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مناطق

وزير الإعالم ال�سوري عمران الزعبي لـ«البناء» و«توب نيوز»:
الأولوية عند ال�سوريين وقف �سفك الدماء والقتل والتدمير ...وترجمتها بالم�شاركة في االنتخابات
حاوره سعد الله الخليل
ربما يكون التشويش والتهويل والعويل الطلقة األخيرة،
وكل ما يملكه أعداء سورية لضرب إرادة السوريين .فبعد أن
استنفذوا كل أشكال الحرب وأساليب الترهيب من التهديد
فالوعيد فالضرب بالرصاص والحديد ،ها هو الشعب السوري
يرسم مستقبله من جديد ،وتزهر دماء أبنائه ربيع غد سورية
الجميل.
بعيدا ً عن كل ما قيل ويقال وسيقال ،في محاولة للتشويش
على إرادة السوريين لثنيهم عن المشاركة في االستحقاق
الدستوري المتمثل باالنتخابات الرئاسية التي انطلقت صباح
اليوم ،ها هو الشعب ير ّد اليوم قسط الدَّين لوطن صمد في
وجه حرب ضروس ،ولجيش كتب بف ّوهات البنادق ودماء
الشهداء مستقبل سورية .للشعب والجيش والوطن ألف تحية
في هذا اليوم االستثنائي من تاريخ سورية.

وأ ّكد الزعبي أن التحدّي األساس
أمام الرئيس المقبل ،يتمثل بمواجهة
اإلره����اب وإع����ادة اإلع��م��ار بكل ما
تعنيه الكلمة ،االن��س��ان والحجر
وك���ل م��ج��ال م��ن م��ج��االت الحياة
وسياقاتها .لنبدأ من حيث استكملت
الوزارة االستعداد لمواكبة العملية
االنتخابية فالجزء األكبر من محاولة
ضرب هذا االستحقاق تم العمل عليه
عبر اإلعالم كيف عملت الوزارة على

إع�ل�ام وص��ح��ف ك��ان��ت شريكة في
تشويه صورة ما يجري في سورية،
وت��ض��ل��ب��ل ال����رأي ال��ع��ام ال��س��وري
والعربي والعالمي ،وتعمل وزارة
اإلع�لام على توضيح هذه الصورة،
وأبرز أدواتها في ذلك دعوة الوسائل
للحضور والتغطية المباشرة ،إذ
أتحنا الفرصة لكل وسائل اإلع�لام
الراغبة بتغطية االنتخابات ،ولم
ن��رف��ض أيّ ط��ل��ب ،وأرس���ل���ت تلك

�أتحنا الفر�صة ّ
لكل و�سائل
الإعالم الراغبة بتغطية
االنتخابات ولم نرف�ض � ّأي طلب
تأمين الظروف المناسبة إلظهار هذا
االستحقاق بصورته الحقيقية.
علينا أن نناقش ال��م��ب��دأ ال��ذي
اعتمدته الدولة السورية ووزارة
اإلعالم جزء من هذه الدولة والمبدأ
يقوم على إتاحة الفرصة للوسائل
اإلعالم الموضوعية جميعها إلجراء
التغطية اإلعالمية لهذه االنتخابات
بكل شفافية ونزاهة وحيادية بما
ينسجم أساسا ً مع خصائص هذه
العملية التي تم التحضير لها لتكون
شفافة ونزيهة وحيادية.

{ أكثر من  200وسيلة إعالمية غير
سورية تواكب االنتخابات الرئاسية
اليوم ،برأيكم ،ما الذي يدفع هذا العدد
م��ن وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ��ي ل�ل�م�ج��يء إلى
وأي دور تلعبونه في دحض
سورية؟ ّ
الدعاية اإلعالمية المعادية؟
 هذا الحضور الكثيقف لوسائلاإلعالم العربية واإلسالمية والعالمية
يعكس أهمية ما يجري في سورية،
ليس فقط خالل العملية االنتخابية،
إنما كل ما رافق األحداث في سورية.
الكل يعلم أن هناك محطات ووسائل

الوسائل طواقمها الصحافية التي
تؤدّي عملها من دون أيّ تدخل.

{ ك�ي��ف ت ��رون ت�ع��ام��ل اإلع�ل�ام
السوري بش ّقيه الرسمي والخاص
م��ع األج� ��واء ج��دي��دة ف��ي سورية:
تعدّد المرشحين ،التعاطي معهم،
الصمت االنتخابي ،وغير ذلك من
األمور الجديدة على السوريين؟

 تستند م��م��ارس��ة ال��دس��ت��ورال���س���وري وق���ان���ون االن��ت��خ��اب��ات
على تفاصيل العملية االنتخابية
وج��زئ��ي��ات��ه��ا ،وال��ش��ق��ان الرسمي
وال���خ���اص ف��ي اإلع��ل�ام ال��س��وري
ش��ري��ك��ان ف��ي ال��ع��م��ل ،ل��ك � ّل منهما
خصوصيته ف��ي م��س��اح��ة العمل
الخاص به ،فاإلعالم الرسمي وقف
على مسافة واحدة من المرشحين،
أ ّم���ا اإلع�ل�ام ال��خ��اص فله مساحة
م��ن ال��ح��ري��ة ف��ي أن يتعاطف مع
م� ّ
�رش��ح م��ا ،أو أن يتنباه ،وه��ذه
م��ن ب��دي��ه��ي��ات ال��ع��م��ل االنتخابي
والحمالت االنتخابية في أي دولة
في العالم .انطالقا ً من هذه الفكرة،
كان سلوك اإلعالم السوري الرسمي

في يوم سورية التاريخي ،كان لقاء لِـ«البناء» و«توب نيوز»
مع وزير اإلعالم السوري عمران الزعبي ،الذي رأى أن
الوزارة أتاحت الفرصة لوسائل اإلعالم كلّها ،إلجراء التغطية
اإلعالمية ،في حين وقفت وسائل اإلعالم على مسافة واحدة
من المرشحين .وأكد الزعبي أن الحضور اإلعالمي الكثيف
يعكس رغب ًة في إظهار حقيقة ما يجري ،ليس فقط خالل
العملية االنتخابية ،إنما إزاء كل ما حدث في سورية.
ورأى الزعبي أنّ مراكز الدراسات الغربية أكدت لمرجعيات
القرار في الدول المعادية لسورية ،أن اإلقبال على االنتخابات
سيكون كثيفاً ،ما ُيسقط ورقة التوت األخيرة عن المؤامرة التي
تستهدف سورية ،واعتبر أنّ المشاركة الكثيفة تعني رفض كل
ما يستهدف سورية ،من ضرب البنى التحتية وتشويه سمعة
البالد ،إذ ينتاب السوريين على اختالف انتماءاتهم السياسية
والحزبية ،شعور بأن ما يجري من قتل وتدمير ال يترك
مساحة كافية لممارسة العمل السياسي.

بوسائله المختلفة يعتمد على
إتاحة الفرص المتساوية في الظهور
وتقديم البرامج ،وأعتقد أننا نجحنا
في خ��وض ه��ذه التجربة الجديدة
ب�لا ش��ك .وب��االس��ت��ن��اد إل��ى قانون
االنتخابات والدستور والمحكمة
ال��دس��ت��وري��ة العليا ووظ��ي��ف��ة كل
مؤسسة في العملية االنتخابية،
ب��دءا ً من اللجنة القضائية العليا
ووزارة الداخلية واإلعالم والحكومة،
التزمت كل مؤسسة القانون ،ما جعل
العملية تتم بشكل سلس.

{ غ��ال��ب��ي��ة دراس � � � ��ات م ��راك ��ز
األبحاث توقعت المشاركة الكثيفة
أي مدى ساهم
في االنتخابات .إلى ّ
ذلك في إذكاء الحملة ضد االنتخابات
والسعي إلى ضرب مصداقيتها؟

 إنّ هذه الحملة جزء من مؤامرةهذه الدول ضد الدولة السورية ،إذ
ش ّنت هذه الحملة سابقا ً في كثير
من االستحقاقات والقضايا ،بدءا ً من
الدستور وقانون االنتخاب ،وصوال ً
إل��ى منعطفات كثيرة ،خصوصا ً
ف��ي م��ا يتعلق بقضية الالجئين
وم��ح��اوالت ال��ت��زوي��ر ف��ي موضوع
السالح الكيماوي ،أو اتهام الدولة
السورية بارتكاب ج��رائ��م ،وع��دم
م��راع��اة ال��ح��ري��ات ال��ع��ام��ة ،وع��دم
اتباع األساليب الديمقراطية .كما أن
هذه الحملة على االنتخابات زادت
من ق ّوتها ،خصوصا ً بعد أن أكدت
مراكز الدراسات الغربية لمرجعيات
القرار في الدول المعادية لسورية،
أن اإلقبال على االنتخابات سيكون
كثيفاً ،ما يُسقط ورقة التوت األخيرة
عن المؤامرة التي تستهدف سورية.

{ اليوم ،يقول الشعب السوري
كلمته .ما هي ال��دالالت والرسائل
التي يرسلها الشعب السوري من
خالل مشاركته في االنتخابات؟

 العملية االنتخابية بظاهرهاتستهدف اخ��ت��ي��ار م��رش��ح ،ولكن
في باطن الحال ،هي عملية تحمل
جملة رسائل سياسية أهمها على

نقابة المحامين للمحكمة الدولية:
تجاوزت �صالحياتك!
ِ
رفع رئيس لجنة الدفاع عن الح ّريات العامة وحقوق
اإلن��س��ان ف��ي نقابة المحامين ف��ي ب��ي��روت الدكتور عبد
السالم شعيب ،بالنيابة عن نقيب المحامين جورج جريج
لوجوده خارج لبنان ،إلى القاضي الناظر بجرائم التحقير
نص الموقف
في المحكمة الخاصة بلبنان نقوال ليتييريّ ،
الذي اتخذته لجنة الدفاع في جلستها في  22أيار المنصرم،
والذي وافق على مضمونه نقيب المحامين.
نص الموقف« :تؤيّد اللجنة المحكمة الدولية
وجاء في ّ
الخاصة بلبنان وبالدور الذي تقوم به لمعرفة الحقيقة
وكشف الجناة باغتيال الرئيس رفيق الح ّريري ورفاقه
تحقيقا ً للعدالة ووفقا ً ألعلى معايير العدالة الدولية.
كما تؤمن اللجنة إيمانا ً راسخا ً بالح ّريات العامة وحقوق
اإلن��س��ان ،ال سيما ح ّرية ال��رأي والتعبير ،وف��ي مقدّمها
ح ّرية اإلعالم التي كفلها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
والمواثيق الدولية التي ارتبط بها لبنان ،وتض ّمنها الدستور
اللبناني ،والتي يجب أن تبقى في منأى عن الضغوط عليها
تقصي الحقائق بحيث تؤ ّمن لها
أثناء ممارستها دورها في ّ
كافة الضمانات الالزمة للعمل بح ّرية.
كما أنّ وسائل اإلع�لام في لبنان يجب أن تستفيد من
ضمانات الدستور اللبناني والمواثيق الدولية التي انض ّم
إليها لبنان ،والتي تبقى أسمى من كل معاهدة أو اتفاق.

يضاف إلى ذلك ،أنّ المحكمة الخاصة بلبنان تجاوزت
سلطاتها المنبثقة عن نظام المحكمة الذي أوالها في المادة
 28منه ،وضع فقط قواعد االج��راءات واالثبات من دون
التشريع على الجرائم ،فقامت المحكمة في المادة  60من
هذه القواعد بإنشاء جرائم جديدة كالتحقير وعرقلة سير
المحكمة ،هذه الجرائم ال تدخل في اختصاصها القضائي
الوارد أصالً في المادة األولى من نظامها والمحصور بجريمة
اغتيال الرئيس رفيق الح ّريري ورفاقه والجرائم الالحقة
المرتبطة بها والتي تق ّررها األمم المتحدة ولبنان بموافقة
مجلس األمن.
ولهذا ،فإن لجنة الدفاع عن الح ّريات العامة وحقوق
اإلنسان في نقابة المحامين في بيروت ،تعتبر أنّ القضاء
الجزائي الوطني اللبناني يبقى األس��اس ،وأنّ محاكمة
وسائل اإلع�لام اللبنانية («الجديد» و«األخ��ب��ار») يجب
أن تت ّم على األراضي اللبنانية ووفقا ً لقانون المطبوعات
اللبناني وضمن اختصاص محكمة المطبوعات اللبنانية،
ال سيما أنّ قانون العقوبات اللبناني أكثر رحمة من قانون
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الذي ألغى عمليا ً عقوبة
الحبس في حق اإلعالميين خالفا ً لقواعد االجراءات واالثبات
المطبقة أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ،والتي تقضي
بالحبس أو الغرامة أو اإلثنين معا ً في حق اإلعالميين».

«الرجال لل�سيا�سة والن�سوان لي�ش ال»...
منا�صرة للمر�أة
م�سرحية ِ
عُ رضت في اآلونة األخيرة مسرحية «الرجال للسياسة
والنسوان ليش ال» على خشبة مسرح مركز العزم الثقافي
ـ بيت الفن في الميناء ـ طرابلس ،وذلك بدعوة من منتدى
العزم للتنمية االجتماعية ،وبالتعاون مع التجمع النسائي
الديمقراطي.
ب��داي��ة ،ألقت ري��م ميقاتي كلمة ِباسم منتدى العزم
للتنمية االجتماعية ،لفتت خاللها إلى أن المنتدى يهدف
إل��ى االهتمام بحقوق االن��س��ان المدنية واالجتماعية
والسياسية ،ويحرص على الدفاع عنها والحفاظ عليها.
وقالت« :عملنا باستمرار على تنمية ق��درات المرأة
الفكرية والعلمية ،لكي تمسي أكثر فعالية ضمن المجال
الثقافي ،واالجتماعي ،للمساهمة في عملية التنمية
المستدامة».
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وتحدثت أم��ل ح��رق��ص ع��ن م��راح��ل تحضير العمل
المسرحي ،الذي يشكل خطوة في االتجاه الصحيح ،نحو
تغيير حقيقي.
ث��م ك��ان ح���وار بين الحضور وم��ع �دّي ه��ذا العرض
الس��ت��خ�لاص العبر م��ن��ه ،وترجمته ف��ي ح��ي��اة ال��م��رأة
السياسية.
ثم بدأ عرض المسرحية التي تر ّكز على حق المرأة في
المشاركة السياسية وتمكينها ،وتعزيز مشاركتها الفعّ الة
في هذا المجال .وتسلط الضوء على أهم العقبات التي
تحول دون ذلك.
المسرحية من إعداد عضو التجمع النسائي الديمقراطي
أم��ل حرقص ،وتمثيل :بارعة ب��درة ،أشجان شاكيش،
مطيعة حالق ،وليال حموضة.

الإعالم الر�سمي اعتمد �إتاحة
الفر�ص المت�ساوية للمر�شحين
بالظهور وتقديم البرامج
اإلط�ل�اق ،أنّ السوريين يرفضون
كل ما يجري على األرض السورية،
ب��دءا ً من التدمير والقتل والخراب،
وصوال ً إلى استهداف البنى التحتية
وتشويه سمعة ال��ب�لاد .لذلك هم
ي��ع � ّب��رون ع��ن رف��ض��ه��م م��ن خ�لال
مشاركتهم باالنتخابات الرئاسية،
كل كلمة «ال» إزاء ما سبق ذك��ره،
تقابلها كلمة «ن��ع��م» لمرشح من
المرشحين إلى الرئاسة السورية.

وح� ��دت االن �ت �خ��اب��ات الجزء
{ ّ
األكبر من السوريين على ضرورة
ّ
بغض النظر عن االنتماءات
إجرائها
السياسية وال�ف�ك��ري��ة وال� ��والءات.
ك�ي��ف ي�ن�ع�ك��س ذل ��ك ع�ل��ى سورية
مستقبالً؟
 بعد س��ن��وات م��ن األزم���ة ،ثمةش��ع��ور ل���دى غالبية المواطنين
السوريين ،على اختالف انتماءاتهم

ه��ذا اإلرث الحضاري عبر 7000
سنة .واليوم ،األولوية األهم لجميع
مك ّونات الشعب السوري ،تكمن في
وقف سفك الدماء والقتل والتدمير،
وبالتالي ربما يمكن القول أن هذه
األولوية لدى السوريين بانعكاسها
وصداها ،ستكون عبر المشاركة في
االنتخابات.

{ بعد م��ا مارسته دول الغرب
من تضييق الخناق على السوريين،
أص � � ّر ق �س��م م��ن ال�م�غ�ت��رب�ي��ن على
االقتراع على أرض الوطن ،وأمس
شهدنا وصول سوريين من فرنسا
أي رسالة أوصلها هؤالء
وبلجيكاّ .
إل��ى ح�ك��وم��ات ال ��دول الموجودين
فيها؟ وماذا تقولون لهم؟
 اعتقد أنّ ال��دول التي لم تسمحللسوريين باالقتراع في مقا ّر السفارات
السورية ،ارتكبت مخالفة في القانون

وزير الداخلية اللبناني يعاني
�ضعف ًا في مادة الح�ساب
وال ت�شغلني مواقف � 14آذار
السياسية والحزبية ،بأن ما يجري
من قتل وتدمير ال يترك مساحة كافية
لممارسة العمل السياسي والحزبي،
التي تؤكد الطبيعة الحقيقة للشعب
ال��س��وري بالمشاركة بالمسائل
السياسية والثقافية والفكرية،
وال��ت��ي ت��ع � ّد م��ن أول���وي���ات العقل
ال��س��وري ،وال��ت��ي ل��واله��ا لما شهد

ال��دول��ي ،ال سيما في ما يتعلق منها
بالقانون ال��دول��ي اإلن��س��ان��ي تحت
مصطلح حقوق االن��س��ان ،فمن حق
اإلنسان أن يستخدم ح ّقه في التعبير،
والتعبير السياسي من أشكال هذا
المفهوم ،وبالتالي َم ْنع السوريين
أن يمارسوا ح��ق التعبير ،مخالف
للقانون الدولي .إنّ هذه الدول اتخذت

ق��رار المنع على ق��اع��دة سياسية ال
قانونية أو دستورية ،فهي خالفت
حتى دساتيرها الوطنية والتزاماتها
التعاقدية بموجب االتفاقيات الدولية،
وم��ن ه��ذا ال��ب��اب ،يمكننا مستقبالً
أن ن��س��أل ه��ذه ال���دول عبر األدوات
المعتمدة في القانون الدولي ،عن هذا
الخطأ وأسبابه وحجم الضرر الالحق
بالمواطنين السوريين الذين منعوا
من ممارسة هذا الحق.

{ فرنسا الح ّرية والديمقراطية
أصبحت راع �ي��ة ل�لإره��اب وعائقا ً
أم��ام تطلّعات الشعوب ف��ي تقرير
مصيرها ،كيف ينعكس ذل��ك على
المفهوم الغربي للديمقراطية؟ وهل
يحق لمن عرقل إج��راء االنتخابات
أن يش ّكك بشرعيتها؟
 ليس مهما ً كثيراً ،ال بل ليس منأولوياتنا االهتمام بجوهر الموقفين
الفرنسي والغربي إزاء االنتخابات،
ليقولوا ما شاؤوا ،فهذه االنتخابات
تخصهم كونها شأنا ً وقرارا ً سياديا ً
ال
ّ
سوريين وطنيين.

{ من المالحظ انحسار الحملة
اإلعالمية المضادة والمضللة بعد
أي
االن�ت�خ��اب��ات ف��ي ال��خ��ارج .إل��ى ّ
م ��دى س��اه��م ح �ض��ور السوريين
الكثيف في إحباط تلك المشاريع؟

 مراكز الدراسات قدّمت صورةعن حجم التبدّل في المزاج الشعبي
السوري ،ولم يأخذوا هذا المعيار
وهذه الدراسات باألهمية الالزمة،
ول��م يعطوها االهتمام المناسب.
ل���ذل���ك ،ص��ع��ق��وا أم����ام م��ش��ه��د ما
ح��دث في السفارات السورية في
العواصم المختلفة التي أجريت
فيها االنتخابات ،وربما كان لبنان
الصورة األوضح نظرا ً إلى المشاركة
الكثيفة التي خطفت األضواء .ولكن
باالستناد إلى نسب المشاركة ،نجد
أن هذه النسب مرتفعة في عواصم
كثيرة ،وه��ذه المفاجأة أ ّث���رت في
ما يمكن وصفه مراجعة خطابهم
السياسي حيال شرعية االنتخابات،

ولكن هذه المراجعة ال تفيد ،ألنها
أس��اس��ا ً ال تعنينا ب��ش��يء ،س��واء
أعجبتهم ه��ذه االن��ت��خ��اب��ات أو لم
تعجبهم ،وافقوا عليها أو لم يوافقوا،
أيّدوها أو اعترضوا عليها ،ال قيمة
لمواقفهم ،فال رأي في االنتخابات إال
رأي السوريين.

�ي ،يقول
{ ف��ي ل �ق��اء ت �ل �ف��زي��ون� ّ
وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال�ل�ب�ن��ان��ي أن من
انتخب م��ن السوريين ال تتجاوز
نسبتهم  6في المئة من السوريين
ف��ي ل�ب�ن��ان .ب��داي � ًة ،كيف تعلّقون؟

ال��دول��ي أي��ض �اً .على أيّ ح���ال ،ما
ج��رى أم��ام السفارة السورية في
لبنان ،انعكاس إلرادة السوريين
في الخارج ،والتي تشبه بطبيعتها
إرادة السوريين في الداخل ،وأعتقد
أن االس��ت��ن��ت��اج��ات السياسية قد
تحققت ،ولم يعد مهما ً الحديث عن
إجراءات ونِسب أو ما شابه.

{ بالعودة إلى الداخل السوري،
س��وري��ة بعهدة رئيس منتخب من
قبل الشعب ،ما هي أه� ّم التحديات
التي تنتظر الرئيس المقبل؟

الموقف الغربي �إزاء االنتخابات
لي�س من �أولوياتنا ...وما يعنينا
ر�أي ال�سوريين
وكيف تقرأون هذه الهستيريا لدى
فريق  14آذار؟

 يبدو أن وزير الداخلية اللبنانيك��ان يعاني ف��ي ال��م��درس��ة ضعفا ً
ف��ي م��ادة الحساب ،وأق��ت��رح عليه
التعاطي مع م��د ّرس في الحساب
لتقويم ض��ع��ف��ه .وع��ل��ى الصعيد
الشخصي ،لم يشغلني موقف فريق
 14آذار كثيراًّ ،
واطلعت عليه بشكل
عابر ،ولن أعلّق عليه ألنه ال يهمني.

{ ق �ب��ل أي � ��ام أص� � ��درت وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ق � ��رارا ً يقضي
بمنع م�غ��ادرة النازحين السوريين
األراضي اللبنانية تحت طائلة سقوط
صفة «نازح» .لماذا هذا التوقيت؟ وما
انعكاساته على االنتخابات من جهة،
وعلى مستقبل السوريين النازحين
إلى لبنان من جهة أخرى؟

 إنّ هذه القرارات مخالفة لقواعدالقانون الدولي ،وأنصح بمراجعتها
واستشارة رجال قانون ،والقانون

التحدي الرئيس يتمثل في تحدّي
اإلره��اب ومواجهته وإع��ادة اإلعمار
ب��ك��ل م��ا تعنية ال��ك��ل��م��ة ،اإلن��س��ان
والحجر بكل ميدانيه وكل مجال من
مجاالت الحياة وسياقاتها.
وجه الوزير الزعبي عبر
وأخيراًّ ،
«ال��ب��ن��اء» و«ت���وب ن��ي��وز» ن���دا ًء إلى
السوريين قائالً« :أدع��و السوريين
جميعهم إلى التمثل بدرجة العالية
من محبتهم لسورية ولهذا الوطن،
وت��ح��وي��ل ه����ذا ال��ع��ش��ق ال��وط��ن��ي
والصوفيةالوطنيةإلىفعلوممارسة،
وأب����رز فعل يمكن أن يستند إليه
الشعب السوري يتمثل بالمشاركة
في االنتخابات كضرورة وطنية وحق
دستوري لكل مواطن ،ومن الضرورة
في مكان ،أال يتخلى أحد عن حقه في
ّ
بغض النظر عن رأيه
هذه الممارسة
بهذا المرشح أو ذاك ومن سيختار،
المهم مبدأ المشاركة بحيث يقدّم
السوريون نموذجهم الحضاري عبر
االنتخاب على رغم المخاطر».

دكتوراه فخرية لمعلوف و�سعادة ووزيرة �إماراتية من «»LAU

تمنح «ال��ج��ام��ع��ة اللبنانية األم��ي��رك��ي��ة ـ ،»LAUخالل
حفالت تخريج طالبها هذا العام شهادة الدكتوراة الفخرية
في اإلنسانيات لكل من :وزيرة التعاون الدولي والتطوير في
االم��ارات العربية المتحدة الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي،
واألديب العالمي اللبناني أمين معلوف ،ورجل األعمال العالمي
جاك سعادة ،وذلك بسبب دوره��م وحضورهم وعطائهم على
الصعيد اإلنساني وتعزيز مكانة اإلنسان في المجتمع.
ويتلقى جاك سعادة شهادته في حفل تخريج طالب حرم
جبيل في  8تموز المقبل ،في حين يمنح أمين معلوف شهادته في
حفل تخريج طالب حرم بيروت في  11تموز ،وتتسلم الوزيرة
اإلماراتية شهادتها في حفل تخريج طالب إدارة األعمال في 12
تموز المقبل في حرم بيروت.
وفي ما يلي نبذة عن المك ّرمين،
الوزيرة الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي ،وزيرة التعاون
الدولي والتطوير في اإلم��ارات العربية المتحدة ،انضمت عام
 2004إلى الحكومة اإلماراتية وزيرة لالقتصاد لتكون أول سيدة
تتبوأ منصبا ً وزاريا ً في البالد .ع ّينت عام  2008وزيرة للتجارة
الخارجية ،وعام  2013في منصبها الحالي ،وأعطيت مسؤولية
دفع اإلمارات لتكون واهبا ً رئيسا ً ومشجعا ً أساسيا ً في تطوير
البيئة اإلنسانية العالمية.
الشيخة لبنى عضو في مجلس إدارة مؤسسة اإلمارات للطاقة
النووية ،وعضو في مجلس إدارة كليّة السياسات العامة في
جامعة سنغافورة ،عضو في مجلس أمناء كلية «ثاندربيرد» في
جامعة فينيكس ـ آريزونا ،عضو مجلس إدارة كلّية دبي لإلدارة،
وعضو مجلس أمناء أصدقاء مرضى السرطان.
من مواليد ع��ام  ،1958وه��ي من أعضاء العائلة الحاكمة
للشارقة ،أسندت إليها رئاسة جامعة زايد.
أمين معلوف ،من مواليد عام  ،1949في بيروت ،درس علوم
االجتماع واالقتصاد وعمل في صحيفة «النهار» ،إذ كانت له
تجربة تغطية وقائع عالمية صحافياً.

اضطرته ظروف الحرب األهلية عام  1975إلى االنتقال من
لبنان فاستقر في باريس ،وع��اود فيها عمله الصحافي وما
تفرضه من ظروف انتقال وسفر ،من موزمبيق إلى إيران ومن
األرجنتين إلى البلقان .تولى رئاسة تحرير «النهار العربي
والدولي» ،ثم رئيسا ً للتحرير ألسبوعية «جون أفريك» ،إلى أن
قرر التوجه نحو األدب.
إنتاجاته الموضوعة باللغة الفرنسية ترجمت إلى أكثر من
 40لغة.
األلسنية بنا ًء
ترأس عام  2007ـ  2008لجنة عن التعدّدية
ُ
على اقتراح أوروبي ،وخلص إلى تقرير القى رواجا ً واهتماماً.
وضع عدة مؤلفات بالفرنسية تمت ترجمتها إلى عدة لغات.
نال جائزة «غونكور» عام  ،1993عن كتابه «صخرة طانيوس»،
كما نال «جائزة أمير استورياس» األدبية عام .2010
ت� ّوج عطاءاته الثقافية بانتخابه في  23حزيران ،2011
وخصص له المقعد رقم ،29
عضوا ً في األكاديمية الفرنسية،
ّ
لبناني انتسب إلى أكاديمية الخالدين ،وخلف
ليكون بذلك أول
ّ
بذلك األديب والفيلسوف كلود ليفي شتراوس.
معلوف هو الثاني بين أربعة أوالد ،من بلدة عين القبو في
المتن .اقترن والداه في القاهرة عام  .1945جدّه لناحية والدته
أوديت غادر إلى مصر للعمل هناك ،والده رشدي.
إضافة إلى كتبه ،وضع أمين معلوف أربعة نصوص أوبرالية.
ومنحته عدة جامعات شهادات دكتوراه فخرية تقديرا ً لعطاءاته
أهمها :جامعة لوفان الكاثوليكية (بلجيكا) ،جامعة إيفورا
(البرتغال) ،وجامعة فيرجيلي (إسبانيا).
جاك سعادة ،الرئيس والمدير التنفيذي للشركة العالمية
البحرية ( ،)CMA-CGMرجل أعمال عالمي ولد عام 1937
في بيروت ،وتخرج عام  1957من كلية لندن لالقتصاد .تولى
إدارة أعمال العائلة بعد رحيل والده الذي أسس مزارع إلنتاج
التبغ والقطن والحبوب والزيت وسواها في سورية.
بنا ًء على نصيحة وال��ده ،عمل جاك سعادة لفترة قصيرة

كمتدرج في مجال الشحن البحري في نيويورك ،حيث تعرف
على «الكونتينر» ال��ذي كان يخصص لالستعمال العسكري
فقط.
تسببت األزم��ة اللبنانية بدفعه لالنتقال ع��ام  1978إلى
أس��س شركة ( )CMAوق��رر اجتياز قناة
مرسيليا حيث ّ
السويس ،من خالل توسيع أعماله.
أحب مرسيليا التي ذكرته ببيروت ،وخصص لشركته برجا ً
كبيرا ً من  33طبقة في المدينة صممته المهندسة المعمارية
العالمية زها حديد ،ويضم  2400موظفاً.
منحته مارسيليا لقب مواطن ش��رف ع��ام  .2013وي��رأس
منذ عام  1986غرفة التجارة الفرنسية – اللبنانية ومنذ عام
 2010مجلس رجال األعمال المميزين الفرنسي األردني ،رأس
أيضا ً اللجنة األوكرانية – الفرنسية ،وعضو في جوقة الشرف
الفرنسية.
تمكن جاك سعادة بجهده وك �دّه ورؤي��اه من جعل شركته
« »CMA-CGMالثالثة عالميا ً في مجال النقل البحري واألولى
فرنسيا ً بعدما حقق تحالفات واستمالكات وحيازات لمؤسسات
عالمية كثيرة ،منها « »ANLاألسترالية »Delmas« ،الفرنسية،
« »CNCالتايوانية ،كوماناف المغربية ،و«»US Lines
األميركية.
إيمانه بوجوب المحافظة على البيئة ،دفعه إلى إطالق سفن
شحن خضراء باالعتماد على أحدث التقنيات التكنولوجية،
فخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون فيها بنسبة قاربت
الخمسين في المئة.
تملك شركته  428سفينة شحن تبحر إلى  400مرفأ في العالم
نقلت أكثر من  11.5مليون طن عام  .2012حضوره ينتشر في
 150بلدا ً من خالل  650وكالة ،ولشركته  18.000موظف.
يعاون جاك سعادة في عمله إبنه رودولف ،مدير المجموعة
التنفيذي ،وابنته تانيا عضو مجلس المدراء ورئيسة قسم
االتصال.

