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 هذا اجمللد هو مسامهٌة أصيلٌة 
تضعها مؤسسة أليشاندري دي غومساو 
نقدم  العام،  اجلمهور  تصرف  حتت 
ومتعددة  معقدًة  عالقًة  ميثل  منهجاً 
تاريٍخ مشرتٍك وتآزر  ترتكز إىل  اجلوانب 
عرب  وكذلك  اإلنسانية،  الصالت  عرب 
والتبادالت  الدبلوماسية  العالقات 

الثقافية والتعاون يف جمال األعمال.
 تعكس جمموعة املقاالت هذه 
قناعتنا بأنه ال يزال هناك إمكاناٌت كبريٌة 
البلدين وشعبهما  الستكشافها من قبل 
هذا  وحلدوث  املستقبل،  يتعقد  حيث 
الرتاث  نفيٍس:  أصٍل  على  نرتكز  فإننا 
البشري الذي ال يقدر بثمٍن، والذي هو 

لبناٌين والذي هو برازيلٌي، ومشرتٌك.

ألويسيو نونيس فيريرا
وزير الدولة للشؤون اخلارجية

[...]

جاليٍة  ألكرب  موطٌن  الربازيل 
لبنانيٍة يف العامل أمجع، يف بالدنا أعادت 
مشهداً  اللبنانية  العائالت  من  الكثري 
ملستقبٍل من اإلجنازات والسعادة، كان 
اجلدد  مبواطنيه  رحب  الذي  بلدنا  يف 
جذوراً  خلقوا  والذين  مفتوحٍة  بأذرٍع 

ومتثلوا الوضع الوجودي الربازيلي،

[...]

 الربازيل ولبنان تراٌث ومستقبٌل، 
يف  يرغب  شخٍص  ألَي  مفيدٌة  قراءٌة 
التعمق يف الواقع اللبناين املعقد، وعلى 
بني كال  الثري  التبادل  التحديد  وجه 
يقدمونه  ما  املؤلفون  فيه  مجع  بلدينا، 
كٌل من زاويته اخلاصة كمعلوماٍت عن 
املاضي وكذلك كنظرة مستقبلية، واليت 
تشري إىل العديد من الفرص اليت ال تزال 
موجودة يف العالقات الربازيلية اللبنانية، 
بقوٍة  وتطورها  باستمرارها  أثق  عالقاٍت 

كبريٍة، حتت شعار التعاون واألخوة.

ميشال تامر
رئيس مجهورية الربازيل االحتادية.
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التقديم:

الذي  املشرتك،  العمل  هذا  للقارئ  أقدم  أن  العظيم  الرضا  دواعي  ملن  إنه 
جيمع وجهات نظٍر وآراٍء متعددٍة حول العالقات بني الربازيل ولبنان، حتيًة إىل مؤسسة 

ألكسندر دي غومساو ملبادرهتم السعيدة بالنشر.
بعٍد  والقائمة على  القدمية  لبنان،  استثنائٍي عالقاتنا مع  نقدر بشكٍل  حنن 
يف  للغاية  مثمراً  اللبنانيني  املهاجرين  تدفق  بالربازيل كان  يتعلق  فيما  قوٍي،  إنسايٍن 
جماالٍت متنوعٍة، أينما كنا نسعى يف عامل الفن والطب واألعمال منيز الربازيليني من 
أصٍل لبنايٍن كدليٍل حٍي عن ذاك البلد، بلد األرز! على امتداد ما يربو عن قرٍن من 

العطاء السخي.
الربازيل موطٌن ألكرب جاليٍة لبنانيٍة يف العامل أمجع، يف بالدنا أعادت الكثري 
من العائالت اللبنانية مشهداً ملستقبٍل من اإلجنازات والسعادة، كان يف بلدنا الذي 
الوجودي  الوضع  ومتثلوا  جذوراً  خلقوا  والذين  مفتوحٍة  بأذرٍع  اجلدد  مبواطنيه  رحب 
اللبناين، تعاد القصة نفسها كَل  الربازيلي، يف منازل ماليني الربازيليني ذوي األصل 
جيٍل جديٍد، يعيد ذات االنبهار ذات اإلعجاب بأرٍض حيث يف كثرٍي من األحيان مل 
يسبق هلا أن وطأت، ولكن منذ سٍن مبكرٍة تصبح مألوفٍة، هذا أيضاً تارخيي وتاريخ 

تنشئيت مشبعان بالذكريات والتقاليد اللبنانية.
أفردت يل احلياة فرحة زيارة لبنان مرتني، كرئيٍس جمللس النواب وبعد ذلك 
كنائٍب لرئيس اجلمهورية، استطعت التأكد بشكٍل مباشٍر من تصورايت حول الثروة 
وجدان  على  أشهد  أن  أيضاً  ميكنين  وبالتساوي  للبنان،  والثقافية  الواسعة  التارخيية 

الشعب اللبناين للربازيل.
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ميشال تامر

 الربازيل ولبنان تراٌث ومستقبٌل، قراءٌة مفيدٌة ألَي شخٍص يرغب يف التعمق 
يف الواقع اللبناين املعقد، وعلى وجه التحديد التبادل الثري بني كال بلدينا، مجع فيه 
املاضي وكذلك كنظرة  عن  اخلاصة كمعلوماٍت  زاويته  من  يقدمونه كٌل  ما  املؤلفون 
مستقبلية، واليت تشري إىل العديد من الفرص اليت ال تزال موجودة يف العالقات الربازيلية 
اللبنانية، عالقاٍت أثق باستمرارها وتطورها بقوٍة كبريٍة، حتت شعار التعاون واألخوة.

ميشال تامر
رئيس مجهورية الربازيل االحتادية.
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تمهيد 

وبني  الربازيل  بني  العالقات  تعرض  ومتنوعًة  ثريًة  عينًة  اجمللد  هذا  ُيشكَل   
اليوم مرئيًة يف جمتمع  التاسع عشر و أصبحت  القرن  أواخر  لبنان، واليت بدأت يف 
اللبنانيني وأحفادهم الذين يعيشون يف الربازيل والذين يسامهون بالكثري لتنمية بالدنا، 
يعترب هذا التجمع األكرب حىت من جتمع اللبنانني يف لبنان نفسه حالياً، وعلى الرغم 
الدراسات  إىل  نفتقر  زلنا  ما  فإننا  اللبنانية،  اهلجرة  التارخيية وأمهية  الروابط  من هذه 
اليت تكشف للجمهور العام األبعاد املختلفة للعالقة اليت تذهب إىل أبعد من احلوار 

الدبلوماسي التقليدي، هذا الكتاب يهدف إىل سَد هذه الفجوة.
 طول القرن العشرين، قام اجملتمع اللبناين يف الربازيل بتنويع أنشطته، مظهراً 
الربازيلي، تربهن مسامهات كٍل من  املشهد  من  صنعته ومواهبه عندما أصبح جزءاً 
موريلو سييب بون ميهي، وحممد مصطفى جاروش، ومارتا كهدي شاهني على أن 
املهاجرين اللبنانيني نشروا منذ البداية ثقافتهم وثروهتم يف الفنون و حسن الذوق، كما 
رأينا كيف احندر الفضل الصاحل من هذا اجملتمع ووهب أساساً للمستشفى السوري 
اللبناين، وهو اليوم أحد املراجع الرئيسية للبلد يف اجملال الصحي، ويف اآلونة األخرية، 
لبنانيني،  من  منهم  الكثري  ينحدر  الذي  للربازيليني  ثنائيًة  اهلجرة  تدفقات  أصبحت 
والفرص  التحديات  بالربتغالية،  للناطقني  حملًيا  جمتمًعا  وخيلقون  لبنان  يف  يستقرون 
النتشار اللغة الربتغالية يف البلد واحدٌة من جوانب عالقتنا الثنائية وهو املوضوع الذي 

يركز عليه يف مقاله الدبلوماسي آدم جاميي مونيز.
 العالقة بني البلدين تستفيد من الروابط اإلنسانية، وترتمجها عرب هنٍج سياسٍي 
ودبلوماسٍي، مبا يف ذلك جمال التعاون الربملاين، جمموعٌة معتربٌة من السياسيني ذوي 
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األصول اللبنانية أسهمت يف مبادئ التمثيل اليت تدعم دميقراطيتنا، يف مقالته حيلل 
النائب الربملاين كارلوس مارون عقوداً من التكثيف الدبلوماسي الربملاين بني البلدين، 
مقادًة عرب سياسيني برازيليني تواقون إىل معرفة جذورهم، حفاظاً منهم على هذا الصلة 
السفري  اقتصادٍي، يكشف  وتعاوٍن  تقارٍب سياسٍي  احلميم عرب  للرابط  وترمجًة  حية 
لعالقتنا  الرحب  اإلطار  آودو سالوين عن  والسفري روبريتو  قادري  جورجي جريالدو 
بنواحيها املختلفة، من االنتشار الثقايف وصواًل جملال الدفاع، ومن املساعدة القنصلية 

للربازيليني حىت املساعدات اإلنسانية لالجئني.
 إَن عمق عالقاتنا واألمهية اليت توليها الربازيل للعالقات اإلنسانية املتبادلة هي 
مواضيع مقاالت السفري سريجيو إدواردو موريرا ليما، الذي ساعد يف جهود اإلجالء 
واألدمريال  ولبنان،  إسرائيل  بني   2006 حرب  يف  املتضررة  املناطق  من  للربازيليني 
كالوديو هنريك ميلو دي أمليدا من البحرية الربازيلية، الذي شغل منصب قائد قوة 

األمم املتحدة املؤقتة للقوات البحرية يف لبنان )اليونيفيل( للفرتة 2017-2016.
مراقبتها  على  عام 2011، وعالوًة  منذ  اليونيفيل(  )قوات  الربازيل  تقود   
للمياه اإلقليمية، كذلك ساعدت الربازيل يف تدريب القوات املسلحة اللبنانية، وهو 
مثاٌل آخر على تعهدنا بالسالم يف لبنان، ما زلنا يف جمال األمن خنتتم بشهادٍة هامٍة 

لألستاذ سامل ناصر على صورة اهلجرة اللبنانية عند نقطة احلدود الثالثية.
 من اجللي أننا ال نستطيع جتاهل القضايا التجارية، حيكي الربوفيسور جون 
توفيق كرم قصة جناح طبقة رجال األعمال اللبنانية املزدهرة يف الربازيل، واليت عززت 
التجارية، وساعدت على  الغرف  إنشاء  العشرين على  القرن  الثاين من  النصف  يف 
للحاضر واملستقبل والتفاعالت  املتاحة  الفرص  إَن  الربازيلية،  التجارة اخلارجية  دعم 
بني املغرتبني واملبادرات املشرتكة وبناء التآزر هي يف النهاية، موضوع املستشار فيلييب 
هادوك لوبو غوالرت، الذي يشرح اجملاالت الواعدة املختلفة اليت جيب على البلدين 

استكشافها. 
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متهيد

 هذا اجمللد هو مسامهٌة أصيلٌة تضعها مؤسسة أليشاندري دي غومساو حتت 
تصرف اجلمهور العام، نقدم منهجاً ميثل عالقًة معقدًة ومتعددة اجلوانب ترتكز إىل 
الدبلوماسية  العالقات  عرب  وكذلك  اإلنسانية،  الصالت  عرب  وتآزر  مشرتٍك  تاريٍخ 

والتبادالت الثقافية والتعاون يف جمال األعمال.
 تعكس جمموعة املقاالت هذه قناعتنا بأنه ال يزال هناك إمكاناٌت كبريٌة 
البلدين وشعبهما حيث يتعقد املستقبل، وحلدوث هذا فإننا  الستكشافها من قبل 
نرتكز على أصٍل نفيٍس: الرتاث البشري الذي ال يقدر بثمٍن، والذي هو لبنايٌن والذي 

هو برازيلٌي، ومشرتٌك.

ألويسيو نونيس فيريرا
وزير الدولة للشؤون اخلارجية
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مالحظةٌ استهالليٌة

التهاين لوزارة الشؤون اخلارجية   بادئ ذي بدٍء أوَد أن أعرب عن صاف 
الربازيلية مببادرهتا احلسنة يف نشر هذا الكتاب حول العالقات بني الربازيل ولبنان، 
دولًة  لبنان  اعتبار  قبل وقٍت طويٍل من  يقارب من 150 سنًة  ما  إىل  يرجع  رباطاً 

مستقلًة.
أبدأ وقد  أين  تساءلت من  االستهالل،  لكتابة هذا  تلقيت دعوًة   عندما 
مَت بالفعل إنتاج العديد من الكتب واملقاالت والنصوص حول هذا التعايش الفريد 
الكتاب واملؤلفني، هناك من حيدد  العديد من  بني  واخلاص، موضوٌع أصبح شائعاً 
ومصاحٍل  قائمٍة  مبؤسساٍت  دولتني  بني  وصٍل  والربازيل كحلقة  لبنان  بني  العالقات 
حمددٍة، ومع ذلك حنن اللبنانيون، نعتربها عالقًة بني أشقاء يقومون على جانيب العامل.
اللبناين إىل الربازيل كمصادفٍة، مث متت دعوهتم من   بدأت هجرة الشعب 
قبل اإلمرباطور دون بيدرو الثاين، ومع ذلك بعد معرفة املزيد عما تقوم به الربازيل، 
بلٌد  الربازيل  أَن  الذين اكتشفوا  اللبنانية،  البالد وجهًة حمددًة حلركة اهلجرة  أصبحت 
محيٌم وسخٌي ومضياٌف ومتسامٌح وودود كذلك، هذه هي القيم واملبادئ املشرتكة بني 
اللبنانيني على مر القرون لذلك مل يكن مفاجئا عندما شعروا باالندماج يف هذا البلد 

الذي دعوه مع احلب الكبري، بالوطن!.
 إَن احلضور اهلائل لألبناء اللبنانيني يف الربازيل جيعل من املستحيل جتاهل 
العالقات األخوية بني شعبينا، حيث ال توجد عائلٌة لبنانيٌة واحدٌة ليس لديها أقارب 
على الرتاب الربازيلي، من أجل ذلك وبغض النظر عن مدى عالقة التعاون الوثيق 
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بني الدولتني وتطور الطموحات التجارية باستمرار، واليت نأمل ازدهارها قريباً، الطبيعة 
السائدة هلذه العالقة هي أكثر أخويًة بكثرٍي من كوهنا جتاريًة أو سياسيًة.

 اليوم، ينتشر أبناُء وبناُت هؤالء املهاجرين اللبنانيني األوائل يف مجيع أحناء 
املالية  والسياسة والشؤون  اجملتمع  بارزًة يف مجيع طبقات  مناصب  الربازيل، يشغلون 
الربازيلي  بالسخاء  تنعموا  لقد  والفن،  والثقافة  والتعليم  والصحة  التجارية  واألعمال 
حكايٌة  بالتأكيد  هذه  وخملصني،  فخورين  ووالئهم كمواطنني  أمانتهم  على  وكوفئوا 
بسيطٌة غري أهنا تارخيية عن القبول واالندماج اإلنساين، قصٌة عن شعٍب عامٍل وطموٍح 
يف جانٍب من العامل، وحول شعٍب مرحٍب ومضياٍف على اجلانب اآلخر، ال توجد 
طريقٌة لإلشادة بروح اإلخاء اليت جعلت هذا البلد العظيم املدعو الربازيل أمًة واحدًة 

من العامل.
امتياٌز عظيٌم من دون شٍك، حيث إَن  لبنان يف الربازيل   أن أكون سفري 
وشعوهبما  الدولتني  هاتني  بني  توحد  اليت  التارخيية  العالقة  هذه  من  جزًءا  كونك 
واملسامهة يف تطور هذه العالقة هو رضًى عن املهنة عظيٌم، جتربيت الدبلوماسية يف هذا 
البلد هي شهادٌة على االستقبال احلاَر الذي يتلقاه ممثٌل لبنايٌن يف الربازيل، على مَر 
السنني أصبحت كَل مرٍة على يقني أن األفضل يلوح قريباً، عندما يتمكن الربازيل 
ولبنان من إجناز شراكٍة راسخٍة وباقيٍة على مجيع املستويات ويف مجيع اجملاالت، تلبيًة 

للمصاحل األفضل لكليهما، إخوٌة على جانيب العامل؟ بكَل يقنٍي!

جوزيف صياح 
السفري اللبناين يف الربازيل
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البرازيل ولبنان! أكثر بكثيٍر من مجّرد أوالد ُعمومٍة!
جورجي جريالدو قدري* وروبرتو ألدو سالوين**

»الوطن هو ذاك املكان الذي يعرق فيه املواطن ويبكي ويضحك، حيث 
يكدح لكسب معاشه وبناء بيت للعمل وآخر للسكن. اعرتف فضول عبداهلل بوطنه 
اجلديد وتبناه، فيه مل ير النور ومل يتعمد. أمور ضئيلة، تفاصيل سفيفة: األهم أن املهد 
هو اللحد، وحلده سوف حُيفر يف أراضي الكاكاو )...( عندما أصبح رجاًل، حتول 

برازيليًا«1. 
 ليست بالقليلة األعمال األدبية اليت تصف اهلجرة اللبنانية إىل الربازيل، يف 
كتابني اثنني على األقل )غابرييال قرنفل وقرفة، 1958(، و)اكتشاف أمريكا من 
للرواية،  املهاجر كبطٍل  عن شخصية  آمادو  جورج  يُعَرف  األتراك، 1994(،  قبل 
رضوان نصار وهو نفسه سليٌل لشاميني يف روايته )على مشال األب، 1975( يروي 
العالقات املتصارعة وسط أسرٍة ملهاجرين لبنانيني، ومنذ عهٍد قريٍب يروي ابٌن آخر 
للشتات الكاتب ميلتون حاطوم، يف دراما )شقيقان 2000(، الشجار العنيف بني 

توأٍم يف عائلٍة لبنانيٍة تنشأت يف ماناوس.

1  جورج آمادو، الكمني العظيم، ريو دي جانريو، ريكورد، 1984، ص 40.

السفري الربازيلي يف لبنان منذ 2015.   *
األمني األول يف السلك الدبلوماسي، منّصب يف السفارة الربازيلية يف بريوت.   **



1616

 جورجي جريالدو
قدري وروبرتو ألدو سالوين

 كما حندس إَن العالقات بني الربازيل ولبنان تزيد عن كوهنا ُوديًة وسلميًة، 
فوق كَل  وتعززها  تتخللها  عاٍم،  املئة  يزيد عن  مبا  مرتابطٍة  من وشائج  تتكون  فهي 
ذلك األمواج املهاجرة اليت جعلت من الربازيل أكرب بلٍد للجالية اللبنانية يف العامل، 
وتتكون ما بني 8 و 10 ماليني من السالن، يف الربازيل عدد اللبنانيني أكثر من 
العربية  اللغة  لعدم وجود »p« يف  اللبناين نفسه نظراً  عددهم )املعروف يف اجملتمع 
مثل »brimos«( مقارنًة بلبنان نفسه، واليت يبلغ عدد سكاهنا حوايل 5.9 مليون 

نسمٍة2.

1. التاريخ:
 على الرغم من أَن العالقات الدبلوماسية قد تأسست بشكٍل رمسٍي عام 
1944، أي يف العام التايل الستقالل لبنان، إال أَن العالقات بني الشعبني كانت قد 
بدأت قبل ما ال يقَل عن نصف قرٍن، تعترب زيارة دون بيدرو الثاين إىل الشرق املتوسط 
عالمًة رمزيًة فارقًة الفتتاح العالقات، ففي عام 1876 وعلى الرغم من الطابع اخلاص 
هلذه اجلولة فإَن رحلة اإلمرباطور الربازيلي عرب لبنان )اليت كانت آنذاك إحدى واليات 
اإلمرباطورية العثمانية( أثارت اهتمام الصحافة احمللية، واليت مل تغط فقط مرور رئيس 
الدولة من بريوت ولكن أيضاً عرضت على القراء معلوماٍت مفصلٍة عن الربازيل3، 
متاح   ،2016 البشرية  التنمية  تقرير  من  مقتبس  اإلمنائي،  املتحدة  األمم  برنامج  من  بيانات    2
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_<:على

development_report.pdf<. مَت يف 10 آب عام 2017.
3  متت تغطية وصول بيدرو الثاين يف بريوت من قبل صحيفة مثرات الفنون، اليت سجلت يف 16 
اإلمرباطور  املاضي ]11/11/1876[ وصل  »السبت   :1876 العام  من  الثاين  تشرين  من 
العميق للحكومة على االستقبال املشرف له وللوفد  الثاين، وأعرب عن شكره  الربازيلي بيدرو 
املرافق له، وأوضح أن زيارته هلا هدٌف سياحٌي، ولذلك مل يقدم نفسه يف أرديٍة رمسيٍة، بعد فرتٍة 
وكان  الناس،  ببعض  والتقى  املدارس  وزار  وأسواقها  املدينة  يف  للتنزه  اإلمرباطور  ذهب  وجيزٍة، 
 As Viagens. يتصرف دائماً بشكٍل شعيٍب وبدون بروتوكوالت »،اقتباس من: روبريتو قطلب
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كذلك ترك اتصاله املباشر مع السكان انطباعاً قوياً على تواضعه، حني كان حياول 
جاهداً للتواصل باللغة العربية4.

 كذلك ترك اتصاله املباشر مع السكان انطباعاً قوياً على تواضعه، حني كان 
حياول جاهداً للتواصل باللغة العربية.

خالل الرحلة املمتدة ملسافة 500 كيلومرٍت حول بالد الشام5 واليت طالت 
أيضاً مدينة دمشق 6، كتب اإلمرباطور يف مذكراته يف مطلع اليوم السادس عشر من 
تشرين األول عام 1876 »بَت أمسع حول االهتمام الشعيب للذهاب إىل البالد، 
حىت أهنم يرغبون اهلجرة إىل الربازيل7، إال أَن رئيس الدولة مل يذكر أبداً أَي تعليٍق آخٍر 
حول سياسة جذٍب حمتملٍة للمهاجرين الشاميني إىل البالد8، على أَي حاٍل احتفلت 
الربازيل مع اإلمرباطورية العثمانية ويف عام 1858 أبرمت معاهدة الصداقة والتجارة 

 de d. Pedro II: Oriente Médio e África do Norte. 1871 e
São Paulo: Benvirá، 2015 .1876، صفحة 134. 

4  روبريتو قطلب، صفحة 135.

5  املرجع السابق، صفحة 150.
6  ُنشر مسار الرحلة اإلمرباطورية إىل لبنان يف الصفحة 3 يف العدد 23 أيار 1876 من جريدة 
مقاطعة ساو باولو )اليوم جريدة والية ساو باولو(، مع الوصف التايل: »11-8 تشرين الثاين: 
 Acervo :بريوت ، ال تزال زيارة األوابد الباقية يف بعلبك ودمشق وأرز لبنان مستمرًة«. راجع

>http://acervo.estadao.com.br< :متوفر على Estadão
7  هوبريتو قطلب، صفحة 150.

الربازيل  التناقضات والروابط بني  8  مونيك سوشاكزيسكي، من ريو دي جانريو إىل اسطنبول: 
واإلمرباطورية العثمانية )1919-1850(. برازيليا: مؤسسة أليشاندري دي غومسآو، 2017، 

صفحة 235
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واملالحة اليت مسحت حبرية التداول وحرية التجارة التابعتني لإلمرباطوريتني على حٍد 
سواٍء9، واستهلت بأسس اهلجرة إىل الربازيل.

على الرغم من أن مقصد اإلمرباطور بيدرو الثاين للمنطقة كان مقتصراً على 
اهتمامه الشخصي لزيارة احلضارات العريقة، إال أَن إجراء العالقات العامة لإلمرباطور 
سياق  يف  الشاميني  من  جلزء  آمنٍة  وجهٍة  إىل  لألمريكيتني  النائية  اململكة  حول  قد 
عدم االستقرار السياسي الكبري واألزمة االقتصادية، بضع سنني قبل ذلك أي عام 
1860، أدت احلرب األهلية جلبل لبنان إىل االقتتال بني كل من الدروز واملوارنة مما 

أدى إىل وفاة ما يقرب من 15 ألف مسيحٍي وبالتايل كانت بداية الشتات.
يف العقد التايل وبالتزامن مع رحلة اإلمرباطور بيدرو الثاين وصل إىل الربازيل 
أول املهاجرين من بالد الشام، مبوجب امليثاق الشرعي ملعاهدة 1858 بينما تكاثفت 
احلركة بقوة منذ العام 101880، ويف الفرتة ما بني أواخر سبعينيات القرن التاسع 
عشر وهناية احلرب العاملية األوىل، هاجر حنو 70 ألف شخٍص من رعايا اإلمرباطورية 

 Concórdia – Atos“ املوقع:  على  بيانات  قاعدة  يف  متوفر  الكامل  النص    9
https://concordia.itamaraty.gov. على:  املتوفر   ،”Internacionais

.>>br
االستقالل،  قبل  الربازيل حىت  يف  اللبناين  الوجود  عن  متفرقة  روايات  على  العثور  املمكن  من   10
أنتون لوبوس(،  إيلي  إلياس أنطونيو لوبيز )أو  التاجر الربتغايل-اللبناين  يف عام 1808، ختلى 
وهو تاجر عبيٍد،  تنازل عن منزله للعائلة املالكة الربتغالية، وصل إىل ريو دي جانريو، أصبح 
الثاين،  عهده  وخالل   ،  Paço de São Cristóvão باسم  معروفًا  بعد  فيما  املكان 
الربازيل«.  يف  متحف  وأقدم  »أكرب  اقتباٌس  الربازيلية،  اإلمرباطورية  للعائلة  كمقٍر  مقدراً  كان 
http://www.museunacional.ufrj.br/guiaMN/Guia/< على:  متاٌح 

.>paginas/1/palacio.htm
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العثمانية11 إىل الربازيل، وغالباً ما كانوا من ذوي أصوٍل مسيحيٍة12، موجة اهلجرة اليت 
متيزت قبل كَل شيٍء بكوهنا حركًة تلقائيًة دون أَي دعٍم رمسٍي من القسطنطينية أو من 
ريو دي جانريو13، يفرضها ويعززها التكيف العاجل للمهاجرين يف الربازيل وبواسطة 
أدى  اجلوال14،  التاجر  متثل شخصية  اليت  الرئيسية  األنشطة  التجارة كأحد  انتشار 
التدفق الكثيف للمهاجرين إىل االعرتاف بضرورة تقدمي مساعدٍة هلؤالء املواطنني، ومن 
مَث مَت إنشاء القنصليات العامة للدولة العثمانية يف عام 1908 يف ريو دي جانريو ويف 
ساو باولو15 من قبل اجلانب الربازيلي وقد مَت بالفعل إنشاء القنصلية الفخرية للربازيل 
يف بريوت يف عام 1921 يف سياق التفويض املمنوح لفرنسا من قبل عصبة األمم يف 
بريوت16، بعد أقَل على عقٍد من الزمن تنشئ الربازيل قنصليًة رمسيًة17، يثَبت املنصب 

اجلديد عمق العالقات الثنائية يف أعقاب الوجود اللبناين املتكافل املوحد يف البالد.

إىل أَن حاملي جوازات السفر كانت  11  يعرفون خطًأ من ِقبل الربازيليني، باسم »األتراك« نظراً 
صادرًة عن اإلمرباطورية الرتكية العثمانية.
12  مونيك سوشاكزيسكي، صفحة 231.

13  املرجع السابق، مونيك سوشاكزيسكي، صفحة 272.
14  يف افتتاح دورة األلعاب األوملبية لعام 2016 يف ريو دي جانريو، مت تقدمي التكوين التارخيي 
الربتغاليني  واملستوطنني  اهلنود  األمريكيني  تعاقب  من خالل  جمازيٍة،  بطريقٍة  الربازيل،  جلمهورية 
والعبيد األفارقة واملهاجرين اليابانيني والسوريني اللبنانيني، وقد مثَلت اجلالية األخرية ضاربًة َمَثل 

أكياس التاجر اجلوال.
http://www.itamaraty.gov.br/< على:  متاح  الربازيلية-الرتكية«.  »العالقات   15

 .>pt-BR/ficha-pais/5458republica-da-turquia
16  املرسوم رقم 15،136، املؤرخ يف 24 من تشرين الثاين من العام 1921. مقتطفات: »املقالة الوحيدة، 
http://www2.camara.leg.< مَت تأسيس قنصليٍة فخريٍة يف بريوت، فلسطني ».متاٌح على
br/legin/fed/decret/1920-1929/ decreto-15136-24-noviembre-

.>1921-569817-publicacaooriginal-93016-pe.html
17  املرسوم رقم 19.463، املؤرخ يف 6 من كانون األول من العام 1930. مقتطفات: »املادة 
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عام 1940  من حزيران  والعشرين  الثاين  اليوم  باريس يف  استسالم  بعد   
التحالف بني  قوات  قبل  لبنان يف متوز عام 1941 من  فيشي من  قوات  وإجالء 
اململكة املتحدة والقوات الفرنسية احلرة18، طالبت األمة املشرقية )الشامية( باستقالهلا 
الكامل، وقد حازته أخرياً يف تشرين الثاين من عام 191943، ويف العام التايل اعرتفت 
احلكومة الربازيلية باستقالل لبنان وشرعت يف بداية العالقات الدبلوماسية، يف تشرين 
الثاين من عام 1945، أنشئت املفوضية يف بريوت ويف عام 1946 عنَي يف الربازيل 
منصب وزيٍر مفوٍض للحكومة اللبنانية، وخالل السنة نفسها سيفتتح لبنان التمثيل 
)مفوضيته( يف ريو دي جانريو، الذي يعترب أيضاً كوزيٍر مفوٍض20، يف عام 1954 
افتتحت السفارة الربازيلية يف بريوت، وبنفس العام قام الرئيس اللبناين كميل مشعون، 
بأول زيارٍة له كرئيس دولٍة لبنايٍن إىل الربازيل، وهو الوضع الذي مَت فيه رفع التمثيل 

الدبلوماسي يف ريو دي جانريو إىل رتبة سفارة.

2. الجالية البرازيلية في لبنان: 
قامت الروابط املتينة الثنائية بني كال البلدين على أساس وجود اجلالية اللبنانية 
الكبرية يف الربازيل، ومن ناحيٍة أخرى يقدر عدد اجلالية الربازيلية يف لبنان حبوايل 16 
بلغراد«.  الثانية يف  الدرجة  أثينا وبريوت ومن  األوىل يف  الدرجة  من  قنصلياٍت  تأسيس  1. مت 
 http://www2.camara.leg.br/ legin / fed / decret /< على:  متاٌح 
1930-1939/decto-19463-6-diciembre-1930-561321-

.>publicacaooriginal-84924-pe
 Paris: Editions Philippe .18  بطرس ديب، تاريخ لبنان من األصول إىل القرن العشرين

Rey، 2016، صفحة 848
19  بطرس ديب، املرجع السابق، صفحة 871.

http://www.riodejaneiro.mfa.gov. :20  »القنصلية العامة للبنان«. :متاٌح على
lb/riodejaneiro/portuguese/consulado-geral-do-libano-no-

.>rio-de-janeiro
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ألف مواطٍن منتشرًة يف معظم األراضي اللبنانية، على الرغم من أَن معظمهم يقطن 
يف منطقة وادي البقاع يف شرق البالد.

ينبغي أن نتذكر أَن القسم القنصلي يف السفارة الربازيلية يف بريوت بفاعليته 
يف  واألشد وضوحاً  حيويًة  القطاعات  أكثر  أحد  ميثل  عام 1921،  منذ  املستمرة 
يقدم  سنوياً  البلدين،  بني  للمهاجرين  التارخيي  التدفق  سياق  يف  وذلك  املوقع  هذا 
القطاع القنصلي حوايل 8 آالف خدمٍة يف مكاتبه، للربازيليني واللبنانيني وأشخاٍص 
من جنسياٍت أخرى، باإلضافة إىل اإلجابة على االستفسارات عرب الربيد اإللكرتوين 

واهلاتف، ويصدر ما يقارب من أربعة إىل مثانية آالف رسٍم قنصلي.
يف  الكبري  العدد  هو  بريوت،  يف  السفارة  قطاع  أبرز خصوصيات  إحدى 
الشهر،  يف  وهي حوايل 70 سجاًل  إجراءاهتا،  تسجيل  تتم  اليت  الوالدة  سجالت 
برازيليني، وإضافًة إىل ذلك  املنحدرين من مواطنني  اللبنانيني  البالغني  معظمهم من 
تواصل السفارة الربازيلية يف بريوت برناجمها للمساعدة القانونية والنفسية للمرأة الربازيلية 

املقيمة يف لبنان21.
يتم تبادل اآلراء مع اجلالية الربازيلية املقيمة يف لبنان وجيري تنفيذها بالتنسيق 
مع اجمللس االستشاري للمواطنني والذي أنشئ عام 2009 بغرض مناقشة املوضوعات 
اليت هتم جمتمعنا، يتكون اجمللس من أحد عشر ممثاًل للمجتمع املدين بتفويٍض رمسٍي 

كلَّ عاّمني.
إنشاء القنصلية الفخرية يف مدينة طرابلس مشايل لبنان عاَم 1961 ونقلها 
استجابًة للحاجة املتزايدة سنة 2012 إىل وادي البقاع شرقي البالد يعكس االهتمام 

21  مت تقدمي البيانات من قبل القسم القنصلي للسفارة يف بريوت، مع تعاون األمني الثاين لويز فيلييب 
كزارنوباي.
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يف  الربازيلي  للمجتمع  الالزمة  املساعدة  بتقدمي  الربازيلية  اخلارجية  للسياسة  الدائم 
املنطقة.

3. الشتات اللبناني في البرازيل: 
حركية املهجر اللبناين يف الربازيل واملعروفة من قبل لبنان نفسه تنعكس يف 
الثقايف  املشهد  الربازيلي، ال سيما يف  اجملتمع  قطاعات  اجلالية يف شىت  حيوية هذه 
واالقتصادي والسياسي، على الرغم من عدم دقة اإلحصائيات الرمسية إال أهنا تشري 
وفقا إلحصاء عام 1940، إىل أَن اجليل األول والثاين للسوريني اللبنانيني يف الربازيل 
شكل فريقاً من 160 ألف مهاجٍر، عام 2000 انضّم إليهم مع أحفادهم حوايل 
7 ماليني مواطٍن أي ما يقرب من %4 من السكان الربازيليني يف ذلك الوقت22، 
إىل  اهلجرة  تدفقات  واستمرار  للمجتمع  املتنامي  التزايد  عرب  الظاهرة  هذه  نتجت 

الربازيل، خاصًة خالل احلرب األهلية 1975 – 231990. 
القرن  الفرتة ما بني سبعينيات  فإنَّ موجة اهلجرة يف  كما أوضحنا سابقاً، 
التاسع عشر وهناية احلرب العاملية األوىل كانت ترتكب بشكٍل أساسٍي من مؤمنني 
باملسيحية، يتكونون من املوارنة وأتباع الكنيسة اليونانية األرثوذكسية والروم امللكيني 
املنبت  ذوو  املؤمنون  األول  املقام  يف  برز  اإلسالمية  األقلية  بني  من  والرسوليني24، 

ثنائيٌة  وفرٌص  خصوصياٌت  ولبنان:  الربازيل  بني  للعالقات  جديد  منوذج  ميديروس،  روبريتو    22
 ،LVI Curso de Altos Estudos :وانعكاساٌت يف سياق الشرق األوسط. برازيليا

صفحة 69.
23  املرجع السابق، هوبريتو ميديروس ، صفحة 69.

24  أمري إبراهيم كاران، اهلجرة: اجلالية اللبنانية وسالهلا. يف: املعهد الثقايف برازيل-لبنان. متوفر على: 
.>http://icbl.com.br/site/detalhe_noticia.php?id=126<
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السين، على الرغم من أنَّ هجرة املسلمني الشيعة قد اكتسبت زمخاً يف اآلونة األخرية، 
من اجلدير بالذكر وجود جاليٍة يهوديٍة لبنانيٍة من فرع السفرد25. 

يف  الطبيعي  االنتشار  أساسيني:  عاملني  الربازيل  يف  اللبناين  اجملتمع  بروز 
األراضي احمللية، واحلراك االجتماعي االقتصادي البارز26، وهكذا من ناحية النشاط 
االقتصادي األساسي للمهاجرين فإَن التجوال قد حثهم على االنتشار يف مجيع أحناء 
الربازيل، وهكذا، فإنَّ النشاط االقتصادي األساسي للمهاجرين، ومن ناحيٍة أخرى 
فإَن رأس املال املتولد جلب صعوداً اقتصادياً للمهاجرين وذرياهتم، مما مسح بدخول 
األطفال واألحفاد إىل مدارس وجامعات النخبة، إضافًة إىل تكوينهم يف جمال املهن 
عاَم  املؤسس  اللبناين  السوري  املستشفى  يعترب  الواقع  الطب27، يف  احلرة، خصوصاً 
1921 من قبل مجعية منافع السيدات وهي جمموعٌة جمتمعيٌة سوريٌة لبنانيٌة، من أهم 

املراكز الطبية يف أمريكا الالتينية.
ال تزال عملية الصعود االجتماعي ظاهرًة للعيان بني أبناء املهجر اللبناين يف 
السياسة الربازيلية واملالحظة عرب املشاركة القوية يف املناصب االنتخابية يف السلطات 
الربملانيني  من   8% الوطين  الكونغرس  يف  أيضاً،  الثالثة  االحتادية  وامليادين  الثالثة 

 ،O Estado de São Paulo :اللبنانيني؟، يف لليهود  الذي حدث  ما  25  غوغا شقرا، 
http://internacional.estadao.com.< :على متاٌح   .2015 متوز   5 مدونة، 
br/blogs/gustavo-chacra/o-que-houve-com-os-judeus-

.>libaneses
26  روبريتو ميديروز، املرجع املذكور، صفحة 69.

27  املرجع السابق ، صفحة 70.
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ذوي أصوٍل لبنانيٍة28، منذ عام 1979ال تزاَل اجملموعة الربملانية الربازيلية اللبنانية يف 
نشاطها29.

4. طاقة المهجر اللبناني:
على  عام 2014  باسيل يف  اخلارجية جربان  وزير  اإلطار، شدد  هذا  يف 
األمهية اإلسرتاتيجية ملبادرة الطاقة يف الشتات اللبناين، وذلك هبدف إعادة املاليني 
من أحفاد اللبنانيني واملنحدرين من أبناء اجلمهورية اللبنانية مرًة أخرى، مع جمموعٍة 
من األهداف اجللية: )1( لالحتفال بقصص جناح اجلالية يف أكثر البالد تنوعاً، )2( 
بني  روابط  إلقامة   )3( اللبنانيني،  وتصّورات  تقاليد  نشر  عرب  اللبناين  الرتاث  تعزيز 
أفراد الشتات، مما يتيح فرصاً لتبادل اخلربات وتكثيف االتصاالت وتنفيذ االتصاالت 
االجتماعية والتجارية، )4( إضافًة إىل استكشاف إمكانياٍت وفرٍص جديدٍة ميكن 
للمواطنني اللبنانيني والوافدين من خالهلا استعادة صورة لبنان وثقة اجملتمع الدويل يف 

اقتصاده30.

 Folha de S. يف:  لبناين،  أصٍل  من  الربملانيني  من   8٪ الربازيلي،  الكونغرس  يف    28
http://www1.folha.uol.< على:  متاٌح   .Paulo، 14/6/2015
com.br/poder/2015/06/1642001-no-congresso-8-dos-

>parlamentares-tem-origem-libanesa.shtml
http://< على:  متاٌح   ،1979 عام  أيلول   30 يف  النواب  جملس  قرار    29
www2.camara. leg.br / legin/ fed/rescad/19701979/
resolucaodacamaradosdeputados-30-6-setembro-1979-

.>318953-publicacaooriginal-1-pl.html
http://< :30  مشاريع دياسبورا من قبل وزارة اخلارجية واملغرتبني اللبنانية، متوفٌر على املوقع التايل

 .>www.lde-leb.com
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  منذ البداية، دعمت الربازيل مبادرة طاقة الشتات اللبناين، وباملشاركة مع 
الطاقة  األول »مؤمتر  الالتيين  األمريكي  املؤمتر  تنظيم  اللبنانية، سامهت يف  احلكومة 
االغرتابية اللبنانية« الذي عقد يف ساو باولو يف تشرين األول 2016، افتتح رئيس 
اجلمهورية ميشال تامر وهو نفسه سليٌل لبنايٌن، وحضره وزير اخلارجية جربان باسيل، 
إىل جانب حاكم والية ساو باولو جريالدو ألكمني، واملستشار جوزيه سريا من بني 

سلطاٍت كثريٍة أخرى.
مييز  هويايت  مفهوٌم  وهو  »اللبنانية«،  فكرة  باسيل  الوزير  طرح  يف كلمته   
اجلنسية اللبنانية عن غريها من اجلنسيات يف العامل العريب، والذي يتضمن تنوعاً مرتبطاً 
بالتسامح الثقايف والطائفي، كسمٍة مميزٍة للتجربة متعددة األديان يف لبنان منذ قرون.
 يف هذه املناسبة أبرز الرئيس ميشال تامر خصائص اجملتمعات اللبنانية اليت 
ساعدت يف صنع أمريكا: التفاين يف العمل، وإعطاء قيمة للتعليم، واالرتباط احلميمي 
بلبنان عرب تعايٍش متناغٍم مع احلس الوطين العميق اجلذور إىل أرض الوالدة، سواًء 

كانت الربازيل أو أَي بلٍد آخٍر يف أمريكا الالتينية.
  أمثر املؤمتر األول ألمريكا الالتينية بياناً هنائياً أدرجت توصياته مبا يف ذلك 
حثه للسلطات اللبنانية على تعجيل عمليات جتنيس أعضاء الشتات هبدف استعادة 
اجلنسية31 وتشجيع احلكومة اللبنانية على توقيع اتفاقياٍت ثنائيٍة وإقليميٍة. هبدف تعزيز 
الصادرات من السلع اللبنانية، فضاًل عن جذب االستثمارات واخلدمات يف أمريكا 

الالتينية وتعزيز إمكانات السياحة يف بالد املشرق.
 جددت الدورة الرابعة للمؤمتر واملعقودة يف بريوت أيار عام 2017 مشاركة 
الربازيل ومهجريها، كما يتضح من وفدها الذي ضَم أكثر من 320 ممثاًل برازيلياَ، 

31  كان قانون اسرتداد اجلنسية اللبنانية، والذي قد طالبت به اجلالية منذ فرتٍة طويلٍة، قد أقره رئيس 
أيار  الرابع يف  املهجر  افتتاح مؤمتر  احلريري خالل  الوزراء سعد  ميشال عون ورئيس  اجلمهورية 

.2017
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وهو األكرب يف املؤمتر، وباإلضافة إىل حضور رئيس جملس النواب الربملاين رودريغو مايا 
كرئيس للوفد، حيث التقى برئيس دولة لبنان العماد ميشال عون، كذلك مع رئيس 
الوزراء سعد احلريري ومع وزير اخلارجية جربان باسيل، كما افتتحت احلكومة اللبنانية 
يف سياق الدورة الرابعة للمؤمتر »بيت الشتات الربازيلي اللبناين يف املركز التارخيي ملدينة 
املنزل مبثابة مركٍز  العاصمة بريوت، سيكون  البرتون، على بعد حوايل 50 كٍم من 
للمبادرات الثقافية ويستضيف متحًفا للشتات اللبناين يف الربازيل32، ومن املهم أن 
نتذكر أنه على هامش هذا احلدث، نُظم جملس األعمال الربازيلي اللبناين األول والذي 

مجع حوايل 100 من رجال األعمال من كال البلدين33.

5. العالقات الثنائية والزيارات األخيرة:
أو  املتبادل  التعاطف  على  ولبنان  الربازيل  بني  العالقات  تقتصر كثافة   ال 
السياسي  أيضا على املستوى  اللبناين، بل وينعكس  للشتات  الدور األساسي  على 
الدبلوماسي، عرب التبادل املكثف للزيارات، بعد مرور ما يقارب من 130 عاًما على 
رحلة اإلمرباطور دون بيدرو الثاين إىل بالد الشام، عقد الرئيس لويس إيناسيو لوال 
دا سيلفا أول زيارٍة رمسيٍة كرئيس دولٍة برازيلٍي إىل لبنان يف كانون األول 2003، 
التقى خالهلا مع الرئيس إميل حلود34 ومع رئيس جملس الوزراء رفيق احلريري35، سعى 
الرئيس لوال إىل تقوية العالقات التجارية مع دولة األرز يف بريوت، ويف الواقع وضع 

32  وفقا ملنشورات »بيت الشتات، بيت الوطن«، اليت تصدرها وزارة الشؤون اخلارجية واملغرتبني، 
واليت مت تداوهلا خالل مؤتمر الطاقة االغترابية.

33  للحصول على وصٍف تفصيلٍي للعالقات االقتصادية بني الربازيل ولبنان، راجع مقالة املستشار 
فيلييب حدوك لوبو جوالر.

34  قام الرئيس حلود بزيارٍة رمسيٍة للربازيل يف عام 2004.
35  كان رئيس الوزراء رفيق احلريري قد زار الربازيل يف حزيران من العام 2003 عندما افتتح مؤمتر 

األعمال »كوكب لبنان« يف ساو باولو مع الرئيس لوال.
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الرئيس الربازيلي األسس للمؤمتر األول لرؤساء دول أمريكا اجلنوبية والدول العربية أو 
ما يسمى مبؤمتر قمة الدول العربية ودول أمريكا اجلنوبية، آلية التعاون فيما بني بلدان 
على  املبادرة  األطراف، حصلت  املتعددة  املنتديات  يف  السياسي  والتنسيق  اجلنوب 

ترحيٍب فورٍي من قبل الرئيس حلود36.
 وهبذه املناسبة قامت احلكومة اللبنانية بإضفاء الطابع الرمسي لوضع األراضي 
احمللية يف منطقة ضبية الستضافة املنشآت املستقبلية للمجمع الدبلوماسي الربازيلي.

قوات  على  إسرائيل  دولة  فيها  اعتدت  اليت   ، سياق حرب 2006  يف   
حزب اهلل املتمركزة يف جنوب لبنان، زار املستشار سلسو أمورمي بريوت يف آب من 
ذلك العام، يف ذلك الوقت، أقلت طائرة هريكوليز التابعة للقوات اجلوية الربازيلية 9 
أطنان من املساعدات اإلنسانية، منها 2,7 طن من األدوية اليت تربعت هبا احلكومة 
الربازيلية، واإلمدادات اليت مجعها اجملتمع اللبناين يف الربازيل يف محالت التعبئة، ويف 
تزامن مع  الذي  الرئيس ميشال سليمان،  زيارة  أيضاً  الربازيل  عام 2010 ستتلقى 

ذكرى مرور 130 عاماً من اهلجرة اللبنانية إىل البالد.
 يف تشرين الثاين 2011، زار لبنان نائب رئيس اجلمهورية الربازيلية ميشال 
زيارته  خالل  التقى  حيث  األعمال،  ورجال  الربملانيني  من  وفد كبري  برفقة  تامر 
بالسلطات اللبنانية العليا، وزير الشؤون اخلارجية واملغرتبني يف لبنان جربان باسيل زار 
بلدنا يف ثالث مناسبات يف األعوام 2014 و 2015 و 2016، التقى يف مجيعها 
املستشار الربازيلي، وخالل زيارته األخرية، التقى يف ساو باولو مع الرئيس تامر والوزير 

خوسيه سريا خالل املؤمتر األمريكي الالتيين األول للشتات اللبناين.
 يف أيلول من عام 2015 زار وزير العالقات اخلارجية ماورو فيريا بريوت 
املستشار خوسيه  التقى  التايل  العام  ويف  األوسط،  للشرق  األوىل  زيارته  معرض  يف 
 O Estado de São Paulo، يف:  مريكوسور،  مع  املشرتكة  القمة  يدعم  لبنان    36

5/12/2003، ص 4.
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سريا مع الوزير جربان باسيل على هامش اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويورك، 
ومن اجلدير بالذكر أيضاً زيارة العمل إىل بريوت يف آذار من عام 2017 من قبل 
حاكم والية غوياس ماركوين برييلو، ومت اللقاء بالرئيس عون والوزير باسيل إضافًة إىل 
االستثمار  برييلو الستكشاف فرص  احلاكم  اللبناين، سعى خالهلا  األعمال  جمتمع 
وزيادة العالقات التجارية، وخاصة يف جمال األعمال التجارية الزراعية، أسست كثافة 
تبادل االجتماعات عرب توافق القيم الدميقراطية والتقارب املتناسق غالبًا37، يف احملافل 
املتعددة األطراف يظهر توقًعا ملموًسا لزيارة الرئيس ميشال تامر إىل لبنان يف مقابل 

زيارة الرئيس ميشال عون للربازيل.

6. الدفاع
 زار وزير الدفاع الربازيلي راؤول جوجنمان لبنان يف تشرين األول من العام 
2016 ، حيث التقى بنظريه اللبناين، يف البداية أعلن كال الطرفني عن نيتهما إلبرام 
اتفاقية تعاوٍن يف جمال الدفاع، يف أقَل من عاٍم تقدمت املباحثات بشكٍل كبرٍي، وبعد 
املصادقة على النص من قبل جملس وزراء لبنان، االتفاق قيد التمحيص والدراسة من 
قبل الربازيل وينبغي توقيعه عاجاًل. تعترب املعاهدة مبثابة قاعدٍة للتعاون يف جماالٍت عدٍة 
كتدريب العاملني الصحيني وال سيما املسعفني الطبيني، يف جمال العمليات العسكرية 

وعمليات الطوارئ.

37  يف آخر مرٍة شغلوا فيها مقاعد متناوبًة يف جملس األمن الدويل خالل الفرتة 2010-2011، 
وعرب  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  يف  متماثلة  مواقف  على  ولبنان  الربازيل  من  حافظت كٌل 
آلياٍت أخرى كمجلس حقوق اإلنسان، ومؤمتر نزع السالح واملؤمتر املعين بتغري املناخ، من بني 
القضايا األكثر أمهيًة يف جدول األعمال  التصويت على  الدولتان يف  أموٍر أخرى، لقد أيدت 
الداخلي  الصراع  يف  اإلنسانية  والتطورات  فلسطني،  قضية  معاجلة  مثل:  احلايل،  الدبلوماسي 
وإشراك  اإلنرتنت  أمن  البيئي،  األعمال  جدول  توجيه  وإعادة  اإلرهاب،  ومكافحة  السوري، 

الطرفني يف املفاوضات اليت أدت إىل اعتماد معاهدة حظر األسلحة النووية يف متوز 2017.
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 وجتدر اإلشارة إىل أن افتتاح هذه املبادرة الدفاعية يف السفارة الربازيلية يف 
أساسٍي  به كربنامٍج  معا  والعمل  التقارب  زيادة  ساهم يف  قد  عام 2014  بريوت 

ملواصلة تطوير احلوار الثنائي يف هذا اجملال.
 يف اتصال مع السلطات العسكرية والشرطة يف لبنان فيما يتعلق باملعدات 
الدفاعية، سامهت الربازيل يف حتسني األوضاع األمنية يف لبنان من خالل توفري ست 
يف  نيفادا  سيريا  مع  بالشراكة  واملصنعة  توكانو  امرباير 29 سوبر  طراز  من  طائرات 
التسليم(، وست عشرة مركبٍة مدرعاٍت من طراز  الشمالية )وهي يف مرحلة  أمريكا 

إيفيكو 6×6 غواراين، مت تصنيعها يف الربازيل، ونقلت يف عام 2016.

7. المشاركة البرازيلية في اليونيفيل:
 مبوجب قرار جملس األمن الدويل رقم 1701 الصادر عن منظمة األمم 
املتحدة، شغلت الربازيل منذ شباط 2011 قيادة قوة األمم املتحدة املؤقتة للقوات 
البحرية يف لبنان وحتتفظ بوحدة قوامها 254 فرداً عسكريًا38، ومنذ شهر تشرين األول 
من العام نفسه سامهت الدولة الربازيلية يف قيادة احتاد )البوارج البحرية، االستقالل، 

الليربالية والدستورية، وحراقات السفن احلربية املدعوة باهوسو(39.
 بالنسبة للربازيل فقد لعبت قوات اليونيفيل دوراً اسرتاتيجياً وتقدمت بفعالية 
يف تنفيذ وصايتها عرب مراقبة جنوب لبنان، تسمح القوة للجيش اللبناين بالعمل يف 
املناطق اليت تتطلب التزاماً أكرب، خصوصاً يف سياق التقلبات الشديدة احلاصلة يف 

املنطقة احمليطة على املستوى اإلقليمي.

38  ملحق الدفاع الربازيلي يف بريوت، البيانات احملدثة يف 8 آب، عام 2017.
39  متثل القوات الربازيلية يف FTM-UNIFIL ثاين أكرب وحدة وطنية يف عمليات السالم 
التابعة لألمم املتحدة، واليت ال تتجاوزها إال مشاركة الدولة الربازيلية يف بعثة األمم املتحدة لتحقيق 

.)MINUSTAH( االستقرار يف هاييت
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القوة  الربازيل على االستمرار يف قيادة  تلبيًة لدعوة األمم املتحدة وافقت   
العام  الثاين من  اللبنانية على األقل حىت شهر كانون  البحرية  األممية املؤقتة للقوات 
2018، وال زالت تويل أمهيًة كبريًة لبعثة املراقبة والقيام بتدريب قواهتا، كذلك يف 
ما  هذا  متوقعة،  غري  مناسباٍت  يف  حىت  السيناريوهات  من  وغريه  اإلنساين  العمل 
حصل فعاًل يف أيلول من العام 2015 عندما كانت حراقات السفن احلربية املدعوة 
باهوسو يف طريقها إىل البعثة يف لبنان، وانتهى األمر بنقل التفويض نفسه استجابًة 
لدعوٍة لتقدمي املساعدة وإنقاذ 220 مهاجٍر معرضون خلطر املوت عرب البحر األبيض 

املتوسط إىل أوروبا، مت تزيني هذه الشارة بوسام شرف من رتبة هيو برانكو40.
الدوليني، ال سيما يف  بالسلم واألمن  الربازيل  التزام  والواضح  اجللي   ومن 
الشرق األوسط، حيث حتافظ البالد يف الواقع على عالقاٍت ممتازٍة ال سيما مع لبنان 
أداءه  عرب  لليونيفيل  البحرية  عنصر  الربازيلية  اجلمهورية  نظر  وجهة  ومن  وإسرائيل، 
املتميز يف قيادة احتاٍد حاسٍم بالنسبة لالستقرار يف املنطقة، وبالتايل فإَن الربازيل ال 

تزال مصممًة على مواصلة املسامهة يف بعثة السالم يف لبنان.

يف هذا الصدد، انظر عنوان املستشار ماورو فيريا مبناسبة فرض شارة ريو برانكو على احلراقة باروزو،   40
 http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos<  :15/9/2015 يف 
-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-
exteriores-discursos/11593-discurso-do-ministro-mauro-
vieira-por-ocasiao-da-imposicao-da-insignia-da-ordem-do-rio-

>branco-a-corveta-barroso-beirute-15-de-setembro-de-2015
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8. المساعدة اإلنسانية
بالرتحيب السخي من  الربازيل مراراً  املتعددة األطراف اعرتفت   يف احملافل 
قبل لبنان والذي حظيت به ماليني الالجئني41 منذ عام 1949، كان هناك 450 
ألف الجٍئ فلسطييٍن42 نزحوا بسبب احلرب العربية اإلسرائيلية يف العام الذي سبقه، 
ويف اآلونة األخرية أدى اندالع احلرب األهلية يف سوريا يف عام 2011 إىل تدفق 
أكثر من مليون الجٍئ سورٍي إىل لبنان43، مما يشكل حتدياٍت معقدٍة لالقتصاد الوطين 

والبنية التحتية احمللية يف لبنان.
 منذ عام 2008 تربعت الربازيل مببلغ 700 ألف دوالٍر أمريكٍي إضافٍة إىل 
مخسة أطناٍن من األدوية إىل منظمة األونروا إلعادة إعمار خميم الالجئني الفلسطينيني 
عام  احلاصل  االقتتال  جراء  دمر  والذي  طرابلس  من  بالقرب  الواقع  البارد  هنر  يف 
أمريكٍي  دوالٍر  ألف  مببلغ 120  الربازيلية  احلكومة  تربعت  2007، سنة 2012 
للمفوضية السامية لشؤون الالجئني لتقدمي مساعداٍت إنسانيٍة لالجئني السوريني يف 

لبنان.44

41  انظر خطاب الربازيل امللقى يف االجتماع الرفيع املستوى حول املشاركة العاملية ملسؤولية قبول 
الالجئني السوريني، الذي استضافته مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، جنيف، 

30 آب، عام 2016.
42  بيانات من وكالة األمم املتحدة لتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األوسط األنروا، متاٌح 
 >https://www.unrwa.org/where-we-work/lebanon<.  : على 

وفقاً للحكومة اللبنانية يعيش أكثر من نصف مليون الجٍئ فلسطييٍن يف لبنان.
 Syria“ االلكرتونية:  الصفحة  على  املقدمة  الالجئني،  لشؤون  العليا  املفوضَية  من  بياناٌت    43
http://:املتوفرة على املوقع االلكرويت التايل ،”Regional Refugee Response

وترفض   .data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122
احلكومة اللبنانية هذه األرقام، مدعية أن مليوناً ونصفا من الالجئني السوريني يعيشون يف لبنان. 
44  باإلمجال تربعت الربازيل مبليون ومئيت الف دوالر للمنظمة السامية لشؤون الالجئني، ومبليون 
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إىل أنه يف عام 2014 تربعت الربازيل بـ 795.5   وجتدر اإلشارة أيضاً 
طًنا من األرز إىل منظمة األونروا، بقيمة تقارب 600 ألف دوالٍر أمريكٍي، دعماً 
لالجئني الفلسطينيني يف لبنان ويف السنة التالية معدات كوارث )جمموعٍة من األدوية 
وأدوات املستشفيات الطبية( قادرًة على خدمة آالف األشخاص يف سياق األزمة اليت 

يشكلها الالجئون السوريون.
 شاركت الربازيل يف بريوت يف اللجنة التوجيهية رفيعة املستوى، وهي جمموعة 
من السفراء تشكلت يف عام 2016 عقب مؤمتر املاحنني يف لندن، دعماً لالجئني 
السوريني، يرتأس اللجنة الوزير األول سعد احلريري الذي سعى إىل استكشاف التدابري 
اليت تتخذها الدول املاحنة لتشجيع مشاركة اجملتمع الدويل يف تعبئة املوارد للمساعدات 
اإلنسانية يف لبنان، وهتدف اجملموعة أيضاً إىل العمل كآليٍة غري رمسيٍة ملتابعة االلتزامات 

الدولية اليت مل تكمل يف لندن عام 2016 فقط بل وأيًضا يف بروكسل 2017.

9. ثقافة
 ال ميكن أن تقتصر كثافة العالقات الثنائية على اتصاالت السلطة فقط، 
حيث يعطي القطاع الثقايف للسفارة الربازيلية يف بريوت أولوية ألعمال املركز الثقايف 
ميشيل  آنذاك  الربازيلي  الرئيس  نائب  عام 2011  افتتحه  الذي  اللبناين،  الربازيلي 

تامر.
لعب املركز الثقايف دوراً رائداً يف الدعوة للربازيل يف املشهد الثقايف اللبناين، من 
ناحيٍة أخرى مت إدراج دعوة املركز الثقايف الربازيلي لتعليم اللغة الربتغالية45، كذلك كان 

للتنسيق يف املساعدات اإلنسانية.  املتحدة  التابع ملكتب األمم  الطارئة  أخرى لرصيد احلاالت 
احملددة خصوصا لسورياً. 

الربازيلي-اللبناين سنويا تقريبا 500 طالب يف دوراته، وعلى مدى سنة  الثقايف  45  يستلم املركز 
2016 استقبل ما يزيد على 7000 مشارك يف الفعاليات اليت نظمها.
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املركز مكاناً متميزاً لنشر السينما والفنون التشكيلية والطهي والتصميم واألدب الربازيلي 
عرب دوراته وورش عمله واملعارض واملهرجانات، املنتشرة تقليدياً بواسطة الصحافة احمللية، 

منذ تأسيسه بات املركز الثقايف الواجهة الرئيسية للثقافة الربازيلية يف لبنان.46
 باإلضافة إىل األنشطة اليت تقام يف املركز الثقايف، تقوم السفارة الربازيلية يف 
بريوت بتنفيذ مشاريع شراكٍة مع مؤسساٍت ثقافيٍة حمليٍة مهمٍة، مثل مهرجان األفالم 

الربازيلية الذي قدم أهم اإلنتاجات الوطنية البارزة للجمهور اللبناين.47

10. اعتباراٌت نهائيٌة:
 العالقات الثنائية ترافق كثافة الروابط العائلية والروابط الثقافية والقرب الفريد 
من ملحمة اهلجرة العظيمة، اليت بدأت يف القرن التاسع عشر ومع ذلك، فإننا أكثر 
ويدعم  على مشاريع مشرتكٍة  يرتكز  املتبادل  التعاطف  من »أوالد عمومة«،  بكثري 
التعاون احلقيقي والفعال والدفاعي والتجاري، ويف هذا الصدد فإَن املفاوضات حول 
اتفاقية التجارة احلرة املستقبلية بني مريكوسور ولبنان، واليت لن هتدف فقط إىل توسيع 
نطاق امليزان التجاري، بل ستوفر أيضاً فرصًة كبريًة إلعادة التوازن للتجارة الثنائية، 
اليت ال تزال ماثلة بشكٍل مفرٍط لصاحل الربازيل، وترتكز على املنتجات ذات القيمة 

املضافة املنخفضة.48
 من ناحيٍة أخرى، ميتلك لبنان إمكانياٍت كبريٍة ليصبح بوابًة للربازيل من حيث 
االستثمار والتجارة يف الشرق األوسط، بعد احلرب األهلية 1975 - 1990، استأنفت 

46  لوصف مفصل حول القطاع الثقايف للسفارة يف بريوت، راجع فيما بعد مقالة األمني األول آدم 
جاميي دي اوليفريا مونيز.

47  قدم هذه البيانات القطاع الثقافة لسفارة الربازيل يف بريوت. ساهم األمني الثالث تياغو دي ميلو 
اوليفريا.

48  لتحليل املوضوع، راجع مقالة املستشار فيلييب هادوك لوبو غوالر.
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دولة األرز مساراً إجيابياً للنمو، ملموساً عند أولئك الذين يعربون يف شوارع بريوت اليت 
أعيد بناؤها، إَن السياحة اليت تعَد واحدًة من الركائز األساسية لالقتصاد اللبناين، حتتاج إىل 
اكتشافها من قبل اجلمهور الربازيلي الذي ال يزال جيهل اجلمال الطبيعي والرتاث التارخيي 
واألثري الثمني والشاهد على احلضارة الفينيقية القدمية وعلى كثرٍي من الشعوب األخرى اليت 
سكنت أراضي املشرق، وقد بذل الطرفان جهوداً لتحسني االتصال وخاصًة إعادة تنشيط 
شركة اخلطوط اجلوية املباشرة بني البلدين، واليت توقفت منذ أواخر التسعينيات49 عرب اتفاقية 

تعاون حول األمور السياحية موقعًة يف عام 2003.
 باختصاٍر، بعد مرور أكثر من 140 عاماً على زيارة بيدرو الثاين، أصبحت 
الربازيل موطًنا لعدة ماليني ينحدرون من أصوٍل لبنانيٍة، وتفتخر بامتالك أكرب جاليٍة 
قد  الثقيلة  املغامرات  وإخوة  العم  أبناء  العمومة«  »أوالد  املهجر،  عوامل  يف  لبنانيٍة 
العرقية ومع مجيع  النساء والرجال من مجيع اخللفيات  الربازيل مع  شّكلت وجعلت 
املهاجرين اآلخرين بلداً أفضل على الرغم من التحديات احلضارية امللحة، أمًة دافئًة، 

متعددة األعراق واستوائيًة50 منفتحًة بشكٍل خاٍص للمختلفني.

49  اخلطوط اجلوية األوىل بني الربازيل ولبنان قامت هبا شركة باناير الربازيل بني 1951 و1962، 
كان لشركة فاريغ للطريان مكتب جتاري يف بريوت، وبني 1962 وحىت بداية احلرب االهلية 
اللبنانية، يف عام 1975، حافظت رحالت جوية مباشرة اىل الريو دي جانريو، وبني 1995 
و1998، خطوط الشرق األوسط قامت برحالت بني بريوت وساوباولو، مبرور على ابيدجان 
يف ساحل العاج، يف عام 2004 خٌط جديٌد حتت نظام املشاركة، أقيم بني شركة تام للطريان 

وخطوط الشرق األوسط، مع توقف يف باريس. 
50  هذا ما يدافع عنه بروح غنائية فريدة، االنثروبولوجي الربازيلي دارسيْه ريبريو: »اننا جنهز أنفسنا 
من أجل أن نزدهر غداً كحضارة جديدة، خالسية واستوائية، فخورة بنفسها، أكثر فرحاً لكوهنا 
الثقافات وألهنا مقيمة على  املعاشرة مع كل األعراق وكل  معذبة، وأحسن ألهنا متفتحة على 
أمجل وأنور حمافظة على الكرة األرضية«، دراسيْه ريبريو، الشعب الربازيلي: تكوين الربازيل ومعناه. 

ساوباولو، كومبانيا داس ليرتاس، 1997، ص 455.  
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ملخٌص

ال تزال السفن التابعة للبحرية الربزيلية منتشرًة يف لبنان، تتناوب على قيادة 
لوصاية األمم  تنفيذاً  برازيليٍة  بيئٍة حبريٍة  لغاية ستة أشهر، إَن حضور  املمتدة  بعثاهتا 
املتحدة والتفاعل أغلب السكان احملليني مع ما يزيد عن 250 عسكرياً من موظفي 
القوة وطاقم السفينة يقدم مسامهًة فريدًة للعالقات بني الربازيل ولبنان، حتلل هذه الورقة 
هذه املسامهة، مع الرتكيز على مدى قوة القوة العسكرية وال سيما بعنصرها البحري يف 
تسيري السياسة اخلارجية، وهلذا تتناول يف البداية املفهوم النظري لدبلوماسية الدفاع، 
دبلوماسيٍة،  أهداٍف  لتحقيق  العسكرية  للوسائل  القسري  غري  باالستخدام  املتعلقة 
تقارير  وأبناء.  لبنانية  جمموعة  ألكرب  موطنا  تعد  اليت  بالربازيل،  لبنان  عالقة  يصف 
عن إنشاء قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان وتوسيعها لتشمل املكون البحري األول 
والوحيد يف بعثة األمم املتحدة حلفظ السالم؛ ويقّيم، أخرياً، مسامهة الوحدة الربازيلية 

يف لبنان يف العالقات بني البلدين.

لواء حبري يف البحرية الربازيلية. قائد القوات العاملة البحرية للقوة الداخلية لألمم التحدة يف لبنان   *
يف فرتة ما بني 2016-2017.
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1. مقدمة:
بعثة  مبثابة  املتحدة  لألمم  التابعة  الونيفيل  املؤقتة  القوات  تعترب 
لبنان،  حفظ السالم اليت أُنشئت يف عام 1978 يف جنوب 
جرى اعتمادها منذ مطلع عام 2006 مع فرقة عمل البحرية، 
لإلسهام يف جهود احلكومة اللبنانية ملنع الدخول غري املشروع 
لألسلحة عرب الطريق البحري إىل أراضيها واملساعدة يف تدريب 
شهر  منذ  منذ  عنها  مسؤولة  الربازيل  تزال  ال  البحرية،  قواهتا 
العام  من  األول  تشرين  شهر  ومنذ   2011 العام  من  شباط 
نفسه ترسل الربازيل بانتظاٍم سفنها لتكون مبثابة رائٍد على فرقة 

العمل.
اليونيفيل ألكثر  البحرية  القوات  لعناصر  املنقطعة  الربازيل غري  قيادة  تعرب 
من ست سنوات، عن التزامها مبُثل الدفاع عن السالم واحلل السلمي للصراعات، 
ناهيك عن الطابع الفريد لتلك القيادة يف بلٍد حنافظ فيه على روابط ثقافيٍة وتارخييٍة 
قويٍة تدل باستمرارٍعلى وجود جمموعة من اللبنانيني واملنحدرين من سكان تلك الدولة 

على الرتاب الربازيلي.
وكما هو احلال يف عمليات حفظ السالم السابقة حتت رعاية األمم املتحدة، 
كانت قيادة اليونيفيل مثااًل ناجًحا على استخدام الوسائل العسكرية لتحقيق أهداف 
السياسية اخلارجية يف وقت السلم، هذا املوضوع على الرغم من كونه غري مطروق 
للسمع، إال أنه قد حظي باهتماٍم متجدٍد منذ هناية احلرب الباردة، مما جعل مصطلح 
»دبلوماسية الدفاع« أكثر تكراراً يف السياسات اخلارجية والدفاعية للدول املعنية على 

الساحة العاملية.
تقرتب قوى اليونيفيل لكٍل من لبنان والربازيل من األسس النظرية املرتبطة 
على  الرتكيز  مع  اخلارجية،  للسياسة  دعماً  العسكرية  للقوة  القسري  غري  بالتوظيف 
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عمليات حفظ السالم، وسنقوم بعد ذلك بوصف العالقة التارخيية بني كال البلدين 
عرب أكثر اجلوانب صلٍة باليونيفيل، ومبزيٍد من التفصيل حول هذه املشاركة للقوات 
البحرية سعياً لتحليل املسامهة اليت أدت إليها هذه املشاركة يف العالقات بني لبنان 

والربازيل.

 2. السلطة العسكرية و السياسة الخارجية في أوقات السلم:
إَن القوة العسكرية كوسيلٍة لقيادة السياسة اخلارجية حىت يف حاالت النزاع 
الغري مسلح هي مفهوٌم قدمٌي قدم ظهور القوات املسلحة املنظمة، فإجراءات كزيارات 
منهم كإجراء  احملتملني  املناوئني  حىت  أو  الصديقة  الدول  موانئ  إىل  احلربية  السفن 
لتدريبات عسكرية متعددة األطراف أو دعماً ألعمال إنسانية قد شكل عرب قرون 
خياراً عسكرياً متاحاً للسياسة اخلارجية للدولة، أضافت املشاركة يف عمليات حفظ 
السالم بعًدا جديًدا هلذه اإلجراءات، اليت سامهت أيًضا يف حتقيق أهداٍف أوسع، مبا 

يتفق مع املبادئ اليت حتكم عالقة كل دولٍة بالدول األخرى1.
كانت هناية احلرب الباردة نتيجًة الستبدال النظام الدويل البارز ثنائي القطب 
آنذاك، آلخر أقل منه تنبؤاً، قدم ذلك إمكانياٍت جديدٍة لالستخدام احملدود للقوة، 
على وجه التحديد يف حالة أوروبا، كان هذا السيناريو مواتياً الستخدام اإلجراءات 
املنافسني  مع  العالقات  يف  الثقة  لتعزيز  والدفاعي  الدبلوماسي  اجملالني  يف  املنسقة 
السابقني يف الشرق بعد حل الكتلة السوفييتية2، وقد حفز هذا السياق اجلديد عدة 
السيناريو  يف  املتصورة  التغريات  ضوء  يف  الدفاعية  سياساهتا  تقييم  إلعادة  سلطات 
يف هذه احلالة يتم تعريف هذه املبادئ وفقاً للمادة 4 من الدستور االحتادي الربازيلي بني أولئك   1
الذين حيافظون على مزيد من االلتزام: بعمليات حفظ السالم واملساواة بني الدول، الدفاع عن 
)الربازيل،  البشرية  تقدم  أجل  الشعوب من  والتعاون بني  للنزاعات،  السلمية  والتسوية  السالم  

1988، صفحة 11(.
2  سيلفا، 2015، صفحة 192.
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العاملي يف عام 1998 أجرت اململكة املتحدة مراجعة الدفاع االسرتاتيجي3، حيث 
يتضمن تقريره واحدًة من الصالحيات اجلديدة للقوات دبلوماسية الدفاع واملعرفة وفق 

النحو اآليت: 
تثبيط  بغرض  الدفاع  وزارة  هبا  تقوم  اليت  األنشطة  خمتلف  لتنفيذ  »البعثة: 
للمساءلة  اخلاضعة  املسلحة  القوات  تطوير  ودعم  وصيانة  وبناء  العدائية  األعمال 

الدميقراطية، وبالتايل تقدمي مسامهٍة كبريٍة يف منع النزاعات وتسويتها«4.
استخدامه  مت  صياغته  متت  الذي  االسرتاتيجي  الدفاع  »مبادرة  تعبري  إَن   
للدفاع  استعراضها  يف  إسبانيا  تبنته  الغرب،  يف  خصوصاً  أخرى،  دول  بني  سريعاً 
البعثة العامة للمسامهة  االسرتاتيجي لعام 2003، معتربًة اياها مهمًة مستمدًة من 
عسكرياً يف السالم واالستقرار الدوليني5، وبالتايل فإن الصلة بني دبلوماسية الدفاع 
واملشاركة يف عمليات حفظ السالم حتت إشراف األمم املتحدة، تتحقق جبالٍء أكثر 
يف احلالة اإلسبانية، الصلة بني دبلوماسية الدفاع واملشاركة يف عمليات حفظ السالم 

حتت إشراف األمم املتحدة.
مل يتم التوافق بعد على مفهوم الدبلوماسية الدفاعية الذي يطلق عليه أحياناً 
القوات  أًن  يرون  الذي  املنظرين  حسب  تتفاوت  حيث  العسكرية6،  بالدبلوماسية 
املسلحة جمرد أداٍة تعمل حتت تصرف السياسة اخلارجية ليتم توظيفها »عندما تفشل 
الدبلوماسية«،7 ألولئك الذين يفسرون االستخدام غري القسري للقوة العسكرية كبعٍد 

3  اململكة املتحدة ، 1998.
اململكة املتحدة ، 2000 ، ص. 2، ترمجتنا.  4

إسبانيا ، 2003، ص. 60.  5
مثىن، 2011.  6

 When diplomacy fails“ )MINIX،“ اإلجنليزية  باللغة  التعبري  من   7
HAWLEY، 1998، ص 282(.
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وعلى   ،)2011( املثىن  أو   )2008( بليسيس  دو  الدبلوماسي  للنشاط  مناسٍب 
الدبلوماسية  األدوات  متثل  العلماء، ال  هلؤالء  بالنسبة  االقتصادية  الدبلوماسية  غرار 
والعسكرية خطواٍت خمتلفٍة من املقياس ذاته، حني سيبدأ املرء حيث ينتهي الطرف 
اآلخر، ولكن األبعاد املتوازية تكمل بعضها البعض وتتشابك وفقاً للظروف يف حبثها 
عن مصاحل الدولة8، ويف ظل هذا النهج األخري سيقدر العمل احلايل أسس دبلوماسية 
الدفاع، ويرتمجها على أهنا استخدام القوة العسكرية لدعم أهداف السياسة اخلارجية، 

يف احلاالت اليت ال تنطوي على التهديد أو على االستخدام الفعال للقوة.
 يف الربازيل، على الرغم من أَن الدبلوماسية الدفاعية حظيت باهتماٍم متزايٍد 
من قطاع الدفاع يف السنوات األخرية، حيث مت اعتماد مسار حمدد من املدرسة احلربية 
العليا9، الدبلوماسية الدفاعية ليست تعبرياً رمسياً يف نطاق عالقاتنا اخلارجية10، ومع 
ذلك تقّر الربازيل يف وثائق الدفاع الوطين مبدى كفاية القوة العسكرية حىت يف وقت 

السلم، من أجل حتقيق أهداف السياسة اخلارجية.
 يف النسخ اليت ما زال الكونغرس الوطين يفحصها، مفهوم سياسة الدفاع 
العالقة األساسية، فاألول على  الوطين يشريان إىل هذه  الدفاع  الوطين واسرتاتيجية 
الدوليني،  الدفاع الوطين املسامهة يف السالم واألمن  املثال يدرج بني أهداف  سبيل 
ولزيادة إبراز الربازيل يف حمفل األمم11 وإدراجه يف عمليات صنع القرار الدولية، بدورها 
تقر اسرتاتيجية الدفاع الوطين بأن أعمال قطاع الدفاع املشكلة من قبل الوزارة والقوات 

8  بليسيس 2008 ، ص. 90.
9  املدرسة العليا للحرب تدرس دورة دبلوماسية الدفاع )CDIPLOD(، هبدف تدريب األفراد 
العسكريني واملدنيني على أداء مهام امللحق للسفارات الربازيلية يف اخلارج واخلدمات االستشارية 

الدولية )الربازيل، 2017 أ(.
10  تستخدم وزارة اخلارجية بشكٍل رمسٍي تعبريات »الدبلوماسية الثقافية« و»الدبلوماسية االقتصادية 

والتجارية واملالية«، ولكن ليس »دبلوماسية الدفاع« )الربازيل ، 2017 د(.
11  الربازيل، 2016ف، ص 13.
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نظرائهم يف  مع  التفاعل  الدبلوماسي من خالل  اهلدف  تساهم يف حتقيق  املسلحة 
الدول األخرى، وتعزيز الثقة والصداقة املتبادلتني.12

الوطين  الدفاع  اسرتاتيجية  أنشأت  الوطين  الدفاع  أهداف  حتقيق  أجل  من 
الدفاع االسرتاتيجي، ومن  تتكون بدورها من إجراءات  الدفاعية واليت  االسرتاتيجية 
اللجوء  أعاله، دون  املذكورة  األهداف  اليت تسهم يف  الدفاعية  االسرتاتيجيات  بني 
على  الدوليةوالعمل  املنظمات  يف  الدويل  التعاون  تعزيز  اسرتاتيجيات  اإلكراه،  إىل 
اليت هي مكونات هذه  الدفاع االسرتاتيجي  إجراءات  التعددية يف مالحظة  أساس 
مثل  السالم  حفظ  عمليات  مع  واضحٌة  عالقٌة  هناك  كذلك  االسرتاتيجيات، 
اإلجراءات الرامية إىل: تكثيف العمليات الدولية، من جانٍب واحٍد أو يف ترتيباٍت 
العمل  لتكثيف  دفاعيٍة  أمهيٍة  ذات  جماالٍت  يف  تعاوٍن  ومبادرات  األطراف  متعددة 
املسلحة  القوات  األقليمية وتطوير قدرات  املتعددة األطراف واآلليات  املنتديات  يف 
لالضطالع مبسؤوليات متزايدة يف العمليات الدولية اليت تفرضها الوكاالت املتعددة 

األطراف.13
كذلك تدعو اسرتاتيجية الدفاع أيضاً إىل استخدام اإلجراءات الدبلوماسية 
أهداف  جمال  يف  إسهاماً  الوطين  الدفاع  اسرتاتيجية  تعتربها  واليت  بالدفاع،  املتعلقة 
الناس والبضائع واملوارد واملصاحل الوطنية املوجودة يف اخلارج،  الدفاع الوطنية إلنقاذ 
تشمل هذه االسرتاتيجية إجراءات اسرتاتيجية الدفاع لزيادة: العالقة مع قطاع الدفاع 
يف البلدان األخرى، وإعمال التواجد البحري لدعم أعمال الدبلوماسية.14 ويعرتف 
الكتاب األبيض بشأن الدفاع الوطين يف نسخته اليت ينظر فيها الكونغرس، بالسياسات 
اخلارجية والدفاعية على أهنا »تامة وغري قابلة للتجزئة«، مؤكداً أَن »بيئة دولية أكثر 

12  الربازيل، 2016 ج، ص 17.
13  املرجع السابق، ص 39-40.
14  املرجع السابق، ص 36-37.
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تعاوناً، تنال اهتماماً كبرياً من قبل الربازيل«، سيحبذها العمل املتضافر الذي تقوم 
به قطاعات الشؤون اخلارجية والدفاع15، وتالحظ من جهٍة أخرى، أنه ال يزال هناك 
ما ميكن حتسينه يف العالقة املتبادلة بني هذه القطاعات، ال سيما فيما يتعلق بتعزيز 

آليات احلوار بني وزاراهتا، هبدف تقريب استخباراهتا والتخطيط املشرتك هلا.16
 وبالتايل ، يف ضوء مفهوم دبلوماسية الدفاع، يتم التحقق من أَن املشاركة 
الربازيلية يف عمليات حفظ السالم تشكل أداًة فعالًة وذات رؤيٍة دوليٍة هامة لتحقيق 
فإَن مثل هذه  فونتورا17  دا  تاريسي  لنطرة  الدفاع والشؤون اخلارجية، ووفقاً  أهداف 
العمليات جيب اعتبارها من قبل وزارة الشؤون اخلارجية كفئٍة تشغيليٍة ذات فائدٍة كبريٍة 
للسياسة اخلارجية الربازيلية، وعلى الرغم من فرص التحسني اليت ال تزال على قدٍم 
وساٍق فقد تقدمت البالد يف هذه العملية وشاركت مع فرٍق كبريٍة ويف ممارسة أدواٍر 
قياديٍة باستمرار، يف لبنان ومن وقت قريب يف هاييت واليت مت تأكيدها على أهنا أمثلٌة 

ناجحٌة ملسامهة القوة العسكرية خالل وقت السلم، لصاحل سياستنا اخلارجية.

15  الربازيل، 2016د، ص 24.
16  الربازيل، 2016، ص 24.

17  تاريسي دا فونتورا، 1999، ص 293-294.
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3. العالقات بين البرازيل ولبنان:
على  يتفوق  بتعداٍد  واحلفدة  اللبنانيني  من  جملموعة  موطٌن  اليوم  الربازيل   
املتعاقبة  اهلجرة  لتدفقات  ونتيجًة  فإنه  اإلطار  هذا  ضمن  للبنان،  السكاين  التعداد 
واليت بدأت يف القرن التاسع عشر، وحفزهتا الظروف االجتماعية االقتصادية املضادة 
والتسامح،  اإلمكانيات  أرض  باعتبارها  الربازيل  تصور  وبفكرة  األصلي،  بلدها  يف 
العالقات السياسية والدبلوماسية اليت سبقت حىت استقالل لبنان احلايل أضافتها إىل 
جانب االتصاالت الثقافية املكثفة واجملال الواعد للتبادل االقتصادي، وذلك بسبب 
هذا السياق من العالقة التارخيية وبإمكانياٍت كبريٍة الستكشاف مشاركة الربازيل يف 

اليونيفيل والوجود املنتظم لسفننا وطاقمينا يف بريوت.
 احلركة األوىل ذات الصلة األكرب يف العالقات بني الربازيل وما يعرف اآلن 
بالدولة اللبنانية كانت بال شٍك الزيارة اليت قام هبا دون بيدرو الثاين عام 1876 إىل 
بريوت يف 11 من شهر تشرين الثاين، حيث أهنا كانت جزًءا من اإلمرباطورية العثمانية 
اليت أبقت معها الربازيل منذ عام 1858 معاهدة صداقة للتجارة واملالحة18، خالل 
اللبنانية، اكتسب امللك شعبيًة وتعاطفاً من  الثمانية اليت قضاها يف األراضي  األيام 
أيًضا،  الناس، ووفًقا لقطلب  العربية وخمالطة عامة  اللغة  التمكن من  خالل إظهاره 
سامهت التغطية الواسعة للصحافة احمللية يف زيادة اإلعالن عن الربازيل كوجهٍة مليئٍة 

بالفرص، وهي بلدٌ »مجيٌل ومورٌق يف كل تفاصيله«19.
اهلجرة اللبنانية، اليت بدأت على أساٍس منتظٍم بعد أربع سنوات من زيارة 
دون بيدرو الثاين، هي واحدٌة من أكثر اجلوانب صلًة بالعالقات مع الربازيل، ومنذ 
ذلك احلني كانت عمليًة طويلًة تناوبتها فرتات هجرٍة كثيفٍة وأخرى أقَل منها، حىت 
استقالل دولة لبنان احلديثة يف عام 1943، كان مجيع املهاجرين تقريباً يتألفون من 

18  خطلب، 2015، ص 52.
19  املرجع السابق، ص 134.
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مسيحيني مارونيني، ويف مرحلٍة أخرى الحقة مشلتها سنوات احلرب األهلية واالحتالل 
اإلسرائيلي مث التدخل السوري، شكلت الفرقة اإلسالمية املهمة جزًءا هاماً من اهلجرة 

املتدفقة أيضاً.20
 اليوم نشعر باملسامهة من أحفاد اللبنانيني يف مجيع شرائح اجملتمع الربازيلي، 
والقانون  التجارة  مثل  تنوعاً،  األكثر  النشاط  البالد ويف جماالت  مناطق  يف خمتلف 
والطب والسياسة، يف استطالٍع جرى عام 2015 كان %8 من الربملانيني الربازيليني 

من أصٍل لبنايٍن21.
يف عام 1945،  الثنائية رمسياً  العالقات  بدأت   ، الدبلوماسي  اجملال   يف 
اللبناين، ومنذ عام 1920، كان لدى الربازيل قنصليٌة  بعد عامني من االستقالل 
يف بريوت، واليت مت رفعها إىل رتبة قنصليٍة عامٍة يف عام 1946، مث يف عام 1954 
افتتحت السفارة الربازيلية يف بريوت والسفارة اللبنانية يف الربازيل22، كما متيزت تلك 

السنة نفسها بأول زيارٍة إىل الربازيل لرئيس دولٍة لبنايٍن، الرئيس كميل مشعون.23
 بعد الفرتة املضطربة من احلرب األهلية اللبنانية )1975 إىل 1990( ، 
استؤنفت العالقات الطبيعية، حيث زار رئيس الوزراء رفيق احلريري الربازيل يف عام 
املشاركة  وجاءت  اهلراوي،  إلياس  الرئيس  قبل  من  زيارٌة  عاٍم  بعد  وتبعته   ،1995
الرئيس لوال  الربازيلية عرب زياراٍت املستشار لويس فيلييب المربيا يف عام 1997 مث 
دا سيلفا يف عام 200324، ومنذ ذلك احلني تكررت هذه الزيارات رفيعة املستوى 
بانتظاٍم معنٍي، يف عام 2005 استقبلت الربازيل مرًة أخرى رئيس الوزراء اللبناين جنيب 

20  غطاز، 2012، ص 58-75.
21  بريسيتو، 2015.

22  الربازيل، 2017ج.
23  هيار، 2015، ص 15.

24  املرجع السابق.
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ميقايت، يف حني أن نائب الرئيس الربازيلي آنذاك، ميشال تامر ذوي األصول اللبنانية، 
زار لبنان يف عام 2011، وقد سجل جدول األعمال الثنائي يف السنوات األخرية 
عدة زياراٍت أخرى قام هبا وزراء اخلارجية ووزراء ورؤساء اجليش، وكثرٌي منهم كانوا 
حاضرين على منت السفن الربازيلية اليت هي جزٌء من طائرة القوات املسلحة البحرية.25

ظَل  التجارية،  العالقات  وباألخص  االقتصادي،  بالنشاط  يتعلق  وفيما   
التبادل بني الربازيل ولبنان عند مستوياٍت متواضعٍة وغري متماثلٍة بوضوٍح مع وجود 
فائٍض قوٍي لصاحل الربازيل، بني عامي 2011 و 2016 تقلصت التجارة احلالية 
بني البلدين بنسبة ٪ 7.5، من 305 مليون دوالر إىل 282 مليون دوالر، بقيت 
وارداتنا عند مستوى 2 مليون دوالر مما جيعل الصادرات الربازيلية متثل يف املتوسط 

٪ 99 من التجارة بني البلدين، لبنان اليوم هو شريكنا التجاري العاملي الـ 26.76
 اجلوانب الثقافية هي عنصٌر أساسٌي يف العالقات بني الربازيل ولبنان، تتزامن 
املرحلة األوىل من اهلجرة اللبنانية إىل الربازيل مع احلركة الثقافية العربية املعروفة باسم 
النهضة، وهي حركة حتديٍث فكرٍي كان هلا تأثرٌي كبرٌي على األدب العريب املعاصر، 
من بني الكثري من املهاجرين اللبنانيني األوائل متعلمني ومثقفني ويتألفون من النخبة 
املسيحية املثقفة واليت كانت تسعى يف الدولة اجلديدة إىل حرية الفكر اليت مل ُيسمح هبا 
يف ظل احلكم العثماين الرتكي27، يف الربازيل ظهر عدٌد كبرٌي من الدوريات واملنشورات 
باللغتني العربية والربتغالية، وكذلك اجملموعات األدبية مثل )العصبة األندلسية( ومقرها 

يف ساو باولو.28

25  املرجع السابق، ص 16.
26  الربازيل، 2016غ، ص 4، 2017ب.

27  خوري، 2017، ص 6-7.
28  املرجع السابق، ص 13.
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 مل يقتصر البحث عند هؤالء املهاجرين من أجل احلفاظ على اهلوية العربية 
هلذا  واملؤسسات  واجلمعيات  النوادي  من  العديد  إنشاء  مت  فقد  فقط،  األدب  عرب 
ليس من  اليوم  الربازيل،  اللبناين يف  للشتات  املساعدة  تقدمي  إىل  باإلضافة  الغرض، 
غري املألوف أن جتد يف املدن الربازيلية الرئيسية نادي مونيت لبنان أو سوري لبناين، 
واملستشفيات اليت حتمل نفس األمساء، الكنائس املارونية أو امللكية أو األرثوذكسية 
للهجرة  وكنتيجٍة  الثقافية29،  واملعاهد  اخلريية  واجلمعيات  التجارة  غرف  وكذلك   ،
اإلسالمية األكثر حالية، فقد انضمت املساجد احلديثة واملراكز اإلسالمية إىل تلك 
املؤسسات أيضًا30، كما أن التأثري اللبناين حمسوٌس يف أكثر اجملاالت تنوعاً كالطبخ 
حيث األطباق الشهية مثل الكباب والتبولة واحلمص، من بني كثرٍي غريهم حظيت 
لبنانيني المعني مثل  أحفاد  اليت حسبت لصاحل  للموسيقى  إضافًة  الوطين،  باملذاق 

ديفيد ناصر وعائلة قاميي وأملري ساتر.31
البلدين على  الثقافية بني  العالقات  تعزيز  الرامية إىل  املبادرات  تقتصر   مل 
األراضي الربازيلية فقط، ففي نيسان من العام 2011، افتتحت السفارة الربازيلية يف 
بريوت املركز الثقايف الربازيلي اللبناين يف حفٍل حضره نائب رئيس اجلمهورية آنذاك، 
وتقوية  الثقافة  ولبنان يف جمال  الربازيل  بني  رابٍط  »تكوين  منه  الغرض  تامر  ميشيل 

االتصاالت بني شعوهبا«.32
 وّسع املركز أنشطته منذ ذلك احلني، وجتري حالياً دوراٌت يف اللغة الربتغالية 
وورش عمٍل للرقص والكابويرا وعروٍض سينمائيٍة باإلضافة إىل العديد من الفعاليات 

واملعارض مدعومًة من أطقم قباطنة القوات املسلحة البحرية.

29  هيار، 2015، ص 22.
30  كاردوزو، 2014.

31  هيار، 2015، ص 20-21.
32  برازيليبان، 2017أ
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ومتعددة  تارخييًة  ولبنان  الربازيل  بني  العالقات  أَن  إىل  خلصت  لذلك    
األوجه، ومع ذلك مل ينعكس ذلك الرتابط االجتماعي والثقايف القيم يف كال البلدين 
بنفس النسبة يف اجملال االقتصادي، و الذي ال تزال أرقامه متواضعًة مقارنًة بإمكانيات 
التبادل والفرص، والذي إذا ما مَت استخدامه بشكٍل صحيٍح من خالل التنسيق الفعال 
بني القطاعات املعنية، مثل الدفاع والشؤون اخلارجية والصناعة والتجارة، فإَن الوجود 
منتجاتنا،  نشر  يسهم يف  أن  لبنان ميكن  املؤقتة يف  املتحدة  األمم  قوة  الربازيلي يف 

وبالتايل زيادة التجارة الثنائية.

4. اليونيفيل: 
يعود تاريخ إنشاء قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان إىل الفرتة 
هبا  قام  اليت  األعمال  وإىل  اللبنانية  األهلية  احلرب  من  املبكرة 
األراضي  من  إسرائيل  الفلسطينية ضد  التحرير  منظمة  أعضاء 
اللبنانية، عندما مَت إخراج منظمة التحرير الفلسطينية، من أراضي 
اململكة األردنية هنائياً بدءاً من أيلول 1970 يف واقعة تعرف 
باسم )أيلول األسود(، انضم اآلالف من املقاتلني الفلسطينيني 
يف  لبنان  يف  بالفعل  استقروا  الذين  الفلسطينيني  املواطنني  إىل 
سنواٍت سابقٍة، مما أدى إىل زيادة النعرات الطائفية وهدد التوازن 
اهلَش الذي قد حتقق مع امليثاق الوطين33، ساهم هذا الوضع 

بشكٍل حاسٍم يف اندالع احلرب األهلية يف البالد.34

33  اتفاٌق غري مكتوب وقعه القادة اللبنانيون خالل عملية االستقالل يف عام 1943، واليت أسست 
لبنان كدولٍة متعددة األديان وشكلت البالد منذ ذلك احلني، وفقاً لالتفاق، سيكون الرئيس دائماً 
مسيحياً مارونياً، رئيس الوزراء مسلٌم سيٌن وزعيم الربملان مسلم شيعي )هاريس ، 2012 ، ص 

.)196-202
34  هاريس، 2012، ص 223-227.
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 أدت هجمات منظمة التحرير الفلسطينية من مقراهتا على األراضي اللبنانية 
إىل شَن إسرائيل هجوماً عسكرياً كبرياً يف آذار من العام 1978، غزوا جنوب لبنان 
ودفعت احتجاجات احلكومة اللبنانية جملس األمن التابع لألمم املتحدة إىل املوافقة 
على القرارين )425، 426( حيث جيب على إسرائيل أن تكَف فوراً عن العمل 
العسكري ضد السالمة اإلقليمية جلارهتا الشمالية، فضاًل عن إنشاء قوٍة مؤقتٍة جلنوب 
لبنان من أجل تأكيد انسحاب القوات اإلسرائيلية، واستعادة السالم واألمن الدوليني، 
الوالية  الفعلية يف هذا اجملال، وستكون  اللبنانية الستئناف سلطتها  ودعم احلكومة 
األولية ستة أشهٍر قابلة للتجديد وفقاً ملقرر جملس األمن35، وزاد قوام البعثة األصلي، 

البالغ قوامه 4000 فرٍد عسكرٍي، إىل 6000 فرٍد يف أيار من العام 361978.
من أجل إخراج منظمة التحرير الفلسطينية بشكٍل هنائٍي من لبنان، شرعت 
إسرائيل يف هجوٍم جديٍد يف حزيران 1982، أطلق عليه )السالم يف اجلليل(، وغزت 
األراضي اللبنانية وحاصرت بريوت يف آب من العام نفسه، وافق حينها رئيس منظمة 
آالف  عشرة  من  أكثر  يرافقه  لبنان،  مغادرة  على  ياسرعرفات  الفلسطينية  التحرير 

مقاتل.
لبريوت،  اإلسرائيلية عن حصارها  الدفاع  قوات  العملية، كفت  هناية   يف 
لكنها بقيت يف األراضي اللبنانية ترتاجع تدرجيياً إىل ما يسمونه باملنطقة األمنية يف 
لبنان، حيث سيبقى ألكثر من مثانية عشر عاًما مدعوًما مبيليشيا مسيحية  جنوب 
النظام  من  وبدعٍم   ،1982 عام  ويف  ذلك،  ومع  اجلنويب37،  لبنان  جيش  تسمى 

35  األمم املتحدة، 1976أ و1978ب.
36  األمم املتحدة، 1978ج.

37  هاريس، 2012، ص 264.
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يف  مهٍم  دوٍر  للعب  جديٌد  ممثٌل  سيظهر  اإلسرائيلي،  االحتالل  على  ورداً  الشيعي 
املنطقة منذ ذلك احلني: حزب اهلل38. 

 جتاوزت القوات اإلسرائيلية خالل عملية )السالم يف اجلليل( قوات اليونيفيل 
حيث أهنا بقيت يف الوضع الصعب تتقاسم منطقة عملياهتا مع قوات جيش الدفاع 
اإلسرائيلي وقوات جيش حترير لبنان اجلنويب حىت االنسحاب اإلسرائيلي بني نيسان 
وحزيران من العام 392000، الفراغ الذي أعقب االنسحاب استحوذه حزب اهلل، 

الذي زاد نفوذه يف جنوب لبنان.
 مع عودة القوات اإلسرائيلية إىل أراضيها بدأت اليونيفيل يف إعادة تعيني 
اخلط ال  أَن هذا  التأكيد على  وينبغي  املعنيني،  البلدين  مع  بالتنسيق  األزرق  اخلَط 
يفرتض االعرتاف باملطالبات اإلقليمية ألٍي من الدولتني، لكونه جمرد إشارة لفصل 
القوات املتحاربة خالل مرحلة وقف األعمال العدائية  يف غياب اتفاق حدوٍد معرتف 
به، كان اخلط األزرق يقوم على ذات حدود الوصاية الفرنسية بني )سوريا ولبنان( 
واحملمية اإلجنليزية )فلسطني(، اليت أنشأهتا تلك القوى يف عام 1923، وكما كان 

متوقًعا، فقد أدى ذلك إىل ظهور عدة نقاط خالفيٍة حتتمل توتراً عاليًا40.
 رداً على حترٍك من جانب حزب اهلل عرب احلدود، شنت إسرائيل هجوماً 
بغاراٍت جويٍة مكثفٍة وتقدٍم  اهلجوم  متيز  لبنان يف 12 متوز 2006،  على  جديداً 
أكثر حنو ضواحي بريوت، يف املقابل كثف مقاتلو حزب اهلل املقاومة يف جنوب لبنان 

باستخدام الصواريخ ضد القوات اإلسرائيلية وسفنها وأراضيها41.

38  هيار، 2015، ص 27.
39  اليونيفيل، 2017ب.

40  اليونيفيل، 2017ب، هيار، 2015، ص 28-29.
41  بلوشنك-ماسيت، 2006.
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العدائية، ومت  املفاوضات من أجل وقف األعمال  املتحدة   نسقت األمم 
التوصل إليها يف 14 من آب 2006، لكَن إسرائيل أبقت على احلصار البحري 
للموانئ الرئيسية يف لبنان، مما دفع برئيس الوزراء اللبناين آنذاك فؤاد السنيورة إىل دعوة 
األمم املتحدة إىل إنشاء قوٍة حبريٍة حلراسة الساحل اللبناين، وإزالة احلجة اإلسرائيلية 

يف اإلبقاء على احلصار42.
 أدى نزاع عام 2006 مبجلس األمن إىل املوافقة على القرار رقم 1701، 
يف 11 آب من العام نفسه، والذي زاد قوات اليونيفيل إىل حوايل 15000 من 
األفراد العسكريني، ومددت واليتها، وباإلضافة إىل املنصوص عليه يف القرارين 425 

و 426:
 مراقبة وقف األعمال العدائية:

 رصد ودعم نشر القوات املسلحة اللبنانية يف جنوب لبنان وعلى طول 	 
اخلط األزرق، إىل جانب انسحاب القوات املسلحة االسرائيلية.

 تنسيق األنشطة املذكورة يف الفقرة السابقة مع حكوميت لبنان وإسرائيل.	 
السكان 	  إىل  اإلنسانية  املساعدات  وصول  لضمان  دعمها  توسيع   

املدنيني، فضاًل عن العودة الطوعية واآلمنة للمشردين.
اخلط 	  بني  الفاصل  اخلط  إنشاء  يف  اللبنانية  املسلحة  القوات  دعم   

األزرق وهنر الليطاين يف منطقة خالية من األفراد املسلحني و األصوليون 
ومعدات األسلحة باستثناء حكومة لبنان وقوات اليونيفيل املنتشرة فيها.

42  اليونيفيل، 2017ف.
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 دعم حكومة لبنان بناًء على طلبها، وأمن حدودها وغريها من نقاط 	 
الدخول من أجل منع دخول األسلحة واملواد املرتبطة هبا عرب أراضيها 

بدون موافقتها43.
لفرتاٍت  جتديده  ميكن  حبيث  أخرى  سنٍة  ملدة  التفويض  القرار  مدد  كما   
متساويٍة مبوجب قراٍر من جملس األمن، واجلاري منذ ذلك احلني، باإلضافة إليه وبناًء 
الوزراء السنيورة، مسحت األمم املتحدة بإنشاء  الرئيس األسبق جمللس  التماس  على 
الوظيفة املسلحة البحرية، وهي مبادرٌة مل يسبق هلا مثيٌل يف عمليات حفظ السالم ، 
وحينما أوقفت إسرائيل هنائياً حصارها البحري يف 8 من أيلول من العام نفسه وإىل 
أن مَت تنظيم العنصر البحري لليونيفيل، بدأت فرقة عمٍل بقيادٍة مؤقتٍة إيطاليٍة بدورياٍت 
يف املياه اللبنانية منذ 18 من أيلول، وبعد أقَل من شهٍر بقليل يف 15 من تشرين 

الثاين، بدأت القوات العسكرية البحرية عملياهتا44.
خالل  من  اليونيفيل  صورة  ملحوٍظ  بشكٍل  اجلديدة  الوالية  عّدلت  وقد   
تكليفها مبهام تتطلب تنسيقاً ماهراً مع الطرفني املشاركني يف النزاع إلتاحة متكني هذا 
اجلهد التنسيقي ، نفذت البعثة هيكاًل متيناً من االتصاالت، اليت لعبت دوراً رئيسياً 
يف حل سوء الفهم ونبذ األزمات اليت ميكن أن تؤدي إىل تصاعٍد سريٍع للعنف بني 
الطرفني، إن أحد عناصر التنسيق املعتمدة منذ آب أغسطس 2006 هو ما يسمى 
لبنان  من  العسكريني  القادة  بني  دورية  اجتماعات  من  تتألف  اليت  الثالثية  اآللية 
وإسرائيل ، بتنسيق من اليونيفيل، هبدف مناقشة القضايا املتعلقة بتنفيذ الوالية للوضع 
على طول اخلط األزرق، والتقارير املتعلقة بانتهاك األراضي اإلقليمية واجملال اجلوي.

 يف حني أنه ليس من حقهم التعامل مع قضايا خارج نطاق القرار 1701، 
مثل تعريف احلدود الوطنية أو مفاوضات السالم، فإَن االجتماعات الثالثية هلا ميزُة 

43  األمم املتحدة، 2006.
44  اليونيفيل، 2017.
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كوهنا املنتدى الوحيد الذي يكون فيه املمثلون الرمسيون من كال البلدين على نفس 
الطاولة، ملوضوعاٍت ذات اهتماٍم مشرتٍك45.

 ومن املبادرات القيمة األخرى اإلجراءات االجتماعية املعروفة باسم التعاون 
املدين العسكري، واليت تشمل األنشطة اليت تقوم هبا الوحدات العسكرية مثل الدورات 
وإصالح الطرق واملستشفيات واملدارس، اإلضاءة العامة من بني أمور أخرى ، من 
أجل إثارة تعاطف السكان احملليني وزيادة قبول وجود اخلوذات الزرقاء، وهذا ما أصبح 
وثيق الصلة باملوضوع نظراً لتقلب الوضع يف املنطقة وشدة املواجهات بني األطراف 
 312 والبالغ  اليونيفيل  موظفي  عدد  يف خفض  تأكيٍد  بكل  أسهم  والذي  املعنية 

ملعاناهتم، وهو األعلى عدداً بني مجيع بعثات حفظ السالم األخرى46.
 يضم التكوين احلايل لقوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان تسع كتائب مقسمًة 
البحرية،يف  العمل  فرقة  الكتيبة واألخرى  احتياطيٌة على مستوى  قوٌة  على قطاعني، 
اليونيفيل ميارس اليوم قائد القوات األيرلندية منصب قائد القوات أو القائد العسكري 
للبعثة ورئيسها47، وكثمرٍة للتبادل بني اجليشني الربازيلي واإلسباين، سبعة جنوٍد من 
قواتنا الربية شكلوا جزءاً من الوحدة اإلسبانية يف اليونيفيل منذ 2014، اليت تتخذ 

قيادهتا من مدينة مرجعيون يف القطاع الشرقي من منطقة البعثة48.
 ميكن مالحظة أنه يف هذه السنوات األربعني تقريباً من الوجود يف جنوب 
لبنان، كانت اليونيفيل عاماًل يف احلفاظ على السالم واالستقرار يف املنطقة، وإذا كان 
التقدم احملرز حنو سالٍم باٍق ظل متواضعاً فإَن ذلك يرجع إىل خصائص الصراع بني 
األطراف والقيود املالزمة للوصاية أكثر من أَي قصوٍر يف تكوين البعثة أو يف أداء أٍي 

45  اليونيفيل، 2017غ.

46  اليونيفيل، 2017ج.
47  اليونيفيل، 2017إي.

48  عبدالنور، سوخاتشيفسكي، 2016.
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من مكوناهتا، ومع ذلك فإَن الدور الناجح الذي تلعبه اليونيفيل يف احتواء املواجهات 
احملتملة أو التخفيف من آثارها على السكان احملليني أمٌر ال خالف عليه.

5. البرازيل وفرقة العمل البحرية:
إن وجود مهمة القوة البحرية هو ما مييز اليونيفيل عن أي عمليٍة 
أخرى حلفظ السالم، وقد وفرت ممارسة قيادهتا ألكثر من ست 
املتعاقبة،  الربازيلية  الوحدات  ألفراد  قَيمًة  عمليًة  خربًة  سنوات 
ويشهد ذلك أيضاً على فعالية العمل الذي تضطلع به قطاعات 
وزارة الدفاع والبحرية الربازيلية املشاركة يف إعداد ودعم السفن 
املشاركة يف العملية، وأكثر من ذلك بكثرٍي، ومع كَل هذا فإَن 
الربازيل  التزام  ملموٍس،  بشكٍل  تثبت  البحرية  القوة  بعثة  قيادة 

بالسالم العاملي مع مبادئ سياساتنا اخلارجية.
 مهمة بعثة القوة البحرية هي القيام بدورياٍت حبريٍة حمددٍة تسمى عمليات 
األسلحة  ملنع دخول  اللبنانية  احلكومة  املسامهة يف جهود  أجل  من  البحري  احلظر 
تدريب  ودعم  البحر  طريق  عن  أراضيها  إىل  قانويٍن  غري  بشكٍل  هبا  املرتبطة  واملواد 
القوات البحرية اللبنانية، كما أهنا مسؤولٌة عن ممارسة دورها ال سيما على الساحل 

اجلنويب للبنان وفقاً للوصاية األصلية للقوة، على النحو احملدد يف القرار 49.425
خاصاً  اهتماماً  تستحقان  فرعيتان  مهمتان  البحرية  القوة  لفرقة  أَن  كما   
بسبب طبيعتها اإلنسانية، اإلسهام يف محاية املدنيني وإجراء عمليات حبٍث وإنقاٍذ 
دعماً للسلطات اللبنانية يف املنطقة البحرية الواقعة حتت مسؤوليتها، إَن محاية املدنيني 

49  األمم املتحدة، 1978أ، اليونيفيل، 2017ف.
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موضوٌع توليه األمم املتحدة أولويًة عاليًة دعماً إلجراءات البحث واإلنقاذ الالزم يف 
ضوء املوارد احملدودة املتاحة للبحرية اللبنانية للوفاء هبذا االلتزام الدويل50.

حىت أَن الدراسات األولية حني تكوين بعثة القوة البحرية اقرتحت قوًة من 
مثاين عشرة سفينة ومخس طائراٍت مروحيٍة، منها فقط ثالثة عشر مت تشغيلها فعليًا51، 
قدمت التعديالت الالحقة املتتالية تكوين القوة من السبع املتوفرة حاليًا52، يتم متويل 
وإندونيسيا  واليونان  والربازيل  أملانيا  بلداٍن مسامهٍة:  قبل ستة  من  اآلن  السفن  هذه 
وتركيا، مع سفينٍة واحدٍة لكٍل منها وبنغالدش مع وحدتني، يبلغ إمجايل قوام القوة 

حوايل 850، من احلد األقصى املسموح به حالياً 1200 جندي53.
 منذ تأسيسها عملت مهمة القوة البحرية يف مناسباٍت عدٍة مع سفن من 
15 دولٍة مسامهٍة، الست احلالية وأيضاً كٌل من بلجيكا وبلغاريا والدمنارك وإسبانيا 
القوة  الربازيل قيادة هذه  وفرنسا وهولندا وإيطاليا والنرويج والسويد، وإىل أن تولت 

قادهتا، بالتناوب كٌل من أملانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا54.
 بعد انتهاء فرتة الرئاسية األخرية على تويل رئاسة جلنة تقصي احلقائق يف آب 
2010، مل تقم إيطاليا بنقل األمر إىل دولٍة أخرى، مما دفع قائد القوة إىل السيطرة 
املباشرة على القوة البحرية، وهو وضٌع بعيٌد عن كونه مثالًيا بالنسبة لألمم املتحدة، 
يف تقريره حول تنفيذ القرار 1701 الصادر يف تشرين األول من العام 2010، ذكر 

50  األمم املتحدة، 2015، ص 16.
51  كري، 2015، ص 43.

52  اليونيفيل، 2017ف.
53  اليونيفيل، 2017د.

54  اليونيفيل، 2017ف.
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األمني العام لألمم املتحدة أن )القيادة املستقبلية لفرقة العمل البحرية ال تزال تشكل 
مصدراً للقلق(55.

أخذت األمم املتحدة يف تكريس جهودها حبثاً عن دول مشرتكة قادرة على 
قيادة قوة اليونيفيل البحرية. وحبكم االعرتاف هبا كأمة حمبة للسالم وغري متحزبة يف 
عالقاهتا، وكذلك بفضل الكفاءة اليت أبدهتا يف قيادة مهمة األمم املتحدة لالستقرار 
يف هاييت، قبل الربازيل الدعوة لقيادة القوة البحرية، وأصبح الدولة األوىل غري املنضمة 

اىل منظمة حلف األطلسي الشمايل ان تقوم هبذه الرسالة56. 
 وهكذا يف كانون األول من العام 2010، أذنت احلكومة الربازيلية مبشاركة 
البالد يف اليونيفيل57، كوهنا تتوىل قيادة القوة البحرية، يفرتض بفعالية من قبل اللواء 
بدأت  احلني  ذلك  ومنذ  شباط 582011،  من   24 يف  الربازيلية  للبحرية  البحري 
املناقشات للإلقرار على سفينٍة برازيليٍة كرائٍد هلذه القوة، من أجل جتنب االنتقادات 
احملتملة حلقيقة أن البالد حتتفظ بأمرها دون املشاركة عرب وبأَي وسيلٍة وطنيٍة، وأخرياً 
مَت عكس هذا اإلطار يف أيلول 2011 مبوافقة شحن سفينٍة تابعٍة للبحرية الربازيلية 
بطائراٍت عضويٍة إىل لبنان59، يف تشرين الثاين من نفس العام رست فرقاطة االحتاد 
يف بريوت لتويل منصب الرائد الربازيلي األول من القوة البحرية60، ومنذ ذلك احلني، 
سامهت الربازيل بالفعل بسبعة من قادة القوات وستة سفن خمتلفٍة، تناوبت مع ثالث 

عشرة مهمة.

55  األمم املتحدة، 2010أ، ص 13.
56  هريست، ناصر، 2014، ص 5.

57  الربازيل، 2010.
58  الربازيل، 2011أ.

59  الربازيل، 2011ج.
60  الربازيل، 2011ب.
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العمليات  البحرية يف منطقة  القوة  تعمل مهمة   من أجل حتقيق مهامها، 
البحرية اليت متتد على طول الساحل اللبناين بأكمله، حىت مسافة أقصاها 48 مياًل 
أراضي  مرات مساحة  تسع  تبلغ حوايل  إمجالية  املقابلة ملساحة  األرض  حبريًا61 من 
البحرية  العمليات  منطقة  من  جزءاً  أن  أيضا  ويالحظ  لليونيفيل،  التابعة  العمليات 
يف  مبا  البحرية،  املالحة  على حركة  قيوٍد  أَي  يوجد  ال  الدولية حيث  املياه  يف  يقع 
ذلك السفن احلربية من الدول األخرى، وهذا ميثل حتدياً إضافياً ملهمة القوة البحرية، 

املسؤولة عن مجيع ذلك يف هذا اجملال كله62.
 فيما يتعلق مبنطقة العمليات البحرية فمما تستحق اإلبراز مسألة احلدود 
لبنان وإسرائيل، حيث تتداخل املناطق اإلقليمية والبحرية اخلاصة هلذه  البحرية بني 
البلدان63 يف منطقة نزاٍع تبلغ 874 ألف كيلومرت مربٍع، ُمطالبًة باالحتياجات األمنية 
قبل  من  به  معرتف  )غري  عواماٍت  خَط  بإنشاء  واحٍد  جانٍب  من  إسرائيل  قامت 
لبنان أو األمم املتحدة( على طول العتبة اليت تدعيها64، وبوجود احتياطيات كبرية 
من النفط والغاز على وجه اخلصوص يف املنطقة املتنازع عليها يزيد من إمكانيات 
التوتر حول هذا املوضوع، احلوادث اليت تنطوي على سفٍن دوريٍة تابعٍة جليش الدفاع 
لبنان  اللبنانية اليت حتاول عبور خَط العوامات شائعة، إَن  اإلسرائيلي وسفن الصيد 
يعرتف بتلك املنطقة حتت سلطته القضائية ويفسر وجود سفٍن إسرائيليٍة جنوب خط 

العوامات على الفور انتهاكاً لسيادته.

61  تقريبا تسعون كيلومرتا.
62  مارتينز، 2016، ص 37.

البحر )1982(، كل دولة هلا احلق بأن تثبت  اتفاقية األمم املتحدة للحقوق على  63  مبوجب 
عرض مياهها اإلقليمية لغاية حد ال يتجاوز 12 مياًل حبريًا تقاس انطالقًا من خطوط أساسية 

وفقاً لالتفاقية اخلاصة هبا. 
64  مارتينز، 2016، ص 38.
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 فيما يتعلق باملهام اليت طورهتا فرقة العمل البحرية، كانت عمليات احلظر 
وتعريفاً،  استجواباً  منذ عام 2006 عن حوايل 80000 سفينٍة  البحري مسؤولًة 
مَت إرسال أكثر من 9000 منها إىل السلطات اللبنانية للتفتيش65، الستيالء على 
األسلحة وقع عام 2012 نتيجًة ملراجعة قامت هبا البحرية اللبنانية يف سفينٍة جتاريٍة 
راسيٍة يف ميناء طرابلس الشمايل66، ويف اآلونة األخرية يف حزيران من العام 2016 
أدى عمل الفرقاطة الربازيلية املدعوة )االستقالل( يف اعرتاض سفينٍة مشتبٍه هبا إىل 
االستيالء على 2,5 طٍن من املخدرات من قبل البحرية اللبنانية67، ويف حني أَن هذا 
النوع من الشحنات غري املشروعة ليس حمَط تركيز وصاية اليونيفيل، فقد أوضحت 
هذه الواقعة كيف أن وجود سفن فرقة العمل البحرية ميكن أن يسهم يف فرض القوانني 

اللبنانية يف حبرها.
 فيما يتعلق مبهمة تدريب البحرية اللبنانية، فعلى الرغم من التقدم املعرتف به 
واالحرتافية احملفزة ملوظفيها، إال أهنا تفتقر إىل البنية املناسبة والوسائل الكافية، تبذل 
احلكومة اللبنانية واليونيفيل جهوداً لتشجيع املساعدات املالية و/أو تربعات املعدات 
العسكرية للبالد، على الرغم من التقدم املتواضع يف توريد املواد للقوات الربية68، إال 
تتمكن من حتقيق  البحرية مل  واملرافق  باملعدات  عادًة  املرتبطة  املرتفعة  التكاليف  أَن 

النتائج نفسها من حيث إعادة اجلاهزية البحرية.
 من بني املهام الفرعية، تعمل إجراءات البحث واإلنقاذ على إبراز الرؤية 
اإلجيابية لبعثة القوة البحرية واليونيفيل بسبب طبيعتها اإلنسانية البارزة، يتم تنشيط 
بعثة القوة البحرية يف البحر املتوسط مرتني يف السنة ملساعدة السلطات اللبنانية عرب 

65  اليونيفيل، 2017ف.
66  شرارة، 2012.

67  بالفيتز، 2016.
68  اليونيفيل، 2017أ.
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نوٍع من عمليات اإلخالء أو اإلخالء الطيب اجلوي، أحد األمثلة األخرية كانت عملية 
اإلنقاذ اليت قامت هبا الفرقاطة الليربالية يف 28 من أيلول من العام 2016، ألحد 
أفراد طاقم السفينة التجارية )tneliS( اليت حتمل العلم الرتكي يف املياه اللبنانية، ومت 
نقل عضو الطاقم الذي كان يعاين من مشاكل يف القلب حبراً بواسطة الطائرة العمودية 

التابعة للسفينة ومت نقله بأماٍن إىل مستشفٍى يف بريوت69.
 مع اإلشارة بشكٍل خاٍص إىل مشاركة الربازيل يف قوة األمم املتحدة املؤقتة يف 
لبنان، فقد كانت هذه جتربٍة عمليٍة فريدٍة للمنظمات املشاركة يف اإلعداد والتوظيف 
تابعٍة لوزارة  العملية عدة قطاعاٍت  البحرية، شارك هذه  القوة  بعثة  والدعم ألعضاء 
الدفاع واملنظمات العسكرية التابعة للبحرية الربازيلية70، وأخرًيا حتتفظ سفارة الربازيل 
يف بريوت بعالقٍة وثيقٍة مع قيادة بعثة القوة البحرية وسفينتها، من خالل العمل املباشر 

للسفري، باإلضافة إىل األداء املتواصل مللحق الدفاع واملركز الثقايف الربازيلي اللبناين.
 من ناحيٍة أخرى، قدمت املشاركة يف بعثة القوة البحرية دروساً قيمًة للبحرية 
الربازيلية وقطاع الدفاع، وقد مت حتسني اإلجراءات الغريعملية والتكتيكية على أساس 
على  احلفاظ  يف  املتمثل  اللوجسيت  التحدي  أتاح  وقد  لبنان،  يف  احلاصلة  التجربة 
القدرة التشغيلية التامة لسفينة حربية ملدة مثانية أشهٍر من قاعدهتا، حتسني التنسيق 
اليت  للمشاكل  وفعالٍة  مبتكرٍة  اعتماد حلوٍل  املعنية، فضاًل عن  اهليئات  بني خمتلف 
واجهتها، يف املقابل يعود العاملون وطاقم السفن إىل الربازيل بتجربٍة غنيٍة من التسامح 

واحرتام التنوع الذي توفره احلياة الدولية واملتعددة الثقافات.
 ومن مث يالحظ أن ممارسة قيادة بعثة القوة البحرية من قبل الربازيل وألكثر 
األخرى  البلدان  على  وكذلك  املتحدة،  األمم  ثقة  على  تشهد  سنواٍت،  من ست 
املعنية، ليس فقط يف كفاءة الوحدات البحرية الربازيلية، ولكن بشكٍل خاٍص يف التزام 

69  ديفيزانيت، 2016.

70  الربازيل، 2015ب.
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البالد باحرتام مسؤولياهتا جتاه اجملتمع الدويل واإلسهام يف حتقيق السالم واالستقرار يف 
األمة اليت تربطها هبا روابط تارخيية وثقافية مهمة.

 6. المساهمة في العالقات بين البرازيل ولبنان: 
 تساهم قيادة بعثة القوة البحرية يف العالقات بني الربازيل ولبنان يف العديد 
من اجلوانب ومن خالل األنشطة املختلفة، وميكن تصنيف هذا بدوره إىل نوعني: 
تلك اليت تنفذ يف إطار اليونيفيل، امتثااًل للوالية احملددة يف القرار 1701 ، وتلك 
على الصعيد الثنائي من أجل توثيق العالقات بني البلدين، بغَض النظر عن النوع 
فعالية  الدفاع،  دبلوماسية  مفهوم  ضوء  يف  األنشطة  هذه  تؤكد  تأطريه،  يتَم  الذي 

استخدام القوة العسكرية يف وقت السلم لتحقيق أهداف السياسة اخلارجية.
   تسهم األنشطة املنفذة يف إطار بعثة اليونيفيل يف العالقات الثنائية بقدر 
لتنمية  أساسٍي  كشرٍط  لبنان،  يف  واالستقرار  السالم  حتقيق  غرضها  من  يكون  ما 
العالقات الداخلية واخلارجية األخرى لتلك الدولة، وهبذا املعىن فإَن املسامهة األوىل 
للمشاركة الربازيلية يف بعثة القوة البحرية هي إنشاء بيئٍة حبريٍة آمنٍة ومستقرٍة مما يؤدي 
إىل اخنفاض تكاليف الشحن والتأمني، مع تطوراٍت إجيابيٍة يف النشاط االقتصادي 

اللبناين بشكٍل عاٍم.
 وبالنظر إىل السلسلة بني عامي 2005 و 712013، لوحظ أنه يف حني 
أن الناتج احمللي اإلمجايل اللبناين منا بنسبة ٪72108.3، فإن جتارته حبراً زادت بنسبة 
٪73127.2 يف الفرتة نفسها، مما يشري إىل تقدٍم يف النشاط البحري أعلى بكثري 
من ذلك الذي حققته االقتصاد ككل، على الرغم من أَن هذه النتائج ال ميكن أن 

71  مل ندرج هنا السنوات ما بعد 2015 بسبب التشويهات اليت ولدهتا احلرب يف سوريا.
72  البنك العاملي، 2017.

73  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، 2017.
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تنسب فقط إىل عمل بعثة القوة البحرية، إال أَن املسامهة اليت قدمها وجود سفن األمم 
املتحدة يف املياه اللبنانية ال ميكن إنكارها.

الربازيلية  الوحدة  البحرية، تسهم  القوة  القيام مبهامها يف إطار بعثة   وأثناء 
يتضح عرب  اإلقليمية، كما  مياهها  القانون يف  إنفاذ  اللبنانية يف  احلكومة  مع  أيضاً 
استيالئها على املخدرات غري املشروعة يف عام 2016، مبشاركة الفرقاطة املسماة بالـ 
)االستقالل(74، كما أَن إجراءات البحث واإلنقاذ اليت تقوم هبا بعثة القوة البحرية 
لدعم السلطات احمللية هلا تأثرٌي إجيايٌب على العالقات الثنائية منذ أن شاركت السفينة 
الربازيلية بسبب قدراهتا وتوافر املروحيات العضوية يف معظم هذه اإلجراءات، عادًة 

ما يكون للجانب اإلنساين هلذا النشاط جاذبيٌة كبريٌة للسكان احملليني والصحافة.
 إن إنقاذ 220 الجئاً من قبل كورفيت باروسو يف وسط البحر األبيض 
املتوسط يف 4 من أيلول من العام 2015 أثناء انتقاهلم لتويل املهمة يف لبنان حظي 
بتغطيٍة واسعٍة وودودٍة من قبل الصحافة الوطنية واألجنبية، وعند منح السفينة لشارة 
وسام النهر األبيض، يف احتفال يف ميناء بريوت قام الوزير ماورو فيريا بتوليف مسامهة 

هذا اإلجراء يف السياسة اخلارجية الربازيلية:
 خالل مسار كورفيت باروسو لالنضمام إىل القوة املؤقتة لألمم املتحدة يف 
لبنان، عرف أسطولنا عندما واجهته حالٌة طارئٌة أن يرتمجها إىل عملية إنقاٍذ وتضامٍن، 
يدل  اإلنساين.  والقانون  اإلنسان  حلقوق  ومحايته  بتعزيزه  لبلدنا  فيه  شك  ال  التزام 
التعاون الربازيلي يف قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان على عزمنا الثابت على املسامهة 

يف صون السالم واألمن الدوليني75.

74  بالفيتز، 2016.
75  الربازيل، 2015ج.
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 متثل مساعدات أنشطة اللجنة الدولية للصليب األمحرنوعاً آخر من املسامهة 
يف العالقات الربازيلية مع لبنان، على الرغم من أهنا أجريت يف إطار التنسيق العام لقوة 
األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان، يف العام 2012 على سبيل املثال، تربعت وحدتنا 
مبجمداٍت إىل جمتمع صيد األمساك يف بلدة الناقورة، اليت تضَم مقَر البعثة76، وجتدر 
اإلشارة إىل أنه وفقاً للقواعد اليت اعتمدهتا األمم املتحدة، ال يعترب جملس اخلدمات 
املشرتكة بني الوكاالت سوى األنشطة املضطلع هبا يف منطقة عمليات البعثة77، لذلك 
ال حتسب الكثري من املبادرات األخرى للوحدة الربازيلية على هذا النحو ألهنا وقعت 

يف منطقة بريوت.
 أما بالنسبة إىل اجملموعة الثانية من األنشطة، تلك اليت نفذت بشكٍل مباشٍر 
من جدول األعمال الثنائي، فهناك العديد من األمثلة على مسامهة الوحدة الربازيلية 
يف بعثة القوة البحرية، منذ وصولنا إىل لبنان يف عام 2011 ، نشطت قواتنا العسكرية 
الثقايف لتطوير مبادراٍت مشرتكٍة  بالتعاون مع السفارة الربازيلية، وخاصًة يف قطاعها 
البحار يف 13 من  اقرتاب فرتة يوم  اليونيفيل، سنوياً ويف  البلد ومشاركته يف  تظهر 
كانون األول ويوم 11 من حزيران يوم البحرية الشهري، الكبري اجلليل، تقام املعارض 
أو املسابقات يف املركز الثقايف الربازيلي اللبناين مبشاركٍة من اجملتمع احمللي مثل معارض 
التصوير الفوتوغرايف اليت أقيمت يف كانون األول من العام 2014 وحزيران من العام 
782016، واملسابقات يف كل من التصميم اجلرافيكي الذي عقد يف كانون األول 

2015 وآخر يف الشعر يف حزيران من العام 792017.

76  كري، 2015، ص 56.
77  األمم املتحدة، 2016ب، ص 11.

78  الربازيل، 2014، برازيليبان، 2016.
79  كاريريي، 2015، برازيليبان، 2017ب.
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املدارس  من  جمموعٍة  مشاريع  يف  الربازيلية  القوات  شاركت  بدورها،      
واملستشفيات، وكذلك قدمت إجنازات عمٍل جمتمعٍي بالتنسيق مع اجملموعات اخلريية 
احمللية، يف عام 2015 على سبيل املثال، ساعد البحارة لدينا يف تنظيم ورشٍة فنيٍة 
مع للمواد املعاد تدويرها يف ملجأ الراهبات التبشريية القربان املقدس80، كما يساهم 
تعيني القباطنة البحريني لدمج أطقم سفن البحرية التابعة للبحرية الربازيلية األعضاء يف 
فرقة العمل البحرية يف التفاعل مع جمتمع لبنان الربازيلي من خالل األحداث الدينية 
واملساعدات االجتماعية، إظهاًر هلذا املعىن فقد أقيم قداٌس إهلٌي على منت السفينة 
كورفيتا باهوسو يف شباط من العام 2015، ترأسه السفري البابوي يف لبنان وحضره 

السفري الربازيلي وعدة أعضاء يف ذلك اجملتمع81.
 يف السنوات األخرية، ألقى قادة فرقة العمل البحري حماضراٍت يف جامعة 
الروح القدس يف الكسليك بدعوٍة من معهد العلوم السياسية ومركز الدراسات الثقافية 

ألمريكا الالتينية يف تلك اجلامعة82.
 باإلضافة إىل املسامهة املباشرة ألفعال الوحدة البحرية الربازيلية يف اليونيفيل، 
تستفيد العالقات بني الربازيل ولبنان أيضاً عرب عديٍد من األنشطة األخرى اليت جرت 
يف كٍل من البلدين، كنتيجٍة للمشاركة يف تلك املهمة، يف حزيران من العام 2012 
أثناء زيارته للربازيل، أدرج رئيس الوزراء اللبناين السابق جنيب ميقايت يف جدول أعماله 
زيارة لقيادة البحرية83، وكذلك فإن العالقات األوثق بني البحرية الربازيلية ونظريهتا 
اللبنانية أدت إىل زيارات القادة املتعاقبة للبحرية اللبنانية إىل الربازيل، مثل تلك اليت 

80  وكالة االنباء الربازيلية-العربية، 2015.
81  الربازيل، 2016هـ، ص 18.

82  سانتوس، 2016.
83  الصحيفة العسكرية، 2012ب.
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نفذت يف تشرين الثاين من العام 2011 وأيار وحزيران من العام 2014 وتشرين 
الثاين من العام 84.2016

يف املقابل زار العديد من الوفود الوزارية الربازيلية من قطاعي الدفاع واخلارجية 
عام 2015،  لبنان يف  إىل  بزيارٍة  فيريا  ماورو  الوزير  قام  القيادة  توليه  فمنذ  لبنان، 
من  أعضاٌء  يرافقه  الثاين 2016،  تشرين  يف  راؤول جوجنمان  الدفاع  وزير  ومؤخراً 
الربملان وقائد البحرية، خالل االحتفاالت بالذكرى اخلامسة للقيادة الربازيلية يف فرقة 

العمل البحرية85.
 التواصل املكثف مع قوة العمل البحرية واجلودة املهنية جليشنا شجع البحرية 
اللبنانية على السعي للتعاون مع الربازيل يف تدريب ضباطها، وهكذا يف آذار سنة 
2012، استجابًة للمفاوضات اليت بدأت يف نطاق فرقة العمل البحرية ومبوافقة وزارة 
الدفاع، وافقت البحرية الربازيلية على استقبال أول الطاحمني اللبنانيني للمشاركة يف 
الدورة اجلامعية يف املدرسة البحرية86، حالياً مخسٌة منهم مسجلون يف هذه املؤسسة، 
ثالثٌة يف السنة الرابعة واألخرية واثنان يف الثالثة، وقد مت تكرار هذه التجربة اإلجيابية 
يف دورات الدراسات العسكرية العليا، يف عام 2015 أكمل اثنان من كبار ضباط 
القوات املسلحة اللبنانية دورًة عليا للدراسات السياسية واالسرتاتيجية للمدرسة احلربية 

االوىل87، يف العام التايل التحق ضابٌط لبنايٌن برتبة عميٍد يف نفس الدورة88.
غري أن هناك جماالت نشاٍط مل تستغل بعد العالقات الثنائية فيها اإلمكانات 
الكاملة املرتبطة باملشاركة الربازيلية يف قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان، وفيما يتعلق 

84  الصحيفة العسكرية، 2012أ، ص 7، باديليا، 2014، الربازيل، 2016ب.
85  الربازيل، 2016إي.

86  الربازيل، 2012.
87  الربازيل، 2015أ.
88  الربازيل، 2016أ.
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الربازيل جناحاٍت يف اآلونة  الدفاعية، فقد حققت  املنتجات  بالتجارة وخاصًة جتارة 
األخرية يف بيع درٍع غواراين وطائرة سوبر توكانو، اليت ذكرها وزير الدفاع األسبق مسري 
مقبل يف مقابلٍة له مع الوزير راؤول جوجنمان أثناء الزيارة املذكورة أعاله إىل لبنان يف 
تشرين األول 892016، هذه النتائج على الرغم من إجيابيتها، فإهنا ال تزال متواضعًة 
مقارنًة بالطلب اللبناين على املعدات العسكرية، وميكنها االستفادة من جهوٍد منسقٍة 

أكثر بني قطاعات الدفاع واخلارجية والصناعة والتجارة.
اليونيفيل  الربازيلي يف  الوجود  فإَن مسامهة   بطريقٍة عامٍة، وفوق كَل ذلك 
يف العالقات بني الربازيل ولبنان أمٌر ال ميكن دحضه، متاشياً مع مفهوم دبلوماسية 
الدفاع يتَم تقدمي هذه املسامهة، كما يقرتح دو بليسيس 2008 ليس بصيغٍة ضيقة، 
بل كملحٍق للنشاط الدبلوماسي بطريقٍة تآزريٍة عرب توسيع جمموعة اخليارات املتاحة 
للسياسة اخلارجية وفق مصلحة الدولة، وهكذا ومن خالل أنشطتها يف إطار اليونيفيل 
أو من خالل جدول أعماهلا الثنائي، فإَن الوحدة الربازيلية يف لبنان هي حمَل تركيز 
دبلوماسية الدفاع، ومثاٌل ناجٌح الستخدام القوة العسكرية لتقريب الدول من بعضها 

البعض وتعزيز الثقة املتبادلة.

7. الخاتمة: 
املمارسة املتواصلة لقيادة قوة اليونيفيل البحرية ألكثر من نصف وجود هذه 
القوة قدمت للربازيل فرصة فريدة يف اجملال املتعدد األطراف إلثبات للمجتمع الدويل 
التزام باملبادئ اليت توجه سياستنا اخلارجية والثنائية، للمسامهة يف العالقات التارخيية 

بني الربازيل ولبنان.
 تعتزم هذه الورقة حتليل هذه املسامهة يف العالقات الثنائية، وفقاً لألساس 
النظري ملفهوم دبلوماسية الدفاع، والذي مبوجبه يتم استخدام القوة العسكرية بطريقٍة 

89  الربازيل، 2016إي.
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غري قسريٍة وباعتبارها أداًة ذات أمهيٍة إضافًة إىل اجلانب الدبلوماسي، حتقيقا ألهداف 
السياسة اخلارجية وهبذا املعىن يتم التحقق من أَن وثائق الدفاع الوطين تعرتف بالعالقة 
اليت ال ميكن فصلها بني قطاعي الدفاع والشئون اخلارجية، مع االعرتاف من ناحيٍة 
الوزارات  بينه وبني  احلوار  بآليات  يتعلق  فيما  بأن هناك شيئاُ جيب حتسينه  أخرى، 

األخرى املعنية.
عرب  الرئيسي  عنصرها  علمانيٍة  عالقٍة  على  والربازيل  لبنان  من  حيافظ كٌل 
التاريخ هو اهلجرة املسؤولة عن اجلالية اللبنانية على أراضينا، واليت باتت تفوق السكان 
يف لبنان نفسه يف الوقت احلايل، كان للمهاجرين وأحفادهم تأثرٌي قوٌي على الثقافة 
والعلوم والسياسة الربازيلية، ومع ذلك وعلى الصعيد االقتصادي فإَن التجارة ال تزال 

بني كٍل من البلدين تظهر أقَل من إمكاناهتا.
 وهبذا املعىن، فإَن مشاركة الوحدة البحرية الربازيلية يف اليونيفيل جتلب بعداً 
ملموساً خلطاب اهلوية الثقافية مع لبنان واملشاركة يف السالم يف تلك املنطقة، مسح 
التفاعل اجملدي مع السفارة الربازيلية واملركز الثقايف الربازيلي اللبناين بتطوير العديد من 
األنشطة مع السكان احملليني، وباملثل فإَن ممارسة قيادة فرقة العمل البحرية تسهم يف 
زيادة العالقات يف جمال الدفاع كما يتضح ذلك عرب الزيارات األخرية للجان الوزارية 

وتبادل األفراد، ال سيما تدريب ضباط البحرية اللبنانية يف مدرستنا البحرية.
 إَن تطور هذه النشاطات، سواًء إن تعلقت بقطاع الدفاع اللبناين أو بالعالقة 
مع السكان احملليني، يوضح مدى كفاية االستخدام الغري القسري للقوة العسكرية 
حتقيقاً ألغراض السياسة اخلارجية، ووفق ما يتماشى مع مفاهيم الدبلوماسية الدفاعية، 
توفر عمليات حفظ السالم أرضيًة خصبًة ملثل هذا التوظيف، تتجاوز حدود الثنائية 

وتوطد مكانة الربازيل كطرٍف مسؤوٍل يف املشهد العاملي.
املبادرات سعياً  قيمة  أو  تألق  االستغناء عن  فإنه من دون   ومع كَل هذا 
للتقريب الثقايف ومتكيناً للروابط التارخيية للصداقة، ميكن االستنتاج بأَن أهم مسامهة 
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من املشاركة الربازيلية يف اليونيفيل يف العالقات الثنائية هي على وجه التحديد من 
خالل اجلهد اليومي لوحدتنا يف فرقة العمل البحرية من أجل السالم واالستقرار يف 
املنطقة عرب تنفيذها لوصاية القرار 1701 يف البحر، وهذا اجلهد الذي يضطلع به 
بكَل فخٍر وكفاءٍة السفن الربازيلية وأطقمها ممَا يوفر بيئًة حبريًة مستقرًة وآمنًة، ومفتاحاً 
لتنمية التجارة وبالتايل النشاط االقتصادي يف لبنان، كأحد الشروط األساسية بدورها 

لتقدم ذلك البلد ورفاه سكانه.
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المجتمع اللبناني في السياسة البرازيلية والعالقات البرازيلية اللبنانية.

كارلوس مارون*

1. اعتباراٌت أوليٌة:
  بصفيت برملانياً ومواطناً برازيلياً وسلياًل للبنانيني، أمتلك الوعي التام بالقيمة 
حياتنا  يف  عدٍة  جماالٍت  لتطوير  الربازيل  يف  اللبنانية  اجلالية  أضافتها  اليت  الباهظة 
الوطنية، اقتصادياً، وثقافياً وأكادميياً من بني جماالٍت عدٍة أخرى، إَن الدفعات املتتالية 
للمهاجرين املنحدرين من بلد األرز الذين انتقلوا إىل أرضنا وإىل أماكن أخرى من 
القارة األمريكية وحىت يف إفريقيا وإقيانوسيا مل ينجحوا فقط يف مسارهم الشخصي 
واملهين، متجاوزين كَل الصعوبات املفروضة بسبب وضعهم كتاركني لبالدهم، لكنهم 

تقلدوا مناصب ذات شاٍن يف نسيجنا االجتماعي.
   النشاط السياسي ليس استثناًء بل على العكس! من جاليات املهاجرين 
احلاليني يف الربازيل، األحفاد املنحدرين من أصول لبنانية هم األكثر مشاركًة، وبالفعل 
على مدى عقوٍد شاركوا حبماٍس فريٍد يف هذا اجملال، وأدرجوا أنفسهم يف الطبقات 
الوطنية للمشاورة واختاذ القرارات، هناك أعضاء جمالس ورؤساء بلديات، واحملافظون، 
ونواٌب عن الوالية، ونواٌب احتاديون، وأعضاء جملس شيوٍخ، ووزراٌء وغريهم من الفئات 

الدميقراطية  احلركة  حلزب  سول،  دو  جروسو  ماتو  والية  عن  احتادٌي  نائٌب  مارون:  كارلوس   *
الربازيلية.
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الواليات والبلديات مجيعهم حيملون جذوراً  العليا يف اإلدارة االحتادية ونظرائهم يف 
لبنانية.

النساء والرجال، يف أغلب األحيان،  أَن هؤالء  للدهشة هو  إثارًة  واألكثر 
هم من اجليلني األول والثاين من الشتات، أو من الذين ولدوا يف لبنان وجاءوا إىل 
هنا، أو من الساللة األوىل لعائلٍة نشأت يف الربازيل، تؤكد هذه احلاالت فكرة القدرة 
االستثنائية للبنانيني وأحفادهم على التكيف بسرعٍة مع البلد املضيف، على األقَل 
مواهبهم  على  الربازيليني  املواطنني  ثقة  اكتسبوا  نسبياً،  قصرٍي  وقٍت  ويف  الربازيل  يف 
من  للسعي  يؤهلهم  مما  وللقيادة  للحوار  واستعدادهم  اإلدارية،  وقدراهتم  الشخصية 

أجل أن يتَم انتخاهبم ملناصب عامة.
من املستطاع أن أكتب صفحاٍت وصفحاٍت بقائمٍة ال تنضب تقريباً من 
الربازيليني ذوي أصوٍل لبنانيٍة والذين برعوا وتفوقوا يف الوظائف العامة، وبالنظر إىل 
حقيقة أَن هذا املنشور يهدف إىل حتديد اخلطوط األساسية واحملاور الرئيسية للعالقات 

بني الربازيل ولبنان، أوَد أن أهتم بالنقطة التالية:
 دور املؤسسة اليت أفتخر بأن أكون عضواً فيها، وهي اجمللس الوطين لتكثيف 
العالقات الثنائية الذي يظهر كما سأفصله أدناه عرب التبادل احليوي واملتزايد للمهمات 

الربملانية بني برازيليا وبريوت.
 قبل الدخول يف صميم حتليلي يتوجب علَي استطراٌد بالنسبة للعالقات بني 
السلطتني التنفيذية والتشريعية فيما خيص النشاط السياسي اخلارجي، فمن املعروف 
إىل حٍد بعيٍد أَن صياغة السياسة اخلارجية والعمل الدبلوماسي وقيادهتما يعزوان إىل 
بذاتيهما، يف  قائمتني  تعمالن كقوتني  املذكورتني  السلطتني  وأَن  التنفيذية،  السلطة 
البنية املؤسساتية الربازيلية، ومن جهٍة أخرى نشاهد درجة التفاعل والتعاون املتزايدين 
بني هاتني املؤسستني، وهو على أَي حاٍل واجٌب يف عامٍل تؤثر به وبشكل متصاعٍد 
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الدينامكية الدولية على احلياة اليومية للمواطنني الذين خيتاروننا حنن الربملانيون لنمثلهم 
وجنسد مطالبهم وتطلعاهتم. 

  وبشكٍل أكثر تفصياًل وفيما خيَص العالقات بني الربازيل ولبنان، جيب أن 
نربز أن جملس الشيوخ والنواب وخالل الكثري من السنوات برز بني برملانيهم أن نسبة 

5% إىل 10% منهم من اللبنانيني.
 هؤالء النساء والرجال وهم ينحدرون من كَل واليات احتادنا واملنتسبون إىل 
اآلخرين(  )كزمالئهم  والناطقون  دميقراطيتنا  متعددٍة يف  وإيديولوجيٍة  صفوٍف حزبيٍة 
عن تطلعات الربازيليني كافة لديهم فكرٌة عما ميكن أن يعمل لتقوية الصالت بني 
والدفاع  اخلارجية  العالقات  املناسبة كلجنة  الربملانية  املنتديات  البلدين، مستخدمني 
القومي جمللس النواب ومسيتها يف جملس الشيوخ، وكذلك القنوات األكثر مناسبة لدى 
ونفحص  لنطرح  اخلارجية  وزارة  مع  دوماً  املثمرة  االتصاالت  مثل  التنفيذية  السلطة 
مبادرات تؤدي إىل تقوية حوارنا مع هذا البلد الصغري يف مساحته ولكن احلاسم يف 
الشرق األوسط. أستطيع أن أؤكد حجم تقدير الربازيل للبنان، وأن التزام الكونغرس 
بتوسيع عالقاتنا مع احلكومة اللبنانية يتجاوز جمموعة الربملانيني اللبنانيني، أنا أعمل مع 
العديد من الزمالء الذين رغم عدم وجود روابط مباشرة مع بلد األرز فإهنم يناضلون 
مع النواب وأعضاء جملس الشيوخ من أصوٍل لبنانيٍة لتعزيز العالقات الثنائية، واليت من 
شأهنا أن تسمح يل أن أؤكد أَن هذه القضية هي بالفعل من قضايا التشريع الربازيلي 
الداخلي، وهو األمر الذي تعيه السلطة التنفيذية بشكٍل تاٍم للغاية، وبالتايل يعطيه 

األولوية جبدولة األعمال املوسعة ألجندته الدولية.
املكرسني  اللبنانية وزمالئهم  األصول  الكونغرس ذوي  أعضاء  أن  أضيف   
جمرد  من  أبعد  إىل  يذهبون  الثنائية  العالقات  تقدم  يف  للمساعدة  طوعيا  أنفسهم 
املسرح  املواضيع على  أهم  ويتجادلون حول  البحتة، حياطون علماً  الثنائية  املواضيع 
القضية  األحكام،  يف  ومسؤوليٍة  حاٍد  باهتماٍم  األوسط،  الشرق  يف  اجليوسياسي 
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الفلسطينية، احلرب يف سوريا، والتنافس بني سلطات تلك املنطقة كَل هذه العوامل 
اليت تؤثر بشكٍل حَساس على استقرار لبنان، وبالتايل قدرته على احلوار مع اخلارج، 

مبا يف ذلك الربازيل.
وما يثبت أَن األمر كذلك هو أنه خالل سنة 2006 عندما شاهدنا ببالغ 
من احلزن واألسى، بني شهري متوز وآب، االعتداء اإلسرائيلي على األراضي اللبنانية، 
ويف تلك اللحظة اليت حشدنا فيها بال هوادٍة وبصوٍت موحٍد مع السلطة التنفيذية 
حٍد  ألقصى  والربازيليني  اللبنانيني  ظروف  لتسهيل  بالسالم  واملطالبة  احلرب  إلدانة 

والذين كابدوا ألكثر من ثالثني يوماً من جراء القصف العنيف.
إن جلأنا إىل نظرة تارخيية سنعي أنه مهماً كان شديداً وبليغاً ما قمنا به لكي 
يثبت اهتمام السلطة التشريعية وبقية احلكومة إىل بلد األرز، فإَن حادثة 2006 هي 
يف احلقيقة مرحلٌة أخرى وهي مرحلٌة أساسيٌة بدون شك لسلسلٍة طويلٍة من املبادرات 
الدبلوماسية الربملانية املوجهة إىل لبنان واليت يقوم هبا الربملان، وكما أوضح أدناه تعود 

تلك املبادرات إىل العقود األوىل قبيل االستقالل اللبناين ومتتد لغاية اليوم.

2. زياراٌت برلمانيٌة برازيلَيٌة لبنانَيٌة:
نائباً  يزال  وقد كان ال  دا سيلفا كوادروس  قام جانيو    يف سنة 1959 
احتادياً يف الربملان بزيارٍة خاصٍة إىل اجلالية »الربازيلبنانية« املقيمة يف لبنان، عرب جانيو 
كوادروس عن إعجابه الكبري باللبنانيني وسجل آنذاك أنه قال: أحيي اللبنانيني الذين 
أقاموا يف الربازيل والذين طاملا سامهوا جبهدهم الدءوب واملثمر لتعمري وطننا العظيم. 
 وبعدها بسنتني عام 1961 عندما كان جانيو قد أصبح رئيساً للجمهورية 
فإَن النائب عبده صعب املولود يف بعبده والعضو يف اللجان الربملانية للشؤون اخلارجية 
واملالية اللبنانية زار الربازيل بني 5 و 15 آب سنة 1961، التقى النائب بسلطاٍت 

مدنيٍة عديدٍة وبأعضاء اجلالية اللبنانية.
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النائب  ترأسها  اقتصاديٍة  بعثٍة  ذهاب  سجل   1966 عام  حزيران  يف    
االحتادي جيسيه بينتو فريري إىل لبنان، عام 1985 يف غضون احلرب األهلية زار 
لبنان النائب االحتادي يف ذلك الوقت باولو معلوف، وهو من ساو باولو مدعواً من 
الرئيس اللبناين أمني مجيل بغية التعرف على حدث بعلبك يف سهل البقاع وهي أرض 
أسالفه، يف أيلول 1993 وبدعوٍة من رئيس الربملان اللبناين نبيه بري زار لبنان وفٌد من 
أعضاء جملس الشيوخ الربازيلي مكوٌن من إسبرييدياو أمني وجوزيه ريشة ورشيد درزي 
وأونوفري كنان وآجنيال أمني، عالوًة على رئيس الربملان اللبناين نبيه بري ،استقبل الوفد 
رئيس اجلمهورية اللبنانية الياس هراوي ورئيس جملس الوزراء رفيق احلريري ووزير الشؤون 
الربازيلية  الربملانيون يف تصرحياهتم إىل دعم احلكومة  أشار  بويز وقد  فارس  اخلارجية 
وخاصة السلطة التشريعية للبنان خالل كامل الفرتة اليت أصبحت فيها البلد مستهدفًة 

من قبل احلوادث اخلارجية والداخلية.
األصول  ذوي  للربملانيني  األول  االجتماع  بريوت  يف  أقيم  شهرين  وبعد    
احلدث  يف  شارك  بري،  نبيه  الربملاين  النواب  جملس  رئيس  ترأسه كذلك  اللبنانية، 
برملانيون من األرجنتني وأسرتاليا والربازيل وكندا وقربص وكولومبيا واملكسيك والبريو، 
وكان هدفه توطيد الروابط بني الربملان اللبناين والربملانيون ذوي األصول اللبنانية مع 
عدٍة  جملموعاٍت  والتطوير  التنظيم  تشجيع  إىل  باإلضافة  أخرى،  بالٍد  من  زمالئهم 

ومجعياٍت صديقٍة مع لبنان.
إدلسون  مراد،  الياس  أمسائهم،  التالية  النواب  من  الربازيلي  الوفد  تكون    
ماريانو كلينجر، وجيسوس طجرة، وكارلوس خياط ونايف جبور وجورج  معلوف، 
معلويل نيتو وشفيق فرحات ومسري طنوس وبيت عزيزى، وعند هناية اللقاء تعهد الوفد 
الربازيلي بأن يستقبل النشرة الثانية الجتماع الربملانيون ذوي األصول اللبنانية، والذي 
تنشيط  الربازيل  أعيد يف  السنة ذاهتا  أواًل أن حيدث سنة 1994، يف  كان حيتمل 
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جمال  اللبنانية يف  القضية  قوة  من  زادت  وبذلك  اللبنانية  الربازيلية  الربملانية  اجملموعة 
اجمللس القومي الربازيلي عرب أعضاء جملس الشيوخ والنواب ذوي األصول اللبنانية. 

  وباملناسبة جيب اإلصرار على أن اجملموعة الربملانية املشار إليها اليت أنشأها 
قرار جملس النواب رقم 79/30 الصادر يف السادس من أيلول عام 1979، جيب 
أن تعاد إىل كَل هيئٍة تشريعيٍة وبالتايل، يف دورة اجمللس التشريعي اخلامس واخلمسني، 
تألفت اجملموعة من األعضاء التاليني: الرئيس: النائب ريكاردو عازار، النائب األول 
للرئيس سيزار حلوم، النائب الثاين جورج تاديو مدلن، والنائب الثالث باولو أيب عقل.
وهيئٍة  الوطين،  اجمللس  من  تتكون  برازيليٍة  لبنانيٍة  وهناك جمموعة صداقٍة    
الرئيسية  وظيفتها  اللبنانية،  السياسية  اجملموعات  خمتلف  عن  ممثلني  تضم  تشريعيٍة 
هي دعم زيارات الربملانيني وتسهيل تبادل وجهات النظر حول السياسة والعالقات 

الثنائية.
قيمة كبرية لالتصاالت  اللبنانية ذو  الربازيلية  إَن وجود جمموعة للصداقة    
املتنوع  تكوينه  التنفيذية،  أو  التشريعية  سواء  الربازيلية  السلطات  زيارات  سياق  يف 
يسمح للمهمات الربازيلية االستماع إىل آراء اجملموعات السياسية والدينية اليت تشكل 

فسيفساء اجملتمع اللبناين.
  االجتماع الثاين للربملانيني ذوي األصول اللبنانية مل حيدث إال سنة 1996، 
ولكن يف فرتة ما بني 29 تشرين الثاين و اخلامس من كانون األول 1995، فإن 
الوفد الربازيلي قد زار لبنان ليناقش جتهيزات احلدث، تكون الوفد من النواب ريكاردو 

عازر، جورج تاديو مدلن، إليسيوين زحلوت برباليو ولويس فرناندو نيقوال.
  مرًة ثانيًة عومل الربازيل حبفاوٍة بالغٍة واستقبل الوفد رئيس مجهورية لبنان 
بري  نبيه  الربملاين  النواب  احلريري ورئيس جملس  الوزراء رفيق  اهلراوي، ورئيس  الياس 
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املغرتبني علي خليل، إضافًة إىل سلطات  بويز ووزير  الشؤون اخلارجية فارس  ووزير 
مدنية أخرى.

  هكذا يف آذار 1966 كان دور رئيس اجمللس اللبناين النائب نبيه بري 
نواٍب آخرين  إيلي فرزيل، كذلك عشر  بنائبه يف اجمللس  الربازيل مصحوباً  أن يزور 
للمشاركة باالجتماع الثاين للربملانيني ذوي األصول اللبنانية، عند وصوله إىل الربازيل 
علق بري: إن كان صحيحاً أن من األربع عشرة مليون لبناين يف العامل سبعة منهم يف 
الربازيل إذن تستحق زياريت أن تقام، االجتماع الذي ترأسه النائب نبيه بري والنائب 
الربازيلي وكذلك من أشهر  النواب  الربملاين لويس إدواردو ماغاليانيس رئيس جملس 
املتحدرين من أصول لبنانية، وكذلك شارك فيه برملانيون حضروا من اثين عشرة دولة.
  ومن بني ارتباطاٍت ولقاءاٍت أخرى مع سلطاٍت مدنيٍة ودينيٍة استقبل نبيه 
بري من قبل الرئيس فرناندو إنريكي كاردوزو، الذي لفت يف خطابه إىل العدد املعرب 

عن الربملانيني وشخصيات عامة أخرى برازيلية تعترب أن لبنان وطناً بعيداً آخر هلا.
  يف وقت احلدث كان املؤمتر الوطين يضم أكثر من 40 برملانًيا من أصل 
لبناين بني النواب وأعضاء جملس الشيوخ، وكانت أربع واليات حيكمها أعضاء من 
اجلالية، إىل جانب العديد من رؤساء البلديات، ويف متوز عام 1997 حدثت زيارة 
مهمة ومثرية للنائب وقتها ورئيس جملس النواب يف الربازيل ميشيل تامر الذي جذوره 
تامر  كان  بري،  نبيه  نظريه  من  بدعوة  لبنان،  مشال  الكورة   / بتعبورة  من  اللبنانية 
مصحوبا بوفد من نواب اجملموعة الربازيلية اللبنانية، ريكاردو عازر وجورج تادو مودلن 

ونيلسون أوتك ونيلسون تراد ولويس كارلوس حويل.
  استقبل الربازيليون رمسياً وبتشريٍف عسكرٍي من قبل النائب نبيه بري يرافقه 
وزير الداخلية ميشيل املر ومبجموعٍة من الربملانيني اللبنانيني، يف املطار احتفى النائب 
للقرار 425 لألمم  الربازيل  إىل دعم  الربازيلية مشرياً  نبيه بري يف خطابه باحلكومة 
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املتحدة الذي اشرتط االنسحاب اإلسرائيلي من جنوب لبنان، استحضر بري الروابط 
الربملانية بني الدولتني ذاكراً أَن املؤمتر الثاين كان قد نظم منذ سنة )يف العام الفائت(.
 رئيس اجلمهورية املستقبلي ميشال تامر، باإلضافة إىل ذكره 45 نائباً ومخسة 
من أعضاء جملس الشيوخ من أصل لبناين كانوا جزًءا من املؤمتر الوطين الربازيلي، سلط 
الضوء على عاطفته زيارته للبنان ألول مرة بعد أن غادر والديه البالد للمجيء إىل 

الربازيل.
ُعقد املؤمتر الدويل الثالث للربملانيني اللبنانيني يف بريوت يف نيسان 1998، 
وحضر االجتماع السيناتور رامز ثابت والنواب نيلسون طراد وروبنز كوساك وماركو 
أنطونيو ناصيف أيب شديد ولويز فرناندو نيكوالو وجانديرا فيغايل وبيدرو إيف سيماو 
ومجيعهم من أصٍل لبنايٍن، يف هناية نفس العام، سافر النائب ريكاردو إيزار إىل بريوت 

من أجل تنصيب الرئيس املنتخب إميل حلود.
عام  اللبنانيني يف  من  أن جمموعة  إىل  اإلشارة  األخرية، جتدر  السنوات  يف 
2010 تشكلوا من قبل السيد ريناتو أمارى، رئيس اجملموعة الربملانية الذين قابلهم 
رئيس اجلمهورية ميشال سليمان واألمني العام لوزارة اخلارجية السفري وليام حبيب، 
ونواب لبنان من جمموعة الصداقة اللبنانية الربازيلية، كذلك ذهب السيناتور ادواردو 
ماتارازو سوبليسي إىل لبنان يف كانون الثاين من العام 2012 للمشاركة يف »االجتماع 
األمم  جلنة  نظمته  الذي  الدميقراطي«  واالنتقال  اإلصالحات  حول  املستوى  رفيع 

املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا )اإلسكوا(.
الذي  االجتماع  نشاطًا ومشاركًة يف  األصوات  أكثر  أحد  السناتور   كان 
حضره األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون. املستشار الرتكي أمحد داود أوغلو، 
البلغاري نيكوالي مالدينوف،  التونسي رفيق عبد السالم، املستشار  وزير اخلارجية 
والرئيس السابق جلامعة العربية عمرو موسى، الرئيس السابق لتشيلي ميشيل باشيليه، 
الرئيس السابق لسرياليون أمحد تيجان كباح، رئيس التفيا السابق فايرا فيكي فريربجا، 
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الرئيس السابق ملوريتانيا علي ولد حممد فال، رئيس الوزراء اليمين السابق عبد الكرمي 
العرياين، مستشار تشيلي السابق واملبعوث اخلاص السابق لألمم املتحدة يف هاييت 
واإلقليمية  احمللية  السياسية  الشخصيات  من  العديد  وكذلك  فالديز  جابرييل  خوان 

والدولية.
بشكل  اخلربات  لتبادل  الفرصة  سوبليسي  لدى  كانت  األجواء  هذه  يف   
تفاعلي ونشط مع قادة من مناطق خمتلفة من العامل، فضال عن منح القيام مبقابالت 

وسائل اإلعالم اللبنانية مما أسهم بكل تأكيد يف انتشار صورة الربازيل يف البالد.
 وأخرياً، جيدر تسجيل املشاركة الربازيلية الفاعلة يف اإلصدارات املتعددة ملؤمتر 
»الطاقة االغرتابَية اللبنانَية« مشروٌع أطلقه الوزير اللبناين جربان باسيل يف عام 2014 
بعد توليه وزارة الشؤون اخلارجية واملغرتبني، وكان هدفه إقامة منتدى دوري خمصص 
لزيادة الروابط بني لبنان وبني شتاته، إن الدافع لزيادة التفاعل بني اجلاليات اللبنانية يف 
اخلارج وبلدها األم ال ينبع ببساطة من توليه املؤسسية عن احملفظة املسؤولة عن ملف 
املغرتبني، ولكن أيضا عرب الصيغة املوصى هبا من رئيس الدولة العماد ميشال عون 
الذي يسعى إلجياد صيغة يلعب املهاجرون فيها دورا أكثر وعيا وديناميكية يف لبنان 

ما بعد احلرب األهلية و بعد الوصاية السورية.
املؤمتر  قضايا  مجيع  يف  حبيوية  الربازيليون  والربملانيون  األعمال  رجال  شارك 
بينها مجيعا، كان من دواعي  األكرب  الربازيلي كان  الوفد  املهجر،  إمكانيات  حول 

سروري االنضمام إىل الوفد الذي ذهب إىل هذا احلدث يف عام 2015.
فيدراليني  نواباً  الذي حضره أكثر من مخسني شخصاً، ضم كذلك  الوفد 
جانديرا فغايل، وريكاردو عازر، وسيزار حلوم، وجورج تادو مودالن وبيتو منصور، يف 
افتتاح املؤمتر الذي استقبل حوايل 1200 متحدث من الشتات اللبناين، من 73 
دولٍة، ضعف عدد ضيوف املؤمتر األول الذي جرى عام 2014، متكنت حينها من 
مساعدة الوزير جربان باسيل ملناصرة فكرة اللبنانية، مفهوما عرب الرابط الثقايف القائم 
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بني عامة الناس من أصٍل لبنايٍن حول العامل أمجع والوطن األم، منسجمني باستمرار 
مع السياقات االجتماعية اليت حتتفي هبم يف اخلارج.

اجلالية  ألعضاء  الناجحة  للمسارات  املخصصة  األوىل،  املؤمتر  جلسة  يف   
اللبنانية يف اخلارج، استطعت على حد سواء أن أرحب مبسامهة املمثل ريكاردو عازر، 
الذي خلص خربته الفردية واملهنية، إضافة إىل تعزيزه وجهة نظر »اللبنانية« للتأكيد 
على أنه طوال حياته املهنية كشخصية عامة كان باستمرار يلزم نفسه بلبنان كمرجعية 
ثقافية وعائلية ذات صلة، واختتم الربملاين بالتعبري عن التزامه بتطبيع العالقات بني 

الربازيل وهذا البلد.
 ويف اختتام املؤمتر، سلط الوزير باسيل الضوء على الطموح يف صياغة حوار 
منظم بني الربملانيني وغريهم من السياسيني اللبنانيني أو ذوي األصول اللبنانية على 
نطاق عاملي، وارتأى أنه ال بد من البدء يف تنفيذ ممارسات التشاور العامة مع املهجر.
أيار من عام  اللبناين« يف  املهجر  الثاين »إمكانيات  باملؤمتر   مت االحتفال 
2015، وكان الوفد الربازيلي املدعو للمؤمتر أكرب عما كان عليه يف دورته السابقة 
خالل  التصاالت  إضافة  اتبعناه،  الذي  املكثف  الربنامج  يف  أنه  أتذكر  للحدث، 
املنتدى وعلى هامشه، مشلت زيارة قام هبا بعض أعضاء الوفد من الربملانيني إىل رئيس 
جملس النواب اللبناين نبيه بري، مرًة أخرى قدم هذا الربملاين اخلبري لنا بادرة صداقة 
ونزوع إلقامة عالقاٍت مع الربازيل، مَت اختاذ إجراءات غري متوقعة من جانبنا، واليت 

أسست للحظة مثينة للدبلوماسية الربملانية بني بلدينا.
حول  والزميالت  الزمالء  تعليقات  إىل  بعناية  االستماع  بتفصيٍل،  أروي   
النقص احلايل يف اخلطوط اجلوية املباشرة بني الربازيل ولبنان، حتسس الرئيس بري عرب 
منه استقبالنا بأسرع وقٍت  اهلاتف حاكم مصرف لبنان املركزي رياض سالمة طالباً 
ممكن لتحليل املسألة، يعترب رياض سالمة شخصيًة رائدًة يف جمال اخلدمات اجلوية يف 
لبنان ألَن شركة اخلطوط اجلوية اللبنانية تعود إىل شركة طريان الشرق األوسط ومجيع 
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أسهمها تقريباً حتت حيازة املصرف املركزي اللبناين، األمر الذي جيعلها يف واقع األمر 
شركة طرياٍن عائدة للدولة. 

من  متكنا  فقد  بري،  نبيه  لألستاذ  احلميدة  املساعي  وبفضل  وبالفعل،   
الوصول إىل كبري صانعي القرار بشأن مسألة االتصاالت اجلوية، ومع خالص التقدير 
زود احلاكم سالمة الوفد الربازيلي بكل التفاصيل الفنية املتعلقة جبدوى خط بريوت 
ساو باولو والذي بدأ العمل به يف العقد األخري، ووعد بتحديث الدراسة اليت أصدرهتا 
شركة طريان الشرق األوسط واليت أشارت إىل إجيابيات وسلبيات إعادة هذه اخلدمة، 
الذي مت باستنتاجاٍت ذات موضع ترحيب، ال تزال خطوط طريان الشرق األوسط 
تفتقر إىل املوارد الالزمة للحفاظ على مسارها عرب األطلسي، وهذا مناسب بالنسبة 
لعاصمة والية ساو باولو وكذلك بالنسبة إىل نيويورك وغريها من النقاط يف نصف 

الكرة األمريكي.
أيار من عام  اللبنانَية، والذي عقد يف  للطاقة االغرتابية  الثالث  املؤمتر   يف 
2016، مجع أكثر من 2000 ممثل للجاليات اللبنانية يف اخلارج من 88 دولة، 
وهو ما جتاوز الرقم القياسي الذي بلغه العام السابق، وكما يف الدورتني األوليتني، برز 
الوفد الربازيلي على أنه األكرب من نوعه، مرة أخرى كان يل شرف أن أكون جزًءا من 
جمموعة تضم 127 عضواً، من بينهم النائبان االحتاديان أنطونيو جوالرت، ويواكيم 
النائب عن والية  باسارانو، وخورخي تاديو مدومال، ورومولو غوفيا، باإلضافة إىل 

ساو باولو بيدرو توبياس.
 يف اخلطاب االفتتاحي للمؤمتر، عزز الوزير باسيل املفهوم الدقيق للـ )اللبنانية( 
التنفيذ الفعال للقانون املتعلق باسرتداد  يف دورتيه األوليتني، وأعرب عن عزمه على 
اجلنسية واملربم يف عام 2015، بعد خطاب الوزير باسيل كان يل شرف أن أغتنم 
هذه الفرصة ألذكر مركزية نائب الرئيس الربازيلي آنذاك ميشال تامر، والذي كان فعلياً 
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حينئٍذ يف منصٍب كرئيٍس للجمهورية، سعياً لتكثيف العالقات بني الربازيل ولبنان، 
نظرا ألصوله اللبنانية.

 يف هذه املناسبة، اتصل يب ممثلون من مكتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
يف بريوت، يرغبون مساعديت يف اختيار »سفري النوايا احلسنة« يف املهجر الربازيلي، 
التنمية  مشاريع  لدعم  التربعات  مجع  بلدنا بغاية  يف  انتقاله  مع  سيتمكن  والذي 
قريب  عما  وآمل  جًدا  جيدة  الفكرة  أن  أعتقد  لبنان،  يف  واالقتصادية  االجتماعية 

العثور على مرشحا مالئم وفق التصور الذي قدمه الربنامج.
يف ختام املؤمتر الثالث »الطاقة االغرتابَية« ألقى ممثل اجمللس التشريعي لوالية 
ساو باولو بيدرو توبياس نيابًة عن إدارة حكومة الوالية، وأكد أنه سيتم توفري مجيع 
التسهيالت لتنظيم املؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية اخلاص باملغرتبني يف ساو باولو 

والذي سينطلق يف هناية العام نفسه.
اخلارجية  وزارة  مبادرة  البداية  منذ  الربازيلية  احلكومة  دعمت  الواقع  يف   
واملغرتبني يف اجلمهورية اللبنانية، مبا يف ذلك املساعدة يف تنظيم بعدها اإلقليمي، عقد 
املؤمتر األول »إمكانات شتات أمريكا الالتينية« يف ساو باولو يف أكتوبر عام 2016 
مبشاركة الرئيس ميشال تامر وعدد من وزراء الدولة، سامهت الربازيل يف جدولة أعمال 
للربازيل كانت  بالنسبة  والسلطات،  الضيوف  من  لكل  إجنازاهتا  وكشف  االجتماع 
مبادرًة إجيابيًة لتعزيز العالقات الثنائية مع لبنان ال سيما عرب تفعيل واحد من أكثر 
البعد السياسي للمؤمتر الذي  عناصرها احلاضرة والديناميكية )املهجر(، إىل جانب 
ميكنه أن يساعد يف اجلهود املبذولة لتعزيز العالقات الثنائية يف هذا اجملال، وكمثال 

على ذلك اقرتن املؤمتر بزيارة وفد كبري من رجال األعمال اللبنانيني إىل الربازيل.
 عقدت الدورة الرابعة من املؤمتر يف أيار من عام 2017، وحضرها حوايل 
حوايل  من  تألف  الذي  الربازيلي  الوفد  دولة،   70 من  أكثر  من  مندوب   2000
320 عضًوا )مرًة أخرى بعدٍد أكرٍب من املؤمترات السابقة(، ترأسه رئيس جملس النواب 
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رودريغو مايا، وتألف أيضا من روبنز بوينو وسيزار حلوم وماريو هرينج ومحاه أبراو 
خالل  اجملموعة  التقت  مودالن،  تادو  وخورخي  بالدي  وألكسندر  ناسيمنتو  وإملار 
جدول أعمال االجتماعات مع الرئيس اللبناين ميشال عون ومع رئيس الوزراء سعد 
بني  الصداقة  ذكرى  إحياء  املؤمتر  فعاليات  اختتام  مع  بالتوازي  جرى  احلريري كما 

الربازيل ولبنان حبضور أكثر من 3 آالف شخص.

3. خاتمٌة:
 مقاليت الصغرية حول تاريخ العالقات بني الربملانيني والسياسيني الربازيليني 
اآلخرين، من أصل لبناين أم ال، مع بلد األرز، بعيدا عن الرغبة يف أن تكون شاملة ال 
نعتزم إال إيضاح القيمة الدبلوماسية الربملانية واالحتادية لتعميق احلوار مع هذه الدولة 
الشقيقة، واليت ستبقى دائما واحدة من املداخل الرئيسية للربازيل، وأجرؤ على القول 
من أمريكا الالتينية إىل الشرق األوسط أنين على يقني من أن التزام اهليئة التشريعية 
الربازيلية مبهمة مضاعفة قنوات التواصل مع لبنان ملخصة أعاله مع قائمة الرحالت 
واملبادرات من جانبنا ومن جانب املفوضني اللبنانيني، سيتم الفوز يف السنوات القادمة 

من خالل املزيد من األنشطة املكثفة والعديدة بني املشرعني بني كال البلدين.
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 ميثل هذا املقال وجهة نظر بناًء على جتربيت كسفرٍي يف إسرائيل من 2003 
إىل 2006 فيما يتعلق مبا يسمى حبرب لبنان الثانية أو ببساطة حرب 2006، يف 
الواقع مل تكن احلكومة اللبنانية طرفاً يف هذا الصراع بل ميليشيا حزب اهلل الشيعية، 
اليت تأسس جناحها املسلح على املنطقة احلدودية مع إسرائيل، أشعل الصراع هجوم 
فردت  منها،  جنديني  واختطاف  احلدود  على  بدوريات  تقوم  إسرائيليٍة  مركبٍة  على 
طائرات حربية تابعة للقوات اجلوية اإلسرائيلية من طراز أف 15 على اهلجوم وأدى 
ذلك إىل تصعيد النزاع، األمر الذي كان حمتماًل ألن يكون جمرد مناوشة أخرى قد 
حتول إىل محلة عسكرية مكثفة استمرت 34 يوماً، وتسببت يف تدمري فوري للبنية 
التحتية يف لبنان، ووفاة عدد كبري من املدنيني اللبنانيني، وازدادت احلاجة إىل تعزيز 
إجالء املواطنني الربازيليني من بني آخرين يعيشون يف سهل البقاع على احلدود اللبنانية 
مع سوريا، يف وقت مبكر من القصف اإلسرائيلي، أصبحت عائلة من الربازيليني يف 
جنوب لبنان أول حالة قتل فيها مدنيون برازيليون يف صراٍع عسكرٍي منذ هناية احلرب 
العاملية الثانية، ومن اجلانب اإلسرائيلي فاجأ عدد الصواريخ اليت أطلقها حزب اهلل من 
احلدود اللبنانية، واليت وصلت إىل القرى وهددت مدناً يف حميط بقرب من تل أبيب.

من  استخالصه  ميكن  درس  هناك  وإن كان  عقٍد،  من  أكثر  منظوٍر  من   
هذه احللقة من الصراع يف الشرق األوسط، هو أن الوضع الراهن الذي بات شرعياً 

*  سفري ورئيس مؤسسة آليشاندري دي غومساو.
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وأخالقياً ال يعترب مقبواًل وميثل صراعاٍت جديدٍة بأسلحٍة أكثر قوة حبيث خيلق معضلًة 
إقليميًة متزايدة األمهية للسلم واألمن الدوليني.

 قّدمُت أوراق اعتمادي كسفرٍي للربازيل يف إسرائيل يف آذار 2003 قبل أياٍم 
للتمثيل  العراق، يف ذلك الوقت مرت االستحابة بشكٍل تراكمٍي  من اندالع حرب 
شارون  آرييل  مثل  تارخيية  بني شخصيات  احملتلة،  الفلسطينية  لألراضى  الدبلوماسى 
شيمون برييز من جهة ، ياسر عرفات وحممود عباس من جهة أخرى، كانت فرتة من 
التغيريات يف إسرائيل ال سيما سياسياً مع هناية االنتفاضة الثانية والضعضعة احلادثة 
للمتطرفني، تأسس حزب كادميا سنرت مع أعضاء حمرتمني مينيني ويساريني مثل شارون 
)من الليكود( وبرييز )من حزب العمل(، لقد كان انسحاب املستوطنني اليهود من قطاع 
غزة يف عام 2005 إجنازا رمزيًا أعطى أمالً يف االستمرار بإهناء االحتالل وخلق ظروف 
مواتية الستئناف عملية السالم، لكن هذا التطور مل حيدث، شارون الذي بات خالفا 
ً جلميع التوقعات الضامن إلخالء غزة وتسلسلها املمكن انتهى ضحيًة لسكتٍة دماغيٍة 
وحل حمله رئيس بلدية القدس السابق ونائب رئيس الوزراء ايهود أوملرت، الزعيم العمايل 
عمري بريتس، الذي يتمتع بالكاريزما لكنه عدمي اخلربة، إن اإلشغال املتزامن هلذه املناصب 
الرفيعة من قبل مدنيني ليسوا على درايٍة بالتحديات العسكرية الشائعة يف تاريخ إسرائيل 
الوعر سيحفز الفصائل العربية املتناحرة سواء على احلدود مع قطاع غزة أو مع محاس 
وعلى احلدود مع لبنان كميليشيا حزب اهلل الختبار تصميم القيادة السياسية العسكرية 
اإلسرائيلية اجلديدة، يف ذلك الوقت كانت هناك تكهنات حول وجود خطة اسرتاتيجية 
من قبل إسرائيل إلضعاف حزب اهلل والسيطرة على تدفق األسلحة واملساعدات من 

أولئك الذين يعتربون مموليهم الرئيسيني سوريا وإيران.
عنت احلروب اليت رافقت تشكيل الدولة اليهودية أن إسرائيل مستعدة دوما 
للدفاع ضد أي هجوم، باختاذها لتدابري وقائية أو بإشارة منها إىل خصومها، وأحيانا 
الرد،  نيتها احلازمة يف  أو  استعدادها  الدويل  للقانون  تقليدي ويف حتد  وبشكل غري 
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كتكتيك لردع العدو، قلقت سلطات الدفاع اإلسرائيلية بشأن إعادة جتهيز امليليشيا 
اللبنانية مع مزيٍد من األسلحة الفتاكة وبالتعبري املفرتض بدعٍم إيرايٍن ومن جبهاٍت 
أخرى، كما كانوا خيشون من دخول أسلحٍة إيرانيٍة أكثر تطوراً إىل غزة عرب أنفاق 

سرية على احلدود مع مصر، حبيث يتم هتريبها مبساعدة سوريا.
 كانت إسرائيل تشعر بالقلق من التحرك املتزامن لكل من محاس1 وحزب 
اهلل، والذي من شأنه أن يفتح يف وقت واحد جبهيت لقتال مشااًل وجنوباً، وأن يستفز 

تأثري هذه األسلحة اجلديدة على الشعور بالضعف أمام العامة اإلسرائيليني.
املقاتلني  على  القبض  مت  حني  إسرائيل  يف  احلاصل  االضطراب  نتذكر   
الفلسطينيني على احلدود مع غزة، يف 25 من حزيران برقية اإلسرائيلي جلعاد شاليط 
والتحليق اجلوي للقوات اجلوية اإلسرائيلية والذي استمر لثالثة فوق القصر الصيفي 
للرئيس السوري بشار األسد كتحذير لتعاونه املزعوم مع محاس ورسالة حول ضرورة 

إطالق سراح الرهينة العسكرية.
قد حتقق  إسرائيل  الغرض من غرس اخلطر عرب نشاط موحد ضد  أن  مع 
هلذه  املدى  طويلة  النتيجة  اإلسرائيلي2،  الدفاع  جيش  أعداء  قبل  من  ما  حد  إىل 
إضعاف  واقع  املطاف  هناية  يف  وّلدت  اجلدية  والصراعات  واإلثارات  املخاصمات 
مشروع تعزيز القوة يف قلب الطيف السياسي اإلسرائيلي3 الذي من شأنه دعم عملية 
1  كانت حركة محاس قد جنحت يف االنتخابات التشريعية للسلطة القومية الفلسطينية يناير/2006، 

مما أدى اىل شرعية سيطرهتا على قطاع غزة.
.”Tzahal“ 2  وامسه بالعرباين

3  يف نوفمرب 2005، ترك ارييل شارون، رئيس الوزراء اإلسرائيلي، الليكود وأسس حزبا جديدا 
واليساريني،  اليمينيني  مناصريه  بعض  بتأييد  بالعرباين(،  االمام  )اىل   Kadima امسه  وسطيا 
بشكل خاص من حزب العمل التابع لشمعون برييز. كان اهلدف من تاسيسه التخلص من عدم 
الفرصة الختاذ مواقف تقود اىل استعادة  فتفتح  اليمني  اليت سببته تطلبات  السياسي  االستقرار 

عملية السالم. إيهود املريت، الذي خلف شارون، تعهد بأن ينسحب من %80 من الضفة.
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النزاعات يف  السالم، مما يسمح هلا بالتقدم من دون شارون، ويف مواجهة تصاعد 
غزة مع محاس، وعلى احلدود اللبنانية مع حزب اهلل، فإن مشروع االئتالف السياسي 
مع كادميا وحزب العمل سيكون حمكوماً عليه بسوء السمعة وفقدان الدعم الشعيب.

 يف ظل هذه الظروف من الشكوك املتعلقة بقدرة االئتالف الذي يعترب املركز 
للوجود العمايل، وعلى الرغم من ومسه أكثر بالدميقراطية االجتماعية  اليساري نظراً 
طويلة  فرتة  إىل  العودة  ارتأت  السياسية  الظروف  فإن  أمنها،  وضمان  البالد  لقيادة 
من انتشار اليمني املتطرف، من شأن هذا التطور أن يزيل احتمال استئناف عملية 

السالم، وهو ما يعوقه تعميق االنقسام بني فتح ومحاس على اجلانب الفلسطيين.
 يف حزيران من العام 2006، كنت أستعد لشغل منصب جديد عندما 
على  ذلك  وانعكس  التوتر  من  يوًما  استمرت 34  اهلل،  مع حزب  احلرب  اندلعت 
املستوى الوطين حىت بالنسبة للجالية الربازيلية يف لبنان، ومت املطالبة بإجراء مفاوضات 

مع السلطات اإلسرائيلية لضمان مرور آمن للربازيليني الذين غادروا لبنان.
 كلياً خدمت ملدة أربع سنوات يف السفارة الربازيلية يف تل أبيب، شهدت 
خالهلا حتدياٍت وتغيرياٍت يف كٍل من دول املنطقة ويف عالقاهتا مع الربازيل، مدعومًة 
أحياناً بعالقاٍت متينٍة مع اليهود والعرب، ومعظمهم من السوريني واللبنانيني الذين 
هاجر أسالفهم إىل بلدنا، وذلك عندما كانوا جزءاً من اإلمرباطورية العثمانية، وتشري 
عريب  ماليني   10 من  أكثر  هناك  أن  إىل  الوقت  ذلك  يف  حتفظاً  أقل  تقديرات 
وأحفادهم يف الربازيل وحنو 150 ألف يهودي إىل جانب السفاردمي الذين هاجروا 
وأحفادهم  اللبنانيني  من  الربازيل  يف  يعيشون  الذين  أن  اعتقد  حيث  كمسيحيني، 
يشكل ضعف مجيع اللبنانيني املنحدرين من بالد الشام، مت تشكيل األغلبية منهم من 
املسيحيني املوارنة، ويف اآلونة األخرية من املسلمني الذين استقروا يف بارانا وخاصة يف 

منطقة فوز دو إيغواسو.
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يف حرب 2006 بدأ الصراع يف 12 متوز هبجوم من قبل حزب اهلل املسلح 
إلداد  إسرائيليني  جنديني  اختطاف  إىل  أدى  مما  ولبنان،  إسرائيل  بني  احلدود  على 
رجييف وإيهود غولدفاسر، ومقتل ثالثة آخرين، عالوة على آخرين جرحيني ال ميكن 
اعتبارمها مفصولني عن احلادثة أيضاً، صراع من مثل صراعات أخرى يف املنطقة ظاهرة 
والعرب  اإلسرائيليني  بني  للخالفات  اجلذرية  وباألسباب  املركزية  بالقضايا  ومرتبطة 

وعلى وجه اخلصوص الفلسطينيون.
سبق وأن قال كانط إن الطبيعة تستخدم طريقتني يف فصل الناس، اختالف 
للحروب، وبني  متبادلة  إىل خلق كراهية وحجج  يؤدي  مما  الدين،  اللغة واختالف 

اعتقاده بأن تقدم احلضارة سيسهم يف فهم السالم الدائم بني اجلميع.
   يعترب الشرق األوسط فريداً من عدة نواٍح، حيث ولدت الديانات التوحيدية 
)اليهودية واملسيحية واإلسالم( وانتشرت عرب اللغات احمللية لشعوهبا وأتباعها العربية 
ثقافياً جملموعة متنوعة  واألرامية والعربية واليونانية والالتينية، مثل هذا اخلضم توليفاً 
منه  نشأ  إقليٌم  لبنان وهو  الفسيفساء  القدمية، جزء من هذا  والعادات  التقاليد  من 
الفينيقيون القدماء، وحضارة تشكلت قبل 1500 سنة من العصر املسيحي، سكاهنا 
ذوو طوائف متعددة ومتنوعون من الناحية العرقية، تشكلوا من بني آخرين غريهم، من 
املسلمني )الشيعة والسنة(، واملسيحيني )املوارنة واألرثوذكس اليونانيون( والدروز، وقد 
رمست البالد الفائزة باحلرب العاملية األوىل خريطة املنطقة بشكل تعسفي، يف حالة 
فلسطني، مت تقاسم تلك األراضي يف دولتني، واحدة يهودية وأخرى عربية، وأطيع 
قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف جلسة ترأسها يف عام 1947 وزير اخلارجية 

الربازيلي السابق أوزوالدو أراهنا.
 ال يعترب الشرق األوسط مركًزا اسرتاتيجًيا بسبب موقعه بني الغرب والشرق 
فقط، ولكن أيًضا لكونه مركزاً لالحتياطيات الضخمة للنفط، وهو منتج أحدث نقلة 
يف العامل من هناية القرن التاسع عشر، كذلك ويعترب الشرق األوسط مهًدا للقطع 
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األثرية، وكان مسرحاً للنزاعات بني احلضارات اليت ظهرت وبادت تاركة آثارها يف سرد 
الكتاب املقدس والتاريخ.

 الشرق األوسط بؤرة التوترات العاملية املتغذية على الطبائع البدائية وعدم 
الثقة املتبادلة اليت أشار إليها كانط، كما لو أن هذه املشاعر ختطت التقادم احلضاري 
دون التحول إليه، وذلك بعكس ما توقعه الفيلسوف األملاين، وللصراعات يف املنطقة 
تأثرٌي أكرب من أي وقت مضى على خطر األسلحة األشد خطورًة يف الفضاء املادي 

املخفض، مما يشكل حتدياً وهتديداً متزايداً للسلم واألمن الدوليني.
 خالل فرتة اإلمرباطورية العثمانية، شهد الشرق األوسط فرتات من السالم 
النسيب والتعايش املألوف بني شعوهبا، يرمز النزاع التورايت بني الفلسطينيني والعربانيني، 
الفلسطينيني واإلسرائيليني، إىل معضلة  النزاع بني  املعاصر يف  الوقت  واملعرب عنه يف 
يقابل  ما  وذلك  حديث،  نزاع  أقدم  وحل  الشريعة  سلطة  لبسط  املقدسة،  األرض 
األمم  ميثاق  املنصوص عليها يف  والقيم  املبادئ  لتجاهل  الراهن وغرياملقبول  الوضع 
التطلعات من أجل استعادة  بالقوة، ويعاكس  املتحدة يف حالة االحتالل اإلقليمي 
احلق يف تقرير املصري ومستقبل التفاهم والتعاون والسالم بني الشعوب املرتبطة تارخيياً 

وجغرافياً، واليت متتلك قوامساً إلدماجها كدول ذات هوياٍت وطنيٍة وشرعيٍة دوليٍة.
النزاعات  تزال  املنطقة، فال  التحوالت والتقدم احلاصل يف  الرغم من  على 
تداعيات جيوسياسية  العام مع  لالستقرار  والدينية تشكل هتديًدا  والطائفية  الوطنية 
وحتديات للقانون الدويل والقانون اإلنساين، وذلك عقب اآلثار املزعزعة لالستقرار 
هلجرة الالجئني، العراق وسوريا وليبيا هي أمثلة بليغة عن هذا اخلطر، والذي لوحظ 

أيضا يف صراع 2006 بني إسرائيل وحزب اهلل يف لبنان.
حرب لبنان 2006 مل تكن صراعاً بني اثنني من أصحاب السيادة، على 
الرغم من أن احلكومة اإلسرائيلية اعتقدت خبالف ذلك، كان نزاًعا بني دولة إسرائيل 
عام  الشيعة  الدين  رجال  أسسها   ، اهلل  حزب  إسالمية  وعسكرية  سياسية  وحركة 
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1982 لتعزيز املقاومة ضد غزو لبنان من قبل القوات اإلسرائيلية، يف وقت الحق 
أصبح احلزب السياسي مرتبطًا بسوريا مع ذراع عسكرية على أطراف الدولة اللبنانية، 
الصراع الذي أسفر عن مقتل 1200 مدين لبناين، مبا يف ذلك سبعة من اجلنسية 
الربازيلية، و 43 مدنًيا إسرائيلياً، باإلضافة إىل تدمري واسع ألحياء بريوت، يقع يف 
سياق النزاعات اليت تسم عالقة إسرائيل مع اجلريان منذ تأسيس الدولة اليهودية يف 
أزمة  العديد غريها،  تبعتها  ذاته،  العام  من  العرب  مع  األوىل  واحلرب  عام 1948 
السويس 1956 ، حرب األيام الستة 1967 ،يوم الغفران 1973، احلرب األهلية 
يف لبنان 1975، غزو جنوب لبنان 1978 ، غزو لبنان 1982، حدثت خالهلا 
عام  يف  اليونيفيل  تنصيب  بعد  اإلسرائيلية  القوات  وانسحاب  وشاتيال،  جمزرة صربا 

.2000
 ،1991 اخلليج  حرب   ،  1988-1980 والعراق  إيران  بني  الصراع   
اإلقليمي وخصائصه  لعدم االستقرار  توفر مقياًسا  العراق 2010-2003  وحرب 
تقدم  مع  ينكمش  عامل  مشاكلهم يف  استثنائية إلشعال  قدرة  مع  بطبيعته،  املتقلبة 

التكنولوجيا ووسائل اإلعالم، ويف اآلونة األخرية الشبكات االجتماعية.
أجج  وقد  متوز،  اهلل يف 12  إسرائيل وحزب  بني  بدأت حرب 2006   
للحكومة اإلسرائيلية بسبب  السياسي  االهنيار  ما وزاده تصعيداً  من ذلك إىل حٍد 
بدوريات على  يقوم  الذي كان  للعريف جلعاد شاليط،  أسابيع  قبل  اختطاف غزة 
احلدود اجلنوبية إلسرائيل مع قطاع غزة، وأعرب عن قلقه من عدم وجود احتمال فوري 
حلل املشكلة اليت أدت إىل ذلك االضطراب الوطين، احلادثة على احلدود الشمالية 
كان من املمكن أن متر يف ظروف أخرى دون أن يالحظها أحد وتسبب يف بدء 
عملية روتينية أكثر لتداول السجناء بني امليليشيات وإسرائيل، ومع ذلك فإن افتتاح 
جبهة التوتر الثانية هذه ميثل حتديا للحكومة اجلديدة إلثبات قدرهتا على رد الفعل 
واستخدامه ليس فقط ملنع تدفق األسلحة إىل حزب اهلل، ولكن أيضا لإلشارة إىل 
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التكلفة العالية لإلجراءات االستفزازية، وتعزيز قدرهتا الرادعة، باإلضافة إىل ما كان 
ميكن أن يربهن على أن قادة إسرائيل يف تلك اللحظة سيكونون صقوراً وليس محاماً، 

كما يتوقع خصومهم.
 كان للرد اإلسرائيلي تأثري عاملي فوري ألسباب عدة خصوصاً من الناحية 
على  اإلسرائيلية حىت  القصف  أعمال  أدى حجم  واألخالقية،  واإلنسانية  القانونية 
مبدأ  يف  التشكيك  إىل  الفور  على  اللبنانية  العاصمة  يف  بالسكان  املأهولة  املناطق 
التناسب يف استخدام القوة، حيث فوجئ الرأي العام العاملي مبدى ونطاق اهلجمات 
على بريوت رداً على استخدام صواريخ كاتيوشا4 من قبل حزب اهلل، وفاجأت األمم 
املتحدة بسبب عجزها على فرض وقف فوري إلطالق النار لتجنب املزيد من الوفيات 
والدمار، يف مواجهة القوة الساحقة للقوات اجلوية اإلسرائيلية اليت وضعت لبنان برمته 

حتت رمحته.
 من أحد أهم أوجه التقدم يف القانون الدويل للقرن العشرين هو القدرة من 
حظر القوة، وينص ميثاق األمم املتحدة يف الفقرة 4 من املادة 2، على املبدأ القائل 
بأنه »ينبغي على مجيع األعضاء )يف املنظمة( أن يتجنبوا يف عالقاهتم الدولية التهديد 
باستخدام القوة أو استعماهلا ضد السالمة اإلقليمية أو االستقالل السياسي للدول، 
أو أي عمل آخر ال يتفق ومقاصد األمم املتحدة وهكذا فرض امليثاق قيوداً على 
قانون احلرب واللجوء إىل القوة أصبح جرميًة دوليًة يؤدي لعواقب وخيمة على الدولة 
العضو املخالفة، ويستثىن من القاعدة من له احلق يف الدفاع عن النفس، على النحو 
املصرح به يف املادة 51 من امليثاق اخلامس5، ومع ذلك، فإن سلسلة االفرتاضات 

4  وهي طالقات متعددة للصواريخ صنعها وطورها االحتاد السوفيييت خالل احلرب العاملية الثانية.
5  »ال شيء يف هذا امليثاق يضر احلق الضمين والشرعي للدفاع الذايت سواء كان فرديا أو مجاعيا 
يف حالة حدوث اعتداء مسلحا ضد أي عضو من األمم املتحدة، لغاية ما يتخذ جملس االمن 
اإلجراءات الالزمة للمحافظة على السالم واالمن الدوليني. إن اإلجراءات املتخذة من طرف 
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لشرعية االستئناف االستثنائي يف حال كانت الدولة ضحيًة هلجوٍم مسلٍح ضد أحد 
لصون  الالزمة  التدابري  اختاذ  من  األمن  يتمكن جملس  املتحدة وحىت  األمم  أعضاء 
السالم واألمن الدوليني، كذلك فإن ممارسة الدفاع عن النفس تفرتض أيضاً متطلبات 
لقمع  األدىن  الضروري  باحلد  القوة  تستخدم  أن  وجيب  ومباشر،  زميٍن  طابٍع  ذات 

االعتداء وإىل أن يتخذ جملس األمن التدابري الالزمة لوقف هذا االضطراب.
 وهكذا حىت عندما ميكن تطبيق الدفاع عن النفس، فإن استخدام القوة من 
قبل الدولة املهامجة مشروٌط مببادئ وقيم ميثاق األمم املتحدة والقانون اإلنساين، يف 
حالة كهذه نوقش أن إسرائيل قد قَدرت شرعيتها يف الدفاع عن النفس باستخدام 
القوة العسكرية لقواهتا اجلوية مع قاذفات مبعدات متطورة فرضت على لبنان خسائر 
فيها  تكن  مل  اليت  الظروف  يف  خصوصاً  املادية،  واألضرار  األرواح  يف  عادية  غري 
مسؤولية احلكومة اللبنانية يف عمل حزب اهلل واضحة عندما هامجت سيارات اجليب 
اجلنود اإلسرائيليني واقرتحت تباداًل للسجناء، كان هذا عماًل تطوعياً روتينياً يف النزاع 
من قبل اجلناح العسكري حلزب اهلل وبدون دعم من احلكومة اللبنانية، لكن هذه املرة 
مت تدبري الروتني املفرتض بشكل خاطىء، وتفاجىء اجلميع من رد الفعل اإلسرائيلي.
 أثارت حرب عام 2006 أسئلًة أساسيًة ذات طبيعٍة سياسيٍة وقانونيٍة ميكن 
تفسريها من وجهات نظر خمتلفة وفقاً ملن هم يف صدد حتليلها، إًن مقال »حرب 
لبنان الثانية: قانون احلرب وقضية التناسب« لألستاذ األملاين أندرياس زميرمان6 من 
جامعة بوتسدام يوضح ببالغة، كالعديد من الدراسات األخرى حول هذا املوضوع، 
الربازيلية  اخلارجية  وزارة  نظر  وجهة  من  القاطعة،  األحكام  وصعوبة  القضايا  تعقيد 
األعضاء القائمني هبذا احلق للدفاع الشرعي سيعلم هبا جملس االمن فورا، وال يتوجب بأي شكل 
من األشكال متس بالسلطة واملسؤولية اللتني مينحهما هذا امليثاق اىل اجمللس كي يقوم، يف أي 

وقت، بالنشاطات اليت يعتربها الزمة للحفاظ على السالم واألمن الدوليني أو إلعادهتما. 
Max Planck Yearbook of United Nations Law  6، ج 11، 2007، 

ص 99-141.
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وسفارهتا يف تل أبيب، كان الشاغل الرئيسي هو تعزيز وقف إطالق النار هبدف محاية 
املواطنني الربازيليني املتأثرين بالنزاع، وخاصة سكان سهل البقاع واملناطق اجملاورة، مل 
يتم التعامل مع القضية من مبدأ كوهنا بعيدًة أو أكادمييًة، بل بالعكس فمنذ بداية 
احلرب دمرت التفجريات اإلسرائيلية املنازل والقرى اليت تسكنها عائالت ذات جنسية 
باولو كان فورياً، مطالباً  العريب يف ساو  لبنانية وبرازيلية، ورد فعل اجملتمع  مزدوجة، 

باختاذ إجراءات من قبل السلطات احلكومية.
 مبناسبة جمادليت يف جملس الشيوخ، متكنت من تقييم درجة اهتمام الكوجنرس 
الربازيلي وخاصًة بقيادة برملانيني من أصل عريٍب ويهودٍي، بشأن املسامهة اليت جيب 
على الربازيل تقدميها دائماً حلل النزاع اإلقليمي، عكس هذا املوقف ظروف التعايش 
واالحرتام املتبادل بني اجملتمعات العربية واليهودية يف الربازيل، التعايش املتناغم والنموذج 
الثابت يف قناعة جلنة العالقات اخلارجية والدفاع الوطين مبجلس الشيوخ واملسؤولة عن 
املوافقة على السفراء املكلفني مبناصب خارج القاعدة األخالقية عالوًة على املصاحل 
اإلنسانية، واليت تكمن وراء إجراءات الربازيل يف هذا الشأن، يف اجللسة املفتوحة ويف 
جزئها السري املغلق، شعرت هبذا االهتمام الكبري لليهود الربازيليني والربازيليني ذوي 
األصول العربية يف األسئلة احملددة اليت متت صياغتها من قبل أعضاء الكوجنرس للعلم 
بالقضية، ماذا ميكن اعتباره مهماً بالنسبة للربازيل مما حيدث يف الشرق األوسط، من 
الوهم أن نفكر بطريقة أخرى، جيب أن تكون الدبلوماسية الربازيلية مستعدة بشكل 
فعال، إما لضمان إجالء رعاياها من املناطق املتوترة أو للتجنب يف حدود إمكانياهتا 

وعلى أساس أعرافها، اندالع الصراعات وتفاقمها يف املنطقة.
  هلذا السبب، كانت وزارة الدفاع والشؤون اخلارجية مهتمًة دوماً مبا حيدث 
يف بالد الشام، ومل تكن أبداً غري معنيٍة بأزماهتا، وال ميكنها أن تكون كذلك، ومن 

األمثلة على هذا االهتمام أمور منها:
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املتحدة، 1.  لألمم  العامة  للجمعية  أرانيا  ألوزوالدو  التارخيية  الرئاسة  يف 
املقرر فيها تقسيم فلسطني7، )املطرقة املستخدمة من قبل الدبلوماسي 
الربازيلي والتسجيل الرمسي لألصوات موجودان يف متحف برور شايل 

الصغري، واملعروف باسم الكيبوتس الربازيليني(.
 يف حقيقة أن الربازيل كانت واحدة من أوائل الدول اليت اعرتفت بدولة 2. 

إسرائيل يف عام 1949.
يف  السالم  حفظ  قوة  يف   1967 إىل   1956 من  الربازيل  مشاركة  يف 
السويس، مع ما جمموعه 6204 من اجلنود الربازيليني يف ذلك الوقت، ) حيث أن 
شعبية الربازيل يف رفح يف قطاع غزة على احلدود مع مصر، كانت من قبيل، أن مت 

تعميد املوقع من قبل فلسطينيي الربازيل، احلي الربازيلي(.
 يف مسامهته عام 1967 كعضو غري دائم يف جملس األمن يف صياغة القرار 
242 الذي وضع األساس ملبدأ “األرض مقابل السالم«، عالمٌة بارزٌة يف عملية 

السالم وأساس مفاوضاهتا.
عام 3.  يف  الفلسطيين  للشعب  شرعي  التحرير كممثل  مبنظمة  االعرتاف 

.1975
 .4 ،2004 العام  من  اهلل  رام  يف  للربازيل  التمثيلي  املكتب  افتتاح  عند 

املتحدة  الواليات  )ماريالند،  أنابوليس  مؤمتر  حلضور  الربازيل  ودعوة 
على  للتفاوض  الرئيسية  الدولية  االجتماعات  آخر  أحد  األمريكية(، 

السالم يف الشرق األوسط يف تشرين األول من العام 2007.

7  لعب أوزفالدو أرانيا دورا مهما يف املوافقة على القرار 181 الذي مت مبوجبه تقسيم فلسطني اىل 
دولتني، إحدامها عربية واألخرى يهودية، وحينها مل تزل املنطقة حتت االنتداب الربيطاين. من 

األصوات املوافقة، وعددها 33، كانت 13 منها من دول أمريكا الالتينية.
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عام 5.  منذ  السارية  وإسرائيل،  مريكوسور  بني  احلرة  التجارة  اتفاقية  يف   
2010، وذات االتفاق الحقاُ مع الدولة الفلسطينية.

عام 6.  يف  الربازيلية  احلكومة  قبل  من  الفلسطينية  باحلكومة  االعرتاف   
اإلسرائيليني  من  كل  قبل  من  الربازيل  يف  الثقة  إظهار   ،2010
والفلسطينيني بدعوهتم هلا حلضور مؤمتر أنابوليس إظهاًر لتقدير املسامهة 
اليت ميكن للربازيل تقدميها هبدف حل املشكالت اإلقليمية كلما دعيت 

من قبل األطراف.8
   ومن األمثلة األخرى على هذا االهتمام بالسالم يف الشرق األوسط القيادة 
الربازيلية منذ عام 2011 لبعثة السالم التابعة لقوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان، 
واستعادة رغبتها يف املسامهة يف التحديات اإلقليمية اليت هتدد السالم واألمن الدوليني، 
يف ضوء كل هذه السوابق، ال يبدو من الصحيح تارخيياً أن نؤكد أن الربازيل ليس 
لديها اسرتاتيجية توجه سياستها اخلارجية جتاه املنطقة9، وقد حتققت هذه السياسة 
كذلك  والحقاً  املتحدة  األمم  ميثاق  يف  عليها  املنصوص  املبادئ  دائما  والحظت 
يف املادة 4 من الدستور الربازيلي لعام 1988، يبدأ عرب صيغة تسيرٍي ذايٍت شاملٍة، 
وفق تعبري ريكوبريو10، املعززة يف الفرتة بني 1974- 1979 واليت ميزت السياسة 
اخلارجية الربازيلية منذ ذلك احلني، تكمن قوهتا يف التعايش املتناغم يف الربازيل بني 

والدوحة:  اهلل  ورام  »طهران  يف كتابه  آمورمي،  سيلسو  األسبق  الربازيلي  اخلارجية  وزير  8  الحظ 
ذكريات من السياسة اخلارجية«، انطباعاته عن اللقاء املغلق الذي مت بينه وبني رئيس الوزراء ارييل 
شارون يف 31/5/2005، والذي نظمُتُه أنا وشاركُت به. قال آمورمي إن ارفع قيادة إسرائيلية 

ترى الربازيل حماورا صاحلا وقادرا على املسامهة يف إجياد حل للنزاع... )ص 181(.
الدبلوماسية  وإسرائيل:  الربازيل  )تنظيم(:  سانتوس  دوس  بريدا  نورما  يف:  سريفو،  لويز  أمادو    9

واجملتمع. برازيليا، دار نشر جامعة برازيليا، 2000، ص. 9-12.
10  روبينز ريكوبريو، حماضرة القيت يف معهد ريو برانكو، يف مسارات دبلوماسية، منظم من قبل 

فوناغ، 2017.
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القانون  الربازيلية يف تطوير  الدبلوماسية  تقاليد  العربية واليهودية يف  اهلامة  اجملتمعات 
الدويل لبناء التعددية يف عامل تسود فيه قيم قانون العدالة يف السالم والتعاون الدويل 

واالحرتام املتبادل.
تصاعدت حرب 2006 مع حزب اهلل، صخب اجملتمعات العربية، مل يكن 
فقط يف الربازيل بل يف العامل أمجع، وكذلك االهتمام مبصري رعايا العديد من الدول 
اليت تعيش يف لبنان دفع الرأي العام الدويل إىل التشكيك يف دور األمم املتحدة يف 
احلادثة، مل يدخر حمللو العالقات الدولية واجملاالت األخرى ذات الصلة أي انتقاد 
لألمم  التابع  األمن  جملس  تأخر  مواجهة  يف  اجلماعي  األمن  لنظام  الظاهر  للفشل 
املتحدة يف التداول يف القضية ومنع املزيد من تصعيد النزاع، أدى اتساع نطاق أعمال 
سالح اجلو اإلسرائيلي إىل حالة من الذعر يف عدة مناطق يف لبنان واضطرت العديد 

من الدول إىل القيام بسحب رعاياها للحفاظ على سالمتهم.
 على الرغم من سجل التدخالت والصراعات اإلسرائيلية يف لبنان، وتصاعد 
حرب 2006، فإن كثافة تفجريات سالح اجلو اإلسرائيلي ومدى صواريخ حزب 
اهلل قد فاجأت حىت الدارسني األكثر خربًة، إن إسرتاتيجية احلظر اإلسرائيلية، مشلت 
مبا يف ذلك املوانئ البحرية ومطار بريوت والطرق واجلسور الرئيسة، مما جعل الطرق 
اآلمنة غري متوفرة للفرار من لبنان، الذي يقع على احلدود مع إسرائيل وسوريا وحدها، 
وباإلضافة إىل الربازيل، فقد التزمت بلدان مثل أملانيا وأسرتاليا وكندا والواليات املتحدة 
وفنلندا وفرنسا واليونان وهولندا وإيطاليا واملكسيك والنرويج واململكة املتحدة والسويد 
وفنزويال والربتغال باحلماية ملواطنيها، إما عن طريق القوارب إىل قربص أو عرب احلافالت 
بريوت  على جنوب  اهلجمات  استمرار  هلا،  هنائية  تركيا كوجهة  إىل  مث  إىل سوريا، 
وأهداف أخرى يف لبنان زاد من عدد القتلى واجلرحى بني املدنيني، مبا يف ذلك قوافل 
الالجئني، من جانبها أنتجت ميليشيات حزب اهلل واباًل صاروخياً حقيقياً لشمال 
إسرائيل وصل للمرة األوىل إىل مدن العطالت مثل طربيا، مل تتمكن الدبلوماسية يف 
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األمم املتحدة من اإلجابة حول الصراع، كويف عنان نفسه األمني العام السابق لألمم 
املتحدة قدم انتقادات مبطنة لكٍل من الواليات املتحدة وإسرائيل، مديناً غلبة احندار 
بوسائل  للسياسة  استمراراً  ليست  احلرب  بأن  كلوزفيتز  مقتبساً  اخلارجية  عالقاهتما 

أخرى، بل على العكس فهو ميثل فشاًل كارثياً للخيال وللمهارة السياسية11.
األوىل يف جنوب  اإلسرائيلية  التفجريات  أن  فإن حقيقة  الربازيل،  يف حالة 
لبنان تسببت يف مقتل أربعة مدنيني برازيليني اعتربت صدمًة، ومما أدى إىل مزيٍد من 
االضطراب أهنا كانت عائلًة متواضعًة ولديها طفالن، يف مقابلة يف 41 متوز12، أعرب 
انتشار  من خطر  باخلسارة، وحذر  العام  الشعور  أمورمي عن  اخلارجية سيلسو  وزير 
الصراع يف مجيع أحناء املنطقة، ودّل عن استعداد احلكومة إلعادة املواطنني الربازيليني 
الذين كانوا يف املناطق املعرضة للخطر، كما أشار الوزير إىل أن السفارة اإلسرائيلية يف 

برازيليا قد أصدرت مذكرة عزاًء تنعي فيها وفاة الربازيليني.
  من اجلدير بالذكر أنه يف وسط وضٍع متوتٍر بالفعل يف إسرائيل مع تفاقم 
األحداث مع محاس يف غزة، أدى هجوم حزب اهلل إىل قيام رئيس الوزراء إيهود أوملرت 
بالتأكيد على أهنم اليزالون يف اليوم الثاين عشر: »إسرائيل متر بأوقات عصيبة، جيري 
اختبارها من قبل أعدائها، وهي تقييم لعزمنا« )يف إشارة منه إىل اجلبهتني، مع محاس 
يف قطاع غزة إىل اجلنوب، و مع حزب اهلل على احلدود مع لبنان(، وحذر من أهنم 
سيدفعون »مثناً باهظًا«، وذكر أن اهلجمات »مل تكن فعاًل إرهابياً، لكنها تصرفات 

عنان، كويف.  11/آب/2006، يف:   ،1701 القرار  تبنيه  لدى  االمن  إىل جملس  تصريح     11
 We The Peoples: A UN for the 21st Century. New York:
 Taylor & Francis, 2014, 181: ”War is not – I repeat – the
 continuation of politics by other means. On the contrary,
 it representes the catastrophic failure of political skill and

 .”imagination
.O Estado de São Paulo، 14/7/2006 12  جريدة
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تتوافق مع حكم  الرؤية ال  دولٍة ذات سيادة هامجت إسرائيل دون سبب “، هذه 
احلكومة  أن  أوملرت  وأضاف  الدويل،  العام  والرأي  األجانب  احملللني  من  األعظمية 
اإلقليمي  االستقرار  تقويض  ستحاول  منها،  جزًءا  اهلل  حزب  يشكل  اليت  اللبنانية، 
وسيكون لبنان مسؤواًل و »جيب أن يتحمل مثل هذه املسؤولية”، وكرر وزير الدفاع 
فوريٍة  إجراءاٍت  باختاذ  احلكومة  وطالب  احلادث  عن  لبنان  مسؤولية  برييتس  عمري 
حلل األزمة، وعلى حد تعبريه فإن »احلكومة اللبنانية هي املسؤولة عن مصري اجلنود 
اإلسرائيليني وجيب أن تتخذ خطواٍت عاجلٍة لتحديد مكاهنم وإعادهتم إىل إسرائيل«.

 بعد ذلك، أخربين رئيس الربملان اإلسرائيلي رؤوفني ريفلني الذي حتدثت معه 
يف ذلك الوقت أن احلكومة قد تلقت بالفعل من الربملان مجيع خطوط العمل من أجل 

استجابة حازمة وشاملة، وكان ذلك يف بداية اليوم 34 من احلملة اجلوية املكثفة.
 مع تفاقم الصراع، أصبحت اتصااليت أكثر تكراريًة مع كٍل من وزارة الشؤون 
اخلارجية الربازيلية وزميلي يف لبنان إدواردو سيكساس، الذي حتدثت معه بشكل يومٍي 
تقريباً عرب السكايب، يف غياب أية وسيلة اتصاٍل متاحٍة أخرى، وبذلك متكنت من 
التحدث مع سفرينا يف لبنان ومساع أصوات التفجريات شبه اليومية ملناطق عدة يف 
بريوت مبا يف ذلك املساكن اليت تعترب مالجئاً لقادة حزب اهلل الذي يعترب حزباً سياسياً 

وميتلك هيكاًل خريياً ومساعدا.
حبماية  املتعلقة  واملخاطر  الوضع  فهم  على  املتكررة  االتصاالت  ساعدتنا   
املواطنني الربازيليني بطريقٍة أفضل، يف برازيليا مت تسليم املساعدة املقدمة إىل الربازيليني 
إىل السفري إيفرتون فارغاس، الذي اتصل يب يف وقت مبكٍر خالل عملياته لتبادل 
األفكار واملعلومات، يف لبنان، مت تنسيق عملية اإلخالء من قبل القنصلية العامة بدعم 

من مكتٍب خمصٍص يف سهل البقاع.
 كان معظم الربازيليني من املواطنني الذين حيملون اجلنسيتني، والذين يتعني 
إجالؤهم يسافرون إىل سوريا عن طريق أقرب وأقصر طريٍق والذي ميكن القيام به يف 
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أقل من ساعة ومع ذلك فمنذ 17 متوز، أوصت احلكومة اإلسرائيلية بطريق خمتلفة 
أطول وأكثر استهالكاُ للوقت، ولكنها تعترب آمنة من قبل قوات الدفاع الربازيلية.

اإلسرائيلية  املسلحة  القوات  أوضحت  املسألة،  هذه  ملناقشة  اجتماع  يف 
إليه سيتعرض خلطر  املشار  ذلك  أي مساٍر خبالف  أن  الربازيلي  الدفاعي  للملحق 
وزارة  مع  الفور  على  تواصلت  اإلسرائيلي،  اجلو  سالح  طائرات  قبل  من  اإلصابة 
قلقني  الشؤون اخلارجية الربازيلية ومع زمالئنا يف لبنان بشأن املعلومات، كنا مجيعاً 
من أجل جتنب أي هتديٍد حمتمٍل حلياة الربازيليني املغادرين يف قوافل منظمة يف املوقع 
من قبل مكتب سهل البقاع بالتنسيق مع القنصلية العامة، كان هناك يف البداية من 
جانب الربازيليني والقنصلية العامة نفسها تردٌد يف اعتماد الطريق اآلمن الذي أشارت 
إليه احلكومة اإلسرائيلية، لكن مت التغلب على هذا الرتدد مقابل املخاطر اجلسيمة، 

 كانت القوائم اليت حتمل أمساء الربازيليني وبيانات احلافالت والسائق تسلم 
القوافل كانت تتم يف حوايل الساعة  من قبلي عادة عند الفجر، حيث أن مغادرة 
موقعها  بتحديد  تسمح  اليت  اجلغرافية  اإلحداثيات  جانب  وإىل  صباحاً،  السادسة 
بدقة، إىل جانب رقم تسجيل احلافالت اليت حتمل العلم الربازيلي على سقفها لتسهيل 

مرور هويتهم.
وعلى الرغم من االحرتاف الذي مت به إعداد ونقل املعلومات، فإن التوتر 
واحلاجة امللحة ألن تكون السلطات اإلسرائيلية على يقني تام من أن هذه املركبات 

لن تستهدف من قبل القاذفات ولد احتكاكات ال مفر منها.
الساعات  يف  وكوابيس  صافية،  ليال  فرتة  الفرتة  تلك  كانت   
يف  السفارة  إىل  البيانات  مترير  حىت  املرء،  فيها  ينام  اليت   القليلة 
أوقاٍت خمتلفٍة من الليل وغالباً فجراً، من هناك كانت تتم مهمة إعداد االتصال إىل 
مركز مراقبة عمليات سالح اجلو اإلسرائيلي، والتحقق من القيادة املناسبة عرب اهلاتف 
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إذا كان كل شيٍء واضحاً وحماولة احلصول على كلمة يقني أنه لن يكون هناك أية 
حوادث.

 يف اجتماع مع الربازيليني يف اخلارج، يف عام 2016 نظمت من ِقبل وزارة 
اخلارجية، بدعم من مؤسسة ألكسندر دي غومساو، صادفتين امرأًة برازيلّيًة متزوجًة 
من لبناين، سبق وأن كانت مع أطفاهلا وزوجها يف إحدى تلك احلافالت،  استطعت 
بدون وجوه  القوائم من األمساء  تلك  أعضاء  املباشر ألحد  الشخصي  التقرير  مساع 
كانت تلك هي املرة األوىل اليت أقابل فيها أحد هؤالء األشخاص، والذين كانوا حىَت 
الوقت جمهويل اهلوية، أخربتين عن املأساة اليت عانت منها والقلق من قدرهتا  ذلك 
على الرحيل دون أن تصاب بأذى مع عائلتها يف تلك املغامرة احلزينة اليت اضطر فيها 
عدة مئاٍت من مواطنيها إىل مغادرة لبنان، عندما أخربهتا بوجهة نظري حول القصة 
تعانقنا كلينا بانفعاٍل، شعرت يف تلك اللحظة ببعد املأساة، والذي كان من املمكن 
أن يعزيين هو اإلصرار على سالمة القوافل بسبب الكثري من االنتهاكات يف التعامل 

مع السلطات احمللية.
 وتشري التقديرات إىل أن حوايل 1200 من اللبنانيني املقيمني، معظمهم 
من املدنيني و 159 إسرائيلياً معظمهم من اجلنود، كانوا ضحايا هلذه احلرب، يف 
الواقع جعلت إسرائيل لبنان واجملتمع الدويل يدفع أسعاًر باهظًة لقاء أفعال حزب اهلل، 
الطائرات  باستخدام  لبنان  للمليشيات يف بريوت وجنوب  معاقل  إسرائيل  وقصفت 
والسفن احلربية وقطع املدفعية، يف املقابل يقدر أن حزب اهلل أطلق حوايل 4000 
آنذاك  األمريكي  الرئيس  مَحل  للصحافة  تصرحياته  يف  إسرائيل،  مشال  على  صاروخ 
جورج دبليو بوش، احلكومة السورية مسؤولية استخدام نفوذها مع حزب اهلل لوضع 
حد للنزاع، بينما قصف سالح اجلو اإلسرائيلي اجلسور والطرق املؤديَة قرب حدود 

لبنان الشرقية مع سوريا، والعديد من األهداف األخرى يف األراضي اللبنانية.
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اهلل  من حزب  لكٍل  دعمها  بسبب  لسوريا  آخر  مبثابة حتذيٍر  ذلك   كان 
يعيش يف  يزال  الفلسطينية خالد مشعل ال  املنفى  ومحاس، حيث كان زعيم حركة 
سوريا خالل تلك الفرتة، حيث عزت إسرائيل بسبب ذلك املسؤولية األكرب عن أسر 
جلعاد شاليط، كانت هناك تقارير يف إسرائيل تشري إىل أَن عناصر من احلرس الثوري 
اإلسرائيلية  احلربية  السفن  على  الصاروخية  اهلجمات  يف  سيساعدون  اإليراين كانوا 
بالقرب من بريوت، واليت أسفرت عن وقوع إصابات يف الوحدة البحرية يف تاهال، 
مدنيون إسرائيليون وآخرون لبنانيون يعيشون بالقرب من احلدود انتهوا ضحايا لتبادل 
اهلدوء  يكسر  ما  دائماً  اإلسرائيلي كان  القصف  فإَن  حملاوري،  ووفقاً  النار،  إطالق 
املؤقت يف بريوت، حيث كانت الطائرات احلربية اإلسرائيلية تستهدف جمدداً أحياء 
جنوب العاصمة، وكان من املمكن أن يُرى على شاشة التلفزة االنفجارات اليت هزت 
األفق عندما استهدفت الطائرات احلربية اإلسرائيلية مباٍن مرتبطٍة مبقر حزب اهلل يف 

حارة حريك.

 مل تكن احلوادث املتصلة والنامجة عن اجليش اإلسرائيلي بالقليلة، ففي 25 
من متوز 2006، أربعة أعضاء من هيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة يف لبنان حيملون 
اجلنسية النمساوية والصينية والفنلندية والكندية، قُتلوا يف غارٍة جويٍَة مفاجئٍة جليش 
الدفاع اإلسرائيلي على مركز مراقبٍة لألمم املتحدة يف جنوب لبنان، ودفع اهلجوم برَد 
فعٍل قوٍي من األمني العام لألمم املتحدة آنذاك كويف عنان، الذي عرَب عن صدمته، 
واقرتح أنَه كان هجوماً متعمداً يف ضوء التصرحيات اليت أدىل هبا األمم املتحدة لضابط 
االرتباط اإلسرائيلي، فيما بعد أظهر مزيداً من احلذرعند تلقيه اتصااًل من رئيس الوزراء 
الرواية  اعتربت  بالتحقيق،  ووعوٍد  ندٍم  مظاهر  عن  أوضح  الذي  أوملرت  اإلسرائيلي 
االسرائيلية أن احلادث قد انقضى على مقربة من حمطة قاذفات صواريخ حلزب اهلل، 
وباختصار كان موظفو األمم املتحدة ضحيًة لتبادل إطالق النار، وأعربت السلطات 
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الكندية بدورها عن عدم تصديقها بأَن اهلجوم قد وقع مع سبق اإلصرار على أفراد 
القوة األممَية اإلشرافية، وأشارت إىل أن احلكومة اإلسرائيلية تتعاون يف جهود إلخالء 
اهلجوم  أدانوا  والنمساويني  الصينيني  املسؤولني  أَن  إال  لبنان،  من  مواطنون كنديون 
وطالبوا بتوضيحاٍت واعتذاراٍت، وأعرب املتحدث باسم الدولة اإلسرائيلية عن أسفه 

لوفاة موظفي األمم املتحدة جنويب لبنان.
 وقال إهنم ليسوا أهدافاً وأَن إسرائيل بداًل من ذلك شاركت يف هذا جهد 
إجالء رعايا دوٍل أخرى، يف أعقاب حتقيٍق داخلٍي شددت األمم املتحدة على أَن 
إسرائيل ومجيع األطراف املعنية عليها التزام باالمتثال لقواعد القانون اإلنساين الدويل 

فيما يتعلق حبماية موظفي األمم املتحدة.
كانت هناك أيضا العديد من احلوادث اليت امتدت حىَت إىل قوات اليونيفيل، 
مبا يف ذلك حادٌث أسفر عن إصاباٍت خطريٍة لدى جندي هندي نتيجًة هلجمات 
الدفاع  تابعة جليش  مقاتلة  عمليات  نتيجة  آخرين  إىل  باإلضافة  إسرائيليٍة،  دباباٍت 

اإلسرائيلي، وهكذا كانت املخاطر حقيقية وذات مغزى.
الثمانية يف   وعلى الرغم من حمادثات األمم املتحدة، يف اجتماع جمموعة 
سان بطرسربج يف روسيا، واجللسات الطارئة لوزراء جامعة الدول العربية يف القاهرة، 
إال أَن عالمات التقدم الدبلوماسي بقيت شحيحة وعابرة، أَجج الصراع من القلق 

املتزايد من االضطراب الذي ال يزال يزعزع االستقرار يف املنطقة بشكٍل كبرٍي.
 بعد الكثري من الَدمار وأكثر من شهٍر من التوتر املتزايد، حقق جملس األمن 
التابع لألمم املتحدة أخرياً، يف 11 من آب، املوافقة على القرار 1701 الذي حدد 

وقف إطالق النار وشروط احلفاظ عليه.
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 يف مذكرة من وزارة اخلارجية، بتاريخ 14 من آب عام 2006، رحبت 
احلكومة الربازيلية باإلمجاع بتبين القرار املذكور، والذي حَث كاَلً من إسرائيل وحزب 
اهلل على وضع حٍد لألعمال العدائية، وأعربت عن ارتياحها وأملها يف أن يكون وقف 
إطالق النار ساري املفعول من نفس اليوم، وأعربت عن ثقتها يف أَن القرار ميكن أن 
ميهد الطريق لقيام سالٍم تفاوضٍي وعادٍل ودائٍم بني إسرائيل ولبنان، ومتاشياً مع تقليد 
التسوية السلمية للمنازعات، أيدت الربازيل اجلهود الدبلوماسية الرامية إىل التوصل إىل 
وقٍف إلطالق النار، رغم أهنا مل تشكل جزءاً من جملس األمن، ومتكنت من متابعة 

املفاوضات ذات الصلة قدر اإلمكان.
ويف مذكرهتا، ذكرت وزارة اخلارجية أنه يف 3 أغسطس، بعث رئيس اجلمهورية 
حكومات  أو  دول  رؤساء  وإىل  املتحدة  لألمم  العام  األمني  إىل  برسائل  الربازيلية 
الدول األعضاء الدائمة وإىل األعضاء املنتخبني يف أمريكا الالتينية يف جملس األمن 
)األرجنتني والبريو( هبدف حل الصراع، ويف 8 آب، وجه خطاباٍت إىل األمني العام 
جلامعة الدول العربية وإىل رئيسي كٍل من مصر وتركيا للغرض نفسه، وبدوره بعث وزير 

اخلارجية الربازيلي برسائل إىل وزراء خارجية كٍل من مصر وتركيا وسوريا.
آنذاك  الربازيلي  اخلارجية  وزير  هبا  سيقوم  اليت  الزيارة  إىل  املذكرة  أشارت 
سيلسو أمورمي إىل بريوت يف 15 من آب، عندما قام شخصياً بنقل رسالة تضامٍن 
من احلكومة الربازيلية وشعبها إىل دولة لبنان الشقيقة، وأعرب أيضاً عن أمل الربازيل 
يف أن تضاعف اجلهود اليت يبذهلا اجملتمع الدويل واألطراف املشرتكة بشكٍل مباشٍر يف 
البحث عن حٍل شامٍل للصراعات يف الشرق األوسط، يف أعقاب األحداث املأساوية 

اليت وقعت يف شهر متوز السابق.
يف كلمته يف مؤمتر دعم لبنان الذي عقد يف استوكهومل يف كانون الثاين من 
أكرب  تضَم  باعتبارها  الربازيل  أن  أمورمي  آنذاك  اخلارجية  وزير  أكد   ،2007 العام 
جاليٍة لبنانيٍة يف العامل، فقد تأثرت بشدة حبرب 2006، على حد تعبريه: لقد كان 
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الربازيليون ينظرون إىل أمل اللبنانيني على أنه انتهاٌك يعاين منه بلدنا بشكٍل خاٍص، 
ووفقاً لتعبريه ردت احلكومة واجملتمع الربازيلي بسرعٍة على ذلك، تنظيم غري مسبوق 
إلنقاذ حنو ثالثة آالف من الربازيليني والرعايا اللبنانيني الذين لديهم روابط عائلية يف 

الربازيل من املناطق اللبنانية األكثر تضرراً.
 وذكر أنه بعد وقٍت قصرٍي من وقف إطالق النار فإن الوزير الثاين للخارجية 
الربازيلية سيقوم بزيارٍة إىل بريوت حامالُ 12 طناً من األدوية واإلمدادات األخرى اليت 
تربعت هبا احلكومة الربازيلية أو مجعتها اجلالية اللبنانية يف الربازيل، أيضاً خالل مؤمتر 
استوكهومل من أجل إعادة اإلعمار السريع يف لبنان، أعلنت الربازيل عن مسامهٍة مببلغ 
500 ألف دوالٍر أمريكٍي لصندوق برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لتمويل مشاريع 

إعادة اإلعمار يف ذلك البلد.
لو  حىت  التخصصات  متعددة  تعاوٍن  بعثة  لبريوت  أُرسلت  شهرين،  بعد   
كان من الصحيح أن تعزيز املؤسسات الدميقراطية اللبنانية وجيب أن يكون يف أيدي 
مواطنيها، إال أنَه إلعادة بنائها السياسي فال ميكنا أن تستغين عن دعم اجملتمع الدويل، 
لقد دافعت الربازيل بقوٍة عن التنفيذ الكامل للقرار 1701، وأعرب الوزير أمورمي عن 
رغبته يف رؤية لبناٍن متحٍد يف التنوع، حيرتم خمتلف الطوائف الدينية، مع احرتام سالمة 

أراضيه واستقالله من قبل اجلميع.
 كذلك شدد املستشار الربازيلي على فهم بأنه لن يكون هناك حٌل دائٌم 
للقضية اللبنانية حىت يتم حل املشكلة الفلسطينية، على أساس دولٍة مستقلٍة وقابلٍة 
للحياة، يعيش أفرادها يف سالٍم وأمٍن إىل جانب إسرائيل، وكرر االقرتاح الذي تقدمت 
به الربازيل خالل الدورة احلادية والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة بعقد مؤمتٍر 
دويٍل حبضور األطراف املعنية مباشرًة، فضاًل عن مشاركة بعض اجلهات الفاعلة غري 

اإلقليمية، ملناقشة استئناف عملية السالم يف الشرق األوسط.
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 بناًء على دعوٍة من الصحفي الربازيلي ناحوم سريوتسكي، مجعت حماضرايت 
ومقااليت يف كتاب حتت عنوان )زمن التغيري(، نشره ذلك العام الناشر جفانني بتل 
أبيب، يف املقدمة، ذكر مشعون برييس احلائز على جائزة نوبل للسالم عام 1994 
اندالع حرب  قبل  الفور  املنصب على  استلمت  أنين  ياسر عرفات،  باالشرتاك مع 
العراق عام 2003، وأنه يف هناية مهميت واجهت حتدياً آخر: احلرب مع حزب اهلل، 
على  القدرة  من  فريدًة  برييس، شكلت جمموعة حماضرايت »شهادًة  نظر  من وجهة 

تسليط الضوء على الربازيل كقوٍة دميقراطيٍة«.
 يف اجلزء التمهيدي أشرت إىل التوغل يف قطاع غزة وفتح جبهٍة ثانيٍة نتيجًة 
هلجوم حزب اهلل على القوات اإلسرائيلية، مث راقبت رد الفعل القوي إلسرائيل اليت 
فاجأت وفرضت خسائر بشريٍة وماديٍة شديدٍة على لبنان، مما تسبب يف أزمٍة إنسانيٍة 
خطريٍة، مث أشار إىل أن السفارة الربازيلية كلياً كانت مكرسًة ملدة شهٍر كامٍل للعمل 
يف املسامهة يف اإلخالء اآلمن للجالية الربازيلية الكبرية يف لبنان، عرب نقل املعلومات 
ذات الصلة بالقوافل إىل السلطات اإلسرائيلية، خاصًة مواقعها وذلك للحيلولة دون 
استهدافها عن طريق اخلطأ من قبل سالح اجلو اإلسرائيلي، اختتمت تقدمي الكتاب 
بإعادة صياغة خطاب كويف عنان الذي أشرت إليه يف وقت سابق: »احلرب ليست 
للمهارة  الكارثي  الفشل  ميثل  إنه  العكس  على  أخرى،  بوسائل  السياسة  استمرار 

السياسية واخليال«.
 من منظور أكثر من عقٍد، إن كان هناك درٌس ميكن استخالصه من هذه 
أنه حيثما ُوجد االحتالل ُوجد عامٌل  الشرق األوسط، فهو  الصراع يف  احللقة من 
جليٍل متنافٍر وفاقٍد للثقة ومتباغٍض، األمر الذي بات أخالقياً ومرفوضا شرعياً، لتفاقم 
للسلم واألمن الدوليني.  خطر نشوب صراعاٍت جديدٍة بأسلحٍة أكثر قوًة وهتديداً 
على حسب تقاليده الدبلوماسية، فإن الربازيل ستقف دوماً إىل جانب كال الطرفني 
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لتساعدمها على إجياد التفاهم الثنائي، وكذلك إىل جانب اجلاليات الربازيلية يف املنطقة 
للحفاظ على سالماهتا.
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الحدود حيث ال مكان اإلرهاب
سامل حكمت ناصر*

وصلُت إىل نقطة احلدود الثالثية1 قبيل الثالثة من عمري، وكما حيدث كثرياً 
للبنانيني، كانت أسريت تبحث عن بدايٍة جديدٍة، وكما هو معتاٌد كذلك، كانت 

تلك احلدود وعداً ملستقبٍل خمتلٍف، كان ذلك سنة 1970.
كان أيب قد وصل إىل الربازيل خالل كرنفال سنة 1954، ومرت سنواته 
األوىل بائعاً متجواًل يف ريف والييت غوياس وميناس جريايس، بصحبة أمي اليت وصلْت 
إىل الربازيل يف كانون الثاين من العام 1960، حاّل أواًل يف مدينة مورّينيوز يف والية 
فتحا  انتقال إىل ساوباولو، حيث  العاصمة غويانيا،  إقامٍة قصريٍة يف  غوياس، وبعد 

مصنع نسيٍج يف حي ْبراس.
الطرق،  أمامهما كّل  املشروع وسدت  ينجح  مرور سّت سنواٍت مل  بعد   
فتحّدث أحد أصدقاء أيب عن مدينة فوس دو إغواسو يف والية بارانا، وعن احلدود 
مع الباراغواي، ويف طبيعة احلال فإّن اللبنانيني كانوا قد وصلوا إىل هناك )حيث من 

1  مثة نقاش عن كون عبارة »احلدود الثالثية« من ابتداع التقارير االمريكية اليت أصبحت تضع 
املنطقة يف عامل اهتماماهتا األمنية. ولكنين استبقيت استعماهلا ها هنا ألهنا العبارة املقرتحة من 

قبل الناشرين واستناداً إىل أن الدول املعنية تبنتها يف اجتماعاهتا الثالثية.

جيتوليو  مؤسسة  ساوباولو،  يف  احلقوق  ملدرسة  التابع  العاملية  احلقوق  مركز  يف  منسق  أستاذ    *
فارغاس.
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الصعوبة مبكاٍن أن تكون اللبناين األول يف أي مكان(، مع أن والد ذاك الصديق قد 
يكون صاحب هذه امليزة )الواصل األول( يف تلك املنطقة.

 كان »جسر الصداقة«، الذي يصل بني فوس دو إغواسو واملدينة الباراغوائية 
املسماة آنذاك بويرتو بريسيدينيت ْسرتوْسِنر )ميناء الرئيس ْسرتوْسِنر(، قد بين منذ بضع 
سنني، وكانت تتدفق إىل هناك أمواٌج متصاعدٌة من املسافرين إىل آسونسيون عاصمة 
الباراغواي، ومن السياح الذين يقصدون زيارة شالالت إغواسو والتبضع من أسواق 

املدينة.
أياٍم يف بيت  الثالثة، ونزلنا خالل عدة  ذهبت أواًل أمي بصحبيت وإخويت 
أسرة بركات، الذين مل يعرفونا مسبقاً ولكنهم استقبلونا تلبيًة لطلب ابنهم وأخيه يف 
ساوباولو، وهناك انتظرنا أيب حىت ينهي أعمالنا يف حي ْبراس لكي جنتمع معاً فنجد 

سبلنا اجلديدة.
قبل وصول أيب، أخذنا مضيفنا يف زيارٍة إىل الباراغواي، حيث توقف هناك 
ليتحدث مع تاجٍر حملٍي يعرفه، فأخربه أنه يبغي بيع احملل لرييح نفسه، وإن وجد أحداً 

يقبل تويل الديون والبضاعة فسوف يسلمه املتجر.
وهكذا بدأنا كّل شيٍء من جديٍد يف ذلك املتجر، الذي مساه أيب »كازا 
احلركة  فيه  تركته  الذي  االنطباع  وعلى  غوياس  إىل  حنينه  على  يدّل  مما  برازيليا«، 
املستمرة لتلك املدينة، استخدمنا غرفًة ذات أرضيٍة ترابيٍة، وراء احملل خمدعاً ومطبخاً.

 باإلضافة اىل السلع املرتوكة هناك والديون التابعة هلا، جاءنا رأمسالنا األول 
من مسساٍر سورٍي كان قاطناً هناك منذ فرتٍة طويلٍة، شأنه شأن الكثري من املهاجرين 
السوريني يف عاصمة الباراغواي، وأصبح هذا الرجل، بعد مدٍة صديقنا على مدى 
احلياة، وابنه اترث كال الوضعني، مسسارنا وصديقنا، كان ضمان القرض األول الذي 
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مل يصّر على استيفاءه، الكمبياالت املوقعة من قبل نفس الصديق الذي أشرت إليه 
يف أول هذا النص، وهي الثبت لَدْين ال وجود له يف احلقيقة.

 تقتصر ذكريايت عن تلك األزمنة األوىل على شذراٍت، وعلى األرجح هي 
السنني  تلك  أستحضر  لذلك  املاضي،  على  أسقطتها  لذكرياٍت  متأخرٌة  إنتاجاٌت 
الرئيسة، ولكنها ختتلف بقدر ما  من سردياٍت تتطابق فيما خيّص اخلطوط  انطالقاً 

يستحضر أناٌس خمتلفون يف أذهاهنم املاضي ذاته بألواٍن وأشكاٍل خمتلفٍة.
من  املنطقة كان مكوناً  العربية األوىل يف   ما ميكننا أن نطلق عليه اجلالية 
لبنانيني منحدرين من سهل البقاع، وعلى األقل لبنايٌن واحٌد منهم من اجلنوب، كانت 
أغلبية املتاجر مرتكزًة يف الناحية احلدودية الربازيلية، مع أنه كان بإمكاننا أن نعَد حىت 

ولو بأصابع اليدين، بعض احملال األخرى يف بويرتو سرتوسنر.
 يف السنني التالية، وصل إىل املنطقة لبنانيون من أماكن أخرى غري البقاع، 
كبريوت أو من الشمال، وسوريون وفلسطينيون وعائلٌة مصريٌة على األقل، بيد أن 
اجلزء األكرب من الذين كونوا الحقاً اجلالية العربية وفٌد بدون شٍك من اجلنوب اللبناين 

ومن سهل البقاع.
 يوجد يف اجلالية دوماً، أفراٌد ينتسبون إىل شىت الكنائس املسيحية، وعدٌد 
الدروز، ولكَن األغلبية منهم مكونٌة من مسلمني،  اليهود وبعض  العرب  معنٌي من 

السنة والشيعة.
اللبنانيني   طوال ما يقارب من مخسني سنًة شهدت االزدياد اهلائل لعدد 
وعرٍب آخرين مع أحفادهم، من ذلك العدد الطفيف من العائالت، اليت كان ميكن 
تعدادها بأصابع اليدين يف بداية السبعينيات، أصبحنا اليوم عدداً يقدر حبوايل 20ألفاً 

إىل 30 ألف نسمٍة.
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تلك  املهاجرين حنو  ملوجات  االزدياد  هذا  تفّسر  األسباب  من  فئتان  مثة   
املنطقة، بالرغم من أَن الكثري منهم وصلوا وافدين من أماكن أخرى، من بينها مناطق 
برازيلية عدة وكولومبيا وفينزويال، وليس من لبنان مباشرًة، مما يفسر كذلك بقاء أولئك 

املهاجرين يف ذلك املكان.
السياسية  األوسط  الشرق  بأوضاع  األسباب  من  األوىل  الفئة  تتعلق 
واالقتصادية، هذا صحيٌح إمجااًل بالنسبة إىل تاريخ اهلجرة اللبنانية الطويل إىل مجيع 
إحناء العامل، كما يصح بالنسبة إىل الربازيل واىل نقطة احلدود الثالثية حتديداً، ابتداًء 

من منتصف السبعينيات.
 حتماً يعترب التفسري اجلوهري ملوجات اخلروج هذه هو االحتياج للبحث عن 
مكاٍن آخٍر إلعالة النفس والعائلة، مبا فيها ذلك اجلزء املتبقي منها يف لبنان، متتزج 
هذه النواة التفسريية بظروف املعيشة لبعض الفئات من السكان اليت عاشت حتت 
سيطرة اإلمرباطورية العثمانية، وحتت سيطرة االنتداب الفرنسي، وحتت سيطرة النظام 
السياسي الذي فرضته فرنسا بعد جالئها، وحتت التأثريات السلبية للحربني العامليتني 

األوىل والثانية اخل.
بعض  املستمر  االقتصادي  التفسري  هبذا  امتزجت  السبعينيات  من  ابتداًء   
األحداث املهمة للغاية، وهي احلرب األهلية اللبنانية واالحتالل اإلسرائيلي ألجزاٍء من 
األراضي اللبنانية، مروراً بالصدمة احلادة اليت سببها االجتياح اإلسرائيلي سنة 1982.

 احلرب األهلية اللبنانية معقدٌة لدرجة أهنا تتحدى أَي فهم، وحىت لو وجدنا 
شخصاً ما متفهماً لكَل أبعادها وموفقاً بني مجيع احملاور اليت جيوز النظر منها، يبقى 
ذلك متعذراً عن أَي حماولِة لفهمها عرب سطوٍر قليلٍة، ولكَن أظَن أنين ال أكون خمطئاً 
إذا قلت أهنا كانت يف الوقت نفسه مواجهًة بني مواقف متعارضة بالنسبة إىل القضية 
الفلسطينية، ونزاع طبقات، وصداماً بني اختياراٍت عقائديٍة يف سياق احلرب الباردة، 

ومنافسًة على تقرير مسار النظام السياسي اللبناين.
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 إذن وبشكٍل ختطيطٍي، كان من جهة التحالف املهلهل الذي وحد بني 
الفدائيني الفلسطينيني واألحزاب القومية العربية واالشرتاكيني والشيوعيني واجلماعات 
املتأسلمة، ومن جهٍة أخرى األحزاب اليمينية املائلة إىل التطبيع مع إسرائيل واملنحازة 
إىل الواليات املتحدة األمريكية، أقول أن هذا التقسيَم ختطيطيٌّ ألنه حدث داخل كٍل 

من اجملموعتني، نزاعاٌت ومناوشاٌت غري قليلٍة.
خيص  فيما  للغاية  متعددٍة  دولٍة  يف  حصلت  املتضاربة  االختيارات  وألن   
االعتقادات الدينية، والذي تأسست ممارساته السياسية دوماً بشكل ديين، فأضيفت 
إىل خطوط الكسر هذه، أي السياسية واالجتماعية واالقتصادية، خَط كسٍر آخر 
ذو طابٍع طائفٍي مل يتصادف متاماً مع اخلطوط األخرى، اليت تؤثّر عليه أكثر مما هو 
يؤثر عليها، ولكن هذا السبب الذي جعل احلرب األهلية اللبنانية تعرف إىل حٍد ما، 

كنزاٍع يتعارك خالله املسلمون واملسيحيون.
 تسّبب النزاع خبروج الكثريين، السيما الشبان الذين استبعدوا من املشاركة 
باألحزاب املسلحة وامليليشيات، اآلتني من شىت املناطق واملنتمني اىل مجيع الطوائف، 
كان أولئك الشبان يغادرون إىل عدة أماكن يف العامل، مبا فيها الربازيل ونقطة احلدود 
الثالثية حتديداً، ووجد الكثري منهم من يستقبله يف الربازيل، املرور من الباراغواي مل 
يكن إال باباً للدخول إىل الربازيل، مّر العديد منهم من بيتنا ونزل البعض منهم هناك.
 كان الباراغواي أو أصبح بالنسبة إىل كثريين آخرين احملطة األخرية، السيما 
شبان اجلنوب اللبناين وسهل البقاع وأطراف بريوت، الفارين من احلرب ومن التورط 
باألعمال املسلحة، مع أهنم، ابتداًء من العام 1982، أخذوا يفرون خصوصاً من 

االجتياح اإلسرائيلي واحتالله للجنوب، الذي دام حىت سنة 2000.
 وهكذا بقيت اجلالية خالل العقود التالية على ما كانت عليه يف بداياهتا: 
جاليًة مسلمًة أساساً، مكونًة بشكٍل متوازٍن بني السنة والشيعة اآلتني من الطبقات 
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األشّد فقراً من اللبنانيني، ال يفصلهم عن البيئة الزراعية شبه اإلقطاعية السائدة هناك 
سوى جيٍل واحٍد، مع الفرق أن هذه اجلالية أخذ عددها يتضاعف باملئات.

 أما الفئة الثانية من األسباب اليت تفسر وصول اللبنانيني وبقائهم يف املنطقة، 
فلها عالقة مبجموعة الظروف املتوالية أو املشرتكة اليت أدت اىل ازدهارهم االقتصادي 

على مدى السنني.
 إَن العامل األول اآلنف الذكر يسبق وصولنا، وهو »جسر الصداقة«، الذي 
كان قد أعفى من أراد اجتياز احلدود بني الربازيل والباراغواي ِمن االستخدام املتعب 
دوماً للعّبارات النهرية، سّهل اجلسر كثرياً على السكان املقيمني يف فوز دو إغواسو، 
مبا فيهم جنود النقطة العسكرية املوجودة هناك والسياح أيضاً للقيام ببعض مشرتياهتم 

من الباراغواي.
 أما العامل الثاين الذي من شأنه أن يكثف هذا التيار البشري ذهاباً وإياباً، 
فهو البناء الذي بدأ سنة 1974، حملطة »إيتايبو« الكهرومائية، وتأثريه الفوري يف 

مضاعفة عدد سكان املنطقة وبالتايل عدد األفراد احملتاجني إىل شراء ما يلزمهم.
للمشرتيات، وهذا أساساً،  مغرياً  الباراغواي آنذاك، وما زال مكاناً   كان 
القيود على االسترياد  الربازيلي، ففي زمن كانت  النسيب لالقتصاد  بسبِب االنغالق 
شديدًة جّداً يف الربازيل مسح الباراغواي بشراء أنواٍع حمدودٍة من السلع املرغوب هبا: 
وأدوات  جينز  سراويل  أطفال،  وألعاب  جتميٍل  ومستحضرات  وسجائٌر  مشروباٌت 
مطبخ، أخذت هذه األنواع تزداد تدرجيياُ لتحتوي على كَل ما هو إلكرتويٌن أيضاً، 
كذلك احلال بعد أن فتحت الربازيل أسواقها، إذ بينما ينمو ذلك يف الربازيل ويزداد 
عدد الذين تتصاعد رغباهتم بكَل سلعٍة أخذت تتعرض تلك لضرائب باهظٍة عند 
دخوهلا مباشرًة إىل بلدنا، يف عبارة أخرى فإَن جتارة الباراغواي، كما هو األمر عند 
على  الربازيلية  االستهالكية  للضغوط  املتنفس  دوماً  كانت  أخرى،  حدوديٍة  نقاٍط 

املنتوجات املستوردة.
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 ويف طبيعة احلال، فقد ساعد هذه السياحة التجارية كون مدنييت فوز دو 
إغواسو وبويرتو إغواسو، يف اجلانب األرجنتيين تتقامسان ظاهرًة طبيعيًة من أروع وأمجل 
ما يف العامل أال وهي شالالت إغواسو، وباإلضافة إىل هذا، فبعد بضع سنني بىن 
البشر ظاهرًة أخرى رائعًة، من أضخم املشاريع اهلندسية اليت عرفها العامل، أال وهي 

حمطة »إيتايبو« الكهرومائية.
 إذن، مثة منطقٌة جاهزٌة طبيعياً للسياحة، وضعت فيها اجلغرافيا سوقاً يزود 
باملنتوجات الرخيصة مجهوراً متشوقاً إىل االستهالك، يف بعض اللحظات مسح هذا 
املزيج من العوامل بنمو املنطقة املدوِّخ، واليوم ال تبدو مدينة »سيوداد ديل إيسيت«، 

يف الباراغواي كشيٍء مما عهدْته ذكريات طفوليت.
 اللبنانيون اهلاربون من احلرب واالحتالل، الذين كانوا على غرار الكثري من 
أقراهنم، يبحثون عن معيشٍة أفضل وعن فرٍص جديدٍة، حضروا هناك بأعداٍد غفريٍة، 
التالية،  السنني  خالل  املنطقة  يف  أقاموا  وآخرين  والكوريني  الصينيني  جانب  وإىل 

اغتنموا الرياح املناسبة وبنوا نشاطاً جتارياً ذا أبعاٍد مدهشٍة.
 طوال حيايت، عن بعٍد أو عن كثٍب، شاهدُت هذا التطور يف نقطة احلدود 
مراراً  إيسيت، وحظيُت  ديل  إغواسو وسيوداد  فوز دو  يف مدينيت  الثالثية، خصوصاً 
بالتعليقات والقراءات اليت متثل الباراغواي كبلٍد التهريب والتزوير، ومبا أَن هذه الصورة 

متبقيًة حىت اليوم بشكٍل أو بآخٍر، فإنه يتوجب علّي أن أُعاجلها اآلن.
من  الربازيل  إىل  يدخل  هتريٌب  يزال،  وما  دوماً  ُوِجد  أنه  عندي   ال شك 
الباراغواي، وكذلك ُوِجدْت دوماً منتوجاٌت مزورٌة يُتاَجر هبا هناك، يرتبط شّكي فيما 
إذا كان يوجد أَي مكاٍن من العامل خاٍل من التهريب والتزوير، من املعقول جّداً أن 
تكون املناطق احلدودية مناسبًة بشكٍل خاصٍّ للتهريب والتزوير، كما أَن من املعقول 
والطبيعي أن يتحوَّل سوٌق مثل سوق سيوداد ديل إيسيت، الذي طاملا جذب هذا 
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كذلك  مهمٍّ  سوٍق  إىل  أرخٍص،  مستوردٍة  منتوجاٍت  على  الطلب  من  اهلائل  الكم 
للمنتوجات املزورة.

 كثرٌي من األشخاص هناك، وال نستثين البعض من العرب، قد تورطوا بكلتا 
املنطقة  يف  عرفْته  الذي  التجاري  النشاط  ولكن  والتزوير،  التهريب  أي  املمارستني، 

يتكّون يف جوهره من بيع منتوجاٍت أصليٍة مسلَّمٍة إىل املشرتين يف الباراغواي.
 احلقيقة أنه، بقدر ما تريد الدول تنظيم التجارة يف احلدود وردع التهريب 
والتزوير، يتوّجب عليها حتضري سياساٍت عامٍة تراها مالئمًة هلذا الغرض، أنا شاهدُت 

طوال تارخيي الشخصي مبادراٍت عديدًة يف هذا املضمار.
الربازيلي هلذه املواضيع،  التفهم  العلم الشامل عن تفاصيل   من املستحيل 
ولكن االنطباع املهيمن هو أنه رغماً من الكالم التبسيطي الذي تغذيه غالباً جمموعاٌت 
ليست  إيسيت  بتجارة سيوداد ديل  املرتبطة  املشاكل  فإَن  باألمر،  هلا مصاحل خاصٌة 
لبَّ القضايا بني البلدين يف املنطقة، بل العكس! فإىل جانب القضايا االسرتاتيجية 
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت تتسم هبا العالقات الثنائية بني البلدين يف 
الربازيلية  اإلدارة  من  نوعاً  األمرَ  يف  أن  مقتنٌع  فإين  املشرتكة،  اجلغرافيا  ذات  املنطقة 

كمتنفٍس ضرورٍي إىل حٍد ما القتصادنا، الذي كان وما زال منغلقاً بشكٍل جزئٍي.
 على أية حاٍل، حىت وإن مل يكن األمر كذلك، فإَن استمرارية املشكالت 
التهريَب  تـَُفِسر  اليت  بنفس األسباب  تـَُفسَُّر أساساً  التزوير والتهريب قد  النامجة عن 
الذي يدخل مباشرًة إىل الربازيل عرب طرٍق أخرى، وهو ما يزيد أضعافاً على التهريب 
الذي يدخل من الباراغواي، وهذا ما يوضح من جهته العرض الغفري لشىت املنتوجات 
املقرصنة يف شوارع مدننا أمجع، واليت ال يكوِّن ما ُهرِّب من الباراغواي إال جزءاً تافهاً 

منها.
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 فال معىن إذن من اإلشارة بأصبع االهتام إىل الطرف الباراغوائي يف نقطة 
احلدود الثالثية، إذ أَن النقاش اجملدي للموضوع يتطّلب النقاش حول البنية الضرائبية 
القتصادنا وامليزة التنافسية الضعيفة ملصانعنا والسلع اليت ال يستطيع اقتنائها املواطن 
الفقري إال يف السوق السوداء، وحّق املتضررين من البطالة بإجياد طريقٍة إلعالة أنفسهم 

وذويهم إخل.
البقاع،  من  آتيٍة  سنيٍة  أغلبيٍة  ذي  لبنانيٍة  جاليٍة  إذن يف حضن  ترعرعُت   
واألخرى من اجلنوب وأغلبيتهم من الشيعة، مل أكن أعرف خالل زمٍن طويٍل، ما معىن 
»سين« وال ما معىن »شيعي«، وخالل سنني كثرية عاشرت جرياناً مل أعلم إن كانوا 
من السنة أو أهنم بسبب ذلك جيب أن يكونوا خمتلفني عين بأَي شكٍل من األشكال.
 مل أكن أعرف ألنه مل يكن ذا أمهيٍة، وحىت بعد ما عرفت مل تكن هذه 
بأي تغيرٍي يف األمر والذي مل يزل عدمي األمهية، كنا أصدقاًء وجرياناً،  املعرفة سبباً 
السنة،  من  تقريباً  هناك كانوا كلهم  إىل  وصولنا  لدى  واستقبلونا  ساندونا  والذين 

والبعض منهم نصارى.
 مل يكن الفرق مهّماً، أو رمبا مل أشعر إىل أَي مدى بقي شيٌء من الفرقة 
اإلسالمية يف ذاكرة األعضاء البالغني لتلك اجلالية، وذلك ألنه مبطلق البساطة، ال 
أحد يُْظهر أَي دليٍل على حياٍة موسومٍة بالتدين وااللتزام بالطقوس الدينية، مل أَر أحداً 
ُيَصلِّي بانتظاٍم، وكان استهالك املشروبات الكحولية اعتيادياً، حىت أنه كان متكرراً 

بالنسبة إىل البعض، والقليلون منهم من يصوم، كما أنه يندر التحّدث عن الدين.
 تغري األمر جذرياً يف الثمانينيات، كانت الثورة اإليرانية العالمَة األوىل هلذا 
التحول، وما تعقبها من ترسيخ اجلمهورية اإلسالمية، أعي متاماً أن ما ميكن أن يسمى 
بعودة اإلسالم كما عرفه العامل يف أواخر القرن العشرين، والذي توافق مع ظاهرة أكثر 
مشواًل أال وهي تقوية الشعور الديين، املتجاوز حلدود الدين اإلسالمي، مل جتد يف الثورة 
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اإليرانية نقطة انطالقها، مع أهنا كانت مع كَل تأكيٍد املوجَة األقوى اليت أصابتنا حنن 
يف فوز دو إغواسو وسيوداد ديل إيسيت، بعد انتشارها يف العامل.

 يف حلظتها األوىل، وقبل كَل شيٍء، بدا أن للثورة تأثرياً ذكَّرنا مجيعنا أننا مسلمون، 
عالوًة على كوننا عرباً، اكتسب ذلك التأكيد املرتبط باهلوية قوَة سحٍب عظيمٍة يف العامل 
اإلسالمي، وحدث الشيُء نفسه يف منطقتنا، ذلك ألن هذه اهلوية جرحيًة منذ أمٍد طويٍل، 
مما أثّر عليها جتزئة األراضي العربية ملستعمراٍت واحملنة الفلسطينية والكيان اإلسرائيلي 
واالهنزامات العسكرية املتكررة، تاركًة شعوراً قوياً بالعجز، أرادْت الثورة اإليرانية، اليت 
 جعلت القضية الفلسطينية إحدى راياهتا الرئيسية، أن تُعيد للمسلمني قيادَة مصريِِهم.
 من احملّتم على الثورة، اليت عّرفت نفسها بأهنا إسالميًة، أن تربز النقاش عن »اإلسالم 
احلقيقي« وعن عقيدته وتأويلها، وكون الثورة اإلسالمية تربز عالماهتا الشيعية بتشدٍد 
جعل إعادة اكتشاف اهلوية اإلسالمية يأيت مصحوباً بالتأكيد التدرجيي للخصوصية 
النقاش حول صحة  ألن  أخرى،  أموٍر  بني  من  اجلالية  ألعضاء  السنية  أو  الشيعية 
املمارسات املتََّبعة حىت ذلك احلني أصبح أكثر إحلاحاً، مل يدفع هذا بالفعل اىل كسر 
وحدة اجلالية، اليت بقيْت مرتابطًة بروابط الصداقة والتضامن ومل يزل التعايش اليومي 

يسري بشكل عادي، مع أَن شيئاً من احلزازات قد وجد.
 كانت سنون احلرب العراقية اإليرانية )1988-1980( األكثر صعوبًة، 
الوضع  الدينية مبواقف متعارضة جتاه  بالعقيدة واملمارسة  املتعلقة  امتزجْت اخلالفات 
السياسي يف الشرق األوسط: مال السنة إىل التماهي مع العراق بصفته بلداً عربياً 
حيكمه رئيٌس سيٌن، بالرغم من أن ُمعظم سكانه من الشيعة، بينما نزع الشيعة إىل 
االحنياز مع إيران بصفته رمزاً إلنقاذ اإلسالم وللكفاح ضد االمربيالية، من اجللي أن 
االنقسام يف اجلالية قد غّذته مشاعر الطائفية اليت كانت يف حّد ذاهتا توقد نفسها، 
ولكن مل حيدث يف أي حلظٍة من اللحظات كسٌر للتعايش أو شكٌل من القطيعة، وما 
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حصل أن الصداقة تزعزعْت شيئاً ما ولكنها مل ختتِف، فبقيت جتري املنافسات يف 
بيئٍة ما زال جواُرها طيباً.

 أمثرْت يقظة الشعور الديين مثاراً جليًة يف كال جانيب احلدود، حىت ذلك احلني 
كانت املبادرة الرئيسة لتكامل اجلالية وتعايشها عرب نادي الوحدة العربية يف فوز دو 
إغواسو، وجيري النقاش املستمّر عن املشاريع لبناء مدارس تسمح بإبقاء اللغة العربية 
بني أبناء اجلالية، وحدث األمر نفسه بالنسبة إىل بناء مسجٍد، من أسباب جتسيد كَل 
هذا كذلك ازدهار وقوة جالية هجرهتا حديثة العهد حتافظ على عالقتها مكثفًة مع 

لبنان، كما هو األمر حىت أيامنا هذه.
 بُنيْت املؤسسات بطريقٍة أو بأخرى، وهي تعمل لغاية اليوم مبوجب خطوٍط 
تسمح بالتمييز بني املكونني األساسيني للجالية، مع أهنا ليست خطوط فصٍل، قد 
الشيعة  إيسيت حسينياٌت جتمع مشل  ديل  إغواسو ويف سيوداد  دو  فوز  ُأسَِّسْت يف 
وتضمه، وكذلك مجعياٌت خرييٌة للسنة، ترتبط كل حسينيٍة مبدرسٍة تعلم اللغة العربية 
والديانة اإلسالمية، باإلضافة إىل املناهج الوطنية لكٍل من الربازيل والباراغواي، يدير 
الرمسية  املدارس  تشبه  مدرسًة  إغواسو  دو  فوز  يف  اإلسالمي  اخلريي  الثقايف  املركز 
احلكومية، وهو أيضاً مسؤوٌل عن املسجد هناك، تتعايش اجملموعتان يف هذه األماكن 
و يلفت النظر بشكٍل خاٍص وجود طالٍب من كال اجملموعتني يف املدارس اليت تديرها 

اجملموعة األخرى.
التعايش املستمّر   هذا وتلوح من حنٍي إىل آخر بعض االختالفات، رغم 
واملتآلف إىل حٍد بعيٍد، يف السنني األخرية، أحيْت احلرب يف سوريا اختالفاٍت أَصلها 
يف كون اجلالية تتابع وتعكس االنقسامات السياسية اليت تتسم هبا السياسة اللبنانية، 
وهي من حينها تعكس وتصادي االنقسامات اليت يتسم هبا الشرق األوسط عموماً.
 أمسح هنا لنفسي جبرعٍة من التبسيط، ختطيطياً من املمكن تصور املنطقة 
على أهنا منقسمٌة بني مشروعني كبريين، أو رؤيني كبريتني، فمن ناحية الدول العربية 
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املسماة باملعتدلة، املتفقة مع الواليات املتحدة واملائلة أكثر فأكثر إىل التطبيع العلين 
مع إسرائيل، حىت وإن مل ينته بأي فائدٍة للفلسطينيني، ومن الناحية الثانية من مسى 
والكفاح  األمريكية  السياسات  على  االعرتاض  جيمعه  الذي  املقاومة،  مبحور  نفسه 
ضد إسرائيل، ترتأس اجملموعة األوىل اململكة العربية السعودية، والثانية إيران، وتشمل 
كذلك سوريا وحزب اهلل واملقاومة املسلحة الفلسطينية والعراق، وهذا األخري بطريقٍة 

متصاعدٍة.
 من السهل أن نالحظ كم هو وارٌد ومغٍر للكثريين متثيل املعارضة بني هذين 
الصعيدين، على أَن جوهرمها عقائدٌي طائفٌي، من ناحيٍة السعودية اليت تدعي الزعامة 
السنية واحملاِفظة للعامل العريب واإلسالمي، ومن ناحيٍة أخرى إيران اليت يظنها البعض 

قائدًة هلالٍل شيعٍي وجاهزًة لتصدير ثورهتا إىل بقية العامل اإلسالمي.
 ينعكس يف لبنان هذا االنقسام بألوانه احمللية، مارسْت هناك سوريا دوماً 
تأثرياً سياسياً بالغ اخلطورة، وكان هلا حضوٌر عسكرٌي مهٌم بدأ خالل احلرب األهلية 
ومل ينته إال سنة 2005، مسحْت سوريا بأن حيتكر حزب اهلل تدرجيياً املقاومة ضد 
باملال  تدعمه  اليت  إيران،  مع  عميقٌة  له عالقاٌت  اهلل  اإلسرائيلي، وحزب  االحتالل 
واألسلحة والتدريب، َعرفْت هذه املقاومة جناحاً متصاعداً وحصلْت على انتصاراٍت 
مل ختطر على بال أحٍد من قبل، ويف سنة 2000 أجربت إسرائيل على االنسحاب 
غري املشروط من أكثر األراضي اللبنانية اليت احتلتها، ويف سنة 2006 استطاعت أن 
حتوز على قدٍر ما من توازن األسلحة يف حرٍب مع إسرائيل استغرقت 33 يوماً، مل 
تستطع إسرائيل خالهلا أن تبقي على أَي قطعٍة من األراضي اللبنانية أكثر من بضع 
ساعاٍت، اليوم حزب اهلل هو مع كَل تأكيٍد العدو القريب األخطر إلسرائيل، مما جعله 
أقوى جمموعٍة سياسيٍة لبنانيٍة، األمر الذي خييف ويقلق إىل حٍد ما جمموعاٍت أخرى 

من اجملتمع اللبناين ويف السياسة اللبنانية.



129129

احلدود حيث ال مكان اإلرهاب

 وللحدٍث الصادم يف شباط عام 2005، دوٌر مهمٌّ للغاية يف االنقسامات 
اللبنانية املتصاعدة، عندما قتل إثر انفجاٍر يف بريوت رئيس الوزراء اللبناين األسبق رفيق 
احلريري والسيَن أيضاً، صاحب الثروة اهلائلة اليت حصل على معظمها يف السعودية.

 ذلك اجلزء من اجملتمع اللبناين املستاء من التواجد السوري الطويل يف البلد 
وجه االهتام بالقتل اىل سوريا، متبعاً يف ذلك الواليات املتحدة وبعض القوى الغربية 
والدول العربية املسماة باملعتدلة، أما اجلزء اآلخر من اللبنانيني املتشكرين لدور سوريا 
به  قامت  عماًل  يكون  أن  إال  ميكن  ال  االغتيال  أن  فصدقوا  املقاومة،  مساندة  يف 
إسرائيل، حماولًة بذلك حتديداً إيهان سوريا، وبالتايل إيران وحزب اهلل، وفعاًل ُأحرز هذا 
اهلدف جزئياً، إذ أنه اضطّر سوريا بعد شهوٍر قليلٍة على االنسحاب من لبنان وفقدت 
ببضعة سنني الكثري من نفوذها هناك، قد رأى الكثري من هؤالء حرب 2006 نفسها 

كمحاولٍة الستئصال املقاومة اللبنانية هنائياً.
 ليس من الصعب هنا أن نالحظ كيف أَن موت ذلك الذي يف كان وقَتها 
الشخصية السنية األهم يف السياسة اللبنانية واالهتام املوّجه إىل سوريا وفيما بعد إىل 
حزب اهلل مباشرًة2 ميكن أن يقدم على أنه فصوٌل من نزاٍع طائفٍي يغذي احلزازيات 

ما بني اجلاليات.

2  بعد حتريا قامت هبا جلنة دولية ، تكونت حمكمة خاصة للتحقيق يف احلكم على هذه اجلرمية 
وجرائم أخرى هلا عالقة هبا. حاليا مثة الدعاوي اليت مل تتم بعد تتهم عناصر من حزب اهلل. 
تتعرض التحريات و احملكمة، على حد سواء، النتقادات هلا ما يربرها. عربت عن انتقادايت يف 
 International Law and Politics: International Criminal مقايل: 
 Courts and Judgements – The Case of The Special Tribunal
https://www.law.gonzaga.edu/ يف:  املوجود   ،  for Lebanon
gjil/2012/05/international-law-and-politics-international-
criminal-courts-and-judgements-the-case-of-the-special-

./tribunal-for-lebanon
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العربية  الدول  يف  املهيمنة  السياسية  اجلماعات  موقف  عن  النظر  بغض   
املكونة ملا يسمى باجملال املعتدل، ال ميكن بأمانٍة أن يقال إَن ُسّنة لبنان وكذلك ُسّنة 
اجلالية اإلسالمية يف نقطة احلدود الثالثية قد اشرتكوا بالظلم الذي متارسه إسرائيل، أو 
أهنم اكتشفوا أنفسهم حلفاء طبيعيني للواليات املتحدة، ولكن ليس من أدىن شٍك 
على أَن جزءاً كبرياً منهم خياف ما يتصوره تدخاًل إيرانياً متصاعداً يف العامل العريب، 
وحمفوفاً باملخاطر، يُفهم ذلك على ضوء األحداث يف سوريا والعراق واليمن والبحرين 

وأيضاً يف لبنان.
 يكاد يكون ضرورياً القول أَن لألغلبية الساحقة من الشيعة رؤًى تتعارض 
متاماً مع رؤى السنة، هكذا وأكثر من مرة، متتزج املشاريع واخليارات السياسية مبفتاح 
الفهم الطائفي املالئم بسهولٍة لتوظيفه يف اإلنشاءات السياسية واملرويات اليت تفرض 

علينا.
 مرًة أخرى، مل تصل هذه االختالفات يف أَي مقياٍس كان إىل حَد منع 
التعايش املستمّر والتبادل واملسامهة املشرتكة يف املناسبات واالحتفاالت، وحىت التزاوج 
بني أفراد الطائفتني، الفروق معروفٌة لكنها نادراً ما تؤدي إىل مواجهاٍت مباشرٍة أو 

حىت إىل نقاشاٍت على املأل.
 يدعو ما قيل عن يقظة الشعور الديين وعن تأثريات الثورة اإليرانية وما حلقها 
من التأكيد املتصاعد هلوية الشيعة الدينية وهلوية السنة الدينية لدى اجلالية العربية يف 
احلدود الثالثية إىل مواجهة مسألٍة تلوح من حنٍي آلخر بالنسبة اىل املنطقة: اإلنشاء 
الذي حياول إثبات الصلة ما بني اجلالية واإلرهاب، املنتسب يف هذا اإلنشاء، بشكٍل 

متصاعٍد إىل العنف الذي ميكن أن ُيسقط بطريقٍة أو بأخرى على اإلسالم.
 أبداً، رمبا خمالفاً للمنطق خبامتة حماججيت، لكي ال يبقي أي شك: ال إرهاب يف 
احلدود الثالثية، وهذا أمٌر واضٌح جلٌي للعيان، هكذا ليس للسؤال الذي يطرح نفسه عالقٌة 
 بوجوده، بل السؤال هو عن سبب وجود اإلنشاءات اليت حتاول الربط بني هذه وتلك.
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 إَن الطريقة األفضل البتداء النقاش هي حتديد شروطه، قبل كَل شيٍء إذن يتعني علينا 
بعض الوضوح عما ميكن أن يعين اإلرهاب بصفته فكرًة ومفهوماً، وعما يفهمه عنه 

الذين يتهمون اجلالية احمللية، وعمن الذين يصنفوهم كإرهابيني.
 لن أقوم هنا بنقاٍش موسٍع واختصاصٍي حول اإلرهاب، ولكنه من الواضح 
واملعروف لدى الكثريين أنه ال يوجد حتديٌد جممٌع عليه هلذا النوع من اجلرائم، وإَن هذا 
التحديد منعدم الوجود يف احلقوق الدولية، وإن التشريعات القومية تقدم حتديداٍت 
األعّم عنه واملراد  الفكرة  إّن  نقول  أْن  ختتلف بعضها عن بعض، ومع ذلك ميكننا 
تداوهلا أنه استخداٌم غري شرعٍي للعنف بغية حتقيق األجندات السياسية بغرس الرعب 

يف السكان أو اجملموعات.
تسميته  ما جيوز  املعّمم  التحديد  هذا  ملفردات  فإَن  يُرى،  أن   كما ميكن 
الرعب  املنفتح، ويضاف اىل الال يقني الضمين لكَل مفردٍة من مفرداته )  بالنسيج 
والسياسة والشرعية( الال تناهي للطرق اليت جيوز أن تُركَّب من خالهلا األفكار اليت 
حتملها، كَل هذا االنفتاح ملعاين الكلمات جيعل االستعمال اإلنشائي لعبارات مثل 
اإلرهاب وعمٍل إرهايٍب وجمموعٍة إرهابيٍة ودولٍة داعمٍة لإلرهاب أكثر ذي مغزًى من 

دقته التقنية.
 يف اخلطاب السياسي املعاصر، رمي هتمة اإلرهاب على أَي أحٍد أسهُل 
طريقٍة خللع الشرعية عنه كمحاوٍر أو كعدٍو حيمل روايًة ختتلف عن روايتنا، وما هو 
اليت  لتعرية هذا اإلنسان من كافة احلقوق والضمانات األساسية  أهنا تصلح  أخطر 

يستحقها كإنسان.
 هذا االستخدام اإلنشائي ملثل هذه التصانيف معمٌم ومستعمٌل من قبل 
السياق  تداواًل متيل على حسب  املهيمنة واألكثر  الرواية  كافة األطراف، مما جيعل 
الذي حنن فيه، إىل أمٍر من األمور التالية: إما أن تلصق على أي نشاٍط شرعٍي رغم 
عنفه )كاملقاومة ضد االحتالل مثاًل( وصمة اإلرهاب، وأما أن تصف خطًأ باإلرهاب 
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نشاطاٍت عنيفٍة وإجراميٍة مع كوهنا غري سياسيٍة، وإما أن تكَف عن وصفها باإلرهاب 
نشاطاٍت قد تستحق هذا التصنيف، إن كان الذي يقوم هبا من »األصدقاء«، وإما 

من حنٍي آلخر، أن جتيد التصوير فتسمي باإلرهاب ما هو حقاً إرهاباً.
 القضية إذن، أكثر من أي شيٍء آخٍر، قضية إنشاٍء، لنرى اآلن فيما خيص 
اليت  اإلنشاءات  هذه  تتضمن  وماذا  تأيت  أين  من  العربية،  وجاليتها  الثالثية  احلدود 
تدعي أن للمنطقة صالٍت باإلرهاب، الصحافة احلامل األول هلذه اإلنشاءات، يف 
طبيعة احلال، بني الفينة واألخرى يلوح يف وسائل اإلعالم الربازيلية تقريٌر ما يشري إىل 
صلٍة مفرتضٍة للجالية العربية يف كٍل من فوز دو إغواسو وسيوداد ديل إيسيت باإلرهاب 
أو مبا يسمى باجملموعات اإلرهابية. ال تلعب هذه التقارير إال دور اإلثارة الرخيصة، إذ 
أهنا عادًة ما متّسها إدماناٌت ال تغتفر تؤّدي يف حال مجعها، إىل تأكيد ما ال وجود له.
 من النادر للغاية ال أريد أن أقول إطالقاً، أن يوجد استثناٌء ما قد فاتين 
- أن تكون تلك التقارير نتيجة لتحقيٍق صحفٍي ُعِمل ميدانياً هلذا السبب عادًة ما 
تستعيد هذه التقارير خرباً ما ُنشر يف وسيلة إعالٍم أجنبيٍة، وكذلك عادًة ما تستعيد 
معلومات وحتاليل ليس للصحافة احمللية أَي سيطرٍة عليها، يف أحياٍن أخرى عديدٍة، 
تشري أو تستعيد الصحافة حتاليل قام هبا »ثينك تاْنك« زعٌم ميكن التشكيك بأن 
أصول تقاريره قد قـُرئت، ويزيد التشكيك بأن استنتاجاته قد مت التحقق من صحتها، 
واألمر األشد إزعاجاً أنه عادًة ما تكون هذه املواد فاقدًة ألَي متاسٍك منطقٍي، فال 
إىل  واألخبار  اجلرائد  متيل  اجلوهر،  يف  أنه  اخلالصة  لتفكيكها،  حماولٍة  أي  تتحمل 
تطبيع اإلنشاءات األشّد خطراً، مستعيدًة دون متحيٍص حججاً ورواياٍت هلا أصحاٌب 

ومغرضٌة.
مؤسسات  هي  عنها  أحتّدث  اليت  لإلنشاءات  واملصَدرة  الثانية  الوسيلة   
»الثينك تانك« والتقارير اليت تنتجها، بعضها خمصٌص للعرض يف الكونغرس األمريكي 
أو مؤسساٍت أخرى لتلك الدولة، تعاين التقارير اليت أتيحت يل قراءهتا أو مساعها 
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من املشكلة ذاهتا، أي عدم التماسك الداخلي، ولكن عالوًة على ذلك، مثة مشكلة 
مصداقية مؤلفيها وعدم احنيازهم، على األقل مثة تطبيٌع للمواقف واحلكم، وتقسيٌم 
للعامل إىل أخياٍر وأشرار، مما ال يتصادف بالضرورة مع رؤى اآلخرين، اليت قد تكون 

مشروعًة بالقدر نفسه.
لكَل  األول  املصدر  إىل  اجلانب  األحادية  احلقائق  تطبيع  موضوع  يقودنا   
من  وخمابراهتا،  املتحدة  الواليات  حكومة  إَن  الثالثية،  للحدود  املتهمة  اإلنشاءات 
خالل اسرتاتيجياهتا األمنية وتقاريرها عن أمناط اإلرهاب العاملي، هي املنتجة واملروجة 

األكثر جهًدا هلذه التهم.
 من الواضح أَن قيمة هذه االنشاءات جيب أن تقاس استناًدا للواقع الفعلي 
ميدانياً، أي للحقائق، نستطيع أن جند نقطة االنطالق )وعلّي أيضاً أن أضيف: نقطة 
الوصول إىل حّد بعيٍد(، فيما خيص احلقائق يف االعتدائني بالقنابل اللذين حدثا يف 
بوينس آيِرس عاصمة األرجنتني سنة 1992، على السفارة اإلسرائيلية، واعتداٌء آخر 

سنة 1994 على آميا )اجلمعية التعاضدية اليهودية األرجنتينية(.
املعرفة  بأسلوٍب حيول دون  يُعمل  االغتياالت  النوع من  أَن هذا  قيل  قد   
األكيدة عمن قام به، ال أعلم إن كان هذا القول صحيحاً متاماً، ولكن ما ميكن أن 
أقوله مبطلق األمانة هو أنين ال أدري أي يٍد ِمن وراء تلك اجلرائم، وانطالقاً من كل 
ما استطعت أن أمجعه حول املوضوع فثمة خالفاٌت جسيمٌة بني املؤسسات واحملققني 
اليقني  عدمية  بأموٍر  مليٌء  املوضوع  بالفعل،  حدث  ما  حول  االرجنتينيني  والقضاة 

وباالنقالبات منذ 23 سنة.
 مبا أنه ليس من مسؤوليتنا اكتشاف املذنبني، ومبا أنه ليس من قدرتنا القيام 
بذلك فيمكننا أن نرضى ألغراضنا اخلاصة، برسم خريطة العالقات اليت أقيمت خالل 
فرتة التحريات، مع احلدود الثالثية بيد أننا غري متمكنني من احلكم على قيمة ما 

يذكر فيها عن املنطقة.
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 حسناً تدَّعي احلجة األكثر وروداً أَن املنّفذ لعملية االغتيال ضدَّ »آميا« قد 
يكون مناضاًل يف حزب اهلل، ورمبا وصل إىل بوينس آيرس بعد مروره باحلدود الثالثية، 
هذه بداية احلكاية وهنايتها، مل تسفر التحقيقات يف هذا احلدث عن توجيه أي شٍك 
حنو أَي عضٍو من أعضاء اجلالية العربية هناك، وذلك بغض النظر عن عدم التمكُّن 
من تأكيد بعض الفرضيات أو تكذيبها، علينا أن نالحظ أيضاً أنه منذ هذا احلدث 
مل حتصل أي هتمة إرهاٍب أخرى أو أي عمل عنٍف آخر قابٍل هلذا التصنيف ضَد أَي 

عضٍو من أعضاء هذه اجلالية.
 كلما ذكر، سواٌء كان يف األخبار أو التقارير، القبض على أي أحٍد أو 
التحري عن أَي موضوٍع حبجة العالقة باإلرهاب، ليس االمر، يف احلقيقة، إال هتمًة هلا 
عالقٌة بنوٍع آخٍر من اإلجرام، إما تزييف األموال وغسلها وإما التهرب من الضرائب 
املخدرات واألسلحة، إين ألسلم أن مثة عرب  وإما هتريب األموال أو حىت هتريب 
مزورون ومهربون، ولكن جيب أن نواجه دوافع َمن يريد أن يصنف شخصاً عربياً مهرباً 
أو مزوراً بأنه إرهايَب جملرد كونه عربياً على عكس املهرب واملزور الربازيلي أو الباراغوائي.
تظهر  ألهنا  مزعومًة  أقول   - باإلرهاب  املزعومة  العالقة  تكون  ما  عادًة   
بعملياٍت غري شرعيٍة  عليها  احملصول  باألموال  تشكيكاً  االنشاءات فحسب -  يف 
واملوجهة إىل بعض اجملموعات اليت تعتربها الواليات املتحدة إرهابيًة، رغماً من أن هذا 

ال يظهر صراحًة يف االهتامات الرمسية.
 يكفي يف بعض األحيان أن حُيسب أن رجاًل ما متعاطٌف مع هذه اجملموعة 
اجلالية، حزب اهلل  وعضواً يف  أن تكون مسلماً  أحياٍن أخرى يكفى  أو تلك، ويف 
اهلدف الرئيسي هبذه الشكوك، مع أَن محاس والقاعدة قد يذكران بني الفينة واألخرى، 
انتماء املشكوك به إىل الشيعة أو السنة، ولكن حىت هذه  على  يعتمد هذا مبدئياً 
الفكرة ال ختطر على بال الذين يسرعون بإطالق التهم فتنقصهم الدقة يف التصويب.
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 ليس هنا جمااًل للدراسة املعمقة حول هذه الكيانات ولرسم تارخيها واحلكم 
على أفعاهلا بغية تصنيفها إرهابيًة أو إعفائها من هذه الوصمة، ولكَن السؤال الذي 
يطرح نفسه قبل أي سؤاٍل آخر: إذا كان التصنيف الذي تقوم به الواليات املتحدة 
للمجموعات اإلرهابية، وإذا كان ما تراه الواليات املتحدة خطراً على أمنها وعدواً 
هلا يتوجب تقبله كحقائق منزلٍة أو أنه من اجلائز أن نستشرف العامل برؤيٍة خمتلفٍة يا 
ترى؟ على سبيل املثال، ُيصنَّف حزب اهلل على أنه إرهايب من قبل الواليات املتحدة 
وإسرائيل ويف طبيعة احلال من قبل بعض الدول اليت قررت أن تشاركهم يف ذلك لسبٍب 

سياسي ما، مع أن األمر ليس كذلك فيما يتعلق باالحتاد األورويب3 وبالربازيل.4
جمموعًة  تعتربه  ألنك  اهلل  حزب  مع  تتعاطف  إذا كنت  احلالة،  هذه  يف   
تقاوم االحتالل اإلسرائيلي لألراضي اللبنانية وحتمي لبنان من اعتداءاٍت حمتملٍة، وإذا 
كنت متفقاً مع مشروعه السياسي بصفته حزباً لبنانياً وممثاًل شرعياً إلحدى الطوائف 
اللبنانية األكثر عدداً يف البلد وإذا كنت منحازاً اىل رؤية هذه اجملموعة وحلفائها جتاه 
القضية الفلسطينية وإذا كنت يف يوم من األيام قد أرسلت مااًل أو أعنت مدرسًة أو 

3  يقيم االحتاد األورويب فرقاً، فحزب اهلل بصفته حزباً سياسياً خارج اجلدول، وأما ما يسمى بذراعه 
املسلح فداخل اجلدول منذ 2013. هذا التمييز مصطنٌع بشكٍل واضٍح، ألنه يضع انقساماٍت 
حيث ال وجود هلا، وتصلح فقط لتربير تعامٍل يراه االحتاد ضرورياً مع عنصٍر مهٍم إىل هذه الدرجة 
يف السياسة اللبنانية، حيث جيد شرعيًة كبريًة، يشري كذلك إىل أن اإلدخال يف واإلخراج من 
جداول من هذا النوع يعتمد على مقاييس وضغوٍط سياسيٍة أكثر من أَي اعتباٍر ذي طبيعٍة تقنيٍة. 
4  فعاًل ال تصنف الربازيل حزب اهلل أو محاس كمنظمتني إرهابيتني، والعكس بالنسبة اىل القاعدة، 
بسبب تطبيق الربازيل للقرار 1373/2001 جمللس األمن التابع لألمم املتحدة، هذا التمييز هاٌم 
ألنه يدل على الفروق الشاسعة بني املنظمة األخرية واملنظمتني األوىل والثانية، بالرغم من أنين 
أكثف جهودي هنا لتفكيك العالقات اليت يشار إليها عادة مع حزب اهلل، علي أن أذكر أن 
هذا النوع من التطرف منعدٌم يف اجلالية اإلسالمية الربازيلية، مبا فيها جالية احلدود الثالثية، ومن 
الصحيح أَن تلك اإلنشاءات االهتامية األمريكية جتاه احلدود الثالثية تكاد ال تلفت إىل وجود 

هذا اجلنس من اإلسالم املتطرف الذي متثله القاعدة وأخريًا داعش. 
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مستشفًى، منشأًة تعاونيًة هلا أي عالقة مع حزب اهلل، أو حىت إذا كنت قد أرسلت 
الواليات  تتهمك  أن  الوارد  فمن  لبنان،  جنوب  يف  يسكنون  لك  أقارٍب  إىل  مااًل 

املتحدة بأنك إرهايٌب أو مموٌل لإلرهاب.
 من حَق الواليات املتحدة أن تصنف هكذا اجملموعات واألفعال اليت تعتربها 
إجراميًة، فهذه امتيازات أي دولٍة حرٍة وذات سيادٍة، ولكنه من اجلائز أن ترى الدول 
األخرى هذه األمور بشكٍل خمتلٍف، من ناحيٍة ومما ال ميكن تقبله اإلرادة يف فرض 
االختيارات التشريعية والسياسية األمريكية على الربازيل والباراغواي، وأن تدعا هاتني 
الدولتني ألْن تتحوال إىل جمرد منفذتني للسياسات العامة األمريكية اليت تريد اخرتاق 
ثانيٍة ال ميكن أْن تكون العدسات اليت هبا ترى الواليات  كَل احلدود، ومن ناحيٍة 

املتحدة العامل احلقائق كما نراها فنبين على حساهبا كَل ما نقوله.
 أما بالنسبة إىل احلدود الثالثية، وبغض النظر عن املوافقات واالختالفات 
اليت قد توجد يف إدراك الدول أمجع جتاه املوضوع، فإنه ما زال ضرورياً أن تتأكد على 

وجه الواقع االهتامات اليت تطلقها الواليات املتحدة ودوٌل أخرى.  
من  يسري  املال  أَن  على  قاطٍع  بُرهاٍن  أَي  اليوم  يُوجد حىّت  ال  أنه  احلقيقة 
املنطقة لتمويل حزب اهلل أو أَي جمموعاٍت أخرى، وال يبدو من املعقول أن حيتاج 
حزب اهلل إىل متويٍل من هنا أو أن يبحث عنه، كما سبق أن ذكرنا، عندما تصدر 
أَي هتمٍة ضَد أَي عضٍو من اجلالية العربية ينسبه أحٌد ما إىل اإلرهاب، إمنا تقتصر 
فيما خيص الدولتني املعنيتني، أَي الربازيل والباراغواي، على احلقائق املعتربة جرائم يف 

أراضيهما: غسيل األموال وهترٌب من الضرائب وتزييف للمنتوجات والتهريب.
 على السلطات الربازيلية والباراغوائية وأيضاً األرجنتينية، أن تقمع كَل نشاٍط 
تعتربه قوانينها خارقاً للشرعية، سواٌء أكان يف منطقة احلدود الثالثية أو يف أَي مكاٍن 
العتداءاٍت  تنفيذٍي  أو  جتهيزٍي  نشاٍط  أَي  حدوث  حال  ويف  أراضيها،  من  آخٍر 
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دمويٍة تصنفها شرعيُة كَل من هذه الدول باإلرهابية، فيتوجب كذلك أن تقمع هذه 
النشاطات وتعاقب املسؤولني، هذا من حقَ كَل الدول مبا فيها دول احلدود الثالثية.

بتلويٍح  هناك،  إىل  هوادة  التهمة ودون  بأصابع  يشار  أن  معىن  ما  ولكن   
مستمٍر إىل صلٍة ما للمنطقة باإلرهاب، إذ أن بعد عقدين ونصف منذ بداية هذه 
احلكاية، مل يتمكن أحٌد من إجياد هتمٍة واحدٍة متماسكٍة ضَد أَي واحٍد من أعضاء 
اجلالية العربية يف فوز دو إغواسو وسيوداد ديل إيسيت أيكون هلذه التهمة أدىن عالقٍة 

هبذا النوع من العنف؟
آخرون  اهلل، وكثريون  مع حزب  املتعاطفني  من  الكثري  املدينتني  تينك   يف 
ينظرون  اجملموعتني  هاتني  مع  سياسياً  خيتلفون  الذين  وحىت  محاس،  مع  متعاطفون 
فالكل هناك ضَد  املتحدة وإسرائيل،  الواليات  بعيوٍن جَد خمتلفٍة عن عيون  إليهما 
أمريكيٍة غري مشروطٍة. ال  فلسطني مبساندٍة  أهل  إسرائيل على  الذي متارسه  الظلم 
شيء من هذا يعترب جرميًة يف الربازيل أو يف الباراغواي، وحىت يف الواليات املتحدة 

ليست هذه املواقف جرائماً.
 ولكن مثة شيٌء آخٌر، جلزٍء كبرٍي من اجلالية العربية يف احلدود الثالثية جذوٌر 
اجلالية  اجلزء من  يعترب هذا  أن  به صالٌت مكثفٌة، ميكن  اللبناين، وهلم  اجلنوب  يف 
فإن  متصاعٍد،  بشكٍل  اهلل  االجتماعية حلزب  بالقاعدة  يسمى  قد  ملا  كذلك جزءاً 
اإلسرتاتيجية االمريكية جتاه هذه اجملموعة تضعيفها، فتستهدف هذه القاعدة لكي 

تسحب مساندهتا األخالقية والسياسية غري املشروطة للحزب ولنشاطه املقاوم.
يف  الثالثية  احلدود  نقطة  املتحدة  الواليات  تضع  أن  إذن،  املفهوم،  من   
جدوهلا كمنطقٍة ذات شأٍن ألمنها، من أجل اهتماماٍت مرتبطٍة بتهريب املخدرات 
الشعيب يف أَي  من أجل احتياجها إىل إضعاف حزب اهلل وتأييده  والتزوير، وأيضاً 
مكاٍن من العامل، وما يفسر هذا االحتياج تطور حزب اهلل ومنوه الذي ليس هنا جمال 

لتفصيلهما، فدور حزب اهلل اآلن دور العدو األقرب واألخطر إلسرائيل.



138138

سامل حكمت ناصر

 يدفع هذا االحتياج الواليات املتحدة إىل الضغط على دول احلدود الثالثية 
اليت تسمح هلا بالكثري، مراقبة املنطقة باستمرار وتتناقش حوله على حسب األجندة 

االمريكية، أي بصفتها منطقٌة حيتمل حدوث عملياٍت إرهابيٍة فيها.
 ولكن وفقاً للحقائق، فإنه مل تثبت حىت أصغر التهم على أَي مستوًى من 
احملاكم، اليت تدعي سري التمويل من املنطقة إىل حزب اهلل، ولئن أثبتت فإهنا يف حَد 
ذاهتا ال تعترب جرميًة مبوجب القانون الربازيلي، واحلق أَن هشاشة التهم تقرهبا من احملال، 

وترتك توضيح األسباب هلذا اإلصرار وللبعد الذي يعطى للنقاش.
 جزئياً فقط أظن أَن هذا الفراغ سوف مُيأل فيما إذا اعتربنا أنه وخصوصاً 
بالنسبة إىل حزب اهلل وقاعدة إسناده، فالضغط الذي ميارس جتاه احلدود الثالثية هو 
عينه الضغط الذي ميارس على اجلاليات الشيعية يف إفريقيا، وبشكٍل أشًد ضًد هذه 
اجلالية يف لبنان، وفيما خيَص املسلمني على وجه العموم جيد هذا امليل لنسبهم إىل 

اإلرهاب هدفاً يراه املتسرعون مناسباً يف تلك املنطقة.
 ولكن ال يكفي هذا االعتبار وحده، فلم يزل ضرورياً أن حنسب حساب 
األسباب اليت جتعل احلدود الثالثية منطقًة ذات أمهيٍة إسرتاتيجيٍة للواليات املتحدة 
والطرق املتعددة اليت هبا حتاول هذه الدولة إقامة حضوٍر ذي وزٍن هناك والتوظيف 
املالئم للتذرع باخلطر اإلرهايب الذي قد تكونه اجلالية اإلسالمية هناك بغرض التوصل 

إىل أهداٍف عدٍة.
مما قلته يعتمد  الوجيزة اليت أحسبها ذات فائدٍة: كثرياً   ها هي خالصيت 
املوجودة يف  ذاهتا  النربة  بالتايل  اخلاصة وحيمل  احلياتية  على جتربيت  احلال  طبيعة  يف 
االعرتافات، وللسبب نفسه من املؤكد أَن أناساً آخرين قد يعربوا عن ذكرياٍت وقراءاٍت 
خمتلفٍة عين، ولكن مل تزل هناك حقيقٌة أساسيٌة هي كون جالية احلدود الثالثية متامٍا 
مثل أَي جالياٍت عربيٍة وإسالميٍة أخرى يف الربازيل، وفيما يتعلق باحلجج على عدم 
وجود أَي خطٍر إرهايٍب، قد يشري أحد بريبٍة إىل أحد املواطنني وإىل هشاشة احلجج 
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استخرجت من جتربته احلياتية ومن اطالعاته اخلاصة، وقد يكفي لتفكيك هذا وذاك، 
إنتاج براهني تؤيد اإلنشاءات االهتامية، وهذا ما ينقصها بشكٍل قوٍي حىت اليوم.
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الهجرة اللبنانية إلى البرازيل: التاريخ والوضع الحالي.
موريلو سايب بوميهي*

 إَن تاريخ اهلجرة اللبنانية إىل الربازيل سرٌد مألوٌف متاماً لدى اجملتمع املدين 
والثقايف  واالقتصادي  واالجتماعي  السياسي  بالتاريخ  خيتلط  ألنه  ليس  الربازيلي، 
دوماً،  املهاجرين كان  هؤالء  جميء  عن  الكالم  ألّن  بل كذلك  فحسب،  الربازيلي 
وال يزال موسوماً بأساطري تُقدِّر بُعداً واحداً هلذا التاريخ، وأْيًضا لالعرتاف مبجموعٍة 
للملحمة  ا  املتوّقع جدًّ الرمسي  السيناريو  العملية،  هذه  األدوار يف  ذوي  من  حمدودٍة 
الرومانسية  ومن  واإلصرار  املغامرة  من  معقولًة  جرعاٍت  يكتنف  الربازيل  يف  اللبنانية 
واالنتصار املاّدي، وهذه املعاِدلة كّررْت نفسها يف جماالٍت خُمتلفٍة ِمن التكوين الثقايف 
الذاكرة  إّما يف اجلزء األكرب من اإلنتاج االكادميي عن املوضوع، وإّما يف  الربازيلي، 
ُهم  الربازيليني عموًما عمَّن  أو حىّت يف خميِّلة  اهلجرة،  احلميمة لسالهنم حول هذه 

»األتراك« الذين سامهوا يف إعمار البلد.
 القضية اليت سُتدرس يف هذا املقال إذن، ال جيوز أن تُفهم أهنا حول متنع 
اللبنانيني وسالهنم التارخيي للوطن الذي استقبلهم، ليس االمتنان الثُّنائي بني البلدين 
نقدية،  ُأخرى  منظورياٍت  بإدخال  حموه  مُيكن  فال  للتشكيك،  موضًعا  ومواطنيهما 
التجربة تتجّدد بشكٍل متعّدٍد ومتنوٍع منذ أن بدأ املهاجرون األوائل  ألن مثار هذه 
يصلون بانتظاٍم، يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر، وممتدًة حىت أيامنا هذه، ال 
بل النقطة املركزية اليت علينا أن نُناقشها هي ضرورة إعادة اكتشاف تاريخ اللبنانيني 

أستاٌذ منسٌق يف هيئة الدراسات العربية واليهودية التابعة جلامعة ريو دي جانريو االحتادية.  *
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يف الربازيل، اْنطالقًا ِمن مفاهيٍم وجماالت حتليل جديدٍة، كتفكيك«ُأسطورة التاجر 
فّعالٍة يف  النساء كشخصياٍت  اجلوال، واالعرتاف األساسي مع كونه متأخِّرًا، لدور 

هذه التجربة اهلجرية، والطهي بصفته موروثاً محيًما ومسارًا ثقافًيا.

1. البائعون المتجّولون/التّجار: أبعد بكثير من مجرَّد نجاٍح اقتصادٍي:
التجارة وبالتايل ُصعود سالهنم   إَن احلديث عن جناح املهاجرين يف جمال 
االجتماعي هلو االنطباع األّول عن احلضور اللبناين يف الربازيل، يف األدب على سبيل 
املثال، صاَحَب التُّّجاُر »األتراك« دورات االزدهار االقتصادي الربازيلي ليدخلوا يف 
جماهل البلد، يف مؤلفات الروائي الكبري جورجي آمادو، شخصياٌت سوريٌة ولبنانيٌة 
مثل نسيب يف روايته غابرييال القرفة والُقرنفل )1958(، وفضول عبداهلل يف روايته 
الكمني الكبري: الوجه املظلم )1984(، ورضوان ُمراد يف روايته اكتشاف أمريكا من 
ِقبل األتراك )1994(، من بني آخرين، مجيعها شخصياٌت ماهرٌة يف اشتمام رائحة 
الثراء يف العصر الذهيب إلنتاج الكاكاو يف جنوب والية باهيا، أما عند الكاتب ميلتون 
حاطوم، فشخصياٌت مثل إمييلي يف روايته قصة شرٍق ما )1989(، والزوج زانا وحليم 
يف روايته شقيقان، هي اليت تؤّسس العالقة بني املهاجرين اللبنانيني والتجارة يف طرق 
االزدهار يف املنطقة األمازونية، وهناك روايتان هلما رمزيٌة خاّصٌة فيما يتعّلق حبضور 
التاجر اجلوال يف األدب الربازيلي: الفلوس يف الطريق: ملحمٌة للمهاجرين )1987(، 
الظالم  يف  ونوٌر  لسنة 1988،  جابويت  جائزة  على  اليت حصلت  فرحات،  إلمييل 

)1999( لسليم ميخائيل، وبطبيعة احلال فإَن ذلك على سبيل املثال ال احلصر.1
 وخارج النطاق األديب، فإَن متثيل هؤالء املهاجرين قد ُخلق من خالل العالقة 
بالتجارة، وذلك يف إنتاجات ثقافيٍة أخرى، كالربامج اهلزلية يف التلفاز الربازيلي، من 
أشهر املشاهد للممثِّل اهلزيل الربازيلي شيكو آنيزيو يف برناجمه مدرسة األستاذ راميونُد 

Hassan، 2017   1، ص ص 549-550.
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يَلعب دوَر تاجٍر يدعى سليم  إلياس  املمثِّل جواو  فيه  الذي كان  هو ذلك املشهد 
يف  واللبنانيني  السوريني  املهاجرين  إزاء  للرؤى  األوضح  التعبري  جيّسد  الذي  ُمشيبة، 
ُتشري  اهلزلية كانْت  الشخصية  تلك  هبا  تنطق  اليت  املنمطة  اجُلمل  أَن  إذ  الربازيل، 
مباشرًة إىل احلنكة التجارية املنسوبة للعرب عاّمًة، ومنها عندما يسأله املدّرس سؤااًل 
ما فكان يبدأ جوابه بـ »اسأْلين نقًدا وأنا ُأجيبُك بالتقسيط«، ويف مسلسل لطماٌت 
وقبالٌت لعب املمثل فالفيو ميلياتشو دور شّليطة، وهو صاحب مطعٍم عريٍب يف حي 

كوباكابانا يف الريو دي جانريو، موّرٌط دائًما حباالٍت غريبٍة عجيبٍة مع زبائنه.
 من جانب ما، إن كان يُؤخذ البعد اهلزيل هلؤالء املهاجرين يف الربازيل على 
أنه عنصر يؤيّد استيعاَب اللبنانيني يف اجملتمع الربازيلي، َفِمْن جهٍة ثانيٍة جيَُِب أْن نؤّكد 
التكامل  فإَن  واإليطاليني،  اليابانيني  ُأخرى كتجارب  هجرية  جتارب  غرار  على  أنّه 
االجتماعي قد أحدث أيًضا ردوَد فعٍل استنكاريٍة، واحلفاظ على األساطري األوىل، 
ومن  نفسها  اجلالية  من  فعٍل  ردُّ  هلو  اللبنانيني،  املتجولني  البائعني  جناح  كُأسطورة 
سالهنا ضَد التفرقة االجتماعية، إّن مسرية استغراب اجملتمع املدين الربازيلي بالنسبة 
إىل املهاجرين اللبنانيني قد اتسمت بعالمة عدم الثقة، وعلى حدِّ قول املؤرخ بوريز 

فاوستو:
ما  نادراً  فاألتراك  الشبهات،  اعرتهتا بعض  للتجار  احلميمة  الصور   »هذه 
أحياٍن كثريٍة يستوردون زوجاهتم من  الزواج من ذويهم، ويف  إىل  خيتلطون، ومييلون 
بلدهم، ومل يكرسوا أنفسهم لزراعة النب )واهلجرة مل تشجع إال هلذا الغرض(، وهم 
هذه  تؤّدي  أن  الطبيعي  من  فإنه  ما  حدٍّ  وإىل  واجتماعياً،  ثقافياً  جداً،  انطوائيون 
اجملموعة من الصفات، باإلضافة اىل انكباهبم على التجارة اليت من شأهنا عادًة أْن 
تثري الشبهة باملكاسب السهلة، أخريًا كّل هذا يؤّدي إىل خلق بعض األنواع من التفرقة 
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والنظرات املسبقة، وبالفعل فإنه ال شكَّ من أن هذه األمور قد ُوجدْت واستوجبْت 
املواجهة«.2

 إَن الوصمات املختلقة حول املهاجرين العرب قد وصفت عامة من قبل 
الباحث باولو غابرييل حلو دا روشا بِْنتو على أهنا نوٌع برازيليٌّ من االستشراق األورويب، 
اإلنشاء االزدرائي حول الشرق، احلاضر يف أوروبا انطالقًا من توسيع إمرباطورياهتا على 
حساب إفريقيا وآسيا، قد جتّددت أبعاده يف الربازيل، من النخب احمللية إىل اجملتمع 
التأثري  وردع  الرقابة  بغيَة  لفظٍي  استشراٍق  إىل  تطبيقٍي  استشراٍق  من  متحوِّاًل  عامًة، 
الثقايف للهجرة على اجملتمع الربازيلي،3 فعدم الثقة إذن عنصٌر حاضٌر بشكٍل مكّثٍف 
بسبب  التغى  حىّت  أو  اضمحَل  قد  أنه  مع  الربازيلية،  اللبنانيني  املهاجرين  جتربة  يف 
اختالف االسرتاتيحيات االنشائية للتقبُّل االجتماعي يف اجملتمع احملّلي، ِمن خالل 

التكرار املمنهج ألسطورة التاجر اجلوال.
 وُأسطورة التاجر اجلوال هذه تُعيد بناء مكان املهاجرين اللبنانيني يف الربازيل 
لكوهنا تؤالف بني حضور هذه الشخصيات يف األوساط احلضرية للدولة وبني قيم 
التحديث والرأمسالية، املنتشرة منذ أوائل القرن العشرين. االغتناء الشرعي واملشهور قد 
يُفيد كنوٍع من الرتياق ضدَّ الصورة املنّمطة عن االنطوائية االجتماعية املنسوبة عموًما 
إىل العرب. وبالرغم من أن هذه العملية املتفاعلة بطيئٌة وتدرجييٌة، فإهنا شّكلْت خَمرًجا 
مغويًا بالنسبة إىل املهاجرين اللبنانيني وسالهنم، مل ُيسمِّ باولو حلو اعتباطًا اأُلسطورة 

املذكورة أعاله بـ »السرد الرئيس« للهجرة العربية إىل الربازيل:
يف  العريب  احلضور  عن  للدراسات  الرئيس«  »السرد  فإَن  عاّم،  بشكٍل   
الربازيل ميكن أن يُلّخص على أنه ملحمة ُمهاجرين كانوا قد فّروا من الفقر والظلم 
السياسي واالضطهاد الديين يف إمرباطوريٍة عثمانيٍة حتتضر. َقَطَن هؤالء املهاجرون يف 

Fausto، 2000  2، ص 53.
Pinto، 2016  3، ص 53.
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املدن الكربى الربازيلية، حيُث بدأوا نشاَطهم االقتصادي كباعٍة متجّولني، مث دفعهم 
التجارة اجلوالة إىل أْن يستقيموا يف التجارة الرمسية،  الرأمسال الذي حصلوا عليه يف 
ففتحوا حمالٍت، ويف بعض احلاالت اليت مسحت هلم أو ألحفادهم باالزدهاَر التجاري 
دخلوا يف جمال اإلنتاج عرب تأسيس املصانع، والرأمسال الذي حصلوا عليه يف التجارة 
ألبنائهم  العايل  التعليم  على  اإلنفاق  خالل  من  ثقايفٍّ  رأمساٍل  إىل  حتوَّل  والصناعة 

املولودين يف الربازيل.4
 إَن كثافة اهلاجس باالندماج االجتماعي هلي حقًّا متناسبٌة مع سعة الوصم 
الذي تعرض لُه هؤالء املهاجرون، ويف هذا املعىن فإَن بعض احلاالت تستحق متييزًا 
اليت  البارزة  االجتماعية  وللمكانة  للهجرة  مضاّدة  أمثااًل ألحاديث  بصفتها  مفصاًل 
تروزي  أُوزفالدو  الباحث  يذكر  الربازيلية،  املراكز احلضرية  اللبنانية يف  اجلالية  أحرزهتا 
يف عمله عن السوريني واللبنانيني يف ساو باولو، حالَة نائٍب يف مدينة ساو جوزيه 
ممّا  للتخّلص  قانوناً  اقرتح  الذي  بيمينتيل،  ألكانتارا  بورفرييو دي  امسه  بريتو  ريو  دو 
رآه حيلة »األتراك« لكي خيدعوا زبائنهم، والفكرة يف ذلك القانون اجلديد هي منع 
هؤالء التجار من التحّدث باللغة العربية بالقرب من زبائنهم الربازيليني، ألن املضمون 
مع  معامالهتم  يف  اخلدعة  يسهِّل  قد  البشر«  »أولئك  يقوله  ملا كان  به  املشكوك 
الربازيليني: »كَل تركِي يتكّلم باللغة الرتكية بالقرب من برازيلي سيدفع غرامًة قدرها 
يكشف   ،1906 سنة  إىل  العائد  احلدث  هذا  البلدية«.5  خلزانة  لايٍر  آالف   10
النخب  على  خاّصًة  تؤثّر  واجتماعيٍة  اقتصاديٍة  طبيعٍة  ذات  مشكلٍة  حتوُّل  كيفية 
التجارية التقليدية يف تلك املدن إىل قضيٍة سياسيٍة وأمنيٍة جيب حّلها على حسب 

القانون والقوة اإلجبارية للدولة الربازيلية.

Pinto، 2010  4، ص 17.
Truzzi   5، عن Meihy، 2016، ص 176.
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 على أَي حاٍل، فإَن التجارة اجلوالة واملمارسات التجارية اأُلخرى املستْخدمة 
ِمن ِقبل اللبنانيني يف جتربتهم اهلجرية يف الربازيل مل تكن على اإلطالق شيًئا خارًجا عن 
العادة بالنسبة إىل سّكان املدن الربازيلية. فاملشكلة إذن، ليسْت بالضرورة املمارسات 
التجارية وعدم األمانة املفرتض لدى أُوالِء التجار، بل فيما خيّص املهاجرين اللبنانيني، 

صورة النجاح االقتصادي اليت كان جيب أن جُتابه عالنيًة.
مارانياو،  والية  عاصمة  لويز  ساو  يف  واللبنانيني  السوريني  عن  حبثه  يف   
يعرض مارسيلو ماغاليايز مثاًل جديداً وجديراً باالعتبار حول الوصم، ففي صفحات 
اجلريدة احمللية آباكوتيليا، العائدة إىل أوائل القرن العشرين، كانت الرسالة واضحًة: 
»كم تساوي هذه الىهجرة العربية املنشودة إىل هذا البلد، وطريقتهم يف التعامل اليت 
تضَر التجارة اجلدية واألمينة يف هذه احمللة«6، عندما يثبت فرقاً واضحاً بني التجارة 
التقليديني، يكشف  املدينة  وأمانة جتار  واللبنانيون من جهة  السوريون  اليت ميارسها 
خرب تلك اجلريدة أن القضية تتعلق باملنافسة املربكة على السوق، واليت بدأت بإقامة 

املهاجرين هناك.
اندمج بشكٍل وديٍع يف اجملتمع  الذي  التاجر احلوال  فإَن أسطورة   وهكذا 
مسامهًا فيه ويف اقتصاده الوطين تواري تعددية التجارب للهجرة اللبنانية إىل الربازيل، 
إذ أن هذه األسطورة، حتّول فقط أولئك الذين ميكن إسقاط »السرد الرئيس« عليهم 

إىل أبطاٍل مميزيٍن.
 إذا كانت كٌل من والية ساو باولو ووالية مارانياو قد أنتجت أمثلًة ال يكمن 
التكرار  عن  البعد  كَل  بعيدًة  الربازيل  إىل  اللبنانية  اهلجرة  أَن  على  عليها  االعرتاض 
املستمّر أُلسطورة التاجر اجلوال الذي جيد اخلالص عندما »يُظهر نفسه أمريكيًا«، 
فلقد حصل يف كوريتيبا عاصمة والية بارانا، يف 8 من كانون األول سنة 1959، 
كسر منطق »السرد الرئيس« كمرجٍع وحيٍد للحضور اللبناين يف الربازيلي، يف ذلك 

Magalhães، 2011  6، ص 2.
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اليوم كسبت املواجهة بني الروح احملافظة احمللية واحلضور غري املتقبل للبنانيني يف املراكز 
احلضرية الكربى أبعاًدا غري متوقعٍة حىت تلك اللحظة.

لزيادة جباية الضرائب  بارانا قد بدأت محلًة   كانت آنذاك حكومة والية 
وذلك بتشجيع املستهلكني على أن يطلبوا الفواتري من احملالت التجارية عند شراء 
البضائع، فأخذ السكان بتلبية ذلك ألن تلك الفواتري كانت تبدل بتذاكر يرتشحون 
من خالهلا لقرعٍة جائزهُتا مليون كروزيرو، اسم العملة الربازيلية وقتئٍذ، وتقايض الفواتري 
املطلوب  األدىن  واملبلغ  املشرتيات،  من  ثالثة آالف كروزيرو  أمتت  ما  بالتذاكر كَل 
إلصدار كَل فاتورٍة هو مخسون كروزيرو، فحدث يف كوريتشيبا أن اشرتى املالزم يف 
الشرطة أنطونيو تافارِز مْشطًا سعره أقّل من مخسني كروزيرو، ولكنه أصَر على صاحب 
احملل اللبناين أمحد جنار بأن يصدر له فاتورًة، فرفض اآلخر، فاشتّدْت املشاجرة بني 
الزبون والتاجر، ووصلت إىل حّد تبادل الشتائم واالعتداء بالضرب، وسرعان ما انتشر 
يف املدينة خرُب املواجهة، وبني ليلٍة وُضحاها حتوَّل األمر إىل موجٍة من العنف والتدمري 
استغرقْت يومني، ُعرف احلدث بـ »حرب املشط«، واستوجب تدّخَل القواِت املسلَّحة 

إليقافه، يف مقاٍل عن هذا النزاع، قال الباحث مجيل زغيب نيتو:
العرقي،  احلقد  ذلك  تضخيم  أجل  من  وعملْت  ذلك  اجلرائُد  قد كرَّرْت 
مبالغًة دون شٍك، يف عناوينها الرئيسة: »إعالن حرب ِضدَّ األتراك«، مترٌُّد له »مسات 
املذحبة املنّظمة على الطريقة النازية«، مؤكدًة أَن »الشرطة هزمها الشعب يف الشوارع 

وامليادين« )جريدة »دياريو دو بارانا«، 1959/12/9(.7  
اللبنانية إىل  اهلجرة  السرد حول  املستمر ألسطرة  التفكيك  املؤرخني   على 
عن  جديدٍة  نظرٍة  تأسيس  من  متر  النقدية  املمارسة  هلذه  األوىل  واملرحلة  الربازيل، 
بطريقٍة  تنساب  ولبنان  الربازيل  بني  العالقات  أَن  االنطباع  اجلوال،  التاجر  أسطورة 
طبيعيٍة وتلقائيٍة ليس أكثر من غرور، كما أن االندماج التلقائي والطبيعي اللبناين يف 

Zugueib Neto، 2009  7، ص 52.
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اجملتمع الربازيلي ليس اكثر من غرور، ولكن ذلك أثّر على األجندة الدولية اليت تربط 
بني البلدين.

دبلوماسيٌة  عالقاٌت  هلما  ولبنان  الربازيل  أّن  االعتبار  بعني  أخذنا  ما  إذا   
منذ سنة 1944، فإننا نندهش من أن لبنان استقبل فقط رئيساً برازيلياً واحداً يف 
زيارة رمسية، هو لويز إيناسيو لوال دا سيلفا، سنة 2003، وذلك بالرغم من الزيارة 
الثاين  النصف  الثاين إىل الشرق األوسط يف  اليت قام هبا االمرباطور بطرس  الشهرية 
من القرن التاسع عشر، وأيضاً بالرغم من الوصول إىل رئاسة اجلمهورية لسياسٍي ذي 
أصوٍل لبنانيٍة هو ميشال تامر، كم هي معربٌة للغاية كمية رؤساء اجلمهورية ورؤساء 
الورزاء الذين قاموا بزياراٍت رمسيٍة إىل الربازيل منذ استقالل البلد سنة 1943، من 
ميشال  الرئيس  زيارة  لغاية  فارغاس  جيتوليو  الرئيس  إىل  الرئيس كميل مشعون  زيارة 
سليمان إىل الرئيس لوال سنة 2010، عدم التوازن بني زيارات الربازيليني واللبنانيني 
التجربة اهلجرية اليت نقوم هنا بوصفها: األسطورة حتذف مث ُتْسكُت  يتَّبع خطوات 
مث تستبعد إمكانياهتا تدرجيًيا، فإْن كانْت التجارة القاعدة التارخيية لتأسيس عالقات 
القرابة بني كال البلدين، فعلى املراحل املستقبلية جتاوز هذا احلّد األويل، لكي ختلق 

أجندًة سياسيًة وثقافيًة مشرتكًة، واسعًة ونشيطًة.

2. النساء اللبنانيات: البطالت الدائمات لهجرٍة قديمٍة:
 من مجيع وجوه اهلجرة اللبنانية إىل الربازيل، الوجه الذي كان عرضًة أكثر 
للسكوت عنه من أسطورة التاجر اجلوال هو دور شخصياٍت اجتماعيٍة أخرى تُعترب 
ثانويًة ليس يف تاريخ احلركات اهلجرية فحسب بل يف أي حبٍث عن تاريخ عوامل العمل، 
واآلن ميكن للمؤرخني إعادة النظر على مسار اللبنانيني الطويل يف الربازيل انطالقاً 
التّجار الذين مييِّزهم »السرد  البائعني  من شخصياٍت ليست أقَل نشاطًا وشأنًا من 

الرئيس«، أال وهَن النساء اللبنانيات.
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 بالرغم من أّن األعمال األكادميية اليت تستخدم املقاييس املنهجية للتأريخ 
تلك  ُمسامهة  فإّن  معهم،  املقابالت  عَملت  قد  من  إىل  نساًء  تضم  قد  الشَفهي 
الشخصيات األساسّية يف العملّية اهلجريّة غالًبا ما تكون مشروطًة بالسيناريو الرمسي 
وجناٌح  ورومانسيٌة  وإصراٌر،  مغامرٌة  اللبناين:  الشتات  عن  للدراسات  أعاله  املذكور 
اللبنانيات بصفتهّن فردياٍت يعتمد االعرتاف االجتماعي هبّن على  ماّدٌي، فالنساء 
البنية اأُلسرية، إّما كأمٍّ وإّما كزوجٍة أو ابنٍة، فإهنّن ال يصلحَن للِخطاب اجلريء الذي 

يُنسب إىل التاجر اجلوال، وعلى حدِّ قول الباحثة مسرية عثمان:
 تارخيًيا، عوجلت اهلجرات على أهنا عمليٌة ذكوريٌة، إذ أنه ُنسبْت إىل الرجال 
مسؤولية اهلجرة والقرار باختاذها، باعتبارها، قبل كّل شيٍء، هجرة عمل، كما أشار 
صياد )1998(. وُنسب إىل النساء دور التابعة يف ذلك املسار، تقتصر مسؤوليتهن 
البنية األسرية واحِلفاظ عليها يف مناطق خمتلفٍة وحتت ظُروٍف جديدٍة، وأْيًضا  على 
احملافظة على القيم الثقافية والتفاوض بني اهلويات العرقية والوطنية، وهكذا فإنَّ دوَر 
أو جمّرد  ُمهَمالٍت  إّما  ثالَث هلما:  قد ُعوجل بطريقتني ال  اهلجرية  العملية  النساء يف 
تابعاٍت. بشكٍل أو بآخر، هذا يعين أنَّ األمهيَة املمنوحَة لظاهرِة ُمشاركِة النساء يف 

العملية اهلجرية هي إّما ضئيلٌة أو ُمنعدمٌة.8
 وبعد مرور أكثر من 130 سنٍة على اهلجرة اللبنانية إىل الربازيل، فإَن متثيل 
املرأة اللبنانية، مبا فيه متثيل املرأة العربية بشكٍل عامٍّ، عليه أْن يتجاوز الفكرة املنمَّطة 
اليت تّدعي أّن مشاركتها يف عامل العمل حتًما تكميليٌة وتابعٌة لدور التاجر اجلوال، 
النساء املهاجرات، ألسباٍب اجتماعيٍة واقتصاديٍة،  واحلقيقة اليت تفرض على هؤالء 
عدَم قدراهتَن على ترك األعماِل املنزلية، تفرض كذلك على أغلبيتهَن القياَم خبدمٍة 
بالنساء  خاّصًة  السمة  هذه  وليسْت  التجاري،  احملّل  ويف  املنزل  يف  مزدوجٍة،  يوميٍة 
كالربازيلي  مديٍن  جمتمٍع  يف  بل  اهلجرة،  سياق  يف  ُأخرى  جنسيٍة  أّي  أو  اللبنانيات 

Osman، 2011  8، ص 115.
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الذي يُعترب ُعموًما أقّل »أبويًة« من اجملتمعات العربية، فإَن ازدواجية العمل للنساء 
واقٌع ال يتغري. فبموجب ُمعطيات تقريٍر عنوانه »صورة التفاوتات الناجتة َعن اجلنس 
وَعن العرق«، الذي نشره مؤّخرًا معهد البحوث االقتصادية التطبيقية التابع للحكومة 
ساعاٍت  بسبع  الرجال  عمل  معّدل  على  يزيد  النساء  عمل  معّدل  فإّن  الربازيلية، 
ونصف أسبوعًيا، و احلقيقة أّن أكثر من %90 من النساء قلن إهّنّن يقمن بأعماٍل 

منزليٍة بعد دوام العمل العادي.9
اجتماعٌي سواٌء  واقٌع  املزدوج هو  العمل  فإَن  اللبنانيات،  النساء   يف حالة 
يف جمتمعهَن األصلي أو يف اجملتمع الذي استقبلهَن، ال يعين هذا أنه ليس ألولئك 

املهاجرات دوٌر بالٌغ األمهية يف النتائج املاّدية للتجربة العائلية يف اهلجرة.
الربازيل،  إىل  اهلجرة  واللبنانيات يف  السوريات  النساء   يف عملها عن دور 
تنطلق الباحثة ماْرسيا سيكريا من قصٍص حياتيٍة لكي تصف األداء التجاري البارز 
بارانا.10  والية  يف  نيغرو،  ريو  مدينة  مثل  احلضرية،  املراكز  شىت  يف  النساء  هلؤالء 
وهكذا فإَن مسؤولية املهاجرات اللبنانيات ودورهن البطويل يف التجربة اهلجرية يتربر 
بعوامل كثريٍة تكوِّن صورة هذه اهلجرة إىل جانب التجار اجلوالون، كالعمل املباشر 
مع الزبائن والقيام بالعمل اليومي املنزيل وأخرياً احملافظة على عادات الوطن األُّم ونشر 
هذه العادات يف الربازيل واستيعاهبا مما يُعني على االندماج يف اجملتمع الذي استقبل 
املهاجرين. وإذا كان البائع املتجول هو من خيرج إىل الشوارع ليغري الزبائن بقدرته 
على التحايل لدى التعامل التجاري املباِشر، فإنه عنَدما يتمكن من أن يفتح حماًل 
فإَن النساء هَن من يقمن بإدارة هذا املشروع الثاين، مكمالٍت للدخل  ثابتاً  جتارياً 
العائلي، وباإلضافة إىل ذلك حيصلن االعرتاف بعملهن كجزٍء مهمٍّ من امليزانية املنزلية.

IPEA، 2017  9، ص 37.
Siqueira، 2006  10، ص 6.
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 أّما بالنسبة إىل القضايا املتعّلقة باجلنس، اليت ستزيد أمهيتها يف الدراسات 
عن اهلجرة اللبنانية إىل الربازيل، تلفت مسرية عثمان إىل عنصٍر جديٍد جيب أن يؤخذ 
لبنان، حاملني  إىل  يعودون  الذين  اهلجري على أساس  التيار  االعتبار: حتليل  بعني 
عاشوها يف  اليت  الفرتة  هبا طوال  مروا  اليت  واالقتصادية  الثقافية  التغريات  معهم كل 
الربازيل. يفرض إدخال هذا املشهد اجلديد من البحوث ضرورة دمج روايات اجليلني 
الثاين والثالث من املهاجرين إىل العمل األكادميي، إذ أَن أولئك الشخصيات تضفي 
مزيًدا من الديناميكية إىل ما تكونه فعاًل حياة اهلجرة، يف أحياٍن كثريٍة مواليد الربازيل 
ُهويٍة  من  انطالقاً  االجتماعي آلبائهم وأجدادهم،  الوضع  لبنان  يتولون يف  َمن  هم 
يذهب من  الذي  اجليل  أن  عثمان  تبني  االستقبال،  وبلد  األصل  بلد  بني  مقّسمٍة 
الربازيل إىل لبنان يأخذ معه فكرًة معينًة عن العمل الذي يقلب أسطورة التاجر اجلوال، 
قطاع  إىل  للسوق، موسِّعًة جمال عملها  اجلديدة  النزعات  تتماشى مع  التجارة  ألَن 

اخلدمات، يف حالة النساء من خالل العمل كُمَمرِّضات وَخّياطات وُمَدرِّمات.11
 إَن النقاش حول القضايا املرتبطة باجلنس يف تاريخ اهلجرة اللبنانية ووضعها 
احلايل يفتح إذن، إمكانياٍت جديدٍة للرؤى العالقات بني كال البلدين، وكذلك الطريقة 
اليت من خالهلا تعرتف املخيلة االجتماعية ليس فقط حول صورة النساء اللبنانيات، 
بل صورة املرأة العربية على وجه العموم. على حَد قول مسرية عثمان: وهكذا فإَن فهم 
النظرة  بالتأكيد على جتاوز  لبنان والربازيل سُيعني  العملية اهلجرية بني  أداء املرأة يف 
يف  املنعدمة(  )أو  الضئيلة  واملشاركة  اخلنوع  عن  النمطية  الصور  خيّص  فيما  املسبقة 
التنظيم العائلي هلذه اجملموعة، وكذلك سيسمح بأن ُيكشف الوجه اآلخر هلذه العالقة 
ا  املعقدة، اليت يتجاوز فيها احلضوُر النسوي الفضاَء املنزيل، ألّن مسامهتهَن حاّدًة جدًّ
يف احملافظة على القيم التقليدية والتكّيف مع القيم اجلديدة املكتسبة خالل العملية 

Osman، 2011  11، ص 123-124.
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اهلجرية. املشاركة يف العمل إحدى اإلمكانيات للتطرُّق إىل املوضوع بطريقٍة هتدف 
إىل جتاوز الرؤى املنمَّطة عن النساء العربيات ِخالل اهلجرة.12

3. طعم الهجرة له نكهة االنتصار:
األطباق  هي  شك،  بدون  الربازيل،  يف  شعبية  األكثر  اللبنانية  الرتكة   
واملأكوالت اليت قد دخلت يف صلب العادات الغذائية يف أَي مركٍز حضرٍي برازيلٍي: 
الزبادي واحلّمص والتّبولة والُكـِّبة والصفيحة )الفطرية( واملبّهرات اليت متنح الطعمة لتلك 
األكالت الشهية. من مجيع العناصر الراسخة يف الذاكرة احلميمة للبنانيني وسالهنم يف 
الربازيل، الطبيخ هو احملّرك األول كعالمٍة للهوية، قبل اسم العائلة وحكايات األقارب 
اللبنانية  اجلنسية  تقدمي طلب  وقبَل حىّت  واألْجداد  واألْخوال  األْعمام  مثل  احملبوبني 

للقنصليات.
سياسًيا،  بُعًدا  األكل  فعل  متنح  احلميمة  للذاكرة  الطهي كعالمٍة  أمهية   
يستخدم عموًما املهاجرون والالجئون واملنفيون العالقَة بطبيخ أرضهم األصلية كأداٍة 
إلعادة االقرتاب من عامٍل ُسحب منهم لظروٍف خارجٍة عن إرادهتم أو كإسرتاتيجيٍة 
مؤقّتٍة للبقاء على قيد احلياة، يؤّسس الطهي إذن اتصااًل مباشراً مع هذا العامل املفقود، 
الفرد يتصل بشظيٍة من حياته مَت فصله عنها قسرًا13، والقيام بطبخ ما هو  جاعاًل 
محيمٌي ومعرتٌف به كإرٍث ثقايٍف كذلك ينظم نوعاً من الذاكرة الطقوسية اليت تندمج 
ووضع  عامة  اهلجرية  التجربة  نواة  هي  األسرة  إذا كانت  اليومية.  املهاجر  حياة  يف 
فيها  العائلة،  أداة جتسيد وحدة  الطاولة مبثابة  فإَن  اللبنانيني ال خيتلف عن غريهم، 

12  نفس املصدر، ص 132.
.Bardenstein، 2002  13



153153

اهلجرة اللبنانية إىل الربازيل التاريخ والوضع احلايل.

تتكرر مقاييس التصّرف اليت تعيد إنتاج التصّورات عن كّل من عاملي العمل واملنزل، 
كمثل اهلرمية واالحرتام والوترية اليومية.14

 ولكن، من داخل املنطق اهلجري، يكتسب الطهي وظيفًة أخرى تسمو على 
ُحدود العاطفة يف امليدان العائلي اخلاضع للهرمية. يف العامل اجلديد للخدمات اليت 
تعرضها النساء املهاجرات، سواًء كانت اللبنانيات املقيمات يف الربازيل أو حىت اللوايت 
تليّب االحتياج  الربازيلي غايًة مزدوجًة: فِمن جهٍة  الطهي  لبنان، يكتسب  عدن إىل 
ومبادرٍة،  عمٍل  سوق  إىل  يتحّول  أخرى  جهٍة  ومن  العائلية،  احلياة  لذاكرة  اإلرثي 
تذكر مسرية عثمان بعض اللبنانيات العائدات إىل الوطن أجرت مقابالٍت معهن يف 
أنّه إىل جانب نشاطهَن كأُمهاٍت ومدرِّماٍت، أخذن كذلك بطبخ  لبنان، فصّرحن 
املأكوالت الربازيلية وبيعها يف مدٍن لبنانيٍة تضَم عدًدا كبريًا من العائالت اليت عاشت 
خالل فرتٍة ما من حياهتا يف الربازيل، يف هذا السياق فإّن بعض املدن اللبنانية املعروفة 
البقاع )حتديًدا لوسي  الربازيل، خاصًة يف منطقة سهل  باهلجرة اىل  أهلها  بعالقات 
والسلطان يعقوب وكامد اللوز وغزّة، اخل(، قد مألت بالعرض املتصاعد للمأكوالت 
الربازيلية، كمثل اخلبز باجلنب وحلم الدجاج املقلي بالعجني، والسنبوسق وأنواٍع شىتَّ 

من احللويات.
ومكثّفة  ولبنان خالقٌة  الربازيل  بني  الدينامي  الثقايف  التبادل  هذا  ونتيجة   
وثُنائيٌة وال ميكن إيقافها، وهي ليست قضيًة غرائبيًة غذائيًة فحسب أو عنصرًا سطحيًّا 
يف ما خيّص العالقة بني البلد األصل واجملتمع املستقبل، على الدراسات عن تاريخ 
اهلجرة اللبنانية و عصرها، واآلن كذلك عن العائدين إىل لبنان، أن تسري حنو فهٍم 
جتاوزه،  يتَم  أن  جيب  الكّمية  واملعلومات  الدميوغرافية  املعطيات  إنتاج  أّن  خالصته 
يف جمال التاريخ الثقايف مثاًل نادرًا ما يُعمل ذلك لتلبية االحتياجات التحليلية هلذه 
احلقائق املستجّدة وغري املتوّفقة مع »السرد الرئيس« عن التاجر اجلوال، على مؤرّخ 

Heck، 2003  14، ص 9.
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اللبنانية إىل الربازيل أن يركن فقط إىل امللّفات وإىل كتابة تاريخ يبنيه داخل  اهلجرة 
جدران غرفة األحباث فما ينقصه إذن، هو روح التاجر اجلوال.

 على مؤرخ اهلجرة اللبنانية إىل الربازيل، كما حدث للتاجر اجلوال أن يفهم 
أيًضا أَن التجارب اهلجرية متعددًة وغري مستقرة. إَن الذين ُأسكتوا وُنسيوا أو الذين 
مل حيظوا بالتكيف مع السيناريو الرمسي املتحّدث عن املغامرة مث االغتناء، هم أيضاً 
مشاركون يف قّصة شتاٍت ما زالت على قيد التنفيذ، من اجلائز االنطالق من قصة 
بالنسبة  املكسورة  اهلوية  معىن  هو  عما  األكادميية  للمناقشة  حبيب«  »اجلدو  حياة 
للمهاجر، تاريخ اهلجرة اللبنانية ليس ملًكا لألسر الناجحة وال للسياسيني ذوي أمساٍء 
عائليٍة عربيٍة، وال للمجموعات األكثر هيمنٍة على مثل »الذكور« و »املسيحيني« 
و »املسلمني«، النساء واألطفال والشبان الذين ينتقلون من املدن الربازيلية الكربى 
إىل ُقرى سهل البقاع بني آخرين، وكذلك املهاجرون األوائل الذين أتوا من لبنان إهنم 

مجيًعا جزء مهّم من هذا اإلرث الثقايف.
العتيد »سليم مشيبة« حُمّق شيًئا ما وهو ُيضحكنا على   أخريًا، يبدو أن 
ما حنن عليه: مؤرخو اهلجرة اللبنانية يسألون »نقًدا« فُيجيبهم التاريخ »بالتقسيط«، 

متقاضًيا فائًضا باهظاً. 
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العرب والمسلمون والسوريون واللبنانيون في األدب البرازيلي
حممد مصطفى اجلاروش*

إَن حضور العرب واملسلمني يف األدبيات الربتغالية قدمٌي قدم اللغة الربتغالية 
نفسها، حيث أننا جند يف أسفارها سجاّلتٍ مفّصلٍة عن هذه الشعوب عند املؤرخني 
الربتغاليني األوائل، وكذلك توجد متثيالٌت هلم يف الشعر الربتغايل القدمي، يف أغاين 
هزليات جيل  املسرحية، ويف  األعمال  واهلجاء، ويف شىت  الساخر  والشعر  الصداقة 
فيسينيت، ويف أشعار ساْه دي مرياندا، وبشكٍل مكثٍف يف ملحمة الشاعر الكبري لويز 
فاز دي كامويز، ومن الطبيعي كذلك يف رواية )مقاصد( للكاتب املغامر فريناو ميندز 
بينتو، الذي يقَص فيها رحالته ومغامراته يف الشرق، أخرياً فإَن هذا احلضور العريب يف 

اآلداب الربتغالية قد يستحّق دراساٍت عدٍة، على مجيع املستويات.
 اآلداب يف اللغة الربتغالية على األراضي األمريكية قد باشرت تلك النزعة 
حتديد  نصها يف  أَن  من  الرغم  وعلى  جلٌي  هو  فكما  تارخيياً،  نفسها  فرضت  اليت 
املعىن ال ميكن أن يُعترب »أدبيًا«، فإن رسالة بريو فاز دي كامينيا اليت ُحسبت فيما 
بعد، بشيٍء من املبالغة »وثيقة والدة الربازيل« تشري إىل املسلمني، واملؤرخون األوائل 
كمثل بريو ماغاليانز غاندافو وغابرييل سوارِز دي سوزا، من بني آخرين - واللذان 
ال ينتسبان كذلك إىل جمال األدب يف معناه الضيق - ال يفوهتما ذكر املسلمني، 
يشري إليهم الشاعر بينتو تيشريا يف قصيدته امللحمية »بروزوبوبييا« بطريقٍة سلبيٍة جداً 
عند حديثه عن املعارك بينهم وبني الربتغاليني، ويف األشعار املنسوبة اىل غريغوريو دي 

أستاذ اللغة العربية وآداهبا يف جامعة ساوباولو، حاصل على شهادة الدكتوراه يف األدب الربازيلي.  *
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ماتوز إيه غريا، وأيضاً يف خطب الكاهن أنطونيو فيريا، فإن اإلشارات إىل املسلمني 
و »األتراك« موجودٌة بوفرٍة، بصفتهم غرضاً للهجاء واالستهزاء لدى األول، وهتديداً 
للعامل املسيحي ومرآًة مضادًة لدى الثاين، وعند الشعراء األركاديني يف القرن الثامن 
أنطونيو  توماز  الشهري  والشاعر  والعرب،  املسلمني  إىل  إشارات  عشر، كذلك جند 
وغريغوريو  ودينٌء«(  »لئيٌم  بأنه:  حممداً  وصف  )الذي  غرار كامويز  على  غونزاغا، 
)الذي قال عنه أنه: »من أحقر هراطقة بين آدم«(، عالوًة على آخرين غري قليلني، 

يسميه »احلقري حممد« مؤسس »أُّمٍة جاهلٍة«.
 بدرجٍة أو بأخرى - وعلى حسب طريقة التحليل املعتمدة، ألنه يوجد من 
يقرتح وجود »أهالنيٍة« نامجٍة عن نوٍع من الوعي الوطين األويل لدى بعض مؤلفي 
تلك احلقبة، وكذلك من حيسب أهنم ليسوا أكثر من مؤلفني برتغاليني يكتبون يف 
مستعمرة برتغالية ال غري –، فإَن اآلداب خالل الفرتة املسماة بالـ »استعمارية« يف 
األراضي اليت ستكّون فيما بعد الوحدة السياسية املسماة »الربازيل«، أي أَن تلك 
اآلداب مدينٌة بكَل شيٍء إىل اآلداب الربتغالية، مما جيعل من الصعب إذن، اعتبارها 

مَعبِـَّرًة عن »روٍح برازيليٍة« مفرتضٍة وسابقٍة آلواهنا.
 والرؤى إىل العرب يف هذه اآلداب، بدون شٍك مشتّقٌة من الرؤى اإليبريية، 
إما لالستهزاء  للعداوة احلربية، أوموضوعاً  فيها مثاراً  الربتغالية حتديداً، سواًء ُحسبوا 

وإما للشفقة والرأفة.
ال ميكننا أن نتكّلم عن متثيٍل »قومٍي« أصيٍل أي برازيلٍي للعرب واملسلمني يف 
أدبنا إال بعد االستقالل السياسي للدولة سنة 1822، انطالقاً من هذا احلدث، فإَن 
اإلنتاج األديب احملّلي أخذ خيضع ملقاييس ومصاحل خمتلفٍة، اليت بإمكاننا أْن نسيمها 
قوميًة حقاً )مهما كانت إشكاليُة نطاق هذا املصطلح معقدًة(. واالستقالل السياسي 
الربازيلي هو معاصٌر إمْجااًل للحركة اجلمالية والفنية واألدبية والسياسية اليت استحوذت 
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على الثقافة الغربية ومسيْت بالرومنطيقية )اإلبداعية(، وخالل هذه احلركة ميكننا أن منّيز 
أساساً ثالثة خطوٍط رئيسٍة فيما خيَص متثيل العرب.

 اخلط األول، وهو غري مؤٍذ رغم كونه إيديولوجياً بامتياز، كان مديناً إلحدى 
الشاعر  مثل  السمات  خمتلفي  مؤلفني  يف  تُرى  أن  ميكن  اليت  الرومنطيقية،  نزعات 
يستلهمان  )اللذان كانا من جهتهما،  الفرنسي ستندال  والكاتب  بريون  اإلنكليزي 
بعض الشيء من فلسفة جان حاك روسو(، كانت هذه النزعة ُتسبغ املثالية على 
هذا الشعب لكونه بدائياً وتلقائياً ومتحرراً من قيود احلضارة، القمعية واملليئة النفاق.

 يف الربازيل ميكننا أن جند كثرياً من هذا التصور يف مؤلفني من طراز الشعراء 
كاسرتو آلِفز )من أبرز املناضلني ضد النظام العبودي( وآلفارِز دي آزيفيدو وغونسالِفز 
أي:  )بوابديل(  عنوان  مسرحيٌة حتت  باملناسبة  دياز  ولغونسالفز  آخرين،  بني  دياز 
ومل  بأكمله،  إسالمٌي  موضوعها  غرناطة،  إمارة  آخر سالطني  الصغري  اهلل  عبد  أبو 
يندر خاصًة عند كاسرتو آلفز الربط بني موضوع »العرب« وموضوع »اإلفريقي«، 
العبودي  النظام  ضدَّ  املكافحات  ِخالل  اإلنشائي  احلضور  من  نصيباً  هلم  وّفر  ممّا 

السائدآنذاك.1
 أما اخلط الثاين، املنتشر بشكٍل أشَد كثافًة، فإنه كان يقدم رؤًى سياسيًة 
للـ  منوذجاً  واإلسالمي  العريب  العامل  يصور  ما كان  بقدر  ومباشرًة  واضحًة  وحزبيًة 
باألحرى كمجتمٍع ال جيب  أو  ويستخدمه كمرآٍة مضادٍة،  السياسية«  »استبدادية 
إطالقا أن يُتمثل به، هذا التمثيل وهو أكثر مباشرًة، كان ُيستعمل عموماً النتقاد 

1  كانت هذه هي الطريقة الرومنطيقية املتطرفة للنظرة إىل املسلمني، من املمكن أن توجد يف كثري 
مما كتبه بايرون، وكذلك يف كتاب »عن احلب«، للكاتب الفرنسي ستندال، حيث نرى الرتكيز 
على الغرائبية امللونة، مع إشادة ضمنية على »مهد احلّب« إخل. يف اخلالصة، فإن العامل االسالمي 
يصور على انه مملكة املناظر الغرائبية طوراً واملسلية اطوارًا، واليت جيب أن تقصف من حني إىل 

آخر لكي تصبح اكثر تسلية. راجع مالحظات إدوار سعيد الثاقبة يف كتابه االستشراق. 
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إجراءات اإلمرباطورية الربازيلية اليت ختالف بعض املصاحل االقتصادية والسياسية، وذلك 
مبقارنتها باحلكومة العثمانية، فال شيء حيَط من قدر أي حكومٍة كاالهتام بأهنا متارس 
نفس االستبداد الذي مُياَرس يف الشرق األوسط ميكننا أن نستشَف هذه الرؤى عند 
الروائي جوزيه دي آلينكار الذي ترمجت روايته )إيراسيما( إىل العربية يف بداية القرن 
العشرين، وكذلك عند الكاتب والصحفي مانويل أنطونيو دي املايدا، وتتجلى بشكٍل 
مكثٍف خاصًة يف املناشري السياسية اليت ُأسِّسْت على مدار القرن التاسع عشر، مل 
والشرقيني  واملسلمني  العرب  بتحقري  الربازيليون  املثقفون  يتباهى  أن  النادر  من  يكن 
على وجه العموم، على سبيل املثال ال احلصر، يف روايته الشهرية »ذكريات رقيب 
أهنم  أملايدا على  أنطونيو دي  مانويل  الذي مرَّ ذكره  ميليشيات«، يذكرهم مؤلفها 
حيملون نوعاً من اجلنسانية املتطّرفة املنحطَّة، ممّا يُنتج كما يقول إدوار سعيد إسرافاً 
خيالطه فقٌر يائٌس، من ِخالل مجل كمثل »فالن شبقي كالشرقي« )اليت غريها املؤلف 
الحقاً إىل »شبقيَ كأحد أتباع حمّمد«( وعندما يتحّدث عن قّسيٍس كاثوليكٍي شبقٍي 
يقول عنه إنه »يف جوهره هو آشوبانيبال مهّذب«، بيد أنه لو أراد أن يتطرَّق إىل 
شخصياٍت اشتهرت بشبقيتها املهّيجة، لكان يكفيه أن يذكر أب االمرباطور بُطرس 
الثاين، ويف إحدى اجلراِئد التهّكمية اليت صدرْت وقـَْتها، والعائدة إىل منتصف القرن 
التاسع عشر، كانت قرارات الوزارات احملافظة الربازيلية تسّمى بإحلاٍح بالــ »فرمانات«، 
كنايًة عن استبدادها ومحاقتها، مجيُع هذِه السجاّلت ُتكّرر بالتوازي مع دونية تلك 

الشعوب املتوحشة، استبداَدها الذائع الصيت. 
ومناشري  جرائد  عشر  التاسع  القرن  وأربعينيات  ثالثينيات  يف  تداولْت   
للمعارضة تتهم احلكومة بالـ »استشراق« يف خماطبة السياسيني احملافظني: »هل أنت 
وبلطجيوك مجهوريون مثل سلطان تركيا؟«، سألت إحدى املناشري وزيراً، ومنشوٌر آخر 
كوَّنْت اليغورية »إمرباطورية زيلربا«، حيث حيكم بغطرسة السلطان »الرتكي البائس 
ليما إي  فرانسيسكو دي  الشأن  الكبري  السياسي  اخلائن اجلبان مايل« )كنايًة عن 
سيلفا( وابنه »زويل زيفال مايل« )كنايًة عن ابنه لويس آلفز ليما، الذي توىل فيما 
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بعد قيادة احلرب ضد الرباغواي(، مبساعدة »الدرويش العجوز العدمي األسنان زجيو 
آنذاك(،  السياسيني  أخطر  من  دياس،  جوزيه كوستوديو  عن  )كنايًة  توكوسودي« 
ويُقدَّم الكلُّ على أهنم أُناٌس حقريون ومهيجون جنسياً وغري متحضرين ومستبدين، 

يف مجلٍة واحدٍة، قذرون إىل أقصى احلدود.
 أما اخلط الثالث، الذي يف احلقيقة هو امتداٌد طبيعيٌّ للخَط الثاين ومرئٌي 
فيه إىل حٍد ما، كان يقّدم املسلمني على أهنم فردياٌت غري أخالقيٍة، وليس جمتمعاً 

غري أخالقٍي.
 سلك هذا الطريق غري واحٍد من مثقفي تلك احلقبة، كمثل اإلنثروبولوجي 
نينا رودريغز، الذي درس ثورة األفارقة املسلمني يف والية باهيا يف الشمال الشرقي 
الربازيلي، والروائي جواكيم مانويل دي ماسيدو، من بني آخرين، ومما يدل على ذلك 
مجلة للكاتب ماشادو دي آسيس، يف مقاله الشهري »ِمثال الناقد االديب«، املكتوب 
فيقول: »بقدر ما ميكن  بعنٍف،  الواقعية  املدرسة  فيه  يهاجم  سنة 1864، والذي 
أن يوجد رجٌل صاحلٌ يف جسد شخٍص حممديٍّ، فقد توجد احلقيقة يف عمل كاتٍب 

«، أْي أَن كاًل من األمرين نادرين.2 واقعيٍّ
 وهناك عوامل كانت تساهم إسهاماً حامساً لبلورة هذه النظرة، منها اإلرث 
االجتماع  عامِل  يذّكرنا  )كما  وللمسلمني  للعرب  معاٍد  دوماً  وهو  الربتغايل،  الثقايف 
اإلسبان  كراهية  أساس كراهيتني،  على  ُبين  الربتغايل  الكيان  فإّن  فريري،  جيلبريتو 
وكراهية املسلمني(، وامليل الرومنطيقي - أو على األقل أحد ميوله - إىل التعاُمل مع 
العرب باعتبارهم مهجاً، وأخرياً الوجود يف البلد حلشوٍد ضخمٍة من املستعبدين األفارقة 

املسلمني، الذين كان يُنظر اليهم مع كل تأكيٍد مبزيٍج من اخلوف واالحتقار.

2  ليالحظ ان ماشادو كتب مقدمة لرتمجة برازيلية أللف ليلة وليلة عملت عن ترمجة املانية، أثىن 
هبا على »اخليال الشرقي«.
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من نوافل القول أن هذا الوضع مل يتغري بتجلي ما اتفق على تسميته باحلركة 
الواقعية، اليت هي ليس أكثر من امتداٍد أو باألحرى وجٍه آخر مقنٍع، يف حقيقة األمر 
لنفس املفاهيم اليت تنقاد إليها احلركة الرومنطيقية. وهكذا فإننا ال جند فرقاً يُذكر بني 
طريقة املؤلفني الرومنطيقيني وطريقة املؤلفني الواقعيني لفهم العرب واملسلمني وتقدميهم 

هلم.
بُثالثيهم  »البارناس«،  بأهل  عرفوا  الذين  الواقعية،  املدرسة  شعراء  فسواًء   
الشهري أُوالفو بيالك وآلبريتو دي أُوليفريا وراميوندو كورّيا، أو شعراء املدرسة الرمزية يف 
الشعر، على األقل مبمثليها البارزين كروز إي سوزا وآلفونسوس دي غيمارايز، مجيعهم 
احتذوا النماذج ذاهتا عند حتدُّثهم )النادر( عن العرب واملسلمني، الذي كان يرتاوح 

ما بني العدوانية واالستغرابية.
 إىل جانب هذا، وكنغمٍة خارجٍة عن املألوف، جيب أن نذكر االمرباطور 
بطرس الثاين، الذي طاملا أبدى احرتاماً وتقديراً جتاه الثقافة العربية واإلسالمية، وكما 
هو معروف لدى اجلميع، زار الشام ومصر، ويف لبنان خاّصًة شّجع شخصّياً اللبنانيني 
للهجرة إىل الربازيل، إنه بتفتُّحه الثقايف واهتمامه كان يتباين مع غطرسة النخبة املثّقفة 
الربازيلية، املتمّسكة بنظرياٍت مسبقٍة يُرثى هلا واليت تبدو عنصريًة حمضًة، أبدى بطرس 
الثاين على مدى حياته اهتماماً كبرياً بالثقافات غري الغربية، ومن بني أعماٍل أخرى 
كان رائداً برتمجتها، وهي األوىل على نطاق اللغة الربتغالية، لكتاب ألف ليلة وليلة 
من أصوله العربية من خالل طبعة برسالو، اليت كان قد أهداها له أستاذه للغة العربية 
عليه  زيبولد  أثىن  اإلمرباطور  وفاة  وبعد  زيبولد،  املتبّحر كريستيان  االملاين  املستشرق 
هي  وليلة  ليلٍة  ألف  يف كتاب  أُقحمت  لقصٍة  قدميٍة  ملخطوطٍة  حتقيقه  نشر  عندما 
إياه يف االهداء بصفته رجاًل مثقَّفاً وكرمياً ومتفتِّحاً على  »السول والشمول«، ذاكراً 
الربازيلية  الثقافة  فريدًة يف  بالفعل، شخصيًة  املعرفة، وقد كان االمرباطور  أنواع  شىّت 

آنذاك.
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األدب  يف  متميِّزًة  خصوصيًة  يكتسْب  مل  واملسلمني  العرب  متثيل  ولكن   
الربازيلي إال يف القرن العشرين، بعد احلركة احلداثية سنة 1922، وقبلها فإَن مؤلفني 
مهّمني مثَل ليما باريتو ومونتريو لوباتو وإيوكليديز دا كونيا قد جانبوا موضوع متثيل 
هذه اجملموعة، عرضّياً يف األوليني وتأكيداً لصوٍر منطيٍة »علميٍة« يف الثالث، وجواو 
دو ريو الذي عاش أْيضاً يف تلك احلقبة، ترك كتاباً طريفاً عنوانه »ديانات الريو دي 
جانريو«، حيث يكشف عن تواجد جالياٍت مارونيٍة وأرثوذكسيٍة وإسالميٍة يف املدينة، 
بُأسلوبه وقتئٍذ رغم كونه شبَه منسٍي  وأومبريتو دي كامبوس الذي كان حُيتفى كثرياً 
اليوَم، كتب جمموعًة قصصيًة مساها »حتت ِظّل النخيل« على طريقة ما كان يتصوَّره 
أن حنسبها،  فيمكننا  الرغم من نشرها سنة 1935،  الشرقي«. وعلى  »األسلوب 
إذ كان  قبل احلداثة أكثر منها حداثيًة،  تابعًة إىل ما  لغتها وكيفية كتابتها،  بسبب 

أومبريتو دي كامبوس أقرب إىل شعراء البارناس منه إىل احلداثية.
 ومبجيء احلداثية، اكتسب متثيل العرب واملسلمني عضويًة ومتاسكاً بفضل 
تغري املقاييس وطريقة معاجلة املواضيع يف األدب الربازيلي، وطرأ عنصٌر جديٌد لعله 
طبقة  عن  الشهري  ماركس  قول  على  سعيد  إدوارد  أوجده  الذي  التجاوز  يكذِّب 
عنهم«(، حني  مُيثَّل  أن  أنفسهم، وجيب  ميثلوا  أن  يستطيعون  »إهنم ال  الفالحني: 
أسقطه على الشرقيني، وبالفعل باإلضافة إىل كوهنا ممثَّلًة، فإَن هذه اجملموعة سيصبح 
هلا صوهتا اخلاص على يد ُكّتاٍب موهوبني ومصنَّفني يف أعلى مراتب األدب الربازيلي، 
وكذلك القضية القومية العربية ستكتسب وزناً يف متثيلها يف األدب الربازيلي، مل يعد 
هناك عرٌب أو مسلمون جمردون، بل وأكثر حتديداً لبنانيون وسوريون أو عند الضرورة 
ومن  »أتراكاً،  يسمون  هزليٍة  آخر حبجٍة  اىل  لبنانيون سوريون، من حنٍي  القصوى، 
املعروف أن هذا اللقب، الذي طاملا أزعجهم، كان ناجتاً أساساً عن عاملني: األول 
هو التعميم الذي استعمل منذ القرن السادس عشر لإلشارة إىل سكان الشرق العريب 
واإلسالمي بسبب السيطرة العثمانية على املنطقة، والثاين وهو كذلك متأثٌر باألول، 
بسبب اجلنسية الرتكية املسجلة يف جوازات سفر املهاجرين اآلتني من الشام، الذين 
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أخذوا يِصلون اىل الربازيل بدفعاٍت متزايدٍة منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين، وحىت بعد اكتساب دول املنطقة الستقالهلا، فإَن اللقب ظَل باقياً، لدرجة 
أنه سجلت يف بعض القواميس الربازيلية عبارة »تركي األقساط« لتلقيب البائع اجلوال 

الذي كان ميَر بائعاً مث قابضاً، باباً تلو اآلخر أقساط مبيعاته.
 اللبناين أو السوري، أو حىت السوري اللبناين )بدايًة ال ميكن الفصل بني 
آلكانتارا  احلداثيني:  املؤلفني  من  قليٍل  غري  عدٍد  سيعرض يف صفحات  اجلنسيتني( 
ماشادو وأوزفالد دي آندرادي ومينويت ديل بيكيا )الذي ترجم كتابه عن الثورة يف 
قصٌة  آندرادي  دي  ماريو  للكاتب  باملناسبة  العربية(،  إىل   1932 سنة  ساوباولو 
عنصريٌة بامتياٍز، مليئٌة بالصور املنمطة وفاقدٌة ألَي قيمٍة أدبيٍة، عنواهنا »السوريون« 
)وبه مل يقصد املهاجرين اآلتني من سوريا، بل أي مهاجٍر من الشرق األوسط ومن 
الشام حتديداً(، قد ُنشر هذا النص يف جمموعته املعنونة »قصٌص خمتارٌة من الطابق 
اإلقليميون،  والُكّتاب  آخر حياته،  الكتاب يف  هذا  »تنازل« عن  أنه  مع  األوَّل«، 
كمثل جوزيه امرييكو دي آملايدا وراكيل دي كريوز وجوزيه لينز دو ريغو وغراسيليانو 
راموس، كلهم صّوروا شخصياٍت شاميًة يف مؤلفاهتم، وألول وهلة يبدو أن غراسيليانو 
مل يفّرق بني »العريب« و »اليهودي« )بشكل يشبه على فكرة، ما جنده يف األشعار 
م«، يف إحدى  املنسوبة إىل غريغوريو دي ماتوس يف القرن السابع عشر، الذي »اهتَّ

قصائدة شخصيًة يهوديًة بأهنا حوَّلْت بيَتها إىل »مسجد«(.
شخصيًة  رواياته  إحدى  يف  وابتدع  بوفرٍة،  يذكرهم  روزا  غيمارايز  جواو   
والربتغالية،  بالعربية  باللغتني  الزهرة  اسم  يكرر  الذي  أصبحت شهريًة، »روزاورده«، 
اللبنانيني  أبعد من ذلك يف ما خيَص متثيل  اإلقليميني من ذهب إىل  الكتاب  ومن 
الشخصيات  من  هائلٌة  مؤلفاته كميٌة  جيمع  يف صفحات  متوج  حيث  والسوريني، 
اللبنانية والسورية، ووصل ذلك إىل حّد أنه كتب روايًة كاملًة )اكتشاف امريكا من 
قبل األتراك(، موضوعها الرئيس هو ريادة اهلجرة اللبنانية والسورية إىل الربازيل يف كثرٍي 
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من اجملاالت، يف زمننا هذا جيب أال ننسى روائيتني هلما وزٌن ال بأس به مها آنا مرياندا، 
الربازيل، ونيليدا  اللبنانية إىل  اليت بسطت يف روايتها )أمريك( األضواء على اهلجرة 

بينيون اليت حاكت يف روايتها »أصوات الصحراء« طريقة سرد ألف ليلٍة وليلٍة.
وممن يستحقُّ إشارًة منفردًة المتيازه اخلاص، الرياضي والكاتب الكبري جوليو 
مالبا طحان، أجيااًل  الذي أهبر حتت اسٍم مستعاٍر هو  إيه سوزا،  سيزار دي ميلو 
الكثري  أن  لدرجة  بأسلوٍب شرقٍي جليٍل،  كتبها  بقصصٍ  الربازيليني  القراء  من  عدًة 
القادر  )الرجل  بالربتغالية! وَجعلْت كتٌب مثل  يكتب  عربياً  فعاًل مؤلفاً  منهم ختيَّله 
على احلساب( و)سليم الساحر( من بني أعماٍل أخرى غري قليلٍة صورَة العريب محيمًة 
ولطيفًة لدى الربازيليني، مؤديًة مهمَة االقرتاِب بني كلتا الثقافتني، من اجلائز جداً أن 

يعترب مالبا طحان البطل املدافع عن الثقافة العربية يف اآلداب الربازيلية.
 الشعر احلديث كذلك يذكر املهاجرين اللبنانيني والسوريني بغزارٍة، فمانويل 
بانديرا وجورجي دي ليما وموريلو ميندس وكارلوس درومون دي آندرادي وسيسيليا 
مرييلز، أخرياً أهم الشعراء الربازيليني يذكروهنم يف أعماهلم، ولكارلوس درومون وهو 
أفضلهم، قصيدٌة يف غاية اجلمال عنواهنا »األتراك«، حيث يعرتف يف هناية املطاف، 
أهنم برازيليون حّقاً »مثلنا«، من جهتها بدأْت سيسيليا مرييلز ترمجًة أللف ليلٍة وليلٍة 

على أساس ترمجاٍت فرنسيٍة وإنكليزيٍة.
ولكن الظاهرة األبرز، اليت هلا تداعياٌت خطريٌة يف الثقافة واألدب الربازيليني، 
تكمن يف أبناء وحفدة الشاميني الذين أخذوا يكرسون أنفسهم لألدب، إهنم ذوي 
مدور  من طراز جورجي  لنا شخصياٌت  الشعر  ففي  األدب،  شأٍن عظيٍم يف جمال 
سليمان  ووليد  فابريسيو(،  )وابنه  جنار  وكارلوس  املنصور حداد  وماريو مشعه ومجيل 
وميشيل سليمان، ويف النثر رضوان نصار وميلتون حاطوم وألبريتو موسى وريكاردو 
حيدر ليزياز وسليم ميغيل )ميخائيل( وداوود نصر وجورجس بردقان وجيلبريتو ابراهيم 
ومارسيلو معلوف، وأيضاً مجيل املنصور حداد يف هذا امليدان، ففي أعمال كَل هؤالء 
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الشعراء والروائيني الباهرين سيتحدث دور »األصول« من تلقاء نفسه: االندماج يف 
العوامل  هذه  كَل  أخرياً  والكينونة،  واإلحساس  التعايش  أساليب  الربازيلية،  الثقافة 

موحودة يف مؤلفاهتم، وهي جزٌء بشكٍل أو بآخر يف مواضيعهم.
 إهنم يكوِّنون ما ميكن أن يسمى بـ »اللحظة الثانية« لتمثيل العرب والسوريني 
واللبنانيني يف الربازيل، تلك اللحظة اليت هبا وبنسلهم مُيِْكنهم أن مُيثَّلوا ال عرب صوٍت 
جيعلهم شيئاً غريباً عن املتحدث الذي ميثلهم، بل كجزٍء ال يتجزأ جوهرٌي ومكوٌِّن 
من التعددية القومية الربازيلية، يف بعضهم مل تذكر مباشرًة األصول العربية، بينما يف 
البعض االخر هي حاضرٌة بشكٍل عليٍن يف معاجلة املواضيع، كمثل بردقان )القصة 
الظالم( وحاطوم )شرٌق ما( و  للقبطان املسلم( وميخائيل )نوٌر يف  املثرية والعجيبة 
)شقيقان( وموسى )لغز قاف( وحداد )إنذاٌر إىل البحارى(، سليمان )إنوال نِئوال(، 

معلوف )رحابة احلمالن احلميمة( وإبراهيم )التّناك حممد(.
عالية  املؤلفني هي  فإَن كتابة هؤالء  به،  نأخذ  الذي  املقياس   مهما كان 
بااللتزام  مروراً  النفسي،  التحليل  يف  األدق  إىل  التارخيية  الواقعية  أقوى  من  اجلودة، 
السياسي األكثر جذريٍة، والبعض منهم يعودون إذا جاز التعبري إىل األصول، فقد 
تُرمجوا إىل العربية مسامهًة منهم يف احلوار بني كٍل من الثقافة الربازيلية والثقافة العربية، 
هذا هو حال ميلتون حاطوم ورضوان نصار وألبريتو موسى، الذين سيتبعهم اآلخرون.
 إهنا خلطوٌة مهمٌة جداً الستيعاب اجلالية العربية يف اجملتمع الربازيلي، هذه 
واهلندسة  الطب  املعرفة،  يف مجيع حقول  عظيماً  إسهاماً  طاملا سامهت  اليت  اجلالية 
السينما،  املسرح،  والفنون،  الدقيقة  والعلوم  اإلنسانية  والعلوم  الطهي  والسياسة وفن 
اللغويات، النحو إخل، فمن البداهة إذن أال يتأخر األدب عنها. وهذا اإلسهام املثمر 
إمكانياهتم  تذكرنا  ما  إذا  والتقريظ  بالذكر  أجدر  ليصبح  السورية  اللبنانية  للجالية 
بائسٍة ومضطربٍة بسبب  مناطق  الفارين من  الربازيل، وهم  إىل  الضئيلة حني وصلوا 
احلروب الطاحنة هنالك، وكذلك إذا ما تذكرنا العداوة كامنًة كانت أو معلنًة اليت 
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على  احملدودة  غري  بقدرهتم  وعزماً  حزماً  يتجاوزوهنا  عرفوا كيف  واليت  هبا،  استقبلوا 
التعامل والتوافق.
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المساهمة اللبنانية في مجال الصحة: المستشفى السوري اللبناني
مارتا كهدي شاهني*

 1. المدخل:
 عرب تاريخ التطّور الربازيلي، كانت مسامهة الشعوب الواردة من شىت مناطق 
الكرة األرضية أساسيًة إلقامة املراكز احلضرية املتسمة بالتعددية االجتماعية والثقافية 
وانضباٍط  وعمٍل  مسارات كفاٍح  الدولة.  هوية  اليوَم  تكّون  اليت  والدينية،  واللغوية 
وتعلٍُّم وتكييٍف وبناٍء لثروٍة عظيمٍة قاعدهتا احلوار بني الرتاث واحلداثة، الذي اجتاز 
ال  لعائالٍت  احلياتية  التواريخ  وفوق كّل شيٍء  األعمال،  رجال  وأنشطة  املؤسسات 

حتصى من املهاجرين، وصواًل إىل القرن احلادي والعشرين.
يصور وضع اجلالية السورية اللبنانية كيف متكنت الرغبات واآلمال واملشاريع 
احلياتية للذين اجتازوا احمليط من أن تتحقق على أرض الربازيل، انطالقاً من الرغبة 
يف اجملازاة لالستضافة احلسنة يف ساوباولو، اليت حتولت تدرجيياً اىل أحد أكرب املراكز 
اللبنانية،  السورية  اجلالية  سيدات  من  جمموعة  قررت  األمريكية،  القارة  يف  احلضرية 
قادٌر  بناء جممع مستشفياٍت  يافث )1886-1956(، حتقيق حلٍم:  آدما  بقيادة 

على املسامهة يف رفاهية الربازيليني وراحتهم.

رئيسة اجلمعية اخلريية لسيدات املستشفى السوري-اللبناين.  *
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 يف 28 تشرين الثاين سنة 1921، بدأت اجلمعية اخلريية للسيدات نشاطاً 
ما  بناء  هبدف  االجتماعي  وااللتزام  املالية  املساندة  على  للحصول  النطاق  واسع 
سيكون املستشفى السوري اللبناين، الذي افتتح رمسيا سنة 1965 وأصبح اليوم من 
أبرز املؤسسات اخلريية للصحة يف الربازيل، حيث متلك اآلن ثالث أفرٍع يف ساوباولو 
يزيد على الستة آالف متربٍع مباشٍر،  ُأخر يف عاصمة الربازيل، وكادراً بشرياً  وثالثاً 
عالوًة على أربعة آالف طبيٍب مسّجٍل يف طاقمها الطيب، وبنيٌة تربو أسّرهتا على األربع 

مئة سريٍر.
 بعد عقوٍد من العمل املضين، حققْت اجلالية هدف بناء مركز متميٍز أساسه 
مزيٌج من الدفء اإلنساين وحسن االستقبال والتضامن واملعرفة املتطورة الدقيقة يف 
املمارسات الطبية واإلسعافية، جتعل األعمال املتكاملة )وأركاهنا اخلدمة االجتماعية 
والصحة والتعليم والبحث( من املستشفى السوري اللبناين سجاًل حياً ملسامهة اجلالية 
السورية اللبنانية يف رفاهية الربازيليني وازدهارهم، جمازاًة للمعاملة احلسنة اليت ُحظيوا هبا 

يف هذه األرض منذ القرن التاسع عشر.

2. وصول الجاليتين السورية واللبنانية، شيٌء من التاريخ:
 يعود وصول الشعوب والثقافات إىل الربازيل، وحتديداً إىل ساوباولو، إىل 
النصف الثاين من القرن التاسع عشر، عندما مل يكن حجم املدينة ليدهش أحداً، 
إذ أن عدد قاطنيها آنذاك يتجاوز بالكاد الستني ألف نسمٍة يف منتصف مثانينيات 
القرن التاسع عشر، ما زالوا قاطنني يف منازل املنطقة السهلية لنهر آنياْنغاباؤو يعيشون 
للنشاط  يف ظل مزارع النب يف ريف الوالية، وكانت مدينة سانتوس الساحلية حموراً 
املينائي، أخذت السيناريوهات تتحول من بني عوامل أخرى، حبدث مهم طرأ على 
احلياة االجتماعية الربازيلية: قانون حترير أبناء العبيد من العبودية مث قانون حترير العبيد، 
اللتان أطاحتا على النظام العبودي الذي مل يزل يعتمد عليها النشاط الزراعي يف البلد، 
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املتمحور يف وضع والية ساوباولو، على زراعة النب، يقول ماتوس يف وصفه للفرتة 
البدائية للتحوالت يف العاصمة:

العقد ما بني 1870-1880 من غري أدىن شك، يشكل  أَن   يالحظ 
عالمًة على تطور عاصمة ساوباولو، إنه النب، بطريقة مباشرٍة أو غري مباشرٍة، املسؤول 
الفرتة، يف  الذي تعرضْت له مدينة ساوباولو منذ تلك  التحول اجلسيم  األكرب عن 
العشرين سنٍة األوىل للنصف الثاين من القرن التاسع عشر مل تزل أهّم وظيفتني للمدينة 

مها السياسة والثقافة.1
أخذ  العبودي،  النظام  وهناية  العمال  على  املكثف  الطلب   حتت ضغوط 
يف  تسبب  مما  احمليط،  وراء  من  العاملة  اليد  فّعال  بشكل  يدعون  املزارع  أصحاب 
مليئاً  مكاناً  الربازيل  فرأوا  أمريكا،  وتوطني  لبناء  األعراق  شىت  من  أوروبيني  جميء 
بالفرص، حيث تتوفر األرض والعمل والربح، تاركني وراءهم مسقط رؤوسهم، هرباً 
من األزمات االقتصادية واملشاكل مثل اجملاعات والنزاعات االجتماعية والسياسية، 
فانطلقوا الكتشاف بلٍد جديٍد له عاداته وتقاليده اخلاصة ويتكلم لغة غربية وشغوٌف 

بالنمو والتحديث.
 مع مرور الزمن، اجتمع إىل اإلسبان والربتغاليني واإليطاليني واألملان واليابانيني 
والبولنديني واألوكرانيني واألرمن عائالٌت غري معدودٍة من السوريني واللبنانيني، يصل 
معظمهم إىل الربازيل بعقود عمل دوامه ُمنهٍك يف املزارع، بعضها يفوق االثنيت عشرة 
ساعًة يومياً،مل يكن يشكل هذا األمُر أَي شكاوٍى وقتذاك، ففي تلك الفرتة كان جمرد 
وجود العمل يعين التطلع إىل ظروف معيشيٍة كرميٍة: تناول الطعام ومنزٌل وفرصة تربية 

البنني والبنات وتعليمهم، وأحيانا السبيل للوصول إىل الغىن واالزدهار.

Matos، 1958  1، ص 106.
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السوريني  املدعومة  اهلجرة  برامج  تشمل  مل  آخرين كثٍر،  ملهاجرين   خالفاً 
واللبنانيني، وعلى حّد قول خوري، فإًن اهلجرة العربية إىل الربازيل كانت »بطيئًة وغري 
ُسّجل  عندما  و1899،   1895 بني  فازدادت  و1891،   1871 بني  منتظمٍة 
ففي  العشرين،  القرن  بداية  يف  اهلجرية  حركتهم  توسعت  دخول 1131 شخصاً، 
منحدرين من  الربازيل 43442 مهاجراً  حدود 1903 و1915 فقط دخل إىل 

دول العامل العريب«.2
 كان العمل املضين هدفاً للشّبان الذين وصلوا إىل هنا من سوريا ولبنان، مث 
اكتساب املال مث العودة إىل الوطن حاملني معهم ما ميّكنهم من بدايٍة جديدٍة هناك، 
بشراء األراضي وإقامة ممتلكات وأعماٍل عائليٍة. وكما ُيالَحظ اليوم، فقد عدل الكثري 
منهم عن تلك اخلطة، إذ أهنم عندما أُتيحْت هلم فرصة تأمُّل منظومة املزارع الشاسعة 
يف الربازيل، املختلفة متاماً عن املنظومة الزراعية يف لبنان ويف سوريا، تراجعوا عن اخلدمة 
يف الزراعة وأخذوا يتفرغون إىل التجارة، فأثبتوا هنا جذوَرهم، ومل يعودوا إىل مسقط 
رؤوسهم إال للزواج وزيارة األقارب، مث يقفلون راجعني اىل الربازيل، حيث كانوا قد 

أصبحوا جزءاً ال يتجزأ من فسيفساء البلد الثقافية.
 تكثّفْت مساكنهم، بدايَة القرن العشرين يف جوار شارع 25 من آذار، يف 
املعروفة  الشوارع  الدائم  أعماهلم، قصدهم  املهاجرون  بدأ  باولو، حيث  وسط ساو 
حالياً بباسيل يافث وعبده شاهني وآفونسو خريلكيان، من بني أماكن أخرى، ومع 
مرور الزمن أخذت العائالت اليت تتحسن أحواهلا باالنتقال إىل أحياٍء مثل باراييزو 

وإيبريانغا وفيال ماريانا.
حمالٍت  وأصحاب  صغاٌر  جتاٌر  املهاجرين:  بني  متشاهبًة  األشغال  كانت   
يتاجرون بسلٍع  الربازيل،  العاصمة ومدٍن أخرى يف  يعملون يف  بائعون متجولون  أو 
منطيٍة من بلداهنم وأماكن أخرى من العامل، كاألطعمة واملواد األولية والِعدد املنزلية 

Khouri، 2013  2، ص 34.
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بّهرات واملنتوجات االستهالكية على وجه العموم، حصل الكثري منهم كذلك على 
ُ
وامل

اعتماداٍت وتأييٍد مايٍل وبضائع من أعضاء اجلالية أنفسهم، فكما ُيشري خوري يف 
نقاشه عن األعمال املهنية للمهاجرين:

 مبا أهنم أتوا باملال القليل، فإهنم مل يستطيعوا شراء األراضي فاقتضى األمر أن 
يكون عملهم يف الزراعة بصفة فالحني مستأجرين، بدايًة حاول البعض منهم العمل 
الفالحون  هلا  يتعرض  الذي كان  املعاملة  أّدى هبم سوء  الطريقة، ولكن  على هذه 
وانعدام أَي احتماٍل لتحسن الوضع االقتصادي إىل حرصهم على االبتعاد عن احلقول 
املهاجرين  أولئك  قبل  أواًل من  املختارة  الطريقة  املتجولة  التجارة  الزراعية، وأضحت 
لالنضمام املهين يف اجملتمع، إذ أهنم ال ميكلون ما يكفي من الرأمسال، ففضلوا العمل 

بأنفسهم وألنفسهم.3
واالرتقاء  األموال  بتكديس  واللبنانية  السورية  األسر  أخذت  فشيئاً  شيئاً   
إىل أساليٍب حياتيٍة جديدٍة وحاز البعض منهم على مراتب كبار التجار والصناعيني 
كذلك، ومما تبقى من أوائل املتاجر املتعددة يف جوار شارع 25 من آذار والسوق 
املرتبطة  واجلادات  الشوارع  فتسميات  تركوه،  الذي  إرثهم  وعن  للمدينة،  املركزي 
اليت كانت  ثراًء  األكثر  العائالت  وفلل  املكثفة،  اهلجرة  أزمنة  يف  البارزة  بالعائالت 
تنافس بارونات النب يف منطقة جادة باوليستا يف النفوذ االجتماعي يف أوائل القرن 
هبا  قام  واليت  االجتماعي  الصيت  ذات  االجتماعية  واألنشطة  واألعمال  العشرين، 
املهاجرون وأحفادهم، الذين اغتنموا وضعهم املعيشي املمتاز لكي يدرسوا يف اخلارج 

أو يف اجلامعات واملدارس العليا الربازيلية.
اللبنانية  السورية  للجالية  االجتماعية  احلياَة  حّرك   1920 سنة  حوايل   
وصوُل عدٍد ال ُيستهان به من احملرتفني املتخرجني من اجلامعة األمريكية يف بريوت، 
حاملني خلرباٍت دوليٍة مت اكتساهبا تدرجيياً، كان الوقت قد حان للقائهم اجليل الثاين 

3  املرجع نفسه، ص 34-35.
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للمهاجرين مع أولئك الذين مكنوهم من الدراسة ومّولوهم، ازداد عدد األطباء ذوي 
األصول السورية اللبنانية، فعلى حسب ملّفات كلية الطب التابعة جلامعة ساوباولو، 
فإَن سنة 1919 مل يكن بني خرجييها سوى سليٍل واحٍد ملهاجرين كانوا قد وصلوا 
إىل الربازيل قبل القضاء على نظام العبودية، وأما يف الفرتة ما بني 1929 و1949، 

فقد خترَج 57 شاباً من أصٍل لبنايٍن وسورٍي.
 يُقدَّر اليوم أنه يعيش يف الربازيل ما يزيد على 10 مليون لبناين مع أحفادهم، 
أي ضعف عدد اللبنانيني املقيمني يف بلدهم نفسه، أما السوريون فيعيش يف الربازيل 
تقريبا 9 ماليني منهم، مع أحفادهم، تتوزع هذه األرقام املدهشة يف شىت املناطق 
الربازيلية، ومن املؤكد أنه يف مدنية ساو باولو، اليت يعيش فيها أكثر من عشرين مليون 
نسمة، ينفرد حضور العادات والثقافة واهلوية السورية اللبنانية، كّرس قسم من هؤالء 
جزءاً مهماً من حياهتم ملكافأة املودة اليت استقبلوا هبا حني وصوهلم اىل الربازيل، وهذه 
هي حالة أدم يافث، املسؤولة عن اخلطوات األوىل للجمعية اخلريية للسيدات وعن 

حتقيق مشروٍع يتآلف مع عظمة الشعب الربازيلي وروحه الرحبة.

2.1. اإلدارة األولى ومؤسِّسات الجمعية الخيرية للسيدات 1921:
اإلدارة

عفيفة نعمة يافث: رئيسة الشرف
أدما باسل يافث: الرئيسة التنفيذية

سلوى ميخائيل خلفت: نائبة الرئيسة األوىل
كرجية أسعد عبداهلل: أمينة الشؤون السرية
أديليا توفيق معلوف: نائبة الرئيسة الثانية

نسيبة جنيب سامل: املسؤولة عن الصندوق
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سلمى سليم بوشاهني: نائبة املسؤولة عن الصندوق
لطيفة شعفي األمسر : أمينة اخلزانة

ماتيلدا سليمان يزبك: األمينة العامة
نظرية سامل قرعون: األمينة العامة الثانية

مارتا صطفان: مديرة العمل
عطور نقوال عون: نائبة مديرة العمل

املستشارات
فارسة مرهج مهرضاوي

أديليا إبراهيم دياب
ماري يوسف حناس
حفيظة ملحم أزر

فيكتوريا يافث
إليس فارس بوشاهني
ألزيرا بن يامني يافث
هيلينا مسعان راسي
نعيمة كرم بوصعب

نزلة إلياس مراد
ماري غابريلي خلفت
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فدوى حسيب مطر
إليس إبراهيم توفيق
ناظمة وديع يازجي
توفيقة سعيد جبارة

3. الحلم: بناء المستشفى:
 تزوجت أدما مقدسي، الطالبة آنذاك يف املدرسة الروسية يف بريوت، بباسل 
يافث عندما عاد هذا األخري إىل لبنان بعد إقامٍة يف الربازيل، لدى وصوهلا إىل ساو 
باولو، اكتشفت تلك الفتاة )ذات التكوين الثقايف الشامل والطليقة بالروسية( نفسها 
انشغلت  ما  وسرعان  بالرتحاب،  احمللية  اجلالية  والقتها  مهٍم،  وصناعٍي  تاجٍر  زوجة 
مبختلف األنشطة يف األندية واجلمعيات واجلرائد وبدأت تغذي فكرة إجناز عمٍل خيدم 
ساو باولو، عمٍل يربز قوة هذه احلاضرة ويعرب عن امتنان السوريني واللبنانيني هلا من 

خالل متكني خدمٍة ذات شأٍن للمجتمع.
واإلنكليزية  األملانية  أخرى  جالياٍت  قبل  من  املستشفيات  بناء  متيمنًة   
واإليطالية، على سبيل املثال الحظت أدما يافث االحتياج إىل توسيع شبكة العالج 
بيتها،  السيدات يف  لبعض  اجتماٍع  النمو، خالل  الصحي يف مدينٍة ال تكَف عن 
يف حي باراييزو يف 28 من كانون الثاين سنة 1921، أطلقت فكرة بناء مستشفًى 
مبهمة  االجتماع  من  امرأًة  والعشرون  السبع  خرجت  باولو،  ساو  عظمة  تستحقه 
اجتماعها  ويف  وحدها  املشروع،  لتحقيق  املتطوعني  وجتنيد  األموال  على  احلصول 
األول، استطاعت اجلمعية اخلريية أن جتمع مئتني مليون لاير، اليت أضيفت إليها على 
مرور الزمن، مصادر أدارهتا املنظمة مت احلصول عليها من خالل الطلب املباشر من 

اجلالية يف الربازيل، عالوًة على حفالت األعشية واحلفالت اخلريية.
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 بعد استالم شىت عروض األراضي، اختارت اجلمعية املكان األفضل »املركزي 
والواسع والذي ميكنهم من توسعاٍت جديدٍة«، كما أرادت أدما والسيدات األخر 
واقتنته مبساعدة عدة شخصياٍت من اجلالية السورية اللبنانية، املقاييس: موقٌع مركزٌي 
يف مكاٍن مرتفٍع ومهوٍي وصحٍي وال يبعد أكثر من عشرين دقيقة من وسط املدينة، 
املوقع املختار: أرٌض ذات سبعة عشر ألف مرتاً مربعاً بني شارع باراتا ريبريو وشارع دا 
.R$ فونيت، بالقرب من منتزه تريانون ودرب باوليستا، الثمن املدفوع: 350 ألف

 مت تصميم جممع املستشفيات ذلك مبساحٍة وبنيٍة قابلتني للتزود بأحدث 
األجهزة املوجودة أيامها األشعة السينية واالستشعاع واملعاجلة بالكهرباء واالستحرار، 
وحظي بتربع مهندسني وأطباٍء وباحثني مشهورين. أطلق احلجر األساسي يف 29 
الثاين لسنة 1931، مبناسبٍة حضرها أعضاء احلكومة الربازيلية وُخطب  من كانون 
فيها بالربتغالية والعربية، وأُنشدت أشعاٌر وأطلقت طائرٌة صغريٌة واباًل من الورود على 
وقد  سنة 1941  ويف  سنواٍت،  سَت  بعد  األوىل  األجهزة  تصل  بدأت  املدعوين، 
رمست خطط االفتتاح طرأت انتكاسٌة، حيث صادرت حكومة الوالية البناء لتحوله 

إىل مدرسٍة لطالب التجنيد العسكري.
 بعد سنني من املفاوضات املضنية استطاعت مجعية السيدات استالم قرار 
إرجاع املستشفى ومل حيصل هذا إال بعد مثاين عشرة سنة، يف 1959 عندما انتهى 
يف مدينة كاْمبيناس يف ريف الوالية بناء مدرسة طالب التجنيد العسكري، وإىل هناك 
ُحَولت تلك الوحدة. توفيت أدما يافث، صاحبة فكرة املستشفى السوري اللبناين سنة 

1956، دون أن ترى حلمها حمققاً.
وفق  قد  املستشفى  كان  سنة 1961،  هناك  األوىل  العملية  إجناز  عند   
باإلشراف اإلسرتاتيجي جلمعية السيدات وبتكليٍف من اجمللس التقين اإلداري املكون 
من األطباء املعتربين، البعض منهم ذوي اخلربة يف جمال إدارة املستشفيات، احتاجت 
منشآته إىل عملية إعادة تنشيٍط واسعة النطاق، إذ أن مرور الزمن أدى إىل إعطاهبا، 
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وكذلك بعد ذلك إىل إعادة تصميم وتوسيع املساحة املبنية، حتت نفوذ منو املدينة 
األوىل  اإلسعافات  بقسم  املستشفى  زود  عقدين،  خالل  الصحي  القطاع  وتطور 
لألطفال وبنايٍة جديدٍة بأمواٍل مت مجعها من مناسباٍت خرييٍة ونقاشاٍت مع اجلالية 

السورية اللبنانية.
اجمللس التقين اإلداري األول )1961(:

الطبيب ضاهر قطيط
الطبيب فاضل حيدر

الطبيب هاين منصور صادق
الطبيب جورج عبداهلل

الطبيب باولو يزبك
الطبيب بطرس مخسمية

 افتتح املستشفى رمسياً يف 15 آب سنة 1965، حتت اإلدارة الطبية للدكتور 
ضاهر قطيط ورئاسة فيوليت يافث، ابنة أدما يافث يف اجلمعية اخلريية للسيدات، مل 
تكن اخلطط التطويرية باملتواضعة مما اعترب أمراً طبيعياً بالنسبٍة إىل مؤسسٍة تطمح أن 
ُتصبح مركزاً مرجعياً يف جمال الصّحة الربازيلية، فقد افتتح سنة 1972 بعد جهوٍد 
واسعة النطاق، املبىن املعروف اليوم مبجموعة ب، بعشرة طوابٍق وعدٍد من اخلدمات مبا 
فيها املعاجلة باألشعة ووحدة العناية الفائقة وعيادة لالستشعاع العام والعالج بالفلط، 

وهي رائدٌة يف مضمار تكنولوجية املسرعات اخلطية.
 مبرور الزمن تأهل جممع املستشفيات ألن يصطف يف الطليعة الطبية، حمققاً 
غايته وهي أن يكون مركزاً رائداً يف الصحة، مطلقاً نفسه خالل عقود السبعينيات 
والثمانينيات والتسعينيات يف نشاطاٍت مثل التعليم والبحث واملسؤولية االجتماعية، 
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حىت وصل إىل القرن احلادي والعشرين وموقفه راسٌخ بني أفضل اجملامع الصحية يف 
الدولة، يف 1992 استكمل املبىن الثالث فأصبح للمستشفى 300 سريٍر، وافتتح 

برجان جديدان يف 2015، مما سجل قفزًة جديدًة يف عملياته.

4. الجوهر: الدفء اإلنساني والتضامن مبادرٌة قيميٌة:
بأنشطٍة  اللبناين مؤسسٌة تقوم  اجلمعية اخلريية لسيدات املستشفى السوري 
اليوم  شعارها  والبحث،  والتعليم  والصحة  االجتماعية  اخلدمة  جماالت  يف  متكاملٍة 
هي  األربع  قيمها  إمنا  وُأخّوًة،  عدالًة  أكثر  جمتمٍع  ببناء  نساهم  واملقامسة  بالتعايش 

االلتماس والدفء اإلنساين واالمتياز والتضامن.
فكرة  نضَج  الزمن  مبرور  املشيدة  واألنشطة  املبادئ  من  املزيج  هذا  ُيربز   
اإلنساين  الدفء  لرتاثه:  املكونتني  بالقاعدتني  االلتزام  احلني  نفس  ويف  املستشفى 
والتضامن، ورغم كوهنما مشرتكتني، فإهنما ال تلتبسان فمفردة التضامن )بالربتغالية 
والكلمة  كلي(  )كامل،   holos اليونانية  الكلمة  أصلها   )solidariedade
الالتينية solidus )متني، صلب، كامل(، فتشري إىل أولئك الذين يهبون أنفسهم 
سعياً لتطور اإلنسان، حبثاً منهم عن عالقاٍت مساواتيٍة، أما الدفء اإلنساين فريتبط 
بالتعاطف اإلنساين، التأييد الذي يوهب ألولئك الذين ال ميلكون شيئاً، تدَل كلتا 
الناس لصاحل  نوعية حياة  للمستشفى، حتسني  اهلدف األقصى  فعاًل على  املفردتني 

اجملتمع.
اللبناين  السوري  املستشفى  ينزع  اإلحساين،  النشاط  مع  املشرتكة  بأصوله   
إىل الرتحيب واالمتياز يف ممارساته الطبية، مستضيفاً أناساً من شىت األصول والفئات 
االجتماعية واالقتصادية، متجاوزاً بكثرٍي مصلحة اجلالية السورية اللبنانية وأهل مدينة 

ساو باولو، فيشمل تأثريه املباشر اجملتمع الربازيلي بشكٍل عاٍم.
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 مع مرور السنني، وسعت املؤسسة دور أنشطتها إىل جمال التعليم والبحث 
ملنظومة  التقنية  باملساندة  التزامها  ووطدت كذلك  االجتماعية،  واخلدمة  الطب  يف 
السكان  احتياجات  لتلبية  وبرامج  تعليميٍة  نشاطاٍت  خالل  من  الوطنية،  الصحة 
الصحية، وتنظر إىل املستقبل خمططًة للبقاء يف طليعة هذا اجملال يف الربازيل، مزاولة 
ًفعال، النظرة اإلنسانية اليت مركزها احلياة ورفاهية اإلنسان، وهذا ما حلمت به تلك 

اجملموعة من السيدات يف عقد العشرينيات من القرن العشرين.

5. مجمع المستشفيات بين األمس واليوم:
 بعد االحتفاء بتاريخ كمل مخسًة وتسعني سنة يف 2016، ترسخت اجلمعية 
اخلريية لسيدات املستشفى السوري اللبناين كمرجٍع دويٍل يف اجملاالت اليت يؤدي دوراً 
ما فيها، واليت تشمل التخطيط الصحي والتعليم والبحث واملسؤولية االجتماعية، مع 
تقدمي خدمات املعاجلة يف املستشفى واإلجراءات اجلراحية والفحوصات التشخيصية 

واالستشارات العيادية واملعاجلات املستعجلة والطارئة من بني خدماته األخرى.
العاصمة  أفرٍع يف ساوباولو وثالثاً يف   تتضمن إجراءات املستشفى ثالث 
برازيليا، مما يشكل ما مبجموعه 464 سريراً مهيئًة لالستخدام، يف جممع املستشفيات 
الواقع يف حي بيال فيستا يف عاصمة والية ساو باولو حيث مقر املنظمة توسعت 
املساحة اليت هبا تقام األنشطة لتبلغ أربعة مباٍن موزعة على 155 ألف مرٍت مربٍع، 
إيتاييم وحي جاردينز يف ساوباولو والغو سول وآزا  تقدم وحداته اجلديدة يف حي 
االستشارة  السرطان وخدمات  يف جمال  عياديٍة وعالجاً  مراجعاٍت  برازيليا  سول يف 

اجلينية.
الطاقم الطيب   إهنم أكثر من 6000 متربع مباشر و 4000 طبيٍب يف 
الرمسي لتقدمي املساعدة والطب العايل الدقة، بتخصصات تربو على الستني، تدَل هذه 
األرقام على منو املؤسسة وقدراهتا حالياً على تقدمي حلوٍل متكاملٍة يف جمال الصحة، 
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يستفيد منها املرضى الذين يتعاجلون على حساهبم اخلاص أو على حساب التأمينات 
الصحية على حٍد سواٍء، باإلضافة إىل احملرتفني أو املنتسبني إىل نظام الصحة املوحد 
احلكومي، املستفيدين من الشراكات اإلسرتاتيجية املوجهة لتطوير جودة هذا اجملال 

يف الربازيل.
الطبية  اخلاليا  عشرات  تتضمن  شبكًة  اللبناين  السوري  املستشفى  يدعم   
اليت تقدم بواقع االمر حمرتفني يف جماالٍت متعددٍة إىل املرضى  التخصصات  ومراكز 
الباحثني عن العناية املتكاملة يف تشخيص األمراض واملعاجلات، مضيفًة اخلدمة إىل 
التكنولوجية احلديثة، واليت ميكن تطبيقها يف شىت جماالت  النزعة  اليقظة إىل  نظرهتا 
التابعة  واألمراض  املتعدد  والتصلب  السكري،  مركز  املراكز  هذه  بني  من  الطب، 
والصحة  النسائي،  والتوليد  والسرطان،  الكلية وغسيلها،  والتهاب  والتمنيعات،  له، 
العظمية، وأمراض األذن واألنف واحلنجرة.   األقسام املتطورة مكّرسٌة إىل العنايات 
التكاملية، وأمراض الشيخوخة، واألمراض املعدية، وأمراض الثدي واملسالك البولية، 

وسرطان البشرة، واجلروحات املعّقدة العالج، والبدانة، واضطرابات األكل النفسية.
 تتضمن البنية التحتية لوحدة حي بيال فيستا مركزاً لإلسعاف الفوري ختصصه 
احلاالت املستعجلة 24 ساعًة، مع خدمة سيارات اإلسعاف والنقل اجلوي واألرضي، 
ومركز عملياٍت جراحيٍة له 32 غرفة يف بيئٍة متكاملٍة مع أجنحة مركز املواد والتعقيم 
وخمترٍب للتشريح املرضي، جمهٍز للعمليات اجلراحية الروبوتية شديدة التعقيد، وحدات 
العناية املركزة وشبه املركزة، جمهزٌة للمرضى ذوي احلالة اخلطرية على خمتلف أوضاعهم 
ذوي  املرضى  عالج  لتكميل  معدٌة  عاٍم  بشكٍل  اخلطرة  للحاالت  وحدٌة  الصحية، 
احلاالت اخلطرة، وحدٌة للحاالت القلبية ذات اخلطورة، وحدة زراعة نقي العظام وهي 
تابعٌة اليوم إىل مركز عالج السرطان، مركز التشخيصات املوجود اليوم ليس فقط يف 
مباين حي بيال فيستا، بل أيضاً يف وحدات أحياء إيتاييم وغاردينز وآزا سول، وحدة 

طَب األطفال، مركز إعادة التأهيل، واملعهد السوري اللبناين للتعليم والبحث إخل.
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العقد األول  التحتية مع احتياجات املرضى، جلب  البنية   هبدف تكييف 
من القرن احلادي والعشرين والنصف الثاين من سنة 2010 سلسلًة من العالمات 
نشاط  وانتشار  باولو  ساو  يف  جديدٍة  وحداٍت  افتتاح  بينها  من  يربز  والتوسعات، 
نفوذ  يقوي  مما  سول،  الغو  وحي  سول  آزا  حي  بوحديت  برازيليا،  إىل  املستشفى 
املؤسسة حنو النطاٍق اخلارجي لساو باولو، فقد تعرض كذلك اجلناح د يف بيال فيستا، 
االستضافة  قدرة  من  زاد  إي،  اجلناح  افتتاح  إىل  مضافاً  بنائه، وهذا  توسيٍع يف  إىل 
وأتاح إعادة توزيع بعض مساحات املستشفى، مثل مركز املواد والتعقيم ومركز إعادة 

التأهيل.

5.1. الرؤية إلى المستقبل:
 حبثاً عن اجلمع بني كٍل من الرتاث واحلداثة، يبين املستشفى ويستحدث 
إسرتاتيجيٍة بأهداف بعيدة املدى، ترمي إىل االستدامة الذاتية وتقوية مسعته  خططاً 
عن  مسؤولٍة  منظماٍت  عدة  يوفرها،  اليت  اخلدمات  وحتسني  واالمتيازية  التجددية 
السيدات  وإدارة  االستشاري  اجمللس  أبرزها  اخلطة، من  تنفيذ وختطيط وحتقيق هذه 
واجمللس اإلداري وجملس متابعة األعمال، اليت ُتشغل مناصبها من قبل أعضاٍء يعملون 

كمتطوعني.
املرياث  بإبقاء  التكفل  املكونة من 16 عضواً  السيدات،  إدارة   من شأن 
جماالت  البشري يف كَل  والدفء  االمتياز  قيم  بتأصيل  يافث،  أدما  للسيدة  اخلالد 
املستشفى وفرقه، فضاًل عن املشاركة يف املناقشات عن امليزانية والسياسات اإلدارية 

والتخطيط اإلسرتاتيجي.
 مبرور الزمن تقوى تعهد املؤسسة بتوليد قيٍم إىل اجملتمع هلذا الغرض، جتلب 
أذرع املسؤولية االجتماعية وإنتاج املعرفة مكاسب إسرتاتيجيًة للمستشفى، لتضعه يف 

مركز املبادرات لتحسني الصحة يف الدولة وحتفيز التعليم والبحث بني أبناء اجلالية.
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5.2. العناية بجودة وأمانة:
نظرًة  شٍك،  دون  مستشفيات  جممع  يف  الرصينة  السمعة  ضمان  يتطلب 
منتبهًة إىل اجلودة وإىل جتارب كَل عليٍل، وتقييم العناية واالهتمام بالكل، ومسامهة 
السوري  املستشفى  طّور  السبب  هلذا  فرٍد،  لصاحل كل  الفعلي  الصحي  اإلسعاف 
اللبناين خالل تارخيه نظرًة تكامليًة ومتعددة التخصصات إلدارة اجلودة، مركزاً على 
املقاييس املتبعة ملا تتطلبه املنظمات الدولية املعنية باألمر، يف كَل ثالثة أشهٍر ننشر 
.br. الصفحة  على  والسالمة  اجلودة  ومؤشرات  األوجه  املؤسسايت يف شىت  أداءنا 

.www.hospitalsiriolibanes.org
 موضوٌع آخٌر أساسٌي للمستشفى أال وهو العناية باملرضى، اليوم من شأن 
إدارة التوجيه السريري )اإلدارة التقنية مسبقاً( أن تضمن االعتناء بالفرد وفق مستوياٍت 
عدٍة، من الطب إىل فرق املساعدة مروراً بالتحفيز على التجديد وعلى التقييم اجليد 
املعتمد  الطيب  الطاقم  مع  التواصل  وعلى  الربوتوكوالت  تطوير  وعلى  العملية  خلتام 

والعالقة به.
 ترتجم النظرة املنتبهة إىل العناية مبفهوم جتربة املريض إىل اكتساب رضى من 
يتعاجل باملستشفى، وال تسعى فقط إىل جتويد اخلدمات، بعض اإلجراءات اليت تعرب 
عن هذا التوجه واليت أصبحت جزءاً من إسرتاتيجيته، تأسيس أمانٍة للمظامل وتقييم 

مؤشرات التوصيات وخطٌط إلقامة جمالس استشاريٍة للمرضى.

6. التعليم والبحث في خدمة الصحة البرازيلية:
 سبق أن افتتح املستشفى سنة 1978 مركزاً للدراسات والبحوث، يف حركٍة 
الثقافة واالسرتاتيجية، فضاًل عن اإلنفاق  أدخلت توليد املعرفة وإدارهتا ونشرها إىل 
على تكوين طاقمها الطيب وحتفيز البحوث اليت متكن من تطوير الطب واإلسعاف، 
مبا له وقع داخل وخارج جدران املستشفى، فوضع هذا القرار املهنيني الذين يعملون 
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لدى املستشفى يف موقف الباحثني الفعالني عن طرٍق جديدٍة جللب الرفاهية وطول 
العمر وحياة جيدة للمرضى.

إقامة دروس حتديٍث وندواٍت  الدراسات والبحوث  املبادرات األوىل ملركز   
للمؤسسة،  الصيت  ذائعي  قومٍي ودويٍل، حتت إشراف مهنيني  ومؤمتراٍت ذات وزٍن 
اكتسب املستشفى عالمًة جديدًة سنة 1990 بلقبه مستشفًى مدرسياً، الذي منحته 
له وزارة الرتبية والثقافة، يف السنة نفسها ابتدأت عدة برامج لألطباء املقيمني، والحقاً 
بدأت برامج الدراسات العليا واالختصاص والتطوير، ُأسِّست كذلك جلنة أخالقية 
يف جمال البحث، وهي ذراٌع مهٌم لضمان التآلف بني قيم املؤسسة وأولويات حبوث 
اليوم عن أكثر  الفرق، هبدف ضمان املساحة هلذه األنشطة، شيد مبىًن آخر يزيد 
بأسلوٍب  حٍد  أقصى  إىل  تزيد  أن  استطاعت  خطٍة  مربٍع، ضمن  مرٍت  من 5000 

استحداثي، استغالل أراضي املستشفى يف حي بيال فيستا.
 منذ 2003، حتول مركز الدراسات والُبحوث إىل املعهد السوري اللبناين 
واندماجاً،  وصحًة  عدالًة  أكثر  جمتمٍع  تطوير  يف  للمسامهة  املهيأ  والبحث،  للتعليم 
يضم هذا املركز مراكز أخرى للتدريب يف شىت اجملاالت كالعمليات اجلراحية بالفيديو 
والعمليات اجلراحية اجملهرية والعالج اإلشعاعي املوضعي للربوستات واحلاالت الطارئة 
احلياة ومركز  الدَّموية، ومكتبًة وخمترباٍت ومنشآٍت أخرى كبنك  القلب واألوعية  يف 
البحوث السريرية وبنيٌة كاملٌة ملساندة الباحثني، ُعرض أواخر العام 2016 أربعون 
برناجماً لإلقامات التدريبية يف اجملال الطيب وأخرى متعددة احلرف، تشمل مجهوراً يزيد 
على الثالمثئة يف السنة، فضاًل عن برامج للماجستري )املهين أو االكادميي( والدكتوراه 

وختصصاٍت باملعىن الواسع.
جناحه  ويقاس  للمستشفى،  إسرتاتيجيٍة  والبحث  التعليم  مفهوم  يشَكل   
قدرة  إضفاء  هبدف  جديدٍة،  معرفٍة  بتوليد  الفعلية  وعودهتا  املنفقة  املصادر  بتحليل 
التطبيق على البحوث، يتوجب أن يفهم التجديد على أنه حتويل املعرفة إىل إمكانياٍت 
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منتجة أو عملياٍت جتلب منافع للمجتمع، بعبارٍة أخرى: عند تركيزه على البحوث 
العالية التطبيقية، مينح املستشفى األولية إىل خطٍط قادرٍة على حتويل الطب والعمليات 
متآلفة  حبٍث  على خطط  املستشفى  حيافظ  نشاطاته  بتوجيه  إىل صحة،  اإلسعافية 
مع اجملاالت األكثر طلباً يف املستشفى كعدد االستضافات واإلجراءات إخل، يعمل 
يؤلفون  ما  وعادًة  الطبية،  اهليئة  مع  أو  إسعافيٍة  عملياٍت  يف  املعتمدون  الباحثون 
خططاً تركز على االحتياجات املباشرة للمرضى، تـَُلبَّ تلك االحتياجات مبعرفة العلم 
واإلمكانيات التكنولوجيا املتطورة ملختربات املؤسسة، ها هي اخلطوط السائدة منذ 
املرضية  الفيزيولوجيا  الباطين،  التنظري  املكثف،  الطب  الروبوتية،  العمليات   :2017
لآلالم، طب النساء، املعلوماتية الطبية، الطب املكثف، علوم األعصاب والتغذية، 
علم األورام اجلزيئي والبحوث السريرية، حبوث الرصد واملساندة للمرضى ذوي احلاالت 

اخلطرة أو املصابني بالسرطان، معاجلة اخلاليا واهلندسة احليوية لألنسجة.
 يرتبط جزٌء من هذه البحوث بربامج الدراسات العليا املاجستري والدكتوراه 
األكادمييان يف علوم الصحة، وماجسترٌي مهيٌن يف إدارة التكنولوجيا والتجديد يف جمال 
الصحة، حتوي هذه الربامج أساتذًة باحثني يسامهون يف تكوين باحثني آخرين، فضاًل 

عن أهنم منتجون للمعرفة.
 حرصاً منه على املعارف املتداولة يف املؤسسات واملراكز التعليمية األخرى 
اخلاص  بالقطاع  صالٌت  اللبناين  السوري  املستشفى  لدى  اخلارج،  ويف  الربازيل  يف 
على  واالحتواء  املشرتك  للتطوير  املبادرات  فيه  مبا  القومي،  الصحي  اإلنتاج  لتطوير 
التكنولوجيات اجلديدة وتعديلها، من خالل خمترب القابلية لالستعمال تتم االختبارات 
والتحديثات اليت جتلب املزيد من األمانة واجلودة إىل العمليات اخلاصة باملرضى، فضاًل 
عن هذه الربامج يقوم املعهد بالبحوث السريرية اليت تضمن التوصل إىل طرٍق جديدٍة 
يف التشخيص واإلجراءات واملعاجلات ملرضى املؤسسة، تقام هذه األعمال من خالل 

مهنييها أو بالشراكة مع املصانع الصحية.
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وتبادل  لتضم حواراٍت  والبحث،  التعليم  بعد  ما  إىل  املعرفة  إدارة   تذهب 
تشجيع  بغرض  سنوياً،  العلمية  االجتماعات  من  الكثري  املعهد  ينجز  شراكات، 
النقاشات ذات القيمة لتحسني العناية واألمانة والتجربة لدى املرضى بشكٍل شامٍل، 
يف خالل سنٍة واحدٍة فقط، تنجز عشرات الدورات الدراسية والندوات واملؤمترات يف 

منشآت املستشفى.
العليا  الدراسات  التعليمية جبهٌة أخرى مهمٌة ومركزٌة يف جمال  النشاطات   
مبعناه الواسع، يف الرتبية املتواصلة ويف اإلقامة الطبية، ضمن بنيٍة مركبٍة حتتوي على 
مركز حماكاٍة للواقع ومكتبٍة وقاعاٍت مقسمٍة إىل وحداٍت ومدرجاٍت ورصيٍف رقمٍي 
للتعليم وغرفٍة للتطبيب عن بعد، ومركٍز تدرييب يسمح بالعمل يف القطاعات العالية 
التعقيد ولدى من يعانون من حاالت طبيٍة خطرٍة يف جماالٍت كالسرطان، ومن مث 

توجيه موارده ونفقاته يف التعليم املتخصص.
برناجماً   13 على  اللبناين  السوري  املستشفى  حافظ  أواخر 2016،  يف   
لإلقامة الطبية، و17 براجماً للتخصص الطيب حتت نظام اإلقامة 10، برامج لإلقامة 
املتعددة واملنفردة يف التمريض والعالج الفيزيائي العالج النفسي وطَب األسنان والطَب 
احليوي والطَب الفيزيائي، يتقاضى الطالب املتأهلون ومرشديهم منحاً ومساعداٍت 
من املنظمة ومن وزارة الصحة، أمَّا بالنسبة إىل برامج الدراسات العليا، مثة أكثر من 
والتلقيح  العصبية  واألورام  املسكنة  العناية  التالية:  الدورات  بينها  من  أنواع،  عشرة 
باملساعدة واملعلوماتية يف الصحة وطَب املستقيم والتخدير والعالج املكثف لألطفال 

والطب الصيديل.

7. المسؤولية االجتماعية، خلق القيمة المشتركة:
ترجم  تارخيه،  االنطالق يف  نقطتا  االجتماعية  واملسؤولية  اخلريية  أَن   طاملا 
منها:  الزمن،  مرور  مع  أساليب  بعدة  املفهومني  هذين  اللبناين  السوري  املستشفى 
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إما باالعتناء املباشر بعائالت الذين يواجهون وضعاً هشاً اجتماعياً واقتصادياً، وإما 
بإنتاج ونشر املعرفة ذات األمهية لتطوير الطَب، وإما باملسامهة يف حتسني املمارسات 
احلكومية وبنيتها لإلسعاف الطيب يف أطرها الثالثة، االحتادي وعلى مستوى الواليات 

ومدهنا.
أخرى  متطورٍة  مع جمامع مستشفيات  اللبناين،  السوري  املستشفى  يدعم   
التابع للحكومة االحتادية،  التطوير املؤسسايت لنظام الصحة املوحد  برنامج مساندة 
تسمح هذه املبادرة احلكومية عرب برامج اإلعفاء عن الضرائب، بأن ينفق املستشفى 
أموااًل يف خمططاٍت ذات أمهيٍة لتأهيل نظام الصحة املوحد يف مجيع الواليات وكذلك 

يف العاصمة.
 عند قبوله التحدي بأن يكون مرجعاً ويشغل مكان الصدارة يف حتسني نظام 
الصحة املوحد، قام املستشفى بعقد 34 خمططاً مع وزارة الصحة لسنوات 2015 
و2016 و2017، باإلضافة إىل شراكاٍت أخرى مع االحتادية، وجدد يف 2016 
التأكيد على شهادات الكيانات اخلريية للمساعدة االجتماعية يف جمال الصحة، اليت 
متكنه من القيام بنشاطاٍت يف إطار املسؤولية االجتماعية، يضاف لذلك أن املستشفى 
السوري اللبناين أحد الفائزين جبائزة قادة الصحة سنة 2016 مبرتبة اإلحسان، ألمهية 
برازيليا  املرضى يف  ملعاجلة  املوحد  الصحة  نظام  من خالل  هبا  قام  اليت  املخططات 

ولعرضه الفحوصات بالصور جماناً ملرضى القطاع العام يف مدينة ساو باولو.
أما  الربازيلي:  املوحد  الصحة  نظام  لدعم  أدائية ختطط  أربعة حماور  توجه   
فعااًل يساعد على تكوين املهنيني  األول، فتأهيل املوارد البشرية، ولديه 71 برناجماً 
وجتديد علمهم، أما الثاين فالدراسات اليت تـَُقيُِّم التكنولوجيات املستحدثة يف إطار 
الصحة وختتربها وُتضيفها لتحسني نوعية حياة األهايل، أما احملور الثالث، فهو نتيجٌة 
لعقوٍد من التجربة، ويركز على تطوير التقنيات والعمل اإلداري يف خدمات الصحة، 
وله خمططاٌت تتابع املعطيات وتأهل املدراء، أما الرابع فالقيام بالشراكات مع مديرين 
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والتعليم  اخلدمة  أطر  لدمج  برازيليا  والعاصمة  باولو  مدينة ساو  يف  إقليميني حتديداً 
والبحث، يف 2016 أّهلت برامج التكوين حوايل 8000 من حُمرتيف نظام الصحة 

املوحد.
 يف مدينة ساوباولو، مهد اجلمعية اخلريية للسّيدات ومقّر أوسع نشاطات 
املستشفى، تشمل االتفاقات املربمة مع البلدية إجراء فحوصاٍت عالية التعقيد للمرضى 
الذين يبعثهم نظام الصحة املوحد، فضاًل عن هذا مَت إجراء إصالحاٍت يف وحداٍت 

صحيٍة منها مؤخراً اإلصالح يف املستشفى البلدي لألطفال الطفل يسوع.
يقع  عملٌي  ذراٌع  وهي  خرييًة،  عيادًة   ،2005 منذ  أيضاً  لألهايل  يتاح   
يف املنطقة الوسطى لساو باولو، تعتين باملرضى الذين يأتوهنا من قبل نظام الصحة 
املوحد يف ثالثة ختصصاٍت عالية التعقيد: زرع الكبد والقلب لألطفال )برنامج القلب 

اجلديد( ومعاجلة سرطان الثدي.
ُمنذ 2015 فحوصاٍت  تقدم  الصوتية  للموجات فوق  بنيٌة  الوحدة   هلذه 
بالصور ملرضى نظام الصحة املوّحد، عيادة التخصصات يف طَب األطفال، ووحدٌة 
تعتين بأطفاٍل وشباٍن ترسلهم الشبكة الصحية الوطنية يف جماالٍت عدة: كالصعوبات 
التعلمية والبدانة وطَب اآلذن واألنف واحلنجرة وتقومي األسنان وطَب األسنان، وتتصل 

هذه الوحدة بالنشاطات االجتماعية للمستشفى.

7.1. المعهد السوري اللبناني للمسؤولية االجتماعية:
يدور  اجتماعيٍة صحية،  يعمل كمنظمٍة  خاصٍة،  قانونيٍة  هيئٍة  ذو  معهٌد   
نشاطه يف إطار إدارة اخلدمات الصحية يف الواليات واملدن، ومن خالل املعهد حالياً، 
تقّوي اجلمعية اخلريية للسيدات تعهَدها التارخيي بتطوير العناية مبرضى نظام الصحة 

املوّحد.
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أهدافه  استحداثٌي،  منوذٌج  الصحية  االجتماعية  املنظمات  منوذجه ضمن   
النجاعة يف النتائج ويف العناية مبحرتيف القطاع الصحي، والشفافية وتقدمي احلسابات 
بانتظاٍم إىل مديري السلطة العامة، كَل اخلدمات موجهٌة إىل العناية بالذين ينتمون 
التوصل إىل معاجلاٍت صحيٍة كاملٍة ونافعٍة،  إىل نظام الصحة املوحد، لتضمن هلم 
يقدم املعهد إىل اجملتمع إمكانياٍت فكريٍة وتقنيٍة وعمليٍة ألداء اخلدمات الصحية يف 
القطاع العام بشكل ُمَؤْنَسن وذي جودة، حالياً يدير املعهد مخس وحداٍت صحيٍة يف 
والية ساو باولو: عيادة الطبيبة ماريا كريستينا خوري للتخصصات، واملستشفى العام 
حلي غراجاؤه، واملستشفى البلدي لألطفال الطفل يسوع، واملستشفى اإلقليمي ملدينة 
جونديائي، ووحدة خدمة إعادة التأهيل لوسي مونتورو، املستشفى البلدي لألطفال 
متخصٌص  وهو  لألطفال،  التعقيد  وعايل  متوسطة  العناية  يف  مرجٌع  يسوع  الطفل 
أيضاً بالعيوب الوالدية، يسانده املستشفى السوري اللبناين من خالل اإلنفاق على 
اإلصالح والتكنولوجيا، يف نشاطه األخري أعاد الفعالية إىل 30 سريٍر للمعاجلة املكثفة 

وشبه املكثفة، فمكن العناية بأطفاٍل كانوا يف انتظار العناية املتخصصة.
 تتضمن شراكات املشفى مع حكومة والية ساو باولو باعتمادها مرجعاً 
للصحة العامة، وهذه حالة املستشفى العام حلي غراجاؤه، الذي يوّفر العنايات الطارئة 
واملستعجلة ذات التعقيد املتوسط والعايل، والذي يـُْعتـََرُف به كمستشفًى لتعليم طالب 
اجملال الصحي، وهذه كذلك حال عيادة الطبيبة ماريا كريستينا خوري للتخصصات، 

وهي مركٌز للتشخيص واإلرشاد العالجي تعتين بشىت االختصاصات. 
ملدينة  اإلقليمي  املستشفى  هي  املعهد  يديرها  اليت  األخرى  الوحدات   
وجونديائي،  باوليستا  براغانسا  منطقيت  اجلراحية يف  بالعناية  املتخصص  جونديائي، 
ووحدة خدمة إعادة التأهيل لوسي مونتورو يف مدينة موجي مريمي، يقدم هذا األخري 
التكنولوجيا الدقيقة املتطورة إلعادة تأهيل الذين يعانون من القيود احلادة للتحرك ومن 
العيوب اجلسدية واملعطلة، فضاًل عن العناية العيادية املتعددة االختصاصات، تعمل 
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هذه الوحدة يف وصف األجهزة ومنحها يف اجلراحات االلتئامية، وهي مزودٌة مبخترب 
روبويت.

 أما الشبكة االجتماعية حلي بيال فيستا، اليت أسست سنة 2005 إثر عمٍل 
مشرتٍك بني منظمات اجملتمع املدين، فتحاول تطوير عملياٍت إداريٍة يشرتك هبا اجلميع 
كي يتوصل حي بيال فيستا إىل التنمية املستدامة. أطلق املبادرة العمال االجتماعيون 
النفسية االجتماعية  الوحدات األساسية للصحة ويف مراكز املساعدة  املشتغلون يف 
ويف قاعات الطعام اجلماعية ويف أقسامه الصحية واخلاصة بالعناية االجتماعية، اليوم 
تكوين الشبكة واسٌع ويضَم منظماٍت غري رحبيٍة وجمموعاٍت متنوعٍة واحلكومة والقطاع 

اخلاص.

7.2. عانق حيَّك:
 يف إطار اخلدمة االجتماعية، تطور اجلمعية اخلريية للسيدات منذ 2001 
برنامج عانق حيك، اهلادف إىل االعتناء باجلماعات ذات الدخل املنخفض يف حي 
بيال فيستا، وهو احلي الذي يضَم تارخيياً جذور املستشفى، اهلدف األساسي للربنامج 
األهايل  تعهد اجلمعية مع  يثبت  املهين، مما  والتأهيل  والتعليم  الصحة  التحفيز على 
الذين تعمل بينهم، يف 2016 زاد عدد الذين استضافتهم األقسام على 1800، 
وبأعماٍر خمتلفٍة ترتاوح ما بني 4 و60 سنة، الدورات الدراسية جماٌل آخر للتأهيل، 
منها اخلدمة يف مطاعم املستشفيات ونظافتها واملساعدة يف صيدلياهتا، ويف تطوير 
قدرات املعتنني باملسنني )برنامج اعتناء( والتفكر والنقاش حول الشيخوخة، التشجيع 

على الصحة.
والرتفيه  والثقافة  الطهي  جماالت  يف  جمموعاٍت  حيك  عانق  برنامج  يضَم   
الدخل واالجتماعات، وكَل هذا يف جدول أنشطتها، مثة  والرياضة والتعليم وتوليد 
مهيٍن  تأهيٍل  مشروع  وهو  الفعالة،  املواطنة  مثل  االجتماعية،  لالستدامة  اجراءات 
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للمصابني باإلعاقات، ودورة موضة الشاطئ، اليت تعاجل مواضيع مثل الفن والثقافة 
التواصل  وشبكات  العمل  بيئة  ورفاهية  واالبتكار  األعمال  يف  والريادة  واملوضة 

االجتماعي.

8. االعتراف والتصديق، انعكاسات االمتياز:
 ينبغي على مؤسسٍة مثل اجلمعية اخلريية للسيدات أن تكون دائماً متآلفًة 
مع أحدث التكنولوجيات وأدوات اإلدارة واملمارسات يف قطاع عملها، بغية االعرتاف 
بقدرهتا على التجدد وعلى تقدمي خربٍة ذات مستوًى دويٍل يف خدماهتا الصحية إىل 
مرضاها ومتربعيها وليس فقط بسبب أصالتها، مع مرور الزمن، ساهم مهنيو إسعاٍف 
واالنضباط  الدقة  مستوى  إلثبات  لألنشطة  اليومية  القيادة  عن  مسؤولون  وإداريون 
اإلسعاف  وممارسات  التشخيصية  والفحوصات  اجلراحية  العمليات  يف  والنجاعة 

للمرضى.
لتأسيس  ونصف  عقوٍد  بالتسعة  االحتفاء  فإن  هذا،  لكَل  كانعكاٍس   
املستشفى حتلت مبحافظة واكتساب شىت الشهادات اليت تثبت اجلدية اليت هبا يتعامل 
كَل موظفي املستشفى مبواضيع مثل األمانة والعناية اخلاصة باألهايل املسنني وبإعادة 

التأهيل وبإدارة البيئة واالستدامة وبنجاعة مرافقها للسيطرة على انتشار العدوى.

Joint Comission Internacional )JCI(: .8.1
 متتلك هذه اللجنة الدولية أدق وأكمل عمليات التقييم جلودة املستشفيات، 
يف 2007 اكتسب املستشفى ختم التصديق ألول مرة، فكمل سنة 2017 عشر 
سنوات من بداية املصادقة، طورت الـ ـICJ منظومتها للتقييم يف الواليات املتحدة 
طرق  على  والتعرف  التحفيز  حمورها  العشرين،  القرن  من  اخلمسينيات  عقد  خالل 
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حتليليٍة متعمقٍة يف مواضيع مثل جودة العمليات وأمانة اخلدمات والسياسات اإلدارية 
وبرامج السيطرة على املخاطر يف املراكز االستشفائية يف العامل قاطبًة.

 Acreditation of Rehabilitation Facilities )CARF( .8.2
  Comission on

 متنح هذه اجملموعة األمريكية اليت حتمل االسم نفسه، وهي منظمٌة مستقلٌة 
غري رحبيٍة تأسست سنة 1966، غايتها حتسني اخلدمات يف جمال الصحة، اكتسب 
املستشفى السوري اللبناين هذه الشهادة سنة 2015، من خالل مركز إعادة التأهيل 
التابع له وهو مكسٌب رائٌد، إذ أنه أول مؤسسٍة برازيليٍة من القطاع اخلاص حتصل 
على مثل هذه الشهادة صالحيتها القصوى ثالثة سنوات، مبدئياً مل مينح هذا اخلتم 

إال بعد تدقيٍق متأٍن يقوم به مديرو املنظمة ميدانياً خالل ثالثة أيام.

:ISO 14001 .8.3
معياٌر   )ISO 14001( للمقاييس 14001  الدولية  املنظمة  شهادة   
بتأسيس  املتعلقة  باملطالب  بالتزامها  احلاصلة  للمنظمات  وتشهد  عاملياً،  به  معرتٌف 
إىل  تعود  املنظومة  يف  للمستشفى  شهادٍة  أول   ،)AGS( البيئة  إلدارة  منظومٍة 
البيئية  املخاطر  جتنب  مثل  حساسٍة  جبوانب  إدارته  اهتمام  على  وتربهن   ،2015

والتخفيف منها، وأيضاً على رصد املؤشرات املرتبطة باملوضوع.

:10081 SASHO .8.4
 قد حصل املستشفى على شهادته من هذا املعيار )و تعين الصحة املهنية 
وسلسلة تقييم السالمة( ألول مرٍة سنة 2015، مما يؤكد أَن للمستشفى األدوات 
املناسبة لتقدير أَي خماطٍر على صحة مساعديه والتحكم عليها وإزالتها، تسمح هذه 
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العملية كما هو احلال بالنسبة إىل الفقرة السابقة، أن يهيأ املستشفى منظومَتُه إلدارة 
سالمة املهنيني وصحتهم، على خمتلف أنشطتهم.

EMRAM .8.5 – الدرجة 6:
 Information and Managementأكدت سنة 2017 منظمة
ارتقاء   Systems  Society  Analytics  )HIMSS(  Healthcare
 Model  )EMRAM( من   6 الدرجة  إىل  اللبناين  السوري  املستشفى 
EMR Adoption، إهنا منهجية تقيس التطورات يف منظومات امللفات الطبية 
إىل  الصفر  )من  درجات  الثماين  من  انطالقاً  املعتمدة،  للمستشفيات  االلكرتونية 
السادسة،  الدرجة  لبلوغ  بلوغها على حسب نضج كَل منظمٍة  اليت ميكن  السبعة( 
ينبغي على املستشفيات أن تقّدم مؤشراٍت تثبت مكاسبها يف جوانب مثل سالمة 

املرضى وجتنيد األطباء واإلسناد الطيب.

8.6. ختم )مستشفى صديق المسّن(:
 متنح حكومة والية ساوباولو هذا اللقب إىل املؤسسات اليت تبتكر ممارساٍت 
حسنٍة لرعاية من يزيدون عن الستني عاماً من العمر، يف سنة 2015 أصبح املستشفى 
السوري اللبناين املؤسسة الوحيدة احلاصلة على هذا اخلتم مبرتبة كامل، ممَّا يؤّكد ريادهَتا 
واستحداثها لدى التعامل مع القضايا املتعلقة باالستضافة واملعاجلة الالئقتني للمرضى 

املسنني.
جلنٍة  االعرتاف، خلق  هذا  أسفرت عن  اليت  املبتكرة  اإلجراءات  بني  من   
خمصصٍة لالعتناء باملوضوع يف املستشفى وفريٍق متعدد املهن وفعالياٍت للتبليغ عن أَي 

تعنيٍف قد يتعرض له املسنون ومساندهتم. 
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8.7. االعتماد الكندي:
إَن Qmentum International، وهي منظمٌة كنديٌة ترصد معايري 
لتحليل  عاملياً  هبا  معرتف  مطالب  على  اعتماداً  والسالمة  اجلودة  جمايل  يف  األداء 
اللبناين  السوري  املستشفى  لسيدات  اخلريية  اجلمعية  منحت  الصحية،  املؤسسات 
أفضل  بتبين  تعهدها  يؤكد  مما   ،2015 سنة  الكندي  لالعتماد  األملاسية  الدرجة 

املمارسات للعناية باملرضى، جيدد هذا االعتماد كل ثالث سنوات.

:LEED Gold – 8.8
 ،U.S. Green Building Council يصدر هذا االعتماد عن 
وهي مؤسسٌة ابتكرت األدوات لتقييم تبين ممارسات االستدامة يف العمليات املعمارية 
جتديد  حىت  واملياه  الطاقة  استعمال  يف  النجاعة  من  شىت  مقاييس  على  اعتماداَ 
التكنولوجيات واملعدات، مروراً جبودة اهلواء واستخدام املواد وإطراحها، ُمنح مشروع 

توسيع املستشفى السوري اللبناين هذا االعتماد سنة 2017.

8.9. دليل االستدامة لمجلة إزامي:
 أُْدرَِج املستشفى بني املنظمات املتعارف عليها يف نسخة هذه اجلائزة لسنة 
2016، اليت نظمتها اجمللة الربازيلية إزامي )أي: فحص( لالعرتاف على املمارسات 

اجليدة يف النطاق االجتماعي والبيئي واالقتصادي.

9. االهتمام بمستقبل الصحة:
 كجزٍء من ختطيطها االسرتاتيجي، فإَن اجلمعية اخلريية لسيدات املستشفى 
مزيٍد  بتقدمي  فاهتمامها  املستقبل،  يف  املتوافرة  الفرص  إىل  منتبهًة  اللبناين  السوري 
من اخلدمات تزيد فضاًل على حمافظتها على تراث املشفى املليء بالعناية والدفء 
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البشري، وتعترب أن النظرة املنتبهة إىل التغريات اليت حتدث حالياً يف قطاع الصحة، 
سواًء على املستوى الوطين أو الدويل، تفرض نفقاٍت تضمن مكاهنا الطليعي يف الطب 

واإلسعاف.
بالشعب  تدفع  اليت  واالقتصادية  واالجتماعية  الدميوغرافية  االجتاهات   
الربازيلي حنو التغيري هي عامٌل حاسٌم يف قيادة الطريقة اليت من خالهلا يقتضي على 
املراكز الطبية الربازيلية أن تعد نفسها للسنوات املقبلة، مبا يف ذلك املواضيع احلساسة 
الضغط  وأيضاً  املتخصصة  املعاجلات  على  املتصاعد  والطلب  األعمار  كمتوسط 
الشديد من أجل توفري اخلدمات الصحية، سواًء يف القطاع اخلاص أو العام، عالوًة 
على ذلك فإَن توفُّر التكنولوجيا وتعديل العمليات اإلسعافية والطبية يف قطاعات مثل 
اجلراحة الروبوتية والطب اإللكرتوين والتكنولوجيا احليوية من شأنه أن يغري إىل األفضل 

مقاييس اجملال وممارساته.
 وجانٌب آخر مهٌم ملستقبل الصحة يف الربازيل ويف العامل، هو تطور بعض 
القطاعات الطبية اليت تتوفر هبا إمكاناٌت كبريٌة لالستحداث والتحسني، من أبرزها 
قطاع علم األورام وعلم االعصاب وطَب الشيخوخة ومعاجلة البدانة واالضطرابات 
الغذائية، ليس من الصدفة أن حتظى هذه القطاعات باالهتمام االسرتاتيجي والروتيين 
يف مراكز االختصاص واجلراحة ويف العمليات العيادية يف املستشفى السوري اللبناين، 
الطبية  والفرق  املتربّعني  بني  والبحث  التعليم  ميادين  يف  تُعاجَلُ  إىل كوهنا  باإلضافة 

والشركاء الذين يكرسون أنفسهم لذلك.
االزدهار  تضمن  مسارات  املستشفى  رسم  األخرية،  السنني  مدى  على 
واجلراحية  العيادية  منشآته  وحتديث  االختصاصات  حصة  وازدياد  لعملياته  املادي 
االجتماعية  املسامهة  وتقوية  املستمّر  املهنية  تأهيل كوادره  عن  فضاًل  والتشخيصية، 
توفري اإلمكانات  للمستشفى زيادة  مُيِكن  والعلمية، هكذا وبصفته مؤسسًة خرييًة، 
لإلنفاق على التوسعات يف املستقبل وحتسني جودة اخلدمات اليت يقّدمها واإلكثار 
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من مستويات رضى املرضى وضمان مسعته اإلجيابية، ها هي العناصر الرئيسية لكي 
حيافظ املستشفى السوري اللبناين يف القرن احلادي والعشرين، على مكانته كمرجٍع 

لكّل الربازيليني.
زيادة  األخرية،  السنني  يف  اإلدارة  أقّرهتا  اليت  األولويات  بني  من  التوسيع   
عند  مكاسبه  من  مثاًل  باولو،  ساو  والية  وراء  ما  إىل  أخرى،  أماكن  يف  ُحضوره 
هناية القرن املنصرم، بناء ثالث أفرٍع يف العاصمة برازيليا، هذه الوحدات، اليت ترّكز 
على اخلدمات العيادية والتشخيصية يف ميدان علم األورام، تقّوي مسته املميزة وتزيد 
من قوة النتائج االقتصادية املالية للمؤسسة، حىت أمام هذا السياق املتحدي الذي 
تعيشه الربازيل بعيد 2014، والذي يؤثر تأثرياً بالغاً ومباشراً على التأمينات الصحية 

لألهايل.
 بالطريقة ذاهتا فقد تضمنت املخططات يف ساو باولو افتتاح فرعني جديدين 
تشخيصية  مبراكز  مزودتني  بييب،  إيتاييم  حي  ويف  جاردينز  حي  يف  العاصمة،  يف 
للفحوصات  خمصٌص  ميداٌن  وكذلك  األورام  علم  ميدان  يف  متخصصٍة  وخدماٍت 
الشاملة ولقضاء يوم يف املستشفى، وتتضمن هذه العمليات اجلديدة خدمة االستشارة 
الوراثية ومركزاً لالستنساخ البشري، متبعًة االجتاه املعاصر يف جمال الصحة بتوفري بنيٍة 

تتناسب مع احتياجات املرضى.
 ما زال جممع املستشفيات يف حي بيال فيستا، حيث أخذ حلم أدما يافث 
يتحقق تدرجيياً، بتحديث ومنو مستمرين، بعد افتتاح برجني جديدين سنة 2015، 
عاشت املؤسسة ازدياداً جديداً لألسَرة العملية وزيادًة عامًة يف املؤشرات العملية سنة 
2016 - إجراءاٌت جراحيٌة وفحوصاٌت واستضافاٌت، كخطة التوسيع الطموحة اليت 

اقتضت بناء برجني مساحتهما 155 ألف مرٍت مربٍع.
جديدٍة،  استثماراٍت  دورة  اللبناين  السوري  املستشفى  بدأ   ،2017 يف   
فيها مركز جراحاٍت  إنفاق 200 مليوٍن لشىت قطاعات املستشفى، مبا  املتوقع  من 
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وخمترباٍت للطب التشخيصي والتكنولوجيا، مرًة أخرى ترّكز هذه املرحلة على ضمان 
العمليات والبنية التحتية املناسبة، بغية االعتناء اجليد مبرضاه، من ضمن هذه اآلفاق 
غرٌف جديدٌة للجراحة وإعادة توزيٍع للمراكز وزيادٌة يف كمية األسَرة، مما يثبت أن اليوم 
ويف السنني املقبلة، يرغب املستشفى السري يداً بيٍد مع الربازيل، مؤدياً دوره كمشجٍع 
فعاٍل لتقّدمه، ومؤكداً على امتنان السوريني واللبنانيني للبلد الذي استقبلهم هبذا القدر 

الفائق من الكرامة.
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التعددية اللغوية واللغة البرتغالية في لبنان
آدم جاميي مونيز*

توطئة
 يهدف هذا املقال إىل فحص جوانب من التعدُّدية اللغوية يف لبنان على 
ضوء مفهوم االزدواجية اللغوية، وحضور اللغة الرُبتغالية ضمَن هذا السياق، اْنطالقًا 
من املنظور التارخيي لتكوين اجلالية الربازيلية يف البلد، مع وصف اخلصوصيات العاّمة 
ألعضاء اجملموعات الرئيسية اليت تتكّون منها اجلالية الناطقة باللغة الربتغالية يف لبنان، 
وهذا باالعتماد على نشاط املركز الثَّقايف الربازيلي اللبناين وعلى التحّديات والُفرص 
املتوفِّرة لدى األعضاء، جيَُِب أن يُعترب هذا املقال املبين أساًسا على التجربة امليدانية 
للمؤلف جمّرد بدايٍة، فاألمر حباجٍة إىل املزيد من املعطيات الوصفية والتارخيية القابلة 
بُغيَة  االجتماعية،  وباألُلسنية  لِلُّغات  النوعي  بالتصنيف  يتعلَّق  فيما  منها،  للتحّقق 

التوصُّل إىل نتائج علميٍة أكثر ِدّقًة.

Abstract

 This article aims at examining aspects of multilingualism in Lebanon
 in light of the concept of diglossia and the presence of the Portuguese
 language in this context from the historical perspective of the Brazilian
 diaspora formation in the country, portraying general features of

أمنٌي أول يف السلك الدبلوماسي، مدير قسم التنشيط الدويل لوزارة الثقافة.  *
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 the main groups of speakers that comprise the Lebanese Portuguese
 speaking community. It focus then on the promotion of the Portuguese
 language in the country, based on the work of the Brazil-Lebanon
 Cultural Centre, and the challenges and opportunities presented to
 those involved. Mainly grounded on the author’s in loco experience, the
present study should

 be considered preliminary, as more descriptive and verifiable historical
 data related to language typology and sociolinguistics is needed in order
  .to achieve a more rigorous scientific research

من لغتي يُرى البحر. من لغتي ُيسمع هديره، كما أّن من لغات اآلخرين 
سوف ُتسمع رفرفة الغابة أو صمت الصحراء. لذا فإّن هدير البحر كان وسواسنا.
)فريجيليو فرييرا، شاعر برتغايل(

1. المدخل: لبنان معدن ذهبٌي للدراسات اللغوية:
    هاي! كيفك؟ سا فا؟« إَن التحيات األكثر اعتياداً اليت تسمع يف شوارع 
بريوت ومراكز حضريٍة أخرى يف لبنان، وهي مزيج من اإلنكليزية والعربية والفرنسية، 
لغة  ولو سؤل عن  للبنان،  واللغات  الثقافات  واملتعدد  الفريد  التكوين  تكشف عن 
العربية، ولكنه سرعان ما يتدارك ومييز بني  العادي مباشرًة:  اللبناين  البلد قد جييب 
اللبنانية الدارجة والعربية الفصحى، ومها لغتان خمتلفتان متاماً ليس فقط يف لبنان، بل 
يف العامل العريب أمجع، مث إنه قد يُدرج اإلنكليزية والفرنسية كلغتني منتشرتني بشكل 
واسٍع ومبستوياٍت متفاوتٍة من القدرة، وقد ميكنه أن يضيف إىل هذا املشكال اللغوي 
وُتستعمل يف  فلها مطبوعاٌت خاصٌة  مزدهرًة،  مع كوهنا  لغة ألقليٍة،  األرمنية، وهي 

مدارس عّدة.
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إَن قضايا اللغة واهلوية املرتابطة على املستوى الفردي، معّقدٌة جداً يف لبنان، 
لغته األم األرمنية والعربية لغته الثانية  لبنانياً  أْن جتد مواطناً  مل يكن من النادر متاماً 
واإلنكليزية لغته الثالثة والفرنسية لغته الرابعة ورمبا جييد بطالقٍة لغًة خامسًة قد تكون 
ما  عادًة  اللبنانيني،  ألغلبية  األّم  اللغُة  العربيَة  أن  من  رغًما  األملانية،  أو  اإلسبانية 
املراكز  يف  اليومية  حملادثاهتم  اإلنكليزية  متزايٍد  بشكٍل  أو  الفرنسية،  الناس  يستعمل 
احلضرية، إنه كذلك َلِمن املعتاد خاّصًة بني الشّبان ولكن ليس حصراً عليهم خلط 
استعمااًل،  األكثر  الثالث  اللغات  بني  املتكرر  باملزج  اليومي،  اخلطاب  يف  اللغات 
بنوعيها املثّقف أو الراقي، والدارج أو الركيك، على حدٍّ سواٍء، كما سنرى فيما بعد.

يف  خاّصًة  االجنبية  العاملة  اليد  تزايُد  أضاف  األخرية،  سنًة  الثالثني  يف   
األعمال اليت ال تتطّلب كفاءًة عاليًة، لغاٍت جديدًة منحصرًة ُعموًما يف جمموعات 
عّمال مهاجرين منفردين، كالتغالوغ واألمهرية والسنغالية والباكستانية والنيبالية، وهنا 

نكتفي بذكر اللغات األكثر حضوراً يف هذا اجملال.
 ولكن االنكليزية والفرنسية، دون نقاش، مها اللغتان االجنبيتان الرئيسيتان، 
واألعمال  واالتصاالت  التعليم  يف  والفرنسي  األجنلوأمريكي  النفوذ  جلبهما  واللتان 
وهي  مهيمنٍة،  شفاهيٍة  لغٍة  على  إذن،  لبنان  يف  التواصل  يّتسم  إخل،  الرتفيه  وجمال 
الدارجة اللبنانية، وبتعدديٍة كبريٍة يف االستخدامات العامة واخلاصة للعربية الفصحى 

واإلنكليزية والفرنسية.
هذا  يف  حمدودٌة  مسامهٌة  آسيس  دي  وماشادو  لُِلغة كامويز  والربتغالية؟   
املشهد اللغوي، فإذا كانت من ناحيٍة، ليست لغًة للتعليم وال لألعمال فِمن ناحيٍة 
أخرى هلا مكانٌة خاصٌة لبقائها إما كلغٍة أّم وإما كلغٍة ثانيٍة، أو كإرٍث لبضعة أُلوٍف 
من اللبنانيني العائدين وسالهنم، مما يربزها يف حال مقارنتها بلغاٍت أخرى خارجٍة عن 
نطاق التيار الرئيسي، على حّد قول عثمان قد جيوز أن يُقال إّن الربتغالية اللغة الرابعة 
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أننا مل جند خالل كتابة مقالنا هذا معطياٍت موثوقًة مبا فيه الكفاية  البلد1، مع  يف 
للتأكُّد من هذه الفرضية. 

 2. التعددية اللغوية واالزدواجية اللغوية في لبنان:
 ليس اخلليط اللغوي يف لبنان خصوًصا يف بريوت حديثًا، إذ أَن األهايل 
يتكلمون ثالث لغاٍت على األقل بشكل يومي، منذ قروٍن، وهذه ظاهرٌة مفهومٌة إذا ما 
حضر إىل الذهن تاريخ األراضي اللبنانية، اليت مت احتالهلا من قبل عدة حضاراٍت2، 
فبينما اللغة احلضرية الدارجة للطبقة الوسطى اللبنانية اليوم مزيٌج من العربية والفرنسية 
واإلنكليزية، فمنذ ثالثة قرون كانت الرتكية اللغة اليت تتكلمها النخبة املتعلمة، والعربية 
كان يستعملها املسلمون، والسريانية كانت استعملت من قبل جزٍء ال يستهان به من 
املسيحيني، بيد احتضارها، واحلقيقة أنه لشدة متاهي املسيحيني بالسريانية، اليت ما 
زالت اللغة األهم يف الطقوس املارونية، كان متداواًل آنذاك مثٌل يقول »عندما ُتصبح 
العربية لغًة مسيحيًة« لإلشارة إىل شيٍء لن حيدث إطالقاً، وهو شبيٌه بالقول الربتغايل 

»ليس يف عيد أَي قديس« أو اإلنكليزي »حني تطري اخلنازير«.3
بالرغم من أهنا ليست حديثًة فإن التعددية اللغوية اللبنانية لعبْت وما زالت 
تلعب دوراً حيوياً يف القطاع التعليمي، الذي تضرب ميزته اللغوية املعاصرة جذوراً يف 
العايل  للتعليم  اليسوعيون عدة مدارس ومؤسستني  تارخيه وتقاليده، أسَّس املبشرون 
اللتني ما زالتا حتتالن مكان الصدارة يف لبنان: الكلية السورية الربوتستانتية )1866(، 
اليت حتولت الحقاً إىل اجلامعة االمريكية يف بريوت، ذات الطابع اآلجنلوفوين، وجامعة 

1  عثمان، 2006، ص 49.
والفرس  والبابليون  واالشوريون  الفينيقيون  من  اليوم كل  لبنان  تكّون  اليت  األراضي  احتل  قد    2

واليونانيون والرومان والبيزنطيون والعرب والصليبيون واملماليك واألتراك العثمانيون والفرنسيون. 
3  سينغ-بارتليت، 2013، ص 59.
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القديس يوسف )75(، ذات الطابع الفرنكوفوين، ومها من اجلامعات األكثر هيبًة 
يف العامل العريب. أصبحت اإلنكليزية والفرنسية، إذن لغتني مهمتني يف التعليم، وعّزز 

االنتداب الفرنسي مكانة اللغة الفرنسية.4
 وبالفعل فإَن استعمال الفرنسية واإلنكليزية على حساب العربية يف الدوائر 
التعليمية استمّر بفضل التشريع الليربايل الذي يوافق على التدريس بلغاٍت أجنبيٍة يف 
التاريخ واجلغرافيا واللغة  بالعربية الفصحى مواد  التعليم األساسي.5 جيب أن تدرس 
يف  اإلنكليزية.  أو  بالفرنسية  تدرس  ما  عادًة  الطبيعية  العلوم  بينما  وآداهبا،  العربية 
أرباع  )ثالثة  اخلاص  القطاع  مدارس  يف  التعليم  تفضل  اللبنانية  العائالت  الربازيل، 
اآلجنلوأمريكية،  أو  الفرنسية  املنظومة  عموما  تتبع  اليت  التعليم(،  سن  يف  السكان 
بينما متيل املدارس احلكومية إىل استعمال العربية. يتعرض طالب كال القطاعني إىل 
امتحانات البكالوريوس اللبناين، سواًء بالعربية واإلنكليزية أو العربية والفرنسية، يرتبط 
تشمل  اليت  والكتابة،  القراءة  ملعرفة  املرتفع  باملستوى  اللبناين كذلك  اللغوي  الوضع 
البالغني و%98,7 من الشبان،6 وهذه األرقام معربًة إذا ما أخذنا  %89,6 من 
العربية  الدول  من  أعلى  وبنسبٍة  البلد،  اليت شهدها  العصيبة  الفرتات  االعتبار  بعني 
اجملاورة هلا ينعكس املستوى املرتفع للتعليم يف سوق كتٍب حملٍي متعّدد اللغات نسبًيا، 

يضم دور نشٍر كثريٍة ومكتباٍت ومعارض كتب.
 هكذا، فإَن التعددية اللغوية اللبنانية مرتبطة بشكٍل قوٍي بالتعليم يف القطاع 
دورًا  األجنبيُة  اللغاُت  لعبْت  السكان،  من  ثراًء  األكثر  بالطبقات  وبالتايل  اخلاص، 
ُمِهمًّا يف تكوين املنظومة التعليمية اللبنانية وأصبحْت جزًءا منها، خصوًصا يف املستوى 
اجلامعي، الذي تسيطر عليه الفرنسية واإلنكليزية، باستثناء اجلامعة اللبنانية احلكومية، 

4  ثوهناوزر، 2000، ص 50.
5  القرار رقم 5589، لسنة 1994.

6  باشا، 2011.
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هذه  املدن  يف  اللبنانية  الوسطى  الطبقُة  اعتنقْت  الرئيسة،  لغتها  هي  العربية  حيُث 
التعدديَة اللغويَة، ومما تداول االعرتاف به داخل البلد أَن هذه التعددية أحد أرصدة 
لبنان اليت تطرح صورته كبوابٍة بني الشرق والغرب، وتعكس الرتحيب اللبناين بالثقافة 

الغربية وبالتواصل مع اخلارج.
 لكي نرسم بطريقٍة أفضل التعددية اللغوية يف لبنان وعالقتها حبضور اللغة 
الربتغالية هناك، من املهّم أن نتفحص كيفية ازدواجيته اللغوية، وهي العبارة املستخدمة 
لتسمية احلالة االجتماعية اللغوية يف جمتمٍع ما، حتضر فيه لغتان أو مستويان لغويان 
خمتلفان وظيفًيا يف موقعني اجتماعيني وسياسيني مميزين، فاستعمال أٍي منهما مشروٌط 
هذه  عن  سنة 1959  املنشورة  احلامسة  مقالته  به، يف  التواصل  يتم  الذي  بالوضع 

الظاهرة، يعّرف فرغسون االزدواجية اللغوية كاآليت:
فيه،  يوجد  اللغة )diglossia( هو وضٌع لغوٌي مستقٌر نسبياً   ازدواجية 
باإلضافة إىل اللهجات األساسية للغة )اليت قد تتضمن معياراً أو معايري قياسيٍة شىت، 
إقليميًة متعددة(، جانٌب خمتلٌف عنه للغاية وذو قواعد مقننٍة جداً )عادًة ما يكون 
حنُوه أكثر تعقيًدا(، وهو وسيلٌة ألدٍب مكتوٍب ذي قيمٍة ومقدٍر، إما من فرتٍة سابقٍة 
أو يف جمتمٍع لغوٍي آخٍر، والذي يتّم تعلمه غالباً عن طريق التعليم الرمسي ويستخدم 
ألكثرية األغراض املنطوقة واملكتوبة الرمسية، ولكن ال يستخدمه أَي جزٍء من اجملتمع 

إلجراء حمادثٍة عاديٍة.7
وبأخرى  )آ(  راقية  مبغايرة  املؤلف  يعّرف  اللغوية،  االزدواجية  حاالت  يف   
االديب  والرتاث  واملكانة  الوظيفة  مبوجب  بينهما  االختالفات  واصفاً  )ب(،  متدنية 
والكسب والتقييس واالستقرار والنحو واملفردات والصوتيات. بعد ثالثني سنة رجع 
فرغسن إىل نّصه ُمسّجاًل بعَض التنازالت، فالحظ، على سبيل املثال، أنه عادًة ما 
حتدث ظاهرة ازدواجية اللغة كجزٍء من إطاٍر لغوٍي أكثر مشواًل، كما هو حال لبنان 

7  فرغسن، 1959، ص 336.
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اللبنانية،  حيث يستعمل جزٌء هاّم من األهايل املغايرَة اللغوية آ للعربية مع الدارجة 
وباإلضافة إىل ذلك، يتكلمون الفرنسية أو اإلنكليزية يف حياهتم اليومية، »تندرج هذه 
اللغات يف أماكن خمتلفة بوظائف اجملتمع التواصلية، وهذا التعقيد غري نادٍر عند شىت 

األنواع من اجلماعات املتكلمة يف العامل«.8
 على هذا املنوال، تتسم االزدواجية اللغوية يف لبنان باستخداٍم عاٍم أوسع 
باستثناء  )لرمبا  األخرى  العربية  الدول  يف  احملكية  الدارجة  اللغوية  املغايرة  من  بكثرٍي 
اللبنانية  الدارجة  لكتابة  خصيصٍة  طريقٍة  إلجياد  مستمرٌة  حماوالٌت  ُتالَحظ  مصر(، 
يف الدعايات ويف الشعر وبشكٍل متصاعٍد يف شبكات التواصل االجتماعي، هناك 
تطبيقاٌت لتدقيق الدارجة بغرض تسهيل وتعجيل تبادل الرسائل من خالل األدوات 
الدارجة  هذه  ُتسمع  إمالئياً،  تصحيًحا  تسميتها  ميكننا  ال  أنه  من  بالرغم  النّقالة، 
اللبنانية على نطاٍق واسٍع يف التلفاز واملذياع، حيث حيُتمل أن ُنالحظ بشكٍل أفضل 
االستطراَد9 فيما بني العامية والفصحى، وأصبح يتكرر يف وسائل اإلعالم االستعمال 

املتناوب للمستويني حىت يف اجلملة الواحدة.
 على الرغم من األمهية التواصلية للدارجة اللبنانية، ال توجد نقاشاٌت عاّمٌة 
جديٌة عن إمكانية تبيّن كتابته كلغٍة وطنيٍة بل العكس، فقد يرفض أغلبية اللبنانيني 
أن ُتصبح العامية لغًة مكتوبًة الئقة، مل تزل اللغة العربية الفصحى احلديثة تدرس يف 
املدارس، فهي اللغة الرئيسة للمؤسسات احلكومية، ولكن هذه املغايرة اللغوية آ مل تعد 
مستخدمًة يف لبنان »ألكثر الغايات الشكلية املكتوبة واملنطوقة«، كما يقول فرغسن، 
وكما قد سبق وأن أشرنا، تكّمل الفرنسية واإلنكليزية العربية الفصحى احلديثة، لدرجة 

8  فرغسن، 1966، ص 85.
9  يتعلق »االستطراد« هنا، حسب دراسات هاري )1966، ص 96(، بفكرة التتابع املستمر 
بني املغريات املستعملة يف حالة ازدواج اللغة )أو تعدد اللغات، كما يسميها هذا املؤلف(، حيث 
يستعملها الناطقون تناوبًا بشكل يوشك اال يالحظ، مع أن األطراف القصوى مل تزل متميزًة 

جداً. 
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أهنما حتال حملها بصفتهما لغتني مغايرتني آ يف العديد من السياقات، حيث تعتربان 
يف درجاٍت شبيهٍة وحىت أرقى من العربية الفصحى احلديثة، ووفق ثوهناوزر يؤكد لبنان 
االستنتاجات اليت توّصل إليها العامل اللغوي جوشوا فيشمان، يف مقالٍة نشرها سنة 
1980 عن ثُنائية اللغة والثقافة، فيقول إن العديد من الدول النامية تّتسم بأن املغايرة 
اللغوية آ حتكمها لغٌة أخرى موّحدٌة أو أكثر من لغٍة، ويف الوقت نفسه حتكمها لغٌة 
غربيٌة ِجّد منتشرٍة كوسيلٍة للتواصل، باإلضافة إىل لغة حملية هي املغايرة اللغوية ب.10
ال  وحمافظٍة،  صغريٍة  فرنكوفونية  جموعة  باستثناء  رمبا  عامة،  اللبنانيني  إن   
يستغربون شيئاً يف هذه الظاهرة )وبالفعل ليس هناك أي عيب فيه(، كما أهنم ال 
باحتياٍج إىل  ليسوا  والفرنسية واإلنكليزية، فهم  العربية  اجلزئية يف  الكفاءة  يستغربون 
كّل اإلمكانيات املتوّفرة يف هذه اللغات لكي يتواصلوا، اللغة اليومية احلقيقية سواًء 
يف املغايرة اللغوية آ أو ب، هي أساًسا وصٌف بيوغرايفٌّ تعكس بنيته التواريخ الفردية 
وتواريخ اجلماعات اليت يندرج منها املتكلمون، هذه هي السمة اللغوية يف لبنان، أي 
لغويًا  للتعبري يف جماالٍت خمتلفٍة  لغويٍة شىَت  املتغاير واملتنوّع من قدراٍت  أهاليه  متّكن 

وثقافًيا ودينًيا.
 يشكر وحيمد زواُر بلد األرز، ال سّيما الوافدون من دوٍل غري عربيٍة، هذا 
التعقيد اللغوي على وجه العموم. يف زمن تستعمل اللغات األجنبية يف سياقاٍت ودوائٍر 
متعددة، قد جيوز التساؤل عن السبب إن كان عائداَ لعقدٍة ما يف الناس جتاه لغتهم 
العربية األصيلة، مما جيعلهم يفتخرون بإجادهتم لغاٍت أخرى كاإلنكليزية والفرنسية؟ 
يرى الكثريون أهنا ليست عقدًة، بل طريقًة للعيش واملنافسة، يف بلٍد ِجّد صغرٍي، ضمَن 

املشهد العاملي، وأيًضا لتسهيل التكّيف يف حال االضطرار إىل اهلجرة.
التايل  القسم  يف  سنصف  احلالية،  اللغوية  البانوراما  هذه  تفهَّمنا  أن  بعد   

حضوَر اللغة الربتغالية انطالقًا من املنظور التارخيي للجالية اللبنانية الربازيلية.
10  ثوهناوزر، 2000، ص 51.
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3. الجالية اللبنانية البرازيلية واللغة البرتغالية:
الربازيلية،  اللبنانية  اجلالية  بفضل  األرز  بلد  اىل  الربتغالية  اللغة  وصلت   
وُحضورها هناك مديٌن أصاًل للسوريني واللبنانيني الذين هاجروا إىل الربازيل، حيث 
تعلَّموا اللغة وأسَّسوا عائالهتم وخلقوا عالقاٍت مبرور الزمن، وألسباٍب خمتلفٍة، عاد إىل 
لبنان مهاجرون عديدون من اجليل األول والثاين وحىّت الثالث، حاملني هويًة جديدًة 
أساسها إىل درجٍة كبريٍة اللغة الربتغالية )اليت اعتربها الشاعر الربتغايل فريناندو بيسوا 
»وطَنُه«(، كمحوٍر لصلة هؤالء املهاجرين باجملتمع الذي استضافهم، مّيز هذا الواقع 
لبنان.  أخرى يف  إىل جمموعاٍت  العائدين  جاليَة  باستمرار  واملتغرّي  األشكال  املتعدِّد 
العادي  االستخدام  أخذ  عن  مسؤولًة  اليت كونتها  ذرياهتا  وجاليات  اهلجرة  كانت 
واليومي للغة الربتغالية إىل لبنان، على الرغم من اقتصارها على جاليٍة صغريٍة نسبيًّا. 
فلوصف خصوصية اللغة الربتغالية يف سياق اللغات األخرى يف لبنان، علينا أن نتفهم 

ظاهريت اهلجرة والعودة.
 بالرغم من اتسام األراضي اللبنانية تارخيياً باملوجات من اهلجرة منها وإليها 
على مدى القرون، مل تشتد هذه الظاهرة إال يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر 
بسبب عدة عوامل، منها احلروب واالضطهاد الديين والسياسي واألزمات االقتصادية، 
نستطيع أن نفهم احلركة اهلجرية ليس كظاهرٍة بنيويٍة، بل كنتيجٍة لظروٍف تارخييٍة حمليٍة 
ممتزجٍة بأحداٍث خارجيٍة، حبيث ميكننا تقسيمها إىل سّت فرتاٍت رئيسيٍة تشرتك هبا 
مباشرًة اهلجرة اللبنانية إىل الربازيل ودوٍل أخرى يف أمريكا الالتينية، بشكٍل أو بآخٍر.
الشرق األوسط ومشال  الفرتة األوىل )من 1860 حىت 1900( غايتها   
إفريقيا واألمريكتني وأسرتاليا، جنمت عن احلروب بني املوارنة والدروز خالل احلكم 
العثماين، وسببها النزاع االقتصادي الذي أدى اليه النمو السكاين وقلة األراضي. يف 
حالة اهلجرة اىل الربازيل، فإَن زيارة االمرباطور بطرس الثاين إىل لبنان وسوريا وفلسطني 
سنة 1876 قد تكون حافزاً لفالحي املنطقة حملاولة العيش يف الربازيل، كان لزيارة 
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الرغم من  الربازيل11، على  تعريف  وقتها، وساعدت على  ترويٌج ضخٌم  االمرباطور 
أنه ليس من املمكن تربير هذه املوجة اهلجرية إىل دوٍر إنقاذٍي مفرتٍض لبطرس الثاين 
يف نداءه ألن يبدل اللبنانيون ظروفهم احمللية العسرية حبياٍة واعدٍة يف الربازيل، عكساً 
هلذه الفكرة املنتشرة حىت اليوم يف خمّيلة اجلالية اللبنانية الربازيلية، إن كانت رحالت 
االمرباطور مهمًة للتعريف بالربازيل، فإهنا بالتايل ساعدت على نشر اللغة الربتغالية 

بشكٍل غري مباشٍر.
حنو  املهاجرين  بتوجيه  األوىل  بالفرتة  جداً  املرتبطة  الثانية،  الفرتة  اتسمت   
الواليات املتحدة والربازيل على حٍد سواٍء، وتزامنت مع سحب امتيازات املسيحيني 
من طرف احلكومة العثمانية واللبنانيون الذين أتوا الربازيل يف هاتني الفرتتني حيملون 
جوازات سفٍر عثمانيٍة، مما أدى إىل تسميتهم »أتراكًا«، اتسمت هذه الفرتة كذلك 

مبغادرة املهنيني واملثقفني )أساتذٌة وأطباٌء وصحفيون وكّتاب(.
االنتداب  خالل   )1943 حىت   1920 )من  الثالثة  الفرتة  اتسمت   
الفرنسي، باهلجرة إىل أمريكا اجلنوبية ومشال إفريقيا، وفيها بدأت أيضاً وبالفعل اهلجرة 
اإلسالمية، ال سيما املنحدرين من سهل البقاع وجنوب لبنان، ومها منطقتان فقريتان 
ذاتا إمكانياٍت اقتصاديٍة ضئيلٍة، بعكس ما قد حدث يف فرتة احلكم العثماين، فإن 

االنتداب الفرنسي قد حاىب حملياً األهايل املسيحيني، الذين أيّدوا فرنسا.
 أظهرت املرحلة الرابعة )من 1943 حىت 1975(، اليت بدأت ضمن سياق 
احلرب العاملية الثانية واستقالل لبنان، املشاكل االقتصادية السابقة ال سيما بالنسبة 
إىل اجملموعات اإلسالمية بينما تعرض بريوت والساحل وجبل لبنان ظروفاً معيشيًة 
أفضل لسكانه النصارى، كان سهل البقاع األكثر فقراً يدفع بأهاليه ذوي األغلبية 
املسلمة، َواَزنت هذه اهلجرَة بشكٍل من األشكال، موجاٍت من العائدين اللبنانيني من 
مجيع أحناء العامل مشجعني باستقالل البلد وما ترتب عليه من آفاٍق جديدٍة، بدأ متاماً 

11  خطلب، 2015.
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يف هذه الفرتة تكوين جاليٍة حمليٍة متماسكٍة ناطقٍة بالربتغالية، تضم العائدين وسالهنم، 
يف 1954 ُأسِّسْت يف بريوت أّول منّظمٍة للمجتمع املدين مكّرسٍة للمحافظة على 
الصالت بني البلدين: مجيعة الصداقة الربازيلية اللبنانية، اليت ما زالت قيد العمل حىت 
أيامنا، واليت تدعو منذ البداية جلمع الناطقني باللغة الربتغالية، ومسٌة أخرى هلذه الفرتة 
ابتدأت من الستينيات عندما أصبح اخلليج اختياراً ممكناً باإلضافة إىل وجهات اهلجرة 

التقليدية، أي أمريكا، مبا فيها الربازيل وإفريقيا وأسرتاليا.
 سببت احلرب األهلية )من 1975 حىت 1990( الفرتة اخلامسة للهجرة، 
السوريني  قبل  البلد إىل غيتوهات دينية واحتالله من  املتسمة بعدم األمان وتقسيم 
واإلسرائيليني، مما غّذى تدّفقاً للهجرة شبه مستمٍر للمسيحيني واملسلمني، مبن فيهم 
أبناء  يتلقاه  الذي  يتلقوا يف اخلليج نفس الرتحيب  الذين مل  الشيعة،  جزٌء مهّم من 

بلدهم السنيني، فبحثوا عن وجهاٍت بديلٍة منها الربازيل.
تُعوَّض  نسيٍب  بسالٍم  املتسمة  أيامنا(،  )1990 حىت  السادسة  الفرتة  يف   
اهلجرة بسبب الصعوبات االقتصادية بالدفعات اهلجرية لعماٍل قليلي الكفاءة وبعودة 
مهاجرين من شىت األجيال، ابتداًء من 2010، وبالتصادف مع افتتاح املركز الثقايف 
الربازيلي اللبناين، الذي سُنعاجله الحًقا، تنّظمت عدة جمموعاٍت ال سيما من خالل 
شبكات التواصل االجتماعي، سعياً منها لتقريب اجلاليات اللبنانية الربازيلية يف كال 

البلدين. 
مبادرة  بفضل   ،Connection Beirut اجمللة أُنِشْئْت   يف 2015 
اللبنانية  اجلمعية  أنشئت  اللبنانية، يف 2016  العاصمة  الربازيلية يف  اجلالية  أعضاء 

الربازيلية، اليت هتدف إىل تقوية العالقات بني أفراد البلدين على شىت املستويات.
 وكما حيدث عادًة ففي مجيع هذه الفرتات قاَسى اللبنانيون الوافدون إاى 
الربازيل صعوبات اهلجرة االعتيادية، بيد أهنم سرعان ما تعودوا على ثقافة البلد الذي 
تبّنوه، فتعّلموا الربتغالية وكّيفوا مطبخهم مع املواد احمللية وتزوج العديد منهم بالربازيليني 
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والربازيليات، ُعموًما ذوي اأُلصول اللبنانية تتّبعوا أخريًا اخلطوات املعتادة للمهاجرين 
الذي  بالبلد  متاًما  واملندجمني  أّم  بالربتغالية كلغٍة  الناطقني  أحفادهم  الربازيل، مع  يف 

ولدوا فيه.
لسنني 1980 و1990 على  الربازيلية  االقتصادية  األزمُة  مباشرًة  أثّرْت   
العائالت احلديثة اهلجرة املعتمدة أساًسا على أرباح التجارة، ترك الذين اختاروا العودَة 
إىل لبنان أقارَب وأصدقاَء، ولكّنهم أخذوا معهم اللغة الربتغالية، وهي الصِّلُة الرمزيُة 
بالبلد الذي استضافهم ومع أحّباءهم البعيدين اآلن فكأهنم يرون البحر من ِخالل 
اللغة الربتغالية، كما قال الشاعر فريجيليو فرييرا. أخذْت عائالٌت ال حُتصى أبناَءها 
معها )ويف بعض األحيان أحفادها(، وهم من مواليد الربازيل ويف أغلب األحيان ال 
لِتكويِن  الرئيسي  السبُب  إذن،  العودة،  الربتغالية. هجرُة  ُأْخرى ِسوى  لغًة  يتكّلمون 

اجلالية الناطقة بالربتغالية12 يف الّشرق األوسط.
أضحت العودة اىل لبنان للمنحدرين من الربازيل وبقية أمريكا اجلنوبية واقعاً 
هذا  دراساٍت خاصٍة حتصي  أو  هبا  موثوٍق  أرقاٍم  وجود  عدم  من  بالرغم  ملحوظاً، 
التدفق، إن وضع املنطقة االقتصادي والسياسي واألمين يرجئ حتقيق العودة الفعلي، 
ولبنان،  الربازيل  بني  وأبنائهم  اللبنانيني  العديد من  يتحرك  الظروف  تتوفر  وبينما ال 

مدفوعني بشيٍء من املسؤولية األخالقية وبقاء الذاكرة التليدة عن بلد السلف.
 وخاصيٌة أخرى لعودة املهاجرين املصادفة اجلغرافية بني نقطة ترحال املهاجر 
ونقطة وصول العائدين، األمر الذي يالحظ يف العديد من احلاالت اجلنوب أمريكيٍة، 
يعقوب  والسلطان  غزة  إىل  الربازيل  اىل  هاجروا  الذين  »عاد  عثمان:  على حسب 
ولوسي وحوش احلرمية واخليارة وكامد اللوز وبعلول«13، كما أنه وبنفس الفرتة تقريباً، 

12  أي جمموع الذين يتكلمون الربتغالية هناك كتعبري عن هذه اهلوية اللغوية الثقافية.
13  عثمان، 2006، ص 52.
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عاد الذين هاجروا إىل فنزويال وكولومبيا إىل نفس القرى اليت كانوا قد غادروها حني 
هاجروا.

 بيد أَن معظم املهاجرين اللبنانيني منحدرين من طوائف مسيحيٍة )املوارنة 
والروم االرثوذكس والروم الكاثوليك(، ال ِسيَّما يف الدفعات اهلجرية األوىل، كما سبق 
واليهودية،  والدرزية  الطوائف اإلسالمية  بقية  منهم من  قليلًة  نسبًة  فإن  أن وصفنا، 
احمللية  النزاعات  من  والفرار  االقتصادية  الصعوبات  على  املسلمني، عالوًة  يف حال 
واإلقليمية، فإن »العامل اآلخر الذي جعل الربازيل خمتاراً للهجرة هو األمل بأن متارس 

الديانة اإلسالمية بدون التخوف من االعرتاض اىل أي أعماٍل انتقاميٍة«.14
 بقي املهاجرون املسلمون أكثر متسكاً بلبنان وبالدين وباللغة من نظائرهم 
املسيحيني، ويرجع هذا إىل أن هجرهتم احلديثة العهد ما زالت حتافظ على الروابط 
أقّل  أصبح  منهم  العديد  أن  من  الرغم  على  الديانة  إىل  وكذلك  بلبنان،  الوطيدة 
تعود  الربازيليون، ألسباٍب  اللبنانيون  العلماين نسبًيا، مييل  الربازيلي  اجملتمع  تديُـًّنا يف 
لقضايا اهلوية، إىل أن يكونوا أوعى سياسياً بأحداث الشرق األوسط السياسية، لدى 
الصعوبات االقتصادية الربازيلية يف مثانينيات القرن العشرين، قّرر العديُد من العائالت 
العودَة إىل لبنان مع هناية احلرب األهلية، متاًما لكوهنم حافظوا على روابطهم الوثيقة 
الربازيلية  الصعوبات  بسبب  العائدين  من  جديدٌة  دفعٌة  اآلن  حتدث  ورمبا  ببلدهم 
الراهنة. ليس من اجملاين أّن معظم اجلالية الناطقة بالربتغالية يف لبنان اليوم تدين بدين 

اإلسالم.

14  ريبريو، 2012.



212212

آدم جاميي مونيز

4. الجالية الناطقة بالبرتغالية في لبنان:
ألف  يقارب من 16  ما  أن  بريوت  الربازيلية يف  السفارة  معطيات  تشري   
برازيلي يعيشون يف لبنان، مبن فيهم املهاجرون )وأغلبيتهم الساحقة من أصٍل لبناين( 
والربازيليون املولودون يف لبنان، رغم حجمها املتواضع إذا ما قورنت باجلاليات الربازيلية 
يف الواليات املتحدة )348 ألفاً( واليابان )182 ألفاً( والربتغال )120 ألفاً( وإيطاليا 
يتسم  لبنان  الصغري يف  الربازيلي  الشتات  فإَن  ألفاً(،  ألفاً( وإسبانيا )100   104(

بروابط االنتماء القوية إىل كال البلدين: إهنم »الربازيلبنانيون«.15
 إهنا مفردٌة جديدٌة لتحديد ُهوية ألفراد، غالباُ حاملي اجلنسيتني الربازيلية 
العاطفية ومتاهيهم بكال  بلد األرز وحيافظون على الصالت  واللبنانية، يسكنون يف 
البلدين، جيوز أن ندرج يف هذه اجلالية اللبنانيني الذين عادوا إىل لبنان دون احلصول 
على اجلنسية الربازيلية بعد بقائهم ملدٍة يف الربازيل، كما جيوز أن ندرج الربازيليني أبناء 
نساٍء لبنانياٍت، الذين ال حتق هلم اجلنسية اللبنانية، إذ أن القانون اللبناين ال يسمح 
مبنح اجلنسية إال ألب، هؤالء »الربازيلبنانيون« حاضرون يف مجيع األراضي اللبنانية، 
من الشمال كدار بعشتار، إىل اجلنوب كقربخيا، ولكن أساساً يف منطقة سهل البقاع، 
يف شرق البلد حيث قرى كالسلطان يعقوب لوسي وكامد اللوز وغزة تتضمن حوايل 
العادات  وخيلدون  الربتغالية  يتكلمون  وهم  الربازيلبنانيني،  من   90% إىل   60%

الثقافية الربازيلية. 
األكثر  بالقرية  املعروفة  لوسي،  يعقوب  السلطان   حتدث ظاهرة طريفة يف 
برازيليًة يف لبنان، تتحدث عنها كثرياً وسائل اإلعالم: ليست اللغة األوىل هناك العربية 
بل الربتغالية، بسكانه الذين يزيد عددهم قلياًل على الستمئة نسمة، السلطان يعقوب 
هو اسم املنطقة الرمسي، اليت تتضمن الضيعة املغروسة يف جبال لبنان الشرقية، واملعروفة 
بالسلطان يعقوب، والسهل املسمى بلوسي، الذي كانت حتتله قدميا املراعي واملزارع، 

15  قطلب، 2016.



213213

التعددية اللغوية واللغة الربتغالية يف لبنان

واليوم يشغله العائدون من الربازيل الذين اشرتوا أراٍض هناك، كَل سكان املنطقة تقريباً 
قد عاشوا يف الربازيل أو لديهم أقارٌب يعيشون يف الربازيل، يف مدونته جلريدة هكذا 

وصف الصحفي غوستافو شقرة زيارته إىل ذلك املكان:
 أجرى التقرير االختبار، ويف الواقع أول ماٍش اقرتب تكلم الربتغالية، كان 
حسني اجلاروش، ولد يف لبنان، ذهب قبل عقدين من الزمن إىل الربازيل ، حيث عاش 
ملدة 13 عاماً، وقبل بضع سنواٍت عاد حسني إىل لبنان لرعاية والديه. هو مشجع 
يتناقش عن كرة القدم مع جاروٍش آخر  فريق كرة قدٍم برازيلٍي امسه باملرياس، ودوماً 
قريبه مجال، الذي يشجع فريق برازيلي آخر يدعى كورينتياس، الشيء املهَم جلميل 
هو احلفاظ على التواصل مع الربازيل من خالل اللغة، خاصًة بسبب ابنه، يقول إنه 
يتحدث الربتغالية دائًما مع الولد على الرغم من أنه غالباً ما يتلقى األجوبة بالعربية، 
منذ  الربازيل  يف  يعيش  الذي  شاهني،  مجال  مع  املزدوجة  باجلنسية  شعوره  يتقاسم 
18عاًما وكان بالسلطان يعقوب لزيارة العائلة، يقول شاهني إنه يشعر نفسه برازيلياً 

ولبنانياً، بيد أنه من مواليد لبنان.16
 إَن اجملتمع الناطق باللغة الربتغالية يف لبنان، رغم أنه متعدٌد ومتنوٌع دينياً 
واقتصادياً ، حيافظ على متاسٍك معنٍي وميكن أن يصنف بناًء على معايري اكتساب 
تعليميٍة، ميكن تقسيم أعضاء هذا  الذاكرة، وجملرد أغراٍض  اهلوية وعلى  اللغة وعلى 
الذين  العائدون  اللبنانيون  املهاجرون  أربع جمموعات:  إىل  بالربتغالية  الناطق  اجملتمع 
اكتسبوا اللغة الربتغالية كلغٍة أجنبيٍة )اجملموعة 1(، مث املهاجرون الربازيليون املنحدرون 
الربازيليون  مث   ،)2 )جمموعة  أٍم  الربتغالية كلغٍة  يتكلمون  والذين  لبنانيٍة  أصوٍل  من 
مث   ،)3 )اجملموعة  للربتغالية  أصليني  كمتحدثني  لبنانيٍة  أصوٍل  من  املنحدرين  غري 
املنحدرون من أصوٍل لبنانيٍة واملتحدثني بالربتغالية كلغٍة موروثٍة )اجملموعة 4(.17 من 

16  شقرة، 2010.
نشيطة،  من كوهنا  الرغم  على  العدد،  الطفيفة  اجملموعة  الدراسة  هذه  من  حنذف  أن  اخرتنا    17
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املهم أن نستدرك رمبا باستثناء اجملموعة الثالثة، أن مجيع اجملموعات مكونًة أساساً من 
الربازيلبنانيني الذين حيملون اجلنسيتني الربازيلية واللبنانية.

املختلفة هلا نفس  املستعملة لدى اجملموعات  الربتغالية  اللغة  إَن مغايرات   
القيمة، وليس بالضرورة نواًة للغة الربتغالية يف لبنان، على الرغم من أن اجملموعتني 
2 و3 قد تدعيان رمبا عن غري قصٍد، حقوق ملكيٍة خاصٍة هلما، بغض النظر عن 
لبنان تكمن فوق  الربتغالية يف  اللغة  قيمة  فإن  اللغوية والتواصلية واألدبية،  اجلوانب 
كَل شيٍء يف منظور اهلوية كمحوٍر للتعبري عن العالقة مع الربازيل وتنشئة املتحدثني 
هبا، سواًء يف الدوائر العائلية األساسية أو األقارب واألصدقاء وكذلك مع أحبائهم 
الذين بقوا يف األراضي الربازيلية. ولذلك تضمن اللغة الربتغالية الصلة الرمزية والعاطفية 
والعملية ألعضاء اجلالية الناطقة بالربتغالية الذين يعيشون يف لبنان مع بلدهم اآلخر يف 
القارّة األمريكية، حيث تقوم بوظيفة التكامل وهي األكثر أمهيًة بالنسبة إىل اجملموعات 

األربع.
العائدين إىل اجليل األول، عادًة ما يعربون عن   أعضاء اجملموعة 1، من 
تعلموها مبشقٍة عند اهلجرة  اليت طاملا  الربتغالية،  باللغة  أنفسهم  بالتعبري عن  ذوقهم 
حياة كل  قصة  يف  »بالندوب«  اجملموعة  هلذه  الربتغالية  اللغة  حتتفظ  الربازيل،  إىل 
متحدٍث، وتتكون اجملموعة من أشخاص مل يدرسوا اللغة الربتغالية على اإلطالق، مما 
ميثل صعوباٍت يف بنية الصيغ اللغوية املتميزة، وحتَد من جمال التعبري الكتايب ملا يسمى 
بــ«النموذج املثقف«. بالنسبة ألهايل هذه اجملموعة، ال تؤثر الربتغالية على التواصل 
اليومي خارج اجملتمع الناطق هبا، ويف ضوء ظاهرة االزدواجية اللغوية اللبنانية، يعرب عن 

نفسه دون أي صعوبات يف املغايرات A وB املستعملة يف البلد.

 Les amis du مكونًة من الربتغاليني املقيمني يف لبنان، والذين هلم مجيعة خاصة هبم امسها
Portugal )أصدقاء الربتغال(.
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 يف حالة اجملموعة 2، اليت شّكلها أحفاٌد مولودون يف الربازيل، أو العائدون 
إىل اجليل الثاين، تؤثر القضية اجليلية على الطالقة اللغة الربتغالية ومدى استخدامها، 
مما مييز بوضوٍح بني العائدين البالغني، الذين قضوا معظم حياهتم معّرضني للغة الربتغالية 
كوسيلٍة للتعليم الرمسي، الربتغالية يف حالة هذه اجملموعة، غالباً ما يتَم اكتساهبا تزاُمًنا 
مع اللغة العربية )أو الفرنسية( احملكية يف املنزل، فتشيع بطريقٍة اعتياديٍة للغاية ظاهرة 
يتلقوا  الفرصة ألن  الذين مل تسنح هلم  بالنسبة جلزء من هؤالء األفراد  اللغة،  ثنائية 
جزءاً من تعليمهم الرمسي يف لبنان، فإن ازدواجية اللغة اللبنانية تفرض صعوبات يف 
اخنراط اجتماعي أوسع، خارج جمموعة الناطقني باللغة الربتغالية، على الرغم من أن 
معظمهم وليس كلهم  ، يتكلمون الدارجة اللبنانية يف مغايرهتا B، يواجه أفراد اجملموعة 
2 عقباٍت يف االستطراد ما بني املغايرتني A وB، حيث أَن الكثري منهم ال يُتقنون 
اللغة العربية الفصحى، ال سيما املكتوب منها، وجيدون صعوبًة يف حتديد سياقاٍت 
لالستخدام املقبول للعربية العامية خمتلطة مع املغايرة A، و/أو ال يتكلمون اإلنكليزية 
يف  االجتماعية  للتنشئة  ملجًأ  متّثل  اهلوية،  جانب  إىل  الربتغالية  للغة  ا الفرنسية،  أو 

املناسبات اليت ال وجود فيها هلذه العقبات.
 بالنسبة للمجموعة 3، املكونة من الربازيليني غري املنحدرين من اللبنانيني 
فإَن استخدام اللغة الربتغالية، حىت ولو مليئة بالتعبريات العربية العادية، عادًة ما يكون 
اجملموعة  وتتأّلف  الربازيلية،  باجلنسية  والصلة  اهلوية  على  احلفاظ  يف  اً  أساسي عامالً 
بشكٍل رئيسٍي من النساء املتزوجات من اللبنانيني، ومعظمهم من العائدين إىل اجليل 
األول أو الثاين، على الرغم من أَن احلاجة أجربت العديد من أعضاء اجملموعة على 
تعلم شيٍء من العامية اللبنانية، إال أَن احلواجز املوجودة يف االستطراد بني املغايرتني 
A وB تبدو مستعصيًة على احلل، اعتماًدا على درجة تعليم كل فرد، من الشائع يف 
احلاالت اخلارجة عن نطاق اجملموعة الناطقة بالربتغالية، أن حتدث التنشئة االجتماعية 
باللغة اإلجنليزية أو الفرنسية، وعادًة ما تلعب األُمهات الاليت ينتمني هلذه اجملموعة 

دوراً رئيسياً يف نقل اللغة الربتغالية كلغٍة موروثٍة ألطفاهلن.
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 تتكون اجملموعة 4 غري املتجانسة من اجليل الثاين )أو اجليل الثالث( من 
أوالد الربازيليني الذين اكتسبوا اللغة الربتغالية يف طفولتهم بالتزامن مع العربية )وأحيانًا 
الفرنسية أيًضا( يف سياقات اكتساٍب مشرتٍك بني البيئة األسرية والفضاء االجتماعي مبا 
فيه املدرسة، وهي جمموعٌة هلا مستوياٌت متفاوتٌة من الفهم والتعبري الشفهي للربتغالية، 
كثريون  الثقايف،  مبعيارها  حمدودٍة  ومعرفٍة  املكتوبة  للغة  حمدوٍد  استخداٍم  جانب  إىل 
يعربون عن أنفسهم بطالقة باللغة الربتغالية، وعادًة باللهجة اخلاصة للناطقني باللغة 
العربية ولكن هذا االمر غري ملحوٍظ بالنسبة هلم، جزٌء مهٌم يفهم اللغة الربتغالية فقط، 
بشكٍل جزئٍي أو كلٍي لكنه جيد صعوبًة كبريًة يف التعبري بالربتغالية، فيفّضل استخداَم 
لغٍة ُأخرى لإلجابة، يف هذه اجملموعة تسهل الربتغالية كلغٍة موروثة التواصل بني أجيال 
األسرة، وقبل كَل شيٍء حتافظ على العالقة مع الربازيل، واليت غالباً ما تكون جمردًة. 
اللبنانيني املولودين يف الربازيل الذين هاجروا مع ذويهم إىل  يندرج هنا كذلك أبناء 
لبنان وهم ما زالوا صغاراً، وتابعوا دراساهتم الرمسية يف النظام التعليمي اللبناين، بنفس 
طريقة اجملموعة 1 ال جيد أعضاء اجملموعة 4 صعوباٍت لغويٍة يف التنشئة االجتماعية 
خارج جمموعة الناطقني بالربتغالية، ال سيما أولئك القادمني من املدارس اخلاصة قد 
أتقنوا باإلضافة إىل املغايرة اللغوية ب استخدام املغايرة اللغوية أ يف السياقات املناسبة.
من املهم أن نضع يف اعتبارنا أنه يف حالة أبناء الربازيليني ال يتم ضمان ثنائية 
اللغة، على عكس ذلك فإَن جزًءا كبريًا ورمبا األكرب، من أفراد هذه اجملموعة ال يفهم 
اللغة الربتغالية، وبالتايل ال يعرب عن نفسه هبا فال ميكن اعتبارهم ألغراض الدراسة 
احلالية كأعضاء اجملموعة 4، وكمثل أوالد اللبنانيني يف الربازيل وخاصة أولئك الذين 
ينحدرون من دفعات اهلجرة األوىل الذين مل يعرفوا العربية، فاللغة الربتغالية تضيع يف 
األجيال اجلديدة املنحدرة من الربازيليني هذه الظاهرة شائعٌة يف جمموعات املهاجرين، 
حيث يكون الطفل من أصٍل مهاجٍر عندما يبدأ يف بناء عالقاته االجتماعية خارج 
اللبنانية  احلالة  يف  العربية،  اللغة  األغلبية  لغة  مع  أكرب  اتصال  لديه  األسرية،  اخللية 
تصبح هذه اللغُة املفضَّلَة لدى الطفل، وُتستخدم مع األصدقاء واألشقاء واملعلمني 
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اللغة العربية، ولكن أيضاً الفرنسية يف كثرٍي من احلاالت، تشغل دوراً أكثر أمهيٍة كلغٍة 
للتواصل يف عائلة من عاد.

تتألف جمموعٌة خامسٌة  بدأت  أعاله،  املوصوفة  اجملموعات  إىل  باإلضافة   
واليت مل تزل ضئيلًة للغاية لناطقي اللغة الربتغالية بصفتها لغة أجنبية، غالبيتهم من 
اللبناين والعديد منهم من أحفاد برازيليني حذفوا من  الربازيلي  الثقايف  طالب املركز 
مَت  عندما   2011 منذ  شباهبم،  فرتة  يف  بالربتغالية  يتصلوا  مل  لكوهنم   4 اجملموعة 
تأسيسه، تسجل يف املركز 2705 طالبًا18، ومنذ 2015 أمّت 17 فرداً دراساهتم حىت 
املستوى األخري )املستوى 12( للدورة العادية، القسم القادم هلذا املقال سيعاجل نشر 

اللغة الربتغالية انطالقاً من جتربة املركز الثقايف الربازيلي اللبناين.
 أحد عوامل جذب طالب جدد للربتغالية هو صورة الربازيل الطيبة نسبياً 
يف لبنان، وفكرة أن خارج اجملموعة الناطقة بالربتغالية ال تعترب الربتغالية لغة سيطرٍة 
على خالف ما حيدث بالنسبة إىل لغاٍت أخرى، وخاصًة اإلنكليزية اليت تعترب أحياناً 
كوسائل لإلمربيالية الثقافية، ومل تقتصر اللغة الربتغالية على ديانٍة معينٍة، بل تستخدم 
اللغة  يف أحياٍن كثريٍة كصلة اقرتاٍب بني املسيحيني واملسلمني، على الرغم من أن 
باللغة  الناطقة  بتقديٍر جيٍد خارج اجملموعة  الربتغالية مقبولًة بشكٍل عاٍم، بل حتظى 
الربتغالية، ألهنا متيز املواطنني الذين عادوا إىل وطنهم األم، فإن استخدامها املشرتك 
الربازيلية، يعترب أحيانًا مبتذاًل يف سياقاٍت أسريٍة وثقافيٍة  للثقافة  مع تعبريات أخرى 

ودينيٍة أكثر تقليديًة.

18  على سبيل املقارنة، فإَن معهد سريفانتس يف لبنان وصل تقريباً إىل ألفي طالٍب مسجٍل سنوياً 
لشىت الدورات الدراسية للغة اإلسبانية كلغٍة أجنبيٍة. 
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5. المركز الثقافي البرازيلي اللبناني ودوره في نشر اللغة البرتغالية:
 إَن نشر اللغة الربتغالية والثقافة الربازيلية يف لبنان جتد نقطة انعطافها من 
خالل إنشاء املركز الثقايف الربازيلي اللبناين، وهو مؤسسٌة مرتبطٌة بالقطاع الثقايف يف 
السفارة الربازيلية يف بريوت، املؤسسة هي جزٌء من شبكة الربازيل الثقايف، اليت تدعمها 
وزارة العالقات اخلارجية والعاملة يف 44 دولًة يف القارات اخلمس، وتضم 24 مركزًا 
ثقافًيا و40 منصب حماضٍر ومخس مراكز دراسية، كان املركز الثقايف قد أُنشئ كبديٍل 
الربازيل  شبكة  مراكز  أحدث  من  وهو  يوسف  القديس  جامعة  يف  حماضٍر  ملنصب 
الثقايف، وقد مَت تأسيسه يف 27 من نيسان 2011، وافتتحه رمسياً يف 18 من تشرين 
الثاين نائب الرئيس آنذاك ميشيل تامر، كان املركز األول من نوعه يف الشرق األوسط 
واملركز اآلخر يف املنطقة مقره يف تل أبيب، يقع يف حي األشرفية املسيحي املزدحم، 
يف مبىًن معمارٍي لبنايٍن تقليدٍي يعود طرازه إىل القرن التاسع عشر )يعود تاريخ املبىن 
إىل أوائل القرن العشرين( ، وميثل املركز مثااًل على احلفظ النادر واالستخدام املتجدد 

للرتاث التارخيي احمللي - ميزة تعمل مبثابة واجهة عرض إضافية ألنشطة املؤسسة.
تطلعات  لتلبية  كبري  حّد  إىل  »برازيليبان«  ولقبه  الثقايف،  املركز  جاء 
الربازيلبنانيني لضمان احلفاظ على اللغة الربتغالية يف بلد األرز، كما أّكد يف خطابه 

ميشيل تامر مبناسبة تنصيب املعهد:
 »من بني املطالب الرئيسية للجالية الربازيلية املقيمة يف لبنان إمكانية التمتع 
بقدٍر أكرب من التواصل مع الثقافة الربازيلية وباللغة الربتغالية، املركز الثقايف الربازيلي 
اللبناين هو املؤسسة اليت تُليبِّ هذا الطلب من بني وظائف أخرى، ونعتقُد أنه يستحّق 

تقديَر اجلالية«19.

19  تامر، 2011.
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منتظمٍة  دوراٍت  املركز  يقدم  الربتغالية،  اللغة  نشر  الرئيسي  غرضه  أَن  مبا   
بدأ يقدم  الربتغالية كلغٍة أجنبيٍة لألطفال، وللراشدين بشكٍل خاٍص، ومنذ فرتًة  يف 
أيضاً دورًة للغة الربتغالية لضباط القوات املسلحة اللبنانية الذين يعملون مع الوحدة 
املؤقتة  املتحدة  األمم  لقوة  التابعة  البحرية  العمل  فرقة  الربازيلية يف خدمة  العسكرية 
الربتغالية كلغٍة  للغة  دورة  يقدم  املركز  بدأ  األخرية  اآلونة  ويف  )اليونيفيل(،  لبنان  يف 
التعليم  اعتماد املركز من قبل وزارة  موروثٍة لألطفال واملراهقني. يف عام 2015 مت 
-Bras( لتطبيق الفحص للحصول على شهادة الكفاءة يف اللغة الربتغالية لألجانب
Celpe(، وأيضاً لتقدمي دوراٍت حتضرييٍة لالمتحان حيث ال يزال املركز الفاحص 

الوحيد يف الشرق األوسط.
 باإلضافة إىل دورات اللغة الربتغالية، يعرض املركز حفالٍت منتظمٍة وجمانيٍة 
غنائيٍة  وحفالٍت  ومسابقاٍت  ومعارض  اجلمهور،  على  مفتوحٍة  الربازيلية،  للسينما 
البشرة  ذوي  بالربازيليني  خاصٌة  مبارزٌة  )وهي  وكابويرا  رقٍص  وورشات  وحماضراٍت 
السوداء( وفن الطبخ من بني أنشطٍة أخرى عديدة، يعترب املركز من الوحدات األكثر 
الدخول اجملاين إىل كال مكتبتيه  املركز  يتيح  الثقايف، كذلك  الربازيل  لشبكة  نشاطاً 
املادية والرقمية، مع إمكانية استعارة الكتب واألقراص اإللكرتونية، فضاًل عن األنشطة 
الثقافية  بالفعاليات  للقيام  أداًة  املركز  فإَن  املؤسسة،  مقر  يف  تقام  اليت  والفعاليات 
األخرى اليت تنظمها سفارة الربازيل يف بريوت، كاملهرجانات السينمائية وفَن الطبخ 

واحلفالت املوسيقية إخل.20 
 بعد مرور السنني األوىل من توطيد ما يعترب املؤسسة الرئيسية لنشر اللغة 
الربتغالية يف لبنان، تبني أَن نطاقها ما زال دون مستوى تطلعات اجلمهور الذي مت 
إنشاء املركز من أجله، العديد من الربازيليني على مثال أولئك الذين وجدهم الصحفي 
غوستافو شقرة يف السلطان يعقوب، مل يتمكنوا من حضور نشاط املركز ألهنم يعيشون 

20  ملتابعة أنشطة املركز، نرجو مراجعة مواقع املؤسسة يف شبكات التواصل االجتماعي.
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»الربازيلبنانيني«،  ُمعظم  يعيش  حيُث  البقاع  سهل  يف  خاصًة  بريوت،  عن  بعيداً 
ُعقدْت املبادرة األوىل لتطبيق الالمركزية على دورات املركز يف عام 2015 مع إقامة 
اتِّفاٍق مع مركز الشباب والثقافة التابع لبلدية ذوق مكايل يف جبل لبنان، لبدء تقدمي 
دوراٍت منتظمٍة للغة الربتغالية يف البلدية وأحرز هذا اإلجراء الذي مل يزل معمواًل به 

جناًحا نسبًيا.
 ولكن اخلطوة الرئيسية لرعاية اجلالية الربازيلية حدثت يف شهرشباط لسنة 
البقاع، حيث فتحت ثالثة  الربتغالية يف سهل  باللغة  2017، مع بدء احملاضرات 
وهي  الدورات  هذه  ُخّصصْت  للبالغني.  واألخري  لألطفال  اثنان  دراسية،  صفوف 
نتيجًة لتضافر جهود برازيليتني مقيمتني يف لوسي )سوسن شاهني وسامية بركات( مع 
البلدية احمللية وإدارة املركز ألعضاء اجملموعة 4، وهتدف إىل اسرتداد الربتغالية بصفتها 

لغة مرياث وإىل تطوير مجيع الكفاءات اللغوية وتنشئة الصالت بالربازيل.

6. الخالصة: تحديات وفرص نشر اللغة البرتغالية في لبنان:
 كما قد رأينا، تستعمل اللغة الربتغالية يف لبنان وتنقل من قبل جالية ناطقني 
هبا صغريٍة نسبياً ومشتتٍة وغري متجانسة إال أهنا حتتفظ بسمات هوية فريدٍة للغاية 
تتألف هذه  أمريكيني،  منها ملهاجرين جنوب  شبيهٍة رمبا مبجموعاٍت أخرى أصغر 
اجلالية الناطقة بالربتغالية من أفراٍد من مجيع األعمار والديانات والفضاءات اجلغرافية 
اجملموعة  وتعليميٍة، سياق هذه  اجتماعيٍة  الربازيل( وطبقاٍت  أو يف  لبنان  )سواًء يف 
اللغوي متفرٌد بتعدديته وازدواجيته، تفرض هذه السمات حتدياٍت وفرصاً ذات أمهيٍة 
القسم  هذا  يعرض  أجنبيٍة،  أو كلغٍة  مرياٍث  كلغة  سواًء  لبنان،  يف  الربتغالية  لنشر 
اخلتامي من مقايل بعض التحديات والفرص لنشر الربتغالية اعتماداً على النشاط القيم 
للمركز الثقايف الربازيلي اللبناين، يف حاالٍت عديدٍة يبدو التنسيق مع مؤسساٍت أخرى 

من اإلدارة العامة ومن اجملتمع املدين مثينًة وضروريًة.
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 يدخل التحدي األول يف فضاء رغبة وإرادة الوكالء املرتبطني بنشر نشاٍط 
منسٍق ومعتمٍد على احلقائق، إذن على سياسٍة عامٍة لنشر الربتغالية أن تذهب إىل 
أبعد من األساسي البسيط إذ أنه غري كاٍف جمرد إبقاء املركز الثقايف الربازيلي اللبناين 
ال سيما فيما خيص اجلالية الربازيلية يف لبنان إن بقيت تفهم على أهنا مرياٌث للجالية 
الربازيلية اللبنانية، لن تتجاوز اللغة الربتغالية يف لبنان الصعوبات اخلاصة بالنقل ولن 
هذه  على  البلدين،  بني  الثنائية  العالقات  لتوطيد  تعلمها  يوفرها  اليت  الفرص  تغتنم 
اللغة  التاريخ مبفرده لن »ينقذ«  إذ أن  فإَن املطلب األول هو اإلرادة  الشاكلة إذن 

الربتغالية بدون إرادة الوكالء املعنيني بإضفاء القيمة عليها.
 ومن التحديات األخرى اليت جيب التغلُّب عليها الفهم اخلاطئ أن الذين 
يكوِّنون اجلمهور املستهدف لنشر اللغة الربتغالية )سواًء كلغٍة أجنبيٍة أو موروثٍة( على 
نفس املستوى لتعلم اللغة واستخدامها، خاصًة فيما يتعلق بالتعددية اللغوية ازدواجية 
الظواهر بعني  اللغة هذه  يأخذ تدريس  أن  اللبنانيون، جيب  يتسم هبما  اللتني  اللغة 
االعتبار لتكون أكثر فاعليًة وبالتايل جيب تكييف أساليب التدريس مع ماهية لبنان، 
حيث ال ميكن تطبيق املنطق القائل إن »مقاساً واحداً يناسب اجلميع«21، يف هذا 
الصدد على سبيل املثال يبدو أَن خصوصيات تدريس اللغة الربتغالية للفرد الذي تلقى 
تعليمه بالفرنسية يف النظام التعليمي اللبناين، على النقيض من ذلك الذي تعلم العربية 
فقط أمٌر ضرورٌي، قد تكون الشبكة التعليمية اللبنانية »سابيس«22 اليت ستفتح قريباً 

املواد األساسية  املثال، نفس  تتبىن، على سبيل  ان  للتدريس اىل  املناسبة  الكتب  21  دفعت ندرة 
للصفوف الدراسية لألطفال، سواء لتعليم اللغة الربتغالية كلغة مرياث، او كلغة أجنبية، مما فرض 

على األساتذة انتباها مضعفا للتكييف. 
على  موزعًة  دولٍة  عشرين  يف  متوفرٌة  وهي  لبنان،  يف  مقرها  دوليٌة  تربويٌة  شبكٌة  »سابيس«    22
طريقٌة  وهلا  الطالب،  من  ألفاً  سعبني  من  أكثر  الشبكة  مدارس  يف  يدرس  اخلمس،  القارات 
خاصٌة للتعليم،غالباً بلغتني مع استعماٍل مكثٍف للحلول احلاسوبية، للمزيد من املعلومات راجع: 

 ./http://www.sabis.net
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يف مدينة كامبيناس الربازيلية، أول وحدٍة هلا يف أمريكا اجلنوبية، شريكاً هاماً يف تطوير 
املوارد التعليمية لتدريس اللغة الربتغالية يف السياق اللبناين.

 يف صدد ما ذكر أعاله، فإَن التحدي الثالث يتعلق بتدريب وتأهيل معلمي 
اللغة الربتغالية كلغٍة أٍم وكلغٍة ثانيٍة وكلغٍة موروثٍة وكأجنبيٍة، وإنه ملن الواضح أهنا تتطلب 
مناهج خمتلفة إذ أن لكٍل منها واقعاً خمتلفاً فتتطلب عمليات تدريٍس وتعلٍم خاصة، ال 
يوجد مركز تدريب ملعلمي الربتغالية يف لبنان على عكس ما حيدث بالنسبة إىل لغاٍت 
كانت  وقليلٌة  واألملانية(،  واإليطالية  واإلسبانية  والفرنسية  واإلجنليزية  )العربية  أخرى 
مبادرات املركز املوجهة للمعلمني أنفسهم، ينبغي أن يفهم أن التدريب يشمل توفري 
الدورات الدراسية واملواد التعليمية وقواعد البيانات ومنّصات للتدريس، ال سيما اليت 
تستخدم التكنولوجيات اجلديدة، ميكن للشراكات مع اجلامعات يف الربازيل ولبنان 

سّد هذه الفجوة مبا يف ذلك التعلم عن بعد.
 يف املرتبة الرابعة نظراً للتعاون الثنائي، يبدو مثيناً توفري الدورات الدراسية للغة 
الربتغالية لفئاٍت هلا اهتماٌم خاٌص هبا كما حيدث اليوم بالدورة اليت يوفرها املركز لضباط 
قد  العسكري  التعاون  اليونيفيل. عالوًة على  مع  العاملني  اللبنانية  املسلحة  القوات 
يكون مهماً حتديد جماالٍت أخرى لالهتمام املشرتك كموظفي وزارة الشؤون اخلارجية 
واملغرتبني قد تكون األكادميية الدبلوماسية اللبنانية احلديثة النشأة، باباً لتقدمي دوراٍت 

دراسيٍة للغة الربتغالية خلدمة البلد اخلارجية.23
 ومن القضايا األخرى اليت تفرض نفسها، عدم تقدمي اللغة الربتغالية كلغٍة 
أجنبيٍة يف التعليم اجلامعي وما قبل اجلامعي يف لبنان، وهو أمٌر ذو تعقيٍد كبرٍي، ومع 
ذلك فإَن من املثري للعجب أنه يف أفضل اجلامعات اللبنانية، اليت حتتّل مكان الصدارة 

23  خالل أوج إصدار التأشريات اإلنسانية لضحايا احلرب يف سوريا سنة 2015، حاول املركز أن 
يوفر دورة لغٍة برتغاليٍة جمانيٍة للذين يبحثون عن ملجٍأ يف الربازيل، غري أن املبادرة مل جتد مهتمني 

مستعدين للتنقل إىل بريوت حلضور احلصص الدراسية، مما أدى إىل إلغاء الدورة.
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يف العامل العريب ال يوجد حىت مدّرس واحد للغة الربتغالية يف أقسام اللغات األجنبية، 
من املفيد تشجيع إنشاء الكراسي اجلامعية واحملاضرات وطرائق أخرى مثل الدورات 
والربامج القصرية الستضافة األساتذة الزائرين، لدى أكرب عدٍد ممكٍن من املؤسسات 
التعليمية24، قد تكون نقطة البداية هي مركز دراسات وثقافات أمريكا الالتينية التابع 
جلامعة الروح القدس الكسليك، وهو املركز الوحيد املتخصص ببلدان أمريكا الالتينية 
يف جامعٍة لبنانيٍة، حىت يف هذه املرحلة قد يكون هناك ما يكفي من الطلب لتربير 
يف  الربتغالية  باللغة  امتحانات  لتطبيق  املتخصصة  املؤسسات  مع  اإلجراءات  اختاذ 

الباكالوريا يف لبنان.
منع  جيوز  فال  اجلامعات،  يف  الربتغالية  اللغة  بتعليم  أيضاً  مرتبٌط  أنه  ومبا   
نشرها من التداول يف التعليم العايل الربازيلي املقدم باللغة الربتغالية، سواًء من خالل 
تبادل  اتفاقية  الطالب  برنامج  كمثل  ترسيًخا،  األكثر  األكادميي  التبادل  برامج 
-PG( واتفاقية تبادٍل لطالب الدراسات العليا )PEC-G( لطالب البكالوريوس

يف  اجلامعات  بني  حتفيزها،  ينبغي  اليت  املباشرة  االتفاقيات  وكذلك   ،25)PEC
الالتينية، قد أضحت  أمريكا  أداء مركز دراسات وثقافات  الربازيل ولبنان، وبفضل 
جامعة الروح القدس الكسليك مؤسسًة للتعليم العايل اللبنانية اليت حتافظ على أكرب 
اللبنانيني  اهتمام  تُثري  جماالٌت  هناك  الربازيلية،  اجلامعات  مع  االتفاقيات  من  كميٍة 
التلقائي كاجلراحة التجميلية وهندسة الطريان والبرتول، لكن ميكن استكشاف حقوٍل 

أخرى مبا يف ذلك اآلداب.

24  تقوم حالياً السفارة الربازيلية يف بريوت مبفاوضاٍت مع اجلامعة األمريكية لتقدمي حماضراٍت باللغة 
الربتغالية يف تلك املؤسسة.

25  يف 2015، فامت السفارة الربازيلية يف بريوت مبفاوضات مع أعرق اجلامعات اللبنانية إلدراج 
الربنامج »علوم بدون حدود« يف وزارة الرتبية، غري أن الربنامج خضع إلعادة صياغٍة يف 2016، 

مما أحال دون تنفيذه لغاية اآلن يف املؤسسات اللبنانية.
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 وأخريًا، جيب أن يكون نشر اللغة الربتغالية جزًءا من اسرتاتيجية االنتشار 
والسينما  ودعائمه،  األدب  موادُّ  لغة  يف  نطاقاً، خصوصاً  األوسع  اخلارجي  الثقايف 
واللغات الفنية ال سيما املوسيقى واملسرح، بل بشكٍل أوسع سالسل اقتصاد الثقافة 
والرتفيه الثقافة، حيث تظهر اللغة عربها كحقائق متقاربٍة ومرتابطٍة تعزز إجراءات نشر 

بعضها البعض.
تعزيز  مبكاٍن  األمهية  من  لبنان،  يف  وتعزيزها  الربتغالية  اللغة  قيمة  لتوطيد   
الكيانات املختلفة،  وتوضيح اإلجراءات والدعم على خمتلف املستويات وفيما بني 
باإلضافة إىل برامج االنتشار الثقايف يف اخلارج اليت تصوهنا وزارة العالقات اخلارجية 
وتنفذها السفارة الربازيلية يف بريوت ومركز دراسات وثقافات أمريكا الالتينية، واليت 
كما سبق أن رأينا تشجع برجمًة ثقافيًة واسعة النطاق، ومع وجود العديد من رجال 
أعماٍل من أصٍل لبنايٍن يف الربازيل من املؤسف أن منتجي الثقافة ال يستخدمون آلية 
احملاباة )احلافز املايل( اليت ينص عليه القانون االحتادي لتشجيع الثقافة )قانون روانيت( 
جللب رؤوس األموال ملشاريع يف لبنان أو ملشاريع لبنانية يف الربازيل، هناك جانٌب آخٌر 
مع أنه يرتبط باقتصاد الثقافة يتعلق باحلاجة إىل املزيد من التحفيز لتبادل األنشطة 
والسلع واخلدمات الثقافية بني البلدين، واليت تشمل من بني مجلة أموٍر أخرى الرتويج 
لإلنتاجات املشرتكة يف جمال السينما والتلفزيون وترمجة األعمال األدبية والنشر املتبادل 

لألزياء والتصميم واملوسيقى واأللعاب االلكرتونية.
 تعترب التحديات والفرص واالقرتاحات املقدمة هنا، إىل حد أكرب أو أقل، 
اعتياديًة يف جمال الرتويج الدويل للغة الربتغالية، بغض النظر عن البلد املستهدف، ومع 
ذلك وبسبب خصائص لبنان وهو بلٌد صغرٌي ومتفتٌح على العامل فإَن املبادرات لنشر 
اللغة الربتغالية والثقافة الربازيلية ال تتطلب موارد كبريًة إلحراز انتشاٍر واسع املدى، 
قد يكون املزيد من التقارب بني املؤسسات اليت تروج للغة الربتغالية يف اخلارج وفوق 
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كَل شيٍء الفهم املتبادل ملا تقوم به وما تنفذه حامساً لرتسيخ مكانة لغة ماشادو دي 
أسيس يف بلد األرز.
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التجارة الخارجية، دور المجتمع اللبناني
جون توفيق كرم*

لبنانيٍة وسوريٍة وأسسوا  يف عام 1952، اجتمع زعماٌء ماليون من أصوٍل 
غرفة جتارية بتمويٍل من ثروات عائالت جتارة املنسوجات الربازيلية، استوفت الغرفة يف 
البداية تطلعات اجملتمع الراقي يف الربازيل وكذلك يف عيون الوطن األم، لكن باالسم 
احلايل للغرفة التجارية العربية الربازيلية، أخذت هذه اجملموعة من اللبنانيني والسوريني 

مهمة تعزيز الصادرات واملصدرين الربازيليني يف العامل العريب.
الرئيسني فريناندو إهنيكي كاردوزو 1994-2002 على   أثىن كلٌ  من 
شكر  عام 2001،  يف  سيلفا 2011-2003،  دا  لوال  إيناسيو  ولويس  الغرفة، 
جداً  كبريًة  »زيادًة  حتقيقها  على  الغرفة  إهنيكي كاردوزو  فريناندو  األسبق  الرئيس 
لكم  ندين  »أننا  لوال  أعلن  عام 2010  العريب«، ويف  العامل  مع  الربازيل  يف جتارة 
بالكثري ... لقد ساعدمت االقتصاد الربازيلي«، تركز هذه املقالة على التشكيل التارخيي 
التجارة  اللبنانية يف  اجلالية  الربازيلية حول دور  العربية  التجارة  لغرفة  واملشروع احلايل 
اخلارجية الربازيلية، حيث اكتسبت السليقة التجارية املتميزة للبنانيني اعرتافاً أكرب يف 
التجارة  الصادرات، واكتسب مديرو غرفة  اليوم، عندما مارست عملها يف  الربازيل 

العربية الربازيلية مكانًة بارزًة كشركاء تصديٍر للربازيل.
واشنطن(،  )إمجاع  عززها  اليت  التصدير  مزايا  الربازيلية  النخبة  احتضنت    
جذبت هذه الصادرات تدفقاً آمناً للعمالت األجنبية، واليت كان بإمكاهنا أن حترر 

أستاٌذ يف جامعة إلينوي، أوربانا - شامبني، قسم اللغة اإلسبانية والربتغالية.  *
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البالد من املضاربة التجارية وموازنة الواردات الالزمة للتنمية1، التصدير ليس ظاهرًة 
جديدًة يف التاريخ الربازيلي، ولكن اليوم متت إعادة توجيهه خارج أوروبا والواليات 
املتحدة إىل األسواق غري التقليدية أو الناشئة كالشرق األوسط2، يف هذا السياق جلأ 
السياسيون ورجال األعمال الربازيليون إىل غرفة التجارة اليت يقودها أحفاٌد لبنانيون 
وسوريون للمساعدة يف تعزيز الصادرات الربازيلية، وليس إىل أراضي هؤالء احلفدة بل 

إىل األسواق األكثر رحبيًة يف اخلليج العريب ومشال أفريقيا.
تتبع هذه املقالة احلركة احلديثة يف الدراسات العابرة للحدود، الختبار التصدير 
كواقعٍة اجتماعيٍة ولغٍة ثقافيٍة، أسس املنّظرون الرائدون معارضًة حتليليًة بني التكوينات 
الوطنية والتشكالت العابرة حلدودها، اليت تدافع إما عن تراجع أو استمرارية الدولة 
املتبادل  األساسي  للعرف  العهد  دراساٌت حديثة  تسرب  أخرى  ناحية  من  الوطنية3، 
كمفهوم  مفاهيَم  البحثي  املسار  هذا  يفحص  للحدود4،  والعابرة  الوطنية  للقوى 

1  على الرغم من االمتالك لقاعدة مادية أساسها بنية حتتية مستوردة، 
احد  قال  املعومل.  السوق  للدولة يف  الغىن  نشاطا يضمن  يعترب  اصبح  التصدير  فإن 
املصدرين الربازيليني إن »لكي يستورد الربازيل املعدات والتكنولوجية عليه ان يزيد من 
التصدير، الن هكذا يزيد الضمان«. يف طبيعة احلال، فإن املواد املصدرة املصنوعة 
بتكنولوجية أو املعدات املستوردة ميكن ان تُرى كجزٍء من تدفق عوملي منفصل وحىت 
كـ«صنمية اإلنتاج«. )آبادورا، 1966(. تعرتف بوضوح النخب الربازيلية يف قطاعي 
احلكومة واألعمال على هذا التداخل، ولكنها تقدر أن مثة طريقة لبناء اقتصاد فومي 

يف أزمنة معوملة، وهي من خالل التصدير.  
ساوباولو،  صحيفة  جريدة  »احليتان«.  مع  شراكة  احلكومة  تريد  روسي،  كلوفيز  راجع    2
13/11/2001، وسيلسو الفر، شراكات يف الشرق، صحيفة ساوباولو، 18/08/2002.
3  آبادورا، 1966، باش وغليك-شيلر وزانتون-بالن، 1994.

4  تشيا وروبينز، 1998، أونغ، 1999، ساسن، 2001.
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الدولة واإليديولوجيات الوطنية، واضعني األنشطة اليت تساهم يف عبور احلدود عن 
اجلالية  حول  مقاليت  تكشف  بالضرورة5،  هلا  تقييٍد  دون  وتشكيلها  تعزيزها  طريق 
والوطنية  العرقية  اجملموعات  تكوين  أن  للربازيل، كيف  اخلارجية  التجارة  اللبنانية يف 

تشكل وتعزز العمليات العابرة للحدود.
 ما يوصف هذا التقارب بني القوى العرقية والوطنية داخل الربازيل وخارجها 
قبيل  من  الربازيلية  العربية  التجارة  غرفة  قادة  جانب  من  إما  »شراكة«،  أهنا  على 
اخلدمات العامة وعامل األعمال أو حىت يف وسائل اإلعالم، على الرغم من أن مفهوم 
التمويل اخلاص لربامج الدولة لإلنتاج الفين يف  »الشراكة« قد مّت اختباره يف سياق 
الواليات املتحدة األمريكية6، إال أَن هذه املقالة حتاول دراستها يف العالقات اهلرمية 
احلايل  الوقت  يف  التحول،  عملية  وعرب  املعاصرة،  الربازيل  يف  والوطنية  العرقية  بني 
حصل اللبنانيون والسوريون على اعرتاٍف أكرب باعتبارهم »شركاء« القادة السياسيني 
لألمة  جديٍد  اقتصادٍي  منوذٍج  خللق  تعاونوا  أهنم  حيث  الربازيل،  يف  واالقتصاديني 
استقباهلا  مَت  للعرب  املفرتضة  التجارية  الرباعة  التجديد  هذا  يف  املصدر«،  »الربازيل 
بشكٍل جيٍد للغاية، يف ظل ظروٍف معينٍة من قبل النخبة الربازيلية املتلهفة للتصدير.

1. تأسيس الغرفة:
اخلامس  حي  حميط  يف  ازدهروا  الذين  األعمال  رجال   ،1952 عام  يف   
والعشرين من أيار ويف قطاع النسيج، يف تطوٍر ال لبس فيه يف ذلك الوقت من أجل 
)إعادة( إنشاء غرفة التجارة السورية اللبنانية، ُوقع التأسيس يف مقر شركة لعائلة يافث، 
الشركة العامة الربازيلية للتعدين، وفقاً للمبادئ األصلية، فإَن الغرفة هتدف إىل تعزيز 
الروابط التجارية بني الربازيل والشرق األوسط، وكذلك “االحتاد والتعاون بني عنصري 

5  شاين، 1998، ص 164.
6  يوديس، 1995، وأيًضا 1999.
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اإلنتاج واالستهالك جلميع الشركات الزميلة املنتشرة يف مجيع أحناء األراضي الوطنية 
الغرفة بشكٍل رئيسٍي من قبل  التالية، ُشغلت رئاسة جملس  العقود  الشاسعة«7، يف 

أعضاء ثالث عائالٍت لبنانية وسوريٍة مهمٍة: هَن يافث وعبد اهلل والشويف.
شغل جنيب وإدواردو، من اجليل الثاين لعائلة يافث، منصيب الرئاسة ونيابة 
املادية  مكانتهما  اعتمدت   .1958 إىل   1953 من  متتاليتني،  لواليتني  الرياسة 
والرمزية على النجاح الرأمسايل الكبري للجيل املهاجر السابق. وصلت عائلة يافث اىل 
الربازيل يف أواخر القرن التاسع عشر وفتحوا متجراً لبيع النسيج باجلملة امسه »نعمة 
يافث وإخوته« )احرتاما لألخ البكر(. بينما يتم االستثمار يف الواردات، دخل اإلخوة 
اخلمسة للعائلة يف القطاع الصناعي، وأسسوا عام 1906 معماًل للغزل والنسيج حتت 
اسم العالمة التجارية يافث، ويف العقود التالية بدأ اجملمع الصناعي العائلي بتوظيف 
أكثر من 3000 عامل يف منتصف الثالثينيات8، كوهنا أغىن عائلة يف اجلالية يف 
النصف األول من القرن العشرين، أسس يافث حياً كاماًل، إيبرياجنا، حيث املصانع 
يافث »سقط من  املال األويل لإلخوة  من رأس  أَن جزءاً  يقال  السكنية،  والقصور 
احلرب  قبل  األنيلني  استوردت  قد  الشركة  الواردات: كانت  إحدى  بسبب  السماء 
العاملية األوىل ولكن حجم الطلب وصل لغاية رقمني إضافيني، حبيث بلغ مائة مرٍة 
العقود  أسعار األنيلني«9، يف  اللحظة اليت ارتفعت فيها جداً  أكثر من الالزم،  يف 
العائلة للتوسع يف املناجم واألعمال  التالية مت وضع رأس مال استثمارات ومشاريع 
املصرفية والنقل، وغريها من قطاعات االقتصاد الربازيلي، لكن مع ذلك بدأ مطلع 
عام 1959 يرمز إىل اإلفالس الذي سيعلنه يافث يف الستينيات، لن يشغل أي فرٍد 

من العائلة مرًة أخرى مركزاً يف توجيه الغرفة التجارية العربية الربازيلية.

7  الغرفة التجارية العربية-الربازيلية، 1998، ص 30.
8  يافث، 1935، ص 11.
9  دين، 1969، ص 31.
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عام  يف  الربازيل  إىل  وصل  قد  الذي كان  اهلل،  عبد  أسعد  أحفاد  تبعهم   
غرفة  رئاسة جملس  اهلل  عبد  عائلة  من  الثاين  اجليل  أفراد  من  ثالثٌة  1895، شغل 
التجارة العربية الربازيلية خلمسة دوراٍت بني عامي 1959 و 1964 مث بني عامي 
1977 و 1980، كان الوالد أسعد عبد اهلل بائعاً متجواًل يف ضواحي ساو باولو 
للجملة مع جنيب سامل يف أوائل القرن  يف هناية القرن التاسع عشر، فتح مستودعاً 
متنزه ساو جورجي يف ساو  باسم  بأكمله  حياً  وبىن  املنطقة  على  وانتهى  العشرين 
باولو، االبن نبيه أسعد عبداهلل )رئيس الغرفة التجارية يف 1959-1960( يقول أنه 
منذ العام 1912 ووالده خيصص بالتزاٍم شديٍد نصف أرباح شركة الغزل والنسيج يف 
شراء العقارات، ال سيما يف وسط املدينة، وذكر أَن األب قام يف أحد األيام بإجراء 
حساٍب زائٍف مع أحد الشركاء، قائاًل:   »عزيزي، تبلغ تكلفة مرت القماش األملاين 
بـ 240 $، ال يرتدى  الواحد هلذه األرض  املرت  املطبوع املستورد 300 $، ويبلغ 
وال يبهت وال يزال باقياً على خط الرتام، يف املقابل من شارع سيلسو غارسيا، يف 
وسط مدينة ساو باولو«10، يف النصف األول من القرن العشرين، جعل هذا النوع 
من االستثمار للعائلة مساحًة تبلغ حوايل مليون مرٍت مربٍع، تقابل متنزه ساو جورجي 
الذي مت بيع حقله الرياضي الحقاً لنادي كورينتشياس لكرة القدم، على الرغم من أن 
هذه اإلسرتاتيجية لالستثمار يف العقارات كانت أندر بكثرٍي، إال أهنا استخدمت من 

قبل العديد من اللبنانيني والسوريني11.
 بعد آل عبداهلل، توىل راغب الشويف رئاسة اجمللس االستشاري للغرفة لثالث 
فرتاٍت من 1965 إىل 1970، وشغل ابنه لورينسو الشويف املقعد مرتني، بني عامي 
1983 و 1986 قام األب بتأسيس وتطوير شركة راغب الشويف لألنسجة، ولكن 
أواخر  الربازيل من  الشركة إىل أكرب شركة نسيٍج يف  الذي حول  االبن لورينسو هو 

10  غريبري ومعلوف ومطر، 1998، ص 84.
11  كرم، 2004.
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السبعينات وحىت أوائل التسعينات، كان سر النجاح هو ختزين كميٍة كبريٍة من سلع 
الشركات املصنعة يف فرتة تضخٍم مرتفٍع، وبالتايل زيادة هامش ربح البائع، على سبيل 
املثال اشرتى الشويف آالف األمتار من األقمشة احمللية، مت تقييم األسهم كودائع من 
خالل إعادة املؤشر الشهري ملؤشر السعر العام مع معدالت تضخم تراوحت 100 
التجزئة يف وقٍت الحٍق بسعٍر  لتجار  النسج  بيعت  ٪ إىل %2700 سنويًا12، مت 
يفوق عدة أضعاف املبلغ املدفوع يف األصل يف ذلك الوقت، هذا   »الفوز مبا يزيد 

عن سهٍم «كان شائعأ بني التجار حىت على نطاٍق أضيٍق.
النقدي يف عام  لعام 1991 واالستقرار  االقتصادي  االنفتاح   ولكن مع 
1994، مل تعد املنسوجات الشوفية قادرًة على منافسة املصنعني احملليني واملستوردين 
اآلسيويني الذين باعوا مباشرة إىل جتار التجزئة، مع خسارة ما يقارب من 17 مليون 
دوالر فقط يف عام 1997، أغلقت شركة الشويف لألقمشة أبواهبا، لكن مع ذلك 
جمال  األرباح يف  العائلية  الشركة  استثمرت  عاماً  فلمدة عشرين  يضع كل شيٍء  مل 
العقارات يف املناطق احلضرية والريفية، حيث بيعت األراضي بقيمة عشرات املاليني 
من الدوالرات  ومَت تأجري املخازن مع ختفيض القيمة عند إعادة البيع )تقع بالقرب 
من شارع اخلامس والعشرين من آذار(، مل يعد مصدر ثروة عائلة الشويف يف فرع جتارة 
اجلملة بالنسيج وإمنا يف سوق العقارات، وال يزال استمرار تأثري العائلة باقياً كما يتبني 
من حقيقة أن صهر لورينسو الشويف، باولو عطا اهلل، كان عمدة الغرفة بني عامي 

1998 و132002.
اللبنانيني املولودين يف  ترأس كٌل من حماميي التدريب مع أحفاد املهاجرين 
عامي 2005 و 2008،  بني  التجارة  غرفة  أنطونيو سركيس جونيور  باولو  ساو 
ومارسيلو نبيه سالوم من عام 2013 إىل عام 2017، وتبني جهودهم أَن الغرفة ال 

12  أودوغرييت، 2002، ص 2003.
13  ترأس والد عطااهلل الغرفة لواليتني متواليتني بني 1971 و1974.



235235

التجارة اخلارجية، دور اجملتمع اللبناين

يزال يتزعمها أحفاٌد لبنانيون وسوريون من ساو باولو، بل وأكثر من ذلك حيث أَن 
مسار املدراء كان مييل إىل النجاح ليس من خالل جتارة اجلملة أو جتارة التجزئة ولكن 
عرب املهن احلرة، كان السلوم هو من ترأس البيعة لنائب الرئيس ميشال تامر آنذاك14. 
يف املاضي، اعتمدت الغرفة بشكٍل شبه حصرٍي على سخاء القادة اللبنانيني 
والسوريني من أجل متويل أنشطتهم االجتماعية يف اخلمسينات والستينات، يف ذلك 
لقد  ثقافيٌة أكثر،  الغرفة »أنشطٌة  أنه كان لدى  احلاليون  املدراء  الوقت يشرح أحد 
استقبلوا السفراء وروجوا للمؤمترات وكانت مرتبطًة حقاً باجملتمع«، مع الرؤساء الذين 
كانت مسريهتم املهنية متداخلًة يف سوق النسيج الربازيلي واقتصاده، كانت الغرفة 
التجارية السورية اللبنانية املزعومة موجهٌة لرجال األعمال الناجحني من أصل لبناين 
وسوري مؤسسًة مكنتهم من إقامة اتصاٍل مع مجيع اجلاليات العربية يف ساو باولو 
ومع اجملموعات االجتماعية والتجارية الربازيلية والدبلوماسيني وكبار الشخصيات يف 
العامل العريب، يف عام 1966 تلقت الغرفة زياراٍت من مسؤولني حكوميني من لبنان 

واألردن ومصر وسوريا15.
تغيري اسم الغرفة يظهر الدور املتزايد األكثر أمهيُة للقوى العربية، االحتاد بني 
سوريا ومصر وتشكيل اجلمهورية العربية املتحدة 1958، وتوحيد السلك الدبلوماسي 
من  معظمهم  يزال  ال  )الذين  الغرفة  مديري  انتباه  جذب  الربازيل  يف  منهما  لكٍل 

اللبنانيني أو ذوي أصوٍل سوريٍة( املهتمني بتوسيع »العالقات مع الدول العربية«.
ويف العام نفسه، التقيا بالقنصل العام للجمهورية العربية املتحدة يف الربازيل 
واعتمدوا اسم الغرفة التجارية العربية الربازيلية16، وحىت العام 1975 مت تبنيه بناًء على 
ما مت اعتماده يف ذلك الوقت، سعى مديرو اجمللس االستشاري للغرفة إىل االتصال 

14  ميشال تامر: شخصية الغرفة التجارية 2013، جملة مشس، أبريل 2013.
15  الغرفة التجارية، 1998، ص 38.

16  املرجع السابق، ص 37.
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بسفارات العامل العريب يف الربازيل، مبا يف ذلك ليبيا والعراق واجلزائر ومصر واململكة 
العربية السعودية واملغرب17، تأملت الغرفة بتقدمي خدماٍت دبلوماسيٍة مستقبليٍة، وأن 

تعمل كوسيط جتاري بني الربازيل والعامل العريب.
قطاع  يف  والسوريني  اللبنانيني  األقطاب  أولئك  وبقيادة   1952 عام  منذ 
النسيج، مت متويل غرفة التجارة العربية الربازيلية بشكٍل أساسٍي عن طريق ثروة عائالت 
صناع النسيج الربازيلي، بتقدٍم ال لبس فيه آنذاك، ومبا خيدم بشكٍل رئيسٍي أغراضها 

االجتماعية والثقافية يف الربازيل والعامل العريب معاً.

2. غرفة التجارة العربية البرازيلَية والتدفقات العابرة للحدود:
  بعد أزمة النفط يف عام 1973، بدأت خنب رجال األعمال يف الواليات 
املتحدة والنخب الربازيلية تتحول بشكٍل متزايٍد إىل غرفة التجارة العربية الربازيلية، سعياً 
وراء توجيه الشؤون الدبلوماسية والتجارية مع الدول العربية، أرادت احلكومة الربازيلية 
خفض العجز التجاري بني الربازيل والعامل العريب النفطي وطلب التنفيذيون الربازيليون 
الكيفية للتصدير إىل العامل العريب، ويف مواجهة االهتمام أخضعت غرفة التجارة العربية 
الربازيلية نفسها إلعادة هيكلٍة ماليٍة وتنظيميٍة عميقٍة، يف عام 1974 بدأت بفرض 
العربية والربازيلية، يف  اليت تطلبها كٌل من احلكومة والشركات  رسوٍم على اخلدمات 
الوقت نفسه تلقت تعريفها الرمسي كـ »كياٍن غري رحبٍي« للدولة الربازيلية، مت متويلها 
مادياً من قبل مدراء لبنانيون وسوريون، اآلن يتم متويل الغرفة بشكل غري مباشٍر عرب 
التدفق لكٍل من السلع ورأس املال بني احلكومات والشركات يف الربازيل والعامل العريب، 

منذ ذلك احلني ، ازدادت أنشطتها و خزينتها بشكٍل مطرٍد.
الربازيل  عائدات  من   75% حوايل  كان  العشرين،  القرن  تسعينيات  يف 
السنوية من الصادرات إىل الدول العربية )عدة مليارات من الدوالرات( تتكون من 

17  املرجع السابق، ص 41-42.
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الغذاء )مثل حلم الدجاج اجملمد(، وخام احلديد والسكر واألملنيوم، وحبوب القهوة، 
الشرق  إىل  الربازيلية  الصادرات  شهادة  من  يتأتى  للغرفة  املكتسب  الدخل  معظم 
األوسط، كما يقول كتيب غرفة التجارة العربية الربازيلية: “ال متنح السفارات العربية 
يف برازيليا سوى التصديق القنصلي على وثائق التصدير بعد اعتمادها من قبل اجمللس 
وثائق  متر  أن  جيب  برازيليا،  يف  العربية  السفارات  إىل  إرساهلا  قبل  االستشاري”، 
التصدير عرب مكاتب دوائرها، مع زيادة الصادرات الربازيلية إىل الدول العربية ، فإَن 
غرفة التجارة قادرًة على دعم نفسها، يف الواقع يربر العمالء الربازيليون ذلك القول من 
إَن الغرفة »حتتاج إىل فرض رسوٍم للبقاء على قيد احلياة«، وأَن متطلبات التصديق على 
املنتجات املصدرة تؤدي إىل أكثر من العائدات الكافية لتمويل أنشطتها وجداوهلا، 
مثل املهام التجارية، زيارات للعامل العريب وندوات حول »كيفية التصدير إىل الدول 

العربية« للمصدرين الربازيليني احملتملني )سنناقشه الحقاً(.
الذي كان  مستعار(  )اسٌم  بيري  بوضوح  أتذكر  الغرفة  داخل  رحاليت  يف   
السكرتري العام للغرفة والذي كان يوقع شهادات املنشأ للصادرات الربازيلية إىل الشرق 
األوراق، سيجارٌة مضاءٌة يف  للتوقيع على  اليد  متناول  قلٍم يف  األوسط، مع وجود 
فمه، واهلاتف يسرتيح بني ذقنه وكتفه بانتظار مكاملٍة هامٍة، مع أنثروبولوجٍي ملحاٍح 
جيلس أمامه، أثبت بيري أنه خبرٌي يف فن خدمة العمالء األكثر تنوعاً، »مباذا تفوز 
الغرفة؟« أوضح، »إهنا تفوز بشهادٍة، مع املستندات اليت أوقعها هنا »، هذه األوراق 
الربازيليني، توصلوا  التجارة وتعزز صورهتا »كشريك« للمصدرين  تضمن بقاء غرفة 
إىل استنتاٍج مفاده أن اجلزء التنظيمي من املنتجات الغذائية والصيدالنية معقٌد، ويوفر 
بالصادرات«،  اخلاصة  الوثائق  »مجيع  ملواجهته،  الالزم  الفين  الدعم  الغرفة  برنامج 
التحقق منها، ويُقدم لك  ليتم  الدائرة  العرب( »متر عرب  العمالء )غري  أوضح أحد 
الدعم الكامل يف الرتمجة ويف التشريعات الالزمة، إنه عمٌل يف غاية األمهية« وكما 
سيتم توضيحه مبزيد من التفصيل، فقد نال اللبنانيون والسوريون يف الغرفة التجارية 
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مزيداً من التقدير بفضل التداول العابر للحدود والسلع ورأس املال بني كٍل من الربازيل 
والعامل العريب.

3. شركاٌء في »البرازيل المصّدر«: 
خفض  الربازيلي  االقتصادي  احلمائية، االنفتاح  من  سنٍة  ستني  فرتة  إهناء 
للعديد  وبالنسبة  مفاجئٍة  بطريقٍة  التجارية ولكن  احلواجز  الضرائب وقلص  معدالت 
من رواد األعمال كانت »مؤملًة« و »صادمًة«، شارك العديد منهم نفس التجارب يف 
أوائل التسعينيات عندما واجهوا بشكٍل مفاجىٍء منافسًة عامليًة، سواًء يف مستحضرات 
الغذائية، تقول دانييال، وهي مديرٌة  املواد  أو  الصيدالنية  أو املستحضرات  التجميل 
عام  ويف  منافسني،  ثالثة  لشركتها  إن  التجميل،  مستحضرات  صناعة  يف  تنفيذيٌة 
1992 تبني أهنَن تسع عشرة شركة، عرب استرياد املنتجات املصممة من املستوردين 
اآلسيويني، متكنت العديد من الشركات اجلديدة يف الربازيل من بيع خط إنتاج شركتها 
بأسعاٍر أقل »مع االنفتاح االقتصادي، فقدنا الكثري من السوق هنا«، تفكر دانييال 
ملياً مث تضيف: » ومن مث عليك التصدير والبحث عن مزيٍد من األسواق«، كما 
أوضح إدواردو، املدير التنفيذي ملعدات املستشفيات، أَن »الالعبني الكبار يف العامل« 
تكنولوجيا  مبنتجاٍت أرخص ومع  احمللية  السوق  املتحدة وأوروبا دخلوا  الواليات  يف 
عالية، وعلى الرغم من أَن التجربة كانت »مؤملة« إال أنه قال: »إن صناعتنا حتاول 
التطلع إىل أسواٍق حمتملٍة على املستوى العاملي حىت تتحول إىل العوملة أيًضا«.، بعد 
النجاة من طوفان الواردات الرخيصة واملنافسة، واليت حدثت مع االنفتاح االقتصادي 

اعتمد التنفيذيون الربازيليون اسرتاتيجيات »العوملة« والتوجه جمدداً حنو التصدير.
من سلعها وخدماهتا يف  نسبٍة كبريٍة  بيع  على  الوطنية  الربجوازية  لتشجيع 
اخلارج، أنشأت الدولة الربازيلية العديد من الوكاالت والربامج يف أواخر التسعينيات، 
PROEX الصادرات، و ترويج  غامضة مثلAPEX وكالة  اختصارات  ومع 
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برنامج متويل التصدير، مت استقبال هذه الكيانات الرمسية املوجهة للتصدير يف أوساط 
الربازيلية يقول  التصدير« للنخب الصناعية  األعمال. مقيًما كيفية »إيقاظ« »روح 
فإَن هذه  لذا  ُمصِدراً؛  الربازيل  تكن  »تقليديًا، مل  رئيس شركة ساديا:  فورالن  لويز 
الصغرية  املؤسسات  يف  التصدير  روح  إليقاظ  هلا،  املنطقي  األساس  هي  الوكاالت 
واملتوسطة، ويف نفس الوقت تؤدب وتساعد ومتنح وصواًل للمعلومات: من هي الدول 
اليت تشرتي؟ وما هي أنواع املنتجات؟«18، دون أن خيفي رضاه عن آفاق الصناعة 
العظيم  الرجل  هذا  أشاد  احلكومية،  الوكاالت  من  بدعٍم  للتصدير  املوجهة  الوطنية 

بالرئيس فرناندو هنريك كاردوسو لتحويله الربازيل إىل دولٍة مصدرٍة.
وغرف  الرمسية  التصدير  وكاالت  بني  الشراكات  على  فورالن  شدد  كما   
التجارة الدولية، يف مدينة ساو باولو يوجد اليوم ما يقارب من عشرين غرفٍة جتاريٍة 
األصلية،  بلداهنم  يف  تفاوضيٍة  وبسلطاٍت  الدولة  من  مؤسسايٍت  بدعٍم  غالباً  دوليٍة، 
عادًة ما يقوم بإدارة هذه الكيانات مهاجرون أو منحدرون من أبناء املهاجرين، ومن 
بينها غرٌف للواليات املتحدة األمريكية وللدول العربية وإليطالية وروسيا، بالنسبة إىل 
فورالن، فإن هذه الغرف »تقدم خدماٍت للشركات املهتمة، ويف الوقت نفسه لديها 
عالقاٌت مع السلطات الربازيلية هبدف زيادة تدفق األعمال بني الدول«، ومن خالل 
الرتكيز على عناوين الصحف الرئيسية، فإَن هذه الشراكات بني القطاع العام والقطاع 
اخلاص للصادرات تلقى ترحيباً إجيابياً، وبشكٍل عاٍم يُعتقد أهنا تؤدي إىل تدفٍق مالئٍم 

لرأس املال اخلارجي، مما يضمن أساساً مستقراً للتنمية الوطنية يف االقتصاد العاملي.
وباعتبارها واحدة من »غرف التجارة الدولية«، طورت غرفة التجارة العربية 
التسعينيات، واليوم،  الصادرات يف  الربازيلية صورهتا كمنظمٍة غري رحبيٍة ترتكز على 

العامل  التجارة مع  من  ثلثاً  الربازيل، تساوي صادراهتا تقريبا  18  ساديا هي أكرب شركة دواجن يف 
يف  والتطوير  للصناعة  وزيراً  أصبح  أنه  مالحظة  مع  الغرفة،  مدراء  جيداً  فورالن  يعرف  العريب. 

حكومة لوال.
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تصدر شهادات املنشأ للصادرات الربازيلية إىل الشرق األوسط، وتنظم زيارات البعثات 
التجارية من قبل النخب السياسية والنخب التجارية الربازيلية إىل العامل العريب، ومتثل 
الربازيل يف املعارض الدولية اليت ترعاها الدول العربية، وتنظم حلقاٍت دراسيٍة للنخب 
الربازيلية حول طرٍق للتداول مع العامل العريب، خبالف غرف التجارة اليت تنوي فتح 
التجارة  غرفة  حتاول  املنشأ،  بلدان  من  واخلدمات  السلع  السترياد  الربازيلية  السوق 
العربية الربازيلية التفريق بني كوهنا كياٌن خمصٌص بشكٍل أساسٍي )ولكن ليس حصرياً( 
لتصدير السلع واخلدمات الربازيلية إىل الشرق األوسط: »تعمل الغرفة بطريقٍة مستقلٍة 
متاماً مرتكزًة يف املقام األول على التصدير، ويف تناغٍم تاٍم مع أهداف احلكومة الربازيلية 

واالقتصاد الربازيلي«19.
بشكٍل  تعمل  متثله كغرفٍة  مبا  نفسها  الربازيلية  العربية  التجاربة  غرفة  ترى 
دورها  إىل ضمان  وتسعى  األوسط،  الشرق  إىل  الربازيلية  الصادرات  لزيادة  أساسٍي 
كشريٍك أصلٍي يف قطاع التصدير يف االقتصاد الوطين الربازيلي، مؤسسياً تعترب الغرقة 
جسراً بني الربازيل والعامل العريب، يف عام 1992، اعرتفت جامعة الدول العربية رمسياً 
كوهنا وكالٌة تعزيٍز اقتصادي، تليها عدة غرٍف للتجارة يف مجيع أحناء الشرق األوسط، 
ولكن فقط يف عام 2000 كانت هناك شراكٌة مؤسسيٌة مع الدولة الربازيلية لزيادة 
الوعي بني خنبة رجال األعمال حول أمهية التصدير إىل »العامل العريب«.، مع هذا 
لتشجيع  الربازيلية  الوكالة  مع  املؤسساتية  العالقات  على  احلفاظ  يف  الغرفة  بدأت 
الصادرات واالستثمارات، وهي هيئٌة تابعٌة للحكومة الفيدرالية، تسمح هذه الشراكة 
للغرفة باإلعالن عن أنشطتها املختلفة كالبعثات التجارية، املعارض الدولية وندوات 
التصدير، كجهٍة ترعاها الدولة، كما سيتم مناقشته يف وقٍت الحٍق، أشاد مسؤول 
الوكالة الربازيلية لتشجيع الصادرات واالستثمارات بالندوات حول »كيفية التصدير 
إىل العامل العريب« ، تدريب التنفيذيني الربازيليني على العادات االقتصادية والثقافية 

19  الغرفة التجارية، 1998، ص 50.
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العلم  بألوان  هالٌل  وهو   - التجارية  الغرفة  شعار  يظهر  الواقع  ويف  العريب،  للعامل 
الربازيلي - من بني شعارات الوكاالت الفيدرالية للبالد.

 كجٍسر إىل »العامل العريب«، تقدم الغرقة خدماهتا، مديروها ذوي األصول 
وهو  بيار،  تفسري  املثال  سبيل  على  خذ  أوسع.  عروبًة  يناشدون  واللبنانية  السورية 
برازيلٌي سورٌي من اجليل الثالث، كان أميناً عاماً لغرفة التجارة العربية الربازيلية منذ 
لبنانياً،  إذا سألتين إن كنُت  1998: »أنا سورٌي من سليٍل سورٍي، لكنين عريب، 
فأقول: ال، أنا عريٌب منحدٌر من العرب، إذن ال وجود هلذه الفكرة عن األمة الفردية، 
الروابط املؤسسية  العروبية جوهر  إهنا األمة اجلماعية ]وقفة[ للعرب«. تشّكل هذه 
الدول  الرمسية مع جامعة  العالقات  املؤسسات احلكومية والتجارية،  للمجموعة مع 
للغرفة على  التنفيذي  العربية للمجلس  املثال، تستند إىل اخللفية  العربية على سبيل 
النحو املنصوص عليه يف لوائح الغرفة، واملنقحة يف 201980، وهبذا املعىن وكما قال 
رحابًة«  »يكتسب  واملدراء  الرؤساء  صعود  فإَن  الغرفة  يف  السابقني  األعضاء  أحد 
للمديرين التنفيذيني الربازيليني يف »العامل العريب«. امتّد إىل العامل العريب هذا الشكل 

من الربازيل العريب وبذلك فتح جمااًل يف السوق للمصدرين الربازيليني.
 لكن هذه »عروبٌة« ختتلف عن مظهرها املعهود، االسم املطلق على الغرفة 
بـ »السورية واللبنانية« قد تغري إىل »العربية الربازيلية«، مما يعكس ذروة القومية العربية 
خالل مرحلة الوحدة السريعة الزوال بني كلٍّ من سوريا ومصر باسم اجلمهورية العربية 
هلا صالٌت  التجارة  لغرفة  احلالية  العالقات  لثالث سنواٍت،  استمرت  واليت  املتحدة 
بالتحوالت االجتماعية واالقتصادية داخل الربازيل وخارجها، انتهى الرتكيز على كلٍ  
من لبنان وسوريا خالل عقد الثمانينات وارتبطت الغرفة اآلن أكثر مع الدول النفطية 
يف اخلليج العريب، يف الواقع تعترب املناطق الرئيسية اليت تتلقى الصادرات واملصدرين 
من الربازيل، واستند إعادة توجيه الغرفة ضمنياً على مفهوم »البرتودوالر العريب« يف 

20  الغرفة التجارية، 1989، ص 15-18.
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العريب سوقاً  العاملي، يف أعوام 1980 و 1990، شكلت دول اخلليج  االقتصاد 
الدوريات  الربازيلية إىل الشرق األوسط بأكمله21، يف  ألكثر من نصف الصادرات 
التجارية املصدرين الربازيليني إىل دول  الغرفة  النقاشية والبعثات، أرسلت  وامللتقيات 
املتحدة  العربية  اإلمارات  الكويت،  السعودية،  العربية  اململكة  العريب22،  الفائض 
وغريهم ممن يعاملوا ليس كأمٍم عربيٍة شقيقٍة ، وإمنا كأسواٍق قادرٍة على »استيعاب« 
الصادرات الربازيلية، وهبذه الطريقة، الربازيليون ذوي األصول اللبنانية والسورية مدوا 
عربتهم إىل منطقة اخلليج يف إطار منطق السوق، مما يعكس األجندات الربازيلية وليس 

بالضرورة اللبنانية أو السورية.
ذوي  الربازيليني  العمالء  بعض  الواسع  مبعناها  العروبية  هذه  وقد جذبت   
أصوٍل شرق أوسطيٍة، شهيد على سبيل املثال، هو رجل أعمال فلسطيين من اجليل 
بعد عام 1991، أصبح مهتماً  فقد عوائده  أن  بعد  االتصاالت،  قطاع  الثاين يف 
يفضلون  العريب  العامل  يف  املستوردين  أن  شهيد  واعترب  العريب،  العامل  إىل  بالتصدير 
العربية هي »النفوذ« كما سبق وأن  الربازيل، كانت  منتجات زميٍل عريب آخر يف 
قال، ولدهشته جتاهلته الغرفة، التمس مين أن أسأل الغرفة التجارية العربية الربازيلية 
أَن »االتصاالت األسيوية«  ملاذا مل جتب على أسئلتها، فأخربين أحد مدرائها حقاً 
نافذًة يف مجيع أحناء الشرق األوسط، وأن شهيد لن يتمكن من شغل أٍي منها، حىت 
لو متكنت الغرفة من مساعدته، أرسلُت الرسالة إىل شهيد ومل يكبح نفسه، وتساءل 
عن مربرات الغرفة التجارية: »أال ينبغي على الدائرة أن تساعدنا؟« ، يف إشارة إىل 
»حنن العرب«، اليوم ال يزال حيضر فعاليات غرفة التجارة العربية الربازيلية ويتوقع فرصًة 

21  يف 1998، استورد اخلليج 850 مليونا من الدوالرات من إمجايل بليار وسبعمئة مليون من 
املنتجات واخلدمات الربازيلية املصدرة اىل منطقة الشرق األوسط. 

22  الغرفة التجارية، 1989، ص 28-30.
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مستقبليًة للتصدير، من وجهة النظر هذه فإن ازدياد حدة العرقية العربية  بطريقٍة ما ال 
ينطبق دائماً على التفاعل املادي بني أولئك الذمي يعتربون أنفسهم عرباً.

    لذلك فإّن عروبية الغرفة تعكس اليوم منطق السوق، على الرغم من كوهنا 
هيئًة غري هادفٍة للربح، إال أَن املديرين لديهم مصاحل على احملك يف هذه التدفقات 
األعضاء  اثنني من  مثااًل عن  لنأخذ  األوسط،  والشرق  الربازيل  للحدود بني  العابرة 
السوريني - اللبنانيني يف زيارة بعثٍة جتاريٍة للخليج العريب، حيث ُدعوا يف عام 2000 
للمشاركة يف جملس إدارة الغرفة، أحدمها يتعامل مع بنوك االستثمار واآلخر يف صناعة 
مقاعٍد  على  وشغلوا كذلك   ، اخلليج  بعثة  جتاريٍة خالل  اتفاقياٍت  ختما  الالكتوز، 
يف إدارة الغرفة، يف مثال آخر، أصبح بشار صاحب وكالة سياحٍة مشهورٍة يف ساو 
باولو، جزءاً من جملس اإلدارة منذ عدة سنوات ومنذ ذلك احلني، أقام معارض حول 
السياحة املصرية واجلزائرية يف الربازيل، وأوضح: »داخل الغرفة هذه هي منطقيت«، 
لكن يف عام 2001، كان عضواً يف جلنٍة للرتويج حول السياحة الربازيلية يف معرٍض 
دويٍل يدعى امللتقى )سوق السفر العريب( يف ديب، اإلمارات العربية املتحدة، وعلقت 
نشرة الغرفة على ذلك بقوهلا: »كانت املناسبة مؤاتيًة للغاية إلبرام االتفاقيات اليت 
أبرمها مشّغل رحالٍت برازيلٍي، وقد عقد فعاًل صفقاٍت ألربع رحالٍت جويٍة مستأجرٍة 
العربية لصاحل ولالقتصاد  الربازيل«23، يف هذه احلالة عادت ميزة  من اإلمارات إىل 

الربازيلي.
 مقارنًة بغرفة التجارة العربية األمريكية يف الواليات املتحدة، اليت تأسست 
يف عام 1992 من قبل جمموعٍة من رجال األعمال العرب األمريكيني يف ديرتويت 
الكربى، حاولت الغرفة أن تصبح »مركًزا جتاريًا بني الشرق األوسط والواليات املتحدة، 
كما هي ميامي فيما يتعلق بأمريكا الوسطى وأمريكا اجلنوبية«24، يف الكفاح من أجل 

23  أخبار الغرفة التجارية، مج1، رقم 2، 2001.
24  توم والش، مستقبل الشرق األوسط يتشكل يف ديرتويت. ديرتويت فري بريس، 25/09/2003. 
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الفوز حبصٍة بلغت 55 مليار دوالر يف التجارة بني سوق أمريكا الشمالية والسوق 
العربية، عقدت غرفة التجارة العربية األمريكية املنتدى االقتصادي العريب األمريكي 
الذين  األلف  املشاركني  بني  ومن  العام 2003،  من  أيلول  ديرتويت يف  األول يف 
دفعوا عضوية يف جمموعة الـ3000 دوالر، كان كولني باول ومسؤولون حكوميون 
أمريكيون، واألمري سعود الفيصل وأعضاء من العائلة املالكة يف اخلليج العريب، وكبار 
التنفيذيني من إنتل وبوينغ وإكسون موبيل25. ومن خالل التغطية الصحفية يف مجيع 
أحناء البالد، استهدف املنتدى الرتكيز على العالقات التجارية بني الواليات املتحدة 
والقوى العربية، لكن السياسة احتلت مركز الصدارة26، بينما مت انتقاد املنتدى من قبل 
حركة شعبية للمقاتلني العرب األمريكيني حبجة التمييز والتواطؤ مع املصاحل األمريكية، 
إال أَن السلطات العامة األمريكية قدمت أهدافها يف نشر »الدميقراطية« من خالل 
إظهار  األمريكيون  العرب  األعمال  رجال  حاول  وهكذا  احلرة«،  التجارة  »اقتصاد 
إثنيتهم العرقية كمنطٍق للسوق على املستوى الوطين وعرب الوطين، لكنه يبقى مرتبطاً 
جبدول األعمال األمريكي الرمسي لنشر »الدميقراطية« يف العامل، وكنظريهتا الربازيلية 
تسعى الغرفة إىل شراكاٍت مع احلكومة ومع الشركات األمريكية والعربية، لكنها تبقى 

تابعًة حتماً للسلطة األمريكية.

بريس،  فري  ديرتويت  العريب.  األمريكي  االقتصادي  املنتدى  يف  الرئيسيون  الالعبون   25
.29/09/2003

توم والش، حوار الزعماء العرب مجيعه عن السلطة. ديرتويت فري بريس، 29/09/2003.  26
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4. اللبنانيون والسوريون يتنفذون في التصدير:
العرقية واحلكومية والوطنية يف  النخب  الشراكة بني  الربازيل، مت تنظيم   يف 
الدول  مع  التفاوض  »كيفية  عنوان  حتت  اجلمعية  عقدهتا  اليت  الدراسية  احللقات 
العربية« و »التصدير إىل العامل العريب«، بدأت هذه احللقات الدراسية يف منتصف 
 50 من  وجذبت  الربازيل،  أحناء  مجيع  يف  شهرين  كل  عروٍض  بتقدمي  التسعينات 
إىل 120 من رجال أعماٍل معظمهم من غري العرب بل من العديد من الشركات 
الربازيلية، فازت احللقات الدراسية حتت عنوان »التصدير إىل الدول العربية« برعاية 
الربازيلية  الصحافة  الصادرات واالستثمارات يف  الربازيلية لرتويج  الوكالة  مشرتكة من 
خاصًة يف جملة )غازيتا( التجارية27، أصف أدناه حلقتني دراسيتني عن دورة »التصدير 

إىل البلدان العربية« ، واليت حضرهتما يف عامي 1999 و282001.
 عند مدخل القاعة كان املشاركون من الرجال يف غالبيتهم العظمى، مجيعهم 
بعنايٍة يف  تنظيمها  وقد مت  توزيعها  على  األمناء  يقوم  اليت  التعريف  حيملون شارات 
املقاعد البالغ عددها 120 مقعداً، حيث امللصقات احملتوية على منشوراٍت إعالنيٍة 
املواد وضبط  بفحص  املشاركون  قام  القادمة،  التجارية  واملهام  الدولية  املعارض  عن 
الشارات واستمروا يف النظر إىل ساعاهتم الذهبية حىت بدأ الندوة، بعد عرض املتحدثني 
الربازيلية، واجلالسني حول  الربازيلية واحلكومة االحتادية  العربية  التجارية  الغرفة  باسم 
طاولٍة أمام اجلمهور، تالها موجٌز لألنشطة اليت تقوم هبا الشراكة، عند ورقة العمل 
اخلاصة بغرفة التجارة العربية الربازيلية بدأه باولو عطا اهلل رئيس الغرفة بـ »زيادة التجارة 
عدة مقاالت ذكرت يف املراجع، تتحدث مجيعها عن الفرص التجارية يف العامل العريب، وتشري إىل   27
أن املركز القيادي للغرفة معرتف به لدى خنبة رجال األعمال الربازيليني ووسائل اإلعالم، وكما 
علق رئيس االحتاد التجاري يف منطقة األمازون، »أمامنا فرٌص كبريٌة لفتح جماٍل يف اخلارج مع 

الغرفة التجارية«. 
باإلضافة اىل هذه الدورات، فإن الغرفة يف مقرها يف ساو باولو، توفر شهرياً عروضاً عن شىت   28

املواضيع التجارية ملنتسبيها ولرجال أعمال وملوظفي احلكومة. 
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بني الربازيل والدول العربية”، هلذا وتابع: »بيت العرب« لديها فروع يف مارانياو وباهيا 
وغوياس وبرازيليا ويف جنوب الربازيل، وكذلك فروٌع دوليٌة كمركز األعمال الربازيلي يف 
ديب، اإلمارات العربية املتحدة، أصر عطا اهلل على أن مركز األعمال يف ديب مت متويله 
جزئياً من قبل احلكومة الربازيلية لذا مت تقدمي الغرفة التجارية ككياٍن يتفرع عرب الربازيل 

ويتم توجيهه حنو العامل العريب.
إىل  الذين كانوا  اخلارجية  وزارة  اثنني من مسؤويل  قدم عطااهلل  ذلك،  بعد 
الربازيلية خططت ملضاعفة صادرات  القاعة، أوضح األول أن احلكومة  أمام  جانبه 
البالد يف عام 2000، مع إنشاء الوكالة الربازيلية لرتويج الصادرات واالستثمارات 
الرئيسية«  التقدم  الوكالة واحدًة من »نقاط  مع »رؤية حديثٍة جداً«، مثلت  مؤخراً 
يف حكومة فرناندو هنريك كاردوسو، الذي سعى لتحويل الربازيل إىل »دولٍة مصدرٍة 
كبريٍة يف االقتصاد العاملي”، واحد من »الشركاء« الرئيسيني يف هذا اهلدف كان غرفة 
األخرى  التجارية  الغرف  »بعض  احلكومي  املسؤول  أشاد  الربازيلية،  العربية  التجارة 
رجال  تقود  »إنها  الربازيلية«،  العربية  التجارة  غرفة  متتلكها  اليت  اخلربة  ذات  لديها 
األعمال يف الربازيل للتصدير إىل العامل العريب«، وختم كلمته بـ: »أرحب مببادرة الغرفة 
إلنشاء مكتٍب يف ديب«، إنه عرٌض مثايٌل لكيفية حصول الغرفة العربية الربازيلية على 

اعرتافها كشريك للدولة الربازيلية.
 يف عام 2001 ، يف أعقاب خطاب ممثل احلكومة، جاء العرض الذي 
قدمه بيري، األمني العام جمللس التعاون اجلمركي األمريكي ، اجليل الثالث السوري، 
وحتدث عشرين دقيقة حول خصائص »السوق العربية«. بعد عرض مساته االقتصادية 
الرئيسية، مبا يف ذلك احلواجز اجلمركية ومعدالت النمو، أظهر بيري خريطة للشرق 
األوسط »مل أكن يف حاجٍة إليها«، اعتذر، ولكن فقط إلعطاء فكرة عن البلدان 
اليت تشكل السوق العربية«. ويف إشارة إىل »منطقة البحر األبيض املتوسط« يف لبنان 
وسوريا وفلسطني، علق بيري بأن »غالبية املهاجرين يف الربازيل« جاءت »من هذه 
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اخلليج  أهنا منطقة خطر. ويف معرض حديثه عن  العربية« ، والحًقا الحظ  الدول 
أنه »ميتلك ثاين أكرب حركة جتارية، فقط وراء هونج كونج«. متيز  العريب ، أوضح 
بيري بدبوس على خريطة »السوق العربية« يف املنطقة السورية حيث جاءت عائلته، 
لكنه سلط الضوء على اإلمكانات االقتصادية ملنطقة أخرى. وهكذا ضّم »العروبية« 
من  الغريب  اجلزء  من  احندروا  الذين  للغرفة،  والسوريني  اللبنانيني  للمديرين  الواضحة 
»السوق العربية«، إىل األطراف الشرقية لتلك السوق، أي اخلليج العريب. االنتقال 
من الوطن يف سوريا أو لبنان إىل »أكرب حركة جتارية يف اخلليج«، وهذا التوسع يف 
»العروبية« يعكس مصري الصادرات الربازيلية إىل العامل العريب. تكرس جزء كبري من 
التجاري احملتمل بني رجال  التبادل  أمل تسهيل  العربية«، على  الدورة إىل »الثقافة 
على  و2001،   1999 دورات  يف  العرب.  األعمال  ورجال  الربازيليني  األعمال 
سبيل املثال، حتمس املستمعون الربازيليون عندما عرض بيري »السمات الثقافية لرجل 
العربية«.  الثقافة  »أمهية  على  بيري  أكد  قاله29.  ما  فكتبوا مجيع  العريب«،  األعمال 
يف 1999، قال إن العرب حيبون »العالقات الشخصية« يف االتفاقات التجارية، 
وأن »العرب حيبون التفاوض، ولذلك جيب أن توفروا هلم شيئا من اخلصم، ختفيض 
السعر قليال«. يف 2001، قدم بيري نسخة مشاهبة ولكن أكثر تأدبا، عن مسات 
»املستورد العريب«: »إنه حيب أن يشعر أنه مهم«، شرح أمني الغرفة. »هو يرغب 
أن يثق بشريكه وفعاًل مستعٌد للتفاوض، يرغب يف التعامل كأن يقدم القهوة ويتناقش 
حول سعر السلعة ويرغب أن يشعر أنه انتصر يف قضية السعر«. هكذا، فإن مديري 
الغرفة ُيسقطون على العامل العريب نفسه صورًة حمددًة تارخيياً للعريب كتاجر »شاطر« يف 

29  ولكن جيب أن نضيف أن بيري نفسه علق على »قلة« عروبته يف حياته اخلاصة. وذات يوم، 
عندما ما ركبت املصعد معه، سألين بشكل جزايف هل أتكلم العربية أم ال، أجبته أنين أتكلمها 
ولكن ليس بشكٍل جيٍد، فقال: »أنت على األقل تتكلمها«. وأضاف متأسفا: »فقدت هذا 
اجلانب من الثقافة«. على الرغم من هذا االعرتاف الشخصي، فقد اعترب بيري نفسه، وهكذا 

اعتربه اآلخرون كمتخصٍص عاٍم يف الثقافة العربية يف دورات »التصدير إىل العامل العريب«. 
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الربازيل. ولكنه، هبذا، يعزز دورهم كشركاء لرجال األعمال الربازيليني، الذين يعرفون 
كيف يتفاوضون ويتعاملون بطريقة ال يعرفها إال العريب. 

 مل تكن هذه اإلشارات إىل القوة التفاوضية لرجال األعمال يف اخلليج العريب 
العالقات  قسم  رئيس  بصفته  للغرفة.  العرب(  )غري  الربازيليني  للعمالء  معروفة  غري 
الدولية يف احتاد الصناعات يف والية ساو باولو - FIESP ، عّلق موريس بأن هذه 
الفطنة العربية الفطرية لألعمال ال تكمن فقط يف الربازيل والشرق األوسط، بل يف 
مجيع أحناء أوروبا أيًضا. ويف معرض حديثه عن احلكمة التجارية للعرب يف رومانيا 
موطنه، نقل موريس عن املثل القائل »إن العريب يساوي سبعة رومانيني«. كما أشار 
إدواردو املدير التنفيذي ملعدات املستشفيات املذكورة أعاله، إىل أن »العربية بطبيعتها 
هي طريقة جتارية للوجود، التفاوض يف اجلذر«. مع اإلعراب عن إعجابه »باملديرين 
التنفيذيني ذوي املؤهالت العالية« الذين التقى هبم خالل البعثة التجارية اليت بعثت 
هبا الغرفة إىل اخلليج العريب، قدم إدواردو املزيد من التفاصيل عن العرب يف الربازيل.

املهمة  نفس  يف  التجميل،  ملستحضرات  التنفيذية  املديرة  دانييال،  شاركت 
رجال  ثقة«  »كسب  يف  راغبة  أهنا كانت  وأوضحت  العريب.  اخلليج  إىل  التجارية 
االعمال العرب، وأهنا تسلحت بنفسها مبجموعة من عينات من فرش شعر نُِقشت 
على مقبضها كلمة »لطفلك« باللغة العربية. بعد إرضاءها هلذا العرض التجاري من 
النداء الثقايف، وبعد أن استعانت مبساعدة الغرفة التجارية للرتمجة، علقت دانييال قائلًة: 
التعامل مع رجال األعمال  »إنين أدخل يف ثقافتهم«. لكنها تأملت أيضاً صعوبة 

العرب. حتدثت عن جتارهبا مع »العرب« قبل وبعد البعثة التجارية، أوضحت:
نسمع كثرياً أن العريب يعرف كيف ميارس العمل. أنت تسأل عن خصم، 
لكن العريب حقاً ميسك بالكثري. ال يريد االستسالم. يقول الناس: »العرب يأخذون 
كل ما بوسعهم«. هناك يف شارع 25 آذار يتكلم التاجر هكذا: »أيوه ، يا سيديت! 
سأبيع لك رخيصاً! أبيع بسعٍر رخيٍص »سيدة« يقوهلا بلهجة عربية« ويده مقبوضة، 
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يف  املنتظرة  السيارات  الوجبات  تلك  العربية،  اجلزيرة  يف  الضيافة  رأيت  عندما  لكن 
يكون  أن  العريب  إنه من مسة  يرتدوهنا، مث هناك شيء آخر:  اليت  واملالبس  املطار، 

مضيافاً، ولكن على الرغم من الضيافة، من الصعب القيام باألعمال.
على الرغم من الضيافة اليت استقبلت هبا، وجدت دانييال صعوبة يف إبرام 
صفقات مع رجال األعمال العرب الذين زاروا املعارض التجارية اليت ترعاها املؤسسة 
استفادت كثرياً  أهنا  عقٍد، كررت  أي  إبرام  بدون  ولكن حىت  األوسط.  الشرق  يف 
من الرحلة ورأت أنه حىت لو كان من الصعب التعامل مع الشرق األوسط، فهناك 
اليت  فكرة وجود »جوهر جتاري« عريب  الرتاجع عن  عن  بعيداً  »الضيافة«.  مسألة 
عرفتها يف شارع 25 أذار، جاءت خربهتا التجارية العابرة للوطنية لتضمها إليها يف 
من  اثنني  ودانييال جمرد  إدواردو  التسعينيات كان  أواخر  نفسه، يف  األوسط  الشرق 
آالف رجال االعمال الربازيليني الذين شاركوا يف ندوات حول مفاوضات السالم يف 
الشرق األوسط. منذ عام 1998، قامت الغرفة التجارية بتعزيز حوايل 12 مهمٍة 
التابعة  الصادرات  ترويج  وكالة  رعاية  أفريقيا. حتت  العريب ومشال  اخلليج  إىل  جتاريٍة 
هذه  هتدف   ،  2000 عام  منذ   )APEX-MRE( اخلارجية  الشؤون  لوزارة 
»البعثات التجارية« إىل »إعطاء السلطة التنفيذية فرصة للعثور على املشرتي و/أو 
موزع منتجاهتا مباشرة، تعتين الغرفة التجارية باللوجستيات وأنت من عملك«. يتم 
تأسيس »اخلدمات اللوجستية« للبعثات التجارية مع الغرف التجارية العربية التابعة هلا 
والسفارات الربازيلية. ومن خالل اإلعالن يف اجملالت احمللية والصحف التجارية وتوزيع 
ضمان  على  املركز  يعمل  الربازيلية،  للشركات  اخلاصة«  »امللفات  حول  منشورات 
مشاركة التنفيذيني العرب يف »املعارض التجارية« املختلفة وغريها من األحداث ذات 
إدواردو  مثل  مقابالت،  معهم  أجريت  الذين  الربازيليون  املشاركون  وأعرب  الصلة. 
ودانييال، عن إعجاهبم »بدور« الغرفة التجارية يف رحلة العمل هذه. وجدوا الدليل 
مع نصائح سلوكية بأن الغرفة التجارية من بينها، وأشاد بتنظيم املعارض التجارية اليت 
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»فتحت األبواب« لرجال االعمال الربازيليني لاللتقاء و »التعامل« مع املستوردين 
العرب30. شرح إدواردو:

عندما تذهب إىل بلٍد ما، من املهم أن يكون هناك شخص ما يفتح لك 
األبواب، وتلعب الغرفة التجارية هذا الدور. لديها عالقة مع هذه البلدان ألهنا جزء 
من اجملتمع، مث متكنت من تصويب قناة االتصال وجعل االتصاالت أسهل، هو عامل 

مهّم جيعلها القناة بني الربازيل وبلدان اجملتمع العريب.
وضع رجال األعمال الربازيليون الغرفة التجارية يف منصب »فاحتة األبواب« 
لألسواق العربية. وخبلقها »قناة لالتصال« بني الربازيل والشرق األوسط، قد شكر 

املصدرون الربازيليون »دور« الغرفة التجارية كشريكٍة وليست كمنبوذة. 
الغرفة لتصدير دجاج شركته اىل الشرق األوسط،  لدى حبثه عن مساعدة 
»كان  فيه:  الغرفة  ومكان  الوطين  لالقتصاد  الراهن  الوضع  على  فورالن  لويز  علق 
االقتصاد الربازيلي دوماً منغلقاً جداً، من الصعب أن تصدر، كان حلماً، واآلن مع 
االنفتاح جتدد دور الغرف التجارية، والكثري منها نشيٌط للغاية، والغرفة التجارية العربية 
الربازيلية هي من الغرف األكثر نشاطاً، فهي جتمع رجال أعماٍل من شىت اجملاالت 
ويف نفس الوقت تعزز مهامها يف اخلارج، رائٌع عملها يف السنني األخرية، لكي جتمع 

املصاحل املشرتكة للجاليات العربية مع موقفها لصاحل الربازيل«.
التجارية سعت  النخب  فإن  السابق،  يف  منغلقاً  اقتصاد كان  انفتاح  لدى 
وراء غرف »دولية« للتجارة، بغية »تسهيل« تدفق السلع الوطنية إىل اخلارج. وكما 

التجارية، لدى  الغرفة  30  هناك عاداٌت وتقاليٌد »جيب أن تؤخذ بعني االعتبار«، ينصح منشور 
التعامل مع رجال األعمال العرب. على سبيل املثال، ال جيوز أن يرى من الرجل كعب حذائه، 
ألهنا تعترب حركة مهينة يف منطقة اخلليج. ال جيوز إطالقًا استخدام اليد اليسرى، الهنا تعترب دنسًة، 

ونظراً اىل حضور النساء يف املهمة، عليهن استعمال منديٍل على رؤوسهن.
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أكد رجل أعمال حمرتم جداً، فإن الغرفة التجارية العربية الربازيلية كانت من الغرف 
»األكثر روعة«.

تكثف هذه السمة إلدارة الغرفة، فوصلت إىل الطرف األكثر شرقية للعامل 
سنة  اخلمسيين،  بعيدها  االحتفال  عشاء  يف  احلكومة.  أعضاء  به  واعرتف  العريب، 
2001، شكر الرئيس فريناندو اهنيكي كاردوزو الغرفة على دورها يف »الصادرات 
الذي تنمو باستمرار«.31 وقال صراحًة: »حدث تصعيٌد عظيٌم يف جتارة الربازيل مع 
العامل العريب. ترى حكوميت هذه اجلالية كحليٍف مهٍم ال نتخلى عنه يف جهودنا لزيادة 
صادراتنا وتنويعها، علي أن أقول أننا ندين كثرياً للجهود اليت تبذهلا الغرفة التجارية 
العربية الربازيلية وجاليتها. مل يبق يل إال الشكر مرة ثانية للغرفة ومن خالهلا اىل اجلالية 

العربية على كل ما بذلوه من أجل تعزيز حسن مسعة الربازيل«32. 
تعرضوا  الذين   – العربية«  »اجلالية  التجارية وضمنياً  غرفتهم  »العرب« – 
لإلهانة بصفتهم منبوذين، يعتربون اآلن »حليفاً ال ميكن التخلي عنه« لألمة والدولة 

الربازيلية.
يف سنة 2010، شكر كذلك الرئيس لويز إيناسيو لوال دا سيلفا الغرفة، 
اليت ساعدت على منو الصادرات الربازيلية ثالث أضعاف، من 7,2 بليار دوالر يف 
2003 اىل 9,4 بليار دوالر سنة 332009. قال الرئيس لوال خالل عشاء احتفاء 
به قدمته الغرفة يف نادي جبل لبنان: إننا مدينون الكثري لكم، ألن الشعب العريب 

31  حتتفل الغرفة التجارية بعيدها اخلمسيين. أخبار الغرفة التجارية العربية الربازيلية، م 2، عدد 7، 
2002، ص 3.

32  عشاء اخلمسني سنة. جملة مشس، م 11، عدد 120، سبتمرب 2002.
http://www2.anba.< :التجارية بلوال. 17/03/2010. متوفر يف الغرفة  33  حتتفى 
-com.br/noticia/9666586/diplomacia/camara-arabe-presta 

.>/homenagem-a-lula
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ساعد الربازيل على أن يكون ما هو عليه اآلن، إنكم ساعدمت االقتصاد الربازيلي« عند 
ذكره أن القفزة الكبرية يف الصادرات الربازيلية إىل العامل العريب حدثت خالل األزمة 
املالية الدولية اخلطرة، أضاف لوال:لوال هذا لكنا غرقنا«34. مل تزل الغرفة شريكة لكل 

الفرق واألحزاب الربازيلية.
وباملثل، أشاد مدير الوكالة الربازيلية لتشجيع الصادرات واالستثمارات بالغرفة 
»لقيادهتا« بني رجال األعمال الربازيليني35. وقالت بشكٍل قاطٍع »أن املشروع الغرفة 
النجاح، ليس فقط لتحقيق نتائج ملموسة يف زيادة الصادرات، ولكن أيضاً القدرة 
األمني  الشويف  أوزمار  وقال  القطاعات«،  خمتلف  من  األعمال  رجال  حشد  على 
العام للشؤون اخلارجية: »إنين أدرك باعتبارها واحدة من أهم النقاط اجلديرة بالثناء 
اعتماد الغرفة هنجاً رائداً، والذي هو أيضاً دعم املصدرين الربازيليني بكفاءة يف الفوز 
دور  اكتسب  الوطين،  لالقتصاد  النيوليربالية  هيكلة  إعادة  يف  العربية«36،  باألسواق 
الغرفة التجارية العربية الربازيلية و »اجملتمع العريب« اعرتافاً أكرب »كشريٍك« يف الربازيل 

املعاصر. الغرفة التجارية العربية الربازيلية حتتل مكانًة متميزًة.
 كانت الغرفة ، اليت مت تصورها ككياٍن ترفيهي للقطبني السوريني اللبنانيني 
والسوريني يف قطاع النسيج يف اخلمسينيات والستينيات، قد أعيد ابتكارها يف العقود 
اللبنانيون والسوريون من اجليل  احلاليون  يعمل مدرائها  العشرين،  القرن  األخرية من 
اخلليج  إىل  التصدير  يف  الربازيليني  التنفيذيني  املديرين  مساعدة  على  والثالث  الثاين 
العريب ومشال إفريقيا، وهكذا ، اكتسب هؤالء املروجون اجلدد للصادرات بأصوهلم 
34  آنا ماريا بربور. حيتفي لوال باجلالية العربية يف نادي جبل لبنان. 31/03/2010. متوفر يف: 
http://www.icarabe.org/politica-e-sociedade/lula-homen<

.>ageia-comunidade-arabeno-monte-libano
35  مقابلة مع دوروتيا فرينيك: مشروع الغرفة التجارية للصادرات الربازيلية. أخبار الغرفة التجارية 

العربية الربازيلية، م 1، عدد 4، 2001، ص 8.
36  خطاب األمني العام للعالقات اخلارجية السفري أوزمار الشويف. كلمة الربازيل الدولية.
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اللبنانية والسورية قدراً أكرب من االعرتاف باعتبارهم شركاء حرفيني للنخب الربازيلية، 
ليس بسبب ميلهم التجاري املفرتض، ولكن بسبب فائدهتم للصادرات الوطنية.

االنفتاح  هائاًل يف  دوراً  لعب  اللبناين  اجملتمع  بأن  املقال، جادلت  هذا  يف 
االقتصادي الربازيلي منذ السبعينيات، وتسارع ذلك مع االنفتاح االقتصادي الرمسي 
يف عام 1991، مت فهم الصادرات على أهنا أنشطٌة مفيدٌة للتنمية الربازيلية ومَت إدراج 
جدوٍل ألعماهلا، العامل املعومل يف هذا التحول النموذجي، حتالفت النخب السياسية 
والوطنية الربازيلية مع اجملموعة العرقية اللبنانية والسورية »الفطنة« لبدء فورة الصادرات 
الربازيلية، لكن يف بلداهنم األصلية لبنان وسوريا ، ولكن يف األسواق األكثر رحبيًة يف 

اخلليج العريب و مشال إفريقيا.
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 االقتصاد اللبناني وإمكانات الشراكات التجارية
واالستثمارية مع البرازيل

فيلييب حدوك لوبو جوالر*

1. مقدمة: الدول الصغيرة في العالقات الدولية:
من  األخرية  السنوات  يف  الدولية  العالقات  دراسة  إثراء  مت 
حتليٍل  أدوات  جتلب  اليت  والتجريبية  النظرية  األعمال  خالل 
جديدٍة لتفسرٍي أفضل لسلوك الدول الصغرية أو من تسمى بـ 
»الدويالت الطيعة«، تناقش اليوم حدود أحد الشرائع املركزية 
ملدرسة الواقعية البنيوية: أن النظام الدويل، الذي حيكمه هيكل 
بقدراٍت  تتمتع  اليت  القوى  عليه  وهتيمن  متكافٍئ  غري  سلطٍة 
اقتصاديٍة وعسكريٍة أكرب شأنه أن يضيق نطاق عمل اجلهات 
الفاعلة األخرى يف هذه الدول، وحيّدد بشكٍل كامٍل خطوط 

عملها يف الساحة اخلارجية.
البنيوي ينص على أَن الدول، وال سيما تلك صغرية احلجم واليت  النهج   
تعترب عرضًة لطبيعة البيئة الدولية املقيدة لتبقى على قيد احلياة، فيضطرون إىل املشاركة 
يف جماالت تأثري الدول األكثر قوًة أو »املهيمنة« يف الوضع الثانوي – فعل املداراة 

مستشاٌر يف السلك الدبلوماسي، كبري موظفي الوكالة العامة إلفريقيا والشرق األوسط.  *
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)التبعية( - أو بداًل من ذلك فإهنا تنجذب داخل حتالٍف مع قوًى أخرى متلك موارداً 
لتشكيل توازٍن لتلك الدولة - فعل التوازن.

بالدول  اخلاص  املبادرة  عامل  احلسبان  يف  البنيوي  التأمل  هذا  يأخذ  مل   
الصغرية، اليت حتيط هبا بيئٌة خارجيٌة معاديٌة، حيث يسود أقوى الالعبني، ويقارنون 
تأثري القيود املفروضة عليهم بسبب البيئة احمليطة هبم، وميكنهم القيام بذلك عن طريق 
اندماجها يف  نسيٍب وتضمن  مزايا بشكلٍ  اكتساب  منافٍذ ذكيٍة متكنهم من  اختيار 
الساحة اخلارجية بدهاٍء أكرب، حبيث تؤثر عليها قسوة النظام الدويل على نطاٍق أكثر 
تساهاًل، يف هذه احلالة أي يف املوقع األقل حتصناً، ستكون املؤهالت الصحيحة هلذه 

البلدان »مرنة«1. 
»الطيعة«، ذهب  الدول  أو  الصغرية  الدويالت  احلديثة حول  األحباث  يف 
العامل السياسي حنا كساب إىل أبعد من ذلك، وعاد بعكس منطق الواقعية البنيوية: 
النطاق  والدول ذات  العظمى  القوى  املتاحة بني  املوارد  التماثل يف  أَن عدم  حيث 
العسكري واالقتصادي األصغر سوف يؤدي إىل هتميش دور األخرية يف لعبة القوة 
العاملية، بشرط استبدال تضييق فضاء املناورة بالسماح هلا بتوسيعه، حيث أَن الدول 
الفاعلة يف  اجلهات  ما ميكن  العظمى، وهذا  للقوى  بالنسبة  أولوية  ليست  الصغرية 
حكوماهتا من تكريس نفسها لتحقيق أهدافها الرئيسية، كالتنمية االقتصادية واليت يف 
حالة عدم توفر وسائل اإلنتاج اليت تعاين هذه الدول من نقٍص حاٍد فيها لتقوم على 

أساس عنصٍر آخٍر ذي صلٍة بالقوى املنتجة: اإلمكانات البشرية.
االرتباط  يف  الختياراهتم  أكرب  حبريٍة  يتمتعون  سوف  ذلك،  إىل  باإلضافة 
والقدرة على البحث عن شركاء خارجيني ذوي أجنداٍت متميزة أو حىت متناقضة، 

COOPER. SHAW ، 2013  1 ، ص. 1-7.
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بالطبع يشري كساب إىل أن االستقاللية هذه ال بَد من بلوغها درجًة ال تُبتلع فيها 
خنبتها عرب ديناميات املنافسة بني قوى الدول الكبرية2.

2. وضع لبنان:
بلُد الـ 4.2 مليون نسمة، مع مساحٍة حبدود 10،542 كيلومرتا مربعا، 
القدمية  بالنزاعات  ومتأثرًة  عليها  متنازٍع  وتارخييٍة  جغرافيٍة  طرٍق  مفرتق  يف  واقعًة 
منذ  لبنان  فإَن  بروزاً،  األكثر  اإلقليمية  والدول  االستعمارية  والقوى  لإلمرباطوريات، 
لتحقيق التوازن فيما بينهم يف خضم  استقالله يف عام 1943 اختذ خياراً سياسياً 

هذا احلزم املتوتر. 
قاموا  والذين  االستعمار،  بعد  ما  األخرى  العربية  للحكومات  وخالفاً 
السلطة  لتوزيع  فريداً  منوذجاً  الدولة  اعتمدت  فقد  مركزيٍة،  سياسيٍة  أنظمٍة  بتثبيت 
أساس  على  الطائفي  والنظام  والديين،  االجتماعي  التشكل  مع  متناسقاً  التعددية، 
تقسيم السلطات داخل الدولة بني اجلماعات الطائفية واحرتام نسبها الدميوغرافية، 
يف ضوء التعايش بني الشعوب املسيحية - خاصًة املوارنة - واملسلمني، بعد مزيٍد 
من االتصاالت مع دول الغرب )فرنسا( أواًل، مث بكثرٍة يف العامل العريب )وخاصًة مع 
سوريا(، موقف لبنان الدويل، من الزاوية السياسية قد هيمن عليه احلياد، وهو حتيٌز 
دبلوماسٌي مت اختياره لتجنب التجاوز املفرط بني خنب جمموعٍة طائفيٍة معينٍة مع قوًى 
مصحوباً  جاء  احملايدة  اخلارجية  والسياسة  اللبناين  الطائفي  النظام  تأصيل  أجنبيٍة3، 
أكثر من كونه سياسًة طويلة  احلر،  للتبادل  الدعوة  األساسية:  االقتصادية  بالنتيجة 

كساب، 2015، صفحة 1-26.  2
الزين، NOTTEAU. DRAVET، 2010، p. 333-350. صلوخ، 2008   3

، ص. 283-317.
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املدى، كان تقدير انفتاح األسواق عنصراً ضرورياً للهوية الوطنية، مع تعدد األحزاب 
الدبلوماسية وعدم االحنياز.

املفتوح، ستعمل  االقتصاد  تنظيم  أنه يف ظل عدم  احلاكمة  الطبقة  قدرت 
التقسيم الدويل للعمل كنقطٍة جغرافيٍة قادرٍة على توفري روابط  اللبنانية يف  األراضي 
لوجستيٍة وجتاريٍة وماليٍة، بني الغرب من ناحيٍة وال سيما أوروبا، ومن ناحيٍة أخرى 
الشرق األوسط، واختيار املوارد البشرية كقوٍة إنتاجيٍة تفضيليٍة لالستفادة منها، التصور 
اإلجيايب للمزيج بني احلكومة املدعومة من عدة أقطاب يف السلطة وممارسة املشاريع 
احلرة مت تعزيزه من قبل مالحظة النخب اللبنانية بأن التجارب السياسية االستبدادية 
واملغلقة اقتصادياً يف العامل العريب خالل األربعينيات اتسمت بعدم االستقرار، مما أدى 

إىل تتابع سلسلٍة من االنقالبات44.
مل ينصَب تركيز القوة العاملة على االستفادة من االقتصاد بشكٍل عشوائٍي، 
كان صانعو القرار يف فرتة االستقالل يدركون أَن بالدهم ختتلف عن جرياهنا العرب 
يف مسألة التعليم، وجود فرنسا العائد إىل تاريخ عام 1861، اليت تعمقت مع انتداهبا 
على سوريا ولبنان بني 1920 و 1943، أورث تعليماً شاماًل5، اليوم يتمتع اجملتمع 
اللبناين مبستوياٍت تعليميٍة عاليٍة للغاية بالنسبة للبلدان النامية، ويربز باعتباره األكثر 
تعليماً يف العامل العريب، يف مجيع املراحل التعليمية: التعليم االبتدائي والثانوي والعايل6.

ساهم استخدام رأس املال البشري يف خضم ممارسات السوق احلرة يف ظهور 
صغريًة  أجزاًء  والصناعة  الزراعة  احتلت  اخلدمي،  القطاع  املاضي  يف  ترأسه  اقتصاٍد 

غاسباري ، 2004 ، ص. 43-66.  4
MEIER ، 2011 ، ص. 55-58.  5

صفحة   ،BUCCIANTI-BARAKAT & CHAMUSSY 2012  6
.132
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الناتج احمللي اإلمجايل  أكثر من %80 من  اللبناين، مع  الناتج احمللي اإلمجايل  من 
العايل، من بني  التعليم  العاملة، وقد تأَلف  القوى  واستيعاب أكثر من %40 من 
أنشطته البارزة، مع أكثر من %80 من الناتج احمللي اإلمجايل واستيعاب أكثر من 
%40 من القوى العاملة، وقد كانت من بني أنشطة القطاع الثالث البارزة السياحة، 

وسوق العقارات، وخصوصاً التجارة والدوائر املالية7.
من الواضح، أَن هدف لبنان املتمثل يف اإلدراج الدويل والتنمية االقتصادية يف 
جمال اخلدمات،مل يسلم منذ االستقالل من التطورات الكارثية للتوترات اجليوسياسية 
البالد،  العريب اإلسرائيلي قد جتاوز أحناء  الصراع  أَن  يف الشرق األوسط، وال سيما 
وكان واحداً من األسباب اليت أشعلت احلرب األهلية بني عامي 1975 و 1990، 
والعواقب منها جنباً إىل جنٍب مع هذه املأساة اإلنسانية، انكماٌش شديٌد يف الناتج 
احمللي اإلمجايل: مت ختفيضه بنسبة 70 يف املائة، وتبني البحوث أَن األداء االقتصادي 
اللبناين بني عامي 1970 و 2012 مت تغيريه بانتظاٍم مع االضطرابات السياسية 
اإلقليمية، والذي تطلب  النامجة عن االضطرابات  اخلارجية  الصدمات  أو  الداخلية 

اقتصاداً مرتفعاً وفقاً لـ »معدل الصراع«.
تثبت قدرة القوى املنتجة اللبنانية وحساباٍت توضيحية، أنه يف مراحل تقدر 
يف  1989و1999  عامي  بني  كبرياً  زمخاً  البالد  أكثر حصلت  داخلٍي  باستقراٍر 
التحسن االقتصادي، حيث شهد لبنان زيادًة يف الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة 140 
٪8، أدلٌة أخرى على أَن اجملال الثالثي يعمل كمحرٍك فعاٍل لالقتصاد اللبناين هو ما 

يتم توفريه بالطريقة اليت جتنبه الركود العاملي وذلك بني عامي 2008 و 2010. 

BUCCIANTI-BARAKAT & CHAMUSSY 2012، ص. -119  7
161، الزين NOTTEAU. DRAVET 2010 ، ص. 333-350.

ماركتنر، ويلسون والصغري،  2016 ، ص. 119-134.  8
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بنسبة 8%  قفزًة  العاملي  لالجتاه  خالفاً  البالد،  ذلك سجلت  غضون  يف 
بعد  اإلعمار  وإعادة  السياحي،  الطلب  بزيادة  مدفوعاً  اإلمجايل،  احمللي  ناجتها  يف 
»حرب الصيف« أو »حرب متوز« ضد إسرائيل يف عام 2006، وبقوة اخلدمات 
املصرفية، حيث أَن إدارة قوميًة حتميهم من زعزعة االستقرار يف املراكز املالية الدولية 
الرئيسية9، وأخرياً ينبغي أال يغيب عن األذهان أنه على الرغم من أن القطاع العام 
اللبناين هو ثالث أكثر البلدان مديونيًة يف العامل، إال أَن البالد مل تكن عرضًة للتخلف 

االقتصادي، وذلك وعلى وجه التحديد بفضل قوة مصارفها اليت متول الديون10.

3. العالقات االقتصادية بين البرازيل ولبنان:
     إَن الوصف املالئم لالقتصاد اللبناين يسمح بتصوٍر فورٍي عن درجة 
تكامله العالية مع االقتصاد الربازيلي، الذي ميكن ملنتجاته الصناعية والزراعية أن تقدم 
الكثري للسوق اللبنانية، تظهر الرسوم البيانية أدناه أن التبادل بني البلدين قد ازداد 
الثنائية بنسبة 55 ٪ من 184  على مدى السنوات العشر املاضية، منت التجارة 

مليون دوالر يف عام 2006 إىل 280 مليون دوالر يف عام 2016.

جنيم، 2012، ص. 97-98.  9
.FINANCIAL TIMES، 2017 ،2015 ،هنار  10
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الجدول 2 مكونات الصادرات البرازيلية إلى لبنان )بماليين الدوالرات 
األمريكية(

مجموعات 
المنتجات

2013 2014 2015

القيمة اإلجمالي 
البرازيلي %

القيمة اإلجمالي 
البرازيلي %

القيمة اإلجمالي 
البرازيلي

اللحوم 105 31,0% 114 35,9% 90 31,4%

قهوة 60 17,7% 49 15,4% 57 19,9%

حيواناًت حَية 115 34,0% 75 23,6% 43 15,0%

سكر 22 6,5% 39 12,3% 36 12,6%

طائرات 0 0,0% 0 0,1% 18 6,3%

سيارات 0 0,1% 1 0,2% 14 4,9%

مسحضراٌت 
غذائيٌة

3 0,9% 3 0,9% 3 1,0%

منتجاٌت 
بالستيكيٌة

1 0,3% 1 0,3% 3 1,0%

التبغ 
واملستحضرات 

البديلة
4 1,2% 5 1,6% 2 0,7%

أحذيٌة 3 0,9% 3 0,9% 2 0,7%

اإلمجايل 313 92,6% 290 91,3% 268 93,5%

منتجاٌت أخرى 25 7,4% 28 8,7% 19 6,5%

المجموع 338 100,0% 318 100,0% 287 100,0%

 MDIC قسم االستخبارات التجارية، استناداً إىل بيانات MRE / DPR / DIC املصدر: إعداد
Secex / Aliceweb /، تشرين األول 2016.
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الجدول 3 مكونات الواردات األصلية من لبنان )بماليين الدوالرات 
األمريكية(

مجموعات 
المنتجات

2013 2014 2015

القيمة اإلجمالي 
البرازيلي %

القيمة اإلجمالي 
البرازيلي %

القيمة اإلجمالي 
البرازيلي

األمسدة 22,1 84,0% 10,1 69,8% 21,7 91,2%

رصاص 2,4 9,1% 2,0 13,7% 0,9 3,6%

معدات بستنٍة 0,6 2,2% 0,6 4,4% 0,3 1,4%

املينيوم 0,2 0,6% 0,7 5,0% 0,2 0,7%

دهون وزيوت 0,1 0,5% 0,1 0,9% 0,2 0,7%

مشروبات 0,2 0,6% 0,3 2,2% 0,1 0,6%

آالٌت ميكانيكية 0,4 1,4% 0,0 0,0% 0,1 0,4%

خضراوات 0,1 0,3% 0,1 0,4% 0,1 0,2%

قهوة 0,0 0,1% 0,1 0,6% 0,0 0,2%

حبوب 0,0 0,1% 0,0 0,1% 0,0 0,1%

اإلمجايل 26,0 98,9% 14,1 97,2% 23,6 99,1%

منتجاٌت أخرى 0,3 1,1% 0,4 2,8% 0,2 0,9%

المجموع 26,3 100,0% 14,5 100,0% 23,8 100,0%
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البندين األول والثالث، اللحم واحليوانات احلية،     إن أجرينا مقارنًة بني 
ميكن مالحظة أن مبيعات اللحوم )اللحوم اجملمدة، واملاشية( والدجاج متثل ما بني 
54 ٪ و 65 ٪ من مجيع السلع الربازيلية املتداولة يف لبنان، اجلنس الثاين الذي يتمتع 
بأعلى نسبة اخرتاق يف السوق اللبنانية هو السكر كسلعٍة أخرى، دخول اللحوم من 
الربازيل إىل لبنان هو نتيجة القدرة التنافسية لصانعي اللحوم كشركة مينريفا، اليت لديها 

مكتب متثيلي يف بريوت.
 اجلانب الثاين يشري إىل حجم الصادرات اللبنانية الواصلة إىل الربازيل، بقيٍم 
تقَل عن 30 مليون دوالٍر، ختتلف اختالفًا طفيًفا عن قائمة املنتجات اليت تستوعبها 
السوق الربازيلية يف أول بنٍد هلا: األمسدة واليت ستغطي من 69٪ إىل 91٪ من إمجايل 
املبيعات بني 2013 و2015، يضاف إىل ذلك أَن أحد األمسدة األكثر شراء من 
اجلانب الربازيلي هو trisuperfosfato، الذي يتم معاجلته بواسطة عمال املناجم 

اللبنانيني، لكنه يف الواقع يأيت من سوريا.
وينبغي التأكيد على أَن عدم التماثل يف تدفق السلع ليس مشكلًة خطريًة 
على اإلطالق يف مبادرتنا مع اجلانب اللبناين، بأضراٍر كهذه مثاًل، فقد تعاقد لبنان 
عجزاً ثقياًل مع شركائه الرئيسيني، بدءاً من الصني كأول مورٍد هلا، لبنان يبدو فقط 
كمصدر سلٍس لعدٍد قليٍل من الوجهات كبعض الدول العربية، واملستهلكني للسلع 

املصنعة اخلاصة هبم.
يف ضوء ما سبق، فإَن تركيبة السلسلة التجارية الربازيلية اللبنانية كما تقدم 
نفسها، تفتح جمااًل واسعاً للتوسع واحلصول على قيمٍة مضافٍة، ويف إطاٍر منظوٍر تعاوين 

كان دائماً أساس العالقات الثنائية واليت أصبحت أكثر إنصافاً.
تشاطر احلكومتان الربازيلية واللبنانية الرأي القائل بأنه ال يزال هناك إمكانيٌة 
كبريٌة الستكشاف العالقات االقتصادية، منذ تسعينات القرن املاضي كانا يستخدمان 
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األجهزة السياسية والدبلوماسية اخلاصة هبما ووكالء القطاع اخلاص كمحرِّكاٍت لتعميق 
الروابط التجارية واالستثمارية املعاملة باملثل. 

إىل جنب بزياراٍت من السلطات،  التجاري جنباً  اقرتن اجلانب  وتصاعديَاً 
على سبيل املثال يف عام 2003، خالل مهمٍة قام هبا رئيس الوزراء اللبناين السابق 
رفيق احلريري إىل الربازيل، مت االحتفال مبعرض بالنيت لبنان الكبري يف ساو باولو، 
يف تلك السنة، اصطحب معه الرئيس السابق لويس إيناسيو لوال دا سيلفا، يف رحلٍة 
إىل لبنان، وفداً ضخماً من رجال األعمال، يف عام 2011 ناقش الرئيس ميشال 
تامر الذي كان آنذاك نائباً للرئيس أثناء زيارته للبنان مع مضيفيه فرصاً خمتلفة للرتويج 

التجاري.

4. تنويع الشراكات والطاقة االغترابَية:
الشرق  يف  اجليوسياسية  االضطرابات  من  اجلديدة  املوجة  من  الرغم  على 
األوسط الناجتة عن اندالع الربيع العريب وما تاله من صراعاٍت يف هذا اجملال، تتجه 
الربازيل ولبنان إىل هنٍج جديٍد، هذه التعبئة تعزى إىل حٍد كبرٍي إىل االبتكار املدهش 
وتعيني   2014 عام  يف  الوزراء  جملس  تشكيل  بعد  اللبنانية  اخلارجية  السياسة  يف 
املسبوق  التخصيص غري  أي  واملغرتبني،  اخلارجية  الشؤون  باسيل يف حافظة  جربان 
ملركزية العالقات مع دول أمريكا الالتينية، فقط يف عامه األول كرئيس لوزارة اخلارجية 
الوزير باسيل بثالث زياراٍت إىل املنطقة11، استكملت مع دورٍة رابعٍة  اللبنانية، قام 
يف عام 2016، برزت فيها الربازيل كوجهٍة لرحلته األوىل إىل أمريكا الالتينية يف آب 

من العام 2014 ليتم بعد عامني زيارًة إضافية من قبله.
الالتينية بشكٍل عاٍم والربازيل بشكٍل  بأمريكا  لبنان  اهتمام  تتجلى تظاهرة 
ورجال  اللبنانية  احلكومة  تدفع  اليت  لبنان  يف  اإلقليمية  البيئة  ظروف  وسط  خاٍص 

جربان باسيل، 2015.  11
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األعمال إىل تنويع شراكاهتم االقتصادية التجارية، لعقود من الزمان، انتخبوا أوروبا 
والشرق األوسط كشركاء رئيسيني هلم وهو خياٌر ذو نتائج متناقضة، قدم األوروبيون 

فيها أموااًل ضخمًة مشروطًة إلعادة إعمار البلد.
الشراكة  مبادرة  وكذلك   1978 عام  لبنان  مع  األورويب  االحتاد  اتفاقية 
األوروبية املتوسطية اليت انضمت فيها احلكومة اللبنانية، مل ختفف من عجز البالد، 
بل على العكس من ذلك فإهنا قد أدت إىل تفاقٌم أكثر، وقد استهلكت بعض الدول 
العربية بدورها السلع الصناعية اللبنانية حتت رعاية منطقة التجارة احلرة العربية الكربى 

)GAFTA(، وهي اتفاقيٌة هتدف إىل تسهيل التجارة البينية العربية.
يف حالة أثرياء النفط اخلليجيني، فقد قاموا بضخ رؤوس األموال يف البنك 
املركزي اللبناين، مما ساعد على احلفاظ على االستقرار النقدي، كما أهنم توجهوا حنو 
االستثمارات يف جمال العقارات واملساعدات اإلمنائية الرمسية، ومع ذلك فإَن اندالع 
احلرب يف سوريا والتحديات اللوجستية )مثل إغالق معرب نصيب على احلدود األردنية( 
بالوصول إىل  اللبنانيني من بعض األسواق )كسوريا( مثقلون  قد حرمت املصدرين 

اآلخرين كأولئك العاملني يف اخلليج العريب.
األساس الثاين لدبلوماسية بريوت اجلديدة لدول أمريكا الالتينية والكارييب مع 
احلفاظ على مركزية الربازيل تتعلق باستخدام الطاقة االغرتابية مبن يف ذلك نشطاؤها 
االقتصاديون، كَل اجلمعيات السياسية اللبنانية، بطريقٍة أو بأخرى تقدر دور املغرتبني 
وأحفادهم، لكن الرئيس احلايل للبنان ميشال عون )الذي انتخب يف عام 2016( 
التفاعل  الوطنية احلرة - يرون ضرورة  والوزير باسيل واملنحدرين من ذات - احلركة 
اللبنانية يف  اجلاليات  أَن أكرب  املهاجرين وبلدهم األصلي، يدرك عون وباسيل  بني 
اخلارج يقيمون يف بلدان أمريكا الالتينية، حيث تعد الربازيل هي األكثر عدداً من 
مجيع املهاجرين يف الشتات، كما يدرك الرئيس والوزير باسيل إَن أحفادهم يف دول 
أمريكا الالتينية، مقارنًة بغريها من دول املهجر األخرى ال يسامهون كثرياً يف اقتصاد 
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لبنان، وكمثال على ذلك فإَن التحويالت اليت تعادل ما بني 15٪ و 20٪ من الناتج 
احمللي اإلمجايل للبالد، تتدفق أساساَ من اللبنانيني العاملني يف اخلليج، يف حني أَن 
التحويالت من أمريكا الالتينية إىل جانب التحويالت من أسرتاليا هي األقَل واألكثر 

تقلبًا12.
قبل انتخاب عون كرئيٍس للدولة، يف عام 2014، أطلقت وزارة الشؤون 
اخلارجية واملغرتبني مع باسيل كرئيٍس هلا مشروعها الرئيسي من أجل حتسني احلوار بني 
اجملتمعات اللبنانية وبلدهم األصلي: مؤمتر »الطاقة االغرتابَية«، أقيم هذا املنتدى أربع 
مراٍت يف بريوت، ويوفر منصًة للتعامل بشكٍل شامٍل مع خمتلف أوجه التعاون بني 

املهاجرين ولبنان، مع الرتكيز على اجملال االقتصادي. 
 يف مجيع دورات املؤمتر يف العاصمة اللبنانية، قدم الوفد الربازيلي نفسه على 
أنه األكرب إىل حٍد بعيٍد، وهو عالمٌة على التوقعات امللحوظة الستخدام املوارد املادية 
والبشرية للشتات يف بالدنا، ووفر كذلك إشارًة بليغًة هلذا االجتاه حنو ساو باولو، يف 
27-28 من تشرين الثاين 2016، ملؤمتر الطاقة االغرتابَية ألمريكا الالتينية، الذي 
حضره الرئيس ميشال تامر برفقة احلكومة الربازيلية، من عدة وزراٍء، وعلى اجلانب 
اللبناين الوزير باسيل، ووزير السياحة ميشال فرعون، هبدف إعادة تنشيط الروابط بني 
لبنان وجمتمعات املهاجرين واألحفاد املنتشرة يف مجيع أحناء أمريكا الالتينية، وصف 
احلدث بأنه فرصٌة غري مسبوقٍة للربازيل من أجل فهٍم أفضل للفرص املتاحة يف لبنان 
اللبنانية كغايٍة ذات  للجذور  السكان  باستخدام  التجارة والتمويل، وذلك  يف جمال 

قيمٍة كبريٍة يستفاد منها.

KASPARIAN 2014، صفحة 56.  12
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:)CELB( 5. مجلس األعمال اللبناني-البرازيلي
من عالقاهتما،  والتجاري  االقتصادي  اجلزء  إىل  ولبنان  الربازيل  إَن صحوة 
املشاركة  بالضرورة على  ينطوي  الثنائية،  للعالقات  املغرتبني كدافٍع  بدور  واقتناعهما 
والتنسيق األكثر محيميًة بني رجال األعمال يف البلدين، كما أشري إىل إَن االقتصاد 
قد أتاح ظهور طبقٍة رياديٍة نابضٍة باحليوية تتمتع بعديٍد من  اللبناين املفتوح تارخيياً 
املزايا من بينها، جتربة املثابرة يف االستثمارات يف حاالت اخلطر - مثل احلرب األهلية 
نفسها - اليت حتصل على عوائد ضخمة، باإلضافة إىل ذلك يصبح عنصر األعمال 

مرئياً ومزدهراً بني املغرتبني.
    يف غرب أفريقيا، يربز رواد األعمال اللبنانيني كعوامل اقتصادية ملواهب 
استثنائَية، واملثال البني على ذلك هو كوت ديفوار: يفرتض أهنم ميسكون بـ ٪40 
من الناتج احمللي اإلمجايل لساحل العاج13، مثل هذا النمط وبوسائل أقل سيتكرر يف 
الربازيل، وكما يصف عامل األنثروبولوجيا جون توفيق كرم، فإَن اللبنانيني وأحفادهم 
يف بلدنا، وكذلك غريهم من املهاجرين من أصوٍل عربيٍة، يشكلون جمموعاٍت جتاريٍة 
مهمٍة، وقد اعتربوا يف العقود املاضية شركاء ال مفر هلم من احلكومة لتنشيط الصادرات 

الربازيلية14. 
يراقب جملس األعمال اللبناين الربازيلي املهن العملية للجانب اللبناين وجاليته 
يف الربازيل، وأما غرفة التجارة والصناعة والزراعة يف بريوت وجبل لبنان الذي تعترب 
- أقوى جمموعٍة رياديٍة يف لبنان - وغرفة التجارة الربازيلية - يف ساو باولو، وقعت 
يف آب عام 2014، بدعم من السفارة الربازيلية يف بريوت مذكرة تفاهٍم هتدف إىل 

توسيع التعاون بني رجال األعمال يف كال البلدين.

.JEUNE AFRIQUE, 2017  13
كرم، 2007، صفحة 49.  14
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إنشاء  أرسى  قد   1 رقم  امللحق  أَن  نفسها،  املذكرة  من  أمهية  أكثر  ولعله 
جملس األعمال اللبناين الربازيلي املتطور ويشمل شكل احلوكمة هلذه اهليئة فصاًل لبنانياً 
وبرازيلياً، فضاًل عن إنشاء رئاسٍة لواليتها مدهتا سنتان، بالتناوب بني أبعاد فصول 
إندفكو،  جمموعة  من  فرمي  ربيع  السيد  للمجلس  رئيٍس  أول  كان  بلدينا،  من  كَل 
اجملموعة الصناعية الضخمة يف لبنان، ذات القدرة التنافسية العالية يف صناعة الورق 

والبالستيك، وهلا فروع يف بقية الشرق األوسط وغرب إفريقيا.
اللبناين  األعمال  لقيادة جملس  الربازيلية  الذراع  ترأس  من عام 2017، مت 

الربازيلي السيد مرتي موفاريج، الظاهر من عامل العقارات مرتئساً للمؤسسة15.
قيادة هنج رجال  الربازيلي إىل  اللبناين  منذ تأسيسه، سعى جملس األعمال 
أعضاء  انتقل   ،2016 العام  من  األول  تشرين  ويف  ولبنان،  الربازيل  بني  األعمال 
لتحقيق  الالتينية،  أمريكا  يف  اجلالية  مؤمتر  هامش  على  باولو،  ساو  إىل  لبنان  فرع 
الصناعة والتجارة اخلارجية  لقاءاٍت مع وزير  مهمٍة جتاريٍة مرحبٍة مع برنامٍج يتضمن 
)DMIC( ماركوس برييرا، واحتاد الصناعات يف والية ساو باولو )FIESP(، من 

بني الشركاء اآلخرين.
على الرغم من أنه ال يزال يف سنوات تكوينه، ميكن جمللس األعمال اللبناين 
الربازيلي أن يساعد على زيادة التبادالت واالستثمارات الثنائية، من احملتمل أن يساهم 
ذلك يف توازن امليزان التجاري بني الربازيل ولبنان، وباإلضافة إىل ذلك فإَن الطرف 
اللبناين الذي يضَم إضافًة إىل السيد فرمي مسؤولني تنفيذيني كباٍر آخرين من لبنان، مع 
النظر إىل األعمال التجارية يف مناطق جغرافية أخرى، ال سيما الشرق األوسط وغرب 
أفريقيا، قدمت الربازيل اقرتاحاٍت الختاذ إجراءاٍت مشرتكٍة يف هذه الوجهات، وفق 
ترتيٍب تثليثي يشمل اجلهات الفاعلة يف قطاع األعمال من الشتات يف هذه املناطق، 
لبنان بعد احلرب األهلية مل يعد من الناحية اللوجستية مدخاًل ثالثاً لألسواق العربية 

.ANNEX I 2014 ،مذكرة التفاهم  15
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واإلفريقية، ومن شأنه أن يستعيد جزئياً هذه الوظيفة عرب واجهة الشبكات البشرية، 
اليت جتذب نواة رواد األعمال يف خمتلف القارات.

6. منطقة التجارة الحرة )ميركوسول( لبنان:
عام 2010 من قبيل الصدفة تقريباً، ويف ذات السياق الذي نضجت فكرة 
جملس األعمال اللبناين الربازيلي، مت تطوٌر يف جمال املفاوضات احلكومية لتوليد أداٍة 
أخرى قادرٍة على توسيع اجلناح االقتصادي للعالقات اللبنانية الربازيلية: وهي إطالق 
منطقة جتارٍة حرٍة بني لبنان ومريكوسول، استعاد هذا املوضوع زمخه يف عام 2014.

أجنزت احلكومة اللبنانية والدول الشريكة يف تلك الكتلة - األرجنتني والربازيل 
والباراغواي واألوروغواي وفنزويال )قبل تعليق األخرية( - يف ذلك العام، إجراءات 
وضع »اتفاٍق للتعاون التجاري واالقتصادي بني مريكوسول ولبنان، الذي اختتم يف 
كانون الثاين من العام 2014 يف مدينة بارانا األرجنتينية، خالل االجتماع السابع 
املادة 3.1 على تشكيل  االتفاقية يف  السوق املشرتك، نَص إطار  واألربعني جمللس 
جلنٍة مشرتكٍة بني الدول املوقعة واليت حتدد كما هو مفصل يف املادة 4، البنود »د« و 
»هـ«، معايري للتفاوض على منطقة جتارٍة حرٍة، بني األطراف والتفاوض على إنشائها 

)مذكرة التجارة بني مريكوسول ولبنان ، 2014(.
 يف أيَار من العام 2015، اجتمعت وفوٌد من دول مريكوسول يف بريوت 
مَت إعداد وثيقٍة  اللبنانيني إلحراز تقدٍم يف احملادثات، ويف وقٍت الحقٍ  مع نظرائهم 
أساسيٍة حتتوي على شروط التصدير التجاري، واليت مت االنتهاء منها مؤخراً من قبل 

البلدان املعنية.
األخرى  التجارية  والكتل  لبنان  بني  املوقعة  االتفاقات  من  النقيض  على 
)االحتاد األورويب ، GAFTA( أو غريها من البلدان، مل يصبح إطار االتفاقية مع 
مريكوسول يف أي وقٍت من األوقات قضيًة تثري قلق املسؤولني احلكوميني والقطاعات 
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السلع  تنافسيًة شديدًة من  اللبنانيون ضغوطاً  يواجه  ما  الزراعية، غالباً  أو  الصناعية 
األوروبية والصينية وحىت غريها من الدول العربية، اليت أدى اخرتاقها للسوق احمللية إىل 
تآكل سالسل اإلنتاج، مما أدى إىل تقويض الشركات الصغرية بشكٍل خطرٍي وعمق 
العجز التجاري البالغ حوايل 51 مليار دوالر، أي حوايل ثلث الناتج احمللي اإلمجايل 

اللبناين16.
فيما يتعلق بالتفاعل بني االقتصاد اللبناين وتلك اخلاصة بأعضاء مريكوسول 
املتبادلة ورجحان  املنافع  مفهوم  أساس  على  يقوم  ألنه  سلبيٌة  انعكاساٌت  توجد  ال 
ميزات التكامل، هذه القراءة تؤكدها حقيقة صناعة القرار ودوائر األعمال يف لبنان 
بأن منطقة التجارة احلرة مع مريكوسول سيسهل إدخال كتلٍة من املنتجات املخصصة 
إىل األسواق اليت متتلكها جممعات التصنيع اخلاصة هبا واملنظمات الصناعية اللبنانية 
لديها ومتكينهم من التنافس دولياً، احلاالت األكثر شهرًة هي زيت الزيتون والنبيذ، 
والداخلة يف الوقت الراهن للسوق الربازيلية، جيب أن ختضع لتعريفاٍت ال تطبق على 
دوٍل أخرى، حىت من الشرق األوسط مثل إسرائيل، واليت تتمتع منذ عام 2010 
والعديد من  احلكومية  اهليئات  أن  إىل  اإلشارة  إىل مريكوسول وجتدر  بوصول كامل 
أمريكا  يف  الشتات  مينح  فإنه  باملريكوسول،  يتعلق  فيما  لبنان،  من  األعمال  رجال 

الالتينية الدور الرئيسي لنجاح املبادرة.
 إهنم يتوقعون أن تتحول الوحدات الكبرية من املغرتبني وأحفادهم يف الربازيل، 
وبشكٍل ثانوٍي يف األرجنتني والباراغواي واألوروغواي، بفضل احلفاظ على املمارسات 
الثقافية أو استعادهتا إىل جيوٍب تستهلك مواًد لبنانيًة، إذا جنحت هذه االسرتاتيجية 
فإَن حصة الصادرات من لبنان إىل دول مريكوسول، اليت تقتصر اآلن على 1٪ فقط 

املدن، 2016.  16
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من إمجايل املبيعات اللبنانية يف العامل، قد ترتفع، ولتحقيق هذه الغاية، كان برنامج 
املؤمتر احملتمل للشتات يعمل بشكٍل مكثٍف لنشر جودة السلع املنتجة يف لبنان17.

7. االستثمارات:
إَن مسار التقريب بني الربازيل ولبنان بعد احلرب األهلية يف األمور االقتصادية 
حىت قبل بضع سنوات يُظهر وجود تياٍر ضعيٍف لالستثمارات املتبادلة، انعدام األلفة 
بني االقتصاديني عرقلت حتديد تفاصيٍل لكٍل من اجلانبني لفرص تصدير اخلدمات، 
على الرغم من النسب اهلائلة للمطالب والبىن التحتية االجتماعية فيما يتعلق بالربازيل، 
إضافًة للحاجة امللحة الستكمال إعادة التأهيل املادي للعاصمة اللبنانية اليت تضررت 

بشدٍة من جراء احلرب األهلية وغريها من األحداث، كحرب متوز عام 2006.
الشركات  جذب  لبنان  حماولة  التسعينات،  يف  سجلت  فقد   ، ذلك  ومع 
 ،»2000  Horizonte« مثل  اإلعمار،  إعادة  خطط  يف  للمشاركة  الربازيلية 
الذي أنشأه رئيس الوزراء الراحل رفيق احلريري، والذي يف الواقع يف أول زيارٍة له إىل 
بلدنا18،  املقاولني يف  على  االعتماد  رغبته يف  أعلن عن  عام 1995  الربازيل، يف 
وعلى املستوى احلكومي قدمت الربازيل مسامهاٍت وإن كانت متواضعًة، للتخفيف من 

األضرار اليت سببها الغزاة العسكريون اإلسرائيليون يف عام 192006.

.L’ORIENT LE JOUR, 2015  17
قطلب، 1999 ، ص. 104-105.  18

متوز  حرب  بعد  للبنان  الدويل  الدعم  لتشجيع  عقد  الذي   ،2006 لعام  استوكهومل  مؤمتر  يف   19
2006، قدمت الربازيل 500 ألف دوالٍر أمريكٍي مت استيعاهبا من قبل صندوق برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي )UNDP(، املخصص لتمويل املشاريع إعادة اإلعمار، يف عام 2007 ، 
تربعت احلكومة الربازيلية مبيزانيٍة قدرها مليون دوالٍر أمريكٍي لإلنعاش الالزم يف لبنان يف وقت 
انعقاد مؤمتر باريس الثالث، على الرغم من أنه مل يتم وضع إطاٍر صارٍم يف عالقات التعاون يف 
البنية التحتية من قبل الربازيل، ينبغي اإلشارة إىل تنفيذ الربازيل إليداع مبلغ 500 ألف دوالٍر 
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وبصرف النظر عن هذه الصناديق اخلاصة املمولة من الدولة من قبل القطاع 
البناء بعثات حبثية إىل لبنان، دون إبرام  اخلاص يف الربازيل، أرسلت بعض شركات 

عقوٍد حىت عام 2013.
هذا العام )2017( وللمرة األوىل، مت منح عمٍل اسرتاتيجٍي للشركة الربازيلية 
أندرادي غوتيرييس: املرحلة الثانية من بناء سد جَنة20، ومن املتوقع أن يوفر السد 
املتوقع والذي مت تقديره بأكثر من 250 مليون دوالر، املياه إىل وسط لبنان الشمايل 

مبا يف ذلك مدن مثل البرتون وبعض أحياء بريوت.
كما سيولد الطاقة الكهرومائية، وقد ُعهد باملشروع إىل أندرادي غوتيرييس 
 Engineering  and  Tradin( شركة  وبني  بينها  ارتباط  خالل  من 
Consolidated(، وهي شركٌة هندسيٌة مدنيٌة مرموقٌة يف لبنان، صاحب العمل 
هو بريوت وجبل لبنان للمياه )EWLMB(، وهي شعبٌة تابعٌة لوزارة الطاقة واملوارد 

املائية اللبنانية.
يف جَنة، مييز أندرادي غوتيرييس نفسه كشركة البناء الربازيلية الوحيدة اليت 
ومجع  أرباحاً،  لبنان  يف  خربته  أكسبته  لقد  األوسط،  الشرق  أحناء  مجيع  يف  تعمل 
املشاريع ملعاجلة  احمللية، وهيكلة  الثقيلة  اهلندسة  معلوماٍت حول خصوصيات سوق 
أكثر من  تدفق  بعد  تزايد االستهالك خاصًة  املائية، وسط  املوارد  إمدادات  ضعف 
البلد األم، يف  اللبنانية هرباً من احلرب يف  مليون شخص من السوريني إىل األرض 
عام 2000 مت اإلعالن عن نية إقامة 18 سداً لتخزين املياه21، وما زالت العديد 

أمريكٍي لصاحل وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )األونروا(، من أجل 
ترميم خميم هنر البارد الفلسطيين يف مشال لبنان بعد اشتباكاٍت بني اجليش اللبناين وميليشيا فتح 

اإلسالم اجلهادية.
.BUSINESSNEWS, 2013  20

BUCCIANTI-BARAKAT و CHAMUSSY، 2012، ص 91-95.  21
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من هذه املشاريع تنتظر إطالقها، ويف السنوات األخرية شهدنا إرادًة سياسيًة ال شَك 
حول رغبتها بتنفيذ هذه املشاريع.

عام 2015  يف  غوتيرييس  أندرادي  تقدم  التفاضلي،  املنحىن  هذا  ضمن 
للحصول على عرض عمٍل إضايٍف سيكون له تأثرٌي إجيايٌب للغاية على حتسني إمدادات 
املياه إىل بريوت وجبل لبنان، حيث يوجد حوايل 1.6 مليون نسمٍة، أي ما يقارب 
الثلث من جمموع السكان، إنه سد بشرِي يف منطقة الشوف جنوب وسط لبنان، 
إثباتاً إلقرار اجملتمع الدويل للحكومة اللبنانية وسياستها املائية، أصبح تنفيذ مشروع 
دوالر22،  مليون  بقيمة 474  قياسياً  قرضاً  الدويل  البنك  إصدار  مع  جمدياً  بشري 
استكمله التمويل املشرتك البالغ 128 مليون دوالٍر للبنك اإلسالمي للتنمية، جملس 
إعادة اإلعمار والتنمية )CDR(، وهو سلطٌة ملحقٌة حبكومة رئيس الوزراء وأحد 

أكثر املؤسسات تكنوقراطية يف لبنان، هو املسؤول عن تنظيم احلدث.
جمموعة من املشاريع على شاكلة جَنة وبشرِي واسعة النطاق، ومن املتوقع 
أن يتَم متديدها مرًة أخرى بانتخاب الرئيس عون واستعادة االستقرار والثقة الدولية 
من  االنضمام، سيكون  من  الربازيلية  الشركات  تتمكن  لكي  االستثمارات،  جلذب 
املستحسن تكثيف احلوار مع جمتمع األعمال اللبناين والكيانات العامة مثل جملس 

اإلمناء واإلعمار )CDR( وهيئة تنمية االستثمار يف لبنان )ايدال(.
احلرب  بعد  لبنان  إىل  الربازيلية  الشركات  وصول  إىل  ترمز  جَنة  إذا كانت 
األهلية، فلدينا على العكس من ذلك، ظهوٌر لبنايٌن ألول مرٍة برأس ماٍل يف الربازيل، 
اللبنانية وقد خصص هلا   SABIS املدارس التعليمي، شبكة  املرة يف اجملال  وهذه 
العديد من األفرع يف بلدان عدة، يف عام 2015 افتتح مكتٌب فرعي مببلغ 30 مليون 

.)BUSINESSNEWS, 2014(  22
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دوالر أمريكي يف مدينة كامبيناس، تشتهر SABIS باجلودة العالية خلدماهتا الرتبوية، 
وتعتزم افتتاح مراكز أخرى يف الربازيل23.

8. النفط والغاز:
االقتصادات  قبل  من  األحفورية  للطاقة  جديدٍة  مصادر  عن  البحث  دفع 
العاملية الكربى، ال سيما تلك املوجودة يف أوروبا، شركات النفط والغاز الطبيعي إىل 
شرق البحر األبيض املتوسط   حيث كما يكشف املسح وجود ثروة هيدروكربونات 
قد  اليت  الدول  بني  وإسرائيل ومصر، من  إىل جنٍب مع قربص  لبنان، جنباً  حبريٍة، 

تستفيد من استخراج ومعاجلة هذه املواد اخلام.
 على الرغم من االختالف بني التقديرات، فمن املفرتض أَن املياه اإلقليمية 
اللبنانية سيكون لديها ما بني 25 إىل 96 تريليون قدٍم مكعٍب من الغاز و 856 
مليون برميل من النفط، وستكون هذه املصادر كافيًة لتغيري صورة االقتصاد اللبناين 
بالكامل، حيث أنه إذا مت حتويل اإلنفاق على الكهرباء إىل استخدام كامل للغاز، 
سيكون هناك استهالٌك من 0.8 إىل 1 تريليون قدٍم مكعٍب من هذا املنتج، مما يرتك 

فائضاً كبرياً للتصدير.
 بالنسبة السترياد الطاقة، سيصبح لبنان مصدراً سلساً والذي من شأنه أن 

يزيل عجزه التجاري الثقيل عرب ختليص حساباته العامة24.
الغاز  لصناعة  إطالقها  عن  وسياسياً  قانونياً  تعرب  بنانية  الل احلكومة  كانت 
والنفط، يف عام 2010 متت املوافقة على قانون املواد اهليدروكربونية، وهو اإلطار 
البرتول  القطاع، يف عام 2012 مت إنشاء إدارة  الرئيسي لألنشطة يف هذا  القانوين 
لرتخيص  الشركات  بني  املنافسة  مهامها  بني  من  يعترب  والذي   ،)LPA( اللبنانية 

.ANBA, 2015  23
RUBLE, 2016، ص 135-139.  24
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املسعى،  هذا  من  األولية  املرحلة  يف  منه  وإدراكاً  والغاز،  النفط  وإنتاج  استكشاف 
على  وأشرف  اخلارج،  التنقيب يف  املسؤولة عن  األجنبية  لشركات  ا مبنافسة  يوصىي 

برنامج العمل يف اجلولة األوىل من التأهيل املسبق للشركات يف آذار 2013.
تدفق الكثري من شركات النفط الكربى،كانت برتوبراس اليت قدمت عرضها، 
بينها شركاٌت  الفائزة كشركٍة عاملٍة، إىل جانب 11 شركٍة أخرى، من  الشركة  هي 

عمالقٌة مثل شل وإيين وتوتال وريبسول وشيفرون وإكسون.
وتنازعت الشركة الربازيلية يف املزاد مع شريكتها غري املشغلة بيرتوليب، وهي 
الشركة اللبنانية الوحيدة املوجودة يف سوق اهليدروكربونات، ووفقاً للوائح ينَص العقد 

على إضافة طرٍف ثالٍث مل يتم تعريفه25.
بعد نتائج اجلولة األوىل من التأهيل، تأجل االختيار النهائي للشركات بسبب 
لبنان،  جنوب  البحرية يف  احلدود  ترسيم  بشأن  إسرائيل  مع  التقاضي  مثل:  عوامل 
وانعدام التأييد من احلكومة للتوقيع على مرسومني بشأن تصميم الكتل االستكشافية 
من  امتَد  الذي  للجمهورية  رئيٍس  وغياب  واإلنتاج،  التنقيب  قواعد  وحول  العشر 

2014 إىل 2016.
مع انتخاب الرئيس عون، مت التغلب على بعٍض من هذه املآزق، متت املوافقة 
على املراسيم يف كانون الثاين من العام 2017 وقرر فتح جولٍة تكميليٍة من التأهيل، 
وإعادة جتميع الشركات اجلديدة، الشركات املدرجة بالفعل يف العام 2013، مثل 

برتوبراس، تواصل املنافسة على املرحلة األخرية االنتقائية26.
العاملية  السيناريوهات  تغريت  و 2017،  عامي 2010  بني  بالتأكيد،   
والصدمات  املدخالت،  هذه  أسعار  اخنفاض  مع  والنفط،  الغاز  لسوق  واإلقليمية 

كتيب النفط والغاز، 2014، صفحة 71 – 79.   25
.MESP, 2017  26
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من  املزيد  واكتشاف  العريب  الربيع  أعقاب  يف  والشام  إفريقيا  مشال  اجليوسياسية يف 
الثروات يف املناطق االقتصادية اخلالصة لبلدان شرق البحر األبيض املتوسط   األخرى، 

مثل حقل زهر الشاسع على ساحل مصر.
الداخلي وحتسني  لبنان الستعادة استقراره السياسي  إَن اجلهود اليت يبذهلا 
أمنه القانوين ستمّكنه من ذلك كمستلم لالستثمارات من قبل شركات النفط الكربى، 

وأكد بقائه يف قائمة منافسي الشركات كتوتال وايين وريبسول.

9. الدفاع واألمن:
قوات  انضمام  خالل  من  ولبنان  الربازيل  بني  العسكري  التعاون  تعزيز  مت 
البحرية الربازيلية إىل قوة اليونيفيل يف عام 2011، وقيادة فرقة العمل البحرية التابعة 
لتلك البعثة، ومع تنصيب من وزارة الدفاع يف بريوت، يف عام 2014 كانت بدايتها 
األسلحة  تسويق  واألمن هو  الدفاع  للتعاون يف جمال  احملورية  النقاط  ،أحد  الواعدة 
ووكاالت   )LAF( اللبنانية  املسلحة  القوات  يف  عمالء  وجود  الربازيلية،  واملعدات 
الشرطة، كقوات األمن الداخلي )ISF(، مثل هذه األجهزة تعاين من نقٍص مزمٍن 

يف التمويل ومن نقٍص يف حرَاقاٍت ناريٍة حمدودٍة للغاية.
الدفاع  صناعة  من  خيلو  لبنان  أن  هو  األخرى  املشددة  العوامل  أحد 
األوتوماتيكية ويواجه حظراً على شراء املكونات من اخلارج، تتكون الرتسانة من كميٍة 
كبريٍة من األسلحة املستعملة تربعت هبا عدة بلدان، منها 80 إىل 85 باملائة من 

الواليات املتحدة27.
من  اإلرهابية  احلرب كالَتوغالت  به  تفيض  الذي  السوري  العنف  احتواء   
لتوعية اجملتمع  قبل الدولة اإلسالمية وجبهة حترير الشام )الَنصرة مسبقاً( أمراً حمتماً 
LEROY ، 2014 ص. NERGUISIAN 2015 ،191-193 ، ص -131  27
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الدويل، يف عام 2013، مت إبرام اتفاقيٍة ثالثيٍة بني كٍل من لبنان وفرنسا والسعودية، 
منح لبنان 3 مليارات دوالٍر من االئتمان لشراء معدات احلرب الفرنسية من قبل وزارة 
الدفاع، يف عام 2014 أعلنت الرياض عن مسامهٍة أخرى: مليار دوالٍر أمريكٍي، 
منذ  مرٍة  العام، وهكذا وألول  األمن  اللبنانية وكيانات  املسلحة  قوات  بني  لتقامسها 
عقوٍد، مَت رفد وسائل الدفاع واألمن اللبناين بسيولٍة، لكن يف كانون الثاين 2016 
أوقف السعوديون نفقاهتم ألسباٍب سياسية28ٍ، تسعى احلكومة اجلديدة لالتصال مع 
العاهل السعودي إلعادة احلوار الثنائي واستعادة الدعم املايل يف هناية املطاف29، وقد 
قامت الواليات املتحدة من جانبها بتحويل األموال من الصندوق العسكري األجنيب 

)FFF( واملبيعات العسكرية األجنبية )FMS( إىل لبنان.
لنوعية التكنولوجيا العسكرية  إَن حتليل أوامر احلكومة اللبنانية يقدم تقديراً 
أن  القول  ميكن  مباشرٍة،  غري  بوسائل  إليها  الوصول  من  لبنان  متكن  اليت  الربازيلية 
»جوهرة التاج« للربنامج األمريكي إلعادة جتديد القوات املسلحة اللبنانَية هي ستٍة 
من Super Tucano 29- A، اليت تنتجها Embraer بالتعاون مع شركة 
إرسال  من  االنتهاء  يتم  أن  املتوقع  ومن  نيفادا،  سيريا  الشمالية  أمريكا  يف  الطريان 

الطائرات حبلول عام 2019، وبدأ التدريب التجرييب يف الواليات املتحدة30.
مع A-29 ، ميكن للقوات املسلحة اللبنانية على حنو أكثر فعاليٍة أن تعطل 
الوقت نفسه اشرتت  اللبنانية، يف  السورية  تنتشر على احلدود  اليت  اخلاليا اجلهادية 

السعودية  العربية  اململكة  أوقفت   ،MAMARBACHI. KOSTRZ ، 2016  28
التعاون  ومنظمة  العربية  الدول  بريوت يف جامعة  مواقف  بسبب عدم رضائها عن  االئتمانات 
اإلسالمي، بسبب اخلالفات بني كٍل من الرياض وطهران، واليت ُفسرت على أهنا حمايدٌة للغاية 
ومتصورٌة على أهنا متناغمٌة مع اإليرانيني، حملياً مع حزب اهلل، يف حالة من الفوضى مع اإلمجاع 

العريب.
املدن، 2017.  29

.NSAFORUM, 2017  30
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 VBTP  -MR من  وحدٍة   16  IVECO من  اللبنانية  املسلحة  القوات 
Guarani 6X6، باالشرتاك مع اجليش الربازيلي، الذي لديه مشروٌع مشرتٌك مع 

شركة نقٍل إيطاليٍة31.
من أجل احلصول على مساحٍة أكرب يف السوق اللبناين للمعدات العسكرية 
واألمنية، يتعني على الربازيل إقامة حواٍر أكثر مرونًة بني الشركات املصنعة واملؤسسات 

العسكرية ومؤسسات الشرطة.
يعد التسجيل يف املعارض املتخصصة إحدى الطرق لتحقيق هذا اهلدف، 
يف عام 2015، نظمت احلكومة الربازيلية واجهًة يف الدورة الثالثة من معرض أمن 

.)SMES( الشرق األوسط
 ،)ABIMDE( مع وساطة اجلمعية الربازيلية لصناعات الدفاع واألمن واملواد
 ،CBC  ،Taurus الربازيلي:  اجلناح  يف  منتجاهتا  الشهرية  الشركات  عرضت 
Condor إخل، كما يساهم تشجيع احلوار بني السلطات الوزارية يف حتقيق هذا 
اهلدف، ويف العام 2016 سافر وزير الدفاع راؤول جوجنمان إىل لبنان للقاء نظريه 
التفاهم يف  أو مذكرة  االتفاق  املناقشات حول  تقدمه يف  أثناء  السابق مسري مقبل، 

الدفاع32.
كما يساهم تشجيع احلوار بني السلطات الوزارية يف حتقيق هذا اهلدف ، 
ويف عام 2016 سافر وزير الدفاع راؤول جوجنمان إىل لبنان للقاء نظريه السابق مسري 

مقبل أثناء تقدمه. يف املناقشات حول االتفاق أو مذكرة التفاهم يف الدفاع.

10. خطوط المالحة الجويَة:

.INFODEFENSA, 2015  31
.MINDEF, 2016  32
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الربازيل  مباشرٍة بني  فإَن غياب شركة خطوٍط جويٍة  احلايل،  املنعطف  عند 
ولبنان يظَل مبثابة عدوٍل يركز قراره على تشجيع العالقات الثنائية وتداعياهتا التجارية 
واالستثمارية، يذكر هذا املوضوع يف كثرٍي من األحيان من قبل رجال األعمال من 
كال البلدين، وكذلك من قبل الربملانيني الربازيليني ذي األصل اللبناين والوزير باسيل، 
ويعود املوضوع يف الواقع إىل عقد اخلمسينيات 1950، امتالك هيئٍة دوريٍة: اخلطوط 
اجلوية الربازيلية وشركة طريان الشرق األوسط اللبنانية )MEA(، يف أوقات خمتلفة 

يفتحون ويغلقون الرحالت اجلوية33.
 TAM جرت احملاولة األخرية يف الفرتة 2004-2005 ، عندما أعادت
اللتني كانتا  وبريوت،  باولو  ساو  بني  الربط  رمز  يف  املشاركة  نظام  يف   MEA و

تعمالن يف التسعينات من قبل الشركة اللبنانية حصراً.
تعود العقبة يف استمرار رحلها املباشرة بسبب اخنفاض رحبيتها، لقلة تدفق 
تقريباً  ماهلا  اللبنانَية، كَل رأس  الدولة  الركاب، شركة MEA، وهي شركَة متلكها 
يف يد البنك املركزي اللبناين، حثت على مراجعة موقفها الرافض الستئناف رحالهتا 
إىل  الطلب  اخنفاض  استمرار  إىل  لتشري  للتكلفة  حديثة  دراسة  وأنتجت  الفرديَة، 
جانب املنافسة من شركات أخرى يف الشرق األوسط )اخلطوط اجلوية القطرية، طريان 

اإلمارات، اخلطوط اجلوية الرتكية( واليت تربط ساوباولو بالوجهات يف املنطقة.
 TAM جرت احملاولة األخرية يف الفرتة 2004-2005، عندما أعادت
و MEA، يف نظام املشاركة يف الكود، الربط بني ساو باولو وبريوت، اللتني كانتا 
نفذت  نفسه،  الوقت  ويف  اللبنانية حصراً،  الشركة  قبل  من  التسعينات  يف  تعمالن 
املرة  اجلوية، وهذه  اخلدمات  أشكال  من  آخر  األوسط شكاًل  الشرق  شركة طريان 
مع شركة Embraer: التسليم يف عام 2016، لـ Legacy 500، وهي أول 
مركبٍة ألسطول Cedar Executive يف املستقبل، وهي شركٌة تابعٌة للشركة اليت 

قطلب ، 1999 ، ص. 166-167.  33
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تطلب  وسوف  التنفيذية34،  اجلوية  للرحالت  اللبناين  املدين  للطريان  الدولة  متلكها 
الطائرة وتفكر يف احلصول على  ثانيٍة من هذه  الشرق األوسط وحدٍة  شركة طريان 
الثالثة، االتفاق الذي جعل من إمرباير لسنواٍت تعرض منتجاهتا لعمالء القطاع اخلاص 

يف لبنان، لتقدمي عملية بيٍع إىل هيئٍة حكوميٍة لبنانيٍة.

11. إعادة إعمار سوريا:
فإَن  املعاصر،  للعامل  السياسية  اجلغرافيا  يف  املواضيع غموضاً  أشَد  بني  من 
مستقبل سوريا سيحمل على أية حاٍل اثنتني من احلقائق: األول هو احلجم اهلائل 
للتمويل إلعادة إعمار البالد، تتوقع جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغريب 
آسيا )اإلسكوا( أنه إلعادة االقتصاد السوري إىل حجمه يف عام 2010، أي فورًا 

قبل احلرب، جيب على اجملتمع الدويل توفري 200 مليار دوالر أمريكي35، 
والثاين هو أن لبنان سيلعب دوراً رئيسياً يف النهضة االقتصادية لسوريا، كثافة 
التشابك التارخيي بني البلدين هو ما يؤثر على منطمة اإلسكوا، أَي تقلبات تصل إىل 
نسبة 1 ٪ يف الناتج احمللي اإلمجايل السوري وبأي سيناريو تارخيي يعادل من الناتج 

احمللي اإلمجايل اللبناين ما نسبته 0.2 36٪.
نفسها  اللبنانية  التحتية  البنية  أَن  األخرى  اإلجيابية  اخلارجية  العوامل  ومن 
جيب أن تكون جمهزًة لدعم اخلدمات اللوجستية إلعادة إعمار البلد اجملاور، وجذب 

االستثمارات لتحديث ميناء طرابلس على سبيل املثال37.

املركز الثقايف الربازيلي اللبناين، 2016.  34
.ESCWA, 2016  35
.ESCWA, 2015  36

احلياة، 2016.  37
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من ناحيٍة أخرى، سيكون لقطاع األعمال اللبناين ميزًة غري مسبوقٍة يف إعادة 
وسوقها،  السورية  الدولة  معرفة خصوصيات  من خالل  السورية  االقتصادية  التهيئة 
السياسة جتاه سوريا،  أنه ومبعزٍل عن  التأكيد على  الطبقات املركزية واحمللية، مع  يف 
فإهنا عندما هتدأ سيكون هلا المركزيٌة أكثر مما كانت عليه يف عهد األسد38، ومبا أَن 
الشركات احلكومية ذات املواقف احملايد يف امللف السوري كالربيكس مثاًل ستحظى 
فإَن   ،39  - األسد  نظام  عليها  يسيطر  اليت  املناطق  األقل يف  على  أكرٍب -  بقبوٍل 
الشركات الربازيلية اليت قد تتطوع لالستثمار يف بالد خربات نظرائها يف لبنان، البنوك 
اللبنانية وكلها تقريباً مع شركاٍت تابعٍة هلا على األراضي السورية، سيوفر قنواٍت ماليٍة 

مفيدٍة ملصدري اخلدمات األجنبية.

:)WTO( 12. منظمة التجارة العالمية
ينفذ  لن  والتجارية  االقتصادية  الشؤون  يف  ولبنان  الربازيل  بني  التعاون  إَن 
بالضرورة عربيهما كمحورين ثنائيني، بل ميكن تكراره يف منتديات متعددة األطراف 
مثاين سنوات،  من  مدٍة  بعد  وذلك ألنه   ،)WTO( العاملية التجارة  منظمة  مثل 
والتجارة  اجلمركية  للتعريفات  العامة  االتفاقية  يف  مؤسٍس  اللبنانية كعضٍو  احلكومة 
)جات(، عادت لدراسة دعوٍة النضمامها النهائي إىل منظمة التجارة العاملية، واليت 
عن  املسؤولة  اهليئات  بني  وسياسيٍة  تقنيٍة  مناقشاٍت  وبعد  تشارك كمراقٍب،  كانت 
موضوع االنضمام إىل تلك اهليئة، لَوح لبنان لصاحل اسرتجاع الفريق العامل املسؤول 
عن فحص التماسه لالنضمام إىل اهليئة40، وقد مَت تنفيذ هذه العملية مبساعدة رتيبٍة يف 
منظمة التجارة العاملية والشركاء الغربيني البارزين، كالواليات املتحدة وفرنسا واالحتاد 

خضور ، 2017 ، ص. 1-20.  38
السفري، 2017.  39

.WTO, 2017  40
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اللبنانية وقدموا التدريب  األورويب، الذين قدموا املشورة إىل وزارة االقتصاد والتجارة 
ملوظفي هذا اجمللد املعنيني باملوضوع.

 تتمكن احلكومة الربازيلية من القيام بنشاٍط مشابٍه، حيث تنقل إىل فريق 
املفاوضني اللبنانيني حىت يف املستقبل القريب معرفًة تقنيًة، مع أن لبنان أصبح بالفعل 
الربازيل  العاملية من منظور  التجارة  عضًوا كاماًل، وكذلك قراءته حول عمل منظمة 
كمؤيٍد تام يف G77 / الصني التجمع الذي ينتسب إليه لبنان، مما يزيد من هذا 
االقرتاح أمهيًة كون بريوت استفادت حىت اآلن من وعوٍد بالتمكني من الدول املتقدمة 

فقط.

13. الخالصة:
بني  التجارية  االقتصادية  للعالقات  الشامل  وغري  القصري  التوصيف  هذا 
الربازيل ولبنان يعكس الرأي، الذي تدعو إليه احلكومة الربازيلية، خالفاً خلرافة الدولة 
العربية املذكورة آنفاً كون لبنان يقع يف بؤرة التوترات اجليوسياسية يف العامل، فلذلك 

ال يتم انتخابه كشريٍك للتبادل التجاري واالستثماري.
لقد حاولنا أن نربهن على أن احلكومة اللبنانية واسرتاتيجيات القطاع اخلاص 
قد أسست االقتصاد من خالل احلصول على خدمات كمحفٍز أقوى، وبالتايل متتلك 
للتآزر مع جممعات خدماتنا الصناعية والزراعية واهلندسية، ويعتمد  إمكاناٍت كبريٍة 
االستخدام األكثر رحبيًة هلذا التكامل إىل حٍد كبرٍي على البحث عن املعرفة املتبادلة، 

واللجوء إىل واحٍد من أعظم األصول اليت تتماشى مع الربازيل ومع لبنان: اجلالية.

المراجع:
1 – الكتب واملقاالت األكادميية
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ملحٌق
ترجمة مقطع رسالة بعث بها بطرس الثاني امبراطور البرازيل، إلى 

الكونتيسة دو بارّال، واسمها لويزا مارغاريدا برتغال بورجيز دي باروز، 
واصفاً زيارته إلى مدن رودس وفاماغوستا وبيروت والى جزيرة قبرص 

من اليوم التاسع حتى اليوم الثاني عشر من كانون الثاني 11876:

الرياُح  تسهل  ما  عادة  عندما  صباحاً،  بريوت  إىل  الوصول  ينبغي  أنَه  مبا 
اهلبوَط، لذلك مل خترج الباخرة إال يف الظهرية، أظن أن الطقس لن يتغري على طول 
الطريق، الذي سيستغرق 12 ساعة، الثامنة والنصف وما زلنا سائرين منذ أكثر من 
ساعتني ونصٍف، يَِعُد الطقس برسٍو ممتاٍز غداً، أرجو أن أجد أخباراً عنك يف بريوت.

سأستيقظ مبكراً جداً ألتلذذ بكوني أول من يرى لبنان، أخذُت أفّكر 
يف املسلك يف فلسطني، وبغية جتنب التكرار املزعج لركوب البواخر واهلبوط منها، قد 
أذهب من بريوت أو دمشق إىل القدس، يبدو أَن لدّي ما يكفي من الوقت ألقوم 

بذلك.
بريوت 11 /كانون الثاين السادسة والنصف من الليل

1  الرسالة حمفوظة ضمن جمموعة بارال مونتفريات، املتحف االمرباطوري، قامت بنقل هذا املقطع 
الباحثة ماريا دي فاطمة مورايز أرغون، بعض اجلمل ال ميكن فهمها بشكٍل جيٍد، إذ يبدو أن 

االمرباطور رمحه اهلل كتب الرسالة بسرعٍة.
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رأيت  بعيد،  من  لبنان  اخلامسة فالحت يل  واستيقظت  مقبواًل  نوماً  منت 
بالثلوج،  مغطاًة  قممها  يل  بدت  اليت  العالية  اجلبال  تلك  وراء  من  طالعًة  الشمس 
لمدينة بيروت شكل رائع عند شروق الشمس، تالحظ اخلضرة، ذهب النوتية إىل 
األرض لكي جيهز كَل شيٍء، فلم أنزل إىل قرابة العاشرة، حلسن حظي مل يكن البحر 
كما كان منذ أياٍم يف حالٍة مل تسمح بالرسي يف أي موضع، ولكن اليوم مَت كَل شيء 
من غري أدىن إزعاٍج، عرفت أن قائد الباخرة احلربية الفرنسية السيد جيميه جاء إىل منت 
باخرتنا ليسأل عن السيدة دي فوه، ابنة شقيق اجلنرال موران، هل هي يف دير راهبات 

الناصرة يف حيفا، كتبت له. كل الذين سلموا علي يف الباخرة أشادوا كثريا هبا. 
يشرف الفندق بيلي فوه على املتوسط الذي يضيع يف اآلفاق، أصبح الفندق 
مقبواًل يف هذه احلالة، قد قمت مبشوار يف املدينة وهبا بيوٌت مجيلٌة، وموقعها جيٌد، 
زرت بيت راهبات الناصرة املبين حتت إشراف السيدة دي فوه. أرتين كَل شيٍء السيدة 
غويوه رئيسة الراهبات، البيت بسيٌط ولكن هندسته املعمارية العربية أنيقة. أعجبتين 

كنيسته الصغرية.
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[...]

 هذا اجمللد هو مسامهٌة أصيلٌة 
تضعها مؤسسة أليشاندري دي غومساو 
نقدم  العام،  اجلمهور  تصرف  حتت 
ومتعددة  معقدًة  عالقًة  ميثل  منهجاً 
تاريٍخ مشرتٍك وتآزر  ترتكز إىل  اجلوانب 
عرب  وكذلك  اإلنسانية،  الصالت  عرب 
والتبادالت  الدبلوماسية  العالقات 

الثقافية والتعاون يف جمال األعمال.
 تعكس جمموعة املقاالت هذه 
قناعتنا بأنه ال يزال هناك إمكاناٌت كبريٌة 
البلدين وشعبهما  الستكشافها من قبل 
هذا  وحلدوث  املستقبل،  يتعقد  حيث 
الرتاث  نفيٍس:  أصٍل  على  نرتكز  فإننا 
البشري الذي ال يقدر بثمٍن، والذي هو 

لبناٌين والذي هو برازيلٌي، ومشرتٌك.

ألويسيو نونيس فيريرا
وزير الدولة للشؤون اخلارجية

[...]

جاليٍة  ألكرب  موطٌن  الربازيل 
لبنانيٍة يف العامل أمجع، يف بالدنا أعادت 
مشهداً  اللبنانية  العائالت  من  الكثري 
ملستقبٍل من اإلجنازات والسعادة، كان 
اجلدد  مبواطنيه  رحب  الذي  بلدنا  يف 
جذوراً  خلقوا  والذين  مفتوحٍة  بأذرٍع 

ومتثلوا الوضع الوجودي الربازيلي،

[...]

 الربازيل ولبنان تراٌث ومستقبٌل، 
يف  يرغب  شخٍص  ألَي  مفيدٌة  قراءٌة 
التعمق يف الواقع اللبناين املعقد، وعلى 
بني كال  الثري  التبادل  التحديد  وجه 
يقدمونه  ما  املؤلفون  فيه  مجع  بلدينا، 
كٌل من زاويته اخلاصة كمعلوماٍت عن 
املاضي وكذلك كنظرة مستقبلية، واليت 
تشري إىل العديد من الفرص اليت ال تزال 
موجودة يف العالقات الربازيلية اللبنانية، 
بقوٍة  وتطورها  باستمرارها  أثق  عالقاٍت 

كبريٍة، حتت شعار التعاون واألخوة.

ميشال تامر
رئيس مجهورية الربازيل االحتادية.
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