َ

حزيران 2010

عدد 49

ndu

بي ِد األمان ِة والكفاي ِة ّ
والشجاع ِة تَنجلي أحال ُم
البنا ِء واإلنماءِ ،ا ّلتي َع ّجتْ بها ألسن ٌة وبياناتٌ في
االنتخاباتِ البلد ّي ِة .2010
الصب ُر على التّحدّياتِ وعلى التّطلّعاتِ
بل هو ّ
ضي في ُس ُب ِل األنوا ِر وصناع ِة
ما يق ّوي على ال ُم ِّ
الصباحاتِ في حديق ِة تَماهي الح ّر ّي ِة والكرامةِ.
ّ
ُ
ُ
السلطتان :وزاراتٌ
بلى .الخدمة العا ّمة حدّاها ّ
وبلد ّيات؛ وإنّ للبلد ّياتِ وعليها أن تضطل َع بك ِّل ما
أَمكنَ ويؤو ُل إلى رفع ِة االنسانِ ورفاهِ ه...
والحا ُل هذه ،فلَكم ك ّنا نع ّو ُل على اإلصالحاتِ ،
اإلصالحاتِ الجِ ّد ّي ِة المج ِدّدةِ ..المص ِّوب ِة أو
المب ِدّل ِة أو المغ ِّير ِة في
مضامين ك ِّل خيا ٍر وتمثيلٍ
ِ
َ
كهوف أعراقٍ
وصالح ّي ٍة وأَداء ،..لعلّنا نَعب ُر من ِ

وأعراف إلى فضاءاتِ َع ْر ِف ال َعرقِ تَنض ُح به عقو ٌل
ٍ
وقلوب أب ّي ٌة وسواع ُد تستول ُد الوع َر جِ نانًا...
سخ ّي ٌة ٌ
نعم .كان ال ُب َّد من آل ّي ٍة ديمقراط ّي ٍة متينةٍُ ،تن ِت ُج
وضع ّي ًة ديمقراط ّي ًة متين ًةُ ،توفي بأه ِل الجدار ِة إلى
ُس ّد ِة اإلدارة ،و ُن ْص َب االستهدافاتِ أَنّ المجتمعاتِ
بقياداتِها!
َ
البلدي ،وكيف نط ّو ُره؟..
كيف نح ّر ُر العمل
َّ
تكوين
هذه المسأل ُة جوهر ّي ٌة في عمل ّي ِة إعاد ِة ِ
مق ِّوماتِ الدّول ِة بمعطياتِ العص ِر وموجباتِه؛ وهي
الضمائ ِر ّ
في ذ ّم ِة ّ
الضمائرِ ..فأَي َنها أَي َنها ،ومتى؟!
			

التّحرير

 NDU Spiritدور ّية حول عالمات
الحياة في عالم جامعة س ّيدة اللويزة
رئيس التّحرير
جورج مغامس
التحرير باالنكليز ّية
ّ
كينيث مورتيمر
تَتَ ُّبع أَنشطة
تاتينا روحانا
تنضيد بالعرب ّية
ليديا زغيب
تصوير
بجاني
عبدو ّ
تصميم وإخراج
ريبيكا موراني
طباعة
مطابع معوشي وزكر ّيا
هاتف)09( 208 996 :
هاتف /فاكس)09( 214 205 :
موقع
الكترونيwww.ndu.edu.lb/ :
ّ
research/ndupress/spirit
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 ...باب الخاء

وقع ُت في «باب الخاء» من «محيط» البستاني على القول ِ ال ّط ّيب:
وال ّرا ُح كال ّريحِ إن َم ّرتْ على َع ِطر ٍ 					
طاب ْت وتَخب ُث إن َم ّرتْ على ِج َي ِ
ف
			
فأَطربَني كم فيه ِم ّما يَدلُّ ويوحي ،وهو على عل ٍّو في ال َّرواء!
لكنّني ،ولعل ٍّة في القل ِ
معاني الخبث ،فإذا
ضتْ ،..مضي ُت أَستطل ُع
ب أَم َّ
َ
هو الخداعُ وال َمك ُر والنّفاقُ والنّميمةُ والنّقمةُ وال ّرداءةُ والفسادُ ِ
والخ ّسةُ
والنّجاسةُ والنّك ُد واإلث ُم والحرامُ والفجو ُر والمعصيةُ والحس ُد
والكبرياء ُ والجه ُل والغباء ُ وكلَّ ذميمٍ ٍ
كريه وما كان فيه ِغ ٌّش و ُجرمٌ
والغائط ،وهو ّ
ُ
الشتيمةُ للّذي وللّتي
وجناية ،وهو األخبثانِ البولُ
ُ
كليهما :يا َمخبثانُ ويا َمخبثانةُ ،بل هو ذُكو ُر ّ
الشياطينِ وإناثُهم -على
الخبث والخبائث» ،أ ُ ِ
ِ
ِ
والء الّذين َجع َل له ُم اهلل
الحديث« :أعوذ ُ ب َك من
من النّار ِ دارا!
ِ
ِ
ِ
ِ
والخبيث في
والخبيث في األعمالِ،
الخبيث في األقوالِ،
َلخبيث:
فيا ل
ِ
والخبيث في النّاسِ إطالقًا .أَال إنّه أَخت ُل من ذئ ٍب ،وأَروغ ُ من
األموالِ،
ثعل ٍب ،وأَغ َّر من سرابٍ ،وأَفس ُد من سو ٍ
س ..،وله أسف ُل سافلين!
فوي ٌل وي ٌل له.
«وي ٌل للقائلين ّ
للش ِّر خي ًرا وللخير ِ ش ًّرا ،الجاعلين الظّلمةَ نو ًرا والنّو َر
ظلم ًة ،الجاعلين الم َّر حل ًوا والحل َو م ًّرا -»...يقول أشعيا .فهؤالء ،كما
ِ
يقولُ بولس« ،امتألوا بأنواع ِ اإلثم ِ ّ
والش ِّر والطّمع ِ
والفساد ،ففاضت
نفوسهم حس ًدا وقتالً وخصا ًما ومكَ ًرا وفسادًا».
ُ
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ن َعم.
ل َقد َصدق أبو العالء المع ّر ّي:
قَلَّ الثِّقاتُ فما أدري بمن أَثقُ						
			
لم يبقَ في النّاسِ إال ّ ال ّزو ُر وال َملَقُ
وصدقَ أبو فراس الحمدان ّي:
َ
					
اس إال ّ أقل َّهم
وقد صا َر هذا النّ ُ
ِ
أجسادهنَّ ثيا ُب
ذئا ًبا على
			
وصدقَ ّ
ف ال ّرض ّي:
الشري ُ
َ
					
مغارسه
ما ك ُّل نسلِ الفتى تَذكو
ُ
قد يُف َج ُع العودُ باألوراقِ والثّمر ِ
			
«فعشيرتُك َمن أَحس َن ِعشرتَك ،واب ُن ع ِّمك َمن َع َّم َك خي ُره ،وقَرابتُك
َمن قَ ُر َب منك ن َف ُعه ،وأَح ُّب النّاسِ إليك أَخفُّهم ثِقالً عليك» -وهل َمن
ال ي ُ َص ّدقُ ..وهل؟
وهل أنا مسرو ٌر بقربِ أقاربي						
ِ
األباعد؟!
إذا كان لي منهم قلو ُب
			
يسألُ أبو فراس.
			
وفي ك ِّل حالٍ ،إنّ الخب َث سرطانُ األرضِ ،وقد استشرى في سلوكِ
حصي األقنعةَ؟!
أهليها .و َمن ذا الّذي يستطي ُع أن ي ُ َ
إنّ األقنعةَ كثيرةٌ كثيرة.
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س

ِ
بجلودهم ،فبات ْت وجو ُههم أفئد ًة
وكُثُ ٌر ه ُم الّذين التصق ْت أقنعتُهم
َمرضى نحن ،ونعاني ِم ّما منه نعاني .ويكادُ عودُنا يَنكس ُر .فإنّنا ال
ف العمر ِ ن َتقنّ ُع ،ن َطمئ ُّن ال إلى رأيٍ وال إلى موق ٍ
خالصا من كبيرةٍ أو
ف؛ فلسنا ن َرجو
وأفوا ًها ،وبها يَعتصبون .ولعلّنا ،وجمي ًعا ،ن َقضي نص َ
ً
ونصفَه اآلخ َر ن ُس ِف ُر!
من صغيرةٍ ،وت ُ
َختلط علينا أسبا ُب الموتِ والحياة!
خيبة إلى ٍ
مرضى نحن ،ون َمضي من ٍ
***
			
خيبة ،من قَعر ٍ إلى قَعرٍ ،تَه ِت ُك
الذّئا ُب بثيابِ ال ُحمالنِ ..القبو ُر المكلّسةُ ..وقولُ صالحٍ بنِ عبدِ
بص َرنا والبصيرةَ براث ُن ومخال ُب وسمومٌ صاخبة.
الق ّدوس:
المجالس،
مرضى نحن ،وليس فينا إال ّ لقالقٌ بقباقٌ ب ّواقٌ ،يَتص ّد ُر
َ
يعطي َك من َط َرفِ اللسانِ حالو ًة 					
وناموسا إلى
ا
قاموس
م
األحكا
م
ويقي
قضي
ي
و
فتي
ي
و
،
ر
المناب
ويعتلي
َ
ُ
َ
َ ُ
ً
ً
ويَروغ ُ منك كما يَروغ ُ الثّعل ُب
			
ِ
َ
الس َ
راط
منتهى ال ّدهور ،وكأنْ خلت
ُ
األرض من بَني ُسقراط ،وصار ّ
وما جاء َ في القرآن ّيتَين« :يقولون بألسن ِتهم ما ليس في قلو ِبهم»
قولُ ال َّطغَرائ ّي في الم ّية ال َع َجم:
ِ
و« ِيَحلفون باهلل إنّهم ل َمنكم وما هم منكم ولكنّهم قومٌ يَفرِقون» ،وفي
أناس كان َشوطُهم 						
ِ تَق ّدمتني ٌ
ِ
هؤالء ٍ
ِ
بوجه ،وهؤالء
الحديث أَنّ « َش َّر النّاسِ ذو الوجهين :الّذي يأتي
وراء َ خَطْو َي إذ أَمشي على َم َهلِ!
			
بوجه»...
مؤل ٌم ومحزنٌ ومخز ٍ ما نحن عليه.
ِ
ٍ
«فقيه يُرائي وهو
األقنعة والمقنّعين؛ وكم ث َ َّم من
هو هذا كلُّه من
ِ
ِ
َ
سقراط وزوج ِته
موقف
المفارقة في
وما نحن عليه هو كمثلِ تلك
ٍ
ف ِ
رحمة على ابنِ المق ّفع ِ والفونتين
ألف
في الليلِ يَشر ُب»! ويا أل َ
كْزَنتيب( ،)Xanthippeيومَ ُحك َم عليه بالموتِ؛ فلقد قال لها :ما هذا
ِ َ ِ
ٍ
ٍ
وسواهما ،من قب ُل ومن بَع ُد ،في شرق وفي غربَ ،من جعلوا القلو َب البكاء؟ فقالت :إنّي أَبكي ألنّك تُقت ُل مظلو ًما .فأجابها :يا عاجزةَ
أقنع ًة وال ّرموزَ وجو ًها!!
ال ّرأ ِي ،أَكنتِ تريدين أن أُقت َ َل بحقّ؟!
ِ
ال ُمراءاةُ ضاربةٌ في األرضِ ،وتَتزيّا بالنّقاوةِ والطّهارةِ
والقداسة وسائر ِ
ِ
الخبث العظيم.
نحن ن ُقت ُل ظل ًما .ن ُقت ُل بقناعاتِهم األقنعة .ن ُقت ُل بهذا
آدابِ الحياة .بَلى .ولها أسيادٌ وأنصا ٌر .ولها التّ ّجا ُر.
ن ُقت ُل بالخاء من الط ِ
ّاقة إلى الباب...
ِ
ِ
وفي ِ
الغابة
الغابة إلى
قبض الفأسِ الّذي من
ض ِّم ،أَما هو َم ُ
الخ َ
ب ،ألنّها ت ِ
يتّجهُ؟! «فأ َ ِبعدوا عنّا الثّعال َب ،صغا َر الثّعال ِ
ُفس ُد الكرومَ»-
يُ ِ
نش ُد سليمانُ مناش ًدا.
			

***
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Address of President Fr. Walid Moussa
" The Role of the University
in the Formation of a Cultured Student"
Dear Friends,
For the fifth consecutive year, I stand before you as President of
Notre Dame University-Louaize (NDU). In all humility, I consider
this responsibility a great honor. The Maronite Order of the Holy
Virgin Mary, to which I am proud to belong, conferred this duty
on me. The University’s family--faculty, staff, and students--also
wholeheartedly supported this decision. I salute and thank them for
their support and assure them of my prayers because together we
have met challenges, surmounted difficulties, and built a reputable
University to serve our society - a University we call home and of
which we are proud.
Dear Colleagues,
In our previous gatherings over the last four years, I have addressed
the notion of belonging to the University in its different facets.
Today, I endeavor to continue this mission by highlighting the
importance of cultural belonging. Presently, universities are facing
a cultural crisis, as a result of labor market pressures, the economic
environment, and consumer-driven society. Are these factors the
reasons why students seem to be focused only on obtaining a degree without giving much attention to cultural awareness?
Is it true that we are simply learning, but becoming less cultured?
Is it true that our universities have become institutions that only
grant degrees?
These questions have prompted me to address this subject in an
attempt for us to reach a common perspective.
Dear Friends,
If we were to go back to when the Order was established in 1695
AD and to when the Lebanese Synod (the Louaize Synod) was convened in 1736 AD, and if we were to review the basis upon which

كلمة الرئيس األب وليد موسى
""دور الجامعة في إعداد طالب ُم َث َّقف
،أيّها األصدقاء
 فأنا. إنّه شرف ال أدّعيه.رئيسا لهذه الجامعة
ً ، أقف أمامكم،للم ّرة الخامسة
، التي لي فخر االنتماء إليها،ُمنحته بقرارٍ من رهبان ّيتي المارون ّية المريم ّية
، فإليهم أرفع التح ّية. أساتذ ًة وموظّفين وطالّ ًبا،وبقرارٍ تال ٍ من أسرة الجامعة
 وحقّقنا،ومن أجلهم أصلّي؛ فمعهم وبهم انتصرنا على الصعوبات والتح ّديات
. بل بها نرفع الرأس، هي مسقط رأسنا، ال أقول،لمجتمعنا جامعة
،أيّها األخوة
، تتمحور حول موضوع االنتماء، في السنوات األربع الماضية،كانت لقاءاتنا
 بالحديث عن، أن أتابعه، وهذا ما أحاول اليوم.في مختلف وجوهه الجامع ّية
 ناتج عن، مأزق ثقاف ّي في الجامعات، وهل هنالك بالفعل.انتمائنا الثقاف ّي
 بحيث أنّ الطالب يسعى،ضغط سوق العمل والمناخ االقتصاد ّي االستهالك ّي
 مر ّكزًا على االختصاص من دون االهتمام بشخص ّيته، ويكتفي،إلى الشهادة
الثقاف ّية؟
وهل صحيح أنّنا نتعلّم وال نتثقّف؟
وهل صحيح أنّ جامعاتنا تح ّولت إلى مكان الستصدار الشهادات؟
 محاوالً الوصول معكم إلى،هذه األسئلة دفعتني إلى مواجهة هذا الموضوع
.رؤية مشتركة
،أيّها األصدقاء
 وإلى المجمع،1695  إلى تأسيس الرهبان ّية سنة،إذا أردنا العودة إلى التاريخ
 وإذا تصفّحنا األسس التي قامت عليها،)1736 اللبنان ّي (مجمع اللويزة سنة
ّ تب ّين لنا أن، واألهداف التي سعت إلى تحقيقها،1987 هذه الجامعة سنة
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NDU was founded in 1987 and its objectives, we would realize that
“culture” was the core constituent of the Order’s establishment,
the Lebanese Synod’s decisions, and the University’s foundation.
The Founding Fathers and former Presidents of NDU strove to
promote and safeguard education, which plays a fundamental role
in protecting citizens against corruption, fanaticism, and seclusion.
Accordingly, the University endeavors to:
“Develop a cultured citizen who is multilingual and possesses critical
consciousness, strives to continuously broaden his knowledge, and
considers his major a part of his cultural awareness”.
This objective was stressed by the Vatican Council II that stated:
“Man comes to a true and full humanity only through culture. The
word ‘culture’ indicates everything whereby man develops and
perfects his many bodily and spiritual qualities; He renders social life
more human both in the family and the civic community.”
Moreover, the Apostolic Exhortation, “A New Hope for Lebanon,”
addressed this subject when it considered Lebanon an exemplary
land for the dialogue of civilization and conviviality.
Most would agree that a cultured person stands apart from the
merely educated or those specialized in certain fields, and that every
cultured person is educated; however, not every educated person is
cultured. For this reason, our University, as every university, should
seek to form cultured men and women.
Why? Today, most people complain about the poor level of culture
most university graduates display. I wish to add, albeit harshly, that
cultural “illiteracy” is running rampant across universities. Very few
students read books, write letters, or are able to lucidly articulate
and converse in a refined manner.
Notwithstanding, some wonder how there exists a request to lower
the voting age in Lebanon to eighteen when our students lack both
political and democratic values.
Is this a cruel verdict? Maybe so, but it reflects some aspects of the
painful situation that university communities are experiencing. If
what has just been said hurts, it is because the truth hurts, and it is
shameful to bury our heads in the sand to conceal our ailing reality.
Based on this, I will not dwell on the cultural objectives of NDU,
although I must admit that we have not yet reached the level of
awareness we wish to achieve.
In the twenty-first century, how does one define a cultured university student?
After much research and dialogue with colleagues and friends, I
have managed to draw up the following profile of such a cultured
university student upon whom we may confer the “Degree of
Culture”:
1- A cultured student is one who is free and able to break the
shackles of confining traditional practices and those that suppress
his/her identity. He/she truly understands
personal and public freedoms. Yet, he/she does not consider freedom as violating the dignity of people, creating chaos, and ignoring
social, moral, and religious values. A cultured student is one capable
of criticizing and choosing, and not one who is influenced by private, family, or confessional considerations.
2- A cultured student is one who is open and loving, who upholds
the right to be different, and who is influenced by others insofar
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الثقافة كانت العنصر األساس ّي المالزم لنشأة الرهبان ّية ولمق ّررات المجمع
المؤسسون والرؤساء الذين
 وقد حرص.اللبنان ّي ولتأسيس هذه الجامعة
ّ
سبقوني في رئاسة الجامعة إلى التأكيد على أنّ التربية تلعب الدور األساس ّي
 فإنّ الجامعة، ولهذا.والتعصب والتقوقع
في تحصين المواطن ض ّد المفاسد
ّ
:تسعى إلى
التوسع في
ّ  يميل إلى، عميق اإلدراك، متع ّدد اللغات،«بناء إنسان مثقّف
.» ويعتبر اختصاصه جزءًا من شخص ّيته الثقاف ّية، وبصورة مستم ّرة،المعرفة
:إنّ هذا الهدف أكّد عليه المجمع الفاتيكان ّي الثان ّي الذي قال
.«إنّ الشخص البشر ّي ال يبلغ ح ًقّا كمال إنسان ّيته إال ّ عن طريق الثقافة
،والثقافة تعني ك ّل ما يصقل به االنسان طاقاتِه الروح ّيةَ والجسديّةَ وين ّميها
.»محاوالً أنسنة الحياة االجتماع ّية والعائل ّية والمدن ّية
أيضا هذا الموضوع من حيث
ً  تناول، رجاء جديد للبنان،واإلرشاد الرسول ّي
.أرضا نموذج ّية لحوار الثقافات وللعيش المشترك
ً َاعتبا ُره لبنان
 وغير االختصاص ّي، الجميع متّفقون على أنّ المثقّف هو غير المتعلّم،طب ًعا
 فإنّنا، لذلك. ولكن ليس ك ّل متعلّم مث ّقفًا، وأنّ ك َّل مثقّف متعلّم،في حقل مع ّين
. إلى إعداد إنسان مثقّف، في ك ّل جامعة، في الجامعة،نتطلّع
 من المستوى الذي يتخ ّرج به معظم، اليوم،لماذا؟ ألنّ الجميع يشكون
، إنّ «األ ّم ّية» الفكريّة تتفشّ ى في الجامعات: إلى ح ّد القول القاسي،الجامع ّيين
 وال أحد قادر على المناقشة، وال أحد يكتب رسالة،فال أحد يقرأ كتا ًبا
. بأسلوب ج ّد ّي وراق،والحوار
 كيف تريدون وتطالبون بأن يصبح س ّن: يتساءل البعض،وباإلضافة إلى ذلك
 فيما طالّبكم ال يتمتّعون بأيّة ثقافة سياس ّية أو،االنتخاب ثماني عشرة سنة
ديمقراط ّية؟
 ربّما؟ ولكنّه يعبّر عن بعض الواقع األليم الذي يعيشه،ظالم هذا الحكم
 من،ّ وألن، فألنّ الحقيقة تجرح، وإذا كان القول جار ًحا.مجتمعنا الجامع ّي
. لكي نخفي واقعنا المريض، أن ندفن رؤوسنا في الرمال،العيب
، لجامعة س ّيدة اللويزة، سأقصر كلمتي اليوم على الهدف الثقاف ّي،بناء ً عليه
. إلى تحقيق كامل هذا الهدف، اننا لم نصل حتّى اليوم،مع اعترافي المتواضع
 بطالب جامع ّي مثقّف؟، في القرن الواحد والعشرين،ماذا نعني
 إلى رسم، مع بعض الزمالء واألصدقاء، وبالحوار، بعد بحث دقيق،توصلت
ّ
 وقد توقّفت عند عشر صفات أو.صورة أو بروفيل للطالب الجامع ّي المثقّف
. شهادة الثقافة، لمنح الطالب هذه الشهادة،عشرة معايير
:والمالمح العشرة هي التالية
 القادر على كسر القيود والخروج من زنزانة،المثقّف هو الطالب الح ّر
 وال يفهمها. وهو يفهم الحريّة ح ًقّا له ولغيره.التقاليد والهويّات القاتلة
 والتفلّت من القيم االجتماع ّية، وتوليد الفوضى،اعتداء ً على كرامات الناس
 وليس المحكوم، القادر على االختيار، إنّه الطالب الناقد.واألخالق ّية والدين ّية
...باعتبارات شخص ّية أو عائل ّية أو طائف ّية
، المؤمن بح ّق االختالف، المح ّب للغير،المثقّف هو الطالب المنفتح على الغير

as he/she can influence others. As such, he/she can interact with
society and the entire world, which has become a “global village”.
He/she will be neither reclusive nor narrow-minded. He/she will not
hide behind the veil of blind and radical ideologies.
3- A cultured student is one who possesses a well-rounded personality on the spiritual, psychological, and social fronts… We do
not seek intellectual minds and empty hearts nor brilliant minds
and barren souls. We all cry out in loud protest against the situation of some students who end up forlorn, addicted to drugs, or
psychologically ill. In most cases, these situations are the result of a
psychological void that needs to be filled through care, attention,
and culture. Faith in God plays a significant role. By this, I do not
refer to faith based on violent radicalism, rather I refer to faith that
is the fruit of a deep culture and enduring spiritual formation.
4- A cultured student is the altruist who can overcome selfishness,
interact with society, and use his/her knowledge to serve others, or
more precisely others who are dissimilar in ideologies to him/her.
An educated person uses “I” when speaking whereas the cultured
person uses “We.” The educated person wants his/her personal
interests to prevail over the interests of others, whereas the cultured
person knows that his/her interests cannot be fulfilled without first
fulfilling the greater interests of his/her society or nation.
5- A cultured person is the student who believes in his/her nation
and people. He/she does not build a nation for himself/herself or
a nation that is confined to his/her family, rite, town, and region.
Lebanon’s tragedy resides in the disappointing fact that it is unable
to form a good and well-rounded citizen. A good citizen builds the
state, and I believe that this is the reason why we are yet to build a
state.
6- A cultured student is one who is capable of fusing traditional
knowledge and modern science, the book and Internet, ink and
pixels, and the art of listening and that of writing. It is quite usual to
witness conflicts between radical and hegemonic regimes. However,
if we succeed in eliminating radicalism and hegemony, human civilizations could meet in and respond to today’s “glocal” world.

، ومع العالم كلّه، كما يؤثّر؛ وبذلك يتفاعل مع المجتمع،والذي يتأثّر بالغير
» وال «يتمترس، فال يتقوقع وال يتز ّمت،وقد أصبح هذا العالم مجتم ًعا صغي ًرا
.وراء صخرة األصول ّيات العمياء
 ال... اجتماع ًّيا، نفس ًّيا، روح ًّيا:المثقّف هو الطالب ذو الشخص ّية المتكاملة
 وال عقول تختزن المعلومات فيما الروح في خواء،رؤوس مآلنة وقلوب فارغة
 نشتكي جمي ًعا من وضع ّية بعض الطالّب الذين ينتهون في التو ّحد.وصحراء
 نتيجة فراغ، في معظم الحاالت، هذه هي.أو المخ ّدرات أو المرض النفس ّي
 وهنا يبرز دور. ال ب ّد من معالجته وملئه بالرعاية والثقافة واالحتضان،نفس ّي
. نتيجة ثقافة عميقة وإعداد روح ّي، ال عن أصول ّية دمويّة،االيمان باهلل
، المتواصل مع المجتمع، البعيد عن األنان ّية:المثقّف هو الطالب الغير ّي
. أنا: المتعلّم يقول.والذي يستخدم عقله وعلمه في خدمة اآلخر أو الغير
 المتعلّم يريد مصلحته الشخص ّية على حساب مصلحة. نحن:المثقّف يقول
ّ  أ ّما المثقّف فهو الذي يرى أنّ مصلحته الشخص ّية ال تكتمل إال،اآلخرين
.بمصلحة وطنه أو مجتمعه
 وليس الذي يصنع وطنًا، بك ّل أرضه وبشره،المثقّف هو الطالب المؤمن بوطنه
 بعض مآسي لبنان، أجل. يقتصر على عائلته وبلدته وطائفته ومنطقته،لنفسه
، المواطن يبني الدولة.تبرز في الخيبة من إعداد مواطن صحيح ومتكامل
.ولهذا لم نبنِ دولة حتى اآلن
 بين الكتاب،المثقّف هو الطالب الجامع بين التراث والتكنولوجيا الحديثة
 من. بين ف ّن اإلصغاء وف ّن الكتابة، بين الحبر والصور الرقم ّية،واإلنترنت
 إذا انتزعنا،الطبيع ّي أن نشهد اليوم صرا ًعا بين األصول ّية والهيمنة؛ ولكن
 حصلنا على التالقي، والعولمة من شهوة الهيمنة،الثقافة من هويتها األصول ّية
.Glocal  أي ما يس ّمى اليوم بـ،والتفاعل وحضارة االنسان
 والذي يسعى وراء ك ّل جديد وك ّل،المثقّف هو الطالب القادر على اإلبداع
 وليس لمن يستنسخ غيره، المستقبل هو لهؤالء المبدعين.جميل وك ّل تمييز
.ويعيش على موائد اآلخرين
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7- A cultured student is the creative one who seeks to discover every possible novel, wonderful, and unique aspect of life. The future
is reserved for the creative and not for those who copy others and
live off their backs.
8- A cultured student is the brave heart who fears no one and
speaks his/her words with poise, clarity, and honesty. He/she takes
stances that are the fruit of profound deliberation and experience.
He/she does not adopt the opinions of others to use as weapons or
shields.
9- A cultured student is the multilingual who conceives language
as a tool to communicate with the world at large that continues to
dispose of its limits and boundaries. If the Arabic language is the
native tongue, other languages must be learned and used as tools
to help the cultured student become better acquainted with new
fields of knowledge and stay abreast of the latest developments.
10- A cultured student is the leader who can assume responsibilities
with self-confidence and lead his/her community toward a better
and brighter tomorrow. This student can only become a model to
be followed when he/she embraces moral and ethical values that
make him/her influential among his/her fellow students at university, and later on, colleagues at work.
Dear Colleagues and Friends,
The challenges to be met by the University emerge after having
drawn up the profile of a cultured student.
What are the factors that enable the university to prepare and
shape this cultured student?
This process does not undermine the vital roles played by parents,
schools, the media, and various institutions in forming the personality of this cultured student. However, we, as a University, believe
that we are committed to taking bold steps by putting our words
into action. Therefore, we consider it our duty to evaluate our role
as a University in the following areas mainly by:
a- Offering curricula and programs that are compatible with our
goals. Therefore, classes are not boring and outdated; rather these
become interactive and up-to-date, and help achieve educational
objectives. We are continuously invited to review our courses in
light of these realities.
b- Providing training courses for faculty and staff. In so doing, we
are also presented with the opportunity to select those who are
skilled and talented, and reward them financially and morally in order to allow them the opportunity to perform their duties according
to our objectives.
c- Providing state-of-the-art equipment, smart classrooms, and
facilities that offer a supportive academic learning environment.
d- Applying advanced teaching methods that utilize research, dialogue, and personal efforts. Conferences, seminars, exhibitions, and
plays should not be limited to certain age groups that fall above the
age of students we are preparing for the future.
e- Developing training seminars in collaboration with the labor market to maintain the university-society relationship. This must be a
complementary and interactive relationship to ensure that graduating students do not find themselves unfamiliar with the workplace.
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 بوضوح، والذي يقول كلمته، الذي ال يخاف أح ًدا،المثقّف هو الطالب الشجاع
، صنعه نتيجة دراسته وخبرته وتجاربه، إنّه صاحب موقف.وصراحة وإيمان
. ليقاتل بها أو ليختبىء وراءها،وال يستعير مواقف الغير
 الذي يعتبر اللغة وسيلة التواصل مع هذا،المثقّف هو الطالب المتع ّدد اللغات
 وإذا كانت اللغة األمّ– اللغة.العالم الواسع الذي ال يعرف حدودًا أو سدودًا
 فإنّ اللغات العالم ّية هي الوسيلة الستيعاب التط ّورات،العرب ّية– هي األساس
.االنسان ّية واالنخراط في حقول المعرفة والحضارة
المثقّف هو الطالب القائد والمسؤول الممتلىء من نفسه والقادر على قيادة
 وال يكون هذا الطالب نموذ ًجا إال ّ اذا تمتّع.مجتمعه نحو األفضل واألرقى
 بعد تخ ّرجه من، وفي مجاالت عمله،بأخالق وقيم تجعله قدوة بين رفاقه
.الجامعة
،أيّها األخوة واألصدقاء
: يبرز التح ّدي الذي تواجهه الجامعة،بعد رسم هذه الصورة للطالب المثقّف
ما هي العوامل التي تمكّن الجامعة من إعداد هذا الطالب وتأهيله؟
 ودور، ودور وسائل اإلعالم، ودور المدرسة،نحن ال نستثني دور األهل
 في اإلسهام في بناء شخص ّية هذا، من المسؤول ّيات،المؤسسات القائمة
ّ
 تقودنا إلى، نرى أنفسنا ملزمين بخطوات جريئة، كجامعة، ولكنّنا.الطالب
، نرى من الواجب مراجعة أدوارنا الجامع ّية، لهذا.وضع القول موضع التنفيذ
:والس ّيما في الحقول التالية
 فال تكون الوحدات. في وضع المناهج والبرامج بما يتالءم مع أهدافنا. أ
 لتحقيق هذه الغايات، بصورة دائمة، بل متح ّركة، متخلّفة،الدراس ّية جامدة
 على ضوء، في المق ّررات التعليم ّية، نحن مدع ّوون إلى إعادة النظر.التربويّة
.هذا الواقع
 بكفاءة، في تهيئة العناصر البشريّة– األساتذة والموظّفين– واختيارها.ب
 بحيث يؤدّون خدماتهم، ومنحها اإلمكان ّيات الماديّة والمعنويّة،وقدرات عالية
.بما ينسجم مع األهداف التي نسعى وراءها
، بناء ً ووسائ َل تعليم ّي ًة وكتبًا ومختبرا ٍت، في تأمين التجهيزات الالزمة.ج
 نتمكّن من خلق المناخ المالئم والمساعد على تشجيع الطالّب على،بحيث
.العمل واالنتاج
 تعتمد على البحث والحوار والنشاط، في إيجاد طرق تعليم ّية متق ّدمة.د
 فال تكون المؤتمرات والندوات والمعارض والمسرح ّيات وقفًا على.الشخص ّي
. تتجاوز أعمار الطالّب الذين نع ّدهم للحياة الجديدة،فئة عمريّة
 بالتعاون مع سوق العمل، في اإلكثار من النشاطات التدريب ّية والتمرين ّية.هـ
 بل تكامل، فال يكون انقطاع بين الجامعة والمجتمع،ومؤسسات االنتاج
ّ
 عن مسرح العمل، بعد تخ ّرجه، بحيث ال يجد المتخ ّرج نفسه غريبًا،وتفاعل
.وأساليب االنتاج
 بحيث تصبح أساليب العيش جزءًا من، في التركيز على أدب الحياة.و
، قيادة الس ّيارات، الحرص على البيئة، النظافة:المادّة التعليم ّية

f- Focusing on savoir-vivre and etiquette, which constitute a teaching unit and are aimed at training students on hygiene; protecting
the environment; safe driving; proper grooming; sound relationships
with the elderly, children, religious places, and the clergy; health and
in particular physical and psychological health among others. Our
students seldom receive the proper instructions to guide them.

 العالقة،ّ والس ّيما األطفال والكبار في السن، العالقة مع اآلخرين،اللباس
 والس ّيما الص ّحة االنجاب ّية والص ّحة، الص ّحة،مع دور العبادة ورجال الدين
 إلى ما هنالك من أمور وشؤون يحتاجها طالّبنا وال يجدون أحيانًا...،النفس ّية
.من يُرشد أو يو ّجه

Dear Friends,
Shaping cultured students requires an exceptional and unique university environment. However, this necessitates the following three
factors:
- University leadership that starts from the President and VicePresidents to the Directors and Deans, who must adopt these educational considerations in order to build their strategies and work
methodologies.
- Financial capacity, and there is no embarrassment in saying this,
which could help achieve the University’s objectives. This cannot
be reached by relying solely on tuition fees. We should also resort
to endowments, grants, donations, and participation of the private
business sector.
- Decisions need to be taken at the level of all concerned ministries, which can help meet these challenges head-on instead of
hindering their achievement.

،أيّها األصدقاء
 يحتاج إلى أساليب وأجواء جامع ّية مع ّينة مم ّيزة،إعداد طالب مثقّف
،متخصصة
ّ
:ولكن ك ّل ذلك يتطلّب ثالثة عوامل
 تأخذ بهذه، والمديرين والعمداء، ابتداء ً من الرئيس ون ّوابه،قيادة جامع ّية
. وتبني استراتيج ّيتها وطريقة عملها على هذه األسس،االعتبارات التربويّة
. تستطيع أن تحقّق هذه الخريطة الجامع ّية، وال حياء في ذلك،قدرات مال ّية
 بل باللجوء إلى، باالعتماد على الرسوم الجامع ّية فقط،وال يمكن تنفيذ ذلك
.الخاص
المساعدات والتب ّرعات ومشاركة القطاع االنتاج ّي
ّ
 تستطيع أن تكون بمستوى هذه،قرارات تؤخذ على مستوى الوزارات المعن ّية
. ال عائقًا في سبيل تحقيقها،التح ّديات

Dear Friends,
In today’s address, I haven’t offered new ideas. As a clergyman who
belongs to a Maronite order, and as a Lebanese citizen who believes
in a free and modern nation, I see myself committed--after my fiveyear term in office as President of NDU--to tackle these issues with
love and responsibility. Our University, which is currently considered
among the most important universities in Lebanon, is encouraged
to grow not only in size but also in substance. Zorba used to say:
“A man needs a little madness to change the world”.
However, you and I are not mad, but we are able to make a change
if our hands and minds are united, and if we turn our sights toward
the bright future that God and country are calling upon us to fulfill.
On this note, I conclude my address and promise that as of today
my advisors, General Assistants, Board of Trustees, University Council, Deans, and the entire NDU family will work together to discuss
these themes. The views and ideas I presented here today are not
sacred, especially given that we are all prone to error. My ideas are
debatable and need to be discussed in order to adopt a strategy for
NDU that would help achieve our objectives.
Yes, at the University level, we are seeking acknowledgment from
abroad through the Accreditation Process, but real recognition
should start from within, and this process has begun.

،أيّها األصدقاء
 وكإنسان أنتمي إلى، كرجل دين، إنّني.لم أبتكر اليوم جدي ًدا في هذه الرسالة
، أرى نفسي مُلز ًما، وكلبنان ّي أؤمن بلبنان وطنًا حضاريًّا ح ًّرا،رهبان ّية مارون ّية
 إلى طرح هذه، على تسلّمي مها ّمي في رئاسة الجامعة،بعد خمس سنوات
 جامعتنا التي تعتبر اليوم واحدة من أكبر. بروح المسؤول ّية والمحبّة،القضايا
 كان زوربا.التوسع فقط
ّ  ال في، مدع ّوة أن تذهب في العمق،جامعات لبنان
 ولكننا، فلسنا مجانين، أ ّما أنا وأنتم. نغ ّير العالم، بقليل من الجنون:يقول
 وو ّجهنا األنظار، إذا تشابكت األيدي وتضامنت العقول،قادرون على التغيير
.نحو المستقبل الجميل الذي دعانا إليه اهلل والوطن
، مجلس األمناء، مع مجلس المدبّرين، بأنّني مع معاون ّي،لهذا أختم كلمتي
، منذ اآلن، سنعمل، وجميع أفراد أسرة الجامعة، العمداء،مجلس الجامعة
 وليست معصومة، فهذه اآلراء ليست مق ّدسة.على مناقشة هذه الموضوعات
، وذلك كلّه. وتحتاج إلى نقد مقابل، بل هي تحمل إشارات النقد،عن الخطأ
.في سبيل اعتماد سياسة جامع ّية تحقّق األهداف التي نسعى إليها
 يأتينا من الخارج، نحن نسعى إلى اعتراف بمستوى جامعتنا،نعم
. وقد بدأنا، ولكن االعتراف األساس ّي يبدأ بذواتنا.Accreditation

In closing, I would like to thank you all, faculty members, staff,
students, and graduates.
You are the beating heart of this university; you are the core of this
event.
Happy Founders’ Day NDU
Long live NDU,
Long live Lebanon.

،شك ًرا لكم جمي ًعا
.تح ّية لكم أساتذ ًة وموظّفين وطالّ ًبا وخ ّريجين
، وك ّل سنة وأنتم بخير، وأنتم العيد،أنتم الجامعة
، عاشــت جــامعة ســ ّيدة اللويــزة،عشــتم
.عـــاش لبنــان
.
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مي زيادة

ُ
األدب والعرب
لبنان في دنيا
رسولة
َ
ِ
ٌ
ٌ
أميرة حلّت بيننا
نجمة

1897

1908
1910
1913
1915

مي زيادة ()1941 -1886
رأس آخ ُر
في  14نيسان ُ ،2010رفع ٌ
ِ
متحف الرؤوسِ الرؤوس ،في
في
رأس مي
جامعة س ّيدة اللويزة ،هو ُ
ِ
رسولة لبنانَ في
زيادة ،بنتِ لبنان،
دنيا األدبِ والعرب ،وقد كان بإزميل
بسام كيرلس .هذا الحد ُث
الن ّحات ّ
ت ّم في الذكرى المئويّة األولى لصدور
أ ّول مؤلّفات أديبتنا الكبيرة ،وهو
بالفرنس ّية .Fleurs de rêve
أ ّما مي زيادة ،وبحسب الفيلم الوثائق ّي الذي
ُعرض عنها ،فتبدو مالمحها كما رسمها األستاذ
سهيل مطر ،في معطيات التواريخ اآلتية:

1886

1890

والدتها في مدينة الناصرة (فلسطين).
والدها الياس زخّور زيادة من شحتول
(من إهدن؟) .والدتها نزهة مع ّمر،
فلسطين ّية األصل.
تبدأ الدراسة في الناصرة.

تنتقل إلى لبنان  -مدرسة راهبات
الزيارة في عينطورة.
تتقن العرب ّية ،الالتين ّية ،الفرنس ّية،
االنكليزيّة ،الموسيقى ...ث ّم تدرس
االيطال ّية واأللمان ّية واالسبان ّية .تتأثّر
بالشعراء الرومنطيق ّيين.
في مصر.

1937
1938
1941

في الفريكة بدعوة من أمين الريحاني.
من جديد ،في مصر.
العزلة ،المرض ،الوفاة في 19
ت 1941 1في القاهرة.

أه ّم آثارها :المساواة -كلمات وإشارات -باحثة
البادية -الصحائف -سوانح فتاة -ظلمات وأش ّعة.

أ ّول كتاب لها ،بالفرنس ّية :أزاهير حلم
 .وفي المناسبة قال الرئيس وليد موسى:
.Fleurs de rêve
من شحتول ،الضيعة الوديعة القائمة في فتوح
مراسالت مع جبران في أميركا.
كسروان ،تخرج فتاة صغيرة ،في عينيها أحالم
صالون مي ،أو الندوة أسبوع ًّيا .من ر ّواد كبيرة ،وفي صدرها طموحات ال تح ّد ،وبين
صالونها :ال َعقّاد ،ول ّي الدين يَكَن،
أصابعها قلم يتح ّدى الواقع ،ينتصر على الغياب،
أنطون الجم ّيل ،خليل مطران ،شبلي
ويس ّجل اسمه في تاريخ األدب والحضارة .إنّها مي
الشم ّيل ،أحمد زكي باشا ،طه حسين ،زيادة ،رمز المرأة اللبنان ّية ،التي ال تنتظر كوتا
سليمان البستاني ،أحمد شوقي،
نسائ ّية ،وال قوانين المساواة ،وال تستعطي من
يعقوب ص ّروف ،حافظ ابراهيم ،هدى الرجال مركزًا أو لقبًا مع ّينًا.
شعراوي.

روحي على بعضِ دور ِ الحـ ّي حائمـة
كظامـئ الطيـر ت ّواقـًا إلـى المـاء
إن لـم أُم ِتّـع بمـي ناظـر َّي غــ ًدا
ِ
الثلثــاء
ال كـان صب ُحـ َك يـا يـوم

1916

(اسماعيل صبري)

تلتحق ،من جديد ،بالجامعة .مقاالت
ودراسات وكتابات في جرائد مصر.

1930
 1932وفاة والدتها .تسافر إلى لندن .توتّرات
وفاة والدها.

نفس ّية ،ال ُعصاب ،االضطراب.

 1935رسالة إلى قريبها الدكتور جوزف زيادة،
تعترف فيها باالنهيار والمرض.
فرضت نفسها ،عقالً وقلبًا وإبدا ًعا ،فكانت المرأة
الرائدة التي تقود ،وال تُقاد ،والتي تقف إلى جانب
 1936تعود إلى لبنان ،يشت ّد التوتّر
الرجال ،وفي الطليعة -،وال أقول في المواجهة-
واالنهيار ،تدخل إلى مستشفى
العصفوريّة (ليالي العصفوريّة).
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متروكاتها حتّى يكون هذا المتحف منارة فكريّة،
لتؤكّد للعالم أنّ المرأة األمّ ،األخت ،الحبيبة،
ومعينًا للنقّاد واألدباء والباحثين.
الزوجة ،االبنة والصديقة ،تبقى دائ ًما مصدر
ولذلك ،نرفع الصوت ،مطلقين النداء ،إلى ك ّل
جمال وحياة وثقافة.
مهت ّم وغيور على إرث مي زيادة األدب ّي والفكر ّي،
لهذا ،نحن اليوم ،نرافقها كي تتص ّدر مدخل
الجامعة ،وتقف قرب خمسة عشر رجالً ،ومن دون لتلبية هذه االستغاثة الفكريّة ،واإلسهام ،ك ّل من
أيضا ...ألنّ عمالقة الفكر ،موقعه ،في تزويد متحف مي بالكتب والرسائل
استئذان ،لتقول :وأنا ً
ال يُقاسون بأجسادهم ،وال يتم ّيزون بجنس أو لون ،والوثائق والصور التي تشكّل أساس ّيات هذا البناء،
بل يُعرفون بعقولهم التي ال تم ّيز رجالً عن امرأة :الذي به وبفضله ،سنط ّل على العالم من جديد.
		
فـال التأني ُث السم الشمـس عيـ ٌب
وال التذكيــ ُر فخــ ٌر للهــالل ِ
		
نعم ،أيّها األصدقاء ،نحن فخورون ،في الجامعة،
بأن يكون وجه مي ،واح ًدا من الوجوه الكبيرة
في هذا الوطن .وكم نأمل أن تكثر وجوه النساء
يتص ّدرن المحافل ،يقفن على التالل ،يرفعن
الصوت ،يع ِبّر ّنَ عن حقيقة لبنان ،ويردّدن :وجه
وباسم بلدته وبلدة م ّي ،قال األستاذ غاريوس
أ ّمي وجهُ أ ّمتي.
زيادة:
من القلب يا سادة أحييكم وألف شكر لكم جمي ًعا
على حضوركم مهرجان الوفاء لنتذكّر ونح ّيي في
هذي العش ّية الخالدين العظام .وها هي األديبة
م ّي ،تلك المشرق ّية الخالدة الثائرة والمتم ّردة على
العفن وعلى األعراف تم ّرد اإلله على ت ّجار الهيكل،
حاضرةٌ هي في الروح أب ًدا ال تموت ،خالدة هي في
وجاء في كلمة المهندس فرانسوا الكالّسي ،رئيس التاريخ والمدى ،ترسم في أضواء المعرفة دوائر
دوائر ،هل هي المتص ّوفة المتو ّحدة تعبد الكلمةَ
بلديّة شحتول:
ٍ
تجسد .تنفرد لتتف ّرد ث ّم تصبح بحجم
بمثل ما تكبر شحتول وتعتزّ ،بابنتها مي زيادة،
تعلي َم إله ّ
أ ّمة وإشعاعها يتخطّ ى .ها هي ترتاح اليوم في
أديبة لبنان ،وكليمة العرب ،ونابغة الشرق،...
وتجسدت وص ّيتها الخالدة:
تفتخر شحتول نجمةُ صبح الفتوح ،وتفرح ،بالبادرة عليائها وقد تحقّقت ّ
أعيدوني إلى أرضي السمراء ،أعيدوني إلى التربة
الكريمة التي دعت إليها جامعة س ّيدة اللويزة،
المعطاء ،أعيدوني إلى قمم عانقت السماء،
لرفع الستارة عن النصب التذكار ّي لمي زيادة،
أعيدوني إلى أرض الح ّب والطيب والصفاء،
بمناسبة مرور مئة سنة أل ّول إصداراتها ،والذي
أعيدوني إلى قريتي الشجراء الخضراء.
يعتبر حجر الزاوية في عمارة األدب النسو ّي
أال فاهنأي في عليائك يا «مي» وها نحن نفيء في
العرب ّي ،وإحدى أبرز ركائز الفنّ ّي ،والتح ّرر
ظالل ذكراك هذه لنشهد م ًعا ونحتفل م ًعا في
الفكر ّي ،في لبنان والبالد العرب ّية.
تحقيق وتجسيد هذه الوص ّية المق ّدسة ،وعهدنا
أضاف :أطلقنا في المجلس البلد ّي فكرة إنشاء
لك أنّنا مع الغيارى األوفياء سنبقى على الدوام
متحف لمي زيادة ،تحتضنه ضيعتها تكري ًما
أمناء للعظام الخالدين الذين بأمثالهم يعت ّز لبناننا
لنبوغها وتقدي ًرا لعطاءاتها .ونحن اآلن في سعي
دائم لتحقيق هذه الفكرة التي أردناها على مستوى ويفخر.
الوطن! ويس ّرنا أن نطلق الدعوة مج ّد ًدا من منبر
هذا الصرح الكبير ،لتجميع إرثها وكتاباتها وك ّل
14

وتحت عنوان «أميرة تستق ّر بيننا» ،قال الدكتور
أمينالريحاني:
منذ الطفولة أخذ يكبر نظري على مالمح وجه
مرسوم بالحبر الصين ّي ومعلّق على جدار منزلنا
في الفريكة ،وكان والدي قد كلّف أحد الفنّانين
برسمه .فتاةٌ في مقتبل العمر تغلّف جمالها
بنظَ رات ثاقبة وببسمة تتأرجح بين غبطة ساكنة
وحزن خَ ِفر .وكأنّها في تلك اللوحة ،وعبرها،
علي وعلى إخوتي ك ّل صباح
كانت مي زيادة تقرأ َّ
من متون كتابها الذي سكبته بإزميل قُ َّد من ن ُسغ
الحياة وبحبر است ُ ّل من نبع الينابيع.
منذ الطفولة كان والدي يردّد على مسامعنا أن
في هذا المنزل المجاور أمضت مي زيادة صيفًا
للنقاهة من محنة أل ّمت بها .وكأن ذلك البيت
الحجر ّي المت َّوج بالقرميد قد أصبح جزءًا ال يتجزّأ
من بيتنا لكثرة الحديث عنه وعن النجمة الساطعة
التي م ّرت به وحلّت فيه لفترة ولو وجيزة.
منذ الطفولة والحديث عن مي زيادة جزء ال يتجزّأ
من الحديث عن فيلسوف الفريكة .فنشأتُ وإخوتي
وكأن م ًّيا واحدةٌ من األسرة ،تركت بصماتِها
والذكريات ،تركت أصداء قلمها والكلمات،
فتناثرت حروفها والمفردات بين جدران المنزل،
بين أرجاء الحديقة ،وبين أ ِعنّة السنين الخوالي.
فيا أيّتها الملكة القابعة سعيدة في الفريكة كما في
شحتول ،في بيروت كما في قلب لبنان ،ألم يضر ْب
م َع ِ
ك صاح ُب قلب لبنان في كتابه موع ًدا بعد ألف
عام؟ هذا الموعد ،يا مي ،ال يزال يتردّد في أرجاء
الفريكة مع ك ّل الزائرين من ك ّل حدب وصوب.
نحن نردّد يا مي ،لك ّن الملو َك وحدهم ،ملو َك
الكلمة ،يستطيعون أن يضربوا موع ًدا فيما بينهم
بعد ألف عام.
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يا مي،
أعذري جهلنا ألنّنا أهملناكِ طويالً ،فراحت بعض
الدول الشقيقة تتبنّاكِ ،ونحن عنك غافلون.
أعذري وقاحتنا ،ألنّنا تنكّرنا ل ِ
ك طويالً ،وها نحن
اليوم تائبون.
أعذري طيشنا ،ألنّنا ابتعدنا عنك طويالً ،وها نحن
إلي ِ
ك عائدون.
يا مي،
ِ
أزاهير ُحلمك نمت براع ُمها وانتشرت أقما ُرها في
ك وإشاراتُ ِ
حدائقنا .كلماتُ ِ
ك تكوكبت في ثنايانا.
ك واألش ّعة أستلّت من أش ّع ِت ِ
ظلُماتُ ِ
قبسا من
ك ً
نوران ّية بعثت ضياءها في ك ّل أرجاء لبنان كما في
ك ّل أنحاء العالم العرب ّي .صحائف ِ
ك بَثّت في ط ّياتها
ثقاف ًة ثرية ُعرِفتِ بها وتم ّيزتِ بإشراقاتها حتّى
كان بين ِ
ك وبين القارئ ضرب من الجزر والم ّد
يوازي ما في األيّام الحاضرة والمقبلة من جزر
وم ّد ،ومن تفكّر وتأ ّمل ومعاناة.

ويا مي،
نحن اليوم في عرس،
نحن في احتفال عارم ،في البشر قبل الحجر،
ألنّ ِ
ك اليوم تقيمين بيننا وإلى األبد هذه الم ّرة.
تقيمين في النفوس والقلوب كما في نص ٍب ِ
يحم ُل
رأس مي ،وعينَي مي ،وابتسامةَ مي ،وي ُ َذ ّك ُرنا
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
بكلمات مي وإشاراتها ،بظُ لُمات مي وأش ّعتها ،كما
ي ُ َذكّرنا بصحائف مي ،وبك ّل ما ِ
تحملُه أو توحيه من
جزرٍ وم ّد.
ويا مي،
أنتم معش َر الكبار تضرِبون موع ًدا فيما بينكم بعد
ألف عام ،أ ّما نحن فنهلّل ونحتفل إذا ما تمكنّا
من أن نضرب موع ًدا مع أمير من أمراء موكبكم
الملك ّي ولو م ّرة واحدة في عمرنا القصير.
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هوذا الموعد قد تحقّق اليوم مع ِ
ك يا مي ،وها نحن
اليوم ننهض لملقاكِ والستقبال ِ
ك بيننا أمير ًة من
أميرات الموكب الملك ّي ،تستق ّر على عرشها سعيد ًة
بيننا وإلى األبد .أ ّما سعادتنا فألنّنا سنلقي عليك
التح ّية صباح مساء ،وأنتِ ِ
تحملين إلينا خميرة
التنوير بيد ،وبيد أخرى ِ
تحملين طينة الحداثة.
أيّها الكرام،
نُبَلّغكم اليومَ بك ّل غبطة واعتزاز أنّ نجم ًة أمير ًة
ساطعة حلّت بيننا اآلن ،أمير ًة انض ّمت إلى أسرة
جامعة س ّيدة اللويزة بتاريخ  14نيسان ،2010
أمير ًة كانت تسكن قلوبَنا ،فصارتِ اليومَ تسكن
القلو َب واألذهانَ وال َح َرمَ الجامع ّي ،أمير ًة تُدعى
مي زيادة.
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زهرتان وردتان في حديقة الجامعة

عاصي ومنصور الرحباني

علّموهم أنّ الموت في سبيل الوطن جميل ،ولكن
 ..وفي  13أيّار ،عيد تأسيس الجامعة،
احتفت الجامعة بذكرى األخوين عاصي ومنصور األجمل أن نحيا من أجله...
وم ًعا ،أيها األصدقاء ،يا آل الرحباني ،يا ك ّل آل
الرحباني برفع نص ٍب لهما بإزميل الفنّان رودي
الرحباني ،معكم ،جمي ًعا ،نتابع الطريق ،ن ُكمل
رحمه ،إزميلِ المحبّة ،كما قال األستاذ سهيل
مطر في اللقاء الجامع ،والذي دعا في مستهلّه إلى المسيرة:
		
الوقوفِ دقيقةَ تصفيق ،ال دقيقةَ صمت على جاري يـا منوصـل علـى المـوت
العادة.
يــا منوصـل عـالحريّــة
		
وأضاف مطر :نحن جيل ،ترعرعنا على األخوين.
ما م ّيزنا يو ًما بينهما ،وال ف ّرقنا .هما مع فيروز
كانوا ثالوثنا الذي نح ّب إلى ح ّد السكر .ما عرف ُت
أخوين اتّحدا الواحد باآلخر إلى ح ّد الحلول ّية كما
عاصي ومنصور .كانا نموذ ًجا للر ّواد ،للثائرين
الكبار ،لقيادات الفن واإلبداع .حلمنا معهما،
أسسنا لوطن جديد ،صرخنا معهما من أجل
ّ
الحريّة والجمال .قاتلنا معهما ،راهقنا ،أحببنا،
عشقنا ،وتز ّوجنا ،وكبرنا...
اليوم ،جامعتنا تكبر باألخوين رحباني يتص ّدران
مدخل الجامعة .دعوا طالّبنا وأطفالنا يتع ّرفون
إلى هذين العظيمين .باهلل عليكم ،علّموا أوالدكم
شعر عاصي ومنصور ،ألحان عاصي ومنصور ،قيم
الكرامة والحريّة والشجاعة والصدق ،علّموهم أنّ
الوطن ليس ساحة للقتال ،وليس صراخًا وعنفًا
ود ًما.
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«قصة العائلة الرحبان ّية» ،تح ّدث
وتحت عنوان ّ
األستاذ المبدع الياس الرحبان ّي ،فقال:
مشهد عن طريقة عيش سنة .1942
قصة العائلة الرحبان ّية التي
اللبنان ّيون يعرفون ّ
نذرت حياتها من أجل لبنان وجعلته مم ّيزًا في هذا
الشرق ،وأوصلته إلى العام،
هذه العائلة التي أغنت العقل بالرؤى اآلتية من
تص ّور جديد لسالم النفس ورفع االنسان إلى صفاء
الخلق بمساواة األفراد والغفران من دون شروط..
أصبح وط ُن الرحبانة حل َم اللبنان ّيين...
زاد البهاء بهاء ً بلقاء األخوين رحباني وفيروز،

الذي غدا أسطورة وقد ًرا لم يسبق له مثيل ...وكأنّ
الش ّر تضإل أمام هذا الخير الكبير...
سأروي لكم مشه ًدا صغي ًرا عن طريقة عيشنا في
األربعينات...
في قهوة الينابيع على سفح بلدة ضهور الشوير،
كان نور الصباح إله ًّيا بصفائه ..والمساء موحشً ا
رهيبًا يحاول إبقاء لحظات من ضوء النهار....
الغابات الخضراء نها ًرا تصبح أحال ًما مخيفة عند
فلول خيوط الشمس ،وهي تلملم آخر نور الكون
بأنان ّية ...ال منازل حولنا ..ال س ّيارات تعبر...
أصوات تتطاير عاوية من الغابات كأنّها آتية من
أحالم األشجار الخائفة ...ضوء القمر ال يعني
شيئًا ..ألنّ الليل خال ٍ من الس ّمار...
ك ّل هذا التناقض الكون ّي وهذه الرهبة والوحشة،
ح ّولها الفكر الرحبان ّي إلى فرح وأحالم وهدوء في
نفس االنسان ...إلى شعر ٍ وقمر ٍ يسهر مع العشّ اق
ينـزل لعندنا ونطلع لعنده ..إلى موسيقى تح ّولت
بدورها إلى وطن يحلم به الناس...
تناثرت العتمة أمام نور الفكر الرحبان ّي...
هذا الفكر ،الذي أصبح سفر ًة في الحياة نحو
الالنهاية.
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ث ّم كانت كلمة للرحبان ّي اآلخر على جلجلة الف ّن
الخالص ّية ،األستاذ غدي الرحباني ،الذي قال:
يا أحبّاء ،بيقول منصور الرحباني بمسرح ّية
«الوص ّية»« :العمر أحلى من التمثال» .شو حلو
هالقول وشو في تمنّي للبقاء األبد ّي.
لكن الحقيقة محزنة .العمر بيخلص .الدني
بتخلص .لكن الكبار بيبقو تماثيلن بساحة اآلثار.
األخوين رحباني عاصي ومنصور ما كان ه ّمن
الخلود .كلّن ه ّمن يحاكوه الناس العم يتعذّبو
ق ّدامن .مش هم ينسولن أساميهن ،المه ّم ما
ينسولن كالمن .ومتى ما وصلت الكلمة بيهدر
صداها بالوديان بتفعل باالنسان فعل الرسالة
النبويّة.
اليوم ز ّهرت وتزيّنت حديقة جامعة س ّيدة اللويزة
بزهرتين ،بوردتين مش متل ك ّل الوردات .عبيرن
ما رح يخلص وال يضيع .أوراقن ما بتدبل ،وعطرن
اللي أثّر بك ّل إنسان من المحيط للحايج رح يض ّل
ينشر العطر ،ويزيد جمال على جمال الدني
ورهافة ما بعدا رهافة لفرح االنسان.
عاصي ومنصور األخوين و ّعو التّمرد بالناس .ش ّعلو
الثورة بالمجتمع وصار االنسان قيمة وللحياة معنى
آخر وطعم أحلى وأغلى.
من ضيع الفقر إجو .أغنو لبنان واإلنسان ّية بكنوز
ما بتعادلها ثروات العالم .وفللو متل فالّح راجع
من سهلو بعد نهار من التعب .س ّربو وصارو صورة
ع الحيط.
حتى ولو كنتم بعاد عن بعضكن نص متر ،حتى
ولو صرتو تمثالين ،إنتو تمثال واحد بفكر وقلب
وروح وإسم واحد .إسم األخوين .ال بتف ّرقكن ال
رياح الحقد وال الكذب وال االفتراء ،وال حتّى سنين

عدد 49

ضوئ ّية ومج ّرات بتبعد عن بعضا ماليين السنين .أحلى وشمسنا أدفى .ساللنا فاضت بالغْالل
وبالزيت خوابينا ،ووطنًا رسمتوه طيور وسما زرقا.
حتّى بالموت رح تبقو سوا.
بينّا وبينكن ارتفعت مسافات ضوئ ّية .الشوق
بأسم العائلة منتو ّجه بالشكر لجامعة س ّيدة
بيجسد الحضور ،وعلى إسم اللهو الصارخ
اللويزة ،ومنتمنّى بيوم عيدها النجاح والتألّق
ّ
ومنخص بالشكر األب منح ّييكن يا عاصي ويا منصور اللي باقيين معنا
الدائم لنشر الثقافة والعلم،
ّ
ترصعو إيّامنا بالفرح ،وبالتح ّرر.
الرئيس وليد موسى على اللفتة الط ّيبة الكريمة،
ّ
عظيمين بأسم واحد جيتو ع هالدني ورحتو،
واألديب األستاذ سهيل مطر على ك ّل المجهود
وتمثالين بأرض لبنان انزرعتو قدرنا نحمل
والمحبّة ،وللفنّان ال ُمل َهم رودي رحمة الصديق
المشعل ،ننشر الرسالة ونك ّمل المشوار...
الشاعر والن ّحات ،اللي بينحت بالصخر متل ما
بينحت الكلمة حتّى تصير القصيدة عقد على عنق كتار ...قالل ...يكون ...شو ه ّم ...منك ّمل باللي
بقيو.
الشعر ولك ّل اللي فكّر بهاالحتفال ،ولك ّل الحضور
الموجود اللي زاد هاللقاء ألق وحنين ،ولك ّل إللي ما
إجو الشكر واإلمتنان.
باآلخر الشكر األكبر إلكن يا عاصي ومنصور.
يا نجمة سطعت بسمانا المطف ّية .يا سنابل قمح
بحقولنا العطشى .إنتو إللي ض ّويتو قمرنا تصار
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ُ
صًبا؟!
الجبل المغنّيُ ..ن ُ

هي األسماء ُ ال ُحسنى له تعالى .وإ ّن
منها أسماء َ كثير ًة له هو هذا الجبل
المغنّي :وديع الصافي!
الجامعة ،جامعتُنا ،وفي سبيلِ وسام ٍ
جليلِ الق ْدر ِ على صدرِها ،احتضنت
قلو َب تقدير ٍ وتكريمٍ ..قلو َب محبّ ٍة من
ِ
ورود أيّار ،واحتفت معهم بـ 75سن ًة
من عطائه الصافي البديع .وقد كان
ذلك مساء األربعاء الواقع في  26أيّار
الستارة عن
 ،2010حيث ،وقبل رفع ّ
نص ٍب نصف ّي لهذا العظيم ِ فإزميل
الن ّحات رودي رحمه في باحة أنصابِ
ِ
وثائقي..
العظماء في بالدنا ،كان فيل ٌم
ٌّ
وكلماتٌ وأغنياتٌ َصدحت ،بها ولها،
ف وحناجر ،وت ّوجتها أغنيةٌ جديدةٌ
أك ٌّ
الصوف ّيِ الهوى وال ّروح ،والذي
للصافي ّ
ّ
لم تفته التح ّيةُ التي ال تُف َّوت :إليكِ
الوردُ يا مريم...
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( 1921أ ّول تُ )2ولد وديع الصافي في قرية
نيحا -الشوف ،شقيقًا لسبعة إخوة؛ وكان والده
بشارة فرنسيس رقيبًا في الدرك.
 1930االنتقال إلى بيروت ،ودخوله مدرسة دير
المخلّص.
 1938فوزه بالمرتبة األولى لحنًا وغناء ً وعزفًا،
في مباراة لإلذاعة اللبنان ّية ،فاختير له اسم فنّ ّي:
وديع الصافي.
 1940بدء االنطالقة الكبيرة مع أسعد السبعلي
وأغنيةَ :ط ّل الصباح وتكتك العصفور.
 1944لقاؤه بمح ّمد عبد الوهاب في مصر،
والذي قال فيه :من غير المعقول أن يملك أحد
هكذا صوت.
 1947في البرازيل ،مع فرقة فن ّية ،لم ّدة 3
سنوات.
 1950أغنيته الشهيرة :عاللوما...
 1952تز ّوج من ملفينا فرنسيس ،إحدى قريباته،
و ُرزِقا بـ :دنيا ،مرلين ،فادي ،أنطوان ،جورج،
ميالد.
 1959مهرجانات بعلبك ،ونهضة األغنية
اللبنان ّية معه ومع :فيلمون وهبه ،األخوين رحباني،
زكي ناصيف ،وليد غلم ّية ،عفيف رضوان ،توفيق
الباشا ،وسامي الصيداوي...
 1960مهرجانات جبيل.
 1961فرقة األنوار.
 1963مهرجان األرز.
 1964أرضنا إلى األبد في بعلبك.
 1965مهرجانات نهر الوفا في نهر الكلب
 1969مهرجان مزيارة.
 1970مهرجان بيت الدين.
 1973بعلبك من جديد .ومع صباح في فيلم

سينمائ ّي :م ّوال – نار الشوق.
 1976يغادر لبنان إلى مصر ،ث ّم بريطانيا،
ويستق ّر في باريس.
 1989تكريم في المعهد العرب ّي ،باريس.
 1990عمل ّية القلب المفتوح.
 1991جامعة الروح القدس– الكسليك تمنحه
دكتوراه فخريّة في الموسيقى.
حاز أوسمة عديدة .ورغم منحه الجنس ّية المصريّة
والفرنس ّية والبرازيل ّية ،فإنّ لبنان ّيته صافية أصيلة.
ولنا منه آالف األغاني زادًا للخلود...

الدكتورة لوال بيروتي ،وباسم قسم
الموسيقى في كل ّية العمارة والتصميم والفنون
الجميلة ،ر ّحبت «بالدكتور وديع الصافي في
جامعة س ّيدة اللويزة ،عمالقًا في الموسيقى
واأللحان ،أطرب نفوس الماليين؛ وتأثّر به عشرات
المل ّحنين والمطربين في لبنان والدول العرب ّية
وسائر بالد االغتراب؛ وأغنى المكتبات الموسيق ّية
واإلذاعات والتلفزيونات بأجمل األغاني الوطن ّية
والدين ّية والشعب ّية ،فص ّور هويّة لبنان بهويّته وهو

حزيران 2010

مدرسةٌ وحياةٌ ودي ٌن أق ّرت بموهبته جميع األمم؛
وأدخل الغناء الريف ّي على الموسيقى المدن ّية،
فأغنى األبحاث في العلوم الموسيق ّية اإلتن ّية وفي
الموسيقى الفولكلوريّة».
وأذكى األستاذ سهيل مطر النّا َر نا ًرا بقوله« :نحن
جيل ترعرع ،راهق ،عشق ،أح ّب ،بكى ،رقص...
على صوت وديع الصافي .نحن أجيال ،ال جي ٌل
واحد ،عاش على أغنيات وديع الصافي .ولكم
أنشدنا معه ،للطبيعة ،للبنان ،للهّ ،للعائلة»...
وأضاف« :وديع الصافي كبيرنا ،تاج رأسنا ،أجمل
وجوهنا.
ويا أبو فادي ،ألنّك المثال ،ألنّك الوطن ّي الكبير،
ألنّك المؤمن ،ألنّك عمالق األغنية اللبنان ّية ،أنت
هنا.
فأهـالً بــك ...نحـن نحبّــك .وسـنبقى نغنّـي:
لبنــان يـا قطعـة سـما عـاألرض تــاني مــا إال»
أ ّما رئيس الجامعة األب وليد موسى فرفع صوتَه
مجلجالً« :الكلمات تركع الليلة ،وتصلّي :يا اهلل
احفظ لنا وديع الصافي.
ك ّل الكلمات تتح ّول ،الليلة ،إلى إكليل غار يت ّوج رأس
هذا الرجل ،الذي به نرفع الرأس.
ك ّل الكلمات ،تتبخّر ،الليلة ،لترتسم وسا ًما على
صدر هذا الرجل النبيل.
ك ّل الكلمات تحاول ،الليلة ،أن تكون بمستوى هذه
الحنجرة األعجوب ّية؛ ولكن ،من أين لها هذا
المجد؟!
وديع الصافي ،وكفى .ال ألقاب .الفنّان ،المطرب،
الدكتور ،الموسيقار ...كلّها صغيرة على قامته.
وديع الصافي ،أبونا ،أخونا ،صديقنا ،معلّمنا،
رسولنا ،وصاحب القلب الكبير الذي ال يخفق إال ّ
بالح ّب.

وديع الصافي ،اليوم ،نتك ّرم به .تتك ّرم جامعتنا
بوجود هذا الرجل ،بيننا .وأتك ّرم أنا شخص ًّيا ،أنا
ابن وادي بنحليه ،ألنّني ،في انتمائي الدمو ّي ،أعود
إلى هذا الشوف الذي أنب َت وديع الصافي.
 75سنة في خدمة الفنّ؟ ال ،إنّها  75سنة في خدمة
لبنان ،في خدمة االنسان ،في خدمة اهلل.
وأضاف األب موسى :في زمن السخافات
و«الطقاطيق» والكلمات الماجنة واألجساد التي
تتراقص وال تغنّي ..،في زمن الهرطقات الفن ّية
والعبث الصبيان ّي وتفاهة التعابير ،تعالوا نستمع إلى
وديع الصافي ،يغنّي :اهلل نوري وخالصي -إرحمني
يا هلل -أبانا ...أبانا

التعصب ،بل من
هذا الغناء الدين ّي لم ينبع من ّ
االيمان الحقيق ّي ،وقد حاول الجمع بين اللحن
السريان ّي واللحن البيزنط ّي واآليات القرآن ّية ،وهو
القائل« :ال يوجد شيء يفكّك لحمتنا في هذا الشرق،
التعصب والتحزّب الطائف ّي».
إال ّ ّ
نعم ،أيّها األصدقاء ،قال األب الرئيس :وديع
الصافي غنّى اهلل ،إلى ح ّد أنّنا ونحن نستمع إليه،
نرتفع معه إلى مستوى اهلل .وص ّدقوني ،أنّ في
صوته جوقة كنس ّية كاملة .وإنّي عندما أستمع إليه
في ترتيلة الق ّديس أوغسطينوس :أنتَ ،يا من أمرت
البحر ،أشعر باألعجوبة تنتقل من صوت يسوع إلى
صوته»...
وتحت عنوان وديع الصافي «نياغرا الصوت» ،ألقى
الدكتور ميشال جحا قصيد ًة مطل ُعها:
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قالوا« :اللويزةُ» َص ْر ُح العلمِ ..في شَغ ٍ
ف
تُك ّر ِمُ المبدعَ الشادي بإحساسِ!!
َر ُّب ِ
		
الغناء «ودي ًعا» قل ُت« :غُنْ ُم ُعالً
و ِنع َم جامعةٌ تسمو ك ِنبراسِ»!!
أيضا:
ومنها ً
«نياغرا» الصوتِ!! كوث َ َر ال ُع ِ
ذوبة!! مَ ْن
َعبْ َر العصور ِ كَأن َت شد ُوه ُ اآلسيِ؟!؟
دمعة ٍ
صفاء ُ ِ
عذراء ِبزف َّ ِتها 			
ورا ُح راه ِ
ب دَيْر ٍ ضاعَ بالكاسِ
		
ت ُِح ُّس بالنور ِ من قبر ِ المسيحِِ ..ب ِه
ِ
القيامة ،في َس ْع ٍد وإيناسِ
يومَ
َوقَ ْرع ِأجراسِ أور َش ِلي َم في ف َ َرح ٍ 			
وفي أَذانٍ وتَجوي ٍد وق ّداسِ!!
وقد كان في المناسبة كلمتا شكر من نقابة الفنّانين
المحترفين للجامعة ،تق ّدم باألولى الفنّان المطرب
جوزف عازار ،وبالثانية الس ّيدة مرلين الصافي بنت
«والدعائلتنا الصغيرة عددًا والكبيرة به قد ًرا ،أطال
اهلل بعمره وعمركم جمي ًعا».

ث ّم ق ّدم األب موسى در ًعا تقديريّة ألبو فادي..
والسه ُل والجب ُل
هذا المفردُ بصيغة الجمع والبح ُر َّ
يس اآلخَ ُر من بالدي -على قول الطالب وليد
والق ّد ُ
ٍ
بو سرحال في كلمة له لع َّل عنوان َها الصوتُ اإلله ّي..
ويَصدق!
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ّ
جتمعي في عالمنا المعاصر!
الم
الجامعة ،التربية ،ومستقبل المفهوم ُ
َ
مستقبل مجتمعنا؟
مصير تربي ِتنا وعن
لنسأل الجامعة عن
ملحا
ألم يصبح األم ُر ًّ
ِ
ِ

 عبدو قاعي -ملخّص مجريات النّدوة التّفكُّرية *
مق ّدمة
نخوض دورة تساؤال ٍت تف ُكّريّ ٍة
لو كان علينا أن
َ
على مستوى الجامعة ،في ما يتعلَّق بالتو ّجهاتِ
الجديدة ،ال س ّيما على صعيد ال ُخلُق الذي يج ُب
أن تتحلّى ِ
به تربيةُ الغد تجاه األزمات المجتمع ّية،
والطاقة ،والهويّة ،وال ّدين والبيئة ،هذه األزمات
التي بلغت مستوى لم تبلغه ّ
قط في المجتمعات
البشريّة حتى يومنا هذا ،فما هي عناص ُر التفكُّر
التي قد نطر ُحها للنقاش؟ وكيف يُمكننا معالجةُ
هذا النقاش لكي يُصبح حوا ًرا حقيق ًّيا بين
حضارا ٍت يسعى أفرادُها إلى إعادة ِ
إحياء ما يس َّمى
بالحضاراتِ «المتحاورة»؟

إلى ذلك ،بحثت النّدوة في الثمن الذي ستدفعه
اإلنسان ّية لالنتقال من حالة الالممكن أخالق ًّيا
على مستوى العالقات المقطوعة بين العلم
وااليمان ،إلى الممكن خُلق ًّيا على المسار المفتوح
في العالقة الالمتناهية بين العلم واإليمان في ظ ّل
الوضع الراهن لواقعنا التربو ّي.

لبلوغ هذا الهدف ،كانت المحاولة في أخذ
المبادرة ،فنتمكّن من مواجهة الال-ممكن
المستند على أنظومات أخالقنا المتباينة
ِ
لتسليط الضوء
والمتضاربة،ولِنعمل ب ِج ّ ٍد وبإيما ٍن
على حقول المعرفة الجديدة في علوم األلسن ّيات،
والتم ّعن اإلصغائ ّي ،والوساطة ،والتحليل النفس ّي،
والطاقة ،والتّضمين االجتماع ّي ،واالنثقاف ،وعلم
في الندوة التي انعقدت يوم ّي  28و  29نيسان
االنسان النقد ّي ،وعلم الوراثة ،والتأويل ،وغيرها
 2010طُر َح هذا السؤالُ للنقاش بهدف إعادة
ُ
من العلوم ،من أجل توسيع أفق ومجاالت ما هو
الحوار إلى الجامعة ،أي بهدف تَل ُّمس الخطوط
ممكن خُلُق ًّيا وإيمان ًّيا و ِعلم ًّيا في إطار إنسانو ّي
التوجيه ّية الالزمة إلرساء المواجهة مجددًا بين
أوجه المنطق المتضادة في اإلطار األكاديمي ،ليس مفتوح على الالنهاية.
على قاعدة الق ّوة الفاعلة التي تُ َح ّر ِك هذه األوجه وعليه ،ت ّمت معالجة هذه المسائل من وجهات نظر
مختلفة وبعي ًدا عن أطر المراقبة الموضوع ّية،
إنطالقًا من منطق ّية الدفاع عن أحقّيته ،بل على
بهدف التمكُّن من تحرير مفاهيم المعرفة،
قاعدة ق ّوة الوساطة التي ترسم مسار الرابط
اإليجاب ّي بينهما ،وعلى أساس التخطّ ي أل َح ّق ّية أ ّ ِي والهويّة ،والمواطن ّية ،واالنسان ّية من أَشْراكِ
ِ
أنظمة المعتقدات ال ّدين ّية
والعلميةّ التي تق ّيد
منطقٍ من أجل بلوغ ِ الح ّقِ اإلنسان ّي.
ِ
االنظمة التربويّ ِة والتي تؤدّي الى صراع ٍ حقيق ّي بين
عالجت هذه الندوة مسأل ًة أساس ّيةً ،أال وهي
الحضارات.
إمكان ّية أو عدم إمكان ّي ِة إعادةِ إطالقِ الحوار في
ولقد سعى المركز اللبنان ّي لألبحاث المجتمع ّية
التربية إزاء إمكان ّي ِة أو عدم إمكان ّية إعادةِ إطالقه إلى معالجة إشكال ّية الحوار والتح ّوالت التربويّة
خاص ،إلى البحث الضروريّة إلعادة إرساء هذا الحوار على الساحتين
في المجتمع .وتط َّرقت ،بشكلٍ ّ
مناسبة سانحةٍ
ٍ
التربويّة واالجتماع ّية ،مش ّددًا في كُ ّلِ
في الشروط الالزمة إلنجاح ِ هذا الحوار.
ٍ
لنشاط
أساسا
على أنّ هدفه هو أن تشكّل هذه الندوة ً
تفكُّري مستم ّر يركّز على التّربية أ ّوالً.

وفي الواقع ،فإنّ ما يسعى ِ
إليه هذا المركز ،هو أن
يتمكّن من اإلجابة على السؤال األساس ّي المطروح
حول معنى االنسان ّية ،هذا المعنى الذي ال يح ّقُ
لهُ ح ّق إال ّ بعد الوالدة الثانية لإلنسان ،أي الوالدة
بال ّروح ،الوالدة باإلنسان ّية ،الوالدة ببراءة الطّ فولة
وباإلنفتاح على الثقافة وعلى التربية التي توفّر سبل
الوصول إليها.
من هنا ،فالمركز يرى اليوم بوضوح أكبر ،أنّ هذه
التربية تعاني من مشاكل ج ّمة جعلت مستقبلها
أسود حالكًا .وهو يُشير في هذا المجال إلى أنّ هذه
افتراضا أنّها قد تكون
المشاكل كانت قد اعتبُرت
ً
من المسبّبات األولى لتراجع الفكر المجتمع ّي في
العالم ،كما جاء في خالصة الندوة التفكُّريّة األولى
التي َّ
نظمها في نيسان .2009
وهكذا ،وخالل يومين ،عمل المركز بجه ٍد،
وبمعاونة ك ّل من جامعة س ّيدة اللويزة وجامعة
الروح القدس الكسليك -كُلّية الفلسفة ،إلنجاح
هذه الندوة التي أدارت أعمالها ِبتُؤدَة و ِمهن ّية
السيدة دارين رشكيدي بلعط.
ّ

* بمناسبة مرور  400سنة على ميالد غاليلي ،وفي إطار نشاطات لجنة اإليمان والعلوم في الجامعات الكاثوليك ّية في لبنان.
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أولسنا نحن مشاركين

في َ
الخ ْلق؟

السؤال عال ًيا وبك ّلِ
يقول د .أنطوان سيف ،أستاذ الفلسفة في الجامعة
ويتطلّع الدكتور أسعد عيد ،نائب رئيس الجامعة
هكذا بدأت النّدوة وبطرح ّ
الصراحة والتّح ّدي كما يقول األستاذ سهيل
اللبنان ّية ،في هذا المجال :أنّ الجهد الكبير
لشؤون األبحاث والتّطوير ،إلى كُ ّل ذلك ليش ّدد
ّ
مطر مدير عام العالقات العا ّمة في جامعة س ّيدة على ال ّدور الذي ل َعبهُ اللُغو ّي الكبير نوآم شومسكي المبذول لتمييز التربية عن الثقافويّة لم يُفضِ إال ّ
اللويزة :أيّتها الجامعة ،أيتّها المدرسة ،ماذا
في مجاالت تحرير الكلمة عن طريق اللُّغة ،واللُّغة إلى تعميق التداخل بينهما ،وصل عند البعض إلى
ِّ
فعلتُما باإلنسان؟ أين وصلتُما به؟ وهل تعترفان
حد المماهات ،ال في الغايات والمآل بل حتّى في
على أن هذا التَّحرير ال
عن طريق التَّربية ،وليؤكِّد ّ
ٍ
بأخطاء ...وخطايا؟ ...أين أصبح اهلل ،أو الروح؟ يُمكن أن يت ّم إال ّ من خالل إعتاق التّربية من أغالل المناهج واألشكال وتقن ّيات عبور الدروب .فالمعلّم
البنيات القائمة .وركّز عيد في هذا المجال ،على بات ُحك ًما ما طمح أن يكونَهُ دائ ًما :صاح َب دعوةٍ
أين أصبَ َحت القيم!...
ورسوالً يواج ُه جمود أدواتِه التي تُعيقه من بلوغ
عقول طالبه وأرواحهم ،وانفالت الرؤى واألفكار
الوافدة من أكثر من مصدر في إطار ما استق ّر على
تسميته بالعولمة ،غدا البوصلة الوحيدة المو ّجهة
للسوق وللتّربية.
ّ
ِ
وهكذا ،بين اإلنطالق المحلّي ،الذي يس ّمى،
لمزي ٍد من الترف ُّع ،بالوطني ،أو بنبرة أقل تواض ًعا،
الوعي
بالمجتمع ّي ،وبين اإلن ِفالت العولمي ،ينكفىء ُ ُ
ِ
الباحث عن بوصل ِته في التغيير والتجميلِ
واسترداد
الإلنسان ّي في معاقل وضع اليد والهيمنة ،فينطوي
نصار على هذه األسئلة
أ ّنَ النظريّة التربويّة الناتجة عن هذا التَّحرير
على ذاته يُن َقّب في ذاكرته ال ُمرهقة وال ُمثقلة
يُجيب المطران الياس ّ
ُمطم ِئنًا بأ ّنَ الكنيسة هي كانت وستبقى هذا
تجعل من األستاذ هذا الشّ خص المرافق للمتعلّم
والمع ّوقة ،ع ّما يم ّجد موروثاتها بهدف بلوغ
المطرح األمين في األرض ،الذي ي َؤ ّمن التّالقي
وال ّداعم له ليساعده على اكتشاف قدرته على
الكاثارسيس التطهيرية ،التي تصل إلى إعادة بناء
بين الثقافات وايدعو إلى التّكامل على قاعدة الح ّق التّعلم والخلق بذاته في إطار مسار ل ُغو ّي وأدب ّي
الذاكرة ،أي إلى إعادة ترتيب المتضارب فيها ،أي
ِ
والخير العامّ.
إنتاجه.
و ِفكر ّي يساهم هو نفسه في
أيضا القطع مع العناصر الغريبة والمش ّوهة بها.
ً
ث ّم يسأل األب الدكتور وليد موسى ،رئيس جامعة
تربية جديدة ندعو إليها لحسن التّعامل مع
س ّيدة اللويزة :هل نحن على الطريق المستقيم
ثقافاتنا ،أم أنّها ثقافة جديدة لتربية لم ت َر النور
ّ
والسيطرة على العولمة
التّربية
في عملنا الجامع ّي؟ هل نحن في نفقٍ مُظلم؟
بعد؟ األجوبة ستكون في ال ُعمق ،هي أسئلة جديدة
بناء على هذه االنتفاضة المفهوم ّية وال ّروح ّية،
على ضوء أيّة قناديل يمكننا أن نكتشف الطريق
وهي أكثر تأزّ ًما ومح ّرض ًة دو ًما على مواجهة
السؤال األ ّول حول ما إذا كنّا سنتمكّن من
كان
ّ
الصحيح؟
اإلستكانة المستحكمة فينا.
أن نسيطر على العولمة من خالل إعادة قراءة
ويُضيف :في هذا اللقاء نه ُدف إلى إيقاظ الغارقين
إنطالقًا من هذا الدفع التّفكر ّي المق ّدم من قبل
المفهوم المجتمع ّي (على المستويات االجتماع ّية،
السكر والخدر ،ألنّهُ يض ُعنا أمام ُمنعطف
الدكتور أنطوان سيف ،طُرحت المسألة الجوهريّة
في ّ
واالقتصاديّة ،والمال ّية )...في بُعده المدن ّي
ُ
كبير هو :كُ ّل شيء قابل للبحث والمراجعة حتى
األمّ ،والتي تعنينا في عمق تفَكُّرنا التّربو ّي ،أال
األساس ّي ،وفي واقع َوضع ّيته الحال ّية في عالمنا
وهي تلك التي تدور حول تَ ِبعات العولمة ،ث ّم
ال ُمسلّمات والثّوابت ،شرط أن يكون النّقد بنّاء ً
المعاصر ،في ظ ّلِ الظروف الراهنة للعالقات
و ُمر ّكبًا على أُسس متينة.
التط ُّرق إلى تأثير هذه التّبعات على اإلنسان
الثقاف َّية ،بين ذاكراتنا المكتوبة (القديمة)
والحياة.
والتكنولوج ّية (الحديثة)؟
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وفي محاولة للبحث عن دور الجامعة في مالحظة كلّه ح ٌّب وشهامة ومروءة ونزاهة وعدالة .فإذ
باألب الدكتور روجيه شكري ،المدير اإلدار ّي في
وتحليل وفهم المكان المعولم ( ، )glocalما
الجامعة ،يُناشد الحضور قائالً :المشكلة األساس
كان من األستاذ أوليفيي مونجين مدير مجلّة
التي الحقت التربية ،كفعل هداية وتنشئة ،هي،
«إسبري» الفرنس ّية ،باريس ،إال ّ أن طرح ع ّدة
تساؤالت ،ساعدته على توضيح معالم ال ّرؤى التي في ال ِجهة التي تَمتلك مصاد َرها ومقاص َدها من
جهة ،وفي الجهة التي تُولي بها وتتوال ّها وتُديرها
نبحث عنها ،كاآلتي:
أ ّوالً :كيف يمكننا أن نفهم العولمة المعاصرة من وتنقلُها إلى اآلخرين من جهة أخرى .فالتربيةُ،
كما أتى في النص اإلشكال ّي الذي ُوضع لهذه
دون أن نح ّولها إلى ظاهرة َمحض اقتصاديّة؟
الندوة ،هي هذه المساحة لتحرير التنشئة من
ثان ًيا :كيف نق ِ ّيم تبعات أزمة أيلول 2008؟
السلطة القمع ّية المفروضة ،والتي أدّت باإلنسان
ثالثًا :هل أدّت هذه التّبعات إلى اإلصالحات
والصدامات والخالفات
المرج ّوة؟
إلى مزيد من اإلرتهانات ّ
السؤال المطروح في هذه
بعد التط ّرق إلى االتجاهات المتش ّعبة التي نتجت
اإلجتماع ّية والروح ّية .إنّ ّ
النّدوة ،يدور حول ّ ِ
الدرايات والوساطات التي يجب
عن «ت ّيارات العولمة المعاصرة» على مختلف
السلطة التربويّة ،من حيث
األصعدة االقتصاديّة ،والمال ّية ،والتكنولوج ّية،
القيام بها في مجاالت ُّ
والسياس ّية ،والثقاف ّية ،والدين ّية ،والحضرية ،وتلك المأذون ّيات الروح ّية والمدن ّية والتنظيم ّية واإلداريّة
السلطويّة واإلداريّة القائمة
المرتبطة بالهجرة ،...حاول األُستاذ مونجين
لتفادي اإلشكاالت ّ
حال ًّيا في مدارسنا وجامعاتنا ،فما العمل من
أن يُف َِّسر معنى كلمة(« )glocalغلوكال» ،أو
العالم ّي /المحلّي ،بفكرة «العولمة من األسفل» .في أجل تطوير هذه المأذون ّيات الخالّقة في اإلدارة
توصالً إلى إعادة إطالق ال ّروح القياديّة
الحقيقة ،يُنب ُّهنا أوليفيي مونجين في ذلك أنّهُ :ال التّربويةُّ ،
ِ
مؤسسات ّية «من األعلى» ،المتع ّددة األبعاد لدى ُطالّبنا وفاقًا لميولهم
يكفي أن نتص ّور تنظيمات ّ
بل يجب أن ن ُدرج مشاريع إنسان ّية في أُطر ثقاف ّية وقُدراتهم ومؤ ّهالتهم؟!
تتم ّيز بفرادتها .وكما جاء في قول أحد أعمدة
األنتروبولوجيا الحديثة كلود ليفي ستروس «إنّ
احترام المزايا الكون ّية مرتكز على احترام نقاط
التباين».
إنطالقًا من هذه التوضيحات األخيرة ،كان لي أنا
تساؤالن أساس ّيان:
السلطة،
• التساؤل األ ّول يدور حول تحسيس ّ
وبخاصة في الجامعات الكاثوليك ّية ،والمسيح ّية
ّ
وال ّدينية بشكلٍ عامّ ،ب ُمتَطلّبات اآلذنِ بها ،والذي
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• أ ّما التّساؤل الثاني فيتمح َور حول األبحاث
العمق ّية التي تنقُصنا ،والتي تقتضي القبول
بالقيام بقدرٍ كبير ٍ من التّحليل الذّاتي والتأ ّمُل على

المستويين الفرد ّي والجماع ّي ،من أجل تحرير
الحوار من مضيقاته القائمة ،فكانت األجوبة على
التساؤل تحت العنوان اآلتي ،كما يلي:
هذا ّ
تفعيل ّ
الشروط االجتماعيّة للحوار

باالستناد إلى هذه التّأمالت العميقة ،طال َب األب
مروان تابت ،أمين عام المدارس الكاثوليك ّية
في لبنان ،بتفعيل الشّ روط المجتمع ّية للحوار في
المجتمع وفي الجامعة ،فأكّد في ذلك على أن
الجامعة تشكّل جسر العبور بين المدرسة والحياة
اإلجتماع ّية ،كما أ َ َص َّر على أن هذه الجامعة هي
أيضا مساحة التعبير التي تتواجه فيها أشكال
ً
المنطق المضادة كافة في إطار مؤسساتي وهي
أسس الشخص ّية اإلنسان ّية.
التي تتك ّون فيها ُ
وأشا َر األب تابت أخي ًرا ،إلى أنهُ ،في الجامعة
تُنسج في الواقع العالقات بين الثقافة والحقيقة
والمجتمع .وعليه ،فإن اإلشكال ّية التي تُطرحِ ،
برأيه
في هذا المجال ،هي تلك التي تتمحور حول دور
المدرسة فيما يتعلّق بالتحضير لهذا الدور

ِ
السؤال النّاتج عن هذا
وتطبيقه .ويُمكن صياغة ّ
الطّ رح كاآلتي:

حزيران 2010
ما هي الثوابت والمتغيّرات التي
ُتح ّدد ُأطر ّ
التفاعل بين الجامعة
وبين الشروط المجتمعية ألزمنة

ّ
فلنتوقف ولنقرأ الماضي،
ّ
ولنتأمل ،ولنعترف بأخطائنا ،ومن

َث ّم ُنكمل ّ
الطريق

الحوار؟
إنطالقًا من هذا العنوان العريض الذي أطلقتهُ
الس ّيدة ندى سعد صابر ،كانت لنا جولةُ حوار
هذه اإلشكال ّية المطروحة شغَلَت بال المف ِكّر
مع كُ ّلٍ من األب الدكتور بول روحانا ،عميد كُل ّية
الفرنسي الكبير األستاذ جان -لويس شليغيل
الالهوت في جامعة الروح القدس الكسليك ،واألبِ
ف في حقل
المدير السابق لدار نشر «سوي» الفرنسية ،فرنسا الدكتور بول خوري ،وهو الباح ُث المشغ ُ
وعضو المجلّة العلمية "أرشيف العلوم االجتماع ّية" المعنى ،والدكتور وجيه قانصو أستاذ الهندسة
المتخصص في القراءة التأويل ّية،
فأشار إلى :أنّ ُه لمن الثوابت الجامع ّية عندما نثير والفيلسوف
ّ
موضوع الجامعة ،أنّهُ ال يمكننا أن ن ُغ ِف َل موضوع
أي في مجاالتِ تأويل الكت ِب الدين ّية انطالقًا من
اللّغات والثقافة العامة .لكن كيف يمكن أال ن ُدخل الروابط التي تُق ّر ِبُها من مضمو ِنها ،وذلك بهدف
اللغات والثقافة العامة في إطار المواد «التقن ّية»
التوفيق بين الدين ومنطق الحوار.
وضروريات المعرفة التقن ّية لكي تلعب دورها في
السؤالُ األساس ،العامُّ والمحر ِ ُج في آ ٍن ،في
تكوين «اإلنسان المستقيم» الذي نسعى باستمرار وكان ّ
إلى تحقيقه في ظروفنا الحالية؟
هذه الجولة ،حول إمكان ّية أن نط ِبّق هذا التأويل
إنطالقًا من الجامعة ،مع التّركيز على اختبارا ٍت
السؤال كان أكث َر من سؤال ٍ صائ ٍب .هو
إ ّنَ هذا ُّ
تدخل ضمن «األخالق والدين» ،و تتنا َولَ ،بشكل
بالسيدة ندى
كان سؤاالً صائبًا ومُل ًّحا ،إذ حدا ّ
وحسي ،تركيبةَ الجامعة األكاديم ّية
وجود ّ ِي ّ
ِ
اإلعداد المهن ّي ،وما بعد المهن ّي،
سعد صابر ،مساعدة مدير العالقات العامة ،في والبشريّة لِجهة
جامعة سيدة اللويزة ،لبنان ،بالقول :إن تربية
كما واإلعداد البشر ّي والروح ّي العامّ من ِجهة،
الغد هي أ ّوالً دع ّوة للتّ ِ
وقف عن متابعة المسارات
واألطر االجتماع ّية ،والثقاف ّية ،والنفس ّية،
التربويّة القمع ّية والتّالعب ّية ،وهي صرخة من
الخاصة بالطالّب من ٍ
جهة أُخرى( .األب
والروح ّية
ّ
األعماق لالعتراف بأ ّنَ هذه المسارات هي أخطاء ٌ روحانا).
من الماضي ،لن تتك ّرر ،من أجلِ فهم تحديّات
المستقبل.

السيدة ندى :في عصر ٍ أطلقت
وأضافَت ّ
أ ّمنا الطبيعة نداء غضب ض ّد جشع االنسان
الالمحدود ،وفي عصر ٍ بلغ عددُ الجرائم وطبيعتها
حدودًا و أشكاالً مر ّو ِعة ،وفي هذا العصر بالذات،
حيث يتع ّذ ُر علينا فَه ُم الشباب ودخ ُول عال َِمهم
ف بالخطأ الذي
ف بره ًة لنعتر َ
الخاص ،نتوقّ ُ
ارتكبناه على المستوى التّربوي ،محاولين إيجاد
الحلول ،ال س ّيما في ظ ّل تدهور وضع الوجود
االنساني.
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الدين وإرساء ثقافة مبن ّية على العالقة من خالل
اإليمان؟ (روحانا)
من ناحية أخرى يقولُ األب بول خوري :أنّهُ ينبغي
إرساء منطق الحوار التأويل ّي ابتداء ً من الجامعة،
ُوأضيف بل من الصفوف االبتدائ ّية ،على غرار ما
بدأنا تحقيقه مثل «الفلسفة لألوالد» إلى جانب
ما يكتب تحت عنوان «الفلسفة لعديمي القيمة».
وإذا لم يحصل المطلوب بعد بهذا الشكل أو ذاك،
أعتقد أنّه من المل ّح إنشاء -بانتظار إدراج موضوع
متوسط -ما
«منطق الحوار» منذ الص ّ
ف األ ّول ّ
يشابه مركز «االنسان ّيات» في الجامعة من أجل
التط ّرق إلى مواضيع األديان والثقافات ،والذي
يهدف إلى اإلعداد لنشر روح الحوار في وقت الحق
يأتي اليوم الذي
في المدرسة وخارجها .ونأمل أن َ
نرى فيه القادة الروح ّيين والسياس ّيين يعتمدون
منطق الحوار لخير ِ شعبهم ...وشعوب األرض.
ويُضيف د .وجيه قانصو على ما سبقَ ُمتسائالً:
النص الدين ّي من إكراهات
كيف نح ّر ِر قارئ ّ
المعنى وإلزامات المداولة المعتمدة في تل ِقّي
أيضا من
النّ ّص الدين ّي ،وكيف نح ّر ِر النّ ّص الدين ّي ً
دالالت مق َّررة مسبقًا تفرض عليه ما يجب قوله

وتح ُج ُب عنه ما يمكن أن يقوله؟ ويُجيب :هذان
السؤال أسئلة كثيرة
وكان أن تف َّرعت عن هذا ّ
التحرران ،يكفالن للقارئ أن يعيش عصره ويتلبَّس
تندرج في قسمين بحسب األب روحانا:
هواجس ذلك العصر وقلقه وهمومه ومخاطره
القسم األ ّول :ما هو قدر التفاعل بين المستويات وآفاقه ،ويكفل له فاعل َّية حضور ذات ّية أثناء حدث
التي ذكرنا سابقًا؟ هل نحن أمام مجاالت جامع ّية القراءة والفهم؛ ويتيحان له في الوقت نفسه
منعزلة ومنغلقة على التقن ّيات المهن ّية؟
الدخول إلى النص والسكن في داخله والتح ّرك
المخصصة ،في
الحصة
ّ
القسم الثّاني :ما هي ّ
في أرجائه بحريّة من دون إمالءات مسبقة ،ليت َّم
الشكل والمضمون ،العداد االنسان والمواطن؟
بناء شروط جديدة للحوار واالتصال والتلقّي
النص والقارئ م ًعا
كيف تساهم جامعاتنا في نزع الصفة الطائف ّية عن بين القارئ
والنص ،تتح ّدى ّ
ّ
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أمام هذا اإلستنتاج ال ُمفرح ،ما كان من طالبة
وتستثيرهما في ابتكار أنساق دالل ّية قادرة على
الجامعة لمن ولماذا؟
الدكتوراه في حقول الفلسفة ،والتي هي في الوقت
تدشين فضاءات معنى خصبة وتقديم أجوبة
وحدها الفلسفة يُمكنها أن تمنح
عينه تَشغل منصب نائب الرئيس للشؤون الثقاف ّية
جديدة غير مسبوقة.
ّ
لإلنعتاق
الحة
الص
المساحة
الجامعة
في الجامعة األنطون ّية ،ومن هذا ِ
المنصب تبح ُث
وتابع :ال يعود القارئ بذلك مُرغ ًما على تلبُّس دور
ٍ
ٍ
ولإللتزام في آن
بُشغَف وصمت عن معاني الثقافة في مساحات
«المفسر النوع ّي» ،الذي ال يعبأ بمتغ ّيرات األزمنة
ِّ
واألمكنة والتح ُّوالت الثقاف ّية ،ويتق َّيد دائ ًما بشروط
أزمنة المعنى الالمتناهية ،معنى الحياة ،ومعنى
جامدة للوصول إلى معا ٍن ٍ
إنّهُ اليوم الثاني من النّدوة .في هذا اليوم ،ت ّم
ثابتة و«موضوع ّي ٍة»،
السيدة باسكال ل ّحود ،إال ّ أن تدخل على
المعنىّ ،
هذا المعنى في التّك ّون الدائم للفلسفة ،لت ُ ِ
اإلنتقال إلى جامعة ال ّروح القدس في الكسليك
وهو السلوك الذي ح َّول فهم النص وتفسيره إلى
لصقَ
حي ُث أكّدت الدكتورة ُهدى نعمة ،عميدة كُل ّية
فعل استحضار ألفق السلف وتق ُّم ّ ٍ
ص مصطَ نع ٍ
هذا التك ُّون بالجامعة ،جاعل ًة منه تمرينًا روح ًّيا ،
ِ
ٍ
ِ
لقرائحهم اللغويّة وأمزج ِتهم الثقاف ّية .األمر الذي الفلسفة والعلوم اإلنسان ّية على وجوب بناء مسارات وفي الوقت عينه مدخالً للتّفكُّر ،مدع ًّوا إلغناء ك ّل
جديدة في الجامعة تربُط بين العقل و اإليمان،
ألقى القارئ داخل وضع ّية حرجة ومستحيلة،
حقول الفكر والعلم ،من أجل إعادة صياغة هذه
كما وبين العلم واألخالق ،وبينهما وبين ال ُخلُق
وهي الخروج من زمانه والدخول في زمان آخر،
الحقول في إطار تعليم ّ ٍي يُعيد لها مكانتها الكون ّية و
اإلنسان ّي.
لينحصر جهده باستدعاء ما يقوله النّص في
الزمن ّية الحقيق ّية.
فكان من الدكتور أنطوان قُربان ،وهو الطبيب
زمن صدوره األ ّول مع اإليهام الملفّق والضاغط
فالفلسفة ،من هذا المنظور ،بحسب الس ّيدة
ِ
والفيلسوف ،واألستاذ في الط ّ ِب وفلسفة العلوم
لحود :تفتح آفاقًا واسعة لإلنقشاعات الروحيةّ
بأنّه مطابق لما هو مو ّجه إلينا ويخاطب زماننا،
داخل اإللتزام اإلنسان ّي ،فهي تسمح بإبقاء قدم
النص لزماننا ،ألنّه في لبنان وباريس ،أن أيّد هذا التأكيد وناصره ُ
حاجبًا بذلك ما يمكن أن يقوله ّ
ٍ
ببساطة َّ
النص
في مُرافعة عن موقف غاليلي الذي تم ّيز بالعلم ّية لإلنسان في األزل ّية .لك َّن إدراك إنسان ما بعد
عطل حيويّة التلقّي وفاعل ّيتها بين ّ
ِ
والقارئ ،وقطع قناة االتصال والحوار بين أفق
ال ُمنفتحة على ال ّروح اإليجاب ّية ،تحت عنوان :بين الثورة المعلوماتيةّ للزمان را َح يتّسم بكسوف فكرة
النص القادم من
غاليلي والمفتّش الكبير .فيقول الدكتور قربان :أن التق ّدم ،وبالتالي بعدم القدرة على الخلق و على
الحاضر المتمثّل بالقارئ وأفق ّ
غاليلي لم يكن لديه الدليل العلم ّي القاطع حول
الزمن البعيد.
التّمييز في المستقبل من جهة ،و ِبعدم العزم على
الحس ال ّروح ّي
إعادة قراءة بُنية ذاكرة اإلنتماء في تدويناتها
على هذا ،ما كان من األب الدكتور بولس وهبه ،حقيقة إكتشافاته ،لكن كان لديه ّ
السابقان لهذا الدليل؛ فما العمل الزّمن ّية الطويلة المدى بحسب قول عبدو قاعي،
وهو األُستاذ المحاضر في قسم العلوم االجتماع ّية ،والدفع اإليمان ّي ّ
من أجل تحقيق هذا الوعي الالمتناهي المح ّرك
كل ّية االنسان ّيات ،في جامعة س ّيدة اللويزة ،إال ّ
للتّمكّن من اإلنتماء إلى الماضي كتراث يحتاج
أن ي ُ ّ ِ
للعلم؟
أن يُستكمل من جهة ثانية .من ُهنا ِبتنا نرى
شدد على كون التأويل هو حلقة وسيطة في
يحمله ك ًّما مبالغًا فيه من
وعن هذا السؤال أجاب األب الدكتور سليم دكّاش الفرد
الحوار بين التّربية والمجتمع ،هذا الحوار الذي
مقفوصا في اآلن ِ ّ
ً
بقوله :إنّ الجامعة ،هي هذا ال ّركن الح ّي الذي
هو في عمق إشكال ّية النّدوة التي تتناول البُعدين
اإلنتظارات ،ومقي ًما باستمرار في منطق الطوارئ.
ِ
ال يتع ّرف على مقياسه الح ّق إال ّ في الشخص
التربو ّي والمجتمع ّي ،ليس كبعدين متوازيين ،بل
ف هذا التح ّول إلى تسارع إيقاع الزمان
وقد أُضي َ
كمسارين داخل مشروع واحد في تكامل يُفترض
الذي يُصبح ُه الطالب (كولفن باخ) ،بمعنى الروح اإلجتماع ّي ،وحرك ّية صيرورة الشباب كقيمة
ٍ
ّ
السرعة،
أن يك ّو ِن جدل َّية تهدف إلى بنيان الك ّل في تفاعل ّية النقديّة ،والقدرة على البحث ،وتح ُّمل المسؤول ّية ،محوريّة َصبَّت في ما راح يش ُّدهم باتّجاه ّ
والقياديّة والتضامن بين الناس ،وسهولة التعلّم
تصاعديّة .وهل من الممكن الحديث عن التربية
والتّلقائ ّية ،واإلندفاع ،واإلنفعالّية ...بحيث غدا
بشكلٍ أكاديم ّي ،أو ،كما تجري العادة على تسميته المستمر ،والتمتُّع بال ّروح الكون ّية .فالجامعة ،هي اليوم أ ّنَ كُ َّل تم ُّهلٍ ،وك َّل إستئذا ٍن لتمديد مسافة
بالتالي ،هذا المكان لتحقيق الوعي الالمتناهي
في كثير من األوساط ،بشكل «احتراف ّي»؟ وهل
اللحظة ،هو خرو ٌج من المنافسة ،ونوعٌ من
ِ
ِ
التربية عمل ّية منوطة بأخصائيين ،أم هي ،نتيجة ال ُمح ّرك للعلم على المستويين الفرد ّي والجماع ّي .اإلنحالل فالموت.
ويُضيف األب دكّاش أنّهُ على الجامعة أن تُدخل
نسميها المجتمع؟
وينعكس ذلك على الحياة السياسية التي أصبحت
وسبب في آ ٍن م ًعا للحالة التي ِ ّ
تخصص زيارة نقديّة تجتم ُع من ضمنها
سلسل ًة متواصلة من الحاالت الطارئة يجيب عليها
أوليس هي ،بمعناها األشمل واألوسع ،نهج حياة أو على كُ ّل ُّ
نهج ٍ
إنفتاحات ال ِفكر وآداب وفنون الفلسفة ،وأُصول
تعاط ،أو ك ٌّل يدخل في الك ّل؟
المجتمع بمنطق «اإلجماع اإلنفعال ّي» ،حيث يُختزلُ
العلوم ،وال ُخلُق ،وال ُعلوم اإلنسان ّية ،والمفاهيم
الواق ُع باحتمالين متناقضينِ ،ويُص ِب ُح أ ُّي تأجيلٍ أو
اإليمان ّية ،والتاريخ ،وعلوم اإلجتماع والنّفس ،من استمهال ٍ للموقف خطيئةً.
أجلِ َمنح الطالب إمكان ّية اإلنفتاح على الثقافة
اإلنسان ّية كلّها.
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إنّ «ديكتاتوريّة اآلن ّي» وتعمي َم منطقِ الطوارئ
يؤثّران في الجامعة من حيث قي ُمها ومها ُّمها
ومستقبلُها ،وبناء ً عليه ،يُمكن القول إنّ ُه فيما
مؤسسة نقل أو انتقال معرف ّي ،فهي ال
الجامعة هي ّ
ٍ
ٍ
يمكنها أن تستم ّر خارج زمانية ممت ّدة ينبني فيها
حاض ُر البحث على ماضيه ،وينش ُّد إلى مستقب ِله،
كما ال يمكنها أن تقوم بدورها الم ُع ْق ِلن والنقد ّي،
إذا ما انتصر فيها إيقاعُ الطوارئ والمنافسة.
السيدة ل ّحود إلى الفلسفة
في هذا السياق ،تركُن ّ
من حيث هي :تمرين ذهن ّي وروح ّي على مقاومة
التلقائ ّية ،عب َر تدريب اإلرادة والفكرعلى انتهاج
الطريق الطويل .هي تدريب على عبور هذه
المسافة الطويلة من الذّات ،من العالم ومن
للصبر اإليجاب ّي ،في مواجهة
اآلخرينُ ،مكا ِبدة ّ
منطق اإلستسالم من ِجهة ،ومنطق اإلندفاع
األعمى من جهة ثانية.
من ُهنا ،كانت أهم ّية التشديد على
ممارسة الفلسفة في الجامعة ،كمنهجية تفكُّريّة
وكإطار ِ نقاش ُمنفتح نحو الزمان الالمتناهي ،
ومرتكز على مقاربة عقالن ّي ٍة نقديّة.
السيدة بسكال ل ّحود ،كان
بعد هذه الطلّة من ّ
لألب بشارة خوري طلّةٌ موازية ،أكَّد فيها على
ما جاء في الكلمات السابقةُ ،مضيفًا عليها أنّ ُه:
ٍ
كمساحة عا ّمة
على الفلسفة أن تُبنى في الجامعة
يَعم ُل اإلنسان في أرجائها على إعادة إحتالل ِ ذاته
ٍ
عندئذ أنّ التربيةَ التي
ف
كحقلٍ للمعنى ،فيكتش َ
قُمنا بها في الماضي قد عقّدت ما كان بسيطً ا في
األصل .فإذا ما كانت التربية قد غدت مُعقّد ًة لهذه
الغاية ،فذلك لكو ِننا قد كنّا فالسف ًة س ّيئين ومن
دون أن ندري .كُ ّل هذا جعل أنظ َمتنا ال ُمعقديّة غي َر
ٍ
بسيطة ،إذ أُعي َد ربطُ ها بزمن ّيات التاريخ ال ّدامي
ِ
األنظمة إلى العملِ على
الذي ف َّرقنا ،ما أدّى بهذه
تعزيز ِ المواجهاتِ فيما بيننا عبر فرض أنظمةٍ
تَربويّ ٍة لنقل العالمات واإلشارات التي تشهد
لهذه المواجهاتِ في الذاكرة .فنح ُن بحاجة إلى
فكر ٍ فلسف ّي يعي ُدنا إلى العقلِ والروح ِ وإلى الف ّنِ
ِ
والعلم م ًعا ،لنستعيد ُصدقَ إيما ِننا ،وصفاء َ أديا ِننا
إنطالقًا من جامعاتِنا.

عدد 49

المدينة في األمم المتحدة من أجل النهضة اإلنسان ّية كما
أرض
بعد العودة إلى
ِ
تمزيق ِ
ِ
ِ
ِ
خاص ،لتُدقَّ
ونهضة ك ّلٍ من المرأة والولد بشكلٍ ّ
ً
صدمات دما ِء
لذاكرات تاريخ
وفقا
ِ
ِ
ناقوس الخطر حول مآل السياسات االجتماع ّية
َ
أمل في
المقيمين فيها ،هل من ٍ
في لبنان والعالم معلنةًِ :جئ ُت إليكم اليوم ألَقول
أنّي ِ
ّ
العام اليوم؟
الفراغ
إحالل
إعادة
شهدتُ بأُمّ العين التراجعات التي حصلت
ِ
ِ
ِ
في بُنيات كُ ّلِ السياسات المدن ّية ،وأشه ُد أمامكم
ٌ
ّع
سؤال كبيٌر يبقى
مطروحا ُ
ً
ومشر َ
اليوم ،وبدون حرج ،بأنّ السياسات االجتماع ّية قد
األبواب.
الحس السياس ّي في الزمن الحال ّي ،لتذو َب
فق َدت ّ
ِ
حركة دورانِ الرأسمال ِ المال ّي ،الذي اختطفها
في
أمام هذا السؤال الكبير والموجع قال األستاذ
ِ
السوداء التّابعة للذّاكرة
إلى الصناديق المظلمةّ ،
الجامع ّي جاك بوشارد من باريس  ،12بأنّه
ِ
أقوياء العالم.
التكنولوج ّية المملوكة من
أصبح ضروريًّا اليوم تخطّ ي الثنائ ّية القائمة على
ك ّل هذا أدّى ،برأيها ،إلى تمزيق شعوب األرض
الصديق /العد ّو التي بنيت عليها السياسة .علينا
بحس ِب ذاكرة هويّاتهم ،ووضعهم في نزاع ٍ على
أن نسأل من جديد الدين ،وك ّل األديان ،كما يُل ّح
أرض ِ
مدنهم ،الجماعة في مواجهة األخرى؛
عبدو قاعي ،حول أصول الحرب التي يحملها
وأفض ُل مثال ٍ على ذلك ،هو كتاب جاك بوشارد
ال ّدين أو تحملها األديان في أصولها حينما تُريد أن
الذي أُر ِفقَ بأعمال هذه الندوة ،إذ إن ُه يتكَلّ ُم عن
بالسلطة.
تتمسك ّ
ّ
النزاعات الداخلية في الذات اللبنان ّي ِة التي أدَّت
هناك مكان في الدين األساس()RELIGARE
إلى التم ُزّقاتِ على أرضِ لبنان بين الهويّاتِ ،وذلك
للواحد كنظام للمتع ّدد ،بحسب عبدو قاعي .هذا
تحت عنوانMon Malheur arabe :
المكان ال يمكن إال ّ أن يكون فارغًا ،وعلى التربية
أن تمأله بإرادة ورغبة الجميع ،أي الواحد الذي
ي معنى الثقافة
نع َ
هل يُمكن أن ِ
هو نظام المتع ّدد؛ وإال ّ ،فلن يبقى للمبادئ اإلله ّية
ص ِّفي ذاكراتنا
المدنيّة من دون أن ُن َ
العليا إال ّ تشريع اإلنفصاالت بين البشر ،وتأكيد
َصواب ّية المواجهات في ما بينهم ،فتُصبح بذلك
دم الثقافو َيّة الطائف َيّة التي
من ِ
القبول ّية اإلنسان ّية في خبر كان.
فرّقتنا ُ
مق
بعضنا عن بعض في ُع ِ
على هذا يُضيف الدكتور ميكايل فوسيل ،األستاذ
قلوبنا؟
المحاضر في جامعة بورغونيي -فرنسا ،والعضو
الساعة الثانية عشرة والنّصف ظه ًرا من
في مجلّة إسبري ،بأنّهُ :في هذا الفراغ الذي يك ّون إنّها ّ
الساحة العا ّمة ،على الجامعة أن تبني قواعد
هذا النهار التّف ُكّري الطّ ويل .الرؤوس راحت
التربية على فلسفة ما هو سياس ّي ،والذي هو في
السؤال
تدغدغها انتظارات قوابل الطعام ،لك ّن ّ
اآلن ما هو إقتصادي ( ، )Ecos-Nomosكونهُ
المطروح عليها في الحين عينه يدعوها إلى مزي ٍد
ِ
من الجوع والعطش ال ُمغايرين لِ ِ
ليس من الممكن التفرقة بين الغاية اإلنسان ّية
مقاصدها؛ وهي
والوسائل التي يجب اعتمادُها لبلوغها ،والتي هي دعوة إلى جوع ٍ وعطش من نوع ٍ آخر .هو الجوع
أيضا يجب أن تبقى إنسان ّية.
ً
والعطش الفكريّان والمشفوعان بألم الضعف
وإذ بالدكتورة أمل ديبو ،على إثر هذه الدعوة
والعجز اإلنسان ّيين تجاه مرارة الواقع ال ُمتمزِّق
الى بناء اإلنسان السياس ّي ببعده االقتصاد ّي في
والهارب أمام أعين العاملين على إصالحه .وقد
إطار فلسف ّي إنسانو ّي شامل ،تدخل على ّ
خط
تمكّنت الدكتورة ميرنا عبّود مزّوق ،وهي األستاذة
الجامعة وإعادة بناء المدينة هذا ،بصفة كونها
الجامع ّية في العلوم اإلجتماع ّية في جامعة ال ّروح
تعمل اليوم كأستاذة في ِعلم الحضارات في
القدس الكسليك ،وفي الدراسات العليا في
السابق
المدرسة اللبنان ّية للتعليم اإلجتماع ّي -جامعة
الجامعة األميرك ّية -بيروت ،وعملت في ّ
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رميناه ُ في سلّة المهمالت من المفاهيم الثقاف ّية
الق ّديس يوسف ،من إعادة الدينام ّية إلى هذه
الحس العلم ّي األوسع ،وحدود
المتح ّجرة لبلوغ ّ
الرؤوس ،بعد أن أطلعتنا على الخبرات الناجحة
اإلنسان ّية ،وأعني بذلك مفهوم اإلنثقاف ،وهو هذا المعتقدات المتصلّبة لإلنعتاق في رحابة لبلوغ
المفهوم الذي يدعو إلى أن يَقبَ َل حام ُل الثقافة
التي قامت بها في جامعة الكسليك مع ُطالّبها
َو َساعة اإليمان ،فهل ن ُصغي لهُ؟ لقد َحل َم بمدينة
ِ
صغي أكثر إلى حاملِ الثقافة الضعيفة .اللقاء بين المتفارقين فهل نعمل معهُ لنبني هذه
حول موضوع الخُلق ّية والدين .وقد شاركتُها أمَلها القويّة بأن ي ُ َ
ِ
فحام ُل
في مزيد من ال ّرجاء ،في حال كان بمقدورنا في
السالم إلى األرض؟ فلنتح ّرر
الثقافة الضعيفة هو الوحي ُد الذي يجب أن المدينة ،ونعيد ّ
السنوات المقبلة أن نقوم بالعمل الجبّار ،الفكر ّي تُعطى ل ُه فرصةٌ أكبر لكي يَقوى في ثقافته ،كما
السلطة ،لنتمكّن من بناء ق ّوة إنسان ّية
من هيمنة ّ
وال ّروح ّي ِ
والعلم ّي ،المطلوب منّا إنطالقًا من
يجب أن نتحاور معه انطالقًا من هذه الثقافة ،لكي اإلنسان على األرض إذا بقي لنا ذ ّرة ح ّب لها.
الجامعات ،من أجل إعادة بناء هيكل ّية لغاتنا على ن ُعيد بذلك لألرض خيراتِها ولِك ّل إنسا ٍن اعتبا َرهُ.
قُدراتنا الخَلق ّية وال ُخلُق ّيةُ ،مستندين في ذلك على من هنا ن ُطلقُ مبدأ الحوار الذي هو القاعدة
الوساطة إخفاق فموت ،أم انطالقة
األساس للوساطة بين البشر .هذه القاعدة لها
تصميمنا على إعادة تحليل وقائعنا االجتماع ّية
لحياة جديدة؟
مُرتَكزان أساس ّيان ،هما:
وبخاصة في ما يعود لحاالتنا الدينية
والنفس ّية،
ّ
والسياس ّية واالقتصاديّة والمال ّية المعولمة
• أ ّوالً :اليقين البحث ّي الذي ليس إال ّ يقينًا بالشّ ك وفي النهاية كان الكالم عن الوساطة .وهل التربيةُ
وتمسكًا بهذا الشّ ك العلم ّي الذي يفتح
والمشرزمة في آن.
إال ّ محاولةٌ إلعطاء القدوة تسهيالً لبناء الوساطة،
العلم ّيُّ ،
ِ
وقد يكون علينا أن نصف حاالتنا الثقاف ّية
لتغذية
العلم على ذاته ،إلى الالنهاية .هذا اليقين البحث ّي أي وصل أماكن الق ّوة بأماكن الضعف،
ليس إذًا إال ّ يقين الاليقين في مجاالت المادّة
المتواجهة بالحاالت الثقافويّة .لك َّن المشكلة
الضعيف بما لدى القو ّي من سماح و عطاء؟
والحياة على األرض.
الواقعة هنا هي أنّنا موجودون أمام واقع ليس
خاصة تصفه ،وفي كُ ّلِ ل ُغات العالم؛
• ثان ًيا :يقين الح ّب الذي يفتح اإلنسان على ذاته من هذا المنطلق ،علّقت طالبة الدكتوراه
لهُ كلمةٌ ّ
فالثقافويّةُ هي في الواقع كلمةٌ غير موجودةٍ ،وأعني وعلى العلم ،إلى الالنهاية ،أي اإليمان بالحياة
ورئيسة جمع ّية العاملين اإلجتماع ّيين والعامالت
االجتماع ّيات في لبنان ،الس ّيدة ريّتا شوشاني
رغم الموت؛ ومن هنا أهم ّية التربية والمدن َّية
بها هنا :هذه الحالة الثقاف ّية التي غالبًا ما تكون
ٍ
حاتم ،على مسألة ثقافة الوساطة وطرق التّفاعل
والدين كعالقة بين السماء واألرض ،أي بين
معركة دمويّ ٍة ف ّرقت بين
ناتج ًة في األصلِ عن
المادّة والروح ،بين الحركة ِ
الغاشمة والح ّب المولّد معها في المدارس والجامعات بقولها :إنّ ج َّل ما
جماعا ٍت االنتماءات الدين ّية والعرق ّية المطبوعة
المؤسسات التربويّة في هذا المجال ،في
فعلته
السماء للمعنى.
ّ
في الذاكرة حي ُث يندمج الدين كعالقة بين ّ
السنوات األخيرة ،هو منع النشاطات السياس ّية
واألرض مع التّاريخ الزّمن ّي ،كتدوين لألُصول
على هذا اإليقاع ،ناشد الدكتور ملحم خلف
ّ
ِ
داخل جدران حرم الح ّيز الذي تشملُهُ سلطة ك ّل
الدمويّة للنّزاعات التي ولّدت التّقاليد والعادات
وبواسطتهم أم َم األرض وشعوبَها ،أن
الحضو َر،
ِ
منها ،بينما الح ّل كان في التربية على السياسة.
السلطة.
اإلنحطاط هذا الذي يجرفنا جمي ًعا
يوقفوا زم َن
ومقاليد ّ
السيدة شوشاني أنّ حاجات األرض،
وقد يكون علينا أن نصف حالتنا الجانحة إلى
إلى مهاور الظلمات ،حيث التواصل بيننا أصبح
وتُضيف ّ
أي حاجات الجماعات االجتماع ّية واالقتصاديّة،
المزيد من الالمساواة الثّقاف ّية واالقتصاديّة،
السيطرة بعضنا على بعض واإلخضاع
مزي ًدا من ّ
وحاجات المجتمع لجهة بناء المواطن ّية والتالحم
بحالة التّصادم بين الثقافات .وقد يكون علينا
والتّرهيب .فالحقيقة أصبحت بالتالي نو ًعا من
السلطة المطلقة التي تُمنح جوازاتها االجتماع ّي والسياس ّي والثقاف ّي ،هي كُلّها حاجاتٌ
خاص أن ن ُشير إلى أنّ هذه الحالة هي
بشكلٍ ّ
المنافسة على ّ
إلى نوع من الوساطة الفاعلة التي تؤدّي إلى إعادة
ناتجة عن فشل عمل ّية التثاقف التي ارتكزت عليها من خالل مساحات التربية ،حيث فقدت من
بناء العمل السياس ّي الح ّق إنطالقًا من الجامعة.
التربية.
ضمنها مناخات النقد والتّفكّر ،ولم يبقَ فيها إال ّ
ك ّل هذا يدعوني إلى االستنتاج من ِجهتي ،كأستاذ
وقد يكون علينا أخي ًرا أن نش ّدد على كون التثاقف أبواق تُردّد األفكار المبتذلة ،وتقمع ،في الوقت
في علم الوساطة ،أنّ السياسة هي ف ٌّن أساس ّي في
يت ُّم من خالل عمل ّيات اإلتصال التي تحصل بين
عينه ،كُ ّل المحاوالت التي جرت لنشر ثقافات
التن ّوع اإلنسان ّي؛ ويَت ُ ّم هذا القمع عبر بناء الحواجز التكوين التربو ّي .هي ف ُّن بناء اإلنسان الفرد ّي و/
الناس الذين ينتمون إلى ثقافات مختلفة ،وعلى
أو الجماع ّي على التواصل بين ذاته األنان ّية وذاته
أن االتصال الثقاف ّي بين الناس ال يُمكن أن يكون
المفهوم ّية المطلقة وغير القابلة للنقاش ،والتي
ُ
أري َد لها أن تكون ِعلم ّية وطاهرة وديمقراط ّية إلى اآلخريّة ،من أجل تغليب الثانية على األخرى.
إتصاالً ُمج ّردًا في األصل ،كونهُ يحمل في ط ّياته
وهو فن بناء الجسور بين هذه الذّات الفرديّة و/
ذاكرات األطراف التي تقوم به وقدراتهم على
أبعد الحدود.
الساعية إلى آخريّتها وذات اآلخر
قراءة هذه الذاكرات في أعماقها ال ّروحية وفي
أو الجماع ّية ّ
أيضا إلى
خطوط مجرياتها التّاريخ ّية.
الساعية هي ً
يقول الدكتور ملحم :عبدو قاعي يدعونا إلى تجربة الفرديّة و أو الجماع ّية ّ
الهدف عينه ،من أجل توفير اللقاء بين هذه
على هذا األساس ،يُفترض بنا أن ن ُعيد اعتبار ما عالم التواصل الذي يكسر الحدود ،حدود العلوم
الذات ّيات الباحثة عن التّو ُحد في آخريّتها.
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على هذا ،ما كان من عالم االجتماع األوحد الباقي
في فرنسا وأوروبا من رعيل بيير بورديو ،ومن
التو ّجهات الفكريّة التي طالما دافع عنها كبار
علماء اإلجتماع الوضع ّيون أمثال إميل دوركهايم
وكلود ليفي ستروس ،وهو الدكتور روبير كاستيل
الذي أصدر أخي ًرا في دار نشر سوي كتا ًبا بعنوان
تصاعد الشكوك ،إال ّ أنّه أكّد على وجود أزمة
تنهش في نظامي الجامعة و المجتمع.
ضارية اليوم ُ
الصدد هي في
والمسألة المطروحة بق ّوة في هذا ّ
العودة إلى الخُلق ّية اإلنسان ّية المدن ّية (المواطن ّية)،
خُلق ّية الحقوق (الحقوق اإلنسان ّية) :ح ّق العمل،
ح ّق العيش بكرامة ،ح ّق التّعلّم واإلنفتاح على ك ّل
المعرفة والبحث العلم ّي بعلم ّية مفتوحة من دون
المس بإنسان ّية اإلنسان وكرامته.
ّ
السؤال الكبير المطروح في هذا المجال،
أما ّ
فهو يدور حول إمكان ّية ال ّدفاع عن هذه الخُلق ّية
وعن المعارف والقيم التابعة لها ،في عالم أصبح
ليص َّب حول
يعيش أكثر فأكثر على المنافسةُ ،
كيف ّية القيام بهذا الدفاع ،وسبُل تحويله إلى بناء
تربو ّي جديد من خالل الجامعة ،في عالمٍ فق َد
ك َّل مقاييس العمل والتقييم ،كما والقوى البشريّة
الالزمة التي قد تسمح لهُ بذلك.
ث ّم رحنا نتساءل ما إذا كان يمكننا بعد أن ن ُكملِ
طريقَنا على مسالِ ِ
ك الوساطَة ،بشيء من الرجاء،
ولو ضاقَ األم ُل بهذا المقدار.
يقول الدكتور جان جاك باالن ،وهو الرئيس
لمؤسسة سينيكو فرنسا ،والكاتب
والمدير العامّ ّ
المعروف في مجاالت البناء التربو ّي للقدرات
االقتصاديّة الجديدة :إنّ المستقبل ،ولو كان صعب
الميراث ،سيكون علينا مواجهته بصيغة «الذكاء
والتّح ّول» ،التي تتطلّب أن نعمل على تسليط أضواء
ثالثة على الواقع .و يمكن تحديد الرؤى المرجع ّية
التي تُستَم ُّد طاقةُ النور منها باآلتي:
• أ ّوالً :إسقاط حالة التفتيت في القيم والثقافات
القائمة حال ًّيا ،عبر إعادة إحياء ال ّرؤية الروح ّية
والمجتمع ّية لحالة التّفاعل والتّضامن واإلصغاء بين
الذات ّيات اإلنسان ّية في أعماق الجهود التي نقوم بها
فرديًّا وجماع ًّيا للتّح ّرر من استعباداتها المختلفة.
ف عن العمل التطبيع ّي القائم حال ًّيا،
• ثان ًيا :الك ّ
إنطالقًا من المقاييس الثقاف ّية األحاديّة التي
تعتبر ناجحة ،والقيام بك ّلِ الجهود الالزمة

لتطبيع األنظمة القائمة عبر بناء األطر التربويّة
والمجتمع ّية لتحقيق فكرة التن ّوع باالعتماد على
الذكاء الجماع ّي المتح ّرر من قيود االنتماءات
المتصارعة والمتصادمة.
• ثالثًا :العمل بجهد لتنشيط مواقف ثالثة لدى
المواطنين ،ودعمها ،وتنميتها ،من أجل تسريع
السيطرة ،سيطرة
القوى اإلنسان ّية في مواجهة قوى ّ
سلطة األقوى التي عولمتها سرعة التكنولوج ّية.
هذه المواقف هي:
االحتراس والتّنبُّه والتّيقُظ ا
بصر ال ّدائم
لتّ ُّ
توفير شروط اإلنماء اإلنسان ّي لهذه المواقف
والسماح
اإليجاب ّية ،في مناخ من التّقبّل اإلنسان ّي ّ
والسيطرة في
والغيريّة من أجل مواجهة قوى التّس ّرع ّ
المنافسة البربريّة.
باالستناد إلى هذه الثّالث ّية في المواقف المطلوب
تنشيطها من أجل إيقاظ القوى المدن ّية وال ّروحية،
هذه الثالث ّية التي ليست بالفعل إال ّ محاولة للعبور الى
الوساطة عبر ما تؤ ّمنه هذه األخيرة داخل اإلنسان
من امتدادات في المساحات الزّمان ّية والمكان ّية
الالزمة لذلك ،انبرى الدكتور باسكال مونين ،وهو
المدير المسؤول عن الدراسات العليا في ميادين
علوم اإلعالم والتواصل في جامعة الق ّديس يوسف-
بيروت ،والكاتب المعروف في مجاالت هذه العلوم،
ليؤكّد أنّه :يطلب اليوم أكثر و أكثر من اإلعالم ّي
أن يلعب دور المراقب على منابع اإلعالم وعلى
قنواته .هذه المراقبة هي الوحيدة التي قد تسمح،
برأ ِيهِ ،لإلعالم من :أن يصبح الوسيط الصحيح،
بين الحدث والخبر وال ُمع ِلمين في ِ
صدقِ مقصدهم،
يتخطى ِإ ِ
وفي ما َّ
نشداداتِهم اإلنتمائ ّية التي تَتَظ ّهر
من خاللها معاني ن ِ
ُصوصهم ،وبين الناس المتل ِقّين
الصدق
لهذا اإلعالم ،والذين يتوقون اليوم إلى ّ
اإلعالم ّي في العمق ،لكنَّهم يرفضونه اجتماع ًّيا
ليظلّوا متناغمين مع ِإنشداداتهم اإلنتمائ ّية الثقاف ّية
اإلجتماع ّية.
من هنا يطالب الدكتور مونين :بإرساء القواعد
الصلبة للبنية الخلق ّية اإلعالم ّية في هذا العالم
ّ
المعولم ،وبترسيخ هذه البنية في التربية على مستوى
المواقف والقيم ،وذلك سع ًيا لحماية اإلنسان ككائن
إنسان ّي له كرامته ويعمل لل ّدفاع عن الحريّة وعن
بحس من المسؤول ّية .ويُشير الدكتور
حقيقة األمور ّ
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خاصة ،في هذا المجال ،إلى أنّ:
مونين ،بصورة ّ
هذه البنية الخُلق ّية هي في األساس مبن ّية على روح
الوساطة ،إذ لن يسمح لها بالوجود في أساسها إال
على طريق اإلصغاء الصحيح ،بمعنى اإلنتباه
والصادق لألقوال والنوايا .إنّه
المتبادل والصريح ّ
اإلصغاء النابع من القبول ّية والموضوع ّية للذات ّيات
كلّها ،ولو أخطأت .إنّه اإلصغاء المتح ّول إلى كلمة
صادقة لتغليب الحياة على الموت ،ولو ص ّح األخير
برهانًا.
ُ
الخالصة

ِ
ِ
خالصة القول ،خالصةُ
الخالصة ومقص ُدها،
في
وفي هذه الخالصة المقصد أقول :إنّ التربيةَ،
ماض ًيا وحاضرا َ ومستقبالً ،لن تص ّح إال ّ إذا ُعدنا
واعتمدنا على عزيمتنا ،وبك ّلِ ِج ّدية ،أخذنا القرار
الحاسم والنهائ ّي بأن نسير في التّربية ،أ ّوالً على
طريق التّح ّرر واإلنعتاق من العبوديّة ،أيّة عبوديّة،
وبخاصة عبوديّة الذات األنان ّية ،لإللتزام ثان ًيا
ّ
ِ
بالح ّريّةُ ،حريّة الخيار ،أ ّ ِي خيار ،ألنّ هذا الخيار
لن يكون إال ّ صدقًا وحبًّا بعد قرار التّحرر من
عبوديّة الذات األنان ّية.
بهكذا قرار ،سنرى أنف َُسنا نتر ُك هويّتَنا األولى،
التي هي هويّة االنتماء األولى فينا ،التي تُش ّر ِدُنا
وتُبعدنا بعضنا عن بعض ،لنتو ّجه نحو الهويّة
الثانية التي نبنيها على األولى ،وبك ّلِ احترام
لِكيانها ال ّروح ّي الذي أعطانا القُدرة على تخطّ ي
كيانها الزّمن ّي.
بهذا الخيار ،ستُصبح التربيةُ هذا البناء َ ال ّدائ َم
ِ
الثانية لإلنسانِ الفرد ّ ِي
والمستم َّر للهويّ ِة
والمجتمع ّيِ ،ال ّروح ّيِ والمادّ ّي .ف ُيعمل ،من ِ
خاللها،
َعبيد معبر ِ ِ
على ت ِ
اللقاء مع اآلخرِ ،كما وعلى تبديد
السوادات ..كُلّها في مضاءات هذا
الغيوم وك ّل ّ
المعبر ،من أجل التّمكّن من فتح البصائر أمام
آفاق اكتشاف اإلنسان ّية وفُتُحات ال ّروح في الذّات،
في اآلخر وفي العالم ،ومن دون الطّ عن بالهويّة
األولى ،بل من ِخالل ِ فهمها كبعد أساس ّي للوجود
يجب نقله من مكان العداوة إلى مكان المصالحة.
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مركز الدراسات المريميّة
محتفًيا بعيد البشاره
غداة إعالن يوم  25آذار ،عيد بشارة العذراء مريم لدى المسيح ّيين،
عي ًدا وطن ًّيا ،بادر مركز الدرسات المريم ّية في جامعة س ّيدة اللويزة إلى
إطاللة على مستوى الحدث ،والس ّيما أ ّنَ الجامعة تحمل اسم مريم؛ فعمل
مدير المركز األب عبدو أنطون إلى إجراء االتصاالت وعقد االجتماعات ،إن
في الجامعة ،وتحدي ًدا في إطار كل ّية العلوم االنسان ّية ومكتب العمل الرعو ّي
الجامع ّي ،أو خارجها مع جمع ّية أبناء مريم ملكة السالم التي تض ّم محامين
مسلمين ومسيح ّيين ،بحيث ت َّم عق ُد ندوةٍ ،شارك فيها أساتذةٌ وطالّ ٌب
ومدع ّوون معن ّيون ،وغل َب عليها طاب ُع الشّ هادات ،بحيث جاء في كلمة عميدة
العلوم االنسان ّية الدكتورة كارول كفوري:

ضى ،كان َتِ
واألب عبدو أنطون قال بدوره لِعام ٍ َم َ
ِ
الباد َرةُ ،أ َ ّنَ ي َ ْومَ  25آذا َر ي ُ ْص ِب ُح عي ًدا َوطَن ًَّيا.
فَتَمنَّ ْي ُتَ ،وقْتَهاَ ،وصلَّي ُت ِإل َى ال َعذ ِ
ْراء ،ل َ ْو أ َ ّنَ
َ
ناسبَةَ تَكُونُ ل َها َو ْح َدها ،ف َ َي ْجت َ ِم ُع اللبُنا ِن ّيونَ
ال ُم َ
لصالةِِ ،بكَالم ٍ َعنِ ال َعذ ِ
ْراء َو َع ْن َم ْعنَى ِبشا َرةِ
َم ًَعا لِ َّ
الس ِ
ماء ل َها.
َّ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
بَ ْع َدهاِ ،بفَت ْ َرة َو ِج ْيزَة ،شَاءَت العنايَةُ ِاإلل َِه َّيةُ أ َ ّنَ
فَرِيقًا ِم َن ال ُمحا ِمي َنُ ،م ْس ِلمي َن َو َم ِس ِ
يحيي َن ،رِجاالً
الس ِ
ماء َوأَلَّفُوا َج ْم ِع َّيةً ،تَ ْح َت اسمِ:
َو ِنساءً ،لَبَّوا ِن َداء َ َّ
السالم ِ»َ .و ِب َوح ٍي ِم َن ال َع ْذ َر ِاء،
«أَبْناء ُ َم ْري َ َم َم ِلك َِة َّ
أَقَا َم ْت َه ِذه ِ ال َج ْم ِع َّيةُ برتُوكولَ تَعا ُو ٍن َم َع َرهبا ِن َّي ِتنا
ت َْسهيالً لِت َ ْحقيقِ أ َ ْه َدا ِفها ...فَكَانَ لِقاؤُنا ال َيومَ
باكُو َرةَ أ َ ْعمالِها َوأ َ َعمال ِ َم ْركَز ِ ّ ِ
الدراساتِ ال َم ْري َ ِم َّي ِة
ِفي الجا ِم َع ِة.
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I hesitate to talk about religion; it is such a private part of our lives,
but when Father Antoun asked me to speak about the Virgin Mary,
I felt I could say a few words.
’I grew up in a family very devoted to the Virgin Mary. My parents
house has statues and pictures of the Virgin Mary, and what I
remember with is the peaceful, calm smile of the Virgin Mary. She
was always the mediator; at the marriage of Cana when she said,
”?“Do what he asks you to do
Mary implores us to prayer. Her messages from Medugorige are
always encouragement to continue praying the rosary. Some of
us may think about the usefulness of prayer in this world so full of
movement and noise. I think that prayer can help to bring us inner
peace without which we can accomplish very little.

وح ّددت أمينة س ّر الجمع ّية المحامية باتريسيا
دكّاش أهداف الجمع ّية بالنقاط اآلتية:
 «ال سالم دون عدالة ٍوال عدالة َدون غفران» ،والٍ
مصالحة على صعيد الفرد والعائلة
سالم من دون
والمجتمع.
 السالم هو هبة ٌمن اهلل لالنسان وهبة ُالسماءلألرض ،تنب ُع من القلب الذي يصفح ُويسامح.
ِ
 إحاللُ السالم هو من أَولى اهتمامات جمع ّيتنا،عن طريق االنفتاح على األخوة في الديانات
جميعها ،وذوي االرادات الط ّيبة ومشارك ِتهم بناء َ
السالم م ًعا.
 مه ّمتنا األساس ّية في هذه الجمع ّية ،تربيةاألجيال على المحبّة واألخُ َّوة الوطن ّية ،وعلى تفـاعل
الحضارات والثقافات واألديان والمعتقدات ،ال على
الصراع في ما بينها وح ّب السيطرة.
وأضافت :رجاؤنا وأمنياتنا أن يُصبح لقاء

جامعة س ّيدة اللويزه نقطة َانطالق للقاءاتِ
صالةٍ أخرى ،واجتماعات ِعمل ٍمشتركة ،كي
تُشكّل الرو ُح اللويزيّة در ًبا جدي ًدا إلى التقارب،
نسلكه إلى السالم عب َر العدالة ،تجسي ًدا للتفاعل
والتآخي عبر المعرفة التي عبّر عنها Teilhard de
 Chardinبقوله« :بقدر ما يزدادُ االنسانُ معرفة،
يزدادُ اقترا ًبا من أخيه االنسان» .وما لقاؤنا هنا
مسيح ّيين ومسلمين ،بروح االحترام والتقدير
األخويّين ،تحت ظ ّل والدتنا الروح ّية الس ّيدة
العذراء ،ملكـة السالم ،الكلـّ َية القداسة والطهارة
والنقاوة ،إال ّ لنعلن للمأل أنّ لبنان سيبقى ِقبل ًة لك ّل
من آمن بأنّ االنسانَ أخو االنسان...
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مريم ّ
السالم"
"وجه
إحتفاليّة
ُ
َ
ٍ
السالم» ،وتق ّدمت حضو َرها الس ّيدة رندى عاصي-
 ..وكان لمركز الدراسات المريم ّية خطوةٌ أخرى متق ّدمةٌ صو َب مريم،
بأمسية شعريّةَ ،ظلّلها «وجهُ مري َم ّ
ب ّري ،رئيسة الجمع ّية الوطن ّية للحفاظ على آثار وتراث الجنوب اللبنان ّي ،والتي حملت التح ّيةَ من جنوب القداسة :من قانا العرس ،وصور الكاتدرائ ّية األولى،
وصيدا شفاء الكنعان ّية ،ومغدوشة س ّيدة المنطرة ..،منتهي ًة إلى هذا الرجاء« :ما أحوجنا في لبنان وفي العالم المسكون بالجشع والحقد والكراهية والظلم
واألثم والعدوان ونكران اآلخر ،أن ن ُسكن مريم القض ّية والرسالة في حركتنا ،وفي ك ّل المساحات التي تتح ّرك فيها على مختلف الصعد والمستويات من أجل أن
يح ّل السالم ،والذي هو اسم من أسماء اهلل ووجه من وجوه مريم».

وختمت الس ّيدة ب ّري بض ّمة شعريّة ،منها:

يا بن َت عمرانَ األب ّي وإن يكــــــن

ِ
لح ُن المؤذّنِ
للكنيسة مسـجدا
قرآن َه ولصوتِه رج َع الصــــدى

أو كان إنجي ُل المسيحِ ألحمـــــــ َد
من نهج ِ ِ
واحدهم زَر ْعنا أرضَنــــا

ع ًزّا وأَسقينا الغمامةَ مــــوردا

ِ ..
فبنهج أحم َد صار عيس قائدي

وبدينِ عيسى ما ن َكرتُ مح ّمدا

ورئيس المركز األب عبدو أنطون رس َم «لألمسية
وكان رئيس الجامعة األب وليد موسى قال مر ّحبًا:
ُ
وس َوال َمنْظُ و َر» -على
«أهالً بكم ،وشك ًرا لراعية هذا اللقاء الس ّيدة
أَبْعادًا َوآفاقًا تَ ْعلُو ال َم ْح ُس َ
الكريمة رندة ب ّري؛ وكما العذراء هي وجه سالم ،قوله ،وهي:
فإنّ وجهها المضيء بالمحبّة خير تعبير عن
ِ
السالم والعطاء واألخ ّوة االنسان ّية».
ف ِب ُح ّ ٍبِ ،م ْن
• ألنَّها َوقْفَةُ ُشكْر ٍ أَمامَ اهلل الذي َعطَ َ
ِخالل ِ مَ ْري َ َمَ ،علَى الطَ ِبي َع ِة البَشَ رِيَّ ِة.

وهتف مصلّ ًيا« :يا مريم ،يا أ ّمنا ،باركي هذا
الحضور ،باركي هؤالء المجتمعين حولكِ .
أعطينا
أن نبقى مؤمنين بأنّ المحبّة هي وحدها السبيل
إلى وحدة لبنان واستقراره وسالمه .امنحي أسرة
هذه الجامعة الطمأنينة والعافية ،وصلّي من أجلنا».

وما دُمْنا ن ُِح ُّب مَري َم َونُكَ ّر ِمُهاَ ،ستَبْقَى أَبَ ًدا صا ِحبَةَ
ال َّد ْع َوةِ...
ف نُلَ ِبّي دَ ْع َوتَها»...
َو َس ْو َ

 ..ومن الشعراء ،وكانوا
المحامي ريمون عازار
ومهدي منصور وباسمة
بطولي والياس خليل
• ألنَّها تَ ْع ِبي ُر ُح ّ ٍب َجما ِع ّ ٍي ن َ ْح َو َم ْري َ َم...
والشيخ سامي أبو المنى
والدكتور ميشال كعدي ،ق ّدمتهم الس ّيدة ندى سعد
• ألنَّها ف ُرصةُ َّ ِ
ِ ِ
ِ
بعض زهر ٍ وثمرٍ ..هذه المختارات:
الص ِالة؛ ومَ ْن قالَ إنَّناَ ،علَى اختالف صابرَ ،جنينا َ
ان ِتماءَاتِنا ال َعقائِ ِديَّة ،ال ي ُ ْم ِكنُنا أَنْ ن َُص ِلَ َّي مَ ًعا؟!
من المحامي ريمون عازار:
وتابعِ « :إخ َوتي األ َ ِحبَّاءَ ،ن َ ْح ُن ُهناَ ،علَى دُ ُروبِ
 ...واح ُرسينا
غَ ْيرِنا ِم َن ال ِق ّ ِديسي َن ُّ
الش َع َر ِاء الذي َن استَلْ َه ُموا ُرو َح
ِ
أيقونة الشرقِ ظهو ٌر أبد ُّي
أنتِ في
ال َّر ّبِ ،ف َ َسال َ ْت أَقْالمُ ُهم مَ ْد ًحا َوتَ ْع ِظي ًما.
أزلي
ِإذا َصلَّينا مَ َّرةً ،فَلَ ْن تَكُونَ األ َ ِخ ْي َرةَ.
أنتِ في لبنا ِننا الدهر ّ ِي أرزٌ ُّ
واجمعينا
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أنتِ في أرضِ التّالقي الموع ُد األغلى
وأنتِ ِ
الدي َ ُم.
أنتِ إنْ أَشرقتِ فينا
أين َع ْت من حولِنا الدنيا بهاء ً وجماال

وسألنا:
أَتُرى الصحراء ُ ق ْد صارتْ ِجنانًا ِ
تبس ُم
ُرى َح ْرمونَ منّا ال ِق َم ُم
وتغاوتْ في ذ َ
وارتفعنا
مث َل ُط ْورٍ من تج ّلٍ وصالةٍ
راسخ ٍ ال ي ُ ْه َزمُ.
ِ
واعضدينا
قد تسامى الح ُّب فينا
وتالقينا جمي ًعا في ِحماكِ
ٍ
بصفاء هاتفينْ:
إنّ ِ
ك األمُّ الشفي ُع ال ُمل ِْه ُم
نح ُن في لبنانَ آمنّا وقلنا
إنّنا الشع ُب المسي ُح المس ِل ُم.

ومن األستاذ مهدي منصور:
أزكى السالم ِ عليك يا ق ّديســةُ
		
وكما دخلتِ على عل ّ ٍي من جدار ِ
		
		
ُهزّي إليه بجذع ِ جرح ِ جنو ِبــــه
وطني هو ابنُك والجرا ُر مليئـةٌ
		
مألوا جرا َر قلو ِبنا بالويــــــــلِ
		

وجاء في قصيدة الشيخ سامي أبو المنى:
من س ّر ألغازه نستنب ُت ال َزّهــــــــرا
		
ذكراكِ يا أُمُّ عط ٌر في حدائقنـا
تبارك الر ُّب كم أوحى به ِفكَـــــــرا
		
س ُّر األنوثة عط ٌر طاب مولـــــ ُده
يفيض عطفًا ويسمو للعلى طهـــــرا
		
س ُّر األمومة عط ٌر منك منتشــ ٌر
ُ
النفوس ،ومنه تُؤخ ُذ العبـــرة
تُروى
		
س ُّر التواضع عط ٌر من نسائمــه
ُ
شذا حنانك كم في صدقه أَبـــرا!!
		
س ُّر الشفاعة عط ٌر من لطائفــه
وس ُّر ح ِبّ ِ
َول ْدتِ ِه ،صار خبزًا ط ّيبًا ،خمــــرا..
		
ك رو ُح العطر في جسـ ٍد
وج َه السالم ولم يستغربوا األمـــرا
يا وج َه خيرٍ ،وفيه المؤمنون رأَوا
والرأس في خجلٍ
وعلى اب ِنك المزروع ِ في نجوانــــــــا عيناكِ في ألمٍ
حا ٍن ،وثغ ُركِ ،كم في طهره أغــرى
		
ُ
البيتِ ..قومي وادخلي لبنانـــــــــــا
ِ
تساقط الشهداء ُ من َعليانــــــــــــا
يَ
والكؤؤس حزانى
بالخمرِ ...تُدمى..
ُ
فالتفتي إلينا واسمعي دعوانــــــــــا

و ِم ّما جاء في قصيدة الس ّيدة باسمة بطولي:
السالم ِ إنّا لدي ِ
َوسطــــــــــي
هديًا يَقي العم َر ال ّريا َح ال ُم ْع ِصفَهْ
س َّت ّ
ك ت َّ
ِ
ك خلتُنـــــــــــي أ ًّما لكَثرة ما بح ِبّ ِ
المعطاء َ كم ل ِ
يا أ ّم َي ِ
ك ُم ْدن َفـــــــــَهْ
خيط بثو ِب ِ
ٍ
ناهش ،ما سوى
 ..هالّ ن َزلتِ! هنا التّ ُ
ك قاد ٌر أن يوقفَــــــــهْ
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ومن قصيدة األستاذ الياس خليل هذا المقطع:
حتى لحريصا إنــــــــــــــدر والدي
		
م ّره رحت عاس ّيدة لبنـــــــــــان
وما أطيب القربــــــــــــــان ز ّوادي
		
شفت المسيحي صامد القربـان
فالش عانص الدرب س ّجـــــــــادي
وعا مدخل الساحه شفت إنسان
مطرح ما صلّى الياس للفــــــــادي
		
مسلم عم يصلّي على القــــرآن
وطلّيت متل الدير عا الــــــــــوادي
		
وِعيت قلبي شعلة االيمــــــــــان
من كل ملّه وكل شرع وديــــــــــــن
		
ورفعت راسي وقلت يا لبنــــــان
العدرا الحنونه بتجمع بالدي
		

وأخي ًرا ،أنشد الدكتور ميشال كعدي:
		
كَ ِبّري يا مري ُم وا ْعت َ ِلنــــــــــِي
		
إ ْر َح ِم ْينا َوان ْ ِق ِذيْناَ ،وا ْر َح ِمـــي
		
َش ْه ُر أَيَّا َر ،ال ُمنى ،من ُحل ِْمـنا
نح ُن يا أُمُّ ،لنا من ِ
		
ك ال َّرجـــَا
نح ُن يا مري َ ُمِ ،شئْناكِ ِ
		
الح َمى
		
قداسنـــــا
خَ ِلّصي ،ل ُبنان َنا ،أ َ َ
		
الصفا يا مري ٌم
َج َّد في روحي َّ

ف َ َرجاكِ ال ُق ْد ُس ،والبَ ْي ُت ال َحــــرامْ
أَنْف ًُسا َح َّرى ،أَيَا َعذْرا األَنــــــــــامْ
أ َ ْش َرقَ ال ُمخْض ُّر ،وا ْمت َ َّد الخــــــَزَامْ
َو َر َجانا ابنُ ِ
ك الفادي ،ال ُه َمـــــــــامْ
ن ِ
َحم ُل
الكأس َسال ًما وابْ ِتســـــــــامْ
َ
َوخُذي منّا صالةَ ال ُمستهـــــــــــامْ
الســــــــّالمْ
َج َّد في نفسي أَنا ُح ُّب َ
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اإليمان والتعليم العالي
باميال الشمالي
باتريك جريجي

يتكّون اإلنسان من الجسد والنفس والروح بحيث تتكامل هذه األجزاء فتش ّك
ل كيانًا ال يتجزّأ .وبال ّرغم من هذا التكامل ،يحصل أن يتط ّور واحد من هذه
األجزاء  وينمو على حساب غيره ،وعندها ال يكون اإلنسان بكلّيته الكاملة.
ويصدف أنّ إطار حياتنا الجامع ّية يضمن نم ّو الجسد والنفس من خالل
األنشطة المختلفة على صعيد الجسم والعقل ،بحيث يبقى نم ّو الروح في
مرتبة متراجعة.
سع ًيا لتفعيل البعد الروح ّي للطالّب واألساتذة واإلداريّين في جامعة س ّيدة
اللويزة ،وسع ًيا لتحقيق رسالة الجامعة في تنشئة الطالّب على النـزاهة  
األخالق ّية والتضامن اإلنسان ّي المنبعث من إيماننا باهلل ،تشكّلت نواة من
أساتذةٍ وطالّب ،كان ك ٌّل منهم يسعى على طريقته وبقدر طاقته
لتحفيز التربية على مبادئ اإليمان والح ّث على العيش.
من هنا ،انتظمت اللقاءات تحت شعار «اإليمان والتعليم العالي» ،فتالقى فيها
حوالى عشرة  أساتذة وطالّب من كل ّيات العلوم السياس ّية واإلدارة العا ّمة
والدبلوماس ّية ،والعلوم اإلنسان ّية والهندسة .

وقد اتّفق هذا الفريق على إقامة التنسيق مع المبادرات التي تقوم بها
الجامعة .فبدأ العمل لالتفاق على سبل تفعيل دور اإليمان ضمن الناشط
التعليم ّي ،من خالل إشراك مستويات الجامعة جميعها في ذلك ،وبالتعاون مع
المرشد العامّ األب بو شبل والعمل الرعو ّي الجامع ّي.
وتتركّز هذه الخطّ ة على نقاط أساس ّية ،منها -:تشجيع األساتذة على تنمية
ف - .االنتباه لنظرة
الحياة الروح ّية للطالّب من خالل الشهادة في إطار الص ّ
الطالّب إلى موضوع اإليمان ،وتجسيده في حياتهم التعليم ّية والعمل ّية-.
اقتراح خطّ ة عمل على اإلدارة بناء ً على ثوابت الجامعة ،من أجل دمج اإليمان
بعمل ّية التعليم.
و يتابع الفريق نشاطه من أجل الوصول إلى سكّة سير واضحة من أجل
تحقيق هذه األهداف وتثبيت القيم والمبادئ المسيح ّية في إطار الجامعة.

ّ
ّ
الجامعي
الرعوي
من َحصاد العمل
سهرة إنجيليّة في صوت المحبّة

2010/3/12

العمل الرعو ّي الجامع ّي العامّ في لبنان ينظّ م سنويًّا برنام ًجا في شبكة الصوم
والقيامة تحت عنوان «الشباب واإلنجيل» ،شاركنا فيه عبر إذاعة صوت
المحبّة مع األخت كاتيا ريّا حيث جرت مناقشة إنجيل مرقس 30-24/7
Mother’s day

2010/3/21

األحد  ،2010/3/21احتفلنا بعيد األمّ ،فبدأ النهار بالق ّداس اإلله ّي الذي
ترأّسه األب فادي بو شبل ،والذي جاء في كلمته:

باسم هؤالء الصبايا والشباب ،أ ِقف أمام وجه ك ّل أمّ ألقول لها:
آهٍ ما أجم َل وج َهك يا أ ّمي! كم فيه من الح ّب والحنان والروعة!
السهر في سبيل نم ّوي ونضوجي ونجاحي وتحقيقي
ما أجمل عينيك اللتين تعبتا من ّ
ذاتي!
ما أبهى شفتي ِ
ك اللتين كانتا وال تزاالن تدفقان عل ّي قُبالت الدفء ُّ
والطهر والسالم!
ص ّدقيني يا أ ّمي ،لو مهما قُلت وكتب ُت وتأ ّملت وأعلن ُت ،فلن أ َوف ّ َيك ح َّق ِ
ك وح ّقَ
والدي! و ُربّما احتج ُت إلى ك ّل أبجديّات األرض أُق ّدمُها لتنظمي ما يروق ل ِ
ك من آيات
الح ّب وعرفان الجميل والشكر الجزيل.
وفيما أق ّدم ل ِ
ك هذه التقدمة ،أرف ُع ناظر ّي إلى السماء نحو أمّ يسوع الفائقة العذريّة
والجمال ،وأنا سعي ٌد ك َّل السعادة ،ألنّها هي أمّ اهلل وأ ّمنا جمي ًعا ،هي التي تحبّنا
اليوم بقلبها الذي أحبَّت به اهلل ُحبًّا ال يعرف الحدود ،وتنظر إلينا بالعينين اللتَين
نظرت بهما إلى وجه يسوع المعبود ،ألقول لها :أُعطفي نظرك على أ ُ ّمهاتنا وآبائنا،
فإنّهم عط ّية اهلل لنا .إحميهم وباركيهم وظلّليهم تحت كنف ردائك الوالد ّي،
واذكريهم أمام الثالوث األقدس ليمنحهم الص ّحة والبركة والقداسة في هذه الحياة
والحياةاألبديّة.
 ..ث ّم كان غداء ٌواسكتشاتٌ وألعا ٌب ترفيه ّية...
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Easter weekend retreat

2010/3/28-27

التأم أكثر من  30شا ًبّا وشابّة من العمل الرعو ّي الجامع ّي في الرياضة
الروح ّية السنويّة ،زمن الصوم ،في دير مار إدنا -نهر إبراهيم ،تحت عنوان
«الصوم يفتح لكم باب السماء».
Easter Mass

2010/3/31

وفي  ،2010/3/31احتفلنا بق ّداس الفصح المجيد في الجامعة ،حيث ذكّرنا
األب بو شبل بعظمة ح ّب س ّيدنا يسوع المسيح لنا.
ّ
العمال في
في احتفال الجامعة بعيد

2010/5/6

بعناية من إدارة الجامعة ،شاركنا في اإلعداد لحفل غداء في مطعم الجامعة
لحوالى  70عامالً من الع ّمال األجانب ،وفي حضور األبوين بشارة الخوري
ضر
وفادي بوشبل ،اللذين شكرا هؤالء الع ّمال على جهودهم المستم ّرة .وقد ح ّ
شبيبة العمل الرعو ّي ألعا ًبا ترفيه ّية ،ووزّعوا الجوائز على الفرق الرابحة.
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Founder’s day

2010/5/14

وبمناسبة عيد الجامعة  ،23وكان تحت عنوان ،football is coming home
حيث مثّلت األنديةُ البلدانَ المشاركة في المونديال ،أخذ الـ  Pastoralعلى
ٍ
ومنص ٍة وألوا ٍن وبتوزيع صورة س ّيدة فاطيما التي
نفسه تمثيل البرتغال
برقصة ّ
صودف عي ُدها في ذلك النهار ،وعليها هذه الصالة:
أيّتها العذراء مريم الفائقة القداسة ،يا سلطانة الورديّة المق ّدسة ،لقد ُسررنا
بأن تظهري ألطفال فاطيما وتكشفي لهم رسالة مجيدة .نناشدك أن تمألي
قلوبنا حبًّا ُمتّق ًدا لتالوة الورديّة .وبتأ ّملنا في أسرار الخالص التي نتذكّرها
فيها ،نرجو أن ننال ال ِنعم والفضائل التي نطلبها ،باستحقاقات يسوع المسيح،
ربّنا ومخلّصنا.
ن ُك ّرس لقلبك الوالد ّي ذواتنا ،عائالتنا ،بالدنا ،وجنسنا البشر ّي كلّه ،إحمينا
وخلّصينا.
يا قلب مريم ،مصدر الح ّب الحقيق ّي ،إمأل قلوبنا بالمحبّة اإلله ّية وبالح ّب
األخو ّي الحقيق ّي الذي بدونه لن نعرف السالم .إمنح ك ّل البشر والشعوب أن
بعضا» ،حتّى يسود السالم والعدل
يفهموا ويت ّمموا وص ّية يسوع «أ ِحبّوا بعضكم ً
والح ّق في المسيح.آمين.
عيد القربان األقدس

ومع غروب شمس الخميس الواقع في  ،2010/6/3وبدعوة من العمل الرعو ّي
الجامع ّي  NDUوجماعة الصالة المريم ّية  ،Podbordoوعلى جاري العادةِ في
تطواف بالقربان األقدس،
الجامعة ،كان احتفالٌ حاش ٌد بالق ّداس اإلله ّي ،تاله
ٌ
ُ
اتّجهت فيهما العقولُ والقلو ُب إلى تأ ّمالت في ما يمثّله الكاه ُن وما أوكل إليه
من دور ويضطلع به من رسالة من وحي القول «يسوع ،إذًا ،هو رئيس الكهنة
الذي يناسبنا ،هو ق ّدوس بريء ال عيب فيه( »...عب )26/7
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المطران بولس دحدح ،النائب الرسول ّي لالّتين
في لبنان ،الذي احتفل بالق ّداس ،ركّز في
عظته على أنّ الكهنوت واألفخارست ّيا س ّران
متالزمان ،موض ًحا قول َه :يمكننا أن نحصل
على أ ٍّي من األسرار السبعة :العماد والتثبيت
والزواج واالعتراف ومسحة المرضى ،..خارج
الذبيحة اإلله ّية؛ ولكن ،ال يمكننا أن نحصل
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على س ّر ِ الكهنوت إال ّ من خالل الذبيحة اإلله ّية .فال يوجد إفخارست ّيا من
دون كاهن ،وال فائدة للكهنوت وللكهنة واألساقفة من دون األفخارست ّيا.
األفخارست ّيا هي ق ّمة األسرار ،وهي زبدتها وخالصتها .من خالل سائر
األسرار نبشّ ر حت ًما بكلمة اهلل ،ولك ّن التبشير الصحيح الواقع ّي الحقيق ّي الذي
لتجسد المسيح على هذه األرض ،هو س ّر األفخارست ّيا.
يعطي استمراريّة ّ
نتحس َس ،نحن الكهنة وأنتم المؤمنين ،أهم ّية
من هنا ،أضاف ،كان علينا أن َّ
هذا الس ّر ،ودو َر الكهنة ورسالتَهم في تمثّل المسيح وتمثيله وتقديمه طريقَ ح ّقٍ
وحياة...
ومن التأ ّمالت وال ّدعاءات التي تخلّلت محطّ ات التطواف واحدةٌ تتعلّق بخوري
آرس ،الكاهن المع ّرف وشفيع كهنة الرعايا ،جان ماري فياني؛ وأخرى تتعلّق
ببادري ب ّيو ،الكاهن الذبيح؛ وثالثة بأبونا يعقوب الكبّوشي ،كاهن الخدمة؛
ورابعة بالبابا يوحنّا بولس الثاني ،الكاهن الرسول...
ِ
فلقد كانت روح اهلل ترفرف على غَمر ِ
الجامعة ..والجماعة!

يا عدرا

ريتّا مهنّا

سنة  1873بتخلق طفلة بضيعة صغيرة بفرنسا .بعمر الـ 11سنة عانت من مرض مستعصي .وبعد وقت
من العذاب والمعاناة ،إنت يا عدرا ببسمة صغيرة منّك قدرتي تشفيا .هيدي البنت أكيد منعرف إنّها
الق ّديسة تريزيا الطفل يسوع!!
و ّهأل ،يا عدرا ،منطلب منّك تشفينا ببسم ِتك ،وتريّحي نفوسنا التعبانة ،وتعطي الفرح لقلوبنا .ونحنا
بدورنا بدنا نج ّرب قَ ّد ما فينا نعطي غيرنا .منشكرك ألنّك سمحتيلنا نحبّك ،وخلّيتينا نح ّب الحياة من
خاللك.
ِ
ِ
ِ
بتر ّجاك يا عدرا ..بتر ّجاك ،لك ّل مين بعد ما تمتّع بمعرفتك تق ّربيه منّك ،وتع ّرفيه عليك ،وعلى حنانك
األموم ّي.
يا عدرا خلّين كلّن يعرفو إنّك إنتِ موجودة ،وإنّك إمّ الك ّل السهرانة دائ ًما علينا ،وإنّو بالكِ الحياة ما إلها
معنى ،ومعك ،معك وحدك بتحلى.
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وجوه

األب فادي بو شبل المريم ّي
المرشد العامّ في جامعة
س ّيدة اللويزة

'الله يراني'

وإذا غصنا أكثر فأكثر في الكتاب المق ّدس ،نجد
في سفر المزامير كيف أنّ صاحب المزمور 138
ينشد حضور اهلل في ك ّل مكان ،ويرى إلى أنّ
«اهلل يراني»! هذه الكلمة التي تلفّظ بها األخ
اإلنسان أينما ذهب ستبقى عينا الر ّب مفتوحتين
إسطفان نعمة ،وكانت بمثابة شعار حياته ،إن كانت عليه...في هذا الزمن الصعب الذي نعيشه ،حيث
تد ّل على شيء ،فعلى مدى تحفّظه من جهة لعيش تكثُر الضباب ّية على الضمائر ،وتحت ّل األنان ّية
الحياة كلّها في الحضور اإلله ّي ،ومن جهة ثانية
مكان الصدارة ،ويُصبح ك ّل ما هو مستور مسمو ًحا
على معرفتة بالكتاب المق ّدس؛ ألنّ هذه الكلمة
به ،يأتي إعالن تطويب األخ إسطفان ،ليكون
نطق بها إبراهيم ،أبو المؤمنين ،يوم كان يقود
صرخة أمام إنسان عصرنا الذي أدار ظهره
ابنه الوحيد إسحق ليق ّدمه ذبيحة للر ّب ،إذ سألّه للخالق ،وفصل ما بينه وبين اهلل ،وكأنّه أصبح
إسحق قائالً« :يا أبتِ» .قال« :هاءنذا ،يا بُن ّي».
يعيش في عالم ليس فيه مكانٌ هلل ،ألنّه اعتقد أنّ
قال« :هذه النار والحطب ،فأين ال َح َمل للمحرقة؟» اهلل يبقى في عالمه «السماء» ،ونحن لنا عالمنا
فقال إبراهيم« :اهلل يرى ِ
لنفسه الحمل للمحرقة« ،األرض» ،ونسي أنّنا «فيه نحيا ونتح ّرك ونوجد»
يا بُن ّي» .ومضيا كالهما م ًعا (تك .)8-7/22
أيضا كالم الح ّق نفسه الذي
(أع  ،)28/17ونسي ً

األخ إسطفان نعمة ،من هو؟
القرية ،ومن ث ّم في مدرسة س ّيدة النعم في سقي
هو يوسف ابن إسطفان نعمة وكريستينا البدوي
رشم ّيا بعد دخوله الرهبان ّية اللبنان ّية المارون ّية
حنّا خالد من لحفد– جبيل .وهو صغير العائلة
سنة .1905
المؤلّفة من أربعة صبيان وابنتين هم :سركيس،
في دير الق ّديسين قبريانوس ويوستينا في كفيفان،
ونعمة اهلل ،وهيكل وتوفيقة ،وفروسينا.
ومن ال ُمر ّجح أن يكون قد أُعطي إسم يوسف تي ّمنًا عاش سنتَي االبتداء في الرهبان ّية تحت عناية
ورعاية رجل اهلل األب إغناطيوس داغر التنّوري،
بالق ّديس الكبير مار يوسف البتول ،ألنّه ُولد في
مُتّخذًا لنفسه إس ًما جدي ًدا :إسطفان ،تي ّمنًا بشفيع
شهر آذار ال ُمك ّرس إلكرامه من سنة .1889
بلدته واسم أبيه.
في قريته الجبل ّية نشأ ،وتعلّم اإليمان من والديه
التق َّيين ،والتصق باألرض التي كانت بمثابة الكتاب في هذا الدير ،عرف كيف يتم ّرس بالحياة
المفتوح أمام عينيه على عظمة الخالق في خلقه .الرهبان ّية ،وكيف يعيش الفضائل اإلله ّية
والمسيح ّية ،ويُمارس الصالة والتأ ّمل والعمل
حصل بعض مبادئ القراءة والكتابة في مدرسة
ّ
34

قال« :من دوني ال تستطيعون أن تفعلوا شيئًا» (يو
.)5/15
لذلك ،تبقى الدعوة مو ّجهة إلى هذا الوطن
الرسالة لبنان بشكلٍ عامّ ،وإلى الكنيسة فيه بشكلٍ
خاص ،لكي نعرف مدى محبّة اهلل لنا كشعب،
ّ
ٍ
ولك ّل واحد منّا كأشخاص .ألنّه مع ك ّل إعالن
تطويب أو قداسة ،تنفتح السماء وتُمطر نع َمها،
فيرتوي اإلنسان ويهتف :المجد لك يا ر ّب المجد
لك.
ولكي نتع ّرف على هذا الراهب الذي عاش على
أرضنا ،ما علينا إال ّ أن ننظر في سيرة حياته،
ونكتشف م ًعا عمل النّعمة اإلله ّية التي أُفيضت عليه
من لحظة وجوده إلى قبوله س ّر العماد حتى انتقاله
إلى بيت اآلب.
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بإعالن تطويبه لمجد الثالوث األقدس وخير
محافظً ا على واجباته ونذوراته ،قائ ًما بما عهد
اليدو ّي ،بحيث اختير بين اإلخوة ال ُمساعدين.
الكنيسة كلّها .ألنّه بحضوره الصامت كان يعكس
فبعد إبراز نذوره الرهبان ّية في  23آب سنة  ،1907إليه ح ّق القيام».
جثمانه ال يزال سال ًما .وبعد أن بوشر التحقيق في ل ُمعاصريه حياته ال ُمستترة مع المسيح في قلب
راح يعمل في النجارة والبناء وأشغال الحقل؛
قداسته في  27تشرين الثاني  ،2001ص ّدق البابا الثالوث األقدس ،هو الذي عرف أن يصبر على
وقد منحه اهلل بُنية جسديّة قويّة ساهمت في
بنديكتوس السادس عشر على فضائله البطول ّية في أوجاعه وال يشكو من ألمٍ أو موت ،يتقشّ ف ويتج ّرد
عمله كرئيس حقلة ،وأمضى حياته الرهبان ّية
 17كانون األ ّول سنة  ،2007ث ّم ح ّدد إعالن تطويبه في طعامه ،ويقنع بما عنده وبما له ،ألنّه ال يبغي إال ّ
بالعمل في جنائن األديار التي تنقّل فيها :دير
س ّيدة ميفوق ،دير مار أنطونيوس-حوب ،دير مار في  27حزيران عام  2010في دير كفيفان .حيث أم ًرا واح ًدا وهو العيش في الحضرة اإلله ّية.
صحيح أنّ قلبه كان حاض ًرا ك ّل حين حيث هو
بقي جثمانه يرشح نع ًما وبركات سماويّة.
شلّيطا -القطّ ارة ،دير مار مارون -عنّايا ،دير
ف حياته كلّها
س ّيدة المعونات -جبيل ودير ما قبريانوس ويوستينا
كنزه األغلى يسوع ،الذي ألجله وقَ َ
ُمقتف ًيا آثاره في الطاعة والفقر والعفّة ،إال ّ أنّه كان
في كفيفان.
مُحبًّا لألرض التي ارتوت من عرق األجداد ودماء
الشهداء ودموع المتألّمين وصالة العابدين ،هذه
في الصمت والمحبّة واإلحترام كان عمله مع
الرهبان والع ّمال؛ فالك ّل يشهد على استقامته
النساك «وقف
األرض ،أرض لبنان ،التي اعتبرها ّ
وأمانته للس ّيد المسيح الذي كان يشهد له أمام من
اهلل على األرض» ،هذه األرض التي كانت له
عايشهم .إقتفى آثار الرهبان الق ّديسين ،فحافظ
مدرسة قداسة ومصدر روحان ّية.
على قوانين رهبان ّيته بدقّة وأمانة ،ووزّع أوقاته بين
ومن المعروف أنّه لم يترك إرثًا كتاب ًّيا في الرهبنة
العمل والصالة إلى أن نقله اآلب إليه في الثالثين
وال يوجد الكثير عن حياته ،ألنّه عاش ما هو عاد ٌّي
من شهر آب سنة  1938عن  49سنة ،فص ّح به قول
ج ًّدا بشكلِ يفوق العادة.
ِ
سفر الحكمة« :بلغ من الكمال ح ًّدا ال يبلغه سواه
وبما أنّ ذكْر األبرار يدوم إلى األبد ،فقد حفظ
روحانيّته:
ِ
في سنين كثيرة» (حك .)13/4
معاصروه بعض السمات التي تحلّى بها هذا األخ
يُع ِلّم كتاب التعليم المسيح ّي في الفقرة ،2565
ِ
ِ
العامل الق ّديس كالبسمة الحالمة التي لم تفارق
أنّ «حياة الصالة هي أن نكون بوجه عاد ّي في
دُفن جثمانه في دير كفيفان ،فكتب عنه رئيس
وجهه؛ فالكتاب المق ّدس يقول«:القل ُب الفرحانُ
حضور اهلل ال ُمثلّث التقديس ،وفي مشاركة معه.
الدير آنذاك األب أنطونيوس نعمة ما يلي« :غادر
يُبهج الوجه»(أم .)13/15باإلضافة إلى الصمت
وهذه المشاركة الحيات ّية هي دائ ًما ممكنة ،ألنّنا
الذي يُعتبَر حكمة ال ُحكماء ،والتأ ّمل الذي يجعل
هذه الفانية نهار الثالثاء الساعة السابعة مساء ً
بالمعموديّة قد صرنا كأنّنا واحد مع المسيح (راجع
في الثالثين من آب ،األخ إسطفان نعمة اللحفدي.
اإلنسان يرتفع إلى ما فوق المادّة ،ووداعة القلب
رو .»)5/6
وكان أخًا عامالً نشيطً ا غيو ًرا على مصلحة الدير،
التي يتعلّمها اإلنسان من يسوع القائل...«:تعلّموا
األخ
والعمل
الصالة
رجل
على
ينطبق
التعليم
هذا
منّي إنّي وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة
قو ّي البُنية ،صحيح الجسم مسال ًما ،بعي ًدا عن
إسطفان الذي نفرح مع الكنيسة في لبنان والعالم
لنفوسكم» (مت.)29/11
الخصومات ،قنو ًعا ،فطنًا باألعمال اليدويّة،
35

كُتب عنه« :وجهه وجه البراءة والحكمة ،وجه السالم والح ّب .أضاء عينيه بنور
اإلنجيل ونور اإليمان؛ إيمان األرز وابن القرية اللبنان ّية ،إيمان األجداد واآلباء
واأل ّمهات ،إيمان البساطة والفرح .ل ّي ٌن في المحبّة والرحمة والحنان والعطاء
مثل السنابل أمام نسيم الصباح ،وصل ٌب في اإليمان والجهاد والعدل والقداسة
كتجذّر السنديان في عمق التراب .فكلّما نظر إلى الشمس ،تطلّع إلى السعادة
في نور وجه المسيح وبهائه وجماله».
ثالث عبارات تلفّظ بها األخ إسطفان وال يزال إخوته الرهبان يتناقلونها وهي:

«الله يراني»
ً
بالعلم الذي يقود إلى الله»
«هنيئا لمن تزيّن ِ
«المحبّة ال تحتاج إلى ِعلم ألنّها من القلب تخرج»

عالقة األخ إسطفان بالقدّيسين
شربل ورفقا ونعمة الله
م ّما ال ش ّك فيه أنّ األخ إسطفان عاش في
الرهبان ّية التي أعطت الكنيسة ق ّديسين ِعظا ًما.
وشاءت العناية أن يعيش هو في الدير الذي كان
الق ّديس نعمة اهلل ُمع ِلّ ًما لالهوت فيه ،وقد م ّر من
بين تالمذته األخ شربل مخلوف.
وبطبيعة الحال من المؤكّد أنّه ِ
سمع عن هذين
يسين ،وتبارك من ضريح مَن ُعرف بق ّديس
الق ّد َ
كفيفان ،ووصلت إلى أذن َيه أخبار الق ّديس شربل.
وكان ب ُحكم وجوده في كفيفان قريبًا من دير مار
يوسف -جربتا حيث عاشت الق ّديسة رفقا.
من ال ُملفت للنظر أنّ الق ّديسين شربل ونعمة اهلل
واألخ إسطفان ،كلّهم حملوا إسم الق ّديس يوسف؛
فهل هناك من عناية؟ هل هناك من رسالة؟ إذا
كان ما يُم ِ ّيز الق ّديس يوسف البتول هو أنّه عاش
بين يسوع ومريم ،و َع ِمل بما قاله له الر ّب ،فهل
تبقى صدفة أن يكون ق ّديسونا حملوا إسم شفيعهم
36

قبل دخولهم الدير للداللة على عيشهم بين يسوع
ومريم وتحقيق أعمالهم حسب إرادة اهلل اآلب؟!
فالق ّديس شربل (حكاية اهلل) يُخ ِبر عن عظمة
الحياة التأ ّمل ّية والصالة والغوص في عالم اهلل،
والق ّديس نعمة اهلل يشهد على نعمة العيش في
الحياة ال ُمشتركة ،واألخ إسطفان نعمة العا ِمل في
األرض إستطاع أن يكون ك ّل حين في حضرة اهلل.
هنيئًا لألرض التي أ ُ ِ
عطي لها أن تكون مسقط
رأس وموطئ قَ َدم لق ّديسين وق ّديسات ِعظام أمثال
ق ّديسينا.
والطوبى لكنيسة لبنان التي تفتخر سنة بعد سنة
بالآللئ التي تتزيّن بها وتُظهرها للعالم بأسره.
والبهجة للرهبان ّية اللبنان ّية التي أعطت وال تزال
تُعطي ق ّديسين لمجد اهلل وخير الكنيسة المق ّدسة.
والفرح والسرور لك ّل الذين يطلبون شفاعة األخ
إسطفان ألنّه لن ي ُردّهم خائبين.

ويبقى الشُ كر األعظم إللهنا وم ِل ِكنا يسوع المسيح
الذي بفضل قيامته أرسل لنا روحه الق ّدوس
ومنحنا نعمة التبنّي ،وأعطانا أن ندعواآلب أبانا.
بشفاعة العذراء مريم س ّيدة لبنان وصالة األخ
إسطفان نعمة ،بارِك ربّي وطننا وشعبنا ،كنيستنا
وأهلنا ،أديارنا وك ّل من له تعب علينا.
صالة
أيّها اآلب الق ّدوس ،يا ّمن دعوت األخ إسطفان
نعمة إلى الحياة الرهبان ّية ،وزيّنته بمواهب روحك
الق ّدوس ،فعاش في حضرتِكُ ،مردّ ًدا "اهلل يراني"
مارسا الفضائل اإلله ّية واإلنسان ّية.
مُ ً
نسألك أن تمنحنا بصلواته النّع َم الضروريّة
يسا على مذابح
لحياتنا ،وأن ترف َعه طوباويًّا وق ّد ً
لنقتفي خُطاه ونخ ُد َمك على
الكنيسة المق ّدسة،
َ
ِمثاله ،ونم ّج َدك وابنَك الوحي َد ورو َحك الق ّدوس،
اآلن وإلى األبد .آمين.

ّ
ملفات
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اقتصاد لبنان بين اليوم والغد
 -مؤتمر -

انعقد مؤتمر «اقتصاد لبنان بين اليوم والغد» ،بدعوةٍ
االقتصادية ،في الجامعة ،يوم
كلية األعمال والعلوم
ّ
من ّ
محمد
 22نيسان  ،2010وبرعاي ِة وزير االقتصاد والتجارة ّ
الصفدي.

الوزير مح ّمد الصفدي بشكل غير اعتياديّ مما و ّلد أزمة سكن لألسر
تحدّث عن ّ
مؤشرات
الجديدة والشا ّبة.
مشجعة وأخرى
ّ
• عدم تحويل التد ّفقات النقد ّية بما يكفي
مقلقة في الوقائع،
إلى قروض الستثمارات منتجة لعدد كبير من
حصة التسليفات للقطاع
وإصالحات مطلوبة في المقترضين ،إذ إنّ ّ
البنية التحت ّية .قال :في الوقائع ّ
مشجعة،
إجمالي موجودات المصارف هي %21
الخاص من
مؤشرات ّ
ّ
ّ
أبرزها:
فقط ،وهي نسبة في انخفاض متواصل منذ العام
 نم ّو اقتصاديّ متواصل منذ العام  2007معدّله.2006
السنويّ يقارب ال ،%7،5وتد ّفقات نقد ّية كبيرة
• استمرار نم ّو الدين العا ّم بكلفة خدمة دين
زادت حجم الودائع في المصارف في العام  2009مرتفعة يلحظ لها مشروع موازنة  2010أكثر من
أميركي أي ما نسبته  %23وارتفاع
 18مليار دوالر
 4مليار دوالر ،وهذه تم ّثل لوحدها نصف إيرادات
ّ
األجنبي لدى مصرف لبنان إلى
الحتياطي النقد
الموازنة.
ّ
ّ
ّ
ّ
حوالى  26مليار دوالر في آخر العام الماضي.
إال أنّ المؤشر األكثر مدعاة للقلق هو تراجع
أ ّما الدين العا ّم ،وعلى الرغم من ارتفاعه
اللبناني .فمعدّل إنتاج ّية العامل
إنتاج ّية االقتصاد
ّ
ً
سجل
انخفاضا بالنسبة إلى الناتج في لبنان حال ّيًا أدنى بحوالى  20إلى  %25ع ّما
المستم ّر ،فقد ّ
المحلي GDPمن  %180في آخر العام  2006إلى
كان عليه عام  .1974فمع ك ّل االعتبارات بالنسبة
ّ
يدل هذا المؤشرّ
لألخطاء اإلحصائ ّية الممكنة ّ ،
 %157في آخر العام .2009
أساسي في بنية االقتصاد
على خلل
اللبناني ،إذ إنّ
ّ
ّ
ولكنّ الوقائع تحمل أيضً ا ّ
مؤشرات مقلقة ،من
هذا الواقع قائم بعد مرور عشرين سنة على انتهاء
أبرزها:
الحرب في لبنان.
• تمركز النشاط االقتصاديّ القويّ قطاع ّيًا
ويصاحب ضعف اإلنتاج ّية هذا عدم قدرة
باألخص
وجغراف ّيًا .فنم ّو النشاط االقتصاديّ في السنوات اقتصادنا على خلق فرص عمل كافية،
ّ
القليلة الماضية تمركز في قطاعي السياحة
للشباب ولذوي الكفاءات .وأعداد كبيرة من الع ّمال
والعقارات ،في بيروت وبعض مناطق الجبل .أي إنّ وغالبية أصحاب المهارات يطمحون إلى الهجرة
االزدهار االقتصاديّ هذا لم يشمل مجمل المناطق بحثًا عن عمل يجني دخ ًال الئ ًقا .ولوال مجاالت
والناس .كما أنّ الفورة العقار ّية ،وهذا موضوع
الهجرة وأسواق العمل المتاحة للبنان ّيين في
واجتماعي ها ّم ج ًدّا،
العربي لكان وضع البطالة في لبنان
وباألخص بالنسبة دول الخليج
اقتصاديّ
ّ
ّ
ّ
للشباب ،رفعت أسعار شراء وإيجارات الشقق
مأساو ًّيا.

المشجعة والمقلقة م ًعا،
في مواجهة هذه الوقائع
ّ
يطرح الناس أسئلة مشروعة عن مصير االقتصاد
وفرص العمل ،وعن الدخل وع ّما تقوم به الدولة
وما هو مطلوب منها.
أ ّما أبرز اإلصالحات المطلوبة فهي تتر ّكز على
االنسان كما على البنية التحت ّية.
ففي مجال بناء القدرات البشر ّية يحتاج لبنان
إلى إصالح التعليم العا ّم لرفع مستوى جودته في
المدارس الحكوم ّية التي هي الخزّان البشريّ
األهم لإلنتاج ّية
األكبر لليد العاملة ،والركيزة ّ
االقتصاد ّية .فعندما يرتفع مستوى التعليم
وتتحسن جودته ،يرتفع مستوى اإلنتاج ّية في جميع
ّ
القطاعات واألنشطة االقتصاد ّية .ومع تقديرنا
المدرسي
للجهود المبذولة من الجميع في التعليم
ّ
والخاص ،فإنّ مستوى التعليم
الرسمي
والجامعي
ّ
ّ
ّ
في لبنان تراجع بصورة ملحوظة ،حتّى أنّ عددًا
كبي ًرا من متخ ّرجي الجامعات يفتقدون إلى القدرة
نص
التحليل ّية المنهج ّية ال بل القدرة على كتابة ّ
واضح.
المدرسي
وعليه ،فإنّ تحسين نوع ّية التعليم
ّ
والجامعي في لبنان وربطه باحتياجات سوق العمل،
ّ
مسألة اقتصاد ّية محور ّية تتو ّقف عليها إنتاج ّية
العامل ،وترتبط بقدرة االقتصاد على النم ّو وإنتاج
فرص العمل والس ّيما للشباب .وآمل أن نعطي هذه
المسألة األهم ّية التي تستحقّ .
وفي موازاة إصالح البنية البشر ّية ،يحتاج
اللبناني إلى ورشة تشريع ّية لتحديث
االقتصاد
ّ
القوانين وتحسين بيئة األعمال إلطالق قدرات
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من نم ّو السكان ويو ّفر فرص العمل المالئمة للّذين النفقات العا ّمة وخدمة الدين العا ّم المتعاظم
الخاص الذي بفضله اجتاز االقتصاد
القطاع
ّ
الوطني أخطر المراحل ،والذي من دونه ال يتح ّقق يعرضون مهاراتهم المهن ّية في أسواق العمل وأيضً ا بسبب السياسة النقد ّية االنكماش ّية .فقد بلغ
ّ
المتوسط السنويّ إلنفاق الدولة خالل تلك الفترة
الحياة الالئقة والكريمة لألسر من مختلف الفئات
أيّ نمو.
ّ
 6 ,7مليارات دوالر ،وعائداتها السنو ّية  4مليارات
االجتماع ّية.
كذلك يحتاج االقتصاد إلى إصالحات في البنية
مسجلة عجزًا سنو ًّيا وسط ّيًا قارب 3
التحت ّية الماد ّية ،يأتي في طليعتها إصالح قطاعات التنسيق بين السياستين المال ّية والنقد ّية الزم؛
دوالرّ ،
الكهرباء واالتصاالت والنقل .وفي هذا اإلطار سبق فمن غير الجائز أن تعتمد سياسة نقد ّية انكماش ّية مليارات دوالر.
تع ّقم السيولة في استعماالت ال يفيد منها القطاع وقد م ّثلت الرواتب واألجور والمساعدات
أن اقترحتُ على مجلس الوزراء مشرو ًعا لبناء
الخاص المنتج مثل الودائع المصرف ّية الكبيرة
متوسط  %40من إنفاقها السنويّ
س ّكة حديثة للقطار على امتداد الساحل تتكامل
ّ
االجتماع ّية ّ
في البنك المركزيّ أو إصدارات سندات الخزينة وخدمة دينها  %40أيضً ا ودعم الكهرباء % 7
مع شبكة طرقات سريعة بين الساحل والمناطق
والمشاريع اإلنمائ ّية  % 13فقط.
وشهادات اإليداع أو ارتفاع الحساب الدائن
الجبل ّية والبقاع لتسهيل وتسريع انتقال الناس
وال تزال المصارف مع مصرف لبنان تم ّول  %75من
للخزينة في مصرف لبنان ،هدفها الظاهريّ
ونقل البضائع .وهذا المشروع من شأنه أن يفتح
ّ
ّ
الخارجي
اإلجمالي بينما يمثل التمويل
والمضي في انتهاج سياسة الدين العا ّم
التضخم
المناطق اللبنان ّية بعضها على بعض ،ويح ّفز الناس السيطرة على
ّ
ّ
ّ
ّ
 %13منه.
تثبيت سعر صرف العملة الوطن ّية ،ومن جهة
المكتظة
للعيش والعمل خارج حدود العاصمة
التعقيم واالستبعاد النقد ّيان جل ّيان في القرار
توسع ّية تزيد نسبة العجز
ويشجع المستثمرين لنقل أعمالهم
أخرى سياسة مال ّية ّ
بالس ّكانّ ،
الرسمي :ودائع المصارف لدى مصرف
المالي وحجم الدين العام وتض ّخ سيولة من دون
االقتصاديّ
جزئ ّيًا آو كل ّيًا إلى الشمال والبقاع والجنوب م ّما
ّ
ّ
ً
لبنان ،راهنا  36مليار دوالر؛ قروض مصرف لبنان
إنتاج وتتعارض مع هدف السياسة النقد ّية .فإ ّما
يح ّقق تلقائ ّيًا إنما ًء متوازنًا للمناطق.
وجاء في مداخلة العميد أن تكون السياستان انكماش ّيتين في حاالت الفورة للخزينة  10مليارات دوالر؛ ديون بشكل ودائع
ّ
المصرفي  7مليارت دوالر؛
الدكتور إيلي يشوعي :االقتصاد ّية تفاد ًيا
للتضخم وتقلّب سعر الصرف ،للقطاع العا ّم في الجهاز
ّ
توسعيتين في حاالت الركود االقتصاديّ لحفز
ديون المصارف على القطاع العا ّم  30مليار دوالر.
أو ّ
من المرتكزات
َ
ّ
االستهالك واالستثمار والنم ّو.
واق ُع أن تشكل الودائع المصرف ّية ثالثة أضعاف
األساس ّية لحال
من
عقدين
نحو
ومنذ
لبنان،
في
الدولة
اعتمدت
المحلي ،يجب أن يكون نعمة ال نقمة على
اإلنتاج
ّ
االستقرار االقتصاديّ ،
د
ب
ال
اعتبرت
ة
ي
انكماش
ة
ي
نقد
سياسة
الزمن،
توسع رقعة االقتصاد
على
تساعد
أن
أي
لبنان،
ّ
ّ
ّ
ّ
السياستان المال ّية
والنقد ّية والتنسيق المستم ّر بينهما .فاألولى تعنى منها لتثبيت سعر صرف العملة ،ارتكزت على
الخاص كما
وأنشطته وإنتاجه ،ال أن تجعل القطاع
ّ
تعقيم السيولة والفوائد المرتفعة ،وقد تس ّببت
هي الحال راه ًناُ ،يستهلك كثي ًرا بالدين بسبب
بالموازنة العا ّمة للدولة وما تحويه من نفقات
توسع النشاط
االستيراد الكثيف والعجز الكبير في الميزان
في تضخيم الدين العا ّم وإبطاء ّ
وواردات تعكس سياسة الحكومة في مجاالت
االقتصاديّ وهجرة األدمغة اللبنان ّية ،وعلى
التجاريّ  ،والقطاع العا ّم ينفق كثي ًرا بالدين
اإلدارة الرسم ّية واإلنماء والتنمية والضريبة،
توسع ّية باستمرار ،غال ًبا ما كانت
ويراكم دي ًنا عا ًّما إضاف ّيًا يرمي بثقله وأعبائه
سياسة مال ّية ّ
وتهتم الثانية بتوفير السيولة لالقتصاد أ ّوالً ومن
ّ
الرسمي والمحاصصة في على المنتجين والمكلّفين اللبنان ّيين .فالديون لكلّ
تم ّول الهدر في اإلنفاق
ّ
ثم للخزينة لكي ينمو هذا االقتصاد بدرجة أعلى
ّ
38
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الدولي الذي يساعد الدول النامية إنسان ّية أو مؤنسنة ،ترتكز على أعادة توزيع
الخاص ال تتعدّى  25مليار دوالر من أصل صندوق النقد
القطاع
ّ
ّ
التي تشكو عجزًا في ميزان مدفوعاتها وقيودًا على عادلة للثروة الوطن ّية ،وخفض التفاوت الكبير
 100مليار دوالر ودائع مصرف ّية ،بينما القطاع
بين المداخيل ،واالنضباط التا ّم في اإلنفاق
سعر صرف عملتها وحركة رساميلها الداخل ّية
العا ّم ممسك بـ 66مليار دوالر منها.
والخارج ّية ،يقدّم لها ً
الرسمي ،وتحسين نوعية الحياة والقضاء على
قروضا مشروطة ببرامج
الضريبي في لبنان بعيدًا من
ال يزال النظام
ّ
ّ
االجتماعي والتهميش ،ومحاسبة المرتكب
مفهومي العدالة االجتماع ّية والفاعل ّية االقتصاد ّية ،إصالح ّية محدّدة تندرج تحت عنوان النيوليبرال ّية الظلم
ّ
ومساءلته ووضع قواعد ورموز وطن ّية ألخالقي ّات
الضرائب متر ّكزة داخل مطارح محدودة :األجور االقتصاد ّية ،لكنّ تلك الدول ال تزال رغم ذلك
واالجتماعي في لبنان ،أدارة
ترزح تحت أعباء ديون كبيرة 1500 ،مليار
والس ّيارات المستوردة والتبغ والكحول والبنزين
النشاط االقتصاديّ
ّ
والخاص.
الرسمي
وتطبي ًقا داخل القطاعين
دوالر ،وال تزال شعوبها تعاني من الفقر والجوع
واالتصاالت وضريبة القيمة المضافة ،ولها في
ّ
ّ
والمرض واأل ّمية والبطالة ،فهي وقعت حقيقة في هذا اقتصاد لبنان اليوم وهكذا نريده غدًا ،داع ًما
غالب ّيتها طابع غير مباشر ال يأخذ في االعتبار
ومؤسساتها ولشعب لبنان ومصالحه
المالي الطويل المدى من دون تنمية
ف ّخ االرتهان
مستوى الدخل وال قدرة المكلّف على الدفع وال
لدولة لبنان ّ
ّ
ومصالح أجياله الجديدة.
يح ّفز اإلنتاج .فعندما تفرض رسوم جمرك ّية عالية بشر ّية مباشرة .ونجد هذه الدول في أفريقيا
وتحت عنوان «واقع
وأميركا الالتين ّية وآسيا والدول العرب ّية غير
على الس ّيارات الجديدة المستوردة ومنخفضة
الحال االقتصاد ّية
خصوصا النفط ّية منها لبنان.
ج ًدّا على السلع االستهالك ّية المستوردة
ً
العا ّمة» ،تحدّث د.
عنوان البرامج اإلصالح ّية للصندوق ،تحرير
من دول تق ّل تكلفة إنتاجها عن تكلفة اإلنتاج في
غازي عبداهلل وزني:
االقتصاد ،وتقليص دور الدولة من خالل
الضريبي عقا ًبا ،يعاقب
لبنانُ ،يضحي النظام
ّ
اقتصاد  2010امتداد
الخصخصة وعدم ّ
التدخل في األسعار ومسارات
البيئة ونوع ّية حياة اللبنان ّيين ،ويعاقب اإلنتاج
ّ
األمني
االستقرار
على
ف
ق
يتو
:2009
حال
لواقع
ّ
اإلنتاج وترك قوى السوق تحدّدهما ،وتحرير
والمنتجين .وعندما تط ّبق الضريبة بد ّقة على
والسياسي.
ّ
التجارة الخارج ّية وخفض الحماية على اإلنتاج
األجر ،ويتملّص الدخل منها ،يتع ّمق التفاوت
ّ
 .1مشروع موازنة  :2010إنها موازنة التسويات
المحلي والعوائق الجمرك ّية وغير الجمرك ّية،
االجتماعي.
ّ
ّ
الحكومي.
الحكومي الذي يطال أيضً ا مجاالت السياس ّية والتوافق
ّ
وخفض اإلنفاق
فمن نظام األجر إلى نظام الدخل الذي يحتوي
ّ
الصحة والتعليم ،وخفض االستثمار واالستهالك
على األجر واإليجار ،والفوائد المصرف ّية وتو ّزع
 إيجاب ّيات مشروع الموازنة( :قراءة أ ّول ّية).ّ
األرباح ،وأرباح األصول المال ّية والعقار ّية ،وعائد الرسميين برغم أثرهما المضاعف على النم ّو،
 .1ال تتض ّمن ضرائب موجعة للمواطنين ،وابتعدت
الدراسات واالستشارات ،وحتّى اإلرث إذا اعتبرناه وتشجيع التصدير الذي من خالله خرجت الثروات عن زيادة في معدّل الضريبة على القيمة المضافة.
دخ ً
الخام ّية وال تزال من كثير من الدول النامية
ال إستثنائ ّيًا ،تلعب الضريبة عندئذ دورها
 .2اهتمت بأولو ّيات المواطنين :فزادت
خصوصا بأبخس األثمان ،وإلغاء الدعم والحماية لألنشطة
االجتماعي وتتحلّى بفاعل ّيتها االقتصاد ّية،
ً
 االنفاق االستثماريّ ( : )+ 148 %ّ
االقتصاد ّية ،ورمي الدول الفقيرة في أتّون
عندما تستعمل أداة لحفز العجلة االقتصاد ّية ال
كهرباء -الطرق -المياه.
لعرقلتها ،وتتو ّزع بكفاءة واعتدال على أماكن إنفاق المنافسة الدول ّية.
 التقديمات االجتماع ّية: )+ 24% ( :الرسمي ،التزم من هذه السياسة بما ال
لبنان
أوسع وأشمل.
الطبابة– األدوية.
ّ
الدراماتيكي للحماية
قصور القطاع العا ّم وتخ ّبطه يس ّببان فرض سلسلة يجب أن يلتزم به :الخفض
ّ
 .3تعفي من رسوم التسجيل في المدارس الرسم ّية
المحلي الذي ع ّرضه للمنافسة غير
من الضرائب غير المباشرة واألعباء المال ّية التي على اإلنتاج
ّ
المتوسطة والفقيرة الدخل.
للعائالت
ّ
المتكافئة واإلقفال ،وفتح الحدود بدل االنفتاح
ال تلحظها قوانين الضريبة في لبنان ،ضريبة
الخاص
تتوجه إلى الشراكة بين القطاع
ّ -4
ّ
االقتصاديّ  ،ولم يلتزم من هذه السياسة بما كان
الحفر على الطرقات ،وضريبة التل ّوث والدخان
والقطاع العا ّم لتمويل عجزها.
والغازات واإلشعاعات ،وضريبة الكلورين في مياه يجب أن يلتزم به :رفع الدعم عن العملة واعتماد
 سلب ّيات مشروع الموازنة( :قراءة أ ّول ّية) .الشرب ،وضريبة هدر المال والوقت في اإلدارات سياسة االستقرار النقديّ وعدم إلغاء أسواق النقد
 .1تخلّت عن اإلصالحات ،وغير منسجمة مع
والقطع بدل سياسة التثبيت التي كلّفت لبنان
الرسم ّية ،وضريبة عدم توافر الكهرباء ومياه
اإلصالحي لباريس .3
البرنامج
ّ
عشرات المليارات من دوالرات الدعم وديونًا كبيرة
المنزلي والريّ  ،وضريبة األطعمة
االستعمال
ّ
 .2قلق من تزايد العجز في المال ّية العا ّمة من
المل ّوثة واألدوية السا ّمة ،وضريبة حرق األعصاب على القطاع العا ّم وأعباء ضريب ّية أضاف ّية لخفض
 % 8.56من الناتج المحلّ ّي عام  2009إلى % 10.74
تصب العجز في الموازنات العا ّمة نتيجة تلك السياسة
على الطرقات والمفارق غير المدروسة التي ّ
 ،فض ًال عن انخفاض كبير للفائض األ ّو ّلي إلى 27
وحج ًما متواض ًعا لالقتصاد ،وهجرة مستم ّرة
فيها ،وضريبة تغيير وجهة سير المركبات التي
مليار ليرة مقابل  1323مليار ليرة عام . 2009
لألدمغة والكفايات.
تفرغ الشوارع فجأة وتؤ ّثر على التجارة ،وضريبة
 .3الخشية من عدم القدرة على احتواء تنامي
ما نتم ّناه ،ليبيرال ّية اقتصاد ّية ،نعم ،لكن أكثر
خدمة الدين وتسديده على أجيال المستقبل.
الدين العا ّم نسبة للناتج المحلّ ّي إلى  % 147والعودة
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إلى المنحى التصاعديّ  .يقدّر أن يرتفع الدين
العا ّم من  51.1مليار دوالر إلى  55.1مليار دوالر،
أي بزيادة  4مليار دوالر.
 .4مغاالة وزيادات غير طبيع ّية لإلنفاق االستثماريّ
التي تصل إلى  2033مليار ليرة ،أي بزيادة 1214
مليار ليرة .ال تملك الحكومة القدرة على استيعاب
أو استخدام نصف هذه االعتمادات.
 .5زيادة الضريبة على فوائد الودائع من  5إلى 7
 %غير ضرور ّية .تستطيع الحكومة فرض ضريبة
على سندات الخزينة المحمولة من قبل القطاع
اللبناني وضريبة على الربح ّية العقار ّية
المصرفي
ّ
ّ
وعلى تسوية المخالفات البحر ّية.
 .2النم ّو االقتصاديّ :
يبقى ق ّو ًيا في السنة الجارية ،إ ّنما بوتيرة أق ّل عن
العام الماضي ،إذ نتو ّقع أن يقارب  % 7مقابل 9
 %في عام  ،2009بينما قدرت وزيرة المال النمو
ّبحوالى .% 4.5
يستند النم ّو االقتصاديّ إلى العناصر اآلتية:
 في الدرجة األولى ،على االستهالك الناجم منحركة سياح ّية قو ّية ،ومجيء اللبنان ّيين المغتربين،
ودفع الحكومة القسم الثاني من تصحيح الرواتب
الخاص
واألجور ،وأيضً ا على استثمارات القطاع
ّ
خصوصا في القطاع العقاريّ .
ً
تحسن أداء االقتصاد في المنطقة حيث ُيتو ّقع أن
 ّيتجاوز النم ّو  % 5مقابل  % 2.2في العام الماضي.
 السياسة المال ّية والنقد ّية المح ّفزة للنم ّو :خفضمعدّالت الفوائد على التسليفات ،ودعم الفوائد،
اإللزامي لمشاريع إسكان ّية
االحتياطي
وإعفاء من
ّ
ّ
وبيئ ّية وتعليم وجامعات ...وتشجيع القروض
االستهالك ّية والعقار ّية...
 تزايد االنفاق االستثماريّ في مشروع موازنة 2010بنسبة  % 248لتصل إلى  2033مليار ليرة
مقابل  819مليار ليرة عام ( 2009للبنية التحت ّية–
الكهرباء– الطرق– المياه– المباني( -)...االفادة
من فائض السيولة في المصارف– الشراكة بين
الخاص والقطاع العا ّم):
القطاع
ّ
تحسن الصادرات بعد خروج العالم من الركود.
 ّيبقى حجم الصادرات ضعي ًفا ،إذ ال يتجاوز % 7
من الناتج المحلّ ّي عام  2009مقابل أكثر من % 20
في األردن وتونس.
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الخليجي.
وخصوصا
العربي،
 تعافي االقتصادً
ّ
ّ
مالحظة :النم ّو االقتصاديّ القويّ الذي شاهدناه
في السنوات الثالث األخيرة لم يساهم في والدة
فرص عمل ،بل بقيت الهجرة هاجس وهدف
العائالت والشباب.
 .3السياحة :رافعة للنم ّو االقتصاديّ – نتو ّقع
نم ًّوا ّ
الحالي ،وأن يصل عدد
مطردًا في العام
ّ
الس ّياح إلى حوالى  2.5مليون سائح أي بزيادة
 % 35بفضل االنتعاش االقتصاديّ في المنطقة،
اإلعالمي من
والمناخ المستق ّر داخل ّيًا والتسويق
ّ
قبل الوزارة.
 تو ّفر السياحة إيرادات تقارب  4مليار دوالر،وتؤ ّثر مباشرة وغير مباشرة في نشاط العديد من
القطاعات االقتصاد ّية.
رئيسي للنم ّو
 .4القطاع العقاريّ  :مح ّرك
ّ
االقتصاديّ .
 نتو ّقع مواصلة المنحى التصاعديّ ألسعارالعقارات ولكن بوتيرة أبطأ أي أن تراوح
االرتفاعات بين  % 20 -15مقابل أكثر من  % 40في
العام الماضي .
 نتو ّقع أن ال تتجاوز المبيعات العقار ّية  5.5ملياردوالر مقابل أكثر من  7مليار دوالر في العام
الماضي ،أي بانخفاض نحو  % 22بسبب تراجع
وتوجه
الطلب من قبل المستثمرين الخليج ّيين ّ
المتوسطة
طلب المغتربين اللبنان ّيين نحو الشقق
ّ
الحجم ،وزيادة الفرص االستثمار ّية في الخارج.
اللبناني بثقة المستثمرين
 يحظى القطاع العقاريّّ
اللبنان ّيين والخليج ّيين نتيجة صموده في وجه
األزمة العالم ّية التي أصابت غالب ّية األسواق
العقار ّية في المنطقة والعالم.
المصرفي :أداء قوّيّ في الداخل ونم ّو
 .5القطاع
ّ
الفت في نشاطه
توسعه إقليم ّيًا
الخارجي نتيجة ّ
ّ
وعالم ّيًا.
 نتو ّقع أن يتراجع نم ّو القطاع من  % 22إلى أق ّلالحالي نتيجة انخفاض هوامش
من  % 15في العام
ّ
الفوائد بين لبنان والخارج وتعافي المصارف في
خصوصا الخليج ّية،
المنطقة وعودة المنافسة
ً
واستقرار األوضاع المال ّية العالم ّية إضافة إلى

توسع الفرص االستثمار ّية في الخارج وتراجع
ّ
المخاوف لدى المغتربين اللبنان ّيين.
 استمرار تراجع دولرة الودائع بسبب مواصلةالتح ّويالت من الدوالر إلى الليرة ،إضافة إلى نم ّو
الخاص ،وتراجع
ملموس في االقراض للقطاع
ّ
حصة مداخيل
حجم السيولة الفائضة ،وزيادة ّ
القطاع من الخارج.
الرئيسي
المصرفي المم ّول
 يبقى القطاعّ
ّ
الحتياجات الحكومة البالغة نحو  15.3مليار دوالر.
المالي ،الوضع النقديّ :
 .6القطاع
ّ
 متين ومستق ّر بفعل سيولة كبيرة بالعمالتاألجنب ّية لدى المصارف ،ووجود احتياطات ضخمة
لدى مصرف لبنان بالعمالت األجنب ّية تجاوزت 30
أساسي من التحويالت
مليار دوالر ناجمة في شكل
ّ
من الدوالر إلى الليرة.
التدريجي للفوائد ،ولكن بوتيرة
 مواصلة الخفضّ
أبطأ بسبب اقترابها من المعدّالت في المنطقة
وخو ًفا من هروب الودائع.
 متابعة مصرف لبنان امتصاص السيولةّ
التضخم
الفائضة لدى المصارف للسيطرة على
ً
المصرفي،
وحفاظا على استقرار القطاع
النقديّ ،
ّ
وتج ّن ًبا النهيار سوق الفوائد ،وسعيًا للحفاظ على
االستقرار النقديّ .
العامة :تغ ّير منحى العجز من
 .7المال ّية ّ
انخفاضي إلى تصاعديّ .
ّ
المحلي عام
 ارتفاع العجز من  % 8.57من الناتجّ
 2009إلى  % 10.76عام  ،2010نتيجة ارتفاع زيادة
مؤسسة كهرباء لبنان و تزايد خدمة
التحويالت إلى ّ
الدين العا ّم و ّ
تضخم حجم االنفاق االستثماريّ .
 تأخير اإلجراءات اإلصالح ّية :خصخصةمؤسسة كهرباء لبنان.
الخليويّ – إصالح هيكلة ّ
 مالحظة :انخفض عجز المال ّية العا ّمة من 13.5 %من الناتج المحلّ ّي عام  2006إلى  % 8.54عام
. 2009
 .8الدين العا ّم :استقرار الدين العا ّم نسبة إلى
الناتج المحلّ ّي:
 وصول المديون ّية العا ّمة إلى حوالى  55ملياردوالر مقابل  51.1مليار دوالر عام  .2009أي

حزيران 2010
بزيادة نحو .% 8.2
التراجعي للدين العا ّم نسبة للناتج
 تو ّقف المنحىّ
المحلّ ّي من  % 180عام  2006إلى  % 148عام
. 2009
 استقرار الدين العا ّم نسبة للناتج المحلّ ّي (148. )%
 .9التضخّ م:
ّ
التضخم من  % 3العام الماضي إلى
 ارتفاعالحالي نتيجة تزايد اسعار
أكثر من  % 6في العام
ّ
المشت ّقات النفط ّية والموا ّد الغذائ ّية في الخارج.
في المقابل تطرح وزيرة المال ارتفاع التضخم إلى
حدود .% 3.7
وحول «واقع القطاعات
المنتجة» قدّم األستاذ
ماركو أ ّيوب الورقة
التالية:
المقدّمة
إنتاجي؟
 كيف تنمو الصناعة أو أيّّ
 كيف تط ّورت  ،Silicon Valleyكيف نمتالمطاعم في الج ّميزة؟
 كيف نمت الصناعة في الواليات المتحدة؟ هل مك ّونات الصناعة في فرنسا (صناعات نسب ّيًاكبيرة) مثل الصناعة في جارتها إيطاليا (صناعات
نسب ّيًا صغيرة)؟
 ما هو تكوين الصناعة في لبنان؟ موضوع الحماية :هل هي ضرور ّية ،هل هيمفيدة ،هل هي مسيئة؟
 ما تأثير العولمة والحماية على الصناعة؟ موضوع الكلفة :هل هو فع ًال عائق على صناعتنا؟الصناعي ،كيف كان وكيف
 دور الدولة في اإلنماءّ
هو اآلن في عديد من البلدان؟
 الخطط الصناع ّية في لبنان :عديدة وج ّيدة،ولكن هل يمكن تطبيقها؟
أسئلة عديدة سيظهر من خاللها أنّ األجوبة غير
واضحة والمسألة غير سهلة.
الموضوع صعب ليس فقط عمل ّيًا ،ولكن أيضً ا
فكر ًّيا.
أسئلة عديدة ..ولر ّبما يمكننا استخراج بعض
والتوجهات.
االستنتاجات
ّ
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والواقع أَ ّنه َع َ
المتخ ّرجة الجديدة من الجامعات ،فتزداد فرص
رض لموضو ِع الكلفة ،والعولم ِة
العمل الداخل ّية ّ
وتخف الهجرة .في تقرير للبنك
والحماية ،وواقع الصناعة ،مق ّد ًما أمثل ًة واقع ّي ًة
الدولي حول النم ّو ،يتب ّين أنّ هنالك  13دولة
بعض الدّول وفي لبنان أيضً ا،
من واقع حالِ ِ
ّ
مقترحا َ
نمت بنسبة سنو ّية قدرها  %7على األق ّل منذ سنة
بعض األفكار العمل ّية على مستوى خلق
ً
 1950ولمدّة  25سنة متتالية .هذا يعني أنّ حجم
بيئة للصناعات الصغيرة مماثلة «للج ّميزة» أو
االقتصاد يتضاعف م ّرتين ك ّل  10سنوات .هذه
على مستوى الصناعات الكبرى ،بحيث« ،ونظ ًرا
الدول هي بوتسوانا ،البرازيل ،الصين ،هونغ كونغ
لميزاتنا ،وبال ّرغم من أكالفنا ومن دون حماية،
الصين ّية ،إندونيسيا ،اليابان ،كوريا الجنوب ّية،
يكون مستقبل زاهر للصناعة في لبنان».
ماليزيا ،مالطا ،ع ّمان ،سنغافورة ،تايوان
وأوجز الدكتور لويس
الصين ّية وتايالندا .يتب ّين أنّ بينها دولة عرب ّية
حبيقة مداخلته «النم ّو
واحدة هي ع ّمان ،وأفريق ّية واحدة هي بوتسوانا،
االقتصاديّ والتنمية
الحصة
وأميرك ّية التين ّية واحدة هي البرازيل ،أ ّما ّ
االجتماع ّية في لبنان»
وخاصة للصين واالقتصاديين
الكبرى فهي آلسيا ّ
باآلتي :ال ّ
شك أنّ
المتف ّرعين منها .يشير التقرير إلى عدم وجود
اللبناني يتط ّور مع الوقت بال ّرغم من
االقتصاد
ّ
نموذج واحد للنم ّو ،وإ ّنما لك ّل مجتمع خصائصه
الظروف الصعبة التي نعيش فيها .وقد جاء في
وتاريخه وثقافته.
محاضرة للرئيس فؤاد السنيورة ألقاها في جامعة هنالك شروط عصر ّية للتقدّم تنبع من التجارب
لندن  LSEفي  2006/5/9أنّ الناتج المحلّ ّي
ومدعومة أص ًال من النظر ّيات االقتصاد ّية
اللبناني كان يوازي في سنة
االجمالي الفرديّ
ّ
ّ
اللبناني بها ،وما
المتن ّوعة .فهل يتمتّع االقتصاد
ّ
البرتغالي وااليرلنديّ  .أ ّما
 1975الناتج الفرديّ
ّ
هي فرص التجدّد والتن ّوع كي يتج ّهز بشكل أفضل؟
اليوم (أي في تاريخه) ،فهو يوازي خمس الناتج
أ ّو ًال :احترام حقوق الملك ّية الفرد ّية؛ وهذا
ّ
الفرديّ
ّ
اللبناني عندما كانت
البرتغالي وعشر االيرلنديّ  ،م ّما يدل على ما اشتهر به االقتصاد
ّ
حجم الخسارة التي تك ّبدها اللبنان ّيون في العقود اقتصادات المنطقة تخضع لقوانين التأميم
الماضية .هذا باالضافة إلى الدمار والخسائر
والثورة الزراع ّية واإلصالحات المتن ّوعة .أ ّما
البشر ّية والهجرة والديون والقلق على المستقبل
المطلوب اليوم باإلضافة لما سبق ،فتنفيذ قانون
وغيرها.
حماية الملك ّية الفكر ّية الذي يش ّكل أحد المداخل
يعرف النم ّو بنسبة الزيادة السنو ّية للناتج المحلّ ّي األساس ّية للبنان إلى ّ
منظمة التجارة العالم ّية.
الحقيقي خالل سنة أو أق ّل وفي دولة
االجمالي
ّ
ّ
مهم لتوسيع
ثان ًيا :حر ّية التبادل والعقود وهذا ّ
مع ّينة ،وذلك لمتابعة تط ّور االقتصاد العا ّم .هنالك قاعدة االقتصاد .فالعوائق في وجه التبادل
من يع ّرف عنه بنسبة الزيادة السنو ّية للناتج
الداخلي ّ
تؤخر التقدّم .من هذه العوائق
التجاريّ
ّ
ّ
المحل ّي الفرديّ  ،م ّما يسمح بمتابعة أوضاع الفرد ،الفساد اإلداريّ العا ّم والقوانين والقواعد القديمة
ً
وبالتالي تط ّور مستوى معيشته .فالنم ّو ليس هدفا التي ته ّرب المستثمرين.
ّ
بح ّد ذاته ،وإنما وسيلة لتحقيق رفاه ّية أعلى ،أي ثال ًثا :أسواق تنافس ّية ش ّفافة وفاعلة ،حيث تتنافس
تنمية اجتماع ّية أفضل .فهو سالح فاعل لمحاربة الشركات إلرضاء المستهلك الذي يجب أن يكون
الفقر وتطوير نوع ّية العمل والحياة وتحديث البنية س ّيد السوق أو َملكه .فالمنافسة الشديدة الح ّرة
التحت ّية .إ ّننه وسيلة تسمح بتعزيز الخدمات
تشجع على التغيير واإلبداع .لكن هنالك عوائق
ّ
صحة وتعليم وغذاء وتحسين ك ّل ّ
المؤشرات
من ّ
كبيرة أمامها ،منها قانون حماية الدولة للوكاالت
المحدّدة من قبل األمم المتحدة.
الحصر ّية الذي يبقي األسعار مرتفعة ،ويش ّكل أحد
من نتائج النم ّو ،زيادة الطلب على السلع
العوائق الرئيس ّية أمام دخول لبنان إلى ّ
منظمة
ّ
والخدمات دون أن ينتج عنه تضخ ًما ألنّ االقتصاد التجارة العالم ّية .يحتاج لبنان إلى قوانين عصر ّية
وخاصة
يكبر .من نتائجه استيعاب اليد العاملة ّ
لحماية المنافسة وقانون جديد لحماية حقوق
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يحصل األخير حقوقه بسرعة عبر في التنفيذ الذي أعاقته الظروف.
المستهلك بحيث ّ
يحتاج لبنان إ ًذا إلى ورشة عمل كبيرة وجد ّية كي
متخصصة تبتّ بفعال ّية في الشكاوى.
محاكم
ّ
ينتقل إلى الدرجة التي يطمح إليها اللبنان ّيون.
راب ًعا :أسواق رؤوس مال ش ّفافة وفاعلة؛ وهذه
ناقصة لك ّنها ضرور ّية لتحقيق النم ّو والتنمية.
وعن «دور المصرف
مصرفي فاعل ،لك ّنه
يحتوي لبنان على قطاع
ّ
المركزيّ في زيادة
مالي متكامل تموي ًال لالستثمارات
يحتاج إلى قطاع ّ
حجم االقتصاد
وتأمي ًنا لحاجات االدّخار.
والسيطرة على
خامسا :االستقرار النقديّ  ،وهذا تح ّقق عبر
ً
ّ
التضخم» ،قال األستاذ
تثبيت سعر صرف الليرة تجاه الدوالر
ّ
األميركي ،رائد شرف الدين النائب األ ّول لحاكم مصرف
التضخم الذي ّ
ّ
تفشى
م ّما سمح بالسيطرة على
لبنان:
في الثمانينات ،وكانت تكلفة السيطرة عليه عالية دور المصرف المركزيّ في تحفيز النم ّو
ج ًدّا .لهذا االستقرار النقديّ فوائد كبيرة ،إ ّال
االقتصاديّ
أنّ له مساوئ مه ّمة أيضً ا تتعلّق بربط الواقع
هدفت السياسة النقد ّية المعتمدة من قبل مصرف
ّ
الداخلي
االقتصاديّ
ّ
ّ
باألميركي .في كل حال ،من لبنان منذ العام  1993إلى أربعة:
الصعب اآلن االنتقال إلى سعر الصرف الح ّر،
• إعادة الثقة بالعملة الوطن ّية
ّ ّ
اللبناني
طالما أنّ الوضع
ّ
الداخلي متقلب ألسباب • تحفيز التسليفات للقطاعات اإلنتاج ّية
متعدّدة معروفة.
مصرفي سليم
• المحافظة على قطاع
ّ
ً
سادسا :نسب ضرائب ّية منخفضة؛ وهذا ما تمتّع به • تشجيع االستثمار
اللبناني تجاه معظم االقتصادات الح ّرة.
االقتصاد
ّ
يجب على الحكومة أن تباشر بضبط اإلنفاق ووقف أ ّوال .إعادة الثقة بالعملة الوطن ّية
الهدر وتحقيق بعض اإلصالحات اإلدار ّية قبل
إنّ الثقة هي العامل
األساسي للتط ّور االقتصاديّ
ّ
مطالبة المواطن
اللبناني بدفع المزيد من الرسوم والحفاظ على استقرار األسعار .وقد عملت سياسة
ّ
أساسي على
والضرائب .المطلوب إعادة بناء الثقة الضائعة بين استقرار سعر صرف الليرة بشكل
ّ
المواطن وأجهزة الدولة التي يم ّولها.
ّ
التضخم بعد أن عرف
استرداد الثقة والح ّد من
ساب ًعا :تجارة دول ّية ح ّرة ،أي انفتاح على األسواق لبنان تدهو ًرا حا ًدّا لسعر صرف الليرة منذ أواسط
الخارج ّية في االتجاهين وهذا متوافر ،ألنّ التحدّي الثمنينات لغاية العام  1992حيث تضاعفت
األكبر للبنان ّيين يكمن في تخفيض عجز الميزان
األسعار بشكل ّ
تضخم مفرط .Hyperinflation
الحالي على الليرة اللبنان ّية،
التجاريّ الذي يؤ ّثر سل ًبا على ميزان المدفوعات .وبال ّرغم من اإلقبال
ّ
خفض العجز يعتمد على زيادة إنتاج القطاعات ّ
متمسك بسياسة التثبيت
ثم فإنّ مصرف لبنان ّ
التسويق .أ ّما العالقات االقتصاد ّية مع سوريا فهي النقديّ بمستوياتها الحال ّية ،باعتبار أنّ مصلحة
في غاية األهم ّية ،وما االتفاقيات المو ّقعة إ ّال وسيلة لبنان هي في استقرار عملته الوطن ّية ،وال توجد
لتفعيلها .فالمشكلة ال تكمن في االتفاق ّيات ،وإ ّنما أيّ مصلحة اقتصاد ّية في تحسين سعر الصرف.
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إنّ لبنان بلد مستورد ،ومستوى الحياة لدى
شريحة واسعة من اللبنان ّيين مرتبط بسعر الليرة،
وأيّ تعديل يخفض من قيمتها سينعكس سل ًبا
االجتماعي واالقتصاديّ بما فيه
على االستقرار
ّ
التسليفي ونجاح سياسات الخصخصة
االستقرار
ّ
مستقب ً
ال وغيرها من سياسات تحفيز االستثمار
المنتج.
ثان ًيا .تحفيز التسليفات للقطاعات اإلنتاج ّية
أدرك مصرف لبنان ،ومنذ مدّة طويلة ،أنّ
ّ
والمنظم يش ّكل ركيزة للنم ّو
التسليف المدروس
االقتصاديّ حيث جهد خالل السنوات الماضية
في تقديم التحفيزات المتن ّوعة للمصارف من
تشجع القطاع
أجل االنخراط في برامج تسليف ّية ّ
الخاص على االستثمار في القطاعات اإلنتاج ّية
ّ
وزيادة فرص العمل .فقام بوضع الشروط
التنظيم ّية إلفادة المصارف من دعم الدولة للفوائد
للمؤسسات الصناع ّية
المدينة للقروض التي تنحها ّ
أو السياح ّية أو الزراع ّية أو تلك الممنوحة عبر
المؤسسات الدول ّية .وقد حدّد مصرف لبنان
ّ
الحاالت التي تحصل فيها المصارف على إعفاءات
اإللزامي مثل منح القروض
االحتياطي
خاصة من
ّ
ّ
ّ
والمتوسطة لقاء كفالة من
للمؤسسات الصغيرة
ّ
ّ
شركة كفاالت والقروض اإلنتاج ّية والقروض
المؤسسة العا ّمة
السكن ّية الممنوحة من قبل ّ
االحتياطي
لإلسكان .كما أعفى المصارف من
ّ
اإللزامي لدى منحها ً
مؤسسات
قروضا صغيرة إلى ّ
ّ
اإلقراض الصغير أو حين تقوم مباشرة بمنح
للمؤسسات التي تتأ ّلف من أربعة
القروض الصغيرة ّ
أشخاص أو ما دون إلطالق وتطوير مشاريعهم
اإلنتاج ّية.
كما قام مصرف لبنان ،في حزيران 2009

حزيران 2010
بتوسيع دائرة الحوافز للتسليف المحلّ ّي المدروس
ّ
والمنظم ،حيث أصدر تعاميم تهدف إلى
تشجيع اإلقراض بالليرة اللبنان ّية بكلفة أق ّل من
خالل تقديم إعفاءات جديدة من موجب تكوين
اإللزامي بحدود مع ّينة ،وذلك لتمويل
االحتياطي
ّ
ّ
قروض المسكن األ ّول أو لمتابعة التعليم العالي
وكذلك لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة أو أيّ
مشروع استثماريّ جديد ينطلق لغاية حزيران
 ،2011م ّما يساهم في تحريك االقتصاد وتوفير
فرص عمل جديدة.
وقد آلت هذه التحفيزات إلى إعادة إحياء
الخاص بحيث ارتفعت بمعدّل
التسليفات للقطاع
ّ
 ،%34عل ًما أنّ ارتفاع مضاعف التسليف Credit
إيجابي على النم ّو االقتصاديّ .
 Multiplierله تأثير
ّ
مصرفي سليم
ثال ًثا .المحافظة على قطاع
ّ
تر ّكزت جهود مصرف لبنان منذ العام  1993على
إرساء مجموعة متكاملة من النظم المصرف ّية،
التي قد تكون اعتبرت متشدّدة في حينها،
لك ّنها أثبتت فعال ّيتها وكفاءتها في جعل القطاع
األساسي على مدّخرات
المصرفي ،المؤتمن
ّ
ّ
أهم مكامن الق ّوة في االقتصاد
اللبنان ّيين ،أحد ّ
الوطني ،وذلك من خالل حثّ هذا القطاع على
ّ
التج ّهز بالخبرات والمهارات والتقن ّيات العالية
التي تؤهّ له للتمدّد في األسواق اإلقليم ّية والدول ّية
واالنخراط بكفاءة في العولمة المال ّية وتس ّهل عليه
التك ّيف وجبه الصعاب واألزمات على اختالف
أنواعها وآخرها ارتدادات األزمة المال ّية العالم ّية
الراهنة.
أهم ركائز السياسة المصرف ّية العا ّمة
من ّ
المعتمدة من مصرف لبنان خالل السنوات
السابقة تحصين رسملة المصارف ،ومطالبتها
بتكوين نسب مالءة عالية تعدّت ّ
مؤخ ًرا نسبة
الـ %12وباالحتفاظ بمعدّالت سيولة مرتفعة تفوق
حال ّيًا نسبة الـ %30من أصل الميزان ّية المجمعة
للمصارف ،والتركيز على اعتماد مؤونات عا ّمة
ورافعة مال ّية أق ّل ،كما ومطالبة المصارف بالربط
بين القيام بنشاطات مع ّينة ومقدار قيمة األموال
الخاصة للمصرف وبتطبيق المعايير الدول ّية أيضً ا
ّ
خص اإلدارة الحكيمة والشفاف ّية والمحاسبة
فيما ّ
ومكافحة تبييض األموال ،إضافة إلى الحثّ على
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اعتماد سياسات تسليف ّية تراعي ما بين الغاية
المالي للجم
ويلجأ مصرف لبنان إلى تعقيم السوق
ّ
ّ
التجار ّية من القرض وإدارة المخاطر وسياسات
التضخم عندما تكون السيولة فائضة ،وذلك عبر
فوائد واقع ّية تمنع السعي وراء مردود مرتفعة يحمل إصدار شهادات إيداع بالليرة اللبنان ّية والدوالر
المزيد من المخاطر ،وكذلك التشديد ّ
مؤخ ًرا
األميركي.
ّ
على توزيع نسبة أق ّل من األرباح ورسملة جزء منها
لتش ّكل عنص ًرا مساعدًا للقطاع
المتوسطة
المصرفي في حال أهم ّية إعادة إحياء الطبقات
ّ
ّ
األزمات.
الحقيقي أليّ سياسة اقتصاد ّية
إنّ المعيار
ّ
كما قضت سياسات مصرف لبنان بالحؤول دون
واجتماع ّية هو في مدى مساهمتها في بناء طبقة
إفالس المصارف في لبنان عبر تشجيع عمل ّيات
الوطني.
متوسطة واسعة ومندمجة في االقتصاد
ّ
ّ
الدمج من دون إيقاع خسائر للمودعين .وقد
االجتماعي
المتوسطة هي ص ّمام األمان
فالطبقة
ّ
ّ
والسياسي ،وهي التي يعتمد
خرج من السوق  30مصر ًفا خالل العقد والنصف واالقتصاديّ  ،بل،
ّ
االجتماعي .فكلّما اتسعت
الماضي من دون تكبيد أ ّية خسارة أو تسجيل كلفة عليها تماسك الهرم
ّ
على المودعين.
هذه الطبقة واستق ّرت أوضاعها ،كلّما كان
وسياسي.
ومن جهة أخرى ،فإنّ الحفاظ على سالمة القطاع هنالك استقرار
اجتماعي واقتصاديّ
ّ
ّ
المصرفي قد ساهم في تضاعف قدرة القطاع
فالمجتمعات التي لها تاريخ طويل من االستقرار،
ّ
ّ
بتجنيب
وسمح
،
م
العا
الدين
تمويل
على
المصرفي
المتوسطة الشريحة
طبقتها
ل
ث
تم
التي
تلك
هي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
آثار سلب ّية قد كان من الممكن أن تطال النم ّو
األوسع ،بحيث ال تشكل الق ّمة القاعدة إال أعدادًا
المتوسطة،
االقتصاديّ بشكل مباشر نتيجة إدارة الدين العا ّم ال تصل في مستواه إلى عدد الطبقة
ّ
كما هو الحال في اليونان.
المتوسطة
إنّ الخطر يكمن في انكماش الطبقة
ّ
راب ًعا .تشجيع االستثمار
وانحدار أعداد كبيرة منها إلى قاعدة الهرم،
إنّ مفاد ثبات سعر الصرف هو تشجيع االستثمار بحيث يصبح األكثر عددًا في المجتمع ،وتبقى
أساسي إلنجاح الق ّمة عبارة عن قلّة معزولة ال عالقة لها ببق ّية
الخاص ،وذلك ألنّ االستقرار عامل
ّ
ّ
المجتمع م ّما ينتج خل ًال حقيق ّيًا في المجتمع
تو ّقعات المستثمرين .ويظهر استطالع األوضاع
وخط ًرا قد ال تتب ّين آثاره إ ّال بعد حين.
الصناعي
االقتصاد ّية إلى ارتفاع االستثمار
ّ
وبحسب تصريح عن نائب المدير العا ّم لمكافحة
واالستثمار العقاريّ منذ العام .2006
الدولي ،داني
الفقر واإلدارة االقتصاد ّية في البنك
ومن جهة أخرى عمل مصرف لبنان على تشجيع
ّ
ليبزيغر ،في شهر آذار « ،2008يمكن القول ،في
المبادرة عبر إطالق برامج لتفعيل الطاقة
أنموذج البلدان ذات الدخل المنخفض ،أنّ هنالك
اإلنتاج ّية في االقتصاد على النطاق الصغير
والمتوسط وذلك عبر توحيد الجهود على الصعيد  30في المائة من الس ّكان تحت ّ
خط الفقر والنخبة
ّ
الوطني كاستحداث حاضنات ،واستقطاب الرأس في أعلى ال ُعشر ،وذلك يعتمد التقدّم والتط ّور إلى
ّ
المتوسطة التي تش ّكل 60
المال المخاطر...
ح ّد كبير على الطبقة
ّ
تحت ّ
في المائة .في كثير من البلدان النامية ،تو ّفر هذه
مظلة (ESA, Berytech, South Bic,
BIAT, Bader, MIT Business plan, Young
الشريحة قد ًرا كبي ًرا من االستثمارات المحلّ ّية،
.)Entrepreneurs Lebanon
والق ّوة الشرائ ّية ،واليد العاملة ،ويمكن القول،
االجتماعي .كما تقدّم هذه
(أ ّنها تو ّفر) االستقرار
ّ
دور المصرف المركزيّ في الح ّد من التضخّ م
الشريحة التي هي فوق ّ
أنوذجا للفقراء.
خط الفقر
ً
ّ
التضخم ،وكما أشرت
أ ّما فيما يتعلّق بالح ّد من
خاصة
يتع ّين على الحكومات أن تضاعف الجهود ّ
ساب ًقا ،فقد ساهمت سياسة تثبيت سعر الصرف
على الـ  60في توفير السكن وصوالً إلى تكوين
ّ
التضخم المفرط
في استعادة الثقة ولجم
الثروات».
بصورة حاسمة وصل إلى أرقام غير مسبوقة في
الثمانينات وبداية التسعينات.
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الواقع في لبنان
يظهر التقرير حول «الفقر والنم ّو وتوزيع الدخل
في لبنان» المع ّد من قبل وزارة الشؤون االجتماع ّية
اإلنمائي ،بالتعاون مع
وبرنامج األمم المتحدة
ّ
إدارة اإلحصاء المركزيّ في العام  ،2008أنّ :
• حوالى ثمانية في المائة من الس ّكان اللبنان ّيين
يعيشون تحت ظروف الفقر المدقع (أي أق ّل من
ّ
خط الفقر األدنى) .وهذا يعني أنّ حوالى  300ألف
فرد غير قادرين على تلبية احتياجاتهم األساس ّية
من الغذاء والحاجات غير المتعلّقة بالتغذية .يعادل
ّ
خط الفقر األدنى (عند تحويل سعر الصرف
الحالي)  2.40دوالر
أميركي للفرد يوم ّيًا.
الرسمي
ّ
ّ
ّ
• حوالى  28.5في المائة من الس ّكان ،أي نحو
لبناني ،يعيشون دون ّ
خط الفقر األعلى ،أي
مليون
ّ
أميركي
أنّ مستوى استهالكهم أق ّل من  4دوالر
ّ
للفرد في اليوم الواحد.
وفي دراسة لميزان ّية األسر للعام ،2005 -2007
المعدّة من قبل إدارة اإلحصاء المركزيّ  ،قمنا
المتوسطة في لبنان،
بمحاوالت لتحديد الطبقة
ّ
ووجدنا بعد التم ّعن في توزيع الدخل من جهة
واالستهالك من جهة أخرى ،وذلك بعد تعديل
توزيع اإلنفاق السنويّ وحسب األفراد وفق نسب
ّ
التضخم من العام  2004للعام  ،2009أنّ الطبقات
اليومي
تضم األفراد ذوي اإلنفاق
المتوسطة ّ
ّ
ّ
ّ
المتراوح بين  $5.06و $22.07وتشكل  %63من
المجتمع.
إنّ التفاوت في المداخيل يو ّثر على أنماط
االستهالك ،وبالتالي على بنية ميزان ّية األسر،
فنالحظ أن اإلنفاق األسريّ على المسكن والماء
والغاز والكهرباء والمحروقات يتصدّر الباب
األ ّول من أبواب اإلنفاقات بشكل عا ّم مع وجود
بعض التفاوت بين األسر ذات المداخيل الضعيفة
والمتوسطة والمرتفعة على نحو  %27 ،%34و%21
ّ
بالتوالي.
ونالحظ أنّ األسر ذات المداخيل الض ّيقة أنفقت
جزءًا مه ًّما من ميزان ّيتها على الغذاء (ما يزيد
والصحة ( .)%14.08في المقابل
عن )%2204
ّ
تد ّنى حجم هذا اإلنفاق لدى األسر ذات المداخيل
المرتفعة ليبلغ نسب الـ %14.16و %4.2على التوالي.
كذلك ازداد حجم اإلنفاق األسريّ على النقل
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المتوسطة في لبنان
والتسلية مع ارتفاع الدخل؛ فقد بلغت نسبة اإلنفاق إنّ إعادة إحياء الطبقات
ّ
الوطني
وتأمين العدالة الشاملة في توزيع الدخل
على النقل والتسلية لدى األسر المرتفعة الدخل
ّ
 %15.49ز %5.05على التوالي في حين بلغت  %6.07ال يمكن أن تتح ّقق بسياسات مصرف لبنان
و %2.66لدى األسر المنخفضة الدخل .أ ّما التعليم وحدها ،وإ ّنما هي بحاجة لسياسات حكوم ّية مال ّية
داعمة وإصالحات اقتصاد ّية طال انتظارها.
فهو يحت ّل المرتبة الرابعة من أبواب اإلنفاق
ّ
التضخم ّية
المتوسطة والمرتفعة ،في حين لذلك فإنّ األ ّولو ّية ،وفي ظ ّل المخاطر
األسريّ للمداخيل
ّ
يحت ّل المرتبة الخامسة من أبواب اإلنفاق األسريّ المتو ّقعة واحتمال ارتفاع األصول والذهب،
تكمن في مكافحة عجز الموازنة لتحرير موارد
للمداخيل المتدن ّية.
الملح هو إسراع الحكومة
ووف ًقا ألبواب اإلنفاق األسريّ  ،فإنّ الطبقات
إضاف ّية للتنمية .واألمر ّ
الجديدة في تطبيق اإلصالحات في قطاع الطاقة
المتوسطة تعنى بشكل مباشر بالقروض للمسكن
ّ
األ ّول لمتابعة التعليم العالي التي قام مصرف لبنان والكهرباء واالستفادة من السيولة المتوافرة بالليرة
اللبنان ّية التي ،إذا ما أحسن استعمالها ،تكفي
بتحفيزها.
الخاص لتنفيذ
لتوفير التمويل المطلوب للقطاع
ّ
الخالصة
مشاريع كبرى تحتاج إليها البالد في مجاالت عدّة
توجهات مصرف لبنان األخيرة لتحفيز دور
إنّ ّ
وخصوصا في مجال الطاقة والبيئة والمياه م ّما
ً
الخاص وإطالق عمل ّيات التسليف بالليرة
القطاع
ّ
مهم في عجز الموازنة ويفتح
سيفضي إلى تخفيض ّ
اللبنان ّية سوف تبعد أسواقنا عن المضاربة،
أمام البالد فرصة ذهب ّية لتحسين مناخ االستثمار
المصرفي،
وتخ ّفف من المخاطر لدى القطاع
ّ
ديناميكي ،يو ّفر فرص
وتأسيس اقتصاد حديث
ّ
وتؤ ّمن قدرة أكبر على النم ّو والتح ّكم بالتط ّورات
جامعي سنو ًّيا ومداخيل
عمل لـ 24ألف متخ ّرج
ّ
خصوصا لجهة توفير فرص عمل أكثر
االقتصاد ّية
ً
تحسن القدرة الشرائ ّية لدى الطبقات
أفضل ّ
لشريحة واسعة من اللبنان ّيين ،كما أ ّنها سوف
األساسي في تفعيل
دورها
لها
وتعيد
طة
المتوس
ّ
ّ
تعيد إلى الليرة دورها كعملة تسليف ومحاسبة
عجلة االقتصاد.
بعدما كانت إلى فترة طويلة عملة ادّخار وتداول
وفي مجال «دور
بشكل محدود أيضً ا األمر الذي يعزّز إعادة تفعيل
المصارف في حفز
الوطني.
االقتصاد
ّ
النم ّو االقتصاديّ »
لتوجهات مصرف لبنان
ومن المرتقب أن يكون ّ
اختصر الدكتور هشام
األخيرة دور كبير من حيث تفعيل وتشجيع توجيه
البساط قوله:
التحويالت المال ّية للمهاجرين إلى لبنان نحو
عنوان قد يبدو أكاديم ّيًا
خصوصا بعد بلوغ
استثمارات وفرص عمل جديدة،
ً
حجم التحويالت رق ًما قياس ّيًا غير مسبوق قيمته
لموضوع يحتاج إلى إعادة نظر شاملة في
 7مليار بحسب البنك
الدولي ،م ّما رفع لبنان إلى السياسات االقتصاد ّية والمال ّية المتبعة في لبنان؛
ّ
المرتبة الثانية في المنطقة بعد مصر من حيث
وذلك إليجاد الحلول الالزمة لتنشيط عجلة
حجم التحويالت ،وأيضً ا إلى المترتبة األولى
اللبناني ،ودفعها إلى األمام.
االقتصاد
ّ
في المنطقة والسابعة في العالم من حيث حجم
إنّ استمرار تزايد المديون ّية العا ّمة ،وارتفاع
اإلجمالي.
التحويالت إلى الناتج
معدّالت الفوائد السائدة في لبنان قلّصت نسب ّيًا
ّ
إنّ مصرف لبنان مستم ّر في سياسة االستقرار
األساسي في
من قدرة المصارف على لعب دورها
ّ
الوطني
النقديّ  ،ألنّ الحفاظ على سالمة النقد
تحريك القطاعات االقتصاد ّية في لبنان ،نظ ًرا
ّ
بات يش ّكل الركيزة األساس ّية لتدعيم الثقة
الستمرار صغر السوق اللبنان ّية المتم ّثلة بالبورصة،
واالستقرار
االجتماعي واالقتصاديّ والمحافظة على وعدم وجود أ ّية إصدارات سندات للشركات.
ّ
المعيشي لشريحة واسعة من اللبنان ّيين.
المستوى
ّ
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ولقد أ ّكدت وزارة المال ّ
والتوجه نحو استخدام
مؤخ ًرا أنّ الدولة اللبنان ّية لبنان على أفضل وجه،
ّ
• في المرحلة السابقة ،جاءت زيادات حاجات
الطاقة المتجدّدة.
الخاص في تمويل
ستسعى إلى إشراك القطاع
ّ
المصرفي على حساب
الدولة إلى االقتراض
ّ
الخاص ،الذي كان يستقطب معظم النم ّو مشاريع القطاع العا ّم .وهنا يأتي دور المصارف في • تنظيم وتفعيل قطاع النقل.
القطاع
ّ
تمويل الشركات التي ستساهم في مشاريع القطاع • السعي إلى بتّ الحلول حول أجدى السبل في
في موارد المصارف:
إنتاج واستهالك الطاقة.
خاصة عند بداية إصدار الدولة لسندات بالعمالت العا ّم.
ّ
• إطالق نهضة صناع ّية لمواكبة األلف ّية الثالثة
األجنب ّية عام  ،1995حيث بلغت ّ
حصة الدولة من خاتمة
لتحويل الصناعة اللبنان ّية إلى صناعة قادرة
اإلقراض
االئتماني للبنان ّ
مؤخ ًرا
تحسن التصنيف
ّ
المصرفي  .%42.5ابتدا ًء من عام  2002في ظ ّل ّ
ّ
+
على المنافسة العالم ّية .وأيضً ا إلى زيادة اإلنتاج
ثم أخذت نسبة اإلقراض للقطاع العا ّم تتجاوز
ّ
االئتماني
إلى  ، Bفي مقابل تراجع التصنيف
ّ
الصناعي ليش ّكل في مرحلة أ ّول ّية  20بالمئة من
ّ
الخاص لتصل في نهاية
نسبة اإلقراض للقطاع
ّ
للعديد من الدول العرب ّية المجاورة .هناك فرصة
اإلجمالي.
المحلي
أساسي في إنعاش الناتج
ّ
ّ
عام  2009إلى .%54.5
لتقوم المصارف اللبنان ّية بدور
ّ
الخاص االقتصاد المحلّ ّي ،عبر تمويل المشاريع اإلنمائ ّية • دعم المهارات والعمالة الشا ّبة.
واليوم ال تتجاوز قروض المصارف للقطاع
ّ
والهدف تحديث سوق العمل وتأمين مشاركة
 %25من ودائع العمالء ،ما يشير إلى وجود مجال المجدية في مختلف القطاعات االقتصاد ّية.
مجدية في الحياة المهن ّية .كما إيجاد معادلة
كبير لتنمية التسليفات لهذا القطاع.
وفي إطار
توازي بين العرض والطلب في سوق العمل.
• في األعوام األخيرة كان لمصرف لبنان دور
«استراتيج ّيات جديدة
المجتمعي والحفاظ
• السعي إلى تحاشي الفقر
ّ
رئيسي في توجيه اإلقراض نحو بعض القطاعات،
ّ
لمستقبل اقتصاديّ
المتوسطة ،عبر زيادة فرص العمل.
الطبقة
على
ّ
وذلك من خالل منحه المصارف تخفيضات على
أفضل في لبنان»
هذا األمر يؤدّي حت ًما إلى تأمين حياة أفضل ،مع
اإللزامي ،أو تخفيضات على االلتزامات
االحتياطي
ّ
ّ
قدّم رئيس جمع ّية
تثبيت لكرامة اإلنسان وحد من الحصر ّية الطبق ّية
اإللزامي في
لالحتياطي
بالليرة اللبنان ّية الخاضعة
ّ
ّ
الصناع ّيين اللبنان ّيين
في عالم العمل والفائدة هنا اقتصاد ّية ووطن ّية
حال منحت قروضها إلى قطاعات وجهات متن ّوعة
المهندس نعمة افرام المداخلة اآلتية:
أيضً ا ،وتنتج عنها بديه ّيًا مشاركة في الحياة
تشمل التالي.
ذكي مستدام وشامل
و
لنم
ة
ي
استراتج
اإلنتاج ّية ،ولحمة بين أبناء الوطن والمناطق كا ّفة.
ّ ّ ّ
المؤسسة العا ّمة أ ّو ًال:
القروض اإلسكان ّية الممنوحة عبر ّ
مبني على المعرفة واالبتكار.
• اعتماد أسس ومبادئ النم ّو الشامل والعادل
لإلسكان ،والقروض الممنوحة لمصرف اإلسكان • اعتماد اقتصاد ّ
• السعي من أجل اقتصاد يستثمر الموارد بشكل
والمتوازن لتغطية جميع المناطق خدمات ّيًَا .مع
التي يستعملها األخير لمنح قروض سكن ّية،
القروض الممنوحة بكفالة شركة كفاالت ،ومختلف ف ّعال وأكثر تنافس ّية.
تأمين البنى التحت ّية المتط ّورة وتخصيص المناطق
• تشجيع االقتصاد الهادف إلى تشغيل يد عاملة
اقتصاد ًّيا وصناع ًّيا وزراع ّيًا وخدمات ًّيا .والهدف
القروض الصغيرة الحجم الممنوحة بالليرة
أكبر.
اإلنتاجي ولجم
الخدماتي–
هو الح ّد من التباين
ّ
ّ
اللبنان ّية ،القروض المدعومة الفوائد الممنوحة
• تفعيل االقتصاد المتوازن بين القطاعات
حركة النـزوح ناحية المدن والهجرة إلى الخارج.
االستشفائي
لبعض القطاعات مثل القطاع
ّ
الوطني
االقتصاد
سالمة
أجل
من
ة
ي
اإلنتاج
• تشجيع المشاريع الخ ّالقة ف ّن ّيًا وحرف ّيًا.
ّ
ّ
خاص ،والقروض
والسياحي
والصناعي بشكل ّ
ّ
ّ
واسع.
مناطقي
اجتماعي
ترابط
وتحقيق
ّ
ّ
الصديقة للبيئة ،والقروض الممنوحة بالليرة
ثال ًثا :في بعض من شروط نجاح هذه المبادرات
التوجه نحو اقتصاد يعتمد أحدث
• تحفيز ّ
مؤسسات التعليم
اللبنان ّية لمتابعة الدراسة في ّ
• االستثمار في النم ّو.
العالي.
الخاص وإشراك المناطق
التقن ّيات ،ويهدف إلى تسجيل أعلى قيمة مضافة • مشاركة القطاع
ّ
ممكنة.
• لكن ،مع النم ّو الكبير في ودائع المصارف عام
واألطراف.
المطلوبة
المبادرات
من
بعض
في
ا:
ي
ثان
ً
 2009والتي وصلت إلى أكثر من  95مليار دوالر.
• اعتماد سياسات تحفيز ّية.
استم ّر الدين العا ّم في لبنان أيضً ا في ارتفاعه
• الستثمار في ميادين األبحاث ،بغية إطالق أفكار • إعادة النظر في القوانين الضرائب ّية.
ليصل في نفس العام إلى أكثر من  51مليار دوالر جديدة يمكن ترجمتها إلى مشاريع إنتاج ّية ،أو
• تفعيل اإلدارة وأجهزة الرقابة وتأمين الشفاف ّية
يتو ّزع كالتالي:
تحويلها إلى خدمات .والهدف ضمان النم ّو وتأكيد وتبسيط المعامالت.
جديدة.
عمل
آفاق
لفتح
ر
مستم
ّ
 %55المصارف في لبنان %20 -مصرف لبنان%6 -
• استحداث شروط تسليف مم ّيزة إلطالق
االجتماعي%13 -
الضمان
ّ
ّ
اللبناني %12 -األطراف • تفعيل األنظمة التربو ّية وتحديث التعليم العالي .المشاريع ذات القيمة المضافة.
والهدف تسهيل دخول الشباب إلى ميادين العمل.
الدول ّية=  %100وبالتالي أصبح لدى المصارف
• التشجيع على استعمال الموارد المتو ّفرة في
فائض كبير في السيولة.
45

• آل ّية عمل نموذج ّية للوصول إلى نهضة
صناع ّية
تصب
هذه اآلل ّية ،تطال واحدة من المبادرات التي ّ
في صالح االستراتيج ّيات الجديدة لمستقبل
اقتصاديّ أفضل في لبنان .وهي ّ
تلخص رؤية
جمع ّية الصناع ّيين اللبنان ّيين في ّ
خطة عملها
الخماس ّية من أجل إطالق نهضة صناع ّية في
لبنان:
• تقوية الصناعات الموجودة عبر:
• تحسين المدن الصناع ّية الحال ّية.
• إلغاء ضريبة الدخل على الربح الناتج عن
التصدير.
المؤسسات
• التشجيع
التشريعي في إعادة هيكلة ّ
ّ
الصغيرة وتحفيز االندماج وصيانة حقوق صغار
الصناع ّيين.
• تعزيز ثقافة اإلنتاج ّية واعتماد التوثيق واألبحاث
وإصدار ّ
المؤشرات .والهدف هو رصد حركة
الصناعة وقياسها ومقارنتها ،ودراسة مساراتها
بهدف تحسينها وتصويبها.

• المساهمة التشريع ّية في تسهيل طرح أسهم
الشركات الصناع ّية على األسواق المال ّية اللبنان ّية.
• التركيز على الصناعات الواعدة:
• المياه
• الصناعات الغذائ ّية.
• الصناعات الشمس ّية.
• صناعة دمج األنظمة وااللكترون ّيات.
• الصناعات التراث ّية.
• صناعات الهندسة واألزياء.

ديناميك ّية» ،فقال:

وقدّم الدكتور مكرم
صادر مداخلته تحت
عنوان« :من النموذج
االقتصاديّ القائم
إلى اقتصاد أكثر

خارج عن ك ّل ما هو مألوف في لبنان .ونتجت هذه
الفوائض عن تد ّفقات من الخارج في حساب رأس
المال بلغت  10.5مليار دوالر عام  2008وأكثر من
خاصة بشكل استثمارات
 14مليا ًرا عام ّ 2009
مباشرة وودائع لدى المصارف.
خاصة خالل
بال ّرغم من اإليجاب ّيات
ّ
المسجلةّ ،
العامين الماضيين ،واستنادًا إلى المعلومات التي
تنشرها جهات عديدة محلّ ّية وخارج ّية ،استم ّرت
معدّالت البطالة والهجرة والفقر عند مستوياتها
الصح ّية
من دون أن تتراجع ،وكذلك التغطية ّ
االجتماعي
يسجل الضمان
واالجتماع ّية حيث لم ّ
ّ
المؤسسات المنتسبة وعدد
ازديادًا ُيذكر في ّ
المضمونين في النظام العا ّم؛ م ّما يطرح السؤال
حول طبيعة النم ّو واالستقرار االقتصاديّ وانفصال
أسواق العمل عن التط ّورات في أسواق السلع
والخدمات وفي أسواق النقد والرأسمال.

أ ّو ًال .تط ّورات إيجاب ّية
ثان ًيا .خصائص النموذج االقتصاديّ اللبناني
اللبناني للفترة
َف ِر َح اللبنان ّيون وبحقّ لبقاء اقتصادهم ومصارفهم يستوقف الباحث في االقتصاد
ّ
• تخفيض كلفة اإلنتاج في ميادين:
ومدفوعاتهم الخارج ّية بمنأى عن األزمة المال ّية
 2009 -1992أي في مدى السبعة عشرة سنة
• الطاقة.
العالم ّية .وفِرحوا كذلك لإليجاب ّيات العديدة التي الماضية من جهة تواضع معدّالت النم ّو الحقيق ّية
االجتماعي.
• نفقات الضمان
ّ
سجلها االقتصاد والمصارف والحساب
ّ
ّ
الخارجي .بال ّرغم من فترات إعادة األعمار والنهوض
• النقل.
سجل خالل العامين  2008و2009
فاالقتصاد ّ
المتالحقة .ويستوقفه من جهة ثانية هدر مرتفع
• االتصاالت.
نم ًّوا بلغت نسبته تبا ًعا باألقيام الحقيق ّية%9.3
ج ًدّا لإلمكانات والمقدرات .كما يستوقفه أخي ًرا
• تطوير المدن الصناع ّية عبر:
و %8مع معدّالت ّ
تضخم مقابلة قدرها  %9و.%4
كاف في مق ّومات النم ّو
تركم ك ّمي
ونوعي غير ٍ
ّ
• تأسيس الهيئات الناظمة للمدن الصناع ّية
وسجلت ميزان ّيات المصارف بدورها نم ًّوا بنسبة
ّ
للمستقبل .وطب ًعا العناصر الثالثة متداخلة في
الجديدة بهدف إنشاء بيئة صناع ّية نموذج ّية
 %12عام  2008و %22عام  !2009وحتّى المال ّية
أسبابها ونتائجها .فهدر اإلمكانات وضعف التراكم
تستقدم رؤوس األموال.
العا ّمة حافظت على نسبة عجزٍ إلى الناتج بحدود
والتكنولوجي يؤ ّثر على النم ّو.
والخبراتي
المعرفي
ّ
ّ
ّ
• اقتراح مواقع إلنشاء المدن الصناع ّية.
الفعلي ،رغم نتائج السنتين
 %10لألعوام  2008 ،2007و 2009مع اتجاه معدّل فمعدّالت النم ّو
ّ
• المساعدة في تسويقها واستقطاب االستثمارات المديون ّية إلى الناتج نحو االنخفاض لألعوام
المتوسط السنويّ للفترة
الماضيتين ،ظلّت في
ّ
الجديدة.
ثم إلى .%156
ذاتها من  %168إلى  %161ومن ّ
 2009 -1992عند حدود  %3.5مترافقة مع معدّالت
تحسن المال ّية العا ّمة إلى تسارع وتيرة نم ّو
ويعود ّ
ّ
تضخم بحدود  5.5بالمئة .ما يعني معدّالت نم ّو
اللبناني:
• التواصل مع االغتراب
ّ
االقتصاديّ من جهة وإلى تسارع وتيرة نم ّو عائدات إسمي تقارب .%9
الخارجي المباشر وتحفيز
• تشجيع االستثمار
ّ
الدولة ( %22عام 2005؛  )2009 %26من جهة
الحقيقي ،أي السلع والخدمات
ويعتبر النم ّو
التصدير.
ّ
وال
ّث
د
فح
ة
ي
الخارج
المدفوعات
ميزان
ا
م
أ
ثانية.
ّ
ّ
ُ
المنتجة وفرص العمل التي خ ِل َقتْ والمداخيل
• حماية هذا االستثمار.
2007
لألعوام
متتالية
فوائض
ل
سج
حيث
حرج
ّ
المح ّققة بشكل أرباح وأجور ،تعتبر جمي ًعا
• التأسيس على شبكة المغتربين وإرسال بعثات
إلى الخارج ورعاية مؤتمرات ومعارض صناع ّية في و 2008و 2009تعدّت تبا ًعا  2037مليون دوالر
قياسا ،على سبيل المثال ،إلى النم ّو
متواضعة ً
و 3462مليونًا و 7800مليون دوالر .والرقم األخير في الودائع والتسليفات المصرف ّية بين  %14و%16
الخارج.
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قياسا إلى حجم بتد ّني إنتاج ّيتها ،أل ّنها معدّة للسوق المحلّ ّية دون
متوسط .ومتواضعة ً
كمعدّل سنويّ ّ
القدرة على تصديرها .أ ّما االستثمارات األجنب ّية
التد ّفقات المال ّية من الخارج بشكل استثمارات
فتتوجه بمعظمها إلى العقارات والبناء،
ميسرة
في لبنان ّ
وهبات وودائع لغير المقيمين وقروض ّ
المستقبلي محدود .أ ّما
وقياسا إلى حيث مفعولها على النم ّو
قاربت مع ّدالً سنو ًّيا قدره  5مليار دوالرً .
ّ
التقني فيها
نوع ّية المكائن والتجهيزات والمحتوى
حجم اإلنفاق العا ّم الذي تعدّى  110مليار دوالر
ّ
باإلضافة إلى محدود ّية كثافة استعمال أنظمة
وقياسا إلى
بمتوسط سنويّ قدره  605مليارً .
أي ّ
حجم القروض والتسليفات التي منحتها المصارف وأجهزة المعلومات ّية الحديثة فال تش ّكل رافع ًة
للقطاعات واألنشطة االقتصاد ّية في مدى العقدين لإلنتاج ّية في المستقبل .إنّ التدقيق في المحتوى
المفصل لالستيراد ذو داللة على هذا الصعيد.
الماضيين بمعدّل نم ّو سنويّ يبلغ  %15للفترة
ّ
ارتكز استمرار هذا النموذج لفترة طويلة على
قياسا إلى حجم األموال التي
المذكورة .وأخي ًرا ً
قياسا إلى حجم استمرار التد ّفقات النقد ّية الخارج ّية بانتظام
ّ
يتم تعقيمها سنو ًّيا .النم ّو متواضع ً
وبحجم كبير وبأشكال متعدّدة ،والتي ترتبط
األموال المتاحة والتي أتيحت .فسوق الرساميل
خاصة على دول الخليج النفط ّية.
( )Capital Marketsلم يكن ف ّعاالً في تخصيص
بانفتاح لبنان ّ
ويمكن لهذا النموذج أن يستم ّر ما دامت لدى
الموارد .وهذه هي أولى سمات هدر اإلمكانات.
والخاصة القدرة على
الجهات المفترضة العا ّمة
أ ّما الوجه اآلخر لهدر اإلمكانات فيتم ّثل في هدر
ّ
الموارد وتش ّوهات سوق العمل ( .)Labor Marketتوسيع مديون ّيتها وخدمتها بكفاءة؛ وما دامت
األوضاع إيجاب ّية في دول النفط؛ وأخي ًرا ما دامت
فعدم انخراط المرأة في سوق العمل إ ّال بنسب
ممكنة الهندسات المال ّية المكلفة بشكل متزايد
متدن ّية ( )%22-20ومعدّالت البطالة المرتفعة
يضاف إليها استمرار التنسيق العالي بين أطراف
بحدود  %12ومخرجات التعليم غير المالئمة
المعادلة االئتمان ّية.
لمتطلّبات سوق العمل واستمرار معدّالت الهجرة
وخاصة من حاملي الشهادات
بين الشباب ّ
ثال ًثا .شروط االنتقال إلى اقتصاد أكثر
ّ
الجامع ّية كلها ظواهر تجعل القوى العاملة الفعل ّية ديناميك ّية
مستق ّرة بل ومتراجعة .ناهيك باألعداد الكبيرة من وبالمقابل ولجعل النم ّو مستدا ًما وبمعدّالت
مهن وأعمال هامش ّية وغير منتجة.
العاملين في ٍ
عالية ،ال ب ّد أ ّوالً من تشجيع األنشطة والقطاعات
يضاف إلى ذلك الهدر الحاصل عن الفقر (%28
التي تنتج للتصدير أو تنتج سل ًعا وخدمات قابلة
من اللبنان ّيين) مع ما يترتّب عليه من تدا ٍع في
للتصدير وقادرة على منافسة االستيراد بكفاءة في
والصحة والغذاء أي من تدا ٍع في
مستوى التعليم
ّ
األسواق اللبنان ّية وفي بعض األسواق الخارج ّية.
اإلنتاج ّية .تكاد تماثل كلفة هدر الموارد البشر ّية
وثانيًا من خالل إعادة النظر في أنظمة وأجهزة
اإلجمالي سنو ًّيا!!..
ثلث الناتج المحلّ ّي
ّ
الوساطة المال ّية ،وذلك لجعل أسواق رأس المال-
ويتم ّثل الوجه الثالث من هدر اإلمكانات في
المصرفي ،األسهم والسندات -أكثر
التسليف
ّ
استنزاف الموارد الطبيع ّية المائ ّية والبيئ ّية بشكل فعال ّية وأدنى كلف ًة .وثالثًا وأخي ًرا بإعادة توجيه
عا ّم وما يترتّب عليها من انعكاسات على االقتصاد االستثمارات األجنب ّية والتد ّفقات المال ّية الخارج ّية
بخاصة.
بعا ّمة وعلى بعض األنشطة ّ
والموجه للتصدير.
باتجاه االستثمار المنتج
ّ
باإلضافة إلى هدر اإلمكانات يتم ّيز نموذج
تتر ّكز السياسات المطلوبة إلحداث نقلة نوع ّية
االستقرار االقتصاديّ في لبنان بضعف بنيويّ
اللبناني مستقب ًال في ثالثة
في دينام ّية االقتصاد
ّ
في التراكم .فإحالل العمالة اللبنان ّية المهاجرة
محاور :تطوير أسواق إنتاج السلع والخدمات،
بعمالة وافدة متدن ّية التأهيل وعلى درجة عالية
إعادة هيكلة القطاع العا ّم ،وأخي ًرا إعادة هيكلة
المعرفي والخبرات
من الحرك ّية ،يجعل التراكم
ّ
الوساطة المال ّية (أسواق الرساميل).
ّ
متقط ًعا وضعي ًفا .كما أنّ االستثمارات اللبنان ّية
تصب
في المحور األ ّول تندرج السياسات التي ّ
تذهب في معظمها إلى أنشطة وقطاعات تتم ّيز
الخاص،
خاصة
ّ
في رفع معدّالت االستثمار ّ
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واألجنبي ،من المستويات الحالية -20
المحلّ ّي
ّ
 %22إلى مستويات أعلى  %35 -30من الناتج
اإلجمالي .ويصعب إحداث هكذا قفزة
المحلّ ّي
ّ
المؤسسات
نوع ّية وبالحجم دون إعادة هيكلة قطاع ّ
الخاصة ()Corporate Sector Restructuring
ّ
لناحية زيادة قاعدة رسملتها من خالل فتح
رساميلها لالكتتاب وتحويل جزء ها ّم من الديون
إلى أسهم بعد إدراجها في البورصة .وبموازاة
المؤسسات إلى إصدار سندات دين
ذلك تلجأ ّ
ومتوسطة على أن تستعمل حصيلة األسهم
طويلة
ّ
والسندات لتحديث التجهيزات وخطوط اإلنتاج
والستقطاب وإعداد عمالة مؤهّ لة ولتطوير
أنظمة العمل واإلدارة والتسويق .ويمكن لكبريات
المؤسسات الدخول في تحالفات إستراتج ّية
ّ
مؤسسات إقليم ّية أو دول ّية تواكبها في إعادة
مع ّ
الهيكلة تقن ّيًا وإدار ًّيا ،وفي إيجاد أسوق تصدير
بالمواصفات المقبولة عالم ّيًا .وللمصارف بما فيها
مصارف األعمال ،أن تلعب دو ًرا محور ًّيا في إعادة
الهيكلة المال ّية الجذر ّية المطلوبة .وإعادة الهيكلة
المؤسسات
يجب أن تطاول ليس فقط الصناعة بل ّ
في كا ّفة النشاطات بما فيها السياحة واالستشفاء
الجامعي والـ  ITوغيرها ...وكما أشرنا
والتعليم
ّ
المؤسسات إنتاج سلع
أعاله المطلوب من قطاع ّ
وخدمات قابلة للتصدير  Tradableوقادرة على
المنافسة .وال ب ّد بل من الضرورة القصوى في
هذا المجال االستفادة من االتفاقات المعقودة من
األوروبي ومن جهة ثانية مع سوريا
جهة مع االتحاد
ّ
وسائر الدول العرب ّية.
في المحور الثاني المطلوب سياسات تعيد هيكلة
كا ّفة فعال ّيات القطاع العا ّم ،وذلك في أربعة
اتجاهات متكاملة ،يكمن أ ّولها في إعادة هيكلة
المؤسسات العا ّمة المنتجة للسلع والخدمات،
قطاع ّ
المفصلة
الخاصة
المؤسسات
ّ
ّ
شأنها في ذلك شأن ّ
أعاله .وينطبق ذلك على إنتاج وتوزيع الكهرباء
والماء وعلى االتصاالت .ويكمن ثانيها في إعادة
هيكلة الخدمات العا ّمة ذات المردود الكبير على
المؤسسات،
إنتاج ّية العمل وعلى ربح ّية قطاع ّ
الصحة والتعليم والنقل والسكن .فهذه
عنينا بها ّ
الخدمات تجعل كلفة األجور أدنى وتخ ّفف األعباء
المؤسسات .إ ّنها ترفع إنتاج ّية االستثمارات
على ّ
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الخاصة التي ذكرناها أعاله .ويكمن ثالثها في
ّ
تطوير البنية التحت ّية الماد ّية والبشر ّية والتشريع ّية
المؤسسات والرافعة
المساعدة على عمل ّ
إلنتاج ّيتها .لقد باتت البنى التحت ّية عائ ًقا أساس ّيًا
المستقبلي .ويكمن
توسع االقتصاد ونم ّوه
أمام ّ
ّ
الضريبي بالكامل
رابعها في إعادة هيكلة القطاع
ّ
حيث من المفترض لمواكبة قوى اإلنتاج والقوى
الضريبي على
الح ّية في المجتمع زيادة العبء
ّ
المداخيل خارج أجور العاملين وأرباح الشركات.
وهناك العديد من المطارح المؤهّ لة للتكليف
المماثل .والقاعدة الثانية أن تجبى الضرائب حيث
ال إمكان ّية للمكلّفين بها من عكسها على األسعار.
ألنّ ارتفاع أسعار الداخل مقارنة مع األسعار
الخارج ّية تش ّوه االستثمارات وتؤذي إنتاج ّية العمل
وإنتاج ّية الرساميل .والقاعدة الثالثة أن نصل
إلى بنية ضرائب ّية متوازنة على على االستهالك
(ضريبة القيمة المضافة) وعلى المداخيل
الموحدة على الدخل) وأخي ًرا على
(الضريبة ّ
العمل ّيات واألنشطة العقار ّية.
في المحور الثالث المطلوب إعادة هيكلة الوساطة
المال ّية في لبنان .فبنية الوساطة المال ّية المفترض
أن تكون متوازنة وأن تقوم على اإلقراض المصرفي
( )Loansوعلى سوق األسهم ( )Equitiesوعلى
المتوسطة والطويلة
سوق الدين أي السندات
ّ
( )Bondsتكاد تكون في لبنان مقتصرة على
وخاصة المصارف التجار ّية  %85مقابل
المصارف ّ
 %10لألسهم و %5للسندات العا ّمة
والخاصة .إنّ
ّ
سوق سندات دين الشركات غير موجود عمل ّيًا.
إنّ تطوير التمويل وتنويعه في لبنان يم ّر من ناحية
أولى بقانون عصريّ وحديث لبورصة بيروت
واألسواق المال ّية يفصل بين الرقابة والضبط
وإدارة األسواق .ويم ّر من ناحية ثانية باعتماد
قطاع الشركات في لبنان قواعد المحاسبة
فيتشجع
واإلفصاح والنشر بشفاف ّية وبانتظام
ّ
المستثمرون ويقبلون على أسهم وسندات هذه
الشركات .ويم ّر أخي ًرا بإنشاء معاشات وصناديق
التقاعد المفتوحة للعاملين بأجر ولغير العاملين
بأجر ،للمقيمين ولغير المقيمين من اللبنان ّيين
وكذلك بتحديث قوانين ومناهج عمل شركات
التأمين على الحياة .فكالهما يو ّفران مع الوقت
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المدّخرات الطويلة األجل القادرة على تشكيل نواة دونما حاجة إلى تشريع دقيق.
إ ّال أنّ لبنان يشكو من العديد من العوائق التي
المؤسسات ّيين .وقد يكون
صلبة من المستثمرين ّ
للتوسع في تعترض االستثمار بشكل عا ّم ،حيث تبقى
تطوير هذين القطاعين مدخ ًال ضرور ًّيا ّ
المؤسسات العا ّمة
القوانين والتشريعات التي ترعى الواقع التجاريّ
عمل ّيات الخصخصة أو إدراج ّ
واالستثماريّ في لبنان بشكل عا ّم إ ّما غير كافية
والخاصة على البورصة.
ّ
وأ ّما قديمة العهد:
الخالصة

الخاصة
• فقانون التجارة البر ّية كما والقوانين
اللبناني إلى دينام ّية أعلى
يحتاج نقل االقتصاد
ّ
ّ
خاصة من الشركات كما والقوانين
منسقة من المتعلّقة بأنواع ّ
من النم ّو واالزدهار لرؤية شاملة وسلّة ّ
السياسات العا ّمة والقطاع ّية يتقاسمها ويسهر على المال ّية والضريب ّية ال تتط ّرق إلى تسهيل إجراءات
تأسيس الشركات وتخفيض كلفتها.
تنفيذها من جهة أولى الشعب بهيئاته وفعال ّياته
االقتصاد ّية واالجتماع ّية ،ومن جهة ثانية الدولة
اللبناني وسائل حماية األقل ّيات
يعط القانون
• لم ِ
ّ
بسلطاتها الدستور ّية ّ
ومؤسساتها وإداراتها .وتحتاج في الشركات أهم ّية كبرى.
تكرا ًرا لمواكبة دول ّية تؤ ّمن ً
قروضا ميسرة آلجال
• لم تدخل القوانين اللبنان ّية بعد نظام المكننة
طويلة للبنى التحت ّية الماد ّية والبشر ّية ودع ًما
والمعلومات ّية ( )Informatisationفي مجال
ومؤسسات
تقنيًا وإدار ًّيا إلعادة تأهيل قطاعات ّ
اإلنتاج القابل للتصدير والمنافسة .ويحتاج أخي ًرا الشركات.
لعقد اتفاق ّيات جديدة تتيح الدخول إلى األسواق
• ال يوجد في لبنان ما يس ّمى بـ قانون المنافسة.
اإلقليم ّية أو لتفعيل وإلعادة النظر باالتفاقات
القضائي في لبنان يشكو من
كما وأنّ النظام
ّ
المعقودة القائمة.
مشاكل حقيق ّية قد تهدّد فعال ّيته ،أبرز عواملها
فهل يتشارك اللبنان ّيون جمي ًعا في المسألة
ضغط وكثافة الدعاوى ( )1وبطء سير اإلجراءات
االقتصاد ّية االجتماع ّية أعباء وتضحيات لسنوات
القضائ ّية ( )2وارتفاع كلفة الرسوم القضائ ّية (.)3
عديدة قادمة ،أم ستبقى معلّقة حتّى مشاركة
إنّ تلك النواقص والعيوب تنعكس سل ًبا على تحفيز
الجميع في تقرير المسألة الدفاع ّية األمن ّية وفي
األستثمارات في البالد ،م ّما يقتضي البحث عن
نهائي على المسألة السياس ّية بما هي
الحلول التشريع ّية المناسبة لمعالجة الفجوات
اتفاق ّ
إجمالي ،يبدو أنّ التعديالت
انتقال السلطة وإدارة الدولة! ..وكيف نؤ ّمن تعاونًا الملحوظة .وبشكل
ّ
خارج ّيًا إزاء المصالح المتضاربة في ك ّل من
واإلضافات التشريع ّية الضرور ّية هي التالية:
المسائل الثالث!...
• استحداث وتطوير وتسهيل االجراءات القضائ ّية
وفي سبيل «تشريعات
في لبنان ،وتخفيض كلفتها.
جديدة حامية
اللبناني ليتناسب مع
• تعديل قانون التجارة
ّ
لالستثمار» أوجز
المتطلّبات التالية- :حماية المستثمرين -.تسهيل
الدكتور شربل عون
إجراءات تأسيس الشركات وكا ّفة معامالت
قولَه:
األعمال والتجارة-.اعتماد نظام المعلومات ّية لدى
إنّ القوانين والتشريعات اللبنان ّية تبدو على جانب السجل التجاريّ .
أهم مواصفات
كبير من االنفتاح والليونة ،فأنّ أحد ّ
• استحداث قانون للمنافسة الح ّرة (Competition
اللبناني هو أنّ رغبة تحديث القوانين
التشريع
ّ
.)Law
المدن ّية أو غير الطائف ّية وتنظيم العالقات بين
األفراد بقيت على جانب كبير من الليونة؛ فالثورة • تحديث وتعديل القوانين الضريب ّية والمال ّية.
التكنولوج ّية مث ًال ،إن كانت في المعلومات ّية أو
• استحداث قانون «حكم الشركات» Corporate
البطاقات االئتمان ّية ،استطاع لبنان استيعابها
.Governance

حزيران 2010
وعام  2006كانت الحرب الطاحنة ذلك الصيف،
• تعديل األحكام والموا ّد القانون ّية في قوانين
والتي ك ّبدت لبنان خسائر بشر ّية قاربت الـ 1300
التجار ّية والبناء والعمل وإلى ما هناك للتخفيف
من العوائق اإلدار ّية لالستثمار وذلك عبر تخفيف قتيل غالب ّيتهم من المدن ّيين ،وخسائر بلغت 6
مليارات دوالر شملت تدمي ًرا كام ًال أو جزئ ّيًا
خاصة في مجاالت
كلفتها والمدّة التي تستغرقها ّ
لثالثين ألف مسكن و سبعين جس ًرا.
التسجيل والتراخيص واإلجازات.
ثم كان االعتصام في قلب العاصمة ،واجتياح
ومن ّ
وتحت عنوان «الحروب
عام  2008لبيروت ،وتعليق الحياة السياس ّية
ولبنان» ،تحدّث الدكتور
لعامين على األق ّل.
مروان اسكندر قائ ًال:
الحروب العرب ّية-
لبناني ،كيف استطاع هذا البلد
وبعد ،يتساءل ك ّل
ّ
اإلسرائيل ّية ،والنزاع
الصغير االستمرار مع ك ّل هذه الحروب ونتائجها؟
اإلسرائيلي
العربي-
ّ
ّ
الجواب هو على ش ّقين:
أصاب لبنان بأضرار أكثر من أيّ بلد ّ
عربي آخر .بدءًا من عام  ،1991استعاد لبنان مقدا ًرا من
بعد حرب  ،1948وفشل الجيوش العرب ّية في
الداخلي ،وانطلقت مساعي االعمار منذ
التوافق
ّ
فلسطين ،كانت هناك حربان ،بقي أثناءهما
عام  ،1993فأنجزت المدارس والمطار ،وبدأ
لبنان خارج المعارك التي دارت بين سوريا ومصر إنشاء مج ّمع الجامعة اللبنان ّية ،وت ّمت أعمال
واألردن وإسرائيل سنة  1967وبين سوريا ومصر
إنجاز معامل الكهرباء ،ودخل لبنان عصر الهاتف
وإسرائيل سنة .1973
الخلويّ .
قبل ذلك ،لحق دمار كبير بلبنان عام ،1968
عندما د ّمر اإلسرائيل ّيون الطائرات المدن ّية
وح ّقق لبنان فوائض متتالية على حساب ميزان
اللبنان ّية في مطار بيروت.
ً
ملحوظا في سعر صرف
المدفوعات ،واستقرا ًرا
وبين  1968و ،1973تعدّدت الصدامات بين الجيش الليرة اللبنان ّية منذ  15سنة.
اللبناني والفصائل الفلسطين ّية التي اكتسبت
ّ
ومن جهة ثانية ،نشط اللبنان ّيون في الخارج؛ وهذا
قسم من جنوب لبنان مرتكزًا
شرع ّية الستعمال ٍ
األساسي
التوجه هو الذي أعطى لبنان الزخم
ّ
ّ
ألعمالها ض ّد إسرائيل.
في النجاح المح ّقق .وغالب ّية النجاحات برزت في
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مؤسسات معروفة كرويتيرز وبلومبرغ في هذا
ّ
المجال.
والمصارف اللبنان ّية انتشرت إقليم ّيًا ودول ّيًا
وأصبحت موجوداتها في الخارج تتجاوز الـ 35
مليار دوالر ،أي ما يتجاوز ك ّل موجودات القطاع
اللبناني منذ عشر سنين.
المصرفي
ّ
ّ
لبناني شركة طيران في الهند
وأسس رجل أعمال
ّ
ّ
تش ّغل  99طائرة.
توسعت مجموعة اختصاص ّية بالمنتجات
كما ّ
االلكترون ّية وبرامج المعلومات ّية بحيث أصبح حجم
أعمالها على مستوى  1،6مليار دوالر سنو ًّيا،
وتش ّغل ّ 3000
موظف خارج لبنان في مقابل 700
في لبنان.
وهناك شركتان لتسويق منتجات األلبسة والزينة
وأدوات التجميل يبلغ حجم أعمال ك ّل منهما أكثر
ّ
والموظفين
من  1،5مليار دوالر .ويبلغ عدد الع ّمال
لدى الشركتين أكثر من  3000عامل ّ
وموظف.
ويضاف إلى هؤالء أصحاب االختصاص في
أهم
المجوهرات الذين أصبحوا مسؤولين عن ّ
بند من بنود الصادرات اللبنان ّية خالل السنوات
الثالث المنصرمة.

كما أنّ شركات المقاوالت اللبنان ّية والمنطلقة من
بلدان ح ّقق فيها اللبنان ّيون اختراقات ،استنادًا
لبنان سواء في مجال المشورة أو التشييد احتلّوا
استم ّرت الحروب الصغيرة بين اللبنان ّيين
إلى خبراتهم وقدراتهم وليس إلى اتفاقات ،إذا
العربي والعديد
المواقع المتقدّمة في بلدان الخليج
ّ
والمتمسكين
المتأ ّبطين المقاومة الفلسطين ّية
ّ
وجدت ،بالكاد تط ّبق.
من البلدان األفريق ّية .ويعمل لدى هذه الشركات
بموقف تحييد لبنان عن هذا الصراع ما بين 1975
آالف المهندسين والمحاسبين والف ّن ّيين في مقابل
و 1990بعد انجاز اتفاق الطائف.
وقد عاصرنا اعتالء شركات لبنان ّية سدّة المنافسة معاشات مغرية.
وشهد عام  1982اجتياح إسرائيل للبنان
الدول ّية في حقول متعدّدة.
واحتاللها بيروت ،أ ّول عاصمة عرب ّية تقع في أيدي فآل الميقاتي والحريري والشاغوري أصبحوا من ويكفي أن نقول بعد هذا التوصيف أنّ الدخل
اإلسرائيل ّيين .وسبق هذا العدوان الشامل احتالل أصحاب الشركات العالم ّية في الهاتف الخلويّ .
القائم السنويّ للمجموعات اللبنان ّية المشار إليها
مساحات شاسعة من أرض الجنوب عام .1978
وآل فرام ص ّنعوا الورق ومنتجاته في السعود ّية
وعدد غير بسيط من الشركات األخرى العاملة في
توالت الحروب اإلسرائيل ّية على لبنان عام
ومصر وكندا والواليات المتحدة.
حقول برامج المعلومات ّية والفندقة والتعليم ،يزيد
 1993و ،1996كما استم ّرت الصدامات بين
اللبناني بنسبة  50في المئة
القومي
وعائلة غندور كما عائلة عبجي وفريجي ونصراهلل ،على الدخل
ّ
ّ
وخصوصا حزب اهلل
مقاتلي األحزاب الوطن ّية
ً
أرسوا قواعد في الزراعة والصناعات الغذائ ّية في على األق ّل.
واإلسرائيل ّيين حتى عام  2000وانسحاب إسرائيل السعود ّية ودبي وماليزيا ومصر والسودان.
ّ
توصلوا إلى احتالل موقع متم ّيز
من جنوب لبنان وتفكك ما كان يس ّمى جيش لبنان وأبناء ميشال أدّه ّ
الجنوبي.
ّ
في مجال تقييم مخاطر العمالت والدول ،وسبقوا
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مقاالت
د .لويس حبيقة
ّ
اليونانية؟
هل يتجنّب لبنان التجربة
من الصعب تحقيق توازنات اقتصاديّة
داخل ّية مستق ّرة إذا لم تحز على ثقة الشعب التي
يعبّر عنها بحريّة في االنتخابات .من المفروض
أن تكون هنالك توازنات بين الحقوق والواجبات،
بحيث ال تطغى الواحدة على األخرى ضمانًا
لالستمراريّة واالستقرار .فاليونان وقّعت منذ أيّام
ومؤسسات الوحدة األوروب ّية
مع صندوق النقد ّ
اتفاق ّية مه ّمة شاملة وقاسية لالنقاذ االقتصاد ّي،
لكنّها لن تطبّق بنجاح إذا لم يرض عنها الشعب
اليونان ّي .فالحكومة ،أ ّي حكومة ،تبقى مسؤولة
أمام شعبها ،ومن واجبها االلتزام بمصالح
مواطنيها ،أيًّا تكن اتجاهاتهم السياس ّية .من
ناحية أخرى ،إنّ تلبية مطالب المواطنين تتطلّب
وجود موارد مال ّية وبشريّة كافية ،بحيث ال يتزعزع
االستقرار المال ّي .هنالك دائ ًما نزاع بين ما يطلبه
المواطن وما تستطيع الدولة تحقيقه .تهدف
االنتخابات إلى تحديد الخيارات الممكن تنفيذها،
والتي يعبّر عنها المقترعون عبر أنظمة انتخاب ّية
مختلفة .ال ش ّك أنّ للنظام االنتخاب ّي تأثي ًرا كبي ًرا
على نوع ّية النتائج وخصائصها.
العلوم االقتصاديّة والديموقراطيّة

يتحقّق التق ّدم في العلوم االقتصاديّة عبر تط ّور
النظريّات كما التقن ّيات التطبيق ّية .من الصعب
في االقتصاد ،وخالفًا للعلوم الطبيع ّية ،حسم
النقاش بسرعة بين النظر ّي والعمل ّي .يقول
أحد االقتصاديّين الكبار أنّ في االقتصاد «تبقى
األسئلة نفسها» من سنة إلى أخرى ،لك ّن األجوبة
تختلف .قال «ونستون تشيرشل»  Churchillأنّه
يمكن االتّكال على األميرك ّيين من ناحية تطبيق
السياسات االقتصاديّة الصحيحة ،لكن بعد
أن يختبروا ك ّل السياسات األخرى .يت ّم تحديد
السياسات االقتصاديّة كنتيجة للعوامل الثالثة
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التالية :أ ّوالً المعرفة العلم ّية لكيف ّية تحديدها
وتنفيذها وبالتالي تأثيرها على حياة المواطن؛
وثان ًيا تح ّدد كنتيجة للعقيدة االقتصاديّة أي أنّ
سياسات األحزاب اليمين ّية مثالً تختلف ج ًّدا عن
األحزاب اليساريّة؛ وثالثًا ،من الصعب تنفيذ
سياسات اقتصاديّة تض ّر بأصحاب المصالح ،إذ
تصطدم بهم وربّما تؤثّر سلبًا على االستقرار.
هنا تكمن ضرورة أن يتمتّع الحكّام بثقة أكثريّة
المواطنين كي يستطيعوا مواجهة أصحاب
المصالح على مختلف أنواعها .يقول «جيمس
بيوكانان»  Buchananإنّ الديموقراط ّية هي
«الحكم عبر النقاش والحوار» ،وبالتالي يجب
أيضا
تسهيلهما لمعرفة خيارات المجتمع .يقول ً
إنّ خيارات المواطنين تتغ ّير عبر الزمن ،إذ هنا
تكمن ضرورة إجراء االنتخابات الدوريّة ك ّل 4
سنوات مثالً أو أق ّل كي يبقى الحاكم مطّ ل ًعا على
أذواق المواطنين ورغباتهم .اختارت الواليات
المتحدة تغيير مجلسها النياب ّي ك ّل سنتين كي يبقى
النائب قريبًا من المواطن .في العديد من الدول،
تعتمد فترتا األربع أو الخمس سنوات .من أفضل
الطرق التي يمكن أن تعبّر عن رغبات المواطن هي
االجماع ،عل ًما أنّه صعب التحقيق في ظ ّل الرغبات
المتناقضة للناخبين .بدل االجماع يمكن اعتماد
األكثريّات المطلقة أو النسب ّية أو غيرها بحيث
تقترب أكثر الممكن من االجماع.
الخيارات االقتصاديّة الخاطئة في األزمات
في فترة األزمات المه ّمة ،كما يحصل خالل
األزمة المال ّية العالم ّية ،يضع الحكّام لألسف أ ّول ّية
لإلمكانات المال ّية على حساب الحاجات والمشاكل
االجتماع ّية كالبطالة والضمانات .هذا ما يحصل
اليوم مع اليونان وما يمكن أن يحصل مستقبالً مع
دول أخرى كأسبانيا والبرتغال .في هذه الحاالت
خصوصا ،يجب أن تب ّرر الحكومة للموطن لماذا
ً

اختارت تخفيض هذا النوع من اإلنفاق وليس غيره.
على الحكومة في حاالت كهذه أن تكشف حساباتها
أمام الجمهور ،بما فيها االنفاق العسكر ّي واألمن ّي.
من غير المقبول إخفاء أ ّي شيء من أمام عيون
المواطن عندما يطلب منه القيام بالتضحيات
الكبرى .ال يح ّق للحكومات أن تطلب من المواطن
التضحية عندما تكون هي أو من سبقها في
الحكم ،مسؤولة عن الوضع االقتصاد ّي والمال ّي
الس ّيء للدولة.
ال ش ّك أنّ االقتصاد الجديد المنفتح والمرتكز
على التكنولوجيا ق ّرب المسافات الجغراف ّية
والسياس ّية ،كالتي كانت تفصل بين المواطن
والحاكم .فاالقتصاد الجديد لم يرفع فقط إنتاج ّية
عوامل اإلنتاج ،بل ساهم في توعية المواطن على
حقوقه وواجباته .فاإلنترنت كما االتصاالت فتحت
عين المواطن وذهنه ،وبالتالي أصبح يعي حقوقه
وواجباته أكثر تب ًعا لما يراه في الدول المتق ّدمة
أيضا في
ديموقراط ًّيا .ساهم االقتصاد الجديد ً
تعزيز النم ّو والنجاح أكثر في مكافحة التضخّم،
بسبب االنفتاح وما تبعه من زيادة في حجم
التجارة الدول ّية .كان لهذا االنفتاح نتائج إيجاب ّية
ضخمة ،لكنّه ساهم ،في نفس الوقت ،في زيادة
أيضا
مخاطر االستثمارات .من نتائجه األساس ّية ً
عودة االقتصادات إلى النم ّو بسرعة ،بعد أزمة
مال ّية كبرى بدأت في سنة  2007ولم تنته بعد.
سمح االنفتاح بتقديم فرص استثماريّة جديدة
ذات مخاطر معتدلة ما أتاح عودةَ النشاط إلى
األسواق.
من المتوقّع ،تب ًعا لمنظّ مة التنمية والتعاون
 ،OECDأن تنمو االقتصادات هذه السنة بنسب
مرتفعة مقارنة بسنة  ،2009أي  %1,4في ألمانيا،
 %1,2في بريطانيا %2,5 ،في الواليات المتحدة،
 %1,8في اليابان %4,9 ،في روسيا %4,8 ،في
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البرازيل %10,2 ،في الصين و %7,3في الهند .تشير الممارسة اليونان ّية غير الفضلى وصول عجز
أيضا إلى تغ ّيرات كبيرة في التوازنات الموازنة إلى  %12,7من الناتج والدين العامّ إلى ما
هذه األرقام ً
االقتصاديّة الدول ّية لمصلحة آسيا وض ّد الغرب،
يقارب  %115منه ،كما وصول الدين العامّ اللبنان ّي
حصة
إلى ما يقارب  %160من ناتجنا .من واجب اليونان
بحيث من المتوقّع أن تصل في سنة ّ 2025
آسيا من االقتصاد العالم ّي إلى  %45مقارنة بـ  %18العودة إلى معايير اتفاق ّية «ماسريخت» ،أي خفض
لك ّل من الواليات المتحدة وأوروبا الغرب ّية .هل
عجز الموازنة إلى  %3من الناتج والدين العامّ إلى
تكون الهند ق ّوة اقتصاديّة دول ّية أساس ّية في سنة
 %60منه ،وهذا يتطلّب سنوات طويلة من العمل
2025؟ هذا سؤال كبير وواقع ّي في نفس الوقت.
الشاقّ عبر تغيير طريقة إدارة الدولة واألموال
سوء إدارة القطاع العامّ في اليونان ولبنان
أيضا إلى
العا ّمة .من واجب لبنان خفض دينه ً
تعاني أكثريّة الدول الغرب ّية من فلتان مض ّر في
أدنى الحدود الممكنة ،وما نقاش الموازنة الذي
اإلدارة المال ّية .في دراسات منظّ مة التعاون
بدأ إال ّ محاولة لنقل المشكلة إلى الرأي العامّ الذي
االقتصاد ّي والتنمية  OECDيتب ّين أنّ نسبة الدين سيتح ّمل عاجالً أم آجالً مسؤول ّية تسديد الدين.
من الناتج ستصل إلى  %100في الواليات المتحدة
لماذا االهتمام باليونان؟
في حدود سنة  2011مرتفعة من  %62في سنة
 .2007بالنسبة لك ّل الدول األعضاء في المنظّ مة ،لماذا هذا االهتمام الدول ّي بالحالة اليونان ّية ،ما
تشير دراساتها إلى ارتفاع الدين العامّ من الناتج دام أنّ االقتصاد اليونان ّي ال يشكّل إال ّ  %2,8من
من مع ّدل  %70في سنة  2000إلى  %75في سنة
اقتصاد الوحدة األوروب ّية؟ هنالك خوف من أن
 2005إلى  %80في سنة  2008وإلى متوقّع قدره
تنتقل الحالة اليونان ّية إلى عدد كبير من الدول
 %105في سنة  .2011هذا ال يعود فقط إلى األزمة األخرى .كما أنّ هنالك ديونًا يونان ّية ستُستح ّق
المال ّية العالم ّية ونتائجها واضطرار الدول إلى ض ّخ في الشهرين المقبلين تصل إلى  20مليار يورو،
الكثير من األموال في السوق لالنقاذ ،وإنّما بسبب يجب تسديدها من ًعا لإلفالس .ال ش ّك أنّ التركيز
عدم إدارة الموازنات بالطرق العلم ّية الفضلى.
الدول ّي على الحالة اليونان ّية مفيد لليونان ،لكنّه
كانت السياسات المال ّية تبذيريّة في العديد من
مض ّر لالقتصادات الشبيهة التى تتخفّى وراء
األحيان عبر الدعم الماد ّي القطاع ّي واالجتماع ّي اليونان لتؤ ّجل تنفيذ الحلول الضروريّة الموجعة.
المو ّجه سياس ًّيا والمكلف ج ًّدا اقتصاديًّا وأخالق ًّيا .فأوروبا ومصرفها المركز ّي خائفان من انعكاس
يقول االقتصاديّان «راينهارت» و«روغوف» في
الوضع اليونان ّي أكثر على ص ّحة اليورو وق ّوته كنقد
دراسة جديدة ،أنّ وصول الدين العامّ إلى ما يفوق دول ّي أساس ّي ،والس ّيما أنّه انخفض هذه السنة
 %90من الناتج يحرم االقتصاد من نقطة نم ّو
بحوالى  %10تجاه الدوالر .في إحصائ ّيات فرنس ّية
مئويّة سنويّة ،أي يصبح مكلفًا ج ًّدا على االقتصاد جديدة ،يتب ّين أنّ  %69منهم نادمون على استبدال
خصوصا.
عمو ًما والفقراء
ً
الفرنك باليورو مقارنة بـ  %39في سنة ،2002
تم ّر اليونان بفترة قاسية ج ًّدا ناتجة عن سوء
ما يدلّ على قلق المواطن المتزايد تجاه نقده
إدارة المال العامّ لسنوات عديدة خلت .فاليونان
وانعكاسه على مستقبله المعيش ّي.
كما لبنان ليسا فقط متقاربين في العقل ّية وطرق
تشعر الحكومة اليونان ّية اليوم أنّ عليها خفض
العيش ،وإنّما ً
أيضا في كيف ّية إدارة القطاع العامّ .العجز عبر االنفاق والضرائب وعدم اللجوء إلى
الفساد اليونان ّي كبير وعتيق تاريخ ًّيا ،وكذلك
الحلول المض ّرة المرتبطة بالتضخّم أو اإلفالس،
هو حال لبنان حيث يترابط الفسادان السياس ّي
عل ًما أنّ خفض سعر صرف اليورو ليس من
واإلداري .يعيش اليونان ّيون فوق طاقاتهم الماديّة ،صالح ّياتها .العديد من الدول الناشئة لجأ في
وكذلك اللبنان ّيون ،عل ًما أنّ المستوى المعيش ّي
الماضي إلى حلول قسريّة لخفض قيمة الدين
أعلى في اليونان بحوالى  4أضعاف .نتج عن
الحقيق ّية كالتضخّم واإلفالس وضرب سعر

عدد 49

الصرف ،لك ّن هذا ممنوع على اليونان األوروب ّية،
خاصة إذا ق ّررت البقاء في الوحدة .خروج اليونان
ّ
من اليورو اليوم يض ّرها مستقبالً أكثر م ّما ينفعها،
إذ يصيب مصداق ّيتها ويعيق تنفيذ أ ّي سياسات
إقليم ّية مستقبل ّية ترغب في القيام بها.
تشير دراسات البنك الدول ّي إلى أنّ السياسات
المال ّية الفضلى هي التي تخفّف ح ّدة تقلّبات
الدورة االقتصاديّة وال تزيد منها ،أي عليها أن
تتو ّجه عكس السير إال ّ في الحاالت الطارئة .ما
طبق من سياسات مال ّية في السابق ال يجاري
العلوم التي تتط ّور نظريًّا وتعتمد على التجارب
الخاطئة والناجحة .ما يحصل في اليونان اليوم
يمكن أن يحصل غ ًدا في إسبانيا والبرتغال .لذا،
يشعر األوروب ّيون بالخطر ويقترحون تأسيس
«صندوق نقد أوروب ّي» مشابه لصندوق النقد
الدول ّي تقتصر صالح ّياته على دول الوحدة
النقديّة األوروب ّية.
الالفت للنظر هو تزايد عدد المهاجرين إلى
إسبانيا واليونان أي إلى أوروبا والذي يرتفع من
عقد إلى آخر م ّما يؤثّر سلبًا على الموازنات .في
اليونان ارتفعت نسبة المهاجرين الوافدين من %4
من السكّان في سنة  1990إلى  %7في سنة 2000
وإلى  %10هذه السنة م ّما يرفع من تكلفة استقبال
هذه األعداد الكبيرة من البشر .تصل هذه النسبة
إلى  %14في إسبانيا ،أي تفوق النسبة األميرك ّية
( )%13دون أن تصل إلى المستوى األسترال ّي
الفريد (.)%22
ما المطلوب من اليونان؟

ما هو المطلوب من اليونان اليوم مقابل مجموعة
قروض تبلغ  110مليار يورو ،بينها  30مليار
من صندوق النقد الدول ّي والباقي من الوحدة
النقديّة األوروب ّية؟ لماذا الدعم الشعب ّي للبرنامج
ضرور ّي إلى أقصى الحدود ،ليس فقط لحسن
أيضا لضمان االستقرار
تطبيق البرنامج ،وإنّما ً
السياس ّي واألمن ّي؟ هل تستطيع حكومة «باباندريو»
االستمرار في الحكم في ظ ّل المعارضة الشعب ّية
الكبيرة الظاهرة لسياساته الحال ّية والموروثة؟ ما
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هي االجراءات المطلوبة من اليونان ،وبالتالي ما
هي السياسات التي يمكن أن تطلب من الدول ذات
األوضاع المماثلة من ناحيتي عجز الموازنة وحجم
الدين العامّ؟ هنالك ضرورة لتصحيح الوضع
المال ّي ،أي خفض عجز الموازنة وحجم الدين
العامّ .من المتوقّع أن يت ّم ذلك عبر تخفيضات
موجعة في االنفاق ،ومن بينها األجور والضمانات
االجتماع ّية واالنفاق العسكر ّي واألمن ّي .من واجب
الحكومة اليونان ّية ضبط ك ّل االنفاق ،وتعزيز إدارة
الضرائب ،كي ترفع من نسبة التحصيل ،عل ًما أنّ
الفساد السياس ّي في اليونان ال يق ّل ع ّما نعرفه في
أيضا إدخال
العديد من الدول العرب ّية .المطلوب ً
ضرائب جديدة لزيادة اإليرادات .يجب على
اليونان أن تحقّق إصالحات إداريّة مه ّمة لضبط
اإلنتاج ّية ،ورفع مستوى الخدمات ،وتخفيف
الرشوة والفساد عمو ًما.
أ ّوالً :في الواقع ،تع ّهدت الحكومة اليونان ّية بخفض
العجز من  %12,7من الناتج في سنة  2009إلى
 %8,7في سنة  ،2010وهذا يتطلّب تضحيات
كبرى من ناحيتي اإلنفاق والضرائب تصل قيمتها
إلى  6,5مليار دوالر .تطبيق الحلول الموجعة
وخاصة النقابات العمال ّية إلى
يدفع المتض ّررين
ّ
التظاهر احتجا ًجا على تحميلهم جزءًا كبي ًرا
من التضحية ،وربّما يلجؤون تبا ًعا إلى إقفال
العديد من المرافق العا ّمة كالمطارات والمدارس
والمستشفيات.
ثان ًيا :اإلنفاق الذي يجب خفضه من  %52من
الناتج في سنة  2009إلى  %50,6هذه السنة عبر
خفض اإلنفاق على الدفاع وتخفيف دعم صناديق
التقاعد والمستشفيات كما خفض أجور موظّفي
القطاع العامّ بنسبة  %10وصرف ثلث المتعاقدين
ووقف التوظيف أي عدم استبدال المتقاعدين
بأجراء جدد إال ّ في خُمس الحاالت فقط ،وذلك
لتأمين الحد ّاألدنى من الخدمات األساس ّية
المطلوبة .أ ّما اإلجراءات االضاف ّية للسنوات
المقبلة فتعتمد على نسب النم ّو التي ستتحقّق هذه
السنة وفي سنة .2011
ثالثًا :في الضرائب ،تتوقّع الحكومة ارتفاع
اإليرادات من  %39,3من الناتج في سنة  2009إلى
 %41,9هذه السنة .تتلخّص الخطوات المطلوبة
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بتسهيل النظام الضرائب ّي عبر توحيد النسب
ورفعها على الشركات ذات األرباح المرتفعة كما
على عمل ّيات التبادل العقار ّي .هنالك ضرائب
ورسوم إضاف ّية على الدخان والمشروبات
والمحروقات والخلو ّي .من المتوقّع أن تقوم
الحكومة بجهود إضاف ّية لتخفيف حجم الته ّرب
الضرائب ّي عبر رقابة أفضل وأحدث ،تساعدها
مؤسسات الوحدة األوروب ّية الموجودة
على تنفيذها ّ
في بروكسيل .ليس من السهل على أ ّي حكومة رفع
الضرائب في ظروف دول ّية متوتّرة كما يحصل
اليوم .في اإلحصائ ّيات األميرك ّية يتب ّين أنّ التنظيم
السياس ّي األقوى هو المعادي للضرائب ،ويطالب
حكومة أوباما بترشيد االنفاق.
راب ًعا :يجب رفع تنافس ّية االقتصاد عبر تنفيذ
سياسات تحفّز النم ّو وتح ّرر االقتصاد من سيطرة
قوى احتكاريّة قليلة العدد وقويّة النفوذ .المطلوب
أيضا اعتماد سياسات تحارب التضخّم ،وبالتالي
ً
تجعل السلع اليونان ّية أكثر قابل ّية للتصدير .يؤثرّ
توسيع األسواق وزيادة المنافسة على األسعار ،م ّما
يساهم في تحسين مستوى المعيشة واحترام حقوق
المستهلك بدرجة أعلى.
المخارج الممكنة

من الطبيع ّي القول إنّ الحكومة ستفشل في تنفيذ
السياسات إذا لم يتح ّمس لها اليونان ّيون .الظاهر
أنّ المواطن اليونان ّي يتّهم الطبقة السياس ّية غير
المتج ّددة بل المتوارثة سياس ًّيا بالفساد وأنّها
أوقعته في ف ّخ األزمة .ال يرى بالتالي لماذا عليه
التضحية عندما ال يكون الذنب ذنبه؟ في الحقيقة
أنّ الخيارات صعبة ج ًّدا وتقع بين تطبيق البرنامج
الصعب أو الوصول إلى اإلفالس وما يمكن أن يتبعه
ضات أمن ّية وسياس ّية ال تق ّل خطورة ع ّما
من خ ّ
عرفته اليونان في فترة الجنراالت .من الممكن
أن يكون الخيار الواقع ّي الذي يحافظ على موقع
اليونان في منطقة اليورو هو حصول تغيير حكوم ّي
الخاص
مع وجوه جديدة كفوءة آتية من القطاع
ّ
والمؤسسات التربويّة وال شبهات عليها .يساهم
ّ
التغيير في إقناع المواطن بالقبول بالتضحيات
القاسية التي يجب أن يعتمدها .في الواقع ،تجد
اليونان نفسها في موقع ال يمكن أن تحسد عليه.

لبنان والحالة اليونانيّة

هل يمكننا تجنّب الحالة اليونان ّية وحلولها
الموجعة؟ هنالك فرصة تكمن في أنّنا نضع
موازنتين لسنة  2010ث ّم لسنة  ،2011يمكن أن
تشكّال الخطوة األولى نحو اإلنقاذ .من الخطأ
رفع الضرائب قبل إحداث نظام جديد مبن ّي
على الفعال ّية والشفاف ّية والعدالة .المطلوب في
الموازنات الجديدة تخفيض اإلنفاق وترشيده
تدريج ًّيا وتحصيل الضرائب والرسوم الموجودة.
يجب البدء ببعض اإلصالحات اإلداريّة التي
تفعل عمل اإلدارة وتخفّف من الته ّرب الضرائب ّي.
فالمواطن اللبنان ّي ال يتح ّمل أ ّي ضرائب جديدة،
وهو غير قادر على تح ّمل أعباء معيشته .المطلوب
في الموازنات نقلة نوع ّية في طريقة التعامل مع
اللبنان ّي بحيث تبقيه نشطً ا وعامالً في االقتصاد
لمصلحته ومصلحة دولته .التضحيات مطلوبة؛
وكلّما تأ ّجلت الخطوات كلّما كبرت التضحيات.
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اإلعالم بين األخالقيّة واإلسفاف
ليس خاف ًيا على أحد أنّ اإلقبال على وسائل
االتصال الجماهيريّة من مسرح ،وسينما،
وصحيفة ،وكتاب ،وإذاعة ،أصبح ،وبنسب
متفاوتة ،أق ّل شأنًا من اإلقبال على شاشة
التلفزيون .فالصدمات الحضاريّة التي تلقّتها هذه
حتى وإن لم تلغ
الوسائل قد زعزعت مراكزهاّ ،
دورها كل ًّيا .من هنا يكون القصد بهذه العجالة من
الكالم محصو ًرا في الشاشة الصغيرة التي تشغل
اهتمامات البيوت ،وليس اإلعالم بالمطلق.
ولكي ال أكون سلب ًّيا تجاه هذه الوسيلة اإلعالم ّية
المه ّمة ،ال ب ّد من االعتراف بدورها الفاعل في
التربية ،والتعليم ،والتدريب ،والتثقيف ،وفي
توسيع آفاق االنسان ،وبعث الثقة بالنفس ،من
خالل تحقيق التواصل الكون ّي ،وتسهيل الحصول
على المعرفة ،أو تحقيقًا لعمل ّية التماهي اليوم ّية
بأبطال آخرين ،وشخص ّيات أخرى عدا األهل
واألقرباء واألصدقاء والمعلّمين.
هذه االيجاب ّيات تطرح في الوقت نفسه خطورة
المشكلة المعرف ّية ،وخطورة برامج التسلية
والترفيه .فالقض ّية ليست محصورة في بلد
واحد ،أو في مجتمع واحد ،أو في نطاق محلّ ّي
ومحدود ،بل هي مشكلة عالم ّية ناتجة عن السياسة
اإلعالم ّية التي يتبعها منتجو األفالم والمسلسالت
والبرامج؛ ذلك أنّهم ،في إنتاجهم ،يحاولون
محاكاة النوازع الغريزيّة عند المشاهدين ،أكثر
م ّما يسعون إلى تأكيد عمل ّية التسامي لألخالق ّية
االجتماع ّية ،فتغلب السطحية ،في كثير من
األحيان ،ألنّها مصدر حركة سريعة لعمل ّية
التشويق التي تش ّد المتلقّي ،أكثر م ّما يش ّده
المضمون العميق ،واألفكار التربويّة والقيم
األخالق ّية.
وفي هذه المعادلة ،يبدو مفهوم ديموقراط ّية
ملتبسا وغير صحيح .وتبدو
اإلعالم مفهو ًما ً
الخيارات في االنتقاء السليم للبرامج بعيدة

عن الحريّة ،بل هي مو ّجهة ،وبشكل إلزام ّي.
فاإلعالم المرئ ّي والمسموع ،هو نوع من االستبداد
الطوع ّي األكثر خطورة في الحياة االجتماع ّية.
إنّها ديكتاتوريّة مُقنّعة ومحبّبة ،وفاعلة ،ومؤثّرة
في النفوس ،تفرض نفسها بشكل الإراد ّي على
مسارات حياتنا ،عبر آل ّيات نفس ّية يصعب
محاربتها.
وأه ّم تلك اآلل ّيات النفس ّية هي:
االستسالم

تتك ّون هذه اآلل ّية نتيجة التعب الذي يصيب
المشاهد طوال النهار ،إضافة إلى الضجر والملل
الحاصلين عن تفكّك العالقات االجتماع ّية ،وعن
طرق ووسائل االتصال التقليديّة .لذلك يسعى
االنسان لملء فراغه المسائ ّي ،وفي وقت الراحة،
إلى الوسيلة األكثر جذ ًبا ،فيجد نفسه أمام
الشاشة ،مستسل ًما للصورة القاتلة التي تعطّ ل
عناصر الرفض فيه.
اإلثارة

آل ّية اإلثارة تنتج عن عناصر التشويق التي تق ّدمها
البرامج المعروضة ،وغالبًا ما تكون متناغمة مع
النوازع الغرائزيّة ،فينتج عنها استجابة نفس ّية،
ف
تشكّل ما يعرف بالعقل الجمع ّي الذي نستش ّ
حقيقته من أحاديث الناس ،واهتماماتهم اليوم ّية،
وتعليقاتهم على البرامج المعروضة.
التطبيع

التطبيع هو آل ّية القبول الطوع ّي لمادّة البرامج
المعروضة ،بعد زوال عوامل الرفض ،والمقاومة،
والمواجهة الذات ّية .لذلك ،يألف المشاهد ما يراه
أمامه ،فيصبح ذلك جزءًا طبيع ًّيا من عاداته
اليوم ّية ،ومن اهتماماته التي يصعب التخلّي عنها.
المحاكاة والتقليد

والعا ّمة من الناس الذين يبحثون عن بطل
يتشبّهون به ،أو عن قض ّية يتماهون بأشخاصها،
ويقلّدون شخص ّياتها .والبحث عن المثال حالة
طبيع ّية ج ًّدا في بناء الشخص ّية الفرديّة ،ألنّه
جزء أساس ّي من التكوين السو ّي للذات ،ولتوازنها
مع المحيط االجتماع ّي .وهنا تكمن خطورة
البرامج المق ّدمة وخطورة التقليد .فغالبًا ما
يُص ّور المجرمون أبطاالً يبدون من الذكاء والحنكة
واالحتيال ما يجعلهم موضع إعجاب في نفس ّية
المشاهد.
هذه اآلل ّيات هي التي تح ّدد مدى أهم ّية البرنامج
المق ّدم ،وتضع اإلعالم أمام مسؤول ّياته .فالمقولة
التي يحت ّج بها المسؤولون عن إعداد البرامج
واعتمادها« :أنّنا نعطي ما يطلب الجمهور» هي
مقولة ليست بريئة أب ًدا .إنّها إدّعاء فيه الكثير
من الهروب ،ومن انعدام المسؤول ّية ،ومن التجارة
بالمشاعر العا ّمة« .أعطوا ما لقيصر لقيصر وما
للناس للناس» .فليس جميع المشاهدين ،كما
ي ّدعي اإلعالم ،من محبّي السفافة والسطح ّية.
إنّ زائري السوبرماركت ال يقبلون جمي ًعا على
شراء سلعة واحدة بعينها .واإلعالم هو هذه
السوبرماركت الكبيرة المعولمة ،فاجعلوا فيها
النوع ّيات الكثيرة التي تسمح للشارين بأن يختاروا
ما يشاؤون .أقول السوبرمارت ،وليس من باب
اإلساءة ،بل من باب تسمية األشياء بأسمائها.
فاإلعالم سلعة كما السلع التي تعرض في األسواق،
واألسواق الغن ّية تعرض فيها منتوجات العالم كلّه.
فإلى جانب سوق الصاغة ،في بيروت القديمة،
تواجدت أسواق الخضار ،والسمك ،واللحمة،
والطيور ،وسوى ذلك .وهذه جميعها قد تح ّولت،
في مفاهيم التجارة المعاصرة والتسويق ،إلى
السوبرمارت الكبيرة.

هي اآلل ّية األش ّد خطورة لدى األطفال ،والشباب،
53

إيلي مارون خليل
اإلعالم و...كاهن الحقيقة!
ٍ
الصباح ،ك َّل صباح ،يعني أنّك دو ُره التّرويج! ك ُّل
صحيفة تُ َر ّو ِ ُج ما تشاءَ .من تشاء .تحدي ًدا ،ألنّها «تناسبُك» ،تناس ُب «قناعاتِك»،
أن تنتظ َر صحيفةَ ّ
كيف تشاء .ق ْد َر ما تشاء .أو ق ْد َر ما «يُدفَع» لها.
«اتّجاهاتِك» ...ال ألنّها تحم ُل إليك األخبا َر الّتي
تنتظر أم ًرا ما ،شيئًا ما ،جميالً على األرجح.
أل ُم َح ّر ِرون؟ مُلتزمون .ك ٌّل ملتزمٌ عقيدةً ،حز ًبا،
الصحيفةَ ،ألنّك
ألغي ُب قد يحم ُل إليك الفرح ،الفرج .ي ُ ِح ُّب ال َمرء ُ
تري ُد معرفتَها .أنت تقرأ «هذه» ّ
ت ّيا ًرا ،يمينًا يسا ًرا ...قناعةً؟ أهم مقتنعونَ ،ح ًقّا« ،تعرف» ما تحملُه إليك .وتُق ّ َِد ُره .فأنت «تنتظ ُره».
االنتظا َر .في االنتظار قلقُ األمل .في ك ّلِ أملٍ قل ٌق
بما يكتبون ،ينشرون ،وبه يُبَ ِ ّشرون؟ إذًا ،فهم
«عارف» سلفًا بما
ف» ،بل ألنّك
يَأم ُل التَّ َح ُقّق .وفي ك ّلِ قلقٍ أم ٌل يرجو الخَالص.
ال تقرأها لـ«تعر َ
ٌ
ضمير .أصحا ُب ِق َيمٍ ال يُتا َج ُر ستُق ّ َِدمه إليكِ .بـ«معرف ِتك»ِ .بـ«ثقاف ِتك» .أهي
خالص
ألتَّ َح ُّققُ يعني أنّك وصلتَ .في الوصول،
يُحت َ َرمون .مرتاحو ال ّ
ٌ
بها .مصلحة؟ أ ُهم يميلون إلى حيث هم ،ألنّ في
«الثّقافةُ» المرج ّوةُ من اإلعالم؟ أم هي «ثقافة»
من وضع ٍ تري ُد النّجاةَ منه .ما تري ُد النّجاةَ منه
ذلك خيرهم المادّ ّي والمعنو ّي؟ ف ُالن ي ُ ّ ِ
قدم إليهم ما تريده؟ أهذه هي «الثّقافةُ» الحقيق ّيةُ ،الشّ املةُ،
يُزع ُجك .يؤ ِخّرك .يُمي ُت ،فيك ،رغبةً ،أمنيةً،
«منحةً» جامع ّية ،وظيفة« ،ربطة» عنق غالية ،دعوة العميقةُ ،الغن ّيةُ ال ُمغنية ،الخصبةُ ال ُمخصبة؟
طمو ًحا.
إلى «وليمة» ...وكم هي كثيرةٌ ،و«غاليةٌ» مث ُل هذه ألثّقافةُ البانيةُ شخص ّيةً ،مجتم ًعا ،وطنًا ،حضارة؟
ٍ
«الوالئم»!
ألثّقافةُ ال ّرسوليةُ ،االنفتاح ّيةُ ،القابلةُ ،ال ُمحاوِرة؟
بسرعة تتل َّقفُها عيناك
الصحيفة!
 ...وتصل ّ
ٍ
وأنت ...أن تُري َد هذا من صحيفتك ،من اإلعالم،
واليدان .بسرعة :تكر ُج عيناك على العناوين؛
يعني أنّك «خان ٌع» ،قاب ٌلُ ،حك ًما و ُم َسبَّقًا ،بما
السطور؛ رغَباتُك هذه هي «ال ُح ّريّة»؟ ح ّريةُ االنحياز .ك ُّل انحياز
قلبُك بين األلفاظ؛ خيال ُك بين ُّ
ِ
ٍ َع َور .أالنحيازُ هو عدمُ ال ّرؤية الكاملة .إنّه رؤيةٌ
يري ُده الغي ُر لك .يعني أنّك «متناز ٌل» ،طَو ًعا ،عن
في ك ّلِ كلمة ،ك ّلِ تعبيرٍ ،سطرٍ ،مقطع .وتقل ُب
ٍ
ح ّريّتك واستقالل ّيتك وقدرتك على االختيار .أنت
مجتَزَأة .ك ُّل اجتزاء ن ُقصان .ألنُّقصانُ عي ٌب في
والصفحةَ ،والتّاليةَ ،والّتي بعد ...إلى
الصفحةَّ ،
ّ
ُ
ف ال ّرائي...
ُنهي ت ََص ّفُ َحك ،فقراءتَك ...يَخي ُب أملُك .وتبدأ اإلنسان ّية.
اإلنسانُ العاق ُل القاد ُر الح ُّر ال ُمث َّق ُ
أن ت َ
ِ
ح ّريّةُ االختيار؟ ك ُّل اختيارٍ يتطلَّ ُب تضحية .تختا ُر كيف تقب ُل هذا لنفسك؟ كيف تتنازل عن حقّك
انتظا ًرا جدي ًدا.
ض ّحي في «المعرفة»؟ معرفةُ «الحقيقة» ليست ح ًقّا لك،
ض ّحي بآخَر .تختا ُر رأيًا؟ أنت تُ َ
جانبًا؟ أنت تُ َ
ٍ
صحيفة ،عندنا ،ت ّ ِ
فحسب ،إنّها واجبُك!
ض ّحي بأخرى.
ُقدمُ إليك ما تُري ُده
لماذا؟ ك ُّل
بآخَر .تختا ُر فكرة؟ تُ َ
ٍ
نفسه ،ليس على اإلعالم ّي التّضحيةُ بجانب من الحقيقة.
هي ،ال ما تُريده الحقيقة .ألخب ُر قد يكونُ ُ
ٍ
الصحيفةَ توردُه ،تَرويه ،ت ّ ِ
َع َملُه ...أن ي ُ ِ
يفرض عليك ،أن تبح َث
ظه َر الحقيقةَ الكاملة .أن يبح َث عنها ألواج ُب يدعوك ،بل
بطريقة
ُقد ُمه
ُ
لك ّن ّ
ٍ
«تضحية» هنا مجال ُها .عليه أال ّ
بجهد ،بعناد ،بـ
تتمس َك به،
مختلفة .بل متناقضة .تضي ُع الحقيقة .تتش َّوه.
عنه ،بق ّوة ،بثبات ،بعناد ،وأن ّ
يكونَ فريقًا ،وال ط َرفًا .يفق ُد احترامَ «النُّخبة» ولو تُعليه ،وبه تُبَ ِ ّشر .ألحقيقةُ تدعوك ،إنتص ْر
تنقل ُب .مسكينةٌ ك ُّل حقيقة .يُتَال َع ُب بها ،ك ٌّل
ي َ ّدعيها ،ك ٌّل يري ُدها ،ك ٌّل يمتلكُها ...وهي بعيدةٌ
لها .إقتح ْم لتج َدها وتُعلنَها وتعم َل لها
الصامتة»،
أصحابُها قلّة .يفقد احترامَ «األكثريّ ِة ّ
ٍ
وبها ،ال بفرح ٍ عميمٍ ،إنّما بسعادة تتف ّجر
عنهم جمي ًعا .كيف؟ هذا يُخفي تفصيالً .ذاك
ف لماذا لم تختر بعد ،ومتى تختار،
هي تعر ُ
ِ
من داخ ِلك ،وفي ُّ
الشفوف ّية تُقي ُمك...
و َمن ...إنْ...
يمحو جانبًا .آخ ُر ي ُ َح ّر ِ ُ
ف تعبي ًرا .ذيّاك يستبدلُ
ِ
الحقيقة إلى األبد ،تَ ْرقَ
أإلعالمي النّاج ُح هو مَن «يلتزمُ» الح ّقَ والحقيقة ،أنت ،إجع ْل ذاتَك «كاه َن»
ف ،ي ُ َج ِ ّم ُل ،يُبَ ِ ّش ُع ...ك ٌّل
صورة .ذيّالك يخترعُ ،يُضي ُ
ُّ
إلى األبد! إلى األبد!
يُغَنّي على لياله ،س ّي ِده ...ك ٌّل بوقٌ ،ك ٌّل صوتٌ لغيره ،ولو بعي ًدا من «التزامه» .صعبةٌ هذه؟ صحيح.
ض ّحي
َمن يقولُ إنّ العم َل
ك ٌّل ناح ٌر للحقيقة!
اإلعالمي سهل؟ أن ي ُ َ
َّ
ض ّحي
اإلعالمي في سبيل الح ّقِ والحقيقة ،ال أن ي ُ َ
ُّ
بهما ،هي المسألة! أال يستطيع؟ ل َم هو في هذه
ما دو ُر اإلعالم ِ إذًا؟
ِ
ٍ
ِ
«المهنة/ال ّر ِسالة»؟ أيَقبل أن «يُشَ ّو ِهَ» رأيَه آخَر؟ ل َم
دو ُره اإلعالن! ك ُّل صحيفة إعالنٌ لول ّيِ نعمتها،
 ،إذًا ،يعم ُل هو على «تشويه» رأ ِي اآلخَر؟
الصحيفةُ لعن ًة ال نعمة.
سب ِب لعن ِتها .باتتِ ّ
ٍ
الصباح ّيةَ ،أنت «تتناولُ»
دَو ُره التَّشويه! ك ُّل
صحيفة تُشَ ّو ِه ُ خص َمها :نفس ّيةً ،وأن َت تتناولُ صحيفتَك ّ
الصحيفةَ،
شخص ّيةً ،سيرةًِ ،فك ًرا...
رأيَك مُ َسبَّقًا! أنت تقرأ هذه ّ
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ماجستر في العالقات الدول ّية والدبلوماس ّية
-القانون الدول ّي-

عاما على قيام ..إسرائيل
بعد ً 62
ّ
الصهيوني
قراءات في أساطير نشأة الكيان
• هرتزل اليهود ّي المندمج راح يفكّر في المشكل هذا القرن الحادي والعشرين ،والمتجذّر في
«هرتزل هو كان أحد أنبيائنا» ..بهذه العبارة
كينونة العرق ّيات واألصول ّيات .Intégrismes
الالفتة بغرابتها ،دعا رئيس الوزراء اإلسرائيل ّي
اليهود ّي وفي ضرورة إيجاد ح ّلٍ غير االندماج
بنيامين نتانياهو في  18نيسان  2010إلى إحياء
واالنصهار في مجتمعات أوروبا الشرق ّية والغرب ّية .ولندخل ّن في صلب الموضوع ،مم ّيزين أصالً بين
اليهوديّة كدي ٍن وإيمان والصهيون ّية كعقيدةٍ عرق ّيةٍ
ذكرى ِّ
منظر قيام دولة إسرائيل تيودور هرتزل،
فالت ّيار المعادي للسام ّية ورغبة اليهود في إثبات
قوم ّي ٍة سياس ّية .ومن فمهم ندينهم:
الذي دعا اليهود إلى االعتماد على ق ّوتهم الذات ّية ،وجودهم كشعب -كما يرى هرتزل -يدعوان إلى
وذلك عش ّية الذكرى الثانية والستين إلعالن
كتب الحاخام هيرش  Hirshقائالً ..« :تسعى
البحث عن بديل ..وأت ْت اإلجابة في الكت ّيب الذي
إنشاء إسرائيل .وبحسب األرقام التي نشرتها في انتهى من تأليفه يوم  17حزيران  1895والذي ن ُشر الصهيون ّية إلى التعريف بالشعب اليهود ّي ككيا ٍن
المناسبة وزارة الخارج ّية ،فإنّ الحروب وأعمال
قوم ّي (عرق ّي) ...وفي هذا هرطقة»)1(.
سنة  1896تحت عنوان «مدينة اليهود».
العنف أدّتْ إلى مقتل  22ألفًا و 682قتيالً من
والعقيدة الصهيون ّية غالبًا ما َع ّرفت عن ذاتها
رئيسا للمنظّ مة الصهيون ّية
• بعد انتخاب هرتزل ً
بينهم  3971مدن ًّيا منذ العام  ،1860وهو العام
العالم ّية ،بدأ محادثاته مع شخص ّيات عديدة من بأنّها:
الذي شهد بناء أ ّول ح ّ ٍي يهود ّي خارج القدس
أ ّوالً :عقيدةٌ سياس ّية« :منذ عام  ،1896تنتمي
دول مختلفة مثل القيصر األلمان ّي فيلهم الثاني
القديمة.
الصهيون ّية إلى الحركة السياس ّية التي وضع أسسها
في ألمانيا ،وفي القدس ومع السلطان العثمان ّي
(الصحف االثنين  19نيسان )2010
تيودور هرتزل»)2(.
عبد الحميد الثاني ،بحثًا عن مؤيّدين للمشروع
الصهيون ّي .لك ّن جهوده لم تؤتَ ثمارها بسرعة ،إال ّ ثان ًيا :الصهيون ّية عقيدة قوم ّية لم تنبثق من
ً
الدين اليهود ّي بل من مفهوم القوم ّية األوروب ّية في
بداية من هو تيودور هرتزل ()1904 -1860؟ أنّها ش ّرعت األبواب لمواصلة العمل على تأسيس
س الصهيون ّي
الصهيوني
مؤسس
مؤس
ومؤسس الصهيون ّية السياس ّية
صحافيي يهود ّي نمساو ّ
نمساويي مجر ّي ّ
صحاف ّ
الصهيونيةة الدولة العبريّة .وكانت البدايات ،بدايات الهرطقة القرن التاسع عشرّ .
هرتزل لم يكن ليتذ ّرع بالدين« :أنا ال أنساقُ إلى نزوةٍ
وتوفف ّ
السياسيةة المعاصرةُ .وولد
وتوفيي
لد في بودابست وتو
السياسيي
والالمعقول.
السياس ّ
تعليمم
في أدالخ -النمسا .تل ّقى
دين ّية ..وأنا لس ُت غنوص ّيا»( -)3والغنوص ّية نزعة
تعليماا مستوحى من روح هرطقةٌ هي ك ُّل األسس واإلدّعاءات التي قامت
تلقىّى تعلي ً
فكريّة تهدف إلى مزج الفلسفة بالدين ،وتشتمل على
اليهوديي السائد في تلك الحقبة ،وتقوم عليها دولة إسرائيل .يأتي يوم من يكتب
األلمانيي اليهود ّ
التنوير األلمان ّ
ٍ
الخاص لجهة نشوء
الغربيي
طائفة من اآلراء المضنون بها على غير أهلها.
فيكشف مسارات تاريخ هذه الهرطقة كما فعل
ّ
ويغل ُب عليه الطابع الغرب ّ
ات ححتتّ
القوميات
القوميي
خاص
حتىى سنة  .1878في هذه السنة انتقلت الفيلسوف الفرنس ّي روجيه غارودي.
القوم ّ
لم يكن اهتمام هرتزل مو َّج ًها بشكل ّ
عائلته إلى فيينا.
إلى األراضي المق ّدسة أي فلسطين :كان ،وفي
بدأت الهرطقة هذه من يوم جنح بعض القوم
بكليةة القانون ححتتّ
بكليي
سبيل تحقيق أهدافه القوم ّية -العرق ّية ،يرضى
المؤسسون للقوم ّيات العنصريّة بالقراءة
حتىى حصل واألدباء
• في فيينا التحق هرتزل بكل ّ
ّ
على الدكتوراه سنة .1884
بأراضي أوغندا أو تريبوليتان (ليبيا) ،قبرص أو
الحرف ّية -السطح ّية والتمييزيّة ،للكالم الموحى
• اشتغل م ّدة قصيرة في محاكم فيينا وسالسبورغ به في كتب الديانات ،فجعلوا من الدين تلك اآللة -األرجنتين ،موزانبيك أو الكونغو)4(.
أيضاا في
أيض
ث ّم تو ّج
توجهه إلى األدب والتأليف .وعمل ً
ولكن ،أمام معارضة أصدقائه من اليهود ،أدرك
الرافعة لمنظومة سياستهم حتّى حدود التماهي
الصهيونيةة
الصحافة بباريس .هنا بدأت أفكاره الصهيون ّي
بين السياسة -سياستهم والعقيدة الدين ّية ،واكتس ْت أهم ّية تأثير األسطورة ( )mighty legendكما
ّل ،بعد أن عايش مسألة دريفوس وتابع
تتشكل،
ل،
تتشك
د ّون في مذكّراته ( ،) Diaries I, p 56حيث قال
السياسة من يوم ذاك بوشاح المك ّرس -المق ّدس.
أحداثها في مراسالته الصحاف ّية فيما موجة
إنّه المرض العضال القاتل الفتّاك ما شهدناه في إنّها «صرخةٌ للحشد والتج ّمع ال يمكن مقاومة
معاداة السام ّية تتزايد.
نهايات القرن العشرين وما زلنا نشهده في بدايات تأثيرها»( .)5مثل هذا الشعار الحاشد والمح ّرك
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وفي أثناء مؤتمر بال  Bâleالذي كان تعذّر انعقاده واالنحالل وتحويل المعتقد اليهود ّي الدين ّي إلى
للجماهير لم يكن لهذا السياس ّي المحنّك أن
عقيدة صهيون ّية سياس ّية.
في ميونيخ على ما كان خطّ ط هرتزل ،بسبب
يجهل مفاعيل تأثيره .وهكذا تح ّولت أسطورة
ففي الثاني من حزيران  1958كتب مارتن بوبير
أرض الميعاد بين يديه إلى واقع تاريخ ّي ،فيقول :معارضة الجماعة اليهوديّة األلمان ّية ،كان ينعقد
«إنّ فلسطين هي موطننا التاريخ ّي الذي ال يمكن في أميركا اجتماع مونتريال ( )1897حيث ،وعلى في نيويورك ما يلي« :إنّ ما كان ينتابني من
اقتراح مق ّدم من الحاخام إسحاق ماير ويز  Isaacشعور ومنذ ستّين عا ًما عندما دخل ُت في الحركة
أن ننساه .هذا القول وحده كفيل بأن يكون دعو ًة
الصهيون ّية ،هو الشعور نفسه الذي يخالجني اليوم.
 ،Meyer Wiseالشخص ّية األكثر تمثيالً وتأثي ًرا
صارخ ًة لتجميع شعبنا وحشده ،..فالمسألة
كان يحدوني األمل أنّ هذه القوم ّية [اليهوديّة] لن
في أميركا ،ت ّم التصويت على اقتراح تتعارض
اليهوديّة بالنسبة لي ليست مسألة اجتماع ّية وال
تسلك طريق القوم ّيات األخرى ،هذه التي تبدأ
مسألة دين ّية ،..إنّها مسألة قوم ّية»)6(.
فيه بشكلٍ جذر ّي قراءتان للعهد القديم :واحدة
بأمل ورجاء ساميين ث ّم يأخذ مسارها باالنحدار
توسع ّية .هنا سياس ّية قبل ّية ألتباع الصهيون ّية ،والثانية
ثالثًا :الصهيون ّية عقيدة استعماريّة ّ
والتقهقر لتتك ّرس في ما بعد خالل المؤتمر
أيضا ،ال يُخفي هرتزل أهدافه وغاياته :في مرحلة روحان ّية وشمول ّية ألنبياء العهد القديم.
ً
الصهيون ّي الثاني عشر المنعقد في .»Karlsbad
أولى إقامة «جمع ّية ذات شرعة» Compagnie à
« ..نحن نشج ُب كلّ ًّيا ك ّل مبادرة تهدف إلى إقامة
بتاريخ  5أيلول  1921خاطب كارل بوبير
 Charteتحت حماية بريطانيا أو أيّة دولة أخرى
دولة يهوديّة .مثل هذه المساعي تن ّم بالتأكيد عن
مفهوم خاطئ لمه ّمة إسرائيل الرسول ّية ..التي كان المؤتمرين قائالً ..« :نحن نتح ّدث عن روح
بانتظار أن تتح ّول إلى دولة يهوديّة .وفي سبيل
األنبياء اليهود أ ّول من أعلنها .نحن نؤكّد أنّ هدف إسرائيل ونعتقد أنّنا لسنا مشابهين لسائر األمم..
هذه الغاية رأيناه يلجأ إلى َمن كان مرجع ّي ًة لمثل
الدين اليهود ّي ليس سياس ًّيا وال قوم ًّيا ،إنّما هو ولكن إذا لم تكن روح إسرائيل سوى الموالفة
هذه العمل ّيات :التاجر رجل األعمال ذو النـزعة
هدف روحان ّي ..فهو يتطلّع إلى زم ٍن مسيحان ّي فيه التاريخ ّية (المألفة) لهويّتنا القوم ّية وال شيء أكثر
االستعماريّة سيسيل رود  Cecil Rhodesالذي
عرف كيف يصنع من جمع ّيته المنظّ مة واحد ًة من يعترف البشر كلُّهم بانتمائهم إلى جامعة كبيرةٍ
من تبرير مزيّف ألنان ّيتنا الجماع ّية وقد ح ّولناها
إلى معبود صنم ،نحن مَن رفضنا أن يملك علينا
واحدة إلحالل ملكوت اهلل على األرض»)9(.
مك ّونات جنوب أفريقيا وتس ّمت باسمه :روديسيا
 .La Rhodésieفقد كتب له تيودور هرتزل في  11هذه كانت ردّة الفعل األولى للمنظّ مات اليهوديّة من أ ّي سلطان غير اهلل إله الكون ،نحن إن فعلنا ذلك
نكون إذن كسائر األمم ونحتسي معها الكأس
«تج ُّمع الحاخام ّيين في ألمانيا» L’Association
كانون األ ّول  1902ما يلي ..« :أرجو أن ترسل لي
ِ
المسكرة .األ ّمة ليست القيمة األسمى ..إنّ اليهود
تفحص َت برنامجي وأنّك توافق  ،des Rabbins d’Allemagneإلى «االتحاد
نصا تقول فيه أنّك
ّ
ًّ
عليه .لربّما تتساءل لماذا أتو ّجه إليك ،س ّيد رود .اإلسرائيل ّي الجامع في فرنسا»  L’Alliance israéliteأكثر من أ ّمة :إنّهم أعضاء في جماعة اإليمان.
 ،universelle de Franceإلى «االتحاد اإلسرائيل ّي لقد ُسلخت الديانة اليهوديّة عن جذورها ،وهذا هو
أفعل ذلك ،ألنّ برنامجي هو برنامج استعمار ّي
كنه هذا الداء وجوهره ،وتجلّت عوارضه في نشأة
في النمسا»  L’Isaelitische Allianceوحتّى
«Mon programme est un programme
العنصريّة اليهوديّة في أواسط القرن التاسع عشر.
)7(.»colonial
التج ّمعات اليهوديّة في لندن.
موجة المعارضة هذه في وجه الصهيون ّية السياس ّية هذا الشكل الجديد من متعة األرض ولذّة امتالكها
عقيدةٌ سياس ّية ،قوم ّية ،استعماريّة ،بهذه
تفسر واقع ما اقتبسته اليهوديّة
التمسك بروحان ّية االيمان اليهود ّي هو الخلف ّية التي ّ
الخاصة يت ّم التعريف
المواصفات الثالث
ّ
يغذّيها عص ُب ُّ
بالصهيون ّية السياس ّية ،كما نجح بحمل لوائها إلى لم تنقطع حركتها حتّى عندما ،في أعقاب الحرب القوم ّية عن الحداثة في الغرب.
مفهوم القوم ّية ..وأ ّي عالقة لفكرة الشعب المختار
مؤتمر بال  ،Bâleتيودور هرتزل
المؤسس العبقر ّي العالم ّية الثانية ،استغلّ ْت الصهيون ّية اإلسرائيل ّية
ّ
م ّرة أخرى وفي منظّ مة األمم المتحدة  L’ONUما في إسرائيل مع ك ّل هذه األمور .هذه الفكرة ال
والمكيافيل ّي للصهيون ّية العالم ّية ،هذا الذي
تعني أب ًدا الشعور بالتف ّوق إنّما تضيء أنان ّي ًة طاغية
كان من صراعات بين األمم ،وأفادت من الدعم
استطاع وبح ّق أن يجاهر في ختام ذاك المؤتمر
تتقسم وتتج ّرأ شأنها مع موسيليني ،إلى إعالن
ّ
ت الدولة اليهوديّة «j’ai
غير المشروط لها من قبل الواليات المتحدة،
أسس ُ
بقوله مكاب ًرا :لقد ّ
وفرض ْت نفسها كق ّوةٍ مسيطرة ،وبفضل مجموعات نفسها  Sacro egoismأي أنان ّية مق ّدسة ،كما لو
)8(.»fondé l’Etat juif
تتسم بسمة
توصل ْت إلى تغيير اتجاه البوصلة أنّ األنان ّية الجماع ّية يمكن لها أن ّ
ويم ُّر نصف قرن ،فإذا بتالمذة هرتزل ينبرون
اللوبي الصهيون ّي ّ
وانتصار سياسة الق ّوة اإلسرائيل ّية الصهيون ّية ض ّد المق ّدس أكثر من األنان ّية الفرديّة.
لتنفيذ فتطبيق هذه السياسة بالذات على الشكل
غداة عودتنا إلى فلسطين ،كانت المسألة
الذي رسمه هرتزل وبحسب خطّ ه السياس ّي
ما هو تقليد نبو ّي .ولكن ،رغم ذلك ،لم تفلح
الحاسمة :هل نريد المجيء إل هنا كأصدقاء
فيقيمون دولة إسرائيل (في أعقاب الحرب
الصهيون ّية في إسكات صوت المنتقدين لها في
أوساط المراجع اليهوديّة الروح ّية .ومن بين أه ّم وأخوة وأعضاء في مجموعة شعوب الشرق األوسط
العالم ّية الثانية).
ّ
أو كممثلين لقوى االستعمار والهيمنة؟
ولكن ...هذا المشروع السياس ّي ،القوم ّي،
هذه األصوات وأكثرهم جرأة كان مارتن بوبير
 ،Martin Buberالذي ما انف ّك طيلة حياته وحتّى إنّ التناقض بين الهدف والوسائل المؤدّية إليه
االستعمار ّي لن يأتي البتّة في مسار االيمان
مماته ودفنه في إسرائيل ،من فضح هذا التهافت ف ّرق وباعد بين أتباع الصهيون ّية :فمنهم مَن
اليهود ّي والروحان ّية اليهوديّة.
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وسبق أللبيرت أنشتاين أن شج َب ودان مثل هذا
خاصة،
إنّ هذه الفكرة ال تعني شعو ًرا بالتف ّوق ،إنّما هي
كان يبتغي من القوى العظمى امتيازات ّ
التو ّجه« :قد يكون من المعقول والصواب أن
خاصة ،كانوا
تتدلّل على سياق المصير .وال يتولّد هذا الشعور
وبعضهم اآلخر ،الشباب منهم ّ
يريدون فقط أن يُس َم َح لهم بالعمل في فلسطين مع في مسعى التشبّه مع اآلخرين ،إنّما ينشأ عن واقع نسعى إلى اتّفاق مع العرب على قاعدة عيشٍ
جيرانهم من أجل فلسطين وفي سبيل المستقبل .دعوة رسالة وعن مسؤول ّية في إتمام عملٍ ما فتئ مشتركٍ سلم ّ ٍي أفضل من أن نعمل على إنشاء دولة
يهوديّة ...إنّ فهمي للطبيعة األساس ّية اليهوديّة
لم يجر ِ ك ّل شيء على ما يرام في عالقاتنا مع
األنبياء يدعون إليه :إذا ما كنتم تفتخرون بأنّكم
العرب ،ولكن على العموم كانت هناك جيرةٌ حسنة المختارون بدل أن تعيشوا في طاعة اهلل ،فإنّ هذا يصطدم مع فكرة الدولة اليهوديّة المستندة إلى
ٍ
ٍ
سلطة زمن ّية
حدود ،والمج ّهزة بجيشٍ وبمشروع
بين القرى اليهوديّة والقرى العرب ّية .واستم ّرت
غد ٌر وخيانة».
مهما كان وضي ًعا .أنا أخاف األضرار الداخل ّية التي
هذه المرحلة التأسيس ّية لالستقرار في فلسطين
وفي صدد تذكيره بـ«األزمة القوم ّية» للصهيون ّية
السياس ّية ،التي هي فس ٌق وفساد في قلب الروحان ّية ستصي ُب الدين اليهود ّي بسبب تفشّ ي وباء القوم ّية
حتّى زمن مجيء هتلر.
اليهوديّة ،ختم مارتن بوبير بالقول« :لَكَم أ ِملنا بأن الض ّيقة في صفوفنا ...نحن لم نعد أولئك اليهود
هو هتلر بالذات َمن دفع بجماهير اليهود إلى
في عصر المكاب ّيين .أن نتح ّول إلى أ ّمة بالمعنى
التوافد إلى فلسطين ،وليس تلك النخبة اآلتية
ننقذ القوم ّية اليهوديّة من خطأ تحويل شع ٍب ما
ٍ
معبود صنم .وأخفقنا»)11(.
إلى
السياس ّي للكلمة ،ذلك يعني أن نحيد عن روحان ّية
لتحسين حياتها وتأمين مستقبلها .وهكذا توال ْت
البروفسور  ،Judas Magnesرئيس الجامعة
هجرةٌ جماهيريّة هاجسها إيجاد ق ّوة سياس ّية
طائفتنا ،هذه الروحان ّية التي نفحتنا بها عبقريّة
أنبيائنا»)14(.
العبريّة منذ  ،1948كان يؤكّد أ ّن «برنامج بلتمور»
تحمي أمنها ..وآثرتْ أكثريّة اليهود أن تتعلّم من
لعام  ،1942والذي يطالب بإنشاء دولة يهوديّة في وكان يت ّم التذكير بهذه المبادئ في ك ّل م ّرة تنتهك
هتلر أكثر من أن تسمع لنا ...ولقد أوضح هتلر
فيها إسرائيل القوانين الدول ّية .يكفي على ذلك أن
فلسطين« ،سيؤدّي إلى نشوب حرب ض ّد
أنّ التاريخ ال يتبع مسار الفكر بل مسار الق ّوة
والسلطة ،وأنّ شعبًا يمتلك قد ًرا من الق ّوة يستطيع العرب»)12(.
نذكر مثلين صارخين على ما كان يفكّر به ماليين
امتهان القتل دون وازع ٍ وال رادع ...ذلك هو الوضع وفي خطابه في حفل بداية السنة الجامع ّية
اليهود دون أن يقدروا على التصريح بذلك علنًا في
بالجامعة العبريّة في القدس لعام  1946والتي
ظ ّل ما كانت تمارسه من طغيا ٍن فكر ّي مجموعة
الذي كان علينا أن نحاربه ..وكان اقتراحنا أنّ
ما ،أعلن Judas
اللوبي الصهيون ّي -اإلسرائيل ّي:
رئيسا لها منذ عشرين عا ً
اليهود والعرب ال يرضون بالتعايش بل بالتعاون ...كان ً
 Magnesما يلي ..« :ها إنّ الصوتَ اليهود ّي
وهذا ما يجعل التط ّور االقتصاد ّي في الشرق
 عام  1960أثناء محاكمة أيْخمن  Eichmanفيالجديد يتكلّم بأفواه البنادق ..هذه هي التوراة
القدس ،أعلن المجلس اليهود ّي األميرك ّي ما يلي:
األوسط ممكنًا وفي هذا يؤدّي الشرق األوسط
مساهمة كبرى أساس ّية لمستقبل البشريّة»)10(.
الجديدة ألرض إسرائيل .العالم كُبّل بسالسل
«إنّ المجلس اليهود ّي األميرك ّي أرسل يومَ
في الخامس من أيلول  ،1921خاطب مارتن
جنون العنف ..فلتحمنا اآلن السماء ُ من تقييد
البارحة االثنين رسال ًة إلى الس ّيد كريستيان هرتر
Christiane Herter
بوبير المؤتمر الصهيون ّي الثاني عشر والمنعقد
الديانة اليهوديّة وشعب إسرائيل بسالسل هذا
يرفض فيها أن يكون إلسرائيل
ُ
الجنون .إنّها ديانة يهوديّة وثن ّية هذه التي استولت الح ّق بالتح ّدث باسم جميع اليهود .يُعلن المجلس
في كارلسباد  Karlsbadقائالً« :نحن نتكلّم عن
على القسم األكبر من الدياسبورا .كنّا قد اعتقدنا أنّ اليهوديّة هي مسألة دين ال قض ّية قوم ّية»)15(.
روح إسرائيل ونعتقد أنّنا لسنا شأننا شأن سائر
في زمن الصهيون ّية الرومنس ّية أ ّن صهيون س ُيفتدى  -في  8حزيران  ،1982كتب البروفسور بنيامين
األمم ...ولكن إذا كانت روح إسرائيل ال تعني
شيئًا آخر سوى تبرير ٍ مم ّوه ألنان ّيتنا الجماع ّية وقد بالنـزاهة واالستقامة .جميع يهود أميركا يحملون كوهين من جامعة تل أبيب إلى ،Pridal- Naquet
ٍ
معبود صتم ،نحن معشر اليهود الذين مسؤول ّية هذه الخطيئة وهذا التح ّول ..حتّى أولئك أثناء االجتياح اإلسرائيل ّي الدمو ّي للبنان يقول:
تح ّولت إلى
ٍ
«أكت ُب لك وأنا أستمع إلى الترنزستور الذي أعلن
رفضنا أ ّي ملك آخر غير اهلل س ّيد الكون فإذًا نحن الذين ال يوافقون اإلدارة الوثن ّية في ما تقوم به
منذ قليل «إنّنا» في الطريق إلى تحقيق أهدافنا
كسائر األمم نحتسي معهم الكأس التي تُس ِكر.
الحس
ولكنّهم يبقون مكتوفي األيدي .إنّ تخدير ّ
الحس»)13(.
في لبنان« :تأمين» األمن لسكّان الجيل .هذه
ليست األ ّمة هي القيمة األسمى ...إ ّن اليهود أكثر األخالق ّي يقود إلى انحالل هذا ّ
وبالفعل ففي أميركا ،منذ «إعالن بلتيمور»
األكاذيب التي تليق بغوبيلز  Gobbelsتدفع
من أ ّمة ،إنّهم أعضاء وجماعة.
بي إلى الجنون .من الواضح أنّ هذه الحرب
حظي الحكّام الصهاينة بدعم وحماية أكبر ق ّوة
إنّ الديانة اليهوديّة اجتُثّ ْت من جذورها ،وهنا
البربريّة ،األكثر بربريّة من ك ّل الحروب السابقة
مكمن الداء الذي تجلّ ْت عوارضه في نشوء القوم ّية في العالم ،عنيت الواليات المتحدة األميرك ّية.
ال عالقة لها ال باعتداء لندن وال بأمن إسرائيل...
فالمنظّ مة الصهيون ّية العالم ّية أزالت من الوجود
اليهوديّة في أواسط القرن التاسع عشر .هذا
النمط الجديد في شهوة األرض ّيات يشكّل الخلف ّية معارضة اليهود األمناء على التراث الروح ّي ألنبياء اليهود ،أوالد ابراهيم ...اليهود أنفسهم ،ضحايا
إسرائيل ،وبن ْت على أنقاضها ليس «األسرة الوطن ّية المآسي والمجازر ،هل يكونون إلى هذا الح ّد من
لما اقتسبته اليهوديّة (المتصهينة) عن مفهوم
اليهوديّة في فلسطين» (Foyer national Juif en
الضراوة والوحش ّية؟ ...أكب ُر انتصارٍ للصهيون ّية
القوم ّية الحديثة في الغرب.
 )Palestineإنّما إنشاء الدولة اليهوديّة في فلسطين.
وأ ّي شأن لفكرة الشعب المختار في ك ّل هذا؟
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هو هذا :نزع ُ صفة اليهوديّة عن اليهود La

 .déjudaisation des Juifsإفعلوا أيّها األصدقاء
األعزّاء ،كل ما في وسعكم كي ال يصل أمثال بيغين
وشارون إلى تحقيق هدفهم المزدوج :التصفية
النهائ ّية (وهذا تعبير شائع عندنا هذه األيّام)
للفلسطين ّيين كشعب ولإلسرائيل ّيين كمخلوقات
بشريّة»)16(.
«البروفسور  Leibowitzيصف السياسة اإلسرائيل ّية
في لبنان باليهوديّة -النازيّة»)17(.
إنّه الرهان ،رهان الصراع بين االيمان اليهود ّي
النبو ّي وبين العنصريّة الصهيون ّية ،القائمة كك ّل
قوم ّية عنصريّة على رفض اآلخر وتقديس الذات.
إنّ ك ّل قوم ّية بحاجة إلى خلع سمة المق ّدس على
مطامحها :فبعد تفكّك المسيح ّية في الغرب،
راحت ك ٌّل من الدول -القوم ّيات ت ّدعي لنفسها أنّها
هي حافظة الميراث المق ّدس وأنّها الول َّية المؤتمنة
من ِقبَل اهلل:
فرنسا« ،األبنة البكر للكنيسة (Fille aînée de
 ،»)l’Egliseبواسطتها يكتمل عمل اهلل (Gesta Dei
 .)per Francosألمانيا هي فوق الك ّل ،ألنّ اهلل
معها ( )Got mit unsوإيفا بيرون تعلن بأنّ «رسالة
األرجنتين هي اإلتيان باهلل إلى العالم» .وفي عام
 Vorster 1972الوزير األ ّول في جنوب أفريقيا
وداعية العنصريّة المتو ّحشة للتمييز العنصر ّي
« ،»l’apartheidيفاخر بدوره قائالً« :ال ننسى بأنّنا
شع ُب اهلل ،صاحب رسالة موكلة إليه» ...في هذا
السياق تتقاس ُم العنصريّة الصهيون ّية سكرة وجنون
ك ّل العنصريّات ،حتّى األكثر وع ًيا بينها تدخل في
تجربة الجنون هذه.
ال ب َّد لنا ،ونحن على مشارف نهاية هذا البحث أن
()1
()2

نشير إلى رجلٍ مثل البروفسور  André Neherفي
كتابه:
l’essece du prophétisme

(.)311 .P .1972 . Ed. Calman- Lévy
فبعد أن بسط بإسهاب لمعاني العهد (:)l’Alliance
العهد بين اهلل واالنسان ،ينهي كالمه بالقول:
«إنّ إسرائيل (بالمعنى التورات ّي للكلمة في العهد
القديم) هو العالمة الجلّى للتاريخ اإلله ّي في
العالم .إسرائيل هو محو ُر العالم وهو منه العص ُب
والمرك ُز والقلب».
مثل هذا الكالم يوقظ في ذاكرتنا مرارة األسطورة
اآلريّة ( )le mythe aryenالتي نفثت إيدولوج ّيتها
فولّدت البانجرمان ّية والهتلريّة .وعلى هذا المسار،
تكون البشريّة هنا على النقيض الحادّ مع ما علّمه
األنبياء وأوح ْت به الكت ُب وأسفا ُر العهد القديم.
وفي نهاية النهايات نقول :إنّ طبائع االستبداد،
رحم اهلل َمن كتب عنها ،كما إرهاب أحادية الرأي،
يلغيان الحوار .الحوار غير ممكن مع هتلر وأمثال
هتلر ،ذلك أنّ فوق ّيتهم العرق ّية أو العهد الحصر ّي
الذي أعطوه ألنفسهم مع اهلل ،ك ُّل ذلك وغيره
كثير م ّما حدث ويحدث في األراضي المق ّدسة
سحابةَ اثنين وستين عا ًما وإلى أن يقضي اهلل أم ًرا
كان مفعوالً ..،ك ّل ذلك ،قلت ،هل يسم ُح لهم بع ُد
بانتظار شيء من اآلخرين.
 ..وألنّنا في هذا الشرق أبناء ُ إيمان ال أبناء ُ معتقد-
أو هكذا وج َب أن نكون -ذاك أنّ االيمان وحده
يو ّحد وأ ّما المعتقد فيف ّرق ويباعد .والخطر كان
وما زال في انحرافِ مسار ِ المعتقد إلى مسارات
أخرى ،فيتهاف ُت ويتح َّول من معتق ٍد دين ّي إلى
عقيدةٍ أيديولوج ّية سوسويولوج ّية -سياس ّية ،كما
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هو المشه ُد ،كان في األمس وما زال إلى اليوم.
وألنّ أتباع الديانات التوحيديّة المشرق ّية ما زالوا
رهينة سياج المعتقد المكه َرب .فالشرق األوسط
اليوم مصلو ٌب على حائط خيار ال بديل عنه :فإ ّما
الحوار وإ ّما الحرب ،الحوار يفرض بادئ ذي
بدء أن يعي ك ّل إنسان ما في إيمانه الفرد ّي من
ٍ
بحاجة لآلخر ليك ّمل ما في ذاته
نقصان ،وأنّه
من نقص وفراغ؛ وهذا من لزوم ّيات تخطّ ي األنا
وتجاوز الفرديّة والشخصان ّية ،والتوق إلى االمتالء
والكمال ،جوهر ك ّل إيمان ح ّي.
غايتنا من هذا البحث والعرض األنطولوج ّي
تندرج -أو هكذا أردناها -في سياق الجهود
المستنيرين الذين
المبذولة من جانب بعض اليهود َ
ما فتئوا يدافعون عن جوهر الدين اليهود ّي النبو ّي
في وجه الصهيون ّية العرق ّية المتز ّمتة.
وكلمةٌ أخيرة نسوقها :إنّ ما يغذّي نزعة معاداة
السام ّية ،لم يَع ْد اليوم محصو ًرا في فضح وانتقاد
سياسة العدوان واالحتالل واالغتصاب والتهجير
وطمس هويّة األرض والشعب ،بل هو قائم فعالً في
هذين الدعم والمساندة المطلقين من ِقبَل قوى
لس ٍ
ياسة لم تحفظ من التراث اليهود ّي إال ّ
عظمىَ ،
ما يكون مُب ّر ًرا -وبتفسير ٍ حرف ّي مغلوط -النتهاج
هذه السياسة الخرقاء وجعلها في منأى من
المحاكمة والمقاضاة وفوق ك ّل القوانين والشرائع
الدول ّية ،وذلك بتكريسها ووشمها ِ
بسمة المق ّدس،
عن طريق إحياء أساطير الماضي واستيالد أخرى
في الحاضر جديدة لبنيان المستقبل مستقبلهم
هم ،ال مستقبل البشريّة.
بيت المهدي ،في غ َّرة أيّار 2010
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جان كميد

ّ
البشري
مع األديب في ضعفه
خصوصا بالنسبة إلى مسؤول عن
مأساةٌ ،نعم،
األديب ،هذا الذي نقرأ له غالبًا دون أن نعرفه ،أو ،في أحسن األحوال ،نسمعه خطيبًا أو محاض ًرا
ً
ٍ
دون احتكاكٍ به شخص ًّيا ودون أن نصل إلى االنسان في ذاته ،هذا األديب يكتسب في روعنا هالة من مجلّة أدب ّية ،ك ُّل تص ُّرف من جانبه قد يرضي هذا
السم ّو تجعل صورته أقرب إلى صورة األنبياء أو مَن هم فوق مستوى الناس ،فإذا مررنا ببلدته ،أو
ويُغضب ذاك من أصحاب األقالم التي تساهم
رنا
زرنا بيته أو مكتبه أو صومعته ،شعرنا كأنّنا في معبد أو مزار ،وخلعنا على المكان وشا ًحا من تص ُّو
فيها ،فعليه دو ًما أن يوفّق بينهم ويخضع ألمزجتهم
هذا .فموطن األديب في نظرنا ،يسمو هو ً
أيضا على غيره ،وكذلك مسكنه ،حتّى لنَروح أحيانًا نتل َّمس المختلفة وطباعهم المتباينة وعقولهم المتقلّبة،
الكرسي الذي كان يجلس عليه ،والقلم الذي كان يكتب به ،والفراش الذي كان ينام عليه ،فهي عندنا
َّ
وما كان أكثر االعتراضات من واحدهم على اآلخر،
مق َّدسات أو تذكارات ثمينة .ومن هنا بدأت تنتشر فكرة إقامة المتاحف لألدباء والشعراء ،تلك التي
تض ّم حتّى مالبسهم وأخفافهم -أي أحذيتهم -ناهيك بدواة الحبر التي كانوا يغمسون فيها ريشتهم ،أو من فريقٍ على فريق ،حتّى وصل األمر إلى ح ّد
والمصباح الذي سهروا على ضوئه ،والمنفضة التي أودعوها رماد سجائرهم ،والمنشاة التي جفَّفت «فيتو» حقيق ّي يتبادلون وضعه بعضهم على البعض.
وأذكر أنّني عانيت كثي ًرا من المتاعب ،وتل َقّيت
مدادهم على الورق.
كثي ًرا من اللوم ،من جانب مَن كانوا يُعتبرون
كبارنا في األدب والشعر وكأنّني أتح َّدث عن ملوكِ كبا ًرا في عالم األدب ،ألنّني كنت أش ّجع أقال ًما
الشخروب ،معتزَل
ميخائيل نعيمة ،له في طبع ٍ وخُلُق ،فإذا به ،وقد كان يعرفهم ج ّي ًدا ،يردّد فت َّي ًة موهوبة أصبحت في ما بعد المع ًة بل متألّقة،
ومن هؤالء أنطون قازان الذي نشرتُ له قصائد
لي المثل القديم القائل« :تسمع بهم خي ٌر من
مخ ِ ّيالتنا روعة غار
وصفها أحدهم بأنّها «شعر محام ٍ» ،أي شعر يفتقر
أن تراهم» ،ويتابع قائالً« :لو كنت تعرفهم على
ِحراء أو جبل الزيتون
إلى عناصر الشاعريّة الحقيق ّية ألنّه مشغول ،في
حقيقتهم ،وتعرف ما يسود عالقاتهم بعضهم
عند المؤمنين ،أي
ٍ
بالبعض من تحاسد وتنافس ،وكيف ال يقول
عرفه ،كما المطالعة
روعة مهبط الوحي وواحة التأ ّمل والتجلّي .وماذا
واحدهم عن اآلخر كلمة خير ،لما م َّيزتهم عن
القانون ّية ،ومنهم أنسي
نقول عن «الكوخ األخضر» لرياض المعلوف،
ِ
ٍ
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ي
ح
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ْ
ُ َ
َّ
َّ
و«قصر يلدز» ،أي خيمة أسعد السبعلي المتواضعة
يغ ُّرهم الثناء ،ويعتبون على الصحف التي ال تخلع
فيه مالمح واعد ًة
على ضفاف قاديشا ،و«مطريّة» أحمد شوقي في
ٍ
مصر وغيرها ،وهي تشكّل تلك األكناف التي شهدت عليهم ،كل ّما كتبت عنهم أو نشرت لهم ،المديح
بمستقبل زاهر ،إنّما
واأللقاب .والنعوت التي اشتُهر بعضهم بها :شاعر كان المحيطون بي يجدونه متطاوالً على مواضيع ال
والدة آثارهم وروائعهم التي نستمتع بها وال نم ّل.
األرز ،شاعر النيل ،صنّاجة العرب ،أمير البيان ،علم له بها.
وكم سعى السعاة إلى مرقد أبو العالء في مع َّرة
س ّيد القلم ،عميد األدب ،الخ ...هي في معظمها إنّها نفس ّية األديب ،تجعله يشعر بأنّ ك َّل ُم َج ّلٍ
النعمان ،وإلى «بانتيون» باريس حيث يرقد
ُ
صرعات صحف ّية أطلقت عليهم إرضاء ً لغرورهم في مضماره يبني مجده على حسابه ،ويأخذ من
فولتير وفيكتور هوغو ،وإلى منـزل شاتوبريان
ودغدغ ًة لنقاط الضعف في نفوسهم» .انتهى كالم دربه ،ويحاول أن يزيحه عن مكانته ليتربَّع هو
في «وادي الذئاب» ..ليحيوا هنيهات في أحواء
الولي صديقي الصحف ّي ،وقد م َزّق لي الصورة الجميلة عليها .فال يرتاح إلى بروز أسماء بدأت تكتسب
هؤالء العباقرة! فاألديب ،إذن ،هل هو ذاك ُّ
الق ّديس الذي نتب َّرك بمثواه وأشيائه ..أم هو إنسان التي كانت منسوجة في ذهني ع َّمن أُعجب بهم
منـزل ًة بفضل عطائها ،كما ال ينظر بعين االرتياح
مثلنا تعتمل في نفسه عوامل الش ّر والخير ،ويقع ،وأتتبَّع إنتاجهم القلم ّي من أدبائنا األفذاذ ،ومع
إلى أعداله ومجايليه ،وهو إذا كان الثناء ألحدهم
ٍ
ذلك ظلَّت الصدمة التي شعرت بها لدن سماعي
في موقف علن ّي يتطلب المجاملة فال يكيله له في
كك ّل الناس ،فريسة الكبرياء والجشع ،والغيرة
ِ
ّ
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الخاصة .حتّى حفالت التكريم أو الذكرى
مجالسه
ّ
ُ
ّ
ّ
والحسد ،وح ّب الذات وكره اآلخرين ،ويخضع
أن أدخل المعت َرك األدب ّي من بابه الواسع بتول َّّي
التي تقام ألدباء أحياء أو أموات يجدها خطباؤها
للضعف البشر ّي على اختالف أنواعه؟
ٍ
رئاسة تحرير مجلّة «الرسالة» األدب ّية التي تحلَّق
مناسبة ظهور لهم أكثر م ّما هي إنصاف للمك َّرم.
األدبي بعد
عندما كنت ناشئًا لم أخالط الوسط
َّ
كنت أنظر إلى أصحاب األسماء المشهورة في أدبنا حولها األدباء والشعراء ،فأتيح لي أن أتع َّرف
ويا طالما سعوا إلى الكالم في مثل هذه المناسبات
على أ ّنَ كالًّ منهم إنسان مثال ّي منعتق من رواسب إليهم وأعاشرهم ،وعندها ق َّدمت في قرارة نفسي وتجافوا في تزاحمهم عليه ،وأخذ ك ٌّل منهم يحسب
األرض والمادّة ومرتفع في روحه إلى أعلى عل ّيين ،اعتذا ًرا صامتًا لصديقي وبدأت مأساة عالقتي
حسا ًبا ألنداده في المهرجان :هل يطغى عليهم
باألدباء.
أم يطغون عليه؟ وقد «يسلّف» الواحد زميالً له
إلى أن كنت م ّر ًة أتح َّدث إلى صديقٍ صحف ّي عن
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إشاد ًة بأدبه حتّى ينال منه «ردَّ الجميل»؛ فالتقريظ إلى ٍ
غاية ما .كان إذا ابتغى أم ًرا من أحد المحاولين
البشريّة عندما تعصف
يستتبع التقريظ ،واالنتقاد يج ُّر إلى االنتقاد ،بقطع في الشعر عمد إلى اقتطاع قصيدة منشورة له
في النفس .لم يكن
ووضع قصاصتها في جيبه ،فإذا التقاه سحب هذه
النظر عن قيمة األثر المق َّرظ أو المنقود.
يقولها واضح ًة كأمين
ويُروى ،من هذا
القصيدة من سترته قائالً لهذا الشويعر« :قرأت لك
تنس البيك»،
نخلة« :ال َ
القبيل ،أ ّنَ شاعرنا
قصيدة رائعة ،وها أنا ،لش َّدة إعجابي بها ،أحتفظ
إنّما كان يحاول بكثير ٍ
أمين نخلة أخذ م ّر ًة
بها معي ألعاود قراءتها على الدوام» .فينتشي سامعه من اللباقة ،أن يعرف التقديم الذي سوف يوضع
إحدى قصائده إلى
بتقدير شاعر ٍ كاألخطل الصغير له وتميد به األرض لمقاله أو لقصيدته أو للمحاضرة التي يعتزم
إدارة جريدةٍ بيروت ّية
زه ًوا ،ويغدو طوع بنان الشاعر يلبّي له ك ّل طلب.
إلقاءها ،فيقول للناشر أو للع ّريف« :ما رأيك لو كانت
العبارة هكذا» ،أو« :ال بأس بإضافة كلمة «المحامي»
وعلى سيرة األخطل
لتنشرها له ،كاتبًا تحت عنوان القصيدة بيده:
الصغير أذكر أنّه كان إلى اسمي» ،وما إلى ذلك من اإلشارات والتلميحات
«لشاعر العرب أمين بك نخلة» .وطب ًعا احتفى
الناعمة.
بينه وبين الشاعر
المسؤول عن الصحيفة بالقصيدة وشاعرها ووعد
ومع ذلك فإنّني أذكر
أحمد الصافي
بنشرها في صدر عدد اليوم التالي .وهنا نهض
حادثتَين طريفتَين
النجفي نوع من الغيرة
أمين لينصرف ،ولكنّه ما أن وصل إلى الباب حتّى
من حادثات أنطون،
تنس لقب «البك» مع إسمي» .المتبادلة ،فيشترط األخطل على أعضاء حلقته الذين
عاد ليقول للمح ّر ِر« :ال َ
أوالهما كانت عندما
وقد كان يل ّذ ألمين نخلة أن يجلس وسط شلَ ٍّة من
يتج َّمعون حوله في بار الحاوي الكائن تحت مكتبه في
دعي إلى تقديم الشاعر
المعجبين ،وهم غالبًا من أدباء الرعيل الثاني،
بناية الروكسي بساحة الشهداء أال ّيجالسوا الصافي،
جورج غريّب في أمسية شعريّة له بإحدى
جلسة المعلّم المتف ّرد بالحديث ،ال يريد منهم سوى ويشترط الصافي مثل ذلك على ُجالّسه .فإذا خرق
أحد أعضاء أ ٍي من الحلقتين الشرط وجالس الشاعر المدارس ،فتولّى رئيس المدرسة صاحبة الدعوة
إعارته سمعهم وإصغاءهم .فإذا حاول أحدهم
ّ
اآلخر احتاج إلى وق ٍت طويل السترضاء شاعره العاتب إلقاء كلمة االفتتاح التي ركَّز فيها على الصلة
المشاركة في الحديث ،أو االستفهام عن نقطة أو
الوثيقة التي تربط ما بين جورج غريّب وأنطون
التعليق على الموضوع ،أسكته األمين بإشارة من يده ونيلصفحه.
قازان والتي لم ي َر فيها غير صلة التلميذ بأستاذه،
كأ ّنَ هذا الذي أراد الكالم ُمقاط ٌع غير محتشم.
ولقد كنت شخص ًّيا من أعضاء شلَّة األخطل ،ولك َّن
إذ أنّ جورج غريّب كان أستاذ أنطون في معهد
ويُخبرنا صاحب مجلّة الصافي كان ينشر شعره في مجلّتي «الرسالة» .ولذا
عينطورة .وقد جال المتكلّم كثي ًرا في الموضوع،
«األديب» األستاذ
كانت بيني وبينه مودَّة دفعتني م ّر ًة إلى مجالسته
ولكنّه لم يخرج عن هذا اإلطار :إطار التلمذة
الجليل ألبير أديب،
فيما حلقة األخطل منعقدة ،فقال لي شاعري من
بعد« :أوعا جان ،إنّك ال تزال حتّى اآلن اإلبن الحبيب واألستذة« :التلميذ يق ّدم أستاذه ،واألستاذ يستمع
أنّ أمين بك يُكثر في
وحدك» .فكانت جلس ًة يتيمة مع الصافي ،لم أعد إلى إلى تلميذه» .فالتف ُّت إلى أنطون ،وقد كنت أعرف
مؤلّفاته من االستشهاد بذخائر األدب العرب ّي
مثلها ال مراعا ًة لخاطر األخطل وحسب ،بل ألنّه حصل نفس ّيته ،وهمست في أذنه قائالً« :ما رأيك بهذا
القديم حتّى ليخ ّيل للقارئ أنّه خزانة هذا األدب
التقديم الذي أعادك الليلة إلى عهد التلمذة؟»،
وذاكرته ،والحقيقة أ ّنَ األمين يمضي سن ًة بكاملها جفاء بيني وبين الصافي بسبب رأ ٍي أبديته في شعره
فأجابني ٍ
بوجه ممتقع كأ ّنَ ماء ً مغل ًّيا ُص َّب على
لم ي َ ُرق له ،إذ قلت له إ ّنَ هذا الشعر عمل فن ّي موف َّق
في مسامرة كتابٍ واح ٍد من كتب التراث ،فما
رأسه وقال« :ماذا تفعل مع من ال يعرفون طعم
من حيث غناه بالفكرة والصورة والطبع ّية ،ولكنّه ال
التهمه في مدى عمره من هذه الكتب ال يتجاوز
فمهم في ما يقولون؟».
الخاصة بل بلغة الكالم العاد ّي،
الشعر
بلغة
يجري
ّ
األصابع ع ًّدا ،وما يُثبته كمراجع أو شواهد في
والحادثة الثانية جرت معي بالذات ..عندما كان
مؤلَّفاته ال يعدو أن يكون مقاطع شاردة وقع عليها أي كما يأتي صاحبَه بدون تنسيق .فانتفض الصافي
علي إحدى قصائده ،فوصل إلى بيت
أنطون يقرأ َّ
وقال إنّه يعتبر ذلك مدي ًحا ال انتقادًا ،ألنّه يفخر بأن
صدفةً ،هذا إذا لم يبتدع اسم أثر ٍ ال وجود له أو
فيها يقول في شطره الثاني« :كأ ّنَ شيئًا جرى فيها
يُنْ ِحل األثر ما ليس فيه؛ أسوق هذا طب ًعا على ذ ّمَة يكون شعره آت ًيا عفو الطبع وعلى السج ّية ،وأن يكون
خط مدرسة من المدارس ولم ي َ ِث ِب» .فسألته« :ما معنى هذا الشطر؟ هل
نسيج وحده غير منتظمٍ في ّ
ألبير أديب.
أ ّنَ الشيء الذي تقصده مشى ولم يقفز؟» (قلتها
الشعريّة التي تق ّيد الشاعر في عمله وتحصره في
أ ّما «شاعر الهوى
بالعام ّية« :مشي وما ن َّط؟» .هنا ظهرت مالمح
قوالب من وضعها .ومن ذلك الحين فترت عالقتي
والشباب» ،األخطل
رافضا أن
التأثّر على وجه أنطون ،فطوى أوراقه ً
بالصافي ،وجنَّبني ذلك التع ّرض من جديد لعتب
الصغير ،فقد كان
يُكْمل قراءة القصيدة وقائالً« :إذا إنت عن بتقول
األخطلالصغير.
له طرائف كثيرة في
هيك» ،على اعتبار أنّني أنا أعرف قيمة شعره.
أ ّما حبيبنا الراحل أنطون قازان فقد كان بالفعل
باب األالعيب التي
كبيرا كبيرا ،إنّما ،كغيره ،ال يستعلي على النوازع والشيء نفسه ،تقريبًا ،جرى لي مع الشاعر
ً ً
يستخدمها للوصول
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قبالن مكرزل ،ففي
في «الجامعة الوطن ّية» بعاليه ،وأحد األساتذة في
ولقد كنت في عهد الدراسة أسمع من بعض رفاقي
مدرسة «الجودة»
الجامعة كان كوران ًّيا لديه من الزيت والصابون
الطالّب من أبناء منطقة العلويّين أنّ بدوي الجبل
بج ّل الديب دعيت
موسم ت ّر .فل َّمح له مارون مرا ًرا بأن ينفحه بهديّة من الطش «مسابح طقطق» عندما تكون من النوع
إلى تقديم هذا الشاعر في أمسية شعريّة ،وبما
الصابون ،فكان هذا «يطنّش» عن تلميحات مديره ،الثمين ،إذ يستعيرها من أصحابها وال يردُّها لهم،
أيضا حتّى
أنّني ال أجيد التقديم الخطاب ّي المجامل فقد آثرت إلى أن كان يوم اختار فيه مارون وقتًا ال يكون خالله ولكنّني لم أكن أعرف أنّه الطش كتب ً
أن يكون تقديمي دراسة شعره .فبدأتها بتناول
األستاذ المذكور في بيته ،فذهب يزور والدة هذا
كانت تجربتي معه.
قبالن مكرزل في إطاللته األولى على الشعر عبر
األستاذ الهرمة ،بادئًا حديثه بالثناء على البطن
من هنا أنتقل إلى
ديوانه «الخلود» ،الذي تتص َّدره قصيدة بهذا العنوان الذي حمل األستاذ والثديين اللذين أرضعاه ،فهو
دنيا االغتراب ،لسماع
تتص ّدى للمعتقدات الدين ّية التي تصف الما وراء
مفخرة «الجامعة» وضمانة نجاحها وإقبال الطالّب
الشاعر والصحف ّي
بالصور األرض ّية وتخلع على سكّانه هيئة البشر،
عليها ،مسترسالً في الحديث ،إلى أن عرض على
عبداهلل صالح يتح ّدث
ولكن بأسلوب سرد ّي تقرير ّي بعيد عن الجمال ّية
الوالدة الط ّيبة حاجته إلى «كم لوح صابون» إذ ال
عن الشاعر إيل ّيا
الشعريّة .ث ّم انتقلت من ذلك إلى تط ّور الشاعر
يرغب في استعمال غير صابون منطقتهم المشهور.
أبو ماضي المشهور
عبر دواوينه المتعاقبة حيث بلغ درجة عالية من
فخفَّت العجوز إلى غرفة المؤونة وحملت «غُم ًرا» من
االنسان ّي الذي يحنو فيه على قض ّية البؤساء
الكمال .فلم أقف طويالً عند الناحية السلب ّية في
الصابون أعطته لـ«المدير» معتذرة« :التواخذنا ،ما
والمظلومين في الحياة ،ويحمل على استغاللهم
شعره ،بل قسمت هذا الشعر إلى مراحل ثالث:
في شي من قيمتك» ،فأخذه مارون وراح يهدل نازال
ً من ِقبَل األقوياء وذوي النعمة ،فيقول عبداهلل
مرحلة العقالن ّية التي لم تُ ْع َن بالترف الفنّ ّي بل
على الدرج ،ملتفتًا إلى المرأة م ّر ًة بعد م ّرة ليدعو
صالح عنه ،وقد عمل معه سحاب ًة من الزمن في
بالتعبير عن الفكرة وإيصال الرأي ،ومرحلة الشعر لها بطول العمر ،ولولدها العزيز بالفرحة واإلنجاب.
جريدته «السمير» ،أنّه كان يهبط من مكتبه إلى
الغنائ ّي الخالي من العمق والذي هو عكس األ ّول ،إذ
وقد عرف ُت ،خالل
المطبعة ليحاسب الع ّمال على أبسط األشياء،
غاب عنه المعنى العالي ونما فيه النغم واإلنشاد،
عملي الصحف ّي في
وتبلغ به الح َّدة ك ّل مبلغ إذا اكتشف في عملهم ما
وأخي ًرا المرحلة الثالثة التي جمعت ما بين الفكرة
مجلّة «الرسالة»،
يعود عليه بأق ّل ضرر أو خسارة ويحسم عليهم من
والف ّن فبلغت أعمال الشاعر فيها أرقى المستويات،
الشاعر السور ّي بدوي معاشاتهم .فعندما يعلو في مطبعة «السمير» صوت
وأعطيت شواهد كثيرة على هذه األعمال الشعريّة
الجبل الذي كان نزيل غاضب يطغى على هدير اآلالت وجلبة العمل،
الناضجة ،ولكنّني ما أن تركت المنبر للشاعر حتّى
صوت يُنبئ بالكثير من الجشع لدى صاحبه،
فوجئت بموقف انفعالي عصبي من جانبه -وشاعرنا بيروت ألسباب سياس ّية إذ كان في السابق نائبًا
ّ
ّ
وبكثير من االمتهان للعامل والجور عليه ،فقل
ووزي ًرا في بالده .وفي مجلس ض َّمنا ،بحضور
خدين كأس -وفحوى ردّه أنّ قصيدته «الخلود»
قرعت باب الخلود فعالً فال يضيرها النهاشون ،وأنّ نجلَيه الشابَّين ،قال لي إنّه محروم في بيروت من إنّه صوت صاحب الجريدة ،الشاعر «االنسان ّي»
ّ
فلسفة الدنيا واآلخرة مضمنة فيها .ولقد كنت أقبل المطالعة لبُعده عن مكتبته وعدم توفّر المال لديه الكبير ،يعلو سائالً عن الصغيرة والكبيرة ،صارخًا
َّ
لشراء الكتب ،سائالً إيّاي أن أعيره بعض ما لد َّي في وجوه الع ّمال ومه ّد ًدا بصرفهم من الخدمة طر ًدا،
من الشاعر ردًّا موضوع ًّيا كالدراسة التي ألقيتها
عنه ،وخصوصا أنّني أنصفته في دواوينه األخيرة كل من كتب ليأنس بها في عزلته .فأجبته بأنّ الخدمة وهم الفقراء المعوزون ،إذا تك ّررت هفواتهم التافهة.
ّ
ً
تبقى ناحية الضعف البشر ّي لدى األديب في الحقل
ف
أخ
أن
هي
له
يها
د
أؤ
أن
أستطيع
التي
السريعة
ّ
ّ
اإلنصاف ،أ ّما أن يردّ بتلك الطريقة العاصفة فذلك
العاطف ّي ،وذلك عندما تبدر منه بوادر في غير
إلى إدارة المجلّة الكائنة في بيروت وأجلب له
ما لم أكن أنتظره من شاعر تربطني به صداقة
بعض اإلهداءات من الكتب الواردة إليها ألنّ بيتي محلّها .فلسنا لنؤاخذ األديب والشاعر على عشقه
قديمة ويعرف ُحسن ن ّيتي تجاهه.
الخاصة .فشكرني وأبى إال ّ وصبواته وقد استُلهم معظم األدب والشعر من الح ّب
مكتبتي
حيث
جونيه
في
ّ
هذا وإ ّن الضعف
والمرأة ،إنّما المسألة غير المقبولة هي عندما
أن يرافقني مش ًيا إلى اإلدارة .والحظت أنّ ولديه
البشر ّي في األديب ال
يقارب األديب السخف في موقف من هذا النوع،
يخاطبانه بكلمة «س ْيدنا» بدالً من «أبي» جريًا
يتجلّى في مجال تقييم
فيتص َّرف ال بوحي الرجاحة المفروضة فيه.
على تقاليد قومهم فيما يظهر ..بتوقير صغارهم
والغض من
النفس
ّ
لكبارهم .فأتيت له بالكتب ،راج ًيا إيّاه أن يعيدها
وأسوق بهذا الصدد
قيمة اآلخرين فحسب،
تخصني شخص ًّيا
خبر حادثة طريفة
لي بعد فراغه من قراءتها ألنّها ال ّ
بل يتجلّى كذلك إزاء
بل هي لمكتبة المجلّة التي ال أملك امتيازها بل هي
جرت عندي في
المنافع والمغانم مهما كانت بخسة ،وفي المجال
مُلك غيري ،ولكن رغم هذا الرجاء غاب «البدوي»
البيت ،فالدكتور زكي
العاطف ّي مهما كان األمر في غير محلّه .فاألديب
وولداه عن بصري ولم أعد أرى لهم ظالًّ.
المحاسني هو علَم
الكبير مارون عبّود كان مدي ًرا للدروس العرب ّية
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دمشق ّية تستكتب خالّنها األدباء وت َّدعي ما يجودون يجاري القوم الذين يفخرون بأنّ جبران نبت من
من أعالم األدب لم أعرفه إال ّ كهالً متجاوزًا
عهد التصابي .وقد تو ّطدت صداقتي معه إلى ح ّد به عليها .وهناك ،أخي ًرا ،أديب مصر ّي قضى عمره عندهم في نظرهم إليه تلك النظرة الخارقة إلى
ح ّد وقوفهم أمام ضريحه خاشعين وداعين إيّاه
يكتب باللغة العام ّية ،وإذا به ،فجأ ًة وفي مغرب
أنّه كان يبيت عندي أثناء وجوده في لبنان .وفي
بقولهم« :يا مار جبران تض َّرع ألجلنا»؛ فقد ص َّور
عمره ،يتح ّول كاتبًا بالفصحى المتينة الخالية
إلي والفرح ينطق في
أمسية من األمسيات دلف َّ
من اإللحان ،أ ّما الواقع فهو أ ّنَ عال ًما أزهريًّا غدا نعيمة جبران كما عرفه ،وليس هناك َمن هم أعلم
عينيه ،ودون أن ينتظر منّي سؤاالً قال وك ّل خلجة
به منه».
من خلجاته تنبض ابتها ًجا« :إ ّنَ صوتًا ذهب ًّيا سيزقزق «يترجم» آثاره إلى الفصحى.
تذكرت ،عندما سمعت من أبي شبكة ذلك ،أنّني
ذاك هو خُلُق األدباء ،أو تلك هي سوانح الضعف
الليلة عبر س ّماعة الهاتف في منـزلك».
في زيارتي قبر جبران في بش ّري شاهدت محفو ًرا
العابرة التي تنتابهم .فهم بشر كغيرهم« ،وأ ُّي
استوضحته األمر ،فإذا هو قد لقي في بيروت
على جداره عبارة «هنا يرقد نب ُّينا جبران».
الناس تصفو مشاربه؟» كما يقول بشّ ار بن بُرد.
األدبية نور سلمان الذي كان معجبًا بجمالها فوق
ولكن بين َمن يجدون في ما كتب نعيمة عن جبران
ولع ّل فكرة األديب التراب ّي ،ابن هذه األرض
إعجابه بأدبها .فنظم من وحيها قصيدة شكرته
تحامالً وبين مَن يجدون فيه تج ُّردًا علم ًّيا وخدمةً
المجبول بالنقص والخطيئة ،هي التي حدت
عليها بشعور ال يتع ّدى عرفان الجميل ،وبناء على
للحقيقة والتاريخ ،يظ ُّل الرأي األصوب في نظري
طلبه وعدته بأن تهتف له في تلك الليلة فيتسامران ميخائيل نعيمة على تأليف كتابه المعروف عن
أنّ كتاب نعيمة عن جبران يَدين االثنين م ًعا:
جبران الذي وصف فيه صاحب «النب ّي» على
في الحديث ،وح َّددت له الساعة الحادية عشرة
الكاتب والمكتوب عنه .فجبران ،في هذا الكتاب،
موع ًدا التصالها .فأعطاها رقم هاتفي في جونيه ،حقيقته التي عرفها نعيمة وخبرها بفعل صحبته
إنسان يخضع كغيره للطبيعة البشريّة ،فتتحكّم به
الطويلة له .وقد اكتسب هذا الكتاب أهم ّي ًة لكون
وجاء يُبلغني بذلك ويقيم على لهيب االنتظار.
يسا ،وهي األهواء والعواطف والنـزوات ،ونعيمة ،بالنسبة إلى
منذ الساعة العاشرة والنصف «تمركز» المحاسني جبران غدا في نظر الكثيرين نب ًّيا أو ق ّد ً
المتبصر ،كان أمينًا على الحقيقة ولك َّن
المحلّل
الصورة التي تتراءى لنا عنه من خالل كتاباته..
ّ
قرب آلة الهاتف وراح يرقب الوقت .وبدأ الموعد
يقترب وهو ينظر إلى عقارب الساعة بلهفة .فآذنت فال يب ّددها من أذهاننا إال ّ أن نعايشه كما عايشه الدوافع التي حدت به إلى إعالنها لم تكن بريئة
كثي ًرا بل فيها من الدوافع الشخص ّية قدر كبير.
أيضا
رفيق عمره نعيمة لنجد أ ّنَ «الباشا» هو ً
الحادية عشرة ولم يرنّ جرس الهاتف ،فظ َّن أ ّنَ
وعلى ك ّل حال إذا كان جبران يعترف هو نفسه
«زلمة» من األزالم.
األمر مج َّرد تأخّر عاد ّي .ولك ّن الساعة تخطّ ت
بأنّه ليس أكثر من إنسان صغير عندما يقول« :أنا
ورغم أ ّنَ البعض رأى
الحادية عشرة والربع ،ث ّم الحادية عشرة والثلث
في كتاب نعيمة تحامالً خبر كاذب» ،بمعنى أنّ أسطورته ال تنطبق على
والهاتف لم يقرع .وفي الحادية عشرة والنصف
على جبران مردّه إلى واقعه ،فنعيمة ،الذي ن َسج حول نفسه في كتاباته
نفد صبر المحاسني فأخذ يزرع أرض الغرفة جيئة
هالة ال تق ّل عن هالة جبران ،ترك هذه الصورة
رغبة نعيمة في الح ّد
وذها ًبا وهو ينظر إلى الساعة بين الحين والحين.
تتداعى بممارساته الفعل ّية .فربّما كان أسطع مثل
من التألُّق الجبران ّي
ول ّما انتصف الليل قطع آخر أملٍ بسماع «الصوت
على التناقض في ذات الكائن الواحد ما نعرفه
الذهب ّي» ،فأوى إلى حجرة النوم وهو يتمتم« :أيّتها الذي كاد أن يكسفه شخص ًّيا ،وهو ن ُّد جبران
و ِع ْدله ،فأغلب الظ ّن أ ّنَ نعيمة لم يز ّور شيئًا بح ّق من دعوة نعيمة إلى عدم قتل العصفور إشبا ًعا
الباطن ّية الخ ّداعة».
لهواية الصيد ،هذا العصفور الذي ال توازي الفائدة
رحم اهلل زكي المحاسني ،ففي أحاديثه معي
جبران وإن استفاد من وجود نواح ٍ سلب ّية عنده ال
من اصطياده حرمانَ األجواء منه .فهو ال ي ُ ْس ِمن
ورسائله إل ّي زادٌ غن ّي حول أخالق األدباء وحقيقة ترفعه إلى مرتبة القداسة ،فأوردها شهادة على
نفوسهم :فهذا األديب الدمشق ّي انتهاز ّي وصول ّي ،أنّ صاحب «النب ّي» لبس ذلك االنسان المتسامي ،وال يُغْني من جوع ،وهو الطائر الجميل الوديع
الذي ليس فيه ما يجعل النفوس تقسو عليه ،وهو
يتتبَّع أثر المحاسني أينما ذهب ليأكل من
قبسا من النب َّوة أو األلوهة.
الحامل في ذاته ً
زينة األفنان والخمائل ،وصوته موسيقى الطبيعة
اللقمة التي يأكلها ،وقد لحق به إلى «الجامعة
ففي زيارة قمت بها وصديقي جورج أبو سعدى
الح ّية وأنشودتها الساحرة .هكذا كتب نعيمة عن
اللبنان ّية» ل ّما علم بأ ّنَ المحاسني أُعطي منبر
شبكة
أبي
إللياس
العصفور ،لكنّه ،يقول القريبون منه ،لم يرأف
تدري ٍ
س فيها ..فسعى لنفسه بمنبر مماثل .وذاك
حياته،
أواخر
في
بهذا العصفور عندما سطا على بعض جنائنه في
أيضا ،كذوب ملسان ،تلقاه
األديب ،الدمشق ّي ً
في
رأيه
جورج
سأله
بسكتنا طلبًا للقوت ،فأزهق روحه إنقاذًا للثمار
في طريقك فيبادرك بأنّه عائد لت ّوه من السفر
ما كتب نعيمة عن
القليلة التي ض َّن بها عليه.
ويكون في الحقيقة خار ًجا من بيته .وتلك «األديبة
جبران ،فدافع أبو
إنّه االنسان في ك ّل زما ٍن ومكان ،ال يصدق دائ ًما مع
المصريّة»ال تتقن الكتابة إطالقًا ،وإنّما يوقّع
كأديب
نعيمة،
يستطيع
«ال
بقوله:
نعيمة
عن
شبكة
نفسه وال يزكّي قوله بفعله ،واألديب ..لماذا نطلب
زوجها باسمها حتّى تلقى آثاره الرواج ألنّ األسماء
مسؤول عن كلمته ويكتب سير ًة للتاريخ ،أن
منه أم يكون أكثر من إنسان؟
النسائ ّية محظوظة لدى الق ّراء .ومثلها «أديبة»
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عدد 49

د .دياب يونس

ِّ
وحق دمه ،ال تبيعوا لبنان!
ّ
لبناني...
لبناني
لبنان الغد أكثر من
ّ
ورسوليته
ته
ّته
لبنان الغد
رسولي ...ورسوليّ
ين في
اللبنانيين
ّين
اللبناني
موجهة
مو ّج
هة إلى اللبنانيّ
الداخل ،وإلى العرب في الخارج،
وإلى جميع شعوب األرض.

الس ِتّين ّيات ،بي َن
أ َّولُ ما قادَ المودَّةَ ،في َ
منتصف ِّ
كمال يوسف الحا ّج وبيني مقالةٌ نَشَ ْرتُها في مجلّة
«الوعي» التي كانت ت ُْص ِد ُرها رابطةُ معهد المع ِلّمين
رئسها ،بعنوان «األَوزاع ّي،
العالي عندما كن ُت أ َ ُ
ذلك ال َّرسولُ اللبنان ّي» ،إذ اتَ َّص َل الدكتور بالطالب
ي ُ َه ِنّئُهُ قائالًِ « :إمضِ قُ ُد ًما في هذا االتجاه ،فاإلمامُ
وزاعي هو أح ُد مق ّو ِمات القوم ّية اللبنان ّية».
األ َ ُّ
وإذ ْ قَ َرأ َ الدكتور الحا ّج أنّ الرابطة قد أحدث ْت
مكتبًا فيها يتولّى االهتمام بالشؤون الفلسطين ّية،
رئيسها واعتب َر أنّ األمر يندر ُج
بار َك الرابطةَ وأَيَّ َد َ
في دور لبنان العرب ّي وفي صميم رسالته إلى
أشقائه العرب.
وها أنا ذا ،بعد كتابات ع ّدة فيه وفي بعض نتاجه،
أتناولُ مالم َح من اهتماماته الوطن ّية ،فأتح َّدثُ،
بعجلة ،عن اللغة العرب ّية ،أ ّوالً؛ وعن أرض الوطن،
ثان ًيا؛ وعن األخ ّوة العرب ّية وفلسطين ،ثالثًا؛ وعن
رسالة لبنان ،راب ًعا.
 .1اللغة العرب ّية
كان كمال الحاج من عباقرة اللغة العرب ّية ومن
سادتها الخالّقين .وهو من أَعظم ِ مَ ْن َحبَّ َر بها،
و َط َّرزَ ،وخَ َّرمََ ،و َو َشّى ،ونَق ََش.
تَلَ َقّى حبَّها من أبيه األديب يوسف الحاج ميراثًا
أبويًّا مق َّد ًسا ،كما َور ِ َث عن ُه إعجابَه بتراث العرب
األدب ّي.
أَن ْ َزلَ لغةَ الضاد ،لغةَ قوم ّيته اللبنان ّية ،في منزلة
بؤبؤ العين و ُحشاشة القلب ،فإذا خان َها خانَ

لبنان َّيتَه العرب ّية ،وخانَ عروبتَه اللبنان ّية ،وخانَ
 .2أرض الوطن
يمارس حضار ًة
إنسان ّيته ،وهو بها ،ومن خاللها
األرض العنص َر األ َّولَ بين
جع َل كمال الحاج
ُ
َ
وسياد ًة قوم ّية سياس ّية .وهو ين ّو ِه ُ بمقدرة اللبنان ّي ،عناصر ِ القوم ّية اللبنان ّية ،وانبرى ّ ِ
يعددُ جماالتِها
عبر العصور ،على حذق اللغات ما َج َع َل اللبناني ّين وخصائِ َصها التي َج َعلَتْها مم َّيز ًة لوطن مم َّيز.
يتق َّدمون شعو َب العالم في اعتماد اللغتين والثالث ويرى أنّ أرض لبنان مشتهاة .القوم ّية العرب ّية
لك ّل مواطن.
تشتهيها باسم أر ٍ
ض تمت ُّد من المحيط إلى الخليج؛
بَ ْي َد أَنّ الحاج اعتب َر أنّ اإلنسان ال يُبْ ِدعُ إال ّ من
القوم ّية السوريّة االجتماع ّية تشتهيها باسم الهالل
خالل اللغة– األمّ التي ُع ِج َن بها منذ يفاعه،
الخصيب؛ القوم ّية الصهيون ّية تشتهيها باسم أرض
وأها َب بالمول َعين بالتأجنُب في لبنان إلى ضرورة الميعاد.
االقتصار على تدريس اللغة – األمّ قبل سن
«وقرى من زُمُ ُّر ٍد»،
ويشتهيها الت ّجا ُر حجار ًة كريمةً،
ً
ف من َجنّاتِ َع ْد ٍن؛ ويشتهيها الطامعون
العاشرة لكي ال ي ُ ْح ِد َث االرتباطُ المصطنع باللغات ومشار َ
األجنب ّية اضطرا ًبا في نم ّو الولد الوجدان ّي.
ويسه ُل بي َعها إلى غير اللبنان ّيين
والمتآمرون؛ ِ ّ
فهل ،في لبنان ،من يُعي ُر هذه الدعوةَ آذانًا صاغية لبنان ُّيون َو َجدوا في الدينار ربَّهم وهم ال يدرون
فَنُ ْق ِل َع عن تزييف شخص ّيتنا ،وتزوير لساننا،
أنه ي ُ ْدني من النار ،ووجدوا في الدوالر مدخالً إلى
ونرفض
والتنازل عن وطننا والتنكُّر لقوم ّيتنا،
َ
أرض لبنان باعَ سماء َ لبنان،
االنهيار ألنّ من باعَ َ
أن نكون غي َر ذواتنا ،وأن نتزيّا بغير أزيائنا ،وأن
بل قربانًا ُم َق َّد ًسا طالما مازَ ْجناه ومازَ َجه آباؤنا
نتس ّمى بغير أسمائنا ،وأن ال نتّخ َذ أسماءنا إال ّ من بدمائهم و َع َرقهم وأحالمهم وحنينهم وقصائدهم:
تراثاتنا العائل ّية والدين ّية والوطن ّية والقوم ّية فال
فك ُّل أراضي العالمين مصنوعةٌ من تراب وحصى
تخص بيئاتها
أرض لبنان فهي منسوجة من أهدابٍ وقلوب!
ننتحل أسماء َ سوانا ،فتلك األسماء ُّ
حاشا َ
ومجتمعاتها وثقافاتها .فَلْنَشْ فَ َي ّن من عاهاتنا
فهالَّ أَدْ َركْنا أ ّنَ احتالل فلسطين بدأ بشراء أمتار
النفس ّية وأمراضنا الثقاف ّية ،فال نَتَّ ِخ َذ سوى
السيمون َّيةَ أو
في بَ ْيسان! وهالّ أ َ ْوقَ َ
ف اللبنان َّيون هذه ّ
أ ُ ّمهاتنا أ ُ ّمها ٍت ،وسوى آبائنا آباءَ ،ولنتذ ّك ْر ما يقول المتاجرةَ بالمق ّدسات ،فال ي ُ ْدرِكَنا ن َ َدمُ الك َُسع ّي–
ي ألفرد دو موسيه (Alfred De
والتَ ساعةَ مندم ِ ،-وهالّ أَقْ َس ْمنا على مذبح الوطن
الشاعر الفرنس ّ
 : )Mussetقَ َدحي صغي ٌر ولكنّني أشر ُب ب َق َدحي.
لَنَ ْحت َ ِفظَ َّن بك ّل حبّة تراب ذخير ًة مق َّدس ًة وأيقون ًة
أقداس ،ودَ َع ْونا من هذا المنبر
وقدس
طاهر ًة
َ
َ
***
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التربو ّي المم َّيز إلى إلغاء قانون بيع لبنان كي تبقى وعلى الحكومات العرب ّية وشعوبها صيانةُ عروبة
أرض الوطن للبناني ِ ّين وفي أيدي اللبنان ّيين ال
ف األم ُر من جهود وضحايا ،ولن
ُ
فلسطين مهما كلَّ َ
يشاركُهم فيها أخٌ وال صدي ٌق وال جار.
مقص ًرا عن القيام بواجبه إلى أقصى
يكون لبنان ِ ّ
أيُّها اللبنان ّيون« ،يا سامعين الصوت»،
مدى؛ وإن الطريق وإنْ كانت طويل ًة وشاقّةً ،يحتم ُل
أرى لبنانَ يَغو ُر تحت أَقدامنا وتَبْت َ ِل ُعه تناني ُن
ضها بالصبر واألمل»...
ض َ
مَ َ
النفط ،ويتح َّولُ إلى غير ذويه ،وس ُي ْدعى إلى غير وأَف ْ َص َح الميثاقُ بلسان الرئيس بشاره الخوري:
آبائه وأبنائه األصيلين واألصل ّيين.
«إن قض ّيةَ فلسطين قض ّيةُ ح ّق وإنصاف ،وال
أيُّها اللبنان ُّيون واللبنان ّيات،
يمكن أ َّي شعب أن يدخل إليها وهو أقلّ ّيةٌ فيصب َح
ِ
إذا بَ ِق َي قانونُ بيع لبنان ،قانونُ النخاسة هذا،
فيها أغلب ّي ًة ويح ّو ِلَ أغلب َّيتَها إلى أقلّ ّية ...وإذا
لن يبقى لكم وطن ،وستف ِقدون لبنان .لبنان بكم
كانت فلسطين وطنًا معنويًّا فهي كذلك لإلسالم
وبأوالدكم ضاقَ ويضيقُ جس ُمه ،اليومَ ،وقب َل اليوم ،والنصارى واليهود».
فهل سيستوعبكم بعد عشرين وثالثين ومائة عام
***
		
؟ أمْ أَنّكم تلحسون دمكم على ِمبْ َر ِد الشيكات
 .4رسالة لبنان
الوحش المته ّو ِد.
واألصفر الرنّان وتلهون وتطربون ثم تستفيقون وقد الصهيون ّيةُ هي
ُ
أُخْر ِ ْجتم من منازلكم ،و ُه ِ ّج ْرتم من مناطقكم،
وهي عد َّوةُ لبنانَ األَل ُّد.
ُوطرِدْتم من وطنكم ،و ُر ِم ْيتُم في الظلمة الب ّران ّية
عد ّوةُ المسيح ّيين هي قب َل أن تكونَ عد َّوةَ
ف األسنان!
حي ُث البكاء ُ وصري ُ
المسلمين.
أيّها اللبنان ّيون واللبنان ّيات،
مبدأُها يقول بمحاربة اإلسالم والنَّصران ّية م ًعا.
ال تس ِ ّجلوا على أنفسكم عا َر بيع لبنان ! واذكروا،
التوسع ّية تشتهي لبنانَ ،فهو من أرض
وسياستُها ُّ
َ
َ
على ال ّدوام ،أ ّنَ لكم كرامةً ،وأ ّنَ أرضَكم كرامتُكم ،الميعاد الممت ّدة من الفرات إلى ال ِنّيل في الصميم.
وأ َ ّنَ شب ًرا واح ًدا يتملّكُه الغرباء هو خنج ٌر في قلب وهي أَكب ُر ٍ
حركة تكذيب ّية لرسالة المسيح:
كمال الحاج أو ٌ
فأس جانيةٌ جديدةٌ تنهالونَ بها ،يا فمسي ُحنا د ّجال ومسي ُحها لم يأتِ بعد؛ وإذا ك ُِّذ َب
أحبّاءه ،على رأسه.
اإلنجي ُل والمسي ُح ك ُِّذ َب مح َّم ٌد والقرآنُ ،إذ اإلنجي ُل
***
		
في القرآن الذي جاء فيه أ ّنَ عيسى اب َن مري َم كلمةُ
 .3في األخ ّوة العرب ّية وفلسطين
اهلل ورو ُحه.
ٍ
الوطني على ضمان قوم ّية
ص الميثاقُ
من هنا ،علينا أن نعرف أنّ الصراع مصير ّي بين
مثلما َح َر َ
ُّ
ٍ
صريحة تقومُ عليها شخص ّيتُه المعنويّة
للبنانَ
المسيح ّية واليهوديّة ،وأنّه صراع حضار ّي والهوت ّي
ٍ
الحقوق ّية ،وكمال ُه
السياسي الناجز ،دون أن يشوبه يقومُ على ميراث سماو ٍّي عظيم ،وأنّه صراعُ فناء
ُّ
ص،
أو بقاء.
تد ّخُ ٌل قري ٌب أو بعيد من قبل الغَير ،فقد َح َر َ
أيضا ،على االعتراف بوجود َ
روابط تجم ُع بين
أيضا ،علينا ،نصارى ومسلمين ،أن
ً
ومن هناً ،
لبنان وشقيقاته العرب ّيات ،إذ لم ي َ ُع ْد في مقدور
نعتبر أنّ «النَّصالم ّية» هي دي ُن لبنان ،دي ٌن يجم ُع
شعب أن يعتزلَ الشعو َب األخرى.
بي َن النَّصران ّية واإلسالم ،بي َن المسيح ّية العرب ّية
وقد عبّر الرئيس بشاره الخوري عن هذه الحقيقة واإلسالم العرب ّي.
بقوله:
وليس أ َ ْصلَ َح من لبنان «النَّصالم ّي» يُنْ ِج ُز أكب َر
ِ
ٍ
«ال حياةَ لنا باالنفراد والعزلة عن إخواننا الذين
حركة
مصالحة إسالم ّية -مسيح ّية ،ويفض ُح أكب َر
تجم ُعنا بهم رابطةُ العادات ،ورابطةُ اللغة ،ورابطةُ تهدي ٍد للقيم الروح ّية ،ويُو ِج ُد الهوتًا شرق ًّيا ي ُ ْص ِل ُح
المم ّيزات الشرق ّية العريقة ،ورابطةُ المصلحة
به اعوجاجاتِ الالهوت الغرب ّي إذ ال يُلْغي الحضارةَ
واألماني التي تغلغلت في لحمنا ودمنا فجعلت منّا اليهوديّةَ الصهيون ّيةَ إال ّ حضارةٌ مسيح ّية إسالم ّية.
ف األسمى».
فهل يعي اللبنان ّيون ،وال س ّيما نصاراهم ،خطورةَ
أُمَ ًما يو ِّحدها الهد ُ
وعن قض ّية فلسطين قال الميثاق :
هذا الدور ،وسم َّو هذه الرسالة وسماويَّتَها،
«هذا الخط ُر المداهم هو قض ّيةُ العرب أجمعين؛
وهل يُدر ُك أشقّاؤنا العر ُب قدس ّيةَ هذه المه ّمة
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بعض إمكاناتهم في تص ُّرف
الرسول ّية ،فيضعوا َ
ضهم عن تهديده وتنغيص عيشه
لبنان ،وي ُ ْق ِل َع بع ُ
والتح ُّرش به والتضييق عليه؟
		

***

أَيُّها األخوة واألخوات،
ضنا وسماؤُنا وما بينَهما ،أَن ْ َزلَ على كمال
لبنانُ ،أر ُ
َ
ِ
يوسف الحاج آياته وأ ْودَ َعهُ وصاياه ،وم ّما قال:
أ َ ّوالً ِ .إ ْحفَظوا اللغةَ العرب ّية ذخير ًة في أعناقكم،
وحافظوا عليها على ألسنتكم.
ال تَ ْقتُلوها بعدما أ ْح َي ْيتُموها.
ال تَ ْه ُجروها وقد ،إلى أديرتكم والصوامع،
آ َويْتُموها.
فهي إليكم ،وح َدكم ،تكادُ ،منذ مائتي عام،
تنتس ُب.
ثان ًيا  .ال تبيعوا لبنان .وال تَ َق ُع َّن في تجاريبِ
إبليس ،فهو يريد لكم تشري ًدا.
ال تسمحوا بأن تسمعوا ما قالت عائشةُ
البنها المليك أبي عبداهلل حي َن سقوط غرناطة:
ِ
إب ِ
النساء ملكًا مضا ًعا 			
ك مث َل
تحافظ عليه مث َل الرجال ِ
ْ
لم
		
فَلَ ِئ ْن ِب ْعتُم شب ًرا واح ًدا من أرض لبنان فكأنّكم
ِب ْعتم لبنانَ بأسره ،وطا َردَتْكم لعنةُ األجيال إلى
األبد.
ُ
ثالثًا ِ .إ ْربَأوا بأنفسكم من مهازل ِ العار.
عا ٌر أَال َّ ّ ِ
تحدثوا أوالدَكم بلغة أ ُ ّمهاتهم واألجداد.
عا ٌر أَنْ تَتّ ِخذوا ألبنائكم وبناتكم أسماء َ ال عالقةَ
لكم بها تغتصبونها من تراث سواكم من األمم.
عا ٌر أَنْ تَلْ َهثُوا وراء َ جواز سفر أجنب ّي ،وأنْ تتس َّولوا
جنس ّياتِ َم ْن لستم من أجناسهم فتزيدوا بذلك
احتقا َرهم لكم.
ِ
إنْ بَ ِق َي هذا دأبَكم ودي َدن َكم فَلَسوف تَلْفظُ ك ُم
الحياةُ على قارعات األوطان والشعوب.
ف فيكم
راب ًعا  .كونوا شجعانًا وحاربوا ال َّ
ض ْع َ
واالنهزام.
كونوا مؤمنين واجعلوا حبَّةَ الخردل في قلوبكم أرز ًة
باسقة.
كونوا أصيلين فال يَبْ َه َرنَّكم لمعانُ ذهب وسرا ُب
سعادات !
ٍ
ٍ
ُ
ِ
تشبَّثوا بقيمكم فإنّكم ل َم ْن أ ّمَة عظيمة حمل ْت
مشاع َل الحضارة ،تَبْقَوا ،ويَبْقَ لبنان.
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المعتَزل
في ُ
ٍ
الساطعة ،ويَغنمون
َهأَنذا أَنأى ،م ّر ًة أخرى ،مساف ًة أخرى ،عن
قراصنة ومه ّرجين يقتحمون أبوا َب الحياةِ ّ
َعرقًا ود ًما ..شهو ًة وسطوةً ..عرو ًشا ل َهتك ٍَة ومَذلّة...
فأنا في ُمعتزَلي،
والوزّالُ ُصفرةُ الكَنار ِّي شفا ًها ولسانًا ،ويَبو ُح بأسرار ِ الطّ يوبِ وك ِّل بُرعمٍ في ك ِّل َريّان!
ِ
ِ
براحة
ف بالنّدى ،استرو َح
وفي
الفضاء الّذي تَوشّى باألزرقِ الشّ افي من صدر ِ َوروارٍ أَزهى وتاه ،ن ََس ٌم َش ِغ ٌ
ِ
ٍ
بال ٍ وسريرِة قمر ٍ عاشقٍ وصالة قبّرة وص ّياد!
 ..فالقل ُب أُرجوحةُ أحالم ٍ ِعذابٍ وسلسبي ٌل من أ َ َرج ٍ ونور...
هنا ،في الطّ ِ
بيعة ،مع األرضِ ،والعي ُن من ُع ٍ
رقصا
شبة إلى غص ٍن إلى أفقٍ وطير ٍ يعان ُق طي ًرا ويَبذلُ الفؤادَ ً
وغناء..،
هنا،
ٍ
ٍ
فس من َسكينة ومن ل ُطف وطُهر ٍ وصفاء! وكم من أشواقٍ ومشاع َر تَفت ُّر وتَنبل ُج
ما أروعَ ما تكونُ عليه النَّ ُ
وتَتداعى خواط َر وتأ ّمالت!
الصدقُ ،وتَنقش ُع ال ّدرو ُب إلى اهلل.
هنا تلتئ ُم الجرا ُح ،ويَتماهى ّ
هنا تَحد ُث النّعمةُ ،وت ُ
َغتبط ال ّرو ُح ،وتحتدمُ خيولُ اإلبداع.
ٍ
هنا يورقُ الحب ُر ورقًا من أحرف وكلمات.
َ َ
هنا ،أنا هو الّذي هو ،ولي في ذاتي زادٌ لذاتي وكو ٌن من ح ّقٍ وخير ٍ وجمال.
هنا ،اهلل اهلل على الوزّالِ ،وعلى حال ٍ ليست كاألحوال!
بأبعاد وأعماقٍ َشتّى ،وبكلّ ّي ِة ال ّروح ِ في ت ِ
ٍ
هنا ،يا ل َلنّأ ِي واالعتزالِ ..ذيّالك االتّصال ِ
َوالد األنوار!
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َعِّل ْم قلمي
الصغيرة .وأعرف ُها وتَعرف ُني واحد ًة واحدةً .وكلُّه َّن حبيباتٌ ،أَبهى من
َشتّى هي الزّهو ُر في حديقتي ّ
السرابِ في عينِ مُدن َ ٍ
ف غ َِسق!
القم َرين ،وأرقُّ من َرقراقِ ّ
ِ
الالزورد
أبيض أصف َر أحم َر ،وبرتقال ًّيا زهريًّا ِقرمزيًّا ،ومن
لكنّه الوردُ أحالها وأغالها ،استدا َر تكَ ّو َر َ
الصالةَ مع العصافير ِ
وما اكتح َل أو تَوشّى وأَفشى بأسرار ِ الجمال .إنّ له َجمهرةً ،وتَه ِت ُ
ف بأنفا ِسها ..تقي ُم ّ
الصبحِ والمساء!
وأجراسِ ّ
أ ّما األحم ُر فله ثورةٌ ،يَتعالى بها يَشرئ ُّب فوقَ األسوارِ ،ويُملي دهش ًة واشتهاء؛ فك ُّل أن ٍ
ف ن َشوةٌ ،وك ُّل فمٍ
دعاء ٌ وابتهال!
س ّي ٌد هو الوردُ ،وك ُّل الزّهور ِ له إماءٌ؟!
بعض ظنّي .و َعلّ ْمني كيف أَتعلّ ُم من غنى خَلْ ِقك..
هوى ون َعت ،واغ ِف ْر لي َ
أَلله َّم ،تَبارك ْت يدا َك ،ن ّجني من ً
من ِ
روعة خَلْ ِقك .علِّ ْم قلمي.
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مراجعا ت

أمين ألبرت الريحاني

حين تقرأ «كتاب الصورة»
حين تقرأ «كتاب الصورة» تجد نفسك في معرض
فن ّي للوحات مستعادة ،أوهمك الكاتب أنّها
جديدة أو مستحدثة ،أوحى لك أنّها طريفة أو
مستطرفة ،وسرعان ما تكتشف أنّها قديمة ِق َدم
الروح ،أليفة إلفة األرض ،وبليغة بالغة الحنين
الذي يعصف بك وال تجد له مخر ًجا سوى في تلك
اللوحات القصائد .إنّها ح ّية تستم ّد حيويّتها من
شخوص تصادف أمثالها ك ّل يوم على اختالف
ضروبها وأشكالها وطبقاتها في الريف اللبنان ّي.
هي شخوص جلدتها مستلّة من جلدتك ،ومسا ّمها
مستقاة من مسا ّمك ،وأنفاسها مغزولة بنول
أنفاسك.
وفيما تقرأ مرافقًا قلم جورج مغامس ،تكتشف أ ّن
قراءتك لنصوصه الثريّة تحملك على أن تتوقّف
بعد ك ّل مفردة ،وتتريّث أمام ك ّل فاصلة ،وتستعيد
القراءة بعد ك ّل جملة ،أو ك ّل فقرة؛ كأنّ القراءة
األولى لنصوص كتاب الصورة ال تكفي ،فال ب ّد من
قراءة متقطّ عة ،وقراءة ثانية وثالثة ،لتنتهي مع
وعكسا في متعة أدب ّية
ّ
النص ،وأنت تعالجه طردًا ً
ولغويّة قلّما تتك ّرر.
66

وتستوقفك لغة جورج مغامس ،رغم معرفة سابقة
بخصائصها والمزايا .ففي كتابته تجده ،كما في
سائر مؤلّفاته ،يتأنّق تأنّقًا ،ويتنطّ س تنطّ ًسا،
ويتقطّ ر تقطي ًرا .وفي لغته تراه يتنطّ ُع ،ويتن ّخ ُع،
ويسترس ُل في ِغ ِ ّيه على غير وجه ،وحتّى الثّمالة.
فلغته تأخذك ،وتأخذ بك ،وتأخذ لك من دون
استئذان .وهي تنفخ في نار مادّته فتتأ ّجج ،وتنفخ
في هامة قارئه فتتو ّهج ،وكذلك تنفخ في صدره
فيتّقد وبدوره يتأ ّجج.
والملفت أنّ الكاتب اختار مادّة من صلب الحياة
المحل ّية ،القريبة إليك قرابة النَ َسب ،بل اللصيقة
بك التصاق المكان الذي يتشكّل مع تشكّل ساحة
الضيعة ،أو صحن الدار ،أو دروب القرية ،أو
خريطة الحياة الريف ّية .مثل هذه المادّة األدب ّية
تُكتَب عادة بلغة أهل تلك المادّة ،بلغة أهل الريف
على بساطتها ،وعفويّتها ،وتراكيبها الموازية للّغة
المحك ّية .أ ّما أن تُكتَب بلغة تمتاز ببيانها وبالغتها
وإشاراتها المشهديّة الثريّة ،فذلك يعني أنّ
المؤلّف تع ّمد اختيار هذا المستوى اللغو ّي الرفيع
لينتقل بأبطاله المحل ّيين ،والمتم ّيزين بخصائصهم

المحل ّية الخالصة ،إلى ك ّل قارىء عرب ّي ،من
أقاصي المغرب حتّى أطراف المشرق ،فتصبح
ساحة القرية ومحالّها ودروبها وبساتينها وسلوك
أبنائها ،نموذ ًجا ألدب عرب ّي محل ّي معاصر.
ال يكفي جورج مغامس أن يمتلك ناصية اللغة،
بل ،وألنّه كذلك ،تراه يالعبها ،يداعبها ،ينازلها،
يقلّبها ،وكأنّه يراقصها على إيقاع معانيه ،وعلى
وقع مشهديّاته المتهافته .فقلمه ينفخ في الرميم
بش ًرا سويًّا.
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جوزيف أبي ضاهر

«كتاب الصورة» َحَرمني النّوم
عدم تغييب ،أو تركِ شاردةٍ تَفل ُت منه.
قالت الحكايات :القراءة ليالً ِم َخ ّدة ،ال لخ ّ ٍد
ألصقت ِ
صفَ ًة به ،بل لرأ ٍ
س وجسمٍ وفكرٍ ،وألحالم ٍ ،ط ّماعٌ هو ،ص ّع َد حركةَ المشهد لتأجيج الكتابة،
وصوالً إلى ال ُمشتهى ،بعده ،ال حاجة إلى إبراز ِ
قد تكون في العتمة أكثر وضو ًحا ،منها في وضح
ِ
فضائل ،أو إخفاء عيوب.
نهار .وحين ال تكون ،تَخت ُّل موازين.
َبس ثيابَه بعد ،ليخر َج  ...وكان منهم ،أكث َر ظرفًا وسخري ًة على اختالفٍ
والمسبِّ ُب كان ،ما ل َ
َو َحدثََ ،
ٍ
في الموقع ِ والواقع.
نسخة أولى ،طم ًعا،
إلى النّاس كتا ًبا؛ أخذتُه في
***
س 		
َح َرمني ل ّذةَ النّوم ،ألُعطى ل ّذةَ وصلِ مَغي ِب شم ٍ
الوجوه ُ المه ّمشة ،ص ّيرها قلم جورج مغامس ،وجوه َ
بشروقها.
ضوء؛ فك ُّل ٍ
وجه َعلَم ،وأعطاه من العالمات الفارقة
***
		
ظروف
وقال الكتاب :أنا الصورة .ك ُّل وجه كلمة ،وك ُّل كلمة ما يَليقُ به في َص ّك ديمومة ،ال تؤث ّ ُر فيها
ٌ
َغض َط ْرفًا ،ومناخات.
ُشبّا ُك درب ،عي ُن رقي ٍب ال تَنعس ،وال ت ُّ
***
		
وال تُهمل .وإذا ح ّدقتْ ،كَشَ فت وما َستَرت ،وخَبّرت تتالت الصفحاتُ الصور ،حادّةً ،م ّرات ...وم ّرا ٍت
وما بخلت ،ورصفتِ التفاصي َل بمهارة العارفِ
ِ
متأنّي ًة صريح ًة إلى ح ِّد وشم ِ
الحدث وتركِه بين
أسرا َر التعاطي مع الصعب ،فأدركتِ الشع َر في
العابثين بالحياةِ على غير ِ انتباه.
أبهى البشارات.
في ك ِّل حرفٍ إيحاء ،يترج ُمه المتلقّي من تجار َب
ٍ
وأ ّما بالغةُ الوصف ،فليونةٌ على َر ٍ
هافة ،ومتانةُ بناء ذات ّي ٍة ،متشابهة..؟ ربّما.
يباس
ف
تصاعد ّي ،يخط ُ
َ
األنفاس إلى فتنة ،فال ُ
أو يأخ ُذ ذاكر ًة ح ّية ،تؤ ّرخُ اللحظة ،وتسم ُح بالتطلّع
كالم ٍ حشوٍ ،وال غرابة.
إلى خارج ِ إطار ِ الصورة ،إسها ًبا في رسم إضافات،
		
***ر بحبر جورج مغامس ،ورغب ًة في ظالل ،ال تَقي من وهج ٍ ،بل تري ُح،
الممهو
الكتاب،
ويوضح
...
ُ
ِ
وتسم ُح بمراجعة وجوهٍ م ّرت ،على غير ِ ٍ
دراية منّا،
تنهض
أن ُه والصورة هويّةٌ لوجوهٍ ُظنَّ بها مه ّمشةًُ ،
أو ،لم يسعفْها ُّ
حظ البقاء ،أن تم َّر في يوم ٍ من
من غبارٍ إلى فراغ؛ وإذ بالقلم المرصود على
األيّام ِ تحت شبّاك جورج مغامس ،ليصن َع لها ه ّوي ًة
الصياغة يح ّول ُها قاما ٍت ،أُعطيت نعمةَ البساطة،
ضياع ِ
ممهور ًة بالنبض ،فال تعودُ دوائ ُر الفراغ ِ وال َ
وأخ َذ هو نعمةَ اإلندفاع إليها ،ال مشاكس ًة
تقوى عليها ،وال ريا ُح الخداع ،التي يتقنُها الوقت،
لتص ّرفات ،بل إعجا ًبا منه بما اعتُبر ناف ًرا ،أو
في تحري ِكها ،حبًّا بنكهة الرماد.
ف ًّجا ،وغي َر مألوف.
***
		
ض على قارئهم صداقتَهم.
صادقَهم ،وف َ َر َ
هذه الذاكرةُ الح ّيةَ ،ش َمل ْت مناخًا عامًّا ،بلدةً،
ٍ
َو َح َد َث ثانية ،أُخذتُ إليهم ،راقبتهم مثلَه،
مرحلة في الزمن ،لها
مجتم ًعا ،ووصل ْت إلى
حادثتهم مثله ،حارجتهم ،ح ّرضتهم على مزيد،
وناسها ،وبَ َركتُها،
عاداتُها وتقالي ُدها ،و َحك ُيها ُ
ولم أل َق تجاو ًبا .ما اهت َّم أح ُدهم بي قَ ْد َر ذرةٍ من وخي ُرها المجموعُ في يدين اثنتين من زرع ٍ و َح ٍ
صاد،
وخميرةٍٍ ،
وأخذ وعطاء ،وتبادل ٍ يتداخ ُل في اإللفة
اهتمامي بهم.
ٍ
لم أتع ْب ،ورح ُت مع مُطارِدهم إشبا ًعا لرغبة في والروح ِ اإلنسان ّية.
		

«كتاب الصورة» هو ،أكث ُر من كتابٍ يَروي ،وأكث ُر
ِ
من صورٍ
باألسود واألبيض ،تح ّددُ الوجوه َ واألسماء َ
من دون أن تسجنَهم .لهم حريّةُ أن يطلعوا منها،
أو أن يغيبوا فيها .ونحن ،نشاركُهم هذه الحريّة،
حين ،في أعماقنا ،ين ُده الحني ُن إلى ٍ
صفاء في
النفوس ،وفي مرويّاتِ أيّام ِ النقاء.
		

***

		

***

أفر ُك عين ّي بنَ َهمٍ.
ـ ماذا بعد إيغاله في ِ
ليفص َل لهم
تعرية حضورِهمّ ،
ما لم يخط ْر ببال ،أو خيال ِ من كان أقر َب منه،
جس ًدا ،إليهم؟
ال أج ُد جوا ًبا؟
بلى ،وح َده نظ َر إليهم ،ورآهم .غي ُره نظ َر ،وم َّر،
َبش بص ُره ،وما رأى.
وغ َ
***
		
 ...ويلفتُني الكتاب ،وأنا أخر ُج منه الهثًا ،أنّ
وراء ال ُح ُج ِب شفاف ّيةَ فكر ٍ أغنته تجار ُب هؤالء
«البسطاء» ،فمن َحهم بريقَ قلمٍ ال زوغ َ عيون ،ولف َت
نظر ٍ إلى أنَّ الحياةَ العفويّة ،الطبيع ّيةَ البسيطة...
حتَى السذاجة ،تكتن ُز فلسف ًة جاذبة ،قَلَّ َمن
أدركَها كاملة ،كما جورج مغامس.
***
		
وجوهٌ تضحك ،وجوهٌ تسخر ،وجوهٌ تَهذي ،تتل ّون...
لكنّها ال تض ُع قنا ًعا ،ولم تمش ِ خلف ظلّها.
استقبل ُت الفجر ،ولم أنتبه ،أَهو خر َج من
الكتاب ...أم أنّ العتمةَ لم تأتِ في تلك العش ّية،
وظ ّل قندي ُل الوجوه مشعًّا في عين ّي.

***
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شعر يّا ت

أنطوان رعد

َّ
العشاق
ِّد
يا سي َ
يا س ِ ّيدي يا س ِ ّي َد َّ
العشاقْ
هتفْ ُت في صمتي من األعماقْ
بَه ْرتني َسح ْرتني
من ُعقَدي َح َّر ْرتني
َعص ْرتني ق ََّط ْرتني
ِ
ضوء كالح ّر ِيَّه
ُسالف ًة شفّاف ًة كال ّ
فالح ُّب في شَر ِع َك يا س ِ ّيدي
عبادةٌ ليس عبوديَّه.
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ِ
المعبد
ضئْ شموعَ الح ّ ِب في
أَ َِ
نحن مع الح ّ ِب على َم ْو ِ
عد
كم م ّر ِةٍ غننَّ ْجتَني
أَل َهبْتَني أَثلَ ْجتني
َصلبْتَني تَ َّو َجتَني
سلطان ًة عاشق ًة معشوق ًة به َّيه
تبس ُط أهدابَها
سلطان ًة ُ
قوق مدار ِ الكُ َرةِ األرض َّيه

الس ّر ِ َّي يا ن َج ِ ّي ْي
يا فرحي ِّ
ُحبُّ َك يا بُنَ َّي يا ن َ ِب ِ ّي ْي
دَ ّم َرني َع َّم َرني
من دَن َِسي َط َّه َرني
ٍ
لحظة َص َّي َرني
في
شاعر ًة رسول ًة ِج ِنّ َّي ًة ُحورِيَّه
َص َّي َرني ّ ِ
يس ًة قَلْبُها
قد َ
يَحت َ ِض ُن العذراء َ والمجدل ّيه.
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الصفصافة والنهر

أَلم ُح في عيني ِ
ك يا أميرتي
صفصاف ًة تَق ُُّص للنَّ ْهر ِ
 والنَّه ُر يَجري دُونَ أن يَدري-ِحكايةَ ال ُعمر ِ الذي يَجري.

القفص والمرآة

باألَمسِ كانَ َو ْج ُهها تُحفَ ًة
أَبدعَ في تكوي ِنها النَّ َّحاتْ
يا صور ًة ها َم ْت بها المرآةْ
كما يَهي ُم قَف ٌَص بح ّ ِب ُعصفوره
يا حبّذا لو َصفحةُ المرآةْ
الصوره.
يُم ِكنُها أن ت َ
َحبس ُّ

تحت سرير الماء

استحياء ْ
تَع َّرتِ النَّجمةُ في البَحر ِ على ْ
وال ُعم ُر ِ
السماء ْ
العاشقُ في َّ
بدورِه تَع َّرى في ِ
خيمة المساء ْ
ض َّم ُع ْريَها
لِكَ ْي ي َ ُ
تَ ْح َت َسرير ِ الماءْ.
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ِر يانا

ج .م.
تَستول ُد العم َر عم ًرا
من قديمٍ خ َِش ٍب
تُخر ُج ال َّرطي َب غَنّاء ً و َريّانا
تج ّددُ األفْقَ
ت ِ
ُقح ُم في الوجدانِ وجدانا

تُقب ُل رِيانا
تسلّ ُم عيناها على وجهي
وتصمتانِ
ت ِ
َنطقُ الشّ فتانِ
تُنبتانِ الماء َ
تُزهرانِ البيلسانَ
وتَستلقي رِيانا
على قلبي
على دُعائي
ِ
ِ
على أُرجوحة الغناء في رجائي
وتوغ ُل..
توغ ُل في ترابي وفي فضائي
تَندا ُح على صفائي
يَستطل ُع نج ُمها األحالمَ والمرايا البريئةَ
الس ِ
ماء
يَقرعُ با َب ّ
يُفشي ال َّربي َع ..والبدي َع
يسلس ُل
المعاني ال َورقاء َ
َ
يذ ّه ُب البيانَ
رِيانا
تزقزقُ أنفاسي
تُطربُني
ِ
حديقة ال ّروح ِ را ًحا و َريحانا
تُشي ُع في
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رِيانا
س ٌّر جدي ٌد ..س ٌّر َمجي ٌد
في حياتي
السماءِ..
أَوق َد ُس ُر َج ّ
ِ
الغبراء
سمائي
َ
ول ّونَ باآلمال ِ غ ًدا
أَجراه في مسيرةِ األمنياتِ
أَ َ
يقظ " َج ًّدا"
أَقامه على الشّ راع ِ ري ًحا
اعتصب ْت بالشّ مسِ
وخَطّ ْت
في ِسفر ِ األماناتِ
قصيدةَ الح ِّب
لؤلؤ ًة تَع ّرتْ
تو َّش ْت بنَيسانَ
رِيانا رِيانا
ِ
كشف العامر ِّي:
وفي
وجه الظّ الم ِ منير ًة ك ُج ِ
«تضيء ُ في ِ
مانة البحر ِّي»..
صالةُ ال ّرعاةِ تعالت
افت ّرتْ ل َماها مرو ًجا
طابت ب َريّاها
وتهامت
َحلّ ْت بُرو ًجا
تَفطّ رتْ جنّةً ..ورضوانا

رِيانا
غاليتي الحاليةُ أنتِ
أيقونةُ ال ّرؤيا
في ق ِ
الصبحِ
َومة ّ
ِ
وسجدةِ
المساء
َ
ِ
"السالمُ"
وأنت
ّ
وأنتِ "األبانا".
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