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في هذا العدد

يف ظل جائحة كوفيد ـ 19 التي تجتاح العامل بال هوادة، مهددة وجود البرشية ذاتها، ناهيك مبا احدثته من تغيري يف 
االقتصاد واساليب الحياة، فإن دعوات انكارية لوجود الفريوس من االساس، مصحوبة مبعارضة لتناول اللقاح بذرائع 
شتى، تصبح نوعا من قرار يف انتظار املوت كحد ادىن، او شكال من اشكال التحريض عىل االنتحار، ألن حق االنسان 

يف العيش حرا يبقى مقيدا، اخالقيا وقانونيا، بعدم تعريض حياة االخرين للخطر القاتل.
بعيدا من نقاش جنس املالئكة حول اهمية هذا اللقاح او ذاك، وهو نقاش من طبيعة تجارية تنافسية بني رشكات 
ودول، فإن "االمن العام" خصصت منذ ظهور  فريوس كورونا وال تزال، مساحات عىل صفحاتها تتناول تطور هذه 
الجائحة يف لبنان، واالجراءات املادية والطبية الواجب اتخاذها. اليوم نلقي الضوء عىل اهمية الدعوة اىل تلقي اللقاح 
املضاد لهذا الفريوس يف طريق االلف ميل للقضاء عىل جائحة العرص. اسباب الحديث عن هذا االمر كثرية وعديدة، 
تبدأ من ضعف االقبال عىل التسجيل يف املنصة، وصوال اىل االنخراط الغريب من غري املتخصصني يف حمالت تطعن 

بفعالية هذا الرتياق، ناهيك باخرين مهووسني بـ"عقدة املؤامرة".
عمليا، هناك تفاوت يف فعالية اللقاح بحسب االراء الطبية. لكن االهم تقاطع هذه االراء الصادرة عن منظمة الصحة 
العاملية ومراكز بحثية جرثومية معروفة بصدقيتها واكادمييتها عند اهمية تلقي العالج  ملكافحة الفريوس. ولكون 
الرتياق مفيدا جدا، فإن تلقي اللقاح رضورة صحية واجتامعية واخالقية، ال ميكن القفز فوقها تحت اي ذريعة من 
الذرائع. واذا كان القانون ال يجرم املمتنعني عن تلقيه، فيصبح من الرضوري ان ينخرط املجتمع اللبناين كله وبكل 

طاقاته االعالمية، وعرب وسائل التواصل االجتامعي، يف حملة توعية ستنقذ حتام مئات االرواح من اهلنا وعائالتنا.
اللقاحات آمنة وتشكل  املجال، فان كل  الطبية يف هذا  املدارس  ايضا وايضا، وبعيدا من رصاع الرشكات، وانخراط 
رضورة لكبح املوت الذي يجتاح منا شيبا وشبابا. واذا كان من اثارها بعض االمل او التحسس، فهذا ال يلغي عىل 
االطالق ما توفره من امان صحي. واي استعادة لسريتها تقطع الشك باليقني لجهة نجاة البرشية يف اصقاع العامل مع 

كل استجابة لها يف مواجهة الفريوسات التي توالدت عرب التاريخ. فهي وحدها من وفرت للمتلقني امانا صحيا. 
اللقاح علم قائم يف ذاته، ومكمل اسايس ملفهوم الصحة مبعناها الطبي والعلمي. واذا كانت االثار الجانبية واملحدودة 
هي سبب هلع البعض الذي يستعملها الستثارة مخاوف الناس، فان هذه االثار هي الدليل عىل التفاعل االيجايب. 
ففي النصف الثاين من تسعينات القرن السابع عرش، اكتشف العامل والطبيب االنكليزي ادوارد جيرن مفهوم اللقاح 
خالل انتشار موجة الجدري انذاك. وكان من خالل مالحظته، ان النساء اللوايت يحلنب االبقار املصابة بالجدري هن 
اقل عرضة لالصابة بالعدوى ما خال ظهور بثور صغرية عىل اياديهن. عندها اخذ القيح من البثور وحقن طفال به، 
فكان ان اصيب االخري بيشء من االعياء خالل االيام االوىل ليتامثل بعدها اىل الشفاء، وليكتسب مناعة يف مواجهة 
جائحة ذاك الزمن. ومن حينه اىل اليوم راح علم االبحاث الجرثومية وعلم اللقاحات يخوضان املعركة تلو االخرى يف 
الدفاع عن صحة البرش. كان هذا املسار طويال وشاقا، لكنه حمى كل ادمي عىل هذه االرض، اللهم من رفض تلقي 

اللقاح بسبب من هلوسات.
املطلوب االن، وبال تردد، التفاعل االيجايب مع سياسة التلقيح للحد من الخسائر البرشية وهي االهم من الخسارات 

االقتصادية. 
تلقي اللقاح سيمنحنا فرصة العيش بشكل اكرث امانا، وسيمنحنا مجددا روعة التالقي والتفاعل والتخالط االجتامعي، 
بعد سنة من خوف اجتاحنا ورصنا نتعاطى فيه مع ذواتنا ومع غرينا كأننا اوبئة متحركة ومتنقلة. كل خطوة ايجابية 

نحو تلقي اللقاح، ستخفف مسافات من السري الطويل وراء جنازات نحو القبور يف وداع احبائنا.

"االمن العام"

اللقاح واجب صّحي وأخالقي
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حوار

ومبا  الحايل،  موقعي  من  لكنني  الحريري.  رفيق 
امثل يف املديرية العامة لالمن العام، ال امثل اي 
طائفة بل امثل جميع اللبنانيني، فانا من املؤمنني 
هذه  بكل  اؤمن  وال  املدنية  العرصية  بالدولة 

الطائفية وال بالتوزيع الطائفي. 

■ هل تعتقد ان املبادرة الفرنسية ال تزال قامئة؟
انزلت  كانها  الفرنسية  املبادرة  عن  نتحدث   □
علينا، علام انها جمعت عناوين طرحها االطراف 
ان  قبل  فيها  منهم حصة  فريق  لكل  اللبنانيون. 

يضعها الفرنسيون تحت عنوان االصالح.

■ هل يجب ان نبقى عىل ما نحن عليه او نذهب 
اىل اسرتاتيجيا دفاعية؟

□ اكيد ال يجب ان نبقى عىل ما هو عليه، ويجب 
ان نذهب اىل اسرتاتيجيا دفاعية، وان يجتمع كل 
االطراف اللبنانيني حول طاولة ويجدوا مخرجا او 

حال لهذا املوضوع.

■ هل ميكن ان نشهد اسرتاتيجيا دفاعية من دون 
حل خارجي؟

كل  داخيل.  لبناين  موضوع  هذا  طبيعي،   □
اين  اىل  الله  حزب  عىل  الخارجية  الضغوط 
اوصلت؟ اوصلت اىل ما وصلنا اليه عىل مستوى 
ان  السالح.  مسألة  حل  اىل  تتوصل  ومل  الوطن، 
ايجاد حل للسالح او تنظيم وضع السالح، يحتاج 
اىل اسرتاتيجيا دفاعية، واللبنانيون هم من يجب 

ان يعملوا هذه االسرتاتيجيا.

جدد املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم التأكيد عىل انه ال يؤمن بنظرية 
"الحائط املسدود والطرقات املقفلة وال بالطائفية، وطاملا ان هناك حراكا فان الحلول 
وشكلنا  الداخلية  شؤوننا  اىل  تفرغنا  "ان  حزينا  يكون  لن  انه  اىل  ولفت  ممكنة". 

الحكومة من دون انتظار االتصاالت االمريكية - االيرانية" 

اللواء عّباس إبراهيم متحّدثا إلى "الحّرة": 
• ما يهّمني أن ال يحاسب لبنان على أنه "دولة حزب الله"

•  حادث صغير قد يؤدي إلى حرب كبيرة بني لبنان وإسرائيل 

•  العقوبات والضغوط األميركية لم تأِت إال بالتشّنج

□ قد تكون هناك عقد قيد الدرس، منها مثال هل 
ستكون الحكومة من 18 او 20 وزيرا. الوزير باسيل 
ميثل كتلة نيابية هي االكرب يف مجلس النواب وانا 
ما  الرئيس.  موقف  عن  منفصل  رأيه  بأن  اؤمن 
ارسع  يريد حكومة يف  الرئيس عون  ان  اعتقده 
وقت، ومعه الرئيس املكلف سعد الحريري وآمل 

يف ان نصل اىل الخواتيم السعيدة.

■ يقال ان االزمة يف مكان آخر، حزب الله ال يريد 
حكومة يف انتظار املفاوضات االيرانية - االمريكية 

النها االساس؟
□ ال اوافق عىل هاتني النظريتني. اتصااليت مع 
الحكومة،  لتشكيل  حامستهم  تثبت  الحزب 
االستقرار يعنيهم كام يعني من التقيتهم. انصح 
وواشنطن  طهران  بني  االتصاالت  انتظار  بعدم 
هناك  يكون  ولن  الداخيل،  وضعنا  اىل  لنتفرع 

احد حزينا.

بوزارة  الشيعة  اضايف هو متسك  ■ هناك سبب 
املال، فهل هو من اجل التوقيع الثالث ام ملنع اي 

تحقيق جنايئ؟
□ انا لست مع ان يتمسك احد بيشء يف املطلق، 
ال الشيعة وال غريهم. الشيعة ينظرون اىل ان هذه 
الحقيبة لرتجمة مشاركتهم يف السلطة ومن باب 
املوضوع   حقهم.  وهذا  الثالث،  التوقيع  تثبيت 
السنني.  منذ عرشات  مطروح  فهو  جديدا،  ليس 
روى يل الرئيس بري اكرث من مرة عن مدى متسكه 
بهذه الوزارة منذ ايام املغفور له املرحوم الرئيس 

اللواء عباس ابراهيم يتحدث اىل مراسلة قناة "الحرة" ليال االختيار.

عرّب املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم 
عن خشيته من استغالل احداث طرابلس لتتسلل 
داعش منها، مشددا عىل رضورة تفهم ان هناك 
اىل  بالحراك  تدفع  واجتامعية  اقتصادية  اسبابا 
الشارع "لكن مس املؤسسات العامة غري مسموح 
ان  واعترب  جيوبنا".  من  سيكون  ترميمها  فاعادة 
العقوبات والضغوط االمريكية "مل تأت اال بالتشنج 
السالح،  مسألة  تحل  ومل  الالاستقرار  من  ومزيد 
فمصريه ال يعالج اال من خالل اسرتاتيجيا دفاعية". 
كام نفى ان يكون لبنان محارصا او معزوال عربيا.

حديث  يف  جاءت  هذه  ابراهيم  اللواء  مواقف 
اجرته معه قناة "الحرة"، هنا وقائعه:

■ ما هي الظروف التي قادتكم اىل زيارة دولة 
لتشكيل  وساطة  من  وهل  العربية  االمارات 

الحكومة؟ 
االمارات  دولة  اىل  زياريت  من  االسايس  الهدف   □
العربية املتحدة هو البحث يف الية االفراج عن عدد 
من املوقوفني اللبنانيني. لكن ذلك مل يحل دون البحث 

البلدين، فهي  بني  والعالقات  السياسية  الشؤون  يف 
تطرح يف كل لقاء بيننا. ليس صحيحا انه ال يعنيهم 
الهدوء  عىل  الدائم  الحرص  لديهم  عندنا،  الوضع 
واالستقرار السيايس ليعود مجددا جنة لالستثامرات. 
اما يف ملف املوقوفني، املوضوع مطروح منذ عامني 
يف  موقوفا   30 عن  االفراج  اجل  من  كان  وسعينا 
ظروف مختلفة، وقد تم االفراج عن عدد منهم وهو 
ما يرتجم العالقات الجيدة بني البلدين. قد يقال ان 
الحاالت  هذه  مثل  يف  لكن  طبيعي،  غري  التوقيت 
ليس هناك من توقيت. كل االوقات تسمح باعادة 
اللبنانيني اىل وطنهم، وما حصل نفي ألي حديث عن 
تباعد او ادارة ظهر تجاهنا. هم مع حكومة يف لبنان 

من دون الدخول يف التفاصيل. 

■ هل من مبادرة لديهم للتقريب بني السعودية 
وايران؟

االن،  حتى  مبادرة  هناك  ان  القول  ميكن  ال   □
وما شعرته انهم منفتحون عىل كل ما هو ايجايب 

يصب يف مصلحة لبنان والدولة اللبنانية. 

متاحة وكبرية، وقمنا بعمل جبار كاجهزة امنية. 
االمنية  االجهزة  كل  نكون حذرين ألن  ان  علينا 
تحاول ان تضبط الوضع يف طرابلس ومتنع امتداده 

اىل بقية املناطق االخرى.

هو  هل  طرابلس،  يف  حصل  مام  جزء  يف   ■
اجتامعي واقتصادي؟

كافر  الفقر  ان  القول  عىل  مرص  انا  صحيح.   □
والتظاهر،  الشارع  اىل  الخروج  يف  الحق  وللناس 
التي هي  الدولة  املس مبؤسسات  يجوز  ال  لكن 
الذين  الناس  ملك  يعني  عام،  ملك  النهاية  يف 
يتظاهرون، اذا اصابها الرضر فسيعاد ترميمها من 

حساب الناس الذين يخربونها. 

■ ما الذي اعاق مبادرتك لتشكيل الحكومة وهل 
بلغت الحائط املسدود؟

اليه هو  اسعى  وما  مبادرة،  اي  لدي  يكن  مل   □
جمع افكار تؤدي اىل قواسم مشرتكة تضمن حال. 
املوضوع ليس موضوع تسمية وزراء او حقائب، 
بل هو متصل بهواجس وشكل الحكومة. هناك 
هاجس الثلث املعطل الذي اتهم به علنا رئيس 
التيار الوطني الحر النائب جربان باسيل، وهو من 
اتجاهل  ال  ذلك.  يريد  ال  انه  املالن  بالفم  رصح 
اؤمن  ال  انا  تجاوزها.  اىل  نسعى  اخرى  عقبات 

بالحائط املسدود وال بالطرقات املقفلة.

بني  الفصل  اخرى، وهل ميكن  عقد  من  ■ هل 
موقف الرئيس عون والنائب باسيل؟

ما  اىل  يؤدي  ال  واالقتصادي  املعييش  الواقع   ■
شاهدناه يف الطرقات، سمعنا عن عودة داعش اىل 
الداخل اللبناين، هل هناك تقارير واضحة لديكم 

كأمن عام عن هذا املوضوع؟
العام،  البغدادي منذ ما يزيد عن  □ بعد مقتل 
نام هذا التنظيم وتراجع اداؤه وحضوره االعالمي. 
املناطق  مخيامت  يف  نشاطه  احيا  فرتة،  منذ 
الكردية يف سوريا ثم يف تفجريات العراق، وزاد من 
لسنا يف جزيرة معزولة،  نشاطه يف سوريا. طاملا 
واتخذنا  نحتسبه  ما  وهو  لبنان  سيتأثر  رمبا 
االحتياطات الرضورية لذلك. ما نخشاه ان تكون 
احداث طرابلس االخرية، فرصة لهؤالء اىل اعادة 
الدخول اىل الساحة اللبنانية. ما اعرفه ان اهلنا يف 
طرابلس يرفضون ذلك، والتجربة السابقة اثبتت 
انهم يرفضون هذا النوع من االداء او من اخرتاق 
املنطقة  هذه  يف  انه  ايضا  نعرفه  ما  ساحتهم. 
وغريها من املناطق، قد تكون لداعش خاليا نامئة 
وميكن ان تتحرك يف اي لحظة. يف الفرتة السابقة 
الخاليا  هذه  عىل  للسيطرة  امكان  هناك  كانت 

منفتحون  االماراتيون 
على كل ما هو ايجابي يصب 

في مصلحة لبنان 

الفقر كافر وللناس 
الحق في التظاهر
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هو  الدفاعية  االسرتاتيجيا  موضوع  ان  مبا   ■
انفتاحا  ملست  هل  املقبلة،  املرحلة  يف  االساس 

جديا من قبل الحزب؟
□ انا مل اناقش الحزب يف هذا املوضوع.

■ هل ميكن ان تقوم بوساطة يف موضوع السالح؟
□ اذا وصلنا اىل هذه املرحلة، من املمكن ان اقوم 

بكل يشء يؤدي اىل التهدئة واالستقرار يف لبنان.

■ هل ملست اي طلب خارجي بهذا املوضوع؟
□  ابدا.

■ هل انت اليوم اقرب اىل السعودية ام اىل ايران؟ 
□ انا اقرب اىل لبنان. 

■ كيف تصف العالقة بالثنايئ الشيعي، وهل انت 
مع حزب الله ام مع حركة امل؟ 

وتحكم  ممتازة،  الشيعي  الثنايئ  مع  عالقتي   □
عالقتي معهام مصلحة البلد كام اراها. 

■ مع الرئيس بري ام مع الرئيس عون؟
□ العالقة ممتازة مع االثنني، والتقيهام دوريا. 

■ كيف تفرس قبول اللواء ابراهيم من الجميع، 
وهل من مبادرات جديدة؟

□ الصدق مفتاح العالقات الناجحة، يف الصالونات 
واحّمل  هي،  كام  االمور  اقول  الكواليس  ويف 
املسؤولية اىل من ارى انه يتحملها وادافع عمن 
ال  املبادرات  مستوى  عىل  عنه.  الدفاع  يستحق 
جديد يكشف عنه بعد، فالجولة التي شملت قطر 
والكويت والعراق كانت الهداف اقتصادية اكرث 

مام كانت امنية، فلبنان ليس معزوال عربيا.

يف  يبحث  فلامذا  امن  رجل  ابراهيم  اللواء   ■
االقتصاد؟

□ يف قانون االمن العام ونظامه، جزء اسايس من 
عملنا يتصل باالمن االقتصادي واالجتامعي. االمن 
ليس منفصال عن اي يشء يف العامل، والدليل ان ما 
حصل يف مدينة طرابلس هو نتيجة خلل اقتصادي 

واجتامعي.

االمرييك  الصحايف  قضية  يف  جديد  من  هل   ■
املخطوف اوسنت تايس؟

□ ال جديد يف هذه القضية. االدارة االمريكية يف 
وجود  ال  الوقت  هذا  ويف  سلطة،  انتقال  مرحلة 
للتواصل بيني وبينهم عىل االقل يف هذه املواضيع، 
وحني تصبح االدارة الجديدة جاهزة نتحدث. ما 
سيكون  التواصل  بأن  يوحي  اشارات  من  بلغني 

اسهل وسيتابعون هذه امللفات.

■ الزميل سمري كساب، هل من جديد يف قضيته؟
□ ال يوجد يشء جديد ابدا.

■ وعن الطبيب املخطوف مجد كامملاز؟
املفتوحة مع االدارة  امللفات  □ مجد من ضمن 
انهاء  السوريني  االخوة  من  طلبنا  وكنا  االمريكية، 
هذا املوضوع او الوصول اىل نتيجة، لكن االمور 
توقفت حاليا. انا لن ادخر جهدا بالعمل من اجل 
اي مخطوف يف العامل عندما استطيع. ما ميكنني 
اوروبية  لدولة  رعايا  عىل  اليوم  نعمل  اننا  قوله 
يف السجون لدى االكراد شامل رشق سوريا، وقد 
سبق ان حررنا عددا منهم سلموا اىل رئيس الوزراء 
االلباين يف هذا املكتب، ونعمل اليوم لصالح بقية 

املجموعات.

■ هل من جديد يف قضية املطرانني املخطوفني؟
□ ال يشء جديدا، لدينا بعض املعلومات وما زلنا 

نتابعها.

■ الجميع يسأل ملاذا يتدخل اللواء عباس ابراهيم 
لالفراج عن رهائن غربيني؟

□ هي املصداقية.

■ كيف ميكن لك انت املقرب من حزب الله ان 
تحتفط بعالقاتك الجيدة مع االمريكيني؟

ومعها  عمل  اي  عنوان  هي  ايضا،  املصداقية   □
االخر،  واستيعاب  والحوار  االستامع  عىل  القدرة 
وهي تشكل مدخال اىل كل عمل ناجح وال اعتقد 

ان اي وساطة يف العامل تفرض فرضا.

تطاولك،  ان  تخىش  هل  العقوبات،  عن  ماذا   ■
ومن رسّب الخرب؟ 

□ ما الذي اوصلت اليه العقوبات حتى اليوم 
غري التشنج ومزيد من الالستقرار، وهي التي 
الالاستقرار  ومن  التشنج  من  مبزيد  تسببت 
العقوبات  اخاف  ال  انا  البلد.  يف  السيايس 

ظهري  خلف  بات  يعنيني،  ال  واملوضوع 
واكمل عميل. هناك من رسّب الخرب لتعطيل 
بذلك  يقوم  اىل واشنطن، وهناك من  الزيارة 
ومتني  والحسد  فالغرية  والخارج.  الداخل  يف 
الفشل موجودة عند كل الناس. لكن عليهم ان 
يدركوا انهم لن يصلوا اىل ما ارادوا، ولن اهتم 
لنفيس،  باسامئهم  واحتفظ  اعرفهم  انا  بهم. 

والقافلة تسري.

يف  اليه  تطمح  الذي  الدور  عن  سئلت  اذا   ■
املستقبل؟

الرابية  يف  عون  العامد  منزل  اىل  اتردد  كنت   □
السمع  الحديث  اطراف  نتبادل  وكنا  اسبوعيا، 
يتوىل  الذي  االنسان  ان  يقول يل  كان  توجيهاته. 
مركزه  يف  سيفشل  اخرى  مراكز  يف  ويفكر  مركزا 

الحايل ولن يصل اىل اي مركز آخر.

وان  النواب،  ملجلس  رئيسا  نفسك  ترى  هل   ■
رشحت هل ستقبل؟

□ انا ال اسعى اىل هذا املوقع. اسمع هذه االخبار 
رمبا النني شيعي  التعليقات،  بعض  بالتواتر ويف 
والعب الدور البارز عىل مستوى الدولة ترشحني 
الناس الكون يف هذا املوقع. قد اقبل بهذا املوقع 

اذا توافق الثنايئ عىل ذلك. 

■ هل ستسري عىل خطى الرئيس نبيه بري؟ عىل 
الرغم من املالحظات عىل ادائه فهو مقبول من 
ادارة  يف  نجح  انه  تعتقد  وهل  والرشق،  الغرب 

مجلس النواب؟ 
□ الرئيس بري رفع شعار الغاء الطائفية السياسية، 
وهو يسعى اىل ذلك وهو شعاره الدائم وهذا هو 
حلمي. اعيد واؤكد ليس فقط الطائفية السياسية. 
اما بالنسبة اىل ادائه يف رئاسة مجلس النواب فانا 
ال اعرف كيف كان اداء رؤساء املجالس السابقني، 
فالرئيس بري رجل ناجح جدا يف ادارة املجلس، 

واعرف كيف يدير الجلسات. 

ملجلس  رئيسا  غدا  ابراهيم  اللواء  كان  اذا   ■
النواب، هل سرنى اسلوبا مغايرا مختلفا مل نعهده 

من قبل، وهل تطمح اىل التغيري؟
كيف  اعرف  وال  قبل  من  ادخله  مل  عامل  □ هذا 
يدار. انا بطبعي اطمح اىل تغيري كل يشء، والدليل 

هو ما فعلته يف االمن العام عندما اتيت.

مع  الطبيعية  العالقات  عودة  مع  انت  هل   ■
سوريا، وهل ميكن ان تبادر قريبا؟

□ انا مع عودة العالقات الطبيعية مع كل دول 
بالنسبة  العدو االرسائييل، فكيف  العامل باستثناء 
بني  من  الينا  االقرب  والشقيق  سوريا  الجارة  اىل 
الدول العربية؟ ال اعتقد بالحاجة اىل مبادرة، لكن 

اذا طلبت مني اي مهمة انا جاهز.

والكباش  مستمرة  االرسائيلية  التهديدات   ■
االقليمي قائم. كيف قرأت ترصيحاتهم الداعية اىل 
رضورة اجالء السكان وهل هي جدية ام تهويل؟ 

وهل تتوقع اعتداء جديدا؟
□ هناك تهديد ارسائييل قائم وبشكل مستمر 
للبنان. ما نراه كل يوم من خرق لالجواء واملياه 
وبشكل  فرتة  منذ  تهديد.  هو  اللبناين  والرب 
الطائرات  بواسطة  ارسائيل  تخرق  يومي، 
املسرية "درون" االجواء اللبنانية، وهذا اعتداء 
عىل السيادة. لكن هذه التهديدات ال تخيفنا 
مرت  التي  الحروب  ذلك.  اعتدنا  شعب  الننا 
بيننا وبني ارسائيل تؤكد انه اصبح لدينا مناعة 
او  حساب  سوء  او  خطأ  أي  لكن  مرتفعة. 
حادث صغري قد يؤدي اىل حرب كبرية بني لبنان 
املنطقة  يف  كانت  اذا  ما  ادري  وال  وارسائيل، 
ايضا. ال اريد تكبري املوضوع، لكن اي خطأ يف 
حادث  اي  او   ،)Miscalculation( الحساب 
احد  ذكرين  لقد  حرب.  اىل  يؤدي  قد  صغري، 
االصدقاء عندما ناقشنا مثل هذا االحتامل، انه 
يف العام 1880 كادت ان تقع حرب بني امريكا 

وكندا بسبب خنزير. 

■ هل ميكن ان يرتشح اللواء ابراهيم لالنتخابات 
العام  ان تستقيل من االمن  املقبلة، وهل ميكن 
لرناك مرشحا؟ اين ترى نفسك يف املستقبل؟ هل 
ترغب يف دور سيايس واي حقيبة وزارية ترضيك؟

اىل  اذهب  ان  امتنى  هنا،  عميل  انهي  عندما   □
البيت بكل رصاحة. عدا عن ذلك انا ارغب يف دور 
يف السلطة التنفيذية اكرث منه يف الترشيعية، وارى 

نفيس مرتاحا يف الخارجية اكرث من الداخلية. 

■ ما هي كلمتك االخرية اىل املغرتبني؟
□ نحن يف حاجة اليهم عىل مستوى تكوين لويب 
سيايس. لسنا يف حاجة اىل مساعدات مالية اقله 

يف املدى املنظور. 

حل سالح "حزب الله" يف االسرتاتيجيا الدفاعية.

االمنية،  االجهزة  فشلت  ملاذا  يسأل  البعض   ■
ومنع  الحدود  ضبط  يف  منها،  العام  واالمن 
الوضع  عىل  ذلك  تبعات  يتحمل  من  التهريب؟ 

االقتصادي وهل من مسؤولية عىل حزب الله؟
نحن  االخرين،  عىل  اللوم  القاء  احب  ال  انا   □
فقط،  الرشعية  املعابر  عام مسؤولون عن  كأمن 
وهذا للتوضيح، بقية الحدود نحن لسنا مسؤولني 
عنها، لكن اعتقد ان الجيش يقوم بعمل جبار جدا 
يف موضوع ضبط الحدود. اما عمليات التهريب 
فيقوم بها مواطنون عىل جانبي حدود البلدين، 
الله ال يعني  ينتمي اىل حزب  واذا وجد شخص 
ذلك ان هناك قرارا حزبيا بالتهريب اىل سوريا. ال 
داعي ليقوم الحزب بالتهريب اىل سوريا، فكام هو 
معروف يأتيه كل يشء من ايران. اذا كان هناك 
منها  يستورد  ان  امكانه  ففي  ايران،  عىل  حصار 

ويدفع الرسوم الجمركية. 

وهل  الرشعية،  غري  املعابر  عىل  يسيطر  من   ■
هناك وجود لحزب الله عليها؟

□ الجيش يبسط كامل سلطته ولديه خطة. هناك 
الحدود  كامل  الجيش عىل  مراقبة وضعها  ابراج 
لست مسؤوال  انا  الربيطانية.  الدولة  من  تقدمة 
عن املعابر غري الرشعية، فال ميكنني ان اؤكد او 
انفي وجود الحزب عليها، واالمر يف عهدة الجيش.

الدولة،  املعابر عصية عىل  ستبقى هذه  ■ هل 
وهل صحيح ان املطار مهدد؟

□ اقول واكرر ان الجيش يقوم بعمل جبار لسد 

كل الثغر، واعتقد انه قطع اكرث من 90% يف هذا 
املجال، اما امن املطار فممسوك بشكل ممتاز. 
كان  كام  تتهدده  مخاطر  عن  تقارير  تحدثت 
املرفأ، وانه ميكن ان يتعرض لهجوم ارهايب، وقد 
عممنا هذا املوضوع بقصد الردع. اما الحديث 
ان  فاؤكد  حسابنا،  عىل  فيه  للحزب  نفوذ  عن 
مهامنا محددة يف املطار بحركة دخول االشخاص 
اىل  يصل  ال  الحزب  فان  وبالتايل  وخروجهم، 

الكونتوارات حيث نتواجد. 

■ ملاذا كنت اول االمنيني الذين كشفوا ان انفجار 
هل  االمونيوم؟  نيرتات  وجود  بسبب  كان  املرفأ 
كنت عىل علم بها، ومن هو املسؤول عن التقصري 

امنيا او سياسيا؟
□ طبعا، كنا عىل علم بوجود نيرتات االمونيوم يف 
العنرب رقم 12 واالمن العام قام بكامل واجباته، 
القضايئ هو  التحقيق  املعنية.  السلطات  وراسلنا 

من يحدد املقرص يف النهاية. 

ال اؤمن بالحائط 
املسدود والطرق املقفلة 
وطاملا هناك حراك يعني ان 

هناك حلوال
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رحلة األلف ميل بدأت في لبنان
قد نحتاج إلى عامني لإلنتهاء من التلقيح 

اذار(   10 بعدها )يف  اول وفاة  ثم   )2020 بفريوس كورونا )21 شباط  اصابة  اول  لتسجيل  االوىل  السنوية  الذكرى  يف 
لبنان  قيام  بارقة االمل الحت مع  الكوروين حتى االن. لكن  الخطر  العامل، من دائرة  لبنان، اسوة بكل دول  مل يخرج 

بالخطوة االوىل يف رحلة االلف ميل املتمثلة ببدء اعطاء اللقاح

املعادلة صارت واضحة عند كثريين: بال االنتصار 
الصحي لن يكون هناك اقتصاد ولن تكون عودة 
الحياة بشكل طبيعي، وهي لن تسري  اىل عجلة 
نحو النجاة من دون اللقاحات التي تلقاها حتى 
االن نحو 300 مليون انسان، بعدما اصاب الوباء 

نحو 120 مليون انسان، وقتل نحو 3 ماليني. 
التفاؤل،  عىل  تبعث  اللقاح  خطة  كانت  اذا 
مبحارصة الوباء يف مرحلة زمنية ما، فان الطريق 
لبنان  حيث خرس  لبنانيا،  سهال  يكن  مل  هنا  اىل 
اصيب  فيام  االف شخص،  اربعة  من  اكرث  ارواح 
بالوباء نحو 400 الف شخص اخرين، عاىن الجسم 
الطبي حد االنهكاك واالستنزاف اليومي ملعالجتهم 
ورعايتهم بقدر ما سمحت القدرات واالمكانات.  

دخل لبنان مرحلة التلقيح يف 14 شباط املايض، 
من خالل لقاح  فايزر - بيونتيك، بداية مع االطباء 
تدريجا  تتوسع  ان  عىل  السن،  وكبار  واملمرضني 
وحاالتهم  اعامرهم  بحسب  املواطنني  فئات  اىل 
من  االوىل  الشحنة  وصول  غداة  وذلك  الصحية، 
اللقاحات وعددها 28500 جرعة من بلجيكا، يف 

اطار مساعدة من البنك الدويل.
التي  الخطة  ينجز  ان  لبنان  امام  االن  التحدي 
تتصور تطعيم 80 يف املئة من السكان يف حلول 
نهاية هذا العام، اذ يأمل ان يتلقى ما مجموعه 
بينها 2.7 مليون  اللقاحات،  6 ماليني جرعة من 
التي  الدولية  كوفاكس  منصة  اطار  يف  جرعة 

تشكلت لدعم الدول ذات االمكانات املحدودة. 
ال يزال لبنان، عىل الرغم من االقفال العام املشدد 
الذي بدأه يف كانون الثاين املايض، يسجل الفني او 
ثالثة االف اصابة يوميا بعد موجة ما بعد االعياد 
التي سجلت خاللها ارقام قياسية يف عدد االصابات. 
هذا يعني ان العبء امللقى عىل املستشفيات ال 
يزال ضاغطا مبستويات غري مقبولة. كام ارتفعت 
اعداد الوفيات اليومية والمست حدود املئة وفاة 

اكرث من مرة، وهو رقم قيايس يف لبنان. 

تواصلت  اذا  التلقيح  حملة  ان  ايضا  ذلك  يعني 
بنجاح، واستجابت معها مختلف الرشائح والبيئات 
من املواطنني، قد تكون بارقة االمل الوحيدة االن - 
اىل جانب الوقاية الدامئة طبعا - للخروج من دوامة 
الوباء، باعتبار انه كلام زاد تحصني االجسام، خرس 
الفريوس املزيد من الفرص لالنتشار والبقاء. ومثة 
مؤرش رصدته منظمة الصحة العاملية يتحدث عن 
تراجع يف عدد االصابات عامليا بنسبة 17% الربعة 
اجراءات  مرده  ذلك  ان  ويعتقد  متتالية،  اسابيع 

الوقاية املتخذة عامليا، وتزايد متلقي اللقاحات. 

كانون   14 يف  العام  االقفال  دخل  لبنان  وكان 
الفتح  اىل  شباط   8 يف  عاد  ثم  املايض،  الثاين 
خطط  ثالثة  ووضع  مراحل   4 عىل  التدريجي 
ترصيف  حكومة  رئيس  قال  كورونا.  ملواجهة 
انها تشمل اوال خطة ما  االعامل حسان دياب 
بعد مرحلة االغالق، وهي تتضمن ثالثة برامج: 
التتبع  برنامج تكثيف فحوص الـPCR، برنامج 
ملحارصة الوباء، برنامج زيادة القدرة االستيعابية 
الصحية  الطوارئ  خطة  وثانيا  للمستشفيات. 
التنفس االصطناعي  اجهزة  تأمني  تتضمن  التي 
اىل املنازل بالتعاون بني الصليب االحمر اللبناين 
التي  الوطنية  التلقيح  خطة  وثالثا  والبلديات. 

وضعتها وزارة الصحة.
واملعدية جاك  الجرثومية  االمراض  الربوفسور يف 
مخباط يقول ان نجاح خطة العمل يف لبنان يعتمد 
عىل وصول املزيد من اللقاحات تباعا، مشريا اىل 
اهمية املوافقة عىل اللقاح الرويس ودرس اللقاح 
ولقاح  جونسون  اند  جونسون  ولقاح  الصيني، 

الغالف
خليل حرب 

Khalilharb66@gmail.com

اسرتازينيكا. اما الدكتور محمد الساحيل، فقد اشار 
اىل انه ال يستبعد وجود ساللة لبنانية متحورة من 
فريوس كورونا، داعيا جهات البحوث اللبنانية اىل 

القيام بدورها لالجابة عن هذه املخاوف. 
اللقاحات،  اكتشاف  قبل  متوقعا، حتى  كان  كام 
فان العديد من الخرباء والعلامء حذروا من ظهور 
فجوة هائلة بني الدول الغنية والفقرية يف الحصول 
عىل اللقاح، او بني الدول املصنعة واملالكة للعقار، 
وتشري  استرياده.  عىل  تعتمد  التي  الدول  وبني 
احصاءات اجرتها وكالة الصحافة الفرنسية اىل ان 
مجموعة الدول الصناعية السبع الكربى استعملت 
اعطيت  التي  اللقاحات  من   %50 نحو  وحدها 
حتى االن، علام انها ال تشكل سوى نحو 10% من 

سكان الكرة االرضية. 
االخرى  الطبية  الهواجس  يبدد  ال  ذلك  لكن 
حول مدى نجاعة اللقاحات يف القضاء متاما عىل 
من  ستتمكن  البرشية  كانت  اذا  وما  الفريوس، 
ام   ،2021 عام  خالل  الوباء  دوامة  من  الخروج 

املاضية،  الثالثة  القرون  يف  العامل  اجتاحت  التي 
كان هناك جائحات مثل االن واكرث ايضا، من بينها 
الطاعون والجدري وموجة االنفلونزا االسبانية التي 
نحو  اىل  وادت   1924 عام  حتى  مستمرة  ظلت 
100 مليون حالة وفاة يف العامل. يف كل االحوال، 
يف مطلع القرن التاسع عرش، مع موجة االبحاث 
البيولوجية والعلمية والطبية يف اكتشاف لقاحات، 
ادوارد  الدكتور  هو  بيولوجي  طبيب  اول  كان 
الجدري. يف  لقاح  اكتشف  الذي  االنكليزي  جيرن 
بدأت  العرشين،  القرن  اربعينات  او  ثالثينات 
اللقاحات تتقدم بقوة عندما بدأ العامل الفرنيس 
باستور لقاحا ضد داء الكلب ثم الديفترييا. بعدها 
التطورات  مع  وتواصلت  التطورات  سبحة  كرت 
ذلك  منذ  اللقاحات  تنتج  راحت  التي  العملية 
الوقت. اىل ان وصلنا اىل الخمسينات والستينات 
من القرن العرشين، وصار لدينا لقاح ضد الشلل 
وضد الحصبة والحصبة االملانية، حتى اصبح لدينا 
السبحة،  كرت  ثم  السبعينات.  يف  لقاحات  ستة 
وصار لدينا 26 لقاحا ضد التهاب الكبد والسحايا 
التيفوئيد  وحمى  الرئة  والتهاب  املاء  وجدري 
والحمى الشوكية وغريها، اىل ان وصلنا اىل املولود 
الجديد، ملرض خبيث للمرة االوىل يف تاريخ الطب، 
وهو لقاح ضد رسطان عنق الرحم، وهو رسطان 
90 يف املئة منه سببه فريوس. بالنسبة اىل فريوس 
كورونا الذي وصل الينا االن، فهو فريوس معروف 
سابقا، لكن الذي استجد انه انطلق من ووهان يف 
الصني، واجتاح العامل بسبب انتشار وسائل النقل 
كالطريان الرسيع الذي ينقل املرض بسهولة من 
بعدما  تفىش  فانه  ساعات،  خالل  قارة  اىل  قارة 
تحّول اىل يشء اخطر وحدث فيه تحور يف تركيبته 
الجينية. حاليا، تخرج منه سالالت جديدة، وبدأ 
ايجاد لقاح. صار هناك تنافس  العامل يتجه نحو 
علمي، ويف الوقت نفسه تنافس تجاري حول من 
يبدأ اوال حتى يستفيد منه ماديا، ألن العامل كلها 
يريد اللقاحات، البالد الغنية والفقرية عىل السواء. 

ايدي  بني  صارت  التي  اللقاحات  هي  ما   ■
العامل االن؟ 

□ صار لدينا خمسة لقاحات معتمدة حتى االن: 
فايزر بيونتيك االمرييك - االملاين، ومودرنا االمرييك، 
وجونسون  السويدي،   - الربيطاين  واسرتازينيكا 

باالضافة  الصيني،  وسينوفارم  جونسون  اند 

التلقح هو املهم اما 
اختيار نوع اللقاح فيعود 

الى اللجنة الطبية املشرفة 

الدكتور فاروق بزي. وصول اللقاح اىل بريوت.

واالهتامم بنقله.

سيتحتم عليها االنتظار اكرث. كام يتوجس كثريون 
من السباق التجاري القائم بني الرشكات العاملية، 

وان عىل حساب صحة الناس. 
القائم منذ  لكن السباق االكرث خطورة هو ذلك 
ارواح  وبني  الفريوس  بني  ما   ،2020 عام  بداية 
تاريخية  جذور  له  رصاع  وهو  ووعيهم،  الناس 
العلامء  عقول  وبني  والجراثيم،  الفريوسات  بني 

واالطباء. 
بزي،  فاروق  الدكتور  حاورت  العام"  "االمن 
الحاصل عىل دكتوراه الدولة الفرنسية يف الطب 
من جامعة غرينوبل، واختصايص يف طب االطفال 
والطب الوقايئ من فرنسا وله كتاب حول الطب 
الوقايئ تحت عنوان مبادئ الطب الوقايئ يف صحة 

االمومة والطفولة.

■ ما هي ابرز املحطات يف تاريخ رصاع البرشية 
مع اللقاحات؟ 

البرش  من  املاليني  ملئات  القاتلة  االوبئة  بعد   □
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تكون لديهم مناعة خفيفة، وبعض الناس مناعتهم 
تكون اقوى، فيأتيهم املرض بشكل اقل وطأة واقل 
خطرا، وهناك اجسام تتمكن من قتل الجرثومة 

والتغلب عليها. 

كورونا  مواجهة  يف  اللقاحات  تساهم  كيف   ■
والقضاء عليه؟ 

اللقاحات،  باعتامد  فوجئنا  كاطباء  نحن   □
سنوات  مرور  بعد  اال  لقاح  ال  ان  نعرف  الننا 
من  الناس  فئات  لجميع  وتجربته  دراسته  من 
االعامر كافة، وعىل فرتات زمنية طويلة لتحديد 
اثاره الجانبية. لكن يف ما يتعلق بكورونا فاننا مل 
نفعل ذلك، ألن العامل كله يف حالة جائحة، وهو 
ما يعزز مبدأ ان الحاجة اّم االخرتاع، ونحن االن 
ولسنا  سنة 2021  نحن يف  تكنولوجي.  تطور  يف 
يف سنة 1920، حيث تطورت التكنولوجيا والعلم 
البيولوجي واالبحاث. ولهذا صار هناك تسابق يف 
العامل. اذن، اللقاح هو جزء من الفريوس ندخله 
اىل الجسم، والجسم يقوم برد فعل وينتج اجساما 

مضادة تقيض عىل الفريوس. 

■ ماذا عن لقاح فايزر بيونتيك الذي بدأ توزيعه 
يف لبنان؟ 

به  واعرتفت  عامليا  طرحه  تم  لقاح  اول  هو   □
الرويس  )اللقاح  االمريكية،  واالدوية  الغذاء  ادارة 
رمبا طرح قبله(. يعمل فايزر بهذا االسلوب: اخذنا 
جزءا من فريوس كورونا التي لها ما يشبه تاج من 
مادة  مع  االنسان  جسم  يف  وادخلناه  االشواك،  
تؤدي اىل ترسيع تحفيز انتاج االجسام املضادة يف 
جسم االنسان، واعطت نتيجة بنسة 95 يف املئة 
شخص  الف   40 طالت  تجريبية  دراسات  بعد 
من كل االعامر، باستثناء االطفال الذين يتمتعون 

مبناعة قوية قادرة عىل مواجهة املرض. 

تلقت نسبة كبرية من  اذا  نجاحا  ■ هل نحقق 
مل  اصغر  نسبة  هناك  وظلت  اللقاح،  الناس 

تأخذها؟ ماذا يحدث؟
□ نحن نلقح الناس االكرث عرضة للمرض كالجسم 
الطبي واملمرضني والعاملني يف املستشفيات، ثم 
كبار السن الذي لهم افضلية بسبب اعامرهم، ثم 
فئة املصابني بامراض مزمنة. ثم فئة من 65  اىل 
75 سنة، وهكذا بحسب الفئات العمرية. فكلام 
كان العمر اصغر، كلام كانت نسبة االمراض اقل، 

او  السكري  امرض  االنسان خاليا من  كان  وكلام 
الضغط او القلب او الرشايني او الكىل، يكون اقل 
عرضة لالصابة مقارنة بغريه بدرجة كبرية.  وكلام 
االدوية  ويتناول  مزمن  مرض  االنسان  لدى  كان 
اكرث  كان  كلام  املرض،  بسب  مضاعفات  ولديه 
اولويات  ضمن  يصبح  وبالتايل  لالصابة  عرضة 
اللقاح. يبقى لدينا الجزء الشاب. رشيحة 16 سنة 
ونزوال، يشكلون يف لبنان نحو 30% من السكان. 
عام. وما تحت 30 سنة  بلد شاب بشكل  لبنان 
يشكلون نحو 55%. لهذا، فانه يف بداية الجائحة، 
حيث  ايطاليا  شامل  يف  يوميا  الناس  االف  مات 

يتقاعد كبار السن االغنياء. 

■ هل سيتمكن لبنان من اعطاء اللقاح اىل %80 
من السكان خالل العام الجاري؟

□ اشك يف ذلك الن هذا الوضع يتطلب امرين: 
ستلبي  كانت  اذا  وما  للقاحات  العاملي  االنتاج 
ما  متتلك  وان  منها،  الكايف  بالعدد  لبنان  طلب 
يكفي من املال لتطلب رشاء مليون لقاح. هناك 
امور تجارية كثرية تلعب دورها، ال انسانية فيها 
وامنا تجارة. نحن االن اللقاح الذي بدأناه حصلنا 
كم  واالن  الدويل.  البنك  من  مساعدة  عرب  عليه 
سنكون جدين وامناء عىل تأمني اللقاح، وقادرين 
عىل دفع املال، وهل سيتم التجاوب معنا ومنحنا 
املسألة ستتطلب  ان  لبنان  اتصور يف  نطلب.  ما 
سنة ونيف او سنتني، اذا مل يحصل امر كبري كأن 
ينهار الوضع االقتصادي بالكامل، او يجرى تهريب 

اللقاح هنا وهناك. 

■ هل تنصح بأن ينّوع لبنان بني االنواع املختلفة 
من اللقاحات؟

من  نوع  اي  باختيار  انصح  ان  ميكنني  ال   □
اللقاحات، علام انني تلقيت جرعة لقاح فايزر 
النه اول لقاح وصل اىل لبنان، والنني كنت عىل 
الئحة االولويات ألن عمري 76 سنة وانا طبيب. 
الطبية  اللجنة  اىل  تعود  مسألة  النوع  اختيار 
مالئم.  عمر  وألي  لقاح  اي  تقرر  التي  املرشفة 
ايضا  وهو  كان،  مهام  اللقاح  نتلقى  ان  املهم 
بحسب االعامر. فايزر مثال يالئم من هم يف الـ75 
سنة وصعودا ولهذا بدأوا به. اللقاحات االخرى 
العلمية  للجنة  والقرار  مختلفة،  اعامرا  تالئم 
التابعة لوزارة الصحة واللجنة الوطنية التي تتوىل 

شؤون الكورونا واللقاحات.

بدء التلقيح.

دورية لالمن العام يف احياء بريوت للتأكد من تنفيذ قرار االقفال العام.الفنان صالح تيزاين اول من يتلقى اللقاح.

تحدثت صحيفة اوبزرفر الربيطانية عن اكتشاف طفرة مخيفة لكورونا يف 13 دولة تحمل 
الواليات  يف  الجديدة  الطفرة  ظهرت  الصحة.  وخرباء  العلامء  قلق  تثري   ،E484K اسم  
وغانا  ونيجرييا  وفنلندا  واسبانيا  وبلجيكا  وفرنسا  وبريطانيا  والدامنارك  وكندا  املتحدة 
واالردن واوسرتاليا وسنغافورة.  يخىش الباحثون من ان تكون الطفرة الجديدة قادرة عىل 

تجنب االجسام املضادة الناتجة من اللقاحات املتوافرة حاليا.

التلقيح  مراكز  من  عدد  قيام  "بعد  انه  العامة  الصحة  وزارة  يف  االعالمي  املكتب  اعلن 
املعتمدة من وزارة الصحة العامة بتوجيه دعوات اىل املواطنني لالتصال مبارشة باملراكز 
للحصول عىل اللقاح ضد فريوس كورونا، وتعميم ارقام هاتفية لذلك، من دون الحاجة 
اىل التسجيل عرب املنصة الرسمية او انتظار املوعد الذي تحدده هذه املنصة، يهم الوزارة 
التأكيد عىل ان هذه الدعوات تشكل مخالفة رصيحة لتوجيهات الوزارة وملعايري الشفافية 
تذكر  الصحة  وزارة  وان  اللقاح،  الوطنية الدارة  اللجنة  مع  قبلها  املحددة من  والعدالة 
جميع املعنيني بالتزام الضوابط واملعايري الصادرة عنها، يف خصوص اعتامد املنصة الرسمية 
للتسجيل مصدرا لتحديد املواعيد وعدم خلق منصات خاصة، ايا تكن الحجة، وذلك تحت 

طائلة تجميد التعاون القائم مع املراكز". 

تلقى املفتش اول 
ممتاز املتقاعد 
ابراهيم نرص، 

املولود عام 1921، 
وهو اليوم يف املئة 

من سنيه، اللقاح يف 
احد املراكز الصحية 

املختصة.
طفرة جديدة

تسّجلوا على املنصة

معّمر متقاعد في االمن العام
يتلقى اللقاح

اللقاح السادس سبوتنيك الرويس الذي مل  اىل 
تعتمده ادارة الغذاء والدواء االمريكية حتى االن. 

اللقاح  انسان  يأخذ  ان  يعني  ماذا  طبيا،   ■
بشكل عام؟  

ـ تتألف عملية التلقيح بشكل اسايس من تحضري 
الذي يخلق املرض للجسم،  الفريوس  اللقاح عرب 
تخلق  التي  الليمفاوية  الغدد  تقوم  ان  عىل 
او  الجرثومة  وتهاجم  للحامية،  املضادة  االجسام 
الناس  بعض  وتقتله.  ما  ملرض  املسبب  الفريوس 

املفتش اول ممتاز املتقاعد ابراهيم نرص.



1415
عدد 90 - آذار 2021عدد 90 - آذار 2021

تحقيق 
غاصب مختار

jornalist.70@gmail.com

في ظّل الهواجس والخالفات على الحصص والصالحّيات
ما السبيل إلى تشكيل سهل وسلس للحكومات؟

خالفات  تقع  جديدة  حكومة  تشكيل  اىل  لبنان  يتجه  مرة  كل  يف 
الرئاسية،  الصالحيات  حول  املتضاربة  التفسريات  بسبب  ومشكالت 
يحول  ما  السياسيني،  لالطراف  الخاصة  السياسية  الحسابات  ونتيجة 
دون تشكيل الحكومة يف مهلة قصرية ويؤدي اىل حكومات متصارعة 

يف داخلها تشل عملها

والهواجس  املخاوف  ظل  ويف  والحصص  واالدوار  الصالحيات  عىل  الخالف  بعد 
الدستورية  الخالفات  حل  ميكن  كيف  االسئلة:  تطرح  والطائفية،  السياسية 
والسياسية وكيف تستعاد الثقة املفقودة بني القوى السياسية واقطاب السياسة، 
متناقضة  واحيانا  مختلفة  تفسريات  هناك  طاملا  مبادىء،  واي  اساس  اي  وعىل 
وسلس  سهل  تشكيل  دون  يحول  مام  امليثاقية،  ومفهوم  والصالحيات  للدستور 
يكفل  ومن  االطراف،  كل  لطأمنة  املطلوبة  الضامنات  هي  ما  للحكومات؟ 
تنفيذها؟ ما هي الضوابط املقرتحة، وماذا عن دور املجلس الدستوري واملجلس 

النيايب وَمن منهام املرجع الصالح؟
هذه االسئلة حملتها "االمن العام" اىل كل من الخبريين الدستوريني الحقوقيني وزير 
بارود،  الداخلية والبلديات االسبق زياد  الدكتور خالد قباين ووزير  العدل االسبق 

وكان هذا الحوار الذي يضم استنتاجات الوزيرين بعد تجربتهام يف الحكم. 

قباني: نحن في ازمة
سوء ادارة الحكم

حول  للخالف  الحقيقية  االسباب  هي  ما   ■
تشكيل الحكومات يف بلد متنوع مثل لبنان؟ 

هل بتنا يف ازمة حكم او ازمة نظام؟
□  لسنا يف ازمة حكم ولسنا يف ازمة نظام، 
وازمة  الحكم  ادارة  سوء  ازمة  يف  نكون  قد 
يف  نحن  االمر،  واقع  يف  دستورية.  ثقافة 
مفهوم  وغياب  للدستور  احرتام  عدم  ازمة 
الدولة والشأن العام واملواطنة والدميقراطية 
والحكم  املشاركة  ومفهوم  واملسؤولية 
بالسلطة،  االستئثار  يف  والرغبة  الرشيد، 
ومواردها  الدولة  مقدرات  عىل  اليد  ووضع 
مل  استتباعها.  ومحاولة  ومرافقها،  وخرياتها 
كاملة،  بصورة  الطائف  اتفاق  تطبيق  يتم 

وزير العدل االسبق الدكتور خالد قباين.

ما نفذ من الطائف 
مجتزأ ويخالف مضمونه 

وروحه

منه من تعديالت دستورية، وال يصحح االمر 
او  جديد  اجتامعي  بعقد  او  جديد  بنظام 
باللجوء اىل مؤمتر تأسييس كام يدعو البعض، 
ال  تجربة جديدة  اىل  البالد  يعرّض  ذلك  ألن 
باملخاطر  محفوف  وطريقها  نتائجها،  تعرف 
وال رؤية لها؟ لذلك ال تكمن مشكلة الحكم 
اداء  طريقة  يف  بل  النصوص  يف  لبنان،  يف 
طبيعة  وفهم  السلطة  ومامرسة  الحكم 

النظام السيايس املعتمد يف الدستور.

■ ما هي االليات واملعايري لتشكيل حكومة 
من دون االطالة يف مشاورات تشكيلها؟ 

وسهلة  واضحة  بصوره  الدستور  بنّي   □
خارطة  فوضع  االليات،  هذه  التطبيق 
امللزمة،  النيابية  باالستشارات  تبدأ  طريق 
من  العتيدة  للحكومة  الثقة  مبنح  وتنتهي 
من  سلطة  لكل  حدد  كام  النواب.  مجلس 
تشكيل  يف  دورها  الدستورية  السلطات 
وتطبيقا  الدستور  الحكام  وفقا  الحكومة، 
التعاون  من  مناخ  يف  الربملاين  النظام  ملبادئ 
واالحرتام املتبادل وااللتزام املطلق باملصلحة 
العامة. نصت املادة  64 من الدستور )البند 
)رئيس  الوزراء  مجلس  رئيس  ان  عىل   )2
االستشارات  يجري  املكلف(  الحكومة 
املرحلة  هذه  يف  الحكومة.  لتشكيل  النيابية 
الحكومة املكلف، فيتواصل  يبدأ دور رئيس 
معها  ويتداول  املختلفة  النيابية  الكتل  مع 
يف شأن تشكيل الحكومة، ويطلع عىل ارائها 
التوفيق  عىل  ويعمل  مطالبها،  اىل  ويستمع 
الرئيس  يبقى  املتنوعة.  الكتل  مطالب  بني 
الجمهورية،  رئيس  مع  تواصل  عىل  املكلف 
فيطلعه عىل االجواء التي تسود االستشارات 
والصعوبات  النيابية،  الكتل  مطالب  وعىل 
تذليل  امر  يف  معه  ويتداول  يواجهها،  التي 
الجمهورية  رئيس  ألن  الصعوبات،  هذه 
لعمل  واملسهل  واملؤآزر  الداعم  دور  يلعب 
تشكيل  وألن  املكلف،  الحكومة  رئيس 
بالتوافق  االمر  نهاية  يف  يتم  الحكومة 
الحكومة.  ورئيس  الجمهورية  رئيس  بني 
من  املكلف  الحكومة  رئيس  ينتهي  عندما 
ويضع  نفسه،  اىل  يخلو  النيابية  استشاراته 
عن  ومسؤوال  للحكومة  رئيسا  باعتباره 

لتشكيل  تصورا  النواب  مجلس  امام  اعاملها 
بحكومة  الخروج  يؤّمن  مبا  الحكومة، 
وقادرة  فعالية  وذات  ومتضامنة  منسجمة 
ويقرتح  النواب،  مجلس  ثقة  تنال  ان  عىل 
عىل رئيس الجمهورية التشكيلة التي انتهى 
باالتفاق  الجمهورية  رئيس  يصدر  ليك  اليها، 
االسايس  الدور  هذا  تشكيلها.  مرسوم  معه 
الحكومة يف تشكيل  الذي يضطلع به رئيس 
واملبادئ  النصوص  من  يستمده  الحكومة، 

التالية: الدستورية 
النيابية  االكرثية  اياها  منحته  التي  الثقة   •
اجراها  التي  امللزمة  االستشارات  عىل  بناء 
رئيس الجمهورية )املادة 53 من الدستور(.

النواب،  مجلس  امام  الحكومة  مسؤولية   •
عليها  يقوم  التي  الربملاين  النظام  مبادئ  ألن 

لقيام  تفرض  لبنان  يف  السيايس  النظام 
الحكومة وبقائها، حيازة ثقة مجلس النواب 
64 و66 من  )املادتان  الثقة  واستمرار هذه 

الدستور(.
 )4 )البند  الدستور  من   53 املادة  نصت   •
باالتفاق  الجمهورية  رئيس  يصدر  ان  عىل 
تشكيل  مرسوم  الوزراء  مجلس  رئيس  مع 

الحكومة.

■ هنا يأيت دور رئيس الجمهورية؟
وفقا  الحكومة  تشكيل  مرسوم  اصدار   □
رئيس  بني  باالتفاق  يتم  الدستور  الحكام 
الجمهورية ورئيس الحكومة املكلف. بعدما 
الحكومية  التشكيلة  املكلف  الرئيس  يقرتح 
عىل رئيس الجمورية، يصدر الرئيس مرسوم 
الحكومة.  رئيس  مع  باالتفاق  تشكيلها 
من  كل  اىل  عهد  الذي  الدستوري  النص 
الحكومة تشكيل  الجمهورية ورئيس  رئيس 
بكل  املناط  للدور  وفقا  باالتفاق،  الحكومة 
انجاز  التعاون يف  عليهام  اوجب  قد  منهام، 
ذلك  من  واهم  الدستورية،  املهمة  هذه 
فريقا  الجمهورية  رئيس  يكون  ال  ان  كله، 
يف الرصاع السيايس الذي يحتدم بني القوى 

به  ناط  الدستور  الن  السياسية،  والكتل 

تخالف  وبطريقة  مجتزأ  كان  منه  نفذ  وما 
املؤسسات  اخترصت  وروحه.  مضمونه 
عىل  يف رصاع  البالد  ودخلت  دورها،  وغاب 
واملغانم، وتوزعت  الحصص  واقتسام  النفوذ 
الطوائف يف ما بينها السلطات واملؤسسات، 
واملذهبية،  الطائفية  املشاعر  حدة  وزادت 
متثيل  السياسية  واالحزاب  الكتل  وادعت 
حقوقها  عن  والدفاع  الحكم  يف  الطوائف 
غطاء  يؤّمن  مبا  الدستور،  الحكام  خالفا 
او  مسؤولية  كل  من  ويحصنها  لها  سياسيا 
محاسبة يف مامرسة شؤون الحكم، ومبا يخرج 
عن  الربملاين  الدميوقراطي  السيايس  نظامنا 
القوى  موازين  تحكمت  وجوهره.  طبيعته 

الرصاعات  نتيجة  الحكم  بادارة  الداخلية 
تفرضه  وما  الضاغطة،  والدولية  االقليمية 
ويف  التعامل  يف  قواعد  من  املوازين  هذه 
مامرسة السلطة، بعيدا من احكام الدستور، 

بل وخروجا عليها.

■ هل بات النظام يف حاجة اىل اعادة نظر 
او تعديل؟

سليم  تطبيق  اىل  حاجة  يف  بات  النظام   □
ومؤسسات.  قانون  دولة  لبناء  وبنية 
فاملشكلة ليست يف النظام الذي استوى عىل 
قواعد ومبادئ دستورية سليمة ودميوقراطية 
نتج  وما  الطائف  يف  وليست  فعالية،  وذات 
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بارود: ال بد من تعديالت
تضّيق هامش االستنساب

للخالف  الحقيقية  االسباب  هي  ما   ■
بتنا  هل  الحكومات؟  تشكيل  حول  الدائم 

يف ازمة حكم او ازمة نظام؟
□ يف الواقع، ازمة النظام قامئة منذ عقود، 
التعديالت  بعد  خصوصا  تظهرت  وقد 
جعلت  التي   1990 لعام  الدستورية 
الحكومات يختلف بصورة جذرية  تشكيل 
الطائف  اتفاق  قبل  االمر  عليه  كان  عام 
يسمي  الجمهورية  رئيس  كان  حيث 
العام  منذ  لكن  الحكومة.  رئيس  منفردا 
متر  املكلف  الرئيس  تسمية  باتت   ،1990
بذلك،  امللزمة.  النيابية  االستشارات  بآلية 
يتم  املكلف  الحكومة  رئيس  اختيار  بات 
ناخبة  كهيئة  النواب  مجلس  خالل  من 
ملزما تسمية  اصبح  الجمهورية  رئيس  ألن 
اصوات  من  االكرب  العدد  عىل  يحصل  من 
اىل  يضاف  االستشارات.  تلك  يف  النواب 
ذلك ان معظم حكومات ما بعد الطائف، 
 ،2005 العام  بعد  ما  حكومات  السيام 
عىل  اصطلح  ما  شكل  تتخذ  اصبحت 
بحيث  الوطنية،  الوحدة  حكومة  تسميته 
االعظم،  بسوادها  الحكومات،  هذه  باتت 
يف  السياسية  القوى  توزع  من  منبثقة 

هذا  عن  مصغرة  وصورة  النيايب  املجلس 
االخري. حتى اننا رأينا البعض يطرح معادلة 
وزير لكل كتلة تضم 4 نواب! بالتايل، كلام 
تأزمت بني القوى السياسية النافذة تعطل 
الحصص  عىل  توافقوا  وكلام  التشكيل، 

ولدت الحكومة برسعة.

املتناقضة  واحيانا  املختلفة  التفسريات   ■
للدستور والصالحيات سبب مطروح يحول 
للحكومات.  وسلس  سهل  تشكيل  دون 
للخالفات  حد  لوضع  املطلوب  هو  ما 

الدستورية؟
□ ال شك يف ان مثة ثغرا يف الدستور، لكن 
تنطوي  ال  العامل  دميوقراطيات  دساتري 
كلها عىل تفاصيل اجرائية، ومع ذلك نرى 
الحياة السياسية خاضعة الحكام الدستور. 
من  بد  ال  التفسري،  مسألة  الغوص يف  قبل 
غائب  شبه  النيات  حسن  بأن  االعرتاف 
لذلك يتم التلطي وراء االحكام الدستورية 
خرباء  تهافت  نرى  مبيتة.  لغايات 
املختلفة  التفسريات  ميتهنون  دستوريني 
وغالبا املتناقضة، متاما كام حصل مؤخرا يف 
مسألة التشكيل ودور رئيس الجمهورية يف 

املتنوعة  االراء  يف  ليست  املشكلة  صدده. 
بل هي يف غياب مرجعية الحسم. السبب 
حجب  من   1990 عام  حصل  ما  ذلك،  يف 
املجلس  عن  الدستور  تفسري  صالحية 
املادة  مبوجب  يومها  املحدث  الدستوري 

19 الجديدة من الدستور. 

مهنيا  املخولة  الجهة  فعال  هي  من   ■
الدستور من دون حسابات  وعمليا تفسري 

وخلفيات سياسية او طائفية؟  
املجلس  يكون  ان  املفرتض  من  كان   □
 .1990 عام  استحدث  الذي  الدستوري 
الوارد  التعديل  قانون  مرشوع  ان  الواقع 
ثالث  تضمن  قد  كان  يومها  الحكومة  من 
يف  النظر  املذكور:  للمجلس  صالحيات 
دستورية القوانني، بت الطعون االنتخابية 
الرئاسية والنيابية، تفسري الدستور. اال ان 
هذا  مناقشته  عند  رأى  النيايب  املجلس 
عن  االخرية  الصالحية  هذه  حجب  النص 
التفسري  ان  بذريعة  املستحدث  املجلس 
ينطوي عىل تعديل، وبالتايل )بحسب  قد 
صالحية  من  التفسري  يبقى  املحارض( 
مؤسف  هذا  سواه.  دون  النيايب  املجلس 

صالحية  الدستوري  املجلس  منح  ألن 
لبنان  تجنيب  اىل  سيؤدي  كان  التفسري 
امللتبس،  النص  ستار  تحت  عدة  خضات 
وكان سيسمح بالركون اىل مرجعية تحسم 

الخالف. 

بني  املفقودة  الثقة  تستعاد  كيف   ■
القوى السياسية واقطابها، وعىل اي اسس 

ومبادىء؟
□ تقوم بني القوى السياسية مصالح تحكم 
تحكم  التي  هي  الثقة  وليست  املوازين 
عالقاتهم. املشكلة، بل االزمة، هي يف الثقة 
مبختلف  ودولتهم  املواطنني  بني  املفقودة 
الدرجات. استعادة  سلطاتها مع فوارق يف 
السلطة  تكوين  اعادة  يف  الزاميا  متر  الثقة 
عىل اسس متينة، تنجم عن انتخابات عامة 
بصورة  السياسية  الخارطة  تشكيل  تعيد 
ونبضه.  الشارع  اليه  آل  مبا  التصاقا  اكرث 
الدستورية  الحياة  تبقى  ان  يجوز  وألنه ال 
من  اهواء  عىل  معلقة  الناس  ومصالح 
يلزم  ما  ادخال  من  بد  ال  امورهم،  يتوىل 
هامش  تضيق  الدستور  عىل  تعديالت  من 
وتسمح  محددة  مهال  وتفرض  االستنساب 
بتجاوز املعوقات، ألن الهدف االول من اي 

السياسية،  الحياة  انتظام  دستور هو توفري 
الطالق  ومنصة  نظر  وجهة  يتحول  ان  ال 
املؤسسات  يف  الثقة  املصلحية.  القذائف 
تبقى هي الضامنة النسياب االمور وتجاوز 

التعطيل.

واملخاوف  الهواجس  نعالج  كيف   ■
واملطالب الطائفية، ناهيك بتلك السياسية؟

واملطالب  واملخاوف  الهواجس  معالجة   □
بالترصيح  وال  املعسول  بالكالم  تتم  ال 
ادارة  بحسن  بل  املتقابلة،  باملتاريس  وال 
يف  للبلد.  غنى  مصدر  هو  الذي  التنوع 
قامويس، ان سوء ادارة التنوع هو يف النص 
واملامرسة  العرف  ويف  امللتبس  الدستوري 

وزير الداخلية والبلديات االسبق زياد بارود.

منح املجلس الدستوري 
صالحية التفسير كان سيجنب 

لبنان خضات

مقاربة  تأجيل  يف  ايضا  وهو  السوية،  غري 
االمور يف اوانها، كانشاء مجلس الشيوخ او 
املعالجة  مثال.  االدارية  الالمركزية  تطبيق 
هي ايضا يف قانون انتخاب عادل ال يضخم 
االقليات،  متثيل  يلغي  وال  احد  متثيل 

السياسية منها قبل الطائفية.

حاجة  يف  السياسية  القوى  باتت  هل   ■
الضامنات  هذه  هي  ما  ضامنات،  اىل 
الضوابط  هي  ما  تنفيذها؟  يكفل  وَمن 
السيايس  االستقرار  نحقق  وكيف  املقرتحة 

والدستوري العام والدائم يف البالد؟
املواطن  هو  ضامنات  اىل  يحتاج  َمن   □
اوال. اما القوى السياسية فتحتاج اىل اطار 
الضامنة  الدميوقراطي.  لتنافسها  ناظم 
االسايس،  القانون  يف  هي  للجميع  االوىل 
اي الدستور، او "الكتاب" كام كان يسمية 
فيه  نقرأ  ان  شهاب.  فؤاد  الراحل  الرئيس 
من  مقدمته،  يف  وردت  التي  الضامنات 
سلطة  اي  رشعية  عدم  اىل  لبنان  نهائية 
منظومة  اىل  معا،  العيش  ميثاق  تناقض 
اليها  تحيل  التي  والحريات  الحقوق 
اليات  يجب،  هكذا  او  فيه،  نقرأ  املقدمة. 
السلطات  بني  الفصل  تطبيق  يف  واضحة 
باتت  الثغر  مقاربة  بينها.  ما  يف  والتعاون 
بل  تأسيسيا،  مؤمترا  يعني  ال  وهذا  ملحة، 
التي  العراقيل  تزيل  موضوعية  مقاربة 

تهدد انتظام عمل املؤسسات. 

■ لكن متى ومبن وكيف؟
حيث  التوقيت  يف  اوال  االشكالية  هنا   □
ان اي تعديل دستوري يف ظرف مأزوم قد 
مغلوب  عىل  رأيه  غالب  فرض  اىل  يؤدي 
توافق  املطلوب  ان  حني  يف  امره،  عىل 
ثانيا  بالتعديل.  للسري  املقبول  االدىن  الحد 
منتخبا  مجلسا  التعديل  يقارب  ان  يقتيض 
غري منازع يف شمول متثيله. ثالثا ان يتناول 
التي  الثغر  حرصا  اوىل  مرحلة  يف  التعديل 
وعندما  املؤسسايت،  االستقرار  دون  تحول 
الناس  ثقة  وتستعيد  املؤسسات  تنهض 
نقارب ما سوى ذلك من مسائل بنيوية يف 

املتهالك. نظامنا 

هذا  يف  والحكم  املرجع  دور  يلعب  ان 
الرصاع، وان يكون صامم امان للنظام. هذه 
االعتبارات متيل عىل رئيس الجمهورية وعىل 
بينهام  الكامل  التعاون  الحكومة  رئيس 
تعطيل  او  املواجهة،  او  التصادم  وليس 
وتحمل  الدستورية،  املؤسسات  عمل  سري 
تجاه  والوطنية  الدستورية  مسؤولياتهام 
محكومان  وهام  جميعا،  واللبنانيني  الوطن 
وقت  ارسع  يف  الخروج  اجل  من  بالتوافق 
الوطنية،  املصلحة  تفرضه  ومبا  ممكن، 
منسجمة  بحكومة  العليا،  البالد  ومصلحة 
ومتضامنة ومسؤولة، قادرة وفاعلة، شفافة 

وثقة  النواب  مجلس  بثقة  تحظى  ونظيفة، 
الشعب اوال واخريا.

امليثاقية  معنى  حول  خالف  هناك   ■
وتطبيقها؟

امليثاقية  بعبارة  السيايس  التداول  يكرث   □
البعض  من  وتعطى  االخرية،  االونة  يف 
وقوة  الدستور،  عىل  تعلو  قانونية  مرتبة 
العبارة  كانت  الدستوري.  النص  قوة  فوق 
املتداولة دامئا يف وجدان اللبنانيني الوطني 
تعني  الدستوري  القاموس  ويف  والسيايس 
التجسد  عن  يعرّب  الذي  املشرتك  العيش 

ان  اعتبار  وعىل  امليثاقية،  ملفهوم  الحي  
االساس  هو  ومقتضياته  املشرتك  العيش 
السيايس  االجتامع  عليه  يقوم  الذي 
قلب  يف  امليثاقية  اصبحت  اللبناين. 
الدستورية  بالرشعية  ومحصنة  الدستور 
وتتغري  لالجتهادات  خاضعة  وليست 
فيها  ولكل  واالحوال،  الظروف  بتغري 
موازين  بحسب  ويهبط،  يعلو  نصيب، 
اسندها  وقد  والخارجية،  الداخلية  القوى 
الذي  املشرتك  العيش  ميزان  اىل  الدستور 
حصنه بقواعد دستورية، وحسبنا ان نعود 

اىل مقدمة الدستور.
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تحقيق 
رضوان عقيل

الدستور يلزم الحكومة إجراء االنتخابات الفرعّية
ذرائع الكورونا وعدم توافر اإلعتمادات ال مستند لها

الفرعية،  النيابية  لالنتخابات  املطلوبة  الحامسة  االعامل  تبدي حكومة ترصيف  ال 
املطلوبة،  املالية  االعتامدات  توافر  لعدم  اليوم  مؤاتية  غري  الظروف  بأن  وتتسلح 
فضال عن الخشية من كورونا. يف  حني ال يسعى النواب املستقيلون واحزاب معارضة 

اىل املطالبة باجراء هذه االنتخابات وتطبيق املادة 41 وعدم خرق الدستور

املجلس،  يف  شاغرة  نيابية  مقاعد   10 مثة 
حيث استقال مثانية نواب عىل خلفية تفجري 
النائبان  مرفأ بريوت يف 4 آب الفائت، وتويف 
ميشال املر وجان عبيد. يف حال حصول هذه 
الساري  القانون  مبوجب  ستجرى  االنتخابات 
يف  اما  مقاعد.  سبعة  يف  االكرثي  اساس  عىل 
مقاعد،  ثالثة  لشغور  الشاميل  املنت  دائرة 
شغور  عند  النسبي  اساس  عىل  فستكون 
43 يف  املادة  تؤكده  ما  هذا  فوق.  وما  ثالثة 
خرقا  يعترب  املهل  تجاوز  االنتخاب.  قانون 
لهذا  وستكون  االنتخاب،  وقانون  للدستور 

شربل: الحكومة تخالف الدستور
بعدم اجراء "الفرعية"

■ هل قام وزير الداخلية بالواجبات املطلوبة 
منه حيال االنتخابات الفرعية؟

□ قام الوزير فهمي بواجباته، لكن يف الحاالت 
هذه  اجراء  يريد  ال  انه  يتبني  قدمها  التي 
االنتخابات. سارشح ملاذا: نحن نعرف ان هيئة 
ايلول    22 يف  عملت  واالستشارات  الترشيع 
اىل  الفرعية  االنتخابات  ترحيل  عىل   2020
اجل غري ما يسمى لها. وذكرت ان اسبابا متنع 
كورونا،  وباء  جراء  االنتخابات  هذه  حصول 
املرفأ خصوصا وان االرشفية  اىل تفجري  اضافة 
وان  االنتخابات  فيها  ستحصل  التي  تدمرت 
الناس ال يعرفون ماذا يفعلون. لذلك ارجئت 
هذه االنتخابات الفرعية انذاك، وارفق عندها 
وزير الداخلية القرار الذي توصلت اليه هيئة 
انه  قال  اليها.  واستند  واالستشارات  الترشيع 
الكرة  لها، اي مبعنى رمي هذه  يحدد موعدا 

وزير الداخلية والبلديات السابق مروان رشبل. 

يبدو ان هناك قرارا 
بعدم اجراء االنتخابات 

الفرعية

من  او  املسيحيني  من  كانوا  اذا  يهمني  ال   □
غري  املناصفة  توفري  هو  يهمني  ما  املسلمني، 
املوجودة االن. انا اتحدث يف الدستور تطبيقا 
للامدة 24،  والقصة ليست محصورة بنائب او 
اثنني بل  بـ10. من جهة اخرى، نالحظ ان نوابا 
يتغيبون عن املجلس والقيام مبهامتهم من دون 
النواب 128  عدد  اعذار مرشوعة.  اي  تقديم 
للربملان بل  اليوم 118، وال عالقة هنا  واصبح 

تقع املسؤولية عىل عاتق الحكومة هنا.  

لهذه  اكرتاثا  تبدي  ال  املعارضة  احزاب   ■
االنتخابات ايضا؟

هذه  تخىش  معارضة  جهات  مثة  رمبا   □
االنتخابات النه ستقوم عىل االكرثي ما عدا دائرة 
املنت الشاميل. ارى ان  النواب الذين استقالوا من 
غري املقبول ان يرتشحوا يف االنتخابات الفرعية 
من الناحية االخالقية اوال. مثة من يخىش من 
نتائج "الفرعية"، واذا بقينا عىل هذا املنوال من 
املرجح ان تبقى هذه املقاعد شاغرة اىل حني 
موعد اجراء االنتخابات العامة. يف العودة اىل 
ما اعتمدت عليه هيئة الترشيع واالستشارات 
من ناحية وجود الكورونا، فان ما قدمته غري 
مقنع السيام ان الفريوس قد يبقى يف السنتني 
التحجج  املنطق  غري  من  لذا  واكرث.  املقبلتني 
بالكورونا يف االنتخابات، خصوصا وان االنضباط 
كاممته  الناخب  يضع  االقرتاع حيث  يوم  يتم 
الحفاظ  مع  االقرتاع  قلم  اىل  بالصف  ويدخل 
عىل التباعد املطلوب. مثة حجة استندوا اليها 
عند وقوع تفجري املرفأ، وهي ان غالبية البيوت 
تدمرت يف االرشفية ومحيطها، فان هذا الكالم 
تكن  مل   2009 العام  يف  انه  اذكر  دقيق.  غري 
قد متت كل املصالحات يف الجبل وتحديدا يف 
اربع بلدات، لكننا اجرينا تلك االنتخابات فيها. 
بارود  الوزير زياد  بتكليف من  ارشفت عليها 
وكلفني يف هذه املهمة انذاك، وقد نصبنا ثالث 

خيم يف كفرمتى )عاليه(. 

■ هل ميكن لفرد او فريق سيايس ان يطعن 
بعملية عدم اجراء هذه االنتخابات؟

هذا  يف  يطعن  ان  مترضر  اي  حق  من   □
واالستشارات  الترشيع  هيئة  قرار  الن  االجراء 
الحاالت  يف  وقراراتها  ملزم  وغري  دستوري  غري 
العادية غري ملزمة، فكيف اذا كانت يف موضوع 

االنتخابات الفرعية. اريد  التدقيق يف املوجبات 
التي استندت اليها تلك الهيئة. يتم انفاق املاليني 
من الدوالرات عىل ملفات عدة يف البلد ومنها 
تدفع   التي  الدولية  املحكمة  بقضاة  يتعلق  ما 
نفقاتها من خزينة الدولة. اذا مل يتم تأمني مليوين 
دوالر الجراء انتخابات فرعية لـ 10 نواب، فكيف 
ميكن اجراء االنتخابات العامة وتأمني اعتامداتها 
املطلوبة يف ايار 2022 ومن اين سيتم توفري تلك 
املبالغ عندئذ؟ من يضمن ان املساعدات املالية 

ستتوافر اذا تألفت الحكومة.

اىل  االعامل  ترصيف  حكومة  تستمر  رمبا   ■
نهاية العهد، ويحل موعد االنتخابات العامة؟

□ يف امكان هذه الحكومة اجراء االنتخابات 
وزيرا  وكنت   2013 عام  الحكومة  واجتمعت 
للداخلية بناء عىل طلبي، وقمنا آنذاك بتعيني 

تبقى  االنتخابات.  عىل  االرشاف  هيئة  اعضاء 
الهيئة موجودة بالقانون اىل حني تعيني غريها، 
عند  مخصصاتهم  عىل  فيها  االعضاء  ويحصل 
بدء يوم استدعائهم لالرشاف عىل االنتخابات. 
لقد تم تعيينهم مبرسوم ويستمرون يف القيام 

باملهامت املطلوبة منهم. 

■ يف الخالصة، الحكومة قرصت يف عدم اجراء 
الحكومة االنتخابات الفرعية؟

□ اقول ان الحكومة خالفت الدستور وتحديدا 
املادة 41، وعىل الرئيس نبيه بري ان ال يسكت 
عن هذا املوضوع النه بهذه املخالفة اصبح وضع 
املجلس غري دستوري. حسنا فعل وطالب باجراء 
املوضوع  لهذا  هنا  عالقة  ال  االنتخابات.  هذه 
بالحكومة الجديدة الن االنتخابات عمل رضوري 
االنتخابات  تدخل  املوازنة.  مثل  ومطلوبة  جدا 
ظل  يف  االعامل  لترصيف  الضيق  االطار  ضمن 
حكومة مستقيلة، واكرر عدم اجراء االنتخابات 
االسباب  كانت  اذا  كبرية.  دستورية  مخالفة 
املوجبة بعدم اجراء االنتخابات الفرعية، ستبقى 
نفسها اىل موعد االنتخابات العامة. ما يحصل 
هو احتيال عىل الدستور وهذا االمر غري مقبول 
الن اجراء االنتخابات العامة لـ128 وعدم امتامها 
اليوم تحت حجة عدم وجود املال  لـ10 نواب 

والكورونا هي حجج غري مقبول.

عىل رئييس الجمهورية ميشال عون والحكومة 
النائب ميشال املر  حسان دياب. عندما تويف 
ثم النائب جان عبيد، تغريت االمور بعد مرور 
مع  العاصمة.  يف  االنفجار  عىل  اشهر  ستة 
وصول دفعات من اللقاح للتطعيم، عاد الوزير 
لهذه  اعتامد  فتح  كتابا وطلب  وارسل  فهمي 
الترشيع  هيئة  بكتاب  ارفقه  ثم  االنتخابات 
الذي تم اعداده واستند اىل الفتوى االوىل. يبدو 

ان هناك قرارا بعدم اجراء هذه االنتخابات.

اجراء  واجب  من  تهربا  تعتربه  يحصل  ما   ■
هذه االنتخابات؟

□ نعم ما يحصل هو تهرب ألن املادة 41 يف 
انتخابات  اجراء  الدستور واضحة، وتنص عىل 
النيايب.  املقعد  من شغور  شهرين  مدة  خالل 
ميشال  النائب  وفاة  عند  التهرب  هذا  حصل 

الحلو يف جزين، وبدل اجراء تلك االنتخابات 
بعد شهرين عىل وفاته متت بعد سنتني يف اثناء 
االنتخابات البلدية يف العام 2016. هنا حصلت 
النواب  مجلس  ان  علام   ،41 للامدة  مخالفة 
اذا دققنا يف  لكنه غري دستوري.  اليوم رشعي 
املادة 24 يف الدستور تنص عىل املناصفة بني 
املسلمني واملسيحيني ومن اجل ان يحافظ عىل 
مثة  ان   41 املادة  وضع  املناصفة، جرى  هذه 
الفرعية عند  االنتخابات  مهلة شهرين الجراء 
حدوث شغور يف مقعد ما من اجل استمرارية 
يف  تتخذ  التي  القرارات  ان  املناصفة.  هذه 
الربملان هي قرارات رشعية وقانونية لكنها غري 

دستورية.

لشغور  النقطة  هذه  عىل  الضوء  تسلط   ■
تسعة مقاعد مسيحية؟

وعملية  القرارات  اتخاذ  عىل  ارتدادات  االمر 
الترشيع يف الربملان يف حال عدم ملء املقاعد 
الشاغرة، مع االشارة اىل ان اي انتخابات خارج 

املهلة يعرضها للطعن.
فهمي  محمد  والبلديات  الداخلية  وزير  اعد 
مرشوع مرسوم دعوة الهيئات اىل االنتخابات 
بفتح  وطالب  الحكومة،  رئاسة  اىل  الفرعية 
رئيس  وكان  لها.  الالزمة  املالية  االعتامدات 
من  طلب  قد   بري  نبيه  النواب  مجلس 
الفرعية  االنتخابات  اجراء  رضورة  فهمي 
الدستور  من   41 املادة  ملنطوق  تطبيقا 

بانه سيسري  فهمي  ورد  االجراء.  لهذا  امللزمة 
حدا  الجاري  اذار  اواخر  يف  االجراءات  بهذه 
اقىص. وتنتظر حكومة ترصيف االعامل والدة 
االنتخابات  كأس  لتسلمها  املنتظرة  الحكومة 
الفرعية وتتخلص من هذا العبء بدل اتهامها 
ميكن  الدستوري.  الواجب  هذا  من  بالتهرب 
"الفرعية"  اجراء  االعامل  ترصيف  لحكومة 
واالنتخابات العامة عند انتهاء الدورة الحالية، 
مع توافر وجود هيئة االرشاف عىل االنتخابات 
التي  تبقى قامئة اىل حني انتخاب بديل منها.  
الداخلية  وزير  مع  العام"  "االمن  تيضء 
ورئيس  رشبل  مروان  السابق  والبلديات 
شكري  القايض  سابقا  الدولة  شورى  مجلس 
صادر عىل ملف االنتخابات الفرعية وامكان 
موعد  اىل  الشاغرة  املقاعد  بقاء  او  حصولها 

االنتخابات النيابية العامة يف ايار 2022.
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صادر: إخالل خطي
بالواجبات الوظيفية

■ ماذا لو مل تجر الحكومة انتخابات نيابية فرعية؟
□ وضعت الحكومة القوائم االنتخابية، وهذا ما 
اعلنته وزارة الداخلية بعد الضجة التي احدثتها يف 
هذا الخصوص. تبقى املهل التي ال  توجد عقوبة 
االنتخابات  حيال  اليوم  عقوبة  توجد  وال  عليها، 
مخالفة  هو  اختصار  يف  يحصل   ما  بل  الفرعية 
حكومات  ان  سابقة  مرات  يف  وسبق  للدستور. 
مل تجر هذه االنتخابات. مثة حكومات او افرقاء 
يرسعون اىل اجراء هذه االنتخابات، ويكون القرار 
هنا من الباب السيايس اكرث من القانوين. وعندما 
الطبقة  ملصلحة  مرشح  نجاح  من  التأكد  يتم 
الحاكمة او فريق منها يتم عندها التوجه اىل هذه 
هنا. يف  واضحة  الدستورية  املخالفة  االنتخابات. 
حال عدم اجراء هذه االنتخابات، اعتقد انه ميكن 
ملخالفة.  نفسها  تعرض  النها  الحكومة  مالحقة 
الواجبات  مبوجب  خطري  اخالل   ذلك  يعني 
الوظيفية. تكمن املحاسبة هنا عىل صعيد مالحقة 
الوزير وكلنا يعرف ان مالحقة الوزراء ال تحصل 
رئيس  حتى  القانون،  يف  نحيك  كنا  واذا  عندنا. 
الجمهورية يالحق مبسألتني عند مخالفته للدستور 

واحكامه اضافة اىل الخيانة العظمى. 

■ عىل من تقع املسؤولية؟
الوظيفة  مبوجبات  يخل  هنا  الوزراء  مجلس   □
قضائية،  محاسبة  او  نوعني  عىل  محاسبته  وتأيت 
اي مبحاكمة الوزراء امام املجلس االعىل ملحاكمة 
وتتمثل  السياسية  املحاسبة  او  والوزراء  الرؤساء 
الثقة  عىل سحب  النواب  مجلس  باقدام  الثانية 

هذه  اجراء  عدم  من  مترضرون  مثة  منهم. 
االنتخابات، لكن الواقع عىل االرض اليوم  يظهر 
اننا نرى ان الطبقة الحاكمة بكل مكوناتها تخالف 

تصدر  التي  التفسريات  كل  ان  الدستور.  احكام 
تأيت غب الطلب وال اعرف بأي كتاب يقرأ هؤالء، 
فيام تكمن كل هذه املخالفات يف االداء الحاصل. 
املجلس  استقاالتهم من  الذين قدموا  يبقى وان 
ال يقدرون عىل مناقضة انفسهم من اجل ان ال 
الطبقة  مع  املخالفة  هذه  يف  ويشاركوا  يعودوا 
السياسية. يف الخالصة، يجب ان تحصل االنتخابات 
الفرعية وان االخالل الحاصل يف املجلس بشغور 
10 مقاعد ال ميكن السكوت عليه. امام الخلل يف 
هذا التوازن ال ميكننا القول ان الدستور مل يعالجه.

رئيس مجلس شورى الدولة سابقا القايض شكري صادر.

التفسيرات الدستورية 
تصدر غب الطلب

يف املادة 41 يف الدستور: "اذا خال مقعد يف 
املجلس يجب الرشوع يف انتخاب الخلف 
يف خالل شهرين. وال تتجاوز نيابة العضو  
الذي  القديم  العضو  نيابة  اجل  الجديد 
يحل محله. اما اذا خال املقعد يف املجلس 
قبل انتهاء نيابته باقل من ستة اشهر فال 

يعمد اىل انتخاب الخلف".

مستقيلون:
- مروان حامدة )الشوف - عاليه(.

- هرني حلو )الشوف - عاليه(.
- نديم الجميل ) بريوت االوىل(.
- بوال يعقوبيان )بريوت االوىل(.
- سامي الجميل والياس حنكش 

)املنت الشاميل(.

- نعمت افرم )كرسوان - جبيل(.
- ميشال معوض ) زغرتا الكورة، 

   برشي والبرتون(.

متوفيان:
ـ النائب ميشال املر )املنت الشاميل(.

ـ النائب جان عبيد )طرابلس(.

10 نواباملادة 41
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افادت دراسة اعدتها رشكة الدولية للمعلومات ان تداعيات االزمة االجتامعية ادت اىل تراجع معدالت الزواج والطالق 
ارتفعت  حني  يف   ،)2019 ـ   2015( االخرية  الخمسة  االعوام  ومبتوسط   2019 بعام  مقارنة   ،2020 العام  يف  والوالدات 

معدالت الوفيات من جراء االمراض املستجدة كجائحة كورونا التي حصدت كثريين

شمس الدين يعرض أرقام الهجرة والوفيات
هل بات املجتمع اللبناني كهالً؟

اشارت الدراسة ايضا اىل ان "االزمة االقتصادية 
وتفيش كورونا خلفا انعكاساتهام عىل االوضاع 
يف لبنان، فاغلقت مئات املؤسسات وادت اىل 
الحركة  انكمشت  فيام  العامل،  االف  رصف 
القدرة  وتراجعت   ،%45 بنسبة  التجارية 
سعر  وانهيار  االسعار  ارتفاع  بفعل  الرشائية 

رصف اللرية يف مقابل العمالت االجنبية".
استنادا اىل االرقام الصادرة عن املديرية العامة 
الزواج  معدالت  "تراجعت  الشخصية  لالحوال 
عىل التوايل بنسبة 13.5% و17.9%. وتراجعت 
اما  و%9.8.   %11.1 بنسبة  الطالق  معدالت 
التوايل  عىل  تراجعت  فقد  الوالدات،  معدالت 
ارتفعت  املقابل،  يف  و%16.2.   %14.5 بنسبة 

معدالت الوفيات بنسبة 8.7% و%13.8.
نتيجة هذه االزمة، كان من الطبيعي ان يحصل 
حاالت  تراجع  اىل  ادى  ما  الزواج،  عن  احجام 
من  العديد  ان  كام  الوالدات.  واعداد  الطالق 
تأثري  من  خوفا  الحمل  عن  احجمن  النساء 
ادى  الوالدة والطفل، فيام  كورونا عىل عملية 

تفيش هذه الجائحة اىل زيادة اعداد الوفيات.
كام الحظت الدراسة ان لبنان شهد منذ اعوام 
املسافرين  اللبنانيني  اعداد  يف  كبريا  ارتفاعا 
االقتصادية  االوضاع  من  هربا  واملهاجرين 
عن  بحثا  العمل  فرص  وانعدام  واملعيشية، 
االمنية  االوضاع  افضل. وكان لرتدي  مستقبل 
هذه  لزيادة  اضايف  سبب  االخرية  الفرتة  يف 
واالنهيار  كورونا  جائحة  تفيش  لكن  االعداد، 
االقتصادي كانا سببا هذه املرة يف تراجع اعداد 
يف  الدول  اغلقت  اذ  واملسافرين.  املهاجرين 
وجه اللبنانيني بعدما تراجع اقتصادها بسبب 
كورونا، علام ان االنهيار االقتصادي واملرصيف 
حرم  االخرية  االونة  يف  لبنان  شهده  الذي 
باآلالف،  وهم  والسفر،  الهجرة  يف  الراغبني 
امكان الحصول عىل اموالهم من املصارف، ما 

الباحث يف رشكة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين.

مئات االشخاص 
توفوا نتيجة صرفهم 

من اعمالهم وحالتهم 
النفسية املتردية

خالل  اللبنانيني  واملهاجرين  املسافرين  اعداد 
العام 2020، التي بلغت 17712 شخصا مقارنة 

بـ66806 اشخاص يف العام 2019.

■ هل شملت االرقام كل املناطق اللبنانية ام 
مناطق محددة؟

املناطق  كل  شملت  االرقام  هذه  طبعا،   □
ان  ويفرتض  النفوس،  اقالم  خالل  من  اللبنانية 
تخلف  حال  يف  اال  كبرية  بنسبة  صحيحة  تكون 
البعض او تأخرو االسباب شتى عن تسجيل عقود 
يف  والوالدات  الوفيات  وحاالت  والطالق  الزواج 
املتخلفني  اعداد  نعرف  ال  نحن  النفوس.  اقالم 
الحاالت، خصوصا مع االقفال  عن تسجيل هذه 
وانتشار جائحة كورونا، لكن يف تقديرنا انها اعداد 
قليلة جدا. لذلك، ميكننا ان نعترب ان هذه االرقام 

كاملة بنسبة كبرية قد تصل اىل %95.

■ اسباب تراجع الزواج معروفة، لكن ما هي 
اسباب الطالق والهجرة ايضا؟

□ ادت االزمة االقتصادية التي مير فيها لبنان 
منذ نهاية العام 2019، وحالة عدم االستقرار، 
وارتفاع معدالت البطالة اىل اكرث من نسبة %35 
تراجع معدالت  اىل  العاملة،  القوى  من حجم 
تراجع  اىل  بدوره  ادى  الرتاجع  هذا  الزواج. 
معدالت الطالق اىل نحو 10% من عقود الزواج 

الرتاجع  ان  يبني  االرقام،  التدقيق يف  الجديدة. 
يف  الرتاجع  من  ادىن  جاء  الطالق  معدالت  يف 
معدالت الزواج، مام يعني بطريقة غري مبارشة 
ارتفاعا يف معدالت الطالق. اما الرتاجع يف اعداد 
املهاجرين واملسافرين، فهو طبيعي ومتوقع يف 
ظل حالة االقفال يف مختلف دول العامل، وتراجع 
الدافع  تشكل  التي  الخارج  يف  العمل  فرص 
السفر  يف  فالرغبة  والهجرة.  للسفر  االسايس 
والهجرة كبرية وشبه شاملة عند كل اللبنانيني 
والرشائح  والطوائف  املناطق  مختلف  من 
االجتامعية واملهنية. لكن حالة االقفال يف العامل 
تجاه  اللرية  قيمة  وتراجع  االقتصادية،  واالزمة 
العمالت االجنبية وحجز الودائع يف املصارف، 
الهجرة.  يف  اللبنانيني  رغبة  تحقيق  دون  حال 
اتوقع انه لو سمحت الظروف لغادر لبنان مئات 

االالف من اللبنانيات واللبنانيني هربا من هذا 
الواقع اليسء، بحثا عن فرص عمل افضل نسبيا. 
لقد بدأنا  نتحدث عن هجرة االطباء واملمرضني 
وكل صاحب خربة او مهنة. خويف الكبري هو  يف 
حال استمرت االوضاع الراهنة، ان يفرغ لبنان 

من طاقاته الشابة واملتميزة والخالقة. 

■ ما ابرز اسباب زيادة اعداد الوفيات، كورونا 
عىل  القدرة  وعدم  اخرى  امراض  تفيش  او 

معالجتها؟
□ ارتفعت الوفيات يف العام 2020 عن العام 
2019  بنحو 2300 حالة وفاة. هذا االمر مرده 
 2020 العام  يف  ادت  التي  كورونا  سببني:  اىل 
االخر  والسبب  مواطنا،   1466 نحو  وفاة  اىل 
هو نتيجة الضغوط النفسية التي يتعرض لها 
نحن  االقتصادية.  االزمة  جراء  من  اللبنانيون 
نسمع عن مئات الحاالت الشخاص توفوا نتيجة 
الرصف من العمل من دون توافر موارد مالية، 
او بسبب حجز اموالهم يف املصارف او فقدان 
بفعل  العمر  جنى  ضياع  اىل  اضافة  قيمتها، 
العامل مهم  اللبنانية. هذا  اللرية  تراجع قيمة 
جدا وال يجب االستهانة به والتقليل من خطره 
عىل حياة الناس، ففي الدول التي مرت بازمات 
مشابهة حصلت وفيات كثرية نتيجة هذا االمر. 
يف تقديري ان االزمة التي مير فيها لبنان السيام 
يف املوضوع املرصيف غري مسبوقة وفريدة عىل 
املئات من  التي شهدت  العامل  بلدان  مستوى 

حاالت االنتحار وارتفاع الوفيات.

عىل  مستقبال  االرقام  هذه  تأثري  هو  ما   ■
واجتامعيا  اقتصاديا  اللبناين،  املجتمع  تركيبة 

ودميوغرافيا؟
ليست  وهي  واحدة،  سنة  مؤرشات  هذه   □
يف  استمرت  حال  يف  لكن  خطرية.  او  مقلقة 
ذاته،  املنحى  املقبلة ضمن  الخمس  السنوات 
بازاء تراجع الزواج والوالدات وارتفاع الوفيات، 
تصبح  االرتفاع،  اىل  الهجرة  منحى  وتوجه 
لبنان  افراغ  اىل  ستؤدي  النها  مؤرشات خطرية 
من شبابه، وتاليا اىل شيخوخة املجتمع اللبناين، 
فيصبح مجتمعا غري قادر عىل العمل واالنتاج. 
العمل واالنتاج  الشبابية يف سن  الفئات  تقدر 
بنحو 30%، وهي نسبة جيدة، لكن تراجعها يف 

السنوات املقبلة سيكون مؤرشا سلبيا.

ارغمهم عىل التخيل عن فكرة مغادرة لبنان.
املهاجرين  اعداد  ان  االرقام  آخر  تفيد 
واملسافرين يف العام 2020 تراجعت اىل 17.721 
اي  العام 2019،  بـ 66.806 يف  شخصا مقارنة 
برتاجع مقداره  49.085 شخصا بنسبة %73.5. 
فيام بلغ عددهم يف العام 2018 نحو  33.129 
شخصا مقارنة بـ 18.863يف العام 2017، اي ان 
عدد املهاجرين واملسافرين يف العام 2020 جاء 

متوازيا تقريبا مع عددهم يف العام 2017.
كذلك اوضحت الدولية للمعلومات ان االعداد 
املرتفعة التي سجلت يف االشهر االربعة االخرية 
من العام 2020 قد تكون مؤرشا اىل ارتفاع اكرب 

يف العام 2021.
شك  ادىن  بال  سترتك  واملعطيات  االرقام  هذه 
اللبناين  املجتمع  تركيبة  كبريا عىل  سلبيا  تأثريا 
اىل  تحوله  لجهة  السيام  النواحي،  كل  من 
مجتمع كهل، اسوة مبا حصل يف اوروبا نتيجة 
تراجع الزواج والوالدات وزيادة اعداد الوفيات، 
وهجرة الشباب والطاقات االنتاجية واالبداعية 
خاص  بشكل  منها  املتخصصة،  العاملة  واليد 
هجرة االدمغة من اطباء ومهندسني وصناعيني 

وحرفيني وسواهم.
محمد  للمعلومات  الدولية  رشكة  يف  الباحث 
قراءة  العام"  لـ"االمن  اجرى  الدين  شمس 
لهذه االرقام واملعطيات وتأثريها عىل املجتمع 

اللبناين. 

■ متى انجزت الدراسة وهل تشمل ارقام عام 
تستقي رشكتكم  اين  ومن  قبله،  ما  او   2020

معلوماتها؟
□ تعتمد رشكة الدولية للمعلومات يف عملها 
بشكل اسايس عىل االرقام الصادرة عن الجهات 
املؤسسات  وعىل  العام،  القطاع  يف  الرسمية 
املعنية يف القطاع الخاص. لذلك تكون االرقام 

موثقة، وال تأيت من وجهة نظر تبعا العتبارات 
ال  عندما  شخصية.  او  سياسية  او  طائفية 
بدراسة  الرشكة  تقوم  املطلوبة،  االرقام  تتوافر 
املعلومات  عىل  للحصول  خاص  واستقصاء 
االرقام  اعتمدنا  الحالية،  الدراسة  يف  املطلوبة. 
العامة  املديرية  عن  الصادرة  واالحصاءات 
لالحوال الشخصية التي شهدت تطورا كبريا يف 
عملها ويف اعداد البيانات واالحصاءات السكانية 
منذ توىل العميد الياس الخوري هذه املديرية 
قبل سنوات. قمنا يف الدولية للمعلومات بجمع 
االرقام عن مواضيع الزواج والطالق والوالدات 
والوفيات، واجرينا مقارنة بني ارقام العام 2020 
مذكور  هو  كام  لنا  فتبني  العام 2019،  وارقام 
بنسبة  تراجعت  الزواج  عقود  ان  الدراسة،  يف 
كام   .%11.1 بنسبة  الطالق  وعقود   ،%13.5
تراجعت الوالدات بنسبة 14.5%، وارتفع عدد 
الوفيات بنسبة 8.7%. لكن، من اجل ان تكون 
مؤرشات  اعطاء  وبغية  شمولية،  اكرث  الدراسة 
عمدنا  وثوقا،  واكرث  اكرب  دالالت   2020 العام 
مع   2020 العام  ارقام  بني  مقارنة  اجراء  اىل 
متوسط االرقام لفرتة السنوات الخمس املاضية 
)2015 - 2019(، حيث تأكدنا من الرتاجع يف 
بينام   ،%18 بلغت  اعىل  بنسبة  الزواج  عقود 
تراجعت عقود الطالق بنسبة ادىن بلغت %10. 
اىل %16  الوالدات  الرتاجع يف  وارتفعت نسبة 
ويف الوفيات اىل 14%. اما يف ما يتعلق باعداد 
املهاجرين واملسافرين، فقد استندنا اىل حركة 
رفيق  مطار  عرب  وخروجهم  اللبنانيني  دخول 
العامة  الحريري الدويل، الصادرة عن املديرية 
لالمن العام واملنشورة يف مجلة "االمن العام". 
عملنا عىل تجميع هذه االرقام شهريا، وكذلك 
الحصول من السفارات االجنبية يف لبنان عىل 
توصلنا  للبنانيني.  املمنوحة  التأشريات  انواع 
نتيجة ذلك اىل تحديد صحيح بنسبة كبرية بازاء 

تحقيق 
غاصب مختار

jornalist.70@gmail.com
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تعطي األولوية للتحّديات االقتصادية واألمنية 
بايدن في املثلث اإليراني ــ التركي ــ اإلسرائيلي

كل املؤرشات تدل عىل ان ادارة الرئيس االمرييك جو بايدن تعطي اولوية للتحديات االقتصادية واالمنية الناجمة عن املنافسة 
بني القوى العظمى الثالث: الواليات املتحدة والصني وروسيا. لذلك تخطط لنقل مواردها السياسية من الرشق االوسط اىل 

اسيا، ولتقوية تحالفاتها االساسية يف اسيا واوروبا بعدما تم اهاملها يف عهد سلفه 

االمريكية  االدارة  ان  من  الرغم  عىل 
مستنقع  يف  الغرق  تتفادى  الجديدة 
ان  تستطيع  ال  انها  اال  االوسط،  الرشق 
االتفاق  اساسية:  ملفات  ثالثة  تتفادى 
والصداع  ارسائيل  وامن  ايران  مع  النووي 

الذي تسببه تركيا.
القيادية  املراكز  يف  التعيينات  جاءت 
االمريكية وتحديدا مستشار االمن القومي 
املخابرات  وكالة  ومدير  سوليفان  جايك 
واملبعوث  برينز  وليام   )CIA( املركزية 
والثالثة  مايل،  روبرت  ايران  اىل  الخاص 
كانوا يف عداد الفريق الذي ساهم يف صنع 
ايام  وهندسته  ايران  مع  النووي  االتفاق 
الرئيس  ان  لتؤكد  اوباما،  باراك  الرئيس 
جو بايدن مصمم عىل العودة اىل االتفاق 
روبرت  وان  خصوصا  ايران،  مع  النووي 
مايل هو ابرز رموز التيار الداعي اىل هذه 
اهمها  دولية  تطورات  ظل  يف  العودة 
مبا  والرويس  الصيني  الصعود  تسارع 
مايل  وكان    .2015 عام  الوضع  عليه  كان 
ساهم يف بلورة مقاربة ادارة اوباما للشأن 
االسرتاتيجية،  اولويتها  ضوء  عىل  االيراين 
سامها  والتي  الصني  صعود  احتواء  وهي 

اوباما االستدارة نحو اسيا. 
االبيض،  البيت  اىل  وصوله  قبل  ما  منذ 
كشف بايدن عن رغبته يف اعادة بالده اىل 
خرجت  الذي  ايران  مع  النووي  االتفاق 
قرار  ان  عدا   ،2018 عام  ربيع  يف  منه 
كان خاطئا،  ترامب  الرئيس دونالد  سلفه 
الخارجية  وزير  ترصيحات  وجاءت 
تريد  واشنطن  ان  لتؤكد  بلينكن  انطوين 
مع  املربم  النووي  االتفاق  اىل  العودة 
وفق  بل  كان،  كيفام  ليس  ولكن  ايران؛ 
ايران  عىل  يتعني  اذ  ورشوطها،  تصوراتها 

عن  الرتاجع  اي  االوىل؛  بالخطوة  القيام 
قامت  التي  والخطرية  الكثرية  االنتهاكات 
منه  يتبق  مل  الذي  النووي  لالتفاق  بها 
الكثري. يف املقابل، فان السلطات االيرانية 
عن  الرتاجع  واشنطن  عىل  ان  ترى 
اوال.  ايران  عىل  فرضتها  التي  العقوبات 

انها هي من بادر اىل الخروج منه.
السطح  عىل  طفت  جديدة  اشكالية 

عليها  يتعني  التي  الجهة  هوية  وتتناول 
يتعني عىل  االوىل: هل  الخطوة  ان تخطو 
لالتفاق  انتهاكاتها  عن  ترتاجع  ان  طهران 
عىل  املتحدة  الواليات  لتشجيع  النووي 
التي  العقوبات  العودة اىل االتفاق، ورفع 
فرضتها ادارة ترامب بدءا من ايار 2018؟ 
ام انه يعود اىل واشنطن ان تقلب صفحة 
للعقوبات  حدا  تضع  وان  ترامب  سياسة 
سيشجع  الذي  االمر  االتفاق؛  اىل  وتعود 
الطرف االيراين عىل الرتاجع عن تحلله من 
االتفاق؟ وذهب املسؤولون االيرانيون اىل 
ابعد من ذلك، عندما اكدوا ان ما يعنيهم 
هو ملف العقوبات وانهم ليسوا متعجلني 
انهم  بل  ال  االتفاق،  اىل  واشنطن  عودة 
يريدها  اىل مفاوضات  انه ال حاجة  يرون 
الطرف االمرييك بالنسبة اىل امللف النووي 

تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

وتتامته ملا بعد عام 2025، وال بالنسبة اىل 
االيرانية  الباليستية   - الصاروخية  الربامج 
وال  والتفاوض،  الجدل  خارج  هي  التي 
االقليمية  طهران  سياسة  اىل  بالنسبة 
مسؤولوها،  يرى  كام  ايران،  ان  باعتبار 
هي التي تحافظ عىل االمن واالستقرار يف 

الخليج.
خصوص  يف  التفاوض  طهران  ترفض 
يف  او  الباليستي،   - الصاروخي  برنامجها 
شأن سياستها االقليمية. يف اختصار، تريد 
العودة البسيطة اىل ما قبل خطوة ترامب 

باالنسحاب من االتفاق يف ايار 2018. 
ان  اوروبية  ديبلوماسية  مصادر  وتقول 
االخرى،  والعواصم  واشنطن  تضع  طهران 
التالية:  املعادلة  امام  االوروبية،  فيها  مبا 
وبالتايل  االمريكية  العقوبات  رفع  اما 
االتفاق  ببنود  التقيد  اىل  آليا  عودتها 
واما  منه،  االكرب  القسم  عن  تخلت  الذي 
الذي  النووي  برنامجها  يف  استمرار سريها 
التوصل  امكان  من  يوم  بعد  يوما  يقربها 
هذا  يف  يدفعها  ما  النووي.  السالح  اىل 
عسكرية  عملية  من  خوفها  ان  االتجاه، 
اىل  بايدن  وصول  مع  تراجع  قد  امريكية 
البيت االبيض؛ ما يزيد من هامش املناورة 

العنرص االخر يف املعادلة  اما  املتوافر لها. 
اىل  نظرا  مستعجلة،  انها  فهو  االيرانية، 
يف  الرئاسية  االنتخابات  موعد  اقرتاب 
حزيران املقبل، وبالتايل ليس امام الرئيس 
الكثري  االيرانية  والحكومة  روحاين  حسن 

من الوقت للحصول عىل يشء ملموس. 
التي  واشنطن  ان  املصادر  هذه  تضيف 
العودة اىل تغليب املسار  تؤكد رغبتها يف 
ايران، وهي  الديبلومايس استوعبت وضع 

بالتايل تلعب عىل عامل الوقت.
مع  بايدن  يبدأ  ان  من  املطروح:  السؤال 
ايران، من النقطة التي انتهى اليها اوباما 

ام من النقطة التي انتهى اليها ترامب؟
يكون  لن  ذاك.  وال  هذا  ال  االرجح،  عىل 
يف امكان بايدن العودة اىل طاولة االتفاق 
السابقة  الصيغة  وفق  ايران  مع  النووي 

ايام اوباما، وليس يف وسعه  التي وضعت 
الرئيس  وضعها  التي  بالرشوط  التمسك 
فرضها،  التي  بالعقوبات  وال  ترامب 
خصوصا وان ايران ابلغت رشوطها للعودة 
الرشوط  الغاء  واولها  املفاوضات،  اىل 
وثانيها  ترامب،  ادارة  وضعتها  التي  الـ12 
وسيكون  للعقوبات.  التدريجي  الخفض 
النهاية يف منطقة وسطية وعىل  بايدن يف 
مبعنى  الطرحني،  بني  متساوية  مسافة 
االتفاق  اىل  عودة  هناك  يكون  لن  انه 
ذاته  الوقت  ويف  السابقة،  الصيغة  وفق 
ترامب  لرشوط  تنٍب  من  هناك  يكون  لن 
القصوى، الن بايدن مدرك من جهة حاجة 
ايران اىل رفع العقوبات عنها، ومصمم من 
السياسة  مسار  تصحيح  عىل  ثانية  جهة 

الخارجية ال سيام يف الرشق االوسط. 
املتاح  الهامش  ان  سيكتشف  بايدن  لكن 
ضيقا  سيكون  ايران  مع  اخرتاق  لتحقيق 
املناخ  ابرزها:  عدة،  بعوامل  ومحكوما 
الداعي  ترامب  عززه  الذي  العام  االمرييك 
وعدم  النووي  االتفاق  من  االبتعاد  اىل 
الجدوى  وعدم  احيائه  اعادة  اىل  الحاجة 
التي  االرسائيلية  والضغوط  ذلك،  من 
اعتامد  لعدم  بايدن  عىل  االن  من  بدأت 
ايران،  مع  اوباما  اعتمدها  التي  السياسة 
ابرمه  الذي  االتفاق  اىل  العودة  وعدم 

معها. 
رابعة هذا  انتخابات  املقبلة عىل  ارسائيل 
لكنه  الوجه،  متعدد  قلق  ينتابها  الشهر 
االمريكية  االدارة  يف  التغيري  حول  يتمحور 

وامللف النووي االيراين.
هي  االرسائيلية  الخشية  من  يزيد  ما 
املتغريات يف الداخل االمرييك عىل اكرث من 
الكبري مبعالجة  صعيد، بدءا من االنشغال 
السياسية  باالزمة  كام  كورونا  جائحة 
االنتخابات  عن  الناجمة  الحادة  الداخلية 
الرئاسية وتراجع االهتامم بالرشق االوسط 
جراء هموم امريكية رئيسية تبدأ من الصني 
اىل روسيا وايران وصوال اىل االقتصاد. هذه 
الرسائيل  قلق  مصادر  تشكل  املتغريات 
النها قد تخفض حرارة الدعم االمرييك لها، 

بني  العالقات  صالبة  من  الرغم  عىل 

بايدن يريد العودة الى 
االتفاق النووي وفق تصور 

واشنطن وشروطها

نتنياهو امام امتحان 
الحاسمة والئحة  االنتخابات 

مطالب الى بايدن

نتنياهو قلق ألن الرئيس االمرييك خالفا للعادة مل يجعله من اوائل الزعامء الذين يخاطبهم.

يريد بايدن ان تكون ايران هي صاحبة الخطوة االوىل.
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بنيوية واسرتاتيجية  تعد  والتي  البلدين 
لواشنطن.

يتحدث مسؤولون يف مكتب رئيس وزراء 
غري  اجواء  عن  نتنياهو  بنيامني  ارسائيل 
االتصال  يف  بايدن  تأخر  بسبب  مريحة، 
رئيس  يكون  ان  العادة  جرت  فقد  به. 
الزعامء  اوائل  من  االرسائييل  الوزراء 
الجديد.  االمرييك  الرئيس  يخاطبهم  الذين 
مسؤويل  ان  ارسائيل  يف  يرى  من  هناك 
البيت االبيض يريدون ان يجعلوا نتنياهو 
لديه  ان  يعلمون  وهم  عرقا.  يتصبب 
مساعدته،  يريدون  وال  قريبة  انتخابات 

خصوصا عىل خلفية ترسبات املايض. 
اخر  اي يشء  من  اكرث  ارسائيل  يقلق  وما 
هو تقدم ايران النووي الذي من الواضح 
انه اخذ منحى متسارعا بعد البدء بتنفيذ 
برفع  الشورى  مجلس  سّنه  الذي  القانون 
محدد  مبعدل   %20 اىل  التخصيب  نسبة 
اجراءات  اىل  اضافة  شهر،  كل  يف  كميا 
فبحسب  االضايف.  بالربوتوكول  تتصل 
مشاكل  ثالث  هناك  احرونوت،  يديعوت 
عىل  االرشاف  يف  الثقوب  ارسائيل:  تقلق 
استخدام  يف  االيرانيني  تقدم  الربنامج، 
والتقدم  تطورا،  اكرث  مركز  طرد  اجهزة 
يف  الحربية.  والرؤوس  الصواريخ  صنع  يف 
التسويق  اىل  ارسائيل  تعمد  االطار،  هذا 
من  ترامب  فرضه  ما  عىل  البناء  لرضورة 
ادارة  عىل  الطريق  قطع  بهدف  وقائع، 
لكن  السابق.  االتفاق  اىل  للعودة  بايدن 
فال  جديد،  اتفاق  صياغة  متت  لو  حتى 
مطالب  بالرضورة  سيلبي  انه  ذلك  يعني 

تل ابيب االسرتاتيجية.
انتخابات  لخوض  يتأهب  الذي  نتنياهو 
مع  مقتنعا  بات  ومصريية،  حاسمة  نيابية 
ادارة  من  سنوات  اربع  بعد  انه   فريقه 
تأثري  خاللها  الرسائيل  كان  التي  ترامب، 
سيتوجب  االمريكية،  السياسة  عىل  كبري 
عليها اجراء تعديالت تالئم الواقع الجديد 
مع  التصالها  محدثة  اسرتاتيجية  وصياغة 
الخارجية  السياسة  سيقود  الذي  الفريق 
صديقا  يعد  بايدن  ان  ومع  املقبلة. 
ان يكون متشككا  املتوقع  الرسائيل، فمن 

بسبب  االرسائيلية  الحكومة  نيات  بازاء 
عهد  نهاية  فرتة  من  املتبقية  الرواسب 
سادت  التي  الحميمة  والعالقة  اوباما، 
كال  يحتاج  بالتايل،  وترامب.  نتنياهو  بني 
الجانبني اىل تعلم العمل معا مجددا، ومن 
املحتمل ان تكون االدارة الجديدة مهتمة 

باملبادرة. 
ان تصل  الخرباء  املهم جدا وفق  لذا، من 
الجديدة  ارسائيل اىل االجتامع مع االدارة 
بايد نظيفة، ومن املهم استيعابها الرسيع 
لحقيقة ان الواقع تغري، وان عليها تكييف 
املتبلورة  االمريكية  السياسة  مع  السلوك 
واالدارة  املقبل  الرئيس  سلوك  وطريقة 

الجديدة.
الثبات  لالنتخابات  تفرغ  الذي  نتنياهو 

خط  عىل  عمل  البقاء،  معركة  يف  نجاحه 
للتعامل مع  اسرتاتيجية  مواز عىل صياغة 
بايدن وادارته ومفاوضته بعد االنتخابات 
قوة  موقع  من  يخرسها(  مل  حال  )يف 
مطالب  او  رشوط  الئحة  اساس  وعىل 
ومعاونيه  مستشاريه  من  فريق  اعدها 
بعد  ما  فرتة  ويف  املاضية،  االسابيع  خالل 
االنتخابات االمريكية. هذه الالئحة تحتوي 

عىل النقاط التالية:
املرشوع  من  متشددة  مواقف  اتخاذ   -1
قدرات  وتقييد  واحباطه  االيراين  النووي 

الصاروخية. طهران 
عملياتها  يف  الرسائيل  امريكا  مساندة   -2
االيراين  العسكري  التمركز  لرضب  املثابرة 

يف سوريا.
"حزب  االرسائيلية عىل  الضغوط  دعم   -3
القريبة  املناطق  يف  وايضا  لبنان،  يف  الله" 

من الجوالن.
املواقف  من  يشء  الغاء  عدم   -4
واملكتسبات التي اتخذها ترامب واعطاها 

اىل ارسائيل.
مع  والتطبيع  السالم  اتفاقات  حامية   -5
عربية  تشكيل جبهة  ودعم  العريب،  العامل 

ـ ارسائيلية ضد ايران.

6- االنطالق يف اي مفاوضات جديدة بني 
مبادئ  من  الفلسطينية  والسلطة  ارسائيل 
ترامب.  وقعها  التي  القرن  خطة  واسس 
سيتعاطى  كيف  املعروف  غري  من  لذا 
معها بايدن، وما اذا كانت لديه اقرتاحاته 
العالقات  سيعيد  انه  علام  الخاصة. 
الفلسطينية اىل ما كانت عليه  ـ  االمريكية 

وسيؤيد حل الدولتني.
من  الحد  قرار  يف  النظر  اعادة   -7
املنطقة،  يف  االمرييك  العسكري  الوجود 
العرب  والرشكاء  ارسائيل  ومراعاة مواقف 
ومصالحهم، واحرتام االلتزامات االمريكية.

الحفاظ  او  الثنائية،  العالقات  تعزيز   -8
عهد  يف  بلغتها  التي  املستويات  عىل 
ترامب، ويشمل ذلك الدعم املايل االمرييك 
العسكري  التفوق  عىل  واالبقاء  السنوي، 
وعىل  املنطقة،  يف  الرسائيل  االسرتاتيجي 

التعاون االستخباري والحرب السيربانية.
بعد اسبوع فقط عىل دخول بايدن البيت 
االمريكية  الخزانة  وزارة  اصدرت  االبيض، 
قوية  اشارة  وتضمن  الشهري  التقرير 
داعش،  لتنظيم  تريك  دعم  استمرار  اىل 
املبعوث  تعيني  جاء  نفسه  الوقت  يف 
ملكافحة  الدويل  للتحالف  السابق  الخاص 

لشؤون  منسقا  ماكغورك  يريت  داعش 
افريقيا يف مجلس  الرشق االوسط وشامل 
مزعج  خرب  مبثابة  االمرييك،  القومي  االمن 
داعام  كان  ماكغورك  ان  السيام  لالتراك، 
الكردية يف شامل رشق  للمجموعات  قويا 
التي  تركيا  ضد  مبواقفه  ومجاهرا  سوريا، 
اتهمها يف عام 2019 بالسامح بارسال 70 
الف مقاتل من املتطرفني من اكرث من مئة 
لقتال  السوري  الداخل  اىل  العامل  دولة يف 
واذا  الدميوقراطية.  سوريا  وقوات  النظام 
اضيفت اىل ذلك انتقادات وزير الخارجية 
لتعاون  بلينكن  انتوين  الجديد  االمرييك 
انقرة مع موسكو، ستجد تركيا نفسها امام 

هجمة منظمة ومتعددة االوجه.
خالفا لرتامب الذي ربطته عالقة شخصية 
طيبة بالرئيس الرتيك رجب طيب اردوغان، 
سيعمل بايدن عىل قصقصة اجنحة التمدد 
يف  وخصوصا  االوسط،  الرشق  يف  الرتكية 
سوريا والعراق وعرب املتوسط. يرى بايدن، 
بادوار تؤذي اسرتاتيجية  ان تركيا تضطلع 
داخل  من  حلفاءها  تهدد  وانها  واشنطن، 
التي  روسيا  مع  وبالتنسيق  االطليس، 
وعسكريا  سياسيا  بها  ارتباطها  عمقت 
ان  الردوغان  اتاح  مام  واقتصاديا، 

الروسية  الصواريخ  برشاء  الجميع  يتحدى 
املتوسط  يف  الغاز  خطوط  بتهديد   S400
ليبيا وحسم املعركة  والتدخل عسكريا يف 
نطاق  توسيع  وطبعا  كاراباخ،  ناغورين  يف 

النفوذ الرتيك يف سوريا والعراق.
مع  حزما  اكرث  نهجا  سيامرس  بايدن 
يدركونه  االتراك  بدا  ما  هذا  اردوغان. 
باكرا ويثري لديهم القلق. كام ينظر االتراك 
بقلق اىل املؤرشات املتعلقة برتكيب فريق 
لكن  االوسط،  الرشق  لشؤون  بايدن 
بايدن  نظرة  تتوجها  الرتكية  الهواجس 
2007، من موقعه  العام  فهو يف  شخصيا. 
مجلس  يف  الخارجية  الشؤون  لجنة  يف 
يقوم  العراق  يف  حال  اقرتح  الشيوخ، 
وتطبيق  مرشوط  امرييك  انسحاب  عىل 
من  ومثة  الكونفيديرالية.  او  الفيديرالية 
يعتقد ان فكرته االساسية كانت التقسيم 
الجنوب، وسنية يف  اىل 3 دول: شيعية يف 

الوسط، وكردية يف الشامل.
بذريعة  بايدن،  يحاول  ان  االتراك  يخىش 
تويل  الفوضوي،  ترامب  ارث  من  التخلص 
العامل،  يف  والعدواين  االوحد  الزعيم  دور 
هزات  اىل  العامل  سيعرض  الذي  االمر 
سياسة  من  ايضا  ويخشون  جديدة. 
تركيا،  وامريكا الحراج  اوروبا  بني  التنسيق 
تتبع  ان  ميكن  ال  االخرية  بأن  والزعم 
سياسة توازن بني واشنطن وموسكو، ومن 
حلف  عرب  روسيا  لتطويق  امريكية  حملة 
حساسة  مسألة  وستكون  االطليس  شامل 

بالنسبة اىل تركيا. 
ال تستبرش تركيا خريا من االدارة االمريكية 
االتحاد  يف  اتباعها  حتى  او  الجديدة، 
ستؤول  ما  تنتظر  وبينام  االورويب. 
القوى  مع  اصال  املتوترة  عالقاتها  اليه 
مرحلة  االخرية  هذه  تجاوزت  الغربية، 
قيادة  اىل  املحدودة  والعقوبات  التوبيخ 
هجمٍة منظمة ومتعددة االوجه، تشارك 
فيها مراكز ضغط، تسعى من جهتها اىل 
لطموحات  حدا  تضع  سياسات  تفعيل 
تشكل  باتت  والتي  التوسعية  انقرة 
االطليس  شامل  حلف  وحدة  عىل  خطرا 

واالتحاد االورويب.

اردوغان يخىش قيودا امريكية منسقة مع اوروبا.

االشكالية بني طهران 
وواشنطن: رفع العقوبات 

ام وقف االنتهاكات؟

تقدم ايران النووي اتخذ منحى متسارعا بعد بدء تنفيذ قانون يرفع نسبة التخصيب.
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تشكل الزيارات الباباوية حدثا استثنائيا عىل مستوى العامل ملا تحمله من بشائر سالم، وتضميد جراح ومسح الالم املعذبني 
واملقهورين واملهجرين يف االرض. وعندما يطأ البابا ارض اي دولة يحوطها بهالة من القداسة ويكرسها وطنا عصيا عىل الزوال

البابا فرنسيس في العراق رسول سالم 
زائرا منابع التاريخ

البابا  االعظم  الحرب  يقوم  ان  عاديا  امرا  ليس 
فرنسيس بزيارة اىل دولة العراق يف هذا التوقيت 
لهذه  كورونا.  جائحة  مخاطر  ظل  ويف  بالذات، 
الزيارة انعكاسات كبرية عىل لبنان باعتباره مكرسا 
من  اجدر  وليس  والرسالة.  الدور  وطن  بابويا 
الفاتيكانية ومؤلف كتب عن  الخبري يف الشؤون 
الباباوات االستاذ املحارض يف جامعة الروح القدس 
الدكتور ناجي قزييل يرشح  والجامعة االنطونية 

لـ"االمن العام" جوانب الزيارة البابوية واهميتها.

■ ما اهمية زيارة الحرب االعظم البابا فرنسيس اىل 
دولة العراق؟ 

□ ان يزور حرب اعظم العراق، فهذا يف ذاته حدث 
تاريخي. الزيارة ارادها اصال البابا القديس يوحنا 
بولس الثاين يف اذار 2000 ملناسبة اليوبيل الكبري، 
الحرب  تاريخيا،  العقدين.  قرابة  تأخرت  انها  اال 
فالعراق  التاريخ،  منابع  العراق  يف  يزور  االعظم 
منطلق التاريخ االنساين، قبل ان يكون ارثا دينيا 
وذخرا حضاريا لالنسانية. دينيا هو منهل الديانات 
البابا  واالسالم.  املسيحية  اليهودية،  االبراهيمية، 
فرنسيس يأيت اىل العراق رسول سالم، هو السلطة 
يف  االرفع  واملعنوية  للمسيحية،  االعىل  الروحية 
العراقيني  آالم  ان  البرشية  لالرسة  ليقول  العامل، 

خصوصا وابناء املنطقة عموما، آن اوان وقفها.

استعادة  عىل  الزيارة  لهذه  تأثري  من  هل   ■
الحضور املسيحي التاريخي يف العراق؟ 

□ بالطبع، حضور البابا فرنسيس يف العراق رسالة 
دعم بالغة القوة اىل املسيحيني العراقيني عىل وجه 
الخصوص، واملرشقيني عىل وجه العموم. هم الذين 
وممتلكاتهم،  ارواحهم  من  االغىل  الثمن  دفعوا 
وهجروا يف اوطانهم ومنها. وقد صلبوا، وقطعت 
واغتصبت  رقيقا  نساؤهم  وبيعت  رؤوسهم، 
بناتهم، ورمي ابناؤهم يف دجلة والفرات، وفجرت 

الدكتور ناجي 
قزييل مع البابا 

فرنسيس.

لبنان ما كان ليبقى لوال 
اهتمام الكرسي الرسولي 

به ورعايته

سيطلق مبادرته للمنطقة هي: القيام من ظالل 
مشرتك  اىل مرشوع  محطمة  واحالم  مغلق  عامل 
خالل  من  يتحقق  الحد،  فيه  عامليا  استبعاد  ال 
تقدم نحو اتجاه مشرتك بهدف بناء عامل منفتح، 
واالخوة،  واملساواة  الحرية  يف  رشكاء  عىل  قائم 
والبناء  الحوار  الشعوب، عرب  يحرتم حقوق  عامل 
التوافق يف كل ذلك:  اساس  ان يكون  معا. عىل 
الحق، واللقاء والثقافة الجديدة. وهذه مجتمعة، 
من  فرنسيس،  البابا  بحسب  مفصلة،  وبصورة 
تلتقي  حيث  وصنعه،  السالم  هندسة  شأنها 

االديان عىل خدمة االخوة يف العامل. 

■ كيف ميكن ان يستفيد لبنان من هذه الزيارة، 
وهل سيتبعها قداسة البابا بزيارات اىل املنطقة؟

□ للبنان الدور االساس يف تحقيق هذه الرؤية 
لرأس الكنيسة، لو انه مقتنع فعال باملكانة التي 
اعطاها له الكريس الرسويل منذ ما قبل انشاء 
الكيان اللبناين كدولة مستقلة. لقد نظر الكريس 
الجوهر.  بأنه  الدوام  عىل  لبنان  اىل  الرسويل 
هذه  الثاين  بولس  يوحنا  القديس  البابا  وتوج 
النظرة - القمة بتعريفه لبنان "اكرث من وطن، 
هو رسالة حرية وعيش معا للرشق كام للغرب" 
لبنان  كان  الذي  الوقت  يف  ايلول 1989   7 يف 
عاد  والترشذم،  والدمار  النار  وفريسة  مشلعا 
فالزم الكنيسة الجامعة بالحفاظ عليه من خالل 
سينودس خاص به وارشاد رسويل مميز هو من 

اهم ما صاغه البابا القديس. واىت خليفته البابا 
بنديكتوس عىل خطاه يف زيارة تاريخية للبنان 
ليوقع، عىل مثاله، ارشاده الرسويل االقوى حول 
لكن  لبنان.  من  انطالقا  الرشق  يف  املسيحية 
ويالالسف السلطات اللبنانية، الزمنية والروحية، 
الرسويل،  الكريس  تجاه  التخاذل  يف  تشاركت 
بطرس  خليفة  من  واكتفت  وموقعا،  اهمية 
التذكارية  الصور  اخذ  عىل  الفارغ  بالتهافت 
للتعاطي مع  اسرتاتيجيا  متابعة، وال  معه. فال 
اعىل مرجعية مسيحية عاملية، وال تنسيق، وال 
مبادرات تالق معها وال حتى تواصل عىل قدر 
عىل  ارصار  بل  وااللتزام،  والفكر  الوعي  من 
السطحية واختالق مشكالت عبثية ومراهقات 
ديبلوماسية من دون ادراك تبعاتها. وعىل الرغم 
من هذه الترصفات اللبنانية العدمية املسؤولية، 
خطى  عىل  السري  عىل  فرنسيس  البابا  يرص 
اسالفه منذ القديس بطرس، بالحفاظ عىل لبنان 
السلك  اعضاء  امام  له  كلمة  آخر  يف  وشعبه. 

الديبلومايس املعتمد لدى الكريس الرسويل، اي 
امام ممثيل دول العامل قاطبة، عاد فذكر بقيمة 
لبنان، موبخا، عىل طريقته، مسؤوليه الزمنيني 
والروحيني عىل تقاعسهم يف تحمل مسؤولياتهم 
التاريخية تجاه وطنهم وشعبهم. لقد رأينا ان 
الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون، وهو الرئيس 
العلامين لدولة تفصل بقانون العام 1905 الدين 
عن الدولة، يبني رؤيته لقيامة لبنان عىل االرشاد 
الرسويل للبابا القديس يوحنا بولس الثاين، وعىل 
كلمة للبابا بنديكتوس السادس عرش، مستنسخا 
حرفيا هذين املرجعني يف مؤمتريه الصحافيني يف 
بريوت الصيف املايض، ويف كلمته امام الجمعية 
الحرب  الفائت.  ايلول  يف  املتحدة  لالمم  العامة 
االعظم سيوايل زياراته اىل دول املنطقة املعذبة، 
زيارته  يرتقب  واالردن،  وفلسطني  مرص  فبعد 
لسوريا، ولديه دعوة رسمية لزيارة الجمهورية 

االسالمية االيرانية وعد بتلبيتها.

اىل  البابا  لقداسة  املرتقبة  الزيارة  اهمية  ما   ■
لبنان؟

□ لبنان اليوم يف اسوأ مرحلة من تاريخه. هويته 
ورسالته يف خطر، دولته يف انحالل، احياء عاصمته 
شبابه  وطموح  البنائها،  عاد  ما  وقلبها  مدمرة 
الهجرة. هذا هو الوقت الذي علينا التامس زيارتنا 
من الحرب االعظم. هو وحده قادر عىل ان يعيد 

الينا االميان بأن لبنان لن يزول.

اديرتهم  ونسفت  ممتلكاتهم  وسلبت  كنائسهم، 
داعش  بواسطة  ذلك  كان  مكتباتهم.  واحرقت 
الذي اتخذ الدين االسالمي ذريعة، وهذا الدين، 
دين الرحمة والهدى، ابعد ما يكون عن مامرساته. 
الكنيسة  العامل اال صوت رأس  حينها، مل يعُل يف 
باسم االنسان والحق والعدالة. املهم اليوم ان البابا 
ومعه  العراق،  يف  االالم  اماكن  سيزور  فرنسيس 
رسالة قيامة، وهو ات ايضا لزيارة الشعب العراقي 
بأرسه وليس فقط املسيحيني منه، ألن جميع ابناء 

هذا الشعب عانوا واستشهدوا معا. 

فرنسيس  البابا  لقاء  ابعاد  اىل  تنظر  كيف   ■
عيل  السيد  الله  اية  االعىل  الشيعي  املرجع  مع 

السيستاين يف النجف االرشف؟
اىل  البابوية  الزيارة  ِقبلة  شك  دون  من  انها   □
العراق وقمتها االنسانية. زيارة البابا فرنسيس تأيت 
تحت شعار السالم، وبناء السالم يقتيض بحسب 
رؤية البابا نفسه، الذي يسري عىل طريق شفيعه 
املختلف،  االخر  اىل  الذهاب  فرنسيس،  القديس 
ايا كان اللقاء به، وتبادل قبلة السالم معه. لقاء 
البابا فرنسيس مع السيد السيستاين ليست ملجرد 
رؤية  ولتوطيد  ومنطق  نهج  الرساء  بل  الصورة، 
ورشاكة فاعلة، يساهم كل منهام، عىل طريقته، 
ومن موقعه، يف ترسيخها واعالئها. من املهم ان 
ان  بارسه،  والعامل  العراقي،  الشعب  ابناء  يرى 
رأس الكنيسة هو من اىت اىل عند هذه املرجعية 
الدينية العليا، ليك يدرك ان الكنيسة بأرسها هي 
اىل جانبه يف نضاله وحقه. يف املقابل سيفرح ابناء 
الكنيسة يف هذا اللقاء الذي سيؤكد لهم وللعامل 
امر  حقيقي  انساين  سالم  بناء  ان  وللمشككني 
ممكن، ومن يستغل الدين ملأربه الظالمية ليس 
مبؤمن وال مبتدين، ومن يعمل من القوى العظمى 
والخفية عىل تأجيج الرصاعات الدينية يف املنطقة 
لن ينجح يف تحقيق اهدافه. وال ننىس ان الزيارة 

يف  زيارتان  السيستاين  السيد  املرجع  اىل  البابوية 
زيارة واحدة، فالبابا فرنسيس يزور اية الله، كام 
يزور مقره يف النجف االرشف يف الوقت عينه. ويف 
وللدور،  للمكانة  والتقدير  االحرتام  منتهى  ذلك 
للموقع والشعاع هذا املوقع عىل مستوى املنطقة 

والعامل.

■ اىل اي مدى ستنعكس الزيارة عىل الحوار يف 
املنطفة ببعديه السيايس والديني؟

□ ال شك يف ان توقيت زيارة البابا فرنسيس اىل 
العراق، يف هذا الظرف بالذات، وارصار قداسته 
الصعوبات،  كل  من  الرغم  عىل  بها  القيام  عىل 
ويف وقت مل يشف العامل بعد من تفيش جائحة 
كورونا، كلها امور تظهر ان قداسته اخذ املبادرة 
والبالغ  املعذب  الرشق  هذا  قضايا  اىل  للدخول 
من  يؤكد  جديدة،  صفحة  مفتتحا  التعقيد، 
خاللها وقوفه اىل جانب شعوبه املعذبة، املنتهكة 
مصريها،  تقرير  حرية  عليها  واملمنوع  حقوقها، 
واملسلوبة ارضها. اللحظة التي يتدخل فيها البابا 
لحظة  انها  اذ  الحقيقة،  لحظة  من  اقوى  هي 
الرضورة الجامعة، فالعامل بأرسه منهك من جائحة 
اودت بكل مظاهر قوته الوهمية، وهدت ابراج 
جربوته املتعايل، وزعزعت رؤاه التسلطية، وبات 
يف حاجة اىل من يبلسم له جراحه ويعمل عىل 
شفائه. وقد تبني انه، عىل املستوى العاملي، فيام 
القادة يتخبطون يف منهجيات ومسودات برامج 
البابا فرنسيس ميتلك  وصياغات انشائية، وحده 
والشعوب  لالفراد  الناجع  العاملي  الشفاء  رؤية 
االخوة  عام:  الفي  عمرها  رؤية  وهي  واالمم، 
مع  وقعها  وثيقة  يف  صاغها  وقد  االنسانية. 
خالل  من  ففصلها  وعاد  االزهر،  شيخ  سامحة 
رسالة عامة كتبها يف اثناء الحجر يف زمن تفيش 
الجائحة، وحملت عنوان: "كلنا اخوة". قوام رؤية 
البابا فرنسيس، يف هاتني الوثيقتني، والتي منهام 

مقابلة
داود رمال
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سفير اليابان: قلقون من عدم وجود تقّدم
إستقرار لبنان أساسٌي للشرق األوسط

طويلة.  بفرتة  الثانية  العاملية  الحرب  سبقت  مميزة  عالقات  واليابان  لبنان  اقام 
القرن  يف  هجرتهم  بعد  اليابانيني  نظرائهم  مع  لبنانيني  تجارا  جمع  حافل  تاريخ 

الفائت، والقوا نجاحا باهرا مستبقني بذلك العالقات الديبلوماسية بني البلدين

يروي السفري الياباين يف لبنان تاكييش اوكوبو، يف 
حوار مع "االمن العام"، ان عائلة دبس اللبنانية 
يف  وكانت   1917 العام  يف  اليابان  اىل  هاجرت 
فاسست رشكة  النسيج،  تجارة  تعمل يف  االصل 
تجارية للنسيج تربط بني اليابان واململكة املتحدة 
ونيجرييا ولبنان. يضيف: "اما اليوم، فيقوم الجيل 
الثالث من عائلة دبس بادارة الرشكة التي منت 
اليابان،  يف  املنسوجات  مصادر  اكرب  من  لتصبح 
فهي ربطت االعامل بني املجتمعات املدنية يف 
كال البلدين منذ ما يقرب من 100 عام، وهذا امر 

مدهش للغاية".
يف الوقت الراهن، بلغت الصادرات التجارية من 
لبنان اىل اليابان يف العام 2019 نحو 15 مليون 
كهربائية  اجهزة  اساسية،  معادن  تضم  دوالر 
وغريها. اما الواردات من اليابان اىل لبنان فبلغت 
تضم  دوالر  مليون   472 نحو   2019 العام  يف 
ارقام  بحسب  وذلك  كهربائية،  واجهزة  سيارات 

االحصاءات التجارية يف وزارة املال.
الحجم  ال  الحظ،  "لسوء  اوكوبو:  السفري  يقول 
بني  كافيان  التجاري  التبادل  ميزان  االجاميل وال 
البلدين، وهناك بالتأكيد مجال لتحسني الوضع". 
بالنسبة اىل التبادل الثقايف، كانت السفارة اليابانية 
الثقافية  الفعاليات  من  العديد  تنظم  بريوت  يف 
لتعريف الشعب اللبناين بالثقافة اليابانية، كالعزف 
عىل االالت املوسيقية التقليدية، وترويج لالطعمة 
وعرض  الياباين(،  االرز  )نبيذ  والسايك  اليابانية 
الفنون القتالية اليابانية )مثل الجودو والكاراتيه(. 
جمد  كورونا  جائحة  عىل  املرتتب  الوضع  لكن 

اقامة فعاليات ثقافية بعد اذار 2020. 
يف لبنان تدرّس اللغة اليابانية يف جامعة القديس 
املبادرات  بعض  ايضا  هناك  بريوت.  يف  يوسف 
يابانيون.  مقيمون  بها  يقوم  لتعليمها  الخاصة 
بتعلم  مهتمون  اللبنانيني  من  الكثري  ان  يبدو 

اللغة اليابانية من خالل ثقافة البوب مثل الرسوم 
السفري اوكوبو: "اود ان  املتحركة وغريها. يقول 
اشجع الشباب اللبنانيني عىل معرفة املزيد عن 

اليابان من خالل تعلم اللغة اليابانية". 
من  عانت  التي  الوحيدة  الدولة  هي  اليابان 
وهي  وناغازايك،  هريوشيام  يف  الذري  القصف 
مسؤولية  "تتحمل  لبنان  يف  سفريها  بحسب 
السالح  لنزع  الدولية  الجهود  لقيادة  خاصة 
شأن  يف  قرارات  مشاريع  قدمت  فقد  النووي، 
ازالة االسلحة النووية اىل الجمعية العامة لالمم 
الفجوة  لسد  العام 1994، وذلك   منذ  املتحدة 
بني الدول الحائزة عىل االسلحة النووية والدول 
غري الحائزة عليها، وكان لبنان يدعم هذه املبادرة 

باستمرار وهذا موضع تقدير".

■ سعادة السفري، تعتمد شعار "الحركة بركة"، 
هو شعار لبناين لَِم اخرتته؟ 

□ بصفتي خبريا بالشؤون العربية، فانني احرتم 
والتقاليد  واللغات  واالديان  والحضارات  الثقافة 
العربية. ال شك يف ان الحضارة العربية القدمية 
عالوة  االنسان.  وحياة  الحديث  التاريخ  اثرت 
عىل ذلك، ارى ان حكمة حياة االنسان موجودة 
احيانا يف بعض االقوال واالمثلة العربية. يف بعض 
الحاالت، جلبت يل هذه الحكمة الرىض والنجاح 
حتى يف مهمتي الديبلوماسية. متكنت مثال خالل 
للشؤون  كسفري  فلسطني،  يف  السابقة  وظيفتي 
غزة  يف  حلم  مرشوع  تحقيق  من  الفلسطينية، 
من خالل تطبيق مقولة "الحركة بركة". بعد جهد 
املعنيني،  االطراف  مع  نشطة  ومشاركة  طويل 
متكنت من اطالق الفعالية الرياضية التي تحمل 
قدم  كرة  بطولة  القامة  طوكيو"  "دوري  عنوان 
يف الضفة الغربية وقطاع غزة عرب دعوة الفرق 
الفلسطينية املحلية، والتي ترعاها اليابان سنويا. 

تحقق  طوكيو"،  "دوري  من  الثالثة  الجولة  يف 
حلمي عندما متكنا من دعوة الفرق املمثلة من 
الضفة الغربية وغزة اىل املباراة النهائية يف مدينة 
جرت  النهائية  املباراة  ان  للدهشة،  املثري  غزة. 
يف ملعب كرة القدم الذي مولت اليابان اعادة 
بنائه. يف ذلك الوقت، ادركت ان اتخاذ اجراءات 
استباقية قبل االستسالم يؤيت مثاره فعليا،  وبناء 

عىل املثل العريب جعلت املستحيل ممكنا. 

■ حدثنا عنك وعن عائلتك ودراساتك ومسريتك 
الديبلوماسية؟

دمشق مع عائلتي عندما انترش خرب وفاة الرئيس 
واهم  بيتي  هو  االوسط  الرشق  االسد.  حافظ 
والفلسفة  البصرية  اعطاين  لقد  حيايت،  يف  جزء 
والرؤية وحتى الصداقة الطويلة االمد. اكرث من 
ارى  لبنان،  يف  هنا  مستقبيل.  صقل  لقد  ذلك، 
اللحظة التاريخية مرة جديدة يف اعقاب االزمات 
االجتامعية واالقتصادية والتحديات غري املسبوقة. 
انني اثق بحكمة الشعب اللبناين العظيم للتغلب 
عىل تلك التحديات. اليابان تقف دامئا اىل جانب 

لبنان.

■ ماذا عن االستثامر الياباين يف لبنان، يف املطاعم 
وصناعة السيارات... هل من مشاريع جديدة يف 
التبادل السياحي مثال؟ ما الذي يعّوق السياحة 

عن االزدهار بني البلدين؟
اليابانية، خصوصا  التجارية  □ حازت العالمات 
الكهربائية،  واالدوات  السيارات  قطاعي  يف 
اللبناين منذ اعوام. كانت مفاجأة  ثقة الشعب 
سارة حني رأيت كيف اكتسبت صناعة االطباق 
االخرية،  االعوام  يف  بريوت  يف  مكانة  اليابانية 
وملست كم يقدر الشعب اللبناين املطبخ الياباين 
ويعتربه من االكرث رقيا عامليا. يف كانون االول من 
العام املايض، نال السيد عارف سعادة، صاحب 
املطعم الياباين Shogun Lounge جائزة الرتويج 
الزراعة  وزير  من  اليابانية  لالغذية  الخارجي 
ملساهامته  اليابانية،  االسامك  وصيد  والغابات 
واالطباق  الياباين  املطبخ  ادخال  يف  البارزة 
اليابانية ونرشها يف الخارج، علام ان هذه الجائزة 
متنح سنويا اىل خمسة اشخاص فقط من انحاء 
العامل. عىل الرغم من اعاقة جائحة كورونا تعزيز 
صناعة السياحة فان االمكانات يف لبنان هائلة، 
والثقافية.  التاريخية  باملواقع  يحفل  بلدا  كونه 
لالونيسكو،  العاملي  للرتاث  مواقع   5 لبنان  يف 
واثار رومانية قدمية، وطبيعة رائعة، ومأكوالت 
ذلك،  كل  من  واكرث  اللذيذة،  املتوسطية  البالد 
يتميز ناسه بالود وكرم الضيافة. من املؤكد ان 
ذلك يجذب الكثري من السياح اليابانيني. عندما 
يسمح لنا الوضع، اود ان اعمل اكرث عىل الرتويج 
مبساعدة  والبرشي  الثقايف  التبادل  من  ملزيد 
املجتمع اللبناين ودعمه، مثل الجمعية اللبنانية 
النائب  يرأسها  التي   "LJAC" للتعاون  اليابانية 
الدكتور فريد بستاين، وهو صاحب وكالة تويوتا 

للسيارات يف لبنان. 

السفري الياباين يف لبنان تاكييش اوكوبو.

ولد  حيث  دمشق،  يف  العربية  تعلمت  عندما 
ابني االصغر. عملت يف العاصمة السورية حينها، 
ليبيا  يف  اليابانية  الديبلوماسية  البعثات  يف  ثم 
اكرث من  امضيت  وفلسطني.  والسعودية ومرص 
20 عاما يف الرشق االوسط، لتصبح هذه املنطقة 
وطني الثاين. خالل خدمتي اصبحت شاهدا عىل 
حيايت  يف  االيجايب  الجانب  يشكل  مام  التاريخ، 
الديبلوماسية. عىل سبيل املثال، كنت يف القاهرة 
وعندما  املدينة.  العريب"  "الربيع  اقتحم  عندما 
وجدت  فلسطني  يف  الثانية  االنتفاضة  اندلعت 
نفيس يف غزة. صودف وجودي يف وسط مدينة 

العربية  اللغة  تعلمت 
في دمشق

اللبنانية  االثرية  املواقع 
وحسن الضيافة يجذبان 

اليابانيني السياح 

مقابلة
مارلني خليفة

marlenekhalife@
الرئيس  قام  اليابان،  يف  دراستي  اثناء  يف   □
التاريخية  بالزيارة  السادات  انور  انذاك  املرصي 
البلدين،  بني  العالقات  لتطبيع  ارسائيل  اىل 
االمر الذي فتح عينّي عىل دينامية السياسة يف 

السياسية  العلوم  االوسط. تخصصت يف  الرشق 
الديبلومايس  بالسلك  التحقت  ثم  الجامعة،  يف 
يف  اخدم  ان  امتنى  كنت  بالطبع،  التخرج.  بعد 
الرشق االوسط، وقد حققت ذلك يف الثامنينات 
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اليابان  ساعدت  كيف  املرفأ  انفجار  بعد   ■
لبنان؟

□ قبل كل يشء، اود ان اتقدم باحر التعازي اىل 
انفجار مرفأ بريوت. بسبب االرضار  ارس ضحايا 
الجسيمة التي تسبب بها االنفجار، قررنا توفري 
للنوم  ومنصات  خيم  من  عاجلة  اغاثية  مواد 
وبطانيات وسواها. وصلت هذه املواد اىل املطار 
الجيش  اىل  تسليمها  وتم  الفائت،  آب   10 يف 
ايلول،  يف  االغاثية.  االعامل  نسق  الذي  اللبناين 
قررنا تقديم منحة طارئة بقيمة 5 ماليني دوالر 
ملساعدة  الدولية  املنظامت  خالل  من  امرييك 
اطلقت  اخرى،  ناحية  من  املترضرين.  السكان 
اغاثة  برامج  اليابانية  الحكومية  غري  املنظامت 
طارئة عىل مستوى القاعدة الشعبية بنحو 1.2 
يف  اليابان.  حكومة  من  بتمويل  دوالر،  مليون 
كانون الثاين من هذا العام، قررنا تقديم حواىل 16 
مليون دوالر امرييك اىل وكاالت ومؤسسات االمم 
املتحدة لدعم اللبنانيني والالجئني يف البالد. هذه 
املساعدة ال تدعم االستجابة لالنفجار فحسب، 
كورونا  فريوس  انتشار  منع  اىل  ايضا  تهدف  بل 
والتخفيف من تأثري االزمة االقتصادية. اننا نعتقد 
ان استقرار لبنان الذي يستضيف عددا كبريا من 
الالجئني، اسايس الستقرار الرشق االوسط باكمله. 
من هذا املنظور، نحن نواصل دعم لبنان وشعبه. 
يف الوقت ذاته، نحن قلقون من عدم وجود اي 
تقدم تقريبا يف تشكيل حكومة جديدة بعد مرور 
اكرث من نصف سنة عىل االنفجار. نتوقع تشكيل 
حكومة فاعلة يف ارسع وقت ممكن، تكون قادرة 
عىل تنفيذ االصالحات االدارية واملالية والقضائية 
التي ينتظرها الشعب اللبناين. نحن مستعدون 
االصالحات  تلك  يف  لبنان  الشعب  ملساعدة 
الرضورية وتحقيق تطلعاته بالتعاون مع املجتمع 

الدويل.

اليابانية  املبادرة  من  لبنان  يستفيد  كيف   ■
.)JISR( ملستقبل الالجئني السوريني

الالجئني  لتمكني  يابانية  مبادرة  □ "جرس" هي 
واالردن  لبنان  يف  املقيمني  الشباب  السوريني 
من الحصول عىل فرصة للدراسة يف اليابان. تم 
االعالن عنها يف العام 2016، وحتى االن توجه 37 
الجئا سوريا اىل اليابان من لبنان. تستكمل هذه 
لالجئني  اليابانية  االنسانية  املساعدات  املبادرة 

السوريني يف الدول املجاورة مثل لبنان.

الدعم  مجموعة  ضمن  اليابان  نرى  ال  ملاذا   ■
العالقات  تفضل  هل  لبنان؟  اجل  من  الدولية 

الثنائية فحسب؟ 
الدولية  الجهود  يف  اليابان  شاركت   □
املثال،  سبيل  عىل  عدة.  بطرق  لبنان  لدعم 
شاركت يف املؤمترين الدوليني لدعم الشعب 
واالمم  فرنسا  استضافتهام  اللذين  اللبناين 
آب  شهري  يف  افرتاضيا  عقدا  وقد  املتحدة، 
وكانون االول من العام 2020. تلتزم اليابان 
للمساعدة  الدولية  الجهود  يف  املساهمة 
االقتصادي  الوضع  هذا  يف  لبنان  دعم  يف 
يف  االنسانية  مساعدتنا  عززنا  وقد  الصعب، 

هذا الصدد.

اهمية لالستثامر يف رأس املال البرشي. باالضافة 
اىل هذا املرشوع، قبلت اليابان عددا من ضباط 
االمن اللبنانيني وقدمت لهم تدريبات لتحسني 
االستجابة للتهديدات االمنية يف البالد السيام يف 

مجال مكافحة االرهاب.

انفجار  بعد  االقتصادي  االنهيار  خضم  يف   ■
املرفأ، ما النصيحة التي تقدمونها اىل املسؤولني 
اللبنانيني وشعب لبنان، علام ان اليابان تعرضت 

ملأساة مامثلة يف تاريخها؟
□ تاريخ اليابان حافل بتجارب النهوض من تحت 
االنقاض السيام بعد الحرب العاملية الثانية واخريا 
الكوارث الطبيعية: الزالزل والتسونامي واالعاصري 
الخ. جمعت اليابان بعد هذه التجارب املعرفة 
الكوارث،  مخاطر  بادارة  املتعلقة  والتقنيات 
اليصال  العاملية  املبادرات  يف  الطليعة  يف  وكنا 
الكوارث.  ادارة  اهمية  عىل  تركز  التي  الرسائل 
تقدم اليابان مساعدات اىل البلدان النامية من 
بني  يجمع  الذي  التقني  التعاون  برامج  خالل 
الخربات من القطاعني العام والخاص. اود ايضا 
تسليط الضوء عىل االولويات االربع للعمل يف 
اطار اتفاق "سينداي" للحد من مخاطر الكوارث 
2015 – 2030 التي تدعو اىل مشاركة املجتمع 
بأرسه يف ادارة املخاطر الطبيعية والبيئية والتي 
باملخاطر  الصلة  وذات  االنسان  صنع  من  هي 
ان  اعتقادي  ويف  والبيولوجية،  التكنولوجية 

االزمات توفر فرصة حاسمة العادة بناء االمة.

■ اقامت اليابان عالقات متينة مع العامل العريب 
رأيك  ما  الفلسطينية،  القضية  دعمت  وطاملا 
الدول  بعض  بني  اخريا  الذي جرى  التطبيع  يف 

العربية وارسائيل؟
□ تؤيد اليابان حل الدولتني حيث تعيش ارسائيل 
والدولة الفلسطينية املستقلة املستقبلية جنبا اىل 
جنب يف سالم وامان. نحن نساهم بفاعلية يف 
عملية السالم من خالل ثالث ركائز: الحوارات 
السياسية مع االطراف املعنيني، تعزيز بناء الثقة 
وتقديم  والفلسطيني،  االرسائييل  الجانبني  بني 
عليه،  بناء  للفلسطينيني.  االقتصادية  املساعدة 
اطلقت اليابان مبادرة "ممر السالم واالزدهار" 
التعاون بني االرسائيليني  التي تهدف اىل تعزيز 
مشاريع  لتحقيق  واالردنيني  والفلسطينيني 
للتنمية االجتامعية واالقتصادية، من بينها انشاء 

منطقة اريحا الصناعية الزراعية )JAIP( والرتويج 
ملمر سياحي حيث يجري حاليا تنفيذ بناء املأوى 
اليابان  اريحا.  تساهم  الوقايئ لقرص هشام يف 
ايضا يف تنمية املوارد البرشية وقد قبلت اكرث من 
6400 فلسطيني كمتدربني يف قطاعات متنوعة 
من الوكالة اليابانية للتعاون الدويل. اما بالنسبة 
فقد  وارسائيل،  العربية  الدول  بني  التطبيع  اىل 
كخطوة  وارسائيل  االمارات  بني  باالتفاق  رحبنا 
ايجابية نحو تخفيف التوترات وتحقيق االستقرار 
"تطبيق  تعليق  عىل  ينص  النه  املنطقة  يف 
السيادة" عىل الضفة الغربية من دولة ارسائيل. 
الدولتني،  حل  اليابان  تدعم  سابقا،  قلت  كام 
وتعتقد ان قضية السالم يف الرشق االوسط يجب 
ان تحل فقط من خالل املفاوضات بني االطراف 
املعنيني وليس من خالل العنف او اي اجراءات 

احادية الجانب.

■ هل لليابان اي دور يف قضايا الرشق االوسط 
كام يف سوريا والعراق واليمن؟

الرشق  قضايا  يف  اليابان  مشاركة  تعود   □
االوسط اىل العام 1953، عندما قدمنا املساعدة 
لالجئني الفلسطينيني من خالل "االونروا"، اي 
قبل  للفلسطينيني  املساعدة  تقديم  بدأنا  اننا 
اربعني عاما من اتفاقات اوسلو.  كام ساهمت 
اليابان يف املسار املتعدد الطرف لعملية مدريد 
وترأس   1991 العام  يف  بدأت  التي  للسالم 
اليابان  تشارك  بالبيئة.  املعني  العمل  فريق 
ايضا يف نشاط بالتعاون مع املجتمع الدويل يف 
قضايا يف الرشق االوسط غري الرصاع االرسائييل 
الفلسطيني. عىل سبيل املثال ال الحرص، عندما 
اندلعت حرب الخليج يف العام 1990 قدمت 
مليار   11 مقدارها  مالية  مساهمة  اليابان 
دوالر امرييك للقوات املتعددة الجنسية النهاء 
االحتالل العراقي للكويت. بعد حرب العراق 
قوات  اليابان  ارسلت   ،2003 العام  يف  ايضا 
الدفاع الذايت، وساهمت يف اعادة االعامر من 
وصيانتها  العامة  املرافق  تأهيل  اعادة  خالل 
العراق.  يف  الطبية  واملساعدات  املياه  وتوفري 
اما بالنسبة اىل سوريا واليمن، فكالهام يواجه 
ازمة انسانية كارثية، واليابان تقدم مساعدات 
السكان  عىل  تأثريها  من  للتخفيف  انسانية 
املترضرين، كام تعمل بشكل وثيق مع املجتمع 

الدويل بغية ايجاد حل سيايس لتلك االزمات.

بعد انفجار املرفأ 
اليابان ومنظمات  اطلقت 

غير حكومية برنامج 
للبنان استجابة 

تشكيل  نتوقع 
حكومة في اسرع وقت 

االصالحات لتنفيذ 

الرشق االوسط بيتي واهم جزء يف حيايت.

املدير  مع  االخرية  الفرتة  يف  لقاء  لديك  كان   ■
العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم، يف حني 
تدعم اليابان معهد التدريب التابع لالمن العام 
عىل  لك  تغريدة  يف  وصفته  والذي  الدامور  يف 
"تويرت" بانه مرشوع مهم اسرتاتيجيا، هل  تخربنا 

عن هذا املرشوع والتعاون مع االمن العام؟
□ الحفاظ عىل النظام العام له اهمية كربى يف 
لبنان الذي يواجه ازمات متعددة. نواصل دعم 
القطاع االمني انطالقا من ان االستقرار يف لبنان 
املرشوع  برمته.  الوسط  الرشق  الستقرار  مهم 
الذي ذكرته يساهم يف تعزيز قدرات عسكريي 
االمن العام، وله اهمية خاصة بالنسبة الينا النه 
يويل  الذي  الياباين  املساعدة  نهج  مع  يتناسب 
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مارلني خليفة

ديبلوماسية اللقاح: روسيا والصني
تحصدان املنافع الجيو ــ سياسّية واالقتصادية لتطويره

بات التعاون الدويل حول اللقاح املضاد لفريوس كوفيد - 19 رضوريا بسبب تخطي الجائحة حدود البلدان، ما يتطلب تعاونا 
متعدد الطرف. اقتنع املجتمع الدويل بذلك وكانت الصني سباقة اىل توزيع لقاحاتها بشكل مجاين عىل اكرث من بلد بحسب 

ترصيحات مسؤوليها، من هنا نشأ مصطلح ديبلوماسية اللقاح

االونة  يف  اللقاح  ديبلوماسية  مصطلح  دخل 
االخرية عىل القاموس الديبلومايس واالقتصادي 
قاطبة.  العامل  دول  يف  الجيو-سيايس  وحتى 
يندرج تحت هذا العنوان نفوذ دول وسطوتها 
والتنافس بني دول وقارات ومحاولة استقطاب 
اللقاحات  توريد  عرب  وذلك  الصغرى،  الدول 
للقضاء عىل فريوس كورونا الذي يحصد ارواح 
الناس حول العامل مبنجل املوت الذي ال يرحم.

فيام تعاقد لبنان رسميا عرب وزارة الصحة مع 
رشكة فايزر االمريكية للحصول عىل 2.1 مليون 
كورونا،  لفريوس  املضاد  اللقاح  من  جرعة 
فانه فتح الباب ايضا السترياد لقاحات اخرى، 
وسط  بدء حملة التسجيل للراغبني عرب منصة 
الديبلومايس  التشبيك  سياق  يف  الكرتونية. 
املتنوع، صدر عن وزارة الصحة اللبنانية قرار 
اللقاح  باسترياد  والرتخيص  التسجيل  شأن  يف 
"سبوتنيك".  كورونا  لفريوس  املضاد  الرويس 
واوضحت السفارة الروسية يف بريوت يف بيان 
اصدرته "نعتقد ان هذه الخطوة املهمة من 
تفتح فرصا جيدة القامة  اللبنانية،  السلطات 
تعاون متبادل املنفعة بني صندوق االستثامر 
اللبنانيني، سواء من  والرشكاء  الرويس  املبارش 
الخاص.  القطاع  مبشاركة  او  الحكومة  خالل 
الرسيع  التجهيز  ان  من  يقني  عىل  نحن 
يف  سيساعد  باللقاح  لبنان  اىل  لالمدادات 
مثل  خطري  مرض  انتشار  مع  الوضع  تجاوز 

كوفيد - 19".
املحددة  "الكميات  ان  السفارة  اكدت  كام 
هام  لبنان  اىل  الرويس  اللقاح  تسليم  وموعد 
هذا  ادى  الصندوق.  مع  مفاوضات  موضوع 
مستوى  اىل  القضية  هذه  ترجمة  اىل  االمر 
من  املقابلة  املناشدات  وبدأت  عميل، 
املتداولة  املعلومات  لكن  اللبنانية،  الحكومة 
يف وسائل االعالم اللبنانية حول التربع املزعوم 

من السفارة الروسية بـ200 الف جرعة كهبة 
اىل الجانب اللبناين ال تتوافق مع الواقع، وهي 
الصحة شكال ومضمونا". وشددت  عارية عن 
الرويس  اللقاح  توفري  ان "جميع جوانب  عىل 
تتطلب مناقشة موضوعية مبارشة مع صندوق 

االستثامر املبارش الرويس".
وهو  اللقاح،  ديبلوماسية  لبنان  ميارس  هكذا 
تتيح  التي  كوفاكس  منصة  يف  ايضا  تسجل 
اسرتازينيكا  منها  ايضا  اخرى  لقاحات  جلب 

واللقاح الصيني سينوفارم وسواه.
اذا كانت الدول الصغرى مثل لبنان تسعى اىل 
االفادة من هذه الديبلوماسية لصالح شعبها، 
الديبلوماسية  متارس هذه  الكربى  الدول  فان 
بشكل اوسع. قبل الوصول اىل الصني والواليات 
املتحدة االمريكية، نعرج عىل التجربة الهندية. 
فقد نقلت الوكاالت العاملية بأن الهند رفعت 
بوصفها صيدلية العامل منسوب ديبلوماسيتها 
الطبية عرب توزيع شحنات من لقاح كوفيد-19  
اىل دول فقرية يف منافسة واضحة مع الصني. 
ناريندرا  الهندي  الوزراء  رئيس  ويستخدم 
اكرب  ثالث  باعتبارها   - بالده  قدرات  مودي 
منتج يف العامل للقاحات املستخدمة يف الوقاية 
من العديد من االمراض - يف تحسني العالقات 
الصيني  التمدد  ومقاومة  املنطقة  دول  مع 
السيايس واالقتصادي. تقدم حكومة مودي اىل 
الدول القريبة املاليني من الجرعات من لقاح 
ان  من  الرغم  عىل  محليا  املنتج  اسرتازينيكا 

برنامجها للتطعيم املحيل بدأ للتو.
قدمت الهند جرعات من اللقاح اىل افغانستان 
وكمبوديا وميامنار وبنغالدش ونيبال ورسيالنكا 
وجزر املالديف ملساعدة تلك الدول عىل البدء 
بتحصني االطقم الطبية، وذلك ضمن مبادرتها 
الدخل  ذات  للدول  اللقاح"  "صداقة  املسامة 
منغوليا  امداد  وتعتزم  واملتوسط.  املنخفض 

بشحنات  الهادىء  املحيط  يف  الجزر  والدول 
يف اطار ديبلوماسية اللقاح الهندية االخذة يف 

االتساع.
من  جرعة  مليون  نصف  الهند  ارسلت 
اوىل  وهي  افغانستان،  اىل  اسرتازينيكا  لقاح 
التي  الدولة  تلك  اىل  تصل  التي  الجرعات 
اجازة  تنتظر  تزال  ال  والتي  الحرب،  متزقها 
الطارئ  لالستعامل  العاملية  الصحة  منظمة 
لقاحني  اعتمدت  الهند  وكانت  توزيعها.  قبل 
من اجل االستخدام الطارئ احدهام طّور من 
حاليا  ويصنع  اكسفورد،  وجامعة  اسرتازينيكا 
الهندي.  االمصال  معهد  قبل  من  الهند  يف 
كوفاكسني،  يدعى  لقاح محيل  فهو  االخر  اما 
املحلية  بايوتيك  بهارات  رشكة  حاليا  وتنتجه 
الطبي  للبحث  الهندي  املجلس  مع  بالتعاون 

واملعهد الوطني لعلم الفايروسات.
بشكل  تظهر  اللقاحات  ديبلوماسية  بدأت 
جيل يف الرشق االوسط، عندما اظهر عدد من 
رشكاء واشنطن رغبة واضحة يف الحصول عىل 

املنتجات الروسية او الصينية.
باالنتقال اىل اوروبا، دعا املستشار النمساوي 
املحرمات  ترك  اىل  كورتس  سيباستيان 
اىل  تلميح  يف  وذلك  جانبا،  الجيوسياسية 
امكان  بدراسة  االوروبية  الطبية  الوكالة  قيام 
تسجيل اللقاحات من روسيا والصني. سبقه يف 
الذي  ماكرون  اميانويل  الفرنيس  الرئيس  ذلك 
استخدام  شأن  يف  القرار  اتخاذ  ان  عىل  شدد 
لقاح سبوتنيك V الرويس ال ينبغي ان يكون 
املرحلة  نتائج  عىل  بناء  علميا،  بل  سياسيا 
الثالثة من التجارب الرسيرية الواردة يف مجلة 
اعلنت  بدورها،  الربيطانية.  العلمية  النسيت 
اللقاح  الستخدام  استعدادها  عن  اسبانيا 
الرويس بعد موافقة الوكالة الطبية االوروبية.

حرب  اخريا  سمي  ما  قضية  جاءت  رمبا 

@marlenekhalife

االورويب،  واالتحاد  بريطانيا  بني  اللقاحات 
املقبلة من حرب  املرحلة  لتؤذن مبا ستحمله 
مستمرة بني الطرفني السباب مبسميات كثرية، 
اال ان قوامها رصاع عىل سلطة ما بعد خروج 

بريطانيا من االتحاد االورويب.
سياق  يف  الظهور  يف  الخالف  معامل  بدأت 
لقاح  من  حاجاتهام  تأمني  اىل  الجانبني  سعي 
اسرتازينيكا - اكسفورد. ثم تطورت اىل ما يشبه 
النزاع بعدما اعلن االتحاد االورويب اقرتابه من 
سّن ترشيع مينع تصدير اللقاحات خارج دول 
االتحاد، اال بعد ان يضمن التكتل حاجاته اوال، 
تصنيعه  يجري  الذي  فايزر  لقاح  من  السيام 
اساسا يف بلجيكا، يف وقت عقدت فيه بريطانيا 

صفقة لرشاء 40 مليون جرعة منه.
بالنسبة اىل املانيا، اعربت قيادتها عن رغبتها 
يف التعاون مع موسكو يف شأن هذه املسألة. 
كانون  منذ  مريكل  انجيال  املستشارة  واكدت 
يف  للمساعدة  برلني  استعداد  املايض  الثاين 
االورويب.  االتحاد  يف  الرويس  اللقاح  تسجيل 
مطالبة  االورويب،  االتحاد  يف  االصوات  تتالت 
الرويس  اللقاح  اجراءات تسجيل  بالترسيع يف 
حتى يتسنى استخدامه يف التطعيم ضد وباء 

كورونا.
االوروبية  االعالم  اكرث وسائل  تراجعت  كذلك 
اىل  تهدف  كانت  التي  الدعاية  عن  نفوذا 

تشويه سمعة اللقاح الرويس، وبدأت تتحدث 
حاليا عن ايجابيات لقاح سبوتنيك  V وهو ما 
يشري اىل تغري يف املواقف، خصوصا بعد صدور 
فتح  الذي  النسيت  العلمية  املجلة  دراسة 
 .V اعني املشككني عىل حقيقة لقاح سبوتنيك
واكد علميا مدى نجاعته وسالمته يف مقاومة 
فريوس كورونا. فاملجلة الربيطانية اشارت اىل 
ناقل  لقاح  هو  الرويس   V سبوتنيك  لقاح  ان 
فريوسات  اخذ  اساس  عىل  يعمل  فريويس 
متكيفة  لتصبح  مؤذية  غري  وجعلها  اخرى، 
ملكافحة كوفيد - 19. واعتربت ان هذه التقنية 
اكسفورد  اسرتازينيكا  لقاح  ايضا  يستخدمها 
الوكالة  بحسب  املئة  يف   60 بنسبة  الفعال 

االوروبية لالدوية.
االورويب  الربملان  معارضة  من  الرغم  عىل 

تستغل الصني تطوير لقاحاتها الستعادة سمعتها العاملية.

وبعض الحكومات املعروفة بعدائها التقليدي 
العالقات  منسق  موسكو  اىل  توجه  لروسيا، 
الخارجية يف املفوضية االوروبية جوزف بوريل 
والفرنسية  االملانية  الحكومتني  من  وبدعم 
امللفات  تتجاوز  جديدة  تعاون  اسس  لطرح 
الساخنة. طبعا خلفيات الزيارة عنوانها اللقاح 
الذي اىت ليضع العالقات االوروبية - الروسية 

يف مراجعة شاملة. 
من الطبيعي ان يكون نرش اللقاح عىل نطاق 
خطر  من  سيقلل  النه  حيوي  امر  هو  واسع 
الضغوط  ومن  الحرجة  والحاالت  الوفيات 
عىل انظمة الرعاية الصحية، وسيتيح تخفيف 
دفعا  ويعطي  كبرية  بصورة  التباعد  اجراءات 
لالقتصاد، لكن من املنتظر ان تبلغ قيمة سوق 
اللقاح  35 مليار دوالر. تشري الدراسات ومنها 
"لقاح  بعنوان:  ماالت  موقع  نرشها  دراسة 
كوفيد 19... تنافس محموم عىل ديبلوماسية 
اللقاح"، اىل ان "اغلب الدول تراهن مبستقبلها 
االن عىل لقاح فريوس كورونا، واصبح السباق 
بني  ومن  مسيسا،  الهدف  هذا  تحقيق  نحو 
الصني  اللقاح:  تطوير  اىل  الساعية  الدول 
والواليات املتحدة االمريكية واململكة املتحدة. 
املبدئية  االستجابات  يف  الحال  كان  كام 
حتى حني  العظمى  القوى  تتنافس  للجائحة، 
يكون التعاون يف مصلحتها العليا. فعىل الرغم 
دولتان  وبريطانيا  املتحدة  الواليات  ان  من 
يف  منفصل  بشكل  تعمالن  فانهام  حليفتان، 
هي  اعلنت  روسيا  ان  كام  اللقاح.  تطوير 
وهي  سبوتنيك،  لقاحها  تطوير  عن  االخرى 
بالعاملة  بدءا  سكانها  اىل  تعطيه  بدأت 
الذين  اي  االمامية،  الخطوط  عىل  املوجودة 

يعملون يف الرعاية الصحية واملدرسني". 
وفق الدراسة املذكورة، تستخدم الدول اللقاح 
مصالحها  لخدمة  للضغط  اداة  ايضا  املحتمل 
الجيو سياسية واالقتصادية. عىل سبيل املثال، 
تشيانغ  كه  يل  الصيني  الوزراء  رئيس  تعهد 
يف اواخر آب املايض بأن تشارك الصني بعض 
الجرعات من اي لقاح تطوره ـ وتشارك كذلك 
دول  مع  اللقاح-  تطوير  يف  العلمية  الخربة 
غرب رشق آسيا. ويف لقاء بني وزير الخارجية 
االول  تعهد  املغريب،  ونظريه  يب  وانغ  الصيني 
بأن توفر بالده اللقاح للدول االفريقية. وبينام 

متفاوتة  بدرجات  االقتصادات  كل  تعاين 

تعاقد لبنان مع 
فايرز واتاح سبوتنيك 
واسترازينيكا ويشارك 
في منصة كوفاكس

تقرير
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املطاف  ينتهي  رمبا  كورونا،  فريوس  من 
معاناة  اقل  الصيني  االقتصاد  يكون  بأن 
ويجني منافع اكرب بعد انحسار الفريوس امام 
اللقاحات. لكن ما يقف يف طريق الصني هو 
املتحدة،  للواليات  الراسخة  البنيوية  الهيمنة 
االمر الذي سيزيد من حدة التنافس االمرييك - 
الصيني عىل الحصص السوقية، وعىل سالسل 

التوريد، وعىل الحلفاء والرشكاء. 
الدراسة املذكورة اىل  التوقعات بحسب  تشري 
ان الصني ستبادر اىل توزيع لقاح فريوس كورونا 
وبخالف   ،2021 العام  يف  واسع  نطاق  عىل 
سكانها،  عىل  ذلك  بها  سيعود  التي  املنافع 
استعادة  يف  اللقاح  تطوير  الصني  ستستغل 
املنشأ  بلد  كونها  من  ترضرت  التي  سمعتها 
عالقاتها  توسيع  عىل  الصني  تعّول  للفريوس. 
اللقاحات،  توزيع  خالل  من  النامية  بالدول 
والدول  الصني  بني  املنافسة  تزداد  حيث 
الغربية بقيادة الواليات املتحدة االمريكية عىل 
االول  ترشين  يف  الصني  انضمت  وقد  النفوذ. 

املايض اىل مرشوع اتاحة لقاحات كوفيد -  19 
الذي  االئتالف  ضمن  العاملي،  الصعيد  عىل 
اعرضت  والذي  اللقاحات  اتاحة  يستهدف 

الواليات املتحدة عن االنضامم اليه. 
تفوقا ديبلوماسيا  االمر  وفيام قد يحقق هذا 
للصني، اال ان هناك بعض العقبات املحتملة. 
لقاح  انتاج  تواجه  التي  العملية  فالتحديات 
ضخمة  جامهريي  نطاق  عىل  وتوزيعه 
تقنيات  اىل  املرجحة  الحاجة  اىل  نظرا  للغاية 
الصفر.  تحت  حرارة  درجة  عند  اللقاح  نقل 

العمل  ايضا  الصينية  الرشكات  عىل  وسيتعني 
بجد لبناء الثقة يف لقاحاتها، نظرا اىل الفضائح 
وكذلك  اللقاحات،  بسالمة  املتعلقة  السابقة 
انخفاض جودة سلع  الخارج من  املخاوف يف 
الرعاية الصحية التي شحنتها الصني اىل الدول 
كذلك مثة مخاطر  للجائحة.  استجابة  االخرى 
اللقاح، فقد تعهدت  سياسية متعلقة بتوزيع 
اللقاح  بتوفري  الصينية  والحكومة  الرشكات 
بينها  من  البلدان،  من  لعدد  االولوية  وفق 
الربازيل واندونيسيا، لكنها قد تتعرث يف تسليم 
قد  ما  وهو  بها،  تعهدت  التي  الشحنات  كل 
يتسبب برد فعل ديبلومايس سلبي من الدول 
هذه  بدفع  او  الطابور،  آخر  يف  تنتظر  التي 

الدول اىل البحث عن موردين اخرين. 
تلقي  عن  انطباع  اي  فان  ذلك،  اىل  اضافة 
يؤثر  قد  اوال  للقاح  النفوذ  واصحاب  االثرياء 
ومن  الصني.  يف  الشعبية  االنطباعات  عىل 
يف  نطاقا  االوسع  التعاون  يعوق  ان  املحتمل 
مساحات اخرى، مثل مبادرة الحزام والطريق. 
الصني  تواجه  ان  التحليالت  بعض  ترجح  لذا 
خطر التعهد باكرث مام ستلتزم به يف خصوص 
امال  يعوق  قد  ما   ،2021 عام  اللقاح  توزيع 
الصني املنتظرة يف تحسني صورتها الدولية من 
تفتقر  رمبا  املقابل،  يف  مبكرا.  اللقاح  تطوير 
اىل وسائل  االخرى  العظمى  والقوى  واشنطن 
بيجينغ.  الصينية  العاصمة  مناورات  تضاهي 
لقاحها،  املتحدة  الواليات  تطور  فعندما 
سرتكز عىل االرجح عىل جهود التعايف الصحي 
عىل  السياسية  التوترات  ان  حيث  لسكانها 
اشدها. اما االتحاد االورويب فيداه مشغولتان 
داخل  السيطرة  عىل  االعضاء  الدول  بتنازع 
لذا فان اي  االنقاذ االقتصادي،  االتحاد وحزم 
عىل  سيستخدم  املتحدة  اململكة  من  لقاح 
االورويب  االتحاد  بريطانيا ورمبا يف  االرجح يف 

قبل اتاحته يف املناطق االخرى.
مشغولتان  فهام  الجنوبية  وكوريا  اليابان  اما 
للسلطة،  سيايس  بانتقال  االوىل  متر  اذ  ايضا، 
كوريا  تهديد  من  حذرها  الثانية  وتأخذ 
ديبلوماسية  يف  تنخرطا  لن  لذلك  الشاملية، 
السيايس  املناخ  هذا  بهام.  خاصة  لقاحات 
املنافع  لتحصدا  والصني  روسيا  يرتك  العاملي 
الجيو- سياسية واالقتصادية لتطوير اللقاحات 

عىل حساب الغرب.  

نشأ مصطلح ديبلوماسية اللقاح بعد قرار الصني توزيع لقاحاتها مجانا.

الهند رفعت منسوب 
ديبلوماسيتها الطبية 

ملنافسة الصني عبر 
"صداقة اللقاح"



3839
عدد 90 - آذار 2021عدد 90 - آذار 2021

الموقوفون في اإلمارات على مسار الحّل النهائي
اللواء إبراهيم: املفاوضات مستمرة 

وللمرحلة الثانية ظروفها
نتائج ملموسة يف قضايا معقدة او شديدة الحساسية،  انجع السبل للوصول اىل 
من  بعيدا  تجري  التي  تلك  الصامت،  التفاوض  او  الصامتة  الديبلوماسية  اعتامد 
االضواء، وتعتمد االتقان والهدوء والحوار املستمر، وصوال اىل تحنّي الفرصة املناسبة 

لطرح ملف ما ووضعه عىل سكة الحل، ان دفعة واحدة او عىل مراحل

هذا هو ديدن املدير العام لالمن العام اللواء عباس 
املحاطة  التفاوض  برع يف ملفات  الذي  ابراهيم 
املرادة،  الحاجة  تقىض  ان  اىل  الشديد  بالكتامن 
منطلق  من  االيجابية،  النتائج  عن  االعالن  ليتم 
ان وضع اي تفاوض تحت الضوء يصعب املهمة 
ويجعل املمكن مستحيال يف بعض االحيان. هكذا 
سارت االمور يف محطات عدة، من مخطويف اعزاز 
وراهبات دير معلوال اىل االجانب املحتجزين يف 
غري بلد عريب، وصوال اىل ملف املوقوفني يف دولة 
االمارات العربية املتحدة الذي وضع عمليا عىل 
سكة الحل عىل مراحل، من دون ان يعني ذلك 
ان هذا االمر محصور مبا هو معروف، بل يبقى 
ضغط  دون  من  تتابع  التي  امللفات  من  الكثري 
عامل الوقت والتي يعلن عنها عندما يحني اوانها. 
وبقيت  حلت  التي  امللفات  من  بالكثري  ناهيك 
طي الكتامن العتبارات عدة يف جزء اسايس منها، 

قد يكون ارتباطها مبلفات وقضايا ال تزال عالقة.
يف موضوع اللبنانيني املوقوفني يف دولة االمارات، 
سار اللواء ابراهيم عىل النهج ذاته من الكتامن، 
وكان حرصه كبريا عىل عدم ترسب اي معطى او 
كلمة قد تؤثر سلبا عىل سري االمور، اىل حني اىت 
االعالن  االمارات.  اىل  بها  قام  زيارة  عن  االعالن 
امللف  ان  اىل  اطأمن  وبعدما  عودته  بعد  جاء 
الحل،  نحو  والعميل  االيجايب  مساره  يف  انطلق 
علام ان هذه الزيارة املعلنة سبقتها زيارات كثرية 
غري معلنة وللهدف نفسه. وألن االمور نضجت 
بحيث كان عنوان الزيارة موضوع املوقوفني، اال 
ان اللواء ابراهيم اغتنمها مناسبة لطرح القضية 
اللبنانية، اذ يقول "بكل رصاحة واينام نذهب، ال 
العام  اللبناين والسيايس  الشأن  بد من ان يكون 
موضع تداول، وهذا ما حصل يف دولة االمارات 
حيث شعرت يف لقاءايت مع املسؤولني يف االمارات 
الشقيقة، ان هناك حرصا عىل استقرار لبنان وعىل 
الهدوء يف لبنان وعىل االستقرار السيايس يف لبنان 

ليصبح مجددا جنة لالستثامرات". 
اضاف يف حديثه عن املوقوفني اللبنانيني: "هناك 

موقوفون يف االمارات، ومنذ حواىل السنتني ونحن 
هذه  لحلحلة  االماراتيني  االخوة  مع  نتواصل 
امللفات. ال اريد ان اقول ما هي هذه امللفات، 
وحصلت عىل وعد  بشكل رسمي ان يتم اطالق 
واعادة مجموعة كبرية من هؤالء املوقوفني وهذا 
ما حصل بالفعل، اذ بعدما وصل عدد املوقوفني 
اللبنانيني اىل 30 موقوفا، فان نصفهم عاد والقليل 
سيعود  او  هناك  سيبقى  اما  النصف  هذا  من 

الحقا".
امللف  هذا  انجاز  ربط  ميكن  كان  اذا  وعام 
ببداية بادرة حلحلة سياسية، رأى اللواء ابراهيم 
عىل  انه  اقول  وانا  طبيعي،  غري  "التوقيت  ان 

موقوفني عىل انهم يف بلدهم الثاين، واهمية ابقاء 
ومسألة  الوساطة،  النجاح  تامة  يف رسية  االمور 
تصويب البعض عىل املسعى لالفراج عن ابنائهم.
عملية  ابراهيم  اللواء  تويل  نظرتهم الهمية  عن 
التفاوض، قالت صبح "هو الرجل املناسب لهذا 
ابدا،  االمر. شهادتنا مجروحة فيه، فهو مل يرتكنا 
وكان باب مكتبه وبيته مفتوحا لنا يف كل االوقات 

وعىل الدوام، وجعل هذا امللف قضيته". 
نثق  الذي  الوحيد  الشخص  "ان  شومان:  وقال 
والذي  جدا،  الحساسة  القضية  هذه  ملتابعة  به 
ملراسلة  والكاملة  الكافية  الجرأة  لديه  كانت 
من  خاصة  بزيارات  يقوم  وان  االمارات،  دولة 
اجل املوقوفني هو اللواء عباس ابراهيم. راجعنا 
فتح  بينام  جدوى،  دون  من  كثريين  مسؤولني 
اللواء ابراهيم لنا مكتبه وبيته وعىل مدار الساعة 
ملساعدتنا. نقول برصاحة ليس لدينا ثقة اال باللواء 

ابراهيم".
"طلبنا  صبح:  اوضحت  االمارايت،  التجاوب  بازاء 
االمر  اقتىض  واذا  املوقوفني  عودة  هو  الوحيد 
فليحاكموا يف لبنان، خصوصا وان هناك احكاما 
االليات  وفق  فيها  النظر  اعادة  يف  نأمل  قاسية 
الن  اخوي  منطلق  من  االفضل  وهذا  القانونية، 
ولها مكانة خاصة  للبنان  االمارات دولة شقيقة 

عند اللبنانيني". 
املوقوفني  عودة  نطلب  "نحن  شومان:  واوضح 
وال نقبل تحويل قضيتهم اىل قضية سياسية، امنا 
ان تكمل باملسار ذاته الذي بدأه اللواء ابراهيم، 
وَمن عليه ملف قضايئ ميكن محاكمته يف لبنان، 
او اعادة املحاكمة يف دولة االمارات، وان يسمح 
عنهم.  للدفاع  محامني  وتعيني  بزيارتهم  لالهايل 
اما االمر االهم الذي نسعى اليه ونفضل حصوله 
ونشد عىل يدي اللواء ابراهيم النجازه، فهو صدور 
عفو امارايت عن املوقوفني، ألن القيادة االماراتية 
درجت عند كل بداية شهر رمضان املبارك وعيد 
الفطر السعيد وعيد االضحى املبارك عىل اصدار 
عفو عن عدد كبري من السجناء. نتمنى ان يكون 
املوقوفون اللبنانيون من بني الذين سيتم االعفاء 

عنهم يف بداية الشهر الفضيل".
توجه  للبنانيني،  ثان  بلد  هي  االمارات  وكون 
"َمن  بالقول  وقيادتها  االمارات  اىل دولة  شومان 
من ظالمة  هربوا  اللبنانيني  من  السجن  يف  هم 
وذهبوا  العمل،  فرص  وانعدام  لبنان  يف  العيش 

بكرامتهم  ويعيشوا  يعملوا  ليك  االمارات  اىل 

تحقيق
داود رمال

aborami20@hotmail.com

انجاز معامالتهم يف االمن العام.املوقوفون اللبنانيون العائدون من االمارات.

يف املطار.

يف  االمارات  يف  االخوة  مع  نتواصل  سنتني  مدى 
لكن  فليفرس،  السياسة  يف  اذا فرس  امللف.  هذا 
املوضوع يفرس انه ليس هناك من تباعد او من 
املتحدة  العربية  االمارات  دولة  من  ظهر  ادارة 

للوضع اللبناين".
"االمن العام" تابعت هذا امللف مع لجنة اهايل 
املوقوفني يف االمارات الذين مل يفرج عنهم بعد، 
والتي تحدث باسمها كل من فريوز صبح وعفيف 
حول  متحورت  اسئلة  عليهام  وطرحت  شومان 
لهذا  الحل  ايجاد  ابراهيم  اللواء  تفويض  اهمية 
شقيقة،  كدولة  االمارات  عىل  والرهان  امللف، 
زالوا  ما  الذين  واخوتهم  ابنائهم  مع  والتعاطي 
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ويؤّمنوا لقمة العيش الوالدهم. لذلك نتمنى 
ان اليظلموا كام ظلموا يف لبنان، السيام اننا نعترب 

االمارات دولة شقيقة للبنان". 
العدالة  وتحقيق  الظلم  "رفع  اىل  صبح  ودعت 
وعودة املوقوفني اىل لبنان، هذا البلد الذي اغرتبوا 

عنه سعيا اىل فرصة عمل مل تكن متوافرة فيه".
يف شأن ابقاء امللف يف رسية تامة النجاح وساطة 
من  نطلب  "نحن  شومان:  قال  ابراهيم،  اللواء 
كل وسائل االعالم توخي الحذر يف نرش اي امر 
النها  االمارات،  يف  املوقوفني  باللبنانيني  يتعلق 
تعاطيهم  تشبه طريقة  وال  قضية حساسة جدا 
اللبنانية.  السياسية  وغري  السياسية  امللفات  مع 
همنا الوحيد واولويتنا الوحيدة يكمنان يف عودة 
تضع  ان  اعالمية  وسيلة  اي  وعىل  املوقوفني، 
وان  جانبا،  االمارات  مع  خالفاتها  او  املناكفات 
يرتكوا امر متابعة قضية املوقوفني للواء ابراهيم، 
وعدم نرش او بث اي يشء قد يرض يف القضية، 
وبخاصة عندما تحصل افرتاءات، الننا ال نريد ان 
يكون ابناؤنا كبش محرقة لهذه الوسيلة االعالمية 

او تلك". 
وناشدت صبح "وسائل االعالم والسياسيني عدم 
ادخال قضية املوقوفني يف بازار الرصاعات الداخلية 
الننا نحن اهايل املوقوفني نعاين االمل والحرسة ويف 
فليضعوا  ابنائنا،  عىل  تحرقا  يومي  عذاب  حالة 
انفسهم مكاننا وليترصفوا عىل هذا االساس. نحن 

موجوعون وال باب لنا اال باب اللواء ابراهيم".
لجهة تصويب البعض عىل املسعى القائم لالفراج 

عن املوقوفني، قالت صبح: "عندما لجأنا يف السابق 
اىل وسائل االعالم وعدد كبري من السياسيني الثارة 
لكن عندما  احد،  يتجاوب معنا  ابنائنا مل  قضية 
دخلت القضية مسار الحل بجهود اللواء ابراهيم، 
بات الجميع يريدون االستثامر يف هذه القضية. 
اي  اىل  او توجه  اي معلومة  اعطاء  نحن نرفض 
وسيلة اعالمية، اال وفق التوجه الذي يخدم قضية 
االفراج عن ابنائنا. نحن ننطلق من ثابتة انه مهام 
اشتدت الصعوبات، نراهن عىل تجاوب االمارات 
البنائنا،  ابوابها  وفتحت  شقيقة  دولة  هي  التي 

وهي بلد التسامح واملحبة".

اثنى عىل  ابراهيم  "اللواء  ان  اىل  ولفت شومان 
الدور الذي نقوم به والطريقة الراقية التي نعمل 
ملتابعة  االمارات  لدولة  مناشداتنا  خصوصا  بها، 
وَمن  املوقوفني،  كل  اطالق  اىل  وصوال  القضية 
البديل.  ويقدم  فليتفضل  املسعى  عىل  يصّوب 
نحن نعرف سلفا ان ال بديل من اللواء ابراهيم، 
رجل الدولة االول الذي امتلك الجرأة يف الولوج اىل 
هذه القضية والعمل عىل حلها، بينام مل يكن لدى 
الكثري من االشخاص الذين تربطهم عالقات متينة 

مع االمارات جرأة الحديث يف هذه القضية".
اللبنانيني  ابراهيم املواطنني  اللواء  لقاء  يف خالل 
العربية  االمارات  دولة  يف  موقوفني  كانوا  الذين 
العام  لالمن  العامة  املديرية  مبنى  يف  املتحدة، 
اوال   " بالقول:  اليهم  توجه  االعالم،  من  بعيدا 
انتهينا  لقد  بالسالمة.  عودتكم  عىل  الحمدالله 
الثانية  املرحلة  اىل  وسننتقل  االوىل  املرحلة  من 
التي ستكون لها ظروفها، نحن ما زلنا نفاوض مع 

املسؤولني يف االمارات".
ان  اال  يسعني  ال  املناسبة،  هذه  "يف  اضاف: 
هذه  عىل  االمارات  دولة  اىل  بالشكر  اتوجه 
املبادرة تجاهكم وتجاه رفاقكم الذين ال يزالون 
موجودين يف االمارات، وكذلك عىل املعاملة التي 
يتلقاها اللبنانيون يف ربوعها. نحن مرصون عىل 
ان مند يد التعاون واملساعدة والتنسيق اىل دولة 
االمارات كدولة عربية، وهذا التعاون والتنسيق 
الذي  السنني هو  مدى  بيننا عىل  القائم  االمني 

اوصل اىل ان نراكم هنا اليوم".

لقاء االهل.

عفيف شومان.فريوز صبح.
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اللواء إبراهيم يعيد المفقود األميركي إلى عائلته
لغز سام غودوين الذي فّككه لبنان

تعكس رواية صحيفة "وول سرتيت جورنال" عام جرى يف قضية املفقود االمرييك 
سام غودوين وخصوصا مع عائلته، عمق التعقيدات التي لفت القضية وتحكمت 
بها طوال االشهر التي خاض خاللها املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم 

عملية تفكيك الغازها، من اجل تأمني عودته ساملا اىل والديه 

لوال  انه  كيف  االمريكية  الصحيفة  رواية  تظهر 
منذ  ابراهيم  اللواء  لعبه  الذي  الحاسم  الدور 
اختفاء سام غودوين يف العام 2019 يف منطقة 
متداخلة امنيا، واالتصاالت الدقيقة والحساسة 
واخراجه،  عليه  العثور  اجل  من  اجراها  التي 
رمبا مل تكن ستتاح لهذا املواطن االمرييك امكان 

العودة اىل وطنه بخري، وبهذه الرسعة. 
سرتيت  "وول  تقرير  بني  ما  فقط  اشهر  ثالثة 
جورنال" يف 30 كانون الثاين 2021 وبني تقرير 

"واشنطن بوست" يف 22 ترشين االول 2020، 
مواكبة  وسلبي  مفتعل  بشكل  حاول  الذي 
بناء  واشنطن  اىل  ابراهيم  عباس  اللواء  زيارة 
عىل دعوة امريكية رسمية، من خالل التشويش 

عليها، ومحاولة النيل من جهوده وادائه. 
ترافق تقرير "واشنطن بوست" وقتها مع تحرك 
النيل  باسم  النائب االمرييك جو ويلسون  قاده 
يستهدف  قرار  مرشوع  عرب  الله"  "حزب  من 
لبنان،  مناطق محددة يف  العاملة يف  املصارف 
ثم ادراج اللواء ابراهيم باالسم ضمن بند اضايف 
يعود  ان  قبل  املحتملة،  العقوبات  لتشمله 
مركز جاينز املتخصص لينرش تقريرا مطوال قبل 
اىل  فيه  ابراهيم يشري  اللواء  قليلة عن  اسابيع 
ان فرض عقوبات عليه "غري حكيم" وال يخدم 

مصالح االستقرار يف املنطقة. 
املفارقة التي تطعن يف صدقية تقرير "واشنطن 
قد  يكن  مل  فيام  جاء  انه  التشكييك،  بوست" 
مىض سوى اشهر قليلة عىل نجاح اللواء ابراهيم 
يف تأمني استعادة سام غودوين الذي اعتقل يف 
سوريا. ارشف بعدها اللواء ابراهيم عىل جهود 
رسية بعيدة من االضواء واالعالم الخراجه من 
ومتكتمة  خاصة  تواصل  قنوات  عرب  سوريا، 
يخدم  مبا  االعالمية،  "الهوبرات"  من  وبعيدا 
لبنان  صورة  تاليا  ويعزز  اوال،  االنساين  هدفها 
االمنية  اجهزته  سمعة  وتحسني  ثانية،  ودوره 
وتحديدا املديرية العامة لالمن العام ثالثا، ويف 
تنقية اجواء التواصل اللبناين مع واشنطن رابعا. 
يف تقرير "وول سرتيت جورنال" الذي شارك يف 
اعداده ايزابيل كولز من سوريا، ونزيه عسريان 
تروى  نيسينباوم،  ديون  وكتبه  بريوت  من 
تفاصيل تنرش للمرة االوىل حول االبن االمرييك 
منذ  عائلته  ومعاناة  برمودا  مثلث  يف  املفقود 
بعدها  تحريره  ثم   ،2019 العام  يف  اختفائه 
باشهر وجهود الوساطة الحساسة التي قام بها 

اللواء ابراهيم. 
االمنية  االجهزة  ان  كيف  التقرير  يكشف 
التحقيقات  مكتب  وتحديدا  االمريكية، 
عاجزة  شبه  كانت  اي(  يب  )اف  الفيديرالية 

سنة(   32( غودوين  سام  ملف  معالجة  عن 
من  وسطاء  ودخول  فعال،  بشكل  ومتابعته 
مسؤولني امريكيني وبينهم السفري االمرييك االخري 
لدى دمشق روبرت فورد، والفاتيكان وجهات 
تحقيق  يف  تثمر جهودهم  مل  وغريهم،  روسية 
امثرت  فيام  ما جرى،  غموض  او كشف  تقدم 
القضية  الغاز  فك  يف  اللبنانية  الوساطة  جهود 

ومعالجتها بهدوء وتكتم. 
الحظ  ان  كيف  االمريكية  الصحيفة  تروي 
ساهم يف بداية التقاط الخيط عندما اتصلت 
شقيقة غودوين بصديقة لبنانية كانت زميلتها 
لبناين  الجامعة، صودف ان عمها عسكري  يف 
الذي  ابراهيم  باللواء  معرفة  وعىل  متقاعد 
السورية،  السلطات  مع  رسية  وساطة  بارش 
عائلة  عن  حتى  ومساعيه  هويته  واخفى 
لصديقه  معها  التواصل  تاركا  غودوين، 

العسكري املتقاعد املذكور.
تتحدث عن رحلة عذاب مثرية وكابوس تخللته 
ترسيب  منها  الضئيلة،  االنفراجات  بعض 
غودوين رسالة الهله من سجنه يف سوريا عرب 

مساجني آخرين حاولوا مساعدته. 
كيف بدأت القصة؟ 

تروي الصحيفة ان سام غودوين كان عىل وشك 
االنتهاء من رحالت يفرتض ان تقوده اىل 193 
دولة حول العامل، عندما تم اختطافه من شارع 
اثناء  يف  الـ181،  برحلته  يقوم  وهو  سوريا  يف 
اليزابيث  والدته  مع  هاتفية  مكاملة  اجرائه 
ان  قبل  تاي"،  "فايس  تطبيق  عرب  غودوين 
االمريكية  ميسوري  مدينة  اىل  للعودة  يستعد 

ملشاهدة مباراة رياضية. 
اطاللة  والدته  ليمنح  هاتفه  غودوين  رفع 
عمالق  بتمثال  يحوط  دّوار  عىل  بانورامية 
مدينة  يف  االسد  حافظ  السابق  للرئيس 
القامشيل، حيث تتداخل السيطرة االمنية بني 
الجيش السوري وقوى سورية كردية مسلحة، 
وجهه  يف  يرصخ  احدهم  والدته  سمعت  ثم 
بينام يقول ابنها "انا اتحدث اىل امي"، وانقطع 

االتصال بينهام.
السيدة  تعرف  ان  قبل  عدة  اسابيع  مرت 
غودوين وعائلتها ما حدث، وكيف سلك ابنها 
البالغ من العمر 32 عاما منعطفا خاطئا وانتهى 
به املطاف موقوفا لدى السلطات السورية التي 
اشتبهت به كجاسوس. عرب غودوين اىل االرايض 

بعد اسبوعني من اختفاء غودوين، سافر والداه 
خلية  اعضاء  مع  اجتامع  لعقد  واشنطن  اىل 
استعادة الرهائن يف مكتب "اف يب اي"، التي 
تضم موظفني من وزارة الخارجية والبنتاغون. 
تسوء  قد  االمور  ان  املسؤولون من  وقد حذر 
اىل درجة ان والدته قالت لزوجها "قد ال نرى 

ابننا مرة اخرى". 
اي"،  يب  "اف  يف  مسؤولني  نصيحة  عىل  بناء 
من  بعيدا  ابنهام  بقضية  الوالدان  احتفظ 
 ،SG23 باسم  خاصا  فريقا  شكال  ثم  االضواء، 
ولدهام  اسم  من  االولني  الحرفني  مستخدمني 
يف  الهويك  فريق  يف  يستخدمه  كان  الذي 
الكاثوليكية  العائلة  االمريكية. وبعثت  جامعته 
رسالة اىل البابا فرنسيس، طالبة املساعدة من 
سفري الفاتيكان يف سوريا. كام فتح احد اصدقاء 
العائلة قناة تواصل لها مع شخص كان يعمل 
يف السابق يف البحرية االمريكية الذي سأل عام 
اذا كانت العائلة مستعدة لدفع مليون ونصف 
االمر  تطّلب  اذا  كفدية،  امرييك  دوالر  مليون 

ذلك.
كذلك تواصلت العائلة مع مبعوث رويس نقل 
الرويس يف  السفري  التواصل مع  انه ميكنه  عنه 
يشجعوا  مل  االمريكيني  املسؤولني  لكن  سوريا، 
العائلة عىل العمل مع الروس، بينام قال اخرون 
قد  سوريا،  حلفاء  اهم  احد  وهي  موسكو  ان 

توفر افضل فرصة العادة ابنهم اىل الوطن.
اما السفري االمرييك االخري لدى دمشق روبرت 
لكن  ذلك،  قول  "اكره  للعائلة  قال  فقد  فورد، 

ولدكم سيبقى هناك لفرتة طويلة جدا جدا". 
اتصلت  عندما  النادرة  الفرصة  الحت  ثم 
بزميلتها  ماكوي  ستيفاين  غودوين  شقيقة 

السابقة ستيفاين حجار التي كانت تشاركها 

عائلة غودوين لم 
تكن تعرف ان اللواء ابراهيم 

هو الوسيط

كل الوسطاء من 
بينهم "اف بي اي" لم تثمر 

جهودهم 

تحقيق
خليل حرب 

Khalilharb66@gmail.com

رسالة رسبت بخط يد غودوين لطأمنة عائلته.

املفقود االمرييك سام غودوين مع اللواء عباس ابراهيم.

السورية من شامل العراق نحو القامشيل، من 
دون اجراءت دخول رسمية، وهو عىل ما يبدو 

ما عزز الشبهات حوله. 
ايار  سّهل دخول غودوين اىل شامل سوريا يف 
2019، صحايف عراقي يستخدم عالقاته لتسهيل 
الشامل  اىل  مرور صحافيني ومراسلني وغريهم 
تدعمها  كردية  قوات  تنترش  حيث  السوري 
من  انطالقا  عام،  بشكل  املتحدة  الواليات 

الشامل العراقي. 
سريا  آسيا  فندق  غودوين  غادر  القامشيل،  يف 
للقاء شخص يف مطعم مجاور يف  عىل االقدام 
كان متجها  انه  يعلم  يكن  ايار 2019، ومل   25
السكان  عليه  يطلق  املدينة  من  جزء  نحو 
فتح  وهناك  برمودا،  مثلث  تسمية  املحليون 

"فايس تايم" لالتصال بوالدته، ثم اعتقل.
اي"  يب  "اف  مكتب  مع  العائلة  تواصلت 
ووزارة الخارجية والديبلوماسيني االمريكيني يف 
الرشق االوسط. وبحسب الصحيفة االمريكية، 
اي" عائلة غودوين عام  "اف يب  سأل ضباط 
ما  جامعة  اىل  االنضامم  يعتزم  ابنها  كان  اذا 
يف سوريا، حيث ذهبت اعداد من االمريكيني 
لالنضامم اىل تنظيم داعش او القوات الكردية 

املدعومة من الواليات املتحدة.
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السكن يف جامعة بلمونت يف والية تينييس 
االمريكية. استوضحت حجار شقيقة غودوين: 
من  املساعدة  ميكنني  طريقة  من  "هل 
خاللها؟". وسألت ماكوي عام اذا كانت حجار 
بشار  للرئيس  صديقا  يكون  شخصا  تعرف 
فاستمهلتها  الصالة.  اال  تنفع  لن  واال  االسد، 

حجار ملعاودة االتصال بها.
بحسب الصحيفة االمريكية، فان ستيفاين ماكوي 
السيدة  بأن جوزف عباس، خال  مل تكن تعلم 
حجار، هو عسكري لبناين متقاعد وهو صديق 
الصحيفة  وصفته  الذي  ابراهيم  عباس  للواء 
مضيفة  لبنان،  يف  االرفع  االمني  املسؤول  بانه 
افضل  وضعية  يف  املنطقة  يف  احد  يكن  "مل 
فاللواء  املساعدة،  لتقديم  ابراهيم  اللواء  من 
ابراهيم هو من َضَمن الحرية ملواطنني غربيني 

آخرين اوقفوا يف سوريا". 
عائلة  افراد  ان  جورنال"  سرتيت  "وول  قالت 
بالسيد  غودوين  سام  والد  بربط  قاموا  حجار 
العائلة  يخربوا  مل  لكنهم  عباس،  جوزف 
يف  يساعدهم  الذي  الشخص  بأن  )االمريكية( 
عرفته  ما  كل  وان  ابراهيم،  اللواء  هو  لبنان 
يدعى جو  ان هناك رجال  والدة غودوين هو 
يف والية كونيتيكت لديه صديق يف لبنان ميكنه 

املساعدة يف العثور عىل ابنها املفقود.
عىل  البداية  يف  غودوين  عائلة  حرصت  فيام 
يعمل  ال  ولدهم  بأن  عباس  جوزف  طأمنة 

من قناتهم الروسية تشري اىل ان السفري الرويس 
من  موقوفا  ليس  ابنهم  ان  يؤكد  دمشق  يف 
قبل دمشق بشكل مؤكد. ثم رسالة اخرى عرب 
مكاملة هاتفية من شخص مجهول يف فلوريدا، 
تفيد بانه ينقل رسالة من سام غودوين بخط 
يده يقول فيها انه بخري ويف حاجة اىل مساعدة 
قام  سابقا  سجينا  ان  يبدو  وقنصلية،  قانونية 
بتهريبها، وكتب فيها ايضا "انا اويص دوما عىل 
نادي  الغداء يف  اتناول  عندما  السلمون  سمك 

ميسوري الريايض". 
اي"  يب  "اف  قامت  االجواء،  هذه  اطار  يف 
عن  للكشف  غودوين  عائلة  عىل  بالضغط 
لكن  لبنان،  يف  معها  يعملون  التي  املصادر 
العائلة رفضت. طلب جوزف عباس من العائلة 
ان تبقى متكتمة، ثم طلب منهم يف نهاية شهر 
كانوا  اخرى  خاصة  جهود  اي  تجميد  حزيران 
ابراهيم  اللواء  واطلع  القضية.  حول  يبذلونها 
املفاوضات  منتصف  يف  االمريكيني  املسؤولني 

عىل انه يعمل عىل القضية. 
يف 23 متوز، قال جوزف عباس الرسة غودوين 
بانه تلقى رسالة من اللواء ابراهيم يقول فيها: 
"يبدو ان الرجل خاصتك سينجح". ويف 25 متوز 
وافق  "االسد  ان  قائال  غودوين  بعائلة  اتصل 
عىل اطالق سام"، وسأل: "متى ميكنكم الوصول 

اىل بريوت؟". 
بينام حزم غودوين امتعته بطلب من حراسه 
السوريني، نقل يف اليوم التايل، اىل مجمع امني 
اللبناين  العلم  يضع  عسكريا  رأى  حيث  آخر 
"سآخذك  لغودوين  قال  العسكري،  زّيه  عىل 
بعدها  تأيت؟".  ان  تريد  هل  اليوم،  لبنان  اىل 
الدفع  سيارات  من  قافلة  بغودوين  انطلقت 

الرباعي السوداء متجهة اىل لبنان.
علمت  بريوت  اىل  غودوين  عائلة  وصول  بعد 
اللواء  ان  عباس  جوزف  اللبناين  صديقها  من 
استعادة  عىل  يعمل  كان  الذي  هو  ابراهيم 
اللواء  مكتب  يف  العائلة  شمل  اجتمع  ابنهام. 
ان  دوما  اعلم  "كنت  والدته  وقالت  ابراهيم، 
الله  بأن  اعتقد مطلقا  ومل  املعجزات حقيقية، 

سيفعل شيئا من اجيل". 
الربازيل،  يف  السنة  رأس  ليلة  غودوين  امىض 
النهائية  محطته  يف   193 الرقم  البلد  وهو 
تحت  التقطها  بصورة  ذلك  اىل  اشار  لرحالته. 

ذراعي السيد املسيح يف ريو دي جانريو. سام يف الربازيل.

ذكرت صحيفة "وول سرتيت جورنال" 
لالمن  العام  املدير  ان  تقريرها،  يف 
ساعد  ابراهيم  عباس  اللواء  العام 
اكرث  تحرير  يف  املايض  العقد  طوال 
من 65  شخصا من حكومات املنطقة 

والجامعات املتطرفة. 

ساهم في تحرير 
اكثر من 56 شخصًا

ايه(  اي  )يس  االستخبارات  وكالة  لصالح 
اللواء  اثار  عباس،  من  الحاح  وبعد  االمريكية، 
ابلغوه  القضية مع مسؤولني سوريني  ابراهيم 
االمرييك  كان  اذا  ما  معرفة  يحاولون  انهم 
جاسوسا، وان اللواء ابراهيم ابلغهم يف املقابل 
ضّل  مسافر  سوى  "ليس  غودوين  سام  ان 
لكن  العامية.  باللغة  احد"  "ال  وانه  الطريق"، 
اللواء  سوريا  يف  الوطني  االمن  مكتب  رئيس 
عيل مملوك مل يكن مقتنعا يف البداية، اذ قال 

"ال يوجد سياح يف سوريا". 
من بعدها تسارعت االحداث، فتلقت العائلة 
اللواء  عرب  عباس  جوزف  من  رسالة  االمريكية 
ابراهيم تفيد بأن ابنهم بخري وهو محتجز لدى 
الدولة السورية. ثم تلقت العائلة رسالة مربكة 
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ساهمت العوملة وما رافقها من ثورة علمية يف التعمق يف كل اختصاص علمي تقليدي، واستحداث الكثري من الفروع التي تنضوي 
تحت سقفه، ليصبح كل منها مثابة اختصاص مستقل. هذا الواقع ينطبق عىل علم االمن الذي كان مقترصا عىل االمن العسكري، 

فبات يضم انواعا اخرى كاالمن القومي، السيايس، االقتصادي، السيرباين، وكذلك االجتامعي

قضّية
إرتفاع نسب الفقر والبطالة والغالء أخطار تهّدده

األمن االجتماعي جزٌء من اإلستقرار العام

التي  االجتامعي  االمن  ملفات  من  بأي  تعنى   -
االقتصاد،  كوزارات  صالحياتها،  ضمن  تدخل 
العمل، الشؤون االجتامعية، وما اىل هنالك، تكون 
ايضا بحسب الدستور والقوانني مسؤولة بشكل 

مبارش من الناحية القانونية.

وطنيا
ان االنتامء الوطني وحب الوطن الذي يشكل 
كل  يدفعان  االوالد،  ومستقبل  االجداد  ارض 
يف  تلقائيا  وطنه  مساعدة  محاولة  اىل  مواطن 
اي حرب عسكرية يتعرض اليها، او يف اي ازمة 
منها.  يعاين  صحية  او  اجتامعية  او  اقتصادية 
الوطني،  االنتامء  تحت سقف  انه  يعني  هذا 
حامية  مسؤولية  القانون،  عن  النظر  وبغض 
وسواها  الفقراء  كمساعدة  االجتامعي،  االمن 
تعد  واستعرضناها،  سبق  التي  االوضاع  من 
اجتامعيا ووطنيا مثابة مسؤولية وطنية جامعية 
تقع عىل عاتق كل االفراد والقوى االجتامعية 
وقدراته.  امكاناته  بحسب  كل  الوطن،  ضمن 
واذا كانت نتائج الجهد الفردي محدودة، فان 
جهود القوى االجتامعية املنظمة، كالتجمعات 
او  التجارية  انواعها  مبختلف  االقتصادية 
وسواها،  الزراعية  او  الصناعية  او  املرصفية 
جمعيات املجتمع املدين، املدارس والجامعات، 
او  املدنية  الرسمية  املؤسسات  من  مبادرات 
العسكرية واالمنية،  كل منها بحسب قدراته، 
من شأنه ان يحدث فرقا مهام يف املجتمع. هذا 
ما قامت وتقوم به املديرية العامة لالمن العام 
منذ مدة، عىل صعد انسانية ورسمية عدة ويف 

مجاالت متنوعة.

عموم الناس عىل اختالف اعامرهم، السيام بشكل 
خاص وبنسبة اكرب لدى املراهقني الذين ال ميلكون 
بشكل  االمور  لتحليل  كافية  وخربة  عقلية  قدرة 
منطقي، وبكل خلفياتها السياسية او االقتصادية 
التي قد يكون بعضها خبيثا. هذا االمر قد يدفعهم 
اىل التعبري عن النفور والحقد الذي اختزنوه بطرق 
عدائية تصل حد االجرام. استطرادا، قد يجعلهم 
ذلك مستعدين ضمنا للتجاوب مع اي حالة عامة 
تتصف بالعداء تجاه اي جهة تم تحريضهم ضدها.  

تحذير ومبادرات
العام  لالمن  العامة  واملديرية  ثالث سنوات  منذ 
حول  واالعالم،  العلن  يف  الخطر،  ناقوس  تدق 
يصبح  يكاد  الذي  الفساد  آفة  تفيش  مخاطر 
عىل  متفوقا  او  موازيا  الدولة،  عىل  بانعكاساته 
خطر االرهابيني االرسائييل والتكفريي معا، كونه 
كام  واجتامعي.  اقتصادي  انهيار  اىل  يؤدي  قد 
انها تحذر ايضا منذ ما يقارب سنة ونصف سنة، 
من ان االمن االجتامعي يف خطر كبري ويجب ان 
يتحمل كل مسؤول مسؤولياته ألن االمر ال يحتمل 
اي تأجيل. عىل الرغم من كل ذلك، اصبحنا اليوم 
ذلك،  كل  موازاة  يف  الجميع.  يعرفه  واقع  امام 
قامت وتقوم املديرية العامة لالمن العام منذ ما 
االجتامعية  املبادرات  من  بالعديد  السنة  يقارب 
التي تهدف اىل تعزيز االمن االجتامعي مبختلف 
وجوهه، كقيامها بتوزيع االف الحصص الغذائية 
عىل عائالت فقرية يف مختلف املحافظات. كذلك 
جائحة  من  للوقاية  طبية  ادوات  بتوزيع  قامت 
كورونا، بالتعاون مع منظامت وجمعيات مجتمع 
اشهر  منذ  واستحدثت  ومحلية،  دولية  مدين 
املضاربة  عمليات  ملكافحة  عمليات  غرفة  عدة 
وتقوم  قامت،  الدوالر. كام  مقابل  اللرية يف  عىل 
مخيامت  تعقيم  عملية  مبواكبة  متكرر،  بشكل 
املحافظات،  كل  يف  املنرشة  السوريني  الوافدين 
حامية لهم ولسكان املناطق املحيطة، اضافة اىل 
االرشاف عىل مراقبة عملية توزيع وتسلم اصحاب 
الصهاريج مادة املازوت من منشات النفط. كل 
امكاناتها  قدر  عىل  الحد،  محاولة  بهدف  ذلك 
مختلف  من  القانونية،  وصالحياتها  املادية 
املخاطر االجتامعية التي تهدد االمن االجتامعي، 
وتستدعي اجراءات عاجلة عىل اعىل املستويات 

منعا من الوصول اىل واقع اصعب.

لكل نوع من االنواع الحديثة لالمن جهة او جهات 
معنية، يقوم قانون بحاميته ضمن الدولة. فاالمن 
العسكري واالمني من مسؤولية املؤسسات االمنية 
كمكافحة  االجتامعي،  االمن  اما  اسايس.  بشكل 
االجتامعية  االوضاع  من  وسواها  البطالة،  الفقر، 
الصعبة، فيدخل قانونا، يف كل الدول تقريبا، ضمن 
مسؤولية السلطات الدستورية العليا، كام سنبني 

الحقا. 
ما هو تعريف االمن االجتامعي؟ ما هي الوقائع 
التي تؤرش اىل ضعفه او تقهقره؟ من هي الجهات 
هي  ما  االزمات؟  وحل  بحاميته  قانونيا  املعنية 
عدم  او  تأخر  جراء  من  تنتج  قد  التي  االخطار 
املعالجة؟ واي دور تقوم به املديرية العامة لالمن 

العام يف هذا السياق؟

التعريف
وموحد  واحد  تعريف  يوجد  ال  اليوم،  حتى   
العلوم  وفقهاء  االمنية  املدارس  مختلف  بني 
باالمن االجتامعي.  العسكرية واالمنية ملا يعرف 
بعض النظريات ركزت يف تعريفها له عىل جانب 
كاعتباره  االجتامعية،  الحياة  جوانب  من  واحد 
مجرد شعور جامعة معينة بالطأمنينة واالستقرار 
عىل  مقترصا  اعتباره  او  مثال،  اليومية  حياتها  يف 
مجرد عدم وجود حروب تهدد االنسان وسالمته، 
وسواها من التعريفات املامثلة. غري ان التعريف 
االكرث تأييدا من القسم االكرب من علامء وفقهاء 
ملختلف  بشموليته  يتميز  االجتامع  وعلم  االمن 
"االمن  االيت:  وهو  االجتامعية  الحياة  جوانب 
االجتامعي يف مفهومه العام يشمل كل النواحي 
املعارص،  االنسان  تهم  التي  االجتامعية  الحياتية 
كاالكتفاء املعييش واالقتصادي، االستقرار النفيس. 
توفر الخدمات االساسية من طبابة وتعليم بحيث 
العمل  فرص  توفر  والحاجة.  بالعوز  يشعر  ال 
البطالة.  حال  واملادية يف  االجتامعية  والتأمينات 

الفكر الجرمي
كل الجهات االجتامعية التي لها تأثري، مبارش او 
غري مبارش عىل فكر االنسان، تعد معنية بتأدية 
دور ايجايب يساهم يف الوقاية من وصوله اىل حالة 
االقدام عىل ارتكاب افعال جرمية. من ابرز تلك 

الجهات واهمها، نذكر عىل سبيل املثال:
- اوال: االرسة، التي تعترب الخلية االنسانية االوىل 
التي يرتىب يف كنفها الفرد ويكتسب منها عاداتها 
االول  االساس  تشكل  والتي  وثقافتها،  وتقاليدها 
واملتامسكة،  السليمة  فالعائلة  شخصيته.  لبناء 
ابنائها من رفاق السوء  والتي تسهر عىل حامية 
وسائل  انواع  مختلف  ومخاطر  ارضار  من  او 
التواصل االجتامعي االفرتايض، تريب اجياال قوية، 
بعيدا من الجرمية. اما العائلة املفككة او املهملة، 
فتكون مثابة ارض خصبة، كام تؤكد االحصاءات 
ابنائها  النحراف  واالمنية،  والنفسية  االجتامعية 

نحو االجرام. 
ثانيا: املدرسة والجامعة، اذ انه بقدر ما تساهم 
كل منها يف تثقيف التلميذ او الطالب وتوعيته، 
وكذلك يف العمل عىل بناء شخصيته بشكل سليم 
ومتوازن، بقدر ما تحصنه فكريا ونفسيا واخالقيا 
اي  يف  واالجرام  العنف  اىل  لجوئه  احتامل  ضد 

ظرف كان.
كبريا  اصبح  دورها  ان  مبا  االعالم،  وسائل  ثالثا:   -
تفيش  فرتة  خالل  بخاصة  الحايل،  عرصنا  يف  جدا 
والشباب  االوالد  اكرث  كورونا حيث مييض  جائحة 
وسائل  انواع  مختلف  متابعة  يف  اوقاتهم  معظم 
االعالم. قيام بعض وسائل االعالم ببث برامج مليئة 
يؤدي  واملذهبي،  والطائفي  السيايس  بالتحريض 
لدى  احتقان وتشنج وكره وحقد  اىل حالة  حتام 

املحامي منير الشدياق
mounirchidiac2014@gmail.com

املساواة  من  مقبول  بحد  شعوره  اىل  اضافة 
والعدالة يف املجتمع".

اسسه
حامية  ان  التعريف،  هذا  من  بوضوح  يستدل 
املجتمع من آفات الفقر والعوز، البطالة، الشعور 
فقدان  بالخوف،  الشعور  والالمساواة،  بالظلم 
القدرة عىل التعلم وعىل الطبابة وما يشبهها من 
عليها  يقوم  التي  االسس  هي  اجتامعية  اوضاع 
االمن االجتامعي. مبعنى آخر، كلام تفشت مثل 
تلك الحاالت واالوضاع يف مجتمع ما يصبح آمنه 
اشكال مثل ذاك  االجتامعي يف خطر.  فام هي 

الخطر وانواعه او تلك املخاطر؟

املخاطر
يجمع علامء االمن واالجتامع والنفس والسياسة 
عىل ان الخلل او التدهور يف االمن االجتامعي قد 

تنتج منه ثالثة انواع من املخاطر:
وتكاثرها، السيام وبشكل  الفردية  الجرائم  - منو 
خاص الرسقة، القتل او االعتداء مبختلف اشكاله 
الجرائم  االحتيال،  اسايس،  بشكل  الرسقة  بهدف 
االرهابية،  االعتداء عىل كل شخص او يشء يرمز 
املخدرات  تعاطي  وكذلك  الحاكمة.  السلطة  اىل 
وغريها من اآلفات، كنوع من الهروب النفيس من 

الواقع الصعب الذي يعيشه الفرد. 
- منو ومتدد التطرف والفكر االرهايب.  فكام تشري 
معظم  ان  واالجتامعية  االمنية  االحصاءات  كل 
االرهابية  الشبكات  اىل  ينتمون  الذين  االشخاص 
بالفقر،  تتميز  التي  املجتمعات  ابناء  من  هم 
الجهل، البطالة، الخ. استطرادا، تؤكد االحصاءات 
ايضا، ان معظم الشبكات االرهابية املنظمة تركز 
بشكل اسايس عىل مثل تلك املجتمعات يف عملية 
ارضا خصبة وسهلة  كونها تشكل  االفراد،  تجنيد 

ورسيعة للتجنيد.

- احتامل سعي مجموعات عديدة ضمن املجتمع، 
او استعدادها ضمنا للتعامل مع اي جهة خارجية 
كل  او  احد  تحقيق  بهدف  اجنبية،  دولة  او 
بأي  املال  عىل  الحصول  االتية:  الثالثة  االهداف 
اجنبية  دولة  مع  التعامل  وان عرب  كانت  وسيلة 
عىل حساب الوطن، االنتقام من السلطة الحاكمة 
باي وسائل ممكنة، محاولة تغيري الواقع او النظام 
برمته. مثل ذاك الواقع يفتح شهية كل الجهات 
الخارجية نحو استثامر هذا الواقع الهش تحقيقا 
كاالبعاد  االهداف،  املتنوعة  واجنداتها  ملصالحها 

االقتصادية، السياسية، االمنية، الدينية، وغريها. 

املسؤوليات
االمن  حامية  عن  املسؤولة  الجهات  تنقسم 
جرائم  حصول  اىل  يتطور  ان  قبل  االجتامعي، 
او  االمني  االمن  اطار  ضمن  انذاك  ويدخل 
العسكري الذي هو من صالحية الضابطة العدلية 
املسؤولة  الجهات  فئات:  ثالث  اىل  والقضاء، 
املسؤولة  الجهات  والقانون،  الدستور  بحسب 
اجتامعيا ووطنيا اي بشكل معنوي انقاذا للوطن، 
والجهات املعنية بالوقاية من نشوء او متدد الفكر 

الجرمي. وهي كااليت:  

قانونا
الدول  من  دولة  اي  يف  انه  القول،  البديهي  من 
تسمياتها  تكن  ايا  التنفيذية،  السلطة  تكون 
قانونا  املسؤولة  هي  اشخاصها،  او  اشكالها  او 
كل  يف  القرار  اتخاذ  صعيد  عىل  مبارش  بشكل 
كام  وسواها.  واالقتصادية  االجتامعية  املجاالت 
بشكل  مسؤولة  ايضا  الترشيعية  السلطة  تكون 
غري مبارش عىل صعيد سّن قوانني تتيح للسلطة 
تتطلب  معينة  عامة  سياسات  تنفيذ  التنفيذية 
ان  استطرادا،  املثال.  قوانني محددة، عىل سبيل 
التنفيذية  السلطة  تتبع  والوزارات   - وزارة  كل 

الفقر والجهل والبطالة ارض خصبة للتطرف ومنو االرهاب.
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ابراهيم الحجر االساس ملرشوع بناء معهد امن عام  اللواء عباس  العام  العام لالمن  الثاين 2020 وضع املدير  يف ترشين 
يعكسان  الحدثان  كان  واذا  املنت.  2018 يف جديدة  عام  الوطني  التدريب  املديرية ملركز  استحداث  ذلك  الدامور. سبق 

اولوية التدريب يف تطوير قدرات املديرية، فان دائرة التدريب يف االمن العام ستبقى العمود الفقري ملسرية التطوير 

روزنامة تدريب عام 2021 في األمن العام مكّثفة
تطوير برامج التدريب اإللكتروني والحضوري اآلمن

اداريا اىل  التي تتبع  التدريب،  مل تستسلم دائرة 
لالمن  العامة  املديرية  يف  العديد  شؤون  مكتب 
العام، امام الظروف القاهرة التي فرضتها جائحة 
كورونا، بل واصلت انجاز القسم االكرب من روزنامة 
تدريب عام 2020، اما عرب املنصات االلكرتونية، 
الوقاية  اجراءات  اقىص  اتخاذ  مع  حضوريا  او 
الصحية. كام واكبت اطالق روزنامة تدريب عام 
2021، املكثفة والشاملة، باجراءات وخطط تقلص 
من املخاطر اىل اقىص حد ممكن، وتحايك تطوير 

قدرات العسكريني ومعارفهم يف آن واحد.   
بازاء كل تلك التفاصيل، اجرت "االمن العام" حوارا 
شامال مع رئيس دائرة التدريب يف املديرية العامة 

لالمن العام املقدم طارق الشويف.

■ اي تأثري لجائحة كورونا عىل تطبيق روزنامة 
تدريب عام 2020؟

الصعبة  الظروف  لتلك  عريض  كعنوان   □
واملفاجئة، ميكن القول ان جائحة كورونا فرضت 
ابطاء او اختصارا او تأجيال لتطبيق بعض برامج 
انجزنا  املحصلة،  يف  توقفها.  مل  لكنها  التدريب، 
 .2020 عام  تدريب  روزنامة  من  االكرب  القسم 
فتحت سقف توجيهات سعادة املدير العام لالمن 
العام اللواء عباس ابراهيم التي قضت بأنه ممنوع 
املخاطرة بصحة اي عسكري وسالمته ولو بنسبة 
بشكل  عملنا  لذلك  املئة.  يف  واحد  فاصلة  صفر 
كل  تقسيم  الجائحة عىل  بداية ظهور  يف  رسيع 

الدورات اىل نوعني: 
حضورا  تستوجب  ال  التي  الدورات  يشمل  اول، 
جسديا للعسكريني كتلك التي لها طابع تعليمي 
او تثقيفي وما شابه، بحيث تحولنا اىل انجازها عرب 
املنصات االلكرتونية، مام سهل علينا ذلك وجود 
لدائرتنا،  التابعة  التدريب  قاعات  من  كبري  عدد 
وهي قاعات مستحدثة منذ مدة من جراء خطة 
التطوير التي تشهدها املديرية ومجهزة باحدث 

رئيس دائرة التدريب يف املديرية العامة لالمن العام املقدم طارق الشويف.

واملنظامت واملؤسسات الرسمية، املحلية والدولية. 
علام انها الية توازن مرنة، كام اكد اللواء ابراهيم 
يف كلمته التي توجه بها اىل العسكريني يف مناسبة 
اطالق روزنامة تدريب 2021،  بني حاجات كل 
ودوائرها  العام  لالمن  العامة  املديرية  مكاتب 
العامل يف كل  الحاصل يف  التطور  من جهة، وبني 
جهة  من  والتحديث  التطوير  بهدف  املجاالت 
اخرى، ألن من ال يتطور يكون قد تراجع، كام اكد 

اللواء ابراهيم يف تلك الكلمة.  

■ اي اجراءات اتخذمتوها ملواكبة اطالق روزنامة 
مع  يتناسب  مبا  آمن  بشكل   2021 عام  تدريب 
التدريبات عرب االنرتنت، خصوصا انك رئيس لجنة 

تعديل التدريبات يف االمن العام؟
□ بالنسبة اىل الشق االول من السؤال، من ابرز 
االجراءات التي اتخذناها كدائرة تدريب يف اطار 
مواكبة روزنامة تدريب 2021، عىل سبيل املثال، 
اعتامد كل اجراءات الوقاية الصحية التي اوصت 
بها منظمة الصحة العاملية ووزارة الصحة خالل 
جميع مراحل التدريب الحضوري. العمل بالتعاون 
تعديل  عىل  املديرية  يف  املختصة  املكاتب  مع 
الربامج االلكرتونية الخاصة بالتدريب االلكرتوين 
وتطويرها، واعتامد االحدث منها، تحضري اجهزة 
الكومبيوتر وشاشات التلفزة املتوافرة الستخدامها 
يف مجال التدريب سواء ضمن دائرتنا او يف سائر 

مكاتب املديرية ودوائرها ومراكزها. كذلك بدأنا 
منذ مدة العمل عىل مرشوع استحداث قاعات 
املنترشة  االقليمية  الدوائر  مختلف  يف  تدريب 
اىل  اضافة  املقبلة،  الفرتة  خالل  املحافظات  يف 
استكامل تجهيز كل القاعات املتوافرة وتأهيلها 
االجراءات  من  وغريها  استخدامها،  بهدف 
بالعمل  املتعلق  االمر  اىل  بالنسبة  اما  املامثلة. 
عىل تعديل تعليامت التدريبات يف االمن العام 
مبا يتناسب مع التدريبات عرب االنرتنت، فهناك 
الكثري من االجراءات النوعية التي سترتافق مع 
اطالق مشاريع جديدة تواكبها نعمل عىل درسها 
ووضع االقرتاحات فيها، غري انه ال ميكن التطرق 
اليها اال بعد ان تقرتن مبوافقة سعادة املدير العام 

لالمن العام.

روزنامة  تطبيق  انطالق  تقييم  ميكن  كيف   ■
تدريب عام 2021 عىل ضوء ما انجزمتوه مع بداية 

السنة؟
خالل  انجزنا  املثال،  سبيل  عىل  جدا.  ممتازة   □
الشهر االول منها مثانية انواع من الدورات، وكل 
العسكريني  من  مجموعات  له  خضعت  نوع 
بشكل متتال. اي ان انجاز كل دورة اصبح يعد 
مثابة دورات عدة، قياسا باملرحلة السابقة لجائحة 
كورونا. من ابرز تلك الدورات التي انجزناها حتى 
االن كانت يف مجال علم االسلحة، قوانني وانظمة، 

كشف  اولية،  اسعافات  املواطنني،  مع  التعامل 
الوثائق املزورة وسواها.

■ اي عنوان ميكن وضعه لروزنامة تدريب عام 
الرتكيز  كان  الدورات  من  نوع  اي  وعىل   ،2021

االسايس؟
□ مواجهة التحديات قد يكون العنوان االنسب 
لروزنامة التدريب يف ظل هذه الظروف املعقدة 
من كل النواحي. بالنسبة اىل الدورات التي تضمنتها 
ذات  االختصاصات  لكل  شاملة  فهي  الروزنامة، 
القانونية  العام وصالحياته  االمن  الصلة مبهامت 
يف  اليومية  الحياة  مجاالت  لكل  كام  الواسعة، 
مختلف وجوهها، كاملجاالت العسكرية واالمنية، 
الرياضية، االدارية، التقنية، املعلوماتية، القانونية، 
العالقة مع املواطنني، الطبابة واالسعاف، حقوق 
واالعالم  الصحافة  العامة،  العالقات  االنسان، 
مكثفة  دورات  الروزنامة  تتضمن  كام  وسواها. 

وشاملة لكل مجاالت الحياة عموما.

الدورات يف  انواع  ابرز  التطرق اىل  ■ هل ميكن 
املجاالت العسكرية، املعلوماتية، القانونية لنأخذ 

فكرة عامة عن نوعيتها؟  
□ هي تقع كاآليت: 

تضمنت  االمني   - العسكري  الصعيد  عىل   •
الروزنامة مثال دورات يف مجاالت الرماية، حامية 
ومواكبة الشخصيات الهامة، الحراسة واملدافعة، 
مخطوفني،  وتحرير  طائرة  او  سفينة  مداهمة 
الجرائم  مكافحة  املزورة،  املستندات  كشف 

السيربانية، كشف عمالت مزورة...
برنامج مكننة ضبط  املعلوماتية:  • عىل صعيد 
ادارة الحدود الجديد ) SBMS(، برنامج تسجيل 
 Gate( الجديد  املواطنني  وخروج  دخول  حركة 
الجوازات/ طلبات  استقبال  برنامج   ،)Pass

مايكروسوفت   برامج  الجديدة،  االقامات 
 …,Word,Excel,Powerpoint,Access

دورات انرتنت يف مختلف برامجها.
التي  القوانني  كل  القانوين:  الصعيد  عىل   •
محقق  وصالحياته،  العام  االمن  مهامت  ترعى 
املرأة،  حقوق  عموما،  االنسان  حقوق  عديل، 
حقوق  الصلبة،  االرادة  ذوي  االشخاص  حقوق 
الطفل وسواها. كذلك اصبح معلوما ان حقوق 
االنسان هي من ابرز اولويات املديرية العامة 

لالمن العام واللواء عباس ابراهيم.

التقنيات والربامج االلكرتونية، كحال تلك املوجودة 
يف مركز التدريب الوطني مثال. 

حضورا  تستوجب  التي  الدورات  يشمل  ثان، 
القاعات  يف  انجازها  اعتمدنا  حيث  جسديا، 
الشاسعة بشكل اسايس مبا يؤّمن التباعد الجسدي 
بني الحارضين ويتسع الكرب عدد ممكن من جهة، 
الحارضين  والزام  متكرر  بشكل  تعقيمها  بعد 
بتأمينها  قمنا  التي  الوقاية  ادوات  كل  اعتامد 
الحصة  ان  املثال،  سبيل  عىل  اخرى.  جهة  من 
التدريبية التي كان يفرتض ان تضم 40 عسكريا 
مثال اصبحت تضم 10 او اكرث بقليل، كام كثفنا 
العسكريني  كل  تشمل  ليك  التدريبية  الحصص 
يف  متتابع.  وبشكل  اساسا،  بالدورة  املشمولني 
املقابل، عىل الرغم من الواقع الراهن، اطلقنا قبل 
ستة اشهر تقريبا بعض النشاطات الرياضية التي 
ميكن مامرستها بشكل متباعد يف بعض القاعات 
التي  البلدي  التدريب يف امللعب  الكبرية، كقاعة 
تقارب مساحتها 2000 مرت، وسواها من القاعات 
للرتفيه  الحاجة،  اخرى عند  مناطق  املوجودة يف 
العسكريني وابنائهم، ومتكينهم من مامرسة  عن 
الرياضة املفيدة للصحة من دون اي مخاطر تذكر.   

تلك  ابرز  عن  ملحة  تعطينا  ان  ميكن  هل   ■
عرب   2020 عام  خالل  انجزت  التي  الدورات 

املنصات االلكرتونية؟
□ من ابرز هذه الدورات، نذكر عىل سبيل املثال 
انجزت  التي  الدورات  من  العديد  الحرص،  ال 
بالتعاون مع املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة 
اختصاصات  حول  متحورت  والتي   ICMPD
النوع  عن  التوعية  بازاء  عمل  كورش  متنوعة 
 ECSA-( االجتامعي، ادارة غرف العمليات االمنة
  CHFI- SOC- CISM- ISO- LPT- Potech
املهنيتني،  والسالمة  الصحة  عن   )Consulting
انجزنا،  كذلك  وسواها.  االجتامعية  املسؤولية 

االمن  قطاع  لحوكمة  جنيف  مركز  مع  بالتعاون 
وسائل  حول  عدة  تدريبية  دورات   ،)DCAF(
معهد  مع  بالتعاون  واقمنا  والوساطة.  التواصل 
باسل فليحان املايل واالقتصادي، دورات يف مجال 
التواصل يف  زمن االزمات، الحد من املخاطر يف 
ادارة الكوارث، الهندسة التدريبية، وغريها. هذه 
يف اختصار عينة بسيطة عن بعض الدورات التي 
انجزناها عرب مختلف برامج االنرتنت، السيام عرب 

.SKYPEو ZOOM  تطبيقي

■ قبل ان نتطرق اىل مختلف تفاصيل روزنامة 
تدريب 2021، سؤال يفرض نفسه: وفق اي آلية 

تحددون اساسا الدورات التي ينبغي انجازها؟
□ تضم دائرة التدريب منسقي تدريب موجودين 
ودوائرها،  املديرية  مكاتب  كل  يف  دائم  بشكل 
مهمتهم درس حاجاتها اىل انواع الدورات بالتنسيق 
مع رؤسائها، ومن ثم رفع تقرير مفصل بها اىل 
رئاسة الدائرة التي تدرس بدورها من جهة اوىل 
جدوى تلك الدورات واهميتها وتفاصيلها التقنية 
واللوجستية، بالتعاون مع الجهات التي اقرتحتها. 
الحاصل  التطور  ثانية، تضع عىل ضوء  من جهة 
عامليا يف مختلف املجاالت، تصورا لدورات مهمة 
يجب استحداثها، وتدرس تاليا امكان امتامها مع 
بتلك  املعنية  املكاتب  مع  بالتعاون  تفاصيلها، 
مرشوع  اكتامل  بعد  املديرية.  ضمن  املجاالت 
كل جوانبه،  من  الدائرة  املقرتح ضمن  التدريب 
ثم  ومن  العديد  شؤون  مكتب  رئاسة  اىل  يرفع 
اىل سعادة املدير العام لالمن العام الخذ املوافقة 
عليه، ثم تبدأ دائرة التدريب تطبيقه بعد املوافقة. 
اليه ايضا، هو ان اآللية نفسها  ما تجدر االشارة 
تعتمد بالنسبة اىل اي مرشوع دورة جديدة تربز 
الحاجة اليها يف اي وقت من السنة، او تقرتحها 
مثال اي منظمة دولية او غريها، يف سياق العالقات 
العامة لكل مكاتب املديرية مع جميع الجهات 

تحقيق 
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اىل  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  كلمة 
السنوية لعام  التدريب  العسكريني يف مناسبة اطالق روزنامة 

:2021
ابرزها  السنة املنرصمة احداثا مختلفة كان  لبنان خالل  "شهد 
جائحة كورونا، تدهور الوضعني االقتصادي واالجتامعي نتيجة 
االزمة املالية وما اعقبها من تظاهرات واحتجاجات يف الشارع. 

اما الطامة الكربى فتمثلت يف انفجار املرفأ يف 4 آب 2020.
هذه االحداث اثرت عىل نحو سلبي عىل عمل املديرية العامة 
التطوير  بتنفيذ برامج خطط  العام السيام يف ما يتعلق  لالمن 
والتحديث بشكل عام، وروزنامة التدريب التي كانت املديرية 
او  بعضها  الغاء  اىل  اضطرنا  مام  املنرصمة،  للسنة  اقرتها  قد 

تأجيل البعض االخر.
العسكريون، ايها 

من  بد  ال   ،2021 لعام  التدريبية  الروزنامة  الحديث عن  قبل 
به  قمتم  الذي  الكبري  الجهد  عىل  تقدير  بكلمة  اليكم  التوجه 
خالل السنة املنرصمة، عىل الرغم من الصعوبات التي واجهت 
العام يف  االمن  انعكاسات مبارشة عىل  لها  كانت  والتي  البالد 
الطبيعي،  نصابها  اىل  االمور  تعود  ان  امتنى  التدريب.  مسار 
ونتمكن يف هذه السنة من تنفيذ كامل بنود الخطة التدريبية.

العسكريون،  ايها 
عملية التدريب هي املنشط االسايس والفعال لخطط التطوير 
لكل  االسايس  املعرب  تشكل  النها  مؤسسة،  اي  يف  والتحديث 
عسكري يك يكتسب الخربات واملهارات التي يحتاجها، ويف اي 
موقع كان. عدا انها تساهم يف زيادة معدل الكفاية واملعرفة، 
العسكري  ادائه  يف  عالية  درجة  تحقيق  عىل  الفرد  وتحفز 
املعلومات  العسكريني  اكساب  يتم  عندما  خصوصا  واالداري، 

واملعارف املرتبطة مبارشة مبجال تخصصهم.
عىل  العمل  اجل  من  املتدربني  عىل  املسؤولية  تقع  ما  بقدر 
عاتق  عىل  هي  الرئيسية  املسؤولية  فان  املعرفة،  اكتساب 
املدربني الذين يتوجب عليهم القيام بواجباتهم تجاه املتدربني 
من  متقدمة  ملراحل  تهيئتهم  اجل  من  واخالص،  تفان  بكل 

املعرفة ليتمكنوا من اداء مهامتهم الوظيفية باتقان.
العسكريون،  ايها 

من  عال  قدر  عىل  تكونوا  بأن  العسكري  الواجب  يقيض 
مبا  وقيادة،  ومتدربا  مدربا  منكم،  كل  يقوم  وان  املسؤولية، 

ييل:
املهارات  وتزويدهم  مبسؤولياتهم،  املتدربني  تعريف   -

واملعارف ليتمكنوا من القيام بادوارهم بفعالية.

اللواء ابراهيم: التدريب معبر اساسي
للتطوير ومواجهة التحديات باحتراف

بني  العالقة  ادراك  من  يتمكنوا  يك  للمتدربني  الفرصة  منح   -
املختلفة  املجاالت  يف  التطبيقية  والدروس  النظرية  الدروس 

االدارية والعسكرية.
التدريب  عملية  لتقبل  املتدربني  لدى  االدراك  مستوى  رفع   -

لالنتقال اىل مراحل اخرى.
- التكّيف مع املتغريات املهنية والتقنية يف كل املجاالت.

- ان يكتسب املدربون املعارف الجديدة، وان ينموا قدراتهم 
تطوير  يف  املساهمة  يف  املسؤولية  يتحملوا  وان  ومهاراتهم، 

اساليب التدريب ملزيد من التفوق والنجاح.
تدعو  وعندما  مرحيل،  تقييم  اجراء  العليا  القيادات  عىل   -
السابق.  التقييم  مع  ومقارنتها  التدريب  لربامج  الحاجة، 
االمور  مسار  ومعرفة  واملدربني  املتدربني  تقييم  اىل  باالضافة 
العسكريني  مهارات  من  واالستفادة  لها،  وادارتهم  مسبقا 
الذين تم تدريبهم سابقا، ومراقبة االسلوب التدريبي املناسب 
واالفضل. عدا عن تقييم النتائج النهائية التي تم تحقيقها من 
الحالية،  التدريب  عملية  من  الناتجة  باملالحظات  االخذ  اجل 
اداء  تقييم  يتوجب  كام  املنشودة.  لالهداف  تحقيقها  ومدى 
معرفة  من  اكتسبه  ما  ومالءمة  وظيفته  يف  وسلوكه  املتدرب 

مع موقعه الحايل.
روزنامة  اعد  من  كل  اىل  تقدير  كلمة  توجيه  من  بد  ال  اخريا، 
التدريب لعام 2021، كام اهنئ االمن العام عىل وضع الحجر 
العمل  باكورة  الذي سيكون  الدامور،  عام  امن  ملعهد  االساس 
التدريبي الحديث واملتطور، من اجل ان تبقى املديرية العامة 
العام رائدة يف عملها يف خدمة املواطن وضامن االمن،  لالمن 

واملساهمة يف بناء اسس الدولة الحديثة".
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في إطار إستراتيجيا صحّية متكاملة وتخفيفًا عن المختبرات
PCR األمن العام يفتتح مختبرا متطّورا لفحوص

مع ظهور جائحة كورونا بدأت االستعانة بفحوص طبية مختلفة للكشف عن الفريوس، لكن اختبار PCR بقي االكرث اعتامدا 
حول العامل نظرا اىل دقته العالية يف الكشف عن العدوى النشطة. منذ ان طرق الوباء ابواب لبنان، بدأ اللبنانيون يتهافتون 

عىل اجراء هذا االختبار سواء الرتيابهم بأنهم مصابون بالفريوس او لدواعي السفر 

بطاقة  اىل   PCR فحص  تحول  ان  بعد 
بدأت  دونها،  من  السفر  ميكن  ال 
كبريا  اكتظاظا  تواجه  الطبية  املختربات 
الوضع  وفاق  االعياد،  فرتة  بعد  السيام 
االحيان،  من  كثري  يف  االستيعابية  قدرتها 
امكاناتها  تعزيز  اىل  معظمها  اضطر  ما 
التفيش  ملواكبة  تجهيزاتها  وتطوير 

لبنان.  يف  للفريوس  والرسيع  الواسع 
بازاء هذا الواقع، بادرت املديرية العامة 
 Bioteck لالمن العام بالتعاون مع رشكة
اىل استحداث قسم للجزئيات البيولوجية 
واالمراض الجرثومية، اىل جانب مختربها 

العام يف بريوت.
 10 يف  الجديد  القسم  يف  العمل  بدأ 

رشكة  جهزته  وقد  الفائت،  الثاين  كانون 
العاملية  املعدات  باحدث   Bioteck
الدول  اكرث  مختربات  يف  املستخدمة 
وموظفني  تقنيني  القسم  يضم  تطورا. 
يعملون  عالية،  مهنية  بخربات  يتمتعون 
يف ارشاف املسؤولة عن املخترب الدكتورة 

نائلة جبييل.

تحقيق
راغدة صافي

Raghida.ss@gmail.com

سلوم: كواشف املختبر الوحيدة
تعرفت على كورونا املتحّور

جبيلي: نفحص 19 نوعا
من الفيروسات بعينة واحدة

سلوم  بيار   Bioteck لرشكة  العام  املدير 
يف  تأيت  التي  الخطوة  هذه  عن  تحدث 
تعمل  شاملة  طبية  اسرتاتيجيا  اطار 
املديرية العامة لالمن العام عىل تطويرها 
مخترب  "تأسس  فقال:  مستمر،  بشكل 
التحاليل الطبية يف املديرية منذ 12 عاما، 
وجهز باحدث املعدات والتقنيات العاملية 
الفحوص  جميع  اجراء  من  متكنه  التي 
يتم  منها  محدودا  عددا  عدا  ما  املخربية، 
معتمدة  عاملية  فرنسية  رشكة  اىل  ارساله 
االمكانات  متلك  الفرنسية  السلطات  من 
فيه  العمل  ان  علام  الجرائها،  املطلوبة  
ارشاف  تحت  ممتاز  بشكل  يسري  حاليا 
احمد  الدكتور  املتقاعد  العميد  مديره 

نارص". 

■ كيف انطلقت الفكرة وماذا عن عملية 
تنفيذها الحقا؟

لبنان  اىل  كورونا  جائحة  وصول  مع   □
عىل  هائل  بشكل  الضغط  وازدياد 
ميكن  ما  يف  فكرنا  املحلية،  املختربات 
كرثة  اىل  نظرا  االمور  لتسهيل  به  القيام 

نائلة  الدكتورة  املخترب  عن  املسؤولة 
استحداث  اهمية  عن  تحدثت  جبييل 
بالذات،  الوقت  هذا  يف  املخترب  هذا 
وعن التقنيات الحديثة التي يستخدمها، 
فقالت: "اخضعت جائحة كورونا النظام 

املدير العام لرشكة بيوتيك بيار سلوم.

فكرنا في ما يمكن 
القيام به بعد وفرة الطلب 

على اجراء فحوص كورونا

□ ان الدعم االستثنايئ الذي يوليه اللواء 
يف  ساهم  الطبابة  مللف  ابراهيم  عباس 
واجهتنا،  التي  العقد  من  الكثري  حلحلة 
وهو لن يألو جهدا يف سبيل توفري جميع 
للوصول  املطلوبة  الطبية  املستلزمات 
بهذا املخترب اىل مصاف املختربات العاملية.

■ هل تواجهون صعوبات مادية حاليا يف 
تعاملكم مع الدولة ومؤسساتها؟

الدولة  مع  هو  معظمه  يف  عملنا   □
واملؤسسات  الحكومية  واملستشفيات 
هناك  العام.  االمن  ضمنها  من  االمنية، 
دامئا  لكننا  االموال،  تحصيل  يف  صعوبة 
تبذل  التي  املستمرة  الجهود  عىل  نتكل 
ظل  يف  خاصة  مستحقاتنا  عىل  للحصول 
فيها  منر  التي  الصعبة  الظروف  هذه 
فحالنا  بعملنا.  االستمرار  من  نتمكن  ليك 
الصعوبات  لجهة  ككل  البلد  حال  تشبه 
واملعوقات املالية التي تعرتضنا، وخصوصا 
االموال.  وتحويل  باالسترياد  يتعلق  ما  يف 
اال ان دعم اللواء ابراهيم وتعاون مرصف 
يف  االستمرار  عىل  دامئا  يساعداننا  لبنان 
تلبية ما هو مطلوب منا. شعارنا هو "معا 
به  نقوم  ما  وهذا  اكرث صحة"،  عاملا  نبني 
ونسعى دامئا اليه. نحن نبذل كل جهودنا 
لخدمة املؤسسات االمنية يف لبنان وتقديم 
بخدمة  تقوم  التي  فهي  لها،  االفضل 

اللبنانيني والدفاع عنهم وعن عائالتهم.

لبنان  يف  املخربي  العمل  وضع  هو  ما   ■
حاليا؟

الفوىض  وسط  دقيقة  مخربية  نتائج  عىل 
ذلك  يف  ويساعدنا  نعيشها،  التي  الكبرية 
تعاوننا مع مؤسسات امنية تحرتم القوانني 
عن  الصادرة  االرشادات  الدائم  والتزامنا 
الصحة  ووزارة  العاملية  الصحة  منظمة 
كورونا  من  التخلص  ان  اعتقد  اللبنانية. 
عىل  طويل  وقت  اىل  حاجة  يف  يزال  ال 
الرغم من كل االبحاث التي تجري. هذه 
ونأمل  السيطرة  عن  خرجت  الجائحة 
بر  اىل  الوصول  يف  اللقاحات  خالل  من 
كله،  العامل  عن  العبء  لتخفيف  االمان 
وصوال اىل نظام صحي يكون اكرث تنظيام 

للجميع. وسهولة 

الكورونا.  فحوص  اجراء  عىل  الطلب 
لالمن  العام  املدير  موافقة  نلنا  ان  بعد 
تجهيز  بارشنا  ابراهيم،  عباس  اللواء  العام 
مخترب جديد تابع للمخترب املركزي ليكون 
متخصصا بجميع االمراض املعدية مبا فيها 
وبشكل خاص فريوس كورونا. كام ان هذا 
سيصبح  تجهيزه،  استكامل  وبعد  املخترب، 
الفحوص  من  كبري  جزء  اجراء  امكانه  يف 

الدقيقة التي كنا نرسلها اىل الخارج.

يف  ستستعمل  التي  املعدات  عن  ماذا   ■
هذا املخترب؟

□ معدات املخترب امريكية الصنع ومصادق 
االمريكية والدواء  الغذاء  ادارة  من  عليها 
FDA  وموافق عليها عامليا، كذلك بالنسبة 
املخربية  والكواشف  التجهيزات  اىل 
فحوصها  نتائج  تتميز  التي  املستخدمة 
بدقة عالية. فالكواشف املوجودة يف هذا 
التعرف  التي متكنت من  الوحيدة  املخترب 
وتحديده،  املتحّور  كورونا  فريوس  عىل 
وقد شكلت نتائجها محورا لدراسات عدة 
قامت بها الجامعتان اللبنانية واليسوعية. 

الصحي برمته اىل ضغط هائل. وبعد ان 
اجراء فحوص  لبنان عىل  الطلب يف  كرث 
استحداث  من  بد  ال  انه  رأينا    ،PCR
الفحوص  هذه  الجراء  جديد  مركز 
التخفيف  بهدف  والعسكريني  للمدنيني 

والجامعة  املخترب  بني  تعاون  من  هل   ■
اللبنانية؟

مع  وتكاميل  جدا  وثيق  التعاون   □
الجامعة اللبنانية عىل مختلف املستويات 
واالدارية  والطبية  والتعليمية  االكادميية 
دعمها  منطلق  من  وغريها.  واالبحاث 
 Bioteck رشكة  قامت  الجامعة،  لهذه 
بتقديم هبة لها كناية عن معدات تساعد 

الطالب يف ابحاثهم. 

■ من هم املستفيدون من هذا املخترب؟
□ يستفيد من فحوص املخترب ضباط االمن 
العام وعسكريوه مع عائالتهم، اضافة اىل 
نّظارة  يف  واالجانب  اللبنانيني  املساجني 
اللوايت  االجنبيات  والفنانات  العام،  االمن 
السامح  قبل  معني  لربوتوكول  يخضعن 
يوفر  وهو  لبنان،  يف  العمل  مبزاولة  لهن 

.PCR جميع انواع الفحوص مبا يف ذلك

■ هل واجهتكم اي عراقيل خالل استرياد 
الوضع االقتصادي  الطبية نظرا اىل  االالت 

الذي نعيشه اليوم؟

املختربات  عاتق  امللقاة عىل  االعباء  من 
ضباطا  املخترب  يف  نستقبل  لبنان.  يف 
لالمن  العامة  املديرية  يف  وعسكريني 
الراغبني يف اجراء  العام وافراد عائالتهم 

االختبار، فيام نوفر للمدنيني الخدمة 

ودقيق  صعب  عمل  املخربي  العمل   □
وهو يشكل اساسا لعملية التشخيص التي 
عىل  حريصون  نحن  الطبيب.  بها  يقوم 
وعىل  ابعادها  بكل  املهنة  اداب  احرتام 
الحصول  تخولنا  التي  العمل  يف  الجدية 
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  Drive through خدمة  او  املنزلية 
لنقوم  املطلوبة  العينات  منهم  ونأخذ 
عىل  نعمل  ثم  عالية.  مبهنية  بنقلها 
مع  نتواصل  ان  قبل  املخترب  يف  تحليلها 
املختصة  الصحية  الجهات  او  املرىض 

الطالعهم عىل النتيجة".

املستخدمة  الكواشف  ميزة  هي  ما   ■
لديكم؟

□ لدينا نوعان من الفحوص الكاشفة عن 
وجود الفريوس التاجي يف الجسم، االول هو 
 The Multiplex Biofire Respiratory
Panel is a Real-time PCR test يتيح 
لنا من خالل عينة واحدة فقط فحص 19 
املسببة  والفريوسات  البكترييا  من  نوعا 
مبا  الرئتني  او  التنفيس  الجهاز  اللتهابات 
يف ذلك كورونا، حتى وان كانت اعدادها 
ضئيلة يف الجسم. هذا االختبار دقيق جدا 
ويعتمد االسلوب املغلق يف اجراء التحليل 
الفريوس  انتقال  دون  كليا  يحول  مام 
يعطي  انه  وميزته  العينات،  تلويث  او 
الثاين  النوع  دقيقة.   45 خالل  النتيجة 
 Real-time PCR COVID-19 by هو 
 Thermofischer Scientific Platform
 using the Thermofischer kit
يف  نستخدمه  الذي  العادي   PCR وهو 
املختربات لكشف فريوس كورونا االسايس، 
ثالث  عىل  االطالع  لنا  يتيح  انه   كام 

املسؤولة عن املخترب الدكتورة نائلة جبييل.

اخضعت جائحة كورونا 
النظام الصحي برمته الى 

ضغط هائل

 S بينها  من   فقط،  اثنتني  وليس  جينات 
لنا بتحديد الساللة  التي تسمح    GENE

الجديدة. الربيطانية 

■ هل تعتمدون املكننة يف عملكم؟
لتسهيل  تام  بشكل  املكننة  عىل  نعتمد   □
صعوبات  ظل  يف  الفحوص  نتائج  تسلم 
فرنسل  الجائحة،  علينا  فرضتها  التي  التنقل 
الواتساب،  او  االلكرتوين  الربيد  عرب  النتائج 

او مبارشة اىل االدارات  املعنية.

فحص PCR او polymerase chain reaction اكتشفه 
قال   .1983 عام  موليس  كاري  االمرييك  الكيميايئ  العامل 
حينها انه تصور  PCR  يف اثناء تجوله يف احدى الليايل 
املحيط  ساحل  طريق  عىل  النارية  دراجته  منت  عىل 
الهادئ. كان يفكر يف طريقة جديدة لتحليل التغريات او 
الطفرات يف الحمض النووي، عندما ادرك انه اخرتع بدال 
من ذلك طريقة لتضخيم اي منطقة من الحمض النووي. 
يف  نوبل  جائزة  عىل  سنوات  عرش  بعد  موليس  حصل 
الكيمياء بالرشاكة مع مايكل سميث )1993(. للمفارقة، 
تويف موليس عام 1993 باصابته ببكترييا االلتهاب الرئوي 

.)Pneumonia(

رشكة  مع  املشرتكة  الجهود  بفضل 
Bioteck التي تتوىل ادارة مخترب االمن 
من   2015 عام  املخترب  متكن  العام، 
التي   2008 العاملية  ايزو  جائزة  حصد 
تؤكد ان ادارة املخترب وخدماته وتقنياته 
املواصفات  العىل  مطابقة  وتقدمياته 

واملعايري الطبية الدولية.

كاري 
موليس

اعلى املواصفات 
الطبية 

قسم الجزئيات البيولوجية
واالمراض الجرثومية
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مركز جنيف لحوكمة قطاع االمن )DCAF( هو منظمة دولية تأسست عام 2000 مببادرة سويرسية. مقرها الرئييس يف جنيف، 
وتضم 63 دولة من بينها لبنان الذي انضم اليها عام 2007. لها 15 مكتب متثيل يف العامل، ثالثة منها يف تونس، فلسطني، ولبنان 

الذي رخص الفتتاح مركزها عىل اراضيه عام 2008 

مقابلة
ممثل مركز جنيف لحوكمة قطاع األمن في لبنان:
األمن العام أول مؤسسة أمنية تحترف حّل النزاعات

واملعمق يف  املحرتف  التدريب  تطلق  لبنان  يف 
هذا االختصاص النوعي.

التي انجزت يف هذا املجال  ■ ما عدد الدورات 
حتى االن؟

□ يف هذا االطار، ال بد من استعراض مرحلتني. 
االوىل، هي اننا انجزنا حتى االن، يف مجال التواصل 
عىل  موزعة  تدريبية  دورة   17 النزاعات،  وحل 

الشكل التايل:
• 7 دورات مخصصة للضباط من رتبة عقيد حتى 
رتبة مالزم، بلغ عدد املستفيدين منها 70 ضابطا.

• دورتان للرتباء واالفراد من رتبة مفتش مؤهل 
اول حتى رتبة مأمور، بلغ عدد املستفيدين منها 

31 رتيبا وعنرصا.
• دورة مخصصة للضباط من رتبة رائد حتى رتبة 

مالزم اول، بلغ عدد املستفيدين منها 8 ضباط.
رتبة  من  واالفراد  للرتباء  مخصصة  دورات   7  •
عدد  بلغ  مأمور،  رتبة  حتى  اول  مؤهل  مفتش 

املستفيدين منها  60 رتيبا وعنرصا.
شملت املرحلة الثانية بدء دورات متقدمة يف هذا 
املجال، اي دورات اعداد مدربني سيتولون الحقا 
لالمن  العامة  املديرية  ضمن  التدريب  مهامت 
العام. انجزنا حتى االن دورة واحدة متقدمة عىل 
الرغم من الظروف القاهرة التي مير فيها الوطن، 

املقدم طارق الحلبي، اضافة اىل الدقة والتنظيم 
املديرية  تعاطينا مع  لقد شعرنا يف  االستثنائيني. 
نتعاطى مع احدى اهم  اننا  العام  العامة لالمن 
التطور  لناحية  الدول تحرضا،  اكرث  املؤسسات يف 
التعامل،  يف  الراقي  واملستوى  والتنظيم  والدقة 

وهذا امر افخر به كمواطن لبناين.

■ ما ابرز العناوين العريضة التي تضمنها برنامج 
تلك الدورات؟

□ من ابرز املواضيع التي تضمنها برنامج التدريب 
ومكوناته  التواصل  تعريف  معمق:  بشكل 
ومصادره،  وانواعه  النزاع  تعريف  ومراحله، 
النشط،  اللفظي، االصغاء  اللفظي وغري  التواصل 
التواصل  االيجايب،  التواصل  الفعال،  التواصل 
السلبي، التواصل املوبوء، لغة الجسد يف التوصل، 
امناط الشخصيات االنسانية وكيفية التعامل معها، 
ادارة  العاطفي،  الذكاء  واهمية  الذكاءات  انواع 
عامة يف  مفاهيم  النزاعات،  واساليب حل  النزاع 

علم الوساطة والتفاوض. 

■ ما اهمية تلك الدورات عمليا بشكل عام؟
تواصل  رفع مستوى  الدورات يف  تلك  تساهم   □
بشكل  االخرين  مع  وقدراته  املتدرب  الشخص 
محرتف، مبا يجعله يحقق افضل النتائج املمكنة عىل 
الظروف،  مختلف  يف  االنسانية،  العالقات  صعيد 
واساليب  تقنيات  افضل  عىل  تعريفه  يف  كذلك 
حل النزاعات. وهي تساهم تاليا يف تطوير عالقة 
ألي  حلهم  ويف  وتعزيزها،  باملواطنني  العسكريني 
نزاعات بافضل الطرق العلمية سواء كانت نزاعات 
او املجتمع، او يف اطار  العمل  فردية عىل صعيد 

العالقات العامة، او بني جهات سياسية وما شابه.
 

وبني  بينكم  تعاون جديدة  مشاريع  من  ■ هل 
االمن العام خالل الفرتة املقبلة؟

□ بالتأكيد. هناك العديد من املشاريع التي نحرض 
لها ونأمل يف ان تسمح الظروف العامة باستكاملها 
رسيعا. بعضها يدخل ضمن اطار الوساطة وحل 
النزاعات، والبعض االخر سيتمحور حول ملفات 
البديهي  من  االنسان.  بحقوق  صلة  ذات  عدة 
بعد  اال  اليها  التطرق  عدم  يستحسن  انه  القول 

اقرتاب تاريخ بدء تنفيذها.

بدأ التعاون بني املديرية العامة لالمن العام ومركز 
جنيف لحوكمة قطاع االمن )DCAF( يف منتصف 
عام 2019، من خالل تنظيمهام دورات تدريبية 
الدورات  النزاعات. تلك  التواصل وحل  يف مجال 
التابع  الوطني  التدريب  مركز  يف  انجزت  التي 
للمديرية، وتوىل التدريب فيها مدربان اكادمييان 
تابعان للمركز املهني للوساطة يف جامعة القديس 
يوسف، متحورت يف مضمونها حول اسس التواصل 
وكيفية  االنسانية  الشخصيات  امناط  وتقنياته، 
التعامل معها، لغة الجسد يف التواصل، ادارة النزاع 

واساليب حل النزاعات، وسواها.
"االمن العام" التقت ممثل مركز جنيف لحوكمة 
ربيع  املحامي  لبنان  يف   )DCAF( االمن  قطاع 
قيس، واجرت معه حوارا شامال عن اهداف املركز 
بينه  العالقة والتعاون  لبنان، واطر  ونشاطاته يف 
وبني االمن العام، ومضمون دورات الوساطة وحل 

النزاعات واهميتها. 

■ بداية، ما هي ابرز اهداف مركز جنيف لحوكمة 
قطاع االمن دوليا؟

□ يعمل املركز لجعل الدول والشعوب اكرث امانا 
القانون  وسيادة  الدميوقراطي  الحكم  اطار  يف 
واحرتام حقوق االنسان. نعتمد ونطبق برامج عدة 

لتحقيق هذا الهدف السامي، من ابرزها:
املتقدمة  والدميوقراطيات  الدول  مساعدة   •
والدميوقراطيات الناشئة يف ارساء الحوكمة الرشيدة 
الدميوقراطية  اطار من  االمني، ضمن  القطاع  يف 

واحرتام سيادة القانون.
• مساعدة الدول الرشيكة يف تطوير القوانني، 
لتحسني  واملامرسات  السياسات،  املؤسسات، 
اصالحات  خالل  من  االمن  قطاع  حوكمة 
الدولية  املعايري  اىل  تستند  وتشاركية  شاملة 

واملامرسات الجيدة.

عىل ان نتابع بقية الدورات الحقا. يف االستنتاج، 
القول ان تلك الدورات استفاد منها حتى  ميكن 
االن ما يقارب 169 ضابطا ورتيبا وعنرصا، سيقام 
حفل تخريجهم يف اقرب وقت تسمح به ظروف 

جائحة كورونا.

■ كيف كان تأثري جائحة كورونا وظروفها الصعبة 
عىل موضوع انجاز الدورات؟

□ برصاحة، عىل الرغم من ظروف جائحة كورونا 
الصعبة، استمررنا يف انجاز الدورات اما عرب تطبيق 
تقليص  زوم يف بعض االحيان، واما حضوريا مع 
الوقاية يف  املتدربني واتخاذ اقىص اجراءات  عدد 
احيان اخرى. عىل الرغم من الظروف القاهرة مل 
نوقف انجاز الدورات، بحيث انجزنا 80 يف املئة 
من الربنامج تقريبا. الفضل يف ذلك يعود اىل التطور 
التقني املوجود يف مركز التدريب الوطني التابع 
لالمن العام واىل الجهود التي بذلها رئيس املركز 

واملساعدات  االستشارية  الدعم  برامج  تقديم   •
الحوكمة  تعزيز  اىل  تسعى  التي  للدول  العملية 

الرشيدة يف قطاعات االمن.
• دعم وتعزيز قدرات االدارات واالجهزة االمنية.

اضافة اىل اي برامج اخرى قد نجد مستقبال، تبعا 
للظروف العامة والتطور الحاصل، انها تصب يف 

مصلحة تحقيق ذلك الهدف السامي.  

يف  معها  تعاونتم  التي  الجهات  هي  من   ■
برامج  او  مشاريع  اي  ويف  اليوم،  حتى  لبنان 

عىل سبيل املثال؟
□ حتى االن، تعاونا مع كل من مجلس النواب، 
العامة  املديرية  اللبناين،  الجيش  العدل،  وزارة 
االمن  لقوى  العامة  املديرية  العام،  لالمن 
وقد  الدولة.  المن  العامة  املديرية  الداخيل، 
متحورت مجمل اطر تعاوننا حول برامج تطوير 
التقنية، او  او  او الحقوقية  يف املجاالت االدارية 
دورات تدريبية يف مجاالت عدة كتعزيز العالقة 
بني املواطنني واالدارة، التعاون العسكري - املدين، 
مناهضة التعذيب، اليات التحقيق مع املوقوفني 
موقتا، وسواها. كذلك وضعنا بالتعاون مع ادارات 
والنيابة  العدل  ووزارة  النواب  كمجلس  عدة 
االمن  لقوى  العامة  واملديرية  التمييزية  العامة 
العمل  لتطوير  طريق  خارطة  وسواها  الداخيل 
الجنائية.  واملباحث  الرشعي  الطب  موضوع  يف 
االطباء  نقابة  النقاش مع  بدأنا  السياق،  يف هذا 
ما  املرشوع.  هذا  حول  العمل  استكامل  بهدف 
تجدر االشارة اليه، هو ان ابوابنا مفتوحة للتعاون 
مع اي جهة رسمية او جمعية مجتمع مدين لديها 
اهداف او اهتاممات ذات صلة باهدافنا والربامج 
التي نعمل عليها. تاليا، تستطيع اي جهة التواصل 
 )r.kays@dcaf.ch( االلكرتوين  الربيد  عرب  معنا 

بهدف التنسيق والتعاون.

العامة  املديرية  مع  عالقتكم  بدأت  كيف   ■
لالمن العام؟ 

عىل  ترددت  بعدما  السنتني  يقارب  ما  قبل   □
اوساط  ضمن  السابقة،  الفرتة  خالل  مسامعنا 
املدين  املجتمع  وجمعيات  الدولية  املنظامت 
ايجابية  اصداء  السواء،  عىل  والدولية  املحلية 
ورائعة جدا عن مدى تعاون االمن العام معها يف 
كل مجاالت حقوق االنسان وبرامج التعاون بهدف 
التحديث والتطوير. قمنا بزيارة املدير العام لالمن 
واطلعناه  مكتبه،  يف  ابراهيم  عباس  اللواء  العام 
ثم  ونشاطاتها.   )DCAF( منظمة  اهداف  عىل 
اقرتحنا عليه امكان تعاوننا مع االمن العام، فكان 
العامة  املديرية  "ان  ما معناه:  جوابه الفتا جدا، 
لالمن العام ليست جاهزة فقط للتعاون معكم، 
بل اكرث من ذلك نحن مستعدون ايضا ملساعدتكم 
يف انجاز اي برامج تطويرية يف اي مؤسسة رسمية 
يف لبنان، اذا احتجتم اىل مساعدتنا". وتابع قائال: 
"نحن نضع كل قدرات املديرية وامكاناتها، ضمن 
قضايا  القانونية، يف خدمة كل  حدود صالحياتنا 
حقوق االنسان وتطوير املؤسسات عىل اي بقعة 

من ارض لبنان".

■ ماذا جرى بعد ذلك؟
اللواء ابراهيم العقيد  □ خالل االجتامع كلف 
عىل  معه  فاتفقنا  معنا،  التنسيق  الديك  اييل 
انجاز دورات يف مجال الوساطة وحل النزاعات، 
وبدأنا تنفيذها يف مقر مركز التدريب الوطني 
الذي  العام  لالمن  العامة  املديرية  اىل  التابع 
اتفقنا  بعدما  وذلك  املنت،   - الجديدة  يف  يقع 
يتوىل  ان  عىل  يوسف  القديس  جامعة  مع 
اكادمييون  مدربون  الدورات  تلك  يف  التدريب 
تابعون للمركز املهني للوساطة يف الجامعة. تعد 
املديرية العامة لالمن العام اول مؤسسة امنية 

ممثل مركز جنيف لحوكمة قطاع االمن )DCAF( يف لبنان املحامي ربيع قيس. 

الدورات لتعزيز قدرة التواصل 
الفعال وحل النزاعات
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غياب
اللواء إبراهيم راثيًا مديرة مكتبه العميد عيد:

الحياة لم تعد تستحق إخالصك وتفانيك
غّيب املوت العميد نور عيد مديرة املكتب الخاص 
ابراهيم،  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  للمدير 
متأثرة مبضاعفات جائحة الكورونا بعدما غدرت 

بها، فاسقطتها وحرمتها القدرة عىل مقاومته.
اللواء ابراهيم كتب يف رثاء مديرة مكتبه الخاص:

لتسلمي  االول  اليوم  يف  خلت،  سنوات  "لعرش 
مهاميت مديرا عاما لالمن العام، دخلت الرائد نور 
عيد اىل مكتبي فكانت اوىل الزوار. وقفت وقفتها 
النظامية، ادت التحية وسألتني: سيدي، فقط اريد 
ان اعلم، سابقى هنا، ام ان هناك من سيحل مكاين 

يف عميل ليتحمل املسؤولية كاملة؟
يف  ان  وشعرت  غريب،  باحساس  اليها  نظرت 
عينيها شغفا وانتظارا عميقني لتتلقى جوابا فوريا 
ال انتظار فيه. قلت لها يف اختصار: انت من تقرري 
دورك  تحددي  من  وانت  الجواب،  وتبلغيني 
ومهامتك ومستقبلك يف موقعك. جوايب لن يطول. 

مسألة وقت، ولن يكون بعيدا.
هكذا عربت السنوات العرش بأشهرها واسابيعها 
وايامها وساعاتها من دون انقطاع، ونور اىل جانبي 
الخاص  ملكتبي  مديرة  مسؤوليتها  كامل  تتحمل 
من دون ان يفوتها يشء من املهامت املنوطة بها. 
مل تقرص يوما يف مهمة اوكلت اليها او تعهدتها، 
فكانت خري من توالها. دقيقة وحساسة من دون 
كلل او ملل، ومل تفارقها االبتسامة يوما وهو ما 
يشهد عليه جميع املحيطني يب وزواري، وكل من 

كانت لهم عالقة معي طيلة هذه السنوات.
ها هي نور، بعد عرش سنوات، قررت ـ وبالتأكيد 
ان تنسحب من حياتنا، ومن    - من دون قصد 

هذه الدنيا وقد مارست عملها بصمت ورحلت.
ال انكر ان سؤالها عن احتفاظها مبوقعها منذ تلك 

اللحظة ما زال بالنسبة ايل من دون جواب.
استعيد تلك اللحظة كأنها االمس القريب. ما اعرفه 
نفذت  موقعها.  وعىل  علينا  نفسها  فرضت  انها 
مهمتها كنسمة عابرة، وما زلت اسأل نفيس: هل 
هناك من سيحل مكانها؟ هي من بررت عجزي 
عن توفري الجواب النه من دون شك سؤال ما زال 

صعبا ومل يكن لدي اي جواب طيلة هذه الفرتة.

الجواب  اليوم، وتزامنا مع غيابها، توفر لدي  اما 
ولو جاء متأخرا عن هذه السنوات. هو يف اختصار 
شديد ومن دون اي مربر: من الصعب ان يحل 

احد مكانك.
 اليوم اجد نفيس مخاطبا العميد نور عيد ألقول 
لها: سنتذكرك جميعنا كل يوم مع كل موعد يحدد 
لضيف، وعند تجهيز اي قرار او معاملة لتوقيعها، 
ويف كل مناسبة تحل علينا حزنا او فرحا، تقفني 

مبشاركتك  مظللة  اليوم  انت  حيث  جانبنا  اىل 
واالخت  االم  بحنان  لتذكريننا  الدائم  وحضورك 

والجدة كام الزوجة والصديقة.
والعارف  الواثق  بصالبة  اليك:  متوجها  اضيف 
واملخلص، ارحيل رمبا الحياة مل تعد تستحق اخالصك 

وتفانيك يف العمل، وقد اصبحت مرتعا للفاجرين.
لرتقد روحك يف سالم. انتظرينا، رمبا لن يطول 

الفراق.

• من مواليد 1955/04/03 يف بريوت، متأهلة ولها ثالثة اوالد.
• تطوعت يف االمن العام يف 1974/05/13.

• احيلت اىل التقاعد يف 2013/04/03.
• املراكز التي خدمت فيها: مكتب شؤون الجنسية والجوازات واالجانب، امانة 
الرس العامة، دائرة املطبوعات، مكتب الشؤون االدارية، دائرة العالقات العامة، 

مكتب املدير العام.
• حائزة االوسمة اآلتية:

الدرجة  اللبناين  االستحقاق  وسام  الرابعة،  الدرجة  اللبناين  االستحقاق  وسام 
الوطني من  االرز  الجنوب، وسام  الوطنية، وسام فجر  الوحدة  الثالثة، وسام 
رتبة فارس، وسام االستحقاق اللبناين الدرجة الثانية، وسام االرز الوطني من 

رتبة ضابط، ميدالية االمن العام.
• حائزة من املدير العام لالمن العام 4 مرات تهنئة خطية، وخمس مرات تنويها.

نبذة
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إحصاءات الشهر
6061

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من 2021/01/16 لغاية 2021/02/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب 
بني 2021/01/16 لغاية 2021/02/15

املجموعاجانبعربلبنانيونحركة تنقل

العددالعددالعدد
91اثيوبية

1افريقيا .ج.
1اميركية
3اوكرانية
1بريطانية

14بنغالدشية
15بنينية

1بوسنية

دخول

مغادرة

املجموع

27883

44087

71970

32984

40065

73049

16047

29079

45126

76914

113231

190145

1تشادية
9توغولية
5روسية

1رومانية
2زامبية

3سنغالية
26سيراليونية

4سري النكية

3غامبية
24غانية

16فيليبينية
10كاميرونية

144كينية
75هندية

450المجموع

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب 
اعتبارا من  2021/01/16 لغاية 2021/02/15

الدولةالدولةالدولة

الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة اىل دائرة التحقيق واالجراء من 2021/01/16 لغاية 2021/02/15

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من 2021/01/16 لغاية 2021/02/15

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

7اثيوبية 
2ايرانية

2برازيلية
6بنغالدشية 

1بينية
2سودانية 
91سورية 

15اثيوبية 
1اردنية 
2ايرانية 
1برازيلية

14بنغالدشية 
4سودانية 
77سورية 

1عراقية 
1فلسطينية 

2فلسطينية من دون اوراق
2فلسطينية سورية
15فلسطينية الجئة

2فنزويلية
42لبنانية 

1سيراليونية
2عراقية 
1غانية 

1فرنسية
1فلسطينية 

2فلسطينية من دون اوراق
3فلسطينية سورية

1مدغشقرية
11مصرية 

2مكتوم القيد 
1نيجيرية

1هندية
192المجموع

16فلسطينية الجئة
2فنزويلية
38لبنانية 

1مالية
7مصرية 

4مكتوم القيد 
193المجموع

2اردنية
14سورية

17مصرية

33المجموع

الدولةالدولة العددالعدد
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املجموعمختلفهوياتاختامتأشرياتاقاماتجوازاتعام

145سوريا
55لبنان
2114قربص

1113السويد
33تركيا

41351620املجموع

جدول اجاميل بالوثائق املزّورة املضبوطة ألول 5 دول يف الدوائر واملراكز الحدودية يف كانون الثاين 2021

رسم بياين بعدد الوثائق 
املزّورة تبعاً للجنسية 

السورية وفقاً 
لنوع الوثائق املزورة: 

كانون الثاين 2021

رسم بياين بعدد الوثائق 
املزّورة تبعاً للجنسية 

السورية وفقاً لنوع 
الوثائق املزورة: 

كانون الثاين 2021

عدد الوثائق املزورة املضبوطة بحسب القارات:
كانون الثاين 2021

 عدد الوثائق السورية املزورة بحسب النوع 
واملركز الحدودي: كانون الثاين 2021

مقارنة بني عدد الوثائق 
املزورة املضبوطة لشهر 

كانون الثاين 2021 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 الثاين 

2021

عدد املسافرين 
من بداية 2021 حتى 
نهاية كانون الثاين 2021

عدد املسافرين خالل 
كانون الثاين  2020 

عدد املسافرين من بداية 
2020 حتى نهاية كانون 

الثاين 2020 

503,338.00  503,338.00  57,140.00  57,140.00  املراكز الحدودية  الربية

494,413.00  494,413.0  198,771.00  198,771.00  املطار

حاملو وثائق مزورة املركز

كانون الثاين 2020

حاملو وثائق مزورة 

كانون الثاين 2021

نسبة االرتفاع أو 

االنخفاض

مؤرش

50%-6633مطار

01مرفأ طرابلس

80املصنع

00مرفأ بريوت

10العريضة

00العبودية

حاملو وثائق املركز
مزورة ترشين 

الثاين 2020

حاملو وثائق 
مزورة كانون 
األول  2020

حاملو وثائق 
مزورة كانون 
الثاين 2021

624533املطار

031مرفأ طرابلس

740املصنع

100مرفأ بريوت

200العريضة

010العبودية

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

62

 الوثائق المزّورة
63
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لغة
شرح الفّية ابن مالك في القواعد العربّية

الحرف األصلّي والحرف الّزائد

المدير العام السابق لالمن العام 
المتقاعد  الركن  العميد 

السفير انطوان دحداح
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بأقالمهم  

الجنرال كورونا

بقلم
بسام عفيفي*

يف زمن وباء كورونا تعلمنا الكثري، وايضا دخلنا زمنا مل نكن نتوقعه، 
العامل  يخرس  ان  مفاجئا  ليس  كذلك  ملواجهته.  عدتنا  نعد  مل  لذلك 
جوالت الحرب ضد هذا الوباء، وان يرتبك ويتأخر يف عملية تنظيم 
اللحاق  كمقدمة  الحتوائه  ارتداديا  هجوما  ضده  ليشن  صفوفه 

الهزمية الكاملة به.
نعرتف ونسجل الئحة  ان  كورونا، يجب  اىل هزمية  لكن يف طريقنا 

الهزائم التي الحقها بنا الجرنال كورونا. 
التخيل عن  بأن كورونا اجربين عىل  اشعر  الشخيص،  املستوى  عىل 
الناس، وذلك من  التواصل والتفاعل مع  اجمل ميزة عندي، وهي 
خالل مهنتي كصحايف او من خالل عالقايت االنسانية. فكورونا منذ 
عىل  يدعو  الذي  الفايش،  واحد  الرقم  بيانه  اعلن  ظهوره  لحظة 
طريقة االنقالبيني اىل منع التجول ومنع التجمعات واللقاءات الكرث 

من ثالثة اشخاص.
كمليارات الناس يف هذا العامل، اشعر بضيق كبري ألن كورونا يتعاطى 
كأنه حاكم ظامل يف يده قوة غاشمة، يستهدف حريتي ويطرح امامي 

واحدا من خيارين: اما االصابة او العزلة؟
كورونا  مارسه  الذي  العقاب  من  نوع  اقىس  هو  الشعور  هذا  رمبا 
ضدي، فانا بطبعي كائن اجتامعي يعمل، هكذا اصف نفيس. اليوم 
بفعل ضغط  بعد،  من  ولكن  يعمل،  كائنا  زلت  ما  كورونا  زمن  يف 
فاشية تهديدات كورونا. بذلك اكون قد فقدت نصف ميزيت املكملة؛ 

اي االجتامعي.
جندي  فانا  باملنظار.  بالحرب  اشبه  بعد  من  العمل  اجد  كصحايف 
ان  بدل  الحدث  صوت  واسمع  قلام،  احمل  ان  بدل  كاممة  ارتدي 

ارى وقائعه.
الول مرة اخرج اىل العمل وانا يف مكاين، حيث طاملا كنت اجد ان 
اجمل لذة يل هي تلك اللحظة التي كنت اعود فيها متأخرا اىل منزيل 

بعد شقاء يوم من البحث عن املتاعب يف الخارج.

اكرث ما اخشاه ان نعتاد عىل سلوكيات العزلة حتى بعد انتهاء الوباء، 
وذهاب كورونا اىل جهنم من غري رجعة. ما يجعلني اعرّب عن خشيتي 
هذه، هو انني قرأت اخريا نظرية يف علم النفس تقول ان االنسان اذا 
اعتاد عىل سلوك معني لعرشين يوما يصبح هذا السلوك منطا لديه، 
واذا اعتاد عليه لشهر يصبح غريزة... يعني هذا انه بعد خروجنا من 
االخر ستستمر  من  والحذر  االجتامعي  االبتعاد  تقاليد  فان  الحجر، 

معنا النها اصبحت سلوكا غريزيا لدينا.
قد تتعاىف مجتمعاتنا من الوباء، ولكن كم من الوقت ستميض قبل 
ان نتعاىف من اثاره النفسية. كم من الوقت سيميض حتى نصدق اننا 
نستطيع الوثوق بأن الهواء مل يعد ملوثا بكورونا، وان من نجالسه ال 
يحتاج اىل فحص PCR للتأكد من انه ال ينقل الينا الفريوس اللعني، 
ويف االساس كم سيميض من الوقت لنتأكد من ان كورونا االناين مل 

يعد موجودا يف الهواء السيايس يف بلدنا .
تعزز  لقاحات  اىل  الحاجة  امس  يف  نحن  لبنان،  يف  اننا  يقال  الحق 
تعزز  لقاحات  اىل  حاجة  يف  نحن  وبالتزامن  كورونا،  ضد  مناعتنا 

مناعتنا املجتمعية ضد كل فريوسات الالمسؤولية الوطنية.
اذا كانت رشكة فايزر واخواتها من رشكات انتاج اللقاحات ستمدنا 
بامصال تحمينا من وباء كورونا، فان لقاحات الحامية من تفيش وباء 
قلة الوطنية املسؤولة ال تنتج اال من عندياتنا، ومصانعها موجودة يف 

ضامئرنا الوطنية، وعبثا ميكننا استريادها من مصانع خارجية.
نحن احوج ما نكون اىل اعالن حملة تلقيح وطنية ضد تفيش وباء 
العناية  غرفة  يف  البلد  كل  ويضع  اقتصادنا،  يقتل  الذي  الالوطنية 
املركزة، ويجعل مجتمعنا محتاجا اىل اجهزة متده باالوكسجني حتى 
التنفس، وحتى يخرج من ضائقة تطبق ليس فقط عىل  يستمر يف 

صدره، بل عىل مستقبله.

* صحايف

الدكتور بقلم 
شادي الحصري* ضيف العدد

تربية النحل: فرص متاحة وتحّديات
تعترب مهنة تربية النحل من ارقى املامرسات البيئية، بحيث تعنى 
افضل  الطبيعة واستخدام  الحفاظ عىل  باالنتاج من خالل  مبارشة 
املامرسات يف ادارة الخلية. تشري االرقام اىل وجود نحو 6000 نحال 
انتاجهم  ويرتاوح  خلية،  الف   250 عن  يزيد  مبا  يهتمون  لبنان  يف 
ميزان  يبقى  ذلك،  مع  سنويا.  العسل  من  و2000 طن   1500 بني 
الواردات والصادرات سلبيا لناحية استرياد كميات كبرية من العسل 
كل عام لتغطية حاجات السوق. يؤرش ذلك اىل اهمية تربية النحل 
وسّم  املليك  الغذاء  اللقاح،  العكرب، حبوب  الشمع،  العسل،  النتاج 
النحل. كام ان تربية النحل مهمة جدا لتلقيح االزهار وزيادة االنتاج 

يف اشجار الفاكهة.
الرتبية  عىل  املحافظة  اىل  تدفع  عدة  واهداف  اسباب  هناك 

للنحل: السليمة 
عند  العصور  اقدم  منذ  النحل  منتجات  استخدمت  ثقايف:  •  هدف 
وغذائية.  صحية  قيمة  من  لها  ملا  والحضارات  الشعوب  من  العديد 
االجتامعية  والحياة  للخاليا  الداخيل  التنظيم  يراقبون ويقّيمون  كانوا 

التي تعيشها النحلة لالستلهام منها واالقتداء بها.
االستهالك  يف  طويل  تاريخ  النحل  ملنتجات  للغذاء:  مصدر    •
واملرشوبات.  واالطعمة  التوابل  من  العديد  يف  تستخدم  البرشي، 
املليك  والغذاء  الطلع  غبار  اما  للطاقة،  قويا  العسل مصدرا  يعترب 

فهام مصدران للربوتيني.
العديد  النحل لعالج  الطبية: تستخدم منتجات  •  مصدر للمكونات 
انها  كام  مكوناتها،  يف  تحتويه  ملا  االنسان  عند  املرضية  الحاالت  من 
تعترب  واالدوية.  التجميل  مستحرضات  من  العديد  تركيب  يف  تدخل 
الناحية العلمية صيدلية متنقلة، النها تجني الرحيق من  النحلة من 

مختلف النباتات الطبية والعطرية واالشجار املثمرة.
الخارج  يف  او  محليا  النحل  منتجات  تسويق  ميكن  دخل:  مصدر    •
للحصول عىل املال. فيستفيد منه املزارعون، مربو النحل، صانعو االدوية 
واملواد الغذائية، صانعو املرشوبات والتجار. العسل املنتج يف لبنان يعترب 

منها  تجمع  التي  واملوارد  االزهار  يف  الكبري  للتنوع  عالية  جودة  ذات 
النحلة الرحيق والندوة العسلية، فيؤدي ذلك اىل التميز يف النوعية.

•  تلقيح االزهار: يحقق النحل خدمات مهمة للمزارعني، ويعترب االكرث 
فعالية يف عملية تلقيح االزهار النه ينقل غبار الطلع يف تجواله بني 

االف االزهار يف يوم واحد.
عىل الرغم من التطور العاملي امللحوظ يف علم تربية النحل وتقنياته، 
من املؤسف ان نرى اعداد الخاليا يف انخفاض مستمر خالل العقود 
الثالثة االخرية. هذا التدين يف اعداد النحل من شأنه ان يؤثر سلبا عىل 

سلسلة انتاج الغذاء وعىل االمن الغذايئ.
املسؤول االول عن هذا السياق االنحداري، قد يكون االنسان مبا يقوم 
الطبيعة،  توازنات  يف  خلل  اىل  تؤدي  مسؤولة  غري  تطبيقات  من  به 

وبالتايل يف خلق بيئة غري سليمة للنحل، فينهار.
من  العديد  البيئة،  عىل  للمحافظة  املتحدة  االمم  برنامج  اظهر 
العوامل املتعلقة بنشاط االنسان لتفسري خراب النحل وتدين اعداد 

الخاليا، نذكر منها:
- تدين نسبة املراعي واالزهار.

- االستعامل املتزايد للسموم واالدوية يف االنتاج الزراعي.
- تلوث الهواء الذي ال يساعد النحل يف ايجاد الغذاء املناسب.

ـ املنافسة بني النحل والنحالة عىل املراعي املحدودة.
تعديل  خالل  من  املشكلة  تفاقم  اىل  يؤدي  الذي  املناخي  التغري  ـ 

مراحل االزهار او هطول االمطار.
" مناحلنا ليست هبة من اجدادنا فحسب، امنا هي امانة علينا ايصالها 
سليمة اىل احفادنا، لذا علينا العمل للمحافظة عليها". هذه النظرية 
تدفع مبريب النحل اىل التوجه اىل تطبيق اسس الرتبية املستدامة التي 
تهدف اىل تنمية انتاج اقتصادي مع مراعاة الجانب االجتامعي للنحال 

والظروف البيئية املحيطة بالنحلة.

* الجامعة اللبنانية - كلية الزراعة
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بعد شهر وستة ايام عىل انفجار مرفأ بريوت يف 4 آب، وفيام البحث جار يف اجتامع للمجلس االعىل للدفاع يف كيفية مواجهة 
تداعياته، طرح ملف أمن املرفأ وسبل تعزيز السالمة العامة ملنع تكرار ما حصل، وتجنب ما ميكن ان يهدد سالمة منشآته 

والعاملني فيه واملناطق السكنية املحيطة به

تحقيق
ترجمة لتوصية المجلس األعلى للدفاع لضمان أمن المرفأ

وزير األشغال: نحو تطبيق معايير السالمة الدولية

املخاطر  درجات  وتصنيف  البضائع،  هذه  من 
وترقيمها وكيفية التعامل معها يف افضل الوسائل 
واالجراءات املمكنة. ويف مجال آخر، انجزت اللجنة 
يف اجتامعيها اللذين عقدا حتى اليوم ثالث قضايا 
لتفادي اي خطر يف  اساسية ال بد من مواجهتها 

املستقبل وفقاً ملا ييل: 
سيام  وال  املعنيني  واالطراف  الجهات  تطبيق   •
متطلبات  الحاويات  لرصيف  املشغلة  الرشكة 

.)IMDG code( املدونة الدولية
• تحديد فرتة مكوث البضائع يف املرفأ عىل قياس 

مخاطرها وفق التصنيف العلمي ومكوناتها. 
• تحديد آلية  جمعها وحفظها وتلفها من ضمن 
املعايري املتصلة بنوعيتها ووفق املهل التي يجب 

اعتامدها يف حدودهام واملهل الدنيا والقصوى.
القضائية  القرارات  لصدور  اآلليات  تعديل   •
حال  يف  املخالفة  وحجم  املتناسبة  الرضورية 
حصول نزاع بالرسعة القصوى التي تقتضيها كل 

حالة يف حالتها.
املدونة  بتطبيق  يتصل  ما  ويف  آخر،  جانب  ومن 
املرافئ ISPS code، فقد خاطبت  الدولية ألمن 
لعضوية  ممثليها  لرتشيح  املعنية  االدارات  جميع 
وبالفعل  تشكيلها،  يجب  والتي  املعنية  اللجنة 
مرشوع  واعددنا  الرتشيحات.  بجميع  تبلغنا  فقد 
من  توقيعه  انتظار  يف  بتشكيلها  الخاص  املرسوم 
الجهات املعنية، لتنطلق يف عملها وتنفيذ املهمة 
املنوطة بها للبت واملصادقة عىل مجموعة الخطط 

تعدد  من  شكوى  هناك  ان  الواضح  من   ■
تعطي  قيادة  هناك  فليس  املرفأ،  يف  الصالحيات 
وله  دوره  فيه  جهاز  لكل  موحدة،  تعليامت 
قيادته ومرجعيته. كيف ميكن تجاوز ذلك واعادة 

تنظيمه؟
واجبنا  ومن  واضحا،  ذلك  ظهر  لقد  صحيح   □
تدارك االمر. فهو وضع غري سليم وامكان معالجته 
وتجاوزه ليس صعبا. نسعى اىل تدارك مخاطر ذلك 
عشناها  التي  واملخاطر  املقدرة  االخطاء  وتاليف 
من خالل تشكيل لجنة من اجهزة املرفأ املدنية 
املشاكل وحلها  لعرض  والعسكرية تجتمع دورياً 
كلها  املعوقات  تتناول  وشاملة  كاملة  وفق خطة 

وتعالجها.

■ بعد انفجار املرفأ واجهتم مشكلة العثور عىل 
كميات من املواد الخطرية؟ وبعدما كلفت احدى 
الرشكات االملانية معالجتها كيف ميكن تفادي عدم 

تكرار ذلك؟  
تحديد  تم  الحاويات،  هذه  اكتشاف  عند   □
بعد  فيها  التحقيق  الجيش  وكلف  مخاطرها 
تحديد  اىل  وسعينا  محتوياتها  عىل  الكشف 
اللبناين  الجيش  من  فرق  وقامت  مصادرها. 
بالتفتيش عنها وتحديد عددها وجمعها يف مكان 
املتخصصة  االملانية  الرشكة  قامت  بعدها  آمن. 
التي كلفت هذه املهمة بتوضيبها طبقا للمعايري 
قريبا  ترحيلها  انتظار  يف  الدولية  واملتطلبات 
جدا اىل خارج لبنان بعد امتام االجراءات املالية 
املرفأ  حرم  خارج  لرتحيلها  الرضورية  واالدارية 

واالرايض اللبنانية.

لتفادي مخاطرها وحرصها  اجراءات  ■ هل من 
بعيدا من االحياء السكنية واملدن؟ 

فمجرد  ونحتسبها.  االمور  هذه  كل  نرتقب   □
 IMDG code ان نلتزم تطبيق املدونة الدولية
للتعاطي مع املواد الخطرة كفيل برد اي خطر 
مرتبط بتلك املواد يف املرافئ. لكن ذلك ال يعترب 
كافيا ما مل تحل املشاكل املرتبطة بفرتة مكوث 
تلك البضائع يف املرفأ وكيفية تخزينها، وترسيع 
االهمية  ونعطي  تلفها.  او  ابعادها  عملية 
ليكون القضاء جاهزا الصدار القرارات الحاسمة 
والرسيعة يف حال وقوع اي نزاع قضايئ، وهو ما 
نعمل عىل ايجاد الحلول الناجعة له من خالل 

اللجنة التي كلفت املهمة كاملة.

املجلس  اوىص  عندما  ايلول   10 يف  ذلك  كان 
االعىل للدفاع بتشكيل لجنة برئاسة وزير االشغال 
من  مندوبني  تضم  نجار  ميشال  والنقل  العامة 
االجهزة العسكرية و  االمنية املعنية بامن املرفأ 
ومداخله ومحيطه باالضافة اىل ادارة املرفأ، مهمتها 
"وضع التعليامت العامة لالشغال و/او الخدمات 
التشغيلية الواجب التقيد بها خاصة مع االخذ يف 

االعتبار سبل املحافطة عىل السالمة العامة". 
فاطلق  تنفيذ،  دون  من  املجلس  توصية  تبق  مل 
جميع  اليها  دعا  عمل  ورشة  تسلمه  فور  نجار 
 12 يف  االول  االجتامع  وخصص  باملهمة،  املعنيني 
كانون االول لتوضيح املهمة ورشحها عىل خلفية ما 
ارادته التوصية. فهي قالت بالعناوين، ومل تدخل 
وجهاز،  ادارة  بكل  املنوطة  املهامت  تفاصيل  يف 
وضع  االجتامع  يف  املشاركني  جميع  اىل  وطلب 
الذي يوضح دور كل جهاز المتام املهمة  التصور 
اتخاذ  قبل  تكتمل  ال  عملية  الظروف.  افضل  يف 
التدابري واالجراءات الواجبة عند العودة اىل املراجع 
او  املختصة سواء احتاج االمر اىل قرارات وزارية 
اىل قانون جديد، او اي شكل يدفع اىل ترجمة ما 
الغاية  يؤدي  واقع  امر  اىل  شأنه  التفاهم يف  يتم 
املطلوبة. يتحدث وزير االشغال العامة والنقل اىل 

"االمن العام" عن هذه املهمة. 

■ الحظتم ان توصية املجلس االعىل للدفاع مل تكن 
واضحة مبا يكفي، فهل تبلورت الفكرة النهائية يف 

ضوء ما طلبته من ممثيل االجهزة االمنية؟ 
ترؤس  تكليفي  للدفاع  االعىل  املجلس  قرر   □
واالمنية  العسكرية  االجهزة  ممثيل  من  لجنة 
وتشغيل  بأمن  املعنيني  والجمركية  واالدارية 
املرفأ واملسؤولني من وزارة االشغال وادارة املرفأ 
واوىص باتخاذ القرارات الهادفة اىل سالمة منشآت 
املرفأ ونشاطه ضامنا للمصلحة العامة. لتأدية ما 
هو مطلوب مني قررنا بعد اول اجتامع ملمثيل 
املؤسسات املعنية التي حددها املجلس االعىل يف 

املرافئ  كل  يف  تطبيقها  اىل  سيصري  التي  االمنية 
العامة والخاصة. اما عىل صعيد متطلبات السالمة 
فاملديرية   ،)SOLAS( بإتفاقية  املرتبطة  العامة 
تلتزمها منذ زمن وتطبقها  البحري  للنقل  العامة 
البحري  التفتيش  فريق  خالل  من  السفن  عىل 
املتخصص. يف املقابل حضضنا ادارات املرافئ عىل 
تطبيقها السيام ما يتعلق مبتطلبات الجودة. عىل 
بكل  الخاصة  الطوارئ  منها خطة  لكل  يكون  ان 
منها، والتي تعالج اي حالة طارئة كمثل الحرائق 
انتشار  وتفادي  السفن  غرق  وامكان  املحتملة 
عىل  تنعكس  نتائج  من  محتمل  هو  وما  األوبئة 

البيئة البحرية ومنشآت املرفأ.

■ هل ستقود هذه الجهود اىل والدة "جهاز أمن 
املرفأ" عىل غرار تجربة "جهاز أمن املطار"؟

□ ليس من املهم التوقف عند االسامء والتوصيفات 
ان توصلنا اىل تنفيذ ما نسعى اليه من اجل تعزيز 
كل اشكال التعاون والتنسيق والتكامل بني مختلف 
وان  اختصاصاتها.  بجميع  باملرفأ  املعنية  االجهزة 
املتطورة  السكانري  مبعدات  باالستعانة  نجحنا 
اىل  تدخل  التي  البضائع  عىل  واملراقبة  للكشف 
املرفأ. كام بالنسبة اىل تغطية املساحات االرضية 
املتطلبات  وطبقنا  املراقبة  بكامريات  والبحرية 
الدولية املطلوبة وباملواصفات املتبعة يف املرافئ 
سيفي  ذلك  فإن  املختلفة،  بوجوهها  الدولية 

بالغرض، وهذا ما نسعى اىل تحقيقه حاليا.

توصيته. فضممنا الحقا ممثلني عن وزاريت البيئة 
والعدل اىل عضوية اللجنة التي شكلت من وزير 
األشغال بشخصه واملستشارين واملديرية العامة 
للنقل البحري فيها، الجيش اللبناين، الجامرك، أمن 
الدولة، ادارة مرفأ بريوت والرشكة املشغلة لرصيف 
الحاويات يف مرفأ بريوت. قبل دخول البالد مرحلة 
االغالق الشامل عقدنا اجتامعني وننتظر استكامل 
البحث يف ما تقرر اعتامده من اجراءات بعدما 
عرب معظم املدعوين عن تصورهم للمهمة املوكلة 
اليهم، وما ميكن القيام به من تنسيق بات ملحا 
بني مختلف األجهزة العسكرية واالمنية واالدارية 
املؤايت  الجو  خلق  اجل  من  والجمركية  واملالية 
الظروف  العمل يف املرفأ يف افضل  الذي يضمن 

وعدم تكرار ما حصل.   

■ ما هي االهداف الحقيقية للمرشوع  وما هي 
االفكار املطروحة للبحث؟

□ تركزت االهداف الرئيسية للفكرة منذ انطالقها 
عىل رضورة تأمني مجموعة من املعطيات والتي 
وغري  استثنايئ  امر  ألي  تحوطا  تحديدها  ميكن 

طبيعي وفق اآليت:
املرافق  لها  تتعرض  التي  املخاطر  استعراض   •
البحرية بشكل عام ومرفأ بريوت وما يتميز به عن 

غريه من املراىفء بشكل خاص.
• تفادي حصول اي مخاطر بكل االشكال املحتملة 
وكيفية  املستقبل  يف  العام  املرفق  تهدد  والتي 

التعامل مع كل منها.
• تأمني التنسيق التام بني االجهزة االدارية واالمنية 
اىل  وصوال  بينها  ما  يف  التعاون  يضمن  والذي 

التكامل يف ما بينها.
نواة  مثابة  تكون  مؤسساتية  عمل  خلية  • خلق 

ملعالجة اي طارئ يف اي وقت محتمل.
اىل  ادت  التي  واملعطيات  العوامل  تحديد   •
انفجار مرفأ بريوت ألخذ العرب منها ومعرفة حجم 
الثغرات واالخطاء التي ارتكبت ادارية كانت ام 

لوجستية عن قصد او غري قصد لتفادي حصول 
املخاطر يف املستقبل.

"قواعد  عنوان  تحت  اقرتاحات  ناقشتم   ■
السالمة العامة" كام تقول بها املنظمة البحرية 

الدولية فام هي؟
من  مجموعة  اليوم  حتى  اللجنة  ناقشت   □
القواعد الدولية وتوقفنا امام ثالثة انواع معتمدة 
اآليت:  يف  تلخص  وهي  البحرية  املنظمة  من 
املواد  مع  بالتعاطي  مرتبطة  االوىل  القاعدة 
الخطرة واملحددة يف "املدونة الدولية" املعروفة 
بـ)IMDG code(. والثانية مرتبطة بالتعاطي مع 
مسألة أمن املرافئ واملحددة من خالل "املدونة 
الدولية ألمن املرافئ" )ISPS code(. كام ارتبطت 
يف  واملحددة  البحرية  السالمة  مبواضيع  الثالثة 

.)SOLAS( "االتفاقية الدولية للسالمة"

■ وما الذي انجز حتى اليوم؟
التعاطي  اصول  تحديد  من  بد  ال  كان  اوال،   □
انعكاساتها.  تفادي  وآلية  الخطرة  املواد  مع 
االتصاالت  من  سلسلة  اجريت  الغاية  ولهذه 
اىل  سبقنا  ممن  الصديقة  الدول  من  عدد  مع 
دوليا.  واملجربة  املعتمدة  واإلجراءات  التقنيات 
العربية  االكادميية  مع  والتنسيق  وبالتعاون 
للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يف جمهورية 
املواد  مع  للتعاطي  دورتني  نظمنا  العربية،  مرص 
الخطرة من اجل تطبيق "املدونة الدولية" املعنية، 
والتدرب عىل ما قالت به من اجراءات احتياطية 
اىل  يف كل من مرفأي بريوت وطرابلس. ودعوت 
املشاركة فيها عنارص ومسؤولني من جميع االجهزة 
املعنية االمنية واالدارية الذين خضعوا حتى اليوم 
اسبوع  مدة  منها  واحدة  كل  استمرت  لدورتني 
واستحصل املشاركون يف نهايتها عىل شهادات تؤكد 
للتعاطي  الواجبة  املهارات  جميع  عىل  حصولهم 
مع املواد الخطرة، ال سيام كيفية تحديد كل نوع 

وزير االشغال العامة والنقل ميشال نجار.

جورج شاهني
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إقتصاد

قطاع الكهرباء إستنزف الموازنة والمواطن
إتفاق النفط مع العراق إستعادة فرصة ضائعة

قطاع الكهرباء مدماك اساس القتصاد مزدهر ونام يف شكل مستدام. اما يف لبنان 
فكان مدماكا لدمار االقتصاد عىل مدى عقود. ال يزال بادارة السلطة عصيا عىل 
االصالح، مستنزفا املوازنة مببلغ 45 مليار دوالر،  ومشكال 42 يف املئة من الدين 

العام، فيام املواطن يدفع فاتورة ثانية باهظة للحصول عىل التغذية بالتيار 

مسدود  طريق  اىل  النفط  استرياد  متويل  وصل 
بسبب عجز الدولة عن تأمينه، وتوقف العمل 
باالتفاق مع الجزائر. وسط هذا التخبط، تحرك 

وزير الطاقة واملياه رميون غجر.

مقال
أين حقوق املودعني
في إعادة الهيكلة؟

فجأة، بني غمضة عني وانتباهتها، انزل القطاع املرصيف يف لبنان من درجة انه 
لكل الناس اىل منزلة سارق اموال الناس. هبوط املصارف اىل تلك الدرجة جاء 
نتيجة تراكامت طبيعية صنعتها العمليات املرصفية والهندسات املالية والدين 

السيادي الذي استثمرت فيه املصارف ما يقارب 70% من موجوداتها. 
املرصيف  القطاع  اىل  الدولة  نظرة  تحولت  معلومة،  باتت  والسباب  رسيعا، 
الدعم، ولتصبح مسألة  لها  الذي يؤّمن  املنجم  الذي اصبح عبئا بعدما كان 
اعادة هيكلته مسألة وقت، خصوصا وان الرئيس حسان دياب مل يخف هذا 
يبلغ حجمه  قطاع مرصيف  وجود  جدوى  عن  ما  وقت  يف  سأل  التوجه حني 
هيكلة  اعادة  اىل  البالد  حاجة  عن  واعلن  املحيل.  االقتصاد  اضعاف  اربعة 

القطاع بارسه.
يؤكد خرباء يف الشأنني املايل واملرصيف، يف اكرث من مناسبة وترصيح، ان اعادة 
الهيكلة لن تكون خيارا بالنسبة اىل املصارف او اىل الدولة. "مشكلة السيولة 
الدين  توظيفاتها يف  بواقع  ترتبط بشكل وثيق  اليوم  القطاع  منها  يعاين  التي 
العام مبختلف اشكاله. لذا، من املتوقع ان يؤدي التطور االخري املتمثل بتعرث 
الدولة عن تسديد ديونها، اىل مفاقمة هذه املشكلة باشكال عدة. عمليا، كل 
واملوجودات  للودائع  تنام  من  املاضية  السنوات  يف  به  االفتخار  يتم  كان  ما 
اعتامد  القطاع املرصيف عىل االقتصاد عرب  تنام لعبء  املرصفية، مل يكن سوى 
التي  املوقوتة  للقنبلة  ذلك سوى تضخيم  يكن  العام. مل  الدين  منوه عىل منو 
انفجرت خالل سنة 2019، سواء عىل شكل مشاكل سيولة القطاع او مشكلة 

تعرث الدولة يف سداد التزامتها".
للمصارف  هيكلة  اعادة  اي  ان  رسوع  جو  الدكتور  االقتصادي  الخبري  يرى 
معقولة وذات معنى، تتعدى تأمني زيادة رأس مال املصارف العرشين يف املئة 
املطلوبة من املرصف املركزي، والثالثة يف املئة العادة تكوين ارصدة حسابات 
ماديا  املصارف  حجم  تقليص  تتجاوز  وكذلك  املراسلة،  البنوك  لدى  املصارف 
وماليا والهيكلة التنظيمية اىل ما هو اهم: السيولة التشغيلية، مصري الودائع، 
املصارف  دور  هو  ما  وكيف؟  ودائعهم  اىل  الوصول  للمودعني  سيتسنى  متى 

الذي ستتمكن من االضطالع به يف االقتصاد الوطني؟ 
لكنها  خسائر،  وجود  عىل   تجمع  كلها  الهيكلة.  العادة  عدة  السيناريوهات 

تختلف عىل هوية الذين سيدفعون الثمن وفق كل سيناريو. 
يضمن  املصارف من مشاكلها، من  انقاذ  يعني  الهيكلة  اعادة  خيار  كان  فاذا 
استعادة الثقة بهذا القطاع التي مل يفتقدها ايام الحرب اللبنانية؟ من يضمن 
من  تاليا،  اخرى؟  مرة  مامثل  وضع  يف  مستقبال  نفسها  تجد  لن  املصارف  ان 
وان  خصوصا  الصعبة،  بالعملة  وتحديدا  امواله  املودع  يستعيد  ان  يضمن 
الناس لودائعها،  العائق االكرب يف استعادة  العام املتعرث ستبقى  القطاع  ديون 

ومصدرا اساسيا ملشاكل السيولة يف املصارف؟ 
عمليا، اي اعادة لهيكلة القطاع املرصيف والدين العام لن تشكل حال ما مل يتم 

التعاطي بشكل حاسم مع حقوق املودعني.

عصام شلهوب
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ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير 
صوب العراق، فانجز مهمة اضافية اىل ملفات 
سياسية وامنية اوجد لها حلوال، حيث نجح يف 

ايجاد املخرج لتأمني حاجات مؤسسة الكهرباء 
من النفط، منقذا لبنان من عتمة كان مهددا بها. 
لبنان  بني  االتفاق  هذا  تفاصيل  يف  للتوسع 
وزير  العام"  "االمن  حاورت  وآليته،  والعراق 
اىل  اشار  الذي  غجر  رميون  واملياه  الطاقة 
اتحاد  ورئيس  بعد،  يوقع  مل  االتفاق  ان 
مّثن  الذي  جاك رصاف  اللبنانيني  املستثمرين 

خطوة التعاون مع العراق.

■ ما هي ابرز الخطوط االساسية لالتفاق اللبناين 
- العراقي لتزويد لبنان مادة الفيول؟ ما هو مداه 

الزمني وهل هو قابل للتجديد؟
□ يشمل االتفاق مع دولة العراق الشقيق تزويد 
الثقيل  الفيول  مادة  من  طن  الف   500 لبنان 
ملدة سنة، علام بأن حاجتنا السنوية من الفيول 
الثقيل هي 2 مليون طن. من املمكن ان يعدل 
او  الكميات  لناحية  االتفاق مستقبال، سواء  هذا 
الثقيل  الفيول  هذا  مواصفات  التجديد.  حتى 
معاملنا  يف  املستعمل  لذلك  مشابهة  ليست 
استبدال  او  تكرير  اىل  يحتاج  وهو  الكهربائية، 
ليك يصبح مطابقا للمواصفات املستعملة. وهذا 
التكرير سيحصل يف العراق او يف بلد آخر. لكن 
سيصلنا الفيول الذي يناسب معاملنا ويف الوقت 
الذي نريده، ووفق الكمية التي ستزودنا بها دولة 

العراق.

■ هل سيتقاىض العراق مثن النفط نقدا بالعملة 
زراعية  منتجات  عىل  باملقايضة  ام  االجنبية 
وصناعية وخدماتية؟ يف حال كان الثمن نقدا من 
اين ستؤّمن الدولة السيولة، ويف حال كانت عملية 
مقايضة مبنتجات، هل استشريت القطاعات املعنية 

وبأي عملة ستتقاىض هذه القطاعات مثنها؟

غجر: االتفاق مع العراق
ليس حال موقتا

□ يف قرار مجلس الوزراء العراقي، ستزودنا 
الفيول  من  طن  الف   500 العراق  دولة 
وزارة  لصالح  مثنه  دفع  وسيتم  الثقيل، 
حساب  يف  القيمة  وضع  عرب  العراقية  املال 
انه  االمرييك، علام  بالدوالر  لبنان  يف مرصف 

املبالغ املستحقة  توجد فرتة سامح لتسديد 
املال  وزارة  الشحنات.  تسلم  تاريخ  من 
لرشاء  املبلغ  بهذا  بالترصف  حرة  العراقية 
وطبية  زراعية  ومواد  واستشارات  خدمات 

وصناعية من لبنان تصدر اىل العراق. 

■ اال تعتقد ان االسترياد من العراق وبهذه الكمية 
وان  خصوصا  الثمن،  باهظ  ويبقى  موقت  حل 
يناسب  وال  ومعالج  مكرر  غري  املستورد  النفط 

معامل لبنان؟
□ غري صحيح. هذا الحل ليس موقتا ألن االتفاق 
ميتد اىل سنة ويؤّمن بعض الكميات التي نحتاج 
 Spot اليها. نحن اليوم نؤّمن الفيول عرب تقنية الـ
Cargo )الشحنات الفورية( وهي شهرية. اما يف 
مواصفات  اىل  نحتاج  فنحن  املعالجة،  موضوع 
معينة للمعامل التي متلك مواصفات مختلفة. كام 
ان النفط الذي نشرتيه يكون اصال معالجا ووفق 
مواصفات نطلبها نحن، وهو ليس باهظ الثمن، اذ 
حتى لو كان وفق االسعار العاملية ميكن ان يلحظ 
يكون سعر  ان  املمكن  من  احيانا  او  ما،   حسام 
الـPremium اقل من سعر النفط الذي نشرتيه. 

■ َمن سيؤّمن النفط اىل لبنان من العراق وعرب 
اي طريق؟

□ سيصل النفط اىل لبنان من العراق عرب البواخر 
انطالقا من ميناء البرصة، وهي الطريقة االجدى، 
علام اننا ال نفكر بنقله عرب الناقالت بالرب او عرب 

االنابيب.

■ هل ستعتمد الطريق الثالثة اي مقايضة النفط 
العراقي مع رشكات عاملية يف مقابل فيول جاهز 
لالستخدام، وهل ستنتج من هذه العملية كلفة 

اضافية؟
اخر  بنوع  مقايضة  تحصل  ان  املمكن  من   □
فتكون  الثمن،  غايل  التكرير  كان  اذا  الفيول  من 
الينا. هذا االمر  املقايضة ارخص واسهل بالنسبة 
طبيعي وليس غريبا، اذ ان االستبدال هو تجارة 
كلفة  ال  ان  كام  العاملية.  النفط  سوق  يف  قامئة 

اضافية ابدا، ألن املقايضة تكون عىل الكميات.

■ لبنان يحتاج اىل نحو 21 مليون برميل سنويا 
هذه  ستتأمن  كيف  الكهرباء.  معامل  لتشغيل 

الكمية واموالها؟
□ لبنان يحتاج اىل 3 ماليني طن سنويا لتشغيل 
معامل الكهرباء، وسنتزود من العراق 500 الف 
طن، اي 6/1 )السدس( من الكميات التي نحتاج 

ان  املستقبل  يف  نستطيع  الله  شاء  ان  اليها. 
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النفط العراقي سيصل 
الى لبنان من ميناء البصرة 

عبر البواخر

عينها.  الطريقة  وفق  اضافية  كميات   نتزود 

■ مثة من اشار اىل ان قيمة الكميات املستوردة 
من العراق ستوضع يف حساب خاص يف مرصف 
لبنان. اذا ما تم االتفاق عىل املقايضة، هل ستسدد 

قيمة املنتجات اللبنانية من هذا الحساب؟
□ كام قلت سابقا، سندفع قيمة املحروقات التي 
سنحصل عليها من العراق وسنضعها يف حساب يف 
مرصف لبنان لصالح وزارة املال العراقية، وميكن 
ان تحصل املقايضة بنوع اخر، وستصلنا كميات 
وبكلفة  نريدها  التي  باملواصفات  الفيول  من 
النفط العراقي نفسه. لن ندفع اي يشء اىل الطرف 
الثالث، بل سنأخذ الكمية املقابلة او التي متت 
العراقي  النفط  مثن  هو  سندفعه  ما  مقايضتها. 
فقط، يف الحساب الذي سيفتح يف مرصف لبنان. 

■ ما هو موعد الشحنة االوىل؟

□ مل يتم توقيع العقد بعد.
بالفيول  الثقيل  الفيول  استبدال  سيتم  هل   ■

املعالج يف ايران كام يقال؟

□ نحن مل نتكلم اال مع العراق واتفاقنا مع العراق 
دون سواه. 

■ اذا مل يجدد االتفاق ما هي الخطة البديلة؟
يف  نقع  ال  ويك  العراق،  مع  االتفاق  اىل  اضافة   □

العتمة، تعمل وزارة الطاقة بالتوازي عىل مسارين، 
علام ان لبنان ميلك مخزونا اسرتاتيجيا للفيول يكفي 
ملدة شهرين من التغذية، بحسب الجداول املعمول 
النفط  رشاء  عمليات  اشهر  منذ  بدأنا  حاليا.  بها 
مبارشة من السوق، عرب تقنية Spot Cargo، وقد 
تم توفري زهاء نصف مليون دوالر يف كل شحنة. 
بالتوازي، وضعت الوزارة مع ادارة املناقصات دفرت 
رشوط مطابقا للمواصفات اللبنانية، يتم من خالله 
توقيع عقود طويلة االجل مع رشكات نفطية، ونحن 

يف انتظار استكامل االجراءات الطالق املناقصة.

■ متى ستعود التغذية اىل حالتها الطبيعية؟
انتظار  يف  احرتازيا  قليال  التغذية  تراجعت   □
لكن مبجرد   .Spot Cargo الـ وصول شحنات 
 Spot Cargo وصولها تباعا وفق مناقصات الـ
ان  املرجح  ومن  طبيعتها،  اىل  التغذية  ستعود 

تكون قبل نهاية شباط. 

صراف: قرار دعم
العراق للبنان

 - اللبناين  لالتفاق  املحتملة  النتائج  هي  ما   ■
العراقي لتزويد لبنان النفط لصالح كهرباء لبنان؟

مع  التعاون  يف  التفكري  عىل  الدولة  اهنئ   □
والغذاء"،  الدواء  مقابل  "النفط  عرب  العراق 
 ،1996 عام  املتحدة  االمم  مع  تم  اتفاق  وهو 
واستفاد منه لبنان بعد االردن، بزيادة صادراتنا. 
هذا االتفاق مهام حمل من خلفيات، سيحصل 
لبنان عىل النفط لصالح مؤسسة الكهرباء. وألن 
للنفط املستعمل يف معامل الكهرباء مواصفات 
عرب  املوضوع  هذا  مع  التعامل  فسيتم  معينة، 
بنفط  الثقيل  العراقي  النفط  يستبدل  وسيط 
يالئم حاجات لبنان. عىل الرغم من وجود بعض 
االمور غري الواضحة، فاملهم ان لبنان لن يسدد 
وسيحصل  الصعبة،  بالعمالت  النفط  هذا  مثن 
الذي  العراق  من  مدعومة  كميات  عىل  تاليا 
يسد نقصا اضاعه لبنان. املهم يف هذا املوضوع 
ان القرار ليس تجاريا، بل هو قرار دعم العراق 
للبنان. هذا االمر ليس جديدا، اذ ليس لدينا سوى 
طويلة.  فرتة   منذ  لديه  ميزة  وللبنان  العراق، 

مليار  بقيمة 30  العراق  اىل  اليوم  الصني تصدر 
دوالر، وتركيا ما بني 8 و9 مليارات، وايران بني 9 
و10 مليارات. عندما كان لبنان وحده يف العراق 
اىل  اللبنانية  الصادرات  كانت  العام 1997،  منذ 
العراق تشكل 25% من القيمة االجاملية. هناك 
وطنية  صناعة  تصدير  عىل  ويقوم  سيتم  انجاز 
وخدمات، لذا يشكر من قام بوضع هذا االتفاق 

ألن قيمته ستدفع سلعا صناعية وطنية.

■ هل جرى البحث معكم يف هذا املوضوع؟ 
□ القرار ذيك، اذ عندما زار املدير العام لالمن العام 
اللواء عباس ابراهيم العراق طرح املوضوع، وكان 
ترحيب من جانب العراقيني. عندما يتم االتفاق 
نهائيا يف شكل شفاف وقانوين عىل العقد، ستحدد 
السلع التي تحتاج اليها السوق العراقية. علام ان 
لدى العراق اليوم امكانات صناعية، وهو مكتف 
كالتكنولوجيا  خدمات  اىل  يحتاج  لكنه  زراعيا، 
لبنان  وعىل  والفنادق،  االستشفائية  والصحة 

تسهيل ما يطلبه العراق.

■ هل هناك رشوط للصناعيني للدخول يف هذا 
االتفاق؟

بذلك.  مقتنعني  وبتنا  لبنان  يحب  العراقي   □
اللبناين  يعمل  ان  هو  املطلوب  الوحيد  الرشط 
الضيقة،  الفردية  املصالح  من  ويبتعد  بشفافية 

وخصوصا السياسية.

■ هل ميكن ان تغطي املؤسسات ما هو مطلوب 
اىل العراق؟

النقل،  صعوبات  من  الرغم  عىل   □
ومحاولة العراق حامية عملية مستورداته، 
ان  املهم  استهالكية.  العراقية  السوق  فان 
اليها.  يحتاجون  التي  السلع  اليهم  نقدم 
العراق روزنامة تصدير واسترياد مع  وضع 
االردن يحتاج لبنان اىل مثلها. هنا يأيت دور 
العراق  زيارة  يعتزم  الذي  الحكومة  رئيس 
الذي  االقتصاد  بوزير  ويفرتض  قريبا، 
السلع  يحدد  جدول  يف  البحث  سريافقه 

املطلوبة.  والخدمات 

■ من اين ستؤّمن الدولة اموال هذا النفط، وهل 
سيوضع بروتوكول لدفع مثن املنتجات املصدرة؟

□ لدى مرصف لبنان حساب مخصص ملشرتيات 
النفط، وسيخصص املبلغ املطلوب لحساب مالية 
العراق. اما السلع املصدرة من لبنان فستدفعها 
وزارة املال اللبنانية، وعىل الصناعي القبول بذلك.

ام  بالدوالر  املنتجات  مثن  قبض  سيتم  هل   ■
باللرية؟

املنتجات  مثن  دفع  سيتم  كان  اذا  اعرف.  ال   □
بالدوالر لن يستفيد مرصف لبنان، لذا اعتقد ان 

اللرية هي التي ستعتمد.

■ كيف ستتمكن صناعة الدواء الوطنية من تأمني 
حاجة العراق يف ظل ازمة شح العمالت الصعبة؟

□ نحن نستورد الدواء مدعوما من مرصف لبنان، 
مثنه  دفع  سيتم  النفط  لبنان  يستورد  وعندما 
بالدوالر. اليوم، وفق عملية تبادل النفط مقابل 
الدواء والغذاء مع العراق، سيستفيد منها لبنان 
بشكل كبري جدا. عندما نصدر سلعة معينة، فان 
مثنها يشكل 40 من املئة بالعملة االجنبية، واليد 
يأيت  قيمة مضافة. هنا  املئة هي  العاملة 60 يف 
دور املقاصة يف مرصف لبنان واملراقبة من وزارة 
املال. لذا علينا كصناعيني ربط العالقة مع العراق 
كمنافسني، وبدال من اخراج العملة االجنبية من 

لبنان علينا املحافظة عليها داخله.

■ ماذا عن خدمات االستشفاء؟
□ تحولت اليوم اىل االردن وديب. لكن مع االتفاق 
بعد  االستشفاء  يريد  َمن  ارسال  ميكن  الجديد، 
االتفاق مسبقا عىل الكلفة، اي ان تدفع الحكومة 
نظام  وفق  االستشفايئ  العمل  كلفة  اللبنانية 
املواطن  ويعامل  االجتامعي،  الضامن  صندوق 
القطاع  اللبناين. نحن يف  باملواطن  العراقي اسوة 
مبختلف  ومررنا  التجارب،  كل  منلك  الخاص 
االفكار  ميلك  ال  العام  القطاع  لكن  الصعوبات، 
لكل  الحلول  ايجاد  عىل  تساعد  التي  السليمة 
القضايا املطلوبة. نحن منلك الخربة ولدينا املعرفة 
مقابل  "النفط  باتفاق  عملنا  جراء  من  الكاملة 

الدواء والغذاء" مع االمم املتحدة.

■ ما هي االدوية املطلوبة يف السوق العراقية؟

السابق  الصناعة  وزير  زار  تقال  حق  كلمة    □
الصناعيني،  برفقة  العراق  حسن  الحاج  حسني 
العراقي،  والصحة  الصناعة  وزير  مع  لقاء  وعقد 
االدوية  تسجيل  عىل  ينص  اتفاقا  خالله  وضع 
اللبنانية املسجلة يف منصة االدوية يف لبنان عىل 
كل  تدخل  الوقت،  ذلك  منذ  العراقية.  املنصة 
االدوية املصنعة يف لبنان اىل العراق وفق الحاجة 
اليها، رشط ان تكون منافسة. العراقي ليس سهال، 
فهو رجل اعامل من الطراز االول وعىل دراية تامة 
مبا يريده وكيف يريده. لذلك ميكن ان تدخل كل 
االدوية اللبنانية اىل السوق العراقية الواسعة جدا 
واملستهلكة لكل السلع. لذلك اقرتح التعاون بني 
املصانع العراقية ونظريتها اللبنانية، وان يتم تبادل 
وايجاد  الصناعات  اوضاع  للوقوف عىل  الزيارات 
رشاكة حقيقية. هذا التعاون قائم اليوم مع االردن 

مع ميزة وجود حدود مشرتكة بينهام، االمر الذي 
يفتقده لبنان كونه يحتاج اىل عبور سوريا. ونظرا 
اىل ما تعيشه سوريا اليوم من صعوبات، ال ميكننا 

التصدير بسهولة. 

■ والطرق االخرى؟
□ هناك طريق تركيا - مرسني - اربيل، ثم بغداد، 

او عرب مرفأ البرصة.

يف  الغذائية  الصناعات  تنافس  ان  ميكن  هل   ■
الزراعي  الذايت  االكتفاء  ظل  يف  العراقية  السوق 

للعراق؟
كل  ويريدون  اللبنانية  املاركات  كل  يطلبون   □
ذلك.  عىل  ترص  العراقية  التجارة  وغرف  يشء، 
ودرس  العراق  زيارة  اللبنانيني  الصناعيني  عىل 
السوق من كل جوانبها، خصوصا لجهة االسعار 
لبنان.  من  فقط  النقل  كلفة  ارتفاع  اىل  نظرا 
يجب تصدير صناعات غذائية منافسة يف سوق 
العراق، خصوصا مع وجود سلع اجنبية ارخص 
الفرصة  حاليا  اللبناين  لدى  اللبنانية.  السلع  من 
العملة  قيمة  انخفاض  مع  خصوصا  للمنافسة، 
درس  اعادة  اللبناين  الصناعي  وعىل  الوطنية، 

الكلفة واالكتفاء بهامش ربح مقبول.
ع. ش.

رئيس اتحاد املستثمرين اللبنانيني جاك رصاف.

قيمة النفط العراقي 
ستدفع سلعا صناعية 

وخدمات
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العقار مالذ آمن في األزمات االقتصادية
أسعار الشقق إرتفعت بني 30 و%40

والعقار  الذهب  مثل  اصول  اىل  امللجأ  اآلمن هو  املالذ 
واالرض لحامية االموال يف اوج االزمات االقتصادية. شكل 
مدخراتهم،  لحامية  كثريين  للبنانيني  سبيال  املالذ  هذا 
فاختاروا العقار النقاذ ودائعهم من فك الحجر القرسي 
يف املصارف، وان كان البعض ال يوافق عىل هذا الخيار 

بسبب ما يحوط البلد من مخاطر تغلف مصريه

التي  الخسائر  بعض  من  الرغم  عىل  العقارات،  رشاء  عىل  املودعني  هجمة 
املمتد منذ بضع سنوات،  القطاع من سباته  العقد، اخرجت  يتحملها طرفا 

وافادت خزينة الدولة بتحقيقها مداخيل مهمة من رسوم البيوعات.
اكدا  غربيل  نسيب  الدكتور  االقتصادي  والخبري  مكارم  رجا  العقاري  الخبري 
لـ"االمن العام" ان الخطر العقاري محدود وقد ضخ يف السوق نحو ملياري 
دوالر، وان املستفيد االسايس هو الخزينة التي اّمنت ايرادات غري متوقعة من 

رسوم البيع العقارية.

عصام شلهوب 

مكارم: شراء العقار افضل
من ابقاء املال في املصارف

الخبري العقاري رجا مكارم. 

الرسوم العقارية شكلت 
مدخوال للخزينة بعدما 
سجلت معظم العقارات

■ هل استغل اصحاب العقارات خوف الناس من 
فقدان اموالهم وباعوا شققهم باسعار مرتفعة؟

عشوائية  بطريقة  البيع  اىل  يلجأوا  مل   □
وباسعار مرتفعة. عندما عرض املطور الشقة 
بسعر معني ومل يتمكن من بيعها يف الفرتات 
بيعها  االخرية  املرحلة  يف  استطاع  السابقة، 
انه  حتى  طلبه،  قد  كان  الذي  ذاته  بالسعر 
مثنا  دوالر   3500 سابقا  طلب  َمن  اذ  رفعه، 
للمرت املربع متكن من بيعه، وارتفع احيانا اىل 
5 االف دوالر. وقد لوحظ ان املطور العقاري 
بقيمة  محكوما  كان  البيع،  يف  ارسع  الذي 

الدين املتوجبة عليه للمصارف لتسديدها، يف 
حني ان َمن مل يكن مضطرا لذلك استفاد من 

تلك الفرتة ورفع اسعاره.

املطور  ذلك،  من  االول  املستفيد  هو  َمن   ■
والتاجر ام املرصف واملواطن؟

اذ  االول،  املستفيد  هو  العقاري  القطاع   □
عادت الحياة اليه وتم ضخ نحو ملياري دوالر 
فيه. كذلك استفادت كل املهن املرتبطة بهذا 

القطاع.

رشيكا  دخل  املرصيف  القطاع  ان  يالحظ   ■
مضاربا عىل العملية، ما مدى صحة هذا الكالم 

وهل يحق له ذلك؟
له  ان  واعتقد  مضارب،  كرشيك  دخل  نعم   □
الحق يف الترصف مبا ميلكه من عقارات. جاءت 
عملية استحواذ املصارف عىل عقارات عائدة اىل 
زبائنها بعد رشوط قاسية وضعتها السرتداد ديون 

معني. فَمن مل يستطع الدفع طلب منه بيع 

شهدها  التي  الغليان  حالة  انتهت  هل   ■
االول 2019  العقاري منذ 17 ترشين  القطاع 

وطيلة عام 2020؟ 
عام  وتريتها  تراجعت  تنته.  ومل  تبدلت   □
القطاع  شهد  اذ   ،2020 عام  عليه  كانت 
مسبوقة  غري  طلب  موجة  خالله  العقاري 
سنوات  امتدت  الثبات  من  فرتة  بعد 
الشقق  اسعار  يف  ملحوظ  ترف  مع  عدة، 
عىل  الهجمة  هذه  سبب  يعود  السكنية. 
املرصفية  االزمة  اىل  العقارية  االستثامرات 
املودعني،  اخافت  التي  والنقدية  املالية 
آمنا  ملجأ  القطاع  اختيار  اىل  ودفعتهم 
متيزت  وقد  املصارف.  من  بدال  الموالهم 
فَمن  املرتفعة،  باسعارها  بريوت  منطقة 
اىل  لجأ  دوالر،  ماليني   5 نحو  ميلك  كان 
رشاء الشقق السكنية، كذلك فعل َمن ميلك 
ارصدة مالية اقل بكثري. بذلك، نفد مخزون 
املطورين  عند  املوجودة  السكنية  الشقق 
حدود  يف  وكانت  بوترية رسيعة،  العقاريني 
4 االف شقة وصلت قيمتها اىل نحو مليار 
اليوم  يحاول  اشرتى  َمن  ان  الالفت  دوالر. 
بالدوالر  الثمن  بيع ما اشرتاه، لكنه يطلب 
النقدي الطازج، ما دفع هذا االمر بالسوق 

اىل الرتاجع تدريجا.

وما هي  سليمة  املودع  كانت خطوة  هل   ■
مخاطرها؟

□ املخاطر موجودة يف كل يشء، لكنها يف هذه 
الخطوة اقل بكثري من ابقاء املال تحت رحمة 
العقاري  القطاع  خطر  ومشاكلها.  املصارف 
محدود، يتمثل يف هبوط االسعار بنسبة 5 او 
10 يف املئة، واسعار الشقق تبقى ثابتة طاملا ال 
يوجد تهافت عىل الرشاء. حتى لو حصل ذلك، 
فان االنخفاض لن يتجاوز يف حده االقىص 10 يف 
املئة. نالحظ اليوم، بعدما خفت هجمة الرشاء، 
ان اسعار الشقق ارتفعت بنسبة تراوحت بني 

30 و40 يف املئة خالل سنة 2020.
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إقتصاد

غبريل: نسبة املعامالت العقارية
ارتفعت 63% عام 2020

من  عقارية حصلت  بيع  عمليات  ان  يقال   ■
فهل  ودائعهم،  مقابل  يف  للمودعني  املصارف 

هذا صحيح؟
نعيش  نحن  االطالق.  عىل  غري صحيح  امر   □
الجوانب  مختلف  من  عميقة  اقتصادية  ازمة 
ادت اىل ازمة سيولة يف البلد ويف القطاع املرصيف، 
ما افىض اىل وضع بعض القيود عىل السحوبات 
ما  او  رسمية  اجراءات  غياب  يف  والتحويالت 
يعرف بالكابيتال كونرتول. ما قام به عدد من 
من  قسم  لسحب  وسائل  ايجاد  هو  املودعني، 
القطاع  نحو  واالتجاه  املصارف  من  ودائعهم 
العقاري. لذلك شهدنا فورة عقارية غري مسبوقة 
 2019 عام  من  االخريين  الشهرين  يف  بدأت 
وطيلة عام 2020. ارتفع عدد املعامالت العقارية 
بنسبة 63%، وحجم املعامالت العقارية %110، 

مليار   14.4 العقارية  املعامالت  قيمة  وبلغت 
 82200 العمليات  وعدد   ،2020 عام  دوالر 
طويلة  سنوات  منذ  السوق  جمود  ان  عملية. 
وتراجع الطلب العقاري نتيجة توقف القروض 
السكنية املدعومة من مرصف لبنان، عكسا ازمة 
تتحرك  مل  الصعد.  كل  عىل  االقتصادية  لبنان 
السوق العقارية اال يف نهاية عام 2019 وتحديدا 
عند املطورين العقاريني املقرتضني من املصارف، 
وارتفع الطلب عىل العقارات املبنية وغري املبنية 
املوجودة  اموالهم  تقليص  املودعني فضلوا  ألن 
متكن  كذلك  العقار.  اىل  واللجوء  املصارف  يف 
للمصارف،  دينه  تسديد  من  العقار  صاحب 
وقبوله بشيكات مرصفية او تحويالت اىل حسابه 
املرصيف. املستفيد الثالث واالسايس هو الخزينة 
التي امّنت ايرادات غري متوقعة من رسوم البيع 

العقارية، والرضائب عىل االموال املنقولة.

املتوجب  العقاري  الدين  تراجع حجم  هل   ■
عىل املطورين العقاريني للمصارف؟ 

□ املصارف ال تعيش عىل جزيرة منعزلة، وهي 
عىل دراية تامة بوضع املطورين العقاريني. فقد 
قامت بتسهيل الحركة ما مكن عرشات رشكات 
بالكامل  ديونها  تسديد  من  العقاري  التطوير 
خالل اشهر قليلة. عىل الرغم من عمليات البيع، 
ال تزال هناك ابنية غري مباعة نظرا اىل توقف 
طلب  اىل  والعودة  البيع،  عن  املديونني  غري 
الدفع مبوجب مال نقدي. ال بد من االشارة اىل 
ان االسعار اليوم مرتفعة اصطناعيا، ألن املطور 
قيمة  من  املئة  يف   25 نحو  سيخرس  انه  يعلم 

الشيك املرصيف عند سحبه.

وتعترب  عقارية  محفظة  متلك  املصارف   ■
عىل  مارست ضغوطا  هل  الكبار.  املالكني  من 

املودعني لبيع عقاراتهم تسديدا للدين؟ 
□ ال متلك املصارف محفظة عقارية كبرية بعدما 
كونتها  التي  املحفظة  من  التخلص  يف  نجحت 
ايجاد  اليوم  تحاول  انها  اال  التسعينات.  اواخر 
ملشاريع  كانت  وان  حتى  للمقرتضني،  حلول 
الوسائل،  كل  استنفدت  اذا  لكن  عقارية.  غري 
ستضطر املصارف مرغمة اىل اللجوء اىل العقار 

عىل الرغم من التعقيدات القانونية.

■ ما هو حجم هذه املحفظة؟
املحفظة  عن  تختلف  العقارية  الرهونات   □
العقارية. القروض السكنية مرهونة، لكن الدفع 
تريد  ال  املصارف  الوطنية.  وبالعملة  مستمر 
التملك بل مساعدة املقرتض عىل دفع قرضه. 
بعض املصارف سّيلت عقاراتها سابقا، والبعض 
االخر متلك حديثا عقارات نتيجة االزمة. االرقام 
تؤكد ما اقوله، فقد تراجعت الودائع بقيمة 19 
مليار دوالر عام 2020، والقروض املرصفية بنحو 
14 مليار دوالر. منذ مطلع عام 2019 تراجعت 
والقروض  دوالر،  مليار   34.4 املرصفية  الودائع 
املرصفية بنحو 22.300 مليار دوالر حتى نهاية 
ترشين الثاين 2020. مرد ذلك اىل قيام املودعني 
والرشكات بتسديد قروضهم بالدوالر، وتراجعت 
الودائع ألن جزءا منه ذهب اىل القطاع العقاري، 
وجزءا آخر سحب نقدا بنحو 8 مليارات دوالر، 

وجزءا ثالثا لتسديد القروض.

التي شهدت مبيعات  املناطق  ابرز  ما هي   ■
عقارية؟

 16.169 العقارات  بيع  عمليات  عدد  بلغ   □
 %19.7 يشكل  ما   ،2020 العام  يف  بعبدا  يف 
من اجاميل عدد عمليات البيع. يليها الجنوب 
الشامل  ثم   ،)%13.3( بيع  بـ10.996عملية 
واملنت   ،)%12.8( بيع  عمليات  بـ10.509 
وكرسوان   ،)%11.9( بيع  عملية  بـ9.796 
بـ9.467 عملية بيع )11.5%(، وزحلة بـ8.425 
عملية بيع )10.2%(، والنبطية بـ7.699 عملية 
بيع  عملية  بـ6.876  وبريوت   ،)%9.4( بيع 
)8.4%(. بلغت قيمة عمليات بيع العقارات يف 

بريوت 4.77 مليارات دوالر ما يشكل %33.2 
من االجاميل يف العام 2020، تلتها املنت بـ2.53 
مليار  بـ2.52  بعبدا  ثم   ،)%17.6( مليار دوالر 
مليار دوالر  بـ1.66  )17.5%(، وكرسوان  دوالر 
دوالر  مليون  بـ1.18  والجنوب   ،)%11.5(
دوالر  مليون  بـ761.6  والشامل   ،)%2.8(
)5.3%(، وزحلة بـ450.5 مليون دوالر )%3.1(، 
والنبطية بـ412.6 مليون دوالر )2.9%(. الالفت 
هو ارتفاع قيمة عمليات بيع العقارات بنسبة 
153% يف كرسوان يف العام 2020، تليها النبطية 
والجنوب   ،)%+112.3( واملنت   ،)%+113.6(
وبعبدا   ،)%+105.5( وبريوت   ،)%+109.5(
)103+%(، وزحلة )99.5+%(، والشامل )94.7 
الجمود  عملية  تعكس  املؤرشات  هذه   .)%+
التي كانت سائدة يف السنوات املاضية. يف موازاة 

العقار موضع الرهن، وعندما يتوافر الشاري 
يتم الضغط فتحصل عملية البيع والرشاء. اعتقد 
ان هذا االسلوب غري مهني، وقد وضعت املصارف 
لوائح بالعقارات املوجودة لديها واملعروضة للبيع 
يعترب  لكنه  طبيعي،  االجراء  هذا  زبائنها.  من 
تعديا عىل عمل الوساطة العقارية، وهو يحصل 
كان  رمبا  اذ  املصارف.  من  سنوات   3 نحو  منذ 
مديرو املصارف يترصفون من دون علم اصحابها 
لالستفادة من العمولة. عندما يغرّي املرصف وجهة 

عمله االصيل، يصل اىل ما وصل اليه اليوم.

■ هل هناك تفكري يف مشاريع اخرى للصمود 
يف وجه االزمة االقتصادية؟

□ ال امكانات يف الوقت الحارض العادة القطاع 
انه سيعود اىل  اعتقد  اىل ما كان عليه، لذلك 
مرحلة سبات ميكن ان تطول. سندخل يف عملية 

التجارة العقارية اكرث من التطوير العقاري.

يف  والرشاء  البيع  عمليات  انحرصت  هل   ■
بريوت وضواحيها؟

□ توزعت يف كل لبنان، لكن االقبال كان عىل 
مناطق اكرث من اخرى. تم التوجه نحو املناطق 
قيود  من  واملحررة  الفئات،  كل  من  املرغوبة 

طائفية او سياسية معنية.

يحل  فهل  لاليجار  البيع  نحو  توجه  مثة   ■
مشكلة ابنية املكاتب مثال؟

□ هذا التوجه غري موجود اليوم، خصوصا مع 
تراجع الطلب عىل املكاتب يف شكل كبري جدا، 
فيام االقبال ضئيل عىل املحال التجارية اي ما 
يعرف بالدكاكني. عمليات االيجار تطاول ايضا 

الشقق السكنية.

■ هل حققت الدولة عائدا من عمليات البيع، 
وهل سجل تقدم يف تسجيل العقارات؟

□ طبعا، تم استيفاء نسبة 6 يف املئة املفروضة 
الرسوم  شكلت  كام  التسجيل،  عمليات  عىل 
العقارية مدخوال ال بأس به للخزينة، وتم تسجيل 
معظم العقارات. هناك حرص كبري عىل التمسك 
دون  من  االخرض،  السند  متلك  وعىل  بامللكية 

العدل. كاتب  لدى  مسجل  بيع  بعقد   االكتفاء 

■ هل مثة خوف من فقاعة عقارية من خالل 
موجة البيع والرشاء هذه؟

مناطق  يف  رشاء  عملية  تكرار  من  اخىش   □
وفاريا  وفقرا  كفردبيان  كمنطقة  جبلية سياحية 
باسعار  و2010   2007 اعوام  بني  حصلت  التي 
السنة  يف  تطبيقه  اعيد  السيناريو  هذا  خيالية. 
املاضية وبارتفاع اسعار غري مسبوق. هذه الزيادة 
الفقاعة  التي اخشاها، وهي  الطبيعية هي  غري 
الوضع  استقر  اذا  منها.  اخاف  التي  الوحيدة 
الطلب وتهبط اسعار  وعاد اىل طبيعته، يرتاجع 
العقارات يف تلك املنطقة، فيام استبعد نوعا ما 
حصول فقاعة عىل املستوى العام. الخوف عند 
استتباب الوضع، يف حال عدم التمكن من ايجاد 
والنقدية  االقتصادية  لالوضاع  املطلوب  الحل 
البيع  اىل  سيضطرون  البعض  ان  واملرصفية، 
االمر  هذا  ان  علام  معيشيتهم.  امكانات  لتأمني 
لن يتحقق يف القريب العاجل، وبالتأكيد سيجد 

اصحاب الشأن الحلول ملشاكلنا وتستتب االمور.
ذلك، بلغ معدل قيمة كل عملية بيع 175.015 
دوالرا امريكيا يف العام 2020، ما يشكل ارتفاعا 
بنسبة 29% عن معدل مقداره 135.828 دوالرا 
يف  دوالرا  بـ133.977  ومقارنة  العام 2019،  يف 

العام 2018.

■ ماذا عن العمليات العقارية التي نفذت من 
املستثمرين االجانب؟ 

□ تم تنفيذ 1257 عملية بيع عقارات لالجانب 
و1214   ،2019 عام  بـ993  مقارنة   ،2020 عام 
العقارات  بيع  عام 2019. شكل عدد عمليات 
االجاملية  البيع  عمليات  من   %1.5 لالجانب 
عامي 2018  بانخفاض 2% يف  اي  عام 2020، 
من   %26.3 فان  ذلك،  عىل  عالوة  و2019. 
 2020 عام  لالجانب  العقارات  بيع  عمليات 
ثم   ،)%20.8( بريوت  تليها  بعبدا،  يف  كانت 
وكرسوان   ،)%12.6( والجنوب   ،)%16.5( املنت 
 ،)%6.4( وزحلة   ،)%7.6( والشامل   ،)%8.1(
والنبطية )1.5%(. استحوذ املواطنون السوريون 
بيع  عمليات  قيمة  من   %29.6 نسبة  عىل 
 ،2020 االول  كانون  يف  لالجانب  العقارات 
يليهم العراقيون )6.4%(، واالردنيون )%4.1(، 

والفرنسيون )3.4%( واالمريكيون )%3(.

الخبري االقتصادي الدكتور نسيب غربيل.

قيمة املعامالت 
العقارية بلغت 14.4  مليار 

دوالر عام 2020
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نقطة على السطر ميشال تابت "الطاغية" املحبوب
شاهٌد على العصر الذهبي للدراما اللبنانية

رحيل

الذاكرة  يبقى املمثل ميشال تابت مخّلدا يف 
الجمعية، هو الذي قّدم طوال مسريته حواىل 
2600 حلقة تلفزيونية غالبيتها غري مسجلة، 
الشاشة  بل كان يتم متثيلها بشكل حّي عىل 
لبنان،  وتلفزيون  اللبنانية  الدراما  بدايات  يف 
اىل اربعني فيلام والفي حلقة دوبالج طبعها 
عليها  تربت  كرتونية  شخصيات  عىل  بصوته 

اجيال الزمن السعيد. 
اللبنانية  للدراما  الذهبي  العرص  تابت  رافق 
شكلت  التي  االسامء  من  مجموعة  مع 
الرعيل االول لهذا الفن، وصنعت مجده عىل 
آغا"  "بربر  )مسلسل  كرباج  انطوان  رأسهم 
وهند  منري،  وليىل  تابت(،  فيه  شارك  الذي 
املجيد  وعبد  مرعشيل،  وابراهيم  اللمع،  ايب 

مجذوب، وسمري شمص وغريهم... 
القوي ونظرته املخيفة، تقّمص تابت  بصوته 
اىل  فيها  ابدع  به.  التصقت  التي  الرش  ادوار 
بالنسبة  اليشء  بعض  مخيفا  صار  انه  درجة 
بل  مرة،  قال  ما  وفق  الشارع  يف  الناس  اىل 
ان  قبل  تخشاه  كانت  الثانية  زوجته  ان 
مدى  عىل  للداللة  هذا  كل  عليه.  تتعرّف 
براعته يف تجسيد هذه االدوار. لكن ذلك ال 
يلغي براعته يف االدوار الكوميدية ايضا، هو 
الذي شاهدناه يف مسلسل "ابراهيم افندي" 
تلك  عن  مرارا  تحدث  وقد  وغريه،   )1985(
جمعه  الذي  الروحي  الرابط  وذلك  الكيمياء 

مبرعشيل الذي شاركه بطولة املسلسل. 
الفنانني  من  الطينة  تلك  من  تابت  يعترب 
التمثيل بوصفه  الذين كانوا ينظرون اىل فن 
والحسابات  املصالح  فوق  تعلو  رسالة 
تكن  مل  املجال  هذا  يف  رحلته  الضيقة. 
حب  عىل  وعيه  تفّتح  بالورود.  مفروشة 
يف  نوهرا"  مار  "مدرسة  يف  باكرا  التمثيل 
مرسح  عىل  اختربه  حيث  الشباك  فرن 

سمير مراد

 )2021 ــ   1930( تابت  ميشال  املمثل  اللبناين.  للفن  املؤسس  الرعيل  من  وثقافية  فنية  رموز  كورونا حصد  وباء  يواصل 
استسلم الشهر املايض امام "طاغية" غري مريئ، سّبب شلال كامال للكوكب، وحصد ماليني االرواح

عام  الضمري"  "عذاب  فيلم  لتقّدم  السينام، 
1957 وافالما اخرى شارك ميشال تابت فيها 
كإداري. بعدها، ترك الفرقة ليعمل يف مهنته 
مجتهدا  االفالم،  مكياج  جانب  اىل  الحالقة 
يف  كممثل  حضوره  لرتسيخ  عينه  الوقت  يف 
السينام والتلفزيون واملرسح. يف موازاة عمله 
النقايب،  املستوى  عىل  نشطا  كان  التمثييل، 
والسينام  املرسح  ممثيل  نقابة  ترأس  اذ 
شأن  اعالء  يف  وساهم  مؤسسيها،  من  وكان 
الكثرية  انشغاالته  متنعه  مل  اللبنانية.  الدراما 
حني   ،1968 عام  الوطني  دوره  لعب  من 
مديرية  يف  املريئ  االعالن  مسؤولية  توىل 
تحديات  اللبناين.  للجيش  التابعة  التوجيه 
ايضا  املهنية، لكن  امام مسريته  كثرية وقفت 
الشخصية. فهو الذي فقد ولدين عام 1959 
بفارق اسبوع فقط بينهام، لكنه مل يستسلم 
زوجته  وفاة  عند  ايضا  الذي خربه  االمل  لهذا 
االوىل. مل يرتك مصاعب الحياة تتغلب عليه، 
حتى عندما تعرّض لنكسات صحية كثرية يف 
منحته  زوجته  حياته.  من  االخرية  السنوات 
كليتيها،  بإحدى  له  تربّعت  حني  ثانية  حياة 
كام منحته "لعبة" كام كان يحب ان يوصف 

ابنته الصغرى ليىل. 
جان  املمثلني  نقيب  التقت  العام"  "االمن 
التمثيلية  تابت  مسرية  عن  للتحدث  قسيس 

والنقابية واالثر الذي تركه يف املجالني.

■ كيف تصف تجربة ميشال تابت النقابية؟
□ ال شك يف ان خسارة ميشال تابت كرجل 
جميعا.  علينا  كبرية  كانت  وكفنان  نقايب 
رئاسة  سدة  شغل  الذي  تابت  ميشال 
واالذاعة  والسينام  املرسح  ممثيل  "نقابة 
 25 بني  ترتاوح  ملدة  لبنان،  يف  والتلفزيون" 
بصمة  ترك  متقطعة،  مبراحل  سنة  و27 
كبرية يف الجسم والعمل النقابيني. يوم كان 
رمبا  حققها  التي  االنجازات  اهم  من  نقيبا، 
كل  رغم  طائفيا  تنقسم  مل  النقابة  هذه  ان 
الحرب.  ابان  لبنان  سادت  التي  الظروف 
الفضل يف ذلك يرجع اليه واىل املرحوم عيل 
النقابة.  رس  امني  كان  الذي  الدين  شمس 
يف  مقرها  يقع  الجميع  يعلم  كام  نقابتنا 
التقاء  نقطة  وكانت  بدارو،  يف  تابت  حرج 

الرشقية  باملنطقتني  يعرف  كان  ما  بني 

املمثل الراحل ميشال تابت.

اجربته عىل  الحياة  ان رضورات  اال  املدرسة، 
بسوق  ليلتحق  الدراسة  مقعد  عن  التخيل 
العيش.  اىل  سبيال  الحالقة  وميتهن  العمل 
عرب  التمثيل  رحلة  سيبدأ   ،1943 عام  منذ 
اىل  الفنون،  ومعهد  الفنية"  النهضة  "فرقة 
وجورج  تامر  ميشال  رفيقيه  مع  اسس  ان 
لتقدم  الفنية" سنة 1966  االرز  قاعي "فرقة 
وغريها  الشارد"  "العاشق  املرسحي  عملها 
اىل  الفرقة  ستتحول  بعدها  املرسحيات.  من 

كان ميشال تابت 
يتمرن على ادواره امام 

املرآة في منزله

حياتنا باألبيض واألسود
يدعونا بعض العقالنيني والرباغامتيني والليرباليني اىل الرهان االعمى عىل 
املايض... وهي فكرة قد تكون سديدة،  اىل  االلتفات  املستقبل، وعدم 
الزمن  للعالقني يف  السلفية، ونقدا  اليها فعل رفض للدعوات  اذا نظرنا 

الغابر كسجناء يف زنزانة، يتحصنون فيه، غري قادرين عىل مغادرته.
اىل  الطريق  يعرفون  ال  او  زمانهم،  مواجهة  يخافون  املايض  ارسى 
ازمة وجودية  تعبريا عن  ايضا  يكون  قد  املايض  اىل  اللجوء  املستقبل. 
او سياسية او حضارية عميقة. قد يفضح تشكيكا يف الذات، عجزا عن 

التعامل مع اللحظة الراهنة، خوفا من مواجهة املستقبل.
لكن السخرية من "الواقفني عىل االطالل" عىل طريقة ابونواس )ُقل ِلَمن 
نعكسها  ان  ميكننا  َجَلس(،  كاَن  َلو  رَضّ  ما  واِقفاً  َدرَس/  رَسم  َعىل  َيبيك 
خوفا  باالحرى،  املايض  من  بالهاربني  الواقع،  عن  باملغرتبني  تشكيكا 

وجهال وكسال، وخضوعا للنموذج االستهاليك، واوهام التقدم السطحي.
هل ميكن حقا "الهروب" اىل املستقبل؟ أم انها رحلة منظمة، مخطط 
لها، يجب ان نستعد لها، افرادا وجامعات وشعوبا، تحتاج اىل ادوات 
سكة  عن  وخرجنا  السبل،  ضللنا  واال  طريق؟  وخريطة  وجهوزية 
هوة  اىل  وتدحرجنا  واالرتقاء،  بالتقدم  احالمنا  وتبددت  الحضارة، 

سحيقة قوامها الردة والتخلف.
والتحضري للمستقبل ال بد من ان يبدأ من التصالح مع املايض، واعادة 
متلكه، وحمل كل انجازاته وعصوره الذهبية، سالحا ملواجهة تحديات 
الراهن، واخرتاع الغد السعيد، املستقر، املتطور، املزدهر... اي كل ما 

نفتقر اليه اليوم يف لبنان.
يف قلب هذه االزمة الحادة التي نعيش، اجتامعيا وثقافيا ايضا، وليس 
املثل  اىل  الثوابت،  اىل  احوجنا  ما  وخارجيا،  وسياسيا  اقتصاديا  فقط 
الشعب  بقدرة  بالدولة،  بالوطن،  بالنفس،  الثقة  استعادة  اىل  العليا، 
بااللتفات  العدم! كل ذلك يكون  التامسك وااللتحام يف مواجهة  عىل 

اىل الخلف قليال، الستعادة االنجازات واملحطات املضيئة.
رحيل ميشال تابت اعادنا اىل احدى تلك املنارات. اىل حياتنا املطمئنة، 
شاشة  عىل  واالسود  باالبيض  حياتنا  باملستقبل.  املتفائلة  الربيئة، 
تلفزيون لبنان، حني مل يكن هناك سواه لصياغة ثقافتنا الشعبية. كال، 
معني  من  الغرف  اىل  حاجة  بل  متخّيل،  ماض  اىل  عقيام  حنينا  ليس 

البدايات، عّلنا نفهم ماذا ينقصنا اآلن؟
من منا سيذكر اسام، او حوارا او مشهدا او وجها من تلك املسلسالت 
التي تجتاحنا، وتغزو شاشاتنا باملئات كل موسم؟ بشكل  االستهالكية 
بائس،  والتمثيل  فقري،  واالخراج  عقيم،  والحوار  الصورة هزيلة،  عام، 

ومعالجة الواقع سطحية ومزيفة.
الطأمنينة  رس  عن  نبحث  ان  باملايض،  نحتفل  ان  اذا  لنا  اسمحوا 

واالزدهار والتقدم.
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والغربية. كان ميشال تابت وعيل شمس 
متمسكني  اآلخرين  النقابيني  وبعض  الدين 
القصف  ظل  يف  النقابة  يف  يداوموا  بأن 
ملتابعة  قامئة  النقابة  هذه  لتبقى  والقنص 
ان  مفادها  قاعدة  ارىس  املمثلني.  شؤون 
مل  لذلك،  للجميع.  والفنان  للجميع  النقابة 
البلد،  يف  النقابات  كسائر  النقابة  تنقسم 
مبيتة  نيات  هناك  كانت  يوم  خصوصا 
عليها  للسيطرة  وتجزيئها  النقابات  لتقسيم 
يف القرار السيايس. ميشال تابت فرض نفسه 
النقابة كانت  بأن  نقيبا قويا. بعضهم يقول 
الزمن.  ذلك  يف  والفاعلة  العاملة  الوحيدة 
واحد  تلفزيون  سوى  هناك  يكن  مل  ايضا، 
تابت  ميشال  فكان  لبنان،  تلفزيون  هو 
الفنية  االعامل  يف  يشارك  ال  ان  عىل  مرصا 
يوم كان  انه  اذكر جيدا  نقابيا.  كان  َمن  اال 
نقيبا، وكنا اذا دخلنا اىل تصوير مسلسل او 
والتقى بشخص  لبنان،  تلفزيون  عمل ما يف 
ال يعرفه، كان يسأله: هل انت منتسب اىل 
النقابة؟ فإذا كان منتسبا اىل النقابة، يستمر 
العمل. لكن اذا كان هناك شخص واحد غري 
منتسب ويشارك يف العمل، كان يأمر جميع 
حتى  والتصوير  العمل  بوقف  املمثلني 
بشخص  يكن،  ايا  الشخص،  هذا  يستبدل 
يف  للتاريخ.  له  ل  مسجَّ موقف  وهذا  نقايب. 

املهنة  جبني  عىل  وعميقة  قوية  بصمة  ترك 
التمثيلية يف لبنان من موقعه كنقيب.

■ ميشال تابت من الرعيل املؤسس للدراما 
التلفزيونية اللبنانية واحد املواكبني النطالقة 
تلفزيون لبنان، هال اخربتنا عن هذه الحقبة 

الذهبية يف التلفزيون؟
□ نحن نعرف ان ميشال تابت فنان بالفطرة  
كام معظم الفنانني الكبار الذين عرفناهم يف 
كان  حالق،  االساس  يف  هو  اللبنانية.  الدراما 
بالفطرة  موهوبا  كان  لكنه  للحالقة  له محل 
بالطبع شارك يف اعامل مرسحية  التمثيل.  يف 
قبل ظهور تلفزيون لبنان عام 1959. من اول 
الربامج التي عرضت يومذاك كان يؤدي فيه 
تابت شخصية "دعيبس" مع املرحومة ملفينا 
امني التي كانت تؤدي دور "منتورة". واشتهر 
ثنايئ دعيبس ومنتورة يومها واصبحا مرضب 
وكنا  جدا  طريفا  كوميديا  برنامجا  كان  مثل. 
شاشة  عىل  مبتابعته  ونفرح  نشاهده  اطفاال 
تابت  ميشال  استمر  طبعا،  لبنان.  تلفزيون 
يف العمل التلفزيوين وتراوحت ادواره ما بني 
نذكره  االيام،  مرور  مع  والكوميديا.  الدراما 
مثال يف "فارس بني عّياد" )1968(، و"املنتقم" 
)1969( واعامل كثرية اخذ فيها دور الرشير. 
يف  الشخصية  هذه  عليه  طغت   ، فشيئاً شيئاً 
الكثري من اعامل الدراما اللبنانية. طبع تابت 
قمة  بلغ  حتى  خاصة،  بنكهة  الرشير  دور 
الرش يف دور "الطاغية" )2007( الذي جسده 
ال  بالطاغية.  يعرف  وصار  مطلقة،  بجدارة 
اكانت  ادواره،  اداء  يجيد  كان  انه  يف  شك 
تخّص  ميزة  وهذه  درامية.  او  كوميدية 
من  معني  بنمط  يتقيد  مل  الذي  الفنان 
مثاًل  نذكره  مثاًل،  يؤديها.  التي  الشخصيات 
 1985( القفورة"  جايي  "اهربوا  مسلسل  يف 
يف  عون.  هال  مع  غندور(  انطوان  كتابة  ــ 
الجوانب  من  بالكثري  اعادنا  املسلسل،  هذا 
الشخصية  كانت  التي  دعيبس  شخصية  اىل 
شخصيا  يل  انا  مسريته.  يف  اداها  التي  االوىل 
العمل  بدأت  حني  تابت.  ميشال  مع  حادثة 
يف  الفنون  كلية  من  تخرجي  بعد  التلفزيوين 
قليال  وارتبكت  معا  عمال  نؤدي  كنا  املرسح، 
امام الكامريا وتلعثمت واضطررت اىل اعادة 
وبينه.  بيني  وكان  مرة،  من  اكرث  املشهد 

يف  جميعا  ونحن  تهدأ  ان  عليك  يل:  فقال 
تنّفس  نفسه.  للموقف  نتعرّض  كنا  بداياتنا 
جيدا، وارح اعصابك ورّكز عىل الدور، وانت 
ممثل جيد. ال انىس هذه الوقفة النبيلة منه. 
واحد من  قدمها  التي  االعامل  آخر  من  رمبا 
)اخراج  عينيها"  اجل  "من  بعنوان  كتابتي 
شخصية  تابت  ادى   )1998 ــ  سليامن  فؤاد 
كان  معا.  بالعمل  استمتعنا  وقد  الرشير، 

اىل  به  يرتفع  الدور،  حجم  كان  مهام  الذي 
يف  فارقة  عالمة  انه  الكبري.  االداء  مصاف 

الدراما اللبنانية من دون شك. 

يف  بطولة،  ادوار  تابت  ميشال  يلعب  مل   ■
تاريخ  يف  طبعها  التي  البصمة  هي  ما  رأيك 

اللبنانية؟ الدراما 
□ رمبا ليس صحيحا ان ميشال تابت مل يؤد دور 
املنتجني  بأّن  القول  ويالالسف  مطلقة.  بطولة 
تقديم  دامئا  يفّضلون  كانوا  األخرية  اآلونة  يف 
االسامء الشابة عىل اسامء املمثلني الكبار. هذا 
بطولة  بدور  يقم  مل  تابت  ميشال  ان  يعني  ال 
مطلقة. اصال، أنا شخصياً ضد ما يسّمى بطولة 
مطلقة. حني اكتب عمال دراميا، ارّكز عىل ان ال 
يكون هناك بطل مطلق. مثال يف مسلسل "من 
اجل عينيها" الذي ذكرته، كنا ميشال تابت وانا 
املنتج  لكن  املسلسل،  لهذا  الرئيسيني  البطلني 
قبلنا.  الشبان  اسامء  وضع  عىل  يومها  ارص 
ادى  الفني.  الوسط  يف  نعانيها  مشكلة  وهذه 
ميشال تابت ادوار بطولة كثرية. يف "القفورة"، 
جانب  إىل  "الطاغية"،  ويف  املسلسل  بطل  كان 
بجدية  الدراما  مع  تعاطى  هو  كثرية.  اعامل 
لكبار،  الفنانني  من  الكثري  مثل  مثله  مختلفة، 
يف  يدرس  ومل  يتخصص  مل  الذي  االول  الرعيل 
يف  نحن  دراستنا  رغم  والجامعات.  املعاهد 
الكثري.  الجيل  هذا  من  تعّلمنا  الجامعات، 
والشغف  الفن  مع  التعامل  يف  الصدق  تعلمنا 
وقبض  للتجارة  ليس  الفن  ان  اي  الفني، 
جان  صديقي  كان  اليوم.  اصبح  كام  االموال، 
احد  ُيسند  بأنه حني  تابت يخربين  ابن ميشال 
عليه  يتمّرن  كان  والده،  اىل  التمثيلية  االدوار 
يف املنزل ويقف امام املرآة ويؤدي الدور قبل 
ان يأيت اىل التصوير. اؤكد واجزم بأن اي ممثل 
اليوم ال يفعل امرا مامثال. تسعون  من ممثيل 
يف املئة من املمثلني واملمثالت اليوم يأتون اىل 
ميشال  ادوارهم.  حافظني  غري  وهم  التصوير 
بجدية  االمور  يأخذون  كانوا  ورعيله  تابت 
مطلقة، ويأتون إىل موقع التصوير وقد حفظوا 
التي  واالكسسوارات  الثياب  ورتبوا  ادوارهم 
يحتاجون اليها بغض النظر عن دور املسؤولني 
ال  انه  يعتربون  كانوا  ألنهم  العمل،  هذا  عن 

يجوز التعاطي مع الفن باستسهال والمباالة.
س. م

رغم ظروف الحرب لم 
تنقسم نقابة املمثلني 

بفضله طائفيا 

ألداء  اضطر  واذا  ادواره،  يختار  كيف  يعرف 
يعطيه  الحقيقة  يف  كان  به،  يقتنع  مل  دور 
حقه يف االداء. مل يكن يستهرت بأي عمل. كان 
ممثاًل فذا ومبدعا، واملمثل عادة ال يستطيع 
حدود  يف  اال  الدرامي  العمل  يف  يترصف  ان 
يف  وال  النص  يف  يغري  ان  يستطيع  ال  دوره. 
اإلخراج، امنا يستطيع ان يعطي دوره الحجم 
الذي يراه هو. ميشال تابت كان من الصنف 

وتوقيع  اتفاقات  اىل  سعى  النقايب  العمل 
بروتوكوالت مع نقابات فنية اخرى يف العامل 
وليبيا  ومرص،  والعراق،  سوريا،  يف  العريب: 
بني  العالقة  وتنظيم  لتفعيل  اخرى  ودول 
الفنانني اللبنانيني والعرب، واملعاملة باملثل. 
العريب  العامل  نقابات  كانت  التي  فالرضيبة 
مرتفعة  كانت  اللبناين  الفنان  من  تتقاضاها 
كانت  اللبنانية  النقابة  ان  حني  يف  جدا 
العرب.  الفنانني  من  زهيدة  تتقاىض رضيبة 
باملثل.  التعامل  يتم  بأن  االتفاق  جاء  لذا، 
اقرار  عند  الحقا  اليه  االستناد  تم  ما  وهذا 
قانون تنظيم املهن الفنية اللبنانية، أي مبدأ 
كان  العرب.  الفنانني  مع  باملثل  املعاملة 
ويقاتل  الفنانني،  حقوق  عن  رشسا  مدافعا 
برشاسة اذا تقاعست جهة منتجة عن الدفع 
فعال،  املسلسالت.  يف  املشاركني  للممثلني 

من اليمني: جوزف جربايل وفيليب عقيقي وميشال تابت ووفاء طربيه واحسان صادق وكامل الحلو وعيل شمس الدين.جان قسيس: تعلمنا من ميشال تابت الصدق يف التعامل مع الفن.

مع الراحلة هند ايب اللمع. 
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دراسات سوسيولوجية تطرح األسئلة وترصد اإلشكاليات
شباب لبنان... الهجرة طوقًا للنجاة؟

كتاب الشهر

"ملاذا يهاجر الشباب العريب ـ بحوث يف اشكاليات الهجرة واملستقبل" عنوان مؤلف بحثي يتضمن حواىل 25 دراسة ترصد ظاهرة 
الهجرة يف مجتمعاتنا من زوايا شتى، وتتوقف عند الخصوصيات يف البلد الذي تتناوله الدراسة. كتاب مرجعي يف احوال الهجرة 

الشبابية عىل امتداد العامل العريب

عىل مقاعد الدراسة، يتعرف التالمذة يف لبنان 
باكرا اىل الدور الكبري الذي يضطلع به املغرتبون 
يف دعم االقتصاد الوطني من خالل تحويالتهم 
الشهرية اىل عائالتهم، واىل املصارف واالستثامر 
يف البالد، حتى وصفوا بأنهم ثروة اقتصادية. اذ 
ان تحويالتهم تساهم يف حواىل 25 اىل 30 يف 
املئة من حجم الدخل القومي بحسب تقرير 

للخبري املرصيف وائل الدبييس. 
خالل  من  الطاقات  استنزاف  فان  ذلك،  مع 
الهجرة املتزايدة للعنرص الشبايب املتعلم، سيف 
ذو حدين، خصوصا مع ارتفاع هذه النسبة يف 
الدولية  "املؤسسة  اذ نرشت  املاضية.  العقود 
حول  تقريرها  اخريا  بريوت،  يف  للمعلومات" 
معدالت الهجرة من لبنان خالل العام 2019. 
االرقام التي اوردتها املؤسسة مقلقة تدفع اىل 
دق ناقوس الخطر. اذ اظهرت ان عدد اللبنانيني 
عام  يف  عودة  دون  من  البالد  غادروا  الذين 
2019 بلغ نحو 62 الفا، مقارنة بحواىل 42 الفا 
يف العام السابق، اي زيادة بنسبة 42 يف املئة. 
واشار التقرير اىل ان معظم املهاجرين هم من 
اما  الجامعات.  الشباب، بخاصة من خريجي 
فرص  عن  البحث  فهو  للهجرة،  االول  الدافع 
عمل ووضع مستقر يف الخارج نظرا اىل صعوبة 
يف  والسياسية  واالمنية  االقتصادية  الظروف 

لبنان. 
يف هذا املناخ، يأيت كتاب "ملاذا يهاجر الشباب 
العريبـ  بحوث يف اشكاليات الهجرة واملستقبل" 
السياسات"(.  العريب لالبحاث ودراسة  )"املركز 
ودراسات  ابحاث  مجموعة  مثرة  هو  الكتاب 
يف  االختصاصيني  من  عدد  اجراها  منتقاة، 
محور  يف  قدموها  العربية،  العواصم  مختلف 
ضمن  واملستقبل"  الهجرة  العريب:  "الشباب 
االجتامعية  للعلوم  السادس  السنوي  "املؤمتر 
واالنسانية" الذي عقده "املركز العريب لالبحاث 
 .2017 عام  الدوحة  يف  السياسات"  ودراسة 

يف  والجامعي  والفردي  والنفيس  االجتامعي 
وتراجع  املضطربة،  الداخلية  االوضاع  ظل 
معدالت النمو والتشغيل، وتدين فرص املشاركة 
االجتامعية السياسية بسبب ضيق املجال العام 
والتحكم السلطوي مبؤسسات املجتمع املدين، 
يف  عنه  املعرب  والصوت  العمل  من  وحرمانه 
االنظمة  تقاليد  استمرار  ظل  يف  واحد  وقت 

التسلطية العربية".
عوامل كثرية مشرتكةـ  كام تظهر املقدمةـ  تدفع 
الشباب اىل الهجرة من املغرب اىل لبنان. اال ان 
ورقة الباحثة اللبنانية ماريز يونس تيضء عىل 
جانب من الهجرة اللبنانية مل تقاربه الدراسات 

بالشكل الكايف. 
النسوية  الكفايات  "هجرة  عنوان  تحت 
اللبنانية... ظاهرة مستجدة"، تتعمق الباحثة 
هذا  كان  بعدما  اللبنانية  املرأة  هجرة  يف 
الجانب يخضع العتبارات اجتامعية كثرية. يف 
املستهل، تقدم يونس ملحة تاريخية عن دخول 
عرش،  التاسع  القرن  يف  العمل  سوق  املرأة 
تزامنا مع الثورة الصناعية. طبعا، تأخرت املرأة 
العمل مقارنة  اللبنانية يف االنخراط يف سوق 
االهلية  الحرب  لغاية  املتقدمة  باملجتمعات 
اللبنانية التي شهدت انقالبا يف هذا املعطى. 
تضافرت  عدة  عوامل  اىل  هنا  الباحثة  تشري 
انشاء  اولها  العمل،  اىل سوق  باملرأة  ودفعت 
اللبنانية،  الجامعات  يف  العايل  للتعليم  فروع 
 53( بالجامعة  امللتحقات  نسبة  فاقت  حتى 
)47 يف  الذكور  امللتحقني من  نسبة  املئة(  يف 
املئة( يف العام الجامعي 2009 - 2010. اضف 
التي  االهلية واالقليمية  الحروب  ان  اىل ذلك 
طويلة  سنوات  امتداد  عىل  لبنان  عايشها 
العمل، خصوصا مع  باملرأة اىل سوق  دفعت 
انخفاض نسبة الخصوبة، ما جعلها توفق بني 
مثانينات  يف  املهنية.  وتلك  العائلية  واجباتها 
اىل  اللبنانيني  هجرة  ارتفعت  املايض،  القرن 

عامي  بني  اللبنانيني  الجامعيني  للطالب  االول 
1999 و2011، تليها الواليات املتحدة االمريكية. 
وتظهر قاعدة بيانات املكتب االحصايئ لالتحاد 
االورويب عن عدد طالب التعليم العايل يف فرنسا 
الدكتوراه  طالب  ان  و2012   2004 عامي  بني 
ميثلون ثلث مجموع الطالب اللبنانيني يف فرنسا 

منذ عام 2004. 
لكن ما هي االسباب التي تدفع هؤالء اىل ترك 

بلدهم الستكامل دراستهم يف الخارج؟
تتوقف الباحثة يف دراستها عند اجوبة املستجيبني 
الذين قالوا لها ان "العوامل املرتبطة مبؤسسات 
التعليم العايل اللبنانية ادت دورا مهام يف قرار 
السفر بغية االرتقاء مبستواهم االجتامعي. وكان 
توافر املنح هو العامل املشرتك واالكرث ذكرا من 
االكادمييني الذين حصلوا عىل شهادة الدكتوراه 
يف الخارج او لبنان". اضف اىل ذلك متايز البيئة 
التعليمية والبحثية يف الخارج )املكتبة واملختربات 
والندوات واملؤمترات...(، وغياب برنامج دكتوراه 
يف بعض االختصاصات يف لبنان يف حني ان هؤالء 
شهادة  اىل  حاجة  مثة  "ان  يدركون  املستجيبني 
الوظيفي حتى  افاق املستقبل  اجنبية لتحقيق 
يلتحقوا بهيئة التدريس، خصوصا يف مؤسسات 

التعليم العايل يف لبنان". 
املنح  يف  ومساواة  تكافؤ  هناك  حني  ويف 
الجامعية للذكور واالناث، اال ان البيئة العائلية 
تلعب دورا يف قرار الطالبة يف الهجرة الستكامل 
الباحثة: "خالفا لالكادمييني  اذ تلحظ  تعليمها. 
نحو  عىل  يترصفون  الذين  الذكور  اللبنانيني 
لسفرهم  التخطيط  يف  واسرتاتيجي  مستقل 
سعيا وراء العلم، وتنفيذ خططهم يف منأى عن 
القيود العائلية، تتخذ االكادمييات قرار االنتقال 
بناء عىل منظومة العالقات القامئة عىل اساس 

الجنس ضمن العائلة". 
مع ذلك، بينت نتائج الدراسة ان العالقات بني 
ومتقلبة،  مرنة  اللبنانية  االرسة  داخل  الجنسني 
وميكن اعادة انتاجها او تغيريها باجراءات فردية. 
عليها  االضاءة  تتم  مل  كثرية  محاور  يف  دراسات 
حديثا،  الصادر  الضخم  الكتاب  يضمها  سابقا، 
الذي تتوقف ابحاثه عند كل بلد عريب عىل حدة. 
من  العريب  العامل  يربط  طويل  جرس  ذلك،  مع 
شامله اىل جنوبه،  اال وهو االسباب التي تدفع 
هؤالء الشباب، تلك الطاقة املتفجرة باالمكانات، 

اىل االنتقال اىل الضفة االخرى من العامل!

غالف الكتاب. 

بلد عريب عىل  كل  الوضع يف  قاربت  االبحاث 
حدة، من خالل هؤالء االختصاصيني. 

واذا كان الكتاب قد اضاء "عىل سؤال الهجرة يف 
السياق العريب املعارص، خصوصا لجهة ارتباطه 
النابض  قلبه  تشكل  اجتامعية  ـ  عمرية  بفئة 
املستقبلية  التحديات  لرفع  االساس  ورهانه 
التنموية والتحررية" كام ورد يف املقدمة، اال اننا 
سرنكز يف مراجعتنا عىل االبحاث التي تناولت 
لبنان بشكل خاص، خصوصا وانها تيضء عىل 
تطاول  واقتصادية جديدة  اجتامعية  متغريات 

العائلة والعقلية االجتامعية والتقاليد... 
قبل ذلك، ال بد من التوقف قليال عند مقدمة 
الكتاب التي تقارب موضوع الهجرة بعنارصها 
اذ  العربية.  البلدان  مختلف  بني  املشرتكة 
العرب،  املهاجرين  اجاميل  بلغ  انه  اىل  تشري 
قبل  اي   ،2009 عام  يف  الدويل  للبنك  طبقا 
تركز  مليونا  نحو 13  و"الثورات"،  االضطرابات 
عرشة منهم يف اوروبا والواليات املتحدة، بينام 
ينترش الباقي يف الدول العربية، عىل رأسها دول 
مجلس التعاون الخليجي. واظهرت املقدمة ان 
تحويالت املهاجرين العرب اىل بلدانهم االصلية 
الرسمية  التنمية  مساعدات  من  بكثري  "اعىل 
العربية وغري العربية لهذه البلدان، وارتفعت 
مساهمتها يف خفض عجز موازنة املدفوعات من 
العملة االجنبية". واوردت ان التقارير املتعلقة 
بالهجرة العربية الخارجية يف العقدين االخريين 
من  االعىل  الشباب هي  ان هجرة  اىل  اشارت 
بني هجرات الفئات العمرية االخرى، اذ يشكل 
الشباب ممن هم دون الـ35 نحو ثالثة ارباع 
املهاجرين، بينام يشكل من هم دون الـ25 نحو 
املئة منهم. االخطر من ذلك ان حصة  50 يف 
كبرية من هؤالء هم من ذوي الكفايات املهنية 

والعلمية. 
العريب  الشباب  هجرة  ان  اىل  املقدمة  تخلص 
تعد "اشكالية جوهرية، فهم يفتقدون االمان 

دول الخليج، تزامنا مع زيادة الشباب املتعلم 
وعجزه عن الهجرة اىل اوروبا. 

اال ان امللفت اكرث هو بروز ظاهرة املهاجرات 
اللبنانيات اىل الخليج، وهذا ما مل يكن معهودا 
من قبل. من خالل دراسة 15 حالة ملهاجرات 
الباحثة  تخلص  الخليج،  يف  يعملن  لبنانيات 
اىل استنتاجات اجتامعية واقتصادية عدة عىل 
رأسها ان غالبية املهاجرات اللبنانيات العامالت 
يف الخليج هن من الرشيحة العمرية ما دون 
معظمهن  وان  فتية،  هجرة  انها  اي  الثالثني، 

هاجر بعد التخرج من الجامعة مبارشة. 
وتوضح عرب رسم بياين اختصاصات املهاجرات 
واملصارف،  والصحافة  االعامل،  ادارة  ابرزها 
ثلثي  ان  اىل  تخلص  كام  الفنادق،  وادارة 
الكفايات الشابة املهاجرة تخرجت يف  الجامعة 
اللبنانية، وهي "صورة تناقض الصورة السائدة 
واملروجة التي يسوق لها كان هجرة الكفايات 
عموما، والنسوية تحديدا، تقترص عىل خريجات 
االختصاصات  عن  اما  الخاصة".  الجامعات 
املطلوبة هناك، فالحظت انها بعيدة من تلك 
انحرصت  انها  بل  السياسية،  كالعلوم  النظرية 
مع  تتوافق  عاملية،  عرصية  اختصاصات  "يف 
هيمنة قطاع الخدمات يف سوق العمل الدولية، 
االعامل  وادارة  املالية  الخدمات  خصوصا 
اختصاصات  كلها  وهي  الفندقية،  والخدمات 

تتطلبها بقوة سوق العمل الدولية". 
اىل  دفعت  التي  االسباب  اىل  الباحثة  وتنتقل 
العمل.  سوق  ضيق  ابرزها  النسائية،  الهجرة 
عام 1975  من  امتدت  التي  اللبنانية  فالحرب 
حتى عام 1990، حملت معها انعكاسات سلبية 
واالجتامعية.  االقتصادية  االوضاع  مجمل  عىل 
خصوصا  الرساميل،  عزوف  اىل  ادت  هكذا، 
العربية، عن االستثامر يف القطاعات االنتاجية. 
كام "تحول االهتامم من لبنان الذي كان يؤدي 
دول  اىل  والغرب  الرشق  بني  الوسيط  دور 
املتحدة".  العربية  االمارات  خصوصا  الخليج، 
شهد  االعامر،  واعادة  السلم  مرحلة  يف  حتى 
واالستثامر،  النمو  تباطؤا يف  االقتصادي  الوضع 
ما انعكس سلبا عىل فرص التشغيل. وال ننىس 
ان  الدراسة  بينت  اذ  الدخل،  تحسني  عامل 
معظم املستجيبات سبق لهن العمل يف لبنان 
مبرتب راوح بني 600 الف لرية لبنانية ومليون 
و200 الف لرية لبنانية، وغالبية هؤالء ينتمني اىل 

ارس فقرية ويساعدن عائلتهن. لذا، "يصبح عامل 
يف  يضغط  ملحا  امرا  الدخل  مستوى  تحسني 
اتجاه اتخاذ قرار الهجرة والعمل خارج لبنان". 

النسوية مستجدة،  الهجرة  كانت ظاهرة  واذا 
ليست  واالكادمييات  االكادمييني  هجرة  فان 
والتنقل  االجتامعي  "النوع  يف  لكن  كذلك. 
املرتبط باالرتقاء باملستوى التعليمي ـ تجارب 
تيضء  اللبنانيات"،  واالكادمييات  االكادمييني 
حجم  ازدياد  عىل  الحصباين  مريم  الباحثة 
لبنان  يف  والطالبات  للطالب  الدولية  الهجرة 
خالل العقود االخرية. بل ان لبنان "يسجل اعىل 
نسبة من هجرة الطالب وذوي املهارات العالية 

يف الوطن العريب". 
اين يتوجه هؤالء تحديدا؟ 

تظهر قاعدة اليونسكو ان فرنسا ُتعترب املقصد 

عدد اللبنانيني الذين 
غادروا البالد من دون 

عودة في عام 2019 
بلغ نحو 26 الفا
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ُكرّم كُمبدع من لبنان في اليوم العالمي للغة العربّية
زياد عقيقي: منذ صغري أنا في هذا "البرواز"

ثقافة

نشأ الشاعر واالعالمي زياد عقيقي قرب الشاعر 
موريس عواد الذي كان يدربه عىل القاء الشعر 
فرافقه عىل مدى 20  السادسة من عمره،  يف 
ذاته  كّون  لكنه  بشعره،  تأثر  عاما من حياته. 

عىل اساس ان ال يكون موريس عواد الثاين.
حاورته  لبنان،  من  كمبدع  تكرميه  بعد  ما 
"االمن العام" عن اهمية هذا الحدث يف حياته، 
ليتوقف عند كل املحطات التي الزمته ان يكون 

شاعرا.

■ كيف عشت حدث تكرميك كمبدع من لبنان 
من املنظمة العاملية لالبداع من اجل السالم يف 

اليوم العاملي للغة العربية؟
□ عندما تلقيت هذا النبأ كنت متأثرا بحدث 
زوجتي  شقيق  بوفاة  عائلتي  اصاب  حزين 
االمر  مع  اتعامل  مل  موته.  صدمنا  الشاب. 
االحداث  كسائر  واعتربته حدثا  باهمية كربى 
فيه.  للمشاركة  له  اتحرض  ان  عيل  حيايت،  يف 
االول  كانون   17 يف  االحتفال  يوم  فوجئت 
بداية،  اعاميل،  الذي قدم عن  بالعرض  املايض 
بالعودة  سهرانة"  "قناديل  منتدى  كمؤسس 
اىل بداياته كربنامج اذاعي شعري اطلقته عام 
اذاعيا حتى عام 2011. مذاك  ليستمر   1996
االذاعي  املنرب  تحويل هذا  اىل  الوقت سعيت 
اىل صفحة الكرتونية. هذا ما حصل، وهي تضم 
العربية  والدول  لبنان  حاليا 2150 شاعرا من 
والشعراء العرب يف الدول الغربية. ما توقف 
عنده القيمون عىل هذا االحتفال ليس الجانب 
االديب والشعري يف سرييت فقط، بل دوري يف 
مستقبل اللغة العربية يف لبنان كمرب اطلقت 

مرشوعا رائدا يف هذا املجال.

■ هذا املرشوع مرتبط باملنهاج الرتبوي املعتمد 
يف املدارس وقد سعيت اىل تغيري االداء فيه، هال 

انتقت املنظمة العاملية لالبداع من اجل السالم الشاعر واالعالمي زياد عقيقي كمبدع من لبنان، احتفاال باليوم العاملي 
الشعرية يف  االدبية وسريته  تقديرا النجازاته  املايض،  االول  كانون   17 العامل يف  من  مبدعا   20 الذي ضم  العربية  للغة 

برنامج ومنتدى "قناديل سهرانة"

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

حدثتنا عنه وما سبب سعيك اىل هذا التغيري؟
□ بدأت مهنة التعليم قبل 35 عاما عشت فيها 
التالمذة  يكتسبه  ما  اراقب  عاما   25 من  اكرث 
القواعد  مادة  تعليم  املعتمد يف  االسلوب  من 
االساسية.  قواعدها  يحفظون  حيث  العربية 
جملة  برتكيب  تطبيقها  منهم  طلبنا  اذا  لكن 
هذا  فشل  يعني  هذا  يفلحون.  ال  صحيحة 
القواعد  ملادة  ساعة   1600 باضاعة  االسلوب 
العربية يتعلمها اوالدنا من الصف االول حتى 
كرئيس  موقعي  من  الثانوية.  املرحلة  آخر 
دائرة اللغة العربية يف مدرسة مار يوسف قرنة 
شهوان اقنعت كل املجموعة الرتبوية، مبا املك 
من صالحيات يف هذا املجال، باعتامد اسلوب 
تعليمي آخر، وذلك بتحويل الساعات املقررة 
لتعليم مادة القواعد هذه اىل واحات مطالعة 
يقرأ فيها التالمذة ويصغون ويناقشون القراءات 

بلغة  شفهي  تواصل  خالل  من  املطروحة 
صحيحة، متاما كام تتعلم السمكة منذ والدتها 
كيفية السباحة مبفردها. يخترص هذا املرشوع 
اكتساب قواعد اللغة العربية من خالل القراءة 
املتواصلة واالصغاء واملناقشة عىل مدى 1000 
 100 تلميذ  كل  قراءة  مبعدل  مطالعة،  ساعة 
كتاب يف السنة، اي ما بني 500 او 600 كتاب 
من الصفوف االوىل حتى الثانوية. علام ان هذا 
التغيري يف االسلوب التعليمي ليس الغاء لهذه 
املادة، بل تأجيلها اىل املرحلة املتوسطة. محتوى 
والفكري  اللغوي  املخزون  يف  هو  كتاب   500
لكل تلميذ، يف مخيلته وشخصيته. فمن ال يقرأ 
سيعيش 80 عاما تقريبا، لكن من يقرأ سيعيش 
ومواقف  وخربات  فكر  من  السنني  عرشات 
بهذا  االدباء.  يكتبون  عندما  تتجىل  انسانية 
ومبدعة،  حاملة  مفكرة،  اجياال  انتجنا  التغيري 
خيالها  ليس رقميا. وقد خصصت ادارة مدرسة 
قرنة شهوان جائزة مدرسية لكل متفوق يف هذا 
املجال. فالشعر هو االنسان وهو اقوى جناح له 
واعىل قمة يف الكلمة هي الشعر، هو الوثبة من 

كينونة اىل كينونة اخرى، انه عالج للروح.

■ "قناديل سهرانة" كربنامج ومنتدى يف ما بعد، 
ماذا اضاف اىل مسريتك االدبية وماذا اضاف اىل 

الواقع الشعري يف لبنان؟
□ ساعود اىل بدايته، اي اىل عام 1996، كربنامج 
شعري اذاعي كان اشبه باليتيم، كزورق وحيد 
يف  بل  فقط  لبنان  يف  ليس  املحيط،  هذا  يف 
اذاعية  لربامج  وجود  ال  حيث  العريب  املحيط 
عرب  سهرانة"  بـ"قناديل  انطلقت  للشعر. حني 
من  اعرفهم،  اكن  مل  لشعراء  بقراءات  االثري 
يراسلونني  الشاغور،  وجرس  واالردن  سوريا 
دخول  قبل  ما  الربيد  او  الفاكس  بواسطة 
الكلمة  اسكتت  قد  الرصاصة  كانت  االنرتنت، 

وبدأ التداول بني الناس ان الشعر قد اصبح له 
وصل  حتى  الشعراء  عدد  ازداد  ان  اىل  زاوية، 
اىل 100 شاعر. يف البدايات، مل اكن اعرفهم من 
"قناديل سهرانة" يشعرون  قبل  ما  كانوا  قبل، 
بعزلة شعرية وبانهم ال يشبهون الناس. توقف 
كانت  الكرتونية  صفحة  اىل  وتحول  الربنامج 
ترجمة للواقع، فالعاصفة سترتك وراءها شجرة، 
من  كوكبة  سهرانة"  لـ"قناديل  اصبح  حينها 
الشعراء يف حال توقد هائل ليصل عددهم اىل 
تقليص  اىل  وسعينا  النظر  اعدنا  شاعر.   4000
الشعرية  املنشورات  متابعة  بهدف  العدد 
بشكل ادق. مل نكتف بذلك، بل سعينا اىل اقامة 
امسيات شعرية شهرية يف احد املطاعم لتعزيز 
واقع الشعر يف لبنان. عامل مختلف عشناه يف 
املنتدى خالل 45  امسية عىل مدى 45 شهرا 
 170 اىل   120 بني  ما  ضمت  متواصل  بشكل 
شخصا يقصدوننا من الكورة والجنوب وراشيا 
وجب جنني. هذا هو واقع الشعر يف لبنان ما 
قبل انتشار وباء كورونا، حيث شهدنا فورة من 
املنتديات الشعرية يف املطاعم واملقاهي، وقد 

اقمنا آخر امسية يف اذار عام 2020.

الثورة  بعد  ما  شعرية  نهضة  ترتقب   ■
واقع  اي  ومن  تراها  كيف  التكنولوجية، 

ستنبعث؟

□ الحضارة لديها خط متاموج، نشوء، ارتقاء، 
والذروة  االرتقاء  يف  كالشجرة  متاما  انحالل، 
ومن ثم االنحالل، لتعود وتكرر هذه اللعبة 
اىل  انظر  هكذا  فصول.  اربعة  يف  مبرورها 
واراها  الكثري  يل  تعني  فالشجرة  الحضارة. 
كانت  الحضارات  اوىل  الحياة.  عن  صورة 
البدوي  ربابة  يف  موجودة  وهي  الجاهلية، 
وسمفونيات  بيتهوفن  كامن  يف  كوجودها 

موزار، طبعا مبستويات والوان مختلفة. 

هدد  الذي  كورونا  وباء  انتشار  بعد  ما   ■
واالدباء  الشعراء  لدى  البرشية، هل سيكون 

اعادة نظر يف املسائل الوجودية؟
واقع  لكل  العكيس  االرتداد  دامئا،  اقول   □
وباء  اىت  اليشء.  بعض  متأخرا  يأيت  جديد 
االرضية  الكرة  هشاشة  ليكشف  كورونا 
لنا: ال  وضعف الدول الكربى امامه، وليقول 
نستطيع  بابل  فربج  االنسان  ايها  كثريا  تعلو 
اما يف  العامل،  لحظة. هذا يف  اي  اسقاطه يف 
لبنان فاصغر مشكالته هي كورونا ويف الوقت 
الكبرية  الصفعات  عادة،  اكربها.  هي  نفسه 
لها ردود فعل. يف اثناء الحرب العاملية الثانية 
تعطل الفكر لتأيت بعدها النهضة. كل شعوب 
الكرة االرضية ال تنعم حاليا باالمان، فالقلق 
الداخيل ال بد من ان تكون له اصداء بطرح 

اسئلة وجودية غري تقليدية مل تطرح من قبل، 
وستكون غري اعتيادية قد يتجرأ فيها االنسان 
الكبرية  الصفعات  هذه  بعد  ما  القول:  عىل 
سنتجه رمبا نحو العبثية، عبثية الرب كامو وما 
طرحه يف كتابه "الغريب" ان االنسان مرتوك. 
االنسانية اليوم معذبة وما قبل كورونا هو غري 

ما بعده، هناك انجراف نحو الالمعنى.

موريس  وبشعر  املهجري  باالدب  تأثرت   ■
الفصحى  باللغة  الكتابة  من  وانتقلت  عواد 
هذه  عن  حدثتنا  هال  بالعامية،  الكتابة  اىل 

الجوانب يف حياتك؟
□ الدراسة التي اعددتها يف مرحلة الدراسات 
العليا كاختصاص يل عنوانها صورة املسيح بني 
نيتشه وجربان. خالصة هذه الدراسة تكشف 
نيتشه  عند  لكنه  سامي  جربان  مسيح  ان 
تأثرت  املتفوق.  االنسان  اي  جرماين،  هو 
بالفكر املهجري وادبائه وبشكل خاص بفكر 
اىل  االدباء  هؤالء  وبنظرة  نعيمة  ميخائيل 
وحدة الوجود، فانا من املؤمنني بهذه الفكرة. 
بني  املسيح  "صورة  دراستي  اعددت  عندما 
تجربة  خضت   1988 عام  وجربان"  نيتشه 
شعرية باللغة العامية يف العام نفسه، ففزت 
الفن  استديو  برنامج  يف  الذهبية  بامليدالية 
عن فئة الشعر. كتايب االول "وردة املستحيل" 
اصدرته عام 1994 بالفصحى ارضاء الساتذيت 
يف مرحلة الدراسات العليا من اجل ان اطل 
االبعد.  اىل  صويت  اليصال  العايل  املنرب  عىل 
لغة  هناك  ان  اكتشفت  الوقت،  مع  لكنني 
صبية نرضة هي ابنة ما نعطيها ال ما تعطينا، 
فاللغة التي ال تتجدد هي يف سبيلها اىل املوت 
كالرسيانية مثال، فكان كتايب الثاين "آخر جرح" 

بالعامية عام 2012.

■ هل اعادك تكرميك كمبدع من لبنان اىل 
عنك  جدتك  تعريف  اىل  تحديدا  بداياتك، 

وانت طفل بالشاعر؟
□ وضعت منذ طفولتي يف هذا االطار وانا 
شخصيا قد ساهمت يف تعزيزه. كنت ارّكب 
القوايف القول شعرا امام الناس فوضعت يف 
اصبحت  حتى  صغري  منذ  "الربواز"  هذا 
ملزما ان اطل دوما بصورة الشاعر امامهم، 

فانا كذلك.

الشاعر واالعالمي  زياد عقيقي.

غالف ديوان "آخر جرح" )2012(.
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كتاب  اخريا  الجمل"  "منشورات  نقلت   ■
"املسؤولية والحكم"  للفيلسوفة االملانية 
حنة ارنت )1906-1975( اىل لغة الضاد. 
بني  يضم  مديوين(  معز  )ترجمة  الكتاب 
املنشورة  غري  االخرية  املقاالت  دفتيه 
واالسئلة  املسائل  تقارب  حيث  ألرنت، 
الخيارات  واتخاذ  الرش  بطبيعة  املتعلقة 
كفاية  عدم  ارنت  ترى  االخالقية.  
كمعايري  التقليدية  االخالقية  "الحقائق" 
للحكم عىل ما ميكننا القيام به، فتدرس مجددا قدرتنا عىل متييز 

الخري عن الرش والصواب عن الباطل.

"مدينة  صدرت  اآلداب"،  "دار  عن   ■
االردنية  للكاتبة  الجديدة  الرواية  ايب"، 
كفى الزغبي.  بعد  رواية " شمس بيضاء 
القصرية  القامئة  اىل  وصلت  التى  باردة" 
املايض،  العام  العربية  "البوكر"  لجائزة 
قصة  الجديد  عملها  يف  الزغبي  تحيك 
لكن  ابيه.  لدفن  مدينته  اىل  عاد  ابن 
االلغاز  من  بالكثري  املشوبة  العودة  هذه 
للاميض،  الثقيلة  والرتكة  والتعقيدات 
ثبات  يكبلها  التي  املعتَّمة  "املدينة  هذه  دهاليز  يف  ستأخذنا 

الزمن والعقل واللغة". 

■ بعد ثالثة اشهر عىل صدوره باالنكليزية، 
انتقل كتاب "الغرفة التي شهدت االحداث" 
اىل العربية عن "رشكة املطبوعات للتوزيع 
جون  يرسد  الكتاب،  هذا  يف  والنرش". 
البيت االبيض.  بولتون مذكراته من داخل 

السابق  القومي  االمن  مستشار  امىض 
معظم ايامه يف البيت االبيض عىل تواصل 
شبه يومي مع الرئيس دونالد ترامب، وهو 
رونالد  الرؤساء  ادارة  يف  قبال  عمل  الذي 
هذه  يف  لنا  يقدم  االبن.  بوش  وجورج  االب  بوش  وجورج  ريغان 
دقيقا  عرضا  ترامب،  الدارة  وجوهرية  شمولية  االكرث  املذكرات، 
اليامه يف املكتب البيضاوي ويف محيطه. يكشف الكتاب الكثري من 
ارسار "املطبخ" الداخيل لالدارة وموقفه من قضايا دولية حساسة 
ايران  مع  معها، خصوصا  االعتيادية  غري  تعامله  ومعقدة وطريقة 
عدنان  وقضية  االسد،  وبشار  اردوغان  طيب  رجب  والرئيسني 
خاشقجي، وعالقته بويل العهد السعودي االمري محمد بن سلامن، 

اىل سياسات ترامب املتذبذبة يف الرشق االوسط.

واجهة املكتبات

■ بعد ترجمته إىل 14 لغة حول العامل، صدرت 
 :19  - "كوفيد  لكتاب  العربية  الرتجمة  اخريا 
وكيف  يظهر  ان  يجب  كان  ما  الذي  الوباء 
للعلوم  العربية  )"الدار  التايل"  الوباء  نتجنب 
ديبورا  تقوم  العمل،  هذا  يف  نارشون"(. 
ماكينزي، الكاتبة املتخصصة يف شؤون االمراض 
السياسة  وعلم  االسلحة  ومراقبة  املعدية 
االوبئة  تاريخ  برصد  والهجرة،  االنسانية 
وانفلونزا  ومريس  السارس  ذلك  يف  مبا  االخرية، 
H1N1 وزيكا وإيبوال. كام تزودنا معلومات تتعلق بعلم االوبئة وكيفية 
االزمات  من  تعّلمها  يف  فشلنا  التي  الدروس  عند  وتتوقف  انتشارها، 
السابقة.  تخلص ماكينزي اىل ان جائحة كوفيد 19 قد تؤدي اىل تحفيز 
العامل عىل اخذ الفريوسات عىل محمل الجد. فمكافحة هذا الوباء وتجنب 
الوباء التايل يستلزمان "اجراءات سياسية متنوعة عىل مستوى العامل، من 

جانب الحكومات واملجتمع العلمي واالفراد".

■  يف كتابها "من القرنة السوداء اىل بوسطن" 
اللبنانية  الكاتبة  تروي  نلسن"(،  )"دار 
االمريكية سيالنة رحمه قصة حياتها: رحلتها 
القرنة  من مسقطها بلدة عيناتا عند سفح 
السوداء اىل مدينة بوسطن االمريكية حيث 
حطت الرحال مع عائلتها.  ينتمي الكتاب 
رحلة  حيث  السرية  وايضا  املهجر  ادب  اىل 
شاقة من الفقر املدقع والعمل يف الحقول 
الجامعة  من  التخرج  ثم  القطعان،  ورعي 
اللبنانية يف اختصاص االدب العريب، وتفتح وعي الكاتبة عىل قضايا 
الهجرة.  ثم  الرثوة  واحتكار  واالقطاع  الطبقي  التفاوت  مثل  مهمة 
التي نالت لقب اديبة املهاجر  رحلة عصامية ترسدها علينا املؤلفة 

الجديدة.

يف  املحكية  "العربية  عنوان  تحت   ■
ودراسة  لالبحاث  العريب  )"املركز  لبنان" 
نادر  اللبناين  الباحث  يقدم  السياسات"(، 
االبحاث  من  سنوات  عرش  خالصة  رساج 
من  مناذج  الكتاب  يتضمن  امليدانية. 
املؤلف  لدى  تراكمت  التي  املفردات 
التعديالت  ورصد  املبارشة  معاينته  جراء 
باالضافة  العام،  املجال  واالبتكارات يف لغة 
رواة  مع  اجراها  ونقاشات  مقابالت  اىل 
لغويني يف لبنان والعامل العريب. جهد جبار بذله يف هذا املعجم الذي 

يقومس املصطلحات والعبارات االكرث شيوعا يف لغتنا اليومية.
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كيف ُتخّفف اإلكتئاب 
عبر نظام غذائي صّحي؟

إلجأ إلى الفيتامينات 
واملعادن واألعشاب

تغذية
ناتالي عقيقي غّرة

دائرة الشؤون الصحية

يف  االشخاص  ماليني  عىل  يؤثر  العقلية،  الصحة  يف  اضطراب  هو  االكتئاب 
جميع انحاء العامل. عىل الرغم من ان االكتئاب يعالج عادة باالدوية ومن 
امنة  طرق  تجربة  يف  االشخاص  بعض  يرغب  قد  الطبية،  الوصفات  خالل 
اخرى، مثل التعديالت الغذائية او مكمالت معينة لخفض اعراض االكتئاب 

تصيبهم التي 

االكتئاب  اضطرابات  عالج  يتم  عادة، 
تساعد  وقد  النفيس.  والعالج  باالدوية 
هذا  عىل  ايضا  الحياة  منط  تعديالت 
النظام  االمر، مبا يف ذلك اجراء تغيريات يف 
الغذايئ وتناول مكمالت معينة. عىل سبيل 
انواعا معينة من  ان  االبحاث  املثال، تظهر 
الفيتامينات واملعادن واالعشاب، قد تكون 
اعراض  تخفيف  يف  خاص  بشكل  فعالة 

االكتئاب.
املكمالت الغذائية التي قد تفيد االشخاص 
يف  اختصارها  ميكن  باالكتئاب،  املصابني 

التالية: الفيتامينات 

اوميغا 3
ان   2020 العام  يف  اجري  تحليل  وجد 
الدهنية،   3 االوميغا  احامض  مكمالت 
االكتئاب  اعراض  من  كبري  بشكل  خفضت 

لدى النساء الحوامل السيام بعد الوالدة.
التي  املكمالت  ان  التحليل  يف  وجاء 

الفيتامني D. فالذين يعانون من مستويات 
عادة  لديهم  ترتفع   ،D الفيتامني  من  اقل 
اعراضه  وتظهر  باالكتئاب  االصابة  نسبة 

بشكل ملحوظ.
من  االكتئاب   D الفيتامني  يحارب  قد 
من  الحد  ذلك  يف  مبا  عدة،  اليات  خالل 
من  والحامية  املزاج،  وتنظيم  االلتهابات، 

العصبي. الوظيفي  الخلل 
اجريت  دراسة  وجدت  ذلك،  اىل  اضافة 
عام 2020 عىل اشخاص مصابني باالكتئاب 
ويعانون من نقص بالفيتامني D، ان تلقي 
من  وحدة  الف   300 من  واحدة  حقنة 
عالجهم  مع  جنب  اىل  جنبا   D الفيتامني 
االكتئاب  اعراض  تقليص  اىل  ادى  املعتاد، 

وتحسني نوعية الحياة ومحاربة املرض.
مع ذلك، خلصت مراجعة عام 2020 الكرث 
ان  من  الرغم  انه عىل  اىل  دراسة،   60 من 
مرتبطة   D الفيتامني  مستويات  هبوط 
الغذائية  املكمالت  وان  االكتئاب  باعراض 

حاجة  مثة  ان  اال  محاربتها،  يف  تساعد  قد 
بفيتامني  التوصية  االدلة قبل  اىل مزيد من 

D كعالج شامل لالكتئاب.

B فيتامني
العصبية  الوظيفة  يف  مهمة  ادوارا  يلعب 
 B فيتامني  يعترب  املزاجية.  الحالة  وتنظيم 
 B12و   B9و الفوليك  حمض  ذلك  يف  مبا 
العصبية  الناقالت  النتاج  رضورية   ،B6و
غاما  وحمض  السريوتونني  مثل  وتنظيمها، 

امينوبوتريك )GABA( والدوبامني.
 B12 اظهرت االبحاث ان النقص يف فيتامني
وحمض الفوليك قد يزيد من خطر االصابة 
تناول  يساعد  ان  املمكن  ومن  باالكتئاب، 
اعراض  تقليل  يف  الغذائية  العنارص  هذه 

االكتئاب.
تحتوي  التي  املكمالت  ان  ايضا  ثبت  وقد 
عىل فيتامني B12 تقلل من اعراض االكتئاب 
باالضطرابات  املصابني  االشخاص  لدى 

اىل  جنبا  استخدامها  عند  السيام  الذهنية، 
جنب مع االدوية املضادة لالكتئاب.

ان   ،2020 عام  اجريت  دراسة  اقرتحت 
تناول مكمالت فيتامني B12 يف عمر مبكر، 
ويحسن  االكتئاب  اعراض  ظهور  يؤخر  قد 

من تأثري االدوية املضادة له.

الزنك
معدن مهم لصحة الدماغ وتنظيم الناقالت 
خصائص  عىل  يحتوي  انه  كام  العصبية، 
نقص  يرتبط  وااللتهابات.  لالكسدة  مضادة 
االصابة  خطر  بزيادة  وثيقا  ارتباطا  الزنك 

باالكتئاب وبقوة اعراضه. 
قامئة  دراسة   17 لـ  واحد  تحليل  وجد  كام 
يف  الزنك  مستويات  ان  املالحظة،  عىل 
املصابني  االشخاص  لدى  اقل  كانت  الدم 
هذه  من  يعانون  ال  مبن  مقارنة  باالكتئاب 
النقص  الحالة. كذلك ربطت الدراسة ايضا 

االكرب يف الزنك باعراض االكتئاب.
الدراسات  احدى  وجدت  اخرى،  جهة  من 
مكمالت  املشاركون  تناول  عندما  انه 
املضادة  االدوية  مع  جنب  اىل  جنبا  الزنك 
لالكتئاب، عانوا بشكل ملحوظ من اعراض 

اكتئاب اقل. 

املاغنيزيوم
باالكتئاب.  املصابني  يفيد  قد  مهم  معدن 
املاغنيزيوم شائعا بني االشخاص  يعد نقص 
ان  االبحاث  وتظهر  باالكتئاب،  املصابني 

تناوله قد يقلل من اعراضه.
 126 اجريت عىل  وجدت دراسة عشوائية 
شخصا يعانون من االكتئاب، ان تناول 248 
ملغراما من املاغنيزيوم يوميا ملدة 6 اسابيع 
اعراض  يف  كبري  انخفاض  اىل  ادى  متتالية، 
مختلفا.  شعورا  ومنحهم  لديهم،  االكتئاب 
يف حني اكدت الدراسات التي اجريت عىل 
تقليل  عىل  االخرية  هذه  قدرة  املكمالت 
تكون  قد  انها  واعتربت  االكتئاب،  اعراض 
به.  املصابني  االشخاص  لبعض  جدا  مناسبة 
عىل الرغم من ذلك، من الرضوري مناقشة 
اي مكمل غذايئ مع مقدم الرعاية الصحية 
لك  انه آمن  للتأكد من  الخاص بك، وذلك 

ويتناسب مع حاجاتك.

حمض  من  اعىل  نسبة  عىل  تحتوي 
وحمض   )eicosapentaenoic( EPA
فعالة   )DHA( الدوكوساهيكسانويك 
بشكل خاص، ولها تأثري ايجايب عموما عىل 

عالج اعراض االكتئاب.
احامض  من  نوعان  هام   DHA و   EPA
اوميغا  الدهنية، وكالهام شائع يف املأكوالت 
 3 اوميغا  مكمالت  عام،  بشكل  البحرية. 
جيدة، وهي تعد اضافة صحية اىل نظامك 
الغذايئ اذا كان يفتقر اىل االسامك الدهنية.

الزعفران
الزاهية  االلوان  ذات  التوابل  من  يعترب 
يف  مبا  االكسدة،  مضادات  مبركبات  املليئة 
ان  لالهتامم،  املثري  من  الكاروتينات.  ذلك 
نتائج واعدة كعالج طبيعي  اظهر  الزعفران 
يزيد  انه  الدراسات  لالكتئاب. وقد الحظت 
من مستويات السريوتونني )الناقل العصبي( 
املعزز للمزاج يف الدماغ. يف حني انه من غري 

العملية،  هذه  تتم  كيف  بالضبط  املعروف 
امتصاص  مينع  الزعفران  ان  يعتقد  اذ 

السريوتونني ويبقيه يف الدماغ لفرتة اطول.
ان  الدراسات  وجدت  اخرى،  جهة  من 
من  كبري  بشكل  يقلل  الزعفران  تناول 
اىل  اضافة  البالغني.  لدى  االكتئاب  اعراض 
يف  اجريت  التي  الدراسات  اكتشفت  ذلك، 
االونة االخرية، ان مكمالت الزعفران كانت 
متاما  االكتئاب،  اعراض  من  الحد  يف  فعالة 

مثل االدوية املضادة له.

D فيتامني
عنرص غذايئ مهم يلعب العديد من االدوار 
االساسية يف الجسم. لسوء الحظ، ال ميتلك 
من  كافية  مستويات  االشخاص  من  الكثري 
اصيبوا  الذين  ذلك  يف  مبا   D الفيتامني 

باالكتئاب.
املصابني  االشخاص  ان  اىل  االبحاث  تشري 
باالكتئاب هم اكرث عرضة النخفاض او  يف 
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رياضة

شهدت لعبة التايكواندو يف لبنان نهضة كبرية وانتشارا واسعا خالل السنوات االربع االخرية، ونجحت هيئتها االدارية يف 
نقل اللعبة عىل الصعيدين االداري والفني اىل مكان آخر، عىل الرغم من الصعوبات التي واجهتها والظروف القاسية التي 

اعرتضت املشاريع التي كانت ترغب يف تنفيذها، وابرزها نرش اللعبة وتحويلها اىل مجتمع قائم يف ذاته  

للتايكواندو  اللبناين  االتحاد  رئيس  يضع 
عينيه  نصب  ظريفة   حبيب  الدكتور 
آسيا  بطولة  استضافة  اساسيني:  هدفني 
اىل  بجدارة  والتأهل  لبنان،  يف  للكبار 
علام   ،"2020 "طوكيو  االوملبية  االلعاب 
كانت  اللعبة  رأس  عىل  االوىل  تجربته  ان 
من  الريايض  املجتمع  تنقية  اىل  تهدف 

التعصب الطائفي واملذهبي والحزيب.
ظريفة،  الدكتور  التقت  العام"  "االمن 
واجرت معه جولة افق حول واقع الرياضة 
ومستقبلها  التايكواندو  ولعبة  عموما 

خصوصا.

■ ملاذا جددت واليتك ملرة ثانية عىل رأس 
التايكواندو؟ اتحاد 

سهال،  ثانية  ملرة  الرتشح  قرار  يكن  مل   □
لكن  الصعبة.  الظروف  هذه  يف  السيام 
ان  االوىل  الثالث  السنوات  خالل  هديف 
وانهي  الريايض  مجتمعنا  طموح  احقق 
احالم  مستوى  عىل  بانجاز  حقبتي 
ثالثة  يتضمن  اللعبة  واهل  منتخباتنا 
االوملبية  لاللعاب  بجدارة  التأهل  اهداف: 
االهم  الحدث  استضافة   ،"2020 "طوكيو 
اللبنانية وهو بطولة  التايكواندو  تاريخ  يف 
الحلم  وتحقيق  لبنان،  يف  للكبار  آسيا 
التايكواندو  استمرارية  يضمن  الذي  االكرب 
اللبنانية عرب اقامة بطولة بريوت املفتوحة 
 )G2( تصنيفها   وجعل   )Beirut Open(
املفتوحة  بريوت  بطولة  لتصبح  عامليا 
للمنتخبات  سنوية  مرور  نقطة  السنوية 
لقد  االوملبية.  لاللعاب  للتأهل  العاملية 
انتظار  يف  ونحن  الثالث  الهدف  حققنا 

رئيس االتحاد اللبناين للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة.

نيسان  يف  والثاين  االول  الهدف  تحقيق 
مرة  الرتشح  قرار  اىت  لذلك   ،2021 وايار 
وألن  االهداف،  تحقيق  الستكامل  ثانية 
من  التضحية  كل  يستحقون  اللعبة  اهل 
انها  اثبتت  التي  املنتخبة  االدارية  الهيئة 

مثال للعمل االداري املحرتف.

■ ماذا تعلمت من التجربة االوىل السابقة 
عىل رأس االتحاد؟

آن  يف  وسلبية  ايجابية  كانت  تجربتي   □
مجتمعنا  تنقية  مهمة  ان  اذ  سلبية  معا. 
واملذهبي  الطائفي  التعصب  من  الريايض 
يف  خصوصا  صعبة  مهمة  هي  والحزيب 
القاسية  واالقتصادية  السياسية  الظروف 

مقال

القطاع الرياضي يختنق 
من اإلقفال التام

تربز معاناة الرياضيني اللبنانيني واملنتخبات الوطنية عند كل قرار باالقفال العام الذي يطل يف 
كل فرتة، ليعكس ازمة فعلية ستؤثر من دون شك عىل صورة لبنان عند كل استحقاق خارجي. 
ففي الوقت الذي يعاين فيه القطاع الريايض مشاكل كثرية ويرزح تحت اوضاع صعبة كبرية، 
شكل الرفض الرسمي ملنح استثناءات خاصة للرياضيني الذين تنتظرهم استحقاقات خارجية 

داهمة، رضبة اضافية للرياضة املحلية.
خالفا لغالبية ساحقة من البلدان التي اجتاحها وباء كوفيد - 19، عاىن القطاع الريايض يف 
لبنان جمودا واسعا. ففي وقت عمدت فيه غالبية البلدان االسيوية واالوروبية اىل اعتامد 
آلية عودة تدريجية وفق منط متفاوت للرياضات وااللعاب، غرّد لبنان خارج الرسب رياضيا، 
القرارات غري  بالجائحة، حيث طغت  املتأثرة  القطاعات  الحال يف مختلف  متاما كام هي 
املدروسة والخسائر. لكن االمور تأخذ منحى مختلفا يف لبنان، اذ عىل الرغم من ان هناك 
ابطاال تنتظرهم استحقاقات خارجية داهمة ومل يعد لديهم ترف الوقت للتحضري بعدما 
التي  الوحيدة  اللبنانية  الرياضية  باسيل،  البطلة االوملبية راي  خرسوا اشهرا، برزت رصخة 
ضمنت تأهلها اىل االلعاب االوملبية طوكيو 2020 التي تأجلت اىل متوز 2021، بعدما رفضت 
السلطات املختصة منحها استثناء الجراء متارينها ضمن اجراءات الوقاية والسالمة العامة. 
لذلك اختارت السفر اىل ايطاليا لالنخراط يف معسكر تدريبي يسبق سلسلة من االستحقاقات 
الخارجية.  عىل الرغم من ان نوادي كرة القدم ومنتخباتها حققت انطالقة مهزوزة يف موسمها 
الحايل، متكن منتخب كرة القدم من اقامة معسكر محدود وخوض مباراة ودية امام املنتخب 
البحريني يف مدينة ديب، اال ان الخطوة بدت وكأنها مجرد اثبات وجود، خصوصا وانه لعب 
مباراة واحدة يف فرتة غري قصرية بالنسبة اىل املباريات الدولية املعتمدة من االتحاد الدويل 
للعبة. لكن، عىل الرغم من كل الظروف الصعبة، مل تتوقف مساعي االتحاد اللبناين لكرة 
القدم ملتابعة املرحلة املتبقية من الدرجتني االوىل والثانية خالل فرتة االقفال العام، عىل ان 

يتم استكامل كل البطوالت بعد انتهائها. 
يف هذا االطار، وجه االتحاد كتابا اىل وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان يطلب مبوجبه 
استثناء خاصا ملتابعة املرحلة املتبقية من الدوري العام للدرجتني االوىل والثانية والتي متتد 

خمسة اسابيع، يليها استحقاق املنتخب الوطني يف تصفيات كأس العامل وكأس آسيا.
تضمن الكتاب ايضا تعهدا باقامة جميع املباريات من دون جمهور، عىل ان يقترص الحضور 
عىل العبي الفرق واجهزتها االدارية والفنية ومراقب املباراة والطاقم االعالمي املخول الدخول 

اىل املالعب.
يف املقابل، تعذر اطالق بطولة لبنان لكرة السلة اكرث من مرة. لكن االتحاد نجح يف الحصول 
خالل االقفال التام السابق عىل استثناء للمنتخب للتدرب وخوض التامرين من اجل استكامل 
املنتخب يف حاجة ماسة  التامرين كان  البحرين. هذه  مشواره يف تصفيات كأس آسيا يف 
اليها، وقد جاءت نتائجها ايجابية بضامن التأهل اىل نهايات كأس آسيا. لكن املفاجأة خالل 
االقفال االخري متثلت برفض السامح للحكام باجراء متارين تحضريا لالختبارات التي ينظمها 
االتحاد الدويل )فيبا(، واملنتخب الوطني تحضريا للنافذة الثالثة من التصفيات املؤهلة اىل 
نهائيات آسيا، وفرق نوادي الدرجة االوىل تحضريا النطالق بطولة الدوري يف املوعد الذي 
حدده االتحاد. ال شك يف ان السالمة الصحية اولوية وال جدال يف ذلك. لكن ملاذا نتجاهل 
امكان السامح للقطاع الريايض بالتنفس ضمن اجراءات الحامية والوقاية املعتمدة عامليا، 

بدل االمعان يف خنقه يف غرفة العناية الفائقة؟

نمر جبر

ان  االيجابية  التجربة  لكن  املالمئة.  وغري 
مستحيلة،  ليست  الصعبة  املهمة  هذه 
املحرتف  العمل  عىل  حاليا  الرتكيز  ان  اذ 
باالنجازات  متوج  منظم  عمل  وتقديم 
التي  االدارية  وبالهيئة  اللعبة  بأهل  يليق 
عىل  الوطني  النهج  يطغى  ان  اىل  تسعى 

النهج الذي ال يشبه طموحات شبابنا.

يف  حصلت  التي  التغيريات  هي  ما   ■
اللجنة االدارية الجديدة لالتحاد؟

□ كان قرارنا ان نستمر يف الفريق املتجانس 
االعضاء  اثنني.  عىل  التغيري  اقتصار  مع 
الذين اعيد انتخابهم هم مارك حرب امينا 
اييل  للصندوق،  امينا  املرصي  عمر  الرس، 
املستشارين  االعضاء  مع  محاسبا،  نعمة 
زعيرت.  ابوعراج، حسني  غسان  خوري،  جو 
اما العضوان الجديدان فهام نائب الرئيس 
كارول  املستشار  والعضو  قظان  محمد 

تشاليان.

من  هامش  لديك  كان  مدى  اي  اىل   ■
عانيت  وهل  االعضاء،  اختيار  يف  الحرية 

من تدخالت؟
□ من الطبيعي ان يحصل تشاور مع االندية 
التي تتشكل منها الجمعية العمومية والتي 
كل  لدي  كانت  لكن  االتحاد،  منها  ينبثق 
الحرية والقناعة يف اختيار االعضاء انطالقا 

من التفاهم مع كل املكونات. 

وباء  الحقه  الذي  الرضر  حجم  هو  ما   ■
كوفيد - 19 برياضة التايكواندو عىل الصعيد 

املحيل؟
□ الرضر كان كبريا عىل مستوى االتحادات 
واالندية بعدما اصبحت االولوية عند اهل 
خصوصا،  اللعبة  واهل  عموما  الرياضة 
ومعيشية  واجتامعية  واقتصادية  صحية 
كاتحاد  مرصون  لكننا  رياضية.  وليست 
عىل استضافة بطولة آسيا يف نيسان املقبل 
اللعبة،  لرياضيي  االمل  العطاء  بريوت  يف 
افضل  هو  ما  تقديم  يف  قدما  وامليض 

التايكواندو. nemer.jabre66@yahoo.comلرياضة 

رئيس اإلتحاد اللبناني للتايكواندو: هدفنا
التأهل إلى األلعاب األوملبية واستضافة بطولة آسيا

اللعبة يستحقون  اهل 
كل التضحية من الهيئة 

املنتخبة االدارية 

تنقية الرياضة من 
الطائفي  التعصب 

واملذهبي والحزبي 
مستحيال ليس 
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الواقع  االتحاد مع هذا  ■ كيف تعامل 
وما هي الصعوبات التي واجهها؟

مع  تتالقى  نشاطات  اقامة  تابعنا   □
لرؤساء  الجبار  واملجهود  السالمة  تدابري 
االفرتاضية  البطوالت  اقمنا  الفنية.  اللجان 
للبومسيه ودورات البومسة مع املاسرت اييل 
رشو ودورات لالمتحانات مع الغراند ماسرت 
املاسرت  مع  للحكام  ودورات  نعمه  انور 
للعروض  ودورات  خوراسنجيان،  دانيال 
فادي  ماسرت  الغراند  مع  الفني  والتكسري 
اقمنا  اراكيلوس. كام  مارك  واملاسرت  نابليس 
اللجنة  رئيس  مع  الطبية  للجان  دورات 
الطبية الدكتور ريشار ابوزيد ضو، وشاركنا 
االفرتاضية  العاملية  الدولية  البطوالت  يف 
للبومسه مع رئيس لجنة تدريب املنتخبات 
حفزنا  كام  حرب.  رالف  ماسرت  الغراند 
حكامنا ومدربينا عىل املشاركة يف الدورات 
رقام  بذلك  وحققنا  العاملية،  الخارجية 
قياسيا عامليا يف نسب الحضور والنجاح بني 
املدربني  دوريت  يف  العاملية  االتحادات  كل 
انجازات  حققنا  كذلك  الدوليني.  والحكام 
من  االداري  الفني  املستوى  عىل  جديدة 
حرب  مارك  املاسرت  ارس  امني  نجاح  خالل 
العاملية،   Technical Delegate دورة  يف 
مخيرب  نويل  املاسرتز  من  كل  ونجاح 
ودانيال خوراسنجيان ورالف حرب يف دورة 

املحارضين العاملية لالتحاد الدويل.

التايكواندو  رياضة  عىل  اصعب  ايهام   ■
كوفيد - 19 ام تأثري االزمة االقتصادية؟

صعبة  االقتصادية  االزمة  ان  يف  شك  ال   □
وارخت بظاللها عىل القطاع الريايض، لكن 
جائحة كوفيد - 19 هي االصعب خصوصا 
وانها فرضت حالة من الشلل عىل القطاع.  

التي وضعها  العملية  الخطوات  ■ ما هي 
االتحاد يف ظل الوضع الراهن؟

يف  للكبار  لبنان  بطولة  لتنظيم  نستعد   □
املنتخب  عنارص  الختيار  املقبل  نيسان 
والتصفيات  آسيا  بطولة  يف  سيشارك  الذي 

املؤهلة اىل االلعاب االوملبية. 

رياضة
الفني استضافة بطولة آسيا، وتحقيق نجاح 
ووضعها  املفتوحة  بريوت  لبطولة  عاملي 
كممر اسايس للتأهل اىل االلعاب االوملبية، 
ومواصلة السعي من اجل التأهل لاللعاب 

االوملبية "طوكيو 2020".

اللجنة  عضوية  اىل  ترشحت  ملاذا   ■
اللبنانية؟ االوملبية  للجنة  التنفيذية 

واجب  من  الصعبة  املرحلة  هذه  يف   □
ومن  بجهد  يعمل  ان  وطني  شخص  كل 
الوطنية. لذلك ارى  دون توقف للمصلحة 
التجربة  نقل  هي  املستقبلية  مهمتي  ان 
يف  والفني  االداري  العمل  يف  الناجحة 
االوملبية  االتحادات  اىل  التايكواندو  اتحاد 
وتقدير  احرتام  عىل  التشديد  مع  االخرى. 
الرياضية  االتحادات  رؤساء  زماليئ  تجارب 
شأن  رفع  سبيل  زالوا يف  وما  الذين ضحوا 
افضل من  تكون  ان  والتي ميكن  الرياضة، 

تجربتي. 

املبارزة  اتحاد  رئيس  ان  تعتقد  هل   ■
اللجنة  رئيس  ملنصب  املرشح  سالمة  جهاد 
الرجل  هو  االوملبية  للجنة  التنفيذية 

املناسب؟
□ ينطبق عىل سالمة املثل القائل "الرجل 
عىل  كونه  املناسب"،  املكان  يف  املناسب 
الشخص  شك  ادىن  بال  االداري  الصعيد 
فهو  االوملبية.  اللجنة  لرتؤس  االنسب 
من  الرياضية  باالدارة  واملاما  ثقافة  االكرث 
ساعد  لطاملا  الذي  الصالح  واملرجع  جهة، 
انه  علام  اليومية،  مشاكلها  يف  االتحادات 
ملعظم  االمد  طويلة  حلول  ايجاد  يف  نجح 
الالعبني،  مستوى  عىل  الرياضية.  املشاكل 
من  مصلحتهم  االول  هاجسه  كان  لطاملا 
معهم  مبارش  واحتكاك  يومي  عمل  خالل 
مون  نادي  35 سنة يف  ملدة  املدربني  ومع 
ومرجعية  مقصدا  اضحى  الذي  السال 
للعديد من االتحادات واالداريني واملدربني 
الذي  الربنامج  مستوى  عىل  اما  والالعبني. 
دعم  عىل  فيتمحور  تطبيقه،  اىل  يسعى 
لتحقيق  االمل  واعطاء  الفردية  االلعاب 

وفق  الالعبني  ودعم  االوملبية،  امليداليات 
خطة  خالل  من  واالنجازات  الكفايات 
متطورة وفريدة، واهداف واضحة لتحقيق 
قناعاته  مع  تتالقى  التي  الوطنية  الرؤية 

الثابتة لخدمة الوطن وشبابه. 

االتحادات  غالبية  تكون  ان  تؤيد  هل   ■
املمثلة يف اللجنة التنفيذية للجنة االوملبية 

من االلعاب الفردية؟
وان  تردد، خصوصا  دون  ومن  بالتأكيد   □
لتحقيق  االقرب  هي  الفردية  الرياضات 
تلك  اىل  التأهل  اقله  او  اوملبية  ميدالية 
التي  الجامعية  للرياضات  خالفا  االلعاب 
تحتاج اىل ميزانيات تضاهي ميزانيات دول 

من اجل التأهل اىل االلعاب االوملبية.

■ ما هو املرشوع الذي تحمله اىل اللجنة 
االوملبية؟ 

عدة.  مستويات  عىل  عملها  تطوير   □
تحسني  عىل  العمل  االدارية،  الناحية  من 
مع  متواز  بشكل  االتحادات  مع  التواصل 
التطور االداري االلكرتوين الريايض العاملي. 

التصفيات  يف  جيدة  نتائج  تحقيق  يف 
االوملبية  االلعاب  اىل  والتأهل  االسيوية، 
يف  كبرية  الفوارق  ان  من  الرغم  عىل 
لدينا  لكن  املنافسة،  الدول  مع  االمكانات 
ثقة عالية بقدراتنا وسنبذل قصارى جهدنا 

الهدف. لتحقيق 

عن  التايكواندو  العب  مييز  الذي  ماذا   ■
غريه من الرياضيني؟

كل  مع  الوطني،  والحس  االخالق   □
يف  الرياضيني  لكل  واالحرتام  التقدير 

االلعاب االخرى. 

حتى  اللبنانية  الرياضة  ينقص  ماذا   ■
تتطور وتتقدم؟

وعمل  محرتفة،  خطة  واضحة،  رؤية   □
دؤوب لتحقيق االهداف. اذ ال ميكن التقدم 
عىل  متكامل  مرشوع  دون  من  والتطور 
يف  استمرارية  مع  والطويل  القصري  املديني 
فالعشوائية  الوجوه.  اختلفت  وان  التنفيذ 
وخطط  برامج  ووضع  التخطيط  وعدم 
املحلية  الرياضة  سيبقي  بها،  وااللتزام 
تدور يف مكانها يف حلقة مفرغة من دون 

اي تقدم او تطور. 

ظل  يف  الرياضة  مستقبل  عىل  خائف   ■
االوضاع الصعبة التي نعيشها؟

واملشاكل  الصعوبات  تجاهل  ميكن  ال   □
مبجتمعنا  مؤمن  املقابل  يف  لكنني  الكبرية، 
مثقف  ريايض  مجتمع  هو  الذي  اللبناين 

ورائد يف كل املجاالت وال يستسلم ابدا. 

■ من العب اىل مدرب ثم اداري ورئيس 
اتحاد، ماذا تعلم الدكتور ظريفة من هذه 

التجربة؟
□ اذا كنا نريد ان نصل اىل اهداف سامية 
يليق  مستوى  عىل  نعمل  ان  علينا  يجب 
بالهدف، لذا فان العمل الجامعي املحرتف 
انجازات  تحقيق  اىل  الوحيد  السبيل  هو 

بتضحية شبابنا. تليق 
ن. ج

■ كيف عّوض االتحاد عن البطوالت التي 
اقامتها؟ تعذرت 

افرتاضية،  دورات  تنظيم  خالل  من   □
محلية وعاملية، عرب تطبيق زوم. 

عىل  املستقبلية  النشاطات  هي  ما   ■
روزنامة االتحاد لعام 2021؟

االتحاد  من  رسميا  كتابا  تلقينا  ان  بعد   □
فيه عن  يعلمنا  املايض  4 شباط  الدويل يف 
تأجيل التصفيات املؤهلة لاللعاب االوملبية، 
روزنامة  عىل  التعديالت  بعض  ادخلنا 
التي  والدولية  املحلية  البطوالت  مواعيد 
التايل:  الشكل  عىل  باتت  والتي  ننظمها 
والسيدات  الرجال  لدوري  االوىل  املرحلة 
و14   13 يف  الثانية  املرحلة  اذار،  و7   6
منه، التصفيات النهائية يف 17 منه، بطولة 
لبنان للبومسيه يف 20 و21 منه. اما بطولة 
ثالثة  مدى  عىل  فستقام  املفتوحة  بريوت 
ايام من 24 نيسان اىل 26 منه، والتصفيات 
و15   14 يف  االوملبية  االلعاب  اىل  املؤهلة 

ايار.

التايكواندو  اتحاد  ميزانية  تبلغ  كم   ■
السنوية؟ 

□ زهاء 600 الف دوالر امرييك.
  

بناء  مرشوع  االوىل  واليتك  يف  حملت   ■
مجتمع التايكواندو ماذا تحقق منه؟

بناء  يف  اهدافنا  حققنا  اننا  اعتقد   □
بينام  به،  يقتدى  ريايض  وطني  مجتمع 
الرتبية  ربط  يف  االسايس  مرشوعنا  يكمن 
لتحفيز  اوملبية  قتالية  لعبة  مع  والتعليم 
ينتقلوا  ليك  الرياضيني  عند  القومي  الحس 
من اشخاص عاديني اىل مواطنني مميزين.

■ ما هي ابرز مشاريعك للوالية الثانية؟
االداري  التطوير  صعيد  عىل  كثرية   □
الدويل  االتحادين  مع  والتعاون  والتواصل 
يف  الفاعل  اللبناين  والوجود  واالسيوي 
االوىل  الوالية  يف  بدأناه  الذي  اللجان 
وسنستكمله يف الوالية الثانية. عىل الصعيد 

دعم  فرص  ايجاد  الفني،  املستوى  عىل 
واالنجازات،  الكفايات  بحسب  لالعبني 
ووضع برنامج اكتشاف مواهب اوملبية يف 

كل الفئات العمرية.

قريبا من  التايكواندو  اتحاد  اصبح  ■ هل 
العوائق  هي  وما  اوملبية،  ميدالية  احراز 

التي تحول دون تحقيق هذا االنجاز؟
□ العوائق كثرية. لكننا لن نستسلم ونأمل 

تأثير كوفيد-19 
على الرياضة اصعب من 

االزمة االقتصادية

اهدافنا  حققنا 
في بناء مجتمع رياضي 

وطني يقتدى به
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االعامل املنجزة يف الداخل.  

نمر جبر

"مسبح إميل لّحود األوملبي":
كيدية ومماطلة وعجز مالي... و"قّن دجاج"

مل يتسن لعدد من املنشاءات الرياضية ان تبرص النور يف موعدها املحدد وفق دفاتر الرشوط املوقعة، وغالبا ما يربر املعنيون 
واملذهبية  والطائفية  السياسية  التجاذبات  اغفال  دون  من  اخرى،  احيانا  املايل  وبالعجز  حينا  االدارية  بالبريوقراطية  التأخري 

واملناطقية. من ابرز هذه املنشاءات املسبح االوملبي او "مسبح اميل لحود االوملبي" يف ضبيه الذي مل يبرص النور بعد

ايلول   19 يف  بدأت  الزيت  ابريق  قصة 
2002، عندما رفع وزير الشباب والرياضة 
يف حينه سيبوه هوفنانيان كتابا اىل مجلس 
الوزراء اثر اقرتاح تقدم به اتحاد السباحة 
رقم  يحمل  نحاس،  خليل  الراحل  ورئيسه 
احد عرش  الوزارة  تخصيص  يتضمن   9282
 15738 االجاملية  مساحتها  تبلغ  عقارا 
منطقة  يف  الدولة  امالك  من  مربعا،  مرتا 
مع  اوملبي  مسبح  القامة  العقارية  النقاش 

املنشاءات التابعة له.
هوفنانيان  من  املوقع  العقد  ان  ورغم 
الرئيس  حينه  يف  املال  ووزير  ثان  كفريق 

التي كان يرأسها الرئيس فؤاد السنيورة.
يف التفاصيل، يف 5 ترشين االول 2004 صدر 
1273\ر.م  رقم  قرار  املحاسبة  ديوان  عن 
باملوافقة عىل مرشوع اتفاق رضايئ لالرشاف 
اوملبي. يف  انشاء مسبح  تنفيذ اشغال  عىل 
13 منه انجز عقد االتفاق بالرتايض املتعلق 
النقاش  منطقة  يف  االوملبي  املسبح  بانشاء 
ممثلة  الدولة  بني  ما  منظم  العقارية 
"أزتيك  ورشكة  والرياضة  الشباب  بوزارة 
ش.م.م" للهندسة واملقاوالت العامة بقيمة 
12،931،205،800.9 ل.ل. مبا فيها الرضيبة 
عىل القيمة املضافة )TVA( عىل ان تكون 

مهلة  اشرتط  اول،  كفريق  السنيورة  فؤاد 
املرشوع  النجاز  توقيعه  تاريخ  من  سنتني 
بناء عىل طلب  قابلة للتجديد مرة واحدة 
الفريق الثاين وموافقة الفريق االول، ورغم 
االساس  الحجر  بوضع  االول  االحتفال  ان 
للمرشوع حصل يف 16 كانون االول 2002، 
 ،2003 العام  يف  اال  تبدأ  مل  االعامل  فان 
منذ  مرة  من  اكرث  وتوقفت  عادت  لكنها 
العام 2004 بعدما غرق يف وحول االهامل، 
وبعد تحويله من وزارة الشباب والرياضة 
وزير  عهد  يف  واالعامر  االمناء  مجلس  اىل 
الشباب والرياضة احمد فتفت يف الحكومة 

رياضة

تاريخ  من  تبدأ  شهرا   15 االلتزام  مدة 
عقد  العمل.  مبارشة  امر  الرشكة  استالم 
اتفاق بالرتايض يتعلق باالرشاف عىل تنفيذ 
النقاش  منطقة  يف  االوملبي  املسبح  اشغال 
ممثلة  الدولة  بني  ما  منظم  العقارية 
املكتب  ورشكة  والرياضة  الشباب  بوزارة 
ش.م.م.  واالنشاءات  للدراسات  الفني 
بقيمة  زوين  لبيب  أديب  بكارل  ممثلة 
323،280،145 ل.ل. مبا فيها الرضيبة عىل 
كانون   25 يف   .)TVA( املضافة  القيمة 
من  "ازتيك"  رشكة  تقدمت   2006 الثاين 
االستشاري يف  تأخر  ابلغتها  بكتاب  الوزارة 
منها  املقرتحة  املرشوع  متطلبات  الرد عىل 
الفنية  املواصفات  بعض  تعديل  سيام  ال 
)ابدال الفالتر واملضخات ومادة كلور الغاز 
التي قام برشائها( وتعديل ملف الدراسات 
لتتوافق  باملسبح  الخاصة  االلكرتوميكانكية 
حيث  الفنية  العاملية  املواصفات  مع 
دفرت  يف  املذكورة  املواصفات  ان  لها  تبني 
تلبي  ال  االتفاق  بعقد  الخاص  الرشوط 
االستشاري  ان  مبينة  املرشوع،  من  الغاية 
بدفرت  التقيد  اياها  مطالبا  التعديل  رفض 
الوزارة  من  الرشكة  طلبت  وقد  الرشوط، 

عىل  االستشاري  لحض  والترسيع  التدخل 
االلكرتوميكانيكية.  الدراسة  ملف  بت 
بعد يومني يف 27 كانون الثاين 2006 تقدم 
واالنشاءات  للدراسات  الفني  املكتب 
)االستشاري( من الوزارة بكتاب يبلغها فيه 
 2005 آب   23 يف  منه  تقدمت  الرشكة  ان 
والتجهيزات  املاكينات  تعديل  باقرتاح 
مبوجب  منها  تقتنع  ومل  باملسبح  الخاصة 
التعديل، وانه يف حال ارصار املتعهد )رشكة 
ازتيك( عىل اجراء التعديالت املذكورة انفا 
املرتتبة  النتائج  مسؤولية  يتحمل  ال  فانه 

املقرتحة  التجهيزات  كون  ذلك  جراء  من 
الرشوط  دفرت  مواصفات  مع  تتناسب  ال 
وعدم  عنها  الالزمة  املعلومات  ولغياب 
من  بالرغم  الرشكة  من  استخدامها  تربير 

مطالبته اياها بذلك.
الشباب  يف 20 شباط 2006 ارسلت وزارة 
ملجلس  العامة  االمانة  اىل  والرياضة 
مجلس  تكليف  فيه  طلبت  كتابا  الوزراء 
عىل  االرشاف  متابعة  واالعامر  االمناء 
االوملبي، مربرة  املسبح  بناء  تنفيذ مرشوع 
ملتابعة  متخصص  جهاز  وجود  بعدم  ذلك 
املرشوع بالتنسيق مع مكتب االستشاري. 

بعد شهرين تقريبا يف 13 نيسان صدر قرار 
بتكليف  املتعلق   31 رقم  الوزراء  مجلس 
االرشاف  متابعة  واالعامر  االمناء  مجلس 
يتم  ان  عىل  املسبح  مرشوع  تنفيذ  عىل 
موازنة  من  لذلك  الالزم  االعتامد  تحويل 
رئاسة  موازنة  اىل  والرياضة  الشباب  وزارة 
االمناء  مجلس  اىل  ومنها  الوزراء،  مجلس 

واالعامر. 
طلبت  نفسه،  العام  من  نيسان   26 يف 
وزارة الشباب والرياضة من مجلس االمناء 
الفنية  االخطاء  بعض  متابعة  واالعامر 
عىل  تم  التي  االوىل  الدراسة  يف  واالدارية 
االرشاف  ومتابعة  املسبح،  تلزيم  اساسها 
عىل التعديالت التي ستدخل عىل تصاميم 

االلكرتوميكانييك.  امللف 
بعد زهاء شهرين، يف 29 حزيران صدر قرار 
عن مجلس الوزراء رقم 36 يتعلق بتكليف 
استكامل  مهامت  واالعامر  االمناء  مجلس 
الدراسات ملرشوع املسبح وتحديثها حيث 
الكامل  الالزمة  الدراسات  واعداد  يلزم 
التي  املتبقية  االشغال  وتنفيذ  املرشوع 
وكذلك  تلزميها،  سيتم  التي  او  تلزميها  تم 
اكامل  حتى  االشغال  تنفيذ  عىل  االرشاف 
عىل  املوافقة  القرار  شمل  كام  املرشوع. 
املخصصة  االعتامدات  رصيد  كامل  تحويل 
للمرشوع وتلك التي ستلحظ له يف موازنة 
الشباب  وزارة  موازنة  من   2006 العام 
والرياضة اىل موازنة رئاسة مجلس الوزراء 

 12 يف  لكن  واالعامر.  االمناء  ومجلس 

قرار تنفيذ املسبح 
صدر في 5 تشرين االول 

2004

املسبح  تصميم 
لم يلحظ اقامة البطوالت 

لحوض 25 مترا

"مسبح اميل لحود االوملبي".
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رياضة

اب   14 حتى  االعامل  توقفت  متوز 
بسبب العدوان االرسائييل عىل لبنان.

الشباب  وزارة  تبلغت   2010 اذار   24 يف 
قرار  االمناء واالعامر  والرياضة من مجلس 
رقم 1034\2009\أ تاريخ 26 ترشين الثاين 
2009 القايض اوال بااللتزام للمتعهد رشكة 
ازتيك دفع كلفة اضافية تبلغ 402،438،98 
الفني  املكتب  توصية  عىل  بناء  دوالر 
الصادر يف 27 متوز  للدراسات واالنشاءات 
االستشاري  توصيات  وباعتامد   ،2009
باستكامل  واملتعلقة  ورشكاه  خوري  رفيق 
الدراسات العائدة اىل االشغال التصحيحية 
تنفيذ  ووقف  للمرشوع،  والتكميلية 
رشكة  مع  حبية  بطريقة  وانهائها  االشغال 
عىل  االرشاف  مهامت  ووقف  "ازتيك"، 
حبية  بطريقة  وانهائها  االشغال  تنفيذ 
للدراسات  الفني  املكتب  رشكة  مع  ايضا 
ان  برشط  مستحقاته  ودفع  واالنشاءات 
عن  واالستشاري  املتعهد  من  كل  يتنازل 
رضر  او  عطل  او  تعويض  باي  املطالبة 

نتيجة هذا التعديل.
يف 12 نيسان 2013 اعتقد كثريون ان حفل 
مجلس  ينفذه  الذي  املرشوع  استكامل 
االمناء واالعامر كفيل بترسيع وترية العمل 
النجاز املسبح االوملبي الذي كان يجب ان 

يبرص النور يف عام 2004.
لكن يف 23 كانون الثاين 2014 سجل االتحاد 
الشباب  وزارة  يف  كتابا  للسباحة  اللبناين 
والرياضة يبلغها مبوجبه ان تصميم املسبح 
مرتا   25 لحوض  البطوالت  اقامة  يلحظ  مل 
مطالبا  مرتا،  الـ50  حوض  عىل  واقتصاره 
اضافة  لناحية  املسبح  عىل  تعديل  اجراء 
مرتا،  الـ50  مرتا ضمن حوض  الـ25  حوض 
كام اقرتح اعتامد الجيل الجديد يف تصميم 
املصادق  والـ25  الـ50  حويض  وتركيب 
لالتحاد  العمومية  الجمعية  خالل  عليها 
يف   2013 العام  يف  انعقدت  التي  الدويل 

اسبانيا. 
ابلغ  نفسه،  العام  من  االول  ترشين   4 يف 
الشباب  وزارة  واالعامر  االمناء  مجلس 

استكامل  تلزيم  مناقصة  ان  والرياضة 
عىل  رست  املسبح  انشاء  مرشوع  تنفيذ 
"ازتيك"  من رشكة  بدال  كون"  "هاي  رشكة 
مقسمة  دوالر   14،100،000 بقيمة 
بقيمة  ثابت  قسم  قسمني:  اىل  االشغال 
متويله  يتم  ان  عىل  دوالر   9،819،816،01
رقم  باملرسوم  املحالة  االعتامدات  من 
 ،2012 االول  ترشين   22 تاريخ   9129
توفر  فور  اقراره  يتم  اختياري  وقسم 
االعتامدات الالزمة له. وانه وقع يف 17 ايار 
كوي"  "هاي  رشكة  مع  اتفاق  عقد   2013
القسم  املرشوع  من  االول  القسم  لتنفيذ 
سباحة  حوض  تنفيذ  تشمل  التي  الثابت 
 25 بطول  غطس  وحوض  مرتا   50 بطول 
من  بسرياميك  "تبليطهام"  ملحوظ  مرتا 
تعديل  اجراء  امكان  مع  الخاص،  النوع 
تنفيذ  ميكن  بحيث  السباحة  حوض  عىل 
لفصل  عجالت  بنظام  مزود  متحرك  جرس 
حوض السباحة بطول 50 مرتا اىل حوضني 
 25 بطول  السباحة  حوض  يتضمن  بحيث 
بـ400،000  الجرس  كلفة  قدرت  وقد  مرتا 
رفيق  االستشاري  رفض  ابلغ  كام  دوالر. 
من  الجديد  الجيل  اعتامد  ورشكاه  خوري 
عازيا  والغطس  السباحة  لحويض  الكسوة 
هي  )التي  الجديدة  الكسوة  ان  اىل  ذلك 
مدات من الـ PVC والواح من الستانلس 
عادة  تستخدم  مرتا(   1،2 بارتفاع  ستيل 
سيئة  حالتها  تكون  سباحة  احواض  يف 
يف  او  عاجل  بشكل  تجديدها  ومطلوب 
لحدث  استخدامها  يتم  سباحة  احواض 
انتهاء  بعد  ونقلها  فكها  يتّم  بحيث  ما 
حالة  عىل  ينطبق  ال  الذي  االمر  الحدث 
املسبح يف النقاش، مؤكدا ان نوعية البالط 
املسابح  يف  ومعتمدة  مقبولة  امللحوظة 
من  املطلوبة  الرشوط  وتستويف  االوملبية 
يرى  ال  وانه  للسباحة،  الدويل   االتحاد 
والتي  الجديدة  الكسوة  الستخدام  موجبا 
دون   "Myrtha pools" رشكة  تصنعها 
يف  الجرس  لتنفيذ  واستعداده  سواها. 
االضايف  االعتامد  تأمني  رشيطة  الحوض 

امرييك. دوالر  الف   530،000  بقيمة 
والرياضة  الشباب  لجنة  رئيس  اسف 
التي  للامطلة  ايب  سيمون  النائب  الربملانية 
املرشوع  يف  االعامل  انجاز  عدم  اىل  ادت 
جميع  مع  اجتامع  من  اكرث  "عقدنا  وقال: 
االفرقاء املعنيني من وزارة الشباب والرياضة 
لتأمني  واملتعهد  واالعامر  االمناء  ومجلس 
الوعود  ورغم  االعامل  النهاء  املطلوب 
املتكررة  الزيارات  ورغم  سمعناها  التي 
بقيت  االعامل،  سري  عىل  ميدانيا  لالطالع 
واننا  االعامل خصوصا  تتقدم  ومل  املامطلة 
نعقدها  التي  االجتامعات  يف  نكتشف  كنا 
مع املعنيني عن تغيري دوري يف املتعهدين 
تكن  مل  محددة  كانت  التي  املوازنات  وان 
كافية، وان االعامل التي كان مقرر انجازها 
الرشوط  تستويف  ال  املستخدمة  واملعدات 
طاحنة  معارك  وخضنا  والدولية  االوملبية 
هذه  التزام  واالعامر  االمناء  مجلس  اللزام 

املعايري". 
وجود  ولعدم  الواقع  هذا  "امام  واضاف: 
هناك  ان  واكتشافنا  ملموسة  نتائج  اي 
مكامن هدر من دون الحديث عن فساد، 
تقدمت باخبار اىل القضاء املختص وجميع 
حتى  بواجبها  للقيام  الرقابية  السلطات 
نعرف ملاذا مل تنته االعامل؟ وملاذا مل تكن 
املوازنة التي تأمنت يف بداية املرشوع غري 

كافية النهاء االعامل". 
االمني العام لالتحاد اللبناين للسباحة فريد 
مرتبط  االعامل  توقف  ان  اكد  رعد  ايب 
اكرث  عىل  عمل  االتحاد  ان  وكشف  باملال، 
من محور للدفع يف هذا املوضوع وتحديدا 
الشباب  وزير  عهد  يف   2012 العام  اواخر 
والرياضة فيصل كرامي "لعب االتحاد دورا 
املرشوع،  يف  العمل  اطالق  العادة  اساسيا 
نوعية  عىل  تعديل  اجراء  عىل  ارصارنا  مع 
االعامل كونها كانت تنفذ وفق دفرت رشوط 

غري مطابق للمواصفات".
الوزراء  اىل  املسؤولية  رعد  ايب  وحمل 
ومحمد  حناوي  املطلب  )عبد  املتعاقبني 
مطالب  مع  يتجاوبا  مل  اللذين  فنيش( 

االتحاد باستكامل االعامل وقال: "اجتمعنا 
وعرضنا  حناوي  الوزير  مع  مرة  من  اكرث 
لتتناسب  املرشوع  بالتعديالت عىل  مطلبنا 
مل  لكنه  واالوملبية،  الدولية  واملعايري 
اىل  موافقته  ارسال  يف  وتأخر  يتجاوب 
عرقل  الحقا  ثم  واالعامر،  االمناء  مجلس 
مستشار الوزير فنيش عيل فواز التعديالت 
اعامل  ننجح يف وضعها يف جدول  ان  قبل 

مجلس الوزراء". 
رشكة  قبل  من  املرشوع  "انجاز  واضاف: 
العاملية  املعايري  وفق   "Myrtha pools"
اىل  التأهل  سباقات  باجراء  لنا  سيسمح 
بطولة اسيا وبطولة العامل من دون الحاجة 
مكانا  سيوفر  كام  للخارج،  السفر  اىل 
القامة  املجاورة  العربية  الدول  ملنتخبات 

ومعسكراتها".   سباقاتها 
بدوره اعترب املحارض االوملبي الزميل وديع 
عبد النور ان "تاريخ الرياضة اللبنانية زاخر 
املنشآت  احوال  بتحسني  دامئة  مبطالبة 
واقامة اخرى، فضال عن شكاوى ال تنقطع 
من عدم الصيانة والتأهيل. النتيجة رصوح 

واخرى  مكتملة  غري  ومشاريع  متهالكة، 
وضع  يوم  من  املنقوص  انجازها  يستغرق 
رسميا،  تدشينها  وحتى  لها  االساس  حجر 
انشئت  التي  الغاية  غالبا  فتنتفي  عقودا. 
يف  االوملبي  املسبح  ان  ويبدو  اجلها.  من 
منطقة الضبية من هذه الفصيلة من الداء 
والتخطيط  التقدير  سوء  بسبب  العضال 
جاهزة  واالعذار  الذرائع  ودامئا  والتنفيذ، 
الظروف  اسبابها  مقدم  ويف  للتربير، 

واملالية.  االقتصادية  االمنية،  السياسية، 
الحرصم  تأكل  الرياضة  ان  هي  الخالصة 

والرياضيني يرضسون.
ومرافق  اقسام  مع  مقفال  اوملبيا  حوضا  ان 
موازية ضمن مجمع عرصي يلبي متطلبات 
ويعد  وحالها،  وحجمها  اللبنانية  السباحة 
تطلعات  لتحقيق  ويكفي  ملحة  رضورة 
عمل  وخطط  برامج  وفق  اللعبة  اهل 
مدار  عىل  نحل  خلية  فيصبح  مدروسة، 
ايام السنة. غري ان الوقائع امليدانية مغايرة 
ويتالىش،  يبعد  الحوض  انجاز  وحلم  متاما 
نعيشه.  الذي  املايل  االنهيار  مع  خصوصا 
يشكون  واملسؤولون  يشكون  اللعبة  اهل 
الرياضية  للمنشآت  العامة  ايضا، واملؤسسة 
التي ابرصت النور اخريا ال حول لها وال قوة 
للشباب  الربملانية  اللجنة  واسباب.  السباب 
العام  يف  تحقيق  هيئة  شكلت  والرياضة 
2004 للتقيص ومعرفة اسباب تأخري االعامل 
العامني  بني  املرشوع  ينجز  ان  مقررا  )كان 
2002 و2006( وعدم مطابقتها املواصفات، 
اعوام   10 من  اكرث  بعد  اللجنة  ادعت  كام 
عىل مقرصين مجهولني اثر اكتشاف اخطاء 
عينة  راوح.  ومكانك  وجزر  مد  التنفيذ.  يف 
كتب  والعشوائية  التخبط  من  اخرى 
احد  يكون  وقد  تعيشها.  ان  رياضتنا  عىل 
الخبثاء محقا حني يردد ساخرا: افضل ان ال 
تكتمل االعامل، الن بعد فرتة من االحتفال 
هذا  سيصبح  الجوفاء  واملفاخرة  والتدشني 
الصيانة  إىل  يفتقر  فارغا  هيكال  املجمع 
الالزمة ويحتاج مجددا اىل ماليني الدوالرات 
ليؤدي وظيفته يف حدها االدىن، متاما كباقي 

العامة". الرياضية  املنشآت 
يف الختام اسئلة كثرية يف حاجة اىل اجابة: 
املبلغ  هل  التأخري؟  مسؤولية  يتحمل  من 
ال  املرشوع  النجاز  الدولة  رصدته  الذي 
يزال يفي بالغرض بعد مرور 19 سنة؟ هل 
اول  تدشني  مع  موعد  عىل   2021 ستكون 
لبنان ام سيبقى املرشوع  مسبح اوملبي يف 
توفر  وعدم  والكيدية  املامطلة  رهينة 

املال؟ وهل سيبقى "قنا للدجاج؟".

ادعاء على مقصرين 
مجهولني اثر اكتشاف 

اخطاء في التنفيذ

الدجاج يرسح وميرح داخل املرشوع.

رفض االستشاري وشركاه 
اعتماد الجيل الجديد
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املتقاطعة الكلمات 
إعداد نعوم مسعود

naoummassoud@live.com

عمودياأفقيا
-1 رئيس الواليات املتحدة االمريكية 
– من شعراء الجاهلية الصعاليك -2 
باحث مختص بالعالقات االجتامعية 

– من الحيوانات – بحرية روسية 
-3 ضد خلفي – عاصمة افريقية – 
بواسطتي -4 ما ُيشد به من قيد او 
حبل – هجوم الطائرات عىل العدو 
-5 شخصيات خيالية صغرية الحجم 
زرقاء اللون تعيش يف الغابة تدور 

حولها بعض افالم الرسوم املتحركة – 
حوض مايئ – من الخرض -6 مدينة 
فرنسية – امتأل املكان – اسم شهر 

ايار يف بعض البلدان العربية – حرف 
جزم -7 ينارصونهم – اعظم ابطال 

إلياذة هومريوس -8 احدى الواليات 
املتحدة االمريكية – للتعريف – امر 

مكتوم -9 نهاية باالجنبية – من 
اسامء الفضة – منقط ببقع تقع 
يف الجلد تخالف لونه -10 اصلح 
العمل – خاصته – خالف حزين 

– تعد وتحيص -11 بحرية روسية 
– نحب ونريد – للتأوه -12 جنس 

ونوع – احسان – قاعدة روسية 
الطالق املركبات الفضائية -13 يرّصح 
برأيه – شديد وصعب – ثرى – نعم 
باالسبانية -14 مدينة املانية – سّنور 

-15 ممثل مرصي راحل – دولة 
اوروبية 

-1  ممثل سوري – مدينة لبنانية -2 منو يف 
بعض انسجة الجسم وانتفاخه – اسم اطلق 
عىل ست واليات امريكية كانت مستعمرات 

انكليزية عىل االطليس يف القرن السابع 
عرش -3 رئيس جمهورية سوري – رشائط 

تصويرية ُتعرض يف الصاالت -4 ابو البرشية 
– للنفي – خاصم اشد الخصومة – عنرص 
كيميايئ له اثار هامة عىل الغدة الدرقية 
يف جسم االنسان 5 ـ ممثل لبناين – فاق 
خصمه -6 آلة موسيقية – صفائح نحاس 

مستديرة تزّين آلة الدف االيقاعية – 
انخداعك واعجابك بنفسك -7 اناء مآلن مل 
يفض بعد – كالما خفيا ال ُيفهم – جميل 
الطلعة -8 من االلقاب – رافض ومتعذر 

– ماركة سيارات -9 منخفض باالجنبية – 
يحصلون عليه -10 مدينة عراقية يقع فيها 

سجن بغداد املركزي – من يقوم بتمرين 
الفريق الريايض – يبس عصبه -11 عاصمة 
افريقية – حرف نصب – مارشال املاين قائد 
سالح الطريان خالل الحرب العاملية الثانية 

-12 لعبة مصنوعة من ورق من العاب 
االطفال تطري بواسطة خيط – املنفرج 

االسارير عن ضحكة خفيفة -13 ظن وريب 
– لطم – قّل ماء الينبوع – من اسامء االسد 

-14 من انواع الغناء وأحد فروع ثقافة 
الهيب هوب – من ايام االسبوع – نسبة 
اىل مواطن من بلد اورويب -15 موسيقي 
وملحن وموزع وكاتب اغاين لبناين 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 8 حروف: 

معركة عسكرية بني االتراك والحلفاء خالل 

الحرب العاملية االوىل

النارصية – ايسونزو – املارن – العقبة – 

ارجون – اميان – اودر – بوليمو – باكو – 

بث – جيامنو – جوبيرت – حدود – حزب 

– خط – دراجون – درينا – دوغر – درعا 

– روستوف – رفح – سربينغ – ساسكس 

– سوم – شذ – ضد – طربق – غزة – غر 

– فردان – قطار – كابوريتو – كامربيه – 

كوس – لريوس – مونس – نابويل – هيل 

– هز – يوتالند – يونيو  

الضائعة  انكهمت انضائعتالكلمة 
 
 

 ب ا ب ح ض غ ك ة ا ز ض ض ي ن
 ك و ن ا ف د ا ي غ و ن و ز ي
 ا و ل ي ك ز ب ز و و ن ا ض و
 و ش ز ي ز و و ص و ي و ل ك ث
 ب ن ا ك و د ز ا و ل ط خ ض ل
 ز و ط و ش و ي ن ا ب ش ح ا ا
 ي ض ق ض ھ ي ث ل ط ب ز ق ض ن
 ي ي د ز ع ا و ا ض و ز ي ل د
 ب ا ز و ض ث و ف ج غ ذ ل ح ا
 ا ل ع ق ب ة ن ف ن ي و ي د و
 د ز ا ج و ن و ز د ا و ھ و د
 ي ل و ب ا ن ج د ة و ي ا د ز
 ج و ب ي ث ز ز ا ث ش غ و ن ل
 غ ن ي ز ب ض ا ن ي ب غ ز ا و

 
 

        معسكت ععكسٌت بٍه االتساك وانحهفاء خالل انحسب  :وفحس 8انكهمت انضائعت مكووت مه 
انعانمٍت االونى                                                      

                                                  
                  

 –جٍماوو  –بج  –باكو  –بونٍمو  –اودز  –امٍان  –ازجون  –انعقبت  –انمازن  –اٌعووصو  –انىاصسٌت        
 –ظبسٌىػ  –زفح  –زوظتوف  –دزعا  –دوؼس  –دزٌىا  –دزاجون  –ظ خ –حصب  –حدود  –جوبٍتس 

كوض  –كامبسًٌ  –كابوزٌتو  –قطاز  –فسدان  –ؼس  –ؼصة  –طبسق  –ضد  –شر  –ظوو  –كط ظظا
  ٌووٍو  –ٌوتالود  –ٌص  –ٌٍم  –وابونً  –مووط  –نٍسوض  –

                                         الكلمات المتقاطعة                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فقٌاا

باحث  -2من شعراء الجاهلٌة الصعالٌك  – رئٌس الوالٌات المتحدة االمٌركٌة -1
ضد  -3بحٌرة روسٌة  –من الحٌوانات  –مختص بالعالقات االجتماعٌة 

ٌُشد به من قٌد او حبل  -4بواسطتً  –عاصمة افرٌقٌة  –خلفً  هجوم  –ما 
شخصٌات خٌالٌة صغٌرة الحجم زرقاء اللون تعٌش  -5طائرات على العدو ال

من  –حوض مائً  –فً الغابة تدور حولها بعض افالم الرسوم المتحركة 

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

ط ي س ن ال ل ف وك ا ي ل م رج خ ل ا ن ل

40 =

ل و ا ن ر قش د ق تش ا و ن نا ت س و ب

 28 =

و ل ا نن د ل م سة د ع ي وظ م ة ل ا ح

27 =

ح د ا م نش ي ف يي م ب رر ق ا م ن

41 =

װװװװ
25403833

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16

مشكوك بأمره

امانة توضع في المصارف ُتسحب عند الطلب
ارخبيل مرجاني في البحر االحمر قرب شواطئ اليمن

الطالوة والحسن واالشراق

              حروف مبعثرة                   

تعليق او تنبيه ُيكتب حول رأي او موضوع
بحيرة شاطئية في البرازيل ُتعرف ببحيرة البط

طبيب حاذق عالم

اطول انهر ايرلندا شيدت عليه محطة لتوليد الطاقة الكهربائية
بقايا جيش منهزم

نوع من االخشاب ُيصنع منه الغليون
نصيب وعطاء 

مدينة فرنسية سياحية تشتهر بحماماتها المنتشرة في ارجائها

طائر يكثر وجوده في الهند ُيقال انه ال يحترق في النار
توسع في الكالم من غير احتياط واحتراز

مقياس ُيستعمل لتحديد شدة الزالزل 

من المغنين في بدايات العصر العباسي اخذ الغناء عن معبد

حروف مبعثرة

1- تعليق او تنبيه ُيكتب حول رأي 
او موضوع

2- بحرية شاطئية يف الربازيل ُتعرف 
ببحرية البط

3- طبيب حاذق عامل
4- طائر يكرث وجوده يف الهند ُيقال 

انه ال يحرتق يف النار 
5- توسع يف الكالم من غري احتياط 

واحرتاز
العرص  بدايات  يف  املغنني  من   -6

العبايس اخذ الغناء عن معبد
7- امانة توضع يف املصارف ُتسحب 

عند الطلب

8- ارخبيل مرجاين يف البحر االحمر 
قرب شواطئ اليمن 

9- الطالوة والحسن واالرشاق
شدة  لتحديد  ُيستعمل  مقياس   -10

الزالزل 
11- مشكوك بأمره

12- اطول انهر ايرلندا شيدت عليه 
الكهربائية الطاقة  محطة لتوليد 

13- بقايا جيش منهزم
14- نوع من االخشاب ُيصنع منه الغليون

15- نصيب وعطاء 
تشتهر  سياحية  فرنسية  مدينة   -16

بحامماتها املنترشة يف ارجائها

أسماء من التاريخ
19 513 210 614 311 715 412 816

موسيقي وممثل ومنتج مرصي )1981-1945(. 
عمل مع كبار الفنانني املرصيني ابرزهم ام كلثوم 

وعبدالحليم حافظ. انتهت حياته من جراء 
حادث سري وهو يف قمة العطاء.

2+12+1+12+7 =  اغنية لعبد الحليم حافظ
4+3+8+14 =  مدينة تركية
6+5+10+9 = شهر هجري

15+11+16+13 =  يبّنج

 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 
آذار 1799: نابليون بونابرت يستويل 

عىل مدينة يافا يف فلسطني.  

العمل  ساعات  تقليص   :1848 آذار 
يف فرنسا.       

آذار 1880: بدء ظهور الصور يف الصحف.

آذار 1988: وقف اطالق النار رسميا 
العراق وايران بعد مثاين سنوات  بني 

من الحرب.  

معلومات عامة
كربى غابات العامل غابة االمازون التي 
وصفها العلامء بأنها الرئة التي تتنفس 
بشكل  تتعرض  خاللها،  من  االرض 
مساحة  كارثية.  انتهاكات  اىل  ممنهج 
ضمن  غالبيتها  يف  تقع  املطرية  الغابة 
قطع  اىل  البعض  يعمد  الربازيل.  دولة 
الحرائق  وافتعال  املعمرة،  االشجار 
االمازون،  نهر  ضفاف  حول  الهائلة 
ناهيك باحتباس االمطار بسبب ارتفاع 
درجة حرارة االرض وموت االسامك من 

جراء جفاف املستنقعات. 
معامل  بإنشاء  فيتمثل  االخطر  اما 
عرب  وتهريبها  املخدرات  لتصنيع 
عصابات يف ارجاء املعمورة بتغطية من 

بعض دكتاتوريي العامل.

طرائف
زار الكاتب االمرييك الساخر مارك توين 
كتاب  بوجود  وتفاجأ  املثقف،  جاره 

مميز يف مكتبته. 
سأله: هل يف استطاعتي استعارة هذا 

الكتاب؟ 
رد عليه الجار: آسف، انا ال أعري كتبي 
يف  تجلس  ان  تستطيع  لكنك  ألحد، 

مكتبتي وتقرأ الكتاب متى اردت. 
مارك  صديقه  الجار  زار  اسبوع  بعد 
توين، وملح بطرف عينه وجود محدلة 
يف حديقته، فاستأذنه باستعارتها اليام. 
عندي  مانع  ال  بتهكم:  توين  فاجابه 

رشط ان تستعملها يف حديقتي.  

اقوال مأثورة
"عندما ُيغلق باب السعادة، ُيفتح آخر. 
لكن يف كثري من االحيان ننظر طويال اىل 
االبواب املغلقة بحيث ال نرى االبواب 

التي ُفتحت لنا" 
)هيلني كيلر(.

حلول العدد89  

عموديا
-1 بدر – فقرا – كونياك -2 دونالد ترامب – عضو -3 رد – تريان 

– عقاب  -4 شوبان – جوالة – ويل -5 امون – منا – عبيب -6 كاد 
– فهد – الفا – آر -7 لهو – النصائح -8 اديل – مسؤول – ليبي -9 
لري – سك – مسرية – رن -10 رس – روبيه – بس – ميت -11 بوم 

– امنياتها -12 ابن دريد – مغانم -13 بندر – هايدن – متسخ 
-14 يهج – فيجي – مكر -15 دييغو مارادونا 

افقيا
-1 بدر شاكر السياب -2 دودوما – دير – بنغي -3 رن – بودلري – 
بند -4 اتان – هل – رودريغ -5 فلني – فو – سومر – هو -6 قدر 

– له – مكب – يهجم -7 رتاج – داس – يادا -8 ارنون – لؤمهم 
– يفر -9 امانوس – ناديا -10 كامل الصليبي – نجد -11 وب – فا 

– رسام – يو -12 عائلة – تغم -13 يعقوب – حي – مهامتا -14 
اضاليا – بريانسك -15 كويب براينت – مخرج 

حل الكلمات املتقاطعة 

حل حروف مبعثرة 
-1 قفار -2 كارون -3 البنط

-4 فلوريدا -5 يسدي -6 
اوغاريت -7 رصود -8 ايربت -9 
خضاب -10 باتون -11 املصيص 

-12 فيلق -13 الجوز -14 
انتعاش -15 كومو -16 اماط 

توماس وودرو ويلسون

من مدح نفسه ذمته الناس

حل اسماء من التاريخ

حل مثل في الدائرة

حل الكلمة الضائعة
حسني العويني

5
2 9 1 4
9 1 4 3 5

6
1 6 2 7

5 8
5 9 4 6

3
4 8

Sudoku مستوى صعب 

2 1 6
7 6 3 8
3 9 2 5

9 3 5 2
5 1 4 7 3 8

2 8 7 4
7 5 4 2

6 7 9 1
8 6 3

Sudoku مستوى سهل

5 4
5 3 6 7 2

1 3
6 2 1 5 4

4 7 2
3 8 6 7
4 3 2 7

7 8
1 5 4

Sudoku مستوى وسط

مستوى وسطمستوى صعب

3 5 7 8 4 9 1 2 6
4 8 6 1 5 2 7 9 3
9 2 1 3 7 6 4 5 8
5 1 4 2 6 7 8 3 9
8 9 2 4 3 5 6 7 1
7 6 3 9 8 1 2 4 5
1 7 8 5 9 4 3 6 2
6 3 5 7 2 8 9 1 4
2 4 9 6 1 3 5 8 7

Sudoku حل مستوى صعب 
5 4 2 6 3 8 7 1 9
8 6 7 1 9 2 4 5 3
1 9 3 4 5 7 2 8 6
4 3 1 5 7 9 6 2 8
6 5 9 8 2 4 1 3 7
2 7 8 3 6 1 5 9 4
7 2 6 9 8 5 3 4 1
9 1 5 7 4 3 8 6 2
3 8 4 2 1 6 9 7 5

Sudoku حل مستوى وسط
9 8 6 3 7 1 4 5 2
7 1 3 5 2 4 9 6 8
5 4 2 8 6 9 1 3 7
8 6 1 4 5 2 7 9 3
3 2 5 7 9 8 6 1 4
4 9 7 6 1 3 2 8 5
2 5 9 1 3 7 8 4 6
1 3 4 2 8 6 5 7 9
6 7 8 9 4 5 3 2 1

Sudoku حل مستوى سهل  SU DO KU حل

مستوى سهلمستوى وسطمستوى صعب

مستوى سهل

اللعبة  شروط 
هذه الشبكة أو الشبكات مكّونة من 9 مربعات كبرية 

وكل مربع كبري مقّسم اىل 9 خانات صغرية. 
ضمن   9 اىل   1 من  األرقام  وضع  اللعبة  رشوط  من 
الرقم يف كل مربع كبري ويف  الخانات بحيث ال يتكرر 

كل خط أفقي أو عمودي.  
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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

إلى العدد المقبل

ان يصبح نصف الشعب اللبناين مادة تسّول لربامج االغاثة 
يف املحافل الدولية، فهذا عار علينا جميعا. يف مفهوم بناء 
للمجتمعات  سيايس  ـ  قانوين  تطور  هي  الدولة  الدول، 
والجامعات لتحويلها من بدائية وعشوائية اىل اطار الفراد 
الدولة.  البعض ومع  القانون عالقتهم مع بعضهم  يحكم 
وملا كانت السلطة هي نتاج خيارات الشعب فان الطرفني، 
متثيل  خيار  االنتخابات  ألن  يتشابهان  والشعب،  السلطة 
لو  اليه  وصلوا  ما  اىل  ليصلوا  اللبنانيون  كان  وما  وتعبري. 
انهم اختاروا ممثليهم عىل قاعدة انهم مواطنون، وليسوا 
جامعات تهتف باسم هذا او ذاك من الزعامء، او النهم 
اقرتعوا بحثا عن حقوقهم الطبيعية التي هي من بديهيات 
سلطة  اىل  لتتحول  السلطة  كانت  وما  الدولة.  منظومة 
والصناعية  البرشية  املوارد  ادارة  احسنت  انها  لو  فاشلة 
بوصفها  ترصفت  لو  او  والسياحية،  والزراعية  والتجارية 
منغمسة حتى  وليست  وامامهم،  املواطنني  عن  مسؤولة 
اذنيها باملحسوبيات واالزالم. ال بل عىل العكس فاننا جميعا 
القيام بيشء غري ان  بّددنا ما منلك من موارد، وما عرفنا 
نندب ونستجدي، ونصّدر طاقاتنا البرشية اىل اصقاع العامل 

ليستفيد اآلخرون منها.
انهيار االقتصاد اللبناين كان نتاجا طبيعيا وتلقائيا ملعاناته 
القدمية من تحديات امنائية وازمات مرتاكمة كانت ُترتك 
تنمية  اىل  احد  يلتفت  ومل  معالجتها.  والقدر  للقضاء 
القطاعات االنتاجية والخدماتية لتقوية االقتصاد الوطني، 
وخلق فرص العمل عىل طريق منو مستدام. لكن ما حصل 
تضخيم  عىل  االهتامم  انصب  اذ  متاما.  ذلك  عكس  كان 
القطاع العام الذي صار مخزنا للبطالة، وسببا لعجز يرتاكم 
ويستنزف الخزينة، ويكّبدها تكاليف اقتصادية واجتامعية 
باهظة، دفع باالنهيار اىل مداه االقىص واالخطر. وصارت 
البطالة والفقر والزبائنية من سامت االقتصاد اللبناين وصار 
العتمة والظالم يف ظل  الحديث عنه يشبه الحديث عن 
تحّول نصف اللبنانيني اىل فقراء ومعوزين، تتسّول عليهم 
واللبنانيني.  لبنان  اذّل  ما  والدول،  الصناديق  السلطة من 
هذا االذالل بدت معامله عندما بدأت الزعامات تتصارع 

عىل الحصص. آنذاك بلغت التفاهة مبلغا مريعا، اذ شاع 
الحديث وكرث عن تقاسم مصالح طائفية ومناطقية. ولو ان 
املسؤولني عندنا تنبهوا اىل مستوى االنحطاط الذي انحدرنا 
اليه، ملا تحّولنا اليوم اىل متسّولني عىل ابواب الربامج الدولية 

والصناديق االغاثية.
بدأت  التي  املأساة  عن  سكت  كلنا  مسؤول.  كلنا  نعم، 
تتعاظم منذ قررنا عدم حامية الصناعة الوطنية املتنوعة 
وتطويرها، ومنذ اهملنا برامج تحديث البنى التحتية من 
حتى  الكرتونية،  وخدمات  واتصاالت  وطاقة  مواصالت 
الوضع  تدارك  امكاننا  يف  كان  عليه.  نحن  ما  اىل  وصلنا 
املأساوي بيشء من إعامل العقل يف بناء القدرات وتطوير 
املوارد يف سائر القطاعات، وكلها غنية وقادرة بامكاناتها، 
لكنها افتقدت اىل قرار رسمي مسؤول، واىل شعب ينطلق 
من مواطنته وليس من قبائليته الهمجية التي راحت تربر 
الفساد العميم. مل يتطلع احد اىل اهمية الرشكات الصغرية 
واملتوسطة يف كل من قطاعات الزراعة واالغذية والتجارة 
بغية  واالتصاالت  واملعلوماتية  والتكنولوجيا  والسياحة 
دعمها وتطويرها، ال بل عىل العكس من ذلك فقد راحت 
االكتتاب يف  وجهة  تعزز  والنقدية  االقتصادية  السياسات 
املصارف يف مقابل سياسة فوائد مرتفعة ومغرية جدا، ما 
دفع الغالبية اىل االنغامس يف توظيف كهذا افىض يف النهاية 
اىل وجود ودائع رقمية غري قابلة للتسييل اال برشوط غريبة 
"عاهة"  صار  شعبنا  نصف  ان  اال  منها  ُيفهم  ال  عجيبة، 

للتسّول من املحافل الدولية. 
الوطني،  باالقتصاد  للنهوض  ونعمل جميعنا  نتحد،  مل  ما 
وتعزيز االستثامر يف كل قطاعاته، فهذا النصف سيتضاعف، 
اللبناين ستصبح متسّولة ومنتظرة  الشعب  غالبية  ان  اي 

لربامج االغاثة الدولية، وعندها لن ينفع الندم بيشء.  

"عاٌر علينا"... "لو أن"

"الخروج من النفق املظلم الذي نعرب فيه مسؤولية 
الجميع... فلنّتحد للتغّلب عىل ازمتنا املستفحلة..." 

الرئيس العامد ميشال عون 6 ايار 2020




