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في هذا العدد

نزف الهجرة
والدولية عىل  واالقليمية  املحلية  االعالم  وسائل  اطالقها  يف  تتفنن  مسمّيات   ..." الهجرة  او"موسم  "هجرة جامعية" 
املشهد اللبناين الذي تتسابق فيه، يف واقع الحال، االحداث االمنية والسياسية يف دائرة االنهيار االقتصادي التي تتوسع 

مفاعيله يوميا.
التواصل  لوسائل  يومية  ومواكبة  سفر،  جواز  تحصيل  اىل  سعيا  العام  االمن  دوائر  يف  اكتظاظ   .2021 العام  نهاية  انها 
االجتامعي وصفحات االعالنات االلكرتونية بحثا عن فرص عمل، وتجميع ما تيرس لتوكيل ودفع نفقات محامي الهجرة، 

والهروب اىل البحر يف املجهول عّل سفينة النجاة املهرتئة تستطيع الوصول اىل شاطىء امان. 
القرن املايض وبعض  بالثامنينات من  او  بالـ1920  الـ1860 ورمبا  الـ2021 شبيهة بهجرة  القول ان هجرة  ليس مبالغة 
التسعينات. لكنها حتام اثقل واقىس واصعب. خالل السنوات الثالث االخرية تقاتل اللبنانيون وانقسموا عىل كل يشء. 
ما تركوا شيئا اال وصدعوا البلد من اجله . لكنهم يف املقابل ـ ولله الحمد ـ نجحوا يف التوحد حول هدف واحد: الهجرة. 
فتقاطعت كل الظروف واالحداث التاريخية التي مر بها لبنان يف فرتة وضمن اشهر قليلة، مع فارق عدم سهولة تسهيل 
هجرتهم كالسابق اىل بلدان عدة منها السباب سياسية، اضافة اىل عامل وجود جائحة كورونا وما خلفته من تغيري يف 

اقتصاديات العامل الذي ال يزال يعاين من نتائجها السلبية.
ما يحصل اليوم يف لبنان من هجرة غري مسبوق بنوعيتها واعدادها. فهي تنوعت لتشمل االكادمييني واملهنيني واصحاب 
االختصاص والخّريجني وميسوري الحال سعيا اىل االستقرار. بعد التحركات الشعبية يف ترشين االول 2019 باشهر اتخذت 
غالبية الشعب اللبناين قرار الخروج من لبنان عىل اثر انهيار الوضع االقتصادي وحجز اموال املودعني يف املصارف، وارتفاع 
غالء املعيشة املستمر بالتصاعد، وانهيار سعر رصف اللرية، والفراغ السيايس يف معناه املجرد واملادي الذي يحول دون 
حل اي من املشكالت حتى بعد تشكيل حكومة. ما زاد من حدة القرار بالهجرة كارثة تفجري مرفأ بريوت يف الرابع من 
آب 2020 حيث التحول الدراماتييك الذي ثّبت معادلة انسداد االفق، وواقع ارتفاع نسبة الفقر والبطالة التي قدرتها 

احصاءات االسكوا بـ55 يف املئة.
فقَد البلد ميزات عدة  كانت مالذا آمنا لسكانه، وعامل استقطاب هاماً للمغرتبني وللوافدين اليه. فاالهرتاء الذي شهدته 
لبنان،  ووجود  وميزة  رافعة  عىل  جدا  سلبي  بشكل  انعكست  السياسية  والرصاعات  املايل  والتخبط  الدولة،  مؤسسات 
وبالوسائل  البرشية من جهة،  بالخربات  الحروب، قطاعا حارضا وفعاال وغنيا  الذي كان حتى يف فرتة  الطبي،  كالقطاع 
الحديثة من جهة اخرى . خرس لبنان هذه امليزة، فهاجرت الطواقم الطبية بكل مستوياتها اطباء وممرضني. اما الرافعة 
التعليمية للبنان ففقدت كل اسسها، وفرغت من معظم اساتذتها ومن اكرثية تالميذها ومن التقدميات املختصة باالبحاث 

والتطور العلمي. 
"موسم الهجرة" من لبنان هو يف الحقيقة موسم "هجرة االدمغة". وتطغى عملية تفريغ مخيفة لالكادمييني واصحاب 
الهجرة عىل فئة عمرية  الحرفيني واملهرة يف شتى املجاالت. ومل تقترص  الشهادات والكفايات والعاّمل  الفكر وأصحاب 

بعينها بل اشتملت عىل كل االعامر وحتى عائالت بكاملها. 
من املفارقات التي ال تحصل رمبا اال يف لبنان، ان الهجرة ال تأيت عىل خلفية الهروب من الحرب والقصف، وامنا هربا 
من "تعاسة العيش" يف بلد تسابق مع عقارب الساعة يف اإلنهيار، وكان له يف كل ارشاقة شمس انزالقة معيشية صادمة، 

ترافقت مع انعدام اي امل يف االنفراج والحل والخروج من قاع اليأس.
انه وقت الرحيل...واالخطر ان الهدف ال يقترص عىل هروب موقت بل عىل هجرة دامئة. فبطاقة السفر للذهاب، حيث 

ان االياب اىل الوطن يحتاج سنوات او عمرا بكامله ريثام تستعاد الثقة ويعود الوطن اىل حضن ابنائه ال العكس.
الظروف  ان املجهول وحده من يتحكم مبصري من مل تسعفه  التاريخية عىل االطالق، حيث  لبنان يف اسوأ مراحله  مير 

للهجرة. من مل يرحل فإنه يستعد، ومن مل يستطع فإنه يعيش الحلم.
"االمن العام"
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رئيس التحرير املسؤول
العميد منري عقيقي

مجلة شهرية 
تصدر عن املديرية العامة لألمن العام

مثن النسخة  5000 ل. ل.
االشرتاك السنوي  لألفراد  150،000 ل.ل.

للمؤسسات 300،000 ل.ل. 

رئيس شعبة مجلة االمن العام
 املالزم اول اإلداري حسان بركات

majallasection@gmail.com الربيد االلكرتوين

التحرير
العنوان:املديرية العامة لالمن العام،
املبنى رقم 3، قرب املتحف، بريوت

هاتف: 01/382642  فاكس: 01/381629

االدارة
العنوان:املديرية العامة لالمن العام,

املبنى رقم 1، قبالة قرص العدل، بريوت
هاتف: 01/425303

 01/425777 ext:1599 :فاكس

موقع املديرية العامة لألمن العام
HTTPS://www.general-security.gov.lb

twitter@DGSG_Security
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برنار كامل
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تكريم
البانيا تكّرم لبنان بشخص اللواء إبراهيم بأرفع وسام

إيدي راما: عمله رسالة قوّية تبشر دومًا بالحّرية
يستمر مسلسل الحضور اللبناين املرشق عىل الساحة الدولية، ربطا بانجازات املؤسسات التي تعمل من اجل حامية االمن القومي 
اللبناين واالسهام يف ايجاد الحلول الناجعة مللفات انسانية عىل املستوى الدويل. وهذا ما درجت عليه املديرية العامة لالمن العام 

ممثلة بشخص املدير العام اللواء عباس ابراهيم الذي اضاء عىل صدره وساما مكلال بنجمة منرية هي مفخرة للبنان

مل تنَس الدولة االلبانية الجهد الكبري والخطر االكرب 
اللذين تكبدهام اللواء ابراهيم ونخبة من ضباط 
االمن العام وعنارصه من اجل اعادة نساء واطفال 
من مخيامت احتجزوا فيها عىل االرض السورية، 

فكان التكريم عىل ارفع مستوى. 
اىل  رسمية  بزيارة  العام  لالمن  العام  املدير  قام 
ايدي  الوزراء  بدعوة من رئيس  البانيا  جمهورية 
املكللة"،  الكربى  "النجمة  وسام  قلده  الذي  راما 
نساء  اعادة  يف  السهامه  وتقدير  امتنان  عربون 
شامل  يف  الحرب  مخيامت  من  البان  واطفال 
سوريا، وذلك يف احتفال رسمي اقيم يف مقر رئاسة 
الحكومة االلبانية، حرضه اىل جانب رئيس الوزراء، 
نيخو  والدفاع  تشوتيش  بليدي  الداخلية  وزراء: 
بيلييش والخارجية اولتا جاتشا، مستشار الرئيس 
العام  لالمن  العام  املدير  غريب،  مارك  القنصل 
االلباين غليديس نانو ورئيس االستخبارات االلبانية 

هيليدون بندو. 
ايدي  االلباين  الوزراء  رئيس  القى  االحتفال،  يف 
راما كلمة عرّب فيها عن تثمينه للجهود التي بذلها 
اللواء عباس ابراهيم يف مساعدة النساء واالطفال 
اليوم  للخروج من تلك املخيامت. وقال "نجتمع 
االوقات  يف  بسخاء  ساعدنا  صديق  اجل  من 
انقاذ  اجل  من  االستثنايئ  تفانيه  عرب  العصيبة 
اطفال ونساء بؤساء، وانتشالهم من براثن الجحيم 
يف مخيامت الحرب السورية. وكام درجت الشاعرة 
البطل هو  القول: "ان  االمريكية مايا انجيلو عىل 
ذاك الشخص الذي يقصد فعليا جعل العامل افضل 
الناس اجمعني". ليس من تصوير ادق  من اجل 
من ذلك يف ما يخص اللواء عباس ابراهيم، املوجود 
بيننا، واريد ان اشكره ملجيئه، من خالل كلامت 

الشاعرة".
التي قدناها يف االعوام  اضاف: "خالل العمليات 
ونساء  اطفال  اسرتجاع  تم  حني  االخرية،  الثالثة 
شكل  الشهري،  "الهول"  مخيم  من  الوطن  اىل 

كام اوضح "اليوم، وفقا للبيانات التي نعمل ونعتمد 
عليها، الننا نعلم جيدا بان البيانات نسبية، قمنا 
بالفعل باعادة اكرث من نصف املواطنني االلبان من 
تلك املعسكرات. ان الجهود مستمرة عىل الرغم 
املخيامت  يف  الوضع  الن  الصعوبات،  زيادة  من 
غري مستقر واصبح االن من غري الوارد التفاوض 
مع سلطة واحدة، بل يتعلق االمر بالتفاعل مع 
منها  املتعددة، كل  والعوامل  االفراد  العديد من 
االخر  يتجاوز  وواحدها  بغموضه،  االخر  ينافس 
للواء  التقدير  اعرّب عن خالص  ان  اود  بخطورته. 
تعهده  لنا من خالل  قدمها  التي  الشجاعة  عىل 
انقاذ جميع هؤالء االطفال ولطأمنتنا بانه ميكننا 
اود  بل  فحسب،  ذلك  ليس  التعهد.  بهذا  الوفاء 
ايضا ان اشكره عىل تهيئة الظروف املثىل لتوفري 
يف  شاركوا  الذين  االلبان  لالفراد  الجسدي  االمن 
التسلل  لبنان، او يف عمليات  العمليات سواء يف 
لتوفريه جميع  ايضا  السورية.  االرايض  داخل  اىل 
املوارد اللوجستية لدعم العملية، وبالتأكيد لقدرته 
عىل التأثري عىل اصحاب املصلحة من السياسيني 
االخرين ونحن ليس لدينا اي اتصال مع بعضهم 

وال حتى امكان اتصال عىل االطالق".
يف  اللبانيا  العامة  القنصلية  افتتحنا  "لقد  وقال: 
بريوت، والتي كانت مرة اخرى مساهمة ال تحمل 
اي تكلفة عىل االطالق للدولة االلبانية، لكن تم 
افتتاحها من القنصل العام يف لبنان السيد مارك 
غريب الذي يعود اليه الفضل باعتباره من عرفنا 
بناء  تم  الطريقة  وبهذه  ابراهيم،  عباس  باللواء 
الصداقة والتضامن والتعاون  السلسلة من  هذه 
اجل  من  متحدون  اليوم  وهؤالء  الشعوب،  بني 
والحدود  السياسة  يتجاوز  مشرتك  واحد  هدف 
والجغرافيا، اذ يتمثل هدفهم بجعل العامل مكانا 
افضل مبوجب العقيدة االميانية للنبي محمد: "من 

ينقذ واحدا فكأنه قد انقذ البرشية باكملها".
احرتام  بكل  الفرصة العرب  "اغتنم هذه  اضاف: 
ونظرا  ايضا،  الفخري  للقنصل  تقديري  عن  وود 
اىل انه يف كل مرة كنا نلتقي فيها باللواء يف وطنه 
طاملا توسلته لزيارة البانيا حتى امتكن من االعراب 
عن االمتنان بالنيابة عن الشعب االلباين باكمله 
ويرشفنا  يرشفني  جميعهم،  االلبان  اعني  وامام 
موطننا.  يف  هنا  لنا  كصديق  ندعوك  بأن  جميعا 
خليل  جربان  الشهري  اللبناين  الشاعر  اعتاد  كام 

جربان ان يقول: "الصديق البعيد يكون احيانا 

رئيس الوزراء االلباين يلقي كلمته.رئيس الوزراء ايدي راما يرحب باللواء عباس ابراهيم.

واللواء ابراهيم ُمقلدا الوسام.

بنجاح من  ادارتها  التي متت  العمليات  ساعدت 
خالل الدعم السخي للواء، الرأي العام هنا باكمله 
وامتنا باكملها عىل ادراك الطريق املسدود الذي 
سلكه لالسف بعض االباء الذين اعامهم التطرف 
وهم وجهوا اليه عائالتهم واطفالهم. يدرك الناس 
اليوم اكرث من اي وقت مىض العبثية وعدم الفهم، 
والجانب الحقيقي والالانساين للسلوك يف طريق 

التطرف".

راما: اللواء ابراهيم 
يجسد كل سخاء ولطف 

وثقافة بالده

وكان  ارتكازنا،  نقطة  دوما  ابراهيم  عباس  اللواء 
لقد  والنساء،  االطفال  الولئك  املمدودة  يدنا 
االلباين  ذاك  كان  مثابرة.  واالشد  االفضل،  كان 
الدؤوب الذي ال ينتظر شيئا يف املقابل، بل يهتم 
اولئك  اعادة  اجل  االنسانية من  للمصلحة  فقط 

االشخاص املنكوبني واخراجهم من الجحيم".
تابع: "اعتقد ان الجميع يتذكر العملية االستثنائية 
النقاذ "الفني"، الصبي الذي تحول اىل رمز للتضامن، 
وشكل محط التامس من عرشات االف املواطنني 
يف البانيا من اجل انقاذه. حسنا، ان هذه العملية 
ابراهيم،  اللواء عباس  متت ادارتها بنجاح بفضل 
املوجود هنا من اجل تكرميه وتقديم امتناننا له. 
تكرر االمر مع استعادة 5 اطفال بعد فرتة وجيزة 
و14 طفال اخرين و5 نساء الحقا. كل هذه الجهود 
املستمرة مرتبطة بشكل وثيق باسم اللواء عباس 
ابراهيم. يتعلق االمر باملثابرة يف تنفيذ عمليات 
مشاكل  تشوبها  متزايد،  بشكل  وخطرة  صعبة 

معقدة للغاية تفرضها املجموعات الخطرة العاملة 
يف تلك املناطق، فضال عن مضاعفات اخرى كبرية 

بسبب الوباء".
كلها،  الصعوبات  هذه  ورغم  اليوم،  "لكن  قال: 
يتنفس الفني بريشا واماري وامييل وهاتيكشه رشا 
االخرين  االطفال  من  والعديد  دوماين  واندريت 
امنة  حياة  ويعيشون  موطنهم،  يف  بحرية  اليوم 
اصبح  بفضل شخص  وصحية مع ارسهم، وذلك 
نقيض  عىل  وهو  مجهوال،  والدا  اليهم  بالنسبة 
السبب  لالسف  كانوا  الذين  الحقيقيني  والديهم 
اىل  يستسلم  مل  الجحيم،  ذلك  اىل  اقتيادهم  يف 
حني اصطحبهم شخصيا اىل باب الطائرة. يجسد 
اللواء كل سخاء ولطف وثقافة بالده، ويشارك من 
اللبناين  املجتمع  - ليس مع  اليومي  خالل عمله 
قوية  رسالة  بتوجيه   - الجميع  مع  بل  فحسب 
تعيل قيم االنسانية والحرية وحقوق كل انسان 
بغض النظر عن الدين او البلد  او املعتقدات. لقد 
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اقرب بكثري من ذاك القريب". هذه هي حالة 
من  االقتباس  طريقة  بافضل  اوضحها  منوذجية 

الشاعر العظيم".
اللواء، ان  ابراهيم بالقول "ايها  اللواء  وتوجه اىل 
الكلامت ال تفي الغرض من اجل مكافأة ماثرك، 
كالمي  يستغرقها  التي  املدة  عن  النظر  وبغض 
مثل  متاما  كافية  غري  اخرى  مرة  كلاميت  ستكون 
انه  من  الرغم  عىل  والذي  العام،  االمتنان  وسام 
انه يبقى رمزيا  يعرّب رسميا عن ارفع امتنان، اال 
وال تظهر اهميته فعليا كام تظهر اهمية عملك. 
لقد ضمنت مستقبال افضل للعديد من االطفال 
ومنحتهم الفرصة للنمو يف منازل عائالتهم، واود 
وان  منزلكم  هي  البانيا  ان  اليوم  لكم  اؤكد  ان 

وطننا هو لكم ايضا".
كلمة  ابراهيم  اللواء  القى  الوسام،  تقليده  بعد 
تعهد فيها انه وفريق عمله سيستمرون يف بذل 
كل ما يف وسعهم من اجل تحرير الرهائن بغض 
ان  "يرشفني  وقال:  املحدقة.  املخاطر  النظر عن 
ابناءها  احتضنت  التي  االرض  يف  حارضا  اكون 
وبناتها، ويف بلد يحفظ حياة مواطنيه وحقوقهم. 
يرشفني حضور هذا الحفل التكرميي ليس امتنانا 

فحسب، ولكن كتقدير لقيمة الحرية وهي حق 
اسايس لكل انسان".

البلدان  من  سواها  كام  البانيا،  "ان  اضاف: 
الشاسعة، تأملت من الكوارث التي رتبها االرهاب 
يف العامل، ان البانيا كمجتمع وكمسؤولني رسميني 
دفعت مثنا باهظا يف غضون عامني. كان هنالك 

مجهوال.  كان  ومصريهم  معتقلني  واطفال  نساء 
شكل هذا امللف منذ البداية اولوية ملعايل رئيس 
الوزراء، ونقطة ارتكاز الهتاممه املستمر، استدعى 
من قبله متابعة دقيقة وجهودا ال تتوقف من اجل 
امتام عملية تحرير عائالت من مخيمي "الهول" 
والذي  سوريا،  الحسكة رشق  ريف  يف  و"الروج" 

تديره القوات الكردية".
تابع: "مل تكن املفاوضات سهلة، وكان مدى االمل 
تجاه  مسؤوليتها  الدولة  تحملت  لقد  ضخام. 
مواطنيها استجابة لقلق العائالت وخوفها. نجحت 
ميكن  وال  والنساء،  االطفال  استعادة  يف  الجهود 
وصف شعور اعادة حريتهم لهم. لقد شكل يوم 
تحريرهم يوما للحرية لكل واحد منا، يوم حرية 
للبنان واللبانيا. رغم الظروف التي مير فيها لبنان، 
فهو يستمر يف مد يد العطاء الصدقائه واملجتمع 

الدويل".
الذي اقف فيه  املكان  ان اؤكد من  "اريد  وقال: 
االن، وايضا من اي مكان اتوجه اليه: ال يجب ان 
نألو جهدا للتفاوض بهدف تحرير اي معتقل عىل 
واملشكالت  نواجهها  التي  الصعوبات  من  الرغم 
التي نرص دوما عىل اجتيازها. رغم املخاطر التي 
يواجهها عنارصنا يف االمن العام اللبناين، واتحدث 
عن املخاطر امليدانية حني تطأ للمرة االوىل ارضا 
وحس  الحرية  معنى  جيدا  ندرك  فنحن  خطرة، 
التوقيف  مآيس  متاما  وندرك  واالمان،  االمن 

واالعتقال والخوف". 
شكري  عن  اعرّب  ان  اود  "ختاما،  بالقول:  وختم 
الخالص اىل معايل رئيس الوزراء السيد ايدي راما، 
وجميع املسؤولني الرسميني من اجل هذا التكريم 
الذي اريد اهداءه للبنان واللبانيا ولكل من عمل 
هذه  يف  العامل.  يف  وحريتها  البرشية  اجل  من 
املناسبة، ادعو اىل تحرير جميع املعتقلني يف العامل، 
وتحرير الشعوب من االرهاب والخوف، واناشد 
زعامء العامل للعمل لنرش لغة السالم عوض لغة 
الحروب واالحقاد، والن يسود الحوار يف ما بينهم 
بغية حل الرصاعات من اجل خري البرشية وحقها 

يف العيش بحرية وامان".
اللبانيا  الرسمية  زيارته  ابراهيم  اللواء  استهل 
بلقاءين مع رئيسة الربملان نيكوال ليندينا ووزير 
الداخلية بليدي تشوتيش، والتقى يف اليوم التايل 
االستخبارات  ورئيس  راما  ايدي  الوزراء  رئيس 
هيليدون بندو. كام استضاف الرئيس راما اللواء 
ابراهيم والحضور عىل مأدبة غداء يف قرص الرئاسة.

الوسام الذي قلد للواء ابراهيم.

املكللة"   الكربى  "النجمة  ميدالية  تعترب 
بني  االرفع   Grand Cordon-Star
كعربون  تقدم  وهي  البانيا،  يف  االوسمة 
شكر وطني من الدولة االلبانية. نالتها حتى 
اليوم شخصيات دولية منها: رئيس املجلس 
االورويب دونالد تاسك، املستشارة االملانية 
االكادميي  مريكل،  انجيال  واليتها  املنتهية 
اكوليا  اسقف  كوجا،  ريكسيب  الكوسويف 
لدى  النمسا  وسفري  براون،  جون  شارل 

البانيا جوهان ساتلر.

"النجمة الكبرى 
املكللة"
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مقابلة

وزير الخارجية: الخطر في هجرة األدمغة اللبنانية
متفائل بترسيم الحدود البحرية بصيغة "رابح رابح"

يعترب لبنان بشعبه املنفتح عىل كل الحضارات والثقافات، رسالة قامئة يف ذاتها، متكنه من لعب ادوار ايجابية يف كل املجاالت 
عندما يقيض له القيادات التي تعرب به اىل مجاالت التقدم والرقي. اال ان درب الجلجلة التي يسلكها دامئا جعلته يف موقع 

الباحث عن َمن يعينه عىل الخروج من ازماته التي خرسته خرية شبابه الذين طرقوا باب الهجرة بحثا عن حياة كرمية

وزير الخارجية واملغرتبني الدكتور عبدالله بوحبيب.

الهجرة  غامر  خاضت  التي  التجربة  ابن  هو 
يكون  ان  واستطاع  العلم،  اكتساب  اجل  من 
املهمة عىل  املناصب  الذين حازوا  املجلني  من 
صعيد املؤسسات الدولية والديبلوماسية، اىل ان 
كان الخيار الصائب بأن يتوىل حقيبة الخارجية 
لينهض بها من جديد للعب دورها املأمول يف 
التي تعصف  املتالحقة  املريرة  التجارب  خضم 
وزير  الخطر.  دائرة  يف  مصريه  وتضع  بلبنان 
الخارجية واملغرتبني الدكتور عبدالله بوحبيب، 
"االمن  التقته  الذي  الخالقة  االفكار  صاحب 
يغادر  مل  الذي  وهو  شامل  حوار  يف  العام" 

تواضعه الذي عرفناه به.

املايل  الحقلني  يف  طويلة  خربات  متتلكون   ■
والديبلومايس وحتى االكادميي وصوال اىل توليكم 
خطتكم  هي  ما  واملغرتبني،  الخارجية  حقيبة 

الستنهاض الوزارة من جديد؟
□ بعد سنتني من الفراغ، الوزارة شبه منهارة عىل 
املوظفون  الوزراء.  اساليف  محاوالت  من  الرغم 
حالة  يف  والديبلوماسيون  واالداريون  املحليون 
امتعاض او شبه ثورة، النهم منذ فرتة طويلة يف 
لبنان رواتبهم منخفضة، فيام العاملون يف الخارج 
من  يرسلون  بالدوالر  رواتبهم  يتقاضون  الذين 
رواتبهم ومخصصاتهم جزءا ليوزعوا عىل االداريني 
العمل.  اىل  املجيء  من  يتمكنوا  ليك  الوزارة  يف 
والخارج عىل  الداخل  الوزارة يف  العاملني يف  كل 
املوجودة  النفسية  امنا  للعمل  واستعداد  نشاط 
ال  الخارجية  وزارة  ان  خاصة  منهزمة،  صارت 
يف  يحصل  ما  وتسوق  تبيع  امنا  االمور،  تخرتع 
لبنان لدى الخارج، السيام خطط الحكومة لجهة 
تطوير واصالح مؤسسات مثل الكهرباء والهاتف. 
اكرث،  الصعوبات  لتزيد  الطيونة  حادثة  جاءت 
الديبلومايس  الخارج؟  وبالتايل ماذا نقول لهم يف 

غري  امورا  ويخرتع  الحقيقة  يحجب  ان  ال ميكنه 
يعود  لن  كذب  اذا  الديبلومايس  الن  موجودة، 
احد يستمع اليه. االهم هو صدقيته، وال يستطيع 
القول نحن يف الف خري الننا لسنا كذلك، ال من 
الناحية االقتصادية واملالية والنقدية واالن هناك 
مشكلة امنية، علام ان الجيش سيطر عىل الوضع 
من  ومتكنت  عملت  االمنية  واملؤسسات  برسعة 
ضبط االمور برسعة. الوضع اللبناين يف هذه الفرتة 
صعب التسويق يف الخارج. كنا نستثمر عىل وجود 
االمن واالستقرار، وهناك بداية عمل حكومي عىل 

امللفات الشائكة.  

هذا  يف  الطويلة  خرباتكم  ستوظفون  كيف   ■
املجال؟

تنظيم  اعادة  اىل  الخارجية  وزارة  تحتاج   □
تشكيالت  اجراء  واىل  االنطالق،  نستطيع  حتى 
ديبلوماسية جديدة. نحن يف حاجة اىل اشخاص 
ان  وقبل  جديدتني،  وروحية  ونفسية  جدد 
ان  له  نقول  الخارج  اىل  الديبلومايس  يذهب 
عىل  ويركز  السياسية  التحليالت  عن  يتوقف 
االقتصاد. كل دولة تذهبون اليها فيها مؤسسات 
دولية واقليمية ووطنية تساعد الدول. لبنان مل 
الدول  من  اصبحنا  الدخل.  متوسطة  دولة  يعد 
املحدودة الدخل اذا مل نقل معدومة الدخل، لذا 
عليكم الرتكيز عىل املؤسسات التي تساعد لبنان 
لبنان،  لصالح  ودية  شخصية  عالقات  تبنوا  وان 
درجة  من  يشء  كل  يف  التقشف  تعتمدوا  وان 
الخارج.  يف  مصاريفكم  اىل  الطائرة  عىل  السفر 
الغنية  السيام  الدول  كل  تعتمده  السلوك  هذا 
ميكن  ال  الكربى.  االقتصادات  من  ويعترب  منها 
ان نذهب اىل طلب املساعدة ونظهر سلوكا من 
املساعدات  الن  املقبولني،  غري  والبذخ  الرفاهية 
مع  التكيف  وعلينا  املحتاجة،  الدول  اىل  تأيت 

الوضع الجديد خصوصا الديبلوماسيني، وسنبدأ 
عملية شد احزمة، علام ان موازنة وزارة الخارجية 
من اقل املوازنات بني الوزارات. عملنا سريكز عىل 
بها  نقوم  التي  الجيدة  االمور  تسويق  امرين: 
داخليا من دون تضخيم، ومساعدة الوزارات يف 
للمشاريع  الخارجية  املساعدات  عىل  الحصول 
التي تعمل عليها. من هنا اهمية وجود برنامج 
واضح ومحدد لكل وزارة وللوزارات مجتمعة ليك 

نتمكن من تسويقه خارجيا.

قدر  عىل  لتكون  الوزارة  تحتاج  ماذا  اىل   ■
التحديات؟

الوزارة، ولدينا سفراء  ارادة جيدة يف  □ توجد 
الخارج،  لنا يف  بتمثيلهم  نفتخر  ممتازون جدا 
سيذهبون  الذين  الديبلوماسيني  خصوصا 
اما  اليها.  حاجة  يف  نحن  التي  الدول  اىل 
عملهم  فان  االغرتاب  دول  يف  الديبلوماسيون 
الحكومات محدود،  ومع  اللبنانية  الجالية  بني 
مكبل  والديبلومايس  مكلف  التحرك  لكن 
مع  العالقات  تنشيط  عىل  الرتكيز  لذلك  ماليا، 
لبنان  يحتاج  التي  الدولية  واملؤسسات  الدول 
والنقدية  املالية  االزمة  ونتيجة  مساعدتها.  اىل 
هناك انكامش يف عمل البعثات الديبلوماسية. 
الرسوم  زيادة  املال عىل  اتفقنا مع وزارة  ايضا 
وبعد  اخرى  بدول  مقارنتها  بعد  الخارج.  يف 
االستامع اىل سفراء السيام العرب منهم، كانت 
مالحظاتهم تركز عىل الرسوم املتدنية للبعثات 
اللبنانية يف الخارج، بينام هي دول غنية ورسومها 
عالية، لذلك اتخذنا قرار رفع الرسوم يف الخارج 
مع استثناء رسوم الزواج والوالدات والوفيات يف 
لبنان  املصادقات يف  رسوم  االدىن، حتى  حدها 
منخفضة بينام كل ما نشرتيه بالدوالر، لكن رفع 

رسوم الداخل يحتاج اىل مرسوم.

داود رمال
aborami20@hotmail.com

بناء  ■ ما هي خطواتكم لتصحيح ورمبا العادة 
عالقات لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة؟

□ املشكلة من لبنان وليس يف لبنان، مبعنى هناك 
وضع يف لبنان. نحن نريد عالقات واتصاالت ممتازة 
ومثمرة مع الدول الشقيقة خصوصا دول الخليج، 
يتفهموا  ان  العرب  االشقاء  من  املطلوب  لذلك 
واقعنا، الن هناك قضايا يطالبون بحلها هي قضايا 
اقليمية، وهم اقدر عىل حلها اكرث من لبنان، ونحن 
االن غري قادرين عىل حلها. انا اقول للديبلوماسيني 
اننا ال نريد حربا جديدة، يكفينا  الذين التقيهم 
واليابس  االخرض  دمرت  عاما  استمرت 15  حربا 
لتقوية  مساعدتنا  عليكم  الكثري.  بسببها  ودفعنا 
الدولة، علام ان معظم اللبنانيني يريدون الدولة. 
وجود  يكفي  الدولة،  لبناء  مقومات  هناك  االن 
جيش منترش عىل مساحة لبنان، ولدينا مؤسسات 
امنية ممتازة جدا ويف طليعتها االمن العام. الغرب 
الواقع. يف السابق مرت سنوات عدة  يفهم هذا 
اليوم بعض  لبنان كام تفكر  الغرب يف ترك  فكر 
الدول الشقيقة. لكن دول الغرب عادت عن هذا 
التفكري، وهي تعمل اليوم عىل تقوية الدولة من 
هنا دعم الجيش اللبناين واملؤسسات االمنية كونها 
يريد  احد  ال  الدولة.  بناء  يف  والعصب  االساس 
فرط الجيش وال احد يريد انهيار الدولة يف لبنان. 
مبجرد ان ننظم وضعنا ومنيش عىل سكة االنقاذ 

واالصالح كل املساعدات ستأيت، لكن هناك مصالح 
متعددة وكثرية يف لبنان والسنوات الثالثني املاضية 
هناك  ان  القول  يكفي  كربى.  مصالح  اوجدت 
صعوبة يف اصالح القطاع املرصيف والنقدي واملايل 
تدخل  وهذه  الكربى،  واملصالح  النفوذ  نتيجة 
ضمن مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدويل. لقد 
اصبحنا يف وضع يشبه "البيضة قبل ام الدجاجة"، 
ال نستطيع االقالع من دون مال ولن تأيت االموال 
قبل ان نقلع، هذه مشكلة مستعصية. نحن اليوم 
حادثة  مثل  احداث  عليها  تدخل  تحديات  امام 
الطيونة االمنية الخطرية تحاول ارجاعنا اىل مرحلة 
اللبناين بكل مكوناته.  الشعب  سابقة ال يريدها 
االصوات التي تخرج وتنذر بالحرب قليلة وال يهتم 
اليها احد. لذلك اعادة النهوض تحتاج اىل وقت، 
لكن عندي ثقة وامل كبريين بأن الرئيس ميقايت 
قادر عىل تدوير الزوايا لصالح لبنان، وعالقته مع 

القوى  وكل  النواب  ومجلس  الجمهورية  رئييس 
ممتازة جدا ويريد العمل عىل انقاذ لبنان، واالهم 
ان عالقته مع رئيس الجمهورية ممتازة جدا الن 
هناك رشاكة يف العمل، ولبنان بلد تعددي ال يحكم 

اال بالرشاكة وال احد يستطيع ان يحكم مبفرده. 

تشكيالت  اجراء  اىل  ذاهبون  انتم  هل   ■
ديبلوماسية تخدم خطة النهوض بالوزارة؟

□ من دون شك، وستكون تشكيالت ديبلوماسية 
شاملة قريبا جدا.

السيام  للبنانيني  جديدة  هجرة  موجة  هناك   ■
الشباب منهم بدأت وزادت وتريتها منذ اواخر عام 
2019 كيف تنظرون اىل هذه املوجة ومخاطرها؟

□ خطر موجة الهجرة الجديدة هو هجرة االدمغة. 
دامئا كانت هناك هجرة لبنانية، وكل املشهورين 
واالغنياء يف بالد االغرتاب هاجروا فقراء من لبنان. 
يف يومنا الحارض االمور مختلفة وكل َمن يهاجر من 
املتعلمني الن العامل ال يستقبل اال اصحاب العقول، 
من ليس لديه مهنة ومحرتف يف مهنته او معرفة 
ممتازة من الصعوبة مبكان ان يهاجروا وينجحوا 
يف الخارج. هذا خطر عىل لبنان، الن الطلب عامليا 
عىل االطباء واملهندسني واالساتذة من الجامعة اىل 
الثانويات. انا ال اخىش هجرة اصحاب العقول اىل 
اوروبا  واىل  الخليج  العربية وتحديدا دول  الدول 
اىل  هاجروا  اذا  لكن  سيعودون،  النهم  وافريقيا 
من  والجنوبية  الشاملية  وامريكا  وامريكا  اوسرتاليا 
سهل،  التأقلم  الن  يعودوا  ان  مبكان  الصعوبة 
عىل  مخيفة.  الجديد  العامل  اىل  الهجرة  وهذه 
املستوى الشخيص، عندما سافرت اىل امريكا العداد 
الدكتوراه يف االقتصاد عىل ان اعود الحقا، اال انني 
بقيت هناك 30 سنة، واوالدي يحملون الجنسيتني 

اللبنانية واالمريكية ولكنهم يقيمون يف امريكا.

■ ما السبيل اىل الحد من هذه الهجرة؟
والبدء  داخليا،  الحالة  تحسني  من  بد  ال   □
التعايف والنهوض بالرسعة املطلوبة وعدم  مبسار 
استمرار  امكان  الن  الجمود،  حالة  يف  االستمرار 
اصحاب العقول يف لبنان يف ظل الواقع الحايل صار 
اللبنانية بينام  اللرية  انهيار  صعبا، السيام يف ظل 
كل يشء يتم استرياده وبالدوالر. امتنى ان تكون 

هجرتهم اىل الخليج الن امكان عودتهم كبرية.

وزارة الخارجية 
تحتاج الى اعادة تنظيم 

لالنطالق من جديد
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التشكيالت الديبلوماسية الشاملة ستصدر قريبا جدا.

معنا اتفاقا لخشيتها من ان لبنان غري قادر عىل 
من  الرشاء  اىل  نذهب  وبالتايل  بالدوالر،  الدفع 
االسواق. ايضا هناك مشكلة تأمني الدوالر، وبالتايل 
الطلب عىل الدوالر كبري، لذلك نحاول الحصول 
ابراهيم  عباس  واللواء  العراق  من  الفيول  عىل 
لعب دورا كبريا يف هذا املجال. نعمل للحصول 
قريبا  يتأمن  ان  الغاز من مرص ويؤمل يف  عىل 
مبا يؤّمن تشغيل معمل دير عامر، وهذا االمر 
متوقع حتى آخر السنة الحالية. علينا الزيادة من 
امكان لبنان لزيادة انتاج الكهرباء، وانا اقرتح ان 
يتم تنفيذ خطة الكهرباء كاملة مع البنك الدويل، 
وان يرشف عىل كل املناقصات، النه مهام كانت 
املناقصات شفافة سيتهم وزير الطاقة الن الجو 
اللبناين عن الكهرباء ليس جوا نظيفا، هناك نوع 
من املحبة والتأييد الدوليني للبنان لكننا ال نعرف 
كيف نرصفهام. علينا التعلم كيفية رصفهام، الن 
التي  الدول  فحتى  لبنان،  انهيار  يريد  ال  احدا 
تقاطعه من االشقاء ال يريدون انهيار لبنان وال 
يريدون ان يجوع اللبنانيون. علينا تنظيم بيتنا 
الداخيل حتى نستطيع االنطالق واالستعانة بدول 
العامل الصديقة والشقيقة. علينا عدم هدر الوقت 
واالستفادة من الطاقة الشمسية وحتى الذرية، 
ونحن يف حاجة اىل استخراج نفطنا وغازنا قبل 
ان تصبح كلفة االستخراج اكرب من سعرهام يف 

االسواق العاملية. 

ترسيم  ملف  منها  ضاغطة  ملفات  هناك   ■
كيف  وغربا،  وشامال  جنوبا  البحرية  الحدود 

ستتعاملون مع هذا امللف؟
□ سرنكز بداية عىل الحدود الجنوبية، الن ترسيم 
امرييك  وسيط  اىل  دامئا  يحتاج  الحدود  هذه 
النعدام امكان املفاوضات املبارشة، ومع حضور 
املوفد االمرييك اموس هوكشتاين الذي لديه خربة 
طويلة يف هذا امللف ستتحرك االمور مجددا. املهم 
ان نعرف مصلحتنا ونعمل وفقها، وهناك نوع 
من اقتناع عند املسؤولني وتحديدا الرؤساء الثالثة 
ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقايت باننا نريد 
اكل العنب وليس قتل الناطور، اي نريد استخراج 
النفط والغاز. ولو توصلنا اىل اتفاق منذ 7 سنوات 
لكنا اليوم يف اكتفاء ذايت من الغاز ونبيع للخارج، 
وكل الكتل النيابية واالحزاب اللبنانية ليس لديها 
طرح  وعندما  املبارش.  غري  التفاوض  يف  مشكلة 
امكان رفض حزب الله يف التوصل اىل اتفاق كلنا 
تحدثنا اىل الحزب، وانا شخصيا تحدثت معهم، 
ويقولون  الحكومة  قضية  هذه  ان  ويعتربون 
رصاحة نحن ال نعرتف بالحدود وبرتسيم الحدود 
الحدود.  حول  املفاوضات  يف  نتدخل  لن  لكننا 
الله يقول هذه قضية  يف الوقت الحارض حزب 
الدولة اللبنانية، والدولة تقول نريد اكل العنب 
وحان الوقت الستثامر ثرواتنا النفطية والغازية 
االمريكية  الوساطة  نجاح  بعد  اللبناين.  البحر  يف 
الحدود  حول  الوساطة  اىل  سينتقلون  لبنان  يف 
البحرية يف غزة كونهم وحدهم الذين يستطيعون 
لعب هذا الدور. انا متفائل يف التوصل اىل اتفاق 
وسيكون اتفاق تسوية، فهذا االتفاق سيكون عىل 
قاعدة "رابح رابح" اي التنازالت املتبادلة، وعلينا 
تحديد مصالحنا اين تكمن، وليس بالرضورة ان 
تؤّمن  فالسيادة  البحري مستقيام،  الخط  يكون 
البرشية.  املوارد  اال  ميتلك  ال  ولبنان  املوارد،  لنا 
من  العنب  اكل  نبدأ  ليك  قوي  منحى  هناك 
دون التفريط بارضنا ومياهنا ومصالحنا وثروتنا. 
هوكشتاين سيقوم بجوالت مكوكية بني بريوت 
االمرييك  والجانب  حل،  اىل  للوصول  ابيب  وتل 
بااليجابية  االرسائييل  لدى  نية  هناك  ان  ابلغنا 
اذا كان لبنان ايجابيا. نحن سنكون ايجابيني ولن 
قتله،  عىل  القادرين  غري  الناطور  لقتل  نذهب 
قبل  ممكن  وقت  ارسع  يف  العنب  اكل  ونريد 

تاليش قيمة ثروتنا يف البحر.

■ من االستحقاقات الداهمة االنتخابات النيابية، 
هل انتخاب املغرتبني امر محسوم ام هناك خطر 
عىل مشاركتهم يف االقرتاع مع ايالئكم هذا امللف 

اهمية استثنائية؟
□ نحن اليوم كوزارة خارجية مع وزارة الداخلية 
والبلديات مسؤولني عن انتخاب املغرتبني، ووضعنا 
من  اقل  يف  التسجيل.  وبدأنا  الكرتونيا  تطبيقا 
عرشة ايام تسجل نحو 10 االف مغرتب، ومن ُقِبل 
تسجيلهم عام 2018 حواىل 82 الفا اقرتع منهم 49 
الفا اي ما نسبته 56 يف املئة، اي اعىل من اي نسبة 
املسافات  بعد  من  الرغم  عىل  لبنان،  يف  سجلت 
يف دول االغرتاب وعدم امكان مراكز اقرتاع يف كل 
مدينة ومنطقة، لذلك املتوقع ان يتسجل عدد اكرب 
لالقرتاع يف االنتخابات املقبلة، ونتوقع ان يكون عدد 
املسجلني نحو 100 الف ناخب. هؤالء اما يقرتعون 
للنواب الستة املخصصني لالغرتاب او ينتخبون 128 

نائبا يف لبنان والقرار يف ذلك ملجلس النواب. 

االنهيار،  موروثات  كل  تحمل  الحكومة  ■ هذه 
وقف  عىل  متخصص  كفريق  قادرون  انتم  هل 

االنهيار والبدء مبسار التعايف عىل كل الصعد؟
□ هناك امور عدة اذا تم انجازها تنطلق البالد 
هذا  يف  بجهد  يقوم  الوزير  الكهرباء.  وابرزها 
املجال، لكن املشكلة ان الرشكات الخارجية التي 
تعقد  ال  انواعها  عىل  واملحروقات  الفيول  تورد 
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تحقيق

خالٌف على احتساب النصاب في املجلس: 59 أم 65؟
املصالح وحجز الدوائر طغت على قانون االنتخاب

مل يتم التعاطي مع قانون االنتخاب وتعديالته من زاوية البحث  يف التمثيل الصحيح للناخبني، وحسن التعبري عن ارائهم، او 
تقديم  ترشيعات تساهم يف التخفيف من معاناتهم. ما يحصل ان اكرث القوى والكتل ال تنظر اليها اال من باب ما ستحصده 

من مقاعد والفوز باصوات املقرتعني يف الداخل والخارج

النائب السابق بطرس حرب.

ادخلت  التي  التعديالت   رحلة  تنته  مل 
بني  وئام  عىل  االنتخاب  قانون  عىل 
االفرقاء، السيام بعد انسحاب نواب تكتل 
يف  الترشيعية  الجلسة  من  القوي  لبنان 
28 ترشين االول الفائت، بعد عدم سري 
القانون  رد  مطلب  مع  العامة  الهيئة 
اىل  عون  ميشال  الرئيس  اعاده  الذي 
حسم  اىل  انتهت  التي  الربملانية  الندوة 

موعد االنتخابات يف 27 اذار املقبل. 
التاريخ عىل شكل توصية ألن  ورد هذا 
الداخلية  وزير  اىل  يعود  املوعد  تحديد 
وحسم   والجمهورية.  الحكومة  ورئييس 
واالقرتاع   املغرتبني  حق  مسألة  املجلس 
للنواب الـ128 بدل  تخصيص 6 مقاعد 
القوي  لبنان  تكتل  مطلب  بحسب  لهم 
وعمد  باسيل.  جربان  النائب  برئاسة 
يف  ميقايت  ونجيب  بري  نبيه  الرئيسان 
اليوم نفسه اىل توقيع القانون بناء عىل 
عىل  واحالته  املشرتكة  اللجان  توصية  

الجمهورية. رئاسة 
يشهدها  التي  السجاالت  زحمة  يف 
قديم  خالف  يف  النواب  وقع  املجلس، 
عدد  احتساب   كيفية  وهو  جديد   -
النواب، السيام بعد استقالة 8 عىل وقع  
تطورات تفجري مرفأ بريوت، ووفاة ثالثة 
ومصطفى  املر  وميشال  عبيد  )جان 
الرئيس  حكومة  تقدم  مل  الحسيني(. 
االنتخابات  اجراء  عىل  دياب  حسان 
االشهر  تسبق  التي  الفرتة  يف  الفرعية 
الستة من انتهاء الدورة الحالية. ومتسك 
زائدا  النصف  بأن  العونيون  النواب 
واحدا  يتطلب 65 نائبا عىل عكس رأي 

بري وكتل اخرى عىل رأسها الجمهورية 
يجب  النصاب  ان  يرون  الذين  القوية 
النواب االحياء،  ان يحتسب عىل اساس 
وليس عىل عدد املقاعد، ويكون بحسب 
 .117 اصل  من  نائبا   59 الفريق  هذا 
اجراء  عدم  يف  الحاصل  التقصري  ادى 
الشاغرة  املقاعد  يف  الفرعية  االنتخابات 
الدستورية  االراء  يف  التضارب  هذا  اىل 
حيال التعاطي مع هذا املوضوع. حلت 
الترشيعية  الجلسة  يف  االشكالية  هذه 
االخرية التي شارك فيها 101 نائب حيث 
االنتخابات  موعد  عىل   77 منهم  صوت 
وتقريبها. وخلصوا بـ61 صوتا اىل اقرتاع 
باسيل  واعترب  النواب.  لكل  املغرتبني 
دستورية  مخالفة  يشكل  حصل  ما  ان 
مع   65 اىل  االخري  الرقم  وصول  لعدم 
مالحظة انقسام واضح من هذه املسألة 
يعتقد  حيث  املستقبل  كتلة  اعضاء  بني 
النصاب  يجب  ان  الجرس  النائب سمري 
تدخل  وادى  صوتا.  بـ65  يحرص  ان 
اىل  الحريري  بهية  النائبة  الكتلة  رئيسة 
تفويت الفرصة عىل  التيار الوطني الحر 
بستة  االغرتاب  اصوات  بحرص  املتمسك 
الطوائف  بني  مناصفة  توزع  مقاعد 

الكربى. 
باب  من  املغرتبني  مع  التعاطي  يتم  مل 
السياسية  الزاوية  من  بل  مصلحتهم، 
ومدى  لالفرقاء  االنتخابية  والحسابات 
التفضيلية  االصوات  حجز  يف  تأثريهم 
زيادة  عن  فضال  ذاك  او  املرشح  لهذا 
من  وكان  االنتخابية.  الحواصل 
عملت  اللبنانية  القوات  ان  املالحظ 

كل  يف  املغرتبني  من  لالستفادة  جاهدة 
الحزبية  املاكينات  وتنشط  املقاعد. 
والوجوه  املستقلني  من  مجموعة  زائدا 
اكرث من  املجتمع املدين يف  الناشطة  يف 
سيام  وال  املغرتبني،  دفع  بغية  دولة 
للتسجيل يف  افالكهم  يدورون يف  الذين 
السفارات او الحضور اىل لبنان  لالقرتاع 
ترجيحات  ان  سيام  وال   ، دوائرهم  يف 
تفيد ان عددا من املقاعد وخصوصا يف 
ميكن  املسيحية  االغلبية   ذات  الدوائر 
وصل  واذا  االغرتاب.  بأصوات  حسمها 
الـ200  عتبة  اىل  املسجلني  مجموع 
 20 التسجيل يف  انتهاء  موعد  قبل  الف 
الوقوف  ميكن  الجاري،  الثاين  ترشين 
االصوات  يف  وتأثريه  الرقم  هذا  عند 
اىل  اصحابه  يتوجه  ان  رشط  التفضيلية 

صناديق االقرتاع. 
الفريق  هذا  حصول  يف  الغوص  وقبل 
مثة  النيابية،  املقاعد  عىل  ذاك  او 
نفسها  تفرض  التي  امللفات  من  جملة 
تدعو  ال  البلد  يف  السيايس  املرسح  عىل 
اكرث  دفع  الذي  االمر  االطمئنان،  اىل 
اجراء  عدم  من  التحذير  اىل  جهة  من 
االنتخابات النيابية يف موعدها. ويضاف 
العالقات  مستوى  تدهور  ذلك  اىل 
حيث  االفرقاء  بني  السياسية  والتعاطي 
ضبطه  من  النيابية  الكتل  تتمكن  مل 
قرص  قبة  تحت  الترشيعية  الجلسة  يف 
املزيد  اىل  يؤرش  الذي  االمر  االونيسكو، 
من التشنجات ورفع مستوى الخطابات 

الساخنة. 
مسألة  حسم  الكتل  تستطع  مل  واذا 

رضوان عقيل

للنصف  القانوين  النصاب  تحديد 
من  جملة  ان  يعني  فهذا  واحدا،  زائدا 
يف  النور  تبرص  لن  والقوانني  االقرتاحات 
املجلس والتي ينتظرها املواطنون بفارغ 
للجلسة  النصاب  فقدان  وادى  الصرب. 
الجلسة  اعامل  جدول  متابعة  عدم  اىل 
الترشيعية وترحيل اقرتاحات مهمة مثل 
للعام  الطالبي"  "الدوالر  قانون  تجديد 

الدرايس 2021 - 2022. 
"االمن العام" تيضء عىل مسألة النصاب 
النائب  مع  حولها  الدائر  واالنقسام 
السابق بطرس حرب الذي دخل الندوة 
الربملانية يف دورة 1972 وكان من اوائل  
الطائف.  اتفاق  يف  املشاركني  النواب 
مدار  عىل  الترشيعية  مسريته  وواصل 

خمسة عقود.

مسألة  املجلس  يف  تحسم  مل  ملاذا   ■
النصاب يف احتساب االحياء واالموات؟

□ يف العام 1982 كانت توجد مجموعة 
من النواب املتوفني. عقدت هيئة مكتب 
اجتامعا  والعدل  االدارة  ولجنة  املجلس 
انذاك برئاسة الرئيس كامل االسعد وتم 

النصاب  احتساب  اعتبار   اىل  التوجه 
عىل النواب االحياء، الن مثة استحالة يف 
اجراء انتخابات فرعية او عادية يف تلك 
السنة. كانت الحكومة عاجزة عن اجراء 
اليوم  الوضع  ويختلف  االستحقاق.  هذا 
تحمل  املعنيني  امكان  ويف  املايض  عن 
ميشال  الرئيس  عىل  وكان  مسؤولياتهم. 
امتام  عىل  يقدما  ان  والحكومة  عون 
الشاغرة.   املقاعد  يف  االنتخابات  هذه 
لو تم احرتام الدستور ومل يتم خرقه، ملا 
وصلت االمور اىل هذا املستوى. اقول ان 
 1982 العام  عن  يختلف  اليوم  الوضع 
ألن املطلوب اجراء االنتخابات الفرعية، 
اال ان الحسابات السياسية عند الرئيس 
عون منعت القيام بهذا الواجب، وادت 

الربملان  ويتحمل  الدستور،  خرق  اىل 
وقع  هنا  من  السكوت.  هذا  مسؤولية 
هذه  كل  فتح  اىل  وادى  الخلل  هذا 
مجلس  اعتمد  املايض  يف  االجتهادات. 
يوازي  حيث  تقليد   من  اكرث  النواب 
الدستوري،  النص  الدستوري  التقليد 
واعترب انه من الطبيعي ان يبقى املجلس 
عىل هذا االجتهاد. عند انتخاب الرئيسني 
بشري وامني الجميل كان يوجد 62 نائبا. 
من  تطرح  التي  الكبرية  املشكلة  تكمن 
جديد اليوم، انه كلام جرى طرح قانون 
ان هذا  يقولون  تفسريي لنص دستوري 
اىل  ويحتاج  الدستوري  التعديل  يشبه 
الثلثني. الرئيس بري من اصحاب نظرية 
التعديل  يوازن  الدستوري  التفسري  ان 
حصول  املمكن  من  النه  الدستوري 

تعديل ضمني يف التفسري. 

النواب  احتساب  تحبذ  ال  انت    ■
الراحلني واملستقيلني يف النصاب؟

عليه  سار  الذي  االجتهاد  ان  اعترب   □
يف  اعتامدها  وتم  سابقة  اصبح  املجلس 

اكرث من مرة.  

اىل  سيايس  فريق  توجه  ترى  كيف   ■
بالقانون  للطعن  الدستوري  املجلس 

والتعديالت التي ادخلت عليه؟
تعيني  تم  انه  اسف  وبكل  رأيي  يف   □
بطريقة  الدستوري  املجلس  اعضاء 
اعرف  وال  السياسيون،  فيها  تدخل 
السياسية لالعضاء.  االنتامءات  خيارات 
اعطاء  بوجوب  اقتناع  عىل  اصبحت 
املجلس  اىل  الدستور  تفسري  موضوع 
ان  املايض.  يف  لرأيي  خالفا  الدستوري 
تعطي  العامل  دول  من  املئة  يف   80
تفسري  صالحية  الدستوري  املجلس 
الدستور. وبعد تجربتنا يف الربملان تبني 
السياسية  الخانة  يف  يدخل  موقفه  ان 
املجلس  الدستورية، ويشرتط يف  وليس 
تعيني  يتم  ال  ان  هنا  الدستوري 

املحسوبني يف عضويته ويتحكم 

مسار التشريع 
في مجلس النواب ال يسير 

كما يجب
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تحديد  مسألة  حيال  االراء  تنقسم   
القوانني  عىل  التصويت  عند  النصاب 
العامة.  الترشيعية  الجلسات  يف 
االنتخاب  قانون  يف  الباحث  ويفضل 
الدين  محمد شمس  االحصاء  وعلوم 
من  املوضوع  هذا  مع  التعاطي 
من  وليس  البحتة  القانونية  الناحية  
ان:  ويعترب  السياسية،  املصالح  زاوية 
اي  النصاب،  ان  تقول   57 "املادة 
العاملني  من  هي  املطلقة،  االغلبية 
والشيوخ(،  )النواب  املجلسني  يف 
قيد  عىل  هم  َمن  يعني  وهذا 
الحياة. يف العام 1990 طرحت هذه 
حصول  قبيل  كبري  باهتامم  املسألة 
 11 رقم  القانون   صدر  االنتخابات. 
استثنائية  بصورة  انه  يقول  الذي 
او  فرعية  انتخابات  اجراء  وحتى 
االنتخاب،  قانون  عامة، وفقا الحكام 
يف  املقرر  النصاب  اىل   وبالنسبة 
مجلس  اعضاء   عدد  يعترب  الدستور 
هذا  ان  هنا  يفهم   . االحياء  االعضاء 
 1992 العام  اىل  صالحا  بقي  القانون 
يعد  مل  االنتخابات  حصول  وبعد 

يعمل به".
 ومييل اىل "النصاب من 65 نائبا، واال 
قانون بعد حصول  كان يجب صدور 
النص  املقاعد.  الشغور يف عدد   هذا 
االعضاء   عدد  من  واضح:  الدستوري 
ومل  قانونا  املجلس  يؤلفون  الذين 
وكان  العاملني،  او  االحياء  اىل   يرش 
غرار  عىل  قانون  صدور  هنا  يجب 
لست  انا    .1990 العام  يف  ما حصل 

شمس الدين: 
نصاب املجلس 65 

اساس وجود  مع نصاب من 59 عىل 
نائبا. بعد وقوع الشغور يف 11   117
يتدارك  ان  الربملان  عىل  كان  مقعدا 
هو  النصاب  ان  ويقول  املسألة  هذه 
من  انتهينا  فكنا  االحياء،  اساس  عىل 
السيام  والنقاش،  املشكلة  هذه  كل 
مهلة  الحكومة  قطعت  ان  بعد 
تجر  ومل  الشغور  هذا  عىل  الشهرين 
املرشع  روحية  الفرعية.  االنتخابات 
تشري اىل االعضاء االحياء وهي جاءت 
يف  دستور 1926.  يبقى املطلوب هو 

تأمني النصاب من 65 نائبا". 
انتخاب  عىل  الدين  شمس  ويعلق    
ومل  الجميل  وامني  بشري  الرئيسني 

 99 اساس  عىل  االصوات  تحسب 
نائبا، و"يرجع هذا االمر اىل الظروف 
الرئيس  جاء  البلد.  يعيشها  كان  التي 
وحسم  بعد   ما  يف  الحسيني  حسني 
اجراء  اىل حني  وقال  النصاب،  مسألة 
املقاعد  وتعبئة  الفرعية  االنتخابات 
العامة  االنتخابات  وحصول  الشاغرة 
النواب  عىل  النصاب  يف  نعتمد 
السياسية  النظرة  وسيطرت  االحياء. 
االخرية   االنتخاب،  قانون  جلسة  عىل 
الحالة  هذه  يف  الدستور  يحتاج  وال 
لعبة  يف  كله  البلد  ودخل  تفسري.  اىل 
تهدد  معطيات  ارى  وال  االنتخابات، 

هذا االستحقاق".

املوضوع السيايس بهذا املجلس اليوم 
مع احرتامي  لبعض العنارص الكفية  يف 
العلمية  املعايري  اعتامد  عضويته. وعند 
عنارص  تتوفر  والكفاية  واالكادميية 
الثقة يف هذا املجلس. وصلت اىل قناعة 
اكرث  الدستور  تفسري  عىل  قادر  بأنه 

تأيت   االخري  تفسريات  الن  الربملان  من 
جراء  من  دستورية  وليست  سياسية 
املايض  يف  فيه.  السياسية  القوى  تحكم 
الربملان  يعمل  ان  نظرية  كنت صاحب 
عىل تفسري الدستور الن النواب االحياء 
انذاك هم الذين صنعوا اتفاق الطائف. 

■ كيف تصف املسار الترشيعي اليوم؟ 
املجلس ال يسري  الترشيعي يف  املسار   □
يف  املوجود  النشاط  رغم  يجب  كام 
سياسية  ثقافية  توجد  ال  حيث  اللجان 
يعرفون  وال  قانون  وضع  يتم  وقانونية. 

تطبيقه. كيفية 
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الحّد الفاصل بين السلطات بعيون دستورية؟
آليات التحقيق العدلي تنعكس حكوميًا وأمنيًا

اليه  انتهت  وما  العديل  بالتحقيق  املحيطة  التطورات  فرضت 
احداث الطيونة، نقاشا دستوريا حول دور كل من مجلس الوزراء 
احالة  مع  التعاطي  يف  االعىل  القضاء  ومجلس  النواب  ومجلس 
ملف تفجري املرفأ عىل املجلس العديل، وما انتهت اليه اجراءات 
مجلس  عمل  عىل  انعكست  درجة  اىل  العديل  التحقيق  قايض 

الوزراء فجمدت جلساته بعد الرابعة منها

ابي خليل: ال صالحية للسلطة
التنفيذية على املحقق العدلي

رحال: تجاوز البيطار اخطاء سلفه
وتمادى في خرق القانون والدستور

رئيس وحدة البحوث يف مؤسسة جوستيسيا الحقوقية فارس ايب خليل.

يف  العديل  التحقيق  مسار  قرأت  كيف   ■
جرمية املرفأ منذ احالتها عىل املجلس العديل 

يف معزل عن القراءة السياسية؟
وراء  هي  السياسية  السلطة  ان  صحيح   □
التشكيالت القضائية التي عنّي عربها املحقق 
تفجري  جرمية  احالة  وراء  ذلك  وقبل  العديل، 
مبوجب  العديل  املجلس  امام  بريوت  مرفأ 
لكن  الوزراء.  مجلس  عن  الصادر  املرسوم 
التعيينات  عند  يقف  التنفيذية  السلطة  دور 
العديل  املجلس  اىل  االحالة  وعند  القضائية 
العدليان  املحققان  االحالة.  مرسوم  مبوجب 
متشابهان  صوان  فادي  وقبله  البيطار  طارق 
بعض  مع  العمل  منهجية  حيث  من  جدا 
عن  صوان  القايض  يد  كف  مثال،  التاميزات. 
التحقيقات حصل من محكمة التمييز الجزائية 
اىل  الدعوى  نقل  طلب  خلفية  عىل  املختصة 
قاض آخر لالرتياب املرشوع وفقا للامدة 340 
ا.م.ج.، وهنا ال يوقف تقديم االستدعاء السري 
يف الدعوى اال اذا قررت محكمة التمييز خالف 
خالف  قد  انه  اعترب  صوان  فالقايض  ذلك. 
بذلك قانون اصول املحاكامت الجزائية حيال 
صدور  قبل  التحقيق  يف  السري  عن  التوقف 
السري  يوقف  ال  النقل هذا  القرار، ألن طلب 
املختصة  املحكمة  من  بقرار  اال  بالدعوى 
يقيض بذلك لحني صدور القرار بالطلب، عىل 

■ ما هو الحد الفاصل بني السياسة والقضاء يف 
النقاش الذي يتناول تطورات التحقيق العديل يف 

جرمية املرفأ؟
ما  يف  والقانوين  السيايس  الحاصل  النقاش  ان   □
نتيجة  هو  العديل  املحقق  واداء  التحقيق  خص 
القايض  قبل  من  التحقيق  لتسييس  طبيعية 
املهنية  فقدان  عن  ينم  فاداؤه  البيطار.  طارق 
الالزمة بشكل مقصود ومتعمد، فال يحق لقاض 

مؤسسة  يف  البحوث  وحدة  رئيس  اعترب  الجدل،  هذا  تجاه 
عمل  يف  تدخل  اي  ان  خليل  ايب  فارس  الحقوقية  جوستيسيا 
تدخال  يشكل  البيطار  طارق  املرفأ  جرمية  يف  العديل  املحقق 
ورأى  القضائية.  السلطة  عمل  يف  السياسية  للسلطة  سافرا 
االستاذ يف كلية الحقوق يف الجامعة اللبنانية الدكتور عيل رحال 
العديل  املحقق  وان  الحقيقة  اىل  التوصل  يعيق  كبريا  خلال  ان 

تجاوز القانون والدستور. 

ومجلس النواب لحل هذه املعضلة؟ 
□ ينحرص دور مجلس القضاء االعىل باملالحقة 
ان  ميكن  وال  محددة،  رشوط  وفق  التأديبية 
او  العديل  املحقق  برد  املختص  املرجع  يكون 
محكمة.  ليس  كونه  يده  من  الدعوى  نقل 
والنقل  الرد  ان  هو  اللبناين  القانون  يف  فاملبدأ 
لها  يتبع  التي  املختصة  املحكمة  امام  يحصالن 
او نقله. عليه، قد يكون  القايض املطلوب رده 
املخرج الوحيد املتبقي الهل السلطة، "استعامل 
للقانون"، مبعنى محاولة اخذ املسألة اىل  ادايت 
ملعب مجلس النواب، عرب ادراج بند يف جدول 
باحالة  النواب،  ملجلس  العامة  الهيئة  اعامل 
االعىل  املجلس  عىل  بريوت  مرفأ  جرمية  ملف 
لجنة  تأليف  عرب  والوزراء،  الرؤساء  ملحاكمة 
الذي  االمر  الخصوص،  هذا  يف  برملانية  تحقيق 
النواب  مجلس  يف  فقط  عادية  اكرثية  يتطلب 
القراره. ِمن ثم، ويف ضوء هذا التحقيق الربملاين، 
يف حال املوافقة اكرثية ثلثي اعضاء الربملان، تحال 
القضية اىل املجلس االعىل ملحاكمة الرؤساء. يف 
صاحب  اصبح  انه  الربملان  يعلن  الحالة،  هذه 
اال  النيايب.  املجلس  وتنعقد صالحية  اختصاص، 
انه تجدر االشارة، اىل ان املجلس العديل سبق ان 
بدأ عمله ووضع يده عىل امللف مبوجب مرسوم، 
 "droit de saisine" بـ  قانونا  يعرف  ما  وهو 
للصالحيات ايجايب  تنازع  امام  نصبح   وهنا 

كال  ان  حيث     "conflit de competence"
من مجلس النواب واملحقق العديل سيعترب انه 

صاحب الصالحية.

عن  يتوقف  مل  الذي  البيطار  القايض  عكس 
الطلبات  لجهة  ان  الدعوى،  باجراءات  السري 
كام  الدعوى،  نقل  بهدف  وجهه  يف  املقدمة 
ان طلب الرد الذي ال يوقف السري بالدعوى 
اال بعد ابالغ جميع الخصوم، حتى انه اصدر 
قبل  االخرية  اللحظات  يف  توقيف  مذكرات 
تبليغه. كذلك، فان القايض البيطار قد حرص 
من  القانونية  االصول  مراعاة  من  مزيد  عىل 
بها  رضب  قد  سلفه  ان  ذلك  يعني  ان  دون 
اال ان االخري كان اكرث مبدئية  الحائط،  عرض 
يف طروحاته من حيث انه اعترب الحصانات ال 
تقف امام العدالة، وهذا كان ليصح لو كنا يف 

دولة القانون والحقوق. 

يف  الوزراء  مجلس  صالحيات  تقف  اين   ■
امكانه  العديل، وهل يف  التعاطي مع املحقق 
املجلس  عىل  الجرمية  احالة  ملف  سحب 

العديل؟
محاكامت  اصول   360 املادة  مبوجب   □
قبل  من  يعنّي  العديل  املحقق  فان  جزائية، 
وزير العدل بناء عىل موافقة مجلس القضاء 
ووزير  الحكومة  لدى  يعد  مل  وبالتايل  االعىل، 
كادارة  االعىل  القضاء  مجلس  وحتى  العدل 
يف  العديل  املحقق  عىل  صالحية  اي  قضائية، 
ما يتعلق باساس عمله، باستثناء امكان احالته 

ان يتجاوز احكام الدستور والقانون. التحقيق يف 
العام بشكل مدروس  الرأي  يوجه  الحايل  وضعه 
اىل اتهام سياسيني عرب ايحاءات وترسيبات تبعد 
الناس من االسئلة املرشوعة التي تكشف الحقيقة. 
تجاوز البيطار اخطاء سلفه ومتادى، وتغاىض عن 
الكتاب االول للقايض صوان وفقا الحكام الدستور، 
اي الطلب من مجلس النواب القيام باالجراءات 
الالزمة للمالحقة والتحقيق يف جرمية املرفأ محددا 

رشوطه،  توافرت  اذا  القضايئ  التفتيش  عىل 
وهذا امر صعب. عىل الرغم من وجود قاعدة 
موازاة الصيغ واالشكال، مبعنى ان من اصدر 
قرار التعيني واالحالة ميكنه سحبهام او الرتاجع 
القاعدة هنا  عنهام، لكننا نهمل تطبيق هذه 
امللف  عىل  يده  العديل  املحقق  وضع  طاملا 
او  بيطار  القايض  لتنحية  املخارج  وبالتايل، 
رده تكون يف املحاكم. اذ انه يبقى يف االمكان 
من  الدعوى  نقل  ا.م.ج.   340 املادة  مبوجب 
لالرتياب  آخر  محقق  اىل  العديل  املحقق 
لقرار يصدر عن احدى  املرشوع، وذلك وفقا 
الجزائية.  التمييز  الجزائية يف محكمة  الغرف 
لكن طاملا ان املحاكم املختصة مل تقض بتنحية 
سواها  او  الدعوى،  نقل  او  القايض  رد  او 
املحقق  يد  ترفع  التي  الرصيحة  الحاالت  من 
سيد  هو  فيبقى  القضية،  عن  الحايل  العديل 
ملفه، وبالتايل يستمر يف العمل من دون اي 
عائق. اما سوى ذلك، فاالشكال التي نشهدها 
كالحديث  سياسية،  ومحاوالت  تعبريات  من 
عرقلة  اي  او  اخر،  عديل  ملحقق  تعيني  عن 
لعمل املحقق العديل الحايل من قبل السلطة 
القضاء  عمل  يف  سافر  تدخل  هو  السياسية، 
التنفيذية  السلطتني  بني  الفصل  ملبدأ  ورضب 

والقضائية املكرس يف الدستور اللبناين.
االعىل  القضاء  مجلس  دور  هو  ما  اذا   ■

ضمنا كل رؤساء الحكومات ووزراء املال واالشغال 
والعدل ما بني 2013 و2020. وبدل ان يستفيد 
البيطار من اخطاء صوان، اتبع السياسة التحقيقية 
بشكل  االدعاء  ذاتها، ومتادى من حيث تصحيح 
تعويض  اي  من  التأمني  اعفاء رشكات  اىل  يؤدي 
واالهامل  التقصري  من  االدعاء  غرّي  اذ  واجب، 
والتسبب يف االيذاء والقتل اىل ناحية وكأن الجميع 

اعتمد  االنتحار وقتل االخرين. كام  يقصدون 

تحقيق
جورج شاهني

■ ما هي الضامنات الستمرار التحقيق العديل 
حتى النهاية الحتمية ملهمته؟

□ ما يضمن الوصول اىل الحقيقة هو كبح التدخل 
يف اعامل القضاء من قبل السلطة السياسية، كام 
ورضورة رفع الحصانات عن كل املدعى عليهم، 
ذلك  لكن  واالحضار.  التوقيف  مذكرات  وتنفيذ 
لن يتم اال باستجابة كل الجهات املعنية بشكل 
جدي وفاعل وشفاف، وبدورها هذه االستجابة لن 
تحصل اال يف االستمرار بالضغط الشعبي السلمي 
واملنظم واملتابعة االعالمية من دون كلل او ملل.

يمكن ملجلس النواب 
احالة ملف جريمة املرفأ 

الى املجلس االعلى 
ملحاكمة الرؤساء والوزراء
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اسلوبا انتقائيا من حيث املشتبه بهم، فاختار 
رئيسا واحدا من رؤساء الحكومات، وثالثة وزراء 
السابقني  دون  من  واالشغال  املال  من  فقط 
والحاليني وتغاىض عن وزراء العدل، واضاف وزيرا 
واحدا من الداخلية وتناىس وزراء الخارجية ممن 
مر امللف عربهم ملخاطبة الخارج يف خصوص طاقم 
الجمهورية  رئيس  يقارب  ومل  االجنبي،  السفينة 
الذي كشف انه ممن علموا بأمر النيرتات. ليس 
املطلوب اعفاء املالحقني اذا كانوا من املشتبه بهم، 
بل ان يالحقوا وفقا ملا يقتضيه الدستور والقانون 
امام املرجع الصالح. فلامذا احيل قاضيان مشتبه 
فيهام للمالحقة عىل قضاء خاص نظرا اىل صفتهام 
الوظيفية، وال يحال من يحمل صفة خاصة نتيجة 
وضعه الوظيفي عىل الهيئة القضائية التي يجب 
القايض  يحفظ  ملاذا  وتحاكمه؟  معه  تحقق  ان 
الضامنات املشار اليها يف املادة 20 من الدستور 
للمتقاضني؟  املخصصة  ويتجاوز  القضاة  لزمالئه 
الرؤساء او الوزراء يجب ان يحالوا عىل املحكمة 
الخاصة بهم  وحفظ حقوقهم؟ مل يحرتم القايض 
االصول االجرائية الواجبة االتباع، وحرش التحقيق 
يف بعد سيايس يتجاوز املعطى الداخيل ويسبب 
اقتتاال داخليا وترشذما يف العمل الحكومي، وذلك 

عن قصد ال احتامل فيه.

العدل  ووزير  الحكومة  ادوار  تحدد  كيف   ■
مطروح  هو  ما  يف  االعىل  القضاء  ومجلس 
احالة  يف  النظر  اعادة  ميكن  وهل  وصالحياتهم، 

الجرمية عىل املجلس العديل؟ 
صالحيات  الدستور  من   65 املادة  حددت   □
حل  للدولة،  العامة  السياسة  بوضع  الحكومة 
املجلس النيايب، اعالن حالة الحرب والسلم، اقالة 
الوزراء وغري ذلك. وهو ما يظهر مدى السلطة 
الواسعة التي يتمتع بها. وعليه ان يحفظ السلم 
االهيل بالدرجة االوىل. كام ان مقدمة الدستور 
تنص عىل مبدأ الفصل بني السلطات وتوازنها 
وتعاونها. وان قرار احالة اي دعوى عىل املجلس 
العديل يجب ان يصدر بناء عىل مرسوم يتخذ 
يف مجلس الوزراء، وعندما تحال القضية عليه 
مفاعيل  من  يرتتب  ما  مع  عليها،  يده  ويضع 
قانونية تصبح امكان العودة عن هذا املرسوم 
امرا صعبا يشك يف مرشوعيته. لكن النصوص 
ال تطبق بشكل جامد. واذا مل ينص الدستور او 

القانون عىل منع ما ميكن للحكومة ان تقرر يف 
اي شأن مهم عىل ان ال يكون قراره مخالفا لنص 
هو  "االصل  العام  القانوين  املبدأ  الن  رصيح، 
الوزراء  االباحة واملنع هو االستثناء". فمجلس 
السياسية ضمن ضوابط  مامرسته  ومن خالل 
الدستور قد يقف امام تعقيدات واقع سيايس ال 
ميكن تجاوزها، فعليه ان يعالج اي اشكالية تؤثر 
عىل السلم االهيل من خالل مراسيم وقرارات ال 
تناقض احكام ونصوص قانونية ورشعية. وحيث 
ان صالحيات مجلس الوزراء يف اتخاذ قرارات 
واسعة، وحيث ان قراره باحالة قضية املرفأ عىل 
ومتسك  القضائية  السلطة  اي  العديل  املجلس 
الترشيعية  السلطة  تراها  بصالحيات  محققها 
من اختصاصها، قد سبب خالفا بني السلطتني 
الحاصلة ان  السلطة املسببة باالشكالية  وعىل 

 Raison" تجد حال الذي قد يكون منطلقه مبدأ
طالت  القامئة  االشكالية  ان  خاصة   "d’Etat
ارواحا،  السلم االهيل واوقعت دماء وازهقت 
والحرب  السلم  حالة  يقرر  ان  له  كان  وَمن 
قرارات مهمة  يتخذ  ان  له  واقالة وزراء ميكن 
تحفظ الوطن. فالقرار الوزاري هو قرار اداري 
الرجوع  لالدارة  ويجوز  ومؤبدا  نهائيا  ليس 
الظروف  بحسب  تشاء  ساعة  تعديله  او  عنه 
االستنسابية،  سلطتها  وبحسب  واملعطيات 
سلم  مسألة  االمر  يف  كان  اذا  بالحري  فكيف 
اهيل ومصلحة عليا. اما لناحية مجلس القضاء 
االعىل، فان امر تنحية املحقق العديل يف يده 
عرب البحث يف اهليته لناحية املهنية يف التحقيق 
نتيجة  يأيت  ان  يجب  قراره  وان  يتواله.  الذي 
اقرتاح من هيئة التفتيش القضايئ التي تتحرك 
بناء عىل طلب من وزير العدل او اي شكوى 
العديل  املحقق  تعيني  ان  مترضر.  من  مقدمة 
بقرار يجوز الرجوع عنه وتعيني آخر كام عند 
تعيينه بعد موافقة مجلس القضاء االعىل، عمال 
بقاعدة "موازاة الصيغ"، السيام وان املرشوع لو 
اراد جعل هذا التعيني نهائيا، لفعل ذلك رصاحة 
عىل غرار تعيني رئيس ومفتيش هيئة التفتيش 
القضايئ حيث ال يجوز الرجوع عنه او نقلهم اال 

بطلب خطي منهم.

االستاذ يف كلية الحقوق يف الجامعة اللبنانية الدكتور عيل رحال. 

املالحقة امام املرجع 
الصالح ال تجوز اال وفقا ملا 
يقتضيه الدستور والقانون
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الملف

وزير التربية: أساتذة جامعيون تركوا نهائيًا 
وثانويون طلبوا إجازات بال راتب

والطالب  الجامعات  اساتذة  هجرة  فباتت  والكفايات،  االدمغة  هجرة  من  االخريتني  السنتني  خالل  الرتبوي  القطاع  عاىن 
الجامعيني وحتى الثانويني ظاهرة خطرية، اذ تشري ارقام عن رغبة 90% منهم يف الهجرة نتيجة الظروف املعيشية واالقتصادية 

الصعبة واليأس من امكان تحسن االحوال. وبات لبنان يحتل املركز 113 من اصل 144 بلدا بالنسبة اىل هجرة الكفايات

 ارقام املديرية العامة لالمن العام دلت عىل 
نسب الرغبة او املسعى اىل الهجرة، وقد ورد 
فيها "انه يف االشهر الثامنية االوىل من السنة 
الحالية وصل عدد طالبي جوازات السفر اىل 
الفا  بنحو 142  مقارنة  الف جواز،  نحو 260 
يف الفرتة نفسها من 2020، اي بزيادة نسبتها 

82 يف املئة".
الجامعة  يف  االزمة  مرصد  معلومات  تفيد 
الهجرة  هذه  مالمح  ان  بريوت،  يف  االمريكية 
لتبلغ   2019 العام  اواخر  يف  تظهر  بدات 
آب   4 يف  بريوت  مرفأ  انفجار  بعد  ذروتها 
2020، ثم يف الشهرين االخريين مع بلوغ ازمة 
البنزين واملازوت والكهرباء اوجها، ويرجح ان 
يكون الرقم نحو 300 الف مهاجر. كام اعلن 
السفارات  الذين تقدموا من  ان عدد  املرصد 
املاضية بلغ نحو 34  بطلب هجرة يف االشهر 

الف شخص.
عىل الصعيد الرتبوي والتعليمي، غادرت فئات 
املاضية،  االشهر  خالل  لبنان  املنتجة  النخبة 
الجامعات )190  اساتذة  منهم عدد كبري من 
عانت  فيام  وحدها(.  االمريكية  الجامعة  من 
عدم  مشكلة  من  خاصة  اخرى  جامعات 
سنويا،  املتعاقدين  اساتذتها  عقود  تجديد 

وكذلك الحال بالنسبة اىل الجامعة اللبنانية.
تشري املعلومات املتوافرة اىل ان اكرث من 2000 
استاذ تقريبا يف القطاع الخاص، تركوا التعليم 
نتيجة تدين الرواتب او فقدان قيمة رواتبهم 

بعد ارتفاع سعر الدوالر. 
الدرايس  العام  انطلق  االزمات  رغم كل هذه 
الجديد يف 11 ترشين االول املايض، برتتيبات 
واجراءات صعبة، وسط معاناة عىل اكرث من 

صعيد. 
يف هذا اللقاء مع وزير الرتبية القايض الدكتور 

بازاء  املعطيات  عىل  ييضء  الحلبي،  عباس 
معالجة  وكيفية  والطالب،  االساتذة  هجرة 
السيام  الجديد،  الدرايس  العام  مشكالت 

مشكلة االساتذة املتعاقدين.

الرتبية عن هجرة  وزارة  ما هي معطيات   ■
العاملني يف القطاع الرتبوي؟

واملالية  االقتصادية  االزمة  ان  يف  شك  ال   □
واملعيشية واالجتامعية اصابت قطاع  الرتبية 
والتعليم كام اصابت سائر القطاعات السيام 
ليست  لكن  واالستشفايئ.  الصحي  القطاع 
التي  العائالت  لدينا احصاءات دقيقة ال عن 
اىل  بالنسبة  وال  الخارج  اىل  اوالدها  رافقت 
تسلمي  منذ  معطيات.  لدينا  بل  املعلمني، 
 120 نحو  تسلمت  الرتبية،  وزارة  مهام 
طلب اجازات بال راتب من اساتذة يف مالك 
اشهر،  واربعة  ثالثة  ملدة  الرسمي  التعليم 
اىل  النزوح  تريد  املجموعة  هذه  ان  ويقيني 
الخارج اما بعد توافر عقد عمل لهم مسبقا 
واما للبحث عن عمل. اخىش ان يزداد عدد 
طالبي االجازات، واخىش اكرث انه عند حلول 
انتهاء االجازة ان يطلبوا تجديدها. حتى االن 

الثابتة لدي بالنسبة اىل  هذه هي املعطيات 
اساتذة التعليم العادي. بالنسبة اىل الجامعة 
السابق  الجامعة  رئيس  سألت  فقد  اللبنانية 
الدكتور فؤاد ايوب، فاجاب ان ال احصاءات 
تركوا  الذين  االساتذة  لعدد  لديه  رسمية 
لبنان  ترك  وافرا  عددا  هناك  لكن  الجامعة، 

اىل فرص عمل يف بلدان اخرى.

■ ماذا بالنسبة اىل هجرة الطالب؟
□ مثة اعداد كثرية من العائالت خافت من 
نتيجة  اوالدها  الدراسية عىل  السنة  تضييع 
هناك  ان  كام  القامئة،  والظروف  االرضابات 
واملتوسطة  االبتدائية  املراحل  يف  تالمذة 
تضييع  مخاطر  تحمل  عدم  اهلهم  فضل 
االنتقال  ففضلوا  عليهم  الدراسية  السنة 
اىل الخارج. هذا االمر مأساوي يف ذاته الن 
والغنية،  الوسطى  طبقاته  من  يفرغ  لبنان 
يذهبون  لبنان  يف  اموالهم  انفاق  وعوض 
كبرية  اعباء  ويتحملون  مكلفة  بلدان  اىل 
لبنان.  يف  يتكبدونها  التي  االعباء  اىل  نسبة 
بترصف  عالقة  له  االمر  هذا  ان  اعتقد  انا 
قد  بانه  اوحت  التي  املعلمني  نقابات 
عادي  درايس  عام  السنة  هذه  يكون  ال 
املعلمني  ان  االعالم  عرب  وبالرتويج  طبيعي، 

اىل  ادى  االمر  هذا  التدريس.  سيقاطعون 
القرسية  الهجرة  اىل  وتاليا  االهايل  خشية 

للعائالت والطالب. 

■ كيف ميكن الحد من هذه الهجرة وما دور 
وزارة الرتبية؟

وحدها  الرتبية  وزارة  تجرتح  ان  ميكن  ال   □
بسياسة  مرتبطة  املشكلة  فهذه  الحلول. 
تتصل  مالية  مطالب  هناك  الن  الحكومة 
العملة  قيمة  تدين  بعد  الرواتب  قيمة  بتدين 
النقل  بدل  وارتفاع  الفاحش  والغالء  الوطنية 
يسريا  جزءا  اال  حاليا  الدولة  تغطي  ال  الذي 
عىل  املال  وزارة  مع  نعمل  لذلك  كلفته.  من 
مضاعفته،  االقل  عىل  او  النقل  بدل  تعديل 
يف  عملهم  اىل  التنقل  من  االساتذة  لتمكني 
القطاعني العام والخاص. بالنسبة اىل الرواتب، 
يف  زيادة  اي  ضد  هي  الحكومة  سياسة  فان 
الرواتب الن االوضاع االقتصادية عندما ترتدى 
الرواتب ملا لها من  يكون من الصعب زيادة 
يف  والدخول  العملة  قيمة  عىل  سلبي  اثر 
دوامة التضخم بنسب اعىل بكثري من النسب 
وبعناية  املال،  وزير  مع  فكرنا  لكننا  الحالية. 
رئيس مجلس الوزراء، ان نعود اىل فكرة رصف 
منحة املساعدة االجتامعية طوال هذه السنة، 

و300  مليون  او  مليون  حول  تدور  والتي 
القطاع  عىل  يقترص  لن  االمر  هذا  لرية.  الف 
بل سيشمل كل موظفي قطاعات  التعليمي، 
وقد  العسكرية،  واالسالك  الرسمية  الدولة 
االوضاع  استقرت  فاذا  حامية.  نار  عىل  وضع 
يف  يقر  الرسيع،  العمل  اىل  الحكومة  وعادت 
ننتظر  مل  لكننا  الوزراء.  ملجلس  جلسة  اول 
مع  وسعينا  الخزينة،  لدى  االمكانات  توافر 
التعليم  قطاع  خص  ما  يف  املانحة  الجهات 
بالعملة  نقدية  مساعدات  لتوفري  الرسمي 
واملتعاقدين.  االساتذة  اىل  مبارشة  االجنبية 
قررت  اللبنانية،  الجامعة  اساتذة  اىل  بالنسبة 
ادارتها مبوافقتي، منح االساتذة منحة قيمتها 
مليونا  و20  املتعاقدين،  لالساتذة  لرية  مليون 
ملن هم يف املالك، وتقديم مساعدة لصندوق 
تعاضد االساتذة بقيمة 6 مليارات لرية ونصف 
وتغطية  االستشفاء  نفقات  لتغطية  مليار 
ان  علام  واملزمنة،  املستعصية  االمراض  ادوية 
املبلغ متوافر لدينا. كام ستصيب هذه املنحة 

سائر املوظفني يف الجامعة بنسب اقل.

■ ما هي الحلول للقطاع الخاص؟
□ مثة مرشوع قانون يف املجلس النيايب بقيمة 
مليارا   350 مبلغ  سيخصص  لرية  مليار   500
للقطاع  مليارا  و150  الخاص  للقطاع  منها 
املدارس  عىل  توزيعها  سيتم  فيام  الرسمي، 
تغطية  يف  ملساعدتها  الطالب  اعداد  بحسب 

املصاريف التشغيلية.

بسبب  املدريس  الترسب  مشكلة  هناك   ■
قادرين  اهال غري  املعيشية والن مثة  الضائقة 

عىل مواصلة تعليم اوالدهم؟
يف  التسجيل  ابواب  فتح  اىل  نسعى   □
املدارس الرسمية امام كل الطالب الستيعاب 
منظمة  مع  نسعى  كام  ممكن،  عدد  اكرب 
لتوفري  االمتحدة  االمم  ومنظامت  االونيسكو 
غري  او  املسجلني  لغري  التعليم  امكانات 
اهاليهم  وتشجيع  جمعهم  عىل  القادرين 
عىل دخولهم املدارس. كام ستخصص صفوف 
خاصة لهم ضمن اطر وبرامج تعليمية خارج 
ميكنهم  مبا  املعتمدة،  الرسمية  الربامج  اطار 

من دخول املدارس. 

وزير الرتبية القايض الدكتور عباس الحلبي.

سعينا اىل توفري مساعدات بالعملة االجنبية اىل االساتذة واملتعاقدين والجامعيني.

نقابات املعلمني تتحمل 
املسؤولية بالترويج 
ملقاطعتها التدريس

غاصب مختار
jornalist.70@gmail.com
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■ ماذا عن خطوات التحضريات ومعالجة 
االساتذة  مشكلة  السيام  القامئة  املشكالت 

املتعاقدين الذين لوحوا مبقاطعة التدريس؟
قرارا  وّقعت  املايض  االول  ترشين   14 يف   □
بتوزيع املنح التي وردت من الجهات املانحة 
افراد  وجميع  واملتعاقدين  املالك  اساتذة  اىل 
وصوال  مسمياتها،  بجميع  التعليمية  الهيئة 
العاملني  كل  والتنظيفات.  املكننة  عامل  اىل 
جزء  سيصيبهم  الرسمي  الرتبوي  القطاع  يف 
من املنح وفق رشوط العمل والحضور، فَمن 
ما  هذا  املنحة.  عىل  يحصل  لن  يحرض  مل 
نسميه حافزا عىل الحضور والتعليم والعمل، 
جدول  لتحديد  تفصيليا  جدوال  وضعنا  وقد 
حضور االستاذ واملوظف. خالفا لبعض االقوال 
وعد  الرتبية  وزير  ان  قالت  التي  املغرضة 
عن  كلمة  منه  نسمع  مل  لكننا  الوعود  وكرر 
قلت  ان  سبق  املانحة،  الدولية  الجهات  من 
ومنظمة  الدويل  البنك  من  وردت  املنح  ان 
اليونيسف ومنظمة االونيسكو. املبلغ املتوافر 
حاليا هو 70 مليون دوالر ونسعى للحصول 

عىل املزيد.

■ سمعنا انك طلبت ايضا مبلغ 300 مليون 
دوالر، ألي هدف؟

□ طلبت من الجهات املانحة ان تساعدنا عىل 

تنفيذ الخطة الخمسية للوزارة، وتقدمنا كثريا 
يف هذا الصدد. سيعقد مؤمتر دويل خاص عن 
الرتبية يف لبنان عىل هامش مؤمتر االونيسكو 
الثاين،  ترشين   9 من  ابتداء  باريس  يف  العام 
لتأمني  الدول  جميع  عن  ممثلون  يحرضه 
التي  الخمسية  الخطة  تنفيذ  مستلزمات 

تصيب كل قطاعات التعليم يف لبنان.

■ هل مثة اجراءات اخرى لتأمني انطالق عام 
درايس آمن وناجح؟

بحملة  للقيام  الصحة  وزارة  مع  نسقنا   □
سنة   12 من  الطالب  لجميع  شاملة  تلقيح 
املدارس  يف  والعاملني  وللمعلمني  فوق  وما 
 150 توفري  عىل  وعملنا  والخاصة،  الرسمية 
للمدارس  الطاقة  ليرت مازوت من وزارة  الف 
للقطاعني  الكتب  اّمنا  غريها.  كميات  وهناك 
املدارس  لتالمذة  والقرطاسية  والخاص  العام 
ووفرنا  السادس،  الصف  لغاية  الرسمية 
كاممات  من  الصحية  الوقاية  وسائل  كل 
فضال  تنظيف.  ومستحرضات  ومعقامت 
الرسمية  للمدارس  نقدية  مساعدات  عن 
بقيمة 14 مليون دوالر توزع بحسب احجام 
نفقاتها  تغطية  عىل  ملساعدتها  املدارس 
االف   5 بني  املبالغ  هذه  ترتاوح  التشغيلية. 
املدرسة وعدد  الفا حسب حجم  دوالر و20 

طالبها. لكن هناك مشكلة نقص يف عدد افراد 
الهيئة التعليمية، لذا سمحنا وفق ظروف كل 
االهل  مجالس  بالتعاقد عىل حساب  مدرسة 

وصناديق املدارس.

■ هل من خطوات لتطوير املناهج التعليمية؟
□ لدينا ورشة يف هذا الشأن، وهناك ملفان 
اطمح  التعليمية.  املناهج  لتطوير  مهامن 
السنة  نهاية  وحتى  االن  من  نعلن  ان  اىل 
بالنسبة  الجديدة.  للمناهج  الوطني  االطار 
منظمة  مع  حوارا  فتحنا  املهني  التعليم  اىل 
القطاع،  لهذا  مساعدات  لتوفري  اليونيسف 
املعلمني  وانصاف  وتجهيزه  تعزيزه  بغية 
فيه. اتطلع اىل ان يكون لدينا يشء ما قريبا 

لنعلنه لهذا القطاع.

■ هناك مشكالت كثرية يف الجامعة اللبنانية 
كيف تجري معالجتها؟

تعيني  هي  اتخذناها  مهمة  خطوة  اول   □
يوم  للجامعة  رئيسا  بدران  بسام  الدكتور 
فؤاد  الدكتور  السابق  الرئيس  والية  انتهاء 
فيها  يحصل  التي  االوىل  املرة  وهي  ايوب، 
الرئيس الجديد  اليوم نفسه.  تعيني مامثل يف 
معروف بانه اكادميي منفتح، وقد ابلغني انه 
سيعمل عىل تحقيق وحدة الجامعة لتحقيق 
بتعيني  سيقوم  انه  الثانية  الخطوة  مصلحتها. 
العمداء  كل  الن  للكليات  اصيلني  عمداء 
الحاليني هم بالوكالة. ثم سيصار اىل النظر يف 
املالك،  اىل  املتفرغني  االساتذة  ادخال  امكان 
من  نطلبه  ما  كل  املتعاقدين.  االساتذة  ثم 
االساتذة منحنا الوقت الكايف الجراء كل هذه 
الورشة التي كانت مرتوكة عىل مدى سنوات 
اما  السيايس.  الجو  صفاء  ساعدنا  اذا  طويلة، 
بحثت  فقد  وتطويرها،  الجامعة  تعزيز  عن 
مالية  مساعدة  لتقديم  املانحة  الجهات  مع 
الصعبة  املرحلة  اجتياز  من  متكنها  فورية 
دوالر  مليون   19 بقيمة  فيها، وهي  متر  التي 
لالساتذة و14 مليونا للجامعة، بشكل انه اذا 
تحققت هذه املنحة ميكن ان تحل الكثري من 
الجامعة.  تواجهها  التي  واملصاعب  املشكالت 
وقد اجرت هذه الدول دراسة بناء عىل طلبنا 

لتحديد املوقف من املوضوع. املساعدات النقدية للمدارس الرسمية ستصل اىل 14 مليون دوالر.
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خليل حرب 

الملف

نقيب األطّباء: 2500 طبيب غادروا لبنان
لكننا صامدون ووضعنا ال يزال مقبوالً

يف  بقائهم صامدين  اجل  من  بل  مرضاهم فحسب،  اىل  بالنسبة  ال  او موت،  حياة  معركة  لبنان  يف  االطباء  يخوض 
الهجرة  يجربهم عىل  مام  الحرب،  سنوات  احلك  يف  يشهدوه  مل  مثابة عبء  التزامها  اصبح  التي  االنسانية  مهنتهم 

الدامئة او املوقتة ويقرع تاليا اجراس االنذار من ان يخرس لبنان موقعه كمستشفى الرشق

يتعلق  ما  يف  االرتياح  عىل  تبعث  ارقام  من  ما 
بلبنان منذ العام 2020، والتي تنبئ بأن البلد مير 
يف اصعب الظروف بحيث سبق للبنك الدويل ان 
العامل  مستوى  عىل  االسوأ  بني  من  بانها  وصفها 
خالل اكرث من قرن. لهذا قد يبدو طبيعيا - وان 
كان مؤملا - مشاهدة ارقام املغادرين وطنهم، وهي 
بعرشات االالف خالل االشهر القليلة املاضية، بحثا 

عن فرص حياة افضل وامان للمستقبل.
ال يبدو ان هذه الهجرة تقترص عىل قطاع اجتامعي 
الرشائح  مختلف  تشمل  بل  محدد،  اقتصادي  او 
قدم  موطئ  ايجاد  له  يتسنى  من  وكل  واالعامر 
افضل،  مايل  مردود  تحقيق  يف  امال  الخارج  يف 
اللبنانية  خاصة بعد االنهيار الكاريث لقيمة اللرية 
منذ العام املايض، واغالق االف املؤسسات ابوابها، 
والتقديرات من جهات لبنانية ودولية بأن نسبة 
من بات يشملهم خط الفقر يف لبنان، تخطى 50 يف 
املئة. اذا كانت كل اشكال الهجرة للطاقات وخاصة 
للبنان ومجتمعه  الشباب، مثابة خسارة  يف جيل 
االنتاجي، لكن يف ما يتعلق بقطاع االطباء تحديدا، 
ان  ذلك  مختلف،  وقع  لها  االطباء  هجرة  فان 
هؤالء الجنود املجهولني كام يصفهم كرث، كانوا يف 
وباء  العام 2019 ملحاربة  منذ  االمامية  الصفوف 
كورونا وسقط لهم شهداء، واالهم انهم حتى يف 
ايام الحرب االهلية السوداء بقيوا يف غالبيتهم يف 

ارضهم اىل جانب اهلهم ومواطنيهم.
للمدير  املشرتك  البيان  الالفت  من  كان  لهذا، 
ادهانوم  تادروس  العاملية  الصحة  ملنظمة  العام 
ومدير منطقة الرشق االوسط يف املنظمة احمد 
املنظري، يف ختام زيارة لهام اىل لبنان يف ايلول 
املايض، والذي قاال فيه ان 40 يف املئة من اطباء 
يواجهها  التي  "التحديات  وان  غادروا،  لبنان 
العديد  وتهدد  هائلة  لبنان  يف  الصحي  القطاع 
مدى  عىل  البالد  حققتها  التي  املكاسب  من 

العقود املاضية".  لطاملا وصف لبنان يف العقود 
املاضية بانه مستشفى الرشق نظرا اىل الكفايات 
الطبية العالية والتخصصات التي كان يتمتع بها 
اطباؤه، ويف الخدمات الصحية التي كان يؤمنها، 
التي جعلت من لبنان مركزا يستقطب الباحثني 
املتطورة،  الصحية  والرعاية  والطبابة  العالج  عن 
عوضا عن اللجوء اىل مستشفيات الغرب واطبائه.

تقول منظمة الصحة العاملية ان "االزمة االقتصادية 
الحالية ادت اىل زيادة الفقر يف جميع انحاء البالد 
الصحة  ذلك  يف  مبا  القطاعات  جميع  واصبحت 
عرضة لخطر االنهيار"، وان "القيود عىل العمالت 
االجنبية تحد بشدة من استرياد االدوية والسلع 
الطبية، كام ان املستشفيات تعمل بنصف قدرتها 
ان  املحروقات". وتضيف  اليوم، بسبب نقص  يف 
"ما يقرب من 40% من االطباء يف لبنان و%30 
اما  البالد فعال،  من املمرضات املسجالت غادروا 
بشكل دائم او موقت بسبب االوضاع، اضافة اىل 
تفيش جائحة كورونا التي ال تزال تخلق تحديات 
عىل  واملجتمعات  الصحي  القطاع  مستوى  عىل 
حد السواء".  "االمن العام" حاورت نقيب االطباء 
ما  عىل  منه  لالطالع  ابورشف  رشف  الربوفسور 
خصوصا  وهجرتهم،  االطباء  قطاع  يف  يحصل 
اصحاب االختصاص منهم، اسباب ذلك وما الذي 
تقوم به نقابة االطباء من خطوات ومبادرات من 
اجل الحد من هذه الظاهرة املخيفة كام يصفها، 

والتي طاولت حتى االن نحو 2500 طبيب.
 

او  املغادرين  العداد  تقديراتكم  هي  ما   ■
املهاجرين من االطباء؟

 2500 حواىل  بلغت  املغادرين  االطباء  اعداد   □
طبيب. غالبية االطباء الجدد يغادرون اىل العراق 
ودول خليجية، وجزء كبري منهم اىل اوروبا وامريكا. 
هناك رشيحة غادرت لكن مل نتمكن من تحديد 

وجهتها  النهائية النهم سافروا ومل يحددوا وجهتهم 
اختصاصات  من  وهم  ولعائالتهم،  لهم  النهائية 
العظام  وجراحة  العامة  الجراحة  يف  مختلفة، 
والقلب والغدد والجلد والعناية الفائقة والطوارئ. 
مثال، يف لبنان 10 اطباء متخصصني يف امراض قلب 
االطفال، وانا منهم، غادر 4 منهم حتى االن. هذا 
بلدنا،  يف  االختصاص  هذا  اىل  بالنسبة  كبري  رقم 
يف  االطباء  عدد  ان  رغم  اليهم.  حاجة  يف  فنحن 
لبنان يبلغ نحو 15 الف طبيب، اي طبيب لكل 
350 مواطنا، وهو عدد جيد ويساهم اىل حد كبري 
يف تغطية املعاينة والعالج الطبي حتى االن، ففي 

الغرب هناك طبيب لكل الف مواطن.

■ هل هذه سابقة يف تاريخ نقابة االطباء؟
الدرجة  بهذه  تحصل  مل  سابقة  هذه  نعم   □
سنوات  خالل  حتى  االن.  يجري  مثلام  املخيفة 
الحرب االهلية كان االطباء يبقون، الن اوضاعهم 
املعيشية كانت مؤّمنة نسبيا يف ما يتعلق بالضامن 
واستمرار عمل وزارة الصحة واملستشفيات. كام 
ان كرامتهم كانت محرتمة، فلم يتعرضوا لالهانة 
او العنف الجسدي او اللفظي الذي بتنا نشهده 

يف االونة االخرية. 

 ■ هل بلغنا نقطة الالعودة يف القطاع الطبي؟
يزال  ال  االن  حتى  وضعنا  ان  القول  ميكنني   □
الجدد  االطباء  من  العديد  ان  رغم  مقبوال. 
او  الخمسني  بلغوا  الذين  االطباء  لكن  يغادرون، 
الستني من العمر باقون بشكل عام، وهذا جيد 
لنا. ِمن بني َمن يغادرون يتوجهون اىل الغرب وال 
يريدون العودة النهم اصطحبوا عائالتهم معهم 
اىل  يغادر  من  وهناك  الجامعات،  اىل  واوالدهم 
دول عربية ما ميكن ان يكون نصف هجرة، وهذا 

جيد الن احتامل عودتهم قائم.

■ كيف بدأ كل ذلك؟
االحداث  بداية  مع  عام 2019  الهجرة  بدأت   □
االزمة  كورونا،  وباء  جاء  ثم  والتظاهرات، 
االقتصادية الخانقة، واخريا تفجري املرفأ الذي دمر 
نصف بريوت و4 مستشفيات رئيسية يف بريوت 
وعيادات االطباء. هذه عنارص اساسية مؤثرة. بات 
الوضع املعييش لعدد كبري من االطباء مزريا. يتابع  
اوالد العديد من االطباء دراساتهم يف الخارج، يف 

املقابل قّيدت املصارف اموالهم.

■ اليس من املتوقع ان يضحي االطباء ايضا؟
□ صحيح ان الطبيب امام مهمة انسانية وهو 
ان  يجب  حد؟  اي  واىل  متى  اىل  لكن  يضحي، 
يكن  مل  واذا  له،  متوافرا  االدىن  الحد  يكون 
ونحن  بقي،  َمن  غادر.  اذا  نلومه  لن  موجودا 
نحتاج  ولكننا  بلدنا،  فالبلد  صامدون،  منهم، 
ففي مسألة  تساعدهم،  ال  االوضاع  تحفيز.  اىل 
 4 يقف  ان  الطبيب  عىل  كان  مثال،  البنزين 
ساعات يف طوابري امام املحطة، فكيف سيعمل؟ 
هناك ايضا قضية الشح يف االدوية التي ال تتوافر 
واملعدات  واجباته،  اداء  الطبيب عىل  ملساعدة 
تلك  وخاصة  متوافرة  غري  تكون  احيانا  الطبية 
تحرم  القلب، وهي  بامراض  املتعلقة  الحساسة 

االطباء من امكانات العمل.

االبيض،  فراس  الجديد  الصحة  وزير  التقيتم   ■
هل طرحتم مطالب النقابة واالطباء؟

علم  رجل  وهو  الجديد،  بالوزير  اجتمعنا   □
وكفاية وصدق، وهو الرجل املناسب يف املكان 
الطبي.  القطاع  يف  يجري  ماذا  ويعلم  املناسب 
الصحة  قطاع  دعم  مثل  قضايا  معه  طرحنا 
عىل صعيد الطبيب واملمرض واملستشفى. كام 
االطباء  يتمكن  ليك  املمكنة  االجراءات  بحثنا 
من الوقوف ماليا عىل اقدامهم وليك نحد تاليا 
وربط  لهم،  التعرفة  قيمة  ورفع  هجرتهم،  من 
قضية  ناقشنا  املعيشة.  غالء  مبؤرش  التعرفة 
وايضا  اقراره،  اجل  من  الطبية  االعامل  جدول 
مسألة دعم مشاريع القوانني املتعلقة بحصانة 
الطبيب، اضافة اىل ضامن الطبيب بعد تقاعده، 
وبحثنا يف مطلبنا اجراء انتخابات النقابة مرة كل 

ثالثة اعوام بدل املطبق حاليا، اي مرة كل سنة، 
مام يشكل شلال للعمل النقايب. ويبقى ايجاد حل 
للطبيب كام  االساس  االقتصادية هو  للمشكلة 

لكل رشائح املجتمع. 

■ ما هي خطواتكم املستقبلية من اجل االطباء؟
بازاء  الحرة  املهن  نقابات  اتحاد  مع  نتعاون   □
والنقابات.  االطباء  اموال  من  املصارف  موقف 
الرسمي، واذا  الشكوى، ثم االنذار  نسلك طريق 
تواصل الوضع عىل ما هو عليه، سنتقدم بدعوى 
اىل القضاء. بالنسبة اىل حصانة الطبيب، تقدمنا 
لتشديد  النواب  مجلس  اىل  قانون  مبرشوع 
العقوبات عىل كل املعتدين عىل االطباء يف اثناء 
عملهم، الن املعتدين يفلتون عادة من املحاسبة. 
قانون  استخراج  اجل  من  العمل  من  متكنا  كام 
يف  عملهم  اثناء  يف  توفوا  الذين  االطباء  يعترب 

مكافحة كورونا مثابة شهداء الواجب.

دوره كمستشفى  يفقد  لبنان  ان  تعتقد  ■ هل 
للرشق؟

□ حتى االن، كال. لكن اذا استمرت االوضاع كام 
هي عليه، سيحصل ذلك ويا لالسف. هناك كفايات 
كبرية لدينا، لكننا نحتاج اىل دعمها وتحفيزها عىل 

البقاء. 

■ كيف نتجب الوصول اىل هذا الوضع؟
الدعم  يف  تتمثل  حلول  اىل  تحتاج  االوضاع   □
واالقتصادي  واالجتامعي  والقانوين  املعنوي 
مجلس  اىل  بها  تقدمنا  التي  كتلك  لالطباء، 
يشعر  ان  ويجب  ايضا،  مايل  الحل  النواب. 
الطبيب انه يعيش بكرامته. املشكلة ان االزمات 
فان  املمرضة،  هاجرت  اذا  فمثال  مرتابطة، 
الناس  ان رواتب  العمل. كام  الطبيب ال ميكنه 
الكايف.  اجره  عىل  يحصل  ال  والطبيب  تتغري  مل 
مؤرش الغالء املعييش يجب ان يتم اصالحه من 
تحديد  اىل  ايضا  حاجة  هناك  الناس.  كل  اجل 
املعايري االدىن من اجل ان ينجز الطبيب عمله، 
من دواء ومستلزمات ومعدات طبية. يف قضية 
الوقود، مل نتمكن  امام محطات  معاناة االطباء 
من معالجة االمر ال من خالل وزارة الصحة وال 
وزاريت الدفاع والداخلية. الطبابة يجب ان تكون 

اولوية يف هذا البلد.

نقيب االطباء الربوفسور رشف ابورشف.

الكفايات في 
املستشفيات الجامعية 

تهاجر منذ عام 2019 

Khalilharb66@gmail.com
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داود رمال

الملف

الهجرة في ميزان األحداث و"الدياسبورا" اللبنانية
لبكي: خطرها على الكيان وإفراغ لبنان من نخبه

متيز لبنان تاريخيا بالهجرة، حتى انترش ابناؤه يف كل القارات والدول، فال تخلو دولة او حتى جزيرة نائية عىل مساحة املعمورة 
من وجود لبناين فيها، كانت له يد بيضاء يف النهوض واالمناء والتطور اينام حل

ومراحل  واسباب  ظروف  اللبنانيني  لهجرة 
ومنها  والقهري،  القرسي  منها  متنوعة، 
عن  والبحث  الطموح  من  النابع  االرادي 
املرحلة  ان  اال  واشمل.  اوسع  مجاالت 
فاق  اذ  الهجرة،  من  موجة  االخرية شهدت 
يف  اكربها  كان  بكثري  الف  املئة  عددها 
للشباب  الفرصة  2019. كلام سنحت  العام 
العدد  ان  مبا  الهجرة،  اىل  يسارع  اللبناين 
مرتبط بتوافر الفرص مع وجود راغبني كرث 
االزمة  ابرزها  مختلفة،  السباب  الهجرة  يف 
السيايس  والوضع  الحادة،  االقتصادية 
واملؤسسايت غري املستقر، وانعدام الخدمات  
االساسية لتسيري شؤون الناس مثل الكهرباء 
وصوال  والدواء،  والطبابة  واملحروقات 
قدرة  وعدم  التعليمي  القطاع  تدهور  اىل 
يف  حتى  ابنائها  تعليم  عىل  لبنانية  عائالت 
الناجم  باالحباط  ناهيك  الرسمية،  املدارس 

عن انعدام امكان التغيري. 
لكن االخطر هو ظاهرة هجرة االدمغة من 
ومهن  مهارات  واصحاب  ومهندسني  اطباء 
لبنان  يعني خسارة  ما  وخريجني جامعيني، 
املوارد واملهارات البرشية، فيام بات السعي 
سيؤدي  ما  الجميع  حلم  هو  الهجرة  اىل 
الطبقي  التكوين  يف  جذري  تغيري  اىل 
الفقر  نسبة  ارتفاع  مع  واالجتامعي، 
واختفاء الطبقة الوسطى التي تعترب املحرك 
االسايس للمجتمع. الالفت ايضا، ان النسبة 
بني  اعامرهم  ترتاوح  املهاجرين  من  االكرب 
االنتاج،  عمر  يف  انهم  اي  سنة  و45   40
ارتفاع  نتيجة  العمرية  الفئة  وخسارة هذه 
نسبة البطالة من جراء انعدام فرص العمل 
يف  يبقى  َمن  ان  علام  تعويضها،  يصعب 
لتحويالت  منتظر  اىل  تدريجا  يتحول  لبنان 

اقاربه يف االغرتاب ليك يستمر يف العيش.
الهجرة  قضية  عىل  االضاءة  يف  االجدر   

الذي  لبيك  بطرس  الدكتور  هو  اللبنانية 
العامة  االدارة  يف  مهمة  مناصب  احتل 
كتبا  واّلف  لبنان،  يف  البارزة  والجامعات 
موضوع  اىل  وتطرق  التنمية،  عن  عدة 
الهجرة يف كتاب هو اشبه مبوسوعة تستند 
تصلح  التي  الدقيقة  واالرقام  االبحاث  اىل 
ومراكز  الدولة  مؤسسات  تستطيع  كمرجع 
لبناء  اليه  الركون  والجامعات  االبحاث 
هيكل حقيقي الزمة الهجرة اللبنانيني. وهو 
تحدث اىل "االمن العام" عن مراحل الهجرة 
الكيان،  عىل  ومخاطرها  وتأثرياتها  واسبابها 

ورشح السبل الكفيلة بعودة املهاجرين.

اللبنانية  الهجرة  مراحل  عن  ماذا   ■
تاريخيا؟

□ ميكن ان نقسمها اىل 6 مراحل:
1- املرحلة العثامنية حيث كانت الهجرة اىل 
وهي  ومرص،  واالرجنتني  املتحدة  الواليات 
مناطق  بعض  ومن  لبنان  جبل  من  اساسا 
تدهور  وسببها  والبقاع،  والشامل  الجنوب 
تراجع  وتحديدا  املناطق،  هذه  يف  الزراعة 
الجذب  عنرص  كان  وانتاجه.  الحرير  زراعة 
يف تلك الحقبة منو اقتصاد الواليات املتحدة 
 ،1870 عام  االهلية  الحرب  بعد  االمريكية 
والنمو  مرص  اىل  بالنسبة  االمر  وكذلك 
السويس،  قناة  افتتاح  بعد  االقتصادي 
والنمو االقتصادي الرسيع يف االرجنتني مع 

تطور املالحة البحرية البخارية.
2- هي الحرب العاملية االوىل حيث توقفت 
رضبه  الذي  الحصار  بسبب  عمليا  الهجرة 
وبسبب  اللبنانية،  الشواطئ  عىل  الحلفاء 

املنع العثامين للهجرة ايضا.
 ،)1943  -  1920( االنتداب  مرحلة   -3
عودة  مع  الهجرة  منو  اعادة  مرحلة  وهي 
مهاجرين بعد انتهاء الحرب العاملية االوىل 

الهجرة  وتنتعش  لتعود  املجاعة،  وانتهاء 
مع  لكن   .1929 عام  حتى  العرشينات  يف 
تقريبا  اقفلت  العاملية  االقتصادية  االزمة 
تم  حيث  اللبنانيني،  امام  الهجرة  ابواب 
والربازيل  املتحدة  الواليات  يف  قيود  وضع 
وبقي  املهاجرين،  عىل  ومرص  واالرجنتني 
خصوصا  افريقيا  يف  مفتوحا  الهجرة  باب 
يف  واالنكليزية  الفرنسية  املستعمرات  يف 
الثالثينات، ومع عودة االقتصاد العاملي اىل 
مجددا،  الهجرة  انتعشت  الطبيعي  وضعه 
تزامنت  الفرنيس  االنتداب  فرتة  ان  خاصة 
العاملية الكربى،  مع فرتة االزمة االقتصادية 

والنمو االقتصادي يف لبنان كان ضعيفا.
4- هي الفرتة املمتدة من مطلع االستقالل 
يف العام 1943 اىل مطلع الحروب املتعددة 
كانت  حيث   ،1975 العام  يف  الجنسية 
محدودة  كانت  انها  اال  موجودة  الهجرة 
قويا.  اقتصاديا  منوا  فيها  عرف  لبنان  الن 
لكن كان هناك نزوح من الريف اىل املدن 
املرحلة،  هذه  يف  الزراعة  تدهور  بسبب 
االف  العرشة  املهاجرين  عدد  يتجاوز  ومل 
كان  الخليج حيث  دول  اىل  تدريجا  اتجهوا 
االعامل  وتزدهر  يتنامى،  النفط  استخراج 
التجارية والصناعية وغريها، مام وفر فرص 

عمل كثرية.
 1975 عامي  بني  الحرب  مرحلة  هي   -5
الن  برسعة،  الهجرة  تنامت  حيث  و1990 
املؤسسات  من  الكثري  دمرت  الحروب 
اللبنانيون  ُدفع  لذلك  السكان،  وهّجرت 
الخليج  دول  اىل  خاصة  الهجرة  اىل  مجددا 
النفطية.  بالطفرة  سمي  ما  عرفت  التي 
اي   1990 العام  الوضع كذلك حتى  استمر 
بداية حروب الخليج ونهاية حروب لبنان.

االستقرار  فيها  عاد  التي  املرحلة  هي   -6
والسلم اىل لبنان وتوقفت الهجرة لسنوات 

 1994 عام  النمو  اىل  تاليا  لتعود  قليلة، 
يف  كثريا  االقتصادي  الوضع  تراجع  بعدما 
والنقدية  املالية  السياسات  بسبب  لبنان 
الفوائد  ورفع  الحكومات  مارستها  التي 
من  حد  مام  اللرية،  رصف  سعر  ورفع 
ورضب  املستوردات  وشجع  الصادرات 
االقتصاد الوطني الصناعي والزراعي وغريه، 
هذه  جدا.  رسيع  بشكل  الهجرة  فنمت 
الحالية،  الحقبة  اىل  العام 1994  الفرتة من 

شهدت النسبة االكرب من الهجرة. 

■ كيف اثرت الهجرة عىل الوضع يف لبنان 
من مختلف النواحي، ايجابيا وسلبيا؟

لبنان  حرمان  هي  السلبية  التأثريات   □
كانت  ومتعلمة  فنية  عاملة  قوى  من 
وعندما  والدولة،  االهايل  نفقة  عىل  تدرس 
دخلت مجال االنتاج ذهبت واغنت الدول 
عىل  ذلك  انعكس  ثم  للهجرة.  املستضيفة 
يف  كانت  الهجرة  ان  اذ  السكانية،  الرتكيبة 
الذكور  بني  امليزان  فاختل  ذكورية،  اكرثها 
والنساء وزادت العنوسة وانخفض االنجاب، 
فكان تأثريا دميوغرافيا واقتصاديا سلبيا. اما 
العائدات  لجهة  معروفة  فهي  االيجابيات 
التي كان يرسلها املغرتبون اىل ذويهم والتي 
بقوا  الذي  معيشة  تأمني  يف  اوال  ساهمت 

بعض  ومولت  اوالدهم،  وتعليم  لبنان  يف 
وخاصة  املناطق  من  عدد  يف  االستثامرات 
البيوت  السيام  والبناء  العقارات  مجال  يف 
االستثامرات  لكن  نعرفها،  التي  الفخمة 

االخرى كانت محدودة.

■ ما السبيل اىل عودة املهاجرين؟
يف  تساعد  ان  ميكن  عدة  سبل  هناك   □

عودة املهاجرين اىل لبنان:
تغيري  يجب  السيايس  الصعيد  عىل   •
الحايل  السيايس  الطقم  من  الفاسد  الجزء 
االقتصادية  االزمة  يف  لبنان  اغرق  الذي 
ليك  هؤالء  ومحاسبة  االن،  نعيشها  التي 
سيايس  بنظام  واملغرتبون  املهاجرون  يثق 
يستنبط  مام  والرشوات،  الرسقات  يحاسب 

املهاجرين،  عودة  يف  تساعد  قانونية  سبل 
وتقوية  للقضاء  فعلية  استقاللية  تأمني  من 
يف  القانون  حكم  القرار  وتفعيله  القضاء 
املهاجرين  تشجيع  يف  اسايس  وذلك  لبنان، 
للعودة. لن يعود احد ليستثمر يف لبنان اذا 

مل تكن فيه دولة قانون ومؤسسات.
اعادة  يتطلب  وهذا  االقتصادية،  السبل   •
ليك  والخاص  العام  املرصيف  القطاع  هيكلة 
واساسا  اللبنانية،  املصارف  اىل  الثقة  تعود 
يف  املودعني  لوضع  عادل  حل  يوجد  ليك 
املصارف اللبنانية. ال احد سيودع امواال يف 
وخصوصا  املقيمني  من  اللبنانية  املصارف 
سلب  من  جرى  ما  مع  املغرتبني،  من 

للودائع يف املصارف.
التحتية  البنية  تشغيل  اعادة  يجب   •
الكهرباء  يف  وتحديدا  املجاالت،  كل  يف 
والتعليم  والخاص  العام  والنقل  والهاتف 
السياحي.  والقطاع  والخاص  العام  املهني 
اعادة  ينبغي  التحتية  البنية  هذه  كل 
امكانات  تؤّمن  ليك  وتفعيلها  استكاملها 

النمو االقتصادي يف لبنان.
التحتية،  البنية  تفعيل  اعادة  جانب  اىل   •
 - اقتصادية  تنمية  خطة  اطالق  يجب 
من  اللبناين  االقتصاد  تحّول  اجتامعية 
يعني  ما  منتج،  اقتصاد  اىل  ريعي  اقتصاد 
املنتجة  القطاعات  تنمية  اعادة  وجوب 
كالزراعة  الخدمات  ولبعض  للسلع 
وتقنيات  الحيواين  واالنتاج  والصناعة 
والقطاع  املعرفة  واقتصاد  التكنولوجيا 
يف  املختلفة  بالفروع  وتنويعه  السياحي 

املناطق. جميع 
هذه هي السبل االساسية لعودة املهاجرين.

توفري  عرب  استقطابهم  ميكن  هل   ■
لالستثامر؟ الضامنات 

□ هناك رشوط اساسية لذلك:
اىل  واالقتصادي  السيايس  االستقرار  اوال: 
واملحاسبة  القانون  حكم  وعودة  لبنان 

القضائية. السلطة  واستقاللية 
واالقتصادية  السياسية  الحياة  انتظام  ثانيا: 
محددة  مواعيد  يف  االنتخابات  اجراء  عرب 

تفرز نخبا جديدة.

aborami20@hotmail.com

الدكتور بطرس لبيك.

شهدنا من العام
1994 حتى االن النسبة 

االكبر من الهجرة
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حكم  خالل  من  ضامنات  هناك  ثالثا: 
الراغبني  القانون يجب ان  توفر للمغرتبني 
مثل  املناطق  بعض  يف  خاصة  التثمري،  يف 
والبقاع  لبنان  جبل  من  واقسام  الشامل 
السيايس  الطقم  اظافر  لتقليم  والجنوب، 
املغرتب   بعضه  يبتز  الذي  التقليدي 
ويطالب مبشاركته يف االستثامرات من دون 
استثامر  لجم  ذلك  كل  حصته.  يدفع  ان 
الحاالت،  هذه  تنتهي  ان  ويجب  االغرتاب 
تجاوزات  من  املغرتبني  حامية  يجب  اذ 

السياسيني.
والعام  الخاص  القطاع  هيكلة  اعادة  رابعا: 
يثق  ليك  املرصيف،  القطاع  وخصوصا 
وبالنظام  اللبنانية  باملصارف  املغرتبون 

باعادة  يبدأ  وذلك  اللبناين،  واملايل  املرصيف 
يف  املودعني  لحقوق  عادل  وحل  الهيكلة 

اللبنانية. املصارف 
جيدة  استثامر  ظروف  تأمني  خامسا: 
ومناطق  مجهزة،  صناعية  مناطق  مثل 
كل  واملعلوماتية.  املعرفة  القتصاديات 
اقتصاديات املعرفة املفتوحة امام اللبنانيني 
كل  يف  وموجودة  مجهزة  تكون  ان  يجب 
مراكز املحافظات ومراكز االقضية واملناطق 

املهمة.
من  الوطني  االنتاج  حامية  يجب  سادسا: 
االغراق االجنبي وفتح اسواق الخارج، خاصة 
اسواق  وكذلك  كاولوية،  العريب  املرشق  يف 

مناطق اخرى من العامل العريب والخارجي.

خالل  من  املغرتبني  استقطاب  سبل  هذه 
توفري فرص االستثامر.

ام  داخلية  احداث  نتيجة  الهجرة  هل   ■
جزء من تاريخ الدياسبورا اللبنانية؟

داخلية  اسباب  مثة  معا.  االثنان   □
االهلية  الحروب  منها  الهجرة،  اىل  ادت 
العثامنيني  وحكم  االقتصادي  والرتاجع 
السيئة  والسياسات  والحرب،  واالنتداب 
والرصاع  والتجارية،  واملالية  االقتصادية 
االيراين،   - واالمرييك  االرسائييل   - العريب 
هذه هي العنارص الدافعة للهجرة. لكن 
طفرة  هي  للهجرة  جاذبة  عنارص  هناك 
والنمو  والسبعينات  الستينات  يف  النفط 
ووجود  وافريقيا،  الخليج  يف  االقتصادي 
الدياسبورا اللبنانية يف بلدان املهجر التي 
وبلدته  عائلته  ابن  عرب  اللبناين  تجذب 
ومنطقته املوجود يف املهجر الذي يدعوه 
حياته  بداية  يف  ويساعده  املجيء  اىل 

هناك.

■ ماذا اضيف عىل الهجرة من مسببات يف 
خالل السنوات الخمسني املاضية؟

ابرزها  املسببات،  هذه  من  جزءا  ذكرنا   □
 1975 عامي  بني  والحروب  النفط  طفرة 
واالقتصادية  املالية  والسياسات  و1990 
الرصاع  وتفاقم  التسعينات،  بعد  للدولة 
الرصاع  تفاقم  واالن  االرسائييل   - العريب 
ذلك  كل  واالرسائييل،  االمرييك   - االيراين 
الخمسني  السنوات  يف  الهجرة  يف  ساهم 

املنرصمة.

اللبناين جراء  الكيان  ■ هل من خطر عىل 
هذه الهجرة؟

اللبناين.  الكيان  عىل  خطر  هناك  طبعا   □
نخبه  من  لبنان  افراغ  هو  االهم  الخطر 
ومن  واالقتصادية  واملهنية  الفكرية 
وتوطني  احالل  يف  يساعد  ما  الرساميل، 
عرب  عودتهم  وعدم  الفلسطينيني  النازحني 
حرمانهم من حق العودة، وكذلك يف تثبيت 
خطرا  يشكل  ذلك  كل  السوريني،  النازحني 

عىل الكيان اللبناين. متثال املغرتب عند مرفأ بريوت.
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عىل وقع مسلسل املصاعب التي عمت مختلف وجوه حياة اللبنانيني، ارتفعت نسبة الهجرة بشكل مقلق. فقد مست االزمات 
مصالحهم اليومية واالكرث حيوية، وصوال اىل لقمة عيش باتت صعبة املنال. وال يخفى، ان ما بلغته تردداتها جعلت املواجهة 

عملية صعبة، ليس بسبب فقدان القدرات الكافية فحسب بل الن الخالفات السياسية زادت من حدتها

بشارة األسمر: اكثر من 225 الف خريج 
لم يجدوا فرص عمل الئقة في لبنان

الملف
جورج شاهني

عىل  ترتبت  التي  النتائج  عن  معزل  يف 
ان  واضحا  ظهر  وتشعبها،  العقد  مجموعة 
انتهت  ما  اخطر  من  هي  العاملية  الهجرة 
اليه. مرد ذلك اىل فقدان مقومات التصدي 
نتيجة  العمل  فرص  تقلص  بعد  والصمود 
افقد  مام  اخرى،  وتعرث  مؤسسات  اقفال 
الحياة االقتصادية واملالية دورتها الطبيعية. 
العاميل  االتحاد  رئيس  اليه  لفت  ما  هذا 
االسمر يف مقابلة مع  بشارة  الدكتور  العام 
الهجرة  انواع  فيها  صنف  العام"،  "االمن 
اليها  دفعت  التي  والظروف  العاملية 

والنتائج املرتتبة عليها وسبل مواجهتها.  

قادت  التي  واالسباب  الظروف  هي  ما   ■
العاملية  وخصوصا  اللبنانية  الهجرة  اىل 

منها؟ 
حد  اىل  االقتصادية  الحركة  تباطؤ  لعل   □
من  القطاعات،  بعض  يف  النهايئ  التوقف 
قيمة  تدين  اىل  وصوال  الهجرة  اسباب  ابرز 
الدوالر،  صعود  واستمرار  الوطنية  العملة 
جعلت  التي  الكبرية  االحتكارات  وجود  مع 
يوم.  بعد  يوما  يزداد صعوبة  الحيايت  الواقع 
من  الهجرة  ظاهرة  مقاربة  ميكن  عليه، 
العاملية  بالحركة  قياسا  عدة،  انواع  خالل 
باقسامها املختلفة. فكل من ميارس عمال هو 
الفنية  العاملية  الهجرة  هناك  لذلك،  عامل. 
خاص،  بنوع  منها  والصناعية  املتخصصة 
وهو ما يهدد حركة االنتاج وحجمها. الهجرة 
ابعدت  التي  والصحية  والطبية  الفنية 
جانب  اىل  واملمرضني،  واملمرضات  االطباء 
مبختلف  التعليم  قطاع  يف  الرتبوية  الهجرة 
القطاع  يف  الهجرة  اليهم  تضاف  مراحله. 
الحركة  توقف  بعد  واملعامري  الهنديس 

له  الذي  العقاري  القطاع  وشل  العمرانية، 
انعكاساته عىل اكرث من 35 مهنة واختصاصا 
وقطاعا. وان ننَس لن ننىس الهجرة الشاملة 
يف  خرباته  بكامل  السياحي  القطاع  يف 
ودور  السياحية  واملنتجعات  الفنادق  ادارة 
مبغادرة  الهجرة  مظاهر  توجت  لقد  اللهو. 
تتوافر  حيث  اىل  والرساميل  العمل  اصحاب 
من  طواقمهم  ومعهم  االجنبية  العمالت 
مختلف االختصاصات. اىل هذه املوجات من 
الجامعيني  هجرة  تجاهل  ميكن  ال  الهجرة، 
وهي  االدمغة،  اصحاب  من  والجامعيات 
هجرة كارثية افرغت لبنان من كفاياته وقد 
الـ225  املاضيني  العامني  يف  عددهم  تجاوز 
يف  الئقة  عمل  فرصة  يجدوا  مل  خريج  الف 
االمن  مراكز  امام  الطوابري  هي  وها  لبنان، 
مخاطر  عىل  برهان  خري  والسفارات  العام 
العاملة  هجرة  ايضا  هناك  منه.  نعاين  ما 
رواتبهم  لتأمني  العجز  ظل  يف  االجنبية 
 675 كان  االدىن  فالحد  الصعبة.  بالعمالت 

الفا ومل يعد يساوي 40 دوالرا امريكيا. 

منظمة  هجرة  هناك  ان  تعتقد  هل   ■
من  وهل  اللبنانية،  الخربات  الستقطاب 

دول تقدم تسهيالت محددة؟
هجرة  عن  معلومات  اي  لدينا  ليست   □
الزامية او بطريقة منظمة، بقدر ما قادت 
ما  نعيشها.  التي  الصعبة  الظروف  اليها 
هجرة  اىل  تحولت  انها  مخاوفنا  يعزز 
لبنان  افرغت  التي  االوىل  العاملية  الحرب 
استمرار  يعززها  وما  سكانه،  ثلث  من 
الرتدي االقتصادي وعدم وجود ما يؤرش اىل 
املطلوب  االدىن  الحد  يف  وان  قريبة  حلول 

لوقف هذا النزف الحاد.

للرواتب  متعمدا  تقليصا  تبلغتم  هل   ■
عندما  اللبنانيني  للوافدين  املخصصة 
العملة  انهيار  خلفية  عىل  تحتسب 

الوطنية؟ 
االخبار  هذه  مثل  مسامعنا  اىل  تناهت   □
اىل  الوافدة  العاملة  اليد  مع  التعاطي  عند 
وخصوصا  لبنان،  من  مبارشة  الدول  بعض 
امرا  يكون  قد  الخليج. وهو  يف بعض دول 
طبيعيا ان تقدم العرض طلبا لفرص العمل 
عىل ما هو متوافر، وتحديدا يف القطاعات 
الفندقية والسياحية التي مل يتجاوز الراتب 
الشهري لبعض اصحاب الخربة حواىل 500 

دوالر امرييك.

الهجرة  موجات  تواجهون  وسائل  بأية   ■
التي عززتها االزمات املتناسلة؟

□ عندما تكون السلطة التنفيذية يف حالة 
من  اقرتبت  وقد  تعيشها  التي  الوهن 
القيام بواجباتها،  القدرة عىل  الشلل وعدم 
املمكنة  املعالجات  سلبا عىل  ذلك  ينعكس 
الذي  العام  العاميل  االتحاد  دور  وعىل 
تنفيذية  سلطة  مع  التعاطي  اىل  يحتاج 
متمكنة وقوية للتعاون معها. لكن ذلك ال 
يحفزه عىل  فهو  بل  ال  االتحاد،  دور  يلغي 
الهجرة  من  للحد  الجهود  من  املزيد  بذل 
الكيفي  الرصف  عن  الناجم  النزف  ووقف 
ضامن  اىل  والسعي  االستغاليل،  والتعسفي 
عرب  ظروفها  وتحسني  العمل  فرص  دميومة 
اعادة النظر يف الحد االدىن لالجور والشطور 
عىل الراتب يف القطاعني العام والخاص، وما 
جرى اخريا يثبت ذلك. لذلك، نسعى اليوم 
الرواتب  يف  النظر  اعادة  اىل  الحكومة  مع 
والتعويضات  النقل  بدل  كمثل  ومالحقها، 

العائلية واملنح املدرسية وتقدميات الضامن 
االجتامعي والصناديق الضامنة والتعليم يف 
املراحل املدرسية من االبتدايئ اىل الجامعي 
يف  نحن  الوطنية.  الجامعة  وجود  ظل  يف 
ثالثة  عن  الدفاع  نتعهد  العاميل  االتحاد 
للضامن  الوطني  الصندوق  هي  عناوين 
وتعاونية  الضامنة  والصناديق  االجتامعي 
الحكومية،  املستشفيات  املوظفني، 
والجامعة الوطنية والتعليم الرسمي يف كل 
مقومات  تضمن  العنارص  فهذه  مراحله. 
هذا  يف  تصب  وتحركاتنا  للعامل،  الصمود 
االول  الدفاع  خط  يف  نحن  لذلك  االتجاه. 
ومتعاقد  عامل  الف   900 مصالح  عن 
اىل  وقوفنا  اىل  بالنسبة  كذلك  ومتقاعد. 
من  واالمنية،  العسكرية  االسالك  جانب 
وامن  داخيل  امن  وقوى  عام  وامن  جيش 
الضامنة لالستقرار  دولة، الن صمودها هو 
فاملخاطر  الهجرة،  تفاقم  ومينع  واالمن 

االمنية تعزز النزف القائم.  
 

وتجاوز  القوانني  كرثة  من  خرباء  يشكو   ■
من  فهل  اخرى،  تطبيق  وعدم  بعضها 

تصنيف لديك لها؟
عامة  بصورة  الدولة  مؤسسات  انهيار   □

من  واالجراء  املوظفني  متكني  وعدم 
يف  القوانني  يجعالن  بعملهم،  االلتحاق 
الرسمية  املؤسسات  واقع  الريح.  مهب 
املحروقات  انعدام  فاىل  مخيف،  اليوم 
من  به  تسببت  وما  اسعارها  وارتفاع 
يحتاجها  التي  الخدمات  توقفت  فوىض، 
اللبناين واملقيم. هذا ما نشهده يف وزارات 
وكهرباء  واملرفأ  العامة  ومؤسساتها  الدولة 
وعامل  اوجريو  يف  كام  املياه  ومصالح  لبنان 
عندها.  نتكلم  قوانني  اي  فعن  االتصاالت، 
بقدر  وجودها  عدم  من  نشكو  ال  نحن 
الشكوى من عدم تطبيقها، علام ان بعضها 
يسمح  ما  هو  نحتاجه  وما  تحديثه  جرى 
الوزراء  مجلس  قال  باالمس،  بتطبيقها. 

االدارات  يف  الحضور  بتوفر  له  تعميم  يف 
الرسمية بنسبة 66%، وهو ما ينعكس عىل 
ادائها. كام ان 50% من املوظفني املسجلني 
راتبهم  يتعدى  ال  الضامن  صندوق  لدى 
كاف  غري  وهو  لرية،  مليون  ونصف  مليون 
للحد االدىن من العيش يف ظل فقدان النقل 

العام وبقية الخدمات املطلوبة. 

■ بدأت االستعدادات لتحديد نسبة مؤرش 
واالجور،  الرواتب  يف  النظر  واعادة  الغالء 
لرية  ماليني  بـ7  مطالبتكم  يربر  الذي  فام 

حدا ادىن لالجور؟
□ صحيح، انطلقنا يف ورشة تصحيح االجور 
بالتفاهم مع رئيس الحكومة ونائب رئيسها 
االقتصادية  الهيئات  وسمت  العمل،  ووزير 
ورقة  اعددنا  املؤرش.  لجنة  اىل  ممثليها 
وارقام  احصاءات  عىل  مبنية  واضحة  عمل 
برضورة  اويل  تقدير  اىل  اوصلتنا  منطقية 
رفع الحد االدىن من  675 الف اىل 7 ماليني 
والكهرباء  النقل  كلفة  بلغته  مبا  قياسا  لرية 
ما بني تسعرية الكهرباء الرسمية واملولدات 
املنتجة للطاقة. وواقع الحياة بشقيه السكن 
الطبابة  وكلفة  متلكا،  او  ايجارا  كان  ان 
مخصصات  تجاوزت  التي  واالستشفاء 
الضامنة  والصناديق  االجتامعي  الضامن 
وملحقاتها  املدرسية  االقساط  كلفة  اىل 
واملرشب.  املأكل  عدا  وكتب  قرطاسية  من 
اشخاص،  اربعة  من  لعائلة  االدىن  فالحد 
انواع  معظم  عن  تستغني  ان  عليها  التي 
اللحوم والفواكه والخرضوات، يحتاج اىل 4 
ماليني لرية نتيجة انهيار اللرية، اىل ان وصلنا 
مفرغة  حلقة  ضمن  فيها  ندور  مرحلة  اىل 
مقفلة.  دائرة  يف  االزمات  فيها  تتناسل 
الحوار،  عىل  منفتح  العام  العاميل  االتحاد 
تقول  ما  عىل  تقوم  تسوية  الية  وجاهز 
تنص  التي  العمل  قانون  من   44 املادة  به 
عىل ان الحد االدىن لالجور هو الحد االدىن 
املفاوضات  اىل  نتجه  نحن  الالئق.  للعيش 
لالحصاء  العامة  املديرية  ارقام  اىل  استنادا 
التي  الدولية  املنظامت  وتقارير  املركزي 
قالت كلمتها يف نسبة البطالة والفقر والحد 

ان  علام  العيش.  مقومات  من  االدىن 

رئيس االتحاد العاميل العام الدكتور بشارة االسمر.

نحن ال نشكو من 
عدم وجود القوانني بقدر 

عدم تطبيقها
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عدم وجود اي سعر رصف ثابت للدوالر 
ينعكس سلبا عىل امكان الوصول اىل نتائج 
عملية ملثل هذا الحوار، ناهيك بعدم وجود 
مقاربة  اىل  نسعى  نحن  ترشيعي.  استقرار 
االمم  ممثيل  اىل  وتحدثنا  للواقع،  دقيقة 
والدولية  االقليمية  واملنظامت  املتحدة 
وابلغناهم  االجتامعي،  بالوضع  املعنية 
القوى  بوجود 300 الف موظف مبن فيهم 
القطاع  يف  الف  و700  واالمنية،  العسكرية 
السياحي  القطاع  يف  الفا  و150  الخاص، 
واضحة  مقاربة  لديهم  ان  لنا  فتبني  وحده، 
والتعليمية  الصحية  النواحي  مختلف  من 

واالجتامعية واالمناء وااليواء.  

منطقية؟  االرقام  هذه  ان  تعتقد  هل   ■
وتردي  التضخم  نسبة  ارتفاع  عىل  تؤثر  اال 
تجاوب  تقدرون  وكيف  النقدي؟  الوضع 

القطاعني الرسمي والخاص؟
يكون  قد  الخاص  القطاع  مع  الحوار   □
اىل  نظرا  العام،  القطاع  مع  منه  اصعب 
فالقدرات  القرار.  واصحاب  االراء  تعدد 
التي  القوية  الخاصة  املؤسسات  بني  متيز 

وموظفيها  عاملها  تجاه  مببادرات  قامت 
فيام  منا،  مبادرة  اي  تنتظر  ان  دون  من 
عىل  تنعكس  مصاعب  تواجه  املتعرثة  تلك 
اصحاب العمل والعامل عىل حد سواء حتى 
الحاالت،  كل  يف  االقفال.  فضل  بعضها  ان 
نشعر باننا نحتاج اىل الترشيع والتفاهامت 
الخاصة  املؤسسات  اوضاع  ظل  يف  الثابتة 
العام  القطاع  مع  الحوار  لذلك،  املتفاوتة. 
وهو  واحد  العمل  فصاحب  بكثري،  اسهل 
من  التفاهم  جرى  وكام  اللبنانية،  الدولة 
النقل،  بدل  ورفع  املنحة  شهر  عىل  قبل 
اخرى عىل  تفاهامت  اىل  نتوصل  ان  ميكننا 
انتظار  يف  اقرتحنا،  كام  كاملة،  لسنة  االقل 

ان  ميكن  وما  السياسية  الصورة  تنجيل  ان 
وتأمني  اصالحات  من  الحكومة  به  تقوم 
الذي  الحد االدىن من االستقرار االجتامعي 

يؤسس لالستقرار االمني والوطني.

اصدار  اىل  حاجة  هناك  ان  ترى  هل   ■
ترشيعات وقوانني جديدة تطوق مجموعة 

االزمات؟
قرارات  يف  يكمن  اليوم  اليه  نحتاج  ما   □
اعادة  منها  وطارئة،  موضعية  واجراءات 
يف  وتصحيحها  لالجور  االدىن  بالحد  النظر 
تصحيح  فآخر  والخاص.  العام  القطاعني 
عمل  عىل  يومها  واتفقنا   2011 عام  جرى 
مستدام للجنة املؤرش التي عليها ان تصدر 
عىل  االجور  لتصحح  السنوية  تقاريرها 
مل  نظرية  عمل  الية  بقيت  لكنها  اساسها، 
تطبق حتى اليوم. نحن نعرف ان ما تجنيه 
منها  مليار  الف   14 يقارب  سنويا  الدولة 
العام،  الفا للرواتب واالجور يف القطاع   12
وعليه كيف ميكن مقاربة ملفات وعناوين 
الحياة  تنعش  واستثامرية  خدماتية  اخرى 

االقتصادية يف البالد.

اخىش تكرار هجرة الحرب العاملية االوىل التي افرغت لبنان من ثلث سكانه.

االحصاءات دفعتنا 
الى املطالبة برفع 

الحد االدنى من  675 الف 
ليرة الى 7 ماليني 
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رضوان عقيل

الملف

هنادي بّري: التعليم املهني مهّمش
هجرة الخريجني ارتفعت والجهات املانحة تساعدنا 

مل متنح الحكومات املتعاقبة االهمية املطلوبة للتعليم املهني والتقني، وتركته يتخبط يف مشكالته وحاجاته. زاد الطني بلة ان 
نخبة من خريجيه يقرعون ابواب الهجرة، والسيام العاملني يف حقل التمريض واختصاصات فنية اخرى مل يجد اصحابها من 

سبيل امامهم اال التوجه نحو الخارج يف السنتني االخريتني بعد انهيار العملة الوطنية
عىل الرغم من هذا الواقع املرير، متكنت مجموعة 
من املهنيات الرسمية والخاصة من تخريج اعداد 
كبرية متكنوا من تثبيت حضورهم يف سوق العمل 
خطة  وجود  دون  من  لكن  والخارج،  لبنان  يف 
العصب  لهذا  السابقة  السنوات  يف  استنهاضية 
الحيوي الذي مينت اقتصاد الدول. وضعت مديرية 
العامة  التعليم املهني والتقني يف ارشاف املديرة 
الدكتورة هنادي بّري خطة للنهوض يف هذا القطاع 
التعليمي باملعدات والتجهيزات التعليمية الحديثة 
مل  لكنها  وتطويرها،  امللحة  الحاجات  سد  بغية 
املانحة  الجهات  ولوال  بعد.  املطلوب  الدعم  تلق 
الدولية،  املنظامت  من  وغريها  االونيسكو  مثل 
لصح القول ان التعليم املهني يعيش وسط حالة 
من الشلل رغم كل الجهود التي يبذلها االساتذة 

واملدربون.
هذا  معاناة  حقيقة  العام"  لـ"االمن  بّري  ترشح 
املهنيات  مدراء  مع  تحاول  انها  وتقول  القطاع، 
مع  وبالتعاون  التعليمية  والهيئات  واملعاهد 
الطالب وارباب العمل، النهوض بالتعليم املهني. 
وتسجل لوزير الرتبية والتعليم العايل عباس الحلبي 

اهتاممه يف رفد هذا القطاع واحتضانه.

التعليم املهني منذ تسلمك  ■ كيف ترين واقع 
املديرية العامة لهذا القطاع؟

املهني  التعليم  اهمية  عىل  اثنان  يختلف  ال   □
رافعة  يشكل  انه  اساس  عىل  الدول،  يف  والتقني 
واالنتاج.  العمل  سوق  اىل  التوجه  بعد  االقتصاد 
هذا التعليم نوع من التعليم النظامي الذي ميكن 
الطالب من اكتساب املعارف واملهارات والخربات 
اىل  الدخول  فرصة  املتخرج  متنح  التي  الالزمة 
سوق العمل. توجد يف لبنان 400 مهنية ومعهد 
عدد  ويبلغ  الرسمي،  القطاع  يف   158 بينها  من 
الطالب نحو 65 الف يف املدارس الرسمية. ارتفع 
العدد يف السنتني االخريتني جراء تطورات الوضع 
االقتصادي، وتوجه الطالب نحو الخيارات املهنية. 

لدينا اختصاصات عدة يف العلوم الصناعية والطبية 
االسنان،  طبيب  ومساعد  والتمريض  والصحية 
االختصاصات  اىل  والفندقية،  السياحة  عن  فضال 
والتشييد  العامة  والعالقات  والربمجة  التجارية 
والبناء والتصميم الداخيل واملساحة، وغريها من 
االختصاصات التي تتطلبها سوق العمل يف الداخل 
والخارج. هناك ايضا اختصاصات يف حقل الرتبية 
زائدا صناعة الحىل واملجوهرات. ومثة مستويات 
والتقني من  املهني  للتعليم  تحديا  عندنا تشكل 
خالل وجود الكفاية املهنية والتكميلية والبكالوريا 

الفنية وشهادات اخرى. 

■ عندما يتخرج طالبكم اىل اين يتجهون وكيف 
هو حال سوق العمل؟

□ توجد يف االساس فجوة يف سوق العمل اتسعت 
اكرث يف السنتني االخريتني نتيجة ان طالبنا مل يتدربوا 
كام يجب يف هاتني السنتني. لذا حصل تفاوت كبري 

يف هذه السوق.

يتجهون  الخريجني  من  كبرية  اعدادا  ان  يبدو   ■
نحو الهجرة ومغادرة البلد؟

لكن  السابق،  يف  موجودة  كانت  الهجرة   □
معدالتها ارتفعت يف السنوات االخرية لجملة من 
لدى  وخصوصا  االقتصادية،  والتحديات  االسباب 
التمريض حيث سيصبح عندنا  العاملني يف حقل 
هذا  اصحاب  استمر  اذا  القطاع  هذا  يف  نقص 
االختصاص يف الهجرة. االمر الذي سينعكس سلبا 

عىل املستشفيات والقطاع الصحي. 

■ كيف هي حال االمكانات املادية لدى املديرية؟
من  جزءا  ونتلقى  خجولة،  املادية  االمكانات   □
عىل  اقدمنا  املانحة.  الجهات  من  املساعدات 
الضعف  نتيجة  استشارية  مجالس  تشكيل 
العمل،  سوق  حيال  املهني  القطاع  يف  الحاصل 
السيام يف ظل التعلم من بعد الذي تدرب عليه 

واضحة  سياسة  غياب  يف  الطالب،  مع  االساتذة 
يجب،  كام  حاجاتها  نعرف  ال  ايل  العمل  لسوق 
نتيجة تخريج افواج من الطالب الذين يبقون يف 
منازلهم او يهاجرون اىل الخارج. لذلك عمدنا اىل 
انشاء املجالس االستشارية املؤلفة يف كل منطقة 
الذين يتعاونون يف  من مدراء املعاهد واالساتذة 
الوقت نفسه مع ارباب العمل. مثال، تقوم مهنية 
بتدريب  املصانع  اصحاب  مع  بالتعاون  عكار  يف 
الطالب وفتح املجال امامهم للعمل يف هذا القطاع 
وقد شكلت هذه  فيه.  يسكنون  الذي  املكان  يف 
املجالس قفزة يف القطاع املهني من خالل تعاونها 
مع اصحاب عدد من املصانع واملؤسسات املهنية، 
الحاجة اىل  العمل من معرفة  ومتكنا نتيجة هذا 
االختصاصات املطلوبة. عىل ضوء هذه الحاجات، 
للطالب  رسيعة  تدريبية  بدورات  املديرية  تقوم 
تجاوبا كبريا من  تلقينا  العمل.  تلبية سوق  بغية 
وزارة الصناعة بواسطة مديرها العام داين جدعون. 
وال ننىس ان تحديات التعليم املهني والتقني كبرية 
جدا نتيجة النظرة الدونية عند البعض حيال من 
يلتحق للتعلم يف القطاع املهني. هذه نظرة خاطئة 
يف مجتمعنا وال تزال موروثة، ويالالسف، عند بعض 
العائالت. ال بد من االشارة اىل انه تم تخطي هذه 
النظرة قليال بعد تدهور الوضع االقتصادي. كذلك 
لن ننىس ان الوظائف الرسمية يف الدولة ال تطلب 
خريجني من التعليم املهني ما عدا عدد قليل يف 
بعض الحاجات، وهذه معضلة اخرى تواجه افواج 
العمود  الذي يشكلون  القطاع  الخريجني يف هذا 

االقتصادي يف نهوض املجتمعات.

■ ما هي الخطة التي وضعتها املديرية الستنهاض 
التعليم املهني؟

□ قبل البدء يف خطة االستنهاض، نحاول التخفيف 
التعليم املهني.  التي تواجه قطاع  التحديات  من 
يتمثل هذا االمر يف تطوير التجهيزات واملعدات يف 
هذا القطاع، السيام ان املوجودة اصبحت ضعيفة 

عند  طالبنا  تدريب  عىل  نعمل  لذلك  وقدمية. 
توظيفه.  فرصة  الطالب  منع  بغية  العمل  ارباب 
الكثري من  طالبنا واساتذتنا ال يقرصون ويبذلون 
الظروف  هذه  كل  ظل  يف  خصوصا  مجهودهم، 
واحدة  عائلة  اصبحنا  فيها.  منر  التي  الصعبة 
نتكاتف ونهتم ببعضنا بعضا. لقد وضعنا مكاتب 
النظر يف  اعادتنا  العمل فضال عن  توجيه لسوق 

املناهج التعليمية. 

■ ما هي اكرث االختصاصات املطلوبة؟
□ اكرث االختصاصات املطلوبة اليوم هي الصناعية 
ومل  تذوب  اخذت  اختصاصات  مثة  والصحية. 
تعد مثة حاجة اليها. نحتاج اىل التمويل للنهوض 
يف  املوجود  البرشي  الكادر  ان  علام  بالتعليم، 

املديرية واملدارس واملهنيات يعمل فوق طاقاته.

اين  ومن  تتعاونون  خارجية  جهات  اي  مع   ■
تتلقون مساعدات مادية؟

توفر  التي  االونيسكو  من  مساعدات  نتلقى   □
مختلف  يف  مهني  طالب   7300 لنحو  نفقات 
تأمني  يف  املنظمة  هذه  تساعدنا  كام    املناطق. 
النفقات لطالب سوريني الننا نعلمهم. لوال الجهات 
املانحة لكان التعليم املهني مشلوال. لقد وفرت لنا 
هذه املنظمة تجهيز 15 معهدا كبريا بالكامريات 
لتمكني االساتذة من اعطاء  املطلوبة  والصوتيات 
دروسهم "اونالين". يف امكان اي طالب ان يدخل 
التيار  يكن  مل  اذا  بعد،  ما  يف  الدروس  هذه  اىل 
هذه  تقديم  لحظة  منزله  يف  متوافرا  الكهربايئ 
الوكالة  من  مساعدات  نتلقى  كذلك  الدروس. 
االورويب  واملعهد   GIZ الدويل  للتعاون  االملانية 

.IECD للتعاون والتنمية

■ هل تلمسني اهتامما جديا من الحكومة يف رفد 
هذه القطاع ودعمه؟

□  رصاحة نسمع كالما داعام لهذا القطاع اكرث من 
االقتصادية  الظروف  الفعل، السيام يف مثل هذه 
لذا  اللبنانيون.  يعيشها  التي  الصعبة  واملعيشية 
يجب اعطاء اهمية اكرب لهذا الحقل الحيوي اذا 
توافرت االرادة النقاذ البلد. ال توجد خطة حقيقة 
لدى الدولة للنهوض بهذ القطاع. ومن موقعي يف 
يف  ساستمر  بل  اسكت،  او  استسلم  لن  املديرية 
النهوض بالتعليم املهني.  املطالبة يف الرتكيز عىل 
بعد  السيام  صعبة،  ظروف  يف  مهاميت  تسلمت 
انتشار وباء كورونا وتفجري مرفأ بريوت الذي ادى 
اىل تخريب 20 مدرسة مهنية تقع يف محيطه. مثة 
منظامت ساعدتنا يف البداية الصالح صفوف هذه 

املدارس وترميمها.

■ كيف هو حال مستوى الخريجني عندنا قياسا 
باقرانهم يف الدول املجاورة؟

عندما  اختصاصاتهم.  يف  املميزين  من  طالبنا   □
كنت ارشف عىل املعهد الوطني للعناية التمريضية 
يف برئ حسن قبل تسلمي املديرية العامة للتعليم 
املهني، كنت اتلقى قبل بدء االمتحانات الرسمية 
الطلب عىل ممرضني وممرضات من كندا وبلدان 
وصل  الذي  العايل  املستوى  عىل  كدليل  اخرى، 
اليه الخريجون عندنا يف هذا االختصاص. لكننا ال 
نستطيع ان نحكم بعد عىل املستوى يف السنتني 
يف  املهني  الخريج  يف  عالية  ثقة  لدينا  االخريتني. 
الطالب  مترس  عند  السيام  ستزداد  وهي  لبنان، 
اكرث يف سوق العمل والورش. مل تهتم الحكومات 
املتعاقبة بالتعليم املهني، ولالمانة اقول ان الوزير 
كبري ومتحمس  بدور  يقوم  الحلبي  الحايل عباس 
بجدية  معنا  ويتعاطى  القطاع،  بهذا  للنهوض 
اذا  له  قلت  التقيته،  عندما  عالية.  ومسؤولية 
التعليم العام، عليك ان  اردت ان ترتك بصمة يف 
تعزز التعليم املهني والتقني وليس االستمرار يف 

تهميشه.

■ اىل اين يتجه هذا القطاع املهني يف السنوات 
املقبلة؟  

املهني،  القطاع  اىل هذا  لبنان عموما  يحتاج    □
لذا يجب تضافر كل الجهود الستنهاضه ليك ياخذ 

موقعه الحقيقي يف املجتمع.

 املديرة العامة للتعليم املهني والتقني هنادي بّري.

يبلغ عدد الطالب  يف املعاهد واملدارس الفنية الرسمية  65,228 طالبا يدرسون يف 158 
7، صناعي  فندقية   ،137 زائدا غري صناعي  5، صناعي  82، غري صناعي  مدرسة: متريض 
املالك  املهني 15,207 ويتوزعون عىل  التعليم  االساتذة يف  يبلغ عدد   .3 1، االستثامرية 
ويعمل   ،354 املشرتكة  املشاريع  يف  املتعاقدين   ،13,310 املتعاقدين   ،1,543 واالداريني 

916 مياوما واجريا بالفاتورة.

65 الف طالب و158 مدرسة
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راغدة صافي

الملف

نسبة الهجرة اللبنانية األعلى في العالم العربي
الغالبية من الفئات الشبابّية بني 20 و40 عامًا

حبذا لو كانت االرقام املرتفعة الواردة يف هذا التقرير تتحدث عن  النمو االقتصادي يف لبنان، او عن حجم التبادل التجاري 
مع الدول العربية مثال، او عن اعداد السياح الذين قصدوا بلدنا اخريا. غري ان هذه االرقام الصادمة يف ابعادها تورد نسبة 

هجرة اللبنانيني اىل اي مكان يبعدهم عن الكابوس الذي يعيشونه يوميا 

لالستحصال  سواء  طويلة  االنتظار  طوابري 
االوراق  لتخليص  او  السفر  جوازات  عىل 
تعد  مل  السفارات  باحات  فيام  واملعامالت،  
السن  كبار  وحتى  والشباب  لالطفال  تتسع 
باتت  التأشريات، وقد  لنيل  الذين يقصدونها 
العام  منتصف  اىل  مؤجلة  بعضها  مواعيد 

املقبل. 
يرحل  َمن  مل  ان  كله، هو  االخطر من ذلك 
بعد  يستعد لذلك ويتمناه، واكرب دليل عىل 
عىل  الحصول  يف  الراغبني  عدد  زيادة  ذلك 
جوازات السفر بنحو 83% يف سنة واحدة.  

من  فهل  كذلك.  واملؤرشات  مقلقة  االرقام 
االسباب  معالجة  عىل  ويعمل  اليها،  يتنبه 

الكامنة وراءها قبل فوات االوان؟ 
يف  الهجرة  ملف  فتحت  التي  العام"  "االمن 
مركز  يف  املحللني  كبرية  التقت  العدد،  هذا 
واجرت  جاّمل،  اليسيا  للمعلومات  الدولية 
التي سجلت يف  الهجرة  ارقام  معها قراءة يف 
العامني االخريين بشكل خاص، وخالل الحقبة 
فقالت:  الحديث،  لبنان  تاريخ  من  االخرية 
وقد  لبنان  يف  طبيعية  ظاهرة  الهجرة  "اوال 
بدأت منذ العام 1854، وهي مستمرة لغاية 
اليوم وان بنسب متفاوتة. دوافعها متنوعة، 
امنية وسياسية واقتصادية واجتامعية، وهي 
ارتباطها  بقدر  بالحروب  مرتبطة  ليست 
تؤدي  التي  واملالية  االقتصادية  باالزمات 
ان  علام  اعدادها،  وارتفاع  تفاقمها  اىل  غالبا 
والهجرة  السفر  نحو  بطبعه  مييل  اللبناين 
حتى يف االوقات الطبيعية. خالل فرتة الحرب 
اللبنانية، اي بني عامي 1975 و1990، هاجر 
الحرب  انتهاء  ان  اال  لبناين.  الف   650 نحو 
تراجع كبري يف  اىل  يؤديا  االستقرار مل  وعودة 
اللبنانيني  عدد  وصل  اذ  املهاجرين.  اعداد 

بني  ما  اليه  يعودوا  ومل  لبنان  غادروا  الذين 
عامي 1992 و2018، نحو 600 الف شخص. 
حواىل  غادر  االخرية،  السنوات  محصلة  يف 
فيام  يعودوا،  ومل   2016 عام  لبناين  الف   11
ارتفع العدد عام 2017 اىل 20 الفا، كام بلغ 
عام 2018 نحو 33 الفا. اال ان الرقم الصادم 
اللبنانيني  عدد  بلغ  حيث   2019 عام  سجل 
الذين غادروا لبنان خاللها ومل يعودوا حواىل 
يوازي ضعف  مبا  اي  و800 شخص،  الفا   66
الحصيلة  وصلت  كام   .2018 العام  عدد 
العام  يف  واملهاجرين  للمسافرين  االجاملية 
الجدير  لبنانيا.  و721  الفا   17 اىل   2020
اىل  ينتمون  هؤالء  من  املئة  يف   80 ان  ذكره 
الفئات الشابة وترتاوح اعامرهم بني 20 و40 
عاما، من بينهم نسبة 55 يف املئة من حملة 

الجامعية". الشهادات 

■ ماذا عن الفصل االول لهذا العام؟
يف  استقرار  اىل  الزمنية  الفرتة  هذه  تشري   □
الخارج  اىل  وهجرتهم  اللبنانيني  سفر  حركة 
العام،  الخمسة االوىل من هذا  خالل االشهر 
ايار  و15   2021 الثاين  كانون   15 بني  ما 
2021، مقارنة بارقام العام املايض مع رضورة 
االخذ يف االعتبار ان بداية هذا العام شهدت 
بسبب فريوس  للمطار  واغالق  اقفال  حاالت 
كورونا، مام اعاق حركة الذهاب واالياب من 

واىل لبنان. 

■ مباذا يرتبط عامل الهجرة بشكل اسايس؟
السابقة  الهجرة  موجات  ان  صحيح   □
تزامنت يف توقيتها مع فرتات الحروب، اال ان 
لها  اساسيا  محركا  تكن  مل  لبنان  يف  الحروب 
فقد  السائدة.  االقتصادية  االوضاع  سوء  بل 

تنشيط  اىل  تؤد  البالد حروبا عدة مل  شهدت 
حركة املغادرة او الهجرة، وهذا ما يؤكده ما 
منر به اليوم. فالبالد ال تشهد حربا او اختالال 
واجتامعيا  اقتصاديا  انهيارا  بل  كبريا  امنيا 
العامة،  للخدمات  وترديا  االوىل  الدرجة  يف 
يشكل  ما  وهذا  باالمان،  الشعور  وعدم 
تسميته  عىل  يتعارف  بات  ملا  االبرز  الدافع 

الثالثة. بالهجرة 

قصدها  التي  البلدان  ابرز  هي  ما   ■
املسافرون او املهاجرون؟

□ غالبيتهم توجهوا اىل كندا وفرنسا وامريكا 
واوسرتاليا بدافع الهجرة وليس العمل فقط، 
وتوجه قسم آخر اىل افريقيا والدول العربية 
واالنهيار  الراهنة  االوضاع  بسبب  للعمل 
كورونا  جائحة  تفيش  ان  اال  االقتصادي. 
دفعت بدول عدة اىل اغالق  ابوابها يف وجه 
اللبنانيني وغريهم، بعدما شهد اقتصادها ايضا 
تراجعا بسبب الجائحة. ادى ذلك، اىل جانب 
الراغبني يف  اللبنانيني  تواجه  التي  الصعوبات 
املصارف وعدم  الهجرة وتجميد ودائعهم يف 
تراجع  اىل  اموالهم،  استخدام  من  متكنهم 
 2020 عام  واملسافرين  املهاجرين  اعداد  يف 
مقارنة بعام 2019 بلغ 73,5 يف املئة. اضف 
االن  لغاية  ترّشع  مل  دولة  اي  ان  ذلك،  اىل 
اليها كام حصل  اللبنانيني  امام هجرة  ابوابها 

ابان حرب عام 1975.

هجرة  عن  العام  مطلع  منذ  الكثري  حيك   ■
الرأسامل البرشي املتمثل باملهارات اللبنانية، 

فهل االرقام مقلقة فعال؟
الفرتة عن هجرة كبرية  □  حيك خالل هذه 
طال  اللبنانية  للمهارات  واستنزاف  جدا 

واملعلمني  كاالطباء  معينة،  نقابات  خاصة 
ذلك  حصل  واملهندسني.  والقضاة  واملمرضني 
استشارات  كرشكة  اردنا   اذا  اننا  اال  فعال، 
خالل  انه  نرى  االرقام،  دراسة  واحصاءات 
لبنانيا   2172 فقط  لبنان  غادر  الفرتة  هذه 
بهذه  يتمتع  َمن  ضمنهم  من  يعودوا،  ومل 
لكن  كبريا،  ليس  ذاته  يف  فالعدد  املهارات. 
ال  ذلك  ان  اال  استنزفت.  التي  هي  النوعية 

ينفي وجود نية وسعي لدى اعداد اكرب بكثري 
السفر  او  الهجرة  بهدف  سواء  للمغادرة 
افضل  حياة  عىل  للحصول  موقت  بشكل 

وفرص عمل واجر اعىل. 

االعامر  بحسب  الهجرة  توزعت  كيف   ■
واالختصاصات؟ والجنس 

العامة  املديرية  من  الواردة  االرقام  وفق   □
الدراسات  مع  نطابقها  التي  العام  لالمن 
الهجرة طالت  غالبية  ان  يتبني  نجريها،  التي 
بحثا  عاما،   40 اىل   20 من  الشبابية  الفئات 
البطالة  نسبة  وان  عمل، خصوصا  فرص  عن 
يف   40 نحو  اىل  اخريا  وصلت  الشباب  بني 
من  اكرث  الرجال  تطال  الهجرة  ان  كام  املئة. 
عائالت  نرى  بتنا  اننا  اال  عام،  بشكل  النساء 
وذلك  الهجرة،  بدافع  لبنان  تغادر  باكملها 
النساء واالطفال وكبار  يشمل بطبيعة الحال 
السفر  جوازات  فئات  تؤكده  ما  هذا  السن. 
الصادرة التي تعود اىل الفئات االطول زمنيا، 
اي فئة العرش والخمس سنوات، عىل حساب 
االقرص  الزمني  املدى  ذات  الفئات  تراجع 
الثالث سنوات  فئة  او  الواحدة،  السنة  كفئة 
ان غالبية من يطلبون  مثال، وهذا يدل عىل 
هجرة  يف  يفكرون  النوع  هذا  من  جوازات 
ان  اىل  االشارة  من  بد  ال  هنا  االمد.  طويلة 
اجنبية  جنسيات  متلك  التي  العائالت  غالبية 
لبنان  غادرت  اللبنانية  الجنسية  جانب  اىل 
اواخر عام 2019، ما ساهم يف ارتفاع اعداد 
اىل  بالنسبة  اما  العام.  ذلك  يف  املهاجرين 
املجاالت،  جميع  تشمل  فهي  االختصاصات 
الواقع  البالد فعل ذلك هربا من  فمن غادر 
عمل  وفرصة  افضل  حياة  عن  وبحثا  الحايل 
بالعمالت  فالراتب  متدن،  براتب  وان 
العالة  يكفي  متدنيا  كان  ولو  حتى  االجنبية 

االرس املقيمة يف لبنان. 

■ ماذا عن الهجرة الجديدة املتمثلة بالنزوح 
من املدن اىل االرياف؟

النزوح  من  النوع  هذا  نسبة  ارتفعت   □
اخريا بشكل كبري بسبب الوضع االقتصادي، 
بات  التي  املدن  يف  الشقق  ايجارات  وغالء 

بالعمالت  تسديدها  يطلب  بعضهم 

كبرية املحللني يف مركز الدولية للمعلومات اليسيا جامل.

لم تشّرع اي دولة ابوابها 
امام هجرة اللبنانيني اليها 
كما حصل ابان حرب 1975 

Raghida.ss@gmail.com
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من  العديد  اقفال  جانب  اىل  االجنبية، 
فرص  ايجاد  وتقليص  ابوابها  املؤسسات 
عمل، من دون ان ننىس طبعا انفجار الرابع 
من آب الذي طال بتداعياته العاصمة بريوت 
بشكل خاص. ففي غالبية القرى قد يتوافر 
السكن العائيل او سكن بكلفة ادىن منه يف 
املدن، كام قد تتوافر فرص عمل يف مجاالت 
البيع  او  الزراعة  او  البسيطة  الصناعات 
عىل  الحصول  وكذلك  صغرية،  محالت  يف 
يوجد  ال  ادىن.  بكلفة  الغذائية  املواد  بعض 
القرى  اىل  العائدين  اعداد  بازاء  دقيق  رقم 
املمكن  من  لكن  نهايئ.  بشكل  واالرياف 
عرشات  يف  عينات  خالل  من  ذلك  رصد 

القرى، حيث يشكل العائدون نسبة ترتاوح 
القرى.  تلك  يف  السكان  من  و%7   %5 بني 
القرى  يف  املقيمني  عدد  ان  اعتربنا  ما  واذا 
اللبنانيني  من   %25 نسبة  يقارب  واالرياف 
فان  لبناين،  مليون   1.1 نحو  اي  املقيمني، 

فرد  الف   55 بني  ما  يرتاوح  العائدين  عدد 
و77 الفا. هذه االعداد مرشحة لالزدياد مع 
اشتداد االزمة وتفيش البطالة، وارتفاع كلفة 
بالقرى واالرياف.  املعيشة يف املدن مقارنة 
ال بد من االشارة اىل ان النزوح من االرياف 
يف  والرتاجع  االنحسار  يف  بدأ  املدن  اىل 
السنتني االخريتني مقارنة بالسنوات املاضية 
حني كانت بريوت واملدن الكربى والضواحي 
مئات  لنزوح  هدفا  تشكل  بها  املحيطة 
القرى واالرياف بحثا عن  االالف من اهايل 
الحياة،  لظروف  تحسينا  او  عمل  فرصة 
التي  االساسية  الخدمات  تتوافر  حيث 
الكهرباء  القرى السيام  تلك  تفتقدها  كانت 

والتعليم. والصحة 

عملية  اي  ارقام  يف  الخطأ  ما هو هامش   ■
احصائية؟

□ يف كل عملية احصائية هامش خطأ معني 
يرتاوح بني 1 و 5 يف املئة، تبعا ملا نقوم به من 
اما  غريها.  او  رأي  استطالعات  او  احصاءات 
فيها ضيق جدا  الخطأ  فهامش  الهجرة  ارقام 
االمن  اي  الرسمي  املرجع  من  نستقيها  الننا 
اىل  تستند  نجريها  والتي  والتحليالت  العام، 

درس هذه االرقام ومسبباتها وتطورها. 

"ايرفد"  بعثة  جاءت   1959 العام  يف 
اىل لبنان واعدت دراسة تحدثت فيها 
النزوح  ظاهرة  عن  وتفصيل  بدقة 
العمل  رضورة  وعن  االرياف،  من 
التحتية  البنى  وتشييد  تنميتها  عىل 
ومشاريع  وصناعات  زراعات  وانشاء 
وتربوية.  صحية  وخدمات  سياحية 
عىل  للتدريب  معهد  انشاء  تم  وقد 
االمناء يف العام 1961 بناء عىل اقرتاح 
االوضاع  دراسة  اجل  من  البعثة 
وتقويم  واالقتصادية  االجتامعية 
الغاء  تم  انه  اال  التقنية،  املساعدة 

هذا املعهد الحقا.

السلطات االندونيسية عن غرق قارب كان يقل نحو 100 شخص من  اعلنت  عام 2013 
املهاجرين غري الرشعيني، معظمهم من االردن ولبنان واليمن كانوا متوجهني اىل اوسرتاليا، 

وقد بلغ عدد اللبنانيني الذين غرقوا 27 ضحية. 
وغرق  وفاة  اىل  ادت  حوادث   5 املاضية  السنوات  شهدت  املامثلة،  للحوادث  مراجعة  يف 
51 شخصا معظمهم من عكار وطرابلس. هذا، من دون ذكر الحاالت التي اوقفها الجيش 
اللبناين او السلطات يف الدول التي وصل اليها املهاجرون غري الرشعيني، من دون تعرضهم 

لحوادث الغرق واملوت.

رفض اقتراح "ايرفد"

الهجرة ولو غرقا

غالبية العائالت اللبنانية 
التي تملك جنسيات اجنبية 

غادرت لبنان عام 2019
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عصام شلهوب

الملف

500 الف شخص عدد المهاجرين منذ 2019
خّياط: 15 مليار دوالر خسارة الهجرة

مثة عالقة وثيقة بني الهجرة وقضية التنمية االقتصادية. كلام ازدادت معدالت الفقر ارتفعت معدالت الهجرة. باالضافة اىل 
وجود مجموعة من االسباب تدفع االفراد اىل الهجرة واالغرتاب عن الوطن، سياسية وامنية واجتامعية. اال ان من اكرث االسباب 

التي تجعل الفرد يهاجر هي االقتصادية التي تتمثل يف الحصول عىل اكرب قدر من العائدات املالية 

العامل،  دول  كل  يف  املهاجرين  ماليني  بلد  لبنان 
واقتصادية  وامنية  سياسية  اوجاعا  اليوم  يعيش 
طاحنة تزيد من معاناته وتوقد رغبة شبابه وحتى 

شيبه يف الهجرة.
اجنبية  سفارات  شهدت  املاضية،  االشهر  خالل 
اللبناين طلبا  الشباب  اقباال شديدا من  لبنان  يف 
لـ"الفيزا" وفتح ابوابها للهجرة، وموجات كبرية من 
اللبنانيني الذين قرروا مغادرة وطنهم. باالضافة اىل 
ما شهدته دوائر االمن العام، املركزية واالقليمية، 
من هجمة غري مسبوقة للحصول عىل جوازات 

السفر متهيدا للخروج نهائيا من لبنان.
تعود الرغبة يف الرحيل اىل انهيار العملة الوطنية 
الدوالر  التي وصلت اىل 21 الف لرية يف مقابل 
املئة.  يف   45 سجلت  بطالة  نسب  واىل  الواحد، 
املتخصصة  كوادره  لبنان  فقدان  اىل  باالضافة 
والتعليمية  الصحية  القطاعات  كل  يف  واملهنية 
يخلو  ويكاد  والعقارية،  والسياحية  والصناعية 
حتى من عقوله ونخبه العاملة. اما ارقام الهجرة، 
وخصوصا  الرسمية  املراجع  لدى  مجهولة  فهي 
لدى االحصاء املركزي. من دون ان ننىس الراغبني 
يف الهجرة من االرس اللبنانية لتأمني فرص ملستقبل 
افضل الوالدهم. علام ان مثة رشيحة اجتامعية 
بعد  مستحيلة  شبه  افرادها  رحيل  فرص  تبدو 
كل  مثل  مثلهم  االقتصادية،  احوالهم  ساءت  ان 
العاملني املقيمني يف لبنان الذين يتقاضون رواتب 

متواضعة باللرية اللبنانية.
توقع تقرير صادر عن "مرصد االزمة" يف الجامعة 
االمريكية، عواقب طويلة االمد من خالل الهجرة 
الكثيفة الجارية واملتوقعة.  ويقدر البنك الدويل 
اىل 12 عاما  االحوال  يحتاج يف احسن  لبنان  ان 
ليعود اىل مستويات الناتج املحيل التي كانت يف 

عام 2017، ويف اسوأ االحوال اىل 19 عاما.
السيايس  القرار  غياب  "مع  التقرير  يستبعد   ومل 

مبقاربة جدية لالزمة اللبنانية، ان تتالىش مٔوسسات 
الدولة اكرث فاكرث وتسقط يف دوامة مميتة متتد اىل 
عقدين من الزمن، مام سيشكل عامال ضاغطا عىل 
مئات االآلف للرحيل عن وطنهم سعيا لالستثامر 

والعمل والدراسة والتقاعد".
 مستشار اتحاد غرف التجارة والصناعة يف لبنان 
ان  العام"  لـ"االمن  اكد  خياط   روجيه  الدكتور 
عدد املهاجرين منذ 17 ترشين االول 2019 بلغ 
حواىل 500 الف شخص، وسأل "كيف ميكن النظر 
بالجهد  اجياال  نريب  عندما  الهجرة  اىل  بايجابية 
بديل؟".  وطن  لتنمية  لتذهب  البالغة  والعناية 
اىل  الصعبة  بالعملة  التحويالت  تكون  ان  ونفى 
الخسارة عىل  ايجابيا "الن  اللبناين عمال  الداخل 
صعيد الناتج املحيل تقدر بـ15 مليار دوالر، اي 
كافة  املغرتبني  من  الواردة  التحويالت  ضعف 

واملقدرة بـ8 مليارات دوالر".

ملا  البارز  السلبي  االثر  هو  الهجرة  موضوع   ■
الصعد.  مختلف  عىل  اهرتاء  من  لبنان  يعانيه 
املبارشة  وغري  املبارشة  االقتصادية  االثار  هي  ما 

للهجرة عىل لبنان؟
بعد  معلوماتها  املركزي  االحصاء  ادارة  تنرش   □
ميض وقت طويل. لذلك، ان االطالع عىل االرقام 
ومراجعتها والتدقيق يف صحتها وتحليل مغذاها، 
الظروف  خالله  تتبدل  ان  ميكن  وقتا  يستغرق 
فعاليتها.  واالجراءات  هدفها  االحصاءات  فتفقد 
لذا نلجأ اىل تقدير او تقييم املعلومات ونحاول 
من  موثوقة  اخرى  معلومات  مع  اليها  الرجوع 
ما  حد  اىل  متامسكة  رؤية  عىل  الحصول  اجل 
بلغ  عواقبه.  هي  وما  يحدث  ما  وفهم  للواقع 
عدد املهاجرين منذ 17 ترشين االول 2019 نحو 
500 الف شخص، معظمهم من الشباب حاميل 
الشهادات التي تسمح لهم يف الحصول عىل عمل 

بسهولة يف الخارج، من بينهم عدد كبري من االطباء 
مختلف  من  والتقنيني  واملهندسني  واملمرضات 
اىل  من حني  املهنية  النقابات  وتعلن  الكفايات. 
الهجرة،  طالبني  العمل  تركوا  الذين  نسبة  آخر 
االجانب  متنح  التي  الدول  سفارات  ترصح  فيام 
حق االستيطان عن عدد طالبي تأشريات للمكوث 
يف بالدها. واخريا وليس آخرا، يواجه االمن العام 
اضعاف العدد الطبيعي لطلب جوازات السفر. 
بالنسبة  طبيعي  يشء  الهجرة  ان  البعض  يعترب 
اىل مواطني  - وبالنسبة  الهجرة  بلد   - لبنان  اىل 
البالد البالغ عددهم 4 ماليني، هناك 12 مليون 
يعني  الربازيل. ال  اكرث من نصفهم يف  العامل،  يف 
االعرتاف بالواقع وتقييمه بشكل جيد او اعتباره 
شيئا محتام علينا الرضوخ اليه. وجدت ظروف يف 
لبنان  ابناء  ارغمت  واقتصادية،  سياسية  املايض، 
اىل الهجرة، بعضها يشبه االوضاع الحالية. نتذكر 
العثامين  االستبداد  من  الحقبات  بعض  جميعا 
الحصار  اثناء  يف  املجاعة  اىل  االهلية  والحروب 
كيف  اذن،  االوىل.  العاملية  الحرب  ابان  الغريب 
ميكن النظر بايجابية اىل الهجرة عندما نريب اجياال 
بالجهد والعناية البالغة ليذهبوا اىل تنمية وطن 

بديل؟

الهجرة  ايجابيات  مقاربة  الخطأ  من  هل   ■
اىل  الصعبة  بالعملة  التحويالت  عىل  بالرتكيز 

الداخل اللبناين؟
□ يتمتع لبنان بتحويالت مستمرة ومستقرة من 
لبنان، وقد  اىل عائالتهم يف  الخارج  اللبنانيني يف 
بارتفاع  دوالر،  مليارات   8 املايض  العام  بلغت 
املغرتبون  شعر  اذ   2019 عام  عن  دوالر  مليار 
حتى  الدوالر  اىل  املتزايدة  املواطنني  بحاجة 
يتمكنوا من العيش بكرامة. وقد شكل هذا املبلغ 
20 يف املئة من اجاميل الناتج املحيل. لكن ما هي 
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الف دوالر امرييك )نسبة اجامىل الناتج املحيل عام 
2019 عىل القوى العاملة الفعلية(. اذا اعتربنا ان 
الهجرة الحديثة بلغت يف السنتني املاضيتني 350 
الف   500 اصل  من  العمل  طور  يف  شاب  الف 
مهاجر، تقدر الخسارة عىل صعيد الناتج املحيل 
بـ15 مليار دوالر، اي ضعف التحويالت الواردة 
لبنان  كافة. فضال عن ذلك، خرس  املغرتبني  من 
منذ منتصف التسعينات متوسط 50 الف شاب 
كل سنة، خاصة من حملة الشهادات، لعدم توافر 

فرص العمل.

■ ما هو تأثري الهجرة عىل امكان تحويل االقتصاد 
اللبناين من اقتصاد ريعي اىل اقتصاد منتج؟

- اثبتت االزمة مساوئ االقتصاد الريعي، ويتساءل 
البعض ما اذا بات ممكنا التحول اىل اقتصاد منتج 
رغم الهجرة الكثيفة للشباب يف سن العمل، نظرا 
اىل ما يحتاجه من يد عاملة ماهرة. لكن ما هو 
االقتصاد  وبني  بينه  الفرق  وما  الريعي  االقتصاد 
املنتج؟ كالهام يساهم يف انتاج السلع والخدمات، 
بشكل مبارش او غري مبارش. نشاط يقوم بتصنيع 
متويل  يضمن  وآخر  الخدمة،  تقديم  او  املنتج 
االشغال وتكوين الراسامل التقني الالزم لتحسني 
االنتاجية والنوعية. الفرق هو يف توزيع عائدات 

الفوائد  يف  او  واالجور  الرواتب  يف  سواء  االنتاج 
والثانية  العمل  عائدات  االوىل  تعترب  واالرباح. 
عمال  املايل  النشاط  يشكل  الرأسامل.  عائدات 
موازيا لالنتاج الفعيل يستحق نصيبه من النتائج، 
بقدر ما يسهل عملية االنتاج كام تحددها السوق 
وتراقبها السلطات املالية والنقدية يف البالد، حيث 
احتكارية  بطاقة  بطبيعته  النشاط  هذا  يتمتع 
كبرية. فاذا تخلت السلطات عن دورها واستقطب 
النشاط  عائدات  من  نصيبه  من  اكرث  الرأسامل 
االسواق  يف  التشوهات  حصلت  االقتصادي، 
وسببت االزمات وهجرة الطاقات البرشية. نشري 
هنا ايضا اىل االديان التي تحرم الفائدة و/او تدين 
الرىب. هذا ما يفرس تعرس فرص العمل يف لبنان 
او  االستثامر يف مرصف  الشباب. يحتاج  وهجرة 
مؤسسة مالية اىل حواىل مليوين دوالر امرييك يف 
مقابل كل موظف. يف الوقت الذي يشغل هذا 
االستثامر 50 اجريا، علام ان متوسط االستثامر يف 
سائر القطاعات هو 40 الف دوالر امرييك تقريبا 
املقارنة(. يف  تتيح  ثابته  اعتامد عملة  )من اجل 
الواقع، تكفي ازالة التشوهات التي وضعتها و/او 
سمحت بها االدارة اللبنانية حتى يعود االقتصاد 
اىل طبيعته االنتاجية، ويخلق فرص عمل كافية 
من  املتقهقر  املحيل  الناتج  ويضاعف  للشباب، 

دون سبب سوى االقتصاد الريعي.

التحديث  عجلة  تعطل  خطورة  تقرأ  كيف   ■
لبنان  وتحول  االنتاجية  القطاعات  يف  والتطوير 

لالتكال عىل خربات خارجية بدل املحلية؟
□ روجت الحكومة اللبنانية منذ عام 2000 لفكرة 
ان تحدي االنفتاح سيعزز االنتاج اللبناين ويجعله 
نفسه،  الوقت  يف  العاملي.  املستوى  منافسا عىل 
وعدت اوروبا، املستفيد االول من هذا االنفتاح، 
بتحديث االنتاج اللبناين وتقديم مساعدات كبرية 
لهذا الغرض. لكن منذ ذلك الحني، تم اغالق ثالثة 
ارباع رشكات االنتاج، واثبتت املساعدة التي قدمتها 
لن  منتجة  قوة  قادرة عىل خلق  انها غري  اوروبا 
تنجح اال السوق يف تطويرها. لذا اصبحت البطالة 
مام  العاملة  القوى  عىل  تؤثر  وباتت  مستوطنة 
ادى اىل تسارع الهجرة، كام تضاعف عجز امليزان 
ومتثلت   ،%85 اىل   40 من  ارتفع  الذي  التجاري 
النتيجة النهائية يف الكارثة التي منر فيها االن. ال 
يعرف التاريخ االقتصادي بلدا اتاح فيه االنفتاح 
مصاف  اىل  الوصول  الريعي  واالقتصاد  الشامل 
الدولة املتقدمة. لكن التاريخ ميلء باالمثلة التي 
ساهمت فيها الحامية واالدارة الجيدة يف تحسني 
االنتاجية الشاملة لعوامل االنتاج وبلوغ صفوف 

متقدمة يف العامل.

■ ما هو دور هجرة اليد العاملة الفنية يف تراجع 
القدرة االقتصادية؟

□ ال شك يف ان خروج العاملة الفنية سيؤثر عىل 
تتغري  ان  يجب  لكن  البالد،  يف  االنتاج  مستوى 
السياسة االجتامعية - االقتصادية بالكامل وتأخذ 
نظامية  ازمة  ان  ذلك،  اىل  اضافة  حديثة.  ابعادا 
فيها ال ميكن تصحيحها يف  التي منر  االزمة  مثل 
النظام، لذلك علينا مواجهتها بتغيري النظام بادئ 
وظيفي  لدينا هدف  يكون  ان  ويجب  بدء،  ذي 
العمل،  اىل سوق  وافد جديد  كل  ان  يعني  مام 
تقنية،  او  جامعية  شهادة  عىل  الحاصل  وخاصة 
سيجد وظيفة. وهذا يعني ايضا الترصف بناء عىل 
كام  العرض،  عىل  بناء  الترصف  من  بدال  الطلب 
نفعل عادة للحد من الوظائف املتاحة لالجانب. 
التي  العوامل  جميع  الغاء  الرضوري  من  كذلك 
تحد من االنتاجية - وهذا دور الدولة - علام ان 
ينبغي  اخريا،  الرشكة.  دور  االنتاجية هو  تحسني 
ترجمة مكاسب االنتاجية اىل تحسن يف املستوى 

العام لالجور.

مستشار اتحاد غرف التجارة والصناعة يف لبنان الدكتور روجيه خياط.
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دنيز مشنتف

الملف

أزمة إنتماء وراء هجرة العائالت اللبنانية
يتوارثها األبناء بعدم اإلستثمار في بلدهم

هجرة العائالت هي اسوأ ما يواجهه لبنان يف ازمته الحالية، برتحيل املستقبل عن وطن يعيش ابناؤه ازمة انتامء 
الذي  القرار  هذا  مساوىء  بلدهم.  يف  االستثامر  عن  بابتعادهم  املهاجرين  من  والثالث  الثاين  الجيل  سيتوارثها 
يتخذه اللبنانيون بترسع هربا من واقعهم، هي يف ذيوله االجتامعية والعائلية التي قد تجعلنا نشهد عىل حياة 

جيل يشيخ لوحده  

هجرة العائالت اللبنانية التي تصاعدت 
وتريتها منذ عام تقريبا، ستحدث تغيريا 
معروف  مجتمع  تركيبة  يف  جذريا 
افراده  بني  العائيل  وبالرتابط  بتنوعه 
هذا  عىل  خلل  حدوث  يتوقع  حيث 
كنتيجة  وارسيا،  دميوغرافيا  الصعيد، 
لقرار يتخذ تحت وطأة اليأس  والخوف 

املستقبل.  من 
يف  الثالثة  الهجرة  موجة  يف  الالفت 
الطبقات  كل  شموليتها   لبنان  تاريخ 
املتعلم  والفقري،  فالغني  االجتامعية. 
وغري املتعلم، يريدون الرحيل عن لبنان 
من دون استكشاف دقيق للواقع الذي 
قد يواجهونها يف مجتمعات اخرى غري 

مالمئة لهم اجتامعيا وثقافيا.  
تحدثت  العام"  "االمن  مع  لقاء  يف 
منسقة  والباحثة،  املساعدة  االستاذة 
االبحاث  مركز  يف  البينمناهجية  مخترب 
يف معهد العلوم االجتامعية يف الجامعة 
قسم  رئيسة  الثاين  الفرع  ـ  اللبنانية 
والتقنيات  واالبيستمولوجيا  املنهجية 
هجرة  عن  منعم  سوزان  الدكتورة 
وتأثريها  اسبابها  اللبنانية،  العائالت 

وعواقبها. 

التي بدأ يشهدها  الهجرة  ■ مل تقترص 
ملف  كاخطر  تقريبا  عامني  منذ  لبنان 
الجامعيني  الطالب   مطروح حاليا عىل 
بحثا  واالختصاصات  املهن  واصحاب 
وصل  بل  الخارج،  يف  عمل  فرص  عن 
يف  متثل  خطورة  اكرث  هو  ما  اىل  االمر 

هذا  بعد  ما  اللبنانية،  االرس  هجرة 
املجتمع  عىل  سيطرأ  تغيري  اي  الواقع 

اللبناين؟ 
بسبب  جذريا  سيكون  التغيري   □
ستحدثه  الذي  االجتامعي  الخلل 
هجرة العائالت عن لبنان، دميوغرافيا 
صعيد  عىل  وثانيا  االوىل،  الدرجة  يف 
يف  اللبنانيون  عليها  نشأ  التي  القيم 
هجرة  انعكاس  وتقاليدهم.  عاداتهم 
كليا  مختلف  املجتمعات  عىل  االرس 
عن هجرة االفراد، فهي  ليست هجرة 
اي  ايضا،  االبناء  بل  فقط  واالم  االب 
عىل  يخترصونه  ما  بكل  املستقبل 
بسعي  واملهني  العلمي  الصعيدين 
اىل التفوق يف الدول التي لجأوا اليها 
هربا من واقع عانوا منه يف وطنهم. 
الخصوبة،  جيل  هو  الشباب  جيل 
بلد  ليستفيد منها  بالزواج واالنجاب، 
االستقبال ال البلد االم. علام ان رحيل 
مبكر  عمر  يف  وطنهم  عن  االبناء 
باالرض  باالرتباط  الشعور  يفقدهم 
اللبنانيون.  بها  يتحىل  اساسية  كميزة 
من  الثاين  الجيل  سيفقد  الوقت  مع 
وطن  اىل  االنتامء  روح  املهاجرين 
يحملون اسمه فقط. هجرة العائالت، 
ما  بكل  نهائية  هجرة  هي  عادة، 
رضورة  من  الخطوة  هذه  تحمل 
مبجتمع  افرادها  يربط  عام  التخيل 
الذي  التعليم  حق  الوالدها  يؤّمن  مل 
وغري  املتعرثة  االمور  من  اخريا  اصبح 

املتوافرة يف لبنان.   

هذه  هجرة  متثلها  خطورة  اي   ■
العائالت عن لبنان حاليا؟

يف  املستقبل  عىل  هو  الخطر   □
التي  البلد  يف  االنتاجية  وعىل  ذاته 
ابناء  يد  عىل  اخر  بلد  يف  ستستثمر 
والثالث.  الثاين  الجيل  من  املهاجرين 
فسيفقد  االجتامعي  الصعيد  عىل  اما 
لبنان ميزة التنوع يف بنيته االجتامعية 
العائالت  هجرة  مع  بها.  املعروف 
مل  ارسيا  تفككا  سنشهد  اللبنانية 
نعرفه من قبل. نعلم ان الجيل االول 
الرابط  عىل  سيحافظ  املهاجرين  من 
واالقارب  واالم  االب  مع  العائيل، 
الخاصة  املناسبات  يف  واالصدقاء 
مع  لكن  عادة،  يحصل  كام  واالعياد 
مختلفا  االمر  سيكون  الثاين  الجيل 
كليا رغم العاطفة التي تجمع االحفاد 
بالجد والجدة. اما يف حال قرر الجيل 
فستكون  وطنه،  اىل  العودة  الثاين 
قبل،  ال  عاما   20 بعد  هذه  خطوته 

كرحلة سياحية ال اكرث. 

املجتمع  سيلعبه  الذي  الدور  ما   ■
عنه  الشابة  العنارص  غياب  يف  اللبناين 

ومن اي فراغ سيعاين؟
بالدول  اشبه  لبنان  سيكون   □
لالجيال  وجود  ال  االسكندنافية حيث 
الشابة، فهي مجتمعات للمتقدمني يف 
الشباب  جيل  غياب  يف  فقط.  العمر 
لحدوثه  امكان  وال  للتطور  وجود  ال 
يف املجتمع اللبناين، اقتصاديا وسياسيا 

واجتامعيا. ويف غياب التطور ال وجود 
افراده،  بني  واملنافسة  لالنتاجية 
ومبزوالتها  عمل  فرص  يخلق  فاالنتاج 
رضوري  كعامل  املنافسة  تولد 
املجتمع  صلب  يف  التغيري  الحداث 
اللبناين  املجتمع  الصعد.  سائر  عىل 
واملتقدمني  العازبني  مجتمع  سيكون 
جيل  حياة  عىل  وسنشهد  العمر،  يف 
من  البلد.  هذا  يف  لوحده  يشيخ 
الظروف  ان  هنا  القول  الرضوري 
مل  التي  اللبنانية  االرس  عىل  الضاغطة 
لن  الهجرة،  خيار   سوى  امامها  ترتك 
تشجع االبناء ـ الجيل الثاين والثالث ـ  
عىل االستثامر يف لبنان، يعود السبب 
نشهدها  مل  جديدة   ازمة  بروز  اىل 
مآسيها،  كل  رغم  الحرب  سنوات  يف 
البلد  هذا  اىل  االنتامء  ازمة   هي 
الهوية  مسالة  طرحت  بدورها  التي 
ايضا. فقدان االمان االجتامعي  كازمة 
يف  الثالثة  الهجرة  موجة  وراء  هو 

تاريخ لبنان.    

داخليا  مهيأة  اجتامعية  مناذج  اي   ■
يف  الهجرة  قرار  التخاذ  غريها  من  اكرث 

االزمات الصعبة؟
يتخذون  الذين  هم  املدينة  ابناء   □
هذا القرار بسهولة امام كل منعطف 
صعب يواجهه لبنان، ال اوالد الريف. 
بالشعور  مرتبطة  هذه  املسألة 
ابناء  نفوس  يف  املتأصل  باالنتامء 
القرى. لهذا السبب ال تنطبق معادلة 
هجرة االرّس اللبنانية يف الفرتة االخرية 
التي  الهجرة  موجة  الريف.  اهل  عىل 

شهدها لبنان يف سنوات الحرب ما بني 
املايض،  القرن  وتسعينات  سبعينات 
اما  عصبها.  هم  ماليا  املقتدرون  كان 
االن فالوضع مختلف من ناحية سعي 
املتعلم  وغري  املتعلم  والغني،   الفقري 
الكل  الحرة.  املهن  اصحاب  حتى 
اساليب  باتباع  لبنان  مغادرة  يريد 
عقد  منها  الغرضية،  هذه  له  تحقق 
من  لبنانيات  لفتيات  زواج  صفقات 
وقد  الخارج،  يف  لهم  اقارب  طريق 
اثناء  الحادثة شخصيا يف  عاينت هذه 
املايض  اب   28 يف  فرنسا  يف  وجودي 
تقديم  اىل  لبنانية  سيدة  حيث سعت 
قريباتها تعمل يف  عرض زواج الحدى 
تعريفها  بهدف  لبنان  يف  اهم مرصف 
منه.  الزواج  بغية  اجنبي  شاب  اىل 
حاليا  املعتمدة  الوسائل  احدى  انها 
التوقف  دون  من  لبنان  عن  للرحيل 
وانعكاسه  القرار  هذا  سلبيات  عند 
واجتامعيا.  نفسيا  الفرد  حياة  عىل 
دراستي  خالل  من  دامئا  اقول  وكام 
لبنان  خارج  العيش  الهجرة،  مللف  
ليس الذهاب اىل الشانزيليزيه. هناك 
اللبناين  بها  سيصطدم  كثرية  صعوبات 

باحتكاكه بثقافات اخرى.

الهجرة  ■ من خالل عملك عىل ملف 
سيعاين  مشكالت  اي  من  اللبنانية، 

اللبناين ما بعد رحيله؟
□ عدم التأقلم هو من ابرز املشكالت 
التي سيصطدم بها اللبنانيون. من خالل 
عرّب  باملهاجرين حديثا  املهنية   عالقتي 
يل احدهم عن ندمه الشديد عىل قرار 
شديدة.  بلهفة  اتخذه  الذي  الهجرة 
الناس  لدى  ترسع  هناك  برصاحة، 
حاليا يف اتخاذهم قرارا صعبا كهذا. يف 
السفر  عىل  يحرص  الزوج  كان  السابق 
واقع  لتحضري  االمر  بادىء  يف  مبفرده 
مالئم لعائلته، مبعنى كان لدى اللبناين 
الجديدة ال كام  لحياته  خطة مدروسة 

يحصل حاليا. 

االستاذة املساعدة رئيسة قسم املنهجية واالبيستمولوجيا والتقنيات يف معهد العلوم االجتامعية يف الجامعة  اللبنانية ـ 
الفرع الثاين الدكتورة سوزان منعم.

هجرة العائالت ستحدث 
خلال اجتماعيا في التركيبة 

اللبنانية

denise.mechantaf@gmail.com
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سفير األردن: مستعّدون لدعم لبنان في الطاقة
إستبدال الفيول بالغاز يوّفر 120 مليون دوالر

لبنان احد  الفائت، شكل  بايدن يف متوز  الرئيس االمرييك جو  الثاين اىل واشنطن ولقائه  خالل زيارة ملك االردن عبدالله 
املواضيع الرئيسية الجندة الزيارة حيث حذر العاهل االردين من تدهور االوضاع يف لبنان، ودعا خاللها اىل تقديم الدعم 

ومساعدة الشعب اللبناين بهدف الخروج من االزمة املعيشية واالقتصادية الصعبة 

اكد ملك االردن يف خطابه امام الجمعية 
العمومية لالمم املتحدة يف ايلول املايض، 
دولية  "استجابة  تحصل  ان  رضورة  عىل 
محكمة التخطيط ودقيقة التنفيذ يشارك 

فيها الجميع النقاذ لبنان".
عالمة  الثاين  عبدالله  امللك  موقف  شكل 
فارقة، وهو يتوافق مع العالقة التاريخية 
املصلحة  مع  ايضا  لكن  البلدين،  بني 
يف  شامل  انهيار  اي  ان  حيث  املشرتكة، 
الجوار  دول  عىل  حتام  سينعكس  لبنان 

ومنها االردن.
اصغاء االدارة االمريكية اىل دعوة العاهل 
ملست  حني  مرونة  اكرث  جعلها  االردين 
معاناة لبنان، خصوصا ابان ازمة الكهرباء 
الشديد يف قدرته  النقص  الخانقة بسبب 
الالزمة  الطاقة  مصادر  التزود  عىل 
لبنان  مساعدة  اقرتاح  تم  لذا  النتاجها. 
طريق  من  املرصي  الغاز  استجرار  عرب 
الشبكة  تغذية  وكذلك  وسوريا،  االردن 

اللبنانية بالكهرباء االردنية عرب سوريا.
اعادة  ان  اغفال  ميكن  ال  السياق،  هذا  يف 
وقد  وسوريا،  االردن  بني  جابر  معرب  فتح 
اعاد سري  اذ  لبنان  شكل عامال مهام لصالح 
الحركة التجارية املعتادة، خصوصا وانه يتم  
نقل حواىل ثلث الصادرات اللبنانية اىل دول 
مجلس التعاون الخليجي من طريق االردن. 
الرئيس  بني  اتصال  اول  حصل  للتذكري، 
 3 يف  االردين  والعاهل  االسد  بشار  السوري 
بدء  منذ  االول  وهو  الفائت،  االول  ترشين 

االزمة السورية يف العام 2011.
االقتصادية  العالقات  تاريخ  يعود 
العام  اىل  ولبنان  االردن  بني  والتجارية 
1952 حني تم التوقيع عىل اتفاق تنظيم 

يف  والنقل  والرتانزيت  التجاري  التبادل 
بريوت، وقد عدل هذا االتفاق مرات عدة 
من  االول  يف  املوقع  االتفاق  آخرها  كان 
اصبح  والذي   1992 العام  االول  ترشين 
ساري املفعول اعتبارا من 23 متوز العام 
 5 لبنان قرابة  انه يعيش يف  1993. علام 
االف اردين وهناك حواىل 4170 لبنانيا يف 

االردن.
استعرض  العام"،  "االمن  مع  حواره  يف 
وليد  الهاشمية  االردنية  اململكة  سفري 
السفري  عنّي  كلها.  املواضيع  الحديد هذه 
الحديد يف لبنان يف االول من ترشين الثاين 
2019 قادما من وزارة الخارجية االردنية، 
حيث شغل مركز مدير املكتب الخاص يف 
الوزارة. عمل الحديد سفريا لبالده سابقا 
يف اندونيسيا وسنغافورة وبروناي، اضافة 
اىل تقلده مناصب ديبلوماسية عدة منها: 
وحدة  ومدير  واشنطن،  يف  السفري  نائب 
يف  الدويل  والتعاون  االقتصادية  الشؤون 
االردنية  البعثة  وعضو  الخارجية،  وزارة 
من  وسواها  نيويورك  يف  املتحدة  لالمم 
املراكز. حاز ماجستري يف الخدمة الدولية 
يف  االمريكية  الجامعة  من   2009 العام 
السياسات  يف  تخصص  حيث  واشنطن، 
ماجستري  النزاعات، وحائز  الدولية وفض 
يف  االردنية  الجامعة  من  االقتصاد  يف 
من  واحصاء  اقتصاد  وبكالوريوس  عامن 

االردنية.  الجامعة 

االردين  الوزراء  رئيس  زيارة  عن  ماذا   ■
تشكيل  بعد  لبنان  اىل  الخصاونة  برش 
الحكومة الجديدة، وما هي الرسائل التي 

حملها اىل لبنان؟

ان  الخصاونة  برش  الوزراء  رئيس  اكد   □
يف  يتمثل  لبنان  لزيارة  الرئييس  الهدف 
والتضامن  املستمر  الدعم  عن  التعبري 
ومواطنني،  ومؤسسات  دولة  لبنان،  مع 
عبدالله  امللك  جاللة  من  والتزام  بتوجيه 
العالقات  املباحثات  تناولت  الثاين. 
تعزيز  وسبل  ولبنان،  االردن  بني  الثنائية 
املجاالت  يف  املشرتك  الثنايئ  التعاون 
التعاون  تعزيز  سبل  عىل  وركزت  كافة، 
العمل  وترية  وترسيع  الطاقة  مجاالت  يف 
املرصي  الغاز  ايصال  مرشوع  انجاز  يف 
وسوريا.  االردن  عرب  لبنان  اىل  والكهرباء 
بقيادة  االردن  دعم  الوزراء  رئيس  واكد 
جاللة امللك عبدالله الثاين للبنان الشقيق 
السيام  تواجهه،  التي  التحديات  ملواجهة 
الفتا  والطاقة،  االقتصادية  التحديات 
الجمعية  امام  االخري  جاللته  خطاب  اىل 
عىل  والتأكيد  املتحدة  لالمم  العمومية 
الظروف  هذه  يف  لبنان  مساندة  رضورة 
اىل  الوزراء  رئيس  ولفت  فيها.  مير  التي 
العالقات التاريخية واملتجذرة التي تربط 
وحرص  الشقيقني،  والشعبني  البلدين 
يف  املشرتك  التعاون  تعزيز  عىل  االردن 
الوزراء  رئيسا  اتفق  .كام  كافة  املجاالت 
عمل  فرق  تقوم  ان  عىل  البلدين  يف 
ببحث  واللبناين  االردين  الجانبني  من 
لزيادة  التنفيذية  واالليات  الخطوات 
التجاري  التبادل  مجاالت  يف  التعاون 
املجاالت.  من  وغريها  والطاقة  والزراعة 
واتفق رئيسا الوزراء عىل عقد اجتامعات 
املشرتكة  اللبنانية  االردنية  العليا  اللجنة 
خالل الفرتة املقبلة، السيام يف ظل وجود 
العديد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم 

الكهرباء االردنية عرب الشبكة الكهربائية 
تشغيل  اعادة  خالل  من  السورية 
بني  القامئة  الكهربائية  الربط  خطوط 
االخوة  الثالث وذلك ملساعدة  الشبكات 
احتياجاتهم من  اللبنانيني لسد جزء من 
لتوجيهات  تنفيذا  الكهربائية،  الطاقة 
جاللة امللك عبدالله الثاين. كام تم ايضا 
تحديد خطة عمل واضحة وجدول زمني 
متخصصة  فنية  فرق  وتشكيل  للتنفيذ 
ضمن  الالزمة  االعامل  بانجاز  وتكليفها 
التحتية  البنية  وتأهيل  محددة،  مدة 
املعنيني  االطراف  وقيام  لذلك  الالزمة 
لبنان  لتزويد  الالزمة  االتفاقيات  بعقد 
اعقاب  يف  االجتامع  هذا  جاء  الكهرباء. 
اجتامع رباعي ضم االردن ومرص وسوريا 
ايلول  شهر  يف  عامن  يف  عقد  ولبنان 
لبنان  اىل  املرصي  الغاز  اليصال  املايض 
تخفيض  وبالتايل  وسوريا،  االردن  عرب 

يف  الكهربائية  الطاقة  توليد  كلفة 

سفري اململكة 
االردنية 

الهاشمية 
وليد الحديد.

اللجنة.  من  عليها  املصادقة  تحتاج  التي 
االقليمية يف  الجانبان االوضاع  واستعرض 
عىل  السوري  اللجوء  وتداعيات  املنطقة 
الدول  اكرث  من  يعدان  اللذين  البلدين 
يف  العبائه  تحمال  واالكرث  املستضيفة 
رئيس  الدويل. وشدد  الدعم  تراجع  ضوء 
اال  للمنطقة  مصلحة  ال  ان  عىل  الوزراء 
فاعل  وعضو  ومستقر  آمن  لبنان  بوجود 

يف محيطه االقليمي. 

الهاشمية  االردنية  اململكة  استضافت   ■
املعنيني  الوزراء  ضم  وزاريا  اجتامعا 
االردن  من  كل  يف  الكهرباء  بشؤون 
عىل  االتفاق  خالله  تم  ولبنان،  وسوريا 
من  احتياجاته  من  جزءا  لبنان  تزويد 
الطاقة الكهربائية من االردن عرب الشبكة 
خطة  تقديم  وتم  السورية،  الكهربائية 
خط  تشغيل  العادة  زمني  وجدول  عمل 
وسوريا  االردن  بني  الكهربايئ  الربط 

مقابلة
مارلني خليفة

marlenekhalife@

واعداد  كافة  الفنية  الدراسات  واجراء 
االتفاقيات الالزمة لتنفيذ عملية التزويد. 
الخطة  لهذه  العريضة  الخطوط  هي  ما 

والربنامج الزمني لها؟
االول  ترشين   6 يف  انعقد  صحيح،   □
يف  والكهرباء  الطاقة  وزراء  بني  اجتامع 
االردن وسوريا ولبنان، وهدف االجتامع 
بشكل اسايس لوضع خطة عمل واضحة 
لبنان  لتزويد  زمني  وبرنامج  محددة 

اتفق رئيسا الوزراء 
على عقد اجتماعات اللجنة 
العليا االردنية اللبنانية خالل 

الفترة املقبلة



4849
عدد 98 - تشرين الثاني 2021عدد 98 - تشرين الثاني 2021

الغاز  تزويد  استمرار  وضامن  لبنان 
محطة دير عامر.

■ ماذا عن االرضار عىل الشبكة وتأثريها؟
عىل  الكهربائية  الشبكة  ترضرت   □
الفرتة  خالل  ويالالسف  السوري  الجانب 
املاضية، لذلك تحتاج اىل تصليح. الجانب 
الالزم  الوقت  تقدير  عىل  اقدر  السوري 
الكهرباء  وزير  قدرها  حيث  للتصليح، 
الشبكة  قدرة  اشهر.   3 بحواىل  السوري 
الطاقة  استيعاب  عىل  حاليا  اللبنانية 
الكهربائية هي نحو 250 ميغاوات، علام 
من  كهربائيا  يرتبطان  وسوريا  االردن  ان 
 400 جهد  عىل  كهربايئ  نقل  خط  خالل 
العمل  سيتم  الغاز،  اىل  بالنسبة  ك.ف. 
لبنان  يف  عامر  دير  محطة  تغذية  عىل 
بالغاز  الفيول  خط  لبنان  وسيستبدل 
كلفة.  اقل  واالخري  مرص،  من  الطبيعي 
يتم  ان   املتوقع  التقديرات، من  بحسب 
توفري ما بني 100 مليون اىل 120 مليون 
الفيول  استبدال  بسبب  سنويا  دوالر 
بالغاز، وتاليا تخفيض كلفة توليد الطاقة 
استقرار  وضامن  لبنان  يف  الكهربائية 

تزويد الغاز ملحطة دير عامر.

التي  الكمية  هي  ما  املحصلة  يف   ■
والكهرباء،  الغاز  من  لبنان  اىل  ستصدر 

وهل ستفي حاجته؟
استيعاب حواىل  يتم  ان  املفروض  □ من 
عامر.  دير  محطة  من  ميغاوات   450
هذه الكمية سيتوفر لها الغاز من الخط 
العريب، وهناك حواىل 250 ميغاوات من 
فاذا  االردن،  من  توفريها  سيتم  الكهرباء 
للبنان  سيتأمن  الكميتني  هاتني  جمعنا 
700 ميغاوات، وهي تغطي نسبة جيدة 

احتياجاته. من 

■ شارك امللك عبدالله الثاين يف املؤمترات 
املساعدة  تقديم  حول  الثالثة  الدولية 
التي  اللبناين  والشعب  لبريوت  والدعم 
مرفأ  انفجار  تداعيات  لتخفيف  عقدت 

اوارص  تعزيز  اىل  تهدف  التي  التنفيذية 
الجوانب.  والتعاون يف مختلف  العالقات 
البلدين  بني  فاعلة  اتفاقية   15 هناك 
كام  كافة،  القطاعات  يف  التعاون  تشمل 
للتوقيع،  جاهزة  اتفاقيات   6 هناك  ان 
الصيغ  عىل  االتفاق  عىل  العمل  ويجري 
النهائية لـ14 اتفاقية اخرى ليتم توقيعها 
خالل انعقاد الدورة املقبلة للجنة والتي 
بريوت  يف  عقدها  اىل  البلدان  يتطلع 
من  الرغم  عىل  القريب.  املستقبل  يف 
االوضاع املعيشية الصعبة وحالة االقتصاد 
اللبناين املرتدي، اال انه يحدونا االمل بأن 
هي  وكام  الشقيق  لبنان  شعب  يتخطى 

سيتأمن للبنان 700 ميغاوات تغطي نسبة جيدة من احتياجاته.

كام  ويعود  الصعبة،  االزمة  هذه  عادته 
كان منارة الرشق والنموذج الذي يحتذى 
به يف التعددية والتنوع الديني والثقايف.

■ يحتفل االردن طيلة هذا العام مبئوية 
تأسيسه، ما هي اهمية هذه االحتفالية؟

العام  االردن يف  امارة رشق  تأسست   □
عبدالله  املؤسس  امللك  يد  عىل   1921
حكمه  دام  والذي  الحسني  ابن  االول 
عىل  استشهد  حيث   1951 العام  حتى 
بعد  ونودي  االقىص،  املسجد  ابواب 
ملكا  عبدالله  بن  طالل  باالمري  ذلك 

الذي  الهاشمية  االردنية  اململكة  عىل 
صحية،  السباب  الحكم  يف  يستمر  مل 
ملكا  طالل  بن  حسني  امللك  فنودي 
حتى عام 1999م ليتوىل العرش صاحب 
الثاين  عبدالله  امللك  الهاشمية  الجاللة 
االردنية  الدولة  وعملت  الحسني،  ابن 
وعىل  واجتهاد  بجد  الهاشمية  بقيادتها 
مؤسساتها  وبنت  الصعد  مختلف 
والبنية  واالمنية  والعسكرية  املدنية 
والصحة  والتعليم  واالقتصاد  التحتية 
ودافعت  وغريها  واملياه  والزراعة 
العربية  االمة  وقضايا  حدودها  عن 

مدار  عىل  اقتدار  بكل  واالسالمية 
السياسية  االعباء  وتحملت  عام،  مئة 
والعسكرية واالقتصادية عىل الرغم من 
قلة االمكانيات واملوارد وكرثة التحديات، 
االردنيني  مقدرات  تنمية  عن  فضال 
العام  هذا  يف  معيشتهم.  مستوى  ورفع 
الدولة  لتأسيس  املئوية  الذكرى  تصادف 
يف  كبرية  وطنية  مناسبة  وهي  االردنية، 
بني  تحيك قصة وطن  االردنيني  وجدان 
بارادة وعزم القيادة الهاشمية والشعب 
والتطوير  النشأة  مراحل  عرب  االردين 
والبناء واالزدهار. وهي محطة الستلهام 
التاريخ املرشق للدولة االردنية، والتطلع 
منها  تستمد  منارة  لتكون  االمام،  اىل 
مستقبل  نحو  والعرب  الدروس  االجيال 
التقدم  من  املزيد  لتحقيق  مرشق 
الثانية.  املئوية  يف  واملنعة  واالزدهار 
لالحتفال  وطنية  خطة  عن  االعالن  تم 
مدار  عىل  متتد  العزيزة  املناسبة  بهذه 
اململكة  محافظات  يف  الحايل   العام 
قطاعات  مختلف  وتنفذها  كافة، 
الرسمية  والدوائر  الوزارات،  الدولة: 
الفنية  والفرق  والروابط،  والجمعيات، 
ما  يف  والتعاون  والتشاركية  بالتنسيق 
الذي  االحتفالية،  شعار  اطلق  بينها. 
وعىل  بالتاج  مكلال   100 الرقم  يتوسطه 
 3 يساره  واىل  ذهبي ساطع  قوس  ميينه 
القاعدة  ويف  البالد،  علم  بالوان  اقواس 
احدهام  عىل  كتب  ذهبيان  قوسان 
تضمنت  كام   .2021 االخر  وعىل   1921
الخطة اصدار عدد كبري من املخطوطات 
التي تتناول تاريخ االردن واهم مفاصله 
سري  ذلك  يف  مبا  املئوية،  عرب  وتطوراته 
رموزه الوطنية والثقافية واهم االحداث 
مجموعة  ترجمة  وكذلك  فيه،  املفصلية 
من الكتب التي تتناول النهضة االردنية 
االنكليزية  االجنبية:  اللغات  اىل 
انتاج  تم  كذلك  واالسبانية.  والفرنسية 
والربامج  الوثائقية  االفالم  من  العرشات 
تاريخ  توثق  التي  واالذاعية  التلفزيونية 

االردن ونهضته خالل املئوية االوىل.

االردن حريص على 
تعزيز التعاون املشترك 

في املجاالت كافة

15 اتفاقية فاعلة بني 
البلدين تشمل التعاون في 

كل القطاعات و6 اتفاقيات 
جاهزة للتوقيع

واالمم  فرنسا  بدعوة مشرتكة من  بريوت 
املتحدة، وكان آخرها مؤمتر دعم الشعب 
اللبناين يف آب املايض، ما هي اوجه هذا 

للبنان؟ الدعم 
□ تنفيذا لتوجيهات جاللة امللك عبدالله 
انفجار مرفأ  اثر  الثاين ابن الحسني وعىل 
 ،2020 آب  من  الرابع  يف  املروع  بريوت 
عسكري  مستشفى  بارسال  االردن  قام 
الشقيقة  اللبنانية  الجمهورية  اىل  ميداين 
واملرىض  والجرحى  املصابني  الستقبال 
وتقديم الخدمات الطبية لهم. كام اقامت 
جرسا  الهاشمية  االردنية  الخريية  الهيئة 
لبنان  اىل  االنسانية  املساعدات  جويا من 
واغاثية  وطبية  غذائية  موادا  تضمنت 
املسلحة  القوات  مع  بالتنسيق  متنوعة 
من  للتخفيف  العريب  الجيش   - االردنية 
تداعيات اثار االنفجار. كام شارك االردن 
يف مؤمتر دعم الجيش اللبناين الذي عقد 
كذلك   .2021/6/17 بتاريخ  باريس  يف 
عبدالله  امللك  جاللة  من  بتوجيهات  تم 
الثاين املعظم تسيري جرس جوي ملساعدة 
من   ابتداء  اللبناين  والشعب  الجيش 
حيث   ،2021/9/9 حتى   2021/8/16
باالدوية  محملة  طائرات   9 ارسال  تم 
واالغذية. كام جرى  الطبية  واملستلزمات 
للجيش  ارسال طائريت مساعدات غذائية 
املايض.  نيسان  و12   11 يف  اللبناين 
سالح  قام  ايضا،  جاللته  من  وبتوجيهات 
الجو املليك االردين يف 2021/6/16 بارسال 
من  متخصص  بطاقم طبي  مزودة  طائرة 
الطفلة  الخالء  امللكية  الطبية  الخدمات 
 8( الكسار  محمد  سهيلة  اللبنانية 
يف  ناري  لعيار  تعرضت  التي  سنوات( 

عمودها الفقري يف لبنان. 

■ ما هي اليات التعاون بني املؤسسات؟
من  البلدين  بني  التعاون  مأسسة  تتم   □
خالل اللجنة العليا املشرتكة التي تجتمع 
البلدين،  يف  الوزراء  رئييس  برئاسة  دوريا 
عىل  التوقيع  اللجنة  اجتامع  خالل  ويتم 
والربامج  التفاهم  ومذكرات  االتفاقيات 



5051
عدد 98 - تشرين الثاني 2021عدد 98 - تشرين الثاني 2021

نشأت يف االعوام االخرية نزاعات يف وزارة الخارجية واملغرتبني بني االمني العام هاين شميطيل وعدد من السفراء يف االدارة 
املركزية او يف البعثات الخارجية، عىل خلفية الصالحيات املنوطة باالمني العام للوزارة. بعيدا من االراء الشخصية واالجتهادات 

التي اتسم بها السجال، ما هي الصالحيات الحقيقية لالمني العام؟ ومن يفصل يف الخالفات بني كبار الديبلوماسيني؟

صالحيات األمني العام لوزارة الخارجية: 
إستعادة الدور الديبلوماسي للبنان

يحتم الدور املنوط بوزارة الخارجية واملغرتبني 
الدول  مع  التواصل  لجهة  املقبلة  املرحلة  يف 
الدولية،  واملنظامت  االقتصادية  والتكتالت 
التعاون  من  بروح  كامال  دورها  مامرسة 
وديبلوماسييها  بصالحياتها  فالوزارة  الداخيل. 
السياسية  الطريق  تعبيد  بها  منوط  وبعثاتها 
برامج  تنفذ  التي  وهي  الدول  بني  للحكومة 
عىل  يرتب  مام  الخارجي،  بشقها  الحكومة 

الديبلوماسيني فيها مسؤوليات جسيمة.
يؤثر النزاع عىل صالحيات االمني العام لوزارة 
الخارجية عىل عمل االدارة، فاالمني العام هو 
الرقم 2 بعد الوزير واالول يف الهرم االداري. 
التي  السجاالت  يف  املخفية  القطب  احدى 
طويلة  العوام  سادت  اعراف  وجود  نشأت، 
يف العمل االداري قد ال تتوافق مع َمن يريد 
تطبيق القانون بحذافريه. صحيح ان املرسوم 
العام صالحيات واسعة،  111/59 منح االمني 
فيها  السفراء  كون  خصوصية  للوزارة  لكن 

جميعهم من الفئة االوىل.
امانة  انشاء  يريد  َمن  بني  االشكالية  نشأت 
ليس  ان  يقول  َمن  وبني  الوزارة  يف  عامة 
لالمني العام ان ينشئ امانة مامثلة. الواقع ان 
ليس من بند محدد يف نظام وزارة الخارجية 
امانة عامة، بل تنص املادة  ينص عىل وجود 
تاريخ   2220 للمرسوم  وفقا  املعدلة   4
1979/8/18 والقانون 13 تاريخ 1980/5/17 

عىل االيت:
"ميارس صالحيات املدير العام للوزارة ويرشف 
عىل االدارة املركزية والبعثات امني عام يجري 
تعيينه من بني موظفي السلك الخارجي من 
يتوىل  املالك.  خارج  السفراء  او  االوىل  الفئة 
مدير الشؤون السياسية مهام االمني العام يف 

حال غيابه بصفة امني عام بالوكالة".

االجنبية  بالدول  والثقافية  واالقتصادية 
واملنظامت الدولية االقليمية".

الغموض يف صالحيات  يؤثر وجود هذا  ماذا 
االمني العام؟ 

بامللف  عليمة  ديبلوماسية  اوساط  تقول 
تتمثل  نهضة ترشيعية  اىل  يحتاج  "لبنان  بأن 
منذ  فنحن  واالنظمة.  الترشيعات  بتحديث 
العام 1959 اي منذ عهد الرئيس فؤاد شهاب، 
مل نقم بعمل جدي يف االدارات العامة. لذا ال 
تزال قوانيننا قدمية العهد، علام بأن القوانني 
التفاصيل  يف  تدخل  ال  االدارية  واالنظمة 
رضورة  مع  للعمل  اطرا  تضع  بل  عادة، 
التعاطي  واخالقيات  التعاون  مفهوم  اعتامد 
مبهنية مطلقة مام يفرض القبول باراء نشأت 
صارت  طويل  زمني  مدى  عرب  ومامرسات 

اعراف موجودة حكام".
هل يؤثر هذا السجال القائم عىل التشكيالت 

واملناقالت وعمل البعثات؟
بامللف  الضليعة  الديبلوماسية  تشري االوساط 
اىل انه "حني يأيت مطلق رئيس قسم او دائرة 
فحسب  بشخصه  املواضيع  ويحرص  مدير  او 

جمة، منها عىل سبيل املثال ال الحرص تعديل 
واذونات  التمثيل  وبدالت  االغرتاب  بدالت 
الزواج، هنالك نوع من الدميوقراطية يف عمل 
الوزارة، او نوع من روح الفريق، النها وزارة 
ومن  املسائل  من  كبريا  عددا  تتابع  ضخمة 
البعثات، وبالتايل يتعذر عىل شخص واحد ان 

يقوم بها لوحده". 
"من  انه  اىل  الديبلوماسية  االوساط  تشري 
اللجنة  تجتمع  ال  حني  بالوزير  املفرتض 
االدارية عىل مدى عامني ونصف عام، وهي 
وذلك  االدارة  سري  حسن  ضامن  املخولة 
لخالفات شخصية بني اعضائها، ان يوجه اليها 
يأمرها  خطية  كتبا  القوانني  بحسب  الوزير 
يف  الحق  له  يكون  تنصع  مل  واذا  باالجتامع. 

محاسبة اعضائها مسلكيا".
العام  االمني  وكان  الوزير  يتدخل  مل  حال  يف 
هي  فمن  الديبلوماسيني،  مع  خالف  عىل 

الجهة املخولة الفصل بني الطرفني؟
مجلس  اي  االداري  "القضاء  االوساط:  تقول 
شورى الدولة، وتوجد دعاوى عدة يف مجلس 

شورى الدولة يف هذا الخصوص".

اصبح  الصالحيات  تحديد  موضوع  لكن 
العام  االمني  صالحيات  بني  خالفية  مسألة 
والوزير واملدراء الباقني، وهم ايضا سفراء من 
الفئة االوىل وخصوصا يف االدارة املركزية التي 

تحوي املديريات االتية:
1- مديرية الشؤون السياحية والقنصلية.

2- مديرية الشؤون االقتصادية.
3- مديرية املغرتبني.
4- مديرية املراسم.

واملؤمترات  الدولية  املنظامت  مديرية   -5
والعالقات الثقافية.

6- مديرية الشؤون االدارية واملالية.
واالبحاث  القانونية  االستشارات  مركز   -7

والتوثيق.
8- التفتيش.

9- الرموز.
10- امانة املحفوظات.

11- الديوان.
12- دائرة الصحافة.

التنازع  موضوع  شل  االخريين،  العامني  يف   
شبه  بشكل  الوزارة  عمل  الصالحيات  عىل 
كامل، وبقي الخالف مستورا اىل حني انفجاره 
اعالميا مع انتهاء والية الوزيرة بالوكالة زينة 

عكر.
السابق  واملغرتبني  الخارجية  وزير  وكان 
الترشيع  هيئة  اىل  ارسل  قد  وهبه  رشبل 
تعترب  والتي  قضاة  من  املؤلفة  واالستشارات 
هذا  يف  سؤاال  للدولة،  القانوين  املستشار 
كيان  يوجد  ال  انه  وقالت  فردت  الخصوص 
اداري اسمه امانة عامة مبعنى مديرية قامئة 
ومستقلة يف ذاتها، ألن املديريات برمتها هي 
له  تكون  فلم  العام،  االمني  صالحيات  تحت 

مديرية مستقلة له وحده؟

استشارة  طلب  وهبه  الوزير  ارسل  كذلك 
رأيه  عىل  ليقف  املدنية،  الخدمة  مجلس  اىل 
وليس من رد بعد لغاية كتابة هذه السطور. 
تستند االراء املروجة المانة عامة اىل املرسوم 
انشئ   ،1979 آب   18 يف  الصادر    2220
االستشارات  مركز  املرسوم  هذا  مبوجب 
القانونية وامانة للمحفوظات. ويجب التنبه 
اىل انه بعد التمحيص يف نظام الوزارة للعام 
1971، برزت الحاجة اىل مديرية قانونية يف 
بنظام  وعدل  املرسوم،  هذا  فصدر  الوزارة، 
القانونية،  لالستشارات  مركزا  وانشأ  الوزارة 
وامانة املحفوظات. تشري املادة 9 من نظام 
الوزارة، )املرسوم الرقم 1306(، اىل انه تنشأ 
العامة  باالمانة  ويلحق  املركزية  االدارة  يف 
واالبحاث  القانونية  لالستشارات  مركز 
)اي  للمحفوظات  وامانة  والتوثيق، 
االمانة  كلمة  اىل  البعض  ويستند  االرشيف( 

العامة الواردة. 
وفقا  معدلة  وهي  االيت  عىل   9 املادة  تنص 
والقانون   تاريخ 1979/8/18  للمرسوم 2220 

13 تاريخ 1980/5/17: 
باالمانة  ويلحق  املركزية  االدارة  يف  "تنشأ 
القانونية واالبحاث  العامة مركز لالستشارات 
ويحدد  للمحفوظات  وامانة  والتوثيق 
ورشوط  وصالحياته  ومالكه  منهام  كل  نظام 
اليه والعمل فيه مبرسوم يصدر يف  االنتساب 
تاريخ  من  سنة  مهلة  خالل  الوزراء  مجلس 
فيه  تراعى  ان  عىل  القانون،  بهذا  العمل 

االحكام التالية:
تزويد  املركز  انشاء  من  الغرض  ان   -1
اليه  تحتاج  ما  واملغرتبني  الخارجية  وزارة 
ووثائق  ودراسات  قانونية  استشارات  من 
السياسية  لبنان  عالقة  حول  ومعلومات 

تقرير

يف  معامالت  يضع  او  املهام،  عنده  وترتاكم 
التي  املديريات  لدى  ارباك  ينشأ  االدراج، 
وتتطلب  االستقاللية  من  ادىن  بحد  تتمتع 
نوعا من تفويض بعض الصالحيات، وال ميكن 
مواكبة  اوىل  فئة  اي  سفراء  وهم  للمدراء 
واالقتصادية  السياسية  والقضايا  البعثات 
لبنان،  يتابعها  ان  امللزم  والتقارير  املستجدة 
يجب  لذا  صارخة  مركزية  توجد  كانت  اذا 

الرتكيز عىل روح التعاون".
لوزارة  العام  االمني  بني  خالف  يقع  عندما 
للوزير  ميكن  هل  الزمالء  وبعض  الخارجية 

الفصل؟
"ميكن  الحال  بطبيعة  انه  اىل  االوساط  تشري 
للوزير الفصل، حتى لو كان الوزير من خارج 
نظام  اىل  التعرف  برسعة  فيمكنه  املالك، 
ان  مبعنى  معقدا  ليس  النه  الخارجية  وزارة 
وزيرا من خارج املالك الديبلومايس لن يشعر 
تضم  التي  مثال  االدارية  اللجنة  باالرتباك. 
االمني العام ومدير الشؤون السياسية ومدير 
الشؤون االدارية، من املفرتض ان تجتمع وان 
مواضيع  اىل  التشكيالت  مواضيع  يف  تتباحث 

مارلني خليفة
marlenekhalife@
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رشعت كل االبواب االسياسية يف العراق امام مختلف سيناريوهات ما بعد االنتخابات الربملانية التي شهدتها البالد يف 
10 ترشين االول 2021، والتي كانت مثابة زلزال متوسط القوة، يغري يف املشهد السيايس ولكنه ال يطيحه بالكامل. 

خلق وضعا دقيقا من شأن اي حساب خاطئ ان يدفع بالبالد اىل مجهول

بداية نفق املساومات الطويل وائتالفاته
أسرار انتخابات العراق لم تنكشف فصولها 

واملذهبي  السيايس  التنوع  شدة  بسبب 
العديد  وانتظام  العراق،  يف  والعرقي 
بعد  ما  يف  القامئة  السياسية  القوى  من 
فان  املنظومة،  هذه  وفق   ،2003 العام 
العام  االنتخابات خرجت، كام سابقتها يف 
2018، باوزان شعبية وحزبية غري حاسمة 
الشهية  يبقي  ما  وهو  بعينها،  قوة  الي 
املساومات  لعبة  امام  دامئا  مفتوحة 

والتقاسم املتنوعة بني مختلف القوى. 
مع ذلك، فان النتائج املفاجئة نسبيا التي 
دالالت  تحمل  االقرتاع،  صناديق  اظهرتها 
تجاهلها،  العراقيني  السياسيني  ميكن  ال 
التفاوض واملساومات من  سواء يف مرحلة 

مصطفى الكاظمي يديل بصوته.

عامل يعد احد امللصقات االنتخابية.

ال  ومفارقة  دالالت  له  املؤهلني،  مليونا 
ميكن تجاهلها، حيث ان العراق يعاين من 
السياسية  االزمات  من  مستعصية  سلسلة 
واالمنية واالقتصادية - املعيشية التي كان 
منازلهم  من  الناخبني  تخرج  ان  يفرتض 
من  ولو  التغيري  فكرة  وراء  سعيا  بكثافة 

باب املحاولة. 
النهائية،  غري  االولية،  التقديرات  وبرغم 
التي تتحدث عن نيل "املستقلني" وممثيل 
متظاهري  ميثل  الذي  الترشيني  الحراك 
دوائر  مختلف  يف  مقعدا   40 نحو   ،2019
العراق، اال ان ذلك مل يبدد الفكرة القائلة 
بان "القوى السياسية التقليدية" ما زالت 
هي املهيمن الرئييس عىل املشهد السيايس 
الطوىل يف  اليد  لها  التي  العراق. وهي  يف 

والذين   ،2019 تظاهرات  يف  املشاركني 
السياسية  الطبقة  تغيري  برضورة  نادوا 
وتردي  والفساد  البطالة  قضايا  ومعالجة 
فتح  برغم  ولكن  الحكومية،  الخدمات 
صناديق االقرتاع امامهم، فان نسبة االقبال 

كانت مخيبة عموما. 
من  العديد  صدم  الذي  الثاين  املؤرش  اما 
تخبط  يف  متثل  فقد  واملراقبني،  العراقيني 
وتأرجح  االقرتاع،  نتائج  اعالن  عملية 
املستقلة  املفوضية  وتعديل  االرقام، 
نظام  تعطل  بسب  الرقامها  لالنتخابات 
عىل  يعتمد  الذي  االلكرتوين  التوصيت 
البصمة البايومرتية، والذي كان يفرتض ان 
انتهاء  بدقة مبجرد  التصويت  نتائج  يصدر 
ان  بل  االنتخايب، وهو ما مل يحصل.  اليوم 
من  الكثري  امام  الباب  فتح  التخبط،  هذا 
التشكيك والتساؤالت عام جرى، من دون 
الناخبني  تطمنئ  االن  حتى  واضحة  اجوبة 
ما  حول  املتنافسة،  السياسية  والقوى 

جرى. 
عزز  التعبري،  ان صح  االرتباك  هذا  ان  بل 
املجال امام اطالق التكهنات والشكوك يف 
نزاهة العملية االنتخابية وعملية احتساب 
الخارسة،  القوى  امام  وخاصة  االصوات، 
حضورها  من  الكثري  فقدت  التي  تلك  او 
الربملاين، والتي طالبت، مثلام فعل "تحالف 
العامري، وغريه من  الفتح" بزعامة هادي 
تحالفات متثل شخصيات مثل عامر الحكيم 
احصاء  باعادة  للمطالبة  العبادي،  وحيدر 
نحو  بالفعل،  وهناك  الناخبني.  اصوات 
املهلة  انتهاء  قبل  تقدميه  تم  طعن   1400
التجمعات  من  العديد  ان  كام  القانونية، 
االعرتاضية احتشدت ولو بأعداد متواضعة 
نسبيا، يف عدة مدن يف العراق مبا يف ذلك 
العاصمة بغداد، استنكارا ملا يرونها وضعا 
مريبا، وباحسن االحوال غري مفهوم، انتجه 
انفقت  والذي  املعتمد  االلكرتوين  النظام 

الدولة لرشائه ماليني الدوالرات. 
املزيد  بذل  الكبار  الالعبني  عىل  وسيتحتم 
من الجهود واستخدام حنكتهم السياسية، 
التي  االنتكاسة  هذه  احتواء  اجل  من 

قد  التي  الدميوقراطية،  باللعبة  املت 

اجل تركيب الهيكل الجديد للحكم، او يف 
انتخابات  اىل  وصوال  ذلك  بعد  ما  مرحلة 

العام 2025. 
يتزعه  الذي  سائرون"  "تحالف  ان  صحيح 
السيد مقتدى الصدر خرج باملرتبة االوىل، 
العديد  جانب  من  مرجحا  كان  ما  وهو 
الصدارة )73  اال ان احتالله  املراقبني،  من 
يف  مقعدا   54 يحتل  كان  بينام  مقعدا 
الكتلة  عن  الشاسع  الفارق  بهذا  السابق( 
الذي  تقدم  )تحالف  الربملان  يف  الثانية 
الربملان  رئيس  بزعامة  السني  التكتل  ميثل 
مل  مقعدا(    41 ونال  الحلبويس  محمد 
متوقعا  يكن  مل  كام  نهائيا.  متوقعا  يكن 

ان يتسيد مقتدى الصدر الساحة الشيعية 
اقرب  وبني  بينه  الفارق  من  القدر  بهذا 
املوقع  وهو  الساحة،  هذه  عىل  منافسيه 
نوري  االسبق  الوزراء  رئيس  انتزعه  الذي 
 34 عىل  بحصوله  مفاجئ  بشكل  املاليك 
برغم  الشعبي  حضوره  معززا  مقعدا 
سبعة  منذ  الحكومة  رئاسة  من  خروجه 

اعوام. 
ومل يكن اقل مفاجئة ذلك الذي جرى مع 
احتالله  من  تراجع  الذي  الفتح"  "تحالف 
املركز الثاين يف العام 2018 بحصولها وقتها 
عىل 48 مقعدا، لينال االن 14 مقعدا فقط 
برغم انه دفع بـ61 مرشحا لخوض املعركة 
سياسية  انتكاسة  شكل  فيام  االنتخابية، 
فصائل  من  املؤلف  التحالف  لهذا  كبرية 

وقوى الحشد الشعبي. 
انتخابات  سجلتهام  الفتان  تطوران 
هام  املايض،  االول  ترشين  من  العارش 
العملية  تاريخ  االقبال االدىن يف  اوال نسبة 
العام 2003،  العراق منذ  الدميوقراطية يف 
ان  برغم  فقط،   %41 اىل  وصلت  اذ 
واملرجعيات  السياسيني  والقادة  الحكومة 
مليون  الـ23  نادت  كلها  الكربى،  الدينية 
عراقي ممن يحق لهم التصويت، من اجل 
املشاركة بفعالية يف االنتخابات، وهو ما مل 
يتحقق بدرجة مرضية، ما يعكس احساسا 
التغيري  امكانية  من  االمل  بفقدان  عاما 
افضل،  مكانة  اىل  العراق  ونقل  السيايس، 
من خالل صناديق االقرتاع. وهذا بالتأكيد 

مؤرش خطر ال ميكن تجاهله. 
فيام  قوة  الرسائل  اكرث  بالتايل  هي  وهذه 
بعد انتهاء العملية االنتخابية، اذ ان اقبال 
نحو 10 ماليني ناخب فقط من اصل  23 

تقرير
خليل حرب 

Khalilharb66@gmail.com

بارزاين،  ومسعود  الحلبويس  ومحمد  الصدر  مقتدى  بني  ائتالف  لقيام  مؤيدون  يقول 
التوجه  ان مثل هذا  الحكومة مجددا،  رئاسة  اىل  الكاظمي  اعادة مصطفى  يساهم يف 
ابعاد  ومحاولة  الكاظمي،  بها  قام  التي  العربية  االنفتاح  سياسة  تعزيز  يف  سيساهم 
الساحة العراقية عن التجاذبات االمريكية - االيرانية، وبالتايل تقوية مناخ استقرار يساهم 

يف جذب املزيد من االستثامرات العربية – وغريها - اىل االقتصاد العراقي. 

رهانات

بل  وخياراته.  البلد  مسارات  يف  التحكم 
ان االيام التي تلت صدور النتائج االولية، 
"الترشينيني"  تشتت صفوف  عن  تحدثت 
واملستقلني، وعدم قدرتهم حتى االن عىل 
تشكيل تحالف جامع لصفوفهم املرشذمة 
ترشذهم  من  يزيد  ومام  يبدو.  ما  عىل 
تجري  انها  يبدو  محاوالت  يبدو  ما  عىل 
بعضهم،  استقطاب  او  ضمهم،  اجل  من 
"التقليدية"  والتحالفات  الكتل  داخل  اىل 
املحاصصة  مغريات  مقابل  يف  السائدة، 
االحزاب  لعبة  تتقنها  التي  والتقاسم 

القوية.  والتيارات 
وال بد من االشارة اىل ان هذه االنتخابات، 
جرت بدعوة من رئيس الحكومة مصطفى 
الكاظمي الذي تعهد باالستجابة لرصخات 
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والتي  مجهول  نفق  اىل  البالد  تدفع 
مرحلة  بلورة  تأخري  يف  ستساهم  بالتأكيد، 
وصياغة  االنتخابية  العملية  انتهاء  بعد  ما 

املقبلة.  الحكومة 
تطيح  ان  املتوقع  غري  من  ذلك،  وبرغم 
النتائج  صدور  بالتايل  ثم  الطعون،  نتائج 
واوزانها  القوى  احجام  والرسمية،  النهائية 

الربملانية التي ظهرت حتى االن. 
عىل  االن  منصبة  االنظار  فان  ولهذا، 
املمكنة،  واملساومات  التفاوض  مسارات 
اعالميا،  لها  املروج  املقولة  خارج  من 
بأن  االقرتاع،  صناديق  اغالق  لحظة  منذ 
وسياسيا،  شعبيا  هزموا  ايران"  "حلفاء 
العراقية  السياسية  اللعبة  مقتضيات  وان 
مبا  ذلك،  عىل  تبنى  ان  يجب  الجديدة 
القوى  موازين  يف  تعديل  من  ذلك  يعنيه 

واقليميا.  داخليا 
ان  التقديرات  العديد من  ويف حني ترجح 
الرابحة  القوى  بني  املساومات  تتواصل 
لشهور،  رمبا  او  عدة،  السابيع  والخارسة 
اىل حني تشكل االئتالفات الربملانية وتبلور 
اجل  من  ستتعاون  التي  االساسية  القوى 
والجمهورية  الحكومة  رؤساء  تسمية 
اىل  الوصول  سيناريوهات  فان  والربملان، 

تلك املرحلة متعددة ومتشابكة.  
الصدر،  مقتدى  بان  القول  دقيقا  وليس 
الفائزين، يحمل مرشوعا  باعتباره متصدر 
املقربة  العراقية  والقوى  اليران  معاديا 
االستفادة  الصدريون  احسن  ومثلام  منها. 
االنتخابية  الدوائر  تقسيامت  من 
الصلبة  ناخبيهم  كتلة  ودفع  الجديدة، 
النزال اصواتهم لصالح مرشحيهم وترجيح 
كفتهم، فقد لعبوا بنجاح عىل ما يبدو عىل 
"متوازنة"  عراقية  كقوة  صورتهم  تعزيز 
يف  الخارجي  للتدخل  املعارض  موقفها  يف 
العراق سواء اىت ذلك من جانب االمريكيني 

او من االيرانيني. 
لكن ذلك ال يعني ان الصدريني سيعمدون 
اقصايئ  بنهج  الترصف  محاولة  اىل 
الساحة  يف  السياسيني  خصومهم  ضد 
وهو  الصدر،  مقتدى  ان  اقله،  السياسية، 

"بيضة  مبثابة  يكونوا  ان  يف  املرشوع، 
املساومات  ليايل  ستحسم  التي  القبان" 

السياسية الطويلة يف بغداد. 
وما ساد يف الفرتة االخرية ان االئتالف االكرث 
وتحالف  الصدريني  بني  سيكون  ترجيحا 
الحلبويس والحزب الدميوقراطي الكردستاين 
مقعدا(، وهو   33( بارزاين  بزعامة مسعود 

متظاهرون يف بغداد.عراقية شاركت يف التصويت.

ملصق دعايئ للسيد مقتدى الصدر.

لرتشيح  "دستوريا"  الطريق  لهم  ميهد  ما 
تشكيل  لتويل  بينهم  فيام  شيعية  شخصية 
الحكومة الجديدة، وشخصية اخرى لرئاسة 
لرئاسة  نفسه  والحلبويس  الجمهورية، 

الربملان. 
نوري  ان  رسا  يعد  مل  املقابل،  يف  لكن 
رئاسة  اىل  يسعى  مقعدا(   34( املاليك 
شهد  مقره  فان  ولهذا  للحكومة،  ثالثة 
صدور  مع  والخارسين  للساخطني  لقاء 
النتائج االوىل لالعالن عن رفضها. ثم عقد 
لقاء اخر يف 24 ترشين االول املايض، ضم 
من  االنتخابات،  يف  الفائزة  القوى  جميع 
التيار  باستثناء  واالكراد،  والشيعة  السنة 
الصدري، وهو ما ميثل رسالة ضمنية ولكن 
بان  الصدر،  مقتدى  اىل  موجهة  واضحة 
تحالفه  من  بديلة  اخرى  خيارات  هناك 

الثاليث املقرتح.  
)زعيم  العامري  هادي  منزل  يف  عقد  كام 
الحشد  يف  لفصائل  املمثل  الفتح  تحالف 
املاليك  جانب  اىل  اخر ضم  لقاء  الشعبي( 
الحكيم  وعامر  العبادي  حيدر  والعامري، 
)تيار الحكمة( وفالح الفياض )رئيس هيئة 
الحشد( وهامم حمودي )املجلس االعىل(، 
النتائج  انتظار  خياراتهم  بني  من  والذي 

مبقاطعة  والتلويح  للطعون،  النهائية 
انتزاع  يف  امال  برمتها،  السياسية  العملية 

اعرتاف معزز مبكاسبهم. 
مجموعة  تتمكن  بأن  احتامل  هناك  اذن 
من  وعرقيا،  سياسيا  املتنوعة  القوى  من 
خيار  من  بديال  يكون  ائتالف  تشكيل 
ان  ايضا  املمكن  من  لكن  الصدر.  مقتدى 
يجمع  اوسع  ائتالف  عىل  املشهد  يفتح 
والحلبويس  "الحشديني"  مع  الصدريني 
وحدة  حكومة  بالتايل  لتتشكل  واالكراد، 

وطنية موسعة واكرث رسوخا. 
عند  مرجحا  الخيار  هذا  يكون  وقد 
ال  اذ  السواء،  عىل  واالمريكيني  االيرانيني 
الظهار  واشنطن  امام  مرشع  الباب  يبدو 
بالكامل  ايران"  "حلفاء  اقصاء  يف  رغبتها 
من املشهد. وستحاول االكتفاء باالستمتاع 
بفكرة ان اذية لحقت بهم معنويا وما اذا 
كان بامكانها ان تستغلها يف رصاعها القائم 

ـ او مفاوضاتها ـ مع طهران.  
وبالنظر اىل ان هناك تقديرات شائعة بأن 
عىل  قويا  دخوال  واالماراتيني  للسعوديني 
"الساحة السنية" يف مواجهة الدور القطري 
- الرتيك، فانه سيكون من املهم ايضا مراقبة 
نفسه  اكد  الذي  الحلبويس،  كان  اذا  ما 
االخر  هو  سيحاول  للسنة،  االول"  "الزعيم 
اقصاء منافسه السني االخر خميس الخنجر 
االتراك  من  املقرب  وهو  مقعدا(   12(
اىل  مؤتلفا  معه  سيذهب  ام  والقطريني، 
بغداد النتزاع مكاسب اكرب من اجل السنة 
بينام  غريهم(،  )او  الصدريني  مع  بتحالفه 
اىل  الخنجر  يسعى  ان  املستبعد  غري  من 
وحلفائه  املاليك  نوري  ضفة  نحو  الذهاب 
اذا وثق بقدرتهم عىل مللمة صفوفهم، ونال 
مكاسب افضل يف ليايل التفاوض وكواليسها. 
الكردي"  "الشارع  عىل  يرسي  ذاته  االمر 
بارزاين  حزب  بني  محاوالت  تجري  حيث 
التقليدي  منافسه  وبني  مقعدا(   33(
مقعدا(،   17( الكردستاين  الوطني  االتحاد 
لتحديد ما اذا كان االكراد سيتوجهون اىل 
ام  موحد،  ومطلبي  تفاويض  بوفد  بغداد 

سيذهب "االحباب كل يف طريق". 

 20 منذ  السلطة  هياكل  اسايس يف  رشيك 
سنة، يدرك ان اي سيناريو تفاهم سيايس 
بكثري  الترصف  يقتيض  املرحلة،  هذه  يف 
العملية  استقرار  الحكمة، حرصا عىل  من 
املقبلة،  االربع  السنوات  يف  السياسية 
الصدريني  ان  ذلك  يعني  ان  دون  من 
حقهم  يرونه  ما  مامرسة  سيحاولون 

عدد الناخبني يف االجامل 25 مليون عراقي، 
لكن من كان يف امكانهم التصويت هم 
البايومرتية،  البطاقة  استحصلوا عىل  من 
ادلوا  من  لكن  ناخب.  مليون   23 وهم 
ناخب،  ماليني   9 نحو  بلغوا  باصواتهم 
يف  سجلت  بـ%44  مقارنة   %41 بنسبة 
انتخابات العام 2018. وكان هناك 8273 
االنتخايب  القانون  ووفق  اقرتاع.  صندوق 
دائرة  اىل 83  العراق  فقد قسم  املطبق، 
نظام  وفق  االقرتاع  وجرى  انتخابية، 
باالضافة  ـ  التصويت ملرشح واحد، وهو 
املرشحني  ساعد   - اخرى  اسباب  اىل 
املستقلني عىل كرس هيمنة االحزاب ولو 
بشكل محدود. كل دائرة تنتخب بني 3 

اىل 5 نواب بحسب عدد سكانها. 
 329 عىل  الـ3240  املرشحون  تنافس 
منها   %25 خصص  برملانيا،  مقعدا 
مقاعد مخصصة   9 هناك  وكان  للنساء، 
وشبك  وصابئة  مسيحيني  من  لالقليات 
وخاضت  فيليني.  واكراد  وايزيديني 

املعركة االنتخابية نحو 950 سيدة. 

باالرقام
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تسارعت الخطوات والتطورات يف اتجاه عودة كاملة للعالقات السوريةـ  االردنية من الباب االقتصادي، يف اوضح مؤرش اىل قرب عودة 
سوريا اىل الجامعة العربية من البوابة االردنية. لكن كل هذه العملية موضوعة تحت مراقبة امريكية ومحكومة بقيود وضوابط 

مؤشر قرب عودتها إلى الجامعة
التطبيع العربي مع سوريا من البوابة األردنية

دمشق  مع  للعالقات  العريب  التطبيع  عملية 
قطعت اشواطا متقدمة يف االونة االخرية. وبعدما 
كان جاريا منذ سنوات بخفر وبطرق رسية وعرب 
املخابرات  مدير  )زيارات  استخباراتية  قنوات 
عربية  عواصم  اىل  اململوك  عيل  اللواء  العامة 
منها الرياض(، فانه خطى خطوات متسارعة منذ 
منتصف هذا العام، وتحديدا بعد انتخاب الرئيس 
بشار االسد لوالية رئاسية جديدة، وكافية للتأكيد 
يتعاطى  ان  العامل  وعىل  وباق،  الحرب  ربح  انه 

معه عىل هذا االساس. 
االتصاالت:  من  سيال  يتلقى  االسد  بدأ  بالفعل، 
زايد  بن  محمد  الشيخ  ابوظبي  عهد  ويل  من 
فتح  اعادة  موازاة  يف  االنساين،  الدعم  لتقديم 
الرئيس  من  البلدين.  بني  الديبلوماسية  االبواب 
العراقي برهم صالح لرشح اسباب عدم دعوته 
االبرز،  االتصال  لكن  االخرية.  بغداد  قمة  اىل 
الذي كان نقطة تحول، جاء من العاهل االردين 
امللك عبدالله الثاين، بعد استضافة عامن وزراء 
لبحث  ايوب  عيل  الدفاع  وزير  بينهم  سوريني 
رسميا  وفتحها  االرهابيني  امام  الحدود  ضبط 
لتنقل االشخاص والبضائع. كام جاء هذا االتصال 
يف  امنية  تطورات  بعد  املستوى  الرفيع  االردين 
مع  لعب  الذي  لالردن  املحاذية  السورية  درعا 
الجيش  ومتكني  اوضاعها  تسوية  يف  دورا  روسيا 
السوري من السيطرة الشاملة عليها. جاء ايضا 
عىل  عامن  وحصول  اقتصادية  تطورات  بعد 
دعم امرييك لتشغيل خطي الغاز العريب والربط 
الكهربايئ من مرص اىل لبنان عرب سوريا، والحصول 
بالعقوبات  ان ذلك غري مشمول  تأكيدات  عىل 

االمريكية )قانون قيرص(. 
هنا جاء التواصل الرسمي بني الحكومتني اللبنانية 
والسورية للمرة االوىل منذ العام 2011، ليكمل 
الثالث  الجوار  دول  من  العريب  التطبيع  حلقة 
التي  مرص  اىل  اضافة  ولبنان،  واالردن  العراق 

الرئيس السوري بشار االسد.العاهل االردين امللك عبدالله الثاين.

اال  عبدالله،  امللك  اعامل  جدول  عىل  املسيطر 
امنيا  ملفا  يعترب  والذي  منه،  اخطر  هو  ما  ان 
واقتصاديا، يتمثل يف الجارة سوريا، التي بدا الفتا 
تبدل اللهجة االردنية تجاهها، عرب الحديث عنها 
كعضو يف جامعة الدول العربية، ومخاطبة الدول 
العربية برضورة ايجاد حل للوضع السوري من 
كبرية،  تبدو ذات داللة  منظور عريب، يف خطوة 

اظهرت  عربية  ومنظامت  انظمة  من   -2
تحفظات متفاوتة الحجم والحدة حيال عملية 
سوريا  انفتاحا عىل  يؤيد  من  هناك  التطبيع: 
وخروج  ايران  عن  االسد  بابتعاد  مرشوطا 
انفتاحا  يؤيد  من  وهناك  سوريا.  من  قواتها 
الخطوة  سياسة  واعتامد  ومدروسا  متأنيا 
خطوة، وكل خطوة من دمشق يف اتجاه العامل 
العريب تقابل باملثل. لكن االعرتاض االهم جاء 
من الواليات املتحدة، وبدا كام لو ان التطبيع 
العريب اصطدم بالجدار االمرييك ويتوقف عند 
يف  فقد صدرت  آخر.  اشعار  حتى  الحد  هذا 
مساعي  ضد  الذعة  انتقادات  الكونغرس 
الحزبني  ومن  السوري  النظام  مع  التطبيع 
الجمهوري والدميوقراطي اللذين تعاونا سابقا 
القرار قانون قيرص وقرارات ادانت الفظاعات 
والدعم  شعبه،  حق  يف  النظام  ارتكبها  التي 
من  ذلك  اليه  ادى  وما  له،  الرويس  ـ  االيراين 

تقوية للمجموعات املتطرفة يف سوريا.
تأكيدات االدارة االمريكية يف شأن عدم وجود اي 
توجه نحو تطبيع امرييك للعالقات مع دمشق او 
لرفع مستوى العالقات الديبلوماسية معها، مل تعد 
االمريكية  والجهات  االصوات  اىل  بالنسبة  كافية 
الرافضة لسياسة التساهل واالنكفاء التي تنتهجها 
ادارة بايدن. هذه الجهات تطرح امرين اساسيني:
 - االول: ان ال يكون اي تطبيع عريب ومن حلفاء 
الحصول عىل مثن.  بد من  واشنطن مجانيا، فال 
وان ال تكون اي اعفاءات تنفيذية من العقوبات 
ايران  اخراج  هو  الهدف  الن  مقابل،  دون  من 
من سوريا، وقانون قيرص وضع لتخفيف النفوذ 

االيراين.
 - الثاين: متديد االقامة االمريكية يف سوريا ووضع 
فكرة االنسحاب جانبا حتى اشعار آخر، خصوصا 
التي  افغانستان  من  االنسحاب  فضيحة  بعد 
ارضت ببايدن سياسيا وخفضت شعبيته، وارغمته 
فرتة  اطول  سوريا  من  االنسحاب  تأخري  عىل 
بخيانة  اتهامات جديدة  ممكنة، حتى ال تصدر 
حليف امرييك آخر. هذا الحليف هو اكراد سوريا 
الذين تفضل واشنطن التعامل معهم دون سائر 
النهم  فقط  ليس  املعارضة،  يف  االسالمية  القوى 
اثبتوا جدارة يف قتال داعش، بل النهم يدافعون 
عن حقول النفط ويرسخون ادارة ذاتية لن يكون 

من املمكن استمرارها من دون مظلة امريكية.

ايام  مل تكن يوما بعيدة من سوريا حتى يف عز 
وزير  نقل  عامن،  اىل  زيارته  خالل  يف  الحرب. 
من  سورية  رسالة  ايوب  عيل  السوري  الدفاع 
االسد اىل العاهل االردين، تناولت تقدير دمشق 
ملواقف عامن االخرية يف القمتني املنفصلتني اللتني 
عقدهام امللك عبدالله الثاين مع كل من الرئيس 
فالدميري  الرويس  والرئيس  بايدن  جو  االمرييك 
بوتني. ومنذ زيارة امللك االردين عبدالله الثاين اىل 
واشنطن، يف متوز املايض، وزيارته اىل موسكو من 
بعدها، اكتملت مالمح الخطوات االردنية امللحة 
لرتتيب العالقة مع دمشق وفقا للتطورات عىل 
ارض الواقع، واختالف الالعبني واملمولني للحرب، 
وحسم ميزان القوى يف الجنوب السوري ملصلحة 

النظام السوري.
جاء التقارب االردين - السوري مدعوما بالرضورة 
املدخل  كان  وان  وغريب،  اقليمي  ضمني  بقرار 

يف  االيراين  الدعم  من  بديل  لتقديم  اقتصاديا 
مسألة الطاقة للبنان. ذلك ان التفاهامت االردنية 
- االمريكية - الروسية عىل استمرار هدوء الجبهة 
السورية الجنوبية كانت املحرك الفعيل، يف ظل 
وتفضيلها  بايدن،  الدارة  املختلفة  االولويات 
املنطقة  يف  االمرييك  العسكري  الحضور  تقليص 
التوتر  مناطق  من  بعيدا  قواتها  توزيع  واعادة 

وقريبا من اماكن التدخل.
لذا، فان االتصال الثنايئ ما هو اال خطوة اخرى يف 
سياق ما جرى االتفاق عليه، ويبدو انه مقدمة 
للقاء قريب سيسفر عن ترتيبات لعودة دمشق 
اىل الجامعة العربية، بعد فشل املحاوالت االردنية 
- املرصية المتام االمر يف القمة العربية املاضية 
التي انعقدت يف بغداد، والتي يبدو انها ستنجح 

يف القمة العربية املقبلة التي ستعقد يف الجزائر.
يبدو  الفلسطيني  امللف  ان  من  الرغم  عىل 

تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

الدولة  بعد عقد من الحرب يف سوريا، وصمود 
انتخابات  انتخاب االسد، ولو عرب  هناك، واعادة 
من  االول  البعد  يف  االردن شكلية. هذا  اعتربها 

امللف السوري. 
عىل  الهدوء  باستمرار  فيتعلق  الثاين  البعد  اما 
االردنية  املصالح  عىل  حفاظا  املشرتكة،  الحدود 
الروسية،  واملصالح  االردن،  شامل  يف  واالمريكية 
وتهدئة للتوتر االرسائييل، مبا يحول دون مواجهة 
اكرب يف املنطقة تكون رشارتها الجنوب السوري. 
وذلك ما تتفق عليه عىل السواء عامن وواشنطن 
وموسكو التي قصدها عبدالله اخريا بعد التوتر 

يف درعا. 
البعد الثالث واالخري يتمثل يف حصول االردن عىل 
استثناء من تبعات قانون قيرص من اجل احياء 
خط التجارة بني عامن ودمشق، يف ما قد يكون 
امللك اىل  اتفق عليه بشكل ضمني خالل زيارة 

يفرس  ما  به، وهو  املجاهرة  واشنطن، من دون 
اللقاءات االردنية ـ السورية عىل مستوى الوزراء 
بعد قطيعة طويلة منذ اندالع الحرب يف سوريا. 
عىل  االمريكيني  مع  محادثاته  يف  االردن  ويركز 
الجانب االقتصادي، بعد ان جس نبض السوريني 
الذين ابدوا حسن نيات منذ عرض املياه يف مقابل 
الكهرباء عىل االردن، يف نهاية والية رئيس الوزراء 

االرسائييل السابق بنيامني نتنياهو االخرية.
التطبيع العريب مع النظام السوري يثري ردود فعل 

كثرية:
1- من املعارضة السورية التي نددت بالخطوات 
االسد،  نظام  مع  للتطبيع  االردن  اتخذها  التي 
عبدالله  امللك  اجراه  الذي  الهاتفي  وباالتصال 
يف  الحاسم  بالتحول  وصف  الذي  باالسد  الثاين 
سياسة االردن تجاه النظام، ما سيؤدي اىل تقويته 

وتشجيع دول اخرى عىل التطبيع معه. 

التطبيع مع دمشق 
انطلق بقوة بعد االنتخابات 

التي جددت لالسد
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انتهت الحقبة االمريكية يف افغانستان بانسحاب فوضوي غري منظم بدا اقرب اىل الهروب، ويف ظل حملة انتقادات الذعة 
طاولت ادارة الرئيس جو بايدن بسبب سوء ترصفها واخطاء التقدير التي وقعت فيها استخباراتيا وسياسيا 

ماذا يجري بني إيران وأذربيجان
وما سبب التوّتر الحدودي املفاجئ؟

اهدافه  من  االنسحاب،  لهذا  اخر  وجه  مثة 
اشغال ايران برصاعات ومشاكل جانبية، وهذا 
ما بدأ يتحقق داخل افغانستان حيث تتطاير 
مع  كانت  والبداية  االهلية،  الحرب  رشارات 
تفجري مسجد للشيعة يف قندور. وهذا ما بدأ 
يحصل يف اذربيحان القريبة ايضا مع نشوب 
عدة  عوامل  تحركه  مفاجئ  حدودي  توتر 

بينها ارسائيل.
عمليا  ترجم  واذربيجان  ايران  بني  التوتر 
العسكرية  والتدريبات  املناورات  مشهد  يف 
مع  امتداد حدودها  ايران عىل  بارشتها  التي 
تابعة  كبرية  برية  قوات  نرش  عرب  اذربيجان، 
التحركات  هذه  االيراين.  الثوري  للحرس 
عسكرية  تدريبات  عىل  مبارشا  ردا  بدت 
التي  وباكستان  وتركيا  اذربيجان  بني  ثالثية 
تحت  اذربيجان(  )عاصمة  باكو  استضافتها 
عنوان "االشقاء الثالثة 2021"، واعتربتها ايران 
تخرق االتفاقيات الدولية التي تحظر الوجود 
الخمس  الدول  خارج  من  لدول  العسكري 

املطلة عىل بحر قزوين.
رشارة  سوى  ليست  العسكرية  املناورات 
جملة  عن  والناجم  فجأة،  املتصاعد  للتوتر 
عوامل واسباب جيوسياسية من ضمن عالقة 
التوتر كان  البلدين. هذا  تاريخية صعبة بني 
العام  دارت  التي  الحرب  هامش  عىل  نشأ 
اقليم  حول  واذربيجان  ارمينيا  بني  املايض 
ارمينيا  هزمية  اىل  وانتهت  كاراباخ،  ناغورين 
يف  عليها  استولت  التي  االرايض  وخسارتها 

حرب 1990. 
شيعية  الدينية  )هويتها  اذربيجان  تتمتع 
بعالقات  وايران  تركية(  القومية  وجذورها 
الدولتان  وتتشارك  عميقة،  وثقافية  تاريخية 
كيلومرتا.   760 نحو  ملسافة  متتد  حدود  يف 
ايران  داخل  االذريني  اعداد  تقديرات  تتنوع 

الرئيس االيراين ابراهيم رئييس.

ايران تعترب اذربيجان قاعدة ارسائيلية متقدمة يف القوقاز.

يف تفتيش ومراقبة اي شاحنة اجنبية متر عرب 
اراضيها، فيام رفضت ايران تفتيش شاحناتها، 

وهنا انطلقت رشارة التوتر.
الشاحنات،  مسألة  من  ابعد  املسألة  لكن 
اطالق  وقف  اتفاق  اىل  ايران  استياء  ومرد 
النار، وما ورد فيه من بنود جغرافية وسياسية 
يف  لتنفيذها  االستعدادات  بدأت  واقتصادية، 

هذه االيام. 
ما حصل ان اذربيجان اخذت نصف كراباخ، 
وابقت النصف الثاين يف يد االرمن، لكن تحت 
االرمن  يصل  روسية. وحتى  وصاية عسكرية 
ارض  من  كراباخ  من  املتبقي  النصف  اىل 
اقامة ممر كان  االتفاق  ارمينيا نفسها، لحظ 
موجودا يف االساس، هو "ممر التشني" الواقع 
الروسية. لكن املشكلة  القوات  تحت ارشاف 
انقرة حصلتا، يف  باكو ومعها  ان  الكربى هي 
املقابل، عىل "ممر زنغيزور" او ما يعرف باسم 
الرتكية  االرايض  من  يبدأ  الذي  الرتيك،  املمر 
ويخرتق االرايض االرمينية يف محاذاة الحدود 
يدخل  ان  قبل  كيلومرتا،   30 حواىل  االيرانية 
ومنها  باكو  اىل  وصوال  االذربيجانية،  االرايض 

اىل الحدود الروسية مع اذربيجان. 
التحول  ميثل  الذي  هو  املمر  هذا  ان  غري 
لكون  القوقاز،  جنوب  جغرافيا  يف  الرئييس 

املتصاعد  االيراين  الغضب  سبب  يكون  قد 
اوروبا  اىل  ايران  طريق  قطع  اذربيجان  ضد 
تركيا واذربيجان،  الواصل بني  الربي  املمر  او 
تحول  هو  اخر  عامال  ابرزت  طهران  لكن 
االمن  تهدد  ارسائيلية  قاعدة  اىل  اذربيجان 

القومي االيراين.
وارسائيل  اذربيجان  بني  املميزة  العالقات 
بدأت منذ تفكك االتحاد السوفيايت، وانتهاج 
االوىل سياسة التحالف مع الغرب ومع تركيا، 
وايران  روسيا  مع  العالقات  حساب  عىل 

والدول االخرى املعادية للغرب. 
 ،1991 عام  استقاللها  اذربيجان  اعالن  بعد 
فرض الغرب بعض القيود عىل تسليحها، بفعل 
ضغوط اللويب االرميني. من هنا، جاء توجه باكو 
اىل تل ابيب لسد هذه الثغرة، ويف وقت كانت 
انقرة تنسج فيه عالقات قوية مع ارسائيل التي 
مدت اذربيجان بصواريخ "ستينغر" يف حربها 

مع ارمينيا، مطلع التسعينات.
باكو  بني  العسكري  التعاون  ذروة  ان  عىل 
زيارة  مع   ،1999 عام  كانت  ابيب  وتل 
سنيه  افرايم  االرسائييل  الدفاع  وزير  مساعد 
بني  عسكري  اتفاق  وتوقيع  الذربيجان، 
بلغت  و2020،   2016 عامي  وبني  الجانبني. 
نسبة صادرات السالح االرسائييل اىل اذربيجان 
17 يف املئة. وشكلت حرب االيام االربعة بني 
تحول  نقطة   ،2016 عام  واذربيجان  ارمينيا 
االرسائيلية،   - االذربيجانية  العالقات  يف 
نتنياهو  بنيامني  الحكومة  رئيس  زيارة  تلتها 
بقيمة  السالح  لبيع  اتفاقا  وقع  حيث  لباكو، 
كان  نفسه،  الوقت  يف  دوالر.  مليارات   5
الرسائيل مراكز - قواعد استخبارية يف معظم 
انحاء اذربيجان، هدفها التجسس عىل ايران. 
وال شك يف ان مثل هذا الخطر قد ازداد بعد 
ناغورين  املايض، يف حرب  العام  باكو،  انتصار 

كاراباخ بفضل االسلحة االرسائيلية والرتكية.
التي  القوقاز،  جنوب  منطقة  ان  الواقع 
كانت ذات يوم منطقة جيوسياسية معزولة، 
االوسط  بالرشق  ارتباطا  اكرث  االن  اصبحت 
يف  الفاعلة  الجهات  وتؤثر  افريقيا.  وشامل 
الرشق االوسط بشكل متزايد عىل ما يحدث 

يف اذربيجان وارمينيا. 

ما بني 15 و25 مليون نسمة، من اجاميل عدد 
يرتكز  نسمة.  مليون   85 بقرابة  يقدر  سكان 
هؤالء يف معظمهم يف اجزاء من شامل غرب 
البالد، وتعترب تربيز وارومية من املدن االذرية 
الكربى، اىل درجة ان البعض يشريون اىل هذه 
وامنا  ايران،  شامل  باعتبارها  ليس  املنطقة 

جنوب اذربيجان. 
للسلطات  ترق  مل  السياق،  هذا  اىل  بالنظر 
القومية  املشاعر  صعود  مسألة  االيرانية 
انتصار  قوبل  بعدما  االذريني،  صفوف  يف 
اذربيجان يف مواجهة ارمينيا باحتفاالت كبرية 
من جانب ابناء عرقية االذريني يف ايران، الذين 
للتعبري  عدة  مدن  يف  تظاهرات  يف  خرجوا 
مطالبتهم  جانب  اىل  اذربيجان،  دعمهم  عن 
مل  كام  االرمينية.   - االيرانية  الحدود  باغالق 
يف  النرص  مسريات  مشهد  كثريا  لطهران  يرق 

باكو، مبشاركة وحدات من الجيش الرتيك بينام 
بعضا  بعضهام  البلدين يف جوار  وقف زعيام 

يف املنصة.
الذكرى  يف  االيرانية  املناورات  توقيت  يبدو 
ايلول   27( ارمينيا   - اذربيجان  لحرب  االوىل 
انه  عىل  اليه  نظر  اذ  اهمية.  االكرث   )2020
انقرة، ورسالة  اىل  باكو كام  اىل  رسالة خاصة 
عامة اىل كل اعداء طهران. فام جرى قبل عام 
الخارطة  تغيري  لجهة  مهام جدا وخطريا  كان 
جاءت  وقد  القوقاز.  لجنوب  الجيوبوليتيكية 
قره  اىل  املتوجهة  االيرانية  الشاحنات  حادثة 
كان  الذي  الجليد  جبل  قمة  لتكشف  باغ 
ترشين  من  التاسع  اتفاق  توقيع  منذ  يرتاكم 
مبارشة  برعاية  واذربيجان  ارمينيا  بني  الثاين 
من روسيا. ومبوجبها عادت االرايض اىل الوطن 
السيادي  الحق  لباكو  اذربيجان، واصبح  االم، 

تقرير
شوقي عشقوتي

lionbars@hotmail.com

تركيا هي الرابح االكرب منه. فهو، للمرة االوىل 
اذربيجان عرب  بينها وبني  عىل االطالق، يصل 
دون  من  حديد،  سكك  وخط  برية  طريق 
املرور باالرايض االيرانية. هنا مكمن الغضب 
االيراين، اذ مل تعد الشاحنات الرتكية مضطرة 
اىل املرور عرب االرايض االيرانية للوصول بعدها 
يعني  مام  تركامنستان،  او  اذربيجان  اىل 
حرمان طهران من رسوم مرور غالبا ما تكون 
طهران  استشعار  ذلك،  من  االخطر  مرتفعة. 
يريفان  مع  الحدودية  املنطقة  تحويل  خطر 
ايران  الحقا  تفصل  بالقوة،  تركية  منطقة  اىل 
ان  وذاك،  هذا  من  االهم  لكن  ارمينيا.  عن 
جنوب  يف  تركيا  نفوذ  يعمق  املذكور  املمر 
االيراين  النفوذ  من  كثريا  ويقلص  القوقاز، 

جغرافيا وسياسيا واقتصاديا. 

التغيير الجيوسياسي 
في اقليم كاراباخ اطلق 

شرارة التوترات 
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يجمع علامء االمن واالجتامع عىل ان االستقرار والسالم يف اي مجتمع يحتاجان اىل 4 ركائز اساسية: رشطة تكافح الجرائم يف 
ارشاف قضاء نزيه، استقرار اقتصادي يجعل افات الفقر والبطالة التي تعد ارضا خصبة لنمو الجرائم والتطرف واالرهاب شبه 

معدومة، مسؤولون سياسيون يعززون بادائهم حفظ االستقرار االجتامعي - السيايس، واعالم مسؤول ال يحرض

قضّية

السياسة تنعكس على المجتمع إستقرارًا أو فتنًا
األمن العام: الكل معنّيون بحفظ األمن السياسي

يصل  ال  يلزم يك  ما  كل  تأمني  اىل  العامل، 
اي من  اىل  افراد شعبها  او معظم  بعض 

حاالت الخوف تلك. 
2- منع القمع السيايس

تجعل  عامة  اجواء  تأمني  به  يقصد   
ارائه  عن  التعبري  عىل  قادرا  الفرد 
وقناعاته السياسية بكل حرية، من دون 
يتعرض  قد  بانه  شعور  اي  ينتابه  ان 
او  مضايقة  اي  اىل  الحر  تعبريه  بسبب 
من  شكل  بأي  يطاوله  خطر  او  مكروه 
وظيفته يف  بخسارة  كمعاقبته  االشكال،  
القطاع العام او الخاص مثال، او حرمانه 
اساسا،  العام  القطاع  يف  التوظيف  من 
حجب اي ترقيات يستحقها عنه، تعرضه 
القتل  او  او االعتقال  التهديد  او  للرضب 
السيايس.   القمع  وسائل  من  شابه  وما 
السيايس  لالمن  الثانية  الركيزة  تتمثل 
رأسها  وعىل  العامة،  الحريات  حامية  يف 
حرية التعبري السيايس للفرد يف املجتمع. 

3- منع الرصاعات والحروب
للرصاعات  التعرض  من  الحامية  اي 
يف  املواطنني  لجميع  والهجرة  والحروب 
متييز.  او  استثناء  دون  من  ذاته  الوقت 

بعيد  اسرتاتيجي  وتفكري  وذكاء  نضج 
املدى لصالح كل الوطن. 

4- املساواة يف الحقوق
واهمها،  السيايس  االمن  ركائز  ابرز  هي 
التي  العدالة  مبادئ  اهم  من  تعترب  كام 
والعاملية،  املحلية  الرشائع  كل  تكرسها 
بها  يقصد  اللبناين.  الدستور  رأسها  عىل 
ما  يف  باملساواة  كافة  املواطنني  معاملة 
بينهم بال اي متييز يف الحقوق والواجبات 
عرقية،  دينية،  سياسية،  السباب 
السياق،  هذا  يف  وسواها.  اقتصادية، 
واالمن  واالجتامع  النفس  علامء  يؤكد 
جامعة  او  لفئة  ظلم  كل  ان  العامل،  يف 
نحو  لها  دفع  مثابة  هو  مجتمع  اي  يف 
حقوقها  اخذ  محاولة  الثورة،  االنتفاضة، 
يدها  ملد  دفعها  ونحو  والعنف،  بالقوة 
وتحميها  تساعدها  اجنبية  دولة  اي  اىل 
امن سياسيا حيث  بالتايل، ال  الظلم.  من 

يسود الظلم. 

السيايس تعريف 
كلمة  اللغة  يف  السياسة  عبارة  مصدر 
ساس، اي سرّي امور الناس ورعى شؤونهم 
مبا يحقق خريهم واستقرارهم االجتامعي 
هذا  عىل  العام.  والوطني  واالقتصادي 
السيايس  السياسة  علم  يعرّف  االساس، 
تسيري  يتوىل  الذي  الشخص  ذاك  بانه 
كيفية  ومعرفة  وقيادتها،  جامعة  شؤون 
االنسانية  التوجهات  كل  بني  التوفيق 
مجتمع  افراد  بني  والتفاعالت  املختلفة، 
او  مناطقية  كانت  سواء  اكرث،  او  واحد 
احرتاما  اقتصادية،  او  سياسية  او  دينية 
العام،  للصالح  وضامنا  الجميع  لحقوق 
االجتامعي  االستقرار  من  اجواء  ظل  يف 
الذي  والتعليمي  والصحي  واالقتصادي 

يسعى بكل قدراته اىل تحقيقه. 

السياسيون اول املعنيني 
من خالل مقارنة تعريف االمن السيايس 

ودور  السياسة  تعريف  مع  وركائزه،  

طرفني  بني  سيايس  خالف  وقع  كلام 
متنازعني من شأنه ان ينعكس سلبا عىل 
املديرية  تبقى  لذلك  العام.  االستقرار 
العامة لالمن العام يف حالة جهوز دائم، 
الدؤوبة  محاوالتها  يف  متل  وال  تكل  ال 
للسلم  حامية  يستجد،  خالف  اي  لحل 
ثابتة  حقيقة  هناك  املقابل،  يف  االهيل. 
ان  مفادها  السياسة،  علم  يف  ونهائية 
الشأن  يتعاطون  من  كل  واجبات  اوىل 
يف  السيايس  االمن  حفظ  هي  السيايس 

املجتمع وحاميته. 
ما تعريف االمن السيايس؟ ما هي ركائزه، 
ما  اهتزازه؟  ومخاطر  اشكال  اهدافه، 
مجتمعه  تجاه  السيايس  واجبات  هي 
تقوم  الذي  وما  السياسة؟  علم  بحسب 
حامية  العام  لالمن  العامة  املديرية  به 
انزالق  ألي  منعا  اللبناين  السيايس  االمن 

الفتنة؟  نحو 

االمن السيايس
العهد  حديث  السيايس  االمن  مفهوم 
تعريف  يوجد  ال  السبب  لهذا  نسبيا. 
تعريفاته  تنوع  بل  العامل،  يف  له  واحد 
نجد  املثال،  سبيل  عىل  وآخر.  بلد  بني 
عن  الصادر  البرشية  التنمية  تقرير  ان 
برنامج االمم املتحدة االمنايئ عام 1994، 
وعرّفه  السيايس  االمن  اىل  رصاحة  اشار 
القمع  تهديد  من  "الحامية  انه  عىل 
السيايس والحامية من التعرض للرصاعات 
ان  نجد  املقابل،  والهجرة". يف  والحروب 
هو  العامل،  يف  انتشارا  االكرث  التعريف 
العمل  السيايس  االمن  "يتضمن  االيت: 
تأمني  وضامن  الخوف،  من  التحرر  عىل 

املحامي منير الشدياق
mounirchidiac2014@gmail.com

السيايس،  القمع  تهديد  من  الحامية 
للرصاعات  التعرض  من  والحامية 
يف  املواطنني  لجميع  والهجرة  والحروب 
عىل  متييز،  او  استثناء  بال  ذاته  الوقت 
حقوق  هي  الحقوق  تلك  ان  اعتبار 
العمود  وتشكل  انسان،  لكل  مكتسبة 

الفقري الستقرار املجتمع". 

ركائزه
ابرز  ان  التعريف،  يتضح جليا من هذا 

ركائز االمن السيايس اربع:

1- التحّرر من الخوف
يف  الفرد  حامية  العبارة  بهذه  يقصد 
من  حالة  اي  اىل  الوصول  من  املجتمع 

حاالت الخوف العميق والجدي عىل اي 
االجتامعي،  الصحي،  الغذايئ،  امنه  من 
بحيث  وسواها،  السيايس  االقتصادي، 
يصبح ايجاده لعمل، او تأمينه الغذاء او 
الحقوق  من  وغريها  التعليم  او  الطبابة 
او الفراد عائلته، مصدر  لنفسه  البديهية 
بخوف  مثال  شعوره  او  له،  وخوف  قلق 
اي  يف  فتنة  او  حرب  وقوع  من  جدي 
اقتصادي  انهيار  من  الخوف  او  لحظة، 
وسواها  عمره،  جنى  يخرس  يجعله  قد 
تحديدا  املرتبطة  الخوف  مشاعر  من 
التي  االنسان  حقوق  من  االدىن  بالحد 
تجمع عليها كل الرشائع العاملية. بالتايل، 
ان اوىل ركائز االمن السيايس هي وجوب 
سعي كل الجهات املعنية يف اي دولة يف 

التحريض ليس فعال سياسيا بل فعال جرميا.

االمن العام يتعاطى مع الجميع وفق مفهوم االب الصالح.

اللواء ابراهيم: في 
اي خالف بني طرفني لبنانيني 

نعتبر االول عينننا االولى 
والثاني عيننا الثانية 

كذلك ايجاد مناخ سيايس واجتامعي عام 
والطامنينة.  واالستقرار  بالسالم  يتميز 
بتعميم  اخرى  جهة  من  يتميز  كام 
االختالف  االخر مع حقه يف  قبول  ثقافة 
بالحوار  الخالفات  حل  وثقافة  عنا، 
والطرق الودية لحل النزاعات  ال بطرق 
العنف،  التحدي،  التهديد،  التحريض، 
تفاقم  اىل  اال  تؤدي  ال  التي  والحرب 
البنائهم  الفئات  كل  وخسارة  املشاكل 
يكون  اي  واستقرارهم،  واقتصادهم 
الجميع خارسا من دون استثناء. بحسب 
الخالفات  حل  ان  السيايس،  النفس  علم 
بني اي دولتني او جهتني او شخصني عرب 
دليل  هو  العنفية،  والرصاعات  التحدي 
دليل  وليس  وانفعال  وتقوقع  ضعف 
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يتضح  يتعاطاها،  شخص  اي  وواجب 
مثابة  تعد  التي  االهداف  ان  جليا  لنا 
اي سيايس من  لواجبات  الفقري  العمود 
السيايس من جهة  لالمن  اوىل، كام  جهة 
ثانية، هي واحدة. بالتايل، ان كل سيايس 
االمن  بحامية  االوىل  الدرجة  يف  معني 
املواطنني  تحرير  هدفه  الذي  السيايس 
منع  السيايس،  والقمع  الخوف  من 
املواطنني  امن  تهز  اىل رصاعات  الوصول 
نحو  وتدفعهم  واقتصادهم  واستقرارهم 
الحرب او الهجرة، تعزيز املساواة بينهم 
االستقرار  ويجعل  العدالة  يحقق  مبا 
لخدمة  فالسياسة  متينا.  االجتامعي 
خادما  املجتمع  لتحويل  ال  املجتمع، 

للسيايس.

مخاطر اهتزازه 
ان مخاطر تاليش او انهيار االمن السيايس، 
والفقر  والحرمان  الخوف  انتشار  اي 
الرصاعات  السيايس،  والقمع  والعوز 
املواطنني،  بني  الالمساواة  والتحريض، 
تؤدي حتام اىل نتائج سلبية جدا عىل كل 
الوطن وجميع املواطنني. نذكر منها عىل 

سبيل املثال:

- ارتفاع نسب الجرائم بشكل كبري جراء 
تفيش الفقر والعوز والحرمان.

والصدامات  الخالفات  نسب  ارتفاع   -
املناطقية  الحزبية،  السياسية،  الدينية، 
والتفرقة  التحريض  ثقافة  سيطرة  جراء 

عىل ثقافة الحوار والسالم.
الحرمان،  البطالة،  الفقر،  افات  تفيش   -
االقتصاد  انهيار  او  ضعف  جراء  الجهل، 
االجتامعية،  التقدميات  انعدام  او  وندرة 

وسواها من العوامل.
وتفككها  الدولة  مؤسسات  تاليش   -

وضعف هيبتها ودور القانون.
- ارتفاع نسب الهجرة الفردية والعائلية 
واالمن  االمان  عن  بحثا  كبري  بشكل 
الثقايف،  الصحي،  الغذايئ،  اي  االنساين، 

وسواها.

جرائم ال سياسة
يف  ما  خلل  اىل  تؤدي  التي  االفعال  معظم 
االمن السيايس، تؤلف جرائم يعاقب عليها 
القانون اللبناين. عىل سبيل املثال، سنتوقف 
عند فعل التحريض الذي يكاد يكون الخبز 
اللبنانيني،  السياسيني  من  للكثري  اليومي 
خاصة قبيل مواسم االنتخابات. فالتحريض 
ووسيلة  السيايس  العمل  من  جزءا  ليس 
لشد عصب املحازبني او الناخبني وسواهم، 
له  دخل  ال  ترصف  اوىل  جهة  من  هو  بل 
من  السياسة.  علم  يعرّفها  كام  بالسياسة 
يعاقب  جرمية  التحريض  يد  ثانية،  جهة 
الصادر  اللبناين  العقوبات  قانون  عليها 
باملرسوم االشرتاعي رقم 340 تاريخ 1 اذار 
1943.  فاملادة  317 منه تنص عىل ان  كل 
تنال  التي  الجرائم  من  جرمية  يرتكب  َمن 
بني  الصفاء  تعكر  او  الوطنية  الوحدة  من 

عنارص االمة، وفقا ملا ييل: 
خطاب،  وكل  كتابة،  وكل  عمل،  كل   -
النعرات  اثارة  عنها  تنجم  او  منها  يقصد 
عىل  الحض  او  العنرصية،  او  املذهبية، 
عنارص  ومختلف  الطوائف  بني  النزاع 

االمة، يعاقب عليها الفاعل:
1- بالحبس من سنة اىل ثالث سنوات.

بالغرامة من 100 الف لرية اىل 800   -2
الف.

تويل  يف  الحق  مامرسة  من  باملنع   -3
شؤون  ادارة  يف  والخدمات  الوظائف 
التي  النقابة  ادارة  او  املدنية،  الطائفة 
ان  يف  الحق  من  وباملنع  اليها.  ينتمي 
يكون ناخبا او منتخبا يف جميع منظامت 

والنقابات. الطوائف 
4- ميكن للمحكمة ان تقيض بنرش الحكم 

)مثال يف جريدة او...(.
من  باملنع  تقيض  ان  للمحكمة  ميكن   -5

االقامة.
باالخراج  تقيض  ان  للمحكمة  ميكن   -6

من البالد اذا كان الفاعل اجنبيا.

االب الصالح
انطالقا  العام،  لالمن  العامة  املديرية  ان  السياسة لخدمة املجتمع ال لتحويله خادما للسيايس.

اولى واجبات السياسيني 
حفظ االمن السياسي

مجاالت  يف  القانونية  صالحياتها  من 
والسيايس  االقتصادي،  االجتامعي،  االمن 
االمن  حامية  موضوع  تويل  وسواها، 
ليس يف  قصوى.  اولوية  اللبناين  السيايس 
شقه االمني فحسب، بل يف كل وجوهه 
االنسانية،  االقتصادية،  االجتامعية، 
مختلف  يف  به  تقوم  ما  نذكر  وسواها. 
تلك املجاالت عىل سبيل املثال ال الحرص:
1- تعد املديرية العامة لالمن العام اول 
مؤسسة امنية يف الرشق االوسط اعتمدت 
االستباقي منذ  االمن  اسرتاتيجيا  وطبقت 
كبرية  نجاحات  حققت  وقد  سنوات، 
صعيد  عىل  والخارج  الداخل  لها  يشهد 
ارهابية  الشبكات  من  العديد  توقيف 
قبيل ساعات او ايام او اسابيع قليلة من 
االرهابية  ملخططاتها  تنفيذها  توقيت 
التي كان من شأنها ان تودي بعرشات او 

الضحايا. مئات 
2- ساهمت املديرية العامة لالمن العام 
ملديرها  املمتازة  العالقات  عرب  اخريا، 
دولة  مع  ابراهيم  عباس  اللواء  العام 
من  النفط  تأمني  يف  الشقيقة،  العراق 
العراق لتوليد الطاقة الكهربائية يف لبنان 
لساعات عدة يوميا، عىل فرتة سنة قابلة 
للتجديد، وذلك حامية لالمن االجتامعي 

اللبناين. واالقتصادي 
3- ساهمت املديرية وتساهم، عرب شعبة 
التعاون العسكري املدين ضمنها، يف انجاز 
العديد  االمنائية يف  املشاريع  العديد من 
توزيع  جانب  اىل  اللبنانية،  املناطق  من 
مساعدات انسانية للعائالت املحتاجة يف 
عدة،  مرات  اللبنانية،  املناطق  مختلف 
من  العديد  يف  الطفال  هدايا  توزيع 
املدارس ودور االيتام، وسواها الكثري من 
جهات  مع  بالتعاون  املامثلة،  املشاريع 

رسمية ومدنية، محلية ودولية.
شبه  اصبح  بشكل  املديرية  تقوم   -4
الوزارات،  من  عدد  مبؤازرة  متواصل، 
اقتصادي،  اجتامعي،  طابع  لها  مهام  يف 
يف  الصحة  لوزارة  كمؤازرتها  انساين. 
عرب  وذلك  كورونا  لوباء  مكافحتها 

كل  تعقيم  يف  متثلت  عدة،  اجراءات 
توزيع  السوريني،  الوافدين  مخيامت 
مؤسسات  من  العديد  عىل  تعقيم  مواد 
املناطق  مختلف  يف  االجتامعية  الرعاية 
املامثلة،  الوقائية  االمور  من  وسواها 
عرب  والتجارة  االقتصاد  وزارة  مؤازرة 
االرشاف عىل عمليات توزيع املحروقات، 
الوقود  خزانات  لجميع  جردات  اجراء 
املوجودة يف لبنان وسواها، مؤازرة وزارة 
امن  ضبط  يف  العايل  والتعليم  الرتبية 
الرسمية  االمتحانات  مراكز  من  قسم 

وغريها.
العامة  املديرية  بأن  الجميع  يعلم   -5
عباس  اللواء  رأسها  وعىل  العام  لالمن 
جبارة  بجهود  وتقوم  قامت  ابراهيم، 
لحل الكثري من الخالفات التي يكون لها 
انعكاسات سلبية، مبارشة او غري مبارشة، 

واقتصاده  واستقراره  لبنان  امن  عىل 
السياق،  هذا  يف  الدولية.  وعالقاته 
عدة  اتفاقات  عقد  يف  املديرية  نجحت 
من  بعيدا  متخاصمة  لبنانية  جهات  بني 
اي حمالت تشهري  بوقف  االعالم، تقيض 
تعاونها  خالل  من  بينها،  تخوين  او 
الدولة  مؤسسات  مختلف  يف  االيجايب 
املديرية  ان  علام  العام.  للصالح  تحقيقا 
تحقيق  اىل  لحظة عن سعيها  تتوقف  ال 
هي  التي  والسالم  والطأمنينة  االستقرار 
اللبناين.  السيايس  االمن  ركائز  ابرز  من 
يف هذا الصدد، يؤكد املدير العام لالمن 
خالل  ابراهيم،  عباس  اللواء  العام 
عىل  والعسكريني،  الضباط  مع  لقاءاته 
اي طرفني  بني  اي خالف  "يف  مفاده:  ما 
والثاين  االوىل،  عيننا  االول  نعترب  لبنانيني 

الثانية". عيننا 

النزاعات،  لحل  وسياسية  ديبلوماسية  اي  ودية،  وسائل  خمس  عىل  الدولية  القوانني  تنص 
هي يف اختصار:  

- التفاوض املبارش: هو عبارة عن مشاورات ومباحثات تجري بني دولتني او فريقني متنازعني 
بينهام بطريقة ودية مبارشة. ال توجد شكليات  قائم  نزاع  او  اكرث، بقصد تسوية خالف  او 
االعضاء  يفضل  قد  خطية.  او  شفهية  تكون  قد  اذ  املفاوضات،  اجراء  يف  محددة  قانونية 

انجازها مبفردهم، او عرب االستعانة بطرف ثالث محط ثقة الطرفني.
ويسفر  دويل  نزاع  ينشب  عندما  او  املفاوضات،  تفشل  عندما  تطبق  الحميدة:  املساعي   -
تلقاء  ثالث، من  بها طرف  يقوم  الجهود  العالقات مثال. هذه  او قطع  السفراء  عنه سحب 
ذاته او بناء عىل رغبة احد اطراف النزاع. ال شكليات قانونية محددة يف املساعي الحميدة، 
وينتهي دور القائم بها مبجرد موافقة الطرفني عىل الدخول يف املفاوضات او عىل معاودتها.

- الوساطة: مسعى ودي تقوم به دولة ثالثة، او شخصية حيادية، من اجل ايجاد حل لنزاع 
قائم بني دولتني او جهتني متنازعتني او اكرث. الوسيط يشرتك بشكل مبارش يف املفاوضات ويف 
اعداد التسوية. ال شكليات او مدة زمنية محددة للوساطة اال اذا رغب اطرافها يف تقييدها 

مبدة محددة. 
اختالف عىل  النزاع  محور  فيها  يكون  التي  الحاالت  يف  اليها  اللجوء  يتم  التحقيق:  لجان   -
لجان  صالحيات  خاص  اتفاق  مبوجب  النزاع  اطراف  يحدد  عادة،  معينة.  وقائع  توصيف 

التحقيق ومدة عملها وسائر التفاصيل، اي ان محور عملها تقني.
منه.  موثوق  ثالث  وطرف  النزاع  اطراف  عن  ممثلني  من  عادة  تؤلف  التوفيق:  لجان   -
مهمتها درس اسباب النزاع ورفع تقرير يقرتح تسوية معينة له، اي دورها تقني - سيايس 

- ديبلومايس يف آن واحد. 

حل النزاعات بالطرق الودية
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الذي  لبنان. هذا املرشوع،  للحدود يف  املتكاملة  االدارة  االتحاد االورويب مرشوع تعزيز قدرات   قبل سنوات، مّول 
يهدف  العام،  لالمن  العامة  املديرية  ضمنها  من  ومدنية،  وامنية  عسكرية  مؤسسات  مع  بالتعاون  تنفيذه  يتم 
امني،  طابع  ذات  بعضها  برامج  عرب  والشاملية  الرشقية  حدودها  حامية  يف  اللبنانية  السلطات  قدرات  تعزيز  اىل 

اجتامعي، اقتصادي وامنايئ 

تحقيق

متعاونًا مع اإلتحاد االوروبي وICMPD وإدارات محلّية
األمن العام: شراكة مجتمعّية تعّزز أمن الحدود

وواجبات كل الجهات ذات الصلة بحسب 
وسواها  والدولية،  اللبنانية  القوانني 
فريق  يكون  يك  املامثلة  املواضيع  من 
يف  املرحلة  هذه  سينفذ  الذي  العمل 
التنسيق  املحرتف،  االداء  مستويات  اعىل 

الفعال، والتواصل املثمر.  

عددها  ما  الدورات،  تلك  تنجز  اين   ■
تعليمية  مواد  من  تتضمن  وماذا 

وتدريبية؟
□ انجزت حتى االن ثالث دورات. اوىل يف 
للمديرية  التابع  الوطني  التدريب  مركز 
جديدة  يف  ومقره  العام  لالمن  العامة 
الجوية  رياق  قاعدة  يف  ثانية  املنت. 
فريق  وضمت  اللبناين  للجيش  التابعة 
وبعلبك  البقاع  مبحافظتي  الخاص  العمل 
االفراد  تدريب  معهد  يف  ثالثة  الهرمل.   -
الخاص  العمل  فريق  وضمت  عرمان،  يف 
برنامج  اىل  بالنسبة  اما  عكار.  مبحافظة 
التدريب، فقد شمل اقساما عدة، يتمحور 
كل منها حول علم معني. للتوضيح، نذكر 

عىل سبيل املثال:
لرفع  دورة  تضمن  الربنامج  من  قسم   •

الصوت  نربة  او  الجسد  حركات  بعض 
وسواهام.

• كذلك ضم قسم ثالث الربنامج التدريبي 
الذي رشح اهم القوانني الدولية واملحلية 
صالحيات  االنسان،  بحقوق  املتعلقة 
الدولية  املنظامت  مختلف  وواجبات 
واالمنية  العسكرية  واملؤسسات  واملحلية 
االنسان،  حقوق  تعزيز  يف  تساهم  التي 

وغريها. 

سيتم  التي  املناطق  تحديد  تم  هل   ■
تلك  هي  وما  فيها  امنائية  مشاريع  انجاز 

املشاريع؟
ستنفذ  التي  املناطق  تحديد  عملية   □
فيها مشاريع او برامج امنائية او اجتامعية 
بالتعاون  الواقع،  ارض  دراسة  بعد  تحدد 
اىل  واستنادا  منطقة  كل  فعاليات  مع 
من  وسواها  علمية  واحصاءات  دراسات 
التفاصيل. تاليا، هذه االمور تتطلب وقتا 
ميكن  ما  ان  غري  الحال.  بطبيعة  كافيا 
االفصاح عنه اليوم، هو انه تقرر كمرحلة 
اوىل انجاز مشاريع يف كل من بلدات القاع 
بعلبك  محافظة  ضمن  ومعربون  وحام 
العبودية  بلدات  يف  كذلك  الهرمل،   -
املراحل  عكار. يف  محافظة  واكروم ضمن 
وعن  املشاريع  نوع  عن  سيعلن  الالحقة، 
يبقى  ايضا.  ستستفيد  اخرى  مناطق  اي 
من املؤكد ان هذا املرشوع هو غيض من 
فيها  تتعاون  التي  الكثرية  املشاريع  فيض 
االتحاد  مع  العام  لالمن  العامة  املديرية 
االورويب. اذ يكمن هدف االتحاد االورويب 
من  العامل  دول  مختلف  السالم يف  تعزيز 
العام  لالمن  العامة  املديرية  وقيام  جهة، 
يف  السالم  ثقافة  تعزيز  موضوع  بوضع 
اعىل سلم اولوياتها منذ سنوات من جهة 
السالم  تحقيق  هدف  من  وجعل  اخرى، 
العالقة  لتطور  وسببا  قاسم مشرتك  مثابة 
االخرية،  السنوات  خالل  كثريا  بينهام 
مستويات  اعىل  اىل  اليوم  وصلت  بحيث 
املجاالت  مختلف  يف  والتنسيق  التعاون 

سعيا وتحقيقا للسالم.

يتألف املرشوع من ثالث مراحل اساسية، 
السنوات  خالل  اثنتان  منها  انجزت 
واالخرية،  الثالثة  املرحلة  اما  السابقة. 
الثاين  كانون   29 تطبيقها يف   انطلق  فقد 

.2020
اولت شعبة  العام  لالمن  العامة  املديرية 
التعاون العسكري املدين التي تتبع ملكتب 
يف  املشاركة  مهمة  والتطوير،  التخطيط 
متخصصة  كونها  الثالثة  املرحلة  تنفيذ 
تلك  حولها  ستتمحور  التي  املجاالت  يف 

املرحلة. 
"االمن العام" التقت رئيس الشعبة الرائد 
حول  حوار  معه  وجرى  الخوري،  انطوان 

اهمية هذا املرشوع وتفاصيله.

قدرات  تعزيز  مبرشوع  تعرّف  كيف   ■
االدارة املتكاملة للحدود يف لبنان؟

االتحاد  من  املمول  املرشوع   هذا   □
تعزيز  اىل  عام  بشكل  يهدف  االورويب، 
للسيطرة  اللبنانية  السلطات  قدرات 
البضائع  حركة  تسهيل  مع  الحدود  عىل 
نهج  خالل  من  الرشعيني  واملسافرين 
الثالثة  املرحلة  تنفيذ  يتم  الحقوق.  دعم 
لتطوير  الدويل  املركز  ِمن  منه  واالخرية 
يعترب  الذي   ICMPD الهجرة  سياسات 
من  العديد  بتنفيذ  قامت  دولية،  منظمة 
االورويب  االتحاد  من  املمولة  املشاريع 
لبنان  يف  واالمن  الحدود  ادارة  مجال  يف 
املشاركة  الجهات  اما   .2012 العام  منذ 
يف تنفيذه، فهي الجيش اللبناين، املديرية 
العامة لالمن العام، املديرية العامة لقوى 
االمن الداخيل، املديرية العامة للجامرك، 

املحامي منير الشدياق
mounirchidiac2014@gmail.com

افواج  املدين،  للدفاع  العامة  املديرية 
والنقل.  العامة  االشغال  ووزارة  االطفاء، 
جهات  او  مؤسسات  ايضا  تشارك  وقد 
لبنانية ودولية اخرى، استنادا اىل خرباتها 
قد  محددة  مجاالت  يف  الالزمة  وكفاياتها 

تظهر الحاجة اليها مستقبال.

اهداف  البرز  العريضة  العناوين  ما   ■
املرشوع مبراحله الثالث؟  

□ تهدف مختلف مراحل املرشوع بشكل 
واحرتام  السالم،  ثقافة  تعزيز  اىل  رئييس 
املناطق  يف  فاكرث  اكرث  القانون  سيادة 
الحدودية، وذلك من خالل وسائل مبارشة 

وغري مبارشة، نذكر منها:
1- مشاريع وبرامج تدعم وتعزز قدرات 
واالدارية  واالمنية  العسكرية  القوى  كل 
الحدود  ضبط  مبوضوع  املعنية  واملدنية، 
االتجار  او  التهريب  جرائم  ومكافحة 
بالبرش وسواها، كربامج تدريب، تخطيط، 
املؤسسات  مختلف  بني  وتنسيق  تعاون 

االمنية وسواها ايضا. 
مكافحة  يف  تساهم  وبرامج  مشاريع   -2
ابرز  من  تعد  التي  االجتامعية  االفات 
او  الجرمية  تطور  او  نشوء  اسباب 
البطالة،  الفقر،  كآفات  معها،  التجاوب 
عرب  وذلك  وسواها.  واالمية  الجهل 
الطابع  املشاريع ذات  العديد من  تنفيذ 
االمنايئ مثال، كبناء مدرسة او مستوصف 
تفتقدها،  مناطق  اىل  املياه  استجرار  او  
املناطق،  تنمية  يف  يساهم  مام  وسواها 
وخلق فرص عمل دامئة فيها. او مشاريع 
الشباب  كتدريب  اقتصادية  ابعاد  ذات 

كالخياطة،  معينة  مهن  عىل  والفتيات 
صيانة  الكهرباء،  صيانة  امليكانيك، 
الزراعة،  اصول  االلكرتونية،  االجهزة 
يساعدهم يف  اجنبية، وغريها مام  لغات 
ايجاد فرص عمل. او مشاريع ذات ابعاد 
محارضات  كاجراء  وتثقيفية  اجتامعية 
ادمان  املخدرات،  مخاطر  حول  توعوية 
اهمية  وكذلك  االنرتنت.  ادمان  الكحول، 
االمنية  القوى  مع  املواطنني  تعاون 
النفسهم  حامية  الجرائم  مكافحة  يف 
من  وغريها  ووطنهم،  ومجتمعهم 
االستقرار  تعزيز  اىل  الهادفة  املشاريع 

والسالم. 

منه،  الثالثة  املرحلة  اىل  بالنسبة  ماذا   ■
اي نوع مشاريع سيكون هو االبرز فيها؟

سترتكز  املرحلة  هذه  ان  القول  ميكن   □
بشكل اسايس حول تنفيذ مشاريع امنائية، 
وتثقيفية،  توعوية  اقتصادية،  اجتامعية، 
عنها.  غائب  شبه  االمني  الشق  ان  اي 
التي  املشاريع  ان  ومبا  االطار،  هذا  يف 
تتطلب  املرحلة  هذه  حولها  ستتمحور 
الفعاليات  مع  دامئني  وتفاعال  تواصال 
ووزراء  مواطنني  من  كافة،  االجتامعية 
واتحادات  وبلديات  ومخاتري  ونواب 
فقد  متنوعة،  رسمية  وادارات  بلديات 
املرشوع  يف  املشاركة  الجهات  مع  بدأنا 
اجراء دورات تدريبية لعسكريني ومدنيني 
يف  وذلك  الجهات،  تلك  ملعظم  تابعني 
مجاالت التواصل االجتامعي الفعال، رفع 
املبادئ  االجتامعية،  الرشاكة  الوعي حول 
االنسانية يف املساعدة االجتامعية، حقوق 

رئيس شعبة التعاون العسكري املدين الرائد انطوان الخوري.  

تعزيز السالم هدف
مشترك لالتحاد االوروبي 

واالمن العام

الوعي حول املشاركة املجتمعية، تتضمن 
املدنية  الجهات  اهم  لدور  ورشحا  عرضا 
الفاعلة كاملنظامت الدولية، املنظامت غري 
املبادئ  اهم  وكذلك  وسواها.  الحكومية 
االستقاللية،  الحياد،  كالنزاهة،  االنسانية، 
عىل  القائم  املتحدة  االمم  نهج  وغريها. 
املجموعات. التحديات املرتبطة بالجهات 
وغريها  االنساين  العمل  مجال  يف  الفاعلة 

من املواضيع املشابهة.
رشح  تضمن  الربنامج  من  آخر  قسم   •
التواصل  الوساطة،  التفاوض،  اصول  ابرز 
فهم  االخرين،  مع  الفعال  االجتامعي 
خالل  من  املتحدث  شخصية  وتحليل 
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الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة لالجانب من 2021/09/16 لغاية 2021/10/15

الئحة باعداد سامت العمل املمنوحة للعرب 
بني 2021/09/16 لغاية 2021/10/15

املجموعاجانبعربلبنانيونحركة تنقل

العددالعددالعدد
1195اثيوبية
674كينية

639سيراليونية
74بنغالدشية

71بنينية
55فيليبينية

40هندية
32توغولية
26كاميرون

14سري النكية
8تشادية

8سنغالية

دخول

مغادرة

املجموع

127131

145331

272462

97268

105824

203092

56723

67741

124464

281122

318896

600018

5بوركينابية
5غامبية

4باكستانية
4مالية

3اوغندية
3مكسيكية
3نيجيرية
3يونانية

2اوكرانية
2زامبية
2غانية

1اميركية

1اندورية
1ايرانية
1ايطالية
1بلجيكية
1راوندية
1روسية

1زيمبابوية
1سيشيلية

1شاطئ العاج
1ملغاشية

1يابانية
2884المجموع

جدول عددي بحركة تنقل اللبنانيني والعرب واالجانب 
اعتبارا من  2021/09/16 لغاية 2021/10/15

الدولةالدولةالدولة

الئحة بدخول موقوفني من جنسيات مختلفة اىل دائرة التحقيق واالجراء من 2021/09/16 لغاية 2021/10/15

الئحة بخروج موقوفني من جنسيات مختلفة من دائرة التحقيق واالجراء من 2021/09/16 لغاية 2021/10/15

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

الجنسية

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

12اثيوبية 
2اردنية
1ايرانية

14بنغالدشية 
1بينية

2تركية
1جزائرية

1ساحل عاجية
10سودانية 
214سورية 

16اثيوبية 
2اردنية

1اوسترالية
7ايرانية

8بنغالدشية
1تركية

1توغولية
1تونسية

1جزائرية
9سودانية
220سورية

1سري النكية
1صينية

6عراقية 
8غانية 

3فلسطينية 
1فلسطينية دانمركية

3فلسطيني من دون اوراق
8فلسطيني سوري
1فلسطيني سويدي
26فلسطيني الجىء 

1سري النكية
6صينية
5عراقية
2غانية

1فلسطينية
2فلسطينية اردنية

1فلسطينية دانمركية 
3فلسطينية من دون اوراق 

9فلسطينية سورية 
1فلسطينية سويدية 
27فلسطيني الجىء

1فنزويلية
3فيليبينية

1كاميرونية
2كينية

113لبنانية 
8مصرية 

11مكتوم القيد 
2يمنية

457المجموع

1فلسطينية هوالندية
1كاميرونية

1كينية
130لبنانية 

9مصرية 
10مكتوم القيد 

1نيجيرية 
1هندية
2يمنية

481المجموع

29مرصية

16سورية

5تونسية

2اردنية

2سودانية
54المجموع

الدولةالدولة العددالعدد
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املجموعمختلفهوياتاختامتأشرياتاقاماتجوازاتعام

84315هولندا
1152110املانيا
2158لبنان

44االمارات العربية املتحدة
1113ايطاليا

1251052640املجموع

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

رسم بياين بعدد الوثائق 
املزّورة تبعاً للجنسية 

السورية وفقاً 
لنوع الوثائق املزورة: 

ايلول 2021

رسم بياين بعدد 
الوثائق املزّورة تبعاً 

للجنسية السورية وفقاً 
لنوع الوثائق املزورة: 

ايلول 2021

عدد الوثائق املزورة املضبوطة بحسب القارات: 
ايلول 2021

 عدد الوثائق السورية املزورة 
بحسب النوع واملركز الحدودي: ايلول 2021

مقارنة بني عدد الوثائق
املزورة املضبوطة لشهر 

ايلول 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 ايلول 2021

عدد املسافرين 
من بداية 2021 حتى 

نهاية ايلول 2021

عدد املسافرين 
خالل ايلول 2020 

عدد املسافرين 
من بداية 2020 حتى نهاية 

ايلول 2020 

1,331,187.00  39,511.00  1,020,129.00  159,794.00  املراكز الحدودية  الربية

1,286,718.00  133,312.0  3,051,773.00  453,844.00  املطار

حاملو وثائق مزورة املركز

ايلول 2020

حاملو وثائق مزورة 

ايلول 2021

نسبة االرتفاع او 

االنخفاض

مؤرش

100%2450املطار

02مرفأ طرابلس

02املصنع

00مرفأ بريوت

10القاع

00العريضة

04العبودية

حاملو وثائق مزورة املركز
متوز 2021

حاملو وثائق مزورة 
آب 2021

حاملو وثائق مزورة 
ايلول 2021

596050املطار

012مرفأ طرابلس

012املصنع

000مرفأ بريوت

000العريضة

000القاع

004العبودية

596258املجموع

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

68

الوثائق المزّورة
69
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الدكتور بقلم 
نجم بوفاضل* ضيف العدد

متى ُيدرك اإلنسان ذاته؟
يأيت االنسان اىل الدنيا كائنا اجتامعيا، كام حدده ارسطو )384 - 322 
اشكالها  مختلف  يف  الحياة،  ان  ذلك  "السياسة"،  كتاب  يف  م.(  ق. 
حياته،  يف  االخر  وجود  دون  من  عليه  تستحيل  والروحية،  املادية 
وجودا مبارشا او غري مبارش. فهو، من جهة، يكن الفضل يف وجوده 
مخلوقا عىل صورتهام. ومن  يثمر حبهام  ان  والديه يف  عند  لرغبة 
جهة اخرى، ال يدب يف هذا الوجود املمنوح دبيب الحياة اال وقد 
اشكالها،  مختلف  يف  االجتامعية  املنظومة  من  يتجزأ  ال  جزءا  بات 
الخ...  اللغوية والثقافية والرتبوية واالقتصادية والسياسية والدينية 
وان اختلف علامء النفس واالجتامع عىل تحديد مصدر هذا النزوع 
االنساين اىل الحياة االجتامعية، بني قائل بأنه غريزة يفطر االنسان 
التواصل  اىل  تدفعه  والروحية  املادية  الحاجات  بأن  وقائل  عليها 
الحياة  مع االخر، يبقى املجتمع رشطا مالزما، ال يتحدد فيه شكل 
يتخذه  الذي  الشكل  اساسية  الجامعية وحسب، بل يطاول بصورة 
وجود الفرد يف مرسى حياته واملعنى الذي ينطوي عليه هذا الوجود.

شكل  مبوجبها  ليحدد  بها  واكتفى  الفطرية  النزعة  اىل  ارتكن  فان 
يشبه  مغلق،  مجتمع  سوى  يجد  لن  فيه،  ينخرط  الذي  املجتمع 
االنعزالية  او  العرقية  او  الطبقية  او  القبلية  املجتمعات  بالتامم 
لوتشانو  استفاض  وقد  والدينية...  االيديولوجية  اشكالها  مبختلف 
"من  كتابه  يف  االيطايل،  االجتامع  عامل   ،)2020  -  1939( بليكاين 
املجتمع املقفل اىل املجتمع املفتوح" )2002(، يف تبيان السامت التي 
يتصف بها هذا النوع من املجتمعات. وهي سامت َمن ال يعرف، 
وال يرغب يف ان يعرف، غري ذاته؛ وال يعرتف، وال يريد ان يعرتف، 
اال بذاته؛ وال يقبل، وال يروق له ان يقبل، بغري ذاته؛ ذلك ان هذا 
الغري يبقى، وفق اعتباراته، غريبا ومغايرا ودخيال وغامضا ووحشيا. 
يطيب  الذي  املجتمع  لبناء  االخر  مع  التواصل  عىل  االرتكاز  اما 
توليد  يف  اساسية  مساهمة  فيساهم  حياته،  فيه  يعيش  ان  للفرد 
مجتمع منفتح، يشبه املجتمعات التي يؤدي فيها الفكر التعددي، 
يف مختلف اشكاله املادية والفكرية، دورا تأسيسيا يف بناء انظمتها 
الدميوقراطية  تعتمد  التي  والسياسية...،  واالقتصادية  االجتامعية 
مبدأ من مبادئها، وتحرتم حرية املعتقد والتفكري يف جميع ميادينها، 
ابنائها. وقد فصل  الكريم لجميع  وتؤمن بالعيش املشرتك والعيش 
الركائز التي  كارل بوبر )1902 - 1994(، عامل االجتامع النمساوي، 

املفتوح  "املجتمع  كتابه  املجتمعات يف  النوع من  عليها هذا  يقوم 
الليربالية بجميع خصائصها،  واعداؤه" )1945(. وهي الدميوقراطية 
والعدالة االجتامعية يف مختلف مراتبها، والحرية بتعددية اشكالها.  
الذي  املجتمع  خارج  نفسه  يجد  ان  اذا  الفرد  االنسان  يستطيع  ال 
يحيط به، وال يكتسب وجوده معنى يف معزل عن الحياة الجامعية 
املنخرط فيها، وال يسعه بالتايل ان يدرك نفسه اال انطالقا من هذا 
التكوين االجتامعي الذي يتشكل يف وجدانه ويتشكل وجدانه به. 
اال ان املجتمع، يف املقابل، ليس تصورا مطلقا يسبق تكوينه وجود 
الفرد، ويفرض ذاته يف التاريخ يف معزل عن االفراد التي يتكون منها، 
ماديا بالتعايش الجسدي بني اعضاء املجتمع، نساء ورجاال وشيوخا 
سمة  املادي  االجتامع  هذا  مينح  الذي  باالنتاج  وروحيا  واطفاال...، 
اىل  يأيت  الفرد  ان  ذلك  يعني  وال  املجتمعات.  سائر  عن  بها  يتميز 
يعني  بل  معه.  يبدأ  التاريخ  كان  اي  الخالصة،  صيغته  يف  التاريخ 
يف   )1831  -  1770( هيغل  وصفه  كام  املادي،  التاريخ  رسيان  ان 
به  يتدرج  الذي  الوعي  يف  اال  يتمظهر  ال  الروح"،  "فينومينولوجيا 
الروح من الوعي الفردي، مرورا بالوعي الجامعي )املتمثل بالقوانني 
واملؤسسات والدولة( وصوال اىل الروح املطلق )الذي يتمثل بالفن 

والدين والدولة(. 
عىل هذا االساس، ينبغي لالنسان ان يدرك متام االدراك ان املجتمع 
وهو  والجامعي،  الفردي  للروح"  تاريخي  "تجسيد  سوى  ميثل  ال 
التجسيد الذي مينحه الهوية التي يتميز بها عن سائر املجتمعات، 
بالتزامن  اال  يتكون  ال  فاملجتمع  التطور...  عملية  يف  ينافسها  التي 
مع تكون الوعي يف الفرد، وال يتكون الوعي يف الفرد يف معزل عن 
الجامعة املنخرط فيها. وعليه، ال يسع االنسان اال ان يدرك مكانته 
يف املجتمع، ويفهم دوره يف تأسيسه، ويتمعن يف الشكل الذي يرغب 
يف ان يعيش فيه، ليدرك املعنى الذي ينطوي عليه وجوده. عندئذ 
يدرك انه ذات ال ترتيض لنفسها اال ما يليق بها، فال تروق لها املذلة 
وال املهانة وال القهر وال الهوان، وال تستطيب الفقر والعوز والغم 
لها  لتطيب  الرغد،  العيش  لها  يتوفر  يك  وتكّد  تجّد  بل  واالكتئاب، 

الحياة فتتنعم بها.
    

* استاذ الفلسفة يف الجامعة اللبنانية  

بقلمبأقالمهم  
ابوذياب* مسعود 

السلم األهلي بني الواقع واملرتجى
البرشية  رافقت  التي  القضايا  ابرز  من  االهيل  السلم  مفهوم  يعترب 
واملجتمعات االنسانية القدمية، عىل اختالفها، من خالل وضع ضوابط 
تحكم سلوك االنسان وترصفاته فيها، بعد ان سادت رشيعة الغاب، 
جراء مخاطر الغزوات والحروب والنزاعات التي هددت متاسك بنيان 
املجتمعات الداخلية، وعرّضتها يف مجملها اىل جملة اهتزازات واثار 

مدمرة عىل الصعد كافة. 
للمنطق  والرصيح  الواضح  النقيض  االهيل  السلم  مفهوم  شكل 
"القوة  ان  قاعدة  عىل  الغابر  الزمن  يف  االنسانية  معه  عاشت  التي 
تنشئ الحق وتحميه". االمر الذي فتح املجال امام عمليات االنتقام 
واالعتداء عىل كرامات الناس بال رحمة، ما يدل بقوة عىل ان العنف 
ليس ظاهرة حديثة، يعود تاريخها اىل املجتمع االنساين االول، كيف 

ال وان قابيل قتل اخاه هابيل، فالعنف ال يولد اال عنفا.
ان مفهوم السلم االهيل يتامهى مع الفطرة السليمة وتعاليم الرشائع 
احرتام  الحياة  يف  االصل  ان  بوضوح  تؤكد  التي  قاطبة،  الساموية 
التي  الحروب  امام  والتسامح.  والسلم  املشرتك  والتعايش  االنسان، 
االنسان جليا وتوصل  والدامية، فكر  املؤملة  املشاهد  خلفت وراءها 
اىل قناعة تقيض برضورة التوصل اىل اطر تحكم سلوكه، وتهذبه تجاه 
كل ما يحيط به، ويكون لها كامل االثر يف التخلص من املعاناة، جراء 
التي  الكرمية  الحياة  توفري  شأنها  من  يكون  وان  العنف،  استخدام 
يصان فيها كل ما يتعلق بشخصه، كأرسته وماله ومسكنه، ويعرتف له 
فيها مبزاولة جملة الحقوق االنسانية التي ال ميكن للناس العيش من 
دونها سواسية. وهو ما كان يف ما بعد، ويدل عىل ان القانون وسيادته 
والسلم  الهدوء  تحقيق  عىل  القادران  وحدهام  الجامعية  واالرادة 
االهيل يف كل املجتمعات التي تتوق وتتطلع اىل االفضل، ورسم لوحة 
تأمني حامية حقوق  القانون هي  املواطنني، وسيادة  االمل يف عيون 
من  متساو  بشكل  والجامعات  االفراد  اىل  بالنسبة  وحرياته  االنسان 

نصوص  مبوجب  العقاب  يف  بينهم  املساواة  تقتيض  كام  متييز،  دون 
القانون. وهي، بهذا املعنى، تحمي املواطنني من كل اجراء قهري او 

تعسفي، قد تتخذه يف حقهم السلطات او الحكومات.
نبذ  تؤكد  نصوصها  ان  نجد  اللبنانية،  القوانني  رزمة  اىل  نظرنا  واذا 
حالة  وترسيخ  القانون،  سيادة  وتعزيز  اليه،  اللجوء  وتجريم  العنف 
السلم االهيل، وصون احرتام حقوق االنسان، الخ... وهو ما يفهم من 
مجموع مواده املختلفة، االمر الذي ميكن معها ان نكرس حالة القيم 
االيجابية يف مجتمعنا، مبا يخدم االنسان والتنمية واملجتمع، وميكننا 
العالقة  فان  واضح،  هو  كام  اذن،  نريد.  ما  اىل  الوصول  خاللها  من 

تكاملية بني القانون والسلم يف مفهومه الواسع.
ان نبذ العنف واالقتتال والفلتان والفوىض يف حاجة اكيدة اىل ثقافة 
وطنية، ورغبة حقيقية صادقة، وارادة قوية من كل اطراف العالقة 
يف مجتمعنا اللبناين. فاملواطن ملزم نبذ العنف وعدم اللجوء اليه يف 
حسم اشكالياته مع االخرين، والسلطة السياسية مطالبة بتعزيز حالة 
مساعي  وتعزيز  االنسان  حقوق  واحرتام  واحرتامه،  القانون  سيادة 
والتعددية. وعىل  باالنتخابات  للسلطة  السلمي  التداول  اىل  االنتقال 
املجتمع مبؤسساته ادراك حقيقة ان السلم االهيل هو صامم االمان 
عليه  يبنى  الذي  املدماك  وهو  جميعا،  مسؤوليتنا  فهو  لذا  االول. 
مستقبل الحلم الوالدنا، ومعا نحو الضغط لجهة اعتامد خطة وطنية 
القانون والسلم االهيل يف  اسرتاتيجية تهدف اىل تعزيز حالة سيادة 

الداخل اللبناين. 
اال  يحميه  ال  والشعب  قوية  دولة  بقيام  اال  االمن  يستقر  لن  اخريا، 
فرض القانون، وما حدث يف االونة االخرية يف بعض املناطق ال نريد ان 

يتكرر ألن الخارس االكرب دامئا هو املواطن واالبرياء.

* صحايف
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مقالإقتصاد
لم يعد لدينا القّوة
لدفع أكالف ُتهدر

السوق السوداء او سوق الظل او السوق املوازية، مصطلحات اقتصادية تطلق عىل االسواق 
غري الرسمية او غري املرخصة املتعلقة بالتبادل التجاري للسلع والخدمات بطريقة غري رسمية 
وغري مرخصة، تشمل املتاجرة بالسلع او الخدمات الرشعية مثل تجارة العملة واملواد الغذائية 
والبرتول واملواد الطبية وغريها، وتشمل كذلك السلع والخدمات املمنوعة مثل املخدرات 

وتجارة االعضاء وتجارة البرش وغريها.
قيل ان اول ظهور لها يف التاريخ كان خالل الحرب العاملية الثانية بسبب فرض قيود صارمة 
عىل بعض االدوية واملواد الغذائية التي كانت بعض الدول املترضرة يف حاجة ماسة لها، 
بسبب تضييق الحصار عليها. تحقق هذه االسواق من الناحية االقتصادية عائدات وارباحا 
النفوذ يف معظم االحيان، ومتثل  التجار واملنظامت غري الرشعية واصحاب  ضخمة لصالح 

اقتصادا موازيا لالقتصاد الرسمي، لذلك تسمى ايضا اقتصاد الظل.
القطاعات االساسية، حيث بدأت يف  لبنان عىل معظم  السوداء يف  السوق  طغت ظاهرة 
اقتصاديون  اللبنانية. يحمل خرباء  اللرية  الدوالر يف مقابل  ارتفاع سعر رصف  الظهور مع 
اسباب هذه الظاهرة اىل املهربني واملحتكرين املحميني من اصحاب النفوذ. وقد تسبب ذلك 
بفقدان العديد من املنتجات االساسية من االسواق، واضطرار املواطن اىل رشائها من السوق 
السوداء او املوازية، بامثان مضاعفة. ازدهرت تجارة العملة ألن الدوالر والسباب كثرية بات 
قام كل  املصارف. فقد  الحصول عليه من  املستحيل  اذ كان من  بها،  الجميع عىل معرفة 
من لديه دوالرات بسحبها وعرضها بسعر اكرب خارج السوق املرصفية، خصوصا منذ ابدى 
الباحثون عن الدوالر استعدادهم لرشائه بأي مثن. ظل سعر الدوالر يرتفع يف السوق السوداء 
اىل ان المس 22 الف لرية للدوالر الواحد، فاحدث ذلك خلال اقتصاديا "مفزعا"، ادى اىل 
هروب مؤسسات متنوعة العمل ويف كل املجاالت  بسبب القلق من وجود سعر رسمي غري 
حقيقي ومنخفض للعملة املحلية، مع وجود اكرث من ضعف هذا السعر يف السوق السوداء.

لقد فضل اصحاب الدوالرات تداولها يف السوق السوداء الرتفاع قيمتها، واحجموا عن ايداعها 
يف البنوك النخفاض قيمتها، فادى ذلك اىل انخفاض الدوالر يف املصارف ايضا عىل ما يقوله 
اصحابها. دفع هذا الوضع اىل ارتفاع اسعار السلع املستوردة التي متثل اكرث من %80 من 

السلع املوجودة يف السوق، بسبب استريادها بسعر الدوالر غري الرسمي.
فوىض اسعار الرصف يف السوق اللبنانية مل يشهد لها مثيل سواء عىل صعيد املنطقة او عىل 
الصعيد العاملي. ويرى بعض الخرباء ان هذه االسعار مل تتعد سعر سوق سوداء غري منظمة 
تتنافس يف ما بينها ضمن هوامش تسويقية، وسعر سوق سوداء منظمة تحكم وتدار وتسعر 
وفقا ملصالح اربابها، اضافة اىل سعر رسمي يدار من خالل سياسة نقدية يعتمدها املرصف 

املركزي. 
تنته فصولها  مل  اللبنانية،  السوق  الرصف يف  والخفية  السعار  املعروفة  االسباب  ان  يبدو 
النقدية املركزية، من خالل  حتى االن. عليه، تولدت حالة من االرتباك يف ادارة السياسة 
اجراءات استثنائية واستنسابية مل تكن عادلة للمودعني وهدرت من خالل التهريب املتامدي 

للمنتجات املدعومة موردا نقديا مهام ومفصليا، عىل ما يقوله خرباء املال.  
ان الوضع شاذ وخطري بكل املعايري واملقاييس، ولبنان يحتاج اىل قيادات من اهل االرادة 

الصلبة ميكنها  اجرتاح الحلول الناجعة.
كرث من سياسيينا واداريينا صناع ازمات ال صناع وطن نحن ال نستحقه، علام ان الوقت سلعة 

مكلفة ومل يعد لدينا القوة وال النية لدفع اكالف تهدر.

عصام شلهوب

إقتصاد

وزير الصناعة: حماية القطاع أساسّية
التهريب ُيلحق ضررا كبيرا باالقتصاد

لو بني اقتصاد لبنان يف تسعينات القرن املايض عىل قاعدة ترتكز عىل قطاعات االنتاج والخدمات وتكاملها، ملا كان انهار وسبب 
اقىس ازمة صنفها البنك الدويل من بني االسوأ يف العامل منذ عام 1850. الصناعة اللبنانية هي من القطاعات االنتاجية اململوكة 

من القطاع الخاص، اثبتت رغم كل املعوقات وازمات املحروقات وشح العملة الصعبة انها السند

املعوقات، وكانت وزارة الصناعة اىل جانبه 
بل  يستسلم،  ومل  له.  ومسهلة  داعمة 
االنتاج  االستمرارية وضامن  تأمني  نجح يف 

والتصدير. والتسويق 

كفاية  االكرث  االنتاج  مامرسات  هي  ما   ■
القدرة  ستؤّمن  التي  املوارد  الستخدام 

للقطاع؟  التنافسية 
واالسواق  املعومل  االقتصاد  ظل  يف   □
تطلبا  االكرث  املنافسة  واحتدام  املفتوحة، 
النوعية  عىل  تقوم  ثابتة  قاعدة  عىل 
او  التغايض  االمكان  يف  يعد  مل  والسعر، 

خاطئة  مالية  سياسات  عن  نجمت  االزمة 
استقطب  ما  الفوائد،  رفع  عىل  اعتمدت 
املصارف،  يف  وجمدها  االموال  رؤوس 
السوق من  نقدية هائلة من  كتلة  واخرج 
وزراعية  صناعية  مشاريع  يف  التوظيف 
وفندقية  تجارية  ريعية  وحتى  انتاجية 
الصناعة  وزير  اكده  ما  هذا  وسياحية، 
"االمن  اىل  حديث  يف  بوشكيان  جورج 

العام". 

الوضع  تحديات  تحويل  ميكن  كيف   ■
الصناعي  القطاع  الصعب اىل فرص تساعد 

عىل االستمرار واالنتاج؟
الصناعيون  منها  يعاين  التي  املشاكل   □
تراكامت  نتيجة  بل  الساعة،  وليدة  ليست 
وعدم  القطاع  عن  الدولة  وتخيل  واهامل 
والحامية.  الدعم  ومنحه  الرعاية  اعطائه 
يف  النجاح  الصناعي  القطاع  ميكن  ال 
دون  من  شأنها،  عظم  مهام  دولة  اي 
يف  يحصل  مل  هذا  وحامية.  دعم  سياسة 
اصحاب  املسؤولني  تركيز  بسبب  لبنان 
عىل  واالقتصادية  السياسية  القرارات 
سياحية  او  تجارية  سواء  ريعية،  قطاعات 
وامنا  خاطئا  ليس  االمر  هذا  خدماتية.  او 
ناقصا يف حال مل تعتمد الدولة يف تخطيطها 
والبعيدة  واملتوسطة  القريبة  ورؤيتها 
اي  االقتصاد،  يف  التوازن  مبدأ  عىل  املدى 
وتكاملها،  االقتصاد  ركائز  كل  تدعم  ان 
وهنا يكمن رس النجاح. الصناعي بطبيعته 
كل  قبل  لذلك  باالرض،  ومتمسك  مناضل 
ويتخطى  يواجه  ان  استطاع  التحديات. 

عىل  القائم  االنتاج  مستوى  من  التخفيف 
واكبت  واملواصفات.  واملعايري  الجودة 
اجهزتها  عرب  الصناعيني  الصناعة  وزارة 
كام  والتقنية  الفنية  وفرقها  ومهندسيها 
ومؤسسة  الصناعية  البحوث  معهد  عرب 
)ليبنور(،  اللبنانية  واملواصفات  املقاييس 
ونرش  وضع  خالل  من  معهم  وتابعت 
لالنتاج  الرضورية  االرشادات  وتعميم 
تدريبية  دورات  تنظيم  عرب  كذلك  الجيد، 
مبشاركة  ومؤمترات  وندوات  عمل  وورش 
ودوليني،  لبنانيني  واختصاصيني  خرباء 
بالتنسيق مع منظمة االمم املتحدة للتنمية 
الصناعية )يونيدو(. يف ظل العوملة، ال قدرة 
عىل املنافسة من دون رفع مستوى املنتج 
الصناعيون  االقىص.  الحد  اىل  وجودته 
يقومون بواجباتهم عىل هذا الصعيد. فقد 
العديد  اصبح  شكل  يف  مؤسساتهم  طوروا 

منها حائزا شهاديت "ايزو" و"هاسب".

اىل  الصناعيني  دفعت  الدوالر  ازمة   ■
او  موجودة  تكن  مل  صناعات  نحو  التوجه 
تأمني  ميكن  كيف  نشوئها،  اول  يف  كانت 
القدرة التنافسية لها وجذب االستثامرات؟ 
نصابها  يف  ووضعها  االمور  لتصويب   □
صناعية  قطاعات  ان  اعتقد  الصحيح، 
كانت رائجة جدا قبل عام 2000 كالنسيج 
وغريها  واملفروشات  والقطن  والغزل 
العامل،  من  االالف  عرشات  توظف 
قىض  جدا  خاطىء  قرار  بسبب  اندثرت 
اخرى  انتاجية  قطاعات  وحّجم  عليها، 
القتناع اصحاب هذا القرار مدعومني بفكر 
بامكان  مؤمن،  وغري  متحمس  غري  ليربايل 
تحقيق  يف  ومساهمتها  الصناعة  نهوض 
الجمركية  الرسوم  اىل خفض  فلجأوا  النمو. 
طمعا  املئة،  يف  صفر  اىل  املستوردات  عىل 
العاملية.  التجارة  منظمة  اىل  باالنضامم 
القطاعات  املصانع يف هذه  بعض  اصحاب 
مل يقفلوا ابواب مؤسساتهم، بل استخدموا 
االالت الصناعية املوجودة وحولوا خطوط 

مغايرة.  جديدة  منتجات  اىل  االنتاج 

وزير الصناعة جورج بوشكيان.

الجودة واملعايير 
واملواصفات اساس 

االنتاج الجيد

املطلوب اعادة دراسة 
االتفاقات التجارية
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إقتصاد
اللبناين.  االبداع  عن  الحديث  هنا ميكن 
انتاج  اىل  صناعيون  عمد  كورونا،  ازمة  يف 
معقمة  ومواد  والبسة  وتجهيزات  معدات 
وتنظيف خاصة مبكافحة هذا الوباء. نجح 
تنفس  اجهزة  تصنيع  يف  ايضا  بعضهم 
واالنعاش،  الطوارىء  وغرف  للمستشفيات 
مواجهة  خانة  يف  يصب  ايضا  وهذا 

التحديات وتجاوز الظروف الصعبة.

الصناعي ال ميكنه االعتامد عىل  القطاع   ■
الوزارة  خطط  هي  ما  الداخلية،  السوق 
لتأمني اسواق الترصيف وتسهيل التصدير؟  
والقول  التطرف  اىل  الذهاب  ميكن  ال   □
بعدم امكان االعتامد عىل السوق الداخلية 
والتاجر  واملنتج  الصناعي  بالعكس،  للبيع. 
والتسويق،  للبيع  مكان  اي  عن  يفتشون 
او  املجاورة  او  املحلية  االسواق  يف  سواء 
العامل  الدولية. هذا ما يحصل يف كل دول 
تعترب  الصني  فحتى  وتستورد،  تصدر  التي 
العودة  يف  املستوردة.  االسواق  اكرب  ايضا 
وعدد  صغرية  لبنان  مساحة  لبنان،  اىل 
عدا  نسمة،  ماليني   4 حدود  يف  سكانه 
ليست  السوق  وهذه  والنازحني،  الالجئني 
كبرية. لذلك، يفتش الصناعيون عن اسواق 
بذلك  وهم  منتجاتهم،  لتسويق  خارجية 
يصدرون، كذلك االمر ثقافة لبنان وطريقة 
العيش يف لبنان والخربة واملعرفة اللبنانية. 
هو  لبنان  لبيعها،  نتشاطر  آلة  ليس  لبنان 
والعلم  بالفكر  الغنية  البرشية  موارده 
وزارة  دور  عن  اللغات.  وتعدد  واالبداع 
هو  الصناعي  القطاع  بأن  اذكر  الصناعة، 
الفردية.  املبادرة  عىل  قائم  بالكامل  خاص 
الصناعة  لوزارة  وجود  ال  ان  يعني  ال 
ومواكب.  وموجه  ورعايئ  داعم  ودور 
الرتخيص  متنح  التي  هي  الصناعة  وزارة 
الصناعي اي هي املرجع القانوين، كام متنح 
مبوجبها  يصدر  التي  الصناعية  الشهادة 
الخارج. كذلك تقوم  الصناعي منتجاته اىل 
تفتيش  بعمليات  الوزارة  التقنية يف  الفرق 
من  للتاكد  املصانع  عىل  دورية  ومراقبة 
التزام اصحابها الرشوط الواردة يف الرتخيص 

واملعايري  املواصفات  لجهة  الصناعي 
والنظافة  والعامة  الصحية  والسالمة 
التصدير  تسهل  االمور  هذه  كل  والبيئة. 
عينت  الصناعي.  عن  االعباء  وتخفف 
سفارات  يف  واملغرتبني  الخارجية  وزارة 
الدول الكبرية 20 ملحقا اقتصاديا وتجاريا، 
االقتصادية  القطاعات  يضطلعون مبساعدة 
تسويق  عىل  الصناعية  مقدمها  ويف 
لهم،  جديدة  اسواق  وفتح  منتجاتهم 
ومستثمرين  اعامل  رجال  عىل  وتعريفهم 

والدخول يف رشاكات معهم. 

■ كيف ميكن زيادة الناتج الصناعي، وهل 
لحامية  بها  املعمول  االجراءات  تعديل 
ام  الخارجية صعبة،  املنافسة  الصناعة من 
جديدة  حامية  اسس  وضع  رضوريا  بات 

ملنع املزاحمة؟
مع  يتحقق  الصناعي  الناتج  زيادة   □
القامئة  املصانع  وتوسيع  توظيفات جديدة 
اذا  حاليا،  املوجودة  الصناعية  املناطق  يف 
سمح وضعها بزيادة عامل االستثامر فيها، 
عىل  يعمل  جديدة  صناعية  مناطق  يف  او 
بالبنى  وتجهيزها  وتشييدها  تأسيسها 
الحاميات،  عن  تقوله  ما  اما  التحتية. 
لدعم  ومطلوب  واسايس  حيوي  امر  فهو 
الصناعة. تلجأ كل الدول اىل حامية انتاجها 
حروب  وتقع  املرشوعة،  غري  املنافسة  من 
الدول  هذه  الحاميات،  بسبب  تجارية 
باملثل.  املعاملة  مببدأ  يعرف  ما  تطبق 
من  يتمكن  مل  الشديد،  لالسف  ويا  لبنان 
قبل  سياسية  السباب  املبدأ  هذا  تطبيق 
يكون  حيث  سنعمل  اقتصادية.  تكون  ان 

وزارة  مع  بالتنسيق  فاضح  اغراق  هناك 
االقتصاد والتجارة كونها املعنية بهذا االمر 
ومع الجامرك ايضا، عىل ضبط االمور ومنع 
االغراق، والتهريب ايضا الذي يلحق رضرا 

كبريا بالصناعة واالقتصاد.

الدوالر  ■ تحدثتم عن اسرتاتيجيا لتصدير 
وليس استرياده، ماذا يعني ذلك وعىل اي 

اسس بنيت هذه االسرتاتيجيا؟ 
□ يعاين لبنان يف الظروف الحالية من ازمة 
حركة  عىل  تؤثر  جدا  حادة  ونقدية  مالية 
نجمت  واستمراريته.  منوه  وعىل  االقتصاد 
خاطئة  مالية  سياسات  عن  االزمة  هذه 
استقطب  مام  الفوائد،  رفع  عىل  اعتمدت 
وجمدها  والكبرية  الصغرية  االموال  رؤوس 
كتلة  اخرج  الذي  االمر  املصارف،  يف 
التوظيف يف  السوق من  نقدية هائلة من 
وحتى  انتاجية،  وزراعية  صناعية  مشاريع 
فضل  وسياحية.  وفندقية  تجارية  ريعية 
نسب  عىل  املرتفعة  الفائدة  املودعون 
آمنة،  غري  توظيفات  من  تتأىت  متدنية 
االمن.  املالذ  هي  املصارف  ان  معتربين 
يف  استخدامها  بدل  االموال  هذه  تجميد 
اخرجها  العاملة،  اليد  توظف  مشاريع 
اجراءات  مع  تفاقمت  التي  املعادلة  من 
السحوبات  حول  لبنان  مرصف  من  قاسية 
اضافة  قيمتها.  اللرية  افقدت  والتحويالت، 
اىل ذلك، تعتمد اسواق لبنان عىل االسترياد 
مقابل  يف  سنويا  دوالر  مليار   20 بنحو 
مليار   20 خروج  مليارات.  بثالثة  تصدير 
الكتلة  زعزع  سنويا،  السوق  من  دوالر 
وصعبة  نادرة  وجعلها  االجنبية  النقدية 
وضاعف  الدين،  نسبة  ورفع  الوجود، 
نسب العجز اىل مستويات خيالية ومخيفة 
ان  كلبنانيني  علينا  االقتصاد.  عىل  وثقيلة 
مشرتياتنا  يف  ونعتمد  الحقائق،  هذه  نعي 
يف  اللبناين  ونشجع  لبناين،  هو  ما  كل  عىل 
الخارج عىل ان يتضامن مع منتجات بالده 
بذلك  فنخفض  لبنان.  يف  صنع  ما  فيشرتي 
كتلة  عمليا  نخفض  اي  االسترياد،  فاتورة 
مقابل  يف  لبنان،  من  تخرج  التي  الدوالر 

الصناعيون والتجار الذي 
يسّوقون املنتجات اللبنانية 
يتمتعون بصدقية ومهارة

رفع كتلة الدوالر التي نستوردها اىل لبنان 
مثن البضائع املباعة يف الخارج. هكذا يبدأ 

بالتعايف. لبنان 

■ تواجه الصناعة معوقات دخول االسواق 
معينا  تصورا  وضعتم  هل  التقليدية، 

لدخول اسواق جديدة؟ 
االسواق  دخول  صعوبة  عن  الكالم   □
الصناعيون  دقيق.  التقليدية غري  الخارجية 
اللبنانية  املنتجات  يسّوقون  الذي  والتجار 
يف  عالية  ومهارة  بصدقية  يتمتعون 
ثقة  موضع  وهم  الخارجية،  االسواق 
الصناعيون  بنى  كام  التجارية.  وبخربتهم 
والتجار عالقات صداقة وثيقة مع رشكائهم 
العالقات  تخطت  الخارج  يف  وعمالئهم 
الجديدة،  االسواق  اىل  بالنسبة  العملية. 
فان للملحقني التجاريني يف السفارات دورا 
مببادراتهم  الصناعيون  يدرس  كام  مهام، 
الفردية وشبكة عالقاتهم الواسعة، االسواق 

الجديدة التي تالئم منتجاتهم.

الصناعي خسارة  القطاع  ■ كيف سيواجه 

اليد العاملة الفنية املاهرة التي تهاجر؟
نصف  اىل  للنظر  دامئا  مدعوون  نحن   □
هجرة  حصول  حال  ففي  املآلن.  الكوب 
انه  يعني  ال  هذا  الخبرية،  العاملة  لليد 
وماهرون.  فنيون  عامل  لبنان  يف  يعد  مل 
الرسمية  والتقنية  الفنية  املعاهد  ان  كام 
سنويا  وتدرب  وتخرج  تدرس  والخاصة 

مئات الخريجني يف مجاالت كثرية. 

يف  دامئا  تصب  ال  التجارية  االتفاقات   ■
الوضع  لتالئم  ستعدل  هل  لبنان،  مصلحة 

الحايل؟ 
□ قيل الكثري عن االجحاف الالحق بلبنان 
من االتفاقات التجارية املوقعة مع العديد 
املطلق،  يف  صحيح  االمر  هذا  الدول.  من 
االتفاقات  هذه  دراسة  اعادة  ويتطلب 
والتجارة  االقتصاد  وزاريت  من  ومراجعتها 
طلب  يتم  بحيث  واملغرتبني،  والخارجية 
تعديل النقاط السلبية بالتوافق مع الدولة 
اي  تعديل  مبفرده  ميكنه  ال  لبنان  املعنية. 
الغائها  يف  الحق  له  يكون  وقد  اتفاقية، 
اذا جاز النص بذلك من طرف واحد. لكن 

ارى  االتفاقات،  عن  سلبا  الحديث  بدل 
الدول  مع  لبنان  يجلس  ان  الرضوري  من 
الشقيقة والصديقة ويفاوضها بكل شفافية 

عىل مبدأ املصلحة املشرتكة.

■ ما هي ابرز املرتكزات االسرتاتجية التي 
عىل  الوطنية  الصناعة  قدرة  من  ترفع 

املنافسة وضمن اي قطاعات حديثة؟ 
الصناعة  قدرة  ترفع من  القطاعات  كل   □
اىل  لجأت  حال  يف  الدوالر  استرياد  وتزيد 
الصناعات  قطاع  عن  معروف  التصدير. 
العاملية  االسواق  يف  متدده  مدى  الغذائية 
قطاعات  هناك  ولكن  له،  داعمون  ونحن 
ناجحة اخرى كاملعدات واالالت الصناعية، 
الدهانات واالت البناء، تابلوهات الكهرباء، 
االزياء،  املجوهرات،  الكهربائية،  املحوالت 
يف  لبنان  تقدم   كام  وغريها.  املفروشات 
الربمجيات  صناعة  قطاع  يف  االخرية  االونة 
السنوات  يف  واملعرفة.  وااللكرتونيات 
العرش االخرية، بدأ ايضا التوسع يف صناعة 

الدواء الواعدة. 
ع. ش
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غادر املدير التنفيذي لصندوق النقد الدويل محمود محيي الدين بريوت وعينه عىل الوقت الثمني، ألن ترف اهداره 
مل يعد يف مصلحة لبنان. لكن متنيات ممثل الصندوق، الذي عقد لقاءات، يف واد واهواء االطراف يف الداخل يف واد 

آخر، وهم امتهنوا التعطيل وتقديم املصالح السياسية عىل حلول االزمة غري املسبوقة 

وفد صندوق النقد ناقش أربعة ملفات
الرؤية واضحة لكن عينه على "الوقت الثمني" 

سلطة  تعطيل  ذلك،  ترجامت  اوىل  كانت 
تقريرية شهد عليها موفد الصندوق، وكان ال 
يزال يقوم بجوالته االستكشافية مع املسؤولني 
حول  القائم  النزاع  خلفية  عىل  اللبنانيني، 
مرفأ  انفجار  قضية  يف  العديل  املحقق  تنحية 
بريوت القايض طارق البيطار. يف وقت حيدت 
والتعطيل،  الرصاع  هذا  عن  اخرى  مؤسسات 

علام ان الكتل املمثلة فيها هي ذاتها.
وطالب افرقاء سياسيون بأن يفّعل الوزراء يف 
الحكومة االنتاجية يف وزاراتهم ضمن هامش 
التعطيل،  لتغطية  لها  املتاحة  الصالحيات 
وليساهموا يف تحريك ساعة الوقت التي شدد 

عليها املدير التنفيذي للصندوق.
نتائج  لها  "كانت موفقة وكانت  الزيارة  هذه 
الدين  محيي  محمود  اعلن  ما  عىل  جيدة"، 
بعد اختتام لقاءاته، كاشفا عن انه ملس "للمرة 
االوىل توافقا افضل يف الرؤية حول االولويات 
الشأن  حول  االطراف  بني  واحدة  ولغة 
يجب  وعليه،  االجتامعية".  واثاره  االقتصادي 
بتوافق وطني متجانس  املفاوضات  ان تتسم 
ومتضامن ال يقرره اال مجلس الوزراء منعقدا 
بنصابه الكامل وليس بتفعيل عمل كل وزير 

عىل حدة.
خالل  الصندوق  موفد  ناقشها  ملفات  اربعة 
بـ  االول  يتصل  اعلن،  ما  بحسب  لقاءاته، 
"السياسات املالية العامة وكل ما يتعلق باعادة 
منضبطة  موازنة  واعداد  العام،  الدين  هيكلة 
رئيسيا  مكونا  تتضمن  الدولية،  للمعايري  وفقا 
وتلك  االجتامعية  النشاطات  بدعم  خاصا 

الخاصة بالخدمات االجتامعية الرئيسية".
الخاصة  بـ"االصالحات  الثاين  امللف  يتعلق 

برنامج التعاون 
سينجز قبل نهاية العام 

الحالي

لالنجاز، وبالتايل يشكل كل يوم تأخري تعطيال 
امور  بتأخري  الحقا  يساهم  وقد  جدا،  مرضا 
اساسية جدا لها عالقة بصندوق النقد وبسعر 

رصف الدوالر وباملواطن اللبناين".
وكشف ان لبنان "يأمل يف الحصول عىل ملياري 
لكن  النقد"،  صندوق  من  االقل  عىل  دوالر 
الدويل  النقد  صندوق  اموال  تقديم  استبعد 
قبل االنتخابات الربملانية املقرر اجراؤها يف 27 
اذار من العام املقبل وبعد ذلك سيتم تشكيل 

حكومة جديدة.
واسيا  االوسط  الرشق  ادارة  مدير  واعلن 
جهاد  الدويل  النقد  صندوق  يف  الوسطى 
االمريكية،   CNN شبكة مع  مقابلة  يف  ازعور 
ولبنان  الصندوق  بني  الفنية  "املناقشات  ان 
ملعالجة  االساسية  االرقام  تحديث  عىل  تركز 
الفنية  املناقشات  ان  واكد  املالية".  الخسائر 
لبنان  الرتكيز عىل ما سيقدمه  "استؤنفت مع 
االمد  طويل  هيكال  توفر  اصالحات  كحزمة 
يركز عىل الكهرباء والخدمة العامة، والحامية 

االجتامعية وحاالت اخرى".
شكل  ويف  اكرث  "تدهور  الوضع  ان  واعترب 
"ارتفاع  اىل  لفت  اذ  املايض".  العام  دراماتييك 
ينكمش  ان  وتوقعنا  كبري،  شكل  يف  التضخم 

نعرف  وال   ،%25 بنسبة   2020 يف  االقتصاد 
ما هي التوقعات لهذا العام". وشدد عىل ان 
"لبنان يف حاجة اىل اكرث مام يستطيع الصندوق 
لبنان  الصديقة ورشكاء  الدول  ان  توفريه، كام 

يف حاجة ايضا للمشاركة".
نجيب  الوزراء  مجلس  رئيس  ان  اىل  واشار 
اىل  برسالة  قليلة  اسابيع  قبل  "بعث  ميقايت، 
صندوق النقد الدويل يطلب فيها املساعدة". 
لتحديث  هي  املناقشات  "هذه  ان  واوضح 
االرقام والحصول عىل خط اساس جديد ملكان 
الوضع االقتصادي واملايل واالجتامعي، وما هي 
االولويات التي تفكر فيها الحكومة اللبنانية، 
يتعلق  ما  يف  لبنان  اليه  يحتاج  الذي  وما 

باالصالحات من اجل التعايف".

العودة اىل املفاوضات استؤنفت، بعدما كانت 
السابقة  الحكومة  مع   17 الجولة  يف  توقفت 
عندما علق صندوق النقد التفاوض يف انتظار 
ممثيل  خصوصا  اللبنانيني  املفاوضني  توحيد 
لحجم  تقديراتهم  لبنان  ومرصف  الحكومة 
الخسائر املالية، التي سيبنى عىل اساسها برنامج 
الدعم، وكيفية وضع االصالحات موضع التنفيذ.
وقد طلب لبنان من رشكة "الزار لالستشارات 
كانت  التي  التعايف  خطة  مراجعة  الدولية" 
وضعتها مع حكومة دياب، يف اطار االستعداد 

الستئناف التفاوض مع الصندوق.
هل ستصل املفاوضات اىل خوايتمها املتوخاة، 
اي االتفاق عىل برنامج متكامل لالنقاذ؟ الجواب 
غري اكيد بعد يف انتظار ما ستؤول اليه تسوية 
النزاع حول القايض بيطار الذي عطل مجلس 
الوزراء السلطة الوحيدة القادرة عىل التواصل 
مع املؤسسات املالية الدولية واملجتمع الدويل. 
موفد  اعلنها  التي  االيجابية  يف  االستثامر 
الصندوق، هو الفرصة الجديدة التي ال يجب 
ان تضيع. اذ مل يعد لبنان قادرا عىل االكتواء 
وقد  توصيفها،  عن  يعجز  التي  االزمة  بنار 
اكتوى منها شعبه بكل طبقاته، وخرس قيمة 

لريته ودخله ومدخراته.

الجهاز  عىل  الرتكيز  خالل  من  املايل  بالقطاع 
املرصيف ودور مرصف لبنان وتحديد الخسائر، 
وللمعايري  معتمدة  فنية  لدراسات  وفقا 
الدولية. وهناك تفاهم جيد يف هذا االمر بني 

اعضاء الحكومة ومرصف لبنان".
اما امللف الثالث، فهو يتمثل بـ"اهمية توحيد 
منتجا  عادة  يكون  وهذا  الرصف،  سعر  نظام 
الشاملة  االقتصادية  االصالحات  منتجات  من 
يف  التوفيق  وايضا  بها،  املبارشة  تجري  الذي 
النقد. وفيها ايضا قانون  النقاش مع صندوق 
داخل  من  التحويالت  بضبط  خاص  مهم 
ناقشته  املوضوع  وهذا  وخارجها،  البالد 
لجنة  ورئيس  النواب  مجلس  رئيس  مع  ايضا 
يضم  الرابع  امللف  كان  فيام  الربملانية"،  املال 
موضوع  عىل  والتأكيد  الهيكلية  "االصالحات 
ذات  القطاعية  واالمور  والشفافية  الحوكمة 

االولوية التي تحددها الدولة".
صندوق  مع  باالتفاق  النجاح  يف  لبنان  يأمل 
هذا  عن  عرّب  اذ  انقاذ،  خطة  عىل  النقد 
ميقايت  نجيب  الوزراء  مجلس  رئيس  املوقف 
ان  مؤكدا  الصندوق،  موفد  مع  اللقاء  خالل 
لبنان "يعّول كثريا عىل اقرار خطة تعاون مع 
االزمة  تجاوز  عىل  ملساعدته  النقد  صندوق 
مستويات  بلغت  التي  واالقتصادية  املالية 
بارشت  "الحكومة  ان  واوضح  مسبوقة".  غري 
بالتوازي، اعداد خطة التعايف املايل واالقتصادي 
البنية  يف  االساسية  االصالحات  تتضمن  التي 
املايل  النزف  ووقف  واملالية،  االقتصادية 
وانجاز  الكهرباء خصوصا،  قطاع  يسببه  الذي 
التي  االصالحية  للقوانني  التطبيقية  املراسيم 
اقرها مجلس النواب، اضافة اىل اعداد مشاريع 

النواب  مجلس  مع  والتعاون  جديدة  قوانني 
"انجاز  يف  وامل  وقت".  ارسع  يف  القرارها 

برنامج التعاون قبل نهاية العام الحايل".
عندما  الدين،  محيي  عنه  عرب  الثمني  الوقت 
هناك  الن  املقبلة،  االسابيع  موعد  "عىل  اكد 
توفقنا  "اذا  وقال  الوقت".  العتبار  اهمية 
الصندوق  عىل  لعرضه  جيد  اطار  وضع  يف 
عرضه  ذلك  بعد  ميكن  املقبلة،  االسابيع  يف 
شكل  ويتحدد  الصندوق،  ادارة  مجلس  عىل 
الربنامج واطار التمويل املرتبط به، مبا يكسب 
التدفقات  ويعيد  اللبناين  االقتصاد  يف  الثقة 

املالية اىل سابق عهدها".
وزير  ايضا  عنه  تحدث  الثمني،  الوقت  هذا 
بأن  معرتفا  سالم،  امني  والتجارة  االقتصاد 
انفجار مرفأ بريوت كلفت  التحقيق يف  "ازمة 
معالجة  يف  مثينا  وقتا  الجديدة  الحكومة 
لكنها  لبنان،  يف  املدمر  االقتصادي  االنهيار 
دعم  امام  العقبات  ازالة  اىل  تهدف  تزال  ال 

صندوق النقد الدويل".
وامل "يف ارسال االرقام الحاسمة للتقدم عىل 
مسار صندوق النقد، مبا يف ذلك تقدير لبنان 
لحجم الخسائر يف نظامه املايل يف اقرب تقدير 
اتفاق  "ال  ان  اىل  واملح  املقبل".  االسبوع  رمبا 
الخسائر،  توزيع  كيفية  عىل  عىل  االن  حتى 
والصورة  اقرب  باتت  النظر  وجهات  لكن 
صارت اوضح كثريا". واوضح "استطعنا اعطاء 
الخسائر  تحديد  والعمل عىل  مبارشة،  اجوبة 
ستخرج  موحدة  ارقام  ضمن  من  سيكون 

بالتشاور مع جميع املعنيني".
يجعل  الحكومة  هذه  عمر  "قرص  ان  واعترب 
لكل يوم من عملنا حيزا كبريا جدا من االهمية 

عصام شلهوب

إقتصاد
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في الثقافة
حدث مسرحي طغى على خريف بيروت

بعد توقيف األمن العام مسرحية "تنفيسة"
مرسحية "تنفيسة" وما رافقها من ردود فعل اثر قرار اتخذته املديرية العامة لالمن العام يقيض بايقافها يف انتظار االستحصال 
عىل اجازة تسمح بعرضها، طرح سؤاال: هل كل ما حدث كان تنفيسة وانتهى؟ بالرتكيز عىل التفاصيل، نجد جانبا ايجابيا متثل 

يف اعادة التذكري باهمية املرسح يف حياة الناس والخوف عىل مستقبله ومدى استمراريته يف بريوت 

املقال

العامة  املديرية  يف  االعالم  شؤون  مكتب  رئيس  ابداها  التي  الحامسة 
للتأكيد  العام"،  "االمن  اىل  حديثه  يف  برجي  سليم  العميد  العام  لالمن 
وان  واربابه،  املرسح  بعامل  يتعلق  ما  كل  مع  ايجابية  بروح  تعاملها  عىل 
كانت  الحامسة  هذه  الحريات.  تقييد  يف  امنية  كمؤسسة  لديها  رغبة  ال 
بانجاز مهم احرزه عام  التذكري  العام من اجل  حافزا لفتح ملفات االمن 
"مونو" ملن هم  بالعرض عىل مرسح  "فينوس"  بالسامح ملرسحية   2015

فوق 18 عاما. 
وبديع  حايك  ريتا  ولبطليها  مارون  جاك  للمخرج  "فينوس"  مرسحية 
هذه،  جرأتها  واملضمون.  الشكل  يف  جدا  جريئة  مرسحية  هي  ابوشقرا، 
فيها الكثري من التحدي للجهة التي سرتفض هذا العمل ام ستقبله، كيف 
وبأي صيغة سيقدم عىل الخشبة. واقعة مل يشهدها املجتمع اللبناين من 
يف  الجريئة  باالفكار  حافال  كان  الذي  املرسح  تاريخ  اىل  بالعودة  قبل، 

ستينات القرن املايض وسبعيناته. 
البطال  سمحت  وسباقة  جريئة  خطوة  باتخاذ  العام  االمن  واجهه  تحٍد 
مرسحية "فينوس" بادارة لعبتهم عىل الخشبة لجمهور قد يفهم ويدرك 

املعاين التي يهدفون اىل ايصالها اليهم.  
ان  للزمان واملكان من اجل  يف اجندة كل عمل مرسحي هناك احتساب 
املناسب  التوقيت  يقال،  وكام  املناسب.  وقتها  يف  االوىل  االطاللة  تكون 
لالحداث  يومية   مواكبة  بعد  بدقة  املرسحي  يختاره  معلم"  "رضبة  هو 
تأثريا  واالكرث  الناس  املؤثرة يف  العوامل  عند  بالتوقف  البلد  يعيشها  التي 
عليهم يف حال طرحها. فاهمية كل عمل مرسحي هي يف ان يكون هادفا 
وموجها لهم يتحدث عنهم وباسمهم، ويعلن  بالصوت ومن عىل الخشبة 
ما يعجزون عن التعبري عنه اال ضمن جدرانهم االربعة. هكذا كان وقع 
مرسحية "تنفيسة" عىل  املتابعني للحدث ولرصخات ابطالها  الثائرين يف 
الشارع. الغريب يف االمر هو استحواذ هذا الحدث عىل اهتامم اللبنانيني 
رغم غرقهم يف مشاكل حياتية صعبة جدا. رغم كل الهموم، طغى  مشهد 
مشاهد  من  عداه  ما  كل  عىل  املدينة  امام مرسح  من  الثائرين  املمثلني 
التداول  يف  االوىل  املرتبة  "تنفيسة"  مرسحية  لتتصدر  مفاجئة  يومية 
لهذا  "تنفيسة"  اسم  اختيار  مصادفة  ليست  رمبا  لبنان.  يف  االجتامعي 

العمل، يف وقت يبحث فيه اللبنانيون عن متنفس يريحهم.   
برصاحة، لو مل تكن هذه املرسحية مرتبطة باسم نضال االشقر، ملا اتخذت 

هذه املسألة حجام كبريا اىل هذا الحد بجعلها قضية حريات. 
الوقت  باختيار  املرسحية  اللعبة  ادارة  كيفية  جيدا  تعرف  االشقر  نضال 

املناسب لها... انها معلمة. 

دنيز مشنتف
denise.mechantaf@gmail.com

املعلمة

االشقر: اود مناقشة االمن العام
حول الرقابة على االعمال املسرحية

املمثلة واملخرجة نضال االشقر.

■ نجحت نضال االشقر، كعادتها، يف لفت 
نظر املجتمع اللبناين اليها، آخر  حدث  يف 
مسريتها كان الشهر املايض عىل اثر ايقاف 
"تنفيسة"  مرسحية  عرض  العام  االمن 
عىل خشبة مرسح املدينة، امل يكن لديك 
عدم  نتيجة  يحدث  قد  ملا  مسبقة  نظرة 
عرض  اجازة  عىل  العمل  هذا  استحصال 
عىل  تقدميه  قبل  ما  العام  االمن  من 

الخشبة؟
□ ال مل اتوقع ذلك. بعد حضوري التامرين 
اعتربته عرضا غنائيا، ومبتابعتي له يف اثناء 
اىل  بوصوله  تحديدا  املرسح،  عىل  تقدميه 
يف  مرسحيا.  عرضا  فيه  رأيت  دقيقة   70
التي  االعامل  مسبقا  اراقب  ال  انا  الواقع، 
ضد  انا  املدينة.  خشبة مرسح  عىل  تقدم 
الرقابة والكل يعرف ذلك، ال االن بل منذ 
40 عاما من امياين بأن املرسح هو منصة 
يدخل  من  كل  الحر.  والتعبري  للحريات 
يف  الفنان  االميان.  هذا  لديه  املرسح  عامل 
حاجة اىل الشعور بالراحة حني يبدي رايه، 

رد فعل ابطال مرسحية "تنفيسة" املشابه ملشاهد 
الحراك يف الشارع اللبناين يف العامني املاضيني، هو 
منذ  الذاكرة   سكن  مبشهد  اشبه  اوضح  بصورة 
عام 1968 عىل اثر توقيف رجال االمن مرسحية 
ابطالها عنوة من عىل خشبة  بانزال  "مجدلون"، 
الجمهور،  امام  العرض  تقدميهم  اثناء  يف  املرسح 
مقهى  امام  املرسحية  باعادة  االعرتاض  فكان 
الناس.  عامة  امام  الحمرا  شارع  يف  شو  الهورش 
املمثلة  اسم  ارتباط  هو  حصل  ما  يف  الالفت 

زمن، واملعروف ايضا انني مع الرقابة عىل 
التطبيع  اىل  تدعو  التي  املرسحية  االعامل 
مع ارسائيل والصلح معها او تلمح اليهام. 
تشديدي  مع  ضده  فانا  جيدا  ذلك  افهم 
باالسفاف  االعامل  هذا  رقابة  عىل 
بهدف  االفكار   لتمرير  اليه   تلجأ  الذي 
التي  الخضة  العام.  االمن  من  التهرب 
رافقها  مبا  "تنفيسة"  مرسحية  احدثتها 
خصوصا  جدا،  مهمة  كانت  االن   حتى 
باهمية  الناس  لتذكري  الحايل  الوقت  يف 
املرسح وبنضالنا من اجل البقاء يف بريوت 
ان  واملناطق االخرى  مستقبال. ال بد من 
اشري، بعدما اشيع من معلومات مغلوطة 
حول دخول عنارص االمن العام اىل املرسح 
"تنفيسة" بهدف  اثناء تقديم مرسحية  يف 
مواصلة  من  ومنعهم  املمثلني  ايقاف 
الحقيقة هي ان رجال االمن  عرضهم، ان 
املدينة  مرسح  اىل  الوصول  تعمدوا  العام 
بشكل  معنا  للتحدث  العرض  موعد  قبل 
انوي  شخصيا،  انا،  اتخذ.  قرار  حول  الئق 
االمن  مع  واحدة  طاولة  اىل  الجلوس 
العام للبحث معا يف موضوع الرقابة عىل 

االعامل املرسحية. 

■ اعاد مشهد املمثلني يف عرض عملهم  يف 
الحمرا  شارع  شهده  آخر  مشهدا  الشارع 
بعد   1968 عام  شو  الهورش  مقهى  امام 
ايقاف  رجال االمن  مرسحية "مجدلون" 
التي كنت بطلتها، بانزال املمثلني من عىل 
الشارع  يف  عرضها  ليتم  املرسح  خشبة 
تشابها  تجدي  امل  حدث،  ما  عىل  اعرتاضا 
بني الحدثني، خصوصا ارتباط اسمك بهام؟

من  رمبا  التشابه،  هذا  وضعت  الناس   □
االذهان،  اىل  املشهد  هذا  عودة  باب 
املضمون.  يف  كليا  مختلف  االمر  ان  علام 
سياسية  مرسحية  كانت  "مجدلون" 
الفلسطينية  القضية  عن  تتحدث  بامتياز 
مرسحية  اما  املايض،  القرن  ستينات  يف 
للدولة  انتقادي   عمل  فهي  "تنفيسة" 
وما  ووجعهم  الناس  معاناة  عن  يتحدث 
ردده املمثلون يف ثورتهم يف الشارع، كرد 

هو  املرسحية  ايقاف  قرار  عىل  فعل 

واملخرجة نضال االشقر بهذين الحدثني، لكن مع 
هاتني  اىل  ادت  التي  واالسباب  الدوافع  اختالف 
النتيجتني.  يف هذا الوضع الحساس والدقيق جدا 
الذي مير فيه لبنان، اتجهت قضية ايقاف مرسحية 
من رجال االمن العام بعدا آخر، باستغاللها سياسيا 

عىل اعتبار ما حدث هو قمع للحريات.  
يف الواقع، مرسحية "تنفيسة" كانت حدثا مرسحيا 
من  املمتعضني  فعل  برد  العام  هذا  خريف  يف 
بتوقيف  املعنيني  طالب  الذي  العام  االمن  قرار 

ترخيص يسمح  الحصول عىل  انتظار  العرض يف 
مبراقبة  املخولة  املرجعية  كونه  بعرضها  قانونيا 
املرسحيات، حيث ال يجوز عرض اي عمل عىل 
عليه   ينص  كام  موافقتها،  دون  من  الخشبة 

القانون الصادر عام 1977. 
مع  لقاء  يف  العام"  "االمن  طرحته  الخالف  هذا 
املمثلة واملخرجة نضال االشقر، ومع رئيس مكتب 
العام  لالمن  العامة  املديرية  يف  االعالم  شؤون 

العميد سليم برجي.

وليك يبديه عليه ان يكون مرتاحا واال ملا 
كنا وجدنا ابداعا يف االعامل املرسحية. اما 
يف حال مل يتأمن له هذا املناخ، فسيكون 

افكار مسبقة ال  الفني منطلقا من  نتاجه 
ميكنه التعبري عام يريد اال من خالل االطر 
منذ  معروف  هذا  موقفي  بها.  املسموح 
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يقولوا  فلم   العمل،  مضمون  نفسه 
عن  تحدثوا  فقد  املجال،  هذا  يف  جديدا 
الدوالر  وارتفاع  واملاء  الكهرباء  انقطاع 
سنة.  مئة  من  بل  االن  ال  الدولة،  وغياب 
تأخذ  الكلمة عىل املرسح  تقال  لكن حني 
مهم  املرسح  السبب  لهذا  آخر،   بعدا 

والناس تخاف منه.

مهرجان  عوض  عوض  املخرج  تسلم   ■
عن  حدثتنا  هال  بداياته،  منذ  "مشكال" 

هذه االنطالقة؟
مهرجان  هو  "مشكال"  مهرجان   □
هو  عوض  وعوض  الجامعيني  للطالب 
االمريكية  اللبنانية  الجامعة  خريج 
وبطلب من مرسح املدينة. بدأ االهتامم 
للطالب  تعبري  منصة  ليكون  بـ"مشكال" 
املهرجان  هذا  يقدم  حيث  سنة  كل  يف 
اعامال موسيقية وغنائية ومرسحية وفنية، 
بعد  السنة،  هذه  ارتأيت  مثال.  كالنحت 
كورونا  واقع  بسبب  املايض  العام  غيابنا 
بيوتهم،  الطالب مالزمة  الذي فرض عىل 
الكاتب  باسم  العام  ان تكون دورة هذا 
املرسح  يف  وجد  كونه  العارف  اسامة 
عالجا. ضم املهرجان 5 محرتفات توزعت 
من  االول  يف  انطلقت  ايام  خمسة  عىل 

ترشين االول املايض حتى السادس منه. 
ورش  االساس  يف  هي  املحرتفات  هذه 
عىل  توزعت  الطالب،  فيها  يشارك  عمل 
زينة  مع  بالدراما  العالج  التايل:  الشكل 
فيها  يتدرب  اخرى  عمل  ورشة  دكاش. 
مشاهد  حول  االرتجال  عىل  املشاركون 
واغنيات من مرسحية "ارضاب الحرامية" 
االشقر  نضال  تديرها   العارف  السامة 
ورشة  كنيعو.  ومنى  العبدالله  وخالد 
املشاركون عالقة  فيها  اخرى يخترب  عمل 
الروح بالجسد وطرق تفكيكها وتحريرها 
بوليكيفتش  الكسندر  الراقص  يديرها  له 
خالل  من  يحاول  لبناين  رقص  كمصمم 
املجال  هذا  يف  وكمعلم  كراقص  عمله 
البلدي. ورشة  للرقص  افاق جديدة  فتح 
مثابة  هي  "سابدأ"،  باسم  اخرى  عمل 

خالل  من  البدايات  عن  مرسحي  عمل 
والصوتية  اللفظية  التامرين  من  سلسلة 
املعلم  واملخرج  املمثل  مع  والحركية 
ويف  الجوال  "فوتسباران"  مرسح  يف 
ارثر  و"يردين"  الغجري"  الخيول  "سريك 

ليسرتينج. 

■ لجأ  الكاتب اسامة العارف اىل املرسح 
بعدما وجد عالجا فيه، ما هو؟ 

□ بداية، هربه من هذا املجتمع الصعب. 
اعتقد ان اسامة العارف املحامي والكاتب 
قد لجأ اىل املرسح ملعالجة نفسه بلجوئه 
اىل عامل الفن واالبداع. كل واحد منا يبحث 
والرقص،  املوسيقى  يف  العالج  هذا  عن 
املرسح  يف  لكن  الطبيعة.   يف  بامليش 
تقنيات تساعد االنسان عىل اخراج غضبه 

وحزنه وللخروج  من ذاته. 

■ هل سيشاهد الجمهور اللبناين مرسحية 
"تنفيسة"؟

□ ال اعتقد، هذه املرسحية كانت تنفيسة 
املخرج  مع  سابحث  ذلك  رغم  وانتهت. 
طلب  تقديم  مسألة  يف  عوض  عوض 
اجازة  عىل  لالستحصال  العام  االمن  اىل 

لعرضها. 

املسرحية كانت تنفيسة 
وانتهت ولن يشاهدها 

اللبناني الجمهور 

ال ضرورة لتضخيم 
ما حدث بتحويله الى 

قضية حريات

العميد برجي: قرار االمن العام
ليس قمعا للحريات بل تنفيذا للقانون

رئيس مكتب شؤون االعالم يف املديرية العامة لالمن العام العميد سليم برجي.

مشهد من مرسحية "تنفيسة" عىل خشبة مرسح املدينة.

مرسحية  العام  االمن  اوقف  ملاذا   ■
خشبة  عىل  الثاين  عرضها  يف  "تنفيسة" 
عرض  هو  العمل  ان  علام  املدينة،  مرسح 
الن  هل  بعد،  ما  يف  حدد  كام  غنايئ، 
املضمون كان يجسد شخصية متس برئيس 

الجمهورية؟
ما  عند  وال  املضمون  عند  اتوقف  لن   □
وصفت به يف ما بعد. املسألة كلها متعلقة 
يخص  ما  يف   1977 عام  الصادر  بالقانون 
عىل  حصولها  ورضورة  املرسحيات  مراقبة 

لالمن  العامة  املديرية  من  مسبق   اذن 
املرسح.  خشبة  عىل  عرضها  قبل  ما  العام 
االمن  تنفيذه.  وعلينا  موجود  القانون 
العام ليس سلطة ترشيعية، هو ميتلك آلية 
االجراء  املرعية  القوانني  لتطبيق  تنفيذية 
املطلوب  كان  اذا  خطأ.  يعترب  ذلك  وغري 
تعديل هذا القانون، فاالمر منوط مبجلس 
املوضوع ال  بنا. هذا هو صلب  ال  النواب 
املسألة  لتضخيم  اقل، وال رضورة  وال  اكرث 
للحريات.  قمع  هو  حدث  ما  باعتبار 

مفهوما  ليس  الرقابة  لتطبيق  مفهومنا 
العكس صحيح،  بل  الحريات  يقيد  صارما 
وذلك بالتعاطي مع هذه املسألة الدقيقة 
بروح ايجابية. نحن يف هذه املشكلة امام 
اقل،  وال  اكرث  ال  ادارية  قانونية  واقعة 

فلنعدها اىل حجمها الطبيعي. 

■ ملاذا اتخذت هذه املسألة بعدا سياسيا؟
يف  الهواء  سياسيا.  استغاللها  تم  لقد   □
لبنان يسّيس، خصوصا يف الوقت الحارض، 

بايقاف  متعلقة  املسألة  كانت  اذا  فكيف 
عرض مرسحية.

باستجواب  العامة  املديرية  قامت   ■
تم  اي مسائل  املخرج عوض عوض، حول 

استجوابه؟
□ هذا استجواب روتيني يتم عادة واالمر 
نحن  به.  يل  شأن  وال  مبهامي  متعلق  غري 
العامة  املديرية  االعالم يف  كمكتب شؤون 
املهم  املوضوع،  يهمنا هذا  العام ال  لالمن 
هو  حصل  ما  الن  القانون  تطبيق  لدينا 
مخالفة له. هم يعرفون اننا املرجعية التي 
عليهم  العودة اليها لالستحصال عىل اجازة 
عرض تسمح لهم بتقدميها عىل املرسح، ال 

بالذهاب بهذه القضية اىل مكان آخر. 

لديها  كان  االشقر  نضال  ان  تعتقد  اال   ■
رؤية مسبقة ملا قد يحدث؟ 

واملخرضمة يف  الخبرية  فهي  يجوز،  قد   □
تدرك  والنها  االديب.  والفن  املرسح  عامل 
معنا،  متجاوبة  كانت  به  قمنا  ما  صوابية 
االجراءات  الستكامل  استعدادها  وابدت 
اىل  بادر  من  وهي  املطلوبة،  القانونية 
هذا  عند  املوضوع  وانتهى  املوقف  هذا 

الحد. اعتقد انها كانت تنفيسة وانتهت.   

■ هل تعتربها هفوة من قبلها؟
نضال  احّمل  ال  يك  هفوة  اعتربها  لن   □
االشقر موقفا مل تقصده او تعمدته، وذلك 

من قناعتي بأن نياتها طيبة. 
د. م
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كيف ينّمي األهل الذكاء العاطفي لدى أوالدهم؟
فرنسيس: بتعريفهم إلى مشاعرهم بالدل إليها باإلسم

الذكاء العاطفي ما هو، ما اهميته يف الحياة الشخصية واالجتامعية، هل يكتسب وكيف؟ هو معرفة مرتبطة باملشاعر ال بالعقل  
يراكمها االنسان منذ  الرضاعة عىل يد  من يتوىل الرتبية. هدف هذه املعرفة اكتشاف الطفل نفسه التي يجهلها كليا بالتعرف 

اىل مشاعره بالدل اليها باالسم، الدارتها بذكاء يك ال تكون عامال سلبيا لتحطيم نفسه واالخرين 

تربية
دنيز مشنتف

denise.mechantaf@gmail.com

ال يكتسب الطفل ذكاء عاطفيا اال بالتثقيف 
حول االمور غري امللموسة يف ذاته من اجل 
به ال مباذا  بتحديد ما يشعر  يتلمسها   ان 
عن  التعبري  عىل  بالتدريب  وذلك  يفكر، 
عال.  بصوت  والحزن  الفرح  يف  مشاعره 
باالستعانة بهذا الذكاء، يحقق االوالد نجاحا 
اكادمييا سيحمي املراهق يف خياراته لالبتعاد 

من التجارب املدمرة  له. 
االستاذة  تتوقف  العام"،  "االمن  مع  لقاء  يف 
املحارضة يف الجامعة اللبنانية املحللة النفسية 
الدكتورة مرياي فرنسيس عند دور االهل يف 

جعل اوالدهم اذكياء، عاطفيا واجتامعيا. 

لدى  العاطفي  الذكاء  االهل  ينمي  كيف   ■
اوالدهم؟

□ لنتوقف بداية عند ماهية الذكاء العاطفي 
ميلك  َمن  هذا.  تحلييل  يف  التبسيط  وساعتمد 
ذكاء عاطفيا هو انسان لديه معرفة تستند اىل 
املشاعر ال العقل، يكتسبها يف مرحلة الرضاعة 
الحياة  التعرف اىل كيفية استعاملها يف  بهدف 
الواقعية االجتامعية يك ال تكون مشاعره عامال 
كالغضب  االخرين،  او  نفسه  لتحطيم   سلبيا 
تجعله  عواطفه  االنسان  ادارة  اهمية  مثال. 
شخصا ناجحا يف الحياة. هذه املعرفة يتلقاها 
الطفل بالتثقيف منذ اللحظة االوىل لوالدته عىل 
يد كل من يتوىل تربيته، يف البيت او يف الحضانة 
ومن ثم يف املدرسة. يعتمد هذا التثقيف عىل 
باالسم  اليه  بالدل  الطفل  به  تحديد ما يشعر 
اىل  ايصاله  بهدف  بداية،   معرفته  اجل  من 
مرحلة االصغاء اىل عواطفه. فاملخبأ يف النفس 

ال يدركه الكبار احيانا، والطفل يجهل ما يختلج 
يف ذاته من  نزاعات ال يجد تفسريا لها، خصوصا 
يف مرحلة املراهقة، من هذه النقطة بالتحديد 
نقول ان االنسان يجهل نفسه. كيفية التثقيف؟ 
الحليب  تقديم  عن  االم  تتأخر  عندما  مثال، 
البنها الرضيع عليها مخاطبته مبا يشعر به من 
غيابها  له عن  االعذار  لتقدم  بالبكاء   انزعاج  
التثقيف  هذا  له.  بحبها  للبوح  فرصة  لتكون 
احاسيس  عن  الغموض  ازالة  اجل  من  هو 
بالخوف يف  كاحساسه  ذاته  يف  الطفل  يجهلها 
او  بالبكاء  فيعرب  املدرسة،  االول لدخوله  اليوم 
بالرصاخ واالنزواء.  يف هذه الحال، عىل االهل 
بأن  اي  الولد،  مع  يحدث  ما  اىل  بالكالم  الدل 
ما ينتابه هو الخوف وهذا امر طبيعي يف هذا 
اليوم بالذات، ال بتجاهله او السخرية منه من 
اياه   مطالبني  املرحني،  برفاقه  مقارنته  خالل 
النفس  بالتمثل  بهم. هذا ما نعتربه  يف علم 

انكار  املشاعر وهو اسوأ ما يصيب االنسان.

الطفل  امام االهل هو شعور  ■ هناك عائق 
بالخجل الذي مينعه عن التعبري، ما هي اكرث 
ال  التي  االوالد  اىل  بالنسبة  املخجلة  املسائل 

يتحدثون عنها؟ 
□ الشعور بالغرية من مولود جديد يف العائلة 
هو مشكلة كبرية سيعاين منها الطفل،  خصوصا 
شعوره بالخجل امام نفسه يف بادىء االمر، اذا 
كان املولود اخا له او اختا لها. عىل االهل البدء 
وبانه  الولد  امام  بها  باالعرتاف  املسألة  بطرح 
من الطبيعي ان يشعر بذلك وهذا من حقه 
العائلة، حيث االهتامم  خوفا عىل مكانته يف 
كان منصبا عليه من قبل. من املهم استغالل 
االهل هذه الفرصة للتعبري عن مشاعرهم تجاه 
اوالدهم، خصوصا مسألة ال احد سياخذ مكان 

هذا  والفرح.  والحزن  والكراهية  واالستياء 
الخيار يدفع االوالد يف شكل مبارش اىل دخول 
هذا العامل من دون مقدمات للقول لهم ركزوا 
عىل هذا الجانب يف ذواتكم ملعرفة انفسكم 
النجاح  ارتباط  مدى  اىل  بالنسبة  واالخرين. 
االكادميي بالذكاء العاطفي لدى الولد، نتوقف 
هنا عىل الدور الذي سيلعبه املعلم او املعلمة 
العالقة  التنبه اىل نوعية  التلميذ مع  يف حياة 
الشخصية بني االستاذ والتلميذ، ان كانت جيدة 
يف ما يخص االهتامم مبا يتلقاه يف الصف. احيانا 
كثرية تكون املشكلة يف االستاذ ال يف التلميذ، 
خصوصا عندما ال يروق له التعامل مع احدهم 
اثناء  يف  فيتجاهله  االستلطاف  عدم  باب  من 
الدرس. تفعيل هذه الوزنات هي من مسؤولية 
املعلم او املعلمة التي تحرص، وهذا ما نعرفه، 

تستهويها  معينة  جوانب  عىل  الرتكيز  عىل 
غري  تراها  اخرى  جوانب  لتهمل  بالذات  هي 
مفيدة لتالمذتها. لذا، نعترب االسلوب التقليدي 
لتفعيل  املطلوبة  الغاية  يحقق  ال  التعليم  يف 
البعض  باستثناء  االوالد  كل  لدى  الوزنات 
منهم. يف املقابل، العالقة الشخصية بني االستاذ 
والتالمذة، سلبية كانت ام ايجابية،  لها تأثريها  
عىل ما يكتسبه الطفل او املراهق يف مدرسته. 
هذا ما نسميه الذكاء العاطفي الذي يف حال 
املبكرة،  خصوصا  الدراسية،  املرحلة  يف  توافر 
ويف العالقة التي ذكرتها سابقا سيحقق التلميذ 
نجاحا اكادمييا الفتا يندرج تحت عنوان الذكاء 

العاطفي االجتامعي. 

■ هناك جوانب عدة يشملها الذكاء العاطفي 
اضافة اىل معرفة املشاعر والتعبري عنها هناك 
منها  الناتج  والغضب  الضغوطات  ادارة  ايضا 
القرارات  واتخاذ  االخرين  مع  والتعاطف 

املناسبة، اي جانب هو االهم؟ 
□ اتخاذ القرارات هو االهم من بينها. ال اعني 
هنا القرار الصائب واملناسب للظرف الذي مير 
فيه الشخص، بل تحّمل مسؤولية اتخاذه قراره 
كانت  لو  حتى  كلها  تبعاته  بتحمل  تحديدا، 
االخرين  اىل  فشله  تحميل  عدم  سلبية رشط 
دعم  عدم  واىل  له  املؤاتية  غري  الظروف  واىل 
والده له ليظهر نفسه عىل انه ضحية. معظم 
هذه  اظهار  اىل  يسعون  الحياة  يف  الفاشلني 

الصورة عنهم لتربير فشلهم. 

العاطفي يحمي املراهقني من  الذكاء  ■ هل 
وتعاطي  كالعنف  االنحراف،  نحو  االتجاه 

املخدرات والترسب املدريس؟ 
من خوض  يحميهم  ال  العاطفي  الذكاء   □
مثل هذه التجارب، فاملراهق يهوى املجازفة. 
الفارق هنا لدى من ميتلك هذا الذكاء هو يف 
عدم اقدامه عىل تجارب مدمرة له، الن بعد 
توصله اىل هذه املعرفة سيكون خائفا عىل 
كام  ـ  بالنار  يلعب  فال  املخاطر  من  نفسه 
يقالـ  لذا، سيستعيض عن الغرق يف تعاطي 
فيها  رياضية  العاب  اىل  باللجوء  املخدرات 
هذه  يف  نفسه  الرضاء  املجازفة  من  الكثري 

املرحلة العمرية، مبتعدا من التجارب 

االستاذة املحارضة يف الجامعة اللبنانية املحللة النفسية الدكتورة مرياي فرنسيس.

.lego طفل يلعب بالليغو

علينا ان ال نحطم 
اوالدنا في حال عجزنا عن 

تثقيفهم جنسيا

احد يف العائلة. االقدام عىل هذه الخطوة، يعزز 
ثقة الطفل يف نفسه كعامل مهم الكتسابه ذكاء 
عىل  صغرهم  يف  االوالد  نعلم  فكام  عاطفيا. 
والكريس،  كالطاولة  امللموسة،  االشياء  تسمية 
علينا كاهل ان نعرّفهم اىل االمور غري امللموسة 

يف ذواتهم. 

بأن  النفس  علم  يف  االختصاصيون  يعرتف   ■
ال  العاطفي  بالذكاء  مرتبط  االكادميي  النجاح 

بالقدرة الذهنية لدى االوالد، كيف؟ 
بقدر  ذاته،  يف  وزنات  لديه  شخص  كل   □
حياته  يف  ناجحا  سيكون  ويفعلها  ينميها  ما 
يتوىل  من  كل  العاطفي.  ذكائه  عىل  باالتكال 
مسؤولية الرتبية يتحمل جزءا كبريا من هذه 
املسألة. مثال، ليس مهام من حيث الرتاتبية ان 
تعليم  عىل  الحضانات  يف  املسؤولون  يحرص 
اىل عرشة كرضورة  واحد  من  االرقام  االطفال 
لهم وكانه  انجاز،  ما هو اهم بالنسبة اليهم 
يف عاملنا اليوم هو التعرف اىل ما يشعرون به 
من خالل احتكاكهم باطفال اخرين كمنطلق 
الدول  يف  فالحضانات  االجتامعية.  لحياتهم 
الجانب  هذا  تنمية  عىل   تحرص  االوروبية 
الغرف  يف  لوجوه  صور  بتعليق  الطفل  يف 
الغضب  يتواجد فيها االطفال، تعرب عن  التي 
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املهلكة بقرار منه. اهمية الذكاء العاطفي 
التي يتخذها  الخيارات  الحالة، يف  يف هذه 

الشخص لحامية نفسه. 

■ اىل اي مدى تؤثر ردود فعل االهل االنفعالية 
التي تحصل عادة، خصوصا يف هذه االيام، عىل 
امتناع الطفل عن التعبري عام يزعجه وبالتايل 
سيكتسب  كيف  امامهم،  مبشاعره  يبوح  لن 

االوالد  ذكاء عاطفيا يف هذه الحال؟
يف  السائدة  القمع  سياسة  هي  هذه   □
من  الطفل  مينع  حيث  العربية،  مجتمعاتنا 
وال  بالضحك  ال  وحزنه،  فرحه  عن  التعبري 
بالبكاء حتى عىل ابسط االمور،  فيسخرون 
الترصف  هذا  باعتبار  عليه  ويتنمرون  منه 
العائلة  افراد  من  يبدأ  عادة  فالتنمر  معيبا. 
من  اوسع.  اجتامعي  محيط  اىل  لينتقل 
الرضوري التوقف هنا عند حالة االهل الذين 
مشاعرهم  عن  التعبري  عدم  عىل  يحرصون 

ال  التي  ارسارهم  وكانها  عليها،  بالتكتم 
ال  منهم  البعض  ان  ان تكشف، علام  يجب 
افعاال،  التعبري عن نفسه، ال كالما وال  يتقن 
كليا  باالحجام  اوالدهم  عىل  ذلك  لينعكس 
عن التعبري عام يف داخلهم وما يراودهم من 
شخصية  مشكلة  واجهتهم  حال  ويف  افكار، 
لن يكون االهل امللجأ بالنسبة اليهم. ال نأمل 
من اب او ام لديهام هذا النقص العاطفي، 
هذه  يف  عاطفيا.  ذكاء  اوالدهم  مينحوا  ان 
الحال، املشكلة هي اكرب من معاناة الكبت 
التي يعيشها بعض االطفال واملراهقني، فرغم 
مساوئه سيكون الوضع مرحليا او ظرفيا، لكن 
سيتمكن هذا الشخص يف ما بعد  من تجاوزه 
باعامل او خطوات تثبت له تخطي شعوره 
املدمر. يف هذا القمع، هناك اكرث من مساوىء 
الكبت،  انه "مسح" العواطف منذ الصغر يك 
ال يخرجها الطفل من اعامقه فتبقى يف داخله 
وال يتحدث عنها اىل احد حتى لو كانوا اهله.

■ كيف يستفيد االهل من الظرف الحايل الذي 
فرض عليهم مالزمة منازلهم وقتا طويال؟

□ الحجر املنزيل املفروض عىل شخص واحد هو 
مثابة عنف نفيس. اما يف حال فرض عىل عائلة 
باكملها فمن املفرتض ان تكون فرصة لالهل 
اوالدهم.  مع  العالقة  لتوطيد  منها  لالستفادة 
الحال،  هذه  يف  املراهقني  نقصد  ال  طبعا، 
فهؤالء لهم عاملهم الخاص الذي يبعدهم عن 
مالزمة والدتهم او والدهم. من نقصده يف هذا 
االهل  استفادة  الطفل.  هو  تحديدا  الجانب 
يف  تصب  املتقطعة  املنزيل  الحجر  فرتات  من 
مصلحة طفلهم، بابتداع فكرة الرسم والتلوين 
معه من اجل ان يفتحوا له الطريق يك يوجه 
لهم االسئلة فهو كفيل بهذه املسألة ال هم. من 
اسئلته نبدأ بتثقيفه داخليا عىل اكتشاف امور 
الحياة ونفسه، بالرتكيز عىل تحديد  ما يشعر 
به ال مباذا يفكر، فالفرق شاسع هنا. البعد الذي 
يحمله هذا التثقيف يف حال نجح فيه االهل 
مشاعره   اىل  االصغاء  الطفل  تعلم  يف  يكمن 
كافضل دليل له يف الحياة شخصيا واجتامعيا. 

■ اي مسائل عىل االهل التنبه لها يف ترصفاتهم 
مع اوالدهم؟

الحجر  كورونا وفرض  وباء  انتشار  بعد  ما   □
املنزيل عىل الناس، واجهنا مشكلة جديدة يف 
هذه  اسباب  ومراهقني.  اطفال  مع  عياداتنا 
املشكلة اطالع االوالد عىل هواتف اهلهم بعلم 
منهم طبعا،  كعادة باتت سائدة اخريا يف اغلب 
العائالت كتعبري عن انفتاحهم يف تعاطيهم مع 
املسؤول،  غري  الترصف  هذا  نتيجة  اوالدهم. 
اطلع االطفال واملراهقون عىل مسائل مسيئة 
جدا لهم، يف وقت ميتنع فيه االهل عن تثقيفهم 
العالقة  عن  خاطئا  مفهوما  فاكتسبوا  جنسيا، 
الجنسية بعد تعرفهم اىل عادات مسيئة فعال 
من  مشكلة  بالذات.  ولالنسان  العالقة  لهذه 
الصعب تجاوزها يف مرحلة قصرية بسبب عدم 
قدرة الشخص عىل التخيل عن عاداته بسهولة، 
مام يتطلب عالجا طويل االمد  ال نعرف مسبقا 
تحطموا  ال  لالهل،  نصيحتي  نجاحه.  مدى 
اوالدكم  يف حال كنتم عاجزين عن تثقيفهم 
ال  ذلك خطوة جرئية  ان  اعتبار  جنسيا، عىل 

قدرة لكم عليها.

طفل يكتب او يرسم.

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�



8687
عدد 98 - تشرين الثاني 2021عدد 98 - تشرين الثاني 2021

امللح والصوديوم... 
أضرارهما أكثر من فوائدهما

ُيرهقان القلب والشرايني 
ويرفعان ضغط الدم 

تغذية
ناتالي عقيقي غّرة

دائرة الشؤون الصحية

مادة  من   %40 من  الصوديوم،  كلوريد  باسم  ايضا  املعروف  امللح،  يتكّون 
انه يعطي نكهة مميزة  الكلوريد. لكن، اضافة اىل  الصوديوم و60% من مادة 
ميكن  ال  بحيث  له،  حافظة  مادة  يشكل  فهو  مختلفا،  مذاقا  ومينحه  للطعام 

للبكترييا ان تزدهر بوجود كمية كبرية من امللح يف مأكوالتنا واطباقنا 

صغرية  كمية  اىل  االنسان  جسم  يحتاج 
التي  العضالت  السرتخاء  الصوديوم  من 
تتقلص لسبب او الخر، ومن اجل الحفاظ 
فيه.  واملعادن  للامء  الصحيح  التوازن  عىل 
نحو  اىل  نحتاج  اننا  اىل  التقديرات  وتشري 
لهذه  يوميا  الصوديوم  من  مليغرام   500
املقابل،  يف  الجسم.  يف  الحيوية  الوظائف 
ميكن ان يؤدي االكثار من كمية الصوديوم 
ارتفاع معدل ضغط  اىل  الغذايئ  النظام  يف 
واىل  دامئة  بعاهة  القلب  واصابة  الدم 
سكتة دماغية. كام ميكن ان تتسبب زيادة 
الكالسيوم  فقدان  اىل  الوجبات  يف  كميته 
هذه  من  البعض  سحب  يتم  وقد  ايضا، 
معظم  يستهلك  العظام.  من  املادة 
االشخاص ما ال يقل عن 1.5 ملعقة صغرية 
من امللح يوميا، او نحو 3400 مليغرام من 
الصوديوم، التي تحتوي عىل اكرث بكثري مام 

اجسامنا. تحتاجه 

الكميات املوىص بها
تبلغ  الذين  والنساء  الرجال  اىل  بالنسبة 
السن  وكبار  عاما   14 فوق  ما  اعامرهم 
تتعدى  ال  ان  يجب  الحوامل،  والنساء 
الكمية املستعملة 1500 مليغرام يف اليوم.

اليوم  يف  مليغرام   2300 تحديد  تم  كذلك 
االمراض  من  للحد  لالستهالك،  اقىص  حدا 

املنخفضة.  الصوديوم  لكمية  مختلف 
يعاين االشخاص الحساسون من امللح من 
بعد  الدم  اكرب يف ضغط  انخفاض  معدل 
اتباع نظام غذايئ منخفض الصوديوم. اما 
يعانون  فال  امللح  يقاومون  الذين  اولئك 
الزيادات  مع  حتى  التغيريات  هذه  من 
الصوديوم. فقد وجدت  تناول  الكبرية يف 
الرجال،  من  اكرث  النساء  ان  الدراسات 
عن  اعامرهم  تزيد  الذين  واالشخاص 
اصل  من  االمريكيني  اىل  اضافة  عاما،   50
دم  لديهم ضغط  الذين  واولئك  افريقي، 
لخفض  اكرب  بشكل  يستجيبون  مرتفع، 
الرغم  عىل  لكن  الصوديوم.  تناول  نسبة 
ادلة  توجد  ال  املعطيات،  هذه  كل  من 

كافية للتوصل اىل استنتاجات قوية حيال 
مقاومة  تكون  قد  معينة  مجموعات 
الحد  فائدة  العام  الدليل  يدعم  للملح. 
من تناول الصوديوم للجميع، عىل الرغم 
تزال  ال  املثىل  املستهدفة  الكمية  ان  من 

غري محددة ونتائجها غري واضحة.

العظام هشاشة 
يفقدها  التي  الكالسيوم  كمية  تزداد 
كمية  زيادة  مع  التبول  خالل  من  الجسم 
نقص  هناك  كان  فاذا  نتناولها.  التي  امللح 
يف الكالسيوم يف الدم، ميكن ان يترسب من 
غني  غذايئ  نظام  اتباع  فان  لذا  العظام. 
بالصوديوم، ميكن ان يكون له تأثري اضايف 

غري مرغوب فيه، مثل مرض ترقق العظام 
املعروف باسم هشاشة العظام. 

االونة  يف  اجريت  دراسة  اظهرت  وقد 
انقطاع  بعد  النساء  من  عدد  عىل  االخرية 
الطمث، ان فقدان كثافة عظام الورك عىل 
مدار عامني كان مرتبطا باخراج الصوديوم 
يف البول ملدة 24 ساعة يف بداية الدراسة، 
قويا  كان  العظام  بفقدان  االرتباط  وان 
واظهرت  الكالسيوم.  استهالك  بسبب 
دراسات اخرى ان تقليل تناول امللح يؤدي 
يشري  مام  للكالسيوم،  ايجايب  توازن  اىل 
ان  ميكن  امللح  تناول  نسبة  خفض  ان  اىل 
تبطئ فقدان الكالسيوم من العظام والذي 

يحصل مع تقدم العمر.

الرسطان
كميات  تناول  ان  االبحاث  تظهر  كذلك 
االطعمة  او  الصوديوم  او  امللح  من  كبرية 
برسطان  االصابة  بزيادة  يرتبط  املالحة، 
املعدة. وقد خلص املعهد االمرييك البحاث 
الرسطان يف احدى دراساته االخرية اىل ان 
واململحة  املالحة  االطعمة  وكذلك  امللح 
برسطان  لالصابة  محتمال  سببا  تكون  قد 

املعدة.

مصادر الطعام
مثل  معالج  اي طعام غري  ان  املحصلة،  يف 
الكاملة  والحبوب  والخرضوات  الفاكهة 
االلبان،  ومنتجات  واللحوم  واملكرسات 
يحتوي عىل نسبة منخفضة من الصوديوم. 
وجباتنا  يف  املوجود  امللح  معظم  ان  علام 
الغذائية يأيت من االطعمة املحرضة تجاريا 
يف  الطهي  اىل  املضاف  امللح  من  وليس 
عىل  املضاف  امللح  من  حتى  او  املنزل، 

املائدة يف اثناء تناول الطعام. 
االمراض  عىل  السيطرة  مراكز  حددت 
للصوديوم  مصادر  اهم   منها  والوقاية 
الخبز،  تشمل  وهي  الغذائية،  وجباتنا  يف 
التجاري.  والحساء  الباردة  اللحوم  البيتزا، 
كالتشيبس،  الخفيفة  الوجبات  اىل  اضافة 
البسكويت  اململح،  البسكويت  البوشار، 

العادي، واالجبان.

العمر  من  يبلغون  الذين  للرجال  املزمنة 
14 عاما والنساء االكرب سنا والحوامل.

الصوديوم والصحة
تعاين الكىل عند معظم الناس من مشكلة 
الدم.  يف  الصوديوم  زيادة  مواكبة  يف 
الجسم  يحتفظ  الصوديوم،  يرتاكم  فعندما 
باملاء لتخفيف هذه املادة. هذا االمر يزيد 
من كمية السوائل املحيطة بالخاليا ويرفع 
املخصص  املجرى  يف  الدم  حجم  معدل 
من  املزيد  تعني  الدم  حجم  زيادة  له. 
االوعية  عىل  ايضا  والضغط  للقلب  انهاك 
ان  ميكن  الوقت،  مرور  مع  الدموية. 
القلب  العمل االضايف والضغط عىل  يؤدي 
يؤدي  مام  الدموية،  االوعية  تصلب  اىل 
القلبية  والنوبات  الدم  ضغط  ارتفاع  اىل 
يؤدي  ان  ميكن  كذلك  الدماغية.  والسكتة 
بعض  هناك  القلب.  عمل  يف  قصور  اىل 
االدلة عىل ان االفراط يف تناول امللح ميكن 
ان يلحق الرضر بالقلب والرشيان االورطي 
والكىل من دون زيادة ضغط الدم، كام انه 

قد يكون ضارا للعظام ايضا. 

امراض القلب واالوعية الدموية
الصوديوم،  البحاث  مراجعة  اجراء  بعد 
الدراسات  احدى  يف  الطب  معهد  خلص 

نسبة  تقليل  ان  اىل  اخريا  اصدرها  التي 
الدم،  ضغط  يخفض  الصوديوم  تناول 
علام ان االدلة عىل انخفاض خطر االصابة 
 )CVD( بامراض القلب واالوعية الدموية
ارتفاع  ان  الواضح  من  لكن  حاسمة.  غري 
لالمراض  الرئييس  السبب  هو  الدم  ضغط 
القلبية الوعائية. يف الصني مثال، يعد ارتفاع 
للوفاة بسبب  الرئييس  السبب  الدم  ضغط 
والتي  الصوديوم،  من  املكونة  االطعمة 
نسبة  عىل  باملحافظة  منها  الوقاية  ميكن 
اكرث  انه مسؤول عن  علام  معتدلة،  ضغط 

من مليون حالة وفاة سنويا. 
لتناول  ورايث  مكون  هناك  يكون  قد 
بشكل  الناس  يستجيب  حيث  امللح، 
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رياضة

فرض فريق شباب الساحل نفسه نجام للمراحل االوىل من الدوري العام الـ62 لكرة القدم، بعدما متكن من الحلول يف مركز الصدارة 
للرتتيب برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، ليتقدم عىل االنصار حامل اللقب والنجمة املرشح الدائم والعهد العائد بقوة للمنافسة

هذه النتائج ليست وليدة الصدفة بل هي نتاج 
استقرار اداري وفني يقف وراءه رئيس النادي 
الذي عشق شباب الساحل منذ صغره وحمل 
همومه من سنوات طويلة من دون تعب او 
ملل، فتحول برسعة اىل رئيس استثنايئ لناد نشأ 
والحقا  العمرية،  للفئات  مدربا  ثم  العبا،  فيه 
اداريا، واليوم رئيسا. مع سمري دبوق الذي يرتأس 
ايضا االتحاد اللبناين للركبي يونيون، فتحنا ملف 
شباب الساحل عىل مرصاعيه وعرجنا يف سياق 

الحديث عىل اتحاد الركبي.

■ راض عن اداء الفريق يف املراحل االوىل من 
الدوري؟ هل ما تحقق كان متوقعا ومنتظرا؟

□ ال شك يف ان اعضاء الجهاز الفني والالعبني 
بدأنا  واننا  التحضري، خصوصا  عملية  تعبوا يف 
اول مباراة كانت سيئة، لكن  باكرا.  االستعداد 
الشباب متكنوا من التعويض يف املباراة الثانية. 
من املبكر تقييم اي فريق يف املراحل االوىل من 

الدوري.

■ املباراة االوىل امام االخاء االهيل عاليه هي 
للنسيان؟ 

□ صحيح انها مباراة للنسيان، علام ان االداء يف 
الشوط االول كان جيدا قبل ان يرتاجع الفريق 
اىل الخلف من دون اي مربر. نأمل يف التعويض 
يف املباريات املقبلة ولدينا كامل الثقة بالالعبني 
والجهاز الفني عىل قدرتهام بتقديم افضل ما 

لديهام.

الحلوة  الصورة  الفريق  قدم  الصفاء  امام   ■
والوجه الحقيقي، ما الذي تغري؟ 

□ ال ميكننا ان ننكر ان الصفاء فريق جيد، لكن 

رئيس نادي شباب الساحل سمري دبوق.

ومنتظرا.  متوقعا  كان  الفريق  قدمه  ما   □
بجدية  مباراة  كل  يخوضوا  ان  الالعبني  عىل 
يف  رغبوا  حال  يف  كأس  مباراة  ويعتربوها 

الذهاب بعيدا.

قليلة  كانت  الفريق  التغيريات يف تشكيلة   ■
لكنها صائبة، ابرزها يف خط الهجوم حيث كان 
السامحي  زاهر  خليفة،  شامال، حسن  التغيري 
شور  وليد  ننىس  ان  دون  من  عنرت،  وفضل 

وجيو خوري، كيف تصفها؟ 
□ نواكب الفريق منذ سنوات طويلة ونعرف 
الخلل  ومكامن  ضعفه  ونقاط  حاجاته  جيدا 
فيه. الحمدلله ان التعاقدات جاءت صائبة ويف 
مكانها اىل حد كبري، وستظهر النتائج يف املراحل 

املقبلة صوابيتها.  

مقال
هل يتحّول حلم املونديال 

إلى حقيقة؟
عىل  مستحقا  فوزا  حقق  عندما  التوقعات  القدم  لكرة  لبنان  منتخب  خالف 
منتخب سوريا 3-2 ضمن التصفيات النهائية املؤهلة اىل كأس العامل 2022. فوز 
فرض عىل كرث اعادة النظر يف املشاركة اللبنانية يف التصفيات واملكان البعيد الذي 

ميكن ان يبلغوه.
فتح منتخب لبنان نافذة امل كبرية، خصوصا وان قلة كانت تؤمن بأنه قادر عىل 
كانتا  وعزميتهم  الالعبني  ارادة  لكن  سوريا.  منتخب  مضيفه  عىل  الفوز  تحقيق 
اقوى واكرب من جميع التوقعات، فخرج اللبنانيون بفوز مثني عىل السوريني عىل 
الرغم من ان الكفة كانت متيل لصالحهم بعد عرضهم الكبري امام كوريا الجنوبية 

يف الجولة الثالثة من التصفيات.
فوز له ابعاد كثرية تتخطى الجانب الفني اىل جوانب اخرى، بعضها ال ميت بصلة 
اىل عامل كرة القدم. هذا الفوز تحديدا، سيفرز بال شك العديد من التغيريات ان 
عامة،  فنية  بجوانب  يرتبط  ما  منها  السوري،  نظريه  او  اللبناين  الجانب  يف  كان 
ومنها ما يحايك جوانب ادارية اساسية. ال ميكن اعتبار فوز لبنان عىل سوريا هو 
يف  كبري  تحول  هو  بل  التصفيات،  يف  اللبنانيون  حققها  نقاط  ثالث  حصد  مثابة 

الحضور اللبناين يف التصفيات.
مل يكن االنتصار اللبناين عىل ارض ملعب امللك عبدالله الثاين يف العاصمة االردنية، 
الكثري عىل  بالتأكيد وقفة مهمة جدا ستبدل  عامن، مجرد محطة عابرة. بل هو 
املرحلة  فيام خص  العامة  املقاربة  وعىل  لبنان  ملنتخب  الفنية  الحسابات  صعيد 
املقبلة، ان كان عىل صعيد البناء عىل هذا الفوز فنيا او من خالل عمل االتحاد 
اللبناين لتأمني كل ما يلزم من اجل االستمرار يف مواصلة تحقيق النتائج الطيبة. 

عوامل الفوز كانت واضحة ومعروفة، وتخترص بالفكر العايل للمدير الفني ايفان 
هاشيك الذي واظب عىل توظيف العبيه بالشكل الصحيح من دون تعقيد حياتهم 
ومحاوالتهم  تكتيكيا  الالعبني  انضباط  هو  الثاين  العامل  وكان  مختلفة.  مبهامت 
ارتكبت،  التي  االخطاء  بعض  من  الرغم  عىل  منهم  طلب  ما  لتنفيذ  الدؤوبة 
مطر،  مصطفى  للحارس  جديد  بتألق  وتزينت  مثالية،  االجاملية  النتيجة  فكانت 
وبدفاٍع منيع بقيادة "الفدايئ" جوان العمري، وهجوم قاتل مع الشاب املتحمس 

دامئا محمد قدوح الذي وّقع عىل هدفني. 
باسامء  املزينة  الرشف  الئحة  وشجاعة  بتضحية  يخترص  نقاط  من  ذكر  ما  كل 
من  تبدأ  الريايض،  الطابع  تتخطى  بابعاد  انتصارا  سجلوا  الذين  املنتخب  ابطال 
الناحية االجتامعية حيث نيس اللبنانيون همومهم ملدة 90 دقيقة، وتنتهي عند 
الحساسية الكروية والسياسية التي دفعت املشجعني اللبنانيني للرد فورا عىل كل 

التهكامت السورية التي طاولتهم عشية املباراة.
لكن االهم، ان منتخبنا الذي اعطانا بعضا من حقنا املهدور يف هذه البالد، اعطانا 
ايضا الحق يف الحلم. هو حلم املونديال الذي ميكن ان يتحول حقيقة مع رجال 
بدوا مستعدين للقتال باللحم الحي حتى الرمق االخري عىل ارض امللعب من اجل 

الفوز عىل املنتخب السوري قبل اي يشء سواه.
يف عامل كرة القدم كل يشء ممكن... والحلم مرشوع.

نمر جبر

■ ملن القرار النهايئ، وهل تتدخل يف خيارات 
املدرب؟

□ ال اتدخل بل اكتفي باعطاء رأيي ونصيحتي 
الالعب جيو  مع  الفني كام حصل  الجهاز  اىل 
خوري الذي ال يعرفه الجهاز الفني كام كنت 

اعرفه. لكن القرار النهايئ يبقى للمدير الفني.

■ هل عودة حسني رزق من االصابة ال تزال 
طويلة؟

□ بدأ يتعاىف تدريجا ويتدرب حاليا مبفرده مع 
زمالئه، لكن عودته لن تكون قبل مرحلة االياب. 

■ ملاذا مل يكمل الكابنت عباس عطوي مسريته 
مع شباب الساحل، وملاذا مل يعد اىل الفريق بعد 

انتهاء عقده مع النجمة؟
□ كنا نتمنى ان يكون معنا هذا املوسم، لكن 
ويا لالسف عندما اختلف مع النجمة ومل يجدد 
عقده كانت تشكيلة شباب الساحل قد اكتملت 
يف  رغبة  لدي  كان  االمكان ضمه.  يف  يعد  ومل 
اعادته اىل الفريق ولكني مل افاتحه يف املوضوع 

بعد ان تأكد ارتباطه باالخاء االهيل عاليه.

■ العب شباب الساحل يعيش حياة محرتفة، 
السكن  مصاريف  يتحمل  النادي  آخر  مبعنى 

واالكل والرشب؟ 
خارج  املقيمني  لالعبني  اقامة  مكان  نؤّمن   □
بريوت اضافة اىل الوجبات الغذائية. هذا يوطد 
يخفف  كام  بينهم،  والتقارب  االلفة  اجواء 
التنقل خصوصا يف ظل  وتكاليف  اعباء  عنهم 
ازمة البنزين واالسعار املرتفعة. هذه الطريقة 

تشعرهم انهم يف معسكر دائم.

■ ما هو رس العالقة بني سمري دبوق والالعبني؟
مع  ودية  عالقات  اقامة  عىل  احرص  بطبعي   □
كل الذين اعمل معهم اكان يف عميل الخاص او 
من  جزء  الالعبني  ان  واعترب  الريايض  الوسط  يف 

العائلة.

■ هل تستمع اىل مشاكلهم وهواجسهم؟ 
النادي  مدير  مسؤولية  من  االمر  هذا   □nemer.jabre66@yahoo.com

رئيس نادي شباب الساحل:
إحتضان موسى حجيج واجب وضرورة

الهدف الذي سجله فريقنا اعطاه ثقة اضافية، 
خصوصا وان املدير الفني لفريق الصفاء الكابنت 
محمد الدقة فتح اللعب مام سهل مهمتنا اكرث، 
علام ان الصفاء كان قريبا من تعديل النتيجة. 

■ هل طأمنك االداء وشعرت بأن الفريق قادر 
عىل الذهاب بعيدا يف الدوري؟

كانت لدي رغبة 
في اعادة عباس عطوي 

الى الفريق
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حسني فاضل الذي يتابع االمور عن كثب، 
وينقل مطالب الالعبني اىل االدارة التي تحاول 
ومعالجة  جانبهم  اىل  الوقوف  االمكان  قدر 

مشاكلهم.

■ كيف ترى املنافسة هذا املوسم يف الدوري؟
ان  اتوقع  لكن  بدايته،  يف  الدوري  يزال  ال   □
العهد،  االنصار،  فرق:   5 بني  املنافسة  تكون 
ان  دون  من  والربج،  الساحل  شباب  النجمة، 
صور.  والتضامن  عاليه  االهيل  االخاء  ننىس 
عىل  جديا  عملت  التي  الفرق  ان  يف  شك  ال 

التحضري واالستعداد ستقطف مثار تعبها.

هو  من  الدوري  من  االوىل  املراحل  بعد   ■
الفريق االقرب اىل اللقب؟

□ شباب الساحل سيكون هذا املوسم منافسا 
استقدم  جيد  فريق  والعهد  اللقب  عىل  قويا 
والنجمة  والربج  االنصار  كذلك  جددا،  العبني 
مميزة،  بطريقة  استعد  الذي  صور  والتضامن 

من دون استبعاد حصول مفاجآت.

■ هل االنصار قادر عىل االحتفاظ باللقب؟
بارزة  اسامء  تشكيلته  تضم  جيد  فريق   □
التغيري  جيدة.  بطريقة  يستعدوا  مل  لكنهم 
املدرب  الفني وعودة  الجهاز  الذي حصل يف 
انطالقة  من  اسبوع  قبل  جاسربت  روبرت 
الوقت  عىل  حصوله  دون  حاال  الدوري 
الكايف للتحضري، علام انه قادر عىل التعويض 

وتحقيق نتائج جيدة.

اللقب  الحراز  الساحل  شباب  ينقص  ماذا   ■
خصوصا وانه املنافس الدائم؟

وارادة  طويل  َنَفس  اىل  البطولة  تحتاج   □
يف  اللقب.  احراز  عىل  بالقدرة  وثقة  وعزمية 
االخرية  االمتار  حتى  نافسنا  املايض  املوسم 
قبل ان ترتاجع عزمية الالعبني ويفقدوا ثقتهم 
بقدراتهم. امتنى هذا املوسم ان ال يفقدوا الثقة 

ويحافظوا عىل ارصارهم وعزميتهم. 

■ هل االمور مرتبطة باالمكانات او الطموح؟
□ ال تقل امكاناتنا عن الكثري من الفرق االخرى، 

رياضة
لن  سيخلفهم  َمن  ان  العتقادنا  حيدر  هاشم 

يكون افضل. 

■ هل انت مع حصول تغيري يف بعض اللجان، 
علام ان طرح املوضوع تسبب باشكالية؟

□ مع التغيري يف حال كان صاحب املركز املطروح 
للتغيري ال يقوم بواجبه. لكني اعارض التغيري من 
اجل التغيري وخصوصا اذا كان السباب شخصية 

او الهداف ال عالقة لها بالرياضة. 

■ كيف تقّيم نتائج االنتخابات االخرية لالتحاد، 
وكيف تقرأ ترشيح الكابنت موىس حجيج ملنصب 

الرئاسة؟
الكابنت  احتضان  اىل  الشأن  اصحاب  ادعو   □
اىل  حاجة  يف  اللبنانية  القدم  كرة  ألن  موىس 
لها  وقدم  اللعبة  خدم  وهو  وقدراته.  طاقاته 
الكثري عىل مدى سنوات طويلة. مل اؤيد ترشيحه 
النني ضد الكيدية والحساسيات، لكني ادعو اىل 
عدم تركه يرحل عن اللعبة ألن رحيله خسارة.

■ ملاذا ال يرتشح سمري دبوق لعضوية اللجنة 
التنفيذية لالتحاد اللبناين لكرة القدم؟ 

واخالص  بجد  يعملون  اشخاص  االتحاد  يف   □
وصدق وشفافية للعبة، ولديهم الوقت الكايف 
للقيام بواجباتهم والتزماتهم وخصوصا اذا كانوا 
ناجحني فلامذا التغيري. لكن هذا مل مينع وجود 
بعض االخطاء التي يجب تداركها والحؤول دون 

تكرارها.

■ كيف تقّيم اداء الحكم اللبناين وهل تثق به؟
املراحل  يف  خصوصا  كبري،  حد  اىل  جيد   □
ومقبولة.  قليلة  االخطاء  كانت  حيث  االوىل 
ثقتي به كبرية جدا خصوصا وان لياقته البدنية 
جيدة وتشري اىل التحضري الذي خضع له قبل 
انطالق الدوري. ادعوه اىل التحرر من الضغوط 

والتحكيم بضمري وشفافية.
 

■ هل ترتاح اىل اداء لجنة الحكام وتحديدا اداء 
رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لالتحاد اللبناين 

لكرة القدم محمود الربعة؟
□ طبعا من دون ادىن شك او تردد.  

ن. ج.

اننا  اعتقد  بعضها.  من  بكثري  افضل  هي  بل 
خلف االنصار والعهد وقبل النجمة. 

شباب  الجنوبية  الضاحية  "زعيم"  هو  من   ■
الساحل ام الربج؟ 

بني  منافسة  هناك  "زعيم".  كلمة  احب  ال   □
يف  تجد  الربج.  وشباب  والربج  الساحل  شباب 
مع  وآخر  الربج  مع  مشجعا  الواحدة  العائلة 
الربج او شباب الربج. لكن هذا ال مينع حصول 
الربج  ضيعة  ان  اعتقد  امللعب.  داخل  تنافس 

ملتفة اكرث حول فريقها.  

■ هل تحتمل الضاحية وجود ثالثة اندية؟
□ احلم ان يكون هناك فريق واحد يف الضاحية 
عىل  وقادر  الثالث  االدارات  ميزانيته  تتشارك 
احتكار االلقاب للسنوات العرش املقبلة. سعينا 
بعقبات  اصطدمنا  لكننا  الخطوة  تحقيق  اىل 
البحث  املقابل،  يف  الجمهور.  ابرزها حساسية 
مع ادارة شباب الربج لتوحيد االمكانات متقدم 

واحتامل حصول عملية الدمج كبري.

هي  هل  العهد،  نادي  مع  العالقة  رس  ما   ■
توأمة او تفاهم؟

النادي متيم سليامن  اىل رئيس  اوجه تحية   □
اولوية  لدينا  الحاج محمد عايص.  الرس  وامني 
دامئا لدى العهد من خالل اعارة العبني وتبادل 

خربات، ونحن نشكرهم عىل ثقتهم وتعاونهم.

■ مع َمن العالقة اقوى مع النجمة او االنصار، 
وتحديدا مع اسعد صقال او نبيل بدر؟

اقوى مع  لكنها  االثنني،  العالقة جيدة مع   □
كرة  خارج  العمل  عالقة  بحكم  بدر  نبيل 
القدم. كام ان بدر كان من اول املهنئني بعد 
صقال  ان  حني  يف  النخبة  كأس  لقب  احرازنا 
عىل  الساحل  فريق  اىل  ينظر  وهو  يهنئنا  مل 
انفسنا  نعترب  اننا  متواضع، يف حني  فريق  انه 

االفضل واالحسن. 

التنفيذية  اللجنة  مع  العالقة  تصف  كيف   ■
لالتحاد اللبناين لكرة القدم؟

□ جيدة، وترجمة دعمنا لالئحة رئيس االتحاد 
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رياضة

تأسس املنتخب اللبناين لكرة القدم للسّيدات العام 2005 بعد عملية تجميع الالعبات من الجامعات حيث مل يكن يف تلك 
الفرتة اندية لكرة القدم للسيدات. ويف العام 2006 شارك املنتخب اللبناين يف بطولة كأس العرب للسيدات بنسختها االوىل 

يف مرص وبعدها يف بطولة غرب اسيا العام 2007

شهد العام 2008 انطالق اول دوري للسيدات يف 
لبنان والذي اصبح الحقا يرفد املنتخب الوطني 
بالالعبات. والحقا شارك املنتخب يف العديد من 
 2019 العام  اسيا  غرب  بطولة  ابرزها  البطوالت 
يف البحرين والذي اعتمد فيه الجهاز الفني عىل 
الالعبات من الفئات العمرية الصغرية، اىل جانب 
العبات خربة لتدعيم صفوفه الذي فاحرز حينها 

امليدالية الربونزية.
ويف العام 2020 احرزت شابات لبنان لقب بطولة 
للمرة  سنة  دون 19  للشابات  الثانية  اسيا  غرب 
املباراة  يف  البحرين  شابات  بفوزهن عىل  االوىل، 

النهائية بنتيجة 3 – 0.
كرة القدم النسائية بدأت نشاطها رسميا يف لبنان 
عام 2008. ومع مرور السنوات ويف ظل االهتامم 
الكبري من قبل االتحاد الدويل بهذه الفئة، اصبحت 
اللبناين  االتحاد  لدى  اولوية  النسائية  الكرة 
الدويل  االتحاد  اهتامم  عىل  االدلة  واحد  للعبة. 
بالكرة النسائية تخصيصه مبلغ 500 الف دوالر 
كمساعدات لالتحادات وفرض انفاقها عىل الكرة 
النسائية وفصلها عن مساعدات كرة القدم للرجال 

والتي بلغت مليون دوالر العام املايض.
اهتامم اتحادي امثر احرازا للقب غرب اسيا عام 
بطوالت  اربع  اقامة  مع  للعبة  وانتشارا   2019
دوري اىل جانب كأس لبنان، وارتفاع عدد الالعبات 

املزاوالت للعبة واملسجالت بشكل رسمي.
كرة  يف  للسيدات  العرب  كأس  بطولة  وشكلت 
مجددا  لالطاللة  السيدات  ملنتخب  نافذة  القدم 
عام  االوملبية  التصفيات  منذ  توقف  طول  بعد 
2018 يف تايالند. وجاءت ازمة جائحة "كوفيد19-" 
التي  العرب  كأس  كانت  حتى  النشاط  لتجمد 
لبنان،  هي:  دول  سبع  مبشاركة  مرص  منتخب سيدات لبنان لكرة القدم.نظمتها 

املدير الفني املدرب الوطني وائل غرز الدين.

الخربة  عاميل  بني  مزجه  هو  املنتخب  ميز  وما 
والشباب. فمعظم عنارصه املنتخب من منتخب 
الشابات بعد الغاء تصفيات بطولتي اسيا دون 20 
عاما وبطولة غرب اسيا بسبب ازمة "كوفيد- 19".

املنتخب  ان  الدين  غرز  الفني  املدير  واعرتف 
اللبناين الذي مل يتجاوز معدل اعامر العباته 19 
سنة، اكتسب خربة امام منتخبات افريقية. وقال: 
"لديها منط فني وبدين مختلف عن الكرة العربية". 
واضاف: "كانت مثابة معسكر تحضريي ملعالجة 
املباريات،  اكتشفناها خالل  التي  الثغرات  بعض 
ان تحضرياتنا مل تكن كام كنا نطمح فقد  ورغم 
نجحنا يف الحصول عىل ثالث نقاط من منتخب 
لكننا  التونيس،  املنتخب  من  ونقطة  السودان، 
ناهز  الذي  املرصي  املنتخب  مبستوى  فوجئنا 
يتمتعن  اللوايت  سنة   29 العباته  اعامر  معدل 

بامكانات فردية عالية". 
املقبلة هي  للمرحلة  الرئييس  العنوان  ان  واعترب 
االعتامد عىل منتخب الشباب الذي احرز بطولة 
تطعيمه  مع  البحرين  يف   2019 عام  اسيا  غرب 
جامل  اية  كسيت،  كدميا  الخربة  العبات  ببعض 
الدين، نتايل مطر، يارا بورضا، حنني متيم، سمرية 
عوض، وجوان بوميه. هؤالء اىل جانب الواعدات 
اللوايت برزن يف املوسم املايض ككريستي معلوف، 
يشكلون  رعد  ووعد  حداد  ايفلينا  عرايب،  زهوة 
مرص  يف  نافس  الذي  السيدات  منتخب  عامد 
كأس  لنهائيات  املؤهلة  التصفيات  يف  وسينافس 
اسيا يف مجموعة تضمه اىل جانب االمارات العربية 
املتحدة وغوام وميامنار. يضاف اىل هؤالء العبات 
محرتفات يف الخارج كجويا قزي )تلعب يف دوري 
الدرجة الثالثة للجامعات االمريكية(، لييل اسكندر 
)تلعب يف دوري الدرجة االوىل يف الدمنارك(، بيالر 

كرة القدم للسّيدات: مشاريع تطويرية
وجوه واعدة وطموح باملنافسة

تونس، مرص، السودان، الجزائر، فلسطني واالردن.
مشاركة منتخب لبنان جاءت بعد توجيه االتحاد 
املنضوية  لالتحادات  الدعوة  القدم  لكرة  العريب 
ضمن  من  لبنان  فكان  للمشاركة،  لوائه  تحت 
االهتامم  من  انطالقا  الدعوة  لبت  التي  الدول 
اللبناين  االتحاد  قبل  من  النسائية  بالكرة  الكبري 

لكرة القدم.
خيار املدرب وائل غرز الدين مديرا فنيا للمنتخب 
النسائية يف  الكرة  الذي يشغل مدير قسم  وهو 
املدربة  من  مؤلف  فنيا  جهاز  مبعاونة  االتحاد، 
املساعدة رانيا السمروط وهي العبة وحكم سابقة 
انطالقا  جاء  محجوب،  ارشف  الحراس  ومدرب 
الفنية  االجهزة  للبننة  اللبناين  االتحاد  توجه  من 

للمنتخبات.
وبدوره اختار الجهاز الفني اللبناين العبات املنتخب 
الفائت  الكروي  للموسم  متابعتهم  من  انطالقا 
القدم  كرة  عائلة  يؤلفون  ناديا   15 شارك  حيث 
عىل  مسجلة  العبة   650 حواىل  وتضم  النسائية، 
كشوفات االتحاد، يف البطوالت التي ينظمها االتحاد 
وهي: بطولة السيدات، الشابات )دون 19 سنة(، 
الناشئات )دون 17 سنة(، الفتيات )دون 15 سنة(.

نمر جبر

خوري )تلعب مع فريق نانت الفرنيس يف دوري 
وفرح  وهاب  ريدا  جانب  اىل  الثانية(  الدرجة 
الطيار )تلعب يف دوري الدرجة االوىل للجامعات 
الواليات  تدرسان يف  اللتني  فلوريدا(  االمريكية يف 

املتحدة االمريكية.
هذه املجموعة كان من املفرتض اقامتها يف بريوت. 
لكن الظروف الصعبة التي مير بها لبنان فرضت 
االعتذار عن عدم االستضافة يف انتظار اقامتها يف 
بشكيك عاصمة قريغزستان يف النصف الثاين شهر 
ترشين االول الجاري، حيث من املقرر ان تلتقي 
سيدات لبنان سيدات ميامنار )مصنفات يف املركز 
45 عامليا( يف 18 ترشين االول، ثم سيدات غوام 

)مصنفات يف املركز 70 عامليا( يف 24 منه، وسيدات 
االمارات يف 24 منه. 

ومل ينف صعوبة املهمة: "حظوظنا ليست معدومة 
وقادرون عىل تحقيق نتيجة جيدة".

يف  قرغزستان  اىل  سيغادر  املنتخب  ان  وكشف 
يف  صعوبات  "واجهنا  وقال:  الجاري،  من   14
بجامعاتهن  الالعبات  ارتباط  بسبب  التحضريات 
واشغالهن، وقد اقترصت يف البداية عىل حصتني 
معسكر  يف  الالعبات  تنخرط  ان  قبل  تدريبيتني 
ايام توزعت عىل فرتتني تخللها مباريات  ملدة 6 

ودية مع فرق للذكور مواليد 2006 – 2007". 
واعرب عن امله ان يقدم املنتخب مستوى جيدا 

املنتخب  يف  الخطوط  "مستوى  التصفيات:  يف 
مع  التعامل  خربة  الالعبات  ينقص  وما  متقاربة 
املباريات".  وشدد عىل اهمية رفع مستوى دوري 
"الذي سينعكس تدريجا عىل مستوى  السيدات 

املنتخب الوطني".  
منتخب  تطوير  خطة  عن  الدين  غرز  وتحدث 
السيدات التي تسري بالتوازي مع املرشوع الجديد 
لدى قسم الكرة النسائية يف االتحاد اللبناين والذي 
يرتكز بدوره عىل اعداد جيل الواعدات عىل صعيد 
الالعبات واملدربات. وهو مرشوع يتامىش مع رؤية 
باالهتامم  آسيا  غرب  واتحاد  اللبناين  االتحادين 
االقليمي  االتحاد  اطلق  حيث  النسائية،  بالكرة 
مهرجان الواعدات مواليد )2007، 2008، 2009( 
وهو عبارة عن كرة قدم مصغرة )سبعة العبات يف 
كل فريق(. وعليه اصبح من اولوية االتحاد تشكيل 
الذي  املهرجان  يف  للمشاركة  للواعدات  منتخب 

سيقام يف لبنان يف كانون االول 2021.
شكل  الواعدات،  مرشوع  اطالق  مع  وبالتوازي 
سابقات  العبات  من  فنيا  جهازا  اللبناين  االتحاد 
دارين  مطر،  نتايل  دبوق،  سحر  هن:  وحاليات 
وجوانا  الجردي  اية  خليل،  تاتيانا  الدين،  فخر 
حمزة للعمل عىل خلق جيل جديد من الالعبات 
نواة  سيكون  الفني  الجهاز  وهذا  واملدربات. 
 17 )دون  الناشئات  ملنتخبي  الفنيني  الجهازين 
سنة(، والشابات )دون 20 سنة(. اما بالنسبة اىل 
الخطوات العملية، فهي بدأت بعد تعيني عضو 
القدم  لكرة  اللبناين  االتحاد  يف  التنفيذية  اللجنة 
اسعد سبليني رئيسا للجنة الكرة النسائية حيث 
تم طالق التجارب لالعبات مواليد )2007، 2008 
بعد دعوة 58 العبة  املنتخب  لتشكيل  و2009( 
كشوفات  يف  ومسجالت  املايض  املوسم  شاركن 

االتحاد ضمن هذه املواليد.
وامل غرز الدين يف ان تسمح الفرصة بتشكيل 
كان  الواعدات يف حال  منتخبني ضمن مهرجان 
املجال  سيفتح  ما  مفردا،  املشاركة  الدول  عدد 
هذا  يف  للمشاركة  الالعبات  من  اكرب  عدد  امام 
الحدث الذي سيقام للمرة االوىل وستكون منصة 
الظروف  تسمح  ان  يف  امل  عىل  لبنان،  اطالقه 
باستضافة  والحياتية  واالجتامعية  االقتصادية 

حدث من هذا النوع.

املنتخب  مديرة  من  الفني  الجهاز  يتألف 
فنيا،  مديرا  الدين  غرز  وائل  نخله،  رنا 
محجوب  ارشف  مدربة،  السمروط  رانيا 
مدربا لحراس املرمى، زينة بريويت مسؤولة 
التجهيزات ومريم مقدم معالجة فيزيائية. 

الجهاز الفني
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املتقاطعة الكلمات 
إعداد نعوم مسعود

naoummassoud@live.com

عمودياأفقيا
-1 فنان لبناين اول ظهور مرسحي 

وغنايئ له كان يف مرسحية "برتا" 
لالخوين رحباين – من اهم متاحف 
اسبانيا -2 احد مترصيف جبل لبنان 
– الكلوم -3 قرع الجرس – احدى 

الواليات املتحدة االمريكية – مدينة يف 
بينني االفريقية كانت العاصمة قدميا 

-4 نخيل املكان – جعل املاء ساخنا – 
للتعريف – وضع جانبا -5 مدينة تركية 

– خشب يدخل يف صناعة الغليون 
-6 فطن ومتيقظ – مجموعة عرقية 

من سكان الهند ورسي النكا -7 جامعة 
صغرية دون العرشة يف الجيوش – 

خنزير بري – جزيرة يف البحر الكاريبي 

عاصمتها روسو -8 ظهر – عاصمة 
اوروبية – من الحرشات -9 احد 

قتلة يوليوس قيرص – منتجع سياحي 
رويس -10 منبع نهر ابراهيم – رجل 

دين – اقتصادي فرنيس راحل -11 دق 
وفت وسحق – نوتة موسيقية – خالف 

يسارك – فلوس -12 بلدة لبنانية يف 
قضاء عاليه – رأي ذو قيمة يؤخذ يف 
االعتبار – تردد صوته يف صدره -13 

سكن وهدأ – النرس الجارح – شهر ايار 
يف بعض البلدان العربية -14 ماركة 
سيارات – كان ُيعرف ببحر خوارزم 

-15 رئيس حكومة لبناين راحل – 
مدينة لبنانية

-1  قائد سالح الطريان االملاين خالل 
الحرب العاملية الثانية – اصغر نهر يف 

العامل – مدينة مرصية -2 عاصمة والية 
نيو مكسيكو االمريكية – من االطباق 

كناية عن قطعة من لحم البقر -3 
تزاحم القوم – من الحبوب – مدينة 
ليبية – نعلم باألمر -4 عاصمة الصني 

قدميا – حوافز واسباب – ابيّض -5 ولد 
ذكر – دموع – إلهة بالد الرافدين 

القدمية املرتبطة بالحب والجامل -6 
قائد وسيايس فرنيس حارب يف سبيل 

استقالل الواليات املتحدة – جحر 
العنكبوت – رفع صوته بالبكاء والصياح 

-7 يباغضه – لقب املعّز مؤسس دولة 

املامليك وأمري األسطول البحري وزوج 
شجرة الدر بعد وفاة زوجها االول 

-8 عاجلت وسارعت – داسهم بالنورج 
الستخراج الحنطة – شجر خالد -9 

عامل رياضيات اغريقي صاحب نظرية 
-10 شهر ميالدي – من فارق الحياة 

– مدينة سعودية -11 مؤذن الرسول – 
من الفاكهة -12 شهر هجري – فندق 

صغري – للنداء – طّعان يف اعراض 
الناس -13 اغنية ألم كلثوم – حرف 

جزم – واظب عىل الطلب -14 عارضة 
ازياء ومغنية لبنانية -15 ممثل وفنان 

واذاعي لبناين مخرضم متيز بصوته 
الفريد – بحرية يف فلسطني

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 9 حروف: جزيرة 

بركانية يف املحيط الهادي قبالة املكسيك 

اوسرتاليا – اوكيناوا – املحرق – ارواد – 

باهاما – بورنيو – بوبيان – بت – تيمور 

– جبل الطري – جبة – دال – دملا – داس 

– ذو – روزفلت – سوالويس – رسدينيا 

– سخالني – صنافري – صقلية – عش 

– غراهام – فريغسون – فيلكا – قرنني 

– قربص – كورفو – كمران – كريت – 

مدغشقر – ميل – هوكايدو – هونشو 

– هيرتا – هاواي  

الضائعة الكلمة 
 اىنيمت اىضائعت

 
 

 ا ب ي ھ ث ي ر ك ر غ ا ش ا د
 ر و ش و د ا ه و ك و ھ ن ر و
 ث ر و ك و ر ً و ك ر ا ا و ر
 ي ن ا ا ا ي ر ي ق ش و ي ز ي
 ھ ي ه ي ث ف ن ش ص ع ا ب ف ط
 ا و و د و ا غ د ا ق ي و ه ه
 ا و ش و و د ة ب ج ك ه ب ث ا
 ب ن ش ا ً ن ا ر ً ك ه ي ه ه
 ً ا و ث ق ص ن ا ف ي ر ي ة ب
 ا و ھ ش ر ر ن ي ه ا خ ش ف ج
 ھ ب ث ا غ ا ح ش ر د ي ن ي ا
 ا ه ي ً ً ر ه ً ب د ا و ر ا
 ر ق ب ر ص ا ي ي ه ن ي ن ر ق
 غ و ش ن و ھ ي ف ا ا د ه ً ا

 
 

             جسيرة برماويت في اىمحيظ اىهادي قباىت اىمنسيل :حروف 9اىنيمت اىضائعت منىوت مه 
                                     

                
   

 –جبو اىطير  –حيمىر  –بج  –بىبيان  –بىرويى  –باهاما  –ارواد  –اىمحرق  –اوميىاوا  –اوسخراىيا        
 –صقييت  –صىافير  –سخاىيه  –سرديىيا  –سىالوسي  –روزفيج  –رو  –داش  –دىما  –داه  –جبت 
ميو  –مذغشقر  –مريج  –ممران  –مىرفى  –قبرص  –قرويه  –فيينا  –فيرغسىن  –غراهاً  –عص 

  هاواي  –هيخرا  –هىوشى  –هىمايذو  –

                                         كلمات متقاطعة                   
 

                                                           

            
            
            

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فقٌاا

 –لالخوٌن رحبانً  "بترا"ول ظهور مسرحً وغنائً له كان فً مسرحٌة نً البنافنان  -1
احدى  –قرع الجرس  -3الكلوم  –احد متصرفً جبل لبنان  -2من اهم متاحف اسبانٌا 

نخلً  -4مدٌنة فً بٌنٌن االفرٌقٌة كانت العاصمة قدٌما  –الوالٌات المتحدة االمٌركٌة 
خشب ٌدخل  –مدٌنة تركٌة  -5وضع جانبا  –للتعرٌف  –جعل الماء ساخنا  –المكان 

النكا  الهند وسري من سكانمجموعة عرقٌة  –فطن ومتٌقظ  -6فً صناعة الغلٌون 
جزٌرة فً البحر  –خنزٌر بري  –جماعة صغٌرة دون العشرة فً الجٌوش  -7

قتلة احد  -9من الحشرات  –عاصمة اوروبٌة  –ظهر  -8الكارٌبً عاصمتها روسو 

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

ح س ا ف ت لج ج ا ل ة ل لس و ي اد و ا ي م ب

32 =

ء ھ ف ي اھ ة ي د اي ع ا فم ك و ر ب ا س

 36 =

ف ي د ل وب ا ل خ ي و اا دئ ر ھ و و ھ ت

29 =

ب ا ي ت ك نح ت ا ك ا رت س ا ت نو ن ل ر ا

39 =

װװװװ
30274138

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16

من صعد الى الفضاء الخارجً فً رحلة

جزٌرة فً خلٌج نٌوٌورك علٌها حً رٌتشموند
قامة ممشوقة رشٌقة

من انهار سورٌا فً رٌف مدٌنة طرطوس

              حروف مبعثرة                   

حً سكنً وتجاري راق فً مدٌنة االسكندرٌة
صوت الرعد او صوت الجرس الصغٌر

شاطىء سٌاحً فرنسً شهٌر فً منطقة النورماندي 

تفاقم االمر وازداد سوءا
منتجع سٌاحً فً روسٌا للتزلج

جٌد الرأي بصٌر فً االمور
لعبة كرة تنافسٌة مصنوعة من الحدٌد مشهورة فً فرنسا

تفرد شخص او جماعة بعمل ما لغرض السٌطرة على االسواق والقضاء على المنافسة

غالم ترعرع وناهز البلوغ
واحة مصرٌة تشتهر بإنتاج البلح

اشخاص عادٌون ٌؤدون ادوارا ثانوٌة لقاء اجر فً االفالم والمسلسالت

صاحت المرأة من الحزن

حروف مبعثرة

1-حي سكني وتجاري راق يف مدينة 
االسكندرية

2-صوت الرعد او صوت الجرس الصغري
يف  شهري  فرنيس  سياحي  3-شاطىء 

منطقة النورماندي
4-غالم ترعرع وناهز البلوغ

5-واحة مرصية تشتهر بإنتاج البلح
6-صاحت املرأة من الحزن

عليها  نيويورك  خليج  يف  7-جزيرة 
حي ريتشموند

8-قامة ممشوقة رشيقة
مدينة  ريف  يف  سوريا  انهار  9-من 

طرطوس

يؤدون  عاديون  اشخاص   -10
االفالم  يف  اجر  لقاء  ثانوية  ادوارا 

واملسلسالت
الخارجي  الفضاء  اىل  صعد  11-من 

يف رحلة
12- تفاقم االمر وازداد سوءا

13- منتجع سياحي يف روسيا للتزلج
14-  جيد الرأي بصري يف االمور

15- لعبة كرة تنافسية مصنوعة من 
الحديد مشهورة يف فرنسا

بعمل  جامعة  او  شخص  16-تفرد 
االسواق  عىل  السيطرة  لغرض  ما 

والقضاء عىل املنافسة

أسماء من التاريخ
19 513 210 614 311 715 412 816

مفرّس ومؤرخ وفقيه شافعي )839-923(. استوطن 
بغداد وتويف فيها. لقّب بإمام املفرّسين. من مؤلفاته 

"تاريخ االمم وامللوك". 

5+16+4+14+11 =  فيلسوف وحكيم هندي
1+13+11+8 =  مهبط الطائرات

7+10+9+15 = شاعر اموي 
3+12+2+6 =  من يضع نغامت االغنية

 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
الحمر  الهنود   :1626 الثاين  ترشين 
مقابل  يف  مانهاتن  جزيرة  يبيعون 

قامش بقيمة 24 دوالرا. 
توقيع معاهدة  الثاين 1815:  ترشين 
باريس بعد هزمية نابليون بونابرت يف 

معركة واترلو.

االمم  عصبة   :1935 الثاين  ترشين 
لغزوها  ايطاليا  عىل  عقوبات  تفرض 

اثيوبيا.
الخامس  الثاين 1955: محمد  ترشين 
يف  منفاه  من  يعود  املغرب  ملك 

مدغشقر اىل الرباط.  

معلومات عامة
االيطالية  العاصمة  روما  تأسست 
قبل  الثامن  القرن  منتصف  يف 
هضاب  سبع  عىل  وُبنيت  امليالد، 
هضبة  الجغرايف:  قلبها  تشكل 
قيرص،  يوليوس  فيها  ولد  كايليان 
روما  هضاب  اعىل  كابيتولني  هضبة 
فيها  يوجد  اسكيلني  هضبة  السبع، 
الكولوسيوم من اروع االماكن االثرية 
يف روما، هضبة باالتني اقدم جزء يف 
فيها قرص هو  كريينال  روما، هضبة 
اليوم املوقع الرسمي لرئيس ايطاليا، 
هضبة فيمينال صغرى هضاب روما، 
شديدة  سفوح  فيها  افينتني  هضبة 
تجدر  التيرب.  نهر  اىل  تصل  االنحدار 
الفاتيكان  تلة  ان  اىل  اخريا  االشارة 
والبنيسيان والجانيبكول ال تحتسب 

ضمن هذه التالل. 

طرائف
كان الرئيس االمرييك جيمس ماديسون 
يتميز بقرص قامته. ذات يوم اىت احد 
سكرتريه  له  قال  مقابلته.  اىل  الزوار 
ميكنك  ال  االبيض:  البيت  يف  الخاص 

رؤية الرئيس. 
تعجب الزائر مجيبا: يا الهي، هل هو 

قصري اىل هذه الدرجة! 

اقوال مأثورة
يجد  كبرية،  تلة  تسلق  "بعد 
التالل  العديد من  ان هناك  املرء 
االخرى يجب صعودها".                                                                                                                                
)نيلسون مانديال(                                                                       

حلول العدد 97    

عموديا
-1 تهافت الفالسفة -2 يا مسهرين – بني – يل -3 تراخ – داكار – 

ميون -4 ميالنو – توهامن -5 وتر – حوران – صبه -6 درب القمر 
– نحلم -7 رويبه – اهاتفه – وع -8 منعن – هرول – ارسطو -9 خبا 
– غونكور -10 منخل – تبوك – ا ا ا ا -11 سدمان – رج – نقلق -12 
دج – وليام – عن – بغل -13 قباين – نجافيه – ري -14 ولس – ور 

– لبيب – هال -15 شريين عبد الوهاب 

افقيا
-1 تيت مودرن – مردقوش -2 هاري ترومان – جبيل -3 ام الربيع 
– خس – ارس -4 فسخا – ابن خلدون -5 هت – نخلة – مليون -6 

اردو – هاتاي – رع -7 لنا – حامر – بنان -8 فيكتور هوغو – مجلد 
-9 اور – الوكر – ابا -10 ابرهارت – جعفيل -11 سن – من – فاكا – 

نيبو -12 فيام – نهروان -13 ينصح – رساقب – ها -14 لو – بلوط 
– الغراب -15 رينه معوض – قليل 

حل الكلمات املتقاطعة 

حل حروف مبعثرة 
-1 املراس -2 مومياء -3 فلوريا 
-4 ارجوان -5 توبو -6 بحبوحة 

-7 قفطان -8 مجدول -9 سرتيب 
-10 احىص -11 النوري -12 

ازدرد -13 شالغران -14 سليخ 
-15 باتون -16 املتعنت 

كارلوس لويس دي فنيس

باع جلد الدب قبل صيدو 

حل اسماء من التاريخ

حل مثل في الدائرة

حل الكلمة الضائعة
احمد بن ماجد

3 9 1 8
1 4 6
8 2 3

3 7 4 9

9 5 7
1 9

6 8 5 4
3 8

Sudoku مستوى صعب 

2 1 4 7
4 3 2 8
8 1 9 5

4 7 8
3 9 6 4 5 2

6 1 7
7 4 1 3
4 5 6 8

6 9 1 7

Sudoku مستوى سهل

6 3 1 9
1 2
3 5 9 2

8 5 6 1
1 3
3 2 8 9

5 8 2 6
7 3

7 9 5 4

Sudoku مستوى وسط

مستوى وسطمستوى صعب

9 5 7 8 6 4 2 1 3
6 2 4 3 1 9 5 7 8
8 1 3 5 7 2 6 9 4
4 9 1 6 2 7 3 8 5
7 8 6 4 3 5 1 2 9
5 3 2 1 9 8 4 6 7
2 4 5 7 8 1 9 3 6
1 6 8 9 4 3 7 5 2
3 7 9 2 5 6 8 4 1

Sudoku حل مستوى صعب 
9 4 8 5 3 7 1 6 2
1 3 6 2 9 8 4 7 5
2 5 7 6 4 1 3 8 9
3 6 1 8 5 9 2 4 7
5 7 9 4 1 2 8 3 6
4 8 2 3 7 6 5 9 1
6 1 3 7 2 4 9 5 8
8 9 5 1 6 3 7 2 4
7 2 4 9 8 5 6 1 3

Sudoku حل مستوى وسط
3 2 8 5 9 4 1 7 6
9 5 4 1 7 6 3 8 2
1 7 6 2 3 8 9 5 4
2 6 9 7 4 3 5 1 8
5 8 7 6 1 9 2 4 3
4 3 1 8 5 2 6 9 7
6 9 5 3 8 7 4 2 1
8 1 2 4 6 5 7 3 9
7 4 3 9 2 1 8 6 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

كلبنان،  بلد  عىل  تنطبق  ال  فضفاضة  كلمة  االستقالل 
والذي منذ نشأته مل يستطع ان يكون موحدا يف القرارات 
والتوجهات، ال طائفيا وال مذهبيا وال مجتمعيا، وبقي 
دائم االرتهان اىل الخارج مع تعدد الوالءات يف الداخل.

رصاعات  تداعيات  من  لبنان  يعاين  "استقالله"،  منذ 
ما  وعلني  مبارش  بشكل  بها  ارتبط  ودولية،  اقليمية 
لالستهالك،  شعار  مجرد  االستقالل  هذا  من  جعل 
من  الثاين  ترشين  من   22 يف  به  لالحتفال  ومناسبة 
كلمة مل تالمس  االستقالل  بان  الجزم  عام. وميكن  كل 
الواقع يوما، وان استقرار البالد بقي هشا ومعدما، دائم 

االرتباط بالرصاعات االقليمية والنزاعات الدولية.
التاريخ اىل ان ما سمي استقالال عن  العودة اىل  تشري 
بداية  كان  تاريخ  يكن سوى  مل   1943 العام  يف  فرنسا 
والطائفية  املذهبية  االنقسامات  من  طويلة  لسلسلة 
والسياسية املستمرة حتى يومنا هذا، ناهيك باحتالالت 

متعاقبة. 
البلد استقرارا سياسيا باملعنى الفعيل، اتاح  قلام شِهد 
الوالءات  من  بدال  جامعة  وطنية  هوية  تشكيل  له 
يف  اطلت  الخطرية  االزمات  اوىل  واملذهبية.  الطائفية 
عام 1958 عىل اثر التجاذب السيايس يف مقاربة حلف 
بغداد والتقرب منه او مواجهته، وما نتج من االنقسام 
اىل  ادت  كبرية  توترات  من  بالخارج،  وربطه  الداخيل 
اندالع ثورة كادت تشعل حربا اهلية. اما االزمة الكربى 
الفلسطيني  العامل  دخل  عندما   1969 العام  فكانت 
اتفاق  توقيع  فتم  اللبنانيون حوله،  وانقسم  لبنان  اىل 
لبنان  إىل  الفلسطينيني  الفدائيني  نزوح  بعد  القاهرة 
ترتيب  بداية  ليتوج  االردن، حتى جاء عام 1971  من 

االرضية والتحضري للحرب االهلية. 
يف 13 نيسان 1975 اندلعت الرشارة االوىل لالحداث، 
خط  عىل  اقليمية  قوى  دخلت  حتى  االمر  يطل  ومل 
الحرب التي سميت الحقا "حروب بالوكالة" او "حرب 
فيها،  يتورطوا  مل  اللبنانيني  وكأن  ارضنا".  اآلخرين عىل 
من  سلسلة  لبنان  صار  هكذا  وقِتلوا.  وقَتلوا  فتقاتلوا 
تواريخ الحرب االهلية، واالحتالالت والنزاعات املحلية 
حتى  هوادة  بال  الجمهورية  طحنت  التي  واالقليمية 

اقرار وثيقة الوفاق الوطني التي ادخلت لبنان مرحلة 
ظل  يف  مكوناته  بني  باردا  ظل  الذي  االهيل،  السلم 

حديث مستمر عن هواجس طائفية متبادلة.
مل يجلب االنسحاب االرسائييل، من دون قيد او رشط 
تحت ضغط   2000 عام  ايار   25 لبنان يف  من جنوب 
تتنازعها  ظلت  التي  البالد  اىل  االستقرار  املقاومة، 
العالقات  توترت  الخارجية.  واالنقسامات  الرصاعات 
رفيق  الحكومة  رئيس  اغتيل  السورية.  ـ  السعودية 
من  السورية  القوات  فانسحبت   2005 عام  الحريري 
اللبنانيون مجددا اىل فريقني متنازعني،  لبنان وانقسم 
فريق 8 آذار يف مقابل فريق 14 آذار، وكل فريق كان 
اقليمي ودويل. وعىل وقع هذا  يحظى بدعم خارجي 
التناقض الحاد، دخلت ارسائيل مجددا عىل خط الرصاع 
انتهت  العام 2006، فشنت حربا مدمرة  يف متوز من 
بال  ولكنها  وسيايس،  عسكري  باخفاق  شهر  نحو  بعد 

شك انهكت كل لبنان. 
جديدة  اهلية  تواريخ  توالت  الحرب  هذه  بعد 
هناك،  من  واخرى  هنا  من  "طائفية"  غلبة  عكست 
وراح ميزان القوى الداخيل يتأرجح فصارت االحجام 
اهله  وبني  البلد  يف  والفيصل  الحاكم  واالوزان 
وجامعاته املتعددة االهواء. ما جعل لبنان عىل الدوام 
وحريته.  القرار  الستقاللية  مؤهلة  غري  "هشة"  دولة 
ويالالسف، ال تزال مرسحا لرصاعات القوى الخارجية 
وُتغرق  ارضه،  عىل  حساباتها  لتصفية  طّيعة  وساحة 
البالد يف اسوأ ازمة اقتصادية مل يشهد مثلها اللبنانيون 

حتى يف حأمة الحروب. 
اليوم، عشية االستقالل الثامن والسبعني، يتجدد الرصاع 
الداخيل يف موازاة استحقاقات اقليمية ودولية ال احد 
يعرف اىل َم ستفيض اليه هذه التغريات، وسط خوف 

لدى اللبنانيني ان وطنهم الذي عرفوه قد ال يعود.

املسكوت عنه في الحديث عن اإلستقالل
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