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Climat : la question africaine
Le premier accord universel pour le
climat a été approuvé à l’unanimité
le 12 décembre 2015. Moins d’un
an après, le 4 novembre 2016,
L’Accord de Paris (COP 21) est entré
officiellement en vigueur. La COP
22 qui s’est tenue à Marrakech, du 7
au 18 novembre 2017, s’est centrée
sur la mise en œuvre de l’accord de
Paris.
Au regard des engagements pris, ces accords
constituent un succès, même si on sait combien
la route peut être longue pour ce qui concerne
la mise en œuvre des engagements pris et
qu’il y a toujours le risque d’une remise en
cause des accord, comme nous venons de le
constater avec le président Trump. Mais ces
accords laisse un gout amer quant à la prise
en compte du « paradoxe africain », parce
que ce continent est le moins pollueur de la
planète tout en étant celui qui pourrait être le
plus affecté par des changements climatiques
imputables à des pollutions venues le plus
souvent d’autres continents.
Continent le moins pollueur, les chiffres en
témoignent et un niveau de développement
modeste l’explique en partie. On peut constater
à travers mes statistiques que développement
et pollutions vont souvent de pair. Ainsi, les
principaux pays ou « union de pays »responsables
de l’émission de CO2 sont la Chine (24,1%),
les États-Unis (14,9%),les pays membres de

Union européenne(10, 3%), l’Inde (5,7%),la
Fédération de Russie (5,4%),le Japon (3%), le
Brésil (2,6 %) etc. Aucun pays africain ne figure
dans les dix premiers pollueurs de la planète,
et si l’Afrique du sud est au quinzième rang,
sa contribution est inférieure à 1% .
L’Afrique est aussi le continent qui sera cependant
la principale victime du réchauffement climatique,
estimé à deux degrés globalement, mais à trois
degrés en Afrique, avec des conséquences
climatiques négatives sur son développement.
Par exemple, une érosion côtière accentuée
et un accès à l’eau potable rendu encore plus
complexe ; des terres cultivables de plus en
plus difficiles à cultiver ; des conditions de vie
et de travail dégradées ; des pluies raréfiées
sur un territoire connu déjà pour ses longues
périodes de sécheresse…
Le pire reste à venir. Pour se développer le
continent aura besoin de consommer de plus en
plus d’énergies émettrices de CO2 et il faudrait
réguler la pollution alors que les États sont
souvent très faibles et peu efficaces. Il faut agir
lais la question est que les pays industrialisés
pollueurs d’aujourd’hui ne se sont pas vraiment
posé la question de savoir s’ils créaient ou non
de la pollution. Agir cela veut dire contribuer
financièrement à la réduction de l’effet de serre.
On estime à 40 milliards de dollars américains
par an le coût du changement climatique en
Afrique, soit 3% de son PIB .Et à cela viennent
s’ajouter les coûts indirects liés par exemple
au recours aux énergies renouvelables.
Pour la plupart des pays africains, dont le PIB par
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habitant est, pour
plus de la moitié
d’entre eux, parmi
les plus faibles de la
planète, la facture
constitue un frein
incontestable à leur
développement.
Pour beaucoup, la
solvabilité financière
n’y résisterait pas.
C’est pourquoi les
experts africains
demandent que l’on
revoit à la baisse
d’un demi degré
l’objectif fixé. Est-ce la
bonne solution? C’est
une solution mais
pas nécessairement
la bonne solution.
À moyen terme le continent africain est
celui qui va connaître les incidences de ce
réchauffement climatiques. En généralisant
les mesures proposées, en leur donnant un
caractère universel, on a rendu les conditions
de développement et de rattrapage des États
les plus démunis de la planète plus difficile
encore. Deux solutions pourraient être étudiées:
La première consisterait à traiter le continent
africain à part, en ne lui imposant pas pendant
cinq ans ou dix ans, les engagements pris.
Cela aurait peu d’incidence pour les autres

Le centenaire de Nasser
L’Égypte a célébré le centenaire de
naissance de l’ancien président
égyptien et leader arabe Gamal
Abdel-Nasser qui est né le 15
janvier 1918. Nasser a concrétisé
les aspirations des Arabes pour
l’indépendance et la dignité. Son
nom symbolise l’espoir des Arabes
à maitriser leur destin et forger leur
propre avenir.
C’est pourquoi, le silence qui a entouré cet
anniversaire dans les médias arabes est
particulièrement consternant d’autant qu’au
regard de la situation déplorable de la nation
arabe aujourd’hui, le souvenir du chantre de
l’arabisme reste bien vivant pour de nombreux
Arabes du Caire au Yémen, en passant par le
Liban et la Palestine.
Il est également navrant de lire dans certaines
publications, prétendant pourtant porter le
drapeau de la Palestine et des causes arabes,

des critiques acerbes qui sont particulièrement
dérisoires quand on a sous les yeux la médiocrité
de la plupart des dirigeants arabes.
En Égypte, le fantôme de Nasser a hanté les
piètres hommes politiques qui lui ont succédé, à
commencer par Sadate qui fit tout pour occulter
la mémoire de son illustre prédécesseur Sous
la présidence de Morsi, la dictature des Frères
musulmans eut même l’idée de déloger le
Raïs de la petite mosquée où il repose ! Dans
ces conditions on ne peut que se féliciter
que l’actuel pouvoir égyptien ait salué la
mémoire du Hérault de la cause arabe, même
si les préoccupations électorales ne sont sans
doute pas étrangères à cet hommage. Mais
au moins hommage il y a eu et cela suffit à
démontrer l’attachement du peuple égyptien
à celui qui l’invita à relever la tête « car les jours
d’humiliation sont terminés ».
Dans son discours prononcé à l’occasion du
centenaire de naissance de Nasser, le président
Abdel Fattah al-Sissi a notamment déclaré :
« Nasser a également déployé tous ses efforts

continents du fait de sa très faible contribution
actuelle à la pollution mondiale .
La seconde reviendrait à prendre en compte
la théorie de Coase, celle du pollueur payant,
et conduirait à ne pas proposer l’universalité
des mesures prises, réduisant pour un temps la
contribution financière du continent africain
à une contribution symbolique.
Malheureusement, les engagements pris
l’ont été sous la pression des États les plus
puissants, souvent les plus pollueurs, au mépris
des conséquences que cela impliquait pour les
plus modestes, souvent les moins pollueurs.

Dr Zeina el Tibi
pour que l’Égypte reprend la place qu’elle mérite,
tant au niveau régional qu’international, c’est
pourquoi les Égyptiens lui demeurent fidèles
même après sa mort.
Son nom symbolise l’espoir des Égyptiens
à maitriser leur destin et forger leur propre
avenir. » On retiendra également que l’opéra
du Caire a programmé « Une nuit à l’opéra »
qui a permis de présenter quelques-uns des
thèmes musicaux les plus célèbres de l’époque
nassérienne, à commencer par l’opérette
nationaliste « La Grande Patrie » Qui est un
hymne à la patrie arabe, « du Golfe à l’Océan,
de Marrakech à Bahreïn ».
En vérité, face aux lâches abandons et aux
complaisances qui se sont accumulés depuis
la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est
indéniable que Nasser est, avec les présidents
Saddam Hussein et Yasser Arafat, l’un des rares
leaders patriotes qui ont entretenu le rêve de
donner espoir au peuple arabe et de l’inviter
à marcher vers les sommets plutôt que vers
l’abime du renoncement.
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LES RISQUES DE DÉSINTÉGRATION DE L’ÉTAT ET DE SÉPARATISME DANS LE MONDE ARABE
Le Centre d’études des droits du
monde arabe (CEDROMA) de
l’Université Saint-Joseph (USJ)
de Beyrouth et l’Observatoire
d’études géopolitiques de Paris
ont organisé le 28 février 2018
à l’amphithéâtre Gulbenkian de
l’USJ un colloque sur le thème « Les
risques de désintégration de l’État
et de séparatisme dans le monde
arabe ».
Présidée par le professeur Marie-Claude Najm,
directrice du CEDROMA, cette conférence a
permis d’entendre plusieurs experts sur la
question de la menace séparatiste contre l’unité
nationale et l’État-nation dans le monde arabe.
Mme Najm a souligné l’importance du sujet
de cette conférence qui traite d’une question
cruciale pour l’avenir des pays arabes.
Dr Charles Saint-Prot, directeur général de
l’Observatoire d’études géopolitiques de Paris,
a exposé que « les menaces séparatistes sont
devenues l’un des principaux problèmes dans
beaucoup de pays du monde… Le monde arabe
n’échappe pas à ce fléau, il suffit de regarder
ce qui se passe en Irak, en Syrie, en Libye, au
Soudan ou au Yémen, et aussi ce qui menace
en Algérie ou ailleurs. Le monde arabe voit
resurgir de vieux conflits ou naître de nouveaux,
parfois artificiels comme celui qui oppose le
Maroc à l’Algérie sur le Sahara marocain. De
même au Liban, près de trente ans après les
accords de Taif, on peut considérer que qu’on
reste loin d’avoir un État-nation souverain sur
l’ensemble de son territoire. »
Selon Charles Saint-Prot, deux points méritent
d’être mis en exergue : le jeu des puissances
en faveur du séparatisme est ancien et il s’est
toujours opposé aux aspirations nationales ;
les risques de désintégration de l’État et de
séparatisme dans le monde arabe ont explosé
après l’agression contre l’Irak.
Après avoir rappelé que le mouvement national

De g à d : Dr. Nabil Khoury, Prof. Charles Saint Prot, Prof. Marie-CLaude Najm, Dr. Zeina el Tibi, Prof. Jean-Yves de Cara
arabe, depuis le début du XIXe siècle, a refusé
toutes les divisions sectaires, ethniques et
confessionnelles, aujourd’hui les menaces
séparatistes se multiplient aussi bien en
Irak, en Syrie, en Libye et au Yémen que dans
certains État du Maghreb comme l’Algérie et
la Libye. Face à ses menaces, orchestrées par le
jeu de l’étranger, Charles Saint-Prot a souligné
que le monde arabe doit refuser les divisions
stériles, qu’il a besoin d’États forts et souverains
pour faire prévaloir l’intérêt général sur les
communautarismes ethniques, religieux ou
autres. En conclusion, il a affirmé
« Pratiquement quelle doit être la priorité ?
Nous en revenons à la question de l’État. Pour
déjouer les menaces séparatistes, la priorité
est de consolider les États du Proche-Orient
arabe de façon qu’ils soient de véritables
constructions nationales capables de résister
aux menaces de fragmentation des sociétés
locales. Il faut donc raffermir l’État de droit,
ce qui implique un effort réel en faveur de la

promotion concrète des libertés fondamentales
et du renforcement de l’autorité de l’État face
aux forces de dissolution. »

siège de ce nécessaire Institut pour l’étude
comparée des religions que préconisait le
Cénacle libanais, en 1965 »

Dr Zeina el Tibi, présidente déléguée de
l’Observatoire d’études géopolitiques, a exposé
que le confessionnalisme est instrumentalisé
contre le monde arabe. Elle a expliqué que la
question du confessionnalisme dans le monde
arabe a commencé au lendemain de la fin de la
Première Guerre mondiale. Le but des parties
régionales et internationales était de créer des
dissensions et des conflits dans l’ensemble du
monde arabe. Les puissances régionales ou
mondiales ont chacune joué cette carte : par
exemple, les Anglo-saxons ont encouragé le
mouvement des Frères musulmans contre
le nationalisme arabe.

Dr Nabil el Khoury, enseignant à Beyrouth,
a analysé le jeu des puissances, notant que
les États-Unis ont pour principal objectif de
protéger leur allié israélien, ce qui les conduit
à encourager des séparatismes destinés à
affaiblir le monde arabe. Quant à la Russie elle
poursuit l’ambition historique d’être présente
en Méditerranée, employant pour cela tous
les moyens.

Prenant l’exemple du Liban, elle a indiqué que
le système confessionnel n’aura fait que servir
les manœuvres de l’étranger, à commencer par
Israël. Selon Mme el Tibi il faut, tout en les
respectant, dépasser les particularités
par un projet commun. Pour cela il faut
renforcer l’État-nation pour dépasser
le confessionnalisme et permettre au
Liban de retrouver sa vocation de jouer
un rôle actif au service du dialogue des
cultures. Elle a conclu :
« Il est temps pour le Liban de retrouver sa
place dans l’Histoire. Le destin des nations
dépend de la volonté de leurs peuples.
Les Libanais doivent se débarrasser des
anciennes entraves et des contraintes
qui ont toujours été utilisées par leurs
ennemis pour les diviser et les ruiner.
Redisons-le la vocation du Liban n’est
pas d’être un État tampon mais c’est de
devenir un État trait d’union. L’enjeu est
de faire de la diversité des croyances
un facteur d’enrichissement mutuel et
un exemple de dialogue réussi entre
les religions. Le Liban est le lieu idéal
pour un tel dialogue. Il pourrait être le
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Le professeur Jean-Yves de Cara, avocat et
expert en droit international, a pris l’exemple
du conflit artificiel créé par l’Algérie contre
le Sahara marocain pour démontrer que le
séparatisme est un véritable danger. Le montage
politico-juridique inspiré par l’Algérie, via le
séparatisme, vise à porter atteinte à l’intégrité
territoriale du Maroc.
Pour le professeur de Cara c’est une menace
grave sur la stabilité d’une région déjà ébranlée
par de nombreux conflits et par l’activisme
des groupes terroristes.
Le président de la République du Liban, Michel
Aoun, a reçu la délégation de l’Observatoire
d’études géopolitiques (OEG) de Paris,
composée de Charles Saint-Prot, Jean-Yves
de Cara, et Zeina el Tibi, au palais de Baabda,
le 2 mars 2018.
Les dirigeants de l’Observatoire d’études
géopolitiques ont relaté au président Aoun les
travaux du colloque à l’USJ puis ils ont remis au
président de la République libanaise les dernières
publications de leur institut : un ouvrage sur Les
constitutions arabes, le livre Sahara marocain
le dossier d’un conflit artificiel et le Mémento
sur la question du Sahara marocain en quatre
langues. Ces ouvrages ont également été offerts
par leurs auteurs à plusieurs personnalités
libanaises dont le président du gouvernement,
M. Saad Hariri.

Paris - 14 Avenue d’Eylau 75016 - France
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Quelle culture de la « bonne gouvernance » ?

Dr Charles Saint-Prot, Directeur général de l’OEG

Charles Saint-Prot, directeur
général de l’Observatoire d’études
géopolitiques de la Paris et
l’universitaire Thierry Rambaud
ont assisté au Forum de Tunis sur
« Les nouveaux rôles culturels de la
société civile dans la promotion de
la bonne gouvernance », organisé
les 23 et 24 mars par l’Instance
nationale de lutte contre la
corruption (INLUCC), le ministère
de la Culture, l’ISESCO et diverses
institutions. Charles Saint-Prot
a présenté une communication
sur le rôle des universités et
des institutions de la recherche
scientifique dans la diffusion de la
culture de bonne gouvernance.

protectrice, laquelle doit être indépendante
des brigues, des groupes d’intérêts et des
factions qui mettent toujours en danger la
solidarité nationale.

Quand on parle de bonne gouvernance, un
effort de clarification s’impose. Le terme de
« gouvernance » qui est à la mode permet
d’englober tout et n’importe quoi. Voilà une
expression qui est à la mode. Il est évident qu’il
n’en existe pas une définition unique. Certains
pensent qu’il s’agit de promouvoir l’État de
droit et la lutte contre la corruption, d’autres
estiment que cette notion est « installée au
cœur des politiques de développement sur le
modèle libéral que promeuvent les institutions
financières internationales » depuis une
quinzaine d’années.
Quelle bonne gouvernance ?
C’est à la fin des années 1970 que le terme bonne
gouvernance a commencé sa carrière. La personne
qui l’a porté sur les fonts baptismaux n’est autre
que Mme Thatcher, l’ancien Premier ministre
britannique, qui préconisait un désengagement
des autorités publiques vers des formes de
privatisation. Vers 1990, la Banque Mondiale
va utiliser cette expression pour définir ses
politiques de libéralisme et de désengagement
de l’État., notamment en Afrique. Le concept
de bonne gouvernance tire donc son origine
de la pensée ultralibérale et des institutions
financières Banque Mondiale et FMI. Il ne faut
donc pas être surpris de constater que c’est le
socle de l’idéologie d’organisations comme
l’OCDE ou l’UE. Ainsi, l’union européenne se
sert de l’évolution vers une économie du savoir
pour justifier sa politique de l’éducation. Les
enjeux économiques de la mondialisation sont
à la base de l’intégration européenne. Selon
cette conception, les questions politiques et
culturelles seraient de moindre importance.
Pour beaucoup d’organisations internationales, la
bonne gouvernance ce n’est pas bien gouverner
au sens où l’entendaient Aristote, Thomas d’Aquin
ou Jean Bodin. Elle s’inscrit dans un schéma
idéologique qui est celui du désengagement
de l’État. Or le désengagement de l’État signifie
que l’intérêt général est sacrifié à celui des
particuliers ou des groupes d’intérêts particuliers
Dans son ouvrage Gouvernance : Le management
totalitaire (Montréal, Lux Éditeur, 2013), le
philosophe Alain Deneault dénonce ce qui
se cache derrière le mot « gouvernance ». Il
expose que « gouvernance » n’est rien d’autre
que le projet d’adapter l’État aux intérêts et à la
culture de l’entreprise privée. Ainsi, le concept

aurait pour effet de confisquer la politique au
profit de la seule gestion économique avec
pour résultat la dissolution de la notion de
chose publique (respublica) et la substitution
du « politique » et la « citoyenneté » par le
discours managérial.
Bien sûr, si nous donnons un autre sens à
l’expression bonne gouvernance, s’il s’agit
de rechercher les voies d’une politique juste
et équilibrée, au service du bien commun et
bannissant la corruption, une bonne politique
consistant à libérer la société de l’influence
des lobbies et des groupes de pression, il en
est de tout autre chose. Employé de manière
consensuelle et sans connotations idéologiques,
le terme « bonne gouvernance » vise alors à
promouvoir la culture de l’État et des pouvoirs
publics. Elle figure souvent dans les textes
(Constitution, lois) et toute la question est
la volonté politique (ou la capacité)
d’appliquer ces textes (voir le Liban, la
Tunisie, l’Algérie, etc.)
Le rôle de l’enseignement
Sur ce point comment répandre la
culture de la bonne gouvernance. Quel
peut être le rôle de l’enseignement ?
Étant précisé qu’il n’appartient pas au
Marché de dicter la ligne de conduite
des sociétés humaines et les règles de
la vie publique, quelle contribution en
termes de connaissances, de compétences,
de formation et d’implication peut-on
souhaiter de la part des universités et de
la recherche scientifique pour qu’elles
aident à inculquer la culture de la bonne

gouvernance ?
Je pense que l’on ne peut placer le curseur
au niveau des universités. C’est trop tard et
peu approprié pour beaucoup d’entre elles
(médecine, disciplines scientifiques…). Il faut
plutôt revaloriser l’éducation v civique au niveau
de la Première et de la Terminale. Je dis bien
l’éducation civique, c’est-à-dire la formation
des citoyens et non els balivernes que l’on
enseigne aujourd’hui aux élèves (théorie du
genre, bien-pensance, etc.)
La priorité doit être donnée au rôle de l’État.
Le démembrement de l’État est le scandale de
notre temps, tout comme le démantèlement
des services publics au profit de sociétés privées
qui font tout plus mal et plus cher. Une société
a besoin d’État, une autorité légitime au service
du bien commun. Elle a besoin d’une autorité

Face à tous les tribalismes nourris par l’individualisme et le communautarisme, la priorité
est de restaurer l’idée de bien commun qui
consolide la citoyenneté. D’où la nécessite
de mener une réflexion sur le bien commun.
Le bien commun c’est la conviction que la
nation est une société historique supérieure
à la tribu ; que le citoyen est préférable au
barbare ; que la loi générale, socle de l’État
de droit, s’impose aux intérêts féodaux ou
oligarchiques.
Il convient donc de cesser de dénigrer l’État et
recréer à son profit un sentiment de confiance,
en mettant l’accent sur le fait que l’État doit
être techniquement compétent et exemplaire
du point de vue de l’éthique.
C’est ici que l’éducation prend sa place car
c’est sa mission de mettre en exergue cette
conception. Il faut enseigner aux jeunes
générations que l’État est au service du bien
commun.
C’est aussi cette idée qui doit prévaloir dans
les centres de recherche. C’est dire si les uns
et les autres ne doivent pas être au service
d’intérêts particulier mais au service du
seul intérêt général. Mais encore faut-il que
l’enseignement, le secondaire et l’universitaire
comme les centres de recherches, échappent à
toute récupération. On nous serine qu’il faudrait
un partenariat entre le secteur public et le
secteur privé.
C’est un slogan qui ne fait que masquer le
désengagement de l’État au profit des groupes
d’influence. Il est bien clair que le fameux secteur
privé ne subventionnera que ce qui sert ses
intérêts et son idéologie.
En conclusion, ce que je veux dire est qu’il faut
se méfier de certaines notions répétées comme
des incantations qui peuvent camoufler des
réalités très exactement opposées à ce qu’elles
prétendent défendre. Il faut se méfier de tout ce
qui s’apparente à une certaine pensée unique
au service d’intérêts obscurs.
Dans ces conditions, l’enseignement, du
secondaire à l’université, doit rester un service
public et ne pas être soumis aux lobbies et au
privé. C’est à ce prix qu’il remplira sa mission
qui est aussi d’éduquer et former les citoyens.
Mais cela implique que l’enseignement soit
un vrai service public et de qualité. Ceci est
une autre histoire…
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Sahar Baassiri, ambassadeur du Liban à l’UNESCO
La célèbre journaliste libanaise
Sahar Baassiri, qui a été
l’éditorialiste politique du quotidien
an-Nahar, est l’ancienne présidente
du Forum International des
Femmes (IWF) aux Nations Unies,
vient d’être nommée ambassadeur
du Liban à l’UNESCO. Elle est
l’auteur de plusieurs ouvrages
en langue arabe dont Le Liban
en attente (2009) et Les Arabes
errants..
L’Ambassadeur Sahar Baassiri, Délégué
permanent du Liban auprès de l’UNESCO a

présenté, vendredi 12 janvier 2018, ses lettres de
créances à la Directrice générale de l’UNESCO
à Paris, Mme Audrey Azoulay. Mme Baassiri a
réitéré les félicitations du Liban à l’occasion de
la récente prise de fonction de Mme Azoulay
à la tête de l’organisation en lui assurant du
soutien du Liban dans sa coopération avec
l’UNESCO.
L’Ambassadeur Baassiri a convié la Directrice
générale à se rendre au Liban dans un proche
avenir. La Directrice générale a répondu favorablement à cette invitation, saluant le rôle du
Liban au sein de l’Organisation et exprimant
son attachement aux projets déjà en cours
de réalisation. Les sujets évoqués portaient
notamment sur le rôle de l’UNESCO dans la lutte
contre l’intolérance, le Centre international des

sciences de l’homme
de Byblos, le projet
d’inscrire des sites
libanais supplémentaires sur la liste du
patrimoine mondial
de l’humanité et
l’élargissement de
l’aide de l’UNESCO au
Liban dans le domaine
de l’éducation.
(Bureau de Paris
Al Ayam)

‘Le cinéma au Liban’ : un livre retrace un siècle de septième art
Saviez-vous qu’en 1897, Alexandre
Promio tournait à Beyrouth un film
pour le compte des frères Lumière,
un an seulement après l’invention
du cinéma? Que l’un des pionniers
du cinéma libanais dans les années
30, Giordano Pidutti, n’était autre
que le chauffeur particulier de la
famille Sursock ? Au fil des 200
pages richement illustrées que
compte le livre de Raphaël Millet,
le cinéma libanais se dévoile dans
toute sa diversité, du XIXe siècle à
nos jours dans une édition bilingue
française et anglaise.
Raphaël Millet, qui officie aujourd’hui comme
réalisateur et producteur, a découvert le 7e
art local à Paris au début des années 90 avec
Maroun Baghdadi et son film ‘Hors la vie’. Il
vient alors de terminer ses études filmiques
à l’université de la Sorbonne et commence à
travailler pour le Centre national de cinéma
(CNC) tout en rédigeant des articles pour
des magazines comme ‘Qantara’ et ‘Positif’. Il
est alors invité pour participer au comité de
sélection de la Biennale des cinémas arabes.
C’est un tournant : «Nous étions en 1998,
environ sept ans après la fin de la guerre

civile, explique-t-il en préambule de son
ouvrage. De toute évidence, il se passait
quelque chose du côté du cinéma libanais.
Un des films soumis au comité se démarquait
nettement : Beyrouth fantôme, de Ghassan
Salhab. Remarquablement filmé, il me fit
grand effet, le titre lui-même sonnant comme
une invitation à venir voir Beyrouth de mes
propres yeux».
Après des années à compiler des archives,
et alors qu’il avait entamé la rédaction du
manuscrit, Raphaël Millet rencontre Patricia
Elias et Dima Samaha en 2012 par le biais
d’un ami commun. Les deux jeunes femmes
viennent de lancer les éditions Rawyia et
projettent de publier un ouvrage de référence
qui retracerait l’histoire du cinéma libanais.
On pouvait jusqu’alors les compter sur les
doigts d’une main.
Parmi les plus notables, on trouvait ‘Le cinéma
libanais : itinéraire d’un cinéma vers l’inconnu’
de Hady Zaccak sorti en 1997 ou ‘le cinéma
suspendu : les films de la guerre civile libanaise’
de Mohamed Soueid, parus dix ans plus tôt.
‘Cinéma au Liban’, qui explore l’histoire du
cinéma depuis ses prémices à la fin du XIXe
siècle, jusqu’à nos jours, incluant aussi bien les
films libanais que les films étrangers tournés
au Liban. On trouve aussi des entretiens menés
avec les acteurs principaux de l’industrie,
tel George Nasser, Ziad Doueri,
Nadine Labaki ou le producteur
George Schoucair.
«Une autre particularité du livre,
est la présence de documents
visuels et d’archives souvent
inédits, ajoutent les éditrices
de Rawiya qui ont travaillé à
distance avec l’auteur.
Le recours à de nombreux collaborateurs, la recherche constante
des ayant-droits pour les visuels
utilisés, et une quête passionnante,
bien qu’ardue. L’ouvrage s’inscrit
d’emblée dans la catégorie des
beaux-livres, alors que les livres
sur le cinéma libanais étaient
jusqu’alors davantage des

ouvrages académiques. Cet ouvrage est le
premier en son genre, il rend compte de la
mémoire des premiers temps du cinéma,
de son âge d’or, de sa capacité à survivre
en dépit de la guerre et à son essor actuel».
Raphaël Millet, qui a également publié
différents ouvrages tels que ‘Cinémas de la
Méditerranée’, ‘Cinémas de la mélancolie’
(L’Harmattan, 2002) ou ‘Le Cinéma de Singapour’
(L’Harmattan, 2004), a aussi souhaité une
dimension mémorielle à son projet : «Les
films tombent rapidement dans l’oubli,
quand personne ne les projette, ni n’écrit
à leur sujet ou même tout simplement, ne
parle d’eux.

pour seul horizon que la disparition. Quand
ils meurent, c’est une partie de notre passé
qui meurt aussi. Un livre comme celui-ci est,
à sa faible mesure, une petite tentative pour
garder vivants dans notre mémoire collective
non seulement ces films, mais aussi les gens
qui les ont faits’’.

Ne sachant même plus qu’ils existent, il n’y
a alors aucune raison de les chercher, et au
bout du compte, ces films, abandonnés au
travail de sape du temps qui passe, n’ont

Jacques Berque artisan du dialogue des civilisations
Jacques Berque fut le dernier arabisant spécialiste
de l’Islam, dans la lignée des Massignon, des
Gardet, des Laoust, des Monteil.
Penseur de conviction, esprit libre toujours
en mouvement, homme de terrain, érudit,
savant et poète, il a joué un rôle essentiel de
passeur entre les cultures.
Cet ouvrage lui rend hommage en soulignant
plusieurs aspects de son œuvre sur les grands
sujets qui lui tenaient à cœur : la politique
arabe de la France, la solidarité entre les deux
rives de la Méditerranée, l’action en faveur de
la connaissance de l’Islam du juste milieu, la
cause des peuples (pour la Palestine, contre
la guerre américaine en Irak, pour le Québec,
contre l’Union européenne…)
Ouvrage publié aux éditions du Cerf, Série
« études islamiques », sous la direction de
Charles Saint-Prot, avec des contributions de
Jean-Yves de Cara, Mustapha Cherif, Jean-Pierre
Chevènement, Mohammed Mraizika, Oussama
Nabil, Thierry Rambaud et Jean Sur.
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الخطط اإلقتصادية تتهاوى أمام «حائط» السياسة
تتمة الصفحة ١
إحصاءات دقيقة حولها بل مجرد تقييم
تقريبي ال يُمكن أن تنتج عنه سياسة إقتصادية واضحة .وحتى
اإلستثمارات التي تُعتبر العنصر األساسي والرئيسي في النمو
اإلقتصادي ،هناك غياب إلحصاءات عنه! فكيف يُمكن وضع خطّة
إقتصادية في غياب هذه المعلومات؟
بيئيًا :ال نعرف من الوضع البيئي إال ما تراه أعيننا من مطامر
ومكبات ُمخالفة للمعايير العلمية والصحية .لكن ماذا عن تلوث
الهواء ،والماء ،واألطعمة؟ كل هذه األمور في حاجة إلى تقييم

ج ّدي وال يُمكن السماح بصرف مليارات الدوالرات على قرارات
عشوائية تخدم مصالح خاصة ت ّدعي أنها تهدف الى التحسين في
حين أنها بعيدة من ذلك.
العلم ..سلطة خامسة
إن فصل السلطات هدفه الخير العام وتفضيله على المصالح
الخاصة .من هنا يأتي دور العلم حيث يتوجّب على السلطة السياسية
إستشارة اإلختصاصيين األكاديميين في الجامعات بهدف تأمين
أرضية صالحة ألخذ القرارات اإلقتصادية واإلجتماعية الصالحة.

لماذا ال تقوم الحكومة بتوقيع إتفاق مع الجامعة اللبنانية مثال ،لخلق
وحدة أبحاث – مركز دراسات يكون في خدمة الحكومة وتزويدها
بأجوبة علمية على المشاكل التي تواجه لبنان يوميًا؟
في الختام ،ال يسعنا القول إال أن إدارة الشأن العام هي أمر ُمعقد
يجب أن يستند الى العلم ويعلو فوق اإلنقسامات السياسة والحزبية
والطائفية والمذهبية .ويخطئ من يعتقد أن ربح مركز في الدولة
على حساب طائفة أو مذهب أخر هو إنجاز ،ألنه كما تقول النظرية
اإلقتصادية ال يُمكن اإلرتقاء ببلد فيه فقر.

العالم يدخل فترة حرجة من المخاطر المكثّفة في 2018
تتمة الصفحة ٥
األطراف أضعف بكثيرمن أن تستجيب
مشابك الديمقراطية :موجات جديدة من الشعبوية تهدد النظام
االجتماعي في الديمقراطيات الناضجة
االنقراض ال ُمحكم:تأخذ الطائرات والسفن بدون طيار  /بحار
– المعتمدة عل الذكاء الصناعي – الصيد غير القانوني إلى
مستويات جديدة تستحيل استدامة المخلوقات فيها
إلى الهاوية:طغيان أزمة مالية جديدة على استجابات السياسات
وتحفيزها لفوضى عالمية
تلقين عدم المساواة:إمكانية تعزيز الفجوة بين الطبقات
االجتماعية من خالل الهندسة الحيوية واألدوية المعززة
لإلدراك

محمد سرور

حربٌ بال قواعد:تصاعد الصراع بين الدول على نحو غير
متوقع في غياب قواعد متفق عليها بشأن الحرب السيبرانية
الهوية الجيوسياسية:أن تصبح الهوية الوطنية مصدراً
متزايداًللتوتر حول الحدود المتنازع عليها في ظل التدفق
الجيوسياسي
زوال الجدران:بلقنة اإلنترنت ،كنتيجة الهجمات اإللكترونية،
والحماية واالختالفات في التنظيميات اإللكترونية
وعلق أليسون مارتن ،رئيس قسم المخاطر في مجموعة زيورخ
للتأمين قائال“ :لقد تم تصنيف الظواهر المناخية الشديدةمجدداً
على أنها الخطر العالمي األول من حيث احتمالية الحدوث
والتأثير ،كما أن المخاطر البيئية ،إلى جانب الضعف المتزايد
للمخاطر األخرى ،تهدد اآلن معظم المشاعات.ولسوء الحظ

نالحظ حاليا ً استجابة -متدنية جداً جداً -من جانب الحكومات
والمنظمات لالتجاهات الرئيسية مثل تغير المناخ ،إال أن
الوقت لم يفت بعد لبناء مستقبل أكثر مرونة ،لكن علينا أن
نعمل مع شعور أقوى بالحاجة الملحة من أجل تجنب انهيار
النظام المحتمل “.
تم إعداد تقرير المخاطر العالمية  2018بدعم مستمر على
مدار العام من قبل المجلس االستشاري للمخاطر العالمية التابع
للمنتدى االقتصادي العالمي .وبدعم من شركاء استراتيجيين
هم مجموعة شركات مارش وماكلينان ،ومجموعة زيورخ
للتأمين .والمستشارين األكاديميين في كلية مارتن أوكسفورد،
بجامعة أوكسفورد ،والجامعة الوطنية في سنغافورة ،ومركز
وارتون إلدارة المخاطر واتخاذ اإلجراءات بجامعة بنسلفانيا.

ثمة ما يستحق الحياة ...إلى الشاعر محمود درويش

النبض في
الومض في
ألنَّك
لحنَ
أحداق المنافي… صرتَ القيثار الذي َّ
َ
َ
ِ
جوارحنا.
الجليل ،فكم غا َر الريحانُ من خطاكَ… من
لجسد َك الناحل أز َه َر قِندو ُل
ِ
أنفاسك.
عبير
ِ
ت
ب ،عن شظايا الذاكر ِة في البيو ِ
َمنْ يحكي للحالمينَ عن وحش ِة الدر ِ
سح ال ُغبا َر عن
العتيق ِة… منْ يُحاكي عيونَ
ُّ
الصو ِر اليتيمة… ومن يَ ْم ُ
ال َمرايا الحزينة؟
تذهب…
ال
ْ
َ
ُّ
ض التسك َع بمالمح المنفييّن،
يؤنس أرصفة
من
المدائن  ،يُر ّو ُ
ُ
ِ
ُ
بال شيء تس َّكعتَ وحيدًا ،مع لغ ٍة من قمح ٍ… وهدايا قبَ ٍل للوجو ِه الخائفة.
سر ْح للقصيد ِة ضفائِ َر
دمع نقيَّةًِّ ،
مثلما أط َع ْمتَ ال ُغربَةَ ابتسامتَ َك وقطرةَ ٍ
ت…
االُمسيا ِ
تذهب
ال
ْ

ف َمنْ يُر ِّم ُم ُحطا َم أجسا ِدنا ،من يُعي ُد أسما َءنا… نحنُ الذينَ في َم َه ِّب
ب  ،من يُنقّي حناج َرنا من كال ِمنا ال َهباء؟.
الغيا ِ
تذهب
ال
ْ
ٌ
َ
َ
ناي ،بِال نغ ٍم.
األغنياتُ تائِهة ،والمخيَّ ُم بِال ٍ
… لمنْ األُغنياتُ اآلن؟

ب أفئِد ٍة والتفاتاتُ طرائِد .
العروس َمسبيَّةٌ… وال َمهـ ُر َمسا ِك ُ
ُ
المناديل تخبِّئُها؟
وأي
لمن األغنياتُ ُّ ،
ِ
ِ
ق
لدم يُرا ُ
ألسنا قبائ َل تغزو قبائ َل… باسم الدين نُقت ُل؟ تأسفُ األُغنياتُ ٍ
منْ جي ِد غزالة.
الجنَاح…
ال
ْ
تذهب ،واليمامةُ مكسورةُ َ
ال تُعلنْ موتَ الصباح.
ً
ْ
ُ
َ
ش ِة ،تطعننا بباق ِة شع ٍر…
صلة ،كعادتِ َك في الده َ
كأنَّ َك تتر ُك لنا القصي َدة ِمق َ
أليس
ت لِنبكيك…
َ
ت موتِ َك تطعنُنا ،ث َّم تنتشلُنا من المو ِ
بواحد ٍة من حاال ِ

ق الحياة”؟ .هل ماتتْ أحال ُمنا بساطو ٍر يبشه ُد أن ال إله
“ث َّمةَ ما يستح ُّ
ض والديار؟
إال هللا؟ ألم يكفِنا
لصوص الغفل ِة… و ُ
ُ
سباة األر ِ
أما زا َل في َك بقيَّة َوع ٍد؟
للفراغ القصيدة
ُسرج
ال ت ْ
ِ
دروب البَهاء؟
هجي لنا
ض َك ما زال فينا يُ ِّ
نب ُ
َ
تذهب
ال
ْ
العندليب أنت،
ُ
كالحياة أنت،
ت السنابِ ْل؟
الحصا َر قاما ِ
ك ْم أَس َكنتَ ِ

أنيس األسفا ِر
يا
َ
َ
ب ل َّو َحتْ ؟
ك ْم نجمة ُ
بح قطفتْ يداك ،كم لِمغي ٍ
ص ٍ
عاصفَ ٍة أطفأتْ ؟
ى ،ك ْم
ك ْم َ
ش َّرعَتْ عينا َك َمد ً
ِ
ناحا في ال ُعلى،
يا َج ً
ك ْم تن َّهدْتَ وحيداً في األقاصي الموحشة؟
للوطن
حن ،بقيَّةُ لغ ٍة ،في َك لنا أغنيةٌ،
ال ت ْ
ُسرج للغيا ِ
ب َجفنيكْ  ،ففي َك بقيَّةُ لَ ٍ
ِ
أنفاس َك ال ُمعتَّق.
نبي ُذ
ِ

جراحنا
س
ليس ذا الموتُ  ،إنَّما تحدي ٌ
َ
ِ
ق بقامو ِ
ليس الموتُ  ،بَ ْل تج ُّد ٌد لل ِعشق -للقلق.
َ
َّ
ت هو
مازا َل قلبُ َك
ينتظ ُر َعتَبا ً شهيَّاً… يتحف ُز لِما ورا َء ال َغضب ،لِ َ
صم ٍ
ِ
أبل ُغ القصائِد.
آلخ ِر َروائِ ِع الدهشة؟
أهو
ُ
ب ،أم هو ابتكا ٌر ِ
اإلحتجاج بالغيا ِ
تذهب
ال
ْ
س ُع من ضو ِء شمعتِها
فال ُّ
يعان عُقدتِ ِه ،والدمعةُ أو َ
سؤا ُل في َر ِ

ألستَ حصانَ نفي ِرنا ،حصانٌ
سرجهُ الحصار ،سيفُهُ الشعلةُ ،ميدانُهُ
ُ
القه ُر العريق؟
سحاب ِة األريج.
كال َوهل ِة تعب ُرنا ،إلى احتماالتِ َك القصوى ،إلى شُرف ٍة في َ

ان.
كالجالَّ ِد تقتُلنا ،بسو َ
س ِن ِ
خاطر ٍة غريب ٍة تقتُلُنا ،بزهر ِة ُر ّم ٍ
َح… تُعلِّقُنا.
باح ،على
س ال َّ
تُعلِّقنا على ِح ِ
ألوان قو ِ
ِ
بال شم ِ
س القُز ِ
ص ِ
ى ،لكنَّ
ستْ صد ً
سلي َل قبائِ ِل النَرجس ،من ُخطا َك األمكنةُ طالما اختَل َ
يا َ
س اإلياب.
ت المطر ،لل َمنف ِّي عيونًا من َع َ
للمنفي جذو ًرا في غماما ِ
ِّ
س ِ
فاتحةُ ال ِعشق أنت ،خاتمةُ ال ِعشق أنت
تذهب
ال
ْ
الطوفان؟
سوى صوتِك يمحو َزبَ َد
فالكال ُم أنت ،منْ ِ
ِ
ال تذه َْب
َّ
َّ
إنَّ َك من “زَه ِر اللو ِز” أنقى… من “زَه ِر اللو ِز أب َعدْ”.
ِّس في
ليتَنا ل ْم نُقد ْ
اإلبداع ِحب َرهُ
ِ
ليتَ َك ل ْم ُتعلَّ ْمنا ِطبا َع النسور

يا لَعار ِهم
الحصانَ وحيداً”… ث َّمةّ من اغتا َل َميدانَهُ وال ُغبار
“ت َركوا ِ
ب مائِدَتي.
قا َل البال ُء لك :هوذا القَب ُر رايةٌ… مثلُ َك من أطاي ِ
فوضوي
سيكفيان… والباقي لزه ٍر
ب
ِّ
تران من هذا الترا ِ
ِ
قُلتَ ِ ” :م ِ
هل”.
ون ،يشربُني على َم ٍ
اللَّ ِ
ال تذه َْب
ُ
فأي األيدي حفرتْ ل َك ال َمثوى…
ُّ

سوا َك يكت ُُب إلي َك نَشي َد ال َوداع ؟
ُّ
أي الشِّع ِر يَرثيكَ… و َمنْ ِ
ولَئِنْ أكثَرتَ من الوصايا… لئِن ُمتَّ كثي ًرا ،لكنَّ عالَ ًما دونَكَ– هذه الم َّرة
– َرتيبًا … عَليال.
ي” ،ب ُك ِّل
ال
قس ُم أنَّ َك تلي ُ
س… ب ُك ِّل “ال َّزه ِر الفوضو ِّ
أُ ِ
ِ
ق بنا ،بالو ّز ِ
بالنرج ِ
“أحم َد عرب ّي”…
نفي… لونُ عيني ِه…
ِ
أقس ُم أنَّ َك ُجفونُ ال َم ِّ
َّ
والحداء.
س َم ِر
أقس ُم أن َك ِظ ُّل
المكان ،وقندي ُل ال َّ
َ
ِ
ٍ
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والبحث عن سبل الدعم المالي واألعالمي والسیاسي
للقضیة الفلسطینیة وتوظیفھا بشكل یخدم القضیة
الفلسطینیة.
لقد استطاعت السفارات الفلسطينية في الخارج تأدية مهمتها
خالل العقود الماضية في خدمة سياسة السلطة وسياسة منظمة
التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني
وشكلت السفارات دائرة رئيسية من دوائر الدبلوماسية الفلسطينية
خدمة للسياسة الفلسطينية القائمة على خيار السالم والمفاوضات
واستطاعت اقتحام العالم بدفع من عدالة القضية وكسب الرأي العام
واألصدقاء وتمكنت من إبراز مظلومية الشعب الفلسطيني وعدالة
قضيته االنسانية وإقناع العالم بضرورة حل القضية الفلسطينية
استنادا للقرارات الدولية واالتفاقيات الموقعة مع الجانب االسرائيلي
وفي مقدمتها إتفاق أوسلو .
وتعرضت الدبلوماسية الفلسطينية في مرحلتي الثورة والدولة
إلى الكثير من العقبات والضربات وواجهت عراقيل أثرت على
مسار العمل الدبلوماسي الفلسطيني وكان للدور اإلسرائيلي األثر
األكبر في عرقلة الدبلوماسية الفلسطينية منذ سنوات السبعينيات
ونفذت االستخبارات االسرائيلية عمليات اغتيال لمدراء مكاتب
منظمة التحرير الفلسطينيية ولممثلي حركة فتح في بعض الدول
األوروبية وقبرص وغيرها من الدول من أجل ضرب التحركات
الدبلوماسية الفلسطينية في مرحلة الثورة لما كان لها من تأثير على
الرأي العام العالمي.
ورغم ما تعرضت له الدبلوماسية الفلسطينية من حصار
وضربات مؤثرة إال أنها استطاعت تحقيق انجازات هامة على
الساحة الدولية كان أبرزها قبول أنضمام فلسطين عضوا كامل

العضوية في اليونسكو في  31تشرين األول  2011ومنح فلسطين
صفة دولة غير عضو في األمم المتحدة  29تشرين الثاني ، 2012
إعالن محكمة الجنائية الدولية عن أنضمام دولة فلسطين رسميا إلى
المحكمة في  1نيسان .2014
وبتاريخ  2015/9/11أجازت األمم المتحدة رفع العلم الفلسطيني
فوق مقرها وفي  2017/9/72قبلت الجمعية العامة لإلنتربول
فلسطين عضوا فيها بعد تصويت  75دولة من أعضائها على
القرار  ،كما انضمت دولة فلسطين إلى العشرات من المعاهدات
واالتفاقيات الدولية.
اعتبرت األوساط الفلسطينية المختلفة أن ما تحقق من إنجازات
واعترافات دولية للسلطة الوطنية الفلسطينية انتصارات دبلوماسية
وثمرة التحركات الدبلوماسية الفلسطينية خالل عقود من الزمن .
أما في لبنان فقد كان للعمل الدبلوماسي الفلسطيني ميزة خاصة
 ،بعد افتتاح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت عام
 2005وتحويل المكتب إلى سفارة للسلطة الوطنية الفلسطينية  ،يوم
األربعاء  17آب  ، 2011وامتزج دور السفارة بين تمثيلها لساسة
السلطة الهادف لتعزيز العالقات الدبلوماسية مع الدولة اللبنانية
وبين إدارتها ألزمات الالجئين الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم
وبين أن تكون مقرا جامعا للفصائل والقوى والتيارات الفلسطينية.
ولعبت السفارة الفلسطينية في بيروت دورا دبلوماسيا هاما
في التخفيف من االحتقان الذي كان سائدا داخل األوساط اللبنانية
كافة اتجاه الفلسطينيين منذ ما قبل منتصف السبعينيات ،وعملت
على تعزيز العالقات الرسمية الفلسطينية اللبنانية  ،إال أن التعقيدات
التي يمر بها الوضع الفلسطيني والمرتبطة حتما بتطورات الوضع
االقليمي والعالمي جعل مهمة السفارة الفلسطينية في معالجة

أوضاع المخيمات الفلسطينية وتحرير الالجئ الفلسطيني من
حالة الحرمان والحصار والقهر التي يتعرض لها أمرا في غاية
الصعوبة رغم المحاوالت الكثيرة التي قامت بها السفارة كان في
مقدمتها دعم الطالب الجامعيين وتأسيس صندوق الرئيس محمود
عباس ومؤسسة الضمان الصحي  .ولعبت السفارة دورا دبلوماسيا
شاقا في ظل الظروف العامة التي يمر بها لبنان والمنطقة وفي
ظل االنقسامات اللبنانية والفلسطينية والعربية والدولية الحادة و
الظروف المأساوية التي يتعرض لها الالجئون الفلسطينيون في
لبنان .
لقد حققت الدبلوماسية الفلسطينية خالل مشروعي الثورة والدولة
الكثير من االنجازات والخطوات  ،وأصابتها العديد من االخفاقات
وتعرضت للكثير من الضربات  ،ورغم أن العمل الدبلوماسي لم
يحرر وطنا  ،إال إن الدبلوماسية ميدان صراع ضروري وحيوي
في مواجهة سياسة االحتالل وعدوانه ودبلوماسيته المخادعة للرأي
العام العالمي  ،واذا كانت القيادة الرسمية الفلسطينية قد اتخذت من
العمل الدبلوماسي خيارا رئيسيا لها لتحقيق أهداف ومصالح الشعب
والسلطة  ،فإن ذلك يتطلب عمال دبلوماسيا متطورا في مثل هذه
المرحلة بالذات من تاريخ القضية الفلسطينية ويقوم على امتالك
القدرات الدبلوماسية وأدوات العمل الدبلوماسي المؤثر والفاعل ،
وعلى تحديد البرنامج السياسي واألهداف السياسية بوضوح ودون
مواربات واالعتماد على الدبلوماسي القدير وباستطاعته أن يمثل
وينفذ المشروع السياسي الفلسطيني في مثل هذه المرحلة المعقدة
التي تشهدها القضية الفلسطينية وتتعرض خاللها لمخططات
التصفية والحصار.

ال أمل يلوح في األفق ...بعض الهوس الديني

حنان باكير
ال أمل يلوح في االفق ،نحو بناء ثقافة انسانية ،بعد ان حوّل بعض
مهووسي الدين ،الكون الى جغرافية للهوس الديني .ذلك الهوس
الذي يلغي اآلخر ،ما دام كل دين قد حجز الجنة ألتباعه ،وأغلق
ابوابها في وجه اآلخرين ،بل وحرّمها عليهم .جغرافية ال ترتوي اال
بالدم ،وال طمأنينة ألهلها اال باهانة األديان األخرى واذالل اتباعها.
ان موعد احراق نسخة من المصحف الكريم يقترب .وليس منّا
من يستطيع التكهن ما ستجرّه من مشاكل ربما تتعمد بالدم والنار!
هذا العمل المخطط له ،وصفته وزيرة الخارجية االمريكية بالعمل
المشين ،ربما هو أكثر من ذلك .وقد أعادنا الى الفترة التي د ّمرت
فيها طالبان تماثيل بوذا ،على اعتبار انها نوع من الوثنية وعبادة
األصنام .ولم يجد نفعا تدخل العالم كله ،وعلى رأسهم القيادات
االسالمية الرفيعة المستوى ،لكن ذلك لم يثن طالبان عن تفجير
الرموز الدينية البوذية.
الرسوم الكاريكاتورية للرسام الدنماركي ،وما أعقبها من حرق
سفارات وأعالم الدول االسكندنافية ،ودوس الصليب عليها
باألحذية ،ذيول ومضاعفات تلك الرسوم ما زالت قائمة ،من
محاولة اغتيال الفنان ،واستنكار شديد لمنح الفنان جائزة المانية،
دافعت عنها ميراكل ،واعتبرتها نوعا من حرية التعبير.
الرئيس االمريكي السابق جورج بوش ،تلقى وحيا هللا سماويا،
فأعلن حربه الصليبية على االرهاب ،بعد ان قسّم العالم الى قسمين..
خير وشر ومن ليس معه فهو ضده ،اي انه حليف للشيطان!! تبعه
الشيخ ابن الدن ،وأعلن جهاده المقدس ضد الصليبيين ،بعد ان قسّم

العالم الى فسطاطين ،الخير والشر .وكان ان دفع مئات اآلالف من
االبرياء ضحايا الهوس الديني ،وتسابق المهووسين الى الجنة ،على
جثث وجماجم االبرياء ،الذين لو خيّروا النحازوا لخيار الحياة!!
حرق القرآن سوف يقابله حرق لالنجيل «المحرّف» بناء على
اقتراح شيخ سعودي .يبدو ان المقبل من االيام سوف يحمل لنا
حرب احراق الكتب المقدسة ،او ربماتدنيسها ،او التشهير بها ،وال
ندري بعد ماذا تحمل لنا هذه العقول المبدعة والخالقة ،في مجال
التحقير واالذالل والدوس على الكرامة االنسانية.
والى جانب هذا الصراع الديني الفريد ،ينبت عندنا الصراع
الطائفي ،بين طوائف الدين الواحد ..اذ تجري المطالبة بسجن شيخ
لتطاوله على الصحابة وعلى السيدة عائشة ..اماكن مقدسة شيعية
تفجر ،وأخرى سنية تلقى ذات المصير ،والكل في سباق محموم
الى الفردوس السماوي ،بتحويل الحياة الى جحيم ،يفوق برعبه
ورهبته ،ما يتحدثون عنه في اآلخرة.
مشكلة المهووسين هؤالء ،تكمن في اعتقادهم ،انهم ال يدنسون
كتبا مقدسة!! فالقرآن ليس كتابا مقدسا عند ذلك الكاهن وجماعته،
وبالتالي فان عمله ليس محرما ،وانما هو سلوك او تصرف
كيديّ ،واستفزازي للمسلمين ،سيما بعد ردات الفعل العنيفة على
الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول الكريم! وكذلك هو االنجيل
عند المسلمين ،فهو كتاب محرف وبذلك تسقط القداسة عنه «
اوتوماتيكيا» ..ما يعني «تحليل»  ،من الحالل ،حرقه ،وهو ايضا
سلوك استفزازي وكيديّ ..لكنه غير محرم!

أين تقع حدود المحرمات والمحلالت عند هؤالء؟ وعندما ي ّدعي
اصحاب كل ديانة ،بأن دينهم قد جاء بالحق ،وهو الدين الحق عند
الخالق ،وكل الديانات األخرى الى جهنم ،فأين تكمن الحقيقة؟ اذا
كان التعصب آفة ،فان التعصب الديني لهو اسوأ انواع التعصب،
كون االنسان ال يختار دينه!!
مع بعض التغيير نستعير من العبقري جبران قوال حكيما» الويل
ألمة كثرت فيها طوائفها وق ّل فيها الدين» ! لي صديقة تقيم في
لبنان .هي مؤمنة عادية .ولكن بسبب بعض الظروف ،فقد اعتادت
ان تستضيف بعض الدعاة في بيتها اللقاء محاضرات في الدين،
ولم يكن عندها مشكلة ،فقد كانت تقول» هو اسالم واحد وقرآن
واحد» .التقيتها صدفة في بير وت منذ اسبوعين ،سألتها عن
هوايتها في جمع الدعاة في بيتها .أجابتني وباستنكار» لقد زعزعوا
ايماني ،وبدأت أشك بكل شيء ،ولما خفت ان افقد ايماني ،توقفت
عن االستماع ألي داعية ،واكتفيت بقر اءة القرآن والصالة».
ان الخطر على االسالم
ليس من «الكفرة» او
من حرق القرآن ،وانما
من الحركات األصولية
غير المعروف مصادر
تمويلها ،والغير معروف
ما هو الهدف من
تكاثرهم.
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الدبلوماسية الفلسطينية بين مرحلتين :الثورة والدولة
يرى خبراء في القانون الدولي أن الدبلوماسية هي عملية سياسية تستخدمها الدولة والمنظمات السياسية من أجل تنفيذ سياستها الخارجية خالل عالقتها مع الدول
واألشخاص الدوليين وإدارة عالقاتها الرسمية بعضها مع بعض ضمن النظام الدولي وفي إطار القوانين األممية.
عبد معروف
وبرأي الخبير السوري مأمون الحموي أن الدبلوماسية هي
ممارسة عملية لتسيير شؤون الدولة الخارجية وهي علم وفن
 ...علم لما تتطلبه من دراسة عميقة للعالقات القائمة بين الدول
ومصالحها المتبادلة ،في الماضي والحاضر وهي فن ألنه يرتكز
على مواهب خاصة لدى الدبلوماسي عمادها اللباقة والفراسة وقوة
المالحظة وأيضا الوعي والمعرفة.
يمكن القول إن الدبلوماسیة هي مجموعة القوانين والمفاهيم
والمعايير والقواعد الدولیة التي تنظم العالقات بین الدول
والمنظمات الدولیة بھدف خدمة المصالح العلیا للشعب والوطن
وللتوفیق بین مصالح الدول وتزيز العالقات بواسطة األتصال
والتبادل وأجراء المفاوضات وعقد األتفاقات والمعاھدات الدولیة .
وتعتبر الدبلوماسیة أداة رئیسیة من أدوات تحقیق السیاسة الخارجیة
والتأثیر على الدول والجماعات الخارجیة بھدف كسب تأییدھا
بالوسائل الدبلوماسية .
الدبلوماسي هو ركن من اركان الحركة الدبلوماسية ألية سلطة
ويلعب فيها الدور الرئيسي  ،وللدبلوماسي مواصفات خاصة يمكن
استخدامها لتحقيق األهداف والحصول على مكتسبات  ،وتعتقد
الباحثة ليلى العاجيب أن الدبلوماسية هي أحد الوظائف الكبرى
في مختلف الدول في مجال الشئون الخارجية ،ولكن نظراً للسمعة
الحسنة التي اقترنت بها أصبحت إحدى الصفات التي تالزم
األشخاص الذين يجيدون فنون النقاش وح ّل المشكالت بطرق
عقالنيّة وودية .إلى جانب فن اإلصغاء بطريقة تظهر االهتمام
بالكالم حتى وإن كان قليل القيمة أو حتى تافهاً ،فالدبلوماس ّي يستمع
لآلخرين حتى النهاية ويستخدم في ذلك الطرق التي تؤدي إلى
تلطيف األجواء أثناء اإلستماع مثل التواصل البصري وااليماءات،
وطرح أسئلة بسيطة عن بضعة نقاط في الموضوع تؤدي لفهم
أفضل للحديث ،ويتطلّب هذا األمر الكثير من الصبر الذي يجب أن
يتحلى به الدبلوماسي كصفة أساسية.
وعلى الدبلوماسي اختيار التوقيت المناسب ليس للحديث فقط،
وإنما يمكن أن يكون في كل شئ تقريباً ،فالدبلوماسي يعرف متى
يجب عليه أن يفتح نقاشا ً في موضوع حساس ومتى يجب عليه أن
يلتزم الصمت إن رأى األجواء غير مناسبة ،وكذلك فإنهّ يعرف
متى يقول رأيه بشكل كامل ومتى يؤجل التصريح به ،وغالبا ً ما
يطرح الدبلوماسي رأيه وسط الحديث بطريقة تدريجية تؤدي
إلى القبول المباشر لهذا الرأي من الطرف أو األطراف األخرى
المشاركة في الحديث.
ومن أبرز مواصفات الدبلوماسي هي التحكم في الذات خالل
النقاشات التي تأخذ منح ًى حاداً ،ال يبالي الشخص الدبلوماسي
بالكلمات الحادة ويواصل نقاشه بنفس نبرة الصوت وتعبير الوجه
حتى إن تحول اسلوب حديثه إلى األكثر حدة ،وهو بذلك ال يوقع
نفسه في أخطاء في حق اآلخرين أو حق نفسه ،ويمكن التركيز
على عدم الغضب من خالل تمارين التنفس أو التركيز على هدف
النقاش العام .والدبلوماسي ناضجا واعايا منظما وملما وهو حازما
بطبعه رغم اللين الشديد الذي يبديه خالل تعامله مع اآلخرين ،فهو
قادر على إسكات من يحاول مقاطعته بكلمة واحدة أو بإشارة من

يده واالستمرار في
الحديث.
شددت القيادات
الفلسطينية على أهمية
الدبلوماسية
الحركة
الدبلوماسي
والعمل
إلبراز عدالة القضية
وحقوق الشعب وكسب
التأييد العربي والدولي،
منذ تأسيس منظمة
الفلسطينية
التحرير
عام  1964وافتتاح
مكاتب تمثيلية في الكثير من العواصم العربية واألجنبية وحققت
الدبلوماسية الفلسطينية خطوات متقدمة خالل العقود الماضية ،
بعد أن أصبحت هدفا رئيسيا ومنهجا أساسيا لدى القيادة الرسمية
الفلسطينية  ،واستطاعت أن تكسب اعترافا دوليا وتعاطف الرأي
العام على امتداد الكرة األرضية استنادا لعدالة وشرعية القضية
ووبعد التعاطف الشعبي والحزبي الواسع الذي كانت يتمتع به
الشعب الفلسطيني.
وإذا كانت الدبلوماسية الفلسطينية قد لعبت دورا بارزا لكسب
التأييد والتعاطف الدولي والعربي للقضية وحقوق الشعب المشروعة
خالل السنوات األولى من تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية من
خالل الدائرة السياسية في المنظمة  ،إال أن ذلك الدور كان في
إطار مشروع الثورة والنضال الوطني الفلسطيني المسلح من أجل
تحرير االرض وإقامة الدولة الديمقراطية الفلسطينية العلمانية من
النهر إلى البحر .
الشك بأن مهمة الدبلوماسية هي تنفيذ سياسة دولتة وفي
مرحلة الثورة ينفذ مشروع الثورة ،والدبلوماسي في السفارة ينفذ
ويمثل سياسة بلده وال يصنعها  ،لذلك فقد انصّب هدف الدبلوماسية
الثورية في مرحلة الثورة على خدمة الكفاح الشعبي المسلح وتوفير
الدعم العسكري والمادي واإلعالمي له باعتبار الثورة المسلحة
خيارا لتحرير األرض واستعادة الحقوق وقد عكس ذلك نفسه على
طبيعة المهمات الدبلوماسية الفلسطينية بأن تكون خدمة لمشروع
الثورة والكفاح الشعبي المسلح.
وقد استطاعت الدبلوماسية الفلسطينية خالل تلك المرحلة من
تحقيق خطوات هامة في عدد من الدول العربية والدول االشتراكية
ودول عدم االنحياز واستطاعت منظمة التحرير الفلسطينية وحركة
فتح افتتاح مكاتب لها في عدد كبير من الدول وكسب اعتراف أكثر
من  105دول.
وقامت الدبلوماسية الفلسطينية بدور فاعل ومؤثر في خدمة
الهدفين العسكري والسياسي وتحركت لكسب تأييد ودعم العديد
من الدول وفي مقدمتها عدد من الدول العربية والصين وحركات
التحرر في العالم واالتحاد السوفياتي ودول المنظومة االشتراكية
ودول عدم االنحياز ونالت الدبلوماسية الفلسطينية االعتراف
بالمنظمة وتعزيز دورها .

وباعتقاد الكاتب علي فياض في مقال نشر في مجلة الدراسات
الفلسطينية العدد رقم  76صيف عام  1996أن التطورات العسكرية
والسياسية التي شهدتها القضية الفلسطينية منتصف السبعينيات
فرضت نفسها على العمل الدبلوماسي الفلسطيني ما أدى إلى
التحول في التركيز من العمل العسكري إلى العمل السياسي و تزايد
االعتماد على العمل الدبلوماسي ليكون األداة الرئيسية المباشرة
للنضال السياسي وذراعه الخارجية  .وهذا حسب رأي الكاتب
يتطلب إدوات دبلوماسية وإقامة المؤسسة الدبلوماسية التي كانت
تشرف عليها الدائرة السياسية للمنظمة وفتح الممثليات والمكاتب
الخارجية على أوسع نطاق .واستدعت من الناحية النظرية التراجع
عن الخطاب السياسي الثوري السابق لمصلحة الخطاب السياسي
المعتدل .
وأمام تلك المرحلة التي مرت بها القضية الفلسطينية منتصف
السبعينيات والثمانينيات ،تصاعدت مخططات التصفية وااللغاء ،
تحركت الدبلوماسية الفلسطينية بنشاط لرفع الحصار الذي فرض
على القضية ومنظمة التحرير الفلسطينية وكان يهدف إلجبار
فرض تنازالت على القيادة الفلسطينية ،ومن أجل رفع الصوت
الفلسطيني أمام هول المجازر واالعتداءات والهجمات االسرائيلية
التي تعرضت لها القضية والشعب .
بعد إعالن الرئيس ياسر عرفات خالل اعمال المجلس الوطني
الفلسطيني في الجزائر عام  1988عن إقامة الدولة الفلسطينية
تضاعف العمل الدبلوماسي من أجل إثبات الحق الفلسطيني
بإقامة الدولة الفلسطينية وللمطالبة بدعم واعتراف دولي بالدولة
الفلسطينية .
ويعتبر اتفاق أوسلو في  13أيلول  1993أحد المحطات الهامة
والمصيرية في تاريخ الدبلوماسية الفلسطينية  ،وشكل هذا االتفاق
المرجعية الرئيسة لعمل السلطة الفلسطينية ،وحاولت أن تستمد منه
الدعم الدولي لها ،كما أصبح يشكل المرجعية الرئيسة ألي حل
سياسي للقضية الفلسطينية .و كانت أولويات الدبلوماسية الفلسطينية
بعد اتفاق أوسلو تتمحور حول خيار السالم والمفاوضات مع
الطرف االسرائيلي للوصول إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية،
باعتباره خيارا استراتيجيا ورئيسيا واستخدمت السلطة الوطنية
الفلسطينية كافة المؤسسات الفلسطينية العاملة في المجال
الدبلوماسي من أجل كسب دعم ومساندة مختلف القوى المؤثرة
الرسمية االقليمية ،والدولية في المفاوضات مع الطرف االسرائيلي،
ثم لجأت الدبلوماسية الفلسطينية إلى األمم المتحدة للحصول على
قرار بقبول فلسطين بصفة دولة غير عضو في األمم المتحدة،
وتفعيل العمل الدبلوماسي من خالل المؤسسات الدولية.
وهنا لعبت السفارات الفلسطينية ومكاتب منظمة التحرير
الفلسطينية في الخارج دورا هاما خدمة للسياسة الفلسطينية القائمة
على أساس خيار السالم  ،وكانت مھام السفارات الفلسطینیة في
الخارج ھي تنفيذ سياسة القيادة ورعایة مصالح الجالیات الفلسطینیة
في البلد المضیف والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطیني والتسویق
والترویج للقضیة الفلسطینیة وتوطید العالقات بین
المؤسسات الرسمیة الفلسطینیة ومؤسسات البلد المضیف
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مختلف عن اخيها  ،الذكر في العائلة يتمتع بمساحة
من الحرية اكبر و اوسع من الفتاة ،يستطيع الدخول
و الخروج ساعة يشاء،له الحرية في فعل اي شىء يريده ،
كما يتم االهتمام به و تخصيصه بالكثير من االمور تميزه عن
اخته ،مما يخلق عندها كراهية و خوف من الجنس اآلخر،
مما يحذو بها ان تتحين الفرص السترداد حقها منه ،من خالل
تعنيف زوجها او اوالدها  .اعتماد منهجية تقليد االم المستبدة
المسيطرة على البيت والزوج مما ينتج للمجتمع زوجة مستبدة
قامعة لزوجها،دون وعي وفهم الهم مبادىء احترام الراي

االخر وثقافة الحوار.
العنف بشكل عام يُعتبر وضع شاذ في المجتمع وغير مقبول
والعديد من الدراسات والبحوث في مجال العلوم االجتماعية
و التربية و علم النفس تؤكد على خطورة العنف و انعكاساته
السلبية على االسرة واستقرارها وعلى المجتمع في نموه و
تقدمه.
التربية الصحيحة تهدف الى مساعدة الطفل لينمو نموا سليما،
قادر على بناء شخصية قوية ،تجعل منه انسان محترم ،يحترم
االخرين يدرك معنى االلتزام ،مما يؤهله لتسلم مراكز مهمة

في الحياة العامة و الحياة العملية  .االحترام امر واجب على
المرأة و الرجل ،و التعامل بينهما يجب ان يتم على درجة
عالية من المحبة و التفاهم  ،كما ان المطلوب من المؤسسات
االجتماعية التطرق الى موضوع العنف الذي يمارس ضد
الرجل ،تكثيف انشطة ارشادية من خالل محاضرات و ندوات
مع علماء و اهل اختصاص في علم النفس وعلم التربية وايضا
توضيح اضرار العنف بصفة عامة ومحاولة اليجاد الحلول
المناسبة لهذه المشكلة من خالل التوعية الفعالة لدورالمرأة و
الرجل في بناء المجتمع .

العالم يدخل فترة حرجة من المخاطر المكثّفة في 2018
تقرير المخاطر العالمية  2018يخلص إلى أن الطبيعة الهيكلية
والمترابطة للمخاطر في عام  2018تهدد النظام الذي تستند
إليه المجتمعات واالقتصادات والعالقات الدولية
بحسب التقرير فإن التوقعات االقتصادية اإليجابية تتيح للقادة
الفرصة لمعالجة الهشاشة النظامية التي تؤثر على المجتمعات
واالقتصادات والعالقات الدولية والبيئة
تهيمن المخاطر البيئية على استقصاء الدراسة المسحية لتصور
المخاطر العالمية للعام الثاني على التوالي .عند السؤال عن
المخاطر في العام المقبل ،أشارت  ٪59من اإلجابات إلى
زيادتها
خلص تقرير المخاطر العالمية  ،2018التابع للمنتدى
االقتصادي العالمي ،والذي نُشر صباح اليوم ،إلى أن احتمالية
النمو االقتصادي القوي في عام  2018تتيح للقادة فرصة

كافة مصادر قلق الخبراء .ومن
المخاطر العالمية الثالثين ،التي
طُلب من الخبراء تحديدها بحسب
درجة احتمالية حدوثها وأثرها،
جاءت المخاطر البيئية الخمسة –
ظواهر الطقس الشديدة ،وفقدان
التنوع البيولوجي وانهيار النظم
اإليكولوجية،والكوارث الطبيعية
الكبرى ،والكوارث البيئية من
صنع اإلنسان ،وفشل التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف
معه ،أعلى المراتب في ك ّل من البعدين (االحتماالت واألثر).
وحصدت “ظواهر الطقس الشديدة” الترتيب األعلى لكونها
األش ّد خطورة.

ذهبية لمعالجة عالمات الضعف الشديد في العديد من النظم
المعقدة التي تش ّكل جزءاً أساسيا ً من عالمنا ،كالمجتمعات
واالقتصادات والعالقات الدولية والبيئة.
ويشير التقرير – الذي يتم نشره بداية ك ّل عام ليطرح وجهات
نظر الخبراء العالميين وصناع القرار بشأن أهم المخاطر التي
تواجه العالم–إلى أن العالم يكافح من أجل مواكبة وتيرة التغيير
المتسارعة .فيما يسلط التقرير أيضا ً الضوء على العديد من
المجاالت التي تدفع بها النظم إلى حافة الهاوية ،بدءاً بمعدالت
فقدان التنوع البيولوجي -التي تصل إلى اإلنقراضفي بعض
األحيان -وانتها ًء بالمخاوف المتزايدة بشأن إمكانية نشوب
حروب جديدة.
وتشير الدراسة المسحية السنوية للمخاطر العالمية ()GRPS
إلى أن الخبراء يستعدون لعام آخر من المخاطر المتزايدة.
عندسؤالحوالي  1000مشترك عن وجهات نظرهم وآرائهم
حول المخاطر في عام  ،2018أشار  ٪59منهم إلى أنهم
يرون أن المخاطر في ازدياد وتكثف ،مقارنة بـ  ٪7منهم رأوا
أن المخاطرفي انخفاض.
ويعود السبب في تدهور المشهد الجيوسياسي جزئيا ً إلى
التوقعات المتشائمة في عام  ،2018حيث توقع  ٪93ممن
شملتهم الدراسة المسحية أن تتفاقم المواجهات السياسية أو
االقتصادية بين القوى الكبرى ،فيما توقع  ٪80زيادة المخاطر
المرتبطة بالحروب التي تشارك فيها القوى الكبرى.
على الرغم من ذلك ،وكما في العام  ،2017تص ّدرت البيئة

وقال البروفيسور كالوس شواب ،المؤسس والرئيس التنفيذي
للمنتدى االقتصادي العالمي“ :علينا أالّ نضيع الفرصة لمعالجة
الكسور التي كنا قد سمحنا لها بإضعاف مؤسسات العالم
ومجتمعاته وبيئته ،والتي يوفرها لنا االنتعاش االقتصادي
اآلخذ في االتساع”.
وأضاف“ :يجب أن نأخذ خطر انهيار النظم العالميةعلى محمل
الجد .معاًفإننا نمتلك الموارد والمعرفة العلمية والتكنولوجية
الجديدة لمنع ذلك الضعف المتفشي .ولكن ،وقبل كل شيء،
فإن التحدي األكبر هو إيجاد اإلرادة والزخم للعمل يداً بيد من
أجل مستقبل مشترك”.
وبحسب نتائج الدراسة المسحية السنوية للمخاطر العالمية
( )GRPSفإن التهديدات السبرانية ال تنفك تزداد أكثر فأكثر،
وقد حلّت الهجمات اإللكترونية واسعة النطاق في المرتبة
الثالثة من حيث احتمالية الحدوث ،في حين تم تصنيف ارتفاع
االعتماد على اإلنترنت باعتباره ثاني أهم عامل ُمش ّكل
للمخاطر العالمية على مدى السنوات العشر سنوات المقبلة.
ومن ناحية أخرى ،فإن المخاطر االقتصادية ال تبرز بنفس
القوة هذا العام ،مما دعى بعض الخبراء إلى القلق من أن
التحسن في معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي قد
يؤدي إلى نوع من الرضا بالمخاطر الهيكلية المستمرة في
النظم االقتصادية والمالية العالمية .وعلى الرغم من ذلك،
تحتل “عدم المساواة” المرتبة الثالثة بين عوامل المخاطر
األساسية ،أما الربط األكثر شيوعا ً بين المخاطر فهو ذلك الذي

نجده بين العواقب السلبية للتقدم التكنولوجي والبطالة الهيكلية
العالية أو نقص العمالة.
وقال جون درزيك ،رئيس إدارة شؤون المخاطر العالمية
والتخصصات في شركة مارش“ :يسهم االحتكاك الجيوسياسي
في زيادة في حجم وتعقيد الهجمات السيبرانية .وفي الوقت
ذاته ال ينفك اعتماد الشركات على الشبكات السيبرانية
باالزدياد مع تزايد اعتمادها على االنترنت والتكنولوجيا.
وفي الوقت الذي تتحسن فيه إدارة المخاطر السيبرانية ،ال
بدلألعمال والحكومات من استثمار المزيد في الجهود إذا ما
أردنا س ّد فجوة “الحماية” التي ال تنفك تتوسع ما بين الخسائر
االقتصادية وتلك التي نشهدها بالنسبة للكوارث الطبيعية “.
“الصدمات المستقبلية”
يمكن للتعقيدوالترابطالمتزايد بين نظمنا العالميةأن يؤدي
إلى حلقاتمن ردود األفعال ،وآثار هائلة ،واضطراباتمتتالية.
وعندها فإن االنهيارات المفاجئة والدراماتيكية – الصدمات
المستقبلية – تصبح أكثر احتماالً.
في تقرير المخاطر العالمية لهذا العام نقدم  10سيناريوهات
“ماذا لو” .ليس من شأن هذه السيناريوهات أن تخدم كتنبؤات
مستقبلية ،وإنما أن تقدم للقادة العالميين مادة فكرية دسمة
تشجعهم على تقييم الصدمات المستقبلية المحتملة التي قد
تعطل عوالمهم بسرعة وبشكل جذري:
نقص في المحاصيل:فشل عالمي متزامن في زراعة السلع
األساسية –الدقيق والحبوب -يهدد شبكة اإلمدادات الغذائية
العالمية
شبكة متشابكة:تفشي الذكاء االصطناعي بطريقة تخنق وتهدد
أداء اإلنترنت
موت التجارة:زيادة وتتاليالحروب التجاريةفي الوقت الذي
تكون فيه المؤسسات متعددة
تتمة ص٨ .
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سهى خيزران

يوم عالمي للمحافظة عل حقوق الرجل

الرجل هذا الكائن البشري الذي يمتاز برجاحة العقل وبقوة الصبرعلى تحديات الحياة ،ليس بالصورة الوحشية والمتسلطة كما يتم التشهير به  ،الكثير من الرجال كانوا
المثال االعلى الذي يحتذى به في عائالتهم والعقل المدبر في ادارة اعمالهم وتحمل مسؤولية بيوتهم ،كذلك نجد الرجل الحنون الحامي السرته ،المدافع عن مصالحهم
والمربي الفاضل و من صفات الرجل ايضا االحسان والمودة والرحمة،النهم يعلمون قيمة المرأة في حياتهم وما تشكل المرأة من عطاء.
هذه الصورة الجميلة والوجدانية عن الرجل شوهت رونقها
حوادث أسرية عنيفة  ،غيرت نظرة المجتمع والجمعيات
النسائية وجمعيات حقوق االنسان للرجل وجعلت منه وحش
كاسر يتحين الفرص لالنقضاض على المرأة .وما يميز المرأة
عن الرجل احساسها المرهف ورقتها بالتعامل مما يعكس على
صورتها مظهر الهدؤ والنعومة يحدو بنا الى وصفها باالنسان
الضعيف.
لطالما كانت العالقة بين المرأة والرجل موضع جدل وحديث
في مختلف المجتمعات ،وتحديد شكل هذه العالقة اختلف من
وجهة نظر كل فئة من الناس ولكن المتفق عليه من جميع
االطراف ان المرأة انسان ضعيف ،بحاجة لرعاية واهتمام.
من هذا المنطلق بدأت سلطة الرجل على المراة تزيد وتتفاقم
الى ان اصبحت هذه االنسانة الرقيقة ،المرهفة الحس
والمشاعر ،ضحية الرجل الشرس كما تم تصويره من خالل
بعض الجمعيات النسائية بسبب مظاهر العنف التي تتعرض
لها المرأة ومازالت.
مظاهر العنف ضد المراة التي شهدها المجتمع بشكل عام
والمجتمع العربي بشكل خاص في اآلونة االخيرة ،وضعت
الرجل في صورة كائن عنيف همجي ،يستغل سلطته وقوته
الجسدية في تعنيف المرأة والحاق الضرر بها وباوالدها ،كما
شهدت مجتمعاتنا ايضا وقوع جرائم قتل نساء.
اي عالقة انسانية ناجحة يجب ان تقوم على اساس المساواة
واالحترام بين الطرفين ،كذلك هي حال العالقة بين الرجل
والمراة التفاهم والتكامل يجب ان يسودا البيت حتى نصل الى
خال من المشاكل واالمراض
مجتمع سليم معافى متكامل،
ٍ
النفسية .
ومن المتعارف عليه ان من يعتدي على المرأة يُعتبر انسان
جبان  ،النه يعتدي على انسان رقيق يمثل االم واالخت
والزوجة  .لكن حين تنعكس هذه الصورة ويقوم هذا الكائن
الضعيف  ،الرقيق ،بالتعدي عل الرجل الكائن البشري الذي
يتميز بقوة عضالته  ،بسلطته االبوية واالخوية والذكورية
التي منحها له القانون والمجتمع والدين  ،حينها نستشف ان
حالة العنف ال تقتصر على الرجل دون المرأة فالعنف تربية
مجتمعية ،سياسية ،دينية يتلقاها االنسان منذ الصغر ،يدخل
بها العامل النفسي لكل انسان واالسلوب الذي يتلقى به انماط
الحياة .ال يمكن اتهام الرجل بشكل عام انه ُمعنِف في الوقت
الذي يكون هو ُمعنَف.
العنف عبارة عن قوة جسدية او لفظية او حركية تصدر من
طرف ما تجاه طرف آخر ،فتلحق به االذى النفسي والجسدي
و ربما الجنسي ايضا ،حسب ما عرفت عنه جمعيات حقوق

 750حالة عنف ضد الرجال من قبل زوجاتهم.
اهم اسباب العنف النسوي :

االنسان.
كلمة رجل تعني االب واالخ والزوج واالبن ،كلمة تحمل
الكثير من المعاني العظيمة التي بناها الرجل لنفسه وساعده
بها المجتمع ،فاصبح من الصعب ان نسمع عن عنف ضد
الرجل من المرأة او ان نتقبله رغم وجود حاالت كثيرة وغير
معلن عنها .
ظاهرة العنف ضد الرجل  ،ظاهرة نادرة الحدوث ولكنها مع
االسف موجودة ،لم يسمع عنها الكثيرين ،وال تلقى االهتمام
المطلوب والمتابعة من قبل الجمعيات،الن الرجل يخجل ان
يطالب بحقوقه كما تفعل المرأة .كما يوجد الرجل العنيف،
هناك المرأة العنيفة ،التي يمكنها أن تعتدي على شريكها جسديا ً
بالضرب المبرح وباستخدام آالت حادة ،هذه الظاهرة موجودة
في اغلب المجتمعات العربية والغربية  ،لم يتم تسليط الضؤ
عليها الن ثقافة المجتمعات كلها والمجتمع العربي بشكل خاص
ال يتقبل االشارة الى ضعف الرجل وال يتقبل االشارة الى فكرة
الزوجة اآلمرة الناهية في البيت  ،لهذا من الصعب واحيانا
من المستحيل على الرجل ان يخبر عن العنف الذي يتعرض
له من قبل زوجته الن في هذا التصريح اعتراف ضمني منه
بنقص في رجولته و خوف ان تتغير نظرة المجتمع له  ،لذا
تراه يسكت ويتغاضى عن االمر محافظة على كرامته ومكانته
وسمعته في مجتمعه.
احصائيات حول العنف ضد الرجل:
اظهرت نتائج بحث ميداني للمركز القومي للبحوث االجتماعية
في مصر حول العنف ضد الرجل ،أن  %28من الرجال
يتعرضون للضرب من زوجاتهم.
اسكتلندا نسبة النساء التي تعتدي على ازواجهن %35
بريطانيا ،اكثر من  %40من حوادث العنف المنزلي ابطالها
من النساء ،استنادا لدراسة اجرتها صحيفة the guardian
 ،معتبرة ان ارتفاع تلك النسب تعود الى شبه التجاهل الذي
تمارسه الشرطة و االعالم إزاء شكاوي الرجال.
استقبلت «الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجال نحو

 -1العامل النفسي للمرأة واسلوب تلقيها لمبادىء التربية منذ
صغرها
 -2عدم قيام الزوج بواجباته وعدم قدرته على االنفاق.
 -3حين تكون الزوجة هي المعيل الرئيسي لالسرة في حال
كان الزوج عاطل عن العمل.
 -4حين تكون الزوجة أكثر ثراء من الزوج.
 -5حين تكون المرأة أعلى من مستوى الرجل في التعليم
والعمل ،مما تشعرأن زوجها اقل منها قيمة.
 -6تعاطي بعض النساء للكحول و المخدرات
 -7ضعف شخصية الرجل يفسح المجال امام المراة لتستلم
كافة شؤون البيت و االوالد مما يدفعها الى الطغيان و االستبداد
.
اعتاد المجتمع على ظاهرة العنف ضد النساء ،وقد تم تأسسيس
العديد من الجمعيات والمنظمات التي تهتم بالحفاظ على حقوق
المرأة ،اال ان ظاهرة العنف ضد الرجال ما زالت غريبة و
غير معلن عنها لالسباب التي سبق وذكرناها .وبدأ العديد من
الرجال في كثير من الدول الغربية بالمطالبة بانشاء جمعيات
تطالب بانصاف الرجال  ،بينما في مجتمعنا العربي ،الحديث
في هذا الموضوع ما زال خجوال .
عندما يعتدي رجل على امرأة،يقف جميع من شاهد و سمع
عن الواقعة الى جانب المرأة ،الن طبيعة النفس البشرية تقف
الى جانب االضعف ،وعند حصول العكس ،اعتداء امرأة على
رجل ،يقف الجميع الى جانبها ايضا  ،النها بنظر المجتمع
هي االضعف ،وقد تم االعتداء عليها بطريقة او باخرى ،لهذا
اضطرت للدفاع عن نفسها .
من هنا نصل الى نتيجة حتمية ان من يحدد تصرفات المرأة
او الرجل هو اسلوب التربية التي يتلقاها الفرد منذ صغره،
والعنف ليس مرض نفسي  ،هو سلوك مؤذي و يمكن ان
يتحول الى مرض نفسي اذا لم يتم تداركه منذ الصغر من
خالل التربية .
تسلط االهل او خوفهم الذي ال مبرر له اغلب االحيان على
الطفل يجعل من هذا الطفل انسان صاحب شخصية ضعيفة
و مهزوزة ،غير قادر على اتخاذ قرارات حاسمة في حياته
اال من خالل اهله ثم من خالل زوجته ،وبعض الزوجات
تجد في هذا االمر فرصة للسيطرة على الرجل ولالعتداء
عليه اقله من خالل توجيه الشتائم واالهانات له و تصغيره
امام اوالده واهله .تربية البنت على اساس انها انسان
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كلنا بيروت :الئحة التغيير في بيروت الثانية
قرر أعضاء حملة «كلنا بيروت» الترشح في االنتخابات النيابية في بيروت لخوض معركة فرض تطبيق
الدستور كوثيقة ضامنة لحقوق وواجبات المواطنين ،فردا وجماعة ،وهي الوثيقة التي تضع قيودا على
ممارسة السلطات وتشكل العامود الفقري لدولة الحضارة وحكم القانون.
المرتكزات السياسية
في دولة المؤسسات
الدولة التي تؤمن بها حملة ”كلنا بيروت“ هي
الدولة المدنية ،دولة القانون والمؤسسات ،التي
توافق بين الحقوق الفردية للمواطن والحقوق
الجماعية للعائالت الروحية اللبنانية ،والمبنية
على التعددية والمساواة وحكم القانون والعدالة
اإلجتماعية كما المشاركة السياسية.
يكمن تصور الحملة في مواطنة لبنانية تراعي
كافة األبعاد لهوية الفرد والعائالت اللبنانية،
أولها حيثية انتمائهم الطائفي والمناطقي كجزء
ال يتجزأ من هويتهم ،يضاف اليها الروابط
الحضارية مع الدولة ،والمؤسسات واإلدارات
التي هي بحاجة الى اعادة توثيق.
ترحب الحملة بمبدأ الالمركزية اإلدارية
الموسعة تعزيزا للحوكمة المحلية التي من شأنها
هي األخرى ان توثق الروابط بين المواطن
ومؤسسات الدولة في الدوائر المصغرة إلدارة
الشأن العام ،وتعي ألهمية تعزيز الحوكمة
الرقمية واللجوء الى الوسائل االلكترونية في
المعامالت المتعلقة باالدارات الرسمية.

في األمن الوطني وأمن اإلنسان اللبناني
تتمسك الحملة بالسلم األهلي في لبنان واستعادة
سيادة الدولة واحترام الدستور والممارسة
الديمقراطية وصون االستقرار والوحدة

الوطنية .ان االصرار في تجاهل المؤسسات
والمسالك الرسمية في تطبيق مفهوم المقاومة
الوطنية قد هز أركان الدولة اللبنانية ،لذا تؤمن
حملة ”كلنا بيروت“ بضرورة العمل على تأمين
ضمانات قانونية واجرائية ليسري حكم القانون
على قرار السلم والحرب وسير العمليات العدائية
ضمن الهيكلية الدفاعية القائمة لدى الجمهورية
اللبنانية للحفاظ على األمن الوطني اللبناني.
وذلك عمال بكافة أحكام القانون الدولي وقرارتها،
فضال عن حق الدفاع عن النفس لرد المخاطر
االقليمية والمحلية من احتالل األراضي اللبنانية
ورد األطماع االسرائيلية على خيرات الوطن،
واألعمال االرهابية الحاطة باألمن وسالمة
االنسان اللبناني.

في العيش الكريم

خياراته في التنقل
على األراضي اللبنانية
من أقصى الشمال
الى أقصى الجنوب،
لمعاكسة ما سببه قطع
األوصال من إفراغ لمفهومي التعايش والعيش
المشترك .فأدت أزمة النقل في البلد الى حالة
إنعزال بين فئات المجتمع حيث بات الفرد محدود
في خياراته على أمور أساسية في حياته كمكان
عمله وعالقاته االجتماعية واألسرية نسبة للوقت
المطلوب في التنقل ،مما أدى الى المزيد من
التقوقع في المناطقية والطائفية .لذلك ،أصبح
من الملح إعتماد خطة اصالح النقل العام في
لبنان ،وباالخص داخل بيروت الكبرى والعمل
على إعادة تشغيل وسائل النقل العام في بيروت
وضواحيها بما في ذلك تحفيز النقل البحري.

تؤمن الحملة بحق اللبنانيين بالعيش الكريم بناء في االقتصاد وسوق العمل والعدالة
على مبادئ العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص االجتماعية

كما االنماء المتوازن بين المناطق .من هنا الحاجة
الملحة لمعالجة التدهور الحاصل في بيروت
والوطن على صعيد المسائل الحيوية لحياة الناس،
أي الصحة والسكن والتعليم والبيئة والثقافة ،ومن
هنا العمل على ايجاد حلول مستدامة ضمن هذه
المجاالت المصيرية ،وتدعيمها بصندوق انمائي
لبيروت.

في االنتماء والتنقل
تؤمن الحملة بالحاجة بأن يسترجع المواطن

تعي الحملة بضرورة تحديث البنية االقتصادية
وتنشيط سوق العمل عبر إدخال أساليب عصرية
وفعالة من شأنها ان تسمح للشباب من طرح
مبادرات ريادية وتطوير شركات ناشئة تصب
في تنشيط اقتصاد المعرفة .فتنوي الحملة معالجة
اشكالية التكاليف الباهظة في مجال المبادرة
في األعمال وتسهيل تأسيس الشركات الفردية،
كما ستدعم القطاعات الحيوية مثل السياحة
والتكنولوجيا والصناعات االبداعية والطاقة.

في العدالة االجتماعية المكرسة دستوريا في الفقرة
”ج“ من مقدمة الدستور حيث ان الجمهورية
اللبنانية ”تقوم على […] العدالة االجتماعية“،
تشدد الحملة على أولويات محورية تستدعي
معالجة االزمات التي يعاني منها المواطن في
الخدمات االساسية من كهرباء ومياه وقطاع
االتصاالت ،باالضافة الى الحاجة الى بلورة نظام
ضريبي عادل يعيد توزيع العبئ الضريبي ضمن
الفئات المنتجة من المجتمع ،فضال عن إعادة
النظر في الشطور الحالية من مختلف الضرائب
المعمول بها في الحياة اليومية للمواطنين مثل
الدخل واإلرث والرفاهية.

في العدالة والحريات
ان مبدأ فصل السلطات من الركائز المحورية
لدولة القانون والمؤسسات وهو مصان في
النصوص على صعيد الوطن .لذا ،يقع تفعيل
دور القضاء وإصالح المنظومة القضائية لتأمين
إستقالليته من المتطلبات األساسية لتعزيز حكم
القانون وسيادة الدولة .للقضاء دور أساسي في
حماية المبادئ الدستورية المتعلقة بالتعددية
والمساواة والعدالة والحريات ،رفضا الي تعسفية
من قبل السلطات كافة وتكريسا لضمانة حقوق
المواطنين ،فردا وجماعة.

 ١٠٠٠ليرة
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القضية المركزية  -ص٦.

عبد معروف
الدبلوماسية الفلسطينية بين مرحلتين:
الثورة والدولة

االنتخابات النيابية في  ٦أيار:
« كلنا بيروت»
الئحة التغيير في بيروت الثانية

الخطط اإلقتصادية تتهاوى أمام «حائط» السياسة
يواجه وضع سياسة إقتصادية لبلد معين العديد من الصعوبات أهمها الصراعات بين القوى السياسية كما ومجموعات المصالح وحتى داخل المؤسسات العا ّمة (-ard
 1962 )Bénهذا األمر يُعقّد وضع أي خطّة إقتصادية في لبنان وحتى تطبيقها نظ ًرا للعامل الطائفي المذهبي الممزوج بمصالح خاصة.
السياسة اإلقتصادية واإلجتماعية هي عبارة عن مجموعة تدخالت تقوم بها الحكومة على مستوى الماكينة اإلقتصادية إبتدا ًءا من اإلنتاج وحتى اإلستالم مرو ًرا بتوزيع
الثروات (.)1994 Deiss
ويأتي التشابك بين إقتصادات الدول والتط ّور التكنولوجي ليُعقّد مهمة الحكومة من ناحية جهوزية الحكومة للر ّد على متطلبات محليّة مع أبعاد دولية ،وبالتالي هناك
حاجة إلزامية لتعاون دولي بين الحكومات بهدف تحقيق أي تط ّور على هذا الصعيد.
فصل السلطات
بحسب تنبرغن ،السياسة اإلقتصادية هي تدخ ّل
مقصود من قبل الحكومة بواسطة عدد من
األدوات القانونية والمالية واإلقتصادية للتوصل
إلى أهداف إقتصادية ،إجتماعية وبيئية ُمح ّددة،
وبالتالي نرى أنها ُمرتبطة بمبدأ السياسة العا ّمة.
والسياسة بحسب اإلستيمولوجية اليونانية
( Politikos sokitiloPأي  )Citéهي ّ
فن
وممارسات السلطة في المجتمعات اإلنسانية.
وبحسب أرستقراط ،كل مدينة هي عبارة عن
تج ّمع بهدف نبيل يعود بالخير على أعضائها.
وربط أرستقراط نجاح هذه المدينة بالعدالة التي
تعني الفضيلة والتي يجب أن تحكم بين األفراد
والمدينة .وعرّف السياسة على أنها فن «تعليم
الفضيلة إلى عا ّمة الشعب».
في منشوره الشهير «معاهدة الحكومة
المدينة» ،يقول جون لوك :هناك أقلّية تريد أن
تربح وتُحافظ على الثروة والسلطة بواسطة
فرص اللحظة .بينما هناك أخرون يُعانون
ويريدون من السياسة أن تريحهم .هذا القول
يدعونا إلى إثارة موضوع العالقة بين المصالح
وصنع القوانين ( du gouvernement civil
.)1690 Traité
إن الوقوع في تجربة ثالثية وضع القوانين،
تنفيذها والمصالح الخاصة ،دفعت الى وضع
القوانين بين أيدي أشخاص ُمختلفين عن الذين
يُنفذوها .وهنا تظهر ُمشكلة لبنان األساسية من

ناحية أن السلطة التنفيذية هي نسخة ُمص ّغرة عن
السلطة التشريعية ال بل أصعب من ذلك أن تدخل
السلطة التنفيذية في تعيينات السلطة القضائية
تجعل من هذه األخيرة غير قادرة على تطبيق
العدالة التي نادى بها أرستقراط.
القرار اإلقتصادي رهينة
من هنا يُمكن فهم ما يحدث في لبنان من تجاذبات
سياسية ومذهبية تُلقي بظاللها على الحياة
اإلقتصادية من ناحية أن كل قرار إقتصادي ما
هو إال نتاج توافق السلطة السياسية وبالتالي ،تفقد
السياسة اإلقتصادية ك ّل فعاليتها وحتى ولو كانت
من أفضل السياسات.
إ ًذا نرى أن النظام السياسي اللبناني تحوّل إلى
مجموعة مؤسسات دستورية تُسيّطر عليها
األحزاب السياسية وتنسحب هذه السيطرة على
كل المؤسسات بدون إستثناء حتى أنها طالت
القطاع الخاص – الذي من المفروض أالّ يأخذ
باإلعتبار ّإل البعد اإلقتصادي – المالي.
وبالتالي ،نرى إقتصاديًا الهدر الكبير في
إستغالل الموارد المتوافرة في الدولة (رؤوس
أموال ،ثروات طبيعية…) حيث تعتبر النظرية
اإلقتصادية أن غياب الفرص اإلقتصادية هي
خسارة تُسجّل على اإلقتصاد وتُصنّفها على أنها
«تخلّف إقتصادي».

المواطن هو المحور
كل سياسة إقتصادية ال يكون محورها المواطن،
ال يُمكنها أن ترتقي إلى مستوى تسميتها بسياسة
إقتصادية .هذا األمر ُمثبّت في النظريات
اإلقتصادية واإلجتماعية منذ أفالطون ومدينته
ً
وصول إلى عصرنا الحاضر.
الفاضلة
عندما نقول أن المواطن هو المحور ،نعني بذلك
أن الفائدة ال ُمرتقبة من أي إجراء إقتصادي،
قانوني ومالي هو تعظيم الخير العام وليس
لمصلحة فرد في المجمتع (أرستقراط) .وبالتالي
عند وضع أي سياسة إقتصادية هناك عدد من
الخطوات الواجب إتخاذها.

التحضير للسياسة اإلقتصادية
إن وضع سياسة إقتصادية يجب أن يم ّر حت ًما
بمسح شامل للوضع اإلجتماعي واإلقتصادي
للواقع على األرض .ومن أهم العناصر التي
يجب مسحها:
إجتماعيًا :كل األمور التي لها عالقة بحاجات
اإلنسان بحسب ما نصّ عليه هرم أبراهام ماسلو
الذي وضع تسلسالً لحاجات اإلنسان إبتدا ًءا من
الحاجات الفسيولوجية إلى حاجات تحقيق الذات
مرورًا بحاجات األمان ،والحاجات اإلجتماعية
والحاجة للتقدير.
وتُستخدم كلمة «فقر» للتعبير عن نقص في تلبية
الحاجات الفسيولوجية (بالدرجة األولى) للمواطن
حيث أنه يفتقر إلى الطعام والماء ومكان للنوم…

(الفقر ال ُمدقع) ،وهذا النقص غير معروف ك ًما في
لبنان حيث أن هناك تقديرات لعينات من ال ُمجتمع
اللبناني على مثال عكار التي نصّ تقرير البنك
الدولي على أن نسبة الفقر فيها تخطّت الـ .%36
أيضًا تأتي حاجة التعلّم والعمل والطبابة في
سلّم أوليات حاجة المواطن ،وهنا أيضًا هناك
غياب لمسح دقيق لمعرفة نسب البطالة والوضع
التعليمي بالكامل على كل األراضي اللبنانية
وحتى على صعيد الطبابة واإلستشفاء ال توجد
أرقام دقيقة تُعبّر عن الوضع الحالي .في الواقع،
هناك تقديرات على عينات تسمح في بعض
األحيان بإعطاء أرقام على مثال ع ّكار أيضًا التي
يترك  %46من أطفالها المدرسة قبل الوصول
إلى صف البروفيه!
أوعلى مثال البطالة التي أظهرت بعض
اإلحصاءات أن ثالثة أالف خريج من جامعات
لبنان يجدون فرص عمل في لبنان على مجموع
سنوي يبلغ  30ألف ُمتخرّج.
إقتصاديًا :ال يُمكن تناسي الوضع العام للبنى
التحتية التي ال توجد
تتمة ص٨ .

