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ما نفتقُر إليه ..ما يفتق ُر إليه عال ُمنا هو الح ُّب ،هذه الطّ اقةُ المطلقةُ
ت َِش ُّع األعاجي َب.
بالح ِّب ن َصلُ ُح ون ُص ِل ُح :نبني للحقِّ هياك َل ،وللخير ِ أهراءا ٍت ،وللجمال ِ ممال َك.
بالح ِّب ن َشفى ون ُشفي ،فهو خي ٌر من خير ِ أش ّع ٍة ِسين ّي ٍة َجثّ ِ
اثة ِ
العالّتِ.
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ف َمن فيه ِمثقالُ ذ ّرةٍ من ح ّب،
ف ي ٍد وي ٍد إلى عقلٍ مضطرب ،وقل ٍب ملتهب ،وجس ٍد أضناه القلقُ واألرقُ واألل ُم..
فيه أل ُ
وفيه منادي ُل ومزامي ُر وخب ٌز كثي ٌر..
والشرفاتُ إلى ٍ
وفيه المسال ُك ّ
أبعاد وأعماقٍ َسب ًرا وكشفًا واخترا ًعا بديعا...
َمن فيه ِمثقالُ ذ ّرةٍ من ح ٍّب هو اب ُن إيما ٍن ورجاء،
يقرأ ُ في وجوه ِ ال َخلْقِ وج َه الخالقِ وطرقَه ،ويُملي بروقًا وأبواقًا إلى قيمٍ ومناق َب وصفا ٍت
ُحسنى ،بقُدوةٍ ومثال ٍ وشهادة...
إنّه بشي ٌر من ٍ
ض دنيا ،وسعي ٌد ي ُ ِ
سماء ُعليا إلى أر ٍ
سع ُد!

رئيس ال ّتحرير

جورج مغامس
ال ّتحرير بالانكليز ّية

ماريو نجم
متابعة

ليديا زغيب
تصوير

ع .ب ّجاني ،م .بو شبل ،ن .نصر
تصميم

ولكن،
ِ
وبيضة ال ّديك؟!
أبيض..
هل بات الح ُّب أَنأى من كوك ٍب ،وأَند ُر من فيلٍ َ
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َ
مات الحياء
كم من جاه ٍل يتعاقل ،وغب ٍّي يتبالغٍ ،
ُرج ِمه َر؛
وخبيث ي ّدعي ،وراغبٍ ّ
يتزهد ،وفاج ٍر يتع ّبد ...وليس ليس من شاف ٍع ل ُبز ُ
مات الحياء.
كذا قال قائ ٌل.
َ
فقلت:
ُ
فحقًّا حقًّا
مات الحياء..
مات الحياء!
َ
َ
يمرض،
يجو ُع من يجو ُع،
ويمرض من ُ
َ
و ُي َذ ُّل من ُي َذ ُّل ،و ُيقتَ ُل من ُيقتَ ُل ،..وما
من ساكنٍ يتح ّر ُك إ ّال اللسا ُن أحيانًا،
مات الحياء؟!
َ
فيَمضي ذوو األم ِر في َمخاضا ِتهم
وهل من دليلٍ أد َّل م ّما نَ ِض ُّج به نَها ًرا َجها ًرا ،وماث َل أو فا َق األساطي َر؟
ّاس ،في َبلبالٍ
ّاس ،ك ُّل الن ِ
وطقوس
عظيم م ّما على المناب ِر وفي المحافلَِ ،يتط ّوسو َن و ُيملو َن الوصايا
ٍ
َ
أَوليس الن ُ
والصغرى ،من خفقٍ ٍ
ِ
ومرج ِ
راش َه ّر ٍ
وه ٍ
العبادات القَدر ّيةُ ..يش ِعلون نا ًرا،
اس ..،وإل ُه ال ّدهرِ،
وهرج ٍ
وعرك ٍ
كبراها ّ
(والكذب كثي ُر ِ
أبو الكذبِ
الج) ،واقفٌ بأبوابِهم ،يسابقُهم إلى مشاغ ِلهم و ُيط ِفئون النّا َر بالنّا ِر؛
الخ ِ
ُ
َ
ففي ك ِّل ٍ
ِ
بيت أتّو ُنهم ،وفي ك ِّل قلبٍ  ..،وقد
الضئيلة؟
ومضاجِ عهم
وفسحات آما ِلهم ّ
ٌ
سقوف بال فاتَهم أَ ّن ُحص َن البال ِد رضى العبا ِد.
الحقائ ُق والقي ُم والحقو ُق ..كرام ُة الحيا ِة ..والحيا ُة الحياةُ..
ولكن،
ات بابل ّية.
جدرانٍ ،
ْ
وآنيات بال قع ٍر وال قرا ٍرَ ..شعوذ ُة حناج َر حجر ّي ٍة ..أبجد ّي ٌ
ٌ
فيو ُمنا انفطا ُر ٍ
َي ُ
بطش ذو األم ِر إذا
ري األيامى واليتامى ..مراثي ال ّثكالىَ ..ع َو ُز
أكبدُ ..ع ُ
لم َيخَ فْ َ
بطش األُلى ولَّوه أمرا
المهاجرين،
دينِ ..هجر ُة
َ
المش ّر َ
خليل مطران
وح َيلغى ويقي ُم..
السرابِ  ،وطائ ُر هام ٍة فوق ِخ َربِ ال ّر ِ
وغ ُدنا مناز ُل ّ
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واهلل عيب!
وأرض ِميعا ٍد..،
قوت وق ّوةٌ ..وزا ٌد ُ
ال ّرغيفُ وال ّدوا ُء والعل ُم والحر ّي ُةٌ ،..
ف َمن َيحر ُم منها َمن؟
وكيف يرتضي محرو ٌم ِ
الحيفَ والحرمانَ؟
والسما ِء ،تعي ُد العد َل إلى نصابِه بميزانٍ
ِ
بنت
فأين هي ِتي ِميسُ ،
األرض ّ
وسيف في أُ ُف ٍك ُشذ ٍ
ٍ
يضطرب نظا ُم هذا الكونِ  ..كونِ البشر؟
ّاذ ،لئ ّال
َ
بل أين هي ِني ِم ِ
وتقتص
يسيس ،ر ّب ُة الغضبِ العادلِ  ،تُعطي ك َّل ذي ح ٍّق حقَّه،
ُّ
من ك ِّل مغتصبٍ ؟
بت ،..ف َيخُ ُّر صري ًعا؟
وسفيره :لماذا ك ِذ َ
بطرس يسأ ُل ك َّل مواربٍ َ
كحننيا َ
وأين هو ُ
السو ِء والفحشا ِء هو الحيا ُء.
أَال ّإن ما يرد ُع االنسا َن عن ُمواقع ِة ّ
وي عن النّب ِّي العرب ِّي قو ُله:
ولهذاُ ،ر َ
ألن االيما َن ينقس ُم إلى ائتما ٍر بما أم َر ا ُ
هلل به،
 الحيا ُء ُشعب ٌة من االيمانِ ّ .وانتها ٍء ع ّما نهى ا ُ
هلل عنه.
شئت .أي ّإن َمن انخل َع عنه الحيا ُء ،كان كالمأمو ِر
تستح فاصن ْع ما َ
 وإذا لم ِبارتكابِ ك ِّل ضالل ٍة وتعاطي ك ِّل س ّيئ ٍة و ُمن َكر.
جئت مج َد
والمسي ُح المسي ُح قالَ :من َيستحي بي وبكالمي ،أَستحي به متى ُ
السماوات.
أبي في ّ
لكن
ولكن ْ
ْ
َط َّق ِش ُ
رش الحياء و َفلَ َت ال َملَق..
َطقَّ ..و َفلَت..؟
ال.
ّإن الحيا َء مات.
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بحيل ٍة ،بم ّن ٍة ،بالبأسا ِء..
بشرو ِرنا اخترعنا ّ
ياطين!!
الش َ
مات فينا الحياء.
كلُّنا َ

مات الحياء..
َ
ِض قل ًما ريش ًة إزمي ًال ومذياعا..
نَقب ُ
نتوه ُم ،ف ُنشي ُع ونتباهى أ ّننا األدبا ُء
ّ
والنحاتو َن والفصحا ُء..
والرسامو َن ّ
ّ
نتقلّ ُد سيفًا منص ًبا ُس ّد ًة ولقبا..
نتوه ُمّ ،
فنتنط ُع ونتح ّذ ُق أ ّننا ّ
الشجعا ُن
ّ
واألَولى والمق َّدمون واأله ُل..
ِ
باألعطاف..
ويغنّي المغنّي
ِ
والسيقانِ ..
باألرداف ..باألثدا ِء ّ
ونجاه ُر
ٍ
ألحالف ومحاو َر
نجاه ُر أَ ّننا األتبا ُع
ٍ
ومعسكرات ودوائر..
ومشاري َع
ونناص ُر
ونناص ُر َمن َيكي ُد بآخ َر ،ويك ّب ُد
آخ َر ،و ُيلغي آخ َر و ُيفنيه..
ونفاخ ُر بوقاح ٍة واجترا ٍء ،بمرتزِق ٍة
تعاقدوا على ال ِقسم ِة والنّصيبِ شي ًعا
وأحزا ًبا شيو َخ طريقة..
كذا عي ًنا بعين!
مات الحياء..
وضعيفٌ يقاوي ..وقصي ٌر يطاو ُل
َ
َ
ٍ
تتوه ُم أ ّنها صارت شواهينا!
سرق ُة أموالٍ عا ّمة .تع ٍّد على أمالك عا ّمة .تشوي ٌه لمناظ َر عا ّمة .إخال ٌل بأمنٍ وزرازي ُر ّ
عا ّمٌ .
تفريط بخي ٍر عا ٍّم وشأنٍ عا ّم .خاتَ ُم رقيبٍ وتقيي ُد حر ّي ٍ
َ
مات الحياء.
يناديك..
ات وشفي ُق
َ
الح ّداثُ عن ح ّر ِ
اس الهياكلِ..
و َمن
ويح ّدثُ ُ
بصال ِته َيتص ّي ُد»؟!
ولكنَ ،من
َمن ُيحيي العظا َم وهي رمي ُم؟!
ْ
اس ،و«تَقيُّهم َ
يحرس الح ّر َ
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
فال حرم َة لزهرة ،لشجرة ،لنبعة ،لواد وجبلٍ ونه ٍر وبحر...
ٍ
لرصيف وطريقٍ وإشار ِة سير..
ال حرم َة لعصفو ٍر ،لهوا ٍء،
لوعدٍ ،
لموعدٍ ،
ٍ
سم ُ
وشرع ِة ح ٍّق إله ٍّي
وال حرم َة
مات الحياء..
َ
لعهد ،ل َنذ ٍر وأمان ٍة ..و َق ٍ
وحقوقِ إنسان..
و َمن ِمنّا لم ُيبت َل بالعمى ،ابتاله
وك ٌّل ي ّدعي ويزع ُم ،ويتّه ُم آخ َر ،ويشت ُم آخ َر ،ويخ ّو ُن آخ َر ،ويك ّف ُر آخ َر..
والحو ُل!!
ال ِع ُّي َ
المؤمن وليس سواي ،وأنا ّ
الشريفُ وليس سواي ،وأنا العفيفُ وليس سواي،
فأنا
ُ
ِ
www.georgesmghames.com
األوصاف وليس سواي..
الصال ُح وليس سواي ،وأنا الكام ُل
وأنا ّ
كلُّنا امرأ ُة قيصر!
ّاس
وابتسامات صفراء،
كلُّنا وجو ٌه صفراء،
ٌ
ٌ
وكلمات صفراء ..نَستعب ُد الن َ
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«لحكمة الروح» في هذا الصرح...
الأباتي طربيه:
ِ
والأب موسى يضيء على التحديث والتطوير..
وإنشاء مستشفى
ظهيرةَ األربعاء 9 ،تشرين األ ّول ،2013
وحول مائدةِ «خذوا كلوا هذا هو جسدي،
وخذوا اشربوا هذا هو دمي» ،تالقت أسرةُ
ِ
ِ
بمباركة العام ِالدراس ِّي الجديد.
الجامعة تدعو
الرئيس العامّ للرهبان ّية المارون ّية
اس ُ
ترأ ّ َس االق ّد َ
المريم ّية األباتي بطرس طربيه ،يحيطُ به آباء
ِ
رئيسا ومدراء َومرشدين..
الجامعة ً
وقد جاء في عظة األباتي طربيه:
َّ
َ
قالَ يسوعُ لِلجموع« :انت ِب ُهوا َوت َحفظوا
ِم ْن كُ ِّل َط َمع ٍ ،فَما َحياةُ ِاإلن ْسانِ ِبكَثْ َرةِ
أَموالِه» (لو .)15/12
ِإنَّ تَحذي َر يسوعَ هذا أتى قَبْ َل أن ي َ ْرو ِ َي َمثَ َل
«الغَ ِن ِّي الجا ِهل»ِ .إن َّها صف َحةٌ ِحك َِميَّة،
تُ َعلِّ ُمنا الكثي َر عن َحياةِ اإلنسانَ ،و َع ْن
أ َ َه ِّميَّ ِة ِاإليمانِ في حياتِنا كَ ِغنًى َحقي ِق ٍّي،
يُكَ ِّم ُل ِإنسا ِنيَّتَنا َويَزي ُدها مَ ْعنًى.
السنَ ِة الجا ِم ِعيَّة ،نُ َودِّعُ َسنَ ًة
ِفي مُ ْست َ َه ِّل َهذه ِ َ
ناسبَ ًة ُم ِه َّمة
كَنَ ِسيَّةِ ،ه َي َسنَةُ اإليمانَ ،وقَ ْد كانَ ْت ُم َ
لِنَعودَ إلى اك ِتشافِ ما ِهيَّ ِة إيما ِننا َومُ ْحتَواه.
البعض أَنَّ اإليمانَ يُخت َ َزلُ بكو ِن ِه
ي َ ْعت َ ِق ُد
ُ
ِ
والبعض اآلخَ ُر ي َ ْعت َ ِب ُر
إقرا ًرا بوجود اهلل؛
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اإليمانَ مَجمو َع ًة ِم َن الواجبات الدينيَّة يَقومُ
ِبها لِ ُي ِ
ضمي َره ُ َو َربَّه؛ وآخَرونَ يَعتَبرِونَ
رض َي َ
اإليمانَ مَ ْجمو َع ًة ِم َن النَشاطاتِ ال ُرو ِحيَّةِ
واالج ِتما ِعيَّة ،يَجت َ ِ
هدونَ في تحقي ِقها لِ َخ ْير ِ
البَشَ ر ِ في بُع ٍد اجتماع ٍّي ُمفيد.

ِ
الكنيسة في َسنَ ِة اإليمانِ
إنَّ مسيرةَ
ٍ
ِ
ْ
أ َ ْظ َه َرتِ اإليمانَ كَ َع ْيش في ال َمسيح يسوع،
جو َه ُره ُ لقاء ٌ َشخ ِْص ٌّي ِبالّذي أ َ َحبَّنا فَت َ َج َّس َد
نفسهُ من أ َ ْج ِلنا و َو َهبَنا الخالص؛ خبرةُ
َوبَ َذلَ ِ َ
اللقاء بيسوعَ تؤ ّك ُد أنْ ال معنى للحياةِ من
ِ
دو ِنه ،وال يمكنُنا أن ن ُتا ِب َع في َطريقِ
الرجاء
والمحبّ ِة من دو ِنه ،ألنّه هو أ َ ْص ُل كُ ِّل خَ ْير.
ِإن َّ ُه اب ُن اهلل الّذي ي َ ْعرِفُنا َشخ ِْص ًّيا ،أَكْثَ َر
ف ذَواتِنا ،و ُه َو ي َ ْدعو كُلَّ وا ِح ٍد
ِمـمـَّا ن َ ْعر ِ ُ
اس ِم ِه ،ويجت َ ِذبُه إلى اآلبِ ِم ْن على
ِمنَّا ِب ْ
صلي ِب األلم ِ والمجد .و َمتَى تَ َع َّرفْنا عليه
وأحبَبناه ،ل َ ْن نَبْقى كَما نحن ،بَ ْل َسنَ ْدخُ ُل
في ُمغا َم َرةِ اإليمانِ كَ َحياة ،ونتغيَّ ُر في حياةٍ
َجدي َدةٍ و ُمت َ َج ِّددَةَ ،ونَكْت َ ِس ُب ِحك َمةَ الروح.
نَ ْح ُن في َص ْرح ٍتَ ْع ِ
ليم ِّي عالٍ ،تَكْثُ ُر فيه ال ُعلومُ
َ
َ
واألَفْكا ُر َواألَبْحاثَ ،...وأ ْرجو أنْ يكونَ فيه
الكثي ُر ِم ْن « ِحكْ َم ِة الروح» الّتي تَ َجل َّ ْت في تَ ْعليم ِ
يَسوع ،لِتكونَ َحيا ًة لِ َمن ي ُ ْؤ ِم ُن َوي ُ ِـح ّبِ .حكْ َمةُ
الروح ِال ُق ُدسِ تُ َعلِّ ُمنا اليومَ أَن َّنا لَـ ْم نُولَ ْد لِنَ َّد ِخ َر
ضماناتِنا لَ ْي َس ْت ِم ْن هذه
األ َ ْموالِ ،بمعنى أَنَّ َ
ِ
األرض ،بَل ِه َي في ُع ْمقِ أعماقناِ ،إنَّهُ المسي ُح
الْ َح ُّي فينا والّذي ي َ ْج َع ُل ِم ْن َحياتِنا َر ْو َع ًة مَتَى ما
يس
أ ُ ِّس َس ْت َعلَ ْيه َو َعلى ِإنْجي ِله .أ َ َما قالَ ال ِق ِّد ُ
أَغوسطينوس« :في قَلْ ِب ِاإلنْسانِ ت َْسكُ ُن
ال َحقيقَة»؟ أجلِ ،إنَّ الْ َمسي َح هو الحقي َقةُ،
ساس إيما ِننا الّذي ي َ ْدخُ ُل عالَ َمنا
َو ُه َو أ َ ُ

والمحبّة .كما أهنّئ من استلم مناصب
جديدة ،آمالً أن يكون ذلك لخير الجامعة.
هذا التحديث يظهر أي ًضا في إنشاء كل ّية
جديدة فتحت أبوابها الستقبال الطالّب ،وهي
كل ّية الحقوق والعلوم السياس ّية ،آمل أن تنطلق
بزخم وق ّوة مع عميدها الجديد.
كما يظهر التحديث في اإلنشاءات والتجهيزات؛
وما قاعة الكافتيريا الجديدة إال ّ مثال لجمال ّية
الجامعة وأهل ّيتها الستقبال آالف الطالّب.

اهللَ ،نَعْبُ ُد وال نَشْبَع ،نتض َّرعُ وال نَ ْرتَوي،
نسألُ َون ُ ْعطَ ى ،نَطْ لُ ُب ون َ ِجد ،ن َ ْق َرعُ ويُفْت َ ُح
المؤسسةُ
لنا ...وعليه ،لن ت َ
ُحافظ هذه
ّ
ِ
ِ
َعلى استمرارِي َّ ِتها ورسالَتها إنْ ل َ ْم تَ ْذخَ ْر
بِأشْخاص ٍ يَسْج ُدونَ هللِ بالروح ِ َوالحقّ،
وي َ ْعبُدون ال َر ّبَ ،وي َ ْحفَظونَ كَ ِل َمةَ اإلنجيلِ
ِ
الشفيعة
في قلو ِبهم ِمثْ َل مَ ْري َ َم العذراء،
وصا ِحبَ ِة ال ْ َمقام ِ األَعلَى في جا ِم َع ِتها.

في ّ
الدراسي الجديد
أول غيث العام
ّ

ال َشخ ِْص َّي لِ ُي ِ
ظه َر لَنا كَ ْم نحن َم ْحبوبونَ
كأَبْ ٍ
ناء أَع ّزاء َ َعلى قَلْ ِب اآلب .بهذا يَصي ُر َع ْي ُش
اإليمان ِخبْ َر ًة فَري َد ًة رائ َعة ،تَفْت َ ُح ال َقلْ َب أَبْ َع َد
من مَ ْح ِ
دودي َّ ِة األَنا.
ِإنَّ ُمحتَوى اإليمانِ يُك َش ُف إلى ضمائِرِنا
كنيس ِته
ِب َق ْدر ِ ما نَت َ َع َّر ُف يو ِميًّا على يَسوعَ وعلى َ
ِ
وتعاليمها .فَالبابا فرنسيس يدعو الّذين
ِ
ِ
َ
يَـح َي ْونَ اإليمانَ َوي َ ْش َهدونَ للمسيح فيه أنْ يَبْقَوا
دائِ ًما في «استذكار ِ اهللِ في قلوبِهِم َوأمامَ
اآلخَرين»َ .م ْن ي َ ْدخُ ْل في ُمغا َم َرةِ اإليمانِ ال
يُمْكِنُهُ ِإال ّ أَنْ يَبْقى مُتَّحِ ًدا بِيَسوع ،فَيَ ْذكُ ُر اهللَ
في كُ ِّل َوقْتَ ،وال يَنْفَ ُّك ي ُ ْع ِل ُن حقي َقةَ إيما ِنهِ ،م ْن
دونِ ُمسا َومات ،و ِم ْن غَ ْير ِ َحياء ،أَمامَ اآلخَرين،
مُ ْع ِلنًا البُ ْشرى في الفَ َرح ِ ِ
والص ْدقِ واألَمانَة.
هذا ما يُـ ْمك ُن أَنْ يُعب َّ َر َعنْ ُه في الحياةِ ال َيو ِميَّةِ
الجا ِم ِعيَّة ،من ِخالل ِ الْ ُمشا َركَة بالذبي َح ِة اإللهيَّ ِة
لَ ْي َس كوا ِج ٍب مُـ ْحزِنِ ،إن َّما كَ َح َد ٍث خ ِ
َالص ٍّي
ُمـح ٍي ،ي َ ُردُّنا يَو ِم ًّيا إلى أَساسِ اإليمانَ ،ويُغَذِّينا
ِم َن الكَ ِل َم ِة واإلفخار ِ ْس ِت ّيا لِنكونَ ُشهودًا لِلشاهد
األمين ،أبناء َ في االبن ،أ َ ِحبَّاء َ في الحبيب.
الصالة ،فَنَ ْذكُ ُر
ي ُ َعلِّ ُمنا التزامُ اإليمانِ الهوتَ َ

ِإن َّنا في َش ْهر ِ تِشري َن الثانيَ ،ش ْهر ِ َو ْر ِدي َّ ِة
ِ
قداسةُ البابا ف َرنْسيس
العذراء َم ْريَمَ ،وقَ ْد شاء َ َ
أَنْ يُك ِّر َس العالَ َم إلى قَلْ ِب مَ ْري َ َم الطاهر ،يومَ
ِ
األحد الْ ُم ْق ِبل في الثال َث عش َر ِم َن الجاري،
َ
َ
َوفي ال َقلْ ِب َرجاء ٌ أكيد أنَّ البشريّةَ َست َ ْزدادُ
إنسا ِنيَّ ًة َوسال ًما وإيمانًا ،ألَن َّها في ُع ْه َدةِ مَري َ َم
البتول ،أُمِّ اهللِ وأُمِّ البَشَرَ ،والّتي تَسْهَ ُر على
أَبْنائِها لِ َي ِصلوا ِإلى مُبْتَغى َحياتِ ِهم ،في ابْ ِنها،
الطريقِ َوال َحقِّ َوال َحياة.
يُش ِّددُ البابا فرنسيس على صالةِ َمسب َحةِ
ِ
مدرسةُ َصالة.
«الورديَّةُ هي
ال َو ْر ِديَّة ِبقولِه:
َ
ال َو ْر ِديَّةُ هي َم ْد َر َسةُ ِإيمان»َ .ون َـ ْح ُن في
الص ْرح ِ ِبـحا َج ٍة ما َّسة إلى ال ُدخول في
هذا َ
ِ
والصالة ،فتُقامَ
رس ِة مَريَم ،في اإليمان َ
مَ ْد َ
صالةُ الوردي َّ ِة في ُربو ِعهاَ ،وتَلْتَزِمَ كُ ُّل أُس َرةِ
الجا ِم َعة بالصالة ،ف َ ْر ِديًّا َو َجما ِع ًّيا ،عالم ًة
الكتشافِ ُح ِّب اهلل ل َـ ُهم في االبنِ يسوع،
ض َحى َحقي َق ًة ،حيا ًة وف َ َرحا.
َوثَباتًا في إيما ٍن أ َ ْ
ٍ
ِ
ِ
تمن ّياتي القلب ّية الحا ّرة لَكُم ِب َسنَة جامعيَّة
ستفيض
ُم ِثم َرة ،تَ ْح َت نَ َظر ِ س ّي َدةِ اللويزة.
ُ
ال ِنع ُم في َحياتِكم من َج ّر ِاء اك ِتشا ِفكُم لِ َو ْجهِ
يَسوعَ األَقْ َدسَ ،و ِب َسبَ ِب أ َ ْحدا ٍث إيما ِنيَّ ٍة كبيرة،
ِمنْها إعالنُ الطوباو ّي البابا يوحنّا بولس
ِ
الجامعة في
َنيس ِة
يسا على مَذا ِبحِ الك َ
الثاني قَ ِّد ً
السا ِبع َو ِ
ِ
ْ
العشرين م ْن شهر نَيسان المقبل .2014
الخالص والمج َد والقدرةَ ،هللويا
إِنَّ إللِ ِـهنا
َ
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أيضا التصميم
التحديث يفرض علينا ًالنهائ ّي على إنشاء كلّية ط ّب .وكي نكون
على المستوى المطلوب ،بدأنا بوضع
ِ
وللعذراء الطوبى من قلوب أبنائها مدى المخطّ طات إلنشاء مستشفى حديث،
األدهار ،هللويا ،آمين.
سترون قبل نهاية السنة بداية التنفيذ.

أ ّما رئيس الجامعة األب وليد موسى
ومرتجى خالل نقاط
فأضاء على واقع ٍ
ً
موجزة ومباشرة .قال:

عملنا على تحديث أنظمة الجامعة على
ضوء أربعة عوامل:
اإلعتماد وما يتطلّب من إصالحاتجامع ّية؛ وقد وصلنا إلى مرحلة متق ّدمة
في الحصول على هذا اإلعتماد.
العصرنة بعد أن مضى على By Lawsحوالى خمس عشرة سنة.
الضرورات التي تفرضها كثرة الجامعاتفي لبنان.
مأسسة الجامعة ،فال تعود مرتبطةباألشخاص ،رؤساء أو غيرهم ،بل بالقوانين.
هذا التحديث أوجب بعض التغييرات
في حركة المسؤولين في الجامعة .ولهذا،
فإنّني أشكر جميع المسؤولين الذين كانوا
في مراكز وانتقلوا إلى مراكز أخرى.
وليتأكّد الجميع أنّ لهم ك ّل التقدير

أرى واجبًا عل ّي أن أر ّحب بالطالّب الجدد،وأن أتو ّجه إلى جميع الطالّب بأنّ هذه
الجامعة هي منبر ح ّر؛ ولكن حذار،
استخدام الح ّرية في أ ّي عمل سياس ّي أو
اجتماع ّي ،بطريقة فوضويّة ،بعيدة عن
األخالق وكرامة اآلخرين .وهذا ما أقوله
بالنسبة النتخابات الطالّب.
أؤكّد لكم أنّ األوضاع االقتصاديّة في لبنانأوجبت علينا تجميد رفع األقساط ،إيمانًا
منّا بأنّ لك ّل طالب مقع ًدا ،مهما كانت حالته
المادّية ،شرط توفّر عوامل الكفاءة والنجاح.
الشكر ك ّل الشكر لألب العامّ طربيه ولجميعالمدبّرين ،ولمجلس األمناء الذين يساهمون
معنا في تطوير الجامعة وتق ّدمها.

 ..وختا ًما ،جرى تكريس الجامعة لقلب
مريم الطاهر.

كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 3
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مـدارات

المريمي ّ
أوسطي ّ
الأول:
الشرق
الراعي في افتتاح المؤتمر
ّ
ّ
نبارك هذه الخطوة التي تندرج في صميم تعليم الكنيسة ودعوتها ورسالتها

يومَ  ،2013/11/28افتُتح المؤتمر المريم ّي ّ
الشرق أوسط ّي األ ّول ،برعاية صاحب الغبطة والنّيافة مار بشاره
بطرس الراعي ،ممثَّالً برئيس أساقفة جبيل المطران ميشال عون ،وحضور جمهور واسع من إكليروس وعلمان ّيين،
يتق ّدمهم السفير البابو ّي المونسنيور غبريال كاشيا.
هذا المؤتمر دعا إليه ّ
ونظمه مركز الدراسات المريم ّية في جامعة س ّيدة اللويزة ،الذي حرص مديره األب عبده أنطون على بيان دوره
وأهدافه وما يتوال ّه من أنشطة متتالية ،مشي ًرا بالتالي إلى ما سيصدر عن المؤتمر من توصيات.
وفي هذا السياق قال رئيس الجامعة األب وليد موسى:
أنشأنا مركزًا لألبحاث على اسم مريم ،وهو الذي يستضيفنا اليوم ،ويعمل سنويًّا ،وفي ك ّل المناسبات ،على غرس اسم مريم في
النفوس ،وعلى تكريمها ،شع ًرا وفنًّا وصور ًة وأبحاثًا؛ فتح ّية تقدير لألب عبدو أنطون المسؤول عن هذا المركز.
وأضاف :أقمنا مس ًحا شامالً حول مزارات وكنائس مريم في ك ّل لبنان ،ابتداء ً من منطقة عكّار وحتّى أقصى الجنوب .اكتملت لدينا حتّى اآلن عشرة
أجزاء ،بحدود  5000صفحة ،باإلضافة إلى آالف الصور .وكم نتمنّى أن ينتهي ذلك في القريب العاجل ،لتمأل صورة العذراء مساحة لبنان بكامله.
خاصة إلى كتاب قدس األباتي بطرس
صلواتنا يوم ّية لمريم .صورها في المكاتب والقلوب ،والمؤلّفات عنها تزداد وتكثر .وأشير بصورة ّ
طربيه (في خُطى مريم) ،وإلى الكتاب الصادر عن مؤتمر عقدناه في الجامعة تحت عنوان :بشارة مريم ،عهد الحياة بالروح في ت.2007 1
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تختص
 ..وآمل ،ونحن رهبان ّية وجامعة على اسم مريم ،أن نزرع روح مريم ،األمّ والعذراء ورمز العطاء بعض المجامع الرومان ّية وثائق
ّ
والتضحية وااليمان ،في نفوس جميع الناس وطالّبنا من دون استثناء ...وإنّنا معكم نتابع الطريق .بالق ّديسة مريم العذراء ،نذكر منها:
«عروس الكلمة» ( )1999عن مجمع
وجاء في كلمة البطريرك الكاردينال بشاره الراعي:
مؤسسات الحياة المك ّرسة وجمع ّيات الحياة
ّ
الرسول ّية ،و«رسالة فاطيما» ( )2000عن
إنّنا نبارك هذه الخطوة التي تندرج في صميم تعليم الكنيسة ودعوتها ورسالتها .مجمع عقيدة اإليمان.
فالمجمع المسكون ّي الفاتيكان ّي الثاني ،الذي نحتفل بذكرى خمسين سنة على
يهدف هذا المؤتمر ،كما سواه ،إلى اثنين
خصص الفصل الثامن من الدستور العقائد ّي «في الكنيسة» ،للس ّيدة
افتتاحه ،قد ّ
العذراء بعنوان« :الطوباويّة مريم العذراء ،أمّ اهلل ،في س ّر المسيح والكنيسة» .أساس ّيين :األ ّول ،عرض العقيدة الالهوت ّية
الخاصة والروح ّية والكنس ّية بشأن مريم العذراء؛
وح ّدد الغاية من ذلك بالقول« :فيما هذا المجمع المق ّدس يعرض العقيدة
ّ
بالكنيسة ،التي يحقّق فيها الفادي اإلله ّي عمل الخالص ،إنّما يبغي إظهار دور مريم والثاني ،تقريب وجهها ورسالتها إلى الرجال
المتجسد ،وفي س ّر الكنيسة ،جسده والنساء في عالم اليوم ،لتكون لهم القدوة
العذراء الكل ّية القداسة في س ّر الكلمة اهلل
ّ
الس ّر ّي ،وإظهار واجبات الناس المفتدين تجاه والة اإلله ،أمّ المسيح وأمّ البشر ،والمثال في اكتشاف ال ّدور الذي يح ّدده اهلل
لك ّل واحد منّا في تحقيق تصميم الخالص،
والس ّيما المؤمنين» (فقرة .)54
بقبول كلمة اإلنجيل وإعالنها وتجسيدها.
انطلقت مسيرة الهوت ّية وروح ّية وتقويّة مريم ّية واسعة األرجاء ،بعد هذا المجمع فمريم هي أ ّول شخص بلغه إنجيل الخالص في
المسكون ّي .فأصدر خادم اهلل الباب بولس السادس ،الذي وقّع الدستور العقائد ّي البشارة (لو  ،)38 -26 :1وأ ّول شخص أعلنه
المجمع ّي المذكور ،إرشادَين رسول ّيين مريم ّيين األ ّول بعنوان« :العالمة العظيمة» في زيارتها إلليصابات (لو  ،)45 -39 :1وأ ّول
والثاني «العبادة التقويّة المريم ّية» .والطوباو ّي البابا يوحنّا بولس الثاني أصدر الرسالة شخص سلك طريق اإليمان بكلمة «نعم» إلرادة
العا ّمة «أمّ الفادي» ( ،)1987والرسالة «ورديّة مريم العذراء» ( .)2002وأصدرت اهلل ،من فرح البشارة حيث أصبحت أمّ يسوع
اإلله بالجسد ،إلى ألم الصليب حيث أعلنها
ابنها اإلله ّي أمّ الكنيسة ،جسده الس ّر ّي.
وهكذا صارت اإلنجيل المعاش .وبهذه الصفة
تقول لنا« :إفعلوا ما يقوله لكم» (يو .)5 :2
 ..أ ّمنا مريم العذراء هي المثال
لنا جمي ًعا في سماع كلمة اهلل ،وقبولها
في القلب ،وعيشها في الحياة واألفعال.
وفي زمن الكرازة الجديدة باإلنجيل،
هي نجمة هذه الكرازة ،هادية الجميع
إلى شمس الكون يسوع المسيح« ،النور
الحقيق ّي الذي ينير ك ّل إنسان في العالم»
(يو .)9 :1
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ّ
الخاصة بلبنان
القاضي رالف رياشي حول المحكمة الدول ّية

تابع رياشي أنّ« :الم ّدعي العامّ
يأخذ متّس ًعا من الوقت لجمع األدلّة
بغفلة عن المتّهم .وعندما يجد أنّ
األدلّة كافية لبناء قرار إتهام ّي
سليم ،يق ّدم القرار إلى قاضي
اإلجراءات التمهيديّة أو قاضي الحكم
ليصادق عليه .بعد هذه المصادقة،
يقوم الم ّدعي العامّ بإبالغ المتّهم أو
الدفاع باألدلّة التي توافرت لديه،
ما يؤدّي إلى تأخير الفصل في الدعاوى
الجزائ ّية أمام المحاكم الدول ّية،
فضالً عن أنّه يخ ّل بالتوازن بين
الطرفين».

المحاكم الدول ّية ،تنظيمها وسير
العمل فيها ،كان موضوع المحاضرة
التي ألقاها القاضي رالف رياشي،
الخاصة
نائب رئيس المحكمة الدول ّية
ّ
بلبنان ،بدعوة من كل ّية الحقوق
والعلوم السياس ّية في الجامعة ،في
 27ت.2013 2
إسته ّل رياشي حديثه بقول ٍ للقاضي
أنطونيو كاسيزي« :المحاكم الدول ّية

مارد من دون أذرع» ،أي أنّها تصدر
أحكامها وليس لديها أدوات للتنفيذ:
ال قوى عسكريّة ،وال شرطة؛ وإنّما
هي تستعين باألدوات التنفيذيّة من
دول العالم ،سواء عن طريق اتفاق ّيات
تعاون إذا كنّا في إطار محكمة دول ّية
تعاقديّة ،أو عن طريق القرارات الملزمة
لمجلس األمن الدول ّي ،إذا كنّا في
إطار محكمة منشأة بموجب قرار
لمجلس األمن.

كما أعطى رياشي لمحة تاريخ ّية
عن تأسيس المحاكم الدول ّية التي
بدأت منذ نهاية الحرب العالم ّية:

محكمة  NUREMBOURGوTOKYO؛
العسكريّتين ،مرو ًرا بمحكمة يوغوسالفيا
السابقة ،روندا -بوروندي ،والمحاكم
الخاصة كمحكمة كمبوديا وSIERRA
ّ
LEONE
الخاصة
المحكمة
إلى
ال
وصو
،
ً
ّ
بلبنان (.)2007

وقال رياشي إنّ «الفرق بين
الخاصة
المحاكم الدول ّية والمحكمة
ّ
بلبنان ،أنّه للم ّرة األولى تنشأ
محكمة بقرار من مجلس األمن،
كما أق ّرت محكمة اإلستئناف التابعة
للمحكمة
الخاصة بلبنان ،وليس بموجب
ّ
اتفاق ّية».
تابع« :تنشأ محكمة دول ّية مه ّمتها
جريمة ،ولكن يبقى الجدال قائ ًما لمعرفة
ما إذا كانت الجريمة التي ارتكبت لها
طابع دول ّي أم ال ،أي جريمة اإلرهاب...
حتّى اليوم ليس هناك استقرار حول

الخاصة بلبنان».
ّ

الخاصة بلبنان ،إلى ثالثة:
التعريف الدول ّي لجريمة اإلرهاب ،رغم أنّ أمام المحكمة
ّ

الخاصة
محكمة اإلستئناف لدى المحكمة
ّ
السبب األ ّول «سبب بسيط ،متعلّق
بلبنان ،وضعت تحدي ًدا تقريب ًّيا يع ّرف
باإلجراءات وقواعد اإلثبات لدى المحاكم
بجريمة اإلرهاب الدول ّي».
الدول ّية التي هي دقيقة ومعقّدة وتحتاج إلى
الخاصة بلبنان الوقت الكثير».
أضاف« :المحكمة
ّ
تختلف عن المحاكم الدول ّية األخرى:
إنّ المحاكم الدول ّية تطبّق القانون
الخاصة
السبب الثاني« ،إنّ المحكمة
ّ
الدول ّي ،وتطبّق أحيانًا القوانين الوطن ّية بلبنان ال تدخل ضمن جرائم ض ّد
بالنسبة لبعض الجرائم ،أ ّما المحكمة اإلنسان ّية التي ترتكب من عسكريّين
الخاصة بلبنان تطبّق القانون اللبنان ّي ،معروفين من رؤساء وأعضاء .المحكمة
ّ
العقوبات
قانون
في
د
د
المح
اإلرهاب
أي
الخاصة موضوعها اإلرهاب ،واإلرهاب
ّ
ّ
هو جريمة ّ
اللبنان ّي».
منظمة ،ومن يرتكبها يجعل
من الصعب الوصول إلى مرتكبها،
أ ّما عن كيفية تكوين المحكمة ،وبالتالي إيجاد الروابط بين هذا الشخص
فإنّ «هذه المحكمة مختلطة ،أي والجريمة».
أنّها تتألّف من قضاة دول ّيين وقضاة
لبنان ّيين :محكمة الدرجة األولى
أ ّما السبب الثالث« ،فيعود إلى
واالستئناف مؤلّفتان من ثالثة قضاة إيجاد نظام آخر من حيث جمع األدلّة
دول ّيين وقاض َيين لبنان ّيين؛ ليس وتحضير القرار اإلتهام ّي .تتبع المحاكم
التمازج ما يعطيها الطابع الدول ّي ،الدول ّية نظام الـ،COMMON LAW
إنّما المعيار األساس ّي هو أن تكون أي نظام الوجاه ّية ،الذي يجعل
منشأة من قبل طرفين صاحبَي الدعاوى العا ّمة مل ًكا للفريقين ،أي
سيادة ،أي دولة أو هيئة دول ّية ،أو أن الم ّدعي من جهة ،والدفاع من جهة
تكون منشأة بقرار صادر عن هيئة أخرى ،والقاضي ليس له دور سوى
دول ّية كمجلس األمن الدول ّي؛ فهذا إدارة هذه الدعوى فقط؛ ما يؤثّر على
الخاصة بلبنان سرعة الفصل في الدعاوى ذات الطابع
ما يعطي المحكمة
ّ
الدول ّي .هذا المبدأ متّبع في جميع
صفتها الدول ّية».
ورد َّ أسباب التأخّر في بدء المحاكمة المحاكم الدول ّية ،وليس فقط في المحكمة

الخاصة بلبنان،
وقال« :المحكمة
ّ
وقبل أن تبدأ المحاكمة ،أصدرت
بأجهزتها القضائ ّية ما يزيد عن 250
قرا ًرا فقط للفصل في األمور اإلجرائ ّية
وفي إشكاالت اإلجراء ....هذا األمر
يستهلك الوقت ويعرقل تسريع الفصل
في الدعاوى ،ولكنّه ضرور ّي».

أ ّما في نظام القانون المدن ّي
بحسب رياشي« ،فالدعوى هي من

اإلنتظام العامّ ،وغير معروفة في
نظام الـ ،Common Lawولكن في
مؤسسة أساس ّية
النظام المدن ّي هي
ّ
ليست مل ًكا لفرقاء الدعوى الجزائ ّية،
بل للقاضي دور أساس ّي فيها .في النظام
المدن ّي هناك قا ٍ
ض للتحقيق ،هو
الذي يتولّى جمع األدلّة بمساعدة الم ّدعي
العامّوالدفاع ،واألدلّة تق ّدم لقاضي التحقيق
فور ورودها فيبلغها إلى طرفي الدعوى
أي الح ّق العامّ ،النيابة العا ّمة،
والدفاع ،وهذا من شأنه أن يس ّرع في
فصل الدعاوى ،وحبّذا لو نصل إلى
تطوير أصول اإلجراءات لدى المحاكم
الدول ّية ،فيفسح في المجال بتقوية
صالح ّيات قاضي اإلجراءات وإعطائه
صالح ّيات قاضي التحقيق التي نشاهدها
في نظام القانون المدن ّي».

يشار أخي ًرا إلى أنّه ت ّم عرض وثائق ّي
عن المحاكم الدول ّية ،وجرى نقاش عامّ
تط ّرق لبعض التفاصيل.

ع ــدد 59
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لبناني
روسي عن مخزون
أليغ بيريسبكين :تنقيب
ّ
ّ
الكويتي
من النفط والغاز يعادل
ّ

15

الانسان ّ
لأقنوم ُ
ٌ
الثلاثة :شارل مالك
حقوق
شرعة
اع
نصب
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ّن ِ
لقد أمضى ثالثة أعوام وهو يقوم بالدراسات الضروريّة ،وصوالً إلى اإلعالن.

في  18ت ،2013 2استضافت كل ّية الحقوق والعلوم السياس ّية ،وبالتعاون مع البيت
اللبنان ّي الروس ّي والمركز الثقاف ّي الروس ّي في بيروت ،السفير الروس ّي السابق ،والرئيس
وخصوصا في العالقات
الحال ّي لجمع ّية الصداقة ،البروفسور أليغ بيريسبكين ،محاض ًرا،
ً
اللبنان ّية -الروس ّية.

واليوم ،نتساءل :أين هي حقوق االنسان؟!
نحن في هذه الجامعة ،نؤمن أنّ حقوق االنسان هي ،وستبقى ،األساس في احترام
االنسان ،رو ًحا وجس ًدا.

عرضا موجزًا للعقيدة السياس ًية الخارج ًية الجديدة لدولة روسيا االتحاديّة،
فق ّدم أ ّوالً ً
ركز فيه على ضرورة االلتزام بالقانون الدول ّي لح ّل المشاكل المتن ّوعة التي تعيشها الدول،
وتوقّف عند ضرورة احترام حقوق األتن ّيات وح ّق الشعوب في تغيير أحوالها نحو األحسن،
من دون أن يترافق ذلك تدخّل خارج ّي من أي جهة.

وأنا كراهب ،أؤمن بما قاله شارل مالك بالذات« :في ك ّل األزمات خالل سج ّل العذاب
االنسان ّي الطويل ،كانت كنيسة المسيح الجواب الحقيق ّي الوحيد .وما يوقف مسيرة
االنحطاط ليست اآلل ّيات الدول ّية ،بل روح اهلل التي تحت ّل قلوب الناس».
نص حقوق االنسان ،وهو الذي آمن باهلل إلى ح ّد
بروح اهلل هذه ،كتب شارل مالك ّ
العشق الكيان ّي ،متجاوزًا ك ّل األعراف الطائف ّية أو الحواجز الدين ّية ،وهو القائل« :إنّ
اللحظة التي يبطل فيها التساوي الكيان ّي بين المسلم والمسيح ّي في لبنان ،يبطل لبنان».

ث ّم تناول بعض الحيث ّيات التي ترافق ح ّل المشكلة األكثر التها ًبا على الكوكب وهي
الحرب الداخل ّية الطاحنة في سوريا ،وسردَ بعض التفاصيل المتعلّقة بتداعياتها اإلقليم ّية
والدول ّية ،كما شرح حقيقة الموقف الروس ّي من هذه المشكلة الشديدة التعقيد.

ولهذه االعتبارات ،سنرفع اليوم النصب التذكار ّي لشارل مالك ،رجالً من لبنان
بحجم عالم ّي إنسان ّي كبير...

وعن العالقات الروس ّية اللبنان ّية وخيوط الصداقة المتن ّوعة التي تجمع بين الروسيا
ومجمل أطياف وطوائف لبنان .وق ّدم بعض األمثلة من التاريخ الطويل بين المشرق
وروسيا ،وكلّها تشير إلى عمق العالقات التي تجمع الطرفين.
أنهى محاضرته بخبر مؤمِّلٍ يتعلّق بالمراحل األخيرة إلبرام اتفاق ّية التعاون بين وزارة
الطاقة والموارد المائ ّية اللبنان ّية وأعرق شركات التنقيب عن النفط الروس ّية ،التي تؤكد
بأن باطن المياه اإلقليم ّية اللبنان ّية يحتوي على مخزون من النفط والغاز يعادل ما هو
موجود لدي الكويت ،ما يمنح ز ًّرا ذهبيًّا لمصير االقتصاد ّي اللبنان ّي.
ومنسق
بعد ذلك جرت مناقشة مستفيضة ،شارك فيها عميد الكل ّية د .معن بو صابر ّ
مركزيّة مسيح ّية المشرق المحامي سيمون خوري وعدد من أساتذة وطالّب.

ع ــدد 59

وبعد شكره للفنّان الكبير األستاذ بيار كرم على إبداعه ،وللمحامي الكبير األستاذ أنطوان
عقل على دعمه وعطائه ،تو ّجه إلى نجل المحتفى به الدكتور حبيب بقوله:

في يوم حقوق االنسان ،العاشر من
الستارةَ عن
كانون األ ّول ،رفعت الجامعة ّ
نص ٍب ألقنوم ِ ُصنّاع شرعتها الثّالثة:
شارل مالك؛ الّذي ،في ذاته ،هو لبنانُ في
ذاتِه ،رسوخًا في القيم ِ وشموخًا في اإلبداعِ!

والدك مرآة لك ولنا؛ وم ًعا نتابع طريق حقوق االنسان ،رافعين شعار الحريّة التي
يقول فيها كبيرنا:
«الحريّة ترتع في المحبّة وتترفّع عن البغضاء
الحريّة مسؤولة أمام نفسها ،مسؤولة أمام التاريخ ،ومسؤولة أمام اهلل.
الحريّة تطبع لبنان بطابعه المم ّيز ،وبدونها ال يوجد لبنان».

المحامي أنطوان عقل ،رئيس االتحاد الدول ّي للمحامين شرفًا ،انطلق في كلمته من
اللحظةُ كانت توأمَ أخرى في
ِ
ِ
جوهانسبورغ ،حيث العال ُم في وداع ِ معرفته الشخص ّية بالدكتور مالك ،أحد عمالقة لبنان على الصعيدين الوطن ّي والدول ّي.
نلسون مانديالّ ،الّذي إن ذُكر اس ُمه ذُكرت وم ّما ذكره أنّه في أوائل الثمانينات من القرن الماضي ،وأثناء هذه الزيارات ،كان شارل
حقوقُ االنسانِ في أشرفِ وأصدقِ معانيها ،مالك يح ّدثنا عن خيبته بسبب انتهاكات حقوق االنسان في العالم على الصعد كافّة .أ ّما
رئيس الجامعة األب وليد موسى خيبته الكبرى فكانت في االنتهاك المستم ّر ألهداف شرعة األمم المتحدة.
كما أشار ُ
في مسته ّل كلمته ،التي جاء فيها:

وكان شارل مالك يالحظ ،بك ّل أسف ،أنّ ميزان العالقات بين الدول األعضاء ال يزال سلب ًّيا
 65سنة تم ّر.
ومثقالً ،بحيث أن ثلثي الدول األعضاء هم إ ّما في حالة حرب في ما بينها وإ ّما في حالة حرب أهل ّية.
في مثل هذا اليوم ،صدر اإلعالن وعليه ،كان يش ّدد على وجوب إعادة النظر في ميثاق األمم المتحدة تمهي ًدا لصياغة
العالم ّي لحقوق االنسان ،من قصر «شابو» جديدة لبنوده وشروطه ،سواء على مستوى الجمع ّية العا ّمة ،أو على مستوى مجلس األمن،
في باريس ،حيث التأمت الجمع ّية العموم ّية كي تبقى هذه ّ
المنظمة الدول ّية المرجع األوحد للحفاظ على السلم واألمن الدول ّيين وفق
آل ّية ديموقراط ّية ملزمة لك ّل األمم ،كبيرة كانت أم صغيرة.
لألمم المتّحدة.
النص األخير
ثالثة أسماء كانت وراء كتابة ّ
الدكتور حبيب شارل مالك ،حرص على التوضيح أنّ الحرمَ الجامع َّي لطالما كان
كاسان،
هي :ايليونور روزفلت ،رينيه ّ
المالذ َ الطبيع َّي لوالده؛ ورسائلُه إلى أصدقائه وإلى رئيس الجامعة األميرك ّية دودج ،إبّان
شارل مالك.
ن ُشر هذا اإلعالن بجميع اللغات وجوده في واشنطن سفي ًرا للبنان المستق ّل ،تُظهر ذلك بوضوح.
النص العرب ّي فقد
الرسم ّية العالم ّية؛ أ ّما ّ
وضعه شارل مالك ،ودقّقه لغويًّا الشاعر وبعودته إلى التعليم الجامع ّي في مطلع الستينات ،ثبّت شارل مالك ما كان يشعر به
منذ البداية ،أي إنّ الج ّو الفكر ّي الليبرال ّي بحاجة إلى بيئة حاضنة ح ّرة وحيويّة لكي
أمين نخلة.

كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 3
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مـدارات

يستم َّر ويثمر .وفي لبنان آنذاك ،كانت هذه
البيئة متوفّرة أكثر ما يكون في رأس
بيروت ومحيط الجامعة األميرك ّية ،حيث
امتزجت اآلراء والمعتقدات المختلفة بشكل
مم ّيز لتخلق ج ًّوا من التع ّدديّة الثقاف ّية الحيويّة.
وعاد من ث َ ّم ،بعد اندالع حرب ،1975
إلى االنهماك بمسائل لبنان...
وقد كان ،يوم كان في المحافل الدول ّية،
حقّق للبنان والعالم إنجازات عديدة
ومم ّيزة ،كان في طليعتها إسها ُمه المحور ّي
في صياغة وتحرير اإلعالن العالم ّي
لحقوق االنسان في  10ك.1948 1
ويجمع الكثيرون من الخبراء أنّ
هذه الوثيقة العالم ّية هي أه ّم
وثيقة دول ّية ن َُّصت في القرن العشرين ،وقد
قترن اسم شارل مالك بها أبديًّا.

وانتهى الدكتور حبيب إلى القول بعد
إسداء التح ّيات والشكر :بوجود واستمرار

وخاصة
الجامعات الرائدة في لبنان،
ّ
جامعة س ّيدة اللويزة التي تفاخر بتكريم
عظماء لبنان ،نستطيع أن نطمئنَّ إلى
مستقبل األجيال القادمة.

وآخ ُر الكالم ِ كالمٌ من بدايا ٍت ،رس َم
رسيم ًة خريطةَ طريقٍ إلى شارل مالك؛
فأورد األستاذ سهيل مطر:
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في حياته

• ُولد شارل مالك في بلدة بط ّرام 		
		 (الكورة) في شباط سنة .1906
• والده الطبيب الدكتور حبيب مالك،
		 ووالدته الس ّيدة ظريفة كرم.
•أت ّم دروسه االبتدائ ّية والثانويّة في مدرسة
بشم ّزين (الكورة) ث ّم في المدرسة
األميرك ّية للصبيان في طرابلس.
• التحق بالجامعة األميرك ّية في 		
		 بيروت ،وتخ ّرج منها ،ث ّم تولّى تعليم
		 الفيزياء والرياض ّيات فيها من سنة
		  1927إلى سنة .1929
• سافر إلى مصر مع والده وأفراد
		 عائلته ،وعمل في «دار الهالل» بالقاهرة.
• التحق بجامعة هارفرد في الواليات
		 المتحدة ،ودرس على الفيلسوف 		
		 «هوايتهيد» ونال شهادة دكتوراه في
		 الفلسفة.
• تعلّم األلمان ّية ودرس على الفيلسوف 		
«هايدغر» في جامعة فرايبورغ في ألمانيا.
		 علّم في جامعة هارفرد بالواليات 		
		 المتحدة ،وفي كلّية دارتموث،
		 وجامعة واشنطن.
•تولّى تعليم الفلسفة برتبة أستاذ
ممتاز في جامعة بيروت األميرك ّية 		
من سنة  1937إلى  ،1948وكان 		

رئيسا لدائرة الفلسفة فيها من سنة
ً
 1939إلى سنة  ،1945ث ّم ع ّين من
		 سنة  1955إلى سنة  1960عمي ًدا 		
		 للدراسات العليا في الجامعة نفسها.
• شغل منصب سفير لبنان في
		 الواليات المتحدة األميرك ّية		 ،
		 ومندوب لبنان لدى األمم المتحدة
		 من سنة  1945إلى سنة .1955
• اشترك في تأسيس هيئة األمم
		 المتحدة ،ووقّع شرعتها باسم لبنان
		 سنة  1945في مؤتمر سان فرنسيسكو.
• في  10كانون األ ّول  ،1948أشرف 		
النص النهائ ّي لإلعالن 		
		 على وضع ّ
		 العالم ّي لحقوق اإلنسان.
• ع ّين في لبنان من سنة  1956إلى
		 سنة  1958وزي ًرا للخارج ّية
		 والمغتربين ووزي ًرا للتربية الوطن ّية
		 والفنون الجميلة ،وانتخب نائبًا عن
		 الكورة سنة .1957
رئيسا للجمع ّية العموم ّية
• انتُخب ً
		 لألمم المتحدة في دورتها العاديّة
		 الثالثة عشرة لسنة .1959-1958
•ترأّس ع ّدة لجان أساس ّية وفرع ّية
في األمم المتحدة في الخمسينات،
أه ّمها لجنة حقوق اإلنسان
( ،)1951والمجلس االقتصاد ّي

واالجتماع ّي (.)1952 -1951
وترأّس مجلس األمن ثالث م ّرات
عندما مثّل لبنان فيه.
•ألقى في الواليات المتحدة وكندا
وأميركا الالتين ّية وأوروبا ولبنان
وسوريا والعراق مئات الخطب
والمحاضرات في الجامعات
واألندية والكنائس والمؤتمرات.
• حصل على 63دكتوراه شرف من
		 جامعات عالم ّية مختلفة ،و ُمنح
		 أوسمة رفيعة من  17دولة عرب ّية
		 وأوروب ّية وأميرك ّية.
•كان عض ًوا في أكثر من عشرين جمع ّية
ورابطة علم ّية وفلسف ّية ودين ّية عالم ّية.
•منذ العام  ،1975انض ّم إلى الجبهة
اللبنان ّية وناضل من خاللها بك ّل إمكاناته
الفكريّة والسياس ّية وعالقاته الدول ّية في
سبيل قض ّية لبنان طيلة أعوام الحرب،
وكان من أبرز العقول التي عملت في
تأسيس النظرة العقائديّة إلى لبنان
الغد ،وتعبئة األجيال الجديدة في معركة
الحريّة والسيادة.
• توفّي في  28كانون األ ّول  ،1987بعد
		 صراع طويل مع المرض واأللم،
		 كان من خالله مثال المؤمن الصابر
		 والمستسلم لمشيئة اهلل.

وفي آثاره

باإلضافة إلى الخطب والمحاضرات
واألبحاث والدراسات والمقاالت الفكريّة
والسياس ّية والعلم ّية والالهوت ّية التي
يصعب إحصاؤها ،والمنشورة باللغتين
العرب ّية واالنكليزيّة في المجالّت والجرائد
المتخصصة والموسوعات والمطبوعات
ّ
الموسم ّية في الشرق والغرب ،فقد وضع
الدكتور شارل مالك طائفة من الكتب
والمؤلّفات التي نشر بعضها ،ومعظمها لم
يُنشر ،نذكر منها ما يلي:
• الحرب والسلم (باالنكليزيّة )1950 -
• مشكالت القا ّرة اآلسيويّة
		 (باالنكليزيّة)1951 -
• قض ّية التعايش الدول ّي
		 (باالنكليزيّة)1955 -
• المسيح واألزمات
		 (باالنكليزيّة)1962 -
• كفاح االنسان في سبيل السالم
		 (باالنكليزيّة)1953 -
• اهلل واالنسان في الفكر المسيح ّي
		 المعاصر (باالنكليزيّة)1970 -
• اهلل واالنسان في الفكر اإلسالم ّي
		 المعاصر (باالنكليزيّة)1972 -
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• الدهشة أمام الوجود
		 (باالنكليزيّة)1974 -
• نقد مسيح ّي للجامعة
		 (باالنكليزيّة)1982 -
• المق ّدمة -الجزء األ ّول
		 (بالعرب ّية)1977 -
• لبنان في ذاته (بالعرب ّية)1974 -
• لماذا أقرأ الكتاب المق ّدس؟
		 (بالعرب ّية)1973 -
• لماذا أؤمن بيسوع المسيح؟ (بالعرب ّية)
• كيف أفهم حوار الكنائس؟
		 (بالعرب ّية)
•شارل مالك والقض ّية الفلسطين ّية
(بالعرب ّية )1973 -مع مق ّدمة
بقلم حميد فرنجية.
وتعتبر «المق ّدمة» أه ّم آثاره الفكريّة
الفلسف ّية باللغة العرب ّية ،وكان قد أع ّد
جزءَها الثاني للطبع حين أقعده المرض
وعاجلته المن ّية.
وللدكتور مالك مؤلّفات عديدة لم
تُنشر ،أه ّمها مذكّراته المستخلصة من
 60مجلّ ًدا ،د ّون عليها يوم ّياته خالل ستّين
سنة؛ وهي ثروة من المالحظات والمعلومات
والوقائع والوثائق التي ال تق ّدر بثمن.

مـدارات

الأب موسى في تكريم
ُ
الكلمة
أهل الإعلام:
سلا ُحنا الوحيد ،والتعاون
المستمرّ
طبيعي
ّ
في عشاء تكريم ّي ،في  16ك ،1ألهل
الصحافة واإلعالم ،برعاية وزي َري التربية
حسان دياب والمحامي وليد
واإلعالم ،الدكتور ّ
الصحافة واإلعالم مح ّمد
الداعوق وحضور ِنقيبَي ّ
البعلبكي والياس عون ،أعلن رئيس الجامعة األب
وليد موسى افتتا َح مطعمٍ جديد ،يتم ّيز بحجمه
ومعماريّته وأثاثه ونوع ّية خدماته...
وم ّما قاله في هذا العشاء ،في خالل إشاراته
إلى ما صارت إليه الجامعة وما استحدثته:
من الطبيع ّي ،أيّها األصدقاء ،أن تكون
والمؤسسات اإلعالم ّية،
المؤسسات التعليم ّية،
ّ
ّ
في تعاو ٍن مستم ّر ،يؤدّي إلى تكامل في خدمة
الوطن واالنسان .لم نفقد األمل ،ولم نتخ ّلَّ عن
الرجاء .ال تزال الكلمة قادرة على فعل دورها،
بعي ًدا عن لغة العنف والفساد والموت.
في البدء كان الكلمة ،وكان اإلعالم .اذهبوا
ّ
وبشروا جميع األمم .منذ تلك اللحظة ،منذ
ألفي سنة ،بدأت أوسع حملة إعالم ّية في
العالم ،وال تزال مستم ّرة؛ ليس بمعنى التبشير
الدين ّي فحسب ،بل بمعنى تجسيد الكلمة
أفعاالً وفضائل وخدمات إنسان ّية .والجامعة،
هي تعبير صادق وخالص عن دور الكلمة.
نحن وإيّاكم ال نملك إال ّ هذه الكلمة؛
هي سالحنا الوحيد.
وأضاف :ويا أيّها األصدقاء ،آمل أن نلتقي م ًعا،
وبصورة مستم ّرة ،على خدمة وطننا ،بعي ًدا
عن الديماغوج ّية والغوغائ ّية والفوضى .ومن
دواعي سرورنا أنّنا ند ّرس مادّة اإلعالم ،وقد
خ ّرجنا ،حتّى اآلن ،حوالى مئة شا ّب وصب ّية،
بع ُضهم معنا ،الليلة ،فأهالً بهم .وأهالً بكم
جمي ًعا .وشك ًرا لمن ّ
نظم هذا اللقاء .وأعياد
مباركة ،وك ّل عام وأنتم بخير.

وكان نائب الرئيس األستاذ سهيل مطر ح ّيا
ور ّحب قائالً :في هذا الزمن ،ال يُك ّرم االنسانُ

إال ّ بالح ّب ...نحن نحبّكم .نحن نتك ّرم بكم.
نحن نشرب نخبكم .ونحن نصلّي من أجلكم.

وتوالت األنخا ُب على إيقاع الموسيقى ووقع ِ
الغناءٍ ،
بأداء راقٍ من طالّب معهد الموسيقى.
ولهم جمي ًعا قُ ّدمت الهدايا التذكاريّة.

منصور عيد..
القلب وفي البال
في
ِ
«منصور عيد ..في القل ِب وفي البال»
قنطرةُ ٍ
وفاء رفعتها الجامعةُ ببا ِبها ،فكان
برحا ِبها مهرجانُ ح ٍّب أحيته كلماتٌ وعيون...
األه ُل واألصدقاء ُ وال ّزمالء ُ كانوا بع ِّد
الحروفِ في كت ِبه ..صاروا كتابَه الّذي
ما كُت َب!
ِ
وعنهم ،ومعهم ،توالى شريطُ
الشهادات
س الّذي َعبر ..كمكابرةِ
ِ
والذكريات ألي ًما كأم ِ
ِ
ِ
تِربِ مكابرته ،رفيقة در ِبه وعمرِه ،جاكلين
تَختنقُ بجر ِحها وال تخونُ!!
وكان في الشري ِط أصواتُ األُلى يقولون
ويُسمعون:
فماذا قال رئيس الجامعة األب وليد
موسى؟
 ...قبل أن أتح ّدث كرئيس جامعة ،وقبل
أن أصلّي كراهب ،أقول كصديق وكأخ
لمنصور عيد:
العالقة مع هذا الرجل لم تكن عالقة
وظيف ّية ،وال عالقة رئيس بمرؤوس ،وال
حتّى زميل بزميل.
بيني وبينه ،كان جس ٌر من المحبّة
والصدق .آمن ُت به عامالً متفان ًيا إلى ح ّد
الشهادة ،من أجل طالّبه وجامعته ،وطب ًعا
من أجل عائلته.
كانت تربطنا خيوط من األلفة والصراحة.
ما عرفت فيه إال ّ اآلدم ّية واألخالق .صادقٌ
حتّى شفافية الكلمات ،فال تنميق وال
زخرفة على حساب الح ّق والحقيقة.
في الجامعة كما في الخارج ،في النهار
كما في سهراتنا العائل ّية واالجتماع ّية ،كان
منصور متصال ًحا مع نفسه ومع الناس،
وجهه واحد ،وقلبه واحد ،وعقله يتّسع
ويفيض أد ًبا وكتبًا وجماالً.
اليوم ،وفي ك ّل يوم ،أفتقد صديقًا ،وأرجو
من جاكلين ومن وسام ونتالي أن يع ّوضوا
هذه الخسارة.
أ ّما كرئيس جامعة ،فإنّني أعتبر
الدكتور منصور عيد نموذ ًجا لألساتذة
الذين ق ّدموا شبابهم وحياتهم في سبيل

الجامعة خدم ًة للطالّب.
أقاصيصه ورواياته ،امنحه السعادة
األبديّةّ ،
وتقدي ًرا له ،أعلن:
وعظم ذكراه في نفوسنا ،وامنح
عائلته وأحبّاءه أن يكونوا ،على قدر المحبّة،
-1تسمية الحديقة المواجهة لكل ّية العلوم أوفياء له ولك؛ إليك ،يا ر ّب ،نصلّي.
االنسان ّية حيث كان يعمل باسم «حديقة
والنائ ُب الوزي ُر األدي ُب إدمون رزق
منصور عيد».
-2متابعة نشر آثاره ومؤلّفاته ،واالهتمام بماذا تجلّى؟
ِ
بإرثه الثقاف ّي بالتعاون والتفاهم مع  ...منذ تأل ُّ ِقه ،في كَنَف «س ّيدة مشموشه»،
ِ
الجامعة ،طالبًا ،إلى
تلميذًا ،وتف ّو ِق ِه في
العائلة.
ٍ
ِ
 -3اإلعالن عن جائزة سنويّة باسمه تُمنح مُ َسلسلِ نجاحاته ،معلّ ًما ورائ َد ثقافة في
ِ
منطقة ج ّزين ،فأستاذًا على منابر ِ «س ّيدةِ
للخ ّريج الذي ينال أعلى العالمات في
اللويزه» ،منظِّ ًما و ُمشارِكًا في مبادراتٍ
كل ّية العلوم االنسان ّية.
ٍ
روابط وترؤسِ
-4إطالق اسمه على كرس ّي مم ّيز في قاعة أدب ّية ،تأسيسِ
َ
مجالس،
َ
ِ
إقامة ن َ َدوا ٍت و َحلَقا ٍت دراس ّية؛ َحم َل
مخصصة
عصام فارس؛ وهذه الكراسي ّ
لعظماء من هذا الوطن.
الدكتور منصور عيد اس َمهُ بجدارة ،وقَ َرنَ
ِ
َ
إتقانَ المواضيع ِ بجودة األداء.
تبقى كلمة الراهب ،وهي صالة مسيرةٌ ُمكَلّلةٌ بالتوفيق ِ والوِفاق ،بين
أرفعها باسمكم إلى اهلل ،بشفاعة مريم ،مُقامَي «الس ّيدةِ» ،حي ُث ترعرعَ وتفتَّح،
ِ
برفيقة
للهّ عليه إنعاما ٍت توَّجها
أفاض ا ُ
شفيعة الجامعة:
َ
ِ
ِ
ِ
َ
ني
م
ز
ال
،
ه
ي
ر
ه
د
حبيبة
جاكلين،
ه،
ر
م
ع
َ
ُ
َْ
َ ِّ
وال ُمز ِمع ،عروسِ شعرِه ونثرِه ،مع ثمار ِ
يا ر ّب،
ٍ
بركة حل َّ ْت على البيتِ السعيد.
مكافأة منصور عيد ليست على هذه
األرض،بل هي في كرمك اإلله ّي .أحبَّك،
ِ
ِ
امتل َك إحداث ّيات العرب ّية ،لُغَ ًة وأدَ ًبا،
أنشدك ،غنّاك في أشعاره ،أن َت بطل
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تتس ْربَ ُل وِشا َح الموتِ؟
إلى ُم َج َّر ِد ذكريا ٍت َ
أَب ًدا ،يا منصور ،أب ًدا؛ ك ُّل هذا ما انف َّك
ِ
وجودنا ونتفاع ُل معهُ،
وجو ًدا يفع ُل في
أصدقاء ً وزمالء ً وطال َّ ًبا وق َّراء ً وباحثين.
وجيه فانوس
إدمون رزق

منصور ،يا
صديقي ،ال تَتَفاجأ ِإنْ
َ
ٍ
انتظ َم القومُ ،بَ ْع َد قليلُ ،صفوفًا ليتق َّدموا
بأبحا ٍث عن أَدَ ِب َك و ِفكْر ِ َك؛ وال تَنْ َد ِه ْش،
على ِاإل ْطالقِِ ،إذا ما ازدادَ َّ
الطل ُب على
ِ
لطباعة مؤلَّفاتك
ِحبْر ِ المطابع ،استعاد ًة
ِ
ضع م ْن أَبْحا ٍث
ون َْشر ِ ما ُو ِض َع وما َس ُي َو ُ
ودراسات عنك وعنها...
الساب ُح في َملَكوتِ
منصور عيد ،أيُّها َّ
ِ
ال َحقِّ؛ أيُّها المتَّش ُح بمحبَّة كُ ِّل مَن َعرفَك
صدقاء وزُ ٍ
ٍ
ِم ْن أ َ ْهلٍ وأ َ
مالء وطالَّبٍ وق َّر ٍاء ،يا
ِ
ِ
العربي ...ويا مَن رويت
قصص َت لألدب
مَ ْن َّ
ِّ
العربي ...ويا من وضعت للمسرح
لألدب
ِّ
العربي ...ويا َم ْن د َر ْس َت في أبحاث َك...
ِّ

فراض بال َقلَم ِ ِ
عاص َي الكَ ِلم .باح ٌث رصين،
َ
ف وع ّرب ،تأ ّم َل وتأل َّ َم ،قَ َّص وروى،
ألّ َ
َ
حاض َر وناقش ،حتى أت َر َعهُ الحني ُن وأخ َذ
منهُ ال َحنانُ ،فاعتص َر عناقي َده ألحانًا.
الش ْع َر ،في هدأةِ ٍ
استسقى ِ
ليلة قَ ْمراءَ،
فهمى على َحفافي كرو ِمه ،كما يدعو
ف المو ِس ُم!
ال ِقطا َ
ِ
لحظة ِ
الذكرى ،يُخالِ ُجنا
اآلن ،في
ف بأنّنا ،مذ َجن َّ َح
َعبَ ُث المكابرة ،فنعتر ِ ُ
ِ
ِ
في األثيرِ ،نفت َ ِق ُدهُ ،نش ُع ُر بفراغ رحيله،
وسما ِعه ...ل َ ِكنّني،
وي َ ِل ُّج بنا شوقُ رؤي ِته َ
ما بَر ِ ْح ُت أراهُ ،كيف تَلَفَّتُّ ،كأنّه انتش َر
ِ
ف رو ًحا ،فرا َو َح،
في
األمكنة ،كلِّها م ًعاَ .ش َّ
ِ
تع َّددَ ،على َوقْـع ِ تطويبات اإلنجيل!
أليس أنّنا آمنّا ،من دونِ أن نرى ؟..
َ ...
و ِس ْرنا ،بين ُجل ُج ٍلة وقيامة ،في خُطى َمن
ِ
وطئَ الموتَ ووه َب الحياة ،حتّى ِبتْنا نرى،
من دون أن نُبْ ِصر؟!

وب َم ص ّرح األمين العامّ التِّحاد الكُتَّاب
اللبنان ّيين د .وجيه فانوس؟
 ...منصور عيد ،ما بَر ْح َت حيًّا بأعمالِ َك

منصور عيد ،يا كلَّ هذا وأكثر ،أنت
موجود بق ّوة وحيويّة وفاعليَّة ولو كنت
ستبقى ساب ًحا فوق سرج فرس ال َّرحيل.

عة في مجاالتِ الث َّ ِ
العديدةِ والمتن ِّو ِ
قافة
واألدبِ؛ ما زِلْ َت مُ ْمت َ ِلئًا ُوجودًا ِب ُحضور ِ َك وما رسائ ُل منصور الّتي تالها سهيل
ال ُمت َ َم ِّيز ِ في ال َح َركَت َ ْينِ األَد ِبيَّ ِة واألكَّاديميَّ ِة مطر ..حبيبًا عن حبيب؟
في ل ُبنانَ كما في العالَم ِ ال َع َر ِب ِّي.
 ...موجع الفعل الماضي!
منصور ،يا رفي َق العشري َن سن ًة ما لنا وللذكريات ،تعالوا نحلم...
ض ْت ِم ْن ُعمريَ ،عبْ َر المؤتمراتِ ها هو ،يعود ،أنظروا اليه ،يتق ّدم ،واثقَ
التي َم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
والنَّدواتِ و ُو َرش ال َع َمل ،الفكريَّة منها الخطوة ،ابتسامة معجونة بالوداعة
والثَّقا ِفيَّ ِة ،التي تشاركناها؛ ويا زَمي َل وطهارة القلب ،يح ّيي ،يغمر ،ينبض...
ِ
َّاديمي في الجامعاتِ ث ّم كأنّنا في حلم ،يستدير على نفسه ،وفي
العلْم ِ والبَ ْح ِث األك ِّ
المساعي تلك الزاوية ،يرمي بضع أوراق ويختفي...
التي تعاون َّا عبرها؛ ويا رفيقَ
َ
النَّقابيَّ ِة وال ِفكرِي َّ ِة ،من ِخالل ِ ِ
وجودنا م ًعا منصورُ ،عد ،ما ب َك ،إح ِ
ك معنا ...ولكن...
في اتِّحاد الكُتَّابِ اللبنانيين ،الذي اكانَ ركض ُت إلى الزاوية ،حمل ُت تلك األوراق،
ان ْ ِتسابُ َك إلى عضوي َّ ِت ِه سنةَ  1998وتولَّي َت عددتها :سب ٌع!
فيه أَمانةَ الل ِ
ِ
َّجنة الثَّقافيَّ ِة بَ ْي َن َسنَت َ ْي
وها أنا أتلو عليكم رسائل منصور
 2006و2008؛ وكم ساعدتَني ،مؤ ّخ ًرا،
ض ُر ل ُه اآلنَ السب َع ،فكونوا في سكوت أيّها السامعون:
في اختيار ِ ال ُمتح ِّدثي َن لِما ن ُ َح ّ
في االت ِ
ِّحاد إلحياء ندوةٍ عن َحبي ِب َك بولس
سالمه ،تليقُ بالمنتدى له وبالمنتدين؛ -الرسالة األولى :إلى الجامعة :الرئيس،
بَ ْل ِإن َّ َك زَوَّدتَني ،قَبْ َل أسابي َع ٍ
قليلة ج ً َّدا الزمالء ،األسرة ،الطالّب ،أحببتكم
ٍ
خاص ٍة في موضوع ِ وسأبقى ...انتسبت إليكم وانتميت.
من َر ِح ْي ِل َك،
بمداخلة َّ
هي ِم ْن آخر ِ عمل ُت جهدي ،فإن وفّيت ،فلي ذكرياتكم
سالمة ،ولعلَّ هذه ِ ال ُم َداخَلَة َ
ِ
قصرت ،فاغفروا لي.
ما كانَ ل َك أَنْ تَكْتبَه؛ ف َ َه ْل يُمك ُن لكُ ِّل هذا ،والصالة ،وإن ّ
يا منصور ،أَنْ يَصي َر َهبَاء ً مَنْثو ًرا أَو يَت َ َحوَّلَ وتذكّروا دائ ًما أنّني أحبّكم وأصلّي لكم.

الرسالة الثانية :إلى أهل األدب والفكر:ما كتب ُت كلمة إال ّ صادقًا ،وما روي ُت حكاية
إال ّ من أجل القيم ولبنان؛ خربة مسعود
ستبنى من جديد ،وطائر الفينيق يستفيق،
ليبقى القلم سال َحنا وربي َعنا في محاربة
الجهل والفساد والتط ّرف والعنف.
الرسالة الثالثة :إلى بت ّدين اللقش ،إليهاوإلى جاراتها ،وإلى أهلي وإخوتي وأبناء
بلدتي الحبيبة .ليست بقايا جسدي تستريح
في بت ّدين اللقش فحسب ،بل الروح التي
تحيا معكم إلى األبد .ب ّوسوا ترابها؛ فإن
ارتعش التراب ،هو أنا أرتعش في التراب.
الرسالة الرابعة :إليكم ،أنتمالحاضرين هذه الليلة ،إلى ك ّل من
أسهم في إقامة هذا اللقاء ،شك ًرا
لكم ،ولك ّل من تح ّدث أو كتب أو ق ّدم
أو رسم لي صورة ،أو أخرج وثيقة؛
هل أنا أستحقّ؟ ولكنّكم أنتم تستحقّون
ك ّل حبّي وصالتي.

الدمع ،ولك ّن اسم جاكلين يتراءى :ال قبلك وعلى عائلة منصور عيد .وإنّ العائلة ت ِ
َقدر
وال بعدك ،حبيبتي ...وتبقين ،ويبقى اسمك محبّتكم ووفاءكم له كما هو كان يقدرهما.
رمزًا للتضحية والوفاء .وحين تكونين فوق،
ذات يوم من أيّام المرض واأللم،
ال تبكي وال تنحني ،ارفعي الرأس لمطرح
قال أبي لي ولوالدتي« :في األ ّول لم أكن
لبيوقف الزمان.
أريد أن أناضل ،ولكن عندما رأيت محبّة
الرسالة السابعة :حروف بلون الدمع الناس ق ّررت أنّني سأستم ّر في النضال» .لمواآلخ ،وكلمات متقطّ عة ،ونداءات :يا يستطع منصور عيد أن يعبّر لكم فردًا فردًا
اهلل .ق ّدرتها لي .لن أقرأها ،ولكنّني عن شكره وتقديره لوفائكم .لذا ،أودّ الليلة
أجيب :يا منصور ،يا مقصوف العمر ،أن أشكر باسمه واسمنا أنا وشقيقتي والوالدة
أيّها الجرح المفتوح على أغنية :وينن ،ك ّل من زار سرير مرضه وكلَّ من ذكره في
وينن ،وين وجوهن؟ وين صواتن؟ صار أفكاره وصالته ،وك ّل من وقف إلى جانبنا في
في وادي بيني وبينن.
هذه المحنة والس ّيما من العائلة وأصدقائه
وزمالئه ،وهذا الحضو َر العزي َز والمتكلّمين
وأخص بالشكر جامعة س ّيدة اللويزة،
يا زيتونة الجامعة ،العابقة باألدب والنبل ،الكرامّ .
سنبقى نتف ّيأ ظاللك الدافئة ،لن يكون الزمن مكانَ سعادةِ أبي اليوم ّية ،بشخص رئيسها
ممحاة .سيبقى اسمك أقوى من الرحيل.
األب وليد موسى ،على ما أبدت وفعلت ...فهذا
ويا رجل ،لو يتدحرج الحجر...
دلي ٌل أنّ منصور عيد فعالً في القلب والبال.
قاهر السؤال وظالم :إلى أين يا اهلل؟
 ..وبَع ُد بَع ُد ،كثُرتِ األقوالُ أو قلّت،
ولكن ...اهلل معك.

أ ّما وسام ،األرزةُ على كع ِب أرزة ،فيا سبحانَ
ِ
العاصفة صارخًا:
الرسالة الخامسة :إلى وسام ونتالي :اهللِ كيف اشرأ َّب علىلست بعي ًدا عنكما ،أحرسكما بأهدابي،
 ...نعم لم يتركنا منصور عيد ولم
وغ ًدا أفرح بكما ،إحبسا الدمع ،أنتما
قصر بي يترككم .بل ترك لنا جمي ًعا ذكرى محبّته لنا
تستحقّان ك ّل الح ّب ،فإن ّ
تقصر الروح ،واستم ّرا رمزًا وعطائه األدب ّي الفكر ّي الكبير .وهذا االرث
الزمن ،لن ّ
من المحبّة والفكر كنزٌ ،علينا االعتناء به،
لألخالق واألخ ّوة والجمال.
ومسؤول ّيتنا أن نحفظه في القلب والبال .لذا
-الرسالة السادسة :ممح ّوة الكلمات ببعض يشكّل لقاؤنا اليوم مناسبة عزيزة ج ًّدا عل ّي

كابرت أو كابدت ،ال شيءَ ..ال أح َد يع ّوض.

إذًا،
ما أشقانا إن لم نعم ْل أعمالَ المحبّةِ،
ببراءة األطفالِ ،ويَك ْن لنا إيما ٌن ورجاء ٌ
كالمساكينِ بال ّروح ِ والبسطاء!
ٍ
بابتسامة في ك ِّل َح ٍّل
والطّ وبى لمن تز ّودَ
وترحالٍ ..وفي ال ّرحيلِ األخيرِ ،على غرار ِ
منصور عيد .أما هي ابتسامةُ َمن كان
راض ًيا َمرض ّيا؟!

كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 3
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للر ِّب أرف ُع صالتي من أج ِل َك ،لتكونَ كما
يُري ُد َك أن تكون.

من َحصاد العمل الرعويّ
الجامعي
ّ
الصيفي 2013
المخيم
ّ
بيت الأب بطرس شلهوب
الكشفي/بزمار
ّ

شارك شبيبة العمل الرعو ّي الجامع ّي
في المخ ّيم الصيف ّي ،الذي أقيم في بيت
األب بطرس شلهوب بز ّمار ،في -29 -28
 30حزيران  ،2013تحت عنوان« :ها أنذا
 ...أرسلني» (أش .)8/6
خ ُّصص اليوم األ ّول للرياضة الروح ّية.
أ ّما اليوم الثاني فكان ترفيهيًّا ،تخلّلته زيارة
إلى الفوج المجوقل في الجيش اللبنان ّي.
وفي  8أيلول  ،2013ت َّم التسلُّم والتّسليم
بين اللجنتَين القديمة والجديدة في كنيسة
الجامعة ،ث ّم كان عشاء ٌ قال فيه األب
فادي بو شبل:
شاءت العناية اإلله ّية أن نجتمع في هذا
اليوم ال ُمبارك الذي تحتفل فيه الكنيسة بعيد
ميالد الس ّيدة مريم العذراء ،ليت ّم التسلُّم
والتّسليم بين ٍ
لجنة وأخرى لخدمة الر ّب يسوع
والكنيسة في العمل الرعو ّي الجامع ّي.
صحي ٌح أنّنا أمضينا سن ًة جميلة ،كثُ َرت
الصلوات واالجتماعات والنّشاطات.
فيها ّ
ِ
وعلى ال ّرغم من أنّني لم َ
أحظ بفرصة
االشتراك معكم في المخ ّيم الصيف ّي،
بسبب العمل ّية التي خضع ُت لها من دون
ِ
بنعمة اهلل وبغيرةِ
استعداد ...لكنّكم
اللجنة ،استطعتُم أن تُكملوا ال ُمخ ّيم،
وكانت ال ُمشاركة رائعة من الشبيبة.
اليوم وقبل أن أنشكُر أعضاء اللجنة
التي ِ
السنة الدراس ّية -2012
عملَت خالل ّ
 ،2013أريد أن أُؤكّد لكم بعض الثوابت
التي أؤم ُن بها:
أ ّوالً :نح ُن ُر ُسل للمسيح يسوع في جامعةس ّيدة اللويزة ،وفي المجتمع الذي نحيا فيه.
وثان ًيا :أن نكون ُر ُسالً هو أنّ الر ّب وثِقَضع ِفنا وفقرِنا.
بنا،على ال ّرغم من َ
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وثالثًا :رسالتُنا تحم ُل سالمَ المسيح،وفر َح الروح القدس ،واإلشارةَ الدائمة
لعناية اآلب اإلله ّية.
ثالثًا :ستُذكّركم األيّام باألوقات التيَ
ُ
ِ
عشناها ونعيشُ ها أنّها نعمة أضيفت على
فم ًعا ِعشنا األخ ّوة المسيح ّية ،والبن ّوة حياتِنا.
لمريم التي تجم ُعنا كُلُّنا تحت ظ ِّل حماي ِتها.
راب ًعا :أتمنّى أن تكون كلمة اهلل التيأرضا صالحة،
وهنا اسمحوا لي أن أشكُ َر اهلل أ ّوالً زُر ِ َعت فيكم قد وجدت ً
على كُلٍّ منكم ،وال ّرهبنة التي ك َّرست لتنم َو وتجع َل منكم ُر ُسالً لها.
لخدمة الجامعة الروح ّية األب ال ُمدبِّر
ِ
َ
جورج ناصيف ،ورئيس الجامعة األب وليد -خام ًسا :إضاف ًة إلى البُعد الروح ّي ،ألف ُت
موسى ،الذي لم يوفِّر فرص ًة ،إال ّ وأظه َر نظ َركُم إلى البُعد اإلنسان ّي الذي ِعشناه ُ
فيها دع َم ُه و ُحب َّ ُه ،وكذلك سائر اآلباء م ًعا في األفراح ِ واألحزان.
على َس َهرِهم ،وصوال الحلو على وقو ِفها
 ِبجانبكم.
الصالة يلتقي عطشُ نا إلى
ساد ًسا :في ّ
بعض اهللِ ،ب َعطَ ش ِ اهلل إلينا .ولذلك ،وا ِظبوا
وقبل ُشكري ألعضاء اللجنة ،هاكم َ
ٍ
التّوصيات األبويّة:
عالقة
الصالة التي تُد ِخلُكُم في
على ّ
حقيق ّية مع اإلله الذي يُحبّكم.
أ ّوالً :أنتم مريم ّيون ،وهذه هي هويّتُكمالتي ينبغي أن تطبَ َعكُم مدى الحياة- .ساب ًعا وأخي ًرا :العالم الذي نحيا فيهِ
ولكي نكون مريم ّيين حقًّا ،أدعوكم أ ّوالً تكثُ ُر ِ
فيه ُّ
الظلمات؛ ولذل َك أدعوكم
مع البابا بنديكتوس ،لل ّدخول ك ّل يوم من لتفتحوا عيونكم ج ّي ًدا على هذه األماكن،
ِ
وتحملوا إليها نو َر المسيح في ّ
والتمسك بكلمة اهلل التي
«باب اإليمان»،
الشهادة
ّ
تعطي حيا ًة لحياتكم.
بالقول والعمل.
بعضا.
علّمتُكُم ُح ّب الجامعة وبعضكم ً

وأذكّركم بأ ّن بابا ال ّرجاء يوحنّا بولس
واآلن ،اسمحوا لي أن أتو ّجه إلى ُك ِّل
السابقة ألشكُ َرهُ،
الثاني ،الذي يستقبلكم ك ّل يوم خالل عضوٍ من أعضاء اللجنة ّ
دخولِكم إلى َح َرم الجامعة ،هو القادر باسمكم وباسمي.
أن يُعلِّمكم كيف تكونون عالمات رجاء في
عالمٍ تكثُر فيه الضباب ّية والسوداويّة...
نسقة ليا عقيقي« :فل ّما جاء ورأى
ال ُم ِّ
وألف ُت انتباهكم إلى شهادة المحبّة التي نعمة اهلل فر ِ َح وش ّجع ُهم كلّهم على الثّباتِ
يُق ِّد ُمها البابا فرنسيس ،لتكونوا على ِم ِ
ثاله في الر ّب بكُ ِّل قلو ِبهم» (أ ع .)23/11
حاملين ُح ّب المسيح إلى مَن تلتقون َه.
من شابّة صغيرة خجولة إلى صب ّية
مسؤولة ،سنوات م ّرت وأنتِ كنتِ تكبُرين
ثان ًيا :أرجوكم أ ِحبّوا هذه الجامعة التي أمامي ،وكان فرحي في ِك أشبه بفرح ال ّزارع
أحبّتكم ولم تبخَل عليكم بشيء ،إنّها الذي يرى زرعهُ ينمو ويكبُر ويُعطي ثم ًرا.
بيتكم الذي قضيتم فيه أجمل سنواتِ با َر َك اهلل حيات ِ
ك وقادَكِ في سبلها...
ُعمرِكم ،حي ُث عشتُم مع ه ّم ال ّدرس
ِ
واالمتحانات ،واختبارات ال ُح ّب األ ّول،
نسقة فراس ناشف« :أطلب
نائب ال ُم ّ
والنّشاط والفرح بالخدمة والتّضحية ،إليكم ...أن تعيشوا عيشة تليقُ بال ّدعوة
ونسيان الذات الذي يُولّ ُد الفرح .التي دعاكُم إليها الر ّب» (أف.)1/4
ص ّدقوني يا أحبّائي ،حي ُث يتعب اإلنسان ابتسامة وحضور لطيف ،بعد زيارة القربان،
يُح ّب .وأنا أعرف وأعترف أنّي أتعبتُكُم .كانت الزيارة إلى مكتبي مع ضحكة ُمم ّيزة.
عذ ًرا على إتعا ِبكُم .ولكنّني ال أندم ،ألنّني أشكُ ُر َك ألنّ َك ِ
عمل َت بصمت وفرح ،وأسأل

الر ّب يسوع أن يُني َر حياتَ َك كُ ّل األيّام.
أمينة الس ّر سيلين خوري« :من أحبَّني
أحبّهُ أبي ،وأنا أُحبُّهُ وأُظه ُر لهُ ذاتي»
(يو )21/14
حضو ُركِ كالورد الجور ّي ،فيه الهدوء
والدفء ،الجديّة واالبتسامة.
شك ًرا على أمانت ِ
ك في تدوينِ ك ّل األمور
ِ
التي أصبحت ُجزءًا من تاريخنا .أطل ُب
من الر ّب أن يجع َل سيرة حياتِ ِ
ك كلّها تعبقُ
بعطر المسيح الط ّيب.
ف
أمينة الصندوق نتالي غ ّرة« :نعر ُ
أيّها اإلخوة أحبّاء اهلل ،أنّ اهلل اختاركُم،
ألنَّ إنجيلَنا الذي صا َر إليكم ما كان بالكالم
وحدهُ ،بل بق ّوة اهلل وال ّروح القدس واليقين
التامّ» ( 1تس .)4/1
ِ
التزام وجديّة ،أمانة و َع َمل .حضو ُرك مع
ّ
الشبيبة حضو ُر أخ ٍت حنون ،تُح ّب بصمت،
وتخ ُدم بصمت ،وتُض ّحي بصمت.
أُصلّي إلى الر ّب أن يجع َل من حياتِ ِ
ك
أنشودةَ ُح ٍّب لك ِّل من تلتقينَهم.
مسؤول النشاطات جاد مالّح« :أ ّمأ أن َت
الصحيح» (تي .)1/2
فتكلّم بما يُوافق التّعليم ّ
غيرة على العمل الرعو ّي ،و ُح ّب ومسؤول ّية
في الخدمة.
ابتسامة ِ
وجه َك يا جاد تُخب ُر عن مدى
طيب ِت َك .وأودُّ أن أُذكِّ َر َكَ « :من مع ُه الكثير
يُطلَب منهُ أكثر» .ف ِلعناية الر ّب أُسلِّ ُم َك،
وبين يده ِ أض ُع َك« .ال تخف»!

مسؤولة الترفيه ليا حرب« :وكالمُ اهلل
يبقى إلى األبد ،وهذا الكالم هو الذي
ّ
بشرناكُم به» ( 1بط .)25/1
ض ُّج بالحياة والجمال؛ أفكا ٌر وألوانٌ
عال َ ٌم ي ُ
وحضو ٌر يُخب ُر عن ِغنى الخالِق وجمال ِ
الخليقة.
ِ
ِ
ِ
ُشك ًرا على ما قُمت به ومنك ننتظ ُر المزيد،
وصالتي إلى الر ّب أرف ُعها لكي يُك ِث َر في ِ
ك
ِ
بالمجد إليه.
عطاياه ُ لتعودَ

مسؤول الجوقة جورج شعيا« :إفرحوا
دائ ًما في الر ّب» (في .)4/4
صوتٌ والتزام! ُشك ًرا على الجديّة ،شك ًرا
السهر بأن تكون احتفاالتُنا الليتورج ّية
على ّ
ُمصلّيةُ .شك ًرا ألنّ َك بقي َت أمينًا للمسيح...
فلهُ أُصلّي لكي يحفَظَ َك من الش ّرير ويقودَ
خُطاك في سبيل الحياة ،وتُغنّي بمرا ِح ِمه
طولَ األيّام.
وقب َل أن أُعل َن أسماء اللجنة التي ستهت ُّم
ِ
بالسهر ِ على ُمساعدةِ
األعضاء اآلخرين،
ّ
وقب َل أن نختُم صالتَنا ونمضي بسالم
الر ّب...أودُّ أن أتوقّف قليالً ألقولَ لكم:
ال ،لن أنسى مسؤول الروح ّيات جورجيو
الصغير .هذا الشا ّب
الذي أدعوه ُ ابني ّ
فيه ِظالالً لي من ُذ دخولِهِ
الذي كن ُت أرى ِ
إلى الـ  ،Pastoralوهو مثل العذراء مريم،
«يحفظ ك ّل ٍ
شيء في قل ِب ِه ويتأ ّمل به» ،وقد
السنة أنّه جدي ٌر بالمه ّمة
أظه َر خالل هذه ّ
ِ
ِ
التي أُلقيت على عاتقه (الروح ّيات) .وأكثر
من ذلك :إنّي أعترف بأنّه عندما يكون في
احتفاالت الجامعة ِ
حاض ًرا ،فإنّه يُضفي
عليها من مخزو ِنه الروح ّي.
أرف ُع صالتي ألج ِل َك يا جورجيو لِتنم َو
كلَّ حي ٍن في اإليمان وال ّرجاء والمحبّة،
و ُشك ًرا ل َك.
ول ُه أقول« :سيروا في المحبّة سيرةَ المسيح
الذي أحبَّنا» (أف .)1/5

مسؤولة اإلعالم عبير ح ّداد« :فسا َر
في ك ِّل مكا ٍن يعم ُل الخير ،ويشفي جميع
الذين استولى عليهم إبليس ،أل ّن اهلل كان
معه» (أ ع .)38/10
ُشك ًرا ل ِ
ك .ومن الطّ بيع ّي أنّني كن ُت أرغ ُب
برؤي ِت ِ
ك أكثر معنا ،ولكن ربّما ّ
اللجنة للسنة :2014-2013
الظروف لم
ِ
منسق :نتالي
تسمح لك.
نسق :جاد مالّح  -نائب ّ
مُ ّ
غ ّرة  -أمين س ّر :سيلين خوري  -أمين
ُمرافقلجنةجوزيفباسيلَ «:منأحبَّني صندوق :ابراهيم مهنّا  -مسؤول
سم َع كالمي فأحبّهُ أبي ،فنجيء ُ ِ
ِ
إليه ون ُقي ُم نشاطات :إيلي الحاج  -مسؤول ترفيه:
ناي عبَيد  -روح ّيات :كريستال غندور
عندهُ» (يو .)23/14
ذاك الشاب الذي دخَ َل إلى مكتبي للم ّرة األولى  -إعالم :ريتّا خليل ُ -مرافق لجنة:
إليسا لطّوف -
وهو خائ ٌف وخجول ،أو «ال أعرف» ،هو اآلن جورجيو ن َجيم  -كورالّ :
يت ُرك الجامعة جريئًا ُشجا ًعا وقويًّا...
وجورج شعيا.
فباهلل علي َك يا جوزيف ،قُل لي أن َت ما جمي ُعكُم وجميعكنَّ تح َت حماية والدة اإلله
هي مشاعري نحو ما رأي ُت من تق ُّدم ٍ ونم ٍّو أض ُعكُم ،و َعسانا جمي ًعا أن نخ ُدمَ المسيح
ونضوج؟! قُل لي ،هل يُمكن أال ّ أفر َح ب َك ،اإلله الذي «هو هو أمس اليوم وإلى األبد»
وقد رأيت ُ َك تنمو أمامي يو ًما بع َد يوم؟
(عب « )8/13الطّ ريق والح ّق والحياة»
أش ُك ُر َك على ما ق ّدمت ُه للعمل الرعو ّي( .يو  ،)6/14و ُمعطي الحياة لحياتِنا وربّنا
وأشكُ ُر َك على اهتما ِم َك في أن تجعل وفادينا ،لهُ المج ُد واإلكرام مع اآلب
األبونا مرتاح ومطمئ ّن البال في ك ّل شيء .والروح القدس إلى األبد آمين.

كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 3
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سهرة المتخ ّرجين

سهرة المتخرّجين

في  26تم ّوز  ،2013ك َّرمَ شبيبة العمل
الرعو ّي الجامع ّيِ ،بحضور رئيس الجامعة،
األعضاء الذين تخ ّرجوا في العام الدراس ّي
ٍ ،2013-2012
بعشاء ساهر وهديّة تذكاريّة:
تمثال صغير للعذراء وطفلها.
الافتتاحي
خدمة الق ّداس
ّ
ّ
الدراسي
للعام
ّ

ترأس هذا الق ّداس في  9ت 1ال ّرئيس
ّ
العامّ للرهبان ّية المارون ّية المريم ّية األب
بطرس طربيه ،يُعاونه لفيف من اآلباء،
وخدمه شبيبة العمل الرعو ّي.
ق ّداس عيد الطوباويّ البابا
يوح ّنا بولس الثاني

لِمناسبة الذّكرى الثالثة لتطويب البابا
الحبيب يوحنّا بولس الثاني ،ونزوالً عند
رغبة الطّ الب بيتر داغر ،الذي يخضع
في هذا النّهار ( 22ت ،)1لِعمل ّية جراح ّية
َحرِجة ،أُقيم ق ّداس تَلَته مسيرة صالة إلى
حديقة الطوباو ّي.
سهرة المتخ ّرجين

رحلة إلى دير مار بطرس
وبولس – بيت شباب

َّ
نظ َم العمل الرعو ّي الجامع ّي عيد
جميع الق ّديسين ( 1ت ،)2زيارة إلى دير
مار بطرس وبولس – بيت شباب ،ت ّم
خاللها َعرض وثائق ّي عن تاريخ ال ّدير،
واحتُفل بالق ّداس اإلله ّي .وبعد الغداء
تع َّرف الشبيبة على صناعة الفخّار في
بيت شباب ،وعلى المطبعة األولى بالحرف
العرب ّي في دير مار يوحنّا الخنشارة.

خدمة الق ّداس االفتتاح ّي
للعامّ الدراس ّي
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يوم العمل الرعويّ
ّ
العام
الجامعي
ّ

في 22تشرين الثاني ،ولمناسبة عيد
العمل الرعو ّي الجامع ّي ،انض ّم عدد
كبير من شبيبة جامعتنا إلى شبيبة من
كُ ّل جامعات في لبنان ،وكان اللقاء في
المدرسة األنطون ّية -عجلتون ،تحت
عنوان« :وتكونونَ لي شهودًا» (أع .)8/1
والسجود للقربان
بدأ النّهار ّ
بالصالة ّ
األقدس ،وبموضوع ق َّدمهُ األب جوزيف
بو رعد بعنوان ّ
«الشهادة» .وكانت لِجانُ
الجا ِمعات قد ج َّهزَت ستاند ع َّرفَت من
خاللِ ِه على ِ
أنشط ِتها .ث ّم تال ذلك التّعريف
بالعمل الرعو ّي الجامع ّي ونشاطاته،
بتمثيل ّي ٍة كوميديّة.

ق ّداس عيد الطوباو ّي
البابا يوحنّا بولس الثاني
رحلة إلى دير مار بطرس
وبولس – بيت شباب

ق َّدمت ديزيريه المعروفة بـ
شهادة حياتها ،وإلى جا ِنبها ريتّا ،الشابّة
التي تحم ُل إعاق ًة في ي َديها ،والتي ُعرِفَت
من خالل برنامج« :نحنا لَبَعض».

DéDé

اخت ُ ِت َم اللقاء بالق ّداس اإلله ّي الذي
ترأّسه األب فادي بو شبل المرشد
العامّ ،وشا َر َك ِ
فيه آباء مُ ِ
رشدون؛ وكانت
ُمفاجأة ِ
الختام تهنئة األب فادي إلعادة
انتخابه للم ّرة الثالثة على التوالي مُرش ًدا
عامًّا للعمل الرعو ّي الجامع ّي ،من ِقبَل
مجلس البطاركة واألساقفة الكاثوليك
في لبنان.
يوم العمل الرعو ّي
الجامع ّي العامّ

يوم العمل الرعو ّي
الجامع ّي العامّ

كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 3
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سهرة البربارة

Recruitment day

مـدارات

لِجذب الطالّب ال ُج ُدد نحو طريق
النّور والحياة وعيش الحياة المسيح ّية في
ضر شبيبتنا ستاند على شكل بئر
الجامعة ،ح َّ
يعقوب ،يو َمي  6و  7ت ،2013 2تحت عنوان:
«إس ِقني» ،و ُوزِّعت مناشير لتعريف الطالّب
على نشاطاتِ ِنا ورسالتنا في الجامعة.

ع ــدد 59

خصوصا راهبات معلولة،
جميع األسرى،
ً
وثان ًيا من أجل الشبيبة في لبنان والعالم كلّه،
وثالثًا التك ُّرس لمريم من ِقبَل المشاركين،
شخصا.
الذي بلغ عددهم حوالى 350
ً
جسد الطالّب مشاهد من
هذا ،وقد َّ
أحداث طفولة يسوع (أسرار الفرح).
بعدها كلّل ّ
الشبيبة العذراء مريم بال ّزهور
وطافوا بها مُصلّين.

رياضة الميلاد الروحيّة
لقاء حول الوقاية من السيدا
في جامعة اللويزة

في  31ت 2و 1ك 1أقام الشبيبة
ّ
الكشاف
رياضة روح ّية في مركز
المارون ّي -سهيلة ،تحت عنوان« :هل جرى
أم ٌر عجيب؟» ،وكان البرنامج من ّو ًعا ،من
مواضيع روح ّية ،وتأ ّمالت؛ وفي سهرة
جسد ّ
والصبايا بعض
الشباب
السجود َّ
ّ
شخص ّيات المغارة :مار يوسف ،العذراء
مريم ،المالك ،المجوس وال ّرعيان ،وكان
وقت للمشاركة ،إذ صلّى ك ٌّل منهم على ن ّية
شخص َس َحب اسمه بالقرعة.

HIV awareness

الإثنين  9ك 2013 1الساعة 16:50

Recruitment day

رياضة الميالد الروح ّية

أقام مكتب ال ّرعاية في الجامعة،
بالتّعاون مع العمل الرعو ّي ،لقاء
مع «جمع ّية العناية الصح ّية»
و« ،»Vivre positifبمناسبة أسبوع
التّوعية على مرض السيدا.

السهرة
 7كانون األ ّول
ّ – 2013
المريم ّية شبابُنا ل ِ
ك ()8

منسقة مكتب ال ّرعاية
بعد ترحيب من ّ
جوسلين عيسى ،دعا نائب رئيس الجامعة
لشؤون الثقافة والعالقات العا ّمة سهيل
«ليحصنوا أنفسهم
مطر الشبّان والشابّات
ّ
من األمراض».

سهرة البربارة

في  6ك 1أقام شباب العمل الرعو ّي
حفلة ترفيه ّية بمناسبة عيد الق ّديسة
بربارة ،في  dorms bloc Aتحت عنوان:
« ،»Countriesبحيث اختار ك ّل فريق بل ًدا
خاصا به،
مُع ّينًا ،فلَ ِبس زيّهُ وح ّ
ضر طعا ًما ًّ
خاص بك ّل بَلَد.
مع ستاند ّ
 7كانون ّ
الأول ّ – 2013
السهرة
ُ
لك ()8
المريميّة شبابنا ِ

أحيا طالب «العمل الرعو ّي الجامع ّي»
في جامعتنا السهرة المريم ّية «شبابنا
لك» ،للسنة الثامنة على التوالي ،تحت
عنوان« :سمع ُت صوتَ سالم ِ
ك» .التي
بدأت بصالة المسبحة ،ث ّم بترانيم روح ّية
وصلوات ،شاركت فيها المرنّمة نبيهة
يزبك وأختاها ميشا وندى ،ورافقهم على
األورغ روي الناشف.
الصلوات والترانيمُ ،رفعت أ ّوالً لتحرير

رياضة الميالد الروح ّية

لقاء حول الوقاية من
السيدا في جامعة اللويزة

منسقة برنامج التّوعية ناديا
وسل َّطَ ت ّ
بدران ،الضوء على مخاطر اإلصابة
وتزايد عددها سنويًّا؛ ففي لبنان يوجد بين
 100و  120حالة سنويًّا.
المرشد العامّ األب فادي بو شبل
تح ّدث عن شهادة وخبرة عاشها برفقة
شا ّب كان مصا ًبا بمرض السيدا ،وكيف
استطاع أن يتخطّ ى نفس ًّيا وروح ًّيا حالته.
بعدها تناولت ريتّا و ّهاب ،باسم كلمة
جمع ّية « ،»Vivre Positifموضوع الوصمة
والتمييز الذي يتع ّرض له المصاب.
وتخلّل اللقاء عرض أفالم وثائق ّية
تحكي مأساة وآالم مريض السيدا.
ث ّم جرى نقاش بين الطالّب والجمع ّية،
التي حثَّت الشباب على التنبُّه وعدم
التردُّد في طلب المشورة وإجراء فح ٍ
ص
طوع ّي م ّجان ّي.

كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 3
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Christmas project

مـدارات

أقام شبيبة العمل الرعو ّي «شجرة
المحبّة» في كافيتيريا الجامعة من 9
إلى  17كانون األ ّول ،لجمع التب ُّرعات
والهدايا في سبيل مشروعهم
الميالد ّي ،الذي تض َّمن:
استضافة  100شخص من
مستشفى قلب يسوع  -دير القمر،
التّابع لجمع ّية راهبات الصليب إلى
مائدة العيد ،ظهر  19كانون األ ّول؛
و 30صب ّية من ميتَم الراهبات
اإلفرام ّيات  -بطحا مساءً ..،وتقديم
الهدايا للجميع.
وفي  20كانون األ ّول ،وبالتّعاون
مع جمع ّية س ّيدات المعونة ،استضفنا
حوالى  65طفالً من عائالت مُحتاجة،
وصلّينا ّ
وتعشينا م ًعا ووزّعنا الهدايا.
وفي  23كانون األ ّول ،احتفلت عائلة
الجامعة بق ّداس الميالد ،الذي ترأّسه
األب الرئيس وليد موسى ،بمشاركة
لفيف من آباء الجامعة ،مش ّددًا في
عظته على فرح اإلنجيل ،مستشه ًدا
بكالم البابا فرنسيس .وفي المناسبة
بقص ٍة
جسد الشبيبة أشخاص المغارة ّ
ّ
صغيرة تتكلّم عن انشغال الناس في
كثير من الدول بأن يُع ِّيدوا الميالد،
وهم ال يريدون أن يعرفوا أو حتّى أن
يسمعوا عن صاحب العيد.
بعد الق ّداس اإلله ّي ،تالقى
األعضاء في مق ّر العمل الرعو ّي حيث
تبادلوا التمن ّيات والهدايا ،ث ّم تغ ّدوا
م ًعا ،إلى أن آذن موعد االحتفال مع
الع ّمال األجانب في الجامعة عند
العصر ،وتوزيع الهدايا لهم بأجواء
الفرح المسيح ّي.
والجدير ذكره أنّ شبيبتنا
كانوا يلتقون بعد ك ّل احتفال أمام
القربان األقدس لرفع آيات الشكر
واالمتنان على األوقات المعاشة
بفرح إنجيل ّي عامر.

29

ع ــدد 59

31

ع ــدد 59

 12ت ّموز  1100 :2013خرّيج وخرّيجة،
ودكتوراه فخر ّية للبروفسور فيليب سالم.
الجامعة ،الجمعة  12ت ّموز  7 ،2013مساءً :المدار ُج م ّواجةٌ بالنّجاحاتِ واآلمالِ ،تلتم ُع
في عيونِ  1100خ ّريج وخ ّريجة؛ وال ّرحا ُب حافلةٌ بال ّدعاءاتِ والهتافاتِ تَن ِب ُض بها قلو ُب
ِ
األهلِ
السائلون :وأ ّما بَعد؟!
واألصدقاء وال ّرفاق؛ وث ّمةَ ّ
البضعةُ آال ٍ
رئيس
حسان دياب ،ممثّالً َ
ف من الحضورِ ،يتق ّدمهم وزي ُر التربية ّ
ورئيس مجلس الوزراء ،وحوله المتق ّدمون في غير
ورئيس مجلس الن ّواب
الجمهوريّة
َ
َ
صعيد ومجال ،كانوا ّ
الشهودَ على مهابة الطقوس ،من موكب ال ّدخول إلى موكب الخروج،
وما تخلّلها :من إعالن رئيس الجامعة األب وليد موسى عن استكمال ٍ لبرام َج أكاديم ّية
ٍ
وألبنية وتجهيزا ٍت علم ّية ،ومن رسائ َل ودعوا ٍت أطلقها ضي ُف ّ
الشرفِ وخطي ُب االحتفال
البروفسور فيليب سالم من منطلقات إيمانه وعلمه وتجربته...
ولكن ،قبل ك ِّل ذلك ،كان ال ب َّد من الصالة ،رف َعها عن الجميع وللجميع ،األباتي
بطرس طربيه ،الرئيس العامّ للرهبان ّية المارون ّية المريم ّية ،قال:
يا َر َّب الحياة وس ّي َد الكنيسة والبشريّة،
يا مَن ب َك كان ك ُّل شيء،
الحي ال ُق ُّدوسِ إلى اآلبِ األَزَلِ ّي،
قَ ِّدمْ َصالتَنا برو ِحك ِّ
ِ
ِ
واقبَ ْل تض ُّر َعنا من أجل جام َعة س ّيدة اللويزة،
ِ
ِ
بإدارتها وأُمنائها و ُع َمدائها َوكُلِّيَّاتِها َودَكاتِ َرتِها ،والعاملين فيها ،وطالّبها َوخ ِّريجيها ال ْ ُج ُدد.
بُ َّث في نفوسهم رو َح البحث َعنِ الحقيقَةَ ،و َح ِّققْ ِ
فيهم إرادَةَ أبيك ،لِ ُيت َ ِّم ُموا حياتَ ُهم ِب َح َس ِب
التدبير الخالص ّي ،ويبلغوا الملكوت.
يا يسوع ،يا َمن أظهرتَ وجهَ ِ
اإلله الحقّ،
َودَ َعوتَنا إلى عبادتِه بالروح والحقّ،
إفت َ ْح أما َمنا با َب اإليمان ُمشَ َّر ًعا،
َو َح ِّققْ فينا ِ
ِ
َ
العلْ َم الصالِ َح ،تُني ُره أشعَّةُ الروح ِ ال ُق ُدس،

سالم للمتخرّيجين:
ندعوكم إلى
نبذ العنف ّ
بكل
أشكاله ،وإلى
أن تحلموا أحلا ًما
كبيرة ،وأن
تتعلّموا من
أخطاء غيركم،
وأن تعملوا لصنع
لبنان جديد يليق
ّ
ويستحق
بتاريخه
مجده.

مـدارات
فال نَشُ َّك إال ّ لِنَبْلُ َغ يَقي َن الحقيقة،
وال ن ُ َح ِّص َل مَ ْعرِف ًة إال ّ لِنَنْفَ ِت َح على مَجاالتِ
الخلْقِ واإلنسان والحياة،
ِ
َون َبلُ َغ ،باإليمانِ والعقل ،في َسنَة اإليمان،
ِإلى ِم ْل ِء قا َم ِت َك،
ون ُ َم ِّج َد َك أيّها الكلمةُ الخالّب ،مع أَبي َك
الخالِق ،والروح ِ ال ُق ُدسِ ال ْ ُمنير،
إذ ن َ ْحيا ف َ َر ًحا َوان ِْدها ًشا ِب ِلقائِ َك،
َوتَ ْج َع َل من جامعة س ّيدة اللويزة جماعةَ
بَ ْح ٍث َعنِ الحقّ ،في اإليمان ِ
والعلْم ،في
الطاعة والتواضع ،في التواصل والتنمية،
في تقديم اإلنسان على أ ِّي مصل َح ٍة
وأَيْديول ُو ِجيَّ ٍة و َعقي َدة...
يا مري ُم ،يا َس ِّي َدة اللويزة،
يا أُمَّنا في اإليمانِ البا ِح ِث َعنِ الحقيقَة،
يا أَمينَ ًة ُمنير ًة ت َْشفَ ُع فينا لِنَكونَ
ُشهودَ ِاالبْن،
َصلِّي أل َ ْج ِلنا،
ِ
ِ
َوا ْحفَظي ل ُبنانَ َوال ْمنطَ َقةَ م ْن كُ ِّل بُغ ٍ
ض
َوان ْ ِقسام ٍ و َح ْربٍ َوقَتْل.
ِ
ِ
كوني َملْجانا َوقْ َت التَّجارِب ال ْ ُمهلكَة،
و َع ِّرفينا َجمالَ الحقيق َِة في الخَير َوالح ّريّة،
اس َهري على َمسي َرةِ الخ ّريجين ليكونوا
َو ْ
ِ
مريم ّيين رو ًحا وتص ُّرفًا ،ملْ ًحا لألرض
ِ
حقيقة
ومنارة كرامة ،تقودُ اآلخرين إلى
اآلبِ واالبنِ والروح القدس.
يا س ّيدة اللويزة،
ك الطاهر في جا ِم َع ِتكِ،
فَلْتَكْ ُم ْل مشيئَةُ قَلْ ِب ِ
َولْنَبْلُ ْغ َجمي ًعا مَ َحبَّةَ اب ِن ِ
ك َورجاءَهُ،
ِ
لِنُ َم ِّج َده ُ مع أ َ ِ
بيه ورو ِحهِ ،برفق ِت ِ
ك ،اآلنَ
وإلى األبد .آمين.

بالصنعتَين َصنّاج ًة
تال الصالةَ ترحي ٌب َّ
وبثًّا حميما؛ فقال األستاذ سهيل مطر:

الحـ ـمـ ـ ُد ل ــلّــه يبق ـ ـ ـ ــى الحـ ـ ـ ـ ُّ
ـب والأمـ ـ ـ ـ ُـل
هـ ـ ــذي الل ــويـ ــزة تبقـ ـ ـ ــى َّ
أم ف ـِتيتن ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ح ّيـ ـ ــوا الل ــويـ ــزة ،أنت ــم مجـ ُد ع ـ ّـزت ـ ـ ـ ـ ـ ــها

لبن ـ ـ ـ ـ ُ
ـان ي ـب ـقـ ـ ــى ،ب ـن ــور ِ الــلّ ِـه ي ـ ـك ـ ـت ـحـ ـ ـ ـ ـ ُـل
عذراؤه ـ ــا ،ف ـ ــي ذرى لـ ـب ـن ـ ـ ـ َ
ـان ،تـ ـتـ ّـص ـ ـ ُـل
ـعرس والأحـ ـ ـ ُ
ـلام وال ـ ُم ُث ُـل
ُ
وأن ـ ـتـ ـ ــم ال ـ ـ ـ

وجي ـ ـ ــش لبن ـ ـ ـ ــان ح ّيـ ـ ــواُ ،
رمزه شـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
ـرف
جن ـ ــو ُده أسـ ـ ـ ـ ـ ُد حـ ـ ٍّ
ـب من بن ـ ـ ــادقهـم
ُ
ُ
قدس نقبّلـ ـ ـ ـ ـهـا
ـالأرض ح ـي ــث َهــووا
فـ
ٌ

ـع أقــدامــه الـ ــني ـ ُ
ـران تش ـ ـ ـ ـت ـعـ ُـل
م ـ ــن وقـ ِ
ُيط ـ ـ ُّـل ف ـجـ ـ ٌر ب ـ ــه الأمج ـ ـ ـ ــا ُد ت ـغ ـت ـسـ ـ ـ ـ ُـل

راح ـ ــوا ضحـ ـ ــايـ ـ ــا ،ول ـكـ ْـن عـف َـو تـربـ ِته ــم

ـدم الأحـ ـ ـ ـ ــرار ِ ي ـن ـ ـج ـب ـ ُـل
ت ـ ـ ــرا ُب ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ِ
بــوق ـف ـ ـ ـ ِـة ال ـ ـع ـ ــزّ ،ك ـ ـ ـ ـ ـ ُّـل العــمر ِ ي ـُخـ ُ
ـتزل

وي ـ ــا ل ــوي ــزة ،ه ـ ـ ـ ـ ــا أب ـ ـن ـ ـ ـ ــاؤك ُنـ ـ ُج ـ ٌـم
مـ ــن كـ ّ
ـل لبن ـ ـ َ
ـان جـ ــاؤوا العـ ُّـز وقـ ـفـ ـ ُته ــم

شـ ـ ّـعــت ،ونحــن به ــم نس ـ ــمو ونحتف ُـل
ـيون تلاقـ ـ ـ ـ ــى الح ـ ُّ
ـب وال ـن ـبـ ـ ُـل
وفـ ــي ال ـعـ ِ

الـ ُ
ـزوق ،برس ـ ـ ــا ،ومــن ديــر ِ يشـ ـ ـ ُّـع هــدىً
َعــينــي إلــيهــم ،ش ـ ـ ــبا ًبـ ــا ،كـ ـ ّ
ـالسـ ــيوف ،إبـ ــا

ـراح ،ي ـكــتم ـ ُـل
عـ ـ ـ ُ
ـرس الل ــويـ ــزة ،فـ ــي الأف ـ ِ
ع ـي ـن ـ ـ ــي إليهم ،صبـايـ ــا ،يشــهق الع ـس ُـل
ـاو ُ
أهـ ـ ــل ًا ب ـك ـ ــم ،ول ـي ـت ـغ ـ َ
الأرز والـ ـ ــجبـ ُـل

ـوم نرص ُدكـ ــم
ي ـ ـ ــا أصدقـ ــائي ،لهـ ــذا الي ـ ِ
ـان أنت ـ ــمِّ ،
ربـ ـيـ ـ ـ ُـع لبن ـ ـ ـ َ
زه ـ ـ ــروا أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ًا
ت ـ ـم ـ ـ ـرّدوا ،فـ ــميـ ــاديـ ـ ُـن ُ
العلـ ـ ــى ُوج ـ ــدت
تـ ـ ّم ـ ـ ُ
ـوز أنـ ـت ـ ــم ،ف ـ ـ ــلا آذا ُر يوج ـ ُـع ـ ـ ـ ـكـ ــم

ـواء يكــتم ـ ُـل
كـ ــأنّ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـعـ ـ ُ
ـرس ،بالأضـ ـ ـ ـ ـ ِ
َلك ــم ن ـمـ ـ ِّد ُد ،ح ًّبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،لا ل ـم ــن ف ـش ـ ـ ـ ـ ــلوا

بصـ ـ ـ ــوتـ ــي اليـ ــوم ،صـ ـ ـ ـ ـ ٌ
ـوت واح ـ ٌد أبـ ـ ًدا

دقّـ ــوا القـ ـل َ
ـوب اس ــمعوا أصداءَ لهف ِت ـ ـهـا
ملاعبنـ ـ ــا
القلب ،أنتم ،في
العين ،فـ ــي
فـ ــي
ِ
ِ
ِ
ّ
آبـ ــاؤكــم ه ـ ـ ـ ــا ه ـ ــم ،والأمه ـ ـ ُ
ـات هن ـ ـ ـ ــا
ُ
والق ـ ّبع ـ ـ ـ ـ ُ
ـات عل ـ ــى هـ ـ ــام ـ ـ ــاتكــم ن ّجـ ـ ٌـم
اليوم ،فـ ــي الجهـ ــا ِد الح ِّ
َ
ـق ،ملحمة
خطي ُبنـ ــا
فــيل ـيـ ــب س ـ ـ ــالم ٌ
رمزُّ ،
أي فخ ــر ٍ ل ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
فــإن ت ـ ـغـ ـرّ َب ع ــن لبن ـ ـ ـ ـ َ
ـان م ـن ـشـ ـ ـغـ ـ ـ ــل ًا
ـون ـ ـه ـ ـ ـ ــا ِفـ َـل ــذٌ
بط ـ ـرّام تــزه ـ ــو ب ـ ــه ،زيـ ـ ـت ـ ُ
عذراءُ  ،أ ّمـ ــي ،أنـ ــا سـ ــكران مـ ــن وجـ ــعي
ُك ال ـحـ ـ َّ
ـب ف ـ ــي أرضـي وف ـ ــي ن ـب ــضي
زرع ـت ـ ِ

وإن شعرتم يو ًما ،بغربة أو وجع ،عودوا
إلى هذه الجامعة ،صدرها رحب ،مساحتها
االنسان ّية أوسع بكثير من مساحة األرض،
ومدرجها هذا ليس من تراب ورمل ،بل من
حنان وحنين ...ونحن ،تطلّعوا ج ّي ًدا،
نحن نحبّكم ،نحبّكم من اآلن وإلى دهر
الداهرين .آمين.

مـ ــن أج ـ ِل ـك ــم ،وب ـك ــم َتغ ـ ــوى وتـحـتف ـ ـ ُـل
مـ ــاذا ي ـقــول كـ ـ ُ
ـوم ْ
إن ُسـ ـ ـئ ـلــوا؟
ـرام الق ـ ـ ِ
َمـ ــن يس ـ ـكــن ال ـقـ َ
ـلب لا ي ـحــلو ل ـ ـ ـ ــه َبـ ـ َد ُل
وفـ ــي ّ
ف ،ل ـكـ ــم ذكــرى ولا خ ـجـ ُـل
الص ـفــو ِ
والأم ـن ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـات كم ـ ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ــو أنّه ـ ـ ـ ــا قُ ـ َب ـ ُـل
ـل لبنـ ـ ـ ــان َتع ـل ــو وه ـ ــي ت ـب ـت ـهـ ُـل
مـ ــن أجـ ِ
ـق الأرزِ ،ي ـت ـّص ـ ـ ُـل
ابـ ـ ُـن الشـ ـ ـ ـ ِ
ـمال ،ب ـع ـمـ ِ
مـ ـ ُ
ـم ،ف ـفـ ـي ـ ـ ـ ــه ُي ـض ـ َر ُب ال ـ َمـ َـث ـ ـ ـ ُـل
ـرآة ع ـل ـ ـ ٍ
ـان يوم ـ ـ ـ ـًا ليـ ــس يـنـشـ ُ
ـب لبنـ ـ ـ ـ َ
عـ ــن حـ ّ
ـغل
ـلوب ،ف ـش ـ ـ ـ ـك ـ ًرا أ ّي ـ ـه ـ ـ ـ ــا الرّج ـ ُـل
مـ ــن ال ـقـ ِ
ر ّدي إل ـ ـ ـ ـ ّـي زمـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـًا ف ـي ــه أح ـت ـف ـ ُـل
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َّ
ـك ال ـ ــور ُد وال ـق ـب ـ ُـل
أم ر ّبـ ـ ـ ـ ــي إل ـي ـ ِ

اليوم هو يومكم .ال للكالم هو ،بل للفرح .ك ّل كلمة ال تتح ّول اليوم إلى قبلة ،هي كلمة
باطلة ،ك ّل حرف ال يتح ّول في هذا العرس ،إلى وردة ،هو حرف صامت.
عيوننا تتّجه إليكم ...أنظروا إلى عيون أهلكم ،إنّها أجمل لحظات الح ّب والفرح،
قفوا لحظة تصفيق وشكر لهؤالء األهل األحبّاء.
ألف طالب وطالبة ،وزد وزد ،يتخ ّرجون ،اليوم ،حضو ًرا واعتذا ًرا .آتون هم من ك ّل
لبنان؛ تح ّية لآلتين من برسا -الكورة ،تح ّية لآلتين من دير القمر -الشوف ،تح ّية لزوق
مصبح ،طالّ ًبا وأهالً ومدينة زاهرة بالعطاء.

من هو خطيب االحتفال؟
أعتذر منكم ،السؤال ليس في محلّه،
وأكاد أقول خارج الموضوع.
من كُتبت عشرات الكتب عنه،
من ارتفع اسمه عل ًما لبنان ًّيا في أنحاء
العالم،
من شارك في مئات الندوات والمؤتمرات
وحلقات البحث،
من ،على أبحاثه ،أُعطيت جائزة نوبل
للط ّب،
من أعطى ،وال حساب ،وأح ّب ،وال انتظار،
بياض لحيته
من تنافس على بياض قلبهُ ،
وبياض كفّه،
ّ
من صدره ما عاد يتسع ألوسمة ،وكتفاه
تنوءان بشهادات الدكتوراة،
من كانت عائلته عائلة سالم ،تنتسب إلى
لبنان ،ك ّل لبنان ،وإلى العالم ك ّل العالم،
وتح ّية إلى الزوجة الوف ّية وداد،
من كان مؤمنًا مستقي ًما باحثًا عن مفاتيح
الجنّة في خزائن المحبّة،
ال يمكن التعريف عنه ،وال تقديمه ،إال ّ
باسمه :فيليب سالم.

قال هو :ثالثة حملوا اسم لبنان
ويا أيّها األصدقاء
اآلن دقّت الساعة .المحبّة ال تعرف عمقها إال ّ ساعة الفراق ،ولكنّنا لن نودّع ،إلى العالم :جبران ،مايكل دبغي ،شارل
فأسماؤكم كما وجوهكم ،كما الشيطنات والشغب ،ستبقى محفورة في زوايا هذه الجامعة مالك .أرجوكم ،أضيفوا االسم الرابع:
فيليب سالم.
وعلى مقاعدها ،كما في قلوب أساتذتكم وزمالئكم.
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مـدارات

سنفتتح في تشرين القادم كل ّية الحقوق
والعلوم السياس ّية ،بعد أن مُنحنا الترخيص
القانون ّي ،وهي الكل ّية التي تنتهج النهج
األميرك ّي في عمل ّية التدريس ،هذا إلى جانب
حصولنا على تراخيص:
• ماستر في الرياض ّيات المال ّية
• ماستر في البيولوج ّي
•بكالوريوس وماجستير في سالمة
الغذاء وإدارة الجودة
• ماجستير في التغذيّة
• ماجستير في العلوم األكتواريّة
استكملنا بناء كل ّية ها ّمة ج ًّدا ،تعبّرعن طاقات طالّبنا وعن نزعاتهم
الفن ّية ومشاعرهم اإلبداع ّية ،وهي كل ّية
العمارة والتصميم والفنون الجميلة...
ونظرة إليها ،تجعلنا نعت ّز بوجود مثل
هذه األبنية والتجهيزات.

رئيس الجامعة األب وليد موسى،
وبعد إشارات بليغة إلى حال البالد وما
يكتنفها من سوداويّة ،أكّد على استكمال
الجامعة رسالتها األكاديم ّية بال خوف،
مع ّددًا بالتالي جدي َدها وما أنجزت وتنجز،
ّ
وأعلن من َح البروفسور فيليب سالم دكتوراه
كنا ننتظر حكومة جديدة تحاول أن
صورة سوداء كانت في السنة الماضية.
فخريّة في األنسان ّيات .قال:
تزرع في قلوب األجيال الجديدة ،بعض هذا صحيح .ومع ذلك ،نحن تابعنا

كنّا ننتظر مع فخامة الرئيس لواء العلم اللبنان ّي والجيش اللبنان ّي ،فإذا
ضربت بالبعض يغتال نفسه ووطنه ،وهو يغتال
االنتخابات النياب ّية ،فلم تجرِ؛ و ُ
إرادة الشعب ،بتمديد ،أق ّل ما يُقال فيه ،عناصر من الجيش ويتواطأ على دوره
أنّه يصادر الديمقراط ّية وحريّة الرأي.
ومصيره.

منذ أيّام ،افتتحنا «المرصد الفلك ّي»على اسم «فريد وموسى روفايل» .وهذا
المرصد يُعتبر األكبر واألدقّ في لبنان
والشرق ،ويسمح لطالّبنا وضيوفنا،
بالتع ّرف إلى عالم النجوم والكواكب
وأسراره.

اآلمال ،فإذا بالحكومة تستقيل ،وال نزال
أيّها األصدقاء
ننتظر منذ  22آذار الماضي حكومة
كان ذلك في مثل هذا اليوم ،من السنة جديدة ،وال تلوح في األفق.
الماضية.
كنّا ننتظر أن تكون سياسة النأي
كان لقاؤنا لتخريج الطالّب ،وكان بالنفس ،فعل حياد موضوع ّي ينقذ لبنان
عددهم يناهز األلف ،وكان راعي االحتفال من انعكاسات األزمة السوريّة ،فإذا بنا
فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان.
جمي ًعا عن وعي أو غير وعي ،نرمي أنفسنا -خالل سنة كاملة ،لم تعطّ ل الجامعة
وقف فخامة الرئيس ،مهنّئًا الخ ّريجين ،في خض ّم هذا الصراع الدامي والمحزن؛ يو ًما واح ًدا ،خارج روزنامة األعياد،
قائالً:
وانفجا ُر الضاحية ،منذ يومين ،دليل ولم يعلن الطالّب أ ّي إضراب أو
«في خض ّم التح ّوالت التي تجري في صارخٌ و ُمستنكر ومخيف.
تعليق للدروس؛ لقد كان الحوار بين
محيطنا العرب ّي ،حان الوقت ليقطف
أعضاء األسرة الجامع ّية طريقًا إلى
لبنان ثمار نضال شعبه من أجل الحريّة
كنّا ننتظر أن ترعوي بعض األصوات التق ّدم والبناء ،فتح ّية إلى أساتذتنا
والديمقراط ّية».
واألقالم ،فال تسكب الزيت على النار ،وال وطالّبنا وموظّفينا ،وم ًعا نتابع.
تح ّول الشاشات إلى قنابل متف ّجرة ،وأحقاد
وم ّرت سنة ،وال تزال المنطقة تعيش متوتّرة ،فإذا بنا نعاني وطأة اإلعالم بما -خالل السنة المنصرمة ،استكملنا
أجواء العواصف والثورات والمظاهرات يحمل من مشاهد وأخبار وتعليقات تثير الكثير من برامجنا األكاديم ّية ،بتعاون مثمر
وج ّد ّي مع وزارة التربية والتعليم العالي ومع
والفوضى .وحيث أن لبنان ليس جزيرة الخوف والدمع واالشمئزاز.
حسان دياب ،وأعلن،
معزولة ،فقد اهت ّزت أرضه ومجتمعاته،
معالي الوزير الدكتور ّ
كنّا ننتظر أن ينحني الجميع تحت اليوم أمامكم ،أنّنا ،بفضل هذا التعاون،
حتّى كادت بعض أركانه الدستوريّة تنهار.

في خالل هذه السنة ،افتتحنا قاعةجديدة ،تتّسع لحوالى  700مقعد ،على
اسم س ّيدنا البطريرك بشارة الراعي.
وهي القاعة التي بدأت باستقبال أكبر
الفرق الفن ّية.

المسيرة ،ونتابعها مع فخامة الرئيس ،ومع
الخ ّيرين من قادة هذا الوطن ،ونستكمل
رسالتنا األكاديم ّية وال نخاف .ومن يتناسى
أو يتعامى عن الواقع السياس ّي المهترئ،
ويتطلّع ،بصدق ،إلى مجتمعنا المدن ّي،
والس ّيما في هذه الجامعة ،يكتشف ما يلي:

في خالل السنة الماضية ،تح ّولتالجامعة إلى منبر ثقاف ّي يوم ّي ّ
:نظمنا
عشرات المؤتمرات والمعارض
والحفالت الموسيق ّية والمباريات
الرياض ّية ،كما حفلت الجامعة ،يوم ًّيا،
بندوات ومحاضرات وقداسات وتواقيع
كتب ال تُحصى.
في خالل السنة الماضية ،استكملنا العملللحصول على االعتراف ،Accreditation
المؤسسات األميرك ّية في هذا
من كبرى
ّ
الشأن .ويسعدني أن أبلغكم أنّنا حصلنا
على قبول مبدئ ّي ،م ّما يحلّنا الموقع المم ّيز
بين الجامعات في لبنان.

ع ــدد 59
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ال أريد أن أبالغ ببعض اإلنجازات التي
قمنا بها في هذه الجامعة ،هنا ،وفي فرعي
الجامعة :برسا -الشمال ،ودير القمر-
الشوف ،ولكنّني أردت أن أعلن أمامكم،
أنّ الواقع السياس ّي البشع ،تقابله ،من
جهة أخرى ،مالمح بناء حضارة وطن ّية
مم ّيزة .نداؤنا إلى الجميع :تعالوا ،بعي ًدا
عن السياسة ،نبنِ مجتمعاتنا ،ك ّل في
حقله ،فنقوى على الفساد ،وننتصر على
الضعف ،وال نقف عاجزين أمام جدران
الجهل والتخلّف.
أيّها األصدقاء
هذه المفارقة التي تعبّر عن األعجوبة
اللبنان ّية ،هي التي يمثّلها ،بفخر وإيمان،
ضيفنا لهذه الليلة ،وخطيب االحتفال:
الدكتور فيليب سالم ،رجل الثقافة والمحبّة
والعلم وااليمان.
إنّه لبنان اآلخر ،إنّه لبنان االنتشار ،إنّه
لبنان االنتصار على السرطان؛ وسرطاننا
السياس ّي أش ّد فت ًكا من هذا المرض
الخطير .فيا أيّها الصديق الكبير،
شك ًرا لك .وباسم جامعة س ّيدة اللويزة،
وبناء ً على قرار مجلسها ،اسمح لي أن
أق ّدم لكم ،دكتوراه فخريّة ،تتش ّرف بها
جامعتنا ،وتُضيف مدماكًا صغي ًرا ،في
َصر ِحكم العلم ّي والوطن ّي الكبير.
ويا أيّها األصدقاء
تعالوا جمي ًعا ،نعمل على صيانة مجتمعاتنا
المدن ّية من ك ّل الشرور واألمراض،
ودعوتنا صادقة إلى القادة السياس ّيين
أن استفيقوا ...فلبنان يستح ّق أن ينعم
بالهدوء والديمقراط ّية والسالم .أخجل
نقسم :لهم السياسة،
من القول تعالوا ّ
ولنا اإلنماء .ولكنّنا على العكس ،ندعو إلى
التناغم والتعاون والمشاركة ،لعلّنا نصل
بأجيالنا الجديدة إلى ما يحلمون به.
انطالقًا من ك ّل ذلك ،أهنّئكم جمي ًعا،
الخ ّريجات والخ ّريجين ،األهل ،األساتذة،
وأشكر هذا الحضور الكريم ،وتح ّية
لفخامة الرئيس العماد ميشال سليمان
ولدولة الرئيسين ب ّري وميقاتي على
تك ّرمهم بإيفاد معالي الوزير ممثّالً لهم،
ليشاركنا الفرحة .وأملنا كبير أ ّن لبنان
سينتصر على ك ّل المفاسد والتح ّديات.
شــك ًرا لكــم  .عــاش لبنــان.

رسالتي هي الدفاع عن االنسان وعن
لبنان ،وال ّدعوة إلى نبذ العنف ،والتّعليم
أنّ ما هو غي ُر ممك ٍن اليوم هو ممك ٌن
غ ًدا وأنّ ،...وما أكث َر العب َر والفوائ َد التي
تُستقى من ِ
نبعة فيليب سالم؛ وكفى باسمه
ألقابا!! قال:
أودّ أن أتق ّدم بالشكر العميق لجامعة
س ّيدة اللويزة ولشخص رئيسها األب وليد
موسى ولنائبه الدكتور سهيل مطر لمنحي
دكتوراه فخريّة في اإلنسان ّيات ،ولدعوتي
ألكون خطيب حفل التخ ّرج هذا المساء.
أيضا أن أشكر جميع الذين ساعدوني
وأودّ ً
ورافقوني في الطريق للوصول إلى هنا .إذ ما
من أحد يصل إلى مكان وحده .وأ ّول من أريد
شكره هي زوجتي وداد .فهي لم تكن فقط
مصدر الح ّب الذي ح ّدد حياتي ،بل كانت
أيضا مصدر السالم الذي أتاح لي التف ّرغ
ً
لعملي ولرسالتي .ورسالتي هي الدفاع عن
االنسان ،ك ّل إنسان ،ض ّد المرض .ورسالتي
أيضا هي الدفاع عن وطني لبنان ،والدفاع
ً
عن أهله-وأهلُه جميعهم أهلي -ليبقى
لبنان بلد الرسالة ،ولتبقى الرسالة .وكما
في ك ّل م ّرة ،يش ّرفني فيها أحد بتكريمي،
أعانق إخوتي ،وأنحني أمام والدي ووالدتي
اللذين يرقدان في األبديّة على هضبة تط ّل
على سهل الكورة الذي ينبسط على أقدام
جبال األرز .وأقبّلهما وأقول لهما أنّني ما
زلت على عهدي ،وما زلت أطلب رضاهما
صباح ك ّل يوم.
أيّها المتخ ّرجون
هذه لحظة تاريخ ّية لكم ،وللبنان ،وللعالم
العرب ّي .إنّ المخاض الذي يعيشه العالم
العرب ّي اليوم ،لم يشهده هذا العالم من
قبل .ولكن انظروا حولكم .هذا هو الشرق
كلّه في قبضة العنف .وهذا هو العنف
يكاد يغتال الثورة ويد ّمر أهدافها .لذا
جئنا ندعوكم إلى نبذ العنف بك ّل أشكاله،
والقيام بعمل ّية التغيير التي تحتاجها
أوطاننا بالطرق السلم ّية والحضاريّة.
نحن من دعاة الالعنف ،ونؤمن بأنّ
الثورة الحقيق ّية تكون بالتم ّرد الحضار ّي
الالعنف ّي حيث يتم ّرد المرء على واقعه ك ّل
يوم ليكون غ ُده أفضل من يومه وليكونَ هو
كلَّ يوم أفضل من نفسه.
وانظروا م ّرة ثانية إلى هذا الشرق،

وأناسا
أناسا يتقاتلونً ،
فماذا ترون؟ ترون ً
يموتون باسم اهلل وباسم الدين .في هذه
األرض ،جاء النب ّي موسى فعلّم وأوصى.
فص ِلب ومات
في هذه األرض جاء المسيح ُ
ث ّم قام من موته .في هذه األرض جاء
النب ّي مح ّمد رسوالً هلل وجاء برسالته .هذه
األرض هي أرضنا ،وهي منبت الحضارة.
نحن نقول ال ،ونرفض أن تتح ّول هذه
األرض إلى مقبرة للحضارة.
أنا «أؤمن بإله واحد آبٍ ،ضابط الك ّل،
خالق السماء واألرض ،ك ّل ما يرى وما
ال يرى» ولكنّني أحبّ َك وأحترمك ،وإن
كنت تؤمن بإله غير هذا اإلله .كما أحبّك
أيضا ،ولو كنت ال تؤمن على
وأحترمك ً
اإلطالق بأ ّي إله .إال ّ أنّني ال أحترمك إن
لم تؤمن بأخيك االنسان ،كان من كان هذا
االنسان ،مسيحيًّا كان ،أم مسل ًما أم ملح ًدا.
ونحن ندعوكم أن تحلموا أحال ًما
كبيرة ،أحال ًما أكب َر من الوصول إلى المال
والشهرة والسلطة ،أحال ًما أكب َر منكم ،إذ
أنّكم تجهلون اليوم ما أنتم قادرون على
صنعه غ ًدا .هناك س ّر يعرفه اهلل وحده
ج ّي ًدا ،وهو أنّه خلق االنسان بعقل ال حدود
له ،ونفس ال حدود لها ،وجسد ال حدود
لوظائفه .هناك في المحطّ ة الفضائ ّية
 ،NASAفي مدينة هيوستن ،قول مأثور
للعالم الفيزيائ ّي « Mike Dukeإنّ طاقة
االنسان على اإلبداع محدودة فقط في
مخ ّيلتنا» .لقد تعلّمت من تجربتي في
الط ّب أنّه ليس هناك شيء مستحيل ،وليس
هناك نف ٌق بدون ٍ
ضوء في آخره .ما قد
تعتق ُده غي َر ممكن اليوم قد يُصبح ممكنًا
غ ًدا .إنّ عمل ّية االنتقال من غير الممكن
إلى الممكن تتطلّب الكثير من الشجاعة
والمثابرة والتدريب :تدريب العقل وتدريب
النفس وتدريب الجسد .هذا هو الس ّر وراء
المعجزة .أ ّما الس ّر اآلخر هو أن ك ّل واحد
منّا قادر على صنع المعجزة.
وتعلّموا من أخطاء غيركم .كثيرون
حاولوا أن يتسلّقوا إلى الق ّمة ،وعندما
وصلوا إليها ،وجدوا الق ّمة سرا ًبا .كانت
الق ّمة سرا ًبا ،ألنّهم في صعودهم السلّم
كانوا يبيعون شيئًا من أنفسهم عند تسلّق
ك ّل «درجة» ،وعندما وصلوا الدرجة األخيرة
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كانوا قد باعوا ك ّل شيء عندهم .عند ذلك
أيقنوا أن من ال يمتلك نفسه ال يمتلك شيئًا.
وإيّاكم أن تعتقدوا أنّ الوصول إلى
النجاح يأخذكم إلى العظمة .إنّ النجاح
وحده ليس كاف ًيا .لكي تصلوا إلى العظمة،
عليكم االرتقاء إلى المحبّة والتواضع.
هذه الق ّمة هي أعلى ق ّمة يمكنُك التسلّق
إليها .وعندما تتربّع على هذه الق ّمة
تلتصق بأخيك االنسان وتُصبح معه واح ًدا.
عند ذلك يمألك الفرح اإلله ّي ،وترتفع
إلى فوق.
أيّها المتخ ّرجون
اسمحوا لي أن أتق ّدم من اللبنان ّيين بينكم،
وأعترف لهم ،بأنّ جيلنا فشل في صنع وطن
يليق بهم .وأدعوهم إلى العمل لصنع لبنان
جديد يليق بتاريخه ويستح ّق مجده.
أربعون سنة من األلم ولم «يح ّررنا األلم بعد
من قشورنا» .أربعون سنة ونحن نقتل هذا
الوطن وهو يرفض أن يموت .ولكي ال يموت
تعالوا نقف عرا ًة أمام وجه الشمس ونركع
أمام اهلل نطلب منه التوبة ،فلع ّل السماء
تغفر لنا ونعود كلّنا إلى حقيقتنا ،نعود إلى
براءتنا ،نعود إلى بيتنا ،نعود إلى لبناننا.
وغريب هذا اللبنان ،كم زرعنا فيه من
الحقد وهو ال يزال غي َر حاقد علينا،
حاض ًرا دائ ًما ليض ّمنا إلى صدره .فتعالوا
نض ّمه إلى صدرنا.
أيّها المتخ ّرجون
إذهبوا واعملوا وازرعوا في األرض .وإن
تركتم لبنانكم ،خذوا معكم حفنة من
ترابه لكي ال تنسوا من أنتم ومن أين أتيتم
ومن هم أهلكم وأ ّي أرض في األرض هي
أرضكم .وتذكّروا دائ ًما أنّ هذه األرض هي
وحدها من بقاع األرض كلّها التي تغفر لكم
وتشتاق دائ ًما إليكم .فاثبتوا في محبّتها
كما هي ثابتة في محبّتكم.
ليكن سالم اهلل عليكم ،ولتكن صلوات
أهلكم معكم.

ِ
التنويه بالتف ّوقِ
 ..ث ّم ماذا كان بعد:
الشهادات ،وإعالنِ
األكاديم ّي ،وتوزيع ِ ّ
تثبيتِ الخ ِّريجين؟
كانت أسه ٌم ناريّةٌ وقبال ٌت..
الصباح...
وسه ٌر حتّى طلوع ِ ّ
َ
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 قال طليعتُهم هادي،وباسم الخ ّريجين
أكرم سر ّي الدين
HADI SARIEDDEEN –
Computer & Communication
Engineering, Valedictorian
of Class 2013
We made it! And here we are
now, not sure if we should rejoice
for the success or grieve for the
departure. In either case, this is
our night, a momentous night that
we will always remember.
A few days ago, I received a phone
call from Mr. Simon Abou Jaoude,
Director of the Alumni Affairs Office, telling me that Mrs. Lea Eid,
NDU Registrar, had just informed
him that I was to be the Valedictorian of the Class of 2013, and that
I would be giving the graduation
speech today. I was overexcited. It
sounded great: I had ten minutes
to say whatever I wanted in front
of a large crowd! But as the days
passed, I started to feel the pressure. It is a big responsibility to
speak on behalf of students who
have sacrificed a lot to reach this
day, and I was afraid of letting them
down. I was also overwhelmed by
the fact that I am expected to deliver something special in return for
this honor. Hence, my message to
you today will proceed as simply
as possible, and will be divided into
three steps, just to say clearly what
I feel I should say on this occasion.
Step 1: Reflections on My Days
at NDU:
I am often asked: ‘How did you
do it?’ ‘How could you maintain
a GPA of 4?’ Well, now that it is
over, I can tell you my secret.
Five years ago, I was working on a

construction site when my friend
came rushing to me to tell me that
I just had been accepted at NDU.
Back then, I had mixed feelings—
should I go for it? Would I be able
to afford the tuition? What if I didn’t
get a scholarship? Eventually, I
gave it a shot and it was like ‘all or
nothing.’ To my surprise, I finished
that first semester with a GPA of
4, and that was a turning point in
my life. I felt safe; I cherished and
appreciated that blessing, and was
determined not to lose it under any
circumstance. I wanted to relive
that feeling at the end of every semester. I believe many of the faces
you see in front of you today share
a similar story. So, thank you NDU
for making our dreams come true.
As time passed, I enjoyed my
stay more and more, and NDU became a true family for me. I was
surrounded by people who would
always encourage me, who would
celebrate my little achievements,
and who would help in smoothing
over any crisis I was facing. Not
only did we receive a high quality education that makes us proud,

the healthy student life that NDU
clubs provide built our personality and endowed us with a great
experience. We will always reflect
upon the days we spent at NDU:
both the good and the bad. Finals,
project deadlines, attendance, NDU
elections, pre-registration, registration, clearance, parking reservation,
Blackboard, webmail, SIS, Founders’ Day, Open Doors, acquaintance
party, and other terminologies are
all now part of our history.
As I come from the Shouf campus, allow me to describe a little
about what it is like to be in a regional campus, and I believe that my
friends at the Barsa campus will understand me well. There, you can›t
be an Engineering student without
having friends, majoring in Business
and Advertising or Computer Science and Nutrition given that the entire campus is a shared space.
You don’t have sufficient courses offered anytime, but you have
excellent academic advisors that
help you plan your courses ahead
of time. Most instructors drive all

the way from the city on a daily
basis, and never have I heard one
of them ever complain. It is a place
where you build powerful communities and clubs that achieve
great tasks. Moreover, it is a masterpiece, both in its design and
its beautiful surrounding nature,
which creates an inspiring climate
for study. Today, NDU’s three campuses bring education to hundreds
of students with generous scholarships and financial aid. Regardless
of which campus we come from,
at NDU we have been given much,
and from everyone to whom much
is given, much shall be required. As
Fr. Walid Moussa says, ‘We want
our graduates to be connected and
committed to their communities
and across their professions.’ And
this brings me to step two.
Step 2: How To Do Our Degrees
Justice:
Every year, thousands graduate
and enter the realm of life as experts in various domains, and this
has been the case for many years
now. Yet, as we look around us, we
can easily point out that the Lebanese model is not working very
well. Not even any model in the
world for that matter, for greed and
corruption are everywhere. So what
is the cause behind this? It is true
that we have engineers; it is true
that we have businessmen; it is
true that we have doctors and lawyers, but if all of these professionals
do not know how to make good use
of their skills, humanity will always
face problems. Plato described this
type of knowledge as (the knowledge of what is best) without which
other knowledge is rarely beneficial
and most often harmful to the one
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who attains it. Here at NDU, we are
aware of that, as we are all taught
courses in ethics that stress on the
importance of the utilitarian aspect
of our knowledge, and we should
always keep this in mind.

I can see this coming in the near
future, for the pace of growth that
NDU have shown us is enormous,
and to that we are thankful. In fact,
today is a day for thanks, and this
is what I will end my speech with.

We can do our degree justice by
continuously seeking wisdom and
reflecting it upon our society. The
Bible says: ‘Whoever walks with the
wise becomes wise, but the companion of fools will suffer harm.’
Hence, we become wise by associating with the wise and this explains
the importance of interaction that we
should maintain with others. And be
sure that the wiser we become the
happier we will be, for wisdom is the
knowledge that guides good actions,
and with good actions come happiness. The physical world which we
study and try to control was made
good through divine wisdom, and it
is our duty to imitate God in producing only what is good out of it, and
for this we need wisdom, or knowledge of what is best.

Step 3: Special Thanks:
Now that our journey has come
to an end, it is time to express our
gratitude to all those who contributed to our success. First and
foremost, we should thank our
family and friends for standing
by our side all these years. What
we are celebrating today is the
fruit of a long process that was
initiated at home, by the teachings of our parents. I would like to
thank Irfan School where I spent
eleven years and Baakline Official
Secondary School where I did my
three years of secondary studies.
Both schools had a profound impact on preparing me to flourish
here at NDU. Special thanks go to
the past Shouf Campus Director,
Fr. Boutros Bou Nassif, and to the
current Director Fr. Francois Akl,
and to the Assistant Director for
Academic Affairs, my academic
advisor Dr. Charbel Zgheib for
their great efforts and perseverance, I’m confident that my beloved campus, the Shouf Campus,
is secure under their leadership.
Finally, my appreciation goes to
each and every faculty and staff
member in this big NDU family,
God bless you all.
As we depart from this great place
today, we look forward to the future with keen anticipation. I wish
all the best for you.

Finally, we do our degree justice
by giving back to our country what
it deserves, and what it deserves is
citizens investing their time and effort in it. Having faith in that, and after I graduated from NDU last Fall,
I joined the American University of
Beirut (AUB) in the spring for an accelerated Ph.D. track, despite the
fact that my NDU degree was capable of giving me a seat in many
reputable foreign universities. I
have chosen research as a profession, and I have chosen to pursue it
in Lebanon. Hence, I look forward
to coming back here one day, to
join a reputable research group
leading innovation in the region.

Thank you NDU,
Class of 2013, Congratulations!

مـدارات
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الخرّيجون

THE GRADUATES
I.F
 ACULTY OF ARCHITECTURE
ART & DESIGN
MASTER OF ARTS
DESIGN
Summer 2012
REEM AMEEN RIHANI
JOANNA JABBOUR SFEIR
Academic Year 2012-2013
LEYLA RAJI EL KHOURY
BACHELOR OF
ARCHITECTURE
Academic Year 2012-2013
*
SAMAH JAMIL ABDEL AHAD
**
SALLY JOSEPH AKIKI
**
SARA ELIE AKIKI
PAMELA ANTOINE AOUN
LESLEY AFIF BOU NASSIF
**
PERLA FADY BOUSTANY EL
*** THERESE JEAN CHIDIAC
*
FADINE MILAD CHIHAN
*
JENNIFER MICHEL CHOUITY
STEPHANIE PIERRE EL KAI
ROUBA NAZIH FEGHALI
*
CARLA ANTOINE HOBEICA
*
ELSA CHARBEL KIWAN
ELIE JOSEPH LTEIF
*
JOANNA JOSEPH MALKOUN
*	MOUSSA GEORGES MAZRAANI
	SAADALLAH SAADALLAH
MAZRAANI
*
JAD HABIB MELKI
JOSEPH ELIAS MOUAWAD
DANIELLE GABY MOUSSA
*
RACHA TOUFIC RAPHAEL
TANIA ELIE SALIBA
TONY HARETH WAKIM
BACHELOR OF ARTS
FASHION DESIGN
Academic Year 2012-2013
MURIELLE CHARBEL HEBBO
PERRINE SAMI MOUKARZEL
GRAPHIC DESIGN
Summer 2012
LEA HADI AWAD
SABINE FADI DAOU
GEORGE ADEL EL MELHEM
JULIE ELIAS HABIB
CHADY CHAWKI MERHY
	SAMANTHA MONA BOUTROS NAWFAL
**
JULIANA CHAKER SALAMEH
DANIELLE CHARLE SAROUKHAN
Academic Year 2012-2013
HIBA GEORGES ABOU ASSALY
*
PAOLA PAUL ACHKAR EL
DALIA EMAD AL GHUSSAINI
ALICE ELIE AOUAD
SABINE GEORGES AOUN
RIWA MOUNIR ATIEH
	MICHELLE BOUTROS BOU TANNOUS
SAMER SAMIR CHKAYBAN
LAYAL AMER DANYELLE
VANESSA CHARLES ESTEPHAN
SULTAN WALID FAKHREEDDINE
RAMY GEORGES FATTAL
**
JERRY MAJD ELIA GHAZAL
	PAMELA RACHAD HABCHI ZEINOUN
•*** CHRISTINA NICOLAS HAMOUSH
SEVERINE CHAIBAN HAYKAL
*
SANDRA SAMI HOBEIKA
CHRISTELLE SAID HOUJEIJ
VANESSA MEKHAYEL KFOURY
MOHAMAD KHODOR KOBAISSI
*
MARIANNE DANIEL KORTBANY
NATHALIE ELIAS KOUTIA

GUY GEORGE MAHFOUZ
MAJED CHAHID MICHAEL
MICHELLE AKL MRAD
STEPHANIE RAYMOND NADER
ELIE RACHED NOUJAIM
CHRISTIAN HANNA RIZK
JUDY NABIL SALLOUM
SARAH YOUSSEF YOUNES
INTERIOR DESIGN

HIBA AJWAD NASR
CHRISTEL SIMON SAADE
	Al Amira HIBA ABDULRAZAK SBAITY
GRETTA ELIAS SOUAID
SEVERINE CHAIBAN HAYKAL
FINANCE
Summer 2012
CARLA FADY BOUSTANY EL

Summer 2012
MELISSA KAMAL AZOURI
DAISY JOSEPH BASBOUS
NOUR ANTOINE BOU EZZ
SARAH JANE KAMAL CHAMOUN
JOSEPH RODOLPH ELIAS
MERA MICHAEL HANNOUSH
	ALAIN HAROUTIOUN KANZABEDIAN
*
ANI SARKIS TILBIAN
MAYA IMAD YOUNESS

Academic Year 2012-2013
CHERINE JOSEPH BOUSTANY
SEMAAN YOUSEF EL MURR
DAISY MICHEL HITTI
HABIB SEMAAN LOTF
MIRA BASSAM MURR EL
PAMELA GEORGES OUEISS
PATRICIA GEORGES OUEISS

Academic Year 2012-2013
LARA-JOE YOUSSEF ABDUL-SATER
SANDRA MOUNIR ACHCOUTY
NATHALIE MAROUN AOUN
HUSSAM AHMAD DAGHER
*
AMANDA DANIEL DAYEH EL
*
NOHA JOSEPH EID
ALDO JEAN EL HOKAYEM
VANA PANOS FARASSIAN
DOHA CHARBEL GHOUL AL
LEA BOUTROS HABBOUCHE
CELINE HANI HABCHI
**
JOANNA GERGES HADDAD
IMAN KASSEM HASSOUN
**
ALINE YESSAI KELIAN
*
SARA NAJAH KHAIRALLAH
RITA KRIKOR KOUKOUNIAN
*
CAROLINE CAMILLE NAHAS
TATIANA GASTON NIKOLAOU
**
RACHEL JACOB SALLOUM
CHANTAL CLEO TONY SEMAAN EL
MANAL JOHN SROUJY
*
NAYIRI SARKIS TASLAKIAN
CHRIS HRANT TCHAMITCHIAN
RITA JOSEPH WANNY
MAYA WILLIAM WEHBE
* 	JESSICA JOANNE JOSEPH ZOGHEIB

Academic Year 2012-2013
GEORGE ANTOUN SANDROS
MOHAMMAD NAZEM SHAHINE

MUSIC-MUSIMEDIALOGY
Academic Year 2012-2013
JULIE JAMIL ELIAS
*
SAMI SAMI HOBEIKA

II . FACULTY OF BUSINESS
ADMINISTRATION &
ECONOMICS
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
FINANCE & ECONOMICS
Summer 2012
PAUL RIZKALLAH FARAH
Academic Year 2012-2013
ELIE IBRAHIM AL SHAMY
JESSICA JOSEPH BASBOUS
TONY YOUSSEF BEDRAN
VALERIE LOUTFALLAH BERBERI
MIREILLE JOSEPH EL KHAWLY
FIRAS CHARBEL FRANGIE
ELIE GHASSAN HAJAL EL
CHARBEL NAJA KHOURY
CHARBEL GEORGES LEBBOS
LARA ASSAD MATAR

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

MANAGEMENT & MARKETING
Academic Year 2012-2013
RANIA ELIE AKIKI
ELIAS AKEL AZZI EL
ANTOINE HAMID CHIDIAC
FREDERICK ATEF EID
MARIE-THERESE PIERRE HANNA
MARC HARB HARB
DIDIER DOUMIT KMEID
PAUL EMILE RUSTOM
SALIM ELIAS SAHYOUN
MANAGEMENT & STRATEGY
Summer 2012
JOANNA RABIH ABBOUD
ALAIN GHAMLAN GHORAYEB
YOUSSEF JEAN HOMSI
Academic Year 2012-2013
KRISTEL MAROUN AFIF
RICHARD ANTOUN AKIKI
NANCY ANTONIOS AKLY
PASCALE BOULOS AZZI
CHIRINE NICOLAS DANIEL
CAROLE MIKHAEL KOUSSA EL
RAFI LEON SAMBOLIAN
MARKETING
Academic Year 2012-2013
FARES CAMILLE ABOU FARES
IRENE RAYMOND EID
PROJECT & OPERATIONS MANAGEMENT
Summer 2012
MARISE YOUSSEF RAAD
Academic Year 2012-2013
JAMIL ELIAS ABOU KHALIL
MONA YORGO BOGI
JOSEPH HANNA BOUSTANY
ODILE YOUSSEF CHALHOUB
PATRICK CHARBEL HAJJE
NAJI MICHEL HANTOUCHE
TAREK MOUNIR YOUNES
MICHEL SAMI ZOGHBY EL
MBA-MASTER OF SCIENCE
IN INTERNATIONAL BUSINESS
Summer 2012
JAD ELIE AKL

* Distinction
** High Distinction
*** Highest Distinction

MARCELLE FARES NAJM
RIMA JAMIL NEHME
Academic Year 2012-2013
ALIAA BACHAR CHEBARO
JESSICA MELHEM GHAOUI
MAROUN AFIF NASSAR
NANCY MICHEL ORFALI
ROSY CHAWKI TAYAR
ARINE WAROJAN TAZIAN
CYNTHIA MIKAEL ZOUEIN
BACHELOR OF
BUSINESS ADMINISTRATION
Summer 2012
JOSEPH MICHEL ABBOUD
PETER ADEL ABDEL MASSIH
MICHEL GABRIEL ABDELHAY
ELIA MICHEL AJRAM
CHRISTIAN SAMIR AOUN
RODICA ASSAF ASSAF
KARAM KAMAL AWAR
ALAIN NABIL AZAR
CHRISTIAN JOSEPH BAAKLINI
JESSICA PIERRE BARCHAM
REEM SAMI BERBARI
GEORGE YOUSSEF BERBERY
KARL SAMIR BOUSTANY
CHARBEL ELIAS BOUTROS
RABIH JOSEPH DIRANI
GEORGES RAYMOND EL BITAR
KARIMA ALI EL-DIKA
MAZEN HANI FARES
KARIM RAYMOND HABIB
JOSETTE NAIF HADATHY EL
RALPH WALID HAYEK
JOE GEORGES HAYKAL
MARIO ANDRE IBRAHIM
ANTHONY PIERRE ISSA
ELIE OMARE KADY EL
FARID FADY KAHALE
ELIANA MICHEL KASSIS EL
JAD MOHAMMED KASTY
JOANNA FADI KAYEM
PAUL WALID KHATTAR
**
ANDREA PIERRE KIAMEH
RALPH GHASSAN MAROUN
ISKANDAR ELIE MOUAWAD
JESSICA AYOUB MOUBARAK
MICHEL JOSEPH MOUSSA
BROOKE PIERRE MRAD
SAMI SAMIR NAOUM
LARA ADEL NOUFEILI
RONY ELIAS RAAD
MARIANNA RONALD RAHI EL
*
STEPHANIE MICHEL SAMAHA
YENDI TONI SARKIS
CESAR HALIM SEMAAN
CHARBEL NADRA SUCCAR
SAADALLAH ABDALLAH YOUSSEF
MICHEL GEORGE ZAIDAN
SARAH NABIL ZOGHBI
Academic Year 2012-2013
AHMAD MOHAMAD ABBOUD
*
JOANNA MICHEL ABI ABBOUD
RAWAN AMIN ABI GHANEM
IMAD JEAN ABI HABIB
MICHEL FRANCIS ABI NAKHOUL
RITA CHARBEL ABI NAKHOUL
ELIE CHARBEL ABI SAAD
HAMID HANNA ABOU AKEL
NADINE MASSOUD ABOU DIAB
RAQUEL ALBERT ABOU JAOUDE
NOUR NABIL ABOU KARROUM
ELIE NABIL ABOU MRAD
RAMI NAJI ABOU SAMRA
SAMI KHALIL ABOU ZEID
SAMER WALID ABOUL HOSN
SOUHA TALAAT ACHKAR EL

CHANTAL ABDO ADAIMY
	GEORGES MICHEAL FOUAD ADAIMY
JAD PIERRE AKIKI
YOUMNA ISSAM AKIKI
ELIAS ROGER AKL
ANDRE GERGIS AL ASSAD
	MOHAMED SALIM MAYEZ AL MAIS
*
LAUDY LEBA AL-HAKIM
•*** NOUR ZAHI AL-HASSANIEH
WAEL ROBERT AL-MAKARY
NOURA REDA AMATOURI
*
CARINE SAMIR ANTOUN
JENNIFER BOUTROS AOUAD
HICHAM NADIM AOUN
JAWAD ANTOINE AOUN
NICOLE AOUN AOUN
	ANTRANIG HAROUTIOUN
ARKANIAN
FABIEN ABDOU ASMAR
**
ABDO MICHEL ASSAF
NICOLAS CLEMENT ASSAF
JEAN PIERRE ANTOINE ATALLAH
GEORGES FADEL ATTIEH
*
JOANNA VICTOR AWAD
SANDY YOUSSEF AWAD
PETRA ADONIS AWWAD
CECILE GERGES AYOUB
SYLVIE GERGES AYOUB
*
LARA YAACOUB AZAR
OMAR GEORGES AZAR
RACHID ASSAAD AZAR
JOANNA NAAMAN AZZI
NAYLA ELIAS BADAWI
ELIO ENAAM BADER
	SEROUJ HAROUTIOUN
BAJAKEZIAN
AMANDA TONY BAROUD
GRACE BERGE BASMADJIAN
GEORGIE GEORGE BECHARA
RODOLPHE PIERRE BEYROUTHY
**
NIYANAR ANWAR BOU AJRAM
MAROUN GEORGES BOU CHEDID
AYOUB RIDA BOU EZZEDINE
FATEN ELIAS BOU FREM
JOSE JOSEPH BOU HABIB
DANIEL BECHARAH BOU KARAM
*
KAREN ELIE BOU KARAM
ROY GEORGES BOU MAROUN
IMAD JUPITER BOU ZERDAN
SANDY FOUAD BOUERI
*
JAD ANTOINE BOULOS
SARAH JEAN BOUSTANY
*
BASMA BASSAM BREICH
ANTHONY ROGER BREIDI
MARK MARIO CHABB
ELIE CHAHDA CHAHDA
NISRINE GEORGE CHAMOUN
JOE CHARBEL CHAMY AL
CORINNE WALID CHARBEL
CHRISTIAN CHARBEL CHBEIR
ELIAS CHARBEL CHBEIR
JEAN ABDALLAH CHEHAIBAR
CHARBEL TOBY CHEHWAN
	ARMAND ASSADOUR
CHEKHERDEMIAN
RITA TANIOS CHEKRI
SANDRA GEORGES CHIDIAC
**
ELIE PIERRE CHRABIEH
ROMY ALEXANDER DACCACHE
HISHAM ANTOUN DAGHER
RALPH ABDO DAGHER
PAUL GHASSAN DAHDAH
*
RIMA BADOUI DAHDAH
TAMER SARKIS DAHDAH
DANIEL FARID DAHDAL
GEORGES ANDRAOS DAHROUJ
SAYED ANTOINE DAIF EL
ALAA SALAH DAOU
ANTHONY JEAN DAOU
TANIA MOUNIR DAOU
ABDO JEAN DARAKJI

RODRIGUE ADEL DARAKJI
MELISSA JOSEPH DARGHAM
GEORGIO ANTOINE DARWICHE
JOUD EMILE DENNY
*
BASEEM SHAWKAT EL AYACHE
TAKLA AMINE EL HAGE
CINDY EDOUARD EL HAWAT
**
ALAA EL SHEIKH ZOUHEIR EL KADI
**
STEPHANIE ANTOINE EL KHOURY
*
JESSICA JOSEPH EL RASSI
SAMER GHASSAN ERROU
HANADY ANTOINE ESTEPHAN
JEFF PIERRE ESTEPHAN NEHME
JOSEPH LAHOUD FADDOUL
RIMA SAMI FAKHRY
ADEL ADEL FARAH
MARILYNE SOUHAIL FARAH
RAMI JAMIL FARAH
CHRISTINA ANTOINE FARES
YOUSSEF MOSTAPHA FARHAT
NANCY WAJIH FAYAD
DIALA GEORGE FAYJALOUN
*** WALID NADIM FENIANOS
*
MICHEL EDUARDO FRAM
**
HANNA JOSEPH FRANCIS
*
SANDRA SAMIR FRANGIEH
TONY BOUTROS FRANGIEH
ELIE NOUR GEDEON
MANSOUR JOSEPH GHALEB
DAVID GEORGES GHANAMEH
SANDY ANTOINE GHARIB
CHRISTABELLE ANTOINE GHAZAL
SAMI NICOLAS HABER EL
CHRISTELLE NAZIH HABIB
CHRISTIAN GEORGES HADDAD
GEORGE JEAN HADDAD
GEORGE RAMZI HADDAD
GRACE ZAFER HADDAD
HIBA MAROUN HADDAD
IBRAHIM ROBERT HADDAD
GEORGE RAYMOND HAJAL EL
JULES HENRY HAKIM
FIRAS NADIM HAMADEH
REEM KHALIL HAMADEH
AMER ZAID HAMDAN
PETER GABY HARB
**
RANI GHASSAN HARB
MARC ANTOUN HARDINI EL
ANIS SAMI HASHIM
ALAA ZOUHAIR HATOUM
CHIRINE KAMIL HAYDAR
HELEN MAJED HAYEK
*
MARIANE RAYMOND HAYEK
ALFRED ASSAAD HELOU EL
BILAL RAIF HILAL
	ANTREAS NARSES
MAKARDICH HINDOYAN
IMAD RICHARD HITTI
ANTOINE NADIM HONEIN
MARK ANTOINE HOURANY
RACHEL IBRAHIM IBRAHIM
SAHAR ELIAS ISKANDAR
*
CARLA PIERRE ISSA
HASSIB HASSANE ISSA
NICOLAS BECHARA ISSA
GABY NAJI JABER
STEPHANIE SARKIS JABOTIAN
**
THIERRY ADEL JABR
*
JIHAN MOHAMAD JAHJAH
JOSEPH FARES JAHJAH
RIWA BAHIJ JARDAK
ELIE SALIM JLEILATY
JEAN SARKIS HOVSEP JOULEJIAN
EMILE ANTOUN KABRITE
MAYSAA HANI KAIS
*
NESREEN SABER KAIS
ZAHI ELIAS KAMAR
IYAD NASSIB KANSO
CAROLINE SAMUEL KAPRIELIAN
ANTHONY FARID KARAM
CHRISTIAN JOSEPH KARAM

• Highest Rank in the Faculty
due to the Academic Excellence.
ROSE CHOUEIRY Award

مـدارات

59 ع ــدد

42

43

*

ILINE SPIROS KARAM
TANIOS EID KARAM
*
ELIAS FAYEZ KAZAN
*
SEBOUH HAGOP KEUSSEYAN
ANTHONY ROGER KEYROUZ
CHARBEL ESPER KHALIL EL
JEAN MARC ROLAND KHATER
HUSSEIN AHMAD KHODER
ANTOINE GABY KHODR EL
GHINWA ELIE KHOURI
CYRIL RAYMOND KHOURY EL
ELIAS SIMON KHOURY EL
SARAH RAYMOND KHOURY EL
JAD EL HAK ABDUL HADI KILANI
GABRIEL CHARBEL KIRELLOS
DIMITRY JOE DOUMIT KMEID
KRISTOFER ELIAS KMEID
TRACY VASSILY KOKOZAKI
MAROUN GABY KORTBAWI
CYNTHIA CHARBEL LTEIF
FADY SAMIR LTEIF
ELIAS SALIM MAALOULY
RALPH SAMIR MAALOULY
**
MICHEL BARBAR MAARRAWI
HAISAM FOUAD MAHMOUD
RITA HAGOP MAKDESSIAN
PAMELA AGOP MANANIAN
ANDREW HANNA MANSOUR SAFI
MIRA ELIAS MAZLOUM
ANTHONY GEORGES MEHANNA
ROLAND MICHEL MELHEM
MELISSA VIKEN MELKISSETIAN
FIRAS HADY MERHEJ
*
HANADY SAMIR MGHAMES
TONY JAMIL MGHAMES
RACHELLE ELIE MOUAWAD
	JEAN PIERRE MOUFAWAD MOUFAWAD
JOANNE ANTOINE MOUHASSEB
*
RAWAD JALAL MOUJAES
PAUL IBRAHIM MOUKARZEL
SERGIO BECHARA MOUKARZEL
IBRAHIM BOUTROS MOURA
MARIANA MOUSSA MOUSSA
RICHARD WISSAM MOUSSA
JOANNA GEORGES MRAD
SARA DAOUD MURR EL
JAD MICHEL NAHAS
MELISSA PIERRE NAKHLE
MICHELE JEAN NAKHOUL
STEPHANIE SIMON NASR
JULIE SIMON NASSAR
**
MAZEN FADI NASSER
LAURA ELIE NEHME
*** TAMARA GEORGES NEHME
ELIE ABDO NEZEK
NAJWA MICHEL NICOLAS
MAKRAM ABBOUD RAAD
SAMER ELIE RAAD
*
RAWAD HANNA RAHME
**
SANDRA HASAN RASHID
REBECCA ROGER-GUY RASSY
YARA JOSEPH REAIDY
ALEXANDRA GEORGES RIZK
GEORGES TONY ROUHANA
JAD SHAWKI SAAB
JENNIFER GEORGES SAAB
PATRICK SALIM SAAB
JOANNE ANTOINE SAADE
MARINA KAMAL SADAKA
LEA SAMIR SAFI
NAGHAM ZEIN EL DEEN SAFI
ZIAD MASSOUD SAFI
ANTOINE ELIAS SALAMEH
ELIA EDMOND SALAMEH
	CATHERINE MICHEL SALEM SOKHN
LAUDY JOSEPH SALLOUM
**
JESSICA ANTOINE SAMAHA
*
JESSICA RAMZI SAMARA
EDDY MARWAN SARKIS
ROMY GEBRAN SASSINE
JOSEPH RACHID SAYEGH EL
ELYSE JEAN SEIF
*
CARLA ELIAS SFEIR
TONY SALAMEH SHAMOUN
**
YARA ZIAD SLIM
	RAISSA THERESA MANSOUR TABET
JOSEPH ANDRE TARCHICHI
MANSOUR ALBERT TOHME
CHRISTELLE ELIE WEHBE
MANALE TOUFIC WHEIBE
PAUL BOULOS YAMMINE

**

KARAM YOUSSEF YOUSSEF
SARA GERGES ZGHEIB
LAURA GEORGE ZIADEH KARAM
STEPHANIE BACHIR ZOGHBI
JAMIL IBRAHIM ZOGHBI EL
HANNA SEMAAN ZOUEIN
ABIR MAADAD ZWEINY

BACHELOR OF
HOTEL MANAGEMENT & TOURISM
Summer 2012
MARC JOSEPH ANICI
SERENA HOURANI HOURANI EL
RAMY JOSEPH KANAAN
CHRISTINA BARBAR MAARRAWI
*
CHIMANE MAROUN NAOUM
Academic Year 2012-2013
GEORGES JOSEPH AKEL
CHRISTIAN JEAN AKIKI
**
ELIE NOHRA AKOURY
OLIVER JAMIL AL KOSSAIFI
ALINE ARA APARDIAN
*
RACHEL ELBRA EMILE BADO
MAHER MATTA BECHARA
SARAH WALID BECHARA
YARA IBRAHIM DARGHAM
YARA ADULF DEBS
**
GILBERT ABDO EL KHOURY
*
WALID PIERRE FRANCIS
ELIANE NAIM FREM
SUZIE EDWARD HANNA
BASSEL NADEEM JABER
IBRAHIM ANTOINE JOMAA
FADI MICHEL KALAILI
CHRISTELLE MILAD KFOURY
TAREK CHARBEL KHALIL
CHRISTINA GHASSAN KHOURY
JESSICA SAMIR KHOURY
OLGA YOUSSEF MELHEM
SALLY WALID MOUKHTAR
*
SARA JAMIL NEHME
JESSICA BOUTROS RAHY
RAYA WALID SAKR
KATRIN SAMIR SALIBA
NAHI JOSEPH YAMMINE
JOSEPH ZAKHOUR ZEILAH

III . FACULTY OF ENGINEERING
BACHELOR OF ENGINEERING
CIVIL ENGINEERING
Summer 2012
RAMY CHAWKI ASSAAD
*
ROY NASRI DOUMET
GEORGE NICOLAS HABR EL
RITA HANI KEYROUZ
JACQUES ABRAHAM KORKIS
RITA GEORGES MOKLED
Academic Year 2012-2013
CHADY REFAAT ABBOUD MANSOUR
ANTONIO RAMEZ ABDALLAH
RAED MOUHAB ABDEL SAMAD
CHRISTIAN JOSEPH ABI DAHER
RALPH CHARBEL ABI NAKHOUL
RACHED CHARBEL ABI RACHED
SAMI GHASSAN ABOU ASSALY
LOUIS JACKOB ABOU NADER
JOE ELIE ABOU CHAAYA
GILBERT ELIE ABOU JAOUDEH
SARY ANTOINE ADEM
GEORGES-MIKE ABDO AL SHAKHTOURA
**
MICHEL SAID AOUN
HADY GEORGE AWAIDA
MIKE RAYMOND BACHA
RALPH ELIAS BAKHOS
STEPHANIE ANDRE BARBARI
ELIE GEORGES BITAR
SAID MOHAMAD BOU NASSIF
KARIM ELIAS CHIDIAC
GEORGES ROUKOZ CHLELA
JACQUELINE GEORGES CHRAIM
SAMI OUSSAMA DANNAOUI
PIERRE JOEY EID
JAD JIHAD EL GEMAYEL
*
JESSICA FRANCIS EL KALLASSI

*

***
*

*
***
***
**

*

**
*
**
**

*
*
*

***

TEDDY MOUSSA FEGHALI EL
CHARBEL ANTOINE GERGES
ELIE JOSEPH GHALIEH
RAYAN RABIEH GHRAIZI
AKL MAROUN HABCHY
ELIAS BADIH HABCHY
HOUSSAM CHARBEL HACHEM EL
CLAUDETTE IBRAHIM HAJJ
ROUPHAEL CHARBEL HAYEK EL
FRANCOIS ANTOINE HAYKAL
ASSAD GEORGES HOUEISS
MIRA GHASSAN HOUEISS
JOY MOURAD HOUEISS EL
ZIAD KHALED HREIK
MARIO JEAN JABBOUR
ELIE GEORGES KARAM
ELIE GABY KFOURY
MICHELINE HABIB KHARSA
ZIAD SAMIR KHATIB EL
WISSAM GEORGE KHOURY
MICHEL JABBOUR KHOURY EL
JOHNNY FATTOUH MAGHZAL
RALPH ZAKHIA MANSOUR
GEORGES ELIAS MOUAWAD
JOHNNY KHALIL MOUFARREJ
JOSEPH CAMIL MOUHASSEB
ROY BOULOS MRAD
GERMAIN GEORGE NAJEM
SEBA KAMIL NEMER EL
VANESSA PIERRE NGHAYWI
ELIAS ABDO OBEID
ELIE BOUTROS RAPHAEL
JOSEPH GEORGES RIZK
CAREL MICHEL ROUHANA
GABRIEL PHILIPPE SAAD
GEORGE YOUSSEF SAAD
DAISY BOUTROS SABA
ELIAS MOUNIR SALAMEH
MELHEM AMINE SALIBA
RALPH JOSEPH SBEIH
AHMED ALI SHAMAS
CAROLE WADIH SOUEIDI
ELIAS ANTOINE SUCCAR
KIARA TOUFIC SUCCAR
RIDA AZZAM TADMOURI
GEORGES CESAR TADROS
CHARBEL ANTOINE TANNOURY
MELISSA JOSEPH YAACOUB
FARID BASSAM YAZBECK
JOSEPH ADIB YOUNES
LETICIA YOUSSEF ZIBARA

COMPUTER & COMMUNICATION ENGINEERING
Summer 2012
JESSICA JOSEPH AOUN
ANTOUN BASSAM BEYROUTHY
ALEXANDER GEORGE DAOUD
**
CHRISTOPHE YOUSSEF EID
**
SAMI NABIL EL-KHOURY
ANASTASIA YOUSEF GHOSH
TONY JOSEPH RASSY EL
Academic Year 2012-2013
GEORGIO TOUFIC ABDEL KARIM
JABER NOHAD ABDELBAKI
IMAD WILLIAM ABOU ZEID
*** LEA JACQUES AKIKI
STEPHANIE GEORGES AKIKI
DIB YOUSSEF ALLIEH
KARIM NADER AOUN
JOE ASSAAD CHAHINE
	NASSER MOHAMAD-TOUFIC CHARAMAND
BENITA GEORGES CHERFANE
CHRISTELLE ROBERT CHKAIBAN
*
SARAH GEORGES EL HAJAL
*
HANINE JIHAD EL HAYEK
MICHEL MARWAN EL-HAMOD
	HASSAN MOHAMAD SAFFOUH HADDAD
MARIO JEAN HADDAD
FADI NABIH HALABI AL
SHIREEN AMIN IMAD
WAEL MALEK JABR
MARC JOSEPH KEYROUZ
HANEEN DIAA KHADDAJ
ELIE SAMIR KHOUEIRY
MOUSSA DAOUD MAKARI
JESSICA ABDO NACOUZI
SAMAH WALID NASR
GEORGES BENOIT NASSIF
YOUSSEF ISSA NEMER

* Distinction
** High Distinction
*** Highest Distinction

	AMANDA NICOLAS NICOLAS AL HACHEM
MICHEL JOSEPH SAFI
ELIE JOSEPH SALAMEH
	MAHMOUD MOHAMAD SALEM
*
MARIO SAADALLAH SALHAB
	MOHAMMAD ABDALLAH KHALED SALHANI
NOURA NAJI SAMIA
**
TANIA YOUSSEF SAOUMA
*

•• *** HADI AKRAM SARIEDDEEN

*

RAWAD NAZIH SHAMSEDDINE
MAHER SAMIH SLEIMAN
PAUL VAHE TCHAPARIAN
NAREG MEKERDIJE TERZIAN
WALID MILED WEHBE
DIMITRY ABDALLAH YAACOUB

ELECTRICAL ENGINEERING
Summer 2012
JOHN KAMAL ABOU HACHEM
CELINE PIERRE HAMOD
Academic Year 2012-2013
ANTONIO JOSEPH ABI CHAKER
JOE GEORGES ABI RACHED
SIMON MALEK ABOU ABDO
TAREK HATEM AJAB
ANTHONY YOUSSEF AKIKI
GEORGES JOSEPH ANTOUN
*** ANYA ANTOINE BADR
JOSEPH CHARBEL BASSIL
RAMI MALEK BAZ RADWAN
ALEX YOUSSEF BOU NASR
	WILLIAM JONATHAN WAJIH CHAHINE
MARIO GABRIEL CHAIBAN
*
PIERRE JOSEPH DACCACHE
*** RINDALA ELIAS EL SAGHBINI
ROGER TANIOUS El HAJJ
NADIM SAMIR FARAH
*** JOHNNY ELIE GEMAYEL
JOSEPH SAMI GEMAYEL
SAMAR FRANCOIS GHAZAL
RALPH SAID GHNATIOS
CHARBEL CHARLES HADDAD
ROY MAURICE HADDAD
TANIOS GHASSAN HAJJ EL
MARC DAOUD HAKIM
	BOGHOS VARTAN HARMANDARIAN
*
ELIAS TONY IBRAHIM
ELIE JEAN IRANI
GEORGE MALEK JABBOUR
ROLAND ROGER KALLAB
ELIE GERGES KAZZI
HADY ANTOINE KAZZNI
ELIDA RICHARD KHOURY
SALIM ISSAM KOZAH
TAREK GERGES MAROUN
ELIE JOSEPH MATAR
ELIE ZAKHIA MOUANESS
ANTHONY WISSAM MOUSSA
ELIE GEORGE NAJA
CHARBEL TANIOS NEMER
JOSEPH FAYEZ NICOLAS
GEORGES ROBERT SAKR
JOYCE ISSAM SALIBA
JAD FADI SAMAHA
*
JOSEPH GEORGES SAMAHA
JIRGIS GABY SASINE
ELIE GEORGES SASSINE
GUY CHARLES SLEIMAN
HADY ELIAS STEPHAN
*
IMAD HANNA TAKLA
*
RICHARD ADEL YOUSSEF
*
FRANCOIS MANSOUR ZEIN
MECHANICAL ENGINEERING
Summer 2012
ELIE YOUSSEF ABOU TASS
RICHARD ROBERT ASMAR AL
*
JESSICA GEORGES DAABOUL
ELIE CHAKER FARHAT
*
JAD GABY HABIB
ELIE JAMIL HILAL
MHER YESSAI KELIAN
BOUTROS NAKHLE SAADEH
Academic Year 2012-2013
FREDERIC NABIL ABBOUD

RAMZI GEORGES ABI NAHED
MARVIN MICHEL ABOU RJEILY
ANWAR ISSMAT ACHKAR EL
ALAIN FARID AOUN
ELIE YOUSSEF ASSAF
JOSEPH CHAWKI ASSAF
MARIO FADI AZZI
EDDIE ELIAS BARRAK
*
WISSAM RACHED BEJJANI
MARIO ANTOINE BOU FADEL
CHADY MICHEL BOU SAAB
CYNTHIA SIMON BOUSTANI
*
GEORGES ANTOINE CHAHINE
JEAN-PIERRE NABIL CHALHOUB
SLEIMAN HIKMAT DAHER
ELIE JOSEPH DIAB
CHARBEL ANTOINE EL HADDAD
WASSIM JEAN EL KHOURY HANNA
ALI ZUHEIR EL-HUSSARI
*** ANTHONY DIAB FAYJALOUN
**
FOUAD ELIE FEGHALI
RODRIGUE GEORGES FREIFER
ELIE ADEL GHANEM
NADIM SARKIS ISSA
AHMAD ALI JAAFAR
PATRICK BECHARA JREIJIRI
MIKEL IBRAHIM KANAAN
NICOLAS MITRI KARMESTY
ELIE JOSEPH KASSAB
EDWARD YOUSSEF KEYROUZ
RAFFI KHAJIK KOSBAKIAN
**
ELIE CHAWKI MAROUN
*** SARIAH JOSEPH MGHAMES
AMIR JIHAD MHANNA
RABIH AZAR MITRI
JEAN PIERRE HANNA MRAD
CHRISTIAN ANTOINE NADER
RAMY GERGES NAJEM
* 	BOUTROS BOUTROS FARHAT NASR
GHADI SLEIMAN NASR
*** ANTHONY SAYED SAAD
NABIL IBRAHIM SAIKALY
ANTOINE KHALIL SAKER
*
JOSEPH ROGER SALAME
HANI PIERRE SALIBA
RAFFY ZAHI SAYEGH EL
FAHED WADIH TABET
JOSEPH NAJIB TAYOUN
WASSIM GHAZI YOUSSEF
CHRISTIAN ANTOINE ZAIDAN

IV . FACULTY OF HUMANITIES
MASTER OF ARTS
EDUCATION
Academic Year 2012-2013
MARAL ARTINE ABAJIAN
ROUBA GEORGE MATTOUK
ENGLISH
Academic Year 2012-2013
MIRNA RAYMOND CHOUEIRY EL
CHRISTEL RAYMOND DAHDOUH
MEDIA STUDIES
Summer 2012
CHRISTEL ANTOINE CHAR
Academic Year 2012-2013
VIVIAN AGOP AGOPIAN
CHAHID CHARBEL AKOURY
SYGRID ROBERT ARAMAN
NATHALIE MAROUN CHELALA
LINA ZOUHAIR DIBSI EL
DARINE YOUSSEF FRANCIS
PSYCHOLOGY-EDUCATIONAL
PSYCHOLOGY
Academic Year 2012-2013
PETRA NAJI ABI FARAH
LINDA MILAD DEEB
SAMAR MICHEL MADANAT
LAYALE NEHMATALLAH SARROUF

ّ كـ ــانـون
2 0 1 3 الأول

BACHELOR OF ARTS
ADVERTISING & MARKETING
Summer 2012
IYAD KHALAF ABOU ASSY
STEPHANIE SAID AYOUB GEMAYEL
LEBA ELIE AZAR
CYNTHIA ELIE CHIDIAC
JOSIANE DAOUD DAHER
SIMON SOUHEIL EL SAYYAH
SAMIR BASSAM EL-JAMAL
RENEE KAMAL FAKHOURY
	SANDY ABDELRAHMAN
JAMALEDDINE
HANNA NAKHLEH KHOURY AL
MAUDE HENRY KORDAHI
CARINE MAROUN NAOUM
JASON EMILE NASSRAWI
PHILIPPE WALID SAMAHA
*
ANGELA ANTOUNE SARA
Academic Year 2012-2013
HICHAM HANNA ABBOUD ABOU JAOUDE
	
KHALDOUN SOHEIL ABDEL BAKI
*
PERLA NAJI ABI FARAH
RITA LEBA ABI ISSA
OMAR WALID ABI NADER
SETHRIDA ELIAS ABI TAYEH
WASSIM SANAA ABOU CHACRA
LEA ANTOINE ABOU GHAZALY
GEORGES ELIAS ABOU HAIDAR
MIRA TONI ABOU JAOUDE
*
MAYA FADY AKRA
	CAROLE EMILE AL CHAB
MAJDALANY
RASHA IMAD AL GHOUSSAINI
JOY CARLOS AL-ASMAR
MIRELLA EDGARD ALAM
*
LAMA ANTOINE AOUN
CARLO ARSENE APELIAN
RODOLPHE JOSEPH AZAR
•*** CYNTHIA GEORGES AZZI
PIERRE YOUSSEF BAAKLINI
MARIO RAFY BABLANIAN
*
JOELLE JOSEPH BASBOUS
ABEER GHASSAN BOU HAMDAN
NASSIM NASIR BOU NASREDDINE
WISAM ELIE BOU SALEH
*
STEPHANY JACK BOUJIKIAN
ELIO PIERRE BOUTROS
**
HASMIG MANOUG BOYADJIAN
MARIANE NOHAD BREIDY
JOANNA CHAAYA CHAAYA
REINE YOUSSEF CHBAT
*
CHRISTELLE NAJI CHEBLI
ROGER JEAN CHEDID
CHRISTEL MAROUN CHOUEIRY
*
JIHAD MAROUN DAOUD
LUNA MIKHAEL DARROUS
*
MOUSSA IMAD DEEBA
**
CYBEL SETRAK DIRASSOYAN
TEDDY FADI EID
GEORGES JOSEPH EL HANI
AHMAD TAWFEEQ EL OSMAN
OLA ALI EL-DIKA
JESSY PIERRE ELIA
RITA BECHARA FAWAZ
*
MICHELLE NAFEZ FENIANOS
CARINE ELIAS GERGES
GEORGES WILLIAM GHANEM
AURORE ANTOINE GHMEID
	JOEL TOUFIC GHOSTINE ABI NASSIF
RITA ABDO HABIB
SARAH ANGE HAGE EL
*
REEDA NABIL HAMADEH
DAYAN ATA HARB
ELIGE SEMAAN HELAL
SAMER ANTOINE HELOU
STEPHANIE MICHEL HELOU
RANIA ROUKOZ HOBEICA
SARI ANTOINE HOKAYEM
MARC IBRAHIM JREIDINI
*
CHRISTIAN ANTOINE KAADY
SERA JOHN KESHISHIAN
SARA ANTOINE KHALIFEH
NAYIRI ALEXAN KHATCHERIAN
GEORGES ELIE KHOURY
RITA TANOUS KHOURY
WILLIAM GABY MAARAWI
ROMY WADIH MATAR
VANESSA DIMITRI MENZOYAN

* Distinction
** High Distinction
*** Highest Distinction

مـدارات

59 ع ــدد

RENATA IMAD MESSARRA
MIREILLE ELIE MHANNA
HANANE NEHME MOUAWAD
ZIAD MILAD MRAD
*
WAHIB MICHAEL NAISSI
JOELLE KHALIL OBEID
PAULINE SIMON OHANIAN
FRANCK VICTOR ELIAS OUEIS
*
ELLY LEBNEN RAHME
SERGE RIZKALLAH RIZK
	WADIH CHARBEL BADAWI ROMAIN
*
KIM GUY SAAB
PHILLIP ELIE SAADEH
CHRISTELLE FARES SABEH
*
NAIM ELIE JOSEPH SAFI
LAMA DIB SAKR
GEORGE GHASSAN SALIBA
NOURA GHASSAN SARIEDDINE
JOHNNY JEAN SASSINE
EDDY EID SAYAH
NASRALLAH RAJA SELWAN
CHARLENE CHARLES SEMAAN
PABLO ANTOINE SREIH
AMADA AYMAN TARABAY
MARIAM ELIE TASS
CYBEL SAMIR TAWK
MARIA JOHN TAYAR
CELINE DANY TOUMA
RAFIC NAJIB WAKIM
JOE ROBERT WASSAF
KAREN MICHEL YAMMINE
LAMA GEORGES YARED
EDWARD RAYMOND YAZBECK
KIM YOUSSEF ZAATAR
RENEE RICHARD ZAKHOUR
NAJI NAJIB ZIADY
BACHIR ELIAS ZOUEIN
TAREK RAMZI ZREIK
COMMUNICATION ARTS
Summer 2012
AMANDA YOUSSEF AOUAD
MARTIN ABDO HAJJE EL
LEYLA CATHERINE JOHNSON
Academic Year 2012-2013
YOUSEF BUTROS ABU AL ZOLOF
VICTORIA FAROUK ADEM AL
CATHERINE GEORGES AL TOUMA
KRYSTEL ROGER AOUN
SAMANTHA JOSEPH AYOUB
DANIEL JOSEPH BARADIE
ADIB JACK CHALHOUB
**
CHIRIHANE TANNOUS CHIDIAC
LARA CHAFIC DALGHAN
ZEINA CHARLES DAOUD
FADI ELIAS DEBBAS
*
YARA NIZAR FRANCIS
JOYCE SLEIMAN HELOU (EL)
LAYAL NAZIR HUSSEIN AGHA
GEORGE HABIB KHABBAZ EL
ROY PAUL KORKOMAZ
REMI ADEL MIRBANI
RABIH DAOUD NAKHLE
*
JEAN ANTOINE NAKHOUL
*
MANON SOUHEIL NAMMOUR
CHADY ADEL RIZK
*
GAELLE ELIAS SASSINE
ORNELLA ELIAS SUCCAR
VALERIE JEAN YACOUB
ELIANE JEAN ZAITOUNY
MANSOUR JIHAD ZEBIAN
CHRYSTELLE NABIL ZEYNOUN
EDUCATION
Academic Year 2012-2013
*
CYNTHIA BOUTROS GHARFINE
JESSICA WILLIAM MECHERKANY
**
SHEREEN CAMILLE OJEIL EL
*
JOELLE PIERRE SALHAB
PAMELA GEORGES SEMAAN
CHANTAL NAZIH TANNOUS
ENGLISH
Summer 2012
CHANTALE M.A MIKHAEL AFLAK
*
**
TRACEY MAROUN EL HAJJ
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Academic Year 2012-2013
**
NOUR BOUTROS ABOU FAYAD
JOWELL RAYMOND BOUZEID
BANN ABDUL AMEER HAWEEL
PHYSICAL EDUCATION & SPORT
Summer 2012
GEORGE ASSAD SAYEGH
Academic Year 2012-2013
ROY TONY HOURANI
JAD HANNA MOUBARAK
EDDY AMIN RAAD
**
MARIA ANTOINE SAAD
PSYCHOLOGY
Summer 2012
CHRISTABELLE ANTOINE SALIBI
**
SANDRA KAMAL ZIADEH
*
JANETTE MILAD ZOUKI AL
Academic Year 2012-2013
*
EVE SALIM ALRIACHI
JOSEPH ELIE DIB
JOSEPH FARAJ KOUBAR
**
ANTOINE GEORGE SAROUFIM
TRANSLATION & INTERPRETERSHIP
Academic Year 2012-2013
TANIA FADI IRANI

V . FACULTY OF NATURAL AND
APPLIED SCIENCES
MASTER OF SCIENCE
COMPUTER SCIENCE
Academic Year 2012-2013
ELIAS ADEL SFEIR
ALINE SARKIS SIRANOSSIAN
VAHAN ARTINE YOGHOURDJIAN
MATHEMATICS
Academic Year 2012-2013
LINA NAZIH AHMADIEH AL
ETIENNE ROGER MAHFOUZ
BACHELOR OF SCIENCE
ACTUARIAL SCIENCE & INSURANCE
Summer 2012
*
MELISSA MAKHOUL BOU ZEIDAN
Academic Year 2012-2013
AYMAN ELIAS CHIDIAC
*** SAMIA FADEL KHOURY EL
RANA ELIAS NASR
BIOLOGY
Summer 2012
*** ANDREW SAAD EL ALAM
Academic Year 2012-2013
•*** NADINE MIKHAEL AL-ALAM
SABINE YOUSSEF EL CHEMALY
*
STEPHANIE JOY MILED FIKANY
	CHRISTINA HELENE HICHAM HAGE
*
YOUSEF SALEAM HAMO
NOOR JOSEPH KHALIL
*
NATHALIE GABY NASSIF
*** ZEINA TALAL NAUEIHED
AFAF RAJI SALIBA
*
CELINE TONY TOHME

NASSIF BADIH ELIAS EID
PETER PIERRE KHALLOUF
GREGORY HOVSEP MARKARIAN
JIHAD BAKHOS RADY
RODRIGUE RACHID ZAKHOUR
CHEMISTRY
Academic Year 2012-2013
**
ANTRANIK AGHOP JONDERIAN
TOUFIK GEORGES KHORIATY
COMPUTER SCIENCE
Summer 2012
ANTHONY SETRAK DIRASSOYAN
NAZIR GEORGE JREIGE
ABED ELRAHMAN MOUSTAFA TRAD
Academic Year 2012-2013
ALEXANDER ASSAAD NICOLAS ABI CHAKER
RAGHEB FADI ABOU DARGHAM
NIZAR BOURHAN ABOU HAMDAN
*
MARIE-ROSE SAMIR AL-ARAIGY
ABDALLAH IMAD ALHALABI
MOHAMMED LAITH ALKAZWINI
DANY JEAN -MAROUN AYOUB
STEPHANIE GEORGES BAKALIAN
CHRIST RAFFI BEDOYAN
ANTHONY GERGES BOU ABSY
ALFRED HALIM BOU DAGHER
MILIA IMAD BOU NASSER EDDINE
**
WIAM HASSAN BOUTINE
EDGARD NAKHLE BROUMMANA
CHRISTELLE GEORGES CHACCOUR
SEBASTIEN ELIA FERANDO
FOUAD ELIAS HABR
*
TAREK RAIF HADDAD AL
PIERRE JOSEPH HAJJ YOUSSEF
KARIM NABIL HAMADEH
MARIO GERGES HANNA
*
REINE FAWAZ HANNA
ANTOUN NAJIB HAYKAL
OUSAMA ABBOUD IBRAHIM
GEORGES MANSOUR KMEID
MARY MICHEL MAKSOUD
ELIO MICHEL MALKOUN
JOEY ANTOUN MOSLEH
JAD SAYED MOUJALLY
GEORGE MICHEL NADER
YARA ANTOINE NAJEM
ELIAS CHAKER SALAMEH
JEFF KHALIL SOUFAN
*
DAVID HANNA TAUCK
DANIEL MOUFID WHEIBE
GEORGE YOUNAN YOUNAN
**
SHARBEL ANTHONY JOSEPH ZOGHEIB

VI . FACULTY OF NURSING
AND HEALTH SCIENCES
BACHELOR OF SCIENCE
MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY
Academic Year 2012-2013
MIREILLE HANNA AZZAM
*
RITA JOSEPH BASSIL
*
JIHANE NOEL DAHAN
**
ANGELA JOSEPH DAHR EL
*
HIBA MAZEN KHATIB EL
RITA MASSOUD MOKBEL
STEPHANIE MICHEL NOHRA
RASHA TALAL SALEH

		

NUTRITION & DIETETICS
Summer 2012
KAREN CHARBEL BOU MANSOUR
SIHAM MOUSTAPHA EL-KOUBAYTARI
MELISSA CHAWKE ZIADEH
Academic Year 2012-2013
YOUMNA SALEEM ABDUL KHALEK
LAYAL YOUSSEF AOUAD
STEPHANIE RABIH AZAR
NANCY MTANIOS BOU FARRAA
•*** JESSICA PIERRE CARNABY
*
FARAH ZAMAN DARWICHE
*
REINE HANNA DIB
*
NADINE BASSAM EL MASRI
MIRA HIKMAT FATAYRI
*
CAROLE SODKY GHOUSSAINY
RACHEL MAROUN HACHEM
ALAA MAJED HARMOUCH
DIMA SARKIS JREIGE FRANGIEH
LAETITIA SAMIR KAZZI AL
CARINA DOLEN KHOURY
*
HELEN GERGES OBEID
VERA HALIM TAYOUN
LILI HANNA WAKIM

VII. FACULTY OF POLITICAL
SCIENCE
PUBLIC ADMINISTRATION
& DIPLOMACY
MASTER OF ARTS
INTERNATIONAL AFFAIRS & DIPLOMACY
Summer 2012
WISSAM MAURICE BOUTROS
Academic Year 2012-2013
ELIAS HANNA SARKIS
POLITICAL SCIENCE
Academic Year 2012-2013
SOHA MICHEL BOU WAKED
PUBLIC ADMINISTRATION

*
**
*
**
**
*

ّ كـ ــانـون
2 0 1 3 الأول

FRANCHESCA ANTOINE HBAYTER
HODA WAGIH HELOU AL
CHIRINE IBRAHIM HOMSY EL
GILBERT SAMIR KIWAN
KATHERINE WANIS KUZANJIAN
NOUR JAMIL MORKOS EL HAYEK
JANINE ROUHANA NEHME
MARIA ELIE NJAIM
RAYMOND ANTOINE NOUNEH
CYNTHIA LEON TAOUKJIAN
OLIVER ELIA ZAKHIA
PATRICK NABIL ZOUEIN

POLITICAL SCIENCE
Summer 2012
ELIE ROUPEN ZARTARIAN
PUBLIC ADMINISTRATION
Summer 2012
SAMI BASSEM AZAR

Academic Year 2012-2013
LIA JIRAIR CHALEKIAN EID
ROULA SEMAAN EL HAKIM
BACHELOR OF ARTS
INTERNATIONAL AFFAIRS & DIPLOMACY
Summer 2012
*
RAYAN MAURICE ASHKAR
GEORGES MICHEL GHALI
WISSAM FAISAL MEHANNA
Academic Year 2012-2013
*
ANNE MARIE AZIZ ABOU AZIZ
*
RHEA ALAIN DAGHER
*
JENNIFER FARES DAOUD
ALINE ANTRANIG DEKERMENJIAN
**
JASMIN ANTOINE DIAB
•*** LAYAL JAMIL EL DOAIHI
*** GRACE GHASSAN HAJJ EL

GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS
Academic Year 2012-2013
BASSAM MARWAN EL KHOURY
CHRISTELLE JOSEPH El HAJJ
SAMER ROGER ISKANDAR
ANDRE EID SAYAH
GREGOIRE RAFFI TASHJIAN
MATHEMATICS
Summer 2012
SANDRA GABY ABOU HARB
Academic Year 2012-2013
KRYSTEL MACHHOUR AKL AL
NADINE RAJI MOUSSALEM
*** OMAR BASSAM SHAMI NASR
PHYSICS
Academic Year 2012-2013
SAMER NAJIB HINDI EL

BUSINESS COMPUTING
Summer 2012
MARC ELIAS AKL
BAHAA FADEL MASRI EL
Academic Year 2012-2013
SALAM SAMER AL GHOUSSAINY
TINA TONY DAABOUL

* Distinction
** High Distinction
*** Highest Distinction

• Highest Rank in the Faculty
due to the Academic Excellence.
FRANÇOIS BASSIL Award

مـدارات

59 ع ــدد

كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 3
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ع ــدد 59

ّ
الكشاف النهضويّ جرجي زيدان
مئو ّية وفاة
1914 -1861
شربل شربل

إذا كان الرتباط جبران ببش ّري ،ونعيمه
بالشخروب ،وأمين نخله بالباروك ،ومارون
عبّود بعين كفاع ...معا ٍن بالغةُ الداللة على
شخص ّياتهم األدب ّية ،ب ّينةُ األثر في ما
ص ّورته أقالمهم ،فليس لعين عنوب ،هذه
ِ
مسقط رأس جرجي
البلدة في قضاء عاليه،
زيدان ،أ ُّي تأثير ظاهر في ما تركه من آثار.
فالطفل ،جرجي ،أبصر النور في بيروت،
التي نزح إليها يوسف زيدان ،والده،
ليرتزق يومذاك من مطعم صغير له ،قرب
ساحة البرج ،وسط العاصمة.

وجوه

وقد وجد جرجي صعوبة في تحديد
يوم ميالده ،من السنة  ،1861الذي لم
يكن مد ّونًا في مكان .فالوالد أ ّم ّي ،وكذا
الوالدة ،التي تذكر أنّه من مواليد برج
القوس .ولم يجد سجال ًّ للمعموديّة لدى
كاهن الرع ّية تدوَّن فيه وقائ ُعها .إال ّ أنّ
وال َده أخبره أنّ أ ّمه وضعته في الليلة التي
أطلقت فيها الدوارعُ االنكليزيّة الراسيةُ
المتوسط مداف َعها ،لوفاة زوج
في مياه
ّ
ملكة بريطانيا العظمى البرنس ألبرت.
فح ّدد جرجي يوم الرابع عشر من ديسمبر
تاريخًا لوالدته ،كما جاء في مذكّراته.
وعمالً بالمبدأ الذي يقول «أوالدكم هم كفاية
حاجتكم» ،فقد كُلّف الصب ُّي ابن الخمس
بالذهاب إلى المدرسة لحاجة والده األ ّم ّي
إلى الكتابة ،كما جاء على لسان جرجي
الذي قال :كان والدي أ ّميًّا ،لكنّه شعر
بالحاجة إلى الكتابة والقراءة ل ّما فتح دكّانه،
ومن زبائنه مَن يحاسب شهريًّا أو أسبوعيًّا،
فكثرت عنده الحسابات الجارية ...فج ّرته
حاجته إلى الكتابة أن يبدأ بتعليمي...
أُرسل جرجي إلى «مدرسة المعلّم
الياس» ،وكانت عبارة عن قبو واسع...
ث ّم صار فرنًا ...وكان أشبه بالزريبة منه
بالمدرسة .هناك أمضى الصب ّي سنتين،
ليمضي سنتين أخريين
تخ ّرج بعدهما
َ
في «مدرسة الشوام»...وليلتحقَ من ث َ ّم
بمدرسة «الثالثة األقمار» التي كانت تعلّم
العرب ّية والفرنس ّية والحساب...وتخ ّرج في
الحادية عشرة من عمره.

دخل جرجي العمل في مطعم والده بصورة موقّتة،
ليح ّل مكان أحد الخدم لم ّدة طالت ،وانتهت
بقرار من الوالدين بتعليمه صناعة األحذية،
فتكون له مهنة يرتزق بها إذا أُقفل المطعم.
أمضى في صناعة األحذية سنتين ،ث ّم عاد إلى
المطعم ،حيث التقى بالمعلّم مسعود الطويل،
وهو صاحب مدرسة ليل ّية تعلّم اإلنكليزيّة،

كان والدي أ ّم ًّيا،
لك ّنه شعر بالحاجة
إلى الكتابة
والقراءة ل ّما فتح
دكّانه ،ومن زبائنه
َمن يحاسب شهر ًّيا
أو أسبوع ًّيا ،فكثرت
عنده الحسابات
الجارية ...فجرّته
حاجته إلى الكتابة
أن يبدأ بتعليمي...

فوجد فيها ضالّته وراح يتردّد إليها حتّى أتقن
لغة شكسبير ،وقد أصبح في الخامسة عشرة.
صحيح أنّ الفتى عرف من زبائن مطعم
والده «الزعران والرعاع وأهل البطالة»،
لكنّه في المقابل ،عرف زبائن من ِعلّية
القوم الراسخين في العلم ،والذين طارت
شهرتهم في ميادين الثقافة واإلبداع ،أمثال
الشيخ ابراهيم اليازج ّي ،والمعلّم عبداهلل
البستان ّي ،وشاهين مكاريوس مدير المقتطف،
وطالّب معهد الط ّب األميرك ّي ...فصادق
هؤالء ،وح ّدثته نفسه الطموحة بأن يتطلّع إلى
مستقبل يضعه في مصافّهم .ول َم ال؟ فقدراته
التعلّم ّية حقيقة ال ش ّك فيها ،وإرادته صلبة،
والعمل في المطعم ال يتطلّب كفاءات عالية،
ولن يمكّنه من ارتقاء رتب المعالي .لذا،
كانت عطلة صيف واحدة كافية له ،بمساعدة
نفر من طالّب معهد الط ّب األميرك ّي وأساتذته،
ليح ّضر نفسه ويفوز في امتحان الدخول.
أت ّم طالب الط ّب سنته األولى بنجاح
باهر .وما كاد يَمضي شهران من السنة الثانية
حتّى تفاقمت قض ّية طرد الدكتور لويس ،أحد
أساتذة الط ّب في الجامعة ،إثر إلقائه خطاب
التخ ّرج الذي امتدح فيه علماء مشهورين ومن
بينهم تشالز داروين ،ودعا الطالّب إلى التمثّل
بهم ،م ّما اعتبرته إدارة الكلّ ّية خرو ًجا على
األصول اإليمان ّية ...وبعد مراسالت عديدة
مع الجامعة األمّ في نيويورك تق ّرر فصل
الدكتور لويس ...فأعلنت رابطة الطالّب ،التي
كان رئيسها زيدان ،اإلضراب .وفي النهاية
تق ّرر فصله مع عدد من زمالئه(.شفيق جحا:
داروين وأزمة  1882بالدائرة الطبّ ّية  -الطبعة
األولى .)1991

كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 3
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وجوه

سافر جرجي إلى مصر وفي ن ّيته إكمال
دراسة الط ّب هناك ،إال ّ أنّه لم يوفّق فصرف
النظر عن ذلك ،ووجد عمالً في جريدة
«الزمان» حيث أمضى حوالى السنة.
إلتحق جرجي بالحملة اإلنكليزيّة إلى السودان
سنة  1884بصفة مترجم ،ومنها عاد إلى
بيروت سنة « 1885وقد انتدبه المجمع
العلم ّي الشرق ّي عض ًوا عامالً فيه ،فدرس
العبريّة والسريان ّية ووضع كتابه» «الفلسفة
اللغويّة»(نظير عبّود :جرجي زيدان -ص .)2
بحث زيدان ،في كتابه هذا ،كيف ّية نطق
اإلنسان وكيف ّية نشوء اللغة وتولّدها،
وعنده أنّ اللغة نشأت من أصوات الحيوان
وظواهر الطبيعة وانفعاالت اإلنسان ومن
ث ّم اندرجت تحت ارتقاء العقل وتط ّور
الحياة بحسب مبدأ النشوء واالرتقاء...
أ ّما في كتابه «اللغة كائن ح ّي» فبحث في
تاريخ اللغة بعد تمام تك ّونها ،وما طرأ
عليها من تغ ّير وتط ّور ،وتج ّدد ودثور،
حسب مبدأ النشوء واالرتقاء الذي «أخذ به
زيدان في أغلب ما كتبه»( .جوزيف حرب:
جرجي زيدان رجال في رجل -ص .)81
جال زيدان في أوروبا جولة المثقّف المنفتح
الواعي النهم إلى المعرفة ،وقد عكس ذلك في
أسسها ،وقد جمعته تحت
مجلّة «الهالل» التي ّ
العنوان «مجموعة رحالت جرجي زيدان».
عاد من جولته األوروب ّية إلى مصر ،فدعاه
صاحبا «المقتطف» ،فارس نمر ويعقوب
ص ّروف ،لتولّي إدارتها ،فامضى فيها حتّى
أوائل  1888ليستقيل بعدها ويبدأ بالتأليف.
ألّف زيدان «تاريخ مصر الحديث» ث ّم
«تاريخ الماسون ّية» سنة  ،1889وهو «أ ّول
كتاب من نوعه في اللغة العرب ّية .وبح ّق
كان خطوة جريئة في هذا الحقل»( .نظير
عبّود :جرجي زيدان -ص )24
عمل زيدان ،بعد ذلك ،مدي ًرا للتدريس
في المدرسة العبيديّة ،لم ّدة سنتين،
ليؤسس مجلّة «الهالل»
غادرها بعدهما ّ
سنة  ،1892ويتولّى جميع أمورها بنفسه
طيلة اثنين وعشرين عا ًما عاشها بعد
تأسيسها .وقد تم ّيزت عن سواها من
الدوريّات التي كانت تصدر في مصر
باهتمامها بنشر الكتابات التي تتخذ
التاريخ موضو ًعا لها .وإذا كان استمرار
صدور هذه المجلّة الراقية حتّى أيّامنا
هذه من دواعي الفخر واالعتزاز ،فإنّ إطالق
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مكتبة االسكندريّة مشروع توثيقها «لمناسبة
مرور مئة وخمسين عا ًما على والدة جرجي
زيدان في عين عنوب  -لبنان» شكّل دليالً على
األثر الراقي والالفت الذي تركته في عالم
الثقافة ،وعلى فضل زيدان ،الرائد النهضو ّي
المؤسس ،في أرض الكنانة.
اللبنان ّي العرب ّي ّ
كانت الهالل عالمة فارقة في الدوريّات
العرب ّية« ،ك ّل جزء منها أوسع نطاقًا من
سلفه ،وأغزر مادّةً ،وأدقّ بحثًا ،وأع ّم
فائدةً ،وأكثر إتقانًا ،وأدعى للمطالعة
وأشهى .وشهرة بلغت أقصى المغارب
والمشارق .ورواج قلّما نجد له مثيالً في
تمكّن زيدان  ،في ثالثة عقود من
الصحافة العرب ّية ...ومردّ ذلك إلى حسن النضال واالجتهاد ،من ترك كتابين في
اإلدارة واختيار المباحث وسهولة اإلنشاء »...اللغة ،كما أشرنا سابقًا ،وأحد عشر كتا ًبا
(يوسف الخازن :جرجي زيدان صحاف ًّيا) .في التاريخ ،أبرزها «تاريخ آداب اللغة
العرب ّية» في أربعة أجزاء ،و«تاريخ التم ّدن
خاصا بالتاريخ .اإلسالم ّي» في خمسة أجزاء.
إهت ّم زيدان اهتما ًما ًّ
وعلّل أسباب اهتمامه بقوله «ونظ ًرا أ ّما «تاريخ آداب اللغة العرب ّية» فقد وصف
لما نعتقده من افتقار ق ّراء العرب ّية إلى فيه العصور األدب ّية وصفًا دقيقًا ومكثّفًا،
نشر التاريخ في ما بينهم ...ما فتئنا مستن ًدا إلى أه ّم المصادر والمراجع.
نختلس الفرص لنشر ما يسهل تناوله ...وأبرزَ مم ّيزات النهضة فحصرها بالمدارس
وأخذنا نه ّيئ أذهان الق ّراء لمطالعة هذا الحديثة ،والطباعة ،والصحافة ،وروح الح ّريّة
التاريخ بما ننشره من الروايات التاريخ ّية الشخص ّية ،والجمع ّيات العلم ّية واألدب ّية،
اإلسالم ّية تبا ًعا في الهالل .ألنّ مطالعة و المكتبات العا ّمة ،والمتاحف ،والتمثيل،
التاريخ الصرف تثقل على جمهور الق ّراء ...واشتغال المستشرقين بآداب اللغة العرب ّية
فال ب ّد لنا من االحتيال في نشر العلم بيننا (جوزف حرب :جرجي زيدان ص )64
بما يرغّب الناس في القراءة .والروايات و ّمما يُظهر فضلَه وصواب ّيةَ آرائه ودقّةَ أحكامه،
أفضل وسيلة لهذه الغاية»( .تاريخ التم ّدن أخ ُذ معظم دارسي تاريخ األدب ،بعده ،عملَه
اإلسالم ّي -الجزء األ ّول).
أساسا ومنطلقًا؛ لقد اعتمدوا أبوابه ،وتقسيمه،
ً
وفي
المحصلة ،فإنّ زيدان هدف إلى وآراءه واستنتاجاته ،في ما ألّفوه...
ّ
الحقيقة التاريخ ّية في إطار الرواية .وهو،
لذلك ،كثي ًرا ما نراه يض ّحي بالف ّن في سبيل
وقد تم ّيزت شخص ّية زيدان ،في كتابه
الحقيقة .لذا ،أع َرض عن الغوص وراء خلف ّيات هذا ،بميزات أبرزها الدفاع عن الحضارة
قصة،
نفس أبطاله فما خلّد واح ًدا منهم كبطل ّ
بل «زادهم إشراقًا كأبناء واقع وتاريخ .إنّه
مؤ ّرخ بالطبع ِ روائ ّي بال َع َرض»( .أمين زيدان:
عبد الرحمن الناصر -ص.)26:

العرب ّية ،حتّى الغل ّو في تفضيل العرب على
غيرهم ،واعتماد منهج ّية علم ّية في ذكر
المراجعِ ،
قديمها وحدي ِثها ،وفي طريقة
السرد والتنسيق التي اعتمدها المستشرقون
الذين أتَوا مز ّودين بوسائل البحث
األكاديم ّية األكثر تق ّد ًما في أوروبا ،وال
س ّيما منهم بروكلمان ،الغن ّي عن التعريف.
وباختصار ،فإنّ زيدان «كان الرائد األ ّول
في وضع التصميم العامّ للتأريخ األدب ّي»
(جوزيف حرب ،ص .)67

وزيدان ص ّور الزمان .ص ّور حوادث نحو أربعة عشر
قرنًا م ّرت على الشرق مفعمة بتقلّبات المدن ّيات
الشرق ّية وحوادث األقوام العرب ّية ...جمعت روايات
زيدان دقّة الحوادث التاريخ ّية ،وجمال الحوادث
القصص ّية ،وسالسة األسلوب وبالغة اليراع...
وهو كروائ ّي حكيم يقف عند ك ّل عبرة معتب ًرا،
ويتدفّق فلسفة اجتماع ّية وحكمة»...
لقد استعان بالخيال ليس ّد الثغرات التي
القصة التي تعتمد الحقيقة
توجد في
ّ
التاريخ ّية .إستغ ّل قصص الح ّب الخبيئة في
التاريخ ليش ّوق القارئ لقراءة التاريخ...
أ ّما أسلوبه فيقول فيه مارون عبّود «إنّه أقرب إلى
والترسل منه إلى التعقيد والصنعة»...
السهولة ّ
واليوم ،وبعد مرور مئة عام على وفاة هذا
لنلقي نظرة
الرائد من ر ّواد النهضة ،نقف َ
على ما تركه لنا من تراث ،فيتب ّين لنا ،
وبشهادة العشرات م ّمن عاصروه أو درسوه
الحقًا ،وبشهادة آثاره الباقية ،أنّه كان،
فعالً ال قوالً ،عل ًما من أعالم النهضة ترك
بصما ٍت واضح ًة ومعال َم الفت ًة على طريقها.

أ ّما «تاريخ التم ّدن اإلسالم ّي» فيكاد ينعقد
اإلجماع على أنّه رائعة زيدان .لقد قسمه وفق
مرافق الحياة االجتماع ّية ال وفق العصور.
وتم ّيز فيه عن سائر المؤ ّرخين الذين سبقوه
بالقدرة على النقد والتحليل الموضوع ّي
المرتكز على التعليل ،بحيث يبدو عم ُل
العقل ،القائ ُم على الحياد والنزاهة ،مدخالً
لإلصابة في إطالق األحكام السديدة.
خصص الجزء األ ّول لنشوء الدولة
لقد ّ
اإلسالم ّية ،أ ّما الثاني فجعله للثروة ،وأ ّما
فخص به العلوم واآلداب ،وجعل الرابع
الثالث ّ
للسياسة ،وأ ّما الخامس واألخير فهو ،على ح ّد
قول زيدان« ،أكثر األجزاء طالوة ،وأقربها إلى
لقد كان سبّاقًا في الكثير من أحكامه
أفهام المطالعين ...فيه األبحاث االجتماع ّية
والموضوعات العمران ّية واألحوال العائل ّية».
وآرائه .وكان موسوع ًّيا في ما خطّ ه من
ثقافة وضعها في خدمة الناس.
أ ّما الروايات التي كتبها زيدان فبلغت إنّه مثال المثقّف الملتزم الواقع ّي ،الذي
اختص بها ،وأمانة عليه
اثنتين وعشرين رواية .لقد ص ّور أربعة يعتبر الكتابة رسالة ّ
عشر قرنًا من تاريخ اإلسالم فيها؛ حتّى أن يؤدّيها .وما زلنا نغترف من معينه الث ّر،
لقد قال فيه نقوال الح ّداد «كان كروائ ّي الذي قال فيه األستاذ أحمد حافظ «لوال
رافاييل التاريخ .رافاييل رسم المكان يقينُنا وعل ُمنا الذي ال مسارب للظ ّن فيه بأنّ
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الرجل هوالذي كتب بقلمه ك ّل هذا اإلنتاج
منفردًا ،لم يشاركه فيه واحد ،لداخلنا
الش ّك بأنّه لم يكن منفردًا فيه ،ذلك أنّه
عمل كبير مستعظم على كاتب واحد».
ليس من العدل في شيء محاكمة الرجل في
ضوء مقاييسنا النقديّة المعاصرة للحكم
عليه روائ ًّيا ،وإن كان من ح ّق الباحث إقامةُ
الموازنات ودراسةُ تط ّور الف ّن ...ولع ّل خليل
مطران هو أكثر َمن أصاب في مقاله عندما
أجاب عن السؤال :مَن يق ّدر صنيع زيدان؟
وقد خلص إلى بضع نقاط بدأها بقوله «إنّما
يق ّدر صنيع زيدان »...فإذا هم من يلقي نظرة
إلى مكتبته وكتبه ومالحظاته ...ومَن شهد
غاراته على دور المطالعة...و َمن راقب عيشته
الجافية عيشة التفكير الدائم ...ويق ّدر صنيعه
مَن عرف كتب التاريخ قبله وقارنها بكتبه،
و َمن يعرف أنّه «لم يقم فينا إلى اآلن كاتب
غيره قدر على وضع سيرة ،وأحسن تصنيف
مش ّوقاتها ،وضبط سياق تفاريقها ،و»،...
وكذلك َمن «استش ّف وهو يطالع فصوله في
الهالل خبرته بقلوب الناس »...ويختم قائالً:
أولئك دون سواهم يق ّدرون صنيع زيدان.
جرجي زيدان رائد عصام ّي ،قاد  ،على ح ّد
تعبير المؤ ّرخ شفيق جحا «أ ّول ثورة طالّب ّية في
عصر النهضة» .لقد أخفق في دراسة الط ّب،
ولكنّه عالج ،بحكمته ،أعقد المسائل الثقاف ّية،
وتمكّن من تشخيص العلل ووصف العالج.
مئة تح ّية إكبار وإجالل لروحك الباقية
معنا ،شعل ًة تضيء دروب المعرفة ،ومثاالً
يُحتذى في الريادة النهضويّة وفروس ّية
الك ّد والعطاء.

كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 3
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وجوه

يوجاني ميشال أسمر «ال ّندوة اللبنان ّية»
المصباح ال ّد
مئو ّي ُة مول ِد
ّ
ِ
 24 -1914ك1984 1
ج .م.

ميشال أسمر

ميشال أسمر والنّدوةُ اللبنان ّية ..اسمان
متالزمان ،ال يُذكر واح ُدهما إال َّ ويُذك ُر معه
اآلخر .فبينهما رفقةُ عمر .والعم ُر َح َصادٌ كثير!
ميشال أسمر ..في الحربِ جاء .وفي
الحربِ رحل .وكان حر ًبا على ما ليس من
جوهر ِ االنسان ولخير ِ االنسان!
ُولد في جديدة المتن عام  .1914وتز ّوج
عام  ،1943بعدما نال شهادا ٍت عالي ًة
ف لألدبِ والف ِّن والثّ ِ
قافة،
جامعيَّة .انصر َ
فأنشأ النّدوةَ اللبنان ّيةَ عام .1946
ِ
ِ
ترجمة
للجنة
وعام ُ 1955ع ِّين مدي ًرا
الروائع ِ في األونسكو.
ث ّم ّ أنشأ َ في العام  ،1946مع بعضِ األدباءِ
والفنّانين والمثقّفين ،جمع ّيةَ «أهل القلم».
ِ
مؤسسة «واحة
وساه َم عامَ  1959في إنشاء ّ
ال ّرجاء» ،وعامَ  1970في «نادي ّ
الشبيبة المتّحد»،
وعامَ  1971في «كنيسة من أجل عالمنا» ،وعامَ
 1975في مركز ال ّدراسات اللبنان ّية.
مؤسسي «ندوة اإلثنين» األدب ّية،
وكان من ِّ
«وال ّرابطة اللبنانيَّة لآلداب والفنون»« ،والجمع ّية
اللبنانيَّة األميركيَّة للتّعاونِ الثّقاف ّي».
من مؤلّفاتِه الّتي صدرت :يوم ّيات ميشال
سرور  -لبنان موط ُن األل ُفة -1948
بعد المحنة ..وقبلَها  -1959وسلسلة
المحاضرات والمقاالت.
أشر َف على إصدار ِ محاضراتِ النّدوةِ،ٍ
وطائفة من المؤلّفاتِ والكت ِب في حقول ٍ شتّى.
حازَ أوسم ًة ع َّدة من لبنانَ وإيطالياوالسنغال.
وتونس وفرنسا ّ
 -توفّي في  24كانون األ ّول .1984

ِ
تع ّرفي إلى بعضِ
األدباء ّ
السؤال ِ عن هذا ال ّدع ّي.
الشبّانِ ،الّذين دفعهم الفضولُ إلى ّ
وال أذك ُر أكن ُت أنا من استلطفهم أم كانوا ه ُم الّذين استلطفوني ،لكنَّ الّذي أعرفُه حقَّ
ِ
المعرفة أ ّن استلطافًا متبادالً كان وراء َ تألي ِفنا ندوةَ االثني عشَ ر.
ِ
ذلك في بداية  ،1936وشئنا أ ّوالً أن يكون العددُ  ،12تَ َي ُّمنًا باالثني عشر رسوالً ،وكنّا
ِ
عدد ِ
ف عن ِ
السابق.
أفراد
نري ُد ،ثان ًيا أن نؤلّ َ
ف عددًا يختل ُ
عصبة العشَ رة للجيل ّ
ُ
ضنا لبع ٍ
ٍ
ونتناقش في الفكر ِ واألدبِ ّ
والشعرِ ،وكنّا
ض
بع
أ
فيقر
،
س
كنّا نجتم ُع كلَّ خمي
ُ
ُ
الصراحة.
نتبادلُ ّ
ٍ
بعض الكبار.
خميسنا إلى صالون أدب ّي ندعو إليه َ
ومع مرور ِ الوقت تح ّولَ ُ
ِ
الصديقَ الكبير ميشال أبو شهال بج ّديّة عم ِلنا األدب ّي،
وسنةَ  1940استطعنا أن نقن َع ّ
ٍ
فوض َع مجلَّتَه «الجمهور» في تص ّرفنا م ّدةَ ستّة أشهر.
ف» ،ذلك الوق َت،
«المكشو
كانت
المكشوف».
وفي تلك المرحلة صد َر لنا كتابان عن «دار
ُ
أيضا.
منب ًرا لنا ً
دريس ،وبع َده انتقل ُت في  1942إلى إدارةِ مكتبِ
في عهد االثني عشَ ر كن ُت
أمارس التّ َ
ُ
الوثائقِ والمستنداتِ في المندوب ّية الفرنس ّية.
وفي هذه الفترةِ صد َر لي كتاب :فرنسا المحاربةُ وشخص ّيةُ الجنرال ديغول ،عن «دار
المكشوف».
بقي ُت في المكتب حتّى خروج ِ الفرنس ّيين .وسنةَ ُ 1946عه َد إل ّي إدارةُ جريدةِ «البشير».
ث ّم جاءت مرحلة النّدوة...

قبل النّدوة ،بماذا كانت البداية؟
ٍ
نفسه في حديث له
يقول ميشال أسمر ُ
في ُملتقى نادي ال ّروتاري ببيروت في
:62/12/10
ِ
ٍ
«( )..بدأت مشاكلي األدب ّية بخطاب ال
أذك ُر مناسبتَه ،ألقيتُه على منبر ِ سينما
أمبير ،ولم أك ْن تجاوزتُ العشرين من
ٍ
بكلمة
عمري .أذك ُر أنّني بدأت خطابي
أؤ ّك ُد فيها اتّباعي النه َج الفكر َّي لجبران.
وكان ادّعائي الخالي من التّواضع ِ سب َب

النّدوةُ اللبنان ّية ..متى وكيف ولماذا أ ُ ِّسست؟
المؤس ُس يجيب« :كان ذلك في صيف  ،1946وكن ُت ٍ
آنئذ في الثّالثين .وألنّي من
ِّ
ِ
ِ
السنواتِ
ِ
ِ
ِ
ّ
ِ
ُ
وفي
انية،
ث
ال
ة
ي
العالم
ب
الحر
ل
خال
في
لي،
ض
ي
ق
األولى،
ة
ي
العالم
ب
الحر
مواليد
ّ َ
ّ
ّ
ّ
ِ
أعيش الوقائ َع التي كان لها ،في حياتنا القوم ّية ،الكالمُ الحسم.
القالئلِ التي سبقتها ،أن َ
ٍ
ٍ
ّ
 :1936مفاوضاتٌ لم يحالفْها النجا ُح ،إلبرام ِ معاهدة فرنس ّية لبنان ّية.
 :1943تم ّرسنا باالستقالل ،وما رافقه من ردّا ٍت وعالماتِ استفهام ٍ كبرى ،تع ّذ َر علينا أن
ن َقرن َها بجوابٍ يطمئ ُن مخافاتِنا.
جامعة ال ّدول ِ العرب ّيةِ ،
ِ
 :1945نهايةُ الحرب ،دخولُ لبنانَ في
فهيئة األمم ِ المتّحدة ،جالء ُ
الجيوش ِ األجنب ّي ِة عن أراضي لبنان.
ومن التّاريخ أُشر ِ َع ْت أمامنا صفحةٌ جديدة .وإلى هذا ،وعلى ال َّرغم من ذيّاك االعتزاز ِ

القومي العارم ِ يمو ُر له جيلُنا ،كان يخام ُرنا
ِّ
أنّ كلَّ شيء لم ي ُ َق ْل بعد ،وكنّا مع ٍ
حفنة من
ّ
الشبابِ نَشع ُر في صميمنا أنّ االستقاللَ ما
هو غايةٌ بح ّد ذاته ،وال هو يمكنُه أن يكونَ لنا
سوى بداية ،معها يُبدأ ُ من جديد تعمي ُر البيتِ
اللبنان ّي .وكانت لي تأ ّمالت ،تأ ّمالتٌ أفضت
بي إلى فكرة ،فكرةٍ جل ّي ِة األهداف ،لكنّها
مبهمةٌ شكالً .أيّةَ أهدافٍ كانت هذه؟ كانت
في ما يعنيني طلو ًعا من أبراج ٍ ٍ
باطلة تطويني
الص ِ
عيد القوم ّي،
على ذاتي ،وانضواء ً على ّ
ومحاول ًة في سبيل انتزاع ِ األَثرةِ والفتور،
ِ
ِ
وأصدقاء
دخلية أصدقائي،
ولماذا ال ،من
أصدقائي ،والق ّيمين علينا ،وكبار ِ موظّفينا
وسياس ّيينا ومثقّفينا ورجاالتِ األعمال ِ عندنا،
ٍ
عميقة في قلوبهم .ذلك
وترسيخ ِ فكرةٍ قوم ّي ٍة
كان انضواء ً على ما أَحس ُب ،قبلما تَكتس ُب هذه
الكلمةُ معناها ّ
الشائ َع اليومُ .ج َّمةُ صيغ ٍ خطرتْ
ٍ
ٍ
ٍ
لي إذّاك بين صحافة وحزب وسياسة عمل ّية.
الصي َغ لم تك ْن لي مدعاةَ ارتياح.
لك ّن هذه ّ
ِ
كن ُت أرى أنّ لبنانَ ما زال في بدء حاله ،وأنّ
العم َل ضم َن األطر ِ المحصورة ما زال يؤذيه.
ِ
األصيلة كلِّها
كان يج ُب حش ُد القيم ِ اللبنان ّي ِة
ضها للعملِ م ًعاَ ،ر َجاةَ
دون تمييز ،واستنها ُ
ِ
اكتشافِ ِ
وجه ِ
الوجه
بالدنا من جديد ،هذا
الّذي تداولته آال ُف الحقب ،و َطمس ْت معال َم
دعوتِه سيطرةٌ عثمان ّيةٌ ما أطولَها ،خت َمها
رب ُع قر ٍن من االنتدابِ الفرنس ّي .كان ينبغي
كذلك استثارةُ االهتمام ِ العامّ ،وإشرا ُك جميع ِ
ِ
الجهد البنّاء .وهكذا بَزغت
اللبنان ّيين في هذا
ِ
في خاطري فكرةٌ ،فكرةُ إنشاء منبرٍ؛ ال منب ٌر
عكاظ ّي ،مفي ٌد طب ًعا ،ولكنّه ال يُعوزنا ،بفضلِ
توافرِه يو َمذاك في جامعتَي الق ّديس يوسف
واألميركان ،بل منب ٌر ملتزمٌ يه ّيئ لنا معرفةَ
ذاتنا ،دونما استباقِ أحكام ،ودونما تح ّيز.
ومجلس رعايةٍ
وقد كان للنّدوة ُعمدةٌ
ُ
ٍ
من ِعلية القوم ،قدرا ٍت وإمكانات ،وعلى
الصعد ،وفي مخت ِل ِ
مخت ِل ِ
ف المجاالت..
ف ّ
لك ّن ال ّرئيس شارل حلو يقول« :كان
ميشال أسمر وح َده وراء َ تأسيسِ النّدوة
اللبنان ّية ،وتحضير ِ برامجها ،واالتّصال ِ
بالمحاضرين ،ومؤازرتِهم عند االقتضاء،
أي عندما كانوا يحتاجون إلى مزي ٍد من
المعلومات لدعم ِ وجهاتِ نظرِهم .ولم يك ْن
إلى جانبه سوى زوج ِته النّشيطة ،فكان
ٍ
جامعة شاملة.
العم ُل عائل ًّيا يؤدِّي إلى نتائ َج
ِ
أري ُد أال َّ أقلّ َل من شأنِ العمدة داخ َل النّدوة.
تكريس ما
كان للعمدةِ فضائ ُل كثيرةٌ ،ومنها
ُ
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الوطن ّية -تآلف البيت اللبنان ّي ووحدته -قيم
لبنان ّية ثابتة -الجذور ال ّروح ّية لل ّرسالة اللبنان ّية.
بعض المواضيع التي عالجها المحاضرون
تلك ُ
على منبر النّدوة في ما يتعلّقُ بلبنانَ الوطن
عا ّم ًة ،في ماه ّيته ومق ّوماته ورسالته.
بألسنة لبنان ّي ٍة وعربيَّةٍ
ٍ
وقيل الكثي ُر الكثي ُر
وأجنب ّي ٍة من على منبر النّدوة اللبنانيَّة،
الس ِبع ٍ
مئة
بحي ُث بل َغ عددُ المحاضرين حوالى َّ
ٍ
ٍ
من كُتَّابٍ ورجال ِ
وعلماء ورجال ِ دين
سياسة
وفنّانين وأطبّ ٍاء ومستشرقين ،وسواهم..
وصدرت عن النّدوة كت ٌب كثيرةٌ أي ًضا ..فيما
للمؤسس إشرا ٌف على طبع ِ كت ٍب ع َّدةٍ من
كان ِّ
خالل ِ مسؤوليَّته في ِ
لجنة التّرجمة باألونيسكو.

للنّدوةِ من اتّجاها ٍت متع ِّددة ،ومن صداقا ٍت
محترمَة .إال َّ أنّ ميشال أسمر كان يرى أَنّ
وراء َ ك ِّل عملٍ جبّارٍ فر ًدا ما .وبق ْدر ِ ما يكونُ
هذا الفردُ منطلقًا من وسائ َل ٍ
قليلة بحوزته،
بق ْدر ِ ما يح ِّققُ الكثي َر الكثي َر من األعمال،
ِ
الحنطة الّتي تنمو وتعلو».
تما ًما كحبّ ِة
منب ُرنا كان للجميع .وندوتُنا كانت النّدوةَ
اللبنان ّية بـ«أل التعريف» ،على ح ِّد قول ِ
سليم حيدر -كذا قال ميشال أسمر!
«فما من قضيَّ ٍة كان من الممكنِ أن تَشغ َل
بالَ اللبنان ّيين الواعين إال َّ َطرحتْها النّدوةُ
ِ
بساط البحث».
على

واآلن ..ماذا قالوا في النّدوة اللبنانيَّة؟
الشيخ عبداهلل العاليلي قال :النّدوة
اللبنان ّية كانت شبهَ أكاديم ّي ٍة ح ّرة ،ن َشرتِ
الصافي ،ودفعت إلى األمام
الفك َر اللبنان َّي ّ
ِ
بعجلة تط ّورِه األسمى س ّم ًوا ،واألرفع ِ رفعة!
وقال بولس سالمه :موج ُز القول ِ في النّدوة
اللبنان ّية أَنّها َس َّدت قي عالم ِ األدب فراغًا
تعذَّ َر على الحكومات المتوالية أن تَس َّده.
كما تعذّر ذلك على جمع ّية أهل القلم ...وإنّ
أَمثالَ ميشال أسمر قلّةٌ خ ِّيرةٌ تعم ُل في هذا
ِ
ِ
وتمجيد الفكر.
البلد على إنهاضِ األدب
ورأى الدكتور جورج حنّا أنّ ميشال أسمر ال
يخدمُ األد َب في لبنانَ فقط ،إنّما يخدمُ التفاع َل
الثّقاف ّي بين الثّقافة اللبنان ّية والثّقافات األجنب ّية.
واعتبر الدكتور حسين مر ّوة أنّ النّدوةَ
ِ
القليلة
المؤسساتِ الثّقاف ّي ِة
اللبنان ّية إحدى ّ
ٍ
ٍ
في لبنان ،الّتي دأبت بثبات وشجاعة ٍ في
ِ
ِ
ترسيخ ِ وجوِدها وتأمينِ
الحركة
ديمومة
ال ّدينام ّية التي تَض ُّج في قواها ال ّدافعة.
وشهد جان سال أَنّ المجموعةَ الكاملةَ
ِ
لمعرفة
لمنشورات النّدوة هي مدخ ٌل رائ ٌع
ِ
لبنان ...هي تق ِّدمُ أحس َن ّ
الشهادات على
الف ِّن الفكر ِّي وعلى واسع ِ التّن ّوع اللَّذَين
تميَّزت بهما بيروتُ القديمة ،والل َّذين يحقُّ
للبنانَ اليوم أن يفاخ َر بهما.
ويبقى ،على ما قال الوزير سليمان ال ّزين،
تتجس ُد في شخصِ
أنّ النّدوةَ اللبنان ّية
َّ
مؤسسها ميشال أسمر.
ِّ

ومن القضايا اللبنان ّية التي طرحتها النّدوة:
المشكلة الدستوريّة في لبنان -في المعترك-
لبنان في مه ّب مق ّدراته -لبنان في مرحلته
األخيرة -وجهُ اللبنان ّي المجهول -المسؤول ّية
األسس األخالق ّية للبيت اللبنان ّي -رجالُ
القوم ّيةُ -
الفكر والواق ُع اللبنان ّي -لبنانُ ونظريّةُ المحيط-
المواطن الواعي -لبنان وطن وأ ّمة -شخص ّية
لبنان -وجوه المصير اللبنان ّي -حول بناء ال ّدولة
وقوى -كيف أخدم
اللبنان ّية -لبنان معضال ٍت ً
لبنان -ال ّديمقراط ّية في لبنان -لبنان في واقعه
ومرتجاه -الطّ اقة اللبنان ّية -في طريق التّوجيه
واإلنشاء -حضارتنا على المفترق -بعد المحنة
ِ
ميشال أسمر ،في غيا ِبه المتباعد ..،هوذا
وقبلها -لبنان أرض البرهان -القيادة الوطن ّية
الصحيحة -مالمح من وجه لبنان -لبنان  -1961صوتُه ..صوتُ الحاضر ِ في ذاكرةِ الوطن.
الوالء للوطن :1943 -تاريخ مفترق -إن لم يولد ويومَ غيا ِبه،
لبنان من فوق -المق ّومات األساس ّية لحياتنا قال فيه باسم الجسر :يَحقُّ له على الوطنِ

كـ ــانـون ّ
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وقفةُ احترام ٍ وتقدير ،وعلى أصدقائِه أن
جالسا
يتذكّروه كما كانوا دائ ًما يشاهدونهً ،
الصغير في النّدوة ،محاوالً تحري َك
وراء مكتبه ّ
الشطرنج ِ الفكر ِّي اللبنان ّي في لعبةٍ
حجارةِ ّ
وطنيَّ ٍة هادئة ،مسر ُحها المناب ُر ال ّ
الشوارعُ،
وسال ُحها الكلمةُ ال القنابل ،وغايتُها إعالء ُ
جدرانِ البيت ،ال تَ َملُّكُه أو تَمليكُه.
ِ
تأسيسه النّدوةَ
وقال هنري فرعون :منذ
اللبنان ّيةَ حتّى رحيله عنها ،آم َن ميشال أسمر
ِ
برسالة التّعايش ِ والتّفاهم ِ مع ك ّل الناس،
والتقاربِ بين ك ِّل العائالتِ ال ّروح ّي ِة الموجودةِ
في وطنه .وقد ش َّرع منب َر النّدوةِ لجميع ِ
المفكِّرين ،وأراده منب ًرا يق ِّر ُب وال يف ِّرق.
وقال إدوار حنين :النّدوة منب ٌر ومجلّةٌ ودا ُر نشر.
فإذا هي مؤ َّسسةٌ تَرز ُح تحت حم ِلها أكاديم ّيةٌ أو
جمع ّيةُ مفكِّرين ...وميشال أسمر كان له الفض ُل
ِ
ِ
بأَن دَلَّ َ
في ال ّدين
السياسة
بعض أصحاب المواهب على مواهبهم ،في ّ
وبأن حم َل المتكاسلين على الخروج ِ من كسلهم،
ِ
عصب.
المصلحة العامَّة..
السياسةُ علم .عل ُم
 شتّان بين ال ّدينِ والتّ ّ ّوبأن وض َع ال ّضائعين على طريقِ الخدمة ،وبأن
السياسةُ
نرفض ال َّدم َج بين ال ّدينِ وال ّدولة.
 نحن ُال يمك ُن بعد اليوم أن تكونَ ّأَيقظَ المتغافلين عن لبنانهم إلى التّجنُّد للبنان.
تجاوزُالطائف ّية ،في ُعرفنا ،يكونُ باعتبارناله ًوا وإلهاءً؛ بل يج ُب أن تكونَ خَلقًا
وقال مح ّمد النقّاش :كان ميشال أسمر،
ال ّروحان ّياتِ مصد ًرالتطوير ِال ّزمن ّيات.
وبناء ً عند الحكّام ،ووع ًيا عند
إلى جان ِب وفائه ،رصينًا في تعاطيه مع
المواطنين ،جميع ِ المواطنين،
النّاس .كان يأخ ُذ األمو َر بج ّديّة ،يح ُّب أن
وتجدي ًدا لل ّروح ِ القوم ّي ِة عندنا كلِّنا .في ال ّديمقراط ّية االجتماع ّية االقتصاديّة
،
األرض ،ال
 لجميع البشر ِ ُوهبتيتق َن عملَه .وقد تجل َّت صفاتُه ،مجتمع ًة 		  -إنّ الوق َت قد حانَ كي يصب َح
ُ
ِ
ِ
الس ِ
لألغنياء فحسب.
ياسة عندنا منط ِلقًا 		
عند ِتأسيسه «النّدوة اللبنان ّية» عامَ  		 ،1946الكالمُ عن ّ
وإدارتها سنين طويل ًة كانت حافل ًة بالنّجاح 		 ،من ِ
	ال يجوزُ أن تنع َم أقل ّيةٌ ب َم َدنيَّ ٍة رضيَّة،زاوية لبنانَ الغد فحسب.
ف المستمعين.
وجلب ْت إلى قاع ِتها ألو َ
الس َوادُ األكب ُر من السكّان
بينما َّ
فقي ٌر محروم.
وقال الدكتور جميل جبر :ميشال أسمر عنوانٌ في الثّقافة
كبي ٌر في تاريخنا الوطن ّي المعاصر .و ِسبيانا،
الثّقافةُ في شقِّها العامّ إنّما تَعني النّ َشاط
رفيقةُ عمرِه ،كانت الجنديّةَ المجهولةَ الّتي قيل
الجمال َّي الفن َّي واألدب َّي ّ
والشعر ّي ...ث ّم في االنتماء العرب ّي
عن مثيالتها :وراء َ ك ِّل عظيمٍ امرأة .سبيانا جزء ٌ
إنّها تعني َسعةَ اال ّطالع ِ والمعرفة ،وهذا لبنانُ بل ٌد عرب ّي ،ال ش َّك في ذلك :جغراف ّي ًة،
ال يتج ّزأ ُ من ميشال أسمر ومن النّدوة.
يتض ّم ُن مخت ِل َف الحقول ِ العلم ّية.
واقتصا ًدا ولغ ًة وشعو ًرا بذاته ...ولك ّن لبنانَ
ويبقى من القول أقوالٌ وأقوال ..لع ّل 		 وهي تَعني في شقِّها الملتزم ِ َ
نشاط أكث ُر من بل ٍد عرب ّي .إنّه بل ٌد إنسان ّي .إنّه بل ُد
ال ّرئيس حلو ٍاختص َرها ٍ في نظرته إلى 		 الفكر ِ في شتّى الميادين ،واهتمامَه الفكر ِ وال ّروح ،بل ُد التّساهلِ ،بل ُد اإلخاء.
كمؤسسة ومدرسة و َمثَل!
ٍ
		 بمخت ِل ِ
ال ّرجل ّ
سياسة
ف شؤونِ الحياة من
ٍ
أمامي الكثي ُر من األعمال -قال -ولم
واقتصاد واجتماع ٍ وروح ٍ وسع ٍي إلى
		
من كلمة ميشال أسمر..
ِ
لرقي أصب ْح بع ُد في مرحلة النّقاهة .وقد ظلَّ يعم ُل،
ا
ع
جمي
ها
م
واستخدا
البحث،
		
ً
َ
ِّ
ك الوطني ،من ِ
ك ساعاتِ التّف ّك ِ
حتّى أحل ِ
وراء
		 االنسانِ وتفاع ِله معها.
ّ
في لبنان
		وفي هذا المعنى
الصغير ِ في األشرف ّية ،مخطّ طً ا مع
هناك الثّقافةُ الوطن ّية ،مكت ِبه ّ
ِ
َ
ي
البشر
َه
خ
وتاري
لبنان
ة
ي
جغراف
ن
إ
 ث ّمّ
ٍ
ٍ
ّ
ّ
الّتي تعم ُل على إعطاء صيغة لوطن ،ورسم ِ
عدد صغير ٍ من أصدقائه ورفاقِ در ِبه الفكر ِّي
ٍ
		 دمغاه نهائ ًّيا بصفات ،حتّما عليه ألن
والبحث في ٍ
ِ
رسالة
موق ٍف للمواطنِ فيه،
الوطني الطويل ،للبنانَ الجديد.
ِّ
		 يتحلّى بها ،إنْ كان يري ُد ال ّديمومةَ
وطن ّي ٍة وإقليم ّي ٍة وعالم ّية ،يَضطل ُع بها هذا كان يخطِّ ُط للمستقبلِ عندما أزِف َ ْت ساعةُ
ِ
الصفات
		 في البقاء .ومن أه ِّم هذه ّ
الساعةُ ليلةَ الميالد.
الوط ُن وهذا المواطن.
ال ّرحيل .وكانت ّ
		 الحريّةُ واالعتدالُ والحكمة.
األفكا ُر تو ِّجه سلو َك االنسان ،وهي ميشال أسمر كان هديّةَ لبنانَ لطفلٌِ
ة
ب
مح
وثقافة،
انفتا ٌح وحوار ،ترا ٌثَّ
المغارةِ تلك الليلة .فلعل َّنا ن ُؤتى من الطّ فلِ
هي الّتي تقودُ العالم.
وتفاعل ..ذاك هو لبنانُ بين أبنائه،
الكلمةُ وسيطُ الفكر .هي تصن ُع التّاريخ .ذاك هدي َّ ًة وهدايا هادي ًة كهذا المصباح ِومع أشقّائه العرب ،ومع العالم ِ أجمع.
ونحن في ٍ
يوجاني ميشال أسمر!!
حاجة إليها لندخ َل في التّاريخ .ال ّد
ِّ
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وحتّى اليوم ،مقارن ًة مع روسيا ودول االتّحاد
السوفياتي سابقًا ،والتي رفدت إسرائيل
بأكثر من مليون ونصف المليون يهود ّي
(من أصل ما يزيد عن الـ  5.5مليون
يهود ّي مجنّس في إسرائيل حال ًّيا) أو
مهاجر اقتصاد ّي آخر امتطى شراع الهجرة
اليهوديّة إلى إسرائيل في التسعين ّيات
ألسباب اقتصاديّة  -اجتماع ّية.

ُ
ص َور وعبر في الذكرى المئو ّية الأولى للحرب
العالم ّية «الكبرى»
د .نعيم جوزيف سالم*

يمثّل العام  2014الذكرى المئويّة
األولى للحرب التي ُعرفت في حينه
««بالحرب الكبرى» ،والحقًا بالحرب
العالم ّية األولى ،الحرب التي راح ضح ّيتها
قرابة الـ  17مليون قتيل ،بينهم عشرة
ماليين جند ّي وسبعة ماليين مدن ّي،
وأكثر من عشرين مليون جريح .تلك -من ُص َور الحرب العالم ّية األولى ،التي
الحرب أنتجت صو ًرا وعب ًرا ،وقضت على ال تزال تحفر في الذاكرة مشاهد عن
السامة
امبراطوريّات قديمة ،وشهدت والدة هول تلك الحرب :حرب الغازات ّ
عالم ن ُعت بالجديد وجديده انعكس إ ّما التي سبّبت قرابة المئة ألف قتيل وأكثر
بإنشاء كيانات مستحدثة أو باستبدال من مليون وربع المليون جريح أو مصاب،
مستعمر قديم مهزوم بمستعمر جديد وحرب الخنادق التي ح ّولت الجبهة
منتصر و«منتدب» .من هذه الكيانات ما األلمان ّية الفرنس ّية إلى مقتلة مستم ّرة
صمد حتّى اليوم ،ومنها ما أُزيل ،ومنها ما على مدى أربع سنوات ون ّيف حيث
لم يزل يتأرجح بين الكينونة والالكينونة الخنادق التي ُحفرت للحماية من نيران
السياس ّية أو حتّى بين الموت والحياة.
العد ّو ومدافعه تح ّولت أجزاء كبيرة أو
قريبة منها قبو ًرا نهائ ّية لحفّاريها أو
على المستوى العالم ّي ،أُزيلت لرفاقهم بالسالح.
إمبراطوريّات أو ُس ِل َخ ْت عنها أجزاء واسعة
من أراضيها أو من أرا ٍ
ض كانت هذه الدول -أ ّما الكيانات السياس ّية الجديدة التي استُحدثت
توسعت فيها او استعمرتها .ثالث من كدول مستقلّة نتيجة هزيمة اإلمبراطوريّات
قد ّ
هذه الدول التي قُضي عليها كإمبراطوريّات التي كانت مسيطرة عليها ،فشملت إلى جانب
كانت :اإلمبراطوريّة النمساويّة -الهنغاريّة ،تلك التي ذكرناها آنفًا -ليتوانيا ،التفيا،
اإلمبراطوريّة العثمان ّية ،واإلمبراطوريّة إستونيا ،وبولندا -هنغاريا ،تشيكوسلوفاكيا،
اإللمان ّية الحديثة العهد نسبيًّا ،وقد نشأت ويوغوسالفيا .أ ّما باقي تركات الدول المهزومة
عقب الوحدة اإللمان ّية في العام  ،1870ف ُح ّولت إلى مستعمرات جديدة ،توزّعتها الدول
خاصة بريطانيا وفرنسا ،فيما
وتوسعت في مناطق مثل غرب األلزاس ولورين المنتصرةّ ،
ّ
على الحدود مع فرنسا واللتين كانتا جزئيًّا بينها تحت مس ّمى «االنتداب».
غير ألمان ّيتين عرق ًّيا ،إضافة إلى ناميبيا،
ِ
وروندا ،وكاميرون ،وتوغو في أفريقيا ،وجزر -من عبر الحرب العالم ّية األولى يمكن أن
بسمارك والسولومون والمارشال والماريانا نستخلص التالي:
في المحيط الهادئ ،والتي آلت الى الدول
ِ
أ ّوالً ،اإلستعمار الذي ُح ِّول من قبَل الدولالمنتصرة كغنائم حرب.
بالمحصلة
أضحى
انتداب،
إلى
المنتصرة
ّ
أ ّما اإلمبراطوريّة الرابعة التي ُهزمت احتالالً أو استعما ًرا جدي ًدا ،ولكن بغير
في الحرب وانكفأت إلى مشاكلها الداخل ّية مس ّمى.
نتيجة الثورة الشيوع ّية فكانت روسيا .ولك ّن
ُ
خسارة األخيرة لألراضي ،نتيجة الهزيمة -ثان ًيا ،عصبة األمم التي أنشئت إلدارة
في الحرب ،فكانت محدودة ،مقارن ًة مع عالم ما بعد الحرب ،في المبدأ تحت
اإلمبراطوريّات الثالث اآلنفة الذكر ،بحيث إطار القانون الدول ّي وح ّق تقرير المصير،
اقتصرت بشكل رئيس ّي على خسارة ليتوانيا
ُه ِّمشت بمبادئها وبدورها في عالم ما
والتفيا وإستونيا على بحر البلطيق وبعض
األراضي لصالح بولندا ،بينما بقيت ماليين
الكيلومترات المربّعة من مستعمراتها
الممت ّدة من أوكرانيا وجورجيا غر ًبا إلى
منغوليا شرقًا تحت قبضتها الحديديّة.

*أستاذ العالقات الدول ّية والدبلوماس ّية ،في جامعة س ّيدة اللويزة.

خاصة من ِقبَل فرنسا
بعد الحرب،
ّ
وبريطانيا واليابان ،التي مضت بنزعاتها
والتوسع ّية واإلستئثاريّة
االستعماريّة
ّ
ضارب ًة بعرض الحائط مبادئ القانون
الدول ّي وح ّق تقرير المصير ،اللذين
على أساسهما أ ُ ّسست عصبة األمم
بناء ً على مقترح النقاط األربع عشرة
التي كان قد اقترحها الرئيس األميرك ّي
ُ ( Woodrow Wilsonودرو ولسون)
في  8كانون الثاني  ،1918أي قبل
نهاية الحرب بعشرة أشهر.
 ثالثًا ،في ما يتعلّق بالدول العرب ّية،وتحدي ًدا دول المشرق :لبنان ،سوريا،
فلسطين ،العراق ،األردن ،فإنّ إفرازات
الحرب على هذه الدول كانت بالمجمل
كارث ّية منذ العام  1914وحتّى حاضرنا في
2014؛ والمخطّ طات الدول ّية ،وما نتج وينتج
عنها من حروب ومؤامرات تستهدف
منطقتنا ،تستم ّر دون هوادة .بعيد بداية
الحرب في العام  ،1914وعد البريطان ّيون
الشريف حسين في العام التالي باالستقالل
وبدولة مو ّحدة في المشرق العرب ّي تحت
قيادته ،بعد انتهاء الحرب ،مقابل
مساعدته لهم في الحرب ض ّد العثمان ّيين.
ولك ْن في أيّار من العام التالي ،1916
وقّع البريطان ّيون مع الفرنس ّيين إتّفاق ّية
سايكس -بيكو لتقاسم المنطقة بينهما،
وتحدي ًدا الهالل الخصيب ،بعد انتهاء
تقويضا لمنطقتنا على
الحرب.أ ّما األكثر
ً

المدى األبعد ،فقد كان وعد بلفور في 2
تشرين الثاني  ،1917الذي وعدت فيه
بريطانيا اليهود ،على لسان وزير خارج ّيتها،
بمساعدتهم والحركة الصهيون ّية ،على
تأسيس «وطن قوم ّي لليهود في فلسطين».
إنّها سياسة اإلستعمار المبن ّية على
خاصة
الوعود المتعارضة والغدر المركّبّ ،
بالعرب ،خالل الحرب العالم ّية األولى وما
بعدها جيالً بعد جيل .ونحن اليوم في الجيل
سادسا ،ك ّل الحروب في دول المشرق
الرابع الذي لم يزل مستهدفاً كأسالفه ً -
منذ بداية الحرب العالم ّية األولى وإطالق العرب ّي وعليه ،منذ أوائل القرن العشرين،
سلسلة اإلتفاق ّيات أو باألحرى المؤامرات متّصلة بنتائج الحرب العالم ّية األولى،
الدول ّية التي جعلت منطقتنا في قلب مشاريع وكذلك الحرب العالم ّية الثانية والتي
أتت كنتيجة لألولى ،وتداعياتها على دول
االستهداف الغرب ّية ،ول ّما تزل.
المشرق من دون استثناء :فلسطين ،لبنان،
رابعًا ،اإلستهداف األش ّد وطأة في سوريا ،العراق ،األردن ،وأخي ًرا وليسالمشرق العرب ّي كان ولم يزل في آخ ًرا الحرب في سوريا مج ّددًا ،أو
فلسطين ،حيث عملت بريطانيا بعد باألحرى الحرب الشبه عالم ّية على
الحرب العالم ّية األولى ،وبشكل منهج ّي ،سوريا إلزالة آخر معاقل المجابهة ض ّد
على نقل يهود أوروبا إلى فلسطين ،التي إسرائيل والهيمنة الخارج ّية على المنطقة.
شكّل اليهود نسبة  %6فقط من سكّانها
قبل الحرب العالم ّية األولى .تزايد -ساب ًعا ،حروب وثورات لبنان منذ 1948
عدد اليهود األوروب ّيين المستجلَبين و 49و 58و 69و73وحرب 1990-1975
من أوروبا إلى فلسطين بأكثر من مئة وحربّي  1982و ،2006ومشاكل لبنان منذ
ألف في عشرينات وثالثينات القرن  2005ولغاية اليوم ،كلّها ما كانت لتقع لوال
العشرين ،هو الذي أدّى إلى اندالع الثورة تداعيات الحرب العالم ّية األولى والحرب
الفلسطين ّية الكبرى في العام  ،1936ما العالم ّية الثانية وما نتج عنهما من تأسيس
أجبر بريطانيا على حشد قرابة مئة ألف دولة إسرائيل في المنطقة.
جند ّي لقمعها على مدى ثالث سنوات
ثامنًا ،ظاهرة أو نزعات «الحياد» فيمن التنكيل حتّى العام .1939
بعض دول المشرق التي تُطلق دوريًّا من
خامسا ،إنشاء دولة إسرائيل بين عامي أطراف مختلفة في دول كلبنان واألردن في
 ً 1947تاريخ تقسيم فلسطين ،وأيّار  1948ما يتعلّق بالصراع «العرب ّي -اإلسرائيل ّي»
تاريخ إعالنها دولة ،الذي أدّى بدوره إلى لم تؤدِّ ،في الواقع ،إلى تحييد هاتين
اندالع الجولة األولى من الحروب بين بعض الدولتين عن هذا الصراع ،ال بل قذفتهما
العرب وإسرائيل ،هو ما وضع المشرق تكرا ًرا إلى أتّون هذا الصراع بشكل
العرب ّي كلّه على سكّة الحروب المتتالية مباشر أو غير مباشر مع أو ض ّد من
والمستم ّرة ،والتي كانت بمجملها مرتبطة كانوا ،أو لم يزلوا ،استراتيج ًّيا ،منضوين
خاصة في
بشكل مباشر أو غير مباشر بوجود ودور في هذا الصراع كالعراقّ ،
إسرائيل في الهيمنة على المنطقة ألهدافها المراحل السابقة ،وسوريا ولبنان .في
التوسع ّية
الخاصة ،وبالتكافل والتضامن لبنان مثالً ،الذين يجاهرون بالحياد مع
ّ
ّ
مع الدول الكبرى الراعية أو المساندة لها إسرائيل هم أنفسهم من يوالون أو يم ّولون
سياس ًّيا أو عسكريًا أو ديموغراف ًّيا -باستثناء ويدعمون منذ ع ّدة سنوات المعارضة
الصين التي ،رغم عدم مساهمتها مساهمة ض ّد النظام والحكومة في سوريا .واألردن
ف ّعالة في إنشاء وتطوير دولة إسرائيل ،نُقل المتصالح مع إسرائيل منذ اتّفاق ّية وادي
منها أكثر من ثالثة آالف يهود ّي صين ّي إلى عربة وما قبلها هو نفسه الذي يجعل من
إسرائيل منذ تسعين ّيات القرن الماضي األردن مق ًّرا ومم ًّرا للجهاديّين التكفيريّين
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ض ّد سوريا ،وهو نفسه الذي يستضيف
 1500عسكر ّي وخبير أميرك ّي ،وصواريخ
الباتريوت المو ّجهة ض ّد سوريا وليس طب ًعا
ض ّد إسرائيل .وغالبًا دعاة الحياد مع
إسرائيل من السادات ومبارك ومرسي
والملك حسين وعبداهلل وغيرهم لطالما
تح ّمسوا أو انغمسوا أو انضووا في الحروب
ض ّد أعدائها .والحرب األخيرة على
سوريا ،وما قبلها حرب إسرائيل على حزب
اهلل ولبنان في الـ  2006أمثلة مستم ّرة عن
هذا المنحى في اإلصطفافات التحالف ّية
التفتيت ّية.
تاس ًعا ،لن ينعم لبنان أو سوريا أو العراقأو الفلسطين ّيون أو األردن ،إضافة إلى دول
عرب ّية أخرى ،بسالم واستقرار حقيقيَّين
التوسع ّي
ما دام أنّ إسرائيل ومشروعها ّ
ووظيفتها اإلستعماريّة بالهيمنة على
المنطقة ،نياب ًة عن داعميها الدول ّيين،
مستم ّرة على نفس المنوال االستعمار ّي
والتسلّط ّي.
في الذكرى المئويّة األولى الندالع الحرب
العالم ّية األولى في العام  ،1914العال ُم الذي
دعا إليه ُودرو ويلسون ،في خض ّم الحرب
سنة  ،1918ليكون مبنيًّا على القانون الدول ّي
وح ّق تقرير المصير ،لم يزل بعيد المنال،
ليس فقط ألنّ األوروب ّيين ،وعلى رأسهم
ٍ
بريطانيا وفرنسا ،أجهضوه ٍ
وبعدئذ ،بل
آنئذ
ألنّ ويلسون نفسه ،بالتوازي مع وعد بلفور
في العام  ،1917أطلق حملة داعمة لليهود،
في الواليات المتحدة ودول ًّيا ،بالتنسيق مع
بريطانيا (وهذه الحملة غير ُمضاء عليها
في كتب التاريخ عن ويلسون إن في الواليات
المتحدة أو العالم العرب ّي) ،إلنشاء دولة لهم
على أرض فلسطين ،وكأنّها أرض بال شعب،
قبيل الفترة التي خطب فيها في الكونغرس
في  8كانون الثاني  1918عن ح ّق الشعوب
في تقرير مصيرها .من هنا عندما نسمع
الغرب يتكلّم عن ح ّق الشعوب في تقرير
مصيرها ،وعن حقوق اإلنسان ،ال يمكننا
نحن في الشرق إال ّ أن نسأل :عن أ ّي شعوب
وعن أ ّي ح ّق تقرير مصير يتكلّمون؟ وأين
هو هذا الح ّق منّا ومن حقوقنا ومن حقّنا
اإلنسان ّي بالسالم واالستقرار في المشرق،
مهد الشرائع والديانات واللغات والحضارات
واألبجديّة وحقوق اإلنسان؟
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خلاصات من نتائج الحرب العالم ّية الأولى في
العربي وفي لبنان
العالم
ّ
ّ
القطار
أ.د .الياس

كانت الحرب العالم ّية األولى ،كما لبنان ّيون من أمثال ميشال شيحا وغيره من
الحرب العالم ّية الثانية ،وأيّة حرب في كبار المفكّرين  -الحقوق ّيين.
العالم ،كارثة على الصعيد اإلنسان ّي
البحت .ولكن ،كان لها مفاعيل إيجاب ّية
المؤسسات بانتظام في ظ ّل
عملت هذه ّ
ج ًّدا في الشرق.
االنتداب ،وفي مطلع العهد االستقالل ّي في
ظ ّل رئاسة ك ّل من بشاره الخوري وكميل
فبعد ألف ّية وأربعة قرون من الحكم شمعون وفؤاد شهاب وإلى ح ّد ما شارل
الدين ّي التيوقراط ّي المستب ّد ،الذي شهد الحلو .ولكن ،أضحت خاوية في ما يلي،
منذ ستمائة سنة تخلّفًا مخيفًا وانحطاطًا
بخاصة منذ اتفاق الطائف الذي أفرغ رئاسة
ّ
ّ
ال مثيل له على ك ّل الصعد ،إذ بفجر جديد الجمهوريّة من مضمونها ،ووزع السلطة
ينبعث في هذا الجزء من العالم مع والدة بشكل أضحت معه بثالثة رؤوس ورأس
دول -جمهوريّات قائمة بذاتها ،على رابع مستتر .وفي ك ّل األحوال ،بقيت اللعبة
أنقاض سلطنة عثمان ّية لم تترك أيّة بصمة الديمقراط ّية ،برغم نواقصها الكثيرة،
حضاريّة مرموقة في لبنان.
قائمة في لبنان ،بعكس الدول العرب ّية التي
تح ّولت أنظمةَ حكم الفرد والعائلة والعسكر
هذه الجمهوريّات التي فُرض عليها واالستبداد وحكم أجهزة االستخبارات.
نظام انتداب ،قيل إنّ الغاية منه المساعدة
على ترقّي الشعوب الخاضعة له وتعويدها
برغم ك ّل المآخذ ،بقي لبنان بلد
على إدارة نفسها بذاتها ،بدأت السير في حريّة وديمقراط ّية وتع ّدديّة ،وهو البلد
اتجاهات اجتماع ّية -سياس ّية كان يفترض الوحيد في المنظومة العرب ّية الذي يتمتّع
بها أن تعمل على بناء دولة ديمقراط ّية بهذه الصفة.
وعلى مواطنة مدن ّية وتعليم راق وعمران
حديث واقتصاد دينام ّي ومجتمع متط ّور
حلم المواطنة المدن ّية الذي نادت به
سينفض عنه برقع الدولة الدين ّية.
الت ّيارات القوم ّية والوطن ّية وسعت إليه
هذا ما سعت إليه الدولة اللبنان ّية الفت ّية النخب المناضلة منذ القرن التاسع عشر
منذ إعالن قيام لبنان الكبير.
بخاصة في لبنان ،كان يفترض
الميالد ّي،
ّ
أن يتحقّق على حساب االنتساب الدين ّي
استوعب اللبنان ّيون فكر الدولة السابق ،ولك ّن قمع األحزاب العقائديّة
الحديثة؛ والفضل بذلك للبنان ّيين القوم ّية العرب ّية والقوم ّية اإلقليم ّية ،وعدم
األحرار ،في الداخل ،وفي المغتربات ،تح ّول العروبة ،فعالً ال قوالً ،من الفكر
الذين عملوا من خالل الجمع ّيات اإلسالم ّي ،أو المزاوجة مع اإلسالم،
النهضويّة  -السياس ّية على إرساء فكر إلى فكر ليبرال ّي على األق ّل ،لم يسم
وطن ّي لبنان ّي يعمل الستقالل لبنان عن بترقّي المجتمعات العرب ّية التي تسير
الدولة العثمان ّية .وفي ظ ّل االنتداب ،اليوم باتجاه األصول ّية الدين ّية .ولئن
تأسست تراتب ّية الدولة ش ّذ لبنان ،بوجه من الوجوه عن هذا
وبمساعدة منهّ ،
وأجهزتها؛ فقامت
المؤسسات والسلطات الج ّو العامّ ،فبفضل التع ّدديّة القائمة
ّ
من رئاسة الجمهوريّة ،إلى مجلس وزراء له فيه .وبرغم س ّيئات المنظومة الطائف ّية
رئيس ،إلى مجلس نياب ّي له رئيس ،إلى التي يتنكّر لها الجميع وتنفذ بنودها كافّة
بخاصة التي ت ّدعي
سلطة قضائ ّية مستقلّة ،إلى قوى أمن ّية الجماعات اللبنان ّية،
ّ
وغير ذلك .وكان المرجع في حسن التق ّدم ّية ،فقد عرف لبنان وال يزال فسحة
أداء السلطة دستور استوحى الدستور من المواطنة المدن ّية التي لم تعرفها دول
الفرنس ّي ،وعمل على لبننته مفكّرون الجوار التي تنادي بالفكر القوم ّي وتطبّق

أشنع وجوه الطائف ّية.
مؤسسات
ساهم االنتداب في خلق ّ
تعليم ّية أسو ًة بالدول المنت َدبَة ،فقامت
المدارس والجامعات الرسم ّية ،ونشأ نمط
الشهادات العالم ّية ،من الشهادة االبتدائ ّية
إلى البكالوريا فالشهادات الجامع ّية.
وكانت اللغات األجنب ّية تُد ّرس إلى جانب
اللغة العرب ّية األمّ .فترقّى التعليم ،وقامت
نخب مثقّفة في سائر أرجاء العالم العرب ّي.
ولك ّن األنظمة التي حملت لواء العروبة
ألغت تدريس اللغات األجنب ّية ،وفرضت
حركة تعريب أسفرت عن تدنّي مستوى
التعليم في حقول العلوم اإلنسان ّية كما
العلوم التطبيق ّية والبحتة .وبقي لبنان منذ
االنتداب إلى اليوم ينعم بجودة التعليم في
المؤسسات
الخاصة التي كانت قد شقّت
ّ
ّ
طريقها فيه منذ مدرسة روما المارون ّية في
أواخر القرن السادس عشر .فتم ّيز لبنان
بمستوى شهاداته ونوع ّية التعليم فيه ،ما
ساهم في نهضة فكريّة جعلته موئالً للفكر
السياس ّي واالجتماع ّي ولتجربة الحريّة
والديمقراط ّية.
أثمرت مرحلة ما بعد الحرب العالم ّية

الثانية نهضة عمران ّية .فبعد عهد بل ذهبت الجماعات باتجاه الفكر الدين ّي
المماليك ،خالل القرنين الرابع عشر الرجع ّي؛ وهذا ما ّ
يبشر بش ّر مستطير في
والخامس عشر ومطلع السادس عشر الذي القريب العاجل.
ترك معالم عمران ّية مه ّمة في طرابلس،
أحدثت الحرب العالم ّية األولى
عاشت البالد في حالة فراغ عمران ّي،
باستثناء ما بناه المسيح ّيون من أديرةٍ انقال ًبا في األطر السياس ّية والثقاف ّية
ضها ،وبعضِ واالقتصاديّة واالجتماع ّية في العالم
فخمة وكنائس ،جمي ٌل بع ُ
قصور البورجوازيّة اللبنان ّية وحاراتِ العرب ّي ،وكان من المفترض أن يدفع
المغتربين في القرى اللبنان ّية .وكانت أولى هذا االنقالب الدول العرب ّية إلى
مآثر االنتداب الفرنس ّي بناء قلب بيروت ،منظومة الدول الراقية؛ ولك ّن تجذّر
وبخاصة سوق المعرض الشبيه بشارع الروح العشائريّة ،والطائف ّية المقنّعة
ّ
الريفولي الجميل في باريس .وكان يفترض بعبارات التق ّدم ّية ،وحكم العسكر
أن تكمل المسيرة العمران ّية طريقها ببناء واألحزاب التوتاليتاريّة والفكر القوم ّي
أبنية جميلة وشوارع ّ
منظمة وأرصفة الناز ّي واالنعزال ّية الوطن ّية ،أجهضت
وما إلى غير ذلك .ولكن ،مع االستقالل حلم التط ّور ،وجعلت العالم العرب ّي على
دبّت الفوضى العمران ّية ،وزادت الحرب مفترق طرق خطير .ولئن ش ّذ لبنان عن
اللبنان ّية منذ  1975من استشراء التع ّدي هذه الصورة القاتمة في بعض الوجوه
على التنظيم المدن ّي ،وال تزال الحال الثقاف ّية واالقتصاديّة ،فال شيء يمنع من
قائمة في ك ّل أرجاء لبنان الذي تتش ّوه تج ّرعه كأس الهجمة الرجع ّية رغ ًما عنه.
ولكن ،يبقى بصيص األمل قائ ًما فيه،
معالمه العمران ّية بوتيرة متسارعة.
ما دام في منافذ المسيح ّيين في
كان من نتائج قيام الدول  -الجمهوريّات جبالهم وسواحلهم حلم الحريّة ،وما
نم ّو االقتصاد العرب ّي ،ونجاحات مم ّيزة دام عند المستنيرين من المسلمين حلم
للطبقة البورجوازيّة .ولك ّن زحف منظومة الدولة المدن ّية.
التأميم في الدول التي حلّت فيها األنظمة
العسكريّة في مصر وسوريا والعراق
أفقرت البالد ماديًّا وعلم ًّيا ،وآلت إلى تعثّر
اإلبداع الثقاف ّي والفن ّي كما في السابق.
كانت الحرب
ومن حسنات النظام االقتصاد ّي اللبنان ّي
أنّه اعتمد الليبرال ّية والنظام المصرف ّي
العالم ّية الأولى،
الح ّر والسريّة المصرف ّية ،ما جعل من
كما الحرب العالم ّية
لبنان ،وال يزال ،ق ّوة اقتصاديّة مال ّية
ال يستهان بها على الصعيد اإلقليم ّي،
الثانية ،وأ ّية حرب
وق ّوة مصرف ّية ناجحة ،ال بل أكثر نجا ًحا
في العالم ،كارثة
من الواليات المتحدة األميرك ّية والدول
األورب ّية الغرب ّية.
على الصعيد
كان يفترض في خض ّم مجموعة هذه
التط ّورات أن ينشأ مجتمع عرب ّي يتخطّ ى
أطر الماضي .وكان لترقّي االقتصاد
مؤسسات التعليم ونشوء الت ّيارات
وقيام ّ
واألحزاب الوطن ّية والقوم ّية أن تعلب دو ًرا
ما في ترقّي المواطن .ولكن لألسف،
بعد عقود من تجربة الدولة  -الجمهوريّة
ازداد الفكر العشائر ّي  -القبل ّي ،وكشفت
الطائف ّية عن وجهها في الدول التي ادّعت
النظام المدن ّي ،وإلى ح ّد ما العلمنة ،ال

الإنساني البحت.
ّ
ولكن ،كان لها
مفاعيل إيجاب ّية
ًّ
جدا في الشرق.

ع ــدد 59

كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 3

58

59

ّ
ملفات

أيضا وسائل النقل ،وكانت يومها البغال
ً
والحمير ،ليضعها بتص ّرف عساكره على
الجبهة .واألنكى هو القبض على الشباب
اللبنان ّيين وتجنيدهم إجباريًّا وإرسالهم
للحرب على جبهات القتال ض ّد الحلفاء
في ما كان يس ّمى يومها «سفر برلك».
وما شكّل مفارقة في تلك الحرب هو أنّ
الشباب من أبناء المغتربين كانوا يؤدّون
الخدمة العسكريّة في صفوف الحلفاء
ليحاربوا العد ّو العثمان ّي الذي يحت ّل وطنهم
ويضطهد أهله ويج ّوعهم.

الحرب العالم ّية الأولى والهجرة اللبنان ّية
سلب ّي ٌ
ات وإيجاب ّيات
د .سلوى شكري كرم*

تعتبر الهجرة اللبنان ّية فصالً من
فصول تاريخ لبنان ،وقد ساهمت في كتابة
أمجاده وكفاحه وشهدت تغ ّيرات سياس ّية
واقتصاديّة .كما شهدت معاناة بنيه ومآسي
بشريّة واجتماع ّية ،وأدّت دو ًرا بارزًا في
تط ّوره الثقاف ّي واالقتصاد ّي واالجتماع ّي.

خصوصا ،كي يقطعوا طرق
اللبنان ّية
ً
اإلمدادات البحريّة عن الجيش العثمان ّي،
الذي كان يخوض هذه الحرب إلى جانب
ألمانيا ،ض ّد الحلفاء .فبسببه نضبت
الموادّ الغذائ ّية في لبنان،
خصوصا أنّ
ً
الجيش العثمان ّي ،الموجود في البالد،
عمد إلى مصادرة الموادّ الغذائ ّية والحبوب
والحيوانات الداجنة المتبقّية لدى السكّان،
لكي يؤ ّمن تموين الحاميات العثمان ّية ،كما
ّ
تفشت األمراض التي فتكت بالسكّان،
وخصوصا بالضعفاء والمسنين منهم.
ً
فمن لم يمت بالجوع مات بالمرض»(.)1
وبسبب الحصار لم يتمكّن لبنان ّيو الخارج
من مساعدة ذويهم المقيمين إال ّ لما ًما،
وبخاصة بعد أن انتهت الحرب.
ّ

لبنان والهجرة توأمان .وفي هذه
الدراسة لن أعود كثي ًرا إلى الوراء ،بل
سأكتفي بالحديث عن الهجرة خالل
حقبة الحرب العالم ّية األولى ،التي ح ّولها
اللبنان ّيون ،برغم ويالتها ومآسيها ،إلى
نجاحات وانتصارات وبطوالت وأمجاد ،في
بلدان اغترابهم ،معبّدين الطريق لهجرا ٍت
الحقة كانت خشبة خالص للبنان ّيين في
أيّامهم العصيبة.
من البديه ّي ،عندما نتكلّم على الحرب
العالم ّية األولى ،أن نعود بالذاكرة إلى الهجرة هرب من الظلم والفقر
اللبنان ّية التي أصبحت ظاهرة اجتماع ّية والجوع...
ملفتة ،في تلك الحقبة من تاريخنا.
دفعت هذه الحرب الكثير من
ما يه ّمنا هنا هو إلقاء الضوء ولو اللبنان ّيين ،الذين بقوا على قيد الحياة
بصورة موجزة على الظروف القاهرة التي وفي وضع سليم نسب ًّيا عند انتهائها سنة
أجبرت اللبنان ّيين على المغامرة والهروب  ،1918إلى الهجرة نحو بالد االغتراب
إلى المجهول ،وقد دفع الكثيرون منهم البعيدة :األميركتين وكندا وأوستراليا...
أثمانًا باهظة ج ًّدا لهما ،ث ّم ما كانت نتائج «حيث استوطن معظمهم نهائ ًّيا تلك البالد
هذه الهجرة ،السلب ّية منها وااليجاب ّية ،البعيدة ،ولم يعد كثيرون منهم إلى وطنه
على لبنان.
األ ّول ولو لم ّرة واحدة .فكانت النتيجة
تفريغ الجبل اللبنان ّي من أبنائه الميامين،
وبخاصة من شبابه»)2( .
ففي ذكرى الحرب العالم ّية األولى ،ال
ّ
ب ّد لنا من أن نستذكر مهاجرينا إلى بالد كانت الظروف السياس ّية واالقتصاديّة
اهلل الواسعة ،في تلك الحقبة السوداء واالجتماع ّية والصح ّية واألمن ّية في
من تاريخ لبنان .هذه الحقبة قذفت هذه الحقبة التاريخ ّية مأسويّة وقاهرة.
باللبنان ّيين عبر أمواج البحار القاسية إلى فالذين هاجروا في هذه الفترة لم يفكّروا
أنحاء العالم هر ًبا من الظلم واالستبداد في أبعاد الهجرة ونتائجها ،ال سلبًا وال
والفقر والجوع والعذاب والقتل وك ّل أنواع إيجا ًبا ،بل كان ه ّمهم الوحيد الهرب من
القهر ...فتش ّردت العائالت ومات من مات واقع معيش ّي ال يُحتمل .فكيف ال يهاجر
منها ،في الوطن أو في بلدان االغتراب.
اللبنان ّيون ،وكان منتظ ًرا من تجويعهم أن
«قضت الحرب العالم ّية األولى على تأكل األمّ طفلها؟
ثلث سكّان لبنان ،بسبب الحصار البحر ّي« ،في الروايات المتناقلة أنّ لبنان ّيين أصدقاء
الذي ضربه الحلفاء حول الشواطئ تركيا قالوا لجمال باشا ،الحاكم العسكر ّي
*دكتوراه في علم االجتماع ،باحثة في مركز دراسات االنتشار اللبنان ّي في جامعة س ّيدة اللويزة (لبنان).
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 ...وسعي إلى الثروة والجاه

الترك ّي على لبنان في الحرب العالم ّية
األولى ،إنّ الناس يموتون جو ًعا بالمئات.
فردّ الباشا الترك ّي :هل سمعتم أنّ أمًّا أكلت
طفلها؟ عندما تسمعون بهذه الحادثة تكون
المجاعة قد وقعت فعالً»)3( .
في تلك الحقبة كان لبنان يُعرف بلبنان
الصغير أو جبل لبنان ،أو لبنان المتص ّرف ّية،
ومع إعالن الحرب «ألغى األتراك النظام
القائم ووضعوا يدهم مباشرة على لبنان
بمجمله ،جبالً وأقضية .وقد خرقت
الدولة امتيازات لبنان واحتلّته عسكريًّا،
ث ّم عزلت أوهانس باشا قويومجيان (آخر
المتص ّرفين) سنة  ،1915وع ّينت مكانه
علي منيف بك ،ث ّم استبدلته باسماعيل
حقّي بك في أواخر )4( »1916
إنّ أساليب جمال باشا الوحش ّية ،والمجاعة
واألوبئة التي انتشرت في كافّة المناطق
اللبنان ّية ،إلى جانب الطاعون والمالريا،
تسبّبت بفقدان جبل لبنان المتص ّرف ّية
ألكثر من ثلث السكّان؛ ففي تقرير للدكتور
جوزف زيادة عن تلك الفقرة يقول« :يمكن
المرء أن يصيب كبد الحقيقة في تقديره
لعدد ضحايا المجاعة في لبنان بأكثر من
مئتي ألف إنسان .فسكّان قرية مار نعمة
الذين كانوا يبلغون  200نسمة لم يبقَ
منهم سوى  6أشخاص .ومن  300نسمة
في الذوق بقي  7أشخاص فقط ،وقد
اختفى سكّان نهر الذهب عن بكرة أبيهم
بعد أن باعوا جرس كنيستهم»)5(.
ِ
يكتف المحت ّل العثمان ّي بمصادرة
 ...لم
الممتلكات ووسائل العيش ،بل صادر

إذًا الهجرة هي واقع حتم ّي للناجين من
الموت .وبرغم هذه المآسي التي ه ّجرت
اللبنان ّي إلى ما وراء البحار ،فقد حمل معه
من بالده اللوعة والشجاعة واالستبسال
والشغف بالحريّة والعلم والمعرفة والسعي
إلى التط ّور والثروة .هذه الخلف ّية كانت من
أه ّم دوافع الهجرة.
خاصة من المهاجرين
فهناك فئة
ّ
األوائل ،هم خ ّريجو الجامعات األجنب ّية
في بيروت ومدارس اإلرسال ّيات ،ولهؤالء
فضل كبير على لبنان ،وعلى البلدان التي
استضافتهم وفي طليعتها مصر .فتفانوا
في خدمتها وعمرانها وأثبتوا جدارتهم
بالعمل على تق ّدمها ،فص ّح فيهم قول
الق ّديس يوحنّا الصليبـ ّي« :المناسبات ال
تخلق الرجال ،بل تظهر حقيقتهم».
«لم تكن أسباب الهجرة إلى مصر داخل ّية
وحسب ،كما ذكرنا ،إنّما هناك أسباب
خارج ّية كانت من أه ّم عناصر الجذب لتلك
الهجرة ،أه ّمها« :الحريّة أ ّوالً ،ث ّم التجارة».
كما كان يقول الرئيس تقي الدين الصلح،
وهذا هو المنحى العمل ّي لهجرة عدد كبير من
الصحاف ّيين اللبنان ّيين الذين كانوا يعرفون
مؤسسو «األهرام»
«بالشوام» ،وعلى رأسهم ّ
و«المقطم» و«المقتطف» .فمناخ الحريّة في
قياسا بالحكم االستبداد ّي العثمان ّي،
مصرً ،
وفتح قناة السويس ،وازدهار التجارة ،وغنى
األرض المصريّة ،وانفتاح آفاق التصنيع،
وتوسع
وكثرة الشركات والبنوك األجنب ّيةّ ،
التعليم واإلرسال ّيات ،وازدهار النشاط

السمات األخرى التي ساهمت في اجتذاب السوريّين
الصحاف ّي والطباع ّي ،وغيرها الكثير من ّ
واللبنان ّيين ،وكذلك عنصر االستقرار األمن ّي في مصر ...ك ّل هذه األسباب مجتمعة فتحت
باب الهجرة على مصراعيه أمام اللبنان ّيين ،المثقّفين منهم واألم ّيين على السواء ،وكأنّ لبنان
فقد ك ّل مق ّوماته كدولة ،ولم يعد عنده سقف اقتصاد ّي أو اجتماع ّي أو أمن ّي ليأوي أبناءه»)6(.
أ ّما الهجرة في تلك المرحلة إلى األميركتين وأوروبا وأفريقيا فلم تكن أق ّل دف ًعا ،بل وجد
اللبنان ّي أبوا ًبا عديدة فُتحت أمامه لترضي طموحاته وتحميه من غدر الدهر والموت
يفسر عدد المهاجرين المس ّجلين في سجالّت متص ّرف ّية جبل لبنان
والذل« .هذا ما ّ
سنة  ،1915من أقضية البترون ( 26124نسمة ونسبة )% 25.9؛ الكورة ( 7204نسمة
ونسبـة )% 7.2؛ كسروان ( 14895نسمة ونسبة )% 14.8؛ المتن ( 19853نسمة ونسبة
)% 19.7؛ الشوف ( 16961نسمة ونسبة )%16.8؛ ج ّزين ( 8061نسمة ونسبة )% 8.0؛
دير القمر ( 5327نسمة ونسبة )% 5.3؛ زحلة ( 2332نسمة ونسبـة  .)% 2.3ما مجموعه
 100757نسمة»(« .)7ومن طريف أخبار المهاجرين اللبنان ّيين وجمعهم ثروات خيال ّية،
أنّ أغنى لبنان ّي في أوستراليا بقي هناك م ّدة سنتين قبل أن يدرك أنّه ليس مقي ًما في
نيويورك ،ذلك أ ّن أحد وكالء شركة سفر في مرسيليا أخطأ ،فوضعه على مركب مسافر
إلى أوستراليا بدالً من نيويورك»)8(.
إنّ جهل المغتربين األوائل للغة البالد التي هاجروا إليها جعلهم يعيشون في حنين دائم
إلى الوطن ،ألنّهم ال يستطيعون التك ّيف الكل ّي في المجتمع االغتراب ّي .فكان وطنهم في
وحسهم ،إذ قال أحد المغتربين« :لو قطعوا رؤوسنا
فكرهم وعقلهم ونظرهم وسمعهم ّ
في المهجر لتدحرجت إلى لبنان» ،ما يعبّر أصدق تعبير عن تعلّق المهاجر اللبنان ّي بوطنه
األمّ ،وهذا دليل على ق ّوة الروابط العائل ّية التي كان يعيشها اللبنان ّي في تلك المرحلة ،ما
ح ّول اغترابه من مأساة إلى أسطورة ،لما لهذه الروح ّية من مردود ،على أكثر من صعيد.
وباألخص
إنّ العالقة التي ش ّدت المهاجرين األوائل إلى ذويهم كانت في مجملها إيجاب ّية،
ّ
من الناحيتين االقتصاديّة واالجتماع ّية .إذ إنّ الكثير من عائالت المغتربين التي بقيت في
الوطن نجت من براثن الفقر والجوع بفضل المساعدات التي أرسلها المغتربون لذويهم.
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استفاق على عصابة مسلّحة تنهره ليستفيق
ويسلّم ما معه ،فصرخ بالعرب ّية مذعو ًرا :يا
عذرا! فما كان من رئيس العصابة إال ّ أن
أيضا :ال
خفض السالح قائالً له ،بالعرب ّية ً
تخف! ما زال هنا أناس يعرفون العذراء!..
يفسر وضعهم المتقلقل في
إنّ ما ّ
الخارج هو هذا السبب بالذات .وقد
رجع بعض المهاجرين في ما بعد أثرياء،
فاندمجوا في البورجوازيّة اللبنان ّية
التجاريّة والعقاريّة أو حتّى الصناع ّية...
فالظروف االجتماع ّية والعائل ّية التي
عاشها المهاجرون األوائل ،سواء في لبنان
أو في بلدان االغتراب ،لم تعقّدهم ولم
تثبط عزيمتهم ،بل كان الفقر والبؤس
والحرمان حوافز لنجاحهم.
بين الإقامة الدائمة والعودة

وتقدر المبالغ المال ّية التي بعث بها المهاجرون إلى ذويهم في لبنان في السنة األولى
من سني الحرب بمئتين وتسعة وخمسين مليونًا من الدوالرات»)9(.
من نماذج المساعدات المرسلة إلى الجمع ّيات االغتراب ّية يمكننا تكوين فكرة عن دور
المغتربين االيجاب ّي عاطفيًّا واقتصاديًّا ومعنويًّا تجاه أهلهم المقيمين ،ما أعطى االغتراب
اللبنان ّي منذ بداياته هالة وطن ّية ودين ّية تبرهن عن تعلّق اللبنان ّي بوطنه.
وعلى سبيل المثال ،هناك رسالة من «لجنة إغاثة منكوبي لبنان في كوبا إلى البطريرك
الياس الحويّك أرفقت بمبلغ خمسة آالف فرنك توزّع على منكوبي الحرب بواسطته،
وسيتبعها مبلغ آخر للغاية نفسها» .كما «إنّ جمع ّية تنّورين الخيريّة في المكسيك أرسلت
للبطريرك مبلغًا آخر إسعافًا للّبنان ّيين في الوطن العزيز»)10(.
يفسر المجاعة الحقيق ّية والوف ّيات التي حصلت ج ّراءها
غياب هذه المساعدات ّ
إبّان الحرب العالم ّية األولى ،عندما «أقفل باب البحر» وانقطعت أموال المغتربين عن
ذويهم .أ ّما الهجرة في حقبة  1940-1880فكانت مصدر مداخيل للبنان ،ووسيلة للترقّي
االجتماع ّي بالنسبة إلى الذين يتمكّنون من تحقيق النجاح والثروة في بلدان الهجرة.
فالمغترب اللبنان ّي ،في تلك الحقبة ،ال ينسى الروابط العائل ّية ،ويرسل المال إلى ذويه
عندما يستطيع« .إنّ الرعيل األ ّول من المهاجرين اللبنان ّيين ،الذين كانوا في الغالب
فالّحين أقوياء ،نشيطين ومقتصدين ،قد مارسوا تجارة متعبة ج ًّدا وبسيطة في الوقت
ّ
بخاصة األلبسة ،على الظهر،
«بالكشة» ،أي نقل البضائع،
نفسه ،اعتمدت على البيع
ّ
وبيعها في القرى .ذلك أنّ هذا النوع من التجارة كان في متناول المهاجرين الذين ال
يمتلكون رأسماالً كبي ًرا ،وهو ال يفترض أ ّي تدريب مهن ّي .ث ّم إنّ هذه التجارة ال تربط
أشخاصا مثلهم يريدون العودة
المهاجر باألرض ،وهذا هو السبب األه ّم .فهي تناسب
ً
إلى الوطن وبأسرع ما يمكن ،بعد أن يجمعوا ثروة صغيرة»)11( .
الكشة تحضرنا نادرة ذات مغزى :كان أحد اللبنان ّيين ينقل بضاعة ّ
وعلى ذكر ّ
«كشته»
في إحدى غابات األمازون .دهمه الليل فوضع ّ
الكشة تحت رأسه كمخ ّدة ونام .وفيما هو نائم

كانت الغالب ّية الكبرى من المهاجرين
األوائل من الطوائف المسيح ّية ،وقد عمل
معظمهم باعة متج ّولين ،وهي المهنة التي
ترمز إلى التزامهم ورغبتهم بالعودة إلى
الوطن .لكن منذ عام  1910بدأت تتبلور
مرحلة االستقرار التي اتّسمت بهجرة المزيد
من النساء وتكوين األسر في الوطن الجديد
وتح ّول االستيطان الموقّت شيئًا فشيئًا إلى
جاليات دائمة تمارس مختلف األعمال.
وانتقل كثير من المغتربين تدريج ًّيا إلى
صفوف الطبقة الوسطى وبدأوا يندمجون
في مجتمعات اغترابهم ،مع تأسيسهم لدور
الخاصة بهم والصحف العرب ّية
العبادة
ّ
والكثير من الجمع ّيات والنوادي التعليم ّية
والخيريّة في مواطن تج ّمعهم الرئيس ّية،
والتي تعبّر عن حرصهم على شخص ّيتهم
وقيمتهم وأصالتهم)12(...
هذا بالنسبة إلى المندمجين .أ ّما المغترب
العائد فكان يعود ليعرض نجاحه في وطنه
بين أهله وأبناء قريته ،وكأنّه يقول :لقد
هاجرت وشقيت ،لكن «حرزت» الغربة،
بما معناه أنّ هذه المعاناة النفس ّية
كان مردودها االقتصاد ّي واالجتماع ّي
والعاطف ّي إيجابيًّا ،ممزو ًجا بالعنفوان
والكرامة .وإذا تنقّلنا في ربوع لبنان لوجدنا
أنّ المدن والقرى الجميلة ذات البناء
الفخم يعود تمويلها إلى المغتربين .فمثالً

مساكن بلدة بيت شباب المتنية مسقوفة
بالقرميد ،وهو داللة غنى عند اللبنان ّيين
نتيجة لالغتراب .أ ّما في زحلة ،حيث «لم
يكن في هذه المدينة سنة  1885سوى بناية
واحدة فقط مبن ّية بالحجارة هي الكنيسة،
لكن بعد مرور ربع قرن من الزمن لم يعد
في المدينة بناء واحد من الطين .وفي
زحلة شارع رئيس ّي يعرف بشارع البرازيل.
ويق ّدر عدد المهاجرين في زحلة بثالثة
أضعاف سكّانها الحال ّيين»)13(.
أ ّما العودة إلى الوطن فتعني أنّ
اللبنان ّي لم ينسجم مع المجتمع االغتراب ّي
وال مع المفاهيم العائل ّية واالجتماع ّية
في بلد إقامته ،فشعر بالغربة والوحدة
الحقيقي ذتين :الغربة النفس ّية والغربة
االجتماع ّية .ث ّم إنّ ال أحد في بلدان االغتراب
يلمس نجاحه أو يشعر به .فكان اإلطراء الذي
يسمعه من عيلته وأهل قريته بعد عودته يؤ ّمن
له رضى نفسيًّا ومكاسب اجتماع ّية لم تكن
تق ّل أهم ّية عن المكاسب االقتصاديّة .وكذلك
لم تكن له ارتباطات في بلدان االغتراب
تش ّده إليها .فحالته الماديّة الضعيفة ال تسمح
له دائ ًما بتأسيس العمل الالئق فيها وال تعطيه
األمل بتطوير وضعه االقتصاد ّي.
لم تقتصر إيجاب ّيات الهجرة األولى على
تحسين األوضاع االقتصاديّة واالجتماع ّية
والعمران ّية التي ط ّورت الفرد والمجتمع
والوطن على السواء ،إنّما تع ّدتها إلى دور
سياس ّي بارز أدّاه المغتربون األوائل لمصلحة
لبنان وكيانه واستقالله .ونبرز مواقعهم
هذه من خالل أمثلة واقع ّية تاريخ ّية:
التحرّك دع ًما للبنان

نعطي مثالً عن تح ّركهم ض ّد السلطان
عبد الحميد الثاني الذي كان يسعى إللغاء
امتيازات لبنان واستقالله النسب ّي ليجعل
منه والية عثمان ّية .يومها «حمل لواء
المعارضة المهاجرون فانشأوا جمع ّية
«االتحاد اللبنان ّي» في مصر ث ّم في فرنسا،
وغايتها الدفاع عن كيان لبنان واستقالله
ومحاربة االنضمام إلى سوريا .كما سارعوا
في نيويورك إلى إنشاء جمع ّية «النهضة
وتأسست لجان
اللبنان ّية» للغاية عينهاّ .
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لجمع ّية االتحاد اللبنان ّي في سائر أنحاء
القطر المصر ّي وفي فرنسا ،مثلما أنشئت
فروع لجمع ّية «النهضة اللبنان ّية» في
ِ
يكتف المغتربون بذلك،
األميركتين .ولم
بل اعتبروا أ ّن النظام الذي كان يصلح
للبنان سنة  1860ال يمكن أن يبقى صال ًحا
له سنة  .1912وانتقلوا من المطالبة
بالمحافظة على االمتيازات اللبنان ّية إلى
المطالبة باالستقالل التامّ الناجز وإعادة
لبنان إلى حدوده الحال ّية .وعندما انض ّمت
تركيا إلى المعسكر األلمان ّي ،احت ّل جيشها
على األثر لبنان وأدخلته في نظام الواليات.
تح ّرك االتحاد اللبنان ّي بوضعه مذكّرة
احتجاج على هذا الخرق ،كما دعا نعوم
مكرزل جمع ّية «النهضة اللبنان ّية» في
نيويورك إلى جلسة طارئة لبحث الموقف
الخطير ،فتق ّرر أن ترسل «النهضة» برقية
ٍ
يومئذ،
احتجاج إلى سفراء الدول الكبرى
والضامنة لنظام لبنان وامتيازاته)14(...
بعد انتهاء الحرب ووضع لبنان الكبير تحت
االنتداب الفرنس ّي ،كان على اللبنان ّيين
المغتربين أن يتخلّصوا من كونهم «تركو»،
أي من رعايا الدولة العثمان ّية ،وأن
يصبحوا لبنان ّيين برعاية فرنسا ،الدولة
المنتدبة ،فكانوا بين ت ّيارين :لبنان ّي
استقالل ّي وسور ّي -عرب ّي -وحدو ّي،
أيضا أن
فتغلّب الت ّيار األ ّول .وكان عليهم ً
يتّفقوا على علم جديد لوطنهم ،فكان أرز ًة
ضمن ألوان العلم الفرنس ّي ،ليتغ ّير هذا
العلم بشكله الحال ّي في العام  ،1943مع
االستقالل)15(.
في  16حزيران  1919وضع مجلس إدارة
جبل لبنان قرا ًرا بانتداب البطريرك الياس
الحويّك إلى مؤتمر الصلح للمطالبة باستقالل
لبنان الكبير في حدوده الطبيع ّية استقالالً
تامًّا إداريًّا وسياس ًّيا بمساعدة فرنسا .وفي
أ ّول أيلول  1920أعلن الجنرال غورو في
بيروت لبنان الكبير وح ّياه باسم الجمهوريّة
الفرنس ّية من النهر الكبير إلى أبواب فلسطين
إلى قمم لبنان الشرق ّية)16(.
ويجب أن ال ينسى المقيمون مساهمة
المغتربين في مساعدتهم سياسيًّا
واقتصاديًّا واجتماع ًّيا ،عندما لم يسمعوا
صدى لمطالبهم أو العتراضاتهم ،حتّى
إنّهم كانوا ال يجرأون على ذلك .بل كانوا
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فئتين :إ ّما مقهورين ،وإ ّما متملّقين .وعندما نقول إنّ لبنان طائر يرفرف بجناحين،
مقيم ومغترب (إضافة إلى جناحيه المسلم والمسيح ّي) ،نجد أنّه حلّق في تلك المرحلة
بجناح واحد هو جناحه المغترب.
لذلك يجب أن ال يعتبر المقيمون المغترب سائ ًحا أو ضيفًا أو زائ ًرا  ،بل هو لبنان ّي األصل
والهويّة واالنتماء ،وشري ٌك في الحياة السياس ّية واالقتصاديّة واالجتماع ّية.
إيجابيّات وسلبيّات

ليس لالغتراب إيجاب ّيات مطلقة ،وال سلب ّيات مطلقة .إنّما هناك ميزان تَرج ُح فيه كفّة
على أخرى ،أو تتعادالن .ومهما حملت مرحلة االغتراب األولى من إيجاب ّيات فهي ال تخلو
من السلب ّيات .فمقابل االيجاب ّيات السياس ّية واالقتصاديّة واالجتماع ّية ،هناك سلب ّيات لها
أهم ّيتها وخطورتها ،تطال التراث والحضارة والعائلة والعادات .ذلك أنّ النساء اللبنان ّيات
اللواتي لم يرافقن رجاله ّن في اغترابهم ،دفعن الثمن فق ًرا وتعاس ًة ومسؤول ّيات عائل ّيات،
تح ّملنها وحيدات مع أوالده ّن.

وإذا راقبنا التغ ّيرات السكان ّية التي سيلفا ،حاكم الوالية «األجنبـ ّي» نفسه،
برزت سنة  1915في لبنان ،نجد أنّ هو الذي رواها لوفد لبنان ّي جاء يزوره في
الهجرة التي حصلت في تلك السنة ،مكتبه! ()18
بمغادرة  100ألف نسمة من أصل 400
ألف نسمة -أي ربع عدد سكّانه آنذاك-
إ ّن هجرة اليوم بلغت ما يزيد على
وقابلنا عدد المغتربين اللبنان ّيين بأعداد ثالثة أضعاف عدد المقيمين اللبنان ّيين.
الوافدين إلى لبنان في المرحلة األولى ويفترض أن تتّسع مساحة لبنان بما يزيد
أيضا لتحتوي جميع
للهجرة من مختلف مناطق السلطنة على ثالثة أضعافها ً
العثمان ّية ،من تركيا والعراق وسواهما ،أبنائه .فهل يفكّر المغتربون والمتح ّدرون
لتب ّين لنا وجود تغ ّير ديمغراف ّي كبير في بلبنان اليوم وبالعودة إليه ؟
بنية البالد السكان ّية.
ال يغيب عن بالنا أنّ األجيال القديمة
اختفت ،وأنّ األبناء واألحفاد ،في أوطانهم
وإذا استعرضنا اليوم عدد المهاجرين الجديدة ،ذابوا كل ًّيا في مجتمعاتهم
اللبنان ّيين والمتح ّدرين منهم ،نجد أنّه بلغ ،الجديدة ،عدا عن جهل الكثيرين منهم
بحسب بعض التقديرات 12.344.500 ،للغتهم وتراثهم وحضارتهم وأصلهم
شخص في أميركا الشمال ّية وأميركا وأسماء عائالتهم .فمثالً ،في البرازيل ،إنّ
الجنوب ّية وأوروبا وأفريقيا والخليج العرب ّي المتح ّدرين من أصل لبنان ّي «اندمجوا كل ًّيا
وأوستراليا)17( .
في المجتمع والبيئة البرازيل ّيين واتّخذ
في نظرة بسيطة إلى هذه األرقام ،نجد بعضهم أسماء برازيل ّية ،ما يزيد في
أنّ لبنان الكبير هو باألحرى في الخارج ،صعوبات االهتداء إلى أصلهم ،من ذلك:
وليس داخل الحدود اللبنان ّية وحسب.
عائالت كانت معروفة بح ّداد أصبحت
فريرا ،ورمضان أرمندا ،وع ّياش أصبحت
قبل تلك الحرب وبعدها كان المغتربون مونتيرو ،وغنيمة أصبحت كارنيرو)19(.
وما يزالون فئتين :فئة لم تنجح وبقيت
أسيرة غربتها ،ال تستطيع العودة إلى
وهكذا بالنسبة إلى بق ّية عالم االنتشار
لبنان حتّى للزيارة ،ولسببين :إ ّما لعدم اللبنان ّي .إنّ هؤالء اللبنان ّيين خسرهم
امتالك «الناولون» ،أي تكاليف السفر ،لبنان إلى األبد ،وال نعتقد أنّ قضايا لبنان
وإ ّما لعدم التع ّرض الزدراء المقيمين ته ّمهم ،من قريب أو بعيد ،باستثناء قلّة
من أهل وأصدقاء بسبب فشلهم ،وإ ّما منهم حافظت على التواصل مع الموطن
للسببين م ًعا .أ ّما فئة الناجحين فقد األصل ّي .وإذا كان الجيل األ ّول يح ّن إلى
جمعت ثروات كبيرة ،وصعد أبناؤها سلّم لبنان ،فهذا الحنين قد يضمحل ويختفي
الرق ّي االجتماع ّي في مجاالت عديدة ،نهائ ًّيا مع األجيال التالية ،إال ّ إذا وجد بعض
في األعمال والط ّب والهندسة والسياسة األغنياء ورجال األعمال منهم أنّ في لبنان
ٍ
وسواها ،فكانوا فيها من المجلّين.
حينئذ تصبح
مجاالً الستثمار رساميلهم.
ح
ر
ب
البرازيل
يُذكر أنّ أحد المغتربين في
ف
يخ
وعندما
عمل؛
عالقة
بلبنان
عالقتهم
ّ
ّ
به الشوق إلى لبنان ،فجاء يقضي فيه الربح أو يتع ّرض البلد أل ّي أزمة ،يتركونه
رد ًحا من الزمن .وعند عودته استقبله على مع رساميلهم ،كما تركه آباؤهم.
المطار صديق لبنان ّي ،فسأله بعد السالم:
من هو نائبنا اليوم؟ فس ّمى له نائبًا من
يبقى أنّ المغتربين الجدد ،بسبب
آل أبو زيد .وعاد يسأل :ومن هو حاكم الحروب المتتالية على أرض لبنان وض ّده،
المصرف المركز ّي؟ فس ّمى له
أيضا ثروات طائلة ،وهم في
شخصا يملكون ً
ً
لبنانيًّا من آل يافث .وأردف :ومن هو ذاتهم ثروة إنسان ّية كبرى ،لن يتمكّنوا في
حاكم الوالية؟ أجابه :إنّه إميليو دا سيلفا .المدى المنظور من العودة إلى لبنان للعمل
واالستثمار فيه ،بسبب األوضاع القائمة فيه
وكانت ردّة فعل الصديق العائد :أما وفي المنطقة .بل بالعكس :إنّ هذه األوضاع
وجدتم غير هذا «األجنبـ ّي» لحكم الوالية؟ تدفع بشبابنا إلى االغتراب لكي يكتبوا
الطريف في هذه الواقعة هو أنّ إميليو دا فصوالً جديدة في ملحمة االغتراب اللبنان ّي.
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وعرضه نسمة ط ِّيبة ،هي أشبه ما تكون بنسيم
الحرب العالم ّية الأولى
ِ
المنعش! وطفقت جرائدنا تتغنىّ
الح ِّريّة
َ
صور أدب ّية وحكايات مأساو ّية
بالتوسع ،واالستقالل اإلداري ،تغنِّ ًيا مطر ًبا.
ُّ
وأخذت مجالس السياسة ،بين بيروت والجبل،
د .عصام الحوراني
تُعقد على الخير واألمل...والقناصل في بيروت
كما يقول سالم ال ّراسي على لسان مح ِّدثه :يُم ِّهدون لنا ك ّل عقبة ...كان القناصل سيوفًا
علينا ،ودرو ًعا لنا ،في آ ٍن م ًعا»)3(.
«لئالّ يص ّح فيها قول المثل:

ها نحن على أبواب المئويّة األولى الندالع
هذه الحرب اللّعينة ،وهل نقول مع المثل:
«تِ ِ
نذكر ما تِنعاد!» كيف نردِّد هذا القول ،وقد
عادت الحرب لم ّرات ،وحلّت ضيفًا ثقيالً على
وطننا لبنان ،ولكن بأثواب مختلفة وببراقع
متن ِّوعة وفي أوقات متالحقة ،وال يزال شبحها
يتراءى بأنيابه الحادّة في سكون ليالينا المثقلة
بالخالفات وباإلشاعات واألخبار والهمس ِمن
ك ّل صوب .ونحن ،لسوء الحظّ  ،ما زلنا ،كما
كنّا ،شعبًا مم ّزقًا مشلو ًحا على شاطئ بحر
الحضارات القديم ،كنّا ننزل إ ّما في خان
«أنطون بك» أو في خان «فخري بك» ،وصرنا
اليوم نأوي أونستقوي بخانات وخانات.
في  28حزيران سنة  1914سار موكب
األرشيدوق فرانسوا فرديناند ،ول ّي عهد
النمسا ،في الشارع الرئيس في مدينة
ساراييفو في مقاطعة البوسنة ،وكان ما
كان ،فقد ق ِتل األرشيدوق كما ق ِتلت زوجته
الكونتيسة صوفي ،وأعلنت النمسا الحرب
الصرب في  28ت ّموز ،أي بعد
على بالد ّ
شهر ِمن مقتل ول ّي العهد .لقد اتُّ ِخذ منِ
مقتله ذريعة وستا ًرا مم ّو ًها ومتنف ًّسا لمطامع
استعماريّة متن ِّوعة األهداف والغايات،
وألحقاد مختلفة ترقى إلى زمن بعيد(.)1
وهذه الحرب ،ق ّررت الدولة العثمان ّية الهرمة
المنهوكة القوى ،أن تخوض غمارها ،ربّما،

«ك ّل ال ْجمالْ ِبتْعارِك إال ّ َج َملنا وفي هذا الزمن المتردّي ،الذي ال وفاء فيه
بارِك»( .)2وهكذا طالت شظايا هذه وال ِذمم ،يقول رشيد نخله:
الحرب ك ّل البالد الخاضعة للدولة
العثمان ّية ،وعلى رأسها لبنان ،وجبل لبنان
ُكنـ ـّـا ،وكـ ــان العـه ـ ُد مـ ــا بينـ ـن ـ ـ ــا
خاصة،
بالذات ،الذي كان يتمتّع بامتيازات ّ
أرس ـ ـ ـ َ
ـخركـ ًن ـ ــا ِم ـ ــنرواسـ ـ ــيالجب ـ ْ
ـال
ضمنتها معاهدة ت ّمت بين دول أوروب ّية والدولة
صحبي الأُلى ما مثلهم في الملا
العثمان ّية منذ الستين ّيات من القرن التاسع
ـب،ولافي ُو ِّد ِه ــم ما ُيقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
عشر .وبإرادة سن ّية صدرت في  11أيلول
صحـ ـ ٌ
ـال
سنة  ،1914ألغيت هذه المعاهدة ،ما ف ّك
ل ّم ـ ـ ــا تعـ ـ ـ ـرّى الده ـ ُر ل ـ ـ ــي فت ـ ً
ـرة
الصالت بين لبنان والدول القائمة على حماية
ـعوب العـ ـ ْ
ـوال
أَقصر ِظـ ـ ـ ــل ًا ِمن ك ـ
ِ
النص كاآلتي« :صدرت اإلرادة
نظامه .وقد جاء ّ
ـق
لـم ِ
يفدن ــي منـهـم أخ ــو موثـ ـ ٍ
الس ِن ّية السلطان ّية بتأريخ  27أوغسطوس سنة
َّ
ُ
ِّ
ُ
ـس ومـ ـ ـ ـ ـ ْ
ـال
ـ
ـ
ـ
ف
بن
ـه
ـ
ـ
ي
فد
أ
ـت
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ن
ك
ِ
ٍ
 )1914( 1330بقرار مجلس الوكالء قاضية
علّمتـن ـ ــي ،يـ ـ ـ ـ ــا ده ـ ـ ـ ُر ،علّمتـن ـ ــي
برفع وإلغاء المساعدات والحقوق المال ّية
واالقتصاديّة والعدل ّية واإلداريّة المس ّماة
رت تكـ ـ ـ ــون ال ِّرج ـ ـ ـ ْ
كيـ ـ ـ ــف إذا ُج َ
ـال
فابينوالسيون والجارية بح ّق التبعة األجنب ّية
المقيمين في البالد العثمان ّية .وذلك اعتبا ًرا
ومضمون هذه األبيات يُذكِّرنا بكالم
ِمن تأريخ  18أيلول سنة  1330على أن تجري
بحقّهم المعاملة وفقًا ألحكام حقوق الدول للشهيد عبد الكريم الخليل في أثناء
العموم ّية» .وهكذا أصبحنا طرفًا في الحرب ،محاكمة الذين سيقوا إلى التحقيق في
فاكتوينا في خالل سنواتها العجاف الم ّرةِ ،من عاليه بتهمة تأليف جمع ّية في صيدا ض ّد
نارها الملتهبة ،وذاق اللبنان ّيون الجوع الكافر الوزارة االتحاديّة ولالنتفاض على الدولة
والبطالة والتش ّرد والخراب والفناء؛ وزاد الطين العثمان ّية ،بغية وقوع البالد في أيدي
بلّة أن غزانا الجراد فأكل األخضر واليابس ولم األجانب .وكان من بين الجنوب ّيين هؤالء:
رضا بك الصلح ،عبد الكريم الخليل
يُبقِ لِجائع تائه نبتة أو غصنًا أخضر.
الكتّاب والشعراء والمفكِّرون في بالدنا( ،رئيس المنتدى األدب ّي) ،الشيخ أحمد
لم يقفوا موقف المتف ّرج ،فرفعوا أصواتهم رضا ،مح ّمد جابر ،الشيخ سليمان الظاهر،
والتوسع في االمتيازات التي وغيرهم .وكان من أش ّد الشهادات وق ًعا
مطالبين بالحريّة ّ
تخص اللبنان ّيين ،وتوسيع الرقعة اللبنان ّية على الموقوفين شهادة شاهدين من أعضاء
ّ
لتشمل البقاع والشواطئ ،وقد تلخّصت معظم الجمع ّية نفسها التي ينتمي إليها هؤالء
المطاليب المل ّحة آنذاك في ما يأتي :انتخاب المتهمون .يقول مح ّمد جابر وهو شاهد
مجلس اإلدارة الكبير بواسطة الشعب ،توسيع عيان ،وكان من الموقوفين« :ول ّما أدلى
سلطة المجلس في مراقبة أعمال المتص ِّرف ،الشاهدان بشهادتيهما سمعنا بكاء ً ُم ًّرا ِمن
استقالل القضاة في وظائفهم ،فتح المرافئ .الشهيد عبد الكريم الخليل ،فسأله رئيس
ول ّما لم يكن لدى األحرار من ق ّوة عسكريّة ،الديوان عن سبب بكائه فقال :إنّما أبكي
بات لزا ًما عليهم «أن يتوكّأوا على ساعد ِمن على وطن تعيس فسدت فيه األخالق وهوت
أوروبّة .فتوكّأ فريق على الفرنس ّيين ،وتوكّأ النفوس فأنتج مثل هؤالء األنذال الذين
آخر على اإلنكليز .أ ّما غاية الجميع فهي غ ّررتم بهم وأكرهتموهم للشهادة علينا.
التخلُّص ِمن األتراك ...فسرت في طول الجبل فأين القانون واإلنصاف؟»()4

الجيش الهمايوني في لبنان:
إلغاء الامتيازات وبدايات الهموم

وفي  22تشرين الثاني سنة  1914دخلت
فرقة ِمن الجيش العثمان ّي األرض اللبنان ّيةِ ،من
جهات :زحله وعاليه وبكف ّيا وبحنِّس وبر ّمانا وبيت
مري .وأصدر أحمد جمال باشا ،قائد الجيش
الهمايوني ال ّرابع وناظر البحريّة العثمان ّية،
بالغًا في  28تشرين الثاني سنة  1914جاء فيه:
«السالم عليكم يا أه َل لبنان المعدودة ِمن أثمن
أجزاء الوطن العثمان ّي .إنّي ألدعوكم لاللتفاف
حول العرش العثمان ّي للمدافعة عن الوطن
المه َّدد بخطر غارات العد ِّو األجنب ّي...لقد
أُر ِسلت مفرزة عسكريّة ِمن الجند للدفاع
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تل ّف اللبنان ّيين جمي ًعا ،بدأ جمال باشا في سرعة مخيفة!»()7
أواخر شهر كانون األ ّول سنة  1914باستدعاء
ّفين
أحرار البالد ِمن كتّاب ومفكِّرين وموظ
نخله باشا مطران ،شهيد
كبار إلى مركز إدارته في فندق «فكتوريا» في الوطن
محلّة ال َمر َجة بدمشق .ونذكر ِمن
كيف يُساق األحرار الكبار إلى ما يُريد
هؤالء الذين استدعاهم جمال باشا:
رشيد نخله ،األمير فائق شهاب ،الحاكم الظالم المستب ّد ،ف ُيش َّهر بهم،
مصطفى العماد ،نعوم باخوس ،إبراهيم ويُهانون ،ويُقتلون؟ نخله باشا مطران ،كبير
عقل ،األمير فريد شهاب .انتقل هؤالء ِمن ُوجهاء بعلبك ،يتّهمه ديوان جمال باشا
وغيرهم ِمن الذين استدعاهم جمال باشا في العرف ّي بأنّه تعامل مع الفرنس ّيين ض ّد الدولة
ليلة ِمن ليالي كانون الثاني األص ّم القارس العثمان ّية؛ وقد جاء في النشرة رقم  783التي
على متن القطار عن طريق ريّاق .يقول رشيد تُصدرها جريدة لبنان الرسم ّية ،في عددها
نخله ،وكان في القاطرة األولى ِمن القطار الصادر في  9كانون الثاني سنة « :1915لقد
الحديد ّي« :عجبًا لي ،ولهذه الضحايا ِمن ثبت بنتيجة المحاكمة التي جرت لدى ديوان
خلفي .نقصد نحن دار الظالم ،ونحمل أعناقنا
إلى سكّينه!»( )6وقال ،والقطار يعدو بهم في
اللّيل بين بعبدا وريّاق:
يا قـطا َر الحديدِّ :
خفـ ـ ْ
ـف قليـ ــل ًا
أَ ِعنا ًدا تمشـ ـ ــي ،وتصفـ ـ ـ ـ ُر َكـ ْي ـ ـ ــدا
ُمس ــر ِ ٌع َ
ـع لبـن َ
ـان
أنت عن مراب ِ
ف َم ْهـ ـ ــل ًاْ ،
مه ـ ـ ــل ًاُ ،ر َو ْي ـ ـ ـ ًداُ ،رو ْي ـ ــدا
أَتم ّنى لو ُّ
مت في أرضِ لب َ
ـنان
رب َحيدا
ِ
فق ْف بي ،أو ِح ْد َعن ال َّد ِ

رشيد نخله

عن لبنان لدى الحاجة ض ّد غارات العد ِّو
الخارج ّي ...وإنّي ألَدعو أه َل لبنان ،فيما إذا
حاول العد ُّو القيام بأ ّي مسعى ض َّد سواحل
لبنان وبيروت لالنضواء تحت ال َعلَم الممثِّل
للجيش الهمايون ّي ،ولمشاركة المفرزة في
تضحية النفس والنَّفيس إلحباط أعمال
العد ّو ...إنّ ك ّل مَن حاول ِمن اللبنان ّيين ،كائنًا
َمن كان ،اإلخالل بسالمة المملكة
واألمن العامِّ بأيّ ِة حركة ،وكلَّ َمن أبدى
أق ّل مظهر ِمن مظاهر العطف والمحبّة
نحو أعدائنا الفرنسيس واإلنكليز وال ُّروس،
يُحاكم فو ًرا أمام ديوان حرب عرف ٍّي
ليلقى جزاءه ِمن ِ
العقاب...إنّ الحكومة المحل ّية
ستحت ُّل جميع المؤ َّسسات والمكاتب التابعة
لل ُّدول المخاصمة لنا بجبل لبنان»)5(.
في غمرة هذه األجواء الملبَّدة بغيوم الحرب
السوداء ،وفي أجواء ِمن القلق والخوف الشديد

استقبلهم جمال باشا في الفندق وحوله
فريق ِمن الضبّاط ،ويصف رشيد نخله جمال
باشا فيقول ...« :ولك ّن ذلك الرجل ال َّربعة،
العريض األلواح ،القاتم العينين ...كانت
نظراته تُح ِّدثنا بش ٍّر مستطير ،وبنار تتأ ّجج
تحت الرماد ...وإنّ الذين عرفوا جمال باشا
ِمن قريب ،ومازجوه ،يذكرون ،وال ريب ،أنّ
ذلك الوجه األشقر لم يكن ِمن الوجوه التي
تحس النفس في لقائها باألُنسة واألمنة!
ُّ
ٍ
بخطبة قصيرة ،قال
فل ّما صرنا بين يديه ،بادأنا
فيها ،وذلك بين تكلّف ال ِبشر ،وتصنُّع المالطفة:
«أعرف أَنّكم تتساءلون عن السبب في دعوتكم
إلى دمشق ،ولكنّني أعرف ،فوق ذلك ،أنّ
وجودكم فيها اليوم ،بعيدين عن لبنان ،هو آمن
لكم بكثير!!» ويُردف رشيد نخلهِ « :نع َم النصيحة
هذه ،و ِنع َم الناصح جمال باشا:
هذا كالمٌ لـه خبيءٌ /معناه ليست لنا
عقولُ...فخرجنا ِمن مجلس الباشا ،ينظر
واحدنا إلى اآلخر ،وكأنّنا أدركنا ،لساعتنا،
أنّ ظالم الحوادث قد أخذ ينزل علينا ،في

جمال باشا

الحرب العرف ّي بالشام أنّ نخله باشا بن حبيب
المطران ِمن متنفِّذي قضاء بعلبك ،قد ُو ِجد
بمناسبات خط ّية مع قنصل فرنسا السابق
بالشام ،وسعى لتأمين أسباب إخراج األفكار
المض َّرة التي ه ّيأها بح ّق الحكومة العثمان ّية
لموقع الفعل .لذلك ،حكم عليه الديوان
المذكور بتجريده ِمن الرتبة والنياشين التي
أحرزها ووضعه بالكورك المؤبَّد»...
وفي يوم ماطر بارد ،سارت في شوارع دمشق
عربة أُركِب فيها نخله باشا وهو مغلول اليدين،
يُحيط به ضابط وشرط ّي ،وقد وضعوا على
صدره لوحة كُ ِتب عليها بحروف كبيرة« :هذا
هو نخله مطران خائن الدولة والوطن».
وكلّما سارت العربة بضعة أمتار كان الشرط ّي
المرافق يصيح« :هذا هو الكلب نخله مطران
خائن الدولة!!!» فتتساقط على وجه ذلك
الوطن ّي العظيم األك ّف واألحذية والسياط،
السباب المختلفة.
كما والشتم واللّعن وألوان ِّ

كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 3
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ّ
ملفات

وقد جاؤوا برجل ،كان نخله مطران قد سبق
منذ زمن وق َّدم له معروفًا كبي ًرا ،وأمروه أن
يصعد إلى العربة وأن يبصق في وجه نخله
باشا ،ويضربه بحذاء على جبينه ،ففعل ذلك
المسكين ما أ ُ ِمر به .وق ِتل نخله باشا عندما
كانوا يسوقونه إلى األناضول في محطّ ة ت ّل
األبيض ،متّهمين إيّاه بأنّه حاول الهرب،
وسرقوا ثيابه وخاتمه ،وألقوه مقطّ ًعا في
مستنقع ماء قرب المحطّ ة)8(.
هكذا يفعل الجاحدون الذين ال يعرفون
طعم الوفاء! فنخله حبيب مطران خدم البالد
والدولة العثمان ّية بالذات خدمات جليلة ،يوم
كان والده متنفِّذًا ووجي ًها كبي ًرا معروفًا في
ك ّل منطقة البقاع .يُذكَر أنّ جماعة سطوا ،في
محلّة بقاع ّية تدعى ت ّل مسعود ،على قافلة كانت
تنقل خزينة الدولة ،فأخذوا المالَ وقتلوا رجال
القافلة .أسندت الدولة العثمان ّية هذا األمر
إلى حبيب باشا المطران ،الذي كلّف ابنه نخله
باستعادة الخزينة ،فتمكّن نخله مطران ،على
رأس ق ّوة ِمن العسكر ،من استرجاع الخزينة
وإعادتها بكاملها إلى الدولة)9(.
المنفى أشهى ِمن حبال المشنقة

67

«السيلة» إلى نابلس بالعربات ،ليبيتوا ليلتهم في فندق ألمان ّي ،وفي اليوم التالي ينتقلون إلى القدس.
ّ
وها هم اآلن وقد صاروا على مقربة ِمن المدينة المق َّدسة« ،وكانت الشمس على المغيب ،والسماء
متج ِّهمة ،متماسكة األطراف ،ترمي بالمطر قطر ًة بعد قطرة ،»...شعر رشيد نخله بوحشة النفي
ومرارته ،فخاطب القدس قائالً« :ل ِك اهلل ،يا مدينة األمم! تسعى إلي ِك الوفودُ ِمن آخر األرض ،تتمنّى
قبلة ِمن «حجر القيامة» ،أو مسحة ي ٍد على «صخرة األقصى» ،أو ذرف دمعة على «حائط المبكى»!
الحجر الصلد في أرض ِك قبلة شوق ،وموقع القدم ِمن تراب ِك َح َرم ،وقطرة الماء ِمن عيون ِك بَرد
وشفاء! قدس مش َّرف ،فكأنّه ظ ٌّل لعرش اهلل ينبسط فوق هذه الزاوية المباركة ِمن ال ُّدنيا ...غير أنّني
أدخلك وأنا كاسف البال ،حزين النفس ،أتمنّى أن ال أُل ِقي قدم َّي فوق ثراكِ ،فإنّما أنتِ ،اآلنَ ،دار
المنفى ...ولك ّن المنفى فخر كبير ،فهو ث ّواب األحرار ،وشهادة المجد لهم ،بعد أن يكونوا قد وسموا
الوطن صني ًعا ،وفداءً .فما لي وإلخواني ِ
هؤالء نغشى المنفى في هذه الكآبة؟!»)10(.
لقد كانت نتائج المنفى في القدس إبّان الحرب العالم ّية األولى ،قصائد تفوح حنينًا،
وشوقًا ،وه ًّما ،وانكما ًشا ،وكآبة ،وقلقًا .ونسمع رشيد نخله يقول:
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حـ ـ ّبـ ـ ــذا ل ـبـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،دار الأدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ـب

ـال ،ووا ٍد خصي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ـب
ـل عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ِمـ ـ ـ ــن ج َبـ ـ ـ ـ ـ ٍ

ّ
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـمــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزهر ِ
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ولا يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدري
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـه ـ ُر إذ يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــري
أن اله ـ ـ ـ ــوى ُعذري ،وح ـ ـ ـ ِّ
ّ
ـق الص ـ ـلـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ْ
ـب

َ
أله ـ ـ ـمـ ـَن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ِش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـْ ــري

والهضبـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـات الخ ـُض ـ ُر ِن ـع ـ َـم النصي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ـب

والقص ـ ُر مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أبه ـ ـ ـ ُ
ـاه ِعن َد المغي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ـب

ـل
ف ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أهـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيبـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدالـ ـ ـ َّن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ِ
تسيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ُس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْبلـ ـ ـ ـ ــي
ـل
ومـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـزل ال ـ ـ ـ َّرم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـل :ف ـ ـ ـ ــؤادي كئيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َ
ـب
نادب ال َّرحـ ـ ـ ـ ِ
ـمس إلى أن تغ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
فـ ــاه ِت ْف بصـوت ـ ــي فـ ــي ال ُبكـ ــى ،والنحي ـ ْ
ـب
مطلع الش ـ ـ ـ
ِمـن
ـب
ِ
ِ

بعد شهر من االنتظار المرير في دمشق،
صدر األمر من جمال باشا بنفي األحرار
أيضا:
وقال في المنفى ً
اللّبنان ّيين المحتجزين في دمشق إلى القدس.
وكانت رحلة العذاب ...فالقطار ال ِّدمشق ّي ينتهي
ـلام
ـام
طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـِ ْرف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
طـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َر الحـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
«السيلة» ،وعليهم االنتظار
خطّ ه عند محطّ ة ّ
ِّبل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ سـلام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ُ
إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـد
في تلك اللّيلة الكانون ّية القارسة الماطرة ،إ ّما
في رواق محطّ ة القطار أو يصعدون في الجبل
َ
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ليقضوا ليلتهم في مخيَّم عسكر ّي هناك،
ِ
طــــــــــــــــــ َ
فـ ـ ـ ـ ُك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـن َوفـ ـ ـِ ّيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـَـا
ـال انـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــاري
ذلك أنّ العربات التي سيستقلّونها إلى القدس
تأتي في اليوم التالي ِمن نابلس .وت ّم الرأي أن
وفي المنفى نظم رشيد نخله قصيدته المشهورة متش ِّوقًا إلى منطقته في وادي الصفا:
ينتقلوا بأمتعتهم فوق تراب لزج .يصف أديبنا
رشيد نخله تلك اللّيلة ،مو ِّج ًها كالمه إلى الباشا
ـب ّ
حظي منـ َ
يـ ـ ـ ــا صف ـ ـ ـ ــا العيـش علـ ــى «وادي َّ
حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـك ِذكـ ـ ـ ــرى وك ـ ـ ـ ــفى
الصفـ ــا»
الظالم في دمشق« :ويا جمال باشا :لو انّ
ـت العه َد فـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ــا بـيـنـ ـنـ ـ ـ ـ ــا()11
إن نسيـ ـ َ
ْ
ض الوف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
لا رعـ ـ ــى اهلل ُ علـ ـ ـ ـ ــى الأر ِ
عينك قد وقعت علينا ،في تلك الساعة ،ونحن
«السيلة» ،واللّيل أسود ،والمطر
فوق محطّ ة ّ
كأفواه ال ِق َرب ،وأحمالنا فوق ظهورنا ،وأرجلنا
قال رشيد نخله عن أيّامه في المنفى« :فسقى اهلل أيّامنا بالمنفى! كنّا بالشعر ن ُخفِّف
في الوحل ،ل ُروي غليلك ،وانشرح صدرك،
على نفوس مثقلة بالحنين ،وصدور ّ
مكتظة بالهموم»...
السعد ّي:
ولتذكّرتَ قول ابن نباتة َّ
بالسيف ،مات بغيرِه ِ
عاد رشيد نخله ِمن منفاه ،ولكنّه لم يتوقّف عن النضال قطّ  ،والحرب ما زالت في ع ّز أوارها،
و َمن لم يمت ّ
ِ
تن ّوعتِ األسبا ُب ،والموتُ واح ُد من محطّ ة واألحرار في لبنان يقبعون في زنزانات جمال باشا في عاليه ودمشق .فكّر بالثورة المسلّحة ض ّد

العثمان ّيين سنة  ،1916فأمر جمال باشا بنفيه ثانية إلى األناضول ،ولكنّه تسلّح وتخفّى في بطون
األودية وشعفات الجبال بين قرى منطقة العرقوب ،ومعه عصابة أُط ِلق عليها اسم «عصابة الوفاء».
جمال باشا وفارس بك الخوري

جمال باشا ،هذا القائد العثمان ّي الظالم ،قابله فارس الخوري ،اللبنان ّي األصل والمولد،
وكان نائب دمشق في «مجلس المبعوثان» العثمان ّي في اآلستانة ،وهو الذي صار في ما بعد
مجلس الن ّواب لم ّرات عديدة(.)12
رئيس مجلس الوزراء السور ّي ورئيس
اسطنبول في أثناء عطلة البرلمان
كان فارس الخوري عائ ًدا لت ّوه من
مقابلة قصيرة قال له فارس
الذي كان فيه عض ًوا« ،وبعد
إنّ إخوان َك طلعت وأنور
الخوري :يا دولة الباشا،
المجلس وجميع رفاقكم
وجاويد والحاج عادل رئيس
كلّفوني عند الوداع أن
األعاظم في العاصمة
وش ّجعوني على أن ألتمس
أُقرِئ دولتكم السالم،
عاليه ،فأجابه جمال
من دولتكم الرفق بسجناء
اآلن أمام قضاء عادل،
باشا متج ِّه ًما :السجناء
يستحقّ ،فدع هؤالء اآلن
ولن ينال أحد منهم إال ّ ما
فإنّ عندي علي َك ما
واشتغل بتنظيف صفحتك،
فأجابه فارس الخوري :إنّي
يجعل َك تهت ّم بنفسك...
الباشا ،فما عسى أن يكون
أعلم أ ّن صفحتي نظيفة يا دولة
األمور مرهونة بأوقاتها ،والمسألة
لي عندكم؟ فأجابه جمال باشا:
بعض األمور في حينها)13(.»...
اآلن تحت الدرس ،وسوف أسألك عن
وساءت األمور ،واستد ِعي فارس الخوري إلى دمشق لمقابلة وكيل الوالي الذي أخبره بأنّ
أحد المسجونين ،وهو عبد الغني الرافعي ،أخبرهم أنّ فارس الخوري هو من أعضاء جمع ّية
سريّة تعمل باالتفاق مع الشريف فيصل لمحاربة األتراك .وذهب لمقابلة جمال باشا الذي بادره
بالقول :أال تذكر ما قل ُت لك يوم قابلتني حين تج ّرأتَ أن تدافع عن أصحابك الخونة الذين
نالوا جزاءهم ،ولقد قل ُت ل َك إنّ صفحتك مل ّوثة وعليك أن تهت ّم بتنظيفها ،وها قد تحقّقت
ظنوني بما جاء عنك من التصريحات الدالّة على اشتراكك مع هؤالء المجرمين)14(»...
ُسجن فارس الخوري ،لك ّن تدخّل رفاقه في «مجلس المبعوثان» ،وق ّوة شخص ّيته ،ودفاعه المفعم،
أسهمت كلّها في إطالق سراحه في  29كانون الثاني من عام  ،1917وقد استدعاه جمال باشا
على الفور وأمره بالخروج من منطقة الجيش الرابع ،فاختار النفي إلى اسطنبول .وكان جمال
باشا قد نكّل بالذين كان فارس الخوري يسعى من أجل إنقاذهم ،فحزن كثي ًرا وقال:
ـوع
أنجدينـ ـ ـ ــي يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُمقلتـ ـ ـ ــي بال ُّدمـ ـ ـ ـ ِ
ـش ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ٌ
إنّمـ ـ ـ ـ ـ ــا العي ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـوة وب ـ ــلاءٌ
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والي بيروت عزمي بك في
مرجعيون سنة 1914

جاء في كتاب «ذكريات و ِعبَر» لخليل
ال ّراسي ،أنّ عزمي بك والي بيروت زار سنة
 1914جديدة مرجعيون ،وكانت منطقة
مرجعيون يومذاك تابعة لوالية بيروت ،ال
لمتصرف ّية جبل لبنان« .فتقاطر األهالي
للتسليم عليه ،وكان المألوف أن يردّ
الوالي الزيارات للرؤساء الروح ّيين كن ّوابٍ
عن أبناء طوائفهم .قام أ ّوالً بزيارة منزل
جارنا الخوري خليل هزار ،ورأى عنده
صورة قيصر روسيا مجل َّلة ،فقال له :أين
السلطان؟ وكيف يسوغ لك كعثمان ّي
صورة ُّ
أن ال تزيِّن بيتك بصورة جاللته بدالً
ِمن قيصر روسيا؟ وأبى الجلوس وتناول
القهوة وخرج قاص ًدا منزلي ،فسبقه بعض
األصحاب وأخذوا يُنزلون الصور المعل َّقة
في الحيطان ،بحيث أنّه عندما وصل وجد
الحيطانَ مج َّردة تما ًما .فقال :لماذا ال
السلطان؟ قل ُت ،ألنّني
تكون عندك صورة ُّ
لم أجد لجاللته صورة أبتاعها وأزيِّن بها
منزلي ،ونظ ًرا إلى انفعاله السابق خرج
بعجلة ،وكانت تلميذات المدرسة واقفا ٍت
في ال ّدار صفًّا للترحيب بهِ ،
فصح َن :ه ّرا،
ه ّرا عزمي بك .فقال :ال تقلن ه ّرا بل:
«بادْشاه ْم تشُ وقْ يَشا» (أي :العمر الطويل
للسلطان) وذهب غاضبًا مُبرط ًما»)16(.
لقد ج ّرت هذه الحرب العالم ّية
الويالت الكثيرة المرعبة على لبنان شعبًا
وأرضا وكيانًا .تشرذم الوطن وصار أوطانًا
ً
متف ِّرقة ،وف ّر الناس يبحثون عن ال ّرغيف،
هاجروا ولسان حالهم يُردِّد مع القائل:

ً
ـوع
واسـ ـ ـ ــتعيدي في ـ ـ ـ ـضا ِمـ ـ ـ ـ َـن الينب ـ ـ ـ ـ ِ
ـوع
ِل ـ ـ ـ ـفـ ً
ـتى ِمثـلـ ـ ـ ـ ــي واجـ ـ ـ ـ ٍد موج ـ ـ ـ ـ ـ ِ

إلى أن يقول:
ـث التنكيـ ـ ـ ـ ـ َـل والقتـ ـ َـل فينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
وابحـ ـ ـ ـ ـ ِ
و َر َجونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـاع كـ ـ ـ ـ ـ ُّـل رج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ٍء
أيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـن أحرا ُر أُ ّمتـ ـ ـ ــي أيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـن قومـ ـ ـ ـ ــي
فحيـ ــات ـ ـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ٌ
ـجن وقلب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي جريـ ـ ـ ـ ٌـح

ُ
وضـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـع
ـروب التمثي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـل والتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني ـ ـ ِ
َ
وشـ ـ ـ ـ ـ ْ
َ
ـع
ـفعـنـ ـ ـ ـ ــا
فخاب ك ـ ـ ـ ـ ـ ُّـل ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفي ِ
هلـ ـ ـ ـ ـ َ
ـوع
ـك ال ُك ـ ـ ـ ـ ـ ُّـل بيـ ـ ـ ـ ـ ــن َصـ ٍ
ـلب وج ـ ـ ِ
ولي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِل ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـي ليـل ـ ـ ـ ـ ـ ُـة المـلس ـ ـ ـ ـ ــوع()15
ِ

سالم ال ّراسي

كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 3
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ّ
ملفات

تر ّح ْل عن بلا ٍد فيها ٌ
ضيم
وخـ ِّـل الدا َر تنعــي َمن بن ـ ــاها
فإنّ ـ ـ َ
ـك واج ـ ٌد أرضـ ًــا ِبأرضٍ
ُ
ونفس َك لا تج ُد ً
نفسا سواهـا

69

إلى الخارج .خرج ولم يعثر على أحد ِمن رفاقه ،وال وجد حماره ،وعلم أنّ الدولة العل ّية
ق ّررت خوض غمار الحرب ،وهي بحاجة مل ّحة إلى الحمير لتسخيرها في نقل الذخائر
إلى جبهات القتال.
ضاقت الدنيا في وجه هذا ال ّرجل؛ فرفاقه تركوه ولم يسألوا عنه ،لهذا ق ّرر أال ّ
يعود إلى قريته ،تي ّمنًا بالمثل القائل«« :إن فات ْك رفيقك غ ِّي ْر طريقك!» .وهكذا
ق ّرر ال ّرحيل وسافر إلى البرازيل .وقال له سالم ال ّراسي معلِّقًا :ص ِّدقني يا أخي ،إنّ
ك ّل شيء في لبنان ما زال كما تركته ،وما زلنا مشرذمين واليات ومتص ِّرفيات ،نذعن
صاغرين ألحكام السناجق واإلياالت ،هنا وهنا َك وهنالك ...والقانون فوق الجميع،
وما زالت أسعار كواشين الحمير في ارتفاع مستم ّر ،تب ًعا النخفاض أسعار كواشين
ال ِّرجال»)17(.

يقول سالم ال ّراسي أنّه زار البرازيل
سنة  ،1976والتقى هناك مغتر ًبا لبنانيًّا في
التسعين من عمره ،فسأله هذا المغترب:
هل خورشيد باشا ما زال حاك ًما في سراي
البرج في بيروت؟! وراح يُح ِّدثه كيف أنّه
ِ
وجماعة من بلدته ب ّر الياس قصدوا بيروت المآسي الاجتماعيّة في الحرب العالميّة
في خريف سنة  ،1914وكانوا يركبون
على الحمير ،وكان القانون يفرض أن
يكون لك ّل حمار «كوشان» أي بطاقة هويّة،
ع ّرجوا على «معلّقة زحله» التابعة يومذاك
إليالة الشام وقطعوا كواشين لحميرهم،
ك ّل «كوشان» ثمنه «متليك» بالعملة الترك ّية
الدارجة .وعندما وصلوا إلى محطّ ة ظهر
البيدر ،أجبروهم على ِشراء كواشين
تخص متص ِّرف ّية جبل لبنان ،وصار
جديدة ّ
ثمن الكوشان في المتصرف ّية متليكين
أي ضعفي ثمن كوشان معلّقة زحله.
ول ّما وصلوا إلى دخول ّية مدينة بيروت،
أرغموهم على شراء كواشين جديدة
ولكن بسعر أربعة متاليك للكوشان الواحد
البيروت ّي .وأردف ال ّراوي :هكذا صار لك ّل
على أعواد المشانق
حمار ثالث جنس ّيات في وطن واحد،
وكانت أسعار الحمير ترتفع كلّما اقتربوا
ِمن مراكز السلطة.
وبخاصة على
حرب الـ  ،14كما كان األجداد يُس ّمونها ،كانت قاسية ج ًّدا،
ّ
عا ّمة الناس ِمن المساكين الذين فقدوا ال ُمعيل والرفيق والحبيب ،واشت ّد الجوع ففتك
ورغب المتح ِّدث برفع قض ّيته إلى أحد بالناس المش َّردين في الطرقات ،وبالقابعين في بيوت خاوية ،وهجم الجراد فأكل ك ّل نبت
المسؤولين في المدينة .جمع الكواشين أخضر وأوراق الشجر ،وتل ّوثت المياه ،وكثرت المآسي االجتماع ّية ،على ح ّد قول األخطل
قصة حقيق ّية حدثت في أثناء الحرب
وتو ّجه إلى سراي البُرج ،ودخل «مكتبخانة» الصغير في قصيدته «ال ِّريال المزَّيف» التي تروي ّ
خورشيد باشا ووضع الكواشين أمامه على العالم ّية األولى:
الطاولة وق ّدم احتجا ًجا باسمه وباسم
رفاقه ،فصاح خورشيد باشا :و َمن ف ّوض َك
َويـ ـ َـح الفقي ـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـ ُ
الأرزاق
ُسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّدت عليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـه منـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ُـذ
ـراه ُيلاق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ِ
أن تتكلّم باسم ِسواك ِمن رعايا السلطنة...
ك ّل واحد ،في هذه البالد ،مسؤول عن
نفسه ،والقانون فوق الجميع .ث ّم أمر
القصة أنّ امرأة حسناء فقدت زوجها الجند ّي في الحرب ،وبقيت مع
وخالصة ّ
جنوده باعتقاله ،ألنّه حين دخل لم يه ِتف
ابنتها الصغيرة بال معيل ،واشت ّد عليها الضيق والجوع:
لموالنا السلطان ،بدوام الع ّز واألمان.
بقي في السجن أسبوعين ،وعندما طالبوه
أخذ الشقـ ـ ـ ـ ــا ي َدها فـ ـ ـ ْ
ـاق
ـإن هـ ـ ــي ف ـ ـ ـ َّك َر ْت
بمصي ـ ـ ـ ـ ــرها ُصـ ـ ـ ِـعقت ِمـ ـ ـ َـن الإشفـ ـ ـ ِ
بدفع ثمن «الق َرواني»أي ثمن الطعام الذي
فـ ـ ـ ـ َ
َو َو َه ـ ـ ــت عزيم ُت ـ ـ ــها فألق ـ ـ ــت َ
ق
نفسـ ـ ـ ـ ــها
ـوق الثـ ــرى وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ َك ْت إلـ ــى الخـ ــل ّا ِ
كان يتناوله في السجن ،لم يكن معه ما
يدفعه إليهم ،فج ّروه إلى الباب ورفسوه

حاولت أن تجد عمالً فلم ت َوفَّق .طرقت أبواب الكرام مستجيرة بهم،
قصتها فتًى ذو نوايا س ّيئة ،فعرض عليها رياالً
فأوصدوا األبوا َب في وجهها .عرف ّ
مقابل أن تبي َعه جسدها ،فرفضت بش ّدة .ولك ّن الجوع كافر ولم يُفارقها وابنتها
الصغيرة قطّ  ،وصارت في حالة من اليأس الشديد وهي ترى ابنتها تتململ بين يديها.
عاودها الفتى بطلبه ،وبعد صراع مرير في نفسها ف ّضلت حياة ابنتها على نفسها ،وهي تقول للفتى:
الع ّ
ستـ ـ ُ
ستـ ـ ُ
ـعيش لك ـ ـ ِْن ِم ْن ُلهـ ــى ُ
ـاق
ـعيش بنتـ ــي َولي ُكـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِشئت َـ ـ ُـه
شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ّاق
َو َمشت ِلموع ِد ِه ِ
بماء جفو ِنـها القرحى َو َج ْمـر ِ فـؤا ِدها الخفـ ِ
السـ ـ ـ ـ َ
وتـ ُِطـ ـ ـ ـ ُّـل إن شـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ترعـ ـ ـ ــى ّ
ـاق
ـلبه
لق ِ
ـفالة فـ ـ ـ ــي مجـ ـ ـ ـ ِ
ـبعت ِمـ ـ ـ ــن الآمـ ـ ـ ـ ِ
ـاه ِ

جس ال ِّريالَ وعرف أنّه
قبضت ال ِّريالَ وأسرعت به لتشتر َي بعض الطعام ،ولك ّن البائع ّ
ُمزيَّف فشتمها ون َه َرها:
قدم َّ
الشقـ ــا فب َكـ ْ
ْ
		
ـت لهــا
ـقطت علـ ــى
سـ ـ
ِ

ـلاق()18
َعيـ ـ ُـن ُ
العلـ ـ ـ ـ ــى ومكـ ـ ـ ــار ِ ُم الأخـ ـ ِ

ومن مآسي الحرب العالم ّية األولى االجتماع ّية سنة  ،1917حكاية فتاة رحل والداها
ولم يتركا لها وألخيها الصغير سوى الفقر والعوز ،فأغرتها عجوز ماكرة أن تقصد الحاكم
متص ِّرف جبل لبنان آنذاك ،قائل ًة لها أنّه كريم ويعطف على المعوزين .ص ّدقتها وقصدته.
لكنّها لم تجد عنده غير الفسق ،فوقعت ضح ّية لشهواته .استه ّل األخطل الصغير هذه
الحكاية بقوله:
ال َمهـ ـ ـ ــى أه ـ ـ َد ْت إليـ ـ ـ ـ ـ ــها ال ُمقلت ْي ـ ـ ـ ْـن
ـن أسـ ـ ـ ــنى حليت ْيـ ــن
فهمـ ــا فـ ــي ال ُحسـ ـ ـ ِ

ِّ
والظبـ ـ ـ ــا أه ـ ـ ـ ـ ـ ـ َد ْت إلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها ُ
العنـُقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ِللـ ـ ــعذارى ،جـ ـ ـ ـ ّ
ـل َمـ ـ ـ ـ ْـن قد َخلق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ِّ
رب ق ـ ـ ْـل للجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع ُيصب ـ ـ ـ ـ ـ ْـح ش َب ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
أو ُم ـ ــر الفسـ ـ ـ ـ َ
ـق في ـ ـ ـ ــغدو َو َرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ِ

وانقـُ ـ ـ ـ ـ ـ ِذ ُّ
الطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه َر الذي ق َّدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ َُه
إن يكـ ـ ْـن شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًّرا ف ِل ـ ـ ـ ـ ـ ْـم أوجدتـ ـ ـ ـ ـ ُـه()19
ْ

الحرب وصداها في أدب المهجر

في الحروب تشت ّد األزمات االقتصاديّة كما االجتماع ّية ،ويزداد االستغالل ،والتكاذب،
وال ِّرياء ،وشموخ المتنفـِّذين والحكّام وكبار القوم من أصحاب الطبقات العليا .وفي أثناء
الحرب العالم ّية األولى نسمع إيل ّيا أبو ماضي في المهجر يُردِّد في قصيدة له بعنوان« :أ ّمة
تفنى وأنتم تلعبون» ،وهو يُناشد فيها إخوانه ِمن أثرياء المغتربين الذين شغلتهم رفاهة
حالهم عن االهتمام بأبناء أ ّمتهم في لبنان وسوريا ،أن يم ّدوا يد المساعدة لهم .وفي هذه
القصيدة يتخ ّيل الشاعر أهل وطنه وكأنّهم خياالت تسير مسرعة ذع ًرا على أرض ِمن
دماء ونار وفي ج ٍّو من الهموم واألحزان:
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ـالات تس ـ ـ ـ ـ ـيـ ْر
لا أرى غي ـ ـ ـ ـ َر خيـ ـ ـ ـ ٍ
ْ
واليمين
عات عن يساري
ُم ْه ِط ٍ
فوق أرضٍ ِمــن دمــا ٍء وس ـ ــعي ْر
هموم وشـ ْ
ـجون
في فضا ٍء ِمن
ٍ
َع َج ًب ــا أيـ ــن ابتسام ـ ـ ـ ـ ُ
ـات الثـّغو ْر
مـ ــا لقـ ــومي ُّ
كح ْ
ـزين
كلـهم بـ ــا ٍ

كل مـ ــا أس ـ ـ ـ ـ ـ َم ُـع ٌ
ُّ
نوح و ُب ـ ــكاء
بص ـ ـ ُر ص ْرعـ ــى ورمـ ـ ْ
ُّ
ـام
كل م ـ ـ ـ ــا أُ ِ

ُّ
كلكـم يا ُ
قوم في البلوى سواء
لا أرى فـ ــي ال ـ ـ ُّر ِزء لبنانًـ ــا وش ـ ـ ْ
ـام
في ُربى لبن ـ ـ َ
ـان قومي الأصفياء
ـام أحبـ ــابي الكـ ـ ْ
ـرام
وبأر ِ
ض الشـ ـ ِ

الليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـي غادي ـ ـ ـ ـ ٌ
ـات رائح ـ ـَـه
بال َّدواهـ ــي وأرا ُك ــم تضحكـ ــون
م ــا ّاتعظتم بالس ــنين البار ِ َح ـ ـ ـ ــه
لا ،ولا أنتــم غ ًدا ُمتـ َِّعظــون()20

كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 3
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ّ
ملفات

وسقوط مدينة القدس في أيدي اإلنكليز على يد الجنرال آلنبي المشهور ،أثار قرائح
الشعراء العرب فهلّلوا لهذا الفتح المبين .ونذكر ِمن أبيات قصيدة طويلة للشاعر القرو ّي
رشيد سليم الخوري ابتها ًجا بهذا النصر:
ـخ ّ
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقطت أريحـ ـ ـ ـ ـ ــا عنـ ـ ــد نفـ ِ
الصــور ِ

جــرت على ِّ
باسم اهللِ َمجراها
اليم
ِ
م ّي ـ ــاس َـة الق ِّـد عي ـ ُـن اهللِ ترع ـ ــاها

وصــدى ُهتـ ـ ـ ـ ـ ــا ِ
ف العس ـ ـ ـ ـ ــكر ِ المنصـ ـ ــور ِ

ـت أشواقنا ومضـ ْ
سفــينـة حملـ ْ
ـت

إلى أن يقول:
ِقـ ـ ـ ــف يـ ــا ألنبـ ــي ف ـ ـ ــي الجمـ ــوع ِّ
مبش ـ ـ ـ ـ ًرا
ِ
ّ
ـام قريب ـ ـ ـ ــةٌ
فتوحـ ـ ـ َ
فالشـ ـ ـ ـ ُ
ـك
ِسـ ـ ـ ـ ْر ف ـ ـ ــي
ِ
ف البـلا ِد وأطبـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
طوف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بأكتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِ

وكلّـن ــا يشتهــي لو كـ ــان إ ّيـ ـ ـ ــاها
أط ـ ُ
ـلالـهـ ــم َع ْ
ـجزت ع ـ ـ ـ ــن التذكيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ِ
و ُحسـ ـ ـ ُ
ـين قد واف ــى بك ـ ـ ـ ـ ـ ِّـل هص ـ ـ ـ ـ ـ ــور ِ
ـول ّ
ـيل حـ ـ َ
كالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
الظا ِل ـ ـ ـ ِ
ـم المحصـ ـ ـ ــور ِ

تقـ ـ ـ ّ
ـات المحسنيـن
ـل بعــض ِهبـ ـ ـ ِ
ِ
إلى أرضٍ إذا ما ذكرناهـا بكيناهـ ــا

ي ـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّي َد ُ
ـرب الكرام تعط ّـ ـ ــفا
الع ـ ـ ـ ـ ِ
َ
وانظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْر إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى لبنـ ـ ـ ـ َ
ـان نظـ ــرة جابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ٍ
ـرب الأمـ ـ ــواج ِقـ ـ ـ ْ
وإذا َم ـ ـ ـ َر َ
ـف
رت بمضـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
فهنـ ـ ـ ـ َ
ـاك بي ـ ـ ـ َـن ُجبيـ ـ ـ ـ َـل والبت ـ ـ ـ ـ َ
ـرون ل ـ ــي
ـل الشـ ـ ــواط َ
َ
َ
ن الأولى
ئ
وسـ ـ ـ ـ ِ
والكروم َع ِ

هللِ ِمن جورها ما كان أقس ـ ــاهـا

وار ِفـ ـ ـ ــق بمغـ ـ ـ ــدور القضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا المعـ ــذور ِ
ـب بـ ـ ـ ـ ـ
عثـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـرات قلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ٍ
ـائس مكس ـ ـ ـ ـ ــور ِ
ـمنزل ْ
عنـ ـ ـ ــد «الوطـ ـ ــا» بـ ـ ــالـ ـ ـ
ِ
المهجـ ـ ـ ـ ـ ــور ِ
ُ
عهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌد يق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـو ُم يوم ـ ـ ـ ـ ـ ُـه ب ُدهـ ـ ـ ـ ـ ــور ِ
كانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت تع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـز بـهـ ـ ـ ـ ــم أع ـ ـ ـ ـ ـ ــزّ ال ّدور

جبت البحا َر إلى
سفينة
الغوث إن ِ
ِ
بيـ ـ ـ ـ ـ َ
ـروت ُد َّر ِة سوريـ ـ ــا ومجلاه ـ ــا
ِ

َّ
معطـ ـ ــرة
أهـ ــدي إليـ ـ ــها تحاي ـ ــانـا
ـت فاهدينـ ــا تحاي ــاه ـ ـ ــا
وإن رجع ـ ِ

إلى أن يقولَ في أواخر القصيدة:
دع عنـ ـ ـ َ
ـازح
ـك تعنيـ ـ ــفي فـك ــم ِمـ ـ ــن ن ـ ـ ـ ـ ٍ
ـتيه فليل ُـ ـ ــه
تغـ ـ ـ ـ ــشى الك ـ ـ ـ ـ ــآب ُـة مقلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
حـ ـ ـ ـرّ ُ
ان يفتـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـرش ال ـ ـ ــطوى وف ـ ـ ـ ـ ــؤا ُد ُه

مثلـ ـ ــي ي ـ ـ ـ ـ ــطا ِل ُـع وجـ ـ ـ ـ ـ ـ َده بسـ ـ ـ ــطوري
لي ـ ـ ـ ــلان ِم ـ ـ ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ـ ـ ٍّـم و ِمـ ـ ـ ــن ديجـ ـ ـ ــور ِ
يـ ـ ـ ـ ـ ــدعو الإلـ ـ ـ ـ َـه برعش ـ ـ ـ ـ ِـة الـ ـ ـ ــمقرور()21
ِ

واستنشـ ــقي َ
ـات الأرز فائحة
نسمـ ـ ِ
َ
ِمن أرضِ َ
النفس ر ّياها
لبنان ُيحيي
وك ـ ــان لبنـ ـ ُ
ـان دا َر العـ ــزّ موئلنـ ـ ـ ـ ـ ــا
ُيجيـ ـ ـ ـ ــرنـا ِمن َّ
ـات خشين ـ ــاهـا
ملمـ ـ ٍ
يا َ
ـان ح ّي ـ ـ َ
ـاك الغم ـ ُ
أرز لبن ـ ـ ـ َ
ـام ف ـ ــلا
تكفيـ ـ َ
ٌ
دموع قد ذرفناه ــا
ـك ِمنـّا

في كانون األ ّول ِمن سنة  1916سافرت
ِمن أميركا باخرة تحمل المؤن الكثيرة
ألهل لبنان وسوريا ،فودّعها الناس من
لبنان ّيين وسوريّين وأميرك ّيين ودا ًعا
مهيبًا ،وقال الشاعر يوسف مراد الخوري:
بشاره الخوري-
األخطل الصغير

بقيادة الشريف حسين الذي بايعوه مل ًكا على العرب .يقول جورج رامح غانم ،وهو ِمن األدباء
المغتربين في الواليات المتحدة األميرك ّية ،والذي عاش الحرب العالم ّية األولى وأ ّرخها يو ًما
بعد يوم« :المجاعة في سوريا ولبنان على أش ّدها تفتك بالسكّان فت ًكا ذري ًعا ،رغ ًما عن إرسال
المساعدات إليهم ِمن ك ّل العالم ،لك ّن ثمن رطل الطحين وصل للخمسين غر ًشا وال وجود
له»( .)23وينشر صاحب الد ّرة الغانم ّية قصيدة بلغت ستّين بيتًا ،للشاعر الياس طعمة ِمن
بلدة قرنة الحمراء في المتن ،نذكر ِمن أبياتها:
السيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـف ُعريـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
الحمـ ـ ـ ــد للّ ـ ـ ـ ـ ِـه ّ
أن َّ
ـان
ـام جارتها
ُبشـ ـ ــرى الع ـ ـ ِ
ـراق وبش ـ ــرى الشـ ـ ِ

لكـ ـ ـ ـ ـ ــي ُتحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّر َر أقـ ـ ـ ـ ـ ٌ
ـوام وأوطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـان
ففـ ـ ـ ــي الجزيـ ـ ـ ــرة ث ـ ـ ـ ـ ٌ
ـورات لهـ ـ ـ ــا ش ـ ـ ـ ـ ُ
ـان

جزيـ ــرة ُ
ـرب قد ه ّبـ ــت عواصفـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
الع ِ

فل ـ ـ ــن بق ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـوم بـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا للترك بني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـان

إلى أن يقول:

مصيبـ ـ ـ ـ ــة ب ُرب ـ ـ ـ ــى لبنـ ـ ـ ـ َ
ـان نازل ـ ـ ـ ــة

ويُخاطب الشريف حسين:

وقد بلغت الحالة أش ّدها في سنة 1917
وكانت الثورة العرب ّية ض ّد العثمان ّيين قد
انطلقت سنة ِ 1916من الجزيرة العرب ّية

نترك ً
وكيف ُ
أرضـ ــا َ
طاب منبتـ ـ ـ ــها
نلاق لها في الدهر ِ أشب ــاها
ولم ِ
ٌ
موطن في الأرض يعب ُد ُه
ولو غدا
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حـ ـ ُ
ـيث المدائـ ـ ُـن قد صـ ــارت خرائـ ـ َ
ـب م ـ ـ ـ ــا
ُ
حيث المكاتـ ـ ـ ـ ُ
ـب قد رث ّـ ـ ـ ــت صحائفه ـ ـ ـ ـ ــا

ـان سـ ـ ـ ـ ـكّ ُ
ان
فيهـ ــا سـ ــوى
البوم والغربـ ـ ِ
ِ
ـم جل ّا ٌد وس ّج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـان
والجه ـ ـ ُـل للعلـ ـ ـ ـ ـ ِ

ُ
حيث الشرائ ـ ـ ُـع قد ص ـ ــارت فظائـ ـ َـع ف ــي
حيـ ـ ُ
ـث المجاعـ ـ ُـة أفنـ ــت أ ّمـ ـ ًـة ح ـ ـُـرِمـ ـ ـ ـ ـ ــت

عـ ــرف الذيـ ـ ــن بهـ ـ ـ ــم ينه ـ ـ ـ ّد لبنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـان
خـ ـ ـ ـ ًـبزا يـ ـ ـ ــجو ُد بـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـه رف ـ ـ ٌ
ـق وإحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـان

ويُناشد العرب أن يم ّدوا يد المساعدة للبنان:
يـ ـ ــا أ ّيهـ ـ ــا الع ـ ـ ـ َر ُب الأنج ـ ـ ـ ـ ــا ُد هـ ـ ــل َمـ َد ٌد
ـب في ـ ـ ـ ِـه لن ـ ـ ــا ش ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
م ـ ـ ـ ـ ــا بيننـ ـ ــا نسـ ـ ـ ٌ
ـرف

ِمنكـ ــم فنحـ ـ ُـن لكـ ــم أه ـ ـ ٌـل وجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـران
وه ـ ــذه ُّ
اللـ ـ ـ ـ ـغ ُـة الزه ـ ـ ـ ـ ــراءُ ُبرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـان

َ
أتعسـهم
ـوام
ه ـ ـ ــل ّا أغثت ـ ـ ــم ِمـ ـ ــن الأقـ ـ ِ
لقد تف ـ ـ ـ ـرّق شـ ـ ـ ُ
ـوم وانقرضـ ـ ــوا
ـمل الق ـ ـ ِ

ّ
فالشـ ـ ـ ُ
ـام فيـ ـ ــها دمـ ـ ُ
ـزن غ ُ
ـدران
ـوع الحـ ـ ِ
وق ـ ـ ـ ــد تم ـ ـ ـ ــزّ َق إنجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـل وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـرآن

عيـ ـ ـ ـ ــسى وأحم ـ ـ ـ ُد في َبلواهمـ ــا اعتنق ـ ـ ــا
ـبيل الحـ ّ
ـق تنت ـ ــصروا
فجـ ـ ـ ِ
ـاهدوا فـ ـ ــي سـ ـ ـ ِ

والناطقـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـون بحـ ـ ــرف الضـ ـ ــا ِد إخ ـ ـ ـ ُ
ـوان
ـلطان()24
فالنص ُر للح ـ ـ ـ ِّ
إن الحـ ـ ـ َّ
ـق ُس ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـق ّ

هذه الحرب التي حصدت أكثر ِمن ثمانية ماليين قتيل ،عدا عشرات الماليين ِمن
الجرحى واألسرى والمفقودين ،وقد طالت شظاياها معظم أنحاء العالم تقريبًا ،وأسفرت
أيضا عن سقوط اإلمبراطوريّات :األلمان ّية ،والنمساويّة– المجريّة ،وروسيا القيصريّة،
ً
واإلمبراطوريّة العثمان ّية التي حكمت بالدنا أربع مئة سنة ،كانت سنوات قهر وتأخّر وضيق
واستبداد .ولبنان ،بين العرب ،كان الخاسر األكبر في هذه الحرب .يقول الخوري يوسف
الخوري الكاهن المارون ّي في عاليه في أثناء الحرب العالم ّية« :قبيل ختام العام األلف
والتسعماية والخامس عشر ،إبّان الحرب الكبرى ،دُعي ُت للتدريس في الجامعة الوطن ّية
بعاليه .وكانت سنة ،يا لها ِمن سنة ،لم يشهد لبنان بتاريخه مثلها رعبًا وجو ًعا وضيقًا:
الجراد ِمن جهة ،وقد التهم يابسها وأخضرها ،والرعب الذي ألقاه الجيش الترك ّي في
النفوس عند دخوله لبنان ،واعتقال الزعماء وسوقهم إلى المنفى .ث ّم سيق أصحاب القلم
والمتن ِّورون إلى الديوان العرف ّي لمحاكمتهم بتهمة الخيانة.

ـوه كنـّا بـ ــلا ٍّ
بن ُ
شك عبدناهـ ـ ــا ‘‘22

وانتشر الجوع في طول البالد وعرضها انتشا ًرا هائالً ،والس ّيما في القرى ،وانتشرت
معه األمراض الوبائ ّية تجرف األحياء إلى القبور ،حتى ف ِقد أكثر ِمن ثلث اللبنان ّيين،

إيل ّيا أبو ماضي

ومات أو ذبح معظم الحيوانات ،ألن لم
يبقَ لها علف وال عشب ،بعد أن سابقها
اإلنسان إليهما!
وصل ُت إلى عاليه ،فوجدتُ الرعب
واإلرهاب مخ ِّي َمين عليها بسبب وجود
الديوان العرف ّي فيها ،فإذا تنفس أو
تن ّهد اإلنسان يُساق إلى المحاكمة .وكن ُت
أضط ُّر بحكم وظيفتي ألن أتنقّل ِمن مكان
إلى مكان ،فلم أكن أسمع في ذهابي
وإيابي سوى كلمتي «بُشط ...بزُونك»...
وأرى حركات االحتقار تو ّجه إلى شخص ّي،
فصرتُ أتجنّب الخروج والتج ّول .ك ّل ذلك
االحتقار ألنّي كاهن مارون ّي .وكان أولئك
المحت ِقرون -سامحهم اهلل -يعتقدون أنّ
ك ّل مارون ّي هو عد ُّو الدولة!! فصبرتُ على
المضض وكان اهلل مع الصابرين»)25(.
عاليه« ،عروسة المصايف ،صارت في
عهد ديوان أحمد جمال باشا السفاح
العرف ّي «وِكر األفعى ومأوى الذئاب وسجن
األبرياء .لم يُذكر اسم عاليه بخير وال
بابتسامة في م ّدة الحرب .كان التلفُّظ
باسمها كاف ًيا إللقاء الرعب في أشجع
القلوب .أ ّي فتى دخلها وخرج منها لغير
حبل المشنقة أو طريق المنفى؟»...هكذا
وصفها فائز الخوري ،وكان قد ُسجن
مته ًما في عاليه مع أولئك الشهداء األبرار.
ويردف فائز الخوري« :الرعب في فرنسا
أيّام دانتون وروبسبيار دام أربعة أشهر،
ولكنّه دام في عاليه بحكم جمال أربع
سنوات .لم تنعق بومة بشؤم مثلما نعقت
بومات عاليه في أربع سنوات خلت .هذه
آثار دم األبرياء ،ما برحت طامسة لون
ثياب المدينة الخضراء .وعبثًا تحاول
دموع اآلمال الحاضرة أن تمح َو أثر تلك

كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 3
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ّ
ملفات

الدماء! جئتها سجينًا ،وخرج ُت منها غير
مص ِّدق أنّي باقٍ في قيد الحياة .وما برح ُت
أحفظ لها تذكارات هي أم ّر ما في النفس
وأجرح ما في الفؤاد»)26(.
إنّ شهداء الوطن الذين أعدمهم أحمد
جمال باشا هم عنوان كرامة الوطن
وح ّريته واستقالله ،ونذكر ما قاله الشهيد
عبد الكريم الخليل وهو على طاولة
المشنقة:
«يا أبناء أ ّمتي وأه َل بالدي ،يُري ُد األترا ُك
أن يخنقوا أصواتَ ح ِّريتنا في صدورنا!
يُريدون أن يمنعونا ِمن الكالم ،ولكنّنا
سنتكلّم ...سنعل ُن للمأل أنّنا أ ّمة تري ُد
االستقالل ...وأنّنا أ ّمة تسعى إلى الخالص
ِمن نير األتراك...
أرض الوطن احفظي تذكارنا،
أنتِ يا َ
ِ
وأنتِ يا سماء َ بالدي احملي إلى ك ّل عرب ّي
ِ
هؤالء الشهداء ...وردِّدي على
سالمَ
قو ِمنا مأساتَنا وكال َمنا ...قولي لهم إنّنا
عشنا ألجل االستقالل وها نحن نموت في
سبيل االستقالل »!...وانقطع الصوت أل ّن
الكرس ّي أهوت ِمن تحت الشهيد)27(...
وها نحن ،بعد مئة عام تقريبًا على صرخة
عبد الكريم الخليل هذه ،وصرخة غيره ِمن
الشهداء ،ما زلنا متف ِّرقين ،واستقاللنا
ما زال مهزوزًا ،تتالعب به األرياح ِمن
ك ّل ناحية وصوب ،وال يعرف هذا الوطن
االستقرار بعد حربين عالم ّيتين ،ويبقى
القلق س ّيد الموقف في ك ّل وقت وزمان،
وكأنّه كُتب على هذا البلد ،بل على ك ّل
البالد العرب ّية الشقاء األبد ّي.

المصادر والمراجع
()1عمر الديراوي ،الحرب العالم ّية
األولى -عرض مص ّور ،ط  ،2دار العلم
للماليين ،بيروت  ،1966ص .16 -12
()2سالم ال ّراسي ،الناس بالناس،
مؤسسة نوفل ،بيروت  ،1980ص .231
ّ
( )3رشيد نخله ،كتاب المنفى -أصدره
وعلّق عليه أمين نخله ،المكتبة العصريّة-
مطبعة دار الكتب ،بيروت ،1956
ص .110 -102
( )4مح ّمد جابر آل صفا ،تاريخ جبل
عامل ،دار النهار للنشر ،ط ،2
بيروت ،1981ص .217
()5عن النشرة  774من جريدة (لبنان)
الرسم ّية ،الصادرة في  17كانون األ ّول
سنة .1914
( )6كتاب المنفى ،ص .157
( )7م .ن .ص .158
( )8م .ن .الهامش :ص .167-166
()9جورج رامح غانم ،الد ّرة الغانم ّية
في الحرب الكون ّية ،نيويورك ،1922
ص .418
( )10كتاب المنفى ،ص.178 -177
( )11م .ن .ص .214 – 212
()12فارس الخوري (ُ ،)1962 – 1875ولِد
في بلدة الكفير في قضاء حاصب ّيا.
تخ ّرج في الجامعة األميرك ّية في
بيروت ،ث ّم انتقل في سبيل العمل
إلى دمشق ،وعاش فيها .انتخب نائبًا
عن دمشق في «مجلس المبعوثان
العثمان ّي» في اآلستانةُ .ع ِّين وزي ًرا
للمال ّية سنة  1920في حكومة
الشريف فيصل .وصار ما بين عامي
 1936و 1939نائبًا عن دمشق ورئيس
مجلس الن ّواب باإلجماع .سنة 1943
ورئيسا
انتخب نائبًا عن دمشق،
ً
لمجلس الن ّواب باإلجماع .أصبح
رئيسا لمجلس الوزراء
عام ً 1944
السور ّي .انتخب سنة  1946نائبًا
ورئيسا لمجلس الن ّواب
عن دمشق
ً
حتّى عام  .1949في هذه الفترة
سنة  ،1947أصبح رئيس مجلس
األمن الدول ّي وأعيد انتخابه للم ّرة
الثانية عام  .1948سنة ُ 1954ع ِّين
رئيسا لمجلس الوزراء للم ّرة ال ّرابعة،
ً
لكنّه استقال عام  ،1955ليعتكف
في منزله بدمشق .كان أستاذًا في
جامعة دمشق ،وله مؤلّفات كثيرة في
الحقوق وعلم المال ،كما في الشعر.
()13مح ّمد الفرحاني ،فارس الخوري
وأيّام ال تنسى ،ص .37
( )14الفرحاني ،ص .45
(ِ )15من ديوان فارس الخوري.

()16خليل ال ّراسي ،ذكريات و ِعبَر،
ص .191
()17سالم ال ّراسي ،الناس يالناس ،ص
.232- 230
()18األخطل الصغير ،الديوان ،من قصيدته
التي بعنوان« :ال ِّريال المزيَّف».
()19األخطل الصغير ،الديوان ،من
المجموعة األولى.
( )20إيل ّيا أبو ماضي ،الديوان ،جزء .2
()21البربارة وهي بلدة الشاعر تقع ما بين
جبيل والبترون ،والقصيدة وردت في
كتاب «الد ّرة الغانم ّية في الحرب الكون ّية»
لجورج رامح غانم ،ص .246 – 244
( )22الد ّرة الغانم ّية ،ص .174 – 172
()23جورج رامح غانم ،الد ّرة الغانم ّية في
الحرب الكون ّية ،المطبعة التجاريّة
السوريّة األمريك ّية في نيويورك،
لصاحبها سلوم مكرزل ،الطبعة
األولى  ،1922ص .210
( )24الد ّرة الغانم ّية ،ص .212- 210
()25يوسف ابراهيم يزبك ،أوراق لبنان ّية،
المجلّد األ ّول ،دار الرائد اللبنان ّي،
بيروت  ،1983ص .315 – 314
()26فائز الخوري (السياس ّي والقانون ّي
العرب ّي المعروف ،وكان سفير سوريا
في واشنطن ،وهو لبنان ّي األصل من
بلدة الكفير الجنوب ّية ،وشقيق فارس
الخوري) .كتب مذكّراته تحت عنوان:
«مذكرات سجين في ديوان عرفي
عاليه» ،فنشرتها جريدة «البرق»
لصاحبها األخطل الصغير ،في عددها
الصادر في  15كانون الثاني سنة
 .1919يروي في مذكّراته هذه يوم ّياته
األليمة مع رفاقه المساجين ،والتي
استم ّرت أربعة ،أشهر قبل سوقهم
إلى أعواد مشانق السفّاح جمال باشا،
وأذكر منهم :الشيخ أحمد طبّاره،
عبد الغني العريسي ،رفيق رزق سلّوم،
توفيق البساط ،سعيد عقل ،عمر
حمد ،شفيق المؤيِّد ،عارف الشهابي،
عمر الجزائري ،باترو باولي ،جورجي
ح ّداد ،وغيرهم .أ ّما فائز الخوري فقد
نفي إلى األناضول حيث عاش بق ّية
أيّام الحرب بين الثلوج والعذابات،
كما يقول ،ويُردف« :ولم أشاهد سماء
وطني حتّى دخل الحلفاء اآلستانة
ونقلتنا البواخر الفرنساويّة إلى
بالدنا» .يُمكن قراءة هذه المذكّرات
أيضا في «أوراق لبنان ّية» ليوسف
ً
ابراهيم يزبك ،المجلّد األ ّول،
ص .226 -206
( )27أوراق لبنان ّية ،ص .351
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المسألة الشرق ّية
جم ٌر تحت رماد التاريخَ :عو ٌد إلى بدء
د .أنطوان يوسف صفير
مق ّدمة

نتع ّرف إلى وجوه أناس وحكّام ،إلى مشهديّات
أحداث وإحداث ّيات ،إلى مشاهد مناظر
مناطق وأمكنة ،إلى طبخ أحالف ومحالفات،
إلى عقد مؤتمرات ومعاهدات ،إلى فيالق
وجيوش ،إلى ضحايا من الشعوب واألراضي..
ك ّل ذلك في نسيج قماشة سوريال ّية الخلف ّيات،
لحمتها أطماع الكبار ينهشون بعضهم بالعنف
بدءًا ،وبحرير الدبلوماس ّية الخادعة خالص ًة،
وسداها جشع الصغار يأكلون لحوم بعضهم
على موائد الكبار.
ومسار «المسألة الشرق ّية»
في غمار بدايات َ
أسماء تُ ْحفظ

(تركيا تتع ّهد بمنح رعاياها المسيح ّيين
الحقوق السياس ّية والمساواة) -مؤتمر
القسطنطينية ( -)١٨٧٦معاهدة سان
ستيفانو ( ٣آذار  -)١٨٧٨مؤتمر برلين
( )١٨٧٨ومسألة البوسنة هرزيغوفين
ومعها بذور الحرب الك َون ّية األولى
( -)١٩١٤حربا البلْقان (.)١٨٧٧

إنّها هي ..هي المسألة الشرق ّية تعود
«المسألة الشرق ّية» ..األصول والبدايات
اليوم إلى الشرق في تالفيف مس ّميات
ويدور الزمن في الشرق واحد ًة من دوراته .يعود
«ال ّربيع العرب ّي»« ،الفوضى الخالّقة»،
التاريخ ونعود اليوم معه إلى البدايات .ال شيء
«النّظام الجديد».
كما في البدء وإلى اآلن ،إنّه ال َع ْودُ إلى
جدي ًدا تحت شمس هذا الشرق .م ّر ًة أخرى
البدايات ..الشرق! كان ويظ ّل ِقبلة أنظار
تتك ّرر أحداث التاريخ على خطّ ال ّزمن وتتساقط
الغرب وجشع الكبار فيه .ال ّدول الكبرى أو
إحداث ّياته وإنْ بوجوه أخرى ومس ّميات .لم يتغ ّي ْر
قُل القوى العظمى ،هي هي ذاتها لم تتغ ّي ْر أو
شيء .المتغ ّيرات تطال فقط زمن التاريخ:
تنقص ،ب ْل بع ُد زِي َد عل ْيها
الساسة
أسماء
واألوطان،
ول
د
ال
بعض
أسماء
ّ
تتب ّدلْ تبديالً ،ل ْم ْ
ّ
على خطّ زمن التاريخ ،فكانت روسيا وإنكلترا
والحكّام ،أسماء أصحاب األمر والنّهي من
وفرنسا والنّمسا وروسيا وإلمانيا ،ودخل في
العرب والعجم على كامل تراب هذا الشرق
القافلة اليوم أميركا والصين وإيران ،والحبل
المعذّب في ناسه وأقداره.
الالعبون هم هم ..فقط غابت وجوه
على الج ّرار .مقابل دُ َول األمس ،في «المسألة
الشرق ّية» ،كانت الطّ ريدة المشتهاة تركيا-1 ،مح ّمد علي ،باشا مصر -السلطان العثمان ّي وأطلّ ْت وت ُِط ُّل أخرى من ذات النّ َسب
الستار لتعود وتبدأ
«الرجل المريض» كما لقّبها القيصر الروس ّي
محمود ( ،Palmerstan -)١٨٣٩ -١٨٠8أو اإلنتساب .يُزاح ّ
ِ
وزير شؤون خارج ّية أنكلترا ( -)١٨٤٠مسرح ّية لعبة األمم واألقدار في «المسألة
نيقالوس األ ّول .ومقابل دول اليوم الكبرى
القيصر الروس ّي نيقالوس األ ّول -الملك الشرق ّية» .ولْنَبْدأنَّ من البدايات!
رقا ُب دول الشرق العرب ّي على المقصلة .ويَثبت
الفرنس ّي لويس فيليب ورئيس حكومته
مع األيّام أنّ ما ُس ّم َي بال ّربيع العرب ّي خدع ًة
 Thiersث ّم  -Guizotنابوليون الثالث،
كان وتموي ًها :من تونس إلى مصر ،والعراق
القيصر
-)١٨٧٣
(-١٨٠٨
فرنسا
إمبراطور
من قبل ،فالي َمن فسوريا ،عقدة العقد وال ّرقم
الفصل ّ
الأول :الولادة القيامة
الصعب ،تما ًما كما في بدايات «المسألة
الروس ّي الكسندر الثاني ( -)١٨٨١ -١٨١٨الأولى ١٨٤٠ -١٨١٥
ّ
السلطان العثمان ّي عبد العزيرحامي الملّة
والصراع القائم على سوريا بين
ة»،
ي
الشرق
ّ
ّ
()١
السلطان عبد الحميد
وخليفته
ة
ي
المسيح
المنطلق والجذور
(.)١٨١٥
مصر
باشا
علي،
د
م
ومح
ّ
ّ
تركيا ّ
ّ
وتعود تتك ّرر «المسألة الشرق ّية» عبر
الثاني مضطهد الملّة الصرب ّية المسيح ّية« -المسألة الشرق ّية» ..يعود تاريخ الت ْسمية
التاريخ ،كما سوف نرى الحقًا.
القائد الترك ّي عثمان باشا واستسالمه إلى عام .١٨١5
يبقى السؤال هنا في المق ّدمة :ما تكون
مهزو ًما في حرب البلقان (كانون األ ّول «المسألة الشرق ّية» تعني مجموعة القضايا
هي؟ مَن أصحابها ومخرجوها وأولياء
بالسلطنة العثمان ّية أو
بسمارك الكونت واألمير األلمان ّي والمشاكل المتعلّقة ّ
َ -)١٨٧٧
األمر فيها ،غداةَ ك ّل دورة تعود فيها على
الما ِسك بالسياسة األوروب ّية منذ  ١٨٧٠األمبراطوريّة الترك ّية القديمة في أوروبا
مسرح أحداث هذا الشرق التعس في ناسه
ومنسق مؤتمر برلين ،وقبله الحلف الثالث ّي وآسيا وأفريقيا الشمال ّية.
ّ
وحكّامه وأقداره؟
 La Triple Allianceبين ألمانيا -النمسا -في ُم ْستَه ّل القرن التاسع عشر كانت هذه
إيطاليا .١٨٨2
َمن تكون هذه الساحرة اللّعوب والجنّ ّية
بالتفسخ
األمبراطوريّة الشاسعة مه ّددة
ّ
ِ
السوداء الغائبة الحاضرة ،الواقفة
واالنحالل ،ب َسبب:
الفاتنة ّ
-2دول  ..أحداث ومعاهدات
كال ّرصد فوق عتبة تاريخ الشعوب؟
التناقض والتّملْ ُمل داخل أهل البالط في
«المسألة الشرق ّية» ،هي هي ،وتبقى هي( ،اإلمبراطوريّة العثمان ّية (تركيا) من أوروبا القسطنطين ّية.
والعصيان داخل
م ْهما تغ ّي َرتْ أحوال ودال َت دُ َول وتب ّدل َ ْت إلى آسيا إلى أفريقيا الشمال ّية) ،فرنسا ،االنتفاضة وعدم الطّ اعة
ْ
أسماء و ُمس ّميات ..تعال َوا معي نقرأ أنكلترا ،مصر مح ّمد علي ،سوريا ،بلغاريا،
األخص بين فرق
مؤس َسة الجيش ،وعلى
ّ
ْ
ّ
ونست َ ْقرِىء ْ كتابها من ألِفه إلى يائِه وحتّى رومانيا ،شعوب بالد القرم  la Criméeاإلنكشاريّة .Les Janissaires
ْ
الياءات األخرى المنتظرة والدتُها من رحم والبلقان والبوسنه هيرزيغوفين .الحلف النّزعات االستقالل ّية عند الباشوات أو
آتيات المجهول .على طريق سياحتنا في الثالث ّي :إنكلترا ،فرنسا ،تركيا في حكّام المناطق.
سهول وجبال ومضائق «المسألة الشرق ّية» وجه روسيا  .١٨٥4مؤتمر باريس  ١٨٥٦صحوة القوم ّيات البَلْقان ّية.

فبال ّرغم من بعض اإلصالحات التي قام
السلطان محمود ( ،)١٨٣٩ -١٨٠٨ومنها
بها ّ
إلغاء فرق اإلنكشاريّة ،ومحاولة ض ّخ دم جديد
المؤسسات ،فقد المست األمبراطوريّة
في جسم ّ
العثمان ّية حافّة الخطر م ّرتَ ْين على التوالي بسبب
أطماع مح ّمد علي باشا مصر.
الصراع المصر ّي -الترك ّي ١٨٤٠
ّ
في هذا الوقت الحرج بالذات جاءت بداية
البدايات في تالفيف نسيج «المسألة
الشرق ّية» :إنكلترا حامية حمى تركيا؛ هذه
التي من القسطنطين ّية فبالد ما بين النه َريْن
وفلسطين ومصر ،تقف حرس حدود على
مداخل طرقات الهند ،كيف ال تتدخّل وتُدشّن
مسارات التدخّل األجنب ّي في الشرق؟
إنكلترا هذه مع وزير خارج ّيتها
 Palmerstonنجحا ،إذ خطّ طا لتحويل
الصراع المصر ّي التّ ْرك ّي إلى مسألة
ّ
أوروب ّية .هنا ،وفي هذه اللعبة بالذّات،
كانت والدة «المسألة الشرق ّية» .فلقد
عرفت الدبلوماس ّية اإلنكليزيّة بما اشتُه َرتْ
ِ
ٍ
ولباقة حذقٍ في
حيلة
به من مهارة
التص ّرف ،أن تستفيد من التباعد العدائ ّي
والتنافر بين قيصر روس ّيا األمبراطور
نيقوالوس األ ّول وحكومة ملك فرنسا لويس
فيليب ،لكي تعزل فرنسا عن باقي القوى
العظمى ،وهكذا تستفرد مع روسيا والنمسا
وبروسيا -حلفاء األمس في عام -١٨١5
للصراع المصر ّي -الترك ّي،
في وضع ح ّل ّ
يقضي بتخلّي مح ّمد علي قس ًرا عن سوريا.
جاء ذلك تنفيذًا لمعاهدة لندن ( ١٥ت ّموز
 ،)١٨٤٠وبمبادرة وتأثير شخص ّي من
الوزير البريطان ّي  .Palmerstonولتأكيد
السفن
هذا اإلذعان المفروض بدأت ّ
االنكليزيّة والنّمساويّة بمحاصرة وقصف
موانىء مح ّمد علي.
في حلبة هذه المجريات ،كيف ال نقرأ
بالحدس الفطن مالمح مسبقة لسايْس
بيكو وبعض ما جرى ويجري قبالً في
كوسوفو وصربيا ،ث ّم في العراق ،فتونس،
فليبيا ،فمصر ،فاليمن ،ث ّم اليوم في
سوريا ،وإنْ تغ ّي َرتْ بعض األسماء في
لعبة الشطرنج؟...
أ ّما فرنسا حامية باشا مصر ،وقد سبق أن
أُقْ ِص َي ْت عن معاهدة لندن ،فلقد رأتْ في
ذلك إهانة وإذالالً وصفعة موجعة لها ،ال

والسفن .
جميع األساطيل ّ
إلى هنا ..وتنامُ «المسألة الشرق ّية» نومتها
األولى تحت ال ّرماد المج ّمر سحابةَ ثالث عشرة
سنة تخفرها شياطين المطامع والمؤامرات
الدول ّية ،لتستفيق مذعورة من جديد في شباك
المتآمرين والمتناحرين إيّاهم.
الفصل الثاني :المسألة الشرقيّة:
القيامة الثانية ١٨٧٨ -١٨٢٤

من جديدْ ،ست ْيقظ ْت «المسألة الشرق ّية»
من غفوتها كما بسحر ساحر .الطاحونة
عاودَتْ دورانها تطحن وتدوس بطريقها
كرامة الشعوب ومصائرهم في أربع
وعشرين سنة  .١٨٧٨ -١٨٥٤الشياطين
السحرة الالعبون ،قُ ْل ما تغ ّيروا ،وشاشات
األحداث والصراعات والحروب لم تتب ّدلْ
ِسوى في أبْعاد واجهتَين اثنتين متقابلتين:
يمكن السكوت عنها أو قبولها «.إنّها واترلو
ديبلوماس ّية» -قال عنها المرتين .وسارع
 ،Thiersرئيس الحكومة الفرنس ّية ،إلى
إقامة التحصينات في قلب مدينة باريس.
وخاصة في منطقة نهر
أ ّما في ألمانيا،
ّ
 ،Rhinفازدادتْ موجة العداء لفرنسا ،فيما
الملك الفرنس ّي لويس فيليب راح يسعى
لتحاشي اندالع شرارة الحرب في أوروبا،
األمر الذي كان يبدو له غير ذي جدوى.
أ ّما مح ّمد علي ،وقد تُر ِ َك لوحده مع ق ّواته،
فقد أعاد إلى األتراك أسطولهم ،وانسحب
مقهو ًرا من سوريا .هكذا شاءَتْ ،وتشاء ُ
لعبة األمم على لوحة شطرنج هذا ّ
الش ْرق.
ث ّم إنّ الملك الفرنس ّي لويس فيليب أقال
الوزير  Thiersمن حكومته واستبدله
بـ  ،Guizotوهو سفير سابق لفرنسا
في لندن.
وهذا دَعاه الحلفاء لإلنضمام إلى
المجموعة األوروب ّية ليجلس ويوقّع مع
مندوبي الدول الكبرى على اتفاق ّية
المضائق La Convention de Détroits
( .)١٨٤١هذه المعاهدة ،رغم معارضة
القيصر ال ّروس ّي وغيظه ،وقد وقع فريسة
ض ْت
احتيال ومراوغة  ،Palmerstonق َ
بإغالق مضائق البوسفور وال ّدردنيل بوجه

ضروسين:
 .1واجهة ح ْربَ ْين
َ
حرب القرم

.١٨٥٤ La Guerre de Crimée
وحرب البلقان ١٨٧7
.La Guerre des Balcan
 .2واجهة مؤتم َريْن تصالحيَّين		 :
		
مؤتمر باريس .١٨٥6
مؤتمر برلين .١٨٧8
حرب القرم ١٨٥٤
أطماع القيصر الروس ّي نيقوالوس األ ّول
وطموحاته أيْقظَ ت المارد الروس ّي من
ُسباته وتأ ّهب لإلنقضاض .وقف َزتْ
«المسألة الشرق ّية» من نومها المستدام
منذ  .١٨٤1تركيا تصارع سكرات الموت،
رغم المحاوالت اليائسة في اإلصالحات
الداخل ّية .روسيا في حالة ترقّب .القيصر
الروس ّي  Nicolas 1يرى الفرصة
سانحة القتسام تركة «اإلنسان المريض»،
حصته
كما كان هو يس ّمي تركيا .كانت ّ
القسطنطين ّية مع شبه جزيرة البلقان.
عرض مشروع التجزئة فالتقاسم على
بريطانيا أ ّوالً ،ولك ّن هذه األخيرة ال ُم َص ِّم َمة
على عدم ال َم ّس بوحدة األراضي الترك ّية
وسالمتها أجابَ ْت بال ّرفض القاطع .فما كان
من القيصر الروس ّي ،ال ُمعادي والمحت ِقر
re
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بالسليقة لفرنسا ولشخص نابوليون الثالث
ّ
بالذات ،إال ّ أنْ ج ّهز حمل ًة عسكريّ ًة باتجاه
تركيا ،وحاول فرض وصايته عليها في ما
ف يومذاك بصراع األماكن المق ّدسة
ُعر ِ َ
 La Querelle des Lieux-Saintsفي
فلسطين .قام بعض ال ّرهبان ال ّروس
المنشقّون والمدعومون من روس ّيا ،حامية
األرثوذكس ،باحتالل كنيسة القدس وبيت
لحم قس ًرا من يد ال ّرهبان الالتين في
حماية فرنسا ،األمر الذي أقْلَ َق حكومة
األستانة ،وأزعجها مثل هذا الخالف الذي
ح ّرك الدبلوماس ّية الفرنس ّية ،وحاول ْت
إرضاء الفري َق ْين ومهادنتهما .فما كان
من القيصر ال ّروس ّي ،وقد استشاط غ ْيظً ا
من دخول فرنسا على خط الدبلوماس ّية ،إال ّ
أن و ّجه ضرب ًة مد ّوي ًة ،إذ ْ أ ْرسل أحد قادته
إلى القسطنطين ّية (إسطنبول) مطالبًا
لس ّيده القيصر ،ليس فقط باألماكن
المق ّدسة في القدس ،بل بحقّه المق ّدس
في حماية اإلثني عشر مليون أرثوذكس ّي
على مساحة كامل األمبراطوريّة العثمان ّية،
السلطان العثمان ّي هذه التبع ّية
فرفض ّ
ْ
لروس ّيا المذلّة له ،مقتن ًعا بما أمْلته عليه
ك ّل من فرنسا وإنكلترا من نصائح
وتوجيهات .ومن هنا انطلقت الشرارة
من جديد في موقد «المسألة الشرق ّية»
المتأ ّجج.
وبداي ًة ،نتوقّف هنا ،وقبل متابعة
مسلسل األحداث والحروب في مجاري
«المسألة الشرق ّية» ،لنقول :كم يليق
بالفكر العرب ّي المستنير أن يستقرئ
أحداث ذلك الزمان في مس ّمى ما ُعرف
بالمسألة الشرق ّية ،ليستنتج هذا العقل أن
ال شيء جدي ًدا على مساحة هذا الشرق
المعذّب في ناسه وحكّامه وأقداره:
الدين...؟ وكم استُعمل الدين والطائفة
والمذهب كمح ّرك خلف ّي ثابت لك ّل حراكٍ
سياس ّي وديبلوماس ّي وعسكر ّي تغيير ّي،
فال ننخدع ّن! هذه ثابتةٌ رديفُها الثابتة
الثانية .فتّش دائ ًما وأب ًدا عن أصابع الدول
والقوى العظمى ،وال تُسرفنَّ في التنظير!
قدر الشرق أَنْ هو لوحة شطرنج ومسرح ّية
دمى :الالعبون ومح ّركو الدمى هم الكبار.
الحجارة والدمى هي الدول الصغرى
أو المأزومة .وآل ّية اللعبة كانت وتكون
«األنارش ّية» أو الفوضى)٢(.
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الشرارة في موقد «المسألة الشرق ّية»
أشعلت النار في هشيم حرب القرم
١٨٥٥ -١٨٥4
« ،»La Geurre de Criméeلتخمد النار
زمنًا تحت رماد مؤتمر ومعاهدة باريس
 ،١٨٥6فتعود وتشتعل في هبوب رياح
حروب البلقان  ،١٨٧7ث ّم تنام من جديد
جم ًرا تحت رماد مؤتمر برلين.
حرب القرم ١٨٥٥-١٨٥٤

La Guerre de Crimée

تجلّت أحداث حرب القرم ونتائجها
في مظهرين متكاملين ،وتلك حال ك ّل
الحروب في ك ّل األزمنة .فال تعجبَ ّن!
المظهر األ ّول تَمثّل بالتحالفات بين
األقطاب ،فاألعمال الحرب ّية .أعقبت
ذلك مرحلةُ التفاهم والمعاهدات.
فإن كانت مرحلة التحالفات اتّس َم ْت
بالحماس والنخوة ونشوة االنتصار عند
كلٍّ من الفريقين ،فإنّ مرحلة المعاهدات
مازجتها مرارة خيبة األمل واالنكسار
أيضا حال مآل ك ّل
عند المهزومين .وهذه ً
الحروب .فال تستغربَ ّن !
لناحية التحالفات واألعمال
الحرب ّية
تح ّركت روسيا بسرعة ،وقامت بغزوة
مفاجئة لألراضي الترك ّية من جهة نهر
الدانوب ،فد ّم َرتْ األسطول العثمان ّي
في البحر األسود .واستُنفرتْ شه ّية
الدول الكبرى األخرى .فقام بسرعة
حلف انكليز ّي -فرنس ّي -ترك ّي في غ ّرة
شهر نيسان  .١٨٥٤ولكلٍّ من الدول
الخاصة .تركيا
الثالث مآربه وغاياته
ّ
تباعد َحشرجة الموت .إنكلترا تبعد
بعبع وصول روسيا إلى مضائق البوسفور
والدردنيل .فرنسا مع نابوليون الثالث
الستعادة دورها التاريخ ّي ونفوذها
في الشرق ،ث ّم إعالء شأنها وأهم ّيتها
داخل أوروبا.
في هذه اللوحة الخلف ّية تتّضح مالمح
ثوابت لم تتب ّدل عبر التاريخ في ك ّل ما
يدور اليوم من أحداث ِجسام في الشرق
المسم ّيات المذكورة
تحت يافطة أنارش ّية َ
في المق ّدمة ،من «العولمة» إلى «النظام
الجديد» إلى «الفوضى الخالّقة» إلى

«الربيع العرب ّي».
ومحطّ ة قطار «المسألة الشرق ّية» هي
اليوم في سوريا ،ويبدو أنّ إقامته في
ضيافة العرب ستدوم أم ًدا بانتظار تحديد
محطّ ات له أخرى في أراضي الشرق
وأنظمة دول الشرق .إنّها القيامة الرابعة
اليوم للمسألة الشرق ّية.
مسلسل مسار العمل ّية الحرب ّية
«جيش الشرق» أو L’armée d’Orient
المؤلّف من فيالق وفرق فرنس ّية
وانكليزيّة ،يزحف باتّجاه بلغاريا
(فارنا  .)Varnaوبال ّرغم من وباء الكوليرا
الذي اجتاح أفراده ،فإنّه أرغم الروس
على ف ّك الحصار عن سلستريا ، Silistrée
فاالنسحاب من أراضي رومانيا .بعد فارنا
يصل «جيش الشرق» إلى Sebastopol
بقيادة انكليزيّة ،إلى الميناء العسكر ّي
الروس ّي .والتح َم «جيش الشرق» بفيالق
من الجيش الروس ّي المرابطة في شبه
الجزيرة هناك .وبمساعدة فيلق من
الجيش اإليطال ّي ،أرسله  Cavourأحد
وزراء فكتور إيمانويل ملك سردينيا و
 ،Piémontنجح الجيشان الفرنس ّي
واالنكليز ّي غي َر م ّرةٍ في ص ّد الهجوم
الروس ّي .أشهر معالم هذه الحرب كان
حصار Sebastopol
المحصنة بقالع
ّ
وحصون ،أشهرها قلعة  .Malakoffاستم ّر
الحصار  ٣٥٠يو ًما (.)١٨٥٥ -١٨٥4
الروس أخي ًرا لالنسحاب ،تاركين
واضطّ ر
ُ
 Sebastopolتشتعل في أتّون من النيران
والدمار .هكذا انتهت حر ُب القرم كسائر
الحروب بعقد مؤتمرين :مؤتمر باريس
 ،١٨٥6ومؤتمر برلين .١٨٧٨
مؤتمر ومعاهدة باريس
بال ّرغم من الهزيمة بعد
 ،س َّجل ْت روسيا انتصا ًرا على األتراك
في أرمينيا ،وبقيت مدينة سان
بترسبورغ ُمح ّررة .ولكن ،بوفاة القيصر
 ،Nicolas 1المسؤول األ ّول عن هذه
الحرب ،سعى خليفته ألكسندر الثاني
 Alexandre IIإلى اتفاق سالم ،وأُبر ِ َم ْت
معاهدة السالم في باريس ()١٨٥٦
في أعقاب مؤتمر للدبلوماس ّيين
األوروب ّيين ،أعاد إلى نابوليون الثالث
وفرنسا بعض الهيبة والنفوذ في أوروبا.
Sebastopol

re

وبموجب هذه المعاهدة:
 .1تنازل القيصر عن حقّه بحماية
المسيح ّيين على مدى مساحة
السلطنة العثمان ّية.
 .2انسحب من بعض األراضي
المتاخمة لمنابع نهر الدانوب.
.3تنازل عن حقّه بوجود أساطيل
أو مرافئ روس ّية عسكريّة على
البحر األسود ،ليصبح الدانوب
نه ًرا دوليًّا ،والبحر األسود حياديًّا.
ولك ْن ،بسقوط نابوليون الثالث
وكوارث  ،١٨٧0تح ّر َرت روسيا
من الشروط المفروضة عليها في
البحر األسود .وفي عام  ،١٨٧١انعقد
مؤتمر لندن ،وأق ّر لها بح ّق إقامة
مصانع أسلحة وذخيرة على البحر
األسود ،األمر الذي م ّهد للق ّوة الروس ّية
لِلعب دورٍ كبير ٍ في حروب البلقان.
المسألة الشرق ّية وحروب البلقان:
التداعيات واإلسقاطات
صحوة القوم ّيات الصغيرة
معارك حرب القرم ع ّجل ْت في صحوة
واستنهاض القوم ّيات المسيح ّية الموجودة
في شبه جزيرة البلقان .في مؤتمر باريس
( ،)١٨٥٦تع ّهدت تركيا أمام الدول الكبرى
المناصرة لها بمنح الرعايا المسيح ّيين
في السلطنة العثمان ّية الحقوق السياس ّية
والمساواة مع المسلمين .ولكن ،وهذه
ثابتةٌ أخرى في منعطفات التاريخ ،مثل
هذه الوعود وااللتزمات المتك ّررة لم
تعمل تركيا يو ًما على الوفاء بها .وهكذا
رأينا الشعوب األورثوذكس ّية في البلقان،
الرازحة تحت نير العثمان ّيين ،رأيناها
تنتفض لتتح ّرر بالق ّوة أسو ًة باليوناني ّين
والصرب بين  ١٨٠٤و.١٨٣٠
صحوة القوم ّيات هذه تركّزت في أراضي
دول ثالث ،هي :رومانيا والبوسنه-
هيرزيغوفين وبلغاريا:
في رومانيا أ ّوالً :مناطق مولدافيا
وفاالشيا Maldavie et Valachie
الخاضعة للهيمنة الروس ّية منذ ،١٨٢9
تح ّررت من الوصاية الروس ّية ،بفضل
معاهدة باريس ،وقد سبق الحديث
عنها ( ،)١٨٥٦ووقعت مج ّددًا تحت
نير العثمان ّيين ،غير أنّها عاندت إرادة
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تركيا وانتخبت لها حاك ًما مشتركًا وأمي ًرا
بالوراثة ( .)Couzaوفي حلول عام ١٨٦٦
أُن ِجزت الوحدة الرومان ّية الحال ّية لصالح
ي Charles de Hohenzollern
أمير بروس ّ
مؤسس الساللة الرومان ّية ،إنّما بقي
ّ
تاب ًعا للسلطنة العثمان ّية .المالحظ هنا
أيضا أنّ دبلوماس ّية نابوليون الثالث
ً
ساهمت إلى ح ٍّد كبير في والدة رومانيا
الفت ّية .ونحن اليوم نفهم جذور التعاطف
والتواصل المستم َّرين بين الدبلوماس ّيتين
أكثر من ذلك :فإنّ اإلصالح ّيين
الفرنس ّية والرومان ّية ،كما هي الحال اليوم الشباب ،هؤالء المتخلّفين بالطبع ،عملوا
في الشرق مع مسار الربيع العرب ّي.
على اغتيال السلطان عبد العزيز ،ال ُمتّهم
بتعاطفه مع حقوق المسيح ّيين ،فأطبق
أ ّما في البوسنة هيرزيغوفين وبلغاريا ،الجيش العثمان ّي على ملّة الصرب وكاد أن
فما أن أط ّل عام  ،١٨٧5أي بعد تسع سنوات يمحو أثَرهم لوال تد ّخ ُل روسيا م ّرة أخرى
على توحيد رومانيا -وهنا ثابتة أخرى في إلنقاذهم فحمايتهم.
مسا ر عدوى االنتفاضات التح ّرريّة،-
حتّى مشت ح ّمى التح ّرر في شرايين أهل
أيضا :أين ذهبت حم ّية
وهنا نقول ً
البوسنه هيرزيغوفين ،وثاروا مطالبين فرنسا وإنكلترا ،البل َدين المسيحيَّين،
بالحريّات ذاتها التي آلت إلى إخوتهم والمناص َرين مع ذلك لتركيا .م ّرة أخرى
( )١٨٦٧في ما كان يُس ّمى صربيا القديمة إنّها لعبة األمم ،ترعرعت في أحضان
 .La vieille Serbieوفي السنة التالية «المسألة الشرق ّية» حيث المصالح الكبرى
( )١٨٧٦امت ّدت نار االنتفاضة التح ّرريّة للقوى العظمى تكون المح ّرك والمهماز
إلى أراضي مونتينغرو  ،Montenegroلحراك الدبلوماس ّية وسياسات الدول.
أيضا من الصرب .ونصر ًة لهم ونفتح صفحة أخرى سوداء من كتاب
وسكّانها ً
تح ّركت إمارة صربيا وهبّت بعسكرها «المسألة الشرق ّية» ،وفيه قفزةٌ أخرى بل
نجد ًة لبني ِملّتها.
قيامةٌ جديدة لها ،عنينا بذلك «مجزرة
البلغار»: Le massacre des Bulgares
يبقى هنا البلغار ،أهل بلغاريا ،فلقد قام المسلمون المتط ّرفون بارتكاب
أيضا من العرق السالف ّي القاطنين مجزرة مد ّوية بح ّق البلغار ،راح ضح ّيتها
وهم ً
على ض ّفتَي سلسلة البلقان ،فهؤالء اآلالف ،وكان من ضحاياها لسوء الطالع
بدورهم تبعوا الركب ،وخرجوا يطالبون اغتيال وذبح قنصلَي فرنسا وألمانيا في
بالتح ّرر واالنعتاق من نير العثمان ّيين ،سالونيك ،األمر الذي ع ّجل في دحرجة
في حين كان األتراك الشباب الحجر ومجيء القيامة الثالثة «للمسألة
 Les Jeunes Turcsيُهيمنون على الشرق ّية» .ومع معاودة تدخّل الدول
السياسة الترك ّية ،وهم كانوا أبعد ما الكبرى في أحداث الشرق ،تعود تست َ ِع ُر
يكونون عن قبول فكرة تح ّرر المسيح ّيين .حرب البلقان بقيادة روس ّيا.
بل على العكس ،كانوا يعملون في الس ّر وفي
العلن على التنكيل بهم وإذاللهم خاضعين
للنير العثمان ّي «اإلسالمو ّي» في مرادفات الفصل الثالث :المسألة
الشرقيّة -القيامة الثالثة
لغة اليوم.
بالطبع شجر اإلرهاب والتكفير ،ومشت
في الركب مراكز القوى العظمى تنسج
على المنوال ذاته سلبًا وإيجا ًبا :تا ّر ًة
لتعميمه فاستثماره ،وطو ًرا الستعماله
أداة ترهيب وتخويف وتطويع .وهذه هنا
واحدة أخرى من ثوابت تداعيات «المسألة
الشرق ّية» ألقت بظلّها الثقيل على مق ّدرات
الشرق إلى أجيال.

ولع ّل تركيا ذلك الزمان هي بين
األوائل م ّمن زرعوا في تربة هذا الشرق
والتعصب الدين ّي فالتّمذهب
بذور التط ّيف
ّ
اليوم .ومن هذه التربة أفرخت مع الزمن
نبتة األصول ّيات الدين ّية ،وعنها تف ّرعَ

وتعود تست َ ِع ُر حرب البلقان بقيادة
روسيا في أعقاب مباحثات عسيرة.
وتنتهي الحرب هذه بمعاهدة سان ستيفانو
 .San Stephanoوهذه يُعاد النظر فيها
في مؤتمر برلين .۱878

كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 3
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أبحاث

فشل المباحثات
عام  ۱87٦انعقدت ندوة القسطنطن ّية

La Conférence de Constantinople

بمشاركة مندوبي الدول الكبرى،
وفرضت م ّر ًة أخرى على تركيا إصالحا ٍت
جذريّة لصالح المسيح ّيين .السلطان
العثمان ّي الجديد عبد الحميد الثاني،
وفي شبه استجابة مريبة ،يُصدر ما
زعم أنّه ُشرعة دستور جديد ،يقضي
بالمساواة المدن ّية بين جميع أتباعه،
مسيح ّيين وغير مسيح ّيين .وكانت الخدعة.
فلقد جعل من البرلمان العثمان ّي ال َحكم
الوحيد الناظر في مسائل اإلصالحات
ال َمنو ّي تحقيقها ،وفي الوقت ذاته أعطى
ِ
لجيوش ِه بمالحقة
األوامر الصارمة
الصرب والتضييق عليهم واضطهادهم
في أ ّي مكان ُوجدوا .وم ّرة أخرى
يَن َوجد المسيح ّيون في الشرق مسحوقين،
وإلى األجيال اآلتيات ،بين مطرقة
التعصب الدين ّي
مصالح الدول وسندان
ّ
والتز ّمت والكراهية.
وهذه واحدة أخرى من موروثات
المسألة الشرق ّية تواصلت عبر السنين.
توالدت وأفرخت ووصل لنا منها اليوم
ت ّيارات السلف ّيين والتكفيريّين من
أصول ّيين وإرهاب ّييين.
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وتندلع حرب البلقان  ،۱877وفيها:
.1معارك الهجوم الروس ّي األ ّول
	في البداية ،اجتازت الجيوش
الروس ّية مياه نهر الدانوب كما
سلسلة مرتفعات البلقان عبر مضيق
 ،Chipkaودفعت بطالئع ألويتها
حتّى حدود ،)*(Andrinopole
ف
ث ّم أوقفت زحفها الصاعق لتلت ّ
وتُحاصر قلعة Pleva
المحصنة في
َّ
بلغاريا .وبعد مقاومة شرسة دامت
سبعة أشهر ،أعادت إلى الذهن
ذكرى المقاومة في ،Sebastopol
ما اضط ّر القائد الترك ّي عثمان
باشا لالنسحاب مهزو ًما في غ ّرة
كانون األ ّول ديسمبر .۱877
 .2معارك الهجوم الروس ّي الثاني
في صقيع ِ شتاء قارس
( ٢٥درجة تحت الصفر)،
استأنف الروس زحفهم صوب
الجنوب ،واستَولوا تبا ًعا على
Sophia
,Philoppoli
مدن
 .Andrinopoleووصلت الجيوش
الروس ّية إلى بحر مرمرة متح ّدي ًة
َعراضةَ وتهوي َل األسطول اإلنكليز ّي
المبحر من الدردنيل ،وواصلت
زحفها حتّى سان ستيفانو في
ضواحي القسطنطين ّية .هنا في
هذه المدينة وقّع السلطان الترك ّي
معاهدة السالم.

بحر  .Egéeأ ّما معاهدة برلين
( )۱878فأتت في سياق السيناريو
التالي :معاهدة سان ستيفانو
ضت مضاجع ك ّل من النمسا
أق ّ
ٍ
خاص إنكلترا،
ل
وبشك
وفرنسا،
ّ
التي بعد أن قطفت ثمرة وقوفها
إلى جانب تركيا بأن تخلّ ْت لها هذه
عن جزيرة قبرص .انكلترا هذه،
لم تكن لتقبل بأن تهيمن روسيا،
عن طريق أرمينيا والقسطنطن ّية،
على طريق الهند ،فأعلنت
رفضها االعتراف بمعاهدة سان
ستيفانو .وسط هذه المعمعة ،وفي
مسار خفايا وخلف ّيات لعبة األمم،
كما كان وسوف يكون ،أط ّل
بسمارك
الساحة
على
 )*(Bismarkالممسك بمفاتيح
السياسة األوروب ّية ،بعد أن نجح في
تحقيق «التفاهم بين اإلمبراطوريّات
الثالث ألمانيا ،النمسا ،روس ّيا
.»L’entente des Trois Empereurs
بسمارك هذا اقتراح انعقاد «مؤتمر
برلين» «،»Le Congrès de Berlin
وكان له ما أراد.
أسفر مؤتمر برلين عن إعادة النظر في
مق ّررات مؤتمر سان ستيفانو وعلى حساب
روسيا :بلغاريا سان ستيفانو الكبرى
ّ
وتقسمت -بلغاريا الواقعة بين نهر
تشظت ّ
الدانوب والبلقان ،شكّلت إمارة خاضعة
للسلطان العثمان ّي الذي استرجع مكدونيا
 - Macédoineأ ّما روماليا الشرق ّية
،)La Roumélie Orientale (Philippole
فتع ّين عليها حاكم مسيحي.

ث ّم إنّ القيصر الروس ّي الكسندر
الثاني ه ّب ُمستجيبًا لصرخة بني ملّته
ال َمقهورة ،وأعلن الحرب جها ًرا على
تركيا ،الواقع الذي رأى فيه الروس
من سالف ّيين وارثوذكس قض ّي ًة لهم
 .3معاهدة سان ستيفانو
مق ّدسة ،وثأ ًرا لكرامتهم القوم ّية،
ومعاهدة برلين
وتحري ًرا لرقاب المسيح ّيين إخوتهم من
نير العثمان ّيين .هذا وإنّ وزراء القيصر	 ،في معاهدة San Stephano
تبقى البوسنة هيرزيغوفين La
ضت روس ّيا
( ٣آذار  )۱878فر َ
من جهتهم ،الس ّيما المستشار
شروطها بأن است ْولت على قسم  ،Besmie Herzégovineوفي أرضها
 Gortschakoffكان يراودهم حلمهم
من  Bessarabieالقريبة من نهر انطلقت شرارة الحرب؛ فبال ّرغم من أنّ
األكبر في جمع أ ّمة السالف ّيين في
ضعها بسمارك
الدانوب،
وتوسعت في أراضي سكّانها من الصرب ،فقد َو َ
فيدرال ّية قويّة متماسكة بزعامة
ّ
 .Transcoucasie-Arménieأ ّما تحت إشراف ووِصاية النمسا .وتدور
روسيا .ومن هنا برزت للوجود العقيدة
حلفاؤها في البلقان ،فكان لهم الحال كما دارت سابقًا :معاهدة برلين
البانسلفان ّية  .Le Panslavismeوجب
ِ
ِ
التوسع بدورها لم ترض روسيا المشتبكة في
أن نرى في هذه األحداث ثابتة الزمة من
االستقالل الناجز مع بعض ّ
ألراضي اإلمارات التابعة سابقًا لك ٍّل صراعها مع النمسا في البلقان ،كما قبلها
ثوابت منطق حتم ّية التاريخ التي تقول:
من مونتينيغرو ،رومانيا وصربيا .معاهدة سان ستيفانو لم ترضِ انكلترا
إنّ لزلزال االضطهاد والتمييز ،عنصريًّا
وثالث القرارات في هذه المعاهدة ومعها فرنسا والنمسا ...ومن رحم مسألة
كان أم دين ًّيا ،ردّ ًة بل ارتدادا ٍت قد تكون
كان إقامة بلغاريا الكبرى الممت ّدة البوسنة هيرزيغوفين سوف تفرخ بذور
بركان ّية عند الملل والشعوب واألمم في أ ّي
من البحر األسود إلى أرخبيل الحرب العالم ّية الكبرى .١٩١٤
زم ٍن ومكان.
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الخاتمة :القيامة الرابعة

من وحي هذا المخاض العسير في
مك ّونات «المسألة الشرق ّية» وإسقاطاتها
مع سلسلة التوالدات القيصريّة الخطيرة
على م ّر الزمن ،يبقى أن نقول أخي ًرا،
في غ ّرة العقد الثاني من األلف ّية الثالثة،
واليوم قبل الغد ،هذه كانت إطاللة منّا
مستفيضة على «المسألة الشرق ّية» األمّ،
الكلّ ّية القدرة والمستدامة الحضور ،والتي
لم يعرف تاريخ األزمنة ،ولن يعرف،
خاتم ًة لها .عنها تولّدت في الشرق على
م ّر السنين مسائل وقضايا متش ّعبة ،مترابطة
حينًا ومتباعدة أحيانًا ،ولكنّها في عمق
األعماق والخلف ّية يصل بينها خيط رحمٍ واحد
في سلسلة والدات وتوالدا ٍت تَوا ُرث ّية ،أنجبت
لحاضر ِ اليوم مسائ َل توائم ال تق ّل خطورة
عن المسألة األمّ ،من مثل «الربيع العرب ّي»
و«النظام الجديد» و«الفوضى الخالّقة»،
وكلّها تستظ ّل رحاب فضاء «العولمة» ،في
ما هو بالتأكيد القيامة الرابعة للمسألة
الشرق ّية؛ فال ِ
نخطئ ّن البوصلة!
وكما قدي ًما قدي ًما انكتب في السفر
القويم أنّ ابراهيم ولد اسحاق واسحاق
ولد يعقوب إلى آخر المنظومة الوراث ّية
حتّى اكتمال األزمنة ووالدة المخلّص،
هكذا «المسألة الشرق ّية» توالدت عبر
الزمن ،ول ّما تزل لعنتها كالرصد يالحق
مصائر الشعوب في الشرق .فهل للشرق،
بعد سلسلة الفواجع المتساقطة عن
«المسألة الشرق ّية» ،أن يرجو القيامة من
الموت إلى الحياة ،فيول َد منه وله زمن ًّيا-
لو بأعجوبة -مخل ٌّص جديد؟!
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أبحاث

البحث عن ذات ّي ٍة موضوع ّية في نقد ٍّ
-التكرار المعجم ّي  -الصوت ّي (بيت=1األمر
نص شعريّ :
أمرك+و×)2؛ (ب=2عجب ُت×+2رأيت×2
ُ
تعالقات التماسك بين الوظيفة اللغو ّية
+حتّى×+2ما×+2من×)2؛ (ب=3عسك ًرا
والوظيفة الجمال ّية
في عسكر+من×)2؛ (ب=4فطن/
تفطنا+لما×)2؛ أ ّما كيف يتّسق البي ُت
الخاص ّية؟ فبتكرارٍ
الخامس بهذه
الحلقة الثانية :ذات ّي ُة موضوع ّية التماسك:
ّ
صرف ّي (أضحى/ليس=فعل ما ٍ
ض
ُ
َز ُ
قات المستويات اللغو ّية في قصيدة
وابع
تعال ِ
ناقص)؛ وهذا يفتح أفقَ تكرار المتماثل
«الحب ما َ
َ
ُّ
ُ
الألسنا»
الكلام
منع
المتن ّبي
معجم ًّيا أو صرف ًّيا ،أي صوت ًّيا من جديد
(ب=1المن ّية/المنى=جذر «م ن ي»)؛
د .أديب سيف()1
(ب=2الظبى/السنى=عدد األصوات)؛
إنّ الفرق بين البنيويّة واأللسن ّية النَ ّص ّية بإتيانها قبل جملة طلب ّية إنشائ ّية (أمر)( ،ب=3المكارم/المعالي=جمع على وزن
يجع ُل للتماسك مفهومين مختلفين :ففي ُمشكِّل ًة بني ًة انفالش ّي ًة متشابكة ،يمكن« ،مفاعل»)؛ (ب=4فطن/تفطن=ما ٍ
ض/
األولى هو تماس ُك الكلّ ّية النَ ّص ّية ،وفي حتّى من الناحية الترميزيّة ،أن تُش ّك َل مضارع+جذر واحد).
النص ّية ،ما بني ًة تا ّمة ،باعتبار العدد  5عددًا مُت ِّم ًما
الثانية هو تماسك الوحدة ّ
يم ّيز ،بالتالي ،بين لفظتَي «)3(.)Nombre totalisant( »Totalité
كثرة المتك ّررات المعجم ّية أو الصرف ّية،مع تركي ٍب ذي عناصر مشتركة=توازيات
و« .»Unitéلذلك ،وانطالقًا من علم لغة
متوازنة عددًا ووظائ َف نحويّة :ب/=1واألمْ ُر
النص ،أمكنَنا ُ
ّ
عرض الوحدة الشع ّريّة ككُلّ ّي ٍة المرحلة الأولى:
ُ
بل
بكامله،
النص
تكون
ال
قد
ذاتها،
في
أم ُر َك /وال ُقلُو ُب خوا ِف ٌق=/و+مبتدأ+خبر -
َّ
ظاهرة الترابط على مستوى
بدون اعتبار نوع الواو االختالف ّية بين احتمال
مجموعة من األبيات التي تُش ّك ُل استقالل ّي ًة البيت الواحد للنموذج،
بذاتها ،بعي ًدا من مفهوم استقالل ّية البيت ُمك َّر ً
رة في ما ّ
أن تكون واو عطف أو واو حال؛ ب=2ف َع ِجبْ ُت
تبقى من أبيات
حتّى ما َعجب ُت من ُّ
الشعر ّي الذي فه َمه المنظِّ رون العرب.
الظبَى=ورأي ْ ُت حتّى ما
النموذج = تماسك النموذج
السنى؛ ب=3إنّي /أراك /من/
رأي ْ ُت م َن ّ
نعتمد هنا المنهج الوصف ّي التحليل ّي المكارم /عسك ًرا+/و[أراك]/من /المعالي/
قصيدة المتنبّي «الح ُّب ما من َع الكالمَ
ِ
األلسنا»» طويلةٌ تتع ّدى األربعين بيتًا ،للمستويات اللغويّة (المعجم ّي والصرف ّي معدنا=/جا ّر ومجرور بـ»من»+مفعول به
ُ
نص ّية ،اقتطفْنا والنحو ّي والصوت ّي والدالل ّي) ،لنب ّي َن ،ثا ٍن؛ ب=4لما أتي ُت=ولما ترك ُت؛ أ ّما أين جاء
لكنّها مبن ّيةٌ على حركا ٍت ّ
إحداها حرك ًة من أبيا ٍت خمسة( )2تُش ّك ُل بمالحظاتنا ومراقباتنا ذات المعالم التوازي في البيت األخير؟ في قراءةٍ أخرى
جزءًا من الربع األخير من القصيدة:
المتع ّددة والم ّرات المتوالدة ،عند شاعرنا للبنية السطح ّية من لغة البيت :أض َحى
المتنبّي الفَذّ ،أث َر العناصر اللغويّة التي
ِفراقُ َك لي َعلَ ْي ِه ُعقُوبَ ًة=ليست قسوتُك عل ّي
فتلك خمسةُ أبيا ٍت خبريّة نراها تبدأ بواو ارتبطت في بي ٍت واحد ،ث ّم انفلشَ ت منه ه ّين ًة=فعل ما ٍ
ض ناقص+اسم+ضمير
استئناف ّية تقطع الوضع ّيةَ ع ّما قبلها (قَطْ ع في األبيات األربعة األخرى ،عن طريق إضافة+جا ّران ومجروران+خبر منصوب.
عن الجمل الفعل ّية ،وعن موضوع البطش تكريرها فيها ،ما يش ّك ُل تماس ًكا متك ّونًا
البطول ّي في ساحة الحرب) ،وتنتهي من عموديّة الترابط األفق ّي:
إنّ أه ّم ّية التماسك بين األبيات هي إذًا
ُ
ُوب خوا ِف ـ ـ ـ ٌ
والقل ـ ُ
ـق
والأمـْ ُر أمـ ُر َك
ف َب َ
ين ال َمني ِّة وال ُمنـى
في َم ْو ِق ٍ
جبت من ُّ
َ
فع ِج ْب ُت ح ّتى مــا َع ُ
الظ َبى
ورأ ْي ُت ح ّتى م ـ ــا رأ ْي ُت َ
من َّ
السنى
َ
م َعسـ ـ َك ًرا
إنّ ــي
أراك م ـ َـن ال َمكار ِ ِ
في َعس َكر ٍ و َ
من ال َمعالي َم ْع ِد َنا
َف َط َن ُ
الفؤا ُد ِلما َأتي ُ
ْت علــى ال ّن َوى
و ِل َم ــا َت َر ْك ُت َم َ
خاف ًة ْ
أن َت ْف ُط َنـ ــا
أض َحى ِفراقُ َك لي َع َلي ِْه ُع ُقو َب ًة
قاسي ُ
َليـ َـس الذي َ
ْت م ْن ُه َه ِّي َن ــا
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فوق أه ّم ّية الترابط بين عناصر البيت الواحد،
ألنّ عند المتنبّي تماس ًكا أ ّوليًّا بين األبيات
الخمسة هو مجموعُ ترابطات ك ٍّل من األبيات
الخمسة :فبما أنّ كال ٍّ من األبيات يترابط بما
يترابط به أ ُّي بي ٍت آخر ،عمو ًما ،فمعنى ذلك
أنّ بين األبيات تماس ًكا إذًا ،عن طريق اشتراك
الظاهرة اللغويّة الواحدة في البيت الواحد ،مع
األبيات األخرى.
المرحلة الثانية :التماسك المعقود
بالمستوى اللغويّ والتأويل
الرمزيّ  :ثلاثي ُّة مدلول القلب

عالو ًة على ذاك التماسك األ ّول ّي ،نحن
نب ّين ظواه َر تماسك ّي ًة إضاف ّي ًة الفتة تجمع بين
األبيات ك ُع َق ٍد وثيقة تجعل األبيات كتل ًة واحدة،
أو سب ًكا ذهبيًّا واح ًدا على قول الجرجاني)4(.
تتماسك األبيات تركيب ًّيا بتغلغُل حرف
العطف «و» بين ط ّيات كلٍّ منها م ّر ًة
واحدة ،وكأنّه دمُ عروقِ األبيات ،باستثناء
البيت األخير الذي سيؤوَّل تركيب ًّيا في
أيضا
الحلقة الالحقة ،وذلك ما سيحصل ً
بشأن الواو الثانية في البيت األ ّول.
القلب-العضو :النموذج بأكمله يتّسقمع داللة «القلب» ،معجم ًّيا ،وصوت ًّيا،
وتركيبيًّا ،ودالليًّا تأويليًّا :فالقلب،
معجم ًّيا يتراءى في جمع اللفظة (قلوب)،
وكأنّنا بالشاعر يريد أن يطرح لفظة
«قلب» ،ضمنيًّا ،في ك ّل بي ٍت لم يرِد فيه.
وفي بي ٍت آخر تردُ كلمة «الفؤاد» ،وهي
ف مع أنّها مرادف .هذا يعني أنّ
ألط ُ
ُ
القل َب مركزيّة النموذج ،كما هو ،أصالً
من الناحية الرمزيّة الشمول ّية ،العض ُو
أيضا،
المركز ّي للفرد ،وهذه هي الحالً ،
مع العدد  5الذي هو عددُ المركز)5(.
صرفيًّا ،كما القل ُب جم ٌع ،هكذاالفؤاد ،في مدلول الكلمة العرب ّية وفي
مفهومها العامّ ،جم ٌع بين القلب والعقل
في المعجم العرب ّي( ،)6وفي معجم
الرموز -بما أنّ العدد  5هو عددُ القلب
والدورة الدمويّة( ،)7وهو مع ذلك
زم ُن الوعي( ،)8أو بما أ ّن القلب،
في طرائق التفكير التقليديّة ،كان
يُعتبر المقع َد الحقيق ّي للذكاء ،فيما

الدماغ لم يكن أكثر من آلة()9؛ هكذا
انسح َب الجم ُع الصرف ّي أو الثنائ ّي
حتّى على الصيغة الصرف ّية ال ُمف َردة
(المكارم+المعالي=جمع× + 2جمع
تجريد ّي=مف َرد غير قابل للجمع في
اللغة االنكليزيّة مثالً=ال َمك ُرمة؛ عسكر
عسكر=لفظ مفرد يض ّم
ٌ
في عسكر= 2؛
جم ًعا عدديًّا؛ الذي قاسيت=مجموعة من
العذابات تُختزَل بكلمة «قسوة»).
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( )Sinusoïdeالذي نراه يمثّ ُل بيانات
ي ()Cardiogramme
ال ُمنحنى القلب ّ
بين الموتِ وانفعال ِ تح ُّقق التمنّي :أن َت
ترى ،أو على األق ّل تتص ّور هذا المنحنى
القلب ّي بازدواج ّي ِة ذروته وه ّوته (موت/
أمنية ،قلب/عقل=موت/حياة) ،ما
يتّسق ،بالتوازي ،مع العدد  5الذي
يرمز في ما يرمز إلى العبور من حياةٍ
إلى أخرى عبْ َر الموت ،وإلى االتّصال
الذي ال ِفكا َك منه بين الجانب النَ ِّير
والجانب ال ُمظلم للكون (السنى))12(.

-القلب-االنقالب :القلب التركيب ّي بدا في
التقديم والتأخير على المحور ال ُركن ّي (إنّي
أراك عسك ًرا [فائ ًضا] من المكارم=تعليق
الجا ّر والمجرور بنعت منصوب محذوف إنّي
أرا َك من المكارم عسك ًرا ؛ أضحى فراق َك لي
عليهأضحى فراقك عليه لي=كسر في الوزن،
أو تركيز على الفؤاد بدالً من المتكلّم) .أ ّما
البيت الرابع فالتقديم أو التأخير يحتاج
فيه إلى ربط الداللة بالتقديم أو التأخير -على المستوى التركيب ّي ،ينعكس التقلّ ُب
األنسب ،ألنّ داللته ال تصل مباشر ًة على نوع الجمل ،على سبيلِ تعاقب الت ّيار
إلى ذهن المتلقّي بالتراتب ّية النحويّة التي هو ال ُمتردِّد ( )Courant alternatifالذي
يعكس ال َخفْقَ والموت ،خفْقَ ضرباتِ
عليها ،ما يحتاج حلق ًة الحقة من الدراسة.
القلب أو الجناح (خوافق) ،وموتَ الروح
أ ّما صوت ًّيا فالالفت أنّ القلب تمثّ َل في من الناحية النفس ّية :اسم ّية (ابتدائ ّيةقلب الفونيمات أو الغرافيمات التي استئناف ّية)-فعل ّية (عجبت-)...اسم ّية
تردُ في البيت عينه بشكلٍ عكس ّي( :حرف مشبّه بالفعل+ضمير اسم+خبر
ب=1خوافق/موقف  +بين المنية ؛ ب =2جملة فعل ّية)-فعل ّية (فطن-)...اسم ّية
عجبت حتّى/حتـى ؛ ب=3أراك/مكارم( /فعل ناقص(+)13اسم+خبر) .عليه،
عسك ًرا=تقلّبات موقع ّية لألصوات بمعنى ففي األبيات ال يجوز القول إنّ هناك
التبادُل ( )Permutation؛ ب=4مخافة /موتًا ،وال أنّ هناك الموتًا ،بل انّ هناك
تفطنا  +خطّ يًّا=أتيت+مخافة أن +صوتيًّا تنا ُو ًبا لهذا وذاك ،أو تردّدا ٍت لهذا أو
بعد ٍ
كتابة عروض ّية=مخافتـَ ْن أن/أن ؛ ذاك ،بين خطّ ين هما ح ّدا النموذج
ب=5ليس/قاسيت  +عليه /ه ْيِ /ينا.
الشعر ّي ،أو ،تص ّوريًّا ،ح ّدا َر ْسم ال ُمنحنى
القلب ّي ،ما يُس ّمى َسعة الموجة من الذروة
-القلب-التقلُّب :على المستوى الصوت ّي إلى الذروة (.)Amplitude crête à crête
برز ذلك ،في كلٍّ من األبيات ،سواء لهذا ،أي ًضا ،أنت ترى الحرك َّي من األفعال
بالميم أو النون كونهما متقاربتين مخر ًجا ال ُم ْعربة ،والجام َد منها (ليس) ،التا َّم
والناقص منها (أضحى)،
أَن ْف ًّيا ،ما يعكس التنف َّس أو الالموت من من األفعال
َ
جهة ،والوج َع من جهة مقابلة (صوت العاق َل وغير العاقل (=العقل والالعقل
التو ّجع «م م م ،)»...أو بالقاف والكاف في الحقل الدالل ّي للفؤاد  +استخدام
بين الش ّدة والرخاوة ،على أساس الشاعر للقرينة المعجم ّية المرافقة
تماس ِ
ك الشخص ّية أو عدم ِ تح ُّملها؛ على للفظة «قلوب»=خوافق=القلب ال العقل،
ُ
أنّ الراء المتك ّررة في األبيات جمي ًعا وللفظة «فؤاد»=فطن=العقل  +استخدام
حرف مُك َّرر في العرب ّية( ،)10واهتزاز ٌّي التشخيص للفؤاد) ،ما له مح ٌّل إعراب ّي
ٌ
في اللغة األجنب ّية ذو نبضات( )11من الجمل ،وما ال محلَّ إعراب ًّيا له (الذي
(( ،)Consonne à battementsقاسيت منه)).
ما يتّسق وبيانَ ال ُمنحنى ال َج ْيب ّي -بكلمة ،يُختصر التماس ُك الصوت ّي/

كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 3
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أبحاث

التركيب ّي-الدالل ّي المبن ّي على االنقالب
والتقلّب ،بالظرفِ «بين» في البيت األ ّول
من النموذج ،أ ّول ِ ِ
رمية حصاةٍ أحدثَت
التج ُّعدات في «بحر» األبيات :كما
االنقال ُب والتقلّب بُنيا على ازدواج ّيات
التمام والنقصان ،هكذا كان بح ُر
«الكامل» في مواجهة الناقص المحذوف
بمختلَف أشكاله التركيب ّية.
القلب التأويل ّي يتّسق مع ذلك كلّه،خصوصا ،عن طريقِ تالزُم الطير والقلب
ً
بالحقل الدالل ّي للفعل «خفق»( ،)14أو
حتّى من خالل ُمشا َهدةِ جنا َحي الطير
اللذين يكونان ،عند جمعهما أفق ًّيا،
خَفّاقَين م ًعا ولك ْن من دون بَ ْسطهما
للتحليق ،شبي َهين ب ِفلْ َقتَي القلب:

ُ
والتناوب
المرحلة الثالثة :النيّة

من المدلوالت القلب ّية الثالثة بما فيها
ف نوايا ما
من براغمات ّي ٍة ورمزيّة ،نستش ُّ
مصا ِحب ًة للتقلّب واالنقالب وازدواج ّية
الشعور والتعقّل ،يمكن أن تُحيلَنا إلى
نص ّيتين ضمن ّيتين بُن َيتا على
داللتين ّ
العالقة بين الصريح وال ُمضمر :ربّما
ف كالم المتنبّي غايةٌ تَك َُّسب ّية .وهذا
خَلْ َ
ِ
ٍ
ليس بغريب عن رمز القلب كنقطة إدراج ٍ
للروح في المادّة ،أو عن رمز العدد 5
كت َ َجلٍّ لإلنسان عبار ًة عن تط ّورٍ بيولوج ّي
وروح ّي)15(.
داللة التَبَع ّية :على المستوى التركيب ّيتَظهر هذه الداللة من خالل تواتُر حروف
ف ممدوحه:
الج ّر كانجرار الشاعر خل َ
الممدوح هو قَ ّواد ،وهو المؤتمر ،فيما
الشاعر هو المتعلّق ،على سبيلِ تعلُّقِ
الجا ّر والمجرور بعنصر ٍ لغو ٍّي ما ،وتعلُّقِ
المجرور بالجا ّر الذي يَكس ُره =فيِ ،من،
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لِ ،على .على أنّ تواتر اإلضافة في موقع
ضمير المخا َطب (أمر َك+فراق َك)،
بغياب ضمير المتكلّم ال ُمضاف في
ِ
لناحية ظاهرة الوعي
يخصه
موقع ٍ
ُّ
(القلوب=قلبي؛ الفؤاد=فؤادي استبدال
التعريف باإلضافة التخصيص ّي،
بالتعريف بأل التعميم ّي) يدلّ على أنّ
المتكلّم هو ُمضاف إليه ،إلى الممدوح.
والفعل الناقص (أضحى+ليس) بمقابل
الفعل التامّ (أراك ،قاسيت) ،هو
نقص الشاعر ِ العاطف ُّي الذي يس ُّده
ُ
تمامُ شخص ّية الممدوح ،وكذلك نقصه
المادّ ّي والنفس ّي الذي قد يصل إلى
ح ِّد عقدة النقص.
داللة اإلفصاح واإلضمار :المتنبّي ،فيكالمه المباشر إلى الممدوح/المحبوب،
يُفصح بطبيعة الحال عن محبّته وعاطفته،
مع أنّه يُضمر غاي ًة أخرى :اكتسا َب
المودّة ،ال بل ،اكتساب نتيجة المودّة:
التكسب .فهل هذا يعكس رغب ًة في
ُّ
االستزادة ،أو فق ًرا؟ «الفقر» يتّسق
في ك ّل بي ٍت وفقًا لصوتين على األق ّل
من لفظه.
النص خطا ٌب مباش ٌر إذًا ،إال ّ أنّ
في ّ
محتوى مباش ًرا ،وآخ َر غي َر مباشر.
فيه
ً
ل ُ ُّب هذه الداللة مدلولُ كلمة «المكارم»
المرتبط بسياق الفعل المضارع المؤكَّد
«إنّي أراك» :الشاعر يؤكّد رؤي ًة ورؤيا هما
صورةُ الممدوح الحاضرة والمستم ّرة لفعل
اإلغداق ،حتّى قب َل فعل اإلغداق نفسه ،ما
يعني أنّ فعل الكالم جع َل فع َل العمل ُمب َر ًما
منته ًيا من قبلِ أن يبدأ .بهذا األسلوب ألزمَ
الشاع ُر ممدو َحه بإتمام ِ «صورته» هذه.
العالقة الجدل ّية بين اإلفصاح واإلضمار
بانت من خالل الثنائ ّيات التركيب ّية التي
تب ّين جدل ّية الحضور/الغياب :فإلى حضور
حروف الج ّر في األبيات تركيبيًّا -ومنها
ما هو حرف ج ّر زائد كما في البيت
الثاني (رأي ُت من السنى=رأيت السنى)،
نجد إشكاالً لغويًّا في البيت الرابع ،حيث
التنوي ُن الضرور ّي للوزن هو كس ٌر لقواعد
النحو :مخاف ًة أن تفطنا؛ فتأوي ُل ذلك ،إ ّما
أ ّن التنوين للضرورة الشعريّة فيما األص ُل
«مخافةَ أن تفطنا» كي يستقي َم اعتبا ُر
المصدر المؤ ّول «أن تفطنا» في مح ّل ج ّر

باإلضافة ،وإ ّما أنّ التنوين ممكن ،ولك ْن ت ّم
ف حرف الج ّر «من» للضرورة الشعريّة
حذ ُ
«مخاف ًة [من] أن تفطنا» .هذا إن دلّ
على ٍ
شيء فهو يدلّ على أنّ فع َل الكالم
ال ُم َّ
بطن بن ّي ٍة ما ،يعض ُده فع ٌل لغو ٌّي
يبطّ ُن البنيةَ العميقة للملفوظ .هذه
الظاهرةُ نجدها هي نفسها على المستوى
الصوت ّي ،حيث اعتبا ُر التنوين الزائد
هنا ُمشاكالً لتنوين الممنوع من الصرف
على وزن «مفاعل» (خواف ٌق) :فهاتان
حذف من
الزيادتان الصوت ّيتان قابلَهما
ٌ
ذاك النوع أو ذلك :فكما ت ّم إضما ُر حرف
الج ّر ،ت ّم إضما ُر النعت ،فكانَ تعلي ُق
شبه الجملة بمحذوف ،على سبيل تعلُّق
الشاعر بالممدوح أو المحبوب الغائب
ٍ
(في موق ٍ
[موجود] بين...؛ أراك
ف
[فائضا] من المكارم :)...الوجود
عسك ًرا
ً
الغائب=األمنية تحدي ًدا (رؤية الممدوح أو
الحصول على هبة)؛ وهذا يعكس عالق ًة
جدل ّية أخرى ،هي تمنّي حضور الممدوح
الغائب ،أو حتّى تص ُّو ُر حضوره وهو
غائب (أراك)=دالّ لمدلول ذهن ّي لكنّه
غير موجود بالمحسوس ،وهو مؤ َّجل عن
طريق االنزياح البالغ ّي والنفس ّي
(عسكر+معدن؛ مكارم).
عبور إلى الحلقة القادمة:

سنرى في الحلقة األخيرة كيف أنّ
تماسك هذه المستويات اللغويّة الوظيف ّية
قد عكس نظريّةَ أحد علماء الغرب في
مسألة التماسك ،وتال ًيا ،كيف استطاع
المتنبّي بسبكه الفائق على صعيد العدد
والرمز والمستوى اللغو ّي ،أن يسبقَ ،في
إبداعه ،نظريّ ًة اتّساق ّي ًة شائعة...
كما أنّ ما لم يتماسك في المقطوعة
الشعريّة ،على ال ّرغم من زحمة ما أشرنا
إليه من ُمتماسكات ،يتماسك ضمنًا في
نظريّة أخرى حديثة لدى ذلك العالم
ّ
المنظرون على
الغرب ّي نفسه ،قلّما أتى
ف أنّ شخص ّي ًة عرب ّية
ذكرها ،أو قلّما ُعر َ
قد ولّ َدت إشكال ّياتها.
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والخبر من موسعات الجملة االسم ّية،
تختص بالفعل
باعتبار الجملة الفعل ّية ّ
التامّ ،وأنّ دخول الناسخ أبقى على
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والباطل حقًّا ...ناهيك عن التّخمة في عدد
الإصـ ـ ـ ــلاح الإداريّ فــي لبنـ ـ ـ ــان
الموظّفين ...وما أشبه اليوم باألمس!
الأب فرنسوا عقل
حاول ال ّرئيس كميل شمعون ،في مطلع عهده،
مدير فرع ّ
الشوف  -جامعة س ّيدة اللويزة
القيام ببعض اإلصالحات اإلداريّة ،عبر
تنظيم إدار ّي جديد ،إذ عمل عام 1953على
استصدار قانون اإلثراء غير المشروع المتعلّق
 -1تمهيد
يريد الوصول إلى غاية بعيدة ،عليه أن يخطو أ ّوالً بالتّصريح عن ثروة الموظّفين؛ ث ّم أنشأ عام
الساسة المثقّفين 1954 ،وزارة التّصميم العامّ؛ واستعان لتحقيق
ُصنّف لبنان خالل العام المنصرم بين خطوا ٍت صغير ًة بحسب أحد ّ
أسس سنة 1955
أكثر خمسين دول ًة فاسدة في العالم ،بحسب رغم حاجتنا ّ
الماسة إلى خطوات كبيرة وأكيدة ،اإلصالح بخبراء أجانب ،كما ّ
()2
التّقارير ال ّدول ّية؛ حيث جاء أنّ الفساد طاول ال تحتمل التّأجيل.
المجلس ال ّدائم للخدمة المدن ّية ؛ وأرسى
اإلداراتِ
والمؤسساتِ وحتّى األدويةَ واللحوم،
اعتماد «المنافسة» لتولّي الوظيفة العا ّمة ...إال ّ
ّ
فأوشك أن يصبح نه ًجا طبيعيًّا ،وعاد ًة متّبع ًة،
أنّ ك ّل ذلك لم يلغ الفساد الموروث منذ ما قبل
وفك ًرا قائ ًما ،وثقاف ًة منتشرةً ،وإيديولج ّي ًة  -2محاولات غابرة
االستقالل عن سلطات االنتداب ،وما سبقها
يُدافَع عنها بوقاحة .إنّه خطر اإلندثار
من حكم عثمان ّي.
ليس األمر جدي ًدا :فقد تص ّدرت آفة
الكبير ...بل مدعاةُ انهيار ِ دولة ،وخرابِ وطن.
«عرش من ِ
أ ّما ال ّرئيس فؤاد شهاب فقد أطلق ما ُعرف
الحراب» هو ،كما يقول الفساد اإلدار ّي والتّدخّالت الخارج ّية في
والخاصة ،خالل مختلف بالمشروع ّ
الشهاب ّي اإلصالح ّي .بيد أنّه لم
المؤلّف اإلنكليز ّي وليم رالف إنغ شؤون اإلدارة العا ّمة
ّ
(« )William Ralph Ingeلكن ال يمكن العهود ال ّرئاسية والحكوم ّية في لبنان؛ إذ كان يفلح في تحقيقه كما يريد ،لعدم تجاوب بعض
للمرء الجلوس عليه» .وكأنّي بوطننا ك ّل عهد رئاس ّي جديد يسارع ،منذ اللحظات المسؤولين المعن ّيين معه بإدارة ّ
الشؤون العا ّمة.
المرهق من الفساد والمفسدين ،يتحقّق األولى لتوليته زمام الحكم ،إلى إعالن حرب وعلى ال ّرغم من متابعته اإلصالحات الالزمة
فيه قول الكتاب المق ّدسَ « :ش ٌّر ُمتَفَا ِق ٌم ِفي تطهيريّة على الفساد والمفسدين .ث ّم يرحل لإلدارة العا ّمة ،التي أدّت إلى تعزيز مجلس
السرِقَةُ َوال ْ َمكْ ُر ال ّرؤساء ويذهب الق ّيمون ،أ ّما الفساد فيبقى الخدمة المدن ّية بغية تحقيق العدالة والمساواة
كُ ِّل َم ْو ِضع ،ال َّدمُ َوال ْ َقت ْ ُل َو َّ
َوالْف ََسادُ َوال ِْخ َيانَةُ َوال ْ ِفتْنَةُ َوال ِْحنْ ُث َوقَلَقُ ويستم ّر بين تجديد وتمديد وتمرير ،حتّى في تول ّي الوظائف العا ّمة بعيدا ً عن اإلنتماءات
السياس ّية ،وإدارةِ التّفتيش المركز ّي ،وديوانِ
األَبْ َرار» (سفر الحكمة .)25 :14
أصبح شبه أخطبوط ضخم مخيف ،يمسك
ّ
المؤسسات ،فإنّ ذلك
ح ّدد الباحثون الفساد اإلدار ّي بالقصور بأرجله المتعددّة عددًا كبي ًرا من ال ّدوائر المحاسبة وغيرِها من ّ
ال ِق َيم ّي لدى األفراد ،الذي يجعلهم غير
كل َّه لم يتسفر عن اإلصالح الجذر ّي المنشود،
والخاصة.
والمؤسسات العا ّمة
ّ
ّ
قادرين على تقديم االلتزامات ّ
الشخص ّية وإن شئنا استذكار بعض أحداث الماضي نظ ًرا لوضع اإلدارة المتردّي ،وعدم إبعاد شبح
المج ّردة لخدمة المصلحة العا ّمة؛ كما هو الستشراف مستقبل أفضل ،لرأينا -على الطّ ائف ّية والمحسوب ّية عنها.
إضعاف لالستقامة والفضيلة أو المبادئ سبيل المثال ال الحصر -شوائب كثيرة منذ تتالت العهود ال ّرئاس ّية ،وكثرت المحاوالت
الخلق ّية ،والح ّث على العمل الخاطئ بواسطة بداية تأسيس دولتنا العزيزة ،ربّما كانت اإلصالح ّية عبر رفع الحصانة والتّطهير ،من دون
ال ّرشوة أو الوسائل غير القانون ّية األخرى )1(.سببًا مباش ًرا الستقالة أ ّول رئيس للجمهوريّة الوصول إلى النّجاح المطلوب؛ حتّى غدا نفوذ
اللبنان ّية بعد االستقاللّ ،
السياس ّيين مع مرور ال ّزمن أقوى من نفوذ مجلس
الشيخ بشارة
ّ
وعليه ،ينبغي لهذا ال ّداء أن ال يأخذ الخوري .إنّها مسألة الفساد اإلدار ّي الذي الخدمة المدن ّية ،وأصبحت التّدخّالت الخارج ّية
مأخذه من مجتمعنا ،وينال من عزمنا في كان ّ
يتفشى في خاليا ال ّدولة النّاشئة ،ويسري في اإلدارة تحدث بطريقة علن ّية ووقحة بال خوف
خوض مسيرة الرق ّي والتط ّور؛ فربّما يستدعي في عروقها الغ ّضة كانتشار جراثيم بعض وال خجل ،وعبر التّعيينات العشوائ ّية على أساس
األمر -في اعتقادنا -وبأقرب وقت ممكن ،عقد األمراض الخبيثة .فقبيل شهر من إعالن التّعاقد والمياومة .ث ّم طفا على وجه غمر ّ
الشأن
مؤتمر وطن ّي شامل ينبثق منه ميثاق وطن ّي تلك االستقالة ،و ّجه المدراء العا ّمون إلى العامّ ،عنصر جديدُ ،عرف بآفة تدخّل «ملوك أو
جديد ،بهدف إعادة النّظر جذريًّا في المسائل رئيس الوزراء آنئذ بعض التّقارير التي تتض ّمن أمراء الطّ وائف» في اإلدارة العا ّمة ،من خالل
المطروحة .وقد كتب المفكّر االستقالل ّي ميشال آراءهم في إصالح دوائر ال ّدولة .المطلب التّعيين والتّرفيع والنّقل والتّغيير على حساب
شيحا ،مذ بدأت جرثومة الفساد القاتلة تنخر األ ّول الذي كان يريده ّ
الشعب حينها هو تطهير مبدأ العلم والجدارة والكفاءة.
جسم ال ّدولة النّاشئة« :المثقّفون اللبنان ّيون ال ّدولة من «المحسوب ّية» ،وهي من عناصر
ّ
بعد ردح من الزمن قُرعت طبول الحر ّب
جمي ًعا ،أيًّا يكن معتقدهم ،عليهم أن يستكثروا الفساد المد ّمرة ،التي تجعل الحسب والنّسب
من فرص اللقاء فيما بينهم ،لينكبّوا سويّة على في المقام األ ّول ،ونيل الحظوة والتّرقية بدالً األهل ّية في لبنان ،لك ّن المشاريع اإلصالح ّية
األفكار الكبرى وعلى األعمال الكبرى ،من دون من الوصول بالتّعب والجهد والج ّد والعمل .واإلنقاذيّة لم تتوقّف من قبل الكثير من األحزاب
نظر إلى موطن نشأتها أو أزمنة والدتها» .ألجل كانت شكوى النّاس حينئذ ،كما هي اليوم ،من والقوى والهيئات الوطن ّية المختلفة :من برنامج
السياس ّي الذي طرحته «األحزاب
السياس ّية اإلصالح ّ
الس ّيئة ،والتّدخّالت ّ
ذلك ،يجب أ ّوالً عقد الن ّية على محاربة الفساد ،أساليب اإلدارة ّ
وشحذ الهمم ،وبدء العمل روي ًدا روي ًدا ،ألنّ من والخارج ّية في القضاء ،إذ تجعل الح ّق باطالً والقوى الوطن ّية والتّق ّدم ّية» في  18آب عام
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الوظيفي
أضواء على ال ّتنظيم
ّ

 ،1975إلى البرامج التي نوقشت في «لجنة
التّهدئة الوطن ّية» و«هيئة الحوار الوطن ّي» في 24
أيلول سنة  ،1975فمذكّرة حزب الكتائب حول
السياس ّي» ،باإلضافة إلى عشرات
«اإلصالح ّ
الصادرة عن مجلس العلماء
ة
ي
اإلصالح
الوثائق
ّ ّ
والجمع ّيات والهيئات اإلسالم ّية في لبنان،
الصادرة عن الكسليك والجبهة اللبنان ّية
وتلك ّ
ورئيسي الجمهوريّة والحكومة سليمان فرنج ّية
َ
ورشيد كرامي وعن كمال جنبالط الذي طرح
في برنامجه اإلصالح ّي أي ًضا :مسألة إخضاع
النّائب لرقابة ديوان المحاسبة ولقانون «من
أين لك هذا» ،وتحديد س ّن  64لتقاعد النّواب،
واعتبار ال ّرشوة جناية ،والقضاء على ما يس ّمى
باالنتهازيّة والمصلح ّية ،وفصل النّيابة عن
الوزارة ،وجعل اإلدارة سلطة مستقلّة من حيث
التّعيين والتّرقية( ...)3إلى أن انتهت الحرب
المد ّمرة ،وبدأ عهد إصالح جديد ،مع محاوالت
إصالح ّية أخرى ربّما حلم بها اللبنان ّيون ،ف ُمنحت
إحدى الحكومات الجديدة آنئذ ،صالح ّية رفع
الحصانة عن الموظّفين بق ّوة القانون؛ ولكن،
حتّى هذه المحاولة باءت بالفشل.
 -3إبعاد ّ
السياسة عن الإدارة

السياسة
تقوم اإلدارة العا ّمة على تطبيق ّ
ّ
الشاملة ،وهي المرآة التي تعكس صورة النّظام
الخاصة
السياس ّي في ال ّدولة؛ كما تقوم اإلدارة
ّ
ّ
للمؤسسة
العريضة
الخطوط
ضمن
ير
الس
على
ّ
ّ
الكبرى ،إذ ال ب ّد للعمل اإلدار ّي من أن يأتي
السياس ّية
منسجماً مع المبادئ والقرارات ّ
السبب األساس ّي لظهور الفساد
العا ّمة؛ ألنّ ّ
اإلدار ّي هو اإلخالل بالمبادىء القانون ّية عند
التّنفيذ؛ وهذا الخلل يبدأ مع رأس الهرم في
الصغار
السلطة ،ث ّم يتسلّل إلى الموظّفين ّ
بنية ّ
المؤسسات.
في ّ
وعليه ،يجب أ ّوالً محاربة أسباب الفساد
األساس ّية كالقبل ّية والطّ ائف ّية وفساد الطّ بقة
السياس ّية؛ حينها يمكن لإلصالح المال ّي
ّ
واإلقتصاد ّي واإلجتماع ّي أن يكتمل .ألنّ ما
من إصالح إدار ّي ،من دون إصالح سياس ّي.
الساسة في الواقع لمسؤولون إلى ح ّد
إنّ ّ
كبير ع ّما تؤول إليه األوضاع اإلداريّة
على اختالف أنواعها .فأصحاب النّفوذ
يستطيعون أن يعرقلوا عمل اإلداريّين نتيجة
تدخّالتهم الهادفة إلى فرض تعيينات ،أو
توظيفات ،أو تنفيذ أمور خارج إطار األنظمة
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والقوانين أحيانًا كثيرة.
أه ّم طريقة إلصالح اإلدارات إذًا ،هي
محاربة ما يس ّمى بالتّسييس اإلدار ّي ،وتفضيل
االنتماء إلى المجتمع الوطن ّي والمدن ّي على
االنتماءات الكثيرة المختلفة ،ال ّداخل ّية منها
والخارج ّية ،التي تشمل بعض الق ّيمين على
الطّ وائف واألحزاب وأصحاب المصالح الكبرى.
ماسة إلبعاد اإلدارة عن
لذا ،ث ّمة ضرورة ّ
السياسة ،ومنح اإلدارة المزيد من اإلستقالل ّية
ّ
في العمل مقابل مزيد من المحاسبة والمساءلة.
فواقع الفساد الذي يعرفه القاصي
وال ّداني ما انف ّك يظهر بوضوح عبر
ضغط والمحاباة
ال ّرشوة والمحسوب ّية وال ّ
والوساطة ،وعدم تطبيق األنظمة والقوانين
والتّحايل عليها من قبل الق ّيمين.
مع ذلك نقول ما من إصالح بدون
سلطة سياس ّية صالحة أصالً ،داعمة
لإلصالح ،مقتنعة بتعزيزه ،ماضية في
تحقيقه ،ملتزمة بمنهاجه ،عازمة على
تنفيذه .فالقضاء على الفساد بحسب رأينا
يبدأ من فوق إلى تحت ،أي من رأس الهرم،
بخالف ما يعتقد البعض؛ ألنّ ال ّدرج ي ُ ّ
نظف
من أعلى إلى أسفل كما هو معروف.

يتطلّب التّنظيم الوظيف ّي النّاجح،
بادئ ذي بدء ،توزيع أوجه النّشاط واألدوار
المؤسسة على أساس الوظائف طبقًا
في
ّ
لمستوى األداء الفنّ ّي والعلم والتّدريب
والخبرة؛ وهنا تكمن أهم ّية حسن اختيار
الموظّف بصورة عا ّمة ،على قاعدة وضع
ّ
الشخص المناسب في الوظيفة المناسبة،
لتحقيق أكبر قدر من اإلنتاج بأق ّل جهد
ممكن؛ وهذا ما يُعرف بالهيكل الوظيف ّي.
لذلك ،يجب االبتعاد ع ّما يس ّمى باالختيار
االستنساب ّي المرتكز على إرادة المسؤول
األ ّول المطلقة ،الذي غالباً ما تتداخل فيه
عندنا العوامل العائل ّية والطّ ائفية والمصلح ّية
والحزب ّية ،من غير توفّر أدنى ّ
الشروط
المطلوبة والمح ّددة صراحة في القوانين
واألنظمة المرع ّية اإلجراء .كما ينبغي من
جهة أخرى تجنّب الكيديّة في المعاطاة مع
هذا األمر ،والمحاصصة وتقسيم اإلدارات
والوظائف بحسب االعتبارات الطّ ائف ّية
والصداقات.
والمذهب ّية والمصالح ّ
ففي بعض ال ّدول المتق ّدمة يجري
االختيار عن طريق االختبار ،إذ يقضي
هذا األخير بإجراء مسابقات تنافس ّية
بين المرشّحين للوظيفة المع ّينة وانتقاء
أفضلهم( .)4قد تتفاجأ إذا علمت أنّ
أيضا في أوراق
بعض هذه القواعد مذكورة ً
قوانيننا ...فتعيين الموظّف ال ّدائم أو الموقّت
أو استخدام األجير أو المتعاقد في دولتنا
المسكينة يخضع ألحكام نظام الموظّفين.
وتتلخّص هذه األحكام بالمبادىء التّالية:
النّجاح في اإلمتحان ،يؤ ِّهل المرشّح في الوظيفة
المتبارى عليها ،و لكنّه ال يوليه ح ّق التّعيين،
ما يعني أنّ المرشّح النّاجح في المباراة أو
االمتحان ،يكتسب فقط أهل ّية التّعيين في
الوظيفة ،أي يستكمل ّ
الشروط المفروضة
للتعيين .إال ّ أنّ اإلدارة تحتفظ بقرار تعيينه أو
عدم تعيينه ،كونها غير مُلزَمة قانوناً بملء جميع
المراكز ّ
الشاغرة لديها ،كما يعود لها الح ّق
في صرف النّظر نهائيًّا أو موقّتًا عن التّعيين.
نقولها بإيجاز ،إذا أردنا أن نبني دولة ،فال
ب ّد من تحديث القوانين وتأوينها وتطبيقها
بحزم وش ّدة على جميع المواطنين« .القانون

كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 3
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مقالات

قاس ،ولكنّه القانون .»Dura lex, sed lex
ب .متطلّبات أساس ّية
الخاصة أن
المؤسسة العا ّمة أو ّ
يتو ّجب على ّ
تكون أ ّوالً واضحة األهداف والمعالم ،إذ تعتمد
خصص ّية ( ،)professionalismوتتيح
مبدأ التّ ّ
للموظّف أن يدرك ما يتو ّجب عليه القيام به،
وهو ما يعرف بالتّوصيف الوظيف ّي
( ،)Job descriptionوعلى هذا المعيار يكافأ
يحاسب فيما بعد.
أو َ
كما يلزم تحديد ما يس ّمى بالميثاق الخلق ّي
أو ّ
الشرعة األدب ّية ( ،)Ethical Codeما
يساهم الحقًا في تطبيق ج ّيد لمبدأي المكافأة
والمحاسبة؛ مع ضرورة تدريب الموظّفين قبل
البدء في ممارسة الوظيفة ،وحتّى بعد الش ّروع
فيها؛ باإلضافة إلى المشاركة في مجموعة
محاضرات سنويّة مع ّينة تتعلّق باألخالق
وال ّضمير واألداء الوظيف ّي ،تساعد الموظّف على
فهم األنظمة والقوانين المتعلّقة بطبيعة عمله.
فالجميع يعلم أنّ ال محاربة للفساد إال ّ بتعزيز
ّ
والشفاف ّية واالنفتاح
ركائز المصداق ّية
واإلخالص واألمانة ،وخدمة المصلحة العا ّمة
الخاصة ،ورفض ال ّرشوة وهدر المال
قبل
ّ
والسرقة واالختالس ،ومناوأة ك ّل أشكال
العامّ ّ
الهدر المال ّي وسوء استعمال األموال العا ّمة،
عبر إخضاعها للمراجعة والمراقبة والتّفتيش
والتّدقيق والمحاسبة ،واالمتناع عن العمل
خاصة أخرى على حساب الوظيفة
في وظيفة ّ
األساس ّية العا ّمة ،والتّحلّي بما يس ّمى باألخالق
المهن ّية ،مع االحترام الواجب لل ّرؤساء ولل ّزمالء
في العمل ،وعدم ال ّضياع في دهاليز التّح ّزبات
عصب)5(.
والتّمذهب والتّط ّرف والتّ ّ
ج .تنقية اإلدارة
تتطلّب عمل ّية تنقية اإلدارة في
اعتقدانا النّقاط الموجزة التّالية:
•تنفيذ مبدأ رفع الحصانة عن الموظّفين؛
• إعادة تنظيم ال ّدوائر؛
• المراقبة والمحاسبة؛
• إعتماد الالمركزيّة اإلداريّة؛
• تطبيق قانون اإلثراء غير المشروع؛
• إلغاء المعامالت التي ال لزوم لها؛
•تحديد األوقات والمهل التي
يجب على الموظّف خاللها إنجاز
المعامالت الموكولة إليه؛
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•مكننة كافّة المسائل اإلداريّة؛
• تعزيز التّفتيش في جميع اإلدارات؛
ضروريّة،
•إلغاء الوظائف غير ال ّ
والنّظر في إمكان ّية تحسين أوضاع
الموظّفين العاملين.
 -4ال ّتربية على مكافحة الفساد

عمل ّية اإلصالح اإلدار ّي هي عمل ّية صعبة
ومتف ّرعة ،ال تُختزَل بنقل موظّف من مكان
إلى آخر ،أو االقتصاص منه وفقًا لما يسمح
به القانون ،بل األجدر بها أن تتح ّول إلى ثقافة
تنتشر أفكارها اإلصالح ّية عبر التّنشئة والتّربية
واإلرشاد ،ولو استغرق ذلك وقتاً طويالً.
فاإلصالح الحقيق ّي ليس بمسألة سهلة وسريعة.
ال نصبح مثالي ّين إلى ح ّد الطّ وباويّة إذا اعتبرنا
بالصالح
أنّ اإلصالح الحقيق ّي ال يتحقّق إال ّ ّ
النّابع من قلب ّ
الشخص أ ّوالً ومسلكه الخلق ّي،
بفضل التّربية البيت ّية والمدرس ّية والجامع ّية
الصحيحة ،منصهرين في بوتقة الوطن الواحد ال
ّ
في دهاليز المذاهب والطّ وائف ،وأوامر ال ّزعيم
الموهوب .فاإلصالح يبدأ بالتّنشئة على القيم
السليمة والمحبّة واألمانة
ومبادىء المواطنة ّ
والصدق ،والكرامة ،واالحترام،
واإلخالص ّ
والعدلّ ،
والشرف ،والقناعة وال ّضمير ،شرط
أن يتزامن ذلك مع وجود أشخاص صالحين
السلطة والنّفوذ؛ ألنّ العمل
ومصلحين في مراكز ّ
اإلصالح ّي المتكامل هو ما يشترك فيه ال ّرأس
والقاعدة في الوقت نفسه ،عبر استراتج ّية
مدروسة على أسس علم ّية معاصرة هادفة إلى
الصفر ،يُن َّشأ على
إعداد جيل جديد من نقطة ّ
احترام ّ
الشرائع الوضع ّية وال ّروح ّية واإلنسان ّية
الصحيحة ،والقيم الخلق ّية واإلنسان ّية
والمبادئ ّ
ِ
والوطن ّية ،وتعلّم المحافظة على المال العامّ،
وعدم ِ خلط المصالح الخاّ ّصة بالعا ّمة في
المؤسسات ،تاركًا ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل.
ّ
الخلاصة

ث ّمة إجماع لدى الخبراء ال ّدول ّيين على
خاصة في دول
أنّ الفساد آفة تنتشر بصورة ّ
العالم الثّالث ألسباب تاريخ ّية وثقاف ّية)6(.
إنّه لواقع الش ّك فيه؛ علينا تغييره ،وإال ّ ظللنا
في عداد دول العالم الثّالث وربّما ال ّرابع أو
أكثر ...ألنّ المدن ّية العصريّة التي تتم ّيز بها
ضر ال تتعلّق فقط بمظاهر
دول العالم المتح ّ
التّم ّدن الخارج ّي ،بل بقلّة أو عدم ّية نسبة

ومؤسساتها.
الفساد في دوائر تلك ال ّدول ّ
إن لم يتح ّول حلمنا باإلصالح إلى تربية
ومنهاج ،وثقافة وإيديولوج ّية ،و َه ّم وقض ّية،
وفكر وإعالم وعمل ،فلن يتحقّق أب ًدا.
ها نحن على مقاعد االنتظار! لن نفقد األمل.
نترقّب وصول رجال حكم صالحين هم
أنفسهم ،ليكونوا مصلحين ،ويطلقوا عجلة
التّغيير من َع ُل إلى أسفل ،مساهمين في إعداد
جيل جديد يؤمن باإلصالح ويعمل في سبيله.
ألنّنا «إلى إمام ٍ ف ّعال أحوج منّا إلى إمام ٍ ق ّوال»
حسب مقولة عثمان بن عفّان ،ثالث الخلفاء.
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ُ
معلن الحقيقة في
الجامعي:
الطالب
ّ
دكتاتور ّية النسب ّية
الأب بيار نجم ر.م.م.

في اليوم الثالثين من تشرين الثاني المنصرم ،قال البابا فرنسيس مخاطبًا الطالّب
الجامع ّيين« :إن رفضتم السماح لآلراء السائدة بالتحكّم فيكم ،وبقيتم أوفياء للمبادئ
األخالق ّية والدين ّية المسيح ّية ،سوف تجدون الشجاعة للسير عكس الت ّيار»« ،أيّها الشبّان
الجامع ّيون األحبّاء ،إن ق ّوة إرادتكم وقدراتكم ،باالتحاد مع ق ّوة ال ّروح القدس الّذي يحيا
في ك ّل واحد منكم منذ قبلتم المعموديّة ،يجعلونكم قادرين على أال ّ تكونوا بعد اليوم
مج ّرد متف ّرجين ،بل صنّاع األحداث المعاصرة».
هي مسؤول ّية تلقيها الكنيسة على عاتق الجامع ّيين ،ترى فيهم نواة عالم الغد وأبطال
التغيير .هم مدع ّوون إلى أن يبنوا فيهم الكائن الناضج ،القادر على التفكير وعلى
الدخول في عالقة مع المختلف« ،فالفكر المستق ّل ،يقول البابا ،يعطي ثماره ،ليس ألنّه
يبقى منعزالً ،بل ألنّه التعبير األفضل عن الفكر المنفتح القادر على التمييز ،مستنا ًرا
بالحقيقة ،والخير والجمال.»...
هي دعوة من الكنيسة للطالب الجامع ّي ،بأن يكونَ ح ًّرا في التفكير ،يح ّرر ذاته من قيود
«اآلراء السائدة» ليحيا عكس الت ّيار في سعيه إلى بناء حضارة التالقي رغم االختالف،
وللخروج من منطق التبع ّية العمياء واالنعزال في بيئته الصغيرة« .فاإلطار االجتماع ّي
الثقاف ّي» الّذي فيه أنتم موجودون ،يقول البابا فرنسيس ،تثقل كاهليه قلّة المعنى
والضجر .فال تتخاذلوا أمام ال ّروتين اليوم ّي ،بل ابنوا مشاريع عالية السقف ،تتخطّ ى
االعتياد ّي ،وال تسمحوا أن يُس َرقَ حماسكم منكم».
وكجامع ّيين ،ال يمكن أن نص ّم آذاننا عن هذه الكلمات ،بل علينا أن نتأ ّمل في معناها
األعمق ،وندرس واقعنا االجتماع ّي الثقاف ّي ،ونبحث في هدف وجودنا كمع ّمدين جامع ّيين.
لنبني مجتمعنا على قيم المسيح
نعي دعوة الكنيسة لنا بأن نتش ّجع في السير عكس الت ّيار َ
واإلنجيل :قيم الحقيقة والخير والجمال.
إ ّن تط ّور الفكر االنسان ّي ،والوعي ال َجماع ّي لدور الحوار في بناء المجتمعات ،واالنتقال
من نظريّات الفكر الواحد الذي م ّيز العصور الوسطى ،إلى نظريات تع ّدد الثقافات ،وح ّق
االنسان المطلق بحريّة الفكر والمعتقد ،قد فتحت أمام البشريّة قدرة هائلة ،لم يكن يملكها
في ظ ّل األنظمة التيوقراط ّية أو التوتاليتاريّة أو ال َملك ّية المطلقة .نسمع الكثير عن دور الثورة
الفرنس ّية في ش ّق الطريق لألنظمة الفكريّة للمساهمة في االنتقال بالفرد من ِ
حالة واح ٍد بين
آخرين ،إلى حالة «فرد يتمتّع بين آخرين وضمن حدود احترام الحريّة الجماع ّية ،بالحريّة
حساسة في تاريخ
المطلقة في التعبير والفكر والمعتقد» .فالثورة الفرنس ّية تشكّل نقطة تح ّول ّ
البشريّة من نظام ملك ّية مطلقة إلى نظام جمهوريّة ح ّرة ،وبالتالي من نظام سياس ّي قائم
على أحاديّة الفكر السياس ّي إلى نظام يسمح ،ضمن حدود حريّة اآلخرين ،بتع ّدد اآلراء
والتعبير عنها .حدث فرنس ّي ارت ّدت نتائجه على القا ّرة األوروب ّية بأسرها ،وأورث العالم
نص شرعة حقوق اإلنسان والمواطن.
المعاصر مبادئ العدالة والحريّة الفرديّة والعا ّمة ،عبر ّ
ولكن ،بعد خلق مجتمع يتمتّع بحريّة التعبير ،يبقى من الطبيع ّي ج ًّدا التفكير في حدود
هذه الحريّة ،وفي إطار هذا الفكر الح ّر المستق ّل الّذي يدعو البابا الجامع ّيين إلى بنائه.
فالمجتمع متع ّدد األلوان ،واآلراء واألديان؛ فأين الحدود ؟
إنّ حريّة التعبير وحريّة الرأي والمعتقد قد وضعت االنسان المعاصر أمام أزمة هويّة؛
فالثورة الفرنس ّية والثورات الفكريّة الالحقة ،طرحت نقاط استفهام كثيرة حول إمكان ّية
خاصة ،إلى التشكيك بالحقيقة
االعتراف بحقيقة واحدة مطلقة ،ووصلت بالمجتمع األوروب ّي ّ
بح ّد ذاتها ،واعتبارها نسب ّية ،متعلّقة بك ّل شخص على حدة :إنْ كان لك ّل شخص حقيقته،
فالحقيقة نسب ّية إذًا .هذه النسب ّية ،إن كان يصعب تطبيقها على العالم المنظور وعلى المادّة

كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 3
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مقالات

القابلة لالختبار ،سار الفكر باتجاه اعتناق
الحقيقة الماديّة كحقيقة ثابتة ،وترك األمور
ما وراء الماديّة  Metaphysiquesخاضعة
لنسب ّية األفراد.
إنّ هذه النتيجة قد أوصلت االنسان
المعاصر إلى أزمة هويّة :إن كنت أؤمن بما
هو غير منظور فإنّ إيماني نسب ّي ،وإن كان
إيماني نسبيًّا فقد يكون خاطئًا ،وقد يكون
اآلخر على حقّ؛ فأين هي حدود إيماني؟
إنّ ما يعيشه العالم اليوم على النطاق
الفكر ّي ،في ظالل النسب ّية الفكريّة ،هو أزمة
هويّة .والشا ّب المسيح ّي ابن هذا المجتمع،
أيضا .فالشا ّب
يعاني من أزمة الهويّة هذه ً
المسيح ّي ،بجذوره اإلنجيل ّية ،مدع ّو إلى
خاص من يختلف عنه
محبّة اآلخر ،وبنوع ّ
فكريًّا؛ ومن صلب دعوته االنجيل ّية قبول هذا
المختلف ،وال ّدخول معه في عالقة حوار.
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إن كنت أؤمن
بما هو غير منظور
ّ
فإن إيماني
نسبي ،وإن كان
ّ
إيماني نسب ًّيا فقد
ً
خاطئا ،وقد
يكون
يكون الآخر على
ّ
حق؛ فأين هي
حدود إيماني؟

ولكن ،أ ّي نوع من الحوار؟ فهناك نوعان:
الحوار الجوهر ّي :وهو الحوار الذي يدوربين شخصين أو فريقين ،ك ّل منهما يملك
«حقيقته» ،للوصول إلى حقيقة واحدة
تجمعهما .ومن أسس هذا الحوار االقتناع
بإمكان ّية أن أكون مخطئًا ،وأن يكون اآلخر
على حقّ .في هكذا حوار ،ال ب ّد من أن
أضع «حقيقتي» موضع بحث ،فتصب َح
حقيقة قابلة للتغيير ،فأعتنق حقيقة اآلخر
حياتيًّا ،وال أعود ملز ًما بتطبيق ما تمليه
عل ّي قناعتي السابقة وأجعل حياتي في
تناسق مع قناعتي الفكريّة الجديدة.
حوار اإللتقاء :أي أن أتحاور مع اآلخر،وليس حول الحقيقة بجوهرها ،ألصل إلى
نتيجة واحدة معه .هو حوار ال يفترض
في المتحاو َرين قبول إمكان ّية أن يكونا
على خطأ  ،وهو غير ملزِم ٍ من الناحية
الجوهريّة ،وال يتطلّب منّي تح ّوالً عقليًّا
وال «ارتدا ًدا» إيمان ًيا ،إنّما هو يتعلّق فقط
بالناحية العمل ّية؛ أتحاور مع اآلخر حول
كيف ّية التعايش معه ،رغم التباين في
اآلراء أو المبادئ أو االيمان .هذا النوع
من الحوار يستدعي من المتحاورين
فهم كلٍّ منهما حقيقة اآلخر كحقيقة
ال موضوع ّية ،كحقيقة «شخص ّية»
تلزمه هو فقط من الناحية التطبيق ّية.
وتحثّهما ،انطالقًا من مبدأ حريّة الرأي

والمعتقد والتعبير ،على احترام كلٍّ
ح ّق اآلخر في هذه كلّها ،وعلى إيجاد
الوسيلة األنجح من أجل عدم التصادم.
وهنا لسنا نتكلّم ع ّما يُطلَق عليه اسم
«اللّغة الجائزة سياسيًّا» (potitically correct
 ،)languageوهي عمل ًّيا لغة خبيثة تتحاشى
إعالن حقيقة قد تتعارض وحقيقة اآلخر،
أو تخالف المنطق السائد ،وإن كان المنطق
السائد خاطئًا .فهذه اللغة تفرض ،باسم
احترام ح ّق الفرد ،نو ًعا من المراءاة ،وتحتّم
على االنسان المعاصر أن يقتنع بمبدأ النسب ّية
األخالق ّية مساو ًما على مبادئه.
قد تكون هذه اللغة جائزة أحيانًا ،إذا حافظت
على الحقيقة وعلى كرامة االنسان في آن م ًعا،
فال تض ّحي بالحقيقة وال تهين كرامة اإلنسان
وح ّريته .وهي بالتالي مقبولة في حالتين:
حين تس ّمي األمور بحقيقتها الجوهريّة:أن نقول إنسان أسود هو أمر حقيق ّي،
وغير مسيء؛ أ ّما أن نقول «عبد» فهو أمر
مشين من ناحية حقوق االنسان ،ألنّ حقبة
العبوديّة المشينة قد انقضت في المجتمع
االنسان ّي .وبالتالي أن ألغي كلمة «عبد» من
قاموسي الشخص ّي هو أمر جائز ،ليس باسم

الديبلوماس ّية ،بل باسم الحقيقة .والمنطق
األسلم هو أن أنطلق في تعاملي مع االنسان
اآلخر من منطق االنسان ّية ال من منطق
اللون ،وبالتالي فهو «إنسان» «رجل» «إمرأة»،
«طفل» وليس «رجالً أسود» «امرأة سوداء».
على أساس لونه تتق ّرر كيف ّية عالقتي به.
حين تُستعمل هذه اللغة للحفاظ على قيمةاالنسان ،ال على قيمة أو ص ّحة صفته
األخالق ّية أو حالته االجتماع ّية :إنّ المثل
األبرز واألكثر واقع ّية هو التسمية التي أطلقها
الغرب على األشخاص المثل ّيين جنس ًّيا .فليس
من الجائز أن أطلق عليه نسبة «لوط ّي» ،ألنّ
التسمية تخالف الحقيقة ،فلوط لم يكن مثل ّي
الجنس بعكس سكّان سدوم كلّهم (راجع تك
 ،)19وبالتالي فحتّى من الناحية التاريخ ّية
ال يجوز استعمال هذه التسمية؛ ثان ًيا ال يجوز
استعمالها ،ألنّها تنطوي على احتقار لكرامة
هؤالء األشخاص االنسان ّية ،وتجعلهم عرضة
للهزء أو حتّى للعنف الجسد ّي ،ما يتعارض
وشرعة حقوق االنسان والنظرة المسيح ّية .ال
يجوز أي ًضا أن نغ ّير اسم «مثل ّي الجنس» من ًعا
لالحتقار ،ألنّ هذه هي الحقيقة وال تنطوي على
خطأ لغو ّي أو تاريخ ّي ،وال حتّى تعاكس حالة
هؤالء األشخاص .إنّما المجتمع الغرب ّي قد صار
يميل أي ًضا إلى إطالق تسمية  ،GAYوبالمعنى
اللغو ّي «فرح» ،فما الداعي وما الح ّجة لهذه
التسمية؟ والمشكلة األخرى ،األكثر واقع ّية،
هي ما يُطرح من تسميات في ظ ّل تشريعات
بعض البلدان التي ق ّررت منحهم ح ّق «الزواج».
فباتت «مساكنة األمر الواقع» DE FACTO
تُعتَبَر تمييزًا بحقّهم ،وصاروا يميلون أكثر
إلى إعطائها اسم «زواج» باسم «اللغة الجائزة
سياس ًّيا» ،إلى أن ش ّرعتها دول كثيرة وأعطتها
صفة الزواج القانون ّي ،مضح ّين بالح ّق المبن ّي
على النظام الطبيع ّي .وألنّ النسب ّية كصندوق
باندورا في الميثولوجيا اليونان ّية ،ال تعرف إلى
أين يؤدّي بك فتحه ،صار ال ب ّد من التّمييز
بين «نوعين من الزواج» ،لم يعد األ ّول يس ّمى
«الزواج الطبيع ّي» واآلخر «الزواج المخالف
للطبيعة» ،بل صار األ ّول يس ّمى «الزواج
التقليد ّي» واآلخر «الزواج الفرح»!
وصار األوروب ّي الّذي يرى أنّ «الزواج
الفرح» هو «زواج مخالف للطبيعة» ،ال يح ّق
له ،باسم اللغة الجائزة سياس ًّيا ،أن يقول
رأيه ،وإال ّ فينعت «بالتقليد ّي» أو «بالمثير
وللتعصب».
للحقد
ّ

واحترا ًما للّغة السياس ّية الجائزة ،لم يعد يدور وعلى القيمة األخالق ّية للفعل ،فهذا غير
ّ
«يحط من قيمة األفراد»،
الكالمحولاالجهاض،بلحولقطعالحملاالراد ّي ممكن ،ألنّه
( .)Interruption volontaire de grossesseويستعمل مرادفات «غير جائزة سياس ًّيا».
فانتقلت دائرة الجدل من معنى االجهاض
كقتل لحياة بشريّة غير قادرة على الدفاع عن
أقول هذا ،أل ّن نظام النسب ّية األخالق ّية
نفسها ،إلى دائرة ح ّق الفرد في اتّخاذ قراراته ليس بعي ًدا عن مجتمعنا اللبنان ّي.
بنفسه ،أي بح ّق األمّ في عدم «استخدام إنّ ميزة لبنان كبلد متع ّدد األديان والثقافات،
جسدها» كمكان طبيع ّي لنم ّو الجنين .فإن تجعل منه ،بشكل طبيع ّي ،مركز حوار دائم،
تكلّم أحد من المناهضين لالجهاض على ليس فقط من الناحية الدين ّية أو األكاديم ّية
عدم أخالق ّية اإلجهاض ،ينعت بالمتح ّجر ذي أو السياس ّية ،وإنّما من الناحية االجتماع ّية
المتعصب المناهض لحريّة االنسان في اليوم ّية ،ما يحتّم على االنسان الحوار في
الفكر
ّ
تقرير مصيره .هي قمة االزدواج ّية والخبث العمل ،وفي الجامعة ،وفي المدرسة .وبالتالي
التي يمكن أن تؤدّي إليها هذه اللغة الجديدة ،هي بيئة قادرة نظريًّا أن تخلق إنسانًا واسع
اآلفاق .ولكنّه واقع يقدر أي ًضا على خلق انعزال ّية
لغة الجائز سياس ًّيا.
ٍ
وتعصب دين ّي يتأتّى عن الخوف من أن
فكريّة ّ
بالنتيجة ،وصل المجتمع االنسان ّي ،يبتلع اآلخر هويّتي الثقاف ّية والدين ّية والفكريّة،
بسبب فراغه الروح ّي ونزعته إلى «عدم وبالتالي يصبح بنوع من األنواع ما تكلّم عليه
المساس بشعور اآلخرين» و«عدم جرح  Huntingtonفي نظريّة صراع الحضارات.
التعصب
التعصب قد يتّخذ أشكاالً ع ّدةّ :
المشاعر العا ّمة» وسائر ما هناك من إنّ ّ
تعابير «حديثة» ،إلى عدم التمييز بين إدانة الدين ّي ،أو الطائف ّي داخل الدين نفسه ،أو
الشخص وإدانة العمل ،فلم يعد ممكنًا السياس ّي ،أو االثن ّي ،أو الثقاف ّي ،وهي كلّها
إدانة القتل ،إذ بنظر العالم المعاصر إدانةُ أشكالٌ نجدها في عالمنا المعاصر ،وفي
التعصب قد يكون مردُّه
تمس بالشخص؛ والقول إنّ الزواج لبنان حتّى .هذا
العمل ّ
ّ
ال يت ّم ،حتّى من ناحية القانون الطبيع ّي إلى دافعين:
وليس الدين ّي ،إال ّ بين رجل وامرأة ،هو -دافع وقائ ّي :وهو أن أرى اآلخر خط ًرا يه ّدد
تقليل من احترام مثليي الجنس؛ والقول وجودي الماد ّي أو الثقاف ّي أو الدين ّي ،وبالتالي
تعصبي نو ًعا من الوقاية الذات ّية ،ما
أن ال وجود لزواج «تقليد ّي» وآخر «فرح» ،يكون ّ
هو انتقاص من ح ّق االنسان بالمساواة مع يوقظ في فئة من المجتمع ،وغالبًا ما تكون
سائر أفراد المجتمع؛ والقول أ ّن االجهاض األقل ّية ،غريزة الصراع للبقاء.
توسع ّي :مبن ّي على إيديولوج ّية سياس ّية أو
هو قتل ،معناه أنّي أقلّل من كرامة المرأة- ،دافع ّ
دين ّية تطمح إلى تعميم نظريّتها و«حقيقتها» على
وأمنعها من التص ّرف بجسدها بح ّرية.
التوسع ّية
األساليب
تعتمد
وبالتالي
المجتمع،
ّ
وتعصبها يكمن في كونها تنظر
وبالتالي يصبح ك ّل شيء نسب ًّيا ،ال لنشر مبادئهاّ .
يأخذ بعين االعتبار أخالق ّية التشريع؛ فعلى إلى اآلخر -الشريك في المجتمع كمك ّون
أ ّي أساس يش ّرع المشترع :أعلى أساس غير مرغوب فيه ،ويَلزم استئصاله .وكنتيجة
التعصب ،تح ّجم حريّة
المساواة العمياء أم على أساس أخالق ّية حتم ّية لهذا النوع من ّ
العمل وصواب ّيته؟ وإن أصبحت أخالق ّية اآلخر ماديًّا أو معنويًّا .فإن كانت االيديولوج ّية
الفعل من دون قيمة في حسابات المشترع ،سياس ّية ،يت ّم تحويل النظام من نظام متع ّدد،
فعلى أ ّي أساس يرتكز؟ إن وجد في المجتمع ديموقراط ّي وح ّر ،إلى نظام توتاليتار ّي .وإن
غ ًدا أفراد يطالبون بأنواع أخرى من الزواج كانت االيديولوج ّية قائمة على نظريّة شخص
الممنوع ،أم سفاح القربى( ،وفي نظام نسب ّي واحد ،يضحي النظام ديكتاتوريًّا -توتاليتاريًّا.
غير مبن ّي على الموضوع ّية وعلى القيم ،ك ُّل وإن كان قائ ًما على نظريّة حزب ،يضحي نظام
شيء ممكن وجائز) ،فإلى أ ّي أساس يحتكم حزب واحد أوليغارك ّي .قد يت ّم الحفاظ على
المش ّرع ،أإلى أساس المساواة؟ إنّ المسأواة وجود الشرائع األخرى المك ّونة للمجتمع ماديًّا
بمعناها الحال ّي النسب ّي تفترض أن يسمح فقط ،أي أن تملك الحقَّ بالبقاء ،إنّما تُحرم
بهذه األشكال األخرى من الزيجات .فإن من ح ّق التعبير والفكر والمعتقد ،وبالتالي
كان على أساس العودة إلى القانون الطبيع ّي ينقل الحكم وجود اآلخر إلى مستوى حيوان ّي،
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من دون السماح له بالوجود الفكر ّي ،وبالتالي
يجعل من االنسان كائنًا يحيا على الصعيد
الجسد ّي ،إنّما يُح َّجم فكريًّا.
أ ّما إن كانت هذه االيديولوج ّية دين ّي ًة قمع ّية،
أي أنّها ال تفسح في أ ّي مجال لدور العقل في
السعي إلى الحقيقة اإلله ّية والتفتيش فيها،
فإنّ النظام يتح ّول إلى نظام ثيوقراط ّي
مبن ّي على عقيدة إله ّية ال جدل حولها ،حيث
ال يعود من مجال لدور االنسان في البحث
عن الحقيقة ،بل يكون مس ّي ًرا خاض ًعا لما
يشرحه الناطق باسم اهلل والوسيط الماد ّي
بين المجتمع والحقيقة غير المنظورة.
أيضا إلى
في هذا النظام يُح ّجم االنسان ً
مستواه الحيوان ّي ،ألنّه يُحرم من حريّة
الفكر والعقيدة والتعبير.
أ ّما الناحية االيجاب ّية في وجود مجتمع
متع ّدد ،فهي النض ُج االنسان ّي الذي يقدر أن
يكتسبه ابن هذا المجتمع بوجوده مع آخر
غير مماثل له فكريًّا وإيديولوج ًّيا ودين ًّيا،
فيدخل في حوار معه ،ليس بالضرورة حوا ًرا
جوهريًّا ،أي حوار يهدف إلى إيجاد حقيقة
مشتركة على أساسها يتحتّم على واحد من
المتحاورين التخلّي عن عقيدته ،إنّما هو حوار
تالقٍ ومشاركة ،يبحث فيه االثنان في كيف ّية
العيش م ًعا في مجتمع واحد بالحفاظ التامّ
على ح ّق االثنين في التعبير والمعتقد والفكر.
قد يصبح أساس ًّيا البحث عن تعابير «جائزة
سياس ًّيا» ،إنّما من دون تغيير الحقيقة ،وال
اعتماد النسب ّية وأنصاف الحقائق.
إنّ هذا المستوى من التعايش ال يحتّم
على أبناء المجتمع الواحد القبول بعقيدة
اآلخر كحقيقة مطلقة ،وال بالمساومة
وإيجاد ح ّل وسط بين حقيقتي وحقيقته.
فالمشكلة ال تكمن في التع ّدديّة الثقاف ّية أو
الدين ّية أو اإلثن ّية ،إنّما في مستوى التط ّور المدن ّي
االنسان ّي الذي ال يخاف من االختالف والتع ّدديّة.
عدم الخوف هذا مردُّه أ ّوالً إلى االتفاق الطبيع ّي
حول حريّة المواطن في الفكر والعقيدة والتعبير
ضمن حدود حريّة اآلخر ،واالتحاد الجماع ّي
تحت راية الدستور الواحد والقانون المتساوي،
الخاصة
واالنطالق من المواطن ّية ال من الهويّة
ّ
للعمل في مجال الشأن العامّ؛ وثان ًيا ،وكنتيجة
للسبب األ ّول ،عدم االعتماد على النزاع المسلح
وحرب إلغاء اآلخر كضمانة لبقائي.

كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 3
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مقالات

ليتحقّق هذا ،عل ّي أن أضع انتمائي
الدين ّي في دائرة حريّتي الفرديّة كمؤمن،
فأضحي عندها مواطنًا ال تاب ًعا .فالفرق بين
المواطن ّية والتبع ّية هو أنّ المواطن ّية ترفع
التبع ّية إلى مصا ّف االنتماء ،وتحترم هذا
اإلنتماء وتع ّززه ،ويصبح عندها هدف االنتماء
إلى حزب سياس ّي ،أو ثقافة مع ّينة ،أو عقيدة
دين ّية ،تطوي َر الوطن للجميع ،والعمل ،ضمن
الحوار البنّاء ،على تنمية حريّة االنسان
بالفكر والعقيدة والتعبير ،وبالتالي ال يمكن
للمواطن ّية وال يح ّق لها أن تلغي االنتماء ،وال
لالنتماء الدين ّي ،أو السياس ّي أو الثقاف ّي أن
يح ّل مكان المواطن ّية ،وإال ّ يقع الوطن في حالة
الديكتاتوريّة السياس ّية أو التوتاليتاريّة الفكريّة
أو التيوقراط ّية الدين ّية ،ويصبح للمواطن الح ّق
في أن يحيا على المستوى الحيوان ّي فقط.
ليت ّم هذا ،يجب على فئات المجتمع كلّها أن تتّخذ
القرار باالنتماء إلى الوطن ،وبتوحيد القوانين.
فوطن واحد متع ّدد القوانين هو أشبه بمجموعة
قبائل تعيش في حدود جغراف ّية مشتركة ،ولكن
لك ّل قبيلة الح ّق في تشريع قوانينها .يكون هذا
التشريع شرع ًّيا حين يكون على المستوى الداخل ّي
لك ّل جماعة ،بناء على معطياتها الدين ّية أو الثقاف ّية
أو اإلثن ّية ،أ ّما حين يتعلّق األمر بالتشريع العامّ،
فعلى المشرع أن يكون واح ًدا ،ممثّالً لجميع الفئات،
ينطلق من القوانين الطبيع ّية المشتركة ،ومن شرعة
حقوق االنسان الشاملة.
فأ ّي حوار يمكن للجامع ّي المسيح ّي
تطبيقه من دون خطر السقوط في النسب ّية
أخص
في مجتمع متع ّدد الثقافات ،وبنوع ّ
متع ّدد الديانات؟ فكمسيح ّي ملتزم هو يؤمن:
باإلله الواحد من حيث الجوهر ،والثالوثمن حيث األقانيم :آب وابن وروح ق ّدوس
واحد في الجوهر اإلله ّي.
بالتجسد اإلله ّي :أي إنّ المسيح الكلمة
ّ
األقنوم الثاني من الثالوث األقدس ،االبن،
قد أخذ الطبيعة البشريّة وصار إنسانًا
حقيقيًّا من دون تح ّول أو تب ّدل في طبيعته
اإلله ّية ،وبالتالي فهو إله كامل وإنسان كامل.
وهو إيمان ال يشارك فيه شركاء الوطن.
التجسد واأللم والصلب
بالفداء الخالص ّيّ :والموت والقيامة التي أنجزها المسيح الكلمة
المتجسد ليهب الخالص ،إيمان ال
االبن
ّ
نتقاسمه مع شركاء الوطن الواحد.
هي ثالثة أشياء جوهريّة في اإليمان
المسيح ّي ،وهو إيمان نهائ ّي غير قابل للتغيير،
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وبكلمة أص ّح هي عقائد ملزمة ،موحاة ،وتشكّل
وديعة الكنيسة االيمان ّية ،تناقلها التعليم الرسول ّي
من خالل وضع اليد والتسلسل الرسول ّي حتّى
يومنا هذا .هي إذًا حقائق نهائ ّية ،أبديّة غير
قابلة للتغيير ،وإنكارها علنًا يعني فصلي عن
جسم الكنيسة؛ فإنْ كانت عقائد نهائ ّية ،فال
يح ّق لي وضعها قيد الدرس والحوار.
فأ ّي حوار إذًا؟
هو ليس الحوار الجوهر ّي الذي تكلّمنا
عليه ،بل حوار االلتقاء الذي غايته البحث
في سبل العيش م ًعا والعمل م ًعا على بناء
إنسان ناضج في جميع أبعاده ،ال يمكنني
البحث عن نصف حقيقة إيمانّية تجمعني
مع اآلخر في ديانة جديدة مختلطة.
إنّ السعي الصادق إلى العيش المشترك ،رغم
اختالف العقيدة ،تحت لواء الوطن الواحد
والقانون الواحد والمو ِّحد للمجتمع كلّه ،وعلى
أساس الدستور الواحد ،ومع االحترام المطلق
للجميع بحريّة المعتقد وبحريّة التعبير عنه،
ينتج عنه حوار يبني مجتم ًعا يفسح مكانًا
للجميع ،ويش ّرع القوانين على ضوء سلّم أخالق
واضح «فال حدود لمجال التعاون واالتفاق بين
المسلمين والمسيح ّيين في لبنان .يمكنهم
التعاون واالتفاق في السياسة ،المجتمع ،العلوم،
الفنون ،االقتصاد ،المشاريع ،في الحياة
العا ّمة نفسها ،في االبداع األدب ّي والفكر ّي،
في المواضيع األخالق ّية( »...شارل مالك،
«لبنان في ذاته») .وإذا حلّلنا مقولته نجد أنّ
الحوار يت ّم حول أمور وطن ّية وتطبيق ّية من دون
مراءاة أو مراعاة للمشاعر والبحث عن أنصاف
الحقائق .ويكمل شارل مالك قائالً« :هناك حتّى
مجاالت لالتفاق حول بعض المواضيع الدين ّية
والعقائديّة ،طب ًعا إذا كان الجميع صادقًا
يخص دينه ومعتقده،
وليس مرائ ًيا في ما ّ
ومحتر ًما لدين وعقيدة اآلخر» .هو إذًا المنطق
ويقسمه اجتماعيًّا
النسب ّي الذي يبعثر المجتمع ّ
وأخالق ًّيا ،بينما الحوار في الحياة المشتركة
يفتح با ًبا أمام فهمي لآلخر والتنسيق معه لبناء
وطن على أساس النظم األدب ّية واألخالق ّية
الجامعة ،الشاملة وليس النسب ّية.
واألخطر في منطق النسب ّية أنّها تخطّ ت
اإلطار االجتماع ّي لتطال اإلطار اإليمان ّي
الالهوت ّي ،فنقول مع بيالطس «وما هي
الحقيقة؟» (يو  .)38،18وانتقلت لغة «ما
يجوز سياس ًّيا» من الوسط االجتماع ّي،
واألخالق ّي ،إلى الوسط الالهوت ّي:
فإن حلّلنا محتوى خطاب الشاب المعاصر

اإليمان ّي ،والس ّيما الطالب الجامع ّي،
نجد تشدي ًدا على مفردات قليلة وتعابير
مشتقّة- :الح ّب ،المحبّة ،التحبّب،
العطاء ،المعطاء ،العط ّية - ،الحوار،محاور ،محاورة -،قبول اآلخر ،محبّة
اآلخر ،احترام اآلخر ،عدم جرح مشاعر
اآلخر ..،كما نجد تعابير أخرى باتت في
حكم الغيب ،نجدها فقط في القواميس
الالهوت ّية مثل :الخطيئة ،جهنّم ،العذاب
األبد ّي ،الدينونة ،تح ّمل المسؤول ّية ،عدالة
اهلل ،التضحية ،االلتزام ...فالمجموعة
الثان ّية تخدش شعور الفرد المعاصر،
وتبعده عن اهلل .حتّى في فحصه لضميره،
بات المؤمن المعاصر انتقائ ًّيا في حياته
األخالق ّية؛ وهذه االنتقائ ّية يمارسها ،ليس
على أساس االنجيل أو تعليم الكنيسة أو
الوصايا العشر ،إنّما على أساس المقياس
المعاصر :النسب ّية ،ون ّية الفرد ،من دون
األخذ بعين االعتبار الحقائق الموضوع ّية
الثابتة .صار المنطق« :إن كنت أجد الفعل
حسنًا ،فهو جائ ٌز أخالق ًّيا» ،وبالتالي
فأخالق ّية العمل أو عدمها تقوم على أساس
نظرتي النسب ّية وحكمي غير الموضوع ّي.
في مسألة العالقة الجنس ّية خارج إطار
الزواج مثالً :لم يعد ّ
الشاب يقبل بأنّ س ّر ال ّزواج
يقدر أن يعطي العالقة بين الشريكين بع ًدا
أسمى ،ولم يعد من المقبول القول أنّ العمل
الجنس ّي مع شخص أحبّه هو خطأ إن لم يكن
ضمن إطار الزواج .فأخالق ّية الفعل وص ّحته،
بالنسبة للمنطق النسب ّي ،تقوم على أمرين:
الخاصة :أنا أح ّب ،وبالتالي فال حدود
نطرتي ّأخالق ّية لما سوف أقوم به باسم هذا الح ّب.
حريّة اآلخر :إن كان الشريك موافقًا ال مرغ ًما،فالعمل أخالق ّي .فما يح ّدد أخالق ّية العمل في
المنطق النسب ّي هو عدم مساسه بحريّة اآلخر
وإرادته ،وعدم اقتراب الفرد من «جزيرة
اآلخر» أو من «اآلخر -الجزيرة» .إنّما إن كان
االقتراب يت ّم بموافقة اآلخر ،فلم يعد اآلخر
خطأ ،وان لم يكن خطأ فهو ليس خطيئة إذًا.
لماذا؟ ألنّ الحكم على أخالق ّية الفعل يقوم
على معيار «المشاعر العا ّمة» من دون أ ّي مكان
لحقيقة وضع ّية أو موضوع ّية أو أسراريّة أو
إله ّية .ما هو مقبول في المنطق المعاصر تم ّيزه
صفتان :النسب ّية والسطح ّية.
وماذا بعد؟ إلى متى يستم ّر زحف وحش
النسب ّية في مجتمعنا وجماعاتنا وكنيستنا؟
إلى متى يبقى الشاب رهينة حقيقة شخص ّية

إن ّ
المسيحي
الشاب
ّ
أمام خيارين ،إ ّما
النسب ّية في مبادئه
وقناعاته وإيمانه،
ّ
وإما الوفاء لإرادة
المعلّم.
غير موضوع ّية تتعلّق به وحده؟ كيف يقدر
الشاب أن يقبل بالمسيح مخل ًّصا وحي ًدا للبشريّة
بأسرها ،إن أخضع محتوى إيمانه هذا لمبدأ
النسب ّية؟ كثيرون من صفوف الشبّان يرفضون
هذه النسب ّية نظريًّا ،إنّما يعيشونها في ح ّيز
التطبيق العمل ّي في حياتهم اليوم ّية.
ال ّشاب المؤمن مدع ّو ألن يكون صوتًا نبويًّا في
المجتمع؛ عليه أن يق ّر بح ّق التع ّدد واالختالف في
الخيارات ،إنّما من دون أن ينسى أنّه يح ّق له ،بل من
واجبه ومن صميم دعوته كمع ّمد ،أن يصدر حك ًما
أخالقيًّا على خياراته الزمن ّية ،حين يدعوه إلى ذلك
االيمان واألخالق .ودوره النبو ّي في المجتمع يبرز
بقناعته في أنّ النسب ّية غير مقبولة حينما تتعارض
النظريّات ،إن كانت فكريّة أو فلسف ّية أو دين ّية ،مع
سلّم األخالق ،أو حين تُش ّرع هذه النظريّات وتوضع
ح ّيز التطبيق في نظام قضائ ّي يتعارض والقوانين
الطبيع ّية وكرامة االنسان.
ال يمكن للمؤمن المسيح ّي ،أسياس ًّيا كان أم
فردًا من المجتمع ،أن يقنّع النسب ّية األخالق ّية
أو نسب ّية الحقيقة بقناع الح ّرية الشخص ّية
الخاص ،وبقناع الديموقراط ّية
على النطاق
ّ
في اإلطار العامّ .فالديموقراط ّية ،وإن
كانت الطريقة الفضلى الشتراك المواطنين
المباشر في الخيارات السياس ّية ،إال ّ أنّها
غير ممكنة التطبيق إال ّ إذا كانت مرتكزة على
مفهوم صحيح لإلنسان ولكرامته .والمسيح ّي
الحقيق ّي مُلزم بالتعبير عن معارضته النتقاص
يمس
كرامة االنسان ،وإن كان هذا االعتراض ّ
بالتع ّدديّة الفكريّة ،أو يجرح المشاعر العا ّمة
أو حتّى يستعمل مرادفات «ال تجوز سياسيًّا»،
وإال ّ فإنّ هذه النسب ّية ،التي تهدف باألصل إلى
إعطاء القدرة للمجتمع على أن يحتوي ،بشكل
سلم ّي ،ت ّيارات وأفكا ًرا ومعتقدات مختلفة،
يصبح بشكل غير مباشر نظا ًما قمع ًّيا ،يمنع
مَن يؤمن بحقيقة مطلقة أن يعبّر عنها ،وإال ّ

مس مشاعر المختلفين؛ وبهذا يعود االنسان
ّ
إلى شكل جديد من اإليديولوج ّيات القامعة،
بعد أن تح ّرر من تيوقراط ّية العصور الوسطى،
ونظام الملك ّية المطلق وتوتاليتاريّة النظام
الشيوع ّي وديكتاتوريّة النظام الفاش ّي ،فيخضع
لديكتاتوريّة الفكر النسب ّي.
إن ال ّشاب المسيح ّي أمام خيارين ،إ ّما النسب ّية في
مبادئه وقناعاته وإيمانه ،وإماّ الوفاء إلرادة المعلّم.
يمس
يظ ّن البعض أنّ واجب إعالن اإلنجيل ّ
بقدرة المسيح ّي على العيش المشترك مع من
يخالفه االيمان والمعتقد ،وأنّ اإللتزام باإليمان
ال يتناسب والتع ّدديّة واالختالف .ويعلن الكثير
من دعاة العلمنة الملحدة (ال الفكر العلمان ّي
اإليجاب ّي الذي يحفظ الحريّة الدين ّية لك ّل
فرد) بأنّ االلتزام بحقيقة نهائ ّية هو نوع من
التعصب الطائف ّي .وأسوأ من هذا كلّه ،أنّ
أنواع ّ
شبيبتنا المسيح ّية تحيا هذه النسب ّية في حياتها
العمل ّية :تحياها عن جهل ،أو عن قناعات
مغلوطة ،أو بتأثير من ت ّيارات النسب ّية الرافضة
لمبدأ وجود حقيقة واحدة؛ تحيا النسب ّية من
دون أن تم ّيزها .تخلق تعلي ًما يتناسب وحاجتها
العاطف ّية أو االجتماع ّية أو الثقاف ّية .ترفض
طابع الكنيسة المعلّمة ،وتظ ّن أنّ التعليم
الكنس ّي ما هو إال ّ مجموعة نصائح وإرشادات
تخطّ اها الزمن .يقلّصون التزامهم المسيح ّي
إلى ساعة يوم األحد يشاركون في ق ّداس ،ث ّم
يتركون التزامهم وراءهم على مقعد الكنيسة
ويلبسون إيديولوج ّية النسب ّية في حياتهم
اليوم ّية .مع المسيح ال توجد أنصاف حقائق ،وال
حقيقة نسب ّية« :إ ّما نعم وإ ّما ال ،وما زاد فهو من
الش ّرير» (متّى  .)37،5المسيح ّية قرار يُعاش
بعمقه وال حدود له ،وال مجال للتراجع ،وال
إمكان ّية للمفاوضة ،ولو كان قراري على حساب
لذّتي أو ترفي أو حتّى سالمتي .فالمسيح ّي
يعرف الحقيقة ،وحقيقته ليست نسب ّية ،ليست
عقيدة ،ليس أسطورة وال رمزًا .حقيقته شخص
وصلب ومات وقام ليفدي البشريّة.
ّ
تجسد وتأل ّم ُ
المسيح هو َمن قال «أنا الحقيقة» (يوحنّا
 .)6،14كالم غير مقبول اليوم في عصرنا؛
يمس
فكالم المسيح غير الئق ،م ّدع ،متكبّرّ ،
بالمشاعر العا ّمة وهو ليس جائزًا سياس ًّيا ،وإن
تركنا السياس ّيين يعبّرون لقالوا« :كالمه يه ّدد
العيش المشترك والتع ّدديّة ،ويلغي اآلخر» .أَهل
بإنكاري لحقيقتي وإليماني أحيا بشكل أفضل مع
شريك الوطن؟ أيرضى شريك الوطن بأن أعلن
له أنصاف حقائق ،وأحابي الوجوه وأنافق ألخلق
تعايشً ا د ّجاالً؟ نحن لسنا نفتّش عن تعايشنا ،بل
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نفتّش عن عيش مشترك ،عن العيش م ًعا؛ وأ ّول
مق ّومات هذا العيش م ًعا هو المعرفة ،فالمعرفة
تنفي الخوف .ال يح ّق للمسيح ّي أن يحيا نصف
مسيح ّي ونصف مُلحد ،بحسب الزمان :يوم
األحد مسيح ّي ،وسائر األسبوع ملحد في عمله
وفي جامعته ومدرسته من دون أ ّي قيم وال
احترام لآلخر؛ وال بحسب وضعه الجغراف ّي :في
بيته مسيح ّي وخارج البيت ملحد؛ وال بحسب
األشخاص :مسيح ّي مع المسيح ّيين ،وملحد
مع الملحدين ،ونسب ّي في تعاطيه مع الديانات
األخرى؛ وال بحسب الحاجة العاطف ّية :مسيح ّي
في المبدأ ،إنّما انتقائ ّي في التطبيق.
دعوتنا أن نكون مسيح ّيين ،أي أن نؤمن
بالحقيقة ال بأنصاف الحقائق .مئتان وثالث
وستّون ( )263م ّرة يتكلّم الكتاب المق ّدس
عن الحقيقة :مئتنان منها في العهد الجديد،
(ولست أدري ل َم اختار المترجمون كلمة «حقّ»
وليس حقيقة في ترجمتهم لكلمة ،aletheia
أالعتبارا ٍت لغويّة ،أم عقائديّة أم تماش ًيا مع اللغة
الجائزة سياس ًّيا)« .أنا الحقّ» قد تكون ألطف من
«أنا الحقيقة» ،إنّما كالم المسيح ليس نسب ًّيا:
دعانا لنعرف الحقيقة ،نحبّها ونعتنقها ونتك ّرس
لها وبها« :أق ّدس ذاتي من أجلهم ليكونوا هم
أي ًضا مق ّدسين بالحقيقة» (يوحنّا .)19،17
فلنأخذ القرار ونترك النسب ّية .فالعالم بحاجة
إلى إعادة غرس الحقيقة فيه ،ألنّ النسب ّية
تخنقه .فلنك ّف عن المراءاة ومحاباة الوجوه،
فواجب شريك الوطن أن يحترمني كما أنا
ويقبلني باختالفي عنه .أنا واجبي أن أحبّه وأقبل
ح ّريته باالختالف ،وأسعى للعيش معه ،كما هو
ال كما أرغب في أن يكون .فلنك ّف عن عيش مبدأ
النصف مسيح ّي ذي نصف الحقيقة ،وإال ّ فنسمع
المتجسد ،يقول لنا« :قد
المسيح ،الحقيقة
ّ
وصلتني تص ّرفاتك :أي إنّك لست بار ًدا وال حا ًّرا،
وليتك كنت باردًا أو حا ًّرا ،إنّما ألنّك فاتر هكذا،
أي إنّك لست بار ًدا وال حا ًّرا ،أوشك أن أتق ّيأك
من فمي» (رؤيا  .)16،3خذ القرار ،وكن إ ّما حا ًّرا
وإ ّما باردًا ،فبفتورك سيتق ّيأك المجتمع ،والكون،
والمسيح .كلمات أعاد البابا صياغتها بكلمات
معاصرة ،حين قال للجامع ّيين« :أرجوكم ،ال
تتف ّرجوا على الحياة من أعلى الشرفة كمراقبين،
بل خذوا دوركم حيث مساهمتكم مطلوبة لتعملوا
من أجل الحياة والتط ّور ،وفي الجهاد في سبيل
كرامة األشخاص ،وفي الكفاح ض ّد الفقر ،وفي
المعركة من أجل القيم ،وفي معارك كثيرة سوف
تخوضونها يوميًّا».

كـ ــانـون ّ
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وديع الصافي
الصوت لا ُ
ُ
رجع صداه
بقي

ع ــدد 59
«الصافي» وجوزف
أبي ضاهر.

جوزف أبي ضاهر

ٍ
بصفة ،هو الصفاتُ كلُّها :هادئ كهمس عشقٍ ،صاخ ٌب كعصف ريحٍ،
صوتُه ال يُنعت
ٍ
وبين الحالتين حضو ُر التم ّيز بصفاء تَطل ُع اآله ُ معه من األعماق ممتلئ ًة بسحر األحاسيس
حتّى االنتشاء.

ـ«معجزة ...معجزةَ ...من قال نحن
نغنّي» .وحين خرج وديع كان العناق أوس َع
من َو َس ِ
اعة األيدي وأش َّد من قدرتها.

قَبلَهُ كانت األغنية اللبنان ّية تحدي ًدا ،والعرب ّية عمو ًما ،مختصر ًة بأسماء تصل ح ّد
التطريب ،فتنال إعجا ًبا من طالبي أصالة.
ٍ
ٍ
معه نهضت هذه األغنية إلى األبعد من التطريب واختصار األنغام بطبقات و ُع َرب صوت ّية
مح ّددة .تجاوز صوتُه ك ّل حدود من األدنى إلى األعلى ساب ًحا في مسافات يص ُع ُب وصفُها
وتقدي ُر مداها .كأنّه اإلبهار.

صوته م ّر باألعصاب كما خَفَّةُ الجناح،
أو كوم ٍ
ض ،فابتهال وانعتاق من تفتّت قدرة
على الصمود.

في الزمن الجميل جاء ،في أ ّوله جاء َ مثاالً ورمزًا ألجيال أتت بعده ،وأخذت عنه
واقتربت منه ،وما وصلت إلى امتالكه .المشاعر لها خصوص ّيتها ،كما األوتار ولو بشكلٍ
ف نغ ًما.
متشابه وتختل ُ
ٍ
برفقة سعت معه إلى إيجاد هويّة خاصة ألغنية
في ذلك الزمن الجميل ،التقى صوته
لبنان ّية من شعر ٍ لبنان ّي محكي ،وموسيقى آخذة من نبض قلب يشفي من البشاعات
والسكر ِ اختياالً في عتمة التالشي.
والتطويل والترديد ّ
صوته أحيا السمع وما خ ّدره.
التقى الشحرورة صباح ،وم ًعا مشيا إلى أعراس جمال ُط ّرزت بشعر األسعدين سابا
والسبعلي ومارون كروم وتوفيق بركات وميشال طعمه ،ويونس االبن وغيرهم ...وحين
وصال كان في الصدارة عاصي ومنصور الرحباني ومعهما أكث ُر من ٍ
أغنية عروس...
اكتمل الغناء في المهرجانات وأعياد الجمال.
خلق التعاون بين هذه األسماء ،مضافًا إليها ما يوازيها سح ًرا في صوت فيروز
ونصري ،وفي قصائد ميشال طراد وسعيد عقل ،وألحان فيلمون وهبي ...وفي محطّ ة
تالية جاءت ألحان مح ّمد عبد الو ّهاب وفريد األطرش للصوت «الصافي» بنكهة مختلفة،
وبشيء من الخصوص ّية إلنجاح األغنية الجديدة.
غنّى وديع الصافي من ألحانهم ِ
جميعهم ،ومن ألحان آخرين ،وما ارتبك م ّرة أو سأل،
أو طالب واض َع لحن بما يجب أو يُنَاسب ...ك ّل األلحان تناسبه ،وتتألّق بصوته «الصافي»
الذي حمله كنية منذ تق ّدم للغناء في اإلذاعة ( 15آذار  ،)1939واختارته له لجنة فاحصة
مؤلّفة من :ألبير أديب (مدير اإلذاعة) ،سليم الحلو ،ميشال خ ّياط ...وغيرهم.
قبل ذلك كان يرتّل ،و َمن رتَّل صل َّى م ّرتين.
هو صلّى م ّرات ...واستم ّر حتّى آخر النغم.
في اإلذاعة اللبنان ّية ،وكان م ّرة يس ّجل أغنية ،وكنت شاه ًدا ،دخل عبد الحليم
حافظ زائ ًرا برفقة توفيق الباشا .توقّفا أمام الزجاج الفاصل بين آالت التسجيل والفرقة
الموسيق ّية يتق ّدمها وديع مغنّ ًيا.
توقّفا ،وأحسست أنّ عبد الحليم كان مأخوذًا بالصوت الصافي حتّى إذا خَتم المقطع
المغنّى تن ّهد «العندليب» بعد نف ٍ
س عميق ،وقال للباشا:

لعلّه الجوهر هذا الصوت في الغناء،
أ ِّي ٍ
غناء ،يُب َع ُث فر ًحا لتزكية الجمال في
الشعر واأللحان ،فال م ّجان ّية في الفن
ٍ
سذاجة تتمايل
المتهان لهوٍ يَقتصر على
وال تمشي.
الجوهر ال يخضع لتصني ٍ
ف قديمٍ أو جدي ٍد،
هو في موقعه قبلة عين تأسر وتؤثّر،
وتنهض بسكون نورٍ لرق ّي ذوقٍ يه ُّز الجسد
كيانًا ،فتعي شرايينه الحياة إيقا ًعا يوصل
الغبطة إلى مشارف التلقّي.
ثقافة صوته أتت من قدرةٍ ،ال من ٍ
دراية
خاصا به
وعلمٍ فقط ،واست َ َحالت نه ًجا ًّ
ومنه ًجا آلتين بعده.
يقولون الذكاء نعمة توصل إلى النبوغ.
أيضا نعمة نبوغ
صوت وديع الصافي هو ً
حسب تعبير ٍ لعبد الوهاب
قارب اإلعجازَ ،
بعد سماعه «الصافي» يغنّي «ول َو».
صوت ال عهد به لسامع من قبل ،وربّما من
بعد ،كأنّه في صعوبة الصفاء فرادةُ ٍ
حالة
َطبَعت زمننا.

عبد الو ّهاب على صدر وديع
الصافي (أواخر الستين ّيات).

عاش في تواضع المحبّة وهو في ق ّم ِة
مجده ،ويستم ّر صوتًا ال رج ُع صدى.

صورة عائل ّية (سنة  )1952من اليمين :وديع ( 31سنة) ،قيصر خليل ،الوالد بشاره فرنسيس ،ناديا
(هناء الصافي) ،إيل ّيا (العميد الركن) ،الوالدة شفيقه العجيل ،الطفلة دنيا (بكر وديع) ،مَلبينا
(زوجة وديع) ،تريز.
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سليم باسيلا بعد رحيله
بقلم المحامي الأديب رفيق غانم

قل لي سليم باسيال
قل لي أيّها المعلّم في القانون وفي األدب
وفي رحاب الكلمة
قل لي من أين حصلت على قلمك؟!
أم هو هرع إليك ،واستق ّر في يدك ،فأعطيته
من ذاتك ما يكفي لخلوده ،وأعطاك من فيض
حبره ما يكفي لخلود كلماتك المنسلخة عنك،
المكتملة بك ،النابضة بك ّل ما تكتنزه من موهبة
وثقافة وتم ّرس قلّما توفّرت جميعها إال ّ للنادرين
النادرين من األسياد األحرار الذين ال يليق بهم
إال ّ تاج الكلمة المتألّق دائ ًما على مشارف الزمان،
وأنت واحد منهم وفي الطليعة بينهم.
قل أيها الحفّار المبدع بأ ّي إزميل تنحت ؟!
أبإزميل مشرق ّي المنبع غرب ّي الهوى عرب ّي
األصالة واألجادة والتمكّن من أسرار اللغة،
الخاص ،أم باإلثنين م ًعا؟!
أم بإزميلك
ّ
إنّما تنحت باإلزميلين .فأنت مشرق ّي الشعور
واألحاسيس والمشاعر واإلنتماء والتثبّث
بالجذور ،وعرب ّي التمكّن من ك ّل ضروب
الفصاحة والبالغة والترقّي بهذه اللغة إلى
الخاص ،من
أعلى الدرجات؛ ولك إزميلك
ّ
خشب األرز في لبنان ،وليس من حديد
المناجم ،ألنّك لبنان ّي أرز ّي اإلنتماء على
انفتاحين :واحد عامود ّي نحو السماء أيّها
المؤمن بربّك المتثبّث بقيمك؛ وآخر أفق ّي نحو
مشارف األرض األربعة ،أيّها المنفتح على ك ّل
اآلفاق تنهل من ك ّل الينابيع وال ترتوي ويبقى
فيك شغف دائم إلى األكثر واألجود واألرقى.
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قادةَ الكلمةَ في ك ّل األزمنة واألمكنة،
وكان سخيًّا في عطائه ،كأنّه اصطفاق
أيضا
لتشهد على مجدها وعظمتها ،وهي ً
تشهد بك وبأمثالك ،أيّها المناجي المرتّل
في هدأة الدهشة ،والتأ ّمل مع مواكب
السفر والريح والغربة ،ومع جمهرة األبحار
في أعماق اإلنسان ّية وإلتقاط الجواهر من
على ضفاف األنهر في القرى الجميلة  ،قرى
لبنان السابحة في الغمام ،الشاهدة دائ ًما
على عظمة هذا الوطن عبر أقالم العباقرة
والمبدعين في رحابها ،وأنت واحد منهم وفي
طليعة موكبهم المتهادي بك ّل جالل وأبّهة وكبر.

قل لي .أيّها اللبنان ّي العريق
خمرة العناقيد تدفّقت عليك من الخوابي
فإمتأل منها قلبك ،وامتأل فكرك ،وتناثرت
قطراتها على قلمك فتح ّول ذهب ّي اللون
سكرا ًن يتر ّجح مع حوريّات الليالي الملهمات،
ويسكر الصبايا في العش ّيات ويترنّح فوق الربى
الحالمات كأنّه من آلهة الخمر المتمايلين في
شقوق القالع القديمة ،فيه عبق ط ّيب ،وفيه
سحر القالع القديمة النابت من عمق التاريخ،
السابح في األرجاء ،المر ّجع صدى األيّام
الخوالي في متاهات الوجد والوجدان.
قل لي ،أيّها المحن ّي على وجع غريب ،لماذا
أنت موجوع إلى هذا الح ّد؟ أهي مأساة اإلنسان
كؤوسا من
تعصف في حناياك ،وقد رشفت ً
المرارة مألها الرحيل والغياب وشقي ٌق غفا في
الغفوة األبديّة فترك وش ًما حزينًا في أعماقك ال
كؤوسا من األلم مألها
يمحوه الزمن ،ورشفت ً
ح ّب غامض وعذابات وقهر الزمان؟!
يقض المضاجع وينبض في كلماتك
إنّ وجعك ّ
متوتّ ًرا غام ًضا كما وجع  Alfred de vignyو
 ،Baudelaireوتبحث عن شفاء له في الرؤيا
واألحالم؛ لكنّه شفاء هارب كالسراب يضيع في
سليم باسيال
صحاري الخوف والقلق ..ويبقى تم ّردك الكئيب
سبحان اهلل ،م ّجده صب ًحا ومساءً ،واشكره تعبّر عنه في ثورة هادئة صاخبة ،كما تبقى بعض
صب ًحا ومساءً ،ألنّه أعطاك كما أعطى السنابل في حقول عصفت فيها الريح.

سليم باسيال
معلّم حفّار ينقش على الصخر ..قلم متوتّر قلق ال
تهدأ معاناته ،ال تهدأ مأساته .عاصر الكبار من
اعالم االدب في لبنان ،وهو علم رائد ،فأحبّوه،
لكنّهم كانوا يهابونه وينتظرون رأيه ليفاخروا
أو ليخافوا :يفاخرون إذا أعطاهم من صدق
سخائه ،ويخافون إذا ج ّرحهم بصدق نقده؛
لكنّهم دائ ًما يقفون مته ّيبين ،ألنّه إذا أغدق نع ًما
من سخائه يصنّفون عن ح ّق وجدارة ،واذا ج ّرح
بصدق نقده ،يته ّيأون للمغامرة الجديدة علّهم
يحظون ببعض النعم من سخائه.
إنه قل ٌم زاخر بموهبة نادرة وثقافة نادرة.
عص ّي الكتابة ،لكنّه سخ ّي إذا الن .عص ّي
الكتابة ،وعص ُّي التف ّجر ،لكنّه ال يستطع أن
يكون عصيًّا إذا تف ّجر نبعه ،يكتب مرغ ًما،
يتح ّدى العصيان ،فيجري نهره متدفّقًا،
حامالً معه الجواهر والآللىء والزهر الب ّر ّي
وأغصانًا جميلة من شجر البراري وجذو ًعا
صلبة من سنديان هذا الجبل المتم ّرد وأرزه.
إنّه جبل ّي .لك ّن المدن ّية وشمته بالحضارات
المختلفة والمتكاملة ،الدين ّية واالجتماع ّية
واألدب ّية والفكريّة والوطن ّية .نعم الوطن ّية
خاصة! ألنّ لبنان أزهر على تش ّرقه وتغ ّربه.
ّ
ألنّه لبنان األ ّول في عقله وضميره النابض
في ك ّل كيانه المنساب في عروقه؛ وما أجمله
لبنان الجاري في عروق العباقرة من أبنائه!
وكم يتمنّى سليم باسيال لو يدرك القادة
والسياس ّيون عظمة هذا الوطن المشرق دائ ًما
في زوايا التاريخ وعلى مطالّت االنسان ّية!!
سليم باسيال
يمسك شعور غريب ،ألنّه من
إذا مررت به ّ
تمسك
الطوبايّين في رحاب الكلمة .وإذا قرأت له ّ
نشوة غريبة ،ألنّه يحملك على بساط الريح إلى
عالم سحر ّي جميل به ّي خافق بالجمال واألحالم
والرؤى .وإذا سمعته يتكلّم تخال أنّه طائر رقيق
الجناحين يكاد يطير عن المنبر ،أو أنّه نسيم
عليل يالمس روحك ،فتكاد أنت أن تحلّق معه
في أجوائه السحريّة أو أن تغوص في أعماق بحر
ممتلىء بالمرجان والياقوت .
هجوس يخاف من النسيم
خفيف الوزن ،مَ ٌ
ومن قطرات المطر ومن الح ّر والق ّر ،لك ّن
ظلّه يبقى ويستق ّر في عينيك وفي وجدانك
إذا سمعته أو قرأته أو مررت به.
لكنّه رحل،
ولن نم ّر بعد اليوم إال ّ عبر ظالله المتو ّهجة
من هناك ،وعبر ظالل كلماته الخالدة.

عالية ،بلغته أو لهجته ،وال أحد يفهم ما
انطباعات باريس ّية
يقال ،فكيف إذا تكلّم أكثر من شخص
حكمت حنين
بأكثر من لغة في وقت واحد!؟
حين كان هذا يحصل ،وقد حصل م ّرات
أخي ًرا ،بعد بلوغي س ّن التّقاعد ،ع ّدة ،تذكّرت برج بابل القديم .حمى اهلل
ونظ ًرا النحسار مجاالت العمل ومشقّاته باريس وغيرها من المدن من مصير برج
ومتطلّباته وتداعياته والتزاماته ،ق ّررت بابل القديم.
تلبية دعوة ابني وعائلته لزيارتهم في
باريس.
ثالثًا :ظاهرة التّس ّول:
ّ
أمضيت في باريس ستة عشر يو ًما (-7/17
في تجوالك في اللّيل ،يصادفك،
في ّ
 ،)8/3وس ّجلت هذه االنطباعات:
الشوارع الها ّمة ،مه ّمشون يفترشون
األرصفة ،ويَغطّ ون في نوم عميق ،على
أ ّوالً :غروب ّ
الشمس:
ضجيج المحيط بهم،
ال ّرغم من ال ّ
وصلت إلى مطار شارل ديغول عند (ربّما يكونون مخمورين) ،وال أحد
الساعة التّاسعة إال ّ رب ًعا ليالً ،بحسب يعترض على ذلك .المه ّم أن يرحلوا مع
ّ
توقيت بيروت ،وع ّدلت توقيت ساعتي أمتعتهم ،وغالبًا هي قذرة ،قبل انبالج
ستّين دقيق ًة رجو ًعا لمجاراة توقيت
الصباح ،واستئناف األعمال اليوم ّية.
ّ
الساعة الثّامنة
باريس ،فصرت فيها عند ّ
ليالً.
أدهشني أنّ ال ّدنيا ما تزال من ّورة كأنّها
في ع ّز ّ
الظهيرة .استعلمت عن األمر،
فجاءني الجواب بأنّ ّ
الشمس ال تغيب في
السنة إال ّ بعد العاشرة ليالً
هذه الفترة من ّ
(طب ًعا بحسب توقيت باريس) ،فحسدت
الباريس ّيين على استفادتهم من ضوء
النّهار وأش ّعة ّ
الشمس ،وتمنّيت لو أنّ
هذا ينسحب على لبنان لكنّا خفّفنا عنّا
عناء انقطاع التّ ّيار الكهربائ ّي ،مع العلم
أ ّن ّ
السادسة
الشمس تشرق صبا ًحا عند ّ
صبا ًحا تقريبًا.
ثان ًيا :برج بابل جديد:
إذا ركبت المترو ،أو صودف وجودك
في تج ّمع بشر ّي بانتظار ال ّدخول إلى
متحف اللوڤر ،أو قصر ڤرساي وحدائقه،
أو كاتدرائ ّية نوتردام ،أو أ ّي معلم سياح ّي
آخر ،فإنّك تجد نفسك في برج باب جديد.
ك ّل يتح ّدث بلغته أو لهجته ،وقد يصدف أن
ال أحد يفهم ما يقوله اآلخر ،فهناك ز ّوار
من بلدان شرق آسيا ،ومن ألمانيا ،ومن
خصوصا
روسيا ،ومن بلدان أفريق ّية،
ً
تلك الّتي كانت فرنسا مستعمرة لها ،وقد
صار معظم المقيمين منهم في باريس من
حاملي الجنس ّية الفرنس ّية ،يعملون في
الوظائف العا ّمة ،وفي شتّى مجاالت العمل
المتوافرة.
تخ ّيل بعض هؤالء يتكلّم ،وأحيانًا بأصوات

وفي تجوالك ،في اللّيل والنّهار ،وفي
السياح ّية،
ك ّل األمكنة ،أمام المعالم ّ
والمتاحف والقصور ّ
والشوارع والمطاعم،
وفي الطّ رق إليها ،يصادفك المتس ّولون،
ذكّرني هؤالء بالمتس ّولين في لبنان،
لكنّهم ال يم ّدون أيديهم يستعطون ،وال
يالحقونك مل ّحين في الطّ لب .ك ّل يكون
قد اختار عمالً ،مشرو ًعا أو غير مشروع،
ويعرضه عليك حين تم ّر به ،ويضع
أمامه ،أو يحمل ،وعاءً ،يضع فيه ال ّراغب
المال ،حسب رغبته .بعضهم يق ّدم
أعماالً فنّ ّية كالعزف على الغيتار ،أو ال
ـ ،key-boardأو الكمان ،أو أيّة آلة
موسيق ّية أخرى ِح ْملُها خفيف .أو قد يغنّي،
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أو يرسم صور من يرغب (طب ًعا هؤالء
رسامي مونمرتر) .آخرون يق ّدمون
غير ّ
عروضا رياض ّية فرديّة وجماع ّية .آخرون
ً
يبيعون تذكارات (خارج المحالّ ّ
الشرع ّية
لبيعها) ،وعندما تداهمهم ّ
الشرطة (ألنّهم
يضاربون بصورة غير شرع ّية على أصحاب
المحالّ المرخّصة) ،يجمعون بضائعهم
ويهربون بها ،ث ّم يعودون ،عند رحيل
ّ
الشرطة ،إلى مزاولة «تجارتهم» .وهكذا
ّ
دواليك ،يعيشون مع الشرطة بين ك ّر وف ّر.
حالة واحدة ،استثنائ ّية في عالم التس ّول،
شاهدتها في إحدى محطّ ات المترو .امرأة
تجلس على سلّم المحطّ ة ،وفي حضنها
طفلة ،وأمامها علبة صغيرة من كرتون .ال
تسأل ،وال تطلب ،وال تل ّح .إذا تك ّرم عليها
أحد الما ّرة ببعض المال ،مهما كان المبلغ
قليالً ،تسمعها تبادر إلى القولMerci« :
 .»Monsieurكانت هذه المرأة تجلس
على سلّم المحطّ ة ،في أوقات الذّروة،
عندما تع ّج المحطّ ة بالنّاس ،ث ّم تختفي.
السين:
راب ًعا :نهر ّ
مَنَّ اهلل على فرنسا عمو ًما ،وباريس
السين .وقد عرف
خصوصا ،بنهر ّ
ً
الفرنس ّيون كيف يستفيدون من هذه
النّعمة .لقد شقّوا ّ
الشوارع المحاذية
لمجراه ،بحيث يستطيع المرء أن يتمتّع
بمرآه ،وبمرأى ما يجري فيه من مراكب
وزوارق ،وأن يتأ ّمل المياه المنسابة فيه
بهدوء ،طب ًعا خالل الفترة الّتي تنحسر
فيها األمطار الغزيرة .وبنوا على امتداد
السياح ّية .وس ّيروا
ضفّتيه المشاريع ّ
في مجراه الـ«»Bâteaux Mouches
والـ« »Bâteaux Busوهي مراكب
سياح ّية ،بطابق أو طابقين ،تأخذك،
السين في رحلة تستغرق ،على
عبر نهر ّ
األق ّل ،ساعة ،تتع ّرف ،خاللها ،إلى معالم
سياح ّية ،أقيمت ،منذ القديم ،حول مجرى
السين.
نهر ّ
ّ
السكن في مراكب
إلى
اس
ن
ال
بعض
ولجأ
ّ
كبيرة ح ّولوها إلى منازل ،يقومون ،وهم
فيها ،برحالت وزيارات ألماكن يستطيعون
السين.
بلوغها عبر مجرى نهر ّ
كما أقام بعض المستثمرين ،على بعض
المراكب ،ما يشبه صاالت الفنادق
والسهرات
واالوتيالت إلقامة الحفالت ّ
وحفالت ال ّزفاف.

كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 3
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واستفاد الباريس ّيون ،من سكّان وز ّوار ،من
السين ،فاستخدموهما ،نظ ًرا
ضفّتي نهر ّ
لبعد البحر عن باريس ،شواطئ للتع ّرض
ألش ّعة الشمس بقصد «البرونزاج».
هل يحسن اللّبنان ّيون االستفادة من نعم
خصوصا وأنّه وهبهم بل ًدا
اهلل عليهم،
ً
جميالً بشاطئه وساحله وجباله وأنهاره
ووديانه ومواقعه الطّ بيع ّية؟! حتّى اآلن،
أثبت الواقع أن ال .نأمل أن يرتدعوا
ويتعلّموا من غيرهم ويقتدوا بهم.
خامسا :شاطئ للجميع:
ً
ذات أحد ،ذهبنا لتمضية النّهار على شاطئ
بحر المانش في مدينة دوڤيل .كان الهدف من
المشروع االستجمام ومشاهدة حركة الجزر،
حيث تتراجع مياه البحر ،طوال النّهار ،ألكثر من
مئة متر على مدى ّ
الشاطئ بكامله.
الس ّيارة في أحد المرائب ،وحصل
َرك َن ابني ّ
عند ال ّدخول على بطاقة الكترون ّية يدفع
بموجبها ،عند الخروج ،كلفة الموقف.
الس ّيارة ،وأخذنا مكاننا من
تر ّجلنا من ّ
ّ
ّ
الشاطئ بين جمهور من الناس متع ّدد
الهويّات والجنس ّيات واأللوان واألعراق.
أمضينا النّهار وتمتّعنا بالمناظر المتوافرة
جميعها ،ولم يطالبنا أحد بأ ّي بدل.
فيما أنا أتأ ّمل النّاس والمناظر حولي،
تساءلت :كيف يمكن للّبنان ّي أن يمضي
نها ًرا بكامله على شاطئ نظيف ّ
منظم،
حيث ال صراخ ،وال ضجيج ،وال تح ّرشات،
وال كلفة لل ّدخول إلى ّ
الشاطئ أو المسبح.
هناكّ ،
الشاطئ للجميع م ّجانًا ،فإذا
خاصة ،فأنت ال
وصلت من غير س ّيارة ّ
تدفع أ ّي كلفة ،وتستطيع أن تحضر طعامك
وشرابك معكّ .
الشرط الوحيد المطلوب،
والّذي يتق ّيد به النّاس طو ًعا ،هو النّظافة،
فك ّل ر ّواد ّ
الشاطئ يحفظون نفاياتهم
خاصة ،ويرمونها في
معهم في أكياس ّ
يصا لهذه الغاية.
مستوعبات وضعت ّ
خص ً
مسكين اللّبنان ّي! استولوا على شاطئه،
وحرموه من التّمتّع بمياه بحره ،وأجبروه
أن يدفع كلفة عالية إذا شاء أن يمضي
نها ًرا ،أو بعض نهار ،على شاطئ البحر.
سادسا :حركة الم ّد والجزر:
ً
عندما شاهدتها على شاطئ بحر
المانش في مدينة دوڤيل ،وفي Mont Saint
 ،Michelوهي هنا أقوى وأسرع وأطول زمنًا

ومسافة ،تبادر إلى ذهني ما يأتي:
عندما كنّا ندرس ظاهرة الم ّد والجزر
في مادّة الجغرافيا الطّ بيع ّية ،كان ّ
الشرح
السطح ّي،
يقتصر على شرحها البسيط ّ
بأنّها عمل ّية امتداد مياه البحر نحو
ّ
الشاطئ ،ومن ث ّم انحسارها ،أو العكس.
عندما شاهدتها بأمّ العين مع تداعياتها،
تساءلت في نفسي :لِ َم ال تص ّور هذه
الحركة فيل ًما تلفزيون ًّيا أو سينمائ ًّيا أو
تس ّجل على شريط ڤيديو ،ويُعرض على
الطّ الّب ،فيرون ،بأمّ العين ،هذه الحركة
خصوصا
مع زمانها ومسافتها وتداعياتها،
ً
ضخامة
ال
وأنّنا ،في لبنان ،ال نعرفها بهذه ّ
الّتي تحصل فيها في دوڤيل ،وبصورة
أخص في .Mont Saint Michel
ّ
ساب ًعا :ظلم إيجاب ّي:
ّ
درسنا ،في مادّة التاريخ ،أنّ ملوك
فرنسا وقادتها الكبار قد ظلموا ّ
الشعب
واحتقروه وحرموه من حقوقه كافّة،
واستأثروا بثروة ال ّدولة والبلد ،وصرفوها
على ملذّاتهم ّ
الشخص ّية وترفهم ،فبنوا
القصور الفخمة ،وزيّنوا الحدائق الواسعة
وخصصوا
المحيطة بها والتابعة لها،
ّ
غابات شاسعة واسعة لممارسة هواية
الصيد فيها ،واقتنوا العبيد والخدم
ّ
بأعداد كبيرة؛ ما دفع الفرنس ّيين إلى
الثّورة المشهورة عام 1789م.
اليوم ،باتت هذه االنجازات معالم سياح ّية
مه ّمة ،تستقطب ال ّز ّوار من أصقاع
ال ّدنيا كلّها ،وهؤالء يضخّون أمواالً طائلة
في الخزينة الفرنس ّية ،من خالل ما
يصرفونه ،منذ بدء ال ّزيارة حتّى انتهائها.
إنّ ّ
الظلم الّذي مارسه أولئك الملوك
التّيوقراط ّيون األرستقراط ّيون قد كان له ،عبر
التّاريخ ،تداعيات إيجاب ّية مه ّمة على أصعد ع ّدة:
•إنّ التّراث الّذي تركوه خدم ويخدم
فرنسا ،وسيخدمها إلى األبد.
•إنّ الحركة العمران ّية الغن ّية الّتي
شهدتها فرنسا في أيّامهم ،من حيث
بناء القصور ،وتخطيط الجنائن،
وإقامة التّماثيل ،وتشجيع النّحت
الخاصة،
وال ّرسم ،وك ّل هذا لمتعتهم
ّ
أفادت (الحركة العمران ّية والفن ّية)
العالم بأسره ،إذ ق ّدمت وحفظت

له ،تراثًا عمران ًّيا وفنّ ًّيا وتاريخ ًّيا
وحضاريًّا ،ال مثيل له .ويمكن أن
يقتدي بها حكّام العالم من حيث
تشجيع العمران والف ّن والفنّانين.
ثامنًا :غابة التّناقض:
زرنا ،فيما زرنا ،غابة بولونيا
( )Bois de Boulogneفإذا هي متن ّزه
للجميع :المشاة ،راكبي الد ّراجات ،راكبي
ال ّرولرز ،محبّي الطّ بيعة حيث يستريحون
على األعشاب ،يتحادثون ويأكلون ويشربون
ويتمتّعون بالمناظر الطّ بيع ّية الخالّبة
حولهم ،محبّي النّزهات بالقوارب يعبرون
بها البحيرة االصطناع ّية ضمن متن ّزه الغابة.
وفي زيارة أخرى ليل ّية لها ،بقصد
االستكشاف فقط ،اكتشفت ،أنا الغريب
كلّ ًّيا عن باريس وضواحيها ،أنّ غابة بولونيا
تتح ّول ليالً إلى سوق دعارة .أ ّوالً ،يختفي
منها ر ّواد النّهار الّذين سبق ذكرهم أعاله.
ثان ًيا ،يح ّل محلّهم ،على األرصفة الممت ّدة
على طرفي طرقات الغابة ،المومسات
يعرضن أجساده ّن ،وه ّن شبه عاريات،
إحداه ّن كانت عارية تما ًما ،حتّى من ورقة
التّين ،بانتظار ال ّزبن لممارسة ال ّدعارة.
غريب أمر هذه الغابة ،كيف تجمع
النّقيضين؟! ترى ،هل تجمعهما المتعة
على اختالف نوعيها :نها ًرا وليالً؟!
ختا ًما ،وخالصة لهذه ال ّزيارة ،أودّ أن
أعترف بأنّني ،في األيّام األولى ،على
قصر ال ّزيارة بكاملها ،كنت أقارن بين
فرنسا ولبنان ،وأخرج بحزن وأسف على
بلدي .ولكن ،عندما شارفت ال ّزيارة
على نهايتها ،خلصت إلى االستنتاج أنّه
ال يجوز المقارنة بأ ّي وجه ،فمساحة
فرنسا الكبيرة تسمح بش ّق شوارع وإنشاء
أرصفة عريضة ،وبتخطيط حدائق شاسعة
واسعة ،وإمكانات فرنسا المال ّية تسمح لها
ببناء ،على سبيل المثال ،مطار كمطار
شارل ديغول ،وهل ّم ج ًّرا ،فيما لبنان
يعجز عن هذا كلّه نظ ًرا لضيق مساحته،
ولضعف إمكاناته .إال ّ أنّ هذا ال يعني أال ّ
يُعنى الق ّيمون على األمور في لبنان بحسن
استثمار قدرات لبنان الطّ بيع ّية والبشريّة،
وهي كثيرة ،وبتسخيرها لخدمة النّاس
الخاصة .فلك ّل بلد
ال لمصلحة جيوبهم
ّ
ميزاته وخصائصه .المه ّم أن يعي ّ
الشعب
		
والمسؤولون ذلك .نأمل خي ًرا.
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إلى َمن ي َ ُه ُّمه األم ُر!
ٍ
ف ،بصدقٍ حميم ،واضحٍ الوضو َح
أعتر ُ
ٍ
ُ
ِ
ِ
ف
يعتر
ال
قد
بما
،
رأة
ج
و
د
ج
ب
،
ح
ر
ص
ُ
كل َّه ،وأ َ ِّ ُ ٍّ ُ
ُ
به ،أو يُص ِّر ُح اآلخَرون ،أو الكثيرون :أ ّمي
عاشقة! ول َقد اتّخ َذتْ لها عشيقًا!
أ ّما األسبا ُب ،فكثيرةٌ ِج ًّدا .غَيريّةٌ
وذات ّية ،عائل ّية وعاطف ّية ،فكريّة وعبَث ّية،
روح ّية ومادّيّة ...ستتّضح ،جمي ُعها ،في
السياق.
ِّ
وأ ّما النّتائ ُج ،فسعادةٌ تَغْ ُم ُرها ،تَلُفُّها ،تُل ِّونُ
حياتَها ،تُ َحبِّ ُب إليها ال ُعم َر ،تُحيي اآلمالَ
وال ّرغائ َب ،ت ِ
ُخص ُب األحالمَ وال ّرؤى...
وسعادةٌ أحياها ،عنها ولها ومنها وإليها.
إنّها أ ُ ّمي! وت ِ
َستحقُّ أن ت ُِح َّب وتُ َح َّب! هي،
عيش يوم ٌّي ،بَل حياةٌ
َمن ترى أ ّن ال ُح َّب ٌ
والسالم.
يوم ّيةٌ ،بال َجمال والخير والحقِّ ّ
صحي ٌح أنّها عاشقةٌ صادقةٌ ،لك ّن هذا
ال يَعني ،أبَ ًدا ،أنّها ال تُع َج ُب بغير ِ العشيق!
ورسامة ،إلى
بلى تُع َج ُب! فهي شاعرة ّ
كونها امرأة عاملة( ،فهي تُدير ّ
الشركة
الّتي تركها لها والدي!) لكنّها ال ترتا ُح
وتطمئ ُّن إال ّ معه ،وال تسك ُن إال ّ فيه ،وال
تُس ِك ُن فيها سواه .فال ُح ُّب ،على رأيها،
«اس ِت ْح ِ
واذ ٌّي مهما تَغَنّى بال ُح ّريّة»!
ْ
ما كانتْ ،أ ُ ّمي ،قب َل أن تعشقَ ،تنتب ُه
لِ ِ
جسدها .من بَ ْع ُد؟ كأنّ الخالِقَ َع َه َد
ِ
بجسدها إليها! كأنْ لم يكن لها جس ٌد
ِ
جسدها،
ترتا ُح فيه وإليهِ .عشقُها صا ِن ُع
بل خالِقُه! ِ
وقد انعكس هذا في ِشعرِها
ِ
ِ
ورس ِمها ،كما في َعملها واجتماع ّياتها
ْ
وشؤو ِنها جمي ًعا؛ فهي عاملةٌ ،ومُهت ّمةٌ
ّ
بالشؤونِ العا ّم ِة ،وأُمٌّ ناجحةٌُ ،م َميَّزةٌ.
ٍ
تُردِّدُ ،أحيانًاَ ،عف ًوا ،ومن دون انتباه ،أنّ
الشِّ ع َر إنجا ٌب ،وأنّ ال ّر ْس َم إنجا ٌب ،وأنّ
العم َل واالجتماع ّياتِ إنجا ٌب ،وأنّ االهتمامَ
ّ
بالشأن العامِّ إن ْجا ٌب ،فالحياةُ ،تال ًيا،
إنجا ٌب .فما يُم ِّي ُز إنجا ًبا من إنجاب؟
أل ُح ُّب! وتؤم ُن بأنّ ال ُح َّب موجودٌ ،وهو ليس
ٍ
حاجة إلى «اختراع» ،بل إنّ اإلنسانَ هو
في

ٍ
حاجة إلى أن يج َده .وبأنّ ال ُح َّب
في
ِ
دائ ُم الكينونة ،إذ إنّ هناك ،ودائ ًما،
مَن ي ُ ِح ُّب .مَن يري ُد أن ي ُ ِح َّب ،ألنّ هنا َك،
ودائ ًماَ ،من ي ُ َح ُّبَ .من يريد أن ي ُ َح َّب.
فإن لم تكن أن َت ،فآخَر ،أو آخَر ،وآخَ ُر،
وهكذا ...يستحي ُل زوالُ ال ُح ِّب .فُقْدان ُه
سب ٌب آخَ ُر للموت! فالكائ ُن اإلنسان ُّي ح ٌّي،
ضها
ضها بع َ
ما دام ْت أعضاؤه ي ُ ِح ُّب بع ُ
اآلخَر ،فإن تنافرت ،مرِضتْ ،تفكّكت،
ٍ
حينئذ ي َ ُح ُّل الموت .وهذا،
ي ِبستْ ،تناثرت.
بالنِّ ِ
سبة إليها ،أم ٌر مؤكَّد.
وقد قرأتُ ،في بعض أورا ِقها ما يلي:
الس َّر،
«يعتقد ال ُم ِح ُّب أنّ المحبو َب يمت ِلك ّ
الس ْح َر .لهذا ينشأ ُ ان ِجذا ٌب وتَجاذ ُ ٌب
ِّ
بينهما .وهذان االنجذا ُب والتَّجاذ ُ ُب،
هما مصدرا ال ُح ِّب ومنبعا الخيرِ ،الحقِّ،
الجمالِ ،ال ُح ّريّة .أرى ،حقًّا ،أنّ هذا سب ٌب
ِ
مه ٌّم يجع ُل الشِّ ع َر يتف ّج ُر ،وال ّرس َم ،وبق ّيةَ
الفنون .فإلّم ْ
أعشَ ،عف ًوا ،فإلّم أ ْح َي هذا،
مات ف ّي الشِّ ع ُر وال ّرس ُم! وأحاولُ ،دائ ًما
أحاولُ ،أال ّ يح ُد َث هذا لي .قد أنج ُح ،وقد
ال .سأقات ُل ألنج َح!»
رأي ُت ،في بعض هذا الكالم ِ ،سببًا
من أسباب ات ِ
ّخاذها عشيقًا .فأبي ...وما
أدرا َك َمن هو! كان ال ّداف َع ال ُمباش َر إلى
ذلك .فقد ابتع َد ،واستغرقَ في البُ ِ
عد.
التهى بأعماله ،انصرف عنّا ،أ ُ ّمي وأنا،

إليها ،ث ّم إلى إحداه ّن ،فإليه ّن .بدتْ،
أ ُ ّميُ ،حبَّه الوحيد ،إلى أن شاركته إيّاه
«س ّيداتُ مجتمع ٍ» من هذا ال ُم َس ّمى
لي» .وأدعوه« :الفا ِسد ال ُم ِ
فسد!»
بـ«ال ُم ْخ َم ِّ
قصائدها غير ِ المنشورةِ،
ِ
بعض
وقرأتُ َ
ِ
ِ
ْ
والحظ ُت
المكتوبة قبل عشقها وبَع َدهُ،
الفَوارقَ الكثيرةَ وال ُم ِه ّمةَ .كانت قصائ َد
غَ َزلٍ ،أصبح ْت قصائ َد ُح ٍّب! كانت لر ُجلٍ
مُت َ َخيَّلٍ ،باتت لرجلٍ ذي حضورٍ الف ٍت ،رجلٍ
من لحمٍ ودم ٍ و َع َص ٍب وفكر ٍ و ِق َيم؛ رجلٍ قادرٍ
على ال ُح ِّب واالحترام .أصبح ِشع ُرها أكث َر
َحرار ًة وحياةً ،أعم َق رؤًى وأبْعا ًدا ،أبع َد م ًدى
وإيحاءً ،أجم َل ُص َو ًرا ،أنف َذ تأثي ًرا .سب ُب هذا
الصادقُ العميقُ
كان ال ُح ُّب .ال ُح ُّب الجدي ُد ّ
القو ُّي ِ
الخ ْص ُب .كتب ْت تمهي ًدا بسيطً ا،
(ذاكرة اسم الفيلسوف القائل والمصدر)
َس ِّم ِه تقدي ًما ،إنْ ِشئ َت ،لقصائد مرحل ِتها،
ق ْل حياتِها ،الجديدةِ ال ُمست َحق ِّة ،ما يلي:
«ال مكان ،في الشِّ عر ِ األصيلِ ،الختيار ِ
الكلماتَ ،ع ْشوائ ًّيا ،فالكلماتُ الشِّ عريّةُ ،ال
ذات ّيةٌ هي ،وال موضوع ّية ،بل هي ِ
المعيا ُر
الحقيق ُّي لمكانة اإلنسانِ في ال ّزمن؛ إنّها
صوتُ الك ِ
َينونة ِ
نفسها ،وهي الّتي تعلِّ ُمنا
اإلقامةَِ ،شعريًّا ،على هذه األرضِ »...أال
يعني ،هذا ،انقال ًبا في حياتِها ،وتال ًيا في
ِ
قصائدها
ِشعرها :مفهو ًما وكتاب ًة!؟ وإلحدى
األخيرةِ ،التّوضي َح اآلتي« :كم تأخّرتَ!
لكنّ َك ،حين أتي َت ،أتي َت ُمكت َ ِم َل ال ُحضورِ،
َع ِص ًّيا على اال ِّمحاء!»
وبعد ات ِ
ِ
َ
ّخاذها عشيقًا ،أن َدمَتْ ،أم رأتْ
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أنّها َح َسنًا فعلَتْ؟
ورسامة
ُحقو ِقها كإنسانة :امرأ ًة وشاعرة ّ
ِ
ّ
األص ُّح أنّها تأر َج َحتْ ،وعاملة .أو قُل امرأ ًة كاملة .لكنها،
الواق ُع أن ال ...بل َ
ِ
أ ّولَ األمرِ .من ث ّم رأت أنّها حسنًا فعلتْ.
لألسف ،تخلّتْ ،عن ف ِّن ال َّرسم!
فإنّها ،إذ َع ِشقتْ ،عاودتْها الحياةُ الحلوةُ
الّتي ِ
تستحقُّ .شعرتْ بالذّنب ،م ّرا ٍت؟ ليس
وقرأتُ الكثي َر من أورا ِقها في مراح َل
ِ
األم ُر بغريب .فالعاشقُ ُمذن ٌب دائ ٌم في تالية .وأ ُ ْع ِجبْ ُت بها كلِّها .كانت أ ُ ّمي ال
عين ِ
السب ُب؟ ُشعو ُره بأنّه مُق َِّص ٌر في تُخفي عنّي شيئًاَ .ه َم َس ْت لي ،م ّرةً ،وكانت
نفسهّ .
حبٍّه .هكذا يعم ُل على أن ي ُ ِح َّب أكث َر وأعمقَ تنتظ ُره يص ُل ليذهبا في ن ٍ
ُزهة ليل ّي ٍة ،وكانا
بالسير ِ على رمال ّ
الشاطئ،
وأصدقَ وأقوى وأغنى ...يستطي ُع؟ يحيا مأخوذَين َّ
«أصبَ ْحتِ
على هذا األمل ،فتكون حياتُه أكث َر جماال ،ربي ًعا وصيفًا ،خريفًا وشتاءًْ :
صب ّي ًة ،حبيبتي سارة ،من ح ِّق ِ
وأنفَ َذ خَي ًرا ،وأغْ َز َر خُصوب ًة...
ك عل ّي
ِ
ُ
ِ
والصراحةُ تش ُم ُل األمو َر،
أن أصار َحكّ .
(كم أتذ ّك ُر ،في هذا المجال ،األشياءَ ،المواضي َع كل َّها ،ومن دون رقابة!»
تعبي ًرا لألستاذ طارق ،في ُم ْست َ َه ّل ِ
المناسبةَ( ،عفْ َوكِ ،أ ُ ّمي)،
أحد «إستغلّي ُت»
َ
كت ِبه ،يقول« :أتعرفي َن ما الخطيئة؟ سألتُها ِب َصو ٍت كدتُ ال أسم ُعني:
تنقضي َرفّةُ عينٍ ،من دون أن
هي أن
َ
أُحب َّ ِ
ُ
ك أكثر!»)
نس ،أ ّمي؟ مع العشيق...
و ...وال ِج ُهل ش َع َرتْ بالذَّن ْ ِب ،م ّرات؟ سأل ْ ُت .ليس
 نظرتْ إل َّي ،غي َر مفا َجأةٍ ،لم ت ُِط ْل
ٍ
األم ُر بغريب .فقد شعرتْ بأنّ ْ
العشقَ،
نظرتَها ،قال ْت بعفويّة ،وكأنّها
دينيًّا واجتماعيًّا ،ممنوعٌ على اإلنسان
السؤال:
انتظرتْ هذا ّ
ِ
ْ
الّذي تز ّوج ،رجال كان ،أم ِ امرأة .لكنّها
الجن ُس؟ لم نف ّك ْر في األمر! في هذهحلّتِ المسألة .رأتْ أنّ ما على األرض
الحالة ،يأتي تلقائ ًّيا ،أو ال يأتي! ال
الس ِ
للسماء .ما على
ماء
أبح ُث عن الجنسِ ،أنا!
ّ
لألرض ،وما في ّ
أنا أبح ُث عن ال ّد ِ
األرضِ ،حلول ُه أرض ّيةٌ غي ُر مؤ َّجلة ،وما
فء ،ال َحنانِ،
للس ِ
ماء حلول ُه سماويّةٌ مؤ َّجلةٌ .فلماذا
االحترام ،التّقديرِ ،ال ُح ِّب...
ّ
بخاص ٍة ما
السماء ُ َع َم َل األرضِ،
 لكنّه ُح ٌّب من دونِ آفاق!تُعر ِق ُل ّ
ّ
 أل ُح ُّب ،سارة ،آفاقُ ِيجم ُع بين كائنَينِ ،بل يو ِّحد حتّى الذَّ َوبان،
نفسه!
وهو ال ُح ُّب؟ وترى أنّ ال ُح َّب خي ٌر َح ٌّق
 وخاتمتُه؟ ِب َم تُت َ ِّوجينه؟ِ
ٍ
جمالٌ سالمٌ ُح ّريّة .وتشر ُح رأيَها بوضوح
أل ُح ُّب تا ُج ذاته! سعادتُنا تا ُجنا!ٍ
وصراحةَ ،عالنية .فأ ّمي جريئةٌ ،واثِقةٌ،
قصائدي الجديدةُ تَتْوي ُج ُحبّي .أال
عازِمةٌ ،مُ ِ
ف طريقًا
ت َرين؟ وكذلك فرحي في عملي!
بادرةٌ .بَ ْع َد هذا ،لم تعر ْ
 في عيني ِك كالمٌ ،ربّما سؤال .ماذا لدي ِك؟إلى النّ َدم.
ال أدري ،أ ُ ّمي! متى تَفُكّي َن ال َق ْي َدِ
ِ
ِ
ُ
 ماذا لديك ،أنت ،يا أ ّمي؟عنها ،قصائ َدك هذه؟
َ
 ما لد ّي ،حبيبتي ،أ ْرويه...فهلِ انتق َمتْ؟ أي :هل كان عشقُها
 قريبًا...ِ
لطريقة معامل ِتها ،ونوع ّي ِة
ان ِتقا ًما من أبي،
ِ
أشرتُ ،بعين ّي وقلبي ،إلى زاويةِ
ِ
ِ
حياتِه معها؟ ال أعتق ُد أنّ االنتقامَ من
ض ْت
وص َل طارق .أشرق ْت عيناها .انْتَفَ َ
َ
المصع َد .مكتب ِتها تلك ،غا ِمزةًِ ،
طبيع ِتها .أعت ِق ُد أنّها تحيا قَناعتَها! تقومُ نبضاتُ قل ِبها ،وتسارعت .أخ َذ ِ
مبتسم ًة:
بواجباتِها ،لك ْن من دون تَ َخلٍّ عن أ ٍّي من كم كان بطيئًا ،تلك
ِ
 أليس لك ما تُخبّئين ،هنا!؟حقو ِقها .ض ّحت .لقد ض ّح ْت كثي ًرا ،وأنا اللّ َحظات!
صغيرةٌ ،من أجلي ،من أجلِ أخي ،من
ِ
ِ
ِ
ِ
َماس ِ
ُ
ِ
ارتبكتْ .غَزَت ال ُح ْم َرةُ وج َهها .ارتعش ْت
العائلة ووحدتِها ،من أجل
ك
كانت أ ّمي تهت ُّم بمكتبتها اهتما ًما الفتًا.
أجل ت ُ
ِ
ِ
َ
ف ،هام ًسا ،كيان ُها كلُّه:
«الصورةِ» في المجتمع .ض ّح ْت وتنازل ْت «هي ثَروتي!» تُ َردِّدُ ...لكنّي فاجأتُها ،ذات شفتاهاَ .هت َ
ّ
عن بعضِ حقو ِقها .لك ّن والدي لم يق ِّد ْر ،يوم ٍ ،وكانت وحيد ًة في البيت ،إذ عدتُ
 أخبِّئُ ،هنا ،قلبي!ضاللِه .كأنّه بشكلٍ مفاجئ ،لم تَنتبهْ لي ،رأيتُها تهت ُّم
ربّما لم «ينت ِبه» .تَمادى في َ
ٍ
ٍ
ٍ
ف .بزاوية م َح َّددة منها ،بسعادة ولَذّة ورغبة،
اعتب َر أنّ تضحياتِها وتَنازالتِها ضع ٌ
ْ
ُ
لم أفا َجأ! كن ُت أش ُّك في أنّها تَحف َُظ
إنّما ،وبعد أن َشبَبْ ُت ،استطاع ْت تَتَخَطّ ى فأردتُ أسأل ُها حول هذا االهتمام .ظه َر
ِ
خ َ
رسائلَه ،مخطوطاته ،ص َو َرهما ...أضافتْ،
ُطوط تَضحياتِها والتَّنازُالت ،وأكَب َّ ْت على تَ َردُّدي في عين ّي .فاجأتْني:
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بنوع ٍ من الخ َجلِ ال ُمرتَ ِب ِ
ك:
هنا تجدين أشياء َ حميم ًة .كتاباتُه فيِ
الجرائد والمجالّت ،أو كتاباتٌ عنه،
رسائلُه ،وهي قليلةٌ ،مَخطوطاتُه،
قَبْ َل ذلكُ ،ص َو ٌر له ولنا ،أوراقٌ
حميمةٌ ،أُخرى عليها «خَربَشاتٌ»،
ُرسوماتٌ ،تَخْطيطاتٌ ...أشياء من
هذا القَبيل!
ِ
وأشياؤكِ الحميمةُ ،أنت ،أالتحت ِفظين بها؟
ُ
أحتفظ بشيء ألحفظَ ه في
أنا المكان! ال شيء َ يه ّم!
ِ
قصائدك ،مثَالً ،أو
مخطوطاتُِ
تخطيطاتُ رسومك؟
ال مخطوطات لقصائدي قبله ،ماكن ُت ألهت َّم بها ،أ ْه َملْتُها ،كل َّها ،أ ّما
َ
ألحفظ ِس َّرها .ال أُخفي
كم تع ّذبْ ُت
ِ
مخطوطاتي الجديدةُ ،فـ..
مقدا َر ما راودَتْني نفسي ألرى ما في
ِ
ٍ
بريدها هذا .وأتراج ُع ،كلَّ م ّرة ،في
أحفظ الل ِ
ُ
كما تَتَوقّعين ..معه! وال
ّحظة األخيرةِ ،الحا ِسمة .وأتَ َخيَّ ُل...
تخطيطا ٍت لرسومي أب ًدا .ث ّم إنّي انصرف ُت
عن ال ّرسم.
 ...واآلن ،لماذا وض ْع ُت هذه ال ِّروايةَ ؟
ِ
ُ
وا ِق ًعا ،كن ُت توقّ ْع ُت هذا! ربّما ل َول َعها الكبير ِ أحبب ُت أروي حكايةَ أ ّمي العاشقة.
ِ
الصدفة.
وسر ِ ْرتُ! أنا اكتشفْتُها ،عاشق ًة ،ب َم ْحضِ ِّ
الجديد بهذه ال ّزاويةِ .خفْ ُت ُ
ٍ
سأل ُت نفسي :وأبي؟
م ًعا ،رأيتُهما ،ذاتَ
أمسية .فبدأتُ
ِ
ُ
ُ
بسرعة :ال يهت ّم! سألتُها:
أراقبُهما( ،عذ ًرا ،أ ّمي!) كانا يتواجدان
لكنّي أردف ْ ُت ُ
ّ
في االجتماعات الندوات المحاضرات
 أواثِقةٌ من مكا ِنها؟األمسيات االحتفاالت .ال يجلسان إال ّ
وال ُدكِ ال يهت ُّم ،حبيبتي! دائ ُم مُتَجاو ِ َرين .ال يبدوانِ إال ّ سعي َدين.االنشغال ِ بأمورٍ أخرى! وأنتِ؟ ال يَتَسا ّران ،أحيانًا ،يتوافقان به ّزةِ رأ ٍ
س،
أخاف ُ ِ
ك .أنتِ سارة! بعدي؟ هي
فنظرةٍ ،فابتسامة .فكّرتُ :هل األم ُر
ِ
صدفة؟ كيف يتالقيان؟ م ًعا ،أم يَست ِق ُّل
ل ِ
ك ...تُفرِجي َن عن ِ
بعضها غير ِ ك ٌّل منهما س ّيارتَه؟ ما نظرةُ النّاسِ إليهما،
ِ
ِ
ِ
ف ،ما يقولونَ أو
المنشور ،إن شئت ،أو تحتفظي َن بها ،أو ...واألصدقاءُ ،وال َمعار ِ ُ
ُ
ما تشائين!
يُفكّرون؟ ما ِس ُّرهما؟ كيف بدأتْ عالقتهما؟
تساءل ْ ُتِ ،مرا ًرا ،حين «اكتشف ُت»:
ف أنّها تز ّوج ْت في العشرين .أتستم ُّر طويالً ،أم تنتهي كنَ ْزوة؟ ..إلى
كن ُت أعر ُ
ِ
ِ
َ
ج
ال
ة
وافر
،
ل
تزا
وال
وأنّها كانت،
،
ل
ما
أن «اكتشف ُت» كلَّ شيء .تقريبًا ك ّل شيء!
ُ
َ
ِ
ِ
غن ّيةَ الثّقافة .وأبي؟ في الخامسة وق ّر ْرتُ الكتابةَ .لقد ر ِغبْ ُت في ْ
الكشف عن
واألربعي َن ،كان ،وا ِف َر الجمال ِ والثّروة ،بعضِ «أسرارِ» الحياةِ العائل ّي ِة االجتماع ّيةِ
فقي َر الثّقافة .كيف ت ّم ذلك؟ ستروي ،هي العاطف ّي ِة الوِجدان ّي ِة ...وبعضِ نواحي حياةِ
ِ
نفسه الخطأ!
بنفسها .وال تزالُ تَل ِف ُت األنظا َر واالهتمامَ أ ُ ّمي! ف َمن يُفَكِّ ْر ،عال ًيا ،ي ُ َجنِّ ْب َ
ضهم يُحاولُ الت َّ َج ّرؤَ،
حي ُث تكون .وبع ُ
ف كيف ت َُص ُّده ب َح ْزم ٍ يجعلُه يخج ُل.
هذا ،وقد جعلْ ُت كُال ًّ منهما يتح ّد ُث
فتعر ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
قويّةُ ّ
الشخص ّية ،مُبادرة ،واثقة ،مُحبّة ،بلسانِ حاله عن حاله ،فاألم ُر ،هكذا ،أكث ُر
ِ
ً
وأبي
اإلساءة.
تنسى
ال
كانت
وإن
حة،
ُمسا ِم
حميم ّية ،وأعمقُ ص ْدقًا ،وأبع ُد تأثي ًرا،
ِ
ُ
ال يزالُ جميالً ،بالنّسبة إلى عمره .كث ِي ُر وأغنى إيحاءً .أو هكذا أرى وأح ُّب أنْ
الصمتِ في المنزلِ ،قَليلُه مع اآلخرين .أزْ َع َم...
ّ

و ...يَهوى النّساء!
ف أنَّ لها عنوانًا بريديًّا
وما كن ُت أعر ُ
إلِكترون ًّيا ثان ًيا! 				
م ّرةً ،قال ْت لي:
عنواني
هنا،
ستجدين،
سارة!َ
الس ّر َّي ،إذا
اإللكترون َّي
َّ
الخاصّ ،
ِ
الس ّريّة .عديني أال ّ
ِشئتِ ،والكلمةَ ّ
تَدخلي إليه إال ّ بعد انتقالي!
ُ
ألعم ُر الطّ وي ُل ،حبيبتي أ ّمي!ض ُّمها،
(وارت َم ْي ُت على صدرها ،أ َ ُ
أ َ ُش ُّمها ،أُقَبِّلُها)
ِ
 شك ًرا! لك ّن االنتقالَ مُ َحت َّ ٌم! عديني!أ ِع ُدكِ! تعرفي َن ،أنتِ ،كال ُم ِك
ُمق َّد ٌس ،بالنّ ِ
سبة إل َ َّي!

*فص ٌل من ٍ
رواية م َع ّدةٍ للنّشر بعنوان( :أبواب ال ِّرياح).

أست ُ َس ُّر ،أ ُ ّمي ،وحبيبُها ،أم سيغضبان!؟
َ
أتَ َوق َّ ُع ،أناُ ،سرو َرهما ،بلِ اغْ ِتبا َطهما .في
بَ ِ
بعض تَعوي ٍ
بعض تَعزية.
ضُ .
قاء ِحكاي ِتهماُ ،
ِ
ناحية أ ُ ّمي ،وإال ّ ف ِل َم أخبرتْني،
أقلُّه من
ٍ
ُ
ُ
وبتفاصي َل دقيقة ،وبفرح ٍ؟ أيّة أم ٍّ تعشقُ
فتُخب ُر ابنتَها ،مهما كانتا صديقتَين!؟ أ ُ ّمي
َر َوتْ لي ...كلَّ شيء! أكثر؟ جعل ْت أمامي
أوراقَها كل َّها ،وأوراقَه الّتي في ِحيازتِها،
وأوراقَ ِفداء ،عاشق ِته من َط َرفٍ واح ٍد،
وال أدري كيف وصلَ ْت إليه ...ق ّدمَ أوراقَ
اع ِت ِ
ماده ،عشيقًا ،كل َّها ،إلى عشيق ِته أ ُ ّمي!
أَأَحزنُ أم أفر ُح!؟ أ ُ ّمي عشيقةٌ تحيا
كما تشاء؟ أ ُ ّمي تُمار ِ ُس َح َّقها في الحياة،
السالمُ
كما يشاء ُ الحقُّ الخي ُر ال َجمالُ ّ
ُّ
الطمأنينةُ...
إنّي لَفَخورةٌ بأ ّمي :إنسان ًة عاشق ًة ،وشاعر ًة
رسام ًة عاشقة ،وعامل ًة
عاشقة ،وكانت ّ
عاشقة! أل َم ي ُ ْدر ِ ْج ،طارق ذاتُه ،في كتابِ
ُح ٍّب له ،نشي ًدا جميال ُعنْوان ُه« :والعشقُ
َالص العال َم!؟»
خ ُ
ُمال َحظة:
ُ
كن ُت أ ُظنُّ ،قب َل كتابتي سيرةَ أ ّمي ،وفي
أثنائها ،أنّني أكت ُب ،في اآلنِ ِ
نفسه ،سيرةَ
كثير ٍ من األ ّمهاتِ اللّواتي ُظ ِل ْم َن برجال ٍ
ّ
بـ«الشؤونِ» األخرى! منها األعمالُ،
يهت ّمون
الس َه ُر،
ه)،
ر
مصاد
كانت
(مهما
المالُ
ُ
ّ
ِ
ّ
الشرا ُب ،ال َميس ُر ،النّساءُ ...وما تبقّى من
ِ
خاص ٍة ِج ًّدا» ،على ِحسابِ
ٍ
العائلة
ر
«أمو
ّ
وال ّز ِ
وجة وكرام ِتهما ...تقدي ُم المالِ ،وح َده،
ال يَعني شيئًا ،يُشي ُر ،فقط ،إلى َحقارةِ
ِ
مانحه.
أؤمن ،أنا ،بمقولة األستاذ طارق،
وقد جاءتْ في إحدى مقاالتِه ،عن أبيه أنّه
أوصاه ،في بَدء حياتِه العمل ّية:
«على اإلنسان ،يا بُنَ ّي! أن يمت ِل َك مال َه ،فال
يجعله يَمت ِلكُه ،إن شاء َ أن يبقى ُح ًّرا!»
تنس أن تكونَ ُح ًّرا!»
أضاف« :ال َ
وكثي ًرا ما كان يردّدُ ،في مناسبا ٍت كثيرة:
«على اإلنسانِ أن يستم َّر ُح ًّرا ،ليكونَ حيًّا ،مُ ِحبًّا،
ِ
ننس أنّ الح ّريّةَ
ناض ًجا ،مسؤوال ،واثِقًا .فال َ
أساس ذلك كلِّه!»
الواعيةَ ُ
وبعد أن «خبرتُ» الحياةَ ،بَطُ َل ّ
الظنُّ،
عندي .تح ّولَ إلى يقين!
معذورةٌ أ ّمي ،وأنا أحبُّها ،وبها مع َجبة!
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مراجعات

					
يحاني ومع الكتاب الصادر عنه
مع أمين ألبرت ال َّر
وعن نتاجه الفكريّ
والأدبي
					 ّ

			
محاورة التحرير

س :قد يكون هذا الحوار استثنائيًّا
لكتاب استثنائ ّي .فالعنوان ،أمين ألبرت
ال َّريحاني في ميزان النقد األدب ّي ،يوحي
وال يُفصح .يوحي بمجموعة مقاالت وآراء
حول نتاجك ،وال يُفصح عن هذه المجموعة
الثريّة من المقاالت واألبحاث حول ما ق ّدمه
قلمك؛ فهالّ كشفت عن خبايا هذا الكتاب؟
ج :هذا بيدر الحصاد ،فال َمورج هنا،
وهنا دارس القمح ،وقد أوشك العمل
على انتهاء ،ويبقى التأ ّمل في حبّة القمح
التي زُرِعت في التراب حينًا وبين شقوق
الصخور أحيانًا فأينعت وامتشقت سنابل،
وأطلّت أخرى؛ قد تقول هذا ما يحدث لك ّل
كاتب ،فأين الجديد؟ أبادر إلى اإلجابة
بالقول إنّ جديد هذا الكتاب قد برز في
المضمون والشكل وما يُك ِّملُهما.
س :هل تح ّدثنا عن جديد الكتاب من
حيث المضمون سوى أنّه مجموعة مدائح
كما درجت عليه مث ُل هذه الكُتُب؟
ج :ال يا صاحبي .فما أسميتَه «مجموعة

نسبة المنشور في الكتاب من مجموع ما كُ ِتب؟
ج :الكتاب يض ّم ما يوازي ثلثَي
المجموعة .فالثلث اعتبرته أقرب إلى الكالم
العاطف ّي ،سلبًا أو إيجا ًبا ،والثلثان اآلخران
أقرب إلى ما أفهمه أنا من النقد األدب ّي.

مدائح» (مستفزًّا ربّما) احتفظ ُت بها لنفسي
س :فكيف تفهم النقد األدب ّي إذًا؟
ولم أق ّد ْمها للنشر .وكذلك احتفظت لنفسي
بتلك التي أشبعتني هجاء ً أو قد ًحا وذمًّا .وكيف قمت بعمل ّية الغربلة واالختيار؟
فهذه وتلك بمثابة القشور التي يستطيبها
ج :قبل أن يكون النقد األدب ّي كال ًما
البعض ويمقتها البعض اآلخر .وهذا ،في
ناب ًعا من المشاعر الدفّاقة ،سلبًا أم
الحالين ،خارج عن مه ّمة النقد األدب ّي.
إيجا ًبا ،أجده مجاالً رحبًا لكشف مواطن
النص .وهذه
س :إذًا يقولُ قائ ٌل ،ماذا بقي للكتاب؟ الق ّوة ومواطن الضعف في ّ
ماذا بقي لكتاب أمين ألبرت ال َّريحاني العمل ّية بحاجة إلى نوع من الكتابة
في ميزان النقد األدب ّي؟
للنص .من هنا أنّ
اإلبداع ّية الموازية ّ
نص إبداع ّي يتماهى
النقد األدب ّي هو ّ
ج :حين عزمت منشورات جامعة س ّيدة
والنص األدب ّي أو الشعر ّي .فإن كان هذا
ّ
اللويزة على نشر مقاالت نقديّة حول أعمالي
النص األدب ّي يكتشف العالم عبر الصورة
ّ
النص
األدب ّية كنت أمام خيا َرين :إ ّما أن أنشر ك ّل ما والخيال والفكرة المستنبطة ،فذاك ّ
النص األدب ّي.
لد ّي ،وحينئذ يختلط المعنى النقد ّي بصلصال النقد ّي يكتشف العالم عبر ّ
المديح والهجاء ،أو أن أنتخب ما أراه األقرب ولئن كان األدب زر ًعا لألرض ،فالنقد
إلى الروح النقديّة األدب ّية كما أفهمها ،وكما محراث لها .وال يت ّم الخصب إال ّ باالثنين
ٍ
بغربلة قاسية على
د َر ْج ُت على الكتابة في محرابها .فكان الخيار م ًعا .وعليه ،قمت
ٍ
الثاني أقرب إلى قناعاتي.
وسهلة على القارئ والدارس م ًعا.
نفسي،
س :نفهم من كالمك أنّك غربلْ َت المادّة
س :الحظنا في الكتاب مقاال ٍت
التي ُو ِض َعت حول نتاجك ،وأنّك لم تنشر منها وأبحاثًا تناقشك بشيء من النقد المروَّس
كلّما توفّر لديك .وإن كان األمر كذلك ،فما إذا جاز التّعبير ،وأخرى تضيء خصائصك
ومزاياك بشيء من االحتفال والغبطة.
ج :لذا ،تجدني ال أهاب األ ّول ،على
احترامي له ولقلمه ،وال أغرق في إغراءات
الثاني ،على محبّتي له ولكتاباته .وفي
الحالين ،فاالثنان يناقشان ،ويسلّطان
الضوء على مواطن مختلفة ،ويبتدعان من
نصا جدي ًدا .هذه ،في عرفي ق ّمة
النص ًّ
ّ
بالتناص .أي أن
ى
م
س
ي
ما
وهذا
النقد،
ّ
ُ ّ
النص األدبي مادّة إيحائ ّية لكتابة
يصبح ّ
نقد أدب ّي خالّق.
س :يالحظ القارىء تبويبًا الفتًا
تفسر ذلك؟
للكتاب ،كيف ّ
ج :استكماالً للعمل النقد ّي ،أجد من
الضرور ّي أن تُصنّف مؤلّفات الكاتب ،موضوع
النقد ،إلى أغراض أدب ّية خاض غمارها .لذا،

تجد هذا الكتاب وقد ُوزِّع إلى خمسة أقسام
تمثّل خمسة أغراض أدب ّية كتب فيها الكاتب،
وهي :الكتابات الشعريّة ،الدراسات النقديّة،
الكتابة األدب ّية ،النقد األدب ّي ،والكتابات
المسرح ّية الواقع ّية والذهن ّية .وجاء القسم
السادس في منتخبات من رسائل وكلمات
تكمل ما ورد في المقاالت والدراسات النقديّة.

األغراض األدب ّية ،كما ُرتِّبت المؤلّفات،
ضمن ك ّل غرض أدب ّي ،وفق تسلسلها الزمن ّي
ومرتبتها داخل مجموعة أعمال المؤلّف.
وعليه ،جاء تبويب المصنّف هذا كاآلتي:
القسم األول :حول الكتابات الشعريّة ،وفيه
لمع مشرق ّية (كتابي األ ّول ،)1966 ،وعلى
ضفاف األرجوان (الكتاب الثاني،)1970 ،
وقراءات على وجهها والرحيل (الكتاب
الخامس ، )1981 ،وصهيل األغاني الحائرة
(الكتاب السادس عشر .)2009 ،وهكذا
تبا ًعا حتّى القسم السادس ،وهو مقتطفات
من رسائل وكلمات حول مؤلّفاتي.

أيضا ما ورد
س :من جديد هذا الكتاب ً
في ط ّياته من عالمات فارقة ،كصورة ك ّل
غالف ،تتبعها بعض المعلومات عن الذين
عملوا في إصدار الكتاب كالناشر ،ومص ّور
أو مصمم الغالف ،ث ّم ترتيبه الزمن ّي
س :الالفت هذا الحشد من الكُتّاب الذين
كالكتاب األ ّول أو الخامس أو العاشر..،
فلماذا هذا اإلمعان في لزوم ما ال يلزم ،تناولوا أعمالك طوال نصف قرن تقريبًا،
في البحث عن تفاصيل قد تكون ثانويّة فكيف تمكّنت من جمع ك ّل هذه المادّة؟
ألنّها خارجة عن الجوهر .ما هو تعليقك؟
ج :اسمح لي أن أعود إلى الوالد م ّرة
الخاص في الوقوف أخرى .فقد علّمنا أال ّ نف ّرط بأ ّي ورقة أو
ج :هذا هو أسلوبي
ّ
بإجالل أمام ك ّل كتاب؛ هذه هي لغتي قصاصة لها عالقة بأ ّي فرد من أفراد
الخاصة في تكريم ك ّل كتاب بمفرده؛ هذه العائلة .وهكذا بنى أرشيفًا ضخ ًما ألخيه
ّ
هي طريقتي في االحتفال بالكتاب .وال أمين ،كان لنا مثاالً في محاولة بناء
تنس أنّني ابن ناشر عاشق للكتاب .فقد أرشيفات أخرى صغيرة تنبت على كعب
َ
نشأتُ على يديه ،يرافق والدةَ المصنّف من السنديانة األزل ّية .من هنا أنّني منذ نشرت
قُبَيل انتهاء الكاتب من المخطوطة حتّى مقالتي األولى في الصحافة اللبنان ّية (عام
ف
بُ َعيد نزول المجلّد إلى المكتبات ،برفق )1964 ،وحتّى اليوم ،أبني هذا المل ّ
وتأنٍّ ،واحترام نادر لقدس ّية هذه الصناعة الموثّق ألعود إليه وأرتوي من معينه كلّما
الفكريّة والفن ّية على السواء .لقد علّمنا استب ّد بي العطش .لذا ،ال غرابة في أن
ف الكتاب حد ٌث يجمع هذا المصنّف مئة وأربعة ُكتّاب من
الوالد ،أنا وإخوتي ،أ ّن تألي َ
متألّق ،وأنّ صناعةَ الكتاب ورشةٌ جميلة ،أربع عشرة دولة يعالجون كتاباتي في ثالث
لغات .وقد توزّعت مشاركاتهم في تسعين
وأنّ صدو َر الكتاب احتفالٌ به ّي.
ٍ
ً
ّ
مقتبسا
وخمسين
ة
ت
وس
ومقالة،
ا
ث
بح
ً
س :هل لك أن توجز جديد هذا مستال ًّ من الرسائل والكلمات.
المصنّف لجهة مضمونه؟
س :يالحظ القارىء أنّه ،إلى جانب
ج :قد يكون جديده في مسألتين اثنتين؛ هذه المادّة النقديّة الغن ّية حول أعمالك،
األولى :أنّه جمع مختلف اآلراء حول مؤلّفاتي ث ّمة جديد آخر يكمن في القسم السابع
بحيث بات بمقدور القارئ أن يرى الكتاب واألخير والمتعلّق بمسرد مؤلّفاتك ،وهو
موسعة؛ فما الجديد فيها؟
الواحد من كُتُبي من غير زاوية ،ما يشحذ بيبليوغرافيا ّ
فيه مزي ًدا من النقاش الفكر ّي واألدب ّي،
ِ
ج :جديدها أنّها بُن َيت وفق منهج ّية
مفس ًحا في المجال الحتماالت إضاف ّية من
أساسا مبتكرة استوحت األساليب المتع ِّددة لبناء
المعاني التي لم تكن ربّما مقصودة ً
أو لم تخطر على بال المؤلّف أصالً ،ما المصادر والمراجع العرب ّية واإلنكليزيّة
النص ويح ّوله إلى مادّة إيحاء جديدة والفرنس ّية المختلفة ،بغية تقديم صيغة
يثري ّ
مع قارىء جديد أو ناقد آخر؛ والثانية :أنّه متكاملة قد تُعتبَر نموذ ًجا يُحتذى.
س :وما المقصود بذلك؟ هل يمكن
اعتمد منهج ّية التصنيف المتقاطع لمزيد
من الفائدة .فقد ُوزّ َعت المؤلّفات وفق الدخول في بعض التفاصيل؟
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ج :قد يتم ّيز هذا المسرد بخصائص غير
مسبوقة ،أو على األق ّل ،لم أصادف مثلها في
مسارد أخرى شبيهة :فعنوان أ ّي كتاب يُترجم
إلى لغة أخرى (من العرب ّية إلى اإلنكليزيّة،
أو العكس ،مع سنة صدور الكتاب) ،تسهيالً
للعودة إليه حتّى ِمن ِقبَل النقّاد أو الباحثين
األوروب ّيين واألميرك ّيين وسواهم .يتبع ذلك
خالصة عن مضمون الكتاب ال تتجاوز األسطر
العشرة ،يليها التعريف بالكتاب ،ويتض ّمن
والخاص ،وتارخ
تحديد موضوعه العامّ
ّ
التأليف ،وتاريخ النشر ،ودار النشر ومكانها،
ث ّم عدد صفحات الكتاب مع قياس الصفحة،
يليها عدد المقاالت التي كُ ِتبَت حول الكتاب،
والترجمات المختارة ،ولغاتها ،إن ُو ِج َدت؛
وتصل إلى القسم الرقم ّي من الكتاب لتشير
أ ّوالً إلى الرقم الدول ّي لهذا الكتاب ،تليه أرقام
المكتبات العالم ّية التي اقتنت هذا الكتاب،
كرقمه في مكتبة الكونغرس ،ورقمه في مكتبة
جامعة هارفرد ،ورقمه في مكتبة نيويورك
العا ّمة ،والمكتبة البريطان ّية ،ومكتبة جامعة
كيمبردج ...بحيث يضمن القارىء العثور عليه
ولو بعد خمسين عا ًما أو أكثر ،وحتّى لو ف ُ ِقد
من األسواق .ث ّم يبدأ المسرد البيبليوغراف ّي
للمقاالت التي ُو ِض َعت عنه ،قبل أن تنتقل إلى
الكتاب الثاني وهكذا دواليك .وعليه ،فإ ّن
مسرد المؤلّفات أو البيبليوغرافيا المنشورة
في هذا المصنّف تض ّم حتّى اليوم 728
مدخالً أو معلومة.
س :نالحظ أنّ هذا المسرد ض ّم أبوا ًبا
جديدة ال يصادفها القارىء في مسارد
مماثلة؛ أرجو أن تتوقّف عندها قليالً.
ج :الجديد أي ًضا في هذا المسرد ما
أضيف أليه من أبواب الحقة :من مَقاالت
أو فصول أو ُم َق ّدمات منشورة في الكُتُب؛
ومن بحوث منشورة في مجالّت مُ َحكَّمة
تخصصة؛ ومن محاضرات بدعوة من
أو مُ ّ
والمؤسسات الثقاف ّية اللبنان ّية
الجامعات
ّ
والدول ّية؛ ومن مقابالت مع الصحافة
ووسائل اإلعالم؛ ومن م َؤلَّفات است ْش َه َدتْ
بكتابات أمين ألبرت ال َّريحاني أو كتَبَ ْت عنه؛
لينتهي المسرد في سيرة موجزة ال تتجاوز
الصفحتين .وعليه ،قد يكون هذا المصنّف
نموذ ًجا بالنسبة للخصائص التي تم ّيز بها،
سواء أكان من حيث المضمون أم من حيث
الشكل .وبهذا المعنى أعتقد أنّه يشكّل مرج ًعا.

كـ ــانـون ّ
الأول 2 0 1 3
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مراجعات

ً
«نقا يته ّي ُل ..ورذاذ»
أسكنت ّ
ٌ
الشاع َر الأب َد
لحظات
ِ
د .مهى الخوري ّ
نصار

ِغالل ُه يحملُها إلى بيدر ِ ِ
نفسه المتل ّهفة
دو ًما إلى فوقُ ،إلى االرتفاع .أ ّما إدراكُه
ِ
كشف كنْ ِه المدى المتمادي
فعقي ٌم عن
ِ
في الحياة .زارعٌ فاع ٌل هو ،يذ ّر كلماته في
األرض ،زا ًدا للنفوس القابعة في زنزانة
أناها ،ف ُيدر ُك إذ ذاك زه َو الحياة.
يعزمُ على احتطابِ من غابة نفسه ما يُبقي
بها نا َرها المق ّدسة ،زاه ًدا بالدنيا متم ِّرغًا
بذاته ،منتشالً إنسان َه من ِ
لوثة البهيم ّية،
مق ِّر ًبا إل َهه العطوف من ك ّل ذ ٍّر في كيانه.

آن ،يقتر ُب من ِ
مذبحه مرتعشً ا ،فيثلج قلبَه
بالراحة والسالم.
والصخ ُب في داخله،
الصم ُت من حوله َّ
َّ
وهو يصلّي ،أثناه ُ منهُ وإليه ،يُفر ُحه
هواه! في بيته دفء ٌ محب َّ ٌب ينبع ُث من
سماو ّي إيقونا ٍت وبقايا ذكريات! ومع
ارتحال خواطره إلى فوقُ وإلى تح ُت،
يسكنُه تبعثُ ٌر ،ال يلت ّم إال ّ بالصالة إلى
شمعة الرجاء!

وال ُيت َم المؤ َّج َل في مغادرةِ ول ٍد واغترا ِبه...
يطم ُع أب ًدا في رحمة اهلل ،مقهو ًرا،
ِ
المحاطةبالغدر ِ
راز ًحا تحت ثقلِ أيَّا ِمه
والطينِ والمصالحِ وبشاعاتِ الزمان،
عاجزًا عن شفاء ِكُره ِ المرائي َن بالح ِّب
السماح ،خال ًيا إال ّ من
والوفاء ،طالبًا له ُم َّ
ح ِّب اهلل ،مجاه ًدا للخالص ِ من مضالّتِ
ِ
واديه ،زاه ًدا إال ّ في ما يقربُّه من ربِّه
طاه َر الوجدان.

الغرسةُ ،الساعيةُ دو ًما إلى فوقُ
والخاضعةُ لألقدار ،شقيقتُه في رؤيا
ِ
الرغبة في التخلُّصِ من أغالل ِ
االنعتاق وفي
التراب .مق َعدةٌ تتنقّل! هي النبتةُ الخضراء ُ
ف إلى النور في زم ٍن قفر ٍ موبقٍ
التي تتل َّه ُ
يابس ،يغد ُر بخير ِ جلي ٍ
س ،الكتاب!!
بالعملِ عبادتُه ،والر ُّب يرافقه .موجةٌ
عند شاطىء اهلل هو .تَراه ُ حبّةَ رملٍ في
صحراء ،حبّ ًة صغرى في ٍ
يقظة كبرى...

وتتوات ُر في تأ ّمالتِ شاعرِنا مشاه ُد
األيّام ِ بين ح ّلٍ ورحيل ،وإيابٍ وذهاب...
ويبقى ث ّمةَ ما لم يقلْه ُمن كالم ،وما لم
يُفر ْج عنه من ابتهاج ،وما لم يُفص ْح عنهُ
الهواجس ُصب َح مساء،
من فراغ ،وتبقى
ُ
بانتظار ِ العونِ من اهلل ،ويبقى األم ُل
بالمثول ِ في حاضر ِ المكان ،نغ ًما على إيقاع ٍ
من ِ
عناية اإلله.

إيمان ُه أنَّ كنْهَ الكائنِ وج ُهه ،وأنّ عينَي
ِ
ِ
ركبتيه على الطريق،
العابد تجثوانِ قبل
في حين تأبى قلو ٌب الركوعَ ...في بيتِ اهلل!
وهو يزهو بجوهره ِ
ِ
المخصب ،وج ُهه إلى
الشمس ،وجهتُه ديا ُر اهلل ،في كو ٍن تذو ُب
فيه الثنائ ّياتُ في حضرة األبهى .واإلنسان
فيه مكبّ ٌل بسجن المظاهر والدعوات
المرائية المدنّسة بزيف السياسة واإلثم
ٍ
سماء ّ
اب ُن الطفولة هو ،اب ُن
ف والمضالّت ،مع توقٍ دائم إلى الح ّريّة،
تنش َ
ٍ
س مفقود ،إلى أثير ِ عالم ِ
بزُرقتها! اهللُ رجاؤه واهللُ غايته ...صخَ ٌب إلى فردو ٍ
رحمة
أناه كنيستُه ،وأعمال ُه صلواتُ
ِ
ِ
في كيانه يسعى به أب ًدا إلى بلوغ جس ٍد ينع ُم
نشيد السكون ،وينع ُم
الشفافية حي ُث رح ُم الكون ،المح ِّرر من يوم ّية ،يستم ُع إلى
ِ
برؤياه .يسعى إلى مداواةِ الش ِّر وزرع ِ
خريف عمر...
معه بالهناءة ِفي
أدرانِ المادة.
البسمة ،فيسألُ الر َّب أن يرتِّبَه ويج ّملَه
يا ل ِ
هو اآليةُ التي تروي حضو َر اهلل في
َتعسنا! الك ُّل يشح ُذ التفاتةَ ُح ٍّب من ويُسكنَه نعي َم السكون ،وأن يبق َيه ،على
ِ
كذبة العصر ،هو المشدودُ إلى عالم الفراغ الر ّب تُعي ُد إليه ودا َعتَه وهناءَتَه على هذه ال ّرغم من طين ّية العصر ،شجر ًة مثمرة،
بقشرةٍ ،بسج ٍن تراب ٍّي يعاني معه غرب ًة األرض التي دُن ِّست هياكلُها وأُغرِقَت في وبح ًرا دفّاقًا في سكرة ُحلْم.
عن حاضر ٍ مسموم،
ومدى أبكم ،ووع ٍي ه ّوة العماء!
ً
نفسه مع ِ
التفتيش عن
َ
أجرد ،وزم ٍن أص ّم ...ولكن ،حتَّامَ؟ حتّامَ عبثًا يا اب َن اإلنسان محاولتُك
نفسه إال ّ باهلل! به
ال يج ُد َ
ٍ
وجه آخ َر للحضارة غير ِ وجهها! وأبديّتُك تمامهُ وبه امتالؤُه ،ومن دونه الصقي ُع
الصدق ،حتَّامَ
يا أيّها الرجاء ،يا شعلةَ ِّ
يا رج َل المراحل المكو ُث بين حديد ِّي تصن ُعها في يديك ،فمتى ينقشع الصقيع واالنفراد .يبح ُث في ثغور ِ األرضِ عن مكانٍ
أجداده في صراع ِ الحياةِ
ِ
له قر َب رفاتِ
عل ٍب
وأرضي فطرٍ؟ بين زندقة خصال ٍ وتتع ّرف حالوةَ الدفء في الحياة؟
ِّ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
بين آت وما ٍ
وبؤس شعب وسموم ِ إلحاد واصطكاك
ض ،بين شوك أذى وزهر نقاء،
ش َدقِ أرض؟!!.
والكهو
المنتفخة
م
األحجا
بئس
ف بين ابتسام ِ إقدام ٍ واكتئابِ رحيل ...طري ُق ُه
ُ
ُ
َ
ِ
متى يطاوعُ شاع َرنا الر ُّب فيعبّئَه في الحجريّة! ونع َم إناء ُ الفكر المتنقِّل الذي إلى الر ِّب يُشبهُ طريقَ الر ِّب إليه ،وبذلك
ذ ّرةٍ من د ِمه عل َّها تضاهي حبّةَ الخردل ِ يسم ُح لم ْن علّقَ الر َّب حبّةَ ٍ
ضوء في عن ِقه ،يكونُ الفر ُح المتبادَل.
ِ
ِ
الكفيلة
بتبرئة أدواء الوجود؟ هو بالعبَ ِث بلُ َع ِب الحضارة ،وإثبات وجود اهلل .يشدو شاع ُرنا على سج ّي ِته ،ويعودُ بنا إلى
ِ
ِ
ِ
لجسد اهلل!
طفولة شعوب ،في كالم ٍ شعرٍ ،ال
عهد
ف ،الطبيعةُ وعناص ُرها امتدادٌ
المصلو ُب على حائط قدرهِ ،ضعي ٌ
يستم ُع إلى صوت صمته ...وحين
يالمس ُه وإميل كبا ،في خطواته المتّزنة ،يتح ّولُ إلى نث َر وال نظم .يبته ُل إلى ربِّه ويناجيه ل ُينزلَ
ُ
لسكناه.
ٌ
قبس من نور اإلله ،ولحظةَ يم ُّن عليه عضوٍ من أعضاء هذا الجسد المق ّدس ،و عنهُ حمولةَ ه ِّمه وليجعلَهُ مؤ َّهلاً ُ
ف فرح ِ ِ
بهباته ...يتع ّزى.
الغابة برحيلِ الربيع،
في كلماته وخواطره وأفكاره يرتف ُع إليه ك ّل يستشع ُر جفا َ

على جدار ِ عمرِه خياالت ،ما قب ُل وما دي ِننا ننساه ُ وراءَنا ،وننسى معه أنّ سع َينا في
يعايش من خاللها الش َّك والعج َب حتّى الحياة صالةٌ ،وأنّ عملَنا بج ٍّد تعبُّ ٌد ،وأنّه
بع ُدُ ،
ِ
ِ
أوانِ انهدام ِالجدار وانحطام ِالمرايا! عزاؤه بالعمل وحده ن ُثبت أنّنا األحقُّ بالحياة.
قال ُب أشواقٍ وذُخ ُر آيا ٍت ،في كلمات...
ودعانا إلى أن نهنأ بطُ هرنا ونحن نصلّي
حجارةُ الفقر ِ يراها مروي َّ ًة شرفًا في الحياة! قال :فلنتعانقْ ونن ِّح جانبًا كلَّ اقتتال ٍ
ولنرض بما شاءه اهلل لنا،
مواك ِب الحياة ،تروي حكايةَ كفاح .وفي على دي ٍن ودنيا،
َ
ف الكائناتِ طال ُع األقدار ،وجدولُ إذ ال رحمةَ نرجوها إال ّ به .هو القدير،
أك ِّ
ِ
الوجود يجري ،وتتناظ ُر األحدا ُث في الماث ُل دائ ًما بيننا ،والمستجي ُب لك ِّل سائل.
قبس لذا ،شئنا أم أبَينا ،علينا أن نخض َع عبي ًدا
لوحات ...إشراقُ حضور ِ الكائنات ٌ
من نور اإلله ،والطبيعةُ بأسرِها ال تم ُّل مأموري َن بين يدي الر ّب لألقدار ،وأن
الصالةَ إلى ر ِّب األقدار ،في كو ٍن مبن ٍّي ن ُدر َك أ ّن الملكوتَ في القلب والعبادةَ في
ِ
وتمتمة
على ثنائيات :ح ٌّب وكره ،خي ٌر وش ّر ،جمال الروح والحقّ ،ال في هياكلِ الحجارة
ٌوقبح ،غبطةٌ وحزن ،إلحادٌ ومدرح ّية ،التعاويذ ...فنحن ُسنستحي ُل ذاتَ يوم ٍ
الفردوس
بقايا ...سننامُ ونصحو ونتي ّق ُن أنّ
اخضرا ٌر ويباس،
َ
فردوس باطل!
األرض َّي هو
ٌ
رياء ٌ وصدق ،فق ٌر وثراءَ ...ح ْس ُب عابر ِ
ِ
ِ
العارية آثا ٌر فوقَ رمال ِ
المسافة أن تكونَ لخطواتِه
لحظاتٌ أسكنَ ْت شاع َرنا األبد...
الوجود ،وأن تكونَ مؤونةُ عمرِه الئق ًة بمذبحِ ربِّه ...انطواءٌ ،نقاءٌ ،خشوعٌ ،غناءٌ...خُواء ٌ تق ّد َس
ِ
دفء الشموسِ
فاستحقَّ ُسكنى اهلل،
رؤى
 ..دأ َب إميل كبا ،في ِسفْره هذا« :نقًا القدس ّي ِة التي أحال َتِ السوار َي إلى ً
ف وخياال ٍت وأمنيات...
يته ّي ُل ..ورذاذ» ،ليلفتَنا إلى أنّ ِنص َ
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َ
منشر صدى...
الياس زغيب

ضبّوا المرج!
فزعان يمرق شي حدا

شو كنت ناطر تضحكي

خيالو ِدني؟
ْ
ومخص َور عليه المدى،

تا ِّ
كسر قزاز المدى...
ِّ
وعلق ع جانح هالوقت

ويكون عارف قيم ُتن
ينزل عن حصان ّ
الصدى...

 ...منشر صدى

ويسرق َع غفله من شرودو ُغ ِرب ُتن.

ولم تحزني؟!..
ِّ
طوف ِلك بحور ال ّدني
من عيو ِنك ْل بتز ِّين فصول ّ
السني
وبتحيِّك الأ ّيام ..نفحة سوسنه!
شو كنت ناطر تحلمي بناي
َ
وقصب...

ب َّياع ّ
الضحك!
م ْرقوا ْل ِببيعوا ال ّ
ضحك لعيون الولاد
كانوا عينيّي ْبعاد ..عم يتك َّحلوا
بزيح ّ
الشتي المرسوم َع وراقي الجداد

وتغفى ع درفة با ِلك حكاية ْ
عتب
شو كنت ناطر ّ
بس تا تكوني

َ
وغيم الوحي مكرور َخيطوّ ..
بأولو

ووسع ِلك ّ
ِّ
الطرقات ..ح ِّبك
وح ِّبك ،وإرسم خيالات...

َ
ضيَّفت و ِّجي للهوا...

عبّي الفضا بوسات
من جمرة الغربه ْل على عيوني
 ...من لهفة ظنوني
ّ
واركض وراكي أغمرِك بالزهر..
وتهربي؟!
ع جوانح فراشات ..حرّه؟
وعم ترسم دروب العطر ّ
رفات!...

تاري الهوا معتاد
يسافر ع ليل يسرّحو ويج ّدلو
َّ
علقت دربي ع المدى..
ِلبست ّ
الشمس ْحداد!
صورت إسمي َع ّ
َّ
الصدى..
صاروا صابيعي ْرماد!
ِو ْسألت هاللي طول ْ
عم ُرن ْ
يسألوا
ما ْسمعت إل ّا ولاد؟!..
عم يضحكوا َع سطوح إ ّيامي ال ْبعاد...

ُخصله...

شعر ّيات

خصله ،وخصله كنت قاعد َج ِّد ُلن
شو ْسرار؟
س َّكر ريح ُت ْن...
بيقرقشوا!

وضحكاتهن؟ ما بيدبلوا
ر ّديت و ّجي؟ قلت بركي بيعقلوا..
واسم ْعياد
ِبخيال صوتي فرّخوا ْم ِ
وصار ّ
الشتي ،المكرور َع وراقي الجداد،
يزهر َحكي..

ونبيد كاس الجرح دايق طعم ُتن

وهاك الحكي ما عاد
عم بعرف ْن َك ّنو إلي؟ ..ي َّما إلو،
الضحك ُّ
ي ّما ْل ببيعوا ّ
بيضلن ولاد...

فراشه الحلم..

مهما الفصول تب َّدلوا؟!..

بتقول برشان ّ
الصبح..

والعمر زنبق لو ِع ُتن
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شعر ّيات

تبدأُ
بعرس قانا
ِ
ّ
بجلجلة الصليب..
وتنتهي
ِ
تبدأُ وتنتهي؟!
َ
خاب َمن َظ َّن وقَ َّدر!

مناجاة
جورج مغامس
مغارة
في
ٍ
رطب من ٍّ
قش هشيم
ٍ
على سرير ٍ
وكان ُ
الليل بار ًدا بهيما
ُ
وس ُح ٌب َت ُس ُّح المطر،
َ
َ
آهت آهتها
َت ُ
بالأفراح أفراحا
كتم
ِ
َ ..
وش َّق َ
حم
بيت الرّ ِ
َ
وانبثق
بيت َ
َ
لحم
َ
بيوت القصيدة
بيت
ِ
َّ
كل البهاء
َّ
كل ال ّنقاء
ِّ
َ
َّ
كل النعم
عي ًدا
فج ًرا جدي ًدا
مان
للزّ ِ
للمكان
ِ
لأجيال عتيدة
ٍ
لأجيال تليدة
ٍ
ِّ
لكل الخليقة
للحب كلاًّ
ِّ
في ِّ
كل الحقيقة.
ولدي حبيبي
نو َر قلبي وعيني
َ
الليل
نجم
ِ
وأ ِ
ومواق ِد الرّ
عيان،
ِ
َن ْم إلى صدري
إلى اختلاج ّ
دي
الث ِ
ِ
الحنان
برقراق
ِ
ِ
واستش َّ
َ
ذب َعذبا
بالع
ف
ِ
ِ
كن فيكَ
أَ ْ
كمثل ما َ
في
كنت َّ
ِ
َ
الحليب
لبن
ِ
حليب ِّ
َ
الذ َمم
َت ِت ُّم ال َّنبوءةُ
َتنجلي ُس ّن ُة المشيئة
َينف ِت ْح ٌ
باب على آخر ِ ال ّدهر ِ
ٌ
كتاب!
بزيت آياتِ ِه
ِ
ُت َ
ُ
الأرض العتيقة.
وس ُم
ولدي حبيبي
وح والجس ِد
يا س ّي َد الرّ ِ
َ
ل تنامى
وأ َز ٍ
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َ
تكامل بالأب ِد
ْ
أَ ِل ًفا استدارت ياءً
ً
كأسا
َ
حياة
خبز ٍ
َ
إكليل فدا ٍء
حج ًرا َتدحرجَ
َ
استقام سلّما
أَسدى ً
أرضا ُ
روة ّ
السماء..
بع ِ
ُح َ
شاش َة الكب ِد يا َس َندي،
أُنظرْ
َ
الجموع شعو ًبا
ت َر
رسا ُ
ُف ً
وعربانا
ُخ ّ
ش ًعا ُس ّج ًدا
َ
َ
لغون
وي
ُي َس ِرب ُل ُ
هم ال ّتسرا ُر
وأَ ِص ْخ
الأجواق َسب ً
َ
ّاحة
سمع
َت
ِ
ً
تهليلا وترنيما..
ٌ
غبطة
نفسي
َ
ٌ
وغبطة هذا َ
العراء
َ
ض ّم َد َ
ض
جرح الأر ِ
ُّ
بإكسير ِ الرواء..،
أَلا إنّ َي الأَ َم ُة
وقد كان لي ما قد َ
قال الملاك!
ُ
َ
قربان
بيت
المذو ُد
وها َب
عدي ِ
ٍ
ُ
ُ
وهذي المغارة بداية الكنيسة!!
ولدي حبيبي
الفناء
في هذا ِ
ليس بيدي إل ّا قُ ُم ٌط
الفراء
وهذي ِ
ف وديعة
ُ
وأنفاس ِخرا ٍ
ُ
وعناية «ال َبر»ِّ
كاتم ّ
الس ِّر
ِ
َ
وراعيك،
راعي
َّ
القلّة
فاعذر
ِ ِ
العلّة..
أُعذر ِ ِ
فنحن لم َنشأْ
َمن شاءَ
شاءَ و َد َّبر
«للحلول» حلولا،
َي ّس َر
ِ
وغ ًدا ِلناظرِه قريب
«ساعة»
في
ٍ

يا ابني
يا َ
لي
الع
ابن َ ِّ
ّ
يا َّ
كل َ
المسره،
وس اس ُمك!
ق ّد ٌ
قس ُم ً
خبزا سم ًكا
َي ِ
َي ُ
رس ُم ً
كأسا
طع ُم
َيسقي و ُي ِ
غف ُر
و َي ِ
و َيشفي
ومن قبر ٍ ُ
يقيم
«وسب ًتا» َيه ِدمُ
َ
سلا َمه ُيعطي
و ُيعطي الّذي
بالإيمان ّ
يقوي
ِ
جاء يعزّي
بالرّ ِ
له ُم
َيهدي و ُي ِ
َ
اس ّ
هادة َس ًنا
الش
ُي ِ
رس ُل في ال ّن ِ
ً
ذاتا
ُ
وتموت حرّه.
تحيا
ر ّبي وإلهي
أَ ِجز ِ ع ّني َ
وجه راحيلَ
َ
ُ
العويل
ش ّج َجه
َ
أَ ِجز َ
الغد َر ذ ّبا ًحا
ِ
أَ ِجز ِ الرّ َ
حيل
قب ُل!
ُي ِ
َ
َ
ّ
ع الأ َمة َبع ُد
و َمت ِ
حي ًنا قليلا
َظ َّل َيسوعي
حي ًنا قليلا،
ففي غ ٍد
ُت َ
عتل ُن أَنّ َك ُم ِس َ
َ
المسيح
حت
َ
وتمضي..
َتمضي ُ
تقيم العه َد الجديدَ
َ
َ
وأبيك
ملكوت أبي
َينفط ُر قلبي
أشواق الانتظار
أَنكس ُر على
ِ
تحس ُس أبداً
أَ ّ
َحشاً
َ
َ
َ
الحبيب
اللطف
كنت فيه
إب ًنا أ ًبا
رو ًحا
ً
ثالوثا عجيبا.
www.georgesmghames.com

العذراء مريم قضاء زحله

الريحاني في ميزان النقد

منصور عيد ..وتبقى الكلمات

جديد
منشوراتنا

انقسام موارنة لبنان

إنّي ّ
أبشركم( ...أبونا فادي)

