتام املبادئ واالنظمة 
مع  بالدميوقراطية  اؤمن  التشاور.  ومبدأ 

حسم املسائل عند الحاجة. 

رياضة
بات  فالوضع  اليوم  اما  السنوي،  العشاء 
جميعا  وعلينا  كافة  الرعاة  عىل  اصعب 

التضحية قدر املستطاع.

طلبت  ماذا  الالعبني  مع  لقاء  اول  يف   ■
منهم ومباذا وعدتهم؟

□ اكدت لهم انهم العمود االساس للنادي 
نسعى  التي  اعاملنا  كل  ترتكز  وعليهم 
ونصبو اليها، وقلت لهم انهم ميثلوننا عىل 
االرض ونجاحهم نجاحنا، وان اداءهم هو 
وعمله.  واخالقه  النادي  ملبادئ  انعكاس 
يف  جانبهم  اىل  سنقف  اننا  اكدت  كذلك 
ناحيتهم،  من  الصعبة.  املراحل  جميع 
والفني  واملادي  االداري  االستقرار  وبعد 
وعد  عملنا،  اولويات  من  كان  الذي 
الالعبون بعدم التفريط بنقطة عرق ارضاء 

النفسهم اوال ولتاريخ النادي العريق.

بالفريق  للعودة  مرشوعا  تحملني  هل   ■
اىل مصاف دوري الدرجة االوىل؟

الطبيعي  املكان  هي  االوىل  الدرجة   □
لنادي الراسينغ ونعمل جميعا عىل تحقيق 
هذا الهدف. اما من ناحية املرشوع الذي 
فيه  انجح  ان  وامتنى  السنة  هذه  احمله 
بالتعاون مع جميع اعضاء الهيئة االدارية، 
فهو تطوير عمل النادي اىل مصاف العمل 
دعم  وخاصة  واملنظم  الشفاف  املؤسسايت 
الناشئني  فرق  من  الصاعدة  املواهب 
مبوجب  معها  نتعاون  التي  واالكادمييات 
مروحتها  توسيع  عىل  نعمل  اتفاقيات 
خالل  من  لشبابنا  الئق  مستقبل  لتأمني 
هذا  فريقنا  ان  علام  القدم.  كرة  لعبة 
وقد  الشباب،  من  نخبة  يضم  املوسم 
شكل ذلك تحديا لنا. ال شك يف ان الدرجة 
االوىل ستعود قريبا مع املزيد من التنظيم 

والعمل. 

■ هل ميلك مدير الفريق سعيد جريديني 
صالحيات واسعة، وهل تثقني بقراراته؟ 

عمل  هو  الراسينغ  نادي  يف  العمل   □
يتحملون  فالجميع  منظم،  هيكيل 

فريق  ضمن  ويعملون  مسؤولياتهم 
من  الفنية،  االجهزة  وخاصة  متجانس 
ولجنة  ومعاونيه  واملدرب  الفريق  مدير 
شخص  بكل  الثقة  كل  لدي  القدم.  كرة 
داخل  مسؤوليته  ويتحمل  دوره  ميارس 
مدير  هو  جريديني  املنظومة.  هذه 
وهذا  االدارية،  الهيئة  يف  وعضو  الفريق 

االمر انعكس ايجابا عىل اداء الفريق.

امانة  عن  حنا  جورج  استبعد  ملاذا   ■
الصندوق؟

املداورة  الدميوقراطية  مبادئ  اهم  من   □
نائب  حنا  الشفافية.  يثّبت  ما  املراكز  يف 
للرئيس وعضو يف لجنتي املال وكرة القدم، 
اختار  وتطويره.  العمل  استمرار  يؤّمن  ما 
امانة  تحمله  بعد  للرئيس  نائبا  يكون  ان 

الصندوق لسنوات.

خوري  مع  العالقة  وصف  ميكن  كيف   ■
رعية السيدة للروم االرثوذكس يف االرشفية 

االب الياس فرح؟
الياس  االب  مع  دامئا  ممتازة  العالقة   □

للنادي. مركز مستشار خاص للرئيسة وللهيئة 
االدارية ميكنه من العمل ملصلحة النادي عىل 
اكرث من صعيد، وهذا هو االساس من توزيع 
االدوار لفريق عمل يصبو اىل التطور والتقدم.

■ هل ميكن طأمنة جمهور فريق الراسينغ 
يف  واملادي  االداري  االستقرار  بأن  ومحبيه 

النادي طويل االمد؟
فان  لذلك  بتصفق"،  ما  وحدا  "ايد   □
نية  وسرنى  كبرية  للنادي  املادية  الهواجس 
وهذا  الدعم،  مواصلة  يف  الرشكات  بعض 
عىل  لذا،  النوادي.  من  كبري  عدد  هاجس 
بريوتية  نواد  اربعة  اهم  دعم  بريوت  بلدية 
الكثري من املدن.  الحال يف  او اكرث، كام هي 
امل  عىل  والنوادي  الرشكات  كمعظم  نعمل 
التي  منطقتنا  ويوفق  الله  يوفقنا  ان  يف 
تكبدت ارضارا كبرية واهلها العظام يف بريوت 
امنا  الهم  يف  اولويات  لهم  الذين  واالرشفية 
تبقى لهم عاطفة خاصة تجاه نادي الراسينغ. 
لبث  واملحبني  الجمهور  مع  نعمل  وسنبقى 

اجواء االستقرار عىل الصعد كلها.
ن. ج

اللجنة  هذه  عمر  ان  تعتقدين  هل   ■
قبل  تغيريا  تشهد  ان  ميكن  وهل  طويل، 

انتهاء واليتها؟
□ لست متمسكة بأي منصب بشكل عام، 
اللجنة  ووالية  واليتي  اختصار  اردت  واذا 
فيجب ان تعطيني بدائل. اذا اقتنعت ان 
فانا  اكرث،  النادي  مصلحة  يخدم  البديل 
جاهزة وسعيدة لدعم اي توجه جديد، اما 
اذا كان طموح البعض هو املس باستقرار 
محبي  من  كبري  فريق  فهنالك  النادي، 

النادي سيكون لهم باملرصاد. 

الفنية  التفاصيل  كل  تتابعني  هل   ■
بالفريق؟ املرتبطة 

□ منذ ان توليت مهاميت بدأنا العمل مع 
ملء  يل  والتي  الفرق  لكل  الفنية  االجهزة 
القدم  لكرة  لجنة  هناك  باعضائها.  الثقة 
واستحدثنا  الفريق،  اعامل  يوميا  تتابع 
منصب مرشف عام عىل االجهزة الفنية ما 
عىل  نعمل  الذي  املؤسسايت  العمل  ثبت 
الدورية،  التقارير  رفع  خالل  من  تطويره 

وهذا ما يتيح يل متابعة هذه التفاصيل.

املوسم؟  لهذا  الفريق  ميزانية  تبلغ  كم   ■
من يتحملها؟ وهل من جهات داعمة؟

العامل  فيها  مير  التي  الظروف  ظل  يف   □
جائحة  ناحية  من  ان  لبنان،  وخاصة 
الثبات  وعدم  االقتصادي  والوضع  كورونا 
نعم  امليزانيات.  تحديد  يصعب  املهل،  يف 
جميعا  علينا  التي  الصعبة  الحقيقة  انها 
االعرتاف بها ما يشكل تحديا كبريا لجميع 
اهميتها  للرياضة  تظل  ولكن  االندية، 
شكر  علينا  هنا  واالنسانية.  االجتامعية 
االتحاد  القدم وعربه  لكرة  اللبناين  االتحاد 
االندية  جانب  اىل  للوقوف  "فيفا"  الدويل 
قرار عدم  ماديا، السيام  الرياضية ودعمها 
ميزانيات  اراح  ما  اجانب  العبني  استقدام 
النوادي بشكل كبري واعطى فرصة لالعبني 
اللبنانيني بالربوز والعطاء اكرث. يف ما يخص 
يف  ترتكز  كانت  الراسينغ،  نادي  ميزانية 
خالل  من  التربعات  حملة  عىل  السابق 

فرح امللقب باالب الروحي للنادي والذي 
عىل  والحفاظ  الشمل  مّل  اىل  سعى  طاملا 

تاريخ هذا النادي العريق.

اللجنة  من  مراد  جورج  استبعد  ملاذا   ■
االدارية للنادي، وهل ميكن ان نراه قريبا؟

قلوب جميع  كبرية يف  مكانة  مراد  لجورج   □
عىل  وهو  ومشجعيه،  الراسينغ  نادي  محبي 
الشعبية  القواعد  كل  مع  يومي  تواصل 

الدرجة االولى هي املكان 
للنادي ونعمل  الطبيعي 

على تحقيق ذلك

العمل في النادي هيكلي 
يتحملون  منظم والجميع 

مسؤولياتهم

تتوسط العبي الفريق.
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نمر جبر

2020 األسـوأ في تـاريخ الرياضة المحلية والعالمية 
هل تشهد 2021 عودة الحياة إلى األحداث الكبرى؟

حمل العام 2020 عنوان التحوالت الرياضية الدراماتيكية بسبب وباء كوفيد ـ 19 الذي رضب العامل، وغّي العديد من مسار 
البطوالت واالحداث القارية املهمة، فتم الغاء بعضها وتأجيل بعضها االخر اىل العام الجاري، فيام اعتمدت اجراءات قاسية 

وتدابي حازمة يف البطوالت واملسابقات، خوفا من التقاط الفيوس وللحد من انتشاره بني الالعبني، املدربني واالداريني

مل يكن احد من قادة الرياضة حول العامل 
ما  فعل  عىل  قادر  وباء خطريا  ان  يتصور 
الواسعة  العسكرية  الحروب  عنه  عجزت 
او االزمات السياسية الحادة، فحتى وطأة 
من  تتمكن  مل  االزمات  او  الحروب  تلك 
الدوران،  عن  الرياضية  الحركة  توقيف 
وبقيت يف منأى عن الرصاعات، واوصلت 
لوباء  خالفا  االمان،  شاطئ  اىل  بطوالتها 
كورونا الذي مل يستنث الوسط الريايض من 

ضحاياه. 
يف  االكرب  الرياضية  الخيبة  متثلت  عامليا، 
بعدما  الصيفي  طوكيو  اوملبياد  تأجيل 
اصدار  قبل  طويال  وقتا  املنظمون  انتظر 
انسحاب  اثر  املرة  الكأس  وتجرع  القرار، 
االخرى  تلو  الواحدة  املشاركة  الدول 
خوفا من تعرض رياضييها لخطر االصابة، 
وقدرت الخسائر الناتجة من القرار مباليني 

املادية  الخسائر  من  جزئيا  ولو  تخفف 
يتكبدها  التي  والفنية  املعنوية  واالرضار 

العاملون يف القطاع. 
االستجابة مل تتأخر، فكانت العودة الفعلية 
املتدرجة اىل املالعب يف متوز الفائت الذي 
البطوالت  معظم  منافسات  اختتام  شهد 
يف  ابرزها  اوروبا،  يف  املحلية  الكروية 
بطال  جوفنتوس  توج  حيث  ايطاليا 
املانيا  ويف  تواليا،  التاسعة  للمرة  للدوري 
الثامن  لقبه  ميونيخ  بايرن  احرز  حيث 
كام  البونديسليغا،  دوري  يف  التوايل  عىل 
استعادة  يف  اسبانيا  يف  مدريد  ريال  نجح 
لقب  ليفربول  انتزع  بينام  الدوري،  لقب 
غياب  بعد  املمتاز  االنكليزي  الدوري 

طويل استمر ثالثني عاما.
الربتغالية  العاصمة  استضافت  آب  يف 
خروج  بنظام  مصغرة  بطولة  لشبونة 

الدوالرات. لكن ما لبث ان انسحب هذا 
االوروبية  االمم  كأس  بطولة  عىل  القرار 
االمم  كأس  بطولة  عىل  ثم  القدم،  لكرة 
كأس  مسابقة  عىل  وكذلك  االفريقية، 
ارجئت  التي  الجنوبية  االمريكية  االمم 
متثلت  فيام  الجاري،  العام  اىل  جميعها 
الرضبة االقىص يف الغاء نسخة 2020 من 
املرضب  لكرة  الربيطانية  وميبلدون  بطولة 
العديد  يف  اخرى  مهمة  دولية  وبطوالت 

من االلعاب الجامعية والفردية. 
يف مقابل الشلل الريايض والخسائر املادية 
الدولية  االتحادات  تكبدتها  التي  الفادحة 
النوادي،  املحلية ومن خاللها  واالتحادات 
الحياة  عودة  برضورة  االصوات  علت 
وسط  تدريجا  وان  الريايض  القطاع  اىل 
اجراءات وقائية استثنائية تحد من انتشار 
عينه  الوقت  ويف  كبري،  شكل  يف  الوباء 

رياضة
الستكامل  واحدة  مباراة  من  املغلوب 
دوري  واالمتع  االقوى  الكروية  البطولة 
)شامبيينز  القدم  بكرة  اوروبا  ابطال 
والتي  النهايئ،  الربع  الدور  بدءا من  ليغ( 
انتهت بتتويج فريق بايرن ميونيخ االملاين 
باللقب القاري اثر فوزه يف املباراة النهائية 
الفرنيس  جريمان  سان  باريس  فريق  عىل 
كولن  مدينة  استضافت  كام   .0-1 بنتيجة 
االملانية بطولة مصغرة مشابهة الستكامل 
القدم  لكرة  االورويب  الدوري  منافسات 
االسباين  اشبيلية  فريق  لقبها  احرز  التي 
فوزه  اثر  املسابقة(  له يف هذه  )السادس 
يف املباراة النهائية عىل انرت ميالن االيطايل 

بنتيجة 2-3.
روبرت  البولندي  توج  االول  كانون  يف 
يف  العب  افضل  بجائزة  ليفاندوفسيك 
الفيفا  جوائز  توزيع  حفل  يف  العامل، 
كارسا  السويرسية،  زوريخ  مدينة  يف 
يف  االشهر  الثنايئ  عىل  ومتفوقا  القاعدة 
والربتغايل  مييس  ليونيل  االرجنتيني  العامل 
خامسية  احرازه  بعد  رونالدو،  كريستيانو 
بلقب  بدأت  البافاري  الفريق  يف  تاريخية 
الكأس  مبسابقة  واستكملت  البوندسليغا، 

اوروبا،  ابطال  دوري  ولقب  املحلية، 
بالسوبر  واختتمت  االملاين  السوبر  وكأس 

االورويب.
لوس  فريق  فتمكن  السلة،  كرة  يف  اما 
ليربون  نجمه  بقيادة  اليكرز  انجلس 
لقب  احراز  من  االول  ترشين  يف  جاميس 
 )NBA( بطولة الدوري االمرييك للمحرتفني
للمرة 17 يف تاريخه، معادال الرقم القيايس 
الذي كان يحمله غرميه التاريخي بوسطن 

سلتيكس.
سائق  عادل  الرسعة،  سباقات  عامل  يف 

هاميلتون  لويس  الربيطاين  مرسيدس 
مايكل  االملاين  االسطورة  رقم  عاما(   35(
الفوز  مرات  عدد  حيث  من  شوماخر 
الفورموال  لسباقات  العامل  بطولة  بلقب 
واحد )7 مرات( بعدما انتزع املركز االول 
ترشين  يف  الكربى  تركيا  جائزة  سباق  يف 

الثاين.
تحطم   ،2020 لعام  العاملية  املآيس  من 
اليكرز  انجلس  لوس  فريق  نجم  مروحية 
كويب  السلة  لكرة  االمرييك  واملنتخب 
يف  الثاين،  كانون  يف  عاما(   41( براينت 
ما  كاليفورنيا  والية  يف  كاالباساس  مدينة 
ادى اىل وفاته وابنته جيانا وافراد الطاقم 
عشاق  صدم  الثاين  ترشين  يف  السبعة. 
االسطورة  بوفاة  العامل  حول  القدم  كرة 
عاما   60 عن  مارادونا  دييغو  االرجنتينية 
قصور  وتفاقم  حادة  رئوية  ازمة  بسبب 
عىل  اسبوع  بعد  وذلك  القلب،  يف  مزمن 
الزالة  رأسه  يف  جراحية  لعملية  خضوعه 
ورم دموي. كام خرست الكرة االيطالية يف 
باولو  السابق  نجمها  االول  كانون  بداية 
 ،1982 اسبانيا  مونديال  هداف  رويس 
يف  الثالث  اللقب  الحراز  بالده  قاد  الذي 
تاريخها، واالول منذ عام 1938. كام غيب 
ميشال  السابق  الفرنيس  املدرب  املوت 
"الديوك"  منتخب  قاد  الذي  هيدالغو 
االمم  كأس  يف  االول  الكبري  لقبه  اىل 
وحارس  ارضه،  عىل   1984 عام  االوروبية 
السابق  انكلرتا  ومنتخب  ليفربول  مرمى 
يف  الحراس  افضل  احد  كليمنس  راي 
افضل  احد  دومينييس  وكريستوف  جيله، 
منتخب  تاريخ  يف  مروا  الذين  الالعبني 
موس  ستريلينغ  والربيطاين  للركبي،  فرنسا 
الفورموال  سباقات  يف  االسامء  ابرز  احد 
الذي مل يتمكن من  واحد يف الخمسينات 
الثاين  املركز  البطولة وحل يف  لقب  احراز 
العراقية  الكرة  خرست  كام  مرات.  اربع 
صاحب  رايض  احمد  املونديايل  نجمها 
الرافدين يف مونديال  اليتيم البناء  الهدف 
مرمى  يف  سجله  الذي   ،1986 مكسيكو 

حارس بلجيكا جان ماري بفاف.

الرياضية الخيبة 
االكبر كانت تأجيل اوملبياد 

الصيفي طوكيو 

من مآسي عام
2020 وفاة كوبي براينت 

ودييغو مارادونا

االسطورة االرجنتينية دييغو ارماندو مارادونا.

منتخب كرة السلة تأهل اىل نهائيات كأس آسيا.
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رياضة
الرياضة   2020 العام  اعاد  محليا، 
خلت،  زمنية  عقود  اىل  بالذاكرة  اللبنانية 
التي  االهلية  الحرب  حقبة  وتحديدا 
الجمود  لكن  النشاطات.  كل  جمدت 
املتالحقة  االزمات  املرة  هذه  به  تسببت 
انطالقا من الضائقة االقتصادية واملالية يف 
ترشين   17 باحداث  مرورا   2019 خريف 
وصوال اىل جائحة كورونا التي عطلت كل 
النشاطات، فخيم السكون داخل القاعات 

الرياضية املغلقة ويف املالعب الكبرية. 
لبنان  عرفها  التي  االزمات  ان  صحيح 
القطاع  لكن  كلها،  القطاعات  رضبت 
كل  فالغيت  تأثرا  االكرث  كان  الريايض 
املسابقات والبطوالت واملباريات، واضطر 
حينا،  منازلهم  مالزمة  اىل  الرياضيون 
لعائالتهم  قوت  عن  آخر  حينا  والبحث 
كان  حيث  الرياضة  مامرسة  من  بعيدا 
رزقهم  مورد  منهم  الغالبية  يعتربها 

الرئييس. 
القدم  كرة  بطوالت  ان  من  الرغم  عىل 
وكرة السلة كانت قد انطلقت يف ترشين 
االول 2019، لكن احيانا تجري الرياح مبا 
ال تشتهي السفن، فقبل ان ينقيض الشهر 

توقف كل يشء بسبب التحركات امليدانية 
االحداث  من  والخشية  الطرقات  واقفال 
االتحادات  تسعى  كانت  وبينام  االمنية. 
اىل اعادة اطالق نشاطها، اصطدمت بوباء 
كوفيد ـ 19 وبقرار الحكومة باعالن حالة 
اجهض  ما  العام،  واالقفال  العامة  التعبئة 
املالعب،  اىل  الحياة  لعودة  املساعي  كل 
املوسم  الغاء  اىل  املسؤولني  تاليا  ودفع 

الريايض برمته. 
)مليون  املالية  الهبة  شكلت  كرويا،   
لكرة  الدويل  االتحاد  قدمها  التي  دوالر( 
الحجر  اللبناين  االتحاد  اىل  "فيفا"  القدم 
االساس العادة استئناف النشاط، خصوصا 
اىل  مساعدات  شكل  عىل  تحويلها  بعد 

والرياضات  الدرجات  كل  يف  النوادي 
املتفرعة، ما اعاد الحياة ولو يف شكل غري 
تتكيف  جديدة  انظمة  ظل  يف  اعتيادي 
التعاقد  الغاء  بينها  املستجد  الواقع  مع 
مع العبني اجانب واالعتامد عىل الالعب 
الشبان  لالعبني  كوتا  مع  حرصا  املحيل 
مستقبال  سينعكس  ما  وهذا  والناشئني، 
بحسب  ايجابيا  الوطني  املنتخب  عىل 
املسابقات،  عىل  املرشفون  يأمل  ما 
والتي  االندية  بني  الصفقات  قلت  فيام 
وكان  املحليني  الالعبني  عىل  اقترصت 
ابرزهام انتقال الالعب الدويل نادر مطر 
التقليدي  الغريم  من  قادما  االنصار  اىل 

النجمة. 
يحايك  صحي  بروتوكول  مع  ذلك  ترافق 
اعتمدت  التي  الربوتوكوالت  كبري  نحو  اىل 
االتحاد  ويسعى  االوروبية.  املالعب  يف 
وقرارات  الصعوبات  من  الرغم  عىل 
باقل  موسمه  اختتام  اىل  العامة  التعبئة 
املنتخب  ان  كام  املمكن،  وافضل  كلفة 
طويال  التنافس  عن  غاب  الذي  الوطني 
بعد تحقيقه نتائج عادية يف االونة االخرية 
املزدوجة  التصفيات  ملتابعة  يتأهب 
واسيا،  العامل  كأس  نهائيات  اىل  املؤهلة 
كأس  بطولة  لخوض  االستعداد  عن  فضال 

العرب يف قطر.
تكد  فلم  السلة،  كرة  يف  االمر  اختلف 
الرغم  عىل  توقفت  حتى  تنطلق  البطولة 
اال  اطالقها،  اعادة  االتحاد  محاوالت  من 
ان الواقع كان مريرا السيام بعد انسحاب 
النوادي  واضطرار  )الفا(  الرسمي  الراعي 
مع  املربمة  العقود  يف  النظر  اعادة  اىل 
بالعملة  تسديدها  وطريقة  الالعبني 
اىل  ادى  االمر  هذا  االجنبية.  ام  املحلية 
عن  فضال  الربتقالية،  الكرة  يف  تام  شلل 
بطوالت  اىل  الالعبني  من  العديد  هجرة 
اىل  اضافة  الخليج،  دول  السيام  خارجية 
مدربني ابرزهم الثاليث الحاصل عىل لقب 
ابوشقرا  وفؤاد  رسكيس  غسان  البطولة 

واحمد فران.
بل  الحد،  هذا  عند  السلبيات  تقترص  مل 

الذي  الوطني  املنتخب  عىل  انسحبت 
املونديايل  الحلم  تحقيق  من  يتمكن  مل 
ثالث  بعد  تاريخه  يف  الرابعة  للمرة 
ونيوزيلندا  الصني  امام  متتالية  خسارات 
الدعم  الرغم من  الجنوبية، عىل  وكوريا 
كل  االتحاد  وتوفري  والشعبي  الرسمي 
ان  اال  االستحقاق.  لهذا  االمكانات 
التأهل  عرب  وجاء  يتأخر  مل  التعويض 
والتي  املقبلة  اسيا  كأس  نهائيات  اىل 
العاصمة  يف  التجمع  بطريقة  استكملت 

املنامة. البحرينية 
والغيت العديد من الفعاليات والبطوالت، 
اليد،  وكرة  الطائرة  الكرة  بطولتا  منها 
ماراثون  سباق  تواليا  الثاين  للعام  وغاب 
بريوت الدويل، كام الغي رايل لبنان الدويل 

للسيارات.
االدارة  آثرت  ذلك،  كل  من  الرغم  عىل 
االتحادات  انتخابات  انجاز  الرياضية 
)باستثناء اتحاد كرة القدم(، حيث سادت 
كانت  بينام  االتحادات  غالبية  التسويات 
املنافسة مفتوحة يف اتحاد الكرة الطائرة، 
اذ صعد وليد القاصوف اىل رئاسة االتحاد 
الدفة  ليستلم  كاملة  الئحته  فازت  بعدما 

املعارك"  "ام  اما  رميا.  ايب  ميشال  من 
بقي  حيث  السلة  كرة  اتحاد  يف  فكانت 
سنوات  الربع  منصبه  يف  حلبي  اكرم 
 0-15 بنتيجة  كاملة  الئحته  بفوز  مقبلة 
عىل الالئحة املنافسة التي ترأسها الرئيس 
وستعرف  بركات.  جورج  لالتحاد  االسبق 
انتخابات اللجنة االوملبية وجوها جديدة، 
اتحاد  ورئيس  الدويل  املحارض  يستعد  اذ 
السال  مون  ونادي   )Escrime( املبارزة 
لجان  خلفا  اللجنة  لرتؤس  سالمة  جهاد 
السباب  الرتشح  عن  عزف  الذي  هامم 

خاصة وعائلية.
عدة  وجوها  اللبنانية  الرياضة  افتقدت 
عبدالرحمن  ابرزهم  كان   2020 العام  يف 

شبارو الذي يعد من افضل حراس املرمى 
اللبنانية. كام خطف  القدم  تاريخ كرة  يف 
فريوس كورونا حارس مرمى نادي الحكمة 
تويف  فيام  طاهر،  حسني  الثامنينات  يف 
االنصار  لنادي  السابق  الدويل  الحارس 
وسام كنج اثر معاناة مع مرض عضال. اما 
رحيل  يف  فتمثلتا  ايالما  االشد  الخسارتان 
محمد  السابق  الدويل  االنصار  العب 
يف  استقرت  بعدما  سنة(،   33( عطوي 
نحو  مكث  حيث  طائشة،  رصاصة  رأسه 
قبل  غيبوبة  يف  الفائقة  العناية  يف  شهر 
ايلول املايض،  انفاسه االخرية يف  ان يلفظ 
بريوت  الحكمة  لفريق  الشاب  واملهاجم 
)22 سنة(  القدم محمد عيل فحص  لكرة 
كانون  مفاجئة خطفته يف  قلبية  نوبة  اثر 

االول املايض.
السنة  تكون  ان ال  الرياضة يف  اهل  يأمل 
النفس  ومينون  كسابقتها،  الجديدة 
ناجعة  وحلول  بديلة  برامج  ايجاد  يف 
كبوتها  من  الرياضية  الحركة  الستنهاض 
وتاليا  املحلية،  االزمات  من  وابعادها 
جديدة  عرصية  انظمة  صياغة  اعادة 

ومتطورة تقود القطاع الحيوي برمته.

الضربة االسوأ تمثلت 
في الغاء نسخة 2020 

من بطولة ويمبلدون

"ام املعارك" كانت 
في انتخابات االتحاد اللبناني 

السلة لكرة 

الحارس عبدالرحمن شبارو.

عىل   2021 عام  املرتقبة  االحداث  ابرز  تبدأ 
الكروي:  الصعيد 

من  االول  من  تستضيف  التي  قطر  من   •
شباط الجاري اىل 11 منه كأس العامل لالندية.
القدم  بكرة  االوروبية  االمم  كأس  بطولة   •
االتحاد  ان  التي ستجرى يف 12 دولة، ويبدو 
تطور  انتظار  يف  بقراره  متمسك  االورويب 

فيوس كورونا. 
القدم  لكرة  اوروبا  ابطال  دوري  نهايئ   •
"شامبيينز ليغ"، املقرر يف اسطنبول، مل يتخذ 
قرار ما اذا كان سيسمح بالحضور الجامهيي 

ام ال، عىل غرار نهايئ لشبونة 2020.
امريكا  كوبا  الجنوبية  امريكا  كأس  بطولة   •
التي ستقام يف دولتي االرجنتني وكولومبيا يف 

املقبل. الصيف 

)قطر  العامل  كأس  تصفيات  عجلة  تعود   •
 2022( لالنطالق من جديد يف القارات الخمس.
العام  من  املؤجلة  االوملبية  االلعاب  دورة   •
اليابان،  واملقررة يف   ،2021 اىل صيف  املايض 
تجرى  ان  املقرر  من  العامل حيث  انظار  قبلة 

من 23 متوز اىل 8 آب.
لكرة  العامل  بطولة  فاستضافت  مرص،  اما   •
اليد من 13 كانون الثاين املايض حتى 31 منه، 
البحر  العاب  دورة  الجزائر  تستقبل  حني  يف 
املقبل و20 منه يف  10 حزيران  املتوسط بني 

مدينة وهران الساحلية. 
كام تربز جوائز الفورموال واحد والدورات الكربى 
للتنس التي بقيت وفق مواعيدها السنوية. اال 
ان جميع االمور تبقى مرتبطة بتطورات جائحة 

كورونا، سواء من حيث االنتشار او االنحسار.

االحداث الرياضية 
عام 2021
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نمر جبر

األمني العام لإلتحاد اللبناني للريشة الطائرة:
هدفنا تسليط الضوء أكثر ونشرها أوسع

تأسس اول اتحاد للريشة الطائرة عام 1993 بعد حصوله عىل العلم والخرب من املديرية العامة للشباب والرياضة. لكن عىل 
الرغم من مرور اكرث من 27 عاما عىل تأسيس اول اتحاد للعبة، مل تتمكن الريشة الطائرة من حجز مكان متقدم لها عىل الخارطة 

الرياضية اللبنانية السباب عدة، اال يف السنوات االخية

بالسياسات  الرياضة  انتشار هذه  تأخري  ارتبط 
غري املدروسة التي انتهجها القيمون عىل اللعبة 
اساسيا  عامال  اصبحت  حتى  طويلة،  لسنوات 
البطوالت  ندرت  تطورها.  او  تقدمها  عدم  يف 
وظلت  الخارجية،  واملشاركات  واملسابقات 
تأسيسها  منذ  مفرغة  حلقات  يف  تدور  اللعبة 
الشباب  وزير  اصدر  حني   ،2005 العام  حتى 
قرارا  فتفت  احمد  الدكتور  حينه  يف  والرياضة 
اوقف مبوجبه االتحاد عن اي نشاط وحل لجنته 
االدارية التي لجأت اىل القضاء. خاضت معركة 
قضائية استمرت سنة ونصف سنة، نالت عىل 
 26 يف  الدولة  شورى  مجلس  من  قرارا  اثرها 
ترشين االول 2007  قىض باعادة تفعيل عملها.

تاريخيا، اشتهرت لعبة الريشة الطائرة، القريبة 
جدا من البونا، يف القرن التاسع عرش يف الهند 
ابان االنتداب االنكليزي. فتحولت برسعة وسيلة 
ان  اىل  الربيطاين  املليك  الجيش  لضباط  تسلية 
بوفور  دو  دوك  عائلة  افراد  احد  اىل  وصلت 
غلوسيسرتشاير  يف  هاوس  بادمنتون  بلدة  يف 
بلعبة  الحني  ذلك  منذ  فاشتهرت  انكلرتا،  يف 

البادمنتون اي الريشة الطائرة.
جيان  يت  لعبة  تكون  ان  يف  الباحثون  يجزم  مل 
اىل  الزمن، وتحولت  قد تطورت مع مرور  زي 
التي انترشت  البادمنتون  الطائرة  الريشة  لعبة 
يف شكل واسع يف القرن العارش قبل املسيح يف 
قبل  واليونان.  والهند  واليابان  الصني  من  كل 
لعبة  كانت  وقبلهام  البونا،  كانت  البادمنتون 
الريش، وكرة املرضب، وقدميا لعبة يت جيان زي 
التي انترشت يف القرن الخامس قبل املسيح يف 
اليابان التي تعتمد عىل رضب الريشة بالقدمني. 
انترشت اللعبة برسعة قياسية يف اوروبا، وتشكل 
اول اتحاد للريشة الطائرة يف بريطانيا عام 1893، 
وبعد 41 عاما، اي يف العام 1934، تشكل االتحاد 

كانت مقطوعة السباب عدة، تحت شعار توفري 
كل وسائل الدعم ملساعدة االتحاد. فكان لتويل 
رئيس  نائب  منصب  قانصوه  االتحاد  رئيس 
التنفيذية  اللجنة  ثم عضوية  االسيوي،  االتحاد 
التطوير  لجنة  رئيس  ونائب  الدويل  لالتحاد 
االثر  والدولية،  والقارية  العربية  والعالقات 
ضمن  تدريب  بدورات  ترجم  الذي  الفاعل 
 Shuttle( الدويل  تايم  شاتل  التطوير  برنامج 
االتحادين  ارشاف  يف  مدربني  لتخريج   )Time
صقل  دورات  تنظيم  تالها  واالسيوي،  الدويل 
الخاصة  الرتبوية  واملؤسسات  املدارس  ملدريب 

والرسمية يف البقاع والجنوب وكرسوان".
وكشف عن خطة يعتمدها االتحاد منذ سنوات 
بالتعاون مع اساتذة الرتبية البدنية والرياضية، 
القاعدة  يشكلون  الذين  املدارس  لحض طالب 
املدارس  منها، خصوصا  ننطلق  ان  يجب  التي 
التي تعتمد البكالوريا الفرنسية والتي لديها ما 
البادمنتون ضمن  الف طالب ميارسون  يقارب 
برنامج الرتبية الرياضية والبدنية، عىل التواصل 
البطوالت  يف  للمشاركة  والنوادي  االتحاد  مع 

واملسابقات التي تقام عىل مدار السنة. 
 ،2021 لعام  نشاط  روزنامة  "وضعنا  اضاف: 
تتضمن اىل بطولة وكأس لبنان، دورات اتحادية 
للحكام  صقل  ودورات  العمرية  الفئات  لكل 
محليا  لالعبني  تدريبية  ومعسكرات  واملدربني، 
الدويل  االتحادين  مع  بالتعاون  وخارجيا 
واالسيوي، اضافة اىل املشاركة الجدية يف بطوالت 
من خالل  الخربة  من  مزيد  الكتساب  خارجية 

االحتكاك بالعبني من مستوى متقدم". 
واكد ان االتحاد، بعدما حقق تقدما ملموسا يف 
ملفي الرتكيز عىل طالب املدارس وتطوير اسلوب 
راهنا  اهتاممه  يصب  وقدراته،  املحيل  املدرب 
عىل "لفت النظر اىل اللعبة وتسليط الضوء عليها 

الدويل للعبة ويضم حاليا اكرث من مئة دولة.
محليا عانت اللعبة منذ تأسيسها يف العام 1993 
من واقع مؤمل ينطبق عىل الكثري من الرياضات 
الطائرة  الريشة  لعبة  عىل  يقترص  وال  املحلية 
وحدها. هذا الواقع بدأ يتبدل تدريجا ويشهد 
بانتخاب   2008 العام  منذ  طفيفا  وان  تغيريا 
العام  اتحاد آخر يف  بانتخاب  اتحاد جديد. ثم 
2012 برئاسة قائد فريق الريايض بريوت والعب 
منتخباته  ومدير  السلة  كرة  يف  لبنان  منتخب 
سابقا جاسم قانصوه الذي جدد لوالية ثانية يف 
العام 2016 قبل ان يعاد انتخابه يف كانون االول 
املايض لوالية ثالثة عىل رأس لجنة ادارية شهدت 
بدورها تغيريات طفيفة، متثلت بدخول العنرص 
النسايئ اىل االدارة من خالل تويل روال مجذوب 
منصب نائبة الرئيس وبول روكز منصب االمانة 

العامة بدال من سمري شاغوري.
العام  منذ  اللعبة  ادارة  اىل  دخل  الذي  روكز، 
2008، تعرف اىل الريشة الطائرة عن كثب يف 
نادي مون ال سال وميارسها منذ سنوات، اعرتف 
لـ" االمن العام" بصعوبة املهمة وبفشل املرحلة 
خالل  من  العمل  االتحاد  حاول  عندما  االوىل 
الرياضية  الخارطة  اىل  اللعبة  اعادة  النوادي 
املحلية والعربية والقارية الدولية "لكن رسعان 
االسرتاتيجي  القرار  بعد  الواقع  هذا  تغري  ما 
الصغار  خالل  ومن  املدارس  من  باالنطالق 
ان  واكد  الالعبني".  من  جديد  جيل  لتأسيس 
االتحاد اعتمد عىل تطوير ثالثة عنارص تشكل 
القاعدة الثابتة واملتينة النطالقة ناجحة للعبة 

هي املدرب والحكم والالعب. 
ميكن  ال  الفني  النجاح  بأن  يؤمن  الذي  روكز 
متطور  اداري  اداء  خالل  من  اال  يتحقق  ان 
شفاف "مل يتوان عن اعادة ربط العالقات مع 
كل االتحادات العربية والقارية والدولية، التي 

اكرث ونرشها بطريقة اوسع واشمل يف مختلف 
املدرب  مستوى  تطور  بأن  واعرتف  املناطق". 
العبني  خلق  يف  فعال  شكل  يف  "ساهام  واداءه 
فنيات  ولديهم  الطائرة  الريشة  يحبون  صغار 

وقدرات يف حاجة اىل صقل ورعاية واهتامم". 
النوادي  دعم  "اسرتاتيجيا  يف  قدما  امليض  واكد 

الدويل واالسيوي. وعن الصعوبات املادية التي 
"ال  االزمة  ان  اىل  روكز  اشار  االتحاد،  يواجهها 
بل  فقط  الطائرة  الريشة  اتحاد  عىل  تقترص 
تطاول غالبية االتحادات. مل نحصل يف السنتني 
الشباب  وزارة  من  مساعدة  اي  عىل  االخريتني 
والرياضة خالفا لالتحاد االسيوي الذي مل يرتدد 
يف تزويدنا مساعدة مالية لتسيري امورنا االدارية، 
اضافة اىل مساعدة عينية من االتحاد االسيوي 

لتسهيل امورنا اللوجستية". 
للريشة  اللبناين  لالتحاد  العام  االمني  يزال  ال 
اسيوي،  محارض  شهادة  يحمل  الذي  الطائرة، 
متفائال بانتشار اللعبة يف املحافظات. فبعد ان 
كان عدد الالعبني يف بطوالت الفئات العمرية 
يف  العدد  ارتفع  والعبة،  العبا   20 يتجاوز  ال 
السنوات االخرية اىل اكرث من 400 العب والعبة. 
يعّول عىل الجيل الناشئ من اجل بدء تحقيق 
نتائج عىل الصعيد العريب والحقا عىل الصعيدين 
القاري والدويل عىل الرغم من الفارق الشاسع 
يف املستوى. لكنه ال يرتدد يف املقابل، يف االعراب 
عن خشيته من التأثري الكبري لالزمات االجتامعية 
التي  املتالحقة  والصحية  واملالية  واالقتصادية 
والبدين  الفني  املستوى  عىل  سلبيا  اثرا  سترتك 
لالعبني والالعبات التوقف القرسي الذي فرضته 
الرياضية،  النشاطات  مختلف  عىل  الدولة 
التي تقام داخل قاعات مقفلة،  وتحديدا تلك 
ما انعكس سلبا عىل الالعبني والالعبات وترجم 
والبدين.   الفني  الصعيدين  عىل  واضحا  تراجعا 
اضاف: "االولوية لدينا كانت وال تزال الحفاظ 
نخاطر  ولن  والالعبات  الالعبني  صحة  عىل 
وسنتخذ كل التدابري لحاميتهم خالل التامرين 

واملباريات.
 االتحاد بقي خالل مرحلة االقفال التام بسبب 
كوفيد - 19 عىل تواصل مع والالعبني من خالل 
حصص تدريبية كانت تنظم عن بعد للحفاظ 
عىل الحد االدىن من اللياقة، كام خضع عدد من 
املدربني والحكام املصنفني اسيويا لدورات صقل 
العريب واالسيوي. ونظم االتحاد  مع االتحادين 
خالل تلك الفرتة دورات شاتل تايم يف طرابلس 
وعكار ويف الجامعة االنطونية يف بعبدا بهدف 
الودية  الدورة  عىل  ارشف  كذلك  اللعبة.  نرش 

التي نظمها نادي مون ال سال عىل مالعبه".

االمني العام لالتحاد اللبناين للريشة الطائرة بول روكز.

تطوير  عىل  وتعمل  عمرية  فئات  لديها  التي 
الالعبني الصغار، واالهتامم بصقلهم من خالل 
توفري املعدات والتجهيزات التي تساعدها عىل 
يخف  ومل  جيدة".  ظروف  يف  بعملها  القيام 
مساعي االتحاد ليك يشمل الدعم كل النوادي 
االتحادين  يف  االتحاد  رئيس  موقع  خالل  من 

واندونيسيا  والصني  وماليزيا  الهند  من  كل  يف  االوىل  الشعبية  اللعبة  الطائرة  الريشة  تعترب   •
واالوسع انتشارا يف القارة الصفراء.    

االملانية  العاصمة  استضافتها  التي  االوملبية  االلعاب  الطائرة  الريشة  دخلت   1972 العام  يف   •
اللعبة  اعتمدت  العام 1992،  اي يف  متتالية،  بعد خمس دورات  استعراضية.  كرياضة  ميونيخ 

رسميا يف االلعاب االوملبية التي استضافتها العاصمة االسبانية برشلونة.
• الريشة نوعان: ريشة من البالستيك تستعمل يف التامرين، واخرى من الريش تعتمد رسميا يف 

املسابقات والبطوالت الدولية والرسمية. علام ان لكل ريشة رسعة تختلف عن االخرى. 
• يضم االتحاد 14 ناديا ويقارب عدد الالعبني االتحاديني 250 العبا والعبة، وعدد مزاوليها يف كل 
لبنان زهاء 10 االف العب والعبة. يف املدارس واملؤسسات الرتبوية يزاولها عدد كبي من الطالب 

وتحديدا الذين يخضعون المتحانات البكالوريا الفرنسية. 
• تحتل الريشة الطائرة املرتبة االوىل يف الرياضات التي متارس يف املدارس االوروبية ويف شكل خاص 

يف املدارس الفرنسية، وهي االكرث انتشارا يف املدارس اللبنانية التي تعتمد البكالوريا الفرنسية.

االوسع انتشارا في القارة الصفراء

رياضة
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املتقاطعة الكلمات 
إعداد نعوم مسعود

naoummassoud@live.com

عمودياأفقيا
-1 شاعر عراقي راحل -2 عاصمة تنزانيا 

– مسكن الرهبان – عاصمة جمهورية 
افريقا الوسطى -3 دق الجرس – شاعر 

فرنيس من مؤلفاته "زهور الرش" – فقرة 
يف اتفاق -4 انثى الحامر – لالستفهام 
– آخر ملوك القوط قىض عليه طارق 

بن زياد -5 مادة مطاطة ُتستخدم بنوع 
خاص كسدادة اوعية – اسم بوذا يف 

الصني – منطقة يف جنوب ما بني النهرين 
استوطنها السومريون – ضمي منفصل -6 

تدبي من الله – خاصته – ما ُيلف عليه 
الغزل او الخيوط – ينقّض عليه بغتة 

-7 باب عظيم – جزيرة اماراتية – عائلة 
العب كرة قدم ياباين سابق -8 حصن 

صليبي ُيعرف بقلعة الشقيف – دناءتهم 
– يهرب من السجن -9 سلسلة جبال 

تركية – فيلم مرصي بطولة سعاد حسني 
قصة االديب الراحل يوسف السباعي -10 
استاذ جامعي ومؤرخ لبناين راحل – اقليم 

يف السعودية ميتد بني صحراء النفود 
الكربى والربع الخايل -11 تهّيأ للحملة يف 
الحرب – نوتة موسيقية – مصّور – انت 

باالجنبية -12 ارسة – تحزن -13 ذكر 
الحجل – عائش – لقب غاندي -14 

صنف شائع من االزهار الجميلة موطنها 
االصيل املكسيك تعيش يف املتوسط – 

مدينة روسية -15 العب كرة سلة امييك 
راحل – احدى املهن الفنية 

-1  قمر ممتىلء – قلعة لبنانية – 
مرشوب كحويل -2 احد رؤساء الواليات 

املتحدة االميكية – كل جزء من 
مجموع الجسد -3 جواب – جزيرة 

سعودية يف البحر االحمر – من الطيور 
-4 مؤلف موسيقي بولوين – فرقة 

رياضية تجوب البالد سيا – وريث 
امللك -5 اله مرصي – ارتفع الزرع – 
صوت تعبئة املاء يف الدلو -6 قارب 

الفعل ومل يفعل – من الحيوانات – اول 
حروف االبجدية االغريقية – مقياس 
مساحة -7 لعب ومرح – االرشادات 

املفيدة -8 مغنية بريطانية شهية – من 
تقع عليه تبعة عمل او امر – نسبة اىل 

مواطن من بلد عريب -9 عملة ايطالية 
– ُجحر العقرب والعنكبوت – مسافة 

رحلة – رفع صوته بالبكاء -10 امر 
خفي – مدينة فرنسية – سنّور – من 
فارق الحياة -11 طائر لييل – رغباتها 
املرجوة -12 من اعظم شعراء العرب 
تخرج عىل يديه ابوالفرج االصفهاين 
له "الجمهرة يف اللغة" – ما يؤخذ يف 

الحرب قهرا او عنوة -13 مربط السفن 
عىل الساحل – موسيقي منساوي 

– ثوب ملّوث -14 ينفر من الظلم – 
ارخبيل يف اوقيانيا من جزر ميالنيزيا 

عاصمته سوفا – خداع -15 العب كرة 
ارجنتيني راحل 

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 11 حرفا: 

رئيس حكومة لبناين راحل

استمرار – املناصب – ازدهار – متام 

سالم – تكليف – حسان دياب – حفظ 

– حظ – خالد شهاب – خارس – خفر – 

ذل – رشيد كرامي – رشيد الصلح – سعد 

الحريري – سليم الحص – طموحات – 

عبدالله اليايف – عظمة – عوز – مستشار 

– مقومات – مستعرب – معايل – مستقل 

– مثول – مرشد – نجيب ميقايت – ناجح 

– واجبات – وزير

الضائعة  انكهًت انضائعتالكلمة 
 
 

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

 ب س ح و ي ب ا ھ ش د ل ا ر س
 ع و ث ي ر ش ي د ك ر ا و ي ر

 
 

                                            رئيس دكىيت نبُاَي رادم :درفا 11انكهًت انضائعت يكىَت يٍ 
                 

                                                  
                  

 –خاند شهاب  –دظ  –دفظ  –دساٌ دياب  –تكهيف  –تًاو سالو  –ازدهار  –انًُاطة  –استًرار        
 –طًىداث  –سهيى انذض  –سعد انذريري  –رشيد انظهخ  –رشيد كرايي  –ذل  –خفر  –خاسر 

 –يرشد  –يثىل  –يستقم  –يعاني  –يستعرب  –يقىياث  –يستشار  –عىز  –عظًت  –عبدهللا انيافي 
 وزير  –واجباث  –َاجخ  –َجية ييقاتي 

                                         الكلمات المتقاطعة                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افقٌا

 -3عاصمة جمهورٌة افرٌقا الوسطى  –مسكن الرهبان  –عاصمة تنزانٌا  -2شاعر عراقً راحل  -1
 –انثى الحمار  -4تفاق افقرة فً  –" من مؤلفاته "زهور الشرفرنسً  شاعر –دق الجرس 

مادة مطاطة ُتستخدم بنوع خاص  -5آخر ملوك القوط قضى علٌه طارق بن زٌاد  –لالستفهام 
 –منطقة فً جنوب ما بٌن النهرٌن استوطنها السومرٌون  –اسم بوذا فً الصٌن  –كسدادة اوعٌة 

ٌُلف علٌه الغزل او الخٌوط  –خاصته  –تدبٌر من هللا  -6ضمٌر منفصل   -7ٌنقّض علٌه بغتة  –ما 
ٌُعرف بقلعة  -8عائلة العب كرة قدم ٌابانً سابق  –جزٌرة اماراتٌة  –باب عظٌم  حصن صلٌبً 

فٌلم مصري بطولة سعاد حسنً  –سلسلة جبال تركٌة  -9ٌهرب من السجن  –دناءتهم  –الشقٌف 

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

ر ص و دف ا ق رع ش ا ن ا تب ن و ا ت

32 =

ب ط ل ا نخ ب ض ام و و كغ ا و ا ت ر ي

 33 =

ت ب ي ر اج ز ل ا ول ف و د ا ي رص ص ا ل ي م

36 =

ي س ي دو ك ن ا را ط ا مل ق ي ف

35 =

װװװװ
39492523

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16

فرقة عظٌمة من الجٌش
نهر لبنانً ٌنبع من تنورٌن وٌصب فً البحر االبٌض المتوسط

استعادة السوق لنشاطها بعد ركود
من اجمل البحٌرات فً اٌطالٌا تنتشر على ضفافها فٌالت جذابة

ازاح اللثام عن وجهه

والٌة امٌركٌة ضمن اراضٌها قاعدة كٌب كانافٌرال الفضائٌة
ٌقّدم الٌه النصح

قائد امٌركً لعب دورا بارزا فً الحرب العالمٌة الثانٌة

مملكة قدٌمة فً سورٌا اكتشفت انقاضها من خالل تل اثري ٌدعى رأس شمرا

نوع من الخٌوط القوٌة

امكنة مرتفعة فً الجبال
اول رئٌس لجمهورٌة فاٌمار فً المانٌا

ٌُلّون به الشعر ما 

              حروف مبعثرة                   

اراض خالٌة ال ماء فٌها وال كأل وال ناس
نهر اٌرانً من اقدم االنهر فً التارٌخ
وحدة ُتستعمل فً قٌاس حجم الحرف 

حروف مبعثرة

كأل  فيها وال  ماء  ال  اراض خالية   -1
وال ناس

يف  االنهر  اقدم  من  ايراين  نهر   -2
التاريخ

حجم  قياس  يف  ُتستعمل  وحدة   -3
الحرف

اراضيها  ضمن  اميكية  والية   -4
قاعدة كيب كانافيال الفضائية

5- يقّدم اليه النصح
6- مملكة قدمية يف سوريا اكتشفت 
يدعى  اثري  تل  خالل  من  انقاضها 

رأس شمرا
7- امكنة مرتفعة يف الجبال

يف  فاميار  لجمهورية  رئيس  اول   -8
املانيا

9- ما ُيلّون به الشعر
10- قائد امييك لعب دورا بارزا يف 

الحرب العاملية الثانية
11- نوع من الخيوط القوية
12- فرقة عظيمة من الجيش

تنورين  من  ينبع  لبناين  نهر   -13
ويصب يف البحر االبيض املتوسط

14- استعادة السوق لنشاطها بعد ركود
ايطاليا  يف  البحيات  اجمل  من   -15

تنترش عىل ضفافها فيالت جذابة
16- ازاح اللثام عن وجهه

أسماء من التاريخ
19 513 210 614 311 715 412 816

 احد رؤساء الواليات املتحدة االمريكية 
)1856-1924( واحد اهم رموز الحركة التقدمية 
يف البالد. قاد امريكا خالل الحرب العاملية االوىل 

نحو النرص. 

5+13+12+3+4+16 =  ارخبيل عاصمته هونيارا
6+2+7+10+11+15 =  احرف متشابهة

1+9+14 = سالح قديم
2+6+8 =  خشب باالجنبية

 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 
تصبح  نيوزيلندا   :1840 شباط 
مستعمرة بريطانية عاصمتها اوكالند. 

اول  تخترب  فرنسا   :1960 شباط 
تفجي نووي عىل ارض الجزائر.  

رأس  امارة  انضامم   :1972 شباط 
االمارات  دولة  اتحاد  اىل  الخيمة 

العربية املتحدة.

ركاب  طائرة  سقوط   :1996 شباط 
املحيط  يف  بوينغ  طراز  من  تركية 
ركابها  جميع  ومقتل   االطليس 
وطاقمها.                                 

معلومات عامة
حيوان  الكركدن  او  القرن  وحيد 
آسيا  قاريت  يف  يعيش  ضخم 
نظره  بقرص  يتميز  وافريقيا. 
من  متكنه  ممتازة  شم  وبحاسة 
وجوده  بسهولة.  اعدائه  اكتشاف 
يف االدغال مهدد باالنقراض بسبب 
الوحيد  بقرنه  املرشوع  االتجار غي 
تدخل  التي  الكياتني  مبادة  الغني 
الشعر  تكوين  يف  اسايس  بشكل 
انه  ميزته  االسنان.  ومينا  واالظافر 
وحيد  يستطيع  الثقيل،  وزنه  رغم 

القرن الجري برسعة كبية.   

طرائف
انطوانيت  ماري  فرنسا  ملكة  كانت 
قام  الفرنسية.  للثورة  معادية 
رأسها  واطاحوا  شعرها  بقص  الثوار 
بخرب  واذ  االيام،  مرت  باملقصلة. 
يطن يف أذن االديب الفرنيس الشهي 
املخرجني  احد  ان  عن  بومارشيه 
لها  اختار  ملرسحية  يحرّض  الفاشلني 

بطلة هي امللكة ذاتها. 
ماري  مسكينة  مرددا:  االديب  تأّوه 
ُتعدم  ان  لها  ُكتب  هل  انطوانيت، 

مرتني؟

اقوال مأثورة
العشب،  ينمو  وظيفة.  مجرد  "انها 
الرمال.  الطيور تطي، املوج يقصف 

اما انا فارضب الناس" 
)محمد عيل كالي(.                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
     

حلول العدد88  

عموديا
-1 ايرين باباس -2 الميا – لنا -3 كولن باول – دن -4 ام 

– مل – الدست -5 بيوت – نيسان -6 را – زرافة – عنرت -7 
جكر – الخ – املكسيك -8 خوارزم – ارميا – غت -9 لتلت – 
يسلبهم – فري -10 يسف – اتبع – نساك -11 فكلهم – هار 

– سوريا -12 االصمعي -13 برازق – يضمد -14 اليمونة – اين 
-15 تسنينه – كندي 

افقيا
-1 برج خليفة – آت -2 ياكوتسك – بلس -3 رالف لورين -4 

وز – رت – امي -5 الكاتراز – امازون -6 ياوم – امليت – لقنه 
-7 رمل – نفخ – سبها -8 يينمية – العايص -9 نابلس – ارب 

– رمضان -10 اعلمها – عميد -11 اسوان – ميم – سيدين -12 
ل ل – عكا – نو -13 ال – دانس – فرس -14 سندس – تيغراي 

انتاركتيكا   15-

حل الكلمات املتقاطعة 

حل حروف مبعثرة 
-1 النشيج -2 امحوتب -3 
هرماس -4 اوكا -5 سدمان 

-6 فريزر -7 عاكف -8 ليربا 
-9 الوجف -10 كانوال -11 عنان 
-12 دريب -13 دهليز -14 سوار 

-15 ادغال -16 اتاكاما

ميشال ابراهيم طعمه

اول دخولو شمعة عا طولو

حل اسماء من التاريخ

حل مثل في الدائرة

حل الكلمة الضائعة
سانتا كلوز

3 7 8
8 5 2

5
5 6 3 9

4 1
3 9 2

1 7 8 9 2

9 6 5 8

Sudoku مستوى صعب 

8 6 7 4 2
7 3 9 8

8 6 9
6 4 5 9
2 5 6 1
9 1 3 8

1 3 7
1 4 5 9
6 8 4 3 2

Sudoku مستوى سهل

3 8 7
8 6 1 5

9 3 5 7 6
4 9 6 8

5 4 1 3
2 3
7 2 8 1

3 2
4 1

Sudoku مستوى وسط

مستوى وسطمستوى صعب

6 5 2 8 7 9 1 3 4
9 7 1 6 4 3 5 2 8
8 4 3 1 5 2 7 9 6
5 8 6 7 9 4 2 1 3
2 9 4 3 1 5 6 8 7
1 3 7 2 6 8 9 4 5
3 1 8 5 2 7 4 6 9
4 6 5 9 8 1 3 7 2
7 2 9 4 3 6 8 5 1

Sudoku حل مستوى صعب 
2 8 7 6 5 3 4 9 1
5 3 4 2 1 9 7 8 6
9 1 6 4 7 8 2 5 3
8 4 9 3 6 2 5 1 7
1 7 3 5 8 4 6 2 9
6 5 2 7 9 1 8 3 4
7 6 1 9 2 5 3 4 8
3 9 5 8 4 6 1 7 2
4 2 8 1 3 7 9 6 5

Sudoku حل مستوى وسط
3 8 1 2 4 5 9 7 6
6 2 7 3 9 8 5 1 4
9 5 4 6 7 1 2 3 8
5 4 6 7 3 2 8 9 1
1 7 9 5 8 6 3 4 2
8 3 2 4 1 9 7 6 5
2 9 5 1 6 3 4 8 7
7 6 8 9 5 4 1 2 3
4 1 3 8 2 7 6 5 9

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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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

إلى العدد المقبل

او  ناجحة  نوعني:  اىل  تنقسم  العامل  مساحة  عىل  الدول 
واالقتصادي  السيايس  بتامسكها  معروفة  االوىل  فاشلة. 
الدويل.  املجتمع  يف  بحضورها  يتكلل  الذي  واإلجتامعي 
اما الثانية فيمكن تعريفها والتعرف اليها من شتى انواع 
التصدع الذي يصيبها، ومن عدم قدرتها عىل اداء وظائفها 
عىل رقعتها الجغرافية، وصوال اىل هامشيتها يف العالقات 
الدولية، ذلك ان وظائفها تتمثل يف توفري االدوات السياسية 
ملواطنيها بدءا من القوانني املتقدمة الناظمة لعالقة املواطن 
حقوقا وواجبات يف كل ميادين العيش، وصوال اىل متانة 

الدولة ذاتها وقدرتها عىل استجابة االزمات ومواجهتها.
الدولة الفاشلة ليست مصطلحا جديدا. فهي موجودة منذ 
ان وجدت الدول. هي صفة مالزمة لكل دولة تعجز عن اداء 
وظائفها ما يجعلها ميدانا لقراءة كل معايري الفشل وعىل 
واالقتصادية  واالجتامعية  والصحية  االمنية  املستويات  كل 
السيايس، وبالتايل  والرتبوية، ما يؤدي اىل تصدع اجتامعها 
تصبح عاجزة عن لعب دورها ككيان مستقل. عليه، يصبح 
كل من فيها من مكونات وقوى وافراد يف حالة خوف مستمر 
ما يجعلها قابلة لالحتالل، او لحكم امليليشيات والعصابات 
بعدما تفقد السيطرة عىل كل يشء. وفقدانها السيطرة هو 

نتيجة لفشلها يف تحقيق االستقرار والنمو االقتصادي.
من  تبدأ  وكثرية،  عديدة  الفاشلة  الدولة  قياس  معايري 
فقدانها القدرة عىل حامية ذاتها وفشلها يف احتكار "العنف 
املسلحة،  والفوىض  الالقانون  لحكم  يعرّضها  ما  امُلقونن"، 
مرورا بتآكل رشعية السلطة نفسها امام شعبها وصوال اىل 
عجزها عن تأمني الخدمات العامة، وذهابها اىل املجتمع 
تتويجا  يكون  وبإسمه. وهذا  للتوسل عىل شعبها  الدويل 
للفوىض الداخلية جراء انعدام العدالة واملساواة والتفاوت 
عىل  الجامعات  شعور  وتقدم  املواطنني،  بني  االجتامعي 

شعور املواطنة.
الدول ال تنتقل اىل درك الدولة الفاشلة بصورة مفاجئة، امنا 
جراء تراكم عنارص الفشل عىل مختلف الصعد، ويف سياق 
تراكمي ومتواز. واعتبار الدولة فاشلة تحكمه معايري ووقائع 
متعددة اهمها عدم قدرة الدولة عىل حامية سيادتها سواء 
الدميوقراطية  املساحة  وتضاؤل  الخارج،  ام  الداخل  من 
ما يفيض اىل التشكيك والطعن يف رشعية الحكم ايا تكن 

الذي  الفساد  وتفيش  برملاين.....(،  مليك،  )رئايس،  طبيعته 
يسيطر عىل كل يشء.

والقيمية،  االخالقية  القواعد  تنعدم  الفاشلة  الدولة  مع 
وتغيب التنمية االقتصادية املتكافئة، ويرتفع معدل التدهور 
التعسف  منطق  ويطغى  والتعليمي،  والصحي  االقتصادي 
من  اكرث  العدالة.  معايري  وتعدد  السلطة  استخدام  واساءة 
اىل خطر عىل جوارها، وكذلك  الفاشلة  الدولة  تتحول  ذلك 
وازمات  مشاكل  والّدة  تصري  اذ  ككل،  الدويل  املجتمع  عىل 

دميوغرافية وامنية.
هكذا تصري الدولة الفاشلة دولة خوف يسيطر عليها ككيان 
هو  املستقبل  من  القلق  فيصبح  مكوناتها.  بني  وكإتحاد 
الحاكم واملتحكم املطلق باالحزاب واملراجع الدينية وقوى 
املجتمع املدين واالقتصادي والصناعي والتجاري. عندها يبدأ 
به.  لالستقواء  او حتى  اليه  للجوء  ما"  "خارج  البحث عن 
وتذوب الروح الوطنية املشرتكة يف مقابل ازدهار العشائرية 
يحل  القوانني.  عىل  االعراف  وتتقدم  واملذهبية،  والقبلية 
"شيخ الصلح" بدال من القايض النزيه والعادل. تصبح التجارة 
بالقيم السمة االساس، وتحل التقلبات يف املواقف محل قَيم 
الوفاء. يسيطر التعصب يف وجه التفاعل الحضاري. االنتامء 
ينتقل من االكرب اىل االصغر واالضيق. فبدال من ان يكون 
الوالء للوطن يصبح للطائفة او املذهب او املنطقة والعشرية 

وحتى لالحياء والشوارع. 
املجتمع هو رشيكها يف  ذاتها.  تلقاء  تفشل من  ال  الدولة 
الفشل والنجاح. الدولة ال تهرتىء بتقادم الزمن امنا بسبب 
سوء االدارة التي يسمح بها املجتمع ويسكت عن كفايتها 
الهشة، فهو من يقيم الدولة يف االساس، ومامرسته لحقوقه 
السياسية تبقى هي معيار الرقابة االكرث شفافية. املجتمع 

هو من يحدد اولوياته وفقا ملستويات وعيه وادراكه.
 اما مقومات الدولة الناجحة، فهي كل يشء عكس الدولة 

الفاشلة. ويبقى عىل الشعب ان يكون عىل قدر املسؤولية.
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