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في هذا العدد

"عندما يكون العمل متعة تكون الحياة مبهجة.." عىل ما يقول الروايئ مكسيم غوريك، فكيف بشخص فقد االثنني معا. هذا 
هو واقع العامل اللبناين الذي يعيش يف حالتني: فئة دخلت حالة البطالة، وفئة مل تعد رواتبها تتالءم مع الوضع املعييش 
املنهار منذ سنتني تقريبا، وتحديدا حني فقدت رواتبها قدرتها الرشائية مع انهيار سعر الرصف، وايضا جراء تراجع القيمة 

الفعلية للحد األدىن لالجور بسعر متوسطي من 450 دوالرا اىل 72 دوالرا.  
ال تقترص املشكلة يف لبنان عىل السنة ونصف السنة االخريتني، بل هي نتيجة تفاقم السياسة النقدية، ونهج الفساد الطويل 
الذي بدأ بعد انتهاء الحرب الداخلية حني اسُتبعدت اجهزة الرقابة لصالح املحاصصة والزبائنية التي تحكمت باملؤسسات 
كافة، وسيطرت عىل االداء العام يف لبنان. اآلن، وعىل ابواب عيد العامل العاملي، تشهد بلدان عدة يف االول من ايار تظاهرات 

نقابية يجدد فيها العامل رصختهم مبطالب ورشوط انسانية وحقوقية تحسن ظروف العمل اجتامعيا ومعيشيا ومعنويا. 
اما بريوت، التي كانت تشهد شوارعها قبل عام 1975 تحركات وتظاهرات متنوعة متلونة جعلت منها عاصمة الحضارة 
والتقدم  واالزدهار والكلمة الحرة، اخمدت شعلة نقاباتها العاملية بكل اصنافها ومتت رشذمتها، واْسُتنسخت طائفيا ومذهبيا 
ومناطقيا، لتعكس صورة مصغرة حقيقية عام آلت اليه اوضاع العامل يف القطاعني العام والخاص بعدما قبلوا بتقديم 

مشاعرهم السياسية عىل حقوقهم وامانهم االجتامعي الذي هو جزء اساس من امان الدولة.
اليوم، نقابات لبنان هي مجموعات مسرّية وطبقة عاملة خاضعة لـ"السياسة"، إما عن قناعة االنتامء الطائفي او الخضوع 
مخافة الطرد القرسي حيث ال غطاء فعليا لهم. االكرث مأساوية هو ان عدد االتحادات، بني قطاعية ومصالح مستقلة، يبلغ 500 
اتحاد. وهي، ان استقل بعضها عن االحزاب، فقد سيطر عليها رجال اعامل ميثلون الوجه اآلخر ملأساة العمل والعامل. وقائع 
اضعفت حقوق العامل ووجوده كقيمة اساسية يف املجتمع، فبقي لعيد العامل رمزية وحيدة هي العطلة الرسمية السنوية. 
نتيجة لالنهيار االقتصادي والنقدي الذي مير فيه لبنان، وقد زادت من وزره جائحة كورونا التي كانت انسياقا للتدهور وترجمته 
بشكل ارسع، دخل عامل لبنان يف نفق كارثة كبرية ال يبدو ان الخروج منه قريب، حتى يف حال اتت حلول جزئية بعد اشهر 
من خالل انفراجات سياسية محتملة. ان ترميم طبقة متوسطة، كانت تشكل فئة عاملة اساسية  متشعبة، لن يكون امرا سهال 
ابدا. فالركن االهم الي بيئة هي "عاملها"، وهؤالء خرسوا االسس البنيوية وفقدوا معها اي حوافز تعيدهم اىل سكة االنطالق.

مشكلتان تواجهان اليوم واقع العامل اللبناين: االوىل البطالة، والثانية العمل مبردود مادي ال يكفي مصاريفه اليومية من 
اساسيات الحياة. ومع غياب اي احصاء رسمي عن عدد املرسّحني من عملهم، خرس عرشات االالف وظائفهم بفعل السياسات 
التي اعتمدتها املؤسسات من تقشف بعد تعرث االنتاج وحجم التوزيع او الخدمات وتأمينها. أقِفل العديد من املطاعم كام 
املحال بفعل فقدان السلع املرهونة بالعملة االجنبية التي مل تعد متوافرة بعد انهيار القطاع املرصيف والسياسة النقدية 
الرسمية الفاشلة. اما الرشكات التي قررت االستمرار وعدم اغالق  ابوابها، فاعتمدت خطة حسم وصلت اىل حدود %50 
من الراتب الشهري للعامل وبالعملة اللبنانية التي فقدت قيمتها متاما امام الدوالر الذي هو اساس تسعرية السلع يف املأكل 
وامللبس، ويف كل تفاصيل حياة اللبنانيني من دون استثناء، علام ان االحصاءات تؤكد ان 95% من القوى العاملة يف لبنان 

يتقاضون رواتبهم بالعملة الوطنية. 
مير لبنان يف ازمة مل يشهدها عىل امتداد الحروب واالحتالالت التي عاشها وخرب مراراتها، اال ان العامل يبقى الخارس االساس. 
ولعل اإلعانات التي بدأت بتوزيعها مختلف االحزاب والجهات السياسية والسفارات والجمعيات كعوامل تسكني وجذب  
وتعزيز الوالء، لن تعطي مفعولها عىل املدى البعيد، بحيث يحتاج العامل اللبناين اىل منظومة حياة متكاملة: نقل، تعليم، 

طبابة، مسكن، ناهيك مبتطلبات يومية وحاجات بعيدة من مهزلة الحصص التموينية والتسول. 
تحّول فرح العامل يف عيده، عن حق، اىل مأساة وطنية بكل ما للكلمة من معنى.

"االمن العام"

مأساة العمل والعمال
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وزير الصناعة: إهتمام واضح 
من املغتربني باإلستثمار الصناعي

اتجاه  يف  الخطوات  اللبنانية  الصناعة  رسخت  والنقدية،  واملالية  السياسية  االزمة  ظل  يف  ومتويل  اجراءات  من  تيرس  مبا 
االقتصاد املنتج. فهي متكنت يف ظل الوضع املنهار من تأمني الحاجات االستهالكية للسوق املحلية، واضافة خطوط انتاج 

جديدة، وفتح معامل، وعودة اىل العمل لتلبية متطلبات السوق املستجدة 

الصناعة  استمرت  الظروف،  كل  الرغم من  عىل 
الخارجية، وتوفري فرص  اىل االسواق  التصدير  يف 
جدا  مهتمني  مستثمرين  واستقطاب  العمل، 
بالتوظيف يف هذا القطاع. مل تكن الصناعة لتنجح 
تتمتع  تكن  مل  لو  ملصلحتها  االزمات  تطويع  يف 
منتجاتها باملواصفات التي تخولها املنافسة، محليا 
الله كشف  الصناعة عامد حب  وزير  وخارجيا. 
اهتامم  وجود  عن  العام"  "االمن  اىل  حديث  يف 
واضح من املستثمرين وحتى من التجار للعمل 
مغرتبني  بدء  عن  فضال  االنتاجي،  القطاع  يف 

باالستثامر الصناعي.

لدعم  اجراء  اكرث من  الصناعة  اتخذت وزارة   ■
ما هي  القامئة،  االزمة  الصناعي يف ظل  القطاع 

النتائج العملية التي حققتها هذه االجراءات؟
□ ال شك يف ان الوضع االقتصادي واالجتامعي 
دعم  حاولنا  كبري.  شكل  يف  تدهور  والصحي 
كانت  عام  مختلفة  بذهنية  الصناعي  القطاع 
سابقا. لبنان ال ميلك ثقافة االنتاج بل ثقافة الريع. 
نحن نهوى التجارة، لكن عندما ال نجد ما نتاجر 
مجتمع  اىل  نتحول  محليا  منتجة  سلع  من  به 
يف  ساهم  مام  االسترياد،  عىل  يعتمد  مستهلك 
االنتاج  عىل  القدرة  وفقدان  االسعار  ارتفاع 
وتأمني االكتفاء الذايت زراعيا وصناعيا. عملنا عىل 
تغيري الثقافة االقتصادية، وهذا ما نلمسه اليوم 
من التوجه نحو االنتاج املحيل بقناعة الجميع، 
نجحنا  لقد  ومستهلكني.  واقتصاديني  سياسيني 
اجراءاتنا وخطة عملنا،  اليشء من خالل  بعض 
يف وضع بداية تغيري للثقافة االقتصادية يف لبنان 

وحتى لثقافة املستهلك.

املواطن،  لدى  قناعة  من  نابعة  هي  هل   ■
املالية  االصول  ضغط  تحت  حاجة  عملية  ام 

املتدهورة؟

□ لدي قناعة بأن الصناعة اللبنانية تتمتع بكل 
املواصفات املطلوبة التي تسمح لها ليس فقط 
االسواق  اىل  بل  املحلية  السوق  اىل  بالدخول 
والكفايات  العملية  القدرات  كل  لدينا  العاملية. 
طبعا،  بالتطور.  لصناعتنا  تسمح  التي  العلمية 
التصنيع  عىل  االعتامد  يف  دورها  الحاجة  لعبت 
املحيل بعد تراجع القدرة الرشائية للمواطن، وقد 
ملس املواطن جودة الصناعة املحلية وان املنتجات 
تتمتع مبواصفات عاملية. هناك اهتامم واضح من 
املستثمرين وحتى من التجار للعمل يف القطاع 
قدرة  بتوسيع  الصناعيون  يقوم  كام  االنتاجي. 
مصانعهم وتطوير نوعية السلع املنتجة، فضال عن 
بدء مغرتبني باالستثامر الصناعي. يف لبنان اليوم 
تسعة مصانع لالدوية ومصنعان ينتجان االمصال 
واملتمامت الطبية. تم الرتخيص يف الفرتة االخرية 
لسبعة مصانع جاهزة لالنتاج وبكلفة تصل اىل 
نحو 25 مليون دوالر لكل مصنع، مام يؤكد عىل 
الرغم  وجود اشخاص مستعدين لالستثامر عىل 
من الوضع االقتصادي املنهار. ال بد من التأكيد 
التصدير ارتفعت يف شكل جيد،  ان قدرتنا عىل 
استنادا اىل الزيادة يف عدد االتفاقات التي وّقعت 
مع الخارج. ال نغفل اننا متكنا من تحرير قسم 
كبري من اموال الصناعيني املوجودة يف املصارف 
والبالغة نحو 85 مليون دوالر، قبض الصناعيون 
كام  االولية.  املواد  لرشاء  منها  مليونا   40 نحو 
نأمل يف تحرير كل اموالهم املوجودة بني براثن 

املصارف.

السلع  الدولة لالعتامد عىل  ■ ماذا عن موقف 
املنتجة محليا يف املناقصات العامة؟

لجنة  تدرسها  قوانني  مشاريع  ثالثة  هناك   □
والتخطيط  والصناعة  والتجارة  الوطني  االقتصاد 
الصناعة  وتشجيع  دعم  قانون  اقرتاح  النيابية: 
الدوائية، اقرتاح قانون يرمي اىل اعفاء كل الرشكات 

عليها  املتوجبة  الرضيبة  من  لبنان  يف  الصناعية 
الوطنية،  للصناعة  دعام  وتحفيزها  لتشجيعها 
اقرتاح القانون الرامي اىل دعم الصناعات اللبنانية 
العامة  واملؤسسات  العامة  االدارات  عقود  يف 

والبلديات وكل َمن يتداول امواال عامة.
التي  القوانني  مشاريع  اللجنة عىل  وافقت  وقد 
الريعي  االقتصاد  من  واالنتقال  الصناعة  تحفز 
اىل االقتصاد املنتج. كذلك وافقت اللجان النيابية 
عىل مرشوع قانون العفاء الصناعيني والزراعيني 
والقطاع السياحي من دفع فوائد الدين عن عامي 
2020 و2021. اعترب ان كل هذه املشاريع اذا ما 
تشكل دعام مهام جدا  العامة،  الهيئة  اقرت يف 
للقطاع الصناعي، فضال عن تعديل سبعة مراسيم 
املستثمرين  لدعم  ايدال  مؤسسة  مع  باالتفاق 
الجدد لالستثامر يف القطاعات االنتاجية، وهو امر 
الصناعي  القطاع  دعم  مرشوع  اما  جدا.  ايجايب 
والبالغ نحو 400 مليون دوالر، فهو مجمد حاليا 
من وزارة املال بسبب الحاجة اىل االموال. نأمل 
يف ان نتمكن مستقبال من تحريك املوضوع، ما 

يساعد الصناعة عىل الحفاظ عىل العامل.

■ عىل الرغم من االيجابيات التي ذكرتها، هناك 
هو  ما  عاملها،  وترصف  ابوابها  تقفل  مصانع 

موقفكم من ذلك؟
□ عدد قليل جدا من املصانع اقفل ابوابه بسبب 
تأمني  الذي مل يستطع  القطاع املرصيف  اجراءات 
لصالح  مال  التنافيس  الجو  لكن  لها.  االموال 

الصناعة املحلية.

■ ماذا عن السلع االغراقية التي تدخل اىل السوق 
اللبنانية سواء من طريق دول تدعم صناعتها او 

التهريب؟
السلع  عىل  يؤثران  واالغراق  التهريب   □
مشكلة  ميثل  والتهريب  املحلية،  الصناعية 

الملف

وزير الصناعة عامد حب الله.

لدينا كل القدرات التي 
تسمح لصناعتنا بالتطور

كبرية. املطلوب من الجامرك اللبنانية مالحقة 
عرب  املهربة  البضائع  دخول  ووقف  املهربني، 
اعادت  الواقع،  هذا  من  الرغم  عىل  الحدود. 
االحذية  كمصانع  ابوابها  فتح  املصانع  بعض 
وهي  جدا،  جيدة  سلعا  تنتج  التي  وااللبسة 
تصدر اليوم اىل الخارج من دون اغفال انشاء 
والتي  التنفس  اجهزة  تصنع  جديدة  مصانع 
تصدر ايضا اىل الخارج. اؤكد ان فرص العمل 
 %6 نسبة  وهناك  الصناعي،  القطاع  يف  كثرية 
من املصانع املنشأة حديثا مام يوفر اكرث من 
200 وظيفة. سنعلن قريبا باالتفاق مع االتحاد 
وهناك  الوظائف،  من  آخر  عدد  عن  العاميل 
نحو 8 االف مؤسسة صناعية كبرية ومتوسطة 
املصانع  عدد  يتجاوز  ال  رمبا  الحجم.  وصغرية 

التي اقفلت اصابع اليد.

■ ماذا عن امكانات التصدير اىل الخارج واملعاملة 
باملثل؟

يف  عقدت  التي  التجارية  االتفاقات  مشكلة   □
اللبناين  للمنتج  ظاملة  فهي  جدا،  كبرية  املايض 
كام ان املعاملة باملثل معدومة. هناك عدد من 
مثل  الصناعي،  القطاع  حق  يف  الجائرة  القوانني 
عليها  توجد  ال  التي  املستوردة  املنتجات  بعض 
رسوم جمركية، يف حني ان املنتج نفسه املصّنع يف 

لبنان تلحق مبواده االولية رسوم جمركية.

■ لكنكم اتخذتم سلسلة من التدابري لحامية 18 
سلعة صناعية، هل طبقت هذه الحامية؟

□ كل ما اتخذ من تدابري تم تطبيقه. لكن مشكلة 
االغراق والتهريب ادت اىل رضر واسع عىل السلع 
املنتجة. نحن نعيش يف اجواء جلب بضائع من 

الخارج، وافراغها يف السوق اللبنانية.

■ باالضافة اىل عمليات التزوير؟
معروفة  وطنية  لسلع  تزوير  هناك  طبعا.   □
بدعم من عدد من الدول، وقد اتخذنا جملة من 
االجراءات مع وزارة الخارجية للحد منها او وقف 

مثل هذه العمليات.

رشاء  عىل  بقدرته  املواطن  يشعر  ال  ملاذا   ■
تكون  ان  ميكن  التي  الصنع،  املحلية  املنتجات 

اسعارها بعيدة من متناوله؟
□ ويالالسف، االستغالل موجود يف عقول الكثري 

من اللبنانيني وكذلك االحتكار. عىل وزارة االقتصاد 
مراقبة كل ما يتعلق بعملية بيع السلع املحلية 
واملستوردة. كام ان الجشع موجود لدى كثري من 
التجار واملستوردين واملوزعني. اؤكد لكم مثال ان 
مافيا "الرتابة" اكرب واهم من الدولة، ومهام قمنا 
مبحاوالت لضبط اسعارها يخرج َمن هو يف مركز 
مسؤولية لرتك اسعارها عىل ما هي عليه، من دون 
تعرضت  التي  املدعومة  السلع  ننىس قصص  ان 
مسؤولية عىل  انها  والتهريب.  والغش  لالحتكار 
الدولة تحملها عرب قمعها بشكل فعال من قبل 
قوى االمن واالجهزة املولجة بذلك. عىل القضاء 
بت كل املخالفات التي تصل اليه برسعة وعدم 

"النوم" عليها.

السوق  تلبية حاجة  الصناعة  استطاعت  ■ هل 
والتصدير اىل الخارج يف شكل متواز؟ 

املوجودة  االولية  املواد  السلع.  كل  يف  ليس   □
القطاع  يف  موجودة  وهي  جدا،  قليلة  محليا 
الزراعي. تعرضت الصناعة بشكل عام يف املايض 
لعملية تدمري ممنهج، ومع ذلك لدى قسم كبري 
من  العديد  تصنيع  عىل  قدرة  الصناعيني  من 
السلع، لكن هذا االمر يحتاج اىل وقت للوصول 

اىل انتاج الكميات الالزمة لتلبية حاجة السوق.

■ هل حافظت الصناعة عىل اسواقها الخارجية؟
□ مل نخرس اسواقنا الخارجية، لكن بسبب كورونا 
خرسنا بعض العقود التي مل نتمكن من تلبيتها 
وااللتزام بها. هناك عقود جديدة متنوعة سندخل 

بواسطتها اىل االسواق مجددا.

■ ما هي تلك االسواق؟
السوق  اىل  الدخول  يف  نأمل  الخليج.  اسواق   □
العراقية وتحسني عملية التصدير يف شكل كبري 
للمنتجات الزراعية واالدوية واملحركات وغريها، 
اضافة اىل برامج املعلوماتية التي ال اب لها وال ام. 
امل يف ان يتغري اسم وزارة الصناعة لتصبح وزارة 
من  خوف  ولدي  املتقدمة،  والتقنيات  الصناعة 
العالقات االرسائيلية مع بعض الدول العربية التي 
ميكن ان تؤثر عىل الكثري من منتجاتنا وخربائنا 
مسؤولية  اكتافنا  عىل  استبدالهم.  فيتم  وعاملنا 
كبرية، لذلك من الرضوري االعتامد عىل منتجات 
مميزة ومبواصفات جيدة واسعار منافسة، وهذا 

يلزمه جهد مضاعف عام كنا نبذله يف السابق.

عصام شلهوب
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املديرة العامة لوزارة العمل باإلنابة: 
زيادة األجور ضمن خطة النهوض االقتصادي

تلعب وزارة العمل دورا مميزا يف العالقة بني العامل ورب العمل، ويف تحديد نسب غالء االجور، وزيادة فرص العمل، 
مستوى حامية  عىل  واجباتها  اداء  يف  حارضة  ودورها  قدرتها  نطاق  يف  وهي  االجنبية.  العاملة  عىل  االعتامد  من  والحد 

العامل والحفاظ عىل حقوقهم 

املديرة العامة لوزارة العمل باالنابة مارلني عطالله.

معالجة االزمة متعددة 
الجانب والبعد وتتجاوز قدرة 

وزارة العمل

االنسانية.  مستقبل  عىل  هائلة  بنيوية 
فيها  مبا  عدة،  الشهر  البلد  اقفال  ان  كام 
تعاين  كانت  التي  املختلفة  قطاعاته 
الكثري  دفع  كربى،  مشكالت  من  اساسا 
انعكس  ما  نهايئ،  بشكل  االقفال  اىل  منها 
كبرية  خسائر  وكبدها  انتاجيتها  عىل  سلبا 
قدرتها  حجم  تصغري  اىل  معها  اضطرت 
حاالت  من  ذلك  يعني  ما  مع  التشغيلية، 
زيادة  اي  للعامل واملوظفني.  رصف كبرية 
الرشائع  مداخيل  وتراجع  البطالة  نسبة 
الطبقة  السيام  السكان،  من  االوسع 
معدل  معها  وزاد  تقلصت  التي  الوسطى 
من  مخيفة.  مستويات  ليبلغ  الفقر 
ترضرا  االكرث  الفئة  ان  اقتصاديا  املعروف 
الدخل  ذوي  هي  االقتصادية  االزمات  يف 
مثن  دفعوا  الذين  اول  وهم  املحدود، 
اقفال املؤسسات التي تخرج من السوق، 
من  العمل  عن  عاطلني  انفسهم  ووجدوا 
ذلك،  اىل  اضف  لديهم.  مدخول  اي  دون 
يحتفظون  يزالون  ال  الذين  حتى  انه 
نتيجة  رواتبهم  تآكلت  فقد  بوظائفهم، 
الدوالر. يكفي ان نذكر  امام  اللرية  انهيار 
 450 من  انخفض  لالجور  االدىن  الحد  ان 
دوالرا اىل 70 دوالرا وما دون، بفعل تغري 
الكبرية. وال  التضخم  سعر الرصف ونسب 
بعض  ان  اىل  ايضا،  نشري  ان  من  لنا  بد 
او  تعويضاتهم  قبضوا  الذين  العاملني 
اموالهم  احتجزت  عمرهم،  جنى  ادخروا 
االنهيار  عليها  انسحب  التي  املصارف  يف 

كام غريها من القطاعات.

■ ما املطلوب الصالح الوضع؟
الطبقة  وبخاصة  اللبنانيني  مشهد   □

العاملة الذين يتهافتون عىل تأمني ابسط 
اال  يتغري  ان  ميكن  ال  الحياة،  مقومات 
ضخ  تعيد  وعميقة  جذرية  باصالحات 
لسنا  االقتصاد.  رئتي  يف  االوكسجني  بعض 
من  ازمات  يف  مرت  التي  االوىل  الدولة 
النوع ولن نكون االخرية، لكن وضع  هذا 
الخطوة  هو  كاساس  العليا  البلد  مصلحة 

االوىل عىل طريق الخالص.

ملعالجة  العمل  وزارة  انجزت  ماذا   ■
كل  يف  العامل  مطالب  وتحقيق  االزمة 

القطاعات؟
االزمة  طبيعة  اىل  ونظرا  الواقع،  يف   □
فان  املختلفة،  وابعادها  واسبابها  البنيوية 
معالجة  اال  تكون  ان  ميكن  ال  املعالجة 
تتجاوز  لكنها  والبعد  الجانب  متعددة 
تتطلب  النها  بعينها،  العمل  وزارة  قدرة 
اطار  يف  الوزارات  من  كل  جهود  تضافر 
شاملة،  اقتصادية  حكومية  نهوض  خطة 
االزمة  لتجاوز  طريق  خارطة  رسم  تعيد 
اما  وشاملة.  عميقة  معالجات  خالل  من 
ودورها،  قدرتها  نطاق  ويف  العمل  وزارة 
الداء  دامئا  حارضة  وكانت  تتلكأ  مل  فهي 
العامل  حامية  مستوى  عىل  واجباتها 
والحفاظ عىل حقوقهم، من خالل تطبيق 
قانون  السيام  االجراء،  املرعية  القوانني 
حل  يف  الوزارة  تدخل  اىل  اضافة  العمل. 
وارباب  العامل  بني  قامت  التي  النزاعات 
العمل، وحاالت الرصف التعسفي للعامل 
من املصانع واملنشآت االنتاجية والرشكات، 
وحاولت ان تراعي من جهة حقوق العامل 
وواقع املؤسسات املرتاجع وحاالت تراجع 
الذي  ثانية،  جهة  من  االقتصادي  النشاط 

وضع  صدد  يف  االن  هي  العمل  وزارة 
لحامية  والخطوات  الربامج  من  العديد 
وتنمية  االمكان،  قدر  العاملة  الطبقة 
االزمة  ظل  يف  تدريبية،  بدورات  مهاراتها 
تعصف  التي  الخطرية  واالقتصادية  املالية 
الخطة  صياغة  يف  تشارك  لذلك  بالبلد. 
وانضاجها  االجتامعية  للحامية  الوطنية 
مع وزارات ومؤسسات عامة، مثل الضامن 
االجتامعي وادارات الصناديق الضامنة.   

لوزارة  العامة  للمديرة  الحوار  هذا  يف 
تيضء  عطالله،  مارلني  باالنابة  العمل 
يف  العمل  وزارة  دور  عىل  العام"  "االمن 
االقتصادية  االزمة  تداعيات  التخفيف من 
االجتامعية عىل العامل، وسبل توفري فرص 
والخطوات  املشاريع  وعىل  جديدة،  عمل 
من  نوع  لتحقيق  بها  القيام  تنوي  التي 
للطبقة  واالجتامعي  املعييش  االستقرار 

العاملة.

صعبا  كان  السنة  هذه  العامل  عيد   ■
عىل الطبقة العاملة، ما هي اسباب هذه 

االزمة؟
عىل  السنة  هذه  العامل  عيد  يطل   □
لبنان واللبنانيني بشكل عام، وعىل العامل 
اقتصادية  ازمة  ظل  يف  خاص  بشكل 
عميقة، ترافقت مع انتشار جائحة كوفيد 
انسانية  صحية  كارثة  اىل  ادى  ما   ،19  -
اقتصادات  ذاته  الوقت  يف  رضبت  عاملية 
الدول واملجتمعات حول العامل. كام ادت 
الصحية  املستويات  كل  عىل  ازمات  اىل 
لها  وكانت  واالجتامعية،  واالقتصادية 
تداعيات هائلة غريت الكثري من املفاهيم 
تغيريات  وسترتك  والحقائق،  والوقائع 

عىل  املؤسسات  هذه  قدرة  عدم  انعكس 
بالتزاماتها تجاه عاملها وموظفيها.  االيفاء 
متكنت الوزارة من تحقيق مطالب العامل 
يف بعض القطاعات مبا ينسجم مع ظروف 
اطراف  كل  عىل  وصعوباتها  املرحلة 
االنتاج. من املهامت التي انجزتها الوزارة، 
يراعي  جديد  عمل  قانون  مرشوع  اعداد 
بازاء  والدولية  العربية  العمل  اتفاقات 
املكتسبة  والحقوق  الالئق  العمل  رشوط 
التشديد  االجراءات،  هذه  من  للعامل. 
اىل  تتجه  التي  والرشكات  املؤسسات  عىل 
تقليص عدد االجراء العاملني لديها بسبب 
بوجوب  الفنية،  او  االقتصادية  الظروف 
التقيد باحكام قانون العمل اللبناين السيام 
املادة 50 - الفقرة )و( لجهة رضورة تبليغ 
الوزارة برغبتهم يف انهاء تلك العقود خالل 
لوضع  معها  والتشاور  القانونية،  املدة 
الوزارة  سعت  كذلك  لذلك.  نهايئ  برنامج 
استمرارية  الحفاظ عىل  اىل  دامئا  وتسعى 
اكرب عدد من االجراء والعامل يف وظائفهم، 
عادلة  تعويضات  عىل  حصولهم  وتأمني 
كام  العمل.  يف  استمرارهم  عدم  حال  يف 
مؤقتا  العاطلني  لدعم  مبادرة  اطالق  تم 

تأمني  نظام  انشاء  خالل  من  العمل  عن 
الصندوق  مع  بالتعاون  لبنان  يف  للبطالة 
وسيتم  االجتامعي،  للضامن  الوطني 
االنتاج  طريف  من  املبادرة  هذه  متويل 
الجهات  او  العمل  واصحاب  العامل  اي 
قانون  مرشوع  اعداد  كذلك  تم  املانحة. 
الوطنية لالستخدام  لتفعيل دور املؤسسة 
وزارة  بهيكلية  دمجها  امتام  خالل  من 
العمل، لتمكينها من رسم سياسات فعالة 
العمل  فرص  وتوفري  لبنان،  يف  لالستخدام 
املعلومات  وتأمني  العمل،  عن  للعاطلني 

عن سوق العمل.

نسبة  ازدياد  نتيجة  كربى  ازمة  مثة   ■

خطوات  من  هل  كبري،  بشكل  البطالة 
عمل  فرص  لتوفري  االمد  وبعيدة  رسيعة 
اليد  مضاربة  استمرار  ظل  يف  جديدة 

االجنبية؟ العاملة 
□ منذ تويل وزيرة العمل مليا ميني مهامت 
االسايس  الهم  كان  العمل،  وزارة  حقيبة 
لها هو الحفاظ عىل اليد العاملة اللبنانية 
العمل  فرص  كل  يف  االفضلية  ومنحها 
التشدد  املتاحة. لقد تجسد هذا لالمر يف 
يف املوافقة عىل طلبات املوافقات املبدئية 
التي  بالفئات  وحرصها  االجنبية،  للعاملة 
اللبنانية،  العاملة  لليد  منافسة  تشكل  ال 
االستثامر  تشجع  ان  شأنها  من  والتي 
عمل  فرص  خلق  يف  وتساهم  لبنان  يف 
انخفاض  يف  ذلك  ظهر  للبنانيني.  جديدة 
لالجراء  العائدة  العمل  اجازات  اعداد 
يتم  كذلك   .2020 العام  خالل  االجانب 
طلبات  تجديد  عىل  املوافقة  يف  التشدد 
اجازات العمل لدى املؤسسات التي متلك 
فقد  االجنبية.  العاملة  من  مرتفعا  عددا 
بلغ عدد اجازات العمل لعام 2019 )اول 
 247.088 عمل(  اجازة  تجديد   + مرة 
 2020 للعام  عددها  بلغ  بينام   اجازة، 
عمل(  اجازة  تجديد   + مرة  )اول 
مبادرة  اطالق  تم  اجازات. كام   165.605
العمل،  مفتاح  العلم  ألن  نتعلم"  "الزم 
وموقع  االسكوا  منظمة  مع  بالتعاون 
عام  االول  ترشين  شهر  بداية  يف  كورسريا 
اللبناين  الشباب  مساعدة  بهدف   ،2020
العلمية  وكفايته  قدراته  تنمية  عىل 
عمل  فرص  عىل  الحصول  من  لتمكينه 
الف  لـ25  املبادرة  هذه  سمحت  الئقة. 
دورة   38620 مبتابعة  لبناين  مشرتك 
من  مجانية  معتمدة  بشهادات  تدريبية 
مختلف  تغطي  العاملية،  الجامعات  اهم 

املجاالت التعليمية من بعد.

لديكم  رسمية  احصاءات  من  هل   ■
لنسب البطالة ويف اي قطاعات؟

واملالية  االقتصادية  االزمة  تفاقم  ان   □
لبنان  البطالة يف  ارتفاع معدالت  اىل  ادى 

الرشكات  من  العديد  اقفال  تم  حيث 

الملف
غاصب مختار

jornalist.70@gmail.com
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خالل  من  يظهر  وهذا  واملؤسسات، 
من  تقدمت  التي  الرشكات  عدد  ارتفاع 
عقود  النهاء  التشاور  بطلبات  الوزارة 
العدد  لديها  ليس  الوزارة  ان  اال  عاملها. 
خرسوا  الذين  االشخاص  الرقام  الفعيل 
من  املرّسحني  االجراء  ألن  وظائفهم، 
عملهم ال يلجأون يف معظمهم اىل الوزارة 
شأن  يف  اما  عقودهم.  انهاء  عن  لالبالغ 
البطالة  نسب  حول  الرسمية  االحصاءات 
دائرة  دور  لتفعيل  حاجة  فثمة  لبنان،  يف 
شغورا  تعاين  التي  الوزارة  يف  االحصاء 
كامال، اال ان االحصاءات الرسمية تقوم بها 
املؤسسات  وبعض  املركزي  االحصاء  ادارة 
جزءا  تستقي  التي  الخاصة  االحصائية 

كبريا من معطياتها من وزارة العمل.

املعنيني  مع  العمل  وزارة  تبحث  هل   ■
واالجور  الرواتب  زيادة  موضوع  يف 
وهل  والعامل،  للموظفني  والتقدميات 

هناك امكان لتحقيق ذلك؟
□ تلعب وزارة العمل دورا كبريا يف هذا 
به  تقوم  الذي  الدور  خالل  من  املجال 
وزير  يرأسها  والتي  الغالء  مؤرش  لجنة 
التي  هي  اللجنة  هذه  ان  حيث  العمل، 

تقرتح  الذي  املعيشة  غالء  مؤرش  تضع 
لالجور  االدىن  الحد  قيمة  اساسه  عىل 
وزارة  تعديلها.  يتم  اساسه  عىل  والذي 
لالجور،  عادل  تصحيح  مبدأ  مع  العمل 
يف  عادلة  سياسات  اىل  التوصل  يتم  وان 
يف  لالجور  زيادة  اي  ان  اال  املجال.  هذا 
لبنان يجب ان تحصل ضمن خطة شاملة 
تداعيات  ومعالجة  االقتصادي  للنهوض 
يتطلب  وهذا  واالقتصادية،  املالية  االزمة 
وتنفيذ  االصالحات  من  العديد  اجراء 
تحقيق  اىل  هادفة  وبرامج  سياسات 

يجب دعم العاطلني عن العمل عرب انشاء نظام تأمني للبطالة.

مفاهيم  وادماج  االجتامعية،  العدالة 
التنمية  خطط  يف  االجتامعية  العدالة 
من  الرغم  عىل  لكن  واملحلية.  الوطنية 
ذلك، فان وزارة العمل تدرك ان اي رفع 
اىل  متأزم  اقتصادي  وضع  ظل  يف  لالجور 
برسعة  التضخم  سيمتصه  الحدود  هذه 
ضمن  تكون  املعالجة  فان  لذلك،  كبرية. 
تثبيت  عىل  تركز  شاملة  اقتصادية  خطة 
سعر الرصف وتاليا تجميد االسعار، لتصبح 
مع  متزامنة  االجور  يف  زيادة  اي  عندها 
الطلب  من  تزيد  النمو  نسب  يف  ارتفاع 
عىل االستهالك من دون ان تكون مرتافقة 
الذي من شأنه ان  مع زيادة يف االسعار، 
عمل  فرص  يوفر  مام  االستثامر  يف  يزيد 
املعييش  املستوى  من  ويحسن  جديدة 

للناس وبخاصة الطبقة العاملة.

لدى  خاصة  اضافية  مشاريع  من  هل   ■
االزمات  عبء  من  للتخفيف  الوزارة 
مع  بالتنسيق  واملعيشية  االقتصادية 
االجتامعية  كالشؤون  املعنية  الوزارات 

واالقتصاد بشكل خاص؟
االقتصاد  وزارة  مع  الوزارة  تنسق   □
كام  والتضخم.  الغالء  مؤرشات  لتحديد 
العاملية  االتحادات  مع  بالتنسيق  تقوم 
فقدوا  والذين  العامل  شؤون  مبالحقة 
وتحصيل  النصافهم  محاولة  يف  وظائفهم، 
العمل  مجالس  خالل  من  حقوقهم 
باملنظامت  يتعلق  ما  يف  اما  التحكيمية. 
معها  دائم  تنسيق  عىل  فهي  الدولية، 
من اجل االستفادة من برامج مساعداتها 
الوزارة يف صياغة  وخرباتها. كذلك تشارك 
للحامية  وانضاجها  الوطنية  الخطة 
وزارات  فيها  تشارك  التي  االجتامعية 
ومؤسسات عامة، مثل الضامن االجتامعي 
وضع  بغية  الضامنة  الصناديق  وادارات 
االجتامعية،  للحامية  وطنية  اسرتاتيجيا 
االرس  ودعم  الضامنة،  الصناديق  وتوحيد 
للتقاعد وضامن  نظام  ووضع  فقرا،  االكرث 
الشيخوخة. لكن ال بد من االشارة وبشكل 
تبقى  املعالجات  هذه  كل  ان  شفاف، 
قارصة يف ظل غياب خطة وطنية اصالحية 

متكاملة، هادفة وشاملة.

تراجع النشاط 
االقتصادي انعكس سلبا 

على قدرة املؤسسات

كل رفع لالجور في 
ظل وضع اقتصادي متأزم 

سيمتصه التضخم

األول من أيار
مرارة عيد
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رئيس جمعية الصناعيني اللبنانيني:
كفاية صناعّية واستعادة ثقة املستهلك

صدقت ويالت املفكر جربان خليل جربان عندما قال قبل اكرث من مئة عام "ويل المة تلبس مام ال تنسج، وتأكل مام ال 
تزرع، وترشب مام ال تعرص". لبنان يعيش هذه الويالت اليوم، بعدما استبدلت قدرات قطاعاته املنتجة مبا تصنعه معامل 

الخارج، وبعدما فرّط اولياء السياسة بالرثوات البرشية 

عصام شلهوب 

رئيس جمعية الصناعيني اللبنانيني فادي الجميل.

املستهلك نحو االعتامد عىل املنتج املحيل بعدما 
اكتشف قدرات الصناعة وجودتها، ولوال هذه 
االكرث  البلدان  اىل  التصدير  ملا متكنا من  امليزة 
تطلبا مثل اوروبا وامريكا. كام تحتل املنتجات 
الغذائية اللبنانية مكانة جيدة يف تلك االسواق، 
وصناعة  بها،  نفخر  تقليدية  بصناعة  ناهيك 
املصانع،  وتجهيز  واالالت،  متطورة،  الكرتونية 
عدا عن تصنيع االت صناعية حديثة ومتطورة، 
اخرها اجهزة التنفس االصطناعي لغرف العناية 
جائحة  خالل  وجودها  فرضت  التي  الفائقة 
بل  لبنان  عىل  استهالكها  يقترص  فلم  كورونا، 

صّدرت اىل الخارج. 

■ تتحدث دامئا عن قدرة الصناعة عىل النهوض 
االقتصادي وعن انها عىل مفرتق طرق، ملاذا؟  

الصناعة السيام  مكانة  اكدت  ثالثة  عوامل   □
يف الفرتة االخرية. فهي برهنت اوال عن كفاية 
عالية، ونالت ثانيا ثقة املستهلك املحيل، ومتثل 
عىل  االعتامد  نحو  التوجه  يف  الثالث  العامل 
تعطي  العوامل  هذه  االنتاجية.  القطاعات 
االقتصاد  يف  اكرب  دور  تأدية  يف  امال  الصناعة 
الوطني. للحفاظ عىل قدرتنا، اطلقنا رصخة منذ 
كانون الثاين 2020 عن الحاجة اىل مواد اولية، 
خصوصا ان حجم عمل الصناعة السنوي يقارب 
لالستعامل  منها  مليارات  دوالر، 10  مليار   13
النتاج  الخارج.  اىل  تصّدر  مليارات  و3  املحيل 
هذا الحجم من العمل، نحتاج اىل استرياد مواد 
اولية بقيمة 3 مليارات دوالر. علام ان الصناعة 
عرب  املستوردة  االولية  املواد  مثن  اعادة  تؤّمن 
االخرى،  العرشة  املليارات  قيمة  التصدير، وان 
بعد  الخارج.  تنتج محليا ستستورد من  اذا مل 
جهد متواصل، متت املوافقة عىل تحرير 100 
مليون دوالر من اموال الصناعيني املوجودة يف 
املصارف لرشاء املواد االولية. لكن، عىل الرغم 

من اهمية املوضوع متت املوافقة عىل ملفات 
اذ مثة  بقيمة 50 مليون دوالر فقط،  صناعية 

تلكؤ يف اعطاء املطلوب.
 

■ ما هي قيمة الصادرات اليوم؟  
□ االحصاءات النهائية غري متوافرة، لكن تقدر 
سنويا.  مليار  ونصف  مليارين  بنحو  قيمتها 
الدولة  اتخذتها  التي  كورونا  اجراءات  لعبت 
بعض  عىل  مبارشة  اثرت  حيث  سلبيا،  دورا 
ازمة  االنتاج خالل  ان  املهمة. علام  الصناعات 
كورونا يف العامل كان مصانا، ال بل شجعت الدول 
الصناعيني عىل االستمرار يف اعاملهم، اذ بقدر 
اهتاممها بالحفاظ عىل صحة املواطنني بقدر ما 

كانت مهتمة بتأمني مستلزمات معيشتهم. 

■ هل اقفلت مصانع بسبب ذلك؟  
□ ال املك احصاءات حول املوضوع. لكن لجأ 
ملصانعهم  فروع  فتح  اىل  الصناعيني  من  عدد 
يف  الرئييس  املركز  اقفال  دون  من  الخارج  يف 
لبنان. ال ميكن اغالق املصانع يف فرتات االزمات 
وخصوصا الصحية، كام ال ميكن تأجيل التزامات 
تسليم  مواعيد  فهناك  االغالق،  عرب  الصناعة 
اثبت  لقد  السبب.  كان  مهام  التزامها  يجب 
الصناعيون مرة اخرى انهم اصحاب مسؤولية 
اجل  من  فقط  يعملون  ال  ومعاناة،  ومثابرة 
املال. نأمل مستقبال يف اعطاء الصناعة االولوية.

■ هل حافظت الصناعة عىل اسواقها الخارجية 
خصوصا العربية؟  

صناعته  يف  يستثمر  مل  اللبناين  الصناعي   □
ايضا.  الخارجية  فقط، بل حافظ عىل اسواقه 
لتصدير  متعددة  طرق  ايجاد  اىل  سعى  لقد 
منتجاته بعد اقفال املعابر الربية، عىل الرغم 
بهدف  اضافية  اكالف  من  تكبده  ما  كل  من 

هذه الويالت، مل تثبط القطاعات االنتاجية يف 
وجودها  لتثبت  لها  تحديا  شكلت  بل  لبنان، 
وامللبس،  واملرشب  املاكل  ضامن  يف  ودورها 
الخارج،  من  تأمينها  سبل  تقطعت  بعدما 
هل  اللبناين.  معيشة  انقاذ  يف  تاليا  وساهمت 
سريد اولياء السياسة الجميل لهذه القطاعات، 
والرعاية  االهتامم  فيولونها  الصناعة،  وتحديدا 
له  يؤّمن  مام  منتج  بلد  اىل  لبنان  يحّول 
االستدامة يف النمو وخلق فرص عمل للبنانيني 
يف  ارزاقهم  عن  بحثا  هجرتهم  تزايدت  الذين 

بالد العامل؟
رئيس جمعية الصناعيني اللبنانيني فادي الجميل 
عرّب عن هذه االمال لـ"االمن العام"، مشريا اىل 
الفرتة  الصناعة يف  اكدت مكانة  ثالثة  "عوامل 
عالية،  كفاية  عن  اوال  برهنت  فهي  االخرية، 
ونالت ثانيا ثقة املستهلك املحيل، ومتثل العامل 
الثالث يف التوجه نحو االعتامد عىل القطاعات 

االنتاجية".

■ كيف تصف الوضع الصناعي اليوم يف ظل 
وماليا  اقتصاديا  لبنان  فيها  مير  التي  االزمات 

وسياسيا فضال عن جائحة كورونا؟  
اليوم،  طرق  مفرتق  عىل  الصناعي  القطاع   □
كبرية  طاقات  املايض  يف  ميلك  كان  انه  علام 
نظرا  القطاع  عن  ندافع  نحن  ضائعة.  وفرصا 
اىل متكنه من خلق فرص عمل ونقوم بتحفيز 
كل القطاعات االقتصادية، من زراعية ومرصفية 
ممكنة  فرص  من  باكرث  نطالب  ال  وتجارية. 
لكن  االخرى،  الدول  تجاه  باملثل  واملعاملة 
عدم اكرتاث َمن هو مسؤول اوصلنا اىل مرحلة 
االنفجار منذ سنة ونصف سنة. ما كان يحصل 
يف املايض مل يكن يف استطاعة اي بلد تحمله. 
اما اليوم، فقد تغريت االوضاع نتيجة ما حصل 
وسيتوجه  مختلف،  دور  للصناعة  ويحصل. 

السلع  ان  علام  االسواق.  تلك  عىل  الحفاظ 
اللبنانية تعرضت خالل االزمة لعمليات تزوير 
كبرية من ارسائيل وتركيا وبعض الدول العربية، 
عرب وضع عالمات متثل االرزة اللبنانية، اليهام 
لبنانية.  بانها  والعرب  االجانب  املستهلكني 
ان  يف  نأمل  لذا  الجميع،  من  كانت  املحاربة 

يأيت الحل متكامال.

■ كيف تواجهون السلع االغراقية التي تنافس 
املنتج املحيل؟  

وتقلبات  االغراق  من  اليوم  تعاين  الصناعة   □
اسعار الدوالر، وهذا يؤذي العالقات التجارية 
ان سعر  علام  بالتجزئة،  البيع  عملية  ويعرقل 

الصناعي محدد.

■ ما هي اسس تسعري السلع املنتجة محليا؟  
عملية  يف  اساسية  االولية  املواد  اسعار   □
املواد  بعض  تكلفة  تتعدى  ال  فهي  التسعري، 
10% من قيمة السلعة املنتجة، يف حني تصل 
عملية  يف   %60 اىل  اخرى  اولية  مواد  كلفة 
من  السلعة  كلفة  باحتساب  وسطية  حسابية 
بـ 40%، والتي يفرتض تسعريها  االولية  املواد 
السلع  اسعار  تبقى  لذلك  السوق.  وفق دوالر 

املحلية اقل من تلك املستوردة. 

■ لكن اسعار السلع املحلية ليست يف متناول 
قدرة املواطن عىل رشائها، وتسعر وفق دوالر 

السوق السوداء، ما هي االسباب؟ 
الرشائية  املواطن  قدرة  يف  تكمن  املشكلة   □
التي تدنت بشكل كبري. الحل املتكامل للواقع 
الذي نعيشه هو السبيل الوحيد للخالص، وذلك 
عرب وقف النزف وتفعيل القطاعات وتصحيح 
فيام  يعاين،  مكوناته  بكل  املجتمع  الرواتب. 
وزيادة  الترصف  عىل  قادرة  غري  املؤسسات 

االجور، والناس تشكو من تدين مداخيلها.

■ ما هي نسبة استقطاب السلع املحلية لرغبة 
املستهلك لالعتامد عليها ورشائها؟  

□ ال املك احصاءات دقيقة. َمن يراقب السوق 
يتبني له ان االسترياد العشوايئ للسلع انخفض يف 
شكل كبري، ومتكنت الصناعة من تلبية حاجات 
متنوعة للمستهلك. اؤكد قدرة الصناعة املحلية 
السلع  مختلف  من  السوق  حاجة  تأمني  عىل 
وتصدير الفائض، وبقدرة ترتاوح بني 3 مليارات 
دوالر و5 مليارات سنويا، ما يخفض عجز امليزان 
التجاري الذي المس 20 مليار دوالر عام 2019.

■ هذا الواقع ميكن ان يحفز الصناعة لتغطية 
الحاجة وانشاء صناعات اضافية؟  

□ نحن عىل مفرتق طرق، لكننا ننظر اىل املستقبل 
بأمل. انشاء معامل جديدة معقد اليوم الرتباط 
استرياد االالت الصناعية للتجهيز بسعر الدوالر 
مبادرات  هناك  ممكن.  غري  امر  وهذا  الطازج، 

فردية ساهمت نوعا ما يف تفعيل القطاع. 

■ اين اصبح صندوق دعم الصناعيني؟  
□ "سيدر اوكسجني فاند" مبادرة كانت الحل 
حاجاته  لتلبية  الصناعي  للقطاع  املرتقب 
التي ال تصدر اىل الخارج،  وخصوصا للمعامل 
عىل  الحصول  ميكنها  املصدرة  املصانع  ألن 
وزارة  اعلنته  الذي  الربنامج  الطازج.  الدوالر 
للصناعي  يسمح  بل  دعام،  يعترب  ال  الصناعة 

بتحويل امواله السترياد املواد االولية.

■ اىل اي مدى ميكن الصناعة تحقيق منو معني 
يف الوضع الحايل؟  

□ ميكنها تحقيق النمو يف شكل مؤكد نظرا اىل 
قدراتها. يف العام 2011 بلغت قيمة الصادرات 
 2,7 اىل  لتنخفض  دوالر  مليارات   4,206 نحو 
هذا  مليار.   1,5 واىل   2019 عام  دوالر  مليار 
يعني ان القطاع متكن من االنتاج والتصدير عىل 
الرغم من املعاناة التي يعيشها. املطلوب اتخاذ 
املبادرات  تنفيذ  امكاننا  ويف  املناسب  القرار 
متكاملة  رؤية  طرحنا  كبري.  بشكل  للتصدير 
من 6 بنود، اكدنا خاللها ان يف امكان الصناعة 
النفقات من دون  العام، وحرص  الدين  خفض 
خنق املواطن عرب رفع الناتج الوطني. املطلوب 
مليارات   4 اىل  صادراتنا  بزيادة  الدفع  حاليا 
دوالر تساعد يف زيادة الناتج املحيل بقيمة مليار 
دوالر، كام ميكن زيادة االستثامر يف القطاع ألن 
كل  ان  تعني  الصناعي  القطاع  يف  وظيفة  كل 
عامل او موظف ميكنه خلق نحو 50 الف دوالر 
مبيعات، اي كلام تراجع العجز التجاري بقيمة 
مليار دوالر، تم خلق 64 الف فرصة عمل. ان 
تخفيف االسترياد بقيمة 5 مليارات دوالر يوفر 
زيادة  يف  يساهم  مام  جدا،  كثرية  عمل  فرص 
الصادرات. الدين العام زاد 15 مليار دوالر بني 
عامي 2015 و2019. فلو اعطيت الصناعة 200 
العمل  فرص  خلق  من  لتمكنت  دوالر  مليون 
بعض  عند  النظر  قرص  صادراتها.  من  وزادت 

املسؤولني اوصلنا اىل ما نحن عليه.  

الملف
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غاصب مختار

رئيس اإلتحاد العمالي العام:
هذا ما حّققناه للعّمال وما نسعى إليه

االف  لفقدان  البطالة  معدالت  ارتفاع  مع  كاريث،  مستوياتها  بكل  العاملة  الطبقة  ووضع  السنة  هذه  العامل  عيد  مر 
فرص العمل وتآكل قيمة الرواتب، ما وضع االتحاد العاميل العام امام تحديات صعبة ملواجهة هذا االنهيار يف قطاعات 

االنتاج التي تضم مئات االف العاملني

مل يعد مجديا تكرار رشح صورة الوضع العام 
للبالد والعباد، بعد انهيار كل املقومات، يف 
حني بات العامل يكافح لتأمني ابسط سبل 

العيش بال اي نتيجة تذكر. 
العاميل  االتحاد  رئيس  مع  الحوار  هذا  يف 
عرض  االسمر،  بشارة  الدكتور  العام 
قدرتها  ومدى  العاملة  الطبقة  لواقع 
االزمة  السباب  وتشخيص  الصمود،  عىل 

املقرتحة. والحلول 

هو  ما  العامل،  عيد  اجواء  يف  نحن   ■
تقييمك لوضع الطبقة العاملة اليوم؟

هذه  الكربى  مأساتهم  العامل  يعيش   □
هذا  الكاريث.  بالطابع  تتسم  التي  السنة 
عامل  جميع  عىل  سلبا  ينعكس  الوضع 
وجود  من  بدءا  القطاعات،  كل  يف  لبنان 
وفق  العمل  عن  عاطل  الف    550
احصاءات املنظامت الدولية املعنية. خالل 
 250 فقدنا  و2021  و2020   2019 اعوام 
قطاع  يف  خرسنا  وقد  عمل،  فرصة  الف 
 120 وحده  واملطاعم  والفنادق  السياحة 
الف وظيفة من اصل 180 الفا. اذا استمر 
فان  عليه  هو  ما  عىل  االقتصادي  الوضع 
بفقدان  مهددين  سيكونون  العامل  بقية 
ونتيجة  الكورونا  تفيش  بسبب  اعاملهم 
عملية  يف  لبنان.  عىل  السيايس  االقفال 
االفراح  وصاالت  املطاعم  لحال  تقييم 
كبري  قسم  ارتأى  والفنادق،  اللهو  ودور 
ما  ابوابه،  فتح  عدم  املؤسسات  هذه  من 
يعني اننا سنكون امام كارثة. كذلك فقدنا 
تقريبا ثلث الوظائف يف القطاع الصناعي، 
كالقطاع  مترضرة  اخرى  قطاعات  وهناك 
املرصيف الذي خرس عددا كبريا من موظفيه 
)ما  اعاملهم  فيه  العاملني  نصف  وسيفقد 

اقفال  بسبب  موظف(  الف   12 يقارب 
ننىس  ال  املصارف.  بني  الدمج  او  الفروع 
اعاملهم  يف  زالوا  ما  الذين  اكرث  ان  ايضا 
ان  كام  راتب.  نصف  او  ربع  يتقاضون 
لهم  امل  ال  الجامعيني  الخريجني  معظم 
اذا،  الصعبة.  الظروف  هذه  يف  وظيفة  يف 
محققة  كارثة  من  يشكو  الخاص  القطاع 
عدم  ظل  يف  لالستمرار،  مرشحة  وهي 
مختلف  عند  باملسؤولية  حس  وجود 
ساهم  وقد  والربط.  الحل  يدهم  يف  َمن 
مفاقمة  يف  الحكومة  تشكيل  يف  التأخري 
الحكومة  ان  نعتقد  ال  اننا  علام  االزمة، 
ادىن  لحد  متهد  لكنها  املعجزات  ستقدم 
اتصاالت  ولبداية  السيايس،  االستقرار  من 
بالجهات العربية والدولية املانحة، واعادة 
يحقق  الذي  الريادي  العريب  لبنان  دور 

نوعا من االستقرار والتوازن.

■ هل ميكن ان يصمد االقتصاد اللبناين؟
وانهياره  صغري  اللبناين  االقتصاد  حجم   □
تكون  ان  ميكن  تعافيه  بداية  لكن  رسيع. 
السيايس،  التوافق  توافر  اذا  ايضا  رسيعة 
واالصالحات  الجنايئ  التدقيق  تنفيذ  وتم 
لبنان  وصل  واعيد  الفساد،  ومكافحة 
باملجتمع العريب والدويل، علام انه يتعرض 
اىل ضغط  خارجي وتدخل يف شؤونه يصل 
الرثوة  يف  حقه  من  اجزاء  اقتطاع  حد  اىل 
النفطية والغازية البحرية من ارسائيل. قد 
نعيشها  التي  الفوىض واالنهيار  تكون حال 
حتى  الضاغطة  املنظومة  هذه  من  جزءا 
تتمكن ارسائيل من استغالل ثروات لبنان، 
القدرة  وعدم  حاد  داخيل  انقسام  ظل  يف 
عىل استثامر هذه الرثوات التي تعيد لبنان 

اىل سابق عهده.   

وما  لالزمة  الحقيقية  االسباب  هي  ما   ■
طرحها  التي  واالقرتاحات  الحلول  هي 

االتحاد العاميل؟
□ اهم االسباب هي الفساد وعدم وجود 
مبنطق  وتقييدها  فاعلة  رقابية  سلطات 
املحاصصة، وغياب مفهوم الدولة واالنتامء، 
السياسية  املحاصصة  امام  وتراجعه 
املالية  والسياسات  واملناطقية،  والطائفية 
اقتصادية  سياسة  وجود  وعدم  الخاطئة، 
واالعتامد عىل  اليوم،  االستقالل حتى  منذ 
االقتصاد  تنشيط  عوض  الريعي  االقتصاد 
تتم  املعالجة  والزراعة.  بالصناعة  املنتج 
التدقيق  عرب  وباملحاسبة  القانون  بدولة 
الدولة  قطاعات  يف  واالصالحات  الجنايئ، 
ويف النظام الرضيبي، ويف مكافحة الفساد. 
قضائية  سلطة  قيام  تتطلب  الحلول  هذه 
قادرة  وحكومة  مرتهنة،  غري  مستقلة 

وقوية يدعمها اجامع سيايس. 

يف  فشل  العاميل  االتحاد  ان  تعترب  هل   ■
تحقيق مطالب العامل؟

كاملة،  بواجباته  قام  العاميل  االتحاد   □
العام  من  االول  ترشين  اواخر  وبادر 
املايض اىل تنفيذ ارضاب تحت عنوان يوم 
العاملية  التجمعات  وشملت  الغضب، 
اىل  املبادر  وكان  اللبنانية،  املناطق  كل 
العام  االرضاب  اعلنا  ثم  املطالب.  رفع 
الحكومية  اللجان  مع  اجتامعات  اثر 
املكلفة ترشيد الدعم عىل املواد الغذائية 
رفع  لعدم  الضغط  بهدف  واالساسية، 
الدعم. توصلنا يف نتيجتها اىل تفاهامت مع 
والوزراء  االعامل  ترصيف  حكومة  رئيس 
املعنيني عىل عدم رفع الدعم نهائيا. تنص 
بالدواء   املس  عدم  عىل  التفاهامت  هذه 

jornalist.70@gmail.com

الملف

رئيس االتحاد العاميل العام الدكتور بشارة االسمر.

خسرنا في قطاع 
السياحة والفنادق 

واملطاعم 120 الف 
وظيفة

ورغيف الخبز، ودعم ربطة الخبز العادي 
وترشيد  واملحروقات،  له  الالزم  والطحني 
اىل  صنفا   270 من  لتنخفض  الدعم  سلة 
تفعيل  ايضا  طرحنا  اساسيا.  صنفا   30
املستهلك  حامية  مصلحة  يف  التفتيش 
لدورات  يخضعون  االتحاد  من  مبندوبني 
نطالب  اننا  يقال  ال  وحتى  تدريب. 
االلزامي  االحتياط  حساب  عىل  بالدعم 
كالبطاقة  بديلة  خطة  طرحنا  للمودعني، 
الخطة  تشمل  التمويلية.  او  التموينية 
او  ومحتاجة  فقرية  عائلة  الف   700 نحو 
تحت خط الفقر. كام اقرتح االتحاد دمج 
مشاريع املساعدات يف مرشوع واحد عىل 
وان  للمستفيد،  واحدة  بطاقة  تعطى  ان 
يكون االتحاد رشيكا يف تسمية املواد التي 
تشملها البطاقة التمويلية، او اعطاء مبلغ 
منفتحون  نحن  عائلة.  لكل  معني  مايل 
عىل كل الحوارات واالقرتاحات، لكننا نرى 
الدعم  لرفع  بديلة  خطة  وجود  عدم  ان 
صفيحة  تصل  عندما  كارثة.  اىل  سيؤدي 
موظف  اي  لرية،  الف   100 اىل  البنزين 
اصبح  اذا  عمله؟  اىل  الذهاب  يستطيع 
كيلو اللحم بـ120 الف لرية، كيف ستأكل 
الناس؟ اذا رفعنا الدعم عن الدواء، كيف 

ستتم معالجة املرىض؟

الصناعة  دعم  صعيد  عىل  فعلتم  ماذا   ■
الوطنية وتوفري فرص عمل؟

لتسيري  الرتابة  تأمني  عىل  االتحاد  عمل   □
عمل  يتوقف  ال  حتى  البناء  قطاع  عمل 
التقيت  الوطنية.  الصناعة  ولدعم  العامل 
لدعم  خطة  وعرضنا  الصناعة  وزير 
الصناعة، وكان موضوع الرتابة احد البنود 
قطاع  عامل  عىل  تنعكس  النها  االساسية 
65 مهنة.  القطاع يشمل  البناء، كون هذا 
الصناعة عىل اطالق  ايضا مع وزير  اتفقنا 
العاميل  االتحاد  مبشاركة  عمل  ورشة 
عمل  فرص  لتوفري  الصناعيني  وجمعية 
هذه  يف  املنتجة  الصناعية  القطاعات  يف 
العمل  بفرص  جردة  ووضعت  املرحلة، 

هذه من جمعية الصناعيني.

القطاع  يف  العاملني  دعم  عن  ماذا   ■
الصحي؟

□ اجتمعنا مع وزير الصحة الدكتور حمد 
حسن للبحث يف كيفية حامية العاملني يف 
القطاع الصحي وتأمني حقوقهم ورواتبهم، 
موظف،  االف   5 يقارب  عددهم  ان  علام 
وهم حاليا يف خط الدفاع االول يف مواجهة 

كورونا ويعانون االمّرين.

■ هل ستعتمدون خيار النزول اىل الشارع 
مجددا؟

اىل  النزول  امر  طرح  العاميل  االتحاد   □
قمنا  لقد  الوضع.  يتطلب  حني  الشارع 
بتحركات قطاعية بدأت بارضاب السائقني 
يف شهر نيسان الفائت، وقبله كان ارضاب 
االجتامعي.  الضامن  صندوق  لحامية 
مؤمتر  العاميل  االتحاد  يف  سيعقد  كذلك 
الصحة  وزير  العمل وحضور  وزير  برعاية 
لوضع خطة لحامية الضامن واعتبار ديونه 
الدولة مثابة ديون ممتازة  املستحقة عىل 
اجل  من  العمل  كذلك  لاللغاء.  قابلة  غري 
قبض تعويضات نهاية الخدمة عىل اساس 
سعر املنصة بالنسبة اىل الدوالر اي 3900 
لرية وليس 1500 لرية لتعويض املضمونني 
خسارة تعويضاتهم بعد انهيار سعر اللرية. 
وقد جرى بحث هذا االمر مع وزير املال 
االتحاد  بحث  كام  لبنان.  مرصف  وحاكم 
اعطاء سلفة غالء  االقتصادية  الهيئات  مع 
القطاعات  لبعض  االجور  عىل  معيشة 
املنتجة. اعددنا مرشوعا لزيادة تعويضات 
والتقدميات،  العائلية  والتعويضات  النقل 
مراسيم  اىل  بحاجة  املطالب  هذه  لكن 
وقوانني، مام يعني انها تحتاج اىل حكومة 
لكن  الشارع  يف  نتحرك  نحن  عاملة.  
االرضاب  نعلن  فهل  مدروسة،  بطريقة 
العام ونشل البلد يوما واحدا وهو مشلول 
العمل  اىل  التايل  اليوم  يف  نعود  ثم  اصال، 
بواجبنا،  نقوم  نحن  يكن؟  مل  شيئا  وكأن 

احيانا ننجح واحيانا ال نلقى تجاوبا.

االتحاد  تركيبة  لتغيري  ترى رضورة  ■ هل 
العاميل وهو املتهم بالوالء والتبعية لبعض 

السياسية؟ القوى 
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□ ساجيبك برصاحة. ان تركيبة االتحاد 
التي  الوحيدة  الرتكيبة  هي  العاميل 
الرتكيبات  كل  تساقطت  حني  يف  صمدت 
الشعب  فئات  كل  ميثل  االتحاد  االخرى. 
متثل  عاملية  مكاتب  وهناك  اللبناين 
عىل  نحافظ  ان  استطعنا  لكننا  االحزاب، 
االتحاد  شعار  وعىل  العاملية  الوحدة 

الهيئات  فئات  كل  مع  بالتعاون  الكبري 
اليد  لحامية  املدين،  واملجتمع  االقتصادية 
علام  جديدة.  عمل  فرص  وخلق  العاملة 
تأليف حكومة يشكل رضورة قصوى،  ان 
وعدم رفع الدعم من دون مرشوع بديل 
سيؤدي اىل كارثة. هذه االمور هي موضع 
االتحاد  رفعها  اللبنانيني،  كل  بني  التقاء 
انا  سهل.  االدعاء  لكن  لتحقيقها.  وناضل 
االتحاد  كان  اين  احد  يدلني  ان  ارجو 
او نفذ  تابعا لجهة سياسية  العام  العاميل 
يتهمنا  البعض  السياسيني؟  احد  مرشوع 
ان  الحقيقة  بري.  نبيه  للرئيس  نتبع  اننا 
العاميل  لالتحاد  كبري  بري صديق  الرئيس 
ويساعده يف كل املجاالت، واخرها مرشوع 
الذي  السري  رسوم  من  السائقني  اعفاء 
قدمناه. كام ساهم سابقا يف اقرار سلسلة 
وهنا  العام،  للقطاع  والرواتب  الرتب 
التضخم  ألن  السلسلة  تصحيح  اىل  ندعو 
جزءا  العام  القطاع  واصبح  السلسلة  اكل 
 85 نسبة  ألن  البلد،  يف  الفقر  حالة  من 
او 90 يف املئة من قيمة الرواتب تبخرت 
 400 اىل  التضخم  وصول  بسبب  وتآكلت 
تكون  ألن  القوى  جميع  ندعو  املئة.   يف 
التقينا  وقد  العاميل،  االتحاد  اصدقاء  من 
وزراء ونوابا من الحزب التقدمي االشرتايك 
وحركة  املستقبل  وتيار  اللبنانية  والقوات 
وسواهم،  الحر  الوطني  والتيار  امل 
ملصلحة  ممتازا  تعاونا  معهم  وتعاونا 
واحدة  مسافة  عىل  االتحاد  العامل. 
نحن  مالحظات  له  ومن  الجميع،  من 
جهة  اي  ضد  لكننا  ملناقشتها.  منفتحون 
معطلة او فاسدة يف السلطة ونرتك للقضاء 
محاسبتها، فلسنا نحن من يحاسب. نحن 
يف حاجة اىل اعادة صياغة مفهوم االنتامء 
اصبحنا  الننا  القانون  ودولة  الوطني 
مجموعة دويالت وسلطات، واىل التوصل 
اضحى  بعدما  للمواطنة  واحدة  نظرة  اىل 
ووجودية.  وعمودية  افقية  حالة  الفساد 
استحقاق  خالل  التغيري  حصول  يف  نأمل 
عاد  واذا  املقبلة،  النيابية  االنتخابات 
املسؤولون الحاليون انفسهم فتكون هذه 

رغبة الشعب اللبناين.

بادرنا اىل االرضاب ملنع رفع دعم املواد الغذائية واالساسية.

يف لبنان 550 الف عاطل عن العمل وفقدنا 250 الف وظيفة.

نصف العاملني 
في قطاع املصارف قد 

يفقدون وظائفهم
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كأنه مل تكف الدول النامية والفقرية ازماتها االقتصادية، حتى اتت جائحة كوفيد - 19 التي ستواصل التأثري سلبا عىل 
لبنان من تدهور  يواجهه  االقتصادية. لكن االخطر ما  للصدمات  العرضة  العامل، وستجعلها شديدة  بلدان عدة حول 

رسيع للعملة وانتشار للتضخم الجامح

ممثل منظمة الفاو في لبنان: 
البلد مهّدد بالجوع وليس باملجاعة

يف تطور يحمل بني طياته مخاطر كبرية، حذرت 
االغذية  وبرنامج  والزراعة  االغذية  منظمة 
العاملي التابعان لالمم املتحدة يف تقرير جديد 
الجوع  نسبة  ارتفاع  احتامل  من  اخريا  صدر 
الحاد يف االشهر املقبلة. احتسب التقرير لبنان 
من بني 16 دولة مهددة من جراء ارتفاع الجوع 
الساخنة.  املناطق  ضمن  تصنيفه  وتم  الحاد، 
هذا التصنيف يرفع من نسبة املخاطر ويضع 
لبنان يف دائرة العناية الفائقة، كام وصف ممثل 
منظمة االغذية والزراعة التابعة لالمم املتحدة 
يف  سعادة  موريس  الدكتور  لبنان  يف  )الفاو( 
حوار مع "االمن العام" عن هذه املخاطر، الفتا 
االزمة  بدء  منذ  يتدهور  الغذايئ  االمن  ان  اىل 

االقتصادية بشكل رسيع جدا.

■ نرشت منظمة الفاو وبرنامج االغذية العاملي 
تقريرا ادرج لبنان من بني 16 بلدا مهددا من 
جراء زيادة مستويات الجوع، هل اىل هذا الحد 

وصل الوضع الغذايئ يف لبنان؟
وهو  اشهر،  ثالثة  كل  التقرير  هذا  يصدر   □
تقرير دوري للفت النظر اىل املناطق الساخنة 
االوىل  املرة  ليست  دولة.   20 وهي  العامل  يف 
التي يذكر فيها لبنان، واالمن الغذايئ يف لبنان 
يتدهور السباب عدة، منها االزمة االقتصادية 
الفقر  مستوى  وزيادة  فيها،  مير  التي  الحادة 
والبطالة، وتدهور سعر رصف اللرية والتضخم 
من  املئة  يف   80 نحو  يستورد  لبنان  الرسيع. 
االغذية، علام ان تسعرية اكرب نسبة من الغذاء 
بالدوالر، وكلام تراجع سعر رصف اللرية ارتفع 
يف  االقتصادية  االزمة  بدء  منذ  االغذية.  سعر 
العام 2019، يتدهور االمن الغذايئ بشكل رسيع 
جدا. الجديد الذي حصل هو وضع لبنان عىل 
خط النقاط الساخنة، اذ صدرت مؤرشات من 
لبنان،  لبنانيني، وخاصة من مرصف  مسؤولني 

ممثل منظمة الفاو يف لبنان الدكتور موريس سعادة.

اذا رفع الدعم 
سيتدهور مستوى االمن 

الغذائي بسرعة

اىل  الوصول  القدرة عىل  لديه  تكون  ان  يجب 
املدخالت الزراعية. مثة خوف كبري عىل صغار 

املزارعني من ترك الزراعة وبيع اراضيهم.

■ هل وضعتم خطة قصرية االجل للمساعدة 
العاجلة وخطط متوسطة وطويلة االجل؟

□ كمكتب منظمة يف لبنان نعمل مع وزارة 
الزراعية  خطتها  وضع  يف  ساهمنا  الزراعة، 
نستوحي  الخطة  هذه  من   .2025  -  2020
املزارعني  دعم  عىل  تركز  التي  الدعم  خطة 
يف  والتوسع  الزراعية،  املدخالت  اىل  للوصول 
استصالح االرايض، ومتكني املزارع من الحصول 
عىل القروض امليرسة حتى يستطيع االستثامر 
يف القطاع. لدينا حاليا مرشوع يقيض باعطاء 
املزارعني قسائم رشائية يستطيعون عربها رشاء 
املدخالت الزراعية. كان املرشوع يشمل الف 
مزارع، لكننا نحرض حاليا مرشوعا سيشمل 30 
الف مزارع. كل مزارع سيحصل عىل قسيمة 
قيمتها 300 دوالر ومسعرة بالدوالر لحاميته 
من انخفاض سعر رصف اللرية، ويستطيع عرب 
الزراعية  املدخالت  من  الئحة  القسيمة رشاء 
ونحن  القسيمة  يأخذ  التاجر  املوردين.  من 
سيولة  يضخ  االمر  هذا  بالدوالر.  له  ندفع 
بالدوالر للمستوردين ليك يتمكنوا من االسترياد 
اكرث، ويعيدوا تفعيل الحلقة الزراعية تدريجا 

بعدما انكرست.

القيادات  مع  اتصاالت  حركة  بدأتم  هل   ■
اللبنانية للتعاون يف مجال مساعدة لبنان؟

□ اللقاءات مستمرة وخاصة مع وزير الزراعة. 
وعندما وضعت  معه،  دائم  تشاور  عىل  نحن 
اسرتاتيجيا وزارة الزراعة عقدنا لقاءات موسعة 
مع جميع املعنيني يف املجتمع املدين وتجمعات 
املزارعني والجامعات والقطاع الخاص، وناقشنا 

هذه االسرتاتيجيا.

التحذير من مجاعة مبنيا عىل  ■ دامئا يكون 
وفاة من جراء  مثل تسجيل حاالت  معطيات 

الجوع، هل حصل ذلك يف لبنان؟
بأننا مل نحذر من مجاعة بل  التوضيح  □ اود 
حذرنا من جوع. الفرق كبري جدا، الن املجاعة 
حدود  اقىص  وهي  الجوع  من  املوت  تعني 
نتوقع مجاعة  الغذائية. نحن ال  املواد  انعدام 
يف لبنان بل تدهور وضع االمن الغذايئ، ورمبا 

عدم  اىل  عائالت  وتضطر  تغذية  سوء  يحصل 
ارسال ابنائها اىل املدارس والدفع بهم اىل العمل.

■ ما هي النصائح والتوجيهات التي تسدونها 
اىل الجهات الرسمية واالهلية للحد من تفيش 

ظاهرة الجوع؟
□ هناك توصيات عدة ابرزها:

الغذاء وخاصة  دعم  الحفاظ عىل  محاولة   -1
الخبز. 

2- سيبدأ تنفيذ شبكة االمان االجتامعي قريبا 
يف لبنان تضم البطاقات التمويلية املدعومة من 
 150 نحو  ستغطي  والتي  الدويل  البنك  قرض 

الف ارسة فقرية. 
عىل  االعتامد  يف  االستمرار  ميكن  ال   -3
املساعدات، النه يجب اعادة تنشيط االقتصاد 
وهو الحل االكرث فاعلية عىل املديني املتوسط 
حل  يف  الرشوع  يتطلب  االمر  هذا  والطويل. 
االزمة االقتصادية، والتزام االصالحات االقتصادية 
والسياسية التي طلبها املجتمع الدويل، والوصول 
الدويل، النه من  النقد  اتفاق مع صندوق  اىل 
دون الوصول اىل هذا االتفاق لن يكون هناك 
ضخ للسيولة بالنقد االجنبي والتي ميكن عربها 

اعادة انعاش االقتصاد اللبناين. 
وقرارات  اجراءات جذرية  مطلوب  اخريا،    -4
محاوالت  طالت  فمهام  صعبة.  سياسية 
القرارات  هذه  اتخاذ  كرة  رمي  السياسيني 
عىل بعضهم البعض، اال انه ال مفر من اتخاذ 

القرارات الصعبة وان ميتلكوا جرأة اتخاذها.

بجميع  املتحدة  االمم  ستلعبه  دور  اي   ■
منظامتها وليس حرصا عرب الفاو ملساعدة لبنان 

عىل الخروج من ازمته املعيشية واالجتامعية؟
االمم  متكامل. كل منظامت  برنامج  □ هناك 
لتغطية  مشرتك  تنسيق  وفق  تعمل  املتحدة 
اىل  املياه  اىل  الصحة  من  القطاعات،  جميع 
التعليم... وضعنا خطة عمل وبرنامج طوارئ، 
وهناك مشاورات مع الجهات املانحة لتمويلهام. 
عىل  املانحة  الجهات  ان  الحقيقية  املشكلة 
استعداد لتقديم دعم انساين فقط، الن الدعم 
باالصالحات  مرشوط  واالستثامري  التنموي 
الحكومة  من  املطلوبة  والسياسية  االقتصادية 
اللبنانية، علام ان هناك برنامجا متكامال للدعم 

االنساين واملستلزمات االساسية.

بأن الدعم عىل السلع الغذائية سيتم خفضه 
بشكل كبري جدا من جراء انخفاض االحتياطي 
من العمالت االجنبية لدى املرصف. هذا هو 
اثار التخوف لدينا، النه  املؤرش االسايس الذي 
اذا تم رفع الدعم عن السلع الغذائية وخاصة 
الخبز الذي هو طعام الفقراء، سيؤدي ذلك اىل 
تدهور رسيع يف االمن الغذايئ، الن عددا كبريا 
املدعومة  السلع  عىل  يعتمدون  السكان  من 
وخاصة عىل الخبز، ان كانوا لبنانيني او نازحني 
تدهور  مثة  فلسطينيني.  الجئني  او  سوريني 
الغذايئ عىل مستوى  االمن  رسيع يف مستوى 
الدعم سيكون  لبنان، واذا تم رفع  كل سكان 

التدهور ارسع.

لبنان يف  التقرير لتصنيف  ■ عىل ماذا استند 
دائرة الخطر الشديد؟

الدعم عن  رفع  احتامل  اعتمد عىل مؤرش   □
السلع الغذائية، خاصة ان وضع االمن الغذايئ 
من  السابق  يف  يكن  مل  لبنان  والن  يتدهور. 
التي تعاين من تدهور  الدول  ضمن مجموعة 
عن  احصاءات  توجد  ال  لذلك  الغذايئ،  االمن 
عنده  توقفنا  ما  لكن  وغريها.  التغذية  سوء 
هو تدهور القوة الرشائية التي منعت الطبقة 
املتوسطة من رشاء الحاجات الغذائية الكاملة. 
هناك اضطرار لرشاء مواد غذائية اقل تغذية، 
وهناك مؤرشات نأخذها يف االعتبار، لكن املؤرش 

االهم هو التخوف من رفع الدعم.

■ اال يستدعي ذلك اتخاذ اجراءات عاجلة ملنع 
الوصول اىل الكارثة التي تم التحذير منها؟

□ بالطبع، الحكومة اللبنانية تعقد اجتامعات 
وتبحث ترشيد الدعم، ونحن نعرف ان الوضع 
الدعم  االقتصادي صعب جدا ويجب خفض 
االدوية  او  املحروقات  مثل  معينة  سلع  عىل 

اتخاذ  اللبنانيني  الخليوي، وعىل املسؤولني  او 
االن  اخضاعها  يجب  التي  السلع  يحدد  قرار 
لخفض الدعم، والسلع التي يجب ان تستمر 
خاضعة للدعم. عىل سبيل املثال، ميكن رفع 
الدعم التدريجي عن املحروقات الن الطبقة 
املتوسطة والغنية تستفيد منها اكرث من الطبقة 
النه  االحمر  الخط  هو  الخبز  بينام  الفقرية، 
طعام الفقري الذي اذا ما فقد القدرة عىل رشاء 

الخبز ماذا يأكل؟ 

التي  االجراءات  هذه   طبيعة  هي  ما   ■
ستتخذ لجهة الوصول اىل السكان املهددين 
بالجوع او لجهة متكينهم من الحصول عىل 

وسائل انتاجية؟
اىل  الوصول  قدرة  هناك  الغذايئ  االمن  يف   □
امتالكه.  يتم  وما  الرشائية  القوة  وهي  الغذاء 
يشكل االنتاج الغذايئ يف لبنان اقل من 20 يف 
لزيادة  امكان  السكان، ومثة  املئة من حاجات 
الفجوة من  الزراعي لتغطية قسم من  االنتاج 
االنتاج  زدنا  لو  حتى  لكن  املستوردة.  السلع 
املئة ستبقى هناك فجوة كبرية،  بنسبة 50 يف 
علام ان االنتاج الزراعي يعاين من مشاكل كثرية 
بسبب االزمة االقتصادية. ان املدخالت الزراعية 
مستورد  اغلبها  وبزور  ومبيدات  اسمدة  من 
وتسعريتها ايضا بالدوالر، ما يجعل كلفة االنتاج 
فقدان  مع  بالتزامن  جدا  كبري  بشكل  تزيد 
يسلفون  الزراعية  املواد  تجار  كان  السيولة. 
توقف  التسليف  لكن  املوسم،  اىل آخر  املزارع 
والدفع بات بالدوالر وبسعر عال جدا. لذا، هناك 
عدد كبري من املزارعني خفضوا مستوى زراعاتهم 
او توقفوا عن الزراعة كليا، وهذا مصدر خوف، 
النه مع انخفاض قيمة اللرية اللبنانية يجب ان 
يصبح القطاع الزراعي اكرث تنافسية مع املستورَد 
ر. ليك تكون لديه القدرة عىل التنافسية،  واملصدَّ

داود رمال
aborami20@hotmail.com
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الكتل تستعد لإلنتخابات والعيون على الرئاسة األولى
إنقسام على القانون الساري وإجماع على رفض التمديد

يف  النيابية  االنتخابات  اىل  االنظار  تتجه  الحكومة،  تأليف  يف  الجميع  ينشغل  فيام 
وارتباطها  الربملان  يف  املقاعد  حجز  عىل  مشدودة  العيون  تبقى  حيث   ،2022 ربيع 
التحالفات  وترسم  الحسابات  تجرى  نفسه.  العام  يف  الجمهورية  رئاسة  باستحقاق 

مبوجب القانون الساري، مع محاولة اكرث من كتلة استبداله واالبقاء عىل النسبية

حيال  النيابية  والكتل  االحزاب  تنقسم 
به  يتمسك  فيام  الحايل،  االنتخاب  قانون 
تكتال لبنان القوي والجمهورية القوية عىل 
بينهام.  الدائر  السيايس  الرصاع  من  الرغم 
تسويق  عىل  والتحرير  التنمية  كتلة  تعمل 

خواجة: القانون الساري
يكرس الحالة الطائفية

الباقي  هو  الساري  القانون  ان  يبدو   ■
عىل  املقبلة  النيابية  االنتخابات  وستجرى 

اساسه؟
سلبي  امر  القانون  هذا  عىل  االبقاء   □
الطائفية  الحالة  كرس  النه  للغاية 
اساسا  البلد.  يف  تسود  التي  واملذهبية 
لذلك  عليها.  السيايس  نظامنا  يقوم 
انه  مرارا  اعلنا  اليه.  ما خلصنا  اىل  وصلنا 
تطوير  ميكن  ال  الطائفي  النظام  ظل  يف 
يف  الفساد  ومحاربة  السياسية  الحياة 
مواطنة  تصنع  ان  ميكن  ال  كذلك  البالد، 
مفرتق  كل  عند  االساس.  االمر  هو  وهذا 
عمق  اىل  اللبنانيون  يعود  كبري  حدث  او 
بعد  واملذهبية.  الطائفية  االصطفافات 
اقدمت  االخرية،  النيابية  االنتخابات 
قانون  اعداد  عىل  والتحرير  التنمية  كتلة 
اىل  مكان  من  لبنان  نقل  بغية  انتخاب 
والدائرة  النسبية  قائم عىل  القانون  آخر. 
خطاب  انتاج  اجل  من  الكربى  الوطنية 
واطالق  الحزبية،  الحياة  وتطوير  وطني 
لتطوير  للطوائف  عابرة  وطنية  احزاب 
نظامنا السيايس. لكن يف اكرث من مناقشة 
لكتلتنا يف اللجان النيابية املشرتكة، وقفت 
كتل يف وجه اقرتاحنا وبدت كأنها مرتاحة 

اىل القانون الساري.

■ ما هي الحواجز التي اعرتضت طرحكم 
االنتخايب؟

كتال  هناك  ألن  انتخابية  حسابات  مثة   □
يجدد  ان  ميكن  الحايل  القانون  ان  تعترب 
شبابها السيايس وتصل عربه اىل عدد اكرب 
الذي  العدد  عىل  تحافظ  او  النواب،  من 

اليوم. متثله 

القوي  لبنان  تكتل  من  االعرتاض   ■
القوية؟ والجمهورية 

اسايس  شكل  يف  جاء  االعرتاض  نعم،    □
من القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر 

اقتراحنا لقي تأييد 
الحزب االشتراكي وحزب الله 

واملستقبل

من اجل حسابات انتخابية بحتة ال عالقة 
لها بامر آخر. كأن وظيفة قانون االنتخاب 
ان يوصل عددا من النواب اىل الربملان، يف 
االساسية  وظيفته  تكون  ان  يجب  وقت 
تطوير الحياة السياسية وعدم االبقاء عىل 
النظام القائم. من اجل ان ال يفهمنا احد 
الحايل  القانون   ان  نقول  خطأ،  شكل  يف 
لكنه  التنمية،  وكتلة  امل  حركة  يناسب 
نبيه  الرئيس  احتسب  لو  طموحنا.  ليس 
مقاعده  له  يؤمن  بأنه  القانون  هذا  بري 
بالنسبة  قانون  افضل  انه  نقول  الـ17 
الدورة  يف  الضيق.  االنتخايب  باملعنى  الينا 

فالحركة  التندر،  من  يشء  حصل  املاضية 
)مصطفى   18 ونجح  مرشحا   17 رشحت 
الذي  القانون  ان  اكرث  اقول  الحسيني(. 
نقاتل من اجله من املمكن ان يخرسنا بني  
الرئيس  سئل  وقد  نواب.  اربعة  او  ثالثة 
بري ملاذا تسري يف قانون يخرسك عددا من 
املهم  خرست  لو  "حتى  اجاب:  النواب، 
القائم  الحايل  القانون  الوطن".  يربح  ان 
اننا  لنا  النسبية ودوائر صغرى يؤكد  عىل 
يف  الـ17  مقاعدنا  عىل  الحفاظ  نستطيع 

املقبلة. االنتخابات 

■ هل سلمتم باالستمرار بالقانون الساري؟
يف  والنقاش  املحاولة،  يف  سنستمر   □
عىل  وسنبقى  يقفل  مل  االنتخايب  القانون 
مجلس  بضم  قمنا  اننا  علام  موقفنا، 
ان  نعترب  القانون.  اقرتاح  اىل  الشيوخ 
ينص  الذي  الطائف  مع  ينسجم  اقرتاحنا 
نواب  مجلس  انتخاب  يف  الدستور  عليه 

وطني. يف مجلس الشيوخ كل مذهب 

اقرتاح  قانونها االنتخايب القائم عىل النسبية 
ولبنان دائرة واحدة او مبوجب املحافظات، 
تلقت  الشيوخ.  مجلس  عجلة  واطالق 
للمقاومة  الوفاء  كتل  من  دعام  الكتلة 
من  وعدد  واملستقبل  الدميوقراطي  واللقاء 

تعرف  مل  حزبية  وجهات  مستقلني  نواب 
اذا  لكن  النجمة.  ساحة  اىل  بعد  طريقها 
القانون،  حيال  منقسمة  القوى  كل  كانت 
اال انها تجمع عىل رفض التمديد للمجلس، 
رئيس  سينتخب  الجديد  املجلس  ان  علام 

املقبل. الجمهورية 
ييضء عىل هذا امللف الذي يشغل اللبنانيني 
التنمية  كتلة  عضوا  والخارج  الداخل  يف 
والتحرير النائب محمد خواجة والجمهورية 

القوية النائب جورج عقيص. 

رضوان عقيل

قانون قديم أم قانون جديد؟ انتخاب أم متديد؟

النائب محمد خواجة.
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عقيص: نتمسك بالقانون الحالي
واملطروح هو عودة الى الوراء

االنتخاب  بقانون  القوات  ■ ملاذا تتمسك 
الحايل؟

واملضمون.  الشكل  يف  اسباب  هناك   □
من  هو  االنتخاب  قانون  ان  الشكل،  يف 
تخضع  ان  يجب  التي  االساسية  القوانني 
توافقي  مناخ  عن  وتعرّب  سيايس  لتوافق 
يجب ان تعكسه يف دولة مركبة مثل لبنان. 
اخذ سنوات  الحايل  القانون  املضمون،  يف 
اىل  التوصل  وتم  والنقاش،  الدراسة  من 
القوى  عليها  وافقت  التي  الصيغة  هذه 
نعمل  ان  ميكن  ال  استثناء.  بال  السياسية 
عىل تعديل قانون االنتخاب يف كل دورة 
جديدة  بلغة  التفكري  اىل  ونعود  انتخابية 
االسباب  هذه  لكل  سياسية.  سلطة  تنتج 

نرص عىل االبقاء عىل هذا القانون.

املقبلة  االنتخابات  ان  تحسمون  هل   ■
ستكون عىل اساس هذا القانون؟

□  نريد حصول االنتخابات والهم االول 
الن  القانون،  وليس  حصولها  هو  عندنا 
يفرضان  والدستور  االساسية  املسؤولية 
النقاش  موعدها.  يف  نجريها  ان  علينا 
تأخري  اىل  حكام  سيؤدي  القانون  يف 
اطالقا.  نقبله  ال  ما  وهذا  االنتخابات 
ان  اللبنانيني  كل  حق  من  انه  نعتقد 
ميارسوا حقهم الدميواقراطي والدستوري 
من  السياسية  خياراتهم  عن  للتعبري 
اي  علينا  تطرح  مل  االنتخابات.  خالل 

لذا  القانون،  هذا  من  افضل  صيغة 
نعتربه من افضل القوانني التي اعتمدت 

تاريخيا.

القوات  عند  حامسة  نلمس  مل   ■
الفرعية؟  لالنتخابات 

متحمسني،  غري  اننا  ليست  القصة   □
لكن  العامة.  االنتخابات  اكرث  تعنينا  نحن 
الفرعية،  االنتخابات  اجراء  ارادوا  اذا 

فليتفضلوا. 

■ هل تؤيدون انتخاب النواب الستة يف 
االغرتاب؟

كام  الصيغة  عىل  االبقاء  نفضل   □
ان  من  املغرتب  متكن  التي  اي  كانت، 
الصوت  ومنحه  دائرته  لنواب  يصوت 
عىل  يفضله  الذي  للمرشح  التفضييل 
االخرين. لسنا مع حرص حق املغرتبني 
عن  دراسة  اىل  ونحتاج  نواب  بستة 
االمر  هذا  يلبي  ال  الزيادة.  هذه  اثر 
حرص  الظلم  ومن  اوال،  التمثيل  صحة 
معاملته  ويجب  واحد  بنائب  املغرتب 

مثل املقيم.

النائب جورج عقيص. 

من يطرح تعديل القانون 
الحالي ليس مغبونا

نرفض االتيان بنواب 
من غير شرائح ناخبيهم

عن  يعرّبون  الذين  ممثليه  ينتخب 
مشكالتها،  ويعالج  طوائفهم  هواجس 
ملهامت  النواب  مجلس  يتفرغ  فيام 

الترشيع.

■ من هي القوى التي تؤيد مرشوعكم؟
االشرتايك  التقدمي  الحزب  عرّب   □
ايضا،  الله  وحزب  معنا  انسجامه  عن 
كتلة  من  ايجابية  اشارات  تلقينا  كام 
املعارضة االساسية جاءت من  املستقبل. 
الوضع  الحر.  الوطني  والتيار  القوات 
واالنهيار  االقتصادية  واالزمة  البلد  يف 
لكننا  مبناقشة مرشوعنا،  تسمح  ال  العام 

سنجدد هذا النقاش تحت قبة الربملان.

تتمسك  كبرية  معارضة  تواجهون   ■
الحايل؟ بالقانون 

اىل  السبب  يعود  واضح.  االمر  هذا   □
تكون  ورمبا  بحتة  انتخابية  حسابات 

الذهاب  عند  خاطئة.  هؤالء  حسابات 
او  واحدة  دائرة  لبنان  كربى،  دوائر  اىل 
ال  التاريخية،  املحافظات  مستوى  عىل 
مبفرده.  يكون  ان  طرف  اي  يستطيع 
كذلك ال ميكن ان ترتشح حركة امل يف كل 
لبنان النها ستكون يف حاجة للرتشح مع 
حلفاء لها. ال احد يستطيع فرض اراداته 
بني  بالتنسيق  وسيتم  االخرين،  عىل 
الحلفاء وضع اسامء املرشحني يف الالئحة 
او  لبنان  مستوى  كانت عىل  اذا  الكبرية 
من  البعض  خوف  الكربى.  املحافظات 
هذا الطرح ليس يف مكانه وغري صحيح، 
تنتخب  ان  ميكنها  اغلبية  ان  مبعنى  اي 
نظام سيايس  اي  ان  اقول  االقلية.  نواب 
يف العامل يجب ان يسرّي شؤون مجتمعه 

ويفكك العقد التي تواجه املواطنني.  

لالسبوع  هذا  مرشوعكم  تحملون   ■
االخري من هذه الدورة؟

وليس  كاملة  وطنية  بخلفية  نحمله   □
نطور  مل  اذا  انتخابية.  حسابات  وفق 
نظامنا السيايس ال ميكن النهوض بالبلد.

االغرتاب  نواب  االعتبار  يف  اخذتم   ■
الستة؟

□ هذا االمر ال يقدم وال يؤخر، وسيخضع 
للنقاش والتعديالت. ليس من الرضوري ان 
نطبق حرفيا املرشوع وميكن تطبيقه وفق 
مرحلة انتقالية واالبقاء عىل القيد الطائفي 
يف البداية. الرئيس بري سيايس دقيق جدا 
مكوناته،  وعالقة  اللبناين  الواقع  ويعرف 

ويراعي الحساسيات الضيقة بدقة. 

■ مثة من يتخوف من متديد للمجلس؟
□ لسنا مع التمديد اصال. الدليل عىل ذلك 
االنتخابات  اجراء  عىل  بري  الرئيس  ارصار 
اجراء  يؤكد  عليها  يرص  ومن  الفرعية، 

االنتخابات املقبلة يف موعدها.

يف  حضوركم  يخدم  انه  يقول  من  مثة   ■
الربملان؟

الجميع  حضور  يخدم  ان  املفروض   □
التمثيل  يؤّمن  وهو  عليه،  وافقوا  الذين 
الصحيح لكل القوى السياسية. اذا حصلنا 
حركتنا  ايدوا  الذين  الناس  تأييد  عىل 
االداء  من  استفدنا  قد  نكون  السياسية، 
القانون  القانون.  وليس من  نقدمه  الذي 
صفة  يعكس  ان  ويجب  عام  اطار  هو 
مركب  وطن  يف  الناخبني  عند  متثيلية 
هي،  كام  االمور  نقول  ان  علينا  طائفيا. 
يف  املحسوم  العدد  يف  ليس  التمثيل  ان 
عند  احد  من  مّنة  ليس  وهو  الدستور 
عىل  ينص  النه  املناصفة،  عن  الحديث 
هذا  كلفنا  عليه.  التوافق  تم  وقد  ذلك 

التمثيل  التعديل حروبا وضحايا وشهداء. 
العدد بل يف وجود كل  الصحيح ليس يف 
التي ميثلها،  الرشيحة  فعليا  يعكس  نائب 
فال يأيت نواب باصوات رشائح اخرى. يجب 
من  وقت  ويف  التمثيلية،  الصفة  تحقيق 
لتلبية  االرثوذكيس  القانون  االوقات طرح 
افضل  صيغة  اىل  توصلنا  الغاية.  هذه 
العام  من  عليها  واتفقنا  االرثوذكيس  من 
الوضع  هذا  يف  نرى  ال  اليوم.  اىل   2017
النقاش،  هذا  فتح  اعادة  ترف  منلك  اننا 
من  مغبونة.  كانت  ما  جهات  ان  نر  ومل 
الرئيس  هو  القانون  هذا  تعديل  يطرح 
بري تحديدا، علام ان حركة امل مل تغنب 
من خالل هذا القانون وال تيار املستقبل 

او التيار الوطني الحر.

القانون  هذا  ان  ترون  ذلك  اجل  من   ■
هو االفضل للجميع؟

عند  التقاء  نقطة  شكل  القانون  هذا   □
الذين  من  لسنا  اننا  املؤكد  من  الجميع. 
كالمنا  ان   ونعترب  النصوص  يقدسون 
اليوم  مل نر صيغة افضل  ملزم، لكن اىل 
يشكل  ال  يطرح  ما  الحايل.  القانون  من 
تطويرا لهذا القانون بل عودة اىل الوراء. 
عىل  يبنى  بري  الرئيس  مرشوع  كان  لو 
تطويره،  عىل  ويعمل  الحايل  القانون 
لوافقنا عليه وفتحنا نقاشا. لكن املطروح 
واحدة،  انتخابية  دائرة  لبنان  اىل  يردنا 
ان  يقول  نفسه  الدستور  ان  وقت  يف 
املحافظات.  اساس  عىل  هو  االنتخاب 
نظرنا   يف  تشكل  اقرتاح  مسودة  توجد  ال 
تطويرا للصيغة الحالية. نرص عىل القول 
يسمح   ال  لبنان  يف  الحايل  وضعنا  ان 
من  جديد.  انتخاب  قانون  يف  الدخول 
وفتح  انتخابات  اىل  الذهاب  االفضل 
ليعرّبوا عن خياراتهم   الناس  امام  املجال 
من  عربه  وسيتمكنون  القانون،  هذا  يف 

التغيري.

هذا  ان  يعترب  املستقبل  تيار  لكن   ■
يظلمه؟ القانون 

كل  عىل  انه  هو  اقوله  الذي  املبدأ   □
القواعد  رىض  عن   يبحث  ان  فريق 
ال  يقدمه.  الذي  االداء  عىل  الشعبية 
فريق،  اي  وال  املستقبل  تيار  ادين 
لكني اقول ان مثة  اطارا صالحا يعتمد 
القوى  عىل  التمثيل.  وحسن  النسبية 
السيايس  خطابها  تعاين  ان  السياسية 
يحايك  كان  اذا  ما  تقدمه  الذي  واالداء 
وتخوض  اخرى،  وجامهري  جمهورها 
والربامج  للعناوين  وفقا  االنتخابات 
من  لديها  ما  بأفضل  وتأيت  متلكها  التي 
الوجوه. نحن نرى ان هذا القانون قادر 
سياسية  جهة   اي  عىل  الحفاظ  عىل 
الفرتة  يف  متوازنا  السيايس  اداؤها  كان 
اىل  جديد  دم  يدخل  ان  عىل  املاضية، 

مجلس النواب يف املرحلة املقبلة.
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تحقيق
تصميم نيابي على التشريع إلى نهاية الدورة

إعتراف بعدم جدوى القوانني من دون حكومة
اىل  القوانني  واقرار  الترشيع  يف  استمرارها  رضورة  عىل  النيابية  الكتل  تجمع 
التشديد  الرابعة، مع  التي دخلت يف سنتها  الحالية  الدورة  االخري من  االسبوع 
لتسلك  الحكومة  وتأليف  الترشيعي،  املطبخ  يف  االنتاجية  وترية  مواصلة  عىل 

الطبيعي القوانني طريقها 

قبل سنة من نهاية والية الربملان الحايل تستمر 
اللجان يف العمل والخوض يف عرشات املشاريع 
عن  فضال  لجنة،  من  اكرث  بواسطة  والقوانني 
التي  االنتاج  بغية ترسيع عملية  فرعية  لجان 
املجلس  مكتب  هيئة  مواكبة  تحت  تبقى 
يف  العامة  الجلسات  اعامل  جدول  تضع  التي 
قرصاالونيسكو بعد تفجري مرفأ بريوت يف 4 آب 
كابوس كورونا  تأثري  النواب  الفائت. ال يخفي 

عون: التشريع مطلوب
الى نهاية الدورة

حبيش: عند طرح التمديد
سنقدم استقاالتنا

■ كيف تتوقع وترية عمل الربملان يف السنة 
االخرية من دورته؟

تتم  التي  القوانني  من  مجموعة  مثة   □
فيام  عادية،  قوانني  اىل  اضافة  متابعتها 
قوانني  متابعة  الجارية  السنة  يف  نشهد 
يف  وضعه  تم  منها  جزء  هناك  اساسية. 
الرئيس  حرض  عندما  الصنوبر  قرص  ورقة 
علام  بريوت،  اىل  ماكرون  اميانويل  الفرنيس 
ان مجموعة منها ادرجت يف جدول اعامل 
الحكومة. من هذه القوانني املهمة وامللحة: 
وغريهام،  القضاء  واستقاللية  العام  الرشاء 
سيدر.  مؤمتر  مبوجب  اقرارهام  طلب  وتم 
كونرتول  الكابيتال  قانون  ننىس  ال  ان  علينا 
مطالب  خالل  من  الزاميا  سيكون  الذي 
صندوق النقد الدويل. من هنا، مثة مجموعة 
من القوانني االصالحية واالقتصادية مرتبطة 
مبسار تعايف االقتصاد اللبناين ويجب اقرارها 
يف املرحلة املقبلة. تتطلب الخطة الحكومية 
القامئة عىل تعايف االقتصاد ونهوضه حصول 

ابرز  هي  ما  املجلس  عمر  من  سنة  بعد   ■
املشاريع التي تنتظره؟

ال  التي  املشاريع  من  مجموعة  مثة   □
يحدث  ما  وابرزها  الربملان  يف  تناقش  تزال 
القضاء  استقاللية  وهو  جوهريا،  تغيريا 
والعدل  االدارة  لجنة  يف  ندرسه   الذي 
وال  دقيق  فهو  عاليتني،  وجدية   بتأن 
ينبغي  بل  بعيدا،  به  نذهب  ان  يجب 
الجوانب.  كل  من  مدروسا  يكون  ان 
وكل  الوقت،  من  الكثري  اىل  يحتاج   لذلك 
او  اربع  تستغرق  القانون  هذا  من  صفحة 

خمس ساعات. 

عملنا على تحييد 
املجلس عن التجاذبات 

السياسية

الحكومة  دون  من  الربملان  يعمل  ان  ميكن 
بني  تكامل  حالة  مثة  الن  صحيح،  والعكس 
املجلس  مكتب  هيئة  تقوم  املؤسستني. 
باملهامت املطلوبة منها ومتابعة سري القوانني 
تجتمع  اللجان.  يف  املطروحة  واالقرتاحات 
االعامل،  جدول  ويضع  بري  الرئيس  برئاسة 

ويعمل االعضاء بروحية الفريق.

بأنه  ويعرتفون  الجميع،  فريوسه  يطارد  الذي 
القوانني  انتاجهم ملجموعة من  حد من وترية 
تتناول  التي  الترشيع،  مطبخ  يف  املطروحة 
ملفات اصالحية باتت محل مطلب مؤسسات 
اىل  الدويل  البنك  من  الرقابة وجهات خارجية 
قواعد  تطبيق  بغية  الدويل،  النقد  صندوق 
الشفافية والحوكمة املطلوبتني يف اكرث وزارات 

الدولة واداراتها وصناديقها.

من املشكالت التي يواجهها الربملان ان القوانني 
التي يقرها ال تأخذ طريقها اىل التنفيذ يف ظل 
التأخري املفتوح يف  عدم وجود حكومة، وسط 
اطالق عجلة تواقيع مرسوم تأليفها من طريف 
سعد  املكلف  والرئيس  عون  ميشال  الرئيس 
الحريري. كام تجمع الكتل عىل رضورة الترشيع 
عىل الرغم من كل هذه الضغوط والتحديات، 
حتى لو انشغلت الكتل واالحزاب باالنتخابات 

النيابية يف الربيع املقبل.
العام"،  لـ"االمن  املوضوع  هذا  عىل  ييضء 
النواب االن عون ) لبنان القوي(، هادي حبيش 
)اللقاء  ابوالحسن  وهادي  املستقبل(  )كتلة 

الدميوقراطي(.

رضوان عقيل

النائب االن عون.

اذا شكلنا حكومة هذه  اساسية،  ترشيعات 
السنة.

ما  الحكومة،  تأليف  اكرث  تأخر  حال  يف   ■
هو االنعكاس السلبي عىل عمل املجلس؟

سلبيا  سيكون  الحكومة  تشكيل  عدم   □
النقد  وصندوق  التعايف  خطة  صعيد  عىل 
التي  القوانني  ترشيعات.  من  يتطلبه  وما 
اصبحت يف نهاية امتامها لن تنتظر الحكومة 
الجديدة، مثل قوانني التي ذكرتها اضافة اىل 
قانوين املنافسة وانشاء الهيئات االقتصادية. 
كان من املستحب ان تأيت هذه االقرتاحات 
استقالتها،  قبل  الحكومة   من  االصالحية 
يتم  اقرتاحها.  عىل  عملوا  النواب  لكن 
حكومة  ايام  منذ  القوانني  هذه  يف  البحث 

الرئيس سعد الحريري.

مسار  املجلس  مكتب  هيئة  تتابع  هل   ■
هذه القوانني؟

■ اين اصبحتم يف هذا القانون؟
من  الرغم  عىل  منه  كبريا  جزءا  انجزنا    □
تحديات كورونا، وتوقفنا فقط عند اصابة عدد 
اول  يف  نعقد  مل  كذلك  بالفريوس.  النواب  من 
كورونا  بسبب  اجتامعات  السنة  من  شهرين 
واقفال املجلس. هذا القانون هو االهم وتسري 
به كل الكتل، وترى ان من الرضوري ان يصدر 
قبل انتهاء والية الدورة الحالية. هناك مجموعة 
التي  التي يتم درسها السيام تلك  القوانني  من 
اتفاقات  واقرار  الدويل  النقد  بصندوق  تتعلق 
قروض. ال شك يف ان اللبنانيني يتابعون قانون 
استقاللية القضاء اكرث من غريه، مثل قانون له 

هناك  النيابية.  اللجان  يف  متابعتها  تتم   □
ما  يف  وخصوصا  منها  االنتهاء  عىل  تصميم 
اجراء  امكان  اىل  الفساد  مبكافحة  يتعلق 

تعديل دستوري يف رفع الحصانات. 

االفرقاء  بني  الدائرة  السياسية  الخالفات   ■
اال تنعكس عىل عمل الربملان؟

عن  املجلس  تحييد  عىل  عملنا  رصاحة،   □
الشغل فيه  السياسية وان وترية  التجاذبات 
التي  الفرعية  اللجان  يف  وخصوصا  عالية، 
وساعات  الجهود  بذل  من  الكثري  تتطلب 
بالتجاذبات  نتأثر  ال  اننا  علام  العمل،  من 

السياسية.

املجلس  من  االخرية  السنة  ان  ترى  اال   ■
التحضري  يف  لالنشغال  النواب  ستدفع 

لالنتخابات؟
متابعة  لعدم  النواب  عند  سبب  ال   □
النتخابات  والتفرغ  اللجان  يف  مهامتهم 

عالقة باوتوسرتاد عكار او الجنوب وما يتعلق 
باستقاللية القضاء يهم كل املواطنني.

عمر  من  االخرية  السنة  ستكون  كيف   ■
املجلس؟

رئاسة  يف  سواء  مؤسسة،  اي  ويف  والية  كل   □
حكومة  او  النواب  مجلس  يف  او  الجمهورية 
يرتافق  الذي  الزخم  عكس  عىل  عملها  يخف 
هذا  يعني  وال  طبيعي،  امر  هذا  البداية.  مع 
الكالم ان الربملان سيتوقف عن القيام باملهامت 
عن  الحديث  بعد  املبكر  من  منه.  املطلوبة 

االنتخابات النيابية التي يتفرغ لها االفرقاء 

النيابية، ومن الخطأ توقيف اعامل الترشيع. 
يف  اكرب  نشاطا  لشهدنا  كورونا  وباء  لوال 
اللجان، وقد وصلنا اىل انتاجية اكرب. يشارك 
اكرث النواب يف اجتامعات اكرث من لجنة يف 
عىل  ترشيعي  نشاط  وهناك  الواحد،  اليوم 
يصدر  عندما  كورونا.  تحديات  من  الرغم 
70 جلسة،  او   60 بني  ما  اىل  يحتاج  قانون 
واذا اردنا ان ننتج قانونا يحتوي عىل 170 
مادة سيحتاج اىل ساعات طويلة. ال يعرف 
البعض الجهود التي تبذل النتاج مثل هذه 
وان  اعالمي،  ضجيج  اي  دون  من  القانون 
املطبخ الترشيعي ال يكون يف الهيئة العامة. 

■ اين دور الحكومة هنا؟
التنفيذية  السلطة  عن  االستغناء  ميكن  ال   □
مهام كانت درجة انتاجية املجلس. عند اقرار 
قانون الرشاء العام عىل سبيل املثال، يتطلب 
متابعة الحكومة وتطبيقه بغية وضع الرسوم 
ملكافحة  الوطنية  الهيئة  قانون  ان  املطلوبة. 
تعيني  اىل  يحتاج  اقراره  تم  الذي  الفساد 
هذه  تولد  لن  واال  اعضاء  لخمسة  الحكومة 
دون  من  يعمل  ان  لبلد  ميكن  ال  الهيئة. 
التعاون  تحقيق  بغية  تنفيذية  سلطة  وجود 
ال  والنواب.  الوزراء  مجليس  بني  املطلوب 
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عادة يف االشهر الثالثة التي تسبق موعدها.

■ يف حال بقي البلد من دون حكومة ما هو 
انعكاس هذا االمر عىل عمل الربملان؟

يف  الترشيع  باعامل  املجلس  يقوم  عندما   □
ظل حكومة غري موجودة ستتعطل نسبة كبرية 
املجلس  ربط  عند  وخصوصا  القوانني،  من 
القوانني باملراسيم التطبيقية. اما القوانني التي 
التنفيذية  املراسيم  هذه  اىل  تحتاج  وال  تصدر 
بالحكومة.  مبارشة  لها  عالقة  فال  والتطبيقية، 
يف العادة، يرّشع املجلس يف االمور والخطوط 

العريضة. 

■ اين املجلس من الخالفات الساخنة يف البلد؟
□ تشارك كل الكتل يف املجلس يف نقاش تقني 
ومن دون ان تنسحب الخالفات السياسية اىل 
السياسية  القرارات  تأثري  الداخل. ال يشء مينع 
هذا  مع  التصويت  خالل  من  االحزاب  عند 
القانون او ضده. ال شك يف ان فريوس كورونا 
اكرث  العامل.  دول  كل  شأن  عملنا  عىل  انعكس 
القوانني التي تقر تحتاج اىل وقت طويل، ويف 
االمكان االبقاء عىل هذه الوترية اىل اخر نهاية 

الوالية، وهذا ما يجب ان نفعله.  

■ املجتمع الدويل والدول املانحة تطالب لبنان 
بالتوصل اىل قوانني اصالحية لحصول الحكومة 

عىل مساعدات؟
وقد  كونرتول،  الكابيتال  القوانني  هذه  من   □
اللجان ويتم درسه من  تأخر وهو مطروح يف 
اجل التوصل اىل صيغة منطقية. هذا املرشوع 

بالفعل  لكنه  كونرتول،  كابيتال  عنوانه  اصبح 
اصبح عملية تسهيل لنقل االموال اىل الخارج. 
اي  للقانون،  خالفا  الواقع  هذا  نعيش  نحن 
مبعنى ترشيع املرشع بحكم الواقع، وهو منع 
الزام  باستثناء  لبنان  خارج  اىل  االموال  تحويل 

وايجارات  الطالبي  الدوالر  تحويل  املصارف 
منازل يف الخارج. هناك اكرث من 10 بنود يجري 
بحثها من اجل  التسهيل عن بعض املبالغ. مثة 
قوانني تم اقرارها وتحتاج اىل تنفيذ من مجلس 
الهيئة  وتعيني  الكهرباء  قانون  مثل  الوزراء، 

الناظمة.

■ مثة من بدأ يردد ان املسار العام يف البلد قد 
يؤدي اىل متديد والية مجلس النواب، ما هو رد 

كتلة املستقبل؟
املجلس،  يف  التمديد  موضوع  طرح  اذا   □
ستقدم كتلتنا عىل تقديم استقاالتنا ولن نسري 

يف خيار التمديد.

استقاللية القضاء 
من اهم القوانني ويحتاج 

الى وقت طويل

مطلوب اقرار 
الكابيتال كونترول على 

الرغم من التأخير

النائب  هادي ابو الحسن.النائب هادي حبيش.

ابوالحسن: تعطيل الحكومة
يمنع تطبيق القوانني

عملية  املجلس  مكتب  هيئة  تواكب  كيف   ■
الترشيع؟

□ تم اقرار مجموعة من القوانني خالل الدورة 
عدم  يف  متثلت  االساسية  املشكلة  لكن  الحالية 
منها  االسباب،  من  جملة  جراء  من  تطبيقها 
يف  وآخر.  شكل  يف  التنفيذية  السلطة  تعطيل 
املرحلة املتبقية للمجلس مع جائحة كورونا تكون 
الجلسات الترشيعية مجزأة من اجل ان ال تستمر 

لفرتة طويلة خشية ان ال يصيب الفريوس النواب. 
حصل عدد من االصابات يف املجلس يف صفوف 
النواب واملوظفني، واثرت كورونا سلبا عىل اداء 
اكرث  العمل مل تعد تستمر  العمل فيه. فجلسة 
من ساعتني بينام كانت متتد بني يومني وثالثة. 
يجري حاليا العمل عىل مشاريع القوانني االكرث 
اللقاح،  قانون  مع  ما حصل  غرار  الحاحا عىل  
العمل وفق االولوية والرضورة. مثة رزمة  ويتم 

من القوانني املهمة املطلوب اقرارها، وخصوصا 
عند  تشكيل الحكومة وتطبيق البيان الوزاري.

■ ما هي ابرز القوانني امللحة التي تعملون عليها؟
املطروحة،  القوانني  اهمية  من  الرغم  عىل   □
اقراره  املطلوب  كونرتول  الكابيتال  اهمها  يبقى 
التأخري الذي حصل وعدم وجود  عىل الرغم من 
اموال يف البلد. هذا امر اصالحي يجب اقراره. ان 

اىل  جلسة  من  للمامطلة  يتعرض  الذي  املرشوع 
اخرى هو قانون العفو العام وهو مهم جدا، وكنا 
يف مقدم االفرقاء الذين عملوا عىل اقراره. هناك 
قانون مهم جدا نطالب به عىل الدوام وال نشعر 
ان هناك رغبة قوية وحقيقية يف اقراره، هو قانون 
استقاللية القضاء. مهام تم اقرار قوانني اصالحية، ال 
امل يف تحقيق انجازات من دون اقرار هذا القانون 
املرتبط مبكافحة الفساد واسرتداد االموال املنهوبة. 
اذا مل يتوافر وجود قضاء عادل ومستقل يستحيل 
لكل  االساس  الركيزة  املطلوبة.  االصالحات  اجراء 
القوانني هي التوصل اىل قانون استقاللية القضاء، 
علام اننا علقنا مشاركتنا يف لجنة االدارة والعدل 
عن  الحديث  لكل  قيمة  ال  اقراره.  يجري  ان  اىل 
اجراء االصالحات من دون هذا القانون، وتناولت 
املجلس  مكتب  هيئة  يف  القانون  هذا  موضوع 
املطلوب  التأييد  منه  تلقيت  بري.  الرئيس  امام 
حيال الدعوة اىل استقاللية القضاء. الكل يقولون 
ويدعون اىل استقاللية القضاء، لكن عند التطبيق ال 
نلمس ما يتم الكالم عنه. بعد اقرار قانون مكافحة 
الفساد، نسأل ملاذا مل تتشكل الهيئة، علام ان هذا 

االمر يتطلب وجود حكومة او ال. 

■ اال ترى ان الضعف يسيطر عىل املجلس يف 
السنة االخرية من دورته؟

□ ال عالقة لالنتخابات املقبلة بالسنة االخرية من 
هذه الدورة، لذا يجب ان يستمر عمل املطبخ 

الترشيعي اىل آخر شهر من هذه الدورة.

■ ماذا لو بقينا من دون حكومة؟
تتشكل  ومل  املنوال  هذا  عىل  البقاء  حال  يف   □
ما  التعازي.  تبادل  اال  امامنا  يبقى  ال  الحكومة، 
النفع عندها من صدور قوانني ال تأخذ طريقها 

تقع  تنفذ.  مل  قانونا   74 يوجد  فيام  التنفيذ،  اىل 
املسؤولية يف ذلك عىل كل القوى السياسية املعنية. 
للحكومة  املسؤولية  تحميل  هنا  نستطيع  ال 
املستقيلة التي تنحرص صالحياتها باعامل الرضورة. 
عىل القوى السياسية ان تتحمل مسؤولياتها وتبادر 
ليس  القوانني.  تطبيق  اجل  من  وتؤلف حكومة 
املطلوب هنا القاء التهم فاملجلس يقوم بالواجبات 

املطلوبة منه، لكن املسؤولية تتطلب من املعنيني 
االفراج عن الحكومة. 

■ اال تؤثر الخالفات السياسية عىل عمل الربملان 
ولجانه؟

□  عىل الرغم من التباين يف املواقف السياسية، 
هناك الكثري من العالقات الودية والطبيعية التي 
تسيطر عىل النواب الذين يفصلون بني خالفاتهم 
السياسية واملسألة الترشيعية بحيث ال تنعكس 
هذه الخالفات عىل اداء املجلس. لكننا بالطبع 
نقاشات  ونخوض  البعض،  بعضنا  عن  نتاميز 
دميوقراطية ال تصل اىل مرحلة الصدام. ال يجب 
ان ننشغل كنواب يف االنتخابات النيابية املقبلة 
عىل حساب عمل الترشيع يف السنة االخرية من 

هذه الدورة.

معجل  قانون  اقرتاح   165 النيابية  اللجان  طاوالت  عىل 
قدمها النواب يف العام 2020 ويتم درسها. مثة تشابه كبري يف 
مضامني بعضها. ابرزها: اعادة القانون املتعلق بتعديل قانون 
الرسية املرصفية، مساعدة املؤسسات السياحية املرخصة يف 
وصندوق  املهجرين  وزارة  الغاء  االقتصادية،  االزمة  تخطي 
املهجرين، تفعيل الرقابة واملساءلة واملحاسبة عىل الرؤساء 
الغاء الرسية املرصفية، منح  والوزراء، الصفقات العمومية، 
عفو عام عن بعض الجرائم، تعديل عدد نواب حاكم مرصف 
لبنان، اخالء سبيل املوقوفني الذين مل تصدر يف حقهم احكام 
قضائية مربمة، الغاء قانون اعفاء كل طائفة معرتف بها يف 

لبنان واالشخاص املعنويني التابعني لها من الرضائب، افادة 
وتقدميات  التقاعد  نظام  من  االعالم  وزارة  يف  املتقاعدين 
تعاونية موظفي الدولة، انشاء الهيئة الوطنية للدواء، وضع 
حامية  املرصفية،  التحاويل  عىل  وموقتة  استثنائية  ضوابط 
القطاع االستشفايئ، انشاء مجلس الشيوخ وتحديد صالحياته، 
تخفيف  واالزمات،  الطوارئ  الدارة  العليا  الهيئة  انشاء 
االكتظاظ يف السجون يف ظل جائحة كورونا، انشاء مجلس 
تحكيمي للرياضة، انشاء مجلس املناقصات، اخضاع االدارات 
واملؤسسات العامة  للتدقيق الخارجي الجنايئ، تنظيم املواقع 

االلكرتونية االعالمية.

165 اقتراح 
قانون معجل 

في 2020
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لفرتة من الوقت، تقدم ملف تعديل املرسوم 6433 الخاص باضافة املنطقة البحرية التي تعد من حق لبنان لرفع مساحة 
املنطقة املتنازع عليها مع العدو االرسائييل من 860 كيلومرتا مربعا اىل 2290 كيلومرتا، وهو ما فتح جدال مل ينته بعد، يف 

وقت تبدو فيه االستعدادات االمريكية بطيئة الستئناف املفاوضات غري املبارشة يف الناقورة 

مسيرة املرسوم 6433... من ألفها إلى يائها
تعديله أسرع الطرق إلعادة العدو إلى املفاوضات

ما هو الفت ان مصري املفاوضات رهن معرفة 
ما اذا كان السبب يف التأخري الحاصل لتسمية 
التفاهم  او  اليها،  الجديد  الوفد االمرييك  رئيس 
ما هو  بني  الرتسيم  مسبقا عىل مصري خطوط 
مطروح لبنانيا وما يريده العدو منها. اىل تلك 
للمرسوم  التوثيقية  الرواية  هي  هذه  اللحظة، 
6433 وما سبق وتال صدوره، وما هو مطروح 
املنطقة  من  لبنان  حصة  الستعادة  لتعديله 

املتنازع عليها.
يف ضوء التحديد املستقبيل للمناطق االخرى مع 
دول الجوار. كام سمح االتفاق باجراء تحسينات 
خط  توقيع  دقة  لزيادة  وقت،  اي  يف  اضافية 
واذا  دقة.  االكرث  البيانات  توافر  عند  املنتصف 
تهدف  مفاوضات  اجراء  اىل  طرف  اي  اضطر 
اخرى، عليها  اي دولة  اىل تحديد منطقته مع 
اتفاق نهايئ.  التوصل اىل اي  الطرف قبل  ابالغ 
استغالل املوارد الطبيعية بني املنطقتني يف حال 
وقع اي خالف بينهام، يجب ان يحل بالوسائل 
الديبلوماسية ضمن مهلة مقبولة واال بالتحكيم.
عىل  قربص  مع  االتفاق  وضع   2008 العام  يف 
طاولة مجلس الوزراء، فارص رئيس الجمهورية 
العامد ميشال سليامن عىل تشكيل لجنة مهمتها 
االوىل مع  باالحرف  املوقع  االتفاق  "البحث يف 
قربص 2007 والتثبت من قانونيته واعطاء رأيها 
اىل وضع  نيسان 2009  فتوصلت يف 29  فيه". 
البحرية  الحدود  احداثيات  تقرير عنّي مبوجبه 
مع  والجنوبية   )7 )الخط  سوريا  مع  الشاملية 
فلسطني املحتلة )الخط 23(، وابلغ لبنان االمم 

املتحدة يف العام 2010 باالتفاق.
يف  ارسائيل  بدأت  التطورات،  هذه  مع  تزامنا 
قربص  مع  البحري  خطها  ترسيم   2010 نهاية 
من دون ان تبلغ حكومة الجزيرة لبنان مسبقا 
باالمر، كام قال االتفاق املوقع باالحرف االوىل 
وانطلقا   ،23 النقطة  الطرفان  تجاهل  بينهام. 
من النقطة رقم واحد عىل الرغم من علمهام 
اللبناين  الجانب  من  طرأت  التي  بالتعديالت 

املودع رسميا لدى االمم املتحدة. يف متوز 2011، 
وبدال من ان ينطلقا من نقطة رأس الناقورة اىل 
النقطة )23(، اعتمدا نقطة تبعد عرشات االمتار 
شامل نقطة رأس الناقورة اىل النقطة رقم )1(، 
يف  املتحدة  لالمم  العام  االمني  االتفاق  واودع 
12 متوز 2011، فتبني انها جميعها داخل املياه 
اللبنانية وتقضم مساحة مائية تقدر بحواىل 860 
لبنان  التي اودعها  الحدود  كيلومرتا مربعا من 

لديها يف 14 متوز 2010. 
لبنان  طلب  التطورات،  هذه  مع  توازيا 
املتحدة  اململكة  مكتب  من  استشاريا  دعام 
 "UKHO" بـ املعروف  الربيطاين  الهيدروغرايف 
املتخصص يف ترسيم الحدود، فتوصل اىل خط 
جديد اعتمد الطريقة ذاتها املتبعة بالخط الذي 

يعرف اليوم بالخط 29. 
جلسة  يف   6433 املرسوم  ولد   2011 العام  يف 
االول  ترشين   10 يف  املنعقدة  الوزراء  مجلس 
2011، ونرش يف الجريدة الرسمية يف 13 ترشين 
مضمون  املرسوم  تجاهل  وقد   .2011 االول 

التقرير الربيطاين الذي اسس للخط 29 وكرس 
النقطة 23.

ما بني العامني 2012 و2013 نال املقدم البحري 
مازن بصبوص )وهو حاليا العقيد البحري عضو 
مع  املبارشة  غري  املفاوضات  اىل  اللبناين  الوفد 
ارسائيل يف الناقورة( "اجازة ركن" يف كلية فؤاد 
شهاب للقيادة واالركان، وكان موضوع البحث 
مع  اللبنانية  البحرية  الحدود  تعيني  "اشكالية 
استخراج  عىل  تأثريها  ومدى  االرسائييل  العدو 
لبنان  احقية  بينت  التي  النفطية"،  الرثوة 
باملنطقة االضافية، وتالقت مع نتائج االستشارة 
الربيطانية توصال اىل الخط 29، وقد سلمت اىل 

وزارة االشغال العامة والنقل حيث حفظت.
يف العام 2014 استحدثت قيادة الجيش مصلحة 
ملف  درس  عىل  اكبت  التي  الهيدروغرافيا 
الحدود البحرية باملعايري التي اعتمدها املكتب 
الربيطاين بدقة وحرفية، وانتهت يف العام 2018 
اىل النتيجة نفسها قبل ان تعرض عىل  الخبري 
الدويل يف ترسيم الحدود نجيب مسيحي الذي 
اعطى رأيه القانوين ايجابا.  بعدها احيلت دراسة 
 "UKHO" تقرير  عىل  املبنية  الجيش  قيادة 
ودراسة العقيد بصبوص اىل مجلس الوزراء يف 
الحكومة،  استقالة  فرتة  يف   2019 العام  نهاية 
مل  املايض.  اذار   9 يف  ثانية  مرة  احالتها  قبل 
ينته الجدال القائم منذ فرتة حول امكان البت 
بالتعديل املقرتح عىل املرسوم 6433، اّما مبرسوم 

استثنايئ او يف جلسة خاصة ملجلس الوزراء.

انضم لبنان عام 1994 اىل اتفاق االمم املتحدة 
لقانون البحار مبوجب القانون رقم 295 الصادر 
يف 22 اذار 1994، وبات عضوا يلتزم ما يقول به 

لتبادل الحفاظ عىل حقوقه.
يف العام 2006 تلقت الحكومة اللبنانية دعوة 
من الحكومة القربصية من اجل ترسيم الحدود 
املدير  برئاسة  لجنة  فشكلت  بينهام،  البحرية 
االشغال  وزارة  يف  والربي  البحري  للنقل  العام 
واملهندس  قييس  الحفيظ  عبد  والنقل  العامة 

املفاوضات  تولت  شعبان،  حسان  املديرية  يف 
لرتسيم الحدود وفقا ملا يقول به قانون البحار. 
يف 17 كانون االول 2007 تم التوصل اىل اتفاق 
بينهام تحت عنوان "تحديد املنطقة االقتصادية 
الخالصة" بينهام، استنادا اىل احكام اتفاق االمم 
املتحدة لقانون البحار املربم يف 10 كانون االول 
بني  املنطقة  تحديد  عىل  االتفاق  نص   .1982
الطرفني، وحدد نقاطا معتلمة من الرقم 1 اىل 
الرقم 6، مع امكان تعديل االحداثيات الجغرافية 

تحقيق
جورج شاهني

االتفاق مع قبرص 
سمح بالتعديالت اذا توافرت 

البيانات االكثر دقة 
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كانت املفاوضات غري املبارشة مع ارسائيل قد 
استؤنفت بناء عىل توجيهات رئيس الجمهورية 
الخط 29 ووفقا  اعتامدا عىل  الجيش،  وقيادة 
الدويل،  والقانون  املعتمدة  الرتسيم  ملقتضيات 
يف مقر اليونيفيل يف الناقورة، بعد االعالن عن 
اتفاق االطار يف االول من ترشين االول 2020 
الطرفني  مساعدة  تعهد  امرييك  وفد  بادارة 
السفري  يرأسه  للمفاوضات  ومسهل  كوسيط 
بوفد  لبنان  ومتثل  دوروشيه،  جون  املتقاعد 
ويضم  ياسني  بسام  العميد  يرأسه  عسكري 
العقيد البحري مازن بصبوص وعضو هيئة ادارة 
قطاع الطاقة وسام شباط والخبري الدويل نجيب 
مسيحي. عقدت اربع جلسات عمل، قبل ان 
االول  كانون   2 يف  االمرييك  الجانب  يجمدها 
املايض، تاريخ انعقاد الجلسة الخامسة التي مل 

تعقد بعد. 
هذه  يف  يثبت  ان  اللبناين  املفاوض  استطاع 
املفاوضات احقية لبنان باملنطقة االضافية التي 
يحدها الخط 29، لكن الجانب االرسائييل رفض 
البحث فيها يف االجتامعات الثالثة االخرية التي 
عقدت يف 27 و28 ترشين االول و11 ترشين 
الثاين املايض، عىل اساس ان ما طرح كان مفاجئا، 
لكنهم كانوا عىل علم بالخط الجديد منذ بداية 
العام 2020، وذلك يف محاولة التفاف مفضوحة 

العادة البحث باملنطقة املتنازع عليها وفق الخط 
الذي حرصها مبنطقة 860 كيلومرتا مربعا بدال 
من 2290 كيلومرتا، والعودة اىل ما عرف بخط 
العام 2012.  لبنان يف  هوف، وهو خط رفضه 
بفريق  االستعانة  الجانب االمرييك  عندما طرح 
اشرتط  بالخالف،  للبت  الدوليني  الخرباء  من 
مبنيا  معهم  النقاش  يكون  ان  اللبناين  الجانب 
عىل القانون الدويل، ومن ضمن مهلة محددة 
للبدء  ارسائيل  حددتها  التي  املهلة  تتجاوز  ال 
كاريش  حقل  من  املقبل  حزيران  يف  باالنتاج 

الذي شطب الخط 29 جزءا منه لصالح لبنان.
الستئناف  الطرق  ارسع  ان  االعتقاد  يسود 
 ،6433 املرسوم  تعديل  يف  تكمن  املفاوضات 
املتحدة  االمم  يف  وتسجيله   29 الخط  وبت 
لتتوقف االعامل يف حقل كاريش، فيعود الوفد 
االرسائييل اليها. اىل ذلك، فان التعديل املقرتح 
يعزز موقع لبنان التفاويض، ويقدم دفعا قويا 
لرشكة توتال للبدء بالحفر االستكشايف يف البلوك 
رقم 9 بعد اكتشاف حقل قانا وهو االكرب بني 

نظرائه يف املنطقة.
اذا قال احد عكس هذه النظرية، ما عليه سوى 
يف  الجديدة  االحداثيات  تسجيل  نتائج  انتظار 
عليها  املتنازع  املنطقة  لتتوسع  املتحدة  االمم 
الدويل،  القانون  مبوجب  و29   1 النقطتني  بني 

من  لبنان  سيستعيدها  التي  املنطقة  وتوسيع 
مساحة 860 كيلومرتا مربعا اىل 2290 كيلومرتا. 
حقل  يف  العمل  وقف  اىل  ارسائيل  وستضطر 
كاريش، مخافة ان تقع الرشكة التي تتوىل الحفر 
متنازع  منطقة  دخولها  ملجرد  قانوين  نزاع  يف 
وقف  اىل  املرسوم  تعديل  سيؤدي  كام  عليها. 
التلزيم يف البلوك االرسائييل 72 املحاذي للخط 
23، ومينعها من مس حقل قانا الذي يقع جزء 
منه جنوب الخط 23. يف حال العكس، ستنقلب 

الصورة رأسا عىل عقب. 
نهائيا. فتوقيع  االفق حال  ان يف  يبدو  عليه، ال 
وزير االشغال عىل املرسوم ربطه لوحده وخالفا 
ال  الوزراء.  ملجلس  جلسة  بعقد  الوزراء  لبقية 
حل سوى بسحب رشط وزير االشغال ليصدر 
املرسوم معدال بصورة استثنائية اسوة بعرشات 
الحكومة  استقالة  منذ  صدرت  التي  املراسيم 
املتحدة  االمم  اىل  فورا  يرفع  ان  عىل  الحالية، 
ان  علام  املفاوضات.  لتفتح صفحة جديدة يف 
رسالة ترفع من اليوم اىل االمم تحمل املسؤولية 
لكل رشكة تعمل شامل الخط 29 ميكن ان تفي 
بالغرض. فهي ال تتعاطى بكيفية اتخاذ القرارات 
يف الدول، وتهتم مبضمون املراسلة التي تصلها، 
وميكن ان تكون من بعثة لبنان لديها اذا وجد 

القرار السيايس املوحد.
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تقدمت دعوة قائد القوات الدولية املعززة "اليونيفيل" الجرنال ستيفانو ديل كول يف الذكرى الثالثة واالربعني لتأسيس 
البعثة يف 18 اذار املايض، الجانبني اللبناين واالرسائييل من اجل انهاء مهمة تحديد الخط االزرق عىل ما عداها من جديد 

يتصل برتسيم حدود لبنان البحرية، شامال وجنوبا

ملاذا دعا ديل كول إلى إكمال تحديد الخط األزرق
مراد: "التعليم" لضمان إنهاء العمليات العدائية 

الذي  الوقت  يف  االممية  املبادرة  هذه  جاءت 
يف  البحرية  الحدود  ترسيم  ملف  فيه  فتح 
املنطقة االقتصادية الخالصة بني لبنان وسوريا، 
الحفر  مهمة  روسية  رشكة  سوريا  تلزيم  بعد 
بحثا عن ثروتها النفطية، وتزامنا مع استمرار 
يف  الجارية  املبارشة  غري  املفاوضات  تجميد 
العدو  مع  البحرية  الحدود  لرتسيم  الناقورة 
الجديد  الرئيس  تسمية  انتظار  يف  االرسائييل، 
للسفري  الوسيط واملسهل خلفا  االمرييك  للوفد 
والية  بانتهاء  واليته  املنتهية  دوروترش  جون 

الرئيس السابق دونالد ترامب. 
لبنان ال يرى امكان استئناف هذه املفاوضات 
اال عىل قاعدة البحث من حيث انتهت الجولة 
البحث  الثاين، وعىل قاعدة  الرابعة يف ترشين 
واظهر  وفده  قدمه  الذي  الجديد  الخط  يف 
حقنا بـ1430 كيلومرتا اضافيا، والتي ان ضمت 
املعرتف  مربعا  كيلومرتا  الـ860  منطقة  اىل 
للبنان  املستحقة  املساحة  من  ترفع  لنا،  بها 
كيلومرتا  بـ2290  االجاملية  مساحتها  وتقدر 
مربعا. اما الجانب االرسائييل فريفض استئناف 
انتهت  ما  اىل  لبنان  يعود  ان  قبل  املفاوضات 
يعرف  ما  واحياء  السابقة  املفاوضات  اليه 
بخط هوف الذي حرم لبنان من جزء كبري من 

حقوقه.
تلقي "االمن العام" الضوء عىل دعوة الجرنال 
ديل كول من اجل اكامل "تعليم" الخط االزرق 
بعد 21 عاما عىل بداية هذه املهمة يف العام 
2000، بغية تثبيت خط االنسحاب االرسائييل، 
القرار  صدور  بعد  اال  فعليا  تنطلق  مل  والتي 
مع  الحوار  هذا  يف   ،2006 العام  يف   1701
وعضو  االزرق  الخط  للجنة  السابق  الرئيس 

اللجنة الثالثية العميد املتقاعد انطون مراد. 
ديل  الجرنال  دعت  التي  الظروف  هي  ما   ■
كول اىل توجيه دعوته اليوم بعد سنوات عىل 

الرئيس السابق للجنة الخط االزرق العميد املتقاعد انطون مراد.

التمسك بالحدود 
الدولية واجب كما رسمت 

ووثقت عام 1923

اتفاق الهدنة اكد 
الحدود الدولية كما رسمت 

بني لبنان وفلسطني

وفلسطني".
وما  الخط،  لهذا  الرتسيم  عملية  متى متت   ■

هي االسس واملعايري التي اعتمدت فيها؟
□ خالفا لروايات متعددة، مل تبدأ عملية ترسيم 
الخط االزرق يف العام 2000 كام هو راسخ لدى 
اللبنانيني. فام جرى بعد االنسحاب االرسائييل 
يف 25  ايار 2000 ال يتعدى عملية تثبت من 
هذا االنسحاب. كان ممنوعا يومها ذكر كلمة 
عالمة  اي  وضع  يتم  مل  لذا  تعليم،  او  ترسيم 
التعليم  عملية  فان  كله،  لذلك  االرض.  عىل 
العدوان االرسائييل وهو  الحقيقية بدأت بعد 
ما عرف بحرب متوز، وصدور القرار 1701 يف 
12 آب من العام 2006. وهو القرار الذي ركز 
نرش  وعىل  االزرق  الخط  احرتام  رضورة  عىل 
15000 ضابط وجندي من الجيش اللبناين اىل 
اليونيفيل  من  وجندي  ضابط   15000 جانب 
القوى  فاصبحت  الليطاين،  جنوب  منطقة  يف 
العدو االرسائييل.  عىل متاس مبارش مع جيش 
االن  الجرنال  اليونيفيل  قائد  وجد  عندها 
بلليغريني رضورة تعليم الخط االزرق لتمكني 
غري  الخروقات  وتجنب  معرفته  من  القوى 
املقصودة، ومن اجل ان تتمكن اليونيفيل من 

مراقبة هذا الخط والعمل عىل منع خرقه من 
الجانبني. وافق الجانب اللبناين وكذلك الجانب 
برعاية  االزرق  الخط  تعليم  عىل  االرسائييل 
عىل  تقوم  للتعليم  الية  وضع  وتم  اليونيفيل، 
املطلوب  النقاط  الدولية  القيادة  تقرتح  ان 
اي  يقرتح  ان  امكان  االتفاق  ولحظ  تعليمها. 
من الجانبني النقاط التي يريد تعليمها، ولكن 
ال يتم تعليم اي نقطة اال بعد موافقة االطراف 
الثالثة عليها، نحن والعدو االرسائييل والقوات 
املطلوب  النقاط  عىل  التوافق  بعد  الدولية. 

اليونيفيل بزيارات منفصلة مع  تعليمها تقوم 
فتصبح  الالزمة،  بالقياسات  للقيام  فريق  كل 
االطراف  اىل  عائدة  قياسات  ثالثة  نقطة  لكل 
الثالثة. يف حال كان الفارق يف القياسات مبعايري 
االطراف الثالثة اقل من نصف مرت، يتم تثبيت 
 ."Barycenter" العالمة عىل النقطة الوسطية

■ اي النقاط املتداخلة عىل طول الخط االزرق 
املتحفظ عليها لبنانيا حتى اليوم؟ 

اللبناين  الجانب  نظر  يف  الخالفية  النقاط   □
ميكن االشارة اليها وفق التصنيف االيت:

1- مناطق التحفظ الـ13 ومساحتها 485487 
الخط  بني  الواقعة  املناطق  تقع يف  م2. وهي 
اراض  وهي  الدولية  الحدود  وخط  االزرق 
العدو  ان  حني  يف  باستعادتها  نطالب  لبنانية 
فيها  التحرك  حقه  من  ان  يعترب  االرسائييل 

بحرية طاملا انها جنوب الخط االزرق.
واملنطقة  الغجر  بلدة  من  اللبناين  الجزء   -2
تزال  ال  التي   B14 برمز  املعروفة  املحيطة 
االزرق  الخط  شامل  وجودها  رغم  محتلة 

ومساحتها 787400 م2.
3- مزارع شبعا ومساحتها حواىل 25 كلم2.

ميكن  املرحلة  تلك  يف  مالحظات  من  هل   ■
التي  النقاط  هي  وما  عندها؟  التوقف 
وجدار  للعدو  التقني  بالسياج  اصطدمت 
عىل  انعكست  التي  وتلك  املسلح  الباطون 

ترسيم الخط البحري؟ 
تلك  اىل  عدنا  اذا  عنده  التوقف  ما ميكن   □
التعليم  عملية  ان  القول  ميكن  املرحلة، 
تم  قيايس  وقت  يف  كبري.  بزخم  انطلقت 
التوصل اىل تعليم 272 نقطة، من ضمنها 91 
بدأت  بعدها،   .1949 العام  نقاط  من  نقطة 
بعض  ظهور  بسبب  تتعرث  التعليم  عملية 
النقاط الخالفية. فالجانب اللبناين رفض تعليم 
اي نقطة يف املناطق التي تحفظ عليها لبنان 
من قبل. كذلك رفض الفريق االرسائييل تعليم 
اخرى بحجة قربها من مناطق حساسة، ومنها 
الذي  التقني  السياج  من  القريبة  النقاط 
التي  اقامته ارسائيل يف تلك املرحلة، او تلك 
تقع جنوب هذا السياج كون ارسائيل رفضت 
اجراء اي تصحيح عىل سياجها حتى ولو ثبت 

انه يخرق الخط االزرق. كان ذلك قبل ان 

ترسيم الخط االزرق؟
تحديد  اكامل  اىل  كول  ديل  الجرنال  دعوة   □
الخط االزرق من اجل تجنب االحتكاكات التي 
كان  وقت.  اي  تصعيد يف  اىل  تؤدي  ان  ميكن 
التي  املهامت  كلمته  تشمل  ان  الطبيعي  من 
نفذتها "اليونيفيل" ضمن اطار املحافظة عىل 
حيث  الليطاين،  جنوب  منطقة  يف  االستقرار 
االمور  من  االزرق  الخط  تعليم  عملية  تعترب 
االساسية التي تفاخر بها. فهي ساهمت بشكل 
اقله  او  العدائية  االعامل  وقوع  منع  يف  كبري 
العمل عىل معالجتها برسعة ومنع تطورها يف 

حال مل تتمكن من منع حصولها. 

■ كيف ولد الخط االزرق، متى وكيف؟ ملاذا 
خطوط  واي  اسباب،  والية  عليه  لبنان  وافق 
العام  الهدنة  بخط  مرورا  قبل  من  رسمت 

1949؟
بعدما   2000 العام  يف  االزرق  الخط  ولد   □
ابلغت حكومة العدو االرسائييل االمم املتحدة 
االنسحاب  نيتها   2000 نيسان   17 يف  رسميا 
من لبنان يف حدود شهر متوز تطبيقا للقرارين 
425 و426 )1978(. عندها اوفد االمني العام 
لالمم املتحدة مبعوثه الخاص تريي رود الرسن 
اىل املنطقة بني 26 نيسان و9 ايار، حيث قام 
االختصاصيني  من  وفريق  اليونيفيل  قائد  مع 
والحكومة  اللبنانية  الحكومة  مع  مبحادثات 
سوريا،  مثل  املعنية  الدول  وسائر  االرسائيلية 
اوضح  الفلسطينية،  والسلطة  االردن  مرص، 
خاللها نيته التوصل اىل خط للتثبت عىل اساسه 
من االنسحاب االرسائييل من لبنان، مع التأكيد 
ان هذا الخط هو خط موقت وال يشكل اي 
الذي  الدولية  الحدود  خط  عىل  قانوين  تأثري 
الدولتني  املتحدة شأنا خاصا بني  االمم  تعتربه 
هذا  عىل  لبنان  وافق  واالرسائيلية.  اللبنانية 

الخط بعدما وضع تحفظاته عنه، وابلغ االمم 
املتحدة احرتامه له بكليته عىل الرغم من هذه 
التحفظات. اما ملاذا وافق لبنان عىل هذا الخط 
بكل  الجواب  الدولية؟  بحدوده  يتمسك  ومل 
بساطة هو سوء ادارة هذا امللف الوطني من 
املسؤولني اللبنانيني. يف العام 2000 كان لبنان 
مهزوما  االرسائييل  العدو  جيش  وكان  منترصا 
السياسة  لكن  اللبنانية،  االرايض  من  ومندحرا 
فرطت بحقوقنا ومل تستثمر دماء شهدائنا. كان 
بالحدود  التمسك  اللبنانيني  السياسيني  عىل 
الدولية كون حدودنا الجنوبية مرّسمة وموثقة  
ومعرتف بها دوليا. املرة االوىل كانت يف العام 
اتفاقا  وبريطانيا  فرنسا  وقعت  عندما   1920
حول مسائل متعددة منها مسألة الحدود بني 
هذا  من  الثانية  املادة  اىل  استنادا  االنتدابني. 
االتفاق، تم تشكيل لجنة مشرتكة عرفت باسم 
لجنة بوليه - نيوكومب للتذكري الدائم بعائلتي 
هذه  والربيطاين.  الفرنيس  الوفدين  رئييس 
اللجنة قامت برتسيم الحدود بني لبنان وسوريا 
من جهة، وبني فلسطني من جهة اخرى. يومها 
 38 منها  حدودية،  نقطة   71 اللجنة  وضعت 
وفلسطني.  لبنان  بني  الحدود  عىل  نقطة 
وتبادلت   1922 شباط   3 يف  تقريرها  ورفعت 
فرنسا وبريطانيا االشعارات باملوافقة عىل هذا 
الرتسيم  كان  هكذا   .1923 اذار   7 يف  التقرير 
االول لحدودنا الجنوبية وعرف برتسيم 1923. 
كام تم تسجيل هذا االتفاق يف عصبة االمم يف 
6 شباط 1924، فاصبح مكرسا من وجهة نظر 
التي تم فيها  الثانية  املرة  اما  الدويل.  القانون 
تكريس الحدود كام رسمت من قبل، فكانت 
يف العام 1949، وتم ذلك مبوجب اتفاق الهدنة 
نصت  حسبام  االرسائييل  والعدو  لبنان  بني 
املادة الخامسة منه عىل ما ييل: "عىل ان يتبع 
لبنان  بني  الدولية  الحدود  خط  الهدنة  خط 

مقابلة
جورج شاهني
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الباطون  بناء جدار  االرسائييل  العدو  يبدأ 
مع بداية العام 2019، متجاوزا بفعلته التحفظ  
اللبناين بالنسبة اىل نقطتني: واحدة عند رأس 
الناقورة وثانية عند مستعمرة مسكفعام. اىل 
يف  تعديل  اي  اجراء  االرسائييل  العدو  رفض 
السياج التقني، فانه رفض ايضا تعليم النقطة 
الناقورة  رأس  عند   B1بـ املعروفة  البحرية 
الحدود  ترسيم  مبسألة  مبارشة  مرتبطة  النها 
البحرية وتنعكس عليها بالشكل القائم اليوم. 
وقد رفض العدو االعرتاف بهذه النقطة رغم 
خريطة  يف  الوصف  طريق  عن  محددة  انها 
الحدود الدولية املرسمة عام 1923، وكام هي 
محددة ومؤكدة باحداثياتها الدقيقة يف خط 
الرقمي  االزرق  الخط  الهدنة عام 1949 ويف 
عام 2000. ان ارتبط االمر مبا حصل يف ملف 
الرتسيم البحري، يجدر التوقف باهتامم امام 
التي  فهي   .B1 النقطة  اىل  بالنسبة  جرى  ما 

تدل  كونها  البحري،  الخط  ترسيم  عىل  تؤثر 
عىل رأس الناقورة الذي منه يجب ان ينطلق 
النقطة  هذه  ولكن  البحرية.  الحدود  خط 
فالخالف  الوحيدة،  الخالفية  النقطة  ليست 
االرسائييل  العدو  مطالبة  يف  هو  االسايس 
باعطاء صخرة تخليت التأثري الكامل يف رسم 
الجيش  وفد  ان  حني  يف  البحرية  الحدود 
اللبناين اىل مفاوضات الرتسيم يرفض اعطاءها 

اي تأثري. فالجانب اللبناين، والتزاما منه اصول 
القبول  ميكنه  ال  البحار،  قانون  وفق  الرتسيم 
تسميها  كام  جزيرة  انها  عىل  صخرة  باعتبار 
ما  جزيرة  عن  يتحدث  ال  فالقانون  ارسائيل. 
املياه  بها  تحيط  اليابسة  من  بقعة  تكن  مل 
وتتوافر فيها القدرة عىل العيش او عىل االقل 
ان تنبت عليها عشبة، وهو امر غري متوافر يف 
صخرة تخليت. هذا الخالف ال يزال قامئا حاليا 
يف الفارق ما بني خط هوف الذي يشكل الحد 
تأثريا  يعطي  كونه  اللبنانية  للحقوق  االدىن 
اللبناين  الجيش  وخط  تخليت  لصخرة  كامال 
االقىص  الحد  يشكل  الذي   )29 )النقطة 
الصخرة.  يهمل هذه  كونه  اللبنانية  للحقوق 
هذين  بني  يتم  ان  يجب  التفاوض  ان  تاليا، 
الخطني، اي  ضمن  مساحة 1800 كلم2 عىل 
اللبناين  املفاوض  قدرة  رهن  االمر  يبقى  ان 

عىل تحصيل الحد االقىص من الحقوق.

ترسيم الحدود البحرية كام يقرتحه الوفد العسكري اللبناين املفاوض.

موافقة اليونيفيل 
ولبنان واسرئيل كانت شرطا 

لتعليم اي نقطة



3637
عدد 92 - أيار 2021عدد 92 - أيار 2021

سفير روسيا: نقترح تنظيم الدورة الثانية
ملؤتمر عودة الالجئني السوريني في لبنان

تبقى سوريا  املوقع االسرتاتيجي االول لروسيا يف الرشق االوسط. لكن ذلك ال ينفي بأن للبنان مكانة مهمة لدى موسكو 
التي يعترب املسؤولون فيها ان زعزعة االستقرار اللبناين سياسيا واقتصاديا واجتامعيا، يحمل يف طياته بذور توترات امنية 

قد تتحول تهديدا مبارشا للجوار واقربه الداخل السوري

انطالقا من هاجس اعادة االمن والسالم اىل مساحة 
كربى من الجغرافيا السورية ينشأ االهتامم الرويس 
بلبنان. من هنا حفل شهرا اذار ونيسان الفائتان 
بحركة مكوكية عىل خط بريوت ـ موسكو: زيارة 
وفد لحزب الله، للرئيس املكلف تشكيل الحكومة 
سعد الحريري، لرئيس تكتل لبنان القوي جربان 
باسيل وسواها من الزيارات، فضال عن زيارة وفد 
اقتصادي رويس من رشكات روسية يحمل اهدافا 

عدة ابرزها اعادة اعامر مرفأ بريوت. 
تدخل  اي  من  لبنان  ابعاد  عىل  الروس  يحرص 
دولة  من  اللبناين  امللف  ادارة  مبعنى  خارجي، 
خارجية، وينحرص دورهم باللقاءات مع القيادات 
القوانني  بحسب  نقاشات  واقامة  اللبنانية 
اي  عىل  ضغوط  مامرسة  دون  من  والدستور 
طرف لبناين كام يقولون. يحبذ الروس ان يتفق 
تشكيل  عىل  وقت  ارسع  يف  اللبنانيون  االفرقاء 
حكومة، متمنني ان تساهم الزيارات اىل موسكو 

يف حلحلة االوضاع.
من جهته، يقول السفري الرويس يف لبنان الكسندر 
روداكوف يف اول حوار له مع الصحافة اللبنانية، 
"موسكو  ان  اشهر،   6 منذ  لبنان  يف  املعنّي  هو 
مع  التعاطي  هي  طريق  افضل  بأن  يقني  عىل 
االمور عىل اساس املقاربة الشمولية"، الفتا اىل ان 
"استقرار لبنان يعترب احد العنارص املهمة للصحة 
ويف  اراضيه  عىل  تسود  ان  يجب  التي  الجيدة 
الرشق االوسط ككل". مل يعمل السفري روداكوف 
عىل  الروسية  الخارجية  وزارة  يف  خدمته  اثناء 
اللبناين، وهو شخصية ديبلوماسية بعيدة  امللف 

من االعالم يحبذ العمل بصمت.

السيايس  الحراك  من  بالكثري  روسيا  تقوم   ■
وخصوصا بدعوتها افرقاء لبنانيني اىل موسكو منهم 
وفد حزب الله فضال عن شخصيات سياسية، ملاذا 
تعمد روسيا اىل ذلك وخصوصا انها تجاهر بانها ال 

متتلك اي مبادرة خاصة بلبنان السيام عىل الصعيد 
الحكومي؟

تدريجا،  ولبنان  روسيا  بني  العالقات  تتطور   □
يف  والرغبة  املتبادل  االحرتام  عىل  ترتكز  وهي 
لتحقيق  املجاالت  مختلف  يف  الروابط  تعزيز 
سياسة  منارس  تقليديا  نحن  املشرتكة.  املصلحة 
اللبنانية،  السيادية  الشؤون  يف  التدخل  عدم 
ونعمد اىل الحوار مع جميع القوى السياسية يف 
البلد من دون انحياز وبعيدا من التجاذبات. مير 
لبنان حاليا بازمة تعترب االصعب يف تاريخه، يف ظل 
ازمة السلطة والتداعيات االقتصادية واالجتامعية. 
موسكو عىل يقني بأن افضل طريق هي التعاطي 
يعترب  الشمولية.  املقاربة  اساس  االمور عىل  مع 
للصحة  املهمة  العنارص  احد  لبنان  استقرار 
الجيدة التي يجب ان تسود يف داخل اراضيه ويف 
السياق، تستخدم  الرشق االوسط ككل. يف هذا 
اللبنانيني  االطراف  مع  الجيدة  العالقات  روسيا 
لتبادل االراء بغية تقريب وجهات النظر كرشط 
الظروف  املحتمل من  املخرج  بد منه اليجاد  ال 
القاهرة الراهنة. ننطلق من قيمة التعاون الثنايئ 
واالتصاالت مع الجهات الرسمية والقوى السياسية 
يف لبنان. يف رأينا ان من الرضوري اليوم قبل الغد، 
الوطني  التوافق  طريق  من  الحكومة  تشكيل 
 واحرتام توازن املصالح. نرجو ان يدرك السياسيون 
يف لبنان درجة  مسؤوليتهم وعمقها تجاه البلد 
والشعب اللبناين. من دون ذلك ال توجد فائدة 
كسب  عىل  رهان  او  اجنبية  مبادرات  اي  من 
عرب التوغل من الخارج. استقبلنا يف موسكو وفد 
الروسية  الخارجية  يف  الحديث  وكان  الله  حزب 
ناقشنا  وتفصيليا.  مفتوحا  الوطني  الربملان  ويف 
واالقليم.  سوريا  ويف  لبنان  يف  الداخيل  الوضع 
كذلك هنالك زيارات اعلن عن بعضها لوفود من 
التيار الوطني الحر والحزب الدميوقراطي اللبناين 

والحزب التقدمي االشرتايك.

■ ساهمت روسيا يف مساعدة لبنان بعد انفجار 
تفاصيل عن  اعطاء  االمكان  بريوت، هل يف  مرفأ 

ذلك؟
□ بعد تبلغنا الخرب الرهيب عن االنفجار الكاريث 
يف مرفأ بريوت، امر رئيس روسيا االتحادية فالدميري 
روسيا(  )بتوقيت  صباحا   8 الساعة  يف  بوتني 
الرويس  الفريق  بارسال  الفائت،  آب   5 تاريخ 
لبنان  اىل  الطارئة  الحوادث  وزارة  موظفي  من 
الصديق. حط املشفى امليداين الرويس يف املدينة 
الرياضية بالتنسيق مع الجانب اللبناين. يف فرتة ما 
الروس نحو 575 شخصا بينهم 70  عالج االطباء 
الرويس )169 فردا( مع  الطاقم  طفال. وصل مع 
لغاية  العامل  له يف  مثيل  الذي ال  املتنقل  املخترب 
اليوم، واجري فيه الف فحص "يب يس ار" لفريوس 
مجال  يف  الروس  الخرباء  عمل  بالتزامن  كورونا. 
االنقاذ يف ساحة املرفأ املدمر لـ 24 ساعة يوميا. 
عىل الرغم من كل الصعوبات املوجودة، نحن ال 
العالقات.  توطيد  يف  موسكو  اهتامم  نكرر  نزال 
لالسف تجمدت الحياة يف النطاق العاملي بسبب 
انتشار جائحة كورونا. نشهد تراجعا يف التواصل 
ال  ان  الرضوري  من  لكن  كله،  العامل  انحاء  يف 
ننىس ان الحياة ستعاود مجددا. ان حجم التبادل 
 2020 العام  يف  كان  ولبنان  روسيا  بني  التجاري 
بنسبة  انكامشا  )شهد  دوالر  مليون   320 حواىل 
38 يف املئة(، ومثة رغبة متبادلة يف عودة التجارة 
اىل ذروتها والتي كانت يف السنوات السابقة اكرث 
من مليار دوالر بحسب تقييم االجهزة الجمركية 
الوزراء  رئيس  زار  نيسان  من   15 يف  روسيا.  يف 
وتم  الروسية،  العاصمة  الحريري  سعد  املكلف 
روسيا  رئيس  مع  افرتاضيا  االتصال  الزيارة  اثناء 
اللقاءات  اىل  باالضافة  بوتني  فالدميري  االتحادية 
ووزير  ميشوستني  ميخائيل  الحكومة  رئيس  مع 
دعم  تلتزم  روسيا  الفروف.  سريغي  الخارجية 
الشقيق.  لبنان  يف  والوحدة  واالستقرار  السيادة 

 □ نحن نرحب بتنشيط اللجنة املشرتكة املعنية 
بالتعاون االقتصادي والتجاري بني الدولتني والدور 
الفعال ملجلس رجال االعامل الرويس اللبناين. يف 
الشهر الفائت، تم تعيني رئيس الوكالة للمقاييس 
الفدرالية انتون شالييف رئيسا للجانب الرويس يف 
اللجنة املشرتكة ونتمنى له النجاح يف مهمته. يف 
الحقيقة ال توجد اي حواجز او خلفيات مبطنة 
يف التعامل التجاري. اما االسباب فتعود اىل قوانني 

السوق ومحورها العرض والطلب.

■ هل من مرشوع رويس العادة بناء مرفأ بريوت 
ام ان هذا املرفأ مرتوك للغرب؟

الوفد  الفائت  نيسان  اىل بريوت يف 18  □ وصل 
مع  مفاوضات  واجرى  الروسية،  الرشكات  من 
وزراء الطاقة واالقتصاد واالشغال العامة، وناقشوا 
املشاركة الروسية يف اعامر مرفأ بريوت. كام تفقد 
االمكانات  لتقدير  لبنان  يف  املناطق  بعض  الوفد 
الينا  بالنسبة  البناء  اعادة  موضوع  االستثامرية. 

خارج سياسة السؤال "ملن مرتوك االمر؟" غري 

السفري 
الرويس 
يف لبنان 
الكسندر 

روداكوف.

يطمنئ الروس اىل ان انفراجا يأيت دوما بعد املعاناة 
السلطات  ان  جديدة.  افاق  بفتح  سيسمح  مام 
ملساعدة  مستعدان  الخاص  والقطاع  الروسية 
لبنان عرب تحقيق املشاريع ذات االهتامم املشرتك 
واالستثامرات. نحدد مع الرشكاء االولويات وهي 
الصناعة والزراعة وقطاع الطاقة وتحديث البنى 
التحتية، مبا يف ذلك املرافئ والطرق. دعم لبنان 
يف املجال الصحي مطلوب قبل كل يشء يف اطار 
وزارة  مع  وبالتنسيق  للتلقيح.  الوطنية  العملية 
بوصول  تسمح  برامج  ابرام  تم  العامة،  الصحة 
اللقاح الرويس "سبوتنيك يف" اىل لبنان عرب القنوات 
هذا  ينال  ان  فخورون  نحن  والخاصة.  الرسمية 

اللقاح ثقة شعوب العامل فضال عن اللبنانيني.

■ ال تزال الرشكات الروسية مرتددة يف االستثامر 
اي دور  نرى  العوائق وملاذا ال  لبنان، ما هي  يف 
فعال ملجلس رجال االعامل اللبناين الرويس؟ وهل 
صحيح ان الجانب اللبناين هو الذي يتقاعس عن 

تطوير العالقة؟

من الضروري تشكيل 
حكومة على قاعدة 

الوطني  التوافق 
واحترام توازن املصالح

تستخدم روسيا 
عالقاتها الجيدة مع 

لتقريب  اللبنانيني  االطراف 
النظر وجهات 

مقابلة
مارلني خليفة

marlenekhalife@
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للمساعدة  جهودا  نبذل  الننا  اطالقا،  صحيح 
وليس للمنافسة مع االخرين.

■ ماذا عن التعاون الثقايف بني لبنان وروسيا؟
توسيع  يف  امللموس  التقدم  اىل  االشارة  اود   □
بني  والروحية  والدراسية  الثقافية  العالقات 
البلدين. يف كل عام يزداد عدد الطالب القادمني 
اىل روسيا للدراسة. بعد تحسن الوضع الصحي 
سنستمر يف تنظيم املعارض لجامعات ومعاهد 
روسية يف بريوت واملدن االخرى. يف لبنان يبدأ 
يف  الروسية.  اللغة  بتعلم  سنويا  شخص   700
لبنان  يف  االصدقاء  مبساعدة  االخرية،  السنوات 
تأسيس  تم  بريوت،  يف  الرويس  الثقايف  واملركز 
املحافظات  ثقافية روسية يف مختلف  8 بيوت 
اللبنانية، مبا يف ذلك يف البرتون وصور والنبطية. 
الخريجني  وجمعيات  الروسية  الجالية  نشكر 
عىل  والروسية  السوفياتية  الجامعات  من 
الكنيسة  تويل  ثانية،  من جهة  املستمر.  الدعم 
من  كجزء  للبنان  عناية  الروسية  االرثوذكسية 
االرايض املقدسة. نحن نقدر مستوى العالقات 
مع الكنيسة االنطاكية االرثوذكسية. وفقا لقرار 
بطريرك موسكو وسائر روسيا كرييل، وجهنا 1.5 
مليون دوالر لدعم مطرانية بريوت بعد انفجار 

شهد حجم التبادل 
التجاري بني روسيا ولبنان 

انكماشا بنسبة 38 في 
املئة بسبب كورونا

حديثنا 
مع حزب 
الله يف 
الخارجية 
الروسية 
كان 
مفتوحا 
وتفصيليا.

روسيا العمل عرب رشكتها يف منطقة متنازع عليها؟
يخص  ما  املطروحة يف  االسئلة  مبدئيا جميع   □
ترسيم الحدود مع سوريا قابلة للتفاوض الرسمي 

الواضح النهج وبالشكل املبارش بني الطرفني.

■ ماذا عن ملف النزوح السوري اىل لبنان حيث 
السياسية  بالتسوية  الدول  بعض  من  ربطه  يتم 

النهائية يف سوريا؟
□ يف خضم املقاربات الروسية حيال سوريا يوجد 
عدد من النقاط املركزية: مكافحة االرهاب الدويل 
واملحيل، استحالة الحل العسكري يف سوريا حيث 
ان الحل السيايس ال بديل له، تحديد مصري سوريا 
باالعتامد عىل  - سوري  من طريق حوار سوري 
قرار مجلس االمن الدويل 2254 حرفيا )من دون 
التفسري املسيس(، طلب رفع العقوبات االحادية 
ككل  السوري  الشعب  ضد  واملوجهة  الجانب 

وبداية اعادة االعامر. 
السوري  النزوح  مشكلة  حل  اهمية  من  ننطلق 
يف الدول املجاورة، فيام املبادرة الروسية املرتبطة 
بهذا امللف ال تزال موجودة عىل الطاولة. نقرتح 
لعودة  الدويل  للمؤمتر  الثانية  الدورة  تنظيم 
الالجئني السوريني اىل ديارهم يف بريوت ونراهن 

عىل دعم السلطات اللبنانية.

الكنائس  التواصل مع  آب، فيام يستمر تطوير 
جدير  االسالمية.  واالركان  االخرى  املسيحية 
قرار  مرشوع  لصالح  صوتت  روسيا  ان  بالذكر 
الجمعية العامة لالمم املتحدة عن انشاء  منصة 

للتالقي والحوار الحضاري يف لبنان.

كابيتال  رشكة  تلزيم  عملية  ادت  الشامل  يف   ■
 )1( رقم  البلوك  يف  الغاز  الستكشاف  الروسية 
السوري اىل خشية من الجهة اللبنانية عىل البلوكني 
رقم )1( و)2( من الجهة اللبنانية، حيث يتداخالن 
بحواىل 750 كيلومرتا مربعا. هل من املمكن ان 
تدخل روسيا بوساطة بني الطرفني؟ وملاذا قبلت 
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لبنان الذي تخطى حاجز نصف مليون اصابة بفريوس كورونا، يتوجب عليه ان يقطع مشوارا طويال ومضنيا من اجل تحصني 
جميع ابنائه باللقاحات املتاحة حاليا، فيام مل يحصل اال نحو 2% فقط من اللبنانيني عىل جرعتي اللقاح حتى االن، علام ان 

لبنان يستعد اسوة بدول العامل للموجة الثالثة  

مقابلة

األمني العام للمجلس األعلى للدفاع:
حاولنا املواءمة بني الهّمني الصّحي واالقتصادي

يغادرون  واملمرضات  واملمرضون  االطباء   ■
هذه  تفاقم  منع  ميكن  كيف  كبرية،  باعداد 

الظاهرة الخطرية؟ 
ليسوا  واملمرضون  واملمرضات  االطباء   □
وحدهم من يغادر بحثا عن فرص عمل افضل، 
يغادرون  وغريهم  واالعالميون  فاملهندسون 
ايضا. هذا الوضع يحتاج اىل ايجاد حلول ملعالجة 
بكل  لبنان  منها  يعاين  التي  االقتصادية  االزمة 
معذورون  انتم  غادروا  للذين  اقول  قطاعاته. 
الئق  عيش  تأمني  اىل  تسعون  عائالت  فلديكم 
من  كبري   عدد  جميعا.  بلدنا  البلد  لكن  لها، 
الناس هنا يقومون بواجباتهم االنسانية واملهنية 
املادية  الضغوط  ويتحملون يف سبيل ذلك كل 
واملعنوية. نأمل يف ان ال يطول غياب من غادرنا 
الن وطنهم يف حاجة اليهم. كام نتمنى ان تويل 
الدولة االهتامم الالزم للقطاع الصحي من اجل 

تحسني اوضاع العاملني فيه. 

فتح  امكان  يف  البحث  فكرة  البعض  طرح   ■
القطاع  يف  املغرتبني  استثامرات  امام  الباب 
عىل  تشجيعهم  ميكن  هل  لبنان،  يف  الصحي 

ذلك؟ 
القطاع  يف  املغرتبني  استثامر  فكرة  نشجع   □

العملية ويساهم يف خفض املخاطر. كلام لقحنا 
اكرث عادت دورة العمل واالقتصاد اىل طبيعتها 
اللقاح  توفري  مسألة  ان  علام  ارسع.  بشكل 
تسليم  العاملية  الرشكات  بالتزام  ايضا  ترتبط 
العاملي  الضغط  عليها يف ظل  املتفق  الكميات 

عىل اللقاحات.

للدفاع  االعىل  املجلس  اجتامعات  كل  يف   ■
لتنفيذ  االعالم  اىل وسائل  املجلس دعوة  يوجه 
هذا  يف  االعالم  دور  اهمية  ما  توعية،  حمالت 

املجال؟ 
□ االعالم مطالب مبتابعة دوره املهم يف التوعية، 
فهو يصل اىل كل بيت وعىل مدار الساعة. لذا 
من املفيد ان يساند االعالم الدولة يف حربها ضد 
اهمية  عىل  الضوء  يسلط  وان  كورونا،  فريوس 
املتخذة  واالجراءات  الوقائية  بالتدابري  االلتزام 

من اجل مواجهة هذا الوباء. 

للدفاع  االعىل  للمجلس  االخري  االجتامع  يف   ■
دفع  الستكامل  اضافية  اموال  خصصت 
كم  املرفأ.  انفجار  من  للمترضرين  تعويضات 

بلغ حجم االموال التي دفعت حتى االن؟ 
 100 مبلغ  تخصيص  اوىل  مرحلة  يف  تقرر   □
من  للمترضرين  كتعويضات  لبنانية  لرية  مليار 
يف  مليارا.   50 رصف  تقرر  ثم  املرفأ،  انفجار 
تقرر  للدفاع،  االعىل  للمجلس  االخرية  الجلسة 
رصف 50 مليار لرية اضافية كدفعة ثالثة سيتم 

توزيعها من خالل الجيش. 

قضية  للدفاع  االعىل  املجلس  وضع  هل   ■
يف  املخزنة  الخطرة  املواد  كل  ملف  متابعة 

اولوياته، وما االجراءات التي ستتخذ؟ 
□ حصل كشف عىل كل املواد الخطرة املخزنة 
كتاب  الحكومة، من خالل  رئيس  بتكليف من 
العام  املدعي  واىل  االدارات  كل  اىل  موجه 
املعنية  االجهزة  عىل  عمم  الذي  التمييزي 
القيام بالكشف عىل كل املواقع واملخازن التي 
كام  وفحصها.  خطرة  مواد  عىل  تحتوي  قد 
اللبنانية  الذرية  للطاقة  الوطنية  اللجنة  قامت 
بالكشف عىل املواد املشعة املوجودة يف رشكة 

البرتول يف الزهراين وتتوىل معالجتها.

عاديا  رقام  اصابة  مليون  النصف  يشكل  ال 
عىل  السلطات  يجرب  ما  السكان،  بعدد  مقارنة 
االستمرار يف دق ناقوس الخطر من اجل تعبئة 
الجهود والخطط ملواجهة استمرار تفيش الوباء. 
فيام سجلت يف العامل اكرث من 4 االف متحورة 
من فريوس كورونا حتى االن، يسجل لبنان نحو 

3 االف اصابة يوميا. 
"االمن العام" ناقشت مع االمني العام للمجلس 
التدابري  متابعة  لجنة  رئيس  للدفاع  االعىل 
واالجراءات الوقائية لفريوس كورونا اللواء الركن 
وعرضت  الجديدة،  القرارات  االسمر  محمود 

معه املخاطر التي تهدد القطاع االستشفايئ. 

التعبئة  حالة  للدفاع  االعىل  املجلس  مدد   ■
هناك ضامنات  هل   ،2021 ايلول  حتى  العامة 

بانه سيأيت بنتائج افضل؟
نتائج  بالتأكيد  اعطت  العامة  التعبئة  حالة   □
الوباء.  مكافحة  معالجة  لناحية  خاصة  ايجابية 
فالدولة قادرة يف ظل حالة التعبئة العامة عىل 
واملصادرة  االغالق  منها  متعددة،  تدابري  اتخاذ 
مع  واملواصالت.  واالنتقال  النقل  وتنظيم 
كان  وعامليا،  محليا  الوباء  انتشار  استمرار 
التدابري  الدولة  تتخذ  يك  رضوريا  التمديد 
تجهيز  ناحية  من  عليه  للسيطرة  املناسبة 
املستشفيات، الكوادر الطبية، اللقاحات وغريها، 
او من ناحية فرض االغالق الكامل او الجزيئ يف 
مناطق معينة وفق نسب انتشار الوباء. يجري 
اسبوعيا تقييم كل االجراءات املتخذة من لجنة 
لفريوس  الوقائية  واالجراءات  التدابري  متابعة 
كورونا التي اترأسها، ونرفع توصيات اىل اللجنة 
الوزارية برئاسة رئيس الحكومة التي تقوم من 
جهتها بتقييم املرحلة واصدار القرارات املناسبة 

عىل ضوئها. 

منر  الذي  الراهن  الظرف  يف  السيام  الصحي 
فيه بسبب وباء كورونا. فلطاملا بادر املغرتبون 
اىل مد يد العون الهلهم يف لبنان ومساندتهم 
يتخلوا  ال  ان  يف  نأمل  لذلك  املحن.  اوقات  يف 
عن اميانهم بأن وطنهم قادر عىل النهوض من 
ازمته، وان يبادروا كام عهدناهم اىل االستثامر 

يف بلدهم وتحديدا يف قطاعه الصحي.

■ هل سيتمكن لبنان من تخطي وباء كورونا، 
عمليات  عرب  الخطر  احتواء  يستكمل  ومتى 

التلقيح؟ 
العامل  دول  عىل  بظالله  كورونا  وباء  يرخي   □
التي تتمتع باقتصاد قوي  اجمع، فحتى الدول 
االن  تتمكن حتى  ومل  الوباء  هذا  نتيجة  تعاين 
اىل  لبنان  يف  نسعى  نحن  عليه.  السيطرة  من 
انتشاره.  من  والحد  الوباء  هذا  مخاطر  خفض 
الجهود  تضافر  يستلزم  ذلك  تحقيق  لكن 
بالتعاون مع املنظامت الدولية وخاصة منظمة 
نرش  وكذلك  الدويل،  والبنك  العاملية  الصحة 
والتدابري  املتخذة  باالجراءات  وااللتزام  التوعية 
اضافة  االستشفايئ،  القطاع  وتعزيز  الوقائية 
القطاع  اشرتاك  ان  التلقيح.  عملية  ترسيع  اىل 
سيرسع  وتأمينه  اللقاح  استرياد  يف  الخاص 

خليل حرب 
Khalilharb66@gmail.com

■ ما هي الثغر التي ظهرت يف مراحل التعبئة 
الثالثة  املوجة  قبل  ستتالفونها  وكيف  العامة، 

املتوقعة للوباء؟ 
ثغر  التعبئة ظهرت  من  السابقة  املرحلة  □ يف 
اهمها عدم قيام الجهات املعنية مبراقبة تنفيذ 
كل  عىل  الالزمة  بالفعالية  املتخذة  االجراءات 
االرايض اللبنانية، وهو ما استتبع تفاوتا يف نسب 
االلتزام بني منطقة واخرى. مام ال شك فيه، ان 
يف  املرجوة  نتائجها  تؤيت  ال  املتخذة  القرارات 
مثال  رأينا  فقد  الجدي.  بالتنفيذ  تقرتن  مل  حال 
يف فرتة االغالق الكامل االخري التزاما كبريا خالل 
معظم  عىل  املتخذة  بالقرارات  االول  االسبوع 
بعض  يف  االلتزام  نسب  لكن  اللبنانية،  االرايض 
املناطق تراجعت يف االسبوع التايل. لقد اطلقنا 
اجل  من  الفرتة  تلك  خالل  االلكرتونية  املنصة 
يضمن  مبا  املستثنني  االشخاص  تنقالت  تنظيم 
منع االكتظاظ والحد من ارتفاع االصابات. مبا ان 
اغالق القطاعات االقتصادية يعني وقف االنتاج 
الصعبة  الظروف  ظل  يف  البطالة  نسبة  وتزايد 
التي مير فيها لبنان، فقد حرصنا يف الفرتة االخرية 
ضمن  اعاملها  القطاعات  غالبية  تتابع  ان  عىل 
بالتدابري  نسب اشغال معينة مع االلتزام طبعا 
الوقائية. حاولنا ان نأخذ الجانب االقتصادي يف 
االعتبار عرب املواءمة بني االقتصاد والصحة. خالل 
طويلة،  االغالق  مدة  تكن  مل  مثال  الفصح  عيد 
منع  منها  الصوم  شهر  خالل  اجراءات  واتخذنا 
التجول ليال وتنظيم مامرسة الشعائر الدينية يف 

دور العبادة. 

لن  انهم  اىل  اللبنانيني  طأمنة  ميكن  كيف   ■
انقطاع  احتامل  من  املخاوف  مجددا  يواجهوا 

مادة االوكسجني؟ 
□ مسألة تأمني االوكسجني يتابعها وزير الصحة 

العامة الذي استدرك املوضوع وتوىل معالجته. 
لبنان  يف  االوكسجني  تنتجان  رشكتان  لدينا 
تأمني  به املستشفيات كافة. تم حاليا  وتزودان 
مصادر ثابتة لالوكسجني، وكل املعنيني ينسقون 

من اجل تاليف حصول هذه االزمة مجددا. 

■ قطاع االستشفاء يعاين من تردي االوضاع، هل 
تصوراتكم  هي  وما  املشكلة  هذه  دراسة  متت 

لعالجها؟ 
القطاعات  ككل  االستشفاء  قطاع  يعاين   □
ارتفاع  مبوضوع  يتعلق  ما  يف  خاصة  االخرى، 
سعر الدوالر. فالقطاع الطبي يحتاج اىل معدات 
شأن  شأنه  الخارج  من  يستوردها  واجهزة 
نسبة  يؤّمن  املركزي  املرصف  اخرى.  قطاعات 
االستشفايئ.  للقطاع  املجال  هذا  يف  كبرية  دعم 
واالمور  املترضر،  وحده  ليس  االستشفاء  قطاع 
الجميع  من  املطلوب  البعض.  ببعضها  مرتابطة 

التحمل عىل امل اال تطول االزمة. 

■ ملاذا ال يتم فرض اجراءات مبارشة من جانب 
الدولة النقاذ القطاع االستشفايئ بحيث يتخوف 

كرث من تحوله اىل مشفى لالغنياء فقط؟
□ مام ال شك فيه ان غالبية اللبنانيني غري قادرين 
عىل تحمل تكاليف االستشفاء وحدهم من دون 
التي  الصحة  الضامنة ووزارة  الجهات  مساهمة 
الطبابة  تأمني  املتاحة  االمكانات  ضمن  تحاول 
خطة  ضمن  يكون  ان  يجب  الحل  للمواطنني. 
شاملة ويحتاج اىل موازنات. االولوية يف الوضع 
عىل  اذ  فحسب،  االرباح  لجني  ليست  الحايل 
املرحلة  هذه  معا  لنتخطى  التعاون  الجميع 
يتمكنون  ال  امليسورين  االفراد  فحتى  الصعبة. 
احيانا من دخول املستشفى نتيجة ارتفاع نسب 

االشغال فيها بسبب ازمة وباء كورونا. 

االمني العام للمجلس االعىل للدفاع رئيس لجنة متابعة التدابري واالجراءات الوقائية لفريوس كورونا اللواء الركن محمود االسمر.
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مبادرة ديبلوماسية أممّية للبنان: 
الوصول املنصف إلى لقاح كوفيد ــ 19

لفريوس  املضادة  للقاحات  منصف  توزيع  ضامن  التزامها  املتحدة  االمم  اىل  تنتمي   193 اصل  من  دولة   182 اعلنت 
كورونا، وفق ما ذكر اعالن سيايس صدر عن الجمعية العمومية يف االمم املتحدة مببادرة واقرتاح من لبنان

الدامئة  املندوبة  املبادرة  هذه  اطلقت 
امال  السفرية  املتحدة  االمم  يف  للبنان 
مدليل، ونجحت يف جمع 19 دولة لتأييد 
االتحاد  اليها  انضم  اللبنانية  املبادرة 
ووافقت  االعالن  كتابة  ومتت  االورويب، 
رئيس  وعقد  العامل.  يف  دولة   182 عليه 
الفائت  اذار   26 يف  العمومية  الجمعية 
السيايس،  االعالن  وتم  لها  اجتامعا 
وتحدثت معظم دول العامل شاكرة لبنان 

عىل هذه املبادرة. 
تكمن اهمية االعالن يف انه نال موافقة 
العضوية  الدامئة  الكربى  الخمس  الدول 
يف مجلس االمن التي هي منتجة للقاح. 
بقلق  "نشعر  السيايس:  االعالن  يف  جاء 
االتفاقات  من  الرغم  عىل  انه  عميق 
العامة،  واالعالنات  واملبادرات  الدولية 
فان توزيع لقاحات كوفيد - 19 ال يزال 
العامل سواء  انحاء  غري منصف يف جميع 

بني البلدان او يف داخلها".
عن  نيابة  مدليل  السفرية  تحدثت 
السيايس  لالعالن  االساسية  املجموعة 
اىل  املنصف  العاملي  الوصول  شأن  يف 
الربازيل،  وهي:   ،19  - كوفيد  لقاحات 
الدامنارك، مرص، االتحاد االورويب، فيجي، 
املكسيك،  كينيا،  ايطاليا،  الهند،  املانيا، 
سانت  كوريا،  قطر،  باكستان،  الرنوج، 
السنغال،  غرينادين،  جزر  فنسنت، 

السويد، اململكة املتحدة، لبنان.
االساسية  املجموعة  هذه  اتسعت 
جميع  من  دولة   182 اىل   19 من 
هذا  تدعم  ان  عىل  واتفق  العامل   انحاء 
اعالن  اىل  والسعي  "واالتحاد  االعالن 
ايضا  ولكن  عام  كصالح   اللقاح 

التاريخي  االختبار  هذا  الجتياز 
النسانيتنا".

هو  السيايس  االعالن  هذا  يف  املفتاح 
ودولها  املتحدة  االمم  شعوب  تعهد 
هذا  دحر  عىل  معا  العمل  االعضاء 
عىل  والكوكب  الناس  ومساعدة  الوباء، 

التعايف بشكل افضل.  
كوفيد  لقاح  معاملة  الدول  وتعهدت 
من  عاملية  عامة  منفعة  باعتباره   19  -
التكلفة  امليسور  الوصول  ضامن  خالل 
واملنصف والعادل للقاحات اىل الجميع، 
ومع كون منصة كوفاكس اآللية املناسبة 

لضامن ذلك.  
توافر  من  باملزيد  االعالن  وطالب 
اللقاحات ومشاركة اكرب لجرعات اللقاح 
من اولئك الذين حصلوا عليها، السيام يف 
عدم  منع  "نلتزم  وورد:  النامية  البلدان 
املساواة يف اللقاحات داخل البلدان ويف 
ما بينها، ونلتزم منع املضاربة والتخزين 
الذي قد يعيق الوصول اىل لقاحات آمنة 

وفعالة ويطيل امد الوباء".
الذي  خطابها  يف  مدليل  السفرية  وروت 
توجهت به اىل االمني العام لالمم املتحدة 
قائلة: "بعد ان اخذت جرعتي االوىل من 
من  الرسائل  من  العديد  تلقيت  اللقاح 
لبنان ومن اصدقاء حول العامل تقول: كم 
انت محظوظة! ال ينبغي ان يكون هذا 
اللقاح مسألة حظ، يجب ان يكون حقا 

للجميع".
السيايس  االعالن  عليه  شدد  االمر  هذا 
اىل  املنصف  العاملي  الوصول  شأن  يف 

لقاحات كوفيد - 19.
وقالت مدليل: "ان الصورة الحالية للقاح 

الذي يتم طرحه يف العامل مقلقة للغاية. 
الذين  انه بطيء ومييل اىل صالح اولئك 
والبنية  والتكنولوجيا  الوسائل  ميتلكون 
التحتية الصحية لتوزيعه بنجاح. الفجوة 
بني اولئك الذين يحصلون عىل اللقاحات 

والذين ال يحصلون عليها مذهلة". 
جرعة  تعط  مل  دول  "هناك  اضافت: 
تطعيم  من  ستنتهي  واخرى  واحدة 
يرجع  هذا  شهرين.  غضون  يف  سكانها 
اىل الحصول عىل اللقاحات والقدرة عىل 
ان  اىل  الدراسات  تشري  تكاليفها.  تحمل 
البلدان ذات الدخل املرتفع متلك بالفعل 
التي  العاملية  الجرعات  نصف  من  اكرث 
تكون  لن  انه  املقدر  ومن  ابتياعها،  تم 
هناك جرعات لقاح كافية لتغطية سكان 
العامل لغاية العام 2023 عىل االقل، وفقا 
يظهر  كام  الصحي.  لالبتكار  ديوك  ملركز 
املائل  املتوسط  الدخل  ذات  البلدان  ان 
هذا  من  ترضرا  االكرث  هي  املتدين  اىل 
البلدان  ان  حني  يف  انه  يذكر  التفاوت. 
ذات الدخل املرتفع متتلك جرعات كافية 
فان  سكانها،  ضعف  من  اكرث  لتطعيم 
البلدان االقل منوا والبلدان ذات الدخل 
املنخفض واملتوسط ميكنها تغطية الثلث 

فقط". 
الصحة  ملنظمة  ارقاما  مدليل  واوردت 
اذار  نهاية  لغاية   - اشارت  التي  العاملية 
- اىل انه تم اعطاء حواىل 56 يف املئة من 
ذات  البلدان  يف  العامل  حول  الجرعات 
الدخل املرتفع، وهو ما ميثل 16 يف املئة 
من سكان العامل. كذلك تم اعطاء 0,1 يف 
املئة يف 29 دولة ذات الدخل االدىن التي 
وقد  العامل.  سكان  من  املئة  يف   9 تضم 

تقرير

من بني كل اربعة اشخاص لقاحا. اما يف 
البلدان املنخفضة الدخل، فشخص واحد 
فقط من بني اكرث من 500 شخص تلقى 
اكرر:  ان  يل  "اسمحوا  وشدد:  اللقاح". 
مقابل  يف  اربعة  كل  من  واحد  شخص 

شخص واحد من كل 500". 
يف هذا السياق، نقل موقع االمم املتحدة 
التوزيع  يف  يستمر  "كوفاكس"  مرفق  ان 

العادل للقاحات اىل الدول املحتاجة.
توزيع نحو  يتوقع  وكان مرفق كوفاكس 
اذار  نهاية  100 مليون جرعة مع حلول 
من  اكرث  سلم  االن  حتى  لكنه   ،2021
من  الكرث  اللقاح  من  جرعة  مليون   38
نيسان   10 )لغاية  ومنطقة  دولة   100

الفائت(.
هو  غد،  "يوم  تيدروس:  الدكتور  وقال 
اليوم املئة )اول 100 يوم يف عام 2021(. 
من بني 220 دولة ومنطقة، هنالك 194 
دولة بدأت التطعيم، و26 مل تفعل. من 
بني هذه، تلقت سبع دول لقاحات ويف 
ان  املقرر  ومن  بالتطعيم،  البدء  امكانها 
يف  اللقاحات  اخرى  دول  خمس  تتلقى 

االيام املقبلة".
ذلك  يرتك  االممي،  املسؤول  بحسب 
السباب  بعد  التطعيم  تبدأ  مل  دولة   14
عدة: بعض الدول مل تطلب لقاحات عرب 
وبعضها  جاهز،  غري  وبعضها  كوفاكس، 
يعتزم البدء يف االسابيع واالشهر املقبلة. 
وقت  "هذا  تيدروس:  الدكتور  اضاف 
ندرة  املحسوبية.  وليس  الرشاكة 
قومية  وراء  الدافع  هي  االمدادات 

اللقاح". اللقاح وديبلوماسية 
جنيف،  يف  منفصل  صحايف  مؤمتر  يف 
الصحة  منظمة  باسم  املتحدثة  قالت 
ان  هاريس  مارغريت  الدكتورة  العاملية 
اللقاحات،  يف  نقصا خطرا  "يواجه  العامل 
بدء  تنتظر  الدول  من  العديد  جعل  ما 
ان  من  وحذرت  التطعيم".  حمالت 
االرتفاع يف االصابات والوفيات يف جميع 
اىل  جزئيا  يرجع  العامل  حول  املناطق 
"خروج  اىل  وبعضها  املتغري"  "الفريوس 

االشخاص من حالة االغالق".

مدللي: ال ينبغي ان يكون 
اللقاح مسألة حظ بل يجب ان 

يكون حقا للجميع

مبادرة الوصول املنصف 
للقاح هي للبنان وقعتها 

182 دولة

املندوبة الدامئة للبنان لدى االمم املتحدة السفرية آمال مدليل.

اكرث  اليوم  لغاية  كوفاكس  منصة  وزعت 
من 31 مليون جرعة اىل 57 دولة. 

اللقاح  115,927 شخصا  تلقى  لبنان،  يف 
اللقاح  شخصا   54,661 وتلقى  االول، 
ماليني   5 من  اكرث  اصل  من  هذا  الثاين. 

نسمة اذا احصينا الالجئني والنازحني.
وتحدثت مدليل عن "سباق يف كل مكان 
اصحاب  سيفوز  والوباء،  اللقاحات  بني 
يكن  مل  اذا  البداية  قبل  السباق  هذا 
للقاحات".  وميسور  عادل  تقاسم  هناك 
بني  الفجوة  تتسع  "سوف  اضافت: 
االغنياء والفقراء والعامل املتقدم والنامي 
مع عواقب سياسية واقتصادية وصحية، 
هذه  اللقاح  قضية  مع  نتعامل  مل  اذا 
برحمة وكرم ومع افضل ما يف انسانيتنا".

الصحة  السياق، كشفت منظمة  يف هذا 
العاملية يف 10 نيسان الفائت عن اختالل 
صادم يف التوزيع العاملي للقاحات. اذ تم 
لقاح  700 مليون جرعة  اكرث من  اعطاء 
اكرث  تاريخه،  لغاية  العامل  مستوى  عىل 
من 87 يف املئة منها ذهبت اىل البلدان 

مارلني خليفة
marlenekhalife@

الدخل  البلدان ذات  او  الدخل  املرتفعة 
البلدان  تلقت  بينام  االعىل،  املتوسط 

املنخفضة الدخل 0,2 يف املئة فحسب.
الصحة  ملنظمة  العام  املدير  وقال 
غيربسوس  ارنهانوم  تيدروس  العاملية 
يف  جنيف  يف  عقده  صحايف  مؤمتر  يف 
يف  املتوسط،  "يف  انه  الفائت  نيسان   9
واحد  تلقى  الدخل،  املرتفعة  البلدان 
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بالتزامن مع الرتاجع الحاصل يف عالقات روسيا مع كل من الواليات املتحدة واالتحاد االورويب، ومع صعود اجواء التوتر والتشنج 
يف هذه العالقات، حصلت اندفاعة روسية قوية يف املنطقة اتخذت من دول الخليج منطلقا ومركزا ووصلت ارتداداتها اىل لبنان. 

لكن سوريا ظلت هي املحور والهدف الرئييس

ال حّل عسكريًا لألزمة وال حّل سياسيًا من دون األسد
إندفاعة روسّية محورها امللف السوري

وزير  زيارة  يف  بقوة  السوري  امللف  حرض 
اىل  الفروف  سريغي  الرويس  الخارجية 
الترصيحات  وعكست  والسعودية.  االمارات 
البلدين  خارجية  وزيري  عن  الصادرة 
)عبدالله بن زايد وفيصل بن فرحان( تطورا 

يف املوقف الخليجي يف اتجاهني: 
اليجاد حل  روسيا  مع  التنسيق  هو  االول   •
سيايس لالزمة السورية، بعدما اثبتت حروب 
ان ال حل  املاضية  العرش  السنوات  وتجارب 
سياسيا  حل  ال  وان  االزمة،  لهذه  عسكريا 
تكرس  الذي  االسد  بشار  الرئيس  دون  من 
ممرا اجباريا للحل وجزءا منه، بعدما جرى 
تنحيه  وكان  املشكلة  من  كجزء  التعامل 

مطلبا. 
• االتجاه الثاين هو العمل عىل اعادة سوريا 
من  ذلك  يعنيه  ما  مع  العريب،  الحضن  اىل 

تنسيق 
رويس ـ 
خليجي 
اليجاد حل 
سيايس 
لالزمة 
السورية.

ال تزال 
روسيا داعمة 

للرئيس 
السوري 

والتجديد له 
لوالية رئاسية 

جديدة.

موسكو تريد 
تثبيت انتصارها 

العسكري في سوريا 
وبرمجة االولويات

وترى  النهائية.  والتسوية  السيايس  االنتقال 
الحياء  ناضجا  بات  الوضع  ان  موسكو 

السياسية.  العملية 
غري  بشكل جدي  السيايس  املسار  دفع  لكن 
ومساعدات  اموال  تأمني  دون  من  ممكن 
املعيشية  االقتصادية  االزمة  لتجاوز  عاجلة 
ينعكس  قد  ما  خطري،  نحو  عىل  املتدهورة 

عىل مجمل الوضع وجهود التسوية. 
اكرث  العريب  املوقف  يكون  ان  املتوقع  من 
ودامئا  عنها،  انكفاء  واقل  بسوريا  اهتامما 
االيراين  املرشوعني  مواجهة  عملية  اطار  يف 
والرتيك اللذين اخرتقا العامل العريب ويطبقان 
اتصاالت  تجري  االطار،  هذا  يف  عليه. 
واالمارات،  واالردن  ومرص  السعودية  بني 
يف  العريب  الدور  تنسيق  عن  البحث  بهدف 
صوغ  يف  واملساهمة  السورية،  االزمة  حل 

تتضمن:  اسرتاتيجيا عربية 
• الدفع لحل سيايس وفق القرار 2254. 

ووحدتها  سوريا  امن  عىل  الحفاظ   •
وسيادتها. 

• املطالبة بخروج جميع القوات وامليليشيات 
االجنبية.

تعمل موسكو عىل تثبيت انتصارها السيايس 
بعد العسكري، ويف هذا االطار تدعم دمشق 

بعد  معها  والتطبيع  سوريا،  اعامر  ومتويل 
العسكرية فيها. العمليات  استقرار 

برمجة  اعادة  يف  موسكو  رشعت  كذلك 
هيكلة  اعادة  سوريا:  يف  اولوياتها  وترتيب 
الصعيدين  روسيا عىل  تعامل  الليات  شاملة 
تعيني  من  النظام،  مع  والسيايس  امليداين 
رئاسيا  مبعوثا  يفيموف  الكسندر  السفري 
منحه  ما  سوريا،  مع  العالقة  لشؤون  خاصا 
كل  يف  للتدخل  الكرملني  من  واسعا  تفويضا 
صغرية وكبرية، اىل اعادة رسم مالمح الوجود 
العسكري عرب اتفاقات جديدة توسع مساحة 
العسكريني  ومتنح  املبارش  الرويس  الحضور 
وبحرا،  برا  التحرك  عىل  اوسع  قدرة  الروس 
النار  وصوال اىل تثبيت خطوط وقف اطالق 
ملتزمة  موسكو  بأن  واضحة  اشارة  واعطاء 

اتفاقاتها مع تركيا يف ادلب. 
االنفتاح  الجديدة،  الرتتيبات  بني  من  كذلك 
رشق  مناطق  يف  االساسيني  الالعبني  عىل 
امليدانية  التحركات  اطار مواجهة  الفرات يف 
رئيسية  قناعة  امام  موسكو  باتت  االمريكية. 
بأن عليها اعادة معالجة العالقة مع االطراف 
امام  تقف  اذ  سوريا،  يف  االخرين  الفاعلني 
كل  يعرقل  الذي  االيراين  الوجود  استحقاق 

رضورة  عن  فضال  الالحقة،  خطواتها 

ورشعية  السوري  بالنظام  رصيح  اعرتاف 
الرئاسية  االنتخابات  ستكرسها  التي  االسد 
تكون  لذلك  العملية  الرتجمة  العام.  هذا 
العربية،  الجامعة  اىل  سوريا  عودة  يف 
واقصاء  للعرب  رضرا  اقصاؤها  شكل  بعدما 
االحداث  مجرى  يف  التأثري  دائرة  عن  لهم 
العريب  الالعب  فاضحى  السورية،  واالوضاع 
الخاضعة  السورية  والساحة  الطاولة  خارج 
وتركيا  ايران  اقليمية،  دول  ثالث  لتدخالت 
والواليات  روسيا  دوليتني:  وقوتني  وارسائيل، 

املتحدة. 
الخليج،  ودول  روسيا  بني  التقاء  مثة  حاليا 
رضورة  عىل  واالمارات،  السعودية  السيام 
وعىل  سوريا،  يف  الجهود  وتنسيق  التعاون 
اىل  روسيا  حاجة  املتبادلة:  الحاجة  قاعدة 
وجه  يف  التوازن  سبيل  عىل  العريب  العنرص 

العرب،  وحاجة  والرتيك،  االيراين  العنرصين 
اىل  للعودة  روسيا  اىل  الخليج،  دول  السيام 
السيايس.  الحل  سوريا والجلوس عىل طاولة 
روسيا  يد  يف  العودة  هذه  مفتاح  ان  علام 
واالكرث  السورية  االرض  عىل  االقوى  الطرف 

تأثريا عىل نظام االسد.
السوري  للرئيس  داعمة  روسيا  تزال  ال 
لكن  جديدة.  رئاسية  لوالية  له  والتجديد 
الرويس ليس لتجديد روتيني وتلقايئ  الدعم 
اىل  توجه  اساس  عىل  وامنا  االسد،  لرئاسة 
البحث مع  وضع ترتيبات كاملة عىل طاولة 
السيايس  الصعيدين  عىل  السورية  القيادة 
باطالق  صدر  الرويس  فالقرار  واالقتصادي. 
ويف  الكاملة،  االقتصادية  املساعدات  مسار 
املسار  دفع  عىل  تقوم  شاملة  رؤية  اطار 
السيايس ايضا يف اتجاه عملية شاملة لتأمني 

تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

ملفي  يف  قدما  وامليض  السياسية  خطتها  يف 
الدستوري.  واالصالح  الرئاسية  االنتخابات 
الغرب  مواصلة  من  استغرابها  تبدي  كام 
يف  واملشاركة  مرونة  بابداء  دمشق  مطالبة 
الضغوط  مواصلة  مع  جنيف  يف  اجتامعات 
خصوصا  ممكنا،  ليس  وهذا  عليها.  الغربية 
والقيود  العقوبات  ولوائح  قيرص  قانون  ان 
االخرى تهدف اىل تعزيز الضغط عىل دمشق 
وخنقها، ما يحول دون استقرار الوضع داخل 
بالتوقف  االمرييك  الجانب  وتطالب  سوريا، 
يف  الوضع  عىل  مزعزع  تأثري  مامرسة  عن 
بالقانون  صارم  نحو  عىل  وااللتزام  سوريا 
تخطط  كام  املتحدة.  االمم  ومبادئ  الدويل 
موسكو العادة دمشق اىل الجامعة العربية، 
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التي  ارسائيل  مع  العالقة  ملف  معالجة 
ضد  العسكرية  الرضبات  توجيه  واصلت 
غري  سورية  عسكرية  مواقع  وضد  االيرانيني 
استهداف  لتجنب  موسكو  بدعوات  آبهة 

املنشات والقواعد السورية. 
مع  التنسيق  مشكلة  ايضا  موسكو  امام 
الرشيك الرتيك املتعب، فضال عن االستحقاق 
رشق  مناطق  يف  الوضع  مواجهة  يف  االكرب 
انسحابا  واشنطن  التزمت  حال  يف  الفرات 

مزمعا، او يف حال ابقت عىل بعض قواتها.
الرويس  الدخول  الفتا  فكان  لبنان،  يف  اما 
تكثيف  من خالل  اللبنانية  االزمة  عىل خط 
الرشق  الرويس  اىل  للرئيس  الخاص  املبعوث 
وزير  ونائب  افريقيا  وشامل  االوسط 
بوغدانوف  ميخائيل  الروسية  الخارجية 
اللبنانيني.  املسؤولني  عدد  من  مع  اتصاالته 
موسكو  لدى  ال  توجد  متابعة  ملصادر  وفقا 
اي مبادرة جاهزة ميكن التعويل عليها لكرس 
الجمود يف امللف الحكومي، وال توجد  حتى 
ان  طاملا  التحرك  يف  روسية  رغبة  اي  االن 
املبادرة الفرنسية ال تزال عىل الطاولة، لكن 

التنسيق قائم مع الفرنسيني.
ارتفاع  خلفية  عىل  يأيت  التحرك  الرويس 
الروسية.  القيادة  لدى  القلق  منسوب 
فالروس قلقون بشكل كبري عىل مصري لبنان، 
الداخلية  التفاهامت  غياب  يؤدي  ان  ومن 
يسبب  ما  الحكومي  الفراغ  امد  اطالة  اىل 
واالقتصادي  السيايس  التدهور  من  مزيدا 
يوصل البلد اىل جحيم كبري. كام انهم قلقون 
وباهظة  مؤملة  فاتورة  لبنان  يدفع  ان  من 
االمريكية  لالدارة  االنتقالية  الفرتة  يف   الثمن 
الجديدة غري املهتمة مبلفات الرشق االوسط، 
اال بشقها  االيراين، من دون استعجال لبلورة 
موقف واضح من هذا امللف الحيوي ايضا. 

مبعطيات  موسكو  ترتبط  يف  القلق  اسباب 
لالخرتاق  املعرضة  اللبنانية  الساحة  تتجاوز 
والذي  راهنا  القائم  "الستاتيكو"  بسبب 
تكون  كربى  احداث  امام  يرّشع   االبواب 
عادة مدخال دمويا لكرس الجمود، وهو امر 
املسؤولني  وسبق  وحذرت  موسكو،  تخشاه 
تبقى  اللبنانية  الن  الجبهة  منه،  اللبنانيني 
ان  الروس  يخىش  التي  الرخوة  الخارصة 
انتباه  االمريكيني.  لجذب  ارسائيل  تستخدمها 

تدرك موسكو ان الحل يف لبنان هو من ضمن الحلول السورية املنتظرة.

لهذا كثفوا تحركاتهم يف الفرتة االخرية لتنبيه 
املخاطر،  وتقديم  هذه  اىل  اللبناين  الجانب 
الداخيل  الوضع  تحصني  برضورة  النصيحة 

واالرساع يف تشكيل حكومة جديدة. 
بالنسبة  االقل  عىل  اللبناين،  امللف  كان  اذا 
اىل الروس، جزءا من امللف السوري، والحل 
احراز  فان  سوريا،  يف  الحل  ينتظر  لبنان  يف 
السيايس  الحل  تقدم يف سوريا عىل مستوى 
عىل  حتى  او  واالعامر،  النازحني  واعادة 
العريب  الحضن  اىل  سوريا  عودة  مستوى 
تقديم  املنطقة، يفرض  تأدية دورها يف  واىل 
اليمن،  من  البداية  املنطقة.  الزمات  حلول 
والسعودية  ايران  بني  التامس  خط  حيث 
الحرارة  وقياس درجة  العالقة  اختبار  ومركز 
حركتها  موسكو  اطلقت  لذلك  فيها.  والتوتر 
من  واحد  اللبناين  وامللف  املنطقة  اتجاه  يف 
االنتظار،  مزيدا من  تحتمل  التي ال  امللفات 

خصوصا وان روسيا باتت تشعر بالقلق ازاء 
مصري لبنان، وتعترب ان الوضع اللبناين مقبل 
عىل متغريات وال تريد ان تكون مفاجئة لها، 

وارادت مناقشة حزب الله فيها. 
من  بديال  تحركهم  يطرحون  ال  الروس 
ملء  اىل  يسعون  وال  الفرنسية،  املبادرة 
مساحة الفراغ االمرييك حاليا، لكنهم يراقبون 
السياسية  االزمات  تفاقم  وقلق  باهتامم 
ان  من  ويتخوفون  لبنان،  يف  واالقتصادية 
وهو  امنية،  وفوىض  انفجار  اىل  ذلك  يؤدي 
سلبية  وانعكاسات  تأثريات  له  سيكون  ما 
االقتصادية،  االعباء  لناحية  ان  سوريا،  عىل 
او لناحية ازمة النازحني. هذا املنحى لالمور 
وقت  اي  من  اكرث  حريصة  موسكو  يجعل 
والضغط  لبنان  الوضع يف  مواكبة  مىض عىل 

يف اتجاه تشكيل الحكومة. 
لبنان هو  يف  الحل  مفتاح  ان  موسكو  تدرك 
وعىل  املنتظرة،  السورية  الحلول  ضمن  من 
ومراعاة  لبنان،  يف  التوازنات  حفظ  قاعدة 
بامللف  املتصلة  االقليمية  واملصالح  االدوار 
بصالت  تحتفظ  جهة  من  فهي  السوري. 
تعاون وتنسيق مع طهران، ومن جهة ثانية 
الخليج  دول  مع  جديدة  خطوطا  تفتح 
لبنان  املتامدي يف  االيراين  النفوذ  القلقة من 
اتجاه  يف  روسيا  لتحرك  ان  النتيجة  وسوريا. 

لبنان صلة مبا تحرضه يف سوريا.

دول الخليج تربط 
الدعم املالي باشراكها 

في الحل السياسي
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إتفاق التعاون والشراكة بني الصني وإيران:
معطى جيواستراتيجي في معادلة الشرق األوسط

عىل مدى السنوات الخمس املاضية، اجرى مسؤولون ايرانيون وصينيون مشاورات لتوقيع اتفاق رشاكة اقتصادية وامنية متهد 
الطريق امام تدفق مليارات الدوالرات عرب استثامر صيني داخل ايران، قدرت وسائل اعالم قيمته بـ400 مليار دوالر. يفتح 
االتفاق الباب عىل توسيع التعاون يف املجال العسكري، ومجاالت االبحاث وتطوير االسلحة والتعاون االستخبارايت، والتنسيق 
يف مجال املنظامت الدولية. يغطي الربنامج الشامل العديد من املجاالت التي يعد التعاون يف املجال النفطي والبرتوكيميايئ 

االبرز فيها، يف ظل ما تشهده ايران املنهكة اقتصاديا، بالنظر اىل االستثامرات الضخمة يف هذا املجال

يف ايران، هناك نوع من االحتفاء بهذا االتفاق، 
املشرتك  التصدي  هي  سياسية،  خلفية  من 
للهيمنة والغطرسة االمريكية، والتحرر من قيود 
امللف النووي والعقوبات والتبعات، باعتبار ان 
عىل  االمريكية  العقوبات  الجهاض  الطرق  اهم 
ايران هو ان ترتبط طهران بالدول الكربى، وان 
تقيم عالقات اقتصادية عىل نطاق واسع مع دول 
الجوار واملنطقة، حتى لو ادى ذلك اىل تحدي 
حشد  تحاول  التي  بايدن  جو  الرئيس  ادارة 

الحلفاء ضد الصني. 
والحذر،  الرتقب  من  يشء  هناك  الخليج  يف 
والنظرة اىل االتفاق االقتصادي الكبري بني الصني 
وايران تتم من زاوية انه مينح الصني موطئ قدم 
مهام واسرتاتيجيا يف قلب املياه الدافئة للخليج 
العريب، ويصب متاما يف نهج الصني االستعامري 
ما  يف  جليا  ذلك  ويظهر  الجديد.  االقتصادي 
وتعمل  االفريقية،  القارة  يف  االن  حتى  انجزته 
يف  العامل  حول  اخرى  مناطق  يف  تكراره  عىل 
فقط  باالعتامد  تحديدا،  الجنوبية  وامريكا  اسيا 
الجزرة االقتصادية للدول  عىل تقديم مغريات 
تتعلق  اليوم  ايران  ان  علام  املحتاجة.  املأزومة 
العاملية  عزلتها  من  لتخرج  الصينية  بالقشة 
الكربى. انه اتفاق الحاجة والرضورة لكل طرف 
منهام، كل فريق يبحث فيه عن مواطن ضعف 

االخر الستغاللها بشكل مثايل.
اكرث ما يقلق دول الخليج هو املضمون العسكري 
عىل  رسمية  صينية  قوات  فنرش  االتفاق.  يف 
االرايض االيرانية، بتغطية رشعية، سيجعل ايران 
قاعدة صينية متقدمة يف بقعة محسوبة تقليديا 
لالمريكيني، من دول الخليج العريب اىل افغانستان 

ودول اخرى يف الرشق العريب. 
السيطرة عىل هرمز تتكامل مع رغبة الصني يف 

خالل  من  املندب  باب  مضيق  عىل  السيطرة 
القاعدة العسكرية التي اقامتها يف خليج تاجورة 
املرفأ  عىل  السيطرة  متت  حيث  جيبويت،  يف 
بكامله. لقد تم بناء القاعدة خالل العامني 2015 
و2017، وهي قريبة من قواعد يقيمها االمريكيون 
وحلفاؤهم الغربيون واالتراك واالماراتيون هناك.

 - الصيني  االتفاق  توقيع  اشعل  ارسائيل،  يف 
االيراين للتعاون االسرتاتيجي الضوء االحمر لدى 
والخرباء،  االبحاث  ومعاهد  املختصة  االجهزة 
لكون ذلك ميثل، بحسب تقديراتهم ومخاوفهم، 
متغريا اسرتاتيجيا ستكون له تداعياته عىل مجمل 
الوضع االقليمي، وعىل االمن القومي االرسائييل.

يشكل االتفاق بني بكني وطهران مؤرشا كاشفا اىل 
فشل السياسة االمريكية - االرسائيلية حيال ايران، 
سواء يف واليتي باراك اوباما او دونالد ترامب. فال 
االول نجح يف احداث تحوالت يف الداخل االيراين، 
الضغوط  سياسة  من  نتائج  حصد  الثاين  وال 
الرصاع  تفاقم  ان  ابيب  تل  وتدرك  القصوى. 
مينح  االمرييك،   - والرويس  االمرييك،   - الصيني 
طهران هامشا اوسع لالستفادة من هذا التناقض 
التوازنات  يف  وحلفائها  موقعها  تعزيز  ملصلحة 
تل  تستطيع  ال  القامئة.  االقليمية  واملعادالت 
ابيب اخفاء مخاوفها من ان نتائج تنفيذ اتفاق 
كبري  حد  اىل  تحّيد  الصيني   - االيراين  التعاون 
رافعة الضغط االقتصادي االمرييك، وتعزز املوقف 
تبديد  عمليا،  يعني  ما  وهو  االيراين،  التفاويض 
االقل  عىل  او  ايران  اخضاع  خيار  عىل  الرهان 
اضعاف موقفها نسبيا يف اي مفاوضات الحقة، 
وما سيسهم ايضا، يف تعزيز مكانتها االسرتاتيجية 

مع حلفائها يف املنطقة.
اما يف الواليات املتحدة، فريى الخرباء يف شؤون 
الرشق االوسط ان هذه الصفقة تعمق التعاون 

اىل  الصني  تسعى  وقت  يف  وبكني  طهران  بني 
االوسط،  الرشق  يف  النفوذ  من  مزيد  كسب 
اقتصادها  لدعم  سبل  عن  ايران  تبحث  فيام 
الخاضع للعقوبات االمريكية. فالصني يف السنوات 
االخرية، كانت رشيكا تجاريا حيويا اليران، ومثابة 
منفذ حاسم يف خضم العقوبات االمريكية التي 
استهدفت نظامها املرصيف وصادراتها الرئيسية، 
تحاول  الذي  الوقت  يف  النفط.  ذلك  يف  مبا 
الواليات املتحدة النهوض من الركود االقتصادي 
ووباء كورونا، وتزداد عزلتها عىل الصعيد الدويل، 
ويبني  االمرييك.  بالضعف  جيدا  بكني  تشعر 
مرشوع االتفاق مع ايران ان الصني، خالفا ملعظم 
البلدان، تشعر بانها يف وضع ميكنها من تحدي 
الواليات املتحدة، اي انها قوية مبا يكفي ملواجهة 
التجارة.  يف  فعلت  كام  االمريكية،  العقوبات 
العسكرية  املساعدة  نطاق  توسيع  سيثري  كام 
االستخباراتية  املعلومات  وتقاسم  والتدريب 
الحربية  السفن  ان  واشنطن، السيام  الجزع يف 
االمريكية تتشابك بانتظام مع القوات االيرانية يف 
الفاريس، وتتواجه مع الصني حول جزء  الخليج 

كبري من بحر الصني الجنويب.
الواليات  يف  االسرتاتيجيون  املفكرون  يحذر 
يف  والصني  روسيا  استعداء  مغبة  من  املتحدة 
روسيا  بني  التدريجي  فالتقارب  نفسه.  الوقت 
والصني، وكذلك بني هاتني الدولتني وايران، ارتبط 
اساسا باستهدافها جميعا من الواليات املتحدة. 
وهو انتقل من كونه، يف بداياته، تقاطعا ظرفيا 
يف  املستمر  التنسيق  اىل  واملصالح،  املواقف  يف 
مواجهة العدوانية االمريكية، لريتقي يف السنوات 
االخرية اىل مستوى الرشاكة االسرتاتيجية، والتي 
االيراين،   - الصيني  االتفاق  راهنا  عنها  يعرّب 
الذي لعبت موسكو دورا مهام يف تذليل بعض 
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العقبات، حتى يتمكن الطرفان من التوصل اىل 
تفاهم كامل ترجم بتوقيعه. فقد كان للعدوانية 
االمريكية دور حاسم يف دفع اطراف ال مشرتكات 
التعاون  عىل  العمل  اىل  بينها،  ايديولوجية 
السيايس والعسكري، واىل تنمية شبكة ضخمة 
يف  تندرج  بينها،  ما  يف  االقتصادية  املصالح  من 
اطار مسار بناء فضاء اورايس تلعب فيه الصني 

دور القاطرة املركزية. 
ورقة  ستفقد  واشنطن  ان  فيه  شك  ال  مام 
الحصار  هي  ايران،  عىل  االهمية  بالغة  ضغط 
اقتصادهم  بتداخل  فااليرانيون،  االقتصادي. 
ميتصون  سوف  الصيني،  االقتصاد  مع  عضويا 
الضغط االمرييك ليصبح ضعيفا وغري ذي جدوى، 

الفلك  يف  يدور  كوكبا  عمليا  ايران  ستصبح  اذ 
الصيني، ولربع قرن مقبل. وسيفرض ذلك عىل 
قوى اخرى معنية ان تحسم خيارها، السيام منها 
دول الخليج العريب، تركيا، روسيا، وطبعا ارسائيل. 
وسيكون عىل الواليات املتحدة ان تحمي مناطق 
وارسائيل،  العريب  الخليج  يف  خصوصا  نفوذها، 
التي اقامت هي ايضا شبكة عالقات قوية مع 
التحتية  البنى  يف  استثامرات  وبرنامج  الصني، 
واملواصالت الربية والبحرية باكرث من 25 مليار 
دوالر. كام سيكون عىل واشنطن ان متنح الصني 
اولويتها. فاالتفاق االيراين - الصيني اطاح الجدل 

العقيم حول االتفاق النووي.
ان  املتحدة  للواليات  حيويا  سيكون  استطرادا، 

املواجهة،  طريق  تسلك  هل  خياراتها:  تحسم 
او  ام تعتمد طريق االنسحاب ملصلحة املحور 
التحالف الرشقي، وتخيل ساحة الرشق االوسط؟
االسرتاتيجي  االتفاق  ان  ايضا  فيه  شك  ال  مام 
االيراين - الصيني يدعم موقع ايران يف املنطقة يف 
هذه املرحلة املفصلية، واعالنه يف هذا التوقيت 
له دالالته. فهو يكرس موقع الصني ودورها يف 
املنطقة يف وقت يرتاجع فيه دور الغرب االورويب 
التي  املرتدد  بايدن   - امريكا  ودور  "العجوز"، 
االوسط.  الرشق  تريد اخالء ساحة  بانها  توحي 
روسيا  الصني،  ان  اىل  ايضا  االشارة  من  بد  ال 
وايران تتجه اىل التخلص من هيمنة الدوالر عىل 
النظام االقتصادي العاملي بالتعاطي يف ما بينها 
تحت  من  نفسها  فتخرج  الوطنية،  بالعمالت 

سياسة العقوبات االمريكية.
لكن يظل هذا التطور االسرتاتيجي مثريا للجدل 
تجربتها  من  ايران  استنتجت  والتساؤالت: هل 
الصعبة مع امريكا ترامب انها تحتاج اىل مظلة 
العقوبات،  ووطأة  العزلة  شبح  تقيها  دولية 
وتوفر لها تدفق السلع والتكنولوجيا؟ هل باتت 
مستعدة لدفع مثن االنضواء تحت مظلة من هذا 
النوع؟ هل ادركت ايران ان شعار "ال رشقية وال 
غربية" الذي اطلق يف بدايات عهد الثورة مل يعد 
قابال للتطبيق، وهو ما اقر به املرشد عمليا حني 
دعا قبل عامني اىل االنعطاف رشقا؟ هل الوسادة 
الصينية هي بوليصة التأمني التي ميكن ان تغني 
ايران عن بوليصة الربنامج النووي؟ هل اكتشفت 
االوسط  الرشق  من  امريكا  طرد  حلم  ان  ايران 
مستحيل، وان حلم تحّول ايران الرشيك االكرب 
لـ"الشيطان االكرب" متعذر ايضا؟ هل استنتجت 
ان االورويب طرف ال ميكن التعويل عليه لحامية 
اتفاق او تعوميه؟ هل استنتجت القيادة االيرانية 
ان املظلة الصينية ال تشكل تهديدا لروح النظام 
تتعلق  تنازالت  عليه  تشرتط  ال  النها  االيراين، 
باالنتخابات والحريات وحقوق االنسان، يف حني 
والشكوك  االسئلة  تزرع  الغربية  املطالب  ان 
يف جدار النظام؟ هل قررت ايران القاء نفسها 
ميكن  ملا  قراءتها  من  انطالقا  الصني،  ايدي  بني 
ان يكون عليه توزع املواقع يف نادي الكبار يف 
هذا  من  موسكو  موقع  اين  املقبلة؟  السنوات 
عن  الحديث  الترسع  باب  يف  يدخل  التعاون؟ 
محور صينيـ  ايراينـ  رويس، وماذا عن العالقات 

بني طهران وموسكو؟ اتفاق رشاكة اقتصادية وامنية متهد الطريق امام تدفق مليارات الدوالرات عرب استثامر صيني.

رشاكة ايران مع الصني تعطل سالح العقوبات االمريكية.
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ينص الدستور اللبناين يف املادة الثامنة منه عىل ان "الحرية الشخصية مصونة ويف حمى القانون وال ميكن ان يقبض عىل احد او يحبس 
او يوقف اال وفاقا الحكام القانون". مبعنى اخر، كل توقيف يحصل استنادا اىل احكام القانون يكون  دستوريا. يبقى السؤال: كيف 

يتم التعامل مع املوقوف موقتا لناحية حقوقه والتحقيق معه؟ 

قضّية

األمن العام يطّبق املعايير الدولّية
وتقنيات علم النفس في التحقيقات

رضورات  كانت  اذا  استثنائيا  املهلة  هذه 
التحقيق تستوجب ذلك، عىل ان ال تتجاوز 
هذه املهلة يف مطلق االحوال االيام الثالثة.

ميكن ان تتم عملية التوقيف:
خارج  والليل  النهار  من  وقت  اي  يف   -

املحالت املفتوحة للعموم وخارج املنازل.
- يف املنازل وفقا للرشوط القانونية املحددة 

لدخول املنازل.
ذكرها،  االيت  التوقيف  حاالت  اىل  باالضافة 
اىل  اللجوء  العام  االمن  لعسكريي  ميكن 
الطابع االداري عندما  الوقايئ ذي  التوقيف 
يشكل ترك الشخص طليقا خطرا عىل نفسه 
السكر  حالة  يف  كان  كمن  الغري،  عىل  او 
الظاهر او ما شابه، او يف سبيل التثبت من 
يف  املشكوك  او  به  املشتبه  الشخص  وضع 
ان  يجوز  ال  التوقيف  وهذا  هويته  صحة 

يستمر اكرث من 24 ساعة.

التحقيق
بهدف توضيح هذا املوضوع وما يرتافق معه 
ومبسط،  سهل  بشكل  اخرى  اجراءات  من 
االتية:  العريضة  العناوين  عند  سنتوقف 
التحقيق يف  الجرائم املشهودة،  التحقيق يف 
الجرائم غري املشهودة، تقنيات التحقيق مع 

الجرمية  يف  العديل  الضابط  صالحيات 
املشهودة وهي: 

الجرمية  حصول  مكان  اىل  فورا  ينتقل   -
ويبلغ النائب العام املختص بها.

والدالئل  واملعامل  االثار  عىل  يحافظ   -
عىل  يساعد  ما  كل  وعىل  للزوال  القابلة 

الحقيقة. جالء 
يف  املستعملة  واملواد  االسلحة  يضبط   -

الجرمية او الناتجة منها.
تحليفهم  دون  من  الشهود  اىل  يستمع   -

اليمني.
- يقـوم بالتحريات ويقبض عىل من تتوافر 
او  الجرمية  ارتكابه  حول  قوية  شـبهات 
منزله  يف  التفتيش  ويجري  فيها،  اسهامه 
او  جرمية  مواد  من  عليه  يعرث  ما  ويضبط 

اشياء ممنوعة.
- يستعني بالخرباء عند االقتضاء.

ان  رشط  فيه  املشتبه  يستجوب  ان  له   -
دون  ومن  حرة  واعية  بارادة  باقواله  يديل 
االكراه ضده.  اي وجه من وجوه  استعامل 
عىل  اكراهه  يجوز  فال  الصمت  التزم  اذا 

الكالم.
-  عليه ان يطلع النائب العام املختص عىل 

مجريات التحقيق وان يتقيد بتعليامته.
الضابط  املختص  العام  النائب  كلف  اذا   -
ضمن  تدخل  التي  االعامل  بعض  العديل 
مبضمون  يتقيد  ان  فعليه  صالحيته 

التكليف. 

الجرمية غري املشهودة
الجرمية  خارج  العدلية،  الضابطة  تقوم   -
العامة،  النيابة  من  بتكليف  املشهودة، 
او  الجناية  نوع  من  الجرائم  باستقصاء 
االخبارات  او  الشكاوى  موضوع  الجنحة، 
هي  اي  العامة،  النيابة  اليها  تحيلها  التي 
يتمحور  استقصايئ  طابع  ذات  تحقيقات 
حول جمع املعلومات ذات الصلة بالجرمية.

بوصفهم  العدليون،  الضباط  يتـوىل   -
التي  املهامت  العامة،  النيابة  مساعدي 

تكلفهـم النيابة العامة فيها السيام:
* استقصاء الجرائم غري املشهودة.

هو  هذا  ادانته".  اثبات  حتى  بريء  "املتهم 
العامل  دول  كل  يف  املعتمد  القانوين  املبدأ 
املديرية  تتعاطى  موازاته،  يف  لبنان.  ومنها 
العامة لالمن العام مع موضوع اي موقوف 
موقتا، ولو تم ضبطه متلبسا بالجرم املشهود، 
انطالقا من مبادئ انسانية عدة، اولها كرامة 
االنسان يجب ان تحرتم ولو كان من اخطر 
منذ  معه  التعاطي  يجب  ثانيها،  املجرمني. 

لحظة توقيفه بطرق تساهم يف اصالحه.
العام  لالمن  القانون  يجيز  حاالت  اي  يف 
كيف  ما؟  شخص  توقيف  عليه  يوجب  او 
يتعاطى مع املوقوف موقتا ايا تكن االفعال 
ابرز  ما  توقيفه؟  لحظة  منذ  اليه  املنسوبة 
الجسد  تعابري  وقراءة  النفس  علم  تقنيات 
والصوت التي يعتمدها يف التحقيق معه؟ 

حقوق  االداري،  التحقيق  موقتا،  املوقوف 
نظارة  اي  التوقيف  مكان  موقتا،  املوقوف 

االمن العام.

يف الجرمية املشهودة
تقوم الضابطة العدلية يف الجرمية املشهودة 
العام  النائب  بها  يقوم  التي  باالجراءات 
عندما يتعذر عليه مبارشتها بنفسه. بالتايل، 
تتمحور  ميدانية  اجرائية  تحقيقات  هي 
املادية  وغري  املادية  الوقائع  كل  حول 
املتصلة بالجرمية. يراعي الضابط العديل يف 
اجراءاته تلك االصول التي حددها القانون 
للنائب العام عند توليه التحقيق يف الجرمية 
املادة  تحـدد  السياق،  هذا  يف  املشهودة. 
الجزائية  املحاكامت  اصول  قانـون  من   41

املحامي منير الشدياق
mounirchidiac2014@gmail.com

ضابطة عدلية
مجموعة  العدلية  الضابطة  بتعبري  يقصد 
القانون واوالهم  جهات واشخاص حددهم 
املخالفات،  ضبط  وصالحية  اختصاص 
وتقيص  القضائية،  االستنابات  وتنفيذ 
اكتشاف  بهدف  عنها  والتحري  الجرائم 
وتسليمهم  وتوقيفهم  ومالحقتهم  املجرمني 
ملحاكمتهم  املختصة  القضائية  الجهة  اىل 
املادة  بحسب  بهم.  الالزم  العقاب  وانزال 
الجزائية،  املحاكامت  اصول  قانون  من   38
 ،2001 آب   2 يف   328 الرقم  تحت  الصادر 
النواب  هم:  العدلية  الضابطة  اشخاص  ان 
الذين  العامون  واملحامون  العامون 
تحت  العدلية  الضابطة  بوظائف  يقومون 
التمييز.  محكمة  لدى  العام  النائب  ارشاف 

اجراء  يساعدهم ويعمل تحت ارشافهم يف 
حدود  يف  كل  العدلية،  الضابطة  وظائف 
اصول  قانون  يف  عليه  املنصوص  اختصاصه 
الخاصة  القوانني  ويف  الجزائية  املحاكامت 

به، االيت ذكرهم:
- املحافظون والقامئقامون.

- املدير العام لقوى االمن الداخيل وضباط 
قوى االمن الداخيل.

االمن  وضباط  العام  لالمن  العام  املدير   -
العام ورتباء التحقيق يف االمن العام. 

- املدير العام المن الدولة... 
بالتايل، ان االمن العام ضابطة عدلية. 

التوقيف حاالت 
لالمن  فيها  يجوز  التي  الحاالت  ابرز  ان 
قضايئ  بامر  سواء  ما،  توقيف شخص  العام 

ام بقوة نص القانون، هي االتية:
 -تنفيذا لحكم قضايئ.
- تنفيذا ملذكرة عدلية.

القضائية  السلطة  من  لطلب  تنفيذا   -
الضابطة  ضباط  من  او  الصالحية  صاحبة 

العدلية.
 -تلقائيا يف حالة الجناية املشهودة والجنحة 
املشهودة التي تكون عقوبتها الحبس، عىل 
ان يعلموا يف الحال املرجع القضايئ املختص 

بتعليامته. ويتقيدوا 
يرتتب عليهم يف الحاالت الثالث االوىل سوق 
االحكام  تنفيذ  اماكن  احد  اىل  املوقوف 
مصدرة  العدلية  السلطة  اىل  او  القضائية، 
املذكرة او الطلب يف مهلة 24 ساعة يف وقت 
الرابعة،  الحالة  يف  اما  التوقيف.  حصول 
متديد  املختصة  العدلية  السلطة  اىل  فيعود 

نظارة االمن العام تضم العابا ترفيهية ومكتبة وناديا رياضيا ومستوصفا.

اجراءات التحقيق تختلف بني الجرمية املشهودة وغري املشهودة.

ابراهيم:  اللواء 
ال قيمة حضارية ألي 
مؤسسة اال بمقدار 

احترامها حقوق االنسان
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والقيام  الجرائم  عن  املعلومات  جمع   *
فاعليها  كشف  اىل  الرامية  بالتحريات 
االدلة  وجمع  ارتكابها  يف  واملساهمني 
املواد  ضبط  من  ذلك  يستلزم  مبا  عليهم، 
الجرمية واجراء كشوفات حسية عىل اماكن 
وقوع الجرائم ودراسات علمية وتقنية عىل 

ما خلفته من اثار ومعامل.
* سامع افادات الشهود من دون تحليفهم 
املشتبه  او  منهم  املشكو  واقوال  اليمني 

فيهم.
يف  فيه  املشتبه  احتجاز  عليهم  يحظر   *

نظاراتهم اال بقرار من النيابة العامة.
عىل  العامة  النيابة  يطلعوا  ان  عليهم   *
ويتقيدوا  اجراءات  من  به  يقومون  ما 

بتعليامتها.
شخص  او  منزل  تفتيش  لهم  يحق  ال   *
من  مسبق  اذن  عىل  استحصالهم  بعد  اال 

العامة املختصة.  النيابة 

التحقيق االداري
العدلية  الضابطة  ان  قانونا  املعلوم  من 

تقوم بنوعني من املهامت: 
وتشمل  عدلية،  كضابطة  مهامتها  اوال: 
الجرائم  يف  والتحقيق  املجرمني  مالحقة 
سبق  كام  املشهودة،  وغري  املشهودة 

واسلفنا.
ثانيا: مهامتها كضابطة ادارية، وتشمل:

ا -حفظ النظام وتوطيد االمن.
ب -تأمني الراحة العامة.

ج -حامية االشخاص واملمتلكات.
د -حامية الحريات يف اطار القانون.

واالنظمة  القوانني  تطبيق  عىل  -السهر  هـ 
املنوطة بها.

تشمل  التي  االدارية  الضابطة  بالتايل، 
صالحية اتخاذ اي اجراءات احرتازية، سواء 
او اي اجراءات اخرى  التي عددناها اعاله 
وتكون  مناسبة  العدلية  الضابطة  تراها 
تحت سقف القانون، تهدف اىل ضامن امن 
االهلني واستقرارهم قبل وقوع اي جرمية، 
كاجراء الدوريات السيارة او الراجلة، وضع 
االستقصاء  او  املتنقلة،  او  الثابتة  الحواجز 

يف  تذكر  معلومات  اي  صحة  من  للتثبت 
العام،  االمن  امام  تنجز  معاملة  اي  سياق 
استقدام  طلب  يف  الواردة  كاملعلومات 
طلب  يف  او  املنزلية،  الخدمة  يف  عاملة 
لبناين وسواها،  االستحصال عىل جواز سفر 
استقصايئ  طابع  ذات  اجراءات  انها  اي 

وعمالين يف آن واحد.
 

التحقيق تقنيات 
تجدر االشارة اىل ان املديرية العامة لالمن 
العام طورت خالل السنوات االخرية برامج 
مبا  موقتا  املوقوفني  مع  التحقيق  وتقنيات 
يتوافق مع تلك املعتمدة يف اهم دول العامل. 
هي طرق تحقيق تستند بشكل اسايس اىل 
او  الكذب  كشف  يف  النفس  علم  تقنيات 
تحليل  الكذب،  محاوالت  افشال  الصدق، 
املشتبه  او  الضحية  من  بها  املدىل  الرواية 
كام  وسواها،  املكتوبة  االفادات  تحليل  به، 
كدراسة  الجسدية  اللغة  قراءة  تقنيات 
او  لحركات  النفسية  املعاين  كل  وتحليل 
التوتر،  امياءات  الرجلني،  الذراعني،  امياءات 
تقنيات  اىل  اضافة  وسواها.  النظر  الكذب، 
قراءة نربة الصوت وتحليلها، طريقة الكالم 
ودالالتها لناحية الصدق او الكذب، وغريها.
العامة  املديرية  اطلقت  السياق،  هذا  يف 
برنامج  الفائت  شباط  خالل  العام  لالمن 
املواطنني  مع  التعامل  كيفية  تدريب حول 
السلوك  قواعد  مدونة  وتطبيق  واالجانب 
الربنامج  هذا  الخاصة.  الحاالت  ومعالجة 
متنوعة  اختصاصات  عىل  يتمحور  الذي 
مهارات  كتطوير  تقليدية،  غري  معظمها  يف 
التواصل االنساين الفعال، تحليل الشخصية، 
ونربات  الجسم  حركات  قراءة  تقنيات 
التعبري  ومهارات  الكالم  وطريقة  الصوت 
حل  واالنفعاالت،  الضغط  ادارة  بواسطتها، 
املوقوفني  مع  التعاطي  كيفية  النزاعات، 
وسواها، اضافة اىل شموله رشح كل احكام 
العام، ستشمل  االمن  سلوك  قواعد  مدونة 
التدريب  مركز  مقر  يف  تنجز  التي  دوراته، 
جميع  العام،  باالمن  الخاص  الوطني 

عسكريي املديرية تباعا.

حقوق املوقوف
عليها  تنص  التي  املوقوف  حقوق  ابرز 
املحاكامت  اصول  قانون  من   47 املادة 
الجزائية، السيام عىل ضوء التعديالت التي 
طاولتها مبوجب قانون رقم 191 الذي اقره 
االول  ترشين   22 تاريخ  يف  النواب  مجلس 

2020، هي: 
- االتصال مبحام يختاره وباحد افراد عائلته 

او بصاحب العمل او باحد معارفه.
او  استجوابه  لحضور  مبحام  االستعانة   -

االستامع اىل اقواله ومقابلته.
وعدم  اقواله  اىل  االستامع  يف  الرسعة   -

املامطلة بالقيام بذلك.
البدء باالستامع  اليمني قبل  - عدم تحليفه 

اىل اقواله.
يستجوب  التي  بالصفة  علام  احاطته   -
ضده  القامئة  وبالشبهات  اساسها  عىل 
واالدلة املؤيدة لها ليك يتمكن من تفنيدها 

والدفاع عن نفسه.
يكن  مل  اذا  محلف  مبرتجم  االستعانة   -

العربية. اللغة  يحسن 
طبية  معاينة  عىل  الحصول  يف  الحق   -

مجانية، نفسية وجسدية.
تلك  عناوين  من  كال  ان  اىل  االشارة  مع 
التفاصيل  من  العديد  يتضمن  الحقوق 
والحاالت واالحتامالت التي تستحق دراسة 

خاصة لرشحها.  

تحت رقابة القضاء
متارس النيابة العامة عىل الضابطة العدلية 
سلطة االرشاف والتوجيه، كام يتوىل النائب 
العام لدى محكمة التمييز املهامت التالية: 
يف  العدلية  الضابطة  موظفي  مراقبة   -
بوصفهم  بها  يقومون  التي  االعامل  نطاق 

العامة. للنيابة  مساعدين 
- يوجه اىل رؤساء موظفي الضابطة العدلية 

ما يراه من مالحظات يف شأن اعاملهم.
او  االستئنايف  العام  النائب  من  يطلب   -
النائب العام املايل او مفوض الحكومة لدى 
من  حق  يف  يدعي  ان  العسكرية  املحكمة 
قيامه  اثناء  يف  منهم  جزائيا  جرما  يرتكب 

ان  دون  بها  قيامه  معرض  يف  او  بوظيفته 
يطلب اذنا مبالحقته. 

عند مخالفة االصول
العديل االصول املتعلقة  الضابط  اذا خالف 
فيه،  املشتبه  او  عليه  املدعى  باحتجاز 
يف  منهام  اي  حرية  احتجز  اذا  مثال  اي 
يتعرض  فانه  ذكرناها،  التي  الحاالت  غري 
املنصوص  الحرية  حجز  بجرمية  للمالحقة 
العقوبات،  قانون  367 من  املادة  عليها يف 
املوقتة،  الشاقة  االشغال  عقوبتها  ان  علام 
اي الحبس بني ثالث سنوات وخمس عرشة 
التي  املسلكية  العقوبة  اىل  باالضافة  سنة. 
قد تصل حد الطرد من السلك الذي ينتمي 
غري  ام  الجرمية مشهودة  اكانت  سواء  اليه 

مشهودة.

مكان التوقيف، النظارة
االمن  نظارة  مقر  اعتامد  تم   2000 عام 
جرس  تحت  سفلية  طبقة  يف  العام 
املعايري  مع  يتوافق  ال  امر  وهو  العدلية، 
اللواء  الدولية لحقوق االنسان. مع تسلم 
عباس ابراهيم زمام املسؤولية يف املديرية 
العامة لالمن العام، وبعد جولة له داخل 

والعنارص  الضباط  خاطب  النظارة،  تلك 
فيها بالقول: "هذه النظارة التي ال تتوافر 
للموقوفني  الجيدة  الصحية  الرشوط  فيها 
ميضون  الذين  للعسكريني  وكذلك  موقتا 
تشكل  فيها،  خدمتهم  سنوات  او  اشهرا 
بقائها عىل  العام يف حال  االمن  عارا عىل 

الوضع الحايل". 
اىل  بالسعي  القرار  اتخذ  ذلك  عقب 
عىل  العمل  وبدأ  جديدة،  نظارة  تشييد 
ايلول   8 يف  الحني.  ذاك  منذ  املرشوع 

اختصاص الضابطة العدلية تنفيذ االستنابات القضائية وتقيص الجرائم والتحري عنها الكتشاف املجرمني ومالحقتهم وتوقيفهم.

لالمن  الجديدة  النظارة  افتتاح  تم    2016
ساحة  يف  الشمس  تحت  املوجودة  العام، 
كل  تراعي  والتي  التحويطة،   - العبد 
فهي  االنسان.  لحقوق  الدولية  املعايري 
والرشق  لبنان  يف  االهم  بني  من  تعد 
اعىل  مواصفاتها ومراعاتها  لناحية  االوسط 
تتضمن  العاملية.  االنسان  حقوق  معايري 
رسيرا   24 مبعدل  رسير،   1000 النظارة  
الغرف  كل  كبرية.  غرفة  كل  ضمن  فقط 
تنقية  واالت  وتلفزيونات  مكيفات  مجهزة 
ملعبي  متنزهات،   4 تضم  كام  الهواء. 
رياضيا  ناديا  مطعام،  قدم،  وكرة  سلة  كرة 
تحتوي  مكتبة  املعدات،  باحدث  مجهزا 
بكل  العامة  للثقافة  منوعة  كتب  عىل 
هواتف  اليدوية،  لالعامل  مشغال  اللغات، 
مستوصفا  والدولية،  املحلية  لالتصاالت 
رابطة  من  اجتامعيات  ومرشدات  واطباء 
ونهارا،  ليال  الخدمة  يف  لبنان  كاريتاس 
وسواها. اضافة اىل اقامة نشاطات ترفيهية 
اما  ادىن.  حدا  االسبوع  يف  مرتني  وتثقيفية 
من  هو  موقتا  املوقوفني  من  اي  كان  اذا 
ضحايا االتجار بالبرش مثال، او كانت املرأة 
النظارة  حامال مثال، ال يتم توقيفهم ضمن 
كاريتاس  رابطة  تديره  خاص  مقر  يف  بل 
ليك  العام  االمن  من  امنية  بحامية  لبنان 
واستثنائية،   خاصة  معاملة  عىل  يحصلون 
الطابع  ذات  االنسانية  ظروفهم  اىل  نظرا 

الخاص.
موضوع  العام  لالمن  العامة  املديرية  تدرج 
اولوياتها  سلم  اعىل  يف  االنسان  حقوق 
العام  مديرها  دامئا  يؤكد  وكام  النه،  الدامئة 
اوىل  جهة  من  بانه،  ابراهيم  عباس  اللواء 
ما  بقدر  اال  مؤسسة  ألي  حضارية  قيمة  ال 
تعزيزها  اىل  وتسعى  االنسان  حقوق  تحرتم 
اكرث فاكرث. ومن جهة ثانية، ان اي مجرم هو، 
بشكل او باخر وبنسب متفاوتة، ضحية اما 
سوء تربيته، او ظروف نفسية او اجتامعية 
او اقتصادية كانت اقوى من عقله وادراكه 
يف  يجب،  بالتايل  االنحراف.  اىل  ودفعته 
السعي  القانون عليه،  موازاة تطبيق احكام 

اىل اصالحه ال االنتقام منه.

في موازاة معاقبة 
املجرم يجب السعي 

الى اصالحه

االمن العام يدرج 
موضوع حقوق االنسان 

في اعلى سلم اولوياته
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نشاطات
راغدة صافي
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األمن العام ملتزم تنفيذ القرار 1325 
حول أجندة املرأة والسالم واألمن

العمل  خطة  تبني  عىل  الحكومة  وافقت  ايلول 2019  يف 
بلبنان لتطبيق قرار مجلس االمن  الخاصة  الوطنية االوىل 
رقم 1325، املتعلق باملرأة والسالم واالمن، التي تنص عىل 
القضايا  يف  ملشاركتها  املجال  وافساح  املرأة  حقوق  ضامن 
املتعلقة بالسالم واالمن، وتعزيز حاميتها يف املراكز القيادية 

ومراكز القرار وزيادة متثيلها يف القوى االمنية 

الرائد خوري: ليس مقبوال وضع
احكام مسبقة المكانات املرأة

بريرا: انّوه بالتزام االمن العام
الجندرة واملنظور الجنساني

رئيس شعبة التعاون العسكري املدين يف االمن 
العام الرائد انطوان خوري تحدث عن الهدف 
التي  الدورة  العام يف هذه  االمن  مشاركة  من 
تجري بالتعاون مع الجامعة اللبنانية االمريكية 
هذه  يف  مشاركتنا  خالل  "من  فقال:   ،LAU
الدورة نساهم يف تطبيق القرار 1325، وبالتايل 
معظمها  يف  تزال  ال  التي  مجتمعاتنا  تعريف 
ذكورية، واملحافظة عىل اهمية دور املرأة  بدءا 
يف  عليا  مراكز  تبوئها  اىل  وصوال  العائلة،  من 
الدولة، وما ميكن ان تقوم به ايضا عىل صعيد 
العمل  خطة  تعمل  العامل.  يف  النزاعات  حل 
العام  الوعي  زيادة  للقرار 1325 عىل  الوطنية 
املؤسيس  القبول  وتحفز  املسألة  هذه  حيال 
اكرث  اىل مجتمع  وتعززه، وصوال  املرأة  لحضور 
تكريسا للمساواة بني الجنسني. كام تشكل هذه 
الخطة االطار الصحيح لبلوغ وطن يكون اكرث 
انصافا وشمولية، ضامنا للمساواة بني الجنسني 

ولحقوق النساء والفتيات".

■ ما هي ابرز عناوين هذه الدورة؟
□ يناقش املشاركون فيها موضوعني اساسيني: 
اول يتعلق مبراعاة املنظور الجنساين يف  قطاع 
االجتامعي  النوع  دور  يتناول  وثان  االمن، 
يعد  مل  اذ  العسكري،  القطاع  يف  )الجندرة( 
مقبوال وضع اي احكام مسبقة حيال قدرة املرأة 

لالدارة  السويرسي  الدعم  مرشوع  مديرة 
املركز  وعضو  لبنان  يف  للحدود  املتكاملة 
 ICMPD الهجرة  سياسات  لتطوير  الدويل 
املركز  دور  اىل  تطرقت  بريرا،  ليس  الفينيا 
تبلغ ميزانيته 960  الذي  تنفيذ املرشوع  يف 
الطويل  التعاون  مسرية  واىل  اورو،  مليون 
فقالت:  املجال،  هذا  يف  العام  االمن  مع 
النوع  موضوع  بازاء  املديرية  مع  "تعاوننا 
عندما   2016 العام  اىل  يعود  االجتامعي 
املرشوع  من  االوىل  املرحلة  تنفيذ  بدأنا 
املرحلة  بتنفيذ  اليوم  نقوم  السويرسي. 
هذا  نطاق  خاللها  توسع  التي  الثانية 
وقوى  اللبناين  الجيش  ليشمل  التعاون 
بلورة  ايضا  تتضمن  والتي  الداخيل  االمن 
مثل  عدة،  مجاالت  يف  تدريبية  وحدات 
بالبرش  واالتجار  والهجرة  االنسان  حقوق 
والنوع االجتامعي. يف اثناء تنفيذ املرشوع، 
اعربت االجهزة االمنية الثالثة عن اهتاممها 
بحضور دورات تدريبية متخصصة يف النوع 
تم  التي  الحاجات  عىل  بناء  االجتامعي. 
الوكاالت،  مع  العمل  خالل  من  تقييمها 
االمريكية  اللبنانية  الجامعة  اختيار  وبعد 
جامعية  لدورة  برنامج  وضعنا   ،LAU
مكثفة تتناول بعمق موضوع املرأة والسالم 
املنظور  مراعاة  تعميم  وكيفية  واالمن 

عىل القيام بكل املهامت التي يقوم بها الرجل. 
فهي قادرة وجديرة عىل القيام بذلك اذا رغبت، 
امامها للوصول اىل  العوائق  وعلينا ان ال نضع 
اىل  املديرية  تسعى  بذلك،  اميانا  تريد.  حيث 
املئة  يف   25 حواىل  اىل  فيها  النساء  نسبة  رفع 
من عديدها، عىل الرغم من ان هذا املوضوع 
الثالث املاضية بسبب وقف  تعرث يف السنوات 

الجنساين يف قطاع االمن، يحصل املشاركون 
هذا  يف  متخصصة  شهادات  عىل  نهايتها  يف 
يف  لبنان  اتخذها  التي  الخطوات  املوضوع. 
اعتامد خطة عمل وطنية من خالل التزامه 
جدول اعامل املرأة والسالم واالمن، وزيادة 
التحاق النساء يف جميع الوكاالت واالجهزة، 

املوضوع،  هذا  مع  التعامل  يف  والجدية 

تطويع  عىل  تعديالت  ادخلنا  كذلك  التطويع. 
النساء، فبات لدينا ضباط ومفتشات نساء من 
مجموعات  ذلك   يف  مبا  االختصاصات،  جميع 
ضد  وعمليات  مداهامت  تنفذ  التي  الرصد 
بحسب  تعامل  العام  االمن  املرأة يف  االرهاب. 
كفايتها وليس بحسب جنسها. اذا نظرنا بلمحة 
رسيعة اىل تاريخ االمن العام، نرى انه لطاملا كان 
رائدا يف افساح املجال امام النساء لتبوؤ مواقع 
باالنابة.  العام  املدير  موقع  ذلك  يف  مبا  القرار 
ففي الفرتة املمتدة بني عامي 2007 و2010 كان 
كل رؤساء املكاتب يف املديرية من النساء، وهو 
املركز االعىل بعد مركز املدير العام. كام انشأت 

كورونا  جائحة  ظل  يف  لبنان  يف  االلكرتوين 
خاصة حيال النساء والقارصين، وكيفية ارشاك 
النساء يف حل النزاعات عىل املناطق الحدودية 
االطراف  صوب  نتوجه  ما  بقدر  واملهمشة. 
النائية، نالحظ مزيدا من التهميش لدور املرأة 
االمر.  هذا  ملعالجة  اكرب  تدخال  يستدعي  ما 
يجب  لذا  مدرسة  واالم  املجتمع  نصف  املرأة 
الجهود  مع  خصوصا  حقها،  نعطيها  ان  علينا 
املضاعفة التي تبذلها من جراء الجائحة سواء 
يف عملها او يف املنزل، علام ان املرأة اللبنانية 
جبارة ويجب االستفادة من قدراتها وامكاناتها 

يف مختلف املجاالت.

مديرة مرشوع الدعم السويرسي لالدارة املتكاملة للحدود يف لبنان وعضو املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة الفينيا رئيس شعبة التعاون العسكري املدين يف االمن العام الرائد انطوان خوري.
ليس بريرا.

نسير على الطريق 
الصحيح في موضوع 

الجندرة رغم املعوقات

زخم كبير الدماج 
مفهوم النوع االجتماعي 

في االدارات

النساء  قوال، دعم  فعال ال  العام،  لالمن  العامة  املديرية  التزمت  لطاملا 
يف تحقيق امكاناتهن، اميانا منها بأن من شأنه بناء مجتمع اكرث سالما 
الدويل  املركز  مع  وثيقا  تعاونا   2017 العام  منذ  بدأت  فقد  وازدهارا. 
لتطوير سياسات الهجرة يف بريوت ICMPD الذي يتوىل ادارة مرشوع 
أمانة  من  )املمولة  منه  الثانية  املرحلة  تركز  لبنان.  يف  سويرسا  متوله 
الدولة السويرسية للهجرة( عىل رفع الوعي حول املساواة بني الجنسني 

واعتامد انظمة واجراءات عىل الحدود مراعية للمنظور الجنساين. 

بات  ما  او  الجندري  لالرتكاز  وحدة  املديرية 
الرائد نرسين  ترتأسه    focal pointبالـ يعرف 
وحدة  انشاء  عىل  حاليا  نعمل  فيام  شديد، 
متخصصة ملراقبة تطبيق الجندرة. نحن سائرون 
عىل  املوضوع  هذا  يف  الصحيح  الطريق  عىل 
كالنقص يف  تواجهنا  التي  املعوقات  الرغم من 
متويل مشاريع معينة بسبب الظروف الراهنة 

او وقف التطويع وغريه. 

■ ما هي مشاريعكم املستقبلية؟
تتعلق  تدريب  مشاريع  عىل  حاليا  نعمل   □
العنف  نسب  تزايد  منها  املرأة،  بحقوق 
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هي مؤرشات دفعتنا اىل تكثيف جهودنا 
ومراعية  الحقوق  عىل  قامئة  مقاربة  لدعم 
االنشطة  اىل  تستند  الجنسانية  لالعتبارات 
السابقة،  املرحلة  من  املستفادة  والدروس 
الوعي،  لرفع  تدريبية  دورات  تضم  التي 
االسايس  املستويني  عىل  تدريبية  ودورات 

.)ToT( واملتقدم، وتدريب املدربني

■ ما العالقة بني النوع  االجتامعي وادارة 
الحدود؟

الوطني  □ هناك زخم كبري عىل املستويني 
والدويل الدماج مفهوم النوع االجتامعي يف 
مختلف االدارات، مبا يف ذلك ادارة الحدود 
الذي يتوىل  العام هو  واالمن. مبا ان االمن 
عىل  الرتكيز  من  بد  ال  كان  الحدود،  ادارة 

عنارصه  لدى  وبلورته  املفهوم  هذا  ادخال 
والهجرة،  الحدود  ادارة  يف  تطبيقه  وكيفية 
الشامل  التعاطي  عملية  تسهيل  اجل  من 
يف  وحاميتها.  املجتمع  فئات  مختلف  مع 
رفع  العام  االمن  بالتزام  انوه  الصدد،  هذا 
تعميم  وتعزيز  الجندرة،  مبدأ  يف  الوعي 

مراعاة املنظور الجنساين داخل املؤسسة.

الرائد اإلداري ابي خليل: ساعدتني الدورة
على الرؤية من منظار االخر

زباني: دربنا عناصر لتصبح
مجموعة محورية في مؤسساتها

اإلداري عصام ايب خليل تحدث عن  الرائد 
يف  مشاركته  خالل  اكتسبها  التي  الخربات 
اعامل هذه الدورة: "كانت دورة متخصصة 
شارك فيها ملمون مبوضوع الجندرة ارادوا 
املدربني  جانب  اىل  مدربني  يصبحوا  ان 
من  يساهموا  ليك  مؤسساتهم،  يف  الحاليني 
خالل خرباتهم التي اكتسبوها يف نرش الوعي 
عىل اهمية احرتام هذا املوضوع ومراعاته، 
السيام يف مراكز العمل، خصوصا وان كثريين 
ال يزالون بعيدين جدا عن مفهوم الجندرة 
فيام قلة تدرك كيفية الترصف مع اشخاص 
الي نوع اجتامعي انتموا، سواء كانوا ذكورا 
جميع  حاجات  مراعاة  ووجوب  اناثا،  او 
او  الدولة  مراكز عملها يف  الفئات يف  هذه 
خارجها، وارشاكها يف اي خطة او قانون او 

مرسوم يتم وضعه".  

تطرقتم  التي  املهمة  العناوين  هي  ما   ■
اليها؟ 

فيها  منر  التي  االزمات  تأثري  اختالف   □
عىل  مختلف  بشكل  وانعكاسها  حاليا 
داخل  الجنيس  التحرش  والنساء،  الرجال 
مع  تفاقم  الذي  املنزيل  العنف  العمل، 
املرفأ  انفجار  تداعيات  كورونا،  جائحة 
سكنية  منطقة  مبارش  بشكل  اصاب  الذي 
اجتامعيا  مقبولة  غري  تزال  ال  فئات  تضم 
النساء  اوضاع  املثليني،  كمجتمع  لبنان  يف 
اللوايت فقدن منازلهن. كذلك احتلت ادارة 
تخللت  النقاشات.  من  كبريا  حيزا  الحدود 

االستاذة املحارضة يف جامعة LAU والخبرية 
املرأة  وحقوق  االجتامعي  النوع  قضايا  يف 
املحارضات  اعداد  يف  شاركت  زباين  جامنة 
االكادميي  املستوى  عن  وتحدثت  والقائها، 
"مؤسسة  فقالت:  الدورة،  لهذه  الرفيع 
املرأة  اجندة  تطبيق  ملتزمة  العام  االمن 
اعداد  هو  به  قمنا  وما  واالمن،  والسالم 
من  لكوادر  مكثفة  جامعية  تدريبية  دورة 
املؤسسات االمنية الثالث لتصبح مجموعة 
كيفية  يف  اكادميية  شهادة  حائزة  محورية 
تطبيق خطة املرأة والسالم واالمن، وملمة 
سبل  ايجاد  عىل  عملنا  جوانبها.  بكل 
االزمات  ضوء  يف  الخطة  هذه  لتطبيق 
لبنان  فيها  التي مير  السياسية واالقتصادية 
عىل  ذلك  كل  وانعكاس  كورونا،  وجائحة 
املجتمع  فئات  كل  وعىل  خصوصا  املرأة 
عىل  خاص  بشكل  العام  االمن  عموما. 
متاس مبارش مع ملفات عدة تطاول املرأة، 
نقطتني  عىل  االطار  هذا  يف  دوره  ويرتكز 
لتصبح  املؤسسة  داخل  العمل  اساسيتني: 
مع  املبارش  وتعاطيه  للمرأة،  صديقة 
فئات هشة ومهمشة من النساء كعامالت 
الحدود  عىل  والالجئات  املنزلية  الخدمة 
وغريها. نأمل يف ان يستمر يف النهج الذي 
مشاركة  نسبة  برفع  ويقوم  حاليا،  يتبعه 
النساء يف صفوفه ومتكينهن من الوصول اىل 
واتاحة  فقط،  ادارية  وليس  قيادية  مراكز 
التي  املهامت  بكل  للقيام  امامهن  الفرصة 
املؤسسات  اظهرت  كام  الرجال.  بها  يقوم 
االمنية الثالث التزاما عاليا وواضحا الخطة 
حقوق  الحرتام  برامج  بتطوير  تقوم  وهي 

الدورة ايضا مشاركات نسوية لبلدان عدة 
واالردن،  وسوريا  والجزائر  تونس  مثل 
ومجتمع  جمعيات  وممثيل  ولقانونيني 
تجربتهم  عىل  خاللها  اطلعونا  املدين 

وخرباتهم يف هذا املوضوع .

■ ماذا اضافت الدورة اىل خربتك؟
منظار  من  االمور  رؤية  عىل  ساعدتني   □
الجندرة  موضوع  اىل  النظر  وعىل  االخر، 
لالمور  املرأة  نظرة  شمولية.  اكرث  بشكل 
مختلفة كليا عن نظرة الرجل، وغيابها عن 

املرأة وحاميتها، وتطوير االجراءات املتبعة 
تتعامل  التي  الفئات  كل  مع  التعاطي  يف 
معها، واالبقاء عىل مجال الحوار  والتعاون 

مع  الهيئات  والجمعيات املختصة".

■ اين لبنان اليوم من تطبيق اجندة املرأة 
والسالم واالمن؟

□ مثة مؤرشات ايجابية جدا يف هذا االطار. 
بها،  والعسكرية  االمنية  املؤسسات  التزام 
لالطالع  وجهدا  وقتا  عنارصها  وتكريس 
جامعية  دورات  يف  واملشاركة  عليها 
اننا  دليل عىل  بكل جوانبها، خري  لالحاطة 

نسري عىل الطريق الصحيحة. 

الرائد اإلداري عصام ايب خليل.

االستاذة املحارضة يف جامعة LAU والخبرية يف قضايا النوع االجتامعي وحقوق املرأة جامنة زباين.

نظرة املرأة 
الى االمور تختلف كليا 

عن نظرة الرجل

االمن العام على 
تماس مباشر مع ملفات 

تطاول املرأة

عىل  الدعم  غّيب  مثال  السلع  دعم  لجنة 
للرجل.  اّمنه  حني  يف  االساسية،  حاجاتها 
املامثلة،  النشاطات  وجميع  الدورة  هدف 
الوزارات  كل  يف  املرأة  وجود  ضامن  هو 
من  والتأكد  القرار،  ومواقع  واللجان 

االمور  ورؤية  املجتمع  رشائح  كل  مراعاة 
من  منظارها. يف هذا االطار، نعمل حاليا 
اوضاع  بحسب  كل  مشاريع،  اعداد  عىل 
ارض  تعلمناه  عىل  ما  لتطبيق  مؤسسته،  
اللجنة  اىل  باقرتاح  تقدمنا  وقد  الواقع. 

عن  للتبليغ  الية  بوضع  يتعلق  االكادميية 
املرأة  يطاول  قد  الذي  الجنيس  التحرش 
العاملة داخل املؤسسة او تلك التي تقدم 
ميكن  وهو مرشوع  لها،  خدمات  املؤسسة 

تطبيقه من دون عقبات.
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اطلق لبنان حملة لتلقيح ضباط االمن العام وعنارصه يف اطار خطة لتلقيح موظفي القطاع العام، عىل امل تحصني هذه الفئة 
التي تعترب بسبب طبيعة عملها، عىل متاس دائم مع مخاطر وباء كورونا، وذلك يف رهان من السلطات الصحية عىل الوصول 

اىل الحصانة املجتمعية بنسبة 70% مع حلول الصيف 

نشاطات

إنطالق حملة التلقيح
لتحصني عسكريي األمن العام

االوىل  املرحلة  اعتمد يف  الذي  اللقاح   □
هو اللقاح الصيني سينوفارم، اذ استحصل 
نحو  عىل  الصحة  وزارة  من  العام  االمن 
 1500 لتلقيح  تكفي  جرعة  االف   3
املقدمة  الهبة  ضمن  وذلك  عسكري، 
الثانية،  املرحلة  يف  الصني.  دولة  من  لها 
الربيطاين  اسرتازينيكا  اللقاح  يكون  قد 

 1250 لتلقيح  تكفي  جرعة   2500 مع 
الصحة.  وزارة  قدمتها  ايضا،  عسكريا 
ان  لقاح ميكن  اي  نعتمد الحقا  ان  عىل 
يتوافر لدى الوزارة ضمن خطتها لتلقيح 
تلقيح  من  االنتهاء  حتى  العام،  القطاع 
استثناء،  دون  من  كافة  العسكريني 

للراغبني طبعا.

افراد  الحملة  تشمل  ان  مهام  ملاذا   ■
االمن العام؟

هذا  كل  من  جزء  العام  االمن   □
املجتمع، وال ميكن ان يكون خارج هذه 
االجهزة  اكرث  من  نحن  لكن  املنظومة. 
املواطنني  مع  مبارش  متاس  عىل  االمنية 
ومع املقيمني يف لبنان، نظرا اىل طبيعة 
اقامات،  سفر،  جوازات  )انجاز  عملنا 
تحقيقات...(. لذا، من الرضوري واملهم 
اللقاحات  متلقي  اول  من  نكون  ان 
هذا  وملكافحة  املجتمع  ملناعة  صونا 

الوباء.

ان  تتوقعون  ومتى  الحملة  تنفذ  اين   ■
تستكمل؟

حتى  مستمرة  الحملة  ان  املؤكد  من   □
تلقيح آخر فرد من افراد املديرية العامة 
املرحلة  يف  انطلقت  وهي  العام،  لالمن 
ان  عىل  عنرص   1500 لتلقيح  االوىل 
اي  من  اللقاحات  تتوافر  حني  تستتبع 
بالتنسيق  الحملة  انطلقت  كان.   مصدر 
يف  اللبنانية  والجامعة  الصحة  وزارة  مع 
الحدت، اذ اعتمد املركز الصحي الجامعي 
يف  اللبنانية  الجامعة  يف  الصحة  كلية  يف 
االمنية،  لالجهزة  تلقيح  كمركز  الحدت 
العمل  وتنظيم  التنسيق  تم  عليه  وبناء 
وحتى  نيسان   19 منذ  التلقيح  وبورش 
االنتهاء من هذه العملية. يف املناسبة، ال 
بد من شكر جهود القيمني والعاملني يف 
وزارة الصحة والجامعة اللبنانية وخاصة 
التي  الجهود  كل  عىل  الصحة،  كلية  يف 
اللقاحات  تلقي  عملية  لبدء  بها  قاموا 

لصالح االمن العام.

حكومة  يف  العامة  الصحة  وزير  اطلق 
ترصيف االعامل حمد حسن حملة تلقيح 
سينوفارم،  بلقاح  العام  القطاع  موظفي 
الجامعة  يف  الجامعي  الصحي  املركز  يف 
اللبنانية يف الحدت، يف 19 نيسان املايض، 
يف حضور رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور 
العام  لالمن  العام  واملدير  ايوب  فؤاد 
اللواء عباس ابراهيم الذي شكر الجامعة 
التلقيح  لحملة  "التسهيالت  عىل  اللبنانية 
متطلبات  استجابتها  عىل  الصحة  ووزارة 
ان  اىل  الفتا  الدولة"،  وامن  العام  االمن 

"تلقيح قوى االمن الداخيل يبدأ قريبا". 
تسعى  ان  ميكن  "ال  حسن:  الوزير  وقال 
عندما  اال  الحياة  اعادة  اىل  الصحة  وزارة 

خليل حرب
Khalilharb66@gmail.com

هذه  يف  خصوصا  االمنية،  االجهزة  تشمل 
املرحلة الصعبة التي مير فيها البلد، وحيث 
تكون االجهزة االمنية يف الصفوف االمامية 
واسعة".  ملخالطة  عنارصها  ويتعرض 
التمنيع  رفع  يف  يبقى  "الهدف  ان  واوضح 
حلول  يف  و%70   60 ليتخطى  املجتمعي 

الصيف". 
"االمن العام" التقت العقيد هادي ابوشقرا، 
اللقاحات الخاصة بوباء  رئيس لجنة تأمني 
كورونا ووضع آلية التلقيح، لتسليط الضوء 
اكرث من  بعد  تأيت  التي  الخطوة  عىل هذه 
لبنان،  يف  كورونا  فريوس  ظهور  عىل  سنة 
وذلك عىل امل تعزيز سالمة ضباط االمن 

العام وعنارصه. 

لالمن  اللقاح  بحملة  القرار  اتخذ  كيف   ■
العام؟

منذ  موجود.  القرار  يتخذ،  مل  القرار   □
تأمني  اىل  املديرية  سعت  الجائحة  بداية 
لهم  حامية  العسكريني  وتلقيح  اللقاح 

للمجتمع. وحامية 

الفئات  هي  َمن  اللقاح  حملة  بدء  مع   ■
التي ستحصل عليها يف املرحلة االوىل؟

قليال  تختلف  العام  االمن  عمل  طبيعة   □
حيث  من  االمنية  االجهزة  بقية  عمل  عن 
فاالمن  املواطنني.  مع  وتعاطيه  وجوده 
الرسمية  الحدود  ادارة  مهمة  يتوىل  العام 
وبالتايل  الجوية،  او  البحرية  الربية،  سواء 
اىل  القادمني  هو عىل متاس مبارش مع كل 
لبنان من مختلف البلدان. ومبا هذا الوباء 
وينقله  يحمله  ان  قادم  ألي  ميكن  عاملي، 
ان  كام  مبارشة.  العام  االمن  عنرص  اىل 
احتياطية  توقيف  مراكز  العام  االمن  لدى 
هي  مختلفة،  وقطعات  عسكرية  وطبابة 
يف  املواطنني  مع  يومي  مبارش  متاس  عىل 
كان  هنا،  من  وغريها.  العامة  العالقات 
البدء بتلقيح العسكريني  العام  قرار املدير 
كالدوائر  االمامية،  الخطوط  يف  العاملني 
الصحية  والشؤون  الحدودية  واملراكز 
التوقيف  )مركز  واالجراء  التحقيق  ودائرة 
االخذ  مع  دامئا  وغريها،  االحتياطي( 
مزمنة  امراضا  يعانون  َمن  الحسبان  يف 

وحاالت صحية خاصة.

■ اي لقاح معتمد لالمن العام وملاذا؟ كم 
عدد اللقاحات املتوافرة؟

رئيس لجنة تأمني اللقاحات الخاصة بوباء كورونا ووضع آلية التلقيح العقيد هادي ابوشقرا.

تلقيح احد عسكريي االمن العام يف حضور وزير الصحة حمد حسن واملدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ورئيس 
تحضريا لتلقيح عسكريي االمن العام.الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد ايوب.

بالتنسيق  تتم  الحملة 
مع وزارة الصحة والجامعة 

اللبنانية
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يف االول من آب 2020 كانت الكلية الحربية عىل موعد مع تخرج دفعة جديدة من تالمذة الضباط بعد ترقيتهم اىل رتبة مالزم. 
الدورة التي شاءت ظروف جائحة كورونا تخرجها من دون احتفال رسمي، ضمت بني صفوفها 13 مالزما لصالح املديرية العامة لالمن 

العام، انضموا اىل صفوفها رافدين اياها بدم جديد يحمي الوطن بالسيف ويخدم املواطنني بالقلم تحت سقف القانون

نشاطات

من الكلّية الحربية إلى صفوفه حاملني السيف والقلم
13 مالزمًا في األمن العام أقسموا اليمني

من  اكتسبتموه  ما  الضباط،  "ايها  وقال: 
ومن  الحربية،  الكلية  يف  وثقافة  معرفة 
يف  قوة  مدماك  املسؤولية،  وتحّمل  انضباط 
العدل  بنيان شخصيتكم. وقوفكم يف حرضة 
االلتزام  من  املزيد  عليكم  يرتب  والعدالة 
االخالقي واملعنوي تجاه وطنكم ومؤسستكم 

فخر واعتزاز من اجل بناء دولة قوية، قادرة، 
عادلة".

وطائفة  لبنان،  هو  واحد  وطن  "لكم  وختم:   
واحدة هي لبنان. انتم العني الساهرة التي ترعى 
هذا الوطن وامنه وسالمته. ما قسمنا اليوم يف 

رصح العدل اال َدين علينا وعلينا الوفاء به".

يف 15 نيسان 2021، اقسم املالزمون الجدد يف 
املديرية العامة لالمن العام اليمني القانونية امام 
القايض  استئناف بريوت  االول ملحكمة  الرئيس 
بريوت، يف  العدل يف  الله يف قرص  حبيب رزق 
حضور كل من املقدم لويس روحانا واملقدم بهاء 
بيار حرب واملالزم هيثم قنديل  طعمه والرائد 
تابع  بعدما  العام،  لالمن  العامة  املديرية  عن 
التدريب  دائرة  ارشاف  تحت  الجدد  املالزمون 
تدريبيتني متحورتا حول  العام دورتني  االمن  يف 
مهامت املديرية العامة لالمن العام وصالحياتها. 
امام قوس املحكمة الذي ضم الرئيس االول رزق 
الجدد  املالزمون  وقف  االربعة،  والضباط  الله 
الثالثة عرش واقسموا بصوت واحد اليمني: "اقسم 
بريب ووطني ورشيف انني اطيع رؤسايئ يف كل ما 
يتعلق بالخدمة التي ادعى اليها، وال انتهك حرمة 
الرشف وال استعمل السلطة التي اعطيتها اال يف 

سبيل توطيد النظام وتنفيذ القانون".
كلمة  الله  رزق  القايض  ارتجل  القسم،  بعد 
التوفيق يف مسرية  الجدد  للمالزمني  فيها  متنى 
من  املواطنني  وخدمة  الوطن  الجل  التضحية 
خالل املديرية العامة لالمن العام التي مل تبخل 
واملواطنني.  الوطن  الجل  بالتضحيات  يوما 

ثابروا  املسؤولية،  قدر  عىل  كونوا  وشعبكم. 
بصدق  بها  تكلفون  التي  االعامل  عىل 
واخالص وتفان، وكونوا موضع ثقة رؤسائكم 
وقدوة صالحة ملرؤوسيكم ومثاال يحتذى به. 
ال تساوموا ابدا عىل الحق يك تكونوا عىل قدر 
بكل  اليكم  يتطلعون  الذين  اللبنانيني  امال 

ودعاهم اىل العمل بكل قوة واخالص من اجل 
الوطن، كونهم ميتلكون طاقات جديدة تتحصن 
كذلك  والطموح.  واملعنويات  واملعرفة  بالعلم 
الذات، وعدم توسل  االتكال عىل  حضهم عىل 
اىل  للوصول  سبيال  الكفاية  من  بدال  الواسطة 
املؤسسات  رؤساء  كل  ان  لهم  مؤكدا  غاياتهم، 
االمنية والعسكرية والسلطات القضائية يبحثون 
املراكز  لتسليمهم  الكفيني  االشخاص  عن  دامئا 
واملهامت الحساسة التي تعكس صورة املؤسسة 
مهام  الكفيني  غري  االشخاص  عن  ال  واداءها، 

كانت عالقتهم بهم جيدة. 
وحضهم عىل ان يجتهدوا ليكونوا من الضباط 
ان  منهم  طالبا  مؤسستهم،  بهم  تفخر  الذين 

واملجتمع  للناس  وقدوة  يحتذى  مثاال  يكونوا 
ورفاقهم العسكريني.

ثم القى املقدم روحانا كلمة املدير العام لالمن 
العام اللواء عباس ابراهيم، جاء فيها: "ان نقف يف 
حرضة القضاء لنشهد عىل قسم اليمني القانونية 
لضباط تخرجوا حديثا وانخرطوا يف سلك االمن 
العام، تكريس للقواعد القانونية الراعية للوظيفة 
الدولة  حقوق  صون  يف  العدالة  تضمن  التي 
واملواطنني وكل مقيم عىل االرايض اللبنانية عىل 
حد سواء، ذلك ان القضاء احد اهم اعمدة بناء 
الدولة الحديثة املتطورة من اجل تأمني االستقرار 

االجتامعي".
ما  اليمني  الضباط قسم  تأدية  "يؤكد  اضاف: 
التزامهم  لجهة  الرتب  كل  من  رفاقهم  ارساه 
ترعى  التي  والتعليامت  واالنظمة  القوانني 
سياق  يف  العام  لالمن  العامة  املديرية  عمل 
حامية الوطن والشعب. يرتكز عمل املديرية 
العامة لالمن العام عىل وجوب معرفة الواقع 
بها  يحوط  وما  البالد  فيه  متر  الذي  الدقيق 
عىل  مصممة  وهي  وتحديات،  اخطار  من 
مواجهتها بكل ما اوتيت من عزم وارادة عىل 

الصعد االمنية واالجتامعية".

املقدم روحانا يلقي كلمته.ضباط االمن العام يقسمون اليمني. الضباط الجدد مع القايض رزق الله وضباط املديرية.القايض رزق الله يلقي فيهم كلمة.

جوزيف  سعيد،  هادي  عبدالله،  اسامة 
اييل  البيطار،  خالد  رسور،  حسن  فياض، 
الرايس، ابراهيم فواز، حسني حمزه، يوسف 
سليامن، دافيد الياس، جوزف ابوعزي، اييل 

صقر، فادي جربان. 

املالزمون الجدد

يف مناسبة التحاقهم باملديرية العامة لالمن العام 
بعد تخرجهم يف الكلية الحربية، خضع املالزمون 
الجدد اىل برنامج تدريب ضمن املديرية العامة 
لالمن العام تضمن دورتني نعرض ابرز عناوينهام:
تاريخ  ايام سبقت  االوىل خمسة  الدورة  امتدت 
كانت  الحربية.  الكلية  يف  رسميا  الضباط  تخرج 
دروسا  برنامجها  تضمن  متهيدية،  دورة  مثابة 
املديرية  نشأة  عام حول  نظرية متحورت بشكل 
العامة لالمن العام وتطورها، هيكليتها االدارية، 
استعراض عام لكل القوانني ذات الصلة مبهامتها 
وصالحياتها، اهمية دورها يف مجال حامية حقوق 
جمعيات  سائر  مع  والتنسيق  بالتعاون  االنسان 
وهيئات املجتمع املدين املحلية والدولية، وسواها 

من املواضيع املشابهة. 
الدورة الثانية امتدت شهرا كامال. تضمن برنامجها 
دروسا نظرية وتطبيقية معمقة اجريت يف املركز 
اضافة  العام،  باالمن  الخاص  للتدريب  الوطني 
مكاتب  مختلف  شملت  ميدانية  زيارات  اىل 
االمن العام ودوائره ومراكزه. ميكن اختصار ابرز 

العناوين العريضة لهذه الدورة كااليت: 
بتقنية  انجزت  محارضات  النظرية:  الدروس   -1
العرض البرصي Power Point، نفذها ضباط من 

مختلف املكاتب والدوائر واملراكز يف االمن العام. 
بشكل مسهب  تضمنتها  التي  املواضيع  ابرز  من 

ومفصل ومعمق:
تفاصيل  العام،  لالمن  العامة  املديرية  هيكلية   -
مهامت كافة املكاتب والدوائر واملراكز، املعامالت 
التي تنجز يف كل منها، اصول ورشوط تقدميها، آلية 

سريها، املدة الالزمة النجاز كل منها.
لالمن  العامة  املديرية  تنظيم  قانويّن  رشح   -
االشرتاعي  باملرسوم  الصادر  القانون  اي  العام، 
والقانون    ،1959 حزيران   12 تاريخ   139 رقم 
كانون   16 تاريخ   2873 رقم  باملرسوم  الصادر 
املحاكامت  اصول  قوانني  اىل   ،1959 االول 
كيفية  العقوبات،  العسكري،  القضاء  الجزائية، 
املختصة  القضائية  الجهات  كل  مع  التنسيق 
كل  اىل  اضافة  كافة.  واالحتامالت  الحاالت  يف 
االمن  مكاتب  بعمل  الخاصة  الدامئة  التعليامت 

العام ودوائره ومراكزه.  
الخاصة  السلوك  قواعد  مدونة  احكام  رشح   •
عام  انجزت  التي  العام  لالمن  العامة  باملديرية 
يف  االنسان  حقوق  مكتب  مع  بالتعاون   2016

االمم املتحدة.
2- الدروس التطبيقية: تضمنت محارضات ومتارين 

عملية يف كل املجاالت ذات الصلة مبهامت االمن 
العام وعمله. عىل سبيل املثال:

• االسلحة املعتمدة.
• امن وثائق السفر واملستندات الثبوتية.

نوع  كل  اىل  بالنسبة  العقوبات  فرض  اصول   •
مخالفة.

مع  التعامل  وكيفية  الفعال  التواصل  تقنيات   •
املواطنني.

اجراء جوالت ميدانية  امليدانية: تم  الجوالت   -3
العام، للتعرف عن  عىل مختلف قطاعات االمن 
تنفيذ كل مهامتها  آلية  كثب وبصورة حية عىل 
ضباط  مبرافقة  وذلك  ضمنها،  املعامالت  وسري 
القطاعات تحت ارشاف ومتابعة مركز  من هذه 

التدريب الوطني ودائرة التدريب.  
االختبارات  من  العديد  اجراء  الدورة  تخلل 
املتنوعة اسبوعيا،  بهدف التأكد من حسن وصول 

املعلومات اىل املالزمني املشاركني فيها. 
الجدد  املالزمون  بدأ  الثانية،  الدورة  اختتام  بعد 
يتحرضون لتسلم مهامتهم رسميا، يك تبدأ عمليا 
مسرية تطبيقهم شعار املديرية العامة لالمن العام 
"تضحية - خدمة" بالجهود والتضحيات والعرق، 

وبالدم عندما يحتاج  اليه الوطن.

من الكلية الحربية الى االمن العام
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الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من 2021/03/16 لغاية 2021/04/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب 
بني 2021/03/16 لغاية 2021/04/15

املجموعاجانبعربلبنانيونحركة تنقل

العددالعددالعدد
1128اثيوبية

7اوكرانية
2ايطالية

29بنغالدشية
52بنينية

6بوركينابية
1بولونية
3تشادية

دخول

مغادرة

املجموع

64889

63449

128338

58942

63096

122038

31847

37702

69549

155678

164247

319925

39توغولية
6سنغالية
1سويدية

150سيراليونية
14سري النكية

9غامبية
18غانية

2غينيا بيساو

1فرنسية
63فيليبينية

31كاميرونية
554كينية
5مالية

1نمساوية
31هندية

2153المجموع

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب 
اعتبارا من  2021/03/16 لغاية 2021/04/15

الدولةالدولةالدولة

الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة اىل دائرة التحقيق واالجراء من 2021/03/16 لغاية 2021/04/15

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من 2021/03/16 لغاية 2021/04/15

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

6اثيوبية 
2اردنية 

1اوزبكستانية
1ايرانية

10بنغالدشية 
3تركية

1روسية
3سودانية 
159سورية 

7اثيوبية 
1اردنية 

1اوزبكستانية
1ايرانية

1برازيلية 
6بنغالدشية 

2تركية
1جزائرية

1روسية

1سيراليونية
2صينية

6عراقية 
1عرب رحل 

2فلسطينية
1فلسطينية من دون اوراق

6فلسطينية سورية
1فلسطيني عراقي
24فلسطينية الجئة

3سودانية 
163سورية 
1صينية

7عراقية 
1عرب رحل 

3فلسطينية
1فلسطينية من دون اوراق

1فلسطيني سلطة
4فلسطينية سورية

1قيد الدرس
1كزاخستانية

85لبنانية 
11مصرية 

3مكتوم القيد 
2نيجيرية 

4هندية
337المجموع

1فلسطيني عراقية
26فلسطينية الجئة

1كزاخستانية
89لبنانية 

15مصرية 
3مكتوم القيد 

2نيجيرية 
342المجموع

4سورية
16مصرية

20املجموع

العددالدولة
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املجموعمختلفهوياتاختامتأشرياتاقاماتجوازاتعام

91212سوريا
718املكسيك

77تركيا
336العراق
415فنزويال

2301002338املجموع

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

رسم بياين بعدد الوثائق 
املزّورة تبعاً للجنسية 

السورية وفقاً 
لنوع الوثائق املزورة: 

آذار 2021

رسم بياين بعدد 
الوثائق املزّورة تبعاً 

للجنسية السورية وفقاً 
لنوع الوثائق املزورة: 

آذار 2021

عدد الوثائق املزورة املضبوطة بحسب القارات: آذار 2021

 عدد الوثائق السورية املزورة 
بحسب النوع واملركز الحدودي: آذار 2021

مقارنة بني عدد الوثائق 
املزورة املضبوطة لشهر 

آذار 2021 والشهر 
نفسه من العام 2020

مقارنة مع عدد حاميل 
الوثائق املزورة خالل االشهر 

الثالثة السابقة

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

عدد املسافرين 

خالل  آذار 2021

عدد املسافرين من بداية 
2021 حتى نهاية  آذار 

2021

عدد املسافرين خالل آذار 
 2020

عدد املسافرين من بداية 
2020 حتى نهاية آذار 2020 

1,272,337.00  257,200.00  167,300.00  66,623.00  املراكز الحدودية  الربية

1,108,562.00  183,413.0  529,270.00  195,654.00  املطار

حاملو وثائق مزورة املركز

آذار 2020

حاملو وثائق مزورة 

آذار 2021

نسبة االرتفاع أو 

االنخفاض

مؤرش

139%2867املطار

01مرفأ طرابلس

57%47املصنع

01مرفأ بريوت

00العريضة

00العبودية

حاملو وثائق املركز
مزورة كانون الثاين 

2021

حاملو وثائق 
مزورة شباط 

2021

حاملو وثائق 
مزورة آذار 2021

337067املطار

101مرفأ طرابلس

017املصنع

001مرفأ بريوت

000العريضة

000العبودية

347176املجموع

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

64

 الوثائق المزّورة
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بأقالمهم  

"ناس ميديا"... صحافة املواطن بالواقع املعّزز

بقلم
نادر صباغ*

هل انتهى عرص الورق؟ 
ماض  من  قارئ، صورة  يدي  بني  مفتوحة  بات مشهد صحيفة  هل 

سنخرب انه كان؟ 
عرفناه  الذي  التقليدي  مبعناها  الورقية  الصحافة  فعال  انتهت  هل 
يكون  ان  يقارب  رقمي،  عامل  يف  نعيش  حقا  بتنا  وهل  لسنوات؟ 

افرتاضيا مبعناه الشمويل؟
هي عينة من اسئلة كثرية تطرح بالحاح يف السنوات االخرية. اسئلة 
عن مستقبل االعالم والصحافة، السيام الورقية والتقليدية منها، وعن 
منطيات االعالم الجديد، وما احدثته من متغريات يف سلوكيات القراء 

حول العامل اجمع.
ال اجابات قطعية حتى االن. لكن االكيد اليوم ان الورق الذي اخرتعه 
صناعة  يف  انتهى  قد  عام،   2000 من  اكرث  قبل  لون  تساي  الصيني 
اصبح  االن  البحث  لعقود.  الذي عهدناه  بالشكل  والصحافة  االعالم 
وقت  قضية  القضية  وخصائصه.  وميزاته  البديل  شكل  عىل  منصبا 
ال اكرث، حتى ينقرض نوع قديم ليظهر نوع جديد، يكرس نظرية... 

البقاء لالقوى، واالحدث. 
يسأل كثريون، صحيفة ورقية يف عرص تلفظ فيه الصحف واملجالت 
اصعب  من  واحدة  يف  مير  بلد  بالذات؟  لبنان  ويف  االخرية،  انفاسها 
هل  املعارص؟  تاريخه  يف  والسياسية  والنقدية  االقتصادية  االزمات 
يحتاج البلد اىل صحيفة جديدة، او موقع الكرتوين او تطبيق هاتفي، 
يف وقت تفرخ فيها يوميا مئات املواقع والتطبيقات االخبارية، ويف 
زمن تراجع اهتامم الناس بكل ما تقدمه وسائل االعالم اىل جمهورها؟

اسئلة محقة. لكن "ناس ميديا" ليست كغريها من الصحف، وهي ال تدخل 
سوقا لتنافس وسائل اعالم تفوقها باالمكانات املادية واملهنية باشواط.

هي صحيفة ورقية ورقمية يف آن. نعم اول صحيفة تصدر يف لبنان 
تم  قد  يكون  بأن  نفتخر  التي   AR املعزز  الواقع  بتقنية  والعامل 
تطويرها للعمل يف املجال الصحايف بواسطة رشكة لبنانية، رشكة تضم 

كفايات شبابية لبنانية واعدة، ال تزال تؤمن بالبلد والعمل الجله.
والحرب  الورق  من  الكثري  تستهلك  ال  للبيئة،  صديقة  صحيفة  هي 

لطباعتها. 

 لذا ستكون "ناس ميديا" صحيفة بصحف متعددة.
التقني  متيزها  عىل  اعالمية  كوسيلة  ميديا"  "ناس  فرادة  تقوم  ال 
بساطتها  يف  تكمن  الفكرة  قوة  ان  بل  بنظرياتها،  مقارنة  فحسب، 
ما  مسؤولية  وتحّمل  اخبارهم،  صناعة  يف  الناس  ارشاكها  وسهولة 
االخبار.  تصنع  الجريدة  كانت  العادة  يف  ويتداولونه.  ينرشونه 
بكلامتهم،  باصابعهم،  جريدتهم،  صناعة  الناس  امكان  يف  بات  االن 

بهواتفهم، بفيديوهاتهم، بكل ما يريدون مشاركته.
)من  مواطن  لكل  بأن  ميديا"  "ناس  يف  العمل  عىل  القيمون  يؤمن 
الحق  جندري(  او  عرقي،  مذهبي،  سيايس،  ديني،  متييز  اي  دون 
صحافيون"  "كلنا  فكرة  كانت  لذلك  واعالميا،  صحافيا  يكون  ان  يف 
عىل التطبيق واملوقع. لكل مواطن الحق يف ان يقول كلمته، ويعرّب 
عن رأيه وافكاره بحرية ومسؤولية من دون خوف او رقابة، ونحن 
كاعالميني وظيفتنا املهنية التدقيق يف ما يصلنا من اخبار والعمل عىل 

نرشها بافضل االشكال. 
لهذه الغاية، اوجدت الرشكة املطورة للتطبيق الهاتفي لـ"ناس ميديا" 
ومشاركة  والتصوير  الكتابة  يف  الراغبني  للمواطنني  يسمح  نظاما 
او  الهاتف  املواد عرب  ارسال  الصحيفة،  ادارة تحرير  اي محتوى مع 
الكومبيوتر يف شكل مبسط يراعي معايري الخصوصية للمستخدمني 
عىل  الناس  لحض  وذلك  هوياتهم،  عن  االفصاح  عدم  يف  الراغبني 

صناعة اخبارهم، كام مستقبل بلدهم.
"ناس ميديا" مرشوع اعالمي متكامل يحمل شعار "كتب يف لبنان"، 
وقدره  واملرشوع  بالفكرة  آمنوا  ذاتية الشخاص  بامكانات  وينطلق 
عىل احداث متغري يف السكون القائم املسيطر. لذلك كانت خارطة 
الصفحة  صدر  عىل  دوما  حارضة  ومحافظاته  وقراه  مبدنه  لبنان 
تدل  كام  الناس  كل  الناس،  باخبار  ستعنى  التي  للجريدة  االوىل 

التسمية. 
"ناس ميديا" االنطالقة الرسمية يف 4 آب 2021، لتكون محطة مضيئة 

تنسينا مرارة هذا التاريخ الحافر يف ذاكرتنا ووجداننا. 

* رئيس تحرير صحيفة "ناس ميديا" 

الدكتور بقلم 
ناجي صفير* ضيف العدد

"الحق على الطليان"
مثل عرفه اللبنانيون منذ االجداد، وتهكم عليه االحفاد اىل ان اصبح 
فلسفة االدارة السياسية واملالية لدولة لبنان الكبري يف ذكراه املئوية. 
بالفعل، اصبح تقاذف املسؤولية سالح الـ"ال مسؤولني" يف حربهم 
عىل املكاسب، ودرعا يف وجه اتهامات الرأي العام اللبناين والدويل 
يف خصوص الهدر والفساد وموضوع افالس الدولة ووضع اليد عىل 

اموال املودعني.
والفساد ممثال  والهدر  االفالس  نتاج مثلث  اليه هو من  ما وصلنا 

مبرصف لبنان وجمعية املصارف واطراف السلطة. 
1- السلطة التي ارتضت الرصف عىل القاعدة االثنتي عرشية، وبعد 
ومجلس  الوزراء  مجلس  يف  املوازنات  عىل  صادقت   2017 العام 
النواب. فكيف نربىء من وضع موازنة وزارته، مع علمه بأنه يساهم 
يف العجز العام الذي وصل اىل 154%؟ كيف نربىء من اعرتض عىل 
انفاق وزارته، والجميع يذكر ذلك. كيف نربىء من رصفوا  ترشيد 
ومرروا.  اعرتضوا  او  طالبوا  انهم  ادعوا  ولو  موازنة حتى  دون  من 
يجب ان ال ننىس قبولهم بالصناديق واملجالس الرديفة التي هدرت 
االموال من دون اي رقابة وفائض التوظيف الذي تم باملحاصصة. 

2- مرصف لبنان الذي خالف قانون النقد والتسليف واقرض الدولة 
وبنسب غري قانونية ومنطقية، مع علمه املسبق بعدم قدرتها عىل 
االيفاء بالتزاماتها. اضف اىل ذلك صفقات الهندسات املالية ملصارف 
ترضرت يف عمليات خارج لبنان، وعّوض عليها باموال املودعني. ال 
ننىس الرواتب الخيالية ومخصصات موظفي الحاكمية وامتيازاتهم. 
خالل  من  الفوائد  بنسب  بالتالعب  للمصارف  السامح  ايضا  نذكر 
الدول حيث  الذي تتحكم به جمعية املصارف، بخالف كل   BRR

الفوائد تعمم من املصارف املركزية. 
خالل  من  للمودعني  الفخ"  يف  "ايقاع  بعملية  قامت  املصارف   -3
دون  من  املودعني  باموال  الدولة  مولت  وبعدها  الفوائد،  "طعم" 
املواطنني  عىل  تطبق  كانت  التي  املخاطر  ادارة  معايري  تطبيق 
اىل  باالضافة  الدولة.  دين  عىل  تطبق  ومل  الخاصة  والرشكات 
االيداع  شهادات  خالل  من  بازل  معايري  عىل  وتحايلهم  مخالفتهم 
التي كانوا يعلمون سلفا انها ستذهب كدين للدولة اللبنانية. كل 

ذلك كان طمعا بالفوائد املرتفعة عىل السندات. ثم قامت املصارف 
اموال  املقابل  يف  وحجزت  الخارج،  اىل  وتهريبها  ارباحها  بتحصيل 
تحويل  استطاع  َمن  بني  االنتقائية  مامرسة  ايضا  نذكر  املودعني. 
امواله وَمن حجزت امواله. اضف اىل ذلك، نهب اموال املودعني من 

خالل الكوميسيونات الجائرة عىل املعامالت املرصفية.
املحظوظ  اصبح  سالخوها.  وكرث  املودعني  "بقرة"  وقعت  النتيجة، 
لبنان  املصارف، مرصف  السلطة،  ماال ومدخرات.  َمن ال ميلك  هو 
االن  يقرتحون  االستقاللية،  بشعار  املقنعني  السلطة  واقتصاديو 
حلوال جميعها عىل حساب املودعني الذين ينقسمون اىل قسمني: 
اموالهم  قيمة  بتقزيم  عليهم  القضاء  تم  وهؤالء  باللرية  املودعون 
بنسبة 80%. وبالتايل َمن كان يستند اىل تعويض نهاية الخدمة عليه 
ان يعود اىل سوق العمل لتأمني الحد االدىن من املعيشة. مثال، اذا 
احيل عميد عىل التقاعد يف سن 58 يحصل عىل تعويض بقيمة 600 
اليوم  مليون لرية، كانت تساوي 400 الف دوالر اصبحت تساوي 
50 الف دوالر، يف حني ان املعاش التقاعدي البالغ 6 ماليني اصبح 

يساوي نحو 500 دوالر بدال من 4 االف دوالر. 
اما القسم الثاين من املودعني  بالدوالر، فهم ملزمون سحب الدوالر 
عىل 3900 لرية بينام مشرتياتهم الحياتية هي عىل 12000 لرية، مبا 
ان البضاعة  املدعومة غري متوافرة وستتوقف يف ايار. فامذا يريدون 

من املودعني اكرث من ذلك؟ 
الحل يف بساطة: موازنات ال عجز فيها، قانون كابيتال كونرتول هادف، 
خفض عجز ميزان املدفوعات، ترشيد القطاع العام، الخصخصة مع 
نقد  انشاء مجلس  املصارف،  الدولة، هيكلة  الحفاظ عىل مصلحة 
العجلة  تفعيل  عائم،  اعتامد سعر رصف  5 سنوات وبعدها  لفرتة 
االقتصادية من خالل التحفيز، انشاء هيئة الربط االنتاجي للتنسيق 

ما بني القطاعات الخاصة. 
نعرف انهم يعرفون الحل، لكن ال نية لديهم يف االصالح حفاظا عىل 

مكاسبهم، وبالتايل الحل يف الصالة والترضع اىل الله. 

* استاذ محارض يف جامعة الكسليك 
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مقالإقتصاد
التدقيق الجنائي... دعاية سياسّية

يعيش لبنان ازمة اقتصادية ومالية ونقدية واحواال معيشية تكاد تقطع االنفاس، يف ظل 
وضع سيايس مقلق وغامض يبرش باالنهيار التام، وعدم توصل االفرقاء اللبنانيني اىل اتفاق 

لتشكيل حكومة جديدة.
االزمة الخانقة التي يعيشها لبنان مل تأت من عدم. املواطنون وضعوا اموالهم يف املصارف، 
واالخرية وظفتها يف سندات خزينة لدى مرصف لبنان. لذا من الرضوري معرفة مصري هذه 
االموال، وخصوصا وان هناك الكثري من الشكوك حول السياسات النقدية التي اتبعت من 
املرصف املركزي واملصارف، وحتى من وزارة املال والتي اوصلتنا اىل هذه النتيجة، فكانت 
املطالبة بالتدقيق الجنايئ كمدخل للكشف عن االسباب التي ادت اىل انهيار الوضع املايل 
يف البالد. تعد هذه الخطوة ايضا استجابة ملطلب صندوق النقد الدويل والدول املانحة 

التي قد تساعد لبنان مستقبال النقاذه من محنته املالية.
والتزوير،  والغش،  الرشعية،  غري  العمليات  اكتشاف  اىل  الجنايئ  التدقيق  يهدف 
محاولة  يف  البالد  خارج  اىل  القانونية  غري  والتحويالت  العامة،  االموال  واختالس 
الستعادة ما امكن من االموال املنهوبة وسوق الجناة اىل القضاء.  كذلك يشكل نقطة 

انطالق محورية للنهوض بالوطن.
يرص خرباء االقتصاد عىل جملة معطيات ليك ينجح التحقيق الجنايئ، لذلك يفرتض اوال ان 
تتوافر عنارص عدة، منها: تحديد الهدف من التحقيق، تحديد ما يجب العمل عليه ملعرفة 
اذا ما كان هناك من تجاوزات، من ثم تحديد الفرتة الذي يستوجب الرجوع اليه لجمع 
كل االدلة، ومن غري ذلك ال ميكن اي عملية تحقيق جنايئ مايل ان تصل اىل اهدافها، وان 

تحقق النتائج املرجوة منها.
السؤال املطروح: هل ميكن ان يكشف التحقيق الجنايئ عن الجهات التي اوصلت لبنان 

اىل االنهيار؟ 
العارفون ببواطن االمور يؤكدون انه ال ميكن لهذا التدقيق ان يكشف الحقائق املخفية 
واملخالفات املرتكبة باملال العام، لذا علينا انتظار البدء بتنفيذه بعد املراحل السلبية التي 

مر فيها ملعرفة نتائجه من اجل الحكم عىل مدى فاعليته.
تشري التطورات املتعلقة بهذا املوضوع اىل ان التدقيق الجنايئ دخل يف دائرة املعارك 
السياسية التي تدور رحاها عىل الساحة الوطنية. وقد متثلت بالنص الذي اقره مجلس 
النواب واملتعلق برفع الرسية املرصفية والذي ال يعترب قانونا عىل ما يقوله الحقوقيون، 
النه بكل بساطة عبارة عن جواب عىل رسالة رئيس الجمهورية اىل املجلس النيايب. هذا 
هذا النص مل "ينطلق عرب مبادرة ترشيعية تتقدم بها الحكومة او النواب كام تفرضه 
االصول الدستورية. وبالتايل لن يتم ارساله اىل رئيس الجمهورية ليك يصدره ويطلب 
نرشه يف الجريدة الرسمية، بحيث انه مجرد توصية تعكس اماين النواب وال قوة ملزمة 
لها". انطالقا من هذه النقطة، ميكن ان يتجاهله حاكم مرصف لبنان بكل بساطة، اذ ال 
ميكن املحاكم تطبيقه السيام القضاء االداري، كونه ال يدخل يف االنتظام القانوين العام 

للدولة اللبنانية.
كذلك ميكن اعتبار مكافحة الفساد عبارة عن وهم يضاف اىل اوهام االصالح يف نظام 
االمراء، وهو يف حقيقة االمر مجرد دعاية سياسية. فيام سيبقى املودع اللبناين وحده 
يدفع امواله مثنا للفساد والهدر املسترشي يف مختلف مؤسسات الدولة، اىل ان يقيض 

الله امرا كان مفعوال.

عصام شلهوب
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رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق املكّلفني: 
قانون السرّية املصرفّية يحمل متفّجرات 

ميثل التدقيق الجنايئ مطلبا خارجيا من املجتمع الدويل املانح قبل ان يكون رغبة داخلية. الهدف من هذا التدقيق هو 
الوصول اىل معرفة اسباب انهيار الوضع املايل يف لبنان، الن التدقيق الجنايئ بحسب تعريفه يذهب بعيدا يف التحقيق يف 

عمليات اختالس املال العام وعمليات الفساد والتحويالت غري القانونية اىل الخارج

املركزي  اىل  الدخول  وامكان  لبنان  ومرصف 
واالتصال باملديرين. هذه النقاط تحفظ عنها 
اي  فقط  يرفض  ال  انه  مبعنى  لبنان،  مرصف 
ميكن  التي  املعلومات  عىل  للحصول  مجال 
املركزي،  زبائن  او  العمالء  عرب  اليها  الوصول 
بالحوكمة  يتعلق  ما  كل  عن  ايضا  ويتحفظ 
التواصل املبارش مع الرشكة  داخل املركزي او 
ان  لعلة  الجنايئ  التدقيق  مبهمة  املنوطة 
العقد ويتمتع  املركزي ليس طرفا يف  املرصف 

باالستقاللية املالية واالدارية.

■ هل تتعلق املشكلة بالحساب 36؟
□ املشكلة مل تكن تتعلق به بل ترتبط مبارشة 

سيستغرق  الجنايئ  التدقيق  ان  املؤكد  من 
سنوات، خصوصا بعد ضم كل ادارات الدولة 
والبلديات، بعدما كان محصورا مبرصف لبنان، 
الرسية  لرفع  املعطاة  السنة  مهلة  ان  يف حني 
املرصفية للتمكن من التدقيق، قصرية جدا. من 
هنا، فان الشكوك يف تنفيذ التدقيق مرشوعة، 

الن صفارة انطالقه عمليا مل تطلق بعد.
"االمن العام" التقت رئيس الجمعية اللبنانية 
ضاهر،  كريم  املحامي  املكلفني  لحقوق 
املرصفية  الرسية  قانون  حول  وحاورته 

والتدقيق الجنايئ. 

■ ملاذا اعترب مرصف لبنان ان حسابات الدولة 
للرسية  تخضع  حقوقيني،  بحسب  املكشوفة 

املرصفية تلقائيا عندما تدخل اليه؟
□ مرصف لبنان مل يكن واضحا يف كل ما قاله 
تحت  هي  الدولة  حسابات  ان  اكد  ويقوله. 
عىل  يطلع  الحكومة  مفوض  الن  ترصفها، 
لكنه   .36 الحساب  خصوصا  الحسابات  كل 
يتذرع  كان  الجنايئ،  التدقيق  عىل  اعرتاضا 
باملادة 151 من قانون النقد والتسليف الذي 
معتربا  املرصفية،  الرسية  قانون  عىل  عطفها 
يف  والتدخل  الجنايئ  التدقيق  يتم  عندما  انه 
الدخول  سيتم  املالية،  والهندسات  الحسابات 
وهم  املركزي،  زبائن  حسابات  اىل  حكام 
لكن  املالية.  واملؤسسات  التجارية  املصارف 
انه  اىل  لفتت  واالستشارات  الترشيع  هيئة 
مارسال"  اند  "الفاريز  مع  املوقع  للعقد  وفقا 
يجب اعداد دراسة للهندسات املالية واصدار 
اىل  اضافة  املركزي،  بها  قام  التي  السندات 
شوائب  وجود  عدم  من  للتأكد  الحوكمة 
الرشكة  بني  املبارش  والتواصل  بها،  تتعلق 

املدققة  للرشكة  ان  علام  الدولة،  بحسابات 
رأي  ان  تريد.  ساعة  عليها  االطالع  يف  الحق 
االول  ردها  يف  واالستشارات  الترشيع  لجنة 
ما  ان كل  ليؤكد  املال، جاء  وزارة  كتاب  عىل 
يتعلق باملال العام ال يدخل ضمن نطاق قانون 
باجتهادات  معللة  السباب  املرصفية،  الرسية 
هذا  يف  اعترب  وقد  وخارجية.  محلية  قانونية، 
املرصفية  الرسية  موجب حفظ  ان  الخصوص 
يسقط  عمومي  صالح  هو  والذي  واملهنية 
الجرائم، وهو صالح  عن  االبالغ  امام موجب 
هذا  رفض  لبنان  مرصف  لكن  عام.  عمومي 
استعمل  هنا  قامئا.  التجاذب  واستمر  الرأي 
رئيس الجمهورية حقه يف تطبيق املادة 53 من 
الدستور الفقرة 10، وكتب اىل مجلس النواب 
التخاذ ما يلزم يف شأن الرسية املرصفية منعا 
للتجاذب القائم. ثم اقر مجلس النواب قانون 
طياته  يف  يحمل  الذي  املرصفية  الرسية  رفع 
وتم حرص  بالتوازي،  بكلمة  تتمثل  متفجرات 
ثانية  مرة  طلب  عندما  واحدة.  بسنة  املدة 
باملوضوع،  واالستشارات  الترشيع  هيئة  رأي 
اعتربت ان كلمة التوازي او املوازاة كام وردت 
رفع  اقر  الذي   2020/200 القانون  نص  يف 
اجراء  يكون  ان  تعني  ال  املرصفية،  الرسية 
علام  مرتابطني،  او  نفسه  بالتوقيت  التدقيقني 
التصاريح  من  العديد  خالل  من  تبني  قد  انه 
اذا كانت هنالك نية مبيتة عند بعض االطراف 
لالطاحة بالتدقيق مع التظاهر بدعمه، بدليل 
اي  االدارات،  بقية  مع  بالتوازي  كلمة  وضع 
مرصف  يشمل  ان  يجب  الجنايئ  التدقيق  ان 
يعلم  الجميع  فيام  االدارات،  وبقية  لبنان 
الواسعة  التدقيق  عملية  النهاء  امكان  ال  ان 

والشاملة خالل فرتة سنة.

■ اىل ماذا تهدف كلمة باملوازاة؟
الحسابات  لربط  التوازي  كلمة  اعتمدت   □
بعضها ببعض بهدف عرقلة املوضوع، وتطوير 
املال الضافة عمليات  القائم مع وزارة  العقد 
تدقيق يف بقية االدارات وبكلفة جديدة. هذا 
التدقيق  كلفة  لتحديد  مفاوضات  اىل  يحتاج 
لبنان  عىل مرصف  العقد  تطبيق  اما  االضايف. 

االتفاق  فقط  ويكفي  قامئا،  يزال  ال  فهو 

رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق املكلفني املحامي كريم ضاهر.

املصرفيون كانوا على 
معرفة بحصول االنهيار

الزعامات السياسية 
استفادت من كل ما جرى
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ويتم  العقد  تفعيل  املال العادة  وزارة  مع 
التنفيذ خالل عرشة اسابيع، مع امكان متديد 
املهلة فقط. هذا االمر ال يحتاج اىل قرار من 
مجلس  من  قانون  اىل  وال  الوزراء  مجلس 
والزام  املال  وزارة  من  ارادة  اىل  بل  النواب، 
اقصاء  طائلة  تحت  التعاون،  لبنان  مرصف 
وعدم  التلكؤ  حال  يف  مركزه  من  الحاكم 

التجاوب. 

■ ويف حال عدم التعاون؟  
تسيري  يف  فادح  خطأ  ارتكاب  يعني  هذا   □
االعامل كام هو وارد يف قانون النقد والتسليف. 
املادة 19 تسمح باقصاء الحاكم يف حال ارتكاب 
بواجبات وظيفته. عدم  او الخالل  فادح  خطأ 
التجاوب مع التدقيق الجنايئ هو من االخطاء 
بهذا  قانون  صدور  من  الرغم  عىل  الفادحة، 
هو  مبا  دراية  عىل  الحاكم  ان  ومن  الشأن، 
مطلوب. لكن التأخري هو لكسب الوقت، اذ ان 
تعديل العقد مع الرشكة لشمول التدقيق كل 
املؤسسات والبلديات هو فخ جديد، الن العقد 
السابق ال يشمل هذه النقطة والتعديل يعني 
تغيري االعتامد املرفق، اي ان الرشكة ستطالب 
بزيادة قيمة العقد مبا يتناسب وعملها الجديد، 
دوالر  الف  و100  مليونني  سيتخطى  انه  اي 
من  ميكن  مام   ،2020 موازنة  يف  املرصودة 
االنتهاء من التدقيق يف ما خص مرصف لبنان 
بعد  الدولة  عىل  لزاما  بات  لذا  منه.  واالنتهاء 
ومؤسسات  ادارات  وشمول  التوسيع  عملية 
االعتامد  تأمني  العقد،  قيمة  وزيادة  جديدة 
الدستوري  املجلس  ان  نذكر  موازنة 2021.  يف 
اعتامد  اي  اقرار  امكان  عدم   2017 عام  اكد 
قبل اقرار املوازنة العامة التي تسمح باالنفاق، 
وهذا سيسبب خالفا حول هذا املوضوع. لذلك 
كل  عند  جاهزة  التعطيل  طريق  خريطة  فان 
مفرق قانوين لتمرير فرتة السنة، منعا لحصول 

التدقيق الجنايئ. 

■ هل سيشمل التدقيق املصارف التجارية؟  
تطبق  مل  ملاذا  نفسه:  يطرح  الذي  السؤال   □
القوانني عىل املصارف املفلسة او التي يقتيض 

وضع اليد عليها لغاية اليوم؟  

■ هل هناك مصارف متعرثة او مفلسة؟  
ميكنها  وضع  يف  تعد  مل  وواقعيا  عمليا    □
القانون  تعريف  وفق  اعاملها  متابعة  من 
اذا مل  القليل جدا منها.  رقم 91/110 ما عدا 
تكن لدى مرصف لبنان ارادة باعالن افالسها، 
اقله يجب وضع اليد عليها وتغيري ادارتها. يف 
هذه الحالة، ميكن تنقية العالقة مع املودعني 
املبادرة  ميكن  كذلك  االستنسابية.  من  والحد 
اسس  عىل  املرصيف  القطاع  هيكلة  العادة 
املودعني  تحميل  لظاهرة  حد  ووضع  سليمة 
لدى  املرتاكمة  الخسائر  عبء  مبفردهم 

املصارف واملركزي والخزينة.

الدفاع  ■ ماذا عن دور اصحاب املصارف يف 
عن مؤسساتهم؟  

□ من املحتمل ان املرصفيني املشاركني يف كل 
تحويل  من  متكنوا  املركزي  املرصف  عمليات 
عىل  كانوا  النهم  الخارج،  اىل  الخاصة  اموالهم 
 .2016 عام  منذ  االنهيار  بحصول  تامة  معرفة 
مل  ومن  الصورة،  امامه  تتضح  االرقام  يقرأ  من 
يكون  قد  املرتفعة.  بالفوائد  يطمع  كان  يفهم 
 17 قبل  الخارج  اىل  اموالهم  حولوا  املرصفيون 
يطبق  مل  لبنان  مرصف  ولكن  وبعده،  ترشين 
القانون 91/110 اي وضع اليد، والقانون 67/2 
يسمحان  القانونان  املصارف.  بافالس  املتعلق 
اعضاء  من  اململوكة  االصول  كل  عىل  بالحجز 
الرئيسيني  واملساهمني  االدارات  مجالس 
ومفويض املراقبة وكل من فّوض بالتوقيع ورفع 

لغايات  وخارجيا،  داخليا  املرصفية،  الرسية 
املخالفات  اثبات  وتم  طبقت  فلو  التحقيق. 
النافذة وهي عديدة، منها عىل  للقوانني  وفقا 
للمعلومات  الشخيص  االستغالل  الذكر  سبيل 
املميزة )Insider trading( عمال بالقانون رقم 
املهربة  االموال  اعادة  ميكن  كان   ،2011/160
الهندسات  من  املحققة  واالموال  الخارج،  اىل 
املالية من دون وجه حق. لكن ما حصل هو 
املشمولني  املسؤولني  ارصدة  عىل  الحجز  عدم 
التدقيق  تعطيل  مشكلة  تكمن  هنا  بالقانون. 
هذا  املذكورة.  القوانني  تطبيق  وعدم  الجنايئ 
خطأ فادح اخر للحاكم ونوابه او اخالل بواجبات 
الوظيفة، ومن حق الرأي العام معرفة الحقيقة.

مهمة  الجنايئ  التدقيق  ان  يعني  هذا   ■
مستحيلة؟  

□ ليس مستحيلة اذا كان هناك ارادة حقيقية يف 
اجرائه، لكن يجب ان يتحرك الناس ويضغطون 
يف اتجاه تنفيذه. عندما يخرس اي عسكري او 
موظف يف القطاع العام 75 يف املئة من قيمة 
بلغه،  الذي  الواقع  لن يسكت عن هذا  راتبه، 
الضغط  مطلوب  اظن.  ال  اسكاته؟  سيتم  فهل 
الهادف اىل اظهار الحقيقة واملعالجة واالبتعاد 
من الطائفية، والتأكد من ان الزعامات السياسية 

هي ايضا قد استفادت مام جرى.

■ ما هي نتائج عدم التحرك؟ 
واملحافظة  الشعب  الفقار  املجال  افساح   □
الحكم  مبفاصل  املتحكمني  اموال  عىل 
حّملوا  قد  يكونوا  ان  بعد  مجددا،  وعودتهم 

املواطنني كل الخسائر من اموالهم الخاصة.

■ هل ستضيع نهائيا اموال املواطنني يف املصارف؟ 
□ املواطن لن يحصل عىل امواله اال اذا دارت 
اذا  اال  يتحرك  لن  واالقتصاد  االقتصاد،  عجلة 
املنظومة  تغيري  اىل  تحتاج  التي  الثقة  عادت 
هدفه  ومتجانس،  شفاف  مرتفع  عمل  بفريق 
واملذهبية  الطائفية  دائرة  خارج  البلد  اصالح 
وتأخرت  جدا،  دقيقة  العملية  والحزبية. 

بسبب املساومات التي متت.
ع.ش.

التدقيق الجنائي 
ليس مهمة مستحيلة اذا 

وجدت االرادة الحقيقية

مطلوب الضغط الهادف
الى اظهار الحقيقة 

واالبتعاد من الطائفية

أمنك بأمان
بالتعاون مع المديرية العامة لألمن العام،  

تعرض إذاعة "صوت لبنان" 93.3،  
برنامج "أمنك بأمان"، والذي يُبثّ كلّ  

ا  المديرية العامة لألمن العاميوم إثنين عند الساعة 11.20 صباحً
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يف العام 2019، كلف معهد باسل فليحان املايل واالقتصادي تطبيق توصيات املؤمتر الوطني االول حول الرشاء العام الذي جمع 
املؤسسات الدولية والهيئات االقتصادية واملجتمع املدين، منها اعداد اقرتاح قانون عرصي. تدرس اللجنة النيابية الفرعية برئاسة 

ياسني جابر اقرتاح القانون، وقد خصصت له حتى االن اكرث من 35 جلسة 

رأي 

إقتراح قانون الشراء العام )2( 
ملاذا يحتاج لبنان إلى قانون حديث للشراء العام؟

مشاريع يقتيض تنفيذها جدولة التزامات يف 
اطار متوسط او طويل االمد.

3- املساءلة، من خالل تطبيق اليات واضحة 
كافة،  الرشاء  مراحل  يف  والرقابة،  لالرشاف 
جديدة  اليات  استحداث  تشمل  ان  عىل 
مهل  ضمن  واالعرتاضات  للشكاوى  وفاعلة 
مبا  املالمئة  العقاب  وتدابري  لبتها  محددة 

يعزز الثقة باالداء.
ان  عىل  الحرص  اي  واملنافسة،  الفعالية   -4
القاعدة  هي  التنافسية  االجراءات  تكون 
عمليات  الجراء  املعيارية  والطريقة  العامة 
الكفاية، وتأمني فرص  لتعزيز  الرشاء كوسيلة 
املحتملني،  املوردين  لجميع  وعادلة  متكافئة 
وموحدة  ومتكاملة  واضحة  وثائق  واعتامد 
يكون  بحيث  منوذجية(  رشوط  )دفاتر 
الشارية،  الجهات  لكل  ملزما  استخدامها 
االتفاقات  من  تحد  صارمة  ضوابط  واعتامد 
تتامىش  متعددة  وتوفري طرق رشاء  الرضائية 
مع متطلبات الحداثة، واعتامد قواعد واضحة 

املعلومات،  اىل  والجمهور  املدين  واملجتمع 
عليها  ينص  التي  الرسية  حاالت  مراعاة  مع 
الجهات  تعلن  املبدأ،  هذا  مبوجب  القانون. 
مبا  تنفيذها  وتفاصيل  خططها  عن  الشارية 
يف ذلك سري عملية الرشاء واجراءات التلزيم 
والقيمة  االستالم  ونتيجة  العقود  وتوقيع 
ادماج  عىل  كذلك  ينص  للعقد.  النهائية 
اعادة  او  استبدال  يف  الرقمية  التكنولوجيا 
الرشاء  مراحل  يف  الورقية  االجراءات  تصميم 
الرشاء  اىل  القانوين  املدخل  ويوفر   كافة، 

االلكرتوين وادارة البيانات.
برشية  موارد  تخصيص  لجهة  التخصص،   -7
عالية املهنية للقيام بعمليات الرشاء، وموجب 
املجال  هذا  يف  للعاملني  املستمر  التدريب 
املهنية واالحرتاف  ليكونوا عىل قدر عال من 
والنزاهة. ويدرج القانون الرشاء العام كوظيفة 
محددة، قامئة بذاتها، ضمن الهيكل الوظيفي 
اطر  التطبيقية  املراسيم  وتحدد  الدولة،  يف 
املهنية  والخربة  واملهارات  املعرفية  الكفايات 
الوظيفي  التوصيف  اىل  اضافة  والسلوكيات 
والرتفيع.  التعيني  و/او  التوظيف  ورشوط 
ان جميع  من  التأكد  القانون  اقرتاح  ويلحظ 
او  العام  الرشاء  عن  املسؤولني  املوظفني 
املتدخلني يف اي مرحلة من مراحله يستوفون 

املعايري املهنية املنصوص عليها.
8- االستدامة، بحيث تعتمد الجهات الشارية، 
القدرة  حيث امكن، الرشاء املستدام لتوجيه 
والخدمات  السلع  نحو  للدولة  الرشائية 
املستدامة بهدف تقليص االثر البيئي وتحقيق 
املنصوص  واالجتامعية  االقتصادية  االهداف 
واالتفاقات  واملعاهدات  املواثيق  يف  عليها 
الحرص  مع  الوطنية،  لالولوية  الدولية ووفقا 
عىل تحقيق التوازن بني املنافع املحتملة وعىل 
تحقيق القيمة الفضىل من انفاق املال العام، 
للمؤسسات  حوافز  باعطاء  يسمح  وبشكل 
الصغرية واملتوسطة ولالنتاج املحيل وللخربات 

الوطنية.
العام  الرشاء  عمليات  القانون  اقرتاح  ينظم 
عىل اساس المركزي مع ادارة مركزية ناظمة 
وتتدخل  املركزية  االلكرتونية  املنصة  تدير 

ففي  والتواطؤ:  الفساد  ملنع  بفعالية 

القانون من جديد وكيف  اقرتاح  ماذا يحمل 
والدويل؟  اللبناين  املجتمع  معه  سيتعاطى 
حديث  )مصطلح  التوريد  او  العام  الرشاء 
يستبدل تعبري الصفقات( هو احد ابرز محاور 
االصالحات الهيكلية لتحسني الحوكمة املالية، 
وتحفيز النهوض واستعادة الثقة التي التزمتها 
الحكومة اللبنانية خالل مؤمتر سيدر )2018(، 
ويف البيانات الوزارية لحكومتي الرئيس سعد 
دياب  حسان  والرئيس   )2019( الحريري 
املالية  الخطة  مسودة  وتضمنتها   *)2020(

)نيسان 2020(**.
اكدت مجموعة الدعم الدولية للبنان، خالل 
ويف   )2019 االول  )كانون  باريس  اجتامع 
 23( الحالية  الحكومة  تشكيل  بعد  بيانها 
الثاين 2020(، عىل اهمية تنفيذ هذه  كانون 
االلتزامات ودعمها لعملية اصالح الرشاء العام 
كرشط لتمويل برنامج االنفاق االستثامري يف 

قطاعات حيوية يحتاج اليها لبنان.
املايل  فليحان  باسل  معهد  املال  وزير  كلف 
جهود  متابعة  املال،  وزارة   - واالقتصادي 
االصالح منذ مطلع العام 2019. ومتت بلورة 
تشخيص  عىل  اعتمدت  العمل،  لهذا  رؤية 
منظومة  اداء  لواقع  وشامل  كامل  علمي 
الرشاء العام – مسح MAPS – بالتعاون مع 

البنك الدويل والوكالة الفرنسية للتنمية.
مع  املعهد  فريق  عمل  شهرا   19 مدى  عىل 
لبنانيا ودوليا،  مجموعة عمل من 13 خبريا 
دولية  مؤسسات  اربع  مع  الوثيق  بالتعاون 
لالتحاد  املشرتكة   SIGMA مبادرة  هي 
االقتصادي  التعاون  ومنظمة  االورويب، 
والوكالة  الدويل،  والبنك   ،OECD والتنمية 
نص  وضع  عىل   ،AFD للتنمية  الفرنسية 
لقانون عرصي راجعت هذه الجهات الدولية 

عىل  ليس  املقدمة  العروض  لتقييم  ومفصلة 
اساس  عىل  بل  فقط  االدىن  السعر  اساس 
معايري محددة كاملعايري البيئية او دورة حياة 
لتعديل  وضوابط  رشوط  تحديد  مع  املنتج، 

قيمة العقد عند االقتضاء.
5- النزاهة،  من خالل وضع تعريف واضح لها 
املتعددة  حاالته  وتحديد  املصالح  ولتضارب 
وتحديد انواع العقوبات التي تطاول موظفي 
القطاعني العام والخاص بدرجات تتناسب مع 
نوع العمل او الفعل او االمتناع عنه، اضافة 
اىل تحديد انواع الرقابة والعقوبات التي تطال 
بدرجات  والخاص  العام  القطاعني  موظفي 

تتناسب مع نوع املخالفة.
6- الشفافية، من خالل اعتامد منصة الكرتونية 
مركزية لدى هيئة الرشاء العام والزام الجهات 
املتعلقة  االساسية  املعلومات  نرش  الشارية 
والسامح  املنصة،  هذه  عىل  الرشاء  مبراحل 
بالنفاذ الحر لجميع اصحاب املصلحة، مبا يف 
املحتملني  واالجانب  املحليني  املوردين  ذلك 

اىل  اضافة  مرحلة،  من  اكرث  يف  مضمونه 
جهات وطنية.

 MAPS مسح  نتائج  اشارت  سابقا،  بّينا  كام 
اىل ان منظومة الرشاء العام يف لبنان متهالكة 
وتعاين من ثغر جوهرية عىل كل املستويات، 
املال  اهدار  من  ويزيد  عملها  يعّوق  ما 
وتداخل  والفساد،  التواطؤ  ومخاطر  العام، 
وتدهور  املعنية،  املؤسسات  بني  الصالحيات 
 210 اصل  فمن  العامة.  الخدمات  جودة 
اساسها،  عىل  املنظومة  تقويم  جرى  معايري 
سجل لبنان تطابقا كليا يف 11 معيارا فقط، اي 
بنسبة 5%. يف املقابل، حدد 120 معيارا غري 
مطابق للمعايري الدولية، و71 معيارا مطابقا 

تطابقا جزئيا.
عىل   MAPS تقرير  توصيات  ابرز  من 
واقرار  اعداد  والتنظيمي،  القانوين  املستويني 
واستكامله  وحديث  شامل  عام  رشاء  قانون 
املراسيم  من  ومتجانسة  كاملة  مبجموعة 
الجهات  كل  عىل  للتطبيق  قابلة  التطبيقية، 

الشارية.
اعداد  يف  تشاركية  علمية  منهجية  اعتمدت 
اقرتاح القانون، مؤلفة من ست مراحل، اولها 
كان مراجعة نصوص مشاريع القوانني املقرتحة 
سابقا حفاظا عىل الجهود الوطنية التي بذلت 
اجرى  الثانية،  املرحلة  يف  الخصوص.  هذا  يف 
التي  بالقوانني  مقارنة  دراسة  العمل  فريق 
ابرزها  العربية،  الدول  من  عدد  يف  اقرت 
فلسطني   ،)2018( مرص   ،)2019( االردن 
مسح  وتوصيات   ،)2014( تونس   ،)2014(
MAPS  اضافة اىل  املراجع الدولية االساسية: 
 )2011( النموذجي  االونسيرتال  قانون   -1
الذي تعتمد عليه كل الدول الراغبة يف تطوير 

اطارها القانوين.

منظمة  قبل  من  بها  املوىص  املبادىء   -2
يف   OECD والتنمية   االقتصادي  التعاون 

العام 2016.
مع  واسعة  مشاورات  اجريت  ذلك،  بعد 
الجهات املختصة وممثلني عن القطاع الخاص 
مسودة  تعديل  يف  ساهمت  املدين  واملجتمع 
يف  الخرباء  من   الطلب  تم  اخريا،  القانون. 
النص  مراجعة  الرشيكة  الدولية  املؤسسات 

املقرتح.
والحجة  البينات  عىل  املبنية  املنهجية  هذه 
تطوير  يف  دوليا  تعتمد  املقارنة،  والدراسات 
للمرة  تعتمد  وهي  املالية  القوانني  نصوص 

االوىل يف لبنان.
يرتكز اقرتاح القانون عىل مثانية مبادئ للرشاء 
االثني  الدولية  املبادىء  من  مستقاة  العام، 
عرش الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية  OECD، وهي:
1- امليزة الشاملة حيث تشمل احكام القانون 
كل الجهات الشارية واي شخص من اشخاص 
من  بتمويل  عاما،  ماال  ينفق  العام  القانون 
وقروض.  هبات  من  او  الخزينة  او  املوازنة 
العامة،  املشرتيات  انواع  كل  املبدأ  يشمل 
وتقديم  اللوازم  وتوريد  االشغال،  تنفيذ  اي 
االستشارية  الخدمات  فيها  مبا  الخدمات 
احكام  يخالف  ال  مبا  خارجية،  او  داخلية 
اصوال  املربمة  الدولية  واالتفاقات  املعاهدات 

من الدولة اللبنانية.
يلزم  املوازنات  مع  والدمج  التخطيط   -2
تحديد  كافة  الشارية  الجهات  القانون 
الحاجات وتحضري الخطط السنوية واملتوسطة 
تزامنا مع اعداد املوازنات العامة، واستنادا اىل 
خطة  لحظ  امكان  يوفر  كام  موحدة.  مناذج 
رشاء سنوية او متعددة السنة يف حال تتضمن 

معهد باسل فليحان املايل واالقتصادي.

اعداد معهد باسل فليحان املالي واالقتصادي
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تكون  ما  عادة  الحديثة،  املنظومات 
بشكل  المركزية  للرشاء  التنفيذية  املهامت 
واالستجابة  خططها  تنفيذ  ادارة  لكل  يتيح 
بالرسعة الالزمة لحاجات املواطنني، مع دور 
املالية  وزارات  عادة  تتواله  ناظم  مركزي 
هيئات/ادارات  او  مرص(  حالة  )يف  مبارشة 
بارز  اىل دور  اضافة  مستقلة )حالة تونس( 
الشكاوى  يف  بالنظر  متخصصة  لهيئات 
)هيئة  العقد  توقيع  قبل  ما  والنزاعات 
االعرتاض( وما بعده )مجلس شورى الدولة( 

ودور رقايب الحق )ديوان املحاسبة(.
املناقصات  ادارة  يطور  القانون  اقرتاح 
الحالية التي تصبح هيئة مستقلة تقع عليها 
مسؤولية القيام مبهامت اساس النتظام هذا 
القطاع مبا يف ذلك ادارة نظام رشاء الكرتوين 
بتوثيق  يسمح   E-procurement موحد 
املستويني  عىل  منظم  بشكل  املعلومات 
القرار  لصانعي  وتوفريها  واملحيل،  املركزي 

 .open data وللجمهور
وتوجه  تنظم  سوف  العام  الرشاء  هيئة 
وضع  عرب  االجراءات  توحيد  يف  وتساهم 
منوذجية.  رشوط  ودفاتر  معيارية  مستندات 
كاملة  الرشاء  عمليات  سري  سرتاقب  كذلك 
التي  املركزية  االلكرتونية  املنصة  خالل  من 
دفاتر  عىل  االطالع  كمثل  لديها،  ستنشأ 
وسيكون  والتلزيم.  االستالم  ولجان  الرشوط 

الرشاء  عملية  سري  عىل  االعرتاض  امكانها  يف 
متى تعارضت مع مقتضيات املصلحة العامة، 
ومجلس  الجمهورية  رئاسة  اىل  تقارير  ورفع 

النواب ومجلس الوزراء.
مستقلة  هيئة  وهي  االعرتاضات،  هيئة 
لبت  رسيعة  ومسارات  اليات  وفق  تعمل 
قبل  ما  فرتة  خالل  والشكاوى  املراجعات 
عىل  االعرتاضات  هيئة  تعتمد  التعاقد. 
ملفات  دراسة  من  متكنها  متنوعة  خربات 
وقانونية  تقنية  نظر  وجهتي  من  الشكاوى 
كذلك  اكرب.  بفعالية  بها  البت  لها  يتيح  مبا 
تتمتع الهيئة باملرونة الالزمة التخاذ قراراتها 

بالرسعة املطلوبة كونها هيئة ادارية.
قانون عرصي وحده ال يكفي بالطبع، وان بات 
شبه جاهز لالقرار يف مجلس النواب اللبناين. 
مع  يرتافق  مل  اذا  مجتزأة  خطوة  يبقى  فهو 
مسار االصالح الذي ال يتوقف عند حد اقرار 
معني.  اداري  تنظيم  اعادة  او  جديد  ترشيع 
بالتنسيق  فليحان  باسل  معهد  حاليا  ويعمل 
للتنمية،  الفرنسية  والوكالة  الدويل  البنك  مع 
اىل  متوسطة  وطنية  اسرتاتيجيا  بلورة  عىل 
التدابري  من  مجموعة  تتضمن  االمد  طويلة 

االصالحية املتالزمة.
املستوى  رفع  االسرتاتيجيا  هذه  مداميك  من 
اختالل  يالحظ  حيث  البرشي  للكادر  املهني 
كبري بني املهارات املطلوبة وتلك املتوافرة حاليا 

باملامرسات  ملمني  غري  العاملني  من   %48(
وظيفي  لتوصيف  وغياب  الجيدة(،  الدولية 
ذلك  اىل  اشارت  وقد  العام.  الرشاء  ملهنة 
معظم التقارير الدولية التي اعتربت ان هذا 
اىل  بالنسبة  كبريا  ائتامنيا  خطرا  ميثل  النقص 
الحكومة. وعزت سببه اىل عدم خضوع جميع 
املعنيني اىل تدريب الزامي وال لتيويم الزامي 
مستمر ملعارفهم )عىل الرغم من كل الجهود 
االدارة  متطلبات  مع  يتالءم  مبا  املبذولة( 
املالية الحديثة واملتغريات الدولية، االمر الذي 
االدارة  ادارة نظام  الدولة عىل  يضعف قدرة 
املالية واصالحه. كام اكدت التقارير ان االمر 
اذا ما اخذنا يف االعتبار  يكتسب اهمية اكرب 
االبرز  الصفات  من  يعترب  النقص  هذا  ان 

للحوكمة املالية الضعيفة.
اخريا، تتضمن االسرتاتيجيا االستثامر يف البنية 
التحتية املعلوماتية لدى كل الجهات الشارية 
من  هي  التي  املركزية  االلكرتونية  واملنصة 
دون شك اساس لنظام حديث ورقابة فعلية 
وقد  االمور،  تستقيم  ال  دونه  من  وافصاح 
آخرها  ذلك  اىل  كثرية  عربية  دول  سبقتنا 
تونس التي باتت تعتمد بدءا من 2019/1/1 
الالمركزي عىل  بشكل ملزم الرشاء االلكرتوين 

  .Tuneps  منصة  مركزية

الوزاري  بيانها  يف  الحالية  الحكومة  تلتزم   *
املال  وزارة  بذلتها  التي  الجهود  كل  "متابعة 
ذلك  يف  مبا  العام،  الرشاء  منظومة  الصالح 
واقرار    )MAPS( الدويل  املسح  استكامل 
االقرار  عىل  والعمل  واعتامدها،  توصياته 
العام  للرشاء  عرصي  قانون  ملرشوع  الفوري 
الجهات  مالحظات  االعتبار  يف  االخذ  مع 

املختصة". 
املالية  الخطة  يف  الحكومة  لحظت   **
 ،2020 نيسان   30 يف  اقرتها  التي  االصالحية 
ضمن  العام  الرشاء  قانون  اقرار  رضورة 
سياق  يف  اعدت  التي  القوانني  من  مجموعة 
االصالحية  التدابري  احد  ليكون  سيدر  مؤمتر 
الهيكلية الرضورية اليجاد بيئة اعامل تنافسية 
لتوفري  االنتاجية  وترفع  االستثامرات  تجذب 

ارضية خصبة لنشاط القطاع الخاص. اقرتاح قانون الرشاء العام بات شبه جاهز لالقرار يف مجلس النواب.
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نقطة على السطر تقليد شعبي قديم ينتعش في املوسم الرمضاني
خالد النعنع: الحكواتي ينبعث في زمن كورونا

المشهد الثقافي

الحكوايت املاهر هو الذي يدفع الناس إىل التفاعل 
معه خالل اداء الحكايا. فاملطلوب منه ليس فقط 
خالل  من  فيها  الحياة  بعث  بل  القصة،  تالوة 
حركاته وامياءاته وتعابري وجهه واضافاته الخاصة 
اليها. مع الوقت، افل نجم الحكوايت الذي تراجع 
دوره اىل الخلف امام التطور التكنولوجي وفورة 
وسائل التواصل االجتامعي، حتى كاد ان ينقرض. 
مع ذلك، ظلت بريوت تحتضن مهرجانا للرواية 
الشفهية عىل مدى سنوات هو "مهرجان الرواة 
واملونودراما" الذي كان يجمع معّلمي الحيك من 
مختلف العواصم العربية واالجنبية، وقد خّرج 

الكثري من الحكواتيني الشباب يف لبنان.
الساحر وراء هذا الحدث هو الحكوايت اللبناين 
املعروف جهاد درويش الذي يعترب بأن الحكاية 
تكوين  يف  جدا  مهم  بدور  تضطلع  التقليدية 
الرواة"  "مهرجان  ظل  رمبا  االنسان.  شخصية 
بفئة  محصورا  وبالتايل  النوع،  هواة  عىل  حكرا 
واحتل  عاد  الحكوايت  تقليد  ان  اال  محددة. 
الواجهة مع تفيش فريوس كورونا، ورجع الناس 
هذا  يكتنفه  الذي  السحر  الكتشاف  والشباب 
الفن الشعبي، مع العروض التي صارت تقام عىل 

وسائل التواصل االجتامعي. 
الذين  الحكواتيني  من  النعنع  خالد  الحكوايت 
عىل  رمضان  شهر  يف  خاصة  عروضا  يقيمون 
مواقع التواصل االجتامعي. منذ حوايل 14 عاما، 
خاض هذه التجربة الفريدة، لُتفتح امامه عوامل 
هذا التقليد الذي يبدو انه مل يفقد رونقه حتى 
اليوم. اذ انه اكرث من مجرد حيك لرواية تكتنف 
شعبية  جمعية  ذاكرة  عصارة  هو  ما:  حكمة 
تعكس حكاياها مالمح حضارة وثقافة محددة 

بطقوسها ومزاجها وميولها. 
لنا  ليحيك  النعنع  التقت خالد  العام"  "االمن 
حكاياته،  ومصدر  واصله،  التقليد،  هذا  عن 

سمير مراد

وجه  عىل  رمضان  شهر  خالل  لبنان.  خصوصا  الشام،  بالد  يف  يظهر  الحكوايت  تقليد  بدأ  عرش،  التاسع  القرن  مطلع  منذ 
التحديد، ازدهرت مهنة الحكوايت الذي كان يحتشد الناس حوله يف املقاهي الشعبية والساحات العامة، التي كانت قرب 
الرجولة  حكايا  ناظريهم  عىل  ويجّسد  يسمع  كان  الذي  بالحكوايت  ليلتحقوا  الرتاويح،  صالة  من  ينتهون  فكانوا  املساجد، 

واملروءة والبطوالت التي كان يستقيها من السري والحكايا الشعبية 

هذه  وينقل  مبجتمعه  يلتقي  كان  الكهوف  يف 
القصص للمجتمعني بطريقة فيها اضافة جاملية 
التي  اآلثار  املستمعني. وكل  ترسخ يف ذهن  يك 
تدل عىل هذه  االنرثوبولوجيا  عرث عليها علامء 
الكهوف  جدران  عىل  رسومات  من  القصص 

وحكايا موجودة منذ ذلك الزمن.

■ كيف ارتبط تقليد الحكوايت بشهر رمضان؟
شهر  عىل  حكرا  فقط  ليس  الحكوايت  طبعاً   □
وسيلة  وهو  العام،  مدار  عىل  هو  بل  رمضان، 
التسلية واملتعة املوجودة منذ زمان طويل جدا. 
الناس ربطوه برمضان، ألنه بعد االفطار وصالة 
يجتمعون  الناس  كان  العىش،  وصالة  الرتاويح 
العامة حيث كانوا  يف املقاهي او يف الساحات 
ميضون وقتا ممتعا مع الحكوايت. فكان الحكوايت 
ذلك  يف  طبعا  رمضان.  ليايل  يف  بقوة  موجودا 
كثرية،  تسلية  بدائل  هناك  تكن  مل  الوقت، 
والحكوايت هو الوسيلة االقل كلفة واالكرث اتاحة، 
الرجال، يقضون سهرات  الناس، خصوصا  فكان 

رمضان مع الحكوايت يف املقاهي. 

■ ما هي القصص التي ينقلها الحكوايت؟ وكيف 
يستلهمها؟

آخر.  اىل  حكوايت  من  االمر  يختلف  طبعا،   □
هناك حكواتيون متخصصون يف السرية، واقصد 
شداد  بن  عنرتة  سرية  اي  الطويلة،  السرية  هنا 
وهذه  بيربس.  الظاهر  او  سامل،  الزير  او  مثال، 
السري متتد اىل اعوام، وتتطّلب جمهورا وفيا قادرا 
عىل متابعة تسلسل االحداث. هناك حكواتيون 
قصص  عن  الكناية  الرتاثية،  القصص  ميتهنون 
شعبية موجودة يف كل بلد يتوّلون نقلها. هناك 
الخاصة  قصصهم  بتأليف  يقومون  حكواتيون 
خيالية  قصص  او  شخصية  تجارب  عىل  بناء 
يشتغلون عليها. هناك ايضا حكواتيون يدمجون 
كل ما سبق بحيث يأخذون القليل من السرية 
الشخصية.  والتجارب  الرتاثية  القصص  ومن 
هناك حكواتيون يقّدمون سرية شخص معنّي. يف 
اختصار ال قاعدة ثابتة يف هذه القضية، وتختلف 

من شخص اىل آخر بحسب ميول املعنّي.

■ هل هناك قصص معينة خاصة بشهر رمضان 
يتلوها الحكوايت؟

□ ال شك يف ان لرمضان رمزية خاصة عند 

الحكوايت خالد النعنع.

ومصريه يف مهّب التطور التكنولوجي وازدهار 
وسائل الرتفيه. 

■ اخربنا عن تقليد الحكوايت واصله؟
املجتمعات  تأسس  منذ  ُوجد  الحكوايت   □
االنسانية، اي منذ اللحظة التي تعّلم فيها االنسان 
الحيك منذ آالف السنوات. يف ذلك الوقت، كان 
دوره وما زال نقل املايض اىل الحارض واملستقبل، 
بطريقة مختلفة مشوقة، فيها نوع من االثارة. 
وبالتايل كان يجّمل هذه املواضيع حتى تكون 
قابلة للنقل من جيل اىل جيل. فاالنسان االول 

هناك حكواتيون 
يفّضلون ان تكون قصصهم 

روحانية ودينية

رينه ديك وداعًا
اذا كان الرتاث الشعبي مهددا يف لبنان، باالندثار واالمحاء واالهامل والنسيان، فامذا 
الذي  ذاك  الحداثة:  تيار  كل  يشمل  هنا  الحديث  والفن  الحديث؟  الفن  عن  نقول 
تفتح منذ الخمسينات يف الجمهورية الفتية، وعرف انطالقته يف الستينات، وذروته يف 
السبعينات عشية الحرب االهلية. من الشعر والرواية، اىل الرسم واملوسيقى، وصوال اىل 
املرسح. املرسح الحديث يف لبنان، وقد احتل موقع الصدارة عربيا، كان الوجه االكرث 
ارشاقا للحركة الثقافية الطليعية، وكان عنوان املرحلة يف لبنان. ازدهار بريوت، وتحولها 

اىل مخترب فكري وابداعي وسيايس واقتصادي لكل املنطقة العربية.
بريوت،  كان يخترص حداثة  لبنان، وحجمه، ودوره.  املرسح يف  كان موقع  نعم، هذا 
وانفتاحها، وتعدديتها، ودميوقراطيتها، وانغامسها يف الرتاث العريب، واتصالها بآخر التجارب 
املبدعني واملنظرين  العامل.  صحيح ان عددا مهام من   الفنية يف  االبداعية واملدارس 
والنقاد انشغلوا يف سرب اغوار الرتاث، باحثني عن الخصوصية وتأكيد الهويات املحلية 
يف مواجهة النموذج الغريب املهيمن. هكذا اعيد االعتبار اىل الفنون الطقوسية والتقاليد 
الشعبية واملرسح االحتفايل... وأعيد اكتشاف الرتاث الشفوي، والقصص الشعبية، وتقاليد 
التلفزيونية. لكن   الدراما  الرمضانية رغم منافسة  السهرات  التي تنتعش يف  الحكوايت 
البحث عن االصالة مل يتعارض لحظة مع هاجس املعارصة، ومواكبة العامل، والتفاعل مع 

االتجاهات التجريبية يف الفن.
كل ذلك صنع فرادة بريوت، عاصمة الحداثة العربية. كان املرسح يف قلب هذه النهضة، 
وكانت رينه ديك من وجوه هذه النهضة املرسحية. املمثلة اللبنانية الفريدة التي غادرتنا 
اواسط نيسان املايض بعد رصاع طويل مع املرض، اختارت املرسح عقيدة ونهج حياة. 
كانت من الشهود عىل تلك املرحلة الذهبية، اذ انطلقت مع االب املؤسس منري ابودبس، 
ابوالحسن   انطوان كرباج ورىض خوري ونبيه  امثال  اليوم  اىل جانب اسامء أسطورية 
الذي  الحديث"  التمثيل  "معهد  يف  وقواعده  التمثيل  اصول  تعلمت  غازي.  ومادونا 
التحقت به العام 1960، لتشارك كممثلة يف بعض اهم التجارب التأسيسية مع ابودبس... 
بدءا من "امللك ميوت" ليوجني يونيسكو )ترجمة انيس الحاجـ  1965( و"علامء الفيزياء" 

لفريدريك دورمنات )1966(. 
ستطول رحلة رينه ديك وتتنوع يف ادارة مخرجني نذكر منهم شكيب خوري. كان لها 
دور يف تأسيس قسم املرسح يف معهد الفنون الجميلة اىل جانب انطوان ولطيفة ملتقى 
وآخرين. يف التسعينات، اي بعد انتهاء الحرب التي شاركت خاللها يف افالم لبنانية بارزة 
ملارون بغدادي وبرهان علوية ورندا الشهال، بدأت حياة جديدة عىل الخشبة بفضل 
جواد االسدي. املخرج العراقي املقيم يف بريوت آنذاك اعطاها دور "املدام" يف مرسحية 

جان جينيه الشهرية "الخادمتان". 
لكن املمثلة القديرة انزوت شيئا فشيئا، لتعيش سنواتها االخرية غارقة يف الفقر والتهميش 
واملرض. صارت اخبارها املحزنة قوتا لكوارس الصحافة الصفراء. هذه الغصة ستالزمنا كلام 
ذكرنا اسم رينه ديك. من اجلها، من اجل عرشات الرجال والنساء االستثنائيني يف ذاكرتنا، 
يجب ان نطالب الدولة الحديثة التي ستبنى قريبا مبؤسسات وقوانني وصناديق ترعى 

املبدعني وتحميهم يف آخرتهم. 
تلك سمة االوطان العظيمة ومسؤولية املجتمعات الجديرة باالحرتام تجاه صناع هويتها، 

من امثال رينه ديك.
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الناس، وخصوصا املسلمني. وكام ذكرت االمر 
يرجع اىل الحكوايت نفسه. مثال، هناك حكواتيون 
يفضلون ان تكون قصصهم وحكاياهم يف هذا 
الشهر روحانية دينية لها عالقة بجوهر االنسان 
الرتكيز  يحاولون  لذا،  عام.  بشكل  واالخالقيات 
عىل هذه املسائل يف شهر الصوم، مع ان ذلك 
ليس الزاميا. هذا االمر يعتمد ايضا عىل املكان 
الذي يقدم فيه الحكوايت عرضه. ال قواعد ثابتة 
حني نتحدث عن الحكوايت، فاالمر يختلف من 

حكوايت اىل آخر كام ذكرت. 

■ هل هناك طقوس خاصة ترافق الحكوايت يف 
شهر رمضان؟

يبقى  الحكوايت  خاصة.  طقوس  هناك  ليس   □
بطريقة  يقدمها،  التي  بالشخصية  هو  كام 
الجمهور.  مع  التواصل  وطريقة  نفسها،  الكالم 
الحيك  ان  هو  رمضان  شهر  يف  يتغري  ما  لكن 
يرتكز يف فرتة ما بعد االفطار او السحور، اي ان 
توقيت العروض يصبح بدءا من الساعة العارشة 
فيه  ينتهي  الذي  التوقيت  وهو  ليال،  والنصف 
الناس عادة من االفطار والصالة، ويصبحون اكرث 
اتاحة وراحة وقابلية لالستامع اىل الحكوايت. اذا، 
العروض  توقيت  هو  رمضان  شهر  يف  يتغري  ما 

التي تصبح مسائية.

■ هل عىل الحكوايت ان يتحىل بكاريزما معينة 
او مهارات اخرى غري الحيك؟

□ من دون شك، يجب عىل الحكوايت أن يتمتع 
الجمهور  جذب  يستطيع  لن  واال  بالكاريزما، 
وخلق عالقة مميزة معه. ولو انه ليس مطلوبا 
الناس  لكان كل  يتمتع مبهارات اخرى،  ان  منه 
حكواتيني. طبعا كل الناس حكواتيون، لكن ليس 
يف االداء، اي ان كل شخص منا يتلو حكاية، لكن ال 
يتمتع بالقدرة عىل الوقوف امام جمهور وتالوة 
هذه الحكاية. بالتايل، ما مييز الحكوايت املحرتف 
عن االنسان العادي، هذه الكاريزما والقدرة عىل 
جذب الجمهور واستخدام نربة صوتية مختلفة 
والتواصل البرصي الذي يعد عنرصا مهام جدا، 
والتمكن من الحكاية، وحب هذه الحكاية، ألنه 
بغري ذلك، لن تصل الحكاية اىل الناس. يجب ان 
يكون هو مقتنعا بالحكاية قبل ان يخرج عىل 
الناس ليحكيها لهم ألن الناس يستشعرون ما اذا 

ماذا فهم منها. بعضهم سيقول بانه ال يجب 
انه  سيقولون  وآخرون  الغريب،  مع  التحدث 
مبفردها،  تتجول  صغرية  فتاة  ترك  يجب  ال 
وآخرون سيخلصون اىل انه يجب دوما اقفال 
بعدد  الحكم  عرشات  وغريها  البيت  باب 
املستمعني، ألن كل شخص يستخلص ما يناسبه 

ويالئم وضعه الحايل. 

■ انت من الجيل الذي مل يلحق الحكوايت رمبا، 
كيف ورثت هذه الحرفة؟

التقليد، ومل يكن  انا مل ارث هذا  الواقع،  □ يف 
هناك حكوايت محرتف يف عائلتي. لكن كان هناك 
نخزنها  نحن  وكنا  الحكايات،  لنا  يحيك  شخص 
يف ذاكرتنا وظلت حتى كربت. تطورت املسألة 
جهاد  الحكوايت  ومعلمي  استاذي  اقام  حني 
درويش دورة حكواتيني يف لبنان، فواظبت عىل 
حضورها، وتواصلت معه وشجعني، ثم شاركت 
يف "مهرجان الحكاية الشعبية" يف بريوت. أحببت 

التجرية واستمررت بها منذ 13 عاما تقريبا.

■ كيف تجمع القصص؟ وما هي مصادرك؟
□ مصدري االول هو الحكايات الشعبية املدّونة 
كبار  فهو  الثاين  اما مصدري  كتب.  واملسجلة يف 

من  سمعوها  حكايات  يخربوننا  الذين  السن 
آبائهم واجدادهم. واملصدر الثالث هو الحكايات 
االدبية، مثل "الف ليلة وليلة" و"كليلة ودمنة"، او 
قصص الفونتني، بالعربية او بالفرنسية، ال مشكلة. 
احب كثريا تالوة قصص عربية للجمهور الفرنيس، 
وقصص فرنسية للجمهور العريب. بهذه الطريقة، 
جذابة  بطريقة  الثقايف  النقل  من  نوعا  اقيم 
وجميلة. احيانا، يخربين احدهم شيئا او اقرأ شيئا 
عىل مواقع التواصل االجتامعي، يعلق يف ذهني 

وانسج حوله حكاية.

يتعلق  ما  كل  توثيق  مرشوعك  ضمن  هل   ■
بتقليد الحكوايت؟

وعىل  التلفزيون  عىل  علينا  الطلب  يزداد 
نقيم  اننا  اي  االجتامعي.  التواصل  وسائل 

عروضا بشكل مبارش عىل هذه املنصات.

■ هل بات الحكوايت تقليدا يف طور االنقراض 
وسط كرثة وسائل الرتفيه والتطور التكنولوجي 

الحاصل؟
تقليد  الحكوايت  بأن  يقولون  كانوا  □ كثريون 
الناس  توجه  بسبب  االنقراض  وشك  عىل 
وتفضيلهم  االجتامعي  التواصل  وسائل  اىل 
ضارة  رب  لكن  الرسيعة.  الرتفيه  وسائل 
نافعة، خصوصا مع تفيّش كورونا، قبع الناس 
موجودا  كان  الذي  والحكوايت  بيوتهم،  يف 
صار  العامة،  الساحات  يف  الناس  امام  فقط 
استخدمنا  لذا،  اليهم.  يتوجه  ان  مطلوبا منه 
اىل  نصل  حتى  االجتامعي  التواصل  شبكات 
يعرفوننا بشكل  الناس  الناس. وكنتيجة، صار 
انه  واتوقع  اكرث.  حكاياتنا  ويسمعون  اكرب، 
الذين  الناس  فإن  الوباء،  ازمة  انتهاء  بعد 
سيكونون  التواصل  مواقع  عىل  شاهدونا 
اماكن  اىل  وسيتوجهون  ملشاهدتنا  توقا  اكرث 
العروض التي نقدمها يك يروها بشكل مبارش. 
اتحدث عن حلقات تلفزيونية وعروض عىل 
املاليني  شاهدها  االجتامعي  التواصل  وسائل 
امام  تحد  يكمن  ايضا،  وهنا  الناس.  من 
التواصل  وسائل  عىل  يطل  فحني  الحكوايت. 
اكرب عىل  ان يعمل بشكل  االجتامعي، يجب 
صياغة حكايته. اي انه ال يستطيع ان يخرج 
عىل هذا املنرب ليحيك حكاية تبلغ مدتها 45 
الناس،  اىل كل  ان يصل  اراد  اذا  دقيقة مثال. 
دقائق.  سبع  حكايته  تتعدى  ال  ان  يجب 
ال  العامة،  العروض  عن  هنا  اتحدث  طبعا، 
الخاصة التي تخضع لرغبات املنظمني، وميكن 
التي  الرشيحة  جدا حسب  طويلة  تكون  ان 
يتواصل معها الحكوايت يف عرضه. لكن بشكل 
طويلة  الحكاية  تكون  ان  محبذا  ليس  عام، 
خالل  فالحكوايت،  افرتاضيا.  العرض  كان  اذا 
الناس، يستطيع ان  الحي املبارش مع  العرض 
وتعابري  حركاته  بواسطة  قصته  اىل  يجذبهم 
له  يتيحها  ال  ميزة  وهذه  وامياءاته،  وجهه 

العامل االفرتايض.
س. م

ما يمّيز الحكواتي 
عن االنسان العادي 
الكاريزما والقدرة 

على جذب الجمهور 

مني،  اكرب  وهو  يتخطاين،  املرشوع  هذا   □
فهو يحتاج اىل جهد جّبار. ليس سهال توثيق 
اجروا  باحثون  هناك  طبعا،  الحكوايت.  تقليد 
مرشوع  الحكوايت  شّكل  وآخرون  دراسات، 
تخرجهم، لكن انا ال أشعر بأن لدي ميال اىل 

التوثيق. افّضل الحيك ونرش الحكايا املوّثقة.

بها  تقوم  معينة  انشطة  من  هناك  هل   ■
كحكوايت يف رمضان؟

عىل  الطلب  يكرث  رمضان،  شهر  خالل   □
اجهلها  زلت  ما  السباب  الحكوايت  عروض 
بحق. الناس يربطون دوما الحكوايت برمضان، 
كام  اكرب.  بشكل  السهرات  يف  عروضا  فنقيم 

كان الحكوايت يحب قصته أم ال. 

■ هل هناك حكم معينة يف الحكايا التي يتلوها 
الحكوايت؟

□ ال شك يف انه يف املايض، كان للحكوايت دور 
قالب  يف  للناس  والحكم  العرب  نقل  يف  مهم 
قصيص. لكن ليس دوره تلقيم الناس الحكم 
هذه، بل ان ذلك يرتكه للجمهور يك يستنبط 
بنفسه الحكمة التي يسمعها ويجري اسقاطا 
عىل نفسه فيها. كام ان ليس هناك قصة يف 
العامل تخلو من حكمة او عربة ما. مثال، قصة 
بني  جدا  واملعروفة  املشهورة  والذئب"  "ليىل 
للناس، وسألت كل شخص  اذا رويتها  الناس، 

امام جمهور من االطفال.يروي الحكاية.

الحكواتيني"  "رابطة  مع  بالتعاون  حدود"  بال  "لبنان  جمعية  تقيم  رمضان،  شهر  طوال 
عنوان  االفرتاضية  الحلقات  هذه  تحمل  "زوم".  منصة  عرب  رمضان  عن  خاصة  حلقات 
"حكوايت رمضان" وتقدمها مجموعة من الحكواتيني املعروفني تتألف من خالد النعنع، 
رجاء بشارة، نتايل صباغ، غوى عالم. رغم التحديات التي تفرضها كورونا، ارص املنظمون 
تعرض  العمرية.  الرشائح  مختلف  يناسب  الذي  الرمضاين  الطقس  بهذا  التمسك  عىل 

السلسلة كل يوم سبت عند الحادية عرشة مساء عرب منصة "زوم".

سهرات رمضانية افتراضية
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تربية
دنيز مشنتف

denise.mechantaf@gmail.com

سمير قسطنطني: الدور التربوي للمدرسة 
لم ينتِه شرط العودة إلى الصفوف في أيلول

سؤال طرح نفسه يف الفرتة االخرية بعد مواصلة تالمذة لبنان التعلم من بعد: هل انتهى دور املدرسة وما هو دورها يف االساس، 
التعليم ام الرتبية؟ يف الواقع، هناك تخوف من اطالة امد التعليم بواسطة االنرتنت اىل ما بعد ايلول املقبل، ألن التالمذة 

سيخرسون حينها ما اكتسبوه سابقا من معلومات ومعرفة يف قاعات الصف

املقال

املدرسية  الحياة  سيعّوض  املجتمع  يف  ما  موقعا  هناك  ان  يعتقد  من  مخطئ 
عند االوالد. اهمية عيشها يوميا برتاكم ما تقدمه من تنوع بالتساوي بني سائر 
التالمذة، تكمن يف املناخ العام الذي تخلقه ليتحول تاليا اىل مناخ خاص يعني كل 
تلميذ مبارشة، وكأن االمر كان موجها اىل كل واحد منهم شخصيا. هكذا يتعامل 

االوالد مع ما يتلقونه.
الكتب املدرسية واحدة لكل تالمذة لبنان، منها يتعلمون حاليا عرب االنرتنت. لكن 
ما يكتسبونه من الحياة املدرسية اليومية ال يقترص عىل ما تتضمنه هذه الكتب 
التنشئة الشخصية عىل مفاهيم  او معرفة. ما نعني به هنا، هو  من معلومات 
جديدة معارصة لكل جيل، مفاهيم ينمو معها الولد ليكتشف مكانه وما يحبه يف 
نفسه ويف الحياة واالخرين. االهم ماذا يريد من كل هذا االكتشاف، خصوصا بعد 
احتكاكه املبارش برفاقه يف الصف او يف مالعب املدرسة او يف مشاركتهم االنشطة 
الرفقة  الرياضية  والفنية،  ليكون ذلك يف مضمونه ونتيجته تنشئة عىل معنى 
وكيف يكّونها، خصوصا مع الجنس االخر من اجل ان يبني منذ صغره معادلة 

التساوي مع االخرين. 
الولد  يكتشف  مبارش،  غري  باسلوب  املدرسة  لها  متهد   التي  الخطوة  هذه  من 
كيفية بناء عالقاته االجتامعية منذ صغره مبفهوم منفتح عن الصداقة بني الفتاة  

والشاب كرفاق يتشاركان تفاصيل الحياة املدرسية بكل تنوعها. 
ما احرزته املدارس املختلطة يف لبنان عىل هذا الصعيد مهم جدا، باعتباره الخطوة 
االوىل نحو عيش تجربة التساوي بني املرأة والرجل منذ الطفولة ما قبل خوضهم 
املدريس  النجاح  باملنافسة عىل  يبدأ  التحدي  املجتمع مستقبال. هذا  املعارك يف 
ليكون مقدمة ملا هو اوسع يف ما بعد. فاملدارس املختلطة تهيىء الفتاة والشاب 
ذهنيا عىل ان يكونا اىل جانب بعضهام البعض كرفاق يف العلم واملعرفة بالتساوي، 
مام يعترب متهيدا لتأهيلهام الدراك معنى الزمالة وقيمتها يف العمل يف وقت الحق. 
التنشئة عىل هذا املفهوم الحضاري، ال تتضمنه الكتب املدرسية املوحدة يف لبنان 

كعامل مطّور للمجتمع من خالل افراده.
يف كل مجتمع هناك توزيع للمواقع املسؤولة فيه بتحديد االمكنة لها عىل ان 
يكون لكل مكان منها دوره ومهمته الخاصة به. ارتباط الذاكرة باملكان يعطي 
اذا  فكيف  عام،  بشكل  الفرد  واداه يف حياة  لعبه  الذي  بالدور  للمكان،  اهمية 
كان طفال نشأ وترىب وتعلم فيه؟ فاملدرسة مثال، هي املكان املعد واملقرر سلفا 
ملهمة تنشئة افراد كل مجتمع، عرب اعتامد مناهج تربوية محددة تجعل الجميع 
النجاح  عىل  للمنافسة  لهم  منربا  تكون  يك  الصفوف  العداد  تحفيزا  متساويني، 

والتاميز عن االخرين. 
اي  حاليا،  منه  بد  ال  الذي  الرتبوي  باالسلوب  اخريا  تعطلت  التحدي هذه  لعبة 
والتاميز  االخرين  عىل  التفوق  عىل  املحّفز  االوالد  فقد  معه،  بعد.  من  بالتعلم 
عنهم. فبدال من مواصلة تحدي رفاقهم يوميا يف الصف ويف امللعب املدريس، باتوا 
يتحدون  انفسهم امام شاشات الكومبيوتر بفقدان الثقة مبا يفعلون، ما يعني 

عودتهم اىل الصفر.

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

العودة إلى الصفر

االختصايص يف ادارة االعامل والرتبية واالعالم مؤسس "وزنات" لالستشارات والتدريب عىل تنمية  املهارت يف حقول الرتبية 
سمري قسطنطني.

املعلمون لم يخضعوا 
لدورات تدريبية 

االلكترونية على املناهج 

الكيمياء  معلمة  ترشح  عندما  مثال،   □
بني  ما  الفرق  الصف   يف  لتالمذتها 
السلبي  اي    electronsو   protons
لهم،  لتقول  الشحنات  من  وااليجايب 
شاحن  مع  ايجايب  شاحن  التقى  اذا 
حتى  البعض.  بعضهام  سيجذبان  سلبي 
الكيمياء،  تعلم  املعلمة  اللحظة  هذه 
من  جزءا  تنقل  هي  اخر،  بكالم  اي 
استفاضت  اذا  لكن،  لتالمذتها.  املعرفة 
الدرس  نطاق  ووسعت  املعلمة  هذه 
مل  بالسلبي  االيجايب  التقاء  ان  ستقول 
اىل  انطلقت  هنا،  من  مستحيال.  يكن 
املختلف  االخر  كان  السلبي  ان  فكرة 
بعضهام  التقيا وجذبا  وقد  االيجايب،  عن 
البعض. فهي بذلك تكون قد ادخلت اىل 
اذهانهم  قيمة قبول االخر املختلف من 
املعلمة  كانت  اذا  اما  كبري.  عناء  دون 
القيمة  هذه  تالمذتها  فستعلم  ماهرة، 
اليهم عىل هذا  توجهه  من خالل سؤال 
الخاصة  حياتنا  يف  نتعلم  ماذا  الشكل: 
عن التقاء شاحنني متناقضني، او يف الحد 
البعض؟  بعضهام  عن  مختلفني  االدىن، 
بذلك  تكون قد اعطتهم فرصة يك يصلوا 
االخر  قبول  قيمة  تبني  اىل  فشيئا  شيئا 

عنهم. املختلف 

اي  الجانب،  هذا  يف  االهل  دور  ما   ■
كرشكاء   يتحملوها  ان  عليهم  مسؤولية 

للمدرسة يف تربية اوالدهم؟
□ هناك اهل مثقفون ويعملون يف بعض 
مهارات  تنمية  تؤمن  التي  املؤسسات 
موظفيها. تاليا، فان البعض منهم خضعوا 
لكن  املجال.  هذا  يف  تدريبية  لدورات 
محدود،  عدد  عىل  محصورا  يبقى  االمر 
لبنان  يعملون يف  الذين  نسبة  ما هي  اذ 
مهارات  تنمية  فعال  تؤّمن  مؤسسات  يف 
بالفطرة  ميلكون  اهل  هناك  موظيفها؟ 
عليها  يتدربوا  مل  هم  التواصل،  مهارات 
مع  بايجابية  التواصل  اىل  ميالون  لكنهم 
قرانا  يف  نسميهم  كنا  هؤالء  الناس.  سائر 
ان  يعني  ما  "عرشاويني"،  او  بـ"ونسيني" 
من يحملهام هو شخص يتواصل بايجابية 

مع الناس بشكل سلس وجيد.  

الرتبية وال يف  ينته، ال يف  املدرسة مل  دور 
ثالثة  ركيزة  اىل  يحتاجان  لكنهام  التعليم، 
يف عامل يتغري برسعة مذهلة، ركيزة تنمية 
عىل  يتخّرج  معلمني  يد  عىل  املهارات 
الرتاجع  ان  علام  يشبههم.  من  ايديهم 
السنة  بدأنا  حال   يف  سيزداد   الرتبوي 
التعليمي  باالسلوب  املقبلة  الدراسية 

نفسه، اي بواسطة االنرتنت. 
يتحدث  العام"  "االمن  مع  لقاء  يف 
والرتبية  االعامل  ادارة  يف  االختصايص 
لالستشارات  "وزنات"  مؤسس  واالعالم، 
املهارات يف حقول  تنمية  عىل  والتدريب 
املشكالت  عن  قسطنطني  سمري  الرتبية 

الرتبوية يف لبنان وسبل حلها.

غياب  بعد  حاليا،  نفسه  يطرح  سؤال   ■
عامني  مدة  مدارسهم  عن  التالمذة 
دراسيني بعيشهم تجربة التعلم من بعد، 
التعليم  االساس هو  املدرسة يف  هل دور 

ام الرتبية؟
والرتبية  التعليم  عبارتا  كانت  لطاملا   □
متداخلتني يف اذهان عدد كبري من الناس. 
مبن  العاديون  الناس  ظن  طويلة،  لفرتة 
الرتبية،  هو  التعليم  ان  املربون  فيهم 
املدرسة  يف  الولد  تعليم  فان  وبالتايل، 
يعني تربيته. لكن يف الحقيقة هناك فرق 
التعليم وبشكل عام هو  االثنني.  كبري بني 
هو  طويلة.  مدة  منذ  اذهاننا  يف  رسخ  ما 
يعتمد، بشكل اساس، عىل مشاركة املعلم 
واملعرفة.  املعلومات  تالمذتهم  املعلمة  او 
كان  اذا  ما  مهام  يعود  ال  االطار،  هذا  يف 
االساسية  فالفكرة  بالتلقني،  اشبه  التعليم 
الصف  معلم  ينقل  ان  هو  فيه  املعتمدة 
الفكرة او املعلومة او املعرفة اىل التالمذة 

الجالسني امامه. فالتعليم هو كالسييك، ال 
يتغري اذا ارصرنا جميعنا عىل اننا معلمون 
امر  الرتبية فهي  اما  اكرث من ذلك.  ولسنا 
نربيه  نحن  الولد  نريب  فعندما  مختلف، 
حياته  يف  اليها  يحتاج  محددة  قيم  عىل 
يف  املهني  مساره  ويف  والعائلية  الخاصة 
وقت الحق. مثال، نريب الولد عىل االحرتام 
قيمة  وعىل  املختلف  االخر  قبول  وعىل 
صنع السالم وعىل كل انواع القيم املتعلقة 

باالخالق والحياة العامة بشكل عام. 

االخر  احرتام  عىل  الولد  نريب  كيف   ■
املختلف من خالل التعليم؟



8283
عدد 92 - أيار 2021عدد 92 - أيار 2021

يف  والرتبية  التعليم  يتوافر  هل   ■
املستجد  الواقع  من  بعيدا  حاليا  املدارس 
هذه  يف  بعد  من  التعلم  فرض  الذي 
لتخريج  كافيني  تراهام  وهل  املرحلة، 

تلميذ قادر عىل مواجهة الحياة؟
من  التعليم  اي  منفردا،  التعليم  زمن   □
اجل نقل املعارف قد وىل منذ ثالثة عقود 
عىل االقل. اعتقد ان زمن التعليم والرتبية 
اىل  طريقه  يف  هو  او  وىل،  قد  مجتمعني 
يكون  قد  كبرية.  تربوية  كميزة  الزوال 
البعض،  يستسيغه  ال  جريئا  اقوله  ما 
يف  باتا  والرتبية  التعليم  ان  اعتقد  لكنني 
التنمية،  ثالثة هي ركيزة  حاجة اىل ركيزة 
تحديدا ركيزة التنمية عىل املهارات. قدميا 
فنسميه  الولد  اىل  املعرفة  بنقل  نرّس  كنا 
املعلم  لقب  تغري  وعندما  متعلام،  ولدا 
من معلم اىل مرب اصبحنا نرّس اذا علمنا 
الحارض،  الوقت  يف  لكننا  وربيناه.  الولد 
نحن يف حاجة اىل نقل املعرفة اىل التلميذ، 
حاجة  يف  نحن  التعليم.  نسميه  ما  هذا 
لنسمي  التلميذ  اىل  القيم  نقل  اىل  ايضا 
تنمية  اىل  حاجتنا  اىل  اضافة  تربية،  ذلك 
التلميذ  هذا  يستطيع  ليك  ايضا  مهاراته 
حيث  التنفيذ  حيز  والقيم  املعرفة  وضع 
انواع  ثالثة  عىل  دامئا  نركز  ويحيا.  يعيش 
مهارات  التواصل،  مهارات  املهارات:  يف 
العمل الفريقي، ومهارات حل املشكالت. 
اقول هذا الكالم، الننا يف لبنان ويف العامل، 
مدارسنا  من  نخّرج  ان  اىل  حاجة  يف 
قيم  لديهم  املعرفة،  يف  متمكنني  تالمذة 
ان  نفسه  الوقت  ويف  سامية  اخالقية 
يف  االيجايب  التواصل  عىل  قادرين   يكونوا 
متامسك  كفريق  معا  يعملوا  محيطهم يك 
حل  عىل  القدرة  لديهم  كافراد  ال 
املشكالت، او يف الحد االدىن معرفة ادارة 
كان  اذا  ينفعنا  ماذا  جيد.  بشكل  النزاع 
ذكائهم،  يف  اينشتاين  مثال  عىل  خريجونا 
االيجايب  التواصل  عىل  قادرين  غري  وهم 
توّلد  ال  املعرفة  حولهم؟  الذين  مع 
مع  حاجة  يف  نحن  اختصار،  يف  املهارات. 
اوالدنا اىل مزيج رائع من التعليم والرتبية 

املهارات. وتنمية 

الخطوة  هذه  تحقيق  ان  ترى  هل   ■
سيكون امرا سهال؟

تحقيق هذا  □ كال. ساكون صادقا معك، 
سهال.  امرا  ليس  فقط  املدارس  عرب  االمر 
دامغة  حقيقة  اىل  احيانا  ننتبه  ال  قد 
موجودة يف العامل العسكري. فاذا اراد ان 
يكون العسكري مغوارا سيخضع للتدريب 
عىل يد ظابط مغوار. طبعا، سيتخّرج عىل 
يديه من يشبهه وسيكون هذا الضابط هو 
تخريج  اردنا  اذا  لذا،  مغوارا.  صنعه  من 
الرتبية  وحسن  املعرفة  من  لهم  تالمذة 
منوذجا  يكونوا  ليك  يكفي  ما  واملهارات 
فاننا  مذهلة  برسعة  يتغري  علم  يف  حيا 
لديهم  معلمني  اىل  االساس،  يف  حاجة،  يف 
واملهارات  والقيم  العلمية  الكفايات  من 
من  ايديهم  عىل  يتخّرج  ليك  يكفي  ما 

االمر غري متوافر  الحياة. هذا  يشبههم يف 
ام  كانت  املدارس، خاصة  يف  كاف  بشكل 
رسمية. العمود الفقري يف هذا املجال هو 
من  ان  علام  املنىّشء،  او  املريب  او  املعلم 
املدرب  هو  املهارات  تنمية  عملية  يتوىل 
موارد  اىل  حاجة  يف  نحن   .)trainer( اي 
الشخص  فيها  يكون  مدارسنا  يف  برشية 
 )educator( ومربيا   )teacher( معلام 
سهال  ليس  االمر  هذا   .)trainer( ومدربا 
بشكل  الذهنيات  تغيري  اىل  يحتاج  كونه 
يتحقق.  يك  كبرية  ميزانيات  واىل  جذري،  
هذا  يف  مشوارنا  ان  اعتقد  السبب  لهذا 

املجال طويل جدا.

التعلم  تجربة  التالمذة  عيش  بعد   ■
املدرسة  عن  غيابهم  نتيجة  بعد  من 

الرتبوي  الدور  تعترب  هل  دراسيني،  عامني 
للمدرسة قد انتهى؟

عىل  اثنان  يختلف  ال  ينته.  مل  كال   □
اهمية دور املدرسة الذي يعترب اساسيا يف 
موضوع التعليم، اىل حد اعترب فيه االهل 
هذا  فقط.  للمدرسة  هو  الدور  هذا  ان 
املثل  هذا  ويصّور  جديدا،  ليس  املفهوم 
املجال  هذا  يف  قبل  من  سائدا  كان  ما 
الضيعة  كاهن  اىل  ولده  والد  يأخذ  حني 
ابني،  هيدا  ابونا  "يا  له  فيقول  يعلمه  يك 
اللحامت الك والعضامت النا". ماذا يعني 
يعني  حاليا؟  قرانا  يف  الشعبي  املثل  هذا 
بدور  االهل  من  كامال  اعرتافا  هناك  ان 
يف  دورها  ان  علام  التعليم،  يف  املدرسة 
فتسمية  وبوفرة.  ايضا  موجود  الرتبية 
الجميع  اعرتاف  نتيجة  هو  باملريب  املعلم 

قناعة  هناك  لكن   االسايس.  الدور  بهذا 
االهل  تعترب  املدرسة  يف  املسؤولني  لدى 
رشكاء يف الرتبية. قد ال يكون االهل رشكاء 
يف التعليم مثال، بسبب مستواهم العلمي 
الرتبية  موضوع  يف  رشاكتهم  لكن  احيانا، 
يتوقع منها ان تكون كاملة. اما يف مسألة 
تنمية املهارات، فانا اعتقد ان هناك دورا 
هذا  يف  املدرسة  ومعلامت  ملعلمي  كبريا 
من  اكرب  متاس  عىل  هم  فهؤالء  املجال. 
االهل يف ما يخص مهارات التواصل وحل 

املشكالت والعمل كفريق.

■ ما الذي تتوقعه من اسلوب التعلم من 
بعد وتأثريه عىل االوالد مستقبال؟

نقول يف بعض  بعد هو كام  التعلم من   □
الحالل.  ابغض  اي  الطالق،  عن  االحيان 

التعلم من بعد ال يحقق اكرث من 70% من االهداف الرتبوية.

التراجع التربوي سيزداد 
اذا بدأنا السنة الدراسية 

باالسلوب نفسه

اذا طال امد التعلم من 
بعد سيخّفض مستوى 

طالبنا  مكتسبات 

ان  علينا جميعاً  لذا  علينا،  فرض  انه  اعني 
ترف  منلك  نعد  مل  بايجابية.  معه  نتعاطى 
"الغنج" يف هذا املوضوع. انا شخصيا اعتقد 
ال  عديدة،  والسباب  بعد،  من  التعلم  ان 
يف   70 من  اكرث  االحوال  احسن  يف  يحقق 
املئة من االهداف الرتبوية والتعليمية التي 
يرغب املعلمون واملعلامت يف تحقيقها. قد 
الذين  الرتبويني  بعض  هذا  كالمي  يحزن 
ليل  اقول  واكاد  له،  نظري  ال  بجد  يعملون 
نهار يك يتمموا املناهج ويحققوا االهداف. 
عامة  كنسبة  النسبة  هذه  اعطي  لكنني 
هو  هذا  ومعلامته.  لبنان  معلمي  لكل 
االقىص.  االهداف يف حده  لتحقيق  املعدل 
تحسني  ضد  تقف  عديدة  عوامل  هناك 
يكن  مل  السبب،  حاليا.  املتبع  املستوى 
عىل  كفاية  مدربني  عام  بشكل  املعلمون 
 power point مثل  التقنيات  استعامل 
وعمل  الفيديو  او     presentation
املجموعات يف التعليم بشكل عام. يف بعض 
اليوم  حتى  يزال  ال  التعليم  كان  املدارس 
املتبعة  املناهج  ان  علام  بالتلقني،  اشبه 
مناهج  االحيان  اكرث  ترافقها يف  مل  لبنان  يف 
الكرتونية، ولو تم ذلك العترب االمر مساعدا  
املرحلة،  هذه  يف  واملعلامت  للمعلمني 
اضافة اىل ان مناهجنا ورقية. لهذا السبب 
املعلمون  يتكيف  ان  الصعب  من  كان 
امده،  طال  حال  بعد يف  من  التعلم  معها. 
وغنى  مستوى  من  يخّفض  قد  انه  اعتقد 
يكتسبها  كان  التي  الرتبوية  املكتسبات 
قاعات  داخل  العادي  التعليم  يف  اوالدنا 
الصف. لكن اذا توقف االمر عند هذا الحد 
فان  الصفوف،  اىل  املقبل  ايلول  يف  وعدنا 
الرضر سيبقى محدودا عىل الرغم من عدم 
قلته. لكن اذا بدأنا السنة الدراسية املقبلة 
الرتبوي  الرتاجع  فان  نفسه،  باالسلوب 
العواقب.  اثرا غري محمود  سيزداد وسيرتك 
داخل  التعليمي  الرتاكم  عىل  هنا  نتكل 
لبنان  مدارس  اختربته  الذي  الصف  قاعات 
الحايل.  التأثري  من  نخفف  يك  السابق  يف 
الوقت  يطول  ال  ان  نفسه  الوقت  يف  نأمل 
ونحن نعّلم من خلف شاشات الكومبيوتر.
د. م.
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هدى رزق: السّم الذي ال يقتل املرأة يزيدها قّوة
أعباء املرحلة تحّملتها بتحّولها إلى أّم لزوجها

اعباء االزمتني املعيشية والصحية بارتداداتهام القاسية عىل العائالت اللبنانية تحملتها املرأة مبفردها بعد شعور الرجل بأنه يف 
سجن يف الحجر املنزيل، لتثبت بتجربتها الجديدة التي انتقلت فيها من التبذير اىل التدبري، انها هي من يحمي االرسة من العوز 

والوباء. بهذه التجربة استعادت املرأة ارشافها االقرب اىل العائلة لتكون مدبرة املنزل واملعلمة الوالدها

السم الذي ال يقتلني يزيدين قوة. كالم ينطبق 
ذاتها،  اثبات  خالل  من  اللبنانية  املرأة  عىل 

بالتجربة، انها كائن قوي. 
املرأة ارسة ستختلف  تكّون  عام، حني  بشكل 
فردا.  تعد  مل  انها  باعتبار  نفسها  اىل  نظرتها 
اللبنانية  املرأة  عاشت  املنزيل  الحجر  فرتة  يف 
الذي  الرجل  تجربة مختلفة يف مضمونها مع 
اعترب العزلة االجتامعية سجنا، لتتحول اىل ام 
حاجة  يف  اوالده،  كسائر  بانه  شعوره  بعد  له 

اىل من يهتم به.
االرس  تواجهه  قاس  اختبار  والرضاء  الرساء 
اللبنانية منذ اكرث من عام تقريبا، وكأن املرأة 
مجددا  التأكيد  عليهام  االختبار  بهذا  والرجل 
الرغم  اعلناه يوم زواجهام. لكن عىل  عىل ما 
من  الرجال  بعض  يتنصل  االزمة،  هذه  من 

تحمل اعباء املرحلة مع الزوجة.
عن هذه القضية تتحدث االختصاصية يف علم 
االجتامع السيايس الدكتورة هدى رزق يف لقاء 
مع "االمن العام"، لتيضء عىل جوانب اوصلت 
املجتمع اللبناين اىل مواجهة ازمة بنيوية هي 

ليست اقتصادية فقط، بل اخالقية ايضا.

ازماتها  بكل  القاسية  املرحلة  هذه  اعباء   ■
املعيشية والصحية وبارتداداتها عىل العائالت 
تحملها  تقريبا،  عام  من  اكرث  منذ  اللبنانية 
تويل  من خالل  مبفردها  والعاملة  واالم  املرأة 
من  مهنتها  ومزاولة  بعد  من  اوالدها  تعليم 
بعد ايضا، مع كل االلتزامات العائلية االخرى، 
عىل  للمرأة  محطمة  املرحلة  هذه  تعترب  اال 

الصعيد الشخيص؟
هذا  قوة.  يزيدين  يقتلني  ال  الذي  السم   □
يف  حاليا  اللبنانية  املرأة  عىل  ينطبق  الكالم 
ووبائية،  معيشية  مزدوجة،  ازمة  مواجهتها 
عرب حرصها عىل حامية عائلتها غذائيا وصحيا، 

هذه  تحمل  من  الرجل  تنصل  سبب  ما   ■
مع  تحّول  هل  اذا،  دوره  ما  املسؤوليات. 
تبني  كام  البيت  يف  رقيب  اىل  املنزيل  الحجر 

اخريا؟
هذه  يف  الرجال  بعض  انغمس  الواقع،  يف   □
املرحلة  يف االعامل املنزلية وقد اعادوا بذلك 
عىل  حريصا  كان  الذي  الريفي  الرجل  صورة 
االهتامم بارسته، من خالل التفاصيل الصغرية 
الرجال  انرصف  املقابل،  يف  باوالده.  املتعلقة 
عن  لهم  سجنا  املنزيل  الحجر  اعتربوا  الذين 
وسائل  عىل  باالنكباب  املسؤوليات،  تحمل 
التواصل االجتامعي للرتفيه عن انفسهم. وقد 
يف  االوالد،  كسائر  بأنهم  منهم  البعض  شعر 
اىل  الزوجة  لتتحول  بهم  يهتم  من  اىل  حاجة 
اسبابها  تعود  ال  االتكالية  هذه  ايضا.  لهم  ام 
الذي اعطاه  الرتبية فقط وال اىل املجتمع  اىل 
فيطاع.  يأمر  يريد،  ما  يطلب  ان  يف  الحق 

املسألة هنا اخالقية. 

السلوك  عىل  طغت  وملاذا  نفرسها،  كيف   ■
االجتامعي بشكل عام يف السنوات االخرية؟

ما  اىل  العودة  علينا  املوضوع  هذا  يف   □
كان  وما   1975 عام  الحرب  اندالع  قبل 
الرتبوي،  الصعيد  عىل  خصوصا  حينها،  سائدا 
اكتسبت  التي  املدنية  الرتبية  مادة  تحديدا 
املواد  كسائر  الجيل  ذاك  ابناء  لدى  اهمية 
التعليمية االخرى. جيل ما بعد الحرب يعترب 
هذه املادة سخيفة فال يكرتث لها وال يعريها 
اليوم، فقد  الحرب حتى  اندالع  اهتامما. منذ 
االجتامعي،  سلوكهم  يف  االنضباط  اللبنانيون 
القوانني ال تطبق  املدرسة ويف االرسة، الن  يف 
عىل كل الناس مبا فيها املدارس التي ال تطبق 
الفوىض  هذه  تالمذتها.  كل  عىل  قوانينها 
واخالقياته.  الفرد  سلوكيات  عىل  انعكست 

الوالدها  ومعلمة  منزل  مدبرة  اىل  وبتحولها 
يف البيت من خالل متابعة توجيهات املعلمة 
التعليمي  االسلوب  ملواكبة  االنرتنت  عرب 
جديد،  من  معهم  التعلم  حد  اىل  الطفالها 
باكملها  املنزلية  االعامل  تسلمها  اىل  اضافة 
عن  اللبنانية  العائالت  اكرث  استغناء  بعد 
ما  منزل.  كمدبرات  االجنبيات  العامالت 
عام  من  اكرث  منذ  اللبناين  املجتمع  يواجهه 
اقتصادية  ليست  بنيوية،  ازمة  هو  تقريبا 
وذلك  كبري،  حد  اىل  ايضا  اخالقية  بل  فقط، 
كبرية  رشيحة  لدى  السلوكية  الناحية  من 
العام  مطلع  االعياد  فرتة  يف  اللبنانيني  من 
صارمة  اجراءات  فرض  الذي  االمر  الجاري، 
املنزيل  العام والحجر  باالغالق  العائالت  عىل 
لفرتات متواصلة وادى اىل خسارة عدد كبري 
بعض  يف  اال  اعاملهم،  والنساء  الرجال  من 
قبل  ما  بعد.  من  العمل  يؤمنها  التي  املهن 
هذه االزمة املزدوجة، كان لكل ارسة نظامها 
خصوصا  الفرادها،  الرفاهية  بتأمني  الخاص 
التعليم  يف  تقريبا،  الصعد  كل  االطفال، عىل 
منذ  عام.  بشكل  والحياة  والغذاء  والطبابة 
كليا.  الواقع  هذا  تبدل   2019 عام  اواخر 
بداية، عىل الصعيد االقتصادي ما قبل انتشار 
االزمة الوبائية، االمر الذي ادى اىل تضعضع 
كبري يف االرسة اللبنانية، خصوصا بعد خسارة 
القت  االزمة  هذه  كل  اعاملهام.  واالم  االب 
مدبرة  هي  النها  مبفردها  املرأة  عىل  بثقلها 
تدبري  عليها  وبالتايل  زوجها،  نظر  يف  املنزل 
كل  حارص  الذي  اليسء  الواقع  هذا  االمور. 
ـ تحمل  االم والعاملة  ـ  املرأة  الزم  اللبنانيني 
العوز  من  بحاميتها  العائلة  صحة  مسؤولية 
ومن الوباء وهو الوضع الذي مل يتأقلم معه 
االوالد، فهناك متطلبات غذائية مل تعد االرس 

اللبنانية قادرة عىل تأمينها.

فقط  االدارة  يف  هو  الفساد  ان  ليس صحيحا 
وليس يف الناس، وان املسؤول عن الفوىض يف 
الشارع هو من يقود السيارة. ما بعد الحرب 
لبنان  نعرفه يف  كبريا مل  شهدنا ترسبا مدرسيا 
ميليشياوية  سلوكيات  هذه  اندالعها.  قبل  ما 
اخالقيات  عىل  كشعب  كلنا  علينا  انعكست 
القول  استطيع  ال  طبعا،  معا.   والرجل  املرأة 
لكن  الشيطان.  هو  والرجل  مالك  املرأة  ان 
ال  قوة  ميتلك  انه  الرجل  يعتقد  املقابل،  يف 
الواقع  عززه  الذي  االمر  وهو  املرأة،  متتلكها 
االجتامعي الذي ساهمت يف تعزيزه املرأة يف 
يشعرن  ذكرا  ينجنب  حني  النساء  بعض  ذاتها. 
وبالتايل  شأنها،  عال  االجتامعية  قيمتهن  بأن 
ابنها بشكل مختلف عن  برتبية  االم  ستعتني 
املقابل،  يف  منها.  اكرث  وتكرميه  بتدليله  ابنتها 
وبعيدا من االنحياز لدى بعض النساء يف هذه 
املزارعة  كانت هي  مذ  املرأة  اثبتت  املسألة، 
والفالحة يف الريف حتى وصولها اىل التساوي 
هي  اجتامعيا،  وبالتايل  اقتصاديا،  الرجل  مع 
واستمراريتها.  االرسة  وجود  عىل  املحافظة 
بسبب  الكثري  املرأة  كلفت  املدنية  ان  علام 
الرجل  عند  للحداثة  الخاطىء  املفهوم 
العائلية  املسؤوليات  مشاركتها  عن  بامتناعه 
داخل املنزل عىل الرغم من كونها رشيكة له 

ماديا كامرأة عاملة.

االختصاصية يف علم االجتامع السيايس الدكتورة هدى رزق.

■ كيف تستمد املرأة قوتها ملواجهة ازمات 
العائالت  حاليا  تعيشها  كالتي  مصريية 

اللبنانية؟
الرتبية  لكن  قوي،  كائن  ذاتها  يف  املرأة   □
هناك  اضعافها.  يف  كثرية  احيانا  تساهم  
اعطاء  عدم  اىل  تسعى  اجتامعية   فئات 
فتقمعها.  اليه  تطمح  الذي  الدور  املرأة 
قوتها  ان  التجارب  نعرف، من خالل  لكننا 
تعليميا  متكينها،  يف  تحديدا،  ذاتها  يف 
ونفسيا واجتامعيا واقتصاديا، حينها تصبح 

املرأة اكرث قوة.

ما  اللبنانية  املرأة  ستستعيد  كيف   ■
خرسته يف هذه املرحلة؟

ربحت  ذلك،  عكس  بل  تخرس،  مل  هي   □
حياتها  يف  مهمة  جديدة  تجربة  بخوضها 
ارشافها  عرب  قبل  من  اقوى  منها  ستخرج 

من  فانتقلت  العائلة،  اىل  االقرب  املبارش 
التبذير اىل التدبري باجرتاح مأكوالت صحية 
لتحضري  اليها  اوالدها  وبتودد  مكلفة،  غري 
املرحلة عاشت  يحبونها. يف هذه  حلويات 
عقد  او  زفافها  يوم  به  تعهدت  ما  حقيقة 
يف  زوجها  مع  العيش  تقبل  ان  قرانها، 
واىل  اوالدها  اىل  تعرفت  والرضاء.  الرساء 
اللبنانية  االرس  فبعض  جديد،  من  زوجها 
عاشت تقاربا مل يحصل بني افرادها ما قبل 
سببت  من  هناك  صحيح،  املنزيل.  الحجر 
ادى  الذي  االمر  صدمة،  املعرفة  هذه  له 
الرغم من  الرشيكني عىل  بني  اصطدام  اىل 
حرص املرأة عىل عدم االصطدام بزوجها يف 
فرتة الحجر املنزيل حفاظا عىل االرسة. هذه 
املشكلة تعود اسبابها اىل االساس الذي بني 
الزواج. هل االمر كان متعلقا باملال،  عليه 
املادية  بالقيمة  ام  الزوجة  برثوة  تحديدا 
جمعهام؟  الذي  بالحب  ام  الزوج  لراتب 

النتيجة هنا ستختلف. طبعا، 

■ ملاذا عىل املرأة ان تضحي عىل حساب 
خصوصياتها اىل حد اهامل نفسها احيانا؟

□ حني تكّون املرأة ارسة، ستختلف نظرتها 
بعد  فردا.  تعد  مل  انها  باعتبار  نفسها  اىل 
انانيتها،  سترتاجع  االول  طفلها  انجابها 
هذا  سيزداد  اوالدها  عدد  ازداد  وكلام 
نفسها:  لتسأل  فيه  تصل  حد  اىل  الرتاجع 
املرأة.  من  الكثري  تأخذ  االرسة  انا"؟  "اين 
ارستها  داخل  تضمحل  االم  كانت  قدميا، 
تدنت  السبب  لهذا  االنجاب،  كرثة  بسبب 
بعملها  املرأة  انشغاالت  مع  النسبة  هذه 
وبنفسها. اثبت الواقع انها هي من يحافظ 
السلوك  عن  احيانا  فتتغاىض  االرسة،  عىل 
جانب  اىل  البقاء  اجل  من  لزوجها  اليسء 
اقتصاديا.  اوالدها يف حال مل تكن متمكنة 
البعض  لدى  نعمة  الطالق  يكون  ما  بقدر 
عىل  تم  قد  انه  اخر  جانب  من  سنجده 
واحيانا كثرية عىل حساب  ما  احد  حساب 
الوضع،  هذا  يف  االم،  لتضاعف  االوالد، 
احساسهم  عن  تعويضا  بهم  اهتاممها 
يكون  ان  عليه  مناسبات  يف  االب  بغياب 
اسمه،  العائلة  يعطي  الرجل  فيها.  حارضا 

اما املرأة فتعطي حياتها. 

تجربة جديدة خاضتها 
املرأة اللبنانية باالنتقال من 

التدبير الى  التبذير 
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"أنقذوا األطفال" تحّذر من كارثة تعليمّية
لبنان يواجه حالة طوارئ تربوية

تربية

بسبب  الدولية  املنظامت  من  التحذيرات  تزداد 
انقطاع التالمذة عن الدراسة الحضورية، واخرها 
االطفال"  "انقذوا  منظمة  اصدرته  الذي  التقرير 
كارثة  من  فيه  حذرت   )safe the children(
تربوية يف لبنان، حيث يواجه االطفال من الفئات 
االكرث هشاشة خطرا حقيقيا باالنقطاع نهائيا عن 
التعليم عىل وقع انهيار اقتصادي فاقمته تدابري 

التصدي لفريوس كورونا. 
تفيش  بدء  منذ  انه  ذكرت  للمنظمة  تقرير  يف 
االطفال  عدد  قدرت  عام،  قبل  كورونا  فريوس 
 1.2 من  باكرث  مدارسهم  خارج  املوجودين 
العام املايض، تلقى االطفال  مليون طفل. خالل 
اللبنانيون تعليمهم خالل 11 اسبوعا فيام تلقى 
بكثري،  ادىن  معدال  الالجئون  السوريون  االطفال 
من جراء اقفال املدارس السباب عدة بينها حركة 
االحتجاجات الشعبية ضد الطبقة السياسية، ثم 

تدابري االغالق مع تفيش كورونا. 
الرتبوية  الربامج  منسقة  التقت  العام"  "االمن 
رشحت  التي  حميد  االء  لبنان  يف  للمنظمة 
اليها املنظمة يف اعداد  التي استندت  املرتكزات 

التقرير، وما يجب القيام به لتفادي الكارثة.

■ ما هي الدوافع التي جعلتكم تطلقون هذه 
جراء  من  تربوية  كارثة  حيال  النداء   - الرصخة 

انقطاع التالمذة عن الدراسة يف لبنان؟
□ التعليم يف املجمل يعني الحضور اىل املدرسة 
او التعليم املدريس. لذا يجب ان ننظر اىل حاجات 
الطفل كعضو يف هذا املجتمع املتغري باستمرار. 
هذه التغريات  السلبية عىل املستوى االقتصادي 
يف  االنخفاض  اىل  تؤدي  والصحي،  واالجتامعي 
املستوى االكادميي، وتؤثر ايضا عىل حافز الطفل 
تربوية  ازمة  انه  عىل  يربره  ما  تعليمه،  الكامل 
وضع  تعليمية.  طوارئ  حالة  لبنان  فيها  يواجه 
تعليم االطفال يف لبنان مأساوي بسبب االزمات 

تستمر االزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا، واالزمة االقتصادية واملعيشية الحادة بتداعياتها عىل كل املستويات 
اكتساب  لجهة  االجيال  مستقبل  يهدد  ما  االطفال،  خصوصا  حضوريا،  الدراسة  عن  التالمذة  انقطاع  االخطر  لبنان.  يف 

املعارف ودرجة التحصيل العلمي

داود رمال

املتعددة التي يواجهها البلد. اذا مل تتم املعالجة 
يف وقت قريب، فسيكون لذلك تأثري طويل االمد 
عىل كل من املجتمع اللبناين واالطفال يف لبنان 
عىل وجه الخصوص. جمعية انقاذ الطفل بصفتها 
مدافعا عامليا قويا عن حقوق االطفال تقع عىل 
عاتق مسؤوليتنا الدعوة لتعزيز حق االطفال يف 
التعليم، بغض النظر عن جنسيتهم. عليه ندعو 
جميع اصحاب املصلحة للعمل عاجال وليس اجال.

■ اىل ماذا استندتم يف اعداد هذا التقرير ويف 
الوصول اىل هذه النتيجة الخطرية؟

□ تم اغالق املدارس الكرث من عام كامل منذ 
بالفعل بشكل كبري  اذار عام 2020، وتعطلت 
االحتجاجات  بسبب   2019 االول  ترشين  منذ 
يقدر  ما  عىل  ذلك  اثر  املدنية.  واالضطرابات 
بنحو 1.2 مليون متعلم. عالوة عىل ذلك، نظرا 
اىل ارتفاع الرسوم الدراسية يف املدارس الخاصة 
من  العديد  اىل  بالنسبة  معقولة  غري  برسعة 
االطفال  عدد  يستمر  ان  املقرر  من  العائالت، 
ما  االرتفاع،  يف  الرسمية  باملدارس  امللتحقني 
ال  الرسمية.  املدارس  عىل  الضغط  يضيف 
اىل  تشري  احصاءات  اي  او  دقيقة  ارقام  توجد 
عدد االطفال اللبنانيني الذين ال يتلقون خدمة 
التعليم، فيام هنالك ما ال يقل عن 500 الف 
اشكال  من  شكل  اي  يتلقون  ال  سوري  طفل 

التعلم. هذا يعني ان عدد االطفال املحرومني 
التعليم، ميكن ان يكون اكرب بكثري  من خدمة 
انقاذ  جمعية  تؤكد  هنا،  املذكور.  الرقم  من 
خطة  وضع  الفاعلة  الجهات  عىل  ان  الطفل 
الدارة املعلومات للتنسيق والتأكد من ان بيانات 
ومشاركتها  بانتظام  يتم جمعها  التعليم  قطاع 
مع اصحاب املصلحة املعنيني، كام يجب جمع 
البيانات لكل من التعليم الرسمي وغري الرسمي، 
والجنسية  والعمر  الجنس  بحسب  وتصنيفها 
الوصول  من  االطفال  لتمكني  وذلك  واالعاقة، 
الالزمة والتخطيط وفق حاجات  الخدمات  اىل 

االطفال.

يف  للفقر  البياين  الخط  تصاعد  بني  ربطتم   ■
لبنان والخطر عىل التعليم، اىل ماذا تؤرشون يف 

هذا الربط؟
□ التكلفة املتزايدة لتمويل التعليم لالرس متنع 
العديد من االطفال من العودة اىل املدرسة. هؤالء 
الخاصة  باملدارس  التحقوا سابقا  الذين  االطفال 
يضيفون االن مزيدا من الضغط عىل نظام املدارس 
العامة، مع استبعاد اولئك الذين ال يستطيعون 
تحمل تكاليف التكنولوجيا او الوصول الكايف اىل 
االنرتنت للتعلم عرب االنرتنت. ينطبق هذا بشكل 
من  واالطفال  االعاقة  ذوي  االطفال  عىل  خاص 
خلفيات اجتامعية واقتصادية فقرية، والذين غالبا 
ما يتم استبعادهم من تصميم طرائق التعلم من 
بعد، او ليس لديهم التكنولوجيا املناسبة، او سبل 
ادت  بعد.  من  للمشاركة  االنرتنت  اىل  الوصول 
التكلفة املتزايدة للمواد املدرسية االساسية، مثل 
الكتب املدرسية والقرطاسية ومعدات تكنولوجيا 
العديد  امام  اضايف  ايجاد حاجز  اىل  املعلومات، 
تحول  من  الجمعية  تحذر  لذلك  العائالت.  من 
االزمة االجتامعية واالقتصادية يف لبنان اىل كارثة 
هشاشة  االكرث  االطفال  يواجه  بينام  تعليمية، 
اطالقا  العودة  عدم  يف  يتمثل  حقيقيا  خطرا 
وانهيار  االقتصادية  االزمة  عبء  املدرسة.  اىل 
العملة الوطنية، دفعا بعض االهايل اىل االختيار 
او  واملأوى  املأكل  مثل  االساسية  الحاجات  بني 
الفقر  يشكل  التعليم.  مستلزمات  عىل  االنفاق 
التعليم،  اىل  االطفال  وصول  امام  حادا   عائقا 
تحمل  العائالت  من  العديد  تستطيع  ال  فيام 
احيانا  يضطرها  ما  التعلم،  متطلبات  تكاليف 
وهذا  الدخل،  لتوفري  االطفال  عىل  االعتامد  اىل 

حاالت  يتابع  الذي  امليداين  فريقنا  يالحظه  ما 
االطفال بشكل متواصل. 

■ هل ترون ان التعلم من بعد يف ظل االزمة 
املعيشية واالقتصادية الخانقة غري ذي جدوى؟

اللبنانية خيارات  الحكومة  □ يف حني عرضت 
وهو  االطفال،  من  للعديد  بعد  من  التعلم 
الخدمات  استدامة  يؤّمن  كونه  منطقي  الحل 
التعليمية، لكن البنية التحتية الرقمية والوصول 
كبريا  عائقا  تشكل  تزال  ال  التكنولوجيا  اىل 
تكاليف  تغطية  يستطيعون  ال  الذين  لالطفال 
التعليمية  الحصص  لحضور  الالزمة  املوارد 
واالجهزة  واالنرتنت،  الكهرباء،  مثل  بعد،  من 
االلكرتونية. مع االسف، االزمة االقتصادية تجعل 
يوما  االطفال  متناول  خارج  بعد  من  التعليم 
بعد يوم. ويقول اولياء تالمذة لفريقنا ان تكلفة 
قادرين  غري  النهم  فاكرث  اكرث  تزداد  االنرتنت 
اصبحت  لقد  منتظم.  عمل  عىل  العثور  عىل 
املعدات الالزمة للتعليم من بعد، مثل اجهزة 
الكومبيوتر املحمولة واالجهزة اللوحية، باهظة 
الثمن مع تدهور العملة املحلية الوطنية. عىل 
القيود  من  العديد  اىل  ونظرا  ذلك،  من  الرغم 
ان  املعلمني، ال ميكن  املوارد وقدرة  من حيث 
تحل محل قيمة التعلم وجها لوجه يف الفصل 
الدرايس. ينبغي ان يكون التعلم من بعد حال 
لسد الفجوة، ويجب اعادة فتح املدارس كلام 
كان ذلك امنا. اثبتت التجارب يف البلدان االخرى 
التي شهدت اغالقا للمدارس لفرتات طويلة يف 
املايض، انه كلام طال اغالق املدارس قل احتامل 

عودة االطفال اىل التعلم.

كبريا  عددا  ان  من  تحذيركم  يعني  ماذا   ■
الفصل  اىل  اطالقا  يعودون  ال  قد  االطفال  من 

الدرايس؟
□ خالل فرتة اغالق املدرسة املطولة، كان بعض 
التكيف  اليات  اىل  لجأوا  قد  االطفال  هؤالء 
السلبية مثل االنخراط يف عاملة االطفال، وكان 
بعضهم قد تزوج والبعض االخر سينجب اطفاال 
فقد  َمن  ايضا  املدارس. هناك  فتح  اعادة  عند 
االهتامم بالتعلم وفقد االمل متاما. عىل الجهات 
خطة  وضع  التعليمية  االستجابة  يف  الفاعلة 
طوارئ للتعليم يف لبنان، مع االخذ يف االعتبار 
)االزمات  االدلة  عىل  القامئة  املخاطر  تحليل 

السياسية واالقتصادية والصحية واالزمات التي 
تواجه وقد تواجه البلد، واملوارد الحالية للنظام 
التعليمي القائم، وقدرة الدولة( وضامن املشاركة 

الهادفة لالطفال يف تخطيطها وتنفيذها.

االطفال  التحاق  عدم  بني  ربطتم  ملاذا   ■
باملدارس وخطر الوقوع ضحية عاملة االطفال 
هذا  هل  واالستغالل،  واالساءة  االطفال  وزواج 

االمر بدأ يحصل فعال؟
□ نشهد حاليا االثر املأساوي لهذا الوضع بحيث 
يف  او  السوبرماركت  محال  يف  االطفال  يعمل 
كام  الزواج.  عىل  الفتيات  اجبار  ويتم  املزارع، 
هي الحال مع العديد من االزمات، فان االطفال 
االكرث فقرا والفتيات واالطفال ذوي االعاقة يف 
املتدهورة  االزمة  من  ترضرا  االكرث  هم  البالد، 
برسعة بسبب انهيار العملة الوطنية، وانفجار 
ميناء بريوت واجراءات االغالق املتعلقة بفريوس 
اعطاء  اللبنانية  الحكومة  عىل   .19  - كوفيد 
االولوية لدمج خدمات الصحة النفسية والدعم 
النفيس االجتامعي واالحالة اليها لضامن قدرتها 

عىل االستجابة لحاجات رفاهية االطفال. 

■ دعوتم يف التقرير اىل اعادة فتح املدارس، اال 
يشكل ذلك خطرا صحيا محدقا يف ظل جائحة 

كورونا، وما هي البدائل؟
□ تدعو جمعية انقاذ الطفل اىل فتح املدارس 
جميع  لتمكني  آمنا،  ذلك  يصبح  ان  مبجرد 
االطفال من الوصول اىل التعليم بغض النظر عن 
خلفيتهم او جنسهم. يف حال التعلم من بعد، 
يجب ان تكون املنصات متاحة لجميع االطفال 
ويتدرب املعلمون عىل تقنيات التعليم من بعد، 
كام يجب ان نأخذ يف االعتبار قدرة االهل عىل 
الحكومة  تعيد  ان  يجب  اطفالهم.  مساعدة 
تقييم عمليات اغالق املدارس، وان تضع بعناية 
املدرسة  فتح  العادة  لالطفال  مالمئة  اعتبارات 
من خالل النظر يف تأثريها الفعيل عىل االبعاد 
االكادميية والنفسية واالجتامعية وحامية الطفل 
والصحة. تضع جمعيتنا هذه املؤرشات لتساعد 
صناع القرار والفاعلني يف قطاع التعليم اىل اخذ 
التوصيات يف االعتبار قبل ان تتفاقم االزمة اكرث، 
بحيث ميكننا االن التدخل لصنع مستقبل افضل 
التعليم  حق  عىل  حصولهم  وضامن  لالطفال 

الجيد والشامل للجميع. 

منسقة الربامج الرتبوية ملنظمة "انقذوا االطفال" االء حميد.

aborami20@hotmail.com

التخاذ اجراءات عاجلة 
تضمن عدم فقدان جيل 

كامل فرصة التعلم
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إليَك أفضل املصادر النباتّية 
ألحماض أوميغا 3 

تغذية
ناتالي عقيقي غّرة

دائرة الشؤون الصحية

تعد احامض اوميغا 3 الدهنية من الدهون املهمة التي توفر العديد من الفوائد الصحية للجسم. فقد وجدت الدراسات الحديثة 
انها قد تقلل االلتهابات يف الجسم ونسبة الدهون الثالثية )Triglycerides( يف الدم، وتخفض ايضا خطر االصابة بالخرف املبكر

اوميغا  الحامض  شهرة  االكرث  املصادر  تشمل 
الدهنية  واالسامك  السمك  زيت  الدهنية،   3
ان  ميكن  االمر  هذا  والتونة.  السلمون  مثل 
او  النباتيني،  اىل  بالنسبة  صعبا  االمر  يجعل 
لتلبية  السمك  يكرهون  الذين  اولئك  حتى 

حاجاتهم من احامض اوميغا 3.
الحامض  الثالثة  الرئيسية  االنواع  بني  من 
النباتية  االطعمة  تحتوي  الدهنية،   3 اوميغا 
 .)ALA( لينولينيك  الفا  حمض  عىل  فقط 
ويجب  الجسم  يف  نشطا  ليس  الحمض  هذا 
تحويله اىل شكلني اخرين من احامض اوميغا 
 )EPA( ايكوسابنتاينويك  حمض  الدهنية:   3
ملنح   )DHA( الدوكوساهيكسانويك  وحمض 

الجسم الفوائد الصحية املطلوبة.
تحويل  عىل  الجسم  قدرة  ان  الحظ،  لسوء 
ALA محدودة، اذ يتم تحويل نحو 5% فقط 
اقل  تحويل  يتم  بينام   ،  EPA اىل   ALA من 
من 0.5% اىل  DHA. تاليا، اذا كنت ال تتناول 
مكمالت زيت السمك او تحصل عىل EPA او 
تناول  املهم  من  الغذايئ،  نظامك  من   DHA
  ALA بـ  الغنية  االطعمة  من  جيدة  كمية 

لتلبية حاجاتك من اوميغا 3.
الذي  الغذايئ  النظام  ان  ذلك،  اىل  اضافة 
 ،6 باوميغا  والغني   3 االوميغا  فيه  ينخفض 
الجسم ويعرضه  االلتهابات يف  يزيد  ان  ميكن 

لخطر االصابة بامراض مختلفة.
يف ما ييل سنتعرف عىل افضل املصادر النباتية 

الحامض اوميغا 3 الدهنية.

بذور الشيا
تشتهر بذور الشيا بفوائدها الصحية العديدة، 
االلياف  من  كبرية  جرعة  توفر  بحيث 
والربوتينات مع كل حصة منها. كام انها مصدر 

.ALA نبايت رائع الحامض اوميغا 3 الدهنية

الجوز
واحامض  الصحية  بالدهون  ميلء  الجوز 
من  يتكون  انه  علام  الدهنية،   3 االوميغا 

65% من الدهون تقريبا.
اجريت  التي  الدراسات  من  العديد  وجد 
يساعد  ان  ميكن  الجوز  ان  الحيوانات،  عىل 
يحتويه  ما  بسبب  الدماغ  صحة  تحسني  يف 
عىل  اجريت  دراسة  واقرت   .3 االوميغا  من 
كان  الجوز  تناول  ان   ،2011 عام  الحيوانات 
مرتبطا بتحسن ملحوظ يف التعلم والذاكرة.

كام اظهرت دراسة حيوانية اخرى، ان الجوز 
والتعلم  الذاكرة  يف  كبري  تحسن  يف  تسبب 
املصابة  الفرئان  لدى  والقلق  الحريك  والنمو 

مبرض االلزهامير.
الجوز  ميكن ان تفي حصة واحدة فقط من 
 3 االوميغا  كامل من احامض  يوم  مبتطلبات 
الدهنية، فكل 28 غراما منه  يوفر 2542 ملغ 

وجباتك  اىل  الجوز  اضف  لذلك،   .ALA من 
.ALA الخفيفة من اجل زيادة تناول

يحتوي كل 28 غراما من الجوز عىل 2542 
 ،ALA ملغ من احامض االوميغا 3 الدهنية
اليومي  املدخول  من   %231  -  159 او 

املوىص به.

بذور الكتان
الطاقة  مصادر  من  الكتان  بذور  تعترب 
من  جيدة  كمية  توّمن  حيث  الغذائية، 
واملنغنيز  واملاغنيزيوم  والربوتني  االلياف 
ممتاز  مصدر  انها  كام  حصة،  كل  يف 

لالوميغا 3.
فوائد  مثة  ان  الدراسات  من  العديد  اظهر 
الكتان،  بذور  تناول  للقلب من جراء  صحية 
اىل  كبري،  حد  اىل  ذلك  يف  الفضل  ويعود 

محتواها من احامض اوميغا 3.

وزيت  الكتان  بذور  من  كال  ان  ثبت  لقد 
بذور الكتان يخفضان نسبة الكولسرتول غري 
اىل  حديثة  دراسة  واشارت  الدم.  يف  الصحي 
خفض  يف  تساعد  ان  ميكن  البذور  هذه  ان 
للذين  السيام  ملحوظ،  بشكل  الدم  ضغط 

يعانون من ضغط دم مرتفع وخطري.
نظامنا  يف  الكتان  بذور  دمج  السهل  من 
يف  اساسيا  عنرصا  تكون  ان  وميكن  الغذايئ، 

النبايت. الخبز 
من  غرامات(   7( كبرية  ملعقة  خفق  علينا 
بذور الكتان مع 2,5 ملعقتني كبريتني من املاء 
يف  واحدة  لبيضة  مفيد  كبديل  الستخدامها 

املخبوزات.
عىل  الكتان  بذور  من  غراما   28 كل  يحتوي 
الدهنية   3 اوميغا  احامض  من  ملغ   6388
االستهالك  من   %  580-400 او   ،ALA

اليومي املوىص به. 

والربوتينات،  وااللياف   3 اوميغا  بفضل 
ان  ميكن  الشيا  بذور  ان  الدراسات  وجدت 
تقلل من خطر االصابة باالمراض املزمنة عند 
كام  صحي.  غذايئ  نظام  من  كجزء  تناولها 
نظام  تناول  ان  الدراسات،  احدى  اكتشفت 
والشوفان  الشيا  بذور  عىل  يحتوي  غذايئ 
الدم  يف  الثالثية  الدهون  نسبة  من  يقلل 

االلتهابات. ومينع 
كذلك وجدت دراسة اجريت عىل الحيوانات 
من  يقلل  الشيا  بذور  تناول  ان   ،2007 عام 
نسبة  ويزيد  الدم  يف  الثالثية  الدهون  نسبة 
يرفع  كام   ،)HDL( الجيد  الكولسرتول 

مستويات اوميغا 3 يف الدم.
تلبي  ان  الشيا  بذور  من  غراما  لـ28  ميكن 
من  بها  املوىص  اليومية  الكمية  وتتجاوز 
املقدار  ان  علام  الدهنية.   3 اوميغا  احامض 
اليومي الحايل املوىص به من ALA للبالغني 
للنساء  ملغ   1100 هو   ،19 الـ  سن  فوق 

و1600 ملغ للرجال.
خالل  من  الشيا  بذور  تناول  تعزيز  ميكن 
بذورها  رش  او  املغذي  الشيا  بودنغ  خفق 
حتى  او  باللنب  خلطه  او  السلطات  عىل 

وضعه مع العصري.
املطحونة  الشيا  بذور  استخدام  ايضا  ميكن 
كبرية  ملعقة  امزج  للبيض.  نبايت   كبديل 
املاء  من  كبرية  مالعق   3 مع  غرامات(   7(

لتحل محل بيضة واحدة يف الوصفات.
ملغ   4915 الشيا  بذور  غراما من   28 توفر 
 ،ALA الدهنية   3 اوميغا  احامض  من 
وتلبي  307 - 447% من االستهالك اليومي 

املوىص به.

)brussel sprouts( براعم الخس
من  كبرية  كمية  عىل  تحتوي  انها  اىل  اضافة 

الفيتامني K والفيتامني C وعدد من االلياف، 
الحامض  ممتازا  مصدرا  الخس  براعم  تعد 

اوميغا 3 الدهنية.
يف الواقع، وجدت احدى الدراسات ان زيادة 
تناولها مرتبط بانخفاض خطر االصابة بامراض 
كوب  نصف  يحتوي   .%16 بنسبة   القلب 
عىل  النيئة  الخس  براعم  من  غراما(   44(

.ALA حواىل 44 ملغ من
الخس  براعم  تحتوي  نفسه،  الوقت  يف 
املطبوخة عىل ثالثة اضعاف الكمية، ما يوفر 
يف  الدهنية   3 اوميغا  احامض  من  ملغ   135
يعادل  ما  اي  غراما(   78( كوب  نصف  كل 

حصة واحدة.

)Hemp Seeds( بذور القنب
والحديد  واملاغنيزيوم  الربوتني  اىل  اضافة 
والزنك، تتكون بذور القنب من حواىل %30 
من  جيدة  كمية  عىل  وتحتوي  الزيت  من 
الحديثة  الدراسات  وجدت  وقد   .3 اوميغا 
 3 اوميغا  ان  الحيوانات،  عىل  اجريت  التي 
تفيد  ان  ميكن  القنب  بذور  يف  املوجودة 
جلطات  تكوين  تاليا  ومتنع  القلب،  صحة 
الدم، وتساعد القلب عىل التعايف بعد االزمة 

القلبية.
عىل  القنب  بذور  من  غراما   28 كل  يحتوي 
نحو 6000 ملغ من ALA، او  375 - %545 
من الكمية اليومية املوىص بها. لذا ميكن رش 
العصري  يف  مزجها  او  اللنب  القنب عىل  بذور 
تعزز  التي  القرمشة  من  القليل  الضافة 

محتوى اوميغا 3 يف وجبتك الخفيفة.
القنب  بذور  زيت  استهالك  ايضا  ميكن 
القنب،  بذور  ضغط  عرب  انتاجه  يتم  الذي 
لتوفري جرعة مركزة من احامض االوميغا 3 

الدهنية.
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رياضة

شكلت االنتخابات التي شهدها االتحاد اللبناين اللعاب القوى نقطة مفصلية يف مسار انتخابات االتحادات الرياضية، خصوصا 
حاموة املعركة التي كانت مفاجئة بعد انقالب اطراف عىل تعهداتهم خالل عملية االقرتاع التي نتجت عنها زعزعة تحالفات 

كانت قامئة لسنوات وتعميق الهوة بني خصوم، فانعكست النتائج سلبا عىل الواقع الريايض عموما واالوملبي خصوصا

العاب  اتحاد  تنتظر  التي  التحديات 
القوى كبرية، خصوصا يف الظروف الراهنة 
واالقتصادية  املالية  الصعوبات  ظل  يف 
كل  رضبت  التي  والصحية  واالجتامعية 
القطاع  عىل  سلبا  وانعكست  القطاعات، 
الريايض وتحديدا رياضة العاب القوى "ام 

االلعاب".
"االمن العام" التقت رئيس االتحاد روالن 
حارض  حول  افق  جولة  وكانت  سعاده، 

ومستقبلها.    اللعبة 

لالتحاد  رئيسا  سعاده  روالن  ملاذا   ■
اللبناين اللعاب القوى لوالية ثالثة تواليا؟

الثقة  اعطت  العمومية  الجمعية  الن   □
للسنوات  مناسبا  تراه  ملن  جديدة  مرة 
االربع املقبلة. اعتربه تكليفا وليس ترشيفا 

واشكر النوادي عىل ثقتها.

■ اال تعتقد ان تويل رئاسة اتحاد يف هذه 
الظروف الصعبة مسؤولية كبرية؟

□ ال شك يف ان تويل املناصب املتقدمة يف 
عىل  لكن  كبرية،  مسؤولية  الظروف  هذه 
القوى  العاب  اتحاد  الشخيص  املستوى 
امانة وساعمل جاهدا مع اللجنة االدارية 

اليصال االمور اىل بر االمان. 

■ هل فرضت عليك اسامء مل تكن ترغب 
يف وجودها ضمن اللجنة االدارية؟

من  االسامء  ببعض  استشارتنا  متت   □
الحلفاء والخصوم لتجنيب االتحاد معركة 
مجموعة  نبقى  ان  فضلنا  لكننا  انتخابية، 
من  انه  مسبقا  نعلم  كنا  ولو  واحدة 

رئيس االتحاد اللبناين اللعاب القوى روالن سعاده.

املمكن يف بعض املعارك االنتخابية خسارة 
احد املقاعد.

عمل  تواجه  التي  الصعوبات  هي  ما   ■
اللجنة االدارية؟

االدارية،  اللجان  معظم  تواجهه  ما   □
االتحاد.  خارج  من  والتدخالت  كالكيدية 
كذلك  نفسه،  مع  متصالح  اتحادنا  لكن 
االحيان  اكرث  يف  الرئيس  تعاطي  طريقة 

تقف يف وجه جميع التحديات االدارية.

لالتحاد  السنوية  امليزانية  تبلغ  كم   ■
اللبناين اللعاب القوى؟

الف   200 نحو  اىل  السابق  يف  وصلت   □

مقال
بطولة كرة السلة 

لن تكون كسابقاتها
انطلقت  سنة،  ونصف  سنة  دام  غياب  بعد  عودتها  ملوعد  متواصل  تأجيل  بعد 
عليه  يتفق  ما  ابدا، وهذا  كسابقاتها  تكون  لن  بطولة  السلة.  لكرة  لبنان  بطولة 
الجميع بفعل الظروف املختلفة التي ظلمتها واصابتها مبارشة واثرت عليها سلبا. 
العريب،  العامل  االوسط ورمبا يف  الرشق  االهم يف  السلة  لكرة  لبنان  بطولة  كانت 
املال  ابواب املالعب وغياب  ابرزها اغالق  انها تراجعت بسبب عوامل كثرية  اال 
الذي يشكل العامل االبرز يف صنع قوتها، ثم تفيش وباء كوفيد - 19 الذي عطل 

عودتها مرات عديدة وابعد جمهورها عنها.
عىل  بظالله  ارخى  وقد  املعادلة،  هذه  يف  االهم  هو  املال  عنرص  ان  يف  شك  ال 
موسم 2020 - 2021. فبطولة لبنان لكرة السلة برزت عىل مر السنوات بفضل 
الرواتب العالية التي كانت تدفع لالعبني، علام ان ميزانيات بعض النوادي كانت 
تتجاوز 2 مليون دوالر يف املوسم، خصوصا عندما تستعر املواجهات بني الفرق يف 
االدوار االقصائية وتبدأ عملية استبدال الالعبني االجانب الذي كان البعض منهم 
يعتربون ان بطولة لبنان هي جرس عبور اىل النجومية. طبعا االمثلة كثرية، ابرزها 
الالعب حسان واتسايد الذي لعب مع فريق املتحد طرابلس قبل ان يصبح احد 

."NBA" ابرز نجوم الدوري االمرييك للمحرتفني لكرة السلة
الظروف  بسبب  طبيعي  امر  وهذا  املستوى،  يف  تراجعا  البطولة  شهدت  فنيا، 
مسؤوليتها،  احد  يتحمل  ال  املشكلة  هذه  االوىل.  مراحلها  يف  السيام  املستجدة 
التامرين  عن  لالعبني  طويال  غيابا  حتمت  التي  القرسية  الظروف  فرضتها  بل 
مباراتني  لعب  عىل  اعتادوا  بعدما  املنافسات  من  تاليا  وابتعادهم  واملباريات، 
الوقت  بعض  اىل  سيحتاجون  انهم  يعني  ما  واحد،  اسبوع  يف  اكرث  او  رسميتني 

للدخول يف اجواء اللعبة من جديد. 
غياب  يف  وواعدة  جديدة  تجربة  سيشكل   2021  -  2020 موسم  ان  يف  شك  ال 
مواسم  يف  امللعب  ارض  عىل  ثالثة  اىل  عددهم  وصل  الذين  االجانب  الالعبني 
اللبناين سيأخذ دوره  الجانب االيجايب يف هذا االطار هو ان الالعب  خلت. لكن 
الفرق  امام بعض  ابراز موهبته وفنياته  امامه فرصة  عىل ارض امللعب، وستتاح 
جيل  وتأسيس  الصفر  نقطة  من  لالنطالق  اكرث،  ال  عتب"  كـ"رفع  تشارك  التي 

جديد بعدما ارهقها التضخم الذي اصاب اللعبة يف االعوام املاضية. 
لكن، مبا ان العنرص االجنبي يساعد يف تطوير املستوى الفني ككل، يتمنى البعض 
الدور النصف  النظر يف مسألة وجود العب اجنبي يف مرحلتي  ان يعيد االتحاد 

النهايئ "فاينال فور" والدور النهايئ.
مقارنة  املوسم  هذا  االدىن  بالحد  ستعود  السلة  لكرة  لبنان  بطولة  ان  صحيح 
باالعوام املاضية، وصحيح انه من الظلم رسم توقعات كبرية حولها يف ظل هذه 
الظروف الصعبة والقاسية. لكن هذه العودة هي اكرث من رضورية وجيدة عىل 
الساحة، وملواصلة  الذين ينوون ترك  الالعبني  املزيد من  حد سواء لعدم فقدان 
تحوله  عائلتها وعدم  الجديد ضمن  الجيل  ابقاء  اللعبة من خالل  تطوير  عملية 
اىل رياضة اخرى. اضافة اىل اهمية الحفاظ عىل صورة اللعبة وسمعتها، ما يحتم 
حول  يتمحور  ان  يجب  الذي  الرئييس  الهدف  اعينهم  نصب  وضع  الجميع  عىل 
الرتكيز عىل النقاط االيجابية الكفيلة اعادة املستديرة الربتقالية تباعا اىل قيمتها 

الطبيعية. وحياتها  الفعلية 
نمر جبر

دوالر، لكنها انخفضت اليوم بسبب الظروف. 
لن  الشخيص،  املستوى  وعىل  ادارية،  كلجنة 

نبخل يف تقديم الدعم اذا لزم االمر.

من  املساعدات  عىل  تعتمدون  هل   ■
اللجنة  من  ام  والرياضة  الشباب  وزارة 

االوملبية )صندوق الدعم االوملبي(؟
فمساعدة  متنوعة،  التمويل  مصادر   □
وزارة الشباب والرياضة متوقفة منذ زهاء 
االقتصادية.  االوضاع  بسبب  ثالثة سنوات 
اللعاب  الدويل  االتحاد  من  مساعدة  مثة 
الطرق  سباقات  ملف  اىل  اضافة  القوى، 
لتمويل  االسايس  الداعم  كان  الذي 
مع  العالقات  ننىس  ان  دون  من  اتحادنا، 
اكرث  بنتائج  تأيت  كانت  التي  الرعاة  بعض 
االوملبية  اللجنة  مساعدة  ايجابية.  من 
واحد  لعداء  مبارش  دعم  عىل  اقترصت 
مببلغ قارب 450 دوالرا شهريا لفرتة اربع 

سنوات تحضريا للمشاركة االوملبية.  

ليك  القوى  العاب  رياضة  ينقص  ماذا   ■
تتطور وتتقدم؟

وتأمني  املال،  اهمها  كثرية  امور   □
يف  الرياضية  واملنشآت  الالزمة  التجهيزات 
اكرب.  بشكل  اللعبة  لنرش  املحافظات  كل 
اسيوية  عربية،  ميدالية  احراز  يستوجب 
من  الجيد  واالعداد  التحضري  عاملية،  او 
واملعسكرات  واملشاركات  املدرب  ناحية 
املثال،  سبيل  عىل  والخارجية.  الداخلية 
العامل  )بطل  برشم  معتز  القطري  الالعب 
سنويا  اتحاده  يكلف  العايل(  الوثب  يف 
القوى  العاب  دوالر.  الف   700 زهاء 
من  العديد  وتشمل  االلعاب"  "ام  هي 

املسابقات مثل الجري، الوثب والرمي.
 

الحراز  اللبناين  العداء  ينقص  ماذا   ■
ميدالية اسيوية او اوملبية؟

□ التمويل الالزم واالحرتاف الذي يتطلب 
الذي  العمل  ولفريق  للعداء  كامال  تفرغا 
الطبي.  والطاقم  االداري  املدرب،  يضم 

nemer.jabre66@yahoo.comعلام ان معظم الدول العربية املجاورة 

رئيس اإلتحاد اللبناني أللعاب القوى:
االنتخابات األوملبّية صندوق بريد رسائل سياسّية

من املستحيل ابعاد 
السياسة عن الرياضة

اللجنة  انتخابات 
االوملبية جعلت االتحاد 

اكثر تماسكا
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تتلقى دعام مبارشا من اللجنة االوملبية 
والرياضة  الشباب  وزارة  ومن  الوطنية 
والخارجية  الداخلية  املعسكرات  القامة 
الدولية،  البطوالت  جميع  يف  واملشاركة 
اللعاب  الوطني  االتحاد  ميزانية  ان  علام 
القوى تضاهي عرشات اضعاف ميزانيتنا. 

الخارجية  االستحقاقات  ابرز  هي  ما   ■
التي تنتظركم هذا العام؟

االشهر  يف  املشاركات  من  العديد   □
اوملبياد طوكيو 2020 يف  املقبلة بدءا من 
دون  املتوسط  بطولة  املقبلني،  وآب  متوز 
يف  النوسيا  يف  حزيران  و6   5 يف  سنة   23
من  سنة   20 دون  العامل  بطولة  اسبانيا، 
بطولة  كينيا،  22 آب يف نريويب يف  اىل   17
االول  ترشين  شهر  سنة يف   18 دون  اسيا 

يف الكويت.

■ وفق اية معايري يتم اختيار العدائني يف 
البعثات اىل الخارج؟ 

تتم  البطولة.  نتائج  اىل  استنادا   □
االلعاب  يف  او  العامل  بطولة  يف  املشاركة 
وفق  مؤهلني  وعداءة  عداء  عرب  االوملبية 
ان  عىل  املسابقات،  يف  املسجلة  ارقامهام 
وفق  االعىل  النقاط  اصحاب  اختيار  يتم 
الدويل.  االتحاد  من  املعتمد  الجدول 
املشاركني  عدد  يكون  البطوالت  بقية  يف 
النقاط  االفضلية هي الصحاب  لكن  اكرب، 
امكان زيادة  االعتبار  االعىل مع االخذ يف 
احراز  بهدف  واملشاركات  املشاركني  عدد 

ميدالية يف البطوالت االقليمية. 

■ ماذا عن العدائني الواعدين يف الفئات 
برامج  من  واالناث وهل  للذكور  العمرية 

تطويرية؟
العمرية  الفئات  من  واعد  جيل  لدينا   □
احرزت  التي  سنة   20 دون  فئة  وبخاصة 
املركز االول يف بطولة غرب آسيا دون 18 
 2019 آب  يف  لبنان  يف  اقيمت  التي  سنة 
 10 مبشاركة  ذهبية  ميدالية   11 برصيد 
املواهب  من  العديد  يوجد  كذلك  دول. 

رياضة
اليهم، عىل اعتبار ان وجودي معهم يرفع 

حظوظي اكرث للفوز باملقعد االوملبي.

■ ملاذا متسكت بتحالفك مع رئيس اتحاد 
املبارزة جهاد سالمة، وهل انت نادم عىل 

موقفك بعد الخسارة؟
الحليف جهاد سالمة.  الوفاء من شيم   □
وعندما  القوى،  العاب  اتحاد  يف  البداية 
تربأت جميع االطراف من دعمي يف الوالية 
فوقف   2016 العام  انتخابات  يف  الثانية 
حظوظي  كانت  عندما  الجميع  وجه  يف 
اللحظات عندما  تلك  انىس  متدنية. كيف 
منثل  التي  املجموعة  عىل  وراهن  آمن 
االنتخابات  وربحنا  حد  اقىص  اىل  ودعمنا 
التي  االخرية  االنتخابات  يف  حتى  سويا. 
اطراف  تدخل   ،2020 العام  يف  جرت 
رشطهم  وكان  عني  يتخىل  يك  كثريون 
رئيسا  سعاده  روالن  يكون  ال  ان  الوحيد 
التحاد العاب القوى لكنه مل يفعل. لذلك 

امتسك بتحالفي مع جهاد سالمة.

اعالن  بعد  باستقالتك  تقدمت  ملاذا   ■
النتيجة ثم ترشحت لالنتخابات الفرعية؟

□ تقدمت باالستقالة بعد مرور 14 دقيقة 
وعندما  االنتخابات.  نتيجة  اعالن  من 
سالمة  جهاد  وصديقي  حليفي  سألت 
افعل  جوابه  كان  افعل؟  ان  تريدين  ماذا 
ان  ما ميليه عليك ضمريك. عندها شعرت 
الحلفاء،  اوىف  مع  اكون  ان  الطبيعي  من 
علام  استقالتي،  تقديم  يف  اتردد  مل  لذلك 
بناء  جاء  الفرعية  لالنتخابات  ترشحي  ان 
عىل طلب الحلفاء يف االتحادات الداعمة. 

مترسعة  كانت  خطوتك  ان  تعتقد  اال   ■
بعض اليشء؟

االستقالة وفاء وتقديرا واحرتاما  □ كانت 
لحليفي سالمة، لذلك لن اتردد يف تقدميها 

عرشات املرات اذا لزم االمر. 

■ هل تعترب ان سالمة تعرض لعملية غدر؟
حصل،  ما  تسمية  يجب  ما  اعلم  ال   □

لكن الجميع يعلم ان التحالف بني جميع 
اللجنة  انتخابات  قبل  ما  اىل  دام  االفرقاء 
االوملبية. اما اذا كان يصح وصف محاولة 
سالمة  لها  تعرض  التي  والخناق  التضييق 

بالغدر فهي غدر واكرث.

تدر  مل  انها  الئحتكم  عىل  يأخذ  البعض   ■
املعركة االنتخابية بطريقة جيدة، ما هو ردك؟

يف  الشخصية  الخربة  من  انطالقا   □
بعض  تفادي  املمكن  من  كان  االنتخابات 
االمور  مجريات  لكن  التكتيكية  االخطاء 
فرضت نفسها، كام ان لكل شخص اسلوبه 
ان  اعتقد  االنتخابية.  معركته  خوض  يف 
من  خصوصا  املقابلة،  الجهة  يف  االطراف 
الكثري،  وسّلفهم  سالمة  جانبهم  اىل  وقف 

مل يكونوا اوفياء له. 

هذه  ذيول  سترتك  مدى  اي  اىل   ■
الرياضة  عىل  سلبية  نتائج  االنتخابات 

اللبنانية؟
الذيول ستبقى  □ عىل املستوى الشخيص 
املستوى  عىل  اما  طويلة.  لفرتة  سلبية 

■ كيف تقرأ نتيجة االنتخابات التكميلية 
اللجنة االوملبية؟ لعضوية 

اقصاء  ومحاولة  الرياضية  غري  الكيدية   □
يف  ذهبية  ميدالية   47( القوى  العاب 
التزلج  واتحاد  الصيفية(  االوملبية  االلعاب 
يف  الوحيدة  الشتوية  )اللعبة  الثلج  عىل 
مقابل  يف  الشتوية(،  االوملبية  االلعاب 
ان  االحرتام،  كل  لها  نكن  اتحادات  دعم 
دلت عىل يشء فهي تدل اىل عدم الرؤية 
املحسوبيات  مبدأ  عىل  وتؤكد  الرياضية 
داخل الهيئة التنفيذية يف اللجنة االوملبية. 

لبنان  الرياضة يف  ■ خائف عىل مستقبل 
وتحديدا مستقبل العاب القوى؟

مستقبل  عىل  دائم  هناك خوف  طبعا   □
لدي  االلعاب.  ام  ضمنها  ومن  الرياضة 
ليال  ستعمل  بانها  االتحادات  برؤساء  ثقة 
يف  الرياضة  من  تبقى  ما  النقاذ  ونهارا 

لبنان. 

االتحاد  رأس  عىل  للبقاء  تعمل  هل   ■
لوالية رابعة؟

□ عاهدت نفيس مع االمني العام الصديق 
وسيم الحويل ورئيس اللجنة الفنية فيليب 
ما  تقديم  عن  عجزنا  حال  يف  انه  بجاين، 
السابقة، فسنعزف  السنوات  به يف  وعدنا 

عن الرتشح يف االنتخابات املقبلة.
 

نادي  مع  اللقاء  اجواء  كانت  كيف   ■
املرمييني ديك املحدي "الشانفيل"؟

□ جيدة جدا. كانت جلسة "غسل قلوب" 
مع ابراهيم منىس. 

اىل  بالعودة  اقناعهم  يف  نجحت  هل   ■
املشاركة يف املسابقات؟

يف  للمشاركة  العودة  عىل  التأكيد  تم   □
الكثري  النادي خّرج  ان  املسابقات، السيام 
ارشاف  يف  القوى  العاب  يف  االبطال  من 
املدرب  لالتحاد  السابق  العام  االمني 

القدير اييل سعاده.
ن. ج

الواعدة التي تربز بشكل واضح من خالل 
القياسية  االرقام  من  العديد  تحطيم 
الفئات  لجميع  املسابقات  مختلف  يف 
السنوات  يف  واالناث،  للذكور  العمرية 

الثالث االخرية. 

او  سبقت  التي  االجواء  تصف  كيف   ■
للجنة  التنفيذية  اللجنة  انتخابات  رافقت 

اللبنانية؟ االوملبية 
وايجابية،  منطقية  كانت  البداية  يف   □
لكن مع اقرتاب موعد االنتخابات اصبحت 
االيام  يف  منطقية.  وغري  وكيدية  متلبدة 
تحولت  االنتخابات  سبقت  التي  االخرية 

اىل اجواء من التحدي.

تأثري  السياسية اي  للتدخالت  ■ هل كان 
النتيجة؟ يف 

التدخالت  يؤكد  الذي  الوحيد  لست   □
الرياضية،  االنتخابات  نتائج  يف  السياسية 
تلك  بوجود  االطراف  جميع  جزمت  بل 
ما  اىل  االمور  اوصلت  التي  التدخالت 

اليه. وصلنا 

السياسة عن  ابعاد  ■ هل مثة قدرة عىل 
الرياضة؟ 

االتحاد  رأس  عىل  خربيت  خالل  من   □
التدخالت  كانت  سنوات،  تسع  لفرتة 
يف  خصوصا  الفرتة  تلك  كل  يف  موجودة 
ان  متأكدا  بت  لذلك  االنتخابات.  فرتة 
تام،  بشكل  السياسة  ابعاد  املستحيل  من 
مبا  وتحديدا  الشخيص  املستوى  عىل  لكن 
اي  اتحدى  القوى،  العاب  باتحاد  يتعلق 
ان  تقول  ان  لنا  التي صوتت  االندية  من 
احدا اتصل بها لدعمنا الن ما يربطنا بها 

هي الصداقة املتينة.

تغيري  اجل  من  لضغوط  تعرضت  هل   ■
انتخابات  يف  القوى  العاب  اتحاد  موقف 

االوملبية؟ اللجنة 
خانة  يف  وضعه  ميكن  له  تعرضت  ما   □
لالنضامم  املقابلة  الجهة  من  االغراءات 

بعد  يوما  سوءا  ستزداد  فاالمور  الريايض 
يوم اىل ان يعاد مّل الشمل. 

انتخابات  تداعيات  ستنعكس  هل   ■
اللجنة االوملبية عىل اتحاد العاب القوى؟

العكر  املاء  يف  املصطادين  كل  اطمنئ   □
رافقها  وما  االوملبية  اللجنة  انتخابات  ان 
اللجنة  جعلتا  رياضية  غري  تدخالت  من 

االدارية اكرث متاسكا وتضامنا. 

االنتخابات  ذيول 
االوملبية ستزيد االمور 

الرياضية سوءا

هناك كيدية وقصر 
نظر ومحسوبية في 

االوملبية اللجنة 
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املتقاطعة الكلمات 
إعداد نعوم مسعود

naoummassoud@live.com

عمودياأفقيا
-1 املقر الرسمي لعاهل اململكة 
العربية السعودية – نبات طيب 

الرائحة ُيستعمل يف املطبخ اللبناين 
-2 برج بناه منرود – مكتشف لقاح 
مرض الجدري – مطرقة صغرية -3 
قلب الثمرة – ممثلة امريكية اشهر 

افالمها "قصة حب" – شاي باالجنبية 
-4 خالف اغىل – ماركة غذاء لالطفال 

– مرتعش -5 للنداء – مثري وغري 
متوقع – هّيأه ولّبسه – ضمري متصل 
-6 مشهد ُمغرق يف امللذات – سكن 

الهواء بلغة العامة – ارشد اىل املكان 
– شقيقي -7 مدينة يف والية االباما 

االمريكية – سجالت انتخابية – اصغر 
انواع الكالب -8 عني املاء – نهر 

افريقي اكرب رافد لنهر الكونغو – 
مصباح باالجنبية -9 مدينة تركية – 

قائد برويس ساعد ولينغتون يف هزمية 
نابليون مبعركة واترلو -10 للمصاحبة 
– شالل املاء – صّوت الضفدع بني مد 

وترجيع -11 مدينة امريكية يف والية 
كارولينا الجنوبية – آلة لرسم الدوائر 

-12 من الطيور – شدائد الدهر – 
للنفي – يجري يف عروقي -13 قّل 
ماء الينبوع – شاعر لبناين راحل – 
من الحيوانات -14 مدينة فرنسية 

– عائلة شاعر سوري راحل – عاصمة 
اوروبية -15 من مشاهري رجال 

الثورة الروسية اغتيل يف املكسيك – 
من الحيوانات  

-1  امرباطور املغول حفيد جنكيزخان 
ومؤسس ساللة يوان يف الصني – 

ارخبيل يف املحيط الهادي عاصمته 
ماجورو -2 فنان تونيس لقّب بأمري 

الطرب العريب – جدير باالهتامم -3 
حرف جر – ضد الذل – شتم ولعن 

– للتمني -4 صاحب قصيدة "صوت 
صفري البلبل" – نسبة اىل مواطن من 
بلد اورويب -5 رابع حروف االبجدية 

الالتينية – نهر يف آسيا الوسطى 
يصب يف بحرية بلخش – مقدار من 
زمن -6 يظّهر السند املرصيف – ملك 
فاريس – منّصة الخطيب -7 ممثلة 
مرصية راحلة من افالمها "اصحاب 

السعادة" – الحواس مبعرثة -8 اضاء 

الطريق – عباقرة – مدينة فرنسية 
-9 لقب غريب يف سلم النبالء – مخرتع 

الدواليب املنفوخة للسيارات – من 
اخوات كان -10 من اعضاء الجسم 

– من الحيوانات -11 مدينة سياحية 
مرصية – جزيرة سياحية ايطالية 

تشتهر بكهوفها اهمها مغارة آزور 
-12 صارعه الشك – ادام النظر اليه 

بسكون الطرف – عاصفة بحرية 
-13 فرّس الكالم – يف الطليعة – من 
الحيوانات – رمى الرشاب من فمه 
-14 فرعون مرصي – اختصاصات 

ومسؤوليات -15 شاعر لبناين راحل 
من اعضاء الرابطة القلمية يف نيويورك 

– خلية النحل 

مثل في الدائرة

اللعبة  شروط 
هذه اللعبة مكّونة من كرة 

يف داخلها حروف مكررة 
واملطلوب شطب كل حرف 

مكرر ثالث مرات يف كل من 
الخانات ليتبقى لنا يف كل خانة 

أحرف غري مشطوبة تشكل 
الكلامت املطلوبة للوصول 
اىل املثل املأثور من األمثال 

اللبنانية الشعبية

  ثل في الدائرةم   
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اللعبة  شروط 
إبحث عن الكلامت املدّونة أدناه واشطبها 

يف كل اإلتجاهات. أما الحروف املتبقّية 
بانتظام دون تشطيب فسوف تشكل 

الكلمة الضائعة  

الكلمة الضائعة مكونة من 12 حرفا: 

طبيب امرييك راحل من اصل لبناين رافق 

مسرية الزعيم الصيني ماو تيس تونغ وكان 

طبيبه الخاص

ابن الهيثم – الزهامير – ابن سينا – ابن 
زهر – ابن رشد – اديسون – الرازي – 

السكري – باركنسون – بروس – تخدير 
– جان شاركو – جالينوس – جراحة 

– جلطة – حنجرة – زرع – رسطان – 
شطب – طبيب – عملية – عناية – عظام 
– عقيم – غدد – فرويد – قطع – قلب – 
كريستيان برنار – كيتس – ناشط – نزف 

– هودجكن – هوغل – هضم    

الضائعة  انكهًح انضائؼح الكلمة 
 
 

 ر ج ا ٌ ي ش ٌ ب ا ف ش خ ي ك
 ا ج ٌ ك ج د و ھ ر ج ا ر و ج

 ٌ ا ٌ ا ظ ط ر و ل د ي د ي ش
 ر ٌ ب ي ب ط ي ط ي د ظ ل و و
 ب ظ ج ب و د ج ش خ ر و ٌ ا ظ
 ٌ ا ر ا ب ث و خ ٌ ع ي ظ ٌ ا
 ا ر و ر ل ٌ ي ب ف ل ع ھ ا ل
 ي ك ي ك ق ي ا ھ ا و ق ض ط ر
 خ و ا ٌ ع ط ق ج ل ز ي و ر ا
 ش ش ھ ش ل ظ ط ب ج ا ر ق ش ز
 ي و ز و ؽ ح ف ز ٌ ر ٌ ع ع ي
 ر ر ل ٌ و ح ٌ ج ر ج ا ب ا د
 ك ب ا خ ھ ي ر ك ش ل ا ح ا د
 و ا ب ٌ ز ھ ر ع ٌ ا ي ج ج ؽ

 
 

        رجطثية اييركي راحم يٍ اصم نثُاَي رافق يطي :فاحر 12انكهًح انضائؼح يكىَح يٍ 
وكاٌ طثيثه انخاصانسػيى انصيُي ياو تطي تىَؾ   

                
   

 –تاركُطىٌ  –انطكري  –انرازي  –اديطىٌ  –اتٍ رشذ  –اتٍ زهر  –اتٍ ضيُا  –انسهايًر  –اتٍ انهيثى        
 –شطة  –ضرطاٌ  –زرع  –حُجرج  –جهطح  –جراحح  –جانيُىش  –جاٌ شاركى  –تخذير  –تروش 
 –كيتص  –كريطتياٌ ترَار  –قهة  –قطغ  –فرويذ  –ؿذد  –ػقيى  –ػظاو  –ػُايح  –ػًهيح  –طثية 
    هضى  –هىؿم  –هىدجكٍ  –َسف  –َاشظ 

                                         الكلمات المتقاطعة                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فقٌاا

ٌُستعمل  –المملكة العربٌة السعودٌة  لعاهلالمقر الرسمً  -1 نبات طٌب الرائحة 
 –مكتشف لقاح مرض الجدري  –بناه نمرود  برج -2فً المطبخ اللبنانً 

 –ممثلة امٌركٌة اشهر افالمها "قصة حب"  – قلب الثمرة -3مطرقة صغٌرة 
للنداء  -5مرتعش  –ماركة غذاء لالطفال  –خالف اغلى  -4شاي باالجنبٌة 

ٌّأه ولّبسه  –مثٌر وغٌر متوقع  – ُمغرق فً مشهد  -6ضمٌر متصل  –ه

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
               1 
               2 
               3 
               4 
               5 
               6 
               7 
               8 
               9 
               10 
               11 
                12 
               13 
               14 
               15 
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متفرقات

ع ة خ زل م ي وس ا ر ل ند ة ي ل ا ا ل

34 =

ض م ج عا ي ر ا ا نل خ ي فق ن ا س و

 38 =

ا س ل و ب ھت ك ي ش م يض ح ا با خ ق ا ن

22 =

ة ف و ز رر م ب مث ن ا ر بب ظ م ا و ة

42 =

װװװװ
39353329

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16

مكان النوم والراحة

حكم قاطع نهائي
رمز الواليات المتحدة االميركية

صوت الثعلب وصهيل الخيل عند العدو

              حروف مبعثرة                   

نسيج صغير ُيستأصل من جسد االنسان ُيجرى عليه فحوص طبية لتبيان حقيقة المرض
جرس صغير

منطقة احيائية تتميز بوجود سهول المراعي وعدم وجود اشجار

احدى بطالت االساطير اليونانية تزوجت ديونيزوس اله الخمرة
صغير الزرافة

لغز واحجية
وجهة سياحية في منطقة الروشة تستضيف عادة احتفاالت عيد النيروز
استمرار المرء في نشاط او عمل من دون ان يتعب او تخور عزيمته

طعام كوري تقليدي اساسه الملفوف المخلل والمحفوظ في مكان دافئ
مخالب السبع والطيور الجارحة

جزيرة يونانية اكتشف فيها تمثال فينوس المقطوع اليدين

لقب لكل ملك من ملوك الُترك والتتار

حروف مبعثرة

1- نسيج صغري ُيستأصل من جسد 
طبية  فحوص  عليه  ُيجرى  االنسان 

لتبيان حقيقة املرض
2- جرس صغري

بوجود  تتميز  احيائية  منطقة   -3
سهول املراعي وعدم وجود اشجار

اساسه  تقليدي  كوري  طعام   -4
امللفوف املخلل واملحفوظ يف مكان 

دافئ
5- مخالب السبع والطيور الجارحة
الرُتك  6- لقب لكل ملك من ملوك 

والتتار
7- حكم قاطع نهايئ

8- رمز الواليات املتحدة االمريكية

الخيل  وصهيل  الثعلب  صوت   -9
عند العدو

فيها  اكتشف  يونانية  جزيرة   -10
متثال فينوس املقطوع اليدين

11- مكان النوم والراحة
12- احدى بطالت االساطري اليونانية 

تزوجت ديونيزوس اله الخمرة
13- صغري الزرافة
14- لغز واحجية

منطقة  يف  سياحية  وجهة   -15
احتفاالت  عادة  تستضيف  الروشة 

عيد النريوز
16- استمرار املرء يف نشاط او عمل 
من دون ان يتعب او تخور عزميته

أسماء من التاريخ
19 513 210 614 311 715 412 816

شاعر مرصي )1908-1965( عمل يف الصحافة 
من خالل "جريدة الوادي" مع االديب طه 

حسني. ُعرف برقة شعره الغنايئ. آخر اعامله 
الفنية اوبريت ابونواس

7+9+1+12+4+5 =  مكان اقامة املرىض
10+2+3+6+14+6 =  اهتزاز االسنان من شدة الربد

8+7+11+16 = عاصمتها باماكو
13+15 =  عاصفة بحرية

 SU DO KU SU DO KU SU DO KU SU DO KU

اللعبة  شروط 
هذه اللعبة مكّونة من 16 

مستطيالً. فوق كل مستطيل 
تتبعرث حروف عند انتظامها 
تشكل جواباً لألسئلة الواردة 

أدناه. عند معرفة أحد األسئلة 
نضع الجواب داخل املستطيل 

مع رقم السؤال وهكذا 
دواليك. ملعرفة صحة األجوبة 
نجمع األرقام املوجودة داخل 
املستطيالت ليك تتطابق مع 

األرقام املوجودة يف أسفل 
ويسار الشبكة.

 حدث يف مثل هذا الشهر 
اسكتلندا  اتحاد  اعالن   :1707 ايار 

وانكلرتا لتشكال اململكة املتحدة.  

عبد  العثامين  السلطان   :1900 ايار 
بإنشاء  امرا  يصدر  الثاين  الحميد 
سكة حديد الحجاز لخدمة الحجاج.               

قيام  عن  االعالن   :1948 ايار 

جمهورية كوريا الشاملية.

ايار 1982: غرق املدمرة الربيطانية 
بعد  الفوكالند  حرب  يف  شيفيلد 
تعرضها لقصف صاروخي ارجنتيني. 

معلومات عامة
االنسان  عرفها  ابيض  معدن  الفضة 
منذ آالف السنني. يف املقابر املرصية 
ُوجدت حىل فضية يعود تاريخها اىل 
4000 سنة قبل املسيح. استخرجت 
الفضة من مناجم اوروبا يف القرون 
االملانية   بافاريا  من  الوسطى 
العامل  اكتشاف  وبعد  واسبانيا. 
والبريو يف  املكسيك  الجديد دخلت 
اليوم  املكسيك  تعد  الفضة.   انتاج 
تستخدم  املنتجني.  بني  عامليا  االوىل 
كسبائك،  وتخّزن  النقود  يف  الفضة 
هو  لها  اآلخر  االسايس  واالستخدام 
يف ادوات املطبخ والحىل والزينة ويف 
التقليدي  الضويئ  التصوير  عمليات 
مقاومتها  اىل  نظرا  االسنان  وطب 
التآكل. تستخدم الفضة يف تفضيض 

الجانب الخلفي للمرايا.

طرائف
جدا  بدينة  سيدة  ركبت 
عملها.  اىل  متوجهة  االوتوبيس 
بصوت  صاح  الركاب  احد  لكن 
هذه  ان  اعلم  مل  متهكام:  عال 

للفيلة!  السيارة مخصصة 
بربودة  السيدة  عليه  ردت 
هذه  سيدي،  يا  ال  اعصاب: 
تركبها  نوح،  كسفينة  السيارة 

الفيلة والحمري ايضا. 

اقوال مأثورة
الحب  بل  للحب،  تخلق  مل  "االنثى 
خلق لها. والقلب يف غيابها ال يزال يف 

االقامة الجربية" 
)نزار قباين(. 

حلول العدد91  

عموديا
-1 انطوان رميي – عاّمن -2 ليون – حورس – فنادق -3 طقم 

– خس – يخطل – منو  -4 موسكو – ضم – مارشال -5 سوداين – 
كافو – نا -6 رين – رشمور – الذ -7 شا – وشم – نقيب -8 املزبر 
– تل – ناو -9 دالوز – اكاسيا – س س -10 الب – ازد – الربسيم 

-11 يفاتح – نياسا – منح -12 واوي – ابن النقيب -13 بربر آغا – 
رقد -14 يا – جرود – بند – وب -15 مسبار االمل – سويش 

افقيا
-1 الطم – رشيد ايوب -2 نيقوسيا – الفاريس -3 طومسون 

– الباوباب -4 ون – كد – دلو – تري  -5 خوار – مزاح – اجر -6 
نحس – نشاز – اغرا -7 رو – ضيم – بادن باول -8 يريم – وورك 

– ين – دا -9 مسخ – كرش – ا ا ا ا ا -10 طام – متسلسل – بل 
-11 فالفل – ليبانون -12 عن – روان – آر – دس -13 مانش – 

ذقن – سمري -14 ادمان – ياسني بقوش -15 نقوال بوسمح – ديب 

حل الكلمات املتقاطعة 

حل حروف مبعثرة 
-1 اوغادين -2 القزم -3 

بوتوماك -4 درّاسة -5 الدهناء 
-6 ساناغا -7 رجمة -8 ِبزال -9 

يتسكع -10 لومبوك -11 عرمرم 
-12 ويلند -13 تقاعس -14 

غمدان -15 نوفل -16 غالسكو 

غريس كييل دو موناكو

بنت االصل بتخيل كوخها قرص

حل اسماء من التاريخ

حل مثل في الدائرة

حل الكلمة الضائعة
املؤامرة مستمرة

9 8 2
7 2

8 4
2 4 1
4 1 2 5 7

9 6 3
7 2 4 9 1
8 9
6

Sudoku مستوى صعب 

2 6 4 5 8
3 6 1

8 1 2 9
1 7 9 2
8 6 2 3
6 5 9 4

5 8 4 9
4 8 6

5 8 2 7 1

Sudoku مستوى سهل

1
2 9 4 5 8

1 5 8 2
9 1 8 6

2 8 6 4
3 7

6 3 7 2
7 8 6

2 9 5

Sudoku مستوى وسط

مستوى وسطمستوى صعب

7 2 3 6 5 1 4 8 9
8 5 1 2 4 9 6 3 7
4 9 6 8 3 7 2 5 1
5 3 4 1 7 6 9 2 8
2 7 9 5 8 3 1 6 4
6 1 8 9 2 4 5 7 3
3 6 5 4 9 8 7 1 2
9 8 2 7 1 5 3 4 6
1 4 7 3 6 2 8 9 5

Sudoku حل مستوى صعب 
6 4 7 5 1 8 3 2 9
5 1 3 2 9 4 7 8 6
8 2 9 7 6 3 5 1 4
1 7 2 4 3 5 9 6 8
3 8 6 9 7 2 4 5 1
9 5 4 6 8 1 2 7 3
7 9 8 3 2 6 1 4 5
4 3 1 8 5 7 6 9 2
2 6 5 1 4 9 8 3 7

Sudoku حل مستوى وسط
3 2 1 7 8 4 5 9 6
6 9 7 1 5 3 4 8 2
4 8 5 2 6 9 3 7 1
7 5 8 9 1 6 2 4 3
2 4 3 5 7 8 1 6 9
1 6 9 3 4 2 7 5 8
8 3 2 4 9 5 6 1 7
9 1 4 6 2 7 8 3 5
5 7 6 8 3 1 9 2 4

Sudoku حل مستوى سهل  SU DO KU حل

مستوى سهلمستوى وسطمستوى صعب

مستوى سهل

اللعبة  شروط 
هذه الشبكة أو الشبكات مكّونة من 9 مربعات كبرية 

وكل مربع كبري مقّسم اىل 9 خانات صغرية. 
ضمن   9 اىل   1 من  األرقام  وضع  اللعبة  رشوط  من 
الرقم يف كل مربع كبري ويف  الخانات بحيث ال يتكرر 

كل خط أفقي أو عمودي.  
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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

إلى العدد المقبل

اللحظة او الساعة، بقدر  مل تكن االزمات يف لبنان وليدة 
ما كانت امتدادا للركائز االساسية التي بنيت عليها الدولة. 
والتنفيذي  الترشيعي  العام  مبفهومها  االدارة  تكون  دامئا 
والعصب  الدولة  يف  االهم  الركيزة  واالداري...  والقانوين 
ملنظومة  مرآة  ايضا  هي  املجتمع.  سلوك  يعكس  الذي 
امور  تسيري  لجهة  منها  ينتج  وما  والسلطات  املؤسسات 
العامة، واالرتقاء بالدولة اىل مرتبة  العمل وتأمني املنفعة 
املطالبة  او  الحديث  عندها  ينفي  ما  ومزدهرة،  متقدمة 
دامئة ومستمرة يف  االصالح هو عملية  بـ"اصالحات"، الن 
كل دولة تعتمد الحداثة والتطور، ولو كانت االدارة بكل 
اشكالها تعمل دامئا وفقا لهذه املبادئ يف الحوكمة، ملا كان 

هناك من حاجة للمطالبة باالصالح. 
منذ نشوء لبنان الزمته محنة االدارة، ومل يعرف هذا الوطن 
التعديالت  واتت  التعبري.  صح  اذا  االدارية"  "االستقامة 
بكل  العامة  االدارة  انحدار  من  لتزيد  ادارته  بنية  عىل 
فكرة  رضبت  التي  االعطاب  اول  ومستوياتها.  مسمياتها 
"االدارة العامة" كانت يف التوزيع الطائفي واملذهبي عىل 
حساب معايري الكفاية الشخصية  والجدارة املهنية، ما فتح 
االبواب عىل مرصاعيها امام التنفيعات السياسية الطائفية 
واملذهبية ويف الفئات الثالث: موظفي املالك، املتعاقدين 
واملياومني. هكذا فشلت االدارة الحكومية قبل الحرب يف 

ان تكون تنموية انتاجية. 
التحتية  البنى  كل  التدمري  طاول  االهلية  الحرب  خالل 
اوائل  ومنذ  واالدارة.  املؤسسات  طبعا  فيها  مبا  والبنيوية 
عىل  العمل  تم  الطائف،  اتفاق  مرحلة  اي  التسعينات 
التطور  ادخال  عىل  اقترص  ذلك  لكن  االداري.  االصالح 
التقني والحداثة عىل بعض منها من دون ان تعاد هيكلة 
االدارة مبفهوم ممنهج متطور. غابت اجهزة الرقابة، تعززت 
البريوقراطية، زادت الرشاوى وبقيت االدارة اىل يومنا هذا 
يف حالة تخمة وظيفية، ومستودعا للبطالة الطائفية نتيجة 
ازدياد التوظيفات السياسية التي بدأت عىل وجه الدقة عرب 
استيعاب عنارص امليليشيات، التي ومنذ بداية التسعينات 
صارت تقّدم منسوبيها كمرشحني حكميني يتقدمون عىل 

كل معايري الكفاية. 
االدارة اليوم يف لبنان مهرتئة وسمتها الفساد والهدر. معظم 
القيمني عليها يعملون لحسابات حزبية مذهبية، وهو ما 

ينطبق مبارشة عىل سلوك املوظفني من كل الفئات ويف كل 
املواقع. فهم يعملون لصالح من وّظفهم قبل ان يخدموا 
عىل  الحصول  يف  الطبيعي  الحق  صاحب  اللبناين  املكلف 
الخدمات التي يدفع الرضائب من اجلها. كل هذا يحصل 
االجهزة  فعالية  "انعدام  ظل  ويف  قضايئ"  "ضعف  ظل  يف 

الرقابية والتفتيشية".
الرتكيبة االدارية القامئة هشة بحجة التوازن الدقيق الذي 
ألحق الويالت بلبنان. فكان ما كان من انهيار عام ال افق 
مرئيا للخروج منه. واىل جانب غياب العقول املؤسساتية، 
التي لو وِجدت ملا كانت تآكلت املؤسسات واهرتأت اىل 
حد التاليش، مع غياب االصالحات بحكم غياب املطالبني بها 
من جمعيات ونقابات واصحاب املصلحة الوطنية اللبنانية 
الصافية، تعمقت االزمة، وما عاد الكالم عن االصالح مجديا 
بقدر ما ان البلد صار يف حاجة اىل بناء ادارة جديدة، تأخذ 
التجارب  ثغر  االعتبار وضع ترشيعات جدية تسد كل  يف 

املاضية مع تفعيل اجهزة الرقابة.
املواطن اللبناين استسلم بشكل عام للعقلية الحاكمة. اذا 
خرج من دائرتها خرس وجوده يف وطنه وقوته ورزقه، وان 
املنفعة  وتسهيل  الطاعة  عليه  توجب  طريقها  يف  انخرط 
الخاصة لزعيمه، وكسب ما ميكن كسبه من رشاوى ومترير 

معامالت غري قانونية وما اىل ذلك...
حكومة  وغياب  اليوم،  املؤسسايت  العمل  تعطل   مع 
بتشكيل  تبدأ  لبنان  ملساعدة  دولية  رشوط  تربز  اصيلة، 
قاسية  ستكون  رشوط  هي  االصالحات.  واجراء  حكومة 
عىل موظفي االدارة. معظمهم سيفقد وظيفته ما سيضعنا 
امام ورطة اجتامعية ورمبا سيضع السياسيني ايضا يف زاوية 

حرجة. 
وكلفتها  جديدة  ادارة  بناء  اعادة  واالصح  االسهل  هو  ما 
ترشيق االدارة من البطالة املقنعة والتوظيف السيايس، ام 
بقاء لبنان برمته نقطة عىل خريطة يتم تلوينه مرة بهذا 

اللون وتارة بلون آخر؟

محنة اإلدارة في لبنان
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