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ثقافة وأدب

لبنان في دولة ما بعد الطائف
بع َد كتابه «حرب لبنان »1990-1975
أطل علينا المؤ ِّرخ
الصادر عام ّ ،2008
الدكتور عبد الرؤوف سنّو بكتابه الجديد
«لبنان الطوائف» ،الذي يستكمل البحث
في المرحلة التاريخ ّية بع َد اتّفاق الطائف
حتّىس�قوطحكومةالرئيسس�عد
الحريري.
تناول الباحث في أربع���ة فصول ( 533صفحة)
ّ
حال التعايش الطوائفي بش���قيه السياس���ي
والمجتمعي ،وأزم���ة الس���يادة اللبنانية بفعل
االحتالل الس���وري للبن���ان ،واغتي���ال الرئيس
الحريري والحرب اإلس���رائيلية عل���ى لبنان عام
ً
 2006وتداعياته���ا ،وأخي���را وق���وع الطوائف
اللبنانية في ّ
دوامة الجيوسياسة.
بعد ش���رح نظري للمصطلح���ات والمفاهيم،
ّ
يخلص س���نو في الفص���ل األول «لبنان الطريق
المس���دود إلى الدول���ة الحديثة ،إع���ادة قراءة
ّ
ّ
ّ
ّ
والمجتمعية»
السياسية
الطائفية
ستجدات
ُلم
َّ
َ
َ
إلى أن األخيرة س���بقت الطائفية السياس���ية،
ّ
لكنهما تالزمتا منذ إنشاء المتصرفية .وبسبب
س���وء تطبيق اتفاق الطائف وخرق الدس���تور
والقوانين عل���ى وقع االحتالل الس���وري للبالد،
ّ
ً
تأث���ر التعايش الطائفي س���لبا ،وانعكس على
تفاصيل الحياة المجتمعي���ة ،من ثقافة رفض
«اآلخر» ،وعلى الزواج المختلط والمدني والتربية
والتعلي���م واالقتصاد ،وعلى اإلع�ل�ام واألحزاب

ّ
والجمعيات والنوادي الرياضية والنقابات.
َ ً
ّ
ّ
س���يتحرك ُمس���تقبال
ورأى الباحث أن لبنان
خيارات ثالثة :اإلبقاء على النظام الطائفي،
نحو ّ
ّ
ّ
وحروب
ومجتمعية
ة
سياس���ي
رات
توت
ع
توق
مع
ٍ
َّ
ّ
كل عق���د أو َ
ّ
الفدرالية
التحول إل���ى
عقدي���ن ،أو
ّ
ّ
التي قد تؤدي في حال فشلها إلى تفتت لبنان
ّ
وتقسيمه .ورأى ّ
أن «الحل األصعب هو في قيام
ّ
دول���ة مدنية تح���ول اللبنانيين إل���ى مواطنين
ُ
و»ت ِّبرد» الطائفية المجتمعية».
في الفصل الثاني «س���وريا في لبنان :مكامن
ّ
القوة ومأزق السياس���ة» ،يلقي سنو الضوء على
طريقة إمساك سوريا بالدولة وبقرارها والتالعب
بالطوائف ونهب االقتص���اد ،إضافة الى تحرير
جنوب لبنان والتمديد للرئيس لحود ثم اغتيال
ّ
كلها عوامل ّ
أسس���ت لقيام معارضة
الحري���ري.
مسيحية ّ
ضد الس���وري ،وخروج المسلمين آخر
األمر عن صمتهم التقليدي.
ّ
ويتناول س���نو في الفصل الثال���ث «الحرب
اإلس���رائيلية على لبنان عام  ،»2006ويرى أنها
َ
محورين :األول من الواليات
«أتت في سياق قيام
المتحدة وإس���رائيل ،والثاني محور «الممانعة»:
إيران  -سوريا  -حركات المقاومة في المنطقة».
وبي َن الباحث ّ
أن إيران وسوريا ّ
ّ
َّ
«الكماشة
حرضتا
ّ
الفدائي���ة» و»حماس» و»ح���زب الله» على خطف
ّ
إس���رائيليين :األولى م���ن أجل تخفيف
جن���ود
الضغط الدولي عليها في موضوع ملفها النووي،
والثانية للخروج من عزلتها عقب انسحابها من
لبنان .وبنتيجة القرار  ،1701حققت إس���رائيل

ً
ً
ّ
ذهبية الس���تعادة
هدفا رئيسا ،هو إبعاد «حزب الله» عن حدودها ن���زاع .وبذلك ،أضاعوا فرصة
ونشر «اليونيفيل» والجيش اللبناني في جنوبي دولتهم وس���يادتها بعد االنس���حاب السوري.
ّ
س���نو ّ
أن الرهان على «السين السين» أو
الليطاني ،وانكفاء «الحزب» إلى الداخل اللبناني .واعتبر
أي «سين سين» أخرى ،هو دليل على ّ
في الفصل الرابع واألخير «لبنان الطوائف في على ّ
أن فئة
ّ
تمتثل لمشيئة سورية  -إيرانية،
دوامة الجيوسياس���ة اإلقليمية» ،كشف الباحث من اللبنانيين
ِ
ً
ّ ُّ
وفئة أخرى تقبل بما تقبل به السعودية ،ومعنى
أن تطلع اللبنانيين نحو الخارج كان خيارا.
ّ
فه���م مختلفون ح���ول «المحكم���ة الدولية ذل���ك أن لبن���ان قاصر وعاجز عن إدارة ش���ؤونه
الخاصة بلبنان» ،ويتسابقون بفعل عصبياتهم بنفسه.
لالرتماء في أحضان الخارج ،وجعل بلدهم ساحة
جورج شاهين

ٌ
ّ
مدرسة في حب الحياة

ّ
ّ
استمرت َ
يومين،
نظمت جامعة الروح القدس  -الكس���ليك ورش���ة عمل
ً
ّ
التعليمية في الجامعة،
ش���ارك فيها أكثر من  60ش���خصا من الهيئ���ة
ّ
ّ
ّ
منهجية ُمتكاملة جديدة لتصمي���م المواد الجامعية،
تتعلق باعتم���اد
َّ
ّ
ُ
ِّ
قدمه���ا الدكتور س���تيوارت روس ،المدير المؤس���س لمركز التميز في
ّ
التعلي���م والتعلم في جامع���ة والية مينيس���وتا (Minnesota State
ّ
ّ
األميركية ،بالتعاون مع دي فينك
 )Universityفي الواليات المتح���دة
وع���رف َّ
ّ
مفوض رئيس الجامعة لضمان
(.)Dee Fink & Associates
ً
ّ
ّ
الجودة والتعليم والتعلم د .جورج يحشوش���ي بـ روس ،مش���يرا إلى أنه
«ق���د َم أكثر من  100ورش���ة عمل حول هذا الموضوع ف���ي جامعات ّ
َّ
عدة
ّ
من مختلف بل���دان العالم ،منه���ا الواليات المتحدة وكن���دا وهولندا».
ّ
ّ
ّ
«أولويات جامعة الروح القدس تتمثل في التطوير
وأكد يحشوش���ي ّأن
ّ
ّ
ّ
المس���تمر لقدرات التعلم والتعليم عبر الدورات التدريبية واس���تعمال
تكنولوجي���ا المعلوم���ات ( )Instructional Technologyومش���اركة
ً
ّ ُ ِّ لاّ
ّ
ّ
ّ
وتعليمية
جامعية
الطالب في التعلم والتعليم ،حتى ن َوفر لط بنا حياة
ذات جودة عالية».

جان كرباج
إزدهرت في األعوام األخيرة ظاهرة التانغو
األرجنتيني في لبنان ،وانتش����رت مدارس
ّ
ّ
عدة تعلم هذا النوع من الرقص الذي نشأ
في نهاية القرن التاسع عشر في ضواحي
بوينس أيرس ومونتيفيديو واألوروغواي.
ّ
وهذا النوع م����ن الرقص أدرجت� ُ
���ه منظمة
ّ
األمم المتحدة للعلوم والثقافة «يونسكو»
عام  2009في الئح����ة التراث العالمي ،ومن
ّ
الشخصيات الرائدة في هذا المجال:
أشهر
كارلوس غارديل ،فرنسيسكو كانارو ،خوان
دارينتزو ،أوزفالدو بوغليس وأستور بيازوال.
ً
وم����ن بين الش����خصيات األكث����ر بروزا
في لبنان ،بما ُت ِّ
جس����ده من روح وأس����لوب
ّ
وطريق����ة في رق����ص التانغو الت����ي تركز
عل����ى الطاق����ة النابعة من الداخ����ل ،والتي
ّ
تعتمد ف����ي الدرجة األول����ى على التنفس
ً
الذي ُيضف����ي على الحركات جماال وعاطفة
ً
وس����حرا ،الدكت����ور توفيق أنط����ون الذي
ّ
تنق����ل بين لبنان واألرجنتين وأوروبا .أكمل
انطون دروسه في فرنسا وحاز دكتوراه في
الهندسة ،واش� َ
���تهر أفراد عائلته لسنوات
ّ
عدة بالتانغو األرجنتيني ،ومن أش����هرهم
ً
مارتا انطون التي كانت رائدة ،مثل :رومولو
غارسيا ورودولفو سياري ولويس غروندونا
وروكس����ينافيليغاس وأدريان غريفيرو.
ّ
تمي���ز أنطون ع���ن غي���ره باعتماده
الطاقة النابعة م���ن الداخل في الرقص،
ّ
ما يجعل اإلنس���ان يتمتع بقدرات أعظم
ُ
وأكبر ّ
مم���ا يبدو علي���ه ،وتعطيه الدفع
والقوة واالنسجام مع ش���ريكته ،بحيث
يس���تطيع توجيهها من دون استعمال
ّ
يدي���ه أو َ
ذراعي���ه ،فيتراءى ل���ك أنهما
ش���خص واحد يس���بحان ف���ي بحر من

ورشة تدريبيّة
في »«USEK

قاعة كرم ملحم كرم
في «الحكمة»
يسبحان في بحر من الموسيقى

الموسيقى وفي غفلة من الزمن.
ً
ً
ّ
ّإنها ّ
عملية صعبة جدا ،تتطلب وقتا
ً
وجهدا َ
ّ
كبيرين .وهذا ما تميز به أنطون
ً
ّ
عندما أعطى دروس���ا في بلدان أوروبية
كفرنسا وإسبانيا وغيرها.
التانغ���و مدرس���ة وأس���لوب لح���ب
الحي���اة ،مع اإلحس���اس بعاطف���ة ّ
نقية
ّ
صادقة ،ومن ُيمارسه يتمتع باالستقرار

واالنفت���اح على اآلخر .أنطون يجعل من
العين ُ
المتابعة له تس���بح في عالم من
ُ ّ
الس���حر والجمال ،ال تعكره السياسة وال
ّ
ّ
يضم
االنفجارات وال هفوات الواقع ،إنه
ً
عطاء
عناص���ر تجعله مدرس���ة تطف���ح
ً
ً
وإبداع���ا وخلق���ا .يفيض مع���ه الخيال
ً
ّ
المحبة
ص���ورا جميلة تأخذك ال���ى عالم
والسعادة والجمال.

ّ
قررت «جامعة الحكمة « إنشاء قاعة تحمل اسم كرم ملحم كرم ،وتحوي
ّ
من الكتب العربية والفرنسية كل ما هو نادر وثمين ،من الشهرستاني
والطبري والمس���عودي وياقوت الحموي إلى رونسار وراسين وفيكتور
هوغ���و وغوس���تاف فلوبير وأندري جيد ومرس���يل بروس���ت وأناتول
ُ
ً
تب في الفكر الفلس���في والسياسي واالجتماعي
فرانس،
فضال عن ك ٍ
ّ
ُ
ومجموعة مؤلفات كرم التي يعاد طبعها.
ً
ّ
وقررت إدارة الجامعة أن يكون نهار  5آذار موعدا إلزاحة الس���تارة
َ
َ
ّ
عن «المكتبة الكرمية» ،وهي الذكرى الـ  110لوالدة كرم.

