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في هذا العدد

عتبة الفقر!
هل اقرتب الشعب اللبناين من واقع الفقر؟ هل بدأت املوارد املالية تشح؟ هل نضبت الحاجات والسلع الرضورية
للمواطن التي تؤمن له اكتفاء ذاتيا ،وتسمح له بالتمتع مبستوى مقبول من الحياة والرفاهية ،وإبعاد شبح املجاعة
عنه وعن افراد ارسته؟....
اسئلة كثرية يطرحها كل مواطن يخىش عىل عائلته ،يف وقت يجهد من اجل ضامن استمرار عيشها من دون حسنة او
منة من احد.
هي اسئلة ممزوجة بالخوف والقلق .خوف الناس من عدم القدرة عىل تأمني مستلزماتهم االساسية فيتعرضون للمجاعة
والعوز ،وقلق عىل املستقبل نتيجة ما ستسببه الزالزل واالنهيارات التي ترضب حارضه.
ارتأت "االمن العام" ان تتناول يف عددها الحايل موضوع الفقر يف لبنان ،بالرغم من ان كثريين قد كتبوا عن الوضع املعييش
املزري وما وصلت اليه البالد ،وسبل معالجته .كام ُنرشت دراسات وتحقيقات محلية ودولية تتحدث عن الوضع االجتامعي
املرير الذي يرزح تحته املواطن يف لبنان ،حتى انه مل تبق وسيلة اعالمية اال ونرشت او نقلت اراء املسؤولني يف الداخل
والخارج ومواقفهم من هذا امللف ،وتناولته بكل تفاصيله مع ضيوفها وكتّابها .وكان الحل الذي اجمع عليه الجميع قد اختُرص
بكلمة واحدة هي رضورة اجراء "االصالحات" البنيوية املالية واالدارية والقانونية .....لكن ويالالسف ،مل يعمل احد حتى االن
عىل اقرار هذه االصالحات بحسب االصول ووضعها موضع التنفيذ ،بل العكس فالجميع يساهم ،عن دراية او عدم دراية،
يف اخذ البلد برسعة اىل الهاوية.
كلام تأخرت التسوية يف لبنان ،اقرتب املجتمع اللبناين من عتبة الفقر .قبل تويل العامد ميشال عون رئاسة الجمهورية ،كانت
املعطيات تشري اىل ان لبنان يجب ان يبقى يف مرحلة انعاش رسيري ،فكانت الفوىض السياسية املنضبطة ،واقتصاد مم ّوه
غري منتج نتيجة انعدام الرؤية يف دعم القطاعات االنتاجية املختلفة وغريها من مقومات االستقرار االجتامعي واملعييش.
ما بعد وصول العامد عون اىل الرئاسة ،دخلت الحسابات الخارجية مسار ترتيبات جديدة السباب كثرية من ضمنها اعادة
ترسيم املنطقة ،الرصاع عىل النفط والوصول اىل التطبيع بني الدول العربية والعدو االرسائييل .بدأت الترسيبات تؤكد ان لبنان
سيدخل يف مرحلة املوت الرسيري من دون انعاش .فبدأ انهياره ،وصار االنزالق القوي مرشحا الحتامالت االنفجار الكبري،
غري املعلوم الشكل والنتائج .البداية املريعة لهذا "الواقع ـ السيناريو" كانت بخسارة العملة الوطنية  80يف املئة من قيمتها،
وفقدانها قدرتها الرشائية ،بحيث مل تعد قيمتها تواكب االسواق الغذائية والتجارية.
هذه املرحلة انعكست رسيعا عىل نسبة البطالة ،وتهاوى النمو االقتصادي الهش ،فتجاوز التضخم  180يف املئة و 387يف املئة
يف املواد الغذائية .عمليا االمن الغذايئ مهدد بالكامل .من حيث القدرة الرشائية يوجد قرابة املليون ونصف مليون فرد ال
يستطيعون اال تأمني احتياجاتهم امللحة .ويف حال استمر ارتفاع سعر رصف الدوالر ،سيتحول الفقر النسبي اىل الفقر املطلق.
وهنا تبدأ مرحلة املجاعة الفعلية.
الفقر يقرتب ،والرفاهية املقنعة تودّع من كان يتمتع بها .اما الطبقة الوسطى ففي انحدار رسيع ،وعندما تنهار هذه الطبقة
ستنهار البيئة املجتمعية وبنية الدولة اذا وجدت .امام واقع كهذا ،سنكون يف خضم فوىض اجتامعية فيها الرسقة والقتل
واالنتحار .اما عن الطبقة الفقرية فحدّث وال حرج ،ألنها ستكون الخارس االكرب يف لبنان.
االضاءة عىل جوانب هذا امللف بكل تفاصيله وتبعاته ،قد تساعد يف تظهري الخطر الذي يحيط بلبنان وشعبه يف السنوات
القادمة .كام ستكون محفزا لكل مسؤول من اجل العمل عىل بلورة االفكار والحلول وطرحها حيث يجب ،ويف مواقعها
الرسمية الطبيعية ،وذلك قبل ان يسقط الهيكل عىل رؤوس الجميع وحينها لن ينفع الندم.
"االمن العام"

عدد  - 91نيسان 2021

عدد  - 91نيسان 2021

مواطنية صالحة وطن أفضل
نيسان  2021عدد  91السنة الثامنة

البابا في العراق:
دعم للمسيحيني
وحوار مع املسلمني

سفير تونس:
مكافحة اإلرهاب
أولوية البلدين

لبنان...
الذي لم يعرفه
اللبنانيون

الفهرس
 18وزير الخارجية :التأكيد العربي
على مبادرة السالم بالغ األهمية

ياسني جابر :قروض إلعالة عشرات آالف العائالت

جمعية املصارف :الدولة بلعت  120مليار دوالر

داود الصايغ :لبنان ليس بلد الغلبة

هنري زغيب :التراث خزّان الحاضر وخبز املستقبل

نيسان  2021عدد  91السنة الثامنة

رئيس التحرير املسؤول
العميد منري عقيقي
مجلة شهرية
تصدر عن املديرية العامة لألمن العام
مثن النسخة  5000ل .ل.
االشرتاك السنوي لألفراد  150،000ل.ل.
للمؤسسات  300،000ل.ل.
رئيس شعبة مجلة االمن العام
املالزم اول اإلداري حسان بركات
الربيد االلكرتوين majallasection@gmail.com
التحرير
العنوان:املديرية العامة لالمن العام،
املبنى رقم  ،3قرب املتحف ،بريوت
هاتف 01/382642 :فاكس01/381629 :
االدارة
العنوان:املديرية العامة لالمن العام,
املبنى رقم  ،1قبالة قرص العدل ،بريوت
هاتف01/425303 :
فاكس01/425777 ext:1599 :
موقع املديرية العامة لألمن العام

HTTPS://www.general-security.gov.lb

twitter@DGSG_Security
تنفيذ وإخراج
برنار كامل
عيل عوده

تصوير
عباس سلامن  -عيل فواز
شعبة التصوير  -مكتب شؤون االعالم
مجلة األمن العام
الطباعة

 6 64و 6مك ّرر
غير موجودة في الفقر

 24األحزاب تشغّ ل ماكيناتها
االنتخابية في الخارج

التنمر اإللكترونيَ :من هم الضحايا
74
ّ
وكيف يعاقب القانون املرتكبني؟

 28وليد عربيد :في إمكاننا
العدو
مقاضاة
ّ

 78األب بطرس عازار :ال ب ّد من إجراء
اإلمتحانات الرسم ّية

 38الدور الروسي في لبنان
ما له وما عليه

 80الدكتور فراس األبيض:
لن تكون وردية كما هو مأمول

 40التغيير األميركي وامللف اإليراني

 82املنظمات غير الحكومية
كيانات تنافس الدول

التنصت جريمة إال في حاالت
44
ّ
يبيحها القانون

 86اإلتحاد اللبناني للتزلج:
إداريون فاسدون يزعزعون الرياضة

 46ترك العامالت األجنبيات
العمل لم يعد فرارا أو هروبًا
 50األمن العام أطلق برنامج
تطوير مهارات التواصل اإلنساني

 90النوادي الوهمية ...أصوات انتخابية
 94تسلية
 98إلى العدد املقبل

6

عدد  - 91نيسان 2021

عدد  - 91نيسان 2021

الغالف
جورج شاهني

"الدولية للمعلومات" أع ّدت لـ "األمن العام" جداول خاصة

الحد األدنى لألجور األدنى في الئحة الدول
هل اختفت الطبقة الوسطى بارتفاع نسبة الفقراء؟

فرضت التطورات التي نتجت من االزمة االقتصادية والنقدية التي تالقت مع مجموعة اخرى من االزمات التي يعانيها اللبنانيون
يف ظل جائحة كورونا ونكبة مرفأ بريوت ،قراءة جديدة لطريقة عيش اللبنانيني ،بدءا مام آل اليه مستوى املعيشة عىل خلفية ما
اصاب اللرية من تراجع يف قيمتها الرشائية
بداية يجب االعرتاف بأن االزمة املعيشية
واالقتصادية التي تعيشها البالد مل تصل اىل
املستوى الذي وصلت اليه يف االشهر القليلة
املاضية .فام حصل كان نتاج سياسات عىل
مدى سنوات مل تثمر ضامنا ملكتسبات
اللبنانيني .وما تحقق من امن واستقرار،
ومعهام ما عاشته البالد من ازدهار اقتصادي
ونقدي عىل الرغم من الحديث الجامع بأنه
كان مصطنعا بفعل قرار سيايس وحكومي
اتخذ بتثبيت سعر رصف اللرية اللبنانية ،قياسا
باسعار رصف الدوالر والعمالت االجنبية
االخرى ايا كانت الكلفة االقتصادية ضامنا
الستقرار اجتامعي مل يدم.
هذا االمر بدأ يرتاجع بفعل التطورات املأساوية
االخرية التي عاشها لبنان واملنطقة وتدهور
الوضع االقتصادي والنقدي ،عدا عام عكسته
جائحة كورونا التي زادت من االم اللبنانيني
الذين عاشوا يف الرابع من آب املايض نكبة
بريوت الناجمة عن تفجري العنرب رقم  12يف
مرفأ بريوت ،وما خلفه من ضحايا ومصابني
وارضار مبليارات الدوالرات ،يف زمن شحت فيه
العمالت االجنبية اىل درجة ندرتها.

يف قراءة ملجمل هذه التطورات وانعكاساتها
عىل حياة اللبنانيني ،اعدت رشكة "الدولية
للمعلومات" مجموعة من الجداول الخاصة
بـ"االمن العام" ،تناولت فيها ما بلغته نسبة
الفقر يف لبنان اىل ما نحن عليه اليوم ،عدا
عن جداول خاصة بتطور الحد االدىن لالجور
يف لبنان بالنسبة اىل الدوالر االمرييك (عند
حدود بلوغه  10االف لرية لبنانية) والتضخم،
كذلك بالنسبة اىل ارتفاع االسعار وسلسلة رتب
ورواتب املوظفني يف القطاعات العامة املدنية
والعسكرية واالمنية والقضائية ومخصصات
الرؤساء والوزراء والنواب.
استندت الدراسة العلمية التي اعدتها "الدولية
للمعلومات" اىل ان عدد اللبنانيني 5.520
ماليني نسمة ،يقيم منهم يف لبنان  4ماليني
و 300الف نسمة ومليون و 220الفا يف الخارج.
استنادا اىل االحصاء الذي تناول نسبة
الرتاجع يف مستوى حياة اللبنانيني تبدل
بطريقة مطردة يف السنوات العرش االخرية
بفعل اكرث من سبب داخيل وخارجي.
فاالزمة السورية التي عربت يف االمس سنتها
العارشة وما رافقها من صوالت وجوالت،

اللبنانيون المقيمون في لبنان يتوزعون طبقيا على النحو التالي:
الطبقة
اثرياء واغنياء
الطبقة الوسطى
الطبقة فوق خط الفقر
الطبقة تحت خط الفقر
املجموع

العام 2010
%5
%70
%15
%10
%100

العام 2020
%5
%40
%30
%25
%100

انعكست سلبا عىل لبنان وخصوصا يف
املجاالت االقتصادية واالجتامعية ،وما رتبته
موجة النزوح السوري عىل حياة اللبنانيني
مبختلف وجوهها.
عليه ،بقيت نسبة االثرياء واالغنياء عىل حالها
ما بني عامي  2010و 2020وتراجعت نسبة
الطبقة املتوسطة من  70اىل  ،%40فيام انتقل
الفارق البالغ نسبة  %30اىل الطبقة الفقرية،
فالطبقة فوق خط الفقر زادت نسبتها %100
وارتفعت نسبة الطبقة الواقعة تحت خط
الفقر .%150
اذا كانت الدراسة قد دخلت عند تصنيف
اللبنانيني يف االرقام ،فان هناك  2.365مليون
فقري من بينهم  1.075مليون لبناين تحت
خط الفقر .اي ان دخل الفرد منهم ال يزيد
عن  8000لرية يوميا وهو الدخل الذي ال يوفر
الغذاء الكايف والصحي السليم .علام ان هؤالء
الفقراء الذين يبلغ عددهم حواىل  1.075مليون
يشكلون نحو  220الف ارسة.
عىل مستوى توزع الفقراء عىل املحافظات
اللبنانية ،ميكن االشارة اىل النسب االتية :الشامل
وعكار  ،%43البقاع  ،%30جبل لبنان ،%15
الجنوب  ،%10بريوت  .%2كام سجلت الدراسة
ارتفاعا مطردا يف نسب املؤرشات املالية الذي بلغ
ارقاما تصاعدية وقياسية يف العامني املاضيني .وقد
قدمت صورة سلبية من خالل ارتفاع مؤرش ارتفاع
االسعار يف العام  2020بنسبة  %145عن العام
 ،2019وسجل معدل التضحم عن العام 2020
ارتفاعا بنسبة  .%85كام بلغت نسبة البطالة
 %35من حجم القوى العاملة اي  450الف
عاطل عن العمل (املقصود بالعاطل عن العمل
هو كل من بلغ من العمر  16سنة وما فوق وحتى
عمر  64سنة ال يدرس وال يعمل).

فالسلة الغذائية الرسة من  5افراد
كانت كلفتها يف حدود  450الف لرية،
واصبحت اليوم بقيمة مليون و100
الف لرية .عليه ،ما بال من يقرتب
راتبه من هذه النسبة ،اذ كيف يؤ ّمن
حاجاته االخرى من مصاريف السكن
والنقل والتعليم والصحة واالتصاالت
والرتبية وغريها.
عىل الرغم من ان بعض االسعار مثل االدوية
واملحروقات وغريها ال تزال مدعومة ،فان
ارتفاع اسعار العمالت الصعبة اذا بقي
قامئا ،سرتتفع حتام نسبة العجز لدى هؤالء
بالنسبة عينها.
ال تتجاهل الدراسة ان هذا الواقع يحول
دون التفكري يف تصحيح االجور .فاحتسابه
عىل هذه النسبة يزيد التضخم وهو ما
يجعله مستحيال .فكلفة رواتب املوظفني

واملتقاعدين يف القطاع العام بلغت %90
من دخل الدولة .هذا االمر يقود اىل
استحالة ترجمة ذلك يف القطاع الخاص
الذي اقفل وتعطلت نسبة كبرية من
مؤسساته ،وبات اكرث من  80الف عامل
عاطلني عن العمل وخارج هذا القطاع.
ركزت الدراسة عند تناولها الحد االدىن
لالجور الذي رفع يف العام  2017اىل 675
الف لرية وال يزال اىل اليوم .اي ما يساوي
 67دوالرا (قياسا بسعر رصف الدوالر
االمرييك بـ 10االف لرية) .وهو املستوى
الذي بلغه يف العام  1989وكان  45الف
لرية لبنانية ،اي  68دوالرا .لكنها هي
االدىن ،بعد ان كان الحد االدىن يساوي
منذ العام  2017وحتى يومنا هذا مبلغ
 675000لرية ،اي ما كان يعادل 450
دوالرا امريكيا.

اذا قارنت الدراسة الحد االدىن لالجور
يف لبنان قياسا مبا هو قائم يف العديد
من دول العامل ،فقد تخلص اىل وضع
لبنان بني االدىن يف دول العامل ،قياسا
باملعلومات التي حددت يف بعض
الدول عىل الشكل االيت :فرنسا1796 :
دوالرا ،الواليات املتحدة االمريكية:
 1395دوالرا ،قربص 863 :دوالرا ،تركيا:
 375دوالرا ،ايران 360 :دوالرا ،االردن:
 311دوالرا ،الفيليبني 237 :دوالرا،
الصني 162 :دوالرا ،الهند 148 :دوالرا،
باكستان 130 :دوالرا ،تونس125 :
دوالرا ،مرص 115 :دوالرا ،بنغالدش95 :
دوالرا ،لبنان 67 :دوالرا ،افغانستان67 :
دوالرا ،رسي النكا 62 :دوالرا ،انغوال:
 58دوالرا ،اثيوبيا 26 :دوالرا ،السودان:
 12دوالرا.

تطور الحد االدنى لالجور
السنة

الحد االدىن لالجور باللرية اللبنانية

الحد االدىن لالجور بالدوالر االمرييك

1964
1971
1975
1981
1986-1-1
1986-7-1
1988-10-1
1989
1990
1995
1996
2000
2009
2015
2017
2020
2021

125
185
310
800
2200
3200
25000
45000
45000
250000
300000
300000
500000
500000
675000
675000
675000

40.5
57.1
135
185.5
121.5
70.3
71
68
45
157
194
200
333
333
450
100
67

الحد االدىن لالجور باالسعار الثابتة
باللرية اللبنانية
125
159
199
168
92
133
82
86
51
68
74
64
62
61
60
57
55
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رواتب بعض الموظفين في لبنان مقيّمة بالدوالر االميركي
والتي تراجعت بنسبة %85
الوظيفة

الراتب باللرية

الفئة الخامسة الدرجة
االوىل (وهي ادىن وظيفة)
الفئة الثالثة درجة 22
(وهي الدرجة االعىل)
الفئة االوىل الدرجة 22
(وهي الدرجة االعىل)
عميد  -درجة 11
مالزم  -درجة 1
جندي  -درجة1
قاض درجة 22
استاذ جامعي
درجة 22
استاذ درجة 1
استاذ درجة 52

الراتب بالدوالر عىل الراتب بالدوالر عىل
سعر  10االف لرية
سعر  1500لرية

 950الف لرية

 633دوالرا

 95دوالرا

 4.365ماليني لرية

 2910دوالرات

 436دوالرا

 9.085ماليني لرية

 6057دوالرا

 908دوالرات

 7.212ماليني لرية
 2.373مليون لرية
 1.332مليون لرية
 9.350ماليني لرية
 8.425ماليني لرية

 4808دوالرات
 1582دوالرا
 888دوالرا
 6233دوالرا
 5617دوالرا

 721دوالرا
 273دوالرا
 133دوالرا
 935دوالرا
 842دوالرا

 950الف لرية
 5.245ماليني لرية

 633دوالرا
 3497دوالرا

 95دوالرا
 524دوالرا

مخصصات وتعويضات السلطات العامة (رواتب)
املنصب
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس
النواب
رئيس مجلس
الوزراء
الوزير
النائب

املخصصات
التعويضات
املخصصات
واملخصصات باللرية والتعويضات بالدوالر والتعويضات بالدوالر
 10000لرية
 1500لرية
 1250دوالرا
 8333دوالرا
 12.5مليون لرية
 11.825مليون لرية

 7883دوالرا

 1182دوالرا

 11.825مليون لرية

 7883دوالرا

 1182دوالرا

 8.625ماليني لرية

 5750دوالرا

 862دوالرا

 11مليون لرية (من
ضمنها املساعدة
االجتامعية)

 7333دوالرا

 1100دوالر
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الغالف

عصام شلهوب

املدير اإلقليمي لدائرة املشرق في البنك الدولي:
أي مفاضلة سياس ّية
اإلستهداف بال ّ

بطلبات من خالل نظام محوسب يحتسب
الرفاهية االقتصادية ،بناء عىل مجموعة
من املتغريات تجمع من خالل الزيارات
املنزلية ،عىل ان مينع ذلك االخطاء البرشية
واالستنسابية .يؤكد البنك الدويل التزامه
تنفيذ املرشوع بشفافية وفعالية ،حيث
صممت تدابري صارمة ملكافحة الفساد
وادراجها يف مرحلة تصميم املرشوع
وطوال فرتة التنفيذ ،السيام من خالل
اعتامد جهة ثالثة مستقلة متخصصة يف
عملية املتابعة والرصد.

الفقر بات حال رشيحة واسعة من اللبنانيني بعدما اودت اللرية بقدراتهم الرشائية .املعالجات الجذرية العادة االعتبار اىل اللرية
وتاليا اىل مستوى املعيشة باتت معدومة ،يف ظل الخناق املحكم عىل اي مخرج لالزمة الضاربة يف كل القطاعات االقتصادية.
اليقاف مسلسل االفقار ،كان املرشوع الطارئ لدعم شبكة االمان االجتامعي الستجابة االزمة وجائحة كوفيد 19 -
حرض البنك الدويل يف هذا املرشوع بدور
املساند ،خصوصا وان املرشوع يسعى اىل
بناء منظومة وطنية مستدامة لشبكات
االمان االجتامعي .املدير االقليمي لدائرة
املرشق يف البنك الدويل ساروج كومار جها
قال يف حديث اىل "االمن العام" ان البنك
يقوم بتنفيذ دراسة استقصائية عن مكامن
الضعف يف عام  ،2021والتي ستوفر ■ هل تم اعتامد معايري محددة للعائالت
احصاءات احدث عن الفقر.
املستهدفة ،وما هي ابرز هذه املعايري؟
□ نعم .يستخدم املرشوع منهجية استهداف
■ ما هو املرشوع الطارئ لدعم شبكة مدمجة تجمع بني اختبار قياس مستوى
االمان االجتامعي الستجابة االزمة وجائحة الدخل الفعيل ()Proxy Means Testing
لتحديد االرس الفقرية الرازحة تحت خط
كوفيد  19 -يف لبنان؟
□ املرشوع الطارئ لدعم شبكة االمان الفقر املدقع ،واالستهداف وفق الفئات
االجتامعي الستجابة االزمة وجائحة االجتامعية العطاء االولوية للفئات املهمشة
كوفيد  19 -يف لبنان (مرشوع شبكة داخل مجموعة االرس الفقرية فقرا مدقعا،
االمان االجتامعي) ،هو مرشوع مدته ثالث التي تضم افرادا من ذوي االعاقة ،او كبار
سنوات وكلفته  246مليون دوالر .يهدف السن او اطفال (من سن صفر اىل  17عاما)
اىل تقديم تحويالت نقدية وتيسري الحصول او االرس التي تعيلها نساء .تتضمن منهجية
عىل الخدمات االجتامعية للبنانيني اختبار قياس مستوى الدخل الفعيل اعطاء
الفقراء الرازحني تحت خط الفقر املدقع درجة للفقر لكل ارسة ،يتم تقييمها استنادا
واملهمشني ،الذين تأثروا باالزمة االقتصادية اىل مواردها وخصائصها الدميوغرافية املرتبطة
وجائحة كوفيد  .19 -يرمي املرشوع اىل بالفقر .ستعترب االرس التي يكون تصنيفها
وقف الزيادة يف معدالت الفقر املدقع ،دون الدرجة الفاصلة للفقر املدقع مؤهلة
والحفاظ عىل رأس املال البرشي لالطفال للحصول عىل التحويالت النقدية (اذا كانت
الذين ترتاوح اعامرهم بني  13و 18عاما تنتمي ايضا اىل احدى الفئات االجتامعية
امللتحقني باملدارس الحكومية ،وذلك من املذكورة انفا) .اما تلك التي تكون فوق
خالل تقديم تحويالت نقدية وتيسري الدرجة الفاصلة فلن تكون مؤهلة للحصول
الحصول عىل الخدمات االجتامعية .كام عىل التحويالت النقدية.
يسعى اىل بناء منظومة وطنية مستدامة
لشبكات االمان االجتامعي يف لبنان ■ .يشمل القرض تغطية  147الف عائلة،
سيعمل املرشوع عىل توسيع مظلة الربنامج يف حني ان املسجلني تجاوز عددهم 400
الوطني للحكومة اللبنانية لدعم االرس الف .من اين ستتم التغطية؟
االكرث فقرا وتعزيزه .برنامج املساعدات □ سيتم اختيار املستفيدين من بني
االجتامعية الرئييس يستهدف الفقر يف
لبنان ،وقد اطلق عام  2011بدعم مايل
وفني من البنك الدويل .يأيت متويل مرشوع
شبكة االمان االجتامعي من خالل قرض
منخفض الفائدة مع اجل استحقاق طويل،
بقيمة  246مليون دوالر من البنك الدويل.

الطلبات املسجلة يف قاعدة بيانات الربنامج
الوطني لدعم االرس االكرث فقرا ()NPTP
(اكرث من  150.000طلب) ،واالرس من
قاعدة بيانات ( IMPACTنحو 105.000
طلب) ،باالضافة اىل الطلبات الجديدة.
وسيخضع جميع املتقدمني بطلب لعملية
تحقق تتضمن زيارة منزلية ،حيث تجمع
معلومات ميكن التحقق منها وقابلة
للقياس بسهولة ،وتسمح باحتساب درجة
او مستوى فقر االرسة .وستكون االرس التي
تقل درجة تصنيفها عن خط الفقر املدقع،
مؤهلة للحصول عىل املساعدات النقدية
يف اطار مرشوع شبكة االمان االجتامعي،
فضال عن كونها من بني الفئات االجتامعية
املهمشة املحددة مسبقا .سيختار املرشوع
االرس الفقرية فقرا مدقعا ،ويف حال تأمن
متويل اضايف ،سيصبح يف االمكان توسيع
الربنامج بشكل اسهل ،حيث ستكون
البيانات متوافرة حينذاك .عىل سبيل املثال،
ستمكن املنح املقدمة من الجهات املانحة -
االتحاد االورويب واملانيا -من توسيع تغطية
الربنامج الوطني لدعم االرس االكرث فقرا من
 15الف ارسة ( %1.5من السكان اللبنانيني)
اىل ما يقرب من  50الف ارسة مستفيدة
(سيؤدي ذلك اىل زيادة نطاق التغطية
بنسبة  .)%7ومع بدء تنفيذ مرشوع شبكة
االمان االجتامعي ستحصل حواىل  200الف
ارسة عىل تحويالت نقدية مبارشة ،اي ما
يعادل  %27من سكان لبنان.
■ توزيع قيمة القرض باللرية بدال من
الدوالر ،هل هو عقبة يف ظل خسارة اللرية
لقيمتها بصورة متواصلة ولن يعود للقرض
قيمة فعلية الهداف املساعدة؟

املدير االقليمي لدائرة املرشق يف البنك الدويل ساروج كومار جها.

□ يعترب توزيع التحويالت النقدية عىل
املستفيدين باللرية حال ليس االمثل ،يف
ضوء االنخفاض املستمر والرسيع يف
قيمة العملة .وقد اكد البنك الدويل مرارا
للحكومة اللبنانية تفضيله ان يتم رصف
االموال للمستفيدين بالدوالر.
■ ما هي املناطق االكرث فقرا وفق
احصاءات البنك الدويل الحديثة؟
□ لسوء الحظ ،ال تتوافر احصاءات محدثة
عن الفقر حسب املناطق يف لبنان .لكن
تشري البيانات الواردة عرب مقدمي الطلبات
واملستفيدين من الربنامج الوطني لالرس االكرث
فقرا ( 150الف ارسة) ،اىل ان اعىل مستويات
الفقر تسود يف منطقتي الشامل والبقاع .ويقوم
البنك الدويل بتنفيذ دراسة استقصائية عن
مكامن الضعف يف عام  ،2021والتي ينبغي ان
توفر احصاءات احدث عن الفقر.
■ هل تعتقدون ان االتفاق تم بني القوى
السياسية عىل تحاصص القرض وفق النفوذ

البنك الدولي يفضل
ان يتم صرف االموال
للمستفيدين بالدوالر

السيايس وستتم عىل اساسه املساعدات يف
املناطق املعنية؟
□ تهدف منهجية االستهداف املوضحة
اعاله واملعتمدة يف مرشوع شبكة االمان
االجتامعي اىل ضامن الشفافية الكاملة يف
اختيار االرس املستفيدة ،من خالل تحديد
االرس التي تعيش يف فقر مدقع بعد اجراء
عملية تحقق شاملة لقواعد البيانات
الحالية التي ستكون مثابة املصدر الرئييس
لجميع املتقدمني من انحاء لبنان ،ومن
دون اي مفاضلة اقليمية او سياسية .كام
سيتم احتساب معدالت االرس املتقدمة

■ يبدو ان التكاليف التشغيلية ستأخذ حيزا
مهام من القرض قد تصل اىل  18مليون
دوالر ،هل ترون ذلك رضوريا؟
□ ال تبلغ تكاليف تشغيل الربنامج  18مليون
دوالر .فوفقا التفاق القرض تتوزع االموال
املخصصة للقرض عىل النحو التايل:
•  227مليون دوالر امرييك للمكون 1
(التحويالت النقدية لدعم الدخل االسايس
 204ماليني دوالر) واملكون ( 2التحويالت
النقدية التكميلية للطالب املعرضني لخطر
الترسب  23 -مليون دوالر).
•  10ماليني دوالر امرييك للمكون  3لتوفري
الخدمات االجتامعية لـ 100الف ارسة
فقرية ومهمشة ،مبا يف ذلك املساعدة
التقنية وبناء القدرات وتقييم الحاجات،
وتقييامت االثر ،وحزمة الخدمات
االجتامعية ورشاء املعدات.
•  9ماليني دوالر امرييك للمكون  4لبناء
نظام شبكة امان اجتامعي وطني شفاف
وفعال ،مبا يف ذلك تطوير وتنفيذ اسرتاتيجيا
االتصال والتوعية ،تطوير وتنفيذ آلية
معالجة املظامل؛ تطوير وتنفيذ نظام الرصد
والتقييم ،تطوير نظام املراقبة (وزارة الرتبية
والتعليم العايل) ،جهة ثالثة متخصصة
يف عملية املتابعة والرصد ،رشاء اجهزة
تكنولوجيا املعلومات وغريها من املعدات
(رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشؤون
االجتامعية وتكاليف ادارة املرشوع ورواتب
 11منصبا اساسيا).
حواىل  8ماليني دوالر من املبالغ املذكورة
اعاله ،هي تكاليف استثامرية مطلوبة،

11

12

عدد  - 91نيسان 2021

اعىل مستويات الفقر تسود يف منطقتي الشامل والبقاع.

لبناء نظام شبكة امان اجتامعي وطني
للبنان مبا يف ذلك السجل االجتامعي
الوطني ،باالضافة اىل تدابري الرقابة
والشفافية املناسبة الالزمة لتشغيل
الربنامج.
■ حددت مدة القرض بسنة ،هل ميكن
تجديده ووفق اي معطيات؟
□ مدة مرشوع شبكة االمان االجتامعي
ثالث سنوات وكلفته  246مليون دوالر
(ميول من خالل قرض طويل االجل بفائدة
منخفضة من البنك الدويل) .وينفذ املكونان
 1و 2عىل مدى عام واحد (التحويالت
النقدية والتحويالت النقدية التكميلية
لتغطية النفقات املرتبطة بالدراسة) ،وميتد
تنفيذ املكونان  3و( 4الخدمات االجتامعية
وبناء االنظمة) عىل مدى ثالث سنوات .كام
سيعتمد توفري اي متويل اضايف يف اطار هذا
املرشوع ،سواء من خالل قرض او منحة،
بناءعىل طلب الحكومة اللبنانية.
■ ماذا عن دور برنامج االغذية العاملي
والخدمات التي سيقدمها؟ وهل لها عالقة
بوقف الدعم عن السلع الغذائية الذي
توفره الدولة؟

□ ستتعاقد الحكومة اللبنانية مع برنامج
االغذية العاملي لتنفيذ االجزاء الخاصة
باملساعدات النقدية يف املكونني  1و.2
جاء ذلك استنادا اىل التجربة االيجابية
للربنامج ،يف تنفيذ الربنامج الوطني لدعم
االرس االكرث فقرا خالل السنوات االربع
املاضية ،والطبيعة الطارئة ملرشوع شبكة
االمان االجتامعي ،والقدرات والخربات
التشغيلية والفنية لربنامج االغذية العاملي
يف لبنان .ال عالقة لدور هذا الربنامج او اي
قضايا تشغيلية اخرى تتعلق مبرشوع شبكة
االمان االجتامعي باصالح نظام الدعم
املعمول به يف لبنان.
■ هناك من اعترب ان القرض لن يحقق
الغاية املنشودة منه اذا مل يرتافق مع خطة
ترشيد الدعم عىل املواد االساسية ،كيف
تقرأون ذلك؟
□ يعترب كل من القرض وخطة ترشيد الدعم
(عرب بطاقات متوينية او متويلية) مثابة
شبكات امان اجتامعي ،اال انهام يختلفان
من حيث االهداف والفوائد والنطاق
والتغطية ،مع امكان دمجهام عىل املدى
الطويل وتقليص حجمهام حسب الحاجة.
االهداف املنشودة من مرشوع شبكة االمان

االجتامعي ومن اي خطة لرتشيد الدعم
مختلفة متاما .فمرشوع شبكة االمان هو
برنامج يستهدف الفقر عىل شكل شبكة
امان ،ويهدف اىل الحد من الفقر املدقع
والحفاظ عىل رأس املال البرشي ،من خالل
توفري التحويالت النقدية الفقر  %22من
السكان ،وكذلك للطالب املعرضني لخطر
الترسب املدريس .تظهر مناذج املحاكاة التي
اجراها البنك الدويل مستخدما التقديرات
االنية املستمدة من بيانات 2012/2011
للمسح االستقصايئ مليزانية االرسة .توسعة
انشطة الربنامج الوطني ستؤدي اىل تقليص
معدل انتشار الفقر املدقع من  %21.8يف
منوذج محاكاة ما بعد االزمة لعام 2020
اىل  ،%9.5وهو ما يعادل تراجعا يتجاوز
 12نقطة مئوية يف معدل الفقر املدقع .يف
ما يتعلق بخطة ترشيد الدعم ،يحتمل ان
تكون هناك حاجة اىل برنامج تعويضات
نقدية ذات تغطية واسعة .فالهدف من
هذا الربنامج هو توفري دعم نقدي موقت
لنسبة كبرية من االرس (باستثناء الرشائح
الغنية) بعد رفع الدعم لتعويض الزيادات
املفاجئة يف االسعار.
■ بعد موافقة مجلس النواب عىل اتفاق
القرض ،ارص عىل الحكومة (املستقيلة)
الحصول عىل توقيع رسمي من البنك
الدويل عىل تعديالت االتفاق الدويل.
فهل يوافق البنك عىل التعديالت ومن ثم
التوقيع؟
□ سيتخذ البنك الدويل قرارا يف شأن
الخطوات التالية ،بعد تلقي مزيد من
التفاصيل من وزارة املال.
■ ماذا تعني املطالبة بتشديد رقابة مجلس
النواب عىل تنفيذ القرض ومتابعته ،واين
تقع املشكلة؟
□ تتمثل اولوية البنك الدويل يف توفري
املساعدة الطارئة لالرس االكرث فقرا،
وذلك مع االلتزام التام بسياسات البنك
واملتطلبات االئتامنية لضامن الشفافية
الكاملة يف اثناء التنفيذ .كذلك ستكون
هناك مراقبة مستقلة للربنامج باكمله.
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الغالف
خليل حرب

Khalilharb66@gmail.com

جابر :ترشيد قروض إلعالة
عشرات آالف العائالت اللبنانية

مستفيدون

سيتم اعتامد منهجية صيغ االختيار غري
املبارش لتحديد االرس التي تعاين من
فقر مدقع عرب تحديد منط االستهالك،
مصدر الدخل ،االصول التي ميتلكونها.
سيتم اختيار من هم االكرث فقرا ،ثم
تحديد الفئات الضعيفة اجتامعيا
ضمن مجموعة االرس التي تعيش يف
فقر مدقع والتي تشمل :االرس التي
تعيلها نساء ،االرس التي تتضمن
اطفاال (من  0اىل  17سنة) ،االرس
التي لديها افراد ما بني  70عاما واكرب،
واالرس التي لديها افراد من ذوي
االحتياجات الخاصة.

يف ظل شح املوارد املالية ،وخصوصا االتية من الخارج ،يحتاج لبنان اىل تحسني ادارة االنفاق وتوجيه املتوافر ماليا كام فعل
عندما اقر مجلس النواب يف  12اذار املايض قروضا تطاول عرشات االف العائالت ،السيام االكرث عوزا ،لتعزيز شبكة االمان
االجتامعي ومكافحة الفقر وجائحة كورونا وتسهيل قروض االسكان

مل يعد رسا ان املساعدات والقروض الخارجية
للبنان مل تعد متوافرة ،مثلام كانت الحال يف
العقدين املاضيني ،ففاقمتها االزمة االقتصادية
العاملية الناتجة من وباء كورونا ،وتراجع
مداخيل الدول العربية املعتمدة عىل النفط،
فيام ترضرت بسبب ذلك ايضا تحويالت
املغرتبني اللبنانيني من الخارج.
يف ظل ازمة املصارف والسيولة وتجميد
واموال املودعني ،وانهيار اللرية ،اىل جانب
العنارص السياسية التي باتت توجه او تؤثر

يف قرارات الدول العربية واالجنبية ملساعدة
لبنان ،اصبح كل مبلغ متوافر بني يدي الدولة
اللبنانية له قيمته املضاعفة اكرث من ذي قبل.
يؤدي انهيار اللرية اىل دفع املزيد من اللبنانيني
اىل خط الفقر مع انخفاض القوة الرشائية،
مع تصاعد التحذيرات الداخلية والخارجية
من وصول االوضاع اىل مرحلة مل يبلغها
لبنان من قبل .ومع تأخر تشكيل حكومة
جديدة ،تتجه االنظار اكرث نحو مجلس النواب
ملحاولة تحريك عجلة القرارات املتعلقة بحياة

املواطنني ،بقدر ما هو مستطاع فقط ،الن
الدفع الحقيقي لتحسني االوضاع يجب ان يأيت
من حكومة قامئة وفاعلة تؤدي مهمها وفق ما
يقتضيه الدستور.
يف هذا االطار ،جاءت القرارات التي اتخذها
مجلس النواب يف  12اذار املايض ،والتي من
بينها قرض بقيمة  246مليون دوالر من
البنك الدويل لتقديم مساعدات نقدية الكرث
من  160الف عائلة لبنانية ،اي نحو 800
الف شخص ،عىل اساس شهري وملدة عام،

الوزير السابق النائب ياسني جابر.

باالضافة اىل قرض قديم من الصندوق العريب
لالمناء مخصص لالسكان ،تعاد االستفادة
منه بتعديل سقوف القروض املمنوحة من
مرصف االسكان.
التقت "االمن العام" الوزير السابق النائب
ياسني جابر لتسليط الضوء عىل هذه القرارات
املتعلقة اجامال مببالغ تفوق  600مليون
دوالر ،وتستهدف التخفيف من حدة االزمة
االقتصادية  -االجتامعية عرب الوصول اىل
الرشائح االكرث عوزا ،بشكل علمي ودقيق.
■ ما هي اهمية القرض املخصص لالسكان؟
□ القرض اىت اىل لبنان اساسا من الصندوق
العريب لالمناء االقتصادي واالجتامعي
قبل نحو عام ،وقيمته حواىل  150مليون
دوالر ،وسيودع يف املرصف املركزي لكنه
مخصص بحسب االتفاق مع الصندوق
ملرصف االسكان تحديدا الذي يحدد بدوره
املستفيدين املحتملني منه .وتم اقرار تغيري
سقوف القرض املخصص لكل متقدم من
 300مليون لرية اىل  450مليون لرية ،ومن
 400مليون لرية اىل  600مليون لرية.

سيتم اختيار العائالت الفقرية وفق معايري علمية دقيقة.

■ ماذا جرى تحديدا حول اتفاق القرض بني
لبنان والبنك الدويل لالنشاء والتعمري؟ ماذا
اقر مجلس النواب تحديدا؟

القرارات تتعلق باكثر
من  600مليون دوالر

□ يتعلق البند مبرشوع القانون الوارد يف
املرسوم رقم  ،6492وتم تعديل القانون النافذ
حكام رقم  6تاريخ  3ترشين الثاين  2014حول
ابرام اتفاق قرض بني لبنان والبنك الدويل،
وذلك لدعم االبتكار يف مشاريع املؤسسات
الصغرية واملتوسطة .مل يتم استعامل هذا
القرض الذي تبلغ قيمته  30مليون دوالر،
لكن حكومة الرئيس دياب تقدمت يف حزيران
 2020مبرشوع اقرتحت فيه ان يتم تخصيص
 5.5ماليني دوالر من هذا القرض لدعم
مشاريع االبتكار يف مجال كورونا.
■ ماذا يعني ذلك وما اهميته بالنسبة اىل
اللبنانيني؟
□ بناء عىل طلب من الحكومة اللبنانية ،ومن
اجل مواجهة تداعيات فريوس كورونا ،قام
البنك الدويل ورشكة كفاالت باعادة هيكلة
برنامج صندوق دعم االبتكار يف املؤسسات

الصغرية واملتوسطة ،باضافة وسيلة متويل
جديدة بقيمة  5.5ماليني دوالر من الربنامج
لدعم مثل هذه املؤسسات املعنية بانتاج
املستلزمات والتجهيزات الطبية املصنعة
محليا ملواجة تداعيات كورونا .مثة نقص
عاملي يف معدات الوقاية الشخصية واالجهزة
الطبية ،وهو ما يفرض عىل الحكومة ارشاك
املؤسسات الصغرية واملتوسطة املحلية يف
قطاعات التصنيع والصحة .اي ان الهدف
تعزيز تأمني املنتجات واملعدات الطبية
املصنعة محليا ،وهو يف صلب اهتامم اللبنانيني
وصحتهم .املستفيدون املحتملون من هذا
الربنامج هم مؤسسات لبنانية موثوق بها او
مراكز ابحاث لديها او ميكنها تطوير امكانات
تصنيع املنتجات واالجهزة واملعدات الطبية
وتقديم الخدمات الالزمة ملحاربة الجائحة.
وبالفعل ،تم تحديد الئحة اولية باملستفيدين
املحتملني من جمعية الصناعيني ،تتضمن اكرث
من  30رشكة متخصصة بانتاج معدات الوقاية
الشخصية والتجهيزات الطبية ،وهناك ايضا
رشكات تعمل من اجل تطوير اجهزة للتنفس
الصناعي.
■ لكن كيف سيعمل هذا الربنامج وكيف
سيقدم املال اىل هذه املؤسسات؟
□ سوف يتوىل الربنامج تأمني نوعني من
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التمويل ،قروض ميرسة وهبات .من املمكن
ان يعترب املتقدم كمستفيد محتمل لهبة
وقرض ميرس لغاية سقف  500الف دوالر.
كذلك سوف متول انشطة مثل تقديم هبات
ملستفيدين مستحقني بهدف تغطية التكاليف
الناتجة من اعامل البحث والتطوير والتسويق
والخدمات التقنية ،كام ستقدم قروض ميرسة
اىل مستفيدين مستحقني بهدف تغطية
تكاليف راس املال التشغييل واسترياد املواد
االولية الالزمة للتصنيع وتجهيزات واعامل
انشاء بسيطة يف مقر املصنع او املعمل القائم،
وذلك وفق معايري محددة من البنك الدويل.
■ ماذا عن تعزيز شبكة االمان االجتامعي
التي اتفق عليها مع البنك الدويل؟
□ هي ضمن مرشوع طارئ لدعم شبكة
االمان االجتامعي استجابة لتداعيات جائحة
كورونا واالزمة االقتصادية يف لبنان ،بناء عىل
اتفاق قرض بني لبنان والبنك الدويل لالنشاء
والتعمري .قيمة القرض  246مليون دوالر ،علام
ان هناك فرعا خاصا يف البنك الدويل لدعم
شبكات االمان االجتامعي يف العامل .بدأت
القصة ايام الوزير وائل ابوفاعور ،وقتها قدم
البنك الدويل  5ماليني دوالر لدعم املرشوع.
ثم جاء الوزير رشيد درباس وبعده الوزير بيار
ايب عايص ،وكان يعد الئحة بالعائالت االكرث
فقرا.
خالل حكومة الرئيس دياب ،جاء البنك الدويل

يجب االقدام على
توفير الدعم الى ذوي
الدخل املحدود
يشمل برنامج القرض نحو
 161الف عائلة لبنانية

اىل الوزير غازي وزين واعلن انه مستعد
لتقديم  450مليون دوالر كقرض ميرس
للبنان ملواجهة املشكالت التي ستظهر بسبب
الوضع االقتصادي الصعب .لكن مع الوقت،
وضع البنك رشوطا تتمثل يف نقطتني :كيف
يتم احصاء الناس املستهدفني ،وكيف تحدد
البطاقة .حاليا ،سيتم هذا االمر يف ارشاف
وحضور دويل.
■ من سيشمل وكيف سيتسفيد منه من
اللبنانيني؟
□ يفرتض ان يشمل برنامج القرض نحو
 161الف عائلة لبنانية .وسيتم اعداد الئحة
بالعائالت االكرث فقرا وفق معايري علمية دقيقة
لتحديد املستفيدين الحقيقيني ،بناء عىل
مدخولهم الشهري ووظائفهم وممتلكاتهم

 11مليار دوالر
قررت الدول املانحة خالل مؤمتر سيدر الدويل لدعم االقتصاد اللبناين الذي انعقد يف
باريس يف نيسان  ،2018جمع ما قيمته  11مليار دوالر من املنح والقروض.
يضم املبلغ  10.2مليارات دوالر كقروض ،و 860مليون دوالر عىل شكل منح.
اما املساهامت التي تعهدت بها الدول واملنظامت الدولية املشاركة يف املؤمتر فهي كااليت:
االتحاد االورويب  1.5مليار اورو ،فرنسا  500مليون اورو ،هولندا  300مليون اورو،
بريطانيا  130مليون اورو ،املانيا  120مليون اورو ،ايطاليا  120مليون اورو ،تركيا
 200مليون دوالر ،السعودية  1مليار دوالر ،الكويت  680مليون دوالر ،الواليات
املتحدة  115مليون دوالر ،البنك الدويل  4مليارات دوالر ،البنك االسالمي للتنمية
 750مليون دوالر.
لكن لبنان مل يحصل عىل اي من هذه املبالغ النها مرتبطة باجراء اصالحات اقتصادية
وخطوات ملكافحة الفساد.

واعامرهم ،لضامن ان تصل االموال اىل االكرث
عوزا بالفعل ،وذلك وفق معايري دولية محددة.
التقديرات تشري اىل ان  161.257الف ارسة
سيشملهم الربنامج ،وسيحصلون عىل بطاقة
مسبقة الدفع مخصصة لذلك .كام سيتوىل
برنامج االغذية العاملي التابع لالمم املتحدة
ادارة وتوزيع بطاقات الكرتونية مسبقة الدفاع
للمستفيدين مع مراقبة املعامالت املالية.
من املفرتض ان تعمل وزارة الشؤون
االجتامعية عىل وضع آلية لتشغيل نحو 480
عامال اجتامعيا لديها مع االستعانة باشخاص
من الصليب االحمر وطالب الجامعات
والجمعيات والهيئات االنسانية ،لتعبئة
االستامرات لالرس االكرث فقرا او التي تعيش
تحت خط الفقر.
■ كيف سيعرف اللبنانيون تفاصيل هذا
الربنامج والخطط املتعلقة به؟
□ سيصار اىل االعالن بواسطة تلفزيون لبنان
والتلفزيونات املحلية ووسائل االعالم االخرى
عن كيفية التسجيل لالستفادة من القرض،
باالضافة اىل حمالت توعية ،ارشادات وتثقيف
وغريها .ستشارك رشكات متخصصة يف االنتاج
االعالين عرب دعم خطوات الحكومة ،وستتوىل
انتاج افالم دعائية وتثقيفية للتسويق االعالين
من دون اي كلفة تقع عىل عاتق الدولة
اللبنانية.
■ ما هو تقييمك للقرارت املتعلقة بحزمة
القروض وهل هي مطمئنة للناس؟
□ ما جرى هو خطوة مللء الفراغ الحاصل
حاليا ،وهو رضوري لكنه ليس كافيا .فاملطلوب
ان نذهب ابعد يف تحقيق االمان االجتامعي
من خالل االقدام عىل خطوات يف موضوع
ترشيد وتوفري الدعم لذوي الدخل املحدود،
او الواقعني يف الفقر املدقع .املطلوب يف ظل
االزمة االقتصادية ،ترشيد الدعم الستهداف
االكرث حاجة مبا يف ذلك الذين تقلصت رواتبهم
يف القطاعني العام والخاص ،عرب تعزيز الضامن
االجتامعي مثال لدعم اصحاب الرواتب التي
انهارت .علينا بداية تعزيز العمل الحكومي،
الن الحكومة هي املسؤولة املبارشة عن وضع
الخطط لتحقيق ذلك.
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يشكل مؤمتر القمة العربية املقبل عىل
مستوى القادة محطة مهمة جدا يف
تاريخ العمل العريب املشرتك ،نظرا اىل
حجم التحديات التي تواجه العامل العريب
السيام تداعيات العقد االخري ،موصولة
باملتغريات االقليمية والدولية

ورحبت الورقة بالجهود املحلية والعربية والدولية،
وعىل رأسها املبادرة الفرنسية املبذولة لتشكيل
حكومة املهمة برئاسة الرئيس سعد الحريري ،ومبا
ورد يف خطاب القسم لرئيس الجمهورية ،وبالجهود
التي يبذلها لبنان حكومة وشعبا حيال موضوع

اجتامع مجلس جامعة الدول العربية.

القمة العرب ّية في حزيران املقبل
ّ
املجلس الوزاري العربي أق ّر الورقة اللبنانية
مل تنعقد القمة العربية يف موعدها الدوري
االعتيادي اواخر اذار املنرصم ،بل جاء التوجه
يف اجتامع مجلس جامعة الدول العربية عىل
املستوى الوزاري يف دورته العادية ( )155املنعقد
يف القاهرة يف االول من اذار  ،2021بأن تلتئم بعد
شهر رمضان ،واالرجح مطلع حزيران املقبل يف
ظل الحاح من دولة الجزائر عىل استضافتها .اال
ان االمر مل يحسم بعد ،يف ظل وجود اراء متعددة
ابرزها ان تعقد يف الجزائر او يف دولة املقر مرص.
يحفل جدول اعامل القمة املرتقبة بجدول اعامل
واسع وشامل ،من بيانات واوراق تضامن وقرارات.
ما يهم لبنان هو االجامع عىل ورقة التضامن معه
وقد تضمنت توفري الدعم السيايس واالقتصادي
له ولحكومته ولكل مؤسساته الدستورية ،مبا
يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وامن واستقرار
لبنان وسيادته عىل كامل اراضيه ،وتأكيد حق
اللبنانيني يف تحرير او اسرتجاع مزارع شبعا وتالل
كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناين من بلدة الغجر،
وحقهم يف مقاومة اي اعتداء بالوسائل املرشوعة،
والتأكيد عىل اهمية ورضورة التفريق بني االرهاب
واملقاومة املرشوعة ضد االحتالل االرسائييل التي
هي حق اقرته املواثيق الدولية ومبادئ القانون
الدويل ،وعدم اعتبار العمل املقاوم عمال ارهابيا.
كام اكدت دعم موقف لبنان يف مطالبته املجتمع
الدويل بتنفيذ قرار مجلس االمن رقم  1701املبني
عىل القرارين  425و 426عرب وضع حد نهايئ
النتهاكات ارسائيل وتهديداتها الدامئة له ومنشآته
املدنية وبنيته التحتية ،مع دعم الخالصات

الصادرة عن االجتامعات املتتالية ملجموعة الدعم
الدولية للبنان .كذلك التزام مساعدته يف ضوء
التحديات االقتصادية واملالية والنقدية الراهنة.
وشددت الورقة عىل التضامن مع لبنان ومساندته
بعد انفجار بريوت يف  4آب  ،2020وما ترتب
عليه من تدمري ضخم للمرفق الحيوي واالبنية
السكنية والبنى التحتية واالمالك الخاصة والعامة،
وسقوط االف الضحايا بني قتيل وجريح ،باالضافة
اىل عدد كبري من املفقودين واملرشدين ،والتأكيد
عىل رضورة كشف التحقيقات الجارية ملالبساته
ومحاسبة املسؤولني عن حصوله ،وعىل دعم لبنان
وعاصمته وشعبه العادة بناء ما تهدم والتخفيف
عن املترضرين ،وعىل اهمية مرفأ بريوت
ودوره التاريخي كصلة وصل تجارية ومدخل
للبضائع والسلع اىل الدول العربية ،واالشادة
عبت عنها الدول العربية
مبشاعر التضامن التي ّ
ومسارعتها اىل تقديم املساعدة .واشادت بالدور
الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناين والقوى
االمنية يف صون االستقرار والسلم االهيل ،ودعم
الجهود املبذولة من اجل بسط سيادة الدولة
اللبنانية حتى الحدود املعرتف بها دوليا ،وتوجيه
التحية اىل الشهداء والجرحى وتثمني التضحيات
التي يقدمها الجيش اللبناين يف مكافحة االرهاب
ومواجهة التنظيامت االرهابية والتكفريية .ودانت
االعامل االرهابية والتحركات املسلحة والتفجريات
االرهابية التي استهدفت عددا من املناطق
اللبنانية واوقعت عددا من املواطنني االبرياء،
ورفض كل املحاوالت االيلة اىل بث الفتنة وتقويض

اسس العيش املشرتك والسلم االهيل والوحدة
الوطنية وزعزعة االمن واالستقرار ،ورضورة
محاربة التطرف والتعصب والتكفري والتدخل يف
الشؤون الداخلية اللبنانية.
وشددت الورقة عىل رضورة الحفاظ عىل الصيغة
اللبنانية التعددية الفريدة القامئة عىل املناصفة
بني املسلمني واملسيحيني ،وكذلك صيغة التعايش
بني االديان والحوار بينها والتسامح وقبول االخر،
والرتحيب مببادرة رئيس الجمهورية ميشال
عون جعل لبنان مركزا دامئا للحوار بني مختلف
الحضارات والديانات عرب انشاء اكادميية االنسان
للتالقي والحوار ،ودعم املؤسسات الدستورية
اللبنانية يف تعزيز حضور لبنان العريب والدويل ونرش
رسالته الحضارية وتنوعه الثقايف ،السيام يف مواجهة
ارسائيل ،والحفاظ عىل االقليات كمكونات اصلية
واساسية يف النسيج االجتامعي لدول املنطقة،
ودعم املؤسسات الدستورية اللبناين يف امليض
بااللتزام باحتكام الدستور لجهة رفض التوطني
والتمسك بحق الالجئني الفلسطينيني بالعودة اىل
ديارهم ،وحرص السلطات اللبنانية عىل احرتام
قرارات الرشعية الدولية وعىل مسار احقاق العدالة
يف ما يختص بجرمية اغتيال الرئيس رفيق الحريري
ورفاقه ،بعيدا من اي تسييس او انتقام ومبا ال
ينعكس سلبا عىل استقرار لبنان ووحدته وسلمه
االهيل ،ودعم جهود الحكومة اللبنانية يف متابعة
قضية سامحة االمام موىس الصدر ورفيقيه من اجل
التوصل اىل تحريرهم والعمل عىل مساءلة مسؤويل
النظام الليبي السابق لوضع حد لهذه الجرمية.

النازحني السوريني ،وبالخطوات املتخذة من قبل
السلطات اللبنانية للبدء بالتنقيب عن النفط،
ومامرسة لبنان لحقه السيادي يف استثامر موارده
الطبيعية ورفض وادانة التهديد االرسائييل للبنان
من خالل محاولة منعه من مامرسة سيادته عىل

مياهه االقليمية واالدعاء بأن القطاع رقم ( )9من
مياهه الوطنية يعود اىل ارسائيل خالفا للحقيقة
التي وثقها لبنان بالوثائق واملستندات لدى املراجع
الدولية املختصة والتي تثبت ان هذا القطاع هو
جزء ال يتجزأ من مياهه االقليمية اللبنانية.

وهبه :التأكيد العربي
على مبادرة السالم بالغ االهمية

يف حديث اىل "االمن العام" ،اعترب وزير الخارجية
واملغرتبني رشبل وهبه انه "المر بالغ االهمية
يف ظل التطورات الجارية ،اعادة تأكيد االجتامع
الوزاري العريب عىل اهمية مبادرة السالم العربية
الصادرة عن قمة بريوت  2002بكامل مندرجاتها،
والقامئة عىل مبدأ االرض يف مقابل السالم،
وقرارات االمم املتحدة ذات الصلة كاساس للحل
العادل والشامل يف املنطقة .مع االشارة اىل اهمية
االستمرار يف دعم االونروا ودورها وصالحياتها
وفق التفويض املمنوح لها يف قرار انشائها ،يك
تبقى تقدمياتها االنسانية االساسية تجاه الالجئني
الفلسطينيني الذين عانوا ما عانوه منذ اكرث من
 70عاما ،يف انتظار استعادتهم حقهم يف العودة".
وقال انه اثار القضية اللبنانية من زاوية ان
"االرايض اللبنانية تبقى حتى عمقها تعاين من
االنتهاكات االرسائيلية املتكررة واملتزايدة عىل نحو
يرهب اللبنانيني يف املناطق املأهولة ،بينام ال يزال
االحتالل االرسائييل رافضا االنسحاب من اراض
لبنانية يحتلها هي مزارع شبعا اللبنانية وتالل
كفرشوبا والجزء الشاميل من قرية الغجر .كذلك
تتزايد الضغوط عىل لبنان وقد فاقمها انفجار
مرفأ بريوت الذي كان مثابة زلزال عىل املستويات
كافة من انسانية واقتصادية واجتامعية وصحية،
يف الوقت الذي يعاين فيه اللبنانيون من ازمات
اقتصادية ومالية غري مسبوقة وانعكاسات جائحة
كورونا ،ويف ظل نزوح كثيف لالشقاء السوريني،
مع تأكيدنا عىل ان الحل الوحيد املستدام يبقى
يف عودتهم االمنة والكرمية اىل املناطق املستقرة
داخل سوريا".
واشار وهبه اىل انه اطلع املجلس الوزاري العريب
عىل "تعرض الشواطئ اللبنانية لكارثة بيئية عىل
قياس الوطن ،بسبب ترسبات نفطية مصدرها
الجغرايف معروف بينام ال نزال نجهل خلفياتها

وزير الخارجية واملغرتبني رشبل وهبه.

تجديد التضامن الكامل
مع لبنان وتوفير الدعم
السياسي واالقتصادي

التقنية ،وتلوث يهدد التنوع الطبيعي عىل طول
الشاطئ اللبناين بشكل عام وعىل سواحلنا الجنوبية
خصوصا ،وطلبت مواكبة جهودنا لكشف الحقيقة
واجراء التحقيقات الالزمة لتحديد املسؤوليات
ومعاقبة املسؤولني".
واكد "ارتياح لبنان اىل ما شهدناه من مصالحة
خليجية نرجو لها ان تتعمق ملا فيه مصلحة للجميع،

وان ينعكس ذلك عىل عموم البيت العريب الواحد،
مع توجيه التحية اىل دور الكويت وامريها ،للجهود
التي بذلها وصوال اىل هذه الغاية ،مع الرتحيب
بالتطورات االخرية يف اطار الجهود املبذولة لتحقيق
املصالحة الفلسطينية ،وعودة الحياة اىل رشايني
اللجنة الرباعية الدولية بعد طول انسداد .ونأمل
يف ان يساهم ذلك يف اعادة تصويب مسار التوصل
اىل الحل املنشود للقضية الفلسطينية".
يبقى القول ان جامعة الدول العربية كاطار
مؤسسايت نشأ مع بدء الدول العربية تحقيق
استقاللها ،ال تستطيع ان تستمر بطريقة العمل
ذاتها ،يف ظل تطورات كبرية وتحوالت جذرية
شهدتها املنطقة العربية والعامل ،واملطلوب تطوير
الية العمل يف اتجاه اطر مؤسساتية اكرث مرونة
وفاعلية وانتاجية ،يتقدم فيها البعد االقتصادي
عىل االبعاد االخرى.
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مقابلة
رضوان عقيل

التوافق الداخلي على الحياد غير متوافر

■ كيف سار هذا الطرح يف عهدي
الرئيسني شارل حلو وسليامن فرنجية؟
□ يف خريف العام  1970حصلت ثالثة
احداث مهمة :تويف عبد النارص والرئيس
شارل ديغول وجاء الرئيس حافظ االسد
اىل السلطة يف سوريا .كانت هالة
ديغول هي املرجعية الدولية التي
تحمي صيغة لبنان وتركيبته ،وكان يقدم
لبنان عندما كان يف االليزية كنموذج
لفلسطني وللحل يف قربص .كذلك رحل
عبد النارص الذي شكل مظلة الحامية
العربية للبنان .هذه املواعيد التاريخية
كانت لها تأثريات عىل لبنان.

داود الصايغ :لبنان ليس بلد الغلبة
مل تكن الدعوات اىل سلوك خيار الحياد يف لبنان وليدة اليوم .اذ يعود نبش املوضوع وطرحه عىل الواجهة السياسية كلام
مر البلد يف ازمات .واذا كان هناك مؤيدون لهذا الخيار ،فثمة مساحة كبرية من االعرتاض عليه ،بحيث ان ال امكانات له
ليك يعيش يف تربة حبىل بالتعقيدات والفيتوات
ترجع جذور طرح الحياد اىل يوم والدة
لبنان الكبري ،وما لبثت ان تطورت هذه
الفكرة مع االستقالل يف العام  .1943هذا
ما ورد يف اكرث من رسالة للرئيسني الراحلني
بشارة الخوري ورياض الصلح ،بحيث ان
من مصلحة لبنان انتهاج هذا الخيار شأن
اكرث دول العامل التي تزنر حدودها ارشطة
من النريان واالطامع .موقف البطريرك
املاروين مار بشارة بطرس الراعي وتأييده
اتباع الحياد ،زاد من تسخني هذا الطرح
بني مؤيد ومعارض ،ولكل واحد اسبابه
وحججه .ال يخفي الفريق املؤيد لتطبيق
الحياد ان دونه عقبات محلية ودولية،
عىل انه يبقى حلام يف نظر من يعمل عىل
تحقيقه.
هذا ما يقوله الباحث السيايس والحقوقي
واالستاذ الجامعي الدكتور داود الصايغ
متناوال هذا املوضوع باسهاب منذ اكرث من
نصف قرن ،وييضء لـ"االمن العام" عىل
قصة الحياد يف لبنان عىل مدار العهود،
منذ االستقالل اىل اليوم.
■ كيف ولدت فكرة الحياد يف لبنان؟
□ رافقت هذه الفكرة يف االساس نشوء
االستقالل ،الن لبنان يف هذا التكوين
الذي حصل كان فريدا يف العامل .اذا عدنا
اىل حكومة االمري فخرالدين ،فقد كانت
مختلطة الطوائف وتضم سنّة ودروزا
ومسيحيني ويهوديا لبنانيا ،ومل يكن
هذا التكوين مفتعال .من اجل حامية
لبنان يف دستور العام  ،1926وضعت
مادة هي االنبل يف الدستور تقول ان

حرية االعتقاد مطلقة ،والدولة بتأديتها
فروض االجالل لله تعاىل تحرتم جميع
االديان واملذاهبَ .من يطالبون بدولة
مدنية ال يعرفون عن ماذا يتكلمون؟
نحن لسنا دولة دينية ،وهناك فرق بني
الدولة الدينية والعلامنية .مثة بلدان
كل اهلها من املسيحيني والكاثوليك
يريدون االنفصال عن بعضهم البعض
مثل اسبانيا وبلجيكا ،عىل الرغم من
انهم يؤمنون باالناجيل نفسها .ال احد
يف لبنان يريد االنفصال عن االخر ،وانا
اؤمن اميانا مطلقا بأن ال احد يريد ذلك.
ال احد يف غنى عن الثاين ،ومربر وجود
اي شخص يكون بوجود االخر .لبنان
ليس بلد الغلبة بل بلد التوازن ويجب
ان يبقى كذلك ،الننا يف بلد ال ينتج
اكرثية دميوغرافية وال اكرثية حاكمة .عند
تأسيس ميثاق جامعة الدول العربية،
طرح وزير الخارجية هرني فرعون باسم
رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية ان
ال يلتزم لبنان اال باالجامع العريب وليس
باالكرثية احرتاما لخصوصيته ،وقد ادرج
هذا البند بطلب من الرئيسني بشارة
الخوري ورياض الصلح .يف العام 1948
حلت ارسائيل وغريت طبيعة الوجود عىل
الحدود .اشرتكنا يف الحرب وعقدنا اتفاق
الهدنة يف العام  1949وهو ال يلغي حالة
الحرب القامئة .هنا اتناول مسرية الحياد
لنصل اىل الخمسينات حيث حصلت
احداث السباب عدة ابرزها يف العام
 1958ومل تأت نتيجة محاولة الرئيس
كميل شمعون للتجديد ،بل بسبب

االنصياع اىل االحالف ومنها حلف بغداد،
وهذا ما سبب لنا خروجا عن امليثاق
الوطني.
■ هل اخطأ الرئيس شمعون هنا؟
□ نعم اخطأ .حصل هذا االمر يف اثناء
قيام الجمهورية العربية املتحدة ،وكان
الرئيس جامل عبد النارص يف الشام
فحصلت املواجهة بني شمعون وعبد
النارص .كان االول يعمل عىل الدخول يف
هذا املرشوع ،ونزل الجيش االمرييك عىل
شاطىء االوزاعي يف وقت كان لبنان ميثل
مصلحة حيوية المريكا ،وهذه نقطة يجب
االنتباه اليها .يتدخل االمريكيون عندما
تصبح مصالحهم الحيوية مهددة ،وعندما
تتعرض اىل اي تهديد جدي ينزلون عىل
االرض ،مثل منابع البرتول واالنهر والنفط
واملواقع االسرتاتيجية .كنا نتبع مبدأ
ايزنهاور ،وهو حامية الدول الصديقة من
الخطر الشيوعي ،لكننا انتسبنا اىل هذا
املبدأ.
■ كان من الخطأ االنتساب اىل هذا املبدأ؟
□ نعم .نحن اصدقاء للغرب وننتمي
اىل قيمه ،لكننا بلد رشقي ومن مؤسيس
الجامعة العربية واالمم املتحدة وواضعي
رشعة حقوق االنسان التي ساهم فيها
شارل مالك .ما قام به عبد النارص ساهم
يف حاميتنا واجتمع مع الرئيس فؤاد
شهاب يف آذار  1959يف اللقاء الشهري
بينهام عىل الحدود اللبنانية  -السورية
يف خيمة صفيح .عندما نزل عبد النارص

الباحث السيايس والحقوقي الدكتور داود الصايغ.

من طائرته مل يتقدم شهاب منه وتركه
اىل حني وصوله اىل حيث يقف .اثبتت
تجربة شهاب نجاحها وقد حمى لبنان يف
اثناء مدة واليته .يف هذه الفرتة استقر
لبنان واثبتت هذه التجربة قابليتها
للنجاح من العام  1959اىل منتصف والية
الرئيس شارل حلو قبل حرب  1967اىل
حني توقيع اتفاق القاهرة ،وهذا موضوع
آخر .اقول ان عبد النارص يف ما بعد احب
لبنان وحامه ،ومل يكن يريده حتى دولة
مساندة يف الحرب ،اذ قال يومها اتركوا
لبنان .مثة عدد من اللبنانيني ذهبوا اليه
يف الشام وطلبوا منه مشاركة بلدهم يف
الحرب ،لكنه رفض .طبعا كان يعرف
خصوصيات لبنان ،وقد سمعت عبارة
من الرئيس حلو تقول "عبد النارص
حامين وحمى لبنان" .اركز عىل املحطات
العربية ،واذا كان الحياد سيحصل يف
لبنان فيجب ان يكون مبوافقة عربية .يف
منتصف الستينات كانت هناك مواجهة
عنيفة بني السعودية ايام امللك فيصل

اذا كان الحياد سيحصل
في لبنان فيجب ان يتم
بموافقة عربية
ال احد في لبنان يريد
االنفصال عن االخر

والنارصيني ،وادت اىل وجود خالفات
عربية عدة .كان وزير الخارجية فيليب
تقال يف مجلس النواب حينها ،فقال ان
لبنان عىل الحياد يف الخالفات العربية.
هناك جذور لهذا الطرح ،اوال ان التكوين
يف ذاته يحتاج اىل حامية ،اضافة اىل
املشاركة اللبنانية والعربية .كل القرارات
الدولية فيها دعوة اىل السالمة ،وفكرة
الحياد تليق بتجربة لبنان.

■ ما هي االنعكاسات التي افرزتها هذه
االحداث عىل لبنان؟
□ انعكست هذه االحداث عىل البلد،
وكنا هنا قد وقعنا اتفاق القاهرة يف
العام  .1969حصل لغط ونقاش شاركت
فيه ،وكتبت يف كتاب عن مسؤولية
الرئيس حلو يف االتفاق .سمعت من
سفرينا يف القاهرة جوزف ابوخاطر بعد
حصول التوقيع ان عبد النارص قال له
"ازاي تعملو كده يا لبنانيني" .اخطأنا
يف السري يف هذا االتفاق واصبح هناك
انتقاص يف السيادة .انتخبنا الرئيس
فرنجية يف العام  1970وكانت االرض
قد تزعزعت من تحتنا ،فضال عن القيام
بتصفية حسابات املكتب الثاين .مل تع
الطبقة السياسية انذاك هذا االمر ،ما
عدا قلة من السياسيني مثل رميون اده.
يف العام  1973حصلت اول مواجهة يف
املخيامت ،كام جاءت الفصائل وقياداتها
اىل لبنان بعد احداث االردن واحرضت
عتادها واسلحتها معها .استقر كامل
عديد الثورة الفلسطينية يف لبنان .تم
الغاء هذا االتفاق يف عهد الرئيس امني
الجميل بعدما اصبحت "فتح الند"
واقعا .دخل السوريون يف العام 1976
بناء عىل طلب من االمريكيني .خالل
االجتياح االرسائييل يف العام  1982جرى
طرح الحياد يف بعض االوساط عىل
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الطريقة النمساوية التي طرحت يف
العام  ،1955ويسمى الحياد املختلف.
كانت النمسا محتلة من االمريكيني
وقوات الحلفاء وقوات من السوفيات،
وتم االتفاق عىل خروج الجيشني منها
ليعلن حيادها الذي ال يشبه حياد
سويرسا .طرح عندنا خروج االرسائييل
والسوري ،لكن هذا الطرح مل ياخذ
طريقه اىل التطبيق .تحدثت يف هذا
املوضوع مع صديقي الراحل الوزير
ميشال اده وناقشنا سبل نجاح هذا
املرشوع (النمساوي) .يف العام 2004
قبل اغتيال الرئيس رفيق الحريري،
طرح شعار اعالمي من اشخاص ال اريد
تسميتهم يقول :ال لواشنطن وال لباريس
نعم لدمشق .بقي هذا الشعار اىل حني
اغتيال الرئيس الحريري .مل نقدر عىل
تطبيق سياسة الحياد يف هذا الوقت،
ومل تكن لدينا سياسة خارجية اصال.
■ بعد طرح بكريك تطبيق الحياد كيف
يجب التعاطي مع هذه الدعوة؟
□ تطرقت اىل الجذور العربية حيال هذا
الطرح القول انه اذا كان هناك توجه
اىل خلق صيغة حقيقية يف لبنان فانا
معها .لكن يجب ان تتم باالتفاق اوال
مع املحيط العريب ،وتحتاج قبل ذلك اىل
توافق داخيل من دون اي فيتو من اي
جهة لنتجه بعدها اىل توافق عريب.
■ كيف نتوصل اىل التوافق الداخيل
عىل هذه الفكرة؟
□ التوافق الداخيل غري حاصل .كتبت
يف كتايب :الحياد حلم لن يتحقق يف
املدى املنظور عىل الرغم من ان غالبية
من اللبنانيني تتمنى حصوله وحامية
لبنان وتجربته وصونه ما دام ثبت
لالقربني واالبعدين ان هذا الوطن
مميز وان حاميته واجبة .مل يحصل
الحياد السويرسي اال مبوافقة داخلية
سويرسية ،ومن دون توافر هذا االمر
لن يتم التوصل اىل الحياد .طرح
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يتدخل االميركيون
عندما تصبح مصالحهم
الحيوية مهددة
الحياد يحتاج الى
توافق داخلي من دون
فيتو من اي جهة

البطريرك الحياد الذي ادافع عنه يف
كتابايت واحاديثي التلفزيونية وانا من
انصاره .نحتاج اىل توافق داخيل غري
متوافر اليوم ،حتى ان البعض يعتربون
ان الحياد خيانة.
■ ما هو الرد عىل ان الحياد ال يصلح
وارسائيل عىل حدودنا؟
□ تكمن صعوبته يف عدم توافر وفاق
داخيل ويحتاج اىل تأييد عريب ،اضافة
اىل حل املشكلة مع ارسائيل .هذه
الحركة يف عمق املجتمع اللبناين تؤكد
اننا نتحمل العبء كله السيام بعد
تطبيع بلدان عربية مع ارسائيل .نحن
غري مضطرين ان نط ّبع العالقة معها،
علام انها تكره لبنان واللبنانيني كلهم،
وال متيز بني مسيحي ومسلم .كيف نتجه
اىل بلد محايد ونحن يف حالة حرب مع
ارسائيل؟ ليس بسبب وجود املقاومة
فقط بل الن الوضع القانوين الذي يرعى
عالقة لبنان بارسائيل يتمثل باتفاقات
الهدنة وهي ال تلغي حالة الحرب.
■ ما هو املطلوب منا كلبنانيني يف
عاصفة هذا النقاش؟
□ الحياد ميلك اكرثية يف البلد .هذا ما
قلته للبطريرك يف حضور الرئيس سعد
الحريري .الحياد مطلب يليق بلبنان

وببلد مثله بحكم تكوين مجموعاته
البرشية التي تؤلفه ،اضافة اىل موقعه
الجغرايف عىل شاطىء املتوسط كجرس
بني الرشق والغرب ،عىل ان يبقى وفيا
لالنتامء العريب .لكن مع انفتاحه عىل
الغرب ،وهذه الصيغة يف ذاتها تتطلب
الحامية وليس التفجري .علينا العمل عىل
وقف االيدي العابثة بلبنان .انا كتبت
ان من يريد التعاطي مع لبنان يجب
ان يتعاطى معه بالجملة وليس باملفرق
ويكسب صداقته.
■ هناك فريق مل يكن موجودا يف القرار؟
□ ميكنه ان يعطي رأيه يف الحياد،
لكن الصعوبة تكمن يف ان الجميع غري
موافقني عليه .عدم وجود حكومة عزز
فكرة البطريرك ،اذ ال يجدر ان يأيت
الحياد بصيغة قانونية مفروضة من
االمم املتحدة ،بل يفرتض ان ينبع من
االكرثية ومن كيفية صون هذا البلد.
كان رياض الصلح يقول ان القلوب
الوطنية هي سياج الوطن .هنا اسأل
هل هناك نقص يف الوطنية عند البعض،
او هناك تفسري ملعنى الوطنية؟ مثة من
يقول ان عمر لبنان من عمر الفينيقية،
ومثة من يقول ان لبنان ال يكون من
دون مقاومة .ارفض فكرة اي لبنان
نريد ،فانا اريده بحسب مربرات نشوئه
وطنا متنوعا وحرا .ال يكون البلد من
دون حرية ،طبعا مع احرتام حرية االخر
وخصوصياته وتفكريه حتى يصبح بلدا
توافقيا تؤخذ فيه قرارات مجلس الوزراء
بالتوافق ،واذا تعذر ذلك فبالتصويت.
نريد تطبيق الحياد بتغطية عربية
وايجاد حل مع ارسائيل ،ومل يتحدث
احد عن الفصل السابع .ال تعقد
املؤمترات الدولية اال عند التقاء املصالح.
ما طرحه البطريرك الراعي القى صدى
ألن بلدنا انهار .اليوم نحن دولة فاشلة،
والدول ليست نظرية مجردة امنا الدول
برجاالتها .اين هو املنقذ والسفينة تسري
من دون قبطان؟
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تحقيق
رضوان عقيل

األحزاب ّ
تشغل ماكيناتها االنتخابية في الخارج
رص ٌد وخاليا للفوز بأصوات اإلنتشار
يف زحمة الخالفات عىل تأليف الحكومة ،تركز االحزاب عىل االنتخابات النيابية
املقبلة ،وقد عملت عىل تفعيل ماكيناتها يف االغرتاب نظرا اىل تأثري املغرتبني
للفوز باصواتهم التفضيلية بهدف سد اي نقص تتعرض له يف الداخل .وتنشط
االحزاب املسيحية يف هذه التحضريات ،عىل عكس احزاب اخرى مل تعط
االستحقاق املقبل االهمية املطلوبة

سارعت احزاب التيار الوطني الحر والكتائب
والقوات اللبنانية ،اىل جانب نواب وشخصيات
مسيحية مستقلة ،اىل تزخيم حضورها يف
صفوف محازبيها وانصارها والتواصل مع
املغرتبات بغية حجز اصواتهم يف الدورة املقبلة
لتصب يف مصلحتهم يف صناديق االقرتاع .مل
ترس هذه الحامسة بعد يف صفوف احزاب

كبرية اخرى ،يف حجم تيار املستقبل وحركة
امل وحزب الله والحزب التقدمي االشرتايك،
ليس من باب عدم االهتامم بهذا االستحقاق،
بل ألن قياداتها تعترب ان من املبكر االن قرع
جرس االنتخابات الذي ال يفارق حسابات اي
فريق يف العمل عىل زيادة عدد ممثليه يف
الندوة الربملانية .يهتم الجميع باملقاعد التي

خصصت للمغرتبني مبوجب القانون الساري
يف الدورة املقبلة ،وعددها ستة مقاعد تتوزع
عىل املسلمني واملسيحيني.
وتقوم االحزاب الناشطة يف بلدان االنتشار برصد
مساحة قوتها والتدقيق يف حضور الجهات
املنافسة ،مع عدم تفويتها اي حدث سيايس او
مايل يف مخاطبة االصوات املتأرجحة بغية التأثري
عليها واستثامرها يف املواجهة املقبلة.
"االمن العام" تيضء عىل هذا النشاط االنتخايب
يف الخارج مع املنسق العام لقطاع االنتشار
يف التيار الوطني الحر اييل حنا ،االمني العام
لحزب القوات اللبنانية غسان يارد ،واالمني
العام لحزب الكتائب سريج داغر.

التيار الوطني :ماكيناتنا
في معظم االنتشار
■ كيف تتعاطون مع املنترشين يف الخارج يف
ملف االنتخابات؟
□ اوال نحن حزب منظم ولدينا ماكينات تعمل
عىل الدوام وليس من اليوم .نواكب االنتخابات
النيابية منذ معارضتنا لها يف التسعينات من القرن
الفائت ،وقد نشط شبابنا يف هذا الحقل يف البالد
وخارجها .اهمية ملف االنتخابات اليوم اولوية
عىل الرغم من هذا الظرف االستثنايئ الذي مير
فيه لبنان ،علام انني تسلمت قطاع االنتشار يف
التيار قبل اقل من شهرين .ال ننىس وطأة وباء
كورونا عىل الجميع هنا ،لذا نركز حاليا عىل الوضع
االقتصادي واملعييش .هذا ما نشدد عليه يف دعم
االنتشار ومساعدة اهلنا يف البلد ،يف ظل ظروف
اقتصادية واجتامعية مزرية من جراء تحديات
كورونا .نتلقى دعام كبريا من املنترشين ،ونحصل
منهم عىل مساعدات ،بدءا من تأمني الغذاء وصوال
اىل ماكينات االوكسجني .يف الجانب االنتخايب،
بدأت ماكيناتنا االنتخابية يف الخارج العمل من
خالل عقد اللقاءات والتواصل مع االغرتاب بغية
وضع خطة عمل .وال ننىس ان الهم االول عند
اللبنانيني اليوم واينام كانوا ،هو تأمني لقمة العيش
لعائالتهم ومتابعة اشغالهم .مع االشارة اىل ان
وضع املواطن املنترش ليس سهال .لدينا ماكينات
انتخابية عىل مستوى كل العامل ،حيث يوجد
لبنانيون يف اوروبا وامريكا واوسرتاليا وبلدان عربية.
■ يف اي دول تركزون اكرث؟
□ نعمل عىل مستوى كل البلدان .تكون فاعليتنا
بحسب وجودنا ،ومثة دول ال نستطيع التحرك فيها
من جراء وضعها الفيتو عىل التيار ،لكننا ال نتوقف
عند هذا االمر.
■ هل بدأتم يف رصد قوتكم وحضور القوى
االخرى؟
□ نعم بدأنا يف عملية الرصد ،لكن تبقى اولوياتنا
منصبة عىل الناس يف حني مل يتوقف نشاطنا يف
التحضري لالنتخابات .االنطالقة بدأت ونحن حاليا
يف وترية عمل عالية .نريد ان يشارك املنترش يف
هذه االنتخابات ،ترشيحا واقرتاعا ،علام ان القانون

املنسق العام لقطاع االنتشار يف التيار الوطني الحر اييل حنا.

تظهر استطالعاتنا ان
مساحة حضورنا الى اتساع

اكرث .تواكب لجنة االنتخابات املركزية يف التيار كل
هذه االمور مع اللجان املنترشة يف كل بقاع العامل،
كام نتابع كل ناخب عضو يف التيار فضال عن
االصدقاء .التنسيق قائم بني املاكينة االنتخابية يف
بريوت واملاكينات املوجودة يف االنتشار ،وتتعاطى
قيادة التيار مع هذا امللف بعناية واهتامم كبريين.

يقول بزيادة ستة مقاعد يف الدورة املقبلة ليصبح
العدد  134نائبا مبوجب القانون الساري املفعول.
من املقرر يف الدورة املقبلة ان يقرتع املغرتبون
لنوابهم الستة بحسب القانون ،يف حني مل يتم بعد
تقسيم هؤالء عىل القارات بحسب مذاهبهم .اذا
اختار املنترشون مرشحيهم من املغرتبني يتحفزون
اكرث عىل املشاركة ،فيام سنلتزم القانون الذي
اصدره مجلس النواب .هدفنا يكمن يف ربط
املنترش ببلده االم ،ومن االفضل ان يكون لديه من
ميثله يف الندوة الربملانية .عندما كان الوزير جربان
باسيل يف وزارة الخارجية وباعرتاف الكثريين،
احدث نقلة نوعية كبرية من خالل مساهمته
بربط املغرتب بوطنه اكرث وحبه له ،وقد عقدت
الوزارة اكرث من مؤمتر لربط املنترشين بوطنهم

■ وقعتم يف اخطاء يف الدورة السابقة ،وما صحة
تراجع حضوركم؟
□ نعمل عىل تفادي هذه االخطاء بالطبع .اما
الحديث عن تراجع حضورنا فهو كالم غري دقيق اذ
تظهر املعطيات عىل االرض حجم انتشارنا .التيار
مثل كل حزب يتعرض لتأثري االحداث التي تقع،
علام ان كل االحزاب خرست وهذا يشء طبيعي.
لكن هذا االمر لن يؤثر عىل نتائج حضورنا يف
االنتخابات يف ظل قانون نسبي .يجري العمل
حاليا عىل قسم من اللبنانيني غري الحزبيني ،وتظهر
استطالعاتنا ان مساحة حضورنا اىل اتساع ،وهذا
ما ترصده احصاءات قمنا بها .ال شك يف انه يوجد
بعض التململ عند رشائح من اللبنانيني ،لكن
اكرثهم يعودون اىل خياراتهم االوىل وهذا ما تبني
بعد الثورة التي شهدها البلد.
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القوات :نملك خزانا
انتخابيا في الخارج

الكتائب :دخلنا في الزمن
االنتخابي من اليوم

■ هل بدأتم التحضريات لالنتخابات النيابية يف
الخارج؟
□ يف  8ايار  2018بدأنا التحضري النتخابات عام
 .2022ال ننتظر الدورة التالية حتى نبدأ االستعداد
لها وجهوزنا االنتخايب حارض .يف االيام االخرية
دعت وزارة الداخلية والبلديات اىل تصحيح
لوائح الشطب ،وعملنا عىل هذا املوضوع يف
املناطق اللبنانية وصوال اىل بلدان االنتشار .يقوم
شبابنا باجراء االتصاالت املطلوبة مع املنترشين
يف الخارج ،بدءا بعنارص القوات اللبنانية وصوال
اىل املنارصين من اجل ان يحرضوا انفسهم
لالنتخابات املقبلة .ال بد من االعرتاف بأن فريوس
كورونا والتحدي الذي سببه اثرا عىل وترية عملنا
فقمنا بالرتكيز عىل الجوانب الصحية واالغاثية
ومساعدة العائالت املحتاجة .نسري يف حركة
دامئة يف موضوع االنتخابات والقيام بالتحضريات
املطلوبة لها ،كام ان التواصل مفتوح عرب تقنية
الفيديو .يف امكاننا ان نعمل يف الشق االنساين
واملساعدات االجتامعية والصحية من دون ان
نهمل ملف االنتخابات واالستعداد لها .نتابع كل
فرد اصبح يف سن الـ  21ويسمح له باالقرتاع ،ومثة
مندوب لجهاز االنتخابات يف كل بلد وقارة ينترش
اللبنانيون فيها .هناك تطبيق ّ
حضناه يسمح لنا
بالتواصل مع املغرتبني يف اي مكان حلوا فيه.
ويوجد عندنا منسقون للقارات واخرون يتوزعون
عىل البلدان من دون استثناء.

■ ما هي التحضريات التي يعدها حزب الكتائب
لالنتخابات يف الخارج؟
□ نستعد لالنتخابات يف الداخل والخارج بالوترية
نفسها ،كام نعترب ان االنتخابات فعليا هي بعد
سنة من اليوم .يدخل الجميع يف اجواء هذه
االنتخابات قبل شهرين من انتهاء والية املجلس.
اخذنا يف الحسبان توقيت شهر رمضان يف آذار
ونيسان  .2022نحن يف الحزب نعترب انفسنا اننا
دخلنا يف الزمن االنتخايب بدءا من اليوم ،السيام
اننا نطالب بانتخابات مبكرة يف ارسع وقت .بدأنا
يف عملية الرصد يف القرى واملناطق اللبنانية يف
املناطق واقاليم الحزب ،ونطبق الفعل نفسه يف
الخارج حيث يوجد االنتشار .توجد عندنا اقسام
عدة يف بلدان اوروبية خصوصا يف املدن الكربى
مثل باريس ،فضال عن حضورنا يف مجموعة من
الواليات يف امريكا وكندا اضافة اىل اوسرتاليا وبلدان
الخليج .بدأت ماكينتا االنتخابية بالتواصل اوال مع
الكتائبيني يف هذه الدول ،فضال عن املنارصين
واالصدقاء .ال ننىس ان الكتائب موجودة يف صلب
قوى التغيري يف البلد ومع الناس الذين ينشطون يف
الثورة .نقوم حاليا بعمل مشرتك مع مجموعة من
النواب املستقيلني.

■ اين االولوية التي تركزون عليها هنا؟
□ اكرب جالية لبنانية موجودة يف امريكا وكندا
واوسرتاليا حيث تضم الثقل االغرتايب .نركز عىل
هذه االماكن من دون اغفال دول اخرى ،كام
ينشط منسقون يف الدول التي يعيش لبنانيون
عىل ارضها.
■ يف االنتخابات املاضية وقعتم يف اخطاء تعملون
عىل تفاديها هذه املرة؟
□ من ال يقع يف الخطأ هو الذي ال يعمل .حصلت
اخطاء بالطبع تعلمنا منها ،وعقدنا ورش عمل
ووصلنا اىل خالصات .ركزنا عىل ابرز العقبات

االمني العام لحزب القوات اللبنانية غسان يارد.

نحن مع تسهيل اقتراع
املغتربني
التي واجهتنا يف انتخابات  ،2018ووضعنا االسس
التي تصحح االخطاء وانطلقنا بالعمل .نعمل
بوترية عالية وكأن االنتخابات غدا ،وال نبالغ يف
هذا املوضوع .ان ماكينتنا جاهزة يف الداخل
والخارج ،وقد خضع املندوبون لدورات تدريبية.
ليس رسا اذا قلنا ان اشخاصا مل يقرتعوا يف الدورة
االخرية نقوم اليوم بحوارات معهم ،وال نرتك بابا
اال ونقرعه .منلك خزانا انتخابيا كبريا يف الخارج،
وغالبية الذين هاجروا اخريا هم عىل مقربة من
حزبنا.
■ هل تالحظون ما اذا كانت االحزاب املسيحية
وغريها تنشط يف الخارج؟
□ تتحرك هذه االحزاب مثل حزب الكتائب،
والحظنا تركيزها عىل مغرتيب املنت الشاميل ،وال
نلمس هذا االمر عند التيار الوطني الحر .يتابع

النائب املستقيل ميشال معوض مغرتيب منطقته
يف الشامل ،ويفعل تيار املردة االمر نفسه يف
هذه املحافظة .كام ينشط حزب الطاشناق ايضا
يف املغرتبات ،وال تقوم بقية االحزاب بالوترية
نفسها.
■ هل وجدتم شخصيات مسيحية تنشط يف
الخارج غري النائب السابق معوض؟
□ النائب املستقيل نعمت افرام يقوم بحركة يف
هذا الخصوص مع ناخبي كرسوان يف الخارج.
وال توجد لدى الوجوه املستقلة غري الحزبية
ماكينات يف الخارج ،بل يعتمدون عىل اصدقاء
لهم يف االغرتاب .نحن مع تسهيل اقرتاع املغرتب
يف االنتشار ،وما نريده ان ال تصدر عمليات اصدار
البطاقات عىل غرار املزاجية التي واجهناها يف
االنتخابات االخرية ،ألن بعض السفراء والقناصل
ترصفوا بطريقة انتقائية .نأمل هذه املرة يف
تطبيق يساوي يف الفرص ولريبح صاحب التأييد
الشعبي االكرب .ان الشخص الرمادي تعب من
الرتاكامت التي حصلت من جراء انتشار الفساد
لدى الطبقة السياسية .ونلمس احرتاما وتأييدا
كبريين لوزراء القوات ونوابها ،فيام نعمل عىل
برنامج وليس عىل اشخاص.

■ تنشطون يف كل االماكن التي تضم االنتشار
اللبناين؟
□ نعم بدأنا العمل واجراء االتصاالت مع املغرتبني.
وضعنا يف بداية شباط الفائت خطة يف هذا
الخصوص مع التأكيد معهم اوال عىل القيام بعملية
التسجيل وتحضري اوراقهم املطلوبة .نقوم بالبحث
عن اصدقاء الحزب من غري الكتائبيني ،ونوسع
نشاطنا عند كل الجمهور الناشط يف الثورة .عىل
سبيل املثال ،مثة مجموعات ثورية كبرية تتحرك
يف فرنسا وهي عىل مقربة من حزبنا ،كام يحصل
االمر نفسه يف بلدان اخرى .متتاز ماكينتنا االنتخابية
بتنظيم كبري السيام ان مجموعات املجتمع املدين
تعي مندوبيها بعد.
ال متلك ماكينات انتخابية ومل ّ
نقوم بعملية الرصد ملعرفة من يؤيدنا ومن يقف
ضدنا ،اضافة اىل الرتكيز عىل معرفة االصوات
املتأرجحة بغية التواصل معها ،علام ان اي عملية

االمني العام لحزب الكتائب سريج داغر.

نطالب بانتخابات نيابية
مبكرة
رصد تكون للجميع .نرصد جميع اللبنانيني يف
الخارج ملعرفة توجهاتهم السياسية والحزبية.
نرشح للجميع التموضع السيايس للكتائب وكيفية
التحضري القامة جبهة معارضة ،وتحديد كيفية
التعاون وخارطة التحالفات.
■ تركزون اكرث عىل الناخبني املسيحيني يف الخارج
واالقضية التي تنترشون فيها؟
□ نوسع اتصاالتنا مع الجميع الننا نعمل يف اطار
معارضة واسعة ،وهي تضم وجوها من مختلف
الطوائف واملناطق الننا نعمل عىل ايجاد معارضة
وطنية تخوض االنتخابات من اقىص الشامل
اىل اقىص الجنوب .مثة مناطق ال منلك ترشيحا
مبارشا فيها لكننا سندعم مرشحي املعارضة،
ولدينا انتشار يف مختلف املناطق .سندعم عىل
سبيل املثال مرشحني يف الجنوب مثل منطقتي

مرجعيون وحاصبيا وغريهام .نتعاون مثال مع
مجموعات عدة مثل "الجنوب ينتفض" و"عامية
 17ترشين" اضافة اىل مجموعات اخرى .سنعترب
هؤالء مرشحينا حتى لو ترشحوا عىل مقاعد
شيعية ،وسيكون خزاننا اىل جانبهم.
■ تعملون بالطبع عىل تجاوز االخطاء التي
وقعتم فيها يف الخارج؟
□ مل نقع يف اخطاء كبرية يف الدورة السابقة ،لكن
الخطأ اننا بدأنا متأخرين يف العمل انذاك ومل
ننجح يف التواصل املبكر مع كل الناخبني ،لذلك
بارشنا العمل اليوم قبل سنة .مل نلمس بعد ما اذا
املاكينات االنتخابية لالحزاب االخرى تعمل بوترية
عالية نتيجة وجود حالة ضياع يف ظل حديث
البعض عن تأجيل االنتخابات والتمديد للمجلس
الحايل .مل يتم الدخول بعد عىل "الحامي" يف
اللعبة االنتخابية وما زالت الحركة بطيئة .يبقى
املطلوب زيادة عدد مراكز االقرتاع يف كل دولة،
فيام نع ّول عىل صوت املغرتب النه ال يتأثر
بالخدمات ومن الصعب ترغيبه او ترهيبه يف آن
معا .يجب استحداث مركز لالقرتاع يف كل مدينة
كبرية وخصوصا يف فرنسا وامريكا وبلدان الخليج،
كام بدأنا ايضا يف ورشة اعداد املرشحني لالنتخابات.
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 25عامًا على عناقيد الغضب وتفاهم نيسان ومجزرة قانا

تكنولوجيا متطورة من الكومبيوتر اىل تصنيع
الصواريخ الدقيقة التصويب ،وهذا الذي
يردع ارسائيل اليوم عن شن اي عدوان عىل
لبنان .لتفاهم نيسان ظروف وتوقيت انتجتها
العالقات الفرنسية  -اللبنانية الجيدة .وكان
كل رئيس جمهورية يف فرنسا من شارل
ديغول اىل ماكرون ،يريدون ثالثة امور يف
لبنان :استقالل ،سلم اهيل واستقرار امني.
عرب تفاهم نيسان ،كان لفرنسا دور اسايس يف
تبني املطلب اللبناين بتحييد املدنيني .لذلك
اقول ان التهديد يشء والتنفيذ يشء آخر.

العدو
وليد عربيد :في إمكاننا مقاضاة
ّ

شهر نيسان يف الوجدان اللبناين يختزن الكثري من املآيس واملحطات املؤملة التي تحفر عميقا يف تاريخنا املفتوح عىل
كل االحتامالت ،السيام ان الجغرافيا السياسية وضعتنا يف مواجهة عدو ارسائييل ال يقيم وزنا او اعتبارا للمواثيق
والقوانني والقرارات الدولية
هي اعوام تعدادها خمسة وعرشون مرت
عىل عدوان نيسان عام  ،1996الذي اطلق
عليه العدو االرسائييل عناقيد الغضب،
وشهد ابشع مجزرة وجرمية انسانية يف
التاريخ الحديث .يوم تعمدت الطائرات
الحربية املعادية استهداف مئات املدنيني
الذين لجأوا اىل احد مقار االمم املتحدة يف
بلدة قانا الجنوبية ،فسقط عرشات الشهداء
من االطفال والنساء والشيوخ من دون ان
يتحرك العامل ملعاقبتها عىل جرميتها .من
يومها ،كان يفرتض باملستويات الرسمية
والشعبية والحقوقية اللبنانية ان تتحرك
بطريقة مختلفة وعاجلة لتحويل الجرمية
اىل فرصة من خالل تكوين ملفات عن كل
الجرائم االرسائيلية يف حق لبنان ،وهذا مل
يحصل .فام الذي تغري منذ العام  1996اىل
يومنا الحارض؟
اسئلة حملتها "االمن العام" اىل الخبري يف
العالقات الدولية الربوفسور وليد عربيد
يف حوار شامل قارب التطورات بابعادها
املختلفة منذ عدوان نيسان اىل يومنا
الحارض.
■  25عاما مرت عىل العدوان االرسائييل عىل
لبنان عام ( 1996عناقيد الغضب) هل ما
زلنا يف املعدالت امليدانية ذاتها؟
□ كانت الظروف السياسية يف العالقات
الدولية وحتى يف الجغرافيا السياسية
(جيوبوليتيك) يف منطقة الرشق االوسط غري
ظروف اليوم ،ان كان يف لبنان او يف منطقة
الرشق االوسط .كام يجب ان ال ننىس ارسال
فرنسا يف عدوان (عناقيد الغضب) وزير
خارجيتها هريفيه دو شاريت الذي اقام شهرا
يف لبنان بتكليف من الرئيس جاك شرياك،

من اجل ايجاد حلول للحفاظ عىل االمن
واالستقرار واستقالل لبنان نظرا اىل العالقة
الجيدة التي كانت تربط الرئيس شرياك مع
رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري.
لكن يجب التأكيد عىل ان الذي فرض قوته
يف املواجهة مع العدو االرسائييل بعد قيام
ارسائيل بالعدوان عىل املنشآت اللبنانية
السيام الكهرباء ،هو املقاومة اللبنانية،
وتحديدا حزب الله الذي استطاع ادخال
الالعب السوري يف معادلة عناقيد الغضب،
من خالل اجبار الالعبني االقليميني والدول
الكربى عىل ان تكون سوريا العبا اساسيا يف
وقف العدوان .ظروف عام  1996هي غريها
الظروف القامئة يف لبنان حاليا .ويسجل
للمقاومة يف عناقيد الغضب انها اىل جانب
دورها املقاوم ،لعبت اول دور جيوسيايس
عىل الرغم من االحتالل االرسائييل لجنوب
لبنان ومل تندحر عنه اال يف عام  .2000هذا
يؤكد ان املقاومة كانت تخيط عالقات دولية
اقليمية واسرتاتيجية ،استنادا اىل قوتها يف
مقاومة االحتالل .تبقى االشارة اىل نقطة
مهمة ،انه طرح يف حينه مرشوع يقوم عىل
سؤال مفاده :هل نحن يف بداية سالم ام
يف بداية رصاع؟ جوايب كان نحن يف بداية
الرصاع .فبعد مقتل اسحاق رابني اخذ الرصاع
يتأجج يف منطقة الرشق االوسط ولبنان من
ضمنها ،نظرا اىل وجوده رأس حربة الغرب
يف املنطقة العربية وبسبب دوره االسايس يف
العالقات مع فرنسا واوروبا.

□ مل تقبل ارسائيل اال ان تكون العبا اساسيا
يف هذه املنطقة وتحديدا يف جنوب لبنان.
فنحن الحظنا انها تعمدت قبل االنسحاب
عام  2000رضب محطات توليد الكهرباء .هنا
ال بد من التذكري مبا اعلنه الرئيس شرياك امام
الربملان اللبناين يف خالل زيارته اىل لبنان ،من
ان سوريا ال تخرج من لبنان اال عند انجاز
تسوية للرصاع العريب  -االرسائييل .لكن ما
يحصل اليوم ان رشيحة واسعة من الشعب
اللبناين تنىس ان القرار الدويل  425بقي 22
سنة من دون تنفيذ عىل الرغم من الضغوط
الديبلوماسية ،السيام اللبنانية التي قادها
ممثل لبنان يف االمم املتحدة الصحايف الكبري
السفري غسان تويني الذي رفع شعار حرب
االخرين عىل ارض لبنان ،وصوال اىل القرار
 1701الذي يؤكد انه لوال وجود مقاومة لبنانية
ملا صدرت هذه القرارات .الجديد يف القرار
 1701انه ميكننا الفصل بني اطارين للعالقات
الدولية؛ اطار الدولة كدولة ،واطار املقاومة
عىل االرض يف مواجهة العدو االرسائييل .لقد
حصلت مفاعيل جديدة يف منطقة الرشق
االوسط عىل سبيل املثال ال الحرص ،مسألة
املياه يف جنوب لبنان عندما تدخل الجانب
االمرييك مع ارسائيل ملنعها من القيام بأي
عمل عسكري يف جنوب لبنان عندما افتتح
الرئيس العامد اميل لحود محطات الضخ يف
الوزاين .هذا يؤكد ان القرار  1701يبقى قرارا
من اجل الحفاظ عىل املصالح الدولية ،وليك
تلعب القوى الكربى دورا يف لبنان.

■ ما الذي تغري منذ تفاهم نيسان الذي
انهى العدوان وصوال اىل القرار  1701الذي
صدر يف العام  2006وانهى حرب الثالثة
وثالثني يوما؟

■ حاول العدو االرسائييل مرارا تغيري قواعد
االشتباك ،هل ترى خطورة يف الوصول اىل
ذلك خصوصا وان االمر يطرح مع كل تجديد
لقوات اليونيفيل؟

الربوفسور وليد عربيد.

□ الدول التي ارسلت قوات اىل لبنان ،السيام
الدول الكربى مثل فرنسا وايطاليا واسبانيا
واملانيا مع غريها من الدول ،تم نرشها عىل
الحدود من الجهة اللبنانية .لكن السؤال
الذي يطرح نفسه ،هل هذا االنتشار هو
ملنع املقاومة اللبنانية يف جنوب لبنان من
تشكيل خطر عىل الداخل االرسائييل؟ ما
نعيشه ونشاهده ان اي اشتباك يحصل
يكون عىل الحدود مع لبنان ،ما يعني ان
القرار  1701صحيح هو قرار اممي ،لكنه
يرتكز عىل موازين القوى الدولية.
■ اال ترى ان الغاية من وراء اثارة قادة
العدو مسألة الصواريخ الدقيقة فرض قواعد
اشتباك جديدة؟
□ طبعا ،الن الرصاع الحاصل اليوم يف منطقة
الرشق االوسط مرتبط بوجوه عدة .اول تلك
الوجوه هو الوجه االسالمي ،وهل االسالم
االيراين هو االسالم املعتدل؟ هل االسالم
الذي متثله الدول االخرى مثل دول الخليج
هو االسالم املعتدل؟ ربطا باحداث  11ايلول
 ،2001كان العنوان السيايس الكبري للحرب
يف افغانستان هو رضب الحركات االسالمية
املتطرفة ،بينام راهنا كان التحالف الدويل
للقضاء عىل تنظيم داعش الذي اراد ان
يقيم دولة الخالفة االسالمية يف العراق وبالد

املقاومة استطاعت
ادخال سوريا العبا اساسيا
في معادلة الحل
الشام .الوجه الثاين ان ايران كانت الحليف
االسايس للواليات املتحدة االمريكية يف الخليج،
واليوم صارت الخصم االول ليس يف الخليج
فحسب بل يف املنطقة املمتدة من باكستان
اىل افغانستان والعراق وجمهوريات اسيا
الوسطى واليمن وسوريا .مع االنتقال يف
بداية القرن الحادي والعرشين من نظرية
دولة القيم اىل نظرية دولة املصالح ،علينا ان
ننظر اىل ايران عىل انها متلك ثروات هائلة
من النفط والغاز .الوجه الثالث الذي ينظر
اليه مفكرون ومنهم لبنانيون ،ان ايران ال
تزال تفكر يف عمقها بالحلم االمرباطوري
الذي يوصلها اىل شاطئ البحر املتوسط،
وارسائيل تقدم نفسها عىل انها املتصدي لهذا
الحلم الفاريس .ايران باتت متتلك صواريخ
باليستية دقيقة تستطيع حمل رؤوس نووية،
ويف الساحة اللبنانية اصبحت لحزب الله
ابعاد اقليمية ودولية ولديه حلفاء وميلك

■ بعد  25عاما عىل تفاهم نيسان ومجزرة
قانا ،اليس هناك تقصري لبناين رسمي واهيل
يف مقاضاة ارسائيل؟
□ طبعا هناك تقصري .مع انتخاب جو
بايدن رئيسا للواليات املتحدة فان االدارة
االمريكية تستخدم افكارا جديدة ،وهي
العودة اىل مجلس حقوق االنسان واىل
االونيسكو ،وجعل دور امريكا اساسيا يف
منظمة الصحة العاملية ،اي استعادة الدور
االمرييك الذي اخل به الرئيس السابق
دونالد ترامب والذي ح ّوله اىل دور فايش
وعنفي ،بينام بدأت ادارة بايدن مسار
االنطالق للسيطرة مجددا من خالل العودة
اىل كل التفاصيل التي تصوغ العالقات
الدولية عىل كل املستويات .اما عىل صعيد
لبنان ،فمنذ تفاهم نيسان اىل اليوم تغري
الرصاع ،ولبنان بني خيارين :اما الذهاب
كليا اىل الغرب والبقاء معه ،او الذهاب
نحو الرشق والبقاء معه .وكون لبنان رأس
حربة للغرب يف منطقة الرشق االوسط ،ويف
خالل فرتة قريبة سينجز الحل السلمي يف
سوريا فتدخل مرحلة اعادة االعامر الذي
يكلف وفق التقديرات  600مليار دوالر،
والغرب يريد ان تكون له حصة يف اعادة
االعامر .هذا االمر يرتكز عىل االمن وفق
خارطة عاملية تقوم عىل االمن االمني
واالمن االقتصادي واالمن االجتامعي ،وفق
عالقات دولية جديدة وقانون دويل جديد.
مثة حاجة الستقرار امني يف لبنان ليك يكون
قاعدة العادة االعامر يف سوريا التي ستبقى
دولة موحدة.
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مقابلة
مارلني خليفة

@marlenekhalife

سفير تونس :مكافحة اإلرهاب
وتفكيك شبكات الجريمة املنظمة أولوية البلدين
اطلقت تونس يف العام  2010رشارة تحوالت كربى يف املنطقة العربية ،ال تزال تداعياتها ماثلة لغاية اليوم .تعترب تونس
منوذجا للبلد القادر عىل تحصني نفسه ،داخليا وخارجيا ،عىل الرغم من موقعها الحساس بني بلدان متخاصمة ،ومن تنوع
تياراتها السياسية املختلفة
يف مقاربتها الرصاعات الدائرة يف املنطقة ،ومن
منطلق متسكها ببعدها العريب وحرصها عىل
االستقرار واالمن ،تدعو تونس دوما اىل تغليب
العقل واعتامد منطق الحوار ،ودعم كل الجهود
الرامية اىل ايجاد حلول سياسية لالزمات التي
يشهدها عدد من الدول العربية ،عىل غرار
ليبيا وسوريا واليمن حتى تتفرغ لقضايا التنمية
العاجلة.
هكذا يرشح السفري التونيس يف لبنان بوراوي
االمام مقاربة بالده لقضايا االقليم ،قائال ان
تونس "تستند اىل القواعد الثابتة التي تأسست
عليها السياسة الخارجية التونسية منذ االستقالل
ويف مقدمها التمسك بالسيادة واستقاللية القرار
الوطني والنأي بتونس عن مخاطر االصطفاف
وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول،
وااللتزام بالرشعية الدولية والدفاع عن قضايا الحق
والعدل .هذه الثوابت كانت دوما محل اجامع
ومثلت حزاما امن لتونس وحدتها واستقرارها
عي بوراوي االمام سفريا مفوضا
ومصداقيتها"ّ .
فوق العادة للجمهورية التونسية لدى لبنان منذ
ترشين الثاين .2020
قبل قدومه اىل لبنان ،شغل منصب مدير
الديبلوماسية العامة واالعالم يف وزارة الشؤون
الخارجية ومتحدثا رسميا للوزارة .توىل مهامت
ديبلوماسية مختلفة منذ التحاقه بوزارة الشؤون
الخارجية التونسية العام  ،1996اهمها :ملف
الحصانات واالمتيازات الديبلوماسية يف ادارة
املراسم الديبلوماسية ،رئيس قسم ادارة التعاون
االورومتوسطي مكلفا ملف الهجرة ،مستشار يف
ديوان وزير الشؤون الخارجية مكلفا العالقات
عي مستشارا
مع الحكومة ومجلس النواب .كام ّ
يف القسم القنصيل والتجاري يف سفارة تونس
يف اليونان ،ومستشارا مكلفا االتصال واالعالم يف
سفارة تونس يف باريس ثم وزيرا مفوضا فيها.

■ سعادة السفري جئت اىل لبنان منذ قرابة خمسة
اشهر ،ما هو انطباعك عن بلدنا؟
□ جئت اىل بلد نكن له ولشعبه يف تونس محبة
واحرتام كبريين ،وتجمعنا واياه عالقات تاريخية
وحضارية عريقة ومتينة .من هذا املنطلق،
نتابع يف تونس باهتامم التطورات التي تحدث
ونقف بقوة اىل جانب لبنان وندافع عن سيادته
واستقراره وازدهاره .عىل الرغم من الظروف
الصعبة واالستثنائية التي يعيشها ،يتمتع لبنان
مبيزات عالية ميكن استثامرها لتحقيق غد افضل
واستعادة اشعاعه عىل املستويات كافة .بلد ثري
برصيده البرشي وعمقه الحضاري وتنوعه الثقايف
والطبيعي ،جميل باعالمه ومفكريه وفنانيه ،قوي
بارادة شعبه وعزمية شبابه ووطنيته.
■ ماذا عن مسار االنتقال الدميوقراطي يف تونس
بعد الثورة؟
□ حققت تونس وبشهادة معظم املراقبني
تقدما ملموسا وهاما يف عملية االنتقال
الدميوقراطي ،حيث اثبتت املحطات االنتخابية
الرئاسية والترشيعة املتتالية منذ  ،2011مرورا
بعملية صياغة دستور جديد ووصوال اىل
انتخابات  ،2019ان البالد تسري بخطى ثابتة
يف استكامل البناء الدميوقراطي .فعىل الرغم
من الخالفات السياسية وااليديولوجية يف بعض
االحيان مل تنزلق البالد نحو العنف والفوىض،
وذلك بفضل متاسك املجتمع وحركية مكوناته
املدنية وايضا بفضل الدور االيجايب والفاعل
للمؤسستني الجمهوريتني العسكرية واالمنية،
وقدرة القوى السياسية عىل التوافق عىل الرغم
من اختالفاتها وخالفاتها .اال انه ،ورغم اهمية
املنجز الثوري السيايس والحقوقي ،ال يزال
االنتقال االقتصادي واالجتامعي يواجه صعوبات
كبرية تفاقمت نتيجة تداعيات ازمة فريوس

كورونا .فالدميوقراطية ال تكتمل اال بتحقيق
تنمية شاملة وعادلة ودامئة.
■ كيف ميكن وصف دور املجتمع املدين يف
مرحلة االنتقال الدميوقراطي بعد الثورة؟
□ املجتمع املدين التونيس ،واملقصود به عندنا
املنظامت الوطنية والنقابات املهنية والهيئات
االقتصادية والجمعيات الفكرية والثقافية وغريها،
كان وال يزال رافعة للتغيري والتطوير يف تونس
وهو من دون مبالغة صامم االمان فيها .العمل
املدين املجتمعي يف تونس سابق للعمل الحزيب
السيايس ،وساهم بشكل كبري يف تشكيل الوعي
الوطني الذي تجسد الحقا يف املقاومة السياسية
وحتى املسلحة ضد املستعمر من اجل السيادة
واالستقالل .مع بداية االستقالل ،اخذ الفعل
املدين اشكاال متعددة وتطور دوره ومجال نشاطه
من اجل ترسيخ الحقوق والحريات وعلوية
القانون .تجىل ذلك بعد الثورة حيث اثبتت
مكونات املجتمع املدين ريادتها يف مسار االنتقال
الدميوقراطي ،وامسكت املنظامت الوطنية بزمام
املبادرة بازاء انسداد االفق السيايس سنة 2014
والتهديد الذي واجهه االنتقال الدميوقراطي
بحصول عمليات عنف ،واطلق حوارا شامال بني
القوى السياسية برعاية هذه املنظامت للخروج
من االزمة .وقد توج نجاحها يف حل االزمة،
وتحديدا الرباعي املؤلف من االتحاد العام
التونيس للشغل (املركزية النقابية) ،واالتحاد
التونيس الصناعة والتجارة (منظمة االعراف)،
والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان،
ونقابة املحامني ،بنيلها جائزة نوبل للسالم يف 9
ترشين االول  .2015لعل من بني االسباب االساسية
لنجاح التجربة التونسية صالبة ومتانة مؤسسات
املجتمع املدين التي انتجت نخبا سياسية مدافعة
عن الحرية والعدالة والكرامة ،فضال عن تشكل

السفري
التونيس يف
لبنان بوراوي
االمام.

ثقافة سياسية وطنية منذ دولة االستقالل كانت
املرأة فيها احد املحركات االساسية .لعبت الحركة
النسوية التونسية دورا متقدما لدفع مسارات
التغيري والدفاع عن النموذج املجتمعي التونيس
املتسم باالعتدال واالنفتاح والتسامح.

نقدر القدرة التنظيمية
والعملياتية للمؤسسة
االمنية اللبنانية

■ كيف تعاملت تونس مع ازماتها وخصوصا تونس وضعت استراتيجيا
يف املرحلة االنتقالية؟ وهل من تشابه مع ازمة وطنية استباقية ملكافحة
االرهاب والتطرف
الحكم يف لبنان؟
□ شهدت تونس ككل الدول فرتات صعبة وازمات،
اختلفت طريقة ادارتها ومعالجتها .لكن املفارقة
االيجابية ان هذه االزمات ،رغم حدتها يف بعض
االحيان وما خلفته من نتائج خطرة عززت الوعي
الجمعي برضورة املحافظة عىل مقومات الدولة
واالمتناع عن املس باملنجزات واملكتسبات سواء
عىل املستوى السيايس او االقتصادي االجتامعي.
خالل السنوات العرش االخرية ،ترسخت قناعة
عند جميع االطراف السياسيني واملدنيني يف

تونس ،ان اسلم طريقة الحتواء االزمات والحد
من انعكاساتها السلبية هو اختيار نهج الحوار
والبحث عن التوافقات من ناحية وادارة االزمة
يف االطر الدستورية واملؤسساتية من ناحية اخرى.
ارشت اىل امكان التشابه بني ازمتي الحكم يف
تونس ولبنان .اعتقد اوال ان لكل بلد خصوصياته

ومساراته ونسق تطوره ،لكن هناك تقاربا فكريا
كبريا بني الشعبني التونيس واللبناين ،السيام بني
النخب .لذلك قد يلتقي البلدان يف االليات ،ومن
املؤكد انهام يلتقيان يف ارادة الحياة.
■ ماذا عن التعاون التونيس  -اللبناين يف املجال
االمني وخصوصا يف مجال مقاومة االرهاب
والجرمية املنظمة؟
□ اوال ،اريد ان اقول اننا نقدر عاليا املهنية
الكبرية والقدرة التنظيمية والعملياتية التي تتمتع
بها املؤسسة االمنية اللبنانية .هذه املؤسسة
تزخر بكفايات عالية وحققت نجاحات كبرية يف
مجال مكافحة االرهاب والجرمية املنظمة .اؤكد
ان التعاون التونيس  -اللبناين يف هذا املجال
بلغ مستويات متطورة ،وهناك اليات للتواصل
بني البلدين سواء بطريقة مبارشة او عن طريق
السفارة .وقد ملست خالل محادثتي مع اللواء
عباس ابراهيم يف كانون الثاين املايض ،حرصه
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عىل مزيد تطوير التعاون بني البلدين ،واكدت
له استعداد تونس تكثيف التنسيق وتبادل
الخربات ،خاصة وان البلدين يواجهان تحديات
مشرتكة سواء يف مقاومة االرهاب او يف تفكيك
شبكات الجرمية املنظمة العابرة للقارات.
■ هل تأثرت تونس باالرهاب وكيف تكافح
ظاهرة التطرف عند بعض الشباب؟
□ االرهاب ظاهرة عاملية مل تسلم منها البلدان
العربية واالسالمية التي كانت اوىل ضحاياها ،وقد
دفعت تونس رضيبة قاسية سواء من حيث عدد
الضحايا االبرياء او من حيث املس بصورتها كبلد
آمن وشعب متسامح ومعتدل .تونس حاربت
االرهاب مبؤسساتها ويف مقدمها قواتها املسلحة،
لكن ايضا مبكونات شعبها ،افرادا ومنظامت .وقد
اثبت مشاركة املواطنني يف دحر الهجوم االرهايب
عىل مدينة بنقردان وافشال محاولة السيطرة
عىل املدينة يف اذار  2016جنبا اىل جنب مع
القوات العسكرية واالمنية ،مدى متسك التونيس
مبؤسساته الوطنية ورفضه لالرهاب والتطرف.
مرت تونس يف حربها هذه من رد الفعل اىل
استباق الفعل بوضع اسرتاتيجيا وطنية ملكافحة
االرهاب والتطرف العنيف تقوم عىل الوقاية
والحامية والتتبع والرد ،ضمن معالجة شاملة
ومتعددة البعد .هذه االسرتاتيجيا ال تقوم عىل
الجانب االمني فقط ،بل تاخذ يف االعتبار الجانب
الوقايئ والفعل الثقايف والديني واالجتامعي .كام
تدعو تونس بالتوازي مع ذلك ،اىل مزيد تكثيف
الجهود االقليمية والدولية وتعزيز التنسيق عىل
املستوى الثنايئ ومتعدد الطرف ملحاربة االرهاب
النه ال تستطيع اي دولة لوحدها التحصن من
هذه االفة ودحرها.

مثة تقارب فكري كبري بني الشعبني التونيس واللبناين.

اهتزت تونس الهتزاز بيروت
في  4آب الفائت

■ كيف ّعبت تونس عن تضامنها مع الشعب ستستقبل تونس
اللبناين وخصوصا بعد انفجار مرفأ بريوت؟
 200طالب لبناني للدراسة
قيادة
تونس
□ هذه فرصة اجدد فيها تضامن
مجانا ،استضافت منهم
وشعبا مع الشعب اللبناين الشقيق .انا كنت  24حتى اليوم
ال ازال يف تونس يف الرابع من آب  2020تاريخ
حصول االنفجار .بكل امانة اقول ،اهتزت تونس
الهتزاز بريوت ،وشهدت موجة تضامن قوية مع
لبنان عىل املستويني الرسمي والشعبي ،اكدت
عمق العالقات التاريخية واوارص االخوة التي
تجمع البلدين والشعبني الشقيقني .فور سامع

سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد نبأ االنفجار
وما خلفه من ضحايا ودمار للممتلكات الخاصة
والعامة ،سارع اىل ارسال طائرتني عسكريتني وصلتا
يف  7آب محملتني باملساعدات الغذائية واالدوية
واملستلزمات الطبية لدعم الشعب اللبناين.
واعرب رئيس الجمهورية ايضا عن استعداد تونس
الستقبال اعداد من الجرحى واملصابني من جراء
االنفجار .كام حطت طائرة عسكرية ثالثة يوم
 10آب تحمل عىل متنها مساعدات طبية واغذية
موجهة من االتحاد العام التونيس للشغل اىل
االتحاد العاميل العام يف لبنان.
■ ماذا عن الطالب الذين استضافتهم تونس
للدراسة؟
□ بالتوازي مع وصول طائرات املساعدات

التونسية ،تقدمت وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي اىل وزارة الرتبية والتعليم العايل اللبنانية
مببادرة الستقبال  200طالب لبناين من مختلف
املستويات واملراحل الجامعية (اجازة وماجستري
ودكتوراه يف اختصاصات متنوعة منها الطب
والهندسة) للدراسة يف تونس مع متتعهم
باملنحة والسكن .وقد تولت السفارة بالتنسيق
مع الوزارتني التونسية واللبنانية املعنيتني
تسجيل  24طالبا لبنانيا اىل حد االن بارشوا
دراستهم يف الجامعات التونسية ،ويبقى الباب
مفتوحا لقبول املزيد خالل العودة الجامعية
املقبلة .ال بد من االشارة اىل اهمية التعاون يف
هذا املجال ،واىل ان العديد من التونسيني ايضا
مروا بالجامعات اللبنانية واستفادوا من الجودة
العالية للتعليم يف لبنان.

■ ماذا عن التعاون التونيس اللبناين يف املجاالت
االقتصادية والسياحية والثقافية وكيف تطورت؟
□ مثل اقامة العالقات الديبلوماسية بني البلدين
العام  1957برمزيته العالية منطلقا للتواصل
والتعاون بني البلدين وسمح بتعميق التشاور
والتنسيق والتضامن يف املحافل العربية والدولية،
ووفر االرضية املناسبة لتجسيد ارادة البلدين
يف مزيد النهوض بالتعاون املشرتك يف جميع
مجاالته .كام بادر البلدان العام  2001بوضع
اطار قانوين لتطوير عالقاتهام السيام يف شقها
االقتصادي ،متثل يف انشاء لجنة عليا مشرتكة.
لكن عىل الرغم من ذلك فان املبادالت التجارية
واالقتصادية بني البلدين مل تبلغ مستوى العالقات
السياسية والثقافية املتميزة وال تعكس التقارب
الكبري بني الشعبني .اشري يف هذا الصدد ،اىل ان
حجم التبادل التجاري بني تونس ولبنان بلغ
نحو  23مليون دوالر يف سنة  ،2020وهذا الرقم
يبقى دون املستوى املرجو بالنظر اىل االمكانات
والفرص املتاحة يف البلدين .موقعا تونس ولبنان
االسرتاتيجيان ،وما يزخران به من طاقات ،يتيح
فرصا ومجاالت رحبة للتعاون الثنايئ يف القطاعات
االقتصادية والتجارية ،وميكن ان ميثل منوذجا
لرشاكة اقتصادية تكاملية عىل مستوى الضفة
الجنوبية للبحر االبيض املتوسط .من هذا املنطلق،
نحن حريصون عىل توظيف امليزات التفاضلية
القتصاديات البلدين ،وحركية قطاعهام الخاص،
لدعم التبادل التجاري وتحفيز االستثامر بآليات
ثنائية وثالثية .يف شأن عالقات البلدين يف املجال
السياحي ،اشري اىل ان عدد السياح اللبنانيني الذين
زاروا تونس سنة  2018قدر بـ 3500سائح مقابل
مئات من التونسيني الذين زاروا لبنان .لكن االزمة
الصحية حالت دون مزيد تطوير االقبال املتبادل
عىل الوجهتني التونسية واللبنانية ،عىل الرغم مام
يزخر به البلدان من ميزات كبرية .نحن نأمل
ونسعى اىل تعميق التبادل السياحي ،وارساء
رشاكة ثنائية يف اتجاه اسواق سياحية اخرى.
اما يف مجال التعاون الثقايف ،فيمكنني القول ان
الفعل الثقايف يأخذ طعام خاصا ملا يتعلق االمر
ببلدين مثل تونس ولبنان ،تجمعهام وشائج عدة
ويتمتعان برصيد ثقايف وفكري وفني ثري ومتميز.
هنا ،ال بد من التأكيد عىل ان التعاون الثقايف بني
البلدين يتميز بالتنوع ويغطي العديد املجاالت،
اذكر منها عىل سبيل املثال ال الحرص ،املشاركات

اللبنانية املنتظمة يف معرض الكتاب بتونس،
ومشاركة الفنانني والفرق يف املهرجانات الصيفية
يف قرطاج والحاممات وسوسة وطربقة وصفاقس،
باالضافة اىل مشاركة السينامئيني واملرسحيني
وبشكل بارز يف ايام قرطاج السينامئية واملرسحية،
فضال عن عدد من الفعاليات الفكرية املشرتكة .انا
عىل يقني بأن عالقات البلدين الثقافية ،باعتبارها
القاطرة التي تجر خلفها كل القطاعات االقتصادية
والتجارية والسياحية ،مؤهلة اىل ان تشهد املزيد
من التطور ،خصوصا وانه تم تجديد التوقيع عىل
الربنامج الثقايف املشرتك بني الوزارتني املعنيتني يف
البلدين لسنوات  2023 - 2022 - 2021والذي
يغطي مجاالت واسعة.
■ كان من املفرتض ان تحتضن تونس القمة
الفرنكوفونية يف سنة  ،2021هل من جديد حول
هذا الحدث؟
□ بالفعل ،االزمة العاملية الوبائية حالت دون
انعقاد الدورة  18لقمة رؤساء دول وحكومات
البلدان الذين يشرتكون يف استعامل اللغة
الفرنسية كليا او جزئيا ،يف موعدها االصيل 20
اذار  .2020لكن تونس عازمة عىل تنظيم هذه
القمة املهمة وعىل انجاحها ،وقد تم تحديد موعد
جديد وهو يومي  20و 21ترشين الثاين املقبل
وسيكون ذلك يف جزيرة االحالم جربة .وقد تم
توجيه الدعوات الرسمية اىل كل الدول االعضاء
(اكرث من  87دولة) ،فضال عن ممثيل الهيئات
واملنظامت االقليمية والدولية .نأمل يف مشاركة
عالية املستوى من لبنان ،هذا البلد الشقيق العضو
الفاعل يف الفضاء الفرنكوفوين واملساهم الكبري
يف خدمة قيم الفرنكوفونية ومبادئها .ستكون
هناك العديد من الفعاليات حول املوضوع
االسايس للقمة وهو "التنوع يف التواصل :الرقمنة
رافعة للتنمية والتضامن يف الفضاء الفرنكوفوين".
اهم هذه الفعاليات ،املنتدى االقتصادي الذي
سينتظم عشية اجتامع القمة وسيجمع عددا من
رجال االعامل وممثيل الهيئات االقتصادية من
كل البلدان االعضاء ،والقرية الفرنكوفونية التي
ستكون فضاء البراز التنوع والرثاء الثقايف يف الفضاء
الفرنكوفوين .كام تم الرشوع يف اعداد تظاهرات
ثقافية متنوعة مفتوحة ملشاركة الفرق الفنية
واملرسحية واالبداعية طوال االشهر املقبلة وعىل
هامش القمة.
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تقرير

شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

زيارة البابا التاريخ ّية إلى العراق
رسالة دعم للمسيحيني وتوسيع الحوار مع املسلمني

السياسية ،يف ظل متسك السيستاين بـ"الءاته
السبع" .وهذه الالءات ،املستوحاة من البيان
الصادر عن مكتب السيستاين عقب اللقاء،
هي :ال للحصار ،ال للعنف ،ال للظلم ،ال
للفقر ،ال لكبت الحريات الدينية ،ال لغياب
العدالة االجتامعية ،وال للتطبيع .هذا اللقاء
كان فرصة لقداسة البابا حتى يشكر اية
الله السيستاين النه رفع صوته ،مع الطائفة

تجاهل البابا املخاطر االمنية والصحية وارادها زيارة مكملة لزيارة االمارات.

لقاء البابا مع السيستاين مهم يف رمزيته ومغزاه الديني واالنساين.

البابا فرنسيس اول بابا يف تاريخ الكنيسة الكاثوليكية يزور العراق .زيارة حملت رسالة سالم ورجاء وامل ،وعاش يف خاللها
العراقيون فرحا كبريا واستثنائيا مل يعهدوه منذ سنوات وعقود .زيارة كانت حافلة باملحطات والرسائل ،من رسالة الدعم املعنوي
والروحي للمسيحيني او من تبقى منهم يف العراق ،ورسالة شكر للمرجع الشيعي االول اية الله عيل السيستاين
ارص البابا عىل املجيء اىل العراق متجاهال
ّ
ومتجاوزا املخاطر واملحاذير ،سواء منها
الصحية مع استمرار جائحة كورونا ،او االمنية
مع استمرار التوترات االمنية والهجامت
الصاروخية عىل القواعد االمريكية .واذا كان
البابا القديس يوحنا بولس الثاين دخل اىل
املنطقة من باب املرشق العريب (لبنان ـ سوريا
ـ فلسطني ـ االردن) ،فان البابا فرنسيس دخل
من باب الخليج الذي صار العراق جزءا من
امنه والرصاع الدائر عىل ارضه .زيارته االوىل
كانت اىل االمارات التي منها جرى االعالن
عن وثيقة اخوة انسانية ،اسالمية ـ مسيحية،
موقعة من البابا فرنسيس وشيخ االزهر

الدكتور احمد الطيب.
بهذا املعنى ،تكون زيارة البابا اىل العراق
مكملة لزيارته اىل االمارات والوجه االخر
لها .واذا كانت زيارته االماراتية طبعت
بلقائه مع شيخ االزهر كمرجعية سنية ،فان
زيارته العراقية طبعت بلقائه مع اية الله
عيل السيستاين ،املرجع الشيعي االبرز ان مل
يكن االول يف العامل ،من دون اغفال محطة
ثانية مهمة توقف فيها البابا ،وهي اربيل
عاصمة اقليم كردستان .هناك تقدير خاص يف
الفاتيكان للدور الذي لعبه االكراد يف حامية
املسيحيني عندما اجتاح داعش شامل العراق،
وتح ّول اقليم كردستان اىل ملجأ ومالذ ملئات

االالف من املسيحيني وااليزيديني.
اذا كان اللقاء بني البابا والسيستاين شكل حدثا
مفصليا وغري مسبوق بالنسبة اىل املسلمني
يف العراق الذين يشكل الشيعة  60يف املئة
منهم ،فان زيارة البابا اىل العراق تشكل رسالة
سياسية قوية بالنسبة اىل املسيحيني ووجودهم
يف العراق.
لكن يبقى ان الهدف االسايس واالسمى لزيارة
البابا اىل العراق ،هو ايصال رسالة دعم
وتضامن مع املسيحيني الذين عانوا كثريا
وعرفوا كل اشكال القهر واالضطهاد.
مل يكن اللقاء التاريخي يف النجف االرشف
بني البابا والسيستاين خاليا من الرسائل

عصفت اضطرابات مبسيحيي العراق عىل مدى قرون.

يتقلص عدد املسيحيني
في العراق ،فيما يحلم
الباقون منهم في البالد
باملغادرة

الشيعية ،بازاء العنف والصعوبات الكبرية التي
شهدتها السنوات االخرية دفاعا عن الضعفاء
واملضطهدين ،مؤكدا قدسية الحياة البرشية
واهمية وحدة الشعب العراقي.
اية الله السيستاين كان له الدور االساس يف
وقف زحف داعش عىل املدن العراقية،
واحدة تلو اخرى حتى بلغ مشارف العاصمة
بغداد ،وذلك من خالل الفتوى الرشعية التي
اصدرها ودعوته اىل الجهاد الكفايئ ،الذي
عىل اثره هبت الجامهري العراقية ،وتأسس
الحشد الشعبي .عاد الكثريون من املسيحيني
وغريهم اىل منازلهم واستعادوا ممتلكاتهم،
وقاموا باعادة بناء كنائسهم ومعابدهم التي
تم تفجريها وتدمريها ،وتهيأت الظروف بعد
ذلك لطرح فكرة قيام بابا الفاتيكان بزيارة اىل
العراق من اجل مواساة املسيحيني ،واعطاء
الدعم املعنوي اىل الذين تح ّملوا املخاطر
وتشبثوا باالرض وقدموا التضحيات .من هنا،
كان من البديهي والواجب عىل البابا فرنسيس
ان يجعل عىل رأس برنامج زيارته الرعوية
التاريخية للعراق اللقاء مع املرجع االعىل
للطائفة الشيعية يف منزله املتواضع يف احد
االزقة الضيقة يف مدينة النجف االرشف.
اوساط لبنانية شيعية تعترب ان زيارة الحرب
االعظم البابا فرنسيس اىل العراق مل تكتسب
اهمية تاريخية فقط لكونها تأيت كاول زيارة
لحرب اعظم اىل العراق يف تاريخ البابوية،
بل لرمزية اللقاء عرب زيارة مدينة النجف
االرشف ،واللقاء مع املرجع الديني االعىل
للطائفة االسالمية الشيعية اية الله العظمى
السيد عيل السيستاين ،يف لقاء هو االول من
نوعه بني اعىل مرجعيتني دينيتني كاثوليكية
وشيعية عىل االطالق .وتؤكد مرجعيات دينية
وسياسية يف لبنان عىل ان الزيارة ستكون بداية
حوار اسالمي  -مسيحي بنّاء وفاعل ،وكون
لقاء النجف التاريخي يأيت بعد ثالث سنوات
من تحرير العراق من داعش كحالة او كدولة
انفلشت يف العراق وعاثت خرابا ودمارا ،ويف
ظل فتوى للسيستاين مبحاربة العراقيني الشيعة
لداعش ،وهو ما ادى اىل هزميتها وتفريقها
حاليا اىل جيوب صغرية غري متامسكة .كام
حافظت الحرب عىل داعش عىل ما تبقى من
وجود مسيحي رغم تناقصه اىل الربع يف
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العراق ،وحافظت عىل رمزية هذا الوجود
رغم الحرب والدماء الكثرية التي سالت من
املسيحيني واملسلمني يف العراق ،سنّة وشيعة
وايزيديني .وترجح االوساط ان ينعكس لقاء
النجف عىل العالقة بني ايران والفاتيكان،
وصوال اىل العالقة بني حزب الله وبكريك.
مل تبدأ موجة الهجرة والنزوح سوى مع احتالل
الواليات املتحدة العراق عام  ،2003ثم
استكملت مع تنظيم داعش الذي مل يفرق يف
وحشيته بني االقليات واملسلمني.
تساهم الظروف االقتصادية الصعبة اليوم
يف استمرار هجرة املسيحيني .ازدادت االزمة
بسبب جائحة كورونا ،وقد نتجت اصال عن
انهيار اسعار النفط وهبوط اسعار العملة
املحلية يف مقابل الدوالر وتفيش الفساد يف
الدولة .وادى ذلك اىل تأخري او خفض رواتب
موظفي القطاع العام يف العراق ويف اقليم
كردستان الذي يتمتع بحكم ذايت ،والذي
يعيش فيه عدد كبري من املسيحيني.
يقول املسيحيون انهم امام معضلة :اما العودة
اىل منازلهم املدمرة ،واما اعادة توطينهم يف

مل يفرق تنظيم داعش يف وحشيته بني االقليات واملسلمني.

اماكن اخرى يف العراق ،واما الهجرة من بلد
اثبتت التجارب انه ال يستطيع حاميتهم.
وقال الكاردينال لويس ساكو ،رئيس الكنيسة
الكلدانية الكاثوليكية يف العراق" :يف العام
 ،2014اعتقد املسيحيون ان نزوحهم سيستمر

بضعة ايام فحسب ،لكنه استمر ثالث سنوات.
فقد كثريون االمل وهاجروا ،ال امن وال
استقرار" .االن ،بعد زيارة البابا ،استعادوا الثقة
بانفسهم واالمل يف املستقبل ،وازدادوا تصميام
عىل البقاء يف ارضهم ووطنهم.

الوجود املسيحي في العراق
عصفت اضطرابات مبسيحيي العراق عىل مدى قرون ،لكن موجة النزوح
الجامعي مل تبدأ اال بعد الغزو الذي قادته الواليات املتحدة يف العام
 ،2003وتسارعت وتريتها يف عهد تنظيم داعش الذي مل تفرق وحشيته
بني االقليات واملسلمني .وغادر مئات االالف اىل املناطق املجاورة واىل
الدول الغربية .يف سهل نينوى يف شامل العراق ،وهو موطن لبعض
من اقدم الكنائس واالديرة يف العامل ،يعيش معظم املسيحيني الباقني
نازحني يف قرى سقطت بسهولة يف قبضة داعش يف العام  ،2014او داخل
جيوب يف مدن اكرب ،مثل املوصل واملنطقة الكردية القريبة .انتهى حكم
املتشددين الذين اتخذوا املوصل عاصمة لهم عىل ما يقرب من ثلث
ارايض العراق يف العام  ،2017بعد معركة مدمرة مع قوات االمن ،لكن ال
يزال الدمار املادي والخراب االقتصادي ماثال للعيان.
تواجه السلطات العراقية صعوبات يف اعادة بناء املناطق التي دمرتها
الحرب ،وتتنافس جامعات مسلحة خارجة عن سيطرة الحكومة عىل
االرض واملوارد ،مبا يف ذلك يف معاقل املسيحيني.
غادر بعض املسيحيني خالل االجتياح االمرييك للعراق ،واخرون خالل
الحروب الطائفية التي احتل خاللها جهاديون قراهم ،وغريهم بسبب
االزمة املعيشية الحالية .موجة هجرة بعد اخرى ،يتقلص عدد املسيحيني
يف العراق ،فيام يحلم الباقون منهم يف البالد ،باملغادرة .تعيش عائالت
مسيحية عراقية كثرية يف كردستان العراق ،او يف االردن او اوسرتاليا او

غريها من الدول ،حنينا اىل وطن ترفض يف الوقت ذاته فكرة العودة اليه.
وع ّلق كل هؤالء يف الداخل والخارج اماال عىل البابا فرنسيس حامال اليهم
كلامت معزية مطمئنة ،ولو انهم ال يتعلقون باالوهام ،يف ضوء االزمات
االمنية واالقتصادية املتالحقة والتوترات السياسية التي تعيشها البالد.
تساهم الظروف االقتصادية الصعبة اليوم يف استمرار هجرة املسيحيني.
وازدادت االزمة بسبب جائحة كوفيد  ،19 -وقد نتجت اصال من انهيار
اسعار النفط وهبوط اسعار العملة املحلية يف مقابل الدوالر وتفيش
الفساد يف الدولة.
عىل الرغم من غياب احصاءات دقيقة عن عدد املسيحيني يف العراق
بسبب عدم اجراء تعداد سكاين منذ سنوات ،يقول وليم وردة رئيس
منظمة حمورايب التي تتوىل الدفاع عن االقليات يف العراق ان هناك حاليا
 300اىل  400الف مسيحي يف العراق يف مقابل مليون ونصف مليون قبل
الغزو االمرييك عام  2003الذي انتهى باطاحة نظام صدام حسني .ويأيت
ذلك بعدما غادر ما يقرب عن نصف مليون منهم اىل الواليات املتحدة،
وتوجه اخرون اىل دول اسكندينافية واوسرتاليا .ويف بغداد ،تقلص عدد
املسيحيني من  750الفا يف  ،2003بنسبة  90يف املئة.
ويقول االيكونوموس يونان الفريد ،الوكيل العام للروم االرثوذوكس يف
العراق ،انه مع انخفاض عدد املصلني اغلقت ما بني  20اىل  30يف املئة
من كنائس العراق.
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مقابلة
جورج شاهني

أولتسكي :رفض األحاد ّيات يقود إلى عالم متع ّدد القطب

الدور الروسي في لبنان :ما له وما عليه
ال ميكن أ ّيا كان ان يتجاهل الدور الرويس املتعاظم يف العامل .اىل تداعيات الحرب السورية ،وما انتهت اليه الحرب
عىل االرهاب ،توسعت رقعة االهتامم الرويس باوضاع لبنان واملنطقة بشكل غري مسبوق ،وهو ما يقود اىل استرشاف
مستقبلها وما ميكن ان تقود اليه
اي جديد ميكن ان يعكسه الدور الرويس يف
املنطقة بعد دخول الرئيس االمرييك جوزف
بايدن اىل البيت االبيض؟ هل تبدلت االسرتاتيجيا
الروسية يف مواجهة االسرتاتجيا االمريكية؟ اي
موقف ملوسكو من لبنان وتطوراته يف منطقة
تغيل بالتطورات والتحوالت تقع روسيا يف قلبها.
يف حوار مع "االمن العام" قال الخبري العسكري
واملحلل السيايس الرويس اندره اولتسيك يف قراءة
لدور بالده يف املنطقة" :من غري املفهوم لدي
الربط بني دخول رئيس امرييك جديد اىل البيت
االبيض ليؤثر عىل السياسة الخارجية الروسية
والنهج املعتمد .فالسياسة الخارجية الروسية يف
املنطقة كانت وال تزال طيلة السنوات العرشين
االخرية مستقرة وثابتة .تتجه اىل املزيد من التعاون
مع بلدان الرشق االوسط وشامل افريقيا ،وكذلك
تطبيع االوضاع يف املنطقة وخاصة يف بعض البلدان
التي تحولت بؤرا للتوتر الكربى واالساسية ،كام
هي الحال يف كل من سوريا والعراق وليبيا واليمن.
هذه الثوابت يف السياسة الروسية الخارجية
تتناقض ومفهوم السياسة الخارجية للواليات
املتحدة االمريكية يف املنطقة ،وخصوصا بعدما
شنت عدوانا غادرا عىل العراق يف العام .2003
هذا ما ادى اىل اسقاط نظام صدام حسني واعدامه
شنقا .يف العام  ،2010يف اثناء والية الرئيس باراك
اوباما ،انطلقت التحركات الشعبية الواسعة يف كل
من تونس ومرص واليمن وليبيا وسوريا والبحرين
والجزائر والعراق واالردن واملغرب وعامن ،وعرفت
هذه االحتجاجات بانها من الثورات امللونة التي
توسعت لتطاول دوال مثل الكويت ،لبنان،
موريتانيا ،اململكة العربية السعودية والسودان .ما
يجب قوله ،ان االدارة االمريكية التي ايدت هذه
الثورات مل تتأثر ومل تأخذ يف االعتبار ما احدثته
من توتر داخل هذه البلدان وسقوط انظمتها.
اذا طلب مني ان اعطي مثال عىل ذلك ،اشري اىل ما

جرى يف ليبيا .فالنظام السيايس الذي كان قامئا فيها
جعلها يف طليعة البلدان االفريقية املزدهرة ،قبل
ان تتحول اىل منطقة حرب يشارك فيها الجميع
ضد الجميع .يف العراق ايضا ،ادى التدخل االمرييك
اىل ضعف سلطة الدولة وارتفاع منسوب التوتر،
وهو ما ادى اىل نشوء الدولة االسالمية يف سوريا
والعراق (داعش)".
■ ما الذي تغري اذا عن عهد الرئيس السابق
دونالد ترامب بالنسبة اىل روسيا؟
□ الرئيس ترامب مل يكن صديقا لروسيا ومل يكن
صديقا للدول العربية ،لكنه مل يبادر اىل شن حرب
واحدة يف املنطقة ،علام انه مل يعمل شيئا جيدا
وطيبا بالنسبة اىل روسيا .كتب يوما عىل صفحته
عىل تويرت "من الرضوري تطوير العالقات مع
االتحاد الرويس" ،وبعد مرور  15دقيقة اعلن يف
تغريدة اخرى عن ادراج العقوبات االقتصادية
عىل روسيا .مع وصول الرئيس بايدن اىل البيت
االبيض مل يتغري يشء ،فهو خرج بترصفاته عن كل
املعايري الديبلوماسية ،ودلت ترصيحاته االخرية
عىل فقدان القيادة االمريكية ملا ميكن تسميته
ببقايا الثقافة السياسية .نحن نعرف ان الرئيس
بايدن تدخل بشدة يف اثناء وجوده الفاعل يف ادارة
الرئيس اوباما يف اوكرانيا .عىل الرغم من ذلك ،فان
روسيا االتحادية مل تتأخر يوما منذ انهيار االتحاد
السوفيايت عن القيام بأي خطوة تعزز الصداقة
مع الغرب .بعد مجيء الرئيس فالدميري بوتني
اىل القيادة ،تعززت لدينا القناعة بأن الغرب ال
يريد التعاون مع روسيا .فقد بات ميارس سياسة
جامعة تؤكد ذلك ،والهدف كان استبعاد الوصول
اىل اي تطور يعكس العالقات االيجابية التي ميكن
ان تقوم يف ما بيننا ،ال بل عرقلة الوصول اليها.
عليه ،احيل الجميع اىل خطاب الرئيس بوتني يف
مؤمتر ميونيخ لالمن الذي شكل نقطة للتحول يف

السياسة الخارجية الروسية .ما بتنا عىل قناعة به،
انه يف حال ارادت روسيا ان تتطور ،فهذا يعني
ان عليها ان تقاوم التوجهات والسياسات الغربية
وتستعد للصدام معها .ما ادركه ،ان العامل يتجه
اىل رفض االحاديات اينام وجدت والتوجه اىل عامل
متعدد القطب.
■ كيف تقرأ تطورات ما يجري يف لبنان واملنطقة
وهل ميكن ان نتوقع تغيريات دراماتيكية؟
□ الرصاع ال يزال قامئا يف منطقة الرشق االوسط
ويف سوريا ،وال ارى تبدالت كربى .فعىل وقع
ترصيحاته الداعية اىل املفاوضات ،امر الرئيس
بايدن اخريا برضبة جوية عىل سوريا استهدفت
مواقع تقول انها ملجموعات مسلحة مناهضة
قرب الحدود السورية – العراقية ،والتي ادت اىل
مقتل  17شخصا وهو ما يوجه االنظار اىل هوية
القاتل .عليه ،نحن نراقب التناقضات يف السياسة
االمريكية ونرصدها .النتيجة واضحة ،ففي الوقت
الذي تعلن فيه الواليات املتحدة عن انسحاب
قواتها من اي منطقة نراها قد ازدادت ،وما جرى
يف افغانستان خري دليل .فعىل وقع االعالن عن
انسحابها ،اكتشفنا انها زادت من حجم قواتها فيها
اىل ان بلغت  30الف جندي.
■ انطالقا مام تقدم كيف تقوم العالقات
اللبنانية  -الروسية اليوم؟
□ بالنسبة اىل الوضع يف لبنان ،ميكنني القول ان
روسيا كانت ومنذ البداية ترغب يف افضل عالقات
الود والصداقة مع لبنان واللبنانيني .فمنذ اعالن
استقالل لبنان عام  1943كان االتحاد السوفيايت
اول الدول التي اعرتفت بالدولة اللبنانية املستقلة.
يف عام  1944بدأت العالقات الديبلوماسية بني
االتحاد السوفيايت ولبنان .بعد انهيار االتحاد
تدهورت العالقات مع بعض الدول العربية ومنها

لبنان وتراجعت نسبة التعاون .استمر الوضع عىل
ما هو عليه ،اىل ان جاءت التطورات يف بداية
القرن الحادي والعرشين لتبدل يف الصورة يف
اتجاهها االيجايب وخصوصا بني روسيا االتحادية
ولبنان .عام  2005عندما انطلقت ثورة االرز،
اتخذت روسيا موقفا مبدئيا من هذه االحداث،
وساهمت بقسطها الفاعل يف تصفية ومنع تجدد
الحرب االهلية يف لبنان التي استمرت  15سنة
من  1975اىل  .1990استطيع القول ان العالقات

االتحاد السوفياتي
من اولى الدول التي
اعترفت بالدولة اللبنانية
املستقلة

الخبري العسكري واملحلل السيايس الرويس اندره اولتسيك.

اندره اولتسكي
محلل سيايس واسرتاتيجي رويس ،دكتور يف العلوم الفلسفية ومسترشق ،يعمل يف مجال
االسترشاق منذ اكرث من  50سنة.
كان ضابطا يف الجيش ومرتجام عسكريا وباحثا علميا وصحافيا واستاذا يف مدارس وجامعات.
تلقى علومه يف جامعة العالقات الدولية التابعة لوزارة الخارجية الروسية يف موسكو.
قىض اعواما يف البلدان االجنبية وزار معظم الدول العربية ،وعمل يف العقود االخرية صحافيا
ومحررا يف مجالت وصحف واذاعة .امىض سنواته االخرية يف وكالة "تاس" لالنباء وقناة
"روسيا اليوم" التلفزيونية.
الروسية  -اللبنانية قد اخذت يف الفرتة االخرية
منحى ايجابيا وناجحا .يف عام  2010زار روسيا
للمرة االوىل الرئيس اللبناين السابق العامد ميشال
سليامن ،ويف عام  2019زارها ايضا الرئيس الحايل
العامد ميشال عون .ما بني هاتني الزيارتني،

تعززت العالقات عىل اكرث من مستوى وخصوصا
يف مجال االعامل واالستثامرات .ففي العام 2017
ابرمت رشكة نوفاتيك الروسية عقدا مع لبنان من
ضمن مجموعة عاملية من اجل البحث عن الرثوة
النفطية والغاز يف املياه االقليمية اللبنانية .يف العام

 2019ابرمت ايضا رشكة روسنيفت عقدا مع لبنان
يهدف اىل ترميم واستخدام مستودعات وخزانات
الوقود يف طرابلس شامل لبنان ،واصبحت رشكة
عاملة يف هذا املجال .اما بالنسبة اىل التبادل
التجاري بني روسيا ولبنان ،فقد كان يقدر بـ633.7
مليون دوالر قبل جائحة كورونا .من املفيد القول
ان روسيا ساعدت لبنان يف احوال ومجاالت كثرية.
■ مل تكن روسيا غائبة عن الجهد الفرنيس
املبذول يف اطار املبادرة الفرنسية الخاصة
بلبنان ،ومن يتابع لقاءاتكم اللبنانية يرى انها
شاملة .اين اصبحت اليوم؟
□ املبادرة الفرنسية امر واقع وتابعناها منذ
انطالقتها يف معزل عن نظرة البعض اليها .عىل
الرغم من اعتبارها من البعض عىل انها تجل
لالستعامر الجديد ،هناك اخرون رحبوا بها .نحن
ممن يتابعونها ،وما اراه انه من السابق الحديث
عنها ونتائجها االن .عىل كل حال ،يجب ان ال
ننىس بأن لبنان كان بلدا تحت االنتداب الفرنيس،
لذك تسعى فرنسا اىل الحفاظ عىل نفوذها يف
لبنان وتعزيزه .عىل هامش الحديث عن املبادرة
الفرنسية ،ال ميكننا ان نتجاهل ان موسكو كانت
مرسحا للقاءات مع القيادات اللبنانية ،ومل تستنث
احدا من مشاوراتها .نحن كام اسلفت ،نتعاطى مع
مختلف احزاب لبنان وان تناول البعض زيارة وفد
حزب الله االخرية اىل موسكو .ما ميكنني قوله ان
روسيا تقدر ايجابا دور حزب الله كاحدى القوى
السياسية يف بلده وتأخذ ذلك يف االعتبار ،كذلك
فاننا نثمن دوره يف سوريا لجهة مكافحة االرهاب.
■ اين اصبحت املبادرة الروسية الخاصة بالنازحني
السوريني ،وهل توقفت؟
□ ال ميكننا عند تعداد اوجه التعاون بني روسيا
ولبنان اال التوقف عند ملف النازحني السوريني،
علام انه قائم اىل جانب ملفات اخرى .يف لبنان
اليوم ما يقدر مبليون و 500الف نازح نتابع
مصريهم ونسعى اىل اعادتهم يف اقرب وقت ويف
افضل الظروف .ال ميكنني اال التوقف ايضا عند
التعاون القائم مع املديرية العامة لالمن العام
يف لبنان ،والتنسيق القائم بينها وبني الهيئات
املعنية يف روسيا لحل هذه املشكلة ،وهو
امر قائم ويتقدم يوما بعد يوم ونحن نعطيه
االهمية التي يستحقها.

39

40

عدد  - 91نيسان 2021

عدد  - 91نيسان 2021

تقرير
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lionbars@hotmail.com

التغيير األميركي وامللف اإليراني
نواحي القلق اإلسرائيلي وعوامله
ارسائيل الخارجة للتو من انتخابات رابعة عكست ازمة النظام السيايس فيها ،ينتابها قلق هذه االيام متعدد الوجه والسبب،
لكنه يتمحور بشكل اسايس حول التغيري يف االدارة االمريكية وامللف النووي االيراين
القلق االرسائييل ظهر مع وصول جو بايدن اىل
البيت االبيض وانطفاء سياسات دونالد ترامب
بحيث باتت ارسائيل مضطرة وبرسعة ألن تعرب
لالدارة الجديدة عن خشيتني :اوىل هي العودة
اىل االتفاق النووي كام وقع عام  2015ورفع
العقوبات ،واخرى ال تقل اهمية عن االوىل وان
مل تكن يف حجمها تتعلق بالصواريخ الباليستية
االيرانية وادوار حلفاء ايران واذرعها يف املنطقة
السيام عىل حدود ارسائيل الشاملية.
ما يزيد من الخشية االرسائيلية هي املتغريات
يف الداخل االمرييك عىل اكرث من صعيد ،بدءا من
االنشغال الكبري مبعالجة جائحة كورونا ،كذلك
باالزمة السياسية الداخلية الحادة اثر االنتخابات
الرئاسية .ينبغي ايضا االخذ يف االعتبار مواقف
يسار الوسط الدميوقراطي بالنسبة اىل املنطقة
ككل واملتمثلة يف خفوت االهتامم بالرشق االوسط
عموما ،وذلك من جراء هموم امريكية رئيسية تبدأ
من الصني اىل روسيا وايران ،وصوال اىل االقتصاد.
هذه املتغريات تشكل مصادر قلق الرسائيل النها
قد تخفض حرارة الدعم االمرييك لها ،عىل الرغم
من صالبة العالقات بني البلدين والتي تعد بنيوية
واسرتاتيجية للواليات املتحدة.
يتحدث مسؤولون يف مكتب بنيامني نتنياهو عن
اجواء غري مريحة ،خصوصا بعدما تأخر بايدن
كثريا يف مهاتفة نتنياهو .فقد جرت العادة ان
يكون رئيس الوزراء االرسائييل من اوائل الزعامء
الذين يخاطبهم الرئيس االمرييك الجديد ،مع
التذكري بأن ترامب تحدث مع نتنياهو بعد ثالثة
ايام من دخوله اىل البيت االبيض يف سنة .2016
لكن نتنياهو املنهمك يف معاركه والتحديات
الداخلية ،غري معني بصدام فوري مع الرئيس
االمرييك حول االتفاق النووي االيراين .وهو يدرك
ان بايدن يتمتع بغالبية دميوقراطية يف هيئتي
الكونغرس ،مجلس الشيوخ ومجلس النواب،

طهران واثقة من العودة اىل االتفاق النووي.

بينام مل يتحقق ذلك الوباما عام 2015؛ مام يعني
صعوبة مامرسة نتنياهو ضغوطا داخل الكونغرس
عىل االدارة.
يف هذه االجواء ،كثريا ما يتم الرتكيز عىل ان
القلق االرسائييل ينبع اساسا من الطاقم املحيط
بالرئيس االمرييك جو بايدن ،ودوره السابق يف
االتفاق النووي .اال ان ما يبدو مؤكدا هو ان
املخاوف العميقة للقيادة االرسائيلية تنبع من
الصمود والتصميم االيرانيني ،ومن معادالت القوة
االقليمية التي تطورت كثريا .تدرك تل ابيب ان
الخيارات اصبحت ضيقة ،وان الوقت يزداد هو
االخر ضيقا ،وان ايران حسمت امرها ،فيام عىل
االطراف املقابلني ان يحددوا خياراتهم ويتخذوا
قراراتهم النهائية .لكن العربة االكرث حضورا عىل
طاولة التقدير والقرار يف تل ابيب ،ان طهران
التي مل تخضع لعقوبات دونالد ترامب وسياسة
التهويل التي اتبعتها ،من الطبيعي ان ال ترتاجع

ادارة بايدن للعودة اىل االتفاق السابق .لكن حتى
لو متت صياغة اتفاق جديد ،فال يعني ذلك انه
سيلبي بالرضورة مطالب تل ابيب االسرتاتيجية،
وبخاصة ان طهران اظهرت متسكها بثوابتها يف
ما يتصل بتطوير قدراتها العسكرية والصاروخية
ودعم حلفائها االقليميني.
هكذا ،بات من الواضح ان السيناريوات محصورة
بني العودة اىل االتفاق السابق ،او استمرار ايران
يف مسارها التصاعدي ،او ابرام اتفاق يلبي ثوابت

واشنطن بدلت اولوياتها
الخارجية وفريقها الشرق
اوسطي منحاز الى ايران

القلق االرسائييل ظهر مع وصول بايدن وانطفاء سياسات ترامب.

عن ثوابتها االن .وتشري تقارير ارسائيلية اىل ان
نتنياهو بدأ مشاورات مطولة لصياغة اسرتاتيجيا
التعامل مع ادارة بايدن .يف السياق ،اعدت
الحكومة االرسائيلية سلسلة من املطالب لالدارة
الجديدة يف اطار االستعداد لخوض معركة امام اي
عودة اىل االتفاق النووي.
ما يقلق ارسائيل هو تقدم ايران النووي ،الذي من
الواضح انه اخذ منحى متسارعا بعد بدء تنفيذ
القانون الذي سنه مجلس الشورى برفع نسبة
التخصيب اىل  20يف املئة مبعدل محدد الكمية يف
كل شهر ،اضافة اىل اجراءات تتصل بالربوتوكول
االضايف .هناك ثالث مشاكل تقلق ارسائيل :الثقوب
يف االرشاف عىل الربنامج؛ تقدم االيرانيني يف
استخدام اجهزة طرد مركز اكرث تطورا؛ والتقدم يف
صنع الصواريخ والرؤوس الحربية .يف هذا االطار،
تعمد ارسائيل اىل التسويق لرضورة البناء عىل ما
فرضه ترامب من وقائع ،بهدف قطع الطريق عىل

االخرية االقليمية والصاروخية والنووية .يف التقدير
السنوي لالستخبارات العسكرية االرسائيلية للعام
 ،2021والذي نرشته وسائل االعالم االرسائيلية،
كان تركيز عىل ايران ومرشوعها النووي ،ومام جاء
فيه ان طهران وصلت اىل املحطة التي متكنها من
القفز اىل انتاج اسلحة نووية يشكل تهديدا ينبغي
الحؤول دونه .املقلق هو ان جزءا من عمليات
التطوير النووي (وغري النووي) يف ايران غري قابل
للعودة اىل الوراء ،ما دام قد تحقق فعليا ،بحسب
تقديرات تل ابيب .وهو ما سبق ان حذر منه
العديد من الخرباء ،مشريين اىل ان الوقت ليس
ملصلحة ارسائيل.
اشار التقدير االستخباري اىل ان ايران يف وضع
اقتصادي صعب وغري مسبوق ،لكنه اقر بأن هذا
الوضع مل يحل دون مبادرتها اىل خطوات نووية
باتت تحتل راس اهتاممات مؤسسات القرار
يف كيان العدو والواليات املتحدة واوروبا ،كام

مل مينعها من دعم حلفائها .انطالقا من الخلفية
نفسها ،اعترب ان املخرج الوحيد من االزمة بالنسبة
اىل ايران يكمن يف العودة اىل االتفاق النووي.
وحذرت املؤسسة االمنية االرسائيلية من نتائج رفع
العقوبات ،كون ذلك سيساهم يف تعزيز حلفاء
ايران يف العراق وسوريا واليمن ولبنان ،ماديا
وعسكريا ،مع ما سيرتتب عىل ذلك من ارتفاع
مستوى التهديد يف وجه ارسائيل.
حذرت االستخبارات االرسائيلية من ان ايران تعتزم
استغالل اذرعها يف الرشق االوسط ،ال بل االعداد
لهجامت ضد اهداف غربية ليك تكون يف موقع
قوة يف مواجهة ادارة الرئيس االمرييك؛ وذلك بهدف
اعادة التفاوض يف شأن االتفاق النووي .كام اعترب
مسؤولون يف االستخبارات العسكرية االرسائيلية،
ان ايران تريد التفاوض الدخال تعديالت عىل
االتفاق النووي قبل العودة للتقيد مبندرجاته،
وانها تستغل قدرات اذرعها عىل غرار حزب الله

يف لبنان واملقاتلني يف سوريا ،اضافة اىل حلفائها
يف العراق واليمن وغزة للضغط عىل واشنطن.
ويرى هؤالء ان طهران عازمة عىل االنتقام بعدما
تلقت رضبات قاسية يف العام  ،2020خصوصا وان
ذروة االزمة االقتصادية يف ايران اصبحت وراءها،
مع بدء تحسن الوضع االقتصادي يف الجمهورية
االسالمية ،وامكان تحقيق منو ايجايب يف السنة
الجارية ،وبالتايل من ان الرهان عىل تدهور الوضع
يف ايران واجبارها من خالل ذلك عىل الرتاجع عن
مواقفها الحالية ليس يف محله ومجرد اوهام.
ليس بعيدا من ايران وعىل مقربة منها ،مثة سبب
آخر للقلق االرسائييل ،بحيث كشفت مصادر
سياسية يف تل ابيب ،ان قرار الرئيس بايدن تجميد
صفقات االسلحة وبينها بيع طائرات  F35اىل
االمارات ،يثري تحفظات شديدة وحتى مخاوف
لدى الحكومة االرسائيلية بأن تكون لذلك تبعات
سلبية عىل تطبيع العالقات .كام قالت هذه
املصادر ان االرسائيليني الذين كانوا قد صدموا
عندما علموا بأن هذه الطائرات البالغة التطور
والحداثة ستصبح يف ايدي جيش عريب ،واسمعوا
تحفظات وانتقادات يف حينه ،انقلبوا اليوم ضد
تجميد الصفقة او املساس بها.
وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت"،
فان القادة االرسائيليني اقتنعوا بأن وجود طائرات
متطورة يف االمارات ال يشكل خطرا امنيا عىل
ارسائيل .لذلك شطبوا تحفظاتهم ،ويرون انه
ينبغي لهم الوقوف مع االمارات يف سبيل تحقيق
وعود الرئيس االمرييك االسبق لها ،اكان ذلك بسبب
ضامن االستمرار يف اتفاقات السالم مع ارسائيل
ام بسبب الشعور باهمية تعميق العالقات بني
البلدين الغراض اسرتاتيجية .ورأوا ان االمارات
دولة منفتحة عىل سوق كبرية وموانئ ضخمة
ومناطق تجارة حرة واسعة جدا.
وضع التقدير االستخباري االرسائييل العالقات
مع االمارات ودول الخليج يف اطار ابعد مدى
من التطبيع .ورأى فيها تغيريا اساسيا تاريخيا يف
الرشق االوسط ،من شأنه بلورة كتلة وازنة يف
مواجهة محور ايران ،محددا الهدف من كل هذا
املسار التطبيعي محاولة حامية ارسائيل عرب نسج
تحالفات علنية اقليمية ودولية ،بعدما تبدلت
معادالت القوة التي قيدت دورها الوظيفي،
واسست ملسارات اقليمية متثل تهديدا جديا
المنها القومي.
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بعد شجار عنيف ...و ّد وغزل
"س ّر" التقارب الفرنسي ـ التركي

مثة انعطافة او استدارة تركية يف اتجاه فرنسا ومن خاللها يف اتجاه اوروبا .تريد انقرة طي صفحة الخالفات مع فرنسا وفتح
صفحة جديدة ،وقد عربت مرارا عن رغبتها يف تطبيع العالقات املتوترة
ما الدوافع الكامنة وراء رغبة تركيا يف تطبيع
عالقاتها مع فرنسا التي متيزت منذ عام 2019
بالتوتر املستمر والتنازع يف شأن ملفات
متعددة ،تبدأ بسياسة تركيا بازاء اكراد سوريا،
مرورا بدور انقرة يف النزاع الليبي واطامعها يف
غاز مياه املتوسط الرشقي ،وانتهاء بالدور الذي
لعبته يف حرب قره باغ؟
يف مقابل التصعيد الرتيك مع واشنطن عىل
خلفية الصواريخ الروسية  ،S400واصلت انقرة
رسائلها اىل االتحاد االورويب التي تهدف اىل
ازالة التوتر وتحسني العالقات .وهي اتخذت
خطوات ايجابية يف هذا االتجاه منها سحب
سفن االبحاث الرتكية من املياه القربصية يف رشق
البحر املتوسط ،واظهار تركيا رغبة يف استئناف
املحادثات مع اليونان يف شأن نزاع بحري طويل
االمد .واستبقت تركيا انعقاد القمة االوروبية يف
نهاية الشهر املايض املخصصة لتقييم العالقات
والبت يف موضوع العقوبات.
يف اطار االشارات االيجابية الرتكية يف اتجاه
اوروبا ،اقدم الرئيس رجب طيب اردوغان
عىل انعطافة مفاجئة يف عالقته مع نظريه
الفرنيس اميانويل ماكرون .وقال يف اتصال معه
عرب الفيديو انه ميكن لرتكيا وفرنسا ،بصفتهام
حليفني قويني يف الناتو ،تقديم مساهامت
مهمة لجهود االمن واالستقرار االقليمي،
بحسب بيان للرئاسة الرتكية .وذكر البيان ان
اردوغان اشار خالل االتصال اىل انه يتباحث
مع ماكرون مجددا ،بعد انقطاع لفرتة طويلة،
وان الحوار بني زعامء تركيا وفرنسا عىل مدى
التاريخ لطاملا ادى دورا كبريا يف العالقات بني
البلدين ،وان عالقة الصداقة التي اسس لها عرب
الرسائل املتبادلة بني ملك فرنسا فرنسوا االول
والسلطان العثامين سليامن القانوين ،اجتازت
عب اردوغان
بنجاح العديد من االزمات .كام ّ

عن ثقته يف ان عالقات التعاون بني تركيا وفرنسا
تتمتع بامكانات كبرية جدا ،قائال" :ميكننا تقديم
مساهامت مهمة لجهود االمن واالستقرار
والسالم يف منطقة جغرافية واسعة ،بدءا من
اوروبا وحتى القوقاز ،ومن الرشق االوسط حتى
افريقيا ،بصفتنا حليفني قويني يف الناتو".
العالقة بني تركيا وفرنسا وصلت اىل ادىن
مستوياتها ،بعدما تراكمت الخالفات يف االعوام
واالشهر االخرية ،مام ادى اىل رشخ كبري وخالف
حاد .االسباب كثرية ،ابرزها :التدخل الرتيك
يف سوريا والعمليات العسكرية ضد االكراد،
التدخل العسكري يف ليبيا ،التنقيب الرتيك
عن النفط والغاز يف املياه االقليمية اليونانية
والقربصية املعرتف بها دوليا ،الذي ادى اىل
تصاعد التوترات السياسية والعسكرية والتدخل
الرتيك يف الرصاع االرميني ـ االذربيجاين عىل

ناغورين قره باخ .لكن التوتر يف العالقة وصل
عي اردوغان نفسه زعيام
اىل الذروة ،بعدما ّ
للمسلمني املضطهدين الذين ينتفضون ضد
االسالموفوبيا الغربية .ووصف اردوغان ماكرون
باملريض العقيل بسبب ترصيحاته ضد االسالم،
مستنكرا ظاهرة معاداة االسالم يف فرنسا
(واوروبا) ،مام دفع فرنسا اىل التحذير من
عقوبات عىل تركيا بسبب الهجوم الحاد عليها.
السؤال الذي يطرح نفسه اليوم :ملاذا يغازل
اردوغان ماكرون ويعرض عليه التعاون ،بعدما
اهانه بقساوة؟
املحرك االول لليونة الرتكية يتعني البحث عنه
يف التحوالت الجارية يف واشنطن .اذ ان نهاية
عهد الرئيس دونالد ترامب ووصول الرئيس
جو بايدن اىل البيت االبيض يعنيان خسارة
اردوغان لرئيس امرييك متفهم ملطالب انقرة.

اردوغان اهان ماكرون "بالشخيص" ويعرض عليه االن تعاونا سياسيا.

الهدف الرتيك ال ميكن ان يتحقق ما دام عداء باريس عىل حاله.

لذا ،فان حسابات اردوغان انه سيكون يف
حاجة اىل االتحاد االورويب يف املرحلة القادمة.
النتيجة املبارشة لذلك ،ان اعضاء يف الحلف
االطليس الذين كانوا يكتمون انتقاداتهم
النقرة سابقا مراعاة لواشنطن ،ستكون لديهم
الفرصة لرفع الصوت ،اذ ان ذلك سيتناغم مع
املعطيات الجديدة يف العاصمة االمريكية .ال
بد من االشارة ايضا اىل ان بايدن ادىل سابقا
بترصيحات مقلقة الردوغان ابان حملته
االنتخابية ،مشجعا املعارضة الرتكية عىل
التخلص منه عرب صناديق االقرتاع .اذا كان
بايدن سيأخذ يف االعتبار معيار حقوق االنسان
وجدولة القانون يف تركيا ،فان الدفة لن متيل
لصالح اردوغان .اما العامل االخر ،فقوامه
العالقة املعقدة مع الرئيس الرويس بوتني،
الذي ال ميكن ع ّده حليفا للرئيس الرتيك ،اذ ان
مكامن التنافس والخالفات بينهام كثرية ،ان
يف سوريا او ليبيا او القوقاز الجنويب ،وبالتايل
فان تركيا ستكون دوما يف حاجة اىل الحلف
االطليس واالتحاد االورويب .يف الحالني ،يتعني
عىل تركيا ان تحل عقدة باريس.
يبقى ان فرنسا التي تلقت بحذر ترصيحات
اردوغان ،لديها ايضا رغبة مستجدة بفتح
صفحة جديدة ،وترى ان التصعيد مع تركيا مل
يكن مفيدا ،وان االمور ذهبت بعيدا وانها مل

اردوغان خسر رئيسا
اميركيا متفهما وعالقته
مع بوتني معقدة
تكن يف صالح باريس التي مل تنجح يف وقف
التمدد الرتيك ال يف سوريا او ليبيا او رشق
املتوسط ،واخريا يف ناغورين قره باغ .يضاف
اىل ذلك ان عداوة باريس النقرة مل تلق الدعم
الذي كانت تسعى اليه باريس من رشكائها يف
االتحاد االورويب.
وفق ديديه بيون ،احد االختصاصيني االكرث
اطالعا عىل الشؤون الرتكية ،ان هناك رغبة
مشرتكة بني الطرفني ،الفرنيس والرتيك ،لقلب
صفحة الرتاشق واالتهامات املتبادلة .ويشري
الباحث الفرنيس اىل ان احدى العالمات الدالة
عىل الرغبة الفرنسية املستجدة هي تعيني
باريس لسفري جديد يف انقرة هو هريفيه ماغرو
الذي ولد يف تركيا ،حيث كان والده يف مهمة
ديبلوماسية ويتحدث اللغة الرتكية بطالقة
ويعرف دقائق ملف العالقات الثنائية وكيفية
التحدث اىل االتراك .لكن ،ابعد من هذا الجانب

الشخيص ،فان قرص االليزيه يرى ان التصعيد
مع تركيا مل يكن مفيدا ،وان االمور ذهبت بعيدا
وانها مل تكن يف صالح باريس التي مل تنجح يف
وقف التمدد الرتيك ال يف سوريا او ليبيا او رشق
املتوسط ،واخريا يف ناغورين قره باغ ،حيث عد
انتصار الجيش االذري عىل القوات االرمينية
نجاحا لرتكيا والردوغان شخصيا .يضاف اىل ذلك،
ان عداوة باريس النقرة مل تلق الدعم الذي
كانت تسعى اليه باريس من رشكائها يف االتحاد
االورويب .ويرى الكثري من الدول االوروبية
ان تركيا عضو مهم يف الحلف االطليس ،وانه
من غري املفيد ابعادها عن اوروبا او ان يتم
استعداؤها ارضاء للرئيس الفرنيس ،االمر الذي
فهمته انقرة وسعت اىل استغالل اختالف الرؤى
بني االوروبيني لصالحها .اما من الجانب االخر،
فان رغبة التصالح الرتكية مع فرنسا تندرج يف
اطار السعي اىل التقارب مع االتحاد االورويب،
حيث ان الهدف الرتيك ال ميكن ان يتحقق ما
دام عداء باريس عىل حاله.
يقول محللون اتراك ان العقوبات التي فرضتها
واشنطن وبروكسل عىل انقرة ،واملشهد
االقتصادي املرتدي ،وضغوط االنتخابات املبكرة،
ومجيء جو بايدن اىل البيت االبيض ،واجتامع
حلف شامل االطليس يف  17شباط الفائت،
وقمة االتحاد االورويب ،كلها تطورات وعوامل
حارصت الرئيس الرتيك ،ودفعته اىل محاولة كرس
حلقة الضغوط الغربية عىل بالده ،فيام يفصل
هؤالء بني اردوغان االيديولوجي واردوغان
السيايس .ايديولوجيا اردوغان ليست غربية
الهوى ،اذ وصف االتحاد االورويب اكرث من مرة
بانه "ناد صليبي" .لكنه يف السياسة اورويب ،اىل
درجة انه وقع دستور االتحاد تحت متثال للبابا
يف روما ،وهو امرييك اىل درجة انه كان رئيسا
رشيكا للواليات املتحدة يف قيادة مرشوع الرشق
االوسط الكبري .لقد اسس اردوغان سلطته
بالتودد اىل بروكسل ،وقام بتصفية ارث اتاتورك
مبساعدتها .ثم تغريت الظروف ،واصبح التكتل،
يف نظر الرئيس الرتيك ،ناديا مسيحيا .اما اليوم،
وبعد سنوات عدة ،يشعر اردوغان بالحاجة اىل
االتحاد االورويب ،ويعلن استعداده لفتح صفحة
جديدة بيضاء ،عىل اعتبار ان "مستقبلنا يف
اوروبا" ،وكل ذلك من اجل ان يكسب الوقت
ويديم بقاءه يف السلطة.
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التطور التكنولوجي ّ
ّ
سهله لدول ومنظمات إرهابية

التنصت جريمة ...إالّ في حاالت يبيحها القانون
ّ

ايجابيات التطور التكنولوجي الهائل الذي شهده العامل خالل العقود االخرية ،تكاد ال تحىص يف كل املجاالت االجتامعية ،االقتصادية،
التواصل االلكرتوين وسواها .يف املقابل ،كان له العديد من السيئات عىل اكرث من صعيد ،منها متكن دول ومنظامت ارهابية متطورة
من مامرسة التنصت عرب االجهزة االلكرتونية التي تستخدمها يف شتى انواع التواصل

اقر ّ
املرشع اللبناين يف  27ترشين االول من
عام  1999تحت الرقم  140قانون صون
الحق يف رسية املخابرات الذي اكد ان الحق
يف رسية التخابر الجاري داخليا وخارجيا،
بأي وسيلة من وسائل االتصال السلكية او
الالسلكية كاالجهزة الهاتفية الثابتة ،الخليوية،
الفاكس ،الربيد االلكرتوين وسواها ،مصان يف
حمى القانون ،وال يخضع الي نوع من انواع
التنصت او املراقبة او االعرتاض او االفشاء ،اال
يف الحاالت التي ينص عليها هذا القانون .فام
هي هذه الحاالت؟
"االمن العام" التقت الناشط يف مجال حقوق
االنسان والحريات العامة املحامي شادي
البستاين الذي اعد دراسة قانونية عن التنصت
الرشعي.
■ ما هي االسباب التي دفعت امل ّ
رشع اىل اجازة
التنصت او اعرتاض مخابرات شخص ما يف بعض
الحاالت؟
□ امل ّ
رشع اللبناين اجاز ذلك يف بعض الحاالت
الحرصية الهداف تتصل مبصلحة امن املجتمع
واملواطنني ،ابرزها محاولة اكتشاف مرتكبي
الجرائم ،السيام الخطرة منها ،لتعقب املجرمني
ومالحقتهم ،السيام اولئك الذين ترجح املعطيات
االمنية انهم يحرضون الرتكاب جرائم منظمة
كالجرائم االرهابية وما يشبهها من حيث الخطورة.
■ من هي الجهات التي سمح لها القانون
اللبناين باتخاذ قرار التنصت ،اي اعرتاض
مخابرات شخص ما عىل اختالف انواعها؟
□ القانون اللبناين يسمح باجراء التنصت عىل
شخص محدد يف حالتني:
 -1بناء عىل قرار قضايئ تعود صالحية

اتخاذه اىل قايض التحقيق االول يف اي من
املحافظات اللبنانية.
 -2بناء عىل قرار اداري تعود صالحية اتخاذه
اىل كل من وزير الداخلية والبلديات او وزير
الدفاع الوطني.
يف هاتني الحالتني يجب اقرتان اي من القرارين
مبوافقة رئيس مجلس الوزراء يك يصبح نافذا
وقابال للتطبيق ،علام ان لكل من القرارين،
القضايئ واالداري ،رشوطا واصوال قانونية
خاصة به.
■ ما هي اصول ورشوط وضوابط اعرتاض
املخابرات بناء عىل قرار قضايئ؟
□ سمح القانون لقايض التحقيق االول يف كل
محافظة ،يف حالة الرضورة القصوى وبعد تعليل
االسباب املوجبة ،ان يصدر قرارا خطيا ،عفوا او
بناء عىل طلب خطي من احد قضاة التحقيق،
بالتنصت او اعرتاض مخابرات تجري بواسطة
اي وسيلة من وسائل االتصال الشخاص مالحقني
امام قضاة التحقيق بجرم يعاقب عليه القانون
بعقوبة الحبس التي ال تقل عن سنة .يكون القرار
الصادر غري قابل ألي طريق من طرق الطعن.
كام يجب ان يتضمن تحديد وسيلة االتصال
التي يتناولها االعرتاض ،ومدته التي يجب ان
ال تتجاوز الشهرين ،والتي تكون قابلة للتمديد
وفقا لالصول والرشوط القانونية نفسها .كذلك
يجب ان يتضمن تحديد الجرم موضوع املالحقة
القضائية .يتم اعرتاض املخابرات يف ارشاف
القايض الذي اصدر القرار ورقابته .كام ينبغي
عىل موظف الضابطة العدلية املكلف االعرتاض،
ان يسجل املخابرات ويضع محرضا مبضمونها.
عىل العاملني يف وسائل االتصال والتابعني
للقطاع العام والخاص واجب التعاون ومساعدة

موظف او موظفي الضابطة العدلية املكلفني
االعرتاض .بعد االنتهاء من التنصت او االعرتاض،
يتوجب عىل القايض الذي اصدر قرار االعرتاض
او موظف الضابطة العدلية املكلف االعرتاض
تنظيم محرض عام عن مراحل االعرتاض يتضمن
تاريخ وتوقيت بدئه وانتهائه وتسجيله .كذلك
يجب ان ينظم احدهام محرضا خاصا تنظم فيه
املعلومات ذات العالقة والصلة باملوضوع ،اي
املتعلقة بالجرم موضوع املالحقة ،والتي ميكن
ان تساعد القضاء يف التحقيق .ينبغي ايضا ،بعد
املحرضين املذكورين ،وضع التسجيل يف غالف
يقفل ويختم بخاتم القايض الذي اصدر قرار
االعرتاض .للنائب العام لدى محكمة التمييز
صالحية اصدار قرار بتلف التسجيل بعد انقضاء
مهلة مرور الزمن عىل دعوى الحق العام التي
مل تحرك .عند اتخاذ قرار التلف ،عىل الجهة
املكلفة تنفيذ قرار التلف ،تنظيم محرض بعملية
اتالف التسجيل.
■ ما هي اصول ورشوط وضوابط اعرتاض
املخابرات بناء عىل قرار اداري؟
□ لكل من وزيري الدفاع والداخلية اصدار قرار
اداري خطي ومعلل ،بعد موافقة رئيس مجلس
الوزراء ،عرب التنصت او اعرتاض املخابرات من
اجل جمع معلومات ترمي اىل مكافحة االرهاب،
الجرائم الواقعة عىل امن الدولة ،والجرائم
املنظمة .يجب ان يتضمن قرار االعرتاض وسيلة
االتصال موضوع االعرتاض ومدته عىل ان ال
تتجاوز الشهرين ،وميكن متديدها وفق االصول
نفسها املنصوص عليها الصدار قرار االعرتاض.
ينبغي ان يتضمن القرار تحديد املعلومات
التي يجب ضبطها خالل عملية االعرتاض .عىل
جميع العاملني يف اي وسيلة من وسائل االتصال

الناشط يف مجال حقوق االنسان والحريات العامة املحامي شادي البستاين.

يف القطاعني العام والخاص ،واجب التعاون
واملساعدة يف تنفيذ القرار االداري القايض
باالعرتاض .كذلك عىل االجهزة االمنية املكلفة
باالعرتاض تنظيم محرض عام يتضمن تاريخ
وتوقيت بدء االعرتاض وانتهائه وتسجيله ،ووضع
محرض خاص يتضمن كل املعلومات ذات الصلة
والعالقة مبوضوع االعرتاض والتنصت التي
اقتىض ضبطها .كام ينبغي عليها واجب ارسال
نسخة عن هذا املحرض اىل كل من رئيس مجلس
الوزراء والوزير املختص الذي اصدر القرار.
كذلك يتوجب اتالف التسجيل بعد انقضاء ثالثة
اشهر عىل تنظيم محرض باملعلومات الواردة فيه
يف حال مل يقرر الوزير اآلمر باالعرتاض ،االحتفاظ
بالتسجيل ملدة ثالثة اشهر اخرى ،مبوجب
قرار اداري خطي معلل وفق االصول نفسها
الصدار قرار االعرتاض .عىل االجهزة االمنية
املكلفة اتالف التسجيل ،تنظيم محرض بذلك.
كام ان القانون يوجب مسك سجل خاص تدون
فيه كل عملية اعرتاض وتاريخ بدئها وانتهائها
لدى كل من رئاسة مجلس الوزراء ووزاريت
الدفاع والداخلية.
■ هل تطبق هذه االحكام عىل جميع املواطنني
ام هناك بعض االشخاص مينع القانون اجراء اي
اعرتاض ملخابراتهم؟

□ منع القانون بعد صدور قرار املجلس
الدستوري يف  24ترشين الثاين  1999اعرتاض
املخابرات التي يجريها الرؤساء والوزراء والنواب
مبوجب قرار اداري ،يف حني اجاز االعرتاض
والتنصت عىل اي منهم مبوجب قرار قضايئ قد
يصدر يف معرض مالحقة قضائية وضمن ضامنات
ورشوط عدة ،كتوجيه االتهام من اعضاء مجلس
النواب بغالبية ثلثي اعضائه ،وكطلب رفع
الحصانة عن النواب وغريها من الضامنات.
كام ان االعرتاض يكون يف ارشاف ورقابة املرجع
القضايئ الذي اجازه .علام ان املحامي ال يجوز
اعرتاض املخابرات التي يجريها ،ال قضائيا و ال
اداريا ،لتمتعه بحصانة مهنية منحت له مبوجب
قانون تنظيم مهنة املحاماة والذي حدد االصول
لطلب االذن ملالحقة املحامي قضائيا واصول
استجوابه بعد منح االذن مبالحقته.
■ هل ميكن لجهة ما االعرتاض مثال عىل اجراء
اعرتاض مخابرات شخص ما؟
□ انشأ القانون هيئة مستقلة صالحيتها مراقبة
قرارات االعرتاض االدارية وليس القضائية ،من
خالل التأكد من قانونية االعرتاض واجراءاته.
هذه الهيئة مؤلفة من ثالثة قضاة :الرئيس
االول ملحكمة التمييز ،رئيس مجلس شورى
الدولة ،ورئيس ديوان املحاسبة ،عىل ان

يرتأسها القايض االعىل درجة .يجب ابالغ الهيئة
هذه القرارات االدارية خالل  48ساعة من
تاريخ صدورها يك تنظر يف قانونيتها وقانونية
االعرتاض خالل مهلة سبعة ايام من تاريخ
تبلغها القرار ،وهي تبلغ رأيها عند الرضورة اىل
كل من رئيس مجلس الوزراء والوزير املختص.
كام تنظر الهيئة ،بناء عىل مراجعة كل من
له مصلحة وفق االصول نفسها الواردة اعاله
خالل مهلة  7ايام من تاريخ تقديم املراجعة،
يف قانونية قرارات االعرتاض االدارية .للهيئة او
ملن تنتدبه من اعضائها ،صالحيات واسعة يف
اجراء التحقيقات الالزمة مع كل من قام ويقوم
باالعرتاض من اجهزة امنية وادارية وفنية
واشخاص تابعني ملؤسسات القطاع الخاص .كام
ميكنها اجراء الكشف الحيس واالستعانة بكل
الخربات واالطالع عىل املعدات واملستندات
الالزمة مهام كانت درجة رسيتها .تضع الهيئة
تقريرا سنويا بخالصة اعاملها واقرتاحاتها ،ثم
ترفعه اىل كل من رئيس الجمهورية ورئيس
مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء .تجدر
االشارة اىل ان القانون حرص اجراء مهمة
التنصت بوزارة الداخلية.
■ ما هي العقوبات التي تطاول اي شخص
يخالف تلك االحكام القانونية الخاصة باجراء
اعرتاض املخابرات؟
□ حدد القانون رقم  1999/140العقوبات التي
يحكم بها عىل كل من يخالف احكامه عندما
يعرتض اي مخابرة ،اذ يعاقب بالحبس من سنة
اىل ثالث سنوات وبالغرامة من  50اىل  100مليون
لرية لبنانية .كذلك كل من حرض او اشرتك او
تدخل يف الجرم ،او استنسخ او احتفظ او افىش
معلومات بسبب مهمته باعرتاض املخابرات ،او
كل من اعرتض املخابرات خالفا الحكام القانون.
حدد القانون تاريخ بدء مرور الزمن عىل تلك
الجرائم انطالقا من تاريخ اكتشافها وليس تاريخ
ارتكابها .كام ان املالحقة القضائية ال تسقط
عن املوظف او االجري او املستخدم مبجرد تركه
العمل الذي خالله وبسببه اعرتض املخابرات.
اخريا ،يعود اىل املحاكم العدلية صالحية النظر
يف كل تلك الجرائم.
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خطوة ترفع الغُ نب الالحق بالعامالت األجنب ّيات
يعد فرارا أو هروبًا
ترك العمل لم ُ
قد تشكل الكلمة احيانا انعكاسا لذهنية مجتمع ،بينام يعترب
حذفها مؤرشا لتقدم بعض الدول او تراجعها يف ما يتعلق
بالنظرة االنسانية بازاء الفئات املهمشة .بعض املؤسسات
الرسمية ال يزال يستخدم كلمة خادمة بدل عاملة ،كام يتم
اعتامد صفة الفارة يف املحارض الرسمية عوض ترك العمل
للتي تهرب من منزل كفيلها

اسحق :ال يلغي حق َمن
تعرضوا لجرم السرقة

هذا االمر ان دل عىل يشء ،فعىل النظرة االستعبادية والتملكية
املبطنة املوجودة يف مجتمعنا حيال هذه الفئة العاملية .لرفع
املسؤولية عنهم ال يكتفي بعض الكفالء باللجوء اىل االجهزة
االمنية املعنية للتبليغ عن مغادرة العاملة املنزل ،بل يعمدون اىل
تسجيل بالغ فرار ورسقة يف حقها انتقاما منها ،ما يؤدي اىل ادانتها
غيابيا وسجنها وخضوعها اىل محاكامت غالبا ما تكون غري عادلة
وال تستند اىل اي دليل.

ما يحصل يف هذا السياق ،دفع منظمة "كفى" اىل االمن العام والجهات املعنية الخذ هذا االمر
التي تتابع الجانب الالنساين يف التعاطي احيانا يف االعتبار وتصحيح التعابري املستخدمة".
كثرية مع العامالت يف الخدمة املنزلية يف لبنان
اىل التعاون مع املديرية العامة لالمن العام ،من ■ ملاذا اعتمدت كلمة فرار او هروب يف االساس؟
اجل ايجاد حل لتهم الرسقة الكيدية التي تلصق □ يف ظل غياب اي آلية لفسخ العقد بطريقة
قانونية كان الكفيل ،بعد مغادرة العاملة منزله،
بهؤالء العامالت.
املسؤولة االدارية يف قسم مناهضة االتجار يجد نفسه مضطرا اىل السري يف االجراءات املتبعة
بالبرش يف املنظمة املحامية موهانا اسحق والتبليغ انها تركت املنزل الزالة اي مسؤولية قد
تحدثت اىل "االمن العام" عن التعديالت التي ترتتب عليه مادية كانت او معنوية ،وكان يلجأ
ادخلت عىل املسار الذي تسلكه بعض املامرسات اىل النيابة العامة او اىل مخفر املنطقة لتقديم
القضائية يف شكاوى الفرار والرسقة" :ال توجد يف شكوى يسجلها عىل انها فرار ورسقة معا نظرا
قانون العقوبات اللبناين جرمية عنوانها الفرار اىل عدم وجود جرم اسمه الفرار ،فهو ال يستطيع
الن جرم الفرار محصور بالسجناء .اما عامالت تقديم شكوى من دون جرم .هذا االمر كان
املنازل ،بحسب القانون ،فعالقتهن مع صاحب يؤدي اىل مالحقة العاملة وتوقيفها بجرم مل
العمل عالقة مدنية ،وتركهن مكان عملهن هو ترتكبه ،والنيابات العامة التي تدرك جيدا هذا
مثابة فسخ لعقد العمل وليس جرما جزائيا .وقد االمر عمدت يف كثري من الحاالت اىل حفظ
الحظنا من خالل قراءة قانونية ملجموعة احكام الشكاوى وعدم السري يف قضايا الرسقة ملعرفتها
يف موضوع االدعاء عىل عامالت املنازل ،ان تعبري مسبقا بانها ملفقة .لكن يف بعض الحاالت كان
الفرار يستعمل بطريقة غري قانونية .تكمن يتم السري يف الشكوى املقدمة ،فيتم توقيف
خطورة هذا االمر ليس فقط يف عدم قانونيته ،بل العامالت اللوايت يخضعن ملحاكامت عشوائية
يف املامرسة والذهنية االجتامعية السائدة باعتبار غري عادلة .يف النهاية ،يتم تسفريهن يف الوقت
العاملة كأنها سجينة لدى رب العمل .وبالتايل الذي ال تزال لديهن حقوق ،وهذا اجراء غري
هذا امر يجب تغيريه من الناحية االجتامعية قانوين وغري انساين او حقوقي .بناء عىل ما تقدم
اوال ،للتأكيد عىل ان املوضوع يتعلق بعاملة تواصلنا مع االمن العام ،وكان املدير العام اللواء
تركت عملها وليس بسجني فار ،وثانيا لتصويب عباس ابراهيم متجاوبا اىل اقىص حدود ومتفهام
التعبري يف ظل غياب اي جرم .لذا تقدمنا بطلب ومتقدما يف هذا املوضوع ،فاتخذ برسعة قرارا

قىض بتصحيح مسار التعاطي مع العامالت يف
الخدمة املنزلية ،واحداث التغيري املطلوب للقيام
بخطوات الحقة نؤكد من خاللها اننا نتعامل مع
عامل ،وبالتايل فكل ما ينتج من هذه العالقة
يبنى عىل هذا االساس .نحن سنستكمل عملنا
مع الجهات االمنية املختصة والنيابة العامة
ووزارة العدل ،للتأكد من الغاء استخدام هذه
التعابري اينام وجدت.
■ اال تخشون استغالل هذا االمر من بعض
العامالت؟
□ هذا التدبري ال يلغي حق اصحاب العمل
الذين تعرضوا فعليا لجرم الرسقة بأن يتقدموا
بشكوى كام هي العادة عند وقوع اي جرم.
فتسلك الشكوى مسارها القانوين وفق االجراءات
املتبعة يف املحاكامت ،باعتبار ان العاملة هي
كأي شخص موجود عىل االرايض اللبنانية يخضع
للقوانني املرعية االجراء واالصول يف التوقيف
واملحاكمة اىل ان يتم اثبات الشكوى من خالل
االجراءات الجزائية.
■ امل تشكل الظروف الراهنة عائقا امامكم؟
□ منر اليوم يف ازمات كبرية ومتالحقة ،اقتصادية
وصحية ،والوضع صعب عىل كل املستويات.
اال اننا منلك حاليا ارضية جديدة للتعاون مع
جميع املعنيني من امن عام وامن داخيل

ووزاريت العدل والعمل ،لتنظيم العمل يف هذا
املجال ،فيام االجواء باتت مهيأة للتغيري اكرث
من اي وقت مىض ،خصوصا بعدما غادر لبنان
عدد كبري من العامالت يف الخدمة املنزلية ،لكن
الحاجة االجتامعية اىل هذا النوع من العمل ال
تزال كبرية جدا .ال يجب ان نتعاطى يف املرحلة
املقبلة مع العمل املنزيل كعمل دوين ،ومع
العامل كأنهم اشياء تابعة لصاحب العمل .اليوم
هو الوقت املناسب الحداث التغيري املطلوب الن
املجتمع بات جاهزا للتغيري ،وقد ادرك حاجته
اىل هذا النوع من العمل الذي يجب ان ال يبقى
مرتبطا بالعامل االجانب .قد يرتدد الكثري من
اللبنانيني يف القيام بعمل ما اذا مل يكن محرتما يف
القانون ،لكن اذا اصبح عمال يحافظ عىل حقوق
املستخدمني ويكون مصانا قانونيا ،فهذا سيشجع
العاملني اللبنانيني عىل اللجوء اليه شأنه شأن
العديد من االعامل التي تطورت النها اصبحت
محمية بالقانون.
■ كيف تنظرين اىل العقد املوحد الذي تقدمت
به وزارة العمل؟
□ العقد الذي تم التوصل اليه ممتاز من حيث
املبدأ ،وقد تضمن الكثري من البنود التي تتوافق
مع املعايري الدولية وتحول هذه العالقة من
عالقة عبودية اىل عالقة عمل متوازنة .لكن هذا

املسؤولة االدارية يف قسم مناهضة االتجار بالبرش يف منظمة "كفى" موهانا اسحق.

اللواء ابراهيم
تجاوب مع طرحنا الى
اقصى الحدود

العقد وحده ليس كافيا اذ كان يجب ان يتزامن
مع امرين اساسيني ليصبح فعاال :توضيح آليات
الفسخ لحفظ حقوق الطرفني ،ووضع آلية ملراقبة
تنفيذ بنوده .كام ان املترضر االول منه ،اي
مكاتب االستقدام ،تقدمت مبراجعة امام مجلس
شورى الدولة الذي قرر وقف العمل به اىل حني
بت املوضوع.

املقدم يوسف :مغادرة العامالت
من قضية جرمية الى مسألة ادارية
تحدث رئيس دائرة حقوق االنسان واملنظامت
والهجرة يف االمن العام املقدم طالل يوسف عن
دور االمن العام يف رفع الغنب عن الفئات الهشة،
وعدم السامح بخرق القوانني املرعية التي تنص
عىل وجوب احرتام حقوق االنسان ،وعدم
املفاضلة بني االشخاص بحسـب جنسياتهم
او عرقهم او مناطقهم او فئاتهم االجتامعية:
"يف االمن العام نتعاطى مع جميع املوجودين
عىل االرايض اللبنانية ،مواطنني واجانب ،يف
اطار احرتام االلتزامات االنسانية واالخالقية
والقانونية ،وبخاصة الفئات الهشة منها ،انطالقا
من احرتامنا لحقوق االنسان ولجميع االتفاقـات

الدولية املصـادق عليها ولالعالن العاملي لحقوق
االنسان .توجيهات املدير العام لالمن العام
اللواء عباس ابراهيم كانت واضحة يف هذا االطار،
وهي تشدد عىل وجوب احرتام جميع العنارص
لحقوق االنسان وااللتزام بذلك ،مع محاسبة َمن
يتجاوزها او يخالف مضمونها .لطاملا كنا سباقني
يف هذا االمر ،وقد وضعنا عام  2016مدونة
سلوك تنظم القوانني والصالحيات املنوطة بنا،
انطالقا من القواعد النموذجية املوجودة يف
االمم املتحدة حول كيفية التعامل مع اصحاب
الحقوق  -يف االمن العام نستخدم هذا املصطلح
بدل طالبي الخدمات  -وتتضمن رؤية ورسالة

ومبادئ حول سلوكيات العسكر تراعي التعامل
مع الفئات الهشة والعامل املهاجرين ونزالء
مركز التوقيف املوقت .كام اننا حريصون كل
الحرص عىل التعاطي مع االشخاص ايا كانوا
كقيمة انسانية ،فنصون كرامتهم ونحافظ عىل
حقوقهم .منذ نحو سنة ،بدأ التداول بازاء رضورة
استبدال عبارة فرار العاملة باالشارة فقط اىل
تركها منزل مخدوميها ،وقد كنا ايجابيني جدا
حيال هذا الطرح" .
■ ما الذي تغري؟
□ يف السابق كان املستخدم حني يريد االبالغ
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عن ترك العاملة للمنزل رفعا للمسؤولية عنه
ولالرساع يف امتام االجراءات ،يقصد اقرب مخفر
لقوى االمن الداخيل ويتقدم بشكوى ترك العمل
مقرونة بجرم الرسقة ،وذلك لرضورة وجود جرم
يف الشكوى التي تقدم يف املخافر او رغبة منه يف
االنتقام من العاملة .اما اليوم ،بعد العمل عىل هذا
املوضوع والتشاور مع الجهات املعنية والنيابات
العامة ،توصلنا اىل قرار قىض بالغاء توصيف
الفرار او الهروب ،وتعديل التسمية لتصبح ترك
مكان العمل ،ووضعنا يف متناول املواطنني كافة
التفاصيل املطلوبة ليكونوا عىل بينة ملا يجب ان
يقوموا به يف حال مغادرة العامل ،وبذلك تحول
املوضوع من قضية جرمية اىل مسألة ادارية بحتة
غري مرتبطة بجرم ،وال تتطلب استدعاء من النيابة
العامة اال اذا اقرتنت املغادرة بجرم جزايئ كالرسقة
او الكرس او الخلع او الرضب وغريها .وقد صدر
عن املدير العام قرار يف هذا الشأن تم تعميمه
عىل كامل االرايض اللبنانية .وبذلك اصبحت
طلبات رفع املسؤولية وترك العامل استدعاء
اداريا يقدم يف اي مركز من مراكز االمن العام كأي
معاملة لها مناذج معينة يتم تعبئتها.
■ هل فرضت عليكم الجائحة اتخاذ تدابري
جديدة ملراعاة وجود العامل االجانب؟
□ يف ظل االوضاع املعيشية الراهنة املتزامنة
مع تفيش جائحة كورونا ،وضعنا برامج تسويات
بالتعاون مع السفارات ومنظمة الهجرة الدولية
وغريها من املنظامت الدولية ،من اجل تسهيل
عودة العامل املهاجرين اىل بالدهم واعفائهم من
الرسوم .وقد استفاد من برنامج العودة الطوعية
 13500عامل اجنبي لغاية ترشين الثاين 2020
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رئيس دائرة حقوق االنسان واملنظامت والهجرة يف االمن العام املقدم طالل يوسف.

مغادرة العمال ال
تتطلب استدعاء من النيابة
العامة اال اذا اقترنت بجرم
فضال عن مغادرة  112الف اجنبي لبنان معظمهم
من العامل.
■ هل من اجراءات جديدة يف مركز التوقيف
املوقت لحامية املوقوفني من انتشار الوباء؟

□ يف االمن العام ،ودامئا بحسب مدونة السلوك،
نطلق عىل هؤالء االشخاص تسمية نزالء وليس
سجناء .لقد قمنا باتخاذ جميع االجراءات الصحية
املطلوبة ملنع انتشار الفريوس بينهم ،بدءا من
نقلهم من مركز االحتجاز واليه .كام نعري كامل
االهتامم ملراعاة رشوط السالمة العامة ،وتأمني
العناية الطبية لهم بالرسعة الالزمة فــي مركـز
االحتجاز ،ونطبق عليهم جميع االجراءات الصحية
املطلوبة من منظمة الصحة العاملية ووزارة الصحة
اللبنانية ،كام قمنا بتوفري غرف عزل وتأمني كل ما
تتطلبه الظروف الصحية الراهنة .كذلك عمدنا اىل
تسهيل عملية اخالء سبيل العديد من النزالء ،منعا
لالكتظاظ يف مركز التوقيف املوقت.

ابرز مطالب العمال االجانب

ال عمال وال أجانب وال فنانني!

• تنظيم املهنة عرب شمولها بنصوص قانوين العمل اللبناين والضامن االجتامعي.
• تحديد عدد ساعات العمل اليومية.
• تطبيق الحد االدىن لالجور.
• اقرار االجازة االسبوعية خارج املنزل.
• الحق يف تشكيل نقابة.
• الحق يف االحتفاظ بجواز السفر.
• الحق يف االنتقال اىل صاحب عمل آخر.
وسواها من الحقوق.

تراجعت اعداد االجانب الحاملني اقامات سنوية منذ  17ترشين
 .2020غادر لبنان  161942اجنبيا ومل يدخله سوى ،49935
فيكون اجاميل املغادرين غري العائدين  112007اجانب .السبب
الرئييس يف ذلك يعود اىل االزمة االقتصادية واالجتامعية التي
عصفت بالبالد ،وعدم قدرة الكفالء عىل تأمني الرواتب بالدوالر
االمرييك .كذلك شهدت اعداد السامت املمنوحة اىل الفنانني تراجعا
كبريا منذ العام املايض .يف حني بلغت  5428سمة عام ،2020
تدنت اىل ادىن مستوياتها هذا العام لتصل اىل  932سمة.

ﺃﻣﻨﻚ ﺑﺄﻣﺎﻥ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ،
ﺗﻌﺮﺽ ﺇﺫﺍﻋﺔ "ﺻﻮﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ" ،93.3
ﺒﺚ ﹼ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﺃﻣﻨﻚ ﺑﺄﻣﺎﻥ" ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳ ﹸ ﹼ
ﻛﻞ
ﹰ
ﺻﺒﺎﺣﺎ
ﻳﻮﻡ ﺇﺛﻨﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 11.20

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
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نشاطات
األمن العام أطلق برنامج تطوير
مهارات التواصل اإلنساني

بقدر ما تحرص املديرية العامة لالمن العام عىل تطوير قدرات عسكرييها يف املجاالت العسكرية ،االمنية ،االدارية ،والقانونية التي تعد
من صلب املهامت التقليدية ملختلف املؤسسات االمنية ،تحرص ايضا عىل رفع مستوى معارفهم يف االختصاصات االخرى كاالقتصاد،
التكنولوجيا ،مهارات التواصل االنساين وسواها ،الن القوانني تخصها بصالحيات واسعة يف مجاالت االمن االجتامعي واالقتصادي

خالل شباط الفائت ،اطلقت املديرية العامة
لالمن العام برنامج تدريب حول كيفية التعامل
مع املواطنني واالجانب ،وتطبيق مدونة قواعد
السلوك العسكري ومعالجة الحاالت الخاصة .هذا
الربنامج الذي يتمحور حول اختصاصات متنوعة
وغري تقليدية يف معظمها ،كتطوير مهارات التواصل
االنساين الفعال ،ادارة الضغط واالنفعاالت ،حل
النزاعات وسواها ،اضافة اىل شموله رشح كل
احكام مدونة قواعد سلوك عسكريي االمن العام،
ستتضمن دوراته تباعا جميع عسكريي املديرية،
والتي تنجز يف مقر مركز التدريب الوطني الخاص
باالمن العام.
"االمن العام" التقت املدربة الرئيسية لهذا الربنامج
الجديد التي شاركت يف وضع الربنامج والتامرين
الخاصة به ،رئيسة شعبة رقابة النصوص املرسحية
والتلفزيونية والسينامئية يف دائرة املطبوعات
التابعة ملكتب شؤون االعالم يف املديرية العامة
لالمن العام املالزم اول جووي البستاين ،املجازة
يف الحقوق والحائزة ديبلوما يف مناهضة العنف
القائم عىل النوع االجتامعي يف املؤسسات االمنية،
وكان هذا الحوار.
■ ما اهمية هذا الربنامج الجديد؟
□ اهميته نوعية عىل اكرث من صعيد:
• الربنامج مبتكر وشامل لعلوم عدة بحيث يجمع
بني علم النفس ،علم االجتامع ،علم القانون،
والعلوم العسكرية.
• يتضمن يف ان واحد اختصاصات عدة تساهم
يف تطوير قدرات العسكريني ومهاراتهم عىل
كل الصعد ،كالتواصل االنساين الفعال ،مهارات
االستخدام االمثل لحركات الجسم ونربة الصوت
يف التعبري ،تقنيات حل النزاعات ،فهم االنفعاالت
الشخصية ،انفعاالت االخرين وتقنيات التعاطي

معها ،وغريها من االختصاصات .اضافة اىل الثقافة
القانونية يف مختلف مجاالت حقوق االنسان،
السيام تلك التي ترعى التواصل بني االفراد يف
املجتمع عموما ،وبني عسكريي االمن العام
واملواطنني بشكل خاص.
• يرتكز ،وهنا االهم ،يف القسم االكرب منه عىل
الشق التعليمي النظري عىل اعتامد نهج التعلم
التجريبي ،اي الواقعي والتفاعيل ،الذي بدأت
تنتهجه رسميا منذ سنوات اهم املؤسسات
التعليمية يف العامل.
يف هذا السياق ،يسجل للمديرية العامة لالمن
العام انها من اوىل املؤسسات الرسمية اللبنانية
التي اعتمدت هذا املسار التعليمي بشكل محرتف
ومعمق .اضافة اىل العديد من الخصائص االخرى
التي ال تقل اهمية عن تلك التي ارشنا اليها عىل
سبيل املثال ال الحرص.
■ ما ابرز عناوين املواضيع التي يركز عليها
الربنامج يف كل املجاالت التي تم ذكرها؟
□ من ابرز العناوين او املواضيع التي شملها
الربنامج ،نذكر االيت:
• عىل صعيد مهارات التواصل الفعال :تعريف
التواصل ،مستوى التواصل اللفظي وغري اللفظي،
تقنيات التواصل الفعال وغريها.
• عىل صعيد طرق حل النزاعات :تعريف النزاع،
خصائصه وانواعه ،مراحله ،تحديد الصعوبات
والحاالت الخاصة ،طرق وتقنيات ووسائل
معالجته.
• عىل صعيد ادارة الضغط واالنفعاالت :تعريف
الضغط النفيس واسبابه ،تعريف االنفعاالت
واسبابها ،طرق ادارة كل منهام.
• عىل صعيد مدونة قواعد سلوك عسكريي
املديرية العامة لالمن العام :اهميتها ،رسالة االمن

العام ،مبادئ االمن العام ،ارتباطها بحقوق االنسان،
استعراض ورشح االتفاقات الدولية والقوانني
املحلية الخاصة بحقوق االنسان ،سلوكيات
عسكريي االمن العام ،الصفات التي يجب ان
يتحلوا بها ،واجباتهم تجاه املواطن كصاحب حق،
التعامل مع اشخاص الفئات الضعيفة وغريها.
اضافة اىل تدريبات تجريبية كثرية يف كل املجاالت
التي ارشنا اليها.
■ ما تعريف التواصل وابرز التقنيات املعتمدة
النجاحه؟
□ يعرف التواصل بأنه عملية تبادل الرسائل بني
مرسل ومتلق او اكرث ،تصدر بدرجات متفاوتة من
الوضوح وتتأثر بعوامل عدة تؤثر عىل محتوى
الرسالة .يكون لفظيا او غري لفظي ،عنفيا او
العنفي .اما ابرز تقنيات التواصل الفعال فهي:
الحوار واالصغاء.
عىل صعيد الحوار ،من املفيد مثال التكلم بلغة
بسيطة ومفهومة واستعامل جمل قصرية،
االنفتاح نحو االخر وتفادي االحكام املسبقة،
الصدق والشفافية ،استعامل الوجه بشكل ايجايب
(االبتسامة ،االمياءات) ،صياغة الجمل برسالة
االنا او نحن (انا اشعر ...انا اعرف )...بدل اللوم
وتوجيه االنتقادات وسواها.
اما عىل صعيد االصغاء ،فمن املفيد مثال محاولة
االستامع اكرث من التكلم ،تفادي الرسائل للشخص
االخر (انت ال تفهم ...ال تعرف ،)...استخدام اسئلة
االستيضاح واعادة الصياغة (تقصد؟ ...افهم انك
تقول؟ ،)...التعاطف واحرتام مشاعر االخر (افهم
تخوفك ،اقدر شعورك )...وغريها.
■ ماذا عن حل النزاعات ،تعريفا وتقنيات؟
□ ميكن تعريف النزاع بأنه تصارع فعيل بني

رئيسة شعبة رقابة النصوص املرسحية والتلفزيونية والسينامئية يف دائرة املطبوعات املالزم اول جووي البستاين.

طرفني او اكرث يتصور كل منهم عدم توافق اهدافه
مع االخر ،او عدم كفاية املوارد لكليهام وعرقلة
تحقيق اهدافهم .تجدر االشارة اىل ان املقصود
بالنزاع الخالفات الفردية يف املجتمع او العمل ،ال
النزاعات السياسية او االقتصادية بني الدول مثال
او ما شابه .اما ابرز التقنيات التي تعتمد يف حله
فهي الحوار ،املفاوضة ،الوساطة ،التحكيم ،ولكل
منها اصول وتقنيات خاصة.
■ ماذا عام يسمى ادارة الضغط واالنفعاالت؟
□ من جهة اوىل ،ميكن تعريف الضغط النفيس
بأنه رد فعل ضمني وداخيل عىل موقف يشعر
املرء انه يهدد استقراره يف مجال معني او يف
مجاالت عدة .اما االنفعاالت فهي عبارة عن حاالت
نفسية ووجدانية تتملك الفرد بشكل مفاجىء
نتيجة تعرضه ملوقف يتسم مثال بطابع االستفزاز
او االعتداء ،او يتسبب له بصدمة او خوف قوي
ومباغت مثال .مثة وسائل وتقنيات عدة الدارة
الضغط واالنفعاالت ،بعضها ذات طابع فكري-
نفيس ،كضبط النفس واملحافظة عىل الهدوء
والعد قبل اصدار اي رد فعل ،االعرتاف باملشاعر
وادراكها والتحكم بها والتعبري عنها ،التدرب عىل
تقنيات التفكري االيجايب يف حياتنا عموما ،منها ما
هو ذات طابع جسدي كالتنفس بطرق وتقنيات
معينة تساعد عىل الهدوء واالسرتخاء ،كمامرسة

الرياضة للتخلص من الضغط املرتاكم بفعل منط
حياتنا الرسيع ،وسامع املوسيقى وسواها من
االمور التي متنحنا طاقة ايجابية كون هذه الطاقة
تجعلنا اقوى وانضج عموما.
■ سبق وارشتم اىل موضوعي مهارات قراءة
حركات الجسم او التعبري بواسطتها وتقنيات
استخدام نربة الصوت ،ماذا ميكن ان تحدثينا يف
هذا االطار؟
□ ان موضوعي حركات الجسم ونربة الصوت
يدخالن ضمن نطاق درس التعبري اللفظي وغري
اللفظي يف برنامج التعلم .فالتعبري اللفظي
يشمل مثال الكلامت ،املفردات ،اللفظ السليم.
اما التعبري غري اللفظي فيشمل تعابري الوجه،
حركات التي تدعم او تع ّوق الرسالة ،النظرات،
نربة وايقاع الصوت ،وغريها .بالتايل ،ميكننا عرب
قراءة حركات جسم الشخص الذي نقابله مثال ان
نعرف اىل حد كبري ،نوع شخصيته ونقاط قوتها
او ضعفها ،مبا يسهل علينا فهمه اكرث واختيار
طريقة التعاطي االنسب معه .كام ان استخدامنا
لتلك التقنيات مجتمعة مع بعضها البعض ،هي
الطريقة االفضل ،ما يساعدنا يف ايصال الرسائل
اىل االخرين بافضل اسلوب.
■ كيف ميكن توضيح مفهوم التعلم التجريبي

الذي يشكل القسم االكرب من برنامج التدريب
كام ارشتم؟
□ التعلم التجريبي عبارة عن تطبيق واقعي
وتفاعيل لكل ما تم اعطاؤه يف الدروس النظرية.
لتوضيح الفكرة نورد بعض االمثلة :القيام مبواجهة
احد املتدربني مع متدرب آخر ،ميثل دور مواطن
ينجز معاملة ما ،وهو يف حالة غضب وانفعال
شديدين ،ومراقبة كيفية تعاطيه مع انفعاالت
املواطن املفرتض ،ومن ثم تقييم التجربة وتحليلها
عرب حوار مشرتك مع املتدربني كافة .او ان يقف
املتدربون مثال يف دائرة ويبدأ املدرب بتمرير
هدية خيالية ،اي من دون ان يتكلم .يستمر يف
املحاولة حتى يستطيع كل متدرب معرفة ما
هي الهدية التي تلقاها ،ثم يطلب من املتدربني
عدم التكلم وايصال الرسالة من دون استعامل
الكلامت ،وغريها من االمثلة املشابهة عىل صعيد
مختلف االختصاصات التي يشملها برنامج التعلم.
■ كم دورة انجزت حتى االن ،وما تقييمكم لها؟
□ بسبب ظروف جائحة كورونا ،اعتمدنا موقتا
انجاز دورة واحدة كل شهر ،مع اتخاذ اقىص
اجراءات الوقاية الصحية .حتى االن انجزنا دورتني،
يف شباط واذار ،غري ان الدورات ستصبح متواصلة
مبدئيا يف املرحلة املقبلة .نخضع الربنامج التدريبي
لعملية تطوير مستمرة ،بخاصة عىل ضوء تقييم
االداء يف كل دورة ،وذلك مبساعدة رئيس مركز
التدريب الوطني املقدم طارق الحلبي وبارشافه،
وهو ميلك خربات كبرية يف مختلف مجاالت
التدريب ،فضال عن كونه يدرب احدى اهم مواد
الربنامج وهي مادة التميز والجودة يف التعامل مع
املواطنني .اما بالنسبة اىل موضوع تقييم الدورات
املنجزة ،فيعد ممتازا كون املتدربني تفاعلوا بشكل
كبري وبحيوية الفتة مع كل مواد الربنامج ،عىل
اساس انها مجموعة مواد غري تقليدية تتمحور
حول قدراتهم الذاتية وتقنيات ومهارات تعاملهم
مع االخرين ،سواء يف عالقاتهم االجتامعية او
الوظيفية ،وكونها من جهة اخرى ترفع من مستوى
ثقافتهم يف مجال حقوق االنسان الذي يأيت يف اعىل
سلم اهتاممات املديرية العامة لالمن العام .كذلك
بات جميع املواطنني يعلمون ويتحسسون ذلك،
كام يؤكد دامئا املدير العام اللواء عباس ابراهيم.
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إحصاءات الشهر
الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة اىل دائرة التحقيق واالجراء من  2021/02/16لغاية 2021/03/15
الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

لبنانية
اثيوبية
فلسطينية
ايرانية
برازيلية

7
2
2
6
1

بنغالدشية
سودانية
سورية
عراقية
مدغشقرية

2
91
1
1
2

مصرية
نيجيرية

2
15
116

المجموع

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب
اعتبارا من  2021/02/16لغاية 2021/03/15
اجانب املجموع

حركة تنقل لبنانيون عرب
41799 38936
دخول
44068 39662
مغادرة
85867 78598
املجموع

21357
30249
51606

102092
113979
216071

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب
بني  2021/02/16لغاية 2021/03/15

الدولة

العدد

الدولة

العدد

اردنية ()400

9

كويتية ()414

2

تونسية ()788
جزائرية ()12

1
1

مصرية ()818

16

المجموع

سورية ()760

73

102

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من  2021/02/16لغاية 2021/03/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من  2021/02/16لغاية 2021/03/15

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الدولة

اثيوبية
اردنية
برازيلية
بنغالدشية
بينية
سودانية

14
3
1
11
1
3

سورية
عراقية
فلسطينية من دون اوراق
فلسطينية سورية
فلسطينية الجئة
لبنانية

125
3
1
4
27
60

مصرية
مكتوم القيد
نيجيرية
هندية
المجموع

4
3
1
1
262

اثيوبية ()231
افريقيا جنوبية ()710
اوكرانية ()804
ايطالية ()380
بنغالدشية ()50
بنينية ()204
بوركينابية ()854
بولونية ()616
تشادية ()148

العدد

920
2
15
1
4
51
8
1
5

الدولة
توغولية ()768
روسية ()643
زامبية ()894
سنغالية ()686
سيراليونية ()694
سري النكية ()144
صربيا ()688
غامبية ()270
غانية ()288

العدد

62
9
3
20
127
7
1
8
121

الدولة

العدد

فيليبينية ()608
كاميرونية ()120
كندية ()124
كينية ()404
هاييتية ()332
هندية ()356
هنغارية ()348

64
57
1
646
1
17
3

المجموع

2154
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المزورة
الوثائق
ّ

جدول اجاميل بالوثائق املز ّورة املضبوطة ألول  5دول يف الدوائر واملراكز الحدودية يف شباط 2021
عام

تركيا
اليونان
العراق
اسبانيا
سوريا
املجموع

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

جوازات

1
3
3
4
4

15

اقامات

3

3

تأشريات

8

8

اختام

3
2
5
10

هويات

مختلف

3
3
6

1
1
1
3

عدد الوثائق املزورة املضبوطة بحسب القارات :شباط 2021

املجموع

13
12
8
7
5
45

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 شباط 2021
املراكز الحدودية الربية
املطار

مقارنة بني عدد الوثائق
املزورة املضبوطة لشهر
شباط  2021والشهر
نفسه من العام 2020

شباط 2021

رسم بياين بعدد
الوثائق املز ّورة تبعاً
للجنسية السورية وفقاً
لنوع الوثائق املزورة:
شباط 2021

عدد الوثائق السورية املزورة
بحسب النوع واملركز الحدودي :شباط 2021

مقارنة مع عدد حاميل
الوثائق املزورة خالل االشهر
الثالثة السابقة

43,537.00
134,845.00

املركز

عدد املسافرين
من بداية  2021حتى
نهاية شباط 2021
100,677.00
333,616.00

عدد املسافرين
من بداية  2020حتى نهاية
شباط 2020
1,015,137.00
925,149.00

عدد املسافرين
خالل شباط 2020
511,799.00
430,736.0

املطار

حاملو وثائق مزورة
شباط 2020
68

حاملو وثائق مزورة
شباط 2021
70

نسبة االرتفاع أو
االنخفاض
%3

مرفأ طرابلس
املصنع

1
7

0
1

- %86

مرفأ بريوت

0

0

العريضة
العبودية

0
0

0
0

املركز
املطار

حاملو وثائق
حاملو وثائق
مزورة
مزورة
كانون األول  2020كانون الثاين 2021
33
45

حاملو وثائق
مزورة
شباط 2021
70

مرفأ طرابلس
املصنع

3
4

1
0

0
1

مرفأ بريوت

0

0

0

العريضة
العبودية

0
1

0
0

0
0

املجموع

53

34

71
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شرح الف ّية ابن مالك

القواعدةالعرب ّية
شرح الف ّية ابن مالك في
شرح ألفية ابن مالك في القواعد العربي
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بقلم

حسن علوش

*

غالب ابوزين

اإلنتماء أوالً

الوقت لرجال دولة
مل يعد امام اللبنانيني متسع من الوقت ،انه وقت رجال الدولة.
ال اهمية يف ان يكون االختالف بني رؤى املجموعات السياسية
اللبنانية كبريا او صغريا ،او ان تكون التباينات بسيطة او بلغت حد
التناقض ،اذا ما انتظمنا يف دولة وقاد الحكم رجال دولة.
الدولة الحديثة ،هي دولة قانون ومؤسسات ،وال يتناقض ذلك مع
وجود احزاب لديها رؤى وبرامج واهداف سياسية ،ال احزاب تعتاش
عىل جسم النظام الطائفي ،وعالقتها الوجودية مرتبطة ببقاء نظام
استنفد دوره بالكامل.
ان من يقود مثل هذه الدولة هم رجال دولة ،ورجل الدولة هو
الذي "ميلك معرفة تؤهله للحكم والدارة القوة السياسية يف شكل
يحقق العدل ويضع مصلحة املواطنني يف االعتبار .هو من يعرف
انه يعمل لغريه ال لنفسه ،ويعي الحقوق التي يجب ان يؤديها
لغريه والواجبات التي عليه ان يتحملها .هو ايضا من يعرف املظامل
التي يكابدها الناس واالنقسامات التي تفرقهم حتى يصححها
فيقيم العدل ويحقق االنصاف ،كام عرفتها شخصية افالطون
االفرتاضية زينون".
م ّر عىل الحكم يف لبنان رجال دولة ،من خارج احزاب النظام الطائفي،
وتركوا بصامت وطنية مهمة يف بناء الدولة ،منهم فؤاد شهاب رائد
املأسسة والقائل يف خطاب القسم يف العام  ..." 1958وال بد من ان
يطمنئ املواطن اىل تجرد الحاكم ،وعدل القايض ،وامانة املوظف".
ومنهم سليم الحص الذي بقي قويا النه "مل يطلب شيئا لنفسه"
طوال فرتة تسلمه مهامته الدستورية ،ومنهم ايضا الرئيس رفيق
الحريري الذي ،وان كنت تختلف معه يف شأن مرشوعه االقتصادي
واالمنايئ ،اال انه يف االزمات الوطنية ترصف كرجل دولة ،فهو مل يتنب
خطابا يعزز االنقسامات بني اللبنانيني ورفض ان يكون طرفا بني
مجموعاتهم املنقسمة عىل بعضها البعض عشية اغتياله املشؤوم.
تذكر الكتابات التاريخية عن آخر رؤساء الجمهورية الرابعة الفرنسية،
رينيه كويت ،ان احد وزرائه ذكر امامه اسم زعيم سيايس بارز يف

ضيف العدد

بقلم الدكتور

*

فرنسا ،فاستخف كويت به وقال" :اه ...انه ليس سوى رجل عادي
بسيط من رجال السياسة" .سأله الوزير" :لكن حرضة الرئيس ما
الفرق بني السيايس ورجل الدولة؟" ،فاجابه" :الفرق بسيط جدا .رجل
الدولة يريد ان يعمل شيئا من اجل بالده ،والرجل السيايس يريد من
بالده ان تفعل شيئا من اجله" (او من اجل مجموعته السياسية)!.
يف حادثة اخرى تروى عن الرئيس الفرنيس فنسان اوريول املعروف
بتع ّلقه بسباقات الخيل ،انه بعد تسلمه منصبه ،حالت مسؤولياته
الرسمية دون مواصلة ذلك الشغف بالخيول وسباقاتها .لكن سنحت
له الفرصة لحضور السباق املهم املعروف بني الفرنسيني بسباق
"الجائزة الكربى" الذي جرى تحت رعايته كرئيس للجمهورية.
عندما حان الوقت ليقدم الجائزة اىل الفائز ،سأله احد زمالئه من
"رجال الدولة"" :كم كسبت يا سيدي الرئيس يف هذه الجولة؟"،
فرد عليه اوريول بيشء من االىس" :ال يشء .يا ليت .لكنني رئيس
الجمهورية .وبصفتي رئيسا للجمهورية ،يجب ان اكون فوق االحزاب
وايضا ان اكون فوق املراهنات".
ما يحتاجه لبنان اليوم ،هو عودة اىل فكرة الحوار الوطني وهذا ال
يصنعه اال رجال دولة ،فال مؤمتر دوليا وال وساطات عربية ودولية
سيكتب لها النجاح اذا ما كانت ارضية الداخل اللبناين غري جاهزة
ملثل هذه املبادرات.
حري بأهل السياسة واملرجعيات الروحية ان تتبنى خطابات رجال
الدولة .فالحوار الهادئ والخطاب املبني عىل االعرتاف باالخر
وتفهم هواجسه ،هام مدخالن ألي حل نسعى اليه بصدق .ويف
طبيعة الحال ،لن يكون مثة حوار قبل تشكيل حكومة تضع امامها
الحوار الوطني اولوية ،بعد ان توقف حال االنهيار االقتصادي
واملعييش الشامل.
فهل يف لبنان رجال دولة؟
* صحايف

قيل الكثري يف لبنان الكبري الذي نشأ يف العام  ،1920تارة دولة
صنيعة االستعامر لسلخه عن محيطه العريب ،وطورا بأنه تقاسم
نفوذ عاملي يف مؤمتر سايكس  -بيكو .قيل بأنه الوطن الرسالة وصلة
الوصل بني الرشق والغرب ،وقيل انه وطن بني عىل اوهام اقتصادية
وسياسية وثقافية افضت اىل ما وصلنا اليه.
من جملة ما قيل :لبنان الحايل تك ّون كارض قبل ان يتك ّون كشعب،
فنقول ان جبل لبنان الذي امتد من جبة برشي حتى اقليم التفاح،
كان سكانه من مختلف الطوائف واالقليات ،وبعد ضم االقضية
االربعة جنوبا وشامال وبقاعا وسناجق طرابلس وصيدا وبريوت ،مل
يكن السكان الجدد طارئني او نسيجاً جديداً يف الدولة الناشئة.
لكن غياب التنمية وتراجع االقتصاد املنتج والشعور بعدم املساواة
والتدخل الخارجي ،فاقم من ضعف السلطة ،وغذى الشعور
الطائفي ،لذلك تقوى سلطة الطوائف ويتحول الوالء الوطني اىل
والء طائفي.
ان االديان الساموية تدعو اىل املحبة والرحمة والتآخي بني بني
البرش ،والفلسفات الوضعية جميعها تبحث عن سعادة الفرد
واملجتمع .لذا نشأت مفاهيم حقوق االنسان والعدالة االجتامعية
من اجل حفظ كرامة الفرد وحقه بالحياة الكرمية االمنة مع اتاحة
الفرص للتفتح واثبات الذات االنسانية يف مسار عطائها وتقدمها
وتطورها.
انطالقا مام تقدم نتساءل :ملاذا نعيش يف لبنان حالة من الترشذم
واالنقسام والرصاع؟
ملاذا مل نستطع بعد ان نبني دولة ووطنا بكل ما للكلمة من معنى؟
الدولة عبارة عن اقليم جغرايف وشعب يقطن يف هذه االرض وميارس
سيادته من دون منازع ،يف ظل اعرتاف من املجتمع الدويل .اما
مفهوم الوطن فيتخطى مفهوم الدولة ،النه يشمل االماين واالمال
املشرتكة واملصري الواحد للشعب .ما يجمعنا بالوطن هو عالقة
روحية ،ال حاجة بحتة ملرتع او ملجأ نستسيغ العيش فيه وقت
الراحة ونرتكه وقت الشدة .الوطن ارث ،هو قطعة من قلب جدك
وابيك ،وهو ما تفخر بأنك سترتكه الوالدك اكرث منعة وكربا ،الوطن
هو ان تعيش عزيزا كرميا فيه يف ظل تكريس فعيل لنظرية الحق
والواجب .فالدولة سلطات ومؤسسات بينام الوطن روح وانتامء.

صحيح ان ظروف الزمان واملكان تحكم حركية الدول واملجتمعات
واالفراد ،لكن العقل واالرادة هي الضابط.
فها هي سويرسا بشعب ينتمي اىل ثالث قوميات متناحرة عرب
التاريخ وبثالث لغات مختلفة ايقنت ان الحروب والترشذم ال تو ّلد
اال االحقاد والتخلف وهذا هالك للجميع ولن يخرج منه رابح،
لذلك استطاعوا ان يبتدعوا حال ويجرتحوا من رحم املعاناة صيغة
تنهي الخصومات والنزاعات وتؤسس لدولة حضارية متقدمة راقية.
فالتنوع غنى واالختالف يف الرأي ليس بالرضورة ان يؤدي اىل
العدائية ،بل ال بد من تسوية.
وبالتايل ،الحوار الواعي بكل تجرد وترفع وتعال عن كل ما يباعد
ويفرق ،وعىل قاعدة احرتام االخر بعيدا من روحية االستئثار
والهيمنة وااللغاء واالبتعاد من االنانيات الفئوية والطائفية
واملناطقية ،كل ذلك من شأنه ان يؤسس اليجاد مساحات ايجابية
مشرتكة يبنى عليها ...تلك هي مسؤولية النخب املثقفة والواعية
من كل الطوائف واالحزاب والجمعيات والخ...
فهل لنا نحن يف لبنان ان نؤسس لثقافة وطنية مشرتكة؟ ثقافة تعزز
االنتامء الوطني ،تقوم عىل محبة االخر واحرتامه كانسان ..ككائن
برشي ..بعيدا من اسمه ودينه ومذهبه وجنسه ومنطقته وانتامئه
السيايس او الفكري.
هذا مسار طويل ،لكن ا ّىن له ان يبدأ.
الفقر والبطالة والهجرة واالنهيار عىل كل املستويات .هذا الفرد
اللبناين املبدع والخالق ،اذا ما خلصت النيات واتيحت الفرص،
يستطيع ان يعيد اىل هذا الوطن الصورة الحقيقية التي نحلم بها
جميعا.
انها مسألة قرار :اي لبنان نريد؟
كيف خرجت اليابان بعد حربني كونيتني مدمرتني( ،يف العام 1956
كان متوسط دخل الفرد يف لبنان يعادل متوسط دخل الفرد يف
اليابان) ،اين نحن االن من هذه املقارنة؟ كيف استطاعت ماليزيا
وسنغافورة ان تصال اىل ما وصلتا اليه؟ وماذا ينقصنا نحن سوى
التضامن والتجرد وحسن النيات واالقدام بارادة وتصميم؟
* دكتور يف القانون العام يف الجامعة اللبنانية
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مقال

إقتصاد
أمني صندوق جمعية مصارف لبنان:
الدولة بلعت دينًا بـ  120مليار دوالر
ال مير يوم يف لبنان اال يحرض مطلب اقرار قانون كابيتال كونرتول الذي ينطق به املسؤولون عىل الدوام ،حتى صموا اذان
اللبنانيني واوقعوهم يف الضياع والتضليل ،بحيث مل يعودوا قادرين عىل فهم اىل ماذا يهدف وكيف يفيد؟ منذ انطالق
التداول به قبل سنة ونيف ،والقانون ال يزال يرتجح عىل حبال التجاذبات
امني صندوق جمعية مصارف لبنان تنال
الصباح اكد اهمية اقرار هذا القانون ولو
جاء متاخرا ،اذ ال مصلحة للمصارف يف
عدم اقراره بل ترص عليه .واعترب يف حوار
مع "االمن العام" ان التقديرات بتحويل
 7او  8مليارات دوالر اىل الخارج غري
صحيحة اطالقا ،مشريا اىل ان ما ح ّول اىل
الخارج قد يقارب املليار دوالر ،مبا فيها
االعتامدات والكفاالت التجارية التي
ابرمت عقودها من املستوردين.
■ يف ظل اشتداد الخناق املايل والنقدي،
بات مطلب اقرار مرشوع قانون الكابيتال
كونرتول رضورة محلية ،ورشطا اساسيا
يفرضه صندوق النقد الدويل .كيف تقرأ
ذلك؟
□ مثنت جمعية املصارف منذ بداية
االزمة قانون الكابيتال كونرتول ،وسعت
اىل اقراره مع رئيس املجلس النيايب نبيه
بري .هذا القانون يساعد املصارف عىل
تفادي دعاوى املودعني عليها يف الداخل
ويف الخارج ،فيصبح الواقع غري املقونن
مقوننا .ال شك يف ان هذا القانون
رضوري ،الن املصارف مل تعد متلك
الدوالر الطازج اال بكميات قليلة جدا،
لتلبية رشاء بعض الحاجات الرضورية.
هنا نؤكد اهمية اقراره ولو جاء متأخرا،
عمال باملثل القائل خري ان يأيت متأخرا
من ان ال يأيت ابدا.
■ مرشوع القانون درس يف اللجان النيابية
لكنه مل يدرج يف جدول اعامل جلسات

امني صندوق جمعية مصارف لبنان تنال الصباح.

الكابيتال كونترول
يطبق على الرغم من انه
لم يصدر بقانون
الفوضى وحدها
تستفيد من عدم اقرار
القانون

مجلس النواب ،ومثة من يقول ان ال اجامع
عىل اقراره ،ملاذا؟
□ ال علم لنا بالتجاذبات التي دارت يف
اللجان النيابية حيال مرشوع القانون
وباهدافها االساسية ،وال نعرف خلفياتها
حتى .لكن العرثات التي شابت مواد
القانون متت دراستها ومعالجتها .من
الرضوري ان تشمل موضوع الدوالر
الطالبي واالستشفاء يف الخارج واملستلزمات
املالية للسفر وحجمها .فالقانون يسمح
بالنفقات الرضورية وامللحة .لكن يبدو
ان عدم االتفاق تناول هذه القضايا التي
تحتاج اىل توافر الدوالر الطازج ،وكيف
سيؤمن ومن اين؟

■ من هو املستفيد من القانون يف حال
عدم اقراره؟
□ الفوىض وحدها هي التي تستفيد من
عدم اقراره ،وال مصلحة للمصارف يف عدم
اقراره بل ترص عليه.
■ هناك تقديرات بتحويل ما بني  7او 8
مليارات دوالر اىل الخارج ،فاذا كان االمر
صحيحا ملاذا االرصار عىل قانون الكابيتال
كونرتول؟
□ ان التقديرات بتحويل  7او  8مليارات دوالر
اىل الخارج هي غري صحيحة اطالقا .اعتقد ان
ما حول اىل الخارج قد يقارب املليار دوالر،
مبا فيها االعتامدات والكفاالت التجارية التي
ابرمت عقودها من املستوردين ،وموثقة من
مصارف خارجية مراسلة ،االمر الذي دفع
مبصارفنا اىل تسديدها منعا لفقدان ثقة
تلك املصارف .للعلم ،استمرت املصارف بعد
تحركات  17ترشين يف اعطاء املودعني ما بني
 500و 2000دوالر نقدا ،لتسهيل معيشتهم
وتسيري امورهم .تعترب هذه العملية مثابة
تحويالت خارجية ،فضال عن تحويل نحو
 15مليون دوالر اىل الطالب املوجودين يف
الخارج .تقدر كل هذه املبالغ بنحو مليار
ونصف مليار دوالر .كذلك مثة احاديث عن
وجود نحو  8مليارات دوالر يف املنازل .هذه
االرقام مضخمة ،واعتقد انها ال تتعدى 3
مليارات دوالر يف حدها االقىص.
■ يقال ان القانون يحمي املصارف من
دعاوى املودعني التي تتعرض لها ،ما مدى
صحة هذا الكالم؟
□ طبعا .لذلك نحن مع اصدار القانون،
علام ان الكابيتال كونرتول يطبق واقعيا
عىل االرض ،مع انه مل يصدر بقانون النه
يحمي املصارف ويضع النقاط عىل الحروف
للجميع .لذا نحن نرحب به وباقراره.
■ اعلن رئيس جمعية املصارف منذ مدة
ان ال لزوم لقانون الكابيتال كونرتول .ما
رأيك يف هذا القول؟

كابيتال كونترول بني شاقوفي
املصالح وجنى العمر
لو كانت يف لبنان ارادة سياسية ال تنزع اىل املصالح الشخصية الربابها قبل املصلحة
العامة للشعب واالقتصاد ،لكان قانون كابيتال كونرتول قيد التنفيذ قبل اكرث من سنة.
منذ خريف العام املايض وحتى تاريخه ،كان الحديث عن هذا القانون بعدما وضع
مرشوعه يطفو ويغرق يف موجات املد والجزر ملواقف املسؤولني عىل كل مستوياتهم،
وكانوا يهدفون يف االساس اىل تفشيل اقراره بعدما ا ّمنوا مستقبل مدخراتهم ،مطلقني
الذرائع وابرزها ان القانون يتعارض مع النظام االقتصادي الحر ،او ان هذا القانون
يحمي املصارف من املالحقة القانونية ،علام ان دوال اخرى تعرضت ملثل ازمة لبنان
فاعتمدت هذا القانون ومتكنت من النجاح يف استعادة ثقة الداخل والخارج ،مثل
اليونان وقربص القريبتني.
اليوم ،وعىل الرغم من التأخري يف اقراره ،وخروج مبالغ كبرية من القطاع املرصيف ،اما
لحظوة او استنسابا ،يرص خرباء عىل ان القانون ال يزال يشكل حاجة وحامية ملا تبقى
من ودائع .اكرث من ذلك ،هو بند اساس يندرج يف جدول املفاوضات مع صندوق النقد
الدويل حول خطة االنقاذ والدعم.
ملاذا هو رشط؟
الن القانون اضافة اىل وظيفته املتمثلة مبعاملة املودعني سواسية وتنظيم عملية
التحويل بحسب الحاجات ،وتفادي املصارف الدعاوى من املودعني ،يشكل ضبطا
لحركة االموال ،بحيث يطمنئ الجهات املانحة اىل ضامن عدم خروج اي مساعدات
مالية قد تقدمها.
يف املقابل ،يرى خرباء ان ال امكان لتنفيذ قانون كابيتال كونرتول حتى يف حال اقر ،اذا
مل توفر فرص توحيد سعر رصف الدوالر الذي ال يزال يتوزع عىل ثالث منصات رسمية
وسوداء ،مع االخذ يف االعتبار ان قطاع االستهالك والخدمات التي يقدمها القطاع
الخاص تعتمد عىل سعر السوق السوداء ،اي ثالثة اضعاف سعر املنصة الرسمية،
وضعف السعر الرسمي االصيل اي  ،1500من دون ان ننىس تفاعل املودع مع هذا
الوضع الذي يفضل ان يخرس ما بني  30اىل  40يف املئة من قيمة سحوباته للحصول
عىل الدوالر نقدا .وهو امر يعود بالخسارة الحتمية عىل املودعني ،وبلغة اوضح
يشكل ما يسمى .HAIR CUT
اىل ذلك ،يف ضوء كل ما يقال عن ان القانون ال يزال يشكل حاجة ،فان خرباء يرون ان
ال امكان لتنفيذ الكابيتال كونرتول يف حال اقراره وصدوره ،من دون ان تواكبه خطة
انقاذية عملية .كام مل يغفل خرباء ان اقرار هذا القانون يف وجود الرسية املرصفية لن
يؤدي الغرض منه ،النها متثل غطاء الحامية لحسابات النافذين واملرصفيني.
يف املحصلة ،ال يزال مرشوع القانون يف صيغه املعدلة معروضا عىل مرشحة اللجان
النيابية ،مثله مثل قوانني كثرية لن تجد سبيال اىل االقرار والتنفيذ ،ما مل تتنصل الطبقة
السياسية من مصالحها.
نختم بسؤال :كيف ميكن بناء دولة ،وما عدد السنوات التي نحتاج اليها لتنفيذ اي
خطة اصالحية تتطلب ّ
كم من القوانني التي يقرها مجلس النواب؟
نطرح هذا السؤال ألن التجارب يف نقاشات هذه القوانني ال تيش بامكان تحقيق
االصالحات ،اقله عىل املديني املنظور واملتوسط.
عصام شلهوب
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إقتصاد
□ من املستغرب ان يصدر عن رئيس
الجمعية مثل هذا الترصيح ،خصوصا وان
اعضاء الجمعية هم مع اقرار القانون.
■ طلب البنك املركزي من خالل التعميم
 154املوجه اىل املصارف ،تكوين سيولة
خارجية بنسبة  %3خالية من االلتزامات
من الدوالرات الطازجة املودعة لديها،
وحث اصحاب املصارف واملعرضني سياسيا
عىل اعادة كل منهم  ،%30وكبار املودعني
عىل اعادة  .%15ما هي نتائج هذه
العملية التي استحقت ،وكيف تنظر اليها؟
□ التعميم  154هو بداية العادة هيكلة
القطاع املرصيف ،وارى ان حاكم مرصف
لبنان رياض سالمة مستعجل اعادة
الهيكلة .علام ان املصارف هي مثل غرفة
يف بناء يحرتق ،مهام سعيت اىل اصالح
الغرفة ستحرتق من جديد .متاشيا مع تنفيذ
التعميم التزمت كل املصارف زيادة رأس
املال بالنسبة املطلوبة وهي  .%20كذلك
طلب ايداع  %3من العمالت االجنبية لدى
املصارف املراسلة ،مع انه طلب غري عادل.
لكننا كمرصفيني نلتزم القانون ،وقد امنها
عدد من املصارف وال يزال عدد آخر يف
طور تأمينها بنسب معينة .يدرس مرصف
لبنان كل حالة عىل حدة ،ويعطي كل
مرصف مهلة زمنية لتأمينها بالكامل .علام
اننا ال نقوم بعمليات مرصفية تؤمن لنا
الدوالرات الطازجة .بالنسبة اىل املرصفيني،
التزموا اعادة  %30من كل ما تم تحويله
اىل الخارج منذ منتصف عام  2017حتى
منتصف عام  ،2020وفق ما يطلبه التعميم.
اما يف ما يتعلق بالسياسيني ،فان الرسية
املرصفية متنع عىل املصارف التداول يف هذا
املوضوع يف ما بينها .علام انه توجد صعوبة
بالنسبة اىل كبار املودعني ،عىل الرغم من
اننا وبعد الحاحنا ،اعاد قسم ضئيل منهم
نسبة  .%15اما اذا كان القصد من زيادة
رأس املال هو عودة الدولة اىل االستدانة من
املصارف ،واالستيالء عىل امكانات القطاع
املرصيف ،فذلك يعني اننا سنبقى كام نحن

املودع لم يفقد
وديعته ويمكنه الحصول
عليها عبر شيك مصرفي
التقديرات بتحويل
 7او  8مليارات دوالر الى
الخارج غير صحيحة
اليوم .كام تم بلع  120مليار دوالر ،سيتم
ابتالع االموال التي ستزاد عىل رأس املال،
عىل الرغم من ان التعميم يسمح بابقاء
نسبة  %3يف الخارج .لكن ما تتخوف منه
املصارف هو اصدار تعاميم وقوانني اخرى،
مثل القانون الطالبي الذي يفيض اىل تحويل
 10االف دوالر لكل طالب يف الخارج
من دون ان يكون لديه او الهله حساب
مرصيف ،وعىل اساس سعر رصف  1500لرية
للدوالر ،ما يعني ان هذا الدوالر مدعوم.
فكيف ميكن مجلس النواب اصدار قانون
يسمح بالدعم عىل حساب غريه؟ ال ميكن
الطلب من القطاع الخاص الدعم بقانون
رسميَ .من يريد الدعم عليه هو القيام
به ،كام يحصل بالنسبة اىل دعم املحروقات
واملواد االساسية ،االستهالكية والدوائية،
ويذهب بعضها ملصلحة املهربني اىل خارج
البالد عىل ما يقال وينرش من تقارير .كان
من واجب وزارة االقتصاد ضبط هذا الدعم
الذي يصل اىل نحو نصف مليون دوالر
شهريا .ال ميكن تحصني القطاع املرصيف يف
ظل السياسة نفسها التي كانت معتمدة
وساهمت يف تخريب القطاع ،عىل ان يتم
استعامل اموال املودعني اخريا للدعم.
■ هل تخاف عىل اموال املودعني؟
□ طبعا .لقد تعرضت املصارف اىل
عمليات تهديد وتكسري وحريق من
اصحاب الودائع .لكن اين هم اليوم ال

يتحركون ،وودائعهم املوجودة يف مرصف
لبنان تستعمل لدعم السلع التي يه ّرب
بعضها او يحتكر.
■ كيف تقرأ التعميم من الوجهة
القانونية؟
□ يشكل التعميم بداية الهيكلة وليس
نهايتها ،كام اعلن مرصف لبنان بعد ان يلتزم
الجميع مضمونه .يف نهاية عام  2021سيقيم
البنك املركزي وضع كل مرصف ملعرفة حاجة
كل واحد لزيادة رأس املال ،من اجل االلتزام
بقانون ومعطيات ومقاييس بازل  ،3 -علام
ان االوضاع لن تظهر بصورتها الجلية قبل
ان تعرف املصارف حجم الخسائر التي
ستتكبدها من عدم ايفاء الدولة اللبنانية
ديونها التي لن تدفعها .هذه الخسائر
هي التي ستأكل من رأس مالنا املوجود
حاليا ،وهي التي ستدفعنا اىل زيادته
مرة اخرى ،بعيدا من التعميم  .154من
الناحية القانونية ،يحق ملرصف لبنان اصدار
التعميم .اما بالنسبة اىل قانونية الطلب
من املودعني اعادة االموال ،فال اعرف مدى
صحتها .لكن ال نعرف كيف ستتم معالجتها
من املرصف املركزي.
■ هل صحيح ان املودع فقد ايداعاته؟
□ مل يفقد املودع وديعته املالية ،ويف
استطاعته الحصول عليها عرب شيك مرصيف،
لكن النقد الذي اودعه يف املرصف انخفضت
قيمته بنسبة الثلث .مبا ان البلد يعيش واقعا
مأزوما ،انخفضت قيمة كل يشء وبتنا نعيش
حالة من الهزال .عند انطالقة ثورة  17ترشين،
كان كل دوالر طازج يساوي دوالرين محليني.
اليوم اصبح يساوي  4دوالرات محلية .عندما
اعلنت حكومة الرئيس حسان دياب التعرث عن
الدفع كانت قيمة الدوالر الفعلية الفي لرية.
اذا استمر الجميع يف عدم تحمل مسؤوليتهم،
ستنخفض قيمة اللرية يف شكل دراماتييك.
املطلوب حكم سليم حتى تستقيم االمور،
ونخرج من الدوامة التي نعيش فيها حاليا.

ع.ش.
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إقتصاد

عصام شلهوب

املشرف العام على خطة لبنان الستجابة األزمة:
 6و 6مك ّرر غير موجودة في الفقر

تبني املؤرشات الصادرة عن االمم املتحدة والبنك الدويل واالدارات الرسمية املعنية املحلية عام  2020وخالل الربع االول
من عام  ،2021ان يف لبنان  %60فقراء يعيشون عىل اقل من عرشين دوالرا يوميا و %25تحت خط الفقر املدقع ،اي
انهم يعيشون باقل من دوالرين .فيام يصل الدخل الشهري اىل آالف االرس اىل  100دوالر

تتمركز االرس الفقرية بحسب املحافظات يف
الشامل بنسبة  ،%40ويف البقاع بنسبة ،%20
ويف الجنوب بنسبة  ،%15والنبطية بنسبة
 ،%10وجبل لبنان بنسبة  ،%14ويف بريوت
بنسبة  ،%1وفقا الحصاءات تعود اىل عامي
 2019و.2020
يعود تراجع الدخل اىل تدهور االوضاع
السياسية واالقتصادية وانزالق اللرية اللبنانية اىل
مستويات غري مسبوقة تجاه الدوالر االمرييك،
ما ادى اىل تدهور نشاط املؤسسات الصناعية
والتجارية واالستشفائية والسياحية وغريها
من القطاعات االقتصادية ،باالضافة اىل تدهور
القدرة الرشائية لالرس بسبب ارتفاع االسعار
وتنامي وترية البطالة.
تنخر آفة الفقر اجسام اللبنانيني ،ويسبب
الحرمان املادي لديهم يف تدين جميع اوضاعهم
املعيشية ،وبدأت االمية تتغلغل يف اوساط
املعوزين منهم.
حاول لبنان سابقا محاربة آفة الفقر عرب
مرشوعني" :حال" وتنفذه وزارة الشؤون
االجتامعية ،و"افعال" وهو مرشوع قانون تقدم
به النائب روبري فاضل تحت عنوان "ازالة الفقر
والعوز املدقع يف لبنان" .يتم اليوم احياء برنامج
الشؤون االجتامعية بدعم من البنك الدويل
ومؤسسات اخرى .
منهجية استهداف او آلية الوصول اىل الفقري،
بالتايل تحديد االهلية لالفادة من املساعدات،
تأخذ يف االعتبار عددا من املؤرشات االجتامعية
واالقتصادية لالرسة وتشمل موجودات
وممتلكات االرسة ،والحالة االجتامعية
والتعليمية والصحية .باالضافة اىل عدد افراد
االرسة وملكياتها .تقوم رشوط اختيار االرس

املرشف العام عىل خطة لبنان الستجابة االزمة الدكتور عاصم ايب عيل.

شركات للرصد
والتقييم سترصد الثغر
في مراحل البرنامج

التي تحدد املستوى املعييش للمواطن .واشار
اىل ان القرض يتوزع عىل فرتة زمنية ،ففي سنة
 2021سيتم استعامل نحو  26مليون دوالر من
مبلغ القرض ،فيام ستكون االستفادة من القيمة
االساسية للقرض سنة  ،2022وان عدد االرس
التي حددها القرض يبلغ  147الفا.

الفقرية عىل نحو  50معيارا اقتصاديا واجتامعيا،
وهي مبنية عىل مسح سكاين جرى ويستكمل
لالرس والذي يظهر كيفية انفاق املوارد املالية.
املرشف العام عىل خطة لبنان الستجابة االزمة
الدكتور عاصم ايب عيل اكد لـ"االمن العام"
رضورة ان تكون املعايري التقريبية للفقر هي

■ استنادا اىل اي معايري يتم اختيار االرس
الفقرية؟
□ منذ انشاء برنامج مساعدة االرس االكرث فقرا،
وضع البنك الدويل دراسة بالتعاون مع مديرية
االحصاء املركزي لتحديد املعايري التقريبية
للفقر .اذ من الصعب وضع معايري من خالل
الدخل كونه غري محدد ،والسبب لعدم وجود

بيانات دقيقة للرضائب املستوفاة من وزارة املال
عن كل مواطن ،ووجود رسية مرصفية وضوابط
ال متكننا من معرفة حسابات كل فرد .لذلك
يجب ان تكون املعايري تقريبية تحدد املستوى
املعييش للمواطن .وضعت يف املرشوع االول
سابقا استامرة تضم  50سؤاال للمعايري لتحديد
الواقع املعييش لالرس ،ووضع لكل سؤال وزن
او قيمة ،بحيث تجمع هذه االوزان والعالمات
يف النهاية ،وتعطي كل ارسة رقام معينا تحدد
مبوجبه نسبة فقر كل ارسة من االقل فقرا اىل
االكرث فقرا .هذا هو املعيار العلمي املتبع يف
اهم الربامج العاملية الستهداف الفقر.
■ ما هي منهجية او آلية الوصول اىل الفقري؟
□ هناك  114مركزا للخدمات االمنائية تابعة
لوزارة الشؤون عىل كل مواطن تقديم الطلب
يف اي مركز ،عىل ان تتبع ذلك زيارة منزلية
لتعبئة استامرة الخمسني سؤاال ،قبل ان ترسل
اىل االدارة املركزية التي تجمع املعلومات
وترسلها اىل رئاسة الحكومة ،عىل ان تقوم االدارة
املعنية بادخال املعلومات واعطاء الرقم النهايئ.
بعد ذلك ،تذهب القوائم النهائية اىل برنامج
التغذية العاملية ،حيث يتم اصدار البطاقات .يف
ظل االقفال العام ،تم اطالق منصة يستطيع من
خاللها املواطن املعني تعبئة املعلومات البديهية
املطلوبة والتقدم اىل املرشوع .وخالل اسبوعني
تم تقديم حواىل  400الف طلب عرب املنصة.
بعد اقرار القانون واطالق املرشوع سيتم اعطاء
فرتة زمنية اخرى ال تتعدى الشهر لكل مواطن،
التقدم بطلبه عرب منصة املرشوع من جديد.
■ َمن سيقوم باملسح ووفق اي سلم عمل سيتم
االمر؟
□ املسح مل يبدأ بعد ،وهو قيد املتابعة ويحتاج
اىل وقت لتنفيذه .يتوزع القرض عىل فرتة
زمنية ،ففي سنة  2021سيتم استعامل نحو
 26مليون دوالر من مبلغ القرض ،فيام ستكون
االستفادة من القيمة االساسية للقرض سنة.
لذلك تحتاج عملية املسح اىل الوقت النهائها،
اىل حني جهوز قاعدة البيانات ،وستتم عملية
التوزيع عىل اساسها.

■ هل تعتقد ان محاربة الفقر ميكن حصولها
يف فرتة زمنية بسيطة وينتهي االمر؟
□ بالنسبة الينا ،يشكل املرشوع ابرة بنج
تخفف من حدة الفقر ،والفقر ال يحارب
بهذا الشكل ،انه مينح الحامية االجتامعية
والغذائية للمواطنني وتتفادى من خالله
الترسب املدريس ،لكن ذلك ال يخرج املواطن
من الفقر .اخراج املواطن من الفقر يتم
عرب خطة اقتصادية متكاملة ،تتداخل فيها
كل الوزارات واالدارات والقطاعات ،تتيح
للمواطن الفرصة ومتكنه من دخول سوق
العمل الذي يساعده عىل االستغناء عن هذه
البطاقة التي لن تستمر يف شكل مستدام ،الن
القرض ينتهي خالل فرتة زمنية معينة ،والن
الدولة ال تستطيع متويل هذا الربنامج لفرتة
زمنية طويلة .هذا الربنامج هو لوقف االنهيار
الكامل ولتوفري االمن الغذايئ ،وصوال اىل خطة
اقتصادية تهدف اىل تغيري العقلية االستهالكية
اىل عقلية منتجة.
■ َمن يضمن شفافية العمل وصدقيته،
خصوصا وان نواة املرشوع هو املال؟
□ ال شك يف ان تنوع الرشكاء هو الذي
يضمن شفافية العمل وصدقيته .هناك رئاسة
الحكومة ووزارة الشؤون االجتامعية والبنك
الدويل ومنظمة التغذية العاملية ،باالضافة اىل
وجود رقابة مالية مسبقة من ديوان املحاسبة،
كذلك سيتم انتداب رشكات خاصة للتدقيق
يف مسار الربنامج بالتعاون مع البنك الدويل.
وسيتم بناء نظام الدارة الشكاوى ،بحيث
يتمكن كل مواطن مشمول بالرعاية من
تقديم شكواه ،يف حال تعرض ألي مشكلة مع
التأكيد عىل حل هذه املشاكل .للمرة االوىل
سيتم التعاقد مع رشكات للرصد والتقييم
التي سرتصد الثغر يف مراحل الربنامج ،وتقرتح
كل التوصيات الالزمة لتطبيق هذا املرشوع.
■ هل سيتم التأكد من املعلومات وفقا
لبيانات معينة صادرة عن املندوبني
والرشكات؟
□ سيتم جمع املعلومات عرب زيارة املندوبني

االجتامعيني ،عىل ان تدقق الرشكات من
خالل عينات عشوائية ،وستتم مقارنة نتائج
هذه العينات بنتيجة العامل االجتامعي .فاذا
اتت النتائج متطابقة فهذا يعني ان العامل
االجتامعي عمل بنزاهة ،واذا كان هناك
تضارب ،يكون العامل االجتامعي قد عمل
بشكل خاطئ ،وبذلك يعاد النظر يف كل
االستامرات التي متت تعبئتها من هذا العامل.
■ ما هو عدد االرس املتوقع استفادتها من
القرض والذي بلغ بحسب املنصة نحو 400
الف عائلة؟
□ حدد القرض عدد االرس بـ 147الف ارسة.
■ ما هو مصري االرس الباقية؟
□ امكانات الربنامج محدودة وهو الستهداف
االرس االكرث فقرا ،وال ميكن استهداف كل
االرس .املهم اتباع املعيار املحدد الشفاف
واملوضوعي الستهداف االرس االكرث فقرا .نظرا
اىل امكانات املرشوع املتواضعة ،ال نستطيع
تغطية سوى  %25من الشعب اللبناين االكرث
فقرا .علام ان هناك نسبة  %60فقراء ،و%25
تحت خط الفقر املدقع .الهدف من هذا
املرشوع هو استهداف نسبة الـ.%25
■ هل متلكون احصاءات حول توزع هذه
النسبة عىل املحافظات؟
□ يجب اجراء املسح املطلوب حتى نتمكن
من تحديد نسب الفقر يف كل محافظة.
■ ماذا عن التدخالت السياسية يف عمل
الربنامج؟
□ ال تدخل للسياسيني يف عمل املرشوع.
نحن نتمنى ان يقدر كل السياسيني مسؤولية
وحساسية املسألة التي تتم معالجتها ومن
املفرتض ان تخرج السياسة من مثل هذه
املواضيع ،الن  6و 6مكرر غري موجودة عىل
مستوى الفقر ،وال ميكن ادخال السياسة يف
الفقر املوجود يف كل املناطق التي ستستفيد
من الربنامج ولكن بنسب متفاوتة ،الن هناك
مناطق فقرية اكرث من غريها.
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رأي
اعداد معهد باسل فليحان املالي واالقتصادي

إقتراح قانون الشراء العام ()1

خطوة أساس نحو اإلصالح والحداثة

يقول الكاتب الروايئ اندريه موروا ان للحكومات عمر مؤسساتها املالية متاما ،كام لالشخاص الطبيعيني عمر رشايينهم .يف
لبنان ،تشيخ املؤسسات املالية ونادرا ما يتجرأ احد عىل دخول البيت املهمل .لذلك كان ال بد لفريق معظمه من السيدات ان
ينفض الغبار عن بيت من بيوت املال كان منسيا ،النه بيت باموال كثرية
من املعروف ان الحكومات هي الشاري
االكرب يف السوق .تلجأ اىل تلبية حاجاتها
من االشغال واللوازم والخدمات ،من طريق
صفقات تعقدها مع املوردين ،وهي بذلك
تنفق اموال املكلفني او تعتمد عىل الهبات
والقروض.
يف دول العامل ،يصل حجم الرشاء اىل 25
و %30من االنفاق العام .اما يف لبنان،
فيشكل  %20من النفقات العامة عىل
املستوى املركزي ،اي ما يوازي  3،4مليارات
دوالر من دون احتساب ما تنفقه البلديات
واتحاداتها واملؤسسات العامة واملصالح
املستقلة والهيئات (بحسب تقديرات معهد
باسل فليحان للفرتة .)2020 - 2010
نحن اذا امام سوق كبرية وفرص لالعامل
ميكن ان تكون اما متاحة للبعض او للجميع،
بحسب تنافسية قواعد الرشاء وشفافيتها.
فاىل اي مدى هذه القواعد هي فعليا ابواب
مفتوحة للتنافسية والشفافية واملساءلة؟
وملاذا اليوم يشدد الجميع ،سواء اكان
املجتمع املدين املحيل او املجتمع الدويل،
عىل اهمية اصالح الرشاء العام؟ وماذا
يحمل اقرتاح القانون الذي اعده معهد
باسل فليحان املايل واالقتصادي وتدرسه
اليوم اللجنة النيابية الفرعية برئاسة النائب
ياسني جابر؟
منظومة الرشاء العام يف لبنان ذات جودة
متدنية مقارنة مبثيالتها يف بلدان املنطقة
العربية ( .)1يعود ذلك اىل تقادم االطار
الترشيعي وتبعرثه وعدم مواءمته مع
متطلبات املعايري الدولية من شفافية
ومساءلة وتنافسية.
من املفيد التذكري بأن ما من نص قانوين

موحد للرشاء العام يف لبنان ،عىل عكس كل
دول العامل التي سبقتنا مبا يف ذلك الدول
املجاورة ،فال يوجد اي قانون تطبقه الزاميا
كل الجهات الشارية التي تنفق ماال عاما.
االستثناءات كثرية ،ومعظم الجهات الشارية
تطبق احكاما خاصة بها ،وطلب املوافقات
عىل اجراء الرشاء بالرتايض تحول اىل امر
شائع له تبعات كارثية عىل ادارة املال العام
وزيادة املخاطر املالية وتدهور جودة البنى
التحتية والخدمات واالستثامر ،وطبعا تفاقم
الفساد وتضارب املصالح وهدر املال العام.
محاوالت كثرية وفرص ضائعة عىل مدى
حواىل  19عاما ،اصبح لبنان بسببها متأخرا
عن غريه من البلدان ،مبا فيها البلدان العربية
التي رغم تحوالت الربيع العريب نجحت يف
تحديث الرشاء العام ،وصار البعض منها مثل
تونس واملغرب يعتمد الرشاء االلكرتوين،
ويتحرض البعض االخر العتامده الزاميا
كمرص وفلسطني واالردن.
ان اصالح الرشاء العام اذا ما جاء متوافقا
مع املعايري الدولية ،يرفع مستوى الثقة
ويستقطب االستثامر والتمويل الخارجي
الذي يحتاجه لبنان وينعكس ايجابا عىل
نوعية الخدمات للمواطنني.
املسح الدويل ملنظومة الرشاء العام ()MAPS
الذي شارك فيه االمن العام من ضمن لجنة
استشارية وطنية مؤلفة من  18ممثال عن
 15مؤسسة رسمية ،اشار اىل ان املنظومة
متهالكة عىل كل املستويات ،وتعاين تداخل
الصالحيات بني املؤسسات املعنية.
النتائج جاءت اسوأ من املتوقع .فمن اصل
 210معايري جرى تقويم املنظومة عىل
اساسها ،سجل لبنان تطابقا كليا يف  11معيارا

فقط ،مقابل  120معيارا غري مطابق و71
معيارا مطابقا تطابقا جزئيا.
اىل هذه الثغرّ ،بي املسح نقصا يف اليات
الشكاوى واالعرتاض .كذلك اشار اىل عدم
وجود معايري ووثائق موحدة ،واللجوء املفرط
اىل الرشاء بالرتايض .والحظ ايضا التداخل يف
ادوار املؤسسات املعنية والنقص يف القدرات
املؤسساتية والبنية التحتية التكنولوجية،
واللجوء اىل استثناءات تتناقض مع القوانني
واالنظمة املرعية االجراء واملبادئ العامة
ذات الصلة ،وتفسريات متعددة تزيد من
مخاطر املامرسات االنتقائية والفساد ،وتزيد
الكلفة عىل املالية العامة وتؤثر سلبا عىل
الرقابة.
االحكام اللبنانية يف مجملها ،ال تعتمد
معايري واضحة تعكس التوجهات الدولية
لجهة فتح مجال املنافسة امام املؤسسات
الصغرية واملتوسطة ،وتحقيق اهداف
التنمية املستدامة خصوصا البيئية ،واحرتام
معايري النزاهة والشفافية من قبل الجهة
الشارية ومن قبل القطاع الخاص ،والزامية
وجود جهاز برشي متخصص قادر عىل
مامرسة وظيفته باعىل مستويات من املهنية
والفعالية والنزاهة.
يف املحصلة ،دلت نتائج املسح باالجامل عىل
اهمية العودة اىل االنتظام املايل مبا يراعي
القوانني واالعراف الدولية ،وهذا يتطلب
عمال طويال وعميقا وممنهجا يطاول االركان
االربعة للمنظومة:
 االطار القانوين والتنظيمي والسياسايت. االطار املؤسيس والقدرة االدارية. عمليات الرشاء ومامرسات السوق. -املساءلة والنزاهة والشفافية.

معهد باسل فليحان املايل واالقتصادي.

من غري املمكن الي انفاق استثامري ان
يحقق اهدافه االقتصادية او يستقطب
املمولني واملشاريع ذات القيمة املضافة
واملحفزة للسوق واالبداع ،يف ظل
منظومة متداعية كهذه .من الناحية
املاكرو اقتصادية ،لبنان اليوم وعىل املدى
املتوسط ،امام اوضاع مالية واقتصادية
دقيقة تتطلب ادارة مالية متكاملة
مرتابطة تخضع لضوابط صارمة ،خصوصا
لجهة استرشاف عمليات املوازنة والخزينة
وادارتها .من املهم ان ترتبط عمليات
الرشاء العام ارتباطا عضويا بتخطيط
املوازنات عىل املديني املتوسط والبعيد ،مبا
يسمح بادارة سليمة للسيولة يف الخزينة،
وتأمني التزامات الدولة املالية بحسب
اولوية استحقاقاتها ،وتأمني االلتزامات
املالية الناتجة من عمليات تنفيذ العقود.
حول العامل ،تقع سياسة الرشاء العام يف
صلب ادارة املال العام ،وتتحكم بها معايري

االمن العام شارك
في املسح الدولي ملنظومة
الشراء العام ()SPAM
دولية وترشيعات وطنية ،مثلها مثل معظم
املواضيع املالية كاملحاسبة واملراجعة
وغريها .يف ظل شح املوارد والتحديات
املرتبطة باالزمات الصحية واملالية وتراجع
الواردات السيام الرضيبية ،ميكن اعتبار
الرشاء "منجم ذهب" لتحقيق قيمة
افضل من انفاق اموال املكلفني بالرضائب
وتحقيق النهوض والتنمية املستدامة.
اصالح الرشاء العام اذا ما جاء متوافقا
مع املعايري الدولية ،ميكن ان يكون فرصة
لتحقيق وفر سنوي بقيمة  800مليون

دوالر عىل االقل ،وتخطيط افضل لالنفاق
العام ،الن كل قرش ينفق يف غري محله
هو قرش ناقص يف مكان آخر ،وهو فرصة
ضائعة يف ظل وضع اقتصادي مرتد وحرج.
فهامش االنفاق االستثامري للدولة عىل
املشاريع التنموية الحيوية ضيق جدا ،وال
يتعدى  %2فقط من املوازنة العامة (لعام
 ،)2020وهو يتقلص اكرث فاكرث ما يؤثر
سلبا عىل تنافسية االقتصاد وتصنيفات
لبنان الدولية.
يف لبنان ،اصالح الرشاء العام هو رشط من
رشوط تحقيق التصحيح املايل واستعادة
النمو ،اذ ال ميكن يف ظل اوضاع مالية
واقتصادية دقيقة كالتي مير فيها لبنان
اليوم وعىل املدى املتوسط ،اال ان تكون
االدارة املالية متكاملة مرتابطة.
تغلب النظرة القانونية الرصفة يف لبنان
عىل املنطق االقتصادي والتنموي الذي
يحكم موضوع الرشاء العام يف العامل.
فالرشاء يعترب رافعة للتنمية االقتصادية
وعامل ثقة لجذب االستثامرات ،وتحقيق
النمو املستدام من خالل مشاركة
املؤسسات الصغرية واملتوسطة عىل نحو
عادل وشفاف يف العقود الحكومية،
واعتامد معايري االستدامة ،اي تلك
الصديقة للبيئة وتلك التي تشجع التنمية
االقتصادية (دعم املشاركة االقتصادية
للنساء ،الخ) وتراعي املسؤولية االجتامعية
(تجنب عاملة االطفال ،التأمني االلزامي
للعامل ضد حوادث العمل ،الخ).
ان تغيري هذه النظرة لهو من االمور
االساسية الن بلدنا يف تراجع مستمر عىل
مؤرشات التنافسية االقتصادية (من املرتبة
 80يف عام  2018اىل املرتبة  88يف عام
 2019من اصل  ،)141وكذلك يف سهولة
االعامل (تراجع اىل املرتبة  143من اصل
 190يف العام  .)2020ومن املتوقع ان
يستمر هذا الرتاجع بسبب االزمة املالية
الحادة التي يعيشها لبنان وغياب االفق
للخروج من النفق املظلم.
لهذا املعطى اهمية كبرية يف اي
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قانون الرشاء العام فرصة لعودة االنتظام املايل وتوفري فرص عمل.

اسرتاتيجيا تقصد تطوير االقتصاد
اللبناين وتنافسيته حيث تشكل املؤسسات
الصغرية واملتوسطة بني  93اىل  %95من
اجاميل مؤسسات القطاع الخاص ،وتوظف
 %51من اليد العاملة ،لكنها تبقى غري
قادرة عىل ولوج فرص املشاركة بفاعلية
يف العقود الحكومية السباب مختلفة
اهمها :عدم قدرتها وجهوزها للمشاركة
( %88من الحاالت) ،والتأخر يف الدفع
من الجهة الشارية ( ،)%75وعدم الولوج
اىل املعلومات حول الصفقات ورشوط
املشاركة فيها والصعوبة يف تشكيل تكتالت
(.)2()%63
ميكن ان يحد اصالح الرشاء العام من
املحاباة .وقد اكدت دراسة صدرت يف
ترشين االول ( 2020جامل حيدر واسحق
ديوان) ،ان ارتباط الرشكات مبصالح غري
تنافسية (مثال الرشكات املرتبطة باملصالح
السياسية) يخفض القدرة عىل توفري فرص
العمل بنسبة  %9.4يف قطاع معني ويحد

لبنان في تراجع
مستمر على مؤشرات
التنافسية االقتصادية
يحتل لبنان املرتبة
 180/149في مؤشر
مدركات الفساد
لعام 2020

من قدرة املؤسسات االخرى عىل النمو
والتطور واالبتكار وخلق فرص عمل.
هذه املعطيات وغريها الواردة يف التقارير
الدولية حول تنافسية اقتصاد لبنان
وتحديات النمو ،تؤكد ان تحديث الرشاء
العام هو اصالح اساس للحد من االحتكار

والسيطرة السياسية عىل السوق ،وتعزيز
الشفافية واملساءلة.
يشكل الرشاء العام احد ابرز االصالحات
الهيكلية الرضورية لتعزيز الحوكمة املالية
ودعم جهود مكافحة الفساد ،اذ ان  %57من
املعامالت الحكومية املعرضة للفساد مرتبطة
بشكل او باخر مبنظومة الرشاء العام.
يحتل لبنان املرتبة  180/149عامليا يف
مؤرش مدركات الفساد لعام  2020مسجال
تراجعا من  3نقاط ،فيام تبلغ كلفة
الفساد مليارات الدوالرات سنويا وتعيق
املنافسة .ومن املعروف عامليا ان الفساد
والجودة املتدنية للبنى التحتية هام من
العوامل االكرث تأثريا يف هروب االستثامرات
وتحويلها اىل اقتصادات اخرى اكرث جاذبية
وتنافسية.
من ناحية اخرى ،ال يقترص الرشاء العام
الفعال والجيد عىل تفعيل املنافسة وتوفري
فرص اعامل للرشكات ،بل هو سياق
تحفيزي وعميل لتحقيق التنمية املستدامة
بابعادها االقتصادية واالجتامعية والبيئية،
وبالتايل االلتزام باهداف خطة  2030التي
اقرتها االمم املتحدة عام .2015
ختاما ،ال بد من التشديد عىل ان اصالح
منظومة الرشاء العام ال يكفي وحده
بل هو وثيق االرتباط باصالح مجموعة
القوانني املالية ،ومنها قانون املحاسبة
العمومية وقانون جديد للموازنة وهذه
مسؤولية وزارة املال .هو مرتبط ايضا
بدراسة ووضع خيارات مؤسساتية جديدة
تحتم تعديل مجموعة من القوانني ذات
الصلة ،منها قانون تنظيم التفتيش املركزي
وادارة املناقصات (هيئة ناظمة) وقانون
تنظيم ديوان املحاسبة وقانون املوجبات
والعقود وقانون العقوبات وغريها.
هوامش

( )1يبلغ املؤرش العام لجودة دورة الرشاء  ،10/48البنك
الدويلBenchmarking Public Procurement (2017( ،
( )2مسح أجرته شبكة خرباء الرشاء الحكومي يف منطقة
الرشق األوسط وشامل إفريقيا ()2014
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المشهد الثقافي
هنري زغيب :التراث
خ ّزان الحاضر وخبز املستقبل
منذ العام  ،2002ينكب الشاعر اللبناين هرني زغيب عىل مرشوع العمر ،او املرشوع االحب اىل قلبه .جمع كنوز الرتاث
بطريقة منهجية وعلمية وحفظه ،واتاحته للباحثني والجمهور
اميانا منه بأن امة من دون تراث ،هي
امة بال ذاكرة وبال مستقبل ايضا ،نجح
الشاعر هرني زغيب يف اطالق "مركز
الرتاث اللبناين" الذي تشعبت انشطته
من حفظ كنوز الرتاث االديب واملوسيقي
والفني والسيناميئ وصوال اىل اصدار
الكتب واقامة املحارضات وطرح مجلة
نصف سنوية ...كلها تتمحور حول كنوز
لبنان التي اهملت طويال.
"االمن العام" التقت الشاعر والكاتب
من اجل الوقوف عند انشطة املركز
وطموحاته الكثرية.
■ كيف جاءتك فكرة "مركز الرتاث
اللبناين" ،وكيف وجدت طريقها اىل
التنفيذ؟
□ منذ مطلع حيايت االدبية ،وانا اهتم
بالرتاث االديب اللبناين ،شعرا ونرثا ،فاجمع
مخطوطات او مطبوعات او منشورات
عن الشعراء واالدباء اللبنانيني ،حتى
تجمعت عندي مجموعات مهمة جدا،
بعضها غري منشور ،وبعضها االخر موجود
امنا اصبح نافذا حاليا .ثم توسعت الفكرة
لدي ،فرصت افكر ملاذا ال يكون عندنا
تراث لبناين يف مختلف وجوهه ،ليس فقط
الرتاث النرثي او الشعري ،امنا مختلف
وجوه الرتاث .وحني كنت يف الواليات
املتحدة طوال ست سنوات ،كنت ازور
املؤسسات التي تحفظ الرتاث سواء يف
نيويورك حيث كنت اعمل رئيسا لتحرير
جريدة "الهدى" ،او يف واشنطن عندما
كنت ازورها الحرض محارضة او العطي
واحدة .كذلك ،كنت اقرأ عام تحويه
فرنسا من هذا النوع من املؤسسات التي

الشاعر والكاتب هرني زغيب.

يجب ان يتعرف الجيل
الجديد الى لبنان من
خالل ندواتنا التي نبسّ ط
له فيها التراث

تحفظ الرتاث مثل الـ"اينا" او املكتبات
الوطنية ،وفيها االرث الكبري ،وخاصة
جامعات فرنسا وامريكا ،التي تحتضن
ارث االدباء واملبدعني واملفكرين ،وحتى
العلامء االمريكيني او الفرنسيني .عندما
عدت اىل لبنان ،رحت افكر ملاذا ليس
عندنا هذا النوع من املؤسسات التي
تحفظ الرتاث ،تحفظ ذاكرة الوطن.
صحيح ان عندنا املكتبة الوطنية ،لكنها
مقترصة عىل ما هو مطبوع ،وما هو
منشور .كذلك ،فمؤسسة املحفوظات

تحفظ املطبوع واملنشور ال املخطوط او
النافذ ،او املفقود من التداول العام .بعد
فرتة ،عرضت الفكرة عىل اصدقاء يل يف
"الجامعة اللبنانية االمريكية" (،)LAU
فاعجبتهم وطلبوا مهلة لدراسة املوضوع.
هكذا كان ،فبعد نحو خمسة اشهر،
اجابوين بان االمر ممكن ،واعطوين فرصة
ان ابدأ بتأسيس هذا املركز ،واعطيهم
بيانا باهدافه وغاياته ،وطريقة عمله.
هيأت الدراسات الرضورية ،واطلقت
املركز يف حرم الجامعة يوم  7كانون
الثاين  .2002هكذا مع فجر العام الثاين
من االلف الثالث ،ولد مرشوع حضاري
جدير ان يدخل به لبنان اىل االلف
الثالث ،وكان ذلك املرشوع "مركز الرتاث
اللبناين" .النقطة االساسية فيه ان يظل
النتاج ،االرث والرتاث ،محفوظا ومحافظا
عليه من جيل اىل جيل ،فال يضمحل
وال يندثر ،وال يكتب للمبدعني ان
يترشدوا مرتني ،اوىل يف حياتهم ،واالخرى
بعد غيابهم .وكنت امتثل بدول العامل
الحضارية التي تحتضن مراكز خاصة
اليداع كنوز الرتاث االبداعي ،االديب،
والفني ،املادي ،غري املادي اي الشفوي،
وحفظه وصيانته وتقدميه للدارسني
والباحثني يف حلته االنقى .بهذا التصور،
اطلقت املركز يومها ،يف حضور رئيس
الجامعة واركان الجامعة والصحافة
واالعالم واعلنت غايته كااليت" :يف تاريخ
البلدان اجامال نوعان من العوامل ،النوع
االول عوامل مهملة تيسء الحفاظ عىل
تراث البالد ،فيغور مع الزمن ،يغور يف
االهامل ،فالنسيان ،فاالندثار فالضياع.
والنوع الثاين عوامل طاردة تبعرث تراث
البالد خارج حدودها ،فينترش هذا الرتاث
ّ
ويظل حامال هوية بالده".
يف العامل،
هكذا تصورت املركز ذا غايتني :الغاية
االوىل جمع الرتاث املحيل املبعرث او
املنتظر ،او املهمل ،او املنيس ،او املوجود
ِ
عند اصحابه ،وتجميعه وحفظه وتوثيقه
ليك نحافظ عليه .الغاية االخرى البحث
عن الرتاث اللبناين ،املوزع خارج لبنان،
مهجرا ،يف بلدان العامل او
مهاجرا او ّ

نقطة على السطر

خالصنا في املصالحة مع الذات
"اللبناين ابن لحظته ،يقال ...ال يقيم وزنا للاميض ،وال يكرتث باملستقبل" .قد ال تكون
هذه الفكرة دقيقة يف توصيف الشخصية اللبنانية ،بل قد تكون مجحفة احيانا .لكنها
تعرب عن جانب من الحقيقة ،حتى خارج السياق الراهن الذي يحارصنا بشبح الخوف
والجوع واالنهيار .اليوم نتعامل مع الواقع ،مع املشاكل واالزمات والتحديات ،اوال
بأول ،وقد نسينا املايض السعيد ،واشحنا بوجهنا عن املستقبل الذي ال نجرؤ حتى عىل
التفكري فيه .لكن ماذا لو كانت الذاكرة الضعيفة هي التي اوصلتنا اىل هذه االزمة
الوجودية التي نواجهها اليوم؟
حتى االمس القريب ،كان اللبناين يعيش زمنه برشاهة وثقة واقبال عىل الحياة .كنت
يف بريوت ،كأنك يف ميالنو او برشلونة او نيويورك او لندن او باريس .كل السلع
واالفكار الرائجة ،كل الوجوه واالسامء وا ُمل َوض والرصعات ،كل الكتب واالفالم
واالسطوانات واملدارس الفكرية والفنية ،كل النقاشات واالبتكارات وامناط العيش،
كانت تصل اىل بريوت لحظة انتشارها يف موطنها االصيل .هذا جزء مام درجنا عىل
تسميته بفخر وثقة ،تارة "االعجوبة اللبنانية" وطورا "االستثناء اللبناين" .وهذه امليزة،
حسب عىل "فرادة
او الخصوصية ،كانت تثري اعجاب اخوتنا العرب ،ودهشة العامل ،و ُت َ
الشخصية اللبنانية".
حسنا ،لكن ماذا ينفع االنسان ان ربح العامل ،وخرس نفسه؟ هذا االزدهار الظاهري،
هذا "التقدم" الخارجي ،كان ينقصه يشء يك يرتسخ ويصمد :املصالحة مع الذات! ان
نكون انفسنا ،قبل ان نتقمص صورة اآلخرين وشخصيتهم ،ونتحدث بلغاتهم ،ونقلد
حياتهم .ان نتمسك بهويتنا وثقافتنا وذاكرتنا ،بقدر انفتاحنا عىل الثقافات واالمناط
االجتامعية االخرى ...ان نكون منتجني بدال من ان "نعيش بالدين" ،حتى تفرط اللعبة
ونضطر اىل بيع اصولنا ،كام تبيع ربة البيت صيغتها لتغطي ديون زوجها العابث!
ليست ثنائية "االصالة واملعارصة" لغة خشبية ،يتسىل بها املثقفون والجامعيون
واهل االعالم ...بل تحد فعيل كان وال يزال مطروحا علينا .ان ننتمي اىل عرصنا وكل
ابتكاراته واستحداثاته واعادات النظر التي يفرضها .نعم ،هذا مطلوب ورضوري
ومستحب .لكن قبل ذلك علينا ان نستعيد اصالتنا ،ان نعرف مقومات هويتنا وذاكرنا
وخصوصياتنا ،وننتمي إليها ،ونعتز بها ،ونعيشها .هذا التوازن هو مدخل اي شعب
اىل التقدم والتطور .حني تواجه العامل املهيمن بدونية مجردا من مقوماتك الوطنية
والحضارية ،فلن تكون اال عبدا وتابعا وخادما للنظام العاملي املهيمن .اما اذا كنت
نفسك ،ووقفت متصالحا مع ذاتك ،فخورا بانجازاتك ،فستكون لذلك العامل ندا
ورشيكا فاعال...
ليس من قبيل املصادفة ان االمم املزدهرة ،والدول القوية ،تتمسك برتاثها وتاريخها
وانجازاتها عرب العصور ،تحفظها وتدرسها وتستعيدها وتستوحي منها وتحييها لدى
االجيال املتعاقبة ...فيام نفقد نحن ،ليس فقط ذاكرتنا وتراثنا ،بل حتى عبارات
لغتنا املحكية ،ومفرداتها ،التي تحل مكانها عبارات اعجمية منقولة (بال حاجة او
مربر) عن ثقافة املركز املهيمن .املشكلة انني لن اصبح حضاريا مبجرد ان اقول
"هاي غايز" ،بدال من "مرحبا يا جامعة" .ولن ابدو اكرث حضارية اذا فضلت الروك
عىل الدلعونا .ولن احتل مكان الصدارة يف العامل اذا مل ُأ ِعد مت ّلك ترايث وذاكريت ،واذا
رصت منقطعا عن لغتي وتاريخي.
سمير مراد
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يف لغات مختلفة من العامل ،واعادته
اىل ارضه االم.
■ حني نقول "تراث" ،ماذا تعني لك
هذه الكلمة؟
□ قلت يف كلمتي يف اثناء اطالق املركز،
انني لو انصفت ،لسميت "مركز الرتاث
اللبناين" بـ"بيت الذاكرة اللبنانية" .ذلك
انني اؤمن بان الرتاث هو الذاكرة ،ذاكرة
املايض ،وخزان الحارض وخبز املستقبل.
فال ميكن ان تكون لوطن او المة هوية
ان مل يكن لها تراث يشهد عىل هذه
الهوية .وبالبيت هنا اقصد اختزان كنوز
من تراث لبنان الذي هو يف جوهره "ابن
بيت" ملا يعترص فيه من تجارب سنوات
مثقلة بوفري الجنى.
■ مباذا يهتم املركز تحديدا؟ وهل مهمته
توثيق الرتاث اللبناين مبختلف تفرعاته؟
□ مهامت املركز اربع :املهمة االوىل ان
يكون محطة سياحة ثقافية منوذجية يف
لبنان ،املهمة الثانية ان يكون مرجعا
اكادمييا وثقافيا وتراثيا لالرث االبداعي
اللبناين .املهمة الثالثة ان يكون املركز
مكتبة مركزية لرتاث العامل اللبناين ،ليس
فقط يف لبنان ،ولكن يف العامل ،واملهمة
الرابعة ان يكون املركز مس َتنَدا مركزيا يف
لبنان لذاكرة الحضور اللبناين يف العامل.
تص ّورت آلية العمل يف سبع نقاط:
اوال ،وضع بيبليوغرافيا موسعة للرتاث
االديب والفني والفكري والتاريخي
اللبناين .ثانيا ،الحصول عىل مجموعات
كاملة ،ما امكن طبعا ،العامل الكتّاب
والشعراء واملفكرين اللبنانيني .ثالثا،
الحصول عىل مخطوطات املبدعني
اللبنانيني يف جميع الحقول .رابعا،
الحصول عىل مواد واغراض ليس فقط
منشورات ومطبوعات ومجالت ،بل
مواد واغراض وادوات واوراق واالت
ووثائق ،واذا امكن رسائل وصور
تخص
واطروحات جامعية ،ومعلومات
ّ
اعالم الرتاث ،االبداعي اللبناين .خامسا،

من منشورات املركز.

املفصل واالرشفة الواسعة عىل
التوثيق
َّ
اسس علمية باحدث الطرق االلكرتونية
الرقمية للمعلومات ،وهذا ما بات
يجري االن يف املركز .سادسا ،تأسيس
عنوان له عىل االنرتنت وهذا ما حصل
فعال .سابعا واخريا ،متتينا لتنفيذ آلية
تتاسس لجنة اصدقاء
العمل هذه،
ّ
"مركز الرتاث اللبناين" ،يكون لها دور
رديف يف املساعدة عىل تغذية املركز
مبعلومات او مواد ترفده بالجديد .اما
اجنحة املركز ،فتص ّورتها وبدأت اعدادها
كااليت :اوال ،جناح خاص باالدب اللبناين،
سواء يف لغته االم او يف لغات اخرى
من العامل .ثانيا ،االدب املهجري ،اي
الرابطة القلمية ،العصبة االندلسية،
وادب لبنان يف املهاجر االخرى ...ثالثا،
االدب الشعبي وهذا نادر جمعه حاليا.
رابعا ،املواد العلمية وليس فقط االدب
والشعر .خامسا ،االرث الرتبوي يف لبنان،
ثم الفن التشكييل يف لبنان ،نصوصا او
كتبا او اثارا او اعالما .بعده ،الزجل
اللبناين املطبوع واملخطوط ،وبعض
الوثائق من اعالن الحفالت او اعالن عن

مؤلفات مبدعني يف الزجل اللبناين .ثم
املرسح اللبناين وطبعا هذا يشمل ايضا
املرسح الغنايئ ،بنصوصه ومطبوعاته
ومنشوراته واعالناته .بعده املوسيقى
اللبنانية ،مبخطوطات النوتات املوسيقية
او مؤلفات املوسيقيني اللبنانيني .ثم
يأيت الغناء الرتايث الشفوي اي الندب
والحوربة ،واملواويل وهذا نادر جمعه
حاليا ،من القرى والبلدات والريف
اللبناين .بعده السينام اللبنانية منذ
مطالعها يف االربعينات والخمسينات،
وبعده املهرجانات اللبنانية وهذا
ايضا كان اهتامما كبريا لدي .بعده
الرتاث الصحايف يف املجالت والصحف
واملنشورات التي باتت اليوم يف معظمها
محتجبة .وتصورت جناحا خاصا
للطبعات االوىل من مؤلفات اللبنانيني،
وجناحا خاصا برتجامت االدب اللبناين
من العربية واليها ،ومن ثم جناح خاص
بيبليوغرايف باملصادر واملراجع التي
تفيدنا عن هذا الرتاث .وتصورت ايضا
جناحا للصويت ،اي للرتاث املسموع
بارشطة تسجيل شعرية او ادبية ،او
موسيقية ،او حلقات برامج ،وايضا
جناح الفيديو للرتاث املصور العامل
مرسحية او افالم لبنانية او حلقات
تلفزيونية .وهناك ايضا املادة غري
الكتبية :الرسوم والصور واملجسامت،
واالزياء الفولكورية ،واالالت الرتاثية
املوسيقية اللبنانية ،ومناذج من
الصناعات الحرفية ،وافالم ومطبوعات،
ووثائقيات عن الحرف اللبنانية ،وهذا
نادر ،اىل جانب التقاليد اللبنانية سواء
يف املاكوالت او العادات او االلبسة .اذا،
هذا يف اختصار ما كانت هيكلية املركز
عليه عندما اطلقناه عام  ،2002وما زال
حتى اليوم يواصل هذه الرسالة يف حرم
الجامعة اللبنانية االمريكية بدعم منها
ومن رؤسائها.
■ ما هي االنشطة التي يقيمها املركز
واملطبوعات التي تصدر عنه؟

عددا كافيا من الطالب او من الجيل
الجديد .هذا ال يعني ان الجيل الجديد
غائب عن هذا املوضوع ،ولكن هذا
يعني ان علينا نحن ان نستقطب
الشباب اللبناين اىل مواضيع يومية
تهمهم ،ومن خالل هذه املواضيع ندرج
القضايا الرتاثية التي يجب ان يعرفوها
حتى يستطيعوا ان يعتزوا بلبنان .لن
يحبوا لبنان ولن يعتزوا به ،اال اذا وعوا
حقيقته ورضورته يف املنطقة ،ودور لبنان
الرسالة ،واهمية لبنان التاريخ ،هذا البلد
الذي اعطى التاريخ ثلثي حضارة العامل.
يجب ان يتع ّرفوا عىل هذا اللبنان من
نبسط لهم فيها هذا
خالل ندواتنا التي ّ
الرتاث حتى ال ينفروا منا ومن الرتاث
ومن لبنان.
اقام املركز مؤمترا عن جربان خليل جربان عام .2018

□ انشطة املركز كثرية جدا ،تتوزع
عىل فروع عدة منها مثال الندوات
الشهرية املبارشة التي كنت اقيمها يف
حرم الجامعة ،وقد بلغت تسعني ندوة
طوال السنوات املاضية منذ التأسيس.
وهذه املحارضات جمعتها يف مجموعة
عرشة اجزاء تتضمن نصوص املحارضات
وماذا ُكتب عنها .ومثة كتب متفرقة ايضا
اصدرها املركز منها كتاب "مصطفى
فروخ" ،وكتاب "القصة القصرية يف لبنان"،
وكتاب "نتذكر شاعر االرز شبيل مالط"،
وكتاب "الفتى املتمرد" وهو ترجمة
لعمل الكسندر نجار عن ميشال زكور،
وكتاب عن اوائل املهاجرين اللبنانيني اىل
امريكا يف مطلع القرن التاسع عرش ،ثم
اعدت طباعة كتاب االب هرني ال ِمنْس
اليسوعي "ترسيح االبصار يف ما يحتوي
لبنان من االثار" ،وكتاب عن املعلم
بطرس البستاين ،واخر بعنوان "صنّاع
الفرح" عن الزجل اللبناين .اىل جانب
هذه الكتب التي ال يسعني تعدادها
كلها ،مثة "مجلة مرايا الرتاث" وهي مجلة
محكمة نصف سنوية ،واخريا ايضا اصبح

اصدر املركز العديد
من الكتب من بينها
عمل عن التشكيلي الرائد
مصطفى فروخ

للمركز تطبيق الكرتوين يتيح االطالع عىل
انشطته منذ تأسيسه .كام ّ
نظم "مهرجان
االرز الشعري" عام  ،2010وشارك يف
مؤمترين عن جربان يف الواليات املتحدة،
ّ
ونظم يف بريوت املؤمتر الدويل الثالث
لجربان سنة .2018
حب
■ كيف نستقطب الشباب اىل ّ
الرتاث واالفتخار به ،يف وقت محت فيه
العوملة خصوصيات البلدان الثقافية
واالجتامعية؟
□ ال اخفي ان املحارضات التي كانت
تقام يف حرم الجامعة مل تكن تستقطب

■ يف رأيك هل حمل مشعل الرتاث
يتناقض مع هوية لبنان املتفتحة تاريخيا
واملتعددة ايضا بحكم تن ّوعها االجتامعي؟
□ الرتاث ال يتناقض ابدا مع مفهوم الهوية،
او مفهوم الوطن ،او االمة .ال هوية الي
وطن من دون تراثه ،واال ما الذي يحدّ د
الهوية؟ الهوية هي مجموعة االرث او
الرتاث او املحفوظات االتية اىل هذه
االمة من االمس .وهي اليوم تحتضنها
حتى تهيئ ارثا جديدا تخ ّبئه للغد ،ويف
الغد يتناوله جيل اخر ويكمل به جيال
بعد جيل .ال اظن ان يف لبنان مجموعة
هويات ،رمبا مجموعة جامعات ،ولكن
الهوية التي يجب ان تكون لنا ،وان
نعتز بها هي الهوية اللبنانية .ال بلد يف
العامل تتكاثر فيه الجامعات مثل امريكا،
هي مجموعة قبائل وجامعات اتت من
مختلف انحاء العامل واستوطنت امريكا،
ولكن هويتها اليوم امريكية مهام كانت
اصولها وجذورها واعراقها السابقة،
فقد انصهرت جميعها يف هوية واحدة.
وهكذا لبنان ،فهويته يجب ان تكون
لبنان اللبناين ،وهذه هي الهوية التي
اعمل عليها يف اشتغايل عىل الرتاث.
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تربية
دنيز مشنتف

denise.mechantaf@gmail.com

التنمّ ر اإللكتروني إتسعت دائرته مع الحجر المنزلي

من هم الضحايا وهل يعاقب القانون املرتكبني؟

االطفال واملراهقون ليسوا يف امان يف الحجر املنزيل املتواصل كونهم غري محميني من تعديات االخرين عليهم من بعد ،بايذائهم
نفسيا ومعنويا عرب التنمر الكرتونيا ،ليدفعوا مثن رغبتهم يف االنفتاح عىل حياة افرتاضية يتخطون عربها احساسهم بالعزلة
اي اعتداء لفظي ،جسدي او معنوي ،كالتشهري
او االبتزاز ،خصوصا الجنيس ،يف حق القارصين
يف مقابل الحصول عىل مبالغ مالية ،هو جرمية
يف نظر القانون .مع التطور التكنولوجي يف
عامل افرتايض ،اقدمت املجتمعات عىل سن
قانون الجرائم االلكرتونية لحامية االنسان من

مشاعر اخيه االنسان السلبية املؤذية للغري
اىل حد تحطيمه نفسيا ومعنويا ارضاء لذاته.
يف لقاء مع "االمن العام" يتحدث رئيس
شعبة العالقات العامة يف املديرية العامة
لقوى االمن الداخيل العقيد جوزف مسلم
واالختصاصية يف علم النفس العيادي

واملريض االستاذة املحارضة يف الجامعة
اللبنانية رئيسة قسم علم النفس يف كلية
االداب والعلوم االنسانية (الفرع الثاين)
الربوفسورة ديزيريه القزي عن دور القانون
يف مالحقة مرتكبي هذه الجرائم والظروف
الشخصية املهيئة لحصولها.

مسلّم :حسابات التواصل االجتماعي
وسيلة الرتكاب الجرائم
■ هل يعترب التنمر االلكرتوين جرمية وفق ما ينص
عليه قانون الجرائم االلكرتونية املعتمد يف لبنان؟
□ التنمر يعترب منوذجا من عدد من الجرائم
املنصوص عليها يف قانون العقوبات اللبناين ،نذكر
منها :الذم والقدح ،الشهادة الكاذبة ،جرائم النرش
التي ترتكب بوسائل عدة ابرزها وسائل النرش
موضوع املادة  209ق  .م .حيث تم اخريا تعديل
مواد قانون العقوبات مبوجب قانون املعامالت
االلكرتونية والبيانات ذات الطابع الشخيص
الذي لحظ يف بنده السادس "الجرائم املتعلقة
باالنظمة والبطاقات املرصفية وتعديالت عىل
قانون العقوبات وقواعد اجرائية متعلقة بضبط
االدلة املعلوماتية وحفظها" .وقد اعتربت هذه
التعديالت الوسائل االلكرتونية وحسابات التواصل
االجتامعي والتطبيقات املامثلة لها ،من وسائل
ارتكاب هذه الجرائم التي تشمل فعل التنمر
باعتباره جرمية.
■ عىل ماذا ينص هذا القانون؟
□ عىل تجريم ومعاقبة كل من يعالج معلومات او
بيانات شخصية من دون ترصيح ،وكل من يخرق
او يشوش عىل برنامج الكرتوين او حاسوب .طاول
التجريم والعقاب كل من ينتج او يستورد او يضع
يف الترصف جهازا معلوماتيا او برنامجا من دون
سبب مرشوع الستخدامه يف جرمية الكرتونية.

رئيس شعبة العالقات العامة يف املديرية العامة لقوى االمن الداخيل العقيد جوزف مسلم.

■ اي ارتكابات تدخل يف خانة الجرائم االلكرتونية؟
□ حدد القانون هذه االرتكابات يف قسمني:
 -1الجرم الذي يرتكب باستخدام وسيلة الكرتونية
(هاتف ـ حاسوب ـ احد مواقع التواصل االلكرتوين)
لرتويج املخدرات او التهديد عرب االنرتنت.
 -2الجرم الذي يرتكب من جهاز او تطبيق او
برنامج الكرتوين ،كقرصنة حسابات الكرتونية او
نرش فريوسات.

■ كيف متارسون سلطتكم يف هذا املجال ،وما هو
الدور املعطى لكم للتدخل بهدف معاقبة مرتكبي
هذا النوع من الجرائم؟
□ السلطة املخولة لقوى االمن الداخيل ودورها
يف مالحقة الفاعلني ينحرصان يف التأكد من
صحة االدعاء واالستامع اىل االفادات وضبط
االدلة الجرمية واجراء التعقبات الفنية والتقنية
والتحريات التقليدية ،توصال اىل كشف املرتكبني

وجلبهم للمثول امام العدالة بناء عىل الشكاوى
املقدمة ،او اإلخبارات التي يتلقاها مكتب مكافحة
جرائم املعلوماتية وحامية امللكية الفكرية ،عىل
ان يتم ذلك يف ارشاف الجهات القضائية املختصة.
■ بأي وسائل تكشفون هذه االرتكابات من خالل
شكاوى املواطنني ،وما هي الوسائل املتاحة امام
الناس لتقديم هذا النوع من الشكاوى؟
□ هناك العديد من الوسائل التقنية والتقليدية
لكشف الفاعلني ومالحقتهم عرب افضل الوسائل
املعتمدة عامليا .اما بالنسبة اىل الوسائل املتاحة
امام الناس لتقديم الشكاوى يف هذه القضية ،فهي
تتوزع كااليت:
• الشكاوى التي يتقدم بها املواطنون امام القضاء
ويتم احالتها عىل مكاتب قوى االمن الداخيل
بحسب االختصاص.
• اإلخبارات املقدمة من املواطنني او الكيانات
املعنوية (جمعيات ،مؤسسات اجتامعية.)...
• املعلومات التي نتوصل اليها من خالل تحقيقات
معينة او يف اثناء الكشف عن مواقع مشبوهة.
• الشكاوى الفورية يف احد مكاتب االمن الداخيل
لتتم مراجعة القضاء واخذ اشارته لجهة املبارشة يف
التحقيق او عدمه.
ّ
• اللجوء اىل خدمة "بلغ" عىل موقع قوى االمن
الداخيل الرسمي ( )isf.gov.lbللتبليغ عن كل
الحوادث التي يتعرض لها املواطنون او يشهدونها
او يعلمون بها ،من ضمنها الجرائم االلكرتونية.
يف هذه الحال يجب مراجعة القضاء والعمل
باشارته .كذلك وسائل التواصل االجتامعي متاحة
امام املواطنني للتبليغ عن هذه االرتكابات اىل
فرع الشكاوى التابع لشعبة العالقات العامة يف
قوى االمن الداخيل عىل العناوين التالية ،حيث
يتم تحويلها اىل مكتب مكافحة جرائم املعلوماتية
ملعالجتها:
https://www.facebook.com/lebisf
https://www.twitter.com/lebisf
https://www.instagram.com/lebisf
■ ما هي الوسائل املعتمدة للحد من التنمر
االلكرتوين الذي زادت حدته مع الحجر املنزيل يف
الفرتة االخرية؟
□ من اهم الوسائل التي تعتمدها املديرية العامة
لقوى االمن الداخيل التوعية املستمرة عرب

املقال

حب أوالدنا
ل ُن ّ
من الغرابة ان يطالب االختصاصيون يف علم النفس االهل بحب اوالدهم
وقبولهم كام هم يف ضعفهم .هذه الدعوة مبنية عىل تجارب شخصية متعددة
الوجه ،وهي خالصة مراحل من العمل عىل عالج اطفال ومراهقني وراشدين
ايضا ،عانوا من فقدان الحب يف طفولتهم.
يتبني من خالل التجارب املتعددة واملتنوعة يف مضمونها ،الختصاصيني يف
علم النفس مع عدد كبري من زائري عياداتهم ،ان النقص العاطفي املتأيت من
الطفولة سيؤدي اىل عدم توازن يف شخصية الفرد ،ما يدفعه اىل البحث عن
تعبئة هذا الفراغ املوحش ذاتيا بالنسبة اليه من خالل البحث دوما عن الحب
يف حياته ،من دون ان ميتىلء فراغه الداخيل مهام سعى وحاول .فأي نقص
عاطفي ،خصوصا اذا كان متجذرا يف النفس منذ الطفولة ،هو يف النهاية نقطة
ضعف ال ميكن لصاحبها تجاوزها بسهولة .ومن املمكن تاليا استغاللها بسهولة
ايضا ،ليكون هذا الشخص معرضا اكرث من غريه للصدمات ،للتنمر ،للخداع
والوقوع يف االفخاخ ،كاالبتزاز الجنيس الذي ميارس ضد القارصين يف لبنان
بنسبة مرتفعة جدا يف عام واحد.
ويالالسف ،املجتمع بشكل عام ال يحمي االنسان ،بل العكس صحيح .وحدها
العائلة هي الحضن املتني الذي يثبت الطفل مع نفسه ويف الحياة ،فكيف اذا كان
هذا الحضن مشبعا بالعاطفة يغرق فيه االطفال وال يكتفون .من هذا الحضن
سيكتسبون القوة مع انفسهم وامام االخرين ،ولدى مواجهتهم صعاب الحياة
مستقبال .الحب كاالميان متاما ،من قوته الداخلية فينا نستطيع ازالة العوائق التي
تعرتضنا يف الحياة ،خصوصا الحواجز النفسية املرتاكمة يف دربنا نحو االخر.
نعم ،عىل االقل لنحب اوالدنا .فهم ال يطلبون املزيد منا الن الباقي ال يعنيهم
اطالقا ،وسيأيت ذلك يف الدرجة الثانية ورمبا االخرية من مطالبهم الشخصية.
فمن يعاين من نقاط ضعف يف شخصيته ،سيكون طريدة سهلة البناء السوء
الذين يتلذذون يف سحق الغري الكتساب القيمة لحياتهم ،بحثا عن قوة داخلية
مفقودة لديهم .انه رصاع لن يتوقف بني البرش ،فهناك دوما َمن يريد التغلب
عىل غريه ،حتى لو كان ذلك باالساءة اليه ،للتعويض عن نقص يف ذاته.
من املهم جدا يف هذه االزمة تحمل االهل مسؤولياتهم ما بعد االنجاب حتى
يف هذه الظروف الصعبة واملعقدة جدا حاليا ،عىل ان يعتربوها فرصة قدمت
لهم الكتشاف اوالدهم من جديد بهدف معرفة نقاط ضعفهم ونقاط القوة
لديهم ،وذلك برتكهم عىل سجيتهم يف الحضن العائيل علهم يكتشفون فيهم
وجوها جديدة مل تساعدهم الظروف السابقة عىل التمعن فيها .الحب مالزم
لكل نفس ،فكيف اذا كان هذا الشخص طفال او مراهقا ضائعا مع نفسه امام
الحياة وامام االخرين الذين يعرضونه لالساءة باستغالل نقاط ضعفه امام الغري
وعرب منصات الكرتونية للتشهري به ،عرب الدل اىل ما يفتقر اليه باعتباره عيبا.
من عائلته بداية ،ما قبل املجتمع ،يكتسب الطفل حقوقه الشخصية وحقه يف
ان يحب ويحرتم ،ما يعطيه القوة للمطالبة بحقه يف الدفاع عن نفسه ،بالرد
شخصيا عىل اي اساءة تطاوله.
دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com
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مختلف الوسائل االعالمية ،املرئية واملسموعة،
اضافة اىل التعاميم التي تنرشها املديرية عرب
وسائل التواصل االجتامعي .اضافة اىل القاء
املحارضات يف املدارس والجامعات واملؤسسات
والجمعيات االهلية والبلديات من عنارص االمن
الداخيل ،حضوريا او عرب االنرتنت.

جرائم االبتزاز الجنسي
ارتفعت  %307.5بني عامي
 2019و2020

■ هال قدمتم لنا مناذج عن هذه املامرسات ،وهل
ازدادت فعال نسبتها مع الحجر املنزيل ،وما الدور
الذي قمتم به لردع املتنمرين؟
□ تتعدد مامرسات التنمر االلكرتوين لتشمل
االعتداء اللفظي (الشتم) ،التشهري (نرش
معلومات او صور خاصة) ،ابتزاز (يف مقابل
مبالغ مادية او خدمات جنسية بغية عدم نرش
صور او مقاطع فيديو خاصة) ،قرصنة حسابات

الكرتونية عىل وسائل التواصل االجتامعي او
استخدامها اللحاق االذى املعنوي او املادي
بصاحبها ،وغريها من الطرق التي ال ميكن
حرصها مع التطور املستمر لشبكة االنرتنت
ووسائل التواصل االجتامعي .بالفعل ،ازدادت
نسبة الجرائم االلكرتونية يف فرتة الحجر
املنزيل ،وبشكل خاص جرائم االبتزاز الجنيس

حيث ارتفعت هذه النسبة مبعدل %307.5
ما بني العامني  2019و 2020كام هو واضح
يف الرسم البياين املرفق بالنص .البارز يف هذه
القضية االبتزاز الجنيس يف حق القارصين حيث
بلغت  11شكوى عام  ،2019و 94شكوى عام
 ،2020لرتتفع هذه النسبة يف عام واحد مبعدل
 %754,50بسبب متضية وقت اطول عىل
وسائل التواصل االجتامعي ،ما سمح ملرتكبي
هذه الجرائم باستغالل هذا الوضع .عىل الرغم
من اجراءات الحجر املنزيل التي كانت مرافقة
لالغالق العام يف الشهرين املاضيني ،استمر
عمل مكاتبنا بشكل طبيعي وبجهد اكرب من
السابق ،يف مواصلة املحارضات ضمن الضوابط
الصحية وعرب االنرتنت مع تكثيف العمل لجهة
التعقبات والتحقيقات الفنية.

املتنمر على الغير
القزي:
ّ
شخصيته ضعيفة
■ اتسعت دائرة التنمر االلكرتوين كمشكلة
يتعرض لها االطفال واملراهقون مع الحجر املنزيل،
ما االسباب والدوافع الرتكاب افعال كهذه؟
□ ما يعيشه الناس يف الحجر املنزيل مختلف
متاما عام كان يعيشونه يف حياتهم الطبيعية.
كان لكل شخص التزاماته اليومية ،كالخروج من
املنزل كل يوم يف وقت معني للذهاب اىل املدرسة
او الجامعة او العمل ،مع اجندة يومية ملواعيد
محددة مع الناس او ملشاريع اخرى .فالناس ما
قبل الحجر املنزيل كانوا منشغلني بامور كثرية،
حتى االطفال كانوا ملتزمني نشاطات يومية او
اسبوعية ،اي مل يكن لديهم اوقات فراغ اال نادرا.
هذا االمر اختلف كليا ما بعد الحجر املنزيل فبات
الرتكيز عىل وسائل التواصل االجتامعي مللء هذا
الفراغ تعبريا عام يعيشونه من حاالت فيها الخوف
والرتقب والقلق او الشعور بنوع من االكتئاب.
هذه املشاعر يريد الشخص تفجريها يف مكان ما
وال وسيلة لديه سوى انتقاد االخرين ،اما بدافع
الغرية او انطالقا من احساسه بالوحدة والعزلة
بسبب ما فرضه الواقع عليه حيث تدفعه مشاعره
هذه اىل جعل االخرين ان يكونوا مثله ،يعيشون
عزلته واكتئابه .هذه الطاقة السلبية تكون موجهة
نحو االخر من خالل وسائل التواصل االجتامعي،

االختصاصية يف علم النفس العيادي واملريض رئيسة قسم علم النفس يف كلية االداب والعلوم االنسانية (الفرع الثاين)
الربوفسورة ديزيريه القزي.

والتنمر هو هذه الطاقة ،اي الشعور بالقدرة عىل
تحطيم الغري والرغبة يف تدمريه ونصفها بالسادية.
■ لديه اذا مشكلة مع نفسه اوال قبل مشكلته
مع االخرين ،ما هي اسبابها؟
□ هو يعاين من طاقة سلبية يف داخله ويخاف

منها يف الوقت نفسه ،الخوف من ان تبقى يف
ذاته وتؤذيه شخصيا ،فيوجهها نحو االخر .عادة،
َمن يقدم عىل التنمر هو شخص ال يثق بنفسه
ومل يحصل عىل الحب واالهتامم من عائلته.
تركيبته الشخصية ضعيفة وليك يخفي ضعفه
هذا يتنمر عىل االخرين ليثبت مدى قدرته عىل

فعل االذى ،ومنهم من يتمعن يف هذا االيذاء
باعتبار ذلك قدرة سادية .يف الحياة الطبيعية
اي ما قبل الحجر املنزيل كانت هذه القدرة
موجهة اىل رفاقه يف املدرسة ،لكن نتيجة ذلك
ستتم معاقبته من املسؤولني يف مدرسته .اما مع
وسائل التواصل االجتامعي حيث ال ضوابط ،فال
احد سيعاقبه ما يفسح له املجال للتعبري سلبا
تجاه الغري بقدر ما يستطيع ومن دون ضوابط.
■ ما هي االسباب التي تجعل الشخص معرضا
للتنمر ومن هم االكرث تعرضا له؟
□ هم الذين يفتقرون اىل العالقة مع الراشدين،
االب واالم بشكل خاص .فالشخص املحاط يف
عائلته لديه ثقة بنفسه وال يتجرأ احد عىل
التنمر عليه الن هناك من يحميه فعائلته
تشكل سندا له ،منها اكتسب الثقة بنفسه .لهذا
السبب ندعو االهل اىل التنبه لعزلة اوالدهم،
خصوصا املراهقني منهم لعدم تركهم مطوال يف
االنزواء النهم ال يعرفون حقيقة ما يتعرضون
له بانفتاحهم الواسع عىل السوشال ميديا واىل
ماذا سيتعرفون من خالل االلعاب االلكرتونية.
ندعوهم اىل ايجاد خطاب منفتح بينهم وبني
اطفالهم ،خصوصا َمن هم يف سن املراهقة
الزالة العوائق التي متنعهم من مصارحة اهلهم
مبا يزعجهم من مضايقات تحصل معهم ،عىل
ان يتقبل هؤالء ضعفهم يف بادىء االمر بعدم
توجيه اللوم اليهم .مثال ،ان تتجرأ ابنتهم عىل
مصارحتهم مبا تلقته من كالم غري الئق بها ،او ان
يخربهم ابنهم االحاديث التي سمعها ومل يفهمها
طالبا منهم تفسريها .لهذه االسباب يجب عىل
االهل االستفادة من فرتة الحجر املنزيل اليجاد
حوار مع اوالدهم مل يكن كام يجب من قبل،
وذلك بهدف اعادة الثقة التي كانت مفقودة.
■ يف حال عدم متكن االوالد من مصارحة اهلهم
بالتنمر الذي يتعرضون له ،اي دالئل تساعدهم
عىل اكتشاف هذه الحقيقة؟
□ الدالئل كثرية ،ابرزها االختالف املفاجىء يف
ترصفات اوالدهم ،كالتشنج والعدائية والخوف.
يصل هذا االختالف اىل نظامهم املعتاد يف االكل
والنوم ،يغلقون حساباتهم الشخصية عىل وسائل
التواصل االجتامعي ومنهم من يفتح حسابا
جديدا له ،واخريا يعزلون انفسهم وال يرغبون يف

الشخص املحاط
بعائلته ال احد يتجرأ على
التنمر عليه
التحدث اىل احد .يف هذه الحال ،لينطلق االهل
من مؤرش الخوف املفاجىء لدى اوالدهم لتوفري
مناخ آمن يساعدهم عىل التحدث عام يجعلهم
مرتددين وخائفني .فال يجوز يف هذا الوضع ان
يبقى االهل مكتويف االيدي وغري مكرتثني لالمر،
باعتبار ما حدث مع ابنهم او ابنتهم امرا عابرا.
من الرضوري جدا ان يشعر الولد باصغاء تام
ملا يقوله عن تنمر او اذى جسدي او لفظي
تعرض له .ففي حال تغاىض االهل ومل يبدوا
اي مساعدة له بالرد عىل االذى الذي اصابه،
تكون املشكلة قد وصلت اىل نقطة الالعودة

كنتيجة لعدم تعاطف االهل وكأن الطفل او
املراهق ،يف هذه الحال ،قد خرس بر االمان
االخري له .املعروف عن االسباب التي اوصلت
بعض املراهقني يف امريكا اىل االنتحار يف السنوات
االخرية ،انها تكمن يف وصولهم اىل نقطة الالعودة
بسبب تغايض االهل عن املشكلة وما سببه ذلك
من اذى يف نفوس ابنائهم ،وبالتايل كان شعورهم
بانهم غري محاطني بالعاطفة والحامية ،مبعنى مل
يعد هناك معنى لحياتهم .عندما يفقد الطفل
حبه لنفسه سيفقد املعنى لحياته .فلنحاول يف
فرتة الحجر املنزيل تشجيع اوالدنا بكالم ايجايب،
بعدم ادانتهم عىل معدل عالماتهم املدرسية
يف مرحلة التعلم من بعد بالقول لهم ،ليس
من الرضوري ان تكونوا االوائل يف صفكم ،فال
ندخلهم يف مقارنة مع الغري وال نطلب منهم
ان يكونوا مثاليني .علينا كأهل ان نكون مرافقني
الوالدنا يف كل املراحل العمرية بدءا بالطفولة،
ولنحبهم كام هم.
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األمني العام للمدارس الكاثوليك ّية:
ال ب ّد من إجراء اإلمتحانات الرسم ّية

للسنوات الثالث املاضية ،لنعرف كيف نعوض
التالمذة ما نقص لديهم.

وقع القطاع التعليمي الرسمي والخاص مجددا يف دوامة فتح املؤسسات التعليمية والرتبوية ،واستئناف الدراسة واجراء
االمتحانات الرسمية للشهادات املتوسطة والثانوية والفنية ،نتيجة التخبط يف مواجهة جائحة كورونا ،ما يضع مئات
االف الطالب واملعلمني واالهايل امام معضلة كربى

بني موقف اللجنة الفنية الرسمية ملتابعة وباء
كورونا عدم اتخاذ قرار باعادة فتح املدارس
لجميع الصفوف ،بغية تخفيف اجراءات
االقفال الشامل ،اضف ان قرار اعادة فتح
املدارس يعود اىل وزير الرتبية والتعليم العايل
طارق املجذوب ،وبني موقف االخري وقف
التعلم من بعد السبوع كخطوة اوىل تحذيرية
من اجل توفري حاجات الرتبية ووضعها يف
مقدم االولويات والوفاء بالوعود املقطوعة
لها ،دخل القطاع مرحلة تجاذب حول موعد
استئناف التعليم املدمج ومن بعد ،او العودة
اىل املدارس ،السيام لطالب الشهادات الرسمية
التي اعطاها الوزير املجذوب اولوية استئناف
الدراسة .كام طرح التساؤل حول مصري
االمتحانات الرسمية للشهادات املتوسطة
والثانوية والفنية؟
لكن الوزير عاد وقرر يف منتصف اذار
استئناف التعلم من بعد ،بعد اجتامع مع
كل القطاعات الرتبوية متهيدا للعودة االمنة
اىل املدارس فور توافر الظروف الصحية
واملالية واللوجستية .كام طالب باسم القطاع
الرتبوي الرسمي والخاص بكل مكوناته ،بتأمني
فحوص كورونا واللقاح ،ومشاريع الدعم املايل
واملستحقات للجسم التعليمي لتوفري العودة
االمنة اىل املدارس ،وتوفري االنرتنت الكايف
بكلفة متدنية تتيح معاودة التدريس املدمج
لصفوف الشهادات الرسمية بدءا من  22آذار،
واال سيتم اللجوء اىل اقفال القطاع برمته.
يف املقابل ،كان مصري العام الدرايس موضع
بحث يف اجتامعات مكثفة اجرتها وزارة
الرتبية مع االطراف املعنيني ،التخاذ القرار
املناسب حول كيفية انجاز العام الدرايس باقل
الخسائر الصحية والرتبوية املمكنة.
هذه التطورات كان ال بد من ان تنعكس عىل

اي قرار تتخذه وزارة الرتبية واللجان الفنية
والصحية الرسمية املولجة متابعة تفيش
كورونا ،اضافة اىل قرار تلقيح افراد الجسم
الرتبوي والتعليمي .وهو االمر املؤجل حتى
توافر االعداد الكافية من اللقاحات خالل
نيسان وايار.
مثة من رأى ان بداية الحل تكون باعادة
تالمذة الشهادات الرسمية فقط اىل الصفوف
والتعايش مع الواقع املرتدي الحاصل ،السيام
بعد قرار عدد من الدول العربية واالجنبية
عدم استقبال الطالب اللبنانيني الحاصلني
عىل افادت نجاح اذا مل يتم اجراء االمتحانات
الرسمية.
"االمن العام" حاورت االمني العام للمدارس
الكاثوليكية االب بطرس عازار حول اوضاع
املدارس واستعداداتها الكامل العام الدرايس
واجراء االمتحانات الرسمية.
■ هل من قدرة عىل تلبية كل مطالب القطاع
التعليمي خالل االشهر الثالثة املتبقية من
العام الدرايس؟
□ يف حال وجود ارادة لتلبية مطالب القطاع
التعليمي تتم تلبيتها .املهم يف الدرجة االوىل
ان تتوافر هذه االرادة .مطالب القطاع
الرتبوي ليست ابنة اليوم فبعضها قديم
وبعضها جديد .مثال ،تأخرت الدولة اربع
سنوات  -خالفا للمراسيم واالنظمة املرعية
االجراء  -يف تسديد ما يتوجب للمدارس
املجانية ،علام اننا سندخل يف السنة الخامسة.
املراسيم تقول انه يجب ان تسدد دفعة من
املستحقات يف نيسان ودفعة يف متوز .هناك
ايضا مطلب دعم االهايل يف تسديد االقساط
املدرسية ،واالمر االخر املهم ايضا هو البطاقة
الرتبوية .مثة قضايا كثرية ايضا منها اعادة

النظر يف انظمة التعليم يف لبنان ،ويف القوانني
التي تعالج مواضيع العالقات بني مكونات
االرسة الرتبوية ،النضاج ترشيعات واقعية
وعادلة وميكن ان يسري الجميع بها حفاظا
عىل الوحدة وعىل االمان الرتبوي والعالقات
الجيدة بني مكونات االرسة الرتبوية .مثة امر
قديم ايضا هو التعديالت التي كنا نطالب بها
من اجل هذه الحقوق ،وبهدف تأمني التوازن
والعدالة بني مكونات االرسة الرتبوية.
■ ما الجديد الذي تعانون منه يف هذه
املرحلة؟
□ الجديد الذي نعاين منه يتمثل يف ازمة
كورونا ،وقد وعدنا باللقاح الرتبوي حتى
نستطيع ان نكمل العام الدرايس .كذلك هناك
كلفة التعقيم يف املدارس التي زادت كثريا.
االمر االخر ان التعلم من بعد مكلف ومتعب
يف الوقت ذاته ،لذلك نطالب بتوفري الكهرباء
واالنرتنت وتسهيل حصول االساتذة والطالب
عىل االدوات الالزمة مثل الحواسيب العادية
والنقالة ،السيام للعائالت الفقرية واملوجودة
يف االمكان الريفية والبعيدة .عدا ذلك ،فان
املدارس التي اعدت نفسها للتعلم من بعد
تسري عىل ما يرام .االمور جدية وال نقص فيها،
مع اعرتافنا بأن الحضور افضل .لكن بسبب
الظروف القاسية التي متر فيها البالد ،جرى
استحداث طريقة جديدة للتعلم تحاشيا
لوقوع البالد يف منظومة الجهل والتجهيل.
هنا ال بد من االشارة اىل التأخري يف تشكيل
الحكومة والتصاعد الهستريي لسعر الدوالر،
فكيف نكمل العام الدرايس بارتياح؟
■ ما هي االجراءات الواجب اتخاذها خالل
االسابيع القليلة املقبلة النقاذ العام الدرايس؟

االمني العام للمدارس الكاثوليكية االب بطرس عازار.

□ علينا اوالً تأمني اللقاح اقله للمعلمني
يف صفوف الشهادات .ثانيا اعادة النظر يف
حضور املعلمني واملعلامت اىل مدارسهم ،فكل
القطاعات سمح لها بفتح ابوابها اال القطاع
الرتبوي بقي محصورا بعدد قليل من االداريني
واملوظفني ،بعد اتصاالت عديدة لتوفري اراحة
الوضع الرتبوي وتلبية مطالب املواطنني
وحاجاتهم واستفساراتهم عن املدارس
بازاء متابعة التعلم من بعد ،او الحصول
عىل افادات او اي امر آخر .ثالثا ينبغي
التخفيف من الرتاشق االعالمي بني املسؤولني
والسياسيني ،الن الرتاشق والرتكيز عىل
السلبيات واعامل الفوىض ال يساعدان عىل
الرتبية الصحيحة وقيام املعلمني بواجباتهم يف
مواكبة تالمذتهم .حني يرى التالمذة ان االمور
ليست عىل ما يرام ،يصابون باليأس واالحباط
وسيذهبون اىل التملص من املسؤولية .ال بد
من ان تقوم الدولة بدعم االهايل لتسديد
االقساط عن السنة املاضية وهذه السنة،
وهي قوانني موجودة يف مجلس النواب ال
بد من اقرارها ،ليك تتمكن ادارات املدارس
من دفع رواتب املعلمني الذين انهكوا من
مامرسة التعلم من بعد ،فال يجوز اال نوفر
لهم العيش الكريم .االهل ايضا منهكون،
فكيف يقومون بتسديد االقساط والدوالر يف

ارتفاع مستمر .هذا اضافة اىل بعض الرتتيبات
االدارية التي يجب ان تقوم بها الدولة لتعزيز
تدريب املعلمني واالداريني ودعمهم بالوسائل
الالزمة.
■ هل كان التعلم من بعد كافيا النهاء املنهاج
املقرر للشهادات الرسمية السيام الثانوية
منها؟
□ التعلم من بعد كان مميزا يف املدارس
التي عرفت كيفية اعداد اساتذتها ،وكان
مميزا عند االهايل الذي تابعوا تعليم ابنائهم.
وزارة الرتبية واملركز الرتبوي للبحوث واالمناء
قاما بخفض املنهاج الكامل ،واكتفيا ببعض
الفصول واملواد التي يجب ان يحصل عليها
التلميذ ليك يستطيع التقدم لالمتحانات .هذا
الخفض مل نكن راضني عنه النه يجب ان تكون
املناهج كاملة لكل الصفوف بغية الوصول اىل
الكفايات التي يجب ان يحصل عليها التلميذ.
اما كيف ميكن استكامله ،فنحن نتمنى عىل
الجامعات التي سينتقل اليها الطالب تخصيص
دورات لتحصيل املعلومات والكفايات التي
مل يحصلوا عليها عرب التعلم من بعد ،خالل
السنتني السابقتني .لذلك اقرتحنا ان تقوم
الوزارة واملركز الرتبوي مع اختصاصيني
باعادة النظر يف املنهاج ككل والتقييم الجدي

■ كيف سيتم استكامل العام الدرايس وهل
من تدابري استثنائية الجراء االمتحانات
الرسمية؟
□ يف حال مل يتم تأمني اللقاح للقطاع الرتبوي،
سيستمر التعلم من بعد .لذا ال بد من ان
تبادر الدولة اىل قرار جريء العطائه حقه
ولقوننته بحيث يكون ملزما لجميع املدارس،
الن البعض يعتقد انه مل يأت بالفائدة املرجوة،
اما عن جهل واما لعدم تقدير الظروف التي
منر فيها واما لعدم االعداد الجيد له .عندما
تقرر الدولة اعتبار التعلم من بعد مثابة
تعلم حضوري يطمنئ الشباب فيه اىل غدهم،
ويطمنئ االهل اىل ان املدارس تقوم بواجبها،
ميكننا عندها ايجاد طرق لتعويض التالمذة
ما فاتهم .االمتحانات الرسمية ستجري ونحن
نرص عىل اجرائها .هذا رأي السواد االعظم من
املسؤولني واملعلمني واالهل ،الن التلميذ يكرم
فيها ويستحق املوقع الذي يصل اليه .من هذا
املنطلق ،ال بد من اجراء االمتحانات الرسمية.
االفادات مرفوضة ويجب عدم االقدام عليها
ابدا ،الن هناك دوال لن تعرتف بها لتسجيل
الطالب يف جامعاتها او للرتفيع اىل صف اعىل.
■ ماذا عىل صعيد التدابري االستثنائية الجراء
االمتحانات الرسمية؟
□ يجب ان يكون هناك قرار اوال لتحديد
مواعيد االمتحانات الرسمية .لسنا مع متديد
العام الدرايس واستحداث اماكن جديدة
الجرائها .اقرتحنا ان تجري االمتحانات يف
املدارس مبراقبة َمن ترغب الدولة يف ان
تكلفه ،سواء من التعليم الرسمي او الخاص،
تحاشيا لالكتظاظ ولتوفري الوقاية الصحية
وتأمني افضل الطرق لتقييم التالمذة.
االمتحانات الرسمية دليل رقي للوطن ،ويجب
ان نعتمد القيم االخالقية يف اجرائها ،واهمها
الضمري وعدم الغش وعدم التالعب بالعالمات
واملراقبة الجيدة ،كام ينبغي ان تكون االسئلة
هذه السنة سهلة .ختاما ،ندعو اىل منح
التعليم املهني والتقني االهمية املطلوبة
والترشيعات الواجبة.
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رئيس مستشفى الحريري الجامعي:
لن تكون وردية كما هو مأمول ...لكن

االعراض الطبيعية فهي الحساسية والحرارة
الخفيفة ،فيام شعرت االكرثية باالم بسيطة
يف العضالت ،وملدة يومني او ثالثة ايام يعود
بعدها االنسان اىل وضعه الطبيعي .مل نسجل
اي حالة دخول اىل املستشفى نتيجة اعراض
ما بعد اللقاح.

تأخر لبنان عن غريه من دول الجوار ،السيام يف رشق حوض املتوسط ،يف استرياد اللقاحات ملواجهة تفيش فريوس كورونا .مع
بدء وصول اللقاحات تباعا يف شباط املايض ،كان عدد الذين تلقوها متدنيا نسبيا .يف نهاية االمر الخطوة انطلقت ،وبات
املهم ترسيعها سواء عرب زيادة اعداد اللقاحات او عدد الذين يتناولونها
وفق وزارة الصحة ،بلغ العدد الرتاكمي
لالشخاص الذين تلقوا الجرعة االوىل من
اللقاح يف لبنان نحو  80الف شخص يف الثلث
االول من اذار الفائت ،وازداد قليال يف النصف
الثاين منه ليتجاوز  90الفا .لكنه بقي دون
املعدل املطلوب ،خصوصا ان عدد اللقاحات
املتوافرة ذهب قسم منها لتلقيح الجرعة
الثانية .املطلوب تلقيح  40اىل  50يف املئة من
املقيمني ،ليك نالحظ انخفاض عدد اصابات
الجائحة.
من رضورات زيادة استرياد اللقاحات هو ما
اشار اليه مدير مستشفى الحريري الجامعي
الدكتور فراس االبيض ،بأن قسم طوارئ
الكورونا يف هذا املستشفى كان مزدحام
بشكل استثنايئ خالل اذار الفائت .وقال:
"هناك امر اقلقنا .فقد الحظنا ارتفاع عدد
املرىض االصغر سنا يف قسم الطوارئ ،والعديد
منهم يف حالة حرجة .فهل يعكس هذا الواقع
انتشارا متزايدا للساللة الربيطانية B117؟".
واشار اىل ان "وحدة الرتصد الوبايئ يف وزارة
الصحة تقوم بجمع عينات من مواقع عدة
يف كل انحاء لبنان لرتصد انتشار الوباء .وقد
اظهر التقرير انه خالل االسابيع االخرية من
شباط وبداية اذار ،كان معدل الفحوص
املوجبة مرتفعا بنحو  .%30عالوة عىل ذلك،
كانت االرقام تتجه صعودا ،ما يشري اىل زيادة
يف االنتشار املجتمعي ،علام ان الوترية الحالية
لحملة التلقيح ال تساعد ايضا".
جرت اتصاالت حثيثة لجلب اكرب عدد من
الجرعات ،فوصلت اىل لبنان خالل اذار
الفائت اكرث من  130الف جرعة لقاح .لكن
مقارنة بنسبة عدد االصابات ال يزال العدد
منخفضا ،ما يشري اىل وجوب ترسيع عمليتي
االسترياد والتلقيح.

كذلك جرى العمل عىل تنويع اللقاحات.
فبعد فايزر االمرييك ،تم استرياد اسرتازينيكا
الربيطاين ،ووافقت وزارة الصحة عىل استرياد
اللقاح الرويس سبوتنيك .لكن الدولة الروسية
ال متلك انتاجا كافيا لتصديره ،وهي ال تزال
منهمكة يف الوقت الحارض بتلقيح مواطنيها.
يف ما خص اللقاح املضاد لكورونا املنتج من
الرشكة االمريكية جونسون اند جونسون،
حجز لبنان  400الف جرعة ،وكان من املقرر
وصولها يف ايلول املقبل .اال ان الرشكة اعلنت
عن احتامل التأخري يف عملية التسليم وفق
املوعد بسبب تزايد الطلب العاملي عىل
اللقاح .لكن لبنان سيسعى اىل الحصول عليه
عرب منصة كوفاكس خالل ايلول املقبل.
املعنيون بعملية التلقيح ردوا التأخري اىل
الكمية القليلة للقاح يف لبنان حاليا ،واىل ان
قدرة البنية التحتية للتلقيح ترتاوح بني  40اىل
 50الف لقاح يف اليوم ،علام ان هذه املشكلة
عاملية وليست مقترصة تاليا عىل لبنان.
مع تعذر استرياد الدولة الكميات املطلوبة،
فان الحاجة باتت ماسة اىل ارشاك الرشكات
الخاصة يف عملية استرياد اللقاحات ،وقد
منحت وزارة الصحة  20رشكة لبنانية خاصة
اذونات السترياد اي نوع من اللقاحات عىل
ان يكون معتمدا عامليا.
تشري التوقعات اىل ان نيسان وايار سيكونان
حاسمني عىل صعيد زيادة التلقيح ،السيام
مع مبادرات بعض القطاعات واملؤسسات
باسترياد اللقاح والقيام بتلقيح العاملني فيها.
العائق الوحيد هو عىل املستوى العاملي
وليس املحيل ،اي ان الرشكات املصنعة ترفض
حتى االن بيع اللقاحات للتجار او للرشكات
الخاصة ،وترص عىل ان يكون تعاملها حرصا
مع الدولة اللبنانية .تكمن مشكلتنا يف قلة

اللقاحات وليس يف ضعف مراكز التلقيح،
واذا توافر املزيد من اللقاحات ستكون
عملية التلقيح اوسع ،علام ان لبنان اوىص
بالحصول عىل  8ماليني جرعة من مختلف
رشكات اللقاحات.
"االمن العام" حاورت رئيس مستشفى
الحريري الجامعي الدكتور فراس االبيض
حول موضوع وصول اللقاحات ،وحملة
التلقيح البطيئة ،والصعوبات التي اعرتضتها،
وكيفية توسيعها لنصل اىل مناعة مجتمعية
بنسبة .%80
■ ما هي الخطوات املطلوبة لترسيع الحصول
عىل اللقاحات للقطاع الخاص ،وكيف يساعد
ذلك عىل الحد من فريوس كورونا؟
□ ستصلنا لقاحات جديدة كلقاح اكسفورد-
اسرتازينيكا ،فيام يتم حاليا طرح لقاح فايزر.
تم منح لقاح سينوفارم (الصيني) املوافقة
من وزارة الصحة العامة ،وسوف يصل لقاح
سبوتنيك الرويس ايضا .قبل ميض وقت
طويل ،سوف نحصل عىل امدادات وفرية من
اللقاحات التي حصلت القطاعات الخاصة
عىل اذن توزيعها تحت ارشاف وزارة الصحة.
هذا امر جيد لترسيع عملية التلقيح بهدف
الوصول اىل الحامية املجتمعية املطلوبة.
ستصل مئات االالف من جرعات اسرتازينيكا
الربيطاين يف االسابيع املقبلة .وهذه اخبار
جيدة ،خصوصا عندما يأخذ املرء يف االعتبار
االرتفاع الحايل يف اعداد كورونا .كام ستساعد
رشوط التخزين االقل تطلبا عىل االنتشار
الرسيع للقاح السيام يف املناطق النائية.
يحتاج لبنان اىل اعطاء  30الف جرعة لقاح
يوميا يك يصل اىل مناعة القطيع يف غضون
سنة واحدة .تم تسجيل  %15من االفراد

رئيس مستشفى الحريري الجامعي الدكتور فراس االبيض.

املؤهلني حتى اذار ،ولكن مع ارتفاع اعداد
امللقحني ،فان املزيد من الناس سيقبلون عىل
التسجيل.
■ ما هي املعوقات االخرى لتأخري عملية
التلقيح؟
□ ال تزال هناك قضايا اخرى تؤخر العملية،
ابرزها :اللوجستيات ،التوزيع العادل ،دور
القطاع الخاص ،من الذي يحظى باالولوية:
هل سيقفز من لديه املال او الواسطة اىل
اول الصف؟ هل ميكننا طرح اللقاح برسعة
للحفاظ عىل فتح آمن لالقتصاد واملدارس؟
هل يجب ان نكون متفائلني؟ لن تكون
االمور وردية كام هو مأمول ،لكن بالتأكيد
ال ينبغي ان نكون متشامئني .اللقاحات
تنقذ االرواح ،وال ميكن ان يتحسن الحال
اال عندما يتم تلقيح املزيد من الناس .عىل
الرغم من ذلك ،فان نرش اللقاح لن يكون
كافيا ،وسيظل اتباع تدابري السالمة رضوريا،
لكن البسمة وقتئذ لن تفارقنا ،وان خلف
الكاممة.
■ ما هو تقييمكم لعملية التلقيح حتى االن،
هل من مشكالت او اعراض خطرية ظهرت؟
□ ال يزال عدد املواطنني واملقيمني الذين

نحتاج الى اعطاء  30الف
جرعة يوميا كي نصل الى
مناعة القطيع

حصلوا عىل اللقاح منخفضا بسبب العدد
القليل من اللقاحات التي حصل عليها لبنان.
ما زلنا يف البداية ،ونأمل يف ان تصل كميات
اكرب من الجرعات ليك يرتفع عدد االشخاص
الذي يتلقون اللقاح ،علام ان فتح املجال امام
القطاع الخاص سيساعد بكل تأكيد عىل زيادة
هذه االعداد .مع توافر املزيد من اللقاحات يف
جميع انحاء العامل ،وانخفاض عدد االصابات
بفريوس كورونا بشكل كبري ،سيتمكن لبنان
من الوصول اىل املزيد من اللقاحات .ستؤدي
مشاركة القطاع الخاص ايضا اىل تحسني طرح
اللقاح ،وستأيت اخبار افضل عىل الرغم من ان
االوان سيكون قد فات بالنسبة اىل البعض.
مل يتم التبليغ لدينا يف لبنان عن اي اعراض
او ردود فعل غري طبيعية وغري متوقعة
عىل الذين جرى تلقيحهم بلقاح فايزر .اما

■ كيف ميكننا ان نتجاوز هذه االزمة وما
هي نصيحتك للمجتمع؟
□ ايصال اللقاح اىل اكرب عدد من االشخاص
االكرث عرضة للخطر هو اقرص سبيل للخروج
من ازمة الكورونا .نحن يف حاجة اىل كل
مساعدة ممكنة يف هذا املجال .لكن مبا
ان الوترية الحالية لحملة التلقيح بطيئة،
فهذا لن يساعد عىل تخطي هذه الجائحة
بسهولة .لذلك فان التزام اجراءات الحامية
رضوري ،خصوصا بعد التخفيف من اجراءات
االغالق العام .كل هذا يعني ،انه كام هي
الحال يف العديد من االمور ،ستقع عىل عاتق
االفراد مسؤولية االهتامم بسالمتهم وسالمة
احبائهم .املطلوب ارتداء كاممتني وتجنب
التجمعات غري الرضورية ،وكلام ارسعنا يف
اللقاح ساعدنا يف خفض اعداد املصابني يف
املجتمع.
■ ما هي التحديات واملشكالت التي يعاين
منها مستشفى الحريري الحكومي يف هذا
املجال؟
□ مستشفى الحريري يعاين كغريه من
املستشفيات يف لبنان .ادى ارتفاع اسعار
العديد من اللوازم الطبية او غريها ،مثل
االوكسجني ومواد التعقيم اىل زيادة كبرية
يف التكاليف .كام ادى الحديث املتصاعد
حول ترشيد او خفض الدعم لالدوية
واملستلزمات الطبية اىل تحول املوردين اىل
التعامالت النقدية ما ارهق املستشفيات .يف
الوقت نفسه املواطن كذلك يعاين .مل تتغري
التسعريات املعتمدة من الجهات الضامنة
لالستشفاء ،لكن العديد من املستشفيات تجد
نفسها امام خيارين :اما املطالبة مبدفوعات
اضافية غري قانونية من جيوب املرىض ،او
مواجهة الخراب املايل فيام يستمر متوسط
قيمة الدخل الفردي يف انخفاضه الرسيع.
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املنظمات غير الحكوم ّية كيانات تنافس الدول
تتجاوزها أحيانًا لكن ...ال ب ّد منها

فرضت التنمية االنسانية املستدامة التي تنفذها منظامت غري حكومية ذاتها عىل الدول واملنظامت الدولية الكالسيكية .لكنها
تجاوزت هذه الدول باشواط ،فلم تعد الدولة العبا اساسيا يف استطاعتها معالجة القضايا االنسانية مبفردها من جهة وتلك
التي تتعلق باالمن الدويل من جهة اخرى

بعد انتهاء الحرب الباردة وسقوط االتحاد
السوفيايت يف العام  1990وبزوغ العوملة
النيوليربالية االقتصادية ،تربعت الرأساملية
كنظام اقتصادي ومايل ونقدي مهيمن عىل
العامل بقيادة الواليات املتحدة االمريكية،
وارتكز هذا النظام الدويل املعومل عىل اقتصاد
السوق وتحرير املبادالت التجارية الدولية.
مع بدء حقبة العوملة ،ظهر العبون جدد عىل
الساحة الدولية مثل الرشكات الكربى املالية
واالقتصادية واالفراد واملنظامت غري الحكومية،
فيام لعبت الدول واملنظامت الحكومية
الدولية دور الرافعة التي تخدم مصالح
الرأسامليني ،املالية واالقتصادية ،خارج اطار اي
حدود او عوائق وطنية .يف هذا السياق ،برز
دور مهم للمنظامت غري الحكومية ،وذلك يف
سياق خفض الحواجز وازدياد التجانس الثقايف
واالقتصادي واالجتامعي.
تشري الباحثة يف الشؤون الدولية رانيا حتي
لـ"االمن العام" اىل انه "عىل ضوء تلك التحوالت
والتغريات ،انقلب املشهد يف مرسح العالقات
الدولية رأسا عىل عقب ،وخصوصا مع االنتقال
من مفهوم االمن العسكري الوطني اىل مفهوم
االمن االنساين الجامعي" .وتعترب ان "برامج
التنمية االنسانية املستدامة فرضت عىل الدول
واملنظامت الدولية تعديال يف السلوكيات ،فلم
تعد الدولة العبا اساسيا يف استطاعتها معالجة
القضايا االنسانية مبفردها من ناحية ،وتلك
التي تتعلق باالمن الدويل من ناحية اخرى".
وترشح ان "منظمة االمم املتحدة التي انشأتها
الدول ،املولجة يف الحفاظ عىل السلم واالمن
الدوليني ،عجزت يف كثري من االحيان عن
حل مشاكل االمن الدويل واالنساين من دون
التعاون املتعدد الطرف مع مختلف الفاعلني
وغري الفاعلني يف العامل".

بالعودة اىل الوجهات االيديولوجية" ،من وجهة
تعب
النظرية املاركسية فان املنظمة االممية ّ
عن توازن القوى ،يف حني انه من وجهة النظرية
الوظيفية تخدم املنظامت الدولية مصالح
الدول الكربى وليس مصالح الشعوب بحسب
الباحث السيايس الربيطاين دافيد ميرتاين،
فيام للنظرية الليربالية وجهة نظر مختلفة
عن النظريتني التي ذكرت .فهي ترى املنظمة
الدولية الحكومية من املنظور السيايس ،وتحث
عىل التشارك والتعاون املتعدد الطرف بني
الالعبني املتنافسني ملناهضة الخلل عىل الساحة
الدولية ومعالجة القضايا املهمة .من بني تلك
القضايا :البيئة والغذاء والصحة واالرهاب
الدويل والحراك االصويل العابر للدولة واسلحة
الدمار الشامل وحقوق االنسان وسواها .كل
تلك املسائل تخطت حدود الدول وقدرة
املنظامت الدولية عىل معالجتها .يف ظل هذا
التشابك الحاصل ،كان ال بد من ايجاد مخرج
مستقل بالنسبة اىل االفراد .من هنا بدأت تربز
اهمية املنظامت غري الحكومية املستقلة عن
الدول كافة لتأخذ لنفسها اطارا متاميزا لخدمة
مصالح الشعوب" ،بحسب حتي.
كيف نشأت املنظامت غري الحكومية وما
اهدافها؟ ما عالقتها بالدولة كالعب عىل
الساحة الدولية؟ وهل ستصبح تلك املنظامت
فاعال بارزا يحدث تغيريا يف النظام الدويل؟
تعود حتي اىل نشأة املنظامت غري الحكومية
واهدافها ،وتقول" :املنظامت غري الحكومية
هي تج ّمع او جمعية او حركة تتألف بشكل
دائم من افراد ،عكس املنظامت الدولية
الحكومية التي انشأتها الدول .تنتمي
املنظامت غري الحكومية اىل بلدان مختلفة
لتحقيق اهداف عاملية مجانية .نشأتها قدمية
جدا (جمعيات دينية ،مدارس فكرية ،الخ.)..

لكن تعددها وتطورها الرسيع يف سياق
العوملة النيوليربالية وبروز القضايا االنسانية
العابرة للحدود ،يعطيانها اليوم طابعا مميزا
عن السابق النها تشمل قطاعات كثرية من
النشاطات االجتامعية كالصحافة والتوثيق
والدين واالخالق واملساعدة االجتامعية
واملنظامت املهنية والنقابات والعلوم والصحة
والطب والتجارة والسياسة وسواها .ولعل
اشهرها عىل االطالق ،منظامت الدفاع عن
حقوق االنسان مثل هيومن رايتس ووتش
ومنظمة العفو الدولية واملنظامت االنسانية
كاللجنة الدولية للصليب االحمر الدويل .من
بني هذه املنظامت ايضا من هي عاملية مثل
الغرفة الدولية للتجارة ،االتحاد الدويل للنقابات
الحرة ،االتحاد الدويل للنقابات املسيحية،
االتحاد الدويل للمنتجني الزراعيني ،غرين بيس،
اطباء بال حدود ،الجمعية الدولية للعلوم
السياسية .ومنها من هي اقليمية مثل اتحاد
املحامني العرب ،الشبكة التجارية االفريقية،
املنظامت غري الحكومية االوروبية للدفاع عن
البيئة .ظاهرة املنظامت غري الحكومية ONG
هي احدى مميزات املجتمعات الدميوقراطية،
حيث متنح الدولة مكانة مهمة ومتعاظمة
للمبادرات الخاصة".
تشري حتي اىل ان اهم هذه املنظامت موجودة
يف الشامل ،اي يف اوروبا وامريكا الشاملية" :منذ
اكرث من ثالثة عقود تعاظم دورها مبساعدة
وسائل االعالم يف املجال االنساين ،لكن ايضا
يف النضال ضد العوملة .من اجل ذلك ،انشئ
املنتدى العاملي االجتامعي يف بورتو اليغري يف
الربازيل ،بني عامي  2001و."2002
تلعب هذه املنظامت دورا يف تحريك الرأي
العام لصالح قضية انسانية عاملية بهدف
الضغط عىل الحكومات ومراكز القرار الدويل

الباحثة يف الشؤون الدولية رانيا حتي.

لعقد اتفاقات او وضع قوانني متعلقة بحقوق
االنسان كالتنمية والبيئة ،او لالعرتاض عىل
قضايا معينة" :عىل الرغم من كل ذلك ،فهي
ال تخضع للقانون الدويل ،اي ليس هنالك من
قوانني دولية ترعاها وتنظم عملها ،بل تطبق
عليها قوانني الدولة التي تعمل عىل اراضيها".
ما هي عالقة املنظامت غري الحكومية بالدولة؟
تقول حتي" :يفرتض ان تكون هذه املنظامت
نوعا من معارضة دولية هدفها تصويب عمل
الحكومات والالعبني اآلخرين".
لكن ،اىل اي مدى تتمتع باالستقاللية عن الدول
ليك تستطيع القيام مبهامها حتى االنسانية
منها؟
تشري الباحثة اىل ثالثة معايري:
"اوال ،ان املنظامت غري الحكومية تعمل
كغريها من املنظامت الدولية الحكومية عىل
ارض الدول وال ميكن ان يتم ذلك اال مبوافقة
الدول .اكرث من ذلك ،فهي تخضع لقانون الدولة
املضيفة وال يرعى عملها اي قانون دويل.
ثانيا ،هناك عدد كبري من املنظامت غري
الحكومية تنشئها الدول لتقوم عوضا عنها
مبهام ال تريد هذه الدول او ال تستطيع القيام
بها.
ثالثا ،ان الدول هي التي مت ّول بشكل اسايس

االنتقال من مفهوم
االمن العسكري الى
االمن االنساني قوّ ى دور
املنظمات غير الحكومية

هذه املنظامت التي انشأتها ،وتكون يف
معظم االحيان منظامت مصطنعة لخدمة
مصالح الدول التي انشأتها .عىل سبيل املثال،
املنظامت التي متولها  USAIDاالمريكية
وخرباؤها ومثقفوها عرب العامل ،وهي
مستعدة لتسويق مفاهيم جديدة تختارها
الخارجية االمريكية كاملبادرة الحرة والحوكمة
والدميوقرطية وحامية حقوق االنسان ،مبعنى
ان هذه االدارة تحركها لخدمة مصالحها ،اي
خدمة مرشوع العوملة النيوليربالية .ال بد من
االشارة هنا ،اىل ان سبب وجود هذه املنظامت
اساسا متثل يف تحقيق نوع من التضامن عىل
املستوى العاملي ،فكثريا ما نشهد انقسامات
حادة يف االتحادات الدولية النقابية متأثرة
باالنقسامات السياسية واسرتاتيجيات

حكومات الدول .قد يحصل هذا االنقسام بني
ناشطني ينتمون اىل دول غنية ،او بني الذين
ينتمون اىل دول غنية واالخرين التابعني لدول
فقرية وخصوصا يف موضوع التنمية .صحيح
ان هذه املنظامت نجحت يف التأثري عىل
الحكومات يف مجاالت عدة من خالل خلق
رأي عام عاملي ساهم يف ابراز تطور وسائل
االعالم واالتصال ،لكن الضغط الذي قد ميارسه
الرأي العام ليس مستمرا ،بل هو موسمي
يتأثر ايضا باملواقف السياسية واالسرتاتيجية
للحكومات التي يخضع لها افراده .نضيف اىل
ذلك ،ان كل الضغوط التي مارستها املنظامت
غري الحكومية يف مجال البيئة ومكافحة
الفساد والتحديات االجتامعية واالقتصادية،
وخصوصا تلك املرتبطة بالعوملة االقتصادية
باءت بالفشل .فهل استطاعت الزام الدول
الكربى التوقيع عىل اتفاق كيوتو؟ وهل
متكنت من كبح جامح العوملة النيوليربالية
ومنع العامل من الوقوع يف ازمات اقتصادية
وانسانية مدمرة ،آخرها وباء كورونا العاملي؟"
تسأل حتي.
ختاما ،املنظامت غري الحكومية التي هي
كيانات تتجاوز املجال الجغرايف للدول ،تختلف
باختالف اهدافها واحجامها وقدرتها عىل
التأثري" :تحاول هذه املنظامت دخول ملعب
العالقات الدولية ،تحركاتها وخرباتها يف بعض
املجاالت عىل املستوى العابر للدولة ،والتي قد
تقلب التفاهامت الديبلوماسية الكالسيكية بني
الدول .كام انها ،تحت شعار الدفاع عن حقوق
االنسان واملساعدة االنسانية ،اتخذت لنفسها
حق التدخل يف الشؤون الداخلية للدول،
واصبحت فاعال مؤثرا يف قرارات الدولة يف حني
ال تستطيع الدول االستغناء عن بعضها البعض،
كاللجنة الدولية للصليب االحمر الدويل ملا لها
من تأثريات ايجابية وحاجة انسانية".
اخريا تسأل حتي" :بناء عىل ذلك ،هل يتجه
العامل اىل نظام دويل جديد ما بعد "وستفاليا"؟
(اول اتفاق ديبلومايس يف العرص الحديث
ارىس نظاما جديدا يف اوروبا الوسطى والغربية
مبنيا عىل مبدأ سيادة الدول) .نظام يسكنه
الفاعلون الرسميون الذين هم ليسوا مجرد
حكومات وامنا منظامت غري حكومية ورشكات
متعددة الجنسية؟".
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تغذية

ناتالي عقيقي غ ّرة
دائرة الشؤون الصحية

من األفضل في العالم وفيتاميناته ضرور ّية

النظام الغذائي اللبناني...
صيدل ّية متنقلة

يشتهر الطعام اللبناين التقليدي بأنه مفيد وشهي ،وعىل الرغم من ذلك فهو خيار رائع ايضا ملن يبحثون عن نظام
غذايئ صحي .يشمل املطبخ اللبناين كمية وافرة من الحبوب الكاملة والفاكهة والخرضوات والنشويات واالسامك الطازجة
واملأكوالت البحرية .كام انه يستهلك الدواجن اكرث من اللحوم الحمراء

تحتوي املأكوالت اللبنانية عىل كميات وفرية
من الثوم وزيت الزيتون ،وغالبا ما تكون متبلة
بعصري الليمون الحامض .ويعترب زيت الزيتون
واالعشاب والثوم والليمون من النكهات
النموذجية املوجودة يف نظامنا الغذايئ.
عند اتباع نظام غذايئ لبناين ،عادة ما يتم
استهالك الخرضوات الطازجة والفاكهة
والبقوليات بكميات اكرث بكثري من اللحوم
ومكونات االلبان العالية الدسم.
هنا نلقي نظرة رسيعة عىل بعض االسباب
التي تجعل املطبخ اللبناين يضم اكرث االطعمة
الصحية يف العامل .لذلك اذا كنت تهتم بصحتك،
فاستعد ملعرفة طعامك املفضل الجديد ،عىل ان
تكون مستعدا اللتزامه.

النشاء

لطاملا استخدم املطبخ اللبناين املكونات املحلية
الطازجة ،مام يضمن حصولك عىل اكرب قدر
من الفوائد الغذائية يف كل لقمة تتناولها .ان
استخدام الفاكهة والخرضوات واالعشاب من
املناطق املحلية القريبة ،يقلل ايضا من التأثري
عىل البيئة بحيث ال توجد جهود نقل مكثفة
للموارد املطلوبة.

لحم البقر

مقادير طازجة

بهارات ال صلصات

يأيت املذاق اللذيذ لجميع تلك االطباق اللبنانية
املفيدة واملغذية يف آن ،من االعشاب والتوابل
املختارة بعناية بدال من الصلصات الثقيلة .هذه
الخلطة تضمن ان كل طبق يحتوي عىل اكرب

قدر من النكهة املميزة ،لكن كمية اقل من
الدهون املشبعة املرضة بالصحة.

زيت الزيتون

بدال من الطهي بالزبدة او الكرميا او غريهام من
منتجات االلبان ،يعتمد الطعام اللبناين بشكل
كبري عىل زيت الزيتون ،الذي يساعد يف خفض
الكولسرتول والتحكم مبستويات السكر يف الدم
ويساهم ايضا يف تعزيز صحة القلب بشكل
عام .اذا كان زيت الزيتون ال يزال يحتوي عىل
نسبة مرتفعة يف محتوى الدهون ،فان االحامض
الدهنية غري املشبعة تجعله صحيا يف هذه الحالة.

عىل عكس معظم االنظمة الغذائية الغربية،
يستخدم الطعام اللبناين كمية قليل جدا من
املكونات النشوية .ان الكربوهيدرات العالية
النشاء ليست شائعة جدا يف املطبخ اللبناين،
فالكميات الصغرية من االرز والعدس هي االكرث
شيوعا من الخبز االبيض او املعكرونة او حتى
البطاطا.

تشمل بعض مكونات البيتزا النباتية اللذيذة
التي يستخدمها ،وهي الفطر والزيتون والهليون
وجبنتا الفيتا والحلوم .ال يجب ان ننىس
الطبخات املتنوعة النباتية الصحية كاملجدرة
واملدردرة واملخلوطة وغريها من التي تحتوي
عىل كمية كبرية من العدس الغني بالحديد
والحمص الغني بالبوتاسيوم.

االعشاب الصحية

ال شك يف ان الطعام اللبناين شهي وصحي يف
آن معا .ان االعشاب املستخدمة يف الطبخ
اللبناين ليست طازجة فقط بل هي صحية
ايضا .فالنعناع مثال ينعش انفاسك ويساعدك
عىل الهضم ،وقد تبني انه يساعد يف عملية
انقاص الوزن والوقاية من الصداع .بينام تبني
ان البقدونس غني مبضادات االكسدة وبكمية
ال تصدق من فيتامني ( Kيلعب دورا رئيسيا
يف صحة العظام ويحمي الدماغ من التلف
العصبي) ،باالضافة اىل الفيتامينات  Cو A
وحمض الفوليك والحديد والنحاس.

توابل قدمية

لطاملا كان اللحم املفضل يف لبنان هو لحم البقر،
الذي يعترب خيارا صحيا اكرث من اللحوم الحمراء
بسبب احتوائه عىل نسبة قليلة من الدهون.

الزعرت الطازج هو من التوابل االكرث
استخداما يف لبنان ،وقد تم ربطه بجميع
انواع الفوائد الصحية التي تساهم يف
مكافحة مرض الرسطان.

الخيارات النباتية

الحمص

يركز طعامنا بشكل كبري عىل وجبات نباتية.

اشتهرت الفوائد الصحية للحمص منذ العصور

القدمية .وبرصف النظر عن احتوائه عىل
نسبة عالية من الربوتني ،اال انه يضم خلطة
كبرية من الكالسيوم واملاغنيزيوم والفوسفات
والحديد وفيتامني  Kالتي تساعد عىل تقوية
العظام وخفض ضغط الدم ومحاربة الرسطان
وتقليل االلتهاب .كذلك يتميز الحمص بانه
غني بااللياف التي تساهم يف خفض مستوى
الكولسرتول يف الدم.

الطحينة

مصنوعة من بذور السمسم التي تعزز
الطبق بنكهتها الغنية .بذور السمسم،
وبالتايل الطحينة ،غنية باحامض اوميغا 6
الدهنية وكذلك بالربوتني .تعد الطحينة ايضا
مصدرا جيد للنحاس وامليثيونني والكالسيوم
واملنغنيز.

العدس

يساهم استخدام العدس يف املطبخ اللبناين يف

توفري عدد من الفوائد الصحية .من السهل
ان نقوم بطهي العدس النه ميتص بسهولة
نكهات املكونات االخرى يف الطبق ،علام انه
غني بااللياف والربوتني والفيتامني  Bوالحديد.
باالضافة اىل ذلك ،ال يحتوي عىل اي مادة دهنية
عىل االطالق ،ويتميز بأن سعراته الحرارية
منخفضة نسبيا.

الحامض

عنرص مهم يف العديد من االطباق املحلية
التقليدية .يستخدم يف تحضري الحمص
والتبولة وورق العنب املحيش والبابا غنوج
وغريها .يحتوي الحامض عىل كمية وافرة
من البوتاسيوم ،لذلك له خصائص مطهرة
ومضادة للبكترييا تساعد يف الحفاظ عىل
الطعام طازجا .ميكن ان يساعد تناول
جرعة يومية من الحامض يف منع االمساك
وااللتهابات .اضافة الحامض اىل نظامنا
الغذايئ قد يساعد يف انقاص الوزن وتقوية

جهاز املناعة لدينا .ميكن اضافته يوميا اىل
كوب ماء فاتر ورشبه يف الصباح.

الثوم

يستعمل كثريا يف املطبخ اللبناين ،وهو من التوابل
الرائعة التي ميكنك تناولها من دون تردد .للثوم
تاريخ طويل يف استخدامه كمكافح للفريوسات
والبكترييا والفطريات .تسلط االبحاث الحديثة
الضوء ايضا عىل قدرة الثوم عىل تقليل مخاطر
االصابة بامراض القلب والرسطان وخفض
مستويات الكولسرتول ،علام انه مصدر ممتاز
لفيتامني  .B6كذلك ميكن اعتباره مصدرا جيدا
للمنغنيز والسيلينيوم والفيتامني  .Cاضافة اىل
ذلك ،يعد الثوم مصدرا جيدا للمعادن االخرى،
مبا يف ذلك الفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم
والحديد والنحاس .يف املحصلة ،يعترب النظام
الغذايئ اللبناين الطبيعي الذي يتناوله كل مواطن
يوميا ،من افضل االنظمة الغذائية يف العامل والتي
تؤ ّمن كل الفيتامينات الرضورية للجسم.
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مقال

رياضة
رئيس اإلتحاد اللبناني للتزلج على الثلج:
إداريون فاسدون يعملون على زعزعة الرياضة
تطورت رياضة التزلج عىل الثلج من وسيلة نقل باسلوب بدايئ يعود تاريخ استعاملها اىل اكرث من  5الفيات ،اىل رياضة
للمحرتفني يعشقها مئات املاليني من الهواة عرب اصقاع االرض ،علام انها تختلف عن معظم الرياضات ،اكانت فردية ام
جامعية .رسعان ما اصبحت قبل نحو  2500سنة احدى الرياضات االكرث مزاولة
محليا ،تواجه رياضة التزلج عىل الثلج
صعوبات كبرية نتيجة االوضاع الصعبة التي
تعاين منها كل القطاعات من جراء االزمات
االجتامعية ،االقتصادية ،املالية ،والصحية،
التي انعكست سلبا عىل رياضة التزلج عىل
الثلج التي متارس يف لبنان لفرتة  3اشهر حدا
اقىص.
"االمن العام" التقت رئيس االتحاد اللبناين
للتزلج عىل الثلج فريدي كريوز ،وكان
حوار حول حارض اللعبة ومستقبلها يف ظل
الظروف القاسية.
■ ملاذا فريدي كريوز رئيسا لالتحاد اللبناين
للتزلج عىل الثلج؟
□ انا ابن منطقة جبلية تهتم برياضة التزلج
يف شكل اسايس ،ومتزلج سابق شارك يف
الكثري من البطوالت .تدرجت يف املسؤوليات
من عضو يف اللجنة الفنية لالتحاد اللبناين
للتزلج عىل الثلج اىل امني عام ملدة  12سنة،
قبل ان تختارين الجمعية العمومية رئيسا
توافقيا لالتحاد مطلع العام الجاري.
■ اال تعتقد ان تويل رئاسة اتحاد يف هذه
الظروف مسؤولية كبرية؟
□ ال شك يف ان املرحلة التي متر فيها
الرياضة يف لبنان صعبة خصوصا يف هذه
الظروف االقتصادية القاسية .لكننا نعمل
يف االتحاد كفريق عمل واحد ولدينا تصور
عميل الجتياز هذه املرحلة من دون ان
يتأثر الالعبون ،مع الحفاظ عىل هدف رفع
مستوى هذه الرياضة.

رئيس اتحاد التزلج عىل الثلج فريدي كريوز.

ال نعمل من منطلق
حزبي او سياسي وال احد
يفرض علينا شيئا
هدفنا تطوير
رياضة التزلج ونشرها
في كل لبنان

■ هل فرضت عليك اسامء مل تكن ترغب يف
وجودها ضمن اللجنة االدارية؟
□ االتحاد ال يعمل من منطلق حزيب او
سيايس ،وال نسمح الحد بأن يفرض علينا
شيئا .جميع االعضاء فاعلون وناجحون يف
انديتهم ،وقد تم التشاور بني جميع النوادي
لتشكيل الالئحة .علام انه يوجد الكثري من
الناجحني يف انديتهم ،لكن من غري املمكن
اختيار اكرث من  11شخصا.
■ ما هي الصعوبات التي تواجه عمل
اللجنة االدارية؟
□ هذه السنة استثنائية بسبب تفيش وباء
كوفيد  .19 -فاالندية مل تتمكن من تنظيم

التدريبات املناسبة التي اقترصت عىل عدد
قليل من االيام ،ما ادى اىل مشاركة الالعبني
يف بطوالت لبنان والبطوالت الدولية من
دون جهوز .اضافة اىل الصعوبات الكبرية يف
الحصول عىل رعاية او دعم بسبب الظروف
االقتصادية ،واحجام غالبية الرشكات عن
رعاية النشاطات الرياضية.
■ ما هي مصادر التمويل؟ وهل تعتمدون
عىل املساعدات من وزارة الشباب والرياضة
ام من اللجنة االوملبية (صندوق الدعم
االوملبي)؟
□ مصدر التمويل االسايس هو االتحاد
الدويل للعبة الذي يعتمد آلية شفافة لكل
اتحادات العامل ويوزع املساعدات املالية
عىل االتحادات التي تنظم بطوالت دولية
يف جميع انواع رياضات التزلج (تزلج
البي ،تزلج عمق ،سنوبورد ،فريستايل).
لذا ،فان جميع السباقات التي تقام يف
لبنان تصنف دولية وتشارك فيها دول
مجاورة .لجنة التضامن االوملبي يف اللجنة
التنفيذية للجنة االوملبية اللبنانية هي
مصدر متويل وتتوىل مساعدة الالعبني
الذين يعملون عىل التصنيف املؤهل اىل
االلعاب االوملبية الشتوية .اما يف ما يتعلق
مبساعدات وزارة الشباب والرياضة ،فهي
نادرة جدا.
■ ماذا ينقص رياضة التزلج عىل الثلج
لتتطور؟
□ لنكن واقعيني ،نحن بلد ميكنه التزلج
مبعدل  3اشهر ،وبالتايل ال ميكننا منافسة
البلدان الكربى التي متارس رياضة التزلج
 300يوم يف السنة .ان عمل االتحاد وتطوير
الرياضيني ال ميكن ان يكونا مكتملني
من دون تعاون اصحاب محطات التزلج
التي ّ
تحض املنحدرات للتدريب وتؤ ّمن
املتطلبات اللوجستية النجاح البطوالت.
كام ان رياضيي لبنان ال تنطبق عليهم صفة
االحرتاف كونهم هواة ،وبالتايل فان العمل
الذي يقومون به مقبول .ما نستطيع

مَ ن يتعمّ د تدمير قطاع الرياضة؟
مؤمل هذا الواقع ،وموجع اىل حد الكفر .اصبح كل يشء يف هذا البلد يجعلنا نشعر باالسف والندم
عىل وجودنا تحت رحمة مسؤولني غري مبالني ،مهملني ،جهلة ،وغالبيتهم من الفاسدين.
نعم كل القطاعات تعاين وهي يف حاجة اىل رعاية الدولة ودعمها حتى تتمكن من الوقوف
مجددا .القطاع الريايض واحد من هذه القطاعات التي تعاين من غياب الدولة ،السيام بعدما
بدأ يلفظ انفاسه االخرية ليس فقط من جراء االزمات املالية واالقتصادية التي رضبته ،بل بسبب
المباالة املسؤولني الذين يتعمدون عن قصد ،ورمبا عن غري قصد ،تدمري القطاع.
صحيح ان السالمة الصحية اولوية وال جدال يف ذلك ،خصوصا وان االرقام تظهر ان انتشار وباء
كوفيد  19 -رسيع وخطري ،لكن هذا ال يعني ان يقف املسؤولون عن الرياضة مكتويف االيدي،
يغمضون عيونهم ويصمون اذانهم عن مجتمع ريايض يستغيث لضخ االوكسجني يف جسمه الذي
يعاين من ضيق حاد يف التنفس اىل حد االختناق ،ألن املسؤولني يف الدولة غري جديرين باملسؤولية!
االنىك ،ان غالبية االتحادات يف القطاع تعتمد عىل املبادرات الفردية ،وهي تعمل بجهد رؤسائها
واعضاء لجانها االدارية عىل تأمني استمراريتها من دون اي دعم رسمي ،الذي كان اصال محدودا،
واملنقطع عنها منذ اكرث من سنتني ،والذي كان يوزع اساسا وفق معيار املحسوبيات الطائفية
واملذهبية والحزبية من دون اغفال عامل العموالت .وهي ال تريد من الدولة العاجزة والفاشلة
سوى السامح لها باعادة اطالق نشاطها ضمن ضوابط ومعايري تضمن السالمة العامة ،وتحفظ
االجراءات القصوى ملنع انتشار كوفيد  19 -بدل املزيد من التضييق وشد الخناق .لن اهدر الوقت
يف الحديث عن العجز وغياب الخطط واملشاريع ،واستهتار املسؤولني ،وغياب املنطق يف القرارات
املتعلقة بالرياضة ،بل هناك جملة اسئلة امتنى ان يسمعها املعنيون بصدر رحب:
• هل تعلمون ان الرياضة قطاع حيوي تعتاش منه رشيحة واسعة من املجتمع ،وانه اذا عادت
عجالتها اىل الدوران تساعد يف تفعيل الدورة االقتصادية شبه املشلولة ،وانها قادرة عىل تخفيف
االحتقان واليأس ليس فقط عند الرياضيني فحسب بل عند كل متابعيها ومحبيها ،وانها يف البلدان
املجاورة والبعيدة ليست معطلة بل تسري ضمن معايري وضوابط محددة؟ فاذا كنتم تعلمون
وترفضون التجاوب فهذه مصيبة ،واذا كنتم ال تعلمون وترفضون ان تسمعوا فاملصيبة اكرب!
• هل تعلمون ان منتخب الركبي يونيون الذي تدرب مرتني فقط قبل سفره اىل مرص للمشاركة
يف بطولة دولية ،متكن من الحلول يف املركز الثاين عىل الرغم من انه واجه منتخبات تحرضت
لالستحقاق اشهرا عدة؟
• هل تعلمون ان العبي منتخب كرة السلة ،الذي مل يخرس اي مباراة يف طريقه اىل نهائيات
اسيا "جاكرتا  "2021وتصدر مجموعته برصيد  12نقطة ،ما زالوا منقطعني عن املالعب منذ
 17ترشين االول  ،2019بسبب رفض املسؤولني يف لجنة مكافحة كوفيد  19 -السامح لاللعاب
الجامعية باستعادة نشاطها ضمن ضوابط مشددة ،اسوة بالدول املجاورة؟ لكن ،عىل الرغم من
ذلك ضحوا يف سبيل منتخبهم وعلم بالدهم.
• هل تعلمون ان غالبية هؤالء الالعبني يعيشون من مردود الرياضة واالكرثية منهم باتت من
دون مدخول؟ وان لعبة كرة السلة التي تأهلت ثالث مرات اىل مسابقة كأس العامل متوقفة منذ
اكرث من  18شهرا؟
• هل تعلمون ان قراركم املجحف يف حق االلعاب الجامعية ال يرسي يف كل املناطق ،وهناك فرق
مل تتوقف عن التامرين النها تحظى بغطاء ،وان املالعب يف بعض املناطق خارج العاصمة بريوت
تشهد نشاطات واكتظاظا جامهرييا من دون معايري وضوابط ،وان الفرق التي تلتزم قرار الدولة
والقانون لديها استحقاقات خارجية؟
االسئلة تطول وتطول...
شبعنا اجتامعات ولقاءات ال تسمن وال تغني ،وسئمنا تربيرات غري مقنعة ،فارفعوا ايديكم عن
عنق الرياضة واتركوها تتنفس .لقد قتلتم كل يشء ،فال تقتلوا القطاع الذي هو اليوم يف حالة
موت رسيري بسبب عجزكم وفشلكم...
نمر جبر

nemer.jabre66@yahoo.com
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رياضة
القيام به هو العمل عىل زيادة عدد
الالعبني ،ونرش رياضة التزلج يف جميع القرى
الجبلية ،السيام رياضة تزلج العمق.
■ ما هو الربنامج الذي تحمله لتطوير
اللعبة وتحسينها؟
□ الربنامج الذي اعد ضمن ورشة عمل مع
اعضاء االتحاد يتضمن يف خطوطه العريضة:
اطالق رياضة البياتلون بالتعاون مع مدرسة
التزلج يف الجيش اللبناين ،تحضري مرشوع
الفرصة الشتوية وعرضه عىل وزارة الرتبية
بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة،
تصنيف مدرجات تزلج العمق يف اكرث
من منطقة عىل ان ال تكون محصورة يف
منطقة االرز ،توقيع معاهدات توأمة مع
عدد االتحادات املتطورة يف رياضة التزلج
وخصوصا يف الدول االوروبية.
■ ماذا ينقص املتزلج اللبناين الحراز ميدالية
اسيوية او اوملبية؟
□ امليدالية االسيوية يف حوزتنا ،وقد حققناها
من خالل العبني يف فئة االوالد ،واخرها من
خالل الالعب ادمون سالمة .عىل صعيد
الدول الصغرى ،نحن ابطال هذه الدول يف
رياضة التزلج االلبي ،وقد حقق لبنان املركز
االول خالل مشاركته خالل كانون الثاين
املايض يف بطولة مونتينيغرو .احراز امليدالية
االوملبية يتطلب تحضريا مختلفا وميزانيات
كبرية ليست متوافرة يف الوقت الحايل.
■ تأهل املتزلجة مانو عويس واملتزلج
الشاب اييل طوق ( 19سنة) وسيزار عرنوق
اىل االلعاب االوملبية الشتوية "الصني "2022
يرتب مسؤوليات كبرية عىل االتحاد ،كيف
ستتعاملون مع هذا االمر؟
□ نحن نعمل عىل تصنيف عدد اكرب من
الالعبني ،خوفا من تعرض اي من هؤالء
املصنفني الصابة مفاجئة ال سمح الله قد
تبعده عن املشاركة .كام نتطلع اىل اللجنة
التنفيذية للجنة االوملبية ليك تساندنا
وتساعد الالعبني يف متويل برامج التحضري

لتحقيق نتائج جيدة وليس للمشاركة
الرمزية فقط.

عن الرياضة .لكن عىل الرياضيني ان يعوا
سلبيات هذه االفة النها ستدمر جميع
القطاعات الرياضية من دون استثناء.

■ ما هي ابرز االستحقاقات الخارجية التي
تنتظر رياضة التزلج هذا العام؟
□ اصبحت جميع االستحقاقات وراءنا بعدما
شاركنا يف غالبيتها .تبقى لدينا بطولة الدول
الصغرى املقررة يف رومانيا ،وذلك لتحسني
نقاط املصنفني اىل االلعاب االوملبية ،ليك
ينحرص بعدها الرتكيز عىل التحضري لاللعاب
االوملبية الشتوية "الصني ."2022
■ عىل اي اساس يتم اختيار املتزلجني
يف البعثات اىل الخارج ،وما هي املعايري
املعتمدة؟
□ يعتمد تشكيل جميع البعثات عىل نتائج
بطولة لبنان التي ينظمها االتحاد اللبناين
للتزلج .عىل سبيل املثال ،ال يشارك يف بطولة
العامل اال الذين حققوا املراكز الثالثة االوىل،
اضافة اىل العب رابع شارك يف بطولة لبنان
ويحمل افضل نقاط يف سجالت االتحاد
الدويل.
■ مثة متزلجون يف االغرتاب من اصحاب
الخامات الجيدة ،هل من تواصل معهم؟
□ عمليا ،نحن عىل تواصل مع جميع الالعبني
يف االغرتاب ،لكن اكتشفنا ان مستوى العبينا
يف لبنان افضل بكثري .يف حال ظهر اي العب
يف مستوى افضل من املحليني ،عليه ان
يشارك يف بطولة لبنان النها بالنسبة الينا
هي البطولة االهم واملؤهلة اىل املسابقات
والبطوالت الخارجية.
■ ماذا ينقص محطات التزلج يف لبنان
الستضافة بطوالت ومسابقات قارية ودولية؟
□ جميع سباقاتنا هي سباقات دولية ،لكن
تنظيم مرحلة من كأس العامل او بطولة العامل
يتطلب الكثري من التحضريات اللوجستية
وميزانيات هائلة ،وقد بدأنا التواصل مع
االتحاد الدويل والبحث يف املساعدة لتنظيم
هذا النوع من البطوالت.

■ هل تعرضت لضغوط لتغيري موقف اتحاد
التزلج يف انتخابات اللجنة االوملبية؟
□ ال ميكن الحد ان يغري قناعايت الرياضية،
علام انني مع جميع اعضاء االتحاد ال ندخل
السياسة يف الرياضة .الالئحة املنافسة تضم
الكثري من االصدقاء ،لكن اتحاد التزلج اتخذ
قراره قبل اكرث من  4اشهر بدعم الئحة جهاد
سالمة بعيدا من املوقف السيايس الشخيص.

■ الرياضات االوملبية الشتوية كثرية ،ملاذا
يقترص النشاط عىل رياضة التزلج عىل الثلج
وهل من مرشوع الضافة رياضات اخرى؟
□ يبلغ عدد االتحادات االوملبية الشتوية
سبعة ،لكننا ننضوي يف لبنان يف اتحاد
واحد ،علام اننا يف صدد االنضامم اىل
اتحاد جديد هو البياتلون وقد تم تعديل
نظامنا اخريا الضافة هذه الرياضة .اما
االلعاب االخرى ،فيجب ان يتكون هناك
اندية مهتمة بها يف لبنان ليك نتمكن من
االنضامم اىل اتحاداتها.
■ ملاذا تقام البطوالت عىل منحدرات االرز
وكفردبيان فقط خصوصا وان بطوالت
الفئات العمرية ال تحتاج اىل منحدرات
عالية؟
□ جميع بطوالت االتحاد اللبناين للتزلج عىل
الثلج يجب ان تقام عىل منحدرات مصنفة
دوليا من االتحاد الدويل للعبة ،علام اننا
قمنا قبل  4اشهر باعادة تصنيف منحدرات
اللقلوق وفقرا .االتحاد عىل استعداد لتنظيم
سباقاته يف اي محطة ،لكن عىل اصحاب هذه

املحطات ان يوافقوا عىل تنظيم السباقات
ويؤ ّمنوا املتطلبات اللوجستية.
■ كيف تصف االجواء التي سبقت ورافقت
انتخابات اللجنة التنفيذية للجنة االوملبية
اللبنانية؟
□ بعد االنتهاء من انتخابات اللجنة االوملبية،
نتمنى التوفيق للفائزين ونتطلع ان تفتح
صفحة جديدة متحي كل تداعيات هذه
االنتخابات والتي مل تكن تعرب عن الصورة
الحقيقية للرياضة اللبنانية والرياضيني.

نعمل على اطالق
رياضة البياتلون مع مدرسة
التزلج في الجيش
الضغوط السياسية في
انتخابات اللجنة االوملبية
كانت واضحة

■ هل كان للتدخالت السياسية اي تأثري يف
النتيجة؟
□ الضغوط السياسية كانت واضحة ،وقد
سمعناها من رؤساء االتحادات التي اقرتعت
يف االنتخابات.

اللبنانية ودفعها اىل احضان السياسة.
السبب ان هؤالء مل يتمكنوا من حجز اماكن
لهم يف االتحادات والرياضة اللبنانية نبذتهم،
فرناهم يجهدون لتدمريها.

■ من يدخل السياسة اىل الرياضة؟
السياسيون ام الرياضيون؟
□ ويالالسف ،مثة اداريون رياضيون فاسدون
يعملون ليال ونهارا عىل زعزعة الرياضة

■ هل من امكان البعاد السياسة عن
الرياضة؟
□ لسوء الحظ ،مع هذه الرتكيبة السياسية
الحالية ،ال ارى اي امكانات البعاد السياسة

■ ملاذا متسكت بتحالفك مع رئيس اتحاد
املبارزة جهاد سالمة؟ وهل انت نادم عىل
موقفك بعد الخسارة؟
□ ذهبنا اىل االنتخابات مبلء ارادتنا .يف
االنتخابات يوجد رابح وخارس ،لكن ذلك
ال يعني باننا ال نهنئ الرابح ونضع كل
امكاناتنا يف ترصفه .اما يف ما يتعلق بتحالفنا
مع رئيس اتحاد املبارزة جهاد سالمة ،فقد
قلت سابقا ان هذا القرار صدر عن االتحاد
اللبناين للتزلج عىل الثلج باالجامع الننا نرى
يف شخصه الرجل املناسب لهذه املرحلة،
وهذا ليس انتقاصا من امكانات الرئيس
بيار الجلخ الذي اعطى الرياضة اللبنانية
الكثري.
■ ما هو مردود التوأمة بني منطقتي االرز
وفال ديزير الفرنسية وانعكاساته االيجابية
عىل رياضة التزلج عىل الثلج واملتزلجني؟
□ هذه التوأمة اعطت منطقتنا قيمة مضافة
ألن فال ديزير هي من اهم مناطق التزلج يف
العامل .هنا ال بد من ان اشكر عائلة بارودي
ممثلة بالسيد عميد بارودي وعقيلته
باتريسيا الذي كان لهام الفضل بفتح العالقة
مع فال ديزير .نحن عىل تواصل دائم مع
املسؤولني لوضع برامج تطويرية للمنطقتني،
لكن كوفيد  19 -جمد خطة العمل عىل ان
يعاد النشاط مع بلدية فال ديزير قريبا.
ن .ج
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رياضة

نمر جبر

النوادي الوهم ّية أصوات انتخابية
ووسيلة لنيل املساعدات املالية

تعاين الرياضة املحلية من مشاكل كثرية وترزح تحت اعباء كبرية ،غالبا ما تتم معالجة بعضها بحلول آنية او مرحلية او مبسكنات
بعيدا من الحلول الجذرية .النوادي الوهمية واحدة من املشاكل التي مل يتمكن احد من مكافحتها او الحد من انتشارها،
الرتباطها بعوامل اساسية متجذرة يف مجتمعنا ،ابرزها التحايل عىل القانون لعدم تطبيقه

مفهوم النوادي الوهمية مرتبط بتلك املعدومة
النشاط او التي يقترص نشاطها عىل مناسبات
قليلة ومحدودة .هي نواد قامئة يف الشكل
ومتلك االفادات القانونية للجانها االدارية من
املرجعية املختصة ،علام ان الحرب يف لبنان
ساهمت يف انتشار هذه النوادي خالفا للوقائع
امليدانية عىل االرض.
استبرش الرياضيون خريا من تحويل مديرية
الشباب والرياضة التي كانت تابعة لوزارة
الرتبية والفنون الجميلة (الحقا وزارة الرتبية
والتعليم العايل) اىل وزارة لها موازنتها الخاصة
وهيكليتها وخططها وبرامجها النعاش وتطوير
القطاعني الشبايب والريايض .فهل خاب ظنهم
بعد  21سنة عىل والدتها ،وهل تتحمل الوزارة
وحدها مسؤولية مكافحة النوادي الوهمية؟
تفاوت االداء بني وزير وآخر يف وزارة الشباب
والرياضة (مل تسند يوما اىل صاحب اختصاص)
وطغى الطابع الخدمايت غري الريايض الهداف
سياسية ،انتخابية ،طائفية ومذهبية ،عىل
عمل غالبية الوزراء من دون اغفال بعض
االستثناءات ،مع التأكيد عىل ان العائق
االسايس يف عمل الوزارة هو موازنتها الضئيلة
غري الكافية عىل الرغم من ارتفاع ارقامها اكرث
من مرة ،والقوانني واالنظمة القدمية التي
تحتاج اىل تحديث وتطوير .كذلك من الصعب
املقارنة بني اداء وزير وآخر من دون اغفال
ان البعض منهم مل يكلف نفسه الحضور اىل
الوزارة طوال واليته ،واسند االمر اىل معاونه،
او كان يحرض المور سياسية ،بينام توىل تسيري
شؤون الوزارة مسؤول من حزبه ،مع الحرص
عىل التأكيد ان هناك من نجح يف ملف واخفق
يف ملفات اخرى ،والعكس صحيح.

رئيس دائرة الرياضة يف وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات.

لكن لرئيس دائرة الرياضة يف وزارة الشباب
والرياضة محمد عويدات رأيا آخر ،اذ اعترب
ان تعبري النوادي الوهمية مبالغ فيه وقال:
"الكالم عن هذه االندية ترتفع وتريته عند كل
استحقاق انتخايب داخل االتحادات الرياضية
واللجنة االوملبية ،ومن ثم يختفي عندما
ينتهي مفعول هذه االستحقاقات ،فليس
هناك من اندية وهمية ولنستبدل هذا التعبري
بتعبري آخر اكرث واقعية ولنسمها االندية غري
املستوفاة رشوط الرتخيص واملتمثل يف ان ليس
لديها مقر او ملعب او قاعة تحت ترصفها،
اي ان هناك بعض االندية وبعد حصولها عىل
الرتخيص مستوفية جميع الرشوط املطلوبة.
لكن بعد مرور فرتة من الزمن من املمكن ان

تكون قد فقدت احد رشوط الرتخيص كانتهاء
عقد ايجار املقر او امللعب مثال او خالفه.
لكن هذه االندية تبقى مستمرة يف مامرسة
نشاطاتها داخل االتحادات الرياضية املنضمة
اليها ،وتشارك يف بطوالتها ،لذلك ال ميكن
اطالق تعبري االندية الوهمية عليها الن النادي
الوهمي هو النادي الذي ليس له اي وجود
عىل االطالق ،وبالتايل ال يشارك يف النشاطات
او البطوالت التي ينظمها االتحاد املعني .اما
ارتباطها بالواقع السيايس والطائفي ،فال يخفى
عىل احد ما لالحزاب السياسية وقطاعات
الرياضة فيها من تأثري كبري عىل هذه االندية
وليس بالرضورة ان يكون هذا التأثري سلبيا
يف كل االوقات ،ونتمنى كام جميع املتعاطني

الشأن الريايض ان تبقى الرياضة بعيدة من
كل التجاذبات السياسية التي تؤثر عليها سلبا
يف اماكن كثرية".
واستبعد املسؤولية القانونية واملادية عن
اللجنة التنفيذية للجنة االوملبية اللبنانية
"الن ليس لها اية عالقة برتخيص الجمعيات
واالندية ،وال بتنظيم البطوالت التي
تحدد االندية الناشطة واملثابرة واالندية

بعض الوزراء لم يكلفوا
انفسهم الحضور الى
الوزارة واسندوا االمر الى
معاونيهم

املحارض االوملبي والعضو السابق يف اتحاد العاب القوى وديع عبدالنور.

غري الناشطة واملعطلة .لكن ترتتب عليها
مسؤولية معنوية النها متثل الهيئة العليا
للقطاع الريايض االهيل".
اضاف" :قبل تحديد املسؤوليات يجب تحديد
الخلل الذي يطرأ عىل الوضعية القانونية
لالندية واملتمثل يف امرين ميكن تلخيصهام
يف ما ييل :اندية فقدت احد مالعبها مبرور
الزمن وال تزال مستمرة يف املشاركة بنشاطات
وبطوالت االتحادات املنضمة اليها دون ان
يؤثر فقدان امللعب او املقر او الصالة عىل
عطائها ،واندية مل تفقد ال امللعب وال املقر
لكنها انقطعت عن املشاركة يف نشاطات
االتحاد ومل تشارك يف بطوالته".
عن االجراءات التي قامت بها وزارة الشباب

والرياضة ملكافحة هذه الظاهرة ،كشف
عويدات ان الوزارة قامت سابقا "باكرب عمليتني
للمسح الشامل لجميع االندية الرياضية يف
كل لبنان وذلك يف عهدي الوزيرين السابقني
الراحل روبري غانم وسيبوه هوفنانيان،
وبالتعاون مع ادارة االحصاء املركزي وبتمويل
من احتياط املوازنة بقرار من مجلس الوزراء
يف حينه ،وذلك منذ اكرث من عرشين عاما ،وقد
ساهم هذان املسحان يف تصحيح الخلل اىل
حد كبري مع انهام مل يكونا مثاليني".
اضاف" :حاولت الوزيرة فارتينيه اوهانيان منذ
اللحظة االوىل لتسلمها مهامتها اجراء مسح
شامل جديد ،لكنها اصطدمت بعدم وجود
اعتامد مخصص لذلك يف موازنة وزارة الشباب

والرياضة .كام حاولت ايضا مع ادارة االحصاء
املركزي ورئاسة الحكومة ،لكن االعتامدات غري
متوافرة ايضا يف الظرف الراهن" .لكنه اعترب
يف املقابل ان عدم اجراء املسح "ال يؤثر تأثريا
مبارشا عىل نشاط تلك االندية".
وقال" :من هنا تربز املسؤولية الكربى
لالتحادات الرياضية يف مكافحة ما يسمى
االندية الوهمية ،حيث ان املرسوم 4481
اي مرسوم تنظيم الحركة الرياضية وخاصة
يف املادة التاسعة عرشة منه تنص عىل الغاء
اي ناد (اعتمد يف املرسوم مصطلح الجمعية
الرياضية بدال من النادي الريايض) مل ميارس
نشاطاته ملدة عامني متتاليني ،وذلك كام حصل
هذا العام والعام السابق عندما قامت الوزيرة
وبناء عىل افادات االتحادات املعنية بالغاء اكرث
من  300ترخيص العاب رياضية للجمعيات،
معتمدة بشكل كيل عام تبلغه االتحادات
للوزارة من دون التدخل يف شؤون االتحادات
لهذه الناحية ،وتاليا مل تقرص الوزيرة ابدا يف
مكافحة هذه الظاهرة".
اضاف" :من هنا يربز دور االتحادات االسايس
يف مكافحة هذه الظاهرة ،فاذا مل تكن ادارة
االتحاد تتعامل بنزاهة وشفافية يف هذه
النقطة بالتسرت عىل االندية وعدم االبالغ عنها
فهنا يكمن الخلل ،ومبا ان االتحادات مستقلة
يف عملها وبخاصة يف االمور الفنية وتنظيم
البطوالت وتحديد املشاركني من االندية
وتعريف املشاركة اي مبعنى متى يعترب النادي
مشاركا يف البطوالت او غري مشارك ،هل اذا
شارك بالعب او العبني او عرشة العبني يف لعبة
فردية عىل سبيل املثال يعترب مشاركا .من هنا،
اصدرت الوزارة تعاميم عدة اىل االتحادات
حتى تضمن يف انظمتها تعريفا للحد االدىن
من املشاركة حتى تستطيع ان تفرز االندية
الناشطة عن االندية املهملة ،ويكون النادي
عىل علم واطالع مبا يرتتب عليه يف حال اخل
مبتطلبات املشاركة املنصوص عليها يف نظام
االتحاد".
يف املقابل ،رأى العضو السابق يف اتحاد العاب
القوى واملحارض االوملبي وديع عبدالنور "ان
الجمعيات او االندية الوهمية حقيقة
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رياضة
قامئة وليس تجنيا واتهاما ،وذلك انطالقا
من ان وصف هذه الظاهرة املتجذرة ال
ينحرص مبعنى عدم وجودها فعال ،بل الن
تداعياتها تتخطى املعنى املقصود بصيغته
املجردة اىل تفاصيل وتفرعات لطاملا رضبت
الوسط الريايض ونالت منه".
واعترب ان هذه الحال "ليست وليدة البارحة بل
تجذرت منذ عقود واوغلت عمقا ،وتجاوزت
اكرث من حملة مسح قامت بها املديرية العامة
للشباب والرياضة ثم وزارة الشباب والرياضة،

بالتذايك والتشاطر او التحايل ،والنه يف مقابل
الشطب التلقايئ املبارش او غري املبارش ،فان
الرتخيص مل يتوقف يوما ولو ان املقاييس
واملعايري والرشوط اختلفت .فثمة دامئا من
يتعرث فيتوقف ويندثر او يتحول وفق الغاية
املبطنة التي انشئ من اجلها ،صوتا مثينا يف
االستحقاقات االنتخابية يف قطاع مرتنح ،وهنا
لب املشكلة واصل العلة".
ووصف املفهوم املتداول لدور االندية او
الجمعيات الوهمية بـ"االوراق االنتخابية

 1395ناديًا و 47اتحادا!
يف بلد ال تتعدى مساحته  10452كيلومرتا مربعا،
وصل عدد االندية املرخصة من وزارة الشباب
والرياضة اىل  1395موزعة عىل  47اتحادا.
• كرة القدم  202ناد ( 12درجة اوىل 12 ،درجة
ثانية 28 ،درجة ثالثة 105 ،درجة رابعة و45
درجة خامسة).
• كرة السلة  253ناديا ( 10درجة اوىل15 ،
درجة ثانية 24 ،درجة ثالثة 84 ،درجة رابعة
و 120درجة خامسة).
• الكرة الطائرة  128ناديا ( 12درجة اوىل16 ،
درجة ثانية 24 ،درجة ثالثة 48 ،درجة رابعة
و 28درجة خامسة).
• كرة اليد  16ناديا ( 6درجة اوىل و10
درجة ثانية).
• ميني فوتبول  35ناديا ( 14درجة اوىل12 ،
درجة ثانية و 9درجة ثالثة).
• الركبي يونيون .5
• الركبي ليغ .5
• املبارزة .7
• السباحة .26
• جودو .19
• العاب قوى .22
• الفروسية .16
• التنس .33
• تايكواندو .53
• الرماية .13
• القوس والنشاب .9
• اليخوت .5

• املالكمة .14
• املصارعة .15
• رفع االثقال .11
• الرتياتلون .7
• الجمباز .12
• كانوي كاياك .7
• الكاراتيه .28
• التجذيف .6
• الريشة الطائرة .12
• الدراجات الهوائية .15
• التزلج عىل الثلج .29
• كرة الطاولة .108
• الرقص الريايض .22
• السكواش .10
• الووشو .19
• البلياردو .14
• التزلج املايئ .7
• التاي بوكسينغ .34
• الكيك بوكسينغ .27
• الكيوشنكاي .25
• الرتبية البدنية .25
• ايكيدو .10
• رياضات قوة الرمي .8
• البيتانك .14
• الكباش .5
• الرتاث والرياضات التقليدية .7
• االلعاب القتالية املختلفة .9
• الهايكيدو .6

للقامئني عىل اتحادات ومن يتلطى خلفهم،
فتضخ الحياة يف اوردتها حني تدعو الحاجة،
فتلبي نداء الواجب ،فتفيد وتستفيد".
اضاف" :هي كانت احيانا تقرتض العبني من
جمعيات صديقة وشقيقة ،وامتنى ان تكون
هذه العادة السيئة اضمحلت اثباتا للوجود
واالستمرار من منطلق الخدمات املتبادلة
ايضا ،ويف ذلك جواز مرور للحصول عىل
مساعدات".
واعرتف عبدالنور ان الرياضة اللبنانية عانت
من هذا الواقع "غري الصحي ،واملتمثل بنفخ
احجام حفاظا عىل سلطة القرار او صيغة
التوازن التي تحكم يومياتنا ،والتي اضحت
تسمى بامليثاقية غري السوية ،الن العمل بها
حني يخرج عن اهدافه السامية ،سيف ذو
حدين" .واكد يف املقابل ان "ترشيح قطاعنا
الريايض سيجعله افضل وارشق بجمعيات
فاعلة قوامها النوعية وليس الكمية ،لتستطيع
بالتايل مواجهات الصعوبات والتصدي
لالزمات .فيصب الدعم يف اوصالها بدل ان
يتشتت لرييض الغالبية ،فتصبح املساعدة
مهام كانت قيمتها املادية او املعنوية زهيدة
متواضعة ،ولفتة مسايرة ال اكرث".
ومل ينف واقع ندرة االندية التي تدار وفق
نظام املؤسسات "الن عددا كبريا من الجمعيات
املرخصة والناشطة كرتونية ال حول لها وال قوة
عند اول امتحان ،وحاالتنا الراهنة بعد االنهيار
املايل خري دليل عىل ما تقدم".
يف الخالصة ،ثبت مبا ال يدع الشك ان املرسوم
 4481الذي ينظم الحركة الرياضية والذي امل
منه اهل الرياضة يف النهوض بقطاعهم ولو
من الناحية االدارية مل يتمكن من الحد من
تفريخ النوادي الوهمية التي هي اقوى من
اي قانون او مرسوم ،الن من يف يدهم تطبيق
القانون مرتهنون وال يجرؤون من جهة ،والن
هذه االندية تحظى وبكل بساطة بدعم
وغطاء سيايس وطائفي ومذهبي من جهة
ثانية .يف حني ليس مربرا تنصل الوزارة من
مسؤولياتها ورمي املسؤولية عىل االتحادات
التي من واجبها االبالغ عن النوادي املتخلفة
عن النشاط الرسمي.
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الكلمات املتقاطعة

الكلمات المتقاطعة

إعداد نعوم مسعود

naoummassoud@live.com
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هذه اللعبة مك ّونة 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
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الكلمة الضائعة
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أفقيا

عموديا

االرض – اآلن باالجنبية  9-من كبار رجال
 1مخرج لبناين راحل – عاصمة عربية– شغل باالجنبية – عملة آسيوية
 1من اسامء البحر – شاعر لبناين 2مدينة فرنسية – معبود مرصي – اماكن القانون الفرنسيني – من الشجريات ازهارها– نعم بالروسية  9-مش ّوه الخلقة
افقٌا راحل من اعضاء الرابطة القلمية يف
طيبة الرائحة تنمو يف االماكن الدافئة يف
مفروشة القامة املسافرين باألجر  3-بدلة
نيويورك  2-عاصمة جزيرة يف البحر – بطن ضخم – احرف متشابهة 10-
جزٌرة 10-اكرب سلسلة جبال يف
عاصمة– متشابهان
فاسد – -العامل
كثري
بكالم
يأيت
–
الخرض
من
–
انيقة
لالستدراك
متتابع –
لبنانً مرصية –
مبرضشاعر مدينة
اسماء – يُعرف
االبيض املتوسط
اعضاء الرابطة القلمٌة فً نٌوٌورك 2
راحل من
البحر –
 -1من
ازدياد حجم النبات  4-عاصمة دولة عظمى اوروبا – من قبائل العرب يف شبه الجزيرة
الدوايل  3-نهر يف كوينزالند اوسرتاليا  11-طبق شعبي تقليدي يف مطبخ
اوسترالٌا –
ُعرف –بمر
واكربها يفالمتوسط –
االشجاراالبٌ
البحر
اقدم ّمر من اهم محاصيل
مننبات مع
العربية –
كوٌنزالنداعامر
فً – مرشوع اعادة
نهراالزهار
الدوالً  –-3جمع
مدينة امريكية
الرشقٌاالوسط
فًاقدم
– من
ُ
سطل – اله
تعب
باالجنبٌة
بشجرة
واكبرها
جرمانًيُحادث يف امر – اسم
علف املوايش 11-
– 5-نسبة
الثانية
الحرب–العاملية
الحٌاةجر -–4واحداوروبا بعد
 12حرفعرفميزوري
العالم تيف والية
فًواحد
الحياة 4-
االشجاربشجرة
العامل ُتعرف
بحرية مالوي قدميا – وهب
ضد ُتعرف
عمل  -6كانت
مقابل املنتخب
ُعطى بلدفًعريب – قائد
مواطن من
ومداعبة – اىل
مقياس مساحة
مدينة
بٌد – سطل
باالجنبية –ر تعب
سعدبه –
ما ٌ
فرنسية–– هزل
البقرة
واحدة– 5اله -صوت
ٌصوّ
 12ابن آوى بالعامية – عامل عريب بالحسابالربازييل الفائز بكأس العامل يف كرة القدم
– وضع خلسة  13-كم القميص
جرماين يص ّور بيد واحدة  5-صوت
العالم
اصغرضمرينهر
هندٌة– اثرٌة -7
منبتقلعة
االغنٌة –
خارجة
جنرالالكتاب يف علم الحساب"
– له "تذكرة
ظلمالفلك
– و
فرنسية
فً مدينة
متصل 6-
عام – 2002
شعر اللحية
اللحن فًباالجنبية –
عنما يُعطى
ومداعبة –
نغمة هزل
البقرة –
نعم والالذقية يف القرن
حاكم–طرابلس
13ألوجه
انيت
ر
الغ
يف
منحوت
تذكاري
نصب
–
عىل
الفرد
د
و
تع
14الليل
محادث
نغمة
–
سعد
ضد
6عمل
مقابل
ّ
يف انكلٌزي مؤسس الكشفٌة العالمٌة  -8مدٌنة فً الٌمن – شغل باالجنبٌة – عملة آسٌوٌة
اربع رؤساء امريكيني يف والية داكوتا الجنوبية التاسع عرش – نام  14-للنداء – اعايل
خارجة عن اللحن يف االغنية – قلعة تناول املخدرات لدرجة يصعب
متتابع
مصرٌة –
مدٌنة
متشابهة 11
احرف
الخلقة –
بالروسٌة-9 7-
– ّيأ للحملة يف الحرب 15-
فقرة – ته
الجبال –
باالجنبية –
بالصمت 7--هر
تحصن
– راحل
ضخمسوري
بطن– ممثل
االقالع عنها
مشوّيف هالعامل
اصغر نهر
هندية اثرية
– ّ
مرشوع االمارات الستكشاف كوكب املريخ
رسم خطوط او صور عىل الجسم – رتبة
 15مخرج لبناين راحل – احدى– ظلم – جرنال انكليزي مؤسس
– طعام ياباين شهري
عسكرية  8-من اسامء القلم – مرتفع من
الكشفية العاملية  8-مدينة يف اليمن االمارات العربية املتحدة
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شروط اللعبة

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

الكلمة الضائعة مكونة من  14حرفا:
من االعامل املرسحية لالخوين رحباين
ايام الحصاد – البعلبكية – املتنبي –
املحطة – برتا – تفاؤل – ثورة – جبال
الصوان – جرس القمر – حياة – خوذة
– خنجر – خفري – ذل – رؤيا – رمز – زم
– سفر برلك – سقراط – سيف – رشف
– صح النوم – ضيم – عرس يف القرية
– عرش – غفران – غل – فريوز – فظ
– قصيدة حب – قوافل – قوس – لولو –
موسم العز – مشاكسة – مجد
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متفرقات

حروف مبعثرة

غداواني

قتعاس

ولموكب

وبتواكم

ھءادلنا

عيكتس

لغساكو

معررم

اساناغ

لدنوي

مغدنا

جةمر

ةراسد

ولفن

زلبا

قازلم

װ

װ

װ

װ

16

49

48

23

= 41
= 39
= 29

 -1منطقة صحراوية قاحلة متنازع عليها تقع في الصومال وتخضع للسلطات االثيوبية

 -9مييش يف الشوارع بال هدف
 -10جزيرة اندونيسية من جزر
سوندا الصغرى
 -11جيش كثري
 -12قناة يف امريكا الشاملية
 -13تكاسل عن اداء واجبه
 -14قرص تاريخي يف صنعاء من
عجائب الهندسة املعامرية
 -15ذكر الضباع
 -16مدينة يف اسكتلندا تشتهر
بتجارة املعدات الهندسية
املستعملة يف صناعة السفن

 -14قصر تاريخي في صنعاء من عجائب الهندسة المعمارية
 -15ذكر الضباع
 -16مدينة في اسكتلندا تشتهر بتجارة المعدات الهندسية المستعملة في صناعة السفن

أسماء من التاريخ
1

2

3

4

5

6

7

8

ممثلة امريكية ( .)1982-1929تزوجت من امري
موناكو رينه الثالث .انقذت االمارة من احتالل
فرنيس خالل حكم الجرنال شارل ديغول .توفيت
اثر حادث سيارة

16 15 14 13 12 11 10 9

 = 10+15+3+4+5+11عاصمة امريكية
 = 14+1+6+2عاصمة التفيا
 = 13+12+8+7مدينة فرنسية
 = 7+16+9بلدان

مستوى صعب Sudoku

حدث يف مثل هذا الشهر

= 27

 -1منطقة صحراوية قاحلة متنازع
اللعبةالقامة
شروطالقصير
 -2الرجل
واشنطنتقع يف الصومال وتخضع
العاصمة16االميركية عليها
اللعبةفيمك ّونة من
-3هذه
نهر يمر
ً
القمح االثيوبية
للسلطات
مستطيل
كل
فوق
.
ال
مستطي
 -4آلة تستعمل لفصل الحبوب عن سنابل
 -2الرجل القصري القامة
الواسعةانتظامها
حروف عند
تتبعرث
 -5الصحراء
 -3نهر مير يف العاصمة االمريكية واشنطن
تشكل جواباً لألسئلة الواردة
 -6من اهم االنهار في دولة الكاميرون
 -4آلة تستعمل لفصل الحبوب عن
أدناه .عند معرفة أحد األسئلة
 -7تلة كبيرة من الحجارة
املستطيل سنابل القمح
نضع الجواب داخل
تستعمل
لولبية
القنينةالصحراء الواسعة
وهكذالنزع سدادة -5
السؤال
-8معآلةرقم
هدف
بال
الشوارع
في
يمشي
 -6من اهم االنهار يف دولة الكامريون
-9دواليك .ملعرفة صحة األجوبة
الصغرى
اندونيسية
كبرية من الحجارة
جزر سوندا -7تلة
منداخل
املوجودة
جزيرةاألرقام
-10نجمع
 -11جيش
 -8آلة لولبية تستعمل لنزع سدادة
كثيرليك تتطابق مع
املستطيالت
القنينة
الشمالية
 -12قناة
اميركايف أسفل
األرقامفياملوجودة
الشبكة.اداء واجبه
تكاسل عن
-13ويسار

SU DO KU

1

نيسان  :1865اغتيال الرئيس االمرييك
ابراهام لنكولن بإطالق النار عليه.
نيسان  :1930تنصيب هيال سياليس
امرباطورا عىل الحبشة.
نيسان  :1970منتخب الكويت يف كرة
القدم يفوز بكأس الخليج عىل ارض
البحرين.
نيسان  :1979تنفيذ حكم االعدام
برئيس الوزراء الباكستاين السابق ذو
الفقار عيل بوتو.

اقوال مأثورة

"من الصعب جدا ان تفكر بطريقة
نبيلة ،حينام يكون كل ما تفكر فيه هو
لقمة عيشك".
(جان جاك روسو).

6

5
2

8
6

3
9

6

9

4

8

4

1

6

5

5

3

5

2

5

2

مستوى صعب
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شروط اللعبة

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

شعوب املناطق القطبية يف امريكا الشاملية
اصولهم مغولية .انهم االسكيمو او شعب
اإلنويت الذين يأكلون طعامهم نيئا.
يعيشون عيشة بدائية يف اكواخ مقببة
من كتل الثلج املتجمد ُتعرف باإليغلو.
مع بدء ذوبان الثلوج نتيجة الحرارة
املرتفعة ،ينتقلون اىل خيام مصنوعة من
جلد او اكواخ خشبية فسيحة .غذاؤهم
الصيد الربي والبحري ،وللفقمة قيمة
كبرية لدى معظم صيادي االسكيمو
بصفة خاصة ،اذ يستخدم لحمها للطعام،
وزيتها لالكل واالستضاءة ،وفراؤها للبيع.
اما الكاياك ،القارب النموذجي لالسكيمو
الذي يستعمل يف التنقل والصيد ،تتم
صناعته من جلود الفقمة ايضا.

طرائف

5

4

معلومات عامة

أقام الفنان اللبناين الراحل وديع الصايف
حفال غنائيا يف الجامهريية الليبية .عند
صعوده اىل املرسح استقبله الجمهور
بتصفيق غري مسبوق .انحنى امام
الحضور احرتاما قائال :الله يعطيكم
العافية .ساد صمت سحيق وبدا
الغضب عىل الجمهور .اقرتب مقدم
الحفل منه متمتام :استاذ وديع نحن
ندرك انك تتكلم بلهجتك اللبنانية .لكن
ما قلته يعني يف منطقتنا النار والجمر
املتقد .ابتسم وديع الصايف والتفت
صوب الحضور ،وبرسعة خاطر هتف:
حقكم ع ّ
يل ،الله ال يعطيكم العافية.

مستوى وسط Sudoku
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مستوى سهل

حلول العدد90
حل حروف مبعثرة

 1مالحظة  2-باتوس  3-نطايس 4سمندل  5-تشدق  6-دحامن 7وديعة  8-قمران  9-الرونق 10مركايل  11-مريب 12-شانون  13-فلول  14-الخلنج
 15-نوال  16-فييش

حل الكلمة الضائعة

غاليبويل

حل اسماء من التاريخ

عمر محمد عمر خورشيد

حل مثل في الدائرة

اليل تحت باطو مسلة بتنعرو

حل SU DO KU

حل مستوى سهل Sudoku

حل مستوى وسط Sudoku

حل مستوى صعب Sudoku
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مستوى صعب

مستوى وسط

حل الكلمات املتقاطعة

افقيا

 1جو بايدن – تأبط رشا  2-مرشد – فهد – بايكال  3-امامي– دودوما – يب  4-وثاق – غارة  5-سنافر – بركة – خس  6-ليل
– غص – مايو – ملا  7-يوالونهم – اخيل  8-ماساشوستس – ال
– رس  9-اند – لجني – منمش  10-نك – له – سعيد – تحسب
 11الدوغا – نرغب – وا  12-صنف – بر – كابوستني  13-يديل –وبيل – رم – يس  14-اوبرهاوزن – هر  15-احمد زيك – هنغاريا

مستوى سهل

عموديا

 1جامل سليامن – صيدا  2-ورم – نيو انكلند  3-بشار االسد– افالم  4-آدم – ال – لد – يود  5-يورغو شلهوب – بز  6-دف
– صنوج – غرورك  7-نهدان – هسيسا – بهي  8-دوق – ممتنع
– كيا  9-با – ينالوه  10-ابوغريب – مدرب – زن  11-باماكو
– ان – غورنغ  12-طيارة – املتبسم  13-شك – لخ – شح – هر
 14-راب – خميس – سويرسي  15-الياس الرحباين
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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

جوع أم مجاعة؟
ٌ
الجوع واملجاعة صفتان متالزمتان ،متهد االوىل للثانية اذا ما
توافرت وقائع داخلية وخارجية .وفقا للوقائع ،نحن ذاهبون
نحو املجاعة ومن ّر مرسعني امام مرحلة الجوع.
قرن م ّر عىل املجاعة يف لبنان .اتت يف ظل حربني عامليتني
ووسط احتالل عثامين وانتداب فرنيس ،انهت حياة اآلالف
من اللبنانيني .واليوم يأيت الجوع املتوغل يف سياق نزاعات
بعيدة من املتاريس والنار ،لكنها ال تقل رشاسة عنها.
للجوع تاريخ يف لبنان ،مرتبط بثقافة العيش وتطور املجتمع.
اذ لعب املجتمع القروي بعد االستقالل دورا مهام يف تعزيز
الزراعة وتربية املوايش ،فكان مفهوم الفقر محصورا يف
تلك البيئة عىل املَلبس ورفاهية العيش ،من دون أن يكون
للجوع مكانه .فخريات االرض كانت تكفي املواسم والفصول
مع الفائض.
ما حصل عىل مر السنوات ان موقع لبنان الجغرايف ،وتركيبته
الطائفية ،ووجوده املرتبط دامئا بالنزاعات االقليمية وصوال اىل
الحرب االهلية وبعدها ،فرضت متغريات كثرية بفعل التهجري
والهجرة ،وبسبب تركيبة الدولة التي بنيت عىل اسس السياسة
املذهبية وبجميع حيثياتها االقليمية والدولية .فغابت الخطط
الزراعية والصناعية واالنتاجية .عاش لبنان يف ازدهار مبني
عىل ركائز استريادية مرشوطة يف املفهوم االقتصادي الحقيقي
بالتخيل عن املحافظة عىل قيمة العملة املحلية يف مقابل
عمالت اجنبية تتحكم اليوم بسوقنا املنهارة.
الجوع يسري مع اكرث اللبنانيني يف خطوات متقاربة .ما كنا لنصل
اىل ما وصلنا اليه لو كنا مواطنني حقيقيني تتقدم مواطنتنا عىل
والءات موزعة عىل الزعيم والطائفة واملذهب ،ما اعمى بصرية
الغالبية عن املسار الذي منيض فيه ،من دون ان نتحسب لقيام
دولة حديثة ،ضامنة لنا كافراد وجامعات عىل حد سواء.
هناك انواع مختلفة من الجوع .جوع االدراك ،وجوع التثقيف،
وجوع املواطنة واالنتامء .اما يف جوع البطون فاملشرتك ال يزال
حتى اآلن بعيدا ،بسبب العون الذي يقدمه االغرتاب اللبناين،
وكذلك لسبب استمرار فئة مجتمعية يف استيفاء رواتبها
بعملة الدوالر االمرييك مع خدمات معيشية ميرسة .اما الجوع
الحقيقي فدخل حرصا يف بطون الجائعني اصال ،ويف بطون
الذين خرسوا مصدر رزقهم ،او جزءا من مداخيل اعاملهم.
جوع االدراك هو االخطر ،النه مبني عىل عدم الوعي.
فاستغالل االحزاب والحركات السياسية لالنهيار املستمر

ُيبقي رصيدها مقبوال لدى رشيحة تتلقى املعونات الشهرية
يف صناديق معلبة ،تغ ّلف دائرة ادراكهم ضمن معادلة
"القبول افضل من الجوع" .لعلنا نستذكر هنا تلهي الناس
عن مقاومتهم للفرنيس والعثامين وفرح جامل باشا مبراحل
القحط .الجوع يعني االستسالم لالدراك.
جوع الثقافة متجذر يف داخل كل مواطن .النقص كبري يف
اكتشاف الذات ،ومعرفة اآلخر ،ويف مساحة االختيار .الذي
يحصل ان الغرائز غري املنتظمة ،والعشوائية العاطفية تجاه
زعيم او طائفة او حزب او عقيدةُ ،تجرد املواطن من فهم
حقوقه ومسلامت حياته ،ما يضعه يف قفص املطيع .ومع تدرج
املراحل يصل اىل كل املحرمات االنسانية ،ومنها حرمة الجوع
الذي مل يكن ليصل اليها لو كان متفاعال مع نفسه ،ومتحررا
من زاويته .ولو كان بعيدا من جوع الثقافة التي ُمنع اصال
من اشتهائها يف البدء ليصل اىل الشكر عىل اشباع بطنه حرصا.
يبقى جوع املواطنة واالنتامء ،هو افظع من جوع البطون.
جائع البطن يثور ويطمح ويسعى .اما جائع املواطنة فيبيع
ويطعن ويخون ،وجائع االنتامء يتخىل ويهرب.
ما نشهده يف هذه االيام السود عبارة عن "جوع عتيق" قد
ال تشبعه االموال والسلع والوفرة ،الن االساس يبقى يف باطن
العقل والنفس ،فعربهام االبتعاد عن الحياة .اما يف البطون
الخاوية فجوع مرحيل بعده يكون االنطالق.
مشكلة لبنان املقبلة هي يف وصوله اىل مرحلة املجاعة ،حيث
يتوافق االنهيار االقتصادي مع "التأديب الخارجي" لنا ،فنصل
اىل شهور عجاف ال تتوافر فيها الحاجات اليومية ،فيصبح
امليسور يف خانة املعدوم.
حينئذ نقول ان اللبناين جائع ،وان لبنان دخل يف املجاعة،
مع فارق ان املسبب واملشارك واملستغل ليس العثامين وال
الفرنيس هذه املرة ،بل "الزعيم" اللبناين الذي كان االخطر
عىل وجود هذا الوطن املهدد.
نسأل :يف ايام الجوع هذه ،ملن املحاسبة؟ رمبا الرضب يف
املواطن ال يجوز ،لكنه يبقى املسؤول االول.

إلى العدد المقبل

