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إذا كانت السيادة وفقاً ملعظم التعريفات امل ُتداولة يف العامل مفهو ٌم يرتبط ببناء سلطة ُمستمدة من قرار
الشعب ال من أية قرارات أخرى خارجة عن إرادته.
شعب ما من نريِ احتال ٍل عسكري أو سطو ٍة أو هيمنة تختزل قراره".
وإذا كان االستقالل مفهوم ترجمتُه "تح ّر ُر ٍ
فإ ّن حال لبنان يسء عىل مدى تاريخه ،يف معاناته األم ّرين ،من احتالل وسطوة وهيمنة ال زالت تالحقه بأشكال ُمتنوعة.
وال شك أ ّن أسباباً عديدة تلعب دورا ً محورياً يف انتقاص هذه السيادة أو االستقالل.
يطرح تيار املجتمع املدين يف أحد مبادئه إشكالية السيادة ،إذ يعترب أ ّن إحدى منطلقات تكوين املواطن الحر وبناء
مجتمع اإلنسان يكمن يف "بناء لبنان الوطن املستقل الس ّيد ،الذي يعيش فيه املواطن بالتفاعل والحوار بحرية تامة،
ويتمتع بحقوقه كاملة ،ويؤدي واجباته" .ويعترب أ ّن "ال سيادة وال حرية يف ظل النظام الطائفي واملذهبي والعشائري".
رمبا يتساءل القارئ عن ماهية عالقة النظام الطائفي والعشائري مبا يشهده اليوم لبنان من أزمة سيادة أضحت
واضحة املعامل بشكل كبري ،تتنافس يف خض ّمها دول إقليمية وأجنبيّة للهيمنة عىل قرار لبنان مع أو ضد هذا املحور
أو ذاك .وتكرث التحليالت حول أسباب هذا التجاذب ،فالبعض يُؤكد أ ّن السبب موقع لبنان يف رشق أوسط ُملتهب،
والبعض اآلخر يعيده إىل وجود العدو االرسائييل واستمرار احتالله لجزء من أرايض لبنان ،وآخرون يربطون
السبب بسالح حزب الله ،وأكرث من يصيب برأينا يربط السبب بتبعية زعاماتنا لقوى ودول إقليمية وأجنبية.
كسبب محوري دائم استم ّر ولو بوترية ُمتفاوتة عرب تاريخ لبنان ،فإ ّن مر ّد
وإذا ما أيّدنا بالرأي السبب األخري
ٍ
هذه التبع ّية كانت دوماً وال تزال ُمتعلقة مبفهوم "حامية الطائفة" من قبل دولة "حامية" تتبنى زعيامً طائفياً أو
تدعمه ،فيختلط مفهوم الحامية هنا مبفهوم التبعيّة ،وما يبقى ثابتاً هو أ ّن تطييف العالقة هو الرشط األسايس
لدى الزعيم الطائفي لبقائِه  -بنظر جامهريه  -حامياً لطائفته من "غزوات" محتملة من الطوائف األخرى.
أ ّججت الحرب األهلية يف لبنان هذا التص ّور ،وجعلت من الزعامء مصدر أمان ألبناء الطوائف ،كام ربطت
الحرب هذه الزعامات بتبعيتها االقليمية أو األجنب ّية ،فزاد النفوذ الغريب عىل لبنان وتكاثرت الدول التي
صبَت إىل التحكم بقراره ،وباملقابل تضا َع َف تحكّم الزعامات بجامهريها وارتباط هؤالء عاطفياً بها وأيضاً
مادياً (بنتيجة تدفق مساعدات الدولة الحامية إىل الزعيم).
لقوى ال طائفية وعلامنية تشدّد رفضها التبعيّة للخارج ،وتعمل عىل بناء املواطن الفاعل
الحاجة مستمرة يف لبنان ً
وتأمني أدىن حقوقه املدنية واالجتامع ّية ،يف سبيل تعزيز انتامئه ملواطنيته عىل حساب انتامئه للزعامة وبالتايل عىل
حساب رضاه وتربيره لتبع ّية قوة خارج ّية لزعامته ،والتي يظن خطأً أنها حامية لطائفته ولوجوده يف بلده.
إ ّن أُ ُسس تنظيم الحالة املدنية الالطائفية والعلامنية ُمتوفرة ،يبقى واجب العمل الجدّي لبناء تيار مدين
مستقل علامين فاعل يعمل عىل مساحة الوطن.
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َمــشــــــــــاهـــد

أحوال بالدنا
حروب...

 ...وهجرة

نــشـــــــاطــات وتــحـــركــــــــات مـدنـيــــــــــــة

أخبار من المجتمع المدني
إعداد باسل عبدالله وغيدا فياض
بيان رافض للتدخالت الخارجية
في القرار اللبناني  ...في
ذكرى االستقالل
إثر حالة البلبلة التي وقعت فيها البالد بعد
استقالة رئيس الوزراء اللبناين سعد الحريري يف
السعودية ،أصدرت مجموعة من القوى املدنية
يف الحراك املدين بياناً مشرتكاً يوم 2017/11/22
مبناسبة ذكرى االستقالل جاء فيه:
«يف مناسبة ذكرى االستقالل ،ال يسعنا ّإل التوقّف
عند األزمة الوطنية التي مي ّر بها لبنان.
إن األزمة التي يتع ّر ُض إليها وط ُننا اليوم ليست
وليد َة الساعة ،بل هي متجذر ٌة يف تاري ِخ لبنان.
ِ
انكشاف البال ِد سياسياً واقتصادياً
إنها حصيل ُة
من ِقبَلِ سياسيّيها املرتهنني ،ونتيج ُة اعتام ِد ِهم
منذ فرتة طويلة عىل التدخ ِ
ّالت الخارجي ِة لتثبيت
شك املواجه ِة
مواق ِعهم ،ما أوصلنا إىل الوقوع يف َ َ
ِ
ِ
وزعزعت
مؤسسات الدولة،
اإلقليمي ِة التي شلّت
االقتصاد ،وعطّلت حيا َة الناس.
ظل هذه املواجهة اإلقليمية ،وبسببها،
يف ّ

تح ّول اللبنانيون إىل رهائ َن مه ّددين يف أمنهم،
وخائفني عىل مستقبلهم.
تستحق
أما املنظومة الحاكمة فقد برهنت أنها ال
ُّ
ثقتَنا وال متثِّل إلّ مصالح القوى الخارجي ِة عىل
خطاب املحاو ِر
حساب مصال ِح الشعب ،ومل ت ُن ِتج ّإل
َ
يتجاهل معنى السياد ِة واالستقالل،
ُ
املؤ َّجج ،الذي
ويُغرِق املواطنني يف أوضا ٍع معيشي ٍة ُم ْزرِية.
أمل يف هذه املنظومة التي تقود لبنا َن من أزم ٍة إىل
ال َ
أزم ٍة أعمق ،وال تغيري لهذا الواقع ما مل يت َّم استبدالُها
بتمثيل يُ َغلّب مصلحة الشعب عىل مصالح اآلخرين.
من هذا املنطلق ،ويف مناسبة ذكرى االستقالل،
ندعو اللبنانيني واللبنانيات كاف ًة إىل أن يكونوا
صوتاً واحدا ً من أجل:
أوالً  -االحتكام إىل الدستور واستعادة رشعية
الدولة ،واحرتام املواعيد واالستحقاقات
الدستورية ،ما يقتيض إجراء االنتخابات النيابية يف
موعدها وعدم التذ ّرع بأي ُح ّج ٍة لتمديد جديد.
ِ
ثانياً ِ -
أي جه ٍة أتت،
رفض
التدخالت الخارجية ،من ِّ
وتغليب املصلحة الوطنية اللبنانية عىل سياسات

املحاور ،صوناً الستقرا ِر لبنان ،ووحدتِه وسيادتِه.
ثالثاً  -االلتفاف حول القضايا املعيشية والحياتية
التي تو ّحدُنا وعدم السامح بتدفيع املواطن كلف َة
ِ
خالفات املنظومة الحاكمة.».
وقد وقع البيان كل من تيار املجتمع املدين
وبريوت مدينتي وفرح للعطاء واتحاد املقعدين
اللبنانيني ولجنة أهايل املفقودين واملخطوفني
يف لبنان وطلعت ريحتكم وجايي التغيري وبدنا
نحاسب وحراك الجبل ومدنيو الشوف وعاليه
والحركة البيئية اللبنانية والصوت الثالث ألجل
لبنان ومسرية وطن وسبعة.

ورشتا عمل لتيار المجتمع
المدني حول حل النزاعات
نظم تيار املجتمع املدين يف شهر ترشين الثاين
 2017ورشتا عمل يف كل من برمانا والنبطية
حول تقنيات حل النزاعات وحساسية النزاع
وكيفية تحليل خارطة النزاع مبشاركة طالب
وطالبات وذلك بالتعاون مع مؤسسة فريدريش

من ورشة عمل النبطية حول تقنيات حل النزاع
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من ورشة عمل إطالق الموقع التربوي في 26/11/2017

ايربت د ّرب فيهام املدربني أعضاء التيار عمر
حسامي وغادة أبو مراد ،وقد تخلل الورشتني
متارين تطبيقية حول رسم خارطة النزاع يف
بعض القضايا األساسية للتيار كالنظام االنتخايب
وشطب اإلشارة إىل الطائفة والضامن االجتامعي
والرتبية املدنية والالعنف.

إطالق موقع تربية
وتعليم – نحو المواطنية
moustanadat.com
نظم تيار املجتمع املدين بالتعاون مع مؤسسة
فريدريش ايربت ورشة عمل تدريبية يوم
 2017/11/26مهدت إلطالق املوقع الرتبوي
«تربية وتعليم -نحو املواطنية» moustanadat.
comمبشاركة أكرث من  45أستاذا ً وأستاذة
يُشكّلون الهيئة اإلدارية للموقع املذكور،
واملوزّعون عىل لجان تهتم كلٍ منها بإحدى املواد
التي تخدم منهج ّياً أهداف املوقع.
تخلّل الورشة عرض ألهداف املوقع وصفحاته وآليات
تشغيله من قبل األستاذ أديب محفوض ،املرشف
العام عىل املوقع .وتال ذلك تدريب األساتذة
أعضاء الهيئة اإلدارية عىل الوسائل التقنية لتنزيل
مختصني.
املستندات وعرضها من قبل ُمد ّربني
ّ
وت ّم يف نهاية الورشة إطالق املوقع إىل العلن .وقد
ورد يف صفحة التعريف باملوقع:
تخصص ،يهدف اىل ترسيخ
هو موقع تربوي ُم ّثقافة املواطنة لدى التالميذ.
يتو ّجه اىل أساتذة املواد املعنيّة مبوجب املناهجالرتبوية بهدف املوقع باعتبارهم ُملتزمني
بالعمل عىل تحقيق أهداف هذه املناهج.
يخدم املوقع هؤالء األساتذة عرب تأمنيمستلزمات العمل الرتبوي ،ومن ضمن املناهج
الدراسية املوضوعة من الدولة.
يُدار من قبل مجموعة من األساتذةاملتخصصني يف مواد املوقع.

إتحاد المقعدين اللبنانيين
يحتفل بالذكرى الـ 36لتأسيسه
أحيى «اتحاد املقعدين اللبنانيني» ،يف ،2017/10/30
ذكرى االنطالقة السادسة والثالثني له يف احتفال
نظمه يف بريوت ،شارك فيه ممثلو منظامت املجتمع
املدين واتحاديون واتحاديات من مختلف املناطق
يف لبنان .وقد تكلمت يف املناسبة رئيسة االتحاد
سيلفانا اللقيس التي أشارت إىل انه منذ إطالق
االتحاد يف العام  1981ال يزال األشخاص املعوقني يف
لبنان يواجهون التحديات واملصاعب نفسها ،نتيجة
األسباب التي مل تتغري وهي التمييز ،التنقل ،الذهاب
إىل املدرسة ،العيش داخل املجتمع ،مع العائلة،
الحصول عىل فرصة عمل مثل باقي البرش بحرية
ومساواة ،التخلّص من العزل والوصاية ،الخروج من
وصمة اإلعاقة ،مؤكدة ان ذلك يعني انه ال يجب
القبول بأن مي ّر قانون انتخابات من دون معايري
دامجة ،ومشددة عىل رضورة تضمني موازنة 2018
بنودا ً لتطبيق الدمج ،كام افادت بان االتحاد سيقوم
وبالتعاون مع منظامت املجتمع املدين برصد
وتحديد مؤرشات فرص العمل يف القطاعني العام
والخاص .من جهته ،أشار أمني رس االتحاد جهاد
اسامعيل إىل أهم ّية وجود حركة مطلبية حقوقية
نابعة من األشخاص املعوقني يف لبنان تطالب
بحقوقهم املرشوعة ،وترشكهم يف كل القضايا التي
تعنيهم يف املجتمع ،ال سيام أنّهم كانوا يف طليعة

املناضلني/ات منذ أواخر سبعينيات القرن املايض
نحو عدالة اجتامعية وتكافؤ الفرص يف لبنان.
بدروه ،رأى الناشط الحقوقي املنسق االعالمي يف
«تيار املجتمع املدين» ،باسل عبدالله ،أن «اتحاد
املقعدين لعب دورا ً بارزا ً عىل صعيد العمل املدين
نحو بناء دولة مدنية واملواطن الحر والفاعل يف
مجتمعه ،وهذا ما جمعه مبؤسس تيار املجتمع
املدين املطران غريغوار حداد الذي واكب انطالقة
االتحاد يف العام  ،1981وساهم يف تواصله مع
القوى املدنية الناشطة آنذاك ،فتشاركوا يف إطالق
تحركات من أجل السلم األهيل ورفض العنف أيام
الحرب األهلية ورفض خطوط التامس بني اللبنانيني.
ولفت إىل أن «هناك حاجة يف لبنان لقوى مدنية
نظيفة تساهم يف مواجهة الفساد والتطييف،
واالتحاد هو يف طليعة هذه القوى التي وقفت
بوجه الطبقة السياسية وضغطت من أجل مطالب
انسانية ومواطنية وحياتية .بينام حيّت وداد حلواين
رئيسة «لجنة أهايل املخطوفني واملفقودين يف
لبنان» االتحاديني يف عيدهم ،متوقفة عند مسار
«العالقة النضالية الطويلة التي جمعت اللجنة
باالتحاد خالل العقود الثالثة املاضية» .وقالت:
«بدون سابق لقاء وتخطيط ،تشكلت حركتان
مدنيتان احتجاجيتان معاديتان للحرب ،وهذه
نواة صلة القريب .صلة الوصل بيننا إحصاء بدأناه
بتسجيل ضحايا الخطف والفقدان ،أما أنتم فكنتم
ضمن من تحصون أولئك الذين وسمتهم الحرب
بإصابات ال تزول .أما نزار صاغية رئيس «املفكرة
القانونية» ،فقد أشار إىل القضايا الحقوقية التي
يخوض فيها االتحاد بالرشاكة مع املفكرة« ،انطالقا
من حق الشخص املعوق بالعمل الالئق والتوظيف
وتعويض البطالة ،وبالضامن الصحي واالجتامعي،
والتجهيز الهنديس للمباين الرسمية وحق الوصول،
إىل آلية التقايض االسرتاتيجي ،ورفع الدعاوى لنيل
الحقوق .وقال الناشط الحقوقي بول أشقر« :شهد
العام  1981والدة مرتبطة بالحرب ومستقلة عنها
يف آن ،حني قرر عدد من املواطنات واملواطنني
أخذ شؤونهم بأيديهم.

من احتفال ذكرى تأسيس إتحاد المقعين اللبنانيين

مـقـــابــلـــــــــــة

الرئيس حسين الحسيني :إتفاق الطائف -
الحل األنسب للمسألة اللبنانية  -أسقطته
قوى األمر الواقع والدول الوصية عليها!
أجرى املُقابلة أديب محفوض
في حضرة مهندس اآللية التي انتقل لبنان بموجبها من حالة الحرب األهلية التي انتهت مع نهايتها
الجمهورية األولى ،إلى حالة السلم التي استُ ّ
هلت بها الجمهورية الثانية.
تم رسمها في الطائف ،وعن التشويه الذي طال عملية التطبيق
عن صورة الدولة ومؤسساتها كما ّ
والدولية.
لجعله يتناسب مع مصالح رعاته من القوى اإلقليمية
ّ
مهندس اتفاق الطائف يستطيع أن يرى ويستشرف بعين واضع النظرية والساهر على تطبيقه:
دولة الرئيس حسين الحسيني.
•سأبدأ من آخر املستجدات املحل ّية باعتبارها فرضت نفسها عىل كل
املستويات :األمنية والسياسية واالقتصادية :دولة الرئيس ،ما هي
قراءتك ملستجدات األسابيع االخرية ،انطالقاً من مفاجأة استقالة
رئيس الحكومة سعد الحريري وما تالها من تط ّورات؟
طبعاً ،هي نتيجة طبيعية لرتكيبة حكم ال عالقة له بالدستور وال عالقة له
بالنظام اللبناين .هو صيغة حكم نشأت عام  1992خالفاً التفاق الطائف
وهي قامئة عىل االستقواء بالخارج عىل الداخل مع تغييب إرادة الناس التي
هي األصل ،فبحسب نظامنا الدستوري ...وهنا أريد ان أص ّحح ،نحن لسنا يف
جمهورية ثانية ،نحن بحسب التقليد يف الجمهورية الثالثة :األوىل هي مع
دستور سنة  1926والثانية سنة  1943مع نهاية االنتداب الفرنيس والثالثة هي
مع اتفاق الطائف .وكلمة الجمهورية الثانية تعبري أطلقه الرئيس الراحل الياس
وصححت
الهراوي عند توقيعه قانون االصالحات الدستورية يف أيلول 1990
ُ
أنا هذا املفهوم يف مجلس النواب لدى سامعي رئيس الجمهورية يقول
الجمهورية الثانية ،فقلت هذه الثالثة عىل حساب التقليد ،أما عىل حسايب
فنحن بصدد إقامة الجمهورية األوىل التي مل تقم بعد وهي اتفاق الطائف.

•دستورياً ،هل يحق لرئيس الجمهورية عدم قبول االستقالة بنا ًء عىل
الشك باعتبارها حصلت تحت االكراه؟
ال .هناك مبدأ دستوري يقول بعدم حصول فراغ يف السلطة ،وبالتايل اآللية
الدستورية تقيض بأنه عند تقديم االستقالة لرئيس الجمهورية يأخذ علامً
رئيس الجمهورية بها ويطلب إىل الرئيس املستقيل االستمرار يف ترصيف
األعامل دون صدور أي نص يقيض بقبول استقالة الحكومة ،وعند تشكيل
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الحكومة الجديدة يبدأ مرسوم التشكيل مبادة تشري إىل قبول االستقالة لعدم
حصول فراغ يف السلطة ،إذا ً هي مل تقبل دستورياً إال بتشكيل حكومة جديدة
منعاً للفراغ يف السلطة .اآلن ،وكمبدأ ترصيف أعامل ،عند وجود رئيس
الحكومة خارج األرايض اللبنانية ال وجود لترصيف األعامل وبالتايل هي عملية
شل إلدارة الدولة فقط.

• دولة الرئيس ،مبادة أو مبرسوم مستقل يصدر قبول االستقالة؟
مبرسوم ،هو ذات املرسوم ،املادة األوىل تخرب االستقالة ،املادة الثانية تشكل الحكومة.

•بالعودة إىل أصل قيام الجمهورية ،حرضتك تسميها الجمهورية الثالثة ،ولآلن
يف األدبيات السياسية يف لبنان يطلقون عليها اسم الجمهورية الثانية...
رسمياً هي الثالثة.

•سنسميها الثالثة يف حرضتك دولة الرئيس ،كونك الشاهد عىل والدتها.
بالعودة إىل أصل قيام الجمهورية الثالثة ،ما الفرق بني صورة الدولة التي
أُريد قيامها يف لبنان كنتيجة التفاق الطائف ،وتلك التي قامت فعالً؟
لإلجابة عىل هذا السؤال يقتيض توضيح ما جرى يف تلك الفرتة ،ذلك أنه منذ
تصديق اتفاق الطائف يف  5ترشين الثاين  1989يف اجتامع املجلس النيايب يف
حل أزمة لبنان مدخل لحل أزمة
القليعات كانت صورة الحل تقيض باعتبار ّ
حل أزمة املنطقة ويقوم الحل عىل ثالثة ركائز :الركيزة األوىل
املنطقة وليس مع ّ
تطبيق القرارات الدولية يف جنوب لبنان القاضية بانسحاب قوات االحتالل
اإلرسائييل من األرايض اللبنانية حتى الحدود املعرتف بها دولياً مبوجب اتفاقية
الهدنة يف عام  .1949هذا التطبيق يؤدي إىل تحقيق األمن واالستقرار عىل
كانون األول/ديسمبر 2017
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من المقابلة مع الرئيس الحسيني

جانبي الحدود من قبل الرشعية الدولية .والركيزة الثانية هي إرساء العالقات
اللبنانية السورية عىل قواعد واضحة وثابتة يف إطار سيادة واستقالل كل
من البلدين والركيزة الثالثة هي إقامة الدولة اللبنانية املدنية وفقاً للنظام
الجمهوري الدميقراطي الربملاين الذي يقوم عىل احرتام الحريات العامة ويف
طليعتها حرية الرأي واملعتقد وعىل العدالة االجتامعية واملساواة يف الحقوق
والواجبات بني جميع اللبنانيني دون تفاضل أو متييز .والنظام قائم عىل مبدأ
الفصل بني السلطات وتوازنها وتعاونها فضالً عن أن الشعب هو مصدر
الحل لألزمة اللبنانية .الذي حصل أنه جرى
السلطات .هذه الركائز الثالث هي ّ
إقرار اإلصالحات الدستورية التي جعلت من اتفاق الطائف صلب الدستور عام
 1990غري أنه يف ذات الوقت حصل اجتياح العراق للكويت .من جهة لبنان
استمر يف تطبيق اتفاق الطائف وأعاد تكوين الجيش اللبناين والقوات املسلّحة
وفرض وجود الدولة عىل أرض الجنوب متهيدا ً لتطبيق القرارات الدولية وهذا
أمر مهم جدا ً .أيضاً جرى ترسيخ العالقة اللبنانية-السورية مبعاهدة بني دولة
ودولة جرى بها االعرتاف السوري بالكيان اللبناين وبسيادة واستقالل لبنان
عىل كامل أرضه غري أن نتائج االجتياح العراقي للكويت وردة الفعل األمرييك
غيت األولويات فبدالً من حل أزمة لبنان كمدخل لحل أزمة املنطقة
الدويل ّ
أصبحنا يف عام  1991أمام مؤمتر مدريد الذي يقول بحل أزمة املنطقة ككل
وطبعاً ما زلنا نراوح يف الوقت الضائع  ...املهم هذا الواقع (حرب الخليج) أدى
حل أزمة لبنان مع
إىل تغيري يف األولوية لدى الواليات املتحدة االمريكية وأصبح ّ
غي
الواقع
هذا
أن
لحل أزمة املنطقة فضالً عن
حل أزمة املنطقة وليس مدخالً ّ
ّ
ّ
األولوية عن سوريا ،فبدالً من مساعدة لبنان عىل حل أزمته أصبح دور سوريا
اإلرشاف عىل إدارة األزمة يف لبنان .هنا الذي حصل عام  1992افتعال انتخابات
غري صحيحة خالفاً التفاق الطائف وتسليم الحكم ألطراف االتفاق الثاليث الذي
نشأ عام  1985خالفاً التفاق الطائف .ومن سمي الثاليث الذي يضم امليليشيات
الثالث الكربى يف البلد هم :القوات اللبنانية وحركة أمل والحزب التقدمي
االشرتايك .إضافة إىل ذلك الرئيس رفيق الحريري والوزير ميشال املر أي مبعنى
االتفاق الثاليث من حيث التسمية نسبة للميلشيات الثالث وخاميس من حيث
الواقع ،وانتقلت السلطة إىل يد الخمسة هؤالء من العام  1992وجرت إدارة
البالد عىل أساس االتفاق الثاليث وليس اتفاق الطائف.

•برأيك دولة الرئيس ،جمهورية الطائف هي الجمهورية التي أرادتها
القوى السياسية اللبنانية للبنان أم أنها ما أرادها اآلخرون له؟
ممكن أن نطلق عليهم تسمية قوى األمر الواقع ...الناتجة من سنوات الحرب...
يف األصل ...هم أمراء الحرب...

•هل يعترب الرئيس الحسيني أن الجمهورية الثانية التي كانت وليدة
اتفاق الطائف ،هي النموذج األنسب للبنان؟
طبعاً ،طبعاً .ألن لبنان شعب واحد متنوع االنتامء الطائفي واملذهبي ولكنه
ضمن الوحدة ،أي التنوع ضمن الوحدة .عندما أطلق شعار قربصة لبنان
بداية الحرب عىل لبنان ،كان الهدف اإلرسائييل تفتيت لبنان ألن لبنان يشكل
التعارض الكبري مع الكيان الصهيوين ،فالكيان اللبناين قائم عىل العيش املشرتك
وعىل التسامح وعىل النظام الدميقراطي والحريات العامة بينام النظام
الصهيوين يقوم عىل األغلبية الدينية والعرقية والتعصب الديني املناقض متاماً
لتكوين لبنان .إذا هذا التكوين يفرض بالرضورة نظام جمهوري دميقراطي
برملاين يقوم عىل احرتام الحريات العامة يف الرأي ويف املعتقد وعىل املساواة،
فإذا ً ال ميكن أن يناسب لبنان غري هذا النظام الدميقراطي الربملاين.

•دولة الرئيس ملاذا تولون كل هذا االهتامم والتقدير لوثيقة الطائف
التي ك ّرست الطائفية السياسية وقضت عىل حلم الدولة املدنية لدى
القوى التغيري ّية ،لصالح بناء دولة أشبه مبزرعة؟
كيف ذلك؟؟
نص اتفاق الطائف بصورة رصيحة وواضحة عىل مرحلة انتقالية يتم فيها
ّ
تشكيل هيئة وطنية إللغاء الطائفية السياسية ،ألنه يف التعاطي مع هذا
املوضوع يف لبنان ال ميكن اعتامد طريقة البرت ،فاملرض ال يصيب عضوا ً من
أعضاء الجسد ،املرض منترش يف الجسم اللبناين ولذلك فإن اتفاق الطائف
نص عىل وجود
اعتمد صيغة التداوي بالجرعات ،كل جرعة تأيت بجرعة .مثالً ّ
مجلسني :مجلس وطني خارج القيد الطائفي ومجلس ميثل الطوائف ولكن ال
يتعارض مع سيادة واستقالل البلد.

الفارق بني الدولة العلامنية والدولة املدنية فارق كبري ،ففي الثورة الفرنسية كان
شعار الدولة هو فصل الكنيسة عنها ألن الكنيسة كانت هي الدولة .أما الثورة
البولشيڤية فاعتربت أن الدين أفيون الشعوب ،وهذا املصطلح اقرتن مبوضوع
العلمنة ...الدولة العلامنية تعرتف بحقوق األفراد وبحقوق الشعب وبحقوق
الدولة وال تعرتف بوجود الجامعات ،بينام الدولة املدنية تعرتف بحقوق الفرد
وحقوق الدولة وحقوق الشعب وتعرتف بوجود الجامعات سواء كانت جامعات
دينية أو مدنية ،فمثالً عام  1926الدولة اللبنانية كانت دولة مدنية بدليل النص
يف املادة  9الذي يقول بأن حرية االعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض اإلجالل
لله تعاىل تحمي املواطنني ،واملواطنون يعبدون ربهم كام يشاؤون .إذا ً مبدأ
الدولة املدنية هو مالزم ملبدأ قيام الكيان اللبناين .جاء اتفاق الطائف ليضع حدا ً
الستمرار الطائفية السياسية بإنشاء هيئة وطنية تعمد إىل تقديم اقرتاحات يف
مجاالت التعليم والرتبية وكل مناحي الحياة اللبنانية ليتم إقامة الدولة املدنية
بدون عوائق ،والحقيقة حتى اآلن أ ّن هذه الهيئة الوطنية مل تشكل بعد ،علامً
أنه كان يفرتض أن تشكل يف العام  1992وبالتايل وبعكس ما جاء يف سؤالك فإن
اتفاق الطائف مثال ألغى طائفية الوظيفة.
بعد العام  1992حصل اتفاق بني الرؤساء الثالثة :رئيس الجمهورية ورئيس
املجلس النيايب ورئيس الحكومة بتجاوز أحكام الدستور وباإلبقاء عىل الطائفية
السياسية ،إذا ً منذ العام ُ 1992علّق قيام الدولة.

• أود أن أشري دولة الرئيس إىل أن طرح تيار املجتمع املدين ومؤسسه
ٍ
موقف معا ٍد لألديان ،بل هو
غريغوار حداد للعلامنية ال ينطلق من
يتخذ من األديان موقف الحياد اإليجايب ،ويطلب فصلها عن الدولة
تحصيناً لها من استغاللها لغايات سياسية...
بالعودة إىل السؤال ،تعني أنّ الطائف مل يأخذ فرصته الحقيقية للتطبيق؟
أبدا ً ...علامً أنه ال يوجد احتامل آخر غري اتفاق الطائف .ملاذا؟ ألن الرشعية
يف لبنان رشعية دستورية دولية وليست رشعية ثورية .فاليشء الثابت هو
اتفاق الطائف ،وأي نوع من املامرسات األخرى ال سند لها وال عالقة لها بإرادة
الشعب اللبناين.
فالذي يستطيع أن يبدل اتفاق الطائف هو الشعب الذي هو مصدر
السلطات ،وليس قوى األمر الواقع الذين يجتمعون تارة يف الدوحة وتارة يف
مكان آخر يف دمشق أو يف الرياض.

•دولة الرئيس باعتبار حرضتك ع ّراب الطائف ،عىل األقل رسمياً كنت
ع ّراب الطائف ،إذ اعتربنا أن املجلس النيايب اجتمع يف السعودية...
(الحسيني مقاطعاً) ...أيضاً دعني أصحح ،أنا جندي يف مسرية الطائف.

•ما أُريد أن أقوله دولة الرئيس هو أنه ابّان مداوالت الطائف مل يكن
هناك رئيس للجمهورية ،كان هناك رئيس ملجلس النواب ومجموعة
من النواب اللبنانيني يف الطائف .رسمياً من كان املسؤول ...مدير هذا
االتفاق عىل املستوى الرسمي أفرتض أنّه دولة الرئيس حسني الحسيني.
من هذا املنطلق ،ما هي االصالحات اإلضاف ّية التي كنت تراها
رضورية ومت ّنيت تضمينها لالتفاق ،ومل توفّق يف ذلك؟
نص الدستور عىل مبادئ قيام الدولة
أبدا ً ما من إصالحات إضافية ،فقد ّ
املدنية بانتظار إقرار القوانني التطبيقية ،ألن الدستور كام نعلم يضع الخطوط
العريضة وال يدخل يف التفاصيل ،فمثالً وضع الدستور مهالً لرئيس الجمهورية
إن من حيث وجوب االستشارات النيابية لتشكيل الحكومة أو من حيث إصدار
القوانني أو ردها أو إصدار قرارات مجلس الوزراء أو ردها ،فلكل هذه املهام
هنالك مهل ،دون أن يذكر املهل التي عىل رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء
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التقيد بها إلنجاز مهامهم .ولكن هل يعني ذلك إعفاء رئيس الوزراء والوزراء
من املهل وبالتايل تقييد رئيس الجمهورية وإطالق الحرية لرئيس الوزراء؟! هذا
غري صحيح ،ولكن الصحيح أن القانون التطبيقي لتنظيم عمل مجلس الوزراء
هو الذي سيتضمن تحديد املهل وكيفية تشكيل الحكومة ومهل تشكيلها،
وبالتايل القيود عىل الوزير وعىل رئيس الوزراء .وهذا القانون مل يصدر حتى
اآلن ،بدليل ما حصل مؤخرا ً مع رئيس مجلس الوزراء ،فهذا املجلس بنظري هو
حكومة أمر واقع وليست حكومة رشعية ،حتى أ ّن انتخاب رئيس الجمهورية ت ّم
من خالل مجلس نيايب يقول رئيس الجمهورية عنه أنه غري رشعي.

• هل هو غري رشعي بسبب التمديد؟
الرشعي يكون منتخباً ،ال ميكن اعتبار مجلس نيايب ممدد لنفسه ثالث مرات رشعياً.
املهم ،حكومة األمر الواقع ،رئيس الحكومة استقال من خارج األرايض
اللبنانية ،الدستور يقول أن مجلس الوزراء مؤسسة ،وهي تعطلت ألن رئيس
الوزراء استقال ،ملاذا؟ ألن قانون تنظيم أعامل مجلس الوزراء مل يصدر وبالتايل
نائب رئيس مجلس الوزراء ال يحق له أن يرأس جلسة مجلس الوزراء أو يدعو
لعقد جلسة ملجلس الوزراء .نرى رئيس الجمهورية ترصف كأمري عشرية ،وليس
كرئيس جمهورية ألن غياب رئيس الوزراء عطّل البلد ،وألن النصوص الناظمة
لهذه األوضاع واملستجدات غري متوفّرة ،إذا ً هناك خمسة قوانني تطبيقية قبل
صدورها ال ميكن أن نعترب أن الدولة قامئة ،ال باتفاق الطائف وال غري اتفاق
رشع القوانني ،قانون
الطائف ،هي قانون االنتخاب النبثاق سلطة رشعية ت ّ
تنظيم أعامل مجلس الوزراء ،قانون تحقيق السلطة القضائية املستقلة ،قانون
الدفاع الوطني وقانون خطة التنمية الشاملة والبلديات والالمركزية اإلدارية،
قبل صدور هذه القوانني الخمسة ال ميكن اعتبار أننا يف دولة.

• نحن لسنا يف دولة؟ ماذا تس ّمي ما نح ُن فيه دولة الرئيس؟
نحن يف مشيخة ...إمارة ....الذي تريده!

• يف مزرعة؟
س ّمها ما شئت  ...مزرعة!

• عىل سرية قانون االنتخاب ،ما رأيكم بقانون االنتخاب الجديد؟
ممتاز من حيث اعتامد النظام النسبي .يسء جدا ً من حيث إلغاء الصوت
التفضيل الوطني.

• ألن الصوت التفضييل عىل مستوى القضاء؟
القضاء يعني صوت تفضيل مذهبي.

• صحيح
بغياب الصوت التفضييل الوطني ،نحن نعزز الخطاب السيايس الطائفي املذهبي...
يعني العودة إىل القانون األرثودوكيس ،يف حني انه يُفرتض بالتكوين اللبناين،
كون لبنان شعب واحد ،إن الكل يجب أن يحمي الكل وأن يحتمي بالكل وهذه
املعادلة تفرض برفض االستقواء بالخارج عىل الداخل كام هو حاصل اآلن .اآلن من
يقرر عنا!؟ الشعب اللبناين!! ما عالقة الشعب اللبناين بكل ما يجري.

•هل سيكون لكم مشاركة يف االنتخابات املقبلة سواء عرب الرتشّ ح
شخص ّياً أو من خالل دعم قوى ولوائح ُمحددة؟
طبعاً.
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• هل ترغب شخصياً يف الرتشح؟
سأستشري الناس حول أي أمر يؤدي إىل صحة التمثيل السيايس .والعامل األول
صحة التمثيل السيايس لشتى فئات الشعب وأجياله وفعاليات التمثيل .وهي
التي نسعى إىل تحقيقها سواء بالرتشيح أو بعدمه ،سنخوض املعركة حتامً.

• هل األمل أكرب بوجود النسبية؟
طبعاً .النظام االكرثي يف كل بلدان العامل عندما اعتمد يأيت بثالثني يف املائة
من الناخبني إىل صناديق االقرتاع وتصبح املعركة ضمن الثالثني يف املائة ،يعني
الذي يحوز عىل ستة عرش باملائة يأخذ كل املقاعد وبالتايل يضاف األربعة
عرش باملائة الخارسة إىل السبعني باملائة املغ ّيب ،نصبح أمام أربعة ومثانون
باملائة ال عالقة لهم بالتمثيل.

• حكم األقلية؟
ديكتاتورية األقلية .بينام يف النظام النسبي ،فورا ً ترتفع نسبة املقرتعني إىل -70
 % 80ملاذا؟؟ ألن الكل سيتمثلون ...الذي يأخذ خمسني باملئة من األصوات،
يأخذ خمسني باملئة من املقاعد وهكذا ت ّوزع املقاعد عىل كل الفئات .هذا
الرشط أسايس يف اتفاق الطائف ،ثم جيل الشباب ،مثانية عرش سنة ،كيف
ميكن أن نح ّمل من بلغ من العمر مثانية عرش سنة مسؤولية دون أن نعطيه
الحق مقابل هذه املسؤولية ،من جهة نعتربه قارص مننعه من حقه يف
االنتخاب ومن جهة نعتربه بالغ نح ّمله كامل املسؤولية!

• تخفيض سن االقرتاع؟
طبعاً .إذا ً سن الثامنة عرش تبعاً للحق الرشعي ،هو عندما يبلغ الثامنة عرش
ميلك حق الترصف وعليه املسؤولية.

• يف إيران ،سن االنتخاب هو خمسة عرش سنة؟؟
ال ،مثانية عرش ،الزواج خمسة عرش.

• كيف نظرتم إىل التحركات الشباب ّية التي أُطلق عليها اسم «الحراك
املدين» والتي سعت إىل إسقاط النظام السيايس؟
ساندتها منذ اللحظة األوىل.

• سعت إىل إسقاط النظام السيايس ،أمل ترفع سقف مطالبها؟؟
بالعكس ،والذي يعتقد بأنه استطاع إجهاض الحراك هو ُمخطئ .لسبب ،أن
بعد الحراك وبعد ما قيل أنه أحبط ،جرت االنتخابات البلدية ،ماذا حصل؟؟؟
ظهر ضعف الفئة الحاكمة بكامل أحزابها التي مل يؤيدها أكرث من  8ونصف
 %من الناس وسقوطها ظهر مع االنتخابات البلدية.

•دولة الرئيس أليس ممكناً أن تكشف االنتخابات النيابية هذه النتائج بشكل
همً يف االنتخابات البلدية واالختيارية؟
أوضح ،حيث تأخذ العائلية ح ّيزاً ُم ّ
بالعكس ،أنا تدخلت فقط يف مدينة بريوت ،دعيت الناس إىل تأييد بريوت
مدينتي ورأينا كيف أن الئحة من شباب وشابات املجتمع املدين استطاعوا
بفرتة قصرية جدا ً أن يظهروا كقوى متثيلية أكرث من السلطة الحاكمة.

• هل هناك أمل دولة الرئيس؟؟ هل من إمكانية؟
طبعاً طبعاً.

•برأيك دولة الرئيس ،ما رس ق ّوة هذا النظام السيايس الذي ال يهتز مهام

عظُمت مشاكله ونتائجها التي تأخذ يف كثريٍ من األحيان طابع الكارثة؟
هذا ليس نظام ،النظام مل يط ّبق.

• هي كام سميتها قوى األمر الواقع؟
كان يل مأخذ عىل الشعارات األوىل « :الشعب يريد إسقاط النظام » .هذا غري
صحيح ،ألن الشعب يريد تطبيق النظام ،ألن الذين يستلمون السلطة هم
يتسلطون عىل النظام ،يتسلطون عىل الناس وال عالقة لهم برشعية النظام،
فالنظام الجمهوري الدميقراطي الربملاين الذي يقوم عىل الفصل بني السلطات
هو النظام املالئم للبنان وأي يشء آخر يعني كبت الحريات ،ويعني أكل
حقوق الناس وتضييع مستقبل الناس .اآلن أكرث من  60%من شبابنا وشاباتنا
أصبحوا يف الخارج ،ماذا ننتظر؟ ال ...اآلمال كبرية بتغيري قوى األمر الواقع.

•هل ترى أن الضغط من داخل النظام مجدي أكرث من الخارج ،أي من
الحراك املدين؟
الخارج والداخل نفس اليشء ،يجب أن نعتمد الداخل والخارج ،خارج مبعنى
الخارج املحيل.

•دولة الرئيس ،هل توافق عىل اعتبار أن أحد أسباب قصور الحراك
املدين هو طريقة إدارته من قبل بعض الهيئات املُك ّونة له؟
عبت أنا عن هذا اليشء وقتها وقلت أنه كان من املفرتض أن
ممكن ،ممكنّ .
يكون هناك تنسيق بني االطراف ،لألسف أصبح هناك ترشيحات مضادة للفكرة،
لفكرة التغيري .لبنان بال حرية ال يستطيع أن يبقى .علّة وجود لبنان الحرية ،وعلّة
وجود لبنان هذا العيش املشرتك ،وبالتايل النظام الذي يعرب عن صورة ومثال
لبنان هو النظام الجمهوري الدميقراطي الربملاين بكل ما للكلمة من معنى.

•الذي مينع هذا النظام وهذه الدولة التي نرغب بقيامها وببنائها ،هو
مصلحة قوى األمر الواقع التي أطلقت حرضتك عليهم هذه التسمية،
أم مصلحة الجهات التي تتبع لها هذه القوى؟
هم جعلوا من مجلس النواب قطعاناً عند بعض الزعامء ،وجعلوا من الزعامء
قطعاناً عند اآلخرين .هذا هو واقعنا ،يعني فكرة استقواء الخارج عىل الداخل
فكرة مدمرة سواء يف لبنان أو غري لبنان.

•هل ترى أن هذه الفكرة هي السبب يف عدم تطبيق اتفاق الطائف،
وبالتايل عدم قيام الدولة؟
طبعاً.

• الخارج بالدرجة األوىل وأتباعه يف الداخل؟
طبعاً ،ألن هؤالء ،قوى األمر الواقع الناتجة عن ميليشيات الحرب ،ال تزال
متسلطة عىل إرادة الناس وسالب ًة حريّتهم ،ما قيمة العيش املشرتك؟ له
تعريف ..بكل األعامل التحضريية التي قمنا بها هناك تعريف ألربع مسلامت:
املسلمة األوىل الحرية والتي تعني لبنان ،بدون حرية ال وجود ليشء اسمه
لبنان وليس له أي دور أبدا ً .املسلّمة الثانية هي املساواة ،أي مجتمع ميكن أي
يعيش أو يستمر من دون مساواة بني املواطنني؟ املسلمة الثالثة هي العيش
الكريم ،فبدون تأمني العيش الكريم كيف ميكننا الطلب من أي مواطن أن
يذهب لالنتخاب بحرية؟! (عم يجروه من معدته) .واملسلمة الرابعة هي
التكافل والتضامن ،بدون وحدة وطنية كيف ميكننا ادعاء السيادة واالستقالل،
كيف؟ إذا ً هذه املسلامت األربع هي املقدسات .لذلك نقول بأ ّن الوحدة

الرئيس الحسيني مُجيب ًا على أسئلة محاوره

والعيش املشرتك هام املقياس واملعيار عىل صحة أو عدم صحة أي عمل
من أعاملنا .ميكن ألي مواطن أن يحكم عىل ترصف أي جهة من خالل هذه
املقدسات التي تتعلق بوجودنا وبقائنا واستمراريتنا.

يخوضونها ضد الناس ،هذه التي نريد مواجهتها .جميعنا كنا يف وضع
الع ّزل ،ليس لدينا ال سالح وال مال .وقفنا يف وجههم واستطعنا أن نتغلب
عليهم بفرتة طويلة وعريضة ،بدليل اتفاق الطائف.

•سؤايل االخري دولة الرئيس ،كيف ترى وضع الشباب يف لبنان ،بعد أن
منفى لألحالم فقط بل للحقوق أيضاً؟
أصبح هذا الوطن ليس ً

ما زالوا منذ  1991لليوم ،هل استطاعوا أن يقوموا بأم ٍر مفيد؟ إطالقاً ،هم
متسلطني فقط وعاجزين يف الوقت عينه.

هذا تعبري عن إرادتنا ،يجب أن نتصلب لجهة التعبري عن إرادتنا ،ويجب أن ال
نخضع للحرب الحقيقية املخاضة أو املرشوعة ضدنا والتي هي حرب التيئيس
(هيدول قاعدين ما رح يزيحوا وما يف أمل) هذه حرب تيئيس خاصة عندما
نقبل بفكرة «هؤالء باقون» ،هؤالء عاجزون ،هؤالء محتلّون للدوائر الحكومية
وغري قادرين عىل القيام مبسؤولياتهم ،هذه أزمة النفايات ،هل هم قادرون
حل أزمة النفايات؟ هل قادرون عىل حل أزمة الدين العام الذي أصبح
عىل ّ
حل موضوع السالح؟ هل
مئة وعرشين مليار دوالر؟ هل هم قادرون عىل ّ
السالح فقط لدى حزب الله؟ هو موجود لدى كل الناس .كيف ميكننا نزع
السالح؟ بقيام الدولة طبعاً...
اآلن عندما نقول لهم سلموا أسلحتكم ،ملن سيسلمون هذه األسلحة؟
للدولة؟ أين هي الدولة؟ إذا مل تصدر القوانني الخمسة التي ذكرتها سابقاً
ال وجود لدولة .وكذلك األمر بالنسبة للسلطة القضائية املستقلة ،من
هو القادر عىل أن يوظف عندنا لرية بدون سلطة قضائية مستقلة؟ اآلن
لدينا  80مليار دوالر ودائع غري قابلة للتوظيف يف لبنان ،فتم توظيف
هذه الودائع خارجاً .لبنان مؤمتن عىل الودائع ألن نظامه حر واقتصاده
حر ،ولكنه غري مؤمتن عىل توظيفها لديه .إذا ً حرب التيئيس التي ما زالوا
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• الوضع أسوأ من 92؟
عجز مطبق.

• كالعادة الشباب ضحية هذا الفساد ،أليس كذلك؟
ال ،اتكالنا عىل الشباب  ..الحراك ماذا؟ الحراك شباب.
هذه دعوة للتغيري وليست دعوة لليأس .لن أقبل أن يتملكني اليأس عىل
حساب الناس ،ألنني ال امتلك الحق ببث اليأس يف نفوس الناس .الطريق
صعبة أمامنا ،نعم صعبة ولكن ال يوجد خيار آخر .ما الخيار اآلخر غري
إقامة الدولة املدنية؟ ال يوجد خيار آخر .وأعطيتكم مثل الطائفية السياسية
يف الوظيفة .لقد نص اتفاق الطائف عىل إلغاء طائفية الوظيفة وطائفية
املوظف باستثناء موظفي الفئة األوىل ومبرحلة انتقالية .ما الذي حدث؟ يف
اجتامع بني ثالثة أشخاص :رئيس الجمهورية ورئيس املجلس النيايب ورئيس
الحكومة وأنا قلتها يف املجلس ،اجتمعوا وقرروا تجاوز الدستور وتجاوز
اتفاق الطائف واإلبقاء عىل طائفية الوظيفة واملوظف ،بل عىل مذهبيته،
أي أتعس من األول .انتقلنا من الطائفية إىل املذهبية( .ع السكني يا بطيخ
مش بقاموسنا أبدا ً).
كانون األول/ديسمبر 2017
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ق ّ
فيروز  :عن الشمس التي تُش ِر ُ
صباح...
كل
ٍ
وال تغيب
تحقيق عيل الحمود وأديب محفوض
ً
وطنا ،صبغته بلون السالم ،وراحت ترفعه
فيروز  ..اسم من خمسة أحرفَ ،عجن من رماد الحروب
وه ً
ً
كلما ّ
اجا.
غنت إلى حيث تتشكل النجوم وتتخذ من السخام الكوني
مكانا ّ

ً
إنه صوت فيروز ،يحملنا معه ُح ُل ً
ُ
وطنا أينما ّ
ما أينما ّ
خاصة
حل بنا الترحال .هو
غنى ،ونحمله معنا
ً
ّ
لنؤكد انتماءنا إليه ،بل
ثبوتية
أوراقا
هويتنا األولى حين ضاعت الهوية في زحمة االنتماءات ،فال نحتاج
ّ
طيات الحنين ،لنصبح من الفيروزيين.
يكفي أن يخترق صوتها اآلذان ،ويالمس أحاسيسنا ،ويسكن بين ّ
من لبنان  ..سفيرةً إلى النجوم.
لو عل َمت بريوت بأن يوم  21ترشين الثاين  1935سيشهد والدة «نهاد حدّاد»،
تلك التي ستط ّوب اسم املدينة الحقاً عروساً عىل ُمدُن العامل ،يف أغنية أصبحت
حروب جعلت منها مدينة
نشيدا ً وطنياً ثانياً .لو أدركت ذلك ملا خاضت غامر
ٍ
متعبة ال تحمل من املجد سوى اسمه.
كانت فريوز الشمعة األوىل لعائلة بسيطة تعيش يف زقاق البالط  -الحي
القديم ملدينة بريوت -يف غرفة واحدة مع أمها ليزا البستاين وأبوها رزق وديع
حدّاد الذي كان يعمل يف مطبعة جريدة «لوريون لو جور» اللبنانيّة التي ال
زالت تصدر إىل يومنا هذا باللغة الفرنسية .كانت موهبتها بارزة منذ طفولتها،
حيث حققت شهرة يف مدرستها بداية األمر .أحبت الراديو كثريا ً لكنها مل
تستطع اقتناء واحد بسبب وضع العائلة االقتصادي ،فكانت تقيض معظم
وقتها تستمع إىل صوته اآليت من بيت جارها الذي كان ميتعض من صوتها
وهي تغني طوال الوقت.
اكتشفها األخوين فليفل (اللذان لّحنا النشيد الوطني اللبناين) ،ودعوها إىل
االلتحاق باملعهد املوسيقي اللبناين حيث تعلّمت الغناء والنوتة ،فانضمت إىل
فرقة فليفل .وقفت نهاد حدّاد أمام لجنة االستامع يف اإلذاعة اللبنانية وهي
يف الخامسة عرش من عمرها ،وكان ذلك يف العام  1950عندما جاءت إىل دار
اإلذاعة يف حي الصنائع يف بريوت ،قادمة سريا ً عىل األقدام من منزلها القريب.
فقبلت وعملت يف كورس اإلذاعة.

مع حليم الرومي  ..إنها فيروز!
منذ لحظة قبولها يف اإلذاعة اللبنانية ،رافقها حليم الرومي الذي كان أستاذا ً
يف املوسيقى ،وأعجب بصوتها كثريا ً ،فقدم لها أول لحن اسمه« :تركت قلبي»،
واقرتح أن يكون اسمها «فريوز» ،هذا االسم الذي كان مجرد اقرتاح أصبح
اليوم سيد الصباحات ،واملالذ األخري ،ومفتاح الحنني إىل زمن جميل ،وأنيس
الغرباء ،ورمزا ً للفن الراقي والجميل ،وصوتاً يحمل ذكريات فرح وأمل ...ثورات
وقضايا ...مدن وشعوب ...رائحة بحر بريوت وياسمني الشام ...محبة وسالم!

تع ّهد الرومي فريوز لِام رآه يف موهبتها وقوة صوتها .وخالل شهرين من
التحاقها بكورس اإلذاعة ،أتبع اللحن األول بأغنية «يف جو سحر الجامل» ثم
مبحاورة «عاشق الورد» التي غناها معها ،بعدها صدرت أوىل ألبوماتها عام
 1952من ألحانه مع رشكة بيضافون والذي احتوى أغنيتني :األوىل «يا حامم»
والثانية «أحبك مهام أشوف منك».
يف نهاية األربعينيات كان عايص ومنصور الرحباين قد بدآ املشاركة جزئياً يف
إذاعة لبنان خارج دوام عملهام كرشطيني .ثم تفرغ عايص للعمل يف اإلذاعة
عام  ،1949ثم تبعه منصور عام .1953

اللقاء األول ...أنا لحبيبي وحبيبي إلي!
يقول جالل الدين الرومي« :من دون الحب ...كل املوسيقى ضجيج» ،ومن
دون اللقاء بني عايص وفريوز ...كانت كل الصباحات فارغة وال معنى لرائحة
القهوة التي ال تدخل جسد إنسان إال عندما تستأذن صوت فريوز وتصطحبه
معها ،فتفوح يف مكنونات النفس رائحة الطأمنينة والسالم.
من دون اللقاء بني عايص وفريوز ...ماذا كان سيفعل املوظف بصباحه
الروتيني؟ كيف ستواءم قلبان ُمتخاصامن؟ وكيف كانت ستتحمل الشعوب
طغاتها؟ وماذا سيغني العشاق يف لحظات تجيل الحب؟
من دون اللقاء بني عايص وفريوز ...سنكون كعصفورة الشجن ،بال وطن!
ستنتهي قصص الحب يف األمس دون أمل يف الصباح! سيطول الحزن بني
العشّ اق وسيبقى سنوات وسنوات! ستكتب جميع قصص الحب عىل الرمال!
سوف يذبل الياسمني يف الشام بغياب صوتها ،وتسقط النجوم من ليايل بغداد،
وتختفي رائحة بحر بريوت ،وتتوقف القدس عن الصالة.
من دون اللقاء بني عايص وفريوز ...لن يصبح لرائحة دم الشهداء عطر
البيلسان ،ولن تبقى فلسطني صامدة إىل اآلن!

تـحـــقـــــــــــــيــق

پورتريه فوتوغرافي لفيروز

هكذا وألجل كل هؤالء كان اللقاء األول بني فريوز وعايص يف العام  ،1952حني
طلب حليم الرومي من عايص الذي كان عازفاً يف فرقة اإلذاعة أن يلحن بعض
األغنيات الحديثة لفريوز التي كانت يف الثامنة عرش من عمرها .وبعد خمس
أغنيات من ألحان عايص ،تألّف الثنايئ األخوان الرحباين إسوة باألخوين فليفل
مع فريوز ،وثابر الثالثة يف عالقة مثمرة امتدت حتى السبعينات.
عىل نفس الوترية التي كانت تنمو فيها عالقة عايص وفريوز الفنية ،كانت
عالقتهام الشخصية تنمو بالتوازي وبالوترية نفسها إىل أن تز ّوجا يف السادس
عرش من كانون الثاين من العام .1955
كان «عتاب» األلبوم الذي أطلق فريوز كمطربة يف الساحة الفنية ،والذي
حقق نجاحاً كبريا ً يف لبنان والعامل العريب .وكان واضحاً تأثر موسيقى عايص
يف هذا األلبوم بأسلوب سيد درويش وعبد الوهاب والذي بقي غالباً لبضع
سنوات يف أعامل الرحباين حتى عام  1957عىل األقل.
يف املرحلة املمتدة بني  1957و 1974قدّم األخوان الرحباين مع فريوز والفرقة
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الشعبية اللبنانية أعامالً حققت نهضة غنائية موسيقية عارمة يف بريوت
استمرت أصداؤها إىل اليوم .يف تلك السنوات املبكرة مل يحظ الرحابنة وفريوز
بشهرة يف لبنان .حتى أ ّن استطالعاً للرأي عن رغبات املستمعني نُرش عام
ّ 1951بي أن األغنية املرصية كانت أكرث انتشارا ً وشعبية يف لبنان .وقد يعود
سبب هذا الغياب إىل محاوالت الرحابنة سلوك منهج موسيقي لبناين مستقل
بدا غريباً ملزاج الجمهور يف تلك الفرتة.
من خالل عملهام يف إذاعة لبنان ،تع ّرف عايص ومنصور إىل مسؤولني يف محطة
الرشق األدىن ،وفيها تعاونا مع أسامء المعة يف لبنان مثل توفيق الباشا وصربي
الرشيف وزيك ناصيف وتوفيق سكر .ويف تلك اإلذاعة قدمت فريوز أول أغنية
لها من تأليف وتوزيع األخوين الرحباين.
وخالل سنوات قليلة بات نجاح األخوين الرحباين وفريوز مبهرا ً ،وأصبحوا
مستقلني عن مهرجانات بعلبك ،فذهبت أعاملهم إىل مهرجان األرز ،ومهرجان
دمشق الدويل والقاهرة وتونس والجزائر وباريس ولندن والواليات املتحدة
وكندا وامريكا الالتينية.
كانون األول/ديسمبر 2017
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تول إبنها زياد
يعترب عام  1990مفصالً ُمهامْ يف مسرية فريوز الفنية ،فقد ّ
الرحباين إدارة أعاملها وتلحني وتوزيع أغانيها ،بأسلوب مميز وجديد مل يخلو
من النكهة الرحبانية السابقة .وكان أول تعاون بني زياد وفريوز موسيقياً
فقط عرب أغنية «سألوين الناس» التي كتبها منصور الرحباين بعد أن أصيب
عايص بنزيف يف رأسه ،ومل يكن حارضا ً أثناء الربوفات والعروض يف مرسحية
«املحطة» ،وهو ما مل يحصل سابقاً ،فقد كان معتادا ً عىل التواجد يف كل
الحفالت واملرسحيات وخاصة أنه كان مفتوناً بالتفاصيل.
أصدر زياد عام  1991أول ألبوم كامل من كتابته وألحانه بعنوان «كيفك أنت»
وقد أحدث هذا األلبوم وخاصة أغنية «كيفك أنت» ضجة كبرية يف الوسط
الفني والشعبي ،إذ اعترب الجمهور الذي اعتاد عىل البنت الفلكلورية أن هذا
العمل غري مقبول وأن هذا التحول ال يليق بفريوز الرحابنة .يف املقابل ،فقد
أجرت رشكة إحصائيات استطالعاً عن هذا األلبوم يف ذلك الوقت وكانت
اسطوانة «كيفك أنت» األكرث مبيعاً ،والتي ما زالت األغنية عنوانها إىل اليوم من
أفضل أغاين السيدة فريوز ومن أكرثها ترديدا ً يف املقاهي وسيارات التاكيس.
توالت بعد ذلك إصدارات زياد لفريوز ،حتى بلغ ما أنتجه لها عرش ألبومات
منهم« :إىل عايص»« ،وحدن»« ،مش كاين هيك تكون»...إلخ ،آخرها «إيه ...يف
أمل» عام  2010والذي ما زال يف قامئة األلبومات العرش األوائل إىل اآلن.

من إحدى حفالت فيروز

انطلق الرحابنة من أعامل األوبريت املرسحية إىل تجارب سينامئية ناجحة
قصة الرغيف للكاتب توفيق يوسف
ولكنها قليلة .فقدّموا فيلم سفربرلك (عن ّ
ع ّواد) وبنت الحارس الذي أطلق عددا ً من أغاين فريوز لألطفال ،وفيلم بياع
الخواتم الذي اخرجه املخرج املرصي يوسف شاهني.
وهكذا خالل فرتة تقارب الخمس عرش سنة تقريباً ،قدّم الرحابنة أعام ًال
وضعت بريوت يف مصاف العاصمة الفنية العربية .وأصبحت عنوان ألصحاب
املواهب يف لبنان ودول الجوار الذين مل يعودوا مضطرين للذهاب إىل القاهرة.
ذاع صيت فريوز يف العامل العريب ويف العامل أجمع وانترشت أعاملها ،فوقفت
عىل أهم املسارح يف العامل كاألوملبيا يف باريس ،ومرسح البيكاديليل،
ومهرجانات بعلبك ،ومهرجانات دمشق الدولية...إلخ .كام قلّدت أعاملها
بلغات أخرى ،كأغنية «حبيتك بالصيف» التي ظهرت باسم «كوبابل»،
كام أعيد توزيع نفس األغنية يف فيلم «شاب» الجزائري (لرشيد بوجدرة)،
واقتبست الفنانة األمريكية مادونا من أعامل الجمعة العظيمة لفريوز ،وقام
موسيقيون وقادة أوركسرتا غربيون ،مثل كلود سياري وفرنك بورسيل بعزف
أغاين فريوز يف ألبومات كاملة.

أول مرة ما منكون سوا!
مثانية وعرشون عاماً من العطاء ،للحب ،للوطن ،للثورات ،للشعوب ،للقضية
الفلسطينية ،للمدن التي كان لها نصيب كبري من هذا الحب ...انتهى اللقاء بني
عايص وفريوز إثر افرتاقهام يف العام  ،1980وكان الوداع األخري يف العام  ،1986العام
الذي تويف فيه عايص تاركاً للماليني أرشيفاً ضخامً من مثرة هذا اللقاء وفرصة والدة
فريوز جديدة ،بلون جديد ونكهة شبابية ،جعلت منها مطربة كل األذواق وكل
االعامر مبا قدمته مع األخوين الرحباين وزياد وزيك ناصيف وفيليمون وهبي...

ال ميكن نفي دور زياد الرحباين وذكائه يف تعريف جيل الشباب عىل فريوز
من خالل كلامته التي تندرج تحت شعار «السهل املمتنع» واملنبثقة من لغة
الشعب ويومياته ،وألحانه العبقرية التي ترجمت ضجيج بريوت وغضبها،
فأخرج لنا أرشيفاً فريوزياً جديدا ً جانسه صوت فريوز األسطوري.

قمر مشغرة ...تغني زكي ناصيف
فريوز التي استحوذت عىل قلوبنا وأحاسيسنا بكل ما قدّمته مع عايص
ومنصور وزياد والكثريين غريهم ،ارتفعت يف وجداننا اىل مستوى األسطورة،
فبتنا نهواها بكل أمل وحب ،وكيف ال ولوال صوتها ألصبحنا وأصبحت
صباحاتنا ومدننا وأوطاننا بال روح.
عام  1994أهدى زيك ناصيف العامل بعضاً من روائعه عرب فريوز التي جعلت
من هذا األلبوم شجرة تحمل أغانٍ تكاثفت فيها موسيقى الكون عرب صوتها،
فكان ألبوم «فريوز تغني زيك ناصيف» من إنتاج صوت املرشق ،من أجمل ما
غنت فريوز خالل مسريتها الفنية.
بعض أغاين هذا األلبوم« :أهواك بال أمل»« ،بناديلك يا حبيبي»« ،ع دروب
الهوى»« ،أناجيك يف رسي»...إلخ.

ببالنا...
لن يشهد الفن العريب بشكل عام واللبناين بشكل خاص عظمة فنية وصوتاً
أسطورياً كفريوز .فهي مع األخوين الرحباين وابنها زياد والكثريين من
املبدعني ،قدموا أكرث من تسعة وتسعني ألبوماً ،ثالثة أفالم سينامئية وواحد
وعرشون مرسحية غنائية منها:
«تقاليد وعادات» عام « ،1957الليل والقنديل» عام « ،1963صح النوم» عام
« ،1971ميس الريم» عام « ،1975پرتا» عام .1977
يف أمل ...إيه يف أمل...

خــلــــف الــخــــــط األحـــمــــــــــر

لبنان مهاجر – كاريكاتري باسل عبدالله

فكرة وتصميم شادي ذبيان
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مـقـــالـــــــــــــة

المخيّمات الفلسطينيّة  ..القنبلة الموقوتة
رميا منصور
المئوية لوعد بلفور ،الوعد التاريخي الذي رافق الشعب الفلسطيني
باألمس غير البعيد كانت الذكرى
ّ
بتداعياته وتأثيراته من داخل أرضه في فلسطين وإلى مخيمات اللجوء في البلدان المجاورة .تلك
ً
مخيما .بنيت
خيمات التي نال لبنان نصيبه منها ،إذ بلغ عددها على األراضي اللبنانية حوالي 12
الم ّ
ُ
ٍ
تنظيم،
عجل ودون أي تخطيط أو
على
ٍ
ٍ
كربت وتوسعت ومنت مام أدى إىل نشوء األزمات االجتامعية واالقتصادية
والسياسية واألمنية وتفاقمها .وأصبحت قابعة يف ظل عشوائية فاضحة.
وبالتزامن مع التطورات املتسارعة واألحداث يصبح املخيم قنبلة موقوتة
تهدد األمن واالستقرار يف الداخل واملحيط.
أسباب ال ت ُع ّد وال ت ُحىص،
كرثة املشاكل واألزمات داخل املخ ّيامت تعود إىل
ٍ
ويأيت يف ُمقدّمتها اإلهامل ،وبالطبع فإن الحديث عن هذه املشاكل يتطلب
جهدا ً كبريا ً وال تتّس ُع له ِمساحة هذه املقالة الصغرية ،لذلك سنعرض
باختصار أبرز األزمات الحارضة ،والتي ساهمت بتحويل كل مخيم عىل
األرايض اللبنانية إىل قُنبل ٍة ُيكن استغاللها وتفجريها يف أي وقت.

غياب سلطة الدولة بأجهزتها وقوانينها عن هذه املخيّامت.
وسط هذه البيئة الحاضنة التي تكونت يف ظل هذه الظروف الصعبة،
تح ّولت املخيامت إىل فضاء واسع يستوعب جامعات تكفريية تأخذ
طابعاً «أصولياً جهادياً» تنمو وتتمدد بحرية داخلها (مثل :مجموعة
بالل بدر ،الحركة اإلسالمية املجاهدة ،)...باإلضافة إىل تفلت السالح
وانتشار للجامعات املسلحة والتجمعات امليليشياوية املتشددة التي
يصعب خرقها .األمر الذي جعلها تقع خارج سيطرة الدولة ،وبالتايل قبوع
املخيامت تحت سيطرة قوى منقسمة تنفجر يف نزاعات واقتتال داخيل
وتصفية حسابات فيام بينها بني الحني واآلخر.

عىل صعيد الوضع االجتامعي ،تتفاقم املشاكل واألزمات ،ويعود ذلك
إىل العديد من العوامل ،ومنها أن الالجئ الفلسطيني تحارصه قيود
مفروضة عليه يف مجال العمل وبالتايل انخفاض الفرص أمامه ،حيث
متنع السلطات اللبنانية الفلسطينيني من مزاولة العديد من املهن ،ما
يؤدي إىل انخفاض مستوى الدخل الفردي .لذلك يعيش حوايل 74%
من الفلسطينيني تحت مستوى خط الفقر ،فيام  5%منهم يعيش تحت
مستوى خط الفقر األدىن .وبطبيعة الحال ،يدفع هذا الوضع إىل اللجوء
إىل الرسقة والقتل والذهاب نحو أمور أخرى غري رشعية.

دخلت هذه الجامعات والقوى يف صدامات عدة مع القوى األمنية
اللبنانية ،كأحداث نهر البارد  2007التي استمرت ألشهر مع جامعة «فتح
اإلسالم» وانتهت بالقضاء عىل التنظيم املذكور وتفكيك بنيته التنظيمية.
أ ّما البيئة الحاضنة ووجود املالذ اآلمن داخل مخيم عني الحلوة فقد
دفع بجامعات تكفريية باللجوء إليه وتحويله إىل ساحة لالقتتال وتصفية
حسابات مع القوة األمنية من ح ٍني إىل آخر (أحداث  ،2007نيسان
 .)..2017وتتكرر الصورة بشكل مستمر داخل هذه البؤر الجاهزة
سبب ويف أي وقت.
لالنفجار ألي ٍ

من جه ٍة أخرى ،تقوم املخيامت عىل البناء العشوايئ واملكتظ الذي يفتقر
ألدين مقومات العيش الالئق دون مراعاة ألي تنظيم مدين أو سالمة
عامة ،ما أدى إىل ظهور هذا الوضع املذري فيها .فضالً عن أن الفلسطيني
ال ميلك حق التملك بح ّجة أنه ميكن أن يكون طريقاً «للتوطني» وبالتايل
التخيل عن «حق العودة».

ومؤخرا ً ،خالل األحداث األخرية التي رافقت استقالة الحريري ،ت ّم
الحديث عن تهديدات صدرت عن اململكة العربية السعودية ،وتض ّمنت
التخطيط للعمل عىل ملف املخيامت الفلسطينية وتحريكها يف أكرث من
ٍ
تفليت للوضع األمني
منطقة وخصوصاً يف مخيم عني الحلوة كنوع من
تحقيقاً لغاياتها.

وسط كل هذه الظروف ،تنترش آفة املخدرات حيث يستغل امل ُر ّوجون
فقر وعوز قاطني امل ُخيّم ،والبطالة واألوضاع االجتامعية املأساوية.

رغم هذا الوضع املذري ،وتنامي الجامعات اإلرهابية مع إمكانية انهيار
األمن يف املخيّامت يف أي وقت ،يبقى املخيم مثل أي مكانٍ آخر مت ُر فيه
تفاصيل الحياة اليومية بشكلٍ اعتيادي رغم كل األحداث املتالحقة .ويعيش
الالجئ فيه بصفة مؤقتة ،عىل أمل أن ال يكون هذا املخيم بالنسبة لالّجئني
فيه ،مسقط الرأس ،وحاضن أجساد الراحلني ،إىل األبد.

سياسياً ،وانطالقاً من حاجة املخيامت إىل التنظيم يف أطر سياسية وإدارة
شؤونها االجتامعية والسياسية ،من البديهي تكوين سلطة تحكم هذه
املخيامت .فكان أن تعددت املنظامت والحركات داخل كل مخيم
وحملت معها اختالفاً يف توجهاتها وسياساتها وأهدافها ،الذي نتج عنه
نزاعات واقتتال فيام بينها ،ما انعكس ،بطبيعة الحال ،سلباً عىل الوضع
األمني وبالتايل تهديد لألمن واالستقرار داخل املخيم امت ّد إىل خارجه ،مع

حــــــرة
آراء
ّ

تدقيق أديب محفوض

أخـــوة مسـتـحــيــــــلـة
ّ

ّ
أتـــذكــــــــــر

لست أخي
َ
من ناحي ِة اإلنسانيَّ ْه
حني أر َاك تف ِّجر َ
نفسك
تقتلني،
ٍ
رصيف ُمدمى
وتبعرث أشاليئ فوق
أو ترتك أطفايل قوتاً
للغربانِ تحوم وتثقب بعض جامجم مرم ّي ْه

وجعلنا من قرص الشمس رغيف خبزنا املستدير
ومن خطوط يدنا خريطة الوطن الكبري
خريطة بسيطة املسار بتشابكها
ووحيدة الطرق بكرثة مسالكها
نرشنا احالمنا عىل حبل
وراقبنا كيف كلام تسيل قليال
كثريا ما نسيل سلسبيال
كلام ضعنا يف الطريق
و َجدَنا الطريق اليه سبيال
كلام ترمون براميل النار لنحرتق...
نحن ال نحرتق بل نفيض شموسا لنيضء العامل يا سادة!
كلام ترمون القنابل لننفجر
نحن « ننفجر ينابيعا « ال تخمد ابدا
كلام عال صوت الرصاص الصاخب اكرث
كلام رقصنا عىل ايقاعه بحب وجنون اكرب.
نتلوى من الوجع؟!
ال  ،نحن فقط نهز خرصنا لنكمل دوران الزمن
ال نتلوى!
نحن نهز خرصنا لنكمل الرقصة العنيدة الجميلة.
امنا الوطن قارورة
لكنها مفتوحة ال ت ُغلق ابدا
قارورة تفوح شهداء
فاجعل من أصابعك جهاتك
ومن ظاللك فيْأك
اجعل من انحناءة ظهرك جرسا
لتعرب نحو القاطع اآلخر
من انحناءة ظهرك جرسا نحو االستقامة
امنا لإلنسان قلبني
هو ال يتحكم بالقلب االول
اما الثاين فهو ايضا ال يتحكم به!
رشايينك بالد معتقة بنجوم زرقاء
عيناك مجرتان
وجرحك ياسمني أحمر
مل يثقب الناي اال ليعزف لحنا جميال
ومل تثقب انت اال لتعزف الجرح أجمل
ثق بحلمك.

خواطر فراس الحريري

لست َ
أخاك
ُ
لناحية اللغة العربي ْه
حني ِ
يس ُّح الغيم رصاصاً
أطلِقه يك ت ُ
َكث قتالك
ِ
الشمس
وأتركها تتعفن تحت
وتنهشها جرذا ٌن ب ّري ْه
لست أخاك
ُ
ولست أخي
َ
حني أحدنا يُذبح،
واآلخر من قام بأمر النف ِخ
أو بالسل ِخ
لست أخي
َ
فقد ُرنا أن من ِعن
ُمذ مات محم ُد
يف فتح الرش ِخ.
َ
تعال ت َّربأ مني
يك أبرأ ْ
منك
ِ
َ
رسديات التاري ِخ
ولنمسك ِمعول
ونحف َر ه ّوه
ولرنسم شكل الله كام نهوى
ولرنفع ميزان الحق مبكيال الق َّوه
ْ
السفك
ث َ َّم دماء تنتظر
سنموت سويّاً
قد يعرف يوماً أحد الناجني األحياء
بأنَّا ُمتنا ،وقتَلنا دون قضيه
وبأنَّا يف ِ
املوت سوا ٌء
وأخ َّوه.
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الــوطـــــن صـغـــــــيـر
مـــا بـيـــســـــاع بـيــــانــو
خواطر علي حاطوم

الوطن صغري ما بيساع بيانو
ورصله سنني واقف مبكانه
وكل ما نحن نكرب
هو يصغر أكرت
وبطلنا عىل مقاسه
وبطلنا نحن اساسه
تغرب عنا ،وتغربنا عنه
ضاع منا ،وضعنا منه
وملا حنينا رجعنالو
لقيناه بعدو مبكانه
بناس جداد وناسينا
ومن ذاكرته ماحينا
حتى ضحكاتنا واسامينا
محاها عن حيطانه

تـــذوب في أعـمـــــــاقــي
خواطر ديانا فياض

تذوب يف أعامقي
ت َسكنني ...ت ُفرحني ...
كام الشمس حني تؤنس قلب النهار
كام الله حني ينري وجه السامء
دعك من كلاميت املكبلة بألف أ ٍه ...بألف وعد
دعك من يداي الباردتني كقبو مهجور
عيني الهاربتني مني إليك...
وأنظر يف ّ
ومت ّعن يف صويت الذي يُغازلك بألف ب ّحة ناطقة مبعاين الشوق
والذي يخربك بأنك الحقيقة التي لن تتكرر.

***
الوطن صغري ما بيساع بيانو
وماتت النغمة ،وإنتحرت ألحانه
وكل حلم من أحالمي
علق ع حدود بالدي
مرق العمر قدامي
والحلم مات ع الهادي
وهيدا حب ظلموه
وهيدا شب ختري
وهيدا اليل قطفوه
متل شتلة زعرت
وهيدا اليل صلبوه
وورده بعد ما ز ّهر
وهيدا اليل رسموه
بريشة املوت وألوانه
***
غريبي كيف الوطن
صار املنفى والسجن
غريبي كيف الفنت
قلبت الفرحة لحزن
واالغرب كيف الوطن الكبري
صار صغري ما بيساع بيانو...

إنتظار في زوايا الذاكرة  -بريشة آران الكفيري

مـقـــالـــــــــــــة

ٌ
وحرية
فرادة
المحبة
في
ّ
ّ
آية كركي

تعودنا أن نعيش ونحن نأمل بطقس جيد ،ومبحصول وفري ،وبقصة غرامية
لطيفة ،نأمل بالرثوة أو بالحصول عىل منصب ،ولكني ال أالحظ أن أحدا
يأمل بأن يزداد ذكاء!!
ونقول ﻷنفسنا :عندما يأيت قيرص جديد ستتحسن اﻷحوال ،وال يأيت ،وتزداد
الحياة كل يوم تعقيدا ً ،ومتيض يف اتجاه ما من تلقاء نفسها ،أما الناس
فيزدادون غباء بصورة ملحوظة ،وينتقل عدد إضايف منهم إىل هامش الحياة.
تلك مقولة لـ»تشيخوف» .أما عن هامش الحياة؟ عيون ترى وال تبرص ،قلوب
تنبض وال تحس ،نبض يجري بال حياة ،حياة ال تعاش ،معيشة بال معنى،
معانٍ دون كلامت وال أحد يفهم ،ال أحد يأبه!

 - Poetry in motionبريشة ايقا قالنجيان

فقدت الحياة من هويتها ،لكن ما هي الحياة؟ ما هي الهوية الضائعة؟!
نحس بأننا لسنا عىل ما يُرام؟! هذا يعني أننا مل نغرق كلياً
من نحن؟ ملاذا ّ
بعد ،وميض نور نبرصه خلف املعاين واألفكار ،نور اإلنسانية ،أو ما بقي
منها! هي تنازع يف غياب القلب والعقل! هي ال تبرص النور إال يف قلب
الحياة النابض بأبهى معاين املحبة.
سنفتح عيوننا ،سرنى املحبة بقلوب صافية ،سنفهمها ،أيجب أن نفهم
املحبة؟ ال نأبه! ما يهمنا هو أن نجردها من قيودها املجتمعية الالإنسانية
التي تتبع رشيعة الغاب!
سنحرر ما بقي من قلوبنا ،نؤمن أننا ولدنا أحرارا ً فليس ليش ٍء أن يأرسنا!
سنحرر ما فينا من إنسانية ،ومحبة ،علنا نضفي بعض الفرادة عىل ما ساد
من نتاج القطيع ،فقد أبدع أوشو عندما قال «إ ّن اإلنسان الذي يطفح باملحبة
يضفي الفرادة عىل كل يشء يلمسه».
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كــــــــتــاب ومــؤلـــــــــــــف

تاريخ حياة طاغية L’Engrenage
لجان-بول سارتر
إعداد بيار الخوري
يف ظل معمعة التطبيع مع الديكتاتور عىل حساب الثورة يف عاملنا العريب ،ال بد من العودة إىل كتاب جان
بول سارتر« :تاريخ حياة طاغية» .وضع سارتر الديكتاتور يف قالب يربر فيه أعامله اإلجرامية تجاه شعبه
تحت مقولة «الحرب وغزو البالد أو تأميم النفط ونهب خريات البالد».
عل َّل وب ّرر وحاول إنصاف الديكتاتورية وإجهاض كل ما له عالقة بالثورة .أكسبه صفة التصفية املمنهجة
تحت شعار «إبعاد الكأس املر أو لهط األقل مرارةً» .لطّف عمليات االغتياالت بحق معارضيه وأبرز
يف نفس الوقت من خالل شخصية «لوسيان» أن الثورة يف األساس «أخالقية» ،إذ رفض األخري االنصياع
للطغيان ،ما أدى إىل اغتياله بأمر من صديقه «جان» الديكتاتور.
حثّني سارتر عىل التفكري والتأمل يف إمكانية تربير أي فعل إجرامي ألي طاغية .أرهقني بفكرة الحفاظ
عىل كل يشء جميل وبريء ،خصوصاً األخالق.
هل كل طاغية يجسد مرشوع خالص من يشء أسوأ من وجوده أو أن وجوده هو أسوأ ما ميكن أن يكون؟
استيقظ يف داخيل رصاخ الحرية يف ميدان التحرير وأمل البوعزيزي قبل موته ووجع الفتيان مقطوعي
األصابع .غضبت من نفيس وأوقفت الهذيان وعدت إىل ذايت التي من املفرتض أن تكون حقيقية .أيقنت أن
الشك هو مفتاح اليقني .أيقنت أن ال يشء أبدا ً يربر قتل أي إنسان بريء تحت أي حجة .رمبا سارتر غرس
الشك وتركه يتغلغل يف مواجهة هشاشة «الثوابت األخالقية» .إال أين «أكاد أجزم» أن ال يشء يعلو فوق
الثوابت اإلنسانية .وكل املربرات التي ميكن أن تجعلني أتقبل أي ظامل ،تسقط أمام وهج هذه الثوابت.
وفهمت أخريا ً أحد أسباب العالقة املتوترة التي كانت موجودة ما بني سارتر وألبري كامو ،وهي تتلخّص
بقول كامو «ال تتحقق قيمة اإلنسان إال بالتمرد».

جــان-بــــول ســـــــارتـــر
فيلسوف وروائي وكاتب وناقد أدبي فرنسيُ ،ولد في باريس في العام
ّ .1905
علم في « الليسيه دو هاڤر » وأكمل إعداده الفلسفي في
المعهد الفرنسي التابع لبرلين ،وشهد احتالل ألمانيا النازية لفرنسا.

انتقد وهو في سن الشباب القيم وتقاليد الطبقة االجتماعية والبرجوازية.
أولى كتاباته الفلسفية هي « الخيال » .هو من أهم ُر ّواد المذهب
الوجودي .وقد انتشرت أفكاره الوجودية من خالل المجلة التي أنشأها

في العام  1945تحت اسم  .Les temps modernesوقد ُعرف سارتر

من خالل رواياته وأشهرها « الغثيان » و« طرق الحرية » ومن خالل

كتاباته النقدية لألدب والسياسة ،كما ُعرف أيضا بكتاباته المسرحية
ومنها « الذباب » .وقد فاجأ الجميع برفضه استالم جائزة نوبل لآلداب
ً
كرم وهو على قيد
في العام ُ ،1964م
عتبرا أنه ما من أحد يستحق أن ُي َّ
الحياة .توفي سارتر في شهر نيسان من العام  1980بعد مرضه.

وقـــفــــــــة مــــع فــيــــــــلــم

فيلم A Space Odyssey :2001
إعداد قاسم حامدة
هل كنا سنقدر املوناليزا اليوم لو أن ليوناردو دافنيش كتب أسفل اللوحة «هذه السيدة تبتسم بخجل ألن
أسنانها مس ّوسة» أو قال «ألنها تخفي رسا ً عن حبيبها»؟ كان هذا سيبطل تقدير املتفرج ويحرصه يف واقع غري
واقعه ،ومل أرد أن يحصل ذلك مع فيلم « ..»2001يقول ستانيل كوبريك.
من هذه العبارة كان كوبريك يريد التأكيد عىل هدفه يف الوصول إىل ال وعي املشاهد ،ومالمسته داخلياً،
عوضاً عن تقديم التفسريات املبارشة لألحداث ،أراد ُمقاربة ما يفعله فن املوسيقى يف مالمسة ال وعي
املتلقي.

مـعـــلـــومـــات عـــن الـفـــيـــــلـم
اإلسمSpace Odyssey: 2001 :
اإلنتاج 1968 :أميركي  -بريطاني
اإلخراج :ستانلي كوبريك

قسم فيها الفيلم إىل أربعة مقاطع موسيقية بدل أن تكون فصول يف
يعترب عمل كوبريك أقرب إىل سيمفونية ّ
فيلم .ولعل جذور وروافد الفيلم تعود إىل نيتشه (االنسان املتفوق) وهيمروس (تسمية األوديسة) ،إضافة
إىل تشارلز داروين و(نظرية التطور).
أوحى عمله للمشاهد واملتلقي أنه قدّم عمالً وأيقونة فنية مزج فيها الفلسفة مع الخيال العلمي ،وأضافت عىل عمله نوعاً من الغموض ألن التفسري يقتل عبقرية
فس دافنتيش ابتسامة املوناليزا!
العمل ويفقده جوهر سحره متاماً ،كام لو ّ
الفيلم ُمقدم يف أربعة حركات ،يف نهاية الحركة األوىل (فجر االنسان) ،يقفز كوبريك من خالل مشهد عبقري لقطعة من العظام إىل مركبة فضائية يف القرن الواحد
والعرشين .يف الحركة الثانية حيث عامل الفضاء األمرييك الدكتور فلويد يسافر لتقيص أرسار عامود أسود ضخم عىل سطح القمر ،ثم يف الحركة الثالثة بعد  18شهرا
ينطلق رائدا الفضاء بومان وبول إىل املشرتي عىل منت سفينة ديسكفري برفقة ثالثة رواد فضاء (بوضعية سبات) وكمبيوتر السفينة هال  9000الذي يدير السفينة
كلها والذي يتعرض الختالل يدفعه ملحاولة قتل بومان ملداراة أخطائهام ،ما يدفع بومان للدفاع عن نفسه بالطريقة الوحيدة املمكنة قبل أن ينطلق كوبريك
ببومان بعدما اكتشف الغرض األسايس من رحلته ليقفز بنا يف الحركة الرابعة عرب بوابة نجمية يقودنا فيها إىل النهاية العبقرية لفيلمه.
أما موسيقى الفيلم فتوزعت عىل أربع حركات ،جورجي ليغايت ( )Atmosphereو(  ،)Reqiumريتشارد شرتوس (هكذا تكلم زرادشت) ،يوهان شرتاوس (The
 )Blue Danobeوموسيقى ( )Gayaneh Ballet Suiteأرام خاتشاتوريان .
ُرشِّ ح الفيلم ألربعة جوائز أوسكار ،منها ثالث لستانيل كوبريك ،أفضل مؤلف سيناريو باملشاركة مع آرثر كالرك ،وأفضل مخرج ،وجائزة األوسكار ألفضل تأثريات
برصية التي فاز بها .إضافة إىل الرتشيح الرابع ألفضل تصميم ديكور .فاز الفيلم بثالث من جوائز األكادميية الربيطانية لألفالم ،أفضل تصوير سيناميئ ،وأفضل تسجيل
صوت ،وأفضل تصميم ديكور .عام  ،1991اختارت مكتبة الكونغرس الفيلم ضمن قامئة السجل الوطني للفيلم .اختري الفيلم عىل رأس قامئة أعدها معهد الفيلم
األمرييك ألفضل عرشة أفالم خيال علمي.
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تـــحــــــــــــيـــة إلــــى

عبد الحليم حمود
إعداد عيل الحمود

يحتار املرء يف حالتنا هذه من أين يبدأ بالكتابة .عن الشعر ،األدب ،الرسم ،فن
الكاريكاتور ،إعداد وتقديم الربامج ،التمثيل أو كتابة السيناريو  ...فصاحب
التحية قد يصح أن نطّبق عليه القول الشائع بأنه «مس ّبع الكارات» .وهذه
املواهب املتعددة مل تفقده يوماً هويته الثقافية يف أي من هذه املجاالت ،بل
عىل العكس ،فهو كالشجرة التي تتشعب منها األغصان ،وجميعها تحمل مثارا ً
متتلك املستوى عينه من النضج.
ولد عبدالحليم ح ّمود يف مدينة بريوت ،شارع مارون مسك يف .1974/8/31
درس يف مدرسة قرص الصنوبر -بريوت ،وكان تلميذا ً عصياً عىل التنميط ،لكنه مل
فن
يكمل تعليمه الجامعي ،وسلك طريقاً مختلفاً ،فكانت االنطالقة األوىل مع ّ
الكاريكاتري يف مجلة العواصف ثم العهد والبالد ،متأثرا ً بشخصية حنظلة لناجي العيل.
شغفه بالفن والكاريكاتور انتقل به إىل جريدة اللواء التي أصبح جزءا ً من
مجلس إدارتها وهو ما يزال يف سن الثامنة عرشة ،فجالس كبار الصحافيني يف
البلد ،ما ساهم يف تكوين شخصيته وصقلها ،فكان الطفل الراشد والجريء،
وقد ترجم هذه السامت يف أعامله الكاريكاتورية ،ما أدى إىل اصطدامه ببعض
الدعاوى التي رفعت ضده من قبل بعض السياسيني اللبنانيني.
جرأة الكاريكاتوري وتهكّمه من بلد افرتسته حرب طائفية ملعونة ،جعله
يسلك خطاً مختلفاً عن هذه الواقعية السوداء ،فكان التقاء الرسم بالرسيالية
قد انتج عددا ً كبريا ً من اللوحات ،فنظم أكرث من ستة معارض يف لبنان،
وشاركت أعامله يف معارض عربية وعاملية.
عمل يف قنوات تلفزيونية عديدة متنقالً بني رسم الكاريكاتور ،تقديم الربامج وكتابة
املسلسالت ،منها  ،MBCامليادين ،املنار ،الجديد ،الفرات ،طه ،NBN ،الكوثر .كام
عمل مع العديد من فناين الوطن العريب أمثال :نضال سيجري ،شكران مرتجى ،وسام
صبّاغ ،أحمد الزين واملخرج هشام رشبتجي ،من خالل نصوص تلفزيونية كتبها لهم.

حاور الكثري من الفنانني واألدباء واملوسيقيني ،أمثال إميييل نرصالله ،شهرام
ناظري ،إلياس الرحباين ،إسامعيل شموط...
أسس جمعية حواس الثقافية وهدفها نرش الثقافة وإعداد املواهب يف مجال
الشعر والكتابة والرسم.
لديه ما يزيد عن مئة وخمسة كتاباً ومؤلفاً موزعني بني اإلعالم ،علم السيمياء،
الرواية ،التنمية البرشية وألبومات لرسوماته الكاريكاتورية .أربعون منها صدر
تحت أسامء مستعارة وهمية.
له يف الشعر عدّة دواوين منها «هايكو»« ،تراتيل للجسد املقدس» و«جس نبض».
يف الرواية له «الشيّاح»« ،دفاتر نوح» وحديثاً رواية «بوتوكس» ،ويف التنمية
البرشية «الطريق إىل السعادة» ،ويف علم السيمياء «السيمياء فن وفلسفة».
يعمل اليوم كأستاذ جامعي ،حيث يد ّرس مادة السيمياء يف جامعة .USAL
وهو صاحب دار أون أوف ،الذي أصدر أكرث من  60كتابا.
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