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ملح االرض – عباس خلف:
كل مسٌرة  ..تحتاج الى اتخاذ مواقف شجاعة
من المسلم به ان كل شعب فً اٌة دولة ٌحلم بقٌادات ورإساء ٌتمتعون بالمناقبٌة والرإى االستراتٌجٌة التً
تحقق لهذا الشعب آماله وطموحاته وتطلعاته ألن ٌكون قادراً على ضمان حصوله على حٌاة حرة وكرٌمة
لجمٌع المواطنٌن  .وعلى هذا االساس ٌتم التصنٌؾ بٌن قٌادة ناجحة وقٌادة فاشلة.
وفً لبنان  ،طال لٌل المؤساة التً تحولت الٌوم الى كارثة ٌتجرّ ع اللبنانٌون كؤسها المرّ ة كل ٌوم  ،وٌتجهون
من السٌا الى األسوأ ،فٌما آفاق الخروج من المؤساة ال تزال موصدة .ان ما ٌعانً منه لبنان الٌوم تتحمل
مسإولٌته طبقة سٌاسٌة حاكمة ومتحكمة باتت مدانة من ؼالبٌة الشعب اللبنانً ومن معظم قٌادات دول
العالم .بعدما شرّ عت امام المواطنٌن من خالل مسلكها السٌاسً  ،ونهجها فً الحكم الذي تؽٌب عنه القٌم
االخالقٌة الطرٌق الى جهنم التً ب ّشر بها ٌوما ً ربٌس الدولة التً باتت فاشلة بكل المقاٌٌس.
بالطبع ،ال انسان معصوم عن الخطؤ ،ولكن االعتراؾ بالخطؤ صعب على الكثٌرٌن ألنه ٌفترض توفر
المستوى العالً من الشجاعة المناقبٌة والمسإولٌة.
ولتقدٌم نموذج لما ٌجب ان ٌكون علٌه رجل الدولة ،نعٌد نشر المقال الموقؾ الذي اتخذه الشهٌد كمال
جنبالط  ،من انحراؾ االحداث فً الحرب االهلٌة سنة .5791 – 5791
عنوان المقال "الموقؾ الشجاع ..على هامش المسٌرة" وجاء فٌه:
"جرّ ت االحداث التً حصلت فً لبنان سنة  5791اوساخا ً خلقٌة  ،واظهرت عاهات معنوٌة ال ٌمكن ان
ٌقؾ امامها االنسان – كل انسان – مبهوتاً ،مشدوها ً ومفجوعاً ....فالسرقة سرقة  ،والعدوان عدوان  ،وكل
انواع المثالب تخرج عن النفسٌة االجتماعٌة اللبنانٌة وكؤن قسما ً كبٌراً من هذا الشعب لٌست لدٌه كرامة  ،او
اي حس بالمسإولٌة  ،فتحلل من كل ارتباط ،ومن كل ارادة خٌر ،ومن كل احترام للمسإولٌة العامة  ،او
كؤن العنؾ وحده ٌستطٌع ان ٌضبطه ،ان ٌربٌّه ،وان ٌمنعه عن ارتكاب مساوئ االخالق.
ان ما نراه ٌحصل على ارض الواقع من تجاوزت وفظابع ٌخٌفنا وٌدخل القرؾ فً نفوسنا .ولذا  ،فاننً
اخجل منكم ٌا هذه الكثرة من شعب لبنان  ...واتساءل  :هل الماركسٌة او التقدمٌة او النزعة القومٌة اللبنانٌة
او العروبة  ،او المنهجٌة الجدٌدة ،او الحضارة او سواها  ،وجدت لتكون من دون اخالق ،من دون انضباط،
ومن دون شهامة ،ومن دون التزام بنزاهة الٌد  ،وصفاء القلب  ،ونظافة اللسان؟ لعنة هللا على العنؾ وعلى
الثورة وعلى العقابد الثورٌة وعلى الثورٌٌن عندما ٌبررون هذه االعمال  ،وال ٌقفون كاالبطال فً وجه
الجماهٌر لٌصدوها عن مسالكها الفاسدة  ،ولٌردعوا انفسهم عن اعطاء المثل العاطل.
تجاه ما نشهده من موبقاتٌ ،تساءل االنسان :ماذا تؽٌر العقابد السٌاسٌة من تقدمٌة او شٌوعٌة او قومٌة
وسواها اذا لم تكن االخالق فً أساسها وفً منطلقها .فالتقدم الحقٌقً ،بالنسبة لهذا االنسان العاقل الذي
ٌفترض ان ٌكونه كل انسان  ،انما هو فً االرتفاع الى مستوى االخالق والفضٌلة  ...وكل ما سوى ذلك
ترهات .ثم علٌنا ان نكشؾ عٌوبنا لنستطٌع ان نصحح اخطاء االخرٌن  .هذا هو الموقؾ الشجاع...
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ولنضرب بنظرٌات بعض العقابد المحض اقتصادٌة  ،او المحض انحرافٌة فً مسار العٌش عرض الحابط ،
فهً لٌست قرآنا ً كرٌماً ،ولٌس اربابها أبمة معصومٌن".
(المرجع :كتابه "لبنان وحرب التسوٌة " ص)09 - 00 .

مع االحداث :كٌف ٌمكن ان ٌكون لبنان دولة  ..وحكامه ٌمنعون قٌام الدولة ؟  -سعٌد الغز
شهد هذا الشهر احداثا ُ بالؽة االهمٌة ،فرؼم المساعً العربٌة والدولٌة للمساعدة فً انقاذ لبنان من الهاوٌة ،
استمرت المماحكات فً الداخل  ،وتصاعدت وتٌرة البٌانات وتبادل االتهامات  ،واعتماد سٌاسة االنتقامات
بٌن اطراؾ الطبقة الحاكمة  ،والتً طالت مإخراً السلطة القضابٌة  ،وفقدان القضاء لعصمته واستقاللٌته
لصالح الزبابنٌة السٌاسٌة والحزبٌة  ،بعد انهٌار سابر المإسسات وتحولها الى دكاكٌن  .والنتٌجة  :اللبنانٌون
ٌدفعون الثمن ،بطالة وافالسا ً وجوعا ً ومرضاً ،وقد حوّ لهم الحكام الى متسولٌن ٌشحذون رؼٌؾ الخبز،
وعلبة الحلٌب والدواء.
لقد سقطت كل اطروحات اطراؾ الحكم ،واصبح الدستور مجرد وجهة نظر بدل ان ٌكون المرجع الذي
ٌحدد المسإولٌات والصالحٌات  ،وبدالً من العمل الدستوري الذي هو لخدمة الجمٌع اصبح العمل ٌهدؾ الى
تحقٌق الؽاٌات الشخصٌة والفبوٌة والحزبٌة والطابفٌة على حساب الوطن والمواطن مسكٌن هذا الوطن الذي
حكامه ٌدمرون كل مقوماته  ،وٌمنعون قٌام الدولة الراعٌة لشعبها والمدافعة عن الكٌان والسٌادة.
هذا الوضع المؤساوي ٌدفعنا الى التساإل  :اٌن رجال الدولة القادرٌن على البناء وسالمة الرإٌة الوطنٌة ،
والتصرؾ على اساس ان الحاكم تسلّم مركزه لٌعمل لخدمة الوطن والمواطن  ،ال لٌضمن بهما خدمة
لمصالحه واهوابه  ،وتبعٌته لهذا المحور او ذاك فً المنطقة وفً العالم.
وفً محاولة منا الى تحرٌك ما تبقى من الضمابر عند المسإولٌن ،لعلهم ٌؤخذون العبرة وٌؽٌرون ما فً
نفوسهم وعصبٌتهم  ،وٌتخلون عن مصالحهم المتضاربة  ،وٌتنازلون عن سلبٌاتهم  ،وٌعملون إلنقاذ الوطن
مما اوصلوه الٌه من انهٌار ٌوصل لبنان واللبنانٌٌن الى الجحٌم .
ففً مقال له نشرته جرٌدة االنباء بتارٌخ  ،2968/9/24بعنوان " :الزحؾ المنتصر لشعب لبنان"  ،استشعر
كمال جنبالط قرب انفجار االوضاع فً لبنان وتساءل" :كٌؾ ٌمكن ان ٌكون لبنان دولة وان تكون لها
سٌاسة وال توجد لهذه الدولة خطة تستجٌب لمطالب الناس  ،وٌتحكم بها كبار المحتكرٌن والمتمولٌن وتجار
الدٌن والطابفٌة؟ كٌؾ ٌمكن للبنان ان ٌكون دولة  ،ودستوره طابفً ونظامه طابفً  ،ودولته طابفٌة ،
وٌتوزع شعبه فً معظمه على اساس طابفً مذهبً استجابة لدعوات حكامه الطابفٌٌن ؟
من الممكن مواصلة التساإل فً هذا السٌاق الى ما ال نهاٌة  ،مروراً بانعدام الخطة والتصمٌم فً حقل
االقتصاد واالجتماع  ،الى انعدام الحرٌات النقابٌة  ،واالوضاع المزرٌة للفبات الشعبٌة والعمالٌة  ،الى تؤخر
القطاع الصناعً والقطاع الزراعً  ،الى هدر الطاقات المابٌة والكهربابٌة  ،الى التخلؾ فً مجاالت التعلٌم
والتكنولوجٌا  ،الى انعدام فرص العمل امام الشباب .
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هل سٌخرج ارباب الحكم فً لبنان من التلهً بقشور القضاٌا السلبٌة والروتٌنٌة ؟ اال ٌدرك هإالء انه ٌقوم
فً الخفاء والعالنٌة زحؾ شعب لبنانً شاب جدٌد فً كل المناطق اللبنانٌة ٌ ،طالب بالتؽٌٌر وبقٌام دولة
العدالة والمساواة  ،وتكافإ الفرص؟ لقد ٌبس هذا الجٌل الجدٌد من السٌاسٌٌن ومن الحكام وتروٌجهم
لالصالح الذي ال سبٌل الى تحقٌقه على ٌدهم .هذا التٌار النامً الجارؾ الجدٌد  ،سوؾ ٌتوجه الى قلعة
"باستٌل" الحكم والتقالٌد البالٌة والسٌاسات العقٌمة والطابفٌة البؽٌضة لٌهدمه فً ٌوم من االٌام لٌبنً مكانه
وطنا ً ٌلٌق بهذا الشعب".
هذا ما لمسه كمال جنبالط سنة  .2968ومنذ ذلك التارٌخ الى الٌوم استمر المخاض ،وطرأت احداث جسام ،
وجرفت العصبٌة الطابفٌة والمذهبٌة اللبنانٌٌن الى نزاعات مإلمة ومدمرة  ،استجلبت االحتالالت
والوصاٌات ،وحروب االخرٌن على ارض لبنان .ووصل لبنان الى ما نحن علٌه الٌوم  .وما زال التساإل
الذي طرحه كمال جنبالط ٌنتظر الجوابات الشافٌة عنه  ،ومازال الحكام على ما كانوا علٌه  ،بل انحدروا
بتصرفاتهم الى الهاوٌة  ،وجرّ وا شعب لبنان الى جهنم .حقا ً لقد طفح الكٌل ،واالوضاع الى تفاقم ،وما زال
الح ّكام ٌتناتشون وٌتسترون وراء القناع المذهبً ،وٌوهمون البسطاء من الناس بؤن حقوقهم تتامن من خالل
حصول الحاكم على حصته وحصة اتباعه وزبابنٌته من قالب جبنة الحكم .العالم فً الخارج قلبه على لبنان
واللبنانٌٌن  ،وٌعمل جاهداً لمساعدة لبنان وحكامنا على تع ّنتهم وعنادهم  :إما ٌحصل كل منهم على ما ٌرٌد،
وإما ٌذهب البلد والكٌان والشعب الى الجحٌم.
وفً مواجهة هذه االوضاع المرفوضة بكل المقاٌٌس نتساءل مع كمال جنبالط  :هل حان الوقت لكً ٌتخلى
هذا الشعب عما البسوه من ثٌاب بالٌة طابفٌة وعنصرٌةوتابعة لهذا الطرؾ او ذاك فً الخارج الذي ٌحقق
مصالحه بواسطتنا على حساب مصالحنا المهدورة ،وٌنطلق الزحؾ المنتصر لشعب لبنان  ،وتقوم دولة
العدالة والمساواة وتكافإ الفإص ،دولة المواطنة الح ّقة المدنٌة العلمانٌة؟
ومن جدٌد نقول لهذا الشعب  ،ونكرر كالم كمال جنبالط " :وحدها الدولة المدنٌة العلمانٌة تنقذ لبنان وتحفظ
الكٌان  ،وتطلق مسٌرة لبنان نحو الحداثة والتقدم".

مقال سٌاسً :الى متى الحرب األهلٌة اللبنانٌة الباردة ؟  -د .عصام نعمان
ال ؼلوّ فً القول إن لبنان ٌعٌش وضعا ً سورٌالٌا ً  ،بمعنى مزٌج عجٌب ؼرٌب من التناقضات
والتفاعالت واإلنقسامات واإلشتباكات والتسوٌات والفضابح والصعود والهبوط والتق ّدم والتراجع ما ٌعجز
ُ
وجدت بعد طول عناء ان التوصٌؾ األقرب الى الصحة
المرء معه على اعطابه توصٌفا ً دقٌقا ً .مع ذلك ،
هو انه فً حال حرب أهلٌة باردة.
ت ع ّدة كانت تدوم اسابٌع او اشهر او بضع سنوات  .اما
عانى لبنان حروبا ً اهلٌة ساخنة مرا ٍ
الحرب األهلٌة الباردة فإنها حال مستدامة  .لماذا ؟
ألن ظاهرة التعددٌة فً لبنان عمٌقة  ،معقدة  ،ومرهقة .آخر حروبه األهلٌة الساخنة إندلعت سنة
 1975ولم تهدأ إالّ بعد إقرار وفرض تنفٌذ
إتفاق الوفاق الوطنً (الطابؾ) سنة  .1990الحرب األهلٌة الباردة الراهنة إندلعت سنة  2005بعد إؼتٌال
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ربٌس الحكومة رفٌق الحرٌري وظلّت متواصلة بدرجات متفاوتة من الح ّدة الى ان بلؽت إحدى أعلى ذراها
بإندالع اإلنتفاضة الشعبٌة فً  17تشرٌن االول /اكتوبر سنة  2019التً ما انف ّكت تفوروتؽور الى ٌومنا
هذا .
هل من بصٌص نور فً آخر نفق اإلشتباكات المتمادٌة ؟
ثمة صعوبة بالؽة فً التكهّن ألسباب ع ّدة ابرزها ثالثة :
أولها  ،كثرةُ الالعبٌن المحلٌٌن الناجمة عن التعددٌة العمٌقة والمرهقة التً سبقت اإلشارة الٌها .
ثانٌها  ،تناقضُ المصالح والمطامح التً تمور فً عقول الالعبٌن المتصارعٌن وفً أعصابهم .
ثالثها  ،تجد ُد الحرب العالمٌة الباردة بٌن كبار الالعبٌن الدولٌٌن  ،خصوصا ً بٌن الوالٌات المتحدة
ودول اإلتحاد االوروبً من جهة وروسٌا والصٌن من جهة اخرى  ،وإنعكاس تداعٌات هذه الحرب على
ت سٌاسٌة وحروب أهلٌة أشعلها العبون إقلٌمٌون كبار كإٌران وتركٌا و"اسرابٌل" ،وإمتدت
صراعا ٍ
ً
تداعٌاتها الى دول مجاورة تعانً هً األخرى حروبا أهلٌة باردة  ،كالعراق وسورٌا ولبنان  ،وحتى الكٌان
الصهٌونً اٌضا ً .
أه ُم الحروب الباردة تلك المندلعة بٌن الوالٌات المتحدة ومعها "اسرابٌل" ودول اإلتحاد االوروبً
من جهة ،وإٌران ومن ورابها حركات المقاومة فً بلدان المشرق العربً  ،كما روسٌا من جه ٍة اخرى.
لبن تبدو إدارة الربٌس االمٌركً جو باٌدن جادة فً العودة الى اإلتفاق النووي إالّ انها حرٌصة
اٌضا ً على محاولة إنتزاع بعض التنازالت من اٌران بشؤن معدالت تخصٌب الٌورانٌوم  ،وتحجٌم صناعة
الصوارٌخ البالٌستٌة بعٌدة المدى  ،وكذلك دعمها اللوجستً لحلفابها اإلقلٌمٌٌن والسٌما سورٌا وحركات
المقاومة فً لبنان وفلسطٌن المحتلة  ،كل ذلك بقصد ان تصون امٌركا أمن الكٌان الصهٌونً العدوانً
وتضمن تفوّ قه العسكري والتكنولوجً على جمٌع جٌرانه واعدابه فً اإلقلٌم.
اٌران ترفض التفاوض المباشر مع الوالٌات المتحدة قبل مبادرة واشنطن الى رفع (بمعنى إلؽاء)
عقوباتها عن طهران  .كما ترفض اٌران البحث فً أي مسابل اخرى فً أيّ مفاوضات مقبلة بإستثناء
اجراءات العودة الى اإلتفاق النووي وإلتزام احكامه .الى ذلك  ،ترفض اٌران أيّ مساومة او مقاٌضة بشؤن
دعمها حركات المقاومة سٌاسٌا ً ولوجستٌا ً .
بالعودة الى الوضع السورٌالً فً لبنان  ،نجد انه من الصعوبة بمكان التوافق على تسوٌة مقبولة
صل امٌركا واٌران الى إتفاق او تسوٌة بشؤن المسابل
من الالعبٌن الدولٌٌن واإلقلٌمٌٌن والمحلٌٌن قبل تو ّ
الخالفٌة بٌنهما .ذلك ان الالعبٌن المحلٌٌن ٌعلمون جٌداً ان واشنطن  ،كما طهران  ،حرٌصتان على أال ّ
ٌمسّ تفاهمهما وجود ومصالح حلفابهما المحلٌٌن  ،ناهٌك عن "اسرابٌل" التً تتخوّ ؾ كثٌراً من تعاظم
قدرات المقاومة فً لبنان وقطاع ؼزة من جهة  ،وتتبرم من تزاٌد شروط لبنان لضمان حقوقه فً
المفاوضات ؼٌر المباشرة لترسٌم الحدود البحرٌة بٌنهما من جهة اخرى.
الى ذلك  ،ثمة إحتمال بالػ الخطورة ٌكتنؾ وضع لبنان السورٌالً بل وحدته الوطنٌة والسٌاسٌة .
نحو بات ٌُشكل خطراً
فقد توالت اإلنفجارات والصدامات والفضابح السٌاسٌة واإلقتصادٌة والقضابٌة على ٍ
على البالد والعباد.
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آخر الفضابح القضابٌة المدوّ ٌة قٌام النابب العام االستبنافً فً جبل لبنان السٌدة ؼادة عون  ،رؼم
قرار المدعً العام لدى محكمة التمٌٌز بكؾ ٌدها (!) عن التحقٌق فً الجرابم المالٌة  ،بمداهمة شخصٌة
مرتٌن خالل اقل من  48ساعة لمقر شرك ٍة للصٌرفة وكسر بابه الحدٌدي وخلع األدراج وحصولها تالٌا ً على
ملفات ومستندات ومعلومات تتعلق بتحوٌل مبالػ ضخمة من الدوالرات االمٌركٌة بصورة مخالفة للقانون
على ما ٌبدوالى مصارؾ فً الخارج االمر الذي حمل وزٌرة العدل ماري كلود نجم على إحالة القضٌة بكل
أطرافها وأبعادها على ادارة التفتٌش القضابً للتحقٌق بعدما اعترفت بؤن القضاء بات مهتربا ً وان علٌه القٌام
بإنتفاضة إلصالح نفسه .
كل هذه اإلنفجارات والصدامات والفضابح قد تفضً الى فوضى شاملة والى تفكٌك ما تب ّقى من
هٌكلٌة الدولة الهرمة التً ٌنخرها الفساد على جمٌع المستوٌات  ،والى قٌام بعض االحزاب السٌاسٌة القوٌة
اهلٌا ً والمقتدرة إقتصادٌا ً وعسكرٌا ً بالسٌطرة على مناطق تتمتع فٌها بؤرجحٌة شعبٌة وأمنٌة وازنة ما ٌإدي
تالٌا ً الى تحوٌل لبنان الى جمهورٌة كونفدرالٌة ّ
تؽطً تقسٌما ً سٌاسٌا ً وجؽرافٌا ً قابالً لإلستمرار.
والمإسؾ ان القوى الوطنٌة والتقدمٌة العابرة للطوابؾ والمناطق والطبقات لم تتمكن بعد من تعببة
صفوفها فً إطار جبهة او إبتالؾ وطنً عرٌض ذي رإٌة وبرنامج متكاملٌن لبناء كتلة شعبٌة وازنة تش ّكل
نقٌضا ً وبدٌالً من الشبكة الحاكمة والمتحكمة التً تكاد ُتجهز على وحدة البالد ومصٌر العباد.

مقال اقتصادي :إمكانية توحيد أسعار صرف الدوالر األميركي في االتقصاا اللبناني –  .نسيب غبريل
ٚؼبَ ٙااللزابظ انهجُبَ ٙيٍ رؼعظ ألسؼبؼ صؽف انعٔالؼ األيٛؽكٔ ،ٙغنك ثسجت انزؽاخغ انسبظ نزعفك ؼؤٔـ
األيٕال انٗ نجُبٌ يُػ أٔاضؽ انـ ٔ 9102ضإصب" ثؼع لؽاؼ انسكٕيخ انسبنٛخ انزؼثؽ ػٍ رسعٚع يسزسمبرٓب
ػهٗ سُعاد انٕٛؼٔثَٕع .فبألسؼبؼ انًٕخٕظح ْ ٙسؼؽ اناؽف انؽسًٔ ،ٙسؼؽ صؽف نسسٕثبد انٕظائغ
انًاؽفٛخ ثبنعٔالؼ ثبنهٛؽح انهجُبَٛخٔ ،سؼؽ صؽف انًُاخ االنكزؽَٔٛخٔ ،سؼؽ صؽف انسٕق انًٕاؾ٘،
ٔسؼؽ صؽف ُيمزؽذ نهًسبػعاد اإلَسبَٛخ.
ٔرشٛؽ اؼلبو صبظؼح ػٍ انًؼٓع انعٔن ٙنهزًٕٚم ف ٙرم ًّٛٛنـ  09ثهعاً نع ّٚأكثؽ يٍ سؼؽ ناؽف انعٔالؼ
األيٛؽك ،ٙأٔ انجهعاٌ انػ ٍٚزبٔنٕا رٕزٛع أسؼبؼ اناؽف انًزؼعظح نعٓٚى ،إٌ انٓبيش ث ٍٛسؼؽ صؽف انعٔالؼ
انؽسً ٙف ٙنجُبٌ ٔسؼؽ اناؽف ف ٙانسٕق انًٕاؾ٘ نهعٔالؼ ٔصم إنٗ  %091ف ٙآغاؼ انـْٕٔ ،9190
انٓبيش األػهٗ ث ٍٛانجهعاٌ انـ  .09ثبنًمبؼَخ ثهغ انفؽق ف ٙآغاؼ ث ٍٛسؼؽ اناؽف انؽسًٔ ٙسؼؽ صؽف
انسٕق انًٕاؾ٘ ف ٙرؽكًبَسزبٌ ٔ ، %091ف ٙاٚؽاٌ ٔ ، %021ف ٙسٕؼٚب ٔ ، %021ف ٙاندؿائؽ ،%001
ٔف ٙاالؼخُزٔ ، %50 ٍٛفَٛ ٙدٛؽٚب  ٔ ، %01ف ٙؾًٚجبثٕ٘ ٔ ، %91ف ٙاَغٕال .%00
ٔسجت ارسبع انٓبيش ف ٙنجُبٌ ْٕ انزؽاخغ انسبظ نهثمخ ثمعؼح انسهطبد انسٛبسٛخ ػهٗ رطجٛك ثؽَبيح إصالزٙ
شبيم ،ثبإلضبفخ إنٗ انشهم انسٛبسٔ ٙإنٗ ػعو لعؼح األزؿاة انسٛبسٛخ ػهٗ رأنٛف زكٕيخ يُػ آة يٍ انؼبو
انًبض.ٙ
ٔاندعٚؽ ثبنػكؽ أٌ رؽاخغ سؼؽ صؽف انهٛؽح انهجُبَٛخ ف ٙانسٕق انًٕاؾ٘ أظَٖ إنٗ اؼرفبع َسجخ انزضطى يٍ
 %00ف ٙشجبط انـ  9191إنٗ %000ف ٙشجبط انـ  9190ػهٗ صؼٛع سُٕ٘.
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أٚضب ً ،إٌ َسجخ يؽرفؼخ يٍ انًشزمبد انُفطٛخ ٔانسهغ األسبسٛخ انزّٕ ًٚ ٙل اسزٛؽاظْب ياؽف نجُبٌ ػهٗ سؼؽ
اناؽف انؽسًٚ ،ٙز ّى رٓؽٚجٓب ضبؼج انجالظٔ .انًؼؽٔف اٌ اززٛبط ٙياؽف نجُبٌ ثبنؼًالد األخُجٛخ
ٚزؽاخغٔ ،إٌ ياؽف نجُبٌ نٍ ٚزًكٍ يٍ االسزًؽاؼ ثعػى اسزٛؽاظ انًٕاظ ٔانسهغ األسبسٛخ يثم انًشزمبد
انُفطٛخ ٔانعٔاء ٔانمًر .ف ٙانًمبثم ،رزهطّٗ انسهطبد انزُفٛػٚخ ٔؼاء انشهم انسٛبس ٙف ٙنجُبٌ ،ثبإلضبفخ إنٗ
خبئسخ كٕؼَٔب ،نزجؽٚؽ ػعو رطجٛك اإلصالزبد انضؽٔؼٚخ نزٕزٛع أسؼبؼ صؽف انعٔالؼ ف ٙانسٕق انًسهّ.ٙ
ف ٙيٕاؾاح غنك ،أشبؼ انًؼٓع انعٔن ٙنهزًٕٚم ،أَّ ثشكم ػبو ،سؼؽ صؽف يٕزّع ٕٚاؾٌ ث ٍٛانؼؽض ٔانطهت
ػهٗ انؼًالد األخُجٛخٚ ،ش ّكم أسبسب ً السزؼبظح االسزمؽاؼ انًبكؽٔ إلزابظ٘ ٔنزشدٛغ االسزثًبؼاد ٔانًُٕ
اإللزابظ٘ٔ .أضبف أٌ َظبو سؼؽ صؽف يٕزّع ٚسبػع ػهٗ اؼرفبع رُبفسٛخ ٔشفبفٛخ االلزابظ ٔٚساٍّ
اسزمالنٛخ انًاؽف انًؽكؿ٘ .أٚضبً ،أشبؼ انًؼٓع أٌ انجهعاٌ انز ٙأغهمذ انفدٕح ث ٍٛسؼؽ اناؽف انؽسًٙ
ٔسؼؽ اناؽف ف ٙانسٕق انًٕاؾ٘ نى رؼبَ ٙثبنضؽٔؼح يٍ انًؿٚع يٍ انزعْٕؼ ف ٙسؼؽ صؽف ػًهزٓب
انٕطُٛخ ٔأٌ رعاػٛبد ْكػا لؽاؼ ػهٗ انزضطى كبَذ يزٕاضؼخٔ .الزع أٌ سٛبسخ َمعٚخ ٔسٛبسخ يبنٛخ صبؼيخ
ٔرطجٛك اإلصالزبد انجُّٕٚٛخ رشكم ضؽٔؼح السزمؽاؼ سؼؽ صؽف يٕزّع ػهٗ انًعٖ انًزٕسّظ.
نػنك ،ال ًٚكٍ انزؼٕٚم ػهٗ زهٕل يدزؿئخ أ لؽاؼاد يٕضؼٛخ إلٚدبظ ز ّم نزؼعظ أسؼبؼ صؽف انعٔالؼ
األيٛؽك ٙف ٙااللزابظ انهجُبَ .ٙيٍ ُْبٚ ،دت ػهٗ انس ّم اٌ ٚأر ٙيٍ ضًٍ ضطخ إصالزٛخ إَمبغٚخ شبيهخ
ْعفٓب اسزؼبظح انثمخ ٔضص ؼؤٔـ األيٕال يدعظا" ف ٙانسٕق انًسهّ.ٙ
ٔػهٗ ْػِ انططخ اٌ رؼبنح االضزالالد انًؿيُخ ف ٙانًبنٛخ انؼبيخٔ ،إػبظح ْٛكهخ انمطبع انؼبؤ ،يؼبندخ
انٕضغ انُمع٘ٔ ،يكبفسخ انزٓؽة انضؽٚجٔ ٙرفؼٛم اندجبٚخٔٔ ،لف اززكبؼ انمطبع انؼبو إلظاؼح انًؽافك
انسٕٚٛخ يثم انكٓؽثبء ٔاالرابالدٔ ،يكبفسخ انزٓؽٚت ػجؽ انسعٔظ ٔانزٓ ّؽة اندًؽكٔ ،ٙاصالذ َظبو انزمبػع
ف ٙانمطبع انؼبؤ ،إػبظح ْٛكهخ انمطبع انًاؽف ٔ ،ٙثعء انًفبٔضبد ث ٍٛانسكٕيخ ٔ زبيه ٙسُعاد
انٕٛؼٔثَٕع ثسجت لؽاؼ انسكٕيخ انسبنٛخ انزؼثؽ ػٍ رسعٚع يسزسمبرٓب انطبؼخٛخٔ ،رسس ٍٛثٛئخ االػًبل
ٔانًُبش االسزثًبؼ٘ٔ ،ؼفغ يسزٕٖ رُبفسٛخ االلزابظٔ ،إػبظح رأْٛم انجُٗ انزسزٛخٔ ،ضًبٌ اسزمالنٛخ انمضبء،
ٔرطجٛك يجبظء انسٕكًخ ٔ اإلظاؼح انؽشٛعح ف ٙانمطبع انؼبو.
ٔرزضًٍ اإلخؽاءاد إلؽاؼ لبٌَٕ انكبثٛزبل كَٕزؽٔل انػ٘ ْٕ يطهت أسبس ٙناُعٔق انُمع انعٔنٔ ٙانػ٘
عؼج إلؽاؼ ْػا انمبٌَٕ ضًٍ اْعاف الزابظٚخ
ٚسبْى ف ٙاصالذ انٕضغ انًبنٔ ٙانُمع٘ٚٔ .دت اٌ َ ُٚ
ٔاخزًبػٛخ غبٚزٓب االسزمؽاؼ انًبنٔ ٙانُمع٘ يٍ خٓخ ٔإػبظح رُشٛظ انعٔؼح االلزابظٚخ يٍ خٓخ أضؽٖ.
أٚضب" ،أزع اْعاف ْػا انمبٌَٕ ْ ٙندى انطهت ػهٗ انؼًالد األخُجٛخ يسهٛب".
ٔنكٍ ٚجمٗ رٕزٛع أسؼبؼ صؽف انعٔالؼ انًزؼعظح ف ٙانسٕق انهجُبَٚ ٙش ّكم أثؽؾ انزسعٚبد ف ٙظم ٔلف رعفك
ؼؤٔـ األيٕال يٍ انطبؼجٔ .ضؽٚطخ انطؽٚك نهٕصٕل انٗ ْػا انٓعف ْ:ٙ
أٔال" ،رشكٛم زكٕيخ رزًزغ ثًاعالٛخ يسهٛخ ٔضبؼخٛخ.
ثبَٛب"ٔ ،ضغ ْػِ انسكٕيخ ثؽَبيح إصالز ٙاَمبغ٘ كًب خبء أػالِ.
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ثبنثب" ،االرفبق ث ٍٛياؽف نجُبٌ ٔانسكٕيخ انهجُبَٛخ يًثهخ ثٕؾاؼح انًبنٛخ ػهٗ آنٛخ نزٕزٛع أسؼبؼ اناؽف
ٔإظؼاخٓب ف ٙانجؽَبيح اإلصالز.ٙ
ؼاثؼب" ،ثعء انًفبٔضبد ث ٍٛانسهطبد انهجُبَٛخ يٍ خٓخ ٔصُعٔق انُمع انعٔن ٙيٍ خٓخ أضؽٖ ػهٗ ثُٕظ
انجؽَبيح اإلصالز ٙانػ٘ ٔضؼزّ انسكٕيخ انهجُبَٛخ ثٓعف انٕصٕل انٗ ارفبق ػهٗ ثؽَبيح رًٕٚه-ٙاصالزٙ
ث ٍٛانطؽف.ٍٛ
ضبيسب" ،ثعء رطجٛك انجُٕظ اإلصالزٛخ زست األٔنٕٚبد ٔان ًَِٓم انؿيُٛخ انًعؼخخ ف ٙاالرفبق.
سبظسب" ،ثعء صُعٔق انُمع انعٔن ٙثضص سٕٛنخ ف ٙااللزابظ انهجُبَ ٙثؼع ثالثخ أشٓؽ يٍ ثعء رطجٛك انططخ
اإلصالزٛخ,
سبثؼب" ،ثعء ياؽف نجُبٌ ثإػبظح ركٕ ٍٚاززٛبطّ ثبنؼًالد األخُجٛخ
ثبيُب" ،إطالق آنٛخ رٕزٛع اسؼبؼ صؽف انعٔالؼ يٍ ضالل رؼٕٚى سؼؽ صؽف انهٛؽح انهجُبَٛخ
ربسؼب" ،ر ّع ُضم ياؽف نجُبٌ ف ٙسٕق انمطغ ػُع انسبخخ نًُغ رمهجبد زب ّظح ف ٙسؼؽ اناؽف.

 على فكر كمال جنبالط :آراء ومواقف:
ال ٌقوم وطن على حافتً جسر
"لبنان "جسر" و "ممر" وصلة بٌن الؽرب والشرق  ،بٌن حضارة اوروبا وحضارة العرب وآسٌا .هذا
المفهوم للقضٌة اللبنانٌة الذي ٌروجون له فً االوساط اللبنانٌة المختلفة  ،كان وال ٌزال عقبة وحابالً دون
توحٌد مفاهٌم الشعب اللبنانً للوطن وللدولة ألنه كرّ س واقع المعاهدة االجنبٌة فً لبنان  ،واقع اللؽتٌن
والحضارتٌن واالستقطابٌن والقومٌتٌن والدٌنٌن والطابفتٌن والشعبٌن  ،وبرامج التعلٌم المتعددة...
وال ٌقوم وطن على حافتً جسر ،وعلى فاصل وعلى ممر.
الجسر موضع لتالقً بلدٌن وقومٌتٌن وشعبٌن  ،وال ٌشكل قاعدة مكانٌة وزمنٌة لدولة وألمة  .ال ٌبنى بٌت
لجماعة على قارعة الطرٌق العامة.
ٌتوجب علٌنا ان نتوحد جمٌعنا فً مفهوم للوطن اللبنانً وللشخصٌة اللبنانٌة متصالً اتصاالً وثٌقا ً بالوطنٌة
العربٌة وبالقضٌة العربٌة  ،ومنبثقا ُ منها جؽرافٌا ً وتارٌخٌاً.
هذا الم فهوم للوطنٌة ٌتعدى المعتقدات الدٌنٌة ومصالح الطابفٌات السٌاسٌة وٌعمل لتحقٌق مدنٌة الحكم
وتوحٌد ابناء لبنان فً ظل شعار لبنانً عربً شامل جامع  ،وٌمكن تلخٌصه بما ٌلً :نرٌد لبنان وطنا ً عربٌا ً
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وكٌانا ً سٌاسٌا ً مستقالً ،ودولة مدنٌة حدٌثة .فال استقالل للبنان وال استقرار وتقدم بدون تكرٌس حق الجمٌع
الى اي طابفة انتسبوا ،فً العلم  ،وفً االزدهار االقتصادي  ،وفً وظابؾ الحكم والدولة" .
(المرجع :من مقال له فً جرٌدة االنباء بتارٌخ  2737/2/2تحت عنوان "نظام الدولة فً لبنان بٌن
القومٌة والطائفٌة ")

هكذا ننقذ الوضع اللبنانً
"ان ادعٌاء الدفاع عن لبنان وعن كٌانه هم الذٌن مهّدوا الطرٌق  ،وٌمهدونها لضٌاع كٌان لبنان وانهٌاره
السرٌع  ،وهذه نتٌجة حتمٌة لتلسٌم مقالٌد القٌادة والتوجٌه والحكم للذٌن ال ٌدركون مسإولٌة القٌادة والتوجٌه.
لهذا اضحى علٌنا واجب اكثر من اي وقت مضى فً الحقل الشعبً والرسمً  ،ان نسعى للحلول الجذرٌة
وان نواصل كفاحنا ضد العناصر المناوبة لمبادئ التحرر والتوحد الداخلً والوحدة الوطنٌة  ،والنصر حتما ً
الى جانب هذا الشعب المناضل الكرٌم .
وعلٌنا فً هذه المرحلة :
-

ان نإكد حفاظنا على استقالل لبنان وكٌانه.
ان نإكد عروبة هذا البلد  ،وان نسعى الى تعرٌب بعض اوضاعه  ،فالعروبة والعلمنة فً هذا
االتجاه واحد.
ان نإكد سٌاسة التحرر والحٌاد والتعاون الدولً
ان نتخلى عن تشخٌص رواٌات الخوؾ على لبنان المضحكة والمبكٌة  ،والتً ٌقصد منها االستثمار
الرخٌص واالستؽالل الطابفً الذي ال ٌجوز ،ومصالحة لبنان مع العروبة العلمانٌة الحقٌقٌة
ضرورة لبقابه واستمراره".
(المرجع :من دراسة هامة له حول الوضع اللبنانً مخطوطة من اربع عشرة صفحة بتارٌخ
)2742

 من اقواله
 الشرعة السٌاسٌة التً ٌجب ان تسود"اذا اردنا ان نصحح السٌاسة علٌنا ان نجعلها العلم الممتاز االخٌر  ،على حد تعبٌر "فٌتاؼورس" الذي
جعلها تتوٌجا ً لجمٌع العلوم االخرى  ،واالمتحان العسٌر الخلقً والمعنوي والنفسً الذي ال ٌعبر الٌه اال
ارباب النخبة الحقٌقٌة  ،وكم من مرة رأٌنا فً عصرنا كثٌراً من السٌاسٌٌن الذٌن ٌعوزهم االتزان  ،وربما
ٌصٌب بعضهم جنون العظمة  ،قد وصلوا الى مرتبة قٌادة الشعوب  .ففعلوا ما فعلوا وذاق الناس مرارة
تصرفهم.
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لذا انا ادعو الناس الى حكم النخبة بالطبع ألن صاحب الوالٌة ال ٌولّى فالنخبة فً مفهومً لٌست الخدمات،
كما ٌحصل الٌوم ،واذا لم تستطع ان تبرز النخبة الحقٌقٌة من خالل االمتحان واالختبار النفسانً والخلقً
والفكري العمٌق  ،فكٌؾ ٌمكن اذن ان ٌصلح حكم الشعب بواسطة الشعب وألجل مصلحة الشعب على حد
تحدٌد الدٌموقراطٌٌن  ،وكٌؾ ٌستطٌع الشعب والذٌن ٌقودونه فً متاهاتهم ان ٌعرفوا ما هً مصلحة الشعب
الحقٌقٌة  ...انهم فً هذه الحالة ٌشبهون ،على حد تعبٌر االنجٌل المقدس "عمٌان ٌقودهم اعمى" ونهاٌة
الجمٌع الوقوع فً الحفرة  ...ما ابعدنا فً هذا المفهوم للسٌاسة عن التزلّؾ للناس ومحاولة استرضابهم او
جذبهم بشتى الوان الدعاٌة الفارؼة".
(المرجع :من مقابلة اجراها معه مندوب جرٌدة االنوار  ،عامر مشموشً فً )2752/5/00

 مستقبل الحضارة التقنٌة" ان مستقبل الحضارة التقنٌة ٌثٌر القلق ،ان ٌكن فً البلدان ذات النظام الرأسمالً  ،او فً البلدان ذات
النظام الشٌوعً  ،حٌث استطاع االنسان  ،على ؼرار الساحر  ،ان ٌكتشؾ الطاقات الهابلة الكامنة فً
المادة  ،دون ان ٌفكر بالوسابل اآلٌلة الى كبحها او ضبطها .
مطلوب من االجٌال الشابة تضحٌات اكثر بكثٌر من االجٌال التً سبقتهم  .لقد اضحى تضامن البشر ذوي
النواٌا الخٌّرة اكثر ضرورة من اي وقت مضى  ،وذلك تماشٌا ً لتحول االنسان الى كابن آلً مكرّ س فقط
لالنتاج  ،و كً ال تلقى امنا االرض مصٌر "الرإٌا القٌامٌة".
وعلٌه ٌ ،بدو ان قدوم "الذرّ ة" فً عالم عجوز جداً ،مع كل ما تحمله من مخاطر الدمار الشامل والوباء
الكونً الطوٌل االمد  ،قد القى بنا مجدداً فً متاهات ذاكرتنا التارٌخٌة  ،فً محاولة الٌجاد عالج لعدم
استقرارنا المقلق الذي نعٌشه الٌوم.
لقد بٌّن لنا التارٌخ بصورة ال تقبل الشك  ،ان مإسسة واحدة عالمٌة النسق قادرة على ترسٌخ السالم بٌن
البشر ،فعلى صعٌد االمم المتحدةٌ ،نبؽً اخٌراً قٌام مإسسة الضؽط الشرعً هذه  ،التً قد تشكل مقدمة
لتؤسٌس برلمان عالمً للشعوب ٌ ،حمل وعداً بحكومة كونفدرالٌة عالمٌة .هذه القوة المعنوٌة العمالقة التً
عرؾ ؼاندي كٌؾ ٌستخدمها على الصعٌد الوطنً فً الهند ،هً فً متناول ٌدنا على الصعٌد الدولً".
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 مشارٌع ومطالب اصالحٌة :كٌف واٌن نعالج مشكلة الطائفٌة فً لبنان"مما ال شك فٌه انه ٌوجد مٌثاق اجمع علٌه اللبنانٌون سنة  ،2942هو المٌثاق الوطنً الذي واكب اعالن
االستقالل واالضطراب المإسسً الذي ٌتخبط فٌه لبنان الٌوم ٌ ،تاتى من هذه النزعة الرامٌة الى وضع
مٌثاق سنة  2942موضع البحث والجدل  ،االمر الذي ٌهدد وحدة الشعب وحتى االستقالل.
وٌتبٌن بالبدٌهة ان المشكلة الطاربة ال ٌمكن ان تحل اال فً جذورها العمٌقة واسهاما ً منً فً اٌجاد هذا
الحل ،اقدم المقترحات التالٌة :
-2

-0

-2
-4

-5

-6

ٌجب اول االمر احالل الثقة المتبادلة والوبام بٌن ممثلً مختلؾ الطوابؾ اللبنانٌة  ،وذلك بفضل
اجتماعات تنظم فً نطاق مإتمرات وطنٌة دورٌة  ،تفسح فً المجال لتبادل النقاش فً جو حرّ بعٌد
عن الرسمٌات.
وضع حد للخصومة العمٌقة التً تحولت الى خصومة شخصٌة بٌن بعض العناصر التً تمثل
االراء المتطرفة الن مثل هذه االعتبارات الشخصٌة تهدد بتوسٌع حفرة الخالؾ بدال من ان تسدها
تدرٌجٌا ً بحلول وتسوٌات تنفع دوما ً عندما تتوفر الرؼبة الصادقة فً توطٌد الوحدة الوطنٌة .
تقوٌة السلطة وتنفٌذ تصامٌم االصالح االداري واالقتصادي واالجتماعً ،الن بلداً مثل لبنان ،اذا
قلت فٌه اسباب التذمر والشكوى ،ال ٌمكن ان ٌصبح مٌدانا ً لالضطرابات الطابفٌة.
على السلطة التنفٌذٌة فً هذا البلد ان تلعب دوراً اكثر فاعلٌة ٌساعدها على ان تقرّب فً كل آن بٌن
االراء المتعارضة وتخرس االحادٌث الملتوٌة القصد  ،عوضا ً من ان تقؾ من االحداث موقؾ حٌاد
اجٌز لنفسً بؤن اصفه بالموقؾ المشجع لمثل هذه االحداث الطابفٌة.
افهام بعض االشخاص واالحزاب الخارجة عن نطاق البلد  ،ممن ٌبدون  ،لالسؾ  ،االهتمام من
الخارج بهذا االضطراب الطابفً  ،انه قد آن لهم ان ٌكفوا عن لعبتهم  ،الن االثارة الطابفٌة التً قد
تعطً ثمارها فً اجل قصٌر  ،البد لها من ان تإدي الى كارثةمعمقة فً امد بعٌد.
ان الكٌان اللبنانً هو كٌان ذو تركٌب مع ّقد متناه فً الدقة  .بحٌث انه ال ٌمكن فً هذا المجال ان
نخالؾ دون مجازفة القاعدة التقلٌدٌة للسٌاسة الوطنٌة التً عالجت دوما ً المشاكل الداخلٌة بتخبط
وتساهل وباحتشام وبحذر ٌقرّ ب من الحٌاء ،وهذا ما ٌعرفه الجمٌع " .
(المرجع :من حدٌث له لجرٌدة االورٌان بتارٌخ )2956/6/2

 علوم وتكنولوجٌا :اي مستقبل للكتابة فً ظل الذكاء الصناعً – جرٌدة الشرق االوسط –0202/2/4
ال ٌسهل أبداً تقٌٌم التؤثٌرات المُستقبلٌة التً قد تؤتً بها الثورات التكنولوجٌة إلى العالم .فمن كان ٌصدق أن
التلٌؽراؾ سٌؽٌر إحساس البشر بالزمن ،بعد أن كان خبر هزٌمة نابلٌون فً معركة واترلو استؽرق شهوراً
عدة قبل وصوله إلى آسٌا ،وأن القطارات التً مُددت لتصل إلى جنوب إٌطالٌا مع شمالها بداٌات القرن
العشرٌن فتحت الباب أٌضا ً النتشار مافٌات الجرٌمة المنظمة ،وأن السٌارة ستصبح سٌدة التخطٌط الحضري
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والمدٌنً بال منازع ،وأن تطور الطٌران الجوي سٌجلب معه إلى جانب فوابد القرٌة الصؽٌرة انتشاراً
معولما ً للفٌروسات لٌس له مثٌل فً التارٌخ ،فوصل «كوفٌد  »29 -إلى جمٌع أصقاع األرض خالل أسابٌع
قلٌلة فحسب .ومع ذلك ،فإن البشر ال ٌتوقفون عن اقتراؾ مزٌد من التوقعات حول كل ثورة تكنولوجٌة
جدٌدة ٌعٌشونها .فهم إما ٌتصورون تؽٌٌرات تنتج عنها فً المدى القصٌر بؤقرب مما قد ٌحتاجه تبلور
األمور ،أو ٌقللون من شؤن ما ٌمكن لتحوالت التكنولوجٌا أن تفعله فً عقد من السنٌن.

ومع ثورة الذكاء الصناعً التً انطلقت قبل ستٌن عاما ً تقرٌباً ،سارع كثٌرون إلى تصور عالم ٌؤتً سرٌعا ً
تستؽنً فٌه اآلالت المتطورة عن كل جهد بشري ،لٌتفرغ الناس بعدها إلى قضاء أوقاتهم فً التبطل
والتثقؾ .فٌما ال ٌكاد أحد ٌصدق الٌوم ورؼم توارد الشهادات عن وجود أنظمة مراقبة متطورة تمتلكها دول
كبرى بالفعل ،بإمكانها إجراء تطابق فً أقل من ثانٌة واحدة على أي شخص فً العالم من خالل بصمة
وجهه التً قد تلتقطها كامٌرات الطرق أو المعابر ومقارنتها بؤي صور سابقة له تتوفر على أي قاعدة بٌانات
إلكترونٌة حكومٌة كانت أو على أي من تطبٌقات اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً.

فً هذه المنزلة بٌن التوقع المتسرع واالستٌعاب المتؤخر ٌؤتً ذلك التطور الذي ٌجمع بٌن تعملق سرعة
الحواسٌب وقدرتها على التعامل مع حجم هابل من المعلومات الذي ٌمنح منظومات الذكاء الصناعً الجرأة
على االقتراب ملٌا ً من مساحة أخرى طالما اعتبرناها حكراً على صفوة األفراد ونتاج إبداع ال ٌمكن تخلٌقه
فً األجهزة :الكتابة .وها هً شركات التكنولوجٌا تخترق جدارنا األخٌر عبر عدة تطبٌقات ٌمكنها تقدٌم
خدمات «مكتوبة» أدق وأسرع مما ٌقدر علٌه البشر.

الشركة المالكة لـ«ؼوؼل» استحوذت العام الماضً على «جٌت باك» وهو تطبٌق ذكً قادر من خالل
جمع معلومات وصوراً محدثة لحظٌا ً عن اإلنترنت من إنتاج دلٌل لألحٌاء والمدن واألماكن والحصول منه
على معطٌات فورٌة ،بحسب بحث القارئ .فإذا كان المستخدم ٌبحث مثالً عن مقهى ٌرتاده الشباب من عمر
معٌن ومستوى اجتماعً ما فسٌقدم له أفضل الخٌارات الممكنة ،وأقرب الطرق إلٌها ،وكل وصؾ قد ٌحتاجه
لقضاء وقت على قٌاس مزاجه بما فٌها صور وخبرات مرتادٌن ،بعضهم ما زال فً المقهى حتى تلك
اللحظة ،من خالل ما ٌنقلونه تطوعا ً أو ؼفلة على مواقع التواصل االجتماعً المختلفة .واألمر شبٌه فً كل
موضع لالهتمام بالمدٌنة سواء موقعا ً أثرٌا ً أو مسرحا ً عاما ً أو نادٌا ً للسهر أو مطعما ً إثنٌا ً أو سوقا ً للماركات
المحلٌة .وهذا ٌعنً بكل بساطة أن صناعة الخرابط السٌاحٌة وأدلة السفر الملونة فً مبات الصفحات
ستنقرض لٌس خالل عقد مقبل ،وإنما فور انحسار موجة الوباء األخٌرة واستبناؾ الجمهور العرٌض
فضوله لرإٌة طرابق عٌش اآلخرٌن.
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خطوة «ؼوؼل» تلك جاءت بعد أسابٌع فقط من شروع وكالة «أسوشٌٌتد برس» فً االستعانة بتطبٌق ذكً
لكتابة اآلالؾ من التقارٌر والمقاالت الفورٌة عن موضوعات ذات طابع تقنً مثل حركة أسواق األسهم
والسندات وإعالنات أرباح الشركات وما قاربها .التطبٌق الذي ٌحمل اسم صابػ الكلم «ووردسمٌث» ٌنتج
نصوصه بكفاءة مفصلة إلى حدود النقطة فً أجزاء من الثانٌة ،األمر الذي ٌعنً بالمحصلة حصول القراء
على التحدٌثات فور حصولها تقرٌبا ً مع االستؽناء شبه الكلً عن تدخل الصحافٌٌن أو المحررٌن البشرٌٌن
وإمكان إنتاج التقارٌر ذاتها بلؽات وأنماط ومقارنات مفصلة بحسب حاجات القارئ الواحد إن تطلب األمر.

وقد ٌجادل البعض بؤن ذلك ممكن ربما فً التقارٌر تقنٌة الطابع ،ولكنه قد ٌكون قاصراً على مجاراة
المعمار اللؽوي لكتاب معٌنٌن لدٌهم أسلوبهم المتفرد وقدرتهم على توصٌؾ األحداث .وهذا نقد مستحق ربما
للصٌؽة الحالٌة من «صابػ الكلم» ،لكن منصة األنثروبومورفاٌزد التً طرحتها شركة منافسة قادرة اآلن
على نشر مواد مكتوبة قرٌبة من اللؽة الطبٌعٌة ،وهً تنتج سنوٌا ً عدداً أكبر من التقارٌر الصحافٌة التً
ٌدبجها كل الكتاب الصحافٌٌن فً العالم معا ً وبتكلفة تقل عن  22فً المابة من تكلفة رواتبهم الشهرٌة .ومع
أن أصحاب رإوس األموال الذٌن ٌستثمرون فً مثل هذه التطبٌقات ٌعتبرون أنها تساعد لناحٌة تحرٌر
كتاب الصحؾ والمجالت من األجزاء المملة فً عملهم وتمنحهم الوقت والطاقة للتركٌز على الجوانب
اإلبداعٌة ،فإنه ال أحد منهم لدٌه شكوك فً حتمٌة خسارة قطاع عرٌض من المحترفٌن لوظابفهم لمصلحة
التطبٌقات الجدٌدة ،إن لم ٌكن الٌوم فؽداً بالتؤكٌد.

هذا الؽد اآلتً سٌرتبط بقدرة هذه التطبٌقات على التقاط كم هابل من نقاط االرتكاز المعرفٌة فً وقت قٌاسً
من مختلؾ قواعد البٌانات ،لتصوغ مقاالت محترفة وفق هٌكلٌة معدة سلفا ً وبلؽة مقبولة للؽاٌة ،ربما لٌست
بمستوى إبداع ولٌم شكسبٌر أو أبً الطٌب المتنبً ،لكنها مع زدٌاد تنوع البٌانات وتراكم تعقٌدهاٌ ،مكن
للخوارزمٌات فً مستقبل منظور أن تبدأ بإنتاج الكتابة ببصٌرة تقترب من خٌاالت البشر ،وربما فً مرحلة
ما  -انطلق العمل علٌها فعالً  -تجاوزه فً مجاالت مثل تؽطٌة الحروب والكوارث الطبٌعٌة والمبارٌات
الرٌاضٌة وحتى األنشطة االجتماعٌة.

تقوم بعض التطبٌقات الذكٌة اآلن بجمع المعلومات عن التجارب الحسٌة البشرٌة المحصلة بالحواس الخمس.
ولدى شركات التقانة الٌوم خوارزمٌات تحلل األصوات والموسٌقى وتقرأ الصور والتحدٌثات المكانٌة
واالنفعاالت والمعطٌات البارزة فً شكل الوجه أو ردود األفعال أو صدق االبتسامة ،ونوع النشاط
االجتماعً المشترك وٌمكنها تالٌا ً كتابة تقرٌر مفصل حول األجواء السابدة فً معلم جؽرافً معٌن كمطعم
أو ملعب لكرة القدم أو شاطا البحر .وهذه باستطاعتها إنتاج تقارٌر فورٌة عن المظاهرات العامة بما فً
ذلك أعداد األشخاص وفباتهم العمرٌة أو االجتماعٌة وهتافاتهم والٌافطات التً ٌحملونها وتطور األوضاع
خالل المظاهرة وأجواء المشاركٌن فٌها وربما تعلٌقاتهم فٌما بٌنهم علٌها فً األٌام الالحقة .وتقوم المإسسات
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اإلخبارٌة على نحو مزداد بتجربة الدرونات التً ٌمكنها نقل األحداث مباشرة من مواقع أماكن ٌصعب
الوصول إلٌها من قبل المراسلٌن ،ال سٌما أثناء الحروب واالشتباكات .وتجري شركات تقنٌة أمٌركٌة
تجارب لجمع معلومات عن السٌر التفصٌلً للمبارٌات عبر تركٌب مجسات استشعار متناهٌة الصؽر تحت
مالبس الالعبٌن .وٌمكن لهذه األجهزة أن تجمع كما ً ال نهابٌا ً من البٌانات الفورٌة عن تقدم األحداث فً
اللعبة عبر تتبع حركة الالعبٌن وانفعاالتهم «سرعة تصادمهم ،وقوة ضربات أقدامهم وهكذا» ،مترافقا ً مع
مسح األصوات والصور لتنتج مادة ثرٌة ٌمكن فً لحظتها لتطبٌق مثل «صابػ الكلم» تحوٌلها إلى مقال
عاجل للمهتمٌن ٌتم تحدٌثه دورٌا ً بحسب تؽٌر المعطٌات ،وهو أمر ٌفوق بالتؤكٌد قدرة أي مراسل صحافً.

ولتعزٌز قدرة التطبٌقات مثل «صابػ الكلم» على إنتاج محتوى ذي نكهة شخصٌة  -بنبرة ساخرة مثالً أو
بلهجة محلٌة أو وفق مصطلحات صناعة محددة  -فإن قواعد بٌانات هابلة ٌتم تجمٌعها حول التعبٌرات
الساخرة واللهجات المحكٌة ،ومن ثم ربطها بالتعابٌر اللؽوٌة المستخدمة فً مالٌٌن النصوص المكتوبة مسبقا ً
حول أحداث مشابهة.

لكن ،حتى لو وصل األمر باألجٌال المُقبلة من «صابػ الكلم» وإخوته إلى إنتاج كتابة ساخرة محلٌة وافٌة
اإللمام بالحدث ،فهل سٌمكنها فً لحظة ما كسر حاجز اإلبداع اإلنسانً األخٌر فً فضاء تسجٌل المشاعر
والخبرات اإلنسانٌة الذاتٌة عبر الرواٌة والشعر :تجربة الحمل والوالدة ،وحزن الفقد والموت ،ومشاعر
الفرح والرؼبة ،واإلحساس بالعجز أمام عبث الوجود؟ نظرٌاً ،ذلك لٌس مستحٌالً ،وما قد ٌمنع َتطوٌره هو
حصراً انعدام رؼبة رإوس األموال لالستثمار فً خوارزمٌة تكتب الرواٌة أو تنظم الشعر .فتلك بضابع
كاسدة فً أٌامنا ،وال تستحق اهتمام المستثمرٌن .ولعل كسادها وحده هو ما سٌنقذ مرتادٌها من هجوم
الخوارزمٌات الكاسح على الكتابة :لتظل قلعتنا الرمز األخٌر فً مواجهة فٌضان األذكٌاء اآللٌٌن عدٌمً
المشاعر.

 صحة وغذاء :هل بإمكان مرضى كوفٌد  27ممارسة الرٌاضة؟  -جرٌدة الجمهورٌة –0202/2/22
«إستمعوا جٌداً إلى أجسامكم» ...إنها نصٌحة قدٌمة ٌسمعها كثٌراً األشخاص الذٌن ٌرؼبون فً ممارسة
الرٌاضة عندما ال تكون صحّ تهم جٌّدة .إذا كنتم تشعرون بتوعك بسٌط أو كآبة طفٌفة ،فقد ٌكون من المُفٌد
الجري أو ركوب الدرّ اجة .أمّا إذا كان وضعكم أكثر ج ّدٌة ،فٌُستحسن أن تؤخذوا ٌوم راحة للسماح للجسم
بالتعافً ،وربما قد تستطٌعون العودة إلى نشاطكم البدنً المُعتاد فً الٌوم التالً .لكن ماذا عند معاناة
«كوفٌد.»29-
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فً حال اإلصابة بـ»كورونا»ٌ ،تطلّب األمر التعامل بج ّدٌة أكبر .وفً هذا السٌاق ،أشار اختصاصً الطب
الرٌاضً جوردان مٌتزل ،من « »Hospital for Special Surgeryفً نٌوٌورك ،إلى أنّ «ممارسة
الرٌاضة خالل «كوفٌد »29-تختلؾ تماما ً عن الحركة أثناء نزالت البرد .ؼٌر أنّ هذا األمر ال ٌعنً أنه ال
ٌمكن وال ٌجب االستمرار فً الحركة عند اإلصابة بـ»كوفٌد» حِفاظا ً قدر المستطاع على صحّ ة العضالت
والربتٌن».
وتابع حدٌثه« :ؼٌر أنّ المبادئ التوجٌهٌة التً أصدرتها « »Hospital for Special Surgeryفً آب
ّ
تحث كل َمن ثبُتت إصابته بـ»كورونا» على تفادي التمارٌن ،خصوصا ً تلك عالٌة الكثافة ،حتى
0202
مرور  7أٌام على األقل ِبال أعراض ،علما ً أنّ هذا اإلطار الزمنً ٌكون أطول بالنسبة إلى األشخاص الذٌن
ٌعانون مضاعفات فً القلب جرّ اء هذا الوباء».
إلٌكم أبرز األسباب التً دفعت الخبراء إلى التوصٌة بتفادي الرٌاضة الشدٌدة خالل «كوفٌد:»29-

إجهاد القلب
ٌبدو حتى اآلن أنّ أكثر المضاعفات شٌوعا ً المرتبطة بـ»كورونا» هً إصابات القلب الحادة ،إستناداً إلى
تحلٌل من « »American College of Cardiologyفً شباط  .0202وتنطبق هذه الحالة عندما ٌُطلق
القلب كمٌات كبٌرة من بروتٌن « ،»Troponinمما ٌُشٌر إلى تلؾ عضلة القلب .وفً حاالت ضبٌلة ،قد
تعنً معدالت الـ» »Troponinالمرتفعة التهاب عضلة القلب ،وفق « Journal of the American
 »College of Cardiologyفً كانون الثانً  .0202عندما ٌكون القلب مُرهقا ً بالفعلٌُ ،حتمل أن ُتفاقم
التمارٌن المشكلة .فضالً عن أنه كلما زاد المجهود ،احتاجت العضالت واألنسجة لكمٌات إضافٌة من
األوكسٌجٌن .وهذه مشكلة كبٌرة عند مواجهة صعوبة فً التنفس بعمق.
بمرض ج ّدي الذٌن ٌعانون مشكالت
وال ب ّد من لفت االنتباه إلى أنّ هذا األمر ال ٌقتصر فقط على المصابٌن
ٍ
فً القلب نتٌجة «كوفٌد .»29-فقد أظهرت دراسة ُنشرت خالل تموز  0202فً «،»JAMA Cardiology
شملت  222شخص تعافوا أخٌراً من المرض ،أنّ  78فً المبة منهم كانت لدٌهم أعراض مرتبطة بالقلب،
رؼم حقٌقة أنّ العدٌد منهم لم ٌشكوا من حاالت مرضٌة سابقة ولم ٌتم نقلهم إلى المستشفى.

تحفٌز الجلطات الدموٌة
إنّ «كوفٌدٌ »29-رفع احتمال التعرّ ض لجلطات دموٌة .ووفق دراسة صدرت فً آب  0202فً
«ٌ ،»American Journal of Hematologyرجع السبب إلى أنّ العدوى الشدٌدة ٌمكن أن تزٌد
مستوٌات بروتٌن تخثر الدم فً الجسم .ورؼم أنّ الرٌاضة تستطٌع خفض اإلصابة بجلطات الدم فً المقام
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األولّ ،إال أنه قد ٌكون من الخطٌر القٌام بالتمارٌن بمجرد تش ّكلها فعالً .إذ إنّ الجلطة قد تنتقل إلى الربتٌن
وتكون قاتلة!

إضعاؾ الدفاعات المناعٌة
إنّ التص ّدي لعدوى حادة مثل «كوفٌد »29-هو عمل ّ
شاق للجسم ،وبالتالً فإنّ معظم األشخاص ٌشعرون
بالتعب .لذلك من المه ّم الحفاظ على الطاقة قدر المستطاع ،وتوجٌهها لمحاربة الفٌروس بدالً من صرفها
على الـ» .»Treadmillوحتى لو لم تعانوا أي أعراض ،تج ّنبوا التمارٌن عالٌة الكثافة ،خصوصا ً إذا كانت
أجسامكم ؼٌر معتادة علٌها ،ألنها تإدي إلى إضعاؾ استجابة الجهاز المناعً .وبالتالً ،فإنّ ذلك ٌإثر سلبا ً
فً قدرة الجسم على مقاومة العدوى ،وٌُطٌل وقت التعافً.

زٌادة االلتهاب
رؼم ندرتهاٌ ،عانً  4فً المبة من المصابٌن بـ«كوفٌد »29-من استجابة مفرطة للجهاز المناعً تإدي إلى
التهاب جهازي ،ممّا ٌدفع الجسم إلى مهاجمة الخالٌا الصحّ ٌة والطبٌعٌة ،وفق دراسة صدرت فً كانون
األول  0202فً « .»Science Advancesتملك الرٌاضة عاد ًة تؤثٌرات مضادة لاللتهابات ،ولكن عند
ب حا ّد ،فإنها قد ُتعٌد الشخص إلى الوراء.
اإلصابة بالتها ٍ

لاللتزام بالتمارٌن الخفٌفة!
ٌ ّتفق الخبراء على أنّ مرضى «كورونا» ٌحتاجون إلى تفادي الرٌاضة شدٌدة الكثافةّ .إال أنّ الحركة الخفٌفة
قد تساعد على التعافً .إنها س ُتساهم فً تقلٌل أي قوّ ة مُحتملة وفقدان للعضالت ٌمكن أن ٌُصاحبا عدوى
«كوفٌد .»29-كما أنها تخفض احتمال اإلصابة بجلطات الدم ،وتحمً صحّ ة القلب ،و ُتبقً الربتٌن أكثر
ً
نشاطا ً
مقارنة بحالة االلتزام بالراحة التامة فً الفراش.
واستناداً إلى « ،»Rush University Medical Centerفإنّ األشخاص الذٌن ال تظهر علٌهم أعراض،
لدٌهم الضوء األخضر للقٌام بتمارٌن منخفضة الكثافة طالما أنهم ٌراقبون المشاعر التً تنتابهم.
أمّا إذا كانت األعراض خفٌفة أو معتدلة ،فٌمكن االستمرار فً الحركة بؤنشطة خفٌفة جداً .والمقصود هنا
تحدٌداً األمور األساسٌة مثل المشً فً المنزل ،أو االستحمام ،أو ارتداء المالبس ،أو تحضٌر كوب من
الشاي .فً حٌن أنّ أي شخص ٌشكو من أعراض حادة علٌه التحدث إلى طبٌبه عن األنشطة التً ٌمكنه
القٌام بها ،واألخرى التً علٌه تفادٌها.
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اخبار الرابطة
 -2انتخاب هٌئة ادارٌة جدٌدة للرابطة
فازت بالتزكٌة فً  00نٌسان  0202الهٌبة االدارٌة الجدٌدة لرابطة اصدقاء كمال جنبالط  ،وعلى االثر
اجتمعت الهٌبة الجدٌدة ووزعت المهام على اعضاها على الشكل التالً:
االسم

المهام

الوزٌر السابق االستاذ عباس خلف

رئٌسا

المحامٌة غادة جنبالط

نائبا للرئٌس

االستاذ سعٌد الغز

أمٌنا للسر

الدكتور سامً رٌشونً

أمٌنا للصندوق

المحامً االستاذ زٌاد شهاب

ممثالً للرابطة تجاه الحكومة

االستاذ طارق ذبٌان

عضوا

الدكتور نسٌب غبرٌل

عضوا

 -0الرابطة تفقد العالّمة السٌد محمد حسن االمٌن:
بٌروت فً  21نٌسان 0202
رابطة اصدقاء كمال جنبالط تفتقد الراحل الكبٌر
الصدٌق العالّمة السٌد محمد حسن األمٌن
تمٌز الراحل الكبٌر الذي انتقل من دنٌا الفناء الى جنة الخلود والبقاء بصدق اٌمانه وتعمّقه فً اصول الدٌن
الحنٌؾ من جهة ،وبمواقفه الشجاعة الرافضة للطابفٌة والمذهبٌة المسٌّسة ،ودعوته الجمٌع الى الترفع عن
العصبٌة المذهبٌة المدمرة  ،والتالقً والتضامن الوطنً والقومً  ،والعمل معا ً إلقامة دولة المواطنة فً
لبنان  ،الدولة المدنٌة العلمانٌة التً تحترم اصول االدٌان من جهة اخرى.
هذه الرإٌة المتنورة جعلته ٌلتقً مع المعلم كمال جنبالط فً دعوته اللؽاء الطابفٌة السٌاسٌة فً لبنان ،
واعتماد نظام مدنً علمانً للحكم ٌحترم تعالٌم االدٌان  ،وٌكفل للمواطنٌن اللبنانٌٌن العدالة والمساواة امام
القانون وٌضمن لهم ممارسة الحرٌات االساسٌة .
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والرابطة تثمّن عالٌا ً مشاركته فً مإتمرها السنوي الذي نظمته بتارٌخ  22كانون االول سنة  0225حول
موضوع " :الشرق االوسط ومخاطر التطرؾ الدٌنً" ولن تنسى موقفا ً مشرّ فا ً له عبّر عنه شعراً فً تقدٌره
لكمال جنبالط  ،بعد استشهاده فً  26آذار  ، 2977حٌث قال عنه :
األمطار ،فً السُحُ بِ،
الرٌح ،فً
أراك فً
َ
ِ
ِ

ب.
عن ال ُدن ٌَاَ ،ول ْم َت ِؽ ِ
مس ،ؼا َبت ِ
فً ال َش ِ

اراك ابصر حلما ً ال انتهاء له

من التؤلق بٌن الهدب والهدب

وتهزم اللٌل واالشباح فً وطن

شاإوه وكراً آلفاق ومؽتصب

شاإوه مزرعة للبؽً واقتسموا

ؼالله بٌن سمسار ومحتسب

وشبته وطنا ً للحب والقٌم

العلٌا لمجد وراء المجد والرتب

والرابطة تتقدم من عابلته الكرٌمة ومن محبٌه بؤحرّ التعازي  ،وتسؤل العلً القدٌر ان ٌشمله برحمته
وؼفرانه وٌسكنه فسٌح جناته.
عباس خلف
رئٌس رابطة اصدقاء كمال جنبالط

 -1مواصلة حملة الوقاٌة من وباء كورونا
واصلت امانة السر حملة الوقاٌة من وباء كورونا بمعدل ثالث نشرات اسبوعٌة على  ،Whatsappوهذا
نموذج عنها:
لبنان  :االصابات والوفٌات الى تراجع ،ولكن المخاوف مستمرة
المإشرات مشجعة بالنسبة لمواجهة وباء كورونا فً لبنان .
فؤعداد اإلصابات والوفٌات الى تراجع ،والنسبة االٌجابٌة فً الفحوصات ( )PCRتراجعت الى .%55.1
وهذا ٌعنً اننا نتجه الى المناعة المجتمعٌة ولكن ببطء .فاللبنانٌون الذٌن تلقوا اللقاح ال زالوا ٌشكلون
نسبة  %1فقط ،مع ان اللقاح هو السبٌل الوحٌد المتوفر لمواجهة الوباء.
لذلك ندعو المترددٌن من اللبنانٌٌن الى حسم امرهم والتسجٌل على المنصة لحجز دور لهم لتلقً اللقاح .كما
ندعوهم على أبواب االعٌاد الى عدم التراخً فً التقٌد بتدابٌر الوقاٌة  ،حتى ال تسوء االوضاع من جدٌد.
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 من الصحافة اخترنا لكم: وطن نهائً ٌتجاوز االنتحارٌة والطغٌان – د .ابراهٌم شمس الدٌن – جرٌدة النهار فً 22
نٌسان 0202
لبنان وطن .والوطن ٌقوم على ثالثة أقانٌم ،ثالث قواعد :الشعب واألرض والدولة.
الشعب اللبنانً شعب حقٌقً ولٌس تجمعا ً لشعوب .وهو لٌس شعبا ً مصطنعا ً أو مفترضا ً وال مستجلَباً ،بل هو
شعب منحوت ،منحوت بمعنى أ ّنه أصٌل ،وأ ّنه من هذا التراب ومن هذه األرض.
واألرض هً لبنان المعروؾ والمعترؾ به فً حدوده الدولٌة ،والتً وإن كانت فً بعض نواحٌها محتلة أو
مخترقة أو ؼٌر مرسَّمة ،إال أن اللبنانٌٌن ٌعرفون حدودهم .ال ّشعب اللبنانً ٌعرؾ حدوده ،وهو ٌرٌد من
اآلخرٌن أن ٌعرفوا حدودهم معه و ٌلتزموا حدودهم عنده.
والتارٌخ المشترك ،تارٌخ الشعب ،تارٌخ الوطن هو نسٌج العالقة الطوٌلة والراسخة والثابتة والمنحوتة بٌن
الشعب واألرض .هو تارٌخ واحد فٌه قصص متع ّددة ومتنوّ عة .وهذا الت ّنوعُ فً حركة التارٌخ لمختلؾ
األرض اللبنانٌة ال ٌتنافى أبداً مع وحدة التارٌخ الزمنً ،و ال مع التارٌخ الحدٌث للوطن اللبنانً فً تؤسٌسه
ومن ثم استقالله وحتى الٌوم ،وحتى الؽد وما بعده أٌضا ً.
لبنان وطن نهابً لجمٌع أبنابه .هذه الحقٌقة
ومن هنا المقولة المُإسِّس ُة مجدداً للبنان ،المقولة الثابتة َحفراً ،أن
َ
المإسِّسة اللبنانٌة التً تساوي بٌن جمٌع اللبنانٌٌن باعتبارهم أخوة فً المواطنة ،هً أٌضا ً تساوي فٌما بٌنهم
باعتبار نسبتهم إلى وطن واحد ،إلى أب انتمابً واحد .واتخذت هاتان النسبتان الموحِّ دتان صف َة النهابٌة
والجزم والحسم فً النسبة واالنتساب :إن هذا األمر ،نهابٌة الوطن ،قد ت ّم وحُسم ،ال ِجدا َل فٌه وال تر ّدد.
الك ّل ٌنتمً إلى هذا الواحد ،كل االبناء ،كل تنوعات البنوّ ة .وهذا الواحد هو لبنان الوطن الذي ال بدٌل له،
َ
مواطنة وانتماء .والحاجة إلى
حتى من الحاملٌن جنسٌة أخرى  -وال أقول جنسٌة ثانٌة  -ألن "اللبنانٌة" هً
اكتمال فٌه ،بل هً ناتجة
خلل فً نفس الوطن أو عدم
ٍ
جنسٌة أخرى ،أو اعتقا ُد الحاجة إلٌها ،لٌس ناتجا ً من ٍ
عن خلل فً موضع آخر ،أصِ ُل إلٌه الحقا ً.
ً
ثابتة فً مقدمة الدستور اللبنانً،
و هذه المقولة ،مقولة إنّ لبنان هو وطن نهابً لجمٌع أبنابه ،والتً صارت
هً من نتاج الفكر السٌاسً اللبنانً الشٌعً الحدٌث والصادق ،تحدٌداً عبر الشٌخ محمد مهدي شمس الدٌن
والسٌد موسى الصدر .و دعوة الشٌخ شمس الدٌن ،الشهٌرة والبصٌرة فً الوصاٌا ،دَعْ و ُته الشٌع َة لإلندماج
فً أوطانهم ،هً خٌ ُر تطبٌق وتصدٌق لحقٌقة الوطن اللبنانً ولنهابٌّة هذا الوطن بالنسبة إلى المسلمٌن عامّة
وإلى الشٌعة منهم خاصّة.
ال ٌوج ُد للشٌعة وطن آخر .واللبنانٌون الشٌعة ال ٌنتمون إلى "شٌعٌّة عالمٌة" ،و ماه ٌّ ُتهم ال ٌ ُ
ُبحث عنها فً
تنظٌم عابر لألوطان ،وال ُتلم ِلمُها منظومة فوق  -وطنٌّة .هم لبنانٌون ابتدا ًء و لبنانٌون انتهاءً ،و لبنانٌون
ٍ
حٌا ًة و وفا ًة .ومهما ٌ ّدعً البعض ،من دول أو ؼٌرها ،أنهم دولة الشٌعة فً العالم فهذا ؼٌر صحٌح .ال
ٌوجد شًء اسمه "دولة شٌعة" ،إنما ٌوجد شٌعة فً دول وطنٌة متعددة ومتنوعة ،شٌعة مواطنون فً
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أوطانهم .والشٌعة اللبنانٌون هم مواطنون لبنانٌون ولٌسوا مستوطنٌن مإقتٌن ،ولٌسوا مندوبٌن ألٌّة دولة
أخرى.
القاعدة الثالثة التً ٌقوم علٌها الوطن ،بعد الشعب واألرض ،هً الدولة.
ُ
األرض للشعب وهً التً َتحْ مٌه فً أرضه .الدول ُة هً التعبٌر عن إرادة الشعب فً
تحفظ
الدول ُة هً التً
َ
البقاء على أرضه ،وهً اعترافُه ووثٌق ُته فً أنه ٌنتمً إلى أرضه نهابٌاً ،وبالتالً هو ٌُنشِ ا عهداً على نفسه
وبٌن أفراده ،بما هم أبناء فً وطن واحد ،فً أن ٌكونوا مواطنٌن ولٌس مستوطنٌن .وبالتالً ،ال مواطن َة
بدون دولة.
ً
خلل فً الوطن أو فً نهابٌّته ،إ ّنما هً ناتجة عن خلل فً
والحاج ُة إلى جنسٌة أخرى لٌست
ناتجة عن ٍ
ُ
تحفظ المواطن َة وال ُتنمٌّها .المواطنة هً انتماء ولٌست جنسٌة .ولهذا ٌوجد مواطنون لبنانٌون
الدولة التً ال
بدون جنسٌة لبنانٌة كما ٌوجد مج ّنسون لبنانٌون ؼٌرُ مواطنٌن.
الجنسٌّة هً انتماء إلى دولة ،والمواطنة هً انتماء إلى وطن فٌه دولة صحٌحة تخدمه و تحمٌه.
أرض فقط ،ولٌس سهوالً وجباالً و َش ّطا ً فقط ،ولٌس "قطعة سما" فقط .الوطنُ هو رؼٌؾ
الوطنُ لٌس قطع َة
ٍ
ورزق محفوظ وطمؤنٌنة تسمح
عمل شرٌؾ ومستشفى ومدرسة ومساح ُة لع ٍ
حالل وفرص ُة
ٍ
ب آمنة لألوالد ِ
للمستقبل أن ٌؤتً وٌنمو.
وهذه ُكلُّها من مهام الدولة وواجباتِها .الدولة الحرة المستقلة( ،وهذه عاد ًة ٌكون ح ّكامُها رجا َل دولة ،أحراراً
فً نفوسِ هم مستقلٌن عن الخارج ،ومربوطٌن الى الدستور خاضعٌن للقانون فً الداخل) .الدولة ذات النظام
ٌدٌر شإو َنه وحٌا َته بواسطتها.
الدٌمقراطً الصحٌح الذي ٌسمح للشعب أن َ
ُ
ُ
ُ
تحفظ وحد َته
وتحفظ حرٌ َته فً التنوع ،وهً فً نفس الوقت
تنوعه
تحفظ
الدولة التً تحمً الشعب هً التً
َ
فً مجتمع سٌاسً وطنً واحد.
هكذا ٌكون التنوعُ فً الوحدة .مجتمع سٌاسً متوحد فً وطنه ومتوحد خلؾ دولته ،وهو فً نفس الوقت
متنوّ ع فً ذاته وحر فً تنوعّه وثقافته وإٌمانه.
المجتمع السٌاسً اللبنانً الواحد فٌه مسلمون ومسٌحٌون معاً ،والتنوع اللبنانً فٌه مسٌحٌون ومسلمون معا ً
أٌضا ً .إضعاؾُ وحدة المجتمع أو االجتماع السٌاسً ٌدفعُ الهوٌ َة الدٌنٌة أو الثقافٌة الخاصة إلى الواجهة
َ
فتحدث اضطرابا ً إسالمٌا ً مسٌحٌا ً .وهذه مسإولٌة الدولة.
لتنافس الهوٌ َة الوطنٌة الموحِّدة و ُتن ّك َل بها
َ
و اإلمعانُ فً إضعاؾ وحدة المجتمع السٌاسً ٌ ُ
ُحدث اضطرابا ً
َ
أعمق ،اضطرابا ً اسالمٌا ً و َم َرضا ً ُس ّنٌا ً-
شٌعٌا ً .وهذه أٌضا ً مسإولٌة الدولة.
ُ
وحفظه وحراس ُته هً مسإولٌة الدولة اٌضا ً .وحفظ التنوع ال ٌتم إال ّ فً دولة دٌمقراطٌة .ولهذا
إدارةُ التنوع
فإن مقولتً الدابمة والثابتة أن لبنان ال ٌقوم فقط على ثنابٌة مسٌحٌة إسالمٌة ،بل هو ٌقوم على ثالثٌة واجبة
مترابطة مسٌحٌة  -إسالمٌة  -دٌمقراطٌة.
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ً
ً
ً
ُخوفة تبحث عن األمان فً
أقلٌة
استبدادٌة وتصب ُح المسٌحٌ ُة
بدون دٌمقراطٌة تصب ُح االسالمٌ ُة
خابفة أو م َّ
س مِبر ٍد طِ وا َل وجودها الم ْ
ُستل َحق.
استبداد اآلخرٌن ،تبٌعُهم حرٌ َة أبنابِها ،فتصٌر حٌا ُتها لَحْ َ
وهذا لٌس لبنان!
لبنان وطن حقٌقً .هو لٌس كذبة تارٌخٌة وال مإامرة امبرٌالٌة وال صدفة جؽرافٌة .لبنان وطن حقٌقً
صنعه أبناإه واختاروه وانتموا إلٌه انتما ًء نهابٌا ً.
ولبنان لٌس ملجؤ ًٌ .جب الخروج من أطروحة الملجؤ .الملجؤ ُ لٌس وطناً ،الملجؤ لٌس فٌه مواطنة ومواطنون،
ولٌس فٌه رؼٌؾ حالل ورزق شرٌؾ وملعب آمن لألوالد .لٌس فً الملجؤ سماء بل سقؾ قد ٌنهار فً أي
ٌوم .الملجؤ لٌس فٌه بٌوت مشرقة بل زواٌا معتمة فٌها أكوام من الناس ،كل ٌنتحً بزاوٌته خابفا ً من أكوام
ك الكرام ُة البشرٌة.
الزواٌا األخرى .فً زواٌا الملجؤ تنعد ُم الموا َطن ُة وتر ُخصُ الجنسٌة و ُت ْن َته ُ
تحفر حفر ًة تضٌعُ هً فٌها بٌن األكوام .الوطن
وهذه أٌضا ً مسإولٌة الدولة وواجبها :أن تحف َظ وطنا ً ال أن
َ
بدون دولة ٌكون حفر َة ملجؤ ،والملجؤ مع الفوضى ٌصب ُح َم ْن َه ً
بة و َمقتالً.
لٌس لبنان ملجؤ ً بل هو وطن ،وطن الجمٌع .هو لٌس ملجؤ ً فٌه أكوا ُم أقلٌات بل مواطنون أحرار .المسٌحٌون
لٌسوا أقلٌة والشٌعة لٌسوا أقلٌة والدروز لٌسوا أقلٌة والعلوٌون لٌسوا أقلٌة والسنة قطعا ً لٌسوا أقلٌة ،الكل
ٌنتمً إلى أكثرٌة واحدة كبرى هً األكثرٌة اللبنانٌة.
ً
ً
إن المسٌحٌ َة هً ُ
الجبة فٌه .والمسٌحٌون هم
أصٌلة وكرٌمة ،وهً من بٌت أبٌها ولٌست
بنت هذا المشرق،
جوهرة فً هذا المشرق وبعض من إشراقه ،ولٌسوا أبداً ق ً
ِطعة من َع َتمتِه الكبٌرة.
لٌن ضحاٌا
إن أطروحة األقلٌات هً انتحار للمسٌحٌٌن ،وهً فتنة وبالء للمسلمٌن ،إذ أنها تجع ُل من األوّ َ
ومن التالٌن ُ
طؽاة.
 امٌركا وموقع العدو االول – غسان شربل – جرٌدة الشرق االوسط فً 0202/2/27
من كان العدو األول ألمٌركا فً العقدٌن الماضٌٌن؟ وهل بالؽت «القوة العظمى الوحٌدة» فً تضخٌم بعض
األخطار ،ما دفعها إلى ؼض النظر عن أخرى أشد خطورة فً الحسابات بعٌدة المدى؟ وهل استنزفت
أمٌركا فً حروب القرن الحالً بحٌث تراجعت شهٌتها لقٌادة العالم ،أم أنها أدركت بالملموس أن عبء
إدارة العالم مهمة تفوق قدرة أي دولة حتى لو كانت إمبراطورٌة مترامٌة األطراؾ والقدرات؟
فً السإال عن مستقبل أمٌركا شًء من السإال عن مستقبل العالم بؤسره .وسواء اتفقت مع سٌاساتها أم
اختلفتٌ ،بقى دورها مهما ً فً هذه البقعة أو تلك .على سبٌل المثال ،وحدها أمٌركا تمتلك القدرة على تدخل
حاسم أو التلوٌح به إذا قررت الصٌن استرجاع تاٌوان بوسابل ؼٌر ودٌة على اإلطالق؟ ووحدها أمٌركا
قادرة على التلوٌح بإقامة سد ناري هابل إذا راودت القٌصر الروسً رؼبة فً إخضاع العواصم األوروبٌة
بجنازٌر الدبابات ال بالهجمات السٌبرانٌة .هذا ال ٌعنً على اإلطالق أن أمٌركا ستكون فً القرن الحالً ما
كانته فً القرن السابق .تؽٌر العالم وتؽٌرت قواعد اللعبة وتؽٌرت أوراق القوة .لكن فً الوقت الحاضر تبقى
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أمٌركا حاضرة فً كل جزء من العالم .مرة فً صورة قوات عسكرٌة ،وأخرى فً صورة خبراء .وهً
موجودة أصالً على مفترقات البحار والمحٌطات ،وساهرة فً أجواء الدول ،مرة بإذن وأخرى بال استبذان.
من كان العدو األخطر ألمٌركا فً القرن الحالً؟ هل كان المال عمر الذي أقام فً أفؽانستان نظام
«طالبان» الذي ٌنتمً إلى عصور سحٌقة ،وٌرفض االعتراؾ بقواعد القانون الدولً والشرعٌة الدولٌة؟
وهل هو نظام المال عمر الذي وفر ألسامة بن الدن و«القاعدة» المعقل إلطالق التحرش باإلمبراطورٌة
األمٌركٌة ،وصوالً إلى مهاجمتها فً عقر دارها؟ وهل كان العدو األخطر ألمٌركا أبو بكر البؽدادي زعٌم
«داعش» الذي أطل من الموصل ،وشطب الحدود الدولٌة بٌن سورٌا والعراق ،وأسس ما سماه «دولة
الخالفة» ،وقتل واستباح وحز األعناق أمام الكامٌرات؟
من كان العدو األخطر ألمٌركا فً القرن الحالً؟ هل كان قابد «فٌلق القدس» الجنرال قاسم سلٌمانً ،أبرز
خرٌجً المدرسة التً فجرت مقر المارٌنز فً بٌروت واستهدفت أكثر من سفارة ،من دون أن ننسى خطؾ
الرهابن الؽربٌٌن بؤسماء مستعارة ،واإلفراج عنهم بموجب مسرحٌات مكشوفة؟ هل كان العدو األول
سلٌمانً الذي نفذ بشراسة وبراعة قرار المرشد «إطالة الحرب األمٌركٌة فً العراق» ،وهو كان قراراً
إٌرانٌا ً وسورٌا ً فً آن ،وجوهره إطالة الحرب واالستنزاؾ ،ومنع قٌام حكومة مستقرة موالٌة للؽرب فً
بؽداد؟ وهل هو سلٌمانً الذي تولى منع قٌام حكومة لبنانٌة مستقرة صدٌقة للؽرب فً بٌروت بعد اؼتٌال
رفٌق الحرٌري ،أم سلٌمانً الذي برع فً هندسة «الجٌوش الصؽٌرة» التً أسسها ودفع بها إلى الساحة
السورٌة إلنقاذ نظام األسد؟ وهل هو سلٌمانً الذي رعى عملٌة تحوٌل الحوثٌٌن من مكون عادي فً الٌمن
إلى وكٌل إٌرانً مهمته استهداؾ األراضً السعودٌة ،فً إطار خطة التطوٌق الشاملة التً أطلقتها طهران
مستهدفة أبرز دول المنطقة؟ وهل صحٌح أن سلٌمانً الذي أمر دونالد ترمب بقتله ذهب إلى حد التفكٌر
بانقالب كبٌر ٌجعل إٌران حلقة الوصل بٌن النفوذٌن الصٌنً والروسً ،على أمل أن تكون طهران الوكٌل
الحصري لهذا التحالؾ فً منطقة الشرق األوسط؟
نتذكر الٌوم ما ٌمكن أن تفعله المراكز االستخباراتٌة والدبلوماسٌة واإلعالمٌة حٌن تقرر تضخٌم قضٌة،
وتحوٌلها بنداً ثابتا ً فً النقاشات العلنٌة وداخل الؽرؾ المسدلة الستابر .شهدنا فً بداٌة القرن محاولة إعطاء
صدام حسٌن صورة العدو األول والخطر األول .والحقٌقة أن نظامه كان مستمراً لكن مقلم األظافر وتحت
العقوبات ومن دون خٌوط مع «القاعدة» .لكن حملة التؤدٌب التً افتتحت فً أفؽانستان كانت تبحث عن
محطة ثانٌة ،ووقع خٌارها على العراق .و ّفر العقد األول من القرن فرصة ألمٌركا لتؤدٌب نظام صدام
حسٌن ،لكن المؽامرة كانت باهظة التكالٌؾ .وو ّفر العقد الثانً فرصة لحلؾ الناتو لتؤدٌب معمر القذافً،
وها هً اإلرادة الدولٌة تحاول لملمة األجزاء اللٌبٌة .القذافً أٌضا ً صُوِّ ر ذات ٌوم فً صورة العدو األول.
وستظهر األٌام أن «ملك ملوك أفرٌقٌا» الذي كان أحٌانا ً مضراً لجٌرانه والعالم كان شدٌد الخطر دابما ً على
شعبه ،ولم ٌكن العدو األخطر ألمٌركا.
لم ٌكن فالدٌمٌر بوتٌن جاهزاً فً العقد األول من القرن للعب دور العدو األول .كان ترمٌم روسٌا بروحها
وجٌشها همّه األول .فً العقد التالً ،سٌكتشؾ األمٌركٌون والؽربٌون أن بوتٌن لٌس امتداداً لٌلتسٌن ،وأنه
رجل آخر جاء من مكان آخر ،وفً مهمة أخرى .اكتشفوا أن البند األول فً برنامج الربٌس الروسً الذي
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طوّ ع الجنراالت ورجال األعمال واإلعالم هو بند سوفٌاتً؛ أي استنزاؾ الؽرب .وها نحن نشهد الٌوم
إشهار الخٌبة الؽربٌة من بوتٌن التً تترجم باستدعاء سفرابه أو طرد جواسٌسه ،فضالً عن إدانة ضجٌج
جٌشه قرب أوكرانٌا والهجمات السٌبرانٌة هنا وهناك.
ال تواجه إدارة باٌدن الٌوم عدواً من نوع المال عمر أو بن الدن أو البؽدادي أو قاسم سلٌمانً .واضح أن
هذه اإلدارة تبحث عن صٌؽة للعودة إلى االتفاق النووي مع إٌران ،مع السعً إلى إرفاق العودة بشًء
ٌساعد على طمؤنة إسرابٌل إلى توافر شروط أمنها ،وتبدٌد بعض مخاوؾ دول المنطقة .اإلدارة األمٌركٌة
الحالٌة التً تستعد الستكمال االنسحاب العسكري من أفؽانستان والعراق ال تضع إٌران فً موقع العدو
األول .ورؼم اشتباكها الحالً مع سلوك بوتٌن ،فإنها قد ال تمنحه موقع العدو األول ،خصوصا ً أن اقتصاد
بالده ٌكاد ٌكون موازٌا ً القتصاد إٌطالٌا.
ٌتزاٌد االعتقاد أن أمٌركا انشؽلت على مدى عقدٌن بؤعداء كثٌرٌن ،وتؽافلت تقرٌبا ً عن صعود عدوها األول
الحقٌقً ،وهو الصٌن .وجاءت أزمة «كورونا» لتعمق هذا االتجاهٌ .قول الخبراء إن الصٌن تتقدم بثبات
نحو الموقع األول فً االقتصاد العالمً .وٌالحظون أنها ألحقت ضرراً كبٌراً بالنموذج الؽربً وصورته.
أظهرت الصٌن أنه ٌمكن إخراج مبات المالٌٌن من الفقر ،واالندراج فً ثورات تكنولوجٌة متالحقة ،من
دون الوقوع فً فخ الدٌمقراطٌة الؽربٌة ،ومن دون التخلً عن القبضة الحدٌدٌة للحزب الواحد .أكدت
الصٌن أن الدٌمقراطٌة لٌست شرطا ً للتقدم واالبتكار .الصٌن لٌست روسٌا ،وال تعتمد أسلوب بوتٌن .ولٌست
إٌران بالتؤكٌد ،فهً تطوق العالم بطرق الحرٌر والقروض ال بالصوارٌخ والطابرات المسٌرة .ورثة
الخمٌنً لٌسوا العدو األول .وورثة ستالٌن ال ٌحتلون هذا الموقع .ورثة ماو ٌتقدمون الحتالله بجدارة.

 االنقاذ والقطاع الخاص – د .لوٌس حبٌقة -جرٌدة اللواء فً 0202/2/01
فً لبنان الٌوم اقتصادان ،األول ٌخدم السٌاسٌٌن والمسإولٌن فً القطاع العام وله شروطه ومقوماته
وعالمه ،وآخر حقٌقً ٌعٌش داخله بقٌة المجتمع أي أكثرٌة السكان .لألسؾ ال ٌمكن لالقتصاد الثانً أن ٌقوم
بكل المهمات الوطنٌة المطلوبة ،فالدولة تحتاج الى قطاع عام مثال للقٌام باللقاحات .فهل القطاع الخاص قادر
على الحلول مكان العام؟ كذلك األمر فً قطاع النقل والبنٌة التحتٌة من اتصاالت وطرق وؼٌرها .نحتاج
فً كل الدول الى قطاع عام فاعل ال ٌضربه الفساد وسوء االداء كما ٌحصل الٌوم فً لبنان انتاجٌة القطاع
العام ضعٌفة ان لم تكن سلبٌة .هنا تكمن أهمٌة وجود قطاع خاص فاعل ومنتج ٌحدث النمو فً االقتصاد.

انقاذ لبنان ٌقع فً مصلحة الجمٌع حتى السٌاسٌٌن الحالٌٌن .لذا ال ٌجب أن ٌعارضوا التؽٌٌر الذي ٌصب فً
مصلحة أوالدهم وأوالد اآلخرٌن .هنالك وقت حتى آخر  0200حتى ٌتم هذا التؽٌٌر النوعً بهدوء عبر
االنتخابات القادمة .ال أعتقد اننً أحلم ،بل أعتقد اننً مإمن بلبنان واللبنانٌٌن .ال قٌمة ألي مركز عام أو
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خاص فً لبنان فً ظروؾ كالتً نعٌش فٌها .استرداد األموال المنهوبة والمحاسبة الكاملة ٌتمان الحقا فً
ظروؾ هدوء سٌاسً وضمن القوانٌن .هنالك دور كبٌر للمسإولٌن السٌاسٌٌن الحالٌٌن ولالدارٌٌن فً
القطاع العام فً تؤمٌن استمرارٌة المإسسات من قضاء وسلطات عامة .هنالك أٌضا دور كبٌر للقطاع
الخاص مسإولٌن وموظفٌن وعمال فً تؤمٌن االستمرارٌة بالجدٌة واالنتاجٌة التارٌخٌة.

ما المطلوب من القطاع الخاص؟ الحفاظ على االنتاجٌة حتى فً الظروؾ السوداء التً نعٌش فٌها.
االنتاجٌة لٌست كل شًء الٌوم ،لكنها تصبح كل شًء تقرٌبا على المدى الطوٌل .االنتاجٌة أو انتاج العامل
الواحد ٌساهم فً رفع مستوى المعٌشة العام مع الوقت .للحفاظ على مستوى االنتاجٌة أو زٌادته اذا أمكن،
ٌجب أن ٌكون العمال مطمبنٌن الى مستقبلهمٌ .جب أن ٌكون العمال مرتاحٌن الى وضعهم الذي ٌحافظون
علٌه طبعا مع الجهد والجدٌة والوالء للمإسسة أو الشركة التً ٌعملون فٌها .األوقات الصعبة تصٌب العمال
والفقراء دابما أكثر بكثٌر من ؼٌرهم.

ما هً العوامل التً تإثر على االنتاجٌة الٌوم والتً ٌجب االهتمام بها لٌس فقط لتخفٌؾ الخسابر وانما أٌضا
لتقوٌة فرص النهوض المستقبلً؟ نحتاج عملٌا الى ثورة فكرٌة فً كافة مستوٌات االقتصاد وفً طرق
العمل والحٌاة كً نجتاز هذه الفترة الصعبة بنجاح .نحتاج الى تؽٌٌرات كبٌرة فً االداء على كل المستوٌات
أي فً القطاع العام وادارة الشركات والمإسسات كما مع العمال والموظفٌن وأخٌرا مع المستهلكٌن
والزبابن.

أوال :اعتماد التكنولوجٌا الجدٌدة ولٌس بالضرورة المكلفة وكل شًء متوافر .التكنولوجٌا لٌست صناعٌة
فقط بل محاسبٌة وادارٌة وتسوٌقٌة ونحن متؤخرون فً لبنان فٌها .للشركات الصؽٌرة دور كبٌر فً
استمرارٌة االقتصاد ،ولبنان لٌس الدولة الوحٌدة التً أكثرٌة شركاته صؽٌرة .فً الوالٌات المتحدة%54 ،
من الشركات لدٌها بٌن عامل وأربعة و %74لدٌها بٌن عامل وتسعة .المطلوبة النوعٌة فً االداء تجاه
المجتمع.

ثانٌا :تنظٌم العمل بشكل أفضل عبر التواجد فً الشركة أو فً المنزل بسبب الكوفٌد  29وتبعا للمصلحة.
هنالك شركات عالمٌة الٌوم بدأت توظؾ أشخاصا سٌعملون بشكل دابم عن بعد حتى بعد انتهاء الفٌروس.
المطلوب مرونة فً العمل واالدارة تبعا لطبٌعة العمل واالنتاج ،لكن المرونة هً عقلٌة وفكرٌة قبل كل
شًء.
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ثالثا :التركٌز على النوعٌة التً نقولها صراحة فقدنا قسما كبٌرا منها فً لبنان .نعٌش فً بلد صؽٌر ال
ٌمكن أن ٌؽتنً اال عبر اعتماد النوعٌة العالٌة فً انتاج السلع والخدمات بكافة أشكالها المالٌة والتعلٌمٌة
والصحٌة وؼٌرها .هل ذهبت «سوٌسرا الشرق» دون رجعة؟

رابعا :التنبه للعوامل الدٌموؼرافٌة التً تزداد خطورة فً لبنان مع هجرة المتخصصٌن والشباب والشابات
ومع الرؼبة المتزاٌدة فً الهجرة .هذا التؽٌٌر الدٌموؼرافً ٌرفع نسبة المسنٌن فً االقتصاد وبالتالً ٌزداد
الحمل على العاملٌن وتصبح مهمتهم شاقة أكثر.

خامسا :االدارة العصرٌة الجٌدة المرنة وهنا التحدي الكبٌر ،اذ ان ثقافة االدارة الحدٌثة ما زالت قلٌلة فً
لبنان أي محصورة فً شركات ومإسسات محدودة أقله نسبة لتحدٌاتنا الكبٌرة .نحتاج الى ادارات كفوءة
حٌث ال ٌمكن تحمٌل العمال والموظفٌن دابما األخطاء أو التقصٌر الذي ٌحصلٌ .جب أن تكون هنالك
شجاعة عند رإساء الشركات وأصحابها كً ٌتحملوا المسإولٌة.

كفاءة االدارة لٌست سهلة والرإٌة البعٌدة األمد فً االدارة قلٌلة فً لبنان .الوضوح فً طرق التنفٌذ ضبابٌة
وبالتالً مصادر سوء االداء موزعة فً الشركات والمإسسات وال تنحصر فً الموظفٌن والعمال .تحتاج
الشركات والمإسسات الى تجدٌد نفسها دورٌا قبل االنتقال الى أجٌال جدٌدة ،ألن العالم ٌتؽٌر ونرى أننا
ثابتون وهذا مضر .فترة الٌوم ضرورٌة لمراجعة النفس والتحضٌر للمستقبلٌن القرٌب والبعٌد .الشركات
والمإسسات تتؽٌر وتتعلم وتتؤقلم مع الخارج ولها أدوار فً المجتمع تتؽٌر أٌضا تبعا لحاجات المجتمع فً
السراء والضراء.

أهداؾ مدٌري الشركات والمإسسات ٌجب أن تكون الحفاظ على دورها وصحتها وأن ال تكون المنافع
المادٌة هً األساس كما ٌحصل فً لبنان .كمستهلكٌن ٌجب أن تكون لنا القدرة على التمٌٌز بٌن الشركة
والمإسسة الجٌدة وعكسٌهما ،وبالتالً ٌجب أن نشجع من ٌقوم بواجباته تجاه مإسساته وشركاته كما تجاه
المجتمع .الشركة والمإسسة الناجحة هً التً تكون كذلك لٌس فقط تجاه موظفٌها وعمالها ،بل أٌضا تكون
صادقة تجاه المستهلكٌن ومستعملً خدماتها .االدارة التً تنظر للمدى البعٌد هً االدارة الناجحة التً تستمر
وتكون فً خدمة نفسها والمجتمع .أما المردودان المالً واالقتصادي فٌحصالن حتما مع الوقت وٌنوه بهما.

ال ٌمكن ترك األسواق تعمل من دون رقابة اذ تنتج احتكارات وظلم تجاه الموظؾ والعامل كما تجاه
المستهلك .فً لبنان ال نطبق قوانٌن المنافسة والحرٌة االقتصادٌة كما ٌجب حماٌة للناس ،واألدلة على
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األرض تإكد ذلك .هنالك فً لبنان نقص فً المعلومات واالحصابٌات العامة لٌس فقط تقصٌرا ،وانما ذلك
مقصودا كً ٌتمكن الفاسد من االستمرار فً ابتزازه للمواطن والعامل والموظؾ .هنالك مشكلة أخالق
واضحة تزداد مع الوقت فً زمن الشدة والصعوبات .الفساد ٌظلم كل الناس لكن أكبر الخاسرٌن هم مإكدا
الفقراء ،فمن ٌهتم بذلك فً لبنان؟ الرقابة ضعٌفة لٌس فقط بسبب قلة المراقبٌن وانما خاصة بسبب عدم
الرؼبة أو حتى عدم االقتناع بالرقابة من قبل مسإولً الدولة ،وهنا الخطورة المإكدة .ضعؾ الرقابة ٌنتج
فجوات كبٌرة فً المجتمع وبالتالً ٌزداد الفقراء بإسا.
 اربع حاالت انقالبٌة فً جمهورٌات االزمات – رفٌق خوري – جرٌدة نداء الوطن فً
0202/2/06
لبنان فً حال إنقالبٌة ،ولٌس فً انتظار إنقالب .وهً حال تتجاور فٌها أربعة "إنقالبات" ؼٌر مكتملة.
وكلها طبعا ً من خارج الجٌش المحصن ضد إؼراء اإلنقالبات التً تقوم بها الجٌوش ،الرافض لدعوته الى
القٌام بإنقالب ،والحرٌص على أن ٌبقى موحداً وصمام األمان للبلد .أما الحال اإلنقالبٌة الوحٌدة المرشحة
لإلكتمال ،فإن حسابات أصحابها الدقٌقة فً انتظار أن تنضج ظروؾ إقلٌمٌة مالبمة تسبقها حماقات وأخطاء
وأحقاد محلٌة تقود الى اإلنهٌار الكامل .وأما الناس المسروقة والمهانة والمتروكة لقدرها ،فإنها تبدو عاجزة
عن اإلنتظام فً كتلة شعبٌة وازنة تفرض التؽٌٌر الجذري.

الحال اإلنقالبٌة األولى هً حال "حزب هللا" .فهو ٌملك جٌشا ً كامل األوصاؾ وإقتصاداً مستقالً ونظاما ً
مصرفٌا ً خاصاً ،وٌتحكم بالمإسسات والمرافق األساسٌة للدولة .وهو ٌمارس سٌاسة وعالقات خارجٌة
تناقض مصلحة لبنان مع العرب والؽرب ،وٌشارك عسكرٌا ً فً حرب سورٌا وسٌاسٌا ً وأمنٌا ً فً الٌمن
والعراق وٌلعب دور قوة إقلٌمٌة فً بلد صؽٌر.

الحال اإلنقالبٌة الثانٌة هً حال التركٌبة السٌاسٌة الحاكمة التً انقلبت فً الممارسة على الدستور والنظام
الدٌموقراطً البرلمانً .فهً تدمن الفراغ فً بقاٌا جمهورٌة بال حكومة وال مواعٌد ثابتة ،ال لالنتخابات
النٌابٌة وال لالنتخابات الرباسٌة .وأقل ما ٌنطبق علٌها هو قول الربٌس التونسً قٌس سعٌد عن "األقوٌاء"
فً بالده" :إنهم ال ٌعٌشون إال فً ظل األزمات ،ألن األزمة وخطاب األزمة عندهم وسٌلة من وسابل
الحكم".

الحال اإلنقالبٌة الثالثة التً كان مطلب الشعب والخارج أن تكتمل هً "حكومة المهمة" اإلنقاذٌة المإلفة من
إختصاصٌٌن من خارج المحاصصة ،والتً كانت فً صلب المبادرة الفرنسٌة للربٌس إٌمانوٌل ماكرون.
فهً إنقالب على المافٌا السٌاسٌة والمالٌة والمٌلٌشٌوٌة الحاكمة والمتحكمة .ولذلك تضامن الخابفون على
مصالحهم من اإلصالحات وتوقؾ السطو على المال العام والخاص ،فوضعوا الحواجز أمام حكومة كهذه.
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 وبعضهم ٌصر على. فإنهم ٌتقاتلون على تسمٌة إختصاصٌٌن تابعٌن لألحزاب،حتى فً التسلٌم الشكلً بها
.مشاركة األحزاب على أساس أن األصٌل أفضل فً مواجهة التحدٌات من الوكٌل الذي ٌعٌّنه

والحال اإلنقالبٌة الرابعة التً كانت بداٌة أمل فً والدة تٌار ٌقوده جٌل جدٌد عابر للطوابؾ والمذاهب
."تشرٌن27"  وٌكون البدٌل من التركٌبة الفاسدة التً قادت لبنان الى اإلفالس والعزلة هً ثورة،والمناطق
لكن المافٌا استخدمت كل الوسابل لتشوٌه صورة الثورة وضربها وتفرٌق قواها بإثارة العصبٌات الطابفٌة
.والمذهبٌة

ً لكن القنفذ ٌعرؾ شٌبا ً واحدا، "الثعلب ٌعرؾ أشٌاء صؽٌرة كثٌرة:ٌقول الشاعر اإلؼرٌقً أرخٌلوس
 وال.ً ونحن نرى الكثٌر من ألعاب الثعالب على المسرح السٌاس. وهو بالطبع قذؾ رٌشة قاتلة منه..."ًكبٌرا
.أحد ٌعرؾ متى تدق ساعة التحرك لدى القنفذ

 Sibling rivalry bodes ill for Jordan – April 12 2021 – Financial Times
Last week’s eruption of palace intrigue in Jordan, in which King Abdullah
placed Prince Hamzah, his restless half-brother, under house arrest, is
ominous. So are signs of meddling by Saudi Arabia. What Amman says
was a plot threatening the “security and stability” of the country, and
the king calls sedition, has been contained, for now. If the Saudis were
indeed involved in this affair — and the Jordanian government is
convinced they were — both sides seem resolved to paper it over. But
the future of Jordan, the west’s oldest and most steadfast Arab ally, is
under a cloud. Often described as a haven of stability in a region of
endemic turmoil, Jordan is sandwiched between the Levant and the
Gulf, with Syria to its north, Saudi Arabia to its south, and flanked by the
cauldrons of Israel/Palestine and Iraq. As the late King Hussein showed,
its rulers need not just good luck and shrewd judgment, but to tack with
regional winds that episodically howl through Jordan. King Abdullah was
a surprise choice to succeed Hussein in 1999, selected mainly because
he was the blooded commander of the elite special forces, the
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intersection of the army and intelligence services that underpin the
Hashemite monarchy. The young Prince Hamzah, eldest son of King
Hussein and his fourth wife Queen Noor, was named crown prince, but
displaced as heir apparent in 2004 by Prince Hussein, first son of
Abdullah. Thus began a saga of thwarted ambition and sibling rivalry.
Prince Hamzah, who looks, speaks and dresses like his father, is popular.
Although powerless, he has cultivated the native Jordanian tribes. These
East Bank tribes, rather than the Palestinian majority of West Bank
origin, are the bedrock of the regime. But they regularly stage uprisings;
and the financially squeezed army is really tribesmen in uniform. King
Abdullah lacks his father’s regal populism or paternalist charm. More
importantly, Jordan, a proud country often reliant on handouts, can no
longer afford the social contract whereby East Bankers are guaranteed
state jobs in the military and civil service while Palestinians run a weak
private sector. Prince Hamzah last week railed on video about “the
corruption and . . . incompetence” of “the last 25 to 02 years”. These
charges resonate, particularly in the loyalist south. King Abdullah and
Jordan’s pivotal role in regional diplomacy were, furthermore,
undermined by ex-president Donald Trump and his close allies in Israel,
Prime Minister Benjamin Netanyahu, and Saudi Arabia’s Crown
Prince Mohammed bin Salman. Trump’s promotion of the Israeli right’s
wish list, including recognising Jerusalem as the capital and assent to
Israel annexing Jewish settlements in the occupied West
Bank, destabilised Jordan by raising the spectre of a new wave of
Palestinian refugees. As Israeli ties with the Gulf strengthen, Jordanians
sense the House of Saud wants to take oversight of Jerusalem’s Islamic
sites from the Hashemites — from whom Crown Prince Mohammed’s
grandfather took the holy cities of Mecca and Medina in 1925 — as the
price of detente with Israel. King Abdullah was the first Arab leader
called by then president-elect Joe Biden, who put off talking to
Netanyahu for months and refuses to deal with Crown Prince
Mohammed. Biden and US allies should make clear that dabbling with
Jordan’s stability is a red line. But the king now has a platform of
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grievances laid out by Prince Hamzah, echoing the complaints of the
East Bank tribes but which reflect the malaise of Jordan. He would be
wise to address them.

 Into the hornet’s nest - March 6th 2021 – The Economist

Joe biden has made no secret of his frustration with Saudi Arabia. A “pariah” with
“very little social redeeming value”, he called its government in 0229. One of his
first acts as president was to end American support for the Saudi-led war in
Yemen. Last week he released an intelligence report that blamed the kingdom’s
crown prince, Muhammad bin Salman, for the murder of a journalist in 2018. But
at that point Mr Biden’s ideals collided with America’s national interest. The
prince may be a brute, but he is also in charge of an important American ally. In
the end Mr Biden decided that the cost of punishing him would have been too
high.
This is all part of a larger cost-benefit analysis taking place in the White House. Mr
Biden has signalled that he wants to make the Middle East less of a priority. He
has good reason to pull back. America has thousands of soldiers spread across
Arab countries, yet its interventions have produced dismal results. Many
Americans argue that their country should instead focus on countering China’s
growing global influence. The question facing the Biden administration is how to
lighten America’s burden in the Middle East while still protecting its vital interests
there. That will not be easy.
It helps that those interests are not what they were. For decades America focused
on the flow of Gulf oil and the survival of Israel. Last year America was a net
exporter of both oil and natural gas. And Israel, the best-armed country in the
region, now has formal ties with many of its Arab neighbours.
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Yet vital interests remain. Terrorist groups that find havens in Iraq, Syria or Yemen
may end up striking the West. If the government in Iran seeks a bomb it risks
setting off an arms race that would blow apart the global non-proliferation regime
and permanently put the Middle East on a nuclear knife-edge.
In the past America has sought to impose magical solutions. George W. Bush
attempted to decree a democracy in Iraq. Donald Trump wielded sanctions to
force capitulation or a change in regime in Iran. As these approaches failed,
American policy swung between interest and apathy, and war and retreat.
Mr Biden should instead try to bring stability by getting the region to take
responsibility for itself and discouraging leaders from being so dependent on
armed force. America’s big arms sales to the region’s despots are a source of
trouble. And they do little to help the region’s people, who suffer from poor
government and abusive regimes, which in turn foster extremism. rand, a thinktank, recently noted that America spends roughly as much on Egypt’s armed
forces as it does on aid to the entire region. Mr Biden should cancel the blank
cheque for mischief-making and repression.
The second leg to this strategy is to enhance the Middle East’s capacity for
diplomacy. The deals known as the Abraham Accords, which the Trump
administration helped broker between Israel and several Arab states, are a
tentative start towards upgrading the region’s diplomatic machinery. Mr Biden
should encourage more such talking. Saudi Arabia and the United Arab Emirates
were shocked when Mr Trump failed to come to their defence after attacks by
Iran and its proxies. Iran is suffering under American sanctions. Their anxiety gives
Mr Biden leverage in asserting that lowering tensions is in everyone’s interest.
Encouraging diplomacy does not mean withdrawing all American troops. They
have helped suppress Islamic State and al-Qaeda, which are still active. And soft
power tends to be more effective when hard power lurks in the background. For
example, the air strike on an Iranian-backed militia in Syria last month was
retaliation for an attack on Americans in Iraq—and a signal to the government in
Tehran that Mr Biden would not roll over in negotiations to revive the Iran
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nuclear deal. Talking is not easy but, if America wants to focus less on a troubled
part of the world, it is the only way ahead. ■

 Why Biden Must Watch This Palestinian Movie - 27th April 2021 – New
York Times
Mr. Brennan was the director of the C.I.A. from 2013 to 2017.
On a recent evening I watched “The Present,” a short film by Farah Nabulsi, a
Palestinian filmmaker, which was nominated for an Academy Award for liveaction short film. (The winner in the category was “Two Distant Strangers.”) Ms.
Nabulsi’s 05-minute film is a powerful, heartbreaking account of the travails of
Yusuf, a Palestinian man, and Yasmine, his young daughter, as they traverse an
Israeli military checkpoint in the West Bank twice in a single day.
“The Present” establishes its context quickly, opening with images of Palestinian
men making their way through a narrow passageway at one of the numerous
checkpoints that dot the Israeli-occupied West Bank. Palestinians going to work,
visiting family or shopping on the opposite side of a security barrier have to bear
this humiliating procedure every day.
Yusuf sets out with Yasmine to buy an anniversary gift for his wife. He is held in a
chain-link holding pen. The ostensible reason is that the Israeli guards want to
search him and his possessions more thoroughly. Yasmine sits nearby, watching
and waiting in silence.
The scene brought back memories of my first visit to the West Bank in 1975, when
I crossed the Jordan River and arrived at an Israeli security post. As a student at
the American University in Cairo, I was excited about visiting Jerusalem and
spending Christmas Eve in Bethlehem. I joined a relatively short line, which
moved at a steady and efficient pace.
A few feet away, I could see men, women and children in a much longer line fully
enclosed by steel mesh fencing labeled “Palestinians and Arabs.” I saw several
subjected to discourtesy and aggressive searches by Israeli soldiers.
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While I was distressed by what I saw, I knew that Israel had legitimate security
concerns in the aftermath of the 1967 and 1973 wars, worries that had been
heightened by attacks on Israeli and Jewish targets by Palestinian terrorist
organizations.
Half a century has passed, and the political and security landscape of the Middle
East has profoundly changed.
Israel has signed peace treaties with Egypt and Jordan. The Abraham Accords,
brokered by the United States last year, have paved the way for four more Arab
states — the United Arab Emirates, Bahrain, Sudan and Morocco — to establish
diplomatic relations with Israel. Hopefully, more Arab leaders will follow suit as
there is no reason and little geostrategic sense in continuing to deny the reality
and permanence of the state of Israel. (Unfortunately, the accords did nothing for
the Palestinians except to obtain a suspension of Israeli plans to illegally annex
the West Bank.)
There also has been significant progress in reducing violence carried out by
Palestinians inside and outside the occupied territories. The exception is Hamas,
which continues to launch rocket attacks into Israel from the Gaza Strip.
In the West Bank, Palestinian security and intelligence services have worked
closely with their Israeli, Arab and Western counterparts to disrupt extremist
networks and prevent attacks. These Palestinian agencies have demonstrated an
impressive degree of professionalism over the past two decades.
Despite sharply reduced tensions between Israel and the Arab world, the
Palestinian people themselves have seen no appreciable progress in their quest to
live in their own sovereign state. Political fissures and the ineffective political
leadership of the Palestinian Authority have contributed to stymying ambitions
for Palestinian nationhood.
But that could change. Legislative elections in May and presidential elections in
July in the West Bank and Gaza offer Palestinians an opportunity to elect
representatives capable of conducting a more effectual political dialogue within
the Palestinian homeland and beyond. Palestinian candidates who do not bear
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the sclerotic reputations of political incumbents, if elected, would help soften the
deep-rooted cynicism that many Israeli officials display toward Palestinian
negotiators.
The major hurdle will be to reverse the trend of diminished interest that the
Israeli government has shown in pursuing a two-state solution. Israel’s prime
minister, Benjamin Netanyahu, has spearheaded relentless expansion of
settlements in the West Bank. That expansion has brought along more concrete
walls, security barriers and control points, further reducing the spaces where
Palestinians can live, graze their flocks, tend their olive groves and vegetable
gardens without being challenged by their occupiers.
Unfortunately, during the Trump years, the United States ignored Palestinian
interests and aspirations. Mr. Trump moved the American Embassy in Israel to
Jerusalem, rejecting the position of all previous U.S. administrations that it would
endanger final status negotiations on that contested city. He senselessly severed
funding to the Palestinian Authority and ended our contributions to the United
Nations for Palestinian refugee assistance.
In a welcome change, the Biden administration has authorized the release of $235
million for humanitarian, economic and development programs supporting
Palestinians in the West Bank, Gaza and elsewhere in the region.
The concluding scene of “The Present” shows Yusuf, tired and hobbled with back
pain, increasingly angry and on the verge of violence as he attempts to return
home with the anniversary gift. His chilling, emotional outburst made me think of
the frustration felt by every Palestinian who has to live with the stifling security
measures and political oppression attendant to Israel’s military occupation.
It was his little daughter, Yasmine, though, who gave me most pause and concern.
She watched her father’s patience, dignity and humanity steadily erode.
I can only imagine the imprint such experiences have on the young girls and boys
who live in the West Bank and Gaza Strip. They grow up traumatized by injustice,
discrimination and violence. They live with the feeling that their existence is
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controlled by people who don’t care about their welfare, their safety or their
future.
The Biden administration is dealing with a dizzying array of domestic and
international problems but the Palestinian quest for statehood deserves the early
engagement of his national security team. The United States needs to tell Israeli
leaders to cease provocative settlement construction and the sort of oppressive
security practices depicted in “The Present.”
A clear signal from President Biden that he expects and is ready to facilitate
serious Israeli-Palestinian discussions on a two-state solution would be of great
political significance.
John Brennan is a former director of the Central Intelligence Agency.
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