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التهرب من دفع االلتزامات املالية ،وعمليات التهريب عىل انواعها من واىل لبنان ،هام وجهان يخترصان فساد "املنظومة
االدارية" بكل اشكالها .منظومة متامسكة ،قوية وتحظى بالدعم ،تحرم الخزينة من ايرادات مالية ترتاوح ،بحسب التقديرات
املالية الداخلية والخارجية والخرباء االقتصاديني غري الرسميني ،بني  2مليار و 500مليون دوالر حدا ادىن سنويا ،اي  %6من
حجم االقتصاد ،و %25من ايرادات الدولة التي تتحمل مبؤسساتها املختصة جانبا كبريا من مسؤولية التحايل عىل القوانني.
وتشري ارقام اخرى اىل ان حجم التهرب الرضيبي واملايل بلغ يف العامني املاضيني نحو  7مليارات دوالر.
يف لبنان ،نوعان من التهرب املايل او الرضيبي:
 التهرب الرضيبي "الرشعي" ،الذي بدأ يف العام  1983عندما سمحت الحكومة بتأسيس رشكتي "اوفشور" و"هولدينغ"،واعفتهام من رضائب الدخل والتوزيع ،وذلك بحجة اعادة لبنان اىل مركزه املايل لالعامل ،وجذب املستثمرين االجانب للعمل
فيه .وفرضت عليهام تكلفة رضيبية مخفضة ،وكان من نتيجة ذلك ان عمد اللبنانيون اىل تأسيس مثل هذه الرشكات لتوفري
الرضائب .ثم تم تعديل املادة  73من قانون رضيبة الدخل التي اعفت ربح التف ّرع عن االسهم من الرسم الرضيبي.
 التهرب الرضيبي "غري الرشعي" ،الذي ّحظره القانون ،موجود وناشط جدا نظرا اىل تركيبة الدولة التي تح ّول الخدمات ،مبا
هي حق للمواطنني يف مقابل الرضائب التي يؤدونها ،اىل منّة من هذا الزعيم او ذاك ،ناهيك باملحاصصة وتقاسم الرسقات
وتأمني الحاميات املتبادلة للموظفني الفاسدين ،وللرشكات واملتمولني الذين يتبعون عادة لجهات سياسية.
مع غياب الهيئات الرقابية وشللها ،وتصدع بعض اداء االجهزة القضائية ،التي من صلب عملها مكافحة الفساد يف االدارات
العامة ،تبقى مسألة التهرب الرضيبي والفساد االداري واملايل والتهريب ،عملية بنيوية يف صلب الدولة ومؤسساتها ،يشارك
فيها موظفون واصحاب مصالح ونفوذ ومواطنون .اما الوجه االبرز واالخطر للتهرب الرضيبي وعمليات التهريب ،فيكمن
يف التحايل عىل القوانني ،وعىل البيانات الجمركية وتزوير الوثائق الرسمية واملستندات التجارية ،وكلها عمليات فساد تنهش
عائدات الدولة وتق ّوض عالقاتها مع الخارج .تزامن االنهيار االقتصادي مع تنشيط عمليات التهريب .القطاع الجمريك الذي
يشكل رافدا رئيسيا لخزينة الدولة ،صار بوابة ربح تقاسمية عىل حساب املالية العامة ،ناهيك بوجود عوامل اخرى تعيق
العمل الجمريك منها االدارة الجمركية القدمية بتجهيزاتها ،والتي تعاين ايضا من نقص يف عديدها املدين والعسكري ويف
التقنيات املتطورة يف ظل قوانني وانظمة قدمية جدا مل يتم تطويرها عرب الحكومات املتعاقبة.
ما يجب التوقف عنده هو ان السياسة الجمركية يف لبنان موضوعة لحامية الوكاالت الحرصية عىل حساب املواطن وحقوق
املستهلك ،ومن دون النظر اىل حاجات املجتمع الفعلية ،مام يعني ان السياسة الجمركية يف واد واملواطن يف واد آخر.
عوامل التهرب الرضيبي يف لبنان كثرية منها استغالل الوضع االقتصادي الذي يتدحرج نزوال ما حرك عمليات التهريب
الحدودية املكشوفة منها واملشبوهة ،كام ان بنية االدارة املهرتئة عىل امتداد العقود املاضية ساهمت يف عملية انهيار هذا
العامل االقتصادي عرب تعزيز عملية كتامن االيرادات الخاضعة للرضيبة ،وانشاء حسابات خارج سجالت املحاسبة ،واجراء
عمليات من دون تدوينها يف السجالت او من دون اظهارها بصورة وافية ،وتسجيل نفقات وهمية ،كذلك تسجيل التزامات
مالية غري صحيحة او لغري غايتها الفعلية ،ومامرسة الحسم الرضيبي او االسرتداد من دون وجه حق ،وعدم الترصيح عن
عمليات االسترياد والتصدير بقيمتها الحقيقية ،واىل ما هنالك من اساليب ملتوية واحتيالية.
اذا كانت الحلول كثرية ملنع التهريب والته ّرب الرضيبي ،وضبط االدارة املالية بكل اجهزتها من خالل سلة مقرتحات وافكار
اصالحية تندرج يف سياق ما يسمى بالوفرة الرضيبية بعنارصها الثالثة ،اي االنتاجية واالستقرار واملرونة ،فان غياب االرادة
السياسية عىل الصعيدين الترشيعي والتنفيذي ،وتس ُّيد الفاسدين ،سيعيقان كل محاوالت التقدم نحو بناء دولة فاعلة،
خصوصا يف ظل هيمنة املصالح الطائفية والفئوية والزبائنية السياسية واملناطقية.
"االمن العام"
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الحدث

عابرا ،ويف وصيته اىل "شعب لبنان العظيم" ان
ال تخافوا عىل لبنان" :املفتاح يف ايديكم وحدكم
والتغيري يف صناديق االقرتاع".
يف حوار شامل هو االول يخص به رئيس
الجمهورية العامد ميشال عون وسيلة اعالمية
لبنانية ،النها كام قال "اقرأها وهي موضوعية
ومحرتمة وغنية ومهمة" ،فتح صفحات تجربته
الطويلة وتحديدا الرئاسية مجيبا عن كل االسئلة
بال تحفظ او تردد.

حاوره داود رمال

aborami20@hotmail.com

هو خبز من عجينة لبنانية خالصة
اختمرت بحب الوطن وصهرتها نار
التجارب املتواصلة ،اىل ان صار من
ندرة القالئل الذين يشكلون بقعة
الضوء التي تحدد بوصلة الخالص،
عرب حكم رشيد خاضه وحيدا بعدما
استعىص عىل الرشكاء ان يغادروا ما
درجوا عليه ،فحارصوه مجددا حتى
يو ّقع ،والحقيقة انهم حارصوا انفسهم
ومعهم لبنان

رئيس الجمهورية العامد ميشال عون يتحدث اىل "االمن العام".

في حوار شامل مع "األمن العام"
رئيس الجمهورية :التغيير في صناديق اإلقتراع

• حتى آخر لحظة من واليتي الدستورية سأسعى إلى استعادة الدولة
• قدمت كل التسهيالت لتأليف الحكومة والرئيس املكلف لم يراع الشراكة
• مرتكبو جريمة االنهيار املالي ما زالوا في السلطة والزعامة الى اليوم
• االستحقاقات االنتخابية النيابية والبلدية ستجري في موعدها
يف مكتبه الرئايس حيث يتابع ادق التفاصيل ،هو
الذي يبدأ نهاره باكرا ،كان اللقاء .تخاله جبال
من صرب وامل .مل يبدل رئيس الجمهورية العامد
ميشال عون اميانه برسمدية لبنان تبديال ،ومل
يفقد قط اميانه بـ"شعب لبنان العظيم" .فهو
يقول ان االهداف مل تتغري و"تحقيقها يلقى
مامنعة رشسة ممن جعلوا السلطة مكسبا لهم
ولعائالتهم" ،و"حتى آخر لحظة من واليتي
الدستورية سأسعى مع َمن تبقى من خريين يف

هذا الوطن اىل استعادة الدولة ممن عاثوا فيها
فسادا وتهدميا".
ينطلق يف ذلك عىل اعتبار ان التفويض االنتخايب
ال يجوز ان يتحول اىل رضب حقوق اللبنانيني
عرض الحائط ،وتقويض اسس الدولة ونهب
خرياتها وتعب ابنائها ،و"كفانا انجرارا اعمى خلف
طائفيتنا والزعامات التي فشلت اىل اليوم يف بناء
الدولة ،وعىل اللبنانيني السعي اىل والدة طبقة
سياسية جديدة تحقق الدولة املدنية الحديثة".

وال يخفي" ،الرئيس الجرنال" و"فخامة الجبل" كام
يطلق عليه محبوه عىل مساحة لبنان ،القول ان
املشكلة يف الدستور ويف عدم تطبيقه.
يف الشأن الحكومي ،يرى ان هناك صعوبات
من داخل واخرى من خارج مانعة لتأليف
الحكومة" :انا قدمت كل التسهيالت الالزمة
لتأليف الحكومة لكن الرئيس املكلف مل يراع
مبدأ الرشاكة الوطنية .التنازالت مطلوبة اليوم
من الجميع وما نحتاجه هو وقفة ضمري ،وفرنسا

تسعى عرب رئيسها اميانويل ماكرون اىل ايجاد
ارضية مشرتكة للتفاهم عىل االنقاذ يف لبنان".
برصاحته املعهودة ،يوضح ان مرتكبي جرمية
االنهيار املايل "بعضهم ما زالوا يف السلطة
والزعامة اىل اليوم وهم يستميتون لالفالت من
العقاب" .ويقول" :املنظومة الفاسدة متامسكة
ومتجذرة ،سياسية وغري سياسية" .ويشدد عىل
ان االستحقاقات االنتخابية النيابية والبلدية يف
العام  2022ستجري يف موعدها.
يف موضوع النازحيني السوريني ،يشري اىل ان
بعض الدول "يريد استعامل موضوع النازحني
ورقة يف الحل السيايس" ،و"مل اوفر اي جهد
ممكن للمساعدة عىل تحقيق عودة النازحني
السوريني املوجودين يف لبنان" .ويشدد عىل ان
االحداث االخرية يف فلسطني برهنت عىل ان
القضية الفلسطينية "مل ولن متوت ابدا وهيبة
ارسائيل وهمية".
عن استهداف رئيس التيار الوطني الحر النائب
جربان باسيل ،يلفت اىل ان "استهدافه يخفي
نيات تدل عىل اعتبارات شخصية ال متت اىل
املامرسة السياسية بصلة" .اما الثابتة التي ال
تتبدل وال تتغري لديه فهي ان لبنان ليس وطنا

■ يف السنة الخامسة من عهد فخامتكم الرئايس،
ما هي ابرز الخالصات التي تكونت لديكم حول
ما انجز وما مل ينجز؟
□ يف هذه املرحلة التي يعيشها اللبنانيون،
اريد الرتكيز عىل النهوض من االزمة االقتصادية
الخانقة التي نواجهها ،ألن اي كالم آخر لن يهم
الناس .منذ عوديت اىل لبنان ،وحتى انتخايب
رئيسا للجمهورية ،عاينت االنقسامات السياسية
الحادة التي كانت ترض مبصالح لبنان ومستقبل
ابنائه عىل حساب تحقيق مصالح طبقة سياسية
متجذرة يف السلطة والفساد .مع تسلمي
مسؤوليايت الدستورية كرئيس للجمهورية،
وضعت نصب عيني ،مجموعة اهداف اساسية
ميكن اختصارها يف السعي اىل انتظام العمل
املؤسسايت ،وتحقيق االصالح ،ومكافحة الهدر
والفساد ،وتعزيز السلطة القضائية ،واالستفادة
من ثروات لبنان الطبيعية .اىل اليوم ،االهداف
مل تتغري ،ولكن تحقيقها يلقى مامنعة رشسة
ممن جعلوا السلطة مكسبا لهم ولعائالتهم،
واوصلوا البالد اىل هذا االنهيار االقتصادي الذي
نشهده .لكن عىل الرغم من املعوقات ،متكنا من
تحقيق الكثري من االنجازات السياسية واالمنائية
واالقتصادية التي حجبتها ،ويا لالسف ،االزمة

سأسعى مع مَ ن تبقى
من خيرين الى استعادة
الدولة ممن عاثوا فيها
فسادا وتهديما

الحالية ،وابرزها اقرار قانون جديد لالنتخابات
النيابية ،واطالق مسار التنقيب عن النفط يف
مياهنا االقليمية ،والقضاء عىل االرهاب وارساء
االستقرار االمني ،وتحقق االنتظام املايل من
خالل اقرار موازنات الدولة للمرة االوىل منذ
العام  ،2005اضافة اىل ملء الفراغ يف التمثيل
الديبلومايس يف الخارج وغريها .حتى آخر لحظة
يف واليتي الدستورية ،سأسعى مع َمن تبقى من
خريين يف هذا الوطن ،اىل استعادة الدولة ممن
عاثوا فيها فسادا وتهدميا البسط مقومات الحكم
الرشيد.
■ مل توفر فخامتكم وسيلة الستنقاذ الوضع يف
لبنان عىل كل املستويات ،اال ان كرس النمط
الذي ال يزال سائدا منذ التسعينات يبدو عصيا،
ما الوسيلة يف رأيكم لالنتقال اىل مرحلة بناء
الدولة؟
□ هناك مسؤوليات مشرتكة لتحقيق بناء
الدولة .عىل املسؤولني اليوم ،الذين وصلوا اىل
السلطة ضمن عملية انتخابية ف ّوض اليهم فيها
الشعب حق رعاية مصريه ،وازدهاره ،وكرامة
عيشه ،ان يستعيدوا ثقة ناخبيهم بهم ،ويدركوا
ان التفويض االنتخايب الذي هو مدخل انشاء
السلطة يف لبنان ،ال يجوز ان يتحول اىل فرصة
لرضب حقوق اللبنانيني عرض الحائط ،وتقويض
اسس الدولة ،ونهب خرياتها وتعب ابنائها .يف
املقابل ،عىل كل انسان ان يحاسب َمن فوضه،
ويتعلم من الدروس الصعبة التي تلقنها منذ 30
سنة اىل اليوم ،بدل تكرار االخطاء نفسها وتوقع
نتائج مختلفة .كفانا يف لبنان انجرارا اعمى
خلف طائفيتنا والزعامات التي فشلت اىل اليوم
يف بناء دولة ،ال بل ساهمت يف تدمري ما تبقى
منها بعد انتهاء الحرب .عىل اللبنانيني ان يسعوا
اىل والدة طبقة سياسية جديدة تحقق الدولة
املدنية الحديثة التي من شأنها وحدها كرس
دوامة الرتهل السيايس واالداري ،والتجاذبات
الحادة املرتكزة عىل اسس طائفية.
■ هل يف رأي فخامتكم املشكلة يف الدستور ام
يف عدم تطبيق الدستور؟
□ يف االثنني معا .بعض مواد الدستور تحتاج
بالفعل اىل تفسري واضح .كنا نأمل يف ان يتوىل
املجلس الدستوري تقديم هذا التفسري ،لكن
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مجلس النواب اعترب انه املعني بذلك فحرص
هذه املسألة املهمة به .وقد اظهرت املامرسة
السياسية وجود ثغر يف تطبيق الدستور ،من
ضمنها عدم وجود ضوابط ومهل ملامرسات
دستورية مختلفة ،ابرزها مهلة تشكيل الحكومة،
وبعض صالحيات رئيس الجمهورية .لذا ،اذا اردنا
فعال انتظام الحياة السياسية وعمل املؤسسات
من االن فصاعدا ،يجب معالجة هذه الثغر التي
تتسبب بارضار بالغة عىل حياة املواطنني.
■ اال ترى فخامتكم حاجة اىل عقد طاولة حوار
وطني تضم كل املكونات وممثيل الرشائح
اللبنانية يكون بندها الوحيد تطبيق الدستور
وسد الثغر التي ظهرت يف املامرسة؟
□ ال مانع من عقد لقاء وطني كهذا يركز عىل
الثغر يف تطبيق الدستور ،ال بل هو اكرث من حاجة
وطنية .انا اكرث َمن دعا اىل طاوالت حوار حول
مواضيع سياسية واقتصادية يف صميم اهتامم
اللبنانيني .لكن الظروف املعروفة التي نعيشها
اليوم تتطلب قبل اي يشء آخر عمال وطنيا
انقاذيا يساهم فيه جميع االطراف واملكونات،
النتشال البالد من الهوة االقتصادية والحياتية
التي سقطت فيها ،واعادة االستقرار السيايس

الرئيس عون مستقبال الزميل داود رمال.
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واالقتصادي .ألنه ال ميكن القيام باي اصالحات
دستورية وسط التجاذبات الحادة التي ترشذم
الوطن ،وانعدام الثقة بني الجميع ،ويف غياب
حكومة تعمل عىل انقاذ الوضع االقتصادي،
وتحقيق االصالحات الالزمة التي نستعيد من
خاللها ثقة املجتمع الدويل.
■ ما هي الصعوبات املانعة لعملية تأليف
الحكومة ،علام ان اآللية املنصوص عليها يف
الدستور واضحة وال تحتمل التأويل؟
□ هناك صعوبات من الداخل واخرى من
الخارج ،كام ذكرت سابقا .سعيت من جهتي
كرئيس للجمهورية منذ اليوم االول لتكليف
الرئيس سعد الحريري ،اىل تقديم كل التسهيالت
الالزمة التي تساعد عىل تشكيل الحكومة يف
ارسع وقت ممكن .لكن الرئيس املكلف مل ير ِاع
يف عملية التأليف مبدأ الرشاكة الوطنية التي
تنص عليها وثيقة الوفاق الوطني ،وحصل بعض
التجاوز لصالحيات رئيس الجمهورية ودوره يف
عملية التشكيل ،وفقا للفقرة الرابعة من املادة
 53من الدستور ،وسط تعمية للحقائق واثارة
زوابع اعالمية تؤجج مشاعر الناس ،وتخفي النوايا
الحقيقية الصحابها ،اضافة اىل ان صيغة التشكيلة

الحكومية التي قدمت يل مل تكن متوازنة ،ومل تر ِاع
يف بعض التسميات مبدأ االختصاص ،الذي شكل
من البداية عنوانا للحكومة املنتظرة .التنازالت
مطلوبة اليوم من الجميع يف هذه املرحلة ،وما
نحتاجه حقيقة لترسيع تشكيل الحكومة ،هو
وقفة ضمري وعدم االرتهان للحسابات السياسية
الضيقة.
■ زاركم وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان
ووجهتم رسالة خطية اىل نظريكم الفرنيس اميانويل
ماكرون ،هل هناك تفهم فرنيس ملوقفكم عىل
الرغم من كل ما يشاع حول هذا االمر؟
□ فرنسا تسعى مشكورة ،عرب رئيسها اميانويل
ماكرون ،اىل ايجاد ارضية مشرتكة للتفاهم عىل
االنقاذ يف لبنان .طبعا ،تشكيل حكومة تحظى
بثقة اللبنانيني واملجتمع الدويل معا هو املمر
االلزامي لتحقيق هذا الهدف .العالقات اللبنانية
 الفرنسية متينة ومتجذرة ،ويندرج اهتاممالرئيس ماكرون ومبادرته ضمن هذا السياق
التاريخي .فهو ابدى اهتامما بالوضع يف لبنان من
كل النواحي االقتصادية والسياسية واالجتامعية
وغريها .يف الرسالة التي وجهتها اليه ،عرضت
بعض القضايا التي تهم البلدين ،واكدت متسيك
باملبادرة الفرنسية ،وبرضورة تشكيل حكومة
تنطبق عليها املواصفات التي توفر لها حصانة
سياسية متكنها من تحقيق االصالحات املنشودة.
عب وزير الخارجية الفرنسية لودريان
وقد ّ
بوضوح عن رغبة بالده يف رؤية املسؤولني يف
لبنان يتضامنون من اجل الخروج من املأزق .من
جهتي ،رشحت له بشفافية املعوقات ،ويف النهاية
املسؤولية تقع عىل عاتق اللبنانيني وحدهم
النقاذ بلدهم.
■ ملاذا التمييع يف امتام كل الرتتيبات النطالق
عملية التدقيق الجنايئ ،وهل تخىش عىل
مصري هذه العملية االصالحية االساسية؟
□ منذ بداية طرحنا ملوضوع التدقيق الجنايئ،
بدأت العراقيل وااللغام تتبدى وتظهر .حاولت
تذليل العقبات واحدة بعد االخرى ،وتوصلنا
اىل اقرار قانون يف مجلس النواب يقيض بتعليق
العمل بقانون الرسية املرصفية ملدة سنة ،لكن
مرصف لبنان ظل ميتنع عن تقديم العديد من
االجابات عن اسئلة رشكة الفاريز ومارسال .جرمية

املشكلة
يف الدستور
ويف عدم
تطبيقه.

االنهيار املايل متشابكة االطراف ،ومرتكبوها كرث،
بعضهم ما زال يف السلطة والزعامة اىل اليوم .هم
يستميتون لالفالت من العقاب ،وانا لن اتواىن
عن مالحقة املوضوع اىل النهاية .فخالص لبنان
لن يتم اذا مل يتم الكشف عمن اوصلوا البالد اىل
هذا الدرك من االنهيار االقتصادي .مهام وضعت
صعوبات امام التدقيق الجنايئ ،واختلقت اعذار،
ومددت مهل ،لن اتراجع عن متابعته .يف النهاية
التدقيق الجنايئ سيحصل ،وهو االساس يف
االصالحات ،فضال عن انه البند االول يف املبادرة
الفرنسية ،ومطلب اسايس للمجتمع الدويل.
■ ما هي العوائق امام انطالق مسرية مكافحة
الفساد واالصالح عىل املستويات كافة؟
□ املنظومة الفاسدة متامسكة ومتجذرة ،سياسية
وغري سياسية ،وبعضها كام ذكرت ما زال يف
السلطة ويف مختلف مفاصل الدولة .العوائق
الحقيقية امام مسرية مكافحة الفساد واالصالح
من صنعها .ال بد كام ذكرت ،من سعي اللبنانيني

فرنسا تسعى عبر
رئيسها الى ايجاد ارضية
مشتركة للتفاهم على
االنقاذ في لبنان
املنظومة الفاسدة
متماسكة ومتجذرة،
سياسية وغير سياسية

اىل تغيري طبقتهم السياسية عرب االنتخابات
املقبلة ،لتحقيق قيام الدولة التي يحلمون بها.
■ يف ظل ما يشهده امللف الحكومي من عوائق،
هل تخشون ان تكون النية املبيتة الوصول اىل

موعد االستحقاق النيايب بحيث يعمل عىل فرض
التمديد للمجلس الحايل؟
□ اكدت يف اكرث من مناسبة ،واعيد التأكيد ،بأن
االستحقاقات االنتخابية النيابية والبلدية يف العام
 ،2022ستجري يف موعدها .اذا كانت نية َمن
يعرقل تشكيل الحكومة السعي اىل فرض امر
واقع عىل ابواب االنتخابات ،فهو يسعى عن قصد
او عن غري قصد ،اىل االساءة اىل لبنان واىل نظامه
الدميوقراطي ،اشباعا لحسابات سياسية آنية
ضيقة ،ولن اسمح بحصول ذلك ،النني اقسمت
اليمني كرئيس للجمهورية عىل املحافظة عىل
الدستور والقوانني اللبنانية.
■ يف ملف النازحني السوريني ،هل من تفعيل
للتحرك من اجل احداث نقلة نوعية عىل صعيد
ترسيع العودة ،خصوصا بعد االنتخابات الرئاسية
السورية واعادة انتخاب الرئيس بشار االسد؟
□ مع بداية ازمة النازحني السوريني وتوافدهم
اىل لبنان ،رفعنا الصوت محذرين من مخاطر
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النزوح عىل لبنان .ويف املحافل الدولية عرضنا
الوقائع واالرقام املقلقة املتعلقة بالنازحني،
والتداعيات االقتصادية والسياسية واالجتامعية
واالمنية ،التي يخلفها النزوح يف مجتمعنا .كنا
اول من دعم املبادرة الروسية العادة النازحني
اىل بالدهم ،وعملنا ضمن امكاناتنا عىل تحقيق
االعادة الطوعية لقسم منهم يف ارشاف االمن
العام .لكن من الواضح يف خالل كل هذه املرحلة،
ان بعض الدول يريد استعامل موضوع النازحني،
ورقة يف الحل السيايس الذي مل يتبلور اىل اليوم،
وهذا ما حذرنا منه مرارا وتكرارا .يتناىس البعض
يف الداخل والخارج ،ان ما وصل اليه لبنان
من انهيار مايل واقتصادي ،يعود بجزء منه اىل
تداعيات النزوح.
■ هل فخامتكم عىل استعداد للقيام بزيارات اىل
خارج الحدود ومنها سوريا ،او العمل لعقد مؤمتر
دويل يف لبنان لوضع خطة بسقف زمني للعودة؟
□ لن اوفر اي جهد ممكن للمساعدة عىل تحقيق
عودة النازحني السوريني املوجودين يف لبنان
اىل بالدهم ،التي ينعم قسم كبري منها باالمن
واالستقرار .فتداعيات النزوح التي تحملها لبنان
اىل اليوم ،فاقت قدراته وامكاناته ،وساهمت يف
االزمة الخانقة التي نعيشها.
■ كيف تنظرون اىل االحداث التي حصلت يف
فلسطني املحتلة؟
□ برهنت هذه االحداث مرة جديدة عىل
مجموعة حقائق ،اولها ان القضية الفلسطينية
مل متت ولن متوت ابدا ،وحق الفلسطينيني يف
اقامة دولتهم املستقلة وعاصمتها القدس
هو حق مقدس ،ويجب ان يتحقق مهام
طال الزمن والنضال .الحقيقة الثانية هي ان
ارسائيل تنتهج باستمرار سياسة قضم االرايض
الفلسطينية والتضييق عىل الفلسطينيني
ومقدساتهم ،واظهارهم للعامل يف مظهر املعتدي،
فيام العكس هو الصحيح .الحقيقة الثالثة هي
ان هيبة ارسائيل وهمية ،فبعد انكسارها يف
لبنان وانسحابها املذل ،ها هي اليوم تعيش
صدمة مقاومة رشسة ألهل غزة ،اربكت الكيان
الغاصب برمته.
■ كيف تقرأ فخامتكم التحوالت عىل صعيد

بعض الدول يريد
استعمال موضوع النازحني
ورقة في الحل السياسي
االحداث االخيرة
في فلسطني برهنت ان
القضية الفلسطينية لم
ولن تموت ابدا
مرتكبو جرمية االنهيار يستميتون لالفالت من العقاب.

الرئيس عون :من تحرير األرض
إلى تحرير الدولة
حيا رئيس الجمهورية العامد ميشال عون ذكرى تحرير الجنوب عام  ،2000مؤكدا االستمرار
يف مسرية اسرتجاع السيادة والعمل عىل تحرير الدولة من الفساد.
وكتب تغريدة عىل حسابه الخاص يف "تويرت":
" يف ذكرى التحرير نسرتجع طعم االنتصار والكرامة ،ونتعهد مواصلة مسرية اسرتجاع سيادتنا
عىل كامل ترابنا ومياهنا .كام حاربنا العدو وحررنا االرض ،علينا اليوم مجتمعني ان نحرر
الدولة من الفساد ونعيد لبنان اىل سكة النهوض واالزدهار.
وحدها وحدة اللبنانيني تحقق االصالحات وتعيد كرامة الحياة اىل مجتمعنا".

املنطقة واعادة فتح خطوط التواصل بني
العواصم العربية واالقليمية ،واين موقع لبنان
من هذا االنفتاح؟
□ لبنان مع ما يؤدي اىل عودة االستقرار اىل
املنطقة ،السيام اذا كان ذلك تصحيحا لواقع

خاطئ نتيجة استهداف سيادة الدول واستقاللها
وسالمة اراضيها.
■ مع اقرتاب العهد من نهايته ،ما هي تطلعات
املرحلة املقبلة وامللفات التي سرتكزون عليها؟

□ يف ما تبقى من عهدي ،سأواصل السعي اىل
تحقيق االصالحات واستكامل مكافحة الفساد،
وانتشال لبنان من الهوة االقتصادية واملالية التي
سقط فيها ،وازالة قدر االمكان ،رواسب ما حصل
يف العامني املاضيني .الرتكة كانت ثقيلة منذ اليوم
االول لتسلمي مسؤوليايت الدستورية ،وحاولنا
عىل الدوام معالجتها وتصحيح االسس التي
اوصلت البالد اىل ما وصلت اليه ،لكن الظروف
مل تكن دامئا مؤاتية .لقد واجهتنا مصائب عدة
خارجة عن ارادتنا وكان لها الوقع اليسء عىل
اللبنانيني لعل ابرزها الحرب السورية وتداعياتها
عىل قطاعات الدولة كافة مع تدفق النازحني
وانتشارهم يف معظم املناطق اللبنانية ،اضافة
اىل اقفال الحدود يف وجه االنتاج اللبناين املصدر
اىل الدول العربية مام انعكس سلبا عىل االقتصاد
الوطني خصوصا يف الزراعة والصناعة ،ثم حلت
جائحة كورونا وما نتج منها من خسائر يف االرواح
ويف الحياة االجتامعية وحركة االنتاج ،ليقع بعد

ذلك االنفجار يف مرفأ بريوت والكارثة التي نتجت
منه عىل مختلف الصعد ،كل ذلك من دون ان
ننىس الديون املرتاكمة عىل الدولة منذ عرشات
السنني نتيجة السياسات الخاطئة التي اعتمدت
يف ادارة شؤون الدولة ...وال يغيب عن بايل هجرة
العديد من اللبنانيني اىل الخارج وما الحقته من
خسارة وطنية كربى قد يصعب علينا تعويضها.
يف اي حال ،ويف ما تبقى من عهدي ،لن اوفر
اي جهد لتخفيف االم اللبنانيني وعذاباتهم
والصعوبات التي تواجههم .لكن يدا واحدة ال
تصفق ،ويتطلب االمر تعاون الجميع ،وتغليب
املصلحة الوطنية العليا عىل االنانيات واالعتبارات
الشخصية التي ،مع االسف ،تحكمت باداء بعض
الذين اعاقوا عملية االصالح ،وكل املحاوالت التي
بذلت ملعالجة ما حصل.
■ كثريا ما يتم الربط بني العهد ورئيس التيار
الوطني الحر النائب جربان باسيل ،مع تركيز
الحملة عليه ،ملاذا يف رأيكم؟
□ لست يف وارد الدفاع عن النائب باسيل ،فهو
قادر عىل الدفاع عن نفسه .لكن ما استطيع ان
اقوله ان باسيل يرأس اكرب كتلة نيابية يف مجلس
النواب عابرة للطوائف ،ويرأس تيارا ميثل فريقا
كبريا من املسيحيني ،وطبيعي ان يستهدف من
قبل الجهات السياسية التي تخالفه الرأي .اال ان
الحمالت التي استهدفته يف االونة االخرية ،اخفت
وراءها نوايا تدل عىل ان االستهداف له اعتبارات
شخصية ال متت اىل املامرسة السياسية بصلة،
وهو مثابة .character assassination
■ يف مقارنة بني الجرنال عون رئيسا للتيار
الوطني الحر ولتكتل التغيري واالصالح ،والجرنال
عون رئيسا للجمهورية ،كيف تق ّيمون عالقاتكم
مع االفرقاء اللبنانيني ،وهل من عتب ما يف مكان
معني عىل الحلفاء؟
□ رئيس الحزب يشء ورئيس الجمهورية يشء
آخر ،السيام عىل صعيد املامرسة واملسؤولية.
ال تغيري يف مبادئ الجرنال ميشال عون وثوابته
التي امنت بها ،وناضلت من اجلها ،ونفيت
بسببها .مسؤولية رئيس الدولة يحددها قسمه
الدستوري ،اما مسؤولية رئيس الحزب او التكتل،
فيحددها العمل السيايس الذي يتمتع بهامش
واسع يف التحرك .بالنسبة اىل العالقة مع االطراف

اللبنانيني ،فقد حرصت عىل التعامل مع جميع
االطراف ،وفتحت ابواب القرص الجمهوري
للجميع ،النه ال يجوز ان يكون هناك مكان
للخصومة السياسية بني رئيس الجمهورية واي
طرف سيايس ،سواء يف املواالة او املعارضة.
■ هل تخشون عىل مصري لبنان ،وما هي
مق ّومات صموده واستمراره يف مئويته الثانية؟
□ لبنان ليس وطنا عابرا عىل الرغم من كل
الظروف الهشة والتحديات واملخاطر الحقيقية
التي تتهدده .اقول ذلك المياين العميق بأن
امتداده يتخطى مساحته الصغرية ،وشعبه
يفوق عدد سكانه باضعاف ،وفرادته تكمن يف
حضارته ،وابداع ابنائه ،ومتازج الثقافات فوق
ارضه .لبنان حضور ضارب يف التاريخ ،وقيامته
ليست مستحيلة ،ال بل هي حتمية .مع اخذنا
كل ذلك يف االعتبار ،تركيزنا اليوم يجب ان يكون
عىل الحارض واملستقبل .ال يجوز ان تطول معاناة
اللبنانيني .هي مرحلة ال تشبه رمبا اال ما عاناه
اللبنانيون خالل تجويع العثامنيني لهم يف مستهل
القرن املايض ،وكنا نسري يف مسار متدحرج منذ
عقود .ولكن مع االسف كان يجب عىل الشعب
ان يكون اكرث وعيا يف اختيار ممثليه ،واكرث انفتاحا
عىل فكرة التغيري والدفع باتجاه الدولة املدنية.
ال خالص اليوم مام نحن فيه اال باملحاسبة .ال
يجوز ان تنهب خزينة الدولة ،ويسطى عىل
اموال الناس ،وترضب مقومات الدولة ،ثم ينجو
الفاعلون تاركني الهيكل يتهدم عىل رؤوس
الجميع .علينا ان نضع جميعا حساباتنا السياسية
جانبا ،ونسعى اىل خالص لبنان .اليشء الوحيد
الذي يخيفني هو ان يتوطن اليأس يف نفوس
الشباب ،فتصبح الهجرة حلمهم الوحيد.
■ ما هي كلمتك او وصيتك املخترصة للبنانيني
الذين كنتم اول من اطلقتم عليهم تسمية شعب
لبنان العظيم؟
□ بالفعل هو شعب عظيم ،وليس يف حاجة
اىل شهادة احد .العامل كله ميلء مبآثر اللبنانيني
ونجاحاتهم ،يبقى ان يبنوا لهم وطنا للمستقبل.
اقول للبنانيني ال تخافوا عىل لبنان ،واعملوا لبنائه
من جديد ،بلد التقدم واالزدهار والدميوقراطية
واالبتكار واالشعاع والفن .املفتاح يف ايديكم
وحدكم ،والتغيري يبدأ يف صناديق االقرتاع.

11

12

عدد  - 93حزيران 2021

اللواء ع ّباس إبراهيم
في ذكرى
 25أيار :2000

تحرير الجنوب كسر قاعدة املستحيل
قهر
عدوا ال ُي َ
ودحر ّ

يف عيد املقاومة والتحرير ( 25ايار  ،)2000وجه
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم نرشة
توجيهية اىل عسكريي االمن العام ،هنا نصها:
"ايها العسكريون،
يتميز عيد التحرير من االحتالل االرسائييل بأنه
جامع بني اللبنانيني كافة.
العام  2000مل يكن تاريخا عاديا يرتاكم مع ارقام
السنني ،بل كرسته دماء اللبنانيني ومقاومتهم
وصربهم والتصاقهم بأرضهم ،عاما مفصليا يف تاريخ
التحرر ،والتأكيد ان االرض ال مساومة عليها ،والحق،
وجدت االرادة واستخدمت كل الوسائل
اذا ما ِ
املتاحة لتعزيزه ،يؤخذ ويُستحق.
ايها العسكريون،
استعادة االرايض اللبنانية املحتلة التي غزاها العدو
االرسائييل منذ العام  1978شكلت مفاجأة للعامل،
حيث استطاع لبنان ان يدحر واقعا ومفهوما ان
ارسائيل عدو ال يُقهر .وقد اثبت الواقع ان مهمة
تحرير االرض شكلت اجامعا وطنيا وتكاتفا واميانا
وسعيا مشرتكا يتحقق من خاللها املستحيل .فاالحتالل
مل يعت ِد او يسيطر عىل ارضنا بهدف االنسحاب منها،
بل توخت اهدافه التوسعية ما هو اكرب واشمل .من
هنا يأيت كرس قاعدة املستحيل الذي سقطت معه كل
قواعد القوة وترسانة االسلحة والتقدم التكنولوجي
والعقيدة العدوة.

غي اللبنانيون
يف مثل هذا اليوم من العام ّ ،2000
اسوأ مستجد عندما حاول العدو عمليا احياء
االحتالل بكل الوسائل ،فسقط هذا املفهوم
التوسعي بفعل العزمية والتصدي والتضحية بالذات
واالميان بلبنان ،الوطن النهايئ لكل ابنائه بطوائفهم
وانتامءاتهم.
ايها العسكريون،
التحرير حصل واالحتفال يف الخامس والعرشين من
ايار من كل عام فخر ورقي ،ودليل ارصار عىل امليض
يف استكامل تحرير ما تبقى .مزارع شبعا وتالل
كفرشوبا حق مكتسب للبنان ،وهي اراض ومنازل
تنتظر العودة اىل اهلها ،وان تتحرر االجواء اللبنانية
من الخروقات االرسائيلية ،يك ال يبقى التحرير
منقوصا خصوصا وان ارسائيل تطمع برثواتنا النفطية
كام طمعت مبياهنا.
ايها العسكريون،
ثبت يف كل املراحل ان لبنان قادر عىل حامية ارضه
توحد مواطنوه حول قضايا جامعة ،وهو ما
متى ّ
حصل بالفعل من االحتالل االرسائييل ومطامعه،
وهو ما جرى ايضا مع املجموعات االرهابية
الدخيلة التي ال تقل خطورة .مهام تعددت
التسميات تبقى االهداف واحدة ،ويبقى اجامع
اللبنانيني حصنا يقف باملرصاد يف وجه اي اعتداء
او تطاول او مطامع".

14

عدد  - 93حزيران 2021

عدد  - 93حزيران 2021

الملف
خليل حرب

Khalilharb66@gmail.com

غسان مخيبر :فساد لبنان بنيوي
ّ
أدواته ثالث ومكافحته بإصالح سياسي ـ دستوري

العنرص الثالث فهو حالة االفالس العام الذي
وقعت فيه الدولة .فالبقرة الحلوب مل يعد
يف االمكان واقعيا توزيع حليبها او منافعها
بالشكل الذي كانت تتوزع فيه ،وبالتايل شحت
كل مصادر الفساد املالية والوظيفية والعقارات
والصفقات ،مام سوف يدفع الكثري من الزبائن
اىل ترك زعامئهم واللجوء اىل الدولة التي
ميكن وحدها ان تحمي املواطنني يف حقوقهم
ووصولهم اىل بديهيات الخدمات التي تفرتض
ان تقدمها لهم الدولة .يف هذا االطار ،يحلو يل
التذكري مبقولة مهمة اخذتها عن صديق ،تؤكد
ان السياسيني ال يبرصون النور لكنهم يشعرون
بحسو بالسخن)
بالسخن (ما بشوفوا النور بس ّ
مبعنى ان نظريات االصالح التي باتت معلومة
تحتاج اىل ارادة سياسية ،واالرادة السياسية
لن تتحقق سوى بالضغط ،وهذا الضغط بات
اليوم شعبيا ودوليا واقتصاديا.

يحتل الفساد موقعا اساسيا يف القضايا التي تشغل بال اللبنانيني جميعا منذ سنوات ،لكنه اكتسب اهمية استثنائية
امللح محاولة فهم
خصوصا مع انحدار االوضاع االقتصادية وتدهور الحالة املعيشية ملئات االف العائالت ،ما يجعل من ّ
العقبات التي تحول دون متكن اللبنانيني من الخروج من نفق هذه االفة االقتصادية واالجتامعية املهدرة ملواردهم
خالل السنوات العرش املاضية ،اقر لبنان
العديد من القوانني الخاصة مبكافحة الفساد،
لكنه ال يزال مدرجا من ضمن الدول االكرث
فسادا عىل مستوى العامل ،وهي تهمة باتت
تؤثر عىل قدرته يف االستمرار عىل هذا املنوال،
مع اشتداد االزمات املالية واالقتصادية التي
تعصف به.
"االمن العام" حاورت النائب السابق غسان
مخيرب الذي عمل لسنوات طويلة عىل تعزيز
اجراءات الشفافية ومكافحة الفساد يف لبنان.
■ كيف ميكن احتساب الكلفة الدقيقة للفساد
بشكل عام يف اي مجتمع ،وكم حجم الفساد
يف لبنان؟
□ الفساد يف لبنان كلفته هائلة ،ويجب ان
نتذكر بأن ما ميكن ان يقاس به حجم الفساد
يف لبنان هو حجم االنهيار االقتصادي واملايل
والنقدي الذي نشهده ،والذي اوقع جميع
اللبنانيني يف اعمق تركات الفقر واالنهيار
بحيث ضاعت كل مدخراتنا وافلست او
كادت ان تفلس الدولة اللبنانية .للتوضيح،
يجب ان نتذكر ان الفساد يف لبنان ليس
ظرفيا او حالة من حاالت الجرائم التي ميكن
ان نكافحها مبالحقة مجرميها .الفساد يف
لبنان هو فساد بنيوي ،مبعنى ان ادواته هي
من ادوات ادارة الدولة وهو واسع االنتشار
يح ّول الناس واملواطنني اىل زبائن ملجموعة من
السياسيني يستغلون الدولة وجميع امكاناتها
العادة توزيع هذه املغانم عىل زبائنهم يف
اطار طائفي وبادوات الفساد الكبري .يكفي
ان نستعيد ثالث من ابرز ادوات هذا الفساد
الكبري :الصفقات العمومية التي تتوزع عىل
املحاسيب ،الوظائف العمومية ،واالمالك

العمومية التي هي ايضا تجعل من املال العام
يف لبنان ماال سائبا .يف مثل هذا االطار للفساد
البنيوي ،ان اسوأ ما يقع من كلفة للفساد
عىل الدولة هي اوال كلفة معنوية وثانيا
كلفة مادية .اما الكلفة املعنوية فهي تقويض
الثقة يف مؤسسات الدولة مام يزيد الهوة بني
املواطن والسياسيني ومؤسسات الدولة ،وثانيا
الفساد يرضب مبدأ املساواة بني املواطنني
فال يصل اىل الخدمة العامة من الكهرباء
واملاء والوظائف سوى املحظوظني اصحاب
العالقات .هذا يرضب مبدأ املساواة للمواطنني
كام يرضب مبدأ الثقة يف االقتصاد .نحن امام
حالة من الفساد البنيوي الهائل الكلفة ،وبات
من شبه بديهيات الخطاب السيايس حتى من
املسؤولني عن ذاك الفساد بأن يقولوا ان البالد
تحتاج اىل اصالح بنيوي يف مواجهة الفساد
البنيوي .لكن االرادة ضائعة كون املكافحة
الجدية لذلك الفساد البنيوي يعني بشكل
بسيط االنتهاء من الحالة السابقة واالنتقال اىل
حالة الدولة ،وهذا ما يرجوه كل لبناين وهذا
هو مبتغى عملية مكافحة الفساد والوقاية
منه وعنوانها بناء مؤسسات الدولة الفاعلة.
■ ما هي اهمية االسرتاتيجيا الوطنية ملكافحة
الفساد التي اقرها مجلس الوزراء يف  12ايار
2020؟
□ هذه الخطة الوطنية او االسرتاتيجيا الوطنية
ملكافحة الفساد هي الخطة االوىل التي تقرها
الدولة اللبنانية بعد سنوات طويلة من
الجهود التي انتقلت من حكومة اىل اخرى،
لكنها استفادت من خربات دولية وفرتها االمم
املتحدة وخربات محلية كبرية ان عىل صعيد
مؤسسات الدولة او عىل الخرباء وهيئات

املجتمع املدين .فقد عملت هذه الخطة عىل
اساس التشخيص الواقعي للمشاكل وحددت
لنفسها ثالثة اهداف رئيسية :االول تعزيز
شفافية والثاين تفعيل املساءلة والثالث منع
االفالت من العقاب .لكل من هذه االهداف
الثالثة  7محصالت تؤدي جميعها اىل بناء
مؤسسات الدولة الفاعلة لتعزيز الشفافية
وتفعيل املساءلة واملحاسبة .لكن كام يعلم
الجميع ،ان التحدي ليس يف كتابة الخطط
بل تنفيذها .لسنوات طويلة ،من كان يسعى
كان يفعل ذلك من دون خطة ،اما االن فباتت
للبنان خطة وطنية يعمل عىل تطبيقها.
املؤسف ان الحكومة بالذات والدولة قليال
ما تشري اىل هذه الخطة ملكافحة الفساد وال
تجعلها يف مقدمة اولوياتها ،امنا بقي هناك
عدد من حراس الهيكل السيام يف وزارة الدولة
للتنمية االدارية ،ومؤسسات املجتمع املدين
واالمم املتحدة التي تدفع يف اتجاه تطبيق
هذه الخطة وتعتربها جديا خارطة طريق
الدولة للخروج من االنهيار الذي وقعت فيه.
■ هل من ثغر او نواقص يف هذه االسرتاتيجيا،
ما هي؟
□ طبعا اشارت االسرتاتيجيا اىل عدد كبري
جدا من املحصالت ،اي االعامل التطبيقية
التي يفرتض اذا ما نفذت ان تقي من الفساد
وتكافحه بشكل فعال .لكن ما نقص يف هذه
االسرتاتيجيا كام يف العديد من االتفاقات
الدولية ،كان املستوى املرتبط باالصالح السيايس
والدستوري .االرادة السياسية هي العنرص
االول ملكافحة الفساد والوقاية منه ،ومبا ان
الفساد بنيوي يف لبنان كام يف عدد من الدول
املشابهة ،فان ذلك ال يتحقق سوى من طريق

النائب السابق غسان مخيرب.

اصالح سيايس دستوري يبدأ بتفعيل مجلس
النواب كمؤسسة اوىل للمساءلة واملحاسبة.
يف هذا االطار ،اذكر انني كنت يف العام 2004
قد تقدمت باقرتاح قانون لتعديل وتطوير
النظام الداخيل للمجلس النيايب اللبناين ،من
اجل تفعيل دوره الرقايب وهو من الوظائف
التي يقرص فيها املجلس منذ سنوات طويلة وال
يزال .اما وسائل تطوير ذلك الدور فتمر عرب
تطوير النظام االنتخايب ،تطوير النظام الداخيل
للمجلس النيايب ،رفع عدد من الحصانات
الدستورية التي يتمتع بها الرؤساء والوزراء
وتفعيل مساءلتهم عرب تعديل االنظمة املطبقة
عىل املجلس االعىل ملحاكمة الرؤساء والوزراء.
■ تسعى االسرتاتيجيا اىل تحقيق ثالثة اهداف
اساسية :تعزيز الشفافية وتفعيل املساءلة
ومنع االفالت من العقاب ،فهل هي قابلة
للتحقيق يف لبنان؟
□ حتام هي قابلة للتحقيق اذا ما توافرت
الرشوط لذلك .اما الرشوط فهي اوال وجود
خارطة طريق يف االسرتاتيجيا الوطنية بافعال

لبنان لن يستلم قرشا
واحدا ما لم يحقق اصالحا
جديا وفعاال بمكافحة
الفساد

محددة يجب تنفيذها مع آلية للمتابعة
والتطبيق .هذه اآللية هي جزء من رشوط
النجاح يف مكافحة الفساد .الرشط الثاين هو
تطوير االرادة السياسية .اعتقد ان هناك
ثالثة عنارص سوف تدفع ال محالة يف اتجاه
التطبيق .االول هو الضغط الشعبي الذي برز
بعد انتفاضة الناس الواسعة يف ترشين ،ثانيا
الضغط الدويل الن لبنان بات من هذه الدول
التي لن تستلم قرشا واحدا ما مل تحقق اصالحا
جديا وفعاال مبكافحة الفساد الذي بات معروفا
من القايص والداين يف لبنان ومن الخارج .اما

■ هل من قوانني جديدة يحتاجها لبنان ،ما
هي؟
□ لنتذكر بانني انا وعدد من زماليئ عملنا
منذ مطلع تسعينات القرن املايض عىل
تطوير منظومة ترشيعية باتت رضورية لقيام
املؤسسات الفعالة التي وحدها ميكن ان تحقق
الشفافية واملساءلة واملحاسبة ،اي االفالت من
العقاب .اذكر ان عددا من هذه القوانني اقر،
مثل قانون حق الوصول اىل املعلومات ،قانون
انشاء الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد ،وقانون
االثراء غري املرشوع والترصيح عن الذمة املالية
واملصالح ،وقانون لحامية كاشفي الفساد،
وقانون يتعلق باالموال العامة املنهوبة،
وقانون استعادة االموال الناتجة من الفساد،
وقانون الحد من الرسية املرصفية وهو ال يزال
قيد النقاش علام انه يف غاية االهمية لرفع
عدد من املعوقات ملكافحة الفساد .اما ما
يتبقى من االصالحات القانونية فهي عدة:
اولها تطوير االداة االوىل للمحاسبة وهو نظام
جديد للقضاء املستقل والنزيه والفاعل ،وليس
القضاء العديل فحسب .هناك اقرتاح قانون
يف مجلس النواب يجب اقراره رسيعا يتناول
القضاء يف جميع انواعه االدارية ،مجلس
شورى الدولة ،واملحكمة العسكرية ،والقضاء
الدستوري واملجلس الدستوري واملجلس
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قوانني االصالح جميعها قطع بازل لن نتمكن من مكافحة الفساد من دون استكاملها كلها.

االعىل ملحاكمة الرؤساء والوزراء ،وجميعها
تحتاج اىل اصالحات.
ثانيها ،تطوير القوانني املتعلقة بالهيئات
الرقابية ،تحديدا ديوان املحاسبة ،مجلس
الخدمة املدنية ،التفتيش املركزي ،والهيئة
العليا لتاديب املوظفني .هذه جميعها من
الهيئات الرقابية االدارية التي تحتاج اىل
تطوير ،وهناك قوانني قيد النظر ويجب
االرساع يف اقرارها.

الفساد يزيد الهوة بني املواطن والسياسيني ويرضب مبدأ املساواة.

ثالثها ،قانون جديد للصفقات العمومية مرفق
بهيئة مستقلة للرقابة عىل هذه الصفقات
تنتقل من حالة االدارة  -املديرية العامة ضمن
التفتيش املركزي اىل هيئة مستقلة ترشف
وتراقب جميع الصفقات العمومية وهي
مزراب من مزاريب الفساد الكبري يف لبنان،
وهذا قانون يعمل عليه وبات يف املراحل
االخرية القراره.
رابعها ،قانون يتعلق بالتعارض يف املصالح وهي

وسيلة من وسائل الوقاية من الفساد .وهنا يف
مجال الوقاية من الفساد ،ننتقل اىل عملية
ترشيعية قوامها تطبيق القوانني .يجب التذكري
انه يجب ان ال نقر قوانني عىل اهميتها بل
نعمل جادين عىل تنفيذ القوانني العديدة التي
صدرت وتلك االخرى التي يتوقع ان تصدر.
كل ما ذكرته يشبه "البازل" ،اي هذه القوانني
واملراسيم جميعها قطع بازل لن نتمكن
من مكافحة الفساد والوقاية منه من دون
استكاملها جميعها ،لتكون صورة لبنان كام
يفرتض ان تكون والذي نرجوه خاليا من
الفساد .هذه القوانني اذا ما اضفنا اليها االرادة
السياسية والضغط الشعبي والدويل الجدي ال
بد من ان نتمكن من الوصول اىل دولة النزاهة.
يضاف اىل هذه القوانني ما ارشت اليه من
تعديالت يف قوانني االنتخابات التي يجب تطوير
ادوات مكافحة الفساد فيها وتطوير النظام
الداخيل ملجلس النواب لتعزيز دوره الرقايب.
اخريا وليس آخرا ،تطوير جميع االدوات الوقاية
من الفساد التي من اطرها تبسيط املعامالت
االدارية وتطوير الحكومة االلكرتونية ،اي ان
نخفف من العالقة ما بني املواطن واملوظفني
العموميني للتخفيف من مخاطر الرشاوى
وتنظيم االطر االدارية وجميعها من االدوات
املتعلقة بالوقاية من الفساد.
■ هل تعترب ان هذه االسرتاتيجيا فاعلة يف
تصحيح مكانة لبنان الواقع بني اكرث الدول
فسادا يف العامل؟
□ االسرتاتيجيا ليست هي الرتياق او الحل ،بل
خارطة طريق يف اتجاه الحل الذي ال شك يف
انه يأخذ الكثري من الجهود والتكلفة والوقت
ليك نصل اىل استكامل هذه البنية التي تشبه
السلة .هناك يف لبنان مؤسسات غري فعالة
الداء وظائفها ،وهذه جميعها تشبه السلة
التي ال ميكن ان تحتوي املاء .فاذا عملنا بجد
لسد جميع الثغر عرب تطبيق االسرتاتيجي،
سوف نحول دون انزالق لبنان اىل قعر الدول
االكرث فسادا يف العامل ،وتغيريه رويدا رويدا
من خالل مسؤولني جدد يف السياسة واالدارة،
متكلني عىل النزهاء يف السياسة واالدارة ،اي ان
نتكل عىل شبكة النزاهة املوجودة لبناء دولة
النزاهة التي نعمل من اجلها.
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الملف
رضوان عقيل

امل ّدعي العام املالي :العدلية في مرحلة عصيبة جدا
ال تهاون مع عصابات التهريب واألجهزة حاضرة

تنشط عصابات الرصافة يف املناطق .فضال عن
متابعتي لعرشات القضايا التي تتعلق باالعتداء
عىل املشاعات واالمالك الخاصة .كنت وال ازال
حاسام يف التصدي لهؤالء املعتدين يف كل املناطق.
االجهزة االمنية تعمل بشكل جيد ،وكل معلومة
تصلني اقوم حيالها بالتدبري املطلوب وال اتغاىض
عن يشء ابدا .نحن يف النيابة املالية سبعة قضاة
نقوم بعملنا وفق املطلوب وتقوم النيابة بعملها،
لكن هناك عقبات قانونية تحول دون القيام
بذلك .اذا كان هناك ملف عندي عىل سبيل املثال
وطلب مني مدعي عام التمييز (القايض غسان
عويدات) الحصول عليه ،اقوم بذلك تطبيقا
للقانون .يحق له القيام بذلك وال يقل حريص عن
حرصه يف تسيري العدلية .مثة ملفات اخذت مني
ومل استكملها ،مثل الفيول املغشوش الذي تابعته
النيابة العامة التمييزية.

كلام حصلت عملية تهريب ،تتجه االنظار اىل النيابة العامة املالية ملعرفة االجراءات التي ستتخذها يف وجه عصابات
التهريب والتصدي لها ،مع استفادة االخرية من عدم تأليف الحكومة وتصاعد االزمة املعيشية .يأيت رد النيابة حازما بأنها
لن تتساهل مع املخالفني الذين يخرقون القواعد العامة

تقوم النيابة املالية بالواجبات املطلوبة منها فور
تلقيها من االجهزة االمنية ،اي معلومة او خرب عن
حصول عمليات تهريب او اعتداء عىل مؤسسات
الدولة ،او القيام باعامل تزوير ،فضال عن مالحقتها
عصابات الصريفة التي تنشط يف اكرث من منطقة.
املدعي العام املايل القايض عيل ابراهيم ييضء
لـ"االمن العام" عىل واقع املسؤوليات الكبرية
امللقاة عىل الجسم القضايئ الذي يديره يف ظل
وجود عدد من الضغوط والحواجز التي تعرتضه.
توصف واقع النيابة املالية اليوم يف ظل
■ كيف ّ
الصعوبات التي يواجهها الجسم القضايئ والبلد
معا؟
□ يف بساطة ،مل يتغري عميل يف النيابة العامة
املالية منذ تسلمت مهاميت اىل اليوم .اقوم بعميل
منذ البداية عىل الوترية نفسها ،ويظهر احيانا يف
االعالم واحيانا يغيب.
■ ارتفعت ارقام عمليات التهريب يف السنتني
االخريتني؟
□ نقوم باعامل مهمة يف النيابة العامة املالية،
ونصادر شاحنات ومضبوطات يوميا .تحصل
اعامل ضبط ومصادرة وتوقيف ودفع غرامات من
جراء حصول عمليات يف مختلف املناطق.

■ تشري الصورة عند الرأي العام اىل ان اعامل
التهريب مفتوحة عىل مرصاعيها؟
□ اتلقى اتصاالت يوميا لكنني لست موجودا عىل
االرض .ما يصلني من مديريات االمن العام وقوى
االمن الداخيل والجامرك وشعبة املعلومات ،هو
محل متابعة دامئة ،واتخذ يف شأنه التدابري املناسبة.
■ رؤوس كبرية من املجرمني الذين يتالعبون
باملواد الغذائية وكبار تجار املخدرات ال نراهم يف
السجن؟

□ هذه املسألة تأخذ طابعا عمالنيا ،ونعرتف ان
مثة استحالة عىل االرض .هناك بلدات لبنانية تقع
مساحة انتشارها وبيوت اصحابها مناصفة بني
االرايض اللبنانية والسورية .اللبناين يجلب كمية
من املحروقات او املواد الغذائية اىل بلدته ،ويقوم
بتهريبها بـ"فشخة" اىل االرايض السورية .مع
االشارة اىل ان االجهزة االمنية وعىل رأسها الجيش،
تقوم باجراءات كبرية .متارس املديرية العامة لالمن
العام اجراءات مشددة ،لكن عىل الرغم من ذلك
تحصل عمليات التهريب جراء املدى الطويل
للحدود الواسعة بني البلدين ،فضال عن ارتفاع
اعداد املهربني .كل شخص ميلك دراجة اصبح
مهربا .يف السابق كان املهربون معروفني باالسامء،
لكن اعدادهم ارتفعت يف السنوات االخرية واصبح
من الصعب ضبطهم.

■ ما هو مصري الذين تقدمون عىل توقيفهم
وبأمر منك؟
□ من جهتي اقوم باالدعاء عىل الشخص املهرب
امام قايض التحقيق والنيابة العامة يف البقاع او
الشامل .حني يصبح امللف عندها امام النيابة
العامة تنتهي مسؤوليتي ويتم تحويله ومتابعته
عند زماليئ.
■ يحصل تقصري يف هذه التحقيقات من خالل
توقيف اشخاص اليام قليلة ثم يتم اخالء سبيلهم؟
□ ال عالقة يل بهذه املسألة بعد قيامي بالواجبات
املطلوبة مني ،علام انني ال اتدخل يف مهامت
قضاة التحقيق وال اسمح الحد بأن يسألني عن
عميل.
■ لكن مثة من يسأل هنا ماذا حققت النيابة
املالية؟
□ عىل الناس ان يعرفوا بأن النيابة العامة
املالية تقوم باالدعاء فقط .هذه هي وظيفتها.

الفرتض انني قمت باالدعاء يف بريوت وقام
قايض التحقيق باطالق املوقوف ،وعمدت اىل
استئناف قراره امام الهيئة االتهامية ،لكنها
اقدمت بدورها عىل ترك هذا الشخص ال اقوم
عندها بأي يشء بعد اعتامدي كل الوسائل
القانونية.

■ امام هذا الكم من الحاالت التي تواجهها
وتعالجها يوميا ،اال تتلقى تدخالت من شخصيات
سياسية ودينية؟
□ من الدقيقة االوىل التي يصبح فيها الشخص
قاضيا ،يبدأ تلقي االتصاالت .عند تلقي القايض
اتصاال من اي جهة يجب ان ال يستجيب .عليه
ان يستند هنا اىل امللف املطروح امامه ،ويجب ان
يتعاطى معه وفق حيثياته وقناعته الخالء سبيل
شخص او عدمه.
■ املشكلة بعد استفحال رسطان التهريب اننا ال
نشاهد رؤوسا كبرية خلف قضبان السجن؟
□ اين هم التجار الكبار الذين يعملون يف
املخدرات؟ اقول ان مثة استحاالت لوجستية
وعملية يف توقيف البعض ،فضال عن اشخاص
ناشطني يف اعامل التهريب .عىل الرغم من ذلك،
اقول ان كل االسامء التي يتم التداول بها يتم
االدعاء عليها والعمل عىل توقيفها .ال يستطيع
مهربو املواد الغذائية او املشاركني يف بيع اطعمة
او مواد فاسدة ،ان يقولوا انهم يتابعون حياتهم
اليومية من دون مالحقة .الذين صدرت يف حقهم
مذكرات بحث وتحر وغادروا البلد ،ال ميكنهم ان
يعودوا بسهولة من دون محاكمتهم.
■ مثة اسامء كبرية من املطلوبني يعيشون يف
بلداتهم وال يصل اليهم احد؟
□ عندما اتلقى من القوى االمنية اي اسم من
هؤالء اتخذ التدبري املناسب .الشخص املطلوب

املدعي العام املايل القايض عيل ابراهيم.

الذي ترك البلد ال ميكنه العودة عرب املعابر
الرشعية؟
■ هذه الرؤوس الكبرية من املطلوبني اال تحظى
بحاميات سياسية او حزبية؟
□ كال ،واجزم بهذا االمر .اعرف ما يحصل يف
يوميات عميل .حتى لو تلقيت اتصاالت من
وزراء ونواب ونافذين من دون استثناء ،بدءا من
موضوع يتعلق برضبة كف اىل قضايا كبرية ،يعرف
هؤالء جوايب ،وال اسمح الحد بالتدخل اىل درجة
ان اسمي اصبح مكروها عند البعض.
■ ما هو مصري باخريت الكهرباء الرتكيتني بعدما
حجز عليهام؟
□ من الواضح جدا ان العقد الذي تم مع االتراك،
املسؤولني عن الباخرتني ،ورد بند فيه ينص عىل
دفع  25مليون دوالر للدولة اللبنانية يف حال تبني
وجود اي عملية فساد او رشوة يف هذه الصفقة.
ثبتت لدينا عملية تالعب ،وقد و ّقع املرشفون عىل
الرشكة هذا االتفاق وعليهم تحمل مسؤولياتهم.
ملست يف التحقيق الذي قمت به وارشفت عليه،
ان مثة امورا غري مضبوطة ،لذا قمت باالدعاء.
■ مثة متهامن يف هذه الصفقة اخليا؟
 -نعم حصل هذا االمر ،لكن علينا التوقف عند

ال اسمح ألحد بالتدخل
في عملي حتى اصبح اسمي
مكروها عند البعض
الكفالة التي وضعها الشخصان .لقد دفع كل واحد
منها كفالة تقدر مبليون دوالر امرييك ،وتم منعهام
من السفر كام حجز جوازي سفرهام .يرجع قرار
االخالء اىل قايض التحقيق وال يزال هذا امللف يف
حوزته .يعود التقدير اليه والتوقيف حاجة وليس
عقوبة وهو محل متابعة عندي .سنستكمل هذا
التحقيق من دون شك ،وقد طلبت ايضاحات من
وزارة الطاقة.
■ ما هو ردك عىل الهجوم عىل شخصك وعىل
النيابة املالية؟
□ القسم الكبري من هذا الهجوم له عالقة
بالسياسة ،وال اريد االستفاضة اكرث .من يرى ان
مثة ملفا نامئا لدى النيابة العامة املالية وال احركه،
ليكشف عنه وليطالبوا عيل ابراهيم بهذا االمر.
مثة ملفات كبرية نتابعها تتعلق بالرصف الصحي
والرصافني الذين يعملون عىل غرار املهربني حيث

■ اعامل التهريب موجودة منذ عقود ،لكنها
استفحلت يف االشهر االخرية ،ما السبب؟
□ وصلنا اىل هذه الحالة جراء االزمة االقتصادية.
مل يكن الوضع عىل هذه الصورة ،لكن اعامل
التهريب زادت بنسبة كبرية.
■ ما هو املطلوب ،وهل التشدد االمني والقضايئ
يفيد؟
□ اعتقد ان االجهزة االمنية ليست متهاونة وال
السلطة القضائية ايضا .اجزم بأن املطلوبني ال
يتحركون عىل هواهم ،وحريتهم ليست واسعة.
■ ما هو انعكاس الوضع السيايس يف البلد وعدم
تأليف الحكومة عىل العدلية يف البلد؟
 هذا التخبط الحاصل ينعكس عىل البلد كله،الننا منر يف مرحلة عصيبة جدا .يف تاريخ العدلية مل
منر مبثل هذه الحالة .حتى يف سنوات الحرب كنا
يف وضع افضل مام نحن عليه اليوم .ما يحصل هو
هز كيان العدلية ،وقد بقي هذا الكيان موجودا
يف فرتة الحرب .نأمل يف تجاوز هذه املرحلة ،لكن
ما يخيفني هو الخالفات الداخلية بني اهل البيت
(القضاء) .اقول لزماليئ القضاة انه يف االمكان قطع
هذه املرحلة من دون ارتكاب اخطاء تكون لها
اثار بنيوية عىل املؤسسات .من اجل ذلك ،اقول
حذار ان تكون االرضار كبرية بغية العمل عىل
الحد من تدمري البنيان.
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الملف
رضوان عقيل

رئيس املجلس األعلى للجمارك:
تجهيزاتنا قديمة ونظامنا يعود إلى  62عامًا

سيصبح صعبا .تضم املؤسسة مديرية
ومجلسا اعىل ،مع االشارة اىل ان قرارات
املجلس االعىل يتم اخذها باالجامع.
مثة اربعة رؤوس تدير املؤسسة ،ثالثة يف
املجلس االعىل والرابع هو املدير العام ،ويف
امكان اي واحد منهم ان يعرتض عىل تدبري
عقوبة موظف او عسكري او عىل قضية
كبرية .منذ تسلمي مهاميت وانا اتحدث عن
هذا املوضوع الشائك .عندما حرض االمني
العام ملنظمة الجامرك العاملية الياباين كينيو
ميكوريا بعد تفجري املرفأ ،ابلغ املسؤولني يف
لبنان ان جسم الجامرك وهيكليته يجب ان
يقودهام رأس واحد لتنتظم االدارة التي ال
ميكنها ان تستمر بهذه الطريقة .هذا الواقع
املرير ابلغته اىل جميع املسؤولني ،وذكرته
يف مجلس النواب ايضا.

تعمل ادارة الجامرك بتجهيزات قدمية الصنع ،وال يكفي عدد السكانرات املوجودة لديها لتنفيذ املهامت املطلوبة منها يف
املطار واملراىفء البحرية واملعابر الربية .كام ينقصها العديد ،من عسكريني ومدنيني ،للقيام باالعباء امللقاة عىل عاتقها .علام ان
املؤسسة تتصدى لشبكات املهربني ،وترتكز رسالتها عىل دعم االقتصاد وتسهيل التجارة وضامن امن املجتمع
مل يكن ينقص ادارة الجامرك اال التضارب
الحاصل بني عدد من الوزارات واملؤسسات
يف مواكبة العمليات املتعلقة مبراقبة البضائع
واعطاء االذونات املطلوبة يف التصدير
واالسترياد .فهي تعاين من مشكلة اساسية
جعلتها تعمل وفق قوانني وانظمة تعود
اىل اكرث من  60سنة .وضعت االدارة خطة
اسرتاتيجية للنهوض بفرقها التي تتوزع
عنارصها عىل املراىفء ،والتي نجحت اخريا يف
احباط  7عمليات تهريب ملاليني من حبوب
الكبتاغون كانت يف طريقها اىل السعودية.
رئيس املجلس االعىل للجامرك العميد اسعد
الطفييل ييضء لـ"االمن العام" عىل واقع
املديرية والدور الذي تقوم به ،واالوضاع
الصعبة التي مرت فيها خالل السنتني
االخريتني.
■ كيف تصف واقع جهاز الجامرك اليوم يف
ظل الضغوط التي تعرتض مؤسسات الدولة؟
□ ان الوضعني السيايس واالقتصادي غري
املطمئنني ينعكسان سلبا عىل كل االدارات.
ادارة الجامرك واحدة من هذه املؤسسات،
وهي تعمل يف ظل ادارة قدمية يف لبنان
عمرها عرشات السنني .تكمن املشكلة فيها
انها ال تزال تعمل يف ظل قوانني تعود اىل العام
 .1959تغريت انظمة هذا القطاع يف مختلف
بلدان العامل ،فضال عن تبدل التكنولوجيا يف
عملية افراغ البضائع ومراقبتها وشحنها ،اىل
غريها من االمور يف هذا القطاع.
■ ملاذا مل يتم تغيري هذه القوانني؟
□ هذا السؤال يوجه اىل الحكومات املتعاقبة
التي مل تبد االهتامم املطلوب بهذا القطاع
الحيوي .تغريت االنظمة والقوانني يف اكرث

مؤسسات الدولة العسكرية ،من الجيش اىل
مديريات االمن العام واالمن الداخيل وامن
الدولة ،يف وقت ال تزال فيه ادارة الجامرك
عىل حالها منذ ايام االنتداب الفرنيس .هذه
هي املشكلة الحقيقية يف الجهاز .ال توجد
دولة يف العامل تعمل بوجود جهازين ،مدين
وعسكري ،ضمن االدارة الواحدة .هذا االمر
ادى اىل مشكلة كبرية يف املؤسسة.
■ ملاذا مل تصدر قوانني او توضع خطة
للنهوض بهذه املؤسسة؟
□ حتى االن ال يشء ميكن التعويل عليه
لتطوير املؤسسة .ال نزال نعمل وفق املرسوم
االشرتاعي  123الصادر يف العام .1959
■ يحصل تضارب يف عمل املؤسسات عىل
غرار ما حدث يف تصدير كميات من الرمان
املحشوة بحبوب الكبتاغون اىل السعودية.
كيف تتحقق الجامرك من صحة هذه
املستندات؟
□ هذا االمر ليس من مهمة املجلس االعىل،
بل يعود اىل عمل املديرية عىل االرض .ميكن
ان تتحقق الجامرك من كل املستندات قبل
اعطاء االذن بالتصدير او تسلم اي بضاعة
عند استريادها .املشكلة ان املهرب يكون هو
الس ّباق ،وتقوم الجامرك والجهات املعنية
مبالحقته بغية االمساك به ،مع رضورة تطوير
االمن الوقايئ لجبه مثل هذه العمليات.
■ ماذا عن االتيان مباركات عاملية من االلبسة
يجري ادخالها عىل اساس انها مستعملة؟
□ هذه االمور كانت تحصل يف السابق ،وهنا
ال بد من االشارة اىل ان اعامل التهريب منترشة
يف كل بلدان العامل .لكن ليس املطلوب منا

التفرج عىل مثل هذه املخالفات ،بل السعي
اىل محاربتها .ادارة الجامرك مل ولن تقرص يف
هذا الخصوص.
■ ملاذا ارتفع عدد عمليات التهريب يف
السنتني االخريتني؟
□ صحيح انها ارتفعت ،لكننا يف الوقت نفسه
نضبط عددا اكرب منها .نجحنا منذ بداية السنة
يف احباط  7عمليات تهريب كبتاغون يف مرفأ
بريوت كانت يف طريقها اىل السعودية .تتابع
هذه العمليات يف مكتب دائرة املخدرات،
وتم توقيف عدد من املشاركني فيها .نتعاون
مع السعودية وغريها من البلدان ،وقد حرض
ضابط االرتباط السعودي يف السفارة اىل املرفأ
واطلعناه عىل كل هذه العمليات .كام قمنا يف
االشهر االخرية باحباط اكرث من عملية تهريب يف
املطار كانت متوجهة اىل اململكة وبلدان اخرى.
■ ما هي ابرز املعوقات التي تعرتض عملكم
خصوصا بعد ازدياد عمليات التهريب؟
□ نعاين من مشكالت مادية وتقنية تتمثل اوال
يف عدم وجود االت سكانر مبا يكفي الحاجات
املطلوبة .منذ سنة  2017اعددنا مرشوعا
وطلبنا من الحكومة االتيان بسكانرات حديثة
عرب الـ  BOTالن مثنها مرتفع .سلكنا هذا
الخيار لتأمني التصليحات املطلوبة لهذه
االجهزة يف حال تعطلها .هذا املرشوع هو حاليا
يف ادارة املناقصات ،علام ان مجلس الوزراء
اقر ان نقرتح دفرت الرشوط عىل وزير املال
عىل ان يقوم بدوره برفعه القراره يف مجلس
الوزراء .من اجل تطبيق الشفافية املطلوبة
ارسلنا هذا املرشوع اىل ادارة املناقصات،
وكنا اول ادارة تقوم مبثل هذا االجراء .يعود
تاريخ تصنيع السكانرات املوجودة لدينا اىل

رئيس املجلس االعىل للجامرك العميد اسعد الطفييل.

اكرث من  20سنة .السكانرات املوجودة يف
املطار حديثة ومقبولة ،وهي تقوم باملهامت
املطلوبة منها وال خوف عليها .يف املراىفء
البحرية هناك ضعف يف هذا الحقل ،وقد
تلقينا من ايطاليا جهازي سكانر مستعملني
يف ترشين الثاين الفائت ،يبلغ عمرهام نحو
 15عاما .بدأنا العمل بهام يف منتصف ايار
الفائت وتم وضعهام يف مرفأ بريوت .يرشف
االيطاليون عىل صيانتهام ،ونشكرهم عىل
هذه الهدية التي متت نتيجة العالقة بني
املجلس االعىل للجامرك والجهات املعنية
يف روما .نقوم حاليا مبراسالت مع الفرنسيني
ليؤمنوا لنا جهاز سكانر.
■ ما هو الوضع يف الحدود الربية؟
□ عند حصولنا عىل اجهزة سكانر جديدة
سنعمل عىل توزيعها عىل نقاط املعابر الربية.
واقع معرب املصنع مقبول ،وال اوافق املعلومات
التي تتحدث عن فوىض يف عمل هذا املعرب.
كذلك مثة مبالغات كبرية يجري نسجها حول
معرب املصنع ال اساس لها من الصحة .ما اقوله
ينطبق ايضا عىل املعابر يف الشامل.
■ وضعتم خطة اسرتاتيجية لتطوير الجامرك،
ما هي معوقات تطبيقها؟

□ مثة خطة وضعتها ادارة الجامرك
موجودة يف وزارة املال .ال ابالغ اذا قلت
ان واقع االدارة مير يف اوضاع صعبة ،ومثة
مسائل اقول من موقعي وتجربتي يف هذه
االدارة ،انني لست راضيا عنها .رصاحة ،اذا
مل تعدل القوانني يف شكل صحيح ومل يتم
السري بادارة واحدة للجامرك ،فان الوضع

الجمارك على حالها
منذ 1959
بدأت عملية ترشيع الجامرك يف لبنان يف عهد
السلطنة العثامنية التي كانت تفرض رسوما
عىل جميع الواليات الخاضعة لها .تم تنظيم
هذا القطاع يف حقبة االنتداب الفرنيس مبوجب
قرارات كان يصدرها املفوض السامي انذاك.
عمل الفرنسيون عىل انشاء هيئة الجامرك عىل
غرار تلك املوجودة يف بلدهم .بعد استقالل
لبنان يف العام  ،1943بقيت مصلحة الجامرك
من ضمن املصالح املوجودة بني لبنان وسوريا
اىل حني حصول االنفصال الجمريك بني البلدين
عام  .1950جرى تنظيم هذه االدارة وفق
شكلها الحايل عام  1959وال تزال اىل اليوم ،علام
انها تشكل رافدا رئيسيا لخزينة الدولة.

■ رفع الرسوم والرضائب عىل البضائع هل
تطرقتم اليه؟
□ يعود هذا االمر اىل وزارة املال .نحن
نعطي رأينا فقط عند مراجعتنا يف هذا
الخصوص ،من دون ان ننىس بأن السعر
الرسمي للدوالر هو  1508لريات.
■ هل يكفي العديد الحايل يف الجامرك
للقيام بكل هذه املهامت واالعباء؟
□ وصل عديد املؤسسة منذ  40سنة اىل نحو
 2300شخص ،ويبلغ حاليا  1500عسكري
و 400مدين .املالك يف الجامرك الذي بلغ
عمره  50سنة ،مل يكتمل اىل اليوم .نعمل
بعدد صغري ويخضع الضباط والعنارص
لدورات تدريبية يف لبنان والخارج ،اكرثها
يف بلدان اوروبية وافريقية ،علام اننا
نتعاون يف هذا السياق مع املنظمة العاملية
للجامرك .العنرص لدينا يتمتع بكفاية عالية
جدا ،لكننا نحتاج اىل تكنولوجيا حديثة يف
هذا الحقل.
■ ملاذا ال تحصل دورات تطوع؟
□ يف آخر دورة طوعنا  380عسكريا دخلوا
اىل السلك يف كانون االول الفائت .يف النهاية
يرتبط عملنا بوضع البلد ،واذا ساءت االمور
قد نتجه نحو االسوأ.
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الملف
غاصب مختار

jornalist.70@gmail.com

مدير الواردات والضريبة في وزارة املال:
مدمر لالقتصاد
أثر الته ّرب الضريبي ّ

من انها تحمل الرقم الرضيبي للمؤسسة
التي اصدرتها ،الن عدم وجود الرقم
الرضيبي او عدم الحصول عىل الفاتورة
يشجع خسييس النفوس من املكلفني عىل
عدم الترصيح عن ايرادات هذه الفواتري
ورسقة الرضيبة عىل القيمة املضافة
املسددة بنتيجة هذه الفواتري.
• قيام البلديات باجراء مسح ميداين
للمؤسسات املقامة ضمن نطاقها البلدي
لتحديد املؤسسات القامئة وابالغ وزارة
املال بها ،بحيث تتم مالحقة املؤسسات
املكتومة والزامها التسجيل لدى وزارة املال
واستدراك الرضائب والرسوم والغرامات
املتوجبة عليها.
• التزام البلديات اعالم وزارة املال عن
كل شخص حقيقي او معنوي يبارش عمال
جديدا.

مثة ابواب كثرية للتهريب والتهرب من املتوجبات املطلوبة من املواطن واملكلف اللبناين .كام تم ابتداع طرق مختلفة لها،
بعضها او اغلبها ينجح يف اخفاء االرباح واملداخيل او التالعب بارقامها ،وبعضها مضبوط بحكم نوع الوظيفة .لكن اخطر انواع
التهرب هو التهرب الرضيبي الذي يكلف الخزينة مليارات اللريات

يشمل التهرب من دفع رضائب االرباح عىل
الرشكات واملؤسسات واالفراد ،والتهرب
الجمريك عرب خفض الفواتري ،او ادخال
البضائع من طريق املعابر غري الرشعية.
بلغت خسائر لبنان من التهرب الرضيبي
حسب تقديرات خرباء نحو  500مليون دوالر
سنويا ،ويذهب البعض اىل تقديرها بستة
مليارات دوالر سنويا ،علام انه ال ميكن وقف
التهرب الرضيبي او الحد منه اال باصالحات
بنيوية يف النظام االداري والرضيبي.
يف هذا الحوار مع مدير الواردات والرضيبة
يف وزارة املال لؤي الحاج شحادة ،اضاءة عىل
التهرب الرضيب وكيفية حصوله ونتائجه
وخسائر الدولة بسببه وسبل مواجهته.
■ ما هو التهرب الرضيبي وكيف يتم يف
لبنان؟
□ قبل اقرار موازنة العام  2019مل يكن
هناك تعريف للتهرب الرضيبي يف الترشيع
اللبناين ،حيث اقرت املادة  57من تلك
املوازنة تعريفا له ،مفاده قيام الشخص
امللزم مبوجبات رضيبية بشكل متعمد،
بعدم الترصيح عن الرضائب والرسوم وعدم
تاديتها او خفضها او اسرتدادها من دون
وجه حق ،وذلك عرب طرق واساليب غري
مرشوعة اهمها:
• كتامن ايرادات خاضعة للرضيبة.
• عدم تقديم التصاريح والبيانات املتعلقة
بنتائج اعامله للدائرة املختصة.
• انشاء حسابات خارج السجالت املحاسبية.
• تسجيل نفقات او التزامات وهمية.
• استخدام مستندات مزيفة.
• مامرسة الحسم الرضيبي او االسرتداد من
دون وجه حق.

• عدم الترصيح عن عمليات االسترياد
والتصدير او عدم الترصيح عنها بقيمتها
الحقيقية.
• التسرت عن صاحب الحق االقتصادي.
مع االشارة اىل ان مفهوم صاحب الحق
االقتصادي اقر مبوجب القانون 2018/106
وهو كل شخص طبيعي مقيم يف لبنان او
خارج لبنان ،ميلك او يسيطر فعليا ،بطريقة
مبارشة او غري مبارشة ،عىل نشاط ميارسه
اي شخص طبيعي او معنوي عىل االرايض
اللبنانية ،علام ان تحديد صاحب الحق
االقتصادي من شأنه ان يساهم يف الحد من
التهرب الرضيبي الذي قد يلجأ اليه البعض،
من خالل التسرت وراء اشخاص حقيقيني
او معنويني ميارسون نشاطا عىل االرايض
اللبنانية ويشكلون واجهة له تظهر للغري،
مبا فيه وزارة املال .وقد تم اقرار عدد من
املواد القانونية والتنظيمية اللزام املكلفني
الترصيح عن اصحاب الحقوق االقتصادية،
وفرض الغرامات املناسبة عىل االشخاص غري
امللتزمني.
■ ما هي انواع التهرب الرضيبي وكيف يتم
يف لبنان؟
□ يتبني من تعريف التهرب الرضيبي انه
يشمل اعامل التهرب من الرضائب والرسوم
التي تحققها وتحصلها مديرية املالية العامة،
وكذلك اعامل التهرب من الرسوم التي
تحققها وتحصلها ادارة الجامرك .بالنسبة
اىل التهرب من الرضائب والرسوم التي
تحققها وتحصلها مديرية املالية العامة،
يظهر هذا التهرب من خالل كل الطرق
املشار اليها يف تعريف التهرب الرضيبي،
علام ان عدم الترصيح عن عمليات االسترياد

والتصدير او عدم الترصيح عنها بقيمتها
الحقيقية ،يؤدي اىل تهرب رضيبي مزدوج:
اول تجاه مديرية املالية العامة النه يؤدي
اىل عدم صحة االيرادات ،وبالتايل عدم صحة
االرباح والرضائب املتوجبة .وثان ،تجاه
ادارة الجامرك النه يؤدي اىل عدم تحصيل
الرسوم الجمركية املتوجبة .التهرب الرضيبي
يف ما خص الرضائب والرسوم التي تحققها
وتحصلها مديرية املالية العامة ميكن ان
يتم من خالل:
• مامرسة اعامل خاضعة للرضيبة عىل
الدخل من دون اعطاء علم لالدارة الرضيبية
وهو ما يعرف باملكلفني املكتومني.
• عدم الترصيح عن االيرادات او الترصيح
باقل مام هو متوجب ،من خالل اخفاء
جزء من االيرادات او تضخيم غري مربر
للمشرتيات واالعباء ،مبا يؤدي اىل عدم
تسديد الرضائب املتوجبة او تسديدها باقل
ما هو متوجب.
• عدم االلتزام بالترصيح وتسديد الرضائب
التي تقتطع عند املنبع كالرضيبة عىل
الرواتب واالجور والرضيبة عىل املبالغ
املدفوعة لغري املقيمني.
• عدم التزام املكلفني الذين يبلغ رقم
اعاملهم الحد املوجب للخضوع للرضيبة
عىل القيمة املضافة بالتسجيل لدى تلك
الرضيبة.
• عدم الترصيح عن ايرادات رؤوس االموال
املنقولة االجنبية التي يحصل عليها االشخاص
الطبيعيون واملعنويون املقيمون يف لبنان،
وتسديد نسبة  %10املتوجبة عليها ،علام
ان لبنان يسعى اىل انجاز الخطوات التي
تسمح له مستقبال بالحصول عىل املعلومات
من االدارات الرضيبية يف الخارج.

مدير الواردات والرضيبة يف وزارة املال لؤي الحاج شحادة.

■ ما هو التهريب الجمريك؟
□ التهرب من الرسوم التي تحققها وتحصلها
ادارة الجامرك ،عىل نوعني:
• عمليات التهريب من واىل لبنان التي تتم
عرب املعابر غري الرشعية.
• عمليات التهريب من واىل لبنان التي تتم
عرب املعابر الرشعية والتي ميكن ان تتخذ
احد وجهني :ادخالها من دون الترصيح
عنها ،وادخالها والترصيح عنها عىل انها
سلع غري السلع الحقيقية املستوردة (سلع
رسومها ادىن).
■ كيف يتم كشف التهرب الرضيبي وما
هي عقوباته؟
□ يتم كشفه من خالل املعلومات التي
تتوافر لدى االدارة الرضيبية واملعلومات
التي ميكنها الحصول عليها الكرتونيا او
ورقيا ،وتستند اليها االدارة الرضيبية يف
عمليات التدقيق الرضيبي التي تنفذها
الوحدات الرضيبية املختصة بناء عىل اوامر
مهمة توضع استنادا اىل معايري محددة ،مع
التأكيد عىل ان مكافحة التهرب الرضيبي
تستوجب االيت:
• وجود قاعدة معلومات لدى االدارة الرضيبية،
يتم الحصول عليها بطريقة الكرتونية.

يعاقب بالحبس
والغرامة املالية من
يرتكب الجرائم املشمولة
بقانون التهرب الضريبي

• البدء بتطبيق احكام القانون رقم
 241تاريخ ( 2012/10/22اعتامد رقم
تعريف موحد لكل مواطن امام االدارات
واملؤسسات العامة والبلديات).
• توفري التمويل الالزم لوزارة املال لتعزيز
انظمتها ومواردها البرشية ،بهدف انجاز
كل انواع التصاريح االلكرتونية ومتكينها
من استثامر املعلومات الواردة اليها بشكل
فعال.
• التزام االدارات واملؤسسات العامة
والبلديات وسائر اشخاص القانون العام،
ايداع االدارة الرضيبية كل املعلومات
والرتاخيص.
• حرص املواطنني عىل الحصول عىل فواتري
مبشرتياتهم من السلع والخدمات والتحقق

■ ما هي عقوبات التهرب الرضيبي؟
□ العقوبات التي ترتتب عىل من يرتكب
جرم التهرب الرضيبي تناولتها املادة 106
من قانون االجراءات الرضيبية ،التي نصت
عىل ان املخالفات املالية الجزائية تتم وفقا
الحكام املرسوم االشرتاعي ،1983/156
بحيث تفرض العقوبات من النيابة العامة
املالية ،وتشمل السجن والغرامات املالية.
■ ما هي نسبة التهرب الرضيبي او حجمه
يف لبنان؟
□ ال ارقام محددة .لكن من املؤكد انه
كلام ازداد التهريب عرب املعابر الرشعية
وغري الرشعية ،تزداد نسبة التهرب الرضيبي
ويقتيض العمل عىل وقف ذلك التهريب
بشتى الطرق املتاحة.
■ ما هو حجم الخسارة الناتجة من
التهرب الرضيبي وتأثريها عىل املالية العامة
واالقتصاد؟
□ يرتك التهرب الرضيبي اثرا مدمرا عىل
االقتصاد وعىل املؤسسات امللتزمة موجباتها
الرضيبية ،وذلك وفقا ملا ييل:
• حرمان الخزينة من حقوقها من خالل
عدم تسديد الرسوم الجمركية والرضيبة
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أﻧﺎ ﻃﻔﻞ /ﻃﻔﻠﺔ ﺗﺤﺖ  18ﺳﻨﺔ
ﺘﺄﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻲ اﻟﻔﻀﻠﻰ
ﻣﻦ ّ
ﺣﻘﻲ ﺗِ ﱠ

عىل القيمة املضافة املتوجبة عند للضامن االجتامعي عن العاملني لدى
االسترياد ،وعدم الترصيح من املكلفني الذين املؤسسات امللتزمة.)...
قاموا باالسترياد عن الرضائب املتوجبة
عىل االرباح الفعلية التي حققوها ،وعدم ■ هل ان الترشيعات املوجودة تكفي
تسديد رسم الطابع املايل عىل الفواتري التي ملواجهة التهرب الرضيبي ام مثة حاجة اىل
ترشيعات جديدة؟
ميتنعون عن اصدارها.
• امكان حسم واسرتداد الرضيبة عىل □ هناك العديد من املواد القانونية التي
القيمة املضافة الناتجة من عمليات نص عليها قانون االجراءات الرضيبية التي
التصدير اذا مل يتم التأكد من نوعية وكمية تتناول سبل مواجهة التهرب الرضيبي،
البضاعة املصدرة من الجامرك ،اضافة اىل اهمها:
النتائج املرتتبة عن بيع البضاعة التي تم • املادة  7التي نصت عىل انه ال يعتد يف
الترصيح عن تصديرها للخارج يف السوق فرض الرضائب بعدم رشعية االيرادات او
املحلية وعدم تسديد الرضائب الناتجة من العمليات الخاضعة للرضيبة اال اذا متت
مصادرة هذه االيرادات او االموال املنشئة
تلك العمليات.
• القضاء عىل املؤسسات امللتزمة واجباتها للرضيبة لصالح الخزينة.
القانونية السيام الرضيبية منها ،الن • املادة  10التي اجازت لالدارة الرضيبية
التهرب يؤدي اىل منافسة غري مرشوعة ،اعادة توصيف العمليات التي يقوم بها
حيث تصل فروقات االسعار بني السلع املكلفون اذا قام املكلف بعملية صورية من
املهربة وغري املهربة اىل حوايل  %40يف اجل التهرب الرضيبي ،او اذا قام بعملية
بعض االحيان (رسوم جمركية ،رضيبة قانونية بشكلها لكنها تهدف بصورة اساسية
عىل القيمة املضافة ،رضيبة دخل ،رسم اىل التهرب من الرضيبة.
طابع مايل ،اشرتاكات الصندوق الوطني • املادتان  23و 24اللتان تفرضان عىل

وزارة املال.

مختلف االدارات العامة والخاصة التعاون
مع االدارة الرضيبية وتزويدها املعلومات.
• املادة  32التي تنص عىل وجوب تسجيل
املكلفني لدى وزارة املال ووجوب ذكر الرقم
الرضيبي للمكلفني عىل املستندات التي
تصدر عنهم.
مع االشارة اىل ان االدارة الرضيبية ميكنها
استدراك حقوق الخزينة ضمن مهلة 5
سنوات للمكلفني املسجلني و 7سنوات
للمكلفني املكتومني.
اىل ذلك ،سعت وزارة املال اىل اقرار
ترشيعات جديدة ،اهمها مرشوع قانون
يتعلق بتفعيل االلتزام الرضيبي تم رفعه اىل
مجلس الوزراء وجرت مناقشته من لجنة
مختصة من الوزراء قبل استقالة الحكومة
السابقة يف اواخر العام  .2019يتضمن
هذا املرشوع العديد من االقرتاحات التي
تساهم يف ضبط التهرب الرضيبي والحد
منه ،ابرزها:
• الزام املؤسسات املرخص لها توفري اجهزة
نقاط بيع ( )POSاو خدمات الدفع
االلكرتوين للمكلفني ،تزويد وزارة املال
معلومات تفصيلية عن هؤالء املكلفني.
• الزام بعض املكلفني الذين ميارسون
انشطة معينة ،اقتطاع نسبة من املبالغ التي
يدفعونها اىل مكلفني اخرين كامانة عىل
حساب الرضيبة عىل الدخل او الرضيبة
عىل القيمة املضافة.
• االجازة ملجلس الوزراء الزام جهات رسمية
معينة ،ان تضيف عىل املبالغ التي تقبضها
من مكلفني يتعاملون معها نسبة من تلك
املبالغ تقبضها منهم وتسددها لصالح
الخزينة كامانة عىل حساب الرضيبة.
• الزام جميع املكلفني امللزمني اصدار
فواتري او مستندات مامثلة للفواتري ،ان
يزودوا فصليا مديرية الواردات الكرتونيا
بيانا يتضمن الفواتري التي اصدروها او التي
حصلوا عليها ،بهدف مقارنة املعلومات
واكتشاف املكتومني واملكلفني الذين ال
يرصحون عن رقم اعاملهم الحقيقي.
• اعتامد التوطني لدى املصارف لتسديد
الرسوم وبعض انواع الرضائب.

ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﻌﻨﻒ واﻻﺳﺘﻐﻼل واﻹﺳﺎءة
وﻛﻮن ﻣﺤﻤﻲ/ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻣﻦ ّ

اﻷﻣﻨﻴﺔ
وﻳﻦ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻛﺰ
ّ

اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻠّﺒﻨﺎين

اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻠّﺒﻨﺎين
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الملف
عصام شلهوب

ع ّباس :التهريب معول ه ّدام لقدرات الدولة
القرار السياسي ح ّل مكان القانون

من الرضوري اعتامدها منذ فرتة طويلة .عندما
كنت ال ازال امارس مهاميت يف وزارة االقتصاد،
وضعنا بالتعاون مع منظمة االغذية الدولية سلة
غذائية محدودة ،وتم االتفاق عىل دعمها ضمن
رشوط معينة .لكن عندما يتم وضع الئحة بدعم
 300سلعة ،فاالفادة ستكون للتجار فقط.

يقصد بالتهريب استرياد او تصدير او نقل بضائع استهالكية وسلع غذائية بدافع االحتيال ،وعدم دفع االيرادات املتوجبة
للدولة .للتهريب اسباب ودوافع متعددة بانواع مختلفة ،اهمها الكسب املادي الرسيع ،قرب مواقع التهريب من حدود الدول
املجاورة ،عدم خضوع املهربني لسلطة الدولة ،مع وجود دوافع سياسية لالرضار بالدولة وتدمري اقتصادها

التهريب بال شك آفة تنخر يف جسم االقتصاد
الوطني ،وذلك من خالل اثره السلبي عىل السلع
املستوردة من غذائية واستهالكية ،كالسكر
واالدوية بكل انواعها ،او املحروقات والطحني،
اضافة اىل السلع التموينية االخرى التى يحتاجها
االنسان يف حياته اليومية .نجد ان السلع املهربة
تدمر االنتاج املحيل ،فضال عن صحة االنسان
والحيوان والنبات .اضافة اىل تأثري التهريب عىل
عجلة االقتصاد ،كونه يعترب معوال هداما لقدرات
الدولة.
املديرة العامة السابقة لوزارة االقتصاد عليا عباس
اكدت لـ"االمن العام" ان االرادة والقرار السيايس
يسمحان للدولة بوقف التهريب ،فيام غياب هذا
القرار سمح بعدم احرتام القانون وتطبيقه.
■ من املعروف ان امرباطورية التهريب استغلت
ضعف الدولة للقيام بتهريب سلع غذايئ
واستهالكية وبكميات افقدت مناطق عديدة من
االستفادة منها .هل تتم مكافحة التهريب من
خالل رفع الدعم عن السلة الغذائية؟
□ قصة منع التهريب تحتاج اىل قرار توافقي
بني مجموعة الطبقة الحاكمة .لبنان يعاين من
موضوع التهريب حتى قبل املشكلة االقتصادية
واملعيشية وانهيار العملة التي نعاين منها.
مشكلة تهريب السلع عرب املعابر الرشعية او غري
الرشعية ،اما مزورة واما غري مطابقة للمواصفات،
لها اكرث من سبب سلبي يدفعنا اىل مكافحة
التهريب .بدأت اليوم عملية تهريب املواد
الغذائية املدعومة التي يحرم الشعب اللبناين
منها وهو يف امس الحاجة اليها .فقدنا امكانات
متابعة الدعم برسعة ،باالضافة اىل استفادة
النازحني من هذه املواد وهو امر مرشوع ،علام
ان انسانيتنا ال تسمح لنا بغري ذلك .امكانات
لبنان ال تسمح بتحمل عبء التهريب وعبء

دعم املوجودين قرسا عىل اراضيه ،يف حني ان
الشعب اللبناين يجوع.
■ ملاذا يشعر املواطن ان الدولة غري قادرة عىل
وقف التهريب ،ما الذي يحول دون ذلك؟
□ االرادة والقرار السيايس يسمحان للدولة
بوقف التهريب طبعا ،ليس يف شكل نهايئ ،لكن
عىل االقل ميكنها وقف  %90منه.
■ ما هو مربر التهريب؟
□ مصالح شخصية واستفادة مادية .من يقوم
بتهريب املواد املدعومة عرب املعابر غري الرشعية
يحصل عليها بسعر دوالر  1500لرية ،ويقوم
بتهريبها اىل االسواق الخارجية للحصول عىل
الدوالر الطازج .املصالح املالية هي التي تتحكم
باملوضوع ،سواء من االفراد او املجموعات او
حتى الجهات السياسية صاحبة املصلحة بذلك.
■ عندما يتم تهريب مثل هذه الكميات الكبرية
من املفرتض ان تكون الجامعات املهربة محمية
من جهات امنية او سياسية فاعلة .كيف ميكن
التعامل مع هذا املوضوع من دون وقوع
اشكاالت معينة؟
□ بالطبع ،لذا عندما اتحدث عن رضورة وجود
االرادة والقرار يعني ان ال يشء مستحيال.
التهريب لن يتوقف مئة يف املئة ،لكن ال يجوز
ان يقف اللبناين بالطوابري للحصول عىل مادة
البنزين ،او ان يذل للحصول عىل مواد غذائية
مدعومة ،يف الوقت الذي يتم فيه يوميا توقيف
صهاريج محروقات تهرب عرب الحدود غري
الرشعية ،او شاحنات تنقل املواد الغذائية
كالطحني واالرز والسكر وغريها من املواد ،من
مافيات مدعومة .لوال هذا الدعم ال ميكن الحد
الترصف بهذا الشكل .لذلك ،فان القرار السيايس

من كل االطراف مي ّكن من وقف هذه العمليات،
باالضافة اىل رضورة وجود عقوبات ردعية ومؤملة،
وليس االكتفاء فقط بتوقيف املهربني وعفا الله
عام فعلوه .لكن ،ويا لالسف ،جميع املافيات
مغطاة بشكل او بآخر.
■ ماذا عن تطبيق القوانني عرب املعابر الرشعية
التي تسمح بطرق شتى بتهريب سلع معينة؟
□ القوانني موجودة وهي متنع التهريب .التصدير
واالسترياد يجب ان ميرا عرب املعابر الرشعية
ووفق معايري معينة نصت عليها القوانني .نحن
نتحدث اليوم عن مواد اساسية وحيوية تتعلق
بحياة املواطن املعيشية ،وهي املحروقات واملواد
الغذائية التي يفتقدها ال بل تقع املشاكل عىل
كيس ارز او سكر او علبة حليب ،يف وقت تهرب
هذه املواد اىل الخارج وهي مدعومة من اموال
الشعب اللبناين.
■ اىل اي حد يتحمل التاجر املسؤولية؟ وهل
ميكن ان يكون مشاركا يف التهريب؟
□ التاجر الذي يستورد ويصدر عرب املعابر
الرشعية ال يتحمل املسؤولية ،بل الدولة هي التي
تتحمل املسؤولية ،النها ال تقوم بردع املهربني.
التاجر الذي يقوم بالتهريب او الذي يستورد
بضائع مهربة هو املجرم الحقيقي وعىل الدولة
املكافحة .التفلت وعدم تطبيق القانون والنظام،
مينحان الجميع فرصة القيام باملخالفة ان عرب
التهريب او غريه بهدف االستفادة.
■ هل لدى اجهزة الدولة لوائح بهؤالء التجار
واملهربني؟
□ طبعا ،واال ما فائدة وجود اجهزة االستقصاء
واملعلومات واملخابرات والرشطة وغريها .كل
املعلومات املتعلقة باملهربني موجودة .لكن،

املديرة العامة السابقة لوزارة االقتصاد عليا عباس.

ويالالسف ،مثة جهات تقوم بالتسرت عىل هذه
املافيات حفاظا عىل مصالحها.
■ التاجر الذي يتمكن من ايصال املواد املدعومة
اىل اسواق اوروبية وافريقية ،هل هو محمي ايضا؟
□ املواد التي تخرج اىل اسواق اوروبية وافريقية
يجب ان متر عرب املعابر الرشعية ،اما عرب املرفأ
او املطار .السؤال كيف يتم تجاوز اخضاع هذه
البضائع لكل االجراءات القانونية املطلوبة؟
املسؤول هنا االجهزة التي ال تقوم بواجبها.
■ هل ميكن تصدير املواد املدعومة مبارشة من
دولة املنشأ اىل االسواق االخرى من دون املرور
بلبنان؟
□ ال ميكن ان يتم ذلك .عىل التاجر استرياد
البضائع اىل السوق اللبنانية وفق آلية محددة
من اجل الحصول عىل الدعم ،وعىل املستورد
ان يقدم مستندات وصول البضائع اىل لبنان
للحصول عىل اموال الدعم .مرصف لبنان يتشدد
يف الحصول عىل هذه املستندات قبل املبارشة
بالدفع ،ولوال هذه االجراءات لتمكن الجميع
من الرشاء من دول املنشأ مبارشة وتم التصدير
اىل اسواق اخرى .اذا كانت آلية الدعم تسمح
بالحصول عىل املال والقيام بالدفع يف بلد املنشأ،
فهي آلية غري صحيحة يف املطلق.

الدولة تتحمل املسؤولية
وجميع املافيات مغطاة

■ ما هو حجم الرضر الذي يصيب السوق
اللبنانية من جراء عمليات التهريب؟
□ هناك نحو  %50من السلع املدعومة يتم
تهريبها اىل الخارج .ما يؤكد ذلك ،ان القدرة
الرشائية للمواطن تراجعت ،لكن حجم الكميات
املستوردة يفوق بكثري حجم االستهالك .فكيف
ميكن زيادة االسترياد يف وقت ال تسمح امكانات
املواطن بالرشاء كام يف السابق؟ لذلك ،كيف
ميكن زيادة استرياد السلع وزيادة الرشاء ،فيام
املواطن مل يعد ميلك املال الالزم لرشاء حاجاته؟
الوضع القائم خارج املنطق ،مام يعني ان نصف
البضائع املدعومة املستوردة ته ّرب اىل االسواق
القريبة والبعيدة.
■ هل ادت سياسة الدعم هدفها؟
□ سياسة الدعم التي اعتمدت كانت خاطئة.
يتحدثون اليوم عن البطاقة التموينية التي كان

■ من يتحمل مسؤولية ذلك؟
□ كل من اتخذ القرار بدعم  300سلعة ،اي
الحكومة مجتمعة ،النه قرار خاطئ .الدعم
يحتاج اىل ان يدرس بعناية ومتعن ومعرفة
اصوله .فلو اتخذت الحكومة مثال قرارا بدعم
رواتب القطاع العام ،وتخصيص القطاع الخاص
مببالغ مالية معينة ،كانت حافظت عىل فرص
عمل القطاع الخاص وعىل زيادة القدرة الرشائية
للقطاع العام .وكانت قد استغنت عن عملية
الدعم التي ارهقت مرصف لبنان ،وافقدته القدرة
عىل املحافظة عىل اللرية .بهذه الطريقة ،كانت
الدولة متكنت من حرص االفادة باملواطن اللبناين
وحافظت عىل موجودات املركزي من العمالت
الصعبة ،وحدت من تكلفة الدعم بشكل ال
يتجاوز ملياري دوالر سنويا.
■ من املعروف ان مسؤولية املعابر الرشعية هي
من مسؤولية ادارة الجامرك ،لكن املعابر غري
الرشعية مسؤولية َمن؟
□ املعابر غري الرشعية هي مسؤولية الدولة،
وعليها اتخاذ القرار السيايس املناسب والواضح
لدعم القوى االمنية والجامرك الغالق هذه
املعابر .لكن ،ويالالسف ،هذا القرار غري موجود.
■ ما هي طرق املعالجة؟
□ القرار السيايس هو اساس املعالجة ،ومن ثم
العقوبات الجذرية وتطبيق القانون.
■ ملاذا ال يطبق القانون؟
□ القرار بتطبيق القانون غري موجود .هل
االطراف السياسيني عىل استعداد التخاذ مثل
هذا القرار؟ لبنان يختلف عن كل دول العامل.
عدم االتفاق السيايس حول اي موضوع يعني ان
القانون غري موجود ،وهو امر يدعو اىل االسف .ال
احرتام للقانون ،وبالتايل لتطبيقه اذا انتفى وجود
القرار السيايس ،وما نعيشه خري دليل.
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الملف
جورج شاهني

بلد منتج أم ممرّ وكيف يمكن مواجهتها؟

العميد يحيى :قانون مكافحة املخ ّدرات لم ُيط ّبق

ستبقى قضية املخدرات واملؤثرات العقلية ملفا مفتوحا عىل اكرث من مستوى .هذه االفة تحولت اىل جائحة عابرة للقارات
والدول ،ومل يتمكن العامل من وضع حد لها عىل الرغم من القدرات املالية واالستخبارية والتقنية التي ّ
سخرت لهذه الغاية
يؤكد القائد السابق للرشطة القضائية يف
قوى االمن الداخيل العميد املتقاعد انور
يحيى ان ابرز وسائل مكافحة املخدرات
تكمن يف رسعة تبادل املعلومات حول
شبكات تهريبها بني الدول ،وتعطيل
خططها بجهاز برشي كفي وغري فاسد
ومجهز بافضل التقنيات .وكشف لـ"االمن
العام" عن الظروف التي يعيشها لبنان
والثغر التي ميكن ان تنفذ منها شبكات
التهريب ،مشددا عىل تطبيق قانون
مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية الذي
ينتظر بت مراسيمه التطبيقية منذ صدوره
قبل  20عاما.
■ هل ميكن اعتبار لبنان بلدا منتجا
للمخدرات ومستهلكا لها او ممرا للشبكات
العابرة؟ وما هي االصناف املرغوبة؟
□منذ عرشات السنني ،كان لبنان منتجا
لحشيشة الكيف التي اعتاد بعض املواطنني
زراعتها يف البقاع الشاميل ،وشكلت دخال
غري منظور .عىل الرغم من تصميم الدولة
عىل وقف زراعتها والحد من ارضارها،
اال انها استمرت طويال .يف تسعينات
القرن املايض ،اضيفت نبتة االفيون التي
يستخرج منها الهريويني وزرعت قرب
سهول الحشيشة .اقيمت املصانع الصغرية
النتاج الهريويني ،وانطلقت االجهزة االمنية
ملكافحتها بكل االمكانات حتى اعلنت
االمم املتحدة عام  1999لبنان بلدا غري
منتج للمخدرات .ردت الفضل اىل اجهزة
املراقبة للمزروعات املرضة واتالفها
وتوقيف شبكات تهريبها .مع بدء الحرب
يف سوريا عام  2011وما تسببت به من
فوىض ،ازدهرت صناعة املخدرات ونقل
النازحون معهم هذه الصناعة ،كام زادت

القائد السابق للرشطة القضائية يف قوى االمن الداخيل العميد املتقاعد انور يحيى.

منها املعابر غري الرشعية بني البلدين،
اهمها الكبتاغون الذي كان الغذاء االسايس
ملقاتيل املنظامت االرهابية كداعش
والنرصة ،فتكونت السوق االقوى لتجارتها.
اما اليوم فقد ّ
رش ع املجلس النيايب زراعة
الحشيشة الغراض طبية ،فتحولنا اىل بلد
منتج ملا ميكن استخدامه الغراض طبية،
ففرض علينا استحقاق الفرز بني ما هو
مسموح به وما هو محظور .لذلك ،فان
لبنان عاد منتجا وممرا لها بعد فرتة من
السيطرة عىل انتاجها وتسويقها ،قبل ان
تتحول اىل مهمة صعبة يف الفرتة االخرية
بعد استخدام املهربني وسائل مختلفة،
وبات لبنان ممرا للتصدير اكرث منه
مستهلكا لها عىل الرغم من ارتفاع نسبة
املتعاطني بني ابنائه.

■ ما هي اكرث االساليب املعتمدة يف
التهريب؟
□ يلجأ املهربون اىل ابتكار اساليب حديثة
الدخال املخدرات او اخراجها .مبا ان
الكبتاغون االكرث رواجا يف بعض املجتمعات
ولدى املنظامت االرهابية ،ميكن متويه
اخراجه بطريقة يصعب ضبطها.
استخدمت الشاحنات الخفائه كام البواخر
والطائرات .فمنذ سنوات قليلة ،اوقف
جهاز امن املطار امريا استخدم طائرة
نفاثة خاصة لتحميلها ماليني الحبوب
فيام كان يف طريقه اىل بالده .اما اليوم،
بعد انفجار املرفأ وما تسببت به الكورونا
بالحد من حركة املطار ،لجأ املهربون
اىل طرق مختلفة لتهريبه اىل الخارج،
مستغلني قدرة الكالب البوليسية يف

الرشطة القضائية املتخصصة عىل اكتشاف
الحشيشة والكوكايني والهريويني ،وهو ما
ميكنهم من اخفاء االصناف االخرى.
■ ما هي مصادر املخدرات التي تدخل او
تعرب لبنان وما هي االصناف املرغوبة؟
□ من املعلوم ان الهريويني يأتينا من دول
رشقية مختلفة ،والكوكايني مصدره االسايس
دول امريكا الجنوبية ،وان كان الكبتاغون
من االصناف املطلوبة اكرث من غريه.
يأيت الكوكايني والهريويني من بعده وهو
ميكن تهريبه وتسويقه صافيا او ممزوجا
مبواد اخرى تستدعي عملية تحليل لفرزه
وتنقيته .فانتاج الكبتاغون ليس معقدا اذا
نال مصنعه ومهربه ترخيصا باقامة مخترب
كيميايئ بسيط يستخدم اىل جانبه معدات
لتقطيع الحبوب ،وميكن توضيبه وتسويقه
للمتعاطني لقاء ارباح طائلة .فسعر الحبة
الواحدة يرتواح بني  10و 15دوالرا امريكيا.
حاليا ،ميكن القول ان اسواق الخليج
هي االكرث استقطابا حيث يشتد الطلب
عىل الكبتاغون ،لذا تحولت هدفا لكل
شبكات التهريب يف العامل .يبقى الكوكايني
ومشتقاته االغىل ،لذلك هو املستخدم لدى
اثرياء العامل قبل ان ينافسه الكبتاغون
ويتقدم عليه .جامرك املطار ضبطوا اخريا
 11كلغ من الكوكايني الصايف حملها احدهم

من الربازيل العادة شحنها اىل اسواق اكرث
غنى من مجتمعنا.
■ ما هي انجح الوسائل ملواجهة آفة
املخدرات قدوما او تصديرا؟ وما هي
املؤسسات املكلفة بذلك دوليا ومحليا؟
□ يكمن العنرص االساس يف املكافحة يف
رسعة تبادل املعلومات بني الدول .لذلك
انشئت هيئات عدة اهمها :االنرتبول وهو
البوليس الدويل الذي يجمع ممثلني من
 195دولة ،واليوروبول الذي يعمل ضمن
دول االتحاد االورويب الـ ،27واملكتب العريب
ملكافحة املخدرات التابع ملجلس وزراء
الداخلية العرب ويعمل ضمن مجموعة
دوله الـ  .22يبقى الرهان عىل شبكة من
املخربين املتعاونني مع الرشطة القضائية،
الجامرك ،املعلومات ومخابرات الجيش،
الذين يعملون لقاء منافع مالية وهي

سوق الخليج االكثر
استقطابا حيث يشتد الطلب
فيها على الكبتاغون

التصدي لشبكات االتجار باملخدرات يتطلب موظفا كفيا وغري فاسد.

االكرث فائدة يف الداخل ،وهم يتمتعون
بالحامية النهم يف غالبيتهم من ضمن
هذه الشبكات .عمليا ،لدى ادارة الجامرك
خربة طويلة يف ضبط املخدرات .اما مكتب
مكافحة املخدرات فهو املكلف قانونا
مبالحقة شبكات االتجار .الرشطة القضائية
تضم فرعا لالنرتبول يغذي استخباراتها
باملعلومات ،لئال متر بتواطؤ بني املوظفني
والقوى النافذة!
■ ما هو املطلوب لتعزيز قدرات االجهزة
املختصة ملنع التهريب من لبنان واليه؟
□ غالبا ما نشكو من ضعف التجهيزات،
فجهاز السكانر يف املرفأ كان معطال قبل
االنفجار وتعذر اصالحه السباب مالية او
رمبا عن قصد المرار الشحنات التي يغطيها
النافذون .لذلك ،فان املطلوب يكمن
يف تدريب عنارص االجهزة وتنقيتها من
الفاسدين وتطبيق تدابري مسلكية وجزائية
صارمة ،وتجهيز مراكزنا باملعدات الحديثة
والتحقق من جهوزها .كذلك اعتامد
ميزانية للمخربين لتشجيعهم عىل االنخراط
كمخربين وبغطاء قضايئ .بهدف تعزيز
قدراتنا البرشية يخضع املوظف اىل نوعني
من املالحقة عند ارتكابه جرما :املالحقة
املسلكية التي قد تصل اىل الطرد او الحبس
والحرمان من التقاعد وتأخري التدرج،
واملالحقة العدلية امام املحاكم العسكرية
او العدلية التي تتدرج من الجنحة اىل
الجناية والحبس والغرامة حتى االسقاط
من الحقوق املدنية .لذا ،املطلوب التشدد
يف مالحقة الفاسدين وعدم التهاون من
الرؤساء او القضاة ورفضهم اي تدخالت.
فقيام القايض شخصيا بالتحقيقات الدقيقة
امر مهم توخيا للشفافية ،كام ان التنسيق
بني القضاء واالجهزة املكلفة مبالحقة
شبكات التهريب اكرث من رضوري للتصدي
لشبكات محرتفة تستفيد من ثغر او فساد
او تواطؤ .يبقى من الواجب تطبيق القانون
رقم  1998/376الخاص مبكافحة املخدرات
واملؤثرات العقلية ،والذي مل يطبق منذ
صدوره قبل اكرث من  20عاما ومل تصدر
مراسيمه التطبيقية بعد .فهو يشدد
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العقوبات عىل املهربني والتجار ويشكل
هيئات عدة تساعد عىل املواجهة ،منها
املجلس الوطني ملكافحة املخدرات برئاسة
رئيس الحكومة ولجنة مكافحة االدمان
واملديرية املركزية ملكافحة املخدرات.
■ هل من مناذج عن العمليات الناجحة
التي ميكن التذكري بها؟
□ يف اثناء مامرستي قيادة الرشطة القضائية
( )2010 - 2005نجحنا يف اكتشاف وضبط
اكرب العمليات وتوقيف اخطر شبكات
االتجار بها .هذه العملية ارتكزت عىل
حسن استثامر املخرب املتعاون ،وتويل
الضابط شخصيا املتابعة الدقيقة الستثامر
املعلومات الواردة من كل الجهات
بالرسعة املطلوبة .من ابرز االنجازات التي
قامت بها الرشطة القضائية وقطعاتها
يف تلك املرحلة ،ضبط  10كلغ من
الهريويني الصايف بعد فصله عن الشامبو
املمزوج به والقادم عرب املطار ،و4
ماليني حبة كبتاغون مرسلة اىل الخليج
ملحم لشاحنة كبرية،
مخبأة ضمن شايس ّ
عدا عن كميات من الكوكايني ضمن
حقائب مقعرة مع مسافرين اىل لبنان
وضبطت شبكاتهم يف البلدان كافة،
اضافة اىل توقيف اخطر املطلوبني من
دون استخدام السالح بل باستدراجهم اىل
مناطق تسمح بذلك.
■ ما هي العربة التي ميكن التوصل اليها؟
□ التصدي لشبكات االتجار باملخدرات
يقتيض اختيار املوظف الكفي والبعيد
من الفساد ،وتجهيز القطعات املكلفة
باملالحقة باللوجستية الالزمة لتسهيل
العمل ،وايجاد مناخ امني يف الوطن
يسمح للموظف او العسكري او املدين
واالداري ،بالقيام بعمله من دون خوف
من ميليشيا او خطر العصابات املسلحة،
التي يهمها جني املال ولو كان عىل
حساب مصلحة لبنان وسمعته ومستقبل
بنيه .االهم هو ايجاد حكومة متجانسة
تسعى اىل خدمة لبنان ،كل لبنان ،وليس
املرجعية السياسية او الطائفية.

القانون 376
يف ما ييل بعض ما يف القانون رقم  376الصادر
يف  26آذار  1998املتعلق باملخدرات واملؤثرات
العقلية الذي مل يطبق ومل تصدر مراسيمه
التنظيمية عىل الرغم من مرور اكرث من 20
عاما .وضعت النباتات واملواد واملستحرضات
التي تناولها القانون تحت املراقبة وصنفت
تبعا للتدابري الرقابية التي تخضع لها ،وهي
النباتات واملواد املصنفة كمواد مخدرة او
مؤثرات عقلية مبوجب املعاهدات الدولية
او تطبيقا لها ومستحرضاتها وجميع النباتات
واملواد الخطرة عىل الصحة العامة بسبب
النتائج الضارة التي تنتج من سوء استعاملها.
صنفت قياسا اىل خطورتها ،اىل اربعة انواع من
النباتات واملواد الشديدة الخطورة التي ال
فائدة طبية لها ،وتلك التي لها فائدة طبية،
والتي لها فائدة يف الطب ،واملستخدمة يف صنع
املواد املخدرة واملؤثرات العقلية واملصنفة
مبوجب اتفاق مكافحة االتجار غري املرشوع
باملواد املخدرة واملؤثرات العقلية لسنة .1966
حظر القانون النباتات وبذور النباتات واملواد
واملستحرضات املدرجة يف الجدول االول
وانتاجها وصنعها واستخراجها وتحضريها
وتحويلها ورشاءها وحيازتها واحرازها وتسلمها
واقتناءها ومتلكها واستخدامها ورصفها وعرضها
ونقلها وتسليمها وطرحها للبيع .كذلك بيعها
وتوزيعها بالجملة او بالتجزئة وتبادلها والتنازل
عنها مجانا او بعوض والتوسط والسمرسة يف
شأنها وارسالها وشحنها واستريادها وتصديرها
والتجار بها مهام كان نوعها وبصورة عامة كل
عمل يتعلق بها.
حدد القانون التدابري الرقابية املطبقة عىل
نباتات ومواد ومستحرضات الجدولني الثاين
والثالث ومستحرضاتها وفق االحكام الواجبة
التطبيق عىل جميع املواد واملستحرضات التي
تستخدم يف الطب البرشي او البيطري اذا
كانت متوافقة مع احكام هذا القانون .كام
حظر صنعها واستخراجها وتحضريها وتحويلها
واالتجار بها وتوزيعها بالجملة او باالتجار
الدويل بها وتصديرها واستريادها واستخدامها
الصناعي اال اذا متت هذه االفعال مبوجب
تراخيص يف االحوال وضمن الرشوط املنصوص
عليها يف هذا القانون وكان الهدف من ذلك

يقترص عىل استخدامها يف االغراض الطبية
والعلمية.
حدد القانون رشوط الرتخيص واصول سحبه
والرشوط الفنية املتصلة مبوقع العمل ورشوطه
االمنة وطريقة التصدير واالسترياد ويف املواىنء
وطريقة نقل املنتجات ،وحرص الرتخيص
بقرار من وزير الصحة الذي ميكن منحه ملدة
اقصاها سنة واحدة قابلة للتجديد .اما بالنسبة
اىل املواد واملستحرضات املسجلة واملتداولة
برتاخيص ،فاذا تقدم صاحب الرتخيص بطلب
التجديد قبل ستني يوما عىل االقل من انتهائه،
عىل وزير الصحة ان يبت قبل فوات املهلة
واال اعترب الرتخيص ممددا حتى بته من الوزير
رفضا او قبوال .
ال يعطى الرتخيص املذكور سوى اىل مؤسسات
الدولة واملعاهد العلمية ومراكز االبحاث
العلمية املعرتف بها واصحاب معامل
التحاليل الكيميائية او الصناعية او الجرثومية
او الغذائية او غريها التي يستدعى عملها
استعاملها املخدرات ،كام اصحاب املصانع
واملحال املسموح لها بصنع االدوية التي
يدخل يف تركيبها مخدرات .ال يجوز منح
الرتخيص اال لصيديل او لشخص معنوي يشرتك
صيديل يف تسيريه او يف ادارته .وال يتم ذلك
اال بعد التثبت من املؤهالت االخالقية واملهنية
لطالب الرتخيص واىل شخص مسؤول عن
تنفيذ االلتزامات املحددة يف هذا القانون ويف
الرتخيص السيام الصيديل.
حدد القانون العقوبات بالتفصيل بعد تحديد
حجم املخالفة ان ارتكبت عىل االرايض اللبنانية
او خارجها ،ونوعية العقاقري ومدى خطورتها،
ومدة الحبس وصوال اىل االشغال الشاقة وآلية
تطبيقها وقيمتها املادية وكيفية الترصف باملواد
املصادرة ما مل تكن الحاجة ماسة اىل ابقائها
حتى انتهاء محاكمة املوقوف وآلية تخفيف
االحكام .وهي تطاول كل من يخالف بنوده
املحظورة وكل من باع او س ّوق لالفراد لعلمه
بخطورة ما يس ّوق .وكل من ميلك او يدير او
يقوم بأي صفة كانت باستغالل فندق او منزل
مفروش او منزل عائيل او مرشب او مطعم او
ناد او جمعية او مرقص او دار للعرض او محل
مفتوح للجمهور.
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□ علينا اوال ان نعطي هذه الهيئات واالجهزة
املوارد املالية والبرشية التي تحتاجها .الكوادر
واالجهزة الرقابية فيها الكثري من الشغور
يف الوظائف .هناك موظفون تم توظيفهم
عىل الطريقة اللبنانية ،اي من خالل قوى
وشخصيات نافذة .يف الوقت نفسه ،حتى لو
كان الكادر مكتمال ،ال موارد برشية ومادية
وتقنية متوافرة لديهم للعمل بنجاح .تفعيلهم
يكون من خالل تحصني استقالليتهم ،وتعيني
االكفياء ،وتوفري كل املوارد الالزمة لهم.

ممثل املنظمة الدول ّية للتقرير عن الديموقراط ّية:
مكافحة الفساد بتطبيق القوانني وتباطؤها غير عادل
للمجتمع املدين دور خاص يف جهود لبنان من اجل مكافحة انتشار الفساد ،سواء من خالل املشاركة يف النقاشات او املساهمة
فعليا يف صياغة واقرتاح تعديل قوانني وترشيعات تصب يف خدمة هدف الحد من الفساد الذين انهك لبنان واللبنانيني
املنظمة الدولية للتقرير عن الدميوقراطية -
مكتب لبنان ،لها دورها الالفت للنظر يف هذا
االطار ،وهي منظمة مقرها الرئييس يف العاصمة
االملانية برلني ،ومسجلة يف لبنان منذ العام ،2016
وتنشط يف مجال تطوير املؤسسات الدميوقراطية
يف انحاء العامل ومساءلة الهيئات الحكومية وتعزيز
املشاركة السياسية وحقوق املواطن.
"االمن العام" حاورت ممثل املنظمة يف لبنان
الدكتور اندريه سليامن الذي اعد دراسة تحليلية
اخريا بعنوان "مواجهة الفساد :التحدي اللبناين".
■ عىل الرغم من اقرار عرشة قوانني عىل االقل
ملكافحة الفساد يف السنوات املاضية يف لبنان
والتوقيع عىل اتفاقات دولية مثل UNCAC
(اتفاق االمم املتحدة ملكافحة الفساد) عام ،2009
ملاذا مل تتحسن درجة لبنان وترتيبه يف مؤرش
مكافحة الفساد عىل مستوى العامل؟
□ العربة يف التطبيق وكل القوانني جيدة .اذا طبقت
هذه القوانني حتى مع وجود بعض الثغر ،فان
لبنان سيتقدم .اقول ان العربة يف التطبيق النه يف
حال عدم تطبيق القوانني ،ال معنى لها .املؤرشات
التي سألت عنها حول مكافحة الفساد ،لها عالقة
باالنطباعات ونظرة املواطن اىل املؤسسات .هناك
مثال تتجىل فيه فكرة غياب التطبيق ،ويكمن
يف انشاء الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد ،حيث
اقر قانون انشائها ،لكنها فعليا مل تشكل اذ مل يتم
تعيني االعضاء حتى االن .ال يشء يربر عدم تعيني
هؤالء االشخاص يف مناصبهم ،علام ان مجلس
القضاء االعىل يؤجل جلسات البت .اذن ،املشكلة
يف التطبيق اكرث مام هي يف القوانني.
■ كيف ساهمت املنظمة الدولية للتقرير عن
الدميوقراطية يف الجهود من اجل مواجهة الفساد
يف لبنان؟

□ اوال ،ساهمنا يف صياغة القانون املتعلق
مبرشوع تحديث الرشاء العام يف لبنان.
قدمنا وم ّولنا خبريا كتب القانون بلغة
قانونية سليمة وصاغ مصطلحات معتمدة
يف لبنان ،ومتت اعادة ترتيب القانون
ليكون متامسكا ومنسجام .ثم وضعنا
مرسوما تطبيقيا كامال ومفصال بحواىل
 40صفحة تتضمن رشوط العقود العامة،
وهو مرسوم تطبيقي وليس مجرد قانون،
وذلك من االف اىل الياء ،بالتعاون مع
معهد باسل فليحان املايل واالقتصادي،
وبالرشاكة مع اللجنة النيابية املكلفة
وضع هذا املرشوع.
ثانيا ،شاركنا يف سلسلة نقاشات مع وزير العدل
وهيئات من املجتمع املدين من اجل تطبيق آليات
مكافحة الفساد يف لبنان بحسب القوانني التي
ارشنا اليها.
ثالثا ،قدمنا وما زلنا نقدم ،الدعم للبحث القانوين
للجنة النيابية املكلفة وضع قانون استقاللية

القضاء وشفافيته ،وقد عملنا عىل ذلك خالل سنة
ونصف سنة.
رابعا ،نظمنا عددا كبريا من التدريبات وورش
العمل للبلديات واملجتمع املدين حيال قوانني
مكافحة الفساد ،مثل الحق يف الوصول اىل
املعلومات وحامية كاشفي الفساد وغريهام.
■ ما هي مالحظاتك عىل االسرتاتيجيا الوطنية
ملكافحة الفساد وهل هي كافية؟
□ الفكرة التي اود قولها انه عىل الرغم من وجود
بعض الثغر ،اال ان التطبيق ملح ورضوري .نحن
يف حالة ازمة وانهيار ،ومثة حاجة ملحة اىل امليض
قدما يف تطبيق االسرتاتيجيا .هذه هي االولوية
القصوى ،وهذه توصيتنا.

الوطنية عىل ان تبدأ العمل ،ويف حال طبقت
القوانني الحالية هذه نقطة انطالقة جيدة جدا.
نحسن
يف ضوء التجربة ،ميكن ان نرى كيف ّ
املسار والتطبيق .لكن االمر االيجايب انها انشئت،
وانه يجب تعيني اعضائها لتبدأ العمل.

■ ماذا عن انشاء الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد؟
هل تعتقد انها ستنفع يف مكافحة الفساد ام ان
املوضوع مرتبط باشكاليات اخرى؟
□ بالنسبة الينا ،من الرضوري تعيني الهيئة

■ من يحمي كاشف الفساد يف لبنان؟ وهل
يطبق القانون؟
□ هناك قانون يف لبنان سبق ان اقر لحامية
كاشفي الفساد ،ومثة ثغر طبعا .لكن يف شكل

سيادة القانون واملحاسبة
كتبت املسؤولة عن االبحاث القانونية يف
املنظمة الدولية للتقرير عن الدميوقراطية يف
لبنان سابني الحايك:
"ال بد ألي اصالح قضايئ من ان يعرتف بسيادة
القانون مدخال اساسيا ألي عدالة ومحاسبة.
اعادة بناء املنظومة القضائية هي املفتاح
االسايس الستعادة ثقة املجتمع املحيل والدويل
بلبنان ،اذا ارادت الحكومة الحصول عىل الدعم
الخارجي الالزم للنهوض من االزمات السياسية
واالقتصادية واملالية املرتاكمة.
لذلك تشدد املنظمة الدولية للتقرير عن
الدميوقراطية عىل ما ييل:

 االرساع يف اقرار قانون استقاللية القضاء معمراسيمه التطبيقية لبدء املحاسبة ضمن اطار
قانوين متكامل وعرصي.
 تفعيل عمل النيابات العامة ،خصوصا املاليةمنها ،للنظر يف قضايا الفساد واالموال املنهوبة
او تلك املتأتية عن الفساد.
 تكثيف العمل عىل قضايا الفساد واحالتهاعىل الجهة املختصة من دون اي تأخري يف حال
تبيان عدم اختصاص الجهة الناظرة يف امللف.
 االرساع يف اصدار التشكيالت والتعييناتالقضائية مع الحرص عىل تعيني قضاة مستقلني
اكفياء ونزيهني يف اداء واجبهم".

ممثل املنظمة الدولية للتقرير عن الدميوقراطية يف لبنان الدكتور اندريه سليامن.

عام ،اذا كانت هناك نية يف التطبيق ،عىل
املحاكم عندها ان تعمل تحت سقف القانون
من دون ان يكون هناك غيمة فوق احد .اما
اذا كان كاشف الفساد سيالحق ويتم ترهيبه
والتشهري به يف االعالم ،فهذا لن يكون وضعا
سليام .املرجع يجب ان يكون قانون حامية
كاشف الفساد.
■ كيف ميكن تفعيل اجهزة الرقابة وهيئاتها
للحد من الفساد؟

■ هل اقرار قانون استقاللية القضاء يدفع يف
اتجاه مكافحة الفساد؟
□ من دون ادىن شك .هذا القانون هو ركيزة
مكافحة الفساد .من دون قضاء ال مكافحة
للفساد حتى لو كان هناك اسرتاتيجيا ملكافحة
الفساد وهيئة وطنية ملكافحته ،فانها ستصل
اىل طريق مسدود اذا مل يكن هناك قضاء
مستقل وقضاة مستقلون .اضافة اىل ذلك،
هناك ايضا ادارة املحاكم التي تحتاج اىل
اصالح ،ومن دونها ال عدالة .العدالة البطيئة
ليست عدالة .حتى لو صدر القانون وهو
ممتاز ،يجب ان يكون هناك ايضا متكني
للمحاكم ،وتعزيز الدارتها ماليا ولوجستيا عىل
ان يشمل ذلك كل فريق العمل ،من الحاجب
اىل القايض .العدالة ال تتحقق اال بتوفري املوارد
املؤسساتية.

الفساد ليس خصوصيّة لبنانية
يف دراسة اعدها تحت عنوان "مواجهة الفساد :التحدي اللبناين"،
قال الدكتور اندريه سليامن" :ان ابرز ما نراه عىل نحو متواتر هو
مناخ الغش الذي يكتنف عمليات الرشاء العام ،والذي بات يشكل
مصدرا بارزا لالثراء غري املرشوع حيث يجري التالعب برشوط
الوصول اىل طلبات تقديم العروض وتكييفها مبا يتالءم ومواصفات
العارضني الفائزين الذين يتم اختيارهم سلفا .اذا ،هناك معلومات يف
خصوص هذا النوع من الغش واخبار يجري تداولها يف شأن رشوط
سري املناقصات املذكورة ،فهي مل تؤد اىل اتهامات رصيحة حتى االن.
هذا االفالت من العقبات الذي يحظى به املستفيدون من عمليات
الفساد ،يرتبط عميقا بتسخيف املامرسات االحتيالية واملخالفة
للقانون ،تسخيفا بدا لحسن الحظ يفقد مقبوليته يوما بعد يوم.
من الخطأ االعتقاد ان الفساد خصوصية لبنانية كام لو كان علة

قامئة يف صلب شخصية اللبناين ،بل ان مامرسات الفساد والترصفات
املرتبطة بعمليات احتيالية ال تعدو كونها سلوكيات اجتامعية
تكونت مع الوقت من جراء غياب املالحقات القانونية والعقوبات
الجزائية.
عليه ،ال يكون الفساد ،مهام بدا مستعصيا ،ظاهرة اجتامعية غري
قابلة لالنعكاس ،وامنا يعزى استعصاؤها اىل الالعقابية املحيطة،
وعدم وجود اسرتاتيجيا تنبه اىل الخطر الذي يشكله التضامن الوطني
واالخالق العامة وموارد الدولة املالية .ان الترصفات الفاسدة باقية
ما مل نقم بتعميم تنشئة مدنية متتد عىل مراحل الحياة كلها ،من
اجل اجتثاث الفساد الذي يبقى رهنا بتوطيد نظام من قيم املواطنة
الهادفة اىل تعزيز الحرص عىل املصلحة العامة وشفافيات الحسابات
واملامرسات يف الدولة والقطاع الخاص عىل السواء".
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الملف
عصام شلهوب

الشركات الوهم ّية أخطبوط يسرق لبنان
فهد :للتهريب إنعكاسات سلب ّية على االقتصاد

تهريب السلع بني الدول ودخولها بطرق غري
رشعية ومن دون ضوابط هي من محفزات
االرهاب واالعامل االرهابية ،مام يهدد السالمة
العامة .لذا ،املطلوب التشدد يف االجراءات
املتبعة لحامية مجتمعنا واقتصادنا بعيدا من
اصدار البيانات واملواقف التي لن تجدي نفعا.
الدولة اليوم باتت مسؤولة بشكل مبارش
وواضح ،خصوصا بعد ازمة تهريب املخدرات
اىل السعودية ،وحظر دخول منتجاتنا اليها واىل
دول الخليج االخرى.

فتحت قضية تهريب حبوب الكبتاغون وغريها من السلع واالموال من لبنان اىل الدول العربية واالجنبية ،الباب واسعا
لحزمة من االسئلة عن كيفية متكن رشكة من مامرسة اعامل مخالفة للقانون ،وحول الجهة املخولة اعطاء شهادات منشأ
لسلع منتجة يف لبنان .لكن تبني بعد التدقيق والتحقيق ان الرشكة املصدرة رشكة وهمية

الرشكة الوهمية كيان يؤسس ليكون مثابة
واجهة او غطاء ،تسجل بصورة قانونية وفق
مستندات رسمية ،غري ان اعاملها وهمية وغري
موجودة .الغرض الوحيد من الرشكات الوهمية
حامية "فرد او مؤسسة اخرى من االلتزام يف
التعاقد او التصدير" .يتم استخدام الرشكات
الوهمية يف التهرب الرضيبي ،تجنب الرضائب،
غسل االموال ،او لتهريب املخدرات.
نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة يف بريوت
وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد اكد لـ "االمن
العام" ان من السهل اعتبار اي رشكة مسجلة
وهمية اذا مل متارس موضوع عملها ،علام ان من
الصعب جدا عىل اي شخص معرفة ما اذا كانت
هذه الرشكة متارس عملها بانتظام من خالل
السجل التجاري او غرف التجارة.
■ رشكة وهمية متكنت من تهريب مخدرات اىل
اململكة السعودية ،وكانت تردداتها قاسية عىل
التصدير الزراعي والحقا الصناعي الغذايئ من
لبنان اىل اململكة .كيف ميكن انشاء رشكة وهمية
ملامرسة اعامل مخالفة للقانون؟
□ يجب التفريق بني الرشكات الوهمية التي
ميكنها الحصول عىل مستندات رسمية ،ان من
وزاريت الزراعة والصناعة او من غرف التجارة،
وتلك التي تقوم بتزوير تلك املستندات .نحن
نواجه يف هاتني الحالتني مسارين مختلفني:
رشكات وهمية مسجلة بصورة قانونية وفق
مستندات رسمية غري ان اعاملها وهمية
وغري موجودة ،ورشكات وهمية مبستندات
مزورة .يتم انشاء الرشكات وفق سلسلة
خطوات تبدأ بوضع نظام رشكة يوافق عليه
كل الرشكاء املؤسسني ويتم تحديد الرأسامل
يف املرصف وتثبيته ،وعدم الترصف به قبل
ان يؤكد املرصف وجود الرأسامل املدفوع

بناء عىل افادة منه .تسجل هذه االفادة مع
النظام االسايس يف السجل التجاري مع ذكر
عنوان مثبت لهذه الرشكة ،من دون ان يتم
التأكد من املعلومات املقدمة عن الرشكة
املسجلة ،وميكن ملن اراد االطالع عىل وضع
الرشكة يف السجل التجاري .تسجيل الرشكة
يف غرف التجارة يتطلب نظام الرشكة واسامء
املصارف التي تتعامل معها .لكن املهم هو
عنوان الرشكة ،هل هو بااليجار ام انه ملك ،ام
مستثمر بالسامح .علام ان نوع نشاط الرشكة
املقدم اىل غرفة التجارة يجب ان يتوافق مع
النوع املذكور يف نظامها االسايس.
■ كيف يتم التأكد من صحة املستندات ومن
حقيقة عملها قبل تسجيلها يف غرف التجارة؟
□ لدى الغرف فرق للكشف عىل صحة ما ورد
من معلومات عن الرشكة التي طلبت تسجيلها.
تنتقل هذه الفرق اىل عنوان الرشكة املذكور
يف املستندات للتأكد من وجود املركز ومدى
قانونيته ومالءمته ملضمون عملها املوجودة يف
نظامها االسايس .فاذا كان العنوان وهميا ال ميكن
تسجيل الرشكة مطلقا .هذه الخطوات االساسية
تقوم بها غرف التجارة للتأكد من قانونية
مستندات الرشكة التي تطلب التسجيل.
■ ما هي الرشكة الوهمية وكيف تصنف؟
□ من السهل اعتبار اي رشكة مسجلة وهمية اذا
مل متارس موضوع عملها .ميكن ان تسجل عىل
انها تعمل يف استرياد وتصدير الخضار والفاكهة
لكنها ال متارس هذا العمل .من الصعب جدا
عىل اي شخص معرفة ما اذا كانت هذه الرشكة
متارس عملها بانتظام من خالل السجل التجاري،
او غرف التجارة ،اال اذا رفعت شكوى جزائية يف
حقها وخضعت للتحقيق.

■ هل اجراءات التسجيل تسمح بعدم كشف
عمليات تزوير مستندات اي رشكة وهمية؟
□ اجراءات التسجيل ال عالقة لها بامكانات
التزوير الذي يأيت بعد تسجيل الرشكة .التزوير
طبعا ال مير عرب غرف التجارة وال اي وزارة ،كام
ان الكشف عن البضائع واملستندات يتم بواسطة
ادارة الجامرك .ال ميكن معرفة ما اذا كان التزوير
قد تم واستعملت املستندات املزورة ،اال عند
مرور البضائع عىل املعابر الجمركية .لذا ،من
مسؤولية الجامرك التأكد من صحة املستندات
او من البلد املصدر .هناك فصل بني امكانات
التزوير وتسجيل الرشكات ،وال ميكننا تاليا معرفة
ما تقوم به الرشكات من اعامل مخالفة للقانون.
تزوير املستندات ال ميكن ان يكون مطابقا
لشهادة املنشأ ،خصوصا وان الغرف تستعمل
ملصقا يسمى هولوغرام يلصق عىل شهادة
املنشأ من الصعب تزويره او طبعه .هذا االجراء
التقني يحمي شهادة املنشأ ويؤكد عىل ان
املستندات اصلية .املستندات املزورة تفتقد هذا
امللصق ،مبا يسمح وبرسعة للسلطات الجمركية
معرفة التزوير اذا كان لديهم علام برضورة
وجود هذا الهولوغرام عىل شهادة املنشأ .لذلك،
عند وقوع حادثة التهريب اىل اململكة العربية
السعودية ،طلبت سلطات الجامرك السعودية
تزويدها نسخا عن شهادات املنشأ للتأكد من
ان الشهادات مزورة ،او انها اصلية لكن لرشكة
وهمية .لذلك ،علينا الفصل بني ان تكون الرشكة
وهمية لكنها تحصل عىل شهادات بطرق
االحتيال ،او انها تقوم بتزوير الشهادات من دون
ان تكون صادرة عن غرف التجارة.
■ ما هي االجراءات املتبعة لدى غرف التجارة
والصناعة العطاء شهادات املنشأ اىل اي سلعة
ستصدر اىل الخارج؟

نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة يف بريوت وجبل لبنان نبيل فهد.

□ تتعلق اجراءات غرفة التجارة العطاء شهادات
املنشأ بالتأكد من ان الرشكة املعنية مسجلة
وتم الكشف عليها ،وان تكون معاملة التصدير
مصدقة اما من وزارة الزراعة او من وزارة
الصناعة ،وعند غياب هذا التصديق ال تصدر
غرفة التجارة شهادة املنشأ .مثة معايري محددة
ومتبعة لكل صنف يصنع يف لبنان .يجب ان
تدخل يف صناعته مواد اولية محلية بنسبة %40
ليك تعترب سلعا لبنانية الصنع .لدينا جداول
بحسب االصناف تسمح لنا مبعرفة نسبة املواد
املحلية الداخلة يف اي سلعة صناعية قبل اصدار
اي شهادة صناعية .يف عملية التصدير الزراعي،
نعتمد عىل تصديق وزارة الزراعة للكشف عىل
املنتج الزراعي .دورنا ينحرص فقط يف معرفة ما
اذا كانت الرشكة املصدرة تعمل يف مجال تصدير
الخرضوات والفواكه ،ومسجلة بحسب االصول
ولديها موافقة وزارة الزراعة ،عندها فقط يتم
التصديق عىل شهادة التصدير ،لكننا ال نكشف
عىل املحتوى الذي يصدر.
■ ما هي انعكاسات عمليات التهريب عىل
االقتصاد الوطني؟
□ ال شك يف ان للتهريب انعكاسات سلبية
عىل االقتصاد الوطني ،وتفاقمه بات يشكل
تهديدا مبارشا عىل غالبية القطاعات الصناعية

مسؤولية الجمارك التأكد
من صحة املستندات

والزراعية ،وما االجراء الذي اتخذته اململكة
العربية السعودية ودول الخليج سوى
الدليل الواضح عىل الرضر الكبري الذي اصاب
وسيصيب االقتصاد الوطني .ال شك ايضا يف
ان للتهريب انعكاسا سلبيا ضخام يظهر عىل
كل القطاعات الزراعية من خالل دخول
زراعات وسلع منافسة من دول مجاورة بطرق
غري رشعية .كل عملية انتاجية او تجارية ال
تشملها املراقبة والتدقيق وال تخضع للقوانني
الرسمية وال تغطيها الرضيبة ،تنطلق اوال
من خارج البالد لتستكمل مراحلها االخرية
داخليا وبالعكس ،ألن التهريب من الداخل
اىل الخارج ينعكس سلبا عىل صناعتنا وزراعتنا
ويؤثر عىل اسواقها الخارجية بشكل يصعب
تحمله .التهريب ينخر يف جسم االقتصاد من
خالل اثره السلبي عىل االنتاج املحيل والوضع
االجتامعي االبرز عىل الوضع االمني ،الن حركة

■ كيف ستتم معالجة تداعيات قرار السعودية
ودول الخليج املتعلقة بالتصدير الزراعي
والصناعي الغذايئ من لبنان؟ ما هو املطلوب
عمليا؟
□ كان للهيئات االقتصادية موقف من االزمة،
واعتربت ان الدولة باتت عىل املحك بعد
حظر دخول املنتجات الزراعية اللبنانية وقطاع
التصنيع الغذايئ اىل اراضيها ،عرب مسؤوليتها
عن ادارة شؤون البالد .ننتظر ان نرى سلسلة
من االجراءات العملية التي يجب ان تنفذ
رسيعا عرب ضبط املعابر الرشعية واقفال املعابر
غري الرشعية .امتنى معالجة هذه االزمة التي
ستكون لها اثار كارثية عىل االف اللبنانيني وعىل
االقتصاد الوطني ،خصوصا واننا نعتمد عىل
ما يأتينا من عمالت صعبة من جراء التصدير
لالستمرار بادىن الرشوط .ضبط منافذ التهريب
ليس باملهمة املستحيلة خصوصا ان عددها
محدود ،لذا فان السيطرة عليها ال تحتاج اال
اىل اتخاذ قرار جدي .ان الطرح الذي تقدم
به رئيس الهيئات االقتصادية محمد شقري
لتنفيذ اجراءات فعالة ،كان مقبوال من الجميع
وخصوصا من اململكة العربية السعودية .يركز
الطرح عىل التعاقد مع رشكات مراقبة عاملية
ملراقبة البضائع املصدرة يف املراىفء قبل شحنها،
وانشاء فريق عمل من اتحاد الغرف اللبنانية
مهمته وضع الئحة ذهبية باملصدرين الذين
يتمتعون بسمعة طيبة العتامدهم يف عمليات
التصدير ،اضافة اىل تجهيز املراىفء واملعابر
الحدودية باجهزة سكانر متطورة واالستعانة
بكالب مدربة عىل اكتشاف املخدرات للقيام
بعمليات الكشف عىل البضائع املعدة للتصدير.
آمل يف ان يتم تنفيذ هذا االقرتاح العميل.
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تحقيق
جورج شاهني
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املؤسسات القضائية والدستورية
الشغور يدخل إلى
ّ
غانم وسليمان :ضرب املهابة وتقليص الدور

قبل ان يطرق الشلل باب مجلس القضاء االعىل منذ ان تويف احد اعضائه وانهاء
خدمات آخر يف السلك القضايئ ،وانتهاء والية خمسة منهم يف  28ايار املايض،
اصيب املجلس الدستوري بالشلل اثر فقدانه نصابه القانوين بوفاة ثالثة من اعضائه
يف فرتة قياسية ،امتدت ما بني  2كانون الثاين و 8من ايار املاضيني
يف ظل االنشغاالت السياسية التي رافقت مفقودة ،وتعرث الخطوات السياسية
التطورات املحيطة باالزمات االقتصادية والدستورية املؤدية اىل تشكيلها ،ال يخفى
واملالية ،والسعي اىل حكومة ما زالت عىل احد ان الشغور والشلل طرقا ابواب

غانم :تيقظوا ايها القضاة
مما يهيأ لضرب مهابتكم ودوركم

■ ما الذي يعنيه ان يهدد الشلل مجلس القضاء
االعىل وما ميكن ان تكون له من انعكاسات عىل
مستوى سري العدالة وهيئاتها؟
□ مجلس القضاء االعىل يسهر عىل حسن سري
العمل يف املحاكم ويدير مرفق القضاء العديل،
وتنبثق منه بعض الهيئات واللجان االخرى منها
عىل سبيل املثال ،الهيئة القضائية العليا للتأديب
ولجنة العفو التي تبدي رأيها يف طلبات العفو
الخاص ،وهو يضع مرشوع التشكيالت القضائية
ويقره ،ويجسد مفهوم السلطة القضائية ويعكس
مهابتها .ان تعطيله يطيح بغالبية هذه املهامت،
ويعمق هوة انعدام الثقة بالقضاء ويؤثر عىل
حركة العمل القضايئ.
■ هل سبق ان تعطل مجلس القضاء االعىل من
قبل وكيف والي اسباب؟
□ نادرا ما تعطل عمل املجلس يف العقود
االخرية ،وكانت القاعدة هي املسارعة اىل ملء
املراكز الشاغرة يف االوان املرسوم .عىل االقل كان
يف مستطاع املجلس متابعة اعامله بنصاب كامل
حتى يف غياب بعض اركانه ،من الرئيس اىل نائبه
(مدعي عام التمييز) اىل رئيس هيئة التفتيش
القضايئ .تعيني هؤالء الثالثة ،من حني اىل آخر،
كان يرتاخى يف الزمن ،يف انتظار التوافق عىل
اسامئهم ،فيحل محلهم من ينص القانون عىل

تويل مسؤولياتهم يف انتظار تعيني االصالء.

■ مل تتمكن الهيئة الناخبة املناط بها انتخاب
قاضيني من رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز
عضوين يف مجلس القضاء االعىل التي التأمت يف
 18الشهر املايض سوى انتخاب قاض واحد هو
عفيف الحكيم بالتزكية ،ما هي االسباب التي
ادت اىل ذلك؟
□ العلة االساسية هي ان بعض رؤساء غرف
محكمة التمييز يشغل املركز باالنتداب ،االمر
الذي يحول دون امكان ترشحه لعضوية املجلس
وفق القانون .لبعضهم االخر الحق موقتا يف
الرتشح ،عىل ان يستعاد هذا الحق بعد مرور
والية كاملة عىل انتهاء واليته السابقة .علام ان
التوازن الطائفي فرض اال يرتشح احد رؤساء
الغرف االصيلني الن الطائفة التي ينتمي اليها
ممثلة بالعدد الكامل يف املجلس.
■ هل ادى تجميد التشكيالت واملناقالت
القضائية اىل ما نحن فيه اليوم ،ما هو الحل
للأمزق؟
□ ما نحن فيه اليوم وليد عوامل شتى ،سلبية بكامل
املعنى ،جعلت القضاء يرتنح بني مأزق ومأزق،
ومن ذلك عدم صدور التشكيالت القضائية .ال
بد من لفت النظر اىل انه لو كانت التشكيالت

اهم مؤسستني دستوريتني يف البالد ،هام
مجلس القضاء االعىل واملجلس الدستوري،
ما دفع "االمن العام" اىل مقاربة هاتني
القضيتني من اصحاب خربة واختصاص.
فكان لقاءان مع كل من الرئيس السابق
ملجلس القضاء االعىل القايض غالب غانم
والرئيس السابق للمجلس الدستوري
الدكتور عصام سليامن.

القضائية صدرت لكان انتخاب عضوي مجلس
القضاء االعىل عىل املمثلني لقضاة محكمة التمييز
قد تم منذ زمن ،وملا حصلت التجزئة يف االنتخاب،
ولكانت الدميوقراطية املنشودة بفعل اللجوء
اىل االنتخاب قد تحققت بالفعل .شلل املجلس
ينسحب مبقدار عىل سالمة العمل القضايئ .اذا
حرصنا البحث عن الحل يف هذه العجالة ،باعادة
تكوين املجلس ،فيكون امامنا احتامالن :اما صدور
التشكيالت القضائية مبجملها ،واما تعيني رؤساء
غرف محكمة التمييز حيث هنالك شغور .لكن
االحتامل الثاين يصطدم بعدم اكتامل عقد مجلس
القضاء االعىل ،النه يعترب جزءا من التشكيالت
التي عىل املجلس اقرارها قبل سلوكها االصول
املحددة حتى آخر الطريق.
■ هل بقدرة حكومة ترصيف االعامل تعيني
خمسة اعضاء ليكتمل عقد مجلس القضاء االعىل
بعدما انتهت واليتهم يف  28ايار املايض؟
□ اتوقع دامئا الخري وابحث عن مصابيح مضاءة ال
مطفأة ،لكن الواقع قد ال يتآلف مع هذه الفسحة
من فسحات االمل .اما يف شأن كيفية التعيني فانها
تحصل مبرسوم عادي يبدأ بالوزير وينتهي برئيس
الجمهورية ،ال شأن للحكومة فيه وال ملجلس
القضاء االعىل ايضا (ان مل تكن قد انتهت واليته).
كام ان حكومة ترصيف االعامل تستطيع ان تقرر

ما هو محظور عليها يف املبدأ كلام تراخى الزمن
واستبانت الرضورات ،فان الوزير املختص ورئيس
حكومة ترصيف االعامل يستطيعان اتخاذ القرار
املناسب يف هذا الشأن ،بل عليهام اتخاذه .مع
التنبه اىل ما يعيق اصدار املرسوم بحيث يجب ان
يسبقه انتخاب العضو الثاين من رؤساء محكمة
التمييز ،وتعيني رؤساء الغرف .بذلك نكون عدنا
اىل "حكاية ابريق الزيت".
■ ما هو املتوقع اذا مل تلجأ الحكومة اىل اصدار
املراسيم االستثنائية العادة تشكيله؟
□ انعكاسات عدم اكتامل عقد املجلس كثرية،
وارشت اىل بعضها سابقا .اما الوقوف عىل خاطر
السياسيني قبل التعيني ،فهو علة العلل .ننتظر
بفارغ الصرب اليوم الذي ميارس فيه السياسيون
املهام امللقاة عىل عواتقهم  -وهي كثرية  -من
دون ان يغزوا ارض القضاء .عملهم هو املساندة
ال السطوة .اما عمل املجلس العديل ،فقد يتأثر يف
حال تعطيل عمل مجلس القضاء االعىل ،ألن تعيني
اعضائه يف مجلس الوزراء يحتاج اىل موافقته.
■ كيف ميكن ان تعالج االحالة املرفوعة امام
املجلس من مجلس شورى الدولة لبت طلب
القاضية غادة عون ابطال قرار القايض غسان
عويدات وعزلها عن بعض القضايا؟
□ كل االزمات يف الداخل القضايئ يقتيض ان

الرئيس السابق ملجلس القضاء االعىل القايض غالب غانم.

نادرا ما تعطل عمل
مجلس القضاء االعلى في
العقود االخيرة
تعالج بقرارات من هذا الداخل .اعني بالداخل
كل املراجع القضائية ال مرجعا واحدا.

سليمان :حكومة تصريف االعمال
ال تع ّين اعضاء "الدستوري"

■ كيف ميكن توصيف الشلل القائم يف املجلس
الدستوري؟
□ املجلس الدستوري حاليا مصاب بالشلل نتيجة
فقدان النصاب ،فثمة عضوان متوفيان هام
القاضيان الياس بوعيد وعبدالله الشامي ممن
عينهام مجلس الوزراء ،والعضو الثالث انطوان
بريدي ممن انتخبهم مجلس النواب لعضويته.
تعيني بديلني ممن ع ّينهام مجلس الوزراء مستحيل
يف ظل حكومة ترصيف اعامل ،ويحتاج اىل ثلثي
اعضاء حكومة بكامل مواصفاتها الدستورية.
املجلس هيئة دستورية تراقب دستورية القوانني

التي تضعها السلطة االشرتاعية ،وال يجوز تعيينهم
يف حكومة منقوصة املواصفات .لوضع حد للشلل
فيه ،علينا االرساع يف انتخاب البديل من انطوان
بريدي يف املجلس النيايب وفق ما قال به قانون
انشاء املجلس  93/250مع تعديالته .فاملادة
الرابعة منه تتحدث عن كيفية مواجهة غياب
احد اعضائه بسبب االستقالة او العجز الصحي
كام الوفاة او ألي سبب آخر ،وعىل رئيس املجلس
ان يعلن عن وقوعه والنرش يف الجريدة الرسمية،
ويبلغ ذلك خالل اسبوع اىل املرجع الذي اختار
العضو الذي شغر مركزه ،الخذ العلم ،وحال اليوم

■ هل تعتقد ان هناك توجها لشل
العمل يف املؤسسات القضائية ،فاملجلس
الدستوري يعاين معضلة مشابهة بتوقفه
عن العمل؟
□ الشلل يف دولة شبه مشلولة يكاد يتحول
اىل قاعدة .ان خشيتي عىل القضاء كبرية.
السهام القاتلة موجهة اليه من اصواب شتى،
واشدها ايالما وفتكا هو تغافل القضاء ذاته
عن خطورة ما يهيأ لرضب مهابته وتقليص
دوره .تيقظوا ايها القضاة.

مجلس النواب الذي عليه انتخاب البديل خالل
مهلة شهر من ضمنها مهلة الرتشيحات .هذه
املهلة للحث ال لالسقاط ،ليرسع مبلء الشغور.
هذا هو املخرج الذي يضع حدا للشغور طاملا ان
الحكومة مل تشكل بعد لتعيني بدائل املع ّينني.
■ ما هي تأثريات ما نعيشه من شغور؟
□ عىل املعنيني االرساع يف وضع حد للشغور يف
املجلس الدستوري ليعود اىل دوره ومهمته يف
النظام الدستوري .فمجلس النواب ال يرشع من
دون وجود لتلقي الطعون وبتها .وبغض النظر
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عن عدم قدرته عىل مراقبة القوانني التي وضعها
مجلس النواب ،ففي غيابه يضع حدا لصالحيات
النواب الترشيعية .كام لكل من اعطى الدستور
الحق يف املراجعة امامه ،وهي لرئيس الجمهورية
ورئييس مجلس النواب والحكومة ولعرشة نواب
مجتمعني .كذلك القيادات الروحية وحرصه يف
قوانني االحوال الشخصية وحرية العبادة ومامرسة
الشعائر الدينية والتعليم الديني.
■ هل سبق لرئيس الجمهورية ورئييس مجلس
النواب والحكومة ان تقدموا بأي طعن؟
□ منذ والدة املجلس الدستوري عام  1994مل
يتلق املجلس الدستوري اي طعن من رئييس
مجلس النواب والحكومة .اول رئيس جمهورية
مارس حقه كان الرئيس ميشال سليامن عام 2011
عندما تقدم بطعن البطال قانون تعيني ضباط
االمن العام ،فلم يصدر .يف العام  2013تقدم
بطعن آخر لتجميد العمل بقانون التمديد ملجلس
النواب ،ومل يتمكن املجلس من النظر فيه بسبب
اعتكاف عدد من اعضائه لفرتة الشهر الكافية
ليصدر القانون رغم مخالفته الدستور .كام مارس
سليامن حقه مرة اخرية قبل نهاية واليته بايام
قليلة عندما تقدم بطعن يف قانون االيجارات.
■ ما هي املهل التي تتحكم بسري الطعون؟
□ لكل حالة من الحاالت مهلة ،فعند تقديم اي
طعن ،عىل رئيس املجلس دعوته فورا للتذاكر
يف امر وقف العمل بالقانون من عدمه .تطبيقا
لهذا الواجب ،قطعت زياريت اىل القاهرة عام
 2017وترأست اجتامع املجلس يف اليوم التايل
للنظر يف طعن تقدم به نواب الكتائب وزمالء
لهم يف قانون الرضائب ،وجمدنا العمل مبفاعيله
فورا منعا لتطبيقه وجباية رسوم ورضائب قبل
النظر يف دستوريته .فلو سمح يومها بذلك
الرتكبت وزارة املال مخالفة يف جباية رسوم
باطلة ،خصوصا وان القانون ابطل الحقا .بالنسبة
اىل الطعن يف قانون السلفة املالية املعطاة
اىل كهرباء لبنان الذي تقدم به نواب القوات
اللبنانية فهو محكوم باملهل نفسها .ففي ظل
تعطل اعامل املجلس ،فان الجلسات املفتوحة
املطلوبة لن تعقد وستسقط باقي املهل ،وال
قدرة للمجلس عىل اتخاذ قراره فيصبح القانون
املطعون به نافذا .عىل رئيس املجلس يف هذه

الرئيس السابق للمجلس الدستوري الدكتور عصام سليامن.

املخرج الوحيد مللء
الشغور ان ينتخب مجلس
النواب العضو البديل

الحال ،وضع محرض بجميع هذه الوقائع .لكن
هذا االمر ال يحول دون االعرتاف بان القانون
بطبيعته سابقة خطرية ومخالفة للدستور .من
املفرتض ان تكون السلفة املطلوبة من الخزينة
وليس من االحتياطي االلزامي الذي هو من
اموال املودعني ،وال يجوز للدولة الترصف به
ضامنا لحامية امللكية الخاصة التي ال متس اال يف
سبيل املصلحة العامة ويف مقابل تعويض عادل.
وهو امر يرتجم عند التعويض عن استمالك عقار
لصالح اوتوسرتاد فيدفع لصاحبه تعويضا عادال.
■ ملاذا تجاهلنا عند البحث يف صالحيات املجلس
الدستوري امكان املراجعة املسبقة امامه قبل
اصدار اي قانون بصيغته النهائية كام يف فرنسا؟
□ هذا املوضوع نال جدال طويال .فام يسمى
باملراجعة املسبقة " "a prioriامام املجلس
الدستوري املعتمدة يف فرنسا ال تجوز يف كل
الحاالت ،وهي تطبق اذا كان القانون "عضويا".
فرئيس الجمعية الوطنية الفرنسية يطرح القانون
عىل املجلس الدستوري قبل احالته عىل رئيس
الجمهورية وينتظر قراره قبل التوقيع من عدمه.

هذه املهلة تحصن القانون ومتنحه قرينة التطابق
للدستور ،وتحول دون التعرض مستقبال ألي
حقوق مكتسبة ممكنة " ."Droits acquisحتى
يف القوانني العادية ،ينتظر رئيس الجمهورية
طوعا وعن قناعة لفرتة امكان ان يطعن بها احد
قبل توقيعها ،فهو ليس يف سباق مع احد كام
يحصل عندنا.
■ ملاذا ال يتبنى املجلس الدستوري نظرية القوة
القاهرة عند النظر يف الطعن بقانون سلفة
الكهرباء؟
□ ال وجود للقوة القاهرة يف ما هو مطروح اليوم،
فاملجلس الدستوري فقد نصابه .ميكن ملجلس
النواب تدارك االمر بانتخاب العضو البديل يف مهلة
 10ايام هي لتقديم الرتشيحات ،فال يستنفد مهلة
الشهر .يف املرة االخرية التي انتخب فيها اعضاء
املجلس ،استفاد رئيس مجلس النواب نبيه بري
من جلسة ترشيعية عادية وقبل رفعها انتخب
االعضاء الخمسة ،معتربا انها قضية ملحة .خالفا
ملا يقول به الدستور وقانون املجلس الدستوري،
اعتمدت آلية استندت اىل ما سمي توصية من
هيئة مكتب املجلس بانتخاب الخمسة الذين
فازوا من اصل خمسني ترشيحا وانسحب يومها
بعض النواب من الجلسة اعرتاضا عىل املخالفة،
ومل يحل ذلك دون انتخابهم .اذا عدنا اىل العام
 2008حيث جرت عملية انتخابية فعلية ،فان
رشط نيل املرشح ثلثي اعضاء املجلس ادى اىل
انتخاب اثنني من الدورة االوىل هام طارق زيادة
واحمد تقي الدين وفاز يف الدورة الثانية كل من
انطوان خري ،انطوان مرسة وزغلول عطية.
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مقابلة
داود رمال

aborami20@hotmail.com

الثروة املائ ّية في لبنان وجائحة عجز اإلدارة
رمال :لبنان قصر مائي والدولة عطشى
ّ

□ من جملة الجائحات املوجودة ،نعاين
من جائحة عجز االدارة والتأخري يف تنفيذ
املشاريع املدروسة ،منها مرشوع ري الجنوب
الذي دفع من اجل اقراره االمام موىس الصدر،
لكن العمل توقف فيه منذ السبعينات اىل
مطلع القرن الحايل ليعاد العمل فيه مجددا.
مثة مشاريع ري متت دراستها فتبني ان يف
لبنان  65الف هكتار مرويا ،اي  12يف املئة
من املساحة املزروعة ،باالضافة اىل الخطة
العرشية لتنفيذ  18سدا لتجميع الف مليون
مرت مكعب من املياه ،كذلك نفذ سدا شربوح
واملسيلحة ،وهذا دليل عىل عجز االدارة يف
تنفيذ املشاريع الكربى.

يف النصف الثاين من القرن املايض ،بدأت الدراسات واملؤمترات املتخصصة تحذر من ان الحروب املقبلة هي حروب
عىل مصادر املياه العذبة ،وابرز ساحة هذه الحروب هي منطقة الرشق االوسط التي من ضمنها لبنان ،كونها تعاين
من ازدياد نسبة الشح وارتفاع الطلب عىل املياه
دامئا كان لبنان يف عني الخطر نتيجة االطامع
االرسائيلية يف مياهه ،وهو املوصوف بالقرص
املايئ كونه يعوم عىل خزان جويف كبري،
اضافة اىل تعدد االنهار والينابيع التي مل يتم
استثامرها بالشكل املطلوب .تعرض لبنان
الجتياحني ارسائيليني ( 1978و ،)1982االول
سمي عملية الليطاين ،والثاين اطلق عليه
سالمة الجليل ،ظاهرهام امني وعسكري لكن
هدفهام السيطرة عىل مصادر املياه يف لبنان .اال
ان الدولة اللبنانية مل تثبت جدارتها يف حامية
الرثوة املائية التي تم تدمريها عرب التلوث الذي
اصاب السطح كام الجوف.
عن ذلك يتحدث لـ"االمن العام" الخبري املايئ
املتخصص والبيئي املحلف الدكتور حسني
رمال الذي اشتغل رسميا عىل هذا امللف منذ
ستينات القرن املايض.
■ هل لك ان ترشح لنا الخارطة املائية الحالية
يف لبنان؟
□ الرثوة املائية يف لبنان هي حجم املتساقطات
التي تبلغ  9200مليون مرت مكعب 48 ،يف املئة
منها تذهب بالتبخر ،و 52يف املئة هي املطر
الصايف التي ميكن استغاللها .تتوزع الخارطة
املائية بني مياه سطحية تبلغ  1800مليون مرت
مكعب ومياه جوفية تصل اىل  3000مليون مرت
مكعب ،اما املياه العابرة للحدود فتبلغ 880
مليون مرت مكعب تذهب خارج الحدود ،اما
نحو سوريا ( 540مليون مرت مكعب) عرب نهر
العايص والنهر والكبري الجنويب ،او اىل فلسطني
املحتلة ( 340مليون مرت مكعب) منها 145
مليون مرت مكعب من الحاصباين والوزاين (مياه
سطحية) و 195مليون مرت مكعب مياه جوفية
موزعة كااليت :انسياب جويف من الحاصباين
والوزاين يبلغ  55,5مليون مرت مكعب،

وانسياب جويف عرب جبل الشيخ وتالل كفرشوبا
ومزارع شبعا يبلغ  59مليون مرت مكعب،
وانسياب جويف عرب دير ميامس ومرج الخيام
يصل اىل  12,5مليون مرت مكعب ،و 59مليون
مرت مكعب عرب ميس الجبل وعني ابل ورميش
وصوال اىل الناقورة.
■ هل تصل املياه اىل كل منزل يف لبنان؟
□ هناك  4800مليون مرت مكعب من املياه
الصافية ،اذا جرى تقسيمها عىل عدد اللبنانيني
فان حصة كل مواطن لبناين هي حواىل  900مرت
مكعب سنويا ،بينام حد الفقر الفاصل عامليا هو
 1000مرت مكعب ،وكل ما هو محل استغالل
يبلغ  1200مليون مرت مكعب .بريوت تعترب
مدينة عطىش ،ولبنان الذي يعترب قرصا مائيا
بوجود  12نهرا تصب يف البحر و 3انهر داخلية
تصب يف البحر او تذهب خارج الحدود ،فانه
من البلدان العطىش .املنازل موصولة بشبكات
توزيع املياه شكال ،لكن عمليا وحتى يف فصل
الشتاء ،املواطن يشرتي املياه للخدمة املنزلية،
وحصة اللبناين من املياه تأيت من املصادر التالية:
 62يف املئة عرب العبوات والقناين ،و 7يف املئة
عرب الخزانات املنقولة يف الشاحنات ،و 31يف
املئة من الشبكة العامة فقط ،وهناك 1000
مصنع للمياه معظمها غري مستوف للرشوط.
تجدر االشارة ،اىل ان اهم مرشوع الرواء بريوت
من عطشها حتى العام  2050هو سد برسي
الذي جرى تعطيله ،وهو اشبه بخزان مايئ كبري
عىل سطح بريوت .البنك الدويل ال مي ّول سدا يف
حال كان اثره البيئي سيئا ،والتذرع بأن سهل
برسي محمية طبيعية وتضم اثارا رومانية ،فان
انشاء السد العايل يف مرص استدعى نقل 600
ماليني نويب مع اثارها وازيلت االف القرى،
كذلك تطلب انشاء سد الصني العظيم ازالة

 1300قرية ومدينة وتم نقل كل االثار .كل
دول العامل اخذت خيار انشاء السدود ،وهذا
الخيار يتطلب ازاحة االف القرى واملدن وتهجري
مواطنني ،بينام يضم سد برسي عددا قليال من
االشجار املعمرة وقنطرة رومانية ،وقد قامت
حملة ضد انشائه متكنت من تعطيله وهو
القادر عىل تجميع  100مليون مرت مكعب عىل
ارتفاع  340مرتا ،اي يتم جر املياه اىل بريوت عرب
الجاذبية عىل امتداد  40كيلومرتا .كل مياه السد
صافية مصادرها من ينابيع مجاورة ويستفاد
منها يف توليد الطاقة الكهربائية .تعطيل انشاء
السد جرمية يف حق بريوت وكل لبنان ،النه نادرا
ما نجد عائلة لبنانية اال وتتملك شقة سكنية يف
بريوت او ضواحيها.
■ هل تستخدم مياه الشفة للرشب ام
يستعاض عنها بالعبوات؟
□ ال احد يستخدمها للرشب اطالقا ويستعاض
عنها برشاء العبوات الجاهزة ،حتى انها ال
تستخدم للخدمة املنزلية ،علام اذا تم تعقيمها
عرب الغليان تصبح صالحة حتى للرشب.
■ كيف تفرس الهجمة الرشسة عىل املياه
الجوفية وكيف تذهب عملية استخدامها؟
□ لدينا  3000مليون مرت مكعب من املياه
الجوفية ،وبريوت كام السهل الساحيل قامئان
عىل بحرية مائية .يف خالل سنوات الحرب
االهلية حصلت حالة تسيب وفلتان من خالل
الحفر العشوايئ لالبار االرتوازية .هذه الهجمة
الرشسة عىل حفر االبار ادت اىل ظاهرة خطرية،
وهي ان َمن يزور بريوت اول ما يطالعه بعد
مغادرة املطار الفتة عىل كل بناية كتب عليها
البناية مجهزة ببرئ ارتوازية .هذا االمر ممنوع
يف كل دول العامل ،ويقدر عدد االبار االرتوازية

الخبري املايئ والبيئي املحلف الدكتور حسني رمال.

يف بريوت بنحو  70الفا ،اي عىل عدد البنايات
تقريبا ،علام ان حفر البرئ يخضع يف لبنان
اىل رشوط ابرزها االستحصال عىل رخصة لها
ضوابط كثرية خصوصا لجهة البعد عن الينابيع
وهذا مل يحرتم ،لذا حصلت كوارث من خالل
حفر ابار قرب الينابيع ادت اىل اختفائها نهائيا.
■ اىل ماذا ادى هذا التس ّيب؟
□ كل  7سنوات شحائح يف لبنان تليها سنة
عالية املطر ،وهذه تحصل كل  33سنة .يتبخر
جزء من مياه االمطار وجزء يذهب اىل االنهر
عرب السيالن السطحي ،وجزء آخر يذهب اىل
الخزان الجويف ،وعندما يصل اىل حدود البحر
تدفعه مياه البحر مام يشكل خزانا جوفيا وفق
توازن بني خزان البحر املالح الكبري وخزان
املياه العذبة .لكن حفر االف االبار يف السهل
الساحيل ويف البقاع ،ادى اىل استنزاف طاقة
الخزان الجويف من املياه العذبة نتيجة عدم
التوازن بني املتساقطات والضخ منه .وبسبب
هبوط مستوى الخزان الجويف ،دخلت عليه
مياه البحر وتحولت كل مياه االبار االرتوازية
اىل مالحة وبات اصالحه مستحيال.
■ هذه املياه عىل تنوع مصادرها ِملك َمن،
وهل هناك تراخيص متنح الستثامرها؟
□ يف العام  1926ابان االنتداب الفرنيس ،صدر

املثل الصارخ لجائحة
التلوث ما حاصل في نهر
الليطاني
قانون املياه يعترب ان املياه ملك االمة اذا كانت
جوفية ام سطحية ،ومن يريد استغالل مياه
جوفية او سطحية يجب عليه االستحصال عىل
رخصة من الجهات املختصة بعدما حددت
املحاذير املانعة لالستثامر ،اال انه مل يتم التقيد
بالقانون .حتى العام  2000كان قرار املياه موزعا
عىل  209لجان او مصالح .يف  29ايار عام 2000
صدر القانون  221الذي نظم قطاع املياه يف لبنان
وانشأ  4مصالح مستقلة :مؤسسة مياه بريوت
وجبل لبنان ومركزها مدينة بريوت ،مؤسسة مياه
لبنان الشاميل ومركزها مدينة طرابلس ،مؤسسة
مياه البقاع ومركزها مدينة زحلة ،مؤسسة مياه
لبنان الجنويب ومركزها مدينة صيدا .لكنه مل ينفذ
وال تزال الفوىض قامئة ،علام ان املياه هي ملك
االمة وهي هبة من الطبيعة.
■ ما هي قدرة الدولة اللبنانية عىل استثامر
املياه للصالح العام؟

■ هل من مخاطر بيئية وصحية عىل الرثوة
املائية يف لبنان؟
□ املثل الصارخ لجائحة التلوث ما هو حاصل
يف نهر الليطاين الذي ميتد عىل مساحة 90
كيلومرتا يف الحوض االعىل ويشكل مصدر
التلوث .التلوث االول هو مياه الرصف
الصحي من املدن والبلدات والقرى التي
تصب يف مجرى الليطاين وروافده .يف العام
 2000تم تقدير  45مليون مرت مكعب من
مياه الرصف الصحي يف بحرية القرعون،
كام اضيف يف العام  2011حواىل  30مخيام
للنازحني السوريني عىل ضفاف الليطاين،
بحيث اصبح حجم مياه الرصف الصحي
يف البحرية  60مليون مرت مكعب اي  27يف
املئة من سعتها .النموذج الصارخ لتلوثها
العارم هو نفوق االسامك ،علام ان اهايل
هذه املدن والقرى ينرثون يف الهواء الطلق
نفاياتهم الصلبة التي تتحول بفعل االمطار
اىل مجاري االنهار مبوادها امللوثة .هناك 950
معمال ومصنعا ومؤسسة صناعية و2000
محل للصيانة وغريها ،و 105معامل اجبان
و 10خامرات ،اضافة اىل املسالخ وجباالت
االسمنت وغريها ،التي تنترش كلها عىل امتداد
النهر وروافده .كل هذه املكونات تلقي املواد
السامة وامللوثة يف مجرى النهر ،مام ادى اىل
تحويله اىل مجرور كبري فيام تحولت بحرية
القرعون اىل جورة صحية ضخمة .هذا النوع
من التلوث ال مثيل له يف كل دول العامل ما
سبب كارثة لكل الرثوة املائية يف لبنان.
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حوار مع إيران ،إنفتاح على سوريا ،تطوير مع العراق

السعودية تراجع سياستها وعالقاتها الخارج ّية

اقدمت اململكة العربية السعودية عىل اجراء تغيريات ملموسة يف سياستها وعالقاتها الخارجية ،وعىل اعادة جدولة اولوياتها يف
املنطقة .هذا التغيري ظهر يف فتح باب الحوار مع ايران ،ويف االنفتاح عىل سوريا والدفع يف اتجاه اعادة العالقات الديبلوماسية
معها واعادتها اىل الجامعة العربية

يريد الرئيس االمرييك الجديد جو بايدن
التاميز عن سلفه دونالد ترامب يف
ادارة ملف عالقات الواليات املتحدة
مع السعودية .وتلك رغبة من شأنها ان
ترتجم وعودا اطلقها بايدن نفسه باكرا
يف حملته االنتخابية ،والحقا يوم اعالنه
انهاء دعم بالده للتحالف الذي تقوده
اململكة يف الحرب عىل اليمن ،حني اكد
عزم ادارته عىل اعادة تقييم عالقاتها مع
السعودية .متيض ادارة بايدن يف مساعيها
اىل احداث تغيريات عىل مستوى عالقات
الواليات املتحدة مع السعودية ،لتخفف
من عبء التفويض املطلق الذي منحه
ترامب لويل العهد محمد بن سلامن،
كونه ميسك بكل امللفات التي تهم البيت

ويل العهد السعودي االمري محمد بن سلامن.

االبيض معالجتها ،عىل رأسها الحرب يف
اليمن.
اشارتان حاسمتان صدرتا عن ادارة بايدن
يف اتجاه السعودية ويف غضون فرتة وجيزة:
 1ـ االوىل تتعلق مبلف اليمن .فالصفحة
الجديدة التي انفتحت مع وصول بايدن
اىل البيت االبيض ،بدأت عناوينها يف ما
يتصل باليمن تحديدا ،بالتوايل مع اعالن
واشنطن نيتها مراجعة قرار ادارة ترامب
ادراج "انصار الله" يف الئحة االرهاب،
ومن ثم تعليقها صفقات السالح لكل من
الرياض وابو ظبي كخطوة عىل طريق
انهاء الحرب .ظهرت السعودية كاكرث
املترضرين من التوجه االمرييك الجديد
القائم عىل وقف الدعم العسكري

والسيايس الالمحدود للمملكة يف حربها
عىل اليمن ،والعمل عىل وقف الحرب
باالحتواء والديبلوماسية ،واحياء املسار
السيايس من خالل املفاوضات .مع اعالن
واشنطن وقف دعمها للحرب السعودية
عىل اليمن ،تجد الرياض نفسها وحيدة
يف هذا املستنقع ،يف ظل نأي حلفائها
بانفسهم عن تبعات الحرب .موقف
يفرتض ان يدفع باململكة اىل اعادة
حساباتها ،خصوصا يف ظل معلومات
عن نية الواليات املتحدة العمل مع
االمارات عىل اقناع السعوديني باغالق
ملف الحرب ،وايجاد مخرج سيايس من
دوامتها.
 2ـ االشارة الثانية "البليغة" تتعلق
مبلف مقتل الصحايف جامل خاشقجي
يف القنصلية السعودية يف اسطنبول
عام  ،2018بعد قرار واشنطن االفراج
عن تقييم االستخبارات االمريكية ملقتل
خاشقجي الذي خلص اىل استنتاج مفاده
ان ويل عهد اململكة السعودية "اجاز
عملية يف اسطنبول ،يف تركيا ،العتقال او
قتل الصحايف السعودي جامل خاشقجي".
جاء الكشف عن تقرير االستخبارات حول
مقتل الخاشقجي ليعكس استعداد االدارة
الجديدة لتحدي اململكة يف قضايا كثرية،
مثل حقوق االنسان وملف الحرب عىل
اليمن .غري ان الرئيس االمرييك يخطو
بحذر للحفاظ عىل العالقات مع اململكة،
يف اطار سعيه اىل احياء االتفاق النووي
املربم مع ايران ،ومعالجة تحديات اخرى،
من بينها محاربة التطرف االسالمي،
وامليض يف سياسة ترامب لتعزيز عملية
التطبيع بني العرب وارسائيل.

الرئيس االمرييك جو بايدن.

من الواضح ان بايدن ال يزال يتحسس
خطاه .وعىل الرغم من رغبته يف تحجيم
بن سلامن واضفاء طابع رسمي عىل
العالقات بني البلدين ،اال انه يدرك ان
الواليات املتحدة ال تستطيع تحمل قطيعة
مع اقدم حلفائها يف املنطقة ،وان الرشاكة
مع السعودية متر بعملية اعادة تعديل
وليس بقطيعة ،وما يحدث هو اعادة نظر
يف العالقة مع السعودية وليس تصدعا يف
هذه العالقات .السعودية دولة اساسية يف
املنطقة ،والخيارات التي تتخذها الرياض
تكون لها تأثريات كبرية يف املنطقة.
التغيري االمرييك تجاه السعودية ويف منطقة
الرشق االوسط باالجامل ،ويف اتجاه ان
تصبح ايران هي االولوية والعودة اىل
االتفاق النووي هي الهدف ،مام اثار قلقا
مزدوجا لدى ارسائيل والسعودية .ارسائيل
التي ارسلت وفدا امنيا اسرتاتيجيا كبريا
اىل واشنطن للحصول عىل توضيحات
وتطمينات .السعودية التي بادرت اىل
حركة استباقية وقائية بدخول معرتك

سببان دفعا السعودية
الى الحوار مع ايران :التغيير
االميركي وحرب اليمن
الكاظمي يلعب دور
الوسيط وساعي بريد
تحت سقف االنفتاح على
العمق العربي

املفاوضات مع ايران ،من دون انتظار
االتفاق االمرييك ـ االيراين.
لوهلة اوىل ساد اعتقاد ان الرد السعودي
سيكون بتطوير عملية التنسيق وترسيع
عملية التطبيع مع ارسائيل ،لكن املفاجأة
كانت يف ان السعودية اختارت طريق
الحوار مع ايران والتطبيع مع سوريا،

اضافة اىل اعادة بناء العالقات مع العراق.
اطل ويل العهد السعودي االمري محمد بن
سلامن عىل التلفزيون السعودي ملناسبة
مرور خمس سنوات عىل اطالق رؤية
 ،2030وكان له حديث مطول يف الشؤون
السياسية الخارجية ،عكس تحولني:
 التحول يف طريقة مخاطبة الوالياتاملتحدة مقارنة مبا كان عليه الوضع ايام
ترامب ،ويف طريقة تناول موضوع العالقة
معها من زاوية تعكس حذرا وعدم ارتياح،
ويصل االمر اىل اظهار شكوك وارتياب
حيال توجهات االدارة االمريكية يف املنطقة
وانعكاسها عىل العالقات الثنائية التي
متيزت يف السنوات االربع املاضية بالزخم
والحرارة .فقد اقر بن سلامن بوجود
خالفات مع ادارة بايدن وحاول اظهار
نوع من الندية يف حاجة كل من الطرفني
اىل االخر ،عندما قال ان الواليات املتحدة
ما كانت لتكون عىل ما هي عليه اليوم
لوال النفط السعودي .كام حاول االيحاء
بوجود خيارات بديلة لديه يف حال
ارادت واشنطن التخيل عنه ،عندما اشار
اىل اعالن كل من الصني وروسيا والهند
السعودية رشيكا اسرتاتيجيا لها.
 التحول يف اللهجة تجاه ايران مقارنة مباكان يقوله بن سلامن يف السابق واشاراته
املتكررة اىل انه ال ميكن اجراء حوار مع
ايران .فقد تناول ويل العهد موضوع
العالقة مع ايران من زاوية اظهار النية
والرغبة يف تحسني العالقات ،ليصل االمر
اىل حد التودد والتفهم بالقول ان "ايران
دولة جارة ونريد ان تكون لدينا عالقة
طيبة ومتميزة معها .ال نريد ان يكون
وضع ايران صعبا ،بالعكس ،نريد ايران
مزدهرة .لدينا مصالح فيها ولديها مصالح
يف السعودية لدفع العامل واملنطقة اىل
االزدهار".
هذه الرغبة يف االنفتاح عىل ايران
ترافقت مع رغبة اخرى مكملة ،هي انهاء
الحرب يف اليمن .فقد اعرب بن سلامن
عن االمل يف ان يجلس الحوثيون اىل
طاولة املفاوضات للتوصل اىل حلول
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تكفل حقوق جميع اليمنيني وتضمن
مصالح دول املنطقة .وهذا يؤكد التوجه
الذي بدأته السعودية بعد وصول بايدن
اىل البيت االبيض ،باطالقها مبادرة انهاء
الحرب وعن قناعة هذه املرة برضورة
اقفال ملف حرب اليمن الذي يستنزفها،
من دون ان تلوح امكانات ربح او حسم
الحرب عسكريا ،ويف ظل ضغوط امريكية
مستجدة لوقف الحرب والذهاب اىل
مفاوضات الحل السيايس.
بغداد كانت مركز الحدث ورئيس حكومة
العراق مصطفى الكاظمي كان الشاهد
والوسيط ،وهو الذي كان زار الرياض
مرتني منذ تسلمه رئاسة الحكومة والتقى
ويل العهد االمري محمد بن سلامن الذي
تربطه به عالقة وطيدة عىل املستويني
الشخيص والسيايس.
انعقدت جولة الحوار االوىل يف القرص
الرئايس يف املنطقة الخرضاء وسط بغداد.
الوفد السعودي ترأسه رئيس االستخبارات
خالد بن عيل الحميدان وضم يف عداده
مستشارا امنيا رفيع املستوى لويل العهد،
فيام ترأس الوفد االيراين مسؤول رفيع
املستوى يف املجلس االعىل لالمن القومي
وضم ممثلني عن االجهزة االيرانية كافة،
مبا فيها الحرس الثوري .وهناك من قال
ان الوفد االيراين كان برئاسة قائد فيلق
القدس الجرنال قآين.
اذا كان موقف ايران عىل مر السنوات
املاضية داعام لفكرة الحوار مع
السعودية التي رفضت عرضا ايرانيا
متكررا بهذا الخصوص ،يكون التغيري جاء
من السعودية التي اتخذت القرار بنقل
العالقة مع ايران من حال املواجهة اىل
مرحلة املفاوضة .ميكن تقدير ان هناك
ثالثة اسباب اساسية دفعت بالسعودية
اىل اتخاذ هذا القرار الصعب والجريء:
 1ـ التغيري الحاصل يف الواليات املتحدة
مع سقوط ترامب وتسلم بايدن ،وما
اسفر عنه من خسارة بن سلامن حليفا
امريكيا متطرفا وموثوقا ،وما ادى اليه
من تغيري يف مسار واولويات السياسة
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الرئيس السوري بشار االسد.

االمريكية يف املنطقة بعدما توافر ما يكفي
من مؤرشات تدل اىل رغبة امريكية جامحة
يف استئناف املفاوضات مع ايران والعودة
اىل االتفاق النووي .هذا حمل السعودية
عىل اجراء تعديل مامثل يف اولوياتها،
بحيث صار الحوار مع ايران اهم واوىل
من التطبيع مع ارسائيل ،او عىل االقل
منافسا وموازيا.
 2تطورات الوضع يف اليمن ،السيامما يتعلق بالتطورات العسكرية بعد
تعرث وفشل الجامعات اليمنية املؤيدة
للسعودية يف حسم معركة مأرب التي
عدت واحدة من ام املعارك .بعد مواصلة
الحوثيني املدعومني من ايران قصف
العمق السعودي بالصواريخ والطائرات
املسية ،يف وقت متارس واشنطن ضغوطا
ّ
عىل السعودية لوقف حرب اليمن بعدما
ثبت ان ال حل عسكريا لالزمة ،وان الحل
السيايس لها يبدأ من اعرتاف سعودي
بالحوثيني وبالنفوذ االيراين يف صنعاء .من
هذا املنطق اصدرت السعودية مبادرتها
الداعية اىل وقف الحرب وانطالق العملية

السياسية عىل اساس القرارات الدولية
ذات الصلة.
 3توافر الوسيط العراقي املوثوق به،مصطفى الكاظمي الذي يستند يف دوره
الجديد اىل عالقة شخصية متينة مع بن
سلامن ،وكانت له زيارتان حتى االن
اىل الرياض ،ويستند ايضا اىل اسرتاتيجيا
سياسية يتبعها وتقوم عىل ثالثة عنارص
ومرتكزات:
 العودة اىل الحضن العريب تأكيدا عىلمتسك العراق بهويته وعروبته ،واعتامد
السعودية مدخال لهذه العودة التي مهد
لها بثالثية عراقية ـ مرصية ـ اردنية.
 االبتعاد من سياسة املحاور وايجادالتوازن يف عالقات العراق االقليمية .هذا
يدفع ويشجع الكاظمي عىل ان يطرح
نفسه وسيطا ،ليس فقط بني السعودية
وايران وامنا ايضا بني ايران ومرص وبني
ايران واالردن .لكن البداية الفعلية
واالهم هي مع السعودية ،ومع نقل مركز
الحوار ودور الوساطة من سلطنة عامن
والكويت اىل العراق.

 السعي اىل لعب دور الجرس وصلةالتواصل والتفاعل بني ايران والواليات
املتحدة .فمن الواضح ان الكاظمي
يطمح اىل استعادة العراق من االقامة
الدامئة يف العاصفة .االقامة املتوترة
عىل خط التامس االيراين  -االمرييك الذي
شهد شهورا صعبة بني حسابات االنتظار
واالنفجار .ال يحمل الكاظمي مرشوعا
معاديا اليران كدولة جارة .فمثل هذا
املرشوع ال يحل املشكلة وليس مطلوبا
او ممكنا ،وامنا يحمل مرشوعا العادة
التوازن ميكن ان يعزز موقع العراق يف
التخاطب مع ايران وتركيا وسائر الدول
املحيطة .ترميم عالقات العراق بعمقه
الخليجي والعريب رضوري الستعادة
العراق قدرته عىل اسرتداد موقعه
الطبيعي يف توازنات املثلث العريب -
االيراين  -الرتيك .وطبيعي ان يلقى توجه
من هذا النوع تفهام وتأييدا ،ذلك
ان عودة العراق اىل االمساك بقراره
واستقراره حاجة خليجية وعربية بل
دولية.
الحوار السعودي ـ االيراين الذي مل يعد

رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

رسا ،توزع عىل خمسة محاور اساسية
هي:
 1اليمن الذي يشكل اولوية سعوديةمطلقة ،كونه يتصل باالمن القومي
للمملكة ويطاول استقرارها الداخيل
ومصالحها ومشاريعها االقتصادية
الطموحة .تفاوض الرياض عىل هذا امللف
من خلفية ان الحل او الحسم العسكري
ليس ممكنا ،وان اليران دورا ونفوذا يف
اليمن ومؤهلة الن تكون رشيكة اساسية
يف ترتيبات انهاء الحرب والحل السيايس.
 -2امللف النووي ومفاوضات فيينا،
حيث تبدي السعودية رغبة يف ان يكون

سقوط ترامب وتسلم
بايدن اديا الى تغيير في
مسار واولويات السياسة
االميركية في املنطقة

لها مقعد عىل الطاولة ولو جلست يف
الصف الثاين ،وان تشارك بشكل او باخر
يف هذه املفاوضات التي تعنيها .لكن
ايران غري متحمسة وغري مستعدة الرشاك
السعودية يف املفاوضات ،متاما مثلام ان
الواليات املتحدة غري متحمسة الرشاك
ارسائيل .وتعترب ايران ان امن واستقرار
الخليج ليس جزءا من هذه املفاوضات يك
تكون السعودية طرفا فيها.
 -3العراق الذي يربز اكرث فاكرث ساحة
تقاطع وتالق بني ايران والسعودية ،ومن
خلفية دعم الكاظمي نظرا اىل موقعه
وسياسته يف اقامة توازن واداء دور
الوسيط النزيه .لكن يبقى العراق ساحة
مفتوحة للثنائية االمريكية ـ االيرانية
ويصعب عىل اي طرف اقليمي او دويل
ثالث ان يحصل عىل دور او موقع متقدم.
 -4امللف السوري الذي يعد واحدا من
امللفات ذات االهتامم املشرتك ،ولكن ال
السعودية تظهر استعدادا وحامسة لرفع
درجة اهتاممها بهذا امللف ربطا باملوقف
االمرييك الغريب الذي يربط اعادة االعامر
وعودة الالجئني بالحل السيايس ،وال ايران
تظهر استعدادا او حامسة للخوض يف هذا
امللف ،اوال الن اطرافا دولية واقليمية
متعددة موجودة عىل االرض السورية،
وثانيا الن هناك مرجعية واحدة تتفاوض
وتقرر يف شأن سوريا ومستقبلها ،وهذه
املرجعية يف نظر االيرانيني هي الرئيس
بشار االسد الذي رسخ رئاسته وسلطته،
بعدما حصل عىل والية رئاسية جديدة يف
انتخابات جرت الشهر املايض.
 -5امللف اللبناين الذي توليه ايران اهمية
بالغة ،نظرا اىل وجود حزب الله ذراع
ايران ورأس حربتها يف املنطقة ،وكون
لبنان ساحة متقدمة تضع ايران عىل
متاس مع ارسائيل وعىل حدود اوروبا عرب
املتوسط .لكن املفاجأة هنا ان لبنان غري
مدرج يف الئحة االولويات السعودية لهذه
املرحلة ،وبالتايل موجود يف اسفل جدول
اعامل الحوار السعودي ـ االيراين.
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تقرير

مارلني خليفة

@marlenekhalife

النظريات التي تحكم سلوك الدول:
القوة الناعمة
تحقيق املصالح السياد ّية عبر ّ

تنطلق العالقات الدولية يف مجملها من النظرية الواقعية املرتكزة عىل املصلحة الوطنية والقوة وتوازن القوى .لكن لهذه
النظرية اشكاال عدة تتغري مع تغري املتحكمني مبصائر غالبية الدول .فام هي النظريات التي تحكم العالقات الدولية
وترشح سلوك الدول حيال بعضها البعض؟
ال يعد تحليل االسس واملعايري التي تحكم
العالقات بني الدول امرا بسيطا ويرتبط فعليا
بتفسري العالقات السياسية القامئة منذ قرون من
حيث رصاع النفوذ واالسرتاتيجيات والتحالفات.
من هنا تنبثق اهمية معرفة ما يسمى قوانني
الجغرافيا السياسية والنظريات التي توجه
الحوادث السياسية يف العامل.
تتعدد النظريات التي تفرس حقيقة العالقات
بني الدول واالسباب التي تقود اىل الحروب او
التحالفات ،ومنها النظرية الواقعية التي شكلت
الظاهرة االساسية التي تحكم العالقات الدولية
منذ معاهدة وستفاليا يف العام  ،1648ونشوء
الدولة املؤسساتية القامئة عىل مبدأ السيادة
الوطنية.
يف هذا السياق ،تقدم الباحثة يف الشؤون الدولية
رانيا حتي رشحا وافيا لهذه النظريات .تقول
لـ"االمن العام" ان "العالقات بني الدول تحكمها

املصالح السياسية واالسرتاتيجية واالقتصادية
واالجتامعية ،وتسعى الدول املعربة عن املصلحة
الوطنية اىل التفتيش عن القوة يف عامل تسوده
الفوىض والنزاعات املستمرة ،مام يدفع كل دولة
اىل تحصني ذاتها ملنع الدول االخرى من االعتداء
عليها وتهديد امنها .اما السالم واالستقرار من
وجهة نظر هذه الدول ،فال ميكن ان يتحققا اال
من خالل توازن القوى" .بعد النظرية الواقعية،
تنطلق حتي يف رشح النظرية الليربالية "التي
تعني امكان التعاون بني الدول من خالل انشاء
مؤسسات ومنظامت معنية بتحقيق التعاون يف
تقليص حدة النزاعات ،فيام االمن واالستقرار،
بحسب الفكر الليربايل ،ال يتحققان اال من خالل
ايجاد القيم واملصالح املشرتكة يف مقابل تقليص
االبعاد العسكرية ،فتتشابك حينها املصالح
االقتصادية التي تؤدي بدورها اىل تحقيق الرفاهية
لجميع الفاعلني الدوليني".

بعد انتهاء الحرب الباردة وبزوغ عرص العوملة
"تطورت النظريات التي تفرس طبيعة العالقات
بني الدول ،فربزت مدارس جديدة منها النيوليربالية
االقتصادية ،ونظرية غرازنر حول االنساق الدولية،
اي القواعد والقوانني التي يجب ان تحكم
العالقات الدولية ،فيام فرضت نظرية االعتامد
املتبادل لجوزف ناي وروبري كوهني نفسها بفضل
ازدياد التجانس الثقايف واالجتامعي واالقتصادي
بني الدول يف ظل تقلص الحواجز بينها".
يف السياق عينه ،رتب انهيار االتحاد السوفيايت
مجموعة نتائج ساهمت يف تكوين مالمح الفرتة
التي يتسم بها النظام الدويل يف العالقات الدولية.
تشري حتي" :خالل تلك الحقبة تربعت الواليات
املتحدة االمريكية عىل قمة النظام الرأساميل مبا
متلكه من قدرات عسكرية واقتصادية وتكنولوجية،
ما عد مثابة انتصار للنموذج الرأساميل االمرييك.
فبفضل القوة الناعمة والعوملة استطاعت

منظمات واتحادات واحالف ومنتديات ومجموعات
• منظمة االمم املتحدة.
• منظمة االتحاد االفريقي.
• منتدى التعاون االقتصادي لدول اسيا واملحيط
الهادئ.
• جامعة الدول العربية.
• بريكس وتضم الربازيل ،روسيا ،الهند ،الصني
وجنوب افريقيا.
• مجموعة ريو :تضم دول امريكا الجنوبية وبعض
دول الكاريبي.
• دول الكومنولث ،تضم  53دولة.
• مجموعة البلدان الناطقة الربتغالية.
• مجموعة رشق افريقيا.
• منظمة التعاون االقتصادي.

• االتحاد االورويب The European Union
• النمور االسيوية االربعة :هونغ كونغ ،سنغافورة،
كوريا الجنوبية وتايوان.
• مجموعة الدول االربع :تضم الربازيل ،املانيا،
الهند ،اليابان ،وهي تدعم بعضها البعض للحصول
عىل مقعد دائم يف مجلس االمن.
• مجموعة الثامين )G8( :كندا ،الواليات املتحدة،
الصني ،اململكة املتحدة ،فرنسا ،اليابان ،روسيا وايطاليا.
• مجموعة الثامين  +خمسة  :5+G8تضم دول
مجموعة الثامين ،باالضافة اىل دول الربازيل ،الصني،
الهند ،املكسيك وجنوب افريقيا.
• مجموعة الخمسة :تضم الربازيل ،الصني ،الهند،
املكسيك وجنوب افريقيا.

• مجموعة العرشين (.)G20
• مجموعة الدول الصناعية السبع (.)G7
• مجموعة الـ.)G77( 77
• مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• منتدى حوار ابسا الذي يشمل دول الربازيل
والهند وجنوب افريقيا.
• اتحاد منظمة الدول االمريكية ويضم  35دولة.
• اوبيك منظمة الدول املصدرة للنفط.
• مجموعة دول املحيط الهادئ.
• اتحاد دول امريكا الجنوبية.
• مجموعة فيسيغراد :اربع دول يف اوروبا الوسطى.
• املجلس الرتيك :يضم اذربيجان ،تركيا ،كازاخستان
وقريغيزيا.

الباحثة يف الشؤون الدولية رانيا حتي.

الواليات املتحدة التحكم باللعبة السياسية الدولية
ومبفاصل النظام الدويل عن طريق الجاذبية ،ومن
ثم استفرادها عىل الصعيد الدويل من دون منازع.
يف هذا االطار ،مل تكن الواليات املتحدة االمريكية
الوحيدة التي استطاعت االستفادة من اقتصاد
السوق والعوملة النيوليربالية ،امنا دول عدة مثل
دول "الربيكس" التي استطاعت مبا فيها الصني،
تركيز نشاطها االقتصادي عىل القطاع الثانوي
من خالل انتاج سلع بتكلفة منخفضة يف سياق
العوملة .هذا التنظيم لالقتصاد الدويل سمح لبكني
بتطوير صناعتها واالستفادة من عمليات نقل
التكنولوجيا .فمنذ العام  1990وحتى العام ،2020
بدأت العالقات الدولية تهتز بسبب تغري موازين
القوى الدولية يف ظل تضاعف الناتج القومي
الصيني مبقدار  14ضعفا تقريبا .يف هذا السياق
املتجدد ،انشأت الصني البنك االسيوي لالستثامر
يف البنية التحتية والذي بلغ عدد اعضائه 103
دول .يقوم املرصف االسيوي باقراض العديد من
الدول النامية ،مبا يشكل منافسة لدور البنك
الدويل .هكذا متكن العمالق الصيني من تحقيق
ما يسميه كرث معجزة اقتصادية خالل العقدين
املاضيني ،فيام عاىن االقتصاد االمرييك من ازمة
حادة يف العام ."2008
هذا الوضع القائم ـ تضيف حتي ـ "ادى اىل
املنافسة بني الصني والواليات املتحدة االمريكية

وميكن تناوله كنموذج يف العالقات الدولية،
بحيث شكل احدى النقاط الرئيسية التي ترتكز
عليها النظريات لفهم سلوك وحوافز تلك الدول،
وتأكيد للنظرية الواقعية التي عرفناها بداية،
القامئة عىل املصلحة الوطنية والقوة وتوازن
القوى .بعد الصعود الصيني وانحسار السيطرة
الكاملة للواليات املتحدة االمريكية ،زادت الحدة
يف العالقات الدولية وباتت اشد تعقيدا يف عامل
تسوده الفوىض".
ازداد التأزم يف العالقات بني تلك الدول بعد تفيش
جائحة كورونا وتداعياتها الصحية واالقتصادية
واالجتامعية الكارثية عىل العامل .تشري حتي اىل انه
"بعد جائحة كورونا انعدمت النظريات التعاونية
لتتغلب عليها املصلحة الوطنية والذاتية واالنانية،
االمر الذي عزز طبيعة الرصاع وحرب الكل ضد
الكل .لكن عىل الرغم من التنافس والرصاع
االقتصادي الرشس ،اعطت نظرية "الرضورة"
و"عرب الوطنية" حلوال ملعالجة القضايا العاملية يف
ظل التناقضات الحاصلة وعدم تجانس املصالح بني
الدول الكربى بهدف حرص الخالفات والعودة اىل
االعتامد املتبادل املعقد عىل الرغم من "الدوالتية"
املسيطرة يف العالقات الدولية (الدوالتية تعني
الدولة مبقوماتها الخمسة :السلطة والشعب
واالقليم والشخصية القانونية والسيادة) ،ومناهضة
الخلل عرب االرتكاز عىل القانون والقواعد الدولية،

واعطاء دور للحوكمة الدولية التي تشمل الجهات
الرسمية وغري الرسمية لحل القضايا عرب الوطنية،
واالبتعاد من الهيمنة التي تؤثر يف تلك العالقات
يف ظل هذه التحديات االنية".
يف اختصار ،ال يزال العامل يعيش يف القرن الحادي
والعرشين يف نظام عاملي فوضوي وخصوصا
بعد احياء جائحة كورونا للرصاعات من جديد
بسبب الركود االقتصادي .لكن ينتظر من الالعبني
الدوليني واملنظامت الحكومية وغري الدولية
ومن بينها االفراد واملنظامت غري الحكومية،
توسيع افاق النقاش للدخول اىل معالجة الخلل
وحل املشاكل االنسانية بطريقة تشاركية
وتعاونية ،واتخاذ االعتامد االقتصادي والصحي
والبيئي املتبادل اطارا جديدا لتجنب الخالفات
والصدامات بني الدول.
تقول حتي" :ال شك يف ان تنامي االعتامد املتبادل
يقلل من احتاملية نشوب حروب باردة حقيقية او
حروب ساخنة ،الن كل الدول لديها حوافز للتعاون
يف عدد من املجاالت مبا فيها االمن الصحي .يف
الوقت نفسه ،ان سوء التقدير مثل خطر السري
يف اثناء النوم يؤدي اىل كارثة برشية .من املؤكد
ان ترابطا وتفاعال كهذا يف شتى املجاالت الصحية
والبيئية الخ ...يسهل من احتاملية التعاون والسلم
واالستقرار .اما عكس ذلك ،فيمكن ان يؤدي اىل
تدمري شامل مؤكد ومتبادل ،ورمبا يفكك القواعد
القانونية التي تقوم عليها العالقات الدولية وقد
يشعل العامل .فعىل الرغم من بعض قوة الدول
وضعف بعضها االخر عىل الساحة الدولية ،اال
ان جميع الدول يف حاجة اىل التعاون والتشارك
لتفادي الوصول اىل االنهيار".
تختم حتي بقولها" :يبقى الحل االمثل يف السعي
اىل اتفاق عىل انشاء مؤسسات عرب وطنية ،او اطر
قانونية عليا ،تديرها حوكمة دولية يتم االحتكام
اليها لعالج الخالفات ،لتبقى عامال مهام يف تجنب
الصدامات الدولية مبا فيها بني الصني والواليات
املتحدة وبقية الدول كاطار لتسوية الخالفات،
فضال عن اعتامد االطر املؤسسية ،او القانونية
التي تؤدي اىل لعب دور مهم يف ادارة النزاعات
ومعالجة املشاكل والتحديات والتهديدات العاملية
املشرتكة .ورمبا قد تقلل تلك االطر من العالقات
الدولية االكرث تشددا وانانية واالتجاه نحو عالقات
دولية اكرث انسانية والخضوع مجددا لقواعد قانون
دويل ال تتحكم فيها االنتقائية واالستنسابية".
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قض ّية

املحامي منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

مؤسسة أمن ّية
األمن العام أول ّ
تطلق برنامج مهارات التواصل

اللغة او النوع االجتامعي او الرأي السيايس او
االصل الوطني.
 حامية الحقوق والحريات والدفاع عنها من ايانتهاك.
 الحرص عىل تأمني االمن واالمان والخدمةلجميع املواطنني واملقيمني عىل االرايض اللبنانية.
 بذل اقىص الجهود االستعالمية وتنفيذ املهامتامليدانية ،ومكافحة االرهاب والجرمية ،وتحقيق
االمن.

خالل شباط الفائت ،اطلقت املديرية العامة لالمن العام برنامجا تدريبيا بعنوان "كيفية التعامل مع املواطنني واالجانب وتطبيق
مدونة قواعد السلوك ومعالجة الحاالت الخاصة" ،يهدف اىل تطوير مهارات العسكريني يف التواصل االنساين الفعال ،تحليل شخصية
وافكار الشخص عرب لغة جسده وغريها من املهارات ،كام يتضمن التعمق يف آليات تطبيق مدونة قواعد السلوك يف االمن العام

تحقيقا العىل درجات التواصل البناء والودي بني
املديرية العامة لالمن العام واملواطنني ،وبعد
اطالقها سابقا برامج واقساما عدة تسهل وتف ّعل
هذا التواصل كاسرتاتيجيا الرشطة املجتمعية
وقسم خدمة االتصاالت وغريهام ،يأيت اطالقها
اليوم برنامج تطوير مهارات التواصل االنساين
بهدف تعزيز مهارات عسكرييها بشكل علمي
نفيس اكادميي ومحرتف يف مجاالت التواصل،
االصغاء ،الحوار ،التفهم ،ادارة الضغط واالزمات،
حل النزاعات ،وغريها من املهارات .كل ذلك
بهدف تقديم افضل خدمة عامة للمواطن ،وفق
ارقى معايري حقوق االنسان وقواعد علم النفس
التواصيل ،وألن املواطن "هو رب عملنا ويجب ان
نكون يف خدمته عىل اكمل وجه" ،كام يؤكد دامئا
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم.
ما اهمية وخصائص برنامج تطوير مهارات
التواصل االنساين الذي اطلقته املديرية العامة
لالمن العام؟ ماذا يتضمن من مواضيع تدريبية؟
ما هي ابرز انواع وسائل التواصل االنساين غري
اللفظي ،اي ما يعرف بلغة الجسد؟ وماذا عن
معاين بعض حركات الجسد ،نربات الصوت،
طريقة الكالم ،الخ...

ال تعطى اكادمييا اال للمتخصصني يف مجال علم
النفس.
 يرتكز يف القسم االكرب منه عىل جانب الشقالتعليمي النظري ،عىل اعتامد نهج التدريب
التجريبي ،اي الواقعي والتفاعيل ،الذي بدأت
تنتهجه رسميا منذ سنوات اهم املؤسسات
التعليمية يف العامل .بالتايل ،يسجل للمديرية
العامة لالمن العام يف هذا السياق انها من اوىل
املؤسسات الرسمية اللبنانية التي تدخل نهج
التدريب التجريبي وعلم نفس التواصل الفعال
ضمن برامج التدريب التي تشمل افرادها كافة.
استطرادا ،يحتوي الربنامج عىل مواد غري تقليدية،
كقراءة لغة الجسد ونربات الصوت وتحليل
الشخصية وسواها ،وهي تتمحور حول القدرات
الذاتية للمتدربني وتقنيات ومهارات تعاملهم
مع االخرين سواء يف عالقاتهم االجتامعية او
الوظيفية .بالتايل هي مفيدة لهم جدا يف حياتهم
اليومية سواء عىل صعيد فهمهم لذاتهم بالدرجة
االوىل او فهمهم لالخرين وتطوير مهارات
التواصل الفعال معهم مبا ينعكس ايجابا عىل
كل نواحي حياتهم االجتامعية والوظيفية عىل
السواء.

خصائصه واهميته

مضمون الربنامج

يتميز برنامج تطوير مهارات التواصل االنساين
الذي سيشمل كل عسكريي املديرية العامة
لالمن العام تباعا ،بثالث ميزات ذات طابع نوعي:
 يجمع يف آن واحد بني علوم عدة كعلم النفس،علم االجتامع ،علم القانون وسواها .بالتايل هو
مبتكر من ضباط وعسكريني تابعني اىل دائرة
التدريب يف االمن العام.
 -يتضمن يف القسم االكرب منه معلومات ودروس

يتألف برنامج تطوير مهارات التواصل االنساين
من قسمني رئيسيني ،يتمحور االول حول
مدونة قواعد السلوك يف االمن العام التي سبق
وانجزتها املديرية العامة لالمن العام بالتعاون
مع مكتب املفوض السامي لحقوق االنسان يف
االمم املتحدة .من ابرز املواضيع التي يتضمنها
هذا القسم ،نذكر عىل سبيل املثال ال الحرص:
رسالة االمن العام ومبادئه ،الصفات الذي

يجب عىل عسكريي االمن العام التحيل بها،
سلوكيات عسكري االمن العام ،االطار القانوين
الدويل والوطني للمدونة واعتامدها كل معايري
حقوق االنسان العاملية ،اساسيات االعالن العاملي
لحقوق االنسان ،التعامل مع اصحاب الحقوق،
سواء عىل املعابر الحدودية ،العامل واملهاجرون،
نزالء مراكز االحتجاز ،عامالت الفن يف املالهي
الليلية وسواها ،وذلك وفق ارقى معايري حقوق
االنسان .كذلك رشح معمق لكل االتفاقات
الدولية الخاصة بحقوق االنسان ،كاالعالن العاملي
لحقوق االنسان ( ،)UDHRالقانون الدويل
لحقوق االنسان ( ،)IHRLاتفاق القضاء عىل
جميع اشكال التمييز ضد املرأة (،)CEDAW
الخ...
القسم الثاين من الربنامج يتمحور حول مختلف
مواضيع التواصل االنساين ،التي نذكر منها عىل
سبيل املثال:
 مهارات مهنية ومهارات التواصل الفعال:التواصل ،مستوى التواصل اللفظي وغري
اللفظي ،مستويات التواصل حسب طبيعة كل
نوع ،معوقات التواصل ،نظرية القمع ،تقنيات
التواصل الفعال كمهارات الحوار ومهارات
االصغاء وغريها ،الخ.
 قراءة لغة الجسد :حركات الجسد ،نربة الصوت،وضعية الجسم يف حالة الوقوف او الجلوس او
غريها ،امياءات الوجه ،الخ.
 طرق حل النزاعات :تعريف النزاع ،انواعه،خصائص كل نوع ،جميع مراحله وطرق املواجهة
وتحديد املشكلة وحلها يف كل مرحلة ،تقنيات
حل النزاع اي الحوار واملفاوضة والوساطة
والتحكيم واستعراض افضل الطرق واملهارات
النجاح كل نوع منها ،الخ.

مبادئ االمن العام

اضافة اىل الكثري من التامرين التطبيقية وبرامج رسالة االمن العام

تحليل الشخصية ذات الصلة مبختلف مواضيع
برنامج التدريب .سنتوقف عند عرض بعض
االمثلة عام تضمنه برنامج تطوير مهارات
التواصل االنساين يف قسميه ،اي قسم مدونة
قواعد السلوك ،ومن ثم قسم مختلف انواع
التواصل االنساين الفعال ،وذلك كااليت:

رسالة االمن العام شاملة وهي تتضمن االيت:
 خدمة املواطن وارضاؤه ،املحافظة عىل امنهوسالمته ،واظهار وجه لبنان املرشق.
 تطبيق القوانني واالنظمة من دون مس حريةوحق املواطنني والرعايا العرب واالجانب.
 -عدم التمييز عىل اساس العرق او اللون او

اهم مبادئ االمن العام:
 احرتام الكرامة االنسانية. العدالة واملساواة يف تطبيق القانون. حامية الفئات الضعيفة. القدوة يف القيادة. االحرتاف واملهنية واملوضوعية. -النزاهة واالستقامة.

التواصل الفعال

الحوار واالصغاء هام من اهم تقنيات التواصل
الفعال ،وهذه اهم قواعد انجاح كل منهام:
* يف ما خص الحوار:
 التكلم بلغة بسيطة ومفهومة واستعامل جملقصرية.
 االنفتاح نحو االخر وتفادي االحكام املسبقة. تحويل العنف او التواصل العنفي اىل تواصلالعنفي.
 استعامل الجسم والوجه بشكل ايجايب(االبتسامة ،االمياءات.)...
 الصدق والشفافية. عدم اهامل التواصل البرصي. الحزم وال العنف (يف حل الخالفات ،يف اتخاذالقرار.)...
 صياغة الجمل بـ"رسالة االنا" او "نحن" (انا اشعر...انا اعرف  )...بدل من اللوم وتوجيه االنتقادات.
* يف ما خص االصغاء:
 محاولة االستامع اكرث من التكلم. تفادي الرسائل للشخص االخر (انت ال تفهم...ال تعرف)...
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 استخدام اسئلة االستيضاح واعادةالصياغة (تقصد كذا ...افهم انك تقول)...
 التعاطف واحرتام مشاعر االخر (افهمتخوفك ،اقدر مشاعرك)...

لغة الجسد

يؤكد علامء النفس ان  %7فقط من التواصل
بني شخصني يكون بالكلامت ،و %38بنربة
الصوت و %55بلغة الجسد .اذا كان هناك
اختالف مثال بني ما قيل بالكلامت وما تم
التعبري عنه بلغة الجسد ،فان املستمع مييل،
ضمنيا ونفسيا ،اىل تصديق لغة الجسد اكرث
تعب لغة
من الكلامت .يف ما خص التعريفّ ،
الجسد عن شكل من اشكال التواصل غري
اللفظي التي ميكن ان يقوم بها الفرد عن
واع" .يتضمن التواصل
وعي تام او بشكل "ال ٍ
غري اللفظي بلغة الجسد واحدا او اكرث مام
ييل :حركات الجسد ،وضعية الجسم يف
حالة الوقوف او الجلوس او غريها ،حركات
اليدين ،نربة الصوت ،درجة الصوت (مرتفع
او منخفض) ،امياءات الوجه ،تعابري الوجه
الدقيقة او  Micro-expressionsالتي
تظهر لفرتة قصرية جدا ،وسواها من االمور
املشابهة.

حركات الجسد

يف ما خص املعاين النفسية لحركات الجسد،
سنتوقف عند االمثلة التالية:
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 االنف :عندما يلمس البالغ انفه وهويتحدث فهو دليل عىل انه يكذب يف
الحديث الذي يقوله.
االصابع :نقر الشخص باصابعه عىل ذراع
املقعد او عىل املكتب يشري اىل العصبية او
نفاد الصرب.
 اذا جلس الشخص وقدماه فوق بعضهامالبعض يحركهام باستمرار ،فهذا يدل عىل انه
يشعر بامللل.
 االكتاف :عندما يهز الشخص كتفه ،هذايعني انه ال يدري او ال يعلم ما تتحدث عنه
وقد يعني ايضا الالمباالة.
 الفم :حينام يكذب الطفل عىل والديه،يرضب يديه عىل فمه يف اشارة اىل اخفاء
الحقيقة عنهام ،وعندما يكذب املراهق
يلمس او يحك فمه بخفة.
 هز االكتاف عالمة الالمباالة. -الغمز بالعني عالمة التودد.

اسلوب التحدث

بحسب علم النفس ،ان الطريقة التي
يتحدث بها الشخص تكشف الكثري من
خفايا شخصيته ومكنونات نفسه .وهي
تعد مثابة مؤرش اىل درجة حبه ،غضبه،
ثقته بنفسه وغريها من الحاالت .عىل سبيل
املثال:
 من يتحدث برسعة بشكل متعمد ،ويزيدمن الرسعة عندما يكون يف حالة اثارة

عاطفية ،كالفرح او الغضب او القلق ،يكون
من االشخاص املتوترين يف كل عالقاتهم،
يشعرون بالوحدة بسهولة ،يجدون صعوبة
يف التعبري عن مشاعرهم الحقيقية ،وما اىل
هنالك.
 من يتحدث ببطء شديد ويحدد كلامتهبالضبط وبحرص شديد قبل ان ينطق
بها ،يكون انسانا ال يزال يحلم باملثالية
يف العالقات بني الناس ،ويتمسك عادة
بافكاره القدمية ويرفض كل ما يعارض
هذه االفكار ،الخ.
 من يطلق كالمه بنعومة شديدة وكان فيهحنان ونغم ،يكون شخصا متميزا بالهدوء يف
عالقاته مع االخرين ،االنفتاح ،التفاؤل ،الخ.

تحليل الشخصية

مييز علم النفس بني العديد من انواع
الشخصيات كالشخصية الرنجسية ،املنطوية،
العصبية ،الجذابة وسواها ،ولكل منها
صفات وخصائص متيز صاحبها .عىل سبيل
املثال نتوقف عند االمثلة التالية:
 الشخصية الرنجسية :هي بشكل عام متثلالشخص الذي يهتم بنفسه بشكل مفرط،
او الشخص الذي يكرث من تقدير ذاته .من
اهم صفات اصحابها التعامل بسطحية
مع االمور ،محاولة استغالل نقاط ضعف
االخرين والتسلط عليهم واالستفادة منها
لتحقيق مكاسب شخصية وخاصة ،الخ...
 الشخصية املنطوية :من ابرز صفاتاصحابها الرغبة يف العزلة واالنفراد ،حيث
يفضلون االستمتاع الفردي عىل االستمتاع
الجامعي ،انحسار العواطف ،قسوة القلب،
َ
برودة املشاعر ،ضعف االنفعاالت النفسية،
وعدم املباالة مبشاعر االخرين ،الخ...
 الشخصية الجذابة :من اهم صفاتها الثقةبالنفس ،املرح وااليجابية ،التمتع بروح
االلفة والتواصل مع االخرين ،الخ...
استطرادا ،ميكن ايضا تحليل صفات شخص
ما من خالل شكل رأسه ،جبينه ،عينيه،
انفه ،ذقنه وسواها من اعضاء رأسه وهذا ما
يطلق عليه عرفا اسم علم الفراسة.
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نشاطات
و ّقعت املديرية العامة لالمن العام
بروتوكول تعاون اكادميي مع جامعة الروح
القدس  -الكسليك والجامعة اللبنانية -
الكندية ،بهدف تطوير املستوى التعليمي
لضباط وعنارص املديرية العامة وعائالتهم
وذوي الشهداء واملتقاعدين ،الراغبني
يف الحصول عىل التعليم الجامعي يف
االختصاصات املعتمدة لدى الجامعتني،
بهدف تعزيز وتفعيل قدراتهم ،وتبادل
الخربات واملعلومات بني الطرفني

والعنرص يدفع ما تبقى من القسط وفق
االختصاص ،وقد تم تعميم هذا االمر عىل كل
العنارص .املفيد ان الجامعات تتجه اىل اعتامد
نظام الوحدات وليس السنة الدراسية الكاملة ،ما
يوفر للطالب استكامل دراسته حسب امكاناته
وعىل مراحل .لن ننىس ان هناك املنح املدرسية
التي تقدمها املؤسسة اىل اوالد العسكريني ،ما
يعني ان العنرص الذي يتابع دراسته يستفيد من
مساعدة الدولة ومن حسم الجامعة ،ويبقى عليه
ان يدفع مبلغا زهيدا او مقبوال.
تبادل الوثائق بني العميد الياس البيرسي ممثال اللواء عباس ابراهيم ورئيس الجامعة اللبنانية  -الكندية
الدكتور روين ايب نخلة.

بروتوكول تعاون مع جامعتي الكسليك واللبنانية ـ الكندية
األمن العام يرفع املستوى التعليمي لض ّباطه وعناصره
م ّثل املديرية يف التوقيع عىل الربوتوكول مع
جامعة الكسليك رئيس مكتب الشؤون االدارية
واملدير العام بالوكالة العميد الياس البيرسي
الذي القى كلمة باسم املدير العام لالمن العام
اللواء عباس ابراهيم ،اشار فيها اىل ان "املديرية
العامة لالمن العام انتهجت سياسة جديدة،
بتوجيهات من مديرها العام ،تهدف اىل تعزيز
التعليم واملعرفة وجعلهام يف صلب كل عمل
داخيل ،السيام يف العمل االمني واالداري".

وقال" :تتميز املديرية بانها تضم يف صفوفها
عنارص كفية ومتعلمة ،وترغب يف ان تطور
قدراتها .ونحن عىل يقني بأن السبيل الوحيد
لتطوير الذات يكمن يف العلم واملعرفة .من
هنا ،وقعنا اتفاقات مع اكرث من جامعة ،بغية
ان يستفيد العنرص وعائلته واوالده من هذا
التعاون ،كلفتة انسانية منا لنقف اىل جانب
العسكري ونخفف اعباء عنه ،يف ظل هذه
الظروف الصعبة التي نعيشها جميعا".

العقيد االحمدية :حسومات
ومنح تخفف العبء املالي

■ ما الداعي اىل عقد الربوتوكول ،وما هي اهميته
بالنسبة اىل املديرية العامة لالمن العام؟
□ الخطوط العريضة للربوتوكول مع الجامعتني
مشرتكة وتختلف يف التقدميات ونسبة الحسومات
التي تقدمها كل جامعة .لكن الربوتوكول هدفه رفع
مستوى التعليم لدى ضباط االمن العام وعنارصه،
وايضا افراد عائالتهم واوالد الشهداء واملتقاعدين
الراغبني يف التحصيل العلمي الجامعي ،بهدف
رفع مستواهم التعليمي ،وتحسسا من املديرية
بالظروف املعيشية الصعبة القامئة ،مبا يعطيهم
نوعا من االمان االجتامعي واالطمئنان اىل مستقبل
عائالتهم بدعم من مؤسستهم.

■ من اين جاءت فكرة الربوتوكول؟
□ املبادرة اتت من الجامعتني ،والبحث بدأ من
سنة .لكن جائحة كورونا اخرت بت املوضوع
اىل شهر اذار املايض حيث انهينا العمل ببنود
االتفاق وتفاصيله .تكمن اهمية املبادرة يف
التعامل مع جامعات عريقة لديها دراسات
كثرية وابحاث مهمة ميكن ان يستفيد منها االمن
العام واملؤسسات االخرى ،اضافة اىل برامج عمل
مشرتكة ومحارضات وندوات سيستفيد منها
الطرفان اكادمييا ومعلوماتيا.
■ ماذا يتضمن االتفاق واي اختصاصات يتناول؟

"االمن العام" القت الضوء عىل تفاصيل
الربوتوكول واهميته والنتائج املتوخاة منه
مبا يفيد املديرية العامة والجامعتني عىل حد
سواء ،والتقت عىل هامش التوقيع رئيس
مكتب الشؤون القانونية واالنضباط العقيد
نجم االحمدية ،ومؤسس ورئيس الجامعة
اللبنانية  -الكندية الدكتور روين ايب نخلة،
واالستاذ املحارض يف جامعة الكسليك الدكتور
نيكوال بدوي.

□ كل االختصاصات املتوافرة يف الجامعتني،
االجازة واملاجستري والدكتوراه .اجامال عنرص
االمن العام فتي ومتعلم ،لكن قد تحول الظروف
االقتصادية واالجتامعية دون اكامل تعليمه ،لذا
فتحنا امامه املجال ملواصلة التعليم وتطوير
مستواه عرب مساعدة معقولة تتمثل يف حسومات
معينة تقررها الجامعة وفق االختصاص ووضع
الطالب املعني وظروفه.
■ هل تقدمون مساعدة مالية من املديرية اىل
العنارص؟
□ كال .الجامعة تقدم الحسومات بنسبة معينة

■ هل من عدد معني للعنارص الذين ميكن ان
يشملهم الربوتوكول؟
□ هدفنا االسايس فتح الباب امام اكرب عدد
من املستفيدين .املديرية سبق وانجزت
بروتوكوالت مامثلة مع عدد من الجامعات
املهمة لتوسيع مروحة املستفيدين .اخدنا يف
االعتبار املوقع الجغرايف للجامعة ،بحيث يكون
الوصول اليها متاحا من كل املناطق بسهولة.
ستكون لدينا قريبا اتفاقات مع جامعات اخرى
العطاء مزيد من الفرص لعنارصنا للتعلم يف
جامعات خاصة ،مهمة وعريقة.

رئيس مكتب الشؤون القانونية واالنضباط العقيد نجم االحمدية.

■ كم بلغ عدد العنارص الذين تسجلوا مبوجب
هذا الربوتوكول؟
□ عممنا املذكرة يف مطلع ايار الفائت ،وقد
وافقت الجامعتان عىل بدء التدريس من
هذا الفصل ملن يرغب من العنارص .مل نعرف

ابي نخلة :سنستوعب بني 500
و 750عنصرا من املديرية

■ ما الهدف من ابرام الربوتوكول بني الجامعة
واملديرية العامة لالمن العام؟
□ منذ تأسيس الجامعة اتخذنا قرارا بوضع
التعليم يف متناول الجميع .مبعنى ان تكون
اقساطنا مدروسة الستقطاب الرشيحة التي
لديها صعوبة يف دفع االقساط الجامعية،
لكنها متلك الرغبة يف التعلم .لذا قمنا بتوقيع
بروتوكول تعاون مع قيادة الجيش عام ،2009
ثم مع املديرية العامة لقوى االمن الداخيل
وامن الدولة والجامرك ،واخريا مع االمن العام.
هذا الربوتوكول يعني استفادة كل العاملني يف
املؤسسة وعائالتهم وذوي الشهداء واملتقاعدين
واالداريني من حسومات مهمة ملتابعة تعليمهم
يف مستويات االجازة الجامعية واملاجستري
والدكتوراه .فتحنا املجال لتعديل االجازة

العسكرية التي يحملها الضابط من الكلية
الحربية اىل االجازة الجامعية ،لتخ ّوله استكامل
الدراسة يف املاجستري والدكتوراه يف االختصاص
الذي يريده .كذلك الحال بالنسبة اىل اوالد
الشهداء الذين ضحوا بارواحهم ،فمنحناهم كل
الدعم للحصول عىل افضل نوعية تعليم .لدينا
موافقة من حكومة كندا الستخدام املناهج
الكندية ،وكذلك موافقة وزارة الرتبية والتعليم
العايل يف لبنان .كام ان شهاداتنا مرخصة رسميا
ومعرتفة ومعادلة من الدولتني .منلك حرمني
رئيسيني للجامعة يف عينطورة كرسوان ويف
الحدت ،ما يسهل انتقال الطالب اليهام.
■ ما هي التقدميات من خالل الربوتوكول؟
□ الحسومات العالية لجميع املشمولني ،كام

بالضبط عدد العنارص الذين تسجلوا ،لكننا
نتوقع ان تكون هناك نسبة جيدة عىل ان
تزداد عندما يلمس العنارص التعاطي االيجايب
من الجامعة ،ونسبة الحسومات ،والفائدة التي
سيحصلون عليها.

فتحنا افاقا القامة مؤمترات مشرتكة يف مواضيع
تهم املديرية والجامعة ،ودورات تدريبية للضباط
والعنارص ضمن اختصاصات تهم االمن العام،
اضافة اىل ابحاث ودراسات مشرتكة .عدا عن
اننا مستمرون يف تقايض االقساط بسعر الرصف
الرسمي للدوالر ( 1500لرية) ،مبا يوفر الكثري عىل
الطالب .لن نغري هذا القرار ،بحيث ان القسط
السنوي لن يتجاوز  5االف دوالر حدا اقىص لكل
االختصاصات.
■ مباذا تستفيد الجامعة؟
□ هدف الجامعة دعم املؤسسات الرسمية
يف هذه الظروف الصعبة ،كام ان املؤسسات
الرسمية تدعم الجامعة لضامن استمراريتها
وتجاوز املرحلة الصعبة.
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■ هل تقترص الدراسة عىل الشق النظري او
العميل ام االثنني معا؟
□ حاليا نعطي الدروس "اون الين" عرب االنرتنت،
لكن يف ايلول املقبل سيصبح التعليم مدمجا
بالحضور و"اون الين".
■ كم طالبا من املديرية ستستوعبون وفق
الربوتوكول؟
□ كل حرم من حرمي الجامعة يستوعب نحو 5
االف طالب .سنستقبل من االمن العام يف كل حرم
بني  500و 750طالبا.

مؤسس ورئيس الجامعة اللبنانية  -الكندية الدكتور روين ايب نخلة.

بدوي :استفادة متبادلة
بني املديرية والجامعة
■ كنتم املبادرين اىل فكرة بروتوكول التعاون مع
املديرية العامة لالمن العام ،ما الداعي اىل ذلك؟
□ االتصال باملؤسسات العسكرية والتعاون
معها ليس بجديد ،فسبق وتعاونا مع مؤسسة
الجيش .الهدف هو توضيح الفكرة املوجودة عند
الناس بأن العسكر محصور باختصاص معني وال
يكمل تعليمه ،بينام العكس صحيح .مثة ضباط
وعنارص لديهم رغبة قوية يف استكامل تعليمهم
متى توافرت لهم الظروف .لقد طرحت الفكرة

االستاذ املحارض يف جامعة الكسليك الدكتور نيكوال بدوي.

عىل رئيس الجامعة االب طالل هاشم ،فرحب
بعقد االتفاق فورا واعطى توجيهاته للتنسيق
والسري بهذه الخطوة .الهدف هو تثقيفي اكادميي
علمي ،يقيض بتبادل الخربات وتسهيل الحصول
عىل خدمات وتسهيالت من الجامعة اىل ضباط
وعنارص االمن العام وعائالتهم وذوي الشهداء
واملتقاعدين ،ملواصلة تعليمهم يف كل املستويات
التعليمية وصوال اىل الدكتوراه .كام وضعنا يف
ترصف االمن العام املكتبة العامة للجامعة وهي

من اكرب مكتبات الرشق واهمها ،ملا تحويه من
مراجع ومخطوطات قدمية وابحاث .اضافة اىل
التعاون يف ميادين عدة واختصاصات علمية
تهم املؤسسات العسكرية واالمنية ،بالتعاون مع
جامعات فرنسية وامريكية.
■ مباذا ستستفيد الجامعة من هذا الربوتوكول؟
□ ستستفيد من خربات االمن العام يف مجاالت
عمله يف الدولة ،ويف بعض املواضيع التي تفيد
االساتذة والباحثني مام ينتجه الضباط من دراسات
وابحاث لها طابع علمي وبحثي واحصاءات.
عدا ان الجامعة تستفيد من زيادة عدد طالبها
ونوعيتهم .اما عنارص االمن العام ،فيستفيدون
من كل االختصاصات املتوافرة يف الجامعة ومن
مستويات االجازة واملاجستري والدكتوراه ،ومن
نسب الحسومات املخصصة لالمن العام التي
تعطى لهم وتتفاوت تبعا لالختصاص ومستواه
ومدته.
■ هل تراعون الظروف املادية واالجتامعية
لطالب االمن العام؟
□ طبعا .لدى الجامعة مكتب للشؤون
االجتامعية ومكتب لشؤون الطالب يهتم ويتابع
شؤون الطالب واوضاعهم ،حتى العسكريني
منهم ،النهم متى دخلوا الجامعة يتم التعامل
معهم عىل انهم طالب.
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بحث

مناخ السالم أو الفنت والحروب يبدأ بالفكر أوالً
األمن العام :اإلعالم يحمي الوطن بتعزيز سلمه الفكري

بفضل التطور التكنولوجي الهائل اصبح معظم الناس عىل تواصل دائم عرب هواتفهم الخليوية واالنرتنت وسواها ،بكل وسائل
االعالم املرئية ،املسموعة ،املقروءة ،التقليدية وااللكرتونية .هذا التواصل جعل من وسائل االعالم ،املؤثر االول يف تكوين
وتوجيه فكر االنسان والرأي العام .الجميع يعلمون ان ثقافة السالم ،الحرب ،الفنت ،االرهاب ،تبدأ بالفكر اوال
اذا كان اطالق رصاصة واحدة قد يؤدي اىل
قتل او جرح شخص واحد فقط ،فان اطالق
اساءة شفهية واحدة ،عرب اي وسيلة اعالمية
ضد ديانة او طائفة او مذهب ما مثال ،يؤدي
حتام اىل اشعال فتنة او حرب قد يسقط فيها
عرشات او مئات القتىل وتدمر فيها مقومات
مجتمع باكمله .هذا املثل يؤكد ان االعالم نور
قد يتحول اىل نار تهدد االستقرار العام واالمن
االجتامعي اذا ايسء استخدامه.
"دور االعالم يف املحافظة عىل السلم االهيل"
عنوان البحث العلمي الذي اعده رئيس
شعبة امانة الرس يف دائرة الشؤون الصحية يف
املديرية العامة لالمن العام الرائد عثامن غادر،
املجاز يف الحقوق اللبنانية ،يف مناسبة امتحان
ترقيته من رتبة نقيب اىل رتبة رائد.
"االمن العام" التقته وكان حوار حول تفاصيل
هذا البحث.
■ ما سبب اختيارك هذا املوضوع تحديدا؟
□ سببان رئيسيان وراء ذلك .اولهام كوننا
نعيش يف عرص اصبح فيه االعالم مثابة
العمود الفقري لكل املجاالت االقتصادية،
السياسية ،االمنية وسواها .فبعد ان اصبح
معظم الناس يحوزون هواتف خليوية
واجهزة الكرتونية تجعلهم يف اتصال دائم
مع وسائل االعالم والتواصل االجتامعي،
اصبحت كل القوى االقتصادية والسياسية
والعقائدية يف العامل تستخدم تلك الوسائل
للتأثري عليهم بطرق غري مبارشة ،نفسية،
مدروسة باحكام واحرتاف .ثانيهام ،ان
موضوع السلم االهيل يف لبنان يعد احد
اهم الهواجس التي ترافق لبنان منذ نشوئه
حتى يومنا هذا .استنادا اىل هذين السببني،
وكون وسائل االعالم تلعب الدور االبرز يف

تكوين الرأي العام وتوجيهه ،ويف التأثري
سلبا او ايجابا عىل االستقرار العام ،كان
هذا البحث الذي يبني اهمية دور الوسائل
االعالمية اللبنانية ومسؤوليتها يف تعزيز نهج
السلم الفكري بني كل فئات املجتمع حامية
للسلم االهيل.
■ ما العناوين العريضة التي تطرقت اىل
معالجتها ضمن البحث؟
□ من ابرز املواضيع نذكر عىل سبيل املثال:
الدور الوقايئ لوسائل االعالم اللبنانية يف
املحافظة عىل السلم االهيل ،القواعد القانونية
والقواعد املهنية الخلقية يف العمل االعالمي،
اعتامد ما ميكن تسميته نهج السلم الفكري
واملحافظة عليه ،الدور العميل لوسائل االعالم
اللبنانية يف املحافظة عىل السلم االهيل يف
زمن االزمات السياسية واالمنية ،اهمية دور
االعالم االمني يف املحافظة عىل السلم االهيل،
وسواها من املواضيع .اضافة اىل توصيات
قانونية واعالمية عن تعزيز دور وسائل االعالم
واالعالميني ،وتطوير القوانني اللبنانية مبا
يتامىش مع التطور االعالمي الحاصل يف العامل،
السيام عىل صعيد ثورة االعالم االلكرتوين
ووسائل التواصل االجتامعي.
■ اي مراجع علمية استندت اليها خالل انجاز
البحث؟
□ استندت اىل عدد من املراجع والكتب
والدراسات ،اللبنانية واالجنبية .من ابرزها:
• كتاب "املتالعبون بالعقول" من سلسلة عامل
املعرفة ،لهربربت شيللر ،ترجمه اىل اللغة
العربية عبد السالم رضوان.
• كتاب "اسلحة الخداع الشامل" للكاتبني
سيلدون رامبتون وجون ستوبر.

• كتاب الربامج التعليمية والتثقيفية باالذاعة
والتلفزيون للكاتب محمد نبيل طالب،
وسواهم.
■ سبق وارشت ضمن العناوين اىل ما سميته
السلم الفكري ،ما تعريفه؟
□ ليس للسلم الفكري تعريف واحد ،بل
تعددت واختلفت تعاريفه بني فقيه من
هنا ومجتهد من هناك .يف املحصلة ،ميكن
ان نستخلص من كل تعاريفه بشكل عام انه
يشمل جميع الترصفات والوسائل الهادفة اىل
الحفاظ عىل الفكر واملفاهيم والقيم الحسنة
للفرد واملجتمع ،واالبتعاد من املؤثرات التي
تضلل الفرد وتهدم املجتمع .ان بث افكار او
اخبار الكره والحقد والتحريض ضد احد او
بعض الرشكاء االخرين يف الوطن ،تخلق جوا
من التشنج والخوف الفكري الذي قد يتحول
اىل فنت .يف حني ان التعامل مع اي قضية او
حدث مبوضوعية وضمن اطارهام القانوين
من دون تحريض او ايقاظ للنعرات ،يبقي
االمور ضمن اطارها الطبيعي الذي ال يسبب
اي تشنج فكري لدى الرأي العام .من اهم ما
يؤثر يف الفكر ويوجهه ويغري ثوابته يف عرصنا
الحايل ،هي وسائل االعالم يف الدرجة االوىل.
هنا تكمن اهمية دور وسائل االعالم اللبنانية
يف تعزيز السلم الفكري ،ال التحريض الفكري
الذي اذا ما تراكم يو ّلد ارضا خصبة للفنت
والحروب.
■ اي دور او وظيفة تقوم بهام معظم وسائل
االعالم اللبنانية عموما؟
□ يف لبنان كام يف كل دول العامل ،لوسائل
االعالم التقليدية وااللكرتونية عىل السواء
وظائف ميكن اختصارها يف ثالثة عناوين:



رئيس شعبة امانة الرس يف دائرة الشؤون الصحية يف املديرية العامة لالمن العام الرائد عثامن غادر.

• نقل االخبار يف شكل موضوعي ومجرد من
دون اي تحريف او اجتزاء او تضخيم او اخفاء
او زيادة ،ومن دون اي خلفيات سياسية او
اقتصادية او حزبية او دينية وما شابه .هذا
النوع من االعالم اصبح نادرا يف كل دول العامل
وليس يف لبنان فقط.
• تبني الوسيلة االعالمية ،السباب اقتصادية
او سياسية او ما شابه ،لوجهة نظر معينة
والعمل عىل اقناع الجمهور بها بكل الوسائل
املتاحة امامها ،يف موازاة قيامها بتجاهل او
تحريف او مواجهة اي وجهة نظر مخالفة
لها .هذا النمط موجود يف وسائل االعالم
الحديثة بصورة الفتة ،لكن بنسب متفاوتة
بني دولة واخرى .تجدر االشارة اىل ان
التسويق لجهة اقتصادية او سياسية او
حزبية معينة ،هو امر مرشوع طاملا انه ال
يخالف القانون .اما اذا اخذ منحى التحريض
او التخوين وما شابه ،يصبح مخالفا للعديد
من النصوص القانونية اللبنانية ،ومؤذيا
للسلم الفكري واالجتامعي معا.
• االعالم غري السيايس الذي يقترص دوره عىل
تقديم برامج التثقيف ،الرتفيه ،الدين وما
شابه .دوره مهم عىل صعيد بناء الفكر الثقايف
املسامل للجمهور املتلقي مبا يقدمه له من مواد
تخدم ثقافة السالم والسلم الفكري.

املطلب االول للواء
ابراهيم وقف التشهير
بني اللبنانيني

■ اي دور عىل وسائل االعالم القيام به حامية
للسلم االهيل؟
□ املوجب املهني امللقى عىل عاتق الوسائل
االعالمية اللبنانية يف املحافظة عىل السلم
االهيل ميكن تقسيمه اىل فرعني اساسيني:
• املوجب امللقى عىل عاتقها يف الظروف
العادية ،بغية الوقاية من اي خلل مستقبيل
ميكن ان يتعرض له السلم االهيل .من ابرز تلك
املوجبات ،التزام القواعد والنصوص القانونية
املرعية االجراء ،التزام القواعد الخلقية وما
تويص به الرشعات االعالمية ،مواثيق الرشف
واداب املهنة ،املشاركة يف انشاء ما يسمى
السلم الفكري واملحافظة عليه ،العمل عىل
تعزيز الحوار بني مختلف فئات املجتمع
اللبناين كالحوار االسالمي  -املسيحي ،الحوار
السني  -الشيعي ،الحوار بني مختلف القوى

السياسية وبني القوى السياسية وقوى املجتمع
املدين ،اطالق دور النخب السياسية والفكرية.
• املوجبات امللقاة عىل عاتقها يف حاالت
االزمات الكربى والخضات السياسية .من ابرزها
االلتزام االخالقي يف تجنب بث ونرش كل ما
من شأنه ان يثري النعرات الطائفية والسياسية،
حجب خطاب التطرف وعدم افساح املجال
امام املتطرفني للرتويج الفكارهم ،التزام دعم
الجيش وسائر املؤسسات العسكرية واالمنية
الوحيدة الباقية عىل صورة احالم اللبنانيني،
دعم كل مؤسسات الدولة...
■ هل من ادوار يلعبها االمن العام عىل تلك
الصعد؟
□ بالتأكيد .مثة ادوار بناءة تضطلع بها املديرية
العامة لالمن العام عىل صعيد تعزيز السلم
الفكري والسلم االهيل .ضمن اطار تطبيقها
اسرتاتيجيا ما اصبح يعرف يف العامل باالعالم
االمني ،استحدثت املديرية مجلة "االمن العام"،
برنامج "امنك بامان" الذي يبث عرب اذاعة
صوت كل لبنان ،املوقع االلكرتوين الخاص بها
عىل شبكة االنرتنت ،اضافة اىل مواقع خاصة
بها عىل منصات فايسبوك وتويرت وسواهام،
وهي وسائل اعالم وتواصل اجتامعي تنقل
اخبار املديرية وكل ما يتعلق بها من ملفات
تعني املواطنني ،كام تجيب عربها عن اسئلتهم
وهواجسهم بكل دقة وموضوعية .ناهيك بأن
املديرية تقوم بكل مهامتها املتصلة بوسائل
االعالم اللبنانية بدقة قانونية يشهد لها
الجميع .كذلك ،املديرية العامة لالمن العام
وعىل رأسها اللواء عباس ابراهيم يف غنى عن
التعريف بالدور املحيل واالقليمي والدويل
الذي تقوم به عىل صعيد تعزيز ثقافة السالم
وحل النزاعات .تجدر االشارة هنا ،اىل ان كل
ملفات حل النزاعات التي انجزتها املديرية بني
اطراف واحزاب وتيارات يف الداخل اللبناين ،كان
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم
يتمنى عىل اطرافها يف بداية اي تفاوض لحل
نزاع ما ،التزامهم ومنارصيهم ومواقع التواصل
االجتامعي التابعة لهم بالتهدئة الفورية،
ووقف حمالت التشهري والتخوين بهدف تعزيز
السلم االهيل بني الجهات اللبنانية كافة ،ودامئا
كان يلبى طلبه من كل االطراف.
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إحصاءات الشهر
الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة اىل دائرة التحقيق واالجراء من  2021/04/16لغاية 2021/05/15
الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

اثيوبية
اوكرانية
تركمانستانية
بنغالدشية
تركية
سعودية
سودانية
سورية
سويدية

4
1
2
4
4
2
6
134
1

سري النكية
عراقية
فلسطينية
فلسطينية من دون اوراق
فلسطيني سلطة
فلسطينية سورية
فلسطينية الجئة
فيليبينية
قيد الدرس

2
20
1
3
1
2
21
3
1

لبنانية
مصرية
مكتوم القيد
نيجيرية
هندية
يمنية
المجموع

85
6
3
4
4
1
315

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب
اعتبارا من  2021/04/16لغاية 2021/05/15
حركة تنقل لبنانيون عرب
54508 76065
دخول
57213 63297
مغادرة
111721 139362
املجموع

اجانب املجموع
35308
33781
69089

165881
154291
320172

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب
بني  2021/04/16لغاية 2021/05/15
الدولة

العدد

الدولة

العدد

اردنية

3

سورية

23

تونسية
سودانية

1
1

مصرية

6

المجموع

34

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من  2021/04/16لغاية 2021/05/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من  2021/04/16لغاية 2021/05/15

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الجنسية

العدد

الدولة

اثيوبية
بنغالدشية
تركمانستية
تركية
سعودية
سودانية
سورية
سويدية

8
2
2
5
1
4
126
1

صينية
سري النكية
عراقية
فلسطينية
فلسطينية من دون اوراق
فلسطينية سورية
فلسطينية الجئة
قيد الدرس

1
1
21
1
2
4
26
1

لبنانية
مدغشقرية
مصرية
مكتوم القيد
هندية
نيجيرية
المجموع

108
1
7
6
1
4
333

اثيوبية
افريقيا .ج.
اميركية
اوكرانية
بنغالدشية
بنينية
بوركيناوية
تشادية

العدد

784
1
1
1
31
82
4
7

الدولة
توغولية
روسية
رومانية
زامبية
سنغالية
سيراليونية
سري النكية
غامبية

العدد

27
2
1
2
9
235
4
8

الدولة

العدد

فرنسية
فيليبينية
كاميرونية
كندية
كينية
نيجيرية
هندية

1
49
25
2
597
2
22

املجموع

1897
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المزورة
الوثائق
ّ

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

املانيا
سوريا
تونس
تشيكيا
املكسيك
املجموع

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

جوازات

1
2
4
1
3

11

اقامات

4

تأشريات

اختام

1

هويات

مختلف

1

2

2
4

1

2

1

عدد الوثائق املزورة املضبوطة بحسب القارات:
نيسان 2021

نيسان 2021

2

املجموع

6
5
4
3
3
21

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

املراكز الحدودية الربية
املطار

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

عدد املسافرين عدد املسافرين من بداية
 2021حتى نهاية نيسان
خالل نيسان 2021
2021
248,136.00
80,836.00
744,324.00
215,054.00

5,123.00
6,922.0

املطار

حاملو وثائق مزورة
نيسان 2020
0

حاملو وثائق مزورة
نيسان 2021
26

نسبة االرتفاع
أو االنخفاض
%100

مرفأ طرابلس
املصنع

0
0

0
2

%100

مرفأ بريوت

0

0

العريضة
العبودية

0
0

0
0

املركز

عدد املسافرين من بداية
 2020حتى نهاية نيسان
2020
1,277,460.00
1,115,484.00

عدد املسافرين خالل
نيسان 2020

مالحظة  :نسبة االرتفاع  %100يف املركز الحدودية بسبب االقفال العام (تدابري التعبية العامة) الذي حصل يف نيسان 2021

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

عدد الوثائق السورية املزورة
بحسب النوع واملركز الحدودي :نيسان 2021

مقارنة مع عدد حاميل
الوثائق املزورة خالل االشهر
الثالثة السابقة

املركز

حاملو وثائق
حاملو وثائق
مزورة شباط  2021مزورة آذار 2021

حاملو وثائق
مزورة نيسان
2021
26

املطار

70

67

مرفأ طرابلس
املصنع

0
1

1
7

0
2

مرفأ بريوت

0

1

0

العريضة
العبودية

0
0

0
0

0
0

املجموع

71

76

28

مالحظة :ترتفع او تنخفض اعداد الوثائق املزورة بحسب رشوط التعبئة والتدابري االستثنائية املفروضة

مؤرش

61

62

عدد  - 93حزيران 2021

عدد  - 93حزيران 2021

بأقالمهم

بقلم

ميراي فغالي

اإلعالم الرقمي ُيغربل نفسه...
البقاء لألكثر إحترافًا

قرأت يوما نصا ملحارضة القاها جربان تويني الجد يف العام 1938
يف الجامعة االمريكية .كان عنوان املحارضة "مهنتي ما هي؟ كيف
اخدم بها قومي" .اال ان تويني الجد رفض يف مطلع الندوة اعتبار
الصحافة مهنة ،وفضل معجميا مس ّمى الحرفة.
هذه الحرفة اليوم امام الكثري من التحديات املرتبطة بشكل اسايس
بتطور الزمن .اكرث من  80عاما ،تغري فيها الكثري .ح ّولت الصحافة
نفسها ...تحورت .تعددت الوسائل او وسائط النرش ،وبقيت
املعلومة محور اي عمل صحايف.
ال شك يف ان التطور الرسيع ،بنفسه ،يشكل التحدي االكرب .اذ
يتطلب خططا ميومة للتعاطي مع املستجدات التكنولوجية،
وتقديم املعلومة او الخرب او التحليل يف الحلة االقرب اىل متناول
الناس واالكرث انتشارا يف صفوفهم.
اصبحت الهواتف الذكية اذا ،ميدان العمل االعالمي االكرب ،وقد
درج عىل تسميتها صحافة الـ ،mojoاو صحافة الهواتف الذكية.
بات العمل الصحايف عمال من املمكن التخطيط له وتنفيذه ،ثم
نرشه وتتبع ردود الفعل عليه من جهاز بني يدي الصحايف ...او
غري الصحايف.
انطلقت يف البداية من نظرية تويني الجد ،حول املهنة والحرفة،
ألصل اىل هذه النقطة بالذات .بات هذا العرص ،حيث الدفق
الهائل من املعلومات ،وحيث ميكن ألي كان نرش اي يشء ،الغربال
الحقيقي ملن يرى يف الصحافة حرفة يتمسك بها ،يتحدى ذاته فيها
يوميا ،يطور ذاته ،يستبق التطور حتى ،ليبقى ويستمر ويخدم
قومه ،ومييز نفسه صحافيا عن اي نارش آخر.
اذا كان التحدي املنطلق من الذات واكتساب املعارف وتطويرها
اىل جانب قواعد العمل الصحايف (املسلم بها طبعا) ،هو تحد
كبري ،فان التحدي الذي تطرحه محركات البحث من جهة ووسائل
التواصل االجتامعي من جهة اخرى ،هو تحد عىل املستوى نفسه
من االهمية.
يعلم العاملون يف مجال الصحافة الرقمية بشكل خاص ،ان االعتامد
االكرب يف ايصال االنتشار والوصول اىل الناس ،هو عىل محرك غوغل
من جهة ،ووسائل التواصل االجتامعي (عىل انواعها كافة ،ولكل

*

جمهوره) من جهة اخرى .ويواجه هؤالء "الغوريتامت" رشكات
عمالقة كام "فايسبوك" عىل سبيل املثال .فالـ"فايسبوك" تعتمد
عىل "غوريتامت" معينة تستند اىل نسب تفاعل قامئة عىل الغضب
او الحزن او املنحى العاطفي املحرك للمشاعر االنسانية بشكل
كبري ،البراز خرب عىل حساب آخر ،او منشور خربي عىل حساب
آخر .بذلك يجد الصحايف نفسه امام سؤال :اي مضمون يف مقابل
اي انتشار؟ هل يرضخ لـ"الغوريتامت" ليؤ ّمن استمرارية معينة
عىل هذه املنصات؟ وعىل حساب ماذا؟
التحدي ال يتوقف هنا ،بل ميتد اىل فرائض هذا الوسائل وفرضياتها
يف ما يسمح نرشه او ال يسمح نرشه ...يف فرض موانع يف اغالق
حسابات واستنساب قيود .هل يرضخ ايضا؟ ماذا عن مسألة حرية
التعبري للجميع؟ اشكالية جدية تتبلور اكرث يف ايامنا هذه.
كل ما سبق يضاف اىل تحدي مواجهة االطراف السياسيني الذين
يستسهلون تكذيب االعالم الجديد ،او التقليل من صدقيته ،وذلك
باالعتامد عىل وسائل عدة ابرزها التعميم" :اعالم االشاعات ،انها
كلها اخبار كاذبة" ...هذا غري صحيح .من املؤكد ان وسائل التواصل
االجتامعي ارض خصبة لالخبار الكاذبة ولكن االعالم االلكرتوين
(والتمييز اسايس) بات عىل وعي وبينة من االمر ،وبات السقوط
يف افخاخ االخبار الكاذبة اقل بكثري من ذي قبل .لكن استسهال
التكذيب ،والحمالت وتجييش الجيوش االلكرتونية ،بات وسيلة
ملواجهة الحقائق.
ما سبق عينة صغرية عن تحديات ال نطرحها كثريا يف الحديث
عن االعالم الرقمي .نذهب اىل الحديث اكرث عن امكان التنظيم
واالنتظام يف تجمعات محلية تحمي االعالم او ترعاه وفق قوانني
ناظمة .اال ان التطورات تسبق القوانني ،والحقيقة ان ما يحتاج
اليه هذا االعالم هو االستمرار يف تحدي ذاته ،وغربلة نفسه ،عىل
قاعدة ان هذه املهنة حرفة والبقاء لالكرث احرتافا.
اقتبس مجددا من تويني الجد قوله" :ما كانت الصحافة لتمتهن او
تحتقر ،وان كان قوم يحاولون استضعافها بشتى االساليب".
* رئيسة تحرير موقع "ليبانون اون"

ضيف العدد

بقلم الدكتور

وليد صافي

*

مأزق الدولة اليهود ّية
انتهت الحرب الباردة ،لكن القضية الفلسطينية التي شكلت احدى
القضايا الساخنة يف هذه الحرب بقيت معلقة عىل مخططات
الحركة الصهيونية ونظرياتها يف "االرض املوعودة" ،ومقولة "ارض بال
شعب لشعب بال ارض" .استخدام النصوص التوراتية لتربير االستيالء
عىل ارايض الفلسطينيني ،وتح ّول ارسائيل اىل دولة لليهود ،قادا
اىل سياسات ميينية وقومية متطرفة اتسمت بالعنف واالستيطان
وتزوير التاريخ ،بهدف تهجري الشعب الفلسطيني وحرمانه من
حقه يف تقرير مصريه.
بعد اتفاقيتي اوسلو ،استمرت الحكومات االرسائيلية املتعاقبة يف
سياسة االعتقاالت وتهديد املدنيني الفلسطينيني وقتلهم ،واذاللهم
عىل الحواجز ،االمر الذي ادى اىل االنتفاضة الثانية يف العام 2000
والرشارة كانت زيارة شارون اىل الحرم القديس .االذالل الذي
تعرضت له السلطة الفلسطينية يف محارصة مقارها يف مرحلة يارس
عرفات ،تبقى عالقة يف ذاكرة الجميع .مل تكن ظروف محمود عباس
افضل حيث استمرت سياسة اطاحة االسس التي حددت للتفاوض
عىل املرحلة النهائية التي تشمل الحدود والقدس واملستوطنات
والالجئني ،وبالتايل اقفال مسارات الحل السيايس .بالنتيجة ،ال اتفاق
اوسلو ،وال قيام السلطة يف رام الله اديا اىل قيام دولة فلسطينية ،وال
استطاعت خارطة الطريق التي اعلنها الرئيس االمرييك جورج بوش
عام  ،2002ان تؤمن رشوط الحد االدىن من قيام عملية سياسية
تؤدي اىل والدة دولة فلسطينية قابلة للحياة .املبادرة العربية التي
تم اقرارها يف بريوت عام  ،2000واللجنة الرباعية التي شكلت
عام  ،2002مل تؤديا ايضا اىل فتح افق جديدة للتسوية ،ومنذ ذلك
الوقت مل يشهد املواطن الفلسطيني سوى االذالل والقتل والتهجري
واالعتقال والحصار وهدم البيوت واقتالع االشجار.
ال شك يف ان السياسة الخارجية للواليات املتحدة االمريكية يف الرشق
االوسط والتي قامت عىل الدعم املطلق الرسائيل وتعزيز تفوقها
العسكري ،وعىل حامية الحكومات االرسائيلية يف مجلس االمن،
ساهمت يف افالت ارسائيل من العقاب الدويل عىل الجرائم التي
ارتكبت ،ويف اعاقة العملية السياسية ملرحلة الحل النهايئ .الود

املفقود بني اوباما ونتنياهو مل مينع حكومات هذا االخري االستفادة
من سياسة التغطية والحامية االمريكية ،وذلك بانتهاج سياسات
قومية ودينية قادت اىل مواجهات دموية يف قطاع غزة عام ،2014
كام قادت اىل التوسع يف االستيطان حيث وصل عدد املستوطنني منذ
اوسلو وحتى اليوم اىل اكرث من  400الف مستوطن .طبعا ،راهن
نتنياهو الحقا عىل تحالفه مع الرئيس االمرييك دونالد ترامب الذي
اعلن عن رؤيته لتسوية النزاع الفلسطيني  -االرسائييل القامئة عىل
ضم املستوطنات يف الضفة الغربية وغور االردن ،واالعرتاف بالقدس
عاصمة موحدة وابدية الرسائيل .سبق ذلك قراره نقل السفارة
االمريكية اىل القدس واالعرتاف بسيادة ارسائيل عىل الجوالن .راهن
نتنياهو ايضا عىل معاهدات التطبيع االخرية ،وقد شكلت سياسة
تغيري الوقائع واستخدام القوة الرهاب الفلسطينيني وتحطيم ارادتهم
عىل املقاومة العمود الفقري لخطته يف افشال حل الدولتني.
الرشارة االخرية التي اندلعت يف القدس وتوسعت لتشمل غزة
والضفة واملدن املختلطة العربية االرسائيلية وتعاطف جيل الشباب
العريب ،تعكس وحدة القضية الفلسطينية .واالعتداء الوحيش
عىل غزة يعكس فشل سياسات اليمني املتطرف ،كام يعكس ازمة
خيارات مغلقة ظهرت خالل االنتخابات االخرية .االعتداء الوحيش
هذا يعكس ازمة دولة ،انكشفت مامرستها العنرصية والقمعية امام
العامل بارسه ،فسقطت معها صورة "املنارة الدميوقراطية" الوحيدة
يف الرشق االوسط .هذه االزمة تطرح بقوة ،مخاطر وجود سلطة
اقفلت الفرص لقيام حل الدولتني ،وال متتلك اي حل سيايس آخر،
سوى العنف والتطرف يف مواجهة شعب اثبت متسكه بحقوقه
وقدرته الفائقة عىل املقاومة.
ال يستطيع قادة ارسائيل االستمرار يف هذا النهج املدمر .ويف غياب
الجهود االمريكية والدولية الوازنة ،االمل يف تطور سيايس يقود اىل
حل الدولتني ضعيف.
* استاذ الدراسات العليا يف الجامعة اللبنانية
كلية الحقوق والعلوم السياسية
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مقال

إقتصاد
رئيس الجمعية االقتصادية اللبنانية:
من األفضل تخل ّي لبنان عن سياسة الدعم
يعرف الدعم بأنه تقديم السلع االستهالكية والخدمات االساسية اىل املواطنني باسعار اقل من اسعار الكلفة ،مثل الخبز واالدوية
والكهرباء واملحروقات .يدخل يف هذا السياق ،دعم القطاع االنتاجي من طريق دعم املواد االولية املستوردة .الهدف من ذلك،
مساندة الطبقات االجتامعية الفقرية ومساعدتها عىل تحمل تكاليف املعيشة والحصول عىل حاجاتها باسعار مخفضة
الدعم مستحب عىل املستوى الشعبي .لكن
مثة جهال بارضاره واثره السلبي عىل االقتصاد.
یفضله العامة ملا روج له انه للفقراء فقط.
لكن عىل النقیض من ذلك ،یستفيد منه الكثیر
ممن ال یستحقونه ،فيجد عدد من املسؤولني
صعوبة ىف قول الحقیقة ،ویتجه البعض االخر
اىل استغالل ذلك االمر ،فیصعب عليهم التعامل
مع املسألة وطرح حتى مجرد الغائه.
رئيس الجمعية االقتصادية اللبنانية الدكتور
منري راشد يؤكد لـ"االمن العام" ان االستمرار
يف متويل الدعم من مرصف لبنان سيؤدي اىل
استعامل الذهب ،وان رفع الدعم ستكون له
فوائد جمة ابرزها توقف الهدر .واعترب ان
البطاقة التموينية يجب ان تشمل فقط الفئات
اللبنانية املحتاجة ،وتحديد السلع الرضورية،
واستبعاد العديد من السلع التي ال تعترب
رضورية للفقري ،مشددا عىل ان سياسات الدعم
املتبعة مدمرة لالقتصاد وال تعود بالفائدة ال
عىل الفقري وال عىل الغني.
■ سياسة الدعم التي انتهجتها الحكومة
املستقيلة شارفت عىل نهايتها ،بعدما شكلت
ضغطا مخيفا عىل موجودات مرصف لبنان.
كيف تقرأ النتائج العملية لهذه السياسة؟
□ من املمكن جدا ان نصل اىل مرحلة يصبح
مستوى االحتياطي املوجود يف مرصف لبنان
منخفضا جدا ،ولن يستطيع تأمني التمويل
الالزم للدعم اال باستعامل ما لديه من مخزون
الذهب .هذا قرار يحتاج اىل قانون ،ومن الصعب
ان يصل مجلس النواب اىل نتيجة توافقية حوله،
ما يعني ان من املمكن جدا ان يتوقف الدعم
حتى لو اعدت البطاقة التمويلية.

■ كيف ميكن تحديد االرضار االقتصادية لرفع
الدعم ،واىل اين ميكن ان تصل نسبة التضخم؟
□ لرفع الدعم فوائد كثرية ابرزها توقف الهدر،
الن عدد السلع املدعومة يفوق حاجة الطبقة
الفقرية .كام ان رفع الدعم يساهم يف ارتفاع
سعر اللرية .فقد استفاد الفقري جزئيا من الدعم،
لكن اسعار معظم السلع االخرى ارتفعت
بسبب انخفاض اللرية .ان توقف الدعم سيكون
له اثر محدود عىل االسعار ،الن معظم السلع
الغذائية واالستهالكية تسعر حاليا يف االسواق
عىل اساس السعر املوازي للدوالر الذي يبلغ
 12500لرية يف مقابل الدوالر الواحد.
■ هل ميكن تقدير التكاليف االقتصادية لرفع
الدعم؟
□ رفع الدعم له فوائد اقتصادية وال ترتتب
عليه تكلفة ،النه يوقف الهدر .عىل سبيل املثال،
يباع ليرت البنزين بنحو  15سنتا وهو ارخص من
سعره يف اي مكان آخر يف العامل ،حتى انه ارخص
من سعر الدول النفطية .اضافة اىل ان الدعم
يستفيد منه ايضا النازحون والعاملة االجنبية
وكل الجنسيات التي تعيش يف لبنان.

رئيس الجمعية االقتصادية اللبنانية الدكتور منري راشد

الدعم النقدي
املباشر يعطي خيارات
اوسع للعائلة
سياسات الدعم املتبعة
مدمرة لالقتصاد

■ سياسة الدعم ساعدت عىل ظهور
مجموعات مافيا تجارية تقوم بالتهريب
والتخزين .ما هي االثار السلبية التي ولدتها
هذه املجموعات عىل الواقع االجتامعي
واملعييش؟
□ مبا ان الدعم مل يكن موجها ،ومل تتوافر
املراقبة الفعالة له وظل متفلتا ،تم تهريب
الكثري من السلع املدعومة كون عملية
تهريبها مغرية جدا بسبب الربح الهائل
الذي تحققه .حرم الفقري من معظم الدعم
كونه غري موجه ومن دون بطاقة ،وكانت
السلع املدعومة متوافرة للفقري وامليسور عىل
السواء ،مثل مادة البنزين.

■ كيف ميكن ابعاد الضغط االجتامعي
واملعييش عن املحتاجني ،يف ظل عدم وجود
خطة حكومية واضحة؟
□ يجب ان نؤ ّمن البطاقة التموينية للفئات
اللبنانية املحتاجة ،وتحديد السلع الرضورية،
واستبعاد العديد من السلع التي ال تعترب
رضورية للفقري ،كالقهوة مثال وغريها .املهم
هو تقليل عدد السلع وتخصيص مبالغ مالية
للبطاقة ،فهذا مي ّكن املستفيد من رشاء كميات
اكرث من السابق.
■ هناك من يطرح الدعم النقدي املبارش ،اي
رفع االجور مثال ،كيف تقرأ ذلك؟
□ الدعم النقدي املبارش يعطي خيارات اوسع
للعائلة املستفيدة .قد تستفيد العائلة بدرجة
اكرب من املساعدة ،حيث ان الجهة التي اقرت
السلع ليس لها املعرفة الكاملة بحاجات
الطبقة الفقرية.

الدعم وآثاره على االقتصاد الوطني
اعتمدت الحكومة سياسة دعم بعض السلع والخدمات بهدف تقدميها اىل املواطنني
باسعار مخفضة ،تتناسب مع مستوى دخلهم ملواجهة حالة اتت وسط ازمة مالية
ومرصفية حادة ،وتعرث تشكيل حكومة بديلة من الحكومة التي استقالت يف آب
املايض اثر انفجار مرفأ بريوت .اال ان االنفاق الحكومي عىل الدعم مل يعد مقبوال.
وقد اكد وزير املال املستقيل غازي وزين انه "مل يعد يف امكان لبنان االستمرار بوترية
الدعم نفسها" .واشار اىل تكلفة الدعم البالغة  500مليون دوالر شهريا ،مبا يعادل 6
مليارات دوالر يف السنة ،مل يعد محموال ،لهذا السبب اتخذت الحكومة قرارا برتشيد
الدعم وخفضه.
يعرف الدعم بأنه تقديم السلع االستهالكية والخدمات االساسية للمواطنني باسعار
اقل من اسعار الكلفة .غري ان لهذه السياسة اثارا رمبا تكون سلبية يف بعض جوانبها،
كتحميل مرصف لبنان مبالغ مالية كبرية توجه اىل الدعم ،وذلك عىل حساب دعم اللرية
واالقتصاد ،ما رفع من العجز املايل العام ،االمر الذي يحول دون تحقيق معدل النمو
االقتصادي املطلوب ورفع مستوى املعيشة .اضافة اىل زيادة معدالت التضخم ،وارتفاع
اسعار رصف العملة االجنبية يف مقابل اللرية.
ثبت ان الدعم يستفيد منه االغنياء والفقراء عىل حد سواء .فالبنزين والكهرباء يحصل
عليهام القادرون باسعار مخفضة عىل الرغم من قدرتهم الرشائية املرتفعة ،كام ان
اصحاب املصانع الكبرية يتمتعون مبا يسمى دعم املحروقات ،االمر الذي يرتتب عليه
انفاق اموال الدعم يف غري االغراض املخصصة له.
لقد وصل لبنان اىل النهاية منهكا ،ال ميكنه الرتاجع وال االستمرار يف سياسة الدعم،
فتم اقرتاح البطاقة التموينية .لكن من اجل اعتامدها ،يجب القيام بجهد كبري لتحديد
الذين يستحقون الدعم فعال ،وتنقية القوائم من غري املستحقني وفقا للرشوط املقررة،
ومنحهم بطاقات يستخدمونها عند رشاء السلع املدعومة .اال ان ما يقف عقبة يف هذا
الصدد ،هو عدم توافر قواعد بيانات دقيقة يتم عىل اساسها تحديد املستحقني وفقا
ملستويات الدخل.
ادت سياسة الدعم اىل تفيش الفساد ،من خالل ظهور فئة عمدت اىل التالعب بالسلع
املدعومة لالتجار بها وتخزينها وبيعها يف االسواق باسعار مرتفعة ،كذلك تهريبها اىل
االسواق املجاورة واالوروبية وحتى االفريقية .وقد حققت هذه الفئة ثروات طائلة من
اموال الدعم.
هذه السلبيات ادت اىل املطالبة برضورة ترشيد الدعم من خالل تنقية اللوائح ،بحيث
يقترص منحه عىل الطبقات االجتامعية الفقرية ،وتشديد الرقابة منعا من ترسب الدعم،
مع تشديد العقوبات عىل املخالفني للتعليامت املنظمة لها.
اضافة اىل التأكيد عىل ان الدعم الحكومي يجب ان يكون مرحلة انتقالية يتم خاللها
رفعه نهائيا من خالل سياسة اصالح اقتصادي شامل ،توفر شبكة ضامن اجتامعي
لحامية الفئات الشعبية.
ال بد ايضا ،مع تشكيل حكومة جديدة ،من االهتامم بتوفري بنية اساسية مالمئة لجذب
االستثامرات مع تطوير الترشيعات ملنح حوافز االستثامر لالنتاج الصناعي والزراعي
من اجل تنشيط االقتصاد الوطني ،وخلق فرص عمل ،وزيادة الدخل مبا ميكن من الغاء
الدعم الحكومي عىل السلع والخدمات وعالج التشوهات يف االقتصاد الوطني .
عصام شلهوب
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■ رفع الدعم وخصوصا عن املحروقات
سيحد من قدرة الصناعة عىل املنافسة
وسيؤدي اىل رفع سعر السلع وستخف تاليا
الصادرات .ما هي الحلول التي ميكن ان تساعد
عىل تجنب مثل هذا الوضع؟
□ استفادت الصناعة اللبنانية وتحسنت قدرتها
التنافسية من خالل انخفاض سعر الرصف .لذا
فان رفع الدعم عن املحروقات سيكون اثره
محدودا عىل التنافسيني ،خصوصا وان رفع
الدعم سريفع سعر املحروقات ملرة واحدة .رفع
الدعم كام ذكرت سيساهم يف توقف انهيار
اللرية.
■ هل اعتامد الدعم اصال كان خيارا سليام؟
ملاذا؟
□ مل يكن الدعم خيارا سليام ،واالفضل التوجه
نحو االصالح االقتصادي الشامل النهاء االزمة.
الدعم من دون اصالح ال يوفر اية حلول
لالزمة ،بل يؤدي اىل تفاقم االزمة.
■ اجراءات مرصف لبنان االخرية املتعلقة
مبنصة الدوالر وامكان اعطاء املودعني بعضا
من ودائعهم هي بدائل لرفع الدعم؟
□ املنصة ال تحل مشكلة الدوالر بل تؤدي
اىل تفاقم االزمة ايضا ،النها ستزيد من تعدد
اسعار الرصف .يجب توحيد سعر الرصف
بحسب سعر السوق ،ونعلم جيدا ان معظم
السلع تسعر وفق سعر السوق املوازية وهذا
سبب ارتفاعها .ان استعامل السعر املوازي
كسعر موحد يخول املصارف اعادة الودائع اىل
املودعني ،وخاصة الحسابات بالدوالر ،بحيث
ان سعر الرصف املوازي اذا ما اتبع سيوفر
قدرة رشائية اكرب الصحاب الودائع بالدوالر
وسيساهم يف تعايف االقتصاد .اما البطاقة
التموينية فهي عادة ما تستعمل يف الدول
املتقدمة لتوجيه الدعم اىل الفئات املحتاجة،
لكن يف لبنان ال تتوافر لدينا احصاءات دقيقة
للعائالت املحتاجة .الحل االفضل هو حرص
الدعم بسلع غذائية محدودة وقليلة ال تشمل
جدوال كبريا ،كام هي الحال االن .يجب تقليص
الدعم اىل حد الرضورة القصوى ،وهذا غري

الدعم لم يكن خيارا
سليما ورفعه سيساهم
في توقف انهيار الليرة
الدعم من دون اصالح
يؤدي الى تفاقم االزمة

متوافر .املحروقات وحدها تكلف نحو 5
مليارات دوالر من اموال الدعم .اجامال ،الدعم
ال ينجح يف الدول غري املتقدمة ،خصوصا وان
استعامله ال يكون بالطريقة الصحيحة لعدم
وجود االحصاءات الالزمة عن الفئات املحتاجة
لهذا الدعم .لذا ،من االفضل ان يتخىل لبنان
عن سياسة الدعم ويتبع سياسات تخلق
وظائف للطبقات املحتاجة ،وهذا امر ينجز
من خالل توحيد سعر الرصف .نعلم جيدا
ان الدعم الحايل ادى اىل تدهور سعر الرصف
ليصل اىل نحو  3000لرية للدوالر ،فمعظم
السلع املدعومة ارتفعت اسعارها بسبب
سياسة دعم باقة من السلع ،وبسخاء كبري.
■ هل ميكن الي اجراءات تعويضية التخفيف
من اثار الدعم؟ وما هي اذا وجدت؟
□ كام نعلم وكام هو متبع حاليا ،ادى الدعم
املعتمد اىل خسارة مبالغ كبرية من الدوالرات
من خالل تهريب السلع اىل الخارج ،واستفاد
منه عدد كبري من املقيمني غري اللبنانيني .كام
يجب ان ال ننىس بأن دعم الكهرباء بالدوالر
خالل السنوات العرشين املاضية ادى اىل
خسارة لبنان نحو  30مليارا .االجراءات التي
تتحقق اثر الدعم ،يجب ان تركز عىل خلق
فرص عمل وتنشيط االقتصاد ،وهذا ممكن
من خالل وقف الدعم املوجه لالستهالك،
وتحويل هذه الخسارات اىل خلق بنية تحتية
تدعم االنتاج املحيل .فاذا توافرت البنية
التحتية ومنها الكهرباء باستمرار 24/24

وارتفع سعر رصف الحر ،سينهض االقتصاد
بذاته.
■ ما هي النتائج املتوقعة اقتصاديا واجتامعيا
ومعيشيا مستقبال؟
□ النتائج املتوقعة مستقبال ومن دون اية
اصالحات ،ستنعكس سلبا من خالل نفاد
االحتياطي ملرصف لبنان من العمالت االجنبية
والتوقف عن الدعم كليا .اما الوجه االيجايب
فيتمثل يف تسعري السلع بحسب سعر رصف
اللرية يف السوق املوازية ،فرتتفع اسعار
املستوردات وتصبح السلع اللبنانية اكرث
تنافسية ،مام ميكن من نجاح الصناعات املحلية
وازدهارها .مع التأكيد عىل ان السياسة املتبعة
حاليا تفوق حجم االقتصاد يف ضخ العملة
الصعبة من خالل الدعم ،وقبض العمالت
الصعبة لتمويل الصناعة والزراعة وغريها
من النشاطات املحلية .لقد ادى الدعم اىل
وجود واقع مرض باالقتصاد ،فاصبحت السلع
املستوردة ابخس مثنا من السلع املصنعة محليا،
وساهمت بدورها يف ارتفاع البطالة .لذلك ،قد
نرى ان نفاد االحتياطي ملرصف لبنان ستكون
له يف نهاية املطاف فوائد ،اذ انه سيؤدي اىل
تحرير سعر الرصف وتوحيده بحسب سعر
السوق .حينئذ ستتوافر االموال للمودعني
يف املصارف ،مام سيؤدي اىل زيادة قدراتهم
الرشائية ،وهذا يعيد الحياة اىل االقتصاد .من
غري املعقول حاليا ان ندعم ايضا اصحاب
الديون ،اذ نسدد الديون للمصارف عىل اساس
 1500لرية للدوالر ،يف حني يكلف سعر الدوالر
املصارف  3900لرية .هذا االمر سيؤدي اىل
افالس املصارف تدريجا .ان سياسات الدعم
املتبعة مدمرة لالقتصاد وال تعود بالفائدة
ال عىل الفقري وال عىل الغني ،فيكفي عبثا
باقتصاد البلد .نعتقد اننا ندعم الفقري ،لكن
الدعم يؤدي اىل خفض سعر اللرية واىل ارتفاع
كل اسعار السلع االخرى غري املدعومة ،فتكون
النتيجة تحقيق خسارة يف القوة الرشائية
للفئات الفقرية والغنية معا ،ويستمر االقتصاد
يف االنهيار.
ع .ش
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رئيسة معهد باسل فليحان املالي واالقتصادي:
سيدر قد يحتاج الى تحديث بعد التغييرات األخيرة

رشكة  ،Air franceوكام دعمت الواليات
املتحدة قطاع انتاج السيارات وغريه .هذا
الدعم كان مرتبطا باجندة التنمية ،ومرشوطا
بالتحول اىل امناط مستدامة بيئيا .لقد نجحت
هذه الدول يف االستفادة من االزمة عرب تحويل
امناطها االنتاجية اىل امناط مستدامة لحامية
مجتمعاتها ،وخاصة الشبابية منها .يف املستقبل
سيتسع الفارق بيننا وبينها اكرث فاكرث.

االدارة العامة والحوكمة يف بناء مؤسسات فاعلة وخاضعة للمساءلة واالدارة الرشيدة ،وبناء قدرات املوظفني
الحكوميني وكفاياتهم ،والتزام الدول تحقيق اهداف خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030مواضيع باتت تطرح بقوة
يف السنوات االخرية وتصب يف اطار الجهود املبذولة للتقدم يف مسار التنمية ،وهي تشكل االهداف الرئيسية لعمل
لجنة االمم املتحدة للخدمة العامة
منذ العام  2001تشغل مليا مبيض البساط
منصب رئيسة معهد باسل فليحان املايل
واالقتصادي يف وزارة املال ،بناء عىل اقرتاح من
الجانب الفرنيس .وقد ع ّينها االمني العام لالمم
املتحدة انطونيو غوترييس عام  2018يف لجنة
االمم املتحدة للخدمة العامة التابعة للمجلس
االقتصادي االجتامعي يف منظمة ،UN-CEPA
لتتوىل هذه السنة منصب نائبة الرئيس يف
املنظمة.
"االمن العام" التقت البساط وحاورتها بازاء
رؤيتها للواقع االقتصادي  -التنموي يف لبنان
والعامل العريب" :لجنة االمم املتحدة للخدمة
العامة هي جزء من املجلس االقتصادي
االجتامعي التابع لالمم املتحدة ،وهي تعمل
بتوجيهات املجلس ضمن منظومة لجان تضم
خرباء ينتقيهم االمني العام لالمم املتحدة
شخصيا بناء عىل خربتهم ومهنيتهم وتأثريهم
يف املجتمع التنموي .خالفا ملناصب رئيسية
اخرى يف االمم املتحدة ،فان الرتشيحات لهذه
اللجنة لها آلية قامئة يف ذاتها ال ترتبط بدول
وال برتشيحات سياسية حرصا عىل استقالليتها،
اذ يقوم االمني العام باختيار اعضائها الذين
ينتخبون يف ما بينهم رئيسا ونائبا له ،ويعملون
جميعا ضمن نطاق محدد مسبقا يتعلق
مبواضيع تنموية ،وبشكل خاص اجندة التنمية
املستدامة ."2030

وتحدياتها التنموية اىل صلب القرار االممي عرب
التوصيات التي نرفعها اىل املجلس االقتصادي
االجتامعي ،متهيدا ملناقشتها من قبل الدول
االعضاء واقرار ما يناسب منها .املنطقة العربية
صوتها ضعيف جدا يف املسائل التنموية
داخل املجلس االقتصادي االجتامعي بسبب
طغيان التحديات السياسية فيها ،مام يؤدي
اىل تراجعها بشكل كبري عن معالجة املواضيع
التنموية االساسية .وقد ادت جائحة كورونا اىل
تفاقم االزمات املرتبطة بهذه املواضيع ،بحيث
بات التعلم مثال مرتبطا بامتالك الوسائل
التكنولوجية املتقدمة ،وهذا موضوع ناقشناه
يف اللجنة واصدرنا يف شأنه توصيات تحث االمم
املتحدة والدول االعضاء عىل معالجة الفوارق
التي تحدثها التكنولوجيا يف موضوع الرتبية،
واعتباره من االولويات .كذلك ناقشنا الدور
الكبري الذي اظهرته الجائحة لصغار العاملني
ومدى اهميتهم يف هذه الظروف ،كالعاملني
يف الكادر الصحي واملمرضني والذين مل يكونوا
ضمن االولويات يف السابق.

■ منصب الرئيس ونائبه يف اللجنة تشغلهام
امرأة ،كيف ميكن ان يؤثر ذلك عىل عملها؟
□ وجود املرأة يف هذا املنصب يسمح بقيام
حوار اكرث شمولية وتنوعا يتفهم ويتبنى منظور
املرأة ،وهذا ما يظهر بشكل واضح جدا يف
اجندتنا ويف التوصيات التي نرفعها اىل املجلس
■ كيف ميكن لهذا املنصب ان يساعد لبنان االقتصادي االجتامعي .ركزنا فيها هذه السنة
واملنطقة العربية ككل؟
عىل وجوب وضع آليات عملية للحد من
□ اسعى من خالل عميل يف هذه اللجنة اىل العنف ضد املرأة بشكل خاص ،وارساء قواعد
ايصال صوت املنطقة العربية وخصوصيتها مؤسساتية تضعها الدول وتلتزمها الوزارات

املعنية بهذا املوضوع بشكل مبارش او غري
مبارش ،فنحن نسعى اىل معالجة كل امللفات
من زاوية املؤسسات ودورها.
■ يتوافق انتخابك مع انهيار املنظومة
االقتصادية يف لبنان بشكل كامل ،فهل االمل يف
اعادة النهوض ال يزال قامئا؟
□ يتزامن انهيار املنظومة االقتصادية يف لبنان
مع انهيار كبري للمنظومة املؤسساتية .االمل
موجود دامئا ،ونحن نلمس ذلك باستمرار خالل
عملنا يف اللجنة ،نستقبل ممثيل دول يتحدثون
عن مسار بالدهم يف اجندة التنمية  .2030ال
ميكن ان يخرج لبنان من املسار االنحداري
الذي يسري به حاليا اال من خالل قرار داخيل
للسري باصالحات موجعة ذات رؤية يقوم
بها اشخاص رؤيويون من خارج املنظومات
املعتادة ،وهذه مسؤولية مجتمعية .اذا بقينا
بعيدين من ذلك ،لن نتمكن من استقطاب اي
اهتامم او دعم دوليني وال حتى استعادة الثقة
الدولية ،وسنكمل يف املسار االنحداري بارادتنا.
وفق دراسة اعددتها لتقييم منظومة الرشاء
العام ،تبني ان لبنان يتساوى يف املرتبة مع
بنغالدش وموزامبيق .هذا هو مستوانا حاليا.
■ هل يجب العودة اىل االصالحات التي نص
عليها مؤمتر سيدر؟
□ ليس بالرضورة .قد تكون مقررات هذا
املؤمتر يف حاجة اىل تحديث بعد كل التغيريات
التي شهدناها وتراجع االوضاع االقتصادية
بشكل مخيف .يجب العودة فورا اىل مسار
االصالح مع اشخاص رؤيويني ذوي اختصاص

رئيسة معهد باسل فليحان املايل واالقتصادي مليا مبيض البساط.

ويتمتعون بصدقية دولية متكنهم من مخاطبة
واقناع الجهات واملؤسسات الدولية .كذلك ال
بد من العودة اىل التفاوض مع املجتمع الدويل
عرب اشخاص مشهود لهم باحرتافهم وجدارتهم
وصدقيتهم عىل الصعيد العاملي ،فضال عن
تأمني قرار مجتمعي للسري بهذا املسار املوجع،
علام انه الوحيد الذي يف امكانه تقصري فرتة
االمل عىل املدى الطويل.
■ اىل اي مدى اصبح لبنان بعيدا من اجندة
التنمية؟
□ لبنان غائب عن الساحة التنموية منذ اكرث
من عرش سنوات ،فاملؤمترات وحدها غري كافية
للسري بالتنمية .بات االمر يتطلب تبني سياسات
تنموية عامة تشمل مختلف القطاعات،
كالحامية االجتامعية املتوازنة والعادلة للناس.
فهل يعقل ان يحظى فقط عرشون يف املئة من
سكان لبنان بحامية اجتامعية ،يف حني سيكون
 80يف املئة منهم معرضني لخطر االنهيار
االجتامعي والوصول اىل الفقر املدقع بسبب
تخاذلنا يف وضع سياسات اجتامعية تنموية؟
اثبتت جائحة كورونا اهمية كبرية لوجود هذه
السياسات ،فبعدما اجرب املواطنون يف كل دول

نسعى الى معالجة
كل امللفات من زاوية
املؤسسات ودورها

العامل عىل مالزمة منازلهم والبقاء من دون
عمل وبال مدخول لفرتات طويلة ،ظهرت مدى
قوة بعض الدول ،السيام التي تتمتع مبنظومات
اجتامعية .فقد متكنت هذه الدول من حامية
سكانها وقواها العاملة وشبابها والعائالت
الضعيفة واملجتمعات املهمشة من خالل
سياسات معينة كانت تعتمدها يف االساس،
يف حني عانت الدول الفاقدة النظمة الحامية
االجتامعية والتنموية من صعوبات اجتامعية
ومالية واقتصادية كثرية سرتافقها حتى ما بعد
انتهاء الجائحة .الدول التي متلك احتياطات
مالية وادارة مالية جيدة مع احتياطات لزمن
االزمات ،استعملت احتياطاتها لدعم الصناعات
االسرتاتيجية االساسية كام فعلت فرنسا مع

■ كيف ساعدتك سنوات الخربة يف معهد باسل
فليحان يف عملك داخل اللجنة؟
□ سبق وعملت يف منظومة االمم املتحدة
من خالل  UNDPو ESQUAوعرب رصيدي
املهني .امتلك جذورا يف املؤسسات االممية
ولذلك دور مهم ،لكن وجودي عىل رأس
املعهد والنشاطات االقليمية التي اضطلع بها
ومنها انشاء شبكة معاهد التدريب الحكومية
يف منطقة الرشق االوسط ،اوجد مساحة حوار
يف املنطقة حيال مواضيع الحوكمة مل تكن
موجودة سابقا .فعىل مدى  12سنة ،متكنت
شبكة معاهد التدريب من الربط بني واضعي
السياسات ومراكز ومعاهد االدارة يف كل
القطاعات يف العامل العريب ،وايجاد ادوات عمل
مشرتكة واعداد برامج تدريبية وتبادل للخربات
بني املؤسسات حول مناذج املوازنات املراعية
للجندرة وغريها ،وتبادل املعارف .كل ذلك
لفتت انتباه االمم املتحدة ،ويف احد اجتامعاتنا
يف املغرب فوجئنا باشخاص من االمم املتحدة
يطلبون منا حضور نشاطاتنا ،لذا اعتقد ان ذلك
كان له االثر االكرب يف ما وصلت اليه حاليا.
■ هل ستتمكنني من التوفيق يف عملك يف
هذين املنصبني؟
□ وجودي يف هذه اللجنة ال يقتيض حضورا
يف مدينة نيويورك ،بل يتطلب مشاركة يف
الحوارات وعمال بحثيا نعرضه خالل اجتامعنا
السنوي الذي ميتد عىل مدى اسبوع واحد.
كام ان العمل والتجربة واملعاناة التي نعانيها
يف العامل العريب ومشاركتنا يف النقاشات
العربية تغذي يف حد ذاتها حضوري خالل
هذا االسبوع.
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ثقافة

جديده يضم قصائده العربية مترجمة إلى اإلسبانية
طالل حيدر :بعلبك صارت شعري
لعلها املرة االوىل يبوح بها طالل حيدر بعمره .يف حواراته السابقة الكثرية ،كان يكرر دوما بأنه ما زال طفال .ال يشعر انه
كرب .وحني اعرتف لنا بعمره ،كرر ايضا انه ما زال يحتفظ بذلك الطفل البعلبيك املمتلئ دهشة ورؤى وخياالت
مناسبة الحوار مع "زوربا البعلبيك" صدور
كتاب "دفاتر بعلبك" Cuadernos de
 Baalbekالذي يضم عرشين قصيدة لطالل
حيدر بالعربية ،ومقابلها ترجمتها االسبانية.
يف معظم اطاللته التلفزيونية وحواراته
االعالمية املمتدة عىل مدى سنوات ،كان طالل
حيدر ( )1937يعرب عن هاجس دائم يسكنه،
او معيار يلجأ اليه يف تقييم االبداعات االخرى:
ان ال يكون املبدع صدى ملن جاء قبله.
حني نظم ميشال طراد ( 1912ـ )1998
قصيدته االوىل "ع طريق العني" يف العام
 ،1921رفع الزجل اىل مرتبة الشعر .جاء يف
مطلع القصيدة" :ع طريق العني محال التكتيك/
والقمر ع كتف صنني متيك /بيكشح الغيامت
تياخد هوا /وبيطل بيوجو ،وبيوجو حيك" .يورد
كتاب "رواد الشعر العامي يف لبنان" (تأليف
الدكتور ميشال خليل ضاهر) ان هذه القصيدة
هزت املشهد الشعري ،و"يومها خافوا عىل
الفصحى! واحسوا كأن الضيعة والجبل قد نزال
اىل املدينة" .شاعر لبنان واملرأة والجامل "اخرج
الشعر من عفوية الزجل ومناسبيته اىل فضاء
انساين ووجداين متكامل عميق" وفق ما كتب
الشاعر حبيب يونس يف ملحق جريدة "النهار"
عام .1999
واذا كان ُيحسب مليشال طراد وطبعا سعيد
عقل ( 1911ــ  )2014رياديتهام يف نقل الزجل
اىل مرتبة الشعر الصايف ،فان طالل حيدر اىب
ان يكون صدى لهذين العمالقني .هو الذي
قال مرة" :مل اتوقف عند اسوار هذه الريادة
(ريادة سعيد عقل) بل تجاوزت باملفهوم
اللغوي وبالفعل الشعري وبنيوية اللغة،
لبنانية االداء ،اىل عربية الروح الشعرية .كان
شعري يف مختلف مراحله مبفرداته التي تنفتح
لكل القاموس العريب ،بانني آت من الفصحى،
وليس الزجل وبنيويته .شعرية اغتنت بالرتاث

الشاعر طالل حيدر.

انا شجرة يابسة
بني حب وحب
الوطن هو االصحاب .والفن
هو مقاومة املوت

العريب والرتاث االنساين يف العامل" .تكفي
قصيدة "ركوة عرب" لالستدالل عىل هذه
الفرادة الشعرية وعمقها العريب الحضاري:
"احىل من الركوة /عىل منقل عرب /احىل
من الفنجان /حلوه /متل عُ بي القصب /خيط
القصب تعبان /جيبوا حدا من دمر /يدقدق
وشم /جيبوا من الهامة /والوشم /بن محمص
وهب الهوا شامي /غامزة لعالخد /ما الها
اسم؟ /والخد قدامي /ومكحيل /...والكحل
راسمها رسم /مني لربا قالمي /ومشنشيل متل
الفرس /والرسج خيايل /بايدا اساور من دهب/

بتخش /بتخش؟ بيدور الطرب ليوم القيامة".
ابن بعلبك ،الذي مل يكرب ،شكلت مدينة
الشمس خزان صوره وتأمالته الوجدانية
الشعرية .اختط لنفسه مسارا جعله عمودا
اخر من اعمدة الشعر املحيك .قصائده مركبة،
بنربة تأملية وحداثية ،وصور غريبة بجدتها،
مسكونة بالقبض عىل الزمن الهارب كام قال
مرة ...زمن الطفولة الذي يكتنف لحظات
الدهشة والتجارب االوىل .لنقرأ" :هـ الكان
عندن بيت /وصورة /عليها ناس /معلقني
وس ِتلقتهن
بخيط /وقعوا ع سطوح ُ
العمرْ /
الحجار /وقعوا /متل ما بيوقع املشمش /ع
والد الصغارَ /وين اهيل؟َ /وين طاحونة حزن
خيي الصغري؟ /لِكِ ..عن يا قلبي /متل هـ
العمر /ما بني ايد
النَحل ُجوات الَقفريِ /وقع ُ
عليك تكربي/
وهزات الرسير" ،او مثال "خويف ِ
ل الدين /ويتغرق
وخويف عىل حايل /رح تنزل ْع َ ِ
خيايل".
سرية طالل حيدر الشخصية ال تقل خصوبة
عن مساره االبداعي .الشاعر الذي عكس يف
قصائده تفاصيل الذات االنسانية الريفية
البسيطة وعالقتها بالطبيعة بصور مدهشة،
ولد يف بيئة عائلية قاسية عىل ما يكرر
دوما .كان التعبري عن الحنان والحب وصمة
ضعف وعيب ،كان الجغرافيا ذات الرشوط
املناخية والطبيعية القاسية انغرست ايضا يف
طباع ساكنيها وشخصيتهم .لكن العالقة التي
ربطته ببيئته االوىل ،كانت سمتها املد والجزر،
اشكالية بامتياز .هنا حيث البيئة الخشنة،
الصلفة القاسية ،والقاحلة ،حيث ال وجود الي
عنرص انثوي ،ستفتح اعني وخيال طالل الصغري
عىل الدهشة و"املعجزات" الطبيعية االوىل.
"حزن الصفصاف" كلمة طبعت مخيلة طالل
الصغري حني سمعها للمرة االوىل من العرب
البدو الذين كانوا يزورون والده .حريته هذه
العبارة ،احزنته ،ومن وقتها يواظب عىل وضع
ورقة صفصاف تحت وسادته حتى "يقبض عىل
الصيف الهارب" ،عىل الفرح ،عىل الحياة....
عىل هذا املنوال ،كانت دهشة االكتشافات
سمة طفولته ،خصوصا يف عالقته مع الطبيعة
وعنارص بيئته الريفية االوىل .يذكر ايضا حني
يستعيد طفولته ،عندما كان ينام تحت شجرة
اللوز يف اوائل الربيع ،يدفعه الفضول لريى

نقطة على السطر

الشعر والجغرافيا
هناك مدن تقرتن بالشعر والشعراء ،وهناك شعراء اقرتنت اسامؤهم باملدن .اذا كان
الشعر عابرا للمكان والزمان ،وحتى للثقافات واللغات ،فإن املكان يكون يف حاالت كثرية
هو الحضن الذي تنبت فيه القصيدة وترتعرع ...تغرف مناخاتها وموضوعاتها ،مفرداتها
وصورها وايقاعاتها.
مس االصيل /ذرى
حني نقول بدر شاكر السياب مثال ،تحرض جيكور (وجيكور خرضاءّ /
النخل فيها /بشمس حزينة) ...ما هم ان يكون الشاعر عاش بعيدا منها ،مشتاقا اليها؟
فالزمن الشعري غري الزمن الواقعي ،يعطي الصدارة للرؤيا ،للذكرى ،للشوق ،وبأوهام
الشعراء يرصع الحقائق .كلنا يستذكر املدن القدمية التي احتضنت الشعر ،وانجبت
االساطري ،والهمت الشعراء :بابل واور ومأرب والبرتاء وممفيس وطيبة .وميكن طبعا ان
نتجاوز الشعر نفسه اىل االدب .باريس هي "بؤساء" فيكتور هوغو ،بقدر ما هي تسكعات
جاك بريفري التي ال تنتهي ،او همهامت غيوم ابولينري الواقف عند جرس مريابو يتسقط
الزمن الهارب (الحب مييض مثلام تلك املياه الجارية /الحب مييض) .ويف شوارع لندن
وعاملها السفيل نقتفي اثر اوسكار وايلد وبطله دوريان غراي .ويأخذنا الفريد دوبلني
اىل برلني يف "الكسندر بالتس" ...ويف زمن اقرب نتوه يف نيويورك مع بول اوستري صاحب
"الرباعية".
كثرية هي املدن والعواصم العربية التي ارتبطت بصوت هذا الشاعر /الكاتب او ذاك:
موسكو ماياكوفسيك ،واثينا ريتسوس ،واسكندرية كافافيس ،ولشبونة فرناندو بيسوا ،وبراغ
فرانتز كافكا ،ومدريد فدريكو غارسيا لوركا ،وبوينس ايرس خورخي لويس بورخيس...
ذاكرتنا الشعرية العربية اقرتنت مبدن كبغداد ،والقاهرة ودمشق .بريوت غناها سعيد
عقل ونزار قباين (يا احىل لؤلؤة اهداها البح ْر /اآلن عرفنا ما معنى /أن َ
نقتل عصفورا يف
ندلق َ
الفج ْرَ /
اآلن عرفنا ما معنى /أن َ
يف زجاجة ح ْرب) .الشام أيضاً غناها
فوق سام ِء ّ
الص ِ
(اهلك التاريخ من ُفضلتهم ِذك ُرهم /يف
شعره
اجمل
ببعض
عقل
سعيد
غناها
نزار ،كام
ِ
ْ
َ
ْ
ـت بهم /ألحقوا الدنيا ببستان هشا ْم) .من دون
عُ رو ِة الده ِر ِو َسـا ْم /أمو ّيون ،فإن ِضق ِ
أن ننىس محمد املاغوط (دمشق يا عربة السبايا الورد ّية) ،وانني احمد عبد املعطي يف
القاهرة ،وهو مشتاق اىل قريته البعيدة...
بني هؤالء الشعراء الكبار يقف طالل حيدر عىل حدة ،بشموخه البعلبيك ،وفروسيته
وعناده .بالتزامه السيايس ايضا ،فإحدى اجمل قصائده كتبها للمناضل الشهري فؤاد الشاميل
(يا بنت راعي الغنم هاملوت مقبايل /ردّي معي البواب جايي الهوا شاميل) .طالل حيدر هو
شاعر بعلبيك؟ بل عريب واممي ...وهو شاعر بعلبك بامتياز! مدينة الشمس تعاقبت عليها
الحضارات ،والشعراء ،لكن طالل حيدر شاعرها بامتيازِ " .بغيب ِتك ن ِزل الشتي /قومي طلعي
بيصلوا قالل /صوتن متل مرص املرا /وبعلبك ال ّرجال/
ع البال /يف فوق سجادة صال /والعم ّ
ع كرت ما طلع العشب بيناتنا /بريعى الغزال" .أعطته بعلبك خشونتها الخارجية التي تخفى
رقة وطيبة واصالة .اعطته وقع قصائده ،وتشابيهه وصوره الشعرية .علام ان قصيدة طالل
حيدر م ّ
رشعة عىل الجغرافيا ،تتجاوز حدود لبنان اىل االمة العربية ...من الشام اىل مرص
مرورا بد ّمر والهامة(جيبوا حدا من ُد ّمر /يدقدق وشم /جيبوا من الهامة .)...
ال شك يف ان القصائد تتقاطع مع الخرائط ...وان الشعر عالقاته متشابكة مع الجغرافيا...
يف املكان هو الجرح االول ،حدود الدنيا اآلخذة يف االتساع والذوبان لتستحيل حنينا
وفراقا .املكان هو الطلل لدى الشاعر الجاهيل ،صدّر به قصيدته ،واملكان هو اللغة ومعني
يعب عنها احد افضل من ايب متام.
الوحي .هذه العالقة الوجدانية ،التأسيسية ،الجنينية ،مل ّ
األرض يألفه الفتى /وحنينُه أبداً ألولِ منزلِ ".
فـ" ْ
كم منزل يف ِ
سمير مراد
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الهامك لكن ايضا تتحدث مرارا عن البيئة
الخشنة والبعل التي تربيت فيها.
□ بالنسبة ايل ،فبعلبك هي "االه" و"االخ"" .اخ"
عىل بعلبك التي تشوهت اليوم .لذلك ،فكتايب
"دفاتر بعلبك" هو سجل لبعلبك التي عرفتها
يك ال متحى من الذاكرة ،بعلبك التي بقيت
فينا .يف ما مىض ،كانت املحبة هي الغيمة التي
تغطي بعلبك ومتطر عىل كل البيوت .لكن
بعلبك صارت يتيمة ،ليس لها احد .ال احد
يهتم بها يك تصري حلوة متلام كانت يف املايض.
و"الزمان ملا يفل بياخد املكان معه" .وبعلبك
صارت هي شعري.

□ اعتقد بأن ذلك يشكل افادة للثقافة يف لبنان
اي نقل الثقافة اللبنانية اىل الثقافات االخرى
وتعريفها به .نظرية الرتجمة يف الفن صعبة.
الرتجمة ال يعني نقل التعبري الحريف الن كل
لغة لها خصائصها وتعابريها التي تؤدي اىل
جاملية هذه اللغة.
■ هناك شعر ال يرتجم ،يفقد كثريا من صورته
والتباساته ،هل شعر طالل حيدر من هذا
النوع؟
□ اذا كان الشعر لعبا عىل اللغة ومستندا اىل
تركيب لغوي ،عندئذ تصعب ترجمته النه شعر
ال يحمل رؤى انسانية مشرتكة .كلام كان الشعر
ذا رؤية انسانية ،كلام سهلت ترجمته .اما اذا
كان مستندا اىل تركيب لغوي ،فهو ضعيف ال
يصب يف املجرى االنساين.

يوم اتوقف عن الكتابة "بكون حطيت رايس ع مخدة تراب لبنان"

كيف يتفتح زهر اللوز .لكنه كان يستفيق
لريى زهر اللوز وقد تفتح! انطالقا من هذه
املواقف الصغرية ،يصف عالقته يف اصطياد
اللحظات الشعرية الفريدة" :انا مسكون
بهاجس الزمان النني ابحث عن بطء الحركات
السعيدة التي ال ُتقطف".
قصيدته االوىل كتبها يف عمر السابعة عرشة يف
اثناء تواجده يف طرابلس حني انتقلت عائلته
اىل هناك للعمل بعد ضيق الحال .حملت
القصيدة عنوان "فخار" وجاءت باللهجة
اللبنانية املحكية االقوى تعبريا عن ديناميته
واالكرث قربا من الوجدان الجمعي .الحقا،
سيدرس الفلسفة يف الجامعة اللبنانية ،ثم
يواصل تعليمه يف جامعة السوربون يف باريس،
ليعيش متنقال بني عواصم عدة ،فيميض عرش
سنوات يف ايطاليا وخمس عرشة يف بعلبك
ٍ
ومدة يف بريوت والخليج ،قبل ان يعود اىل
املكان االول.
طالل حيدر نهم للحياة ،عاشق لها ،خبأ داخله

ذلك الطفل املمتلئ دهشة ،صانه من قساوة
التجارب ،فحافظ عىل لياقته الشعرية .طبعا ،ال
ميكن ان ننىس فريوز التي غنت اجمل قصائده
واعطتها بعدا وصورا ودهشة اخرى بصوتها ،مل
يكن هو قد الحظها وفق ما قال مرة" .وحدن
بيبقوا"" ،يا رايح"" ،يا راعي القصب" منحتها
فريوز شجنا اضافيا وجاءت املوسيقى (خصوصا
يف اغنية "وحدن بيبقوا" لزياد الرحباين)
لتكمل اللوحة ،اىل جانب فنانني اخرين غنوا
من قصائده امثال مارسيل خليفة ("ركوة
عرب"" ،قومي اطلعي ع البال"" ،سجر النب"،
"بيتي") ،وماجدة الرومي (لبسوا الكفايف)
واميمة الخليل (مينن هن) ونجوى كرم (العمر
مشوار) ،والراحل وديع الصايف (مينن هني).
الشهر املايض ،اعلن مدير "معهد رسفانتس"
غارسيا مونتريو يف فندق "باملريا" الذي كان
شاهدا عىل عرص ذهبي لبعلبك ولبنان ،عن
اطالق كتاب "دفاتر بعلبك" Cuadernos de
 Baalbekالذي يضم عرشين قصيدة لطالل

■ هل هناك مشاريع جديدة تعمل عليها؟
□ لدي ديوان جديد بعنوان "الوهم" عن
الزمن .اكتشفت ان الزمن وهم وان كل اعاميل
متحورت حوله .وخالل عبوري يف الزمان،
اتحدث عن قضايا االنسان كلها :الحياة ،املوت،
الفن ،الحب والصداقة .يقول الناس ان الفضل
يف اصداري للديوان يعود اىل الكورونا ،لكن
هذا ليس صحيحا .انا ما كنت اكتب اال وقت
بستاهل ،اي عندما تضاء روحي وتتجرد من
الحسد والحقد واالنانية والغرية وكل ما يحرق
غابات الروح ،فتصبح عندئذ صافية.

حيدر بالعربية ،ومقابلها ترجمتها االسبانية.
وسط الزلزال املحيط بنا ،واالنهيار الشامل
للبنان الذي رسمته لنا املخيلة الشعرية
لطالل حيدر وقبله ميشال طراد وسعيد عقل،
واالخوان رحباين يف املوسيقى واملرسح وغريهام
من الرعيل املؤسس لهوية لبنان الفنية يف
الذاكرة الجمعية ،نتساءل :هل ما زال هناك
مكان للشعر وسط هذا الكابوس الذي نعيشه؟
هل الشعر ترف حقا ام انه حبل نجاة للغريق
ُ
"والكونُ ،ق ْل ُه ر ِن َني
او كام قال سعيد عقل:
َ
َ
الشعرُ ،ق ْل ُه َصدى لِ َك ِف َر ِبك اذ طنَت عىل
ِ
َمن؟".
الز ِ
هذا السؤال اىل جانب تساؤالت اخرى شكلت
حافزا للقاء "زوربا البعلبيك" كام لقبه الشاعر
الكبري الراحل انيس الحاج.

■ هل ما يحدث يف البلد من انهيار عىل
مختلف الصعد ،يؤثر عىل وتريتك يف الكتابة،
مبعنى هل ما زلت تكتب يف خضم كل هذا
الزلزال الذي نعيشه؟
□ يف االزمنة التدبريية ،يخيم الخوف والقلق،
وتسكت املشاعر البقية .لكن مبا انني بلغت
الـ 85من العمر ،وعايشت كوارث كثرية ،بدءا
من كارثة الـ ،48والحروب االهلية يف لبنان،
فقد تكرست النصال عىل النصال .تعودت عىل
الكوارث ،ومل تعد حاجزا بيني وبني الشعر.

■ صدور "دفاتر بعلبك" مختارات من 20
قصيدة مرتجمة اىل االسبانية ،يف رأيك ما الذي
تجلبه الرتجمة لشاعر كبري مثل طالل حيدر؟

■ الحزب السوري القومي االجتامعي ما الذي
اعطاه لشعر طالل حيدر؟
□ لقد فتح وعينا ونحن صغار عىل كونه اول

غالف ديوانه عن بعلبك باالسبانية.

حزب ال طائفي .وهو اول من دلنا عىل القضية
الفلسطينية وعدم االنتامء املذهبي .تأثرت به،
وكتبت قصيدة "فلسطني" الشهرية (قال عنها
محمود درويش" :قصيدة طالل ُتغني عن كل
ما كتبنا الجل فلسطني").
■ لبنان الذي رسمته وصنعته يف شعرك
وقصائدك مع الرحابنة وتوفيق الباشا يف
املوسيقى واملرسح ،هو الذي ينهار؟
□ عرب تاريخه ،مرت عىل لبنان الكثري من
الجيوش والحروب واملحن .لكنها ذهبت ،وبقي
هو .طبعا ،انا حزين عىل ما يحدث اليوم .لكن
لبنان باق .واتذكر هنا قصيديت التي غنتها
ماجدة الرومي "مهام تشتد العواصف ويجور
الزمان ،بتضلك يا وطني صامد ،بتضلك لبنان".
رسقوا "زيتات القناديل كيف بدو يضوي
هالليل" .لكنني لست خائفا عىل لبنان بشكل
عام .خائف عىل الزمن اللبناين الحايل النهم
يشعلون الحرائق املالية واملذهبية واالقتصادية
واالجتامعية وحتى الوبائية .لكن يف النهاية،
لبنان سينهض من رماده كطائر الفينيق .ال
اخاف عليه.
■ عالقة اشكالية تربطك ببعلبك ،هي منبع

■ قلت مرة ان القصائد تطلب فريوز يك تصبح
اغنية ،كيف تشعر حني تسمع قصيدتك بصوت
فريوز؟
□ اشعر انها رسقتها مني الن الصوت يرسق
الكالم .يف "وحدن" (الحان زياد الرحباين) و"يا
رايح" (الحان فيلمون وهبي) ،مل افكر يف اللحن
الذي انجزه فيلمون وال زياد .وحني سمعت
االغنيتني بصوت فريوز ،احسست انها اعطتهام
معاين ما كانت تخطر يف بايل ابدا.
■ تحدثت مرة يف احدى مقابالتك عن ان
والدتك كانت تصفك باملجنون ،يف رأيك هل
الشاعر حكام مجنون؟
□ ما الفرق بني الشاعر واملجنون؟ املجنون
يدخل عاملا مدهشا ويبقى فيه .اما الشاعر،
فيدخله ،ويخرج ليخرب ارساره وسحره ورؤاه .ما
الفرق بني الشعر والنرث؟ االثنان مدماكا الكلمة.
لو قلنا شجرة ،هنا تهدف الكلمة يف النرث اىل
تقريب املوصوف .اما الشعر ،فهدفه ان يبعد
اكرث فاكرث عن املوصوف" .شجرة النوم" مثال
الشعر
تخلق املوصوف للمرة االوىل .انا اعرف ِ
بانه اخر الحرية.
■ الحب والصداقة يوصالنك اىل نفسك وسط
التوحش املحيط بنا ،هذا ما قلته مرة.
□ انا شجرة يابسة بني حب وحب .الوطن
هو االصحاب .والفن هو مقاومة املوت .يوم
اتوقف فيه عن الكتابة "بكون حطيت رايس ع
مخدة تراب لبنان ورحت عاالخر".

س .م
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كتاب الشهر
شحرور الوادي ...صاحب أول
ملحمة شعرية في الزجل اللبناني

يف "لبنان يف الحرب العاملية االوىل ـ تجربة ملحمية يف الزجل اللبناين" وضع الباحث نبيل ابومراد تحت مجهر النقد اول
ملحمة شعرية يف الزجل اللبناين من توقيع "شحرور الوادي" واخيه والد الفنانة الراحلة صباح
"للزجل اللبناين قيمة عظيمة ...والزجل اللبناين
هو احدى هذه الظاهرات يف تاريخ تطورنا
االديب .وتنبثق قيمة الزجل اللبناين من كونه
شعرا ُيحس ويعقل ويصور وينغم بهذه اللغة
العربية العامية التي يتناولها الشعب يف يرس
وسهولة" .هكذا وصف االديب والصحايف
والشاعر رئيف خوري ( 1913ــ  )1976الشعر
الزجيل الذي هو "لغة الحياة" كام سامه ايضا
الصحايف والشاعر رشدي املعلوف ( 1914ــ
 .)1980لقد كان الشعر العامي ،مبا يتضمنه
من ميجانا وموشح ومعنى وقرادي وعتابا
وقصيد ،من اوائل االشكال الفنية الشعرية
التي شكلت "لقمة الشعب الفكرية" ولسان
حاله ،خصوصا انه تناول مواضيع اجتامعية
وتاريخية ووصف الحروب والكوارث الطبيعية
وفق ما يورد كتاب "رواد الشعر العامي يف
لبنان" للدكتور ميشال خليل جحا.
انطالقا من ان هذا الشكل الشعري هو مرآة
الشعوب يف احوالها االجتامعية والسياسية
واالقتصادية والثقافية ،يأيت كتاب جديد
اضيف اىل املكتبة العربية .انه "لبنان يف الحرب
العاملية االوىل ـ تجربة ملحمية يف الزجل
اللبناين" (تحقيق وتقديم نبيل ابومراد ـــ
منشورات جامعة الروح القدس يف الكسليك).
العمل عبارة عن "اول ملحمة يف الزجل اللبناين
تعود اىل عام  ،1922وهو تاريخ نرشها ،وهي
عىل االرجح وضعت قبل هذا التاريخ ،من
تأليف االخوين اسعد الخوري الفغايل ،قبل ان
يلقب يف ما بعد بـ"شحرور الوادي" وشقيقه
جرجي والد الفنانة صباح".
يورد املخرج املرسحي والكاتب اللبناين يف
مقدمته للعمل بأن الكتاب الذي هو عبارة عن
مطولة شعرية ،مل يكن يحمل عنوانا ،فسمح
لنفسه بان يعطيها عنوانا استنسابيا هو "لبنان
يف الحرب العاملية االوىل" الن موضوعها يقارب

البلد يف ظل الحكم العثامين وبعده االنتداب
الفرنيس .وقد عرث عليها ابومراد يف كتيب
بعنوان "شمس املعنى" احتوى عىل هذه
املطولة الشعرية ،اىل جانب مبارزة زجلية بني
االخوين اسعد وجرجي وشقيقتهام هيفا ،مع
اشعار للوالد خليل.
اذا ،الكتاب وثيقة "شعرية" عن احوال البالد
االجتامعية والسياسية واالقتصادية خالل
حقبة مهمة من تاريخه.
طبعا" ،شحرور الوادي" اشهر من نار عىل
علم .هو اسعد الخوري الفغايل ( 1894ـ
 )1937ابن بلدة بدادون ،تتلمذ عىل يد والده
خليل الفغايل الذي سيم كاهنا باسم الخوري
لويس .ثم تابع دراسته يف وادي شحرور ومنها
اىل املدرسة الوطنية ثم مدرسة بسوس .الف
اول فرقة زجلية سنة  1928اشتهرت بـ"جوقة
شحرور الوادي" ومتيز شعره بـ"االرتجال
واملبالغة والكالم الجميل والغزل واملديح"
والتغزل باماكن لبنانية وبلبنان "املكان الهانئ
الذي يحلو فيه العيش" بحسب ميشال خليل
جحا.
هذا ما يعرفه الكل عن "شحرور الوادي".
لكن كتاب "لبنان يف الحرب العاملية االوىل"...
هو اكتشاف اثر شعري نادر عىل حد تعبري
نبيل ابومراد ،دخل التاريخ بوصفه اول
ملحمة شعرية يف الزجل اللبناين رغم افتقاره
اىل معايري ومقومات كثرية الستحقاق وصفه
بامللحمة .اال انه ال يجب ان ننىس ان "شحرور
الوادي" واخاه الفا هذا العمل وكانا ال يزالني
مراهقني.
يشري ابومراد اىل انه ال تجوز مقارنة هذه
امللحمة الزجلية بالنصوص امللحمية الكربى،
و"مل نلجأ اىل االحكام الصارمة مبعنى اننا مل
نتطرق اىل املنهجية الشعرية يف بناء الصورة
والرؤية الفنية واالبعاد الفكرية بشكل معمق،

ومل نقس االشعار يف ضوء املقاييس املعتمدة
عادة يف نقد الشعر مثل التشبيه واالستعارة
والكناية والطباق والجناس وغريها من فنون
النقد ،فرتكناها عىل براءتها البسة حلتها
العفوية ،حلة عرصها وبيئتها".
ويرى ابومراد ان هذه املحاولة سباقة من
شاعرين شابني يف كتابة امللحمة يف الشعر
الزجيل .فرغم التحفظات الكثرية ،اال انها
تستويف رشوط امللحمة يف نقاط عدة.
فامللحمة بشكل عام تنقل اجواء املعارك
والحروب الطويلة االمد ،وحالة التالحم
والتعاضد الشعبي يف مواجهة هذه التحديات.
وتصف امللحمة ايضا حال الناس وتفاعلهم مع
املعارك كام احوالهم االجتامعية يف مختلف
تحوالتها ومظاهرها وتقاليدها .من هنا،
فان ملحمة االخوين اسعد وجرجي الخوري
الفغايل تستويف بعض رشوط امللحمة ،فهي
تنطلق من اجواء الحرب العاملية االوىل لتصور
حالة الشعب اللبناين ،مركزة عىل مناخ التالحم
والتآزر االجتامعي ،كام تصور الشهداء الذين
اعدمهم االتراك شنقا كابطال وطنيني يتحلون
بالشجاعة وناضلوا من اجل هدف سام هو
الحرية (وهذا احد رشوط امللحمة) .االهم ان
الناظمني نقال نبض الشعب وروحه ولغته ايضا
يف هذه امللحمة الشعرية.
ييضء ابومراد عىل جانب اخر تقرتب فيه هذه
املطولة الشعرية من امللحمة وهو "الوصف
الحي واملفصل لحالة الناس وواقعهم يف مرحلة
من مراحل الرصاع ضد جامل باشا السفاح
بشكل خاص ،وكيف تعرضوا للفقر واملجاعة
وللترشد والشنق والنفي ،وكيف دفعهم
الفقر والعوز اىل بيع ممتلكاتهم ومقتنياتهم.
ويتعمق هذا الوصف ليطال الحقيقة املوجعة
بكل تفاصيلها ،الن الناظمني عايشا عن كثب
تلك االحداث ،فسمعا وشاهدا ما كان يحصل،

خصوصا ان واحدا من ابناء منطقتهام كان من
بني الشهداء الذين شنقهم جامل باشا وهو
مسعود الهليل ،ابن وادي شحرور الذي خصه
الناظامن بعرشات االبيات".
ويف كتابة هذه املطولة ،استند الناظامن
بحسب ابومراد اىل كتاب تاريخي عن لبنان هو
"لبنان يف الحرب او ذكرى الحوادث واملظامل يف
لبنان يف الحرب العمومية" ( 1914ــ )1919
وهو من تأليف الخوري انطوان ميني اللبناين ،اذ
ان االحداث املذكورة يف كتاب ميني يستعيدها
االخوان ايضا شعرا زجليا .مثال ،متر مطولتهام
عىل احداث تاريخية عدة ابرزها :قصة اغتيال
ارشيدوق النمسا التي اشعلت الرشارة االوىل
للحرب العاملية االوىل ،وبداية دخول االتراك
اىل لبنان ،وكيف كان الجنود يرسقون البيوت
يف الليايل ،ووصف حال الناس بالتفصيل،
وبيع مقتنياتهم ،وحملة جامل باشا اىل ترعة
السويس وانكساره هناك ،وذكر الشهداء الذين
شنقوا فردا فردا ،والحديث عن املرابني ،وعن
االم التي تدفن اطفالها احياء ،واالطفال الذين
يرسقون الحبوب من افواه النمل ،وقصة جيفة
الحصان النافق التي اكلها اهال يف بلدة رياق
وماتوا ،ومجيء الجراد ...لوحة زجلية تؤرخ
الحداث لبنان عرب التاريخ .وكام سيالحظ قارئ
املطولة (تتألف من  730بيتا) ،فانها تعتمد
النهج القديم يف القول الزجيل ،الذي مل يكن
يويل اهمية كبرية للوزن وااليقاع .لذا ،فقد
جاءت مشوبة بالكثري من التكسري يف االوزان.
كام ان الناظمني استعمال فيها بعض الكلامت
الفصيحة ،اىل جانب فذلكات لغوية بالعامية
هي غريبة عن لهجتنا اليوم.
اذا ،تبدأ امللحمة الشعرية بوصف اغتيال
االرشيدوق النمساوي فرانز فرديناند يف
 28حزيران  1914يف اثناء زيارته رساييفو
عاصمة البوسنة والهرسك .ادى ذلك اىل دخول
النمسا الحرب ضد رصبيا ،لتكر سبحة الدول
االوروبية املنخرطة يف الحرب العاملية االوىل،
من روسيا وصوال اىل االمرباطور االملاين غليوم
الذي هاجم بلجيكا لفتح الطريق اىل فرنسا
ومنها اىل انكلرتة.
نقرأ يف امللحمة :هجم غليون بالعسكر /وقال
للقايد ال تنسا /هدم البلجيك واالسوار /وفتح
الدرب عىل فرنسا".

غالف الكتاب.

مطولة من  730بيتا
تعتمد النهج القديم في
القول الزجلي

ثم يعرج االخوان عىل دخول العثامنيني لبنان
بعدما ساندوا االملان يف هجومهم ،ونزول ارتال
الجيشني يف لبنان.
نقرأ" :بهالل ترشين التاين /وصلوا جنود بني
عثامن /وجيش النرس االملاين /نزلوا طوابري يف
لبنان".
سيطر الخوف عىل لبنان واهله الذي خشوا
عىل رزقهم (واخدوا كل البنايات /االجانب
يف كل محل /وجميع االمتيازات .)..فمن
اللبنانيني من هرب ،ومنهم من سقط ومات
نتيجة رضبات املهاجمني ،ثم بسبب ظلم
جامل باشا السفاح.
ويتوقف الناظامن عند اسامء الشهداء الذي
شنقهم جامل باشا يف لبنان وسوريا ،ويصفان
حاشيته خصوصا ازالمه والتجار الذي حرموا
الناس من تحصيل الرزق وافقروهم حتى باعوا

مقتنياتهم بابخس االمثان" :باع اللحمة واملده/
وصار يدلل عالشقه /والشاقوف والهده /وكل
قطعة ولها طقه /من الربنيطة للشده /من
القميص حتى الشنتان /والزنار والصدريه".
هكذا يتعمقان يف وصف احوال البالد والعباد
تحت نري الحكم العثامين ،ليستبرشا مبجيء
االنتداب الفرنيس ويهلال له يف البداية .اال انه
الحقا سرنى انهام يوجهان انتقادات كثرية اىل
هذا الوجود ،خصوصا لجهة تأثر العادات
والتقاليد اللبنانية بالثقافة الوافدة ،وتخليها
ـ بحسب رأيهام ـ عن اصالتها لصالح ثقافة
غريبة ومرفوضة يف بعض سلوكياتها من
عادات املجتمع .بعد كل هذا الظلم والجور
والفقر واملجاعة والبطش والعذاب ،ستأيت
فرنسا اىل لبنان وسريحب بها االخوان يف
ملحمتهام:
"ونجي الشعب من الويلني /وانعم بفرنسا
علينا /ارتاح القلب من امليلني /ومن شهوتنا
متلينا /وتخلصنا من الوعلني /وحن الفرح
الينا."...
مع تقدم الرسد ،نالحظ ان تحوالت جديدة
طرأت عىل املجتمع اللبناين مثل وصول السيارة
واستعاملها من الطبقة الرثية ،وانشاء الفنادق
الحديثة ،وتنظيم الحفالت الغنائية والراقصة.
لكننا ايضا نستشف عدم رىض االخوين عن
بعض السلوكيات والظواهر الغربية الوافدة
اىل املجتمع اللبناين وسيطرة موضة مسايرة
وجريئة تبتعد عن "الحشمة".
هكذا نقرأ مثال" :موضة بتشوف فساطني/
بال كامم وممسوخني /والتقويرات متسعني/
ومفتوحني عا بو تسعني /والجدايل مرتفعني/
لقرص املخ ومعكوفني /وشلش الوتاب
التخني /ظاهر بني الرشايني /والزنود معرايني/
واللقطينات مدلوقني /سالهم ِكفتا رغبانني /يف
هامللبوس اللعني /بيقولوا االوروبيني /جرناالتن
مطبوعني /وملبوساتن مرسومني /فيها وموضة
مدروجني."...
تنتهي املطولة مبجموعة نصائح يسديها
االخوان اسعد وجرجي الخوري الفغايل
للمجتمع اللبناين يك ينظم اموره ويبذل جهوده
بهدف "بناء مجتمع جديد قائم عىل الوعي
والتآزر والرشوط االخالقية والوطنية الصحيحة
اذا ارادوا ان يكون لهم وطن حقيقي".
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واجهة املكتبات
■ يف كتابها "نشأة املرسح يف املرشق" ("مكتبة
بيسان") تتو ّقف املؤلفة فاطمة برجكاين عند
بزوغ املرسح يف تركيا العثامنية وبالد الشام
وإيران ،انطالقا من ان هذه البلدان كانت
السباقة يف اعتناق الحداثة االوروبية ،من
ضمنها املرسح .مع ذلك ،تختلف النظرة إىل
تاريخ والدة املرسح يف املرشق ،فمنهم من
يعترب ان ابا الفنون دخل هذه البلدان يف
القرن التاسع عرش ،فيام يرى مؤرخون آخرون
ان املرشق عرف اشكاال اخرى من الفرجة قبل ان يعتنق املرسح الغريب،
وتحديداً لجهة التمثيل والنص .تفند املؤلفة كل هذه االشكاليات لتصل
اىل صلب الكتاب اي دراسة العالقة بني املجتمع والثقافة بشكل عام،
واملجتمع واملرسح بشكل خاص .يقسم الكتاب اىل ثالثة ابواب :االول
يقارب الخلفية السياسية واالجتامعية والثقافية التي مهدت لنشأة
املرسح يف بلدان املرشق ،ويبحث الثاين يف نشأة املرسح وتطوره يف تلك
البلدان ،ودراسة املرسح الجديد .اما الباب الثالث ،فيدرس التحديات
واالشكاليات التي واجهها املرسح يف بدايات نشأته يف هذه البلدان.
■ عن دار "هاشيت انطوان نوفل" صدر
كتاب "تهاوي االسالم السيايس ـ من
املَودودي اىل اردوغان" .يف هذا العمل،
اكب الباحث واالكادميي هيثم مناع عىل
ّ
رصد تطور "االسالم السيايس" منذ سقوط
الخالفة االسالمية .يتوقف عند طروحات
ابرز قادة التيار االسالمي امثال الهندي
ابواالعىل املودودي واملرصيني حسن البنا
وسيد قطب ،وصوال اىل اردوغان اليوم.
يضع طروحات هذا التيار تحت مجهر النقد ،مستعرضا مامرساته
التي ابتعدت عن الفقه ،لتنكب عىل تأسيس وارساء ايديولوجيات
شمولية .اخرياً ،يبحث يف اسباب "فشل" هذه االيديولوجيات لدى
احتكاكها بالواقع وامتحان التطبيق.
■ تح ّول الشاب اللبناين ادهم السيد اىل نجم
السوشال ميديا مع بداية انتشار اخبار كوفيد
 19من مدينة ووهان الصينية .ابن بلدة برجا
املقيم يف الصني للدراسة ،تح ّول رسيعا ،مع
انتشار الوباء يف عواصم العامل ،اىل مرجع
ومقصد لالعالم الغريب والعريب عىل حد سواء.
راح يقدم تجربته ومعايشته للوباء يف املدينة
التي كانت االوىل التي شهدت والدة الوباء
وفق ما تشري التقارير االعالمية.
هكذا صار يطل عىل القنوات واالعالم ،مسديا النصائح واساليب الوقاية

من الوباء .ومع ظهور اللقاح ،وضع ادهم السيد تجربته وعصارة خربته
مع الوباء يف كتاب "كوفيد  19ــ هكذا كانت ووهان :يوميات حجر
منزيل" الذي صدر اخريا عن "دار الفارايب".
■ قررت "منشورات الجمل" ان تع ّرف القارئ
العريب عىل روايئ فرنيس يجهله رمبا .انه
اوغست فيلييه دو ليل آدم ( 1838ـــ )1889
الذي ترجمت له الدار مجموعته القصصية
"كاتالينا" (ترجمة وتقديم محسن غيالن).
رغم عمره القصري ،اال ان الكاتب الفرنيس
الذي انتمى اىل املدرسة الرمزية ،قدم مجموعة
من االعامل التي متيزت باسلوبها الرومانيس.
انحاز اىل الحبكة الخيالية املمتلئة بالغموض
والرعب .وكان يؤمن بأن الخيال يكتنف جامال اكرث من الواقع يف ذاته.
■ ال شك يف أن القارئ العريب يعرف جيدا
جورجي امادو ( 1912ـــ  )2001الذي ترجم
كثريا اىل لغة الضاد .الكاتب الربازييل الذي
انتمى اىل املدرسة الحداثية يف االدب ،ترجمت
اعامله اىل  49لغة ،مقدمة نظرة متفائلة
وسعيدة لبالده ،من دون اغفال املصاعب
االقتصادية واالجتامعية التي كانت تتخبط
بها" .دار الساقي" ترجمت اخريا روايته
البحار" اىل العربية ،بعدما كانت قد
"عودة ّ
صدرت بلغتها االصلية عام  .1961كوميديا مبهجة تروي قصة قبطان
غري كفؤ يستعان به النقاذ سفينة هالكة ،وهو يحاول يف هذا الوقت ان
يغوي سيدة من بني الركاب.
• حني صدر "رمبا عليك ان تكلم احدا" عام
 ،2019استحال رسيعا من الكتب االكرث مبيعاً
بحسب صحيفة "نيويورك تاميز" االمريكية.
يف هذا العمل الذي صدرت ترجمته العربية
اخريا ("دار التنوير") ،تأخذنا املعالجة
النفسية لوري غوتليب يف كواليس عامل العالج
النفيس .بينام تستكشف غوتليب العوامل
الداخلية يف حياة مرضاها ،تصل اىل حقيقة
ان االسئلة التي يعانون يف ايجاد حل لها هي
االسئلة نفسها التي تطرحها عىل معالجها .بحكمة وحس فكاهة" ،تأخذنا
متحص الحقائق
غوتليب إىل عاملها كمعالجة نفسية ومريضة يف آنّ ،
والخياالت التي نخربها النفسنا ولآلخرين ،بينام نتأرجح عىل حبل الحب
والرغبة ،واملعنى واملوت ،والذنب والخالص ،والرعب والشجاعة ،واالمل
والتغيري" وفق ما جاء يف تعريف الكتاب.
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تربية
دنيز مشنتف

denise.mechantaf@gmail.com

ليس سهالً وسيبقى املحور لكل األجيال
كيف نتخ ّلص من املوروث العائلي في أوالدنا؟

طفلها مثاليا .هذه املشكالت لن تبقى
معاناة زوجية بل ستصبح عائلية بشكل
عام بعد تحولها اىل رصاع دائم بني االهل
واالوالد ،وذلك من ناحية الضغط عليهم
يك يكونوا بافضل صورة امام الناس من
اجل صورتهم االجتامعية ،باعتبار اوالدهم
صورة عنهم بترصفاتهم املهذبة ونجاحهم
يف املدرسة .هذا الجهد الذي يبذله الطفل
من اجل ان يعطي انطباعا جيدا ،يف الشكل
ال يف املضمون ،عن عائلته اجتامعيا يأخذ
الكثري من طاقته عىل حساب ذاته.

رغم مواكبة اللبنانيني كل تطور يحدث يف العامل باالنفتاح عىل كل جديد يخص الحياة اليومية ،نرى يف تربية اوالدهم عودة
اىل االسلوب القديم الذي تربوا عليه ،االمر الذي يطرح سؤاال :هل املسألة يف حرص االهل عىل التمسك بهذا النموذج باعتباره
ارثا عىل االجيال ان تتناقله ،ام ال قدرة لديهم عىل التخلص من املوروث العائيل؟
ليس سهال عىل االهل التخلص من املوروث
العائيل يف تربية اوالدهم .فالالوعي هو
املتحكم يف ترصفاتهم ،اما بتكرار النموذج
نفسه حتى لو كان مؤذيا او يف االتجاه
نحو النقيض ،باعتبار هذا املوروث هو
محور كل ترصف ان كان الشخص معه او
ضده .ال وجود للرتبية الصالحة يف نظر اب
التحليل النفيس سيغموند فرويد.
لالضاءة عىل هذا املوضوع ،حاورت
"االمن العام" االختصاصية يف علم النفس
االجتامعي االستاذة املحارضة يف الجامعة
اللبنانية  -معهد العلوم االجتامعية
الدكتورة آن ماري الغصني للوقوف عند
خلفيات سلوك االهل غري املالئم الطفال
اليوم.
■ كيف يتخلص االهل من املوروث العائيل
يف تربية اوالدهم؟
□ هذه املسألة مرتبطة بالالوعي لدى كل
انسان .وهي غري مقترصة عىل اللبنانيني
فقط ،كام نعتقد ،يف ما يخص االسلوب
الذي يعتمد يف تربية االوالد .املوروث
العائيل سيبقى املحور يف كل عالقة بني
االباء واالبناء ،فيه الكثري من ردود الفعل
باعتباره املنطلق لكل ترصف ،ان كان
الشخص معه او ضده .االنسان ينشأ عىل
منوذج معني ترىب عليه يؤثر فيه نفسيا
ويتأثر به ،فيعتاد عليه ليعود ويكرره يف
املستقبل مع اوالده حتى لو كان رافضا له
بسبب اذى اصابه يف طفولته عىل يد االب
او االم .فالولد املعنّف يف صغره ،ال مجال
امامه سوى هذا النمط من الترصف فيكرر
افعال اهله اىل حد التعلق بهم احيانا،
معلال ترصفاتهم يف سعيهم اىل حاميته من

خالل هذا االسلوب .لذا ،لن يعرف الولد
حني يكرب اال التعامل مع اطفاله بالنسق
نفسه الذي تم التعامل معه حني كان يف
عمرهم ،النه هكذا تعلم.
■ اذا ،ال مجال للتخلص من هذا املوروث؟
□ االمر ليس سهال .لكن هناك مجاال
لتجاوزه بخضوع االهل لجلسات عالجية
عىل يد اطباء نفسيني الهدف منها ترشيح
املايض للتخلص من رواسبه السيئة
وانعكاساته السلبية عليهم .هذا العالج ال
يتم اال بوعي االهل عىل اخطاء ال يريدون
ارتكابها مع اوالدهم ،النها يف الوقت نفسه
تعيدهم اىل اخطاء ارتكبت يف حقهم يف
الطفولة فيسعون اىل تنظيف ذاكرتهم
منها لتجديد انفسهم للبدء باسلوب جديد
يعتربونه حضاريا اىل حد ما يف حق االوالد.
يف الرتبية هناك منوذجان :تكرار االسلوب
نفسه الذي نشأ عليه الرجل او املراة يف
طفولتهام ،او االتجاه نحو النقيض متاما.
لكن االمر ال يعني اطالقا انه االسلوب
االفضل .احيانا من شدة القمع الذي
مورس عىل االهل يف طفولتهم ،يختارون
التساهل مع اوالدهم يف كل ما يريدون
فعله من دون وضع نظام لهم للتقيد به.
يف هذا املناخ ،ينمو الولد ـ امللك كام يصفه
علم النفس برنجسيته وعدائيته حتى تجاه
اهله ،يف ما بعد ،والسبب غياب النظام يف
البيت .من الرضوري ايضا التوقف هنا،
عند الدراسات التي هدفت اىل عرض
االسباب التي تدفع اىل تكرار اسلوب االهل
يف الرتبية رغم االخطاء ومساوىء تاثريها
عىل النفس .رشحت احدى الدراسات
اسباب اختيار امرأة كندية الزواج من رجل

مدمن عىل الكحول ،بالعودة اىل طفولتها
االوىل ملعرفة ما وراء هذا الخيار رغم
علمها باالمر ما قبل الزواج .كشفت هذه
الدراسة عالقة هذه املرأة بوالدها املدمن
عىل الكحول حيث سعت اىل انقاذه من
ادمانه ومل تنجح يف ذلك .فاختارت شخصا
شبيها به كونها اعتادت منذ طفولتها عىل
هذا النمط من العالقة مع الغري ،خصوصا
الشخص القريب جدا منها ،برغبة منها يف
انقاذ زوجها من ادمانه من اجل ان تشعر
وكأنها قد انقذت والدها .طبعا مل تنجح يف
تحقيق رغبتها هذه.
■ نالحظ يف مجتمعنا اللبناين وجود انفتاح
لدى بعض العائالت عىل عامل اطفالهم
بحرصهم عىل مواكبة تفاصيل حياتهم
واالهتامم بها من دون التأثر باملوروث
العائيل الذي نتحدث عنه ،ما تفسريك لهذا
التطور وخلفياته؟
□ االهل الذين يسعون اىل بناء هذا النوع
من العالقة مع اوالدهم كانت عالقتهم
باهلهم جيدة ،االمر الذي ساعدهم
عىل هذا االنفتاح عرب متيزهم باملرونة
التي اكتسبوها من الرتبية منذ صغرهم.
دور االم هنا ،مهم جدا وال نقول انها
ام ممتازة بل هي جيدة مبا فيه الكفاية
 .Good enough motherاملبدأ يف هذه
العالقة هو عدم قمع الولد وال احتضانه
حتى االختناق ،باملعنى النفيس للكلمة ،بل
سامح االم بوضع مسافة نفسية بينها وبني
طفلها من اجل ان ينمو داخليا لتكوين
استقالليته الذاتية بعيدا من تأثريها
الخاص .الولد الذي يعيش مع هذا النوع
من االمهات سيكون قادرا عىل بناء عالقات

االختصاصية يف علم النفس االجتامعي الدكتورة آن ماري الغصني.

جديدة يف حياته وسيكون منفتحا مستقبال
مع اوالده وزوجته ،انها عملية تراكمية.
لكن ،من الرضوري القول ان توصل بعض
العائالت اىل هذه املرحلة املتقدمة يف
التعامل مع اطفالهم هي ،يف اغلب االحيان،
نتيجة خضوعهم لجلسات عالجية .هؤالء
االشخاص يساعدون انفسهم مبساعدة
اختصاصيني نفسيني او مرشدين يف هذا
املجال .هذه املسافة النفسية هي شبيهة
مبا فرض عىل الناس من تباعد اجتامعي
للوقاية من وباء كورونا ،مع تأمينها من
قبل االهل سينمو الطفل ذاتيا ،يف بادىء
االمر بشعوره باالستقاللية الذاتية نوعا
ما برتك مساحة له للتحرك بحرية .خطوة
تستطيع االم مساعدة طفلها عىل تحقيقها
يف عمر السنة بتشجيعه عىل تناول الطعام
مبفرده.
■ اي اسباب تدفع االهل اىل الخضوع
لجلسات عالجية من اجل تحسني عالقتهم
باوالدهم ،واي رشيحة اجتامعية ،بالتحديد،
تقدم عىل هذه الخطوة؟
□ احساس االهل بالتقصري او بالذنب
وبالشعور بانهم يكررون اخطاء يرفضونها.

يعاني الذكور من عمر
الثالث حتى الست سنوات من
ضياع الهوية
الرتبية موضوع مقلق للمعنيني بها .الجديد
يف هذا الشأن هو اقامة دورات تدريبية
لالهل يف كندا العدادهم ليك يكونوا
اهال لرتبية اوالدهم بعيدا من اللجوء اىل
العنف.
■ ما االسباب التي تؤدي اىل ازدياد
املشكالت الزوجية ما بعد االنجاب؟
□ هذا صحيح .املشكلة تبدأ منذ اللحظة
االوىل لوالدة الطفل ،والسبب يف عدم تقبل
االهل عيوب املولود الجديد والتشابه الذي
ورثه عن جده او جدته او عن والده او عن
والدته ،الن االهل بذلك يتذكرون االشياء
التي يريدون التهرب منها يك ال تذكرهم مبا
يؤملهم .االم مثال ،تحلم بأن ال ترى عيوبها
يف اوالدها ،خصوصا ابنتها وتريد ان يكون

■ هذا يعني ان الرنجسية تتحكم احيانا يف
عالقة االهل باوالدهم؟
□ طبعا ،خصوصا يف املجتمعات الحديثة.
كبار علامء النفس يعرتفون بأن اوالد اليوم
تعساء رغم ما يقدم لهم من مسائل مل
يحصل عليها االوالد يف اجيال سابقة.
قدميا كانت العائلة حريصة عىل انجاب
اكرث من ولدين او ثالثة اوالد كام يحصل
حاليا ورغم سلبيات كرثة االنجاب واثاره
املتعبة عىل العائلة ،خصوصا عىل االم،
كان االوالد قدميا يتمتعون بنوع من
الحرية بالتنقل اىل بيوت االقارب الذين
كانوا معاونني لالهل يف تربيتهم .هذا
الواقع ،رغم سلبياته ،جعل من اوالد االمس
اشخاصا اجتامعيني مقارنة باطفال اليوم
املالزمني لتحركات االهل واملطالبني بتقديم
صورة جميلة عن عائلتهم الصغرية العدد،
عرب التعريف عنهم مبيزات تجعلهم افضل
من غريهم كاطفال .هذه هي الصورة التي
يسعى االهل ،يف املجتمعات الحديثة ،اىل
اظهارها عن انفسهم من خالل اوالدهم.
■ كيف يستطيع االب واالم توزيع
مسؤولية الرتبية يف ما بينهام واي جوانب
عىل كل واحد منهام تحملها؟
□ جوايب عن هذا السؤال سيكون بالدل
اىل واقع بارز يخترص الطريقة التي
تعتمدها االم يف حمل طفلها ،اي بضمه
نحو صدرها واخفاء وجهه ايضا .االب
طريقته يف االمر نفسه مغايرة متاما ،فهو
يحمل الطفل عىل كتفه ووجهه اىل
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الرتبية عمل يومي.

االمام ال اىل الخلف ،اي اىل املجتمع.
بهذه الطريقة هو يقدم ابنه اىل الحياة.
اما االم فرتيد حاميته بصدرها .ال بد من
االشارة هنا اىل اهمية ما اقدمت عليه
بعض املستشفيات يف السنوات االخرية
مبطالبة االب مبشاركته فعليا حدث والدة
طفله ،وذلك بدخوله اىل غرفة الوالدة
من اجل ان يتوىل بنفسه قطع حبل
الرسة للمولود الجديد .هذا الفعل يحمل
رموزا كثرية منها ،املفهموم االبوي هو
مفهوم اجتامعي وهو من يقدم اوالده
اىل الحياة ،طريقته العفوية يف حمل
تعب عن حقيقته الداخلية ودوره
اوالده ّ
االجتامعي يف حياتهم .ساتطرق هنا اىل
مشكلة واجهناها يف املدارس يف السنوات
االخرية من موقعنا كاختصاصيني يف علم
النفس ودوري الرتبوي يف هذا املجال.
يعاين الذكور من عمر الثالث حتى الست
سنوات ،من ضياع الهوية واحيانا من
اهتزازها .مشكلة الهوية الشخصية لدى
الفتيان الصغار مل تكن موجودة من قبل
وسرتافقهم حتى عمر املراهقة بالتأكيد،

لها هوية محددة تنطبق عىل الذكور ال
عىل الجنسني.

اللغاء صورته
كمعنف بات دور االب شبيها ■ هل يحدد علم النفس الرتبوي مفهوم
الرتبية الصالحة كعبارة يرددها االهل يف
بدور االم

خصوصا يف اوىل عالقاتهم العاطفية .مرد
االمر اىل سعي االب يف املجتمعات الحديثة
اىل تغيري صورته القدمية كانسان معنّف
الوالده ،فبات متساويا مع االم بادوارها.
الطفل يف حاجة اىل شعوره بوجود اب وام
اىل جانبه .لذا عىل االب حاليا ان يلعب
دوره كرجل بجذب ابنه اىل عامله الرجويل،
كيف؟ بخلق فرص له تجعله غري ملتصق
بامه دوما ،عىل ان يسعى اىل مشاركته يف
العابه الرياضية ككرة القدم او كرة السلة
مثال ،وبتخصيص نشاطات اخرى خاصة
بالرجال فقط ،ومن الرضوري التنبه اىل
كيفية اختيار االلعاب له مبعنى ان يكون

كل جيل؟
□ يقول اب التحليل النفيس سيغموند فرويد
ال وجود للرتبية الصالحة .ففي كل تربية
هناك خطأ ما .دامئا هناك ثغر يكتشفها االهل
متأخرين واحيانا يعجزون عن معرفتها .مهام
حاولوا التقرب من عامل اطفالهم ،سيبقى
هناك زواية فيهم لن يصل اليها احد .الرتبية
عمل يومي ،وكام نقول باللحظة نفسها
وكام يتطلب الحدث املفاجىء ،بالذهاب
نحو الطفل وتقبله اوال بكل عيوبه ملعرفته
واكتشاف ما فيه من قدرات وميزات بهدف
جذبه الينا كأهل ،لنعمل معه عىل امور
ذاتية رشط ان نسمح له ،رغم اخطائنا
املتوارثة ،مبساحة من الحرية لتأمني
استقالليته الذاتية من اجل منوه الداخيل.
هذه املرونة يكتسبها االهل بالعمل عىل
انفسهم من خالل مراقبة اخطائهم.
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تغذية

ناتالي عقيقي غ ّرة
دائرة الشؤون الصحية

ال شك يف ان الفيتامني  Dرضوري لتنظيم الكالسيوم والفوسفور املوجودين يف
جسم االنسان ،وهو يلعب دورا مهام يف الحفاظ عىل بنية العظام .لكن حذار
استعامله بكرثة او اللجوء اليه يف مكان غري مناسب ،النه قد يؤثر سلبا عىل
الجسم ويؤدي اىل مضاعفات ليست يف الحسبان

ميزان إستعماله دقيق وإالّ مضاعفاته خطيرة

متى يكون الفيتامني D
ضروريًا لجسم اإلنسان؟
يعترب التعرض الشعة الشمس طريقة سهلة
ملعظم الناس للحصول عىل الفيتامني .D
ان تعرض اليدين والوجه والذراعني
والساقني الشعة الشمس ،من اثنني اىل
ثالثة مرات يف االسبوع ،يعترب كافيا الفراز
الجلد ما يكفي من فيتامني  .Dيختلف
وقت التعرض الرضوري للشمس باختالف
العمر ونوع الجلد واملوسم والوقت وما
اىل ذلك 6 .ايام فقط من التعرض الشعة
الشمس من دون واق ،ميكن ان تعوض
 49يوما من عدم التعرض للشمس.
علام ان الدهون التي نستعملها لحامية
البرشة تعمل كنوع من بطاريات تخزين
للفيتامني  .Dخالل فرتات ضوء الشمس
يجري تخزين الفيتامني  Dيف الدهون ،ثم
يتم اطالقه عند اختفاء هذا الضوء.
يعد نقص الفيتامني  Dاكرث شيوعا بني
الناس مام قد تتوقعه ،خصوصا لالشخاص
الذين ال يحصلون عىل ما يكفي من اشعة
الشمس ،كالذين يعيشون يف كندا والنصف
الشاميل من الواليات املتحدة ،كونهم
ليسوا معرضني الشعة الشمس بشكل
خاص .عىل الرغم من ذلك ،حتى االشخاص

الذين يعيشون يف مناخات مشمسة قد
يكونون يف خطر ،رمبا الن الناس يقيمون
يف منازلهم اكرث ،او يتسرتون يف الخارج ،او
يستخدمون واقيات الشمس لتقليل خطر
االصابة برسطان الجلد.
يتعرض كبار السن ايضا لخطر االصابة
بنقص الفيتامني  .Dفهم اقل عرضة لقضاء
بعض الوقت يف الشمس ،وقد ال يحصلون
عىل هذا الفيتامني يف نظامهم الغذايئ،
او يواجهون صعوبة يف امتصاصه حتى
لو حصلوا عليه يف نظامهم الغذايئ ،وقد
يواجهون صعوبة اكرب يف تحويل الفيتامني
 Dالغذايئ اىل شكل مفيد بسبب مشاكل
الكىل .يف الواقع ،يقرتح بعض العلامء ان
خطر االصابة بنقص الفيتامني  Dلدى
االشخاص الذين تزيد اعامرهم عن 65
عاما ،مرتفع للغاية.
لذلك ،فان مكمالت الفيتامني  Dرضورية
لكبار السن ،واالشخاص الذين يعيشون يف
خطوط العرض الشاملية ،وذوي البرشة
الداكنة الذين يحتاجون اىل وقت اضايف يف
الشمس.
اما يف ما يتعلق بفريوس كورونا

( )COVID-19الذي اجتاح العامل يف
االونة االخرية ،فقد اقرتح عدد من العلامء
تناول من  400اىل  1000وحدة (25-10
ميكروغراما) من الفيتامني  Dيوميا لتقليل
خطر االصابة بانخفاض مستوى هذا
الفيتامني الذي يشكل درعا واقية لالنسان
من هذه الجائحة ،علام ان هذا الفيتامني
ال يشكل عالجا متكامال للفريوس بل
يساهم يف توفري الحامية للجسم وتحسني
مناعته ،يف حني ان الجرعات املعتدلة من
فيتامني  Dتعترب آمنة وال تشكل اي خطر
عىل االنسان.

آثار جانبية

 عندما يؤخذ من طريق الفم :الفيتامني Dآمن عىل االرجح عندما يؤخذ من طريق
الفم بكميات موىص بها .ال يعاين معظم
الناس عادة من االثار الجانبية للفيتامني
 Dاال اذا تناولوا الكثري منه.
بعض االثار الجانبية لتناول كميات كبرية
من فيتامني  Dتشمل الوهن ،التعب،
النعاس ،الصداع ،فقدان الشهية ،جفاف
الفم ،الطعم املعدين ،الغثيان ،القيء،

األطعمة الغنيّة بالفيتامني D
• تحتوي االسامك الزيتية مثل السلمون والرسدين والرتويت عىل كميات معقولة من
فيتامني .D
• يحتوي زيت كبد الحوت عىل كمية كبرية من فيتامني  ،Dلكن يجب عىل النساء
الحوامل عدم تناول هذا الزيت.
• يحتوي صفار البيض واللحوم ومخلفاتها والحليب عىل كميات صغرية من هذا الفيتامني.
• املارغرين وبعض حبوب االفطار وحليب االطفال واللنب.

وغريها .يعترب تناول الفيتامني  Dيوميا
ولفرتات طويلة بجرعات اعىل من 4000
وحدة ( 100ميكروغرام) ،غري آمن عىل
االرجح وقد يسبب مستويات عالية جدا
من الكالسيوم يف الدم .عىل الرغم من
ذلك ،غالبا ما تكون هناك حاجة لجرعات
اعىل بكثري من اجل العالج قصري االمد
لنقص الفيتامني  .Dيجب ان يتم هذا
النوع من العالج تحت ارشاف الرعاية
الصحية ،اي الطبيب املتخصص.
 عند اعطائه كجرعة :يعترب الفيتامني Dآمنا عند اعطائه كحقنة يف العضالت

بالكميات املوىص بها .ال يعاين معظم
الناس عادة من االثار الجانبية للفيتامني
 Dاال اذا تم تناول الكثري منه.

االحتياطات والتحذيرات الخاصة

* الحمل والرضاعة :ال شك يف ان الفيتامني
 Dآمن يف اثناء الحمل والرضاعة عند
استخدامه بكميات يومية ال تتعدى 4000
وحدة ( 100ميكروغرام) .ال تستخدم
جرعات اعىل اال اذا طلب منك ذلك طبيبك
املعالج .من املحتمل ان يكون فيتامني D
غري آمن عند استخدامه بكميات اكرب يف

اثناء الحمل او خالل الرضاعة الطبيعية.
فقد يؤدي استخدام جرعات اعىل اىل
الحاق رضر جسيم بالرضيع.
* االطفال :يعترب الفيتامني  Dآمنا عىل
االرجح عند االطفال لدى تناوله عن طريق
الفم بكميات موىص بها طبعا .لكن من
غري االمن تناول فيتامني  Dبجرعات اعىل
يف املدى الطويل.
 يجب ان ال يتناول الرضع من  6-0اشهراكرث من  1000وحدة ( 25ميكروغراما)
يوميا.
 يجب ان ال يتناول االطفال الذين ترتاوحاعامرهم بني  12-6شهرا اكرث من 1500
وحدة ( 37.5ميكروغراما) يوميا.
 يجب ان ال يتناول االطفال الذين ترتاوحاعامرهم بني  3-1سنوات اكرث من 2500
وحدة ( 62.5ميكروغراما) يوميا.
 يجب ان ال يتناول االطفال الذين ترتاوحاعامرهم بني  8 - 4سنوات اكرث من 3000
وحدة ( 75ميكروغراما) يوميا.
 يجب ان ال يتناول االطفال الذين تبلغاعامرهم  9سنوات وما فوق اكرث من
 4000وحدة ( 100ميكروغرام) يوميا.

تص ّلب الرشايني وامراض الكىل:

قد يؤدي تناول الفيتامني  Dاىل تفاقم
االصابة بتص ّلب الرشايني ،وارتفاع
الكالسيوم ،وازياد املصابني بامراض الكىل
سوءا .كام ان تناول هذا الفيتامني قد يؤثر
سلبا عىل الذين يعانون من مستويات
عالية من الكالسيوم يف الدم الفيتامني
 Dقد يزيد من مستوياته ،مام سيجعل
حالتهم الصحية اسوأ .عىل اية حال ،يجب
مراقبة مستويات الكالسيوم بعناية لدى
هؤالء االشخاص.

السل:

قد يزيد الفيتامني  Dمن مستويات
الكالسيوم لدى مرىض السل ،مام قد يؤدي
اىل حصول مضاعفات مثل حصوات الكىل.
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مقال

رياضة
األمني العام إلتحاد كرة السلة:
عودة الالعب األجنبي مشروع قيد الدرس

عىل الرغم من الظروف االقتصادية واملالية والصحية الصعبة والضائقة االجتامعية القاسية ،نجح االتحاد اللبناين لكرة السلة
يف اعادة الحياة اىل مالعبه واطلق بطولتي نوادي الدرجة االوىل للرجال والسيدات ،وبطولة نوادي الدرجة الثانية للرجال،
متخطيا كل العراقيل ومتسلحا بارادة اهل اللعبة املتعطشني للعودة اىل املنافسات بعد انقطاع دام اكرث من  18شهرا
تحديات االتحاد اللبناين لكرة السلة ال تقترص
عىل انجاح الدوري ،بل ينتظره استحقاق مهم
يتمثل مبشاركة املنتخب الوطني يف نهائيات
كأس االمم االسيوية املقررة يف آب املقبل ،حيث
من املتوقع ان يواجه املنتخب اللبناين منتخبات
عريقة من القارة االسيوية ،امكاناتها املادية
واللوجستية تفوق اضعاف امكانات املنتخب
الوطني.
"االمن العام" التقت االمني العام لالتحاد اللبناين
لكرة السلة املحامي رشبل رزق ،وكانت جولة
افق حول واقع اللعبة وحارضها ومستقبلها،
وتحضريات املنتخب الوطني لالستحقاق
االسيوي.
■ كيف تصف االجواء داخل الهيئة االدارية
لالتحاد؟
□ اكرث من ايجابية .ال بل تعكس انسجام
املجموعة ،ووحدة الرؤية واالهداف واسرتاتيجيا
العمل ،خصوصا وان رأس املجموعة اكرم الحلبي
يتمتع ويتحىل مبواصفات قيادية مثالية.
■ ما هي الصعوبات التي واجهتكم الطالق
دوري الدرجة االوىل للرجال؟
□ واجهنا صعوبات جمة الطالق دوري
الدرجة االوىل للرجال عىل مختلف املستويات
والصعد ،مبا فيها املالية واالقتصادية والصحية.
لكننا خططنا وناضلنا ،وقمنا بكل ما يلزم
العادة الروح اىل اللعبة واعادة اطالق
عجلتها .الحمدلله متكنا من تنظيم الدوري
وفقا الجراءات منظمة ومشددة ،وشهدت
املباريات التي اقيمت حتى تاريخه نجاحا يف
التنظيم بشهادة اهل اللعبة كافة.

يرغبون يف عدم انطالقها .،لكننا يف مطلق
االحوال ،خذلنا توقعاتهم ورغباتهم واثبتنا مرة
جديدة اننا نعد ونفي.
■ غياب الالعب االجنبي واعتامد الفرق اكرث
عىل الالعبني الشباب ساهام يف تراجع املستوى؟
□ صحيح .ال شك يف ان وجود الالعبني االجانب
يرفع املستوى الفني للبطولة .لكن دعونا
ننظر بايجابية مؤقتة لواقعة غيابه ،وانعكاس
ذلك عىل اكتشاف املواهب اللبنانية الواعدة،
واعطائها الفرصة الثبات كفاياتها وطاقاتها
وامكاناتها.
■ هل اعتامد العب اجنبي يف الدور النصف
النهايئ مرشوع قابل للتنفيذ؟
□ من املمكن اعتامد العب اجنبي يف الدور
النصف النهايئ "الفاينال فور" من البطولة وما
يليه .املرشوع قيد الدرس لدى االتحاد.
■ هل ميكن ان يتزامن القرار مع مساعدة
مادية للنوادي التي تأهلت اىل املربع الذهبي
لتتمكن من التعاقد مع العب اجنبي؟
□ قد يتضمن القرار امكان املساعدة ماديا ،لكن
االمور مرهونة باالوضاع والظروف يف حينه.

االمني العام لالتحاد اللبناين لكرة السلة املحامي رشبل رزق.

القرار االستثنائي بعدم
اسقاط اي ناد يتماشى مع
االوضاع القائمة
تبني ان ثمة مسؤولني
كانوا يرغبون في عدم
انطالق الدوري

■ هل تعتقد ان قرار عدم اسقاط اي ناد اىل
الدرجة الثانية س ّهل انطالق الدوري؟
□ قرار عدم اسقاط اي ناد اىل الدرجة الدنيا
استثنائيا لهذا املوسم يتامىش ويتالءم مع
االوضاع االستثنائية الراهنة .وهو قرار صادر
عن الهيئة العامة باالجامع من دون تحفظ
او معارضة من اي ناد ،اذ ان االندية واجهت
ظروفا اليمة مل يشهد لبنان مثيال لها.
■ ما صحة الكالم عن مسؤولني يف اندية مل
يكونوا يرغبون يف انطالق البطولة وحاولوا
عرقلتها؟
□ تبني ان مثة مسؤولني مل يؤمنوا بأننا نستطيع
توفري انطالقة آمنة للبطولة ،او اقله كانوا

■ هل عودة الالعب االجنبي اىل بطولة
دوري الدرجة االوىل للرجال يف املوسم املقبل
مطروحة ،وما هي العوائق التي ميكن ان تحول
دون ذلك؟
□ بالطبع ،مثة امكانات كبرية لعودة الالعب
االجنبي اىل بطولة العام املقبل ،لكن االمر
مرتبط يف شكل مبارش بتطور الظروف يف البلد.
■ كيف تصف التنافس الذي جرى للحصول
عىل حقوق النقل التلفزيوين والرقمي لبطولة
لبنان للرجال ومسابقة الكأس؟
□ دليل عافية واشارة واضحة عىل مكانة اللعبة
الشعبية االوىل يف البالد ،كام يدل ايضا عىل
حسن ادارتها من االتحاد برئاسة اكرم الحلبي،
فلوال الثقة باالتحاد وبرئيسه ملا كنا شهدنا
منافسة كهذه عىل االطالق.

دوري السلة :إنطالقة بطيئة
لكن واعدة...

نجحت مرحلة الذهاب من بطولة لبنان يف كرة السلة لنوادي الدرجة االوىل للرجال ملوسم
 2021 - 2020يف اعادة الحياة اىل لعبة كرة السلة بعد غياب طويل .مرحلة ،عىل الرغم من
الصعوبات واملشاكل ،شهدت تطورا للفرق جولة تلو االخرى ،وان يف شكل متواضع بالنسبة
اىل عدد منها ،ما يبرش بأن تحمل مرحلة االياب ،وتاليا مراحل االدوار االقصائية ،تطورا اكرب
ومنافسات اقوى واجمل.
عىل الرغم من االنتقادات التي طاولت اللعبة بسبب تراجع املستوى الفني ،اال ان مرحلة
الذهاب يف البطولة سلطت الضوء عىل مجموعة من النقاط الالفتة يف مقابل بعض عالمات
االستفهام ،اضافة اىل عدد من االمور ميكن البناء عليها ملرحلة االياب.
فنيا انقسمت الفرق اىل ثالث مجموعات ،اوىل تضم تلك الطامحة الحراز اللقب وعىل رأسها
فريقا الريايض بريوت واملرمييون ديك املحدي (الشانفيل) وخلفهام بريوت فريست كلوب .وثانية
هدفها بلوغ املربع الذهبي وتضم الحكمة بريوت واطلس الفرزل وهوبس بريوت .واخرية تضم
الريايض بيبلوس واملتحد طرابلس وهومنتمن بريوت وابناء انيبال زحلة.
اثبت فريق الريايض بطل لبنان ،عىل الرغم من كل الظروف التي مر فيها ،بدءا من رحيل
عدد كبري من نجومه ،ومن اصابة البعض بكوفيد  19 -عقب عودته من ارمينيا حامال لقب
بطولة "اورازيان ليغ" ،انه االفضل باالرقام .ونجح يف انهاء مرحلة الذهاب يف الصدارة برصيد 8
انتصارات يف مقابل خسارة واحدة ،معتمدا عىل مجموعة مميزة من الالعبني كشفت عن اشتياق
للعودة اىل اللعب واحراز االلقاب ،يقودها املدرب الشاب جورج جعجع الذي برهن عن فكر
اسرتاتيجي جيد .عىل الرغم من ان فريق الشانفيل ،املنافس املبارش للريايض ،قد انهى مرحلة
الذهاب بستة انتصارات وثالث خسارات ،فهو بدا قادرا عىل العودة بعد التعديالت التي اجراها
املدير الفني املدرب الوطني جو مجاعص عىل التشكيلة التي استعادت توازنها برسعة ،فتغريت
صورة الفريق بعد التحاق كل من كريم عزالدين .هذه الصورة مرشحة للمزيد من التغيري
االيجايب بعد التحاق كل من سريجيو درويش وعيل حيدر وفادي الخطيب يف االدوار االقصائية.
بدوره ،ال يبدو ان فريق بريوت سيقف مكتوف اليدين ،خصوصا وان ادارته سارعت بعد
استقالة املدرب جيلبري صليبا اىل التعاقد مع املدرب الوطني السابق باتريك سابا ،واستعادت
العبها السابق كرم مرشف بعد التحاق اييل شمعون بالفريق ،ما يرفع من حظوظ ليس فقط
بلوغ املربع الذهبي ،بل الدور النهايئ عند اي تعرث لدى املنافسني املبارشين الريايض والشانفيل.
الحكمة قدم اداء متفاوتا بني جولة واخرى .قوته تكمن يف حامسة واندفاع مديره الفني جو
غطاس الذي يعمل بجهد من جهة ،وخليط الشباب والخربة لديه من جهة ثانية .لكن سقوطه
يف املواجهتني امام الريايض والشانفيل يضعفان من حظوظه لبلوغ النهايئ .علام ان بلوغ الفريق
املربع الذهبي (فاينال فور) يعترب انجازا للجهاز الفني والالعبني عىل حد سواء.
بدوره ،فاجأ اطلس الجميع وقدم نفسه "الحصان االسود" ملرحلة الذهاب ،اال ان خسارته امام
الريايض بيبلوس طرحت عالمة استفهام حول مدى القدرة الذهنية لالعبيه ملواصلة الرتكيز من
اجل الذهاب بعيدا يف البطولة ،علام ان عودة املدير الفني املدرب جورج داغر "دودي" سرتفع
من منسوب الثقة عند الالعبني.
يف املقابل ،يختلف وضع هوبس الذي يخوض املباريات بقناعة كبرية ،مفادها ان املرحلة راهنا
تشكل فرصة العادة ترتيب االوراق متهيدا النطالقة جديدة يف املوسم املقبل ،وذلك من خالل
منح خربة اكرب لالعبني الشباب وهو امر سينعكس ايجابا يف املستقبل .هذا الخيار ذهبت اليه
ايضا الفرق التي تحتل املراكز االربعة االخرية يف الرتتيب :بيبلوس ،املتحد ،هومنتمن وانيبال.
نمر جبر

nemer.jabre66@yahoo.com
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رياضة
■ هل املبالغ التي حصلت عليها النوادي
واالتحاد من النقل التلفزيوين كانت منتظرة او
متوقعة؟
□ لقد احسن االتحاد يف اآللية التي اتبعها
يف املزايدة بازاء النقل ،والتي اكدت الشفافية
واملناقبية والنزاهة يف التعاطي .يف ضوء ما حصل،
عليك دوما ان تتوقع االيجابية وتستحوذ عىل ثقة
املجتمع.
■ ملاذا ال يزال حضور اعضاء االتحاد يف املباريات
خجوال نوعا ما؟
□ اعضاء االتحاد يواكبون املباريات عن كثب من
دون كلل او ملل ،مع الحرص التام عىل تطبيق
االجرءات الطبية املتبعة التي تحافظ عىل السالمة
العامة .االتحاد موجود يف كل املباريات من خالل
املتابعة امليدانية ،اكان عرب اعضاء الهيئة االدارية
او عرب املراقبني الذين ميثلونه.
■ لبنان سيستضيف بطولة آسيا ملنتخبات االناث
دون  16سنة التي تأجلت اىل ترشين االول املقبل،
ما هو برنامج التحضريات؟
□ سوف يكون االتحاد كالعادة عىل اهبة
االستعداد والجهوز خالل ترشين االول الستضافة
بطولة اسيا لالناث دون  16سنة التي من املتوقع
ان يشارك فيها  18منتخبا ،مع الحرص عىل ان
يكون املنتخب اللبناين يف افضل جهوز ليقدم
صورة تليق بكرة السلة اللبنانية ،علام ان االتحاد
لن يتحمل اي تكلفة مالية للبطولة.
■ كيف تق ّيم مستوى التحكيم خالل مرحلة
الذهاب؟
□ ممتاز كالعادة .يف كل مرة يثبت الحكم اللبناين
انه االفضل يف املنطقة .نحن يف االتحاد فخورون
بحكامنا الذين برهنوا عن جهوز فني وبدين من
دون انقطاع وعن عزمية عىل مواجهة احلك
االزمات.
■ هل سيكون للعنرص النسايئ يف املستقبل
حضور اقوى يف الجهاز التحكيمي؟
□ وجود العنرص النسايئ يف الجهاز التحكيمي
عىل االرض والطاولة ميزة للبنان ولكرة السلة
اللبنانية ،وهذا امللف قد يشهد تطورا ملحوظا

اثبتت عائلة كرة السلة انها
قادرة على جبه االزمات

يف القريب املنظور بدعم وتشجيع من االتحاد
االسيوي.
■ كيف تصف مشاركة الحكم الدويل اللبناين رباح
نجيم يف قيادة مباريات كرة السلة يف االلعاب
االوملبية "طوكيو "2020؟
□ هذه املشاركة مثابة وسام يستحقه الحكم
نجيم نتيجة مثابرته وعمله الدؤوب والنجاح
الذي يكلل مسريته عىل الصعيد املحيل ،القاري
والدويل .كام ان مشاركته هي قيمة مضافة ليس
فقط للحكم اللبناين ،بل ايضا لكرة السلة اللبنانية.
■ عدد كبري من اهايل الالعبني الصغار يسألون
عن بطوالت الفئات العمرية ،هل ستقام هذه
البطوالت؟ ما هي الفئات املستهدفة ومتى موعد
اطالقها؟
□ بطوالت الفئات العمرية كانت وستبقى
اولوية التحادنا عىل الرغم من الظروف العصيبة
والدقيقة خصوصا من الناحية الصحية .لكننا
نعد اننا سنعاود اطالقها يف غضون اسابيع ،بدءا
من الفئات االسهل للمعايري الطبية والصحية مع
االخذ يف االعتبار مواعيد االمتحانات الرسمية
واالرتباطات املدرسية للطالب.
■ املنتخب الوطني تأهل اىل نهائيات كأس اسيا
املقررة يف آب املقبل ،ماذا يطمح االتحاد من هذه
املشاركة؟
□ يطمح اىل تحقيق افضل النتائج املمكنة يف
مشاركة املنتخب الوطني يف نهائيات كأس اسيا
املقررة يف آب املقبل .الهيئة االدارية لن تدخر اي
جهد من اجل توفري افضل الظروف للمنتخب ليك
تكون مشاركته مثمرة يف ابرز استحقاق اسيوي.
■ ما هو برنامج التحضريات وهل سيتضمن

معسكرات خارجية ومباريات دولية ودية؟
□ تعكف لجنة املنتخبات الوطنية عىل وضع
برنامج كامل وشامل لتحضري املنتخب يف وقت
مبكر حتى يكون يف اتم االستعدادا لتقديم صورة
جيدة يف البطولة االسيوية ،عىل ان يتضمن الربنامج
معسكرات خارجية ومباريات دولية ودية ،قبل
رفعه اىل الهيئة االدارية ملناقشته واقراره.
■ هل سيحصل تغيري يف هوية الالعب املجنّس؟
□ تندرج هوية الالعب املجنّس يف اطار الربنامج
الذي سرتفعه لجنة املنتخبات اىل الهيئة االدارية
لالتحاد ،مع التأكيد عىل ان االتحاد لن يوفر اي
جهد ليكون الالعب املجنس من الطراز الجيد
القادر عىل اعطاء دفع قوي للتشكيلة.
■ هل ميكن االستعانة بالعبني من اصل لبناين
محرتفني يف الخارج؟
□ لن تألو الهيئة االدارية لالتحاد ،ومن خلفها
لجنة املنتخبات الوطنية ،اي جهد من اجل دعم
املنتخب بكل العنارص القادرة عىل تقديم صورة
تليق بكرة السلة اللبنانية واملنتخب الوطني.
■ هل سيحصل االتحاد عىل مساعدة من الدولة؟
□ يسعى االتحاد للحصول عىل دعم مايل من
الدولة بعد انقطاع مساعدات كهذه طوال العامني
املاضيني.
■ من يقحم السياسة يف الرياضة؟
□ يحاول عدد من السياسيني والرياضيني بني
الحني واالخر اقحام السياسة يف الرياضة ،لكن
اتحادنا حريص عىل جبه هذه املحاوالت .فهو كان
وسيبقى سدا منيعا يف وجه هذه املحاوالت التي
تنعكس سلبا عىل الرياضة يف شكل حتمي.
■ خائف عىل مستقبل كرة السلة؟
□ انا متفائل مبستقبل كرة السلة يف لبنان ،ولدي
ملء الثقة بأن قدرتها عىل الحياة اقوى باضعاف
مضاعفة من اي ظروف تتعرض له .ستكون االيام
املقبلة كفيلة باظهار ذلك ،ونحن كاتحاد لن نتواىن
للحظة عن تقديم كل ما يلزم يف سبيل نهضتها ورسم
االسرتاتيجيات ووضع الخطط لتطويرها باستمرار.
ن .ج
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"تيكبول" رياضة جديدة تجتاح عالم الكرة بسرعة
تركماني :هدفنا املنافسة في بطوالت العالم
ابرصت لعبة "تيكبول" ( )TeQballالنور يف العام  2012يف املجر ،عىل يد ثالثة من عشاق كرة القدم هم الالعب املحرتف
السابق غابور بورزاين ورجل االعامل املجري جيورجي غاتيان ومواطنه عامل الكومبيوتر فيكتور هوزار .جاءت الفكرة االبداعية
من بورزاين الذي اعتاد لعب كرة القدم عىل طاولة كرة الطاولة ()Ping-Pong
جذبت اللعبة عددا من العبي كرة القدم
العامليني وابرصت النور يف العام  .2014تم
تقدميها رسميا يف مدينة بودابست املجرية
يف  18ترشين االول  2016من سفريها نجم
منتخب الربازيل لكرة القدم الالعب الدويل
السابق رونالدينيو .يف العام  2020شكل الثنايئ
مارغريت اوسموندسون وكارولني جريكو اول
فريق نسايئ ( )Bella TeQيف كاليفورنيا.
هي لعبة كرة جديدة وبسيطة ومسلية تغزو
عامل كرة القدم ونجومه بقوة ،وقد دخلت من
الباب الواسع اىل النوادي والفرق الوطنية.

طاولة اللعبة.

فهي تجمع بني لعبة كرة الطاولة ومهارات
كرة القدم وقدرتها عىل االثارة .فرضت
تيكبول نفسها رياضة عاملية برسعة عندما
تم االعرتاف باتحادها الدويل ( )FITEQمن
املجلس االوملبي االسيوي ( )OCAيف آب
 ،2018ثم من اتحاد اللجان االوملبية الوطنية
يف افريقيا يف متوز  .2019يف ترشين الثاين من
العام  ،2020منح االتحاد العاملي لالتحادات
الرياضية الدولية ( )GAISFالعضوية
الكاملة العىل هيئة حاكمة لالتحاد الدويل
لكرة القدم (.)FITEQ

يعترب الالعب السابق بورزاين القوة املبدعة يف
فريق املؤسسني .ابتكر الفكرة حني كان العبا
محرتفا يف شبابه ،وتحديدا عندما كان غري قادر
عىل الدخول اىل امللعب ،فكان ميارس اللعبة
مع صديق له من خالل مترير الكرة عىل طاولة
رياضة كرة الطاولة التي كانت منترشة خارج
املباين السكنية يف بودابست .مع الخربة ،ادرك
الحقا انه مع اضافة منحنى العىل الطاولة
ميكن استحداث لعبة اكرث متعة.
من ابرز ميزات هذه اللعبة عدم الحاجة اىل
فريق ملزاولتها ،فكل ما تحتاجه هو فقط

صديق او زميل او منافس .تحمل اسم تيكبول
الن مزاولها يحتاج اىل تقنية وكرة قدم عادية.
متثل اسلوب التدريب الوحيد يف العامل الذي
مينح الالعبني هذا املستوى العايل من االحتكاك
بالكرة .لهذا السبب ،يزاولها عدد كبري من
العبي كرة القدم الدوليني يف اوقات فراغهم،
لتحسني مهاراتهم يف التحكم يف الكرة او ملجرد
التسلية .هناك مجموعة من التامرين لضامن
استفادة الالعبني من تجربتهم اىل اقىص حد،
وليك يتمكنوا من تطوير مهاراتهم يف لعبة كرة
القدم العادية.
تعترب هذه اللعبة افضل امتحان ملحبي كرة
القدم يك يطوروا مهاراتهم التقنية والطرق
واالساليب ،وقدرتهم عىل الرتكيز والتحمل.
ميكن مزاولة اربع العاب مختلفة عىل طاولة
تيكبول هي :تييك وتيبونغ وكاتك وتيكفويل.
من املؤرشات التي تدل عىل النمو الرسيع
لشعبية هذه الرياضة ،مشاركة  20دولة يف
بطولة كأس العامل يف العام  2017يف هنغاريا،
لريتفع العدد يف العام  2018يف بطولة العامل
التي اقيمت يف مدينة رميس الفرنسية اىل
 42بلدا .كان الفتا حضور العب املنتخب
الفرنيس لكرة القدم حامل لقب بطل العامل
يف العام  1998روبري برييس ،كام حصل بطل
فئة الفردي للرجال عىل جائزة  10االف دوالر
امرييك ،ووزعت جوائز نقدية عىل الفائزين يف
الفئات االخرى .يف العام  ،2019وتحديدا يف
الفرتة املمتدة من  6كانون الثاين اىل  8منه،
تنافس يف بطولة العامل التي اقيمت يف العاصمة
املجرية بودابست زهاء  160رياضيا من 58
دولة يف فئات الفردي والزوجي والزوجي
املختلط ،واحرز املجري ادم بالزوفيتش لقب
مسابقة الفردي.
ينصب الرتكيز حاليا يف االتحاد الدويل عىل
جذب اكرب عدد ممكن من الناس اىل اللعبة،
من خالل اعداد مجموعة من الحصص
التدريبية للمدارس يف عدد كبري من الدول،
بهدف نرشها عىل نطاق واسع بني جيل شاب
وناشئ من الالعبني عىل امل تحقيق الهدف
االسايس بتحويل تيكبول اىل لعبة اوملبية.
محليا ،اللعبة شأنها شأن معظم الرياضات

امني رس لجنة تيكبول وسام تركامين.

القواعد االساسية للعبة تيكبول
• تحسم املباراة بتحقيق الفوز بثالث
مجموعات.
• تحسم املجموعة حني يصل الالعب او
الفريق اىل الرقم .12
• يف حال التعادل باملجموعات تحسم
املجموعة النهائية بفارق نقطتني عىل االقل.
• يسمح مبحاولتني لكل العب او فريق
لتحقيق ارسال ناجح.
• يتبدل االرسال بعد اربع نقاط.
• يسمح لالعب باستخدام  9اجزاء من
الجسم هي :الرأس ،الصدر ،الظهر،
الكتفان ،الفخذان والقدمان.

يف لبنان ،تحتاج اىل عوامل عدة لتنمو
وتزدهر .فالوضع االقتصادي الصعب وشح
املوارد املادية للقطاع الريايض ،اضافة اىل
غياب التخطيط ،عوامل سلبية تع ّوق تحرك
االتحادات واالندية ،فيام يدرك املسؤولون
عن اللعبة حجم املسؤولية الكبرية امللقاة عىل
عاتقهم.
لكن عىل الرغم من ان اللعبة ليست شعبية

• ال ميكن لالعب او الفريق اعادة الكرة
بالجزء نفسه من الجسم عىل التوايل.
• يسمح لكل العب او فريق باعادة
الكرة عرب ثالث ملسات حدا اقىص من
اي جزء من الجسم ما عدا اليدين
والذراعني.
• يف مباراة الزوجي يجب عىل الالعبني يف
الفريق ملس الكرة قبل اعادتها.
• يف حالة خسارة نقطة من ملس الكرة
حافة الطاولة تتكرر املحاولة.
• ممنوع ملس الطاولة او الخصم يف اثناء
اللعب.

وغري معروفة لدى عدد كبري من عشاق
الرياضة يف لبنان ،يبدو انها تشق طريقها
لالنتشار رسيعا من خالل تطوير وجذب
مختلف الفئات العمرية.
ال شك يف ان االوضاع الصحية واالقتصادية
واالجتامعية الصعبة التي يعيشها لبنان ،قد
تؤثر عىل تسويق اللعبة بالشكل املطلوب.
لكن االكيد انها ال تحتاج اىل ميزانية
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عالية ومبالغ كبرية ،وهذا عامل مهم
يجب البناء عليه يف ظل االزمة االقتصادية
الخانقة ،وهذا ما تسعى اىل تحقيقه
لجنة ادارة تيكبول يف لبنان التي انضمت
اىل عائلة اللجنة االوملبية اللبنانية اعتبارا
من شباط املايض .فقد كشف االمني العام
للجنة ادارة اللعبة وسام تركامين ،الذي
اعترب ان االنضامم اىل عضوية اللجنة
االوملبية اللبنانية اسايس ومهم" ،انها املرجع
لالستفادة من الربامج التي تطلقها ،والتي
توفر الدعمني الفني واملادي االساسيني
النطالق اللعبة بالشكل السليم".
يطمح تركامين والعاملون معه اىل نرش اللعبة
محليا ،عىل ان تحذو النوادي املحلية حذو
النوادي العاملية الكربى ،مثل بايرن ميونيخ
االملاين وباريس سان جريمان الفرنيس وريال
مدريد االسباين وتشيليس االنكليزي ،وتقوم
بتجهيز انديتها بطاوالت اللعبة ليامرسها
الالعبون املحرتفون والهواة عىل حد سواء،
عىل اعتبار ان "مزاولتها تساعد عىل صقل
تقنيات التحكم والسيطرة عىل الكرة،
وهذان امران اساسيان يف كرة القدم".
وكشف تركامين عن ابرز الخطوات املقبلة
املتعلقة بصقل مواهب وخربات مدربني
وحكام (حصل  10حكام و 10مدربني عىل
شهادات ،وهناك  20حكام ومدربا ال يزالون
يف مرحلة الدراسة) من خالل املشاركة يف

مجلس االدارة
يتألف مجلس ادارة اللعبة الذي تشكل يف
متوز  2019من فؤاد رياض الشيخة رئيسا،
يحيى كرمية نائبا له ،وسام تركامين امينا
للرس ،زياد بكداش امينا للصندوق ،روين
صايف وهبة عالمة عضوين مستشارين.
عىل ان ينضم الحقا اىل اللجنة كل من
رمزي الشقرا ورجاء شطح يف منصب
مساعد امني الرس.

مقاييس الطاولة

يبلغ طولها ثالثة امتار ،وعرضها 1,7
مرت ،وارتفاع اعىل الشبكة يف منتصفها
 76سنتيمرتا ،بينام يصل ارتفاع االطراف
املنحنية عىل الجانبني اىل نحو 50
سنتيمرتا.

الربامج التأهيلية لالتحاد الدويل ،والرشوع
يف تأسيس النوادي واالكادمييات ( 25ناديا
من مختلف املناطق متارس لعبة تيكبول
وهناك  10اندية يف طور االنضامم اىل
اللجنة) ،وتنظيم البطوالت املحلية ،وتحضري
املنتخبني الوطنيني للرجال والسيدات
واملشاركة يف االستحقاقات الدولية املقبلة،

اهمها بطولة العامل يف املجر يف كانون االول
املقبل ،وتطوير ثقافة اللعبة وجعلها رياضة
متاحة لكل فئات املجتمع اللبناين ،سواء
عىل املستويني الرتفيهي والتنافيس ،اضافة
اىل توفري التغطية االعالمية الالزمة.
عن الزيارة التي قام بها املدرب املجري آدم
ماروشفاري اىل لبنان ،موفدا من االتحاد
الدويل للعبة ،وشملت االطالع عىل االمور
ميدانيا وتقديم وسائل الدعم وتحديد سبل
التعاون مع االتحاد ،قال تركامين" :يف غضون
ثالثة اسابيع تم تسجيل اكرث من  180العبا
اضافة اىل  20ناديا محليا .نحن يف صدد اعداد
دورة لعرشين مدربا وحكام ،وبهذا سيصبح
لبنان البلد االول املتقدم يف لعبة تيكبول عىل
الصعيد االسيوي ،وهو سيكون اول بلد ينظم
بطولة يف القريب العاجل .كام ميلك فرصة
مشاركة فريق عىل االقل من اصل اربعة يف
بطولة كأس العامل املقبل اواخر العام الجاري
تحت شعار العلم اللبناين ،وتاليا فرصة
االحتكاك مع اقوى فرق العامل".
عن البطولة التي جرت يف منطقة الكورة،
يف حضور املدرب املجري ،اشار اىل انه
شارك  23فريقا فيها بينها فريق غوبيك
الروماين (يحتل املركز الثالث عاملياً) الذي
ضم الالعبني آبور غيورجيدياك والياس
جابوركس من املجر ،اضافة اىل العبني
سوريني وفلسطينيني مقيمني يف لبنان
والعب اوسرتايل من اصل لبناين وتسع
العبات .جرت عملية سحب القرعة
"اونالين" يف ارشاف اعضاء من االتحاد
الدويل ( ،)FITEQواستمرت املنافسات
التي اجريت عىل طريقة املجموعات
لفئات الذكور واالناث والزوجي املختلط
عىل مدى ست ساعات .وقد كانت فرصة
ملاروشفاري لالطالع عىل مستوى الالعبني
وتقييم النتائج واملستوى ثم يرفع الحقا
توصيات اىل االتحاد بهدف تطوير اللعبة
ورفع مستواها ،عىل امل تحقيق الهدف
املنشود بالوصول اىل اعىل املراتب ،وملَ ال
املنافسة يف البطوالت العاملية.
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يتطور عربيًا وقاريًا ودوليًا
مستواها في لبنان
ّ
"ميني فوتبول" تنتشر بسرعة وتكتسب شعبية واسعة
كرة القدم هي اللعبة الشعبية االوىل يف العامل ،تتفرع منها رياضتان هام كرة الصاالت والكرة الشاطئية .اللعبتان رسميتان
ولهام بطوالتهام وقوانينهام ولجانهام الخاصة بهام ،قبل ان تنبثق لعبة ثالثة عرفت بكرة القدم املصغرة او "ميني فوتبول"،
ولدت يف كندا وانترشت يف امريكا الشاملية والوسطى قبل ان تحظى بشعبية واسعة يف امريكا الجنوبية

تعترب كرة القدم املصغرة "ميني فوتبول" فرعا
اساسيا من اللعبة االم .لهذا الغرض تم انشاء
اتحاد خاص بها عام  ،2013مستقل متاما
عن االتحاد الدويل لكرة القدم "فيفا" ،يرأسه
التشييك فيليب جودا ويتخذ من مدينة
بريمنغهام االنكليزية مقرا له.
عام  2013تم االعالن عن تنظيم اول نسخة
من كأس العامل لكرة القدم املصغرة عىل ان
تقام بعد عامني ،اي عام  ،2015يف الواليات
املتحدة االمريكية .نظمت الدولة املضيفة اول
بطولة ناجحة ،واحرزت اللقب امام جمهورها
بعد فوزها عىل املكسيك بنتيجة .3-5
يف البطولة التالية التي اجريت بعد عامني
( ،)2017استضافتها تونس ونجح املنتخب
التشييك يف انتزاع اللقب بعد فوزه عىل نظريه
املكسييك بنتيجة  .0-3عام  2019استضافت
اوسرتاليا كأس العامل الثالثة ،فنجحت املكسيك
يف فك النحس واحرزت اللقب بعد تغلبها
الساحق عىل الربازيل بنتيجة  .0-4ومن
املقرر ان تستضيف اوكرانيا النسخة الرابعة
صيف العام الجاري.
يرأس االتحاد الدويل التشييك فيليب جودا
وينوب عنه التونيس ارشف بن صالحة
والسلوفايك بيرت كراليك .يتألف االتحاد من
عرشة اعضاء بينهم اثنان من املكسيك .ينظم
االتحاد الدويل بطولة امم اوروبا املقبلة يف
مدينة كوجيتيس السلوفاكية من  30ترشين
االول املقبل اىل  6ترشين الثاين.
وكان االتحاد الدويل ،قبل تثبيته بطريقة
رشعية وقانونية عام  ،2013قد نظم اول
مسابقة دولية عام  1997يف مدينة مكسيكو
شارك فيها  12منتخبا واحرز لقبها املنتخب

رئيس االتحاد اللبناين لكرة القدم املصغرة احمد دنش.

املكسييك بفوزه عىل نظريه االمرييك .يف شهر
شباط  2012نظم االتحاد للمرة االوىل بطولة
االندية يف مدينة مونتريي املكسيكية ،مبشاركة
 4فرق ،ونجح فريق سان دييغو سوكرز يف
احراز اللقب بفوزه يف املباراة النهائية عىل
مونتريي فالش بنتيجة  .3-5كام واظب
االتحاد الدويل سنويا عىل تنظيم بطولتي امم
اوروبا للرجال والذكور دون  21سنة.
لهذه الرياضة قوانينها ورشوطها ،وهي تنترش
يف اكرث من  100دولة حول العامل ويف جميع
القارات .مثة اتحادات قارية تنظم بطوالتها
عىل اساس ان يتألف الفريق من  7او 8
العبني ،بقوانني االتحاد الدويل للميني فوتبول

( .)wmfaيدير املباراة حكم رئييس ،وتقسم
اىل شوطني مدة كل واحد منهام  15دقيقة.
مينح الالعبون فرتة اسرتاحة ملدة  5دقائق،
ويسمح بستة تبديالت مفتوحة لكل فريق،
فيام يبلغ قطر الكرة ما بني  68و 70سنتيمرتا.
ال يط ّبق يف لعبة "ميني فوتبول" قانون
التسلل ،وتبدأ انطالقة الكرة من منتصف
امللعب .ميكن تسجيل الهدف من رضبة
البداية مبارشة ،ويحق للحارس فقط التقاط
الكرة بيديه داخل منطقة الجزاء ملدة ال تزيد
عن  5ثوان .ميكن التسديد يف اتجاه املرمى
من اي مكان يف امللعب واحراز هدف ،كام
ميكن تسجيل هدف من رضبة مرمى مبارشة.

رمية التامس تنفذ باليد من املكان التي
خرجت منه الكرة ،وال ميكن تسجيل هدف
منها اال اذا ملست العبا آخر.
تنفذ رضبة الجزاء من عىل نقطة الستة
امتار ،بحيث يكون الحارس عىل خط املرمى
والالعبون خلف الكرة .ميكن تبديل الحارس
بالعب آخر رشط اخذ االذن من الحكم ،عىل
ان تكون العملية يف وقت توقف املباراة.
عىل الصعيد املحيل ،فرضت اللعبة نفسها من
خالل النتائج الخارجية التي حققتها .يضم
اتحاد امليني فوتبول  13عضوا ،يتوىل رئاسته
احمد دنش منذ العام  ،2017وتنتهي واليته
يف اواخر حزيران الجاري.
يعرتف دنش ان الصعوبة االبرز التي يواجهها
االتحاد هي مالية بسبب التكاليف املرتفعة
التي يتحملها االتحاد لتغطية املشاركات
الخارجية" :املساعدة املالية لالتحاد اقترصت
عىل مبلغ  50مليون لرية حصلنا عليها من
وزارة الشباب والرياضة لتغطية جزء من
تكاليف املشاركات الخارجية .ميزانية االتحاد
السنوية تناهز  200الف دوالر ،لكنها ترتاوح
حاليا بني  200و 300مليون لرية".
عن املستوى الفني ،اكد انه يف تطور تصاعدي
عربيا واسيويا ودوليا ،وكشف ان املنتخب
اللبناين مصنف يف املراكز الثالثة االوىل يف
الرتتيب ،ويف املراكز الخمسة االوىل يف الرتتيب
االسيوي ،وهو يف تقدم مستمر عامليا يف انتظار
النتائج املرتقبة يف بطولة العامل املقبلة.
عىل الرغم من حداثة اللعبة يف لبنان ،سبق
للمنتخب الوطني ان شارك يف النسخة
االخرية لكأس العامل عام  2019التي اقيمت
يف مدينة بريث االوسرتالية ،وخرج من الدور
االول بعد فوزه عىل نيجرييا  ،1-8وخسارته
امام رومانيا وصيف بطل اوروبا بنتيجة ،2-1
وامام اوكرانيا بنتيجة  .3 - 0كام شارك يف
نسخة  2017التي استضافتها تونس وخرج
من الدور الثاين .يستعد املنتخب الوطني
للمشاركة يف نسخة  2021يف اوكرانيا ،علام ان
االتحاد يف صدد استضافة نهائيات كأس آسيا
مطلع السنة املقبلة يف حال سمحت الظروف
الصحية بذلك ،من دون اغفال قرار نقل اول

بطولة عربية كان مقررا اقامتها يف العاصمة
اللبنانية بريوت اىل العاصمة املرصية القاهرة،
بعد اعتذار االتحاد اللبناين بسبب االوضاع
املالية واالقتصادية الصعبة.
وكشف رئيس االتحاد عن بلوغ التحضريات
الطالق دوري للسيدات مراحلها النهائية.
عن النشاط املحيل الذي توقف عام 2019
بعد التحركات امليدانية ،ثم انتشار وباء
كورونا الذي شل النشاط يف شكل كامل
وتعذر اقامة بطولة الدوري ،ال يزال فريق
التحدي ( )Challengeيحمل لقب نسخة
 ،2018وسبقه فريق قوى االمن الداخيل
الذي احرز لقب نسخة عام  2017وتوج
بلقب كأس السوبر اللبناين  -التونيس ،علام
ان عام  2017شهد تنظيم الكأس التجريبية
التي احرز لقبها فريق االتحاد العدييس.
وكانت مسابقة الكأس لعام  2021انطلقت
اواخر شهر ايار املايض ،عىل ان تنطلق بطولة
الدوري يف االسابيع املقبلة .كذلك ينظم
االتحاد دوري املحافظات عىل ان يتأهل
بطل الدوري ملواجهة بطل دوري محافظات
مرص ،ويحرز اللقب الفريق الفائز يف مبارايت
الذهاب واالياب.
عىل الصعيد االداري ،نظم االتحاد دورات
تحكيمية يف ارشاف الحكم حيدر قليط الذي
انتخب رئيسا للجنة الحكام االسيوية ،ويعمل
عىل تخريج حكام عىل مستوى الدول العربية،
كام نظم دورات لتخريج مدربني محليني.
ال يرتدد دنش يف وصف العالقة مع االتحاد
اللبناين لكرة القدم بالعادية ،عىل الرغم من
القرار الصادر عن اللجنة التنفيذية التحاد
كرة القدم مبنع العمل االداري والفني يف كرة
القدم عن اي العب او اداري يتعاطى اداريا
وفنيا كرة القدم املصغرة .وقال" :يعتقدون
ان ذلك يصب يف مصلحة كرة القدم .نحن
نحرتم قرارهم".
واكد ترشحه لوالية جديدة يف االنتخابات
املقررة يف حزيران الجاري" :الخيارات مفتوحة
من ناحية االسامء املرشحة للدخول اىل اللجنة
االدارية لالتحاد .ال يوجد فيتو عىل اي اسم،
والخيار يف يد الجمعية العمومية".

اللجنة االدارية
تضم اللجنة االدارية لالتحاد  13عضوا:
احمد دنش رئيسا ،هيثم دوغان نائبا اول
له ،مازن عساف نائبا ثانيا ،جيلبري عبود
امينا للرس ،ماريو جربايل امينا للرس بالوكالة،
باسم رمال امينا للصندوق ،بوغوص ابراهام
وانليان امينا للصندوق بالوكالة ،بالل
يزبك مديرا للعالقات الخارجية ،عباس
نرص الدين مديرا للتسويق واالعالم ،داين
حرييك ،شكيب عويدات وزياد حرييك
اعضاء مستشارين.

امللعب والالعبون
يرتاوح طول امللعب من  25اىل  40مرتا،
وعرضه من  15اىل  25مرتا ،كام يرتاوح
عدد الالعبني من  5العبني ( 4وحارس
مرمى) اىل  7العبني ( 6وحارس مرمى).
تتألف املباراة من شوطني مدة كل واحد
منهام  15دقيقة تفصل بينهام  5دقائق
اسرتاحة ،ويحق لكل فريق الحصول عىل
دقيقة واحدة فقط وقت مستقطع يف كل
شوط من املباراة.

اتحادات قارية

تنبثق من االتحاد الدويل اتحادات قارية
هي :االتحاد االورويب وعدد اعضائه
 ،41االتحاد االسيوي ( ،)22اتحاد الدول
االمريكية ( ،)16االتحاد االفريقي (،)14
اتحاد اوقيانوسيا (.)2

 3مسابقات

للعبة ثالث مسابقات دولية وقارية:
مسابقة كأس العامل تقام كل سنتني،
مسابقة كأس االمم االوروبية تقام كل
سنة ،بطولة اوروبا للذكور دون  21سنة
تقام سنويا.
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الكلمات املتقاطعة

إعداد نعوم مسعود
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مثل في الدائرة

مثل في الدائرة

الكلمات المتقاطعة

naoummassoud@live.com
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15 14 13 12 11 10

1

ك

شروط اللعبة

هذه اللعبة مك ّونة من كرة
يف داخلها حروف مكررة
واملطلوب شطب كل حرف
مكرر ثالث مرات يف كل من
الخانات ليتبقى لنا يف كل خانة
أحرف غري مشطوبة تشكل
الكلامت املطلوبة للوصول
اىل املثل املأثور من األمثال
اللبنانية الشعبية
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عموديا

نوتة موسيقية – طعم الحنظل – خاصم
 1وعاء كبري من ذاكرة اللبنانيني كانت– من االمراض  10-عاصمة امارة
 1زوج امللكة اليزابيت الثانيةبقوة – من مستلزمات الطعام – اغلظ
ُتعرض فيه الصور من خالل عدسات
اوروبية – طعمه بني الحلو والحامض
الراحل – تهذيب  2-ملحن ومطرب
اوتار العود  8-عملة آسيوية – كاتب
زجاجية مركبة يتجول به صاحبه زمن
– تحت الدرس – رجل فريد 11-
افقيا مرصي راحل – شخصية الشبح يف
وروايئ فرنيس راحل  9-من اخوات كان –
االعياد يف الشوارع لتسلية االطفال 2-
قائد السفينة – كهف الجبل – شتم
الرسوم املتحركة  3-عاصمة اوروبية
من املالبس الداخلية باالجنبية – زيارات
اكل الطعام – مف ّوض – مؤسس ساللة
– اعاون واساعد – للتأوه  4-عاصمة ولعن  12-سحبه – ضد امل ّر – قرش
مصري
– تهذيب
الثانية
الملكة
مدينة ايرانية – برد – ركل
ومطربتفقدية 10-
ملحندهيل يف الهند
-2خلفت سلطنة
املغول التي
الراحليف
جزيرة بريطانية
اليزابيتالنخل 13-
التابعة للدولة
زوجالجديدة
-1كاليدونيا
اعاونالرسمي مللوك انكلرتا –
مبعرثة  11-املقر
روسية تتغري
عطف  3-بحرية
المتح –
الدامناركية
في– الزوجة
الشبحاملانش
بحر
كبار
– جر – خالف
راحلحرف
الفرنسية –
اوروبية –
عاصمة
ركةحرف-3
الرسوم
شخصية
للتفسري – مدينة املانية  12-نهر ايطايل
مساحتها بتغري الفصول – متشابهان –
مللك بريطانيا ادوارد السابع وأم
 5مال لونه اىل السواد – مجرىماركة سيارات – ضمري
من روافد
االستعامر
القديم لدولة
االسم
الخامس  14-من اكرب
الحالق -4امللك جورج
ماء – راحة يده
الفرنسيةبو – –
بنني زمنللدولة
التابعة
الجديدة
كاليدونيا
عاصمة
لوازمتأوه
من لل
واساعد – –
منفصل  13-اصل البناء – قطعة من
الفرنيس  4-خالف عسكري – من
 6نعم باالجنبية – صغري الحصان – مهنديس مرص القدمية عاش يف عهدالبايل – حُيده
راحة
السواد –
مالهرملونه
الفرعون -5
خالف كبار
حصونجر
حرف
ب – من انواع الكالب
ماء – الحبل
مجرىيبسطانه
العربية – اشعر 5-
سقارة –الى الحلويات
جيرس وبنى
– املحادث
منيعة –
الرأس 7-
 14مدينة يف امارة الفجرية – العب عىل– نهر فرنيس من روافد السني – والية
يف الليل – رشب تباعا  8-من اآلالت دورية لبنانية تصدر باللغة العربية
موسيقية –-7
الرأس
الحصان
صغير
لوازمالحليمالحالقاسسها-6خليلنعم
–
عكسها عسل  15-رئيس
افريقية – – آلة
اوية – عاصمة
باالجنبية – امريكية  6-ز
البدوي يف بريوت عام
مناغنية لعبد
املوسيقية –
قبائل كانت تسكن يف اواسط آسيا اصلها عراقي – عاصمة اقليم انغويال التابع
حافظ  9-قلب الثمرة – عائلة مخرج  15- 1891فنان امرييك وعازف جاز
من املغول حكمت روسيا قرونا عدة  7-لربيطانيا يف الكاريبي
اسطوري راحل
سيناميئ هندي راحل – حرف نصب
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الكلمة الضائعة مكونة من  9حروف :من الحلويات العربية
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شروط اللعبة

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

الكلمة الضائعة مكونة من  9حروف :من
الحلويات العربية
الشعيبيات – املامونية – الهيطلية – بلح
الشام – بسبوسة – بقالوة – جييل – جوز
– حالوة – دقيق – ذر – رز – زالبية –
زبد – سمسمية – سميد – سحلب – سكر
– صفوف – طحينة – عش البلبل – عسل
– فغ – قطايف – قطر – قل – كرابيج
حلب – كالج – كايك – كوب – كعك –
ليايل لبنان – لقمة القايض – لوز – لذ –
مربومة – معمول – مشبك
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حروف مبعثرة
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متفرقات

حروف مبعثرة

ةادشون

غبانا

خءليا

دجاول

زيلن

نافلبجس

قمار

بغناولر

عقبل

اسنيسر

ششيونر

رغبين

جامز

وسلنو

لديجن

ثمخن

װ

װ

װ

װ

37

23

33

43

= 48
= 40
= 17
= 31

 -1من االزهار يرمز لونها الى الملوك والنبالء في المجتمعات االوروبية

امللوك
حكملونها
مناهضييرمز
من االزهار
كان من
اللعبةفي روما القديمة -1
اىل قيصر
يوليوس
شروطوخطيب
 -2كاتب
والنبالء يف املجتمعات االوروبية
16
من
نة
و
مك
اللعبة
-3هذه
ّ
طباع الشخص واحواله
كاتب وخطيب يف روما القدمية كان
-2
ً
مستطيل
كل
فوق
.
ال
مستطي
 -4مدرسة عسكرية فرنسية للتعليم العالي
من مناهيض حكم يوليوس قيرص
انتظامها
تتبعرث حروف عند
 -5ارض مقفرة خالية من
الواردةكل خير  -3طباع الشخص واحواله
تشكل جواباً لألسئلة
الروسية
واالراضي
االميركية
 -6مضيق يفصل بين
فرنسية للتعليم
عسكرية
مدرسة
االراضي -4
أدناه .عند معرفة أحد األسئلة
 -7تكبّر واعجاب بالنفس
املستطيل العايل
نضع الجواب داخل
تعارضتكلمعخري
اصالحيةخالية من
ارض مقفرة
وهكذاسّن مجموعة -5
نظام الدولة
قوانين
اثيني قام ب
مشترعالسؤال
-8مع رقم
 -6مضيق يفصل بني االرايض االمريكية
الجراح
بكثرة
-9د ُومثقل
اليك .ملعرفة صحة األجوبة
الروسية
ايض
ر
اال
و
داخل ميانمار المعروفة ببورما تشتهر بالمواقع االثرية
جمهورية
قديمة في
املوجودة
مملكةاألرقام
-10نجمع
تكب واعجاب بالنفس
مع ارضا ّ -7
ويطرحه
 -11يصرع
الخصمتتطابق
املستطيالت ليك
بسن مجموعة
-8
مشرتع اثيني قام ّ
ومركز تكنولوجي عالمي
مدينة في
الهنديف أسفل
املوجودة
-12األرقام
قوانني اصالحية تعارضت مع نظام الدولة
الشبكة.الطاعة
خارج عن
-13ويسار

 -9مُثقل بكرثة الجراح
 -10مملكة قدمية يف جمهورية
ميامنار املعروفة ببورما تشتهر
باملواقع االثرية
 -11يرصع الخصم ويطرحه ارضا
 -12مدينة يف الهند ومركز تكنولوجي
عاملي
 -13خارج عن الطاعة
 -14عاصمة مقاطعة النمسا العليا
 -15قطعة شعرية يغنيها اطفال
املدارس جامعيا
 -16احد روافد نهر االردن يجري يف
سهل بيسان

 -14عاصمة مقاطعة النمسا العليا
 -15قطعة شعرية يغنيها اطفال المدارس جماعيا
 -16احد روافد نهر االردن يجري في سهل بيسان

أسماء من التاريخ
1

2

3

4

5

6

7

8

لقب مبلك البوب.
فنان امرييك (ّ )2009-1958
اصبح يف مثانينات القرن املايض شخصية بارزة يف
الرقص واملوسيقى والغناء .حيكت حول اسمه
الكثري من االشاعات والجدل.

16 15 14 13 12 11 10 9

 = 2+3+16+15+5+7+4مدينة العطور االملانية
 = 1+12+13+9+14نظام الوان تلفزيوين
 = 16+7+8+3+10فرو مثني
 = 11+2+6بلدة يف قضاء جبيل

حدث يف مثل هذا الشهر

حزيران  :1325الرحالة ابن بطوطة
ينطلق يف اول رحلة له حول العامل
من مدينة طنجة.
حزيران  :1914اول سفينة تعرب
قناة باناما.
حزيران  :1940تركيا تعلن الحياد يف
الحرب العاملية الثانية.
حزيرن  :1952تتويج اليزابيت
الثانية ملكة عىل العرش الربيطاين
يف عمر  25عاما.

معلومات عامة

ثور املسك من الحيوانات الضخمة
التي تعيش يف مناطق القطب
الشاميل وبالقرب من املياه .ينشط
نهارا ضمن قطعان يقودها ذكر،
ويقتات عىل االعشاب والجذور.
يغطي جسمه شعر كثيف يحميه
من الربودة والصقيع .له رائحة
مميزة شبيهة باملسك ،وقرنان
عريضان يدافع بهام يف وجه اعدائه
املفرتسني .قوامئه قصرية وقوية
تساعده عىل حفر الجليد للبحث عن
الطعام .كرث صيده حتى االنقراض،
لكن الحكومات املعنية وضعت
قوانني صارمة لحاميته ،فأخذت
اعداده بالتزايد.

طرائف

كان املوسيقار الراحل محمد عبد
الوهاب مشهودا له بحبه العسل
االسود .ذات يوم اهداه احد معارفه
اللبنانيني تنكة من العسل االسود،
فذهب شخصيا اىل املطار الستالمها.
عند وصوله قالوا له ان عليه ان
يدفع  8جنيهات للجامرك.
اجابهم بلكنته املرصية املحببة:
"سيبوها مش عايزها".
قالوا" :ليه ما انت تحب العسل".
اجابهم بتهكم" :اصل  8جينيه احىل
من العسل".

اقوال مأثورة

"كتبت عىل بايب :دع نفاقك
خارجا وادخل .فلم يزرين احد"
(جربان خليل جربان).

SU DO KU

مستوى صعب Sudoku

2

مستوى وسط Sudoku

9

2

1
4
1

6

5

3

2

7

8

8

5

8

7

2
1

8

3

6
2

6

7
6

3
5
2

3

2

مستوى صعب

3

7

2

8

3

5

6

7

8

5
6

8

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

6
9

7
8

شروط اللعبة

9
1

1

9
5

4

5

2

2

3

3

5

4
9

3

2

مستوى وسط

3

6

9

9

مستوى سهل Sudoku
1

8

4

6

2

4

1

4

9

1

8
5

7

2

7

9
5

9

3

3
7

6

1
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6

مستوى سهل
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حل حروف مبعثرة

 1خزعة  2-ناقوس  3-السهوب 4كيمتيش  5-براثن  6-خاقان 7مربم  8-النرس ُ 9-ضباح 10-ميلو  11-مضجع  12-اريانا 13-
خيلف  14-فزورة  15-الدالية
 16-مواظبة

حل الكلمة الضائعة

جورج شفيق حاتم

حل اسماء من التاريخ

مصطفى كامل الشناوي

حل مثل في الدائرة

ما بعد العداوة اال الصلح

حل SU DO KU

حل مستوى سهل Sudoku

حل مستوى وسط Sudoku

حل مستوى صعب Sudoku
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9
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3

9
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5

9

2

1

4

8

7

3
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1

7
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3

9

2

6
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6
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4
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3

9

5
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2
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6

8

5

4

1

6

3

7
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8
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4
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3
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4
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6
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4
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5
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3
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4
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مستوى صعب

مستوى وسط

حل الكلمات املتقاطعة

افقيا

 1قرص الياممة – سعرت  2-بابل – جيرن – شاكوش  3-لب – ايلماكغرو – يت  4-ارخص – ريري – مرتعد  5-يا – مدهش – زياه
– نا  6-خالعي – كن – دل – اخي  7-اريل – قيود – شيواو  8-نبع
– اوبانغي – ملب  9-ازمري – بلوخر  10-مع – الشاغور – نقنق 11-
ايسيل – بيكار  12-بط – محن – ال – دمي  13-شح – يونس االبن
– هر  14-ارل – قباين – روما  15-ليون تروتسيك – جمل

مستوى سهل

عموديا

 1قبالي خان – مارشال  2-صابر الرباعي – حري  3-رب – العز– سب لو  4-االصمعي – مالطي  5-دي – اييل – وقت  6-يجريه
– قورش – منرب  7-ميمي شكيب – ا ل ح س ا و  8-انار – نوابغ –
نانت  9-مركيز – دنلوب – ليس  10-يد – غوريال  11-رشم الشيخ –
كابري  12-ساوره – رنا – نو  13-عك – اول – قرد – مج  14-توت
عنخ امون – مهام  15-رشيد ايوب – قفري
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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

الفساد حاكمًا على لبنان
مل يعد خافيا عىل احد ان لبنان يندرج بني الدول االكرث
فسادا عىل مستوى العامل .يحصل هذا وسط ازمات مالية
واقتصادية بنيوية ،تكاد تصري عصية عىل الحل ،ناهيك
بانها اطاحت تركيبته املجتمعية ،ويف ظل تقييد تام لدور
القضاء واالجهزة الرقابية.
الفساد يف لبنان ليس ظرفيا وال طارئا عىل عيش اللبنانيني،
بل هو فساد بنيوي يرتكز عىل ادوات االدارة التي هيمنت
عليها املحسوبيات السياسية.
عمليا ،ال توجد دول خالية من الفساد .لكن املستوى
االنحداري املهُول الذي بلغته االدارة اللبنانية ينفي كل
ادعاء لبناين عن ان وطننا هو دولة ،وانه يسعى اىل
ّ
التحض.
يف كل دول العامل تتنافس القوى السياسية للوصول اىل سدة
الحكم ،لكنها تجعل من مكافحة الفساد اولوية للجذب
الشعبي واالنتخايب .يف لبنان يحصل العكس ،اذ تتنافس
القوى السياسية عىل استثامر الفساد يف التوظيف السيايس
ـ االنتخايب ـ الطائفي ـ املناطقي ،حتى حصل ما حصل من
انهيار مد ٍو ،وصارت حظوظنا بالخروج منه ضعيفة جدا،
ان مل تكن معدومة .امام لحظة الحقيقة ا ُمل ّرة هذه ،اختفى
الجميع وغسلوا اياديهم من دم هذا الصدِّيق.
ادى تفيش الفساد يف لبنان اىل اضعاف االستثامرات
االجنبية ،خصوصا مع غياب سياسات اقتصادية واضحة
وشفافة تتعلق بالرضائب والخدمات وترشيد االدارة .هذا
النقص الفادح يف الخطط والربامج االقتصادية ليس مقصورا
عىل حكومة بعينها ،او عىل فريق سيايس يف ذاته .فالجميع
شارك وشاهد وانخرط يف تسويات بدأت منذ تسعينات
القرن املايض حتى العام  ،2018علام ان كل الجهات
الدولية املانحة كانت تدعو لبنان اىل ترشيق القطاع العام
وبناء اقتصاد منتج .لكن ما حصل اننا جميعا انخرطنا يف
االقتصاد الريعي ،وسكتنا عن سلوك استدانة مخيف بدأ
منذ اللحظة االوىل القرار وثيقة الوفاق الوطني.
كان داء "غب الطلب" يتفىش عىل حساب املناقصات
الشفافة ،وكل ذلك الرضاء زعامء الطوائف واالزقة .اآلن
سقط لبنان وجاع الجميع ،لكن ال يوجد من ُيخرجنا من
النفق الطويل الذي دخلناه .الكل يتربأ فيام معدالت
الفقر والعوز ترتفع بشكل هستريي .كل االجهزة الرقابية

والقوى السياسية سكتت عن السياسات املتبعة يف اعطاء
العقود للرشكات التي تدفع الرىش وليس للتي تق ّدم
العروض االفضل.
الفساد يف لبنان صار مقرونا اليوم بالصعوبات املالية
واملادية والهدر التاريخي للرثوات الوطنية ،باالضافة اىل
وجود منظومات قانونية ،الجيد منها غري مطبق بفاعلية،
والس ّيئ ال توجد حوله ارادة سياسية لتغيريه وتطويره.
مع اقرار االسرتاتيجيا الوطنية ملكافحة الفساد التي اقرها
مجلس الوزراء يف  12ايار  2020والتي عملت عىل اساس
التشخيص الواقعي للمشاكل ،وحددت لنفسها ثالثة
اهداف هي "تعزيز الشفافية وتفعيل املساءلة ومنع
االفالت من العقاب" ،مل يحدث اي تقدم لجهة التطبيق
بحيث بقيت املنظومة املهيمنة هي نفسها التي ترعى
هذا الفساد ،وراحت تكرسه بكل الصيغ ليك تحافظ عىل
مكتسباتها املالية والسلطوية والطائفية .وبالتايل اصبح من
املستحيل تطبيق اي من القوانني التي من شأنها انتشال
البلد من االنزالق الذي بقي مقنّعا حتى تكشفت اوجهه
يف السنتني االخريتني ،فدخل لبنان يف وحول الفقر واالنهيار.
الحديث عن غياب االرادة واالدارة ،وعن عدم وجود نيات
اصالحية لدى الطبقات الحاكمة يف القطاعني العام والخاص
مل يعد مجديا ،ألن ما وصلت اليه حال املواطن اللبناين،
الرشيك يف الفساد من خالل تجديد الوالء للفاسدين
واالحتامء بهم ،يجعل الحلول مستحيلة .واالستحالة هذه
تبقى قامئة طاملا ان مبدأي املساءلة واملحاسبة غائبان عن
مجلس النواب ،يف حني ان السلطات التنفيذية املتعاقبة
هي تعبري عن التيارات واالحزاب املتمثلة يف الربملان.
لبنان كله يف مهب الريح ،واصبح الحديث عن اصالحات
ومكافحة الفساد مثابة تنظري يومي ،ال يشء جديرا يف
التفكري فيه حاليا للخروج من املأزق الكبري اال يف اعادة
هيكلة الدولة ومؤسساتها ،وسنّ قوانني متطورة عىل قياس
الدولة ،وليس عىل قياس الزعامات والطوائف.

إلى العدد المقبل

