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الملف
رضوان عقيل

هوية لبنان الثقافية
ظهر ّ
جريصاتي :عون ُي ّ
واألكاديميا تلقى دعم الفاتيكان واألوروبيني والعرب

تحتاج والدة اكادمييا االنسان للتالقي والحوار التي يعمل لبنان عىل اطالقها،
اىل املرور يف آلية قانونية يف االمم املتحدة ،للحصول عىل قرار قبل ان تبرص
النور .وهي تلقى الدعم املطلوب من الفاتيكان وبلدان عربية ،اىل االتحاد
االورويب ،ليحافظ لبنان عىل الرسالة املؤمتن عليها
ما يريده العاملون عىل خط هذا املرشوع،
يف مقدمهم وزير الدولة لشؤون رئاسة
الجمهورية سليم جريصايت ،بتكليف من
رئيس الجمهورية ميشال عون ومتابعته،
ان ال تكون االكادمييا املنتظرة جزءا من
منظامت االمم املتحدة ،بل عىل شكل
جامعة السلم يف كوستاريكا التي تأسست
قبل اربعة عقود.
من اجل ان يتامهى لبنان مع دوره
الطبيعي ،كان ال بد من ان يجري العمل
عىل ان يكون ملتقى للحوار والحضارات
بفعل تركيبته وتعدديته ،وانفتاح مكوناته،
ليطل من خاللها عىل العامل ،السيام يف ظل
ما يحصل من تغيري وتبدالت يف االقليم بعد
تصاعد موجات االرهاب ونبذ االخر.
لالضاءة عىل مرشوع االكادمييا يتحدث
جريصايت اىل "االمن العام" عن التحضريات
التي قطعتها يف انتظار تحقيق املراحل
املطلوبة ،مبساعدة من الدول الصديقة وعىل
رأسها فرنسا.
■ اىل اين وصل لبنان حتى االن يف عملية
التحضري الطالق اكادمييا االنسان للتالقي
والحوار؟
□ ال بد من االشارة اوال اىل ان هذه
عب عنها فخامة الرئيس يف خطابني
الفكرة ّ
متتاليني من عىل منرب االمم املتحدة .اراد
من خاللها ان يجعل من لبنان متاهيا مع
دوره الطبيعي ملتقى للحضارات واالديان
والثقافات واالثنيات .يف الوقت نفسه ،كان
لديه هدف وهو :اين لبنان حيال ما يحصل
يف االقليم والعامل؟ اذا كنا نريد التوجه اىل
الشق السيايس ،يربز تجاذب يظهر يف الشق

االقتصادي هو نتيجة اشكاليات بنيوية
وازمة مالية يف انتظام حياتنا العامة .بالتايل،
فان لبنان سواء يف السياسة او االقتصاد
واملال ،مير يف وضع صعب يجب التصدي له
ومعالجته مع تشابك املصالح فيه .اذا ذهبنا
اىل العالجات مثل معركة مكافحة الفساد،
مثة متاريس مرفوعة امام هذه املعركة .امام
هذه العناوين الثالثة الكربى ،يعمل الرئيس
عىل رضورة خلق مقاومة لبنانية حقيقية
للتغلب عىل هذه االشكاالت الكبرية التي
تطرح عىل لبنان سياسيا واقتصاديا وماليا
كونها ضد بنية مرشوع الدولة .يقول الرئيس
انترصنا يف االمس يف العسكر عىل االرهاب.
وخاض لبنان معركة وجودية كيانية اسمها
االمن واالرهاب ،فتغلب عليها وحقق
فيها انتصارات .مثة مشكلة عندنا ايضا
يف التجاذبات السياسية مثل االسرتاتيجيا
الدفاعية ،اضافة اىل خالفات سياسية محورية
عب عنها فخامته بانها مشاكل كيانية.
ّ
املصلحة اللبنانية العليا تقيض بتجاوزها من
خالل االتفاق والتوافق عىل حلولها ،واعتامد
مرجعية واحدة يف الدستور وامليثاق ومن
الطبيعي ان تتمثل يف رئيس البالد .بعدما
ربحنا يف االمن ،السؤال هو :اين هوية لبنان
الحقيقية وهي ثقافية ،علام ان لبنان رسالة
قالها القديس يوحنا بولس الثاين ومل يقل ان
لبنان سويرسا الرشق وال هانوي وال هونغ -
كونغ .سأل الرئيس عن دور لبنان الطبيعي
عامليا واقليميا عىل اساس انه منارة الرشق.
■ ماذا ميكن ان يقدم لبنان يف هذا
الخصوص؟
□ لبنان ميلك تجربة يف العيش املشرتك
بسيئاتها وحسناتها .لدينا تعددية

ودميوقراطية بسيئاتهام وحسناتهام ايضا،
اضافة اىل تداول يف السلطة وان كانت
بنسبيته .بالتايل ،فان لبنان ميتلك هذه
الهوية الثقافية ،وهي مهمة جدا وتكاد ان
تكون انسانية .كام يصلح لبنان ان يكون
مركزا لحوار الثقاقات واالديان .جاء طرح
هذه الفكرة ليعطي شعارا للنور والشمس
الدافئة يف ظل التصحر الذي نعيشه سياسيا
واقتصاديا وماليا .شعر يف مكان ما ان هوية
لبنان ضائعة ،فامذا ميكننا ان نعمل ولدينا
اشكاليات يف اكرث من قطاع .اين نجد هوية
لبنان ليقوم بلعب دوره يف العامل مع منحه
صبغة ثانية مبا ينظر العامل اىل هذا البلد.
وجد عون هذه الهوية وانطلق منها ،لذا
كان ال بد من تظهريها وترجمتها اىل ارض
الواقع عرب سلوك مسلكني :االول داخيل
وفقا لالنظمة واالحكام الدستورية ،اي
وضع مجلس الوزراء ورئيسه يف هذا الجو
وهو تعبري مضبوط االيقاع .وهذا املسلك
يسري مع املسلك الثاين ،حيث يجب تأمني
الخلقية لهذا املرشوع بحسب القانون
الدويل  .تواصلنا اوال مع من قال ان لبنان
رسالة اي مع الفاتيكان عىل وقع بيان االزهر
وقداسة البابا فرنسيس يف ابوظبي .قلنا ان
لبنان رسالة يحرض ملرشوع االكادميية وملسنا
حامسة مطلقة من الكنيسة .تواصلنا مع
القاصدية الرسولية وكان الجو ايجابيا جدا،
السيام ان الفاتيكان بدأ يف حوار من هذا
النوع منذ العام  ،2015ودعانا السينودوس
اىل الحوار مع جرياننا واالديان املختلفة،
واال سنموت .توجهنا دوليا اىل الفرنيس
ماسك القلم اللبناين يف مجلس االمن واالمم
املتحدة .يف املبدأ ،الفرنيس هو من يساعدنا
وميهد لنا او يفكك االلغام امام طريقنا ،وهو
يف شكل عام ال يتآمر علينا يف مهامت من
هذا النوع .كانت زيارتنا اىل باريس ناجحة
جدا والتقينا عددا كبريا من املسؤولني
الفرنسيني ،ورشحنا وقدمنا الورقة التفاهمية

الطرف .عندها ستقوم دول عدة مبساعدتنا
ومنها االتحاد االورويب .
■ هل ارسائيل قادرة عىل عرقلة هذا
املرشوع يف االمم املتحدة عرب امريكا ودول
صديقة لها؟
□ سيتم اتخاذ القرار عرب التصويت
وباالكرثية للحصول عليه.
■ هل تم التواصل مع البلدان العربية
ملساعدتنا يف هذا الخصوص؟
□ قمنا باتصاالت مع بلدان عربية عدة ويف
مقدمها الكويت.

لبنان يملك تجربة العيش
املشترك والتعددية
بسيئاتها وحسناتها

■ ماذا عن مرص ومؤسسة االزهر؟
□ طبعا مرص تساعد .نحن ال يقوم ارتكازنا
عىل الدين فقط ،بل عىل االختالف .مثة اديان
وطوائف وثقافات وحضارات يف العامل يجب
ان تكون لهم جامعة ،مع التصويب عىل
عنرص الشباب ليك يأتوا اىل لبنان ويتعرفوا
عليه ويعقدوا املؤمترات فيه ،ويتكلموا مع
بعضهم البعض لالطالع عىل معرفة االخر
وحضارته وثقافته وتاريخه.

الجمعية العامة لهذا املرشوع ،ما يشجع
البلدان املنتسبة اىل االمم املتحدة عىل
ان تشارك وتوقع معنا .ال يهدف املرشوع
اىل ان يكون منظمة من منظامت االمم
املتحدة عىل غرار االونيسكو او االسكوا .ما
نريده هو اعتامد االكادمييا مركزا للحوار،
ومن املمكن ان ال نكون منظمة وعىل
مختلف الصعد .الصعوبات التي تعانيها
االمم املتحدة عىل الصعيد املايل ال تستطيع
ان تأخذ مرشوعنا منظمة اضافية تكلفها
اعباء مالية ،ولن يقدم لنا احد هذه الهدية.
بينام اذا اعتمدت االمم املتحدة هذا
املرشوع ،فنحن ال نريد منها اكرث من ذلك،
اي مبعنى الحصول عىل اوراق اعتامد بال
كلفة عليها .اما التكاليف فتأيت من االطراف
املشاركني يف االتفاقات الثنائية املتعددة

■ سيكون املركز مفتوحا امام الجميع؟
□ وفق النظم الداخلية سيكون هناك مجلس
امناء وادارة ،لكنه لن يكون حكرا عىل اللبنانيني
ومبشاركة جميع االثنيات .الرئيس عون صاحب
مرشوع رؤيوي وهو يسترشف ويريد ان يرتك
اثرا يف واليته بعد التغيري الذي حصل عند
وصوله اىل الرئاسة .ينتظر اللبنانيون اصالحا
يف االقتصاد والوضع املايل ومكافحة الفساد
واستنهاض مرشوع الدولة واالستقرار السيايس
عىل اسس متينة ،وفق العيش املشرتك .يتم
العمل عىل هذه االمور مع كل الصعوبات
املرتاكمة ومع الرتكيز عىل نقاط القوة عندنا.
اذا عملنا عىل كل هذه املسائل ،مثة امر واحد
ينبغي ان نعمل عليه وهو دور لبنان الحقيقي
يف املنطقة .لذلك ذهب الرئيس الرؤيوي اىل
ابراز هذا الدور .اذ كنا نعترب ارضا للتالقي
والحوار ،نحايك الدميوقراطية والتعددية والقيم
االنسانية العابرة لالختالف والحدود ،هذا هو
الدور الذي نريده للبنان.

وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية الدكتور سليم جريصايت.

للمرشوع ومراحله .كان هناك تفهم ودعم
كامالن من الفرنسيني لنا ،وعىل اساس عقد
مشاريع اتفاقات متعددة مع اطراف كثريين
من بني البلدان املهتمة مبثل هذا املرشوع،
عىل ان يس ّوقه الفرنيس يف مرشوع القرار
يف الجمعية العامة عىل غرار جامعة السلم
التي قدمتها كوستاريكا يف العام  .1979امام
هذا الواقع ،فان اللقاءات كانت رضورة
مع الفرنسيني لتعطي هذا املرشوع البعد
الدويل املطلوب من خالل االتفاقات الدولية
املتعددة الطرف مع اكرث من بلد ليوقع مع
لبنان ،وتودع كوثائق لدى االمم املتحدة
ليواكبها قرار من الجمعية العامة لالمم
املتحدة باعتامد االكادميية مركزا للحوار.
■ كم يحتاج لبنان من وقت النجاز هذه
املرحلة؟
□ االجتامعات التقليدية السنوية لالمم
املتحدة يف شهر ايلول ،ومن املفرتض ان
نكون قد تقدمنا مبرشوع هذا القرار من
الجمعية العامة .نحن ال نطلب ان نكون
(االكادمييا) منظمة دولية تابعة لالمم
املتحدة ،الن هذا الهدف دونه عقبات
كثرية .نريده مثل جامعة السلم يف
كوستاريكا التي تحصل عىل دعم اممي من
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