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صوت اغرتايب ح ّر من كندا

Le Liban célèbre la victoire de la troupe
de danse Mayyas à la finale AGT
Cherfan, la troupe déjà lauréate d’Arabs
Got Talent en 2019, a remporté cette
victoire avec un show extravagant,
mêlant danse du ventre, éventails en
plumes et jeux de lumière.
Cette victoire a apporté un rare moment
de répit et d’unité dans un Liban frappé
depuis presque trois ans par une crise
sans précédent.
«Félicitations Mayyas. Nous sommes
fiers, fiers, fiers», a écrit la chanteuse
libanaise Elissa jeudi matin sur Twitter.
Le Premier minister désigné, Najib
Mikati, a salué pour sa part «la créativité
libanaise qui a brillé» à travers cette
performance.
suite page 12

قادة العامل يودعون �صاحبة اجلاللة

االنتخابيــة ،فقــد وجــه رئيــس الــوزراء
فرنســوا لوغــو تعازيــه اىل العائلــة املالكــة
بينــا انتقــد رئيــس الحــزب الكيبيــي
تنكيــس االعــام يف كيبيــك حــدادا ً مــا
ســبب اســتياءا ً لــدى املواطنــن الكنديــن
الذيــن يعتــرون امللكــة زعيمــة البــاد.
فرنسا-إميانويل ماكرون
أشــاد إميانويــل ماكــرون بإليزابيــث
الثانيــة ،باعتبارهــا “ صديقــة لفرنســا،
ملكــة القلــب” التــي “ميــزت بلدهــا
وزمانهــا إىل األبــد”“ .لقــد جســدت جاللة
امللكــة إليزابيــث الثانيــة اســتمرارية
ووحــدة األمــة الربيطانيــة ألكــر مــن 70
عامــا.
جو بايدن
وأشــاد جــو بايــدن بإليزابيــث الثانيــة
ووصفهــا بأنهــا “ســيدة دولــة ذات كرامة
وثبــات ال مثيــل لهــا” ،قائــا يف بيــان إن
امللكــة الراحلــة “أكــر مــن مجــرد ملكــة.
لقــد جســدت عــرا” .وقــال الرئيــس
األمريــي يف بيــان إن إليزابيــث الثانيــة

“ســاعدت يف جعــل العالقــة بــن اململكــة
املتحــدة والواليــات املتحــدة مميــزة”.
وقــال إنــه “يتطلــع إىل متابعــة عالقــة
صداقــة وثيقــة مــع امللــك الجديــد”.
فالدميري بوتني
أشــاد الرئيــس الــرويس فالدميــر بوتــن،
بذكــرى امللكــة إليزابيــث الثانيــة ،التــي
توفيــت عــن عمــر يناهــز  96عامــا ،وقــدم
تعازيــه البنهــا امللــك تشــارلز الثالــث.
وقــال بوتــن يف بيــان أصــدره الكرملــن:
“عــى مــدى عقــود عديــدة ،متتعــت
إليزابيــث الثانيــة بحــق بالحــب واالحـرام
لرعاياهــا ،فضــا عــن الســلطة عــى
املــرح العاملــي” .وقــال “أهــم األحــداث
يف التاريــخ الحديــث للمملكــة املتحــدة
ترتبــط ارتباطــا وثيقــا باســم صاحبــة
الجاللــة”  ،ووجــه تعازيــه إىل تشــارلز
الثالــث بالقــول “أمتنــى لكــم الشــجاعة
واملرونــة يف مواجهــة هــذه الخســارة
الصعبــة التــي ال ميكــن تعويضهــا .طالب ـاً
نقــل عبــارات التعاطــف والدعــم الصــادق

إىل أفــراد العائلــة املالكــة وإىل جميــع
الشــعب الربيطــاين”.
ليز تروس
ووصفــت رئيســة الــوزراء الربيطانيــة
ليــز تــروس تشــارلز ،الــذي أصبــح ملــكا
تلقائيــا بعــد وفــاة والدتــه إليزابيــث
الثانيــة ،بأنــه “صاحــب الجاللــة تشــارلز
الثالــث”“ .وقالــت  :اليــوم ،ينتقــل التــاج،
كــا كان يحــدث منــذ أكــر مــن ألــف
عــام ،إىل ملكنــا الجديــد ،رئيــس دولتنــا
الجديــد ،جاللــة امللــك تشــارلز الثالــث.
قــال البابــا فرنســيس إنــه “حزيــن
للغايــة” لوفــاة إليزابيــث الثانيــة ،مشــيدا ً
“بحياتهــا يف الخدمــة الثابتــة” و”مثالهــا
عــى التفــاين يف أداء الواجــب” .ويف برقيــة
باللغــة اإلنجليزيــة موجهــة إىل امللــك
الجديــد ،قــدم البابــا “تعازيــه الصادقــة”
للعائلــة املالكــة والشــعب الربيطــاين
وأكــد لتشــارلز الثالــث صالتــه.
ملك إسبانيا ،فيليب السادس
أشــاد ملــك إســبانيا فيليبــي الســادس

Voyages Tourex

بامللكــة إليزابيــث الثانيــة ،قائــا يف برقيــة
إىل امللــك تشــارلز الثالــث إنهــا “كتبــت”
و”شــكلت الفصــول األكــر صلــة يف
تاريــخ عاملنــا عــى مــدى العقــود الســبعة
املاضيــة”.
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أعلنــت اململكــة املتحــدة ،الحــداد العــام
ملـ ّدة  10أيــام حتــى إقامــة جنــازة امللكــة
إليزابيــث ،وفــق مــا ذكــرت وســائل إعــام
بريطانيــة.
وليــس مــن املتوقــع أن تعلــن الحكومــة
أي عمــل آخــر مــا مل يكــن
الربيطانيــة عــن ّ
عاج ـاً ،للســاح بالرتكيــز بالكامــل عــى
امللكــة.
وكان رد فعــل قــادة العــامل رسيعــا عــى
وفــاة امللكــة إليزابيــث الثانيــة  ،وأشــادوا
بصاحبــة الجاللــة وطــول العمر االســتثنايئ
وأرســلوا عزاءهــم إىل العائلــة املالكــة
والشــعب الربيطــاين.
كندا-قــال رئيــس الــوزراء الكندي جاســن
تــرودو :لقــد علمنــا بقلــب حزيــن بوفــاة
صاحبــة الجاللــة امللكــة إليزابيــث الثانيــة،
التــي كانــت عــى رأس أطــول فــرة حكــم
يف كنــدا .لقــد كانــت حــارضة باســتمرار
يف حياتنــا  -وســتبقى خدمتهــا للكنديــن
جــزءا مهــا مــن تاريــخ بلدنــا إىل األبــد.
يف كيبيــك ،وعــى الرغــم مــن الحملــة

Agence France-Presse
Le Liban a célébré jeudi la victoire de
la troupe de danse Mayyas à la finale
du télé-crochet America’s Got Talent et
qui a décroché la somme d’un million
de dollars, un succès perçu comme une
source de fierté nationale dans un pays
ravagé par une crise économique et
politique inédite.
De nombreux fans ont salué la
performance réalisée dans la nuit de
mardi à mercredi de la troupe Mayyas,
entièrement formée de femmes,
qualifiant le show d’hypnotique et de
fascinant. Mayyas a également gagné
la possibilité de se produire en une d’un
show à Las Vegas.
Dirigée par le chorégraphe Nadim
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أُنشــئ منصــب رئيــس الجمهوريــة للمــرة األوىل أثنــاء االنتــداب الفرنــي عــى
لبنــان عــام  .1926وعــى الرغــم مــن أنــه ال يذكــر يف الدســتور ديانــة مــن
يتــوىل الرئاســة ،فإنــه اتفــق يف امليثــاق الوطنــي املوقــع بعــام  1943عــى أن
يكــون مــن يتــوىل املنصــب مــن الطائفــة املســيحية املارونيــة .وكان املنصــب
قبــل التوقيــع عــى امليثــاق الوطنــي قــد تــواله أشــخاص ينتمــون إىل طوائــف
مســيحية أخــرى.
رئيــس الجمهوريــة يف الدولــة اللبنانيــة هــو رئيــس الدولــة ورمــز وحــدة
الوطــن .يســهر عــى احـرام الدســتور واملحافظــة عىل اســتقالل لبنــان ووحدته
وســامة أراضيــه وف ًقــا ألحــكام الدســتور .يــرأس املجلــس األعــى للدفــاع وهــو
القائــد األعــى للقــوات املســلحة التــي تخضــع لســلطة مجلــس الــوزراء.
يف زمن االنتداب تواىل عىل رئاسة الجمهورية كل من:
شــارل دباس-حبيــب باشــا الســعد-إميل إده--ألفــرد جــورج نقّــاش -أيــوب
ثابت-بــرو ط ـراد  -ليليهــم بعــد االســتقالل بشــارة الخوري-كميــل شــمعون-
فــؤاد شهاب-شــارل الحلو-اليــاس رسكيس-بشــر الجميل-امــن الجميــل -رينيــه
معوض-اليــاس الهراوي-اميــل لحــود -ميشــال سليامن-ميشــال عــون.
منــذ إعــان «دولــة لبنــان الكبــر» يف األول مــن أيلــول  1920وبعــد موافقــة
ـص دســتوري أدى اىل تحويــل هــذه الدولــة اىل
الجمعيــة التأسيســية عــى نـ ّ
الجمهوريــة اللبنانيــة يف  23ايــار  ،1926وهــي الجمهوريــة االوىل التــي قامــت
يف العــامل العــريب ،تعاقــب عليهــا اىل حــن اعــان االســتقالل عــن االنتــداب
ســتة رؤســاء جمهوريــة ومنــذ االســتقالل حتــى جلســة الحــادي والثالثــن مــن
ترشيــن األول ،يكــون قــد تعاقــب عــى رئاســة الجمهوريــة  13رئيسـاً .ويف مــا
يــي بانورامــا بالرؤســاء منــذ االنتــداب حتــى اآلن:
شارل دباس
انتخــب اول رئيــس للجمهوريــة يف  26ايــار  1926بدعــم فرنــي ويف عهــده
ع ـدّل الدســتور للمــرة االوىل يف العــام  1927فألغــي مجلــس الشــيوخ وضــم
اعضــاؤه اىل مجلــس النــواب ،ويف العــام  1929اعــاد املجلــس النيــايب انتخابــه

رئيس ـاً لواليــة جديــدة (واليــة الرئيــس كانــت  3ســنوات) ،وع ـدّل الدســتور
ـت ســنوات غــر قابلــة
للم ـ ّرة الثانيــة فجعلــت مــدة رئاســة الجمهوريــة سـ ّ
للتجديــد.
ومــع انتهــاء واليــة دبّــاس حدثــت أزمــة انتخــاب رئيــس جديــد بســبب
الخــاف بــن اميــل ادة وبشــارة الخــوري واتجــه بعــض النــواب إىل ترشــيح
الشــيخ محمــد الجــر اىل رئاســة الجمهوريــة ،ترافــق ذلــك مــع تظاهـرات يف
بــروت ومناطــق لبنانيــة بســبب التملمــل مــن الوضــع االقتصــادي والهيمنــة
الفرنســية عــى الق ـرار اللبنــاين ،علــق إثرهــا املفــوض الســامي هــري بونســو
الدســتور وحـ ّـل املجلــس النيــايب وأقــال الــوزارة يف  9أيــار  1932وم ـدّد واليــة
دبــاس الــذي اضطــر لالســتقالة نتيجــة النقمــة الشــعبية يف  2كانــون الثــاين
.1934
حبيب باشا السعد
عـ ّـن حبيــب باشــا الســعد رئيس ـاً للجمهوريــة مــن قبــل املفــوض الســامي يف
 30كانــون الثــاين  1934ملــدة ســنة وهــو الرئيــس الثــاين للجمهوريــة اللبنانيــة،
و ُمـدّدت رئاســته ســنة ثانيــة مبوجــب النظــام املؤقــت لغايــة  20كانــون الثــاين
 ،1936وأجــرى إصالحــات ماليــة وإداريــة وخفــض عــدد أعضــاء املجلــس
النيــايب مــن  45عضــوا ً اىل  25عضــوا ً ،ويف عهــده ،منــح امتيــاز التبــغ اىل رشكــة
الريجــي ،مــا أدى إىل إثــارة معارضــة شــعبية واســعة.
املرصيــة صــدر ق ـرار بتحديــد عــدد مقاعــد املجلــس النيــايب بـــ  55مقعــدا ً
اميل اده
انتخــب رئيســاً للجمهوريــة يف  20كانــون الثــاين  1936يف مواجهــة بشــارة ( 30للمســيحيني و 25للمســلمني) ،وجــرت يف عهــده االنتخابــات النيابيــة عــى
الخــوري بعــد انســحاب حبيــب باشــا الســعد مــن املعركــة ،وأعيــدت يف عهــده دورتــن وانتخــب املجلــس الجديــد الشــيخ بشــارة الخــوري رئيسـاً للجمهوريــة.
الحيــاة الدســتورية بشــكل كامــل .أبــرم معاهــدة تحالــف وصداقــة مــع فرنســا بشارة الخوري
وافــق عليهــا املجلــس النيــايب اللبنــاين ومل يوافــق عليهــا الربملــان الفرنــي ،هــو اول رئيــس للجمهوريــة اللبنانيــة بعــد نيــل االســتقالل .انتخــب يف 21
ومبوجبهــا تعــرف فرنســا باســتقالل لبنــان وتعــد بانضاممــه اىل عصبــة األمــم ايلــول  1943واســتمر يف س ـدّة الرئاســة حتــى  11ترشيــن الثــاين  1943حــن
بعــد فــرة تحضرييــة ال تزيــد عــن ثــاث ســنوات .ويف  21ايلــول  1937اصــدر اعتقلتــه ســلطات االنتــداب
املفــوض الســامي غربيــال بيــو قـرارا ً بتعليــق الدســتور وحــل املجلــس النيــايب الفرنــي مــع الرئيــس رياض
وإقالــة الحكومــة والحــد مــن ســلطة رئيــس الجمهوريــة ،وأدى التضييــق
الفرنــي اىل تقديــم اده اســتقالته يف  4نيســان .1941
الفرد نقاش
عــن رئيس ـاً للدولــة يف  9نيســان  .1941شــهد عهــده خالفــات مــع الســلطة
املنتدبــة ويف  18آذار  1943طلــب الجــرال كاتــرو منــه االســتقالة فرفــض
مدعومـاً مــن الشــعب ،اال ان كاتــرو اصــدر قـرارا ً قــى بعــزل نقــاش وحكومته
يف اليــوم نفســه.
أيوب تابت
يف  18نيســان  1943ع ّينــه الجــرال كاتــرو رئيســاً للدولــة إلجــراء انتخابــات
ينبثــق عنهــا مجلــس نيــايب يقــوم بانتخــاب رئيــس جديــد للجمهوريــة ،وجعــل
عــدد النــواب  54نائبـاً ( 32مســيحيا و 22مســلام) االمــر الــذي رفضــه تابــت،
مــا حــدا باملفــوض الفرنــي الجديــد الج ـرال هيللــو اىل اقالــة تابــت يف 21
رص عــى تنفيــذ مرســومه.
متــوز  1943بعدمــا ا ّ
برتو طراد
عـ ّـن رئيس ـاً للجمهوريــة يف  22متــوز  ،1943وهــو جــاء ملهمــة خاصــة هــي
إج ـراء االنتخابــات النيابيــة وتســليم الحكــم للرئيــس الــذي ينتخبــه املجلــس
الجديــد ،وبعــد وســاطة مصطفــى نحــاس رئيــس الحكومــة
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الصلــح وعــدد مــن اعضــاء حكومتــه يف قلعــة راشــيا وأفــرج عنهــم يف 22
ترشيــن الثــاين  1943وانتخــب بعدهــا رئيس ـاً للجمهوريــة .يف  22ايــار 1949
عـدّل الدســتور لتجديــد واليتــه فجــدد انتخابــه لســت ســنوات ،واضطــر يف 18
ايلــول  1952اىل االســتقالة تحــت ضغــط نيــايب وشــعبي عــى خلفيــة اتهامــه
بالفســاد .مل يســلم الخــوري رئيس ـاً منتخب ـاً امنــا كلّــف قائــد الجيــش اللــواء
فــؤاد شــهاب بتشــكيل حكومــة انتقاليــة تتــوىل إجـراء انتخابــات رئاســية ،كان
مق ـ ّر رئاســته يف القنطــاري ومقــره الصيفــي يف قــر بيــت الديــن.
كميل شمعون
انتخــب رئيسـاً للجمهوريــة يف  23ايلــول  1952وبقــي يف سـدّة الرئاســة حتــى
 22ايلــول  1958وحكــم يف خضــم الحــرب البــاردة بــن الواليــات املتحــدة
االمريكيــة واالتحــاد الســوفيايت .انضــم اىل «حلــف بغــداد» وأقــام افضــل
عالقــات مــع شــاه إيـران والغــرب ،وكان لـــ «حلــف بغــداد» و «املــد النارصي»
تداعيــات عــى عهــده الــذي انتهــى بثــورة شــعبية يف العــام  1958وبشــبه
إجــاع عــى رحيلــه ،نــزل عــى عهــده املارينــز عــى شــواطئ بــروت .أقــام
وســلم
يف قــر القنطــاري الــذي تـ ّم حصــاره ابــان الثــورة ودافــع الــدرك عنــه ُ
اىل اللــواء شــهاب.
فؤاد شهاب
هــو اول قائــد للجيــش اللبنــاين ورئيــس حكومــة عســكرية أســبق .انتخــب
رئيســاً للجمهوريــة يف  23ايلــول  1958وغــادر يف  23ايلــول  ،1964تعــرض
نظــام حكمــه يف  1كانــون الثــاين  1961اىل محاولــة انقالبيــة فاشــلة .اســتهل
عهــده باجتــاع مــع الرئيــس املــري جــال عبــد النــارص يف  25آذار 1959
يف خيمــة عنــد الحــدود اللبنانيــة الســورية .أوجــد نهجـاً خاصـاً بــه ُعــرف بـــ
«املدرســة الشــهابية» .نقــل املقــر الرئــايس مــن القنطــاري اىل زوق مكايــل
(مقــر شــتوي) واتخــذ مــن دارة آلل مــدور يف عجلتــون مق ـرا ً صيفي ـاً.
شارل حلو
أنتخــب الرئيــس شــارل حلــو رئيس ـاً للجمهوريــة يف  18ايلــول  1964واســتمر
يف الحكــم مــن  23ايلــول  1964اىل  23ايلــول  .1970وازن بــن عالقــات لبنــان
العربيــة والغربيــة ،ويف عهــده كانــت نكســة  1967وبدايــة الصــدام بــن
الجيــش اللبنــاين واملقاومــة الفلســطينية التــي ادت اىل توقيــع اتفــاق القاهــرة
يف  3ترشيــن الثــاين  ،1969كــا عــرف عهــده هــزة اقتصاديــة بعــد إفــاس
بنــك ان ـرا عــام  ،1969أقــام يف ســن الفيــل شــتاء ويف عاليــه وبيــت الديــن
صيف ـاً ،وعنــد االنتهــاء مــن بنــاء القــر الجمهــوري يف بعبــدا انتقــل إليــه يف
آخــر ســنتني مــن واليتــه.
سليامن فرنجية
انتخــب ســليامن فرنجيــة رئيسـاً للجمهوريــة بفــارق صــوت واحــد عــن حاكــم
مــرف لبنــان اليــاس رسكيــس وتس ـلّم مقاليــد الحكــم مــن  23ايلــول 1970
حتــى  23ايلــول  ،1976وســكن يف بعبــدا شــتاء وإهــدن صيف ـاً .اندلعــت يف
آخــر ســنتني مــن عهــده الحــرب األهليــة وتعــرض القــر الجمهــوري للقصــف
فغــادر بعبــدا ونقــل املقــر الرئــايس اىل بلــدة الكفــور يف كــروان واعتمــد
منــزل آل دحــداح (وزيــر الخارجيــة لوســيان دحــداح) مق ـرا ً رئاســياً.
الياس رسكيس
انتخــب اليــاس رسكيــس رئيس ـاً للجمهوريــة يف  8ايــار  1976واســتمر حتــى
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 23ايلــول  ،1982وكانــت واليتــه حافلــة باألحــداث األمنيــة وأبرزهــا االجتيــاح
اإلرسائيــي للبنــان يف العــام  .1982أقــام يف بعبــدا ويف منزلــه يف الحازميــة.
بشري الجميل
انتخــب بشــر الجميــل رئيســاً للجمهوريــة يف القاعــة الكــرى يف املدرســة
الحربيــة يف  23آب  1982وكان أصغــر رئيــس للجمهوريــة يف تاريــخ لبنــان (35
عام ـاً) ،لكنــه مل يتس ـلّم الســلطة ،اذ اغتيــل يف عمليــة تفجــر ضخمــة ملقــر
حــزب الكتائــب يف االرشفيــة يف  14ايلــول .1982
امني الجميل
انتخــب أمــن الجميــل رئيســاً للجمهوريــة يف القاعــة الكــرى يف املدرســة
الحربيــة يف  21ايلــول  1982واســتمرت واليتــه حتــى  23ايلــول  ،1988ومل
يســلم رئيســاً آخــر ،امنــا ســلم الســلطة اىل حكومــة عســكرية مــن أعضــاء
املجلــس العســكري برئاســة قائــد الجيــش العــاد ميشــال عــون ،فــكان أن
دخلــت البــاد يف أزمــة الحكومتــن (أوىل برئاســة عــون وثانيــة برئاســة ســليم
الحــص).
رينيه معوض
بعــد إق ـرار الطائــف ،انتخــب النــواب الرئيــس رينيــه معــوض يف  5ترشيــن
الثــاين يف مطــار القليعــات بعــد  409أيــام مــن االنقســام والفــراغ يف ســدة
الرئاســة االوىل .مل يتسـلّم مــن احــد ،وألن العــاد عــون مل يغــادر قــر بعبــدا
اقــام يف املرحلــة االوىل يف منزلــه يف إهــدن ومــن ثــم انتقــل اىل املقــر املؤقــت
يف الرملــة البيضــاء اســتمر رئيســاً للجمهوريــة  17يومــا واغتيــل بانفجــار
اســتهدف موكبــه بعــد خروجــه مــن القــر الحكومــي املؤقــت يف الصنائــع.
وهــو الرئيــس الثــاين للجمهوريــة الــذي يقتــل بعــد بشــر الجميــل.
الياس الهراوي
بعــد اغتيــال الرئيــس معــوض ،اجتمــع النــواب عــى عجــل يف فنــدق بــارك
اوتيــل شــتورة يف  24ترشيــن الثــاين  1989وانتخبــوا اليــاس اله ـراوي رئيس ـاً
للجمهوريــة حيــث تســلم الســلطة واعلــن عــى االثــر عــزل العــاد عــون
مــن قيــادة الجيــش وعـ ّـن مكانــه العــاد اميــل لحــود يف  28ترشيــن الثــاين
 ،1989وأقــام يف البدايــة يف ثكنــة ابلــح العســكرية ومــن ثــم انتقــل اىل املقــر
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الرئــايس املؤقــت يف الرملــة البيضــاء ،وبعــد ثــاث ســنوات أعيــد ترميــم
القــر الجمهــوري وانتقــل اليــه الهـراوي حيــث أمــى بقيــة واليتــه التــي تــم
متديدهــا ثــاث ســنوات وانتهــت يف  24ترشيــن الثــاين .1998
اميل لحود
انتخــب العــاد اميــل لحــود رئيس ـاً للجمهوريــة يف  15ترشيــن االول 1998
وتســلّم يف  24ترشيــن الثــاين  1998واســتمر عهــده املمــدّد ثــاث ســنوات
حتــى  23ترشيــن الثــاين عــام  ،2007وأقــام يف قــر بعبــدا واتخــذ مــن قــر
بيــت الديــن مقــرا ً صيفيــاً ،شــهد عهــده حدثــن بارزيــن أولهــا تحريــر
الجنــوب مــن االحتــال االرسائيــي يف  25أيــار  ،2000واغتيــال الرئيــس رفيــق
الحريــري يف  14شــباط  ،2005كــا تــم يف عهــده االنتصــار عــى ارسائيــل يف
عــدوان متــوز  2006وصــدر قبــل التمديــد لواليتــه القـرار الــدويل  1559لكنــه
مل يســلم أحــدا ً حيــث تعــذر عــى املجلــس النيــايب انتخــاب رئيــس للجمهوريــة
ضمــن املهلــة الدســتورية وغــادر بعبــدا منتصــف ليــل  23ترشيــن الثــاين
.2007
ميشال سليامن
انتخــب يف  25أيــار  2008بعــد إبـرام اتفــاق الدوحــة ودخــل قــر بعبــدا يف
اليــوم التــايل ومل يتس ـلّم مــن ســلفه نظ ـرا ً لشــغور املوقــع ،ومل يســلم أحــدا ً
مــن بعــده بســبب الشــغور .توزعــت إقامتــه بــن بعبــدا وبيــت الديــن.
ميشال عون
بعــد شــغور اســتمر ســنتني ونصــف الســنة (منــذ  25ايــار  ،)2014انتخــب
العــاد ميشــال عــون رئيس ـاً للجمهوريــة بتاريــخ  31ترشيــن االول  2016ومل
يجــد مــن يس ـلّمه مقاليــد الســلطة بســبب الشــغور الرئــايس.

بشــر الجميــل لرئاســة الجمهوريــة وعــن الزيــارة
التــي قــام بهــا الرئيــس املنتخــب بشــر الجميــل لــه
يف بيــت مــري مــع وفــد كبــر ضــم نوابـاً ومســؤؤلني
كتائبيــن والــذي أثنــى فيهــا الجميــل عــى موقــف
مخيــر املعارض،وبحكــم موقــع الدكتــور مخيــر
الوطنــي املنفتــح يف مــد جــر التواصــل بــن الزعيــم
الســني الرئيــس صائــب ســام والرئيــس املنتخــب.
يف الفقــرة االخــرة مــن الكتــاب والتــي عنوانهــا ملحم
ريــايش بكتابــه تحــت اســم "مــن شــهد وعايــن "
وصــف األســابيع الثالثــة األخــرة التــي أمضاهــا البــر
مخيــر يف مستشــفى الجامعــة االمريكيــة يف بــروت
حيــث أبلغــوه ان الجيــش الســوري انســحب مــن
بلدتــه بيــت مــري ،ومــات البــر مخيــر يف  ١٣نيســان
 ٢٠٠٢بعــد عامــن عــى حكمــه باســم الشــعب عــى
الجيــش الســوري بالجــاء عــن لبنــان

Conseiller
Conseiller à la
communautaire
ن https://www.facebook.com
rédaction
تحقيقات وشؤو
مستشار التحرير
alhadath canada
جاليويه
Halim karam Ibrahim Ghorayeb

www.canada-liban.com

الجريدة غري مسؤولة عن اآلراء واملواقف الواردة يف املقاالت واألخبار وال تتبنى أياً من مواقف الكتّاب وهي تقف من جميع االفرقاء
واالحداث يف لبنان وكندا عىل مسافة واحدة .وكل ما يُنرش فيها هو من وعىل مسؤولية كاتبه.
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موا�صفات الرئي�س بعد اال�ستحقاق؟!
الحــدث  -كنــدا -قــال« :إذا متــت ومــا إجــا مــن بعــد منــي  60ألــف
بشــر ...ســتني ســنة عليكــم وعــى القضيــة» منــذ اربعــن ســنة قــال
تلــك الجملة.ووصلنــا اليــوم اىل اســفل الــدرك ..وال مــن بشــر واحــد.
لقــد انهــى «الزعــاء» املســيحيون انفســهم ومــا تبقــي لديهــم  ،ليــس
مــن ارث بشــر فقــط بــل مــا ورثــه املســيحيون منــذ انشــاء لبنــان
الكبــر حتــى اليــوم .اربعــون عامـاً ومل نجــد بشـرا ً ميــأ املــكان فهــل مــن
فشــل أو خيبــة أكــر مــن تلــك التــي نــرى فيهــا اموالنــا تُــرق واوالدنــا
«تهاجــر» عــى يــد زعامئنــا ،وال نســتطيع ان نحــرك ســاكناً.
ماذا ننتظر بعد من املرشحني للرئاسة؟
يقولــون انهــم يريــدون رئيس ـاً ُصنــع يف لبنــان!! كيــف ذلــك ومل يطــل
علينــا حتــى اليــوم ،مرشــح واحــد بخطــة سياســية لبنانية واضحــة ليقول
لنــا كيــف ســيمرر الســنوات الســت القادمــة .مــن أيــن ســيبدأ وكيــف
ســيتعامل مــع القضايــا التــي تنغــص عــى اللبنانيــن حياتهــم ..القضايــا
السياســية واالقتصاديــة و كيــف ســيتعاطي مــع أزمــة الــدوالر والخبــز
والســاح والبنزيــن والنفــط والغــاز والكهربــاء والطاقــة .يوهموننــا بــأن
وصولهــم اىل الكــريس ســيجعل عــرب الخليــج يغدقــون علينا بالــدوالرات
فتُحــل كل االزمــات بســحر ســاحر ،وبوصولهــم ســنعرف مــن ف ّجــر
املرفــأ ومــاذا كانــوا يخبــؤون فيــه ،ومل يقولــوا لنــا كيــف ســيتعاملون مــع
ازمــة النــزوح الســوري وترســيم الحــدود البحريــة والربيــة مــن الشــال
حتــى الجنــوب وكيــف ســيحاربون الفســاد ويوقفــون الهــدر وكأن تلــك

القضايــا ال تخــص الشــعب وليســت مــن اهتاممــات الشــعب وال تدخــل
يف الربامــج االنتخابيــة .
مل يطــل علينــا واحــد االّ ليلعــن منافســه وينصــب نفســه مرشــحاً باســم
كل الفريــق املســيحي ليكــون رئيسـاً لــكل اللبنانيــن.
ال برنامــج وال تخطيــط وال تأكيــدات سياســية عربيــة وغربيــة عــا
يُشــاع مــن مســاعدات ومبــادرات ،وال شــفافية ،ال شــيئ البتــة ســوى
متنيــات طفوليــة بانتظــار تغيــر املعــادالت عــى يــد خارجيــة ،لعــل
ذلــك يســاهم يف اســتحقاق لقــب صاحــب الفخامــة.
طبعــاً يف النهايــة ســيتم انتخــاب رئيــس! ولكنــه ســيكون رئيســاً دون
مواصفــات وقــد يصبــح «بطــاً» بفضــل الظــروف .فاألجــواء ســاخنة
واالوضــاع قابلــة لالنفجــار ،مــاذا مينعهــا مــا دامــت الحــرب دخلــت
اىل قلــب روســيا واوروبــا فمــن ســيوقفها اذا دقــت ابــواب لبنــان مــرة
ثانيــة.
أمــا الذيــن مل يرتشــحوا عالنيــة بعــد فيقــال انهــم خائفــون مــن زلــة
لســان تنهــي مســارهم نحــو بعبــدا وألن ليــس لديهــم مــا يعلنونــه
للشــعب أو هنــاك مــا يخجلــون بــه...
أن يكــون لدينــا رئيــس دون مواصفــات افضــل مــن ان يكــون لنــا رئيــس
ننتظــر منــه الكثــر وهــو غــر قــادر حتــى عــى الحفــاظ عــى القليــل .
مواصفــات الرئيــس العتيــد تكــون عــادة يف لبنــان بعــد االنتخابــات وبنا ًء
عــى كيفيــة الوصــول اىل الكــريس وليــس قبلها.لقــد جربنــا الكثرييــن ويف

كل مــرة كنــا نلعــن الســاعة .يــأيت
ويذهــب فنقــول ليتــه مل يكــن.ان
مــن ال يكــون بحجــم التحديــات
املنتظــرة ،فاالفضــل لــه اال يرتشــح
يك يوفــر عــى اللبنانيــن أزمــات
وانقســامات هــم بغنى عنهــا .من
ال يســتطيع مــلء كــريس الرئاســة
فليبعــد عنهــا .ال ميكننــا ان نبقى حقل ر�ؤوف جنم
تجــارب بانتظــار االتفاقــات الدولية وال
ميكننــا ان نتحجــج باالوضــاع االقليمية
لإلتيــان برئيــس ال رائحــة لــه وال عمــل ســوى تدويــر الزوايــا وادارة
االزمــات بانتظــار حلــول ال عالقــة للبنــان بها..هــذه كانــت مواصفــات
كل مــن تبــوأ تلــك الكــريس اللعينــه منــذ اربعــن ســنة!..
مــن يريــد ان يحكــم يف لبنــان ،عليــه ان يكــون قــادرا ً عــى رفــض
املغريــات والحوافــز الخارجيــة والحقائــب املليئــة فــا يســمح ان يلــوي
يــده أحــد عنــد االمتحــان  .قليلــون هــم هــؤالء وقــد عرفنــا بعضهــم
 .فلنننظ ـ ْر اليــوم ون ـ َر مبــن ســتأتينا جوقــة املجلــس النيــايب والســادة
التغيرييــون بعــد كل هــذا املخــاض!

لبنان :الإ�ضرابات وال�صراعات على �أ�شباه الدولة

غريــب كل مــا يحصــل يف بــاد العجائــب واإلرضابــات
املتنقلــة مــن قطــاع إىل قطــاع ،وكأين بالشــلل يزحــف
مــن زاويــة إىل أخــرى ليهــد مــا تبقــى مــن دولــة أو
أشــباه الدولــة ،وحدهــا الخطابــات الرنانــة مــن كل
األفرقــاء يف أســبوع الــردود الناريــة عــر املنابــر بــن
القــادة السياســيني التقليديــن الغائبــن عــن مــآيس
النــاس ،أو مغيبــن أو رمبــا مســتمتعني بــذل اللبنانيــن
البؤســاء بأســعار البنزيــن امللتهبــة ،واملوعــودة مبزيــد
مــن ارتفــاع األســعار يف قابــل األيام ،خاصــة أن مرصف
لبنــان ســرفع الدعــم مطلقــا ،وســينهي عالقــة ســوق
الطاقــة اللبنــاين واعتــاده عــى منصــة صريفــة ،وتاليــا
األســعار ســتصبع ككــرة النــار يومــا بعــد يــوم.
أمــا املــدارس ،فالحديــث يطــول عــن مــدارس رســمية
حكوميــة قــد ال تفتــح ،حيــث غــدا األســتاذ براتــب
ال يليــق بــه ،وال يكفيــه لســد رمقــه أيامــا معــدودة.
أمــا الــدواء ،وخاصــة ألصحــاب األمـراض املســتعصية،
فالقاعــدة تقــول لكــم :اتقــوا اللــه ،بعدمــا ضــاق بكــم
وبأدويتكــم بعــض البــر يف دولــة هشــة خاليــة؛ أقــل
مــا يقــال إنهــا دولــة إمــا بــدأت يف التحلــل أو هــي
عــى الطريــق ،خاصــة إذا مــا ذكرنــا باإلرضابــات
لــكل القطاعــات وآخرهــا قطــاع االتصــاالت الــذي
يــكاد يشــل البــاد ،فكيــف إذا مــا ترافــق مــع إرضاب
القضــاة واإلدارات ،والعــدوى ماضيــة والخســارة تــكاد
ال تحــى يف الدولــة الرخــوة أو املنهــارة ،وذلــك وفقــا
لعــدة مقاييــس الفتــة ،أســقطنا عليهــا الواقــع اللبنــاين
ورمبــا العــريب ،مــع اســتثناءات قليلــة لقــادة أحبــوا
بالدهــم وشــعوبهم فجعلوهــم أولويــة األولويــات

بالفعــل؛ ال بالشــعارات الفارغــة التــي ال تطعــم
النــاس مــن جوعهــا ،وال تحجــب عنهــا نزعــة الخــوف
مــن اآلخــر يف بــاد غــدا كل مــن فيهــا أقليــات.
رخاوة الدولة تشجع عىل الفساد ،وانتشار
الفساد يزيدها رخاوة ،والفساد ينترش يف السلطتني
التنفيذية والترشيعية ،حتى يصل إىل القضاء
والجامعات ،ويصبح الفساد يف ظل الدولة الرخوة
املنهارة له ثقافته الخاصة
ونقصــد بالدولــة الرخــوة حســب إجــاع التعريفــات
العلميــة ،أنهــا الدولــة التــي تضــع القوانــن وال
تطبقهــا ،ليــس فقــط ملــا فيهــا مــن ثغ ـرات ،ولكــن
ألن ال أحــد يحــرم القانــون ،الكبــار ال يبالــون بــه،
ألن لديهــم مــن املــال والســلطة مــا يكفــي ليحميهــم
منــه ،والصغــار يتلقــون الرشــاوي لغــض البــر عنــه،
ولنــا يف قضيــة انفجــار "بريوتشــيام" مثــال صــارخ،
وقامئــة القضايــا تطــول؟!
والحقيقــة تقــول؛ إن رخــاوة الدولــة تشــجع عــى
الفســاد ،وانتشــار الفســاد يزيدهــا رخــاوة ،والفســاد
ينتــر يف الســلطتني التنفيذيــة والترشيعيــة ،حتــى
يصــل إىل القضــاء والجامعــات ،ويصبــح الفســاد يف
ظــل الدولــة الرخــوة املنهــارة لــه ثقافتــه الخاصــة،
فيغــدو الفســاد العنــوان الدائــم لتجــار السياســة
الفاســدين.
ومــن أبــرز ســات الدولــة املنهــارة ،غيــاب الحضــور
الداخــي والخارجــي للدولــة وإذا مــا حــر كان
كارثيــا ،وهنــا نســأل :أيــن لبنــان العاملقــة -عــى
أخطائهــم -مــن فــؤاد شــهاب إىل ريــاض الصلــح

السياســية فيهــا بــدول أجنبيــة وباملؤسســات الدوليــة.
وهنــا الــكل يعايــر الــكل ،والخــارس هــو الوطــن
املهــدد بالــزوال ،كــا قــال وزيــر خارجيــة فرنســا ذات
يــوم ،ومل يســمعه أحــد!!
أمــا ثالثــة األثــايف ،فهــي يف انهيــار املنظومــة
التعليميــة أســاتذة وتالميــذ وأهــايل وأنظمــة وبرامــج
ومواعيــد .فبعــد أن كان لبنــان جامعــة الــرق ،بــات
ملفــه الرتبــوي ســرة عــى كل لســان ،وال حســيب
وال مجيــب وال رقيــب ،والجســم الرتبــوي يــكاد يلفــظ
أنفاســه األخــرة.
لعــل امللــف املــايل النقــدي املــريف مثــال صــارخ
عــى فســاد النخبــة كــا قــال البنــك الــدويل ،فــا
ذنــب ودائــع النــاس التــي آمنــت بلبنــان وقطاعــه
املــريف؟ أليــس هنــاك مــن مســؤول عــن فجــوة
ماليــة قرابــة  75مليــار؟ أيــن ودائــع النــاس ومــن
أعطــى املحظيــن رميهــا يف املحظــور؟
يف الدولــة املنهــارة ،معيــار فاقــع عــر االنحيــاز إىل
األغنيــاء وإفقــار الفق ـراء وتحميلهــم فواتــر الفســاد
والقــرارات الخاطئــة ،ولعــل امللــف املــايل النقــدي
املــريف مثــال صــارخ عــى فســاد النخبــة كــا قــال
البنــك الــدويل ،فــا ذنــب ودائــع النــاس التــي آمنــت
بلبنــان وقطاعــه املــريف؟ أليــس هنــاك مــن مســؤول
عــن فجــوة ماليــة قرابــة  75مليــار؟ أيــن ودائــع
النــاس ومــن أعطــى املحظيــن رميهــا يف املحظــور؟
مــن خالــف القوانــن املاليــة املحليــة والدوليــة؟
لألســف ،حتــى الســاعة يف الدولــة الرخــوة اإلجابــة
تقــول :ال أحــد!!
يف الدولــة الرخــوة املنهــارة ،اح ـرام حقــوق اإلنســان
وكرامــات النــاس يصبــح منــة مــن فــان وفــان أو
مكرمــة مــن أحدهــم ،فهــل يعقــل أن يخــاف اإلنســان
رأيــه ويتســول مالــه املحجــوز ،وهــو غــر قــادر عــى
تعليــم أبنائــه ودفــع طبابــة أهلــه!!
وعليــه ،لبنــان يف زمــن االســتحقاقات الداهمــة،
يحتــاج رئيســا يأخــذه مــن معايــر الدولــة الرخــوة
املنهــارة منــذ عقــود خلــت إىل دولــة املؤسســات،
وهــي ســمة بديلــة لــكل املواصفــات التــي نســمعها
مــن كل السياســيني يف أيــام ال يقــارب االســتحقاق مــن
املعنيــن ،إال مــن خــال مواصفــات عامــة فضفاضــة
املعــاين ،ومــا أكرثهــا! واملطلــوب واحــد :دولــة عادلــة.

وكــال جنبــاط واإلمــام مــوىس الصــدر واملفتــي
خالــد وكميــل شــمعون وشــارل مالــك وفــؤاد بطــرس،
والقامئــة تطــول ،فلعــل الجينــات مل تعــد تنجــب
رجــال دولــة بهــذه املواصفــات!!
إن غيــاب قامــات كهــذه ،أضــاع هيبــة الدولــة
وأوصلنــا إىل معادلــة عــدم احـرام القانــون ،وضعــف
ثقــة املواطنــن بالقوانــن ،فــا جــدوى وجــود
منظومــة قانونيــة متقدمــة إال ا ٔنهــا تبقــى مــن دون
تطبيــق؟!! اللهــم إال يف حــاالت محــددة ،حيــث ميكــن
اســتخدامها ملعاقبــة مناهــي الفســاد ،أو املطالبــن
بحقوقهــم ،أو املجرمــن واللصــوص مــن الطبقــات
املســحوقة فقــط!!
مــا جــدوى وجــود منظومــة قانونيــة متقدمــة إال
أنهــا تبقــى مــن دون تطبيــق؟!! اللهــم إال يف حــاالت
محــددة ،حيــث ميكــن اســتخدامها ملعاقبــة مناهــي
الفســاد ،أو املطالبــن بحقوقهــم ،أو املجرمــن
واللصــوص مــن الطبقــات املســحوقة فقــط!!
يف الدولــة املنهــارة يغــدو معيــار وجــود مؤسســات
حكوميــة أكــر مــن الــازم ودون دور واضــح،
إىل درجــة تتداخــل وتتشــابه معهــا صالحيــات
املؤسســات ،وهدفهــا خلــق مناصــب املحســوبني.
ومــا أكــر املجالــس والهيئــات والــوزرات ،والحصيلــة
ال مــاء وال كهربــاء ،ومــدارس يف مهــب الريــح ،وعملــة
منهــارة ،وقــدرة رشائيــة ال تعلــو عــن  7يف املائــة
لألســف!!
وعليــه ،يتــادى حــد االنهيــار عــر وجــود نخبــة
فاســدة تســعى لتحقيــق مصالحهــا الشــخصية أوال،
مــا يســاعد يف تفــي الفقــر والتخلــف لغيــاب
العدالــة االجتامعيــة ،وضعــف التنميــة أو غيابهــا
نســيج اجتامعــي منقســم ،فكيــف بنــا بالتقاريــر
الدوليــة التــي تتحــدث عــن  80يف املائــة مــن
اللبنانيــن باتــوا فقــراء!! وعليــه تصبــح الدولــة
الرخــوة املنهــارة مغــارة الســترشاء الفســاد بأشــكاله
كافــة ،ونهــب املــال العــام ،والتهــرب الرضيبــي
الجمــريك وعــى عينــك يــا تاجــر ،فهنــاك مــن هــو
أقــوى مــن ســلطة الدولــة!!
يف الدولــة الرخــوة املنهــارة ،تغــدو الســمة الرئيســية
التبعيــة للخــارج وفقــدان الدولــة ســيطرتها عــى
جــزء كبــر مــن قرارهــا الداخــي ،فهــي دولــة تعيــش
عالــة عــى الخــارج ،واألكيــد ارتبــاط مصالــح النخــب محمد موىس
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هل ممكن حتديث الذكرى االربعون ال�ست�شهاد الب�شري
االحزاب يف
ورفاقه لبنان واوتاوا
لبنان؟
الحدث

َالحدث -كندا-جورج خوري

نظريّة التَحديث

بق و َذكَرنا يف لبنان؟
َهل ِمن َمكان لِام َس َ

ت َبقَى كَل َمة واح َدة يَجب التَوقُف ِعن َدها
وهي كَل َمة ال َرئيس أمني الجميّل الذي احتَفظَ
َ
بها لِ َنفس ِه يف ُمناسبَة إغتيال ِحلمٍ َحلِ َم
ِب ِه اللبنان ُيون َعىل اخ ِت ِ
الف ان ِتامئَاتِهِم ب ٍ
ِرئيس
َحديثي َحقيقي َرأئ ال َحداث َة ُمن ُذ
ريي ت
ت َغ ّي ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
 ٤٠أربَع َني َعاماً يف حلمه و كا َن حلم ُه لبنا َن
ال َحديث.

َر ِح َم الله بَشري الجم ّيل َعىل أمل أن يَرح َم بِالد
األرز ِم َن ال َجهلِ و ال َعشائريّة..

يكتبها الدكتور ابراهيم الغريّب

ما بني الب�شري والرفيق
و ...القاتل واحد

ُتغيات اإلج ِتامعيّة التي ت ُسهِم
ت َعني أ ّن امل ّ
يف التَ َق ُدم اإلج ِتامعي وت َطورامل ُجتَمعات
وت َت َب ّنى ُردود ال ِفعل إزاء هذا التَغيري أيضً ا.
يَخضَ ع التَحديث إىل َعمل ّية ال َنقد الذَايت يف
اإليديُوليجيّات الِ ِلباليّة و امل ُحا ِفظة عىل َح ٍد
َسواء َهذا ما َرأيناه يف ُمعظَم ال ُد َول النامية
التي َم َّرت ِب ُعقود ِم َن ِ
األنظ َمة السياس ّية
بِاخ ِتالف ت َاريخها بَ َني َمليك ديني و إقطاعي
"كال ُعصور "الوسطى" و َعقائدي ُمحا ِفظ
كال َفرتَة النازيّة و بَني يساري شُ ُمويل كَمرحلَة
السوفيايت .يتَناول التَحديث الدينام ّيات
اإلتِحاد ُ
ال َداخل ّية َمع اإلشا َرة إىل ال َهياكِل اإلج ِتامع ّية
والثقافيّة والتَكيّف َمع ال ِتقنيات ال َجدي َدة
كَ ِتكنولوجيا البَيانات ال َجدي َدة والحا َجة إىل
ت َحديث ال َوسائِل التَقليديّة يف ال َنقل واإلتِصاالت
واإلنتاج ،كَام يَجعل التَحديث ِمنه أمرا ً َضوريًا
أوعىل األقل أفضَ ل ِم َن ال َوضع الرا ِهن .كام
ت ُؤكِد نَظريّة التَحديث َعىل أ ّن امل ُجتَمعات
ٍ
التَقليديّة َس َ
امرسات
وف تَتَط ّور َمع ت َ ّبنيها لِ ُم
َ
أكثَ َحداث َة ِمام قَد ُمور َِس قَبلها.
َهذا ما لَم أمل ُسه و أس َمعه يف ِذك َرى اغتيال
ال َرئيس الشَ هيد بَشري ال َجم ّيل الذي أقيم
يف سا َحة ساسني "األرشفية" يف بَريوت.
فَبع َد ُم ُرور  ٤٠عاماً عىل اس ِتشها ِد ِه ما زَالت
ِ
الشعارات و خُطابات التَأبني َعىل َحالها ال بَل
أفضل
تَرا َجعت إىل ُمستَويات كانَت أيام بَشري َ
ملْ أس َمع َولو
ِمنها بِكثري!
ٍ
َّ
ورس
كَل َمة واح َدة تَتَط َرق إىل نَقد ذايتّ بِ ا قَد ُم َ
ُمن ُذ َ ٤٠عاماً إىل اليَوم!
أمل يَقل ال َرئيس بَشري يف خُطاب ِه "نَعرتف بِ ا
َعلينا و ما لنا"؟ ألَ ْم يَطلُب يف خُطاب ِه أيضاً
الصحافَة أن ت َعود إىل ال َوطَن ُمواليَة كانَت
ِم َن َ
أ ْم ُمعارضَ ة؟ أمل يَكُن ما قَال ُه ت َحديثاً سياسياً
ُامرسة الدميُقراط ّية لِلحكم؟ إذا
بِإمتياز يف امل َ
اعتف
كان بَشري الذي شَ ا َرك يف ال َحرب قَد ََ
بِ ا ل ُه و ما َعليْه أملْ يكُن َهذا ِ
اإلعتاف بِ َثابَة
ن ٍ
رسة ال َحياة السياسيّة؟
َقد ذَايتّ لِتَحديث ُم َم َ
عت ُم ِق ّدم ال َح َدث و قَد طَغَت ِ
العاطفَة
َس ِم ُ
َعىل خُطابِه و إل ِتزام ِه بِال َوالء لِشَ خص بَشري
فيام كان بَشري يَحثنا َعىل ال َوال ِء لِل َوطَن..
عت أيضاً لِكل َمة َرئيس ِحزب الكتائِب و لَ ْم
َس ِم ُ
أجِد فيها ِس َوى كَالم ت َقليدي ضَ عيف الُلغَة و
ِ
الخ َربة .أ ّما نَجل ال َرئيس النائِب نَديم ال َجم ّيل
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الكلمة

أحيــا حــزب الكتائــب الذكــرى الســنوية األربعــن
الستشــهاد الرئيــس بشــر الجميّــل ورفاقــه يف
ســاحة ساســن يف األرشفيــة.
ذكــرى االستشــهاد الــذي شــاركت فيــه مح ّبــو
البشــر الذيــن تقاطــروا مــن كل املناطــق ،حــره
الرئيــس أمــن الجميّــل وعقيلتــه الســيدة جويــس،
رئيــس حــزب الكتائــب اللبنانيــة النائــب ســامي
الجم ّيــل وعقيلتــه الســيدة كاريــن ،الســيدة
صوالنــج الجميّــل ،النائــب نديــم الجميّــل،
مينــى الجميّــل وعائلتهــا ،الســيدة باتريســيا بيــار
الجم ّيــل ،بيــار أمــن الجم ّيــل ،والنــواب :ســليم
الصايــغ ،اليــاس حنكــش ،غســان ســكاف ،رامــي
فنــج ،نعمــت افـرام ،فــؤاد مخزومــي ،أرشف ريفي،
ميشــال معــوض ،جــان طالوزيــان ،أديــب عبــد
املســيح ،نعمــت افــرام ،بــوال يعقوبيــان ،ملحــم
خلــف ،نبيــل بــدر ،وضــاح الصــادق ،وفــد مثــل
القــوات اللبنانيــة ضــم نائــب رئيــس الحــزب
النائــب جــورج عــدوان والنــواب :غســان حاصبــاين،
جــورج عقيــص ،نزيــه متــى ،اليــاس اســطفان ،رازي
الحــاج وجهــاد بقــرادوين.
كذلــك حــر الســفري الســعودي وليــد بخــاري،
نقيــب املحامــن نــارض كســبار والنــواب الســابقون:
فــارس ســعيد ،نزيــه نجــم ومصبــاح االحــدب.
وشــارك أيضً ــا ،نائــب رئيــس حــزب الكتائــب
جــورج جريــج ،أمــن عــام الكتائــب ســرج داغــر،
الوزيــر الســابق اآلن حكيــم ،أعضــاء املكتــب
الســيايس واملجلــس املركــزي الكتائبــي ،الدكتــور
فــؤاد ابــو نــارض ،رئيــس مؤسســة بشــر الجم ّيــل
الفــرد مــايض ،نقيــب الصيادلــة جــو ســلوم ،رئيســة
بلديــة بكفيــا املحيدثــة نيكــول الجميّــل ،محافــظ
بــروت القــايض مــروان عبــود وعــدد مــن رجــال
الديــن والشــخصيات السياســية وحشــد مــن
الكتائبيــن واألنصــار واألصدقــاء.
البدايــة كانــت مــع النشــيدين الوطنــي اللبنــاين

والكتائبــي ،بعدهــا شــهادة حيــاة مليشــال جــوزف
عــون قائــد عــام األشــبال واألســود يف حــزب
الكتائــب الــذي كان مــع الرئيــس بشــر الجم ّيــل
يــوم انفجــار  14أيلــول.
بعدهــا وقــف الحضــور دقيقــة صمــت عــن أرواح
كل الشــهداء الــذي ســقطوا يف انفجــار بيــت
الكتائــب.
مــن ثــم رفــع األب الربوفســور جــورج حبيقــة
الصــاة عــن راحــة أنفــس شــهداء  14أيلــول.
وقــد اســتذكر الرئيــس بشــر الجميّــل الــذي كان
يقــول عظمــة الحيــاة انهــا تقــوم عــى حافــة
املــوت ،وقــال" :كــم كان لديــه وعــي للتداخــل بــن
الحيــاة واملــوت ،كان واعيًــا لعظمــة الحيــاة وقــال
ال يســتأهل ان يكــون رئيســا مــن ال يذهــب اىل قــر
شــهيد ويتأملــه ويجثــو أمامــه".
مبناســبة مــرور اربعــن ســنة عــى استشــهاد
الرئيــس الشــهيد بشــر الجميّــل ورفاقــه ،اقــام
قداســا لراحــة انفســهم حــره قنصــل
قســم اوتــاوا ً
لبنــان االســتاذ كامــل الشــيخ عــي ،ومنســق كنــدا
االســتاذ ســمري مفلــح ،ومنســق حــزب الوطنيــن
االح ـرار الســيد جــورج شــمعون ،ونائــب منســق
حــزب القــوات اللبنانيــة الســيد جــان شــمعون،
ورئيــس مكتــب القــوات اللبنانيــة يف اوتــاوا الســيد
جــودات نعيــم ،ونائــب الرئيــس القــاري للجامعــة
اللبنانيــة الثقافيــة يف العــامل الرفيــق كــال غانــم،
ورئيــس قســم اوتــاوا شــهيد زيــدان وحشــد كبــر
مــن االصدقــاء.
تــرأس الذبيحــة اإللهيــة األب نيقــوال القــض الــذي
القــى كلمــة باملناســبة ع ـدّد فيهــا مزايــا الرئيــس
الشــهيد وأكــد انــه رغــم مــرور اربعــن عامــا عــى
استشــهاده ال يـزال ح ًيــا يف قلــوب النــاس ،ومؤكــدا
اننــا بحاجــة اليــوم اىل رئيــس عــى صورتــه ومثالــه.

أنــا أؤمــن باملواقيــت ،وأؤمــن كــا جــاء يف مطلــع الفصــل الثالــث
مــن ســفر الجامعــة يف الكتــاب املقــدس ،أن «لــكل يشء زمــان،
ولــكل أمــر تحــت الســاوات وقــت ...وأؤمــن أن «للــوالدة وقــت
وللمــوت وقــت» ...وأن «للقتــل وقــت»...
الذكــرى األربعــون الستشــهاد الرئيــس بشــر الجم ّيــل هــذا العــام،
والتــي أحياهــا حــزب الكتائــب اللبنانيــة ،ومل يشــارك فيهــا ميشــال
عــون املس ـ ّمى رئيســا للجمهوريــة ،أعادتنــي إىل مــا جــاء يف ســفر
الجامعــة ،ال ألســتذكر املواعيــد وحســب ،إمنــا الســترشف أبعادهــا
وتفسـراتها ،يف املجريــات التــي عصفــت بجبــلٍ وطــنٍ أقــل مــا يقــال
فيــه أنــه «وقــف» للــرب.
هــذا الوطــن ،لبنــان ،ومنــذ تأسيســه يف العــام  1920حبــاه اللــه
يســن؛ قديســان مل يط ّوبهــا الفاتيــكان ،إمنــا شــعبهام ،كــا
بقدّ َ
بولــس مــن خــارج الســياق املعــروف ،وكالهــا ،كــا بولــس،
استشــهدا للحــق وللحريــة...
تاريــخ استشــهاد بشــر الجميــل يف الرابــع عــر مــن شــهر أيلــول،
يــوم عيــد الصليــب عنــد املســيحيني عــى اختــاف مذاهبهــم ،وهــو
اليــوم الــذي وجــدت فيــه القديســة هيالنــة والــدة اإلمرباطــور
قســطنطني الصليــب الــذي ُعلّــق عليــه الســيد املســيح.
الرئيــس بشــر الجم ّيــل ،الــذي قــاد مســرة تحريــر لبنــان مــن
اإلحتاللــن الســوري والفلســطيني ،وكـ ّرس مقولــة لبنــان أوال ،وخالل
 21يومــا مــن تاريــخ انتخابــه رئيسـاً للجمهوريــة ،وقبــل أن يتسـ ّنم
ســدة الرئاســة ،رســم وجــه لبنــان الجديــد ،لبنــان الـــ  10452كلــم
مربع ـاً ،جامعــا فيــه كل اللبنانيــن عــى أســاس وطنــي ال طائفــي،
ناظــا ملؤسســاته الدســتورية ،منفتحـاً عــى الجميــع ،مكرسـاً لحريــة
الــرأي واملعتقــد ،داعيــا الصحافــة اإلغرتابيــة ،وكانــت قــد هربــت
قرسيــا إىل باريــس ولنــدن ونيقوســيا ،للعــودة إىل لبنــان ،للمســاهمة
يف اســتعادة عافيتــه كمنــر للــرأي الحــر وصوتــا للحــق وللحريــة
وللعدالــة.
هــذا الرئيــس الــذي حمــل صليــب لبنــان ليستشــهد عليــه مــن
القتلــة الحاقديــن الذيــن أخافهــم أن ينتــر لبنــان بكبــاره،
ويســتعيد عافيتــه فاعــا يف محيطــه متصديــاً لــكل الدكتاتوريــن
الذيــن اســتغلوا شــعوبهم للحفــاظ عــى كراســيهم وتكريــس الخيانة
والعاملــة لــرب القيــم واملقدســات يف عاملنــا .والدليــل عــى ذلــك
هــو أن الحكــم يف لبنــان مل يحيــي وال مــرة ذكــرى استشــهاد الرئيــس
بشــر الجميــل ،وال اســتذكره ،وكذلــك استشــهاد الرئيــس رنيــه
معــوض.
بشــر الجم ّيــل كـ ّرس مــن خــارج الســياق قديســا يف يــوم استشــهاده
ليبقــى حيـاً ،ليــس يف ضمــر طائفتــه بــل يف ضمــر شــعبه والوطــن.
ويف تاريــخ لبنــان أيضــا ،شــهيد آخــر مــن خــارج الســياق ،الرئيــس
رفيــق الحريــري ،هــذا الــذي رســم مســرة تحريــر وقيامــة لبنــان،
قــد يكــون اختلــف يف األســلوب عـ ّـا قــام بــه الرئيــس الشــهيد بشــر
الجم ّيــل ،ولكــن كالهــا كان يعمــل لـــ «لبنــان أوال».
فالرئيــس رفيــق الحريــري الــذي استشــهد يف الرابــع عــر مــن شــهر
شــباط ،يــوم الحــب ،ليــس يف لبنــان وحســب بــل يف العــامل ،والــذي
ولــد يف األول مــن ترشيــن الثــاين ،عيــد جميــع القديســن عنــد
املســيحيني ،مل يكــن وقــت استشــهاده ،وكذلــك والدتــه ،إال تقديســا
لــه كعامــل محبــة وخــر ألهلــه ولجريانــه ولوطنــه.
رفيــق الحريــري رســم وطن ـاً منوذج ـاً ،وطنــا رســالة ،منجــم علــم،
وإميــان ،ال تتشــارك فيــه الطوائــف بعيــش مشــرك ،إمنــا تتوحــد يف
مواطنيــة وانتــاء واحــد ألجلهــا وألجــل لبنــان.
بشــر الجميــل ورفيــق الحريــري قديســان انتــرا لحقيقتنــا
واستشــهدا ألجــل لبنــان .وكان الستشــهادهام وقــت ...والقاتــل
واحــد...
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الحدث

»�إنه رمز وحدة الوطن« ...هذه هي �أهمية رئي�س
اجلمهورية
الحــدث  -كنــدا  -مشــكلة البعــض يف
لبنــان ،ومــن بينهــم أكــر مــن فريــق
ســيايس ،أنهــم مل يقتنعــوا بعــد بــأن
إدارة البــاد بعــد إتفــاق الطائــف مل تعــد
كــا كانــت قبلــه .مبعنــى آخــر أنهــم مل
يســتوعبوا بعــد أن النظــام يف لبنــان ليــس
رئاســ ًيا ،بــل برملــاين بإمتيــاز ،حيــث أن
مجلــس النــواب الــذي ميثّــل الشــعب
اللبنــاين هــو مصــدر الســلطات ،وعــى
رأســها مجلــس الــوزراء بصفتــه الســلطة
التنفيذيــة املســؤولة عــن تنفيــذ مــا يــرد
يف بيانهــا الــوزاري ،الــذي عــى أساســه
تنــال ثقــة املجلــس.
وألن هــذا املجلــس قائــم بــكل مواصفاتــه
الترشيعيــة والرقابيــة ،عــى رغــم تح ّولــه
إىل هيئــة ناخبــة ،فــإن يف إســتطاعة
حكومــة ترصيــف األعــال ،وهــي ليســت
حكومــة مســتقيلة كــا يحــاول البعــض
تصويــر األمــور عــى غــر حقيقتهــا ،أن

تتــوكّل صالحيــات رئيــس الجمهوريــة يف
حــال خلّــو سـ ّدة الرئاســة ألي علّــة ،يف كل
مــا لــه عالقــة بإصــدار املراســيم والتوقيــع
عليهــا ،عــى أن تبقــى الصالحيــات
الحرصيــة املعطــاة لرئيــس الجمهوريــة،
وهــي كــا جــاءت يف إتفــاق الطائــف،
غــر موكلــة إىل مجلــس الــوزراء ،وهــي:
لرئيــس الجمهوريــة إقـراح إعــادة النظــريف الدســتور فتقــ ّدم الحكومــة مــروع
القانــون إىل مجلــس النــواب (مــادة .)76
يصــدر رئيــس الجمهوريــة القانــونويحــق لــه
املتعلــق بتعديــل الدســتور
ّ
خــال امل ـ ّدة املعينــة لإلصــدار أن يطلــب
إىل املجلــس بعــد إطــاع مجلــس الــوزراء
إعــادة املناقشــة يف املــروع م ـ ّرة أخــرى
(مــادة .)79
– يعتمــد رئيــس الجمهوريــة الســفراء
ويقبــل إعتامدهــم (مــادة  .)7/53ويتــوىل
املفاوضــة يف عقــد املعاهــدات الدوليــة

وإبرامهــا باإلتفــاق مــع رئيــس الحكومــة.
وال تصبــح مربمــة إالّ بعــد موافقــة مجلس
الــوزراء .عــى أن بعــض املعاهــدات ال
ميكــن إبرامهــا إالّ بعــد موافقــة مجلــس
النــواب (مــادة .)52
يــرأس رئيــس الجمهوريــة الحفــاتالرســمية ومينــح أوســمة الدولــة مبرســوم
(مــادة .)8/53
مينــح العفــو الخــاص مبرســوم (مــادة.)9/53
فــإذا تعــذّر تشــكيل حكومــة جديــدة،
وكــا يُقــال ،كاملــة األوصــاف ،لألســباب
املعروفــة ،وإذا إســتحيل إنتخــاب رئيــس
جديــد للجمهوريــة ،فــإن حكومــة
ترصيــف األعــال تت ّحــول تلقائ ًيــا إىل
حكومــة موكلــة إليهــا صالحيــات رئيــس
الجمهوريــة يف األمــور املتعلقــة بتســيري
شــؤون النــاس وعــدم تــرك البــاد للف ـراغ
إىل مــا ال نهايــة ،مــن دون أن يعنــي

ذلــك أن وجــود رئيــس الجمهوريــة مــن
عــدم وجــوده سـ ّيان .بــل بالعكــس فــإن
"رئيــس الجمهوريــة هــو رئيــس الدولــة
ورمــز وحــدة الوطــن .يســهر عــى احرتام
الدســتور واملحافظــة عــى اســتقالل لبنــان
ووحدتــه وســامة أراضيــه وفق ـاً ألحــكام
الدســتور" ،كــا جــاء يف املــادة  49مــن
الدســتور.
فهــذا الــدور املعطــى لرئيــس الجمهوريــة
مل يعــ َط ألي مســؤول آخــر .فهــو
رئيــس الدولــة بــكل مــا فيهــا مــن
مؤسســات وســلطات ،وهــو رمــز وحــدة
الوطــن .هــذه هــي أهميــة دور رئيــس
الجمهوريــة" ،الــذي يســهر عــى احــرام
الدســتور واملحافظــة عــى اســتقالل لبنــان
ووحدتــه وســامة أراضيــه".
فأمــام عظمــة هــذا الــدور املهــم جــ ًّدا
املحصــور فقــط برئيــس الجمهوريــة
ال تعــود الصالحيــات األخــرى ،التــي

اندريه ق�صا�ص
إنتزعــت منــه وأعطيــت ملجلــس الــوزراء
مجتم ًعــا ،ذات أهميــة كــرى ،ألن رئيــس
الجمهوريــة ،الــذي هــو رئيــس الدولــة
ورمــز وحــدة الوطــن ،ال يعــود يف حاجــة
خصوصــا إذا أحســن
إىل أي صالحيــة،
ً
القيــام بهــذا الــدور املهــ ّم والتاريخــي
املعطــى لــه دون ســواه ،يف بلــد مثــل
لبنــان مع ّرضــة وحدتــه لإلهتــزاز عنــد
املفاصــل الكــرى .فوجــود رئيــس
الجمهوريــة عــى رأس الدولــة ليــس أم ـ ًرا
عرض ًيــا أو هامش ـ ًيا ،بــل هــو رضورة مــن
رضورات الحيــاة السياســية اللبنانيــة يف
تكامــل أدوار الســلطات فيهــا ومتايزهــا.

م�ؤ�س�س فرقة م ّيا�س يدعو �إىل قيام لبنان� ..إحباط تهريب خمدرات
ثورة يف لبنان

مؤســس فرقــة "م ّيــاس" و ُمص ّمــم
نـ ّدد نديــم رشفــانّ ،
رقصاتهــا ،بعــد الفــوز يف نهــايئ برنامــج "أمــركا غــات
تالنــت" ،بالطبقــة السياســيّة اللبنانيّــة ،داعيــا منــذ
لحظــة وصولــه إىل بــروت الجمعــة إىل قيــام "ثــورة"
يف لبنــان.
واســتقبل عــرات مــن أقــارب الراقصــات ،الفرقــة
بالــورود يف مطــار بــروت .وتســ ّمر آالف اللبنانيّــن
أمــام شاشــات التلفزيــون ملتابعــة وصــول الفرقــة
التــي ش ـكّلت مصــدر فخــر لهــم يف وقـ ٍ
ـت تعصــف
ببالدهــم أزمــة اقتصاديّــة وسياســ ّية غــر مســبوقة.
وقــال رشفــان لوكالــة فرانــس بــرس يف املطــار "نحنــا
لســنا يف حاجــة إليكــم (السياســيني) .نحــن فرقــة
م ّيــاس اســتطعنا رفــع اســم لبنــان مــن دونكــم"،
ـرا عــن اســتياء اللبنان ّيــن جـ ّراء الوضــع الســيايس
معـ ّ ً
يف بالدهــم.
وشـكّل انتصــار الفرقــة لحظــة نــادرة مــن الوحــدة يف

لبنــان الــذي يُعــاين أســوأ أزماتــه منــذ تأسيســه.
ـؤش إىل تزايــد الســخط الشــعبي جـ ّراء الوضــع
ويف مـ ّ
يف البــاد ،اقتحــم مودعــون لبنانيّــون الجمعة خمســة
مصــارف عــى األقـ ّـل يف مواقــع مختلفــة ،يف محــاوالت
الســرداد جــزء مــن ودائعهــم ،ضمــن حلقــة جديــدة
مــن الحــوادث املامثلــة.
وأضــاف رشفــان أ ّن املواطنــن "يجــب أن يُحطّمــوا
رأســا عــى عقــب وأن
البنــوك كلّهــا وأن يقلبــوا البــاد ً
يقلبــوا الطــاوالت عــى رؤوس جميــع السياس ـ ّيني".
بلغــت قيمــة الجائــزة التــي فــازت بهــا فرقــة "م ّيــاس"
مليــون دوالر بعــد حصدهــا املركــز األ ّول يف نهائيّــات
"أمــركا غــات تالنــت" فضـ ًـا عــن فرصــة أتيحــت لهــا
لتقديــم عــرض يف الس فيغــاس.
وتابــع رشفــان متو ّج ًهــا إىل الطبقــة السياســ ّية
"واجبكــم إطعــام النــاس الجائعــة وتأمــن الكهربــاء".

أعلــن وزيــر الداخليــة اللبنــاين يف حكومــة ترصيــف
األعــال ،بســام مولــوي ،الســبت ،عــن إحبــاط عمليــة
تهريــب مخــدرات إىل دولــة خليجيــة عــر الســودان.
وقــال مولــوي يف منشــور عــى تويــر إن "كميــة كبــرة
مــن حبــوب الكبتاغــون تفــوق املليــون حبــة ،ضبطتهــا
األجهــزة األمنيــة اللبنانيــة يف مرفــأ بــروت".
وأضــاف أن هــذه الكميــة "كانــت مخبــأة داخــل شــحنة
مــن العنــب ،وجهتهــا األوىل جمهوريــة الســودان ،ومــن
ثــم دولــة الكويــت"
لبنان
وأكــد أن التحقيقــات مســتمرة ملعرفــة املزيــد حــول
هــذه الشــحنة ،وخاطــب تجــار املخــدرات قائــا« :تجــار
املــوت ..لكــم باملرصــاد».
وتوســعت تجــارة حبــوب الكبتاغــون املخــدرة يف الــرق
األوســط إىل حــد كبــر خــال العــام  2021لتتجــاوز
قيمتهــا خمســة مليــارات دوالر ،مــا يرتــب مخاطــر
صحيــة وأمنيــة متزايــدة يف املنطقــة ،وفــق مــا أظهــر
تقريــر نــر يف أبريــل املــايض.
ويشــر التقريــر الصــادر عــن معهــد «نيــو الينــز» إىل

تــورط أفـراد مــن عائلــة الرئيــس الســوري ،بشــار األســد،
وكبــار أركان نظامــه وحــزب اللــه اللبنــاين يف تصنيــع
الكبتاغــون وتهريبــه.
ويرســم التقريــر الــذي نــره «معهــد نيوالينــز» لألبحــاث
الــذي يتخــذ مــن واشــنطن مقــرا ،واطلعــت وكالــة
فرانــس بــرس عــى نســخة عنــه ،صــورة مقلقــة عــن تأثــر
ازدهــار صناعــة الكبتاغــون يف املنطقــة.
وجــاء يف التقريــر الــذي أعــده الباحثــان كارولــن روز
وألكســندر ســودرهومل أن تجــارة الكبتاغــون باتــت
تشــكل «اقتصــادا غــر مــروع متســارع النمــو يف الــرق
األوســط ومنطقــة البحــر األبيــض املتوســط».
واســتنادا إىل احتســاب قيمــة مضبوطــات كبــرة وحدهــا،
«تقــدر القيمــة املحتملــة لتجــارة التجزئــة عــام 2021
بأكــر مــن  5,7مليــار دوالر».
ويشــكل الرقــم قفــزة كبــرة مقارنــة بقرابــة  3,5مليــار
دوالر عــام  ،2020علــا أنــه يعكــس فقــط قيمــة ســعر
التجزئــة للحبــوب التــي جــرت مصادرتهــا العــام املــايض،
والتــي حددهــا التقريــر بأكــر مــن  420مليــون حبــة.
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ينســب ال#لبنانيــون أنفســهم إىل الدميوقراطيــات
العريقــة ،حيــث تحــرم اآلليــات الدســتورية والقوانــن،
فتنقــل الســلطة حك ـاً إىل املعارضــة .لكــن دميوقراطيــة
لبنــان "غــر شــكل" ،فكلــا اقــرب موعــد االســتحقاق
الرئــايس بــدأ تناســل االجتهــادات القانونيــة والدســتورية،
املخالفــة لكليهــا ،وتكديــس اآلراء واملواقــف واملشــاورات
لتوقــع مــا الــذي ســيحصل يف املوعــد العتيــد! وكأننــا أمــام
ظاهــرة كونيــة غريبــة ال نعــرف كيــف نتعامــل معهــا.
يحــ ّول اللبنانيــون كل اســتحقاق إىل والدة مســتعصية.
آخــر بدعــة ،رفــض تســليم حكومــة ترصيــف األعــال
صالحيــات رئيــس الجمهوريــة بالوكالــة يف حــال حصــول
"فــراغ" رئــايس!! ملــاذا الفــراغ؟ ال نــدري.
توضــع الــروط والــروط املضــادة ملنــع انتقــال الســلطة
بحســب مــا جــاء يف الكتــاب حســب مقولــة فــؤاد شــهاب.
ذلــك أن انتخــاب رئيــس للجمهوريــة ضمــن املهلــة
الدســتورية ،أصبــح مــن املمنوعــات التــي فرضهــا حــزب
اللــه .فرصنــا نعيــش وســيف التلويــح بـ"الف ـراغ" مصلت ـاً
فــوق رؤوســنا كفزاعــة ،بعــد أن نجــح حــزب اللــه يف
جعــل الفــراغ إحــدى قواعــد البــاد املرعيــة لتســييب
لبنــان وتركــه محكوم ـاً مــن خــارج الدســتور والقوانــن.
بلــد ســائب عــى بــاب اللــه ،يتحكــم بــه مــايل إي ـران.
فســفريهم مــارس لعبــة إذكاء الغرائــز املذهبيــة مــن
عــى بــاب دار إفتــاء الجمهوريــة اللبنانيــة .واللبنانيــون
"مــن غــر دف بريقصــوا" ،فرسعــان مــا دخلــت املنظومــة
الحاكمــة اللعبــة التــي اعتادتهــا :تفتعــل اإلشــكاالت
الطائفيــة واملذهبيــة لتمريــر صفقاتهــا ،فيتموضــع
األطــراف املتنازعــون يف خنــادق متقابلــة .وتحــت رايــة
الصالحيــات الرئاســية املوزعــة طائفيــاً ،تشــتعل حــرب
الغرائــز املذهبيــة ويتمــرس كل طــرف خلــف شــارعه
وطائفتــه ومرجعيتــه الدينيــة ليدافــع عــن زعيمــه
الطائفــي.
هــذا التمــرس بــن الطوائــف وممثليهــا ليــس جديــدا ً ،إذ
ينقــل ســامر زريــق عــن مذكـرات صائــب ســام ،املنشــورة
يف أســاس  -ميديــا ،شــكواه مــن أن الرؤســاء املوارنــة لطاملا
اســتخفوا برئاســة الحكومــة وتالعبــوا باملسرتئســن مــن
بــن الوجهــاء السـ ّنة؛ وأنهــم حاولــوا باكـرا ً إقامــة تحالــف
شــيعي – مــاروين بوجــه السـ ّنة ،فامرســوا الضغــوط عــى
النــواب الشــيعة .كــا ضغــط حافــظ األســد إلقامــة حلــف
علــوي  -شــيعي ،لكــن كامــل األســعد رفضــه.
وهــذا مــا حــدا بســام االســتنتاج" :حســب تجــاريب،
ثبــت مــا كان يقولــه يل والــدي مــن أ ّن املســيحيّني ليســوا

أه ـاً للحكــم .املــارو ّين إ ْن مل يك ـ ْن بحاجــة إليــك شــمخ
إىل الســاء ،وإذا احتــاج إليــك فهــو يصغــر ويتضــاءل
إىل أصغــر مــن صغــر .وهــذا ينطبــق عــى الجميــع
عــى مــا يبــدو ،اللبنــاين عندمــا يــأيت تأليــف الحكومــة
ينــى الظــروف التــي نحــن فيهــا ،بــل ينــى أ ّمــه وأبــاه،
وصاحبتــه وبنيــه ،بــل والوطــن الــذي يض ّمــه ،وال يعــود
واعيــاً لغــر حصولــه عــى املركــز الــوزاري".
وعــى هــذا املنــوال يتــرف املرشــحون ملنصــب مــا ،عــى
مبــدأ" :أنــا أو ال أحــد" .وهــذا مــا ينتــج التــرذم الــذي
لطاملــا اشــتىك منــه الســ ّنة؛ فبحســب تقريــر القنصــل
الس ـ ّنة
الربيطــاين لحكومتــه عــام " :1943علّــة املســلمني ُ
يف لبنــان ليســت يف مـ ْن أو يف مــا هــو ضدّهــم ،بــل هــي
يف ترشذمهــم وعــدم التضامــن يف مــا بينهــم ".
وعــى هــذا املنــوال أيضـاً يتــرف أخصامهــم املســيحيون،
املوارنــة منهــم خصوصــاً ،فــكل واحــد منهــم مرشــح
حكــا للرئاســة ومســتعد لتقديــم جميــع التنــازالت
للوصــول اىل قــر بعبــدا .يف وقــت يحتــاج فيــه لبنــان،
ليــس إىل تضامــن أبنــاء كل طائفــة عــى حــدة ،بــل إىل
تضامنهــم كمواطنــن ،وبــذل أقــى الجهــود للتنســيق
وتقديــم التنــازالت ،مــن أجــل الوقــوف يف وجــه االنهيــار
الــذي يفرضــه حــزب اللــه عــى لبنــان بتواطــؤ مجتمــع
السياســيني املســتفيدين.
إن مســتقبل لبنــان شــأن اللبنانيــن جميعــاً ،وليــس
شــأناً خاصــاً مارونيــاً لريتهــن لحفنــة مــن املسرتئســن
املتنافســن يف مــا بينهــم غــر العابئــن ســوى بالوصــول
إىل املركــز األول.
ســبق لالنرتوبولوجــي فــؤاد اســحق الخــوري يف كتابــه
"الذهنيــة العربيــة ،العنــف ســيد األحــكام" ،أن نقــل
مقولــة ســامي الصلــح" :نحــن كلنــا ضبــاط".
ففــي زمــن انهيــار املؤسســات الناظمــة للدولــة ينتفــي
عنهــا ترتيبهــا الهرمــي وتســتعيد ســات الذهنيــة
العربيــة التقليديــة هيمنتهــا .يتحــول عندهــا الطامحــون
إىل املناصــب إىل وحــدات منفصلــة متســاوية ومســتقلة
بعضهــا عــن البعــض ،كحبــات املســبحة ،ال يهمهــا إال
الوصــول إىل الســلطة والســلطان بواســطة الهيمنــة
والقــوة ،بحيــث يســيطر الفــرد ،املــر أو اإلمــام ،عــى
الجامعــة والجمهــور.
واإلرصار عــى "األول" يســتتبع التعامــل مــع اآلخريــن
عــى أســاس أن الجميــع متســاوون .فــإذا شــاء كل منــا أن
يكــون األول فال ـراع إذا ً محصــور بــن متســاوين -متام ـاً
تجســد الذهنيــة
كأحجــار لعبــة "طاولــة الزهــر" التــي ّ

العربيــة  -حيــث يكتســب الحجــر  -أي الفــرد ،أهميتــه
ودوره تبع ـاً ملركــزه وموقعــه مــن اآلخريــن.
بهــذا املعنــى يصبــح الرتكيــز عــى اإلجــاع (يف الطائفــة)
ويف العمــل الجامعــي (يف مجموعــة أو حــزب أو حركــة)،
تكتيــكاً للوصــول اىل املركــز األول .فالهــدف الدائــم بلــوغ
املركــز األول بــن املتســاوين .فكــا أســعى أنــا إىل املركــز
األول أنــت أيضــاً تســعى إىل املركــز عينــه ،األمــر الــذي
يولّــد الشــك يف النفــوس والتشــكيك بنوايــا مــن هــم
حولنــا حتــى ولــو كانــوا مــن األقربــاء املقربــن .املســرئس
معهــم وضدهــم يف الوقــت نفســه ،وهــذا مصــدر القلــق.
هــذا املســعى املتناقــض ،أي أن يكــون األول بــن
لــن العريكــة،
متســاوين ،يفــرض عــى املــرء أن يكــون ّ
يتأرجــح بــن هــذا املوقــع املهيمــن وذاك املوقــع األليــف.
ومــن هنــا يتصفــون مبــا نســميه :انتهازيــة سياســية.
فاملهــم أن يكــون االنســان فاعــاً مــن خــال مجموعــة
متالصقــة ،متكاتفــة ،يهيمــن عليهــا ،يعتنــي بأمرهــا،
يسيّســها ،يتزعمهــا .ومــن خــال هــذا التز ّعــم يحــدد
موقعــه مــن اآلخريــن.
أمــا بلــوك الثنــايئ الشــيعي املتالحــم ،فتحكمــه آليــة
ذهنيــة خــرى .فمحتكــرو التمثيــل الشــيعي للطائفــة
ككل ،يجعلــون مــن كل مــن يختلــف معهــم وينتقدهــم
"عميــاً" ومــن "شــيعة الســفارة" ،حتــى ولــو كان مــن
أتباعهــم يف األمــس القريــب.
لفهــم آليــة نشــاطهم يجــب معرفــة كيفيــة تك ـ ّون بنــاء
العصبيــات والجامعــات املرصوصــة .هــذه املجموعــات ال
ميكــن أن تبنــى إال عــن طريــق األقطاب واألمئــة ،وأصحاب
الشــأن والحــل والربــط .إن تك ـ ّون الجامعــات ،كالعشــائر
والقبائــل والروابــط العائليــة واألح ـزاب واألمرباطوريــات،
مرتبــط بــروز القــادة األك ّفــاء .فكــم مــن أمرباطوريــة أو
دولــة قامــت وانتهــت بقيــام القائــد البطــل وزوالــه.
فاملجتمــع البــري هنــا مؤلــف مــن إخــوة (التشــديد
عــى املســاواة) يــدورون يف فلــك إمــام قائــد" .اإلمــام"،
هــو الشــخص الــذي يــؤ ّم النــاس وينتظمــون يف فلكــه
بروابــط ثنائيــة تتكــرر هــي نفســها لتكــ ّون مجتمعــاً
مرصــوص البنيــان أساســه الفــرد .الفــرد كحلقــة يف سلســلة
تكـ ّون الجامعــة التــي رسعــان مــا ينفــرط عقــد اجتامعهــا
حينــا يــويل القائــد ظهــره ،ورسعــان مــا يتجمــع حــن
يعــود.
وبالرغــم مــن تعــدد هــذه النواحــي املســلكية وتن ّوعهــا،
فهــي تقــوم عــى قاعــدة ثنائيــة واحــدة – قاعــدة
تنظيميــة تجمــع بــن املحــور وهــو القطــب املهيمــن،

واألفــراد التابعــن لــه الذيــن يــدورون يف فلكــه ،متامــاً
كالــدوالب مــن دون إطــار.
ٍ
حينئــذ مفهومــاً ومســلكاً
يصبــح الســعي إىل الهيمنــة
أساســياً يف تعاملهــم مــع العــامل – إنــه امتــداد حتمــي
للســلطة اإللهيــة .انــه كاللــه القــادر والنــارص والفاتــح
واملجيــد ،هــو الرحمــن الرحيــم .فالضعيــف ال مي ـ ّن عــى
النــاس بالرحمــة.
القــوة هنــا تكمــن يف األصوليــات – األهــل والجامعــة
والنخبــة أهــل الحــل والربــط ،وال تكمــن يف عامــة
الشــعب .الشــعب أحجــار "دامــا" تحركهــا النخبــة
السياســية .الشــعب عجــل مذبــوح يــؤكل لحمــه ويُــرب
دمــه ويصفّــق لهــم.
فــإذا كانــت الهيمنــة أســلوباً يف التعامــل بــن البــر،
يصبــح العنــف والتهديــد بــه ســيد املوقــف .اللجــوء إىل
العنــف أو التهديــد لحــل املشــاكل البســيطة واملعقــدة
أمــر محتــوم يــرز يف الكثــر مــن التفاعــات اليوميــة.
التهديــد برفــع األصبــع والــرب والقتــل واالغتيــال
واالحتــال والتهجــر والتدمــر وقطــع األعنــاق يصــدر
بشــكل تلقــايئ عفــوي الشــعوري.
أمــا يف مــا يتعلــق بشــكوى جامعــة السـ ّنة مــن ترشذمهــم
ونقصــان حيويتهــم ،ربطــاً مبــا ورد عــى لســان صائــب
ســام ويــردده بعــض الكتّــاب الســنة ،حــن رفــض بحــزم
السـ ّنة عــر إقامــة "جبهــة سـ ّن ّية" خالصــة .امللفت
تقوقــع ُ
رفضهــا ليــس ألنهــا تتنــاىف مــع املواطنيــة واالنتــاء
الحــري للدولــة ،أو ألنهــا تؤجــج الطائفيــة ،بــل ألنّــه
يــرى يف ذلــك "تنفيــذا ً ملــآرب الذيــن يريــدون أ ْن يص ّنفــوا
ـت عــرة
السـ ّنة يف لبنــان طائفــة كإحــدى الطوائــف السـ ّ
ُ
التــي يتألّــف منهــا لبنــان".
عندمــا يرفــض الس ـ ّنة كونهــم طائفــة كســائر الطوائــف
اللبنانيــة ومتســاوية معهــم ،ألن انتامءهــم اىل األمــة
جمعــاء! أال يحــق لنــا طــرح بعــض األســئلة عليهــم:
ـ هــل منــع انتــاء املســيحيني إىل الفاتيــكان بــأن يكونــوا
طائفــة ضمــن الســت عــرة طائفــة؟
ـ ثــم ملــاذا إذن االعـراض عــى إعــان شــيعة حــزب اللــه
تبعيتهــم ووالءهــم للتشــيع العابــر للحــدود الوطنيــة؟
إذن ،أليــس األجــدر بهــم إعــادة النظــر باعتبارهــم
لنفســهم وبســلوكهم وخطابهــم هــم أيضـاً؟ فيســتعيدون
متوضعهــم طائفــة كســائر الطوائــف اللبنانيــة؟ ويفرضــون
ســلوكاً وطنيــاً لبنانيــاً جامعــاً؟!
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ل�ست ف�ؤاد �شهاب...
ســعى الشــهيد االســتاذ ج ـران توينــي جاهــدا ً اىل قيــام
افضــل العالقــات بــن العــاد ميشــال عــون ووالــده
غســان توينــي ،وكان يقــول يل ،او يذكــرين دامئــاً بــأن
مهمتــي يف باريــس هــي تغطيــة نشــاط الزعــاء املوارنــة
الثــاث :الرئيــس أمــن الجميــل ،العميــد رميــون أده
والعــاد ميشــال عــون ،و"مــا عنــدك شــغلة ثانيــة" و "ان
تكــون النهــار من ـرا ً لهــم لالطاللــة عــى الوضــع اللبنــاين
مــن منفاهــم الفرنــي" .لكــن العالقــة مل تكــن لتســتقيم
بــن غســان توينــي والعــاد ميشــال عــون فاالثنــان
عــى طــريف النقيــض غســان توينــي مــع رفيــق الحريــري
وسياســته وعــون ضــد الحريــري واتفــاق الطائــف
والــويص الســوري عــى لبنــان .غســان توينــي يكتــب
مهاجـاً عــون ،فــرد عــون بــكالم نــاري ،فيتدخــل جـران
امــا عــر الهاتــف او بحضــوره شــخصياً اىل باريــس الصــاح
االحــوال ،او االتصــال يب للتواصــل مــع عــون والتخفيــف
مــن حــدة الــرد عــى توينــي األب ،وهــذا مــا كان يحصــل
اىل ان طفــح الكيــل مــع عــون مــرة ،وقــال يل" :غســان
توينــي ينــام ويحلــم بـــ فــؤاد شــهاب وعندمــا يســتيقظ
يهاجمنــي ،انــا لســت فــؤاد شــهاب (وغســان توينــي كان
عــى عــداء كبــر مــع الشــهابية ومل يــرى مــن انجازاتهــا
الكثــرة يف بنــاء مؤسســات الدولــة ســوى مامرســات
الشــعبة الثانيــة)".
حقــق العــاد ميشــال عــون حلمــه بــرؤوس الجمهوريــة
خــال الســنوات الســت االخــرة ،وكان مــا كان مــن افــاس
البــاد والعبــاد يف كــوارث ومسلســل ازمــات مل تعــرف
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الجمهوريــة مثيــاً لهــا يف كل عهودهــا ،اىل درجــة ان
تشــبيه العهــد املنتهيــة رئاســته بعــد اقــل مــن شــهرين
بعهــد الرئيــس بشــارة الخــوري وشــقيقه الســلطان ســليم
مــع كل موبقاتــه وفضائحــه يحتمــل الكثــر مــن عالمــات
االســتفهام ،خصوصــاً ان مســتوى االنهيــار والتفتــت
والتــرذم والجــوع والفقــر واملهانــة التــي يعيشــها
اللبنانيــون ال ســابق لهــا بــكل املعايــر ،اللهــم إال عــى
عهــد جــال باشــا الســفاح الــذي رضب الحصــار عــى
جبــل لبنــان واذاق اهلــه طعــم الجــوع والفقــر واالذالل
بأبشــع معانيهــا.
عمــل العــاد ميشــال عــون وفريقــه عــى الرتويــج
ملــروع "لبنــان القــوي" واتخــذ انصــاره مــن صورتــه
معتمــرا ً القبعــة العســكرية ومذيلــة بعبــارة "لبنــان
القــوي" عنوانــاً لــكل النضــال ،عــى قاعــدة التناقــض،
أو نقــض كل مــا قــام او كان ســائدا ً ومعتمــدا ً ومطبقــاً
منــذ العــام  1990تاريــخ احــكام الســيطرة الســورية عــى
لبنــان والبــدء بفــرض تنفيــذ اتفــاق الطائــف ،لجهــة
العمــل عــى رفــض االحتــاالت االجنبيــة ،والتأكيــد عــى
الســيادة الكاملــة وحريــة القـرار الوطنــي اللبنــاين ،وبقــاء
الجيــش اللبنــاين واحــدا ً ال رشيــك لــه عــى كامــل االرايض
اللبنانيــة ،اىل احــرام التعدديــة اللبنانيــة والعمــل مــن
اجــل اصــاح مؤسســات الدولــة وقيــام دولــة القانــون
وتحقيــق العدالــة االجتامعيــة وغريهــا ومثلهــا .وكان فــوز
عــون بأكــر كتلــة نيابيــة يف انتخابــات العــام  2005بطاقــة
خ ـراء مــن غالبيــة مهمــة مــن الشــعب اللبنــاين للســر

بهــذه العناويــن التــي حملهــا عــون .واىت انتخــاب ميشــال
عــون رئيســاً للجمهوريــة ليمثــل فرصــة اخــرى لتنفيــذ
االفــكار املعلنــة ووضعهــا حيــز التطبيقــن لكــن شــيئاً
مــن ذلــك مل يحــدث ،بــل عــى نقيــض ذلــك ،تــم اإلجهــاز
عــى مــا تبقــى مــن الجمهوريــة خــال الســنوات الســت
االخــرة .زكــا تقلــص انتــاج كهربــاء لبنــان مثــل الشــمعة
التــي تــذوي شــيئاً فشــيئاً اىل ان تنطفــئ وتعــم الظلمــة
الكالحــة فكذلــك انتهــى "مــروع عــون" اذا صحــت
التســمية اىل الدمــار الشــامل للجمهوريــة.
ال مجــال للمقارنــة بــن اي رئيــس للجمهوريــة والرئيــس
الحــايل املنتهيــة رئاســته بعــد شــهرين ،حتــى فبشــارة
الخــوري نجــح يف اطــاق دولــة االســتقالل ،وكميــل
شــمعون عــزز حضــور الجمهوريــة الناشــئة يف املحافــل
الدوليــة وكانــت لــه إنجــازات عمرانيــة وامنائيــة ،وفــؤاد
شــهاب (الــذي رفــض عــون التشــبه بــه) هــو بــاين دولــة
املؤسســات وحافــظ الســلم االهــي ،امــا الرؤســاء شــارل
حلــو وســليامن فرنجيــة فعملــوا عــى الدفــاع عــن لبنــان
يف مواجهــة مــروع الوطــن الفلســطيني البديــل ،واليــاس
رسكيــس اشــرى اكــر مخــزون ذهــب للدولــة الصغــرة
لحاميــة عملتهــا الوطنيــة .وامــن الجميــل قــام ببنــاء
جيــش قــوي ام ـاً بقيــام دولــة قويــة وهلــم ج ـرا.
انتهــى كل يشء يف العهــد الحــايل ،وذهبــت الشــعارات
الكبــرة اىل غــر رجعــة :اللــرة تنحــدر اىل قــاع ال قـرارة له،
واملؤسســات تنهــار الواحــدة تلــو االخــرى ،وامليليشــيات
والعصابــات وارساب الفاســدين يرسحــون وميرحــون

بيار عطاالله

وعالقــات لبنــان العربيــة والعامليــة تشــبه املصــاب مبــرض
الجــرب او الجــذام الــذي يتــم عزلــه او يعــزل نفســه
بنفســه يك ال يــؤذي االخريــن وينقــل العــدوى اليهــم.
مل يتخــى اللبنانيــون عــن احالمهــم يف قيــام جمهوريــة
"لبنــان القــوي" بســيادته ومؤسســاته ودولــة القانــون
املدنيــة والعدالــة االجتامعيــة واصــاح املؤسســات
وتعزيــز القطاعــات االنتاجيــة والالمركزيــة واحــرام
التعدديــة والتنــوع وبقــاء ســاح الجيــش واحــدا ً ال رشيــك
لــه عــى ارض لبنــان ،لكــن عــون هــو الــذي تخــى عــن
كل ذلــك فلــم يكــن ال فــؤاد شــهاب وال غــره.
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لبنان  ..واالنهيار ال�شامل
اجلوع دق ابواب الأكرثية اللبنانية ال�ساحقة
لبنان ي�سابق الزمن ...للخروج من ازمته املالية

أبوابـاً كثــرة؛ لنبــدأ مــع املــواد الغذائيــة التــي تــرخ
هــي نفســها مــن عــى أعــى رفــوف الســوبرماركات وتقــول لينــا " :راتــب زوجــي الشــهري الــذي يعمــل
واملتاجــر مــن أســعارها الكارثيــة ،والجنونيــة أ ّمــا يف شــوفري تاكــي  ،مل يعــد كاف ّيـاً إلطعــام أوالدي ".
أســعار املحروقــات فحـ ّدث وال حــرج ،فبينــا جميعنا
نعلــم بواقــع تلــك األرقــام التــي أصبحــت صعبــة وأوضحــت األســباب التــي دفعــت بهــا للعمــل يف
هنــاك مــن ال يجــد القــدرة عــى تأمــن ولــو ربــع الخدمــة املنزليّــة ،فقالــت" :أحتــاج شــهرياً إىل مليــوين
تنكــة بنزيــن لســيارته وقــد اصبــح أكرثيــة الشــعب لــرة لبنان ّيــة إليجــار املنــزل ،ومليــون ونصــف
اللبنانيــة "يســتعمل املوتوســيكال " مــن اجــل التنقــل لصاحــب املولــد الكهربــايئ مقابــل  2أمبــر فقــط،
واليــوم ونحــن عــى أبــواب العــام الــدرايس واللــه
يف شــوارع لبنــان
امــا واقــع الكهربــاء فهــو مــزري واملولــدات بيعلــم مــاذا ســيكلفنا هــذا العــام مــن أمــوال بــن
أقســاط ومســتلزمات املدرســة الرســم ّية ،ناهيــك عــن
الكهربائيــة ،اىل الفــرش دوالر !
و لجــأت العديــد مــن اللبنان ّيــات إىل االنخــراط يف الــدواء الــذي مل نعــد نتمكــن مــن الحصــول عليــه
ســوق العمــل يف اآلونــة األخــرة مــن أجــل مســاعدة بشــكل ســهل".
أزواجهــن يف األزمــة االقتصاديــة الخانقــة ،التــي "الله الحريري وطريق الجديدة "
رغــم غيابــه عــن العمــل الســيايس فــأن الرئيــس ســعد
عصفــت بلبنــان.
وكانــت معظــم هــؤالء ال يعملــن ويكتفــن براتــب الحريــري يســكن يف قلــوب اهــايل منطقــة طريــق
الــزوج خصوصــاً وإن كان هــذا الخيــار منطقيــا ألن الجديــدة التــي تنتظــر عودتــه بفــارغ الصــر ..صــوره
الرتاجــع الكبــر يف قيمــة الرواتــب مقابــل الــدوالر العمالقــة ال تــزال ترتفــع عــى الطرقــات وعــى
هــوى بالعديــد مــن العائــات اىل مــا دون خــط االبنيــة والرشفــات وكأنــه ســيأيت اىل لبنــان قريبــا .
ـدق أبــواب انــه الوفــاء اىل النهــج املعتــدل الــذي وضــع لبنــان
الفقــر بشــكل درامــي ،وبــات الجــوع يـ ّ
عــى خريطــة العــامل وتقــول الحاجــة عائشــة الدنــا :
اللبنانيــن ويه ّددهــم بلقمــة عيشــهم.
وألن معظــم العائــات تخلّــت عــن خدمــة العامــات منــر يف أيــام صعبــة وســوداية
األجنبيــات يف البيــوت ،بســبب عــدم قدرتهــا عــى  ،ومثقلــة بالكثــر مــن األىس والحــزن عــى الوطــن
دفــع أجرهــا بالــدوالر األمــريك والكلفــة العاليــة يف الــذي بنــاه الرئيــس الشــهيد رفيــق الحريــري .فلبنــان
اســتقدامها مــن بلدهــا ،بعــد أن المــس الــدوالر عتبــة الكرامــة والســيادة يشــهد تفــككا وضياعــا ،فيــا

يســقى شــعبه الــذي كان األحــب إىل قلبــه ،كــؤوس
املــرارة يوميــا واحــدا تلــو اآلخــر" .ســأبقى انتظــر
الرئيــس ســعد الحريــري حتــى أخــر العمــر مــن اجــل
إعــادة لبنــان اىل عــر الذهبــي عــر الشــهيد رفيــق
الحريــري
ســألت لــو كان الرئيــس الشــهيد رفيــق الحريــري
عــى قيــد الحيــاة هــل اصبــح الشــعب اللبنــاين جائــع
كــا حالــه اليــوم  ..كل الشــعب اللبنــاين اصبــح
فق ـرا وجائعــا.
وقــال الســيد عثــان الحلبــي  ،نجــدد التأييــد ال
نهــج لنهــج الرئيــس رفيــق الحريــري الــذي أكملــه
دولــة الرئيــس ســعد الحريــري ،نهــج االعتــدال
والحــوار والتالقــي ،ولــكل مــن تســول لــه نفســه
محاولــة التطــاول عــى هــذا النهــج أو التفكــر يف
إلغائــه جســديا أو حتــى سياســيا نقــول ،إطمــن،
فهــذا النهــج بــاق مــا بقــي الوطــن ،هــو عقيــدة
راســخة يف شــارعنا ،يحملــه جمهــور واســع ال ميكــن
اختزالــه أو تخطيــه أو حتــى الهيمنــة عليــه.
أضــاف  :لــن نســمح لليــأس بالتســلل إلينــا ،بــل
ســيعزز العزميــة بداخلنــا لالســتمرار والســعي قدمــا
مــن أجــل لبنــان واللبنانيــن جميعــا ”.ومــن أجــل
رســالة ونهــج الرئيــس رفيــق الحريــري
وتركنــا اهــايل منطقــة طريــق الجديــدة وكلنــا تفــاؤل
مــن ان املســتقبل القــادم ســيكون واعــدا ومزدهـرا
كــا اراده الرئيــس الشــهيد رفيــق الحريــري بقيــادة
الزعيــم الســني األوحــد رئيــس تيــار املســتقبل
الرئيــس ســعد الحريــري .. .
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بريوت -منى حسن-خاص
يتخبــط لبنــان يف أزمــة اقتصاديــة منــذ ســنوات
أدت إىل تدهــور جــودة حيــاة شــعبه بشــكل
كبــر  ،والجميــع اليــوم ينتظــر الحــل بإمكانيــة
انف ـراج الوضع.مــن أجــل إخ ـراج البــاد مــن األزمــة
االقتصاديــة واالجتامعيــة غــر املســبوقة .الــذي تقــض
مضاجــع اللبنانيــن
أن حجــم املســاعدات التــي يحتاجهــا لبنــان يقــدر
بع ـرات املليــارات مــن الــدوالرات ،للخــروج مــن
النفــق املظلــم الــذي اصــاب جميــع رشائــح املجتمــع
اللبنــاين بكافــة طوائــف ومذاهبــه.
فعندمــا متــي يف شــوراع العاصمــة بــروت تشــعر
ان جميــع اللبنانيــن مــن دون اســتثناء ينتظــرون
الشــخص املنقــذ لــي يعيدهــم اىل الزمــن الجميــل
والذهبــي ..اىل زمــن الرئيــس الشــهيد رفيــق الحريري
 ..بعــد ان وصــل لبنــان اىل االنهيــار الشــامل يف
جميــع املؤسســات ..والجــوع دق أبــواب الفقـراء كــا
العائــات املتوســطة ..
متــي يف شــوراع العاصمــة بــروت وتــرى الحــزن
والخــوف عــى املــارة الفرحــة واالبتســامة غابــت
عــن وجوههــم ...وكيــف ال والشــعب اللبنــاين أســر
األزمــة االقتصاديــة الخانقــة والغــر مســبوقة يف
تاريــخ لبنــان الحديــث .
تعالــوا نلقــي نظــرة عــى وضــع الشــعب اللبنــاين مــع
هــول الكــوارث التــي انهالــت عليــه  :الفقــر يــدق

 36ألــف لــرة لبنانيــة.
"الشغل مش عيب"
مهــن جديــدة دخلــت البيــوت
وباتــت مصــدر رزق مل تألفهــا
النســاء يف لبنــان ســابقاً ومنهــا إعداد
الطعــام للحفــات واملناســبات أو
افتتــاح ركــن للتســويق يف صالــة
االســتقبال وغريهــا مــن االبتــكارات،
التــي مل تعــد تقــف عائقــاً أمــام
املــرأة لتأمــن اســتمرارية الحيــاة
بشــكل كريــم والئــق.
"الشــغل مــش عيــب املهــم نعيــش"
بهــذه العبــارة ب ـ ّررت الســيدة لينــا
عملهــا بالخدمــة املنزليــة ،متزوجــة
يف العقــد الرابــع مــن عمرهــا وأم
ألربعــة اوالد  ،دفعــت بهــا الحاجــة
نحــو العمــل يف منــازل النــاس يوميــا ،فهــي مل تكمــل
تعليمهــا "ومــاذا تنفــع الشــهادة حتــى لــو كانــت
بحــوزيت".
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ملكة كندا  ،من منظار كبيكي

صورة ارشيفية من le soleil
مــن أجــل االســتقالل الوطنــي
) ،(RINإلــى قصــر باكنغهــام
إلعــام الجمهــور البريطانــي بــأن
الملكــة غيــر مرحــب بهــا فــي
كيبيــك .ونقــل اإلعــام اإلهانــة
وبقــى التوتــر خاصــة ان هــذا
التوتــر جــاء فــي ظــل عمليــة
اغتيــال الرئيــس األميركــي جــون
ف .كينيــدي  ،1963ممــا جعــل
الســلطات الكنديــة تخشــى األســوأ.
لكــن هــل هــدد االنفصاليــون
ســامة الزوجيــن الملكييــن؟ يؤكــد
رئيــس  RINأن ال مــن تهديــد.
بينمــا المــرء ال يعــرف أبـدًا كيــف
يمكــن لمجنــون ان يتصــرف أو
أي شــخص خبيــث  ،فــي هــذه
الظــروف  ،ممــا يزيــد التوتــر.
وأدرك النــاس أنــه علــى عكــس
الزيــارات الملكيــة الســابقة ،
فقــد تغيــرت األوقــات فقــد دعــا
االســتقالليون الــى تظاهــرة كبيــرة
ضــد زيــارة الملكــة .واســتعدادًا
للتظاهــرة المعارضــة  ،بــدأ
المؤيــدون لالســتقالل بالتجمــع في
مركــز دوروتشــر فــي لــوار تــاون

كيبيــك .وقــد رفعــت الفتــة فــوق
رؤوســهم تعطــي فكــرة دقيقــة
عــن المشــاعر التــي تحركهــم:
"الشــعب ملكنــا الوحيــد" .وكان
هدفهــم :قطــع الطريــق الــذي يقــود
الملكــة إلــى مســكنها .
افتــرش المتظاهــرون األرض
دون حــراك  ،وفقًــا لقواعــد
االعتصامــات الجديــدة آنــذاك
إلظهــار اشــمئزازهم مــن النظــام
الملكــي .فقامــت قــوات الشــرطة
بمحاصــرة المعتصميــن الذيــن
تجــرأوا علــى تحــدي الســلطات.
وبثــت التلفزيــون صــور الشــوارع
المهجــورة ،و وابــل الهــراوات
علــى المتظاهريــن.
رمز الملكية ال يمر بسالسة في
كيبيك
فــي عــام  ، 1954عندمــا
أعلــن رئيــس المجلــس الوطنــي
الكنــدي  ،دونالــد غــوردون  ،أن
فندقًــا جديــدًا  ،قيــد اإلنشــاء فــي
مونتريلا  ،ســيحمل اســم صاحبــة
الجاللــة  ،انبــرى قــادة المجتمــع
الفرنســي الكنــدي طالبيــن أن

يحمــل هــذا الفنــدق الكبيــر اســ ًما
مــن كيبيــك  ،علــى ســبيل المثــال
،De Maisonneuve
،
مؤســس المدينــة متســائلين لمــاذا
تســمى هــذه المؤسســة باســم
الملكــة إليزابيــث؟ وعندمــا تــم
افتتــاح الفنــدق فــي عــام 1958
 ،قامــت الملكــة نفســها بزيــارة
قصيــرة جـدًا للمؤسســة فــي العــام
التالــي.
انتصار 1951
فــي عــام  ، 1951قبــل تتويجهــا
 ،جــاءت األميــرة إلــى كنــدا
ألول مــرة برفقــة زوجهــا دوق
إدنبــرة لزيــارة دول الكومنولــث
البريطانــي .ونــزل الزوجــان مــن
طائرتهمــا فــي مونتريلا  ،وصعدا
فــي قطــار وتوقفــت الملكــة لتــذوق
"آيــس كريــم القيقــب والجــوز". .
ظهــرت شــخصية الملكــة بشــكل
بــارز خــال االحتفــاالت الرســمية
كمــا ظهــرت فــي المعــرض
العالمــي لعــام  1967واأللعــاب
األولمبيــة لعــام  ، 1976وهــي
لــم تطــأ قدمهــا رســميًا فــي كيبيــك

بعــد ذلــك حتــى عــام .1987
اســتفادت الملكــة مــن هــذا المنــاخ
الهــادئ للذهــاب إلــى كيبيــك ،
حيــث اســتقبلها روبــرت بوراســا
بهــدوء قبــل القيــام برحلــة إلــى
لمراقبــة هجــرة إوز الثلــج  .شــرق
اإلقليــم :كيبيــك  ،وســوف تقــوم
بإقامــة أخــرى  ،قصيــرة للغايــة
 ،لالحتفــال بالذكــرى الـــ 125
لتأســيس الكونفدراليــة  .وتمــت
دعوتهــا لهــذه المناســبة لحضــور
حفــل اســتقبال أقامــه رئيــس
الــوزراء برايــن مولرونــي فــي
المتحــف الكنــدي للحضــارة فــي
هــال.
رغــم ان رمــز الملكــة نــادرا مــا
يظهــر اال انــه هــو ســمة يوميــة
فــي حيــاة الكندييــن .و تحمــل
العملــة الرســمية أشــكاالً مختلفــة
مــن صورتهــا المحفــورة علــى
ألــواح فوالذيــة ،وعلــى الطوابــع
البريديــة.
بتصرف عن لودوفوار
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ترجمة واعداد  -رؤوف نجم
ملكة لمدة  70عا ًما
لــم تحمــل إليزابيــث الثانيــة الرقــم
القياســي ألطــول حكــم فــي كنــدا.
كان لويــس الرابــع عشــر  ،ملــك
الشــمس  ،صاحــب أطــول فتــرة
حكــم فــي كنــدا
غيــر ان طــول العمــر المذهــل
إلليزابيــث الثانيــة يضعهــا
فــي المقدمــة  ،مــن حيــث مــدة
الســيادة علــى كنــدا مثــل العديــد
مــن المناطــق األخــرى فــي
إمبراطوريــة شاســعة ال تغــرب
الشــمس عليهــا أبــدًا.
فــي عهدهــا ،خلــف  17رئيــس
وزراء بعضهــم البعــض علــى
رأس حكومــة كيبيــك  ،مــن
موريــس دوبليســيس إلــى فرانســوا
ليغــو  .طــول العمــر المذهــل هــذا
لــم يمنــع الملكــة إليزابيــث الثانيــة
مــن أن تكــون  ،علــى األقــل فــي
كيبيــك  ،واحــدة مــن أقــل الملــوك
شــعبية فــي كل العصــور.
وفقًــا لبيانــات مــن اســتطالع
 ،Légerفقــد أيــد  ٪12فقــط مــن
ســكان كيبيــك النظــام الملكــي فــي
عــام  .2021فــي الواقــع  ،يعتقــد
 ٪74مــن ســكان كيبيــك أن التــاج
ببســاطة ال يجــب أن يحكمهــم.
حتــى أن هــذا الرقــم يرتفــع إلــى
 ٪81عندمــا يتــم ســؤال ســكان
كيبيــك الناطقيــن بالفرنســية فقــط.
لقــد تــم الحفــاظ علــى عــدم
االكتــراث فــي حــب النظــام
الملكــي فــي مســتويات عاليــة جـدًا
منــذ الســتينيات بســبب الشــغف
لمبــادئ «الجمهوريــة» ،ضــد
المؤسســة الملكيــة الموروثــة مــن
فتــرة االســتعمار البريطانــي .
شغب
فــي عــام  ، 1964أدت زيــارة
الملكــة إليزابيــث الثانيــة إلــى
أعمــال شــغب فــي كيبيــك، .بعــد
ان انتقلــت جبهــة تحريــر كيبيــك
)(FLQمــن عمليــات زرع
المتفجــرات فــي العــام الســابق،
إلــى نهــب األســلحة ومخــازن
األســلحة وإلــى تخزيــن المــواد
الحربيــة .وكان ثــوار كيبيــك
يريــدون التماهــي بالنمــوذج
الثــوروي الكوبــي الــذي اســتخدمه
تشــي جيفــارا.و تــم اســتهداف
رمــوز االســتعمار البريطانــي
و نصبــه التذكاريــة التــي تمثلهــا
جاللــة الملكــة.
وفــور اإلعــان عن زيــارة الملكة
وزوجهــا فــي أكتوبــر ،1964
نــدد بهــا االســتقالليون .وكتــب
بييــر بورغولــت  ،رئيــس التجمــع
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ما هي رابطة دول الكومنولث وما �أهميتها ،وكيف ترتبط
بالتاريخ اال�ستعماري لربيطانيا؟

طريــق النمــو ،لتحقيــق االســتقرار الســيايس واالقتصــادي.
لكــن يف الكثــر مــن األحيــان تثــار أســئلة حــول أهميــة هــذا االتحــاد
وتاريخــه االســتعامري ،وعــى الرغــم مــن ادعــاء «االســتقاللية» هــذا
فــإن للكومنولــث أصــوالً إمرباطوريــة اســتعامرية ،حيــث إن العديــد
مــن الــدول األعضــاء يف املنظمــة هــي مســتعمرات ســابقة لإلمرباطوريــة
الربيطانيــة.
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يف كل مــرة يثــار بهــا تاريــخ االســتعامر األورويب ملناطــق مختلفــة مــن
العــامل تتكــرر مصطلحــات ألســاء مختلفــة ملنظــات وهيئــات دوليــة
تعقــد قمـاً ســنوية ،تربــط اإلمرباطوريــات االســتعامرية مثــل بريطانيــا
مــع مســتعمراتها الســابقة ،للحفــاظ عــى نفوذهــا وتعزيــز الروابــط
التاريخيــة بــن الــدول األعضــاء .ومــن أبــرز تلــك الهيئــات رابطــة دول
الكومنولــث ،فــا هــي هــذه الرابطــة ومــن هــم أعضاؤهــا ،ومــن أيــن
جــاءت تســميتها ومــا أهميتهــا؟
رابطة دول الكومنولث؟
تعــد رابطــة شــعوب بريطانيــا أو الكومنولــث واحــدة مــن أقــدم
االتحــادات السياســية يف العــامل ،تتكــون مــن  53دولــة موجــودة يف 6
قــارات .القاســم املشــرك مــا بــن هــذه الــدول خضوعهــا الســابق لحكــم
اإلمرباطوريــة الربيطانيــة خــال القرنــن التاســع عــر والعرشيــن ،إال
أن دوالً مثــل الكامــرون وموزمبيــق وروانــدا انضمــت إىل هــذا االتحــاد
بالرغــم مــن أنهــا مل تخضــع أبــدا ً لإلمرباطوريــة الربيطانيــة.
وتعتــر العضويــة يف هــذا االتحــاد طوعيــة وتســتند إىل الت ـزام مشــرك
بالقيــم مبــا يف ذلــك الحريــة وحقــوق اإلنســان والتجــارة والحكــم
الرشــيد .ويعــرف جميــع األعضــاء املســتقلون يف كومنولــث األمــم
بربيطانيــا برئيــس لهــذه املنظمــة ،ولكــن هــذه الرئاســة رمزيــة فقــط،
مبعنــى أنهــا ال تحمــل أي ســلطات أو صالحيــات عــى األعضــاء .وهنــاك
خمــس عــرة دولــة مــن بــن هــذه الــدول باإلضافــة إىل بريطانيــا دول
ملكيــة تعــرف يف الوقــت نفســه مبلكــة بريطانيــا رئيســة لهــا .بينــا
هنــاك مجموعــة صغــرة لهــا ملــوك يحكمونهــا .وأكــر مــن نصــف
أعضــاء منظمــة كومنولــث األمــم جمهوريــات».
ويبلــغ عــدد ســكان الكومنولــث  2.4مليــار نســمة (ثلــث ســكان العــامل
تقريبــاً) يتوزعــون عــى مناطــق مختلفــة ،مــن بينهــا كنــدا وأســراليا
ونيجرييــا والهنــد والكثــر مــن دول الكاريبــي .ومــن بــن أغنــى الــدول
األعضــاء يف رابطــة الكومنولــث :أسـراليا وبريطانيــا وكنــدا ،ومــن أفقرهــا
بنغالديــش.
وتتمثــل املؤسســات الرئيســية للمنظمــة بأمانــة الكومنولــث ،والتــي
تركــز عــى الجوانــب الحكوميــة الدوليــة ،ومؤسســة الكومنولــث ،التــي
تركــز عــى العالقــات غــر الحكوميــة بــن الــدول األعضــاء.
تبلــورت الرابطــة يف صيغتهــا املعروفــة منــذ إعــان وستمينســر عــام
 ،1931وقــد أسســتها بريطانيــا وكنــدا وأســراليا وأيرلنــدا ونيوزيلنــدا
ونيــو فاوندلنــد وجنــوب إفريقيــا.
وتقــوم هيكلــة الكومنولــث عــى األمانــة العامــة (الســكرتارية) ومقرهــا
لنــدن وتأسســت عــام  .1965وقمــة الكومنولــث التــي تعقــد كل عامــن،

وكومنولــث التعليــم ومقرهــا فانكوفــر بكنــدا.
من أين جاءت تسمية الكومنولث؟
ظهــر مصطلــح «الكومنولــث» أو ()Common) (wealth يف القــرن
الخامــس عــر ،وهــي كلمــة أصلهــا مبعنــى الــروة املشــركة ،أو الرخــاء
الجامعــي .ولكــن يف الوقــت الحــارض أصبــح هــذا املصطلــح أكــر
عموميــة ويشــر إىل تجمــع ســيايس بقيــادة بريطانيــا.
ويعــود تاريــخ الكومنولــث إىل النصــف األول مــن القــرن العرشيــن عنــد
إنهــاء اســتعامر اإلمرباطوريــة الربيطانيــة مــن خــال زيــادة الحكــم الذايت
ألراضيهــا .تأســس يف األصــل باســم «الكومنولــث الربيطــاين» مــن خــال
إعــان بلفــور يف املؤمتــر اإلمرباطــوري يف عــام  ،1926وأضفــت عليــه
اململكــة املتحــدة الطابــع الرســمي مــن خــال ترشيــع وستمنســر لعــام
 .1931وتشــكل الكومنولــث الحــايل رســمياً مبوجــب إعــان لنــدن يف عــام
 ،1949والــذي أدى إىل تحديــث املجتمــع وجعــل الــدول األعضــاء «حــرة
ومتســاوية».
وكانــت امللكــة إليزابيــث الثانيــة تــرأس الكومنولــث ،لكــن اجتــاع
رؤســاء حكومــات الكومنولــث لعــام  2018عـ ّـن األمــر تشــارلز (أمــر
ويلــز) ليكــون الخليفــة املعــن لهــا ،وذلــك عــى الرغــم مــن عــدم انتقــال
املنصــب بالوراثــة .و كانــت إليزابيــث الثانيــة ت ُعــد رئيســة املجموعــة
املكونــة مــن  16دولــة عضــو ،واملعروفــة باســم «عــوامل الكومنولــث»،
وذلــك باإلضافــة إىل  33دولــة مــن األعضــاء الجمهوريــن وامتــاك
خمــس دول أعضــاء أخــرى ملــوكاً مختلفــن.
ال متلــك الــدول األعضــاء التزامــات قانونيــة تجــاه بعضهــا البعــض،
ولكنهــا مرتبطــة مــن خــال اســتخدامها للغــة اإلنجليزيــة والروابــط
التاريخيــة .تُكــ َّرس قيمهــم املشــركة املعلنــة للدميقراطيــة وحقــوق
اإلنســان وســيادة القانــون يف ميثــاق الكومنولــث ،وعززتهــا دورة ألعــاب
الكومنولــث التــي تقــام كل أربــع ســنوات.
الدول األعضاء يف رابطة الكومنولث
تشــكل ثالثــة وخمســن دولــة حاليـاً رابطــة دول الكومنولــث الربيطانية،
وتتمثــل هــذه البلــدان يف :اململكــة املتحــدة ،أنتيجــوا وبربــودا ،أسـراليا،
الباهامــا ،بنغالديــش ،بربــادوس ،بليــز ،بوتســوانا ،برونــاي ،الكامــرون،
كنــدا ،قــرص ،دومينيــكا ،فيجــي ،غامبيــا ،غانــا ،جرينــادا ،غيانــا ،الهنــد،
جامايــكا ،كينيــا ،كرييباس ،ليســوتو ،مــاالوي ،ماليزيا ،مالطا ،موريشــيوس،
موزمبيــق ،ناميبيــا ،نــاورو ،نيوزيلنــدا ،نيجرييــا ،باكســتان ،بابــوا غينيــا
الجديــدة ،روانــدا ،ســانت كيتــس ونيفيــس ،القديســة لوســيا ،ســانت
فنســنت وجــزر جريناديــن ،ســاموا ،سيشــل ،ســرا ليــون ،ســنغافورة،
جــزر ســليامن ،جنــوب إفريقيــا ،رسيالنــكا ،ســوازيالند ،تنزانيــا ،تونغــا،
ترينــداد وتوباغــو ،توفالــو ،أوغنــدا ،فانواتــو وزامبيــا.
أهمية هذه املنظمة التي ترتبط بالتاريخ لربيطانيا
تقــول منظمــة الكومنولــث إنهــا تهــدف إىل تقويــة الروابــط االقتصاديــة
والسياســية واللغويــة والثقافيــة بــن البلــدان األعضــاء .وتؤكــد يف وثائقها
أنهــا تســعى إىل دعــم قطــاع املشــاريع االقتصاديــة الصغــرى ألهميتهــا
بالنســبة للطبقــة الوســطى التــي تعتمــد عليهــا الــدول الســائرة يف

فيــا يصــف الناقــدون لهــذه املنظمــة الطريقــة التــي تحولــت بهــا
اإلمرباطوريــة إىل منظمــة بأنهــا «عشــوائية» ،وأن اململكــة املتحــدة
وحدهــا اســتفادت مــن تشــكيل هــذه الرابطــة ،حيــث تســمح هــذه
املنظمــة لربيطانيــا مبواصلــة دورهــا املتســم باالمتيــاز والنفــوذ الــدويل
والــذي ينبــع مــن التاريــخ االســتعامري.
وخــال الســنوات األخــرة ،بــات دور هــذه املنظمــة بشــكل متزايــد
موضــع تشــكيك يف فــرة انتقاليــة للملكيــة الربيطانيــة ،مــع طــرح أســئلة
تعيــد التفكــر يف ماضيهــا االســتعامري .ويف قمــة الكومنولــث التــي
عقــدت يف شــهر يونيو/حزيـران  2022يف كيغــايل ،عاصمــة روانــدا ،قــال
األمــر الربيطــاين تشــارلز ،إن الــدول األعضــاء حــرة يف التخــي عــن التــاج،
معـ ّـرا ً عــن حزنــه ملــايض بريطانيــا االســتعامري .حيــث مل تخــف نحــو
 14دولــة يف الكومنولــث رغبتهــا يف أخــذ مســافة مــن النظــام امللــي،
عقــب إعــان بربــادوس رســمياً أنهــا باتــت جمهوريــة يف نوفمرب/ترشيــن
الثــاين .2021
وقــال األمــر تشــارلز ،يف  24يونيو/حزيـران « :2022أريــد أن أوضــح كــا
قلــت مــن قبــل أن النظــام الدســتوري لــكل بلــد عضــو كجمهوريــة أو
ملكيــة هــو أمــر يعــود لق ـرار كل دولــة عضــو» ،مش ـرا ً إىل أن جــذور
الكومنولــث «تعــود إىل أكــر األوقــات إيالم ـاً يف تاريخنــا» .وأضــاف «ال
أســتطيع أن أصــف حــزين العميــق شــخصياً أمــام معانــاة كثــر مــن
النــاس ،يف حــن أواصــل تعميــق فهمــي لآلثــار الدامئــة للعبوديــة».
كيف تستفيد بريطانيا من منظمة الكومنولث؟
تحظــى بريطانيــا حتــى اليــوم بتأثــر ثقــايف كبــر عــى دول الكومنولــث
مثــل اســتخدام اللغــة اإلنجليزيــة يف معظــم الــدول األعضــاء الحاليــة
والســابقة يف املنظمــة ،والعديــد مــن القوانــن واألنظمــة الربيطانيــة،
كــا تطمــح لنــدن ألن تلعــب دورا ً أكــر عــى املــرح الــدويل عــر
زعامــة هــذه املنظمــة.
واقتصاديــاً ،تقــول األمانــة العامــة للكومنولــث إن التجــارة البينيــة
داخــل املنظمــة تجــاوزت بالفعــل  700مليــار دوالر حتــى العــام ،2021
كــا أنهــا تهــدف إىل أن تصــل إىل تريليــوين دوالر بحلــول عــام .2030
وبالتــايل كلــا زادت اتفاقــات التجــارة الحــرة بــن دول الكومنولــث
زادت املكاســب املحتملــة لربيطانيــا.
ومتتلــك اململكــة املتحــدة أكــر اقتصــاد يف الكومنولــث وفق ـاً ألحــدث
أرقــام الناتــج املحــي اإلجــايل مــن صنــدوق النقــد الــدويل ،لكــن مــن
املتوقــع أن تتفــوق عليهــا الهنــد يف الســنوات القليلــة املقبلــة.
ويبلــغ إجــايل الناتــج املحــي املجمــع لـــ 54دولــة مــا يزيــد عــن 10
تريليونــات دوالر ( 7.5تريليــون جنيــه إســرليني) .هــذا ضعــف حجــم
اليابــان ( 5تريليونــات دوالر 3.75 ،تريليــون جنيــه إســرليني) ،لكنــه
متأخــر إىل حــد مــا عــن نظــره يف الواليــات املتحــدة عــى  23تريليــون
دوالر ( 17.2تريليــون جنيــه إســرليني).
وشــكلت التجــارة مــع الكومنولــث  %9.1مــن إجــايل تجــارة اململكــة
املتحــدة يف عــام  ،2019تقريب ـاً نفــس إجــايل تجــارة اململكــة املتحــدة
مــع أملانيــا .كــا بلغــت قيمــة صــادرات اململكــة املتحــدة إىل الكومنولث
حــوايل  65مليــار جنيــه إســرليني ،وبلغــت الــواردات مــن الكومنولــث
حــوايل  64مليــار جنيــه إســرليني.
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قارب جديد انطلق من لبنان..
غ��رق ام��ر�أة و� 3أطف��ال ور�ضيع�ين
قبالة ال�س��احل الرتكي

اسرار الجرائد
لقاءات دبلوماسية وسياسية بعيدا ً من األضواء
تتك ّرر اللقاءات بشكل دوري وبعيدا ً من األضواء بني سفارة دولة أوروبية بارزة وممثلني عن حزب بارز.
هل تلعب الدول العربية دورا ً رائدا ً يف االستحقاق الرئايس؟
عبت عنه الجامعة العربية بالتأكيد.
قال سفري دولة عربية إن ال دور لألرسة العربية يف االستحقاق الرئايس واملوقف ّ
كالم الذع بحق مسؤول والسبب؟
و ّجه مرجع كالماً الذعاً يف حق مسؤول كبري بسبب الغياب عن البلد ملناسبة إجتامعية خارجية فيام البلد غارق يف
التعطيل.
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أعلنــت قيــادة خفــر الســواحل الرتكيــة العثــور عــى
ســت جثــث ملهاجريــن غــر نظاميــن (رضيعــان،
امــرأة ،ثالثــة أطفــال) قضــوا ج ـراء غــرق قاربهــم يف
بحــر إيجــه ،فيــا قالــت إنهــا أنقــذت  73مهاج ـرا
كانــوا ضمــن املجموعــة ،وتســتمر بعمليــات البحــث
عــن خمســة مفقوديــن.
وكان املهاجــرون قــد انطلقــوا مــن لبنــان يف العــارش
مــن ســبتمرب الحــايل عــى مــن قــارب خشــبي طولــه
 15مـرا ،مــن أجــل الذهــاب إىل إيطاليــا.
وجــاء يف بيــان لـ"القيــادة" نرشتــه وكالــة "األناضــول"،
الثالثــاء ،أن فرقهــا "هرعــت إلنقــاذ مهاجريــن بعدمــا
تلقــت بالغــا منتصــف الليلــة املاضيــة ،بوجــود
مجموعــة منهــم عــى مــن طوافــات نجــاة قبالــة
شــواطئ مرمريــس بواليــة موغــا ،جنــوب غــريب
البــاد".
وعــى إثــر البــاغ أضــاف البيــان أن "الفــرق أرســلت
زورقــن إىل املوقــع ومــن ثــم طائــرات هيلوكوبــر،
ومتكنــت مــن إنقــاذ  73مهاجــرا كانــوا عــى مــن
أربــع طوافــات".
واتهمــت قيــادة خفــر الســواحل الرتكيــة اليونــان
بالوقــوف وراء غــرق القــارب ،وتحدثــت أن
املهاجريــن طلبــوا املســاعدة مــن خفــر الســواحل
اليونــاين ،بعــد نفــاد وقــود قاربهــم قبالــة جزيــرة
"رودوس" ،يــوم اإلثنــن.
وتابعــت "األناضــول" شــبه الرســمية" :لكــن خفــر
الســواحل اليونــاين نقلهــم إىل زورق وأخــذ منهــم

مقتنياتهــم الثمينــة ،ثــم وضعهــم يف  4طوافــات
نجــاة ،وتركهــم يف نقطــة قريبــة مــن امليــاه اإلقليميــة
الرتكيــة لينجرفــوا يف عــرض البحــر".
وقبــل ســاعات تــم إرســال جثــث املهاجريــن الســتة
إىل "معهــد موغــا للطــب الرشعــي" بعــد إج ـراءات
الترشيــح األويل يف مستشــفى مارماريــس الحكومــي،
والتحقيــق مــن قبــل املدعــي العــام.
يف املقابــل تتواصــل إج ـراءات محاكمــة  73مهاج ـرا،
الذيــن تــم إنقاذهــم ،ونقلهــم فيــا بعــد إىل قيــادة
خفــر الســواحل يف مرماريــس.
ومل يصــدر أي تعليــق مــن جانــب الســلطات اليونانية
أو اللبنانيــة بشــأن غــرق القــارب ،ومــرع وفقــدان
املهاجريــن ،يف وقــت أكــدت فيــه الســلطات الرتكيــة
أنهــا ماتـزال تواصــل البحــث عــن خمســة مفقوديــن،
بينهــم رضّ ــع.
وتكــررت حــوادث غــرق قــوارب املهاجريــن غــر
النظاميــن ،خــال الفــرة األخــرة ،ســواء يف البحــر
املتوســط الــذي يقصدونــه للوصــول إىل إيطاليــا أو
يف بحــر إيجــه املحطــة التــي يجــب أن ميــر بهــا مــن
يريــد االنتقــال مــن تركيــا إىل اليونــان.
وتربــط بــن اليونــان وتركيــا ،الجارتــن والحليفتــن
يف حلــف شــال االطلــي ،عالقــات رصاع تقليــدي
تدهــورت مؤخــرا عــى خلفيــة قضيــة الهجــرة،
إضافــة إىل قضيــة "تســليح" الجــزر اليونانيــة،
والدوريــات الجويــة التــي تنفــذ يف أجوائهــا.
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Une avocate veut une formation en
jeunesse pour les avocats

Par : Stéphane TremblayCarrière

leurs clients à favoriser la médiation.

Une avocate déplore que les enfants soient les
otages du système lors d’une séparation des
parents. Elle souhaiterait une formation aux
futurs avocats...

« Assurons-nous que l’un des parents ne
dénigrera pas l’autre et surtout pas devant les
enfants. Conseillez aux parents de se placer
dans les souliers de leur enfant avant de faire
quelque chose ou de prononcer « des paroles qui
dépassent la pensée ».

Me Valérie Assouline, qui défend des dizaines
de causes impliquant des enfants démunis
chaque semaine, conseille aux avocats de ne
jamais oublier que « lorsque deux parents se
disputent, au milieu, il y a un ou des enfants ».
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L’avocate de 24 ans d’expérience croit que les
étudiants en droit devraient bénéficier d’une
formation plus poussée en jeunesse. Une
formation qui pourrait être également offerte
aux jeunes avocats
« Au-delà du code de déontologie. Au-delà
des mesures de la pratique. Au-delà des
connaissances des articles de loi. Nous avons
comme professionnel du droit une responsabilité
de voir au bien- être de l’enfant. Notre rôle est
de s’assurer que nos décisions soient prises en
ayant l’enfant comme point de mire ».

Elle ajoute : « Dites à vos clients d’accepter
de faire des séances de coaching parental avec
conviction et détermination. C’est important ».

Me Valérie Assouline. Source: LinkedIn

« Même si on m’offrait un million de dollars
pour représenter un parent qui admet consommer
de la cocaïne à l’occasion, c’est non, parce qu’il
ne mérite pas d’avoir la garde de l’enfant. Les
avocats ne doivent pas accepter tous les mandats
et donner de faux espoirs à des parents uniquement
Une façon de traiter les dossiers qui demande parce que c’est payant. Non, l’intérêt de l’enfant
même d’accepter la défaite. « Il est préférable doit être le critère numéro un de défendre ou non
de perdre une cause si l’intérêt de l’enfant est un parent ».
gagnant. Et ça malheureusement, trop d’avocats Une grille d’évaluation
l’oublient », dit-elle avoir constaté sur le terrain.
Me Assouline a sa propre grille d’évaluation.
Celle qui est présente au Tribunal tous les jours à la « Je me demande si cette personne pourrait
défense d’enfants « sacrifiés », a immédiatement garder mes enfants? Si oui, je vais me battre,
en tête des dossiers où les avocats de la Direction sans compter les heures pour qu’elle obtienne la
de la protection de la jeunesse veulent « à tout garde. Nous sommes quatre avocats en droit de
prix gagner. La DPJ doit être une partie neutre. la famille chez SOS Avocats et nous avons tous
Ni pour le papa ni pour la maman. La neutralité, la même philosophie : Le temps et l’énergie, ça
un mot trop souvent méconnu à la DPJ ».
n’a pas d’importance, à condition que la cause
Du même souffle, elle reconnaît que parfois les permet d’améliorer l’avenir d’un enfant »,
parents sont « des tout croches ». Elle mentionne mentionne cette mère de quatre enfants âgés de
refuser chaque semaine plusieurs dossiers parce 11 à 18 ans.
qu’elle n’a pas la même vision que la mère ou le Celle qui accepte régulièrement des contrats pro
père.
bono, suggère aux avocats de fortement inviter

D’ailleurs, elle rappelle aux parents que les enfants
« n’ont pas envie d’entendre vos commentaires,
vos états d’âme, vos frustrations. Il faut aimer
ses enfants assez pour ne pas détester l’autre
parent ».
Consciente que de gérer ses émotions est parfois
plus facile à dire qu’à faire, Me Assouline dit
aux parents d’avoir à la portée de la main un
journal pour exprimer sa colère. « L’écriture et
surtout la relecture de vos textes peut avoir un
effet thérapeutique ».
Me Valérie Assouline représente la famille de
la petite martyre de Granby, décédée en avril
2019 où la DPJ est montrée du doigt. Elle a
d’ailleurs livré un percutant témoignage lors de
la Commission Laurent, en février 2020. Elle
s’était attaquée directement à la machine de la
DPJ trouvant inacceptable que certains enfants
se retrouvant bien malgré eux au cœur d’une
chicane de parents doivent être relocalisés dans
une famille d’accueil.
« Les enfants ne comprennent pas pourquoi ce
sont eux les victimes? Pourquoi, doivent-ils
payer le prix pour le conflit de leurs parents?
Pourquoi doivent-ils quitter leur chambre, leurs
jouets, leurs amis, leur école? », conclut Me
Assouline, précisant que des enfants finissent par
être privés de l’un ou des deux parents, souffrant
de cette rupture.
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La troupe libanaise Mayyas
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La présidence de la République libanaise a
annoncé sur son compte Twitter avoir décerné
à la troupe les insignes en or de l’Ordre du
Mérite, «en reconnaissance de ses contributions
artistiques et de son succès». L’armée libanaise
a également félicité la troupe, «porteuse d’un
Liban lumineux et dynamique».
Ces danseuses «viennent d’un pays ravagé par
la crise et malgré toutes les difficultés, elles ont
réussi à être les meilleures (...) Les Libanais
sont fiers de vous partout dans le monde», a

écrit un internaute, Waël, sur Twitter. «Vous
nous avez redonné un peu d’espoir et vous
avez montré au monde ce dont les femmes
libanaises sont capables», a réagi un autre
internaute, DivaMaj.
Le Liban est plongé dans une grave crise
économique depuis 2019. La livre libanaise a
perdu plus de 90% de sa valeur et 80% de la
population a plongé dans la pauvreté.Beyrouth
continue de faire face aux stigmates de
l’explosion meurtrière de centaines de tonnes
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de nitrate d’ammonium en 2020, qui a fait
plus de 200 morts, 6.500 blessés et dévasté des
quartiers entiers de la capitale libanaise.
Signes d’un mécontentement populaire
grandissant, plusieurs épargnants, acclamés
par leurs concitoyens, ont récemment braqué
des banques au Liban, avec des armes réelles
ou factices dans le but de récupérer leurs
dépôts gelés par les banques.

Le pays des « inchallah »

Société

الحدث

Al Hadath l›international NUM 265, 23 septembre 2022

Le pays des « inchallah »
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Le terme « inchallah », avec lequel nous avons tous été bercés, révèle aujourd’hui plus que jamais la vulnérabilité des choses et à quel
point tout est devenu tellement fragile, imprévisible, au Liban.
OLJ / Par Gilles Khoury,
Je dois prendre rendez-vous chez le moukhtar. simplement parce que la guerre était finie main, la curiosité encombrante mais drôle
Je me trouve incapable de vous donner la et que l’on pensait alors que tout ça était du moukhtar et l’absurdité de tout ça ; ce
traduction exacte du terme moukhtar en derrière nous, du passé, et que l’on ne rêvait moment juste surréel qui raconte à lui seul à
français, vu que la connexion internet ne alors qu’à se faire construire un immeuble quel point le Liban n’est pas juste en retard
fonctionne pas chez moi depuis ce matin. avec un étage pour chacun des enfants. Un sur le reste du monde, mais à quel point il
J’ai beau éteindre et rallumer mon routeur, immeuble de cette époque, en pierre blanche est juste à côté, en marge du monde. Des
ensuite, à bout de nerfs, débrancher tout le comme de la craie, avec de petites colonnes choses pareilles ne se passent qu’au Liban,
système, puis, au bord de la crise de folie, en plâtre le long des balcons, du fer forgé sur et il faut être libanais pour les comprendre.
j’ai beau passer à la vitesse supérieure – ce les fenêtres en aluminium noir et une entrée Je pense aussi, surtout, au mot inchallah
qui consiste à donner des coups au routeur en en faux marbre couleur saumon qui brille. avec lequel j’ai certes été bercé, mais que
étant persuadé de l’efficacité de la technique Au rez-de-chaussée, un snack tenu par le je n’ai jamais autant entendu qu’à présent,
–, rien à faire. La 4G de mon portable me frère du moukhtar, célèbre dans le village maintenant que le pays, son présent et son
fait également défaut, et contempler l’idée pour ses burgers libanais et ses sandwiches avenir nous semblent si aléatoires, sur le
d’appeler l’opérateur Alfa n’est même pas de frites et taouk. Au rez-de-chaussée aussi, fil du rasoir. Il n’y a pas, il n’y a plus une
une option. Bref, je dois prendre rendez-vous un parking divisé par des colonnes en béton question à laquelle on ne répond pas au Liban
chez le moukhtar, le maire de mon village, sauvage, des Mercedes gris métallique datant par un inchallah. Plus une phrase qu’on ne
afin de déposer auprès de lui une demande du début des années 2000, un capharnaüm de termine pas par inchallah ou, dans une autre
d’extrait d’état civil familial qu’il se chargera rosiers plantés dans des boîtes de conserve et déclinaison, in Alla rad (si Dieu le veut).
ensuite d’aller récupérer au registre d’état deux poules qui courent dans tous les sens en Inchallah, me dit le moukhtar quand je lui
civil, pour que, à mon tour, j’aille, muni gonflant leurs plumes. C’est là que je viens demande si mon extrait d’état civil familial,
dudit document, faire ma demande de visa. récupérer un document officiel, un document ce papier on ne peut plus ordinaire, sera prêt
Une procédure ordinaire.
d’État.
à temps, si je réussirai à l’obtenir. Inchallah
Au téléphone, il me dit : « Viens le matin après Au troisième étage, le bureau du moukhtar, qu’ils aient du fuel, de l’encre, du papier,
8h, mais avant 10h », sinon, la photocopieuse qui me reçoit sur son siège en cuir noir des fonctionnaires au registre d’état civil.
ne fonctionne pas, sinon, l’ascenseur ne piqueté de déchirures mal recollées en Inchallah qu’ils soient ouverts. Inchallah, me
fonctionne pas. « De préférence lundi ou prenant comme à chaque fois des nouvelles répond le gars du générateur à chaque fois
mardi », précise-t-il ensuite, m’expliquant de mon grand-père (décédé), de mon père, que je lui demande si la panne du moteur
que le registre d’état civil couvrant ma de ma mère, de ma sœur et si elle a déjà des sera réglée, si le fuel sera assuré pour le faire
municipalité n’ouvre que les mercredis. enfants, et de moi si je pense à me marier, et fonctionner demain. Inchallah, nuance le
Comme le routeur, la photocopieuse et des nouvelles de mon travail, et pourquoi ce représentant des distributeurs de carburants
l’ascenseur, j’apprends que le registre visa, et qu’est-ce que
dans ses déclarations télévisées quand les
d’état civil dont dépend ma municipalité ne je vais faire en Angleterre, et smalla, et journalistes l’interrogent sur l’ouverture des
fonctionne qu’en part time, uniquement les alla yi waff’ak. Il me propose une cigarette stations-service, sur la livraison d’essence.
mercredis, « à cause de la pénurie de mazout et un café, « la rakwé est encore chaude », Dans 15 minutes, inchallah, présume le
(dont on dit qu’il est volé dans des bouteilles insiste-t-il en retirant l’assiette fleurie posée livreur lorsque je l’appelle pour savoir où en
d’eau Sohat), à cause du manque de papier, sur ladite cafetière. Le moukhtar place ma est ma livraison. « Vous aurez l’eau courante
à cause de l’absence d’encre ou d’employés carte d’identité dans une photocopieuse qui demain, vous aurez ce médicament la semaine
», suppose le moukhtar. « Et alors, toutes les coince et ronronne, et il s’applique à remplir, prochaine, vous aurez votre virement d’ici
demandes déposées à partir de mercredi ne à la main, au Bic bleu, et en épelant chaque à la fin du mois, inchallah. » Michel Aoun
sont traitées que le mercredi de la semaine mot qu’il écrit à haute voix, une ifedet sakan quittera le palais à la fin de son mandat, on
suivante. »
(attestation de domicile) dont il se trouve élira un nouveau président de la République,
Je viens de seulement prendre rendez-vous que j’ai également besoin pour ma demande on réussira à tracer la frontière maritime avec
chez un maire pour demander le document de visa. Entre chaque deux cases remplies, Israël, la guerre régionale n’arrange vraiment
officiel le plus ordinaire – mais dont je n’ai il se retourne vers le ventilateur et reprend personne, les choses iront mieux, inchallah.
jamais compris la fonction réelle – que j’ai son souffle en tapotant ses joues à l’aide d’un Même pour un simple « on se voit demain »,
comme l’impression d’être en plein jeu du mouchoir sorti de la poche de sa chemise à il y a un inchallah qui suit.
serpent et de l’échelle. D’ailleurs, n’est- carreaux. Une fois l’opération terminée, il Mais qu’est-ce qu’il peut bien avoir à faire,
ce pas cela la métaphore la plus éloquente retire de son tiroir en fer qui grince un timbre, Dieu, avec la livraison de fuel, Michel
de nos vies dans le Liban d’aujourd’hui? il pose l’index dans un humidificateur de doigt Aoun ou mon extrait d’état civil familial ?
La parfaite métaphore de comment nous (l’éponge circulaire orange qu’on ne trouve Ce inchallah, qu’il soit celui des optimistes
sommes constamment amenés à faire des plus que dans les administrations publiques compulsifs, celui des prudences ou celui des
choses complètement insignifiantes et au Liban) qui s’avère être desséchée ; alors, fausses promesses, ne veut pas dire qu’on
inutiles, mais qu’en même temps, ces choses il se lèche le doigt puis le timbre, et il signe le confie les choses à Dieu ; ce inchallah ne
inutiles sont essentielles à notre survie ; formulaire. Pour l’extrait d’état civil familial, suppose rien de religieux, au contraire. Ce
qu’en même temps, ces choses insignifiantes « il faudra revenir mercredi en fin de journée inchallah révèle la vulnérabilité des choses
prennent à chaque fois le temps et l’ampleur ». Je demande : « C’est sûr ? Parce que j’ai et à quel point tout, ici, est devenu tellement
d’une bataille?
mon rendez-vous de visa le lendemain. » Et fragile, imprévisible, capable de basculer à
il me répond : « Inchallah.»
tout moment. Il suggère ce Liban sur le fil
Un pays à côté
ténu de l’imprévu, ce Liban impossible à
Le moukhtar de mon village m’attend au
Un pays fragile
prédire, jeté qu’il est aux mains du hasard,
troisième étage d’un immeuble familial Je ressors par le hall d’entrée en marbre de l’inconnu. Ce inchallah suggère aussi,
construit juste après la guerre civile. Un brillant, puis le parking avec les Mercedes quelque part, ce résidu d’espoir que je ne
immeuble pour lequel on avait sans doute gris métallique, les rosiers et les poules, puis sais franchement plus où les Libanais se
mis toutes les économies de la famille, le snack ; avec cette attestation rédigée à la débrouillent pour le trouver.
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Le jour où le prince Philip est venu
au Liban sans la reine
Elizabeth II ne s’est jamais rendue au pays du Cèdre, bien qu’elle ait voyagé dans 117 pays lors de
visites d’État officielles.

Le prince Philip avec le président de l’époque, Charles Hélou, en 1967. Photo d’archives
L’Orient-Le Jour
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es autorités libanaises ont annoncé quatre jours de deuil
national (du 9 au 11 septembre, ainsi que le 18, jour des
funérailles) après le décès de la reine Elizabeth II, qui s’est
éteinte jeudi soir. Et pourtant, la reine ne s’est jamais rendue au
Liban, bien qu’elle ait voyagé dans 117 pays lors de visites d’État
officielles. Cependant, son défunt mari, le prince Philip, a fait un
déplacement aujourd’hui oublié au pays du Cèdre en son nom.
L’histoire remonte au 20 mars 1967, quand le prince Philip, en
dernière étape d’une tournée asiatique et australienne de deux mois,
a piloté un Andover (un avion de transport militaire) en provenance
de Doha qui a atterri sur le tarmac de l’aéroport de Beyrouth. Le
prince a par la suite entamé une tournée de quatre jours au Liban pour
inaugurer un dortoir ultramoderne à la Broummana High School, dans
la région du Metn. Le bâtiment a été conçu par l’architecte moderniste
Assem Salam, qui est à l’origine d’autres bâtiments emblématiques
tels que le siège du ministère du Tourisme à C’était la quatrième
visite du prince Philip au Liban. La première avait eu lieu en 1950
alors qu’il servait dans la marine britannique, tandis que la deuxième
et la troisième n’avaient duré que quelques heures chacune en
1966… peut-être pour ravitailler son avion. Il ne s’agissait pas d’une
grande visite d’État. Le prince a été accueilli sans grande pompe, en
présence toutefois d’une garde de cérémonie libanaise. Le quotidien
Le Jour, précurseur de L’Orient-Le Jour, décrit une nombreuse foule
venue accueillir le prince Philip, brandissant des drapeaux libanais
et britanniques, dont nombre de femmes désireuses de jeter un œil
sur le « prince charmant ». Hamra et la mosquée Khashoggi, près de
Horch Beyrouth.
Le prince a été reçu par le ministre des Affaires étrangères de
l’époque, George Hakim, et l’ambassadeur du Royaume-Uni. La
police bordait le chemin de l’aéroport, tandis que les membres de
la communauté britannique au Liban étaient présents pour le saluer.
Bien qu’il ne s’agissait pas d’une visite officielle, le président Charles
Hélou avait mis sa Cadillac à sa disposition.

Selon l’historien James Vaughan, auteur de The Failure of American
and British Propaganda in the Arab Middle East, 194557-, à la fin de
la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni cherchait à exercer
davantage de « soft power » par le biais des institutions éducatives.
Au Liban, les responsables britanniques ont constaté qu’ils étaient à
la traîne dans cet effort, surtout par rapport aux Américains.
Le président libanais de l’époque, Camille Chamoun, et l’ambassadeur
britannique Edwin Arthur Chapman-Andrews ont créé un fonds pour
construire une école britannique au Liban, en collectant de l’argent
auprès de sources publiques et privées au Royaume-Uni et au Liban.
Cependant, l’école n’a jamais vu le jour et l’argent a été utilisé
pour construire les dortoirs de la Broummana High School pour un
coût de 600 000 livres libanaises (l’équivalent de 200 000 dollars à
l’époque). Étaient présents à la cérémonie d’ouverture, au côté du
prince Philip, des représentants du gouvernement, des diplomates,
des présidents d’université et des étudiants, ainsi qu’une femme de
95 ans, Farida Akl, ancienne directrice de l’école et qui a donné des
cours d’arabe à T. E. Lawrence, l’agent britannique de la Première
Guerre mondiale plus connu sous le nom de Lawrence d’Arabie.
Cependant, les responsables municipaux de Broummana
avaient boycotté la cérémonie, protestant contre le fait que le duc
d’Édimbourg a été reçu par des fonctionnaires et des diplomates qui
« se sont chargés d’accueillir le duc au lieu des hôtes légitimes, les
habitants de Broummana », selon un communiqué publié alors par
la municipalité dans le Daily Star. À l’ouverture, le prince avait fait
un discours enthousiaste : « L’éducation est un mal nécessaire, mais
dans une si belle école, c’est un moindre mal.»
Le bâtiment a été nommé Edinburgh House en son honneur, ce qui
l’a amené à plaisanter en disant : « Le choix a vraiment été fait par
l’école, je ne vous l’ai pas vraiment infligé. » Il a ajouté que le fait de
retirer la gravure du nom du bâtiment, maintenant qu’il était terminé,
augmenterait les coûts de construction.
Le voyage a été gâché par le mauvais temps et la pluie. Philip devait
visiter la base aérienne de Rayak, mais il en a été dissuadé par la
météo et s’est finalement rendu à Beiteddine. Par la suite, il a visité
des sites archéologiques à Jbeil en compagnie de l’émir Maurice
Chehab, fondateur du Musée national de Beyrouth. Alors qu’il
s’adressait à une association commerciale, le prince a déclaré que le
tourisme était préférable à l’aide étrangère puisqu’il « met l’argent
directement là où il est le plus utile : dans la poche des gens ordinaires
», sous la forme de transports, d’hôtels et de magasins nécessaires
pour servir et soutenir le secteur, peut-on lire dans L’Orient – l’autre
précurseur de L’Orient-Le Jour – et le Daily Star. Alors que le prince
Philip quittait Beyrouth, il pleuvait à verse. Au cours de la cérémonie
d’adieu, trempé, il aurait lancé, sur un ton badin : « Je retourne en
Angleterre, j’espère y trouver un climat plus chaud ! »
Cet article a été originellement publié en anglais par L›Orient Today
le 10 septembre 2022.
OLJ / Mohamad El Chamaa /

