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مجتمع

مجتمع

قضية قررت شركة البريد الخاصة ان ّ
تكرم موظفًا رفيعًا في الدولة ،هو حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة .اقترحت على وزير االتصاالت اصدار طابع بريدي له ،لمناسبة مرور ربع قرن على توليه
وظيفته ،فوافق بكل رحابة صدر .هكذا ،وضع سالمة صوره على الطوابع «االميرية» ،التي
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ُيفترض ان «تبرز تراث األمة وتاريخها وتقاليدها ومنجزاتها ،وتحيي ذكرى أبطالها وأعيادها
القومية ،وجمال البالد التي تصدر عنها» ،بحسب التعريف المنشور على موقع «ليبان بوست»
على االنترنت

ّ
طابع بريدي لحاكم مصرف لبنان :من يعطي ومن يستحق؟
إيلده الغصين
بــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع وزارة االت ـ ـصـ ــاالت،
أصدرت «ليبان بوست» طابعًا بريديًا
ّ
وبكمية 50
عاديًا ،بقيمة  5آالف ليرة،
أل ــف ط ــاب ــع ،تـكــريـمــا ل ـحــاكــم مـصــرف
لـبـنــان ري ــاض ســامــة .ق ــررت الشركة
الخاصة ،التي أقصت املديرية العامة
لـلـبــريــد ع ــن م ـهــام ـهــا ،ت ـكــريــم مــوظــف
رف ـيــع ف ــي ال ــدول ــة ،ملـنــاسـبــة م ــرور 25
ّ
سـتـقــرار» ،كما
عامًا على
«حاكمية اال ّ
ّ
ج ــاء عـلــى امل ـغــلـفــات املــرق ـمــة (عــددهــا
ألف) ،التي تم عرضها في اليوم األول
لــإصــدار ( 25حــزيــران  )2018بسعر
 15أل ــف ل ـيــرة .ه ــذا «ال ـت ـكــريــم» يطرح
ت ـســاؤالت كـثـيــرة عــن اآلل ـيــات املتبعة

ُالطوابع «االميرية»
يفترض ان «تبرز تراث األمة
وتاريخها وتقاليدها ومنجزاتها
وتحيي ذكرى أبطالها»
الصدار الطوابع واختيار االشخاص
املكرمني واالسباب املوجبة لتكريمهم.
ب ـم ـع ــزل عـ ــن االنـ ـقـ ـس ــام الـ ــواسـ ــع بــن
الـلـبـنــانـيــن ف ــي ش ــأن ح ــاك ــم مـصــرف
لـبـنــان :هــل هــو بـطــل مــن اب ـطــال االمــة
ام ال؟ وبـ ـمـ ـع ــزل عـ ــن ال ـ ـخـ ــاف ح ــول
اسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ــه ال ـ ـت ـ ـكـ ــريـ ــم ،وال س ـي ـمــا
ف ــي ال ـ ـظـ ــروف ال ــراهـ ـن ــة ح ـي ــث ي ـســود
الـقـلــق مــن ازم ــة نـقــديــة مـحـتـمـلــة .فــإن
مسالة اصــدار طوابع بريدية لتكريم
اش ـخــاص مـحــدديــن يـثـيــر اشـكــالـيــات
كثيرة .اذ كيف يمكن ترك هذه املهمة
«الــوطـنـيــة» و«ال ـس ـيــاديــة» ال ــى شركة
مملوكة من رجل اعمال وسياسي لديه
مصالح شخصية وخاصة مع بعض
الذين ّ
تكرمهم شركته؟ علمًا أن طابع
ريـ ــاض س ــام ــة ي ــأت ــي ض ـمــن سلسلة
مــن «ال ـت ـكــري ـمــات» شـمـلــت فــي الـفـتــرة
األخـ ـي ــرة ش ـخ ـص ـيــات م ـثــل ك ــارل ــوس
غ ـصــن وإي ـل ــي ص ـعــب وس ــواه ـم ــا من
رج ــال األع ـمــال وامل ــال الــذيــن مــا زال ــوا
عـلــى قـيــد ال ـح ـيــاة ،اي ان ـهــم م ــا زال ــوا
ي ـمــارســون ادوارا وي ـقــومــون باعمال

ي ـم ـك ــن ان ت ـ ـكـ ــون س ـي ـئ ــة او سـلـبـيــة
بالنسبة للكثيرين!
في الــواقــع« ،شخصنت» الــدولــة ،عبر
وزراء االتـ ـص ــاالت ،إصـ ــدار ال ـطــوابــع،
ولم تضع اي قانون إلصــدار الطوابع
الشخصية ،كما هي الحال في بلدان
اخــرى .وهنا تظهر االشكالية األبــرز:
مـ ــن ي ـ ـكـ ـ ّـرم م ـ ــن؟ وم ـ ــن ي ـ ـقـ ــرر؟ ف ــوزي ــر
االتصاالت ،وبقرار منه لوحده ،يجيز
للمديرية العامة للبريد ،بالتنسيق
مــع «لـيـبــان ب ــوس ــت» ،اصـ ــدار الـطــابــع
ال ـع ــادي ،فــي حــن ان مجلس ال ــوزراء
ه ــو ص ــاح ــب الـ ـق ــرار الص ـ ــدار الـطــابــع
ّ
ّ
ال ـت ــذك ــاري عـلــى ق ــاع ــدة «س ــت ــة وســتــة
م ـك ــرر» ،وق ــد ي ـحــدث ذل ــك أي ـضــا بعد
ان يـتـقـ ّـدم صــاحــب الـعــاقــة أو ورثـتــه
أو املـهـتـ ّـمــون بــإرثــه أو ج ـهــات أخــرى
بطلب ّ
مفصل عــن إنـجــازاتــه ودواعــي
تـكــريـمــه وب ـمــواف ـقــة ال ـ ــوزارة .ه ــذا من
حيث االصــول الشكلية املتبعة ،ولكن
ذل ــك يـثـيــر اشـكــالـيــة اضــاف ـيــة تتعلق
بـ«االستنسابية» فــي قبول الطلبات
وفقًا للعالقات العامة املهيمنة ،إذ إن
كل شيء جائز طاملا أنه ال توجد هيئة
مختصة مشرفة على ّ
ّ
املهمة.

إصدار لها ،لتوزيعها كتذكارات.

ابعد من الشكليات
م ـس ــأل ــة إصـ ـ ـ ــدار الـ ـط ــواب ــع أبـ ـع ــد مــن
ال ـش ـك ـلـ ّـيــات .ت ـلــك ال ــوري ـق ــة املـصـمـغــة،
ّ
ب ــرم ــزيـ ـتـ ـه ــا الـ ـثـ ـق ــاف ـ ّـي ــة وأب ـ ـعـ ــادهـ ــا
ّ
ّ
الـتــاريـخــيــة والـسـيــاســيــة وبــدالالت ـهــا
الـ ـسـ ـيـ ـمـ ـي ــائ ـ ّـي ــة ،ت ـخ ـت ـص ــر الـ ـ ــذاكـ ـ ــرة

ّ
الجمعية للشعب وفكر الــدولــة .فهذه
املـســألــة ال تقتصر عـلــى «االن ـف ــاش»
فــي اخ ـت ـيــار شـخـصـيــات ـ ـ ـ ـ لــم ُيحسم
أثرها السابق والحالي والالحق على
املجتمع واالقتصاد والثقافة واالبداع
ـ ـ بــل أن «ت ــده ــورًا الفـتــا يحصل على
الصعيد الـفـنـ ّـي» ،كما تـقــول الباحثة
فـ ــي «الـ ـط ــوابـ ـع ـ ّـي ــة» وعـ ـض ــو الـ ـن ــادي

ال ــدول ــي ل ـه ــواة ال ـطــوابــع ه ــدى طــالــب
سـ ـ ــراج .ه ــذا ال ـت ــده ــور يـنـعـكــس على
ّ
الورق
صناعة الطابع لناحية نوعية ّ
وا ّل ـت ـص ـم ـيــم ال ـخ ــال ــي م ــن أي ت ــدخ ــل
ف ــن ــي واخـ ـتـ ـي ــار ص ـ ــور «الـ ـب ــروفـ ـي ــل»
املستهلكة للشخصية .فيما تحظى
إحــدى املطابع بحصرية اصــدار هذه
ال ـ ـطـ ــوابـ ــع ،وه ـ ـ ــذا س ـب ــب مـ ــن اس ـب ــاب

تدهور املعايير الفنية .تشرح سراج
أن «ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـ ـ ــدول لـ ــديـ ــه إج ـ ـ ـ ــراءات
ص ــارم ــة ف ــي اخ ـت ـي ــار ال ـش ـخ ــص ،كــأن
ً
يكون متوفى مثال .الحاصل اليوم في
ّ
لـبـنــان هــو تغيير لنهج مــتـبــع ،وهــذا
شيء يمكن ان إيجابيا في بناء عالقة
الناس مع الطابع» .اال ان هذه العالقة
يـمـكــن ان ت ـكــون سـلـبـيــة اي ـض ــا ،اذ أن

اختيار شخصيات ذات فائدة للطبقة
ال ـح ــاك ـم ــة يـ ـف ـ ّـرغ ال ـط ــاب ــع م ــن مـعـنــاه
ّ
ويحوله الى اداة يتحكم بها
الرمزي
من يمتلك املال والنفوذ.
في هذا السياق ،يأتي اختيار «ليبان
ب ــوس ــت» س ــام ــة ل ـت ـكــري ـمــه بــوص ـفــه
ً
«ب ـ ـطـ ــا قـ ــوم ـ ـيـ ــا» ،وبـ ـم ــا أن ال ـط ــاب ــع
ال ـخ ــاص ب ـحــاكــم ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي هو

اين اللجنة؟

ّ
فــي ظ ــل «االح ـت ـكــار» ال ـحــاصــل ،يبدو
ّ
ّ
ملحًا إعادة إحياء اللجنة التي تشكلت
فـ ــي عـ ـه ــد ال ــرئـ ـي ــس ش ـ ـهـ ــاب ،ع ـنــدمــا
«أص ـ ـ ــدر م ــرس ــوم ــا عـ ــام  1959قـضــى
ب ـت ـش ـك ـيــل ل ـج ـنــة اس ـت ـش ــاري ــة تـعـطــي
ت ــوص ـي ــات بـ ـش ــأن إص ـ ـ ــدار ال ـط ــواب ــع،
وف ـي ـهــا م ـم ـث ـلــون ع ــن ال ــوزي ــر وهـيـئــة
البريد ومثقفون» ،بحسب سراج .لكن
عملت بــن الستينات وبداية
اللجنة
ّ
ال ـح ــرب وتــوق ـفــت بـعــدهــا ع ــن الـعـمــل.
إحياء اللجنة ضروري لتشمل أعضاء
«موثوقًا بهم يــأخــذون فــي الحسبان
الـ ـت ــاري ــخ وال ـس ـي ــاس ــة والـ ـ ـ ــرأي ال ـع ــام
وال ــذاك ــرة الجمعية للشعب الختيار
الشخصيات واملناسبات والقضايا»
تـ ـق ــول س ـ ـ ـ ــراج ،وت ـ ـسـ ــأل ع ـل ــى سـبـيــل
امل ـث ــال ع ــن «غ ـي ــاب أي إصـ ــدار خــاص
بضحايا الـحــرب اللبنانية مــن قتلى
وجــرحــى ومـفـقــوديــن وكــأنـهــا ّ
مغيبة
عــن ال ــذاك ــرة» .وتـشـيــر صــاحـبــة كتاب
«لبنان في طوابعه ـ ـ مجموعة شفيق
ط ــال ــب» إل ـ ــى أن «الـ ـط ــواب ــع أهـ ـ ـ ّـم مــن
النقد واألوسمة وهي «ديك» التكريم،
ألنها سنوية وبــإصــدارات عــدة ،وهي
حــافـظــة ل ـلــذاكــرة ولـفـكــر ال ــدول ــة ،على
ّ
عكس العملة التي ال تتغير إال بمرور
الــوقــت» .وت ــرى أنــه مــن اإليـجــابــي في
اإلصـ ـ ــدار ال ـجــديــد «أن ي ـك ــون ســامــة
أول شخصية اقتصادية ّ
تكرم بطابع
ّ
بــريــدي فــي لـبـنــان .إال أن اإلجــابــة عن
أهليته ليست ّ
ّ
آنية بل متعلقة بالرأي
ال ـع ــام» .وال تـنـفــي عـضــو األكــاديـمـيــة
العاملية للطوابع في باريس ،أن «ثمة
استنسابية في اختيار ّ الشخصيات
حتى ولو كانت مستحقة ،وال يعرف
عن القرار إال بعد صــدوره بالجريدة
الرسمية».

جاء تكريم سالمة في عقر «داره» في متحف مصرف لبنان (مروان بوحيدر)

إنفالش نحو الـ«سينييه»
جاء تكريم سالمة في عقر «داره» ،في
مـتـحــف م ـص ــرف ل ـب ـنــان ،ح ـيــث جــرى
االحتفال أول من أمس .وهنا اشكالية
اخــرى ،اذ ان االحتفال بــاصــدار طابع
يقع على عاتق ّ
املكرم ،وهو ما يعطيه
ف ــرص ــة ب ــث االش ـ ـ ــارات ال ــرم ــزي ــة الـتــي
ت ـخــدم صــورتــه وأه ــداف ــه .فـقــد اخـتــار
ً
كـ ــارلـ ــوس غـ ـص ــن ،مـ ـث ــا« ،ال ــزي ـت ــون ــة
بـ ــاي» لــاح ـت ـفــال بـتـكــريـمــه ،ف ــي حني
اخ ـت ــار اي ـل ــي ص ـعــب «ب ـي ــت ب ـي ــروت».
ّ
غالبية اإلص ــدارات ّ
تتم
سابقا ،كانت
ّ
فــي مقر وزارة االت ـصــاالت ،ام ــا اليوم
فان اختيار املكان وبرنامج االحتفال
ونــوع ـيــة امل ــدع ــوي ــن ،يـعـطــي انـطـبــاعــا
عامًا ّبأن الطوابع اصبحت مخصصة
للمصنفني «سينييه» ،وهو ما يجعل
املناسبة فرصة للترويج الشخصي،
ف ـي ـبــذخ املـ ـك ـ ّـرم ف ــي تــوف ـيــر الـكــوكـتـيــل
وتوزيع الدعوات ،ويعمد أحيانًا إلى
شراء ّ
كمية كبيرة من الطوابع ،في أول

تحقيق

تغييرات طفيفة
طرأت على
«الحموي» منذ
افتتاحه (األخبار)

«الحموي» صامد في بعلبك منذ  70عامًا
داخل سوق بعلبك
القديم ،بالقرب من جامع
الحنابلة ،يختفي صخب
السيارات وتقترب أكثر من
نبض مدينة الشمس .هناك،
عند ناصية احد األزقة حفر
«الحموي» مكانًا له في
ذاكرة بعلبك وتراثها .محل
العطارة األشهر ،واألقدم ،ال
يزال هنا منذ العام 1948

رامح حمية
روائح البهارات واألعشاب الطبيعية
ّ
م ــن الــزع ـتــر ال ـب ــري واملــل ـي ـســة وال ــورد
ال ـجــوري الـشــامــي والـبــابــونــج تنبئك
بــأنــك تـقـتــرب م ــن دك ــان ــة «ال ـح ـمــوي».
الفـتــة حــديــديــة عتيقة تـتــوزع تحتها
انواع مختلفة من الحبوب واألعشاب.
اإلسم يعرفه جيدًا البعلبكيون الذين
أط ـل ـقــوا ع ـلــى صــاح ـبــه ال ـح ــاج احـمــد
ف ــاح ــه ل ـقــب «الـ ـحـ ـم ــوي» ،ن ـس ـبــة الــى
مسقط رأسه في حماه السورية.
ص ــورت ــان ل ـفــاحــة ال ـ ــذي ت ــوف ــي منذ
نحو عامني تحتالن ص ــدارة الدكانة
الصغيرة الـتــي ال تتعدى مساحتها
الـ  12مترًا مربعًا ،والتي تزدحم بدالء

إص ــدار ع ــادي ،فــإن وزي ــر االت ـصــاالت،
ب ـنــاء ع ـلــى اقـ ـت ــراح «امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
لـلـبــريــد» ـ ـ ـ ـ عـمـلـ ّـيــا «لـيـبــان بــوســت» ـ ـ
ه ــو الـ ــذي ي ـق ــرر .وي ـت ــم ذل ــك م ــن دون
طرح االمــر على مجلس الــوزراء ،على
عكس الطوابع التذكارية التي تصدر
بعد طرحها على املجلس والتصويت
عليها.

م ـع ــدن ـي ــة مـ ـمـ ـل ــوءة بـ ــأنـ ــواع ع ـ ــدة مــن
الـحـبــوب الـخــاصــة بــالــزراعــة ،غرست
ف ـي ـه ــا ق ـط ــع ورق ـ ـيـ ــة ص ـغ ـي ــرة تـحـمــل
اس ــم كــل ص ـنــف .ال ــرف ــوف وال ـجــواريــر
ّ
ال ـخ ـش ـب ـيــة ال ـت ــي خـ ــط ع ـل ـي ـهــا ال ــزم ــن
خــرب ـشــاتــه ت ــزخ ــر ب ـم ـئــات األص ـن ــاف
مــن الــزيــوت واألع ـش ــاب ،فيما تتدلى
مـ ــن ال ـس ـق ــف حـ ـب ــال ال ـب ــام ـي ــة وأوان
بالستيكية.
افتتح فالحة دكانه عام  1948بإيجار
سـ ـن ــوي ق ـي ـم ـت ــه  150لـ ـي ــرة س ـن ــوي ــا.
منذذاك ،لم تطرأ على املكان تغييرات
جــذريــة ،باستثناء اسـتـبــدال السطح
ال ـت ــراب ــي بــآخــر اسـمـنـتــي ع ــام ،1951
واس ـ ـت ـ ـبـ ــدال ال ـ ـبـ ــاب ال ـخ ـش ـب ــي بــآخــر
ح ــدي ــدي .ح ــرص ف ــاح ــة ق ـبــل رحـيـلــه

عـ ـل ــى ت ـس ـل ـي ــم م ـه ـن ـت ــه إلبـ ـنـ ـي ــه ك ـم ــال
وخ ــال ــد ال ـل ــذي ــن ي ـع ـت ـبــران مـهـنـتـهـمــا
«حـفـظــا إلرث ال ــوال ــد ول ـت ــراث بعلبك
أكثر منها مورد رزق».
امل ـح ــل ،عـلــى ِق ــدم ــه يـتـمـيــز بالتنظيم
والــدقــة .فــي املـســاحــة الضيقة يتوزع
أك ـثــر م ــن  2000ص ـنــف م ــن األع ـشــاب
والـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـه ـ ـ ــارات والـ ـ ـبـ ـ ـخ ـ ــور والـ ـ ــزيـ ـ ــوت
وال ـ ـح ـ ـب ـ ــوب وبـ ـ ـع ـ ــض املـ ـسـ ـتـ ـل ــزم ــات
الزراعية .أعشاب جافة وأخــرى رطبة
ّ
وغــضــة ،ومـســاحـيــق خشنة ونــاعـمــة،
وأسـمــاء غريبة كالعشرق والـســوذاب
وع ـش ـبــة األلـ ــف ورقـ ــة وال ـ ـهـ ـ ّـدال ونـكــد
الليل ونكد النهار .يؤكد كمال فالحه
ّ
«أننا ال نركب أدويــة ومستحضرات.
هــذا مــا تعلمناه مــن والــدنــا ،حـتــى ال

نتسبب بــأذى ألحــد .حتى أن البخور
ال نتعامل بــه كـثـيـرًا لـئــا ينتهي في
أيدي املشعوذين» .يقتصر األمر على
ب ـي ــع أصـ ـن ــاف م ـخ ـت ـل ـفــة م ــن ال ــزي ــوت
واالع ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاب كـ ـ ــال ـ ـ ـسـ ـ ــوذاب ل ـل ـج ـه ــاز
التنفسي ،والسلمنكي لإلباضة لدى
ال ـن ـســاء ،وورق ال ـســدر لـلـشـعــر ،وبــزر
القطونة لعالج الظهر ،والقبار وبزرة
ت ــن ال ـف ـيــل والـ ـشـ ـي ــح ...وغ ـي ــره ــا ،مع
«تحذيرات للزبائن من ّ
سمية بعض
االعـ ـش ــاب ،وعـ ــدم اإلفـ ـ ــراط ف ــي ت ـنــاول
ب ـع ـض ـهــا اآلخـ ـ ــر ك ــال ــراون ــد الـصـيـنــي
وح ـ ــب الـ ـع ــافـ ـي ــة الـ ـل ــذي ــن ي ـت ـس ـب ـبــان
بإسهال حاد».
تطور الطب لــم يقض على هــذه املهنة
التي عادت في السنوات األخيرة لتشهد

السوذاب للجهاز
التنفسي والسلمنكي
لإلباضة لدى النساء وبزر
القطونة لعالج الظهر

ً
إقـ ـب ــاال ع ـلــى أع ـش ــاب مـ ـح ــددة ،نتيجة
الــوصـفــات الـتــي تـطــرح عـلــى اإلنـتــرنــت
ويسعى الزبائن الى تطبيقها.
ب ـضــاعــة «ال ـح ـم ــوي» ،م ـنــذ افـتـتــاحــه،
تـ ـ ــأتـ ـ ــي م ـ ـ ــن مـ ـخـ ـتـ ـل ــف امل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــات
السورية ،كان الحاج أحمد يأتي بها
الــى حمص «ومــن هناك بالقطار الى
محطة بعلبك ،لتنقل على الطنابير
ال ــى م ـنــزلــه ف ــي امل ــدي ـن ــة وم ــن ث ــم الــى
املـ ـ ـح ـ ــل بـ ـكـ ـمـ ـي ــات مـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدودة» .ب ـعــد
تــوقــف ال ـق ـطــار ،بــاتــت املـهـمــة تعتمد
على «الـبــواســط» بــن بعلبك والـشــام
وحـ ـم ــص .ي ـش ـيــر ف ــاح ــة إل ـ ــى أن كــل
منطقة فــي ســوريــا مـشـهــورة بإنتاج
ن ــوع م ـعــن م ــن األعـ ـش ــاب ،فــالــزعــرور
من إدلــب ،وزيــت الزيتون من عفرين،

والـ ـب ــاب ــون ــج وامل ـل ـي ـس ــة وال ـ ــزه ـ ــورات
والــورد الجوري الشامي من الغوطة،
والغار والصابون من حلب ،والكمون
مــن حـمــص .أمــا فــي لبنان فــا وجــود
ل ـغــال ـب ـيــة هـ ــذه األن ـ ـ ـ ــواع ،وإن وج ــدت
ف ـك ـم ـيــات ـهــا مـ ـ ـح ـ ــدودة« ،هـ ـن ــا ال أح ــد
يزرع حبة البركة والزعفران والكمون
واملليسة والعشرق والعيزقان ،فيما
تهتم الدولة السورية بتنظيم القطاع
الزراعي ورزنامته ومواعيده وكمياته
وم ـنــاطــق زراعـ ـت ــه» .األزم ـ ــة ال ـســوريــة
ال ـ ـتـ ــي عـ ـصـ ـف ــت ب ـ ـسـ ــوريـ ــا ك ـ ـ ــان ل ـه ــا،
بالتأكيد ،تأثير كبير على زراعة هذه
األصـنــاف مــا انعكس رفعًا لألسعار،
لكن األمــور بــدأت أخيرًا بالعودة إلى
طبيعتها».

حفظ انتقائي للذاكرة
وفق هدى طالب سراج ،بدأ إصدار الطوابع يشمل شخصيات عامة في لبنان خارج اإلطار
السياسي مع بداية السبعينات .إذ عرف العام  1971إصدار مجموعة طوابع ملشاهير منهم
ّ
وسجلت في
اإلمام األوزاعي وجبران خليل جبران واألخطل الصغير وحسن كامل الصباح.
العام نفسه مفارقة بإصدار أول طابع لشخصية سياسية عاملية في الذكرى املئوية لوالدة
لينني في «لبنان اليميني» .وفي  1974صدر طابع مللكة جمال الكون جورجينا رزق (انتخبت
ّ
الجميل وحبيب سرور
عام  .)1971وصدرت في العام نفسه طوابع لشخصيات مثل قيصر
وداوود قــرم وجـبــران ومصطفى فــروخ وعمر األنـســي ،وتبعها فــي  1978إص ــدار لألديب
ميخائيل نعيمة .وثمة مفارقات تذكرها سراج مثل «تغييب ذكر أسماء كرشيد كرامي الذي
صــدرت له صــورة في طابع في ذكــرى إطــاق «عربسات» من دون ذكر اسمه على الطابع،
وهــو أول شخصية سياسية غير مارونية صــدر لها طابع ،ولــو كــان شـ ّـم وال ت ــدوق» .كما
ً
تسأل عن غياب رؤساء املجلس النيابي مثال عن اإلصدارات «ما عدا الرئيس عادل عسيران
ال ــذي حظي بــإصــدار مـتــأخــر ،وكــذلــك مجموعة مــن رج ــاالت االسـتـقــال قبل عــامــن» .بعد
اغتيال الرئيس رفيق الحريري في  2005سلكت األمور منحى متفلتًا من القيود الصارمة
و«االستابليشمنت» القاسي ،فصدر في الذكرى األولى لالغتيال في عهد وزير االتصاالت
السابق مروان حمادة  4طوابع للحريري .ووعد حمادة حينها بإصدار طوابع لشخصيات
لبنانية أخ ــرى .وفــي  2007عرفت امل ــرأة بعضًا مــن حقها فــي الـطــوابــع ،وفــي ّ 2010
كرمت
شخصيات مثل املفتي حسن خالد واإلمام موسى الصدر وبشير الجميل وكمال جنبالط.
ّ
وسجلت في العام نفسه إصدارات خاصة بفنانني منهم فيروز وصباح واإلخوة بصبوص
ونبيه أبو الحسن وحسن عالء الدين.
كان الرئيس إميل إده أول شخصية لبنانية يصدر لها طابع عام  ،1936بحسب سراج .وعرف
لبنان منذ عهد الرئيس فؤاد شهاب تقليد إصدار طابع لرئيس الجمهورية بالوشاح الرسمي
(ما عدا الرئيس سليمان فرنجية الذي أصدر له طابع الحق عام  .)2010وتلفت سراج الى أن
ابن سينا ( )1949وهو أول ّ
مكرم من التراث العربي اإلسالمي في تاريخ طوابعنا وربما من
ّ
ّ
ً
بني قلة ،معلقة بأن «ثمة عقال ال يريد حفظ الذاكرة ،أو يحفظها بطريقة منتقاة».

