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اللواء عّباس إبراهيم 
العائد من روسيا:

•  ينظر الروس إلى تأليف الحكومة 

   كممّر إلزامي لإلستقرار
•  ال أحد يسعه تجاهل التأثير السلبي  

   للنزوح السوري
•  من املفيد جدا ألوروبا تشجيع 

  عودة النازحني إلى املناطق اآلمنة

•  مستمّرون في تنظيم عودة آمنة 

   وطوعية للسوريني في لبنان



في هذا العدد

لبنان يسقط من دون ان يسقط الفاسدون فيه. بلد التناقضات يسقط حيث التحاصص الطائفي يعيق كل يشء، يف حني 
اصبح الفساد نجاة لكل مواطن، او قّل طريقة حياة الزامية  واسلوب عيش. هذا الفساد ويالالسف ادخل اللبنانيني يف 

املجهول، واسقط الهيكل عىل الجميع الذين صاروا عراة اال من عباءة املذهب والطائفة املصطنعة.
الفساد يف لبنان ومنذ كان، هو اسلوب حياة متنوع ومتفاوت بني مؤسسة واخرى وبني مواطن وآخر بحسب سطوة 

الزعيم الذي حكم الشارع طيلة سني الحروب االهلية، واصبح يحكم املؤسسات يف سنوات ما يسمى السلم االهيل. 
ما يحصل اليوم من انهيار كبري وفظيع عىل مستويات العملة الوطنية واالقتصاد والحياة املعيشية واالجتامعية، هو 
نتيجة حتمية لعقلية انشأت اسس الدولة وهيكلتها عىل مقياسها. وما السجاالت السياسية الدائرة واسبابه ميينا ويسارا، 
صعودا وهبوطا، اال الدليل االسطع عىل ان الخالف هو عىل كل يشء: عىل الخيارات، عىل االنتامءات والهويات، عىل 

االهداف، اال عىل فتح ملفات الفساد واملوارد وتنظيم توزيعها. 
امام هذا الحال، يطل السؤال الكبري: اين النقاش والحوار حول ملفات الفساد؟ ومتى يتجرأ اي مسؤول عىل كشف 
غريه؟ ذلك حتام لن يحصل ولن يفعلها احد ألن االدانة ستطاول الجميع ولو باملسؤولية التقصريية، وألن كشف حلقة 

واحدة ستجر الجميع وتسقطهم.
يف بلد يفتقد كل معايري الشفافية املعتمدة يف الدول املتحرضة، كان من الطبيعي ان تسقط دولة لبنان التي تنعدم فيها 
املواطنية لصالح املذهبية، ويحل الوالء بدال من الكفاية. لذلك يلقي هذا العدد من "االمن العام" الضوء عىل كثري من 
ملفات الفساد ويف مجاالت مختلفة، ويناقشها باسلوب علمي يرمي اىل وضع االصبع عىل الجرح بدال من الغوص يف 

سجاالت عقيمة تضمر غري ما تعلن.
لبنان  اقتصاد  "ان  تقول  احداها  نصائح  اربع  فيها مجموعة من  الدويل مذكرة  النقد  لبنان من صندوق  تلقى  لقد 
مكّبل مبجموعة قيود خطرية، بالسياسة وبالهدر، ومكبل بالفساد ومبجموعة قوانني تحتاج إىل تحديث شامل، ومكبل 
باالحتكارات ومبنظومة ادارية غري كفؤة". يف هذا العامل صار لبنان مكشوفا، وما عاد ميكن انقاذه بحمالت دعائية تقوم 
بها رشكات متخصصة يف قلب الحقائق وتجميل ما هو قبيح. بينام حاجة البلد الفعلية وامُللحة اآلن هي العمل عىل رزمة 
اصالحات اساسية لتحرير البنى االقتصادية وتطويرها لتتالءم مع االقتصادات الحديثة، ناهيك بوجوب ترسيح "البطالة 

املقنعة" يف االدارات الرسمية من خالل مكافحة البريوقراطية مبا هي عمود خيمة الفساد.
ثقة املواطن والعامل بلبنان تهاوت وسقطت، ورشعية الدولة اليوم عىل املحك. واذا كانت السياسة تبنى عىل االقتصاد وال 
ميكن ان تكون منفصلة عنه، فواقع هذا االقتصاد يف لبنان انه صار يف قاع الحفرة، وبالتايل جر معه السياسة التي صارت 

هناك ايضا، ويكفي االسفاف واالستهتار الذي يعرفه كل اللبنانيني ليتبينوا ما آلت اليه احوالهم.
االنهيار الذي حصل يف خريف 2019 وال يزال مستمرا ومرشحا لالسوأ، ادى اىل فقدان اكرث من تسعني يف املئة من قيمة 
الرواتب، وحجز مدخرات اللبنانيني، وبات اكرث من نصف املجتمع يرزح تحت خط الفقر. وظهرت بالتوازي الرشاوى عرب 

استثامر البعض للمساعدات والهبات، عدا عن بيع االوهام يف الخطب السياسية وتقاذف املسؤوليات.
كل يشء ينهار يف لبنان اال الفاسدون. خرس املجتمع واالقتصاد مبالغ طائلة تقدر مبليارات الدوالرات، ومتكن بعض 
النافذين من تهريب االموال من البلد. وبعدما بلغت السخرية واالستخفاف باللبنانيني حدا ال يطاق، واستفاد من 

استفاد من املحظيني عىل حساب صغار املودعني، تم اقرار قانون الكابيتال كونرتول بعد فوات االوان.
"يف هذا العدد" بعٌض من وجعنا جميعا. وبعٌض من حق لنا سكتنا عن نهبه.

"االمن العام"

بعٌض من وجعنا
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الغالف
البلد  يف  الحلول  الجرتاح  وطنية  وحدة 

الذي اصبح مصريه عىل املحك. 

هل  روسيا  اىل  زيارتكم  توقيت  يف   ■
التغريات  مبجريات  مرتبطة  مدلوالت  لها 
ظل  يف  خاصة  االقليمي  والوضع 
 - االمريكية  والقمة  ايران،  يف  االنتخابات 

الروسية؟ 
القمة  ان  القول  ميكن  بداية  اكيد،   □
كانت  ما  وبايدن،  بوتني  الرئيسني  بني 
تفاهامت  هناك  تكن  مل  لو  لتحصل 
امللفات  من  الكثري  روسية عىل   - امريكية 
بعض  ضمنها  ومن  والدولية،  الثنائية 
امللفات االقليمية. ثم ان مفاوضات فيينا 
الخاصة بامللف النووي اإليراين مؤرش عىل 
تحصل،  قد  والتي  تحصل  التي  املتغريات 
ناهيك مبا يجري يف العراق من مفاوضات 
بني ايران والسعودية وهي االهم بالنسبة 
اىل لبنان، النه ال بد من ان تنعكس ايجابا 
والذي  املستقبل،  يف  اللبناين  الوضع  عىل 
كانت  هنا  من  قريبا.  يكون  ان  نرجو 
اجل  التوقيت من  الزيارة يف هذا  اهمية 
املنطقة،  ويف  العامل  يف  يجري  ما  مالقاة 
ومدى  لبنان  عىل  انعكاساته  وقراءة 

االستفادة منه.

هذه  عىل  مطلع  الرسمي  لبنان  هل   ■
االتصاالت وعىل هذه املحادثات؟

□ طبيعي ان يكون لبنان الرسمي مطلعا 
دوليا  حولنا،  من  يجري  ما  كل  عىل 
زيارة  يف   نذهب  كلام  ونحن  واقليميا. 
ما  السياسية  السلطات  نزود  الخارج،  اىل 

جرى من محادثات ونتائجها.

حول  ملموس  تفاهم  حصل  هل   ■
املتاحة  واالمنية  العسكرية  املساعدات 

للبنان من روسيا؟
ذلك  وقلت  عام،  امن  كجهاز  نحن   □
قناة   عرب  الرويس  االعالم  ويف  موسكو  يف 
"روسيا اليوم" التلفزيونية،  هناك عنارص 
يف  تدريبية  لدورات  املديرية خضعت  يف 
مع  التعاون  نتابع  زلنا  ما  ونحن  روسيا، 

وسنبقى  املعنية  الروسية  السلطات 

كثرية هي امللفات والرسائل التي حملتها زيارة املدير العام لالمن العام اللواء 
ومؤرش  لبنان،  يف  السيايس  االنسداد  لحظة  يف  موسكو،  اىل  ابراهيم  عباس 
مع  جمعه  الذي  اللقاء  يف  كام  والدويل،  االقليمي  الصعيدين  عىل  التحوالت 
خالل  بوريل  جوزيب  االورويب  االتحاد  يف  الخارجية  للسياسة  االعىل  املمثل 

زيارته اىل بريوت 

اللواء عّباس إبراهيم العائد من روسيا:
• ينظر الروس إلى تأليف الحكومة كممر إلزامي لإلستقرار

• ال أحد يسعه تجاهل التأثير السلبي للنزوح السوري

• من املفيد جدا ألوروبا تشجيع عودة النازحني إلى املناطق اآلمنة

• مستمرون في تنظيم عودة آمنة وطوعية للسوريني في لبنان

الشخيص  رأيي  يف  الحلول.  جميع  عليه 
اي  تتشكل  ان  لبنان  يف  املمكن  غري  من 
الفرقاء  جميع  موافقة  دون  من  حكومة 
اىل  مستعصية  االزمات  والن  السياسيني. 
حكومة  قيام  من  بد  ال  االن،  الحد  هذا 

من  موسكو  اىل  الزيارة  توقيت  يف  سواء 
ويف  العامل  يف  يجري  ما  "مالقاة  اجل 
لبنان  عىل  انعكاساته  وقراءة  املنطقة، 
قال  ما  بحسب  منه"،  االستفادة  ومدى 
نتائجها  يف  او  ابراهيم،  عباس  اللواء 
لروسيا  ميكن  حيث  لبنانيا  املحتملة 
االزمة  حل  يف  وتساعد  رأيها  "تبدي  ان 
اللبنانية"، فإن موسكو عىل مسافة واحدة 
من الجميع. ويكشف يف حوار مع "االمن 
حوله،  التداول  يجري  اقرتاح  عن  العام" 
السامية  املفوضية  تتبناه  ان  يف  يأمل 
ويتمثل  الالجئني،  لشؤون  املتحدة  لالمم 
النازحني  مساعدات  او  مستحقات  بدفع 
السوريني يف سوريا حتى "يفضلوا عندها 

العودة" اىل سوريا. 
ابراهيم  اللواء  يتناول  معه  الحوار  يف 
اللبنانية  امللفات  من  العديد 
والتنسيق  التعاون  من  واالقليمية، 
االمني والعسكري مع موسكو، واالزمة 
يؤيد  انه  قائال  لبنان،  يف  السياسية 
وطنية".  وحدة  حكومة  "قيام  شخصيا 
للبنان،  العراقي  الدعم  اىل  يتطرق  كام 
الحدود  حول  املفاوضات  وقضية 
االمني  واقرتاح  ارسائيل،  مع  البحرية 
السيد حسن نرصالله  الله  العام لحزب 

اىل  باالضافة  ايران،  من  النفط  رشاء 
املوقف العريب والدويل من سوريا.

من  بها  خرجت  التي  النتائج  هي  ما   ■
الزيارة االخرية اىل روسيا؟

املسؤولني  من  سمعته  ما  اهم   □
الحرص  كان  التقيتهم،  الذين  الروس 
هذه  يف  لبنان  جانب  اىل  الوقوف  عىل 
لتقديم  واالستعداد  العصيبة،  الظروف 
اسوة  االمنية  واالجهزة  للجيش  املساعدة 
املساعدات  تقدم  التي  الدول  بباقي 
بها  مير  التي  العصيبة  الظروف  هذه  يف 
مبا  للقيام  استعدادهم  اكدوا  كام  لبنان. 
النظر  وجهات  تقريب  اجل  من  يتوجب 
بني السياسيني اللبنانيني وصوال اىل تأليف 
من  االنهيار  وقف  يف  تساهم  حكومة 
منطلق الحرص عىل امن البلد واستقراره. 
الروس استعدادهم  ابدى املسؤولون  كام 
تدريب  مجال  يف  التعاون  استمرار  يف 
هذا  يؤمن  مبا  العام  االمن  عسكريي 
البحث يف  تم  ذلك،  اىل  اضافة  االستقرار. 
باملؤمتر  ربطا  السوري  النزوح  موضوع 
وارصارهم  دمشق،  يف  عقد  الذي  االول 
سوريا  اىل  السوريني  النازحني  عودة  عىل 

بشكل طوعي ما يحفظ كرامتهم.

داخليا  تلعبه  الذي  الدور  ظل  يف   ■
اصبح  اين  العالقات،  تجسري  صعيد  عىل 

موضوع تشكيل الحكومة؟
يكن  ايا  حكومة  قيام  من  بد  ال   □
تبنى  الذي  االول  املدماك  فهي  شكلها. 

لبنان  يف  محتمل  رويس  دور  من  هل   ■
خاصة عىل صعيد االزمة الحكومية؟

زاروا  اللبنانيني  الساسة  اطياف  جميع   □
صورة  يعكس  االمر  وهذا  اخريا،  روسيا 
مسافة  موسكو هي عىل  ان  واضحة عىل 

بوريل خائف 
من انهيار لبنان 

الفيول  اتفاق 
وقع مع العراق

يريد  الجميع  ان  او  الجميع،  من  واحدة 
يف  وتساعد  رأيها  تبدي  ان  موسكو  من 
حل االزمة اللبنانية. وهنا اعتقد ان روسيا 
قادرة  النها  الدور  هذا  تلعب  ان  ميكنها 
عىل التواصل مع جميع االطراف اللبنانيني 
ابدت  وموسكو  السياسية،  الساحة  عىل 
كل االستعداد للمساعدة يف هذا املوضوع 
النها تعترب ان اول الغيث يف االستقرار هو 
االستقرار السيايس، وعملية تأليف حكومة 

هو املمر االلزامي لهذا االستقرار.

املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم يتحدث اىل "االمن العام".
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اىل  بالنسبة  اما  السياسة.  هذه  نتبع 
هذه  يف  ملست  فقد  الرويس،  الجانب 
وقلت،  سبق  كام  املسؤولني،  من  الزيارة 
واالجهزة  الجيش  االستعداد ملساعدة  كل 

االمنية مبا يؤمن استقرار لبنان. 

االعالم  يف  تظهر  الشكوك  بعض  هناك   ■
والقوى  للجيش  الداعم  املؤمتر  عن 

االمنية، ما هي حقيقة االمور؟
فيه  اجري  كنت  الذي  اليوم  يف   □
التايل  اليوم  محادثات يف موسكو، كان يف 
موعد انعقاد مؤمتر باريس لدعم الجيش 
روس  مسؤولون  اعلمني  وقد  اللبناين، 
هذا  يف  للمشاركة  استعداد  عىل  انهم 
حال  يف  الجيش  هذا  دعم  عرب  املؤمتر 

وجهت اليهم دعوة للمشاركة. 

الرويس  الكالم  بني  تضارب  هناك  هل   ■
االورويب  االتحاد  عن  صدر  الذي  والكالم 
النازحني  موضوع  ان  اىل  فيه  اشري  الذي 
السوريني ليس هو سبب االزمة يف لبنان؟ 
االزمة  سبب  ان  يقل  مل  احدا  ان   □
ان  اعتقد  السوري.  النزوح  هو  كاملة 
جزءا  يشكل  السوريني  النازحني  ملف 
ان  يعرف  من  واكرث  لبنان،  يف  االزمة  من 
هم  حقيقية  ازمة  يشكل  املوضوع  هذا 
اللبنانيون والسوريون النازحون يف لبنان. 
اوروبا  او  االورويب  االتحاد  ان  اعتقد  وال 
املالية  فاالعباء  املوضوع.  بهذا  عاملة  غري 
السوري  النزوح  يشكلها  التي  الكبرية 
التأثري،  هذا  مدى  لرنى  كافية  لبنان  عىل 
والبيئية  االجتامعية  االعباء  اىل  باالضافة 
واالمنية... ويف ظل الوضع الراهن واالزمة 
لبنان،  بها  مير  التي  املالية  االقتصادية 
تأثري  حجم  يرى  ال  احد  من  هناك  ليس 

هذا النزوح سلبا عىل الوضع العام.

■ هل سيتاثر املوقف االورويب يف عملية 
هذا  سيستكمل  او  النازحني  عودة  متويل 

املوضوع؟
يتم  افكار  او  مطروحة  افكار  هناك   □
التداول بها، ومن بني هذه االفكار امكان 
اعطاء  او  السوريني،  النازحني  متويل 

سوريا.  اىل  عودتهم  بعد  لهم  مساعدات 
ان  وامتنى  عليه،  ُيعّول  املوضوع  وهذا 
يصل اىل الخواتيم التي يرجوها اللبنانيون 

كام النازحون السوريون.

النصح،  او  املسؤوليات  تحديد  ■ بخالف 
يقدم  ان  االورويب  لالتحاد  ميكن  ماذا 
يف  السوريني  النازحني  قضية  ملعالجة 

لبنان؟
□ من املفيد جدا ان تشجع اوروبا عودة 
يف  االمنة  املناطق  اىل  السوريني  النازحني 
التشجيع  وهذا  طوعي.  وبشكل  سوريا 
للمفوضية  اممي  قرار  اصدار  عرب  يكون 
الالجئني  لشؤون  املتحدة  لالمم  السامية 
التعويضات  بدفع  يقيض   ،UNHCR
السورية،  االرايض  عىل  النازحني  لهؤالء 
االرايض  عىل  لهم  ُتدفع  ان  من  بدال 

اللبنانية. 

من  يتذمرون  كثريون  لبنانيون   ■
ذلك  ويثري  االجتامعية،  االوضاع  تردي 
االن  السوريني،  النازحني  مع  حساسيات 
بعد االنتخابات التي جرت يف سوريا هل 
االمنة  العودة  تفعيل  العادة  نية  هناك 
العامة  املديرية  بها  تقوم  كانت  التي 

لالمن العام؟ وهل هي كافية؟ 
النازحني  عودة  آلية  موضوع  يف   □
تنظمها  التي  بالدهم،  اىل  السوريني 
تزال  ال  العام،  لالمن  العامة  املديرية 
مراكز االمن العام الـ17، املكلفة استقبال 
العودة  يف  الراغبني  السوريني  طلبات 
مستمرة  سوريا،  اىل  واالمنة  الطوعية 
والوضع  كورونا  جائحة  لكن  مهامها.  يف 
االثر  لهام  كانا  البالد  يف  العام  الصحي 
عدد  وعىل  العودة،  هذه  عىل  السلبي 
الراغبني وجعال العملية بطيئة. لكن اعتقد 
ربطا  مؤاتية،  ظروف  تأمنت  حال  يف  انه 
بالوضع االقتصادي واملايل اللبناين الذي مل 
ما  الوضع يف سوريا، واذا  افضل من  يعد 
املتحدة  لالمم  السامية  املفوضية  اتخذت 
بدفع  قرارا    UNHCR الالجئني  لشؤون 
النازحني  لهؤالء  او مساعدات  مستحقات 
يف سوريا، من املؤكد ان املواطن السوري 

والعيش  بالده  اىل  العودة  عندها  يفّضل 
املساعدات  هذه  له  تأمنت  ما  اذا  فيها 
عىل االرايض السورية. ان فرص العمل يف 
لبنان امام النازحني تضاءلت او تراجعت 
التي  الظروف  نتيجة  توقفت،  حتى  او 
عىل  وبالتايل  اللبنانيني،  نحن  منها  نعاين 
هؤالء ان يعودوا اىل بالدهم، ومن االفضل 
لهم العودة ربطا مبا قلت خصوصا يف ما 
يتعلق بالوضع االقتصادي. اخريا اؤكد اننا 
املتعلقة  ومهمتنا  نشاطنا  يف  مستمرون 
للسوريني  وطوعية  امنة  عودة  بتنظيم 
التي  العودة  ان  ايضا  ونعرف  لبنان،  يف 
نظمناها غري كافية لحل مشكلة النازحني 
وحّل  املشكل،  من  تحّد  لكنها  لبنان،  يف 
املستوى  عىل  يكون  ان  يجب  املشكل 
وليس  الدويل  املستوى  وعىل  السيايس 

فقط عىل املستوى االمني. 

■ ما هي ابرز املسائل التي اثريت خالل 
لقائكم مع مسؤول السياسة الخارجية يف 

االتحاد األورويب السيد جوزيب بوريل؟
اللقاء  جدول  عىل  يكون  ان  طبيعي   □
وملف  الحكومية،  االزمة  موضوع 
بالوضع  وارتباطه  السوريني  النازحني 
السيد  من  تبلغت  وقد  سوريا.  يف  العام 
القلق  ينتابه  االورويب  االتحاد  ان  بوريل 
خائف  وهو  الحكومة،  تشكيل  عدم  من 
الحكومة  تتشكل  مل  اذا  لبنان  انهيار  من 
خالل فرتة وجيزة. وعرّب السيد بوريل عن 
االمني  الوضع  االورويب عىل  االتحاد  قلق 

يف لبنان نتيجة عدم االستقرار السيايس.

االمنية  االجهزة  حّذرت  ان  سبق   ■
اللبنانيني  املسؤولني  مرارا  اللبنانية 
يف  االمني  الوضع  تدهور  احتامل  من 
االقتصادية  االوضاع  تأزم  نتيجة  البالد 
قلقا  ملستم  هل  واملالية.  واالجتامعية 

مامثال لدى املسؤول االورويب؟ 
التي  املعطيات  وحسب  املؤكد.  من   □
اجامع  هناك  بوريل،  السيد  من  ملستها 
لبنان  االجتامعي يف  الواقع  ان  دويل عىل 
الوضع  عليه  مام  اكرب  بنسبة  انفجر  اذا 
عىل  سلبية  ارتدادات  له  سيكون  اليوم، 

تحايك ما اعلنه السيد حسن لحض الدول 
اجل  من  معها  جيدة  عالقات  لها  التي 
ما  املرحلة.  هذه  يف  اللبنانيني  مساعدة 
ان  من  خري  شمعة  نضيئ  ان  قوله  اود 

نلعن الظالم طيلة الوقت. 

■ هل ميكن ان تساهم الدول العربية يف 
تسوية لالزمة السياسية يف لبنان؟ 

العربية  للدول  ميكن  بأنه  نؤمن   □
الدعم  خالل  من  لبنان  يف  حال  تجد  ان 
ان  لذلك  وميكن  واملايل،  االقتصادي 
كان  ولو  عريب،  اجامع  خالل  من  يتحقق 
العرب اتفقوا وتوحدوا ألمكن، مثال، انهاء 
الحرب السورية حيث هناك غياب للدور 
العريب االن، بعدما كان بعض العرب من 

بني اسباب االزمة السورية. 

مع  قامئا  االمني  التنسيق  زال  ما  هل   ■
السورية؟  السلطات 

روسيا مستعدة لتقريب وجهات النظر لبنانيا.

يحتاج  ال  باملنطق  وهذا  االمني،  الوضع 
لدى  تقارير  هناك  لكن  تحليل.  اىل 
تؤكد  واملعلومات  باالدلة  االمنية  االجهزة 

النظرية.  هذه 

■ لديكم عالقات جيدة مع العراق الذي 
عالقتكم  تتميز  ملاذا  اخريا.  بزيارته  قمتم 

هذه مع بغداد؟ وماذا كانت نتائجها؟ 
يحتم  العريب  الوطن  اىل  لبنان  انتامء   □
مع  دائم  تعاون  عىل  نكون  ان  علينا 
مثل  دولة  مع  وخاصة  العربية،  الدول 
الشعب  جانب  اىل  وقف  الذي  العراق 
التي  التسهيالت  خالل  من  اخريا  اللبناين 
من  طن  مليون  لبنان  لتزويد  اعطيت 
وقد  للكهرباء،  املخصصة  اويل  الفيول 
االتفاقية  هذه  توقيع  عىل  شاهدا  كنت 
خالل  العراقي  النفط  وزير  معايل  مع 
زياريت االخرية اىل بغداد، وهناك تفاصيل 
ادارية يجري ترتيبها بني املرصف املركزي 

العراقي واملرصف املركزي اللبناين. 
السيد  الله  لحزب  العام  االمني  اقرتح   ■
البنزين  رشاء  امكان  الله  نرص  حسن 
الوقود  ازمة  حدة  تخفيف  يف  للمساعدة 
التي يعاين منها اللبنانيون. ما تعليقكم؟ 

□ ما اعلنه سامحة السيد حسن نرص الله، 
ان  اؤيد  وانا  عليه،  يشكر  ان  يجب  قول 
اللبنانية  والقوى  االحزاب  مختلف  تقوم 
ليك  الخارجية  عالقاتها  من  باالستفادة 

اقتراح السيد نصرالله 
يشكر عليه 

االمني  التنسيق 
مع سوريا هو االهم
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يوقف  مل  اللبناين  العام  االمن   □
حتى  السورية  السلطات  مع  التنسيق 
برغم االزمة يف سوريا، وكانت نتائج هذا 
التنسيق ملصلحة لبنان وملختلف مواطنيه 
بني  االهم  هو  التنسيق  وهذا  ومجتمعه. 
العامل،  دول  باقي  مع  التنسيق  جهود 
والجغرافيا  التاريخ  عوامل  بحكم  وذلك 

االجتامعية.  والروابط 

وساطة  جهود  اطار  يف  بالكثري  قمتم   ■
يتعلق  ما  بني سوريا وبني دول غربية يف 
مبسائل امنية واطالق موقوفني غربيني يف 

سوريا. هل من جديد؟ 
فتح  يحاول  الغرب  ان  رسا  يعد  مل   □
وامنا  سوريا  مع  وتنسيق  تواصل  عالقات 
ولكنني  االمني،  الجانب  يف  يحرصها 
لالنفتاح  مستعدة  دمشق  ان  اعتقد 
تراهن  وال  ايضا  والديبلومايس  السيايس 
عىل اقتصار التواصل عىل امللفات االمنية 
سوريا  اظهرت  فقد  ذلك،  ومع  وحدها. 
امن  عىل  للحفاظ  استعدادها  مرارا 
مترير  خالل  من  غربية  دول  واستقرار 
العام  االمن  عرب  مهمة  امنية  معلومات 
انقاذ حياة مواطنني  اللبناين، ساهمت يف 

يف بالدهم يف الغرب. 

الكيان  اعالن  عىل  تعليقكم  ما   ■
الحدود  ترسيم  موضوع  يف  االرسائييل 
يف  للنظر  مستعد  انه  والبحرية  الربية 

حلول "ابداعية" النهاء هذا امللف؟ 
اعطاء  االرسائييل  العدو  من  املطلوب   □
نتوقع اكرث من هذا االبداع.  لبنان حقه، وال 

اللواء عباس ابراهيم مستقباًل املمثل االعىل للسياسة الخارجية واالمن يف االتحاد االورويب جوزيب بوريل.

يف  موسكو  اىل  زيارته  ابراهيم  عباس  اللواء  استهل 
16 حزيران املايض، بلقاء مع نائب وزير الخارجية 
الوضع  عىل  خالله  البحث  وتركز  فريشينني،  سريغي 
الحكومي واهمية تشكيل الحكومة يف ارسع وقت، 
مكافحة  يف  روسيا  دور  املحادثات  تناولت  كام 
االرهاب واسبابه، ويف دعم موسكو للجيش اللبناين 
دخول  تسهيل  امكان  ويف  االمنية،  واملؤسسات 
تأشرية  دون  من  الروسية  االرايض  اىل  اللبنانيني 
مسبقة. اىل ذلك، تناول البحث موضوع الخروقات 

اللبنانية واهمية دور  للسيادة  املتزايدة  االرسائيلية 
موسكو يف هذا املجال. 

ويف لقاء اخر، عقد اللواء ابراهيم اجتامعا مع رئيس 
ليونيد  الدوما  مجلس  يف  الخارجية  العالقات  لجنة 
سلوتسيك، حيث اكد االخري عىل اهمية موقع لبنان 
صدد  يف  اللجنة  ان  وكشف  روسيا،  اىل  بالنسبة 
عىل  لالطالع  لبنان  اىل  برملاين  وفد  لزيارة  التحضري 
الوضع، واملساهمة يف الدفع بالعملية السياسية اىل 

االمام، وتطوير العالقات املشرتكة بني البلدين.

في موسكو

وعندما يعطى لبنان هذه الحقوق يف مياهه 
وثروته، لسنا يف حاجة اىل ابتكارات ولسنا يف 

حاجة اىل اجتهادات.

مع  التطبيع  اىل  دعت  اصوات  هناك   ■
ارسائيل، ما هو تعليقكم؟ 

السالم  واالخالق،  والقيم  االديان  وفق   □

املكروهة.  هي  والحرب  الطبيعي  هو 
قابال  ويكون  طبيعيا  ليكون  السالم  لكن 
سالما  يكون  ان  يجب  بالحياة  لالستمرار 
املرشوعة  الحقوق  استعادة  عىل  مبنيا 
من  الفلسطيني  تقتلع  ان  لكن  للناس، 
ومن  منها  وتطرده  عليها  وتستويل  ارضه 

القدس فعندها عن اي سالم نتكلم؟ 
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وزيرة الدفاع: مؤتمر دعم الجيش  
مبادرة دولية إلبعاد أي مخاطر تطاوله 

اىل واجهة  املايض،  17 حزيران  املتحدة، يف  ايطاليا واالمم  بالتعاون مع  اليه فرنسا  الذي دعت  الجيش  قفز مؤمتر دعم 
العسكرية  القوى  بدعم  قرار  وجود  عن  الدويل  املجتمع  خلفهم  ومن  اليه  الداعون  خاللها  من  عرّب  التي  االهتاممات 

واالمنية لضامن االمن واالستقرار يف لبنان، ومواجهة االزمة التي عصفت بالدولة ومؤسساتها، السيام االجهزة االمنية

نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع زينة عكر.

من مؤمتر دعم الجيش يف باريس عرب الفيديو.

مؤتمر باريس شكل 
نافذة امل للجيش الذي 

يعّول على دعم الدول

املساعدات ستمر عبر 
القنوات الصحيحة بشفافية 

لتكون متاحة للجميع

من  هل  لدعمه؟  اللبنانية  املؤسسات  بني 
رسائل سياسية ابعد مام شهدناه؟

التقصري  اىل  يوما  تعمد  مل  فرنسا  ان   □
الناحيتني  من  السيام  لبنان  مساعدة  يف 
الرئيس  حضور  واالجتامعية.  االقتصادية 
انفجار  عقب  ماكرون  اميانويل  الفرنيس 
مرفأ بريوت اكرث من مرة اىل لبنان واطالق 
ان  عىل  دليل  خري  هو  الفرنسية،  املبادرة 
وفق  الصديق  لبنان  مع  تتعاطى  فرنسا 
البلدين.  بني  املميزة  التاريخية  العالقات 
اما عن اختيار الجيش اللبناين والدعوة اىل 
مؤمتر يف شأنه، فيؤكد انها السباقة يف ابعاد 
العسكرية  املؤسسة  تطاول  قد  مخاطر  اي 
وشعبه  لبنان  لحامية  الضامنة  تعترب  التي 
بناها  التي  للثقة  نتيجة  وذلك  واستقراره، 
اوال  فرنسا  مع  سنوات  مدى  عىل  الجيش 

الدفاع  ووزيرة  الحكومة  رئيس  نائبة  رأت 
لدعم  باريس  مؤمتر  انعقاد  يف  عكر  زينة 
الجيش تأكيدا عىل ان لبنان ال يزال محور 
مثنت  بعدما  الدويل.  املجتمع  اهتامم 
املشاركة،  الدول  جميع  مواقف  عاليا 
يف  االرساع  يف  هو  االنجع  الحل  ان  قالت 
ان  اىل  ولفتت  جديدة.  حكومة  تشكيل 
بل  فحسب،  الجيش  يطاول  لن  الدعم 
القوى  بقية  عىل  املساعدات  ستنسحب 
االمنية، بالتنسيق املبارش مع قيادة الجيش 

وبالتعاون مع االمم املتحدة. 
وزيرة  مع  العام"  "االمن  اجرته  حوار  هنا 

الدفاع يتناول تقومياً لنتائج املؤمتر.

مع  الدويل  التعاطف  قرأت  كيف   ■
التفاوت  تفرسين  وكيف  وجيشه؟  لبنان 
جيوش  وقادة  دفاع  وزراء  بني  التمثيل  يف 

وممثلني من مواقع مختلفة؟
الذي  اللبناين  الجيش  دعم  مؤمتر  يؤكد   □
وثيق  وبتعاون  فرنسا  من  بدعوة  عقد 
مرة  املتحدة،  االمم  من  ودعم  ايطاليا  من 
اهتامم  محور  يزال  ال  لبنان  ان  جديدة 
االستعداد  كل  ابدى  الذي  الدويل  املجتمع 
تشكل  التي  العسكرية  املؤسسة  لدعم 
اننا  البالد.  يف  واالستقرار  االمن  ركيزة 
املشاركة  الدول  جميع  وقوف  عاليا  نثّمن 
التي  الصعبة  الظروف  هذه  يف  جانبنا  اىل 
بشكل  الجيش  جانب  واىل  لبنان،  فيها  مير 
خاص وتسليط الضوء عىل معاناته من اجل 
عىل  تؤثر  مل  التي  االزمة  هذه  من  انقاذه 
معنوياته العالية عىل الرغم من قساوتها.   

بالتعاون  الفرنيس  الراعي  اختار  ملاذا   ■
من  الجيش  املتحدة  واالمم  االيطاليني  مع 

ودول اوروبا ثانيا، التي تشارك منذ سنوات 
الجنوب  يف  املعززة  الدولية  القوات  يف 
"اليونيفيل"، والتي تطبق القرارات الدولية 
الجنوبية.  الحدود  عند  لبنان  امن  وتحفظ 
القوى  ايضا مبساعدة  اهتاممهم  ابدوا  وقد 

االمنية االخرى. 

ختامي  بيان  اي  املؤمتر  عن  يصدر  مل   ■
الفرنسية،  الدفاع  سوى ما صدر عن وزارة 
ستكون  بانها  فرنسية  مصادر  اىل  ونسب 
ولبنان.  الدول  بني  ثنائية  وبطريقة  عينية 

فام الذي يعنيه ذلك؟
بيان  اي  صدور  عدم  من  الرغم  عىل   □
نافذة  شكل  انه  اال  باريس،  مؤمتر  عن 
الدول  دعم  عىل  يعّول  الذي  للجيش  امل 
املشاركة، وستتم متابعة كل الجوانب التي 
تم الرتكيز عليها خالل املؤمتر من امللحقني 
قد  الجيش  قائد  ان  السيام  العسكريني 
الدول  هذه  اىل  الجيش  احتياجات  ارسل 
يف وقت سابق. هذا املؤمتر يعترب تحضرييا 
معظم  وضع  تم  حيث  املقبلة،  للمرحلة 
معرفة  اجل  من  درسها  سيتم  التي  النقاط 
كان  ان  تلبيتها،  وكيفية  االحتياجات  حجم 
قائد  العامد  كلمة  او  كلمتي  خالل  من 

الجيش جوزف عون. 

عرضا  الجيش  قائد  ومعكم  قدمتم   ■
العسكرية  املؤسسة  لواقع  مفصال 
املوكلة  الكبرية  املهام  رشح  يف  وتوسعتام 
اي  اىل  االمنية،  املؤسسات  ونظرياتها  اليه 

حد لقيتم تجاوبا دوليا؟
□ التجاوب الدويل موجود دامئا، وما عقد 
املؤمتر اال دليل ذلك، علام ان هذه الدول 
التي  الدول  تجاه  بتعهداتها  عادة  تفي 
الدعم واملساعدة. نحن نقدر هذا  تطلب 
تداعيات  من  الرغم  عىل  الدويل  االهتامم 

وباء كورونا الذي اثر عىل كل الدول. 

اممية   - لبنانية  قيل عن تشكيل هيئة   ■
يف  االزدواجية  لتحايش  التنسيق  تتوىل 

املساعدات؟
كافة  الصعد  وعىل  مستمر  التنسيق   □
كانت  وكام  املشاركة،  الدول  جميع  مع 
بريوت،  مرفأ  انفجار  بعد  ناجحة  تجربتنا 
حيث تسلم الجيش زمام االمور وقام بدور 
املسؤولية  قدر  عىل  وكان  ناجح  محوري 
منصة  انشاء  سيتم  االزمة،  هذه  خالل 
خاصة ميكن من خاللها معرفة كل ما وصل 
الدول  كل  ومن  مساعدات  من  لبنان  اىل 
املساعدات  كل  ان  نؤكد  شفاف.  وبشكل 
ستمر عرب القنوات الصحيحة، كام ستكون 

اىل  التسليم  عند  متاحة  النهائية  التقارير 
التعاون  يتم  ان  نأمله  ما  النهايئ.  املستلم 
مساعدة  اجل  من  الصعبة  الفرتة  هذه  يف 
الجيش، وال اعتقد ان مثة ازدواجية ستقع 
احتياجات  تقييم  سيتوىل  بلد  كل  الن 
الجيش والتنسيق قائم بني جميع االطراف.

خطوط  ثالثة  املؤمتر  امام  اقرتحت   ■
الغذائية  املواد  توفري  اولها  الجيش  لدعم 
نظام  دعم  ثانيها  العينية،  واملساعدات 
وثالثها  املعدات،  وصيانة  الصحية  الرعاية 
درجة  اي  اىل  الغيار.  قطع  الجيش  تزويد 

تجاوبت الدول املانحة؟
الدويل  املجتمع  من  الحاصل  التضامن   □
الدول  فهذه  الحاجة،  عند  دامئا  يتجىل 
احتياجات  وستدرس  فعليا  الرغبة  لديها 
لها  قدمت  مفصلة  قامئة  وفق  الجيش 
خضع  التي  الراهنة  االولويات  بحسب 
مكتب  مع  مطولة  لنقاشات  مضمونها 
للبنان  الخاص  املتحدة  االمم  منسق 
عىل  نحن  الدول.  هذه  عواصم  ومعظم 
الصديقة  والدول  املتحدة  االمم  بأن  ثقة 
لبنان  ان  السيام  مناسبا،  تراه  مبا  ستقوم 
باهتامم  يحظى  خاص  بشكل  والجيش 

دويل من شأنه تلبية املطلوب.

مقابلة
جورج شاهني
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بقية  ستشمل  مساعدات  من  هل   ■
مختلفة  من حاجات  االمنية، وهل  القوى 

عن حاجات الجيش؟
□ ان القوى االمنية من امن داخيل وامن 
الجيش  معاناة  تعاين  دولة  وامن  عام 
امر  االمنية  االجهزة  هذه  ودعم  نفسها، 
ظل  يف  جمة  اعباء  تتحمل  النها  رضوري 
الراهنة.  واالقتصادية  االجتامعية  االزمة 
بتقديم  ايضا  املطالبة  واجباتنا  من 
لضامن  وتحصينها  لها  والدعم  املساعدات 
اتجاهات  اىل  البالد  يف  االمور  انزالق  عدم 
الحكومة  فان  لذلك،  خطرة.  تكون  قد 
املجتمع  اذا متكن  اللبنانية ستكون ممتنة 
الدويل من تقديم الدعم اىل هذه االجهزة 

يف اقرب وقت ممكن.

باالشادة  املؤمتر  امام  كلمتك  انهيت   ■
يف  تجسيدها  تم  التي  الوطنية  بالوحدة 
املجتمع  التزام  جانب  اىل  الجيش،  دعم 
بقية  عن  فامذا  مساعدته،  الدويل 
يف  فعال  هي  وهل  الحكومية  املؤسسات 

خطر شديد؟
تحت  جميعها  الدولة  مؤسسات  ترزح   □
وتعاين  واالقتصادية  املالية  الضغوط  وطأة 
اجل  من  موازناتها  يف  حاد  نقص  من 
استمرارية العمل. من هنا جاء اعالن الرئيس 
اىل  التوجه  عن  ماكرون  اميانويل  الفرنيس 
انشاء آلية متويل طارئة للخدمات االساسية 
يف لبنان. ال ميكن القيام بالدولة ومؤسساتها 
وقت  ارسع  يف  حكومة  تشكيل  دون  من 
واجراء  املرتاكمة،  االزمات  ملعالجة  ممكن 

للخروج  املطلوبة  الهيكلية  االصالحات 
لبنان،  منها  يعاين  التي  الحادة  االزمة  من 
وحامية شبكة االمان االجتامعية والغذائية 

والصحية.   

الدول  اىل  ■ هل من كلمة اخرية اضافية 
املانحة؟ واملؤسسات 

الدول  السيام  الدويل،  املجتمع  ان   □
دعمها  خالل  من  فصلت  املانحة، 
اللبناين  الواقع  بني  للجيش  ومساعداتها 
االزمة  ظل  يف  النه  واالمني،  السيايس 
الراهنة واملشكالت التي يعاين منها لبنان، 
اعتربت انه ال بد من املحافظة عىل القوى 
تنظيم  عىل  القادرة  واالمنية  العسكرية 

االمور ومنع الفوىض وحامية االستقرار. 

بدعوة من فرنسا ودعم من ايطاليا ومكتب املمثل الخاص لالمني 
لدعم  دويل  افرتايض  مؤمتر  عقد  لبنان،  يف  املتحدة  لالمم  العام 
   Florence Parly الفرنسية  الدفاع  وزيرة  فيه  شاركت  الجيش، 
رئيس  ونائبة    Lorenzo  Guerrini االيطايل  الدفاع  ووزير 
حكومة ترصيف االعامل وزيرة الدفاع الوطني ووزيرة الخارجية 
واملغرتبني بالوكالة زينة عكر واملنسقة الخاصة لالمني العام لالمم 
املتحدة يف لبنان Joanna   Wronecka  وقائد الجيش العامد 
جوزف عون وممثل عن االتحاد االورويب، ووزراء دفاع كل من: 
املتحدة  العربية  واالمارات  االسبانية  واململكة  املتحدة  اململكة 
املتحدة  والواليات  والدامنارك  البحرين  عن  وممثلون  وقطر، 
وكندا  وفنلندا  وروسيا  وتركيا  واملانيا  والسويد  والصني  االمريكية 
ومرص وهولندا، اضافة اىل قادة جيوش كل من االردن والكويت، 

وقائد قوات االمم املتحدة املوقتة يف لبنان.
وشعبا،  جيشا  للبنان  املتواصل  بالدها  دعم   Parly اكدت  بداية، 
االمن  وركيزة  الفقري  العمود  هو  اللبناين  الجيش  ان  معتربة 
يبقى  يك  متاسكه  عىل  املحافظة  رضورة  عىل  وشددت  واالستقرار. 
قادرا عىل اكامل مهامته، داعية اىل توحيد الجهود لتلبية االحتياجات 
هذه  الجتياز  وذلك  واللوجستي،  االنساين  كالدعم  للجيش  امللحة 

املرحلة الدقيقة التي مير بها لبنان.
تالها Guerrini الذي اعترب ان لبنان مير بازمة غري مسبوقة، مشريا 
اىل رضورة االستجابة اىل احتياجات الجيش من خالل توفري متطلبات 

الدعم االساسية له.
اما Wronecka فقد اعتربت ان االزمة االقتصادية والسياسية تؤثر 

العسكرية، مشرية  املؤسسة  فيها  مبا  الصعد  لبنان عىل جميع  عىل 
اىل اهمية متاسك الجيش وتفعيل عمله يف حفظ االمن واالستقرار 
يف لبنان وتطبيق قرار مجلس االمن 1701. وحثت الدول املشاركة 
عىل تلبية احتياجات الجيش الطارئة والرضورية، مؤكدة ان مكتب 
نتائج  سيتابع  لبنان  يف  املتحدة  لالمم  العام  لالمني  الخاص  املمثل 

املؤمتر عرب لقاءات دورية تبدأ يف ايلول املقبل. 
الفرنيس  الرئيس  فيها  شكر  كلمة  عون  جوزف  العامد  القى  ثم 
اميانويل ماكرون عىل تنظيم هذا املؤمتر، كام شكر املشاركني قبل 
التي  والتحديات  الجيش  اىل  املوكلة  العديدة  املهام  يستعرض  ان 
مرفأ  انفجار  بعد  دوره  اىل  اضافة  الصعد،  مختلف  عىل  يواجهها 
بريوت، فقال: "يحظى الجيش بدعم وثقة محلية ودولية، لذا تزداد 
وقادرا  يبقى متامسكا  اىل دعمه ومساندته يك  اكرث  اليوم  الحاجة 

عىل القيام مبهامه".
ونّوه باداء العسكريني الذين يواجهون هذه الظروف الصعبة بعزمية 
وارصار وانضباط واميان بقدسية املهمة، واضاف: "يواجه لبنان اليوم 
ازمة اقتصادية غري مسبوقة. ففي ظل انعدام فرص الحلول يف الوقت 

القريب، بات اكرث من نصف الشعب اللبناين تحت خط الفقر".
وحذر قائد الجيش من ان البلد باكمله سيكون مكشوفا امنيا وعرضة 
ملخاطر عديدة، ابرزها االرهاب الذي سيجد يف لبنان مرسحا العامله 

ونقطة انطالق اىل الخارج.
وشدد العامد عون عىل رضورة دعم العسكري كفرد الجتياز هذه 
املرحلة الدقيقة، اضافة اىل دعم املؤسسة ككل يك تبقى قادرة عىل 

القيام مبهامها.

اجماع دولي على دعم 
القوى العسكرية واالمنية
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مناورات وتبادل رسائل والقانون الساري باٍق
ال إجماع على اإلستقاالت من البرملان 

الدعوات  االخرية  االونة  يف  كرثت 
واملطالبة  الربملان  من  االستقالة  اىل 
يغني  فريق  كل  مبكرة.  بانتخابات 
عىل ليل مصالحه السياسية وتسجيله 
النقاط يف شباك االخرين، مع استغالل 
البلد.  التي مير فيها  الظروف الصعبة 
تأليف  تعرث  تعقيدا  املشهد  زاد 
يضمن  احد  ال  ان  السيام  الحكومة، 
والرئاسية  النيابية  االنتخابات  ان 

املقبلتني ستكونان يف موعدهام

ال يلتقي املطالبون بهذه االستقالة عىل هدف واحد. جاءت من طرف تيار املستقبل من اجل  
احداث تغيري يف قانون االنتخاب والتخلص من الصوت التفضييل. يهدف التيار الوطني الحر 
الحريري من  الرئيس سعد  استبعاد  اىل  املجلس  االنتخابات وتقصري والية  تقديم موعد  من 
تكليفه تأليف الحكومة. تريد القوات اللبنانية االنتخابات املبكرة من اجل رفع عدد اعضاء 
النيابية واالحزاب الكربى  كتلتها واستغاللها غضب املواطنني. كذلك ال تخلو حسابات الكتل 
من  الرتكيز عىل خارطة الربملان املقبل من اجل التمسك مبفاتيح الحكومة.  ينقسم االفرقاء 
حيال القانون الساري وكيفية التعاطي مع الصوت التفضييل، ومقاربة حرص اقرتاع املغرتبني 
بستة نواب او السامح لهم باالنتخاب يف دوائرهم. مثة من يرى ان مثل هذه الدعوات لن تلقى 
طريقها اىل التطبيق وتبقى يف اطار املناورة السياسية وتبادل الرسائل، السيام ان هذا الطرح 
يواجه سدا منيعا من الرئيس نبيه بري وكتلة الوفاء للمقاومة وجهات اخرى.  "االمن العام" 
ولبنان  بوعايص،  بيار  القوية  الجمهورية  نواب ثالث كتل هي  املوضوع مع  تيضء عىل هذا 

القوي سليم عون، واملستقبل سامي فتفت.

تحقيق
رضوان عقيل

القوات اللبنانية متمسكة 
بالقانون الساري

بوعاصي: االنتخابات املبكرة
ليست تضييعا للوقت

عون: االستقالة آخر
مخرج نصل اليه

الحر،  الوطني  التيار  نواب  استقالة  بعد 
يف  االمور  تدرس  ذلك  عىل  اقدموا  واذا 

حينها. 

■ ما هم مصري نواب االغرتاب الستة؟
نكن  مل  الساري  القانون  يف  بنود  مثة   □
يف  شخصيا  شاركت  االساس.  يف  نريدها 
يف  السياسية  اللجنة  عرب  القانون  اعداد 
الحكومة التي كنت عضوا فيها. كنا ضد بند 
ومل  االغرتاب،  ميثلون  الذين  الستة  النواب 
توافق القوات عىل هذه النقطة يف االساس 
السؤال  القانون.  من  جزءا  اصبحت  التي 
امكان  مثة  اليوم: هل  يطرح  الذي  الفعيل 
للتصويت لهؤالء الستة يف االغرتاب؟ ندرس 
القانون  لتعديل  القانونية  املقاربة  اليوم 
الساري، وقد ننتهي اىل تعليق بعض املواد. 
يف  يشارك  بأن  للمغرتب  السامح  مع  نحن 
ينطبق  عليه  نعمل  وما  دائرته،  انتخابات 
غري  من  معا.  واملسلمني  املسيحيني  عىل 
اىل  الدعوة  التعديل  تحت حجة  املسموح 
تأجيل االنتخابات وسرنفض هذا االمر، ألن 

املهم هو حصولها.

النائب بيار بوعايص.

اللعبة  تكمن  هنا  اوال.  وخياراتهم  الناس 
مرتوكة  والنتيجة  الدميوقراطية،  السياسية 
لصناديق االقرتاع. نعمل عىل خلق انسجام 

اكرب بني الطبقة السياسية والناس. 

■ يف ظل اي حكومة تفضلون اجراء هذه 
االنتخابات؟

باالنتخابات  نطالب  واكرث  سنة  منذ   □
هناك  يزال  ال  انه  يقول  من  املبكرة. 
هل  نسأله  املجلس،  لوالية  شهرا   11
وسط  قرار  بال  االستمرار  يستطيع  البلد 
كل  وسيايس  واجتامعي  اقتصادي  انهيار 
حكومة  يف  كنا  اذا  املتبقية؟  الفرتة  هذه 
اخرى،  تشكلت  او  االعامل  ترصيف 
هذا  امتام  يف  الجديدة  الحكومة  فلتقم 
االستحقاق. اذا مل يتحقق مطلبنا لن نهدم 
اقرتاحا  قدمنا  اننا  االمر  يف  ما  كل  البلد، 
ليست  املبكرة  االنتخابات  ان  سياسيا. 
املؤسسات  شلل  ان  بل  للوقت،  مضيعة 

هو تضييع للوقت. 

■ ما زلتم تتمسكون بالقانون الساري؟
االنتخابات  اجراء  تستعجلون  ملاذا   ■

املبكرة؟ النيابية 
سياسية  اداة  هي  املبكرة  االنتخابات   □
عند  التوقف  مع  ذاته،  يف  هدفا  وليست 
بني  املوجود  والرشخ  الثقة  عدم  مسألة 
املواطنني والطبقة السياسية. يف كل  دول 
هذه  عىل  الوضع  يكون  عندما  العامل 
االنتخابات  هذه  اىل  السعي  يتم  الصورة، 
ليقرتعوا  للناس  الكلمة  اعادة  بغية 
او  املتجددة  السياسية  الطبقة  ويتقبلوا 

املجدد لها.

النيابية  اللوحة  تبقى  ان  تخشون  اال   ■
نفسها يف املجلس؟

االنتخابات سواء كانت  □ ال نخىش هذه 
عىل  اليوم  نعمل  موعدها.  يف  او  مبكرة 
القرار  ومركز  املواطنني  بني  اللحمة  اعادة 
اما  السلطة.  انتاج  اعادة  يف  السيايس 
نفسها،  الوجوه  انتخاب  عن  الحديث 
فهذا االمر ينطبق عىل االنتخابات املبكرة 
يتحمل  ان  املواطن  عىل  املبكرة.  وغري 

تكتل  عند  جدي  االستقالة  طرح  هل   ■
لبنان القوي؟

يكون  الخيار  هذا  اىل  وصولنا  حال  يف   □
بأن  اقتناع  عىل  لكننا  لدينا،  مخرج  آخر 
هذه الخطوة ليست حال. توصلنا اليها بعد 
رؤيتنا خطورة بقاء البلد من دون حكومة 
عون.  ميشال  الرئيس  عهد  نهاية  حني  اىل 
النيابية  االنتخابات  بأن  اقتناعات  لدينا 
تغريت  لو  حتى  كثريا  املشهد  يف  تغري  لن 
االحجام. يف االساس يتم الحديث اليوم عن 
العمل  يريد  انه  يقول حاليا  اكرثيات. من 
عىل بناء اكرثية جديدة عىل سبيل املثال، 
زاد  اذا  اللبنانية.  القوات  من  نسمعه  ما 
عدد اعضاء نوابها لن يستطيعوا ان يصلوا 
اىل 65 نائبا. اذا  تم التوجه اىل استقاالت 

ينبغي  ال  مبكرة،  انتخابات  واجراء  نيابية 
ان نذهب اىل مشكلة جديدة. ان الخطوة 
املجلس  والية  تقصري  يف  تتمثل  االدق 
االستقالة.  هدف  تحقيق  بهدف  الحايل 
هادئة  بطريقة  يتم  ان  يجب  االمر  هذا 
وباالتفاق مع االخرين السيام يف ظل االفق 
تحقيق يشء  ميكننا  ال  لحظة  يف  املسدود. 
املقبلة  العرشة  االشهرة  يف  خصوصا  مهم، 

واملتبقية من والية املجلس.

يلتق  مل  ملاذا  هنا  لكم  سيقول  من  مثة   ■
اىل  مبكرا  دعت  التي  القوات  مع  فريقك 

مبكرة؟ انتخابات 
االستقالة  اتفاق عىل  يكن هناك  اذا مل   □
البلد  يف  االستقرار  عىل  سلبا  سنؤثر  رمبا 

حق  من  نائبا.   128 بـ  االتيان  يستطيع 
كتلته،  حجم  يكرّب  ان  سيايس  فريق  اي 
قرار  الدول.  كل  يف  يحصل  ما  وهذا 
او نقص عددها يعود اىل  اي كتلة  زيادة 

الذي ال يجب ان نهزه. املطلوب يف النهاية 
هو التوجه اىل التهدئة وليس اىل االنفجار. 
هناك مسألة اساسية مثل التنبه اىل تغيري 
نتمسك  الذي  الساري  االنتخاب  قانون 
االخرون  وبقي  لوحدنا  استقلنا  اذا  او  به، 
هنا.  حققنا  قد  نكون  ماذا  املجلس،  يف 
انتخابات  اىل  والدعوة  باالستقالة  تلويحنا 
مناورة، وهذه آخر خرطوشة  ليس  مبكرة 
هو  وسعينا  همنا  كل  اليها.  نلجأ  قد 
العودة اىل االساس، وهو الحث عىل تأليف 
الرئيس  اقصاء  ليس  هدفنا  الحكومة. 
اراد  اذا  اما  الحكومة.  تأليفه  الحريري بل 
عكس ذلك، فاننا ال نريد خسارة كل هذا 
الوقت واالستمرار يف هذه املراوحة وهذا 

نتعاطى  اننا  الحلفاء  ابلغنا  الجمود. 

ادىن  دون  من  بالساري  نتمسك  نعم    □
جديد  قانون  اي  فكرة  طرح  الن  شك، 
يقوم بالقضاء عىل البلد، ولن نرىض ذلك. 
ملك  بل  ملكنا  ليست  واملؤسسات  البلد 

الناس.

القوي  لبنان  تكتل  نواب  استقال  اذا   ■
تقديم  اىل  مبارشة  ستتوجهون  هل 

استقاالتكم؟
دعونا  عندما  االمر.  عندها  سندرس    □
والحزب  املستقبل  كتلة  يف  االصدقاء 
التقدمي اىل االستقالة، كان ذلك من اجل 
ان  بل  طائفيا  طابعا  االمور  تأخذ  ال  ان 
تتوضح  مل  وطنية.  سياسية  عملية  تكون 

مسؤوليته، وهذا امر اسايس يجب العمل 
واملجتمعات  الدول  اجتياز  عند  عليه 
اكرب  يف  نعيش  الكربى.  السياسية  االزمات 
احد  وال  لبنان  تاريخ  يف  حصلت  ازمة 
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بجدية مع هذا املوضوع، وهذا ما قلناه 
لحزب الله. قد نتجه اىل تقرص الوالية من 

باب حرص املشكلة الراهنة.

■ تتمسكون بالقانون الساري اىل النهاية؟
□ ال نرى حاليا انه ميكن تغيريه بسهولة، 
اىل  الوصول  ميكن  ال  فيه  بحث   واي 
القانون  اىل هذا  نتيجته بسهولة. توصلنا 
االكيد  من  حبال.  وشد  ضغوط  بعد 
اجل  من  عليها  نعمل  امورا  مثة  ان 
ال  الفكرة  وهذه  وتطويره،  تحسينه 
غري  الوقت  ان  نرى  عليها.  يختلف  احد 
مناسب الستبدال القانون، السيام يف ظل 
تكون  رمبا  اليوم.  املفتوجة  السجاالت 
اعادة البحث يف القانون اليوم بابا لرضب 
بعد  يوم  اول  من  النيايب.  االستحقاق 
بري  الرئيس  وضع  النيابية،  االنتخابات 
النار وتعاطى معه  القانون عىل  موضوع 
باهتامم. عندما  ناقشت اللجان املشرتكة 
قانون االنتخاب، بقينا يف العموميات ومل 
نتطرق او نتمكن من ولوج اي مادة فيه. 
التجربة،  بعد  تطويره  نريد  اننا  شك  ال 
من  مجموعة  عىل  يحتوي  انه  وملسنا 
توفري  يف  نبحث  ان  يجب  التي  الثغر 
حلول لها. تكمن الثغرة االساسية يف هذا 
منسوب  زيادة  يف  ساهم  انه  القانون 
هذه  حل  لكن  الناخبني،  بني  املذهبية 

القانون.  تغيري  يف  يكون  ال  املشكلة 
َمن  عن  تختلف  املواطنني  مامرسة 
الشارع،  يف  االخري  الحراك  فيه.  يتكلمون 
قال انه مع الغاء الطائفية، لكن عند اول 
كرعوبها".  اىل  عنزة  "كل  عادت  احتكاك 
املامرسة كانت مذهبية اكرث من طائفية. 
هو  القانون  هذا  يف  الحقيقي  الخصم 
الالئحة  عىل  معك  يكون  الذي  املرشح 
ومنافسك  تسبقه،  ان ال  اجل  نفسها من 

يكون من مذهبك عىل الالئحة االخرى.

الوقت غير مناسب لتغيير 
 استقالة كتلتنا في جيب القانون الحالي

الرئيس الحريري

فتفت: سنخوض معركة
لتعديل هذا القانون الطائفي

النائب سامي فتفت.

هل  املجلس،  من  باالستقالة  لوحتم   ■
ما زلتم عىل هذا املوقف ام انه جاء من 

باب الرد عىل التيار الوطني الحر؟
جدا  واضحا  الحريري  الرئيس  كان   □
لن  جاهزة.  االستقالة  ان  قال  عندما 
مع  االتفاق  دون  من  االمر  هذا  يحصل 
فتح  نريد  ال  اننا  وخصوصا  بري  الرئيس 

هذا  اىل  التوصل  عند  معه.  نزاع  اي 
مع  والتنسيق  باالتفاق  سيكون  املخرج 
االمور،  نتفق معه يف كل  املجلس.  رئيس 
من االستقالة وتقصري والية املجلس، فضال 
القانون  تعديالت عىل  ادخال  امكان  عن 
يف  اشكالية  اي  يف  نتسبب  لن  الساري. 
االستقالة  خيار  يبقى  الناحية.   هذه 

لكن  الحريري،  الرئيس  جيبة  موضوعا يف 
متى سيسلك هذا الخيار ال اعرف. سمعنا 

منه ان االستقاالت جاهزة.

■ اذا استقال نواب لبنان القوي وتبعهم 
املجلس  يكون  القوية،  الجمهورية  نواب 

قد انتهى؟

من  واحد  نائب  بقي  اذا  القانون،  يف   □
ويتم  موجودا  املجلس  يبقى   128 اصل 
لكن  الفرعية.  االنتخابات  اىل  التوجه 
السؤال يف حال حصول هذه االستقاالت، 
عىل  املجلس؟  ميثاقية  تذهب  هل 
وهو  هنا،  دوره  ميارس  ان  بري  الرئيس 
يف  وقتها.  يف  االمور  ادارة  كيفية  يعرف 
الزمالء  من  االكرب  العدد  استقال  حال 
املسيحيني، سيكون لهذا االمر تبعاته عىل 

املجلس. هناك تأثري عىل امليثاقية.

■ كيف يتعاطى تيار املستقبل مع قانون 
االنتخاب الساري؟

من  اوصلنا  موجود.  القانون  ان  نعترب   □
لكنه  النواب،  مجلس  اىل  نائبا   19 خالله 
التفضييل  الصوت  عىل  ويركز  طائفي 
الذي ال يسمح لك بتقديم خطاب سيايس 
الرضوري  من  ان  نعترب  فكرتك.  اليصال 
مواده  من  عدد  تعديل  او  تغيريه، 
بأن  الفرزيل  النائب  طالبنا  وتحسينه. 
االنتخاب  قانون  مناقشة  جلسات  يفتح 
الجاري. سنبدأ معركة من  بدءا من متوز 
لكن  تعديله.  او  القانون  استبدال  اجل 
استعداد  عىل  اننا  هو  االساس  موضوعنا 
القانون  عرب  ولو  االنتخابات  اىل  للتوجه 

الساري.

■ تعملون عىل تغيريه لكنكم تتمسكون 
النسبية؟ مببدأ 

االساس  بالنسبية وهي  نتمسك  □ طبعا 
بالعودة  يتهمنا  احد  وال  القانون،  يف 
تطبيق  سنحاول   االكرثي.  النظام  اىل 
قانون  حيال  الطائف  اتفاق  اساسيات 
الصوت  الغاء  اىل  نتجه  قد  االنتخاب. 
التفضييل وندعو اىل اتباع لوائح انتخابية 
هذه  بري.  الرئيس  اقرتح  كام  مغلقة 
دائرة  لبنان  يكن  مل  لو  حتى  جيد  فكرة 
من  التخوف  مدى  نعرف  نحن  واحدة. 
السيام  واحدة  دائرة  كله  البلد  جعل 
ترفض  التي  املسيحية  الطوائف  عند 
يجب  كان  الهاجس  هذا  الطرح.  هذا 

مل  الذي  الشيوخ  مجلس  عرب  يطبق  ان 
يولد بعد. اذا مل نستطع التوجه اىل دائرة 
واحدة، فلنجرب عىل االقل الدوائر التي 

تحدث عنها الطائف. 

اليشء  التفضييل  الصوت  تعتربون   ■
االسوأ يف هذا القانون؟

املرشحني  ارغم  التفضييل  الصوت   □
نفسها.  الالئحة  ضمن  التنافس  عىل 
يحصل  ما  وملست  املعركة  هذه  خضت 
الالئحة  يف  حليفك  منافسك  يصبح  حني 
وغري  منطقي  غري  امر  هذا  الواحدة. 
التفضييل  الصوت  يف  عدلنا  اذا  طبيعي. 
يحتاج  االمر  هذا  تطبيقه،  اتباع  وعدم 
من  مجموعة  منلك  الكتل.  موافقة  اىل 

الطروحات داخل اللجان.

النائب سليم عون.

التحضري  املستقبل  ماكينة  بدأت  هل   ■
والعمل عىل االرض؟

لهذا  التحضري  االفرقاء  جميع  بارش    □
اتصاالته  فريقنا  يوقف  مل  االستحقاق. 
كورونا  وباء  من  الرغم  عىل  الناس  مع 
الشعبية.  القواعد  عن  قليال  ابعدنا  الذي 
التايل  اليوم  يف  تبدأ  االنتخابية  املعركة 
عىل  نحن  الربملان.  اىل  النائب  لوصول 
جهوز لوجستي ونقوم بتحضري املرشحني، 
اىل  تعود  االسامء  اختيار  مسألة  ان  علام 
الرئيس الحريري. مثة اجامع بعدم السري 
تخصيصهم  تم  الذين  الستة  بالنواب 

للمغرتبني.

دوائر  يف  الناخبة  السنية  الكتلة   ■
مسيحية ملصلحة من ستصب هذه املرة؟

الرئيس  يريد  االمور.  استبق  لن   □
كل  يف  مبفرده  يرتشح  ان  الحريري 
مع  املستقبل  من  وسريشح  الدوائر، 
يف  التحالفات  من  جزء  عىل  الحفاظ 
السابق  الوزير  يبقى  الدوائر.  عدد من 
اىل  مسيحيا  االقرب  فرنجيه  سليامن 

الحريري. الرئيس 
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عبدالرضى ناصر: نتعامل مع املال العام 
بأقصى حرص ونتصّدى للتلزيمات الصورّية

يحتل ديوان املحاسبة موقع القلب يف جسم وزارات الدولة واداراتها. فاذا حصل خلل فيه، ينعكس سلبا عىل املال العام 
وتطلق التلزميات والصفقات من دون اي رقابة. يراقب الديوان املعامالت املالية بعد توقيع عقدها مبارشة حتى االنتهاء من 

تنفيذها، يف رحلة ال تخلو من دخول سامرسة ورشكات تلزميات وهمية تعمل بالتواطؤ مع عدد من املوظفني النافذين 

نشأ الديوان عام 1951 وتوالت ترشيعاته املنظمة 
حتى اليوم. يتوىل مهمة القضاء املايل والسهر عىل 
االموال العمومية واالموال املودعة من الخزينة، 
القوانني  عىل  وانطباقها  استعاملها  ومراقبة 
واالنظمة. يف ارشاف رئيس الديوان القايض محمد 
واملراقبون  والقضاة  الغرف  رؤساء  يعمل  بدران، 
واملوظفون بوترية عالية، عىل الرغم من املهامت 

الصعبة امللقاة عىل عاتقهم. 
القايض يف ديوان املحاسبة عبدالرىض نارص ييضء 
لـ"االمن العام" عىل واقع املؤسسة واملهامت التي 
تنجزها عىل الرغم من التحديات التي تهدد البلد، 

السيام بعد انهيار قيمة العملة الوطنية.

■ كيف يتعاطى الديوان مع املال العام للدولة 
ومؤسساتها؟

□ توسع الدول يف االنفاق العام وفرض املزيد من 
الرضائب والرسوم عىل الشعوب، الزم التعامل مع 
املال العام باقىص درجات الحرص والنزاهة توخيا 
لحسن استعامله يف االوجه واالصول املحددة له. 
لذا انشأ لبنان لهذه الغاية، اسوة بالدول املتقدمة، 
جهازا اعىل للرقابة املالية رفعه اىل مرتبة املؤسسة 
الدستورية، اذ نصت املادة 87 من الدستور عىل 
ما ييل: "ان حسابات االدارة املالية النهائية لكل 
سنة يجب ان تعرض عىل املجلس ليوافق عليها 
قبل نرش موازنة السنة الثانية التي تيل تلك السنة، 

وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان املحاسبة".

■ ما هي وظيفة ديوان املحاسبة؟
□ مثة وظيفتان يقوم بهام، ادارية وقضائية. تتمثل 
وابداء  واملؤخرة  املسبقة  رقابته  مبامرسة  االوىل 
القضائية،  الوظيفة  اما  املالية.  االمور  يف  الرأي 
فيامرسها من خالل رقابته عىل الحسابات وعىل 
كل َمن يتوىل استعامل او ادارة االموال العمومية 
الديوان  ُمنح  كام  الخزينة.  يف  املودعة  واالموال 

رقابة عىل نصوص تعيني املوظفني، بغية التثبت 
من انطباق هذا التعيني عىل القوانني واالنظمة.

ميارسها  التي  االدارية  الرقابة  انواع  هي  ما   ■
الديوان؟

نوعان:  الديوان  ميارسها  التي  االدارية  الرقابة   □
االدارية  الرقابة  من  الغاية  ومؤخرة.  مسبقة 
املسبقة هي التثبت من صحة املعاملة وانطباقها 
علام  واالنظمة،  القوانني  واحكام  املوازنة  عىل 
املعامالت  من  هي  املسبقة  الديوان  رقابة  ان 
عليها  تجرى  ال  معاملة  كل  تعترب  الجوهرية. 
من  الغاية  تكمن  فيام  نافذة،  غري  الرقابة  هذه 
املعامالت  تقدير  يف  املؤخرة  االدارية  الرقابة 
عقدها  توقيع  حني  من  العامة،  ونتائجها  املالية 
قيدها  اىل  تنفيذها، وصوال  االنتهاء من  اىل حني 
يف الحسابات. كام يتم وضع تقرير سنوي وتقارير 
االدارية  الرقابة  بنتائج  مطابقة  وبيانات  خاصة 
املؤخرة. لقد استطاع الديوان من خالل مامرسته 
الرقابة االدارية بنوعيها، ارشاد االدارة اىل تطبيق 
القوانني املالية واملبادئ العامة ذات الصلة، انطالقا 
من مبدأ العلنية مرورا مببدأ املنافسة، وصوال اىل 
املساواة بني العارضني، فضال عن تدخله يف تعديل 

اسعار بعض الصفقات التي تعرض عليه.

■ هل ترفضون معامالت؟
لوجود  عدة  معامالت  املحاسبة  ديوان  رفض   □
يف  فضلت  االدارة  الن  او  العارضني،  بني  تواطؤ 
احدى املعامالت متعهدا ارادت من االساس، وعىل 
لوحظ  وقد  عليه.  الصفقة  ارساء  عدة،  سنوات 

آنذاك بأن االسعار كانت مرتفعة جدا.

■ هل من مثال عىل ذلك؟
□ الحظ الديوان من خالل احدى املعامالت ان 
مدار  عىل  الصفقة  بتنفيذ  يقوم  نفسه  املتعهد 

عدة  رشكات  تدعو  االدارة  كانت  حيث  سنوات 
للمشاركة يف استدراج عروض، واحدة منها تدعى 
بشكل دائم متهيدا الرساء الصفقة عليها. رشكتان 
العروض،  استداج  يف  فعليا  تشاركان  كانتا  فقط 
احداهام التي تدعوها االدارة بشكل مستمر وال 
يرسو االلتزام اال عليها نتيجة اتفاقها مع الرشكة 
عىل  يشدد  الديوان  ان  علام  صوريا.  املنافسة 
توفر  بغية  املنافسة  مببدأ  املساس  عدم  رضورة 

منافسة فعلية بني العارضني املقبولني.

■  هل يراقب الديوان اسعار التلزميات يف اثناء 
مامرسته رقابته االدارية املسبقة؟

□ مارس ديوان املحاسبة رقابته املسبقة يف كثري 
رفض  حيث  التلزميات،  اسعار  عىل  االحيان  من 
تلزميات عديدة ألن اسعارها كانت مرتفعة. تم 
كشف اكرث من عملية قام بها متعهدون يف عدد 
الحصول  بغية  الوهمية  واالشغال  التلزميات  من 
ديوان  رقابة  تقترص  ال  رشعية.  غري  ارباح  عىل 
املحاسبة االدارية عىل الرقابة املسبقة، بل ميارس 

ايضا رقابة ادارية مؤخرة.

املؤخرة  االدارية  الرقابة  من  الهدف  هو  ما   ■
وكيف ميارسها الديوان؟

املالية  املعامالت  بتقدير  الرقابة  هذه  تقيض   □
من  االنتهاء  حني  اىل  عقدها  توقيع  لحظة  من 
تنفيذها، وصوال اىل قيدها يف الحسابات. ميارس 
الديوان رقابته االدارية املؤخرة من خالل بيانات 
املطابقة والتقرير السنوي والتقارير الخاصة التي 
ومجلس  الجمهورية  رؤساء  من  كل  اىل  ترفع 
النواب والوزراء والجهات املعنية بعد ان يضمنها 
الديوان نتائج رقابته وتوصياته. هذه الرقابة هي 

يف جوهرها هي رقابة عىل االداء.

■ ماذا اصدر الديوان اخريا؟ 

رضوان عقيل

نذكر  الخاصة،  التقارير  من  عددا  اصدر   □
الحرضي  النقل  تنفيذ خطة  تقريره حيال  منها 
القروض  اتفاقات  ضوء  عىل  الكربى  بريوت  يف 
يتناول  آخر  وتقرير  الدويل،  البنك  من  املمولة 
بوست".  "ليبان  رشكة  اىل  الربيد  قطاع  تلزيم 
بتلزيم هذين  املرتبطة  الثغر  الديوان  بنّي  وقد 
القطاعني، وكذلك املخالفات الناتجة من التنفيذ 
وحجم الرضر الالحق باملال العام. وهو يف هذا 
الصدد، كام يف الرقابة االدارية املسبقة، اذا وجد 
ان هناك تجاوزات تشكل مخالفات مالية يحيل 
املعاملة عىل الرقابة القضائية للتحقيق يف شأنها 
يك يبنى عىل االمر املقتىض القانوين الالزم. مثة 
من  التثبت  بغية  املوظفني  تعيني  عىل  رقابة 
واالنظمة  القوانني  عىل  التعيني  هذا  انطباق 
النافذة. بعد صدور القانون رقم 2017/46 الذي 
منعت املادة 21 منه حاالت التوظيف مبختلف 
مجلس  من  بقرار  اال  واختصاصاته  مستوياته 
االبحاث  ادارة  تجريه  تحقيق  بناء عىل  الوزراء 
عدة  معامالت  الديوان  عىل  احيلت  والتوجيه، 
تتعلق بالتوظيف يف االدارات العامة واملؤسسات 
املحاسبة،  ديوان  والبلديات. كام ميارس  العامة 
عمال باملادة 86 من قانون تنظيمه، رقابة عىل 
االدارات  لدى  املستخدمني  او  املوظفني  تعيني 
واملؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابته، ويقوم 
بدراسة امللفات املحالة اليه بعيدا من الصخب 
االعالمي، حيث يجري التحقيق والتحقق يف مدى 

انطباق عمليات التوظيف والتعاقد واالستخدام 
عىل القوانني واالنظمة املرعية االجراء.

■ هل اتخذتم قرارات يف هذا الشأن؟
انطباق  مدى  يف  املتعلق   58 رقم  القرار  يف   □
العامة  املديرية  يف  والتعاقد  التوظيف  عمليات 
للحبوب والشمندر السكري، رأى الديوان انتفاء 
املخالفة املشار اليها يف كتاب النيابة العامة لدى 
الديوان، وتاليا انتفاء الحاجة اىل تطبيق االجراءات 
القضائية املنصوص عليها يف املادة 86 من املرسوم 
رصف  بوقف  املتعلقة   83/82 رقم  االشرتاعي 
النفقة الناتجة من تعيني مخالف الحكام القوانني 
واالنظمة النافذة. بالنسبة اىل القرار رقم 43 الذي 
صدر يف 1 حزيران عام  2021 املتعلق بالتعاقد مع 
54 شخصا يف احدى الوزارات، قرر الديوان وقف 
وحيال  التعيني.  هذا  من  الناتجة  النفقة  رصف 
القرار رقم 273 الصادر يف 7 متوز 2020 املتعلق 
التوظيف يف وزارة  الناجمة عن فائض  باملخالفة 
التنمية االدارية، قرر الديوان وقف رصف النفقة 
الناجمة عن قرارات التعيني والتكليف التي جرت 

بعد 21 آب 2017.

الفواتري  يف  تالعبا  يتناول  ملفا  الديوان  يتابع   ■
الصحية، اين اصبح هذا امللف؟

□ الديوان يف صدد اصدار قرار قضايئ نهايئ بعد 
متعاقدين  اطباء  من  املقدمة  للدفاعات  دراسته 

مبوجب  الديوان  اليهم  نسب  الصحة،  وزارة  مع 
قراره املوقت رقم 12، ادراج اسامء مرىض يف قسم 
الغيبوبة عىل الرغم من ان بعضهم مل يدخل ايا 
من هذه املستشفيات يف حياته وبعضهم االخر 
متوف. تضم لوائح املرىض اسامء الشخاص وهميني 
توفوا، وال  او  املستشفيات  او مرىض خرجوا من 
تزال تدفع عنهم فواتري استشفاء. كام قلنا سابقا، ال 
تقترص رقابة ديوان املحاسبة االدارية عىل الرقابة 

املسبقة، بل ميارس ايضا رقابة ادارية مؤخرة.

■ ال تزال التعديات مستمرة عىل االمالك البحرية؟
العامة  املديرية  اىل  مذكرة  الديوان  سيوجه   □
للنقل الربي والبحري حول االمالك العامة البحرية 
عن  خاللها  من  يستوضح  باشغالها،  املرخص 
مساحة االمالك العامة البحرية املرخص باشغالها 
واسم  باالشغال،  الرتخيص  وتاريخ  ورقم  موقتا 
الشخص الطبيعي او املعنوي املرخص له، والرسم 
واملبالغ  املوقت  االشغال  عىل  املرتتب  السنوي 
ومدى  تاريخه،  حتى  املسددة  وغري  املستحقة 

واقعيتها يف ضوء تدهور قيمة النقد الوطني.

■ كيف تصف عالقة الديوان بالسلطة الترشيعية؟
تربط  املالية،  للرقابة  االعىل  الجهاز  باعتباره   □
الديوان عالقات وثيقة بالسلطة الترشيعية، بحيث 
تقريرا  يضع  فهو  للربملان.  مساعدا  جهازا  يكون 
اىل  ويحيله  العامة  املوازنة  حساب  قطع  حول 
الربملان قبل اقراره مرشوع املوازنة العامة للسنة 
الحساب،  اليها قطع  التي يعود  السنة  التي تيل 

وذلك عمال باملادة 87 من الدستور.

■ كيف تلخص احوال العاملني يف الديوان؟
□ عىل الرغم من الشغور الواسع يف مالكه، اعد 
املراجع  اىل  ورفعها  التقارير  من  عددا  الديوان 
يف  سيعمد  كام  املقررة.  االصول  وفق  املختصة 
متعلقة  اخرى  تقارير  اىل وضع  العاجل  القريب 
بهذا الشأن. نأمل يف ان تعمد السلطات املختصة 
اىل تعزيز ديوان املحاسبة من خالل ملء املراكز 
عىل  الرقابة  صالحية  ومنحه  مالكه،  يف  الشاغرة 
االداء التي من خاللها يتحقق الديوان من جدوى 
االنفاق سواء لجهة الفعالية والكفاية واالقتصاد يف 
ضوء قلة املوارد العامة، اضافة اىل ما للديوان من 
دور رئييس وفاعل يف تعزيز املردودية والحفاظ 

عىل املال العام.

القايض يف ديوان املحاسبة عبدالرىض نارص.

الملف
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الفساد اإلداري من وجوه املعاناة فكيف نواجهه؟
دياب يونس: تكامل النصوص والنفوس واجب الوجوب

عندما يتوسع الحديث عن الفساد بكل وجوهه، نراه شامال لوجوه الحياة اليومية للمواطنني. فهو يف اساسه معضلة شاملة 
قلام توجد دولة ال تعاين منه او يصيب منها قطاعا من القطاعات الحيوية التي يختلط فيها عنرص الطمع الذي يوجد داخل 

كل انسان، سواء مبا ال يقول او يسمح به القانون الناظم لحياة الناس

هذه  من  واحد  لبنان  يف  االداري  الفساد 
املواطنني  مبصالح  تتحكم  التي  االفات 
ميكن  التي  فالقوانني  اليومية.  وحياتهم 
تفسريها او تجاوزها تسمح للفساد بأن ينمو 
وبخاصة  ادارية،  قاعدة  اوسع  ويتوسع عىل 
معه  تتواطأ  او  الرقابة  تغيب وسائل  عندما 
التوجه  هذا  يعزز  نحو  عىل  املرجعيات 

الخطري. 
اللقاء الذي اجرته "االمن العام" مع محافظ 
الدارة  السابق  العام  واملدير  السابق  البقاع 
عامي  بني  ما  اللبنانية  االدارة  يف  املناقصات 
يعالج  يونس،  دياب  الدكتور  و2005   1993
فيها  دقيقا  توصيفا  ويعطي  املعضلة  هذه 
واالنسانية  واالخالقية  القانونية  من جوانبها 
واالدارية مبا له من خربة يف التعاطي معها. 

وهل  للفساد  القانوين   التفسري  هو  ما   ■
يتعدى املظاهر املكشوفة كاستغالل النفود، 
مخالفات  يشكل  مبا  االجراءات  تسهيل  او 
شخصية  ومالية  سياسية  ملصالح  للقانون 

ورمبا السباب واهداف اخرى؟
عمر  من  وهو  قديم  رسطان  الفساد   □
االنسان عىل صعيد البرشية. الفساد ال يأيت 
من الخارج وال يستورد. فهو داخل االنسان 
دولة  القانون. وهي  دولة  قامت  وملواجهته 
عميقا  اميانا  يؤمنون  اناس  شؤونها  يتوىل 
وصادقا مبرجعية القانون الحرصية وبسيادة 
آخر.  اعتبار  اي  عىل  وتفوقه  االخري  هذا 
املنطق يقول ان الحاكم او الحاكمة ال يكون 
رجل دولة او سيدة دولة ما مل يطبق القانون 
عىل نفسه، قبل ان يطبقه عىل االخرين. ال 
بل يعطي النموذج ويكون القدوة واملثال يف 
احرتام القانون ويف التزام تطبيقه، من احرتام 
القرارات  اهم  اىل  واملرور  السري  اشارات 

واخطرها. الحاكم القوي هو الذي يرتفع عن 
او  مكسب شخيص  او  مطلب  او  مأرب  اي 
اناين او عائيل فال قضية له اال القضية العامة، 
وال عائلة له اال الوطن، وال ابناء او بنات اال 
او  تفريق  دون  من  واملواطنات،  املواطنون 
ال  هو  طاملا  قوي  والحاكم  ايثار.  او  تفضيل 
يطلب لنفسه شيئا. قوة الحاكم يف مناقبيته 
يف  او  يف صالحياته  وليست  مصداقيته،  ويف 

شعبيته او يف حزبيته.   

القوانني  تشكل  ان  ميكن  مدى  اي  اىل   ■
للفساد  مانعا  او  رادعا  او  حاجزا  الناظمة 
عىل  والقدرة  النفوذ  واستغالل  والغش 

تطبيقها؟ 
كافية  العموم  وجه  عىل  ترشيعاتنا   □
اطارا  يؤلف  منها،  العقايب  السيام  ومعظمها 
انواعها، وذلك  الجرمية عىل  صالحا ملكافحة 
يعود  )الذي  العقوبات  قانون  مبوجب 
اكرث  من  وهو   )1943 العامل  اىل  تاريخه 
والنطاق  املدى  يف  شموال  العقابية  القوانني 
ودقة يف الصياغة ومرونة يف التعبري. اذا كان 
فذلك مرده، ال  من ترشيعات تصدر حديثا 
تكيف  وجوب  اىل  بل  ترشيعي،  دافع  اىل 
الجرمية  االنشطة  بعض  تطور  مع  القوانني 
باالشخاص  االتجار  جرمية  مثل  وتعاظمها، 
غري  االثراء  وجرمية  االموال،  تبييض  وجرمية 
االتفاقات  عىل  لبنان  صادق  التي  املرشوع، 
والتزم  بها  الخاصة  الدولية  والربوتوكوالت 
واحكام  منسجمة  لتصبح  ترشيعاته  تطوير 
هذه االتفاقات والربوتوكوالت، السيام اتفاق 
املنظمة  الجرمية  ملكافحة  املتحدة  االمم 
بالريمو"  "بروتوكول  به  امللحق  والربوتوكول 
باالشخاص  االتجار  جرمية  مبكافحة  الخاص 
الفساد.  ملكافحة  املتحدة  االمم  واتفاق 

قانون  ان  الضعف،  ال  القوة  نقاط  بني  من 
احكام  عىل  ينطوي  اللبناين  العقوبات 
اختالفها،  عىل  الفساد  اوجه  تجرم  ونصوص 
السيام يف القطاع العام، ما يصح معه القول 
ملواجهة  ذاته  يف  كاف  العقوبات  قانون  ان 
يسقط  مام  اختالفها،  عىل  الفساد،  جرائم 
تعليق  املزعومة يف شأن  الذريعة  او  الحجة 
قوانني  اقرتاحات  اقرار  الفساد عىل  مكافحة 
ادراج  يف  عالقة  تزال  ال  قوانني  مشاريع  او 
التاريخية  التجربة  ان  علام  النيايب.  املجلس 
وقضاة  حكام  عن  وشواهد  امثلة  تعطينا 
ان  اردنا  )اذا  الجاهلية،  الفساد منذ  كافحوا 
وقت  وذلك يف  العربية(،  التجربة  نستحرض 
قوانني  او  ترشيعات  اي  فيه  توجد  تكن  مل 

تكافح الفساد وتعاقبه.

تعدد  بخاصة مع  الضعف  نقاط  ما هي   ■
هي  وما  اضافية،  قوانني  الصدار  املحاوالت 
مجتمعاتنا  مثل  يف  منها  املتوقعة  الفائدة 

اليوم؟
بثقافة  يرتبط  القانون  احرتام  كان  اذا   □
تطبيق  عدم  فان  تحرضه،  ومدى  مجتمع 
الضعف  نقاط  او عدم احرتامه من  القانون 
بليغا  مؤرشا  اعتباره  ميكن  ما  ذلك  الكربى، 
وخطريا عىل تخلف مجتمع وتأخره. نعطي 
يف  التدخني  منع  قانون  ذلك،  عىل  مثاال 
استقبلنا  ان  فبعد  واملقفلة.  العامة  االماكن 
والتصفيق  والزمر  بالطبل  القانون  هذا 
والتهليل، سارعنا اىل وضعه عىل الرف، بعد 
فرتة قصرية من نفاذه وكأنه قانون فولكلوري 
ترشيع  عن  ويحدثونك  يطبق،  ال  يك  وجد 
زراعة املخدرات السباب عالجية وصحية. اذا 
كنا عاجزين عن تطبيق قانون منع التدخني، 
فهل نكون مؤهلني لترشيع زراعة املخدرات؟

الملف

املدير العام السابق الدارة املناقصات الدكتور دياب يونس.

■ ما الذي يحول دون تطبيق بعض القوانني 
املهمة والحيوية؟ هل من امثلة؟

□ من اهم القوانني التي تهدف اىل مكافحة 
الفساد قانون االثراء غري املرشوع. لكن، عىل 
نفاذه  عىل  طويلة  فرتة  انقضاء  من  الرغم 
وبشكل  اخريا،  اال  يطبق  مل  فانه  ورسيانه، 
االمر  التطبيق،  يف  انتقائية  بوجود  يوحي 
او يهدد مصداقية من يطبقه،  الذي يقوض 
شبهة  تبعد  التي  التطبيق هي  الن شمولية 

االنحياز عمن يطبقه.

تطبيق  عدم  ان  يعتقد  من  هناك  لكن   ■
القوانني مرتبط مبوازين القوى وبالقدرة عىل 

تفسريها لتجاوزها؟
□ اذا كان القانون قد وجد ملكافحة الجرمية 
ومعاقبتها، فان بعض الترشيعات يف املقابل، 
يغطي الجرمية او "يرشعها" او مينع معاقبتها. 
هو  ذلك  عىل  مثال  واخطر  ابلغ  لعل 
املجالس  يف  السيام  املؤخرة"  "الرقابة  بدعة 
والهيئات التي يكرث الحديث عن فساد فيها. 
من الترشيعات التي تحمي الفساد وتؤطره، 
التلزيم  ببدعة  تسمح  التي  تلك  ايضا، 
غب  يكون  دفرت رشوط  بوضع  او  بالرتايض، 
الطلب او عىل قياس عارض معني، وذلك بدال 
من اجراء مناقصة شفافة وعادلة لدى ادارة 

املناقصات، وهي الجهة التي يجب ان تناط 
بها حرصا صالحية اجراء املناقصات العمومية 
واملجالس  واالدارات  الوزارات  مختلف  لدى 
والهيئات. هنا مدخل كل اصالح، وضبط كل 
املعروف  املبدأ  يف  القانون  فساد.  او  هدر 
والثابت انه كاالزميل يف يد الحاكم كام هو 
اىل  دامئا  القانون  النحات. فهل يسلم  يد  يف 
نحاتني يجيدون تطبيقه بشكل يردع الجرمية، 
واملجرمني؟  الجرمية  من  املجتمع  ويحمي 
يف  ال  نقص،  او  عيب  وجود  عىل  ادل  ليس 
هو  يطبقه،  من  نفس  يف  وامنا  القانون  نص 
استسهال بعض القضاة منح تجار املخدرات 
تشديد  بل  مخففة،  اسبابا  ومروجيها 

تجارة  يف  كام  االقىص.  حدها  اىل  عقوبتهم 
القتل والخطف  املخدرات، كذلك يف جرائم 
والتحرش واالغتصاب وسواها، نزعة قضائية 
اىل منح مرتكبيها اسبابا مخففة، فيستسهل 
فظاعة،  اشد  جرائم  ارتكاب  عندها  هؤالء 
النهم مل يجدوا من يعاقبهم او من ينزل بهم 
املخففة  العقوبة  لتصبح  املالمئة،  العقوبة 
اكرث  اخرى  جرائم  الرتكاب  دافعا  او  حافزا 
ان  اىل  االشارة  تجدر  املستقبل.  يف  خطورة 
باتت  اذ  شهرا   12 تعد  مل  السجنية  السنة 
يؤدي  ما  وهو  اشهر،  تسعة  عىل  تقترص 
العقوبة  مدة  تقصري  اىل  االحوال  مطلق  يف 
املحكوم بها فكيف اذا اقرتنت هذه االخرية 

ايضا  باسباب مخففة! 

مطلوب  هو  ما  بعض  ان  منك  افهم   ■
الحكم  يصدر  مبن  منوط  القوانني  لتطبيق 

ويفرض تطبيقه ليلزم ما يقول به؟
عن  معزل  يف  ودقيق.  صحيح  قول  انه   □
للشخص  تبقى  العربة  القوانني،  كفاية  مدى 
واالخالقية  املعنوية  ولحصانته  املسؤول 
ولشجاعته ومقاومته لكل فساد. فهل نختار 
املناصب  لتويل  املدعوين  االشخاص  عموما 
ونزاهتهم  كفايتهم  اساس  عىل  العامة 
واالستزالم  االستتباع  يصبح  ام  وشجاعتهم، 
هو رشط وصولهم اىل هذا املنصب او ذاك، 
كام ميس االرتهان سبب بقائهم واستمرارهم 
او قاضيني  اثنني  يف مواقعهم. فبني موظفني 
يصبح  معني،  ملوقع  مرشحني  شخصني  او 
احدهام  تفوق  هو  بينهام،  املفاضلة  معيار 
عىل االخر، ال يف الكفاية واالستقاللية، بل يف 

االرتهان واالنبطاح والتبعية. 

■ هل لديك ما يثبت هذه النظرية ويعطيها 
املصداقية؟

او  رفضوا  اشخاص  عن  مناذج  نشهد  أمل   □
استبعدوا، فقط النهم اسياد انفسهم والنهم 
الواقع  لعل  ارتهان؟  او  تبعية  كل  يرفضون 
هو  اليه،  انفسنا  اوصلنا  او  اوصلنا  الذي 
وافساد  فساد  ثقافة  من  زرعناه  ما  حصيلة 
يف  والشجاعة  الصادقة  للطاقات  وتهجري 
ما  نحصد  نحن  والقضاء.  واالدارة  السياسة 

زرعنا من شوك، ال من ورد.

جورج شاهني

الحاكم قوي طاملا 
ال يطلب لنفسه شيئا

قانون العقوبات كاف 
ملواجهة جرائم الفساد 

على اختالفها
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جورج كالّس: منسوب الفساد مرتفع
في املؤسّسات التي ال تمارس رقابة ذاتّية

متيز لبنان تاريخيا بأنه منارة اشعاع وعلم، وانه مدرسة الرشق ومعهده وجامعته. مل تأت هذه االوصاف من فراغ، امنا 
كون هذا الوطن املتنوع بثقافاته واملنفتح عىل كل الحضارات لعب دورا محوريا يف عملية الرتبية والتعليم، وتحّول اىل 

ميزان علمي يقاس به مستوى الخريجني الذين تنفتح امامهم ابواب الحياة العملية

االستاذ الدكتور جورج كالس.

مسؤولية املؤسسة 
التعليمية واالكاديمية هي 

االساس ملنع الفساد

الرصيد  كون  حضوريا  االمتحانات  اجراء  يف  هو 
االكادميي والرتبوي للبنان سيتعرض الهتزاز الثقة 
به وتدين رصيده اذا مل تجر االمتحانات حضوريا، 
ناهيك بفقدانها للقانونية. عندما دعا وزير الرتبية 
والتعليم العايل اىل اجراء االمتحانات حضوريا كان 
يلتزم القانون ويحافظ عليه، وكل مطالبة اخرى 
من االهايل والتالمذة نتفهمها لكن لن تتم مخالفة 

القوانني.

■ هل ميكن الحديث عن فساد تربوي؟
املؤسسات،  يف  فساد  هناك  الدول  اعرق  يف   □
والرتبية يف لبنان هي ككل املؤسسات. منسوب 
الفساد موجود مبستوى مرتفع يف بعض املؤسسات 
فيام  دورها،  عىل  الذاتية  الرقابة  متارس  ال  التي 
التي  هي  سمعتها  عىل  تخاف  التي  املؤسسات 
متارس هذه الرقابة، ومسؤولية املؤسسة الرتبوية 
هي االساس ملنع الفساد. اما الخطر االسايس فهو 
ما ينتج من بعض املؤسسات التي يجب ضبطها 
اىل  تحتاج  امنا  فقط  الرتبوي  التفتيش  عرب  ليس 
ضبط امني، الننا نرى تزويرا للشهادات الجامعية 
فعيل،  اجراء  اي  نر  مل  االن  واىل  والختصاصات، 
سنوات.  ثالث  منذ  حصل  جزيئ  اجراء  باستثناء 
احتفاالت  لبنان وتقيم  اىل  مثة مؤسسات تحرض 
مناقشات  وتجري  والفنادق،  املطاعم  بعض  يف 
ومتنح  االفرتاضات،  التمثيليات  اىل  ترقى  صورية 
املراقبة  فخرية.  وغري  فخرية  دكتوراه  اشخاصا 
العامة  املديرية  وال  الرتبية  وزارة  مهمة  ليست 
للتعليم العايل وال اي مؤسسة تربوية. الخوف ان 
يتم تبييض الشهادات يف لبنان، اذ مثة جامعات 
يف  وتجارية،  ضعيفة  واخرى  وافرتاضية  وهمية 
املقابل هناك جامعات عريقة قامت عىل جهودها 
ويف  لبنان  يف  والعلمية  العربية  الفكرية  النهضة 
ومحرتمة  ناشئة  جامعات  وهناك  العريب،  العامل 
حجزت لها مطرحا يف الساحة االكادميية، اللبنانية 
فقط  لبنان  صورة  عىل  نخاف  نحن  والعربية. 

من بعض الرتاخيص التي متارس بعض الخفة يف 
التعاطي، ومع االسف هناك عدد كبري من الزبائن 
التي ال تقترص عىل تزوير شهادات  الخفة  لهذه 
امنا تطاول اسس التعليم. لذلك، مهمة كل القوى 
واملؤسسات الرقابية يف لبنان امنية وغري امنية، من 
ادارية وتفتيشية االطالع ومعرفة الخطر الن الكثري 
من االخبار واملقاالت التي صدرت خالل سنتني تنبه 
وتحذر من تبييض الشهادات والتزوير والنيل من 
لبنان ورصيدها،  التعليمية يف  سمعة املؤسسات 
واالكادميي.  الحضاري  لبنان  رصيد  من  وبالتايل 
يتبع ذلك امران اساسيان: صورة لبنان الحضارية 
والعلمية يف الخارج، واللوم الواسع والعميق عىل 
النقابات املنظمة قانونا التي تقع عليها مسؤولية 
بعض  الشهادات.  ومستوى  للرتاخيص  الرقابة 
املؤسسات التي لديها رخصة يسمحون لها بفتح 
املؤسسات  وبعض  هندسية،  الختصاصات  فروع 
بارشت تسجيل الطالب وتعليمهم قبل الحصول 

عىل اذونات مبارشة. 

واملعاهد  للجامعات  الرتاخيص  منح  هل   ■
واملدارس من ضمن هذا الفساد الرتبوي؟

□ ال اقول انه سبب الفساد، بل هو ناجم عن عدم 
التسعينات  يف  اعطيت  الرتاخيص  كون  الضبط، 
دون  من  والطائفية  السياسية  املحاصصة  ضمن 
دراسة الحاجة. يف حني ان الجامعة اللبنانية االكرث 
انتشارا يف لبنان ترتيث يف فتح فروع يف املناطق 
واالرياف النها تدرس الحاجات وفق قيودها، كام 
تفعل الجامعات العريقة مثل الجامعة االمريكية 
والجامعة  )اليسوعية(  يوسف  القديس  وجامعة 
للجامعات  والعشوايئ  الفطري  النزع  العربية. 
جعل الرقابة غري منضبطة. هذا املوضوع كبري جدا 
التجاوزات  الفساد معروف وكذلك  الن موضوع 
واالخطاء، وقد حصلت ادعاءات وتحركت نيابات 
عامة. املسؤولية هي مسؤولية املجتمع ال وزارة 

الرتبية والتعليم العايل فقط.

القرن  اواخر  يف  وتطورات  تحوالت  حصلت 
املايض اثرت عىل مؤسسات الدولة اللبنانية سلبا، 
وازداد الكالم عن تنامي الفساد الذي طاول كل 
مناحي الحياة. لكن االخطر ان احد وجوهه هو 
الفساد الرتبوي الذي كان نتاج عقلية املحاصصة 
الطائفية والسياسية يف كل يشء، من دون االنتباه 
اىل ان هناك قطاعات يجب ان تبقى عصية عىل 
الرتبوي  القطاع  وتحديدا  املدمر  السلوك  هذا 
واالكادميي، كونه من املالذات التي تحمي لبنان 

لجهة الحضور والدور والسمعة الطيبة. 
ابرز  احد  اىل  امللف  هذا  حملت  العام"  "االمن 
لبنان  يف  التعليم  وتطوير  صون  عىل  املشتغلني 

وابعاد السياسة عنه الدكتور جورج كالس. 

■ كيف ميكن تشخيص الوضع الرتبوي عموما يف 
لبنان، املدريس والجامعي؟

□ الوضع مضطرب، خصوصا بعد االقفال واعتامد 
حاجات  باب  من  هو  الذي  بعد  من  التعليم 
الرضورة لكنه غري قانوين. االمتحانات من بعد غري 
قانونية لعدم وجود ترشيع ينص عىل ان تجري 
عملت  والجامعات  املدارس  ان  علام  حضوريا، 
مع االهايل واالدارة ووزارة الرتبية والتعليم العايل 
قدر املستطاع، لكن كانت هناك ارباكات واسعة. 
ايجاد مخرج جزيئ  النيابية  الرتبية  حاولت لجنة 
املحاولة،  تنجح  ومل  املاضية  السنة  لالمتحانات 
ملعالجة  قوانني  مشاريع  النواب  من  عدد  وقدم 
التعليم  لترشيع  متامسكة  تكن  مل  لكنها  الوضع 
من بعد. مثة خلل بني املدارس والجامعات، كون 
بعضها مصنف بالنجوم كام الفنادق، لجهة ارتفاع 
بالرسعة  االنرتنت  توفري  عىل  والقدرة  االقساط 
الكافية، والفروقات بني املناطق الفقرية والريفية 
التي ال يتوافر فيها االنرتنت دوما والتفاوت بني 
العائالت التي سعت اىل تأمني االجهزة واالنرتنت. 
هذا ما اوجد خلال مل يستطع املرشع ايجاد حلول 
له، والفجوة موجودة اصال. لذلك، االمل االسايس 

يف  السيايس  العشوايئ  التوظيف  يدخل  اال   ■
ادارات الدولة لحملة الشهادات من جامعات دون 

املستوى االكادميي من ضمن الفساد الرتبوي؟
□ اذا ثبت ذلك هناك مسؤولية، الن مؤسسات 
الدولة ال توظف اال حملة الشهادات املطلوبة 
الحصول  يتم  ان  اي  يعادلها،  ما  او  للوظيفة 
عىل املعادلة من وزارة الرتبية والتعليم العايل. 
دون  من  اشخاص  توظيف  تم  هل  االساس 
سؤال  هذا  لشهاداتهم،  معادلة  عىل  حصولهم 

يطرح وال يجزم فيه.

الرتبوية  الربامج  تنفيذ  عىل  رقابة  من  هل   ■
للفساد  مانعا  تشكل  كونها  والجامعية  املدرسية 

عىل قاعدة النجاح للمستحق؟
عىل  نعرف  نحن  طوباوية.  شعارات  هذه   □
املستوى التعليمي، هناك التفتيش الرتبوي الذي 
لديه كينونته واستقالليته وميارس مهامته بشكل 
والدورية عىل  امليدانية  الرقابة  واسع من خالل 
كل املؤسسات وبخاصة الرسمية، وهذا له عالقة 
التعليمية  الرتبوية  املناهج  املدارس  التزام  مبدى 
هنا  والثانوية.  والتكميلية  االبتدائية  املرحلة  يف 
التي  املدرسة  ألن  مدرسة،  كل  رصيد  اىل  نعود 
الخوف  علينا  ورصيدها  اسمها  عىل  تخاف  ال 
تطبق  قوانني  هناك  العايل  التعليم  يف  منها. 
اجهزة  اىل  لحاجتها  تطبق  ال  القوانني  وبعض 

رقابية نظامية، لذا يجب وضع هيكلية للتعليم 
العايل اذ ال توجد مديريات ومصالح ودوائر، بل 
اشكالية  يطرح  ذلك  كل  بالتكليف.  قامئة  لجان 
والتعليمي  االكادميي  ورهانه  الرسمي  التعليم 
يف لبنان ثم التعليم االكادميي الجامعي الخاص، 
وهنا املشكلة. يف التعليم الجامعي الرسمي، اي 
الكلية  اللبنانية حرصا وما شابهها مثل  الجامعة 
الحربية هناك انضباط ورقابة، لكنهام يخضعان 
للنسبية يف املؤسسات الخاصة. بعض الجامعات 
رمبا يستفيد من حالة الرتهل املوجودة يف البلد 

عىل كل املستويات.

■ كيف تنظر اىل عدم تطبيق القوانني واستنسابية 
تطبيقها تربويا؟

□ هناك عدم التزام دائم من املؤسسات التعليمية. 
الرغم من  بواجباته عىل  يقوم  الرتبوي  التفتيش 
محدودية عدد املراقبني واملفتشني، ويبقى الرهان 

يصدر  لذاتها.  املؤسسة  تعطيها  التي  الثقة  عىل 
والعاملية،  العربية  للجامعات  تصنيف  سنويا 
االسايس  امليدان  تشكل  التي  العربية  والدول 
لخريجي الجامعات يف لبنان خصوصا يف مجاالت 
الهندسة، لديها رشوطها وتصنف الجامعات وفق 
تقارير ومعايري علمية دقيقة، وتختار الخريج النه 
خريج هذه الجامعة او تلك وتفضله عىل اخرين 

استنادا اىل رصيد الجامعة الذي هو االساس.

■ ملاذا ال توجد رقابة تربوية موحدة فعلية عىل 
التعليم الرسمي كام الخاص، مدرسيا وجامعيا؟

الرقايب،  بعملها  الخاص  التعليم  مصلحة  تقوم   -
لكن يف ظل الترشذم الكبري الحاصل اليوم مل تعد 
االمور منضبطة اىل حد فرض القوانني واالنظمة. 
اي  قيمة  من  تخفف  تسهيالت  تحصل  احيانا، 
مستوى ألي مدرسة، اما يف قانون التعليم العايل 
وما يتعلق بالجامعات الخاصة فال يوجد اي نص 
التعليم،  حرية  من  انطالقا  رقايب  عمل  اي  عىل 

وهناك ضبط لاللتزام بالقوانني والرشوط.

■ كيف السبيل اىل مكافحة الفساد الرتبوي؟
فهو من  الرتبوي واالكادميي  الفساد  اذا وجد   □
التي  القانونية هي  النقابات  الفساد االجتامعي. 
رقابة مسبقة وآنية والحقة عىل اصحاب  متارس 
وادائهم وسلوكهم.  االختصاص وعىل مامرساتهم 
نقابة املهندسني،  املثال ما يحصل يف  عىل سبيل 
هذه  اىل  ينتسب  َمن  يف  تكمن  املشاكل  واكرث 
النقابة؟ علينا النظر يف القوانني التي تبنى عليها 
انظمة النقابات املنظمة قانونا. ال تزال الشهادة 
اللبنانية الرسمية، رغم كل يشء، تحتفظ مبوقعها، 
يف  االسايس  دورها  لها  العريقة  الجامعات  فيام 
ان  العايل  التعليم  يستحق  اال  والخارج.  الداخل 
ملاذا  متخصصة؟  وندوات  مؤمترات  حوله  تعقد 
مل يتم اعالن حالة طوارئ اكادميية ملواكبة هذه 
من  اليس  خطورتها؟  من  الرغم  عىل  القضية 
الرضوري انشاء خلية ازمة عىل االقل لبحث سبل 
الحد من انهيارات الثقة بالتعليم العايل والنهوض 
نحن  فيام  االوضاع،  تتفاقم  ان  قبل  مجددا،  به 
الكثري  تحمل  جديدة  جامعية  سنة  ابواب  عىل 
من الضياع والتحديات بازاء ما ينتظر الجامعات 
والطالب يف ظل مواسم جائحة كورونا واالحوال 
ندوبها  سترتك  والتي  املستقرة،  غري  االجتامعية 

واثارها عىل املجتمع االكادميي يف لبنان.

الملف
داود رمال

aborami20@hotmail.com
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ما يحدث يف القطاع الزراعي يشري اىل وجود حالة فساد مسترشية بشكل ال يخفى عىل احد، وانتشار سياسة فاسدة 
ما  استثناء،  دون  الزراعية من  املنظومة  الفساد طاول كل يشء يف  نتائج غري صحيحة وغري سليمة. هذا  عنها  تنجم 

يوجب الوقوف امام هذا االمر الخطري الذي اصاب هذا القطاع املهم يف لبنان

مدير مختبرات البيئة في الجامعة األميركية: 
القطاع الزراعي يعاني من غياب الرقابة

بازاء  الغذايئ  االمن  عىل  املالية  االزمة  تؤثر  مل 
قدرة  تهدد  باتت  بل  فحسب،  االسعار  ارتفاع 
لبنان عىل انتاج املواد الغذائية. اذ ميارس مورّدو 
املزارعني  عىل  الضغوط  الزراعية  املستلزمات 
حصاد  عند  اال  التسديد  يستطيعون  ال  الذين 
باسعار  املحاصيل  تسليمهم  بهدف  املواسم، 

متدنية. 
مدير مختربات البيئة والزراعة والغذاء يف كلية 
محمد  الدكتور  االمريكية  الجامعة  يف  الزراعة 
القطاع  ان  العام"  لـ"االمن  اكد  ابيض  غسان 
الزراعي يعاين من مشاكل كثرية، ابرزها غياب 

الرقابة وانتشار املستلزمات الزراعية السيئة. 

■ هل يستويف االنتاج الزراعي عنارص السالمة 
الصحية واىل اي مدى تحوط به عمليات الغش؟
□ يشكل القطاع الزراعي نحو 4% من الدخل 
الوطنية،  العاملة  من   %6 ميثل  ما  الوطني، 
فيام تصل نسبة العاملة الوطنية يف الصناعات 
من  الزراعي  القطاع  يعاين   .%25 اىل  الغذائية 
عدد  صالحيات  تداخل  ابرزها  كثرية  مشاكل 
الدائم  االرشاد  اىل غياب عنارص  الوزارات،  من 
واملستمر للمزارع، االمر الذي يؤدي اىل غياب 
االدوية  "كارتيالت"  وجود  اىل  اضافة  الكفاية. 
الكيميائية  واالسمدة  الزراعية  واملبيدات 
املستوردة من الخارج التي تسيطر عىل القطاع 
الوزارات  بعض  مع  خاصة  مبصالح  الرتباطها 
استرياد  تنظيم  عىل  القدرة  تفقد  التي  املعنية 
االدوية  استرياد  عملية  ومراقبة  املواد،  هذه 
دول  او  املتطورة  الدول  يف  استعاملها  املحظر 
العامل االول، فتصّدر اىل العامل الثالث ومنها لبنان 
من دون اي رقابة او محاسبة. لذا فهي منترشة 
العشوايئ  استخدامها  ان  علام  بكرثة،  عندنا 
تسمم،  او  بيئية  كوارث  حاالت  اىل  يؤدي 
ويف  املثمرة  االشجار  يف  فادحا  رضرا  وتسبب 

مدير مختربات البيئة والزراعة والغذاء يف كلية الزراعة يف الجامعة االمريكية الدكتور محمد غسان ابيض.

الكارتيالت تسيطر 
على القطاع الزراعي 

لتأمني مصالحها

اىل  التصدير  او  املحلية  السوق  يف  والطلب 
الخارج، علام ان املزارع يدفع دامئا الثمن.

ري  مشكلة  طويلة  فرتة  منذ  انترشت   ■
املزروعات مبياه آسنة، اىل اي مدى اثر ذلك عىل 

سمعة املنتج اللبناين؟
□ انها مصيبة كربى. مع غياب قدرة املزارعني 
عىل استعامل املياه الصالحة للري، يلجأون اىل 
استعامل املياه االسنة او املبتذلة. ال احصاءات 
الري،  يف  املستعملة  االسنة  املياه  كميات  بازاء 
)الفاو(  الدولية  واالغذية  الزراعة  منظمة  لكن 
من  مكعب  مرت  مليوين  نحو  وجود  اىل  تشري 
يف  سنويا  الري  يف  تستعمل  املبتذلة  املياه 
املبتذلة  للمياه  محددة  مواصفات  ال  لبنان. 
عمليات  يف  معالجتها  بعد  استعاملها  العادة 
الري الزراعية. كام ان لبنان ال ميلك مواصفات 
الزراعة.  يف  املستعملة  املبتذلة  للمياه  محددة 
بدرس  "ليبنور"  يف  اللجان  احدى  قامت  اخريا، 
استعامل  العادة  اختيارية  ستكون  مواصفة 
املياه املبتذلة املعالجة يف الري الزراعي، لكنها ال 
تزال قيد الدرس وستصدر قريبا. للمياه االسنة 
بالبكترييا  مليئة  فهي  كبري،  سلبي  صحي  تأثري 
املنتجات  يف  تظهر  التي  الثقيلة  واملعادن 
الزراعية املروية بها. من اسوأ املنتجات التي متر 
بهذه املياه هي الزراعات ذات االوراق الخرض. 

حتى  املبتذلة  باملياه  الري  تجنب  املزارع  عىل 
باملياه  الري  عملية  وتتكاثر.  البكترييا  تنمو  ال 
االسنة هي من اخطر ما يقوم به املزارع النها 
تؤدي حتام اىل مشاكل يف التسويق والتصدير. 
املياه املبتذلة تشبه املبيدات السامة، والتسمم 
ينعكس عىل  معا، مام  والبيئة  االنسان  يصيب 
بعض  يف  ويؤدي  والطيور  الحيوانات  وضع 
االحيان اىل نفوقها. استعامل املياه االسنة يؤدي 
اهم  من  ويعترب  وبيئية،  صحية  مشاكل  اىل 

عنارص الفساد املنترشة يف كل القطاعات.

■ القوانني التي ترعى القطاع الزراعي موجودة، 
هل الفساد هو وراء عدم تطبيقها؟ 

االدارات  يف  املنترش  الفساد  ان  املؤكد  من   □
العامة والخاصة هو وراء عدم تطبيق القوانني، 
وافتقاد  واملحاسبة  الرقابة  غياب  اىل  نظرا 

هذا  معالجة  املطلوب.  الوعي  اىل  املزارعني 
الكفاية  باعتامد  سابقا،  قلت  كام  تبدأ  الفساد 
يف عملية التوظيفات يف القطاع العام بعيدا من 
السياسة واالستنسابية. ان عملية تدريب املزارع 
للمبيدات،  الجيد  االستعامل  عىل  وتعليمه 
جيدة،  مبياه  والري  للرش،  املناسبة  واملواعيد 
محددة،  مواصفات  وفق  باملعالجة  والقيام 
سبل  بازاء  لكن  واقتناع.  شفافية  اىل  تحتاج 
تحسني الوضع، يجب اللجوء اىل دراسة وضعتها 
املسموح  املبيدات  انواع  الزراعة شملت  وزارة 
مل  ذلك  تطبيق  لكن  واستعاملها،  باستريادها 
يكن متوافرا بسبب غياب الرقابة الفاعلة. هذا 
الغياب يصب ضمن املصالح الشخصية ومصالح 
فرض  عىل  القدرة  متلك  التي  الكبرية  الرشكات 
هو  هذا  املزارعني.  وعىل  الوزارة  عىل  رأيها 

الفساد يف ذاته.

الصناعات  قطاع  يف  الفساد  واقع  عن  ماذا   ■
الغذائية؟

□ اذا ادخلت منتجات زراعية مبواصفات جيدة 
والعكس صحيح.  جيد،  صناعي  مبنتج  ستخرج 
الصناعة  عىل  ينطبق  الزراعة  عىل  ينطبق  ما 
تداخل  من  تعاين  الصناعة  هذه  الغذائية. 
الصناعيني.  مراقبة  وعدم  الوزارات  صالحيات 
تتوزع هذه املهام بني وزارات البيئة والصناعة 
والبلديات،  التجارة  وغرف  واالقتصاد  والزراعة 
الصناعة  مراقبة  نجاح  فشل  اىل  يؤدي  ما 
الغذائية. ال بد من االشارة اىل ان وضع الصناعة 
ان  اىل  ذلك  مرد  الزراعة.  من  افضل  الغذائية 
فيها،  منر  التي  واملعيشية  االقتصادية  االزمة 
وتحسني  التصدير  عىل  الصناعيني  شجعت 
نوعية منتجاتهم، ما اضطرهم اىل اعتامد صناعة 
مبواصفات عاملية. هذا االمر املفيد دفعهم اىل 
اولية  مواد  واستعامل  التصنيع  طريقة  تحسني 
سليمة وجيدة تسمح لهم بالتصدير اىل الخارج. 
من  تخلو  فال  داخليا،  املستهلكة  املنتجات  اما 
اللجوء  يتم  عندما  خصوصا  املشاكل  بعض 
تلك  اصحاب  فعمد  رخيص،  منتج  صنع  اىل 
الصناعات اىل استعامل مكونات اقل جودة من 
غريها. اخريا، علينا ان نعّول عىل القطاع الخاص 
بالنفع  يعود  امر  وهو  التصدير،  يحاول  النه 
عىل املستهلك ويؤدي اىل تحسني املنتج الغذايئ 

بعيدا من عمليات الفساد املرضة.

املزروعات كلها. عدم معرفة املزارع بانواع هذه 
يكبده  الزراعة  عىل  السيئة  واثارها  املبيدات 
خسائر كبرية.  يعترب السامح باسترياد املبيدات 
العامة  السالمة  قواعد  البسط  مخالفا  السامة 
للرشكات  لكن  القانون،  عليها  يحاسب  التي 
املستوردة القدرة عىل تخطي كل االنظمة. ان 
غياب االرشاد الستعامل املبيدات وتواريخ الرش 
املزارع  اصابة  اىل  يؤدي  املسموحة  والكميات 
عضوية  مواد  ادخال  عملية  ان  كام  بالخسارة. 
ومبيدات جديدة يجب ان متر بوزارة الزراعة، 
تحول دون  البعض،  التي والسباب خافية عىل 
مستحيلة.  شبه  تبدو  او  الغاية  هذه  تحقيق 
تحمل  التي  املبيدات  تدخل  ان  الرضوري  من 
املواصفات الصحيحة اىل السوق اللبنانية، لكن 

التنفيعات والفساد يحوالن دون ذلك.

■ هل يتمتع املنتج الزراعي مبواصفات الجودة 
والنوعية، وما هو دور التاجر يف هذه العملية؟
سوق  تجار  االضعف.  الحلقة  هو  املزارع   □
ويؤّمنون  العملية  بكل  يتحكمون  الحسبة 
االول.  الخارس  هو  املزارع  لذا  ارباحهم، 
وعن  الزراعية  املنتجات  عن  االحصاءات 
اسعارها غري موجودة، لذلك يفقد املزارع قدرته 
عىل البيع املبارش اىل السوق، وبالتايل عليه ان 
غري  الزراعية  التعاونيات  الحسبة.  بسوق  مير 
للمحسوبيات  تخضع  انها  او  فاعلة،  او  مفعلة 
السياسية. بالتايل، ال ميلك املزارع قدرة الحصول 
التحكم  عىل  تساعده  التي  التسهيالت  عىل 
بحركة منتجاته تسويقا وبيعا، وال ميكنه تحمل 
اىل  التعاونيات  تعمد  لذلك  الربادات،  تكلفة 
للمزارع  مثنه  وتدفع  املناسب  املنتج  اختيار 
وفق تعرفات الجودة املوضوعة منها. يشرتون 
باسعار  بيعها  ويتم  متدنية  باسعار  البضائع 

مرتفعة، كام يحصل حاليا يف اسواقنا املحلية.

من  حالة  اليوم  الزراعي  القطاع  يعيش   ■
املسؤول  من  الصعد،  مختلف  عىل  التفلت 

وكيف ميكن وقف هذا النوع من الفساد؟
عىل  الحصول  املزارع  يستطيع  ال   □
منتجاته  تخزين  وكذلك  التصدير  تسهيالت 
موسمه  كساد  من  يخاف  لذا  الربادات.  يف 
من  للحد  الجملة.  تجار  اىل  للبيع  ويضطر 
هذا الوضع، يجب تفعيل تجمعات املزارعني 
بيع  من  يتمكنوا  حتى  التعاونيات  وليس 
الن  الكبرية،  الرشكات  اىل  مبارشة  املحصول 
بالنسبة  مستحيل  امر  الخارج  اىل  التصدير 
اليوم  القطاع  يعيشها  التي  الفوىض  اليهم. 
وتحديدا  عموما،  الدولة  غياب  اىل  مردها 
من  التأكد  عملية  املولجة  املراقبة  لجان 
جودة املبيدات ومتتعها باملواصفات الصحية 
املحددة. االمور تسري اليوم من دون حسيب 
او رقيب، وتطبيق القوانني املتعلقة بالقطاع 
الزراعي يجب ان ترتافق مع رقابة مشددة 
فاعل  للدولة دور  يكون  التطبيق، وان  عىل 

واال سيبقى الفساد مستمرا.

■ مخالفات الروزنامة الزراعية دامئة ومستمرة، 
هي  ما  مقونن.  فساد  عملية  منها  وتشتم 

انعكاساتها عىل املزارع وعىل املنتج املحيل؟ 
تضع  التي  الزراعة هي  وزارة  ان  □ صحيح 
االرشاد  غياب  مع  لكن  الزراعية،  الروزنامة 
يبدو ان تطبيقها صعب. من اجل انجاحها، 
يجب تأمني البذور املناسبة وتشجيع املزارع 
عىل انتاج انواع معينة من الزراعات لتوفري 
الذين  للتجار  الخضوع  املادي، عوض  الربح 
لهم  تؤّمن  محددة  منتجات  انتاج  يفرضون 
الكايف،  املال  ميلك  ال  املزارع  ان  مبا  االرباح. 
سيضطر للقبول مبا يطلبه التاجر، من دون ان 
ننىس التالعب باسعار املنتجات وفق العرض 

عصام شلهوب

الملف
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رئيس اتحاد املبارزة واملحارض االوملبي الدويل جهاد سالمة.

أرقامه املالية بلغت أحجامًا فلكية بل خرافية
الفساد الرياضي يتمّدد من دون رقابة أو عقاب

تعد الرياضة صناعة مربحة ومصدر دخل يف كثري من دول العامل وفق ما اظهرته دراسة ملكتب التحليالت االقتصادية االمريكية 
بأن الدخل السنوي لقطاع الرياضة مقارنة بالقطاعات االخرى يناهز 212,5 مليار دوالر امرييك، اي ضعف قطاع السيارات، 

واكرب حجام من قطاع املرافق العامة والزراعة، وسبعة اضعاف قطاع السينام واالنتاج السيناميئ

املجاالت  احد  اصبحت  الرياضة  وألن 
واهتامم  االموال  لرؤوس  جاذبية  االكرث 
من  تحولت  حيث  االقتصادية،  القوى 
وتستمتع  الهواة  ميارسه  نشاط  مجرد 
تقوم  صناعة،  اىل  املتفرجني  جامهري  به 
الرتويج  يف  متخصصة  علمية  اسس  عىل 
يدر  الذي  الريايض  واالحرتاف  االعالمي 
عىل  الدوالرات  من  املليارات  مئات 
الفساد  نخرها  فقد  املحرتفة،  االندية 

وعشعش يف مفاصلها.
منذ  املجتمعات  عرفتها  آفة  والفساد 
القدم، وتحول مع مرور الوقت اىل ظاهرة 
ابعادا  تأخذ  عميقة  جذور  ذات  عاملية 
متعددة  عوامل  فيها  تتداخل  واسعة 
مرضا  اصبح  بل  بينها.  التمييز  يصعب 
واملجتمعات  الدول  كل  تعيشه  عضاال 
ديكتاتورية  فقرية،  ام  غنية  كانت  سواء 
ام دميوقراطية، قوية ام ضعيفة، ويرتبط 
يف  االنسان  برغبة  واستمراره  ظهوره 
معنوية  او  مادية  الحصول عىل مكاسب 
برسعة ومن دون وجه حق، لذا فهو يلجأ 
اليها وامتالكها  للوصول  اىل وسائل رسية 
سواء من طريق الرشوة او املحسوبية او 
الواسطة او االختالس وغريها من الطرق 

امللتوية.
املركز  رئيس  حنزاب،  محمد  ويلفت 
ان  اىل   ،)ICSS( الريايض  لالمن  الدويل 
اصبحت  الفساد  بحجم  املتعلقة  االرقام 
من  "نوع  وهو  خرافية،  بل  ال  فلكية 
ان  كشفت  التي  املنظمة  الجرمية 
يف  ضعيفة  الدولية  الرياضية  االتحادات 
ناحية  من  التنظيمية  القانونية  بنيتها 
الرقابة املالية والشفافية وال متتلك وسائل 

والسياسية  الطائفية  املحسوبيات  آخرا 
العاب  يف  الرياضة  تقدم  تؤخر  التي 

عدة".
الناظمة  القوانني  تشكل  ان  امكان  عن 
حاجزا او رادعا او مانعا للفساد والغش 
تطبيقها،  عىل  والقدرة  النفوذ  واستغالل 
القوانني  يف  ليست  "العربة  ان  اعترب 
الناظمة املوجودة اليوم او التي سترشع 
الذين  االشخاص  يف  العربة  املستقبل،  يف 
القوانني،  هذه  تطبيق  عىل  يرشفون 
قوانني  استحداث  اهمية  اىل  اضافة 
جديدة وعرصية من شأنها املساهمة يف 
تقدم الرياضة وتطورها ومحاربة الفساد 

فيها".   املعشعش 
والهيئات  الوصاية  هيئات  مسؤولية  عن 
الرقابية يف الوزارات، وقدرتها عىل القيام 
القيام  من  تتمكن  ان  استبعد  بواجباتها، 
يف  املحسوبية  دامت  "ما  وقال:  بدورها 
دام  وما  الكفاية،  دون  من  التوظيفات 
يخص  الذي  املسؤول  محاسبة  ممنوع 
عاجزا  القضاء  دام  وما  املرجعية،  هذه 
الدولة  يف  الكبار  املرتكبني  محاسبة  عن 
عىل  يشجع  الذي  االمر  عام،  شكل  يف 
الخوف  دون  من  املخالفات  ارتكاب 
الرقابة.  وهيئات  الوصاية  هيئات  من 
والهيئات  الوصاية  هيئات  ان  ومبا  لذا، 
بواجباتها،  تقوم  ال  معظمها  يف  الرقابية 
املرتكب  لدى  منها  خوف  يوجد  يعد  مل 
لعلمه املسبق انه محمي من مرجعيته".

وربط سالمة االمر يف شكل عام بطريقة 
الدولة  يف  الكبار  املسؤولني  تشخيص 
حتى  لبنان  يف  والرياضة  الشباب  لوزارة 
تاريخه "عىل انها وزارة هامشية والدالئل 

الحامية". واضحت يف ظل ازدهار صناعة 
ارباح  وحصد  بسخاء  واالنفاق  الرياضة 
عالقات  لتقاطعات  جاذبة  باملليارات، 
وثيقة بعاملي السياسة واملصالح الخاصة. 
القطاع  هذا  ان  االرتكابات  "يسهل"  وما 
بيئة خصبة لعقد صفقات واتخاذ قرارات 
موجهة من وراء الكواليس وخلف ابواب 
موصدة، فيتسلل الفساد و"تتمدد اذرعه 
االخطبوطية" من دون تحقيق او عقاب 

يف اغلب االحيان.
املبارزة  اتحاد  رئيس  اعترب  محليا، 
ورئيس نادي مون السال املحارض الدويل 
واالوملبي جهاد سالمة ان مكامن الفساد 
الرياضة  يف  موجودة  واملؤكدة  املحتملة 
"عدم  ابرزها:  اشكال  عدة  عرب  اللبنانية 
وجود الرجل املناسب يف املكان املناسب 
تقدم  يؤخر  الذي  االمر  عدة  مواقع  يف 
الرياضية  القوانني  تطور  عدم  الرياضة، 
واالتحادات  االندية  عمل  خص  ما  يف 
بعض  يف  وهمية  اندية  وجود  واللجان، 
االتحادات وبعلم من املسؤولني يف وزارة 
العاملني  بعض  فساد  والرياضة،  الشباب 
بعض  فساد  والرياضة،  الشباب  وزارة  يف 
االداريني املنتخبني يف النوادي واالتحادات 
قوية  رابعة  سلطة  وجود  عدم  واللجان، 
علمية  بطريقة  الريايض  الوسط  تحاسب 
رياضية  مرافق  انتاجية  عدم  انتقادية، 
ومجلس  الوزارة  خالل  من  الدولة  ملك 
غري  التوزيع  الرياضية،  املنشآت  ادارة 
االندية  عىل  املالية  للمساعدات  العادل 
بعض  ووجود  واللجان  واالتحادات 
الوزارة  يف  املالية  واملزاريب  السامرسة 
وليس  واخريا  مكانها،  غري  يف  استعملت 

وزارة  باعتبارها  منها  كثرية،  ذلك  عىل 
ما  ومنها  الحكومة،  تشكيل  عند  ترضية 

يتعلق بامليزانية املالية التي متنح لها". 
اسرتاتيجيا  من  هناك  "ليس  واضاف: 
بالرغم  منها  نريد  وما  للرياضة،  وطنية 
من ان العامل باجمعه بات اليوم يتنافس 
الكربى  الرياضية  استضافة االحداث  عىل 
الستحداث  ضخمة  ميزانيات  وتأمني 
كربى  ميزانيات  ورصد  رياضية  منشآت 
املدرسية  فالرياضة  الوطنية.  للمنتخبات 
حدث وال حرج ومل تأخذ دورها ومكانها 
حتى تاريخه. والرياضة الرسمية باتت يف 
اتون الدوران عىل نفسها. كذلك الرياضة 
االهلية ومرجعتيها االوىل باتت يف عهدة 
وللحلول.  للواقع  جاهل  معظمهم  ناس 
يلعب  ال  معظمه  يف  الريايض  واالعالم 

دوره".
يف  االقتصادية  االزمة  دور  ينف  ومل 
الطني  زادت  "االزمة  االوضاع:  تأزيم 
اللبنانية  اللرية  رصف  سعر  وتراجع  بلة 
لريدع  جاء  االمرييك  الدوالر  مقابل  يف 
به  تقوم  كانت  الذي  الريايض  التقدم 
مببادرات  والنوادي  االتحادات  بعض 
ان  كام  االهل.  مع  وبالتعاون  فردية 

اثرت  العاملية   "19  - "كوفيد  جائحة 
سلبا ايضا عىل الرياضة بشكل عام دوليا 
ومحليا، وبتخطيط من الوزارات واللجان 
االوملبية عادت الحياة اىل الرياضة رويدا 
رويدا. اما يف لبنان ولوال مبادرات بعض 
االتحادات لكنا ما زلنا يف مرحلة االقفال 

.")Lock Down( التام
والبلد  الرياضة  "ان تحظى  ومتنى سالمة 
جديدة  حكومة  تشكيل  ابواب  عىل 
باالهتامم الالزم، وان يكون اختيار االسم 
مناسبا  الحقيبة  هذه  اليه  ستسند  الذي 
للموقع وان تؤمن الدولة ميزانية مقبولة 

لحسن سري الرياضة يف لبنان".
والعضو  االوملبي  املحارض  اعترب  بدوره 
الهوائية  الدراجات  اتحاد  يف  السابق 

وديع عبد النور ان توصيف حاالت نافرة 
اللبنانية  الرياضة  يف  مسترتة  حتى  او 
الواقع  الغوص يف  "فضفاضا ألن  بالفساد 
اكتشاف  اىل  يؤديان  وترشيحه  امليداين 
طوال  الفساد  فيها  ميعن  وقائع  ضبط  او 
ليست  املامرسات  وان  السيام  وعرضا، 
منذ  يرتسخ  نهج  هي  بل  ساعتها  وليدة 
عقود، منذ نشوء الحركة الرياضية عندنا، 
الغاية واالهداف كانت طوباوية  ولو ان 
االمور  لكن  ومثالية.  نبيلة  سامية 
تداخلت وتخطت هذا االختصاص بعدما 
ادارتنا  اوصال  نهش  ما  عدوى  اصابتها 
بل يشكل  بالظاهرة  االمر  وليس  عموما. 
تفوق  الذي  العاملي  املشهد  يف  "فرسخا" 
بلغ حد  مليار دوالر، وقد  الـ500  قيمته 
سلبا عىل  تنعكس  التي  املنظمة  الجرمية 
غري  مراهنات  وقوامها  الريايض،  االمن 
تتجاوز  وقد  بالنتائج.  وتالعب  مرشوعة 
دخول  االعتبار  يف  اخذنا  لو  الرقم  هذا 
واملسابقات  االلعاب  خط  عىل  التجارة 

الرياضية".
اوجه  الرياضة  يف  "للفساد  اضاف: 
الذين  والحكام  الالعبني  من  بدءا  عدة، 
وهي  املباريات،  بنتائج  التالعب  ميكنهم 
بدايات  يف  وابرزها  الفساد  مظاهر  اول 
الحكايات  تتضمن  انها  كام  االحرتاف، 
وسائل  يف  انتشارا  االكرث  والقصص 
قبل  طرطوشة  منها  اصابنا  وقد  االعالم. 
انشئت  مكاتب  وكشفت  قليلة،  سنوات 
وتصدير  استرياد  رشكات  مسمى  تحت 
مراهنات  ورشكات  العبني  بني  للتواصل 
دخلت  الحق،  وقت  ويف  اسيا.  رشق  يف 
الفساد  الرشكات والحكومات عىل مجال 
وصفقات  بعقود  تتالعب  باتت  ان  بعد 
بل  وبنائها،  الرياضية  املرافق  انشاء 
الرياضية  االحداث  استضافة  وحتى 
يف  مناصب  يف  مسؤولني  وتعيني  املهمة 
اقليمية  رياضية  ومؤسسات  منظامت 
الجرمية  ان  غري  املستوى.  رفيعة  ودولية 
املنظمة واملراهنات كان لها الدور االكرب 
املتحدة  الواليات  يف  الريايض  الفساد  يف 

الباع  لها  اصبح  اذ  الحقا،  والعامل  اوال 

الفساد  مكامن 
موجودة في الرياضة 

اللبنانية عبر اشكال عدة

الملف
نمر جبر
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غسل  اما  املضامر.  هذا  يف  االطول 
الرياضة  اىل  طريقه  شق  فقد  االموال، 
االندية  رشاء  بينها  ومن  شتى،  بطرق 
الصور  نرش  وحقوق  والالعبني  الرياضية 
بتحويل  ناهيك  التلفزيوين،  والبث 
االموال ونقلها من بلد اىل اخر اضافة اىل 
او  الواجهة  والرشكات  الرضيبية  املالذات 

الصورية". 
يف  االمعان  يجعل  تقدم  "ما  وقال: 
بغريب.  ليس  قياسه،  عىل  كل  الفساد، 
لها،  حرص  ال  مكامنه  تصبح  وبالتايل، 
امام  كبريا  وعائقا  منيعا  سدا  وتقف 
خطوات التغيري والتصحيح، بل ال يتحقق 
التغيري والتطوير اال ببطىء شديد وتحت 
يف  ان  شك  وال  احيانا.  والتهديد  الضغط 
او  للفساد  سبيل  تنفيذية  خطوة  كل 
ومنافع  مصالح  جل  من  ملتو  سلوك 
مادية ومعنوية، يف مقدمها وجود قوانني 
وانظمة مفصلة عىل القياس ويف مضمونها 
التباسات  وموادها  ابوابها  اسطر  وبني 
مبثابة  وتفسريات هي  الجتهادات  حاملة 
افخاخ ومطبات، فينعدم مفعولها وغاية 
مانعا  رادعا  او  حاجزا  لتكون  سنها 
ويف  النفوذ.  واستغالل  والفساد  للغش 

التحاصص  حيث  التناقضات  بلد  لبنان، 
الرياضة  وليس  كل يشء،  يعيق  الطائفي 
السياسية  التأثريات  اىل  اضافة  فقط، 
املبارشة علنا، يظهر جليا ان سرية ما كنا 
نشكو منه قبل عقود تتكرر ان كان عن 
او  الربامج  اىل  واالفتقاد  التخطيط  غياب 
عدالة  عدم  او  املساعدة  وندرة  ضعفها، 
واملهارات،  القدرات  وتطوير  توزيعها، 
انتخابات  بحمى  الوسط  وانشغال 
املنافسة  حساب  عىل  لالتحادات  مفربكة 
مبواصفات  مرافق  وانشاء  امليدانية، 
او  اكاملها  وعدم  للرشوط  مطابقة  غري 
ثقيال  عبئاً  فتصبح  الصيانة  اىل  افتقارها 
وافياال بيضا ال فائدة منها. هذا طبعا عن 
تعيني محاسيب للطاعة وتنفيذ سياسات. 

الرسمية  االدارة  سوء  ينعكس  هكذا 
واالهلية سلبا عىل املدن والبلدات. ففي 
بالرياضة  االهتامم  يجري  ال  املدارس 
الرتبية  اساتذة  فيختار  الصحيح،  بالشكل 
الرياضية واملدربون بعشوائية احيانا، وال 
واملهارات.  القدرات  لتطوير  مراكز  تنشأ 
ويف ذلك تتخىل البلديات عن مسؤوليتها، 
يسعى  ناشئ  اي  عىل  املهمة  يصعب  ما 
اىل تطوير نفسه يف الرياضة التي يحب. 
صعبت  االسفل  من  البناء  انعدم  ومتى 
املستوى  عىل  الرياضات  نهوض  مهمة 

الوطني". 
هي  االكرب  العلة  "لعل  عبدالنور:  اضاف 
تحكم مجموعة اشخاص باالندية يظنون 
انها مجرد رخص تباع وتشرتى بعيدا من 
عدد  ويبلغ  واالنتامء.  الثقافة  مفهوم 
 1395 لبنان  يف  )الجمعيات(  االندية 
رقم  وهو  اتحادا،   47 عىل  موزعة  ناديا 
الجغرافية،  املساحة  عىل  قياسا  ضخم 
تتمتع مبقومات  ان غالبيتها ال  فضال عن 
وفرقه  واعضائه  مبنشآته  العرصي  النادي 
بعض  ان  يوضح  ما  وهذا  وموارده. 
كاقتناص  املالية  لالفادة  تنشأ  االندية 
مساعدة ال تستحقها واملتاجرة، ومنها ما 
هو مرتبط بالسياسة واالعتبارات املحلية 
والبلدات.  القرى  يف  خصوصا  واالهلية، 
بفعل  الرتاجع  دوامة  يف  رياضات  وتدور 
عينتهم  التي  مبناصبهم  اداريني  متسك 
ان يهمهم مدى  فيها، من دون  االحزاب 
نجاحهم يف املرشوع الذي يضطلعون به. 
لذا ال ضري من القول ان هناك مجموعة 
كبرية من االختصاصيني واملثقفني رياضيا 
السابقني،  الالعبني  او  اعىل مستوى،  عىل 
منصب  اىل  الوصول  ميكنهم  ال  الذين 
عدم  وهو  بسيط  لسبب  ما  اتحاد  يف 
هناك  كام  سيايس.  حزب  اىل  انتامئهم 
السياسية  االدارة  بأن سوء  راسخة  قناعة 
الرياضية  االدارة  سوء  عىل  سلبا  انعكس 
الحكم  رجال  ربط  بفعل  عدة  اماكن  يف 
ما  بهم،  وانديتها  واتحاداتها  الرياضة 
الوزارات  الوصاية يف  يعرقل دور هيئات 

بواجباتها". وقيامها  املعنية 

املحارض االوملبي وديع عبد النور. 

الطائفي  التحاصص 
يعيق كل شيء وليس 

الرياضة فقط
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الجمعيات األهلية ملكافحة الفساد
ومعركة القوانني غير املطّبقة

القطاع  يف  الفساد  مكافحة  معركة  بدأت 
العام  منذ  الخاصة  القطاعات  وبعض  العام 
بعض  عرب  اليوم  حتى  مستمرة  وهي   ،2017
املؤسسات الرسمية السيام املجلس النيايب الذي 
وبعض  ورق،  عىل  حربا  بقيت  ترشيعات  اقر 
عىل  التوعية  امتهنت  التي  االهلية  الجمعيات 

الفساد ومكامنه وسبل مواجهته 

يسّلم الجميع بأن مكافحة الفساد تتطلب تفعيل وتزخيم سبل املواجهة، السيام 
لجهة اقرار وتطبيق الترشيعات املرتبطة مبكافحته، بحيث ان املواطن مل يلمس 
لذلك  تنفيذية،  خطوة  اي  النواب  مجلس  يف  اقرارها  تم  التي  القوانني  كل  من 

تنشط الجمعيات االهلية يف مالحقة تطبيقها.
فساد(  )ال  الشفافية  لتعزيز  اللبنانية  الجمعية  رئيس  مع  اللقاءين  هذين  يف 
الفساد"  ملكافحة  مؤهلون  "مدراء  جمعية  ورئيسة  مجذوب  مصباح  الدكتور 
الفساد  مكافحة  يف  االهلية  الجمعيات  دور  استعراض  الشامس  جينا  الدكتورة 

وامكاناتها وادواتها لتحقيق اهدفها وخططها العامة.

الملف
غاصب مختار

jornalist.70@gmail.com

كل قوانني مكافحة 
الفساد لم يتم تطبيقها 

حتى االن

مجذوب: التشريعات ال تكفي
اذا بقيت بال تطبيق

الشماس: قدمنا ادلة صارخة
ضد بعض الفاسدين

التعاون  حققناها  التي  النتائج  اهم  من   □
املرسوم  تضمني  عىل  العمل  العدل،  وزارة  مع 
اىل  الوصول  يف  الحق  لقانون  التطبيقي 
املعلومات عددا من االحكام املهمة التي تتواءم 
مع التزامات الدولة اللبنانية الدولية. كام تعمل 
الجمعية حاليا مع عدد من الجهات عىل تطوير 
عدد من الترشيعات ومشاريع القوانني. علام اننا 
استطعنا مع رشكائنا، عرب القيام بحملة اعالمية 
والتواصل مع مجلس القضاء االعىل، الدفع يف 
يف  االعضاء  القاضيني  النتخاب  الدعوة  اتجاه 
الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد. الجمعية تعمل 
من  عدد  تطوير  عىل  عدة  جهات  مع  حاليا 

الترشيعات ومشاريع القوانني.

رئيس الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية )ال فساد( الدكتور مصباح مجذوب.

واملصالح  املالية  الذمة  عن  الترصيح  قانون   •
ومعاقبة االثراء غري املرشوع.

• قانون اسرتداد االموال املتأتية من الفساد.
قانون  من  االول  الفصل  احكام  تنفيذ  كذلك 
انشاء الهيئة الذي يحدد بعض االحكام املتعلقة 

بجرائم الفساد يف القطاع العام.

الفساد  لكشف  تستخدمون  وسائل  اي   ■
تتعاونون  التي  الجهات  هي  ومن  ومكافحته، 

معها داخليا وخارجيا؟
□ لدينا املركز اللبناين لحامية ضحايا الفساد، 
وهو مرتبط بشبكة دولية تتمثل مبركز مشابه 
الكرث من خمسني دولة يف العامل، وتحت مظلة 
املركز  يستقبل  الدولية.  الشفافية  منظمة 
من  املترضرين  من  االتصاالت  من  العديد 
الفساد يف االدارة، ويقدم لهم النصح القانوين 
التي ميكن  الخطوات  اىل  ارشادهم  من خالل 
ان يتخذوها. ملكافحة الفساد تعمل الجمعية 
املقارنة،  القانونية  االبحاث  تقديم  عىل  ايضا 
القرار  صانعي  مع  مشاركتها  اىل  باالضافة 
ضمن  لدمجها  الالزمة  التوصيات  وعرض 
والتعديالت  القوانني  ومشاريع  القوانني 
والقرارات،  ومشاريعها  وتعديالتها  واملراسيم 
املعايري  القانونية مع  املنظومة  وذلك ملواءمة 
الدولة  التزامات  صلب  يف  هي  التي  الدولية 
املتحدة  االمم  كاتفاق  الدولية،  اللبنانية 
بالعمل  الجمعية  تقوم  كام  الفساد.  ملكافحة 
القانونية  املنظومة  ازاء  املعرفة  نرش  عىل 
الحالية وكيفية اصالحها ومواءمتها مع املعايري 
الدولية وعرب تقديم الحلول، كذلك بناء قدرات 
املجموعات الشابة عىل املواضيع ذات الصلة. 

■ ما دور جمعيات املجتمع املدين املتخصصة 
يف مكافحة الفساد، وما هي امكاناتها املتوافرة 

ملتابعة هذا العمل؟
□ دور هيئات املجتمع مكمل لدور الدولة و/او 
االدارة عرب دعم عملها والتعاون معها يف مجاالت 
شتى. تخدم هذه الهيئات عملية مكافحة الفساد 
غري  للمصالح  ومنارص  ومحفز  ايجايب  كناقد 
التي يتم متثيلها بشكل يتناقض  املمثلة، او تلك 
االبحاث  اصدار  خالل  من  حجمها  او  واهميتها 
املصالح  بهذه  املتعلقة  واملطالعات  والتقارير 
تساعد  العامة.  واالدارات  السلطات  وبعمل 
وكاشفي  مراقبة  كمجموعات  الهيئات  هذه 
فساد، ومجموعات ضغط عىل الدولة واجهزتها، 
القانون  حكم  وتطبيق  احرتام  اىل  بها  الدفع  يف 
الدولية  للمعايري  موامئا  يكون  ان  يجب  الذي 
االخرى.  الدول  الفضىل يف  واملامرسات  العرصية 
فهذه الهيئات تعمل وتحرص عىل ان يتم احرتام 
مصالح الشعب الذي تعمل االدارة عىل الحفاظ 
عليها واعتبارها املوجه االسايس لعملها، عىل ان 
بشكل  واجهزتها  الدولة  قبل  من  تطبيقها  يتم 
كامل من دون اي تقصري او مواربة او استغالل 
ألي من النصوص القانونية ذات الصلة. فاذا وقع 
عرب  املعنية  االجهزة  مع  الهيئات  تتعاون  ذلك، 
لفت نظرها اىل الخروقات والتعديات التي يجب 

يف  االهلية  الجمعيات  وسائل  هي  ما   ■
كشف الفساد ومكافحته، وما هي امكاناتها 

املتوافرة ملتابعة هذا العمل؟
ملكافحة  مؤهلون  "مدراء  جمعية  تعتمد   □
الفساد" عىل املبادئ العرشة ملكافحة الفساد 
الصادرة عن املعهد االمرييك ملكافحة الفساد، 

الالزمة  الخربات  تقديم  اىل  باالضافة  معالجتها، 
كلام دعت الحاجة. اما يف حال مل تكن القوانني يف 
االساس مؤتلفة مع املعايري الدولية او ال تحافظ 
عىل  الهيئات  فتعمل  املجتمع،  مقدرات  عىل 
لضامن  الالزمة  القانونية  الحلول  واقرتاح  تقديم 

ذلك، كتقديم اقرتاح لتعديل قانون مثال.

■ هل لهذه الجمعيات معايري او مراجع تختلف 
عن معايري السلطات الرسمية ومراجعها؟

اال  الهيئات  هذه  عمل  يكون  ان  ميكن  ال   □
ضمن اطار املعايري ذاتها التي تحكم عمل الدول 
واداراتها. عىل هذه الهيئات ان تضمن الشفافية، 
املساءلة  املهنية،  االحرتافية  الصدق،  النزاهة، 
واملحاسبة يف عملها وبني العاملني لديها، وذلك 
للعموم  ومتاحة  واضحة  سياسات  اعتامد  عرب 
ملهامتها  تنفيذها  يف  وجديتها  صدقيتها  تظهر 
وعملها. ليك يتسنى لهذه الهيئات ضامن تطبيق 
الجهات  من  االجراء  املرعية  واالنظمة  القوانني 
باملنظومة  ملمة  تكون  ان  عليها  املختصة، 
وتنظم عمل  تحكم  التي  واالجرائية  الترشيعية 
مدى  عىل  الوقوف  بهدف  واداراتها،  الدولة 
العرصية  الدولية  املعايري  مع  القوانني  مواءمة 
لتحقيق  الدول االخرى.  الفضىل يف  واملامرسات 
املعلومات  الهيئات  هذه  متلك  ان  يجب  ذلك، 

وهو  االسايس  هدفها  لتحقيق  عمل  كاطار 
خفض نسبة مخاطر الفساد. ان االسلوب الذي 
نستخدمه يف عملنا يرتكز عىل مبادئ ومعايري 
مهنية تساعدنا عند تطبيقها يف تحقيق نتائج 
غري مسبوقة يف لبنان ويف فرتات قصرية جدا 
يف  وفعاليته.  املهني  العمل  تنظيم  بسبب 

اتخاذ  عىل  يساعدها  مام  للمراقبة  الالزمة 
او  يتناسب مع حجم  الالزمة بشكل  الخطوات 
نوعية املشاكل التي ميكن ان تعرتض عملها يف 

اثناء املراقبة.

صدرت  التي  الترشيعات  من  موقفكم  ما   ■
اىل  حاجة  يف  ام  كافية  هي  هل  االن،  حتى 

تطوير او تغيري واين؟
معني  ترشيع  كفاية  مبدى  الجزم  ميكن  ال   □
من دون تطبيقه. جميع القوانني التي صدرت 
حتى االن، التي لها عالقة بشكل مبارش او غري 
مبارش مبكافحة الفساد، مل يتم تطبيقها. فقانون 
مكافحة الفساد يف القطاع العام وانشاء الهيئة 
الوطنية ملكافحة الفساد تم اقراره، وعىل الرغم 
الهيئة خالل ثالثة اشهر  من نصه عىل تشكيل 
اننا  اال  الرسمية،  الجريدة  القانون يف  من نرش 
وبعد حواىل سنة من تاريخ النرش مل يتم انشاء 
الهيئة بعد. هذا ما يؤثر عىل معظم املنظومة 
ان  اذ  الفساد،  مبكافحة  املتصلة  الترشيعية 
عددا من القوانني يرتبط تطبيقها بوجود الهيئة 

الوطنية ملكافحة الفساد، وهي:
• قانون الحق يف الوصول اىل املعلومات.

• قانون حامية كاشفي الفساد.
• قانون دعم الشفافية يف قطاع البرتول.

الجمعية، ال نعترب مكافحة الفساد هواية، بل 
مهنة يجب مقاربتها باختصاص واحرتاف. 

■ هل تعتربون ان الترشيعات التي صدرت 
هل  بعد؟  ينقص  وماذ  كافية  االن  حتى 

تحتاج اىل تطوير او تغيري؟ 

كام تعمل الجمعية مع العديد من املنظامت 
املحلية والدولية.

هذا  يف  حققتموها  التي  النتائج  هي  ما   ■
املجال والصعوبات التي واجهتكم؟
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لبنان  يف  كاملة  اي ترشيعات  تصدر  مل   □
من دون ثغر مبا يخص مكافحة الفساد. لكن 
الترشيعات ال تطبق اصال يف غياب تام للرقابة 
اجراءات  لبنان هو  نحتاجه يف  ما  واملساءلة. 
تعتمد عىل ما هو موجود من قوانني، وما هو 
ملكافحة  املتحدة  االمم  معاهدة  يف  موجود 
 2009 سنة  منذ  لبنان  التزمها  التي  الفساد 
لتطبيقها.  ساكنا  الدولة  تحرك  ان  دون  من 
حيال  للتوعية  تنشط  مل  املحلية  الجمعيات 
اهميتها، كام ان فريق عمل االمم املتحدة مل 
يجتهد يف هذا االطار، عىل الرغم من وجوده 
اكرث  االدارية.  التنمية  وزارة  عمل  فريق  مع 
االتفاق  توقيع  عىل  مرت  سنوات  عرش  من 
من دون ان يكون له اي وقع يغري يف االحوال 
عىل  يحققونه  مبا  املعنيون  يفتخر  لبنان.  يف 

الورق فقط. 

معها  تتعاونون  التي  الجهات  هي  من   ■
داخليا وخارجيا من اجل تنفيذ مهمتكم؟

الخاصة  القطاعات  جميع  مع  نتعامل   □
تود  التي  اللبنانية  العامة  واملؤسسات 
اداراتها العمل الجدي لتطبيق سبل الوقاية 
الفساد باسلوب علمي ومهني، ونقدم  من 
لها فرصة املعرفة والتخصص يف هذا املجال 
نتابع  وجب.  حيث  الفنية  واملساعدة 
املبادئ  تطبيق  امكان  حيال  التطورات 
عن  الصادرة  الفساد  ملكافحة  العرشة 
وفقا  اللبنانية  الحالة  عىل  االمرييك  املعهد 
الداخل  يف  ان  لنا،  املتاحة  القوانني  لجميع 
االستفادة  امكانات  نراقب  كام  الخارج.  او 
املجال  هذا  يف  اللبنانية  املصالح  لتأمني 
نص  اي  نعتمد  عندما  واملواطنة  والسيادة 

اجنبي يف القوانني الدولية او غريها. 

■ ماذا حققتم من نتائج يف هذا املجال وما 
تعتربون  وهل  واجهتكم،  التي  الصعوبات 

ان هناك تقصريا منكم؟
الفساد  مكافحة  مجال  يف  العمل  بدأنا   □
عمل  فريق  مع  وانجزنا   1996 العام  منذ 
كان  قيمة  دراسات  الغد"  استشارة  "رشكة 
الدواء،  موضوع  يف  مهم.  اثر  ملضمونها 
عن  دراستني  عىل  الصحة  لجنة  اعتمدت 
الدواء  واسترياد  لبنان  يف  الدواء  صناعة 

بالتعاون  ذلك  وكان  الخارج،  يف  املمنوع 
مع النائب يومها الدكتور عاطف مجدالين. 
البلد، السيام من  مل يكن ذلك كافيا لصون 
كلفة تثبيت سعر الرصف وتضارب املصالح 
للبحث  اضطررت  السلطة.  رجاالت  عند 
يف  وفعالة  جديدة  لطريقة  قوي  سند  عن 
االمرييك  املعهد  خالل  من  الفساد  مكافحة 
ثالثة  ضمن  نعمل  لذا  الفساد.  ملكافحة 

برامج: 
• الوقاية من الفساد. 

• استعادة قوانا واصولنا من الفساد.
اقتصادية  تنمية  اجل  من  اصالح   •

مستدامة.   واجتامعية 

ومن  معكم،  املجتمع  تجاوب  مدى  ما   ■
هي الجهات املهتمة اكرث من غريها؟ 

وكان  منه  تقربنا  من  كل  معنا  تجاوب   □
جديا يف مكافحة الفساد. يف برنامج الوقاية 
من الفساد، تجاوبت قيادة الجيش اللبناين 
فؤاد  كلية  عرب  الربنامج  بتنفيذ  ونقوم 
تجاوبت  كام  واالركان.  للقيادة  شهاب 
برنامج  يخص  ما  يف  العدل  وزارة  معنا 
القضايئ.  الجسم  عرب  الفساد  من  الوقاية 
بتجميع  فقمنا  االسرتداد،  برنامج  يف  اما 
الفاسدين يف ملف  ادلة صارخة ضد بعض 
وخارجيا  داخليا  ونتعاون  لبنان،  مرصف 
االموال  واسرتداد  العدالة  احقاق  اجل  من 
من  كبريا  جزءا  حرّضنا  كذلك  املنهوبة. 
هو  ملا  سوليدير  رشكة  يخص  ما  يف  االدلة 
وخاصة،  عامة  وامالك  اموال  من  منهوب 
ناهيك بسوء استخدام السلطة يف الحصول 
التي  املال  وزارة  نراقب  معظمها.  عىل 
الفساد  زيادة  يسبب  هائال  ضغطا  تعيش 
عادة. كام ندعم الطعن املقدم امام مجلس 
شورى الدولة يف قرار وزير املال رقم 893 
الرصف  اسعار  تعددية  مبدأ  العتامده 
مستندات  وجود  وعدم  السوداء،  والسوق 
واحتامل  املحاسبية،  للعمليات  ثبوتية 
رقم   للمحاسبة  الدولية  املعايري  مخالفة 
وفق  السنوية  نشاطاتنا  سنتابع  و29.   21

التي اعتمدتها الجمعية. الخطة 

فريق عمل االمم املتحدة 
لم يجتهد لتطبيق معاهدة 

مكافحة الفساد

رئيسة جمعية "مدراء مؤهلون ملكافحة الفساد" الدكتورة جينا الشامس.

كالم الصورة:
INSERTS 2 ـ

نقدم اىل الجهات املعنية فرصة املعرفة والتخصص واملساعدة الفنية ملكافحة الفساد  -  -

وفقًا إلتفاقية حقوق الطفل والقانون اللبناني 422/2002
أنا طفل/ طفلة تحت 18 سنة

ن مصلحتي الفضلى من حّقي ِتتأمَّ
 وكون محمي/محمية من كّل أنواع العنف واالستغالل واإلساءة

وين ما كان حتى بالمراكز األمنّية 

 األمن العام اللّبنا�

 األمن العام اللّبنا�
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نقيبة املعالجني واملحّللني النفسيني: اللبنانيون 
يخالفون القانون إلحساسهم بنقص وحرمان 

معروف عن اللبناين رغبته يف مخالفة القانون والتحايل عليه، ويف املسألة تحدي املرجعية التي متثل السلطة، الدولة، او االب. 
ساهمت الحرب يف ازدياد تحايله عىل الواقع، فاكسبته براعة يف ادارة ازمته بنفسه. اال انه فقد اخريا هذه الطاقة التي تساعده 

عىل التفريغ، حيث مل يعد قادرا عىل ايجاد وسائل  تخرجه من واقعه

اخرتع  جريانه،  بني  االضعف  هو  بلد  يف  النه 
اللبناين وسائل لتثبيت هويته كشاطر مبخالفته 
يعترب  كسلوك  وهو  عليه،  والتحايل  القانون 
نتيجة احساسه بنقص اجتامعي وذايت بعيشه 

حرمانا اقتصاديا وسياسيا. 
الالفت يف االمر، تحّول اللبناين خارج بلده اىل 

شخص نظامي، ما السبب؟ 
نقيبة  تطرح  العام"،  "االمن  مع  لقاء  يف 
املعالجني واملحللني النفسيني يف لبنان، استاذة 
يف  العضو   اللبنانية  الجامعة  يف  النفس  علم 
املحللة  فرنسا،  يف   ESPACE ANALYTIC
هذه  اسباب  ميك  رجاء  الربوفسورة  النفسية 

املشكلة املرتبطة مبوقع لبنان الجغرايف.

مخالفة  اللبنانيني  من  كبرية  رشيحة  تهوى   ■
تفاقم  الذي  االمر  عليه،  والتحايل  القانون 
كسلوك اجتامعي ما بعد انتشار وباء كورونا ما 
ادى اىل ارتفاع يف عدد االصابات والوفيات، ما 

تحليلك لهذه الظاهرة؟
اللبناين معروف منذ القدم بشطارته. هذه   □
كبلد  الجغرايف  لبنان  مبوقع  مرتبطة  الشطارة 
خدمات، سابقا، منفتح عىل العامل كمركز كان 
صلة وصل بني الرشق والغرب. لذا، اصبح هناك 
االجتامع   علم  يعتربه  وما  بالفطرة،  نسميه  ما 
الشطارة  هذه  فاكسبته  القاعدية،  الشخصية 
مع  تواجهه.  التي  املشكالت  تجاوز  يف  مهارة 
مقومات  تغريت   1975 عام  الحرب  اندالع 
القاسية،  ظروفها  مع  اللبناين  فتعايش  الحياة 
وانقطاع  املدفعي  والقصف  القذائف  سقوط 
الكهرباء، وكل ما تسببت به املعارك يف خالل 
يف  هو  واليوم  االمس  بني  الفارق  الحرب. 
تعقيدات االزمة التي طال امدها حتى يف نظر 
غري اللبنانيني الذين يراقبون واقعنا منذ اندالع 
الحرب حتى  اليوم فيتعجبون من قدرة اللبناين 

هكذا،  عيش.  طريقة  اىل  االزمة  تحويل  عىل 
اعتادت عليه الشعوب االخرى. يف رأيي، غياب 
السلطة منذ مدة طويلة هو من اوصل اللبناين 
للتحايل  وسائل  ايجاد  عرب  القانون  تجاوز  اىل 
القانون  يف  هو  املسألة  هذه  محور  عليه. 
قانون  هناك  كقضية.  ذاتهام  يف  والسلطة 
يف  يحصل  كام  باالعراف  ميارس  وآخر  مكتوب 
لبنان. هذه املامرسة قامئة عىل عصبية االنتامء 
الذي  االمر  الطائفة،  اىل  او  الصغرية  البيئة  اىل 
فرض  ما  الحرب،  اندالع  مع  حدته  ازدادت 
واالحداث  الوقائع  مع  التأقلم  اللبناين  عىل 
اىل  اضطر  لذا،  يعيش.  ان  اجل  من  الطارئة 
تعلم مهارات اكتسبها اما بالفطرة او من خالل 
اهله الذين دفعوه اىل اكتساب هذه الشطارة 
فتكونت شخصيته القاعدية. لكنه وصل اخريا، 
تحديدا يف االزمة التي نعيشها حاليا، اىل مكان 
مل يعد قادرا معه عىل االستمرار يف هذه املهارة، 
مبعنى وصوله اىل مأزق. رمبا، شطارته يف تجاوز 
مستجدة  وضعيات  عىل  والتحايل  القانون 
ان كل  بالطبع  اعني  الفساد. ال  هي جزء من 
املحبب  التحايل  لكن هذا  فاسدون.  اللبنانيني 
لدى البعض، الشبيه بنكتة املرصي الذي اصبح 
معروفا عنه كشعب يتأقلم برسعة مع الوقائع 
املستجدة، مل يسمح ببناء الدولة بشكل صحيح. 
وقد اوصله ذلك اىل مرحلة مل يعد ميلك فيها 
الطاقة  ان هذه  علام  للتفريغ،  احتيالية  طاقة 

تبذل عادة نتيجة وجود نقص ما. 

■ ماذا يقول علم النفس عن الرتابط بني هذا 
التحايل وشعور اللبناين بالنقص، ومن اي نقص 

تحديدا يعاين؟
□ تجاوز القانون والتحايل عليه وسائل اخرتعها 
اللبناين نتيجة احساسه بنقص اجتامعي وذايت 
الذي اصبح االن معمام عىل كل افراد املجتمع 

والعزلة  كورونا  وباء  انتشار  بعد  فام  اللبناين. 
اللبناين  اصبح  الناس  كل  عىل  فرضها  التي 
قادرا عىل  يعد  مل  وبالتايل  نفسه،  منغلقا عىل 
تأمني التوازن بني الطاقة التي كان ميلكها وبني 
طاقته  فرتاجعت  املنزيل،  الحجر  مع  التاقلم 
السبب تفاقم وضعه ما بعد ثورة  هذه. لهذا 
17 ترشين االول 2019 واالزمة االقتصادية التي 
لحقت بها، كونه اصبح عاجزا عن ايجاد وسيلة 
الواقع. عندما تكون  تجعله متحايال عىل هذا 
دولة القانون سائدة تكون املقومات االساسية 
للحياة مؤمنة، علام اننا كشعب نسعى دامئا اىل 

تأمني الكامليات اوال.

تحد   هناك  املتامدي  السلوك  هذا  يف   ■
ملرجعية  اساسية، اما الدولة التي متلك سلطة 
او  تجاوزها  عىل  واملحاسبة  القوانني  تنفيذ 
ارتكاب  عىل  اوالدهم  يعاقبون  الذين  االهل 
عىل  منهم  البعض  بتشجيع  او  كهذه  اخطاء 
اعتامد هذه الشطارة الكتساب القوة اجتامعيا، 

كيف نرّشح هذه املسألة؟
□ يف هذه املسألة هناك تدرج، فلننظر اليها 
الحامية،  هي  الدولة  النفس.  علم  زاوية  من 
لكنها تحتاج اىل مؤسسات يك تطبق قوانينها. 
هي  الدولة  اليها  تركن  التي  االوىل  املؤسسة 
خالل  من  ذاتها  الرتكيبة  تعيد  مبعنى  االرسة، 
العائلة.  رأس  هو  يكون  يك  االب  سلطة 
املؤسسة الثانية ملقومات الدولة هي املؤسسة 
القوانني،  تطبيق  لها  تؤّمن  التي  العسكرية 
اما الثالثة فهي املؤسسة الدينية. علم النفس 
دينية،  كمؤسسة  فقط  الكنيسة  عن  تحدث 
وهي كرمز يف املطلق تضبط االنسان باالعراف 
الثالث  املؤسسات  القوانني.  وباتباع  والتقاليد 
عمر  ففي  باالب،  الولد  عالقة  تخترص  هذه 
والده  جانبه  اىل  يكون  ان  يريد  الطفولة 

الملف

نقيبة املعالجني واملحللني النفسيني يف لبنان املحللة النفسية الربوفسورة رجاء ميك.

سن  ببلوغه  لكن  اليهام،  يستند  يك  ووالدته 
عن  البحث  اىل  لديه  الحاجة  تبدأ  املراهقة 
تكون  اللبناين  يثور  حني  لذا،  عنهام.  بدائل 
يف  فتتوزع  كلها،  املؤسسات  هذه  عىل  ثورته 
واالنتامء  والكراهية  الحب  مشاعر  داخله 
املؤسسة  من  موقفه  خصوصا  والالانتامء، 
الدينية، فنجده يف مرحلة من عمره متأرجحا 
مؤسسة  اي  عن  معزل  يف  الحالني  هاتني  بني 
اللبناين  االرسة.  او  الدولة  كانت  ان  اخرى 
يدحض املرجعية التي تخترص  السلطة فيثور 
امامه نراه يقف يف  عليها، والن ال خيار آخر 

وجهها ويف اليوم التايل يعتذر منها.

التي  ■ اىل اي مدى ساهمت سنوات الحرب 
املوت  اللبنانيون يف مواجهة يومية مع  عاشها 

اىل اعتامد هذا املوقف يف سلوكهم؟
مع  يعيش  اللبناين  كان  الحرب  سنوات  يف   □
اىل  مضطرا  فكان  يومي  بشكل  الصدمات 
الخروج منها ومن تبعاتها عليه ذاتيا. فبالنظر 
بعدها  وما  اثنائها  ويف  قبلها  ما  عاشه  ما  اىل 
ما  الفرق  ما  استمرارية.  الحرب  ان  ندرك 
انفجار  بعد  ما  تحديدا  واليوم،  االمس  بني 
دفع  الحرب  مجتمع  رأيي،  يف  بريوت؟   مرفا 
اللبناين اىل ان مييش عىل غري هدى. لكن هناك 
مسألة اخرى لها تأثريها ايضا متعلقة بالرتبية 

ومرتبطة بالنظرة اليه كانسان "شاطر" يف بلد 
النظرة  هذه  من  جريانه،  بني  االضعف  هو 
اراد ان يجد هوية لنفسه فاوجدها بالشطارة 
هذا  والسيايس.  االقتصادي  الحرمان  نتيجة 
الحرمان خلق يف ذاته طاقة، رمبا من موقعه 
كبلد بني دول البحر املتوسط ميزته جمعه بني 
فيه  ما خلق  والسياسية،  الطائفية  التناقضات 
براعة يف ايجاد الحلول يك يدير ازمته فكانت 

شطارته يف ادارة ازماته.

تاريخها  يف  عانت  التي  الشعوب  كل  هل   ■
من حروب واوضاع امنية غري مستقرة تلجأ اىل 
الكوارث  اىل  اكرتاث  وبعدم  السلوكيات  هذه 

املحيطة بها؟
ابناؤها  يعتمد  التي  الدول  عام،  بشكل   □
كل  ففي  هوية،  ازمة  من  تعاين  الهجرة  عىل 

كشعب  ونحن  مهاجر  هناك  لبناين  بيت 
اىل  تدفعنا  املسألة  هذه  ايضا.  النزوح  تقبلنا 
زاوية  من  ساتناوله  آخر  جانب  عىل  االضاءة 
العوملة  االجتامع.  وعلم  الثقايف  النفس  علم 
اال  معها  االنسان  يعد  مل  ثقافية  بنية  انشأت 
ان يكون  متقبال لالخر، حتى لو كان يف االمر 
فوقية ودونية. اذا عدنا اىل التاريخ نجد تقبال 
اقول  ملاذا  تختف.  مل  الفوقيات  لكن  لالخر، 
الهوية.  مفهوم  عىل  اركز  ليك  الكالم؟  هذا 
دامئا،  يسعى  كان  واللبناين  ثابتة  غري  هويتنا 
كأقليات، اىل التموضع يك يثبت هويته، االمر 
الذي انعكس عليه جندريا وسياسيا وعىل كل 

املستويات ايضا. 

■ الالفت يف االمر تحّول اللبناين خارج بلده اىل 
شخص نظامي يتقيد بالقوانني كانجاز يعتز به، 

ما تفسريك لهذا التناقض؟
القانون يف  بتجاوزه  اللبناين  يتباهى  عندما   □
والذكورية  بالقوة  مرتبطا  االمر  يكون  بلده 
بلد  اىل  الشخص  هذا  يسافر  حني  تحديدا. 
آخر ستختلف اوضاعه كونه يعيش تحت قبة 
هناك  لبنان  يف  القانون.  تحمي  التي  الدولة 
املصلحة  اىل  ذلك  مرد  التطبيق،  يف  تساهل 
القوانني  تكرس  التي  و"الواسطة"  الشخصية  
حني  تنفيذها.  املولجة  املؤسسة  داخل  من 
الخدمات  سيجد  آخر  بلد  يف  اللبناين  يعيش 
فاذا  بغريه،  اسوة  مؤّمنة  واملشرتكة  االولية 
غريبا  سيكون  السائد  النظام  مخالفة  حاول 
عن املجتمع الذي اختار العيش فيه. كل هذه 
املسألة مرتبطة بهيبة القانون املوجودة خارج 
فتجعل  فيه  وتتحكم  تحكمه  التي  بلده، هي 

منه شخصا نظاميا.

■ كيف تستعاد هيبة القانون يف لبنان حتى يف 
ظروفنا الحالية؟

قادرة  اجهزتها  بكامل  العسكرية  املؤسسة   □
عىل استعادة هذه الهيبة. فمن خالل التجارب 
اثبتت  فيها،  مررنا  التي  والحروب  السياسية 
يف  نحن  البقاء.  عىل  قدرتها  املؤسسة  هذه 
يحمي  راع  كأب  انتاجها  العادة  اليها  حاجة 
سيكون  وبالتايل  واالنتامء،  واالرسة  الوطن 
االنسان يف بلده محميا باسرتجاع هيبة القانون 

عرب تطبيق الثواب والعقاب.

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

اكتسب اللبناني براعة 
في ايجاد الحلول 

النه االضعف بني جيرانه
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نصري مسّرة: ما نشهده اليوم في لبنان
من فساد لم يحصل في تاريخ اإلنسانية 

يتنوع تعريف الفساد يف العامل، اال ان الجامع بني كل الصيغ هو اعتباره ظاهرة خطرية تكمن يف سوء استغالل املوقع العام 
لتحقيق مصالح شخصية مبارشة او غري مبارشة. من ناحيتهم، يرى نشطاء حقوق االنسان يف الفساد خرقا مطلقا ملبدأ املساواة، 

النه يرضب البنى االجتامعية ويشّوه النسيج االجتامعي  

توزيع  سوء  اىل  تؤدي  الفساد  انتاج  مواصلة 
الرثوة، ونشوء اقتصاد الفساد ينتج منه توزيع 
غري متكافئ وغري مرشوع للدخل، مام يحدث 
تحوالت رسيعة ومفاجئة يف الرتكيبة االجتامعية 
وعدم  التوتر  زيادة  احتامالت  من  ويعزز 

االستقرار السيايس. 
يف  واالنرثوبولوجيا  االجتامع  علم  فرع  مدير 
جامعة القديس يوسف واملتخصص يف التواصل 
الرقمي الربوفسور نرصي انطوان مرسّة، يرى ان 
الفساد هو ان تحصل عىل امور ال تستحقها او ال 
حق لك يف الحصول عليها، او ان تأخذ شيئا تكون 
االحقية فيه لسواك. فالدافع االسايس والظاهر 
للفساد هو  الحصول عىل االشياء بسهولة ورسعة 

من دون بذل اي جهد.  

■ كيف توّصف وضع الفساد يف لبنان اليوم؟
□ مل يعد الفساد يف لبنان حكرا عىل قطاع او فئة 
معينة، بل بات يشمل مختلف اوجه الحياة فيه 
من سياسية واقتصادية ومالية وادارية وغريها، 
املستوى  وتدين  الفقر  نسبة  ارتفاع  اىل  ادى  ما 
وتراجع  املجتمع،  طبقات  لغالبية  املعييش 
الرثوات  احتكار  نتيجة  االجتامعية  العدالة 
والقروض  الدخل  توزيع  وسوء  والسلطات، 
والخدمات عىل افراد املجتمع، وانعدام ظاهرة 
التكافؤ االجتامعي واالقتصادي، ما دفع باعداد 
كبرية من الفئات املسحوقة اىل القيام بارتكابات 
تتناىف مع اخالقيات القيم االجتامعية، علام ان 
يف  والسلم  االمن  ليمّس  يتطور  قد  االمر  هذا 

مرحلة معينة.

■ كيف تتفاعل االوضاع االجتامعية مع تفيش 
الفساد؟

اشاعة  االجتامعي عن  النسيج  انهيار  يسفر   □
روح الكراهية بني طبقات وفئات املجتمع نتيجة 

انعدام العدالة وغياب املساواة وتكافؤ الفرص، 
لتداعيات  املبارش  وغري  املبارش  التأثري  ان  كام 
الفساد االقتصادية والسياسية ينعكس سلبا عىل 
االجتامعي.  والسلم  االمنية  االوضاع  استقرار 
ابعد  اىل  بالفساد  تتحكم  املحسوبيات  باتت 
االجتامعية.   العدالة  كرس  اىل  ادى  ما  حدود 
يلجأ  او  معني  لزعيم  املواطن  يستزمل  مل   فاذا 
ينال  لن  االدارات،  او  الوزارات  يف  الواسطة  اىل 
حتى ابسط حقوقه التي تصبح يف حكم امللغاة 
بعدما كانت تعترب نوعا من  العدالة البديهية. 
مثة درجات من الفساد واخطرها تلك التي تطيح 
يشكل  بات  ما  وهو  واالحقية،  الجدارة  مبدأ 
القاعدة عندنا. فقد رأينا اشخاصا يتبؤون مراكز 
اين  من  نعرف  ان  دون  من  الدولة  يف  رفيعة 
استحصلوا عىل شهاداتهم وال اذا كانوا يتمتعون 
بالخربة املطلوبة. اتاح الفساد وصول اي كان اىل 
اي مركز يريد من دون ان يتمتع بالحد االدىن 
بني  تحصل  تعد  مل  فاملفاضلة  املقومات.  من 
متساوين يف العلم والخربة، اذ اصبحت االفضلية 
لغري املتعلم وغري املتمرس عىل الخبري واملتعلم.

الطبقات  بني  الهّوة  الفساد  يعمق  كيف   ■
االجتامعية؟

عميقة  حاليا  املوجودة  االجتامعية  الهوة   □
ومردها اىل  تفكري قبيل يهدف اىل جعل رشيحة 
واسعة من الناس تعتاد عىل االتكالية من خالل 
لجوئها اىل زعامء طوائفها او مناطقها او نوابها 
الذين يؤّمنون لها الحد االدىن من حقوقها ليك 
يتمكنوا من االستمرار يف التحكم بها. فان اعطوا 
الناس ما هم يف حاجة اليه واّمنوا لهم حقوقهم 
لدى  مشكلة  سيخلق  مام  مستقلني،  اصبحوا 
العقلية  هذه  مثن  يدفع  من  اكرث  املسؤولني. 
القبلية هم املثقفون واصحاب الكفاية الذين 
ينتمون اىل الطبقة الوسطى ويرفضون االستزالم 

حقوقهم،  ابسط  واستجداء  بهم  والتحكم 
فيلجأون اىل الهجرة وترك البلد لطبقة اعتادت 
الهجرة،  عىل  قادرة  غري  وهي  االتكالية  عىل 
ولطبقة تشكل 5% من اللبنانيني ال تزال تحافظ 
يف  اموالها  رصف  تفضل  لكنها  اشغالها  عىل 

اوروبا او امريكا.

نسبة  زيادة  يف  الفساد  ساهم  مدى  اي  اىل   ■
الهجرة لدى الشباب؟

□ كان لتداعيات انفجار املرفأ يف 4 آب بالغ االثر 
عىل هذا االمر، خصوصا بعدما رأى عدد كبري من 
الشباب الطريقة التي تعاطت بها الدولة مع هذا 
الحدث الجلل، اذ شعروا ان ال قيمة لحياتهم يف 
هذا البلد عىل االطالق. ما نتخوف منه اليوم، هو 
ان يصبح املجتمع اللبناين مكّونا يف معظمه من 
مواطنني اقىص ما يطمحون اليه هو تأمني لقمة 
عيشهم. كذلك يجب التنبه اىل ان الشباب الذين 
يهاجرون االن يقصدون اوروبا وامريكا، وبالتايل 
فهم غري قادرين عىل ارسال االموال اىل اهلهم 
اتجاه  يف  الهجرة  كانت  حني  يحصل  كان  كام 
البلدان العربية والخليج. هذه الهجرة الجديدة 
تأخذ يف معظمها منحى الهجرة الدامئة، يف ظل 

غياب اي رغبة يف العودة اىل الوطن.

الفساد  يؤدي  ان  دون  الحؤول  ميكن  كيف   ■
املسترشي اىل تفلت امني يدفع املجتمع مثنه؟

يف  واسعة  مساحة  للفساد  تكون  عندما   □
الدولة، فان ذلك ميهد وبشكل كبري لكل حاالت 
الواضح  والتعدي  االمني  والتفلت  الفوىض 
يجب  جوهرية  امور  مثة  القوانني.  حرمة  عىل 
الوحيد هو  والحل  االمر،  لتاليف هذا  معالجتها 
نقاط علمية  اربع  ترتكز عىل  قيام دولة قوية 
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مدير فرع علم االجتامع واالنرثوبولوجيا يف جامعة القديس يوسف الربوفسور نرصي مرسّة.

توصيف الدولة يفرض بأن تكون هي الوحيدة 
ان  اي  الرشعي،  بالعنف  ما يسميه  التي متتلك 
عىل  العنف  استخدام  املخولة  الوحيدة  تكون 
اراضيها فتبسط سلطتها وتحل بذلك مشكالت 
معلقة، منها  التهريب  واملخدرات والفرار عرب 

الحدود  وغريها.
2- احرتام الدستور والقانون بحيث ال يخرقهام او 
ييسء تفسريهام اي كان مهام عال شأنه، ويف حال 

لبنان  يف  نحن  املواطنني.  لتخويف   الربوباغندا 
بعد كل ما مررنا به يجب ان نكون واعني لهذا 
االمر، فنعمل عىل تجاوز حاجز الخوف املرتكز 
تقوقعنا،  عن  ونتخىل  الطائفي  االستغالل  عىل 
من  نطالب  جامع  وطني  باسلوب  فنعمل 
خالله بحقوقنا كمواطنني وليس كافراد يتبعون 
طوائفهم، فنعِل شأن مفهوم الدولة والوطن. كل 
بلدان العامل كانت يف البداية مجموعات تقاتلت 
يف ما بينها ومن ثم انشأت دولة، اما نحن فقد 
تقاتلنا يف ما بيننا لكننا مل نتمكن من بناء دولة.  
واالقتصادي  واالداري  السيايس  الفساد  انعكس 
عىل االوضاع االجتامعية وافسدها بشكل ينذر 
بحدوث كارثة اجتامعية حقيقية بتنا نراها يوميا 
من خالل مشاهدات مؤملة مل نعهدها يف السابق، 
القاممة  يبحثون يف  الذين  املواطنني  رؤية  منها 
امر  وهذا  والطفالهم  لهم  ملبس  او  مأكل  عن 

يجب التنبه له. ما تقوم به القوى االمنية يف هذه 
يفوق  جبار  عمل  والحساسة  الدقيقة  املرحلة 
الحاالت،  من  الكثري  يف  االحتامل  عىل  قدرتها 
املادية  الضائقة  من  ايضا  يعانون  عنارصها  ألن 

ويتحملون تبعات الفساد بكل اوجهه.  

■ من اين يجب البدء يف معالجة هذه االفة؟
السلطة  توحيد  االساس:  اىل  العودة  يجب   □
عندما  القوانني.  والتزام  السلطات  بني  والفصل 
تطالب غالبية الدول بتشكيل حكومة تكنوقراط 
يف لبنان، ال تقوم بذلك عن عبث او عن جهل 
من  الوزير  يبقى  ان  مقبوال  يعد  فلم  لواقعنا، 
دون محاسبة او ان ال يكون غري  متخصص يف 
وزيرا  مرة  نفسه  الشخص  يكون  كأن  مجاله، 
للصحة واخرى وزيرا لالشغال. ان مكافحة هذه 
االفة تتطلب محاربة حاضنات الفساد باشكاله 
وانواعه كافة، والثورة عليه هي احد اهم االسس 
للنجاح ولبناء مجتمع خال من الفساد يقود اىل 
اقتصاد وطني  اجتامعية مستدامة وبناء  تنمية 

يحقق العدالة االجتامعية بني الجميع. 

■ هل من دور لوسائل التواصل االجتامعي يف 
هذا االطار؟

□ يف لبنان اليوم جيوش الكرتونية باعداد هائلة،  
كوكب  عىل  تعيش  كأنها  تبدو  ويالالسف  لكنها 
اخر وهي يف حالة انفصام كيل عن ارض الواقع. 
ففي حني نرى املواطنني يعانون االمرين، تواصل 
هذه الجيوش الدفاع عن زعامئها وطوائفها بدل 
البلد  يف  االوضاع  لتحسني  املنرب  هذا  استخدام 
واالضاءة عىل مكامن الخلل فيه، كام انها ال تتواىن 
عن استخدام الخطاب العنرصي والطائفي الذي 
بدأ جيل الشباب برتداده واعتامده، وهنا مكمن 
الخطر. لقد طغت لغة التالعب العاطفي عىل لغة 
حتى  والشتائم  االتهامات  تبادل  وتغلب  العقل، 
الشخصية منها عىل التعاطي املوضوعي مع االمور. 
حتى الصحافة االستقصائية انجرت يف مكان ما اىل 
هذا االتجاه، فكان هدف بعضها السبق الصحايف 
وليس  الوصول اىل نتيجة. لقد عاىن لبنان دامئا من 
الفساد اال ان ما نشهده اليوم مل يحصل يف تاريخ 
يكرتث  ال  مرحلة  بتنا يف  فقد  االنسانية جمعاء، 
فيها احد اىل االنسان الذي ميوت كل يوم جسديا 
ومعنويا، والرسقة مل تعد تستهدف االغنياء فقط 

بل اصبحت تطاول الطبقات االكرث فقرا. 

راغدة صافي
Raghida.ss@gmail.com

املحسوبيات التي 
تتحكم بالفساد ادت الى كسر 

العدالة االجتماعية

كانت هناك شكوى من بعض النصوص فالقانون 
اصول  وفق  عليها  االعرتاض  او  مراجعتها  يتيح 

محددة يجب اتباعها.
3- احرتام قواعد الدميوقراطية، فاللجوء اىل العنف 
والقاعدة  ديكتاتورية،  اىل  االمر  يحّول  وحده 
االساسية لذلك هي الفصل الكيل بني السلطات 
لتصبح املحاسبة متاحة، واذا مل نقم بهذا الفصل 
موازاة  يف  املحاصصة.  اىل  املحاسبة  من  ننتقل 
ان  ليدركوا  الناس  اىل وعي  التوجه  ذلك، يجب 
الحقوق ال تستجدى، وان من واجبهم  املطالبة 
الدستور  لهم  كفلها  مكتسبة  حقوق  النها  بها 
رضائبهم  يدفعون  مواطنون  فهم  والقانون، 
املقبول  غري  ومن  املواطنة  بواجبات  ويقومون 
ان يتوسطوا لدى احد للحصول عليها حقوقهم، 
وهذه مشكلة يف الذهنية اللبنانية يجب تغيريها.

عىل  تعتمد  معينة  تكتيكات  اىل  التنبه   -4
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السفيرة الفرنسية: 
لن نستسلم والطبقة السياسية 

تتحّمل مسؤولية التعطيل
االول  ترشين  يف  لبنان  يف  مهامها  غريو  آن  الفرنسية  السفرية  تسلمت  عندما 
الفائت، نصحها الرئيس اميانويل ماكرون قائال: "اصمدي، متسيك مبواقفك واطلقي 
الدينامية الصحيحة من اجل لبنان". هذا ما تطبقه يوميا، وهي السيدة االوىل 

التي تتوىل هذا املنصب الديبلومايس الرفيع يف "قرص الصنوبر"

منذ قدومها اىل لبنان من منصبها يف املكسيك، 
االلتزام  تطبيق هذا  غريو  آن  السفرية  تحاول 
مل  الفرنسية.  الرئاسة  من  به  املوىص  الفرنيس 
بعد مرور شهرين  بل  تأت يف ظروف عادية، 
اب   4 يف  بريوت  مرفأ  انفجار  تراجيديا  عىل 
عىل  باالرشاف  عملها  استهلت  حيث   ،2020
املهام االنسانية والعمالنية التي اضطلعت بها 
فرنسا بالتعاون مع السلطات اللبنانية، والتي 
"االمن  مع  مقابلتها  يف  تفصيليا  عنها  تتحدث 
العيد  التي ترمز اىل  العام" يف ذكرى 14 متوز 
"الباستيل"  سجن  وسقوط  الفرنيس  الوطني 

ومعه الحكم املليك يف العام 1789.
بـ"السقوط  لبنان  يف  يحصل  ما  غريو  تشبه 
من  الرشس"،  "االفقار  عن  وتتحدث  العنيف"، 
االنسانية  املساعدات  عىل  فرنسا  تركز  هنا 
والصحية والرتبوية حيث دفعت يف غضون عام 
يستنفر  للبنان.  كمساعدة  دوالر  مليون   100
ملتابعة  كلها  طاقاته  الفرنسية  السفارة  فريق 
توجيهات باريس واملشاريع املختلفة التي تبنتها 
االستقاللية،  رئيسية:  ملبادئ  "وفقا  لبنان  يف 
تقول  واالستدامة".  الرشاكة  االخوة،  الكرامة، 
غريو:  "ميكنني القول ان االلتزامات التي تعهدنا 
بها للبنانيني قد تم االيفاء بها، فرنسا ستبقى اىل 

جانبهم، وانا ساسهر عىل ذلك".
ال تقترص عالقة فرنسا عىل املساعدة االنسانية، 
بل تعود اىل الروابط التاريخية بني البلدين "التي 
لذا  غريو.  بحسب  والثقة"  العاطفة  تحكمها 
وجهت يف حوارها رسائل سياسية جدية ال تقل 
قسوة عن تلك التي وجهها رأس الديبلوماسية 
الفرنسية جان - ايف لو دريان يف زيارته االخرية 

اىل لبنان يف ايار الفائت. 
الشامل  من  لبنان  غريو  تجوب  قدومها،  منذ 
تقول:  لبنان،  بالبقاع وجبل  الجنوب مرورا  اىل 
"اصابتني الدهشة بالطاقات الكامنة يف مناطق 
االطراف والتي يجب دمجها يف بناء لبنان الغد، 

وذلك عرب رؤية اسرتاتيجية ملستقبل لبنان".

■ اين نحن من املبادرة الفرنسية بعد الزيارة 
جان  الخارجية  والشؤون  اوروبا  لوزير  االخرية 
- ايف لودريان اىل لبنان؟ وملاذا تخلت فرنسا 
عن لهجتها التصالحية لتطلق رصخة انذار يك ال 

نقول تبني نربة تهديد؟
يف  او  الفائت  اب   4 لبنان يف  ازمة  تبدأ  مل   □
لكنها  البعض،  يقول  كام   2019 االول  ترشين 
اعوام  منذ  طويل.  بوقت  ذلك  قبل  بدأت 
الخطر  ناقوس  الدويل  واملجتمع  فرنسا  دقت 
االستجابة  اىل  بشدة  اللبنانيني  القادة  ودعت 
للبنان  واملايل  االقتصادي  االنهيار  يشكل  لها. 
خطرا عىل مستقبل البلد وعىل اللبنانيني الذين 
الهجرة  بني  االختيار  اليوم سوى  امامهم  ليس 
القرسية او البقاء عىل قيد الحياة، ما يؤدي اىل 
خلق وضع هش يف املنطقة وعىل ضفاف البحر 
االبيض املتوسط. يف مواجهة هذا الوضع الحاد، 
اللبنانيني  حيث بات اكرث من 50 يف املئة من 
اليأس والشكوك  الفقر، ويف خضم  تحت خط 
ويف  باكمله،  شعب  يعيشها  التي  واملخاوف 
مواجهة املخاطر التي يشكلها املأزق السيايس 
مجال  من  هل  البالد،   استقرار  عىل  املستمر 
ملوقف تصالحي؟ يجب ان نأخذ هذا السياق 
يف االعتبار ليك نفهم امتداد االلتزام االستثنايئ 

والدعوة  ماكرون  اميانويل  الجمهورية  لرئيس 
امللحة والحازمة لوزير اوروبا والشؤون الخارجية 
الجمهورية  رؤساء  اىل  لودريان  ايف   - جان 
ومجلس النواب والوزراء واملكلف ومن خاللهم 
اىل الطبقة السياسية برمتها. انها دعوة اىل يقظة 
للخروج من املأزق السيايس الذي يبقون عليه 
وهو جراء صنيعتهم. انها مسؤوليتهم املؤسسية 
للرئيس  تعهدوا  لقد  الحكومة  عىل  لالتفاق 
الفرنيس القيام بذلك برسعة والرشوع بالعمل 
مساعدة  من  الدويل  املجتمع  متكني  اجل  من 
لبنان بطريقة هيكلية. لغاية اليوم من الواضح 
المباالة  وسط  مستمرة  تزال  ال  املامطالت  ان 
ما  اغفال  دون  من  بلدهم،  يف  باالوضاع  تامة 
يحل باللبنانيني. اذا مل يتفاعلوا مع ما يحدث، 
او  فرنسا  فشل  وليس  فشلهم  هذا  فسيكون 
املجتمع الدويل. هذا ما ذكره الوزير لودريان، 
لقد  مسؤولياتهم.  تحمل  الجميع  عىل  يجب 
قراراتها  اتخاذ  يف  وستستمر  فرنسا  اتخذت 
الخاصة بالتشاور الوثيق مع رشكائها. تتحدث 

واالدارية  االقتصادية  االصالحات  تنفيذ  عىل 
التي يحتاجها لبنان بشكل عاجل والتي يعرفها 
من  طلب  هذا  عديدة.  سنوات  منذ  الجميع 
فرنسا وكذلك املجتمع الدويل بارسه. ال يحتاج 
املرء اال اىل اعادة قراءة بيانات مجموعة الدعم 
هناك  حيث   ،)GIS( لبنان،  اجل  من  الدولية 
االسباب  حول  النظر  وجهات  يف  كامل  تطابق 
وحول  لبنان  يف  الراهن  الوضع  اىل  ادت  التي 
وهنالك  اللبنانيني،  للقادة  املركزية  املسؤولية 
اجامع عىل الدعوة اىل تشكيل حكومة فاعلة. 
يف استعارة ملصطلح طبي، فان التشخيص قد تم 
وكذلك تحديد العالج ورشح الوصفة املرفقة مع 
خارطة الطريق التي - لنذكر - هي كل ما اوىص 
به املجتمع الدويل منذ فرتة طويلة والذي يتفق 
املساعدة  اللبنانيني.  الخرباء  من  العديد  عليه 
التي ميكننا تقدميها معروفة، مبا يتجاوز املعالجة 
العاجلة يف الوقت الحايل ولكنها ال تستطيع ان 

تعالج هذا البلد بشكل عميق.
واالقتصادي  الصحي  الوضع  ان  اكرر: 

السفرية الفرنسية آن غريو. 

منذ  بذلك  قمت  لبنان.  يف  الجميع  اىل  فرنسا 
لحظة وصويل اىل البلد. نحن نحاول التقريب 
واملبارش  الرصيح  الحوار  بفضل  املواقف  بني 
الذي نجريه مع الجميع. واقول هذا ايضا ملن 
القادة  اىل  التحدث  يف  االستمرار  عىل  يلومنا 
اللبنانيني: عندما يسود انعدام الثقة بني جميع 
البعض  بعضهم  من  املخاوف  تتعمق  الالعبني 
كمستشارين سيئني. من املهم  استمرار التحاور 
باستثناء الوقوع يف حلقة مفرغة. ساستمر يف 
ميكننا  رددت  طاملا  واع.  بشكل  بذلك  القيام 
التسهيل، لكن ال ميكننا ان نحل مكان اللبنانيني. 
االمر مرتوك للطبقة السياسية اللبنانية لتقرر ما 
اذا كانت تريد اخراج لبنان من التعطيل الذي 
يضغط.  الوقت  وحدها.  مسؤوليته  تتحمل 
امتنى انه يف حلول موعد احياء الذكرى املؤملة 
ليوم 4 اب املقبل الذي اعلن اخريا يوم حداد 
وطني، يكون قد حصلت يقظة. يف كل االحوال، 
فرنسا لن تستسلم. ساواصل من جهتي الجهود 

بحزم. لبنان واللبنانيون يستحقون ذلك.

في مواجهة املخاطر 
التي يشكلها املأزق 

السياسي املستمر على 
استقرار البالد، هل من 

مجال ملوقف تصالحي؟

الطبقة  مسؤولية 
السياسية االتفاق على 

للرئيس  الحكومة. تعهدوا 
بذلك الفرنسي 

مقابلة
مارلني خليفة

marlenekhalife@

■  يف حوار مع صحيفة "لوريان لوجور" قلت ان 
"تكليف السيد سعد الحريري هو بداية دينامية 
نؤيدها وال ميكن تقديم ضامنة فورية لها بل 
سنحكم عىل االفعال"، هل ما زلت عىل املوقف 
نفسه خصوصا وان عبارة "حكومة مهمة" نالت 
تأويالت محلية عدة، كذلك مصطلح التكنوقراط 
اختصاصيني  حكومة  تريدون  هل  جدال؟  اثار 

بعيدين من التأثريات السياسية؟
الخطوة  حول  تعليقات  من  سمعت  كم   □
تفسريه  طرف  لكل  وصويل!  منذ  الفرنسية 
املناسب لشخصه بالنسبة اىل "املبادرة الفرنسية"  
لتفريغها من جوهرها يف غالب االحيان. طاملا 
كان موقفنا  ثابتا من هذا املوضوع منذ االعالن 
يعيشها  التي  املتعددة  لالزمات  الحل  عنه: 
لبنان حاليا يكون بتشكيل حكومة مؤلفة من 
شخصيات كفية وجاهزة للعمل بجدية، وقادرة 
لجميع  العليا  العامة  املصلحة  تقديم  عىل 
نحن  االخرى.  االنشغاالت  كل  عىل  اللبنانيني 
قادرة  وفعالة،  شاملة  حكومة  اىل  حاجة  يف 
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وتدابري  يقظة  يتطلب  امللح  واالجتامعي 
ادارة  املسؤولني عن  يتخذها جميع  واجراءات 
البالد. لقد حان الوقت لوقف الرتاشق بالبيانات 
الصحافية التي ترمي املسؤوليات بشكل متبادل 
وبدء تخطي املصالح الخاصة. كام قلت بالفعل 
"سنحكم عىل االفعال". حتى االن مل تر فرنسا اي 
تغري يف االفعال ومثلها املجتمع الدويل والشعب 

اللبناين. 

يتعلق  ما  يف  جهودها  فرنسا  تنسق  كيف   ■
السعودية  مثل  عليه  املؤثرة  الدول  مع  بلبنان 
والواليات  االورويب  واالتحاد  وموسكو  وايران 
لعقد  امكان  هنالك  وهل  االمريكية؟  املتحدة 
طاولة حوار موسعة مببادرة من فرنسا لبحث 

النظام السيايس اللبناين؟
□ يف اعقاب االنفجار الذي وقع يف مرفأ بريوت 
بادرت فرنسا اىل حشد املجتمع الدويل لدعم 
لالمم  العام  االمني  من  بدعم  اللبناين  الشعب 
مؤمترين  الجمهورية  رئيس  ترأس  املتحدة، 
دوليني يف آب وكانون االول الفائتني. قدم هذان 
للسكان  اساسية  طارئة  مساعدات  املؤمتران 
يفوق  مبا  حشد  تم  االنفجار،  من  املترضرين 
250 مليون يورو. نحافظ يف الوقت ذاته عىل 
تعاون وثيق للغاية مع جميع الرشكاء الدوليني 
واصدقاء لبنان، سواء يف اطار االتحاد االورويب 
الدولية  الدعم  مجموعة  او  املتحدة  االمم  او 
من اجل لبنان. هنا يف لبنان ارى زماليئ بانتظام 
حيث نتحاور وننسق. لكن ال ينبغي ان ننساق 
وراء االوهام. اليوم من دون العمل الحازم من 
فرنسا ورئيس جمهوريتها والوزير لودريان كان 
لبنان سيجد نفسه اكرث عزلة من اي وقت مىض، 
وسيكون يف ادىن االولويات الدولية. عىل القادة 
السياسيني اللبنانيني ان يثبتوا للمجتمع الدويل 
املصلحة  اجل  من  العمل  حقا  يريدون  انهم 
الجامعية لبلدهم. من دون ذلك سيكون من 
الذي  الدويل  الدعم  حشد  علينا  املستحيل 
من  للخروج  رضوري  بشكل  لبنان  يحتاجه 

االزمة الحالية.

■  قال الوزير جان - ايف لودريان لقد بدأنا 
تقييدية  اجراءات  تنفيذ  الوطني  الصعيد  عىل 
ضد  الفرنسية  االرايض  اىل  الوصول  حيث  من 
السيايس  التعطيل  يف  املتورطة  الشخصيات 

ازالة الركام والدمار، متت املساعدة يف انطالق 
فرنسا،  من  مايل  وبدعم  مجددا  العمل  عجلة 
املرفأ  امداد  قضايا  عىل   EDF ستعمل  كذلك 
اعادة  عىل   Artelia رشكة  وتعمل  بالكهرباء، 
تأهيل البنية التحتية المدادات املياه يف احياء 
بريوت املترضرة من االنفجار. يتم تقديم الدعم 
اللبنانية السيام  الفني واملادي واملايل للجامرك 
من خالل توفري ماسح ضويئ  "سكانر" من قبل 
رشكة Smith Detection  الذي سيتم تسليمه 
قبل نهاية متوز الجاري. سيسمح ذلك للجامرك 
بها.  املنوط  الرئييس  بلعب دورها االسرتاتيجي 
البناء،  اعادة  اي  االخرية  املرحلة  اىل  بالنسبة 
الفرنسيني بشكل  الخرباء  فقد حدد فريق من 
العادة  تنفيذها  سيتم  التي  املشاريع  ملموس 
والرقمنة  والجامرك  الحوكمة  امليناء:  اعامر 

واالمن والتجهيز.

■ ماذا ميكن ان تقويل عن زيارة قائد الجيش 
الذي  واملؤمتر  فرنسا  اىل  عون  جوزف  العامد 

من الواضح ان املماطالت 
ال تزال مستمرة وسط 
المباالة تامة باالوضاع

الحل لالزمات يكون 
بتشكيل حكومة من 

شخصيات كفية وجاهزة 
للعمل بجدية

ميكننا 
التسهيل 

لكن ال 
ميكننا 

ان نحل 
مكان 

اللبنانيني

االعامر والحفاظ عىل الرتاث والثقافة، الحصول 
عىل الغذاء، دعم القطاع الطبي والصحي، دعم 
اهمية  اوليه  الذي  الرتبوي  والقطاع  املدارس 
ما  عىل  والحفاظ  البلد  مستقبل  ان  خاصة. 
يشكله لبنان من منوذج يتمثالن بالتعايش بني 
من  بدءا  ثقافاته  بني  املثمر  والحوار  طوائفه 
العام 2021   يف  مساعدتنا.  ستستمر  املدرسة. 
تم االلتزام باكرث من 50 مليون يورو. كان هذا 
الدعم الطارئ ال يزال رضوريا. لكنني ارص عىل 
االصالحات  تنفيذ  يحل محل  ان  انه ال ميكن 
التي يتوقعها اللبنانيون اليوم من اجل ان تكون 
وتلبي  كمواطنني  حقوقهم  تضمن  دولة  لهم 
العيش بكرامة وسالم  تطلعاتهم املرشوعة يف 

يف وطنهم.

■ كيف ستساهم فرنسا يف اعادة اعامر مرفأ 
بريوت؟

ازالة  مكونات:  ثالثة  عىل  عملنا  يعتمد   □
مخلفات الدمار، ضامن االمن يف العمل، واعادة 

اي  الفساد؟ هل هنالك  املتورطة يف  او  الحايل 
تفسريات لذلك؟ وما الذي سيستند اليه االتحاد 
دولة  يف  املسؤولني  ملعاقبة  فرنسا  او  االورويب 

مستقلة وذات سيادة؟
الوقت  يحني  كافيا  الحوار  يكون  ال  عندما   □
العمل.  ادوات  جميع  فحص  فيه  يجب  الذي 
ونظرا اىل خطورة العبء الذي يشكله تقاعس 
وعىل  اللبناين  الشعب  عىل  اللبنانيني  الساسة 
استقرار البلد، اعتمدت فرنسا يف نهاية نيسان 
االرايض  دخول  عىل  تقييدية  اجراءات  الفائت 
عن  املسؤولة  الشخصيات  ضد  الفرنسية 
التعطيل السيايس او املتورطة يف قضايا فساد. 
قال الوزير جان - ايف لودريان يف بريوت اذا 
استمر التعطيل فسيتم تشديد هذه االجراءات 
او توسيعها. توجد اجراءات مامثلة تتم دراستها 
اللبنانية  املسالة  ألن  االورويب،  املستوى  عىل 
ومببادرة من فرنسا  اصبحت موضوعا اوروبيا 
بوريل  جوزيب  االورويب  املفوض  اشار  كام 
قبل اسابيع قليلة، الفتا اىل ان االتحاد االورويب 
ان تجعل  التي من شأنها  الوسائل  يعمل عىل 
فردي  شكل  يف  الضغط  مامرسة  املمكن  من 
عىل القادة اللبنانيني الذين يعيقون تجاوز البلد 
للأمزق الحايل. لقد زار السيد بوريل بريوت اخريا 

للتذكري بذلك.

رئيس  نظم  الفائت  االول  كانون   2 يف   ■
لالمم  العام  االمني  مع  الفرنسية  الجمهورية 
الشعب  لدعم  الثاين  الدويل  املؤمتر  املتحدة 
اللبناين بعد مؤمتر 9 آب 2020، اين نحن اليوم 

من هذا الدعم الطارئ؟
الواقع، كام سبق وذكرت، حرص رئيس  □ يف 
الجمهورية الفرنسية عىل دعوة املجتمع الدويل 
ملرتني يف 9 آب ثم يف 2 كانون االول بالتعاون 
االمم املتحدة. تم االعالن عن مساعدات بقيمة 
250 مليون يورو. مل يتم االيفاء بهذه الوعود 
فحسب بل تم تجاوزها ايضا. اكرر لقد اوفت 
العام 2020 خصصنا  بالتزاماتها. خالل  فرنسا 
اكرث من 85 مليون يورو للبنان مبا يف ذلك قرابة 
50 مليون يورو استجابة لتفجريات 4 آب، وقد 
تجاوزنا بذلك وعد الرئيس ماكرون البالغ 30 
مليون يورو يف آب 2020. يركز عملنا عىل اربعة 
املبارشة  بالفائدة  اولوية وتعود  مجاالت ذات 
وامللموسة عىل جميع اللبنانيني: يف مجال اعادة 

البناء. ان ازالة الركام وضامن االمن يف االعامل 
عىل  وبناء  اوال،  الطوارئ  حاالت  يف  يحصالن 
فرنسا عىل  تحركت  اللبنانية.  السلطات  طلب 
 Operation الصداقة"  "عملية  بدأت  الفور. 
Amitie  يف 4 آب الفائت حيث تم انشاء جرس 
االساسية  املنتجات  نقل  اتاح  وعسكري  جوي 
الحامية  يف  متخصصني  وتوظيف  امليدان  اىل 
الضحايا،  عن  البحث  يف  للمساعدة  املدنية 
الذين  الفرنسيني  الجنود  مئات  اىل  باالضافة 
شاركوا يف جهود ازالة الركام والتنظيف يف املرفأ 
بالتنسيق مع الجيش اللبناين. تم استنفار الخربة 
يف "عملية الصداقة" يف مجال مكافحة التلوث 
البحري والبحري ولدعم سلطات منطقة املرفأ 
املدنيني والعسكريني من اجل منع وقوع  من 
حوادث جديدة يف املنطقة. نظرا اىل انه ال تزال 
ومن  فرنسا  فان  تشكل خطرا،  نفايات  هنالك 
وتقنيا  ماليا  تدعم    Recygroup رشكة  خالل 
معالجة النفايات التي ال تزال موجودة يف املرفأ، 
وكذلك معالجة الحبوب يف االهراءات. يف موازاة 

مع  التعاون  عن  وماذا  الجيش،  لدعم  اعقبها 
االجهزة االمنية ومنها االمن العام اللبناين؟ 

القوى  الذي اطلقته  الدويل  للنداء  □ استجابة 
دويل  مؤمتر  تنظيم  تم  اللبنانية،  املسلحة 
فرنسا  من  مببادرة  الفائت  حزيران   17 يف 
لحشد  املتحدة  االمم  من  وبدعم  وايطاليا 
اللبنانية  املسلحة  للقوات  الطارئة  املساعدات 
والقوى االمنية اللبنانية التي مل تنج من االزمة 
اشهر  منذ  لبنان  تصيب  التي  الوجه  املتعددة 
تقنية  عرب  االستثنايئ  التداول  هذا  اتاح  عدة. 
لبنان  الذي جمع رشكاء  كونفرانس"،  "الفيديو 
التي  امللحة  للحاجات  االستجابة  الرئيسيني، 
عربت عنها القوات املسلحة وخصوصا بالنسبة 
توريد  ويف  والطبية،  الغذائية  املساعدات  اىل 
لتبقى يف  املعدات  الالزمة لصيانة  الغيار  قطع 
حالة تشغيلية جيدة. يجسد هذا املؤمتر الدعم 
امللموس الذي يقدمه املجتمع الدويل للجيش 
ضامنة  اساسية  مؤسسة  يبقى  الذي  اللبناين 

لسيادة لبنان وامنه ووحدته واستقراره.  
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 1325 الرقم  االمن  قرار مجلس  لتطبيق  متابعة  واسعة  دولية  بحملة  الفائتني  ايار وحزيران  املتحدة خالل  االمم  قامت 
ومنسقة  لبنان  يف  املتحدة  لالمم  الخاص  املنسق  نائبة  تطرق  يف  حصته  للبنان  وكانت  واالمن،  والسالم  باملرأة  املتعلق 

الشؤون االنسانية نجاة رشدي اىل الوضع اللبناين 

القرار 1325: لدعم مشاركة النساء 
وحمايتهن في النزاعات

صادق مجلس االمن يف العام 2000 باالجامع 
الذي  االول  وهو   1325 الرقم  القرار  عىل 
يعرتف بدور املرأة يف حل النزاعات ومواجهة 
السالم  مرشوعات  يف  ومشاركتها  تبعاتها 

وتعزيز حاميتها من العنف الجنيس. 
قرار  لتطبيق  الوطنية  الخطة  لبنان  اقر 
مجلس االمن الرقم 1325 يف ايلول من العام 
اىل  باالضافة   1325 القرار  يكتسب   .2019
واالمن  والسالم  للنساء  االوسع  العام  االطار 
تنظر  اذ  عامليا،  الرؤية  وضوح  يف  تصاعدا 
واملؤسسات  القرار  وصناع  الحكومات  اليه 
انه  عىل  والناشطون،  االعالم  ووسائل  العامة 
املتعلقة  السياسات  لتطبيق  رئيسية  اداة 
ويف  النزاعات  حل  وسياسة  بالجندرية 
جذور  ومعالجة  االنسان  حقوق  احرتام 
اسباب النزاعات من اجل بناء سالم مستدام 

وتحقيق املساواة الجندرية.
املتحدة  االمم  منظمة  تقول  السياق  هذا  يف 
لـ"االمن   UN Women لبنان  يف  للمرأة 
الوطنية حول  للخطة  لبنان  "تبني  ان  العام" 
يعد   1325 الرقم  الدويل  االمن  مجلس  قرار 
كونها  البلد  اىل  بالنسبة  قيمة  ذات  خطوة 
تهدف اىل رفع مشاركة النساء يف صنع القرار 
يف مجاالت مختلفة. هذا يعني مشاركتهن يف 
ويف  االقتصاد  ويف  والعامة  السياسية  الحياة 
مفاوضات  يف  ومشاركتهن  االمني،  القطاع 

السالم والوساطات".
الوطنية  الخطة  ان  رئييس،  "بشكل  تضيف: 
حول القرار 1325 ترسل اىل املجتمع الدويل 
النساء  مشاركة  ان  مفادها  واضحة،  رسالة 
تثبيت  اجل  من  البلد  يف  جوهري  امر  هي 
اآلليات  بعض  وان  واالستقرار،  السالم 
والرشوط يجب ان توضع موضع التنفيذ من 

نائبة املنسق الخاص لالمم املتحدة يف لبنان واملنسقة املقيمة ومنسقة الشؤون االنسانية نجاة رشدي.

نسبة  من  تقلل  السالم  محادثات  يف  النساء 
يف   64 بنسبة  سالم  اىل  التوصل  يف  االخفاق 

املئة".
وخصوصا  اللبنانية  االمنية  االجهزة  بدأت 
عن  القرار.  هذا  تطبيق  اللبناين  العام  االمن 
هذا  يف  املتحدة  االمم  مع  التعاون  كيفية 
"مؤسسات  ان  املنظمة  تقول  الخصوص، 
اللجنة  يف  اعضاء  هي  االمني  القطاع 
وهي   1325 القرار  حول  الوطنية  التوجيهية 
القطاع  مشاركات  ودعم  تطوير  يف  منخرطة 

االمني يف هذا الشأن". 
املرأة  لشؤون  الوطنية  اللجنة  "ان  تضيف: 
هي كيان مسؤول عن تنسيق وتطبيق الخطة 
املؤسسات  جميع  عرب   1325 للقرار  الوطنية 
ومن  املتحدة  االمم  وكاالت  ان  الوطنية. 
املرأة  لشؤون  املتحدة  االمم  هيئة  ضمنها 
الكاملة  الحكومة يف جهودها  تدعم  وسواها 

عرب هذه الهيئة". 
بالنسبة اىل التعاون مع املديرية العامة لالمن 
املتحدة  االمم  منظمة  تقول  اللبناين،  العام 
لشؤون املرأة: "ان املنظمة تدعم االمن العام 
وازنة من مدربني  كتلة  بناء  اجل  اللبناين من 
ومن  الجندرية،  املساواة  حول  مرموقني 
التدريب  برامج  يف  تساهم  مواد  تطوير  اجل 
املختلفة. كذلك ساعدناهم يف تحليل دورهم 
اثناء فرتة  يف االستجابة الزمة كوفيد - 19 يف 
االغالق، وانفجار بريوت واالضطرابات املدنية 

التي وقعت من منظور املساواة".
هذا  تطبيق  تواجه  التي  الصعوبات  عن 
"ان  تقول:  لبنان،  ويف  ودوليا  عربيا  القرار 
التحديات الرئيسية يف تطبيق القرار تختلف 
ان  عام  شكل  يف  لكن  آخر،  اىل  سياق  من 
الدول  وبناء  السالم  مهامت  يف  النساء  متثيل 
تبقى محدودة بسبب انخفاض وجود النساء 
يف مسارات صنع القرار عموما. ال يزال يوجد 
القرار وخصوصا عىل  الوعي حول  ضعف يف 
متييزية  قوانني  اىل  باالضافة  املحلية،  الصعد 
املساواة  يف  التقدم  تعرقل  ومامرسات 
السيايس  السياق  لبنان، يشكل  الجندرية. يف 
تحديات  االمني  والوضع  االقتصادية  واالزمة 
القرار  حول  الوطنية  الخطة  تطبيق  لناحية 
فيتمثل "يف  االمد  البعيد  الهدف  اما   ."1325

السالم  عمليات  يف  النساء  مشاركة  ضامنة 
هذا  تطبيق  يضمن  بلدانهن.  يف  واالستقرار 
يف  حقوقهن  وحامية  النساء  مشاركة  القرار 
النزاعات، وما يليها من مراحل اعادة االعامر 
الجندرية  املساواة  آفاق  وضع  يف  ويساهم 
مواضيع  عمق  يف  النساء  وحقوق  ورؤيتها 

السالم واالمن".
املنسق  نائبة  قامت  السياق،  هذا  ضمن 
واملنسقة  لبنان  يف  املتحدة  لالمم  الخاص 
نجاة  االنسانية  الشؤون  ومنسقة  املقيمة 
غري  الخرباء  فريق  باطالع  اخريا  رشدي 
واالمن  والسالم  باملرأة  املعني  الرسمي 
والتابع ملجلس االمن خالل اجتامع افرتايض 
لبنان،  الوضع يف  الفائت عىل  ايار  انعقد يف 
السيام يف ما يتعلق بتأثري االزمة الحالية عىل 
للحفاظ  النساء  عمل  كيفية  وبازاء  املرأة 
املرة  وهي  البالد،  يف  واالمن  السالم  عىل 
االوىل التي يناقش فيها هذا الفريق الوضع 

يف لبنان.
اعتمد   ،2015 االول  ترشين  يف  انه  يذكر 
مجلس االمن القرار 2242 الذي دعا فيه اىل 
تشكيل فريق خرباء غري رسمي معني بشؤون 
املرأة والسالم واالمن. تهدف هذه اآللية اىل 
والتحاليل  املعلومات  االمن  مجلس  تزويد 
املفصلة والدقيقة بازاء املرأة والسالم واالمن 
يف دول محددة ترزح تحت وطأة النزاعات، 
مهمتها  املتحدة  االمم  تنفيذ  سبل  وحول 
ارض  عىل  واالمن  والسالم  باملرأة  الخاصة 
العام  يف  عمله  الفريق  هذا  استهل  الواقع. 
االمم  مع  دورية  اجتامعات  ويعقد   ،2016

املتحدة يف العديد من الدول. 
وقالت رشدي يف احاطتها، بحسب بيان صادر 
عن مكتب املنسق الخاص يف لبنان، انه "من 
بني  باملساواة  املتعلقة  القضايا  معالجة  دون 
الجنسني وبحقوق املرأة يف لبنان، لن نتمكن 
الوجه  املتعددة  الحالية  االزمة  معالجة  من 
التي تواجهها البالد معالجة حقيقية وبشكل 

مستدام". 
اضافت: "بينام تربز النساء يف طليعة العديد 
صنع  اىل  الهادفة  الحالية  املبادرات  من 
الجنسني  بني  املساواة  انعدام  ان  اال  السالم، 
السياسية  بالهياكل  االرتباط  شديد  لبنان  يف 

االزمة  طبيعة  عىل  تؤثر  التي  واالجتامعية 
القامئة يف البالد".

واشارت رشدي اىل ان ازمة لبنان االقتصادية 
تفاقمت  والتي  املسبوقة  غري  واالجتامعية 
فريوس  تفيش  عن  الناجم  االغالق  جراء  من 
املأساويني،  بريوت  مرفأ  وانفجاري  كورونا 
الجنسني،  بني  املساواة  انعدام  عمقت  قد 
لتحقيق  مبذولة  جهود  اي  ان  عىل  مشددة 
التعايف يف لبنان يجب ان تشمل النساء حتى 
املرتبة  يحتل  الذي  فلبنان  مستدامة.  تكون 
احدى  لديه  دولة،   153 اجاميل  من   145
اعىل الفجوات بني الجنسني يف العامل، وكذلك 
الحياة  النساء يف  احد ادىن معدالت مشاركة 

السياسية ويف سوق العمل".
مشاركة  تعزيز  اهمية  االجتامع  تناول  كام 
والسياسة،  واالمن  السالم  عمليات  يف  املرأة 
والبلدية  النيابية  االنتخابات  يف  ذلك  يف  مبا 
اوسع  كجزء من جهود   ،2022 عام  لبنان  يف 

لتوطيد السالم وتحقيق االستقرار فيه".
العمل  خطة  "اعتامد  فان  رشدي  بحسب 
قرار  لتطبيق  بلبنان  الخاصة  االوىل  الوطنية 
والسالم  املرأة  حول   1325 االمن  مجلس 
بصيص  اعطى  قد   ،2019 ايلول  يف  واالمن 
القرار  صنع  يف  املرأة  مشاركة  لزيادة  امل 
عىل جميع املستويات، مبا يف ذلك يف قطاعي 
االمن والدفاع، كام يف منع نشوب الرصاعات 
للمساهمة  االجتامعي  التامسك  وتعزيز 
كذلك  لبنان.  يف  املستدام  السالم  ارساء  يف 
ادته  الذي  البارز  الدور  عىل  الضوء  سلطت 
يف  الطليعي  دورهن  عرب  سواء  اخريا،  النساء 
السياسية،  والحركات  الشعبية  االحتجاجات 
السالم  بناء  اىل  الهادفة  الجهود  يف  او 

والوساطة عىل الصعيد املحيل".
كررت رشدي دعوات االمم املتحدة املتكررة 
اصالحي يف  توجه  ذات  تشكيل حكومة  اىل 
للبالد،  امللحة  االحتياجات  لتلبية  لبنان 
النساء.  بحقوق  املتعلقة  تلك  ذلك  يف  مبا 
وقالت ان "لبنان يف حاجة اىل حكومة كفية 
 - للشعب  متثيلية  بصفة  وتتمتع  وممكنة 
لبنان  ايضا- كلام طال بقاء  للنساء  وبالطبع 
من دون حكومة، كلام تعمقت هذه االزمة 

وازدادت حدة".

اجل تجنب العنف وحامية النساء والفتيات 
وللتأكيد  الجنيس،  او  الجندري  العنف  من 
يف  مصونة  الجندرية  االعتبارات  ان  عىل 
جهود املساعدة يف اوقات الطوارئ واالزمات 

والكوارث".
الوساطة  يف  وانخراطها  املرأة  اهمية  عن 
والسالم  باالمن  يتعلق  ما  يف  الدولية 
الدوليني، قالت منظمة االمم املتحدة للمرأة 
تجنب  يف  النساء  مشاركة  "ان  بريوت:  يف 
االزمات والحلول عرب الوساطات واملفاوضات 
وخالله  النزاع  قبل  النتائج  تحسن  ان  ميكن 
النساء  بأن مشاركة  متزايد  يقني  وبعده. مثة 
يف مسارات السالم، تؤكد ان النتائج هي اكرث 
مشاركة  ان  كام  تطبيقا.  وافضل  استدامة 

تقرير
مارلني خليفة

marlenekhalife@

لدى لبنان احدى 
اعلى الفجوات بني الجنسني 

في العالم

مشاركة النساء تقلل 
من اخفاق محادثات السالم 

بنسبة %64 
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يعاين لبنان من ازمات متنوعة، ويكاد ال يخلو قطاع او مؤسسة من مشكلة تحتاج اىل معالجة رسيعة نتيجة عوامل 
خطة  وجود  عدم  نتيجة  البيئي  الخطر  الكوارث،  اخطر  من  واملحاسبة.  الرقابة  وفقدان  االهامل  اساسها  وتراكامت، 
واضحة ملعالجة التحديات عىل هذا املستوى، منها معالجة املياه املبتذلة وتحويلها من عامل سلبي اىل مسار ايجايب 

مجلس اإلنماء واإلعمار: قطاع الصرف الصّحي
ليس مسؤوليتنا وننفذ ما تكلفنا الحكومة

الدراسات  لها  اعدت  التي  املشاريع  كرثت 
التمويل،  لها  وتوّفر  التنفيذية  والخطط 
بينام  االنجاز  اىل  طريقه  سلك  من  منها 
التنفيذ  عملية  استكامل  اخرى  تنتظر 
طارئة.  او  لوجستية  او  مادية  اما  السباب 
املبتذلة  املياه  معالجة  مشكلة  وتعترب 
املشاريع،  وفرة  مع  ذاتها.  يف  قامئة  ازمة 
استثامرها  كيفية  يف  تكمن  املشكلة  فان 
الزراعي،  القطاع  يف  السيام  العام  للصالح 
كثرية  مشاكل  اىل  الصيانة  مبشكلة  ناهيك 
اىل  اسئلة  العام"  "االمن  حملت  اخرى، 
اجابت كل  االمناء واالعامر، حيث  مجلس 

دائرة عن االسئلة التي من اختصاصها.

مياه  تكرير  ملشاريع  البيئي  األثر  ما   ■
الرصف الصحي؟ 

الصحي  الرصف  من  الناتج  التلوث   □
من  كبريا  قسام  عموما  يشكل  املنزيل 
منذ  العامل.  بلدان  كل  يف  البيئي  التلوث 
نشوء التجمعات السكنية، كان الترصيف 
لالمراض،  سببا  املبتذلة  للمياه  العشوايئ 
هذه  لتجميع  شبكات  بتنفيذ  الحل  فبدأ 
التجمعات  من  بعيدا  وترصيفها  املياه 
السكنية يف االنهر ومجاري املياه والبحر. 
املياه  هذه  لتكرير  وسائل  اكتشاف  مع 
بدأت  عرش،  التاسع  القرن  نهاية  يف 
محطات  تنشئ  السكنية  التجمعات 
تنشأ  املحطات  هذه  وكانت  التكرير، 
من  خوفا  السكنية  التجمعات  عن  بعيدا 
تأثريها عىل جوارها خصوصا يف ما يتعلق 
الناتجة  الوحول  مع  وبالتعامل  بالروائح 
تقنيات  تطور  مع  التكرير.  عملية  من 
تأثري  تخفيف  االمكان  يف  اصبح  التكرير، 
درجة  اىل  جوارها،  عىل  التكرير  محطة 

مجلس االمناء واالعامر.

اعداد دراسة االثر 
البيئي الزامية قبل تنفيذ 

اي محطة تكرير

املخلفات  ترصيف  من  ايضا  ومنعها 
شبكات  يف  والصلبة  السائلة  الصناعية 

الرصف الصحي. 
واالعامر،  االمناء  مجلس  مسؤولية  اما   •
 5 رقم  االشرتاعي  املرسوم  حددها  كام 
تاريخ 31 كانون الثاين 1977، فهي القيام 
بتنفيذ املشاريع العامة والخطط املتعاقبة 
مرشوع  بأي  القيام  وكذلك  والربامج، 
مجلس  يقرر  واالمناء  االعامر  حقل  يف 
بالتايل،  تنفيذه.  املجلس  تكليف  الوزراء 
قطاع  يف  نفذ  واالعامر  االمناء  مجلس  فان 
الرصف الصحي ما كلفه به مجلس الوزراء 
من مشاريع وذلك لصالح مؤسسات املياه.

االتحاد  من  املنجزة  املشاريع  هي  ما   ■
االورويب واالمم املتحدة يف مجال معالجة 

وتكرير املياه املبتذلة؟
واالعامر  االمناء  مجلس  لدى  ليس   □
انجازها  تم  التي  للمحطات  دقيق  احصاء 
املتحدة  واالمم  االورويب  االتحاد  من 
اما  لبنان.  ادارات اخرى يف  او عرب  مبارشة 
مجلس  من  تنفيذها  تم  التي  املحطات 
االمناء واالعامر بتمويل من البنك االورويب 
للتثمري التابع لالتحاد االورويب، فهام محطة 

كام  صور.  تكرير  ومحطة  طرابلس  تكرير 
تكرير  محطات  االورويب  االتحاد  مّول 
انجزها  التي  ويحمر  وكفرصري  زوطر  يف 
املشاريع  يف  اما  واالعامر.  االمناء  مجلس 
االورويب  البنك  فان  حاليا،  التنفيذ  قيد 
من  كبري  عدد  هناك  عدة.  مشاريع  ميّول 
محطات التكرير يف لبنان، تم تنفيذها من 
واالعامر.  االمناء  مجلس  غري  اخرى  جهات 
البيئة 42  العام 2004 احصت وزارة  ففي 
البلديات  من  معظمها  نفذ  تكرير  محطة 
عرب جهات مانحة، ومعظم هذه املحطات 
كان خارج الخدمة يف حينه. كام ان وزارة 
ان  منشور  مقال  يف  افادت  واملياه  الطاقة 
من  منفذة  تكرير  65 محطة  هناك حواىل 
من  مانحة  جهات  من  بتمويل  البلديات 
واملياه  الطاقة  وزارة  مع  التنسيق  دون 

ال  معظمها  وان  واالعامر،  االمناء  ومجلس 
يعمل.

عىل  املنجزة  املشاريع  خريطة  هي  ما   ■
املناطق؟  صعيد 

حتى  واالعامر  االمناء  مجلس  نفذ   □
منها  وضع  تكرير  محطة   27 تاريخه: 
من  اكرث  ضخ،  محطة   44 الخدمة،  يف   26
الصحي،  الرصف  شبكات  من  كلم   1500
اكرث من 6 كلم من املصبات البحرية. وقد 
استلزم تنفيذ اشغال الرصف الصحي لغاية 
مقاوالت  125 رشكة  ارشاك حواىل  تاريخه 
ورشكة استشارية لبنانية او اجنبية العداد 
عىل  واالرشاف  االشغال  وتنفيذ  الدراسات 
التنفيذ، وذلك مبوجب اكرث من 450 عقدا 

تم توقيعها نتيجة مناقصات عامة.

■ ما هي املشاريع التي مل تنفذ؟ 
او  التنفيذ  قيد  هي  التي  املشاريع  ان   □
جهات  من  رئييس  بتمويل  وتتم  تنفذ،  مل 
يبلغ  هبات  او  قروض  مبوجب  مانحة 
الجهات  من  مموال  مرشوعا   31 عددها 
التالية: الصندوق العريب لالمناء االقتصادي 
للتثمري،  االورويب  البنك  واالجتامعي، 
الكويتي،  الصندوق  االورويب،  االتحاد 
الحكومة  للتنمية،  الفرنسية  الوكالة 
الدويل،  البنك  االسالمي،  البنك  االيطالية، 

وصندوق ابوظبي. 

الرصف  مياه  تكرير  محطات  عدد  ما   ■
الصحي التي تعمل؟ 

مجلس  نفذها  التي  التكرير  محطات   □
االمناء واالعامر والتي تعمل بدرجة تكرير 
املياه  والتي مل تستلمها مؤسسات  ثانوية 
بعد وال يزال مجلس االمناء واالعامر يتوىل 
محطات   10 عددها  وتشغيلها،  صيانتها 
موزعة عىل: شكا، البرتون، النبطية، تبنني، 
عينطورة  اجبع،  الباروك،  الصفا،  نبع 
نفذها  التي  التكرير  اما محطات  وزحلة. 
مجلس االمناء واالعامر والتي تم تسليمها 
محطة   11 عددها  املياه  مؤسسات  اىل 
موزعة عىل: كفرقطرا، برشي، جب جنني، 

زوطر  الغدير،  صيدا،  ايعات،  صغبني، 

محطات  انشاء  االمكان  يف  اصبح  انه 
التكرير ضمن االحياء السكنية او املناطق 
الفنية  املعطيات  اقتضت  اذا  السياحية، 
واالقتصادية ذلك. ترافق هذا االمر بتطور 
واصبح  االمور،  هذه  ترعى  التي  القوانني 
قبل  الزاميا  البيئي  االثر  دراسة  اعداد 
تنفيذ اي محطة تكرير، واالمر هو كذلك 
وادارة  تنفيذ  مفهوم  تطور  كام  لبنان.  يف 
التكرير.  محطات  اىل  املؤدية  الشبكات 
يف  عامليا،  املفهوم،  هذا  كان  حني  ففي 
يقيض  الصحي  الرصف  اشغال  بدايات 
بانشاء شبكات موحدة لتجميع وترصيف 
مياه الرصف الصحي املنزيل ومياه االمطار 
الناجمة  السائلة  املخلفات  من  وغريها 
)مصانع،  اقتصادية  مرافق  عدة  عن 
اليوم  اصبح  مسالخ...(.  مستشفيات، 
الصحي  الرصف  شبكات  فصل  رضوريا 
وتم  االمطار  مياه  شبكات  عن  املنزيل 
االخرى  السائلة  املخلفات  ترصيف  منع 
املنزيل  الصحي  الرصف  شبكات  يف 
محطات  انشاء  قانونا،  الزاميا  واصبح 
مسلخ  او  مصنع  كل  يف  خاصة  تكرير 
املكررة  املياه  وترصيف  مستشفى  او 
وذلك  املنزيل،  الصحي  الرصف  شبكة  يف 
وفقا ملعايري محددة. يف العودة اىل وضع 
معالجة  فان  لبنان،  يف  الصحي  الرصف 
خالل  اقترصت  الصحي  الرصف  موضوع 
عقود من الزمن وحتى بداية التسعينات 
عىل انشاء شبكات تجميع للمياه املبتذلة 
مجاري  يف  او  الشواطئ  عىل  وترصيفها 
التكرير  محطات  موضوع  وكان  االنهر. 
ان  اذ  اللبنانية،  الترشيعات  عن  غائبا 
االمر اقترص عىل حرص املوضوع يف قانون 
من  املجارير  انشاء  بتكليفها  البلديات 

اخرى  ادارة  ألي  محدد  دور  اي  دون 
التكرير.  لناحية تنفيذ محطات 

الحايل  القانوين  التوزيع  هو  ما   ■
الصحي  الرصف  قطاع  يف  للمسؤوليات 
وخطة العمل التي تم اعتامدها من العام 

1982 وحتى تاريخه؟
مسؤوال  ليس  واالعامر  االمناء  مجلس   □
عن قطاع الرصف الصحي يف لبنان، بل نفذ 
املشاريع التي كلفه بها مجلس الوزراء يف 
هذا القطاع. ان مسؤولية القطاع مبوجب 
القوانني السارية املفعول حاليا تتوزع عىل 

كل من: 
• وزارة الطاقة واملياه وهي سلطة الوصاية 
املياه، ومسؤولة عن وضع  عىل مؤسسات 
الصحي  للرصف  العام  التوجيهي  املخطط 

باستمرار.  وتحديثه 
درس  عن  مسؤولة  املياه  مؤسسات   •
واستثامرها  املائية  املشاريع  وتنفيذ 
الشفة  مياه  لتوزيع  وتجديدها  وصيانتها 
والري وجمع ومعالجة املياه املبتذلة وفقا 
للمياه والرصف  العام  التوجيهي  للمخطط 

الصحي. 
يف  املجارير  عن  مسؤولة  البلديات   •
نطاقها، كذلك مسؤولة عن منع املواطنني 
شبكات  يف  االمطار  مياه  ترصيف  من 

الرصف الصحي. 
• وزارة البيئة مسؤولة عن ادارة النفايات 

الصلبة يف لبنان. 
ضبط  عن  مسؤولة  الصناعة  وزارة   •
املخلفات  ترصيف  من  ومنعها  املصانع 
شبكات  يف  والصلبة  السائلة  الصناعية 

الرصف الصحي. 
• وزارة الزراعة مسؤولة عن ضبط املسالخ 

داود رمال
aborami20@hotmail.com

تحقيق
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واليمونة.  يحمر  كفرصري،  الرشقية، 
وقام  البلديات،  نفذتها  التي  املحطات 
موزعة  محطات   3 بتأهيل  املجلس 
وغريفة.  الشوف  جديدة  عينبال،  عىل 
بدرجة  تعمل  محطات   3 اىل  باالضافة 
تكرير متهيدي هي محطات تكرير صور، 

طرابلس وجبيل.

■ كيف يتم الكشف عىل محطات التكرير 
وصيانتها؟ 

□ مؤسسات املياه مسؤولة عن درس وتنفيذ 
املائية  املشاريع  وتجديد  وصيانة  واستثامر 
ومعالجة  وجمع  والري  الشفة  مياه  لتوزيع 
التوجيهي  للمخطط  وفقا  املبتذلة  املياه 
العام للمياه والرصف الصحي وذلك مبوجب 
القانون. لقد تسلمت مؤسسات املياه عددا 
وتتوىل  املجلس  نفذها  التي  املحطات  من 
املحطات  اما  وتشغيلها.  صيانتها  حاليا 
واالعامر  االمناء  مجلس  فيتوىل  املتبقية، 
صيانتها وتشغيلها نيابة عن مؤسسات املياه، 
وذلك عرب تلزيم هذه الخدمات اىل رشكات 
الرشكات  االحيان  غالب  يف  هي  خاصة 
عىل  االرشاف  ويتم  املحطات،  نفذت  التي 
استشاريني  من  والتشغيل  الصيانة  عمليات 

معينني لهذه الغاية.

يعاد  هل  املكررة،  املياه  تذهب  اين   ■
تذهب  ام  قطاعات  اي  ويف  استعاملها 

هدرا؟ 
املوجودة  التكرير  محطات  اىل  بالنسبة   □
يتم  املكررة  املياه  فان  الشاطئ،  عىل 
طولها  يرتاوح  بحرية  مصبات  عرب  ترصيفها 
اما  البحر.  عرض  يف  مرت  و2500   600 بني 
فاملحطات  الداخلية،  املناطق  اىل  بالنسبة 
التي تصب املياه املكررة يف بحرية القرعون 
املناطق  يف  اما  ثالثية،  تكرير  درجة  تعتمد 
من  الناتجة  املياه  ثانوية.  فهي  االخرى 
مجاري  يف  ترصيفها  يتم  الثانوي  التكرير 
املياه، يف حني ان استعاملها ممكن لري انواع 
يخضع  االمر  وهذا  املزروعات،  من  معينة 
ترشيعات  لها  يوجد  ال  محددة  لرشوط 
حاليا يف لبنان. اما بالنسبة اىل املياه املكررة 
الثالثية، فانه يف االمكان استعاملها  للدرجة 

احدى محطات تكرير مياه الرصف الصحي جنوب بريوت.

هناك 65 محطة تكرير منفذة من البلديات معظمها ال يعمل

اال  املزروعات  من  اوسع  مروحة  لري  ايضا 
اىل عدم وجود  نظرا  انها ال تستعمل حاليا 

الترشيعات الالزمة لهذه الغاية.

■ هل خرس لبنان متويل مشاريع مل يبارش 
تنفيذها؟ 

بل  مشاريع،  متويل  لبنان  يخرس  مل   □

كانت  قروض  من  االستفادة  تأجيل  جرى 
ممنوحة سابقا اىل حني توافر رشوط تنفيذ 
ومرشوع  كرسوان  مرشوع  مثل  املشاريع، 
من  بقرضني  متويلهام  جرى  اللذين  صور 
الغاء  ان  مبعنى  للتثمري.  االورويب  البنك 
بعد  جديد  اتفاق  وابرام  قرض  اتفاق 
سنوات ال يعترب خسارة للتمويل املمنوح.
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ايران التي صارت يف عهدة رئيس جديد هو ابراهيم رئييس، مرشحة لتشهد تحت قيادة الرئيس الثامن للجمهورية منذ الثورة 
دوره  سيكون  خارجيا.  الجارية  التغيريات  وتدفعها  امللحة،  الداخلية  الظروف  تحتمها  كبرية  تحوالت   ،1979 عام  االسالمية 

محوريا يف بلورة مسرية انتقال ايران اىل مرحلة جديدة، مستفيدا من قاعدته الشعبية وعالقته باملرشد عيل خامنئي 

تقرير

إنتخاب ثامن رئيس بعد الثورة لحقبة جديدة 
أّي تغيير يحققه إبراهيم رئيسي إليران؟  

االيراين،  املجتمع  داخل  والليربالية  املحافظة 
امنا سيكون عليه ترقب ما ستنتجه مفاوضات 
بسياسة  يتعلق  ما  يف  وخاصة  النووية،  فيينا 
املفروضة  العقوبات  من  املتحدة  الواليات 
االيرانية، االقتصادية  القطاعات  عىل مختلف 
والسياسية والعسكرية وحتى الثقافية، ليبنى 

عىل اليشء مقتضاه. 
احيا  االمريكية  االنتخابات  يف  بايدن  جو  فوز 
النووي  االتفاق  اىل  واشنطن  بعودة  االمال 
دونالد  السابق  الرئيس  منه  انسحب  الذي 
ترامب، وكادت تقع مواجهة عسكرية شاملة 
القدس  قوة  قائد  اغتيال  بعد  البلدين  بني 

صحيح  طهران.   مع  املفاوضات  واشنطن 
قرارها  يقع  االيراين  النووي  امللف  قضية  ان 
اساسا بني يدي السيد خامنئي، لكن الحكومة 
اتباع  عىل  العمل  مهمتها  ستكون  الجديدة 
السفينة  لقيادة  الجمهورية  مرشد  تعليامت 
الساخنة  العالقة  امواج  خضم  يف  االيرانية 
يتعلق  ما  يف  او  واشنطن،  مع  واملضطربة 
بقرارات مفاوضات فيينا املصريية حيال مسار 
امريكية  مواقع  نرشت  لقد  النووي.  الربنامج 
تقارير عن رغبة ادارة بايدن يف ترسيع انهاء 
املفاوضات النووية قبل تسلم رئييس منصبه 

يف آب املقبل. 
الرئيس  سيتتبع  للجمهورية،  رئاسته  بحكم 
ملرشد  العامة  التوجيهات  الجديد  االيراين 
باحتامالت  يتعلق  ما  يف  ايضا  الجمهورية 
حدوث اخرتاق من عدمه مع اململكة العربية 
الخصومة، حيث  السعودية بعد سنوات من 
عن  قليلة  اسابيع  قبل  عهدها  ويل  اعلن 
رغبته يف اقامة عالقات طيبة مع الجمهورية 
االيرانية، وتبع ذلك الكشف عن سلسلة من 
االيرانيني  والتفاوض بني  الجليد  لقاءات كرس 

والسعوديني برعاية عراقية. 
بحسب ما ترسب من معلومات عن اللقاءات 
فانها  العراق،  بضيافة  السعودية   - االيرانية 
تركزت عىل حرب اليمن، لكنها طاولت ايضا 
متفاوتة،  بدرجات  اخرى  اقليمية  ملفات 
والسورية،  واللبنانية  العراقية  االزمات  بينها 
باالضافة اىل امن الخليج واملوقف من ارسائيل، 
ان  كثريون،  الحظ  كام  طهران  الحظت  اذ 
املوقعة  الدول  اىل الئحة  تنضم  السعودية مل 
التي رعتها  ابراهيم"  "اتفاقات  عىل ما سمي 

ادارة ترامب قبل رحيلها. 
الكربى  القضايا  ايقاع  خامنئي  السيد  يضبط 
التي تعني ايران يف السياسة الخارجية واالمن 
ومداها  العالقات  ذلك حجم  مبا يف  القومي، 
فلسطني  من  كل  يف  املقاومة  فصائل  مع 
دمشق  مع حكومتي  العالقة  يف  كام  ولبنان، 
سنوات  منذ  قامئة  اسرتاتيجيا  وهي  وبغداد، 
طويلة، لذا من غري املتوقع حصول تغيري يذكر 
تبدل  مع  ومصالحها  ايران  ارتباط  طبيعة  يف 

موقع الرئاسة يف الجمهورية االيرانية.   
بالتايل، فان رئييس سيكون مكلفا متابعة تطبيق 

بنود اي تفاهامت بني طهران والرياض يف 

حصل ابراهيم رئييس عىل اصوات 18 مليون 
ايراين، بفارق كبري عن اقرب منافسيه، املرشح 
عىل  حصل  الذي  رضايئ  محسن  املحافظ 
عىل  املحسوب  واملرشح  صوت،  ماليني   3.3
حصل  الذي  همتي  عبدالنارص  االصالحيني 

عىل 2,3 مليون صوت. 
يكن  مل  رئييس  البراهيم  الفوز  هذا  لكن 
االكرث  انه  كثريين، حيث  اىل  بالنسبة  مفاجئا 
حضورا بني املرشحني الثالثة االخرين، وخاصة 
القضائية،  للسلطة  كرئيس  عمله  خالل  من 
وخوضه غامر االنتخابات ضد الرئيس املنتهية 
واليته حسن روحاين عام 2017، لكن الحظوظ 
اىل  تدخله  مل  السياسية  واملناخات  واالقدار 
عامل الرئاسة وقتها. كام يعترب رئييس من رموز 
مع  طيبة  عالقة  عىل  وهو  املحافظ،  التيار 

مرشد الجمهورية عيل خامنئي. 
املشهد  قلب  اىل  دفعاه  كبريان  تطوران 
االيراين الداخيل، وكان للمرشد خامئني دور 
املؤسسة  الدارة  عينه  عندما  اوال  ذلك،  يف 
مشهد،  يف  الرضا  االمام  مقام  تدير  التي 
وهو مزار ديني يدر الكثري من االموال التي 
واستثامرات  مشاريع  اقامة  يف  تستخدم 
مختلفة يف انحاء ايران، ومكنه هذا املنصب 
من اختبار مهاراته يف ادارة مؤسسة عمالقة 
والنزاهة  الكفاية  من  الكثري  تتطلب  كهذه 
مكامن  اىل  الدخول  اىل  باالضافة  النجاحها، 
الحقا  له  فتحت  خطوة  وهي  النظام،  قوة 
حساسية  يزيد  موقع  اىل  لالرتقاء  االبواب 
وخطورة ويتمثل يف رئاسة السلطة القضائية 

يف العام 2019. 
 من الواضح ان السيد خامنئي وجد يف ابراهيم 
واملؤهالت  القدرات  من  يكفي  ما  رئييس 
متهيدا  املجالني،  هذين  دخول  له  تتيح  التي 
لديه،  القيادة  مهارات  لصقل  يبدو  ما  عىل 

قائد  ونائب  سليامين  قاسم  الجرنال  االيرانية 
الحشد الشعبي العراقي ابومهدي املهندس يف 
بداية العام 2020، وهو ما ردت عليه طهران 
بقصف قواعد عسكرية امريكية عىل االرايض 

العراقية بصواريخ باليستية. 
االيرانيني  ريبة  من  االغتيال  هذا  عزز  كام 
من نيات واشنطن، لكن التغيري الذي حصل 
يف البيت االبيض احيا امال االيرانيني بامكان 
عىل  ترامب.  بعد  ما  مرحلة  من  االستفادة 
الرغم من صدور اول تعليق لوزارة الخارجية 
االمريكية تنتقد فيه انتخاب ابراهيم رئييس، 
التزام  املقابل  يف  اكدت  الوزارة  ان  اال 

خليل حرب 
Khalilharb66@gmail.com

ايران  اىل  بالنسبة  الحساسية  بالغة  لحظة  يف 
معلوم  والخارجي.  الداخيل  الصعيدين  عىل 
ايضا ان رئييس كان احد طالب السيد خامنئي 
مدينة  من  مثله  ويتحدر  دينية،  مدرسة  يف 

مشهد. 
القضائية،  السلطة  رئاسة  رئييس  توىل  عندما 
ملفات  عىل  للرتكيز  خامنئي  السيد  وجهه 
مكافحة الفساد، وهي قضية تكسبه بالتأكيد 
االيرانيني  الناخبني  اعني  يف  اكرب  مصداقية 
يشعر  وقت  يف  والدولة،  السلطة  دوائر  ويف 
االقتصادية  العقوبات  بتداعيات  االيرانيون 
االمرييك  الرئيس  ادارة  فرضتها  التي  الخانقة 
بالتايل  ويحتاجون  ترامب،  دونالد  السابق 
حقيقيا  جهدا  تبذل  دولتهم  بأن  الشعور  اىل 
لرضب الفساد واملفسدين، اقله للتخفيف من 
وطأة الصعوبات املعيشية، واالهم تعزيز ثقة 

االيرانيني بنظامهم.   
يخطو  بدأ  الجديد  االيراين  الرئيس  ان  يبدو 
او  بشكل  االهداف  هذه  لتحقيق  خطوات 
باخر، خصوصا انه اقتحم ملف الفساد بشكل 
ايران  داخل  الضجة  من  الكثري  واثار  كبري 
وعزز  كبارا،  مسؤولني  طاولت  قضايا  بسبب 

عىل  للتنافس  تقدمه  فرص  من  االمر  هذا 
موقع رئاسة الجمهورية. 

يف كل االحوال، كان فوز رئييس مرجحا، خاصة 
بعد انسحاب ثالثة مرشحني يف اليومني اللذين 
عدد  قلص  مام  االقرتاع،  صناديق  فتح  سبقا 

املتنافسني اىل اربعة بينهم رئييس نفسه.
من غري املستبعد ان يفتح باب الرئاسة امام 
اللعبة  بخيوط  االمساك  احسن  اذ  رئييس 
العقوبات  وحبائلها واستفاد من مرحلة رفع 
االقتصادية  املكاسب  لتحسني  االمريكية 
الصعيد  عىل  خصوصا  اليران  والسياسية 
الوصول  اجل  من  امامه  الطريق  الداخيل، 
بالسيد  اسوة  الجمهورية،  مرشد  موقع  اىل 
ايران  رئاسة  توىل  ان  له  سبق  الذي  خامنئي 
بني عامي 1981 و1989، وهو منصب ال يتم 
من  امنا  املبارش،  الشعبي  باالنتخاب  اختياره 
فيه  يتوىل رئييس  الذي  الخرباء  خالل مجلس 

موقع نائب الرئيس. 
الوحيدة  هي  الداخلية  التحديات  تكون  لن 
الجديد، سواء يف  االيراين  الرئيس  امام  املاثلة 
الشأن االقتصادي واملعييش، او معالجة ملفات 
الفقر وسد الفجوة السياسية بني االتجاهات 

ابراهيم رئييس يديل بصوته.

ترشح اكرث من 400 شخص لخوض االنتخابات الرئاسية 
يف ايران، لكن مجلس صيانة الدستور وافق عىل اهلية 

سبعة مرشحني فقط ورفض االخرين. 
التيار  عىل  املحسوبان  املرشحان  امليدان  يف  بقي 
االصالحي، مهر عيل زاده وعبدالنارص همتي. لكن من 
اربعة:  سوى  النهاية  يف  يبق  مل  مرشحني،  سبعة  اصل 
هاشمي،  زادة  قايض  رضايئ،  محسن  رئييس،  ابراهيم 

وعبدالنارص همتي.  

حسب لوائح الشطب الرسمية السامء الناخبني املؤهلني للتصويت، هناك 59 مليون و310 االف 
و307 اشخاص، بينهم 29.980.038 من الرجال و29.330.269 من النساء.  هذه االنتخابات الرئاسية 
تحمل الرقم 13 النتخاب ثامن رئيس اليران منذ الثورة يف العام 1979.  بالتزامن مع االنتخابات 
الرئاسية، جرت انتخابات مللء ستة مقاعد شاغرة يف مجلس خرباء القيادة يف 4 محافظات، كام جرت 
انتخابات ملجلس الشورى )الربملان( يف 6 دوائر انتخابية. كذلك نظمت انتخابات عامة للمجالس 
املحلية للمدن والقرى.  ينتخب رئيس الجمهورية الذي هو عىل رأس السلطة التنفيذية، باالقرتاع 

العمومي املبارش ملدة اربع سنوات، وال يجوز ان يعاد انتخابه اال مرة واحدة فقط. 

4 من 
أصل 400

االنتخابات رقم 13



5253
عدد 94 - تموز 2021عدد 94 - تموز 2021

والسري عىل خطى  وانجاحها،  االزمات  تلك 
ما  يف  خامنئي  السيد  يضعها  التي  االرشادات 

يتعلق بلبنان وسوريا والعراق وغريها. 
الثامن  الرئيس  بصفته  رئييس،  ابراهيم  امام 
اليران منذ الثورة االسالمية العام 1979، فرصة 
اىل مرحلة،  ببالده من مرحلة  لالنتقال  كبرية 
اذا اتقن قيادة الجمهورية يف فرتة دقيقة من 
كل  تكن  مل  متى  التساؤل هو  لكن  مسريتها. 
حافلة  مسرية  يف  محطة  ايران  يف  انتخابات 
هذه  التكليف  ان  غري  والدقة؟  بالحساسية 
ومرشد  االيرانيون  يأمل  املرة مختلف، حيث 
ابعد  مرحلة  اىل  ايران  انتقال  يف  الجمهورية 
من دولة ما بعد الثورة، دولة اكرث تصالحا مع 
ذاتها وحجمها كقوة اقليمية مقتدرة، ال ترهن 
ناخبات ايرانيات.مصريها بالغرب كام يراهن ابراهيم رئييس.  

جرت اول انتخابات رئاسية يف ايران يف 25 كانون الثاين عام 1980، وانتخب 
خاللها ابوالحسن بني صدر اول رئيس للجمهورية. وكان بني صدر من 
الثورة  التفت حول مفجر  التي  املعارضة  االيرانية  الشخصيات  مجموعة 
االمام الخميني يف اثناء وجوده يف باريس، وكان يبدو انه يحظى بثقته. 
لكن بني صدر الذي خاض انتخابات الرئاسة يف مواجهة منافسني عدة وفاز 
بها، مل يستمر يف منصبه سوى 17 شهرا، حيث اصطدم بافكاره التي اعتربت 
ليربالية اكرث مام يجب يف اجواء الثورة املهيمنة عىل ايران يف تلك املرحلة، 
مع ما كان يسمى مجلس الثورة. كام ان بني صدر اتهم بالتخاذل يف مواجهة 
الغزو العراقي املباغت لالرايض االيرانية، حيث كان يدعو اىل احتواء الرصاع 
مع بغداد بدال من الحرب. اقاله مرشد الجمهورية الخميني من منصبه 
يف ايار 1981، وفر بعدها جوا برفقة القيادي يف تنظيم "مجاهدي خلق" 
مسعود رجوي، اىل تركيا ثم اىل ملجئه يف فرنسا.  ثم جرى انتخاب محمد 
عيل رجايئ يف الثاين من آب 1981، وقد كان من الناشطني املعارضني لحكم 
الشاه منذ سنوات طويلة، وعرف مبواقفه املعادية لالفكار الغربية داخل 
الجامعات االيرانية. كان رئيسا للحكومة عندما اندلعت الحرب مع العراق، 
ثم بعد تنحية بني صدر انتخب رجايئ رئيسا للجمهورية، وكان يحظى 
بتأييد قوى الثورة، لكنه اغتيل يف الشهر نفسه، وتحديدا يف 30 آب 1981، 
اىل جانب رئيس الوزراء، بتفجري داخل قاعة اجتامع ملجلس الدفاع االعىل. 
مع اغتيال رجايئ، تم ترشيح السيد عيل خامنئي الذي كان يحظى بثقة 
االمام الخميني نظرا اىل سجله الطويل يف معاداة الشاه، واخالصه ملبادئ 
الثورة االسالمية وانخراطه يف نشاطها. توىل الوالية االوىل عام 1981 بعد 
فوزه بغالبية كاسحة من االصوات، ثم اعاد ترشيح نفسه عام 1985 حتى 
وفاة الخميني يف حزيران 1989، حيث تداعت قوى الثورة، مبا يف ذلك 
ثم  الخميني بشكل موقت،  اختاره لخالفة  الذي  القيادة  مجلس خرباء 

جدد اختياره رسميا يف آب 1989.  
بانتخابه مرشدا للثورة، فتح السيد خامنئي الطريق امام عيل اكرب هاشمي 

و1993،   1989 عامي  متتاليتني  لواليتني  الرئاسة  توىل  الذين  رفسنجاين 
وهو كان من الرموز االوىل للثورة االسالمية، ومعارضا للشاه الذي سجنه 
سنوات عدة، وتوىل االرشاف عىل الحرب مع العراق ثم ساهم يف اقناع 
االمام الخميني بانهائها من خالل املوافقة عىل قرار ملجلس االمن لوقف 
اطالق النار. عىل الرغم من انتامئه اىل الرعيل االول، اال ان رفسنجاين متيز 
برباغامتية سياسية كبرية، وساهم يف النهضة االعامرية والسري يف طريق 
االيرانيني  التجار  كبار  مع  الوثيقة  بعالقاته  عرف  كام  النووي.  الربنامج 
ومبحاوالت التقارب مع دول الخليج وخاصة السعودية. حاول العودة اىل 

الرئاسة عام 2005 لكنه خرس. 
االيراين،  السيايس  املشهد  كبري يف  تحول  عام 1997، حصل  انتخابات  يف 
تأييدا شعبيا كبريا. ركز  الرئيس االصالحي محمد خامتي ونال  حيث فاز 
خالل سنوات حكمه عىل تعزيز الحريات الداخلية واالنفتاح، كام حاول 
ترميم عالقات ايران مع املجتمع الدويل، واطلق مبادرته الشهرية "حوار 
الحضارات". لكن مجيء الرئيس االمرييك جورج بوش اىل البيت االبيض 
ثم وقوع هجامت 11 ايلول وغزو افغانستان والعراق، خيمت بتأثرياتها 
السلبية عىل عهد خامتي الذي كان اعيد انتخابه عام 2001 وظل يف منصبه 

حتى عام 2005. 
بذلك تهيأت االجواء االيرانية لتحول جديد، حيث صعد اىل املشهد الرئيس 
االيراين السادس محمود احمدي نجاد، االكرث تشددا وعنادا يف التعامل مع 
التحديات االقليمية الجديدة التي فرضها االمريكيون يف املنطقة، وقد اعيد 
انتخابه مجددا العام 2009. جاء من بلدية طهران اىل الرئاسة حامال شعار 

الدفاع عن فقراء ايران.
ثم جاء الرئيس السابع حسن روحاين لواليتني )2013 و2017(، وهو شكل 
بالنسبة اىل كثريين تيار اعتدال كانت ايران يف حاجة اليه بعد واليتي نجاد. 
باراك  االمرييك  الرئيس  عهد  االيراين خالل  النووي  االتفاق  ابرم  يف عهده 

اوباما عام 2015، اىل ان انسحب منه الرئيس دونالد ترامب الحقا. 

الرؤساء السبعة
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مع ان حرب غزة كانت خاطفة ورسيعة، اال انها جاءت حافلة بالرسائل واملعاين والنتائج، فام بعدها ليس ولن يكون 
الفلسطيني ـ االرسائييل، واعادت خلط االوراق عىل الساحتني  مثل ما قبلها. فقد شكلت نقطة تحول يف مسار الرصاع 

والفلسطينية  االرسائيلية 

أزاحت نتنياهو... وأراحت حماس
حرب غّزة خلطت األوراق الفلسطينّية واإلسرائيلّية

ها هو بنيامني نتنياهو يخرج من معادلة 
يف  متواصلة  سنة   12 اقامة  بعد  الحكم 
ائتالف  ازاحه  بعدما  الحكومة،  رئاسة 
تستعيد  حامس  هي  وها  هش.  حكومي 
زمام املبادرة وتتأهب لدور جديد يتجاوز 

حدود غزة.
مل تكن املرة االوىل التي تندلع فيها حرب 
ذلك  غزة. حدث  يف  وحامس  ارسائيل  بني 
لكنها  و2014،  و2009   2008 اعوام  يف 
الساحة  كل  فيها  تكون  التي  االوىل  املرة 
املواجهة  يف  ومنخرطة  معنية  الفلسطينية 
كل  ويف  الفلسطيني  الرتاب  مجمل  عىل 
فلسطني املحتلة. لعل ابرز ما اسفرت عنه 
بني  والوحدة  التالحم  هو  الجولة  هذه 
السيايس  املستوى  ليس عىل  الفلسطينيني، 
وبني الحركات والقيادات، بل عىل املستوى 
املقطعة  املناطق  مختلف  بني  الشعبي 
بني  املوزع  الشعب  ومختلف  االوصال، 

قطاع وضفة وداخل )عرب 48(.
اثبتت هذه الجولة ان القدس تبقى مركز 
اساسه  االرسائييل يف  ـ  الفلسطيني  الرصاع 
وجوهره. ما حدث يؤكد ان مسألة القدس 
ال تحل وال تحسم بقرار امرييك، وتبقى جزءا 
الدولتني،  اساسيا من املشكلة والحل، حل 
فلسطني.  لدولة  عاصمة  الرشقية  والقدس 
قادرة  الفلسطينية  القضية  ان  اثبتت  كام 
بعدما  واعتبارها،  مكانتها  استعادة  عىل 
اصبحت قضية منسية ومهملة، عىل االقل 
منذ تفجر حروب وازمات ما سمي الربيع 
يف  الفلسطيني  امللف  اسقط  الذي  العريب 
والدول  االنظمة  وجعل  االولويات  ترتيب 
ومشاكلها  نفسها  عىل  تنكفئ  العربية 

وقضاياها. 

رئيس الحكومة االرسائيلية الجديدة نفتايل بنيت.

نتنياهو خرج بالنقاط ومل يسقط بالرضبة القاضية.

املبادرة في يد حماس 
والكرة في ملعب فتح

املبادرة  زمام  امتالك  لجهة  ان  وتعزيزه، 
كرس  لجهة  او  الفلسطينية،  الساحة  عىل 
الحصار العريب والدويل الذي كان مرضوبا 
عليها. اضافة اىل انه اخطأ يف عدم التكيف 

مع املرحلة االمريكية الجديدة.
متواصلة  عاما   12 مسرية  نتنياهو  انهى 
اىل  وانتقل  الحكومة،  رئاسة  يف  قضاها 
ليحارب  الكنيست  يف  املعارضة  مقاعد 
من هناك عىل مصريه الشخيص والسيايس 
يف  الليكود.  حزبه  وداخل  املحاكم  داخل 
براسها  اطلت  التي  التمرد  حركة  موازاة 
اليمني  معسكر  يعيش  الليكود،  داخل 
والغضب.  واالحباط  الصدمة  من  حالة 
ما  مسؤولية  نتنياهو  يحمل  من  هناك 
معسكر  توحيد  يف  فشله  بسبب  حدث 
يف  مقعدا   76 عىل  حصل  الذي  اليمني 
االنتخابات االخرية. هناك من يحمل نفتايل 
بينيت رئيس حزب "ميينا" وجدعون ساعر 
يف  الفشل  مسؤولية  الليكود،  عن  املنشق 

تشكيل حكومة ميينية بقيادة نتنياهو.
فان هدفهم  الجديد،  االئتالف  اقطاب  اما 
الثقة  حكومتهم  نيل  كان  واملهم  املبارش 
التي تعني ان الهدف الرئييس الذي اوجد 
تناقضاتها  تجاوز  من  ومكنها  الحكومة 

يربز مجددا  نتنياهو،  ازاحة  اىل  اوال  ادت 
بني  الفلسطينية  الساحة  عىل  االنقسام 
وضع  فتح.  ـ  الله  ورام  حامس  ـ  غزة 
محمود عباس ليس افضل حاال من وضع 
جديدة  مرحلة  مواجهة  يف  وهو  نتنياهو، 
ونتائجها  القدس  سيف  معركة  مع  بدات 
مع  واالنسجام  مواكبتها  اما  عليه  وتفرض 
متطلباتها، بدءا من وقف التنسيق االمني 
اتفاقات  يف  النظر  واعادة  ارسائيل  مع 
من  والخروج  االستقالة  واما  اوسلو. 
يحارصه:  الذي  والوضع  املسدود  الطريق 
حياته  ينهي  ان  يريد  ال  هو  جهة  من 
يدخل  ان  يريد  بل  ارسائيل  اىل  بتنازالت 

التاريخ. 
انتزاع  عىل  يقدر  ال  هو  ثانية،  جهة  من 
يف  اقله  حامس،  يد  من  املبادرة  زمام 
املرحلة الراهنة وحتى اشعار آخر. حامس 
التي متيل رشوطه وترفض ربط اعامر غزة 
اعادة  باتجاه  وتضغط  سيايس  تنازل  بأي 
يعالج  كاطار  التحرير  منظمة  هيكلة 
اعادة  اتجاه  ويف  االسرتاتيجية،  القضايا 
خالل  من  الفلسطينية  السلطة  تشكيل 
استطالعات  وسط  النيابية،  االنتخابات 
الفلسطينية  الفصائل  مع  سيطرتها  تظهر 
يف  املقاعد  من  املئة  يف   65 من  اكرث  عىل 
ان حركة  يجعل  ما  الوطني. هذا  املجلس 
وتحاول  االحداث  تجاوزتها  التي  فتح 
صارت  املوقف،  واستيعاب  بها  اللحاق 
االنتخابات  مرشوع  باحباط  اكرث  معنية 
ظروف  ظل  يف  والرئاسية  الترشيعية 
التي  حامس  حركة  وان  لها،  مؤاتية  غري 
احكمت سيطرتها عىل غزة، تتهيأ ملرشوع 
واالنتقال  الغربية  الضفة  باتجاه  التمدد 
اىل  املخابرايت  االمني  التغلغل  مرحلة  من 
عىل  والسيايس،  الشعبي  التوغل  مرحلة 
االنتخابات  يف  االوىل  الرتجمة  تكون  ان 
اكرثية  اىل حصولها عىل  يفيض  مبا  املقبلة، 
وكرس  الترشيعي(،  )املجلس  برملانية 
ومنظمة  والحكومة  للسلطة  فتح  احتكار 
التصنيف  كرس  مع  بالتزامن  التحرير، 
لها  االخر  الوجه  وابراز  لحامس  االرهايب 

كحركة مقاومة.

ان  القول  والتشبيه، ميكن  املقارنة  لغة  يف 
عن  مصغر  منوذج  االخرية هي  غزة  حرب 
حرب متوز 2006، وان هناك اوجه شبه بني 
والتداعيات.  املفاعيل  حيث  من  الحربني 
حزب  ترصف   2006 العام  حرب  بعد 
ارسائيل  ان  ملجرد  املنترص  موقع  من  الله 
وحصل  واخضاعه،  تدمريه  يف  اخفقت 
اللبناين،  الداخل  اتجاه  يف  للحزب  ارتداد 
وكانت النتيجة ان سقطت حكومة الرئيس 
 )2008 )ايار  عامني  بعد  السنيورة  فؤاد 
وولد اتفاق الدوحة. بعد حرب متوز ايضا 
يف  اوملرت  ايهود  حكومة  رسيعا  سقطت 
لقوة  تقديرها  سوء  مثة  ودفعت  ارسائيل 

حزب الله ولنتائج املعركة.
ما  مامثلة:  وتطورات  امور  تحدث  االن، 

ضغوط  من  السنيورة  حكومة  واجهته 
حرب  من  خرج  الذي  الله  حزب  يد  عىل 
مثله  تواجه  اكرب،  وبحجم  مزهوا  متوز 
حامس  يد  عىل  عباس  محمود  سلطة 
مبعنويات  غزة  حرب  من  خرجت  التي 
عالية وحجم جديد. ايضا يف ارسائيل جاء 
السقوط الرسيع لنتنياهو ليذكر بالسقوط 

املريع الوملرت. 
صحيح ان سقوط حكومة نتنياهو وانتهاء 
عن  ناجامن  الطويلة  السياسية  حقبته 
حرب  ان  اال  ومرتاكمة،  متعددة  عوامل 
طاملا  اليه  القاضية  الرضبة  وجهت  غزة 
انه مل ينجح يف احراز انتصار واضح وكامل 
االفالت  فرصة  لها  اتاح  بل  حامس،  عىل 
وضعها  لتعويم  ذهبية  فرصة  واقتناص 

تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

نتنياهو.  اسقاط  وهو  بالفعل،  تحقق  قد 
الضغوط  احتواء  فهو  الثاين،  الهدف  اما 
الحكومة  تستهدف  التي  والحمالت 
لها  تكال  التي  واالتهامات  الجديدة 
اقطاب  لجأ  لقد  والتخاذل.  بالخيانة 
متطرفة  مواقف  اىل  بالفعل  االئتالف 
الثقة  وتعزيز  اهليتها  الثبات  ومتشددة 
وزير  املجال، هدد  هذا  ويف  بها.  الشعبية 
تقاس  ال  لبنان  بحرب عىل  غانتس  الدفاع 
استئناف  هؤالء  وايد  غزة،  عىل  بالحرب 
سوريا،  داخل  غاراته  االرسائييل  الجيش 
الجديدة  الحكومة  تقر  بأن  ووعدوا 
مرشوعات  سلسلة  لها  جلسة  اول  يف 
وتوسيع  للقدس  اليهودي  الطابع  لتعزيز 

االستيطان.
يف وقت انقسم اليمني االرسائييل عىل ذاته 
الحسابات،  تصفية  معركة  داخله  وتدور 
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اتفاق  اىل  املرصي  الوسيط  توصل  بعد 
وارسائيل،  حامس  بني  االمد  طويل  تهدئة 
السلطة  لدور  كامل  غياب  ظل  يف 
فبادر  انزعاجه،  عباس  ابدى  الفلسطينية، 
عدم  اىل  االنتباه  القاهرة  من  الطلب  اىل 
تجاوز دور رام الله النه يصب يف مصلحة 
تقوية موقف حامس، حتى ال ترفع االخرية 
سقف مطالبها يف ما يتعلق برتتيب البيت 
التحرير  منظمة  خصوصا  الفلسطيني، 
لتشكيل  استعداده  مبديا  والحكومة، 
رأس  عىل  يكون  وطنية  وحدة  حكومة 
قطاع  اعامر  اعادة  االرشاف عىل  اولوياتها 
لن  االعامر  ان  حامس  مرص  ابلغت  غزة. 
وارشافها،  السلطة  دون مسؤولية  من  يتم 
الن ذلك رشط من رشوط الواليات املتحدة 

واالوروبيني والدول العربية. 
لصالح  لعبت  غزة  حرب  بعد  التحوالت 
النظام املرصي. فبعد اعوام من انكفاء دور 
احداث  املنطقة، رفعت  االقليمي يف  مرص 
غزة ارصدة القاهرة السياسية، واستعادت 

دورها يف ادارة امللف الفلسطيني. 

حرب غزة 
 2021
منوذج 
مصغر عن 
حرب متوز 
.2006

مرص استعادت دورها االقليمي من باب غزة.

القاهرة  قلبت  االخرية،  الحرب  فخالل 
فوظفت  التوقعات،  وخالفت  الطاولة 
اتفاق  نحو  ديبلوماسيتها واستخباراتها سعيا 
عىل  ضغط  دون  من  النار  اطالق  لوقف 
تراجع  من  القاهرة  استفادت  لقد  حامس. 
الفلسطينية،  بالقضية  الدول  معظم  اهتامم 
الفلسطيني  الشعب  امام  صورتها  وربحت 
واهل غزة، كام شكلت املكاملة الهاتفية التي 
اجراها الرئيس االمرييك جو بايدن مع الرئيس 
املرصي عبدالفتاح السييس، التي ناقشا فيها 
االرسائيليني  بني  السالم  عملية  احياء  سبل 
القاهرة  اعرتافا علنيا مبركزية  والفلسطينيني، 

يف ملف ال يزال مهام لالمريكيني.

ملرص  امرييك  تجاهل  كان  غزة،  حرب  قبل 
االتصال  اىل  بايدن  الرئيس  يبادر  ومل 
مع  فعله  مبا  اسوة  السييس  بالرئيس 
بايدن  الن  املنطقة،  يف  اخرين  زعامء 
يتعاط  ومل  االوسط  الرشق  اىل  ينظر  مل 
من  اال  واليته  من  االوىل  االشهر  يف  معه 
النووي.  االتفاق  اىل  والعودة  ايران  زاوية 
االمريكية  االدارة  داهمت  غزة  حرب  لكن 
تحتاج  التي  وسياساتها  واربكت حساباتها 
اىل استقرار يف املنطقة. ومل يجد بايدن اال 
السييس يلجأ اليه والصديق الذي يستعني 
الوضع.  وضبط  التهدئة  امر  لتويل  به 
سياستها  تعديل  اىل  بايدن  ادارة  اضطرت 
مع  املفاوضات  وترية  بابطاء  املنطقة  يف 
املطلق  الرتكيز  من  والتخفيف  ايران، 
والتدخل  االيراين،  النووي  امللف  عىل 
ـ  الفلسطيني  الرصاع  ملف  الدارة  املبارش 
انطوين  الخارجية  وزير  وايفاد  االرسائييل، 
اىل  له  اول خروج  يف  الغاية  لهذه  بلينكن 
او  خطة  اساس  وعىل  االوسط،  الرشق 

اجندة عمل تتضمن: 

اسس  اىل  واسناده  النار  وقف  تثبيت  ـ 
سياسية. 

عرب  لكن  غزة  اعامر  اعادة  عملية  اطالق  ـ 
حامس  تعطى  ال  حتى  الله  ورام  السلطة 
املالية  قدراتها  وتعزيز  االستفادة  فرصة 

والشعبية. 
ـ تحضري الظروف الستئناف املفاوضات بني 
ارسائيل والضفة عىل اساس حل الدولتني. 
الرشق  يستهلكها  ان  بايدن  ادارة  تريد  ال 
مبا  القيام  اىل  ايضا  تحتاج  لكنها  االوسط، 
يكفي الدارة ما يحدث يف املنطقة لتجنب 
االنجرار اليها، يف ظروف قد توفر خيارات 
ان  الخوف يكمن يف  اعىل.  بتكاليف  اسوأ 
يكون اقىص ما سوف تقدم عليه واشنطن 
النزاع  ادارة  محاولة  هو  املرحلة  هذه  يف 

وليس حله.
ليس  تكشف  العاصفة،  هدوء  بعد 
غزة،  يف  والخسائر  االرضار  مشهد  فقط 
السيايس  االنقسام  مشهد  ايضا  وامنا 
حيث  ارسائيل،  داخل  االتهامي  والسجال 
وتتحدث  ترتفع  املعارضة  اصوات  بدأت 
هذه  وقع  عىل  واالخفاق.  الفشل  عن 
حكومة  تشكلت  والتناقضات  االنقسامات 
الكنيست  ووضع  نتنياهو،  اسقاط 
نتنياهو،  حكم  لعهد  حدا  االرسائييل 

املتمثل يف اسقاط نتنياهو، تعزيز مكانتها 
لدى ناخبيها، متهيدا النتخابات مبكرة، لن 
تكون بعيدة عىل االرجح، اذ من الصعب 
الحد  اىل  الوليد  االئتالف  عمر  يصل  ان 
املداورة،  استحقاق  عن  فيه  يسأل  الذي 
هو  اعوام،  اربعة  اصل  من  عامني  بعد 

عمره االفرتايض عىل الورق.
جديد،  سيايس  عهد  اىل  ارسائيل  تدخل 
من  مروحة  تواجه  الحكومة  هذه  ولكن 
التباينات منها: االئتالف املتوتر بني اليمني 
التي  االحزاب  تختلف  والذي  واليسار 
جوهرية:  قومية  مسألة  اي  حول  تشكله 
انضامم حزب عريب كرشيك يف الحكم، كون 
كتلة  اىل  يستند  )بنيت(  الحكومة  رئيس 
االحتفال  يفضلون  كانوا  اعضاء  ستة  من 
يف  التبادل  نظام  ميينية،  حكومة  بتنصيب 
عىل  املتساوي  والتأثري  والتناوب  املناصب 
قراراتها الذي يعقد بشكل اكرب التسويات 
املنتهية  الحكومة  اقرتها  التي  الشائكة 
والداهمة  الواضحة  التهديدات  واليتها، 
االستيطانية  والبؤرة  وغزة  القدس  يف 
زعزعة  شأنها  من  التي  افيتار  العشوائية 

الحكومة يف ايامها االوىل. 
تقدير  يصعب  االلغام،  هذه  اىل  باالستناد 
وكم  الجديدة،  الحكومة  ستعمل  كيف 
عىل  سرتد  وكيف  ستصمد،  الوقت  من 
التي  واالجتامعية  االمنية  التحديات 

امامها؟ ستمثل 
بعدما ظل  ارسائيل مرحلة جديدة  تدخل 
يد شخص  يف  محصورا  طويال  فيها  الحكم 
رئيس  تبدل  نتنياهو.  بنيامني  هو  واحد، 
املرحلة.  هذه  يف  ما  اهم  هو  الوزراء 
نتنياهو  سقوط  يعني  ال  الحال،  بطبيعة 
سقوط اليمني االرسائييل، بل اتجاه ارسائيل 
اليميني. هذه  التطرف  من  مزيد  اىل  اكرث 

حقيقة يجب استحضارها دامئا.
وهشة،  ائتالفية  جديدة  حكومة  تشكيل  مع 
من  صفحة  تطوى  ام  نتنياهو  مرحلة  تطوى 
وخرج  نتنياهو  حقبة  انتهت  هل  كتابه؟ 
بعد  ما  مرحلة  ارسائيل  ودخلت  الحكم  من 
يسقط  ومل  بالنقاط  خرس  انه  ام  نتنياهو، 
السقاط  الفرص  ويتحني  القاضية  بالرضبة 

الحكومة التي باغتته يف غفلة من الزمن؟

حكومة االئتالف الجديد: 
كم من الوقت ستصمد؟

ادارة بايدن تتحرك الدارة 
الصراع وليس لحله

له  مناوئة  جديدة  حكومة  وانتخب 
اليمني  حزب  رئيس  بنيت،  نفتايل  برئاسة 
تضم  واسعة  وعضوية  )ميينا(،  املتطرف 
وتضم  واليسار،  اليمني  من  احزاب  مثانية 
حتى كتلة الحركة االسالمية برئاسة النائب 
بتأييد  الحكومة  حظيت  عباس.  منصور 
عهد  يكون  عليها،  وباملصادقة  نائبا،   60
بنيامني نتنياهو قد وىل، مع انه اعلن بأنه 

لن يرتك الحلبة.
ينتهي  ان  دون  من  نتنياهو  يسقط 
واالحزاب  وحزبه  نفسه  وينقل  سياسيا، 
املعارضة،  اىل صفوف  فلكه  تدور يف  التي 
الحكومة  اسقاط  عىل  هناك  من  ليعمل 
خالفاتها،  تعزيز  عرب  عليها  التشويش  او 
علام ان ما يفرق فيها اكرث مام يجمع. يف 
تحديات  ابرز  من  واحدا  سيكون  املقابل، 
اركان الحكومة الجديدة، مبجرد ان تنتقل 
بالتايل اهم اهدافها  اليها وتحقق  السلطة 



5859
عدد 94 - تموز 2021عدد 94 - تموز 2021

تعد جرائم الفساد، االرهاب، والجرائم السيربانية من ابرز التحديات التي تواجه العامل. هذه الجرائم الخبيثة، يعد الفساد اخطرها 
ألن رضره ال يدمر فقط مكانا محددا ضمن الدولة كالعمل االرهايب، وال يخرب معلومات كاالجرام السيرباين، بل النه يتسبب يف انهيار 

كل قدرات ومقومات اي مؤسسة او دولة يتفىش فيها 

قضّية

من سنوات ُينّبه السلطات إلى أخطاره
األمن العام يعتمد املعايير الدولّية ملكافحة الفساد

سواء باالنتخاب او بالتعيني، وكل امرىء كلف 
والسنديك  والخبري  كالحكم  رسمية  مهمة 
التمس او َقِبل لنفسه او لغريه هدية او وعدا 
من  بعمل رشعي  ليقوم  اخرى  منفعة  اي  او 
اعامل وظيفته عوقب بالحبس من ثالثة اشهر 
اىل ثالث سنوات وبغرامة اقلها ضعفا قيمة ما 

اخذ او قبل به".

القطاع الخاص
يف هذا السياق، نجد مثال ان املادة 354 من 
ان "كل عامل يف  العقوبات تنص عىل  قانون 
ام  خبريا  ام  كان  مستخدما  الخاص،  القطاع 
عمل  صاحب  مع  ارتبط  من  وكل  مستشارا 
َقِبل  او  التمس  اجر،  لقاء  استخدام  بعقد 
لنفسه او لغريه، هدية او وعدا او اي منفعة 
اىل  تيسء  معلومات  او  ارسار  لكشف  اخرى، 
العمل او للقيام بعمل او االمتناع عنه بقصد 
او  بصاحب  املعنوي  او  املادي  الرضر  الحاق 
بصالح العمل، يعاقب بالحبس من شهرين اىل 
سنتني وبالغرامة من مئة الف اىل مائتي الف 

لرية. وتنزل العقوبة نفسها بالرايش".

ولعدم ثقته بحامية حقوقه عرب القضاء. 
التهرب  جراء  من  الدولة  موارد  انخفاض   •
وزيادة  وسواهام.  الجمريك  التهرب  الرضيبي، 
من  االدارية  والتكاليف  الحكومية  النفقات 
مضخمة  اسعار  رضورية،  غري  صفقات  جراء 

وخيالية، نوعية بضائع واعامل رديئة، الخ.
البالد  ابناء  بني  للرثوة  العادل  غري  التوزيع   •
والبطالة  الفقر  ازدياد حاالت  يف  يساهم  مام 
االستقرار  وزعزعة  الجرائم  نسب  وارتفاع 

االجتامعي، السيايس، واالمني.
• ترهل وضعف كفاية معظم ادارات الدولة 
فيها  االساسية  املناصب  تويل  جراء  من 
املحسوبية،  بفعل  كفيني  غري  اشخاص  من 
حساب  عىل  الطائفية  او  القرابة،  الواسطة، 
التي  الوطن،  يف  النخبوية  الطاقات  كفاية 

تهاجر بنسب كبرية. 
• ضعف مستوى االنفاق العام عىل املشاريع 
سيئة  مبشاريع  واالكتفاء  النوعية،  التطويرية 
رسقة  دميومة  بهدف  فرتة  كل  تكرارها  يتم 

املال العام. 
لتنفيذ  املنظم  االجرام  شبكات  جذب   •

باشخاص  اسوة  العام  لالمن  العامة  املديرية 
املختص  القضاء  تبلغ  كافة،  العدلية  الضابطة 
ومن  بها،  تعلم  التي  الجرائم  كل  عن  فورا 
القضاء  اىل  يعود  الفساد.  جرائم  ضمنها 
حرصا حق اتخاذ القرار مبالحقة تلك الجرائم 
اىل  ترفع  انها  كام  اليها.  وليس  عدمه،  او 
مفصلة  ومعلومات  دراسات  دوريا  الحكومة 
عن كل االوضاع العامة يف البالد، السيام تلك 
الفساد  وجرائم  االقتصادي  بالوضع  املتصلة 
وسواها. يعود اىل الحكومة حرصا حق اتخاذ 
القرارات املناسبة يف كل تلك الشؤون، وليس 
اليها. بالتايل، من الناحية القانونية ان القضاء 
كل  سلطتهام  اىل  تخضع  التي  والحكومة 
يعدان  فيها،  الرقابة  واجهزة  الدولة  ادارات 
مثابة العمود الفقري العمالين - التنفيذي يف 

عملية مكافحة جرائم الفساد.
ما تعريف الفساد؟ ما واقعه العاملي وضمن 
ومخاطره  اشكاله  ما  لبنان؟  يصنف  خانة  اي 
الدولية  القوانني  واقع  ما  منه؟  الحد  وطرق 
دولية  معايري  واي  به؟  الصلة  ذات  واملحلية 
يف  العام  لالمن  العامة  املديرية  تعتمد 

مكافحته؟

الواقع العاملي
الفساد  تكلفة  ان  الدولية  االحصاءات  تبني 
تريليون دوالر يف   2.6 يقارب  مبا  عامليا  تقدر 
العاملي،  الناتج  يعادل 5% من  ما  اي  السنة، 
من  اكرث  يدفعون  واالفراد  الرشكات  وبأن 
تؤكد  عام.  كل  الرشاوى  من  دوالر  تريليون 
منظمة االمم املتحدة ان الفساد يشكل احد 
ابرز اسباب تقويض سيادة القانون يف مختلف 
لتمدد  الفقري  العمود  مثابة  ويعد  الدول، 
العابرة  املنظمة  االجرام  شبكات  نشاطات 

اثاره السلبية
لجرائم  السلبية  االثار  وتعد  تحىص  ال  تكاد 
الفساد عىل الدولة بكل قطاعاتها. من ابرزها 

نذكر االيت:
- يؤدي اىل اضعاف النمو االقتصادي للبالد.

جراء  من  االستثامرات  مستوى  يخفض   -
وحتى  االجنبي  املستثمر  ثقة  ضعف 
املستثمر الوطني يف النظام االقتصادي ككل، 

املحامي منير الشدياق
mounirchidiac2014@gmail.com

للحدود الوطنية يف العامل، التي ترتكب اخطر 
الجرائم ضد االنسان كاالتجار بالبرش، تبييض 
االسلحة،  تجارة  املخدرات،  تجارة  االموال، 
 - اقتصادي  خطر  الفساد  بالتايل،  وسواها. 
امني - اجتامعي عاملي يستدعي دق ناقوس 

الخطر.

تصنيف لبنان 
عدة  مؤسسات  هناك  الدويل،  الصعيد  عىل 
تهتم بقياس مؤرشات ظاهرة الفساد يف معظم 
دول العامل باالستناد اىل مجموعة معايري عامة، 
قياس  متخصصة،  معاهد  تجريها  كدراسات 
اقتصاديني،   اراء خرباء  العامة،  مؤرش املساءلة 
للمعارضة  السياسية  املشاركة  مدى  قياس 
املدنية  الحريات  احرتام  درجة  الدولة،  ضمن 
وحرية الصحافة، وغريها من املؤرشات العامة، 
ال التدقيقية بكل اعامل مؤسسات الدولة مثال. 
املثال،  سبيل  عىل  نذكر  املؤسسات  تلك  من 
منظمة  هي  التي  الدولية  الشفافية  منظمة 
كل  وتقوم   1993 عام  تأسست  حكومية  غري 
الفساد. بحسب  باصدار مؤرش مدركات  سنة 
احتل   ،2019 لعام  الفساد  مدركات  مؤرش 
دولة  اصل 180  من  عامليا   149 املرتبة  لبنان 
اىل  يشري   1 الرقم  ان  املعلوم  املؤرش.  شملها 
 180 والرقم  الفساد،  مكافحة  دولة يف  افضل 

اىل اسوأ دولة يف هذا املجال.

التعريف
بنسب  القدم  منذ  الفساد  وجود  واقع  رغم 
ان  اال  عموما،  كافة  املجتمعات  يف  متفاوتة 
العهد نسبيا،  الفساد حديث  مفهوم مكافحة 
اذ بدأ التداول به عامليا يف منتصف تسعينات 
وجود  عدم  تربر  الحداثة  تلك  املايض.  القرن 

اليوم،  تعريف عاملي رسمي وموحد له حتى 
هذا  يف  متشابهة.  تعاريفه  معظم  ان  رغم 
الدولیة  الشفافیة  منظمة  ان  نجد  السياق، 
عرفته بانه "استغالل السلطة من اجل املنفعة 
الدوليني  والصندوق  البنك  ان  كام  الخاصة". 
بغرض  عام  منصب  "استغالل  بانه  عرفاه 
الصعيد  عىل  شخصیة".  مكاسب  تحقیق 
اللبناين، نجد ان قانون حامية كاشفي الفساد 
تاريخ 10 ترشين  الرقم 83 يف  الصادر تحت 
الفساد  االوىل  مادته  يف  عرّف   ،2018 االول 
بانه "استغالل املوظف للسلطة او الوظيفة او 
منافع غري  او  تحقيق مكاسب  بهدف  العمل 

متوجبة قانونا". 

اشكاله الجرمية
الفساد من  افعال  ان جميع  فيه  مام ال شك 
قانون  بحسب  ذاتها،  يف  تؤلف  استثناء  دون 
باملرسوم االشرتاعي  الصادر  اللبناين  العقوبات 
من  وغريه   1943 اذار   1 تاريخ   340 رقم 
عليها  يعاقب  جرائم  الصلة،  ذات  القوانني 
عىل  نذكر  االفعال  تلك  ابرز  من  القانون. 
سبيل املثال جرائم الرشوة، االختالس، استثامر 
االخالل  السلطة،  استعامل  اساءة  الوظيفة، 
الرسقة،  النفوذ،  رصف  الوظيفية،  بالواجبات 
التزوير، تبييض االموال، الخ. استطرادا، نوضح 
ان القانون اللبناين يعاقب عىل افعال الفساد 
يف مختلف وجوهها، سواء حصلت يف القطاع 

العام او يف القطاع الخاص. 

القطاع العام
من   351 املادة  ان  املثال،  سبيل  عىل  نذكر 
"كل  التايل:  عىل  نصت  العقوبات  قانون 
عامة  خدمة  اىل  ندب  شخص  وكل  موظف 

اللواء ابراهيم: 
نحاسب املخالفني من 

دون التشهير باحد الننا 
نحترم كرامات الناس

اتفاق االمم املتحدة 
ملكافحة الفساد اهم 

التشريعات الدولية
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التي  الدولة  ضمن  االجرامية  مشاريعها 
تكون  فيها  املساءلة  كون  الفساد،  يسودها 
شبه معدومة بالنسبة اىل النافذين واتباعهم. 

اسبابه
تبني االحصاءات ان هناك العديد من االسباب 
او مجتمعة، يف تعميم  التي تساهم، منفردة 
ويف  اوىل،  جهة  من  الفساد  ثقافة  وتكريس 
ضمن  ثانية،  جهة  من  الفاسدين  حامية 

مجتمع معني. من ابرزها عىل سبيل املثال: 
1- عدم تطبيق القانون فعال، سواء عىل صعيد 
صعيد  عىل  او  التأديبية  االدارية  املحاسبة 
املوظفني  اىل  بالنسبة  القضائية،  املالحقة 
واملسؤولني الرسميني الذين يخالفون القوانني 
وذلك من جراء حاميات  يرتكبون جرائم،  او 

سياسية او حزبية او طائفية للكثري منهم.  
بخاصة يف ظل  القضائية،  السلطة  2- ضعف 
وجود قوانني تجعل رؤساء السلطات القضائية 
كافة يعّينون مبوجب مراسيم تتخذ يف مجلس 
الوزراء، الذي هو سلطة سياسية. كذلك هي 
يخالف  واقع  هو  القضائية.  التشكيالت  حال 
مبدأ الفصل بني السلطات من جهة، ويجعل 
الوزراء  مبجلس  املتمثلة  السياسية  السلطة 
مؤثرة او شبه مهيمنة عىل بعض اهم املواقع 

القضائية معظم االحيان من جهة اخرى.
3- تاليش القيم الدينية واالخالقية التي توجب 

االمانة وعدم رسقة مال الغري. 
تقف  التي  الحصانات  من  العديد  وجود   -4
حائال دون مالحقة اشخاص متهمني بالفساد.
متهم  وزير  اي  احالة  ان  املثال،  سبيل  عىل 
املجلس  امام  الوظيفية  بواجباته  باخالله 
يتطلب  والوزراء  الرؤساء  ملحاكمة  االعىل 
موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب، وهو امر 

شبه مستحيل، وهكذا دواليك. 
كرث  منها  يستفيد  التي  املرصفية  الرسية   -5
حققوا  التي  الفساد  لصفقات  اثر  اي  الخفاء 
منها مبالغ نقدية هائلة، والتي ال ميكن رفعها 

اال وفق رشوط صعبة او معقدة. 
6- تدين رواتب الكثري من العاملني يف القطاع 
لتلك  الرشائية  القدرة  تدين  اىل  اضافة  العام، 
يشجع  ما  خصوصا  املرحلة،  هذه  الرواتب 

الكثري منهم اىل اللجوء نحو استدراج الرشوة او 
الصفقات املخالفة للقانون لتحسني معيشتهم. 

القوانني
القوانني  من  الكثري  هناك  ان  املعلوم  من 
املحلية واالتفاقات الدولية التي تعنى بشكل 

مبارش او غري مبارش مبكافحة جرائم الفساد. 
عىل الصعيد الدويل، يعد اتفاق االمم املتحدة 
االول  ترشين   31 يف  الصادر  الفساد  ملكافحة 
2003، الذي انضم اليه لبنان عام 2008، اهم 
الترشيعات الدولية يف مجال مكافحة الفساد 

حتى اليوم. 
عىل الصعيد اللبناين، ال بد من االشارة اىل ان 
 1943 عام  الصادر  اللبناين  العقوبات  قانون 
يتضمن احكاما تعاقب عىل كل انواع االفعال 
الفساد.  تصنيف  تدخل ضمن  التي  والجرائم 
 2018 االول  ترشين   10 تاريخ  يف  استطرادا، 
تم اصدار قانون حامية كاشفي الفساد الذي 
ايار 2020 تم  تاريخ 8  الرقم 83. ويف  يحمل 
اصدار قانون مكافحة الفساد يف القطاع العام 
الذي  الفساد  الوطنية ملكافحة  الهيئة  وانشاء 

يحمل الرقم 175. 
وهي  موجودة  والدولية  املحلية  القوانني  ان 

جيدة، لكن العربة يف تطبيقها.

مكافحته 
من البديهي القول ان اوىل خطوات مكافحة 
بدء  يف  تكمن  واهمها  اشكاله،  بكل  الفساد 
عموما  كافية  كونها  فعليا،  القوانني  تطبيق 
برضورة  ناهيك  تطبيقها،  تم  اذا  ملكافحته 
اليه.  تدفع  التي  االسباب االجتامعية  معالجة 
القيم  سلم  بناء  اعادة  اىل  السعي  هو  االهم 
املجتمع.  يف  االنسان  لدى  والدينية  االخالقية 
يف ما خص مؤسسات الدولة التي يفرتض ان 
تكون قدوة للمواطن، نشري اىل ان اتفاق االمم 
 ،2003 عام  الصادر  الفساد  ملكافحة  املتحدة 
الذي صادق عليه لبنان، يحدد بالتفصيل كل 
املعايري واالجراءات القانونية التي يجب عىل 
كل السلطات الترشيعية والتنفيذية والقضائية 
الفساد.  ملكافحة  اعتامدها  دولة،  كل  ضمن 
كام انها تحدد من جهة ثانية، ابرز االجراءات 
االستباقية والالحقة التي يجب عىل كل ادارة 

او مؤسسة ضمن الدولة اعتامدها. 

االمن العام... مبعايري دولية  
العام، ضمن  لالمن  العامة  املديرية  اعتمدت 
خطة تطويرها التي اطلقها مديرها العام اللواء 
املسؤولية  سدة  توليه  عقب  ابراهيم  عباس 
فيها، نهج تطبيق كل معايري مكافحة الفساد 

املتحدة  االمم  اتفاق  يف  عليها  املنصوص 
ملكافحة الفساد املشار اليه آنفا. من ابرز تلك 
عىل  نذكر  العام،  االمن  طبقها  التي  املعايري 

سبيل املثال ال الحرص:
اوال: ضبط املشرتيات العمومية وادارة االموال 
هذا  يف  االتفاق(.  من   9 )املادة  العمومية 
املجال نشري اىل ان  املديرية، ككل االدارات، 
التي  العسكرية  غري  االعامل  بتنفيذ  تقوم 
الصيانة،  اعامل  الحاجيات،  كرشاء  تحتاجها، 
وسواها،  البناء،  الطبابة،  الهندسة،  الكهرباء، 
اىل  الخدمات  او  االعامل  تلك  تلزيم  عرب 
اختصاصيني،  او  خاصة  مؤسسات  او  رشكات 
املعتمدة  العروض  استدراج  تقديم  الية  وفق 
اسعار  ان  املعلوم  من  اللبنانية.  الدولة  يف 
نوعا  مرتفعة  اللبنانية  السوق  يف  الخدمات 
قامت  النفقات،  تخفيض  بهدف  لذا  ما، 
املتالحقة،  التطويع  دورات  ضمن  املديرية 
كل  يف  املتخصصني  االفراد  عرشات  بتطويع 
انهائهم  بعد  اليهم  واسندت  املجاالت،  تلك 
الدورات التدريبية مهامت تنفيذ العديد من 
االمر  هذا  املديرية.  تحتاجها  التي  الخدمات 
وفر فعليا نسبة ال بأس بها من االكالف التي 

كانت تتكبدها يف السابق، فيام يستخدم الوفر 
يف تحقيق مختلف املرشوعات التطويرية.

انجاز  وتوقيت  بتفاصيل  الناس  ابالغ  ثانيا: 
يف  االتفاق(.  من   10 )مادة  كافة  املعامالت 
هذا االطار، ان املديرية وضعت اكرث من 20 
والكرتونية  هاتفية  وتواصل،  اتصال  وسيلة 
يتيح  مبا  املواطنني،  خدمة  يف  انواعها،  بكل 
معرفة  الكرتونيا،  املعامالت  بعض  انجاز  لهم 
والوقت  املعامالت  كل  مستندات  تفاصيل 
اي خطر،  عن  االبالغ  منها،  كل  النجاز  الالزم 

وسواها من الخدمات.
العسكري  السلوك  قواعد  مدونة  وضع  ثالثا: 
املوظفني  اداء  تفاصيل  كل  تحدد  التي 
العموميني )مادة 8 من االتفاق(. هنا نشري اىل 
ان املديرية اطلقت يف كانون االول عام 2016، 

بالتعاون مع مكتب حقوق االنسان يف االمم 
بها،  الخاصة  السلوك  قواعد  مدونة  املتحدة، 
التي تحدد رؤيتها الوطنية من جهة، وقواعد 
سلوك عسكرييها وموظفيها وفق ارقى معايري 

حقوق االنسان العاملية من جهة اخرى.
من  ميكن  ما  يف  املجتمع  مشاركة  رابعا: 
هذا  يف  االتفاق(.  من   13 )مادة  مهامها 
العديد  ارشكت  املديرية  ان  اىل  نشري  الصدد 
من  الكثري  يف  املدين  املجتمع  هيئات  من 
رابطة  كارشاك  االنساين،  البعد  ذات  مهامها 
نظارة  يف  موقتا  املوقوفني  رعاية  يف  كاريتاس 
الغذائية  العام واالرشاف عىل وجباتهم  االمن 
لهم  وترفيهية  اجتامعية  نشاطات  وانجاز 
ايضا  استحدثت  بانها  ناهيك  وسواها.  ايضا، 
واملنظامت  االنسان  حقوق  دائرة   2016 عام 
والهجرة التي تعنى مبعالجة ومتابعة كل انواع 
كذلك  مبارش،  بشكل  االنسان  حقوق  ملفات 
عرب التنسيق مع كل منظامت املجتمع املدين 
انها  والدويل. كام  املحيل  وهيئاته وجمعياته، 
استحدثت واعادت تأهيل ما يقارب 70 مبنى 
عرب  اللبنانية  االرايض  جميع  عىل  لها  تابعا 
البلديات  واتحادات  البلديات  مع  التعاون 
وجمعيات املجتمع املدين الذين عاينوا كل ما 
تكلف  ان  اي من دون  بكل شفافية،  قدموه 
كلها  مبان  وهي  مبالغ،  اي  اللبنانية  الخزينة 

اصبحت ملكا للشعب اللبناين ككل.  
 خامسا: انزال العقاب بكل مرتكب ألي فعل 
هذا  تفند  االتفاق  مواد  من  )الكثري  فساد 
املوجب(. يف هذا السياق، نشري اىل ان املديرية 
تفاصيل  عن  االعالن  عدم  نهج  اعتمدت 
عمليات مكافحة اي حالة فساد ضمنها، التي 
نجم عن بعضها طرد بعض العسكريني الذين 
عىل  احالتهم  بعد  الرتب  مختلف  من  هم 
الذي  للقانون  تطبيقا  وذلك  املختص،  القضاء 

مينع التشهري بأي شخص كان. 
العام  مديرها  دامئا  يؤكد  كام  فاملديرية، 
او  محاسبة  تطبق  ابراهيم،  عباس  اللواء 
او  مخالفة  يرتكب  عسكري  اي  معاقبة 
اي  دون  القانون، من  عليها  ينص  ما  جرمية 
زيادة او نقصان ومن دون التشهري بأي كان 

احرتاما لكرامات الناس.

لبنان صادق عام 2008 
على اتفاق االمم املتحدة 

ملكافحة الفساد
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يف املايض كان نطاق سيادة الدولة مقترصا عىل ثالثة عنارص: االرض، البحر، والفضاء املادي. التطور التكنولوجي الهائل فرض 
وجود عنرص سيادي رابع هو الفضاء السيرباين الذي ال ميكن للدولة حاميته بالعسكر واالسلحة الحربية التقليدية، بل عرب وعي 

كل مواطن يستخدم االنرتنت والربامج الخاصة، وقوى امنية الكرتونية كالتي استحدثها االمن العام

عالم إفتراضي أخطاره وإيجابياته ال تحصى 
األمن العام اإللكتروني يتصّدى للحروب السيبرانّية

بحروب  يعرف  ملا  االهم  السالح  هو  االنرتنت 
تدار  التي  الناعمة  الحروب  اي  الخامس،  الجيل 
لالتصال،  مهمة  منصة  شبكته  شكلت  بعد.  من 
الحضارات  حوار  الثقافة،  االجتامعي،  التواصل 
يف  الجرائم  الرتكاب  املقابل  يف  ووسيلة  وغريها، 
واحزاب  دول  تستخدمه  وسالحا  املجتمع،  حق 
وسواها يف شن حروب عسكرية او اقتصادية او 

سياسية او نفسية. 
البحث  عنوان  السيربانية"  االلكرتونية  "الحرب 
رئيس  الشيخ،  نزيه  الرائد  اعده  الذي  العلمي 
عام  امن  مركز  يف  املسافرين  شعبة  يف  خدمة 
العريضة الحدودي التابع لدائرة امن عام عكار، 
يف مناسبة امتحان ترقيته من رتبة نقيب اىل رتبة 
العام"  "االمن  دورته.  طليع  حل  انه  علام  رائد، 

التقته وحاورته يف عناوين البحث. 

■ ما تعريف الحرب السيربانية؟
□ يختلط تعريف الحرب السيربانية مع مفاهيم 
متعددة، منها االمن السيرباين، الجرمية السيربانية، 
الفضاء السيرباين وغريها. لكل واحد منها تعريف 
عىل  االخر  عن  كامل  بشكل  يختلف  به  خاص 
الرغم من التشابك بينها. ال يوجد يف العامل تعريف 
بانها  تعريفها  ميكن  السيربانية.  للحرب  موحد 
رصاع ميدانه شبكة االنرتنت، يقوم عىل هجامت 
ذات دوافع سياسية او عسكرية او اقتصادية او 
اجتامعية، عىل املعلومات ونظمها، او عىل تعطيل 
الخدمات االساسية، او عىل رسقة البيانات الرسية 

وتعديلها. 

■ ما ابرز العناوين العريضة التي عالجتها ضمن 
البحث؟

□ نظرا اىل تشعب املوضوع، قسمت البحث اىل 
ثالثة فصول: 

• اول، متحور عىل رشح مفهوم الفضاء السيرباين، 
نشأة وتعريف الحرب السيربانية، امناطها، ادواتها، 

رئيس خدمة يف شعبة املسافرين يف مركز امن عام العريضة الحدودي الرائد نزيه الشيخ.

اللواء ابراهيم: 
املواطن رب عملنا ونحن 

في خدمته

SERVICE( وهو سالح وظيفته اغراق الشبكة 
الخدمة  الالزمة البطاء  البيانات غري  بسيل من 
خبيثة  برامج  الرسال  متهيدا  متاما،  توقفها  او 
وصول  ومنع  للشبكة  كامل  تخريب  اىل  تؤدي 

املستخدمني اليها.
 MAN IN THE( املنتصف  يف  الرجل   •
بني  االتصاالت  اعرتاض  وظيفته   )MIDDLE
جهتني من دون علمهام، وتعديل الرسائل املرسلة 

واملستلمة والتحكم بكل االتصاالت.

والحروب عىل  الهجامت  تلك  اخطار  ابرز  ما   ■
اي دولة؟

□ امام واقع عاملي يؤكد توجه معظم الحكومات 
الرشكات  وكذلك  وقطاعاتها،  اداراتها  مبختلف 
يف  واعتامدهم  الرقمي  العامل  نحو  واالفراد، 
او  يتلقونها  التي  والخدمات  اعاملهم  مختلف 
اي  ان  السيرباين،  الفضاء  ادوات  عىل  يقدمونها 
هجامت او حروب سيربانية يكون يف استطاعتها 
االمنية  الدولة  مفاصل  كل  تعطيل  او  رضب 
الجانب  التحتية، وصوال اىل  واالقتصادية والبنية 
السيرباين  الهجوم  ان  مثال،  والفكري.  االجتامعي 
الذي استهدف استونيا عام 2007 تسبب يف وقت 
الحكومية  االلكرتونية  املواقع  تعطيل  يف  واحد 
)االدارية واالمنية( والتجارية واملرصفية واالعالمية 
التواصل االجتامعي  وسواها. ناهيك بأن وسائل 

احدى  تعد  السيرباين،  العامل  ادوات  من  وسواها 
اهم الوسائل التي تستخدمها الشبكات االرهابية 
عمالء  تجنيد  محاولتهام  يف  االرسائييل  والعدو 
شهدها  التي  الثورات  من  العديد  ان  كام  لهام. 
العامل كانت صنيعة جيوش الكرتونية تعمل عىل 
وسائل التواصل االجتامعي بحيث تستغل نقاط 
بهدف  عليه  الناس  لتحريض  ما  نظام  ضعف 
اسقاطه او زعزعته البتزازه الحقا. هذا ما يعرف 
بالحرب الناعمة من بعد، علام ان اخطارها شاملة 

لكل القطاعات.

■ ما هو الواقع اللبناين عىل الصعيد السيرباين؟
عام  السيرباين  لالمن  اسرتاتيجيا  لبنان  اقر   □
2019، اال انه ال يزال متأخرا عن معظم بلدان 
املنطقة والعامل يف مجال حامية فضائه السيرباين، 
اللبناين  السيرباين  الفضاء  يتبني ان حامية  حيث 

وتحصينه ال يزاالن مجرد جهود لبعض املؤسسات 
االمنية واملبادرات الرسمية املتفرقة عىل صعيد 
يتطلب  االنرتنت  عامل  مع  التعاطي  ان  الدولة. 
ثقافة معلوماتية معينة، يك ال يكون املستخدم 
فريسة سهلة ألي تجسس او رسقة او سواها من 
الجرائم. اذا كانت الحكومة ابرز املعنيني بحامية 
عبء  ان  اال  دولة،  اي  ضمن  املعلومات  امن 
تعميم تلك الثقافة، التي تشكل محور الحامية، 
يقع ايضا عىل عاتق كل فئات املجتمع وقطاعاته، 
باملدارس  مرورا  املنزل،  داخل  باالهل  بدءا 
املسؤولية  وسواها.  االعالم  ووسائل  والجامعات 

ثقافية يف الدرجة االوىل والكل معني بها.

■ اي دور يقوم به االمن العام عىل صعيد الحامية 
من الجرائم السيربانية؟

□ اولت املديرية العامة لالمن العام هذا املوضوع 
او  االمني  الصعيد  عىل  سواء  استثنائيا،  اهتامما 
وعرب  والجامعات  املدارس  يف  خاصة  التثقيفي، 

وسائل االعالم.  من ابرز ما قامت به:  
• استحداث شعبة امنية جديدة متخصصة يف رصد 
التي  السيرباين  الفضاء  جرائم  ومكافحة  وتعقب 
والرسمية  الخاصة  واملؤسسات  املواطنني  تطال 
االمن  مثابة  اللبنانية. هي  السيادة  نطاق  ضمن 
وتفكيك  رصد  يف  نجحت  وقد  االلكرتوين،  العام 
عرشات الشبكات االرهابية وشبكات التعامل مع 

العدو االرسائييل من خالل الفضاء السيرباين.
اتصال  وسيلة   20 يقارب  ما  املديرية  وضعت   •
وتواصل يف خدمة املواطنني، وعممتها تكرارا عرب 
وسائل االعالم لالبالغ عن اي خطر او جرمية عادية 

او سيربانية، قد تطالهم او يعلمون بها.
التوعية  2019 حملة  ايار  املديرية يف  اطلقت   •
عىل مخاطر الفضاء السيرباين تحت شعار "حتى ما 
تكون ضحية"، شملت محارضات تثقيفية القاها 
والجامعات،  املدارس  يف  العام  االمن  من  ضباط 
وبثت افالما وثائقية عرب مختلف وسائل االعالم 
وسواها من النشاطات التوعوية. غري ان ظروف 
موقتا.  الحملة  استمرار  عرقلت  كورونا  جائحة 
اضافة اىل غريها من الجهود والنشاطات االخرى 
السيربانية  املعارف  اىل رفع مستوى  التي تهدف 
لدى املواطنني يف موازاة حاميتهم امنيا. فكام يؤكد 
دامئا املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم، 
ان املواطن هو رب عملنا ونحن يف خدمته بكل 

قدراتنا وامكاناتنا.

اسلحتها، اسرتاتيجياتها، اضافة اىل نبذة عن واقع 
السباق اىل التسلح السيرباين بني اهم دول العامل.

• ثان، متحور عىل رشح مناذج عمالنية وواقعية 
او  لهجامت  الدول  بعض  مواجهة  كيفية  عن 
حروب سيربانية، امنية او اقتصادية او سياسية او 

اجتامعية، سبق وتعرضت لها. 
• ثالث ينقسم اىل شقني: الشق االول متحور عىل 
الواقع اللبناين عىل الصعيد السيرباين، الصعوبات 
املوجودة، الجهود املبذولة والنتائج املحققة حتى 
العامة  املديرية  دور  عىل  الثاين  ومتحور  اليوم. 
لالمن العام يف حامية الدولة ومؤسساتها العامة 
تحقق ضمن  وما  الهجامت،  هذه  من  والخاصة 
اضافة  الصعد،  هذه  عىل  انجازات  من  املديرية 
اىل الربامج التي اطلقتها بهدف توعية املواطنني 
تالمذة  السيام  السيرباين  املجال  يف  وتثقيفهم 
البحث  ختام  يف  الجامعات.  وطالب  املدارس 

ادرجت اقرتاحات وتوصيات.  

او  الهجامت  يف  تستخدم  التي  االدوات  ما   ■
الحروب االلكرتونية او السيربانية؟

□ القيام مبثل تلك الهجامت او الحروب ال يتطلب 
سوى امكانات بسيطة جدا:

 1969 العام  اىل  بدايته  تعود  التي  االنرتنت   -1
عندما انشأت ادارة الدفاع االمريكية مرشوع شبكة 
متعهدي  مع  االدارة  وصل  اىل  تهدف  معلومات 

القوات املسلحة وعدد من الجامعات. 
املحمولة  الحواسيب  ان  الحاسوب:   -2
الذكية  الهواتف   ،)LAPTOPS(
اللوحي  والكومبيوتر   )SMARTPHONES(
تحت  تندرج   )TABLET  COMPUTER(

تسمية الحاسوب. 
الحرب  هذه  يديرون  السيربانيون:  الجنود   -3
يرتدون  ال  لكنهم  لها،  جنود  مثابة  ويعتربون 
بزات عسكرية وغري مجهزين بالعتاد العسكري 
علم  يف  والخربة  بالذكاء  يتمتعون  التقليدي. 

الكومبيوتر واالنرتنت، وميتلكون مهارات عالية 
يف لغات الربمجة وانظمة التشغيل ويستغلون 
او  شبكة  اي  يف  الخرتاقها  الضعف  نقاط 
حاسوب. تم االصطالح عىل تسميتهم قراصنة 
االنرتنت، وهو يف االصل كان معنى ايجابيا قبل 
وسائل  عليه  تركز  سلبي  معنى  اىل  يتحول  ان 

االعالم حاليا. 

■ ما هي فئات قراصنة االنرتنت؟
 Ethical(  الهاكر االخالقيون او القبعات البيض □
عىل  العمل  يف  مهاراتهم  يستغلون   )hackers
من  وبطلب  باذن  االنظمة  مختلف  اخرتاق 
االمنية  املناعة  مدى  معرفة  بهدف  اصحابها 
املعلوماتية لها وكشف ثغرها اذا وجدت. بالتايل، 
الهاكر  ايضا  هناك  واخالقي.  مرشوع  عملهم 
 Black Hat( السود  القبعات  او  اخالقيون  الال 
hackers(. يستغلون مهاراتهم ومعارفهم بهدف 
السيرباين،  التجسس  او  التخريب  او  التدمري 
وغري  القانونية  غري  االفعال  من  ذلك  وسوى 
 Grey Hat( الرمادية القبعات  االخالقية. هاكر 
السابقني.  الفريقني  من  مزيج  هم   )Hackers
يخرتقون االنظمة من دون اذن او علم اصحابها 
لكن ليس بهدف الرسقة او االبتزاز، بل الكتشاف 
ثغر فيها ومن ثم يتواصلون مع اصحابها لطلب 

بدل مادي يف مقابل اعالمهم بتلك الثغر.

الهجامت  يف  تستخدم  التي  االسلحة  ما   ■
والحروب السيربانية؟

والفريوسات  الحاسوبية  الربمجيات  تعد   □
االلكرتونية من اهم االسلحة املعتمدة يف الحرب 
السيربانية. هي اسلحة غري مرئية لديها القدرة عىل 
التدمري وال تحتاج اىل خدمات لوجستية معقدة، 
اي  قبل  ومن  مكان  اي  من  اطالقها  ميكن  كام 

شخص. من تلك االسلحة: 
 DENIAL OF( الخدمة  من  الحرمان   •

بحث
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الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من 2021/05/16 لغاية 2021/06/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب 
بني 2021/05/16 لغاية 2021/06/15

املجموعاجانبعربلبنانيونحركة تنقل

العددالعددالعدد
1501اثيوبية
886كينية

429سيراليونية
86بنينية

72فيليبينية
42توغولية

35بنغالدشية
24كاميرون
21اوكرانية

16تشادية

دخول

مغادرة

املجموع

104760

103277

208037

85528

87313

172841

35632

33903

69535

225920

224493

450413

9بوركينابية
8سنغالية

6تايالندية
6فرنسية
5زامبية
5غامبية

4بريطانية
3اميركية
3روسية

3سري النكية

3فييتنامية
2بلجيكية

2كوبية
1افريقيا .ج.
1اندونيسية
1باكستانية

1صربيا
1غابونية

3176المجموع

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب 
اعتبارا من  2021/05/16 لغاية 2021/06/15

الدولةالدولةالدولة

الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة اىل دائرة التحقيق واالجراء من 2021/05/16 لغاية 2021/06/15

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من 2021/05/16 لغاية 2021/06/15

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

12اثيوبية 
3اردنية
1اسبانية
1استونية
2ايرانية

13بنغالدشية 
1بوركينا فاسو

1توغولية
1روسيا
5تركية

8اثيوبية 
2اوكرانية

1اردنية
16بنغالدشية 

1روسية
1تركية

1سعودية
8سودانية 
228سورية 

1سعودية 
7سودانية 
205سورية 

2سيريليونية
1سري النكية

2عراقية 
2فلسطينية

1فلسطينية من دون اوراق
1فلسطيني سلطة

5فلسطينية سورية

2سيراليونية
1سري النكية

1عراقية 
2فلسطينية

1فلسطيني سلطة
2فلسطينية من دون اوراق

3فلسطينية سورية
23فلسطينية الجئة

1قيد الدرس

27فلسطينية الجئة
1فيليبينية

1قيد الدرس
90لبنانية 

11مصرية 
7مكتوم القيد 

2نيجيرية 
1هندية

1كونغولية
408المجموع

1كونغولية
89لبنانية 

6مصرية 
6مكتوم القيد 

5هندية
5نيجيرية 
414المجموع

5اردنية
3تونسية

1جزائرية
17سورية

2فلسطينية
48مصرية

76المجموع

الدولةالدولة العددالعدد
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املجموعمختلفهوياتاختامتأشرياتاقاماتجوازاتعام

881127غينيا 
51511سوريا

4116املكسيك
1315تركيا

55السويد
2303913654املجموع

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

رسم بياين بعدد الوثائق 
املزّورة تبعاً للجنسية 

السورية وفقاً 
لنوع الوثائق املزورة: 

أيار 2021

رسم بياين بعدد 
الوثائق املزّورة تبعاً 

للجنسية السورية وفقاً 
لنوع الوثائق املزورة: 

أيار 2021

عدد الوثائق املزورة املضبوطة بحسب القارات: 
أيار 2021

 عدد الوثائق السورية املزورة 
بحسب النوع واملركز الحدودي: أيار 2021

مقارنة بني عدد الوثائق
املزورة املضبوطة لشهر 

أيار 2020 والشهر نفسه 
من العام 2021

مقارنة مع عدد حاميل 
الوثائق املزورة خالل االشهر 

الثالثة السابقة

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

عدد املسافرين 

خالل ايار 2021

عدد املسافرين من بداية 
2021 حتى نهاية ايار 

2021

عدد املسافرين خالل ايار 
 2020

عدد املسافرين من بداية 
2020 حتى نهاية ايار 2020 

1,283,424.00  5,964.00  370,709.00  122,573.00  املراكز الحدودية  الربية

1,138,591.00  23,107.0  1,028,192.00  283,868.00  املطار

حاملو وثائق مزورة املركز

أيار 2020

حاملو وثائق مزورة 

أيار 2021

نسبة االرتفاع 

أو االنخفاض

مؤرش

100%076مطار

100%02مرفأ طرابلس

100%01املصنع

00مرفأ بريوت

100%04القاع

00العريضة

100%02العبودية

حاملو وثائق املركز
مزورة آذار 2021

حاملو وثائق 
مزورة نيسان 

2021

حاملو وثائق 
مزورة ايار 2021

672676املطار

102مرفأ طرابلس

721املصنع

100مرفأ بريوت

000العريضة

004القاع

002العبودية

762885املجموع

مالحظة : ترتفع و تنخفض اعداد الوثائق املزورة بحسب رشوط التعبئة والتدابري االستثنائية املفروضة حيث سجل ايار النسبة االعىل من الوثائق املزورة املضبوطة

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

66

 الوثائق المزّورة
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بأقالمهم  

اإلعالم اإللكتروني ميزاته وتحّدياته
 ودوره الوطني

بقلم
جوزف سمعان*

تسمية  شمولية  يجوز  وال  االلكرتوين  لالعالم  عدة  تصنيفات  يوجد 
"املواقع االخبارية االلكرتونية" بشكل مطلق. وهنا ال بد من االشارة 
كثرية، ساكتفي  تشعبات  يحمل يف طياته  االلكرتوين  االعالم  ان  اىل 

بذكر نوعني باتا اكرث شهرة لبنانيا: 
1- مواقع اخبارية قامئة عىل نقل الحدث الحاصل يوميا من خالل 

املتواصلة. املتابعة 
املكتوب  االعالم  بني مكونات  تجمع  التي  االلكرتونية  الصحيفة   -2
بصحيفة  ليست  وهي  شمولية.  االكرث  وتعترب  واملريئ،  واملسموع 
مرئية  او  مسموعة  او  مطبوعة  اعالمية  ملؤسسة  تتبع  تكاملية 
او   "E-media" او   "Online Newspaper"بـ تسميتها  ووجب 

حتى "E-press" او غريها من التسميات )املرتبطة باالنرتنت(. 
من مشاكل الصحافة العربية عىل شبكة االنرتنت انها حتى اليوم 
كانت قارصة ومقرصة يف استخدام اساليب وتكنولوجيات ومميزات 
الصحيفة  لطبيعة  بعد  كامل  ادراك  يتبلور  ومل  االلكرتوين،  النرش 
االلكرتونية ومفهومها العام، وهي يف الحقيقة متّثل بداية مرشوع 
يف اطواره االوىل للبث عرب االنرتنت، كام ان ذهنية النرش الورقي 
معظم  وتفتقر  الصحف،  هذه  معظم  يف  السائدة  هي  زالت  ما 
الصحف االلكرتونية العرّبية اىل خدمة البحث عن املعلومات وال 

يوجد يف الكثري منها االرشيف للمواد التي سبق نرشها.
مقروء  االبعاد  ثاليث  متطور  اعالم  فعليا  هو  االلكرتوين  االعالم 
ومسموع ومريئ، يبث محتوياته من دون الحاجة اىل "سواتل" امنا 
اىل انرتنت رسيع. وميكن ايجاز سامت الصحافة االلكرتونية يف اآليت:

مع  عليها  تطرأ  التي  التطورات  ومتابعة  لالخبار  الفوري  النقل   -1
الوسائل  تنافس  يجعلها  ما  وقت،  اي  يف  النصوص  تعديل  قابلية 
اللذين  الفورية  عنرص  يف  والتلفزيون  كاالذاعة  االخرى  االعالمية 
االخبار يف  تبث  التي  الفضائية  القنوات  تسبق  وبدأت  احتكرتهام، 
مواعيد ثابتة، فيام يجري نرش بعض االخبار يف الصحف االلكرتونية 

بعد اقل من دقيقة من حصول الحدث.
2- قدرة الصحف االلكرتونية عىل اخرتاق الحدود والقارات والدول 
االنرتنت،  عرب  فوري  وبشكل  رسوم،  او  موانع  او  رقابة  دون  من 
وبذلك فإن صحفا ورقية مغمورة اصبح يف مقدورها ان تنافس، من 
تقديم  من  متكنت  اذا  كبرية  دولية  الكرتونية، صحفا  نسخة  خالل 

اشكال تقنية متقدمة ومهارات  برشية. 
االنرتنت  شبكة  عرب  للصحف  االلكرتوين  للبث  املالية  التكاليف   -3

هي اكرب  بكثري مام هو مطلوب الصدار صحيفة ورقية.

من  خالل  التمويل  اىل  االلكرتونية  الصحف  معظم  لجوء   -4
االعالنات، وقد  اصبح االعالن املتكرر عىل كل صفحة املسمى 
بـ)Banner(، مصدر الدخل الرئييس لهذه الصحف، عىل الرغم 

من انه ال يؤمن سوى نسبة 40 اىل 50% لتغطية التكاليف.
عىل  الحصول  امكانية   االلكرتونية  الصحافة  تقنية  توفر   -5
االلكرتونية،  الصحيفة  "موقع"  زّوار  عن  دقيقة  احصاءات 
كام  عنهم.  املعلومات  وبعض  القّراء  أعداد  عن  ومؤرشات 

متكنها من التواصل معهم بشكل مستمر.
 "Feed Back"6- منحت تقنيات الصحافة االلكرتونية عملية الـ

امكانيات حقيقية مل تكن متوفرة من قبل بوسائل االعالم.
7- فرضت الصحافة االلكرتونية واقعا مهنيا جديدا يف ما يتعلق 
بالصحافيني  وامكاناتهم ورشوط عملهم، فقد اصبح املطلوب 
التقنية،  باالمكانات  ملام  يكون  ان  املعارص  الصحايف  من 
كوسيلة  االلكرتونية  وللصحافة  لالنرتنت  الكتابة  وبرشوط 
وان  واملرئية،  واملسموعة  املكتوبة  الصحافة  امناط  بني  تجمع 
يضع يف اعتباره ايضا عاملية هذه الوسيلة وما يرافق ذلك من 

اعتبارات تتجاوز املهني اىل االخالقي.
ان قطاع االعالم االلكرتوين يزدهر ويتطور برسعة فائقة جدا 
مراعاة  عدم  لناحية  يعانيها  عدة  شوائب  من  الرغم  عىل 
رهنا  االمر  هذا  يبقى  لكن  وغريها،  الفكرية  امللكية  حقوق 
بتطوير قدرات محكمة املطبوعات "املتواضعة" لتواكب وتبدأ 
اي  مع  للتعامل  جديدا  اطارا  بذلك  فتكّون  ادائها،  بَعرْصَنة 
االعالمي  العمل  خالل  سياقها  عن  تخرج  قضّية  او  مشكلة 

االلكرتوين. 
يف الخالصة، مهمة االعالم االلكرتوين كبرية وصعبة تكاد تفوق 
خالل  جبار  مجهود  من  الصحايف  به  يقوم  ما  اذ  التوقعات، 
اعالمي  حقل  اي  يف  العمل  اضعاف  ثالثة  يوازي  عمله،  فرتة 
 - واملادية  املعنوية  الحقوق  حفظ  يجب  وعليه،  تقليدي. 
بهذا  يتشبثون  تجعلهم  بطريقة  فيه  للعاملني  االقتصادية 
اطار  يف  النقايب  العمل  تطوير  وجب  كام  املستقبيل،  القطاع 
عام عرصي يحايك متطلبات الصحافيني عىل الصعد كافة، عىل 

غرار النقابات العاملية.

رئيس تحرير موقع "النرشة" 

واستاذ اعالم الكرتوين يف كلية االعالم - الجامعة اللبنانية

الدكتور بقلم 
فادي الجردلي* ضيف العدد

دروس كورونا لتفادي 
إنهيار األمن الصّحي في لبنان

تاريخيا، اجربت االوبئة البرش عىل التخيل عن منط حياتهم االعتيادي 
وتخيل عاملهم من جديد. ميكن اعتبار االوبئة بوابة بني عامل وآخر، 
او بني حقبة واخرى. اال ان يف لبنان، مع بوادر حلحلة ازمة كورونا، 
االمن  تهدد  التي  االزمات  سلسلة  من  جديدة  حقبة  البلد  دخل 

الصحي.
الضامن  حالة حرجة،  الجراحية يف  العمليات  ارضبت،  الصيدليات 
االزمات  هذه  لكل  تتعرث.  واملختربات  مضمون،  غري  االجتامعي 
سبب واحد، مالمح حلوله غري واضحة. مل يلحق صانعو السياسات 
"العملة  هددت  حتى  وتطبيقها،  الجائحة  من  الدروس  استخالص 
الصعبة" صحة شعب باكمله. لكن ما هي هذه الدروس املستخلصة 

وكيف ميكن تطبيقها ان يضمن االمن الصحي؟ 
من  بد  ال  جديد،  طرق  مفرتق  عىل  لبنان  يقف  الذي  الوقت  يف 
اللبناين.  ان يكون االن الوقت االمثل العادة تصور النظام الصحي 
وسط التفاوتات العديدة يف لبنان، يجب ان تكون الصحة عىل رأس 
الئحة االولويات. هناك حاجة اىل رؤية جديدة جذرية تشمل اعادة 
الحكومية، وضع خطة  الخاص والجهة  القطاع  العالقة بني  تحديد 
بناء نظام معلومايت  القطاعات للطوارئ،  استعداد شاملة متعددة 
االدلة  استخدام  عىل  املؤسسايت  الطابع  واضفاء  تعزيز  للبيانات، 

والرباهني العلمية يف عملية صناعة سياسات الصحة العامة.
لقد كشف كوفيد - 19 عن ثغر عدة يف تركيبة مجتمعاتنا. لكن 
املساواة  عدم  اوجه  هو  تجاهله  ميكن  ال  الذي  الوحيد  اليشء 
استمرار  مع  اليوم  وتستمر  الجائحة،  خالل  برزت  التي  الصارخة 
الدروس  اهم  من  عام.  بشكل  الصحي  والقطاع  الدواء  ازمة 
صلب  يف  العامة  الصحة  تصبح  ان  من  بد  ال  انه  املستخلصة 
بعدالة  الصحة  لتحقيق  القطاع  املتعدد  والعمل  السياسات  كل 
19، حتى   - كوفيد  لقاح  والزبائنية يف  املحسوبيات  من  للجميع. 
السباق نحو االدوية يف الصيدليات، اظهرت الصحة العامة ترابطها 
اظهرت  كام  واالزدهار،  والتنمية  والسيايس  االقتصادي  باالستقرار 
عىل  قوية  اثار  لها  واملعيشية  واالجتامعية  السياسية  بيئاتنا  ان 
يكون حرصيا  يكاد  الصحي  القطاع  تركيز  فان  ذلك،  مع  الصحة. 
عىل خدمات الرعاية الصحية. "الصحة يف جميع السياسات"، هي 
تأثري  حول  نظرة  يعطي  العامة  السياسات  صناعة  لعملية  نهج 
املساءلة  تصبح  وبالتايل  العامة.  الصحة  عىل  السياسات  هذه 

واملحاسبة تشمل صانعي سياسات من مختلف القطاعات.

منفصل عن  لبنان، كام هو،  الصحي يف  القطاع  ان  اعتقدنا  لطاملا 
كل التأثريات الخارجية، ويعمل يف معزل عن الوزارات والقطاعات 
االخرى. اال ان مع اعتامد القطاع الخاص غري املنظم اىل حد كبري 
واالتجاهات  املتصاعدة،  التكاليف  ومتويلها،  الرعاية  توفري  عىل 
انه من  تعني  املتغرية برسعة،  واالقتصادية  والوبائية  الدميوغرافية 
دون تغيري جذري، فان نظام الرعاية الصحية لن يستطيع التعايف من 
ازمات االشهر املنرصمة، ناهيك بالهدف الطموح لتحقيق التغطية 
املستدامة  التنمية  واهداف   2030 خالل  من  الشاملة  الصحية 

الواسعة.
كشف  العامة.  للصحة  ملحوظ  تهميش  هناك  اخرى،  جهة  من 
دعم  بعدم  املتخذ  السيايس  للقرار  الوخيمة  العواقب  عن  الوباء 
وزارة  )تخصص  االهلية  الحرب  نهاية  منذ  العامة  الصحة  قطاع 
الصحة العامة 1.8% فقط من ميزانيتها لالستثامر يف املستشفيات 
َريعوي،  نظام  معظمه  يف  الصحي  النظام  يزال  ال  كام  العامة(. 
من  القليل  مع  الوقائية،  عىل  وليس  العالج،  عىل  الرتكيز  يصوب 
فتتجىل  اليوم،  اما  العامة.  للصحة  الوقائية  التدابري  يف  االستثامر 
بات  الذي  االجتامعي  الضامن  استنزاف  مع  التهميش  هذا  نتائج 
ان  كام  املستعصية،  والحاالت  الطارئة  العمليات  اال  يضمن  ال 
اليوم تواجه العديد من التحديات، ما يعيدنا  الصناديق الضامنة 
الخدمات  اىل  الوصول  حق  يف  والتمييز  املساواة  عدم  خانة  اىل 

الالزمة. الصحية 
يف هذا االطار، مساءلة السلطة واملسؤولني عن صناعة السياسات 
عند  اليوم،  ملحة.  اصبحت حاجة  الصحية،  النظم  تؤثر عىل  التي 
دور  تجاهل  املمكن  من  يعد  مل  الصحية،  االنظمة  سلطة  مساءلة 
القوية  االموال  ورؤوس  الكبرية  الخاصة  والرشكات  الصناعات 
واملؤسسات التي تدعمها، والتي اصبحت القوة الناعمة االكرث تأثريا 

يف قرارات الصحة العامة وسياساتها.
بأقل  كورونا  حقبة  من  الخروج  يف  العاملي  املجتمع  ينهمك  بينام 
ان  ترجح  لبنان،  يف  وتحديدا  عامليا  الحقيقة  فان  ممكنة،  خسائر 
يواجه عاملنا املزيد من االزمات. ان الفشل يف الترصف واالستعداد 

االن ستكون له تداعيات عدة ووخيمة، بدأنا تذوقها.

* مدير مركز ترشيد السياسات

 يف الجامعة االمريكية - بريوت
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كلمة أخيرة: عقل مجرم

ازدحمت املواقف املتشددة بعد االجتامع الوزاري القضايئ االمني الذي عقد بعد جهد 
جهيد برئاسة رئيس حكومة ترصيف االعامل حسان دياب، والذي عرض ما يحصل بالنسبة 
اىل ازمة البنزين واملازوت والدواء وحليب االطفال، ومعاناة املواطنني يف الحصول عىل 
من  االزمات  هذه  عن  تقارير  اىل  االجتامع  يف  االستامع  تم  املواد.  هذه  من  حاجاتهم 
الوزراء املعنيني واالجهزة االمنية، اضافة اىل التعميم الصادر عن النيابة العامة التمييزية 
يف خصوص مالحقة التهريب واالحتكار والتخزين. كام جرى التداول يف اقرتاحات عملية 

وموضوعية لتخفيف االزمة عىل املواطنني. 
االجراءات  يف  التشدد  القضائية  االجهزة  من  تطلب  توصيات  مبجموعة  النتيجة  جاءت 
من  طلب  كذلك  االحتكار.  او  التخزين  يف  سواء  واملتالعبني،  املهربني  حق  يف  القضائية 
االجهزة االمنية تكثيف دورياتها يف جميع املناطق، وتنفيذ مداهامت لكل االماكن التي 
يشتبه بتخزين املحروقات فيها واالدوية والحاجات االساسية للمواطنني، وان تكثف جميع 
الوزارات املعنية الرقابة املسبقة والالحقة عىل االسترياد والتوزيع والتخزين، والتشدد يف 
تطبيق نظام وايام العبور بني لبنان وسوريا، يف انتظار نقل نقطة التفتيش الحدودية يف 
املصنع اىل اقرب مكان من نقطة التفتيش السورية. كام طلب من الجامرك ضبط جميع 
عمليات نقل املحروقات واالدوية واملواد الغذائية، وكذلك ارشاك البلديات يف الرقابة عىل 
محطات الوقود. مع تحذير املخزنني بطريقة غري قانونية للمشتقات النفطية، ان اي رضر 
مادي او جسدي ينتج من ارتكاباتهم يتحملون تبعاته القضائية واملادية برتشيد الدعم او 

رفعه او اصدار البطاقة التمويلية. 
ملاذا طرحت هذه املطالبات يف هذا الوقت بالذات، وملاذا هذا الضغط الكبري للوصول اىل هذه 

القرارات كام هو حاصل بالنسبة اىل مرشوع قانون كابيتال كونرتول؟
ملاذا هذه االستفاقة بعد "اليل رضب رضب واليل هرب هرب"؟ قد تكون هذه املطالبات 
الداعم وصل اىل خطه االحمر، واسباب وصوله اىل هذا الخط هو ما  منطقية ألن املال 
يتحدث عنه اصحاب القرار السيايس، واالنىك ان هؤالء يعرفون جيدا سبب وصوله اىل هذا 
املستوى، ويعرفون كيف هدرت االموال وكيف رصفت ومن استفاد منها، وهم مدركون 

ايضا ان املواطن مل يصل اليه هذا الدعم.
سبب وصول هذه االموال اىل الخط االحمر هو النكايات يف املواقف التي منعت ترشيد 
الدعم قبل عام ونصف عام، وألن جهات حزبية وسياسية وتجارية كانت تستفيد من هذا 

الدعم عىل حساب لبنان واموال الناس.
يضاف اىل لعبة السياسيني والتجار، وهم سّم االفعى الذين استغلوا منذ مدة طويلة لعبة 
الدوالر وحققوا ارباحا خيالية عىل حساب املواطن، ان التوصيات التي اتخذت لن ترى 

النور السباب تخص اهل السلطة.
لفتة نظر مكررة لكنها رضورية. اذا كان فعال هناك اتجاه اىل رفع الدعم عن املواد االساسية، 
فاين ستصبح اسعار املواد االستهالكية التي كانت اصال مرتفعة، اذ كان التجار ويف ظل الدعم 

يسّعرون السلعة بعد رفع السعر بالدوالر، ثم يقرّشونها عىل سعر السوق السوداء؟
كيف سيتحمل املواطن التضخم الجديد الذي لن يكون له سقف، حتى لو اقرت البطاقة 
اللبنانيني الذين يقدر  التمويلية، والتي ستلحظ نحو 750 الف عائلة، فامذا سيفعل بقية 

عددهم بنحو 3,5 ماليني لبناين مبعاشاتهم التي انهارت قوتها الرشائية؟
مرصف لبنان اقر التعميم 158 الستحداث سند للبنانيني واملودعني الصغار لسحب مدخراتهم 
عىل سعر منصة صريفة عىل 12 الف لرية. لكن هذا القرار كسوابقه، مصمم لتحميل الكلفة 
الصحاب الودائع الصغرية واملتوسطة، وباطنه تجميد للحسابات املرصفية، ما يشكل حامية 

للمصارف عىل حساب املودعني، فيام يتمتع من صاغ حروفه بعقل مجرم.

عصام شلهوب
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إزدحام األسواق بالسلع ُيعّرض املواطن ملخاطر الغش
قانون العقوبات طريق وحيدة لحماية املستهلك

يف  مذهلة  تطورات  حاليا  لبنان  يعيش 
وامناط  املنتجات  وطبیعة  االنتاج  وسائل 
يعود  وهذا  التسویق،  ونظم  االستهالك 
التي  املستفحلة  االقتصادية  االزمة  اىل 
سمح  الذي  االمر  وتكبله.  املواطن  تعرص 
بغزو االسواق بانواع عدة باتت يف متناول 
بجودة  تتمتع  ال  سلعا  تتضمن  الشعب 

عالية وتحمل عنوان الغش 
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متى: التهريب مكمن
الغش والتزوير

رئيس مصلحة املختربات يف معهد البحوث الصناعية الدكتور جوزف متى.

هل  البالد،  تعيشه  الذي  االنهيار  ظل  يف   ■
حامية  يف  الصناعية  للمواصفات  دور  هناك 

املواطن من الغش والتزوير؟ 
باملنتجات  الصناعية  البحوث  □ يعنى معهد 
الصناعية استريادا وانتاجا التي لها مواصفات 
لبنانية الزامية ويعمل عىل تطبيقها. علام ان 
املنتجات.  جميع  تشمل  ال  املواصفات  هذه 
التطبيق  ملزمة  تصبح  الخاضعة  تلك  لكن 
يصبح  االصول  وفق  استريادها  تم  ما  واذا 
امللف  تسجيل  يتم  عندها  جمريك،  قيد  لها 
والكشف  املطابقة  بتقييم  املعهد  ويقوم 
شهادة  واعطاء  التقني  والدرس  والفحص 
مطابق،  غري  املنتج  كان  اذا  اما  املطابقة. 
فيتم ابالغ وزارة الصناعة والجامرك ومديرية 

املستهلك. حامية 

ما  االسترياد،  عملية  كبري يف  دور  للتاجر    ■
هو دور املعهد يف ضبط عمليات الفساد يف 

هذا الوضع؟  
تعني  قانونيا  تسجل  التي  امللفات   □
يحمل  وال  يسجل  ملف  اي  كليا.  التزاما 
ختم املعهد يعني حتام ان هناك مخالفة 

يف  ويصدر  االسواق  اىل  موادها  دخول 
حجم  اىل  نظرا  لكن  شهريا.  تقريرا  شأنها 
النتيجة  ان  اعتقد  به،  نقوم  الذي  العمل 

ال بأس بها. 

اما  الجامرك.  مسؤوليتها  تتحمل  قانونية 
احد  فال  مهربة،  منتجات  من  يدخل  ما 
مواصفات.  من  تتضمنه  ما  معرفة  ميكنه 
املعهد  يرفض  مطابقة  غري  ملفات  هناك 

تزایدت فرص املخاطر التي تصیب املستهلكین الذين یواجهون عرشات االصناف من السلعة 
الواحدة، حتى بات من الصعب علیهم املقارنة بین الجيد واليسء منها، وفقدوا القدرة عىل 
التمییز بین سلعة مصنعة محليا واخرى مستوردة. فكم من السلع التي انتهت صالحیتها او 
مجهولة املصدر، يشرتيها املواطن طمعا بتخزينها بدافع الخوف من ارتفاع اسعارها، وهو امر 
يعرضه لخطر الغش.  رئيس مصلحة املختربات يف معهد البحوث الصناعية الدكتور جوزف 
متى اكد لـ"االمن العام" ان ما يدخل من منتجات مهربة ال احد ميكن معرفة مواصفاته، 
لذلك عىل الجامرك مكافحتها. وسأل عضو غرفة التجارة والصناعة يف بريوت وجبل لبنان اييل 
نصار اال يعترب طرح منتجات صناعية من النوع نفسه يف السوق وباسامء مختلفة لحساب 

عدد من التجار الذين يبيعونها باسعار مختلفة رضبا من الغش؟

■ اىل اي مدى للمعهد صالحية مالحقة اي 
مخالفة؟  

مؤسسة  تضعها  الوطنية  املواصفة   □
وهي  اللبنانية،  واملقاييس  املواصفات 
تتناول  النها  الزاميا  وليس  اختياريا  تصدر 
كيف  اما  العامة.  والسالمة  الجودة  عنارص 
املرسوم  عىل  يكون  فاالعتامد  الزامية،  تكون 
معهد  دور  صدوره  بعد  يأيت  الذي  االلزامي 
يتم  عندما  لتطبيقه.  الصناعية  البحوث 
التأكد من كل االجراءات القانونية وتبلغ اىل 
املعهد اي دور،  اىل  املعنية ال يعود  الجهات 
وملديرية  للجامرك  االسايس  الدور  يبقى  بل 
اىل  الدخول  ميكنها  التي  املستهلك  حامية 

املخازن واملصانع.

■ اين هو مكمن الغش والتزوير؟  
معرفة  ميكن  ال  اذ  املكمن،  هو  التهريب   □
املعهد  دور  كان.  اي  ِقبل  من  معلومة  اي 
املصنعة  البضائع  عىل  الكشف  يف  ينحرص 
النتائج وفق تقارير  واملستوردة، فيام تعطى 

رسمية.

ينمو  ان  ميكن  صناعية  مجاالت  هناك   ■
الغش فيها، ما ابرزها؟ 

يف  منَت  فقدت  ذلك،  عىل  كثرية  امثلة  مثة   □
الفرتة االخرية صناعة مواد التنظيف ومساحيق 
كبري.  بشكل  اسعارها  ارتفعت  التي  الغسيل 
لذلك يلجأ التاجر او الصناعي  اىل استرياد هذه 
الكشف  بعد  لكن  متدنية،  باسعار  املساحيق 
تفوق  نسبة  عىل  تحتوي  انها  لنا  يتبني  عليها 
70% من مادة امللح، لذلك نؤكد عىل ان هذه 
السامح  عدم  ويجب  مغشوشة  املساحيق 
الجامرك  نعلم  بعدما  االسواق  اىل  بدخولها 
كذلك  الصناعة.  ووزارة  املستهلك  ومديرية 
يف  تحمل  التي  الجيل  ادوية  من  عدد  هناك 
متنوعة  سلع  ايضا  مثة  بكترييا.  الحاالت  بعض 
ومنتجات غذائية ال تحمل املواصفات اللبنانية. 
املعهد  فيها مختربات  الحاالت تدقق  كل هذه 
املعنيني  اىل  يرفع  شأنها  يف  تقريرا  وتصدر 
التصحيح  التخاذ االجراءات املطلوبة. امكانات 

موجودة لبعض املاركات العاملية التي تحمل 
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معهد البحوث 
الصناعية يرفض دخول 

السلع غير املطابقة

مواصفات عاملية ال تتناسب يف بعض موادها 
مع املواصفة اللبنانية. 

■ ماذا عن املنتجات املصنعة محليا؟  
□ عندما تصدر املواصفة تتطبق احكامها عىل 
املنتج املستورد واملصنع محليا. لكن آلية مراقبة 
املنتج املستورد سهلة نظرا اىل وجود قيد جمريك 
تحجز مبوجبه البضائع يف انتظار اجراء الكشف 
والتدقيق. بالنسبة اىل املنتج املحيل، ال صالحية 
للمعهد بالدخول اىل املصنع املعني بل يؤازر 
وزارة الصناعة ومديرية حامية املستهلك عند 
الطلب للتأكد من تطبيق اي مواصفة لبنانية 
يجب وجودها يف منتج يصنع يف لبنان. املراقبة 
تتم يف املصنع مبارشة او يف مراكز البيع، وعند 
االشتباه بأي منتج محيل تتم احالته عىل املعهد 

لفحصه والتأكد من صالحيته.

قبل  مطابق  غري  منتج  اىل  للوصول  تجنبا   ■
عملية التصنيع، ما هي اجراءات املعهد؟ 

يدعى  اختياريا  برنامجا  املعهد  اقرتح   □
مبواكبة  يسمح  املواصفات"،  "مطابقة 
نظام  من  ينطلق  بدايته.  من  التصنيع 
يف  املصنع  ويتمكن  التتبع،  ونظام  الجودة 
النهاية من وضع شارة املعهد عىل منتجاته. 

ولكن  االشارة  هذه  حاز  املصانع  بعض 
باعداد قليلة. السبب يعود اىل رضورة وجود 
يرتبط  داخيل  مخترب  وانشاء  الجودة  نظام 
يحصل  عندما  دورية.  مراقبة  مع  باملعهد 
املصنع عىل شارة املعهد يصبح مسؤوال عن 
الكلفة  القانون، لكن نظرا اىل  انتاجه تجاه 
املصانع  تستطيع  ال  الربنامج  لهذا  العالية 
الصغرية اعتامده. نعمل وفق ما هو رضوري 
ومقبول لتعميمها عىل كل املصانع لضامن 
جودة املنتج املحيل ومطابقته للمواصفات 
باملصانع  يتعلق  االمر  هذا  االلزامية. 
مشكلة  باالسترياد  نواجه  اننا  اال  املرخصة، 
التهريب وال احد يستطيع معرفة حجمه او 
الذين  يف  تكمن  الصناعيني  مشكلة  نسبته. 
يقيمون املصانع تحت "االدراج". هذا الواقع 

املحلية،  والصناعة  االنتاج  عملية  اىل  ييسء 
ويعمم صورة الفساد بشكلها الراهن.

تهدد  وهل  الرسية  املصانع  تراقب  كيف   ■
حياة املواطن؟

اىل مصانع كبرية،  تحتاج  □ هناك قطاعات ال 
لكن الخوف ان ال تلتزم املواصفات النها تشكل 
التي  املعقامت  كمثال  املستهلكني.  خطرا عىل 
جائحة  انتشار  عند  واسع  بشكل  انترشت 
كورونا، وهناك ماركات كانت تباع حتى داخل 
تتمتع  ان  دون  من  اسام  تحمل  الصيدليات 
عليها  الفحص  اجراء  بعد  الجودة.  مبواصفات 
غري  انها  تبني  الصناعة،  وزارة  مع  بالتعاون 
مطابقة للمواصفات ويدخل هذا االمر يف باب 
الفساد املطلق. نتيجة لهذا الواقع، صدر مرسوم 
واملستوردة  محليا  املصنعة  املعقامت  اخضع 

للفحص والتدقيق، منعا للغش والتزوير.

الصناعيني  من  امللتزمني  نسبة  هي  ما   ■
والتجار تطبيق املواصفات؟  

املخالفني بشكل كبري عام  تراجعت نسبة   □
كانت عليه مع بداية كورونا، وكان للمرسوم 
اثره االيجايب عىل املنتج املصنع محليا. طبعا 

ال سلطة لنا عىل املنتج املهرب.

نّصار: الغش 
سّيد املوقف

عضو غرفة التجارة والصناعة يف بريوت وجبل لبنان اييل نصار.

الصناعات  قطاعات  ان  تعتقد  هل   ■
جودتها  عىل  حاليا  تحافظ  الغذائية 

املطلوبة؟ 
صعوبات  من  الصناعي  القطاع  يعاين   □
رصف  سعر  تدهور  اىل  نظرا  ومشاكل 
املواطنني  من  كبريا  جزءا  حرم  ما  اللرية، 
وخصوصا  منتجاتهم  عىل  الحصول 
املستهلك  لحاجة  تلبية  منها.  الغذائية 
عىل ما يقال، يلجأ البعض اىل استرياد مواد 
االمر  املصنعة محليا،  تلك  ادىن سعرا من 

□ املنتج الصناعي الغذايئ يتمتع بالجودة 
ويطبق املواصفات املطلوبة، لذلك يجب 
الجيد  غري  الوطني  املنتج  فكرة  نزع 
الحقيقي  الصناعي  املواطن.  عقل   من 
التي  االولية  املواد  انواع  اجود  يستورد 
تدخل قانونيا عرب املعابر الرشعية وبكلفة 
والسالمة  الجودة  تأمني  بهدف  مرتفعة 
املتعلقة  االخرى  التكلفة  اىل  الصحية، 
االساسية  واملواد  واملحروقات  بالكهرباء 
مثال،  التصنيع.  عملية  يف  تدخل  التي 

الذي ينعكس سلبا عىل صحة املواطن الن 
املواد املستوردة ال تحمل عنارص الجودة 
املطلوبة وتفتقر اىل املواصفات االلزامية. 
او طرق  التهريب  تدخل عرب  املواد  هذه 
معلومة مجهولة تخضع لعمليات الرشوة 

والفساد.  

عىل  االقبال  نسبة  ارتفعت  هل   ■
تراجع  مع  املحلية  الغذائية  الصناعة 

القدرة الرشائية للمواطن؟  

 85 املستورد  اللحم  كيلوغرام  كلفة  تبلغ 
الجومبون  لصناعة  املخصص  لرية،  الف 
واملرتديال وغريهام يباع يف السوق املحلية 
بسعر 50 الف لرية، فيام يباع منتج آخر 
بـ25 الفا او اكرث بقليل. لكن السؤال من 
يباع  وملاذا  املنتج  هذا  يصنع  مواد  اي 
التهريب  بسيط:  الجواب  متدن؟  بسعر 
تحمل  ال  املهربة  واملواد  كل غش  مصدر 

امللزمة.   املواصفات  بالتأكيد 

ال  البيع  مراكز  يف  املوجود  املنتج  اذا،   ■
بالجودة املطلوبة؟   يتمتع 

تتوافر  ال  االولية  املواد  طبعا،   □
املقاييس  وفق  الجودة  عنارص  فيها 
اي  السوق  يف  يطرح  عندما  واملواصفات. 
اال  الكلفة،  سعر  من  ادىن  باسعار  منتج 
جودة  لجهة  استفهام  عالمات  ذلك  يرتك 
املواد املستعملة وطرق ادخالها اىل لبنان 
سيد  هو  الغش  ان  اعتقد  وتصنيعها؟ 
املوقف، وتقارير معهد البحوث الشهرية 
هناك  ان  اىل  االشارة  مع  ذلك.  تؤكد 
املستوردة  تلك  جودتها  تفوق  منتجات 
املواصفات  كل  تطبق  النها  الخارج  من 
وتلتزم املعايري املطلوبة، لكنها تباع بسعر 
مرتفع نوعا ما قياسا بالتكلفة االساسية.  

■ كيف ميكن ان يعيش الغش يف مجاالت 
الغذائية؟   الصناعة 

□ تلجأ املصانع الكبرية اىل طرح منتجات 
مختلفة  باسامء  السوق  يف  متنوعة 
يبيعون  الذين  التجار  من  عدد  لحساب 
والسؤال  الخاصة،  حساباتهم  وفق  املنتج 
الذي يطرح نفسه دامئا كيف ميكن صنع 
منتج من هذا النوع تقل كلفته عن سعر 
مادته االولية اي اللحوم مثال. ماذا يعني 
ذلك؟ اال يدخل ذلك ضمن قامئة الفساد؟ 
كيف يتم القبول بذلك؟ ومن يضع عليها 

اشارة الجودة.  

■ ماذا عن املراقبة؟  

ان  نرى  املسلخ  عىل  بجولة  قمنا  اذا   □
الطبيب البيطري املختص يقوم بعد عملية 
الذبح بختم كل الذبائح عىل انها مطابقة 
مسموح؟  االمر  هذا  فهل  للمواصفات. 
اجل  من  الخروقات  كل  معالجة  يجب 
انتاج سلعة صناعية جيدة وصحية، ضمن 
هامش مقبول من الربح من دون اللجوء 
ميكن  رخيص  منتج  بيع  بهدف  الغش  اىل 

ان يؤدي اىل ارضار صحية بالغة.  

اىل  تفتقر  لكنها  جيدة  صناعة  هناك   ■
مواصفات عالية الجودة،  هل تعترب غري صحية؟  

تضاف  الهند  من  تستورد  مواد  مثة   □
اليها مكونات متنوعة من بهارات ومواد 
املطلوب  لذلك  مقبولة.  غري  تصنيع 
والغش  الفساد  البعاد  املراقبة  تشديد 
بطريقة  املواطن  صحة  متس  سلعة  عن 
املستهلك  حامية  مديرية  عىل  مبارشة. 
واالسعار  البيع  مراكز  عن  الكشف 
تستقيم  حتى  صنف  كل  ومحتويات 
واال  عدمه،  من  الجيد  وتحديد  االمور 
سيدفع  واملواطن  سيستمر  الفساد  فان 

الثمن.  

■ ما هو دور التسويق يف عملية الرتويج 
ملثل هذه املنتجات؟  

عملية  اىل  يلجأ  الصناعي  التاجر   □
او  الجملة  لتاجر  يسمح  مركبة  تسويق 
عرب  املنتج  بيع  من  باالستفادة  املفرق 
ما  الثمن،  املدفوعة  غري  الكمية  زيادة 
حساب  عىل  ربح  هامش  بوضع  يسمح 
وهو  مقّنعة  غش  طريقة  انها  املواطن. 

امر مرفوض. 
ع. ش

على حماية املستهلك 
الكشف على مراكز البيع 
واالسعار واالصناف حتى 

تستقيم االمور
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كورونا  جائحة  انتشار  تراجع  بعد  نسبيا  وان  قليال  السياحي  القطاع  انتعش 
امام  البالد  فتح  واثر  واالقتصادية،  االجتامعية  الحركة  شل  يف  ساهمت  التي 
مختلف القطاعات ومنها القطاع السياحي الذي كان يعاين من ظروف صعبة. 
االثار  يتجاوزوا  ان  املعنيون  بالغة، يحاول  بارضار  القطاع  بعدما اصيب  لكن 

السلبية من خالل اتخاذ اجراءات فاعلة 

بعدما شّلت جائحة كورونا مختلف القطاعات
توقعات بسياحة ناشطة وتحضيرات للموسم املقبل

بعد انحسار جائحة كورونا، عادت الحركة اىل 
املطاعم واملالهي وبعض املؤسسات السياحية 
وعدم  االسعار  غالء  معاناة  لكن  االخرى، 

بثقلها  ترخي  تزال  ال  بالدوالر  السيولة  توافر 
السياحة  وزارة  انشغلت  لذلك  القطاع.  عىل 
مع  بالتعاون  القطاع  تنشيط  اعادة  ورشة  يف 

الوافدين  استقبال  عرب  السياحية،  املؤسسات 
وتقديم خدمات لهم باسعار مقبولة.

وما  االزمة،  السياحي  القطاع  تجاوز  هل 
واملسؤولني  السياحة  وزارة  اجراءات  هي 
والنهوض  الستيعابها  بالقطاع  املعنيني 
عىل  العام"  "االمن  طرحتها  اسئلة  مجددا؟ 
كل من وزير السياحة والشؤون االجتامعية 
اصحاب  ونقيب  مرشفية  رمزي  الربوفسور 

الفنادق بيار االشقر. 

غاصب مختار

إقتصاد

مشرفية: عوامل جذب اضافية
تحققت للمغترب والسائح

حاليا  السياحي  الواقع  تصفون  كيف   ■
بعد تراجع جائحة كورونا؟

□ القطاع السياحي هو الركيزة االساسية 
بلغ   2010 العام  يف  اللبناين.  لالقتصاد 
 10 السياحي  القطاع  من  لبنان  مدخول 
 .2019 عام  مليارات  و7  دوالر،  مليارات 
اىل  االنتعاش  يدخل  السياحي  القطاع 
االقتصاد الذي يعاين حاليا بسبب جائحة 
السيايس  االستقرار  عدم  ومن  كورونا، 
الركيزة  االمني  االستقرار  مع  يعترب  الذي 
االرقام  لكن  السياحة.  النتعاش  االساسية 
هذا  مطلع  كورونا  النتشار  االخرية 
مع  ممتازة  ايجابية  عىل  دلت  الصيف، 
انخفاض عدد االصابات اىل ما دون 200 
شخص. هذه االرقام ايجابية جدا وتعكس 
اآلمن  السفر  مرحلة  اىل  لبنان  انتقال 
لجعل  الصحة  وزارة  اجراءات  بسبب 
السياحية  الحركة  يجعل  مام  آمنا  البلد 
عىل  البلد  انفتاح  عن  عدا  هذا  ناشطة. 
الخارج بعد تراجع الجائحة. من الدالئل 
عىل انتعاش الحركة السياحة الداخلية يف 
الدين  وبيت  وفقرا  البرتون  مثل  مناطق 
والنبطية  وصيدا  وصور  القمر  ودير 
فيها  الضيافة  بيوت  انتعاش  وسواها، 
العام  بيتا   19 من  عددها  ارتفع  بحيث 
ننىس  ال  العام.  هذا  بيتا   50 اىل  املايض 
ايضا السياحة البيئية بعد انتشار "دروب 
اىل  ادى  ما  الجبلية،  املناطق  يف  امليش" 
التعرف عىل اماكن مل تكن معروفة. هذا 
التي  املناطق  يف  السياحة  انتعاش  يعني 
ثم  اسايس  بشكل  املغرتب  عىل  تعتمد 
عىل السائح. كام شكل فارق سعر رصف 
كبريا  جاذبا  الدوالر  اىل  بالنسبة  اللرية 
االجانب.  والسياح  اللبنانيني  للمغرتبني 
اىل  وصلت  املغرتبني  من  كبرية  اعداد 
النسبة  ارتفاع  من  ذلك  والحظنا  لبنان 
التشغيلية للفنادق واملطاعم والشاليهات 

الوزارة  بها  قامت  التي  الخطوات  ما   ■
املؤسسات  ومساعدة  االزمة  الستيعاب 
نتيجتها  ادت  وهل  والفندقية،  السياحية 

املتوخاة؟
□ وجهت وزارة السياحة كتاب اقرتاحات 
ومراسيم  وتعاميم  قوانني  مبشاريع 
حاكم  اىل  رضيبية  واعفاءات  تخفيضات 
مرصف لبنان، واىل وزيري العدل والطاقة 
لتخفيف االعباء عن املؤسسات السياحية 
لقد  اقرتاحا.   14 تضمنت  واملواطنني، 
الححنا عىل تنفيذ هذه االقرتاحات، لكن 
التذكري  اعدنا  اقرارها.  يتم  ويا لالسف مل 
باقرارها  وطالبنا  شهرين،  نحو  قبل  بها 
السياحية  للمؤسسات  ضامنة  النها 
السياحية  املؤسسات  واالقتصادية. 
عليها  املحافظة  علينا  لذا  الكثري،  خرست 
ليست  املؤسسات  هذه  االقتصاد.  لدعم 
واسم  مؤسسة  هي  بل  وطاولة  كرسيا 

وعامل  خربات  مجموعة  وهي  عاملي، 

بعدما فاقت 80%. لقد انخفضت اسعار 
 60 من  اكرث  الفنادق  يف  والغرف  الشقق 
للسائح  جذب  عامل  شكل  ما   %70 او 
اصبحت  االسعار  ألن  دوالر"،  و"للفريش 

جاذبة ايضا.

وزير السياحة والشؤون االجتامعية الربوفسور رمزي مرشفية.

انخفاض اصابات 
كورونا نقل لبنان الى مرحلة 

السفر اآلمن

عدد بيوت الضيافة
في املناطق ارتفع هذا 
العام من 19 بيتا الى 50 
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وسمعة طيبة وقطاع ُمصّدر. لكن مع 
العاملني  يستقطب  الخارج  بدأ  االزمة، 
اليهم.  الحاجة  امس  يف  لبنان  بينام  فيها 
لذلك نعود ونطالب باقرار هذه املشاريع 

والقوانني ملصلحة القطاع السياحي.

االرقام  وفق  توقعاتكم  هي  ما   ■
موسم  عن  لديكم  التي  واملعطيات 
موسم  يف  والحقا  الصيف،  يف  العام  هذا 

الشتاء؟ 
انتعاشا  سيشهد  الصيف  هذا  ان  اعتقد   □
فرتة   يف  سابقا  كان  كام  ليس  لكن  سياحيا 
الف   20 نحو  يصل  كان  حيث  الذروة، 
سائح ومغرتب يوميا. اما االن فالعدد يصل 
اىل قرابة 8 االف، لكن هذا رقم ال بأس به 
لتنشيط السياحة. كذلك شجع انتشار بيوت 
عىل  اقتصارها  وليس  املناطق  يف  الضيافة 
بريوت فقط، عىل جذب السياح واملغرتبني 
بخاصة مع انتشار املسابح يف هذه املناطق 
اكرث  فيها  الحجوزات  نسبة  ارتفعت  حيث 
من 80%. هذا املوسم سيكون جيدا ونأمل 

يف  ان يكون حافزا ملوسم آخر جيد صيفا 
وشتاء، السيام بعد مشاركة لبنان يف املؤمتر 
السياحي الدويل يف السعودية، حيث التقينا 
للسياحة،  13 وزيرا عربيا واجنبيا  اكرث من 
لتبادل  وايرن  العراق  مع  اتفاقا  ووقعنا 
هناك  معهام.  والدينية  الطبية  السياحة 
مرشوع يتم التحضري له مع وزير السياحة 
السياح  تبادل  من  املزيد  لجذب  املرصي 
سنوقع  املقبل  ايلول  شهر  يف  البلدين.  بني 
اليونان وآخر مع قربص.  اتفاقا سياحيا مع 
جزء  عىل  منهام  كل  من  لبنان  حصل  فاذا 
عمال  انجزنا  قد  نكون  سياحه  من  بسيط 
اليونان  يف  السياح  عدد  يبلغ  حيث  مهام، 
40 مليون سنويا ويف قربص ما ال يقل عن 
10 ماليني، فاذا اخذنا بني 5 و10% نكون 
قد حصلنا عىل عدد كاف النطالقة سياحية 

جديدة.

وفقدان  الغالء  ازمة  ستؤثر  كيف   ■
واملحروقات  املصارف  يف  السيولة 
للكهرباء والوقود للسيارات عىل املوسم؟ 

هل تتوقعون تراجعا كبريا ام محدودا؟
نتوقع  ال  االزمة  هذه  من  الرغم  عىل   □
تراجعا يف الحركة السياحية، خاصة اذا ما 
فاسعار  عليه.  كانت  مبا  االسعار  قورنت 
غرف الفنادق بالنسبة اىل املغرتب زهيدة 
كذلك   ،%60 من  اكرث  تراجعت  كونها 
اسعار الطعام والرشاب يف املطاعم. لبنان 
بات من ارخص البلدان يف املنطقة. غالء 
اللبناين  عىل  سلبيا  عامال  يشكل  االسعار 
املقيم، لكنه ليس عامال سلبيا بالنسبة اىل 
فااللف دوالر  االجنبي،  والسائح  املغرتب 
ان عدد  نسبة مهمة حاليا.  باتت تشكل 
من  االكرب  والعدد  االعىل،  هو  املغرتبني 
اىل  نتطلع  لكننا  العراق.  السياح هم من 
االنفتاح عىل العرب ليعودوا اىل السياحة 
واالصطياف بعد املقاطعة العربية سابقا. 
وشح  الكهرباء  انقطاع  ان  يف  شك  ال 
املحروقات سيشكالن وجعا اضافيا وتأثريا 
املغرتب  لكن  الناس،  راحة  عىل  سلبيا 
الواقع  تفاصيل  يعرف  العائد  اللبناين 

ويتقبله وهو معتاد عليه.

إقتصاد

االشقر: نتوقع قدوم مليون
ونصف مليون مغترب

■ هل نهض القطاع السياحي من االزمة 
الطاحنة التي مر فيها، وما هي توقعاتكم 

لهذا املوسم يف كل قطاعات السياحة؟
الخليج  يف  لبناين  الف   450 يوجد   □
افريقيا،  يف  لبناين  الف  و250  العريب، 
قدوم  لبنان.  دائم مع  تواصل  وهم عىل 
اصبح  املوسم  هذا  وطنهم  اىل  هؤالء 
دول  اىل  سفرهم  تعذر  بسبب  مؤكدا 
جائحة  انتشار  نتيجة  العامل  يف  اخرى 
كورونا يف دول عدة. لذلك باتوا يفضلون 
انهم  مييزهم  وما  لبنان،  اىل  املجيء 
بالنسبة  الصعبة.  العملة  معهم  يحملون 

■ ما هي نسبة التشغيل يف الفنادق؟
خارج  الفنادق  يف  التشغيل  نسبة   □
فرتة  خالل  وخاصة  ممتازة،  بريوت 
"الويك اند" التي متتد ثالثة ايام. اما يف 
مقفلة  غرفة  الفي  نحو  فهناك  بريوت، 
انفجار  من  ترضرها  نتيجة  الفنادق  يف 
قررت  اخرى  فنادق  وهناك  املرفأ، 
لكن شغور  االزمة.  التام بسبب  االقفال 
افاد  فنادق بريوت  الفي غرفة يف بعض 
اعىل  تشغيل  بنسبة  اخرى  غرفة  الفي 
يف فنادق اخرى. هذا ال يعني ان هناك 
يف   تقيم  السياح  من  اضافية  اعدادا 

اللبنانيني من الطبقة الوسطى الذين  اىل 
قريبة  اخرى  دول  اىل  يسافرون  كانوا 
نحو  عددهم  ويبلغ  لبنان،  من  نسبيا 
يف  محتجزة  واموالهم  شخص  الف   700
مسجونني  باتوا  فقد  اللبنانية،  املصارف 
يف "القفص الذهبي اللبناين". يف النتيجة، 
ونصف  مليون  يقارب  ما  لدينا  اصبح 
مليون لبناين يتوقع ان يحرضوا للسياحة 
واالصطياف يف بلدهم. هذا االمر يجلب 
النقد النادر او العملة الصعبة من جهة، 
ومينع خروجه بسبب تعذر سفر املقيمني 

من جهة اخرى.

نقيب اصحاب الفنادق بيار االشقر.

لبنان يستفيد من ادخال 
املغتربني العملة الصعبة 

وعدم خروجها

نسبة التشغيل مرتفعة 
خارج بيروت بعدما تضررت 

فنادقها

الفي  نقص  الغرف  عدد  ان  بل  بريوت 
من  اخرى  فنادق  استفادت  لذا  غرفة، 

االقفال القرسي.

■ ما هي نسبة الوافدين هذا العام؟
كانت  املاضية،  السنة  مع  مقارنة  يف   □
العام  من  االيام  هذه  مثل  يف  كورونا 
اعىل  ويف  لبنان  يف  بقوة  منترشة  املايض 
اكرث  يستقبل  ال  املطار  كان  مستواها. 
اعداد  لكن  يوميا،  راكب   1500 من 
بشكل  العام  هذا  ارتفعت  الوافدين 
كبري، لذلك نتوقع موسام افضل للسياحة 

واالصطياف.    

■ ما هي نوعية السياح الوافدين؟
□ مثة نوعيات مختلفة تزور لبنان، منها 
يحرضون  الذين  االجانب  االعامل  رجال 
وزبائنهم،  رشكاتهم  مع  اعاملهم  ملتابعة 
الدولية  املنظامت  يف  العاملني  اىل  اضافة 
جيدة.  بنسبة  الفنادق  يشغلون  الذين 
يأتون  الذين  العرب  السياح  كذلك هناك 
اخريا،  وترفيهية.  ودينية  صحية  السباب 
يف  وافدين  او  لسياح  اخرى  نوعيات  مثة 

اعامل مختلفة، موقتة او طويلة االمد.

تواجهونها  التي  املشكالت  عن  ماذا   ■
السيام مع شح السيولة؟

باللرية  للبنانيني  الفنادق  تسعرية   □
لرية  الف   300 بني  ترتاوح  واالسعار 
وهي  الليلة،  يف  للغرفة  ومليونني 
الفندق  نوعية  اساس  عىل  محتسبة 
التي  الخدمات  ونوعية  وموقعه 
يقدمها، ومبنية ايضا عىل اساس العرض 
سائح  مليون  هناك  كان  فاذا  والطلب. 
الفنادق  عدد  فان  بريوت،  خارج  لبناين 
قليل يف املقابل والبنية التحتية ضعيفة. 
ففي منطقة كالبرتون مثال، ال تستوعب 
فندق  شاغيل  من   %50 فنادقها  كل 
ترفع  السبب  لهذا  فينيسيا.  مثل  كبري 

اىل  نسبة  اسعارها  املؤسسات  بعض 
تخضع  االسعار  لكن  الخدمات،  نوعية 
مبنية  االسعار  السياحة.  وزارة  ملوافقة 
عىل سعر الدوالر، فعندما توافق وزارة 
لرية  الف   12 اسعار  عىل  السياحة 
للدوالر ويرتفع بعد ايام اىل 15 الفا، ال 
اضطررنا  االسعار.  هذه  تعديل  من  بد 

لالجانب  بالدوالر  تسعرية  اعتامد  اىل 
عىل  السياحة  وزير  وافق  وقد  فقط، 
ذلك. هذه العملية تقنية للحصول عىل 
العملة الصعبة من اجل تلبية متطلبات 
سعر  فارق  وتعويض  والصيانة  العمل 
رصف الدوالر وان بنسبة قليلة. اسعارنا 
اىل  نسبة  متدنية  بل  معقولة  ستبقى 
تقدم  التي  العالية  الخدمات  نوعية 
االسعار  حتى  لكن  املغرتب.  او  للسائح 
 %50 بنسبة  حاليا  اقل  هي  بالدوالر 
قبل  قامئة  كانت  التي  االسعار  من 
النصف  اىل  الخفض  هذا   .2019 العام 
االجانب  السياح  من  اكرب  عددا  يجذب 
عىل  تساعد  اخرى  امور  مثة  لبنان.  اىل 
جذب السياح، مثل االسعار الزهيدة يف 
املطاعم. املشكلة الوحيدة هي الطريان 
يف اتجاه لبنان، اذ ال توجد اسعار طريان 
يف  حاصل  هو  كام  لبنان  اىل  مخفضة 
ال  لذا  وتركيا،  واليونان  قربص  اتجاه 
قررت  كبرية  سياحية  مجموعات  توجد 

االتجاه اىل لبنان. 
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نقطة على السطر إزدياد أسعار البطاقات جزٌء من خطة النهوض
بيروت تقاوم باملسرح... وتتألق تحت األنقاض

أحوال الثقافة

تاريخه.  مثل  شاق  لبنان  يف  املرسح  مسار 
االزمة  قبل  البلد.  لحال  مرآة  به  كأننا 
كان   ،19 وكوفيد  واملالية  االقتصادية 
فضاءات  اقفال  وشهد  اصال  يعاين  املرسح 
شكلت عالمة ومعلام يف تاريخ لبنان بعدما 
اشكالية  واعامال  عروضا  خشبتها  احتضنت 
مع  الفن  لهذا  الذهبية  الحقبة  اىل  تعود  او 
الشدراوي،  انطوان ملتقى، ويعقوب  لطيفة 
وغريهم...  جبارة  ورميون  عساف،  وروجيه 
انه  بل  االصل،  يف  يعاين  املرسح  كان  اذا، 
ظل  يف  خصوصا  وجودية،  ازمة  يف  دخل 
غياب الدعم الرسمي واملايل. وجاءت االزمة 
االقتصادية والصحية، حتى خشينا من القول 

انها تكاد تطلق رصاصة الرحمة عليه. 
عام  مدى  عىل  املرسحية  الفضاءات  اقفلت 
ونصف العام، وكان كل يوم من هذه الفرتة 
املرسح  موت  وجه  يف  مقاومة  بفعل  اشبه 
االفرتاضية  العروض  بعض  اقيمت  متاما. 
املرسحيني  نهم  تشبع  مل  لكنها  وهناك،  هنا 
بازمات  يتخبط  بلد  يف  املرسح.  محبي  وال 
سيفكر  كيف  تحىص،  ال  ومالية  اقتصادية 
قد  والثقافة؟  والفن  املرسح  يف  املواطن 
يقول قائل انها رفاهية ملن يفكر ليال ونهارا 
ويتحمل  والدواء  الحليب  علبة  يبتاع  كيف 
املعيشية  واملتطلبات  واملدارس  العالج  كلفة 

االخرى.
االقفال،  من  العام  ونصف  عام  بعد  لكن 
ابوابها  لتفتتح  املرسحية  الفضاءات  عادت 
الشهر  بريوت  وشهدت  الجمهور،  امام 
ليومني  عرضت  عدة  مرسحيات  املايض 
االزمة  اىل  عائد  هذا  هل  فقط.  ثالثة  او 
اىل  يضاف  سؤال  الصحية؟  او  االقتصادية 
عىل  املرسح  بقدرة  تتعلق  اخرى  اسئلة 
كيف  الخانقة:  الظروف  هذه  يف  االستمرار 

سمير مراد

قبل اشهر، اعيد افتتاح مسارح لبنان مع احرتام رشوط التباعد واتخاذ كافة التدابري الصحية. اال ان االزمة الصحية ليست 
سوى نقطة يف بحر من االزمات التي يواجهها ابوالفنون اليوم. التحديات املالية واالقتصادية تضع املرسح اليوم امام ازمة 

وجودية بحق، خصوصا يف ظل غياب الدعم املقدم له

سيئة،  االوضاع  تكون  حني  انه  "اتصور 
عرض  خالل  اهمية.  يزداد  الفن  دور  فان 
الدخول  يريد  الجمهور  احتشد  مرسحيتي، 
للدفع.  استعدادا  وابدى  العرض،  ملشاهدة 
هناك تعطش وشغف لبناين باملرسح، وليس 
كل  رغم  معنيا  ليس  الجمهور  ان  صحيحا 

الكوارث املحيطة به". 
لكن كيف يواصل صناع املرسح عملهم وسط 
هذه االزمة، اىل جانب غياب الدعم الرسمي 
"يف  تجيبنا:  لبنان؟  يف  الفنون  انواع  لكل 
الحقيقة، مرسحيتي سجن النساء كانت عمال 
طالبيا، ونلنا منحة اجنبية ضئيلة عليه، والكل 
عِمل بشكل مجاين فيها. حتى استئجار مرسح 
دوالر،   900 يكلف  مىض  ما  يف  كان  املدينة 
هذه املرة اخذوا منا فقط مليوين لرية لبنانية. 
الوضع استثنايئ، هذا ما نقوله. لكن ال اعرف 
هذا  يف  استمراريته  املرسح  سيؤمن  كيف 
هذه  منه.  الفنانون  سيعيش  وكيف  الوضع، 
السنة، قدمنا مرسحية "همسات" عىل يوتيوب 
ترميم  اىل  عائداتها  وراحت  الحجر،  خالل 
انفجار  جراء  املترضرة  الثقافية  الفضاءات 
"همسات  اقمنا  ثم  اب.  من  الرابع  يف  املرفأ 
مشاريع  لدعم  عائداته  ايضا  وراحت   "2
دعم  مطلوب  اليوم،  لكن  الشباب.  املخرجني 
حقيقي للمرسح يف لبنان. يف اوروبا، ساعدت 
الدولة املبدعني واملبدعات خالل ازمة كورونا، 
كبريا  دعام  تلقت  التي  املكتبات  خصوصا 
مصرينا.  ما  نعرف  ال  هنا،  لكن  الدولة.  يف 
اخىش ان يتوقف املرسح عن ان يكون مهنة 
الكثري  يخرس  يجعله  مام  هواية،  ويستحيل 
منذ عرش  انه  اتذكر  واملهارات.  التقنية  لجهة 
سنوات تقريبا، بدا التغري يف لبنان بالنظر اىل 
ادرس  ان  اهيل  عارض  ايامي،  ففي  املرسح. 
املرسح النه ال يطعم خبزا، وشوشو حني تويف 
تغريت  االمور  لكن  تابوت.  مثن  معه  يكن  مل 
منذ عرش سنوات، اذ اقبل العديد من الشباب 
عىل دراسة املرسح بعدما كان قد بدأ يرسخ 
نفسه كمهنة ذات احتامالت عديدة ومتنوعة 
البلد  يف  املعروضة  املرسحيات  عدد  وازداد 
وشهدت اقباال كبريا عليها، مام جعل الفنانني 
يبدو  اليوم،  املهنة.  هذه  من  فعال  يعيشون 
عىل  االن  اعمل  الصفر.  نقطة  اىل  عدنا  اننا 

التامرين،  الغيت  مثال  لكنني  مرسحيتني، 

من مرسحية "سجن النساء" للينا ابيض.

 "سجن النساء" للينا ابيض
يف "مرسح املدينة"، شهدنا الشهر املايض عرض 
"سجن النساء" للمخرجة اللبنانية لينا ابيض. 
النسوية  املناضلة  استدعاء لسرية  العمل هو 
 )2021 ـــ   1931( السعداوي  نوال  املرصية 
التي خاضتها من اجل حرية املرأة  واملعارك 
العرض  والذكوري.  البطريريك  النظام  ضد 
حمل اسم رواية لها، مجسدا اللحظات التي 
القناطر  سجن  يف  املرصية  الكاتبة  عاشتها 
للجمهور،  مجانية  كانت  املرسحية  مرص.  يف 
مع احرتام قيود التباعد االجتامعي، اي ملء 
احتشد محبو  ذلك،  القاعة فقط. مع  نصف 

املرسح طالبني مشاهدة العمل. 
اللبنانيني  اهتامم  مدى  عن  سؤال  عىل  ردا 
املالية  االزمة  وسط  اليوم  باملرسح 
لنا:  ابيض  لينا  تقول  الخانقة،  واالقتصادية 

الجمهور في حاجة 
الى الفن في زمن االزمات 

الكبرى

لبنان يرفع التحّدي... ثقافيًا
روائعه وحيدا يف  يكتب  ان  لالديب  الفنون هشاشة. ميكن  اكرث  املرسح هو 
للمؤلف  ميكن  مامته.  بعد  سنوات  اال  كافكا،  مثل  تنرش،  وال  مظلم،  قبو 
املوسيقي ان يؤلف اعظم السمفونيات من دون آلة موسيقية واحدة، فهو 
يوم  ذات  بالنوتات،  الخاص  املسطر  الورق  عىل  ويكتب  رأسه  يف  يسمعها 
قريب او بعيد ستؤدي هذه األعامل اعظم األوركسرتات الفيلهارمونية. االمر 
نفسه بالنسبة اىل الرسام والنحات الغارقني يف ضوء محرتف بعيد، معزول عن 
صخب املدينة. حتى السينام التي تتطلب امكانات مادية وتقنية كربى، فهي 
الفيلم يف علب،  الجاهزة من  البكرات  توضع  الراهنة:  اللحظة  منقطعة عن 
االشكالية  الروائع  قبل سنوات طويلة كام حدث مع بعض  تعرض  لن  ورمبا 

يف الفن السابع…
يبقى املرسح. املرسح ابن لحظته، قائم عىل التامس املبارش مع الجمهور، مع 
اهل الحارضة. ال وجود له بال جمهور ومشاهدين وفضاء عام. ورمبا ال يبقى 
يف  هناك  او  هنا  املنسية  البصامت  بعض  اال  العرض،  انتهاء  بعد  الكثري  منه 
وجداننا وذاكرتنا. بعد نزول ستارة الفصل االخري، يتبخر وال يبقى منه اال ما 
التقطناه وتفاعلنا معه. طبعا هناك النص، هناك الصور، ويف العقود االخرية 
الفيديو، لكنها كلها ادوات تقريبية، تلتقط شيئا آخر حول العمل، ال  هناك 
رمزيا  االسلوب  كان  لو  حتى  الواقع،  يف  اال  يعيش  ال  فاالصل  نفسه.  العمل 
واصطالحيا احيانا…  انها عالقة حية، ومتاس مبارش ـ ال يقوى عليهام الزمن 
الخشبة والصالة، بني  ـ بني  التواصل االجتامعي  االفرتايض واالنرتنت ومواقع 
الوجود الحقيقي، املوقت، هو الذي  امتار.  هذا  املمثل واملشاهد عىل بعد 
يجعل من فن يتوجه اىل الجمهور الحارض املتفاعل، فنا دميوقراطيا بامتياز، 
فنا يخترص وجدان املدينة ويعرب عن مرحلة وعرص، اجتامعيا، جامليا، ادبيا، 
العمل  يكن  مل  وان  )حتى  يشء  كل  وقبل  ايضا  وسياسيا  وجوديا،  فلسفيا، 

سياسيا، فإن العرض نفسه، مبجرد قيامه، اآلن وهنا، فعل سيايس حكام(.
لذلك كان ميكن للمرء يف لبنان ان يستغرب ما سمعه يف االخبار، ما قرأه عىل 
هذا املوقع او يف تلك جريدة. كال، ليست اشاعة، وال مرشوعات مستقبلية، 
الشهر  خالل  بريوت  تحتضن  ان  فعال:  ذلك  حدث  لقد  متنيات.  مجرد  وال 
املايض يف وقت واحد عروضا مشهدية عدة من رقص )عيل شحرور( ومرسح. 
ما هذه املدينة العجيبة الغريبة، يبحث فيها الناس عن دواء ووقود وحليب 
اطفال، وتنقطع فيها الكهرباء طوال الوقت، لكن هناك نساء ورجاال اخذوا 
لنا  ليقدموا  التقنيات،  وتأمني  والتدريب  واالعداد  التأليف  يف  وقتهم  كل 
والجائحة،  الحادة،  االزمة  فوق  قفز  الذي  هذا  اي جمهور  اعامال مرسحية؟ 
فيعيش  ليعود  ويدخل  بطاقة  يبتاع  املرسح  اىل  وجاء  بالجملة،  واملآيس 

الرتاجيدية نفسها؟  اللحظة 
يحتاج االمر اىل كثري من الرشح والدراسة والتحليل حول اهمية الفن الرابع 
الحضيض.  يف  حتى  االحتامالت،  كل  عاصمة  بريوت  وجنون  وخصوصيته، 
نكتفي هنا بالقول: انه سحر املرسح، انه عناد بريوت التي تتمسك بالحياة 

وتطالب بحقها يف الوجود.

تام  غياب  يف  اعامل  تقديم  صناعه  يتحمل 
ازداد  هل  الجمهور؟  انكفاء  ورمبا  للدعم 
جزء  تغطية  اجل  من  املرسح  بطاقة  سعر 
االقبال  كان  كيف  العرض؟  تكاليف  من 
معنيا  الجمهور  زال  ما  هل  االعامل؟  عىل 
بالفن بينام مييض ليله ونهاره مالحقا لقمة 
العيش؟ هذه االسئلة حملناها اىل عدد من 

العاملني يف املرسح يف بريوت.
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اىل  اضف  البنزين.  من  خالية  سياريت  الن 
ويكرس  يتذبذب  الذي  الدوالر  مشكلة  ذلك 
كورونا  ومشكلة  والضياع،  الالستقرار  حالة 

التي تفرض علينا ملء نصف الصالة فقط". 
املرسح،  بطاقة دخول  امكان غالء سعر  عن 
الفن  يصبح  ان  اخشاه  ما  "اخىش  تجيب: 
الطبقية،  ضد  نحن  واحدة.  بطبقة  محصورا 
يكلف  صار  اليوم  العريب  الكتاب  حتى 
فبالنسبة  كله.  هذا  ضد  وانا  لرية.  الف   60
من  ليست  وغريهام  والقراءة  املرسح  ايل، 
يف  عرضت  مرسحية  هناك  بتاتا.  الكامليات 
البلد، راوح مثن تذكرتها بني 50 الف لرية و 
100 الف لرية. اعتقد ان هذه املرة يصعب 

االستمرار من دون دعم الدولة".

"دفنا" لشادي الهرب ومايا سبعيل
فرن  يف  بيت"  "شغل  مرسح  شهد  كذلك، 
ومايا  الهرب  لشادي  "َدَفنا"  مرسحية  الشباك 
ان  ميكن  الذي  ما  يقارب  العرض  سبعيل. 
يقوله فرد قبل ان ميوت وما هو شعوره عند 
االزمات  كل  رغم  اللحظة.  هذه  اىل  توجهه 
املحيطة بنا، يبدو املخرج شادي الهرب متفائال 
حني نحدثه عن انكفاء الجمهور عن املرسح، 
سعيا وراء لقمة العيش. يعلق: "ليس هناك 

انكفاء، بل ان الجمهور موجود وحارض". 

تكاليف  تغطية  كيفية  عن  نسأله  وحني 
لكننا  الخاص،  جيبنا  "من  يجيب:  العرض، 
بطاقة  مثل طرح  مختلفة  ايجاد طرق  نحاول 
دعم مع التذكرة. عريض االخري غطى تكاليفه 
الينا، ان  الربح معنوي بالنسبة  ليس اال، لكن 
نسأله  وحني  ومستمرين".  موجودين  نبقى 
يجيب:  الدخول،  تذكرة  سعر  ازدياد  عن 
"اجل ازداد السعر، وسيزداد اكرث. كون بطاقة 
اليوم اىل 45 الف لرية، يجب  السينام وصلت 
 70 بني  اقله  تكون  ان  املرسح  بطاقة  عىل 
عينه،  الوقت  يف  لكن  لرية.  الف  و75  الف 
الذين  املرسح  االعتبار عشاق  االخذ يف  يجب 
يعجزون عن دفع هذا املبلغ. يف رأيي، ال يجب 
ان يكون سعر البطاقة اقل من ستني الف لرية. 
مع ذلك، الجمهور يحرض العروض".  نعود اىل 
سؤاله عن الجمهور املهموم بازماته املعيشية، 
والفن  املرسح  اىل  يحتاج  "الجمهور  فيجيب: 
االن. صديقي الكاتب دميرتي مليك قال يل انه 
االزمة،  تشتد  كانت  عندما  الحرب،  زمن  يف 
اعرف سبب  ال  املرسح.  اىل  يأتون  الناس  كان 
انتعاش املرسح يف االزمات. وال ننىس ايضا ان 
الجمهور  اىل  بالنسبة  التنفيس  من  جزء  الفن 
الذي  النفيس  الضغط  تفريغ  اىل  يحتاج  الذي 
املرسح  به.  املحيطة  االزمات  من  يعيشه 

يخفف عن الناس يف هذه االزمة الخانقة". 
س.م.

نضال االشقر: من دون املسرح 
تموت روح بيروت

املرسحية القديرة وصاحبة "مرسح املدينة" 
الكثرية  العقبات  عن  تتحدث  االشقر  نضال 
لبنان  يف  املرسح  استمرار  امام  تقف  التي 
والصحية.  واملالية  االقتصادية  االزمة  وسط 
تقول: "كان مرسح املدينة اول املسارح التي 
فتحت ابوابها بعد انتهاء الحجر. اخذنا عىل 
من  االصول  بكل يشء حسب  القيام  عاتقنا 
والتعقيم  اجتامعي  تباعد  ورشوط  كاممات 
اعادة  ايضا  عاتقنا  عىل  واخذنا  الدائم. 
يوما  نتلق  مل  حدث.  مهام  املرسح  تشغيل 
دعام. هناك مسارح تأتيها اموال من الخارج 
فلدينا فقط  اما نحن،  من خالل مؤسسات. 
يتربعون  الذين  املدينة"  "مرسح  اصدقاء 
تذاكر  جانب  اىل  يبقيه  ما  وهذا  باستمرار، 
مئتني  بدخول  نسمح  نحن  اليوم،  الدخول. 
تذاكر منخفضة  باسعار   400 بدال من  فقط 
منخفض  صالتنا  استئجار  ان سعر  كام  جدا. 
الشباب  للمبدعني  نريد  الننا  ايضا  جدا 
ويكتبوا  انفسهم،  عن  ويعربوا  يأتوا  ان 
حدثت  التي  املآيس  كل  عن  جديدة  اشياء 
وتسونامي  كبرية  مأساة  يعيش  فلبنان  لنا، 
يشء:  كل  معه  جرف  قبل،  من  يحدث  مل 
كل  املاء...  الزبالة،  الكهرباء،  املصارف، 
قضية  باستثناء  يرام،  ما  عىل  يسري  ال  يشء 
كورونا التي توالها وزير الصحة حمد حسن 
مشكورا وبذل مجهودا كبريا يف هذا االطار. 
نحن  افتتحنا  املسارح،  افتتاح  اعيد  وحني 
يقدمون  شباب  مع  جدا،  جميلة  مبشاريع 
اردناه.  ما  وهذا  ومتميزة،  مختلفة  امورا 
عن  يوميا  مهمة  محرتفات  نقيم  كذلك، 
وحتى  املمثل.  وتأهيل  واالخراج،  التمثيل 
باملشاريع.  ميلء  برنامجنا  الجديد،  العام 
صحيح ان الدفع قليل، لكن همنا هو عدم 
اقفال املرسح. يف الجهة املقابلة، مل نستطع 
منذ ثالث سنوات تسديد ايجار املرسح النه 
قبل  ما  العام  وال  املايض  العام  ال  يعمل  مل 
افتتاحه.  اعدنا  فقط  شهرين  ومنذ  املايض. 
كهرباء  وفواتري  مرتاكمة  ايجارات  لدينا 
تسديد  علينا  املرسح  يف  تقنيون  ولدينا 

معي  يعملون  اكفاء  اناس  وهم  اتعابهم، 
وزير  يأت  مل  املحصلة،  يف  سنة.   26 منذ 
قدم  ما  حقيقيا.  دعام  لنا  قدم  واحد  ثقافة 
لنا ال يغطي سوى جزء نذير جدا. ومل يأت 
االولوية  سيعطي  انه  قال  جمهورية  رئيس 
نصارع  اليوم  نحن  لذلك،  والفنون.  للثقافة 

لنبقى، عىل امل ان ننجح يف مسعانا". 
عن امكان زيادة سعر بطاقة الدخول، تقول: 
افتتحت املرسح، كان  الحقيقة، منذ ان  "يف 
للنخبة.  ليس  شعبي،  مرسح  صنع  هديف 
بني  تراوح  البطاقات  اسعار  دوما  وكانت 
20 و35 الف لرية. االن، يأيت بعض الشباب 
املحدد  السعر  من  اكرث  فيسددوا  ليدخلوا، 
من تلقاء انفسهم، النه كام تعلم، ال ميكنك 
نحن  اليوم.  السعر  بهذا  تبتاع سندويشا  ان 
بعد  لكن  للتذاكر،  رخيصة  اسعارا  وضعنا 
يف  افتتحنا  اننا  اذ  االفتتاح،  من  اشهر  ثالثة 
فواتري  استحقاق دفع  امام  اليوم  اذار، نحن 
لزيادة  سنضطر  لذا،  التكاليف.  من  وغريها 
سيبقى  انه  ولو  الصالة،  استئجار  سعر 
بهذا  متمسكني  عام. سنظل  بشكل  منخفضا 
يظل  حتى  تذاكرنا  زيادة  وعدم  الطريق، 
عىل  املجيء.  عىل  وقادرا  راغبا  الجمهور 
فكل  املرسح،  عن  يتخل  مل  الجمهور  فكرة، 
اقباال  يشهد  الخشبة،  عىل  نقدمه  مرشوع 

كبريا". 
انتاجنا،  من  العرض  يكون  "حني  وتابعت: 
الف   20 اي  البطاقة كام حددنا  يبقى سعر 
لزيادته اىل  لرية و35 الف لرية، وقد نضطر 
االستمرار.  عىل  نقدر  يك  لرية  الف  خمسني 
قبال  له  حددنا  فقد  الصالة،  استئجاء  اما 
سنضطر  لكننا  الجميع،  متناول  يف  سعرا 
االستمرار  اجل  من  اليشء  بعض  لزيادته 
دوما  يحبون  الناس  فان  املجمل،  ويف  ايضا. 
ولينا  شحرور  عيل  عروض  العروض.  حضور 
عبد  جانب  اىل  ممتلئة،  كانت  مثال  ابيض 
قبييس الذي قدم يف "مرسح املدينة" عرضا 
الصالة  وكانت  الرقص،  مع  مرتافقا  موسيقيا 
ذكرت  كام  الينا  بالنسبة  اهم يشء  ممتلئة. 

من  اعامال  ويقدموا  الشباب  يأتينا  ان  هو 
خيالهم وابتكارهم وابداعاتهم". 

الفن يف هذا  الجمهور اىل  عن مدى حاجة 
الناس يف  "حقيقة،  تجيبنا:  الصعب،  الزمن 
حاجة ماسة اىل غذاء الروح. اذا مل نشاهد 
اتصال  عىل  نبق  ومل  نقرأ  ومل  املرسح 
وهواجسهم  قضاياهم  ملعرفة  بالشباب 
وانشغاالتهم، متوت املدينة عندها، ومتوت 
يحصل.  بان  نسمح  مل  وهذا  بريوت،  روح 
الناس يف حاجة الن يخرجوا من همومهم 
خالل  من  الخانقة  واالزمة  اليومية 
والتامل  التفكري  عىل  تحثهم  فنية  اعامل 
واملساءلة. الجمهور يتوق اىل حياة افضل، 
بذاته  االعتالء  اىل  الروح،  اىل  الجامل،  اىل 
يقصد  السبب  ولهذا  مستويات.  اعىل  اىل 
فن  هو  مختلف،  فن  هو  املرسح  املرسح. 
والحوار  والفنان،  الجمهور  بني  التداول 
بعضهام،  يغذيان  االثنان  بينهام.  الدائم 
اىل  حاجة  يف  الفنان  بعضهام.  ويدعامن 
نبقى  ان  علينا  صحيح.  والعكس  الجمهور 
وتبقى  مستمرين  ونبقى  الحياة  قيد  عىل 

بريوت متالقة ولو تحت االنقاض".

نضال االشقر: 
منذ ان افتتحت "مسرح 

املدينة"، كان همي تكريس 
مسرح شعبي لكل الناس

من مرسحية "دفنا" لشادي الهرب.

املخرجة لينا ابيض.املخرج شادي الهرب.

نضال االشقر.
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للذات  النفيس  "التحليل  كتابه  يف   ■
واالسطورية  السلوكية  امناطها  العربية: 
يحاول  الرافدين"(،  )"دار  والفنية" 
االختصايص والباحث عيل زيعور دراسة 
عدم التوازن يف الذات العربية، او الخلل 
يف  "يتمثل  الذي  االنفعالية  صحتها  يف 
بازاء  الذات  عن  بالرىض  الشعور  عدم 
وعن  املجتمع،  يف  الذات  وعن  نفسها، 

املجتمع امام الحضارة العاملية".

)"الدار  بايزيد"  "خريي  رواية  يف   ■
عبد  يحيك  نارشون"(،  للعلوم  العربية 
بايزيد  خريي  قصة  ابراهمي  الكريم 
الكرز  ارض  "غادر  الذي  الشاب 
والغدر  الخيانة  ارض  اىل  واملعاطف 
التقاها  هناك  وزوجة.  مبستقبل  حاملا 
جامعة  مدرجات  احد  عىل  باريس  يف 
وماليك  الله  هبة  سامها  السوربون. 
االفريقي.  حبيبها  سمته  وهي  الساح" 
بدأ حبهام عارما ثم انتهى بهام كأنه السيل الجارف". اذ مل يكن 
انها رشيكة  ظن  ممن  وانجابه  زواجه  ان  حينها  يدرك  بايزيد 
دربه، سوف يكون سببا لخرسانه وضياعه وهيامه ودروشته. 

انها رواية عن الحياة التي تضعنا يف محن ومنح، وهذا ما مينحها 
طعام ومعنى. 

اىل  العربية  الحضارة  "من  كتابه  يف   ■
)"دار  االسالمية"  العربية  الحضارة 
واالكادميي  الباحث  يطرح  الفارايب"(، 
االسئلة:  من  مجموعة  ضاهر  جامل 
العربية  الحضارة  عىل  كان  حقا  هل 
الثالث  القرن  االسالمية ان تنتظر حتى 
الِكندي،  العالمة  مجيء  حتى  للهجرة، 
وفالسفة؟  فلسفة  العرب  عند  ليصبح 
الفكري،  االشتغال  بدايات  كانت  وهل 

يف الحضارة العربية اإلسالمية، مع حركة الرتجمة؟ 
خالل  من  وغريهام،  السؤالني  عن  بنفسه  ضاهر  يجيب 
رأيا  ميلكون  كانوا  االسالمية  الدعوة  قبل  العرب  ان  تبيان 
يف العقائد وفلسفة يف الدين. ويظهر ان الدعوة االسالمية 
يرى  بل  بعدها.  جاء  وما  قبلها  كان  ما  بني  فاصال  تكن  مل 
فكرية  لحركة  امتدادا  كانوا  االوائل  العرب  املسلمني  ان 
تطورت يف فضاء الحضارة العربية االسالمية بتأثري الرشوط 

التاريخية الخاصة بها.   

واجهة املكتبات

■ يعترب غيوم موسو الكاتب الفرنيس االكرث 
سنوات.  عرش  حواىل  منذ  فرنسا  يف  قراءة 
يف رصيده 18 رواية، ومبيعات 35 مليون 
رواية عامليا، مع ترجمة اىل حواىل 42 لغة. 
روايته  اخريا  نقلت  انطوان"  "هاشيت  دار 
"الحياة رواية" الصادرة بلغتها االصلية عام 
2020 اىل املكتبة العربية. عمل غريب يسري 
عىل خطني: لدينا كاتبة تلهو مع طفلتها يف 
الطفلة  تختفي  وفجأة  النيويوركية،  شقتها 
فيام تفشل الرشطة يف ايجاد اي خيط لهذا اللغز. يف موازاة ذلك، نرى 

كاتبا يف بيته يف بلد آخر، وحده ميلك اجزاء اللغز املحري.

لبناين  كصحايف  الدين  نور  محمد  ُعرف   ■
متخصص يف الشأن الرتيك بعدما تابعه وكتب 
االعالمية.  واملنابر  الصحف  يف  لعقود  عنه 
الحديث"  تركيا  تاريخ  من  عام   100" كتابه 
يأيت  والنرش"(  للتوزيع  املطبوعات  )"رشكة 
املضامر.   هذا  يف  الطويلة  لتجربته  كعصارة 
العام  من  املمتدة  للمرحلة  العمل  يؤرخ 
سرية  ليشكل   ،2020 العام  وحتى   1920
سياسية واجتامعية لرتكيا الحديثة بعد نهاية 
السلطنة العثامنية. يقدم الكتاب تفاصيل ومعلومات مكثفة عن تركيا 
وعرقياتها  والحزبية،  واالدبية  والدينية  السياسية  واحزابها وشخصياتها 

وشعوبها املتنوعة وعالقاتها الخارجية وتطورها القانوين والدستوري.

الرتجمة  صدرت  التنوير"  "دار  عن   ■
لتشيغوزي  املغلوبني"  لـ"اوركسرتا  العربية 
القامئة  اىل  وصلت  التي  الرواية  اوبيوما. 
الربيطانية  بوكر"  "مان  لجائزة  القصرية 
االيبو  ثقافة  عوامل  اىل  تأخذنا   ،2019 لعام 
)جنوب رشق نيجرييا( ونظرتهم اىل الكون 
بالطموح  مليئة  حكاية  االنسان.   واىل 
خالل  من  والتضحية  والحب  والدفء 
بعد  يلتقي  الذي  الدواجن تشننسو  مزارع 
عزلة ومعاناة بسبب وفاة والده وهرب اخته، بحب حياته، ندايل. 
يعارضون  اهلها  ان  اال  االجتامعية،  بالطبقية  تؤمن  ال  انها  ورغم 
تشننسو  يبيع  لذا  جامعية.  شهادة  يحمل  ال  فقري  مبزارع  ارتباطها 
ولكنه  الشهادة،  تلك  عىل  ويحصل  قربص  اىل  ليسافر  ميلك  ما  كل 
هذه  نقوده.  كل  اخذ  محتال  ضحية  وقع  انه  هناك  سيكتشف 
لتشننسو،  الحامي  القرين  يرويها  تبدو،  قد  كام  البسيطة،  الحكاية 
التي يؤمن شعب االيبو بأنها ترافق االنسان منذ ان يتكون  الروح 

جنينا وحتى يفارق الحياة. 



8485
عدد 94 - تموز 2021عدد 94 - تموز 2021

تربية
دنيز مشنتف

denise.mechantaf@gmail.com

إزدياد السرقات والجرائم بعد تدهور الوضع المعيشي
ميشال سبع: الغني ال يشبع والفقير يكتفي بالقليل

يف حاالت الضيق هناك ردود فعل لدى االنسان للدفاع عن نفسه وعن وجوده هو وعائلته. طبعا، يختلف مضمونها بحسب 
التكوين الرتبوي ومنط العيش الذي نشأ عليه الفرد. منهم من يقدم عىل الرسقة والقتل، يف حال اضطر اىل ذلك لتأمني لقمة 

عيشه. منذ تدهور الوضع املعييش يف لبنان، ازدادت الرسقات والجرائم وحاالت االنتحار

عندما يهلك  الوجع  قلوب  الناس  تسترشي 
للرسقة  ان  علام  املجتمع.  يف  الرسقات 
قبل  ما  اخالقي.  واخر  قانوين  وجه  وجهني، 
االنهيار املايل كان االنهيار االخالقي الذي نتج 
منه واقع مل يشهده التاريخ الحديث للبنان 
من  بد  وال  الحرب،  سنوات  احلك  يف  حتى 
تأقلم الناس معه. اذ ال وجود الفق يف الوقت 
الحايل عىل الرغم مام يقال عن ان اللبنانيني 
حتى  للجوع،  اهلهم  يرتكوا  لن  الخارج  يف 

الدول الصديقة للبنان لن تسمح بذلك. 
اىل  ما  جهة  سعت  هل  املنتظر،  الوقت  يف 
ايجاد وسيلة تساعدها عىل كشف حقيقة ما 
االربعة،  جدرانهم  داخل  اللبنانيون  يعيشه 
حيث يفضلون الصمت عىل الشكوى، وملن 
فالكل  سيسمعهم؟  ومن  الشكوى  ستكون 

موجوع. 
هناك وجهة نظر تقول ان الغني ال يشبع اما 
اعتاد عىل تردي  بالقليل النه  الفقري فريىض 
حاله، ما يعني عدم تأثره بالضائقة املعيشية 
التي لن تهلكه. فاللبناين قادر عىل االستمرار 
يف هذا الواقع 50 عاما من دون ان يحدث 

اي تغيري فيه. 
يف لقاء مع "االمن العام" يتحدث االختصايص 
يف علم االجتامع السيايس املرشف يف املعهد 
العايل للدكتوراه الربوفسور ميشال سبع عن 
هذه القضية، ويتناول االسباب التي ادت اىل 

تفاقمها بعد ثورة 17 ترشين االول 2019.

لبنان  يف  املعييش  الوضع  تدهور  مع   ■
والجرائم  الرسقات  ازدادت   2019 عام  بعد 
هذه  اىل  يلجأ  الذي  من  االنتحار،  وحاالت 

الوسائل يف االزمات املصريية؟
فهي  كفعل  الرسقة  عن  بداية  لنتحدث   □
اخالقي.  وآخر  قانوين  وجه  وجهني،  ذات 

الثانية هي يف فعل الرسقة بتحقيقها عمليا. 
ال  اقوله،  ملا  ذكر  هناك  العرش  الوصايا  يف 
ان  يعني  مام  غريك.  امرأة  تشتِه  وال  ترسق 
هذا "االشتهاء" يدخل يف خانة الرسقة التي 
اقول  تنفيذها.  بعد  اال  فعليا  تتحقق  ال 
الرسقة  عمليات  ان  عىل  للدل  الكالم  هذا 
لبنان  واضحا يف  اصبح  املزدوج،  النوع  بهذا 
بشكل مل يعد يعترب املواطن ان هناك سقفا 
للصدقية يف الحياة، خصوصا مع جهات كان 
من املفرتض ان تكون مثاال للصدق واالمانة، 
واخص بالذكر هنا الناس التي خرست اموالها 
وودائعها يف املصارف. لذلك يصبح كل يشء 
يقبل  الذي  املوظف  مثال،  للرسقة.  مربرا 
متى  هنا  السؤال  لكن  سارق.  هو  بالرشوة 
تسترشي الرسقات يف املجتمع عندما يصبح 
الوجع اكرب؟ فالشخص الذي فقد برصه بعد 

الوجه االول يخترص بااليت: ان يأخذ االنسان 
شيئا ال ميلكه من آخر ميلكه من دون وجه 
الجاه  بل  فقط،  املال  هنا  اقصد  ال  حق. 
الوجه  ان  علام  ايضا.  والسمعة  والسلطة 
االوىل  ناحيتني،  يتوزع عىل  للرسقة  القانوين 
هي يف امكان الرسقة، اي الرغبة فيها مبعنى 
والناحية  غريه،  مقتنى  املرء  يشتهي  ان 

سيعترب رسقة مرصف  تظاهرة،  يف  مشاركته 
او مؤسسة رسمية امرا سخيفا امام ما رسق 
منه من حياة مهمة لوجوده. حتى التحطيم 
يف  يدخل  التظاهرات  اثناء  يف  والتخريب 
عىل  تطاوال  ذلك  باعتبار  الرسقات  خانة 
مال ال ميلكه االنسان. لذا اقول، بعد رسقة 
معها،  الرواتب  وقيمة  قيمتها  بتدين  اللرية 
الواقع  هذا  مع  العائلة  رب  يعد  مل  بحيث 
الدواء  الحليب الطفاله وال  قادرا عىل رشاء 
عائلته،  افراد  احد  لحياة  او  لحياته  املالزم 
لرسقة  مستعدا  الشخص  هذا  سيكون  بل 

الكنيسة او املسجد من اجل اطعام اوالده.

االفعال ردود فعل عىل  اعتربنا هذه  اذا   ■
تدهور معييش طاول الجميع من هو املهيأ 
الرتكاب  النفسية،  الناحية  من  اي  تكوينيا، 
الرسقات ومن هو غري املستعد لالقدام عىل 
االمر  الواقع،  لالمر  باالستسالم  كهذه  افعال 

الذي قد يؤدي بالبعض منهم اىل االنتحار؟
□ املسألة هذه ليست رد فعل فقط، بل هي 
مل  فاللبناين  الوجود.  وعن  الحياة  عن  دفاع 
كان  بلد  يف  ببساطة  العيش  عىل  قادرا  يعد 
معتادا  فيه عىل العيش برفاهية. عىل الرغم 
مام نحن فيه نجد املطاعم واملقاهي مكتظة 
بالناس، ال ألن الشباب والشابات ميلكون املال 
لتمضية الوقت يف هذه االماكن، اطالقا ال، بل 
النهم يحتسبون ما بقي يف جيوبهم من اجل 
عيش لذة عابرة بعد احساسهم بأن احالمهم 
رسقة  اكرب  بالحياة.  فكفروا  منهم  رسقت 
تعرض لها الشعب اللبناين هي رسقة احالمه 
وغده. يف عودتنا اىل الفكرة الثانية املطروحة،  
قبل  ما  مدقع  فقر  يف  يعيش  كان  من  اقول 
هذه املرحلة لن يجد االمر مهلكا له، اما َمن 
املستقبل  وكان  ببحبوحة  العيش  عىل  اعتاد 
ظالم  يف  بأنه  فسيشعر  اليه،  بالنسبة  مرشقا 
وبضيق نفيس ومادي. املتأثر من هذه االزمة 
املعيشية هو امام خيارين، اما الهرب من هذا 
الواقع بالهجرة عن البلد كام يحصل حاليا او 
التأقلم مع حارضه. منهم َمن سيحاول الرسقة 
بطريقة مبارشة او غري مبارشة. لكن ان يصل 
واقعه،  من  هربا  االنتحار  اىل  الشخص  هذا 
فانا اعتربه جبانا كونه ينتقم من نفسه ال من 

الشجعان  اليأس.  هذا  اىل  اوصلوه  الذين 

املقال

مؤسف هذا التخيل عن اللبنانيني، حتى العائلة التي كانت يف التكوين االجتامعي 
وتراجع  اخريا  انكفأت  املصريية،  االزمات  يف  الفرادها  الداعمة  هي  البلد  لهذا 

تأثريها، فالكل خائف عىل نفسه.
الجوع والخوف يكفران االنسان، ال جدال بازاء هذه الحقيقة. اما ما هو افظع من 
الجوع  نفسه فهو الخوف منه، وال نقاش حول ذلك. االنسان الخائف هو شخص 
لحاله.  امرا حتميا  االنحراف  ليصبح  يقدم عليه  ما  مرتبك دوما يخطىء يف كل 
كاالتجار  الجرمية،  اىل  تدفع  التي  اسبابه  املجتمع  يف  انحراف  لكل  ان  معروف 

بالبرش والرسقة والقتل اذا اقتىض االمر.  
يف هذه االيام السود االباء يتأملون، بداية من خجلهم من انفسهم امام اوالدهم 
ومن عجزهم عن ايجاد اجوبة مقنعة تؤكد لهم ان ما يعيشونه حاليا  ليست 
واوالدهم  االباء  بني  االحاديث  تعد  مل  املحنة  وستمر. يف هذه  ازمة  بل  الحياة، 
التي  مواهبهم  وبتعزيز  املستقبلية  وبطموحاتهم  بالغد  باحالمهم  متعلقة 
الحياة  محور  يصبح  ان  اليوم؟  سنأكل  ماذ  متكرر،  واحد  بسؤال  بل  تجمدت، 
اليومية هو الحديث عن لقمة العيش يف حال تأمنت لدى كل العائالت اللبنانية، 
فهذا يعني انكسار االنسان وانهزامه امام اوالده. فاالب مل يعد يف نظرهم، هذا 
البطل القادر عىل انتشالهم من قعر البحر. حقا، اننا يف غابة. القوي فيها يأكل 
الحاجة  املحنة من دون  لتجاوز هذه  الضعيف، مباذا؟ مبا ميلك من مال يكفيه 
اىل احد. فظيع ما ينتظرنا ما بعد هذه التجربة املهلكة انسانيا التي تحولت اىل 
فرص مؤاتية  لالنتهازيني الستغالل ضعف االنسان. ازمتنا الحالية  ليست مقترصة 
عىل الرسقات وعمليات القتل واالنتحار فقط رغم فظاعتها، فهناك جرائم تحدث 
يف حق االنسان من دون ضجيج اجتامعي  باستغالل قهره، عّل ذلك يجربه عىل 

االستسالم لتقديم ما مل يقبل بتقدميه ما قبل سقوطه يف العجز.
املهنة  هذه  يف  براعته  مجددا  يؤكد  اليوم  هو  وها  تاجر  االساس،  يف  اللبناين، 
باملتاجرة باخيه االنسان عىل كل الصعد. نحن امام معركة من نوع آخر مل نخضها 
من قبل ومل نعرف بوجودها يف الحياة اساسا، وقد وضعتنا امام خيارين ال ثالث 

لهام، اما لقمة العيش او الكرامة الشخصية وعلينا ان نختار.
املال يف مطلع تسعينات  اخطاء من جعلوا  الغري،  اخطاء  ندفع مثن  نحن حاليا 
بعد  ما  عجلتها  لتحريك  االساس  والحافز  لبنان  يف  الحياة  عصب  املايض  القرن 
االتفاق عىل طي صفحة الحرب. الخطأ الذي ندفع مثنه، هو عدم وقوف الجميع 
بقوة يف وجه هذا التيار الذي جرف معه عددا كبريا من الناس بشكل تحولوا معه 

اىل تجار، ال للسلع بل لالنسان. 
اليومية ما دامت ال تطعم جائعا وال تضمد  التلفزيونية  املناظرات  تنفعنا  ماذا 
جرحا موجعا وال تؤّمن دواء ملريض. باملناسبة، اين هي الجمعيات االهلية، أمل 

يحن دورها بعد؟
نحن كشعب آمن بهذا الوطن، لنا الحق يف العيش الكريم ونستحق ذلك بجدارة. 

فال قيمة لالوطان حني يكون االنسان فيها مذلوال.
حقا، اننا يف غابة.

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

حقًا... إننا في غابة

االختصايص يف علم االجتامع السيايس الربوفسور ميشال سبع.

السرقات  تستشري 
في املجتمع عندما يصبح 

الوجع كبيرا
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اجل  من  حياتهم  ينهون  ينتحرون  حني 
فقط  الحال  هذه  يف  بها،  يؤمنون  عقيدة 

يصبح االنتحار شجاعة.

■ هل تعترب هذه امليول االنحرافية مشكلة 
يف الجينات والسجل التاريخي للعائلة؟ منذ 
سنوات رصح اختصايص يف علم الجرمية بأن 
ما  بالوالدة،  املجرم  نظرية  واكد  عاد  العلم 

هي وجهة نظرك يف هذه املسألة؟
بالرابط   حتى  وال  الكالم  بهذا  اؤمن  ال   □
واالنتحار  والجرائم  الرسقات  ارتكاب  بني 
هي  بل  وراثية،  ليست  املشكلة  بالجينات، 
فيها  ينمو  التي  والبيئة  بالرتبية  مرتبطة 
االنسان. العائلة الفنية لن تعطي للمجتمع 
السياسة  يف  نفسه  االمر  فنانني،  سوى 
ايضا. جذور هذه املشكلة هي يف  والرسقة 
يؤثر  الذي  العيش  ومنط  الرتبوي  التكوين 

عىل توجهات االنسان وخياراته يف الحياة. 

■ هل االقدام عىل الرسقة وارتكاب الجرائم 
عىل  مقترص  العيش  لقمة  تأمني  اجل  من 

الطبقات الفقرية فقط؟

هناك  نسبية.  مسألة  العيش  لقمة   □
خبز  رغيف  عىل  الحصول  ان  يعترب  َمن 
املقابل،  يف  للحياة.  كاف  امر  وزيتون 
مل  حال  يف  فقري  بأنه  يشعر  من  هناك 
يكن لديه سيارة للتنقل وال ميكنه السفر 
اىل اي بلد يريده، هذا منط عيش. لذلك 
نسبيتني.  مسألتني  والغنى  الفقر  اعترب 
الغني هو يف جوع دائم وال يشبع، فيام 
ارى  لذا،  بالقليل.  مكتفيا  نراه  الفقري 
رسقات  من  بكثري  اقوى  االغنياء  رسقات 
الفقراء. يف حال اضطر الفقري اىل الرسقة 
من  النفس  عن  الدفاع  حال  يف  يكون 

اجل البقاء.

هذا  استمر  حال  يف  تتوقعه  الذي  ما   ■
حال  يف  االنحرافات  ستزداد  هل  االنهيار، 

تفاقم الوضع املعييش وازداد سوءا؟
□ البلد كله منحرف. ما قبل التحدث عن 
عن  التحدث  علينا  لبنان،  يف  املايل  االنهيار 
االقتصادي  التدهور  فيه.  االخالقي  االنهيار 
وليست  الرسقات  نتيجة  هو  نعيشه  الذي 
الرسقات هي نتيجة هذا التدهور. سيبقى 
الفق  وجود  ال  عليه،  هو  ما  عىل  الوضع 
الواقع.  هذا  عىل  للثورة  امكان  وال  حاليا 
اللبناين ال يثور، يرصخ ويشتم فقط النه ال 
مثقف  انسان  اللبناين  الدماء.  سفك  يريد 
كان بلده مستشفى الرشق وكذلك سياحته 
سهال  ليس  كبري  رصيد  لدينا  ومصارفه، 
بالثورة  آمنوا  َمن  الشارع.  يف  استهالكه 
 2019 االول  ترشين   17 يف  اندالعها  بعد 
بانهم يحاربون  فيها  انخراطهم  شعروا بعد 
ليس  حضاري،  بلد  لبنان  الهواء.  طواحني 
حمل  اىل  اللجوء  فيه  االنسان  عىل  سهال 
سكني  بشهر  االخر  مع  التعامل  او  السالح 
كرث،  وهم  الخارج،  يف  اللبنانيون  وجهه.  يف 
لن يرتكوا اهلهم للجوع، حتى اصدقاء لبنان 
حاليا  يحدث  ما  كل  بذلك.  يسمحوا  لن 
والضغط  للتهديد  هو  معييش  تدهور  من 
بغية  عيشهم  بلقمة  اللهائهم  الناس  عىل 
يثوروا  ان  فكرة  من  وابعادهم  اسكاتهم 
مجددا باغالق الساحات والطرقات كام كان 
نجحوا  وقد  ترشين،   17 ثورة  بعد  يحصل 
انكفاء  عن  اليوم  يتساءل  فالكل  ذلك.  يف 
املعييش  واقعهم  من  املوجوعني  اللبنانيني 
حاليا  يتظاهرون  ال  ملاذا  ويسألون  املرتدي، 
عىل  حالهم  يف  الرتدي  هذا  عىل  احتجاجا 
وسائل  عن  يبحثون  النهم  املستويات؟  كل 
 17 ثورة  اندالع  منذ  عيشهم.  لقمة  لتأمني 
ما  الهدف.  هذا  عىل  الرتكيز  كان  ترشين 
املعارضة  االحزاب  هي  الناس  امال  خّيب 
التي مل تتمكن من استقطابهم، علام ان هذا 
لهم  تبني  بعدما  الدول،  كل  يف  دورها  هو 
انها جزء من السلطة، وان مل تكن فيها حاليا 
فهي تسعى اليها. برصاحة، يستطيع اللبناين 
االستمرار يف هذا الوضع 50 عاما من دون 

ان يحدث اي تغيري يف واقعه.
د. م.
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اللبنانيون يعانون منهما بسبب األوضاع المعيشّية

طرٌق بسيطة تخّفف التوتر 
وُتبعد شبح القلق

تغذية
ناتالي عقيقي غّرة

دائرة الشؤون الصحية

فان  لذا  الراهنة،  واملعيشية  االقتصادية  االوضاع  بسبب  والقلق  التوتر  من  الصعبة  الفرتة  اللبنانيني يف هذه  غالبية  تعاين 
الغذايئ  النظام  ناحية  من  وخصوصا  والقلق،  التوتر  من  للتخفيف  املفيدة  والوسائل  البسيطة  الطرق  من  العديد  هناك 

واالسلوب الريايض اللذين ميكن اعتامدهام

1 - التامرين
العوامل  اهم  احد  اليومية  التامرين  تشكل 
التي ميكن القيام بها ملكافحة التوتر. قد يبدو 
االمر متناقضا، لكن مامرسة الضغط الجسدي 
ان  ميكن  التمرين  خالل  من  الجسم  عىل 
الفوائد  ان  علام  النفيس،  الضغط  تخفف 
الرياضة بانتظام. ال  تكون انفع عند مامرسة 
شك يف ان االشخاص الذين ميارسون الرياضة 
باستمرار، هم اقل عرضة لالصابة بالقلق من 
مثة  بتاتا.  الرياضة  ميارسون  ال  الذين  اولئك 

اسباب عدة وراء ذلك:
من  التامرين  تقلل  التوتر:  هرمونات   -
هرمونات التوتر يف الجسم - مثل الكورتيزول 
يف  تساعد  انها  كام  الطويل.  املدى  عىل   -
تعمل  كيميائية  مواد  االندورفني، وهي  افراز 
املسكنات  بدور  وتقوم  املزاج  تحسني  عىل 

الطبيعية لتخفيف االمل.
املنتظمة  التامرين  تحسن  ان  ميكن  النوم:   -
يتأثر  ان  ميكن  الذي  النوم،  جودة  من  ايضا 

سلبا بالتوتر والقلق.
قد  بانتظام  الرياضة  مامرسة  عند  الثقة:   -
بالنفس  والثقة  االمتنان  من  مبزيد  تشعر 
الصحة  بدوره  يعزز  االمر  هذا  وبجسمك. 
الوقت  من  متسعا  تجد  ان  حاول  العقلية. 
نشاط  اي  او  الرياضية  التامرين  ملامرسة 
تسلق  او  الرقص  او  امليش  مثل  به،  تستمتع 
تفضل  آخر  يشء  اي  او  اليوغا،  او  الصخور 

القيام به.
مثل   - االنشطة  تساهم  ان  ميكن  اخريا، 
امليش، الركض، الهرولة - التي تتضمن حركات 

ان  اعتبارك  يف  ضع  والصداقة.  االهتامم 
يستفيدون  السواء  عىل  والنساء  الرجال 
ان  اخرى  دراسة  وجدت  كام  الصداقة.  من 
من  اقل  عدد  لديهم  الذين  والنساء  الرجال 
الروابط االجتامعية، كانوا اكرث عرضة لالصابة 

والقلق. باالكتئاب 

5- االحتضان واملعانقة
والتقبيل  االحتضان  ان  البعض  يعتقد  قد 
القلق  مراحل  يف  منها  فائدة  ال  واملعانقة 
االخرية  الدراسات  ان  اال  واالنفعال،  والتوتر 
تساعد  قد  االمور  هذه  ان  اىل  اشارت 
فاالتصال  التوتر.  تخفيف  مبارشة يف  بطريقة 
الجسدي االيجايب ميكن ان يساهم يف اطالق 
الذي  الكورتيزول  وخفض  االوكسيتوكسني 
يسبب التوتر والقلق. كذلك ميكن ان يساعد 
رضبات  ومعدل  الدم  ضغط  خفض  يف  ذلك 

الجسدية  االعراض  اىل  اللذين يشريان  القلب 
للتوتر.

الكائنات  ليسوا  البرش  ان  املثري لالهتامم  من 
البعض  بعضها  تعانق  التي  الوحيدة  الحية 
اىل  مثال  الشمبانزي  يلجأ  اذ  القلق،  لتخفيف 

احتضان اصدقائه الذين يعانون من التوتر.

6- االستامع اىل موسيقى هادئة
ميكن ان يحظى االستامع اىل املوسيقى بتأثري 
فقد  معا.  والجسم  العقل  عىل  للغاية  مريح 
استجابة  البطيئة  االالت  موسيقى  تحفز 
االسرتخاء من خالل املساعدة يف خفض ضغط 
اىل  باالضافة  القلب،  رضبات  ومعدل  الدم 
هرمونات التوتر. ميكن ان تكون بعض انواع 
خاص،  بشكل  مهدئة  الكالسيكية  املوسيقى 
لكن االستامع اىل املوسيقى التي تستمتع بها 

فعال يكون فعاال ايضا.

هنا ال بد من االشارة اىل ان اصوات الطبيعة قد 
تكون ايضا مهدئة جدا. هذا هو السبب الذي 
يدعو القلقني اىل االستامع للموسيقى الهادئة 
االسرتخاء  لهم  توفر  التي  الطبيعة  اجواء  يف 
والتأمل. عىل الرغم من ان التوتر والقلق قد 
يصيبانك من جراء العمل املتواصل، ويتعززان 
التي  املراحل  خالل  ومن  عملك  مكان  يف 
هناك  ان  اال  الشخصية،  حياتك  يف  تجتازها 
الضغط  لتقليل  البسيطة  الطرق  من  العديد 
الذي تشعر به. غالبا ما تتضمن هذه النصائح 

ابعاد عقلك عن مصدر التوتر.
التامرين  تؤدي  ان  ميكن  املحصلة،  يف 
واملوسيقى  انواعها  عىل  والرياضة  اليومية 
والحميمية  الطبيعة  احضان  يف  واالسرتخاء 
جهة،  من  القلق  تخفيف  اىل  الجسدية 
بني  العام  التوازن  تحسني  عىل  وستعمل 

العمل والحياة من جهة اخرى.

ان  يف  الكبرية،  العضالت  ملجموعات  متكررة 
تخفف التوتر بشكل خاص.

2- املكمالت الغذائية
عىل  الغذائية  املكمالت  من  العديد  يعمل 
عن  ملحة  ييل  ما  يف  والقلق.  التوتر  خفض 

االكرثها شيوعا:
افراد عائلة  يعترب فردا من  الليمون:  بلسم   -
النعناع التي تم درسه بعناية بسبب تأثرياته 
املفيدة جدا يف تقليص عوامل التوتر والقلق.

اظهرت  الدهنية:   3 اوميغا  احامض   -
احدى  يف  الطب  طالب  ان  الدراسات  احدى 
 ،3 اوميغا  مكمالت  تلقوا  الذين  الجامعات 
شهدوا انخفاضا بنسبة 20% يف اعراض القلق.
- اشواغاندا )Ashwagandha(: هي نوع من 
االعشاب التي تستخدم لعالج التوتر والقلق. 
تشري العديد من الدراسات اىل انها فعالة يف 

مكافحة كل انواع القلق.
توفري  عىل  قادرة  مادة  االخرض:  الشاي   -
من  العديد  عىل  تحتوي  النها  االسرتخاء 
البوليفينول  مادة  من  االكسدة  مضادات 
من  ايضا  يقلل  قد  صحية.  فوائد  توفر  التي 
مستويات  زيادة  خالل  من  والقلق  التوتر 

السريوتونني.
الشائعة  الوسائل  من  يعترب  فالرييان  جذر   -
لتوفري نوم مريح بسبب تأثريه املهدئ. يحتوي 
يغرّي مستقبالت  الذي  الفالريينك  عىل حمض 

حمض غاما امينوبوترييك لخفض التوتر.
ميكن ان تتفاعل بعض املكمالت مع االدوية 
او تكون لها آثار جانبية، لذا من الرضوري يف 

اذا  خصوصا  الطبيب،  استشارة  كثرية  احيان 
كان الشخص يعاين من حالة طبية معينة.

3- قّلل من تناول الكافيني
والشاي  القهوة  يف  موجود  منبه  الكافيني 
قد  لذلك  الطاقة،  ومرشوبات  والشوكوالته 
تزيد الجرعات العالية منها من التوتر والقلق، 
وصوال اىل ارتفاع رضبات القلب. لدى الناس 
عتبات مختلفة ملقدار الكافيني الذي ميكنهم 
يجعلك  الكافيني  ان  الحظت  فاذا  تحمله. 
الكميات  تخفض  ان  عليك  قلقا،  او  متوترا 

التي كنت تستعملها يف السابق.
عىل الرغم من ان العديد من الدراسات اظهر 
ان القهوة ميكن ان تكون صحية باعتدال، ال 
بشكل  نفسه.  باملقدار  للجميع  ميكن وصفها 
ال  اليوم  يف  معتدلة  كمية  رشب  ميكن  عام، 

تتعدى اربعة او خمسة فناجني.

4- إقِض وقتا مع االصدقاء والعائلة
الدعم االجتامعي من افراد العائلة واالصدقاء 
العصيبة  االوقات  تجاوز  يف  يساعد  ان  ميكن 
ومراحل التوتر الشديد. سيمنحنا هذا الدعم 
من شبكة االهل واالصدقاء احساسا باالنتامء 
االوقات  يف  يساعدنا  قد  مام  الذات،  وتقدير 

الصعبة.
اىل  بالنسبة  انه  الدراسات  احدى  وجدت 
قضاء  فان  الخصوص،  وجه  عىل  النساء 
يف  يساعد  واالطفال  االصدقاء  مع  الوقت 
مسكنا  يعترب  الذي  االوكسيتوسني  اطالق 
اسم  التأثري  هذا  عىل  يطلق  للتوتر.  طبيعيا 
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رياضة

خطف نادي دينامو لبنان الضوء قبل بداية بطولة لبنان لكرة السلة لنوادي الدرجة الثانية للرجال، من خالل العقود التي 
ابرمتها ادارته مع عدد من نجوم اللعبة ومن اصحاب االنجازات املحلية والدولية، ونجح يف فرض نفسه واحدا من الفرق 

التي تستقطب االنظار بعد النتائج املميزة التي حققها يف مبارياته الودية والرسمية

النادي يف الكشف عن طموحاتها  ال ترتدد ادارة 
ومتقدمة،  امامية  مراكز  اىل  بالفريق  بالوصول 
محليا وخارجيا، من خالل مشاريع وخطط عرصية 
الشباب  بقطاعي  اميانها  من  انطالقا  وحديثة، 

والرياضة.
فيصل  النادي  رئيس  حاورت  العام"  "االمن 
قلعاوي، الذي يشغل ايضا منصب املسؤول عن 
قطاع الرياضة يف تيار املستقبل، وكانت جولة افق 

حول واقع النادي ومستقبله.   

■ ملاذا فيصل قلعاوي رئيسا لنادي دينامو لبنان؟
صورة  والبراز  بالرياضة،  الشغف  من  انطالقا   □
جميلة عن قدرة الشباب عىل تويل شؤون رياضية 
بعيدا  الرياضة  تخدم  ومتطورة  حديثة  بطريقة 
من اي حسابات او ارتباطات ضيقة، وتعطي امال 
لجيل صاعد يف امكان الوصول اىل مراكز متقدمة 

يف الرياضة.

■ من هو نادي دينامو لبنان؟
□ يتألف من مجموعة من االداريني الشباب ال 
لديهم شغف  سنة،  اعامرهم 35  معدل  يتعدى 
وعشق للرياضة يف شكل عام ولكرة السلة يف شكل 
برنامج  عىل  ومتفقون  متفاهمون  هؤالء  خاص. 
ميتد الربع سنوات، ويطمحون اىل تقديم صورة 
حديثة  بطرق  والفني  االداري  العمل  عن  راقية 

ومتطورة.

■ ما هي االهداف عىل الصعيد املحيل؟
□ اهدافنا كبرية وطموحاتنا واسعة، لكن االمور 
مرهونة بالظروف واالوضاع خصوصا يف املرحلة 
الراهنة التي تشهد صعوبات مالية واقتصادية. 
نطمح عىل املدى القصري، تحديدا هذا املوسم، 

رئيس نادي دينامو لبنان فيصل قلعاوي.

وال  بحت،  رياضية  اهدافنا  اخرى.  ومراكز 
نسعى اىل اي مناصب او مراكز اخرى. نحن 
من الداعني اىل ابقاء الرياضة بعيدة من كل 
التجاذبات واملشاحنات التي تلحق بها رضرا 

فادحا.

■ من هي مرجعية النادي؟
□ ليس للنادي سوى مرجعية واحدة هي قطاع 
الشباب الذي نؤّمن به وبقدراته وحيويته. نحن 
النوادي  العمومية يف  الجمعيات  الغاء  من دعاة 
جهة  عىل  محسوبة  او  وهمية  غالبيتها  يف  التي 
لديها  مؤسسات  اىل  تحويلها  وندعم  واحدة، 
الفعليني يف الجمعية  اسهم موزعة عىل االعضاء 
العطاء  مساهمته،  نسبة  وفق  كل  العمومية، 
حق للمساهم يف املشاركة يف القرارات يف مقابل 

مقال
تأهٌل فرض تحّديات 

ولم يمُح الخيبة
عىل الرغم من ان نهاية التصفيات املزدوجة املؤهلة اىل الدور النهايئ من مونديال قطر 2022 
ونهائيات كأس اسيا 2023، حملت خربا سعيدا بتأهل املنتخب اللبناين الذي كان يف حكم 
الخارج من السباق، ثم وجد نفسه يف قلب الحدث مجددا بفضل هديتني من اصل اربع ممكنة 

حصل عليهام من منتخبي اوسرتاليا والسعودية، فان الخيبة بالنتائج ظلت كبرية وعميقة.
خيبة عىل مستوى الوطن، ما لبثت ان تحولت برسعة اىل قضية رأي عام. وكام جرت العادة 
بعد كل نكسة او خسارة، توزعت االتهامات الكثرية يف االتجاهات املختلفة، كام تم التصويب 

عىل جهات دون اخرى. 
واالزمات  املشاكل  تنسهم  مل  التي  التأهل  فرحة  رغم  منتخبهم  يف  اللبنانيني  امل  خاب 
والصعوبات التي يعانون منها اثر تعرض منتخبهم لسقطتني، احداهام كانت صادمة وغري 
منتظرة امام منتخب تركامنستان يف مباراة كانت لتشكل جرس عبور اىل االهداف التي رسمت 
قبل السفر اىل غويانغ. اما الثانية، فكانت مؤملة امام كوريا الجنوبية رغم انها كانت منتظرة 
بعد البداية الجيدة التي كان يؤمل منها محو البداية املهزوزة والفوز الهزيل عىل رسي النكا 

الضعيفة.
من الطبيعي، ال بل من املنطقي تحميل املسؤولية للجهاز الفني، انطالقا من الخيارات يف 
اجريت  التي  التبديالت  لناحية  او  اساسية  لعبت  التي  االسامء  لجهة  ان  الثالث،  املباريات 
لبعض  املرتاجع  باملستوى  املتعلقة  تلك  وتحديدا  املالحظات،  اخفاء  وتوقيتها. كام ال ميكن 

الالعبني وخصوصا املحرتفني القادمني من الخارج.
فعليا، ال يستطيع احد ان ينكر بأن املسألة مرتبطة مبارشة بخيارات الجهاز الفني الذي اختار 
وفق قناعاته تشكيلة كل مباراة، انطالقا من حساباته الخاصة. لكن خياراته يف نهاية املطاف 
مل تفض اىل النتيجة املرجوة، مام يعني ان من واجب املعنيني والقيمني عىل املنتخبات اجراء 
عملية تقييم واسعة تتزامن مع االستامع اىل وجهات نظر املدربني، حول الخيارات العامة 
التوقف  النقطة يجب  التي تم عىل اساسها استدعاء الالعبني اىل املنتخب، وهذه  واملعايري 
عندها مليا. لقد بدا وكأن الثقة شبه مفقودة بالعبني اثبتوا حضورهم مع انديتهم، اضافة اىل 
استدعاء العبني ليس لديهم القدرة عىل القيام بأي دور اسايس او محوري عىل الساحة الدولية 
بحكم امكاناتهم املحدودة، او بفعل عوامل اخرى. يف حني بدا واضحا، ان املنتخب بات يف 
حاجة ملحة اىل اسامء جديدة عرب اتخاذ خطوة جريئة باستبعاد العبني مكثوا مع املنتخب منذ 

فرتة غري قصرية، لكنهم مل يتطوروا او يقدموا اي يشء يذكر.
والقائد حسن معتوق وزميله حسن شعيتو  النجم  غياب  تأثري  تجاهل  املقابل ال ميكن  يف 
"موين"، وابعاد باسل جرادي عن املنتخب من ِقبل السلطات الصحية الكورية الجنوبية، كام 
ال ميكن اسقاط جانب آخر مرتبط بالحضور البدين الذي مل يكن يف اعىل مستوياته، كذلك 
الحالة النفسية واملعنوية والذهنية لالعبني. ال بد من االعرتاف ايضا بصعوبة فصل املنتخب 
عام يحصل يف البالد عموما من ازمات مالية واقتصادية واجتامعية متتالية، فالقطاع الريايض 
هو من القطاعات التي بقيت عىل قيد الحياة، لكن ال ميكن ان ننتظر من بعثاتنا ومنتخباتنا 

ورياضيينا تحقيق االنجازات يف وقت نرى البالد يف مسار انحداري كبري.
البالد، لكن هذا ال  التي تعيشها  الصعبة  الظروف  تلك  املنتخب ضحية لكل  ان  ال شك يف 
يعفي املسؤولني من واجباتهم برضورة اعادة النظر يف مجمل السياسات املتبعة عىل صعيد 
املنتخبات الوطنية، خصوصا وان املرحلة املقبلة تتطلب مرشوعا جديدا يتناسب مع التحديات 
الكبرية. فالتأهل سيفرض عىل القيمني عىل اللعبة تحديات كبرية، لتحضري منتخب يكون قادرا 
عىل منافسة اقوى منتخبات آسيا والظهور بشكل مقبول. هذا االمر سيفرض تغيريا شامال يف 

التعاطي مع منتخب لبنان من املسؤولني يف االتحاد، واعادة النظر يف كل يشء.

نمر جبر

من  النادي  يف  اننا  علام  التمويل.  يف  املساهمة 
دعاة ابعاد الرياضة عن اتون الرصاعات السياسية، 

الطائفية واملذهبية.

■ اال يتعارض هذا املوقف مع منصبك كمسؤول 
عن قطاع الرياضة يف تيار املستقبل؟

معارضا  كنت  لطاملا  الشخيص  الصعيد  عىل   □
لوجود مسؤولني للرياضة يف االحزاب السياسية، 
لكنني افصل بني منصبي يف رئاسة النادي ومنصبي 
يف تيار املستقبل. علام ان املرجعية العليا يف التيار 
مل تتدخل يوما يف اي قرار يف النادي، واالدلة عىل 

ذلك كثرية.

■ من ميّول النادي وكم بلغت ميزانية فريق كرة 
السلة لهذا املوسم؟

□ التمويل عىل عاتق اعضاء اللجنة االدارية الذين 
هم من اصحاب الرشكات واملؤسسات، وقد توىل 
كل واحد منهم جزءا من امليزانية التي ناهزت هذا 
املوسم 975 مليون لرية. االمور تسري عىل السكة 
والجميع  سلفا،  مرسوم  هو  ما  ووفق  الصحيحة 
والجهازين  الالعبني  رواتب  فيام  تعهداته،  ملتزم 
الفني واالداري تسدد يف مواعيدها من دون اي 

تأخري.   

■ من توىل اختيار الجهاز الفني للفريق؟
□ لجنة كرة السلة بالتنسيق مع اللجنة الفنية، 
شعار  من  انطالقا  االدارية.  اللجنة  من  مبباركة 
اختيار  تم  اكل نصه"،  للخباز ولو  "اعطي خبزك 

العنارص التي تحظى بثقة االدارة ودعمها.

جاد  الوطني  املدرب  الفني  املدير  خيار  هل   ■
الحاج كان صائبا؟

من  الجديد  الجيل  ميثل  شاب  فهو  طبعا،   □
املدربني ويجسد رؤيتنا املستقبلية، كام نعتربه من 
نخبة املدربني الشباب يف لبنان ونتائجه تتحدث 
بريوت  هوبس  نادي  يف  السابقة  تجاربه  عنه. 
دليل  خري  الرجال،  ومنتخب  الناشئني  ومنتخب 

عىل ذلك. 

■ عىل اي اساس تم اختيار الالعبني؟
دوري  لقب  الحراز  القصري  املدى  عىل   □nemer.jabre66@yahoo.com

رئيس نادي دينامو لبنان: اإلنتخابات األوملبّية
أّدت إلى إنقسام عمودي في الرياضة

بكرة  الثانية  الدرجة  دوري  بلقب  بالفوز 
مصاف  اىل  بالفريق  والصعود  للرجال  السلة 
نوادي الدرجة االوىل، وتحقيق نتيجة جيدة يف 
مسابقة كأس لبنان وبلوغ الدور نصف النهايئ 
البعيد،  املدى  عىل  الكبرية.  الفرق  ومقارعة 
نسعى اىل بناء فريق للموسم املقبل قادر عىل 
فور" من دوري  "فاينال  الذهبي  املربع  بلوغ 
الدرجة االوىل للرجال، من دون اغفال امليض 
بطولة  لقب  وتحقيق  االكرب  بالهدف  قدما 

الدوري موسم 2024 - 2025.

■ هل الدارة النادي اهداف غري رياضية؟
□ مل ندخل عامل الرياضة لتحقيق اهداف غري 
رياضية عىل غرار الكثري من االشخاص الذين 
اماكن  اىل  للقفز  منصة  الرياضة  استخدموا 
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نوادي  مصاف  اىل  والصعود  الثانية  الدرجة 
الدرجة االوىل واملنافسة يف مسابقة الكأس. عىل 
تشكيلة  لنواة  بالتحضري  سنقوم  البعيد،  املدى 
موسم،  من  الكرث  االستمرار  عىل  قادرة  تكون 
مع تطعيمها بعنارص اضافية وفق الحاجة، وقد 

تعمدنا ضم العبني سيكونوا ركيزة للمستقبل.  

■ ملاذا تم االستغناء عن الالعبني عيل مزهر وجو 
منصور؟

□ استغنينا عن الالعب مزهر بناء عىل طلب من 
ادارة نادي الحكمة التي تربطنا بها عالقة متينة، 
ونحن نؤمن بأن وجود فريق قوي للحكمة يف 
البطولة رضورة لكرة السلة ملا ميثله النادي من 
تاريخ عريق. اما الالعب جو منصور فقد اختار 
االنتقال اىل فريق املطيلب، ونحن مل نرغب يف 

التصدي لرغبته.

■ لقد توليت سابقا منصب مدير فريق هوبس 
بريوت بكرة السلة للرجال، ماذا تعلمت من هذه 

التجربة؟
□ انه املنصب االحب اىل قلبي عىل الرغم من 
انني كنت العبا يف فريق الريايض بريوت. لكن 
التجربة مع هوبس بريوت كانت مناسبة للولوج 
اىل عامل االدارة الرياضية، وقد حالفني الحظ ان 
الكثري،  قانصوه  النادي جاسم  رئيس  من  اتعلم 
الريايض. حققنا  الشأن  الخبري والضليع يف  وهو 
عددا كبريا من االنجازات، وهذه التجربة تركت 

يف داخيل الكثري من الذكريات الجميلة.

■ كيف تصف العالقة مع االتحاد اللبناين لكرة 
السلة؟

□ وطيدة، خصوصا اننا كنا من الداعمني لوصول 
هذا االتحاد اىل سدة املسؤولية، وقد برهن من 
لجهة  خيارنا خصوصا  عن صوابية  عمله  خالل 
الظروف  احلك  يف  ومتابعتها  البطوالت  اطالق 
يبقى  ان  نأمل  والصحية.  واالقتصادية  املالية 
العمل عىل هذه الوترية، وان تبقى العالقة محط 

ثقة متبادلة. 

الدرجة  لدوري  الفني  املستوى  تقّيم  كيف   ■
االوىل للرجال؟

جاءت  شهرا   18 من  اكرث  دام  توقف  بعد   □

رياضة
دامئا ويف كل املناسبات، فريقا يشارك للمنافسة 

وليس ملجرد املشاركة.

■ خائف عىل مستقبل كرة السلة؟
□ طاملا هناك اشخاص مؤمنون باللعبة وبالشباب 
ال خوف عىل كرة السلة. لكن يف الحقيقة الخوف 
هو من الواقع واالوضاع االجتامعية الصعبة التي 
نعيشها والتي ميكن ان تنقلب عىل الجميع وعىل 

كل القطاعات من دون استثناء.

للجنة  التنفيذية  اللجنة  اداء  ترى  كيف   ■
االوملبية؟

لتبدأ  تأخرت  انها  انجاز. صحيح  اي  □ مل تحقق 
العمل، لكن يف املقابل ال ميكن الحكم عىل ادائها 
وهي يف سدة املسؤولية منذ ثالثة اشهر. املطلوب 
امللفات.  انجاز  يف  واملبارشة  العمل  يف  االرساع 
التنفيذية  اللجنة  انتخابات  يف  املعركة  ادت  لقد 
رضرا  الحق  عمودي  انقسام  اىل  االوملبية  للجنة 
ان  اللجنة  عىل  عام.  الرياضة يف شكل  يف  فادحا 
العادة  الرضورية  الخطوات  اتخاذ  اىل  تسارع 
اللحمة اىل الجسم الريايض. ال شك يف ان ظروف 
املعركة وحيثياتها ادت اىل حرمان اشخاص كفيني 
ويتمتعون بالخربة، مثل جاسم قانصوه والدكتور 
اىل  الدخول  من  فيصل،  واوليفر  ظريفة  حبيب 
اللجنة واالستفادة من خرباتهم. امتنى عىل الجميع 
مل  الذي  للفريق  ونكن  االنتخابات،  صفحة  طي 
وجاهزون  والتقدير،  االحرتام  كل  الحظ  يحالفه 
الن  الريايض  الجسم  اىل  اللحمة  العادة  للتعاون 
االنقسام لن يفيد احدا بل سيضاعف الرضر الفادح 

عىل الرياضة، كام سينعكس سلبا عىل الجميع. 

اللجنة االوملبية كان  ■ هل خيار املرشحني اىل 
رياضيا ام سياسيا؟

املستقبل خيارنا ملرشحينا عىل  تيار  □ نحن يف 
املقاعد الثالثة املخصصة للسّنة حسب التوزيع 
غري  مستقلني  عىل  كان  واملذهبي  الطائفي 
حزبيني، بهدف ان ينصب تركيزهم عىل العمل 
الريايض وليس السيايس، علام ان لدينا يف التيار 
اعضاء حزبيني يستحقون دخول اللجنة االوملبية، 
مع  انسجاما  املستقلني  بخيار  متسكنا  لكننا 

قناعاتنا بابعاد السياسة عن الرياضة.
ن. ج

بدأ  املراحل،  مرور  مع  لكن  بطيئة.  البداية 
اىل  املنافسة  وعادت  ويتحسن  يتطور  املستوى 
سابق عهدها من الجدية والرشاسة. نأمل يف ان 
الوترية،  هذه  عىل  البطولة  يف  املنافسة  تستمر 
وان يكون لقب الدوري من نصيب الفريق الذي 

يستحق.

■ اىل اي مدى ترك غياب الالعب االجنبي تأثريا 
عىل املستوى الفني؟

يرفع  االجنبي  الالعب  وجود  ان  يف  شك  ال   □
من املستوى الفني للمباريات، لكن "رب ضارة 
اللبناين  لالعب  حافزا  اعطى  غيابه  الن  نافعة" 
عىل بذل جهد مضاعف وتقديم افضل ما لديه. 
هذا االمر سينعكس حتام عىل املنتخب الوطني، 
خصوصا واننا بدأنا نرى وجوها جديدة اخذت 
تقدم مستوى جيدا وتحجز مكانا لها يف الفرق 

الكبرية.

■ ماذا عن مستوى بطولة دوري الدرجة الثانية 
التي تشهد بدورها منافسة حامية؟

□ املستوى الفني جيد اىل حد ما، لكن البطولة 
ال تزال يف حاجة اىل استثامرات اكرب واهتامم اكرث 
املوسم  ان تشهد يف  اتوقع  النوادي.  من رؤساء 
املقبل منافسة اكرب واقوى مع دخول مستثمرين 

جدد اىل بعض االندية. 

■ يف حال صعد الفريق اىل مصاف اندية الدرجة 
االوىل ما هي الخطة التي وضعتها االدارة؟

□ خيارنا يف املوسم املقبل املنافسة عىل املربع 
املنافسة عىل  الذهبي من دون اهامل احتامل 
العمل عىل سد  املئة، مع  بنسبة 25 يف  اللقب 
االمكانات  فيام  الحاجة  ووفق  تواليا  الثغر 
متوافرة. علام اننا لن نألو جهدا الظهار الفريق 

لم ندخل عالم 
الرياضة لتحقيق اهداف 

غير رياضية
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املتقاطعة الكلمات 
إعداد نعوم مسعود

naoummassoud@live.com

عمودياأفقيا
-1 مدينة يف البحرين – شهر ميالدي 

– مدينة يف سوريا -2 من اشهر اعامل 
ليوناردو دي فينتيش – راقص باليه 

رويس راحل من اشهر شخصيات 
القرن العرشين -3 مدينة يف العراق 

– دولة يف افريقيا الجنوبية -4 احدى 
جزر انتيل الهولندية – من اشهر 

املدافع االملانية العمالقة التي دكت 
حصون سيباستوبول خالل الحرب 

العاملية الثانية – نوع شجرة -5 
ضوء – يبس اللحم – عاصمة والية 
كارولينا الشاملية – نوتة موسيقية 

-6 مدخل – بذر االرض – خالص 
من كل يشء – استحقاقات متدرجة 

-7 مدينة يف بلغاريا عىل ضفاف 

الدانوب وحدود رومانيا – متشابهان 
-8 مغرتب – انثى الحصان – رجل 

قوي -9 اسم بوذا يف الصني – سيارة 
عسكرية – املعروف بني الناس 

والذائع الصيت -10 الهي – اقدم 
مدينة مسّورة يف العامل – للتفسري – 
للنفي -11 من اشهر علامء الفيزياء 
والفلك يف ايطاليا – مدينة يف الصني 

-12 نهر يف سيبرييا – مخزون 
باالجنبية – من اسامء االفعال ومعناه 
ارسع -13 ضمري متصل – مادة قاتلة 

– كالم مقفّى له فواصل – االعرتاف 
بالحب -14 معرب – احد امئة النحو 

العرب – بحر -15 اكرب قّواد االسكندر 
املقدوين قتل يف معركة ايسوس

-1  جزيرة يف اليمن – ممثل مرصي 
راحل -2 مدينة يف فرنسا – دولة 

يف امريكا الجنوبية -3 اعىل عاصمة 
يف امارة اوروبية – دق الجرس -4 

حارق – ماركة سيارات – يضع خلسة 
-5 مدينة يف مرص – ال ُيباح به – من 

السكان يف احدى الدول العربية -6 
ذكر الدجاج – من العمالت – شاعر 
اموي – تضّوع الطيب -7 مدينة يف 

بلجيكا – استيالء عىل مال الغري بالقوة 
-8 احد ملوك الفرس – خالف اخرس 

– معتقالت -9 صانع الورق – من 
يستدعي العطف والشفقة -10 من 

اغاين كوكب الرشق ام كلثوم – حرف 
عطف – ضمري متصل -11 من اسامء 

القمر – فنان كندي من اب سوري وام 
لبنانية من اغانيه "ديانا" -12 دولة 

عظمى – ما يبس من العشب – حرف 
جزم -13 عدم امليل اىل اي طرف من 

اطراف النزاع او الخصومة – جزيرة يف 
اندونيسيا – اعطى بال مقابل -14 إلهة 

العقل والحكمة وربة جميع املهارات 
والفنون والحرف اليدوية عند قدماء 

الرومان – من اسامء الغزال – من 
العاب االطفال املشهورة قوامها 

اسطوانة مفّرغة تصعد وتنزل ملتفة 
حول خيط -15 وكالة انباء فلسطينية 
– يصل حوض البحر االبيض املتوسط 

عرب قناة السويس باملحيط الهندي عرب 
باب املندب 

مثل في الدائرة

اللعبة  شروط 
هذه اللعبة مكّونة من كرة 

يف داخلها حروف مكررة 
واملطلوب شطب كل حرف 

مكرر ثالث مرات يف كل من 
الخانات ليتبقى لنا يف كل خانة 

أحرف غري مشطوبة تشكل 
الكلامت املطلوبة للوصول 
اىل املثل املأثور من األمثال 

اللبنانية الشعبية

  ثل في الدائرةم   
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اللعبة  شروط 
إبحث عن الكلامت املدّونة أدناه واشطبها 

يف كل اإلتجاهات. أما الحروف املتبقّية 
بانتظام دون تشطيب فسوف تشكل 

الكلمة الضائعة  

الكلمة الضائعة مكونة من 12 حرفا: 

رئيس دولة عربية راحل

امللك حسني – استعامر – القذايف – 

السادات – النمريي – الزعيم – برتو 

طراد – بحبوحة – بومدين – ثبات – ثل 

– حافظ االسد – حيوية – حاكم – حظ 

– خطاب – خز – ذهول – ذل – رخاء 

– سلطان – سياسة – شارل حلو – رشف 

– صدام حسني – صالبة – ضد – طاغية 

– عمران – عزة – كميل شمعون – محمد 

مريس – مبارك – نرص – نور – وطن

الضائعة  اىنيَت اىضائعتالكلمة 
 
 

 د ك ذ ه ا د ض ا ه ا ظ ف ا ح
 ح ا ً ي ا ه ً ه ك ح ض ي ُ ً
 و ز ز ي ف د ه ُ ا ط ه ض ة ث
 ه ا ب ط ه ا ث خ د ح ة ط ب ب
 ح ً ح ُ و غ ذ ش ض ُ ض ا ا ا
 ه ع ب ا ح ز ً ق ض و ا غ ه ث
 ز ث و ز ا ز ث ع ه ز ي ي ص ي
 ا ض ح ً ك ص ُ ب و ا ض ة ض ث
 غ ا ة ع ً ُ ُ ط و ُ ا ز ا ا
 ً ه ُ ي ض ح ً ا د ص ً ه ب د
 ب ء ي ز ي ً ُ ه ا د ش خ ه ا

 ا ا ب و ً د ي ُ ً ع ة ط و ض
 ز خ ة ي و ي ح ح ي ظ ش ا ھ ه
 ك ز ك غ ز ف ً ً ز ح ع ب ذ ا

 
 

زئيط دوىت عسبيت زاحو :فاحس 21اىنيَت اىضائعت ٍنوّت ٍِ   
                                                             

                
 

 –بوٍديِ  –بحبوحت  –بتسو طساد  –اىصعيٌ  –اىَْيسي  –اىعاداث  –اىقرافي  –اظتعَاز  –اىَيل حعيِ        
 –ظيطاُ  –زخاء  –ذه  –ذهوه  –خص  –خطاب  –حع  –حامٌ  –حيويت  –حافع االظد  –ثو  –ثباث 

مَيو شَعوُ  –عصة  –عَساُ  –طاغيت  –ضد  –صالبت  –ً حعيِ صدا –شسف  –شازه حيو  –ظياظت 
      وطِ  –ّوز  –ّصس  –ٍبازك  –ٍحَد ٍسظي  –

                                         الكلمات المتقاطعة                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فقٌاا

عمال من اشهر ا -2مدٌنة فً سورٌا  –شهر مٌالدي  –مدٌنة فً البحرٌن  -1
شهر شخصٌات القرن روسً راحل من اه راقص بالٌ –لٌوناردو دي فٌنتشً 

احدى جزر  -4دولة فً افرٌقٌا الجنوبٌة  –مدٌنة فً العراق  -3العشرٌن 
من اشهر المدافع االلمانٌة العمالقة التً دكت حصون  –انتٌل الهولندٌة 

ٌبس  –ضوء  -5نوع شجرة  –سٌباستوبول خالل الحرب العالمٌة الثانٌة 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
               1 
               2 
               3 
               4 
               5 
               6 
               7 
               8 
               9 
               10 
               11 
                12 
               13 
               14 
               15 
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متفرقات

ة ن ا ار ك و ا ا مس ة ل ف يش ك م ر ي

26 =

ت ك و ز ي لھ ر ج ي صة ھ ا م يز خ ع ل

 33 =

ذ ل ھ ا بن ف ي و دض ة م وو ج م ن ل

39 =

ا ھ م نل ة س وق ي ا ن ا سق ع ا ر

38 =

װװװװ
21503134
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-5

-6

-7

-8

-9

-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16

مرّتب الموظف الشهري
لقب نسائً تركً

زي ونمط ٌولع به االنسان ثم ٌزول
خلٌج بٌن قطر والسعودٌة 

ٌُغرس ٌُقطع من شجرته ف كل عود 

شاحنة تنقل السوائل
من اشهر المتاحف العالمٌة فً بوغوتا عاصمة كولومبٌا

من اجمل طٌور العالم تتخذه غواتٌماال رمزا لها 

وقار وحلم

فٌلسوف ٌونانً تلمٌذ سقراط ذكره افالطون فً حوار عن ساعات سقراط االخٌرة

من اسماء الضبع
سٌره من دون تفكٌر وال روٌة عن قصد او عن صدفة

سقف محّدب على هٌئة سنام الجمل

              حروف مبعثرة                   

شالالت مائٌة فً اوغندا
الزم الخمرة وداوم علٌها

منطقة فً الهند تتقاسمها مع باكستان

حروف مبعثرة

1- شالالت مائية يف اوغندا
2- الزم الخمرة وداوم عليها

مع  تتقاسمها  الهند  يف  منطقة   -3
باكستان

4- شاحنة تنقل السوائل
5- من اشهر املتاحف العاملية يف بوغوتا 

عاصمة كولومبيا
6- وقار وحلم

7- من اسامء الضبع
8- سريه من دون تفكري وال روية عن 

قصد او عن صدفة

9- سقف محّدب عىل هيئة سنام الجمل
تتخذه  العامل  طيور  اجمل  من   -10

غواتيامال رمزا لها 
سقراط  تلميذ  يوناين  فيلسوف   -11
ساعات  عن  حوار  يف  افالطون  ذكره 

سقراط االخرية
12- مرّتب املوظف الشهري

13- لقب نسايئ تريك
14- زي ومنط يولع به االنسان ثم يزول

15- خليج بني قطر والسعودية
16- كل عود ُيقطع من شجرته فُيغرس

أسماء من التاريخ
19 513 210 614 311 715 412 816

اديب وناقد مرصي )1889-1973(. من ابرز 
شخصيات الحركة العربية االدبية الحديثة. درس يف 

االزهر وعنّي عميدا يف كلية اآلداب ووزيرا للمعارف. 
  = 16+5+11+14+15+9+8+12+13+14

مدينة يف العراق
14+8+7+5+6 =  مدينة يف امارة ابوظبي

3+4+2 = شعوره
1+10 =  مهنة انسانية

 SU DO KU SU DO KU SU DO KU SU DO KU

اللعبة  شروط 
هذه اللعبة مكّونة من 16 

مستطيالً. فوق كل مستطيل 
تتبعرث حروف عند انتظامها 
تشكل جواباً لألسئلة الواردة 

أدناه. عند معرفة أحد األسئلة 
نضع الجواب داخل املستطيل 

مع رقم السؤال وهكذا 
دواليك. ملعرفة صحة األجوبة 
نجمع األرقام املوجودة داخل 
املستطيالت ليك تتطابق مع 

األرقام املوجودة يف أسفل 
ويسار الشبكة.

 حدث يف مثل هذا الشهر
الباستيل  متوز 1789: سقوط سجن 

يف فرنسا.  
متوز 1862: تأسيس املكتبة الوطنية 

الروسية.                    
متوز 1884: املانيا تحتل الكامريون.

جزر  استقالل  اعالن   :1975 متوز 
القمر عن فرنسا.                                 
                                                        

معلومات عامة

الفصول  نتكلم عن احرتام  غالبا ما 
مبناخ  يتمتع  فلبنان  بلدنا.  يف 
معتدل كمعظم دول البحر االبيض 
فصيل  متييز  فيه  يسهل  املتوسط، 
وفصيل  بوضوح،  والربيع  الخريف 
اوضح.  بشكل  والشتاء  الصيف 
متتاز  االخرى،  البلدان  لسائر  خالفا 
استوايئ:  مداري  مبناخ  اندونيسيا 
غزيرة.  وامطار  مرتفعة  حرارة 
السودان مناخ جاف قاحل مع بعض 
االمطار الخفيفة. اليابان مناخ قاري: 
ثلوج عىل فرتات طويلة مع صيف 
حار. وصوال اىل غرينالند مع مناخ 
قطبي: برودة شديدة ودرجة حرارة 

تالمس التجمد. 

طرائف
انه  سالم  صائب  الرئيس  عن  ُيروى 
مع  صيد  مشوار  يف  يوم  ذات  كان 
اليايف يف بلد عريب.  الرئيس عبدالله 
انه  اليايف  الرئيس  عن  املعروف 
دكتور يف القانون وكانوا ينادونه بهذا 
القرويات  احدى  سمعت  اللقب. 
اسم الدكتور فركضت ناحية الرئيس 
ابنها  ينقذ  ليك  مستغيثة  اليايف 
مطمئنة.  غري  عوارض  من  ويعاينه 
بدأ الرئيس اليايف ُيفهمها انه دكتور 
وان  الطب  يف  يفهم  ال  الحقوق  يف 
لحالة  ُمعالج  خري  قريتها  طبيب 
بغضب  عليه  رّدت  انها  اال  ولدها. 
انو  بيقولو  اليل  حق  معهن  شديد: 

االطبا بلبنان ما بيتحاكوا!

اقوال مأثورة
"ال يوجد انسان ضعيف، ولكن يوجد 
انسان يجهل يف نفسه موطن القوة". 
)توفيق الحكيم( 

حلول العدد 93   

عموديا
-1 صندوق الفرجة -2 لس – وكيل – بابر – او -3 ايلمن – ا ا 

– داهومي -4 مدين – معكرون – احس -5 ميدانه – واز – ايوا -6 
ركن – هراري – الترت -7 فا – مر – لد – ملح – بم -8 يوان – اميل 
زوال -9 ليس – كلسون – جوالت -10 اصفهان – قر – ك ل ر -11 

بكنغهام – اي – دساو -12 ادا – مرسيدس – نحن -13 اس – رمة – 
ود – بلدوغ -14 دبا – عازف – اري -15 برهم صالح – ذا فايل

افقيا
-1 االمري فيليب – ادب -2 سيد مكاوي – كاسرب -3 لندن – اساند 
– اه -4 نوميا – من – صغار -5 دكن – نهر – كفه – مقص -6 وي 

– مهر – الهامة -7 قالع – املسامر – عل -8 اكورديون – سواح 
-9 لب – راي – لن – ايدز -10 فادوز – مز – قيد – فذ -11 ربان 

– الوجر – سب -12 جره – الحلو – ليف -13 وايت – الكسندرا 
-14 امحوتب – االحوال -15 لويس ارمسرتونغ 

حل الكلمات املتقاطعة 

حل حروف مبعثرة 
-1 البنفسج -2 شيرشون 

-3 مزاج -4 سان سري -5 بلقع  
-6 برينغ -7 خيالء -8 سولون -9 

مثخن  -10 باغان -11 يجندل 
-12 بنغالور -13 مارق -14 لينز 

-15 انشودة -16 جالود 

مايكل جوزيف جاكسون

خبي قرشك االبيض ليومك االسود

حل اسماء من التاريخ

حل مثل في الدائرة

حل الكلمة الضائعة
كنافة بجنب

8 1
6 5 3 2

3
5 9 8

4 1
9 5
2 6 9
1 9 6 8

7 1

Sudoku مستوى صعب 

9 6 7 3 4 2
4 8

7 4
1 9 6 7 8 5
6 2 3 1
8 3 1 9 4 6
7 4

9 3
8 2 5 9 1 7

Sudoku مستوى سهل

4 9 2 5
1 4 6

2
9 2 1 7 4
7 4 3 6

2 7 3
5 1 3 4 2 7

8
9 3 1

Sudoku مستوى وسط

مستوى وسطمستوى صعب

8 3 6 9 7 4 5 1 2
5 4 9 1 2 8 6 3 7
1 7 2 3 5 6 9 4 8
3 1 8 7 4 9 2 6 5
4 2 7 5 6 3 8 9 1
9 6 5 2 8 1 3 7 4
7 5 1 6 9 2 4 8 3
2 9 4 8 3 7 1 5 6
6 8 3 4 1 5 7 2 9

Sudoku حل مستوى صعب 
7 6 8 4 2 3 9 1 5
9 3 2 7 1 5 4 8 6
5 1 4 9 6 8 7 2 3
4 5 7 3 9 1 2 6 8
6 8 9 5 7 2 3 4 1
1 2 3 8 4 6 5 7 9
8 7 1 2 5 9 6 3 4
2 9 6 1 3 4 8 5 7
3 4 5 6 8 7 1 9 2

Sudoku حل مستوى وسط
5 1 3 9 6 4 7 8 2
2 6 7 8 1 3 9 5 4
9 8 4 5 7 2 3 6 1
1 3 5 7 2 9 6 4 8
8 4 6 3 5 1 2 9 7
7 2 9 6 4 8 5 1 3
3 9 2 4 8 5 1 7 6
6 5 8 1 3 7 4 2 9
4 7 1 2 9 6 8 3 5

Sudoku حل مستوى سهل  SU DO KU حل

مستوى سهلمستوى وسطمستوى صعب

مستوى سهل

اللعبة  شروط 
هذه الشبكة أو الشبكات مكّونة من 9 مربعات كبرية 

وكل مربع كبري مقّسم اىل 9 خانات صغرية. 
ضمن   9 اىل   1 من  األرقام  وضع  اللعبة  رشوط  من 
الرقم يف كل مربع كبري ويف  الخانات بحيث ال يتكرر 

كل خط أفقي أو عمودي.  
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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

إلى العدد المقبل

مكتسب؟  فعال  الفساد  هل  بالفطرة؟  فاسدون  نحن  هل 
هل  ومواطنيتنا؟  ذواتنا  نحرتم  مل  الننا  فاسدون  نحن  هل 
نحن فاسدون الننا استبدلنا كرامتنا باالستزالم والوالء لهذا 
او ذاك؟ هل نحن فاسدون ألن شوارع هذا الوطن مزروعة 
قوة  ألن  فاسدون  نحن  هل  والعبثية؟  واالرتباك  بالخوف 
وجودنا مستمدة من صنمية شخصيات محددة؟ هل رصنا 
ونحتمي  الدينية  طقوسنا  منارس  اصبحنا  عندما  فاسدين 

بامياننا خارج الجوامع والكنائس والبيوت؟
نعم، نحن فاسدون بالفطرة الننا وقفنا عند تاريخ بيئتنا. 
فسادنا بدأ بثقافة "البقشيش والرباين". تعلمنا لكننا رفضنا 
من  منا  ألن  الفاسدين  من  مجموعة  نحن  نتثقف.  ان 
توج الفاسد ملكا. ومنا من صفق له حفاظا عىل طائفته 
"ثقافة  ألن  فساده  يف  الفاسد  شارك  من  ومنا  ومذهبه. 
بدنا نعيش نهشت كرامتنا". ومنا من يقف منتقدا منتظرا 
بحثا  والهجرة  الفرار  قرر  من  ومنا  تأيت.  لن  انقاذ  سفينة 

عن وطن وكرامة.
يو  كوان  وزرائها يل  رئيس  رفعت سنغافورة شعار  عندما 
القائل "اذا اردت ان تنشئ حكومة جديرة، فال بد من ان 
ُتسلم زمام املسؤولية فيها اىل اشخاص جديرين باملناصب"، 
يف  التغيري.  وبدأ  االصالح  وحصل  حوله  الشعب  تكاتف 
سنغافورة ال طوائف وال انتامءات مذهبية وال زعامء اكرب 

من الوطن. 
مقربة  الشفافية  ان  هو  جميعا  عنه  ونسكت  نعرفه  ما 
الفساد، وان املحاسبة مقربة الفاسدين. اما يف لبنان فالكالم 
يتمحور فقط حول فساد مجهول وحول فاسدين مجهولني. 
الثالث  وبعضنا  البرص.  غض  اآلخر  وبعضنا  سكت.  بعضنا 
كان  طاملا  حدا".  من  احسن  حدا  "ما  قاعدة  عىل  شارك 
الحديث عن الفاسدين كـ"مجهولني"، فكيف لنا ان نتوقع 

وجود من ُيحاسب؟ 
نعم، نحن فاسدون الننا نذهب اىل صناديق اقرتاع وهمية، 
نطالب  ال  الزعامات،  مقاس  عىل  مفصلة  بقوانني  نرىض 
وعي  ضمن  من  وعدالته  التمثيل  صحة  تعكس  بقوانني 
نظامنا  وان  خصوصا  املشرتك،  العيش  يستمسك  وطني 
الربملاين يقدم ضامنات لالفراد كمواطنني عرب مجلس نواب 
للجامعات  ضامنات  يقدم  كام  الطائفي.  القيد  خارج  من 
من خالل اقرار مجلس الشيوخ عىل اساس القيد الطائفي. 

القضاء  يف  والتدخل  املس  نرىض  الننا  فاسدون  نحن  نعم، 
واالمن واالدارة، والتسليم ملبدأ الوساطة من اجل الحصول 
عىل وظيفة. فاسدون الننا نتباهى بجمعياتهم ومعوناتهم. 
ويفكرون  منا،  اكرث  يعلمون  انهم  نعتقد  الننا  فاسدون 
الرىش واالبتزازات  احسن منا. فاسدون الننا نغطي ونقبل 
ونصفق للتوريث السيايس. لهذا كله تشتت البلد وانشطر 
اىل جامعات، وتآكلت السلطة الرشعية تحت وطأة الفساد 

الذي صار حديث العامل عنا. 
يوم  االقتصادي  التفاوت  عّزز  واملريب  الطويل  صمتنا 
اغفلنا التنمية املستدامة. ويوم سكتنا عن تدهور مستوى 
الخدمات العامة وجودتها، حتى وصلنا اىل ما وصلنا اليه 
من انخفاض يف مستوى املعيشة وفقدان للمواد الغذائية 
واالدوية والخدمات الطبية، والالئحة تطول.  نحن فاسدون 
الهش  واملايل  االقتصادي  السلوك  اىل  بصمت  نظرنا  الننا 
اساس  عىل  الرصف  مثال  وخري  افالسنا،  اىل  ادى  الذي 
القاعدة االثنتي  عرشية مدة 12 عاما، مع اقرار اعتامدات 
دون  من  املوازنات  اقرار  او  املوازنة،  خارج  من  رصف 

قطوعات حساب.
لقد استنزفنا موازنة الدولة، وسلكنا طريق االهامل والكسل 
واعتمدنا عىل الرشاوى واالكراميات، ومل ُنجرب اجهزة الرقابة 
واملحاسبة عىل القيام مبا هو واجب عليها. ادخلنا الفساد 
اىل املدارس والتعليم فكانت امرباطوريات التعليم الخاص 

فيام االهرتاء ينهش التعليم الرسمي.
نحن فاسدون يف  كل يشء. يف اعالمنا الذي مييل بعضه اىل 
حيث املال. فاسدون يف تكريم موتانا اذ نجعل من مآمتهم 
منصات انتخابية تستقبل هذا وذاك من الطامحني يف مجال 
الشأن العام. مل نرتك شيئا اال وافسدناه. ويف احسن االحوال 

سكتنا عنه.
سقطنا  اننا  النتيجة  عدمها.  عن  او  دراية  عن  فاسدون 
جميعا وسقطت معنا دولة كانت ذات يوم ُينظر اليها بعني 

االحرتام وصار ُينظر اليها بعني الشفقة.

هل كلنا فاسدون؟
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