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البيئة كمو�ض ��وع اجتماعي واقت�صادي وثقايف -ح�ضاري تتقدم الآن على غريها
من املوا�ضيع املطروحة على جدول �أعمال الإن�سانية والع�صر.
...فالعامل مهدد بالزوال لي�س ل�سبب من تر�سانة ال�سالح النووي -فهذا ال�سبب
�أزيل تقريب ًا -بل ل�سبب من ف�ساد الإن�سان يف ت�صرفاته البيئية.
البيئ ��ة �إذن هي مو�ض ��وع مط ��روح لدرج ��ة �أن �أحزاب يف غري بل ��د يف العامل قد
ظه ��رت �إىل النور وهي حتمل �إيديولوجيا البيئة وتنا�ض ��ل حتت هذه ال�ش ��عارات
التي تدعو �إىل نظافة ال�س�ؤال هو ما هو واقعنا نحن من هذا االهتمام املت�صاعد
بالبيئة؟ وبكالم �آخر �ص ��يدا املدينة الفتية الناه�ضة من �سنوات احلروب حولها
وعليها� ...أين هي كمواقع وتطلعات من مو�ضوع البيئة فيها؟!
وبطبيعة احلال ،الإجابة عن هذا ال�س� ��ؤال بحاجة لتنظيم حملة ندوات منتظمة
ومدرو�سة الأهداف لناحية توجهها لر�سم خطط نظرية لتنظيم البيئة يف �صيدا
على نحو �صحي و�صحيح على كافة املجاالت وامل�ستويات ...ولكن بانتظار ح�صول
ذلك ن�س ��جل هنا جمموعة من مالحظات عامة ع ّلها ت�شكل عناوين حما�ضرات
الندوات التي نقرتح� ...أو لعلها تكون عام ًال يح ّفز ح�ش ��رية الباحثني يف مو�ضوع
البيئة.
مفاد املالحظة الأوىل �أن �ص ��يدا املتو�س ��طة عمراني ًا ،ال بد �أن تط ّلع لإقامة بنية
�صناعية حتتية تن�ش ��ط من دورها التجاري وت�ستجيب لتو�سعها الدميوغرايف...
وعلى هذا يجب التنبيه منذ الآن �إىل �أن ي�أتي ال�س ��عي لإقامة البنية ال�ص ��ناعية
على نحو خمطط يراعي بيئة �صيدا وي�سعى للمحافظة عليها �سليمة معافية.
مفاد املالحظة الثانية �أن �ص ��يدا التي تعود الآن لدورها كعا�ص ��مة للجنوب ال بد
�أن تراع ��ي يف تطلعاتها التخطيطية املدينية م�س� ��ألة �أن ي�أتي تو�س ��عها العمراين
وال�س ��كاين عل ��ى نحو يجع ��ل الكثافة الدميوغرافي ��ة فيها م ��وزع و “مرتاح” يف
انت�ش ��اره حيث ميكن ا�ستغالل امل�س ��افات اجلبلية التي تعود لعقارات �صيدا على
�أف�ضل �شكل ممكن يف جماالت ال�سيا�سات الإ�سكانية امل�ستقبلية.
ومثل هذا التوزع الدميوغرايف املخطط ل�ص ��يدا يجعلها جبلية و�س ��احلية يف �آن
مع ًا ،الأمر الذي يعطيها �ص ��فة �س ��ياحية من الدرجة الأوىل وينبذ عنها انطباع
�أنها مدينة جتارية وح�سب.
مث ��ل هذه املالحظ ��ات يجب �أن تكون قريب� � ًا على طاوالت ن ��دوات عدة تعقد يف
�ص ��يدا ...كخط ��وة �أوىل ال ب ��د منها يف �إطار �ش ��ن مواجهة �ش ��املة م ��ع املر�ض
والت�شويه مل�صلحة �صيدا البيئة اجلميلة والنظيفة.
غالب بعا�صريي
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�صيدا

الغالف

افتتاحية

العـــنفــوان «القــومـــي هـو العـنــوان»
عــنــوان ٍمـ�سيـرة الــعــهــد الـجـديــد
للرئـي�س العـمـاد مـي�شـال �سـلـيمـان
«عـمـاد الـوطـن»
الدنـــــيـــا �أم
ر�ســـالـتي �إىل الأمهـــات

بقلم الوزيرة بهية احلريري

ح�ي�ن وقع زل���زال احلادي ع�ش���ر من �أيل���ول وا�شتعلت
النريان لتذيب اجلليد عن اجلراح والأحقاد والكنوز
والأح�ل�ام ..و�ص���ار كل �ش���يء �ساخن���اً ويف كل م���كان..
ودخ���ل الع���امل كل���ه يف ح���ال م���ن الغلي���ان والذوبان..
وا�ستنف���رت الب�شري���ة كله���ا �صغ���اراً وكب���اراً ..وه���م
يعي�ش���ون ح���رب م���ا بع���د ث���ورة تكنولوجي���ا املعلومات
وو�سائ���ل الإت�ص���ال ..حي���ث تق���ع احل���رب يف م���كان ما
وتك���ون نتائجه���ا يف كل م���كان ..ويعي����ش الع���امل كل���ه
ت�أه���ب وا�ستنف���ار ..يومه���ا �أح�س�ست ب����أين م�ستهدفة
يف �إن�سانيت���ي ومواطنيتي وعقيدت���ي وهذا ما جعلني
�أ�ستجم���ع قوت���ي لأدافع ع���ن وجودي وحزم���ت �أمري
على حتمل م�س�ؤولياتي كامر�أة لبنانية عربية لأثبت
���ي ولأمتي ب�أن املر�أة كانت دائماً جنباً
لنف�سي وملواطن ّ
�إىل جن���ب م���ع الرجل يف احلرب ووحي���دة ومبعدة يف
ال�س�ل�ام ..و�أطلقت يومها كتاب���اً مفتوحاً �إىل الإعالم
العربي لأن احلرب تدور على جبهته وهو خط الدفاع
الأول يف معركة البقاء �أو ال بقاء ..وحني جئت لأوقع
ذل���ك الن���داء� ..إ�ستعر�ضت مواقف���ي و�ألقابي املتعددة
واملتنوعة فلم �أجد موقعاً �أقوى من كوين �أماً لأربعة
خ����ص به���ا اهلل عز
�أوالد ..و�أدرك���ت حينه���ا �أي كرام���ة ّ
وج���ل الن�ساء ح�ي�ن جعله���نّ �أمهات ..وعرف���ت حينها
تل���ك العالق���ة ال�سامي���ة ب�ي�ن الأم والأم���ة ..و�أدرك���ت

كي���ف �أن مواقع���ي تخ�صن���ي وح���دي وتعزلن���ي ع���ن
طبيعت���ي مل�صلح���ة دوري ..يف ح�ي�ن �أم �أمومت���ي تعني
�أم���ي و�أبي و�أخوتي وزوجي و�أبنائي و�سالمة وطني..
و�إن الأموم���ة كرام���ة �إلهي���ة لأن الأمه���ات م�ؤمتن���ات
عل���ى القيم والأخالق ..حافظات للهوية و االتتماء..
مواطن���ات ور�س���ل �س�ل�ام وا�ستق���رار وبن���اء و�أم���ان
و�إمي���ان ..حا�ضنات وم�صدر حي���اة كاجلذور بالن�سبة
للجذوع والأغ�صان والثمار والظالل واجلمال..
م���ن هنا ف����إن قوة الأوط���ان وال�شعوب يج���ب �أن تقا�س
م���ن خ�ل�ال مكان���ة الأمه���ات فيه���ا وبذل���ك يتع���دى
ي���وم الأمه���ات كون���ه عي���داً لي�صب���ح امتحان���اً لل�شعوب
واملجتمع���ات ..لأن مكان���ة الأمه���ات هي ف���وق احلقوق
والواجب���ات ورغم �إمي���اين العميق ب����أن الن�ساء قادرات
عل���ى حتم���ل �أدق و�أك�ب�ر امل�س�ؤولي���ات� ..إال �أنني ال �أقبل
بالتن���ازل عن امليزة الإلهية وهي كونهنّ �أمهات ..وهنا
ال ب���د �أن �أنحن���ي ب�إج�ل�ال و�إكب���ار للأمه���ات بالأرياف
و�أعده���نّ ب����أن يك���ون الع���ام  2009عام���اً ل�ل��أم الريفية
كمث���ال لبق���اء الوط���ن مب���ا ه���و عالق���ة ح���ب وعط���اء
و�إميان بني الأر�ض والإن�سان..
وك�أم �أ�شك���ر اهلل العل���ي القدي���ر عل���ى كرم���ه ونعمته �إذ
جعل اجلنة حتت �أقدام �أمي وكل �أقدام الأمهات..

بقلم :غالب بعا�صريي

٭ � ...إنه الرئي�س
رئي�س التوافق ...والوفاق الوطني
املختار بالقرار ...واخليار ...واالختيار.
العماد عفيف اليد والنف�س والل�سان امل�ؤمن بالوطن الواحد لكل �أبنائه.
٭� ...إنه الرئي�س العماد
قائد كبري من �ضباط “امل�ؤ�س�سة الع�سكرية” النزيهة ،الذي يحملون القلب
طي �ص ��دورهم العامرة بالإميان الذي ينب�ض ،مبعاين ال�شرف...
ال�ش ��جاع ّ
الت�ضحية ،الوفاء ،وهي املعاين التي تتمثل فيها وحدة الوطن.
مع ��اين قيم ��ة هامة ال ت�ش ��وبها �ش ��ائبة يف �أدران التع�ص ��ب الطائفي �أو
الأنانية الفردية� ،أو الروح االنتهازية االنهزامية.
فال�ش ��عار ،الذي هو رمز “اجلي�ش اللبناين” ورمز ال�ش ��عب اللبناين هو
ك ّلنا للوطن -للعلى للعلم... .هكذا قام عماد ااجلي�ش اللبناين ،الرئي�س
عماد الوطن بقوة وعزمية مطلقة.
ب�إطالق م�س�ي�رة عهده اجلديد ،نحو �آفاق امل�ستقبل لدعم تكري�س الدور
الوطني ودعم توحيد االجنازات التي تك ّر�س ��ت على امل�س ��توى الوطني،
والتي لعبت هذه امل�ؤ�س�س ��ة الع�س ��كرية دور ًا رائد ًا و�أ�سا�سي ًا قي حتقيقها
�إن عل ��ى �ص ��عيد البني ��ة الوطني ��ة اجلامعة التي �أ�ض ��حت مر�آة نا�ص ��عة
لالن�ص ��هار ال�ش ��امل وحامية الوحدة الوطنية املنيعة الت ��ي متثل �إرادة
ال�شعب اللبناين،
مما �أك�س ��ب هذه “امل�ؤ�س�سة الع�س ��كرية” وقائدها ثقة ال�شعب والتفافه
حوله ��ا وم ّكنها من لع ��ب الدور املناط بها يف عملي ��ة النهو�ض بالوطن،
وا�ستيعاب الأمن ،و�سالمة م�سرية ال�سلم الأهلي و�إعادة الإعمار والأمن
والأمان واالطمئنان �إىل نفو�س املواطنني و�إعادة �أي�ض� � ًا الثقة بني لبنان
املغرتب – ولبنان املقيم والعامل.
٭�...إنه الرئي�س
رئي�س اخليار ...واالختيار ...والقرار املوحد.
الذي وف ّر ف�سحة الأمل اخلرية �أمام اللبنانيني لتجاوز خالفاتهم وخ�شبة
اخلال�ص الوحيدة “لعبور الوطن” جُلج امل�ؤامرة وامل�صري املجهول �إىل
�شاطئ اخلال�ص وبر الأمان ..ب�أمان.
٭�...إنه الرئي�س
امل�ؤم ��ن بقد�س ��ية دور لبن ��ان املقد�س ،وب� ��أن لبنان كان ...وم ��ا زال...
و�سيبقى عرب التاريخ ،ملتقى احل�ضارات ،ونقطة التالقي بني ح�ضارات
ال�شرق – والغرب.
والأدي ��ان وت�س ��توعب جم ��االت االخت�ل�اف والتكام ��ل بينهما وتتوا�ص ��ل مع
بع�ض ��ها البع� ��ض دائم� � ًا لأجل الوح ��دة الكامل ��ة واملتكاملة املوحدة امل�س ��ار

وامل�ص�ي�ر الوطن ��ي لأج ��ل �أوطانه ��ا،
وحماية �أوطانها من املخاطر املحدقة
اخلارجية.
٭�...إنه الرئي�س
فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية
العماد ميشال سليمان
العم ��اد القائ ��د امل�ؤم ��ن بال ��دور
الرئا�سي الهام لتكري�س وتعزيز هذا
الدور للبنان احل�ض ��اري بالداخل واخلارج من خالل جوالته الرئا�سية
�إىل كل الدول العربية والأجنبية واملحافل الدولية.
بدء ًا من �سورية عا�صمة املقاومة وال�صمود والت�صدي انطالق ًا لعوا�صم
قل ��ب اخللي ��ج العربي :ال�س ��عودية – الإمارات ،الكويت ،قطر� ،س ��لطنة
عمان ،مرور ًا بقلب عا�صمة �أوروبا فرن�سا.
و�آخره ��ا القم ��ة العربية احلادية والع�ش ��رون يف الدوحة -قمة الدوحة،
دوحة امل�صاحلات،وامل�صارحات لأجل م�ص ��لحة الأمة العربية والدفاع
عنها يف كل ق�ضاياها القومية الوطنية.
٭�...إنه الرئي�س
امل�ؤم ��ن ب ��كل خياراته الوطنية املقد�س ��ة وواجب الدف ��اع عنها ،حلماية
وطن ��ه لبنان داخلي� � ًا – وخارجي ًا به ��دف زرع روح الثق ��ة بقيامة لبنان
يف نفو�س �أبنائه مما ُي�ش ��جعهم على ال�ص ��مود دائم ًا والت�شبث ب�أر�ضهم
ودفاعه ��م عنه ��ا يف وجه ه ��ذا العدو الإ�س ��رائيلي و�أ�س ��لحته التدمريية
و�أ�س ��اليبه الإجرامي ��ة قب ��ل الإندح ��ار وبع ��د الإندح ��ار بف�ض ��ل قيادته
احلكيمة والت�صدي اليومي للجي�ش اللبناين واملقاومني �ضد االعتداءات
الإ�سرائيلية على �أهلنا يف ربوع الوطن والتحرير كان جمد لبنان و�شعبه
ومقاومته وجي�شه.
٭� ...إنه الرئي�س
الأم�ي�ن ...امل�ؤمت ��ن على الد�س ��تور وال�ش ��رعية وامل�ؤ�س�س ��ات وال�س ��يادة
والقان ��ون والنظام واال�س ��تقرار وحف ��ظ الأم ��ن والدميقرطية واحلرية
واال�ستقالل،
 ...م ��ن هذا املنطل ��ق ...واملنطق كانت له املواقف امل�ش ��رفة لدعم هذا
الق ��رار ...واخلي ��ار يف كل امل�ؤمت ��رات واملق ��ررات العربي ��ة والأجنبي ��ة
واملحافل الدولية.
٭�...إنه الرئي�س
املق ��اوم راعي الوفاق واحل ��وار الوطني اللبناين حلماية ال�س ��لم الأهلي
ولتعزيز دور لبنان وحمايته كخيار ا�س�ت�راتيجي مقاوم جي�ش� � ًا ومقاومة
و�شعب ًا لتحرير باقي الرتاب الغايل للبنان.
� ...إنه الرئي�س العماد مي�شال �سليمان عماد الوطن.
ع�شتم وعا�ش لبنان.
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فخامة رئي�س اجلمهورية
العماد مي�شال �سليمان

كوالي�س

املنا

�ضل ال�شهيد معروف �سعد...
م�سرية وم�سار

طلب���ت دول���ة عظم���ى �أجنبي���ة من العرب الذين كان���وا يعملون حل�ساب هذه الدول���ة (العظمى) �أيام االنت���داب على فل�سطني
والأردن ويحملون هوية خا�صة� ،إبراز �أوراقهم التي تثبت ذلك �إىل ال�سفارة (للدولة املذكورة) ملنحهم اجلن�سية.
معظ���م حمط���ات الإع�ل�ام املرئي يف لبنان مل يع���د على (مفكرة) براجمها الإعالنية االنتخابي���ة� ،أي مت�سع ال�ستقبال املزيد
م���ن املر�شح�ي�ن؟ �إذاً م���ن ه���ي ال�شخ�صية ال�سيا�سي���ة املرموقة التي حتاول ال�ضغ���ط �سراً على دائرة العالق���ات العامة ملحطة
(تلفزيوني���ة) لغر����ض عر����ض خا����ص يتعلق مبر�شح جديد يف �آخر �أ�سب���وع قبل بدء املعركة االنتخابي���ة ،لقاء مبلغ طائل من
املال.

3

م���ن ه���و؟ املهند�س ال�صي���داوي الذي تلقّى ات�صا ًال هاتفياً بعد منت�صف الليل ،م���ن �شخ�صية مرموقة ومعروفة تدعوه فيها
بقب���ول دع���وة ع�شاء جتمعه مع ثالثة �أقطاب كبار من �أ�صحاب املال واالقت�صاد يف ا�سرتاحة �سياحية جميلة (و�سط جونية)
للتداول والتباحث ب�أمر يتعلق بت�أ�سي�س م�شروع �سياحي كبري يف مدينة� -صيدا.

4

م���ن ه���و؟ ال�ش���اب ال�صي���داوي املع���روف ال���ذي ا�ست�ضاف رج���ل �أعمال عرب���ي هام ومع���روف يف منزل���ه الكائن يف بل���دة مُط ّلة
وم�شرف���ة عل���ى مدين���ة �صي���دا ،للتباح���ث والتداول يف ع���دة م�شاريع مطروحة ،و�أهم م���ا فيها م�شروع ن���ادي �سياحي كبري ال
مثيل له يف اجلنوب.

5

علم���ت م�صادرن���ا اخلا�ص���ة ...مل���اذا؟ رف�ضت �سي���دة تتعاطى ال�ش����أن العام مبادرة مرج���ع كبري لنقل زوج���ة �شقيقها �إىل جناح
خا�ص يف م�ست�شفى �أف�ضل من امل�ست�شفى الذي تعالج فيه ،من �أجل زيادة االعتناء بها وب�صحتها.
املرج���ع ال���ذي اطم����أن على �صح���ة ال�سيدة الت���ي تعالج يف امل�ست�شفى ع�ب�ر ات�صاالت �سري���ة وموفدين نقلوا �إلي���ه تباعاً تطور
و�ضعه���ا ال�صح���ي ،مل يي�أ����س م���ن رف�ض مبادرت���ه وي�ستمر يف العمل على �إقن���اع ال�سيدة الراف�ضة ب�أن امله���م �أو ًال ..و�أخرياً هو
�صحة زوجة �شقيقها وتقدمي كل ما يلزم لعالجها وت�أمني �شفائها.

6

زعي���م ونياب���ي كب�ي�ر كانت له يف الآونة الأخرية مواقف �صارخة يف معار�ضته���ا طلب موعداً يف �أحد املراجع �إال �أن الأخري مل
يعط جواباً رغم تكرار الطلب.

7

هم�س���ات �سيا�سي���ة :جهة �سيا�سية ذك���رت �أنها مل تتلق بعد �ضمانات قاطعة ب�ش�أن تخ�صي�ص مقعد نيابي لأحد مر�شحيها عن
دائرة ر�أ�س بريوت -زقاق البالط -يف بريوت �ضمن التحالفات الكربى التي يجري تركيبها حالياً.

16

ال�سيدة �إلهام قباين
عقيلة النائب حممد قباين

18

�سماحة املفتي
مالك ال�شّ عار

30

�س جمعية املقا�صد اخلريية
رئي المية املهند�س �أمني الداعوق
الإ�س
7
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قمة امل�صاحلات :امل�صاحلة ال�سورية – ال�سعودية

لقاء �سليمان الأ�سد رد على امل�شككني
وت�أكيد مل�سار قمة دم�شق الأوىل

لقاء يجمع الرئيس ميشال سليمان والرئيس بشار األسد في الدوحة

ً
أمير دولة قطر مستقبال فخامة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في مطار الدوحة

حممد بلوط

جنحت قمة الدوحة يف تكري�س امل�صاحلة العربية ،لكنها مل ترتق يف مقرراتها �إىل م�ستوى التحدي الذي فر�ضه �صعود اليمني اال�سرائيلي
املتطرف �إىل ال�سلطة .وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه بعد توقيع القادة العرب على وثيقة االلتزام بامل�صاحلة هو كيف �سترتجم هذه امل�صاحلة
وما هي انعكا�ساتها؟
يجمع املراقبون �أن البي ��ان اخلتامي لقمة الدوحة
مل يخرج عن �أدبيات البيانات ال�س ��ابقة ،ال بل كان
دون م�س ��توى امل�س� ��ؤوليات التي يج ��ب �أن تقع على
عاتق امللوك والر�ؤ�س ��اء الع ��رب يف مثل هذه القمم
خ�صو�ص� � ًا �أن هذه القمة جمع ��ت  17منهم وغاب
عنها الرئي�س امل�ص ��ري ح�س ��ني مبارك حل�سابات
تتعلق بالعالقة املتوترة مع قطر.
ويف معلومات ت�س ��ربت عن م�ص ��ادر مطلعة واكبت
�أعمال القمة �أن �أبرز النتائج االيجابية التي �سجلت

�صيدا
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مل يكن م�ص ��احلة �ش ��كلية ،و�أنه يرتك ��ز �إىل وقائع
ومعطي ��ات ت�س ��اهم يف تعزيزه وترجمت ��ه عملي ًا يف
املرحلة املقبلة.

فيها ه ��و خط امل�ص ��احلة الذي تعزّز ب�ي�ن اململكة
العربي ��ة ال�س ��عودية و�س ��وريا بحيث جع ��ل مرجع ًا
لبناني� � ًا يق ��ول �أن تقليع طائرة امل�ص ��احلة العربية
التي حتدث عنها الرئي�س ال�س ��وري ب�شار الأ�سد مت
ب�شكل جيد على امل�سار ال�سعودي – �سوري ،و�أن ما
جرى بني البلدين ال�ش ��قيقني يف هذا املجال يعطي
انطباع ًا ب�أن خطوات عملية و�إيجابية �ستح�صل يف
املرحلة املقبلة.

ويربز يف هذا املجال ما قاله نائب الرئي�س ال�سوري
فاروق ال�ش ��رع قبل ب ��دء �أعمال قم ��ة الدوحة حني
حتدث عن انعكا�س هذه امل�ص ��احلة على الو�ضعني
اللبناين والفل�سطيني.

ويعن ��ي ذل ��ك �أن م ��ا جرى ب�ي�ن دم�ش ��ق والريا�ض

و�إذا كان ��ت احلمالت االنتخابي ��ة يف لبنان تفر�ض

�أج ��واء التحدي والتوت ��رات �أحيان ًا ،ف� ��إن التقارب
ال�س ��وري -ال�س ��عودي �أو على �ألأقل خروج العالقة
بينهم ��ا من مرحلة الت� ��أزم �إىل مرحلة الإنفراج ال
ب ��د �أن ينعك�س على �أجواء املعرك ��ة االنتخابية بني
الأط ��راف اللبناني ��ة يف الرب ��ع الأخري م ��ن الفرتة
التي تف�صلنا عن هذا اال�ستحقاق.

يقول م�ص ��در �سيا�س ��ي مطلع �أن العام ��ل الأول يف
التفا�ؤل با�س ��تمرار امل�ص ��احلة وتفعيله ��ا هو رغبة
البلدين ال�ش ��قيقني يف فتح �أبواب احلوار والتعاون
بعد �أن كان كل منهما قد �أقفلها على وقع احلمالت
االعالمية وال�سيا�سية املتبادلة.

احلادة وغ�ي�ر املتوقعة ،و�أن �أي �إجناز ن�س ��عى �إليه
ينطل ��ق م ��ن امت�ل�اك الإرادة ...و�أ�ؤكد بثق ��ة �أنها
موج ��ودة لدين ��ا جميع� � ًا لك ��ن الإرادة ال�ص ��ادقة
والنية الطيبة وحدهما غري كافيتني فهما القاعدة
والأ�سا�س لكننا ن�سعى اليوم للبناء الكامل”.

من هنا ال يزال الرهان قائم ًا على حتقيق خطوات
جديدة متقدمة يف امل�صاحلة ال�سورية ال�سعودية
لأن يف ذلك فائدة على م�ستوى حت�سني مناخات
احلوار والتواف ��ق بني اللبنانيني ،وفائدة �أي�ض� � ًا
على م�ستوى حت�س ��ن الو�ضع املايل واالقت�صادي
اللبن ��اين ال �س ��يما و�أن التحوي�ل�ات املالي ��ة من
بلدان اخلليج �سجلت زيادة م�ضطردة يف الآونة
الأخ�ي�رة بالإ�ض ��افة �إىل حتوي�ل�ات املغرتب�ي�ن
اللبنانيني.

وميكن �أن ي�س ��جل يف هذا املجال م ��ا قاله الرئي�س
ب�شار الأ�س ��د يف قمة الدوحة قبل �أن تت�سلم رئا�سة
القم ��ة العربية احلالية قطر .فقد �أ�ش ��ار �إىل عمل
عدد من القادة وامل�س�ؤولني العرب ب�صمت لتحقيق
التفاهم والت�ض ��امن الذي كان عنوان قمة دم�ش ��ق
ث ��م لتحقيق امل�ص ��احلة التي و�ص ��لنا �إليها يف قمة
الكويت وتعززت يف قمة الدوحة.

ويلتق ��ي كالم الرئي�س ال�س ��وري م ��ع ت�أكيد اململكة
العربية ال�س ��عودية عرب م�ص ��در ر�سمي �أكد خالل
قمة الدوح ��ة على “�أهمية تنقي ��ة الأجواء العربية
وحتقيق امل�صاحلة يف �إطار مبادرة خادم احلرمني
ال�شريفني”.

ما ه ��ي العوامل امل�ش ��جعة على امل�ض ��ي يف م�س ��ار
امل�صاحلة ال�سورية – ال�سعودية ؟

و�ش� �دّد الأ�س ��د على �أهمية امل�ص ��احلات بو�ض ��عها
“الأر�ض ��ية التي يبنى عليها النجاح والف�ش ��ل يف
�أي ق ��رار نتخ ��ذه يف جمي ��ع املج ��االت” .وق ��ال “
�أن اال�س ��تمرارية فيم ��ا بد�أناه ال تتحم ��ل التبدالت

(وميكن القول ،ح�سب امل�صدر ال�سيا�سي� ،أن �أبرز
ما �س ��جل يف قمة الدوحة هو ه ��ذا املناخ الإيجابي
ال ��ذي ظه ��ر عل ��ى م�س ��توى العالق ��ة ال�س ��ورية –
ال�س ��عودية التي تعززت يف هذه القمة ،والتي كانت
قد �س ��جلت تقدم ًا مهم� � ًا يف القم ��ة الرباعية التي
عق ��دت يف الريا� ��ض والتي جمع ��ت امللك عبد اهلل
والرئي�س الأ�س ��د والرئي�س امل�صري ح�سني مبارك
9
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لقاء بني أمني عام األمم املتحدة بان كي مون والرئيس اللبناني ميشال سليمان

لقاء بني أمير دولة قطر الشيخ حمد والرئيس اللبناني ميشال سليمان

و�أم�ي�ر الكويت التي ا�ست�ض ��افت بل ��ده قمة مبادرة
امل�صاحلة التي كان �أطلقها امللك ال�سعودي.
ويف ر�أي امل�ص ��در �أن العن�ص ��ر الث ��اين الذي يبعث
على التفا�ؤل بالن�س ��بة �إىل امل�ص ��احلة ال�سورية –
ال�سعودية هو �أن الإدارة الأمريكية بقيادة الرئي�س
باراك �أوباما �أوحت حتى الآن �أنها ما�ضية يف منهج
احلوار بدل منهج املواجهة ،وهي لذلك �ساعية �إىل
خطي �س ��وريا و�إيران ،و�إذا كانت
ترجمة ذلك على ّ
ق ��د خطت �أك�ث�ر من خطوة على هذا ال�ص ��عيد مع
دم�ش ��ق ف�إنها بد�أت هذا الطري ��ق مع طهران عرب
احل ��وارات غري معلنة يف �أكرث من مكان ومنا�س ��بة
و�آخرها ما ورد ب�ش� ��أن حوار على م�ستوى رفيع بني
اجلانبني يف الهاي.

حوار ثنائي بني الرئيس األسد وامللك عبد الله

�صيدا
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وي�ص ��ح القول ،كما ي�ش�ي�ر مرجع لبن ��اين� ،أن هذا
التوجه �أو ما يح�ص ��ل على هذا ال�ص ��عيد قد �سبق
ت�صورات وتوقعات بع�ض العرب الذين مل يخرجوا

بعد من دائ ��رة مرحلة �سيا�س ��ة الرئي�س الأمريكي
ال�س ��ابق جورج بو� ��ش ،ومل يتنبهوا �إىل �أن ت�أخرهم
عن ا�س ��تدراك الأمور �سي�ساهم يف عزلهم �أو على
الأق ��ل �إيقاعه ��م يف مزيد م ��ن احل ��رج .وبطبيعة
احل ��ال ف� ��إن ه ��ذا الأم ��ر ال ينطبق عل ��ى الريا�ض
ودم�ش ��ق حيث عرف ��ت كل منهما كي ��ف تتعاطيان
مع املرحلة اجلديدة� ،أي مرحلة �س ��قوط �سيا�س ��ة
بو�ش.
و�إ�ض ��افة �إىل م ��ا ي�س ��جل م ��ن نقط ��ة �إيجابي ��ة يف
قم ��ة الدوحة على �ص ��عيد تعزيز مناخ امل�ص ��احلة
بني دم�ش ��ق والريا� ��ض ،ف�إن هناك نقط ��ة �إيجابية
�أخرى ميكن ت�س ��جيلها وتتمث ��ل باللقاء الذي جمع
الرئي�سني الأ�سد ومي�شال �سليمان ،والذي �أكد بعده
رئي�س اجلمهورية �أن العالقة اللبنانية – ال�س ��ورية
هي �أعمق من العالقات الدبلوما�سية.
ور�أت �أو�س ��اط مراقبة �أن مبادرة الرئي�س �سليمان

�إىل زيارة الرئي�س ال�س ��وري يف جناحه بعد و�صوله
�إىل الدوح ��ة ميك ��ن �أن تندرج يف �إط ��ار الرد على
امل�ش ��ككني ح ��ول العالقة اجلي ��دة بني الرئي�س�ي�ن
وا�س ��تمرار مفع ��ول النتائج اجليدة الت ��ي حققتها
القم ��ة ال�ش ��هرية بينهما عندم ��ا ا�س ��تهل الرئي�س
�سليمان جوالته �إىل اخلارج بزيارة دم�شق.
كما جاءت مبادرة الرئي�س اللبناين ك�ش ��هادة على
تكري� ��س انتظ ��ام العالق ��ة املميزة خ�صو�ص� � ًا بعد
تبادل ال�سفراء بني البلدين.
وبالع ��ودة �إىل نتائ ��ج قم ��ة الدوح ��ة ف� ��إن الب ��ارز
فيه ��ا توقيع الق ��ادة العرب على وثيقة امل�ص ��احلة
وت�أكيده ��م م ��ن خالله ��ا عل ��ى :االلت ��زام مبيثاق
اجلامع ��ة العربية وقراراتها ،واعتماد احلوار حلل
اخلالفات ،والعم ��ل على بلورة ر�ؤية ا�س�ت�راتيجية
موح ��دة للتعامل م ��ع التحدي ��ات .وهن ��ا ال بد من

الت�س ��جيل ب�أن ��ه كان على القادة الع ��رب �أن يقروا
ه ��ذه الإ�س�ت�راتيجية �أو عل ��ى الأق ��ل يتفق ��وا عل ��ى
خطوطها العري�ضة.
ويف املح�ص ��لة ميكن الق ��ول �أن قمة الدوحة عربت
الطري ��ق �إىل مزي ��د من خط ��وات امل�ص ��احلة بني
الع ��رب ،لك ��ن الع�ب�رة يف النتائ ��ج التي يج ��ب �أن
تتحقق من هذه امل�ص ��احلات ال �س ��يما على �صعيد
الق�ضية الفل�سطينية.
�أم ��ا يف لبنان ف�إن ما ح�ص ��ل يف قط ��ر عزز الآمال
مبزي ��د م ��ن الأج ��واء الت�ص ��احلية ب�ي�ن دم�ش ��ق
والريا�ض ،وه ��ذا ال بد �أن ينعك� ��س على العالقات
ب�ي�ن الأطراف اللبناني ��ة ،مع العل ��م �أن هناك من
ي�س ��عى حت ��ى الآن للع ��ودة �إىل ال ��وراء حل�س ��ابات
�سيا�س ��ية �ض ��يقة �أو لغاي ��ات فئوي ��ة ال تتواف ��ق مع
م�صلحة اللبنانيني.
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املنا�ضل ال�شهيد معروف �سعد...
م�سرية وم�سار
�آ َمن بق�ضايا �شعبه و�أ ّمته
والتزم بها حتى ا�ست�شهاده..

حتت عنوان “معروف �سعد ،الهوية واليوميات” يورد الباحث نزيه ح�سني يف درا�سته املُع ْن َونة
“�صيدا وم�س�ألة الزعامة ال�سيا�سية /معروف �سعد” �أن النائب والزعيم ال�صيداوي معروف
الشهيد معروف سعد
�سع���د ول���د يف �صي���دا ع���ام  ،1910الأب ب�ست���اين ه���و م�صطفى �سع���د ،و�أم م�سيحية ه���ي جميلة
عط���ا عطي���ة م���ن بل���دة درب ال�سي���م القريب���ة من �صي���دا ،دخ���ل مدر�سة الفن���ون الإجنيلي���ة يف �صيدا ع���ام  ،1925وب���رز يف الريا�ضة فيه���ا ،منتق ً
ال
�أوائ���ل الع���ام � 1928إىل اجلامع���ة الوطني���ة يف عالية ،لي�سافر يف نهاي���ة العام �إىل اململكة العربية ال�سعودية للعم���ل يف التدري�س ،حيث �أدّى فري�ضة
احل���ج هن���اك ليع���ود �إىل عالي���ة ويعم���ل ناظ���راً يف مدر�سته���ا ،وف���از يف تلك الف�ت�رة ببطول���ة لبنان املدر�سي���ة يف رمي الك���رة احلديدي���ة والقر�ص،
ويف الع���ام  1931عم���ل مد ّر�س���اً يف الكلي���ة العلمي���ة بدم�ش���ق مما �أتاح لع �إن�ش���اء عالقات مع ال�شخ�صي���ات ال�سورية الوطنية ،كم���ا عمل يف بريوت يف
مدر�س���ة ال�شي���خ عبا����س الأزه���ر مدر�س���اً ل ّلغة الإنكليزي���ة والريا�ضة ع���ام  1932وكان �صاح���ب املدر�سة معروف���اً بوطنيته ،فتخ ّرج عل���ى يديه جيل
كام���ل م���ن الوطني�ي�ن ،كم���ا كان���ت املدر�سة الت���ي تطورت �إىل “الكلي���ة الإ�سالمية” ت�ض���م عدداً كبرياً م���ن الطالب العرب والقادم�ي�ن من البالد
الإ�سالمية.
املقاوم دائم ًا
ويف الع ��ام  1935اجته معروف �س ��عد �إىل حيفا
يف فل�س ��طني ،حي ��ث عمل مدر�س� � ًا للريا�ض ��ة يف
مدر�س ��ة الربج الإ�سالمية ،وا�شرتك يف املقاومة
مع ال�ش ��هيد عبد الق ��ادر احل�س ��يني ،ليعود �إىل
�ص ��يدا عام  1936منظم ًا جمموعة من �ش ��باب
�ص ��يدا للعم ��ل �ض ��د قواف ��ل التموي ��ن املر�س ��لة
لل�ص ��هاينة والربيطانيني ،وقام بعدة تظاهرات
�ض ��د �س ��لطات االنت ��داب ،اقتح ��م يف �إحداه ��ا
ق�شلة الدرك يف �ص ��يدا حيث �أطلقت النار عليه
وحوكِ م يف متوز  ،1936وتع ّرف
ف�أ�صيب يف يدهُ ،
يف ال�س ��جن �إىل �أنطون �س ��عادة م�ؤ�س�س احلزب
وع�ّي�نّ منفذ ًا عام ًا
ال�س ��وري القومي االجتماعي ُ
له يف �ص ��يدا ،ليع ��ود ويلحق ثاني ��ة باملقاومة يف
فل�س ��طني ع ��ام  .1937وت ��رك يف ه ��ذه الف�ت�رة
احل ��زب ال�س ��وري القومي خلالف حول ق�ض ��ية
فل�س ��طني بع ��د �أن حمل لقب “جماه ��د” للمرة
الثاني ��ة حت ��ت قي ��ادة “عب ��د الرحي ��م احل ��اج
حمم ��د” يف منطق ��ة طولك ��رم ،بع ��د �أن منحه
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�إي ��اه �س ��ابق ًا ال�ش ��هيد عب ��د القادر احل�س ��يني،
ويف الع ��ام  1939ان�ض ��م �إىل فرقة ع�س ��كرية يف
�سوريا بقيادة ح�سني الزعيم ،م�شارك ًا يف العمل
الوطني �ض ��د االنت ��داب .واعتق ��ل �أواخر 1940
حي ��ث و�ض ��ع يف �س ��جن املي ��ة ومية قرب �ص ��يدا
حت ��ى العام  ،1944وما ب�ي�ن  1949 -1946عُينّ
ناظر ًا داخلي ًا يف كلية املقا�ص ��د يف �ص ��يدا حيث
�ش� � ّكل فيها نواة املقاومة ال�شعبية التي قامت يف
العملي ��ات الع�س ��كرية يف اجلليل الأعل ��ى و�أبرز
معاركها “املالكية” حيث ا�ست�شهد فيها املالزم
حممد زغيب ،و”الهراوي” التي ا�ست�ش ��هد فيها
ديب عكرة ابن �صيدا.

املنا�ضل الثابت
وي�ش�ي�ر نزي ��ه ح�س ��ني �إىل دور مع ��روف �س ��عد
كمفو�ض يف ال�شرطة بني  1957 -1949الذي مل
مينعه م ��ن مواكبة احلركات الوطنية وت�أ�س ��ي�س
النقابات والأندية واجلمعيات وتبنيه للنا�صرية
وتع ّرف ��ه �إىل الرئي� ��س جم ��ال عبد النا�ص ��ر ثم
قيادته حلركة املقاومة ال�ش ��عبية يف ثورة 1958

الرئيس جمال عبد الناصر يتوسط أعضاء الوفد اللبناني الذي زاره في مكتبه بقصر القبة وهم إلى يمني الرئيس عبد الناصر( :الصف األول) كامل األسعد ،معروف سعد ،شفيق مرتضى ،أحمد األسعد ،وإلى يسار
الرئيس عبد الناصر ،رشيد كرامي ،عدنان الحكيم ،محمد صفي الدين ،صالح األسير ،وفي الصف الثاني (من اليسار) جبران مجدالني ،نسيم مجدالني ،أحمد جابر ،عبد املجيد الرافعي ،حسني سجعان .وفي الصف
الثالث (من اليمني) هاشم الحسيني ،اميل حايك ،محمد الخطيب ،باسم الجسر (وقد غاب بعض أعضاء الوفد عن هذا اللقاء).

يف �ص ��يدا واجلنوب وانتقاله بعده ��ا �إىل العمل
الر�س ��مي �إىل جانب العم ��ل ال�سيا�س ��ي كرئي�س
للبلدية ع ��ام  1963ونائب ل�ص ��يدا عدة م ّرات،
ودوره يف ت�أ�س ��ي�س جمل� ��س ال�س ��لم العامل ��ي ،ثم
ت�أ�سي�سه لتنظيم القوى ال�شعبية حتى ا�ست�شهاده
يف � 6آذار  1975بعد �إ�صابته يف � 26شباط 1975
�أثناء قيادته تظاهرة لل�ص ��يادين �ض ��د �ش ��ركة
بروتيني التي هددت م�ص ��الح �ص ��يادي اجلنوب
ب�س ��عيها �إىل احت ��كار ال�ص ��يد عل ��ى ال�ش ��واطئ
اللبناني ��ة والت ��ي يرت�أ�س جمل� ��س �إدارتها يومها
الرئي�س الأ�سبق كميل �شمعون.

�س ��ميح ال�ص ��لح يف حديثه لنا حول النائب ال�شهيد
معروف �س ��عد �إىل جهله حقائق �أ�سا�س ��ية كان لها
دورها يف حياته منها:
�أوال� :أن ��ه اب ��ن الطبقة ال�ش ��عبية التي ظ� � ّل وفي ًا
له ��ا طوال حياته ،فلم يتغ�ي�ر �أو يتب ّدل �أو ينقلب
عليه ��ا على الرغم من كل املتغ�ي�رات التي م ّرت
عل ��ى لبن ��ان وعلي ��ه� ،إذ ظ ��ل ابن ه ��ذه الطبقة
يهتم لأمرها ،وي�س ��عى �إىل حفظ حقوقها ،و�إىل
حماي ��ة مطالبه ��ا وتبني ه ��ذه املطال ��ب والعمل
عل ��ى حتقيقها ،وخا�ص ��ة خالل �أح ��داث 1958
حيث كان ي�س ��هر على ت�أمني و�ص ��ول القوت �إىل
فقرائها ،وعلى متابعة �أو�ض ��اعها بيت ًا بيت ًا خالل
ظروف احل�ص ��ار على املدين ��ة ،وكانت مطالب
�ص ��يدا دائم ًا هي مطالب معروف �سعد واجلميع
بادلوه الوفاء بالوفاء حتى �أ�صبح البطل -الرمز
ل�صمود املدينة دائم ًا.

حقائق �أ�سا�سية

ثاني ًا� :أن الق�ض ��ية الفل�س ��طينية كانت الأ�سا�س يف
حيات ��ه ال�سيا�س ��ية ،ودوره يف مواجهة ال�ص ��هاينة

وهذه كانت خال�ص ��ة امل�س�ي�رة الن�ض ��الية للزعيم
املجاهد ال�ش ��هيد معروف �سعد على امتداد �أربعني
�س ��نة من العمل ال�سيا�س ��ي ال�ش ��عبي الوطني الذي
ك ّر�س ��ه الق�ض ��ايا الوطني ��ة والقومي ��ة والإن�س ��انية
كمنا�ضل ثابت املواقف كما هي �أوالده من بعده.
وي�ش�ي�ر مدير عام وزارة الداخلية الأ�سبق الأ�ستاذ

يف �أواخ ��ر الثالثين ��ات حتدثت عن ��ه كل القيادات
الفل�س ��طينية و�أر�ش ��يف الثورة الفل�س ��طينية زاخر
بعطاءات ��ه ودوره �س ��واء مع ال�ش ��هيد عب ��د القادر
احل�س ��يني �أو بعد انطالقة الثورة الفل�س ��طينية يف
لبن ��ان و�إن اختلف م ��ع بع�ض ف�ص ��ائلها يف �أواخر
حياته بعد تكاثر املمار�س ��ات ال�سيا�س ��ية اخلاطئة
الت ��ي ترك ��ت ت�أثرياتها على ال�ش ��ارع ال�ص ��يداوي،
�إال �أن ��ه ظ ��ل ُم�ص� � ّر ًا عل ��ى الوف ��اء للق�ض ��ية حتى
ا�ست�شهاده.
ثالث ًا� :أن انفتاح معروف �سعد على القوى القومية
كان يرتب ��ط دائم� � ًا بقناعات ��ه ب�أهمي ��ة الوحدة
العربية يف مواجهة اال�ستعمار وال�صهيونية بدء ًا
من االنتداب الفرن�سي مرور ًا مبواجهة للع�صابات
ال�صهيونية ،وكانت حتكم حركته وقراراته ،فهو
�إنتمى �إىل احلزب ال�سوري القومي حتت عنوان
فل�س ��طني ،واختلف معه ب�سبب فل�سطني ،وانتمى
�إىل حركة القوميني الع ��رب ،وانفتح على حزب
البعث ،ومار�س الن�ض ��ال يف �س ��وريا ثم يف لبنان
ووق ��ف �إىل جان ��ب الرئي�س جمال عبد النا�ص ��ر

حتت عنوان فل�سطني والوحدة القومية.
رابع ًا� :أن معروف �س ��عد كان دائم ًا املثال للقائد
امل�ؤم ��ن بالعي� ��ش امل�ش�ت�رك ،انطالق ًا م ��ن بيئته
الأ�س ��رية ،مرور ًا بدرا�سته ،و�ص ��و ًال �إىل مواقفه
املعلنة والوا�ضحة �سواء من خالل دوره يف الكلية
املقا�ص ��د الإ�س�ل�امية التي كان ��ت منطلق العمل
الوطن ��ي والقوم ��ي يف �ص ��يدا� ،أو يف مواجهت ��ه
للرئي�س كميل �شمعون وم�شروع �إيزنهاور� ،أو من
خالل دوره يف الكلية الإ�س�ل�امية لل�ش ��يخ عبا�س
الأزه ��ري ،ويذكر الكل عنه اهتمامه بتفا�ص ��يل
العي�ش امل�ش�ت�رك ،واحلي ��اة االجتماعية للفقراء
واملعوزي ��ن لأي طائف ��ة �أو مذه ��ب انتم ��وا ،ب�ل�ا
تفرقة وال متييز.
وهذه كلها ،كما يقول الأ�س ��تاذ �س ��ميح ال�صلح،
�ش ��كلت الزعي ��م /النم ��وذج ،ال ��ذي ج ��اء م ��ن
�ص ��فوف الطبق ��ة ال�ش ��عبية وا�س ��تطاع اخ�ت�راق
الطبقة ال�سيا�سية التي كانت تقوم على العائلية
�أو الإقط ��اع الزراع ��ي و�أ�ص ��حاب الق ��وة املالية
وال�سلطة.
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الع ��داء يوم ًا ،وعاد �إىل مق ��ر قيادته طالب ًا من
اجلمي ��ع �أن يكتموا حماولة االغتيال عن النا�س
وال يذيعوا ا�سم املذنب.
 �سعيه خالل �أحداث � 1958إىل جمع التربعاتمن �أغنياء املدينة لت�أمني القوت لعائالت املدينة
م ��ن الفقراء ،وال�س�ل�اح والذخائ ��ر للمقاومني،
وعندما بد�أ ه�ؤالء الأغني ��اء بالكف عن التربع،
قام ��ت املقاوم ��ة مب�ص ��ادرة بع� ��ض ال�س ��يارات
التي ميلكها الأثرياء ،وهددت ب�إتالفها وخ�ش ��ي
امل�س ��رون ح ��دوث م ��ا ال حتم ��د عقب ��اه ف�أقبلوا
يقدمون �إليها املبالغ املطلوبة.
كم ��ا ي ��ورد النائ ��ب ال�ش ��هيد مع ��روف �س ��عد يف
الكت ��اب نف�س ��ه مفهوم ��ه لل�ص ��راع فيقول حتت
عنوان “م�صرينا يتقرر يف فل�سطني”
الدكتور محمد املجذوب

�شهادات على الدور
ويق ��دم لن ��ا الدكت ��ور حممد جم ��ذوب يف كتابه
“عندما قاومنا” بع�ض النماذج من دور النائب
ال�ش ��هيد الت ��ي ت�ؤك ��د عل ��ى النقاط الأرب ��ع التي
ذكرها الأ�ستاذ �سميح ال�صلح فيذكر منها:
 حماولة االغتيال التي تع ّر�ض لها من قبل �أحداملوظفني يف امل�ست�ش ��فى احلكوم ��ي القريب من
دير الراهبات يف �صيدا ،فقد كان هذا املوظف
ي�ص ��عد �إىل �سطح امل�ست�ش ��فى ويرمي احلجارة
على رجال املقاومة لدفعهم لإطالق النار على
دي ��ر الراهبات ،وقد نقلت احلامية الع�س ��كرية
للمقاومة اخلرب �إىل معروف �سعد فطلب �إليهم
عدم الرد على اال�س ��تفزاز ،وقام بزيارة الدير
حيث اجتم ��ع بالراهبات و�أبلغه ��م مبا يحدث،
كم ��ا اجتم ��ع مبوظفي امل�ست�ش ��فى و�ش ��رح لهم
مواق ��ف رجال الثورة والرئي�س �ش ��معون و�أثناء
خروجه جرت حماولة الغتياله ،وك�ش ��ف رجال
املقاوم ��ة الفاع ��ل ورفعوا ر�شا�ش ��اتهم لإطالق
الن ��ار علي ��ه ل ��وال �أن �أمره ��م مع ��روف �س ��عد
بعدم �إط�ل�اق النار وعاد �إىل امل�ست�ش ��فى وقال
للم�س� ��ؤولني �أن ��ه ر�أى املذن ��ب ،وه ��و يعفو عنه،
ويطل ��ب �إىل املدير �أن مينحه �إجازة طويلة لأنه
ي�أمل �أن يحا�سب نف�سه يف �ساعة �صفاء ويتذكر
�أنه يعي�ش يف �ص ��يدا بني �إخوان له مل ينا�ص ��بوه
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 “مل تك ��ن نكب ��ة فل�س ��طني نكب ��ة لل�ش ��عبالفل�سطيني فقط ،كما �أنها مل تكن نكبة لل�شعوب
املحيطة واملجاورة لفل�س ��طني ،و�أنها كانت نكبة
للعرب قاطبة فاخلطر ال�ص ��هيوين الذي �أ�صبح
ج�سر ًا لال�س ��تعمار يف ال�شرق يهددنا جميع ًا� .إن
ال�ص ��هيونية اليوم تت�آمر مع اال�س ��تعمار للق�ضاء
عل ��ى القومية العربية و�ض ��رب العرب بع�ض ��هم
ببع�ض ...وليدرك كل عربي ب�أن ال�شعب العربي
مل ُيهزم يف فل�سطني لقد هزم �سا�سته املت�آمرون
لأنه ��م انهزامي ��ون رجعي ��ون� ...إنن ��ي �أع ��رف
الفل�سطينيني ،و�أنا �شديد الثقة بهم”.
الدكتور اسامة محيو

االستاذ سميح الصلح

الأبواب املفتوحة وااللتزام القومي
ويقول الباحث اجلامعي الدكتور �أ�سامة حميو:
عندم ��ا نتح ��دث ع ��ن �شخ�ص ��ية ف � ّ�ذة كالنائب
ال�ش ��هيد معروف �س ��عد تعود �إىل ذاكرتنا �أربعة
�أمور �أ�سا�سية �ش ّكلت يف جمملها هذه ال�شخ�صية
التي اختطت لنف�س ��ها طريق ًا معروف النهايات
منذ �شبابه.
�أوله ��ا ،قناعته بالوح ��دة القومي ��ة العربية التي
تك ّونت منذ انطالقه بالعمل الع�سكري �ض ّد قيام
الكيان ال�صهيوين عام � 1936إىل جانب ال�شهيد

من اليمني :سميح الصلح ،العميد ريمون اده ،معروف سعد ،أديب الفرزلي

عب ��د الق ��ادر احل�س ��يني ،ث ��م دعم ��ه للمقاومة
الفل�سطينية ودورها اجلهادي.
وثانيه ��ا ،تفاعله مع النا�ص ��رية من ��ذ بداياتها
كمنطل ��ق لتحقي ��ق ه ��ذه الوحدة حت ��ت قيادة
الرئي� ��س الراح ��ل جمال عب ��د النا�ص ��ر والتي
�شك ّلت خط املتابعة لدوره الع�سكري يف فل�سطني
�ضد ال�ص ��هاينة ،ويف لبنان �ض ��د االنتداب ثم
مواجهته مل�شروع �أيزنهاور عام .1958
ثالثه ��ا ،وقوفه �إىل جانب الطبقة ال�ش ��عبية يف
�س ��عيها لتحقي ��ق مطالبه ��ا االجتماعي ��ة والتي
كانت قمتها وقوفه مع ال�ص ��يادين �ض ��د �شركة
بروتي�ي�ن وا�ست�ش ��هاده دفاع� � ًا ع ��ن حقوقه ��م
وم�صاحلهم.
رابعه ��ا ،اعتم ��اده �سيا�س ��ة الأب ��واب املفتوحة
م ��ع �أبن ��اء �ش ��عبه ومدينت ��ه وتفاعل ��ه اليوم ��ي

م ��ع مطال ��ب النا� ��س وق�ض ��اياهم االجتماعية
واملطلبية املحقة.
هذه الأمور �شكلت امل�سار التاريخي لدور معروف
�س ��عد كمنا�ضل من �أجل ق�ضايا �ش ��عبه و�أ ّمته �إذ
�أنه مل يف�ص ��ل �أبد ًا بني مطالب �ص ��يدا كمدينة،
ومطالب اللبنانيني ك�ش ��عب ،وق�ض ��ية فل�س ��طني
كق�ض ��ية مركزية للأ ّمة ،والوح ��دة العربية ،لذا
�أمثال ��ه ال يتكررون �إال يف الأوقات ال�ص ��عبة التي
حتتاج فيها الأمة والوطن �إىل الرجال الرجال.
ومهم ��ا كان الآخ ��رون على اخت�ل�اف مع نظرته
�إىل هذه الق�ضايا كلها ،التي نراه على حق فيها،
ف� ��إن اجلمي ��ع احرتموا ال�ش ��هيد معروف �س ��عد
ك�شخ�صية منا�ض ��لة �أ ّدت دورها بالكامل دفاع ًا
عن م ��ا ت�ؤمن ب ��ه حت ��ى اال�ست�ش ��هاد ،رحم اهلل
ال�شهيد معروف �سعد و�أ�سكنه ف�سيح جنانه.

ولنا كلمة
يبقى �أن نقول� ،أن معروف �س ��عد رحمه اهلل� ،ش� � ّكل
بالن�سبة �إىل جيلنا ،رمز ًا من رموز الن�ضال الوطني
يف لبن ��ان ،وهو رم ��ز ال ي�س ��تطيع �إال �أن نقف �أمامه
ب�إج�ل�ال و�إكب ��ار� ،س ��واء يف م�س�ي�رة حيات ��ه� ،أو يف
ا�ست�شهاده دفاع ًا عن ق�ضايانا ،لأن التاريخ ال يرحم
�أح ��د ًا ،والتاريخ �سي�س ��جل ب�أحرف من نور ن�ض ��ال
معروف �سعد ،ال�شهيد ال�شاهد على ق�ضايا ع�صره،
املتفاعل معها ،والفاعل فيها ،وامل�س ��تمر يف حياتها
حت ��ى بع ��د ا�ست�ش ��هاده من خ�ل�ال الرج ��ال الذين
عاه ��دوه على متابعة الطري ��ق م�ؤمنني ب�أنه ما مات
حق وراءه ُمطالب ،ولن متوت ق�ضية يحمل همومها
رفاق معروف �سعد و�أبناءه و�إخوته يف الن�ضال.
حتقيق خالد اللحام
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" �صـيدا" تلتقي ال�سيدة �إلهام قباين عقيلة النائب حممد قباين:

مررنــا بظـروف �صعبة لكـن اهلل هو احلامي الأول والأخري
ونحـن ن�ؤمن مبواجهـة الأزمات ال الهروب منها
حوار� :سمار الرتك

ه���ي ابن���ة عني املري�سة متزوجة م���ن نائب لبناين يعمل دون كل���ل �أو ملل خلدمة �أبناء
وطنه ،ال تهاب املخاطر وال�صعوبات وت�ؤمن ب�أن اهلل هو احلامي الأول والأخري� .أبواب
منزلها تبقى م�شرعة با�ستمرار وال تقت�صر على فرتة التح�ضري للمعركة االنتخابية،
لأنه���ا تعت�ب�ر �أن عل���ى النائ���ب وزوجت���ه م�س�ؤولي���ة طامل���ا اخت���ارا دخ���ول ه���ذا املع�ت�رك
ال�سيا�سي.
فامل�س�ؤولي���ة ال تقت�ص���ر عل���ى تق���دمي بع����ض اخلدم���ات مع اق�ت�راب موع���د االنتخابات
النيابية بل يجب �أن ت�ستمر على مدار ال�سنة خلدمة �أبناء هذا الوطن واحتياجاتهم.
�إنها ال�سيدة �إلهام زوجة النائب حممد قباين التي ت�شدد على �ضرورة تفعيل دور املر�أة
كي ت�صل �إىل مبتغاها وال �سيما �أن هناك الكثري من الن�ساء الرائدات يف جمتمعنا.
ه����ي تتمنى �أن جتري االنتخابات النيابية به����دوء لت�ستقر الأو�ضاع وليتمكن بالتايل
الن����واب م����ن ممار�س����ة دوره����م خلدم����ة املواط����ن ال����ذي كف����اه م����ا عان����اه يف ال�سن����وات
املا�ضية.
"�صي���دا ع�ب�ر التاري���خ" التقتها يف منزلها ،فكانت كعادته���ا متوا�ضعة لأق�صى درجة
وحمب���ة لأق�ص���ى درج���ة و�أن���ت عندم���ا جتل����س معه���ا ت�شع���ر وك�أن���ك جتل����س م���ع �أخ���ت
لك.
ً
اللقاء معها كان �صريحا وقد حتدثت ال�سيدة قباين بكل �إ�سهاب ،فكان الآتي:
ابنة عني املري�سة
من هي �إلهام قباين؟
 " �أنا ابنة "عني املري�س ��ة" ،وا�س ��مي �إلهام بوجيدر�س ��ت يف مدر�س ��ة "اللي�س ��يه" لغاي ��ة �ص ��ف "
الربوﭭيه" ثم انتقلت �إىل "الأنرتنا�شيونال كولدج"
ثم �إىل اجلامعة الأمريكية يف بريوت حيث در�س ��ت
ال� �ـ  Communication ARTSو�أخ ��ذت ال� �ـ
"بي� .آي" .بعدها تزوجت ومل ت�سنح يل الفر�صة
لأن �أعمل يف جمال تخ�ص�صي".

الأيام ات�ص ��لت بي ودعتني �إىل الع�شاء ،ف�صادفت
�أن التقي ��ت مبحمد ،وكان اللق ��اء الأول .بعد ذلك
خرجنا ب�ضعة مرات ثم خطبنا ملدة �شهرين بعدها
عقدنا القران ثم تزوجن ��ا .وكان من املفرت�ض �أن
ن�سكن يف منزل �أخي كي ال يحتله املهجرون يف ذلك
الوقت فتزوجنا ب�سرعة وانتقلنا �إىل املنزل".

متزن "ودغري"
م���ا �أك�ث�ر م���ا جذب���ك �إىل الأ�ست���اذ حمم���د
قباين؟
 " هو �ش ��خ�ص مت ��زن "ودغ ��ري" ال يعرف اللفاللقاء الأول
وال ��دوران ،مبا�ش ��ر وواقع ��ي وحن ��ون �إىل �أق�ص ��ى
مت���ى تزوجت م���ن النائب حمم���د قباين؟ درج ��ة .وه ��ذه ال�ص ��فات جمتمع ��ة �ش ��جعتني �أن
وكيف مت اللقاء؟
�أرتبط بهذا الإن�س ��ان خ�صو�ص� � ًا و�أن �صفة الإتزان
 " تزوج ��ت ع ��ام  ،1978وحمم ��د كم ��ا تعلم�ي�ن وال�صراحة يف الرجل هي من �أهم امليزات ،كذلكفه ��و �أي�ض� � ًا م ��ن منطق ��ة ع�ي�ن املري�س ��ة ووالدته �صفة احلنان فهي �ضرورية جدا".
ووالدت ��ي كانت ��ا �ص ��ديقتني ،لكن ذل ��ك مل يكن له
�أب حنون
عالق ��ة بارتباطن ��ا .لك ��ن "�س ��لفتي" روال كان ��ت
معي يف مدر�س ��ة "اللي�س ��يه" ويف الوقت نف�سه هي
كيف كانت عالقته بالأوالد؟
ابنة خ ��ال حممد ومتزوجة من �أخي ��ه .يف يوم من  " -لدي ولدان ،بنت (م ّيا) وحبي (جميل) .و�أذكر
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�أنني عندما رزقت بـ م ّيا كنت �أريد �أن �أ�سميها مايا
�أو نايل ��ة لكن ��ه رف�ض رف�ض� � ًا تام� � ًا و�أ�ص ��ر على �أن
ي�سميها �إ�سم ًا عربي ًا .فقلت له ح�سن ًا .و�صادفت �أن
دعينا للع�شاء لدى الدكتور �صالح دباغ ،وكان لديه
ابنة �إ�سمها م ّيا ،ف�أعجب حممد باال�سم ،ومبا �أنني
كنت �أريد مايا فجاء اال�س ��م كحل و�س ��طي ،وكانت
م ّي ��ا .وعندم ��ا رزقت به ��ا ب ��د�أوا ينادونه ��ا مايا،
فيب ��ادر حممد فور ًا لي�ص ��حح ويقول ا�س ��مها م ّيا.
وم ّيا حالي ًا متزوجة وتعي�ش مع زوجها يف دبي� ،أما
جمي ��ل مد ّر�س مثل والده هند�س ��ة الكهرباء ،وبعد
�أن عمل ملدة ثالث �س ��نوات عاد لإكمال درا�سته يف
الـ  .Fontain bleuوحممد بطبعه كما �س ��بق �أن
ذكرت لك حنون جد ًا فهو رغم ان�ش ��غاالته مبجرد
�أن يدخل �إىل املنزل يرتك ال�سيا�س ��ة جانب ًا لي�أخذ
دور الأب والزوج فيطمئن على الأوالد وعلى العائلة
وي�س�أل عن كل منا فرد ًا فرد ًا".

هوايات معينة؟
ه���ل يت�سن���ى ل���ه الوق���ت ملمار�س���ة هواي���ات
معينة؟

 " حممد يحب الريا�ض ��ة ،ويف ال�سابق كان ميار�سريا�ض ��ة امل�ش ��ي على الكورني�ش لكن ب�سبب الظروف
احلالي ��ة �أ�ص ��بح ميار�س الريا�ض ��ة يف املن ��زل ،وهو
يق ��ر�أ كثري ًا ويف كافة املجاالت لأنه يعترب �أن الثقافة
ال حدود لها فهي كاخلبز اليومي".

حتمل ال�صعاب
كي����ف حتمل����ت وتخطي����ت الظ����روف التي يف
وق����ت من الأوقات �شكلت نوعاً من التهديد،
وال �سيم����ا �أن العديد من نواب � 14آذار كانوا
هدفاً لالغتيال؟
 " بع ��د اغتي ��ال النائ ��ب ولي ��د عيدو رحم ��ه اهلل،والذي كانت تربطنا به عالقة مميزة جد ًا ومع كافة
�أف ��راد �أ�س ��رته ،كما تعلمني ا�ض ��طر النواب لل�س ��فر
ومغ ��ادرة البل ��د كنوع م ��ن احلماية .ونح ��ن بالذات
كان ��ت لدينا منا�س ��بة وه ��ي �أن نف ��رح بابنتنا فكان
من املفرت�ض �أن نح�ض ��ر حلفلة الزفاف ،وطبع ًا مع
اغتيال النائب ال�ص ��ديق وليد عيدو �ألغي كل �شيء،
وا�ضطر حممد ال�سفر �إىل م�صر .عندها طلبت من
حممد �أن نعقد القران لتخرج م ّيا من منزل العائلة
وهذا �أقل �ش ��يء ،رغم ذلك مل ن�ستطع القيام بذلك
فا�ض ��طررنا �أن نعقد القران يف دبي وابنتي مل تلب�س
الف�س ��تان الأبي�ض ك�أي عرو�س و�صدقيني �إنها غ�صة
يف قلبي لكن الظروف حكمت خ�صو�ص ًا و�أنها ابنتي
الوحيدة لكن امل�أ�س ��اة كانت �أك�ب�ر من ذلك .وهكذا
أق�س ��م وقتي ما بني م�ص ��ر ودب ��ي �إىل �أن
�أ�ص ��بحت � ّ
اتفقن ��ا بعدها �أن نلتقي يف دبي مكان عمل زوج م ّيا،
لنعق ��د الق ��ران على �أن نقيم الع�ش ��اء بع ��د �أن تهد�أ
الظروف� .أ�ض ��يفي �إىل ذلك ،ال�س ��جن الذي فر�ض
عليه ��م كن ��واب � 14آذار يف ف�ت�رة م ��ن الف�ت�رات يف
فندق "فيني�س ��يا" والذي ا�س ��تمر ملدة �سنة ون�صف،
�سنة ون�ص ��ف مل يغادروا فيها الفندق� ،صحيح �أنهم
يف "�أوتي ��ل" ولكنهم حما�ص ��رون و�أنا ال �أمتنى لأحد
�أن يع ��اين ما عانوه .وهك ��ذا بعد �أن خرج حممد من
�س ��جنه �إن �صح التعبري ،احتفلنا لـ م ّيا وزوجها بعيد
زواجهم الأول.
ومن ��ذ �أن ع ��اد حمم ��د �إىل املن ��زل ،ونح ��ن منار�س
حياتن ��ا اليومي ��ة بحذر ،كما �أن حياتن ��ا االجتماعية
تقت�ص ��ر عل ��ى الأه ��ل والأ�ص ��دقاء مع اتخ ��اذ كافة
التدابري الأمنية ،فهذا واقع فر�ض علينا مع الأ�سف،
ويف النهاية ربنا هو احلامي".

دور املر�أة
عل����ى �صعي����د �آخ����ر ،كي����ف تق ّيم��ي�ن دور املر�أة
اللبنانية؟
 " -يج ��ب على امل ��ر�أة �أن تثبت جدارته ��ا وكفاءتها

لقاء
و�أن ال تكون م�ش ��اركتها خجولة ،كما عليها
�أن تف ّع ��ل دورها ال �أن تطلب املن�ص ��ب وهي
قابع ��ة يف منزله ��ا ،فعليه ��ا �أن تعم ��ل و�أن
تنا�ض ��ل بكل ما �أوتيت من جهد لكي ت�صل
�إىل مبتغاه ��ا ،وال �س ��يما �أن ��ه لدينا ن�س ��اء
رائدات يف جمتمعنا ول�س ��نا �أقل �أهمية من
الرجل".
وماذا عن دور اجلمعيات الن�سائية؟
 " ال �ش ��ك ب�أن اجلمعيات الن�سائية لعبتدور ًا ب ��ارز ًا وال �س ��يما يف ف�ت�رة الأحداث،
وه ��ي ما زالت تق ��وم بدور نا�ش ��ط وجبار،
ولواله ��ا مل ��ا ا�س ��تطاعت امل ��ر�أة �أن حتق ��ق
ذاته ��ا وبالتايل �أن تقدم امل�س ��اعدات ل ��كل حمتاج.
فه ��ذه اجلمعي ��ات تخف ��ف �أعب ��اء كثرية ع ��ن كاهل
الدول ��ة وال �س ��يما يف املجال االجتماعي وال�ص ��حي
�أي�ض ًا ،لذلك ال ي�سعنا �إال �أن جن ّلها ونحرتمها ونقدّر
اجلهود التي تبذلها .كذلك ال ي�سعنا �سوى �أن ن�شكر
الأي ��ادي اخليرّ ة التي تتقدم بالتربعات دون �س� ��ؤال
ملد يد العون لكل �إن�سان حمتاج".

دخول الأوالد املعرتك ال�سيا�سي

النائب الشيخ سعد الحريري متوسطًا النائب محمد قباني وعائلته
خالل إقامة النواب في فندق "فينيسيا"

 " كل ما �أمتناه �أن ت�س ��تقر �أو�ض ��اع البلد و�أن تتماالنتخاب ��ات النيابي ��ة به ��دوء دون �أي انتكا�س ��ات
وذلك ك ��ي يتمك ��ن املجل� ��س النياب ��ي اجلديد من
تفعيل دوره والرتكيز على هموم و�ش ��جون املواطن
�س ��واء الأو�ضاع االقت�ص ��ادية منها �أم االجتماعية،
فكفى املواط ��ن طول انتظار .ف ��كل �أمورنا متوقفة
ب�س ��بب االنتكا�سات الأمنية من هنا وهناك .لذلك
ن�أمل �أن ي�أتي املجل�س اجلديد لي�ض ��ع حد ًا فا�ص�ل ً�ا
النطالق ��ة جديدة ّ
تب�ش ��ر باخلري ملا فيه م�ص ��لحة
ه ��ذا املواط ��ن اللبن ��اين ال ��ذي عان ��ى م ��ا عاناه،
وليتعاىل اجلميع عن كافة املهاترات وال�س ��جاالت
التي ال ت�ؤدي �إىل �شيء �سوى خراب البلد".

ه����ل ت�شجع��ي�ن الأوالد عل����ى دخ����ول املعرتك
ال�سيا�سي؟
 " نح ��ن ال جنربه ��م ،فهذا خيار �شخ�ص ��ي ،لكنالأهم نقطتني �أ�سا�سيتني� :شهادته العلمية
ومهنته .بعد ذل ��ك �إن وجد �أن لديه ميو ًال
أثناء مشاركتها
في إعادة إحياء
نحو ال�سيا�س ��ة فليكن وهو �سيلقى الدعم.
وسط بيروت
لك ��ن �أن جنربه على ذلك كون والده يعمل
يف املعرتك ال�سيا�سي فهذا �أمر مرفو�ض،
�إال يف حالة واحدة �أن يكون جدير ًا بدخول
املعرتك ال�سيا�سي ولديه هو الرغبة".
ه����ل متنيت بلحظ����ة من اللحظات
ل����و �أن الأ�ست����اذ قب����اين مل يدخ����ل
املعرتك ال�سيا�سي؟
 " نهائي� � ًا ،مل تخط ��ر الفكرة على بايل.ف�أن ��ا �أ�ؤم ��ن ب�ض ��رورة مواجه ��ة الأزمات
خ�صو�ص� � ًا �إن كن ��ت ت�ؤمن�ي�ن متام� � ًا مب ��ا
تقوم�ي�ن به ،فكيف و�أن ��ت تخدمني الوطن
و�أبنائه؟ ويف النهاية ال مفر من القدر".

االنتخابات النيابية
ختام����اً ،االنتخاب����ات النيابية على
الأب����واب ،ماذا تتمن����ى �إلهام قباين
كمواطنة من هذه االنتخابات؟
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كيف نواجه خماطر الف�ضائيات وانعكا�ساتها على �أطفالنا عرب التلفاز؟
املفتي ّ
ال�شعار
مفت��ي طرابل�س وال�شم��ال ال�شيخ الدكتور
مالك ال�شعار قال:

ّ
املفتي مالك الشعار

حتقيق :خالد اللحام

كي���ف نواجه خماط���ر الف�ضائي���ات وانعكا�ساتها
على �أطفالنا من خالل التلفاز؟
�س����ؤال كب�ي�ر تع ّر�ض���ت العدي���د م���ن الدرا�س���ات
الإعالمي���ة واالجتماعية يف جامعاتنا للإجابة
علي���ه ،مناق�ش���ة تكاثر حجم اجلرمي���ة والعنف
واملخ���درات واالنح�ل�ال اجلن�س���ي يف خمتل���ف
ب�ل�اد العامل ودور التلفاز فيها ،وت�أثري النا�شئة
به من خالل التقليد واملجاراة واملتابعة.
وامل�ؤ�س���ف �أن���ه حت���ت �شع���ارات احلري���ة ،وح���ق
الإن�سان يف املعرفة ،والإعالم والإعالن ،حتولت
املفاهي���م والقي���م الت���ي نعي�شه���ا �إىل م�س���ارات
�أخ���رى ،و�ص���ار التح���رر حت���رراً م���ن الأخ�ل�اق
ب���دل �أن يك���ون حترراً م���ن اال�ستعم���ار وغزواته
الثقافي���ة والإعالمي���ة ،و�أ�ضح���ت امل�س���اواة ب�ي�ن
الرج���ل وامل���ر�أة دع���وة �إىل الإباحي���ة اجلن�سي���ة
والأخالقية والف�س���اد والإف�ساد ،و�صار الإن�سان
�سلع���ة وا�ستعرا����ض املفات���ن و�سيل���ة للك�س���ب
والرتوي���ج لل�سل���ع ،م���ن هن���ا حملن���ا ال�س����ؤال
�إىل �أه���ل ال ِعل���م م���ن رج���ال الدي���ن الإ�سالم���ي
وامل�سيحي والإعالمي�ي�ن والق�ضاة واملهند�سني،
وفيما يلي �إجاباتهم:

�صيدا
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عندما نتناول بالبحث �أي و�سيلة تقنية �إعالمية
حتقق التوا�ص ��ل بني الفرد وحميطه ،وبينه وبني
الع ��امل ،ال ب ��د لن ��ا م ��ن الرتكي ��ز عل ��ى �أن هذه
الو�سيلة لها ح�س ��ناتها كما �أن لها �سيئاتها ،فمن
احل�س ��نات قدرة الدعاة على الو�صول �إىل �أو�سع
ق ��در ممكن من امل�ش ��اهدين يف الع ��امل ليقدموا
لهم الإ�سالم كما ينبغي �أن يقدّم كدين ح�ضاري
ي�ؤم ��ن لهم �س ��عادة الداري ��ن ،الدني ��ا والآخرة،
ويوحد �صفوفهم ،ويعزز مواقفهم ويعلمهم بحال
�إخوانهم يف العامل ،ويع� � ّرف بحقوقهم ،ويناق�ش
م�ش ��كالتهم ،ويثبت لهم �أنه الدين احلق و�أن يف
االلتزام ب ��ه وبتعاليمه ،ما ي�ؤك ��د على �أنهم خري
�أم ��ة �أخرجت للنا�س ي�أم ��رون باملعروف ،وينهون
عن املنكر ،ويتقون اهلل.
ومن ال�س ��يئات ،قدرة هذه الو�س ��يلة الإعالمية على
تزيي ��ف احلقائ ��ق ،وغ�س ��ل الدم ��اغ ،وزرع الأفكار
واملفاهي ��م اخلاطئة ،وغر� ��س القي ��م الوافدة التي
تدع ��و لالنح�ل�ال الأخالقي واالجتماع ��ي بطريقة
غري مبا�شرة ،تت�س ��رب �إىل عقول النا�شئة ،وت�سري
يف عروقهم كاخلدر وتدفعهم �إىل ارتكاب املوبقات،
وك�أنها �أمور طبيعية ،بالإ�ض ��افة �إىل ما يتم تقدميه
على بع�ض املحطات من م�شاهد تثري الغرائز وتدفع
�إىل ارت ��كاب املعا�ص ��ي ،وق ��د �أثبت ��ت الأبحاث التي
جرت يف خمتلف بالد الع ��امل �أن هذا اجلهاز يكاد
يك ��ون من �أهم الأ�س ��باب التي تدف ��ع �إىل االنحالل
اخللقي واجلرائم والعنف ،وهذه كلها تتم بطريقة
مدرو�س ��ة ت�س ��تند �إىل علم النف�س اجلماعي وت�ؤدي
دورها ال�سيئ ب�إتقان وحرفية.
ومن هنا ،ف�إن مواجهة ال�ش ��رور الناجمة عنه ،ال
ميكن �أن ت�أتي فقط عن طريق املراقبة والت�شوي�ش
على ه ��ذه املحطات ،لأن ب�إم ��كان �أي مواطن �أن
ي�ش�ت�ري "الد�ش" وي�ص ��بح ق ��ادر ًا عل ��ى متابعة
مئات املحطات العاملية بال ح�سيب �أو رقيب ،ولذا
ال بد م ��ن دور للأ�س ��رة ،واملدر�س ��ة ،واجلامعة،
واملجتمع يف حت�ص�ي�ن الأفراد من هذه ال�ش ��رور،

�أهل العلم يرون �أن الأ�سرة هي الأ�سا�س يف العملية الرتبوية..

ف�ل�ا بد من تق ��وى اهلل �أو ًال و�أخر ًا ،والتقوى حالة
ي�صل �إليها الإن�سان من خالل الثقافة التي تبثها
الأ�س ��رة يف نفو� ��س �أطفاله ��ا ،وتعلمه ��ا املدار�س
للنا�ش ��ئة ،وت�س ��هر اجلامعات على توعية الأفراد
على خماطر و�شرور هذه القيم الوافدة ،ف�إذا ما
حتقق ذلك ،ال بد له من دور للأ�س ��رة يف الرقابة
والتوجيه والإر�شاد والتوعية امل�ستمرة ،وهنا دور
راع
الأم والأب يف �صيانة الأ�سرة ورعايتها فكلكم ٍ
وكلكم م�س�ؤول عن رعيته.
املفتي الرفاعي
وق��ال مفتي ع��كار ال�شيخ الدكت��ور �أ�سامة
الرفاعي:
�إن احلك ��م ال�ش ��رعي يف ه ��ذه الق�ض ��ية هو على
طريقة ا�س ��تخدام الآلة ال عل ��ى الآلة بحد ذاتها،
ف�ل�ا بد م ��ن رقابة منزلي ��ة على ما ي ��راه �أوالدنا
عربها ،والأ�س ��ا�س يف الأمر الرتبية الإ�س�ل�امية
ال�ص ��حيحة واحل ��ذر يف �س ��ن معين ��ة لتعلي ��م
وحت�صني �أطفالنا من املخاطر وال�شرور الناجمة
عن ا�س ��تخدام هذه الآلة فهذا �أنفع بكثري من �أن
ن�ت�رك لأوالدنا حرية م�ش ��اهدة كل م ��ا يريدونه
يف تلك ال�س ��ن فالآل ��ة تنقل �إلينا اخلري وال�ش ��ر،
فاخلري يكم ��ن مبا �أ�ص ��بحت عليه هي الو�س ��يلة
من واقع ي�ش ��مل �إطالق حمطات دينية �إ�سالمية
مثل "اقر�أ" و "الر�سالة" و"النا�س" و�سواها من
املحطات الدعوية ،وال�شر يف ما تقدمه املحطات
الأجنبية من برامج و�أفالم وم�سل�سالت حتمل يف
م�ض ��امينها الف�ساد والإف�س ��اد واجلرمية والقتل
والعنف وال�سرقة والإباحية.
الف�ضائيات �إذ ًا و�سيلة حديثة من و�سائل الإعالم
ال ��ذي ح ّول العامل كله �إىل قرية �ص ��غرية و�ص ��ار
ب�إم ��كان امل�ش ��اهد �أن ي ��رى كل �ش ��يء ،ويف �س ��ن
معينة ميكن لهذا الإن�س ��ان �أن ينحرف يف م�سار
اخلطيئ ��ة ف�ي�رى الف�س ��اد وك�أن ��ه �أم ��ر طبيع ��ي،
ويتابع الربامج ال�س ��اقطة وك�أنها مادة ترفيهية،
فيما تت�س ��رب هذه الأف ��كار �إىل العقول وجتد لها
م�ستقر ًا يف الأذهان.
من هنا ،ال بد من الرقابة ،ويف ظل غياب الرقابة
العامة ال�ش ��املة و�إمكانيات الت�شوي�ش على بع�ض

املفتي خالد الصلح

املحطات ،ت�صبح الرقابة الأ�سرية هي الأ�سا�س،
ف�ل�ا ب ��د م ��ن حتدي ��د �س ��اعات امل�ش ��اهدة �أو ًال،
واملحطات التي ن�سمح فيها لأوالدنا مب�شاهدتها،
والربام ��ج الت ��ي نرى فيه ��ا الفائ ��دة له ��م ف�إذا
جتاوزوا تلك ال�س ��ن مزودين بالرتبية الإ�سالمية
ال�صحيحة �ص ��ار بالإمكان الركون �إىل قدراتهم
الفكري ��ة يف معرف ��ة اخل�ي�ر وال�ش ��ر ،واحل�ل�ال
واحل ��رام ،ميكن له ��ذه الرقاب ��ة �أن تخف بعدما
نثق بقدرة �أوالدنا على ح�سن االنتقاء.
والأف�ض ��ل يف هذا كله� ،أن يبقى دور الأ�س ��رة هو
املوج ��ه واملر�ش ��د يف االختي ��ار لأن الق ��درة على
ج ��ذب انتب ��اه امل�ش ��اهد والتالعب به ل ��دى هذه
املحط ��ات كب�ي�رة ،وطاغي ��ة ،ن�س� ��أل اهلل �أن يقي
�أوالدنا �شرورها.
املفتي ال�صلح
وقال مفتي بعلبك ال�شيخ خالد ال�صلح:
الأ�س ��ا�س يف مواجه ��ة ال�ش ��ر ،هي توعي ��ة الفرد
وتعريف ��ه ب ��ه ،فب ��دون ه ��ذه التوعية قد ي�س ��قط
الإن�س ��ان دون �أن ي ��دري يف ف ��خ االجن ��ذاب �إىل
متابع ��ة هذه املحطات الف�ض ��ائية ،والتوعية تبد�أ
منذ ال�صغر وت�ستمر وتتعزّز يف مرحلة املراهقة،

وكلم ��ا ازداد الف ��رد وعي� � ًا ازدادت قدرت ��ه على
االختيار ن�ضوج ًا و�إدراك ًا.
والتوعي ��ة تب ��د�أ بح�س ��ن اختي ��ار املدر�س ��ة التي
ترب ��ي �أطفالنا على املناهج الرتبوية الإ�س�ل�امية
ال�ص ��حيحة ،وتعليم الطفل ال�ص�ل�اة التي تنهي
عن الفح�ش ��اء واملنكر والبغي ،وتعريفه ب�أ�ص ��ول
الدين ،ليعرف احلالل م ��ن احلرام واخلري من
ال�ش ��ر ،وترتافق هذه الرتبية املدر�س ��ية بالرتبية
البيتية حيث يكون الآب ��اء والأمهات هم القدوة،
ف� ��إذا كان رب البي ��ت كم ��ا يقال بالدف �ض ��ارب ًا
فما �ش ��يمة �أه ��ل البي ��ت �إال الرق�ص ،ف� ��إذا كان
الأب يتابع هذه املحطات وي�ش�ت�ري الو�سائل التي
تفك "الت�شفري" الذي تخ�ضع له بع�ض املحطات
فكيف ميكن ل ��ه �أن يحدث الأوالد عن الف�ض ��يلة
والعفاف والتقوى؟
�إن الطفل يف �سنيه الأوىل ي�شابه �أهله يف �أفعاله،
ف�إذا كان واعي ًا نتيجة الرتبية الأ�سرية واملدر�سية
وعرف احلالل واحلرام ،يبتعد عم ما حرم اهلل
وي�س ��عى �إىل كل ما هو خ�ي�ر يف حياته ،ال بل �أننا
كثري ًا ما ن�ش ��اهد �ش ��باب ًا ممن تلق ��وا الدين عن
العلم ��اء وجل�س ��وا يف جمال� ��س العامل �أك�ث�ر وعي ًا
من ذويهم �أحيان ًا ملخاطر هذه الف�ضائيات ،ولذا
نر ّكز دائم� � ًا على الرتبي ��ة الدينية ال�ص ��حيحة،
والقدوة ال�ص ��احلة ،ومعرفة رفاق ال�س ��وء لإبعاد
�أطفالن ��ا ع ��ن جمال�س ��هم وع ��ن الت�ش ��به به ��م
وتقليده ��م ،ف�إذا ما جل�س ��وا مل�ش ��اهدة التلفاز ال
يدف ��ع ذلك من الرقابة الأ�س ��رية الت ��ي تتابع ما
ي�ش ��اهدون ،وتناق�ش ��هم يف ما يطلبون ،وتعرفهم
�إىل �شرور وخماطر الأفكار الوافرة امل�ض ّرة.
ال بد م ��ن الت�أكيد هنا عل ��ى �أن التلفاز �آلة ،وهي
خا�ض ��عة للإن�س ��ان ،وخلياراته ،فال ب ��د لنا من
�أن نح�سن اختيار ما ن�ش ��اهد لنحمي �أوالدنا من
ال�ش ��رور واملوبقات ،وهذا يتطل ��ب الوعي الديني
وم�س�ؤولية الأهل ال تختلف عن م�س�ؤولية العلماء.

املستشار إبراهيم ّ
اللون

يق ّلد الكبري ويتابع م�س ��اره ،وه ��و يرى ويختزن
وي�ؤ�س ���س لأفكاره امل�س ��تقبلية انطالق ًا من ت�أثره
ب�أ�س ��رته ،ومن هنا فدور الأ�س ��رة هو الأ�س ��ا�س
لأن الأب ال ��ذي ي�أت ��ي مع ��ه بابنه �إىل امل�س ��جد
يعلمه ال�ص�ل�اة ،ويربيه على طاعة اهلل ور�سوله
فيما �أم َر و َنهى ،وين�ش ��ئه التن�ش ��ئة ال�ص ��حيحة
ال�ص ��احلة ،والأم الت ��ي ترب ��ي بناته ��ا عل ��ى
�إقامة ال�ص�ل�اة ،والتعفف ،وتن�ش ��ئهم التن�ش ��ئة
الإ�س�ل�امية ال�صحيحة ت�ض ��من ح�سن م�سارهم
يف احلياة الدنيا ،ولذا فالقدوة هي الأ�سا�س يف
الأ�سرة.
بعد ذلك ي�أتي دور املدر�س ��ة ،فال بد من ح�س ��ن
اختياره ��ا ب� ��أن تكون مدر�س ��ة �إ�س�ل�امية تربي
�أوالدنا وتوعيه ��م بدينهم وتع ّرفه ��م بتاريخهم
وت�ص ��ونهم من ال�ش ��رور الوافدة �إىل جمتمعنا،
وال ب ��د من �أن يرافقها يف املنزل ح�س ��ن اختيار
املحطات الدعوية الت ��ي تزيدهم وعي ًا و�إدراك ًا،
ال�شيخ ح�سن يّ
دل:
وهن ��ا نتمن ��ى على ه ��ذه املحط ��ات �أن حت�س ��ن
ويقول مفت��ي حا�صبيا ومرجعيون ال�شيخ اختي ��ار املو�ض ��وعات الت ��ي تعاجلها وب�أ�س ��لوب
ح�سن يّ
دل:
ج� � ّذاب قادر على الو�ص ��ول �إىل النا�ش ��ئة فدور
ال بد لنا بداية من الت�أكيد على �أهمية القدوة يف املحط ��ة الإ�س�ل�امية م�س� ��ؤولية كب�ي�رة نتح ّملها
الأ�س ��رة ،والقدوة م�س� ��ؤولية كبرية لأن ال�صغري جميع� � ًا ،والأ�س ��لوب الذي نق ��دم فيه ر�س ��التنا
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ينبغي �أن يكون �صحيح ًا متوازي ًا
مع ما يعي�ش ��ه الطفل يف املجتمع
ليناق�ش ب�ص ��ورة مبا�شرة وغري
مبا�شرة م�شاكل املجتمع ،فنحن
بحاجة �إىل الربامج الإ�س�ل�امية
التاريخي ��ة
وامل�سل�س�ل�ات
الإ�س�ل�امية والدراما الإ�سالمية
ولي�س جم ��رد الربامج احلوارية
فقط فامل�س� ��ؤولية كب�ي�رة ونحن
م�س�ؤولون عن التق�صري يف ذلك
�أمام اهلل ع ّز وج ّل.
�إن التلفاز جمرد �آلة� ،آلة تتحكم
به ��ا ب� �ـ "الرمي ��وت كون�ت�رول"
فبكب�س ��ة زر ي ��رى الطف ��ل م ��ا
ي�سيء �إىل �أخالقه ودينه وقيمه،
وبكب�س ��ة زر �أخ ��رى ي ��رى م ��ا
ي�س ��تحق �أن ي�ش ��اهد ،ف� ��إذا كان
الأهل قدوة �ص ��احلة كان الأبناء
�ص ��احلني و�أفعاله ��م �ص ��احلة،
ن�س� ��أل اهلل �أن يهدينا جميع ًا �إىل
�سواء ال�سبيل.
امل�ست�شار اللدن
وقال امل�ست�شار �إبراهيم اللدن:

لل�سريان الأرثوذك�س جورج
�صليبا:

املطران جورج صليبا

الأقوال ما يردده ويكت�شف الأهل مت�أخرين �أنهم
�أف�سدوا بدل �أن ي�صلحوا.
راع وكلك ��م
يق ��ول احلدي ��ث ال�ش ��ريف كلك ��م ٍ
م�س� ��ؤول ع ��ن رعيت ��ه ،والرعاية ال تك ��ون بت�أمني
الأكل وال�ش ��رب وامللب�س فقط ،بل ت�شمل الرتبية
الإ�سالمية ال�صحيحة ،ومتابعة الأبناء ،وتعليمهم
�أ�ص ��ول دينه ��م ،وتوعيته ��م على املخاط ��ر التي
�س ��تواجههم يف املجتمع ،وح�سن اختيار املدر�سة
التي يرتب ��ى فيها الأطفال �أك�ث�ر مما يرتبون يف
بيوتهم ،ومعرفة رفاقهم لإبعادهم عن ال�صحبة
ال�س ��يئة ،فال�ص ��احب كما يقال عندنا �س ��احب،
وهو ي�س ��حب ال�ص ��غري �إىل حيث ي�ض ّره وال ينفعه
ويحدثه مبا ي�شاهده في�سعى �إليه ويكرر �أفعاله.
�إذن الأ�س ��رة هي الأ�س ��ا�س ،والرقابة م�س�ؤولية،
وح�س ��ن االختيار واجب ،والتنبه �إىل �أن �أطفالنا
�س ��جل �أبي�ض يكتب فوقه ما ي�ش ��اهدوه من �أهله
م ��ن �أفعال ،ول ��كل من ��ا دوره يف التوعية ،ونحن
كعلماء ن�سعى �إىل القيام بهذا الدور وعلى الأهل
�أن يقوموا به لن�شئ اجليل الإ�سالمي امل�س�ؤول.

من �ش ��ابه �أهله فما ظلم ،فالأهل هم الأ�س ��ا�س
يف مواجه ��ة التلفاز وبراجمه ،ف� ��إن كانت خ ًريا
فخري ،و�إن كانت �ش ًرا ف�شر ،ولذا ال بد من توعية
الأهل لأننا ن ��رى الالمباالة تتحكم بحياتنا بكل
تفا�ص ��يلها ال�ص ��غرية والكبرية ،فهناك ان�شغال
كام ��ل رمب ��ا ب�س ��بب الظ ��روف االقت�ص ��ادية
واالجتماعية وخروج املر�أة �إىل العمل ،وما �شابه
ذلك عن متابعة ما ي�شاهده �أوالدنا من برامج.
اليوم ،نرى الأهل يعتربون التلفاز �أحيان ًا و�سيلة
الن�ش ��غال الأبن ��اء م ��ن معا�ش ��رة رفاق ال�س ��وء،
فيجل�س الطفل �أمام التلفاز ل�س ��اعات و�ساعات
والأه ��ل م�س ��رورون لوج ��وده يف ال ��دار وع ��دم
خروجه �إىل ال�ش ��ارع ،يف الوق ��ت الذي يرى فيه
يف التلفاز ما ال يراه يف ال�شارع فيتعلم ،ويختزن
املطران �صليبا
يف الذاكرة كل تلك امل�شاهد ،ويقلدها؟ ،وي�سعى
�إىل الت�ش� � ّبه بها ،و�إىل لعب �أدوارها ،فيختار من
الأزياء ما يراه ،وم ��ن الأفعال ما يت�أثر به ،ومن وق��ال مط��ران طرابل���س وجب��ل لبن��ان
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�إن �أخالق الإن�س ��ان ت�س ��تند �إىل
عملي ��ة تربوي ��ة وا�س ��عة ،تبد�أ يف
الأ�س ��رة ،وت�س ��تمر يف املدر�س ��ة
واجلامعة ،وتعزز بال�ص ��داقات
واملع ��ارف واالط�ل�اع ،وتتك ��ون
م ��ع الوق ��ت يف البيئ ��ة الأ�س ��رية
واالجتماعية ال�صاحلة.
والدي ��ن ،ه ��و ال ��رادع وال ��وازع،
فم ��ن يخ ��اف اهلل يتق ��ي اهلل
يف م ��ا يق ��وم ب ��ه وما يفعل ��ه وما
ينهج ��ه يف احلياة الدنيا� ،س ��عي ًا
�إىل املق ��ام املحم ��ود يف الآخرة،
فمن يع ��رف دين ��ه ال يقدم على
�أفعال وممار�س ��ات وم�شاهدات
تنايف ه ��ذا الدين وتتعار�ض معه
وت�صطدم بقيمه وما يدعوا �إليه
من ح�سن اخللق وح�سن املع�شر.
وال�ص ��حبة ال�س ��يئة تق ��ود �إىل
معرفة ال�س ��يء من الأم ��ور والأفع ��ال والأقوال،
وهذه كلها مرتابط ��ة ،متكاملة ،ت�ؤدي مع الوقت
�إىل اختيار الإن�سان ملا يريده وما يفعله وما يقوم
به من �أعمال و�أقوال.
والأ�س ��ا�س يف ذلك كله الأ�س ��رة �أو ًال ،والأ�س ��رة
ثاني ًا ،والأ�سرة ثالث ًا ،فالأ�سرة ال�صاحلة حتمي
الطف ��ل من اخلي ��ارات اخلاطئ ��ة ،فاالبن يقلد
�أباه ،واالبنة تت�شبه بوالدتها �أو ًال ،ثم برفيقاتها،
والتلف ��از �آل ��ة والآلة وج ��دت خلدمة الإن�س ��ان،
و�أ�صبع الديناميت الذي يفتت ال�صخور لي�س ّهل
بناء البيت �أو �شق طريق� ،أو توفري مواد البناء،
هو نف�س ��ه �أ�ص ��بع الديناميت الذي يقتل الب�شر
ويد ّمر احلجر ويهدم الدور والق�صور.
�إن امل�ش ��كلة الأ�سا�س ��ية مع التلفاز والف�ضائيات
وال�س ��تااليت تكمن يف تربي ��ة �أوالدنا على معرفة
احلق من الباطل واخلري من ال�شر واحلالل من
احلرام ،وهذه الرتبية عملية �شمولية ال تقت�صر
على الرقاب ��ة والتوجيه والإر�ش ��اد فقط بل على
التوعية بكل ما فيه م�ص ��لحة الإن�سان والتعريف
مبا هو حالل وحرام ،ولكن العامل املعا�صر يلهث
خل ��ف رغيف اخلب ��ز والرثوة وين�س ��ى النا�س �أن

الإن�سان هو الرثوة احلقيقة يف هذا العامل .والإر�شاد والتوجيه� ،إنها م�س�ؤولية اجلميع
والكل م�س� ��ؤول جتاه �أ�س ��رته ،وم�س�ؤول عن
الأ�ستاذ ف�ؤاد احلركة
�ص ��يانة املجتمع ،وه ��ي م�س� ��ؤولية تتجاوز
�إطار احلا�ض ��ر �إىل امل�ستقبل ،ومن الظلم
الأ�ستاذ ف�ؤاد احلرك��ة ع�ضو جمل�س
�أن نعترب ال�شباب م�س�ؤول فقط عن �أفعاله،
نقابة ال�صحافة قال:
فللبيئة االجتماعية دورها وللأ�سرة دورها،
ال ري ��ب �أن الإعالم م�س� ��ؤولية كب�ي�رة ،لذا ومن اجلرمية التخلي عن هذه امل�س�ؤولية.
يرتاف ��ق �ش ��عار النقاب ��ة فريف ��ق احلري ��ة
املهند�س بكدا�ش
بامل�س� ��ؤولية ،فكما �أن احلري ��ة مكفولة لكل
النا�س وخا�ص ��ة للإعالميني ،فامل�س� ��ؤولية
واج ��ب على اجلميع حلف ��ظ الوطن والأمة �أما املهند�س والأ�ستاذ اجلامعي ه�شام
والنا�ش ��ئة م ��ن �ش ��رور الف�س ��اد والإف�س ��اد بكدا�ش فقال:
والتلف ��از جه ��از اخرتع ��ه الإن�س ��ان ،و�آل ��ة لي�س �سه ًال �أن نقول �أن و�سائل الإعالم فقط
ي�سرها الإن�سان ،ومو�ضوعات يطرحها �أهل هي امل�س�ؤولة عن ما �آلت �إليه حال ال�شباب،
ّ
الإعالم ،وبرام ��ج يكتبونها ،وم�سل�س�ل�ات فالو�س ��يلة الإعالمي ��ة ترتب ��ط بالو�س ��ائل
يقدمونها ،والكل م�س� ��ؤول �أمام اهلل عن ما الإعالمية ،والإعالن يبتغي اجلذب والربح
يفعله.
غايته و�أحيان ًا ال يهمه يف كثري ًا وقليل نوعية
امل�ش ��كلة اليوم م ��ع الف�ض ��ائيات �أن قدرتنا ما يقدم ��ه جلذب انتباه امل�ش ��اهد ال بل �أنه
عل ��ى مواجهتها حم ��دودة ،فالد�ش ي�س� � ّهل �أحيان ًا يعترب بع�ض الربامج هامة جد ًا لأنها
ملئ ��ات املحطات الو�ص ��ول �إىل النا�س ،وكل تع ّرف امل�ش ��اهد مبا يح�ص ��ل يف العامل من
حمط ��ة منها له ��ا انتم ��اء و�سيا�س ��ة ،ومن عن ��ف وجرمية ويعت�ب�ر بع�ض ��ها الآخر �أداة
مي ّوله ��ا ،و�أه ��داف ت�س ��عى �إىل حتقيقه ��ا ،ثقافية حتى ولو كانت تقدم ما يثري الغرائز
و�أف ��كار تروج له ��ا ،وم�ش ��اريع تنفذها ،وال ويف�س ��د الأخالق ،وهذا كله يعيدنا �إىل دور
�أح ��د قادر على اعرتا� ��ض البث ومنعه لأنه الأ�س ��رة يف الرقاب ��ة والإ�ش ��راف والتوجيه
يتج ��اوز ال�س ��دود واحل ��دود ،وي�ص ��ل �إىل والتوعي ��ة والإر�ش ��اد و�إىل دور امل�ؤ�س�س ��ات
الإن�س ��ان يف بيته �أينما كان� ،سواء يف لبنان الرتبوي ��ة يف غر� ��س املفاهي ��م والقيم التي
�أو يف �أقا�ص ��ي الأر�ض ،وال�ص ��ور تنطبع يف حت ��ول ب�ي�ن الإن�س ��ان وب�ي�ن االجن ��راف يف
ذاكرة الأطفال فيقلدونها ،ويت�شبهون بها ،م�س ��ار خاط ��ئ ،و�إىل دور اجلامع ��ات يف
وخ�ي�ر دليل عل ��ى ذل ��ك الت�ش ��به بالأزياء ،التوعي ��ة على املخاطر الت ��ي تتهدد املجتمع
والأقوال ،والأفعال.
مما ي�س ��هل علينا من كل حدب و�صوب من
ويف بع� ��ض الدرا�س ��ات اجلامعي ��ة اجلادة مفاهي ��م خاطئة وقي ��م ال ترتبط بقيمنا وال
الت ��ي اعتم ��دت عل ��ى ا�س ��تفتاءات للنا�س مبجتمعاتنا.
عل ��ى الأر� ��ض ،ميداني� � ًا ،وما يك�ش ��ف لنا �إن امل�س� ��ؤولية الأ�سا�س ��ية تبد�أ بوجود هذه
عن خماط ��ر بع�ض م ��ا يردنا م ��ن برامج اجله ��از يف البيت ،فم ��ن �س ��عى �إليه عليه
وت�أثرياتها على النا�شئة لكنها جميع ًا تركز �أن يع ��رف كي ��ف يوج ��ه �أوالده �إىل الأقنية
على دور الأ�سرة يف التوعية والإر�شاد �أو ًال ،الت ��ي تق ��دم الربام ��ج الديني ��ة ،والعلمية،
ثم دور امل�ؤ�س�س ��ات الرتبوية وال�س ��ادة �أهل وال�ص ��حية ،ول ��كل م ��ا يخت ��اره ،والأبن ��اء
العل ��م من كل الطوائ ��ف يركزون على دور يت�أثرون �أو ًال ببيئتهم الأ�س ��رية ويتابعون ما
الأ�س ��رة يف حفظ النا�شئة فال ميكن ترك تتابعه ويرون ما تراه ،فكلما كانت الأ�س ��رة
اجلي ��ل عل ��ى ؟؟؟  ،ب ��ل ال بد م ��ن التوعية �سليمة كان املجتمع �سليم ًا ،وكلنا م�س�ؤول.

األستاذ فؤاد الحركة

املهندس هشام بكداش
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رئي�سة "رابطة املر�أة العاملة يف لبنان" �إقبال دوغان لـ " �صيدا":

لبنان ،وكانت بالن�س ��بة يل حلم ًا ا�ستطعت �إجنازه
لأنه ��ا كانت مبثاب ��ة همزة الو�ص ��ل ما ب�ي�ن العمل
الن�س ��ائي والعم ��ل النقابي ،خ�صو�ص� � ًا و�أنها كانت
�ش ��به بداية لأن �س ��بل تغيري و�ض ��ع املر�أة ال تتم �إال
بالعم ��ل ،ولتنال حقوقها يف العم ��ل عليها �أن تكون
جزء ًا من هذا العمل النقابي".

م�شاركة املر�أة يف املجل�س النيابي �ضعيفة جد ًا وعليها �أن
تدخل املعرتك ال�سيا�سي بجدارتها ال عن طريق "الإرث"

الأهداف

خالل حفل التكريم الذي
أقيم على شرفها

تشارك في تظاهرة في بغداد من أجل السالم

ول���دت يف كن���ف عائل���ة متو�سط���ة ،همه���ا الأول املحافظ���ة عل���ى القي���م تعت�ب�ر ب����أن عل���ى امل���ر�أة �أن تب���ذل املزي���د م���ن اجله���د لتدخ���ل املع�ت�رك
والأخ�ل�اق ،فكان���ت فت���اة حمظوظ���ة �إذ ا�ستطاع���ت �أن حتق���ق ذاته���ا يف ال�سيا�س���ي وتثبت دورها عن ج���دارة ال عن طريق الإرث ال�سيا�سي ،فهي
حتى الآن ترى ب�أن م�شاركة املر�أة يف املجل�س النيابي �ضعيفة جداً.
مرحلة قيا�سية.
دخل���ت كلي���ة احلق���وق ،فكان���ت حمامي���ة متي���زت بن�شاطه���ا ال�سيا�س���ي
والنقاب���ي واالجتماع���ي ال���ذي رك���زت عليه �إميان���اً منها ب�ض���رورة حمل �إنه���ا �أمينة �س���ر املجل�س الن�سائي اللبناين ورئي�س���ة جمعية رابطة املر�أة
العامل���ة يف لبنان �إقب���ال دوغان التي التقيناها لنتع���رف على م�سريتها
ر�سالة املر�أة و�إعالء �ش�أنها والدفاع عن كافة ق�ضاياها.
الن�ضالي���ة �إن �ص���ح التعب�ي�ر ،ولن�ستطل���ع منه���ا �آرائه���ا جت���اه دور امل���ر�أة
تعمل دون كلل �أو ملل يف املعرتك االجتماعي وحتر�ص على �إبقاء �أبواب وفاعليته يف املجتمع.
منزله���ا م�ش ّرع���ة لإ�ستقب���ال كل امر�أة ت���دق بابها للم�ساع���دة لتقدم لها
اال�ست�ش���ارة القانوني���ة .كذل���ك جتدها ت���رد على املكامل���ات الهاتفية لي ً
ال ف���كان لق���اء م���ن القل���ب �إىل القل���ب حتدثت خالل���ه دوغان ب���كل �إ�سهاب
و�صراحة .ويف ما يلي ن�ص احلوار:
نهاراً لإ�سداء اخلدمات والن�صائح.
�أعترب نف�سي حمظوظة
من هي ال�سيدة �إقبال دوغان؟
 " �أنا من عائلة متو�سطة لكن متعلمة ،والدي كانرجل دين متنور وكنت الإبنة اخلام�سة من بني �ست
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�ش ��باب وبنت ،و�أختي تزوج ��ت باكر ًا ،فكان يل كل
االهتمام من عائلتي ،و�أنا �أعترب نف�س ��ي حمظوظة
م ��ن �أهلي وبعد ذلك من قب ��ل زوجي .وهم حقيقة
�س ��اعدوين جد ًا لأ�س ��تطيع �أن �أحقق ذاتي .وهكذا
تربيت تربية �ص ��احلة دينية و�أخالقي ��ة ،رغم �أننا

مل نك ��ن منلك الكثري م ��ن املال ،لك ��ن والدي كان
يدر�س يف ثانوية كلية الرتبية والتعليم يف طرابل�س
و�إخوت ��ي تعلموا لأن والدي كان يع ّلم هناك �أي�ض� � ًا،
وكن ��ا متفوق�ي�ن .وال بد �أن �أ�ش�ي�ر ب�أنن ��ا تعلمنا يف
مدر�س ��ة الدول ��ة �أي املدر�س ��ة الر�س ��مية ،وجنحنا

جميع ًا وكان من بيننا �أطباء و�ض ��باط وكما تعلمني
اتخذت املحاماة كمجال للدرا�سة.
بداي ��ة عملت م ��ع حرك ��ة القوميني الع ��رب ،وكان
ت�أث�ي�ر الق�ض ��ية الفل�س ��طينية ق ��وي ج ��د ًا .بعدها
عندم ��ا دخلت �إىل جامعة ب�ي�روت العربية تعرفت
�إىل زوج ��ي هن ��اك وكان يومها نا�ص ��ري ًا بينما �أنا
كنت مع القوميني العرب ،وكنا نعمل �ض ��د بع�ض ��نا
يف ال�سيا�سة �إال �أن االجتاه واحد يف النهاية.
لك ��ن احلركة احلزبية يومه ��ا ،واحلركة الطالبية
كان ��ت نا�ش ��طة جد ًا ،و�أذك ��ر �أن �أول �ش ��خ�ص كان
رئي�س ًا الحتاد الطالب هو الرئي�س نبيه بري �آنذاك
بعد ذلك زوجي تاله .وكنا قلب ًا واحد ًا ،وكان اجلو
جمي�ل ً�ا جد ًا .بعد ذلك تزوجن ��ا ،وبقينا على نف�س
اخلط الوطني".

العمل النقابي
كيف دخلت املعرتك االجتماعي؟
 "ل ��دى تخرجن ��ا من اجلامع ��ة (�أن ��ا وزوجي)،توظف ��ت يف "الريج ��ي" وزوج ��ي دخ ��ل �إىل نقابة
املحام�ي�ن خ�صو�ص� � ًا و�أن ��ه كان ��ت لدي ��ه تطلع ��ات

لدخول املعرتك ال�سيا�سي.
ول ��دى دخ ��ويل "الريجي" ب ��د�أت العم ��ل النقابي
وفع�ل ً�ا �أحبب ��ت العم ��ل و�أ�ص ��بحت �أ�ش ��ارك يف
االنتخابات النقابية وكن ��ت �أحيان ًا �أ�ؤلف الالئحة،
أوج ��ه لها �ألف
حينه ��ا تعرفت �إىل �س ��يدة فا�ض ��لة � ّ
حتي ��ة وهي الأ�س ��تاذة �إميلي فار� ��س �إبراهيم التي
كان ��ت يومها رئي�س ��ة املجل�س اللبن ��اين وهي كاتبة
و�أديب ��ة وكان ��ت بدوره ��ا تعم ��ل يف "الريج ��ي" يف
ذلك الوقت .وتعرفنا �إىل بع�ض ،وان�س ��جمنا جد ًا،
و�أدخلتن ��ي معه ��ا �إىل املجل�س كع�ض ��و ،و�أ�ص ��بحت
تر�س ��لني لأ�ش ��ارك يف امل�ؤمترات �س ��واء يف البالد
العربية �أو العاملية وهكذا كانت البدايات يف العمل
االجتماعي.
ا�س ��تمريت يف املجل� ��س الن�س ��ائي كع�ض ��و منف ��رد
لغاي ��ة الع ��ام  ،1992وتذكرين احل ��وادث �أيامها،
فا�ض ��طررنا �إىل التنق ��ل م ��ن منطق ��ة �إىل �أخرى،
لكنن ��ا قررنا ع ��دم مغادرة البلد مهما ح�ص ��ل .يف
ذلك الوقت ،وبعد هدوء الأو�ضاع ن�سبي ًا انتخبت يف
املجل�س الن�سائي ك�أمينة لل�سر ،وانتخبت الدكتورة
�أمان كبارة �س ��قراين كرئي�س ��ة للمجل�س الن�س ��ائي
اللبناين .بعدها �أ�س�س ��ت رابطة امل ��ر�أة العاملة يف

م���ا ه���ي �أه���داف رابط���ة امل���ر�أة العامل���ة يف
لبنان؟
" حالي� � ًا �أر�أ�س جمعية "رابطة امل ��ر�أة العاملة"،"و�ش ��بكة حقوق الأ�سرة" ،و�أهداف هذه الرابطة
�أن ن�ؤم ��ن ب�أن الظروف تغ�ي�رت بحيث �أن املر�أة مل
تعد فقط ربة منزل بل �أ�صبحت امر�أة عاملة �أي�ض ًا
لذل ��ك يج ��ب �أن تتغري الظروف الت ��ي حتيط بهذه
الوظيف ��ة ،لكي ن�س ��اعدها على القي ��ام بواجباتها
وبالت ��ايل على الدول ��ة واملجتمع �أن ي�س ��اعداها يف
م�س� ��ألة الأمومة ،وال �سيما �أنها تنفرد بهذه امليزة،
علم ًا ب�أن الأمومة ال يجب �أن ت�شكل كل حمور املر�أة
رغم �أنها ت�شكل دور ًا كبري ًا هذا �صحيح لكن هناك
�أي�ض� � ًا دوره ��ا كمواطن ��ة ،وكرب ��ة عم ��ل ،وعاملة،
ونائب .لذلك دورنا �أن ن�ؤمن لها ال�س ��بل الالزمة،
وتغي�ي�ر القوانني والعقلية لن�س ��اعدها على النجاح
بدورها".

ال�صعوبات
�إىل �أي مدى واجهتم �صعوبات يف هذا الإطار؟
 " ال�ص ��عوبات كبرية ،ولكننا جمموعة مرتابطةنحاول خلق جمتمع ي�س�ي�ر باجتاه توعية م�ش�ت�ركة
�س ��واء للرج ��ل �أو امل ��ر�أة ،للو�ص ��ول �إىل �أهدافن ��ا
املن�ش ��ودة وغايتن ��ا الت ��ي تتمث ��ل ب�إن�ص ��اف املر�أة
وت�ش ��جعيها عل ��ى خو� ��ض كاف ��ة املج ��االت وذل ��ك
مب�شاركة الرجل �أي�ض ًا.
كي���ف تقيم�ي�ن دور اجلمعي���ات الن�سائية يف
لبن���ان ،وه���ل �أن���ت را�ضي���ة متام���اً ع���ن هذا
الدور؟
 " هن ��اك جمعي ��ات ن�س ��ائية ،وهن ��اك جمعياتخمتلط ��ة ،وال �ش ��ك �أن العم ��ل امل ��دين يف لبن ��ان
ناج ��ح ج ��د ًا .والقطاع املدين يف لبن ��ان ي�أخذ على
عاتق ��ه عبء كب�ي�ر عن كاه ��ل الدولة وخ�صو�ص� � ًا
�أي ��ام احلرب حيث �أم�س ��ى حينه ��ا املجتمع املدين
ه ��و الدولة ،حي ��ث كان للمر�أة دور ًا فع ��ا ًال جد ًا وال
�س ��يما �أنها حتب العمل التطوع ��ي لأنها وقتها كان
ي�س ��مح له ��ا بذلك عك� ��س الرجل .وم ��ع ذلك نحن
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ما هي الأنواع وامل�صادر واالنعكا�سات التي ينتجها العنف الأ�سري؟

د .كالّب الب�ساط ت�ؤكد ب�أن الأ�سرة جتتاز مرحلة
فائقة ال�صعوبة ومكافحة العنف الأ�سري تتم عرب
التوعية ،عمل اجلمعيات والقوانني الرادعة

خالل مؤتمر تفعيل االتحاد النسائي العربي العام في اليمن

حالي ًا �أ�ص ��بحنا نعاين نوع ًا م ��ن النق�ص يف العمل
التطوعي نظر ًا لن�سبة الن�ساء العامالت املرتفع.

دور املر�أة
بر�أي���ك هل ا�ستطاعت املر�أة �أن حتقق ذاتها
وتثبت دورها؟
 " �إىل ح ��د م ��ا ،لكن ه ��ذا ال يكف ��ي .عليها بذلاملزي ��د م ��ن اجلهود وال �س ��يما يف جم ��ال املعرتك
ال�سيا�سي".
كيف تق ّيمني م�شاركة املر�أة يف املجل�س النيابي؟
 " م�ش ��اركتها �ض ��عيفة ج ��د ًا ،و�إن �أخذن ��ا بع�ي�ناالعتبار �أننا �أول بلد عربي ي�أخذ احلق يف االنتخاب
والرت�ش ��ح منذ العام � ،1953إن نظرنا �إىل النتائج
التي حققناها فهي قليلة جد ًا ،وهذه امل�س� ��ألة مثل
"تابو" ،ي�سمحون لنا ب�أن نكون حماميات و�أطباء
ومدي ��رات �ش ��ركات لك ��ن لغاي ��ة خ ��ط ال�سيا�س ��ة
"وقف ��وا" ،حتى اللواتي جئن �إىل املجل�س النيابي
�أت�ي�ن ع�ب�ر الإرث ال�سيا�س ��ي ،وبع�ض ��هن انتخ�ب�ن
لإف�س ��اح املج ��ال يف م ��ا بع ��د لأوالدهن ،فامل�س� ��ألة
عبارة عن بطاقة "ترانزيت" .يا ليتهم ي�س ��محون
لنا بامل�شاركة ب�شكل �أو�س ��ع ،منهم حكموا ل�سنوات
طويل ��ة ومل يتمكن ��وا م ��ن بناء بل ��د ،فليرتك ��وا لنا
املجال رمبا ا�ستطعنا �أن نبني بلد ًا �آمن ًا وم�ستقر ًا.
الواقع م�ؤمل ،و�صدقيني امل�ش ��اركة االنتخابية هذه
الدورة لن تكون فاعلة لأن ن�س ��اء عدة امتنعن عن
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امل�ش ��اركة ،كذلك هناك ن�ساء كرث و�إن ّ
تر�شحن لن
ي�صلن ،فاحلال مع الرجال هكذا فكيف احلال مع
الن�ساء؟!".

�أبرز الق�ضايا
م���ا هي �أب���رز الق�ضاي���ا الت���ي تتناولونها يف
املجل�س الن�سائي حالياً؟
 " هناك مو�ض ��وع احل�ض ��انة الذي كانت "�شبكةحق ��وق الأ�س ��رة" تعم ��ل عليه من ��ذ �أربع �س ��نوات،
تقدمن ��ا في ��ه خط ��وات �إىل الأم ��ام لكن م ��ا يزال
هناك بع� ��ض الطوائ ��ف التي عليه ��ا املوافقة على
بع�ض النق ��اط ،كذلك هناك مو�ض ��وع حق �إعطاء
املر�أة اجلن�سية لأوالدها والذي بات معيب ًا التحدث
فيه لأنه يجب �أن يكون �أمر ًا تلقائي ًا ،وهناك �أي�ض� � ًا
مو�ضوع االتفاقية التي ت�شمل �إلغاء جميع الأ�سباب
والتحفظات �ضد املر�أة ونحن ب�صدد ت�شكيل حملة
خا�ص ��ة و�إقليمية يف ه ��ذا الإطار �ست�ش ��مل البالد
العربية .املغرب رفع التحفظات ووقعوا الربوتوكول
امللحق به ��ذه االتفاقية وهي تُعنى بق�ض ��ايا العنف
�ض ��د امل ��ر�أة ،لبن ��ان رف�ض ذل ��ك وغالبي ��ة الدول
العربية �أي�ض ًا.
كذل ��ك املجل�س الن�س ��ائي يب ��ذل جهود ًا م�ض ��اعفة
يف م�س� ��ألة "الكوت ��ا" ،ونح ��ن من ��ذ ع�ش ��ر �س ��نوات
نعمل على هذا املو�ض ��وع ،ولغاية الآن مل ن�ص ��ل �إىل
هدفنا ،لكن ال ي�ضيع حق وراءه مطالب ،وهنا تكمن

ال�ص ��عوبة ففي لبنان لي�س بال�س ��هل �أن ت�ص ��لي �إىل
مبتغاك ،ف�أن ��ت عندما حتققني �إجن ��از ًا ما تكونني
قد ا�ستحقيته عن جدارة ونتيجة ن�ضال طويل".

الطموح
�إىل ماذا تطمحني؟
 " �أن �أ�س ��اعد �أهل بلدي وال �شيء �أكرث من ذلك،�أطمح �أن �أرى لبنان م�س ��تقر ًا وهادئ ًا ومنارة للعلم
والتق ��دم .و�أطم ��ح �أن �أرى �أوالدي ناجح�ي�ن ،كم ��ا
�أطمح �أن �أ�شاهد �أحفادي قدر امل�ستطاع".
ختام���اً االنتخاب���ات النيابية عل���ى الأبواب،
م���اذا تنتظري���ن كمواطن���ة م���ن ه���ذه
االنتخابات؟
 " �إن �ش ��اء اهلل� ،إن متت ب�سالم� ،أمتنى �أن تكوندميقراطي ��ة ،لأن دميقراطيتن ��ا ناق�ص ��ة مبا �أنها
مرتبط ��ة بالطائفي ��ة واملذهبية فه ��ي دميقراطية
غري مكتمل ��ة ،وطاملا ه ��ي موجودة فمن ال�ص ��عب
جد ًا �أن ت�صل املر�أة �إىل ما تطمح �إليه".
وختام� � ًا ،ال ي�س ��عنا بدورن ��ا �إال �أن نتمن ��ى النجاح
والتوفي ��ق لكل م ��ا يه ��دف �إىل �إعالء �ش� ��أن املر�أة
وتر�س ��يخ دوره ��ا وذل ��ك يف خمتل ��ف املج ��االت
وال�صعد.
�سمار الرتك

ّ
د .كالب البساط خالل مشاركتها في إحدى الندوات

ملنا�سبة "يوم الأ�سرة" الذي �صادف مروره يف الأول من ال�شهر اجلاري ،ارت�أينا �أن نطرح مو�ضوع العنف الذي ميار�س �ضد الأبناء ب�صورة مبا�شرة
�أو غري مبا�شرة ،وذلك ملعرفة همومه و�شجونه ومدى انعكا�س نتائجه على الأبناء.
فالعنف �ضد الأبناء هو �أحد امل�شكالت امل�ستع�صية التي تعاين منها الأ�سرة العربية والأجنبية بحد �سواء .وال يقت�صر هذا العنف على اخلالفات
والنزاع���ات وردود الفع���ل ال�سلبي���ة ب�ي�ن �أ�سرة و�أخرى حيث تنعك����س م�شاهده و�آثاره مبا�ش���رة �أو غري مبا�شرة على الأبناء ،ب���ل يتعداه لنوع �أخطر
و�أكرث هدماً ل�شخ�صياتهم ومنوهم ...وهو العنف الداخلي للأ�سرة� ،أي عنف الأب �أو الأم مع الأبناء.
ويف هذا الإطار ،ف ّزت املمار�سة املفرطة ال�ستخدام العنف يف احلياة الأ�سرية اليومية� ،أحد املخت�صني الأمريكيني لو�صف امل�شكلة بجملة مفيدة:
" �إننا ن�ستحم مب�شاهد العنف" و�أن الأ�سرة هي �أكرث مكان حدوثاً للعنف يف الواليات املتحدة.
�إن الت�ضيي���ق عل���ى الأبن���اء والتحكم يف حركاتهم اليومية والق�سر والإجبار والتحقري ،وحقنه���م مبعلومات خاطئة ،وتعري�ضهم للعنف اجل�سدي
هي جميعاً مظاهر �سلوكية �صارخة لعنف الأ�سرة الأمريكية �ضد الأبناء.
�أما العنف يف الأ�سرة العربية فال يخرج عن نطاق ما يجري يف البيئات الأخرى� ،إن مل يكن يزيد عنها �أحياناً ،وخا�صة يف جمال ا�ستعمال العنف
املادي اجل�سدي.
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م���ا هي �أنواع وم�صادر العنف الأ�سري نحو
الأبناء؟
املوجه
الح ��ظ عدد من علم ��اء النف�س ب� ��أن العنف ّ
�ض ��د الأبن ��اء يزيد من خ�ل�ال عدة �أن ��واع �أبرزها
اثنني:

وملعرفة املزيد عن واقع الأ�س ��رة يف لبنان ،التقينا
الباحث ��ة الرتبوية ع�ض ��و الهيئ ��ة الوطنية ل�ش� ��ؤون
املر�أة الدكتورة �إلهام كالب الب�ساط ،فكان احلوار
الآتي:

العنف املادي اجل�سدي

واقع الأ�سرة

العن ��ف االنفع ��ايل (التحق�ي�ر ،الق�س ��ر �أو الإجبار
ال�سلوكي ،التهديد باحلرمان ،الهجر).

كي���ف تق ّيم�ي�ن واق���ع الأ�س���رة يف لبن���ان
حالياً؟
 " الأ�س ��رة اللبناني ��ة جتت ��از حالي� � ًا مرحل ��ةانتقالية فائقة ال�صعوبة ،وذلك ب�سبب �أن العائلة
التقليدية التي كنا نعرفها والتي كانت جتتمع على
الأقل يف فرتة امل�ساء تبدلت حتى هيكليتها .فلي�س
هناك �أ�س ��رة يف لبنان ال ت�س ��جل هج ��رة �أو غياب
على الأقل لواحد م ��ن �أبنائها .والهجرة قد تكون
دائم ��ة وقد تك ��ون ظرفية لكنها ت�ؤث ��ر على نوعية
العالق ��ات املوجودة ب�ي�ن �أفراد الأ�س ��رة مع ًا� .أما
ال�س ��بب الثاين فيكمن يف دخول و�سائل االت�صال
ال�س ��ريعة والتي فتحت �أبواب الع ��امل كله لأوالدنا
ولكنها بذات الوق ��ت �أبعدتهم عنا .فالولد يجل�س
�أم ��ام "الكمبيوت ��ر" ويدخ ��ل يف عامل افرتا�ض ��ي
ين�س ��ج في ��ه عالق ��ات جدي ��دة ويهم ��ل عالقات ��ه
الأ�سا�س ��ية املوجودة يف قربه .وال�سبب الثالث هو
�أن الرتبي ��ة �أ�ص ��عب بكث�ي�ر لأن الأه ��ل مل يعودوا
يتحكم ��وا بكل العنا�ص ��ر التي ت�ؤث ��ر على �أوالدهم
�س ��واء يف الإع�ل�ام� ،أم يف الرتبي ��ة �أم م ��ن خالل
املعلوم ��ات الت ��ي ي�س ��تقونها ،وبالت ��ايل من خالل
احلي ��اة االجتماعية التي ينخرط ��ون بها .وبذلك
مل يعد الأهل هم امل�ص ��در الأول للمعرفة والرتبية
مما ي�شكل اختال ًال كبري ًا تعي�شه الأ�سرة يف الوقت
احلا�ضر� .إ�ضافة �إىل �أن ال�صعوبات االقت�صادية
ممك ��ن �أن تخلق نزاع ��ات �أو خالف ��ات يت�أثر بها
الولد كما يت�أثر به ��ا كل من الرجل واملر�أة وت�ؤدي
�إىل انحرافات وت�صرفات خاطئة".

وم�صادر هذا العنف تتمحور بالآتي:
العنف الأ�س ��ري :وهو الأ�ش ��د خط ��ر ًا على تطور
دماغ و�شخ�ص ��ية الطفل حيث ي�ضم هذا امل�صدر
بالإ�ض ��افة لعنف الوالدين ،العنف الذي ميار�سه
الأخوة �ضد بع�ضهم عند اخلالفات يف ما بينهم.
وتفي ��د الإح�ص ��ائيات الأمريكي ��ة املتخ�ص�ص ��ة
يف ه ��ذا الإط ��ار �إن م ��ا يزيد ع ��ن  29مليون من
الإخوة ميار�س ��ون العنف �ض ��د �إخوتهم الآخرين
كل �سنة.
عنف و�س ��ائل الإع�ل�ام� :إن الإعالم مب ��ا يتوفر له
حالي� � ًا من تقنيات ات�ص ��االت وم�ؤ�س�س ��ات متنوعة
وف�ض ��ائيات و�ألع ��اب الكرتوني ��ة ومواق ��ع �إنرتن ��ت
يع ّر�ض الأبناء مل�شاهد العنف طيلة �أربعة وع�شرين
�س ��اعة يف الي ��وم .فالأطف ��ال يف البيئ ��ة الأمريكية
ي�شاهدون التلفاز مبعدل مدة ثالث �ساعات يومي ًا.
و�إن جمم ��وع ما يراه ال�ش ��اب املراهق من م�ش ��اهد
العنف مع عمر ثماين ع�ش ��رة �س ��نة ق ��د بلغ مائتي
�أل ��ف م�ش ��هد ًا ،الأم ��ر الذي دف ��ع الأبناء لل�ش ��عور
بالرعب عند التعامل مع العامل خارج الأ�سرة حيث
يبدو �أكرث خطورة وتهديد ًا لأنف�س ��هم خا�ص ��ة عند
اجتماع عنف الأ�سرة مع عنف البيئة اخلارجية.
عن ��ف املدر�س ��ة والبيئ ��ة املحلية املفتوح ��ة :يوازي
العنف يف نوعه و�ص ��فه ودرجته باملدر�س ��ة والبيئة
االجتماعية الوا�سعة ،ما يختربه الأبناء يف الأ�سرة
ومن و�س ��ائل الإعالم .وتقدّر الإح�صائيات يف هذا
الإطار ب� ��أن  %19من جمموع اجلرائم يف الواليات
املتح ��دة يرتكب ��ه الأبن ��اء اجلانح ��ون يف الواليات
املتحدة الأمريكية.
�أم ��ا يف املدار�س والبيئات العربي ��ة املحلية ،فيبدو
العن ��ف حل�س ��ن احلظ بعي ��د ًا حت ��ى الآن من كونه
ظاهرة عامة مع �أنه ي�شكل م�صدر قلق وا�ضح لدى
الأ�سرة.

�صيدا

26

احلد من امل�شكلة
العن���ف �ض���د الأبن���اء ه���و �أح���د امل�ش���اكل
امل�ستع�صي���ة الت���ي تع���اين منه���ا الأ�س���رة
العربي���ة والأجنبي���ة بحد �س���واء ،كيف من
املمكن احلد من هذه امل�شكلة؟
 " العن ��ف الأ�س ��ري كان موج ��ود ًا دائم� � ًا يف كلاملجتمع ��ات وعلى م�س ��تويات خمتلف ��ة ،ولكن الآن

 التوعية عمل اجلمعيات الأهلية -القوانني الرادعة

االنعكا�سات

الدكتورة البساط محاضرة

ف�إن �صعوبات احلياة املادية والنف�سية والعقالنية،
جعلت ��ه يزداد .ويف الأ�س ��ا�س كان العنف يقع دائم ًا
على الأ�ض ��عف� ،أي على الن�س ��اء وعل ��ى الأطفال.
وكان الإقرار به مبثابة ف�ض ��يحة �أو عيب علم ًا ب�أنه
هو العيب املخفي .ويف املجتمعات التي تطورت وال
�سيما يف جمال حقوق الإن�سان �أ�صبح هناك قوانني
و�آليات لل�ش ��كوى وذل ��ك بدون �أن نحمل ال�ض ��حية
م�س�ؤولية العنف �أو �س ��بب العنف .ويف جمتمعاتنا،
�أك�ث�ر ما يهمن ��ا هو وج ��ود التوعي ��ة ،التوعية على
م�ستوى امل�ساواة بني الرجال والن�ساء على الكرامة
الإن�س ��انية ،التوعية على نوعية العالقات الأ�سرية
احل ��ادة ،التوعية على �أن الولد هو كائن �إن�س ��اين
متكام ��ل يحق ل ��ه االح�ت�رام والإ�ص ��غاء مثله مثل
غ�ي�ره .كذل ��ك هن ��اك عم ��ل اجلمعي ��ات الأهلية،
فاجلمعيات الأهلية له ��ا دور كبري جد ًا يف التوعية
واملتابعة واملالحقة ورفع ال�صوت.
كذلك من املهم جد ًا �أن يكون هناك قوانني رادعة،
فالعنف ممكن �أن يكون ج�س ��دي وبالتايل �ستظهر
�آثاره ،وممكن �أن يكون نف�س ��ي وهنا ي�صعب تربير
وج ��وده �أو �إظه ��ار �آث ��اره املادي ��ة علم ًا ب�أن ��ه �أعمق
و�أخطر من غريه.
ومكافحة هذه امل�شكلة تتم كما �سبق �أن ذكرت لك
بثالثة نقاط:

�إىل �أي م���دى ت�ؤث���ر االنعكا�س���ات الناجت���ة
عن العنف على الأبناء؟
 " الطف ��ل يخاف م ��ن العنف �س ��واء كان موجهاًنحو �أمه �أو نحوه .ف�إح�سا�س "الوح�ش" الذي نخرب
الأوالد عنه يف ق�ص ���ص ال�صغار ي�ش ��كل �إح�سا�سه
جتاه العنف لأنه ي�ش ��عر ب�أنه �ض ��عيف وال ي�س ��تطيع
الدفاع عن نف�س ��ه ،وبالتايل هو �س ��يكون �ض ��حية.
له ��ذا ال�س ��بب ف�إما يك ��ون الولد قد ت�أذى ج�س ��دي ًا
و�إما نف�س ��ي ًا والأذى النف�سي خميف جد ًا لأنه ي�ؤثر
على كل حياته .فنحن ال ن�س ��تطيع �أن نح�صل على
مواط ��ن يعي� ��ش الدميقراطي ��ة كما يج ��ب �إذا كان
هناك من تخويف له ،فهو يبقى خائف ًا من �ض ��ربة
م ��ا �أو �أذى ما �أو من عنف ما يقع عليه ،وبالتايل ال
ي�س ��تطيع �أن يكون مواطن ًا متكام ًال رغم ح�ص ��وله
عل ��ى كامل حقوق ��ه املواطني ��ة .فتعامله النف�س ��ي
وعالقات ��ه مع الآخرين قد ي�ص ��بغه �إما �إح�س ��ا�س
ال�ضحية �أو �إح�سا�س اجلالد".
ويف م ��ا يلي ملحة عن خماطر العن ��ف وت�أثريه على
بناء وعمل الدماغ:
�أث���ر العن���ف وخماوف���ه عل���ى بن���اء وعم���ل
الدماغ؟
�إن ا�س ��تمرار تع ّر�ض الأبناء للعن ��ف يف كل مكان
حيوي يعي�ش ��ون �أو يدر�س ��ون فيه ي�ؤدي �إىل �شحن
�أدمغته ��م باملخ ��اوف م ��ن عواقب ��ه ،والتكي ��ف
املتوا�ص ��ل بالنتيج ��ة لتجن ��ب حوادث ��ه وعواقب ��ه
عليه ��م� .إن هذا احلذر واخلوف والتجنب للعنف
يجرب الدماغ لدى كل منهم على تطوير تغريات يف
بنية وعمل هذا الدماغ �إدراكي ًا وانفعالي ًا و�سلوكي ًا
واجتماعي� � ًا .مما يعني ب�أن ال�س ��ياالت الع�ص ��بية
اخلا�ص ��ة بالإدراك وذاكرة طفل " فيزيولوجي ًا"
تبدو حذرة متيقظة على مدار ال�س ��اعة ال�ستقبال
تهديدات العنف والرد عليها ب�أ�س ��اليب وو�س ��ائل
الدفاع املتاحة للطفل ،دون انتباه يذكر يف الواقع
مل�س� ��ؤوليات هام ��ة �أخ ��رى لنموه ال�شخ�ص ��ي مثل
الدرا�س ��ة والتعليم والتح�ص ��يل .و�إن تكرار عمل
ال�س ��ياالت الإدراكي ��ة الع�ص ��بية لتجن ��ب العنف
وخماوفه ولال�ستجابات الف ّعالة التّقاء خماطره،
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ت�ؤدي بالدماغ �إىل تطوير وظائف وقدرات جت�سد
خ�ب�رات العنف املتك ��ررة بالطفول ��ة ..متام ًا كما
يحدث عندما ت�ش ��جيع وممار�س ��ة الطفل ملعرفة
�أو خ�ب�رة �أو مه ��ارة حمددة لدرجة ي�ب�رع فيها..
�إن م ��ا يحدث يف مثل ه ��ذه املواقف الإدراكية هو
تطوي ��ر الدماغ ل�س ��ياالت ع�ص ��بية مكثف ��ة وقوية
ون�ش ��طة يف الذاكرة م�س ��تعدة دائم� � ًا للعمل عند
�أول من ّب ��ه بيئ ��ي يثريه ��ا ..وم ��ا يطر�أ عل ��ى بنية
وعمل الدماغ بالعن ��ف وخماوفه لدى الطفل ،هو
�أن النب�ض الدماغي التي ت�ص ��ل الق�ش ��رة املخية
العليا املخت�ص ��ة بالن�شاط الع�صبي الواعي الذي
ينظم الأن�ش ��طة الع�ص ��بية املثرية املت�سارعة من
�أجزاء الدماغ الدنيا ( الدماغ الأو�سط والع�صبة
الدماغية)  ..تت�ش� � ّو�ش ر�سائلها وت�ضعف  ..الأمر
ال ��ذي يزيد من ق ��وة الإثارات الع�ص ��بية للدماغ
الأو�سط والع�صبة الدماغية على ح�ساب قريناتها
التنظيمية الواعية بالق�ش ��رة املخي ��ة ،ي�ؤدي هذا
الو�ضع الع�صبي املقلوب �إىل زيادة عدوان الطفل
وتهورات ��ه ال�س ��لوكية ثم رفع قدرت ��ه ليكون عنيف ُا
�أك�ث�ر .ومع تك ��رار مواق ��ف وح ��وادث وتهديدات
العنف ورعب الطفل من خماوفه ،ترت�سخ وتقوى

ال�سياالت الع�صبية اال�ضطرابية اجلديدة بحيث
ت�صبح �سائدة يف ذاكرة الطفل ،ون�شطة �أكرث من
غريها للعم ��ل والتفاعل مع الواق ��ع ..نظر ًا لكون
حوا�س وانتباه هذا الطفل هي م�شغولة با�ستمرار
ال�س ��تقبال �أخط ��ار العن ��ف والقي ��ام بال ��ردود
ال�س ��لوكية الفوري ��ة لله ��رب منه ��ا �أو مواجهتها،
ويالحظ على الطفل بالتغيريات الع�صبية �أعاله
انف�ص ��اله عن الواق ��ع والرتكيز با�س ��تمرار على
االنتباه ملثريات ذاتية يف �إدراكه وج�سمه ..موجهة
لتوقع العنف البيئي يف �أي حلظة ،واال�ستجابة له
ب ��ردود فعل دماغية منا�س ��بة Fight or Flight
 Responsesللموق ��ف مثل اله ��رب �أو املواجهة.
�إن الطفل هنا يبدو من�ش ��غ ًال طيلة الوقت ب�أحالم
اليقظ ��ة ،والتخيل والتجنب والت�ش ��و�ش النف�س ��ي
وت�ص ��غري الذات .وعن ��د التدري� ��س والتعليم  ،ال
يعي مثل هذا الطفل الر�س ��ائل التعليمية اجلارية
بالرغم من هدوئه وتركي ��زه ونظره ظاهري ًا �إىل
املعل ��م ،ب�س ��بب انقطاعه ع ��ن الواقع كم ��ا نوهنا
�أو ب�س ��بب التنبيه املفرط لتجن ��ب �أخطار العنف
املتوقعة من الآخرين.
�س.ت.
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العمـل وحدود دور املـر�أة يف املجتمع ..متع ّلمة �أو جاهلــة

املذيعة لينا دوغان ناصر

اإلعالمي جميل جمول

املخرجة جورجينا جودي

الدكتور عصام شبارو

ّ
االعالمية كاتي يمني

الن�ســاء العامـــالت:
التـكامل مطلوب ملواجهة الأزمات االقت�صادية
من���ذ �أك�ث�ر من ن�صف ق���رن وبالدنا تعي�ش احلروب املتوا�صل���ة ،خارجياً وداخلياً ،حروب ع�سكري���ة م�س ّلحة تركت خلفها
�ألآف الأرام���ل والن�س���اء اللوات���ي بنت يتح ّملن م�س�ؤولي���ات �أ�سرهنَّ والدور االقت�صادي الأ�سا�س���ي فيها ،وحروب وغزوات
ثقافية وفكرية تدعو �إىل حرية املر�أة وم�ساواتها بالرجل و�ضرورة مت ّلكها من كل الروابط والقيم والأخالق طاملا �أنها
تلعب دور الرجل يف الأ�سرة.
وال�س����ؤال ه���و� :إىل �أي م���دى ترى الن�ساء العامالت حدود دور املر�أة يف املجتمع؟ و�إىل �أي مدى ميكن للمر�أة العاملة �أن
تلع���ب الدوري���ن مع���اً يف رعاية الأ�سرة و�صون نف�سها من خماطر التح ّر�ش والف�س���اد يف هذا املجتمع؟ وما هو دور العلم
على هذا ال�صعيد؟ وفيما يلي الإجابات التي �سجلناها على هذه الت�سا�ؤالت:
التكامل مطلوب

الإعالمية لينا دوغان نا�صر قالت:
�أعتق ��د �أنه من ال�ص ��عب التفريق الي ��وم ،ويف ظل
الأزمة االقت�ص ��ادية التي تطال العامل كله التفريق
بني دور املر�أة ودور الرجل يف رعاية �ش�ؤون الأ�سرة
و�ش ��جونها ،لأن الدوري ��ن يتكام�ل�ان وي�ص� � ّبان يف
حتقي ��ق الهدف نف�س ��ه �أال وهو رفع �ش� ��أن الأ�س ��رة
وحمايتها من خماطر العوز وال�ضياع.
ويف اعتقادي �أن للرتبية الأ�سرية الدور الأ�سا�سي يف
حماية املر�أة و�ص ��ونها من االنحراف يف امل�سارات
اخلاطئة ،وحمايتها من خماطر االختالط والعمل
امل�ش�ت�رك م ��ع الرجل ،فامل ��ر�أة التي ح�ص ��لت على
الرتبي ��ة ال�ص ��احلة وال�ص ��حيحة ال ميك ��ن لها �أن
تنج ��رف �أو تت�أث ��ر ب� ��أي ج ��و يحيط به ��ا لأنها من
حم�ص ��نة ب�سل�س ��لة من القيم والأخالق
الأ�س ��ا�س ّ
التي حتميها من ال�ش ��رور ،فالبيئة ال�ص ��احلة هي
الركن الأول يف ن�شوء الأ�سرة ال�صاحلة.
وهنا �أقول� ،صحيح �أن العلم له دور يف عملية التوعية
والإر�ش ��اد والتوجيه ،ويف توف�ي�ر فر�ص العمل املميزة
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للفت ��اة �أو املر�أة الت ��ي تخرج �إىل مي ��دان العمل ،و�أن
التعلي ��م ي�ؤدي �إىل اختيار الفتاة لالخت�ص ��ا�ص الذي
تعمل فيه ،والذي يرفع من م�ستواها وم�ستوى �أ�سرتها
االجتماعي والإن�س ��اين ،ولكن هناك �أي�ض ًا ن�ساء غري
متعلم ��ات يف جمتمعن ��ا قمن برتبية �أ�س ��رهنّ الرتبية
ال�صحيحة ال�ص ��احلة وعملن جنبا �إىل جنب الرجل
ومل يت�أث ��رن �س ��لبي ًا بذلك ،وخري دليل عل ��ى ذلك �أن
جمتمعنا ال�سابق الذي كان ي�ستند �إىل الزراعة كانت
املر�أة فيه تخرج �إىل احلقل وتعمل مع زوجها �أو بدونه
وتنتج وت�ؤ ّمن الدخل لأ�س ��رتها دون �أن ي�ؤدي ذلك �إىل
ف�س ��ادها ،و�أن الع�ش ��رات ال ب ��ل الآالف م ��ن الن�س ��اء
يعملن يف جماالت كثرية دون �أن يكنّ مزودات بالعلم
ولكنه ��نّ م ��زودات بالأخ�ل�اق والف�ض ��ائل و�أن ن�س ��بة
ال�س ��قوط نادرة �أو قليلة جد ًا ،فاملهم �إذ ًا هو الرتبية،
وال ميكن ملن ن�ش�أت يف بيت ال�سوء �إال و�أن تت�أثر به �إن
حت�صن نف�سها من �شروره.
مل ّ

�أ�سا�س البناء
وقالت املخرجة التلفزيونية جورجينا جوري:
كم ��ا �أن �أ�س ��ا�س البناي ��ة ه ��و ال ��ذي يحميها من

ال�س ��قوط �إذا ما تعر�ض ��ت لهزّة �أر�ض ��ية �أو زلزال
ب�س ��يط ،ويحم ��ي املقيم�ي�ن فيه ��ا من امل ��وت حتت
الأنقا� ��ض �إذا كان ثابت ًا وقوي ًا وقائم ًا وفق هند�س ��ة
�صحيحة تدر�س احتماالت وقوع الهزات والزالزل،
ف�إن الأ�س ��ا�س يف الأ�س ��رة هو الرتبية القيمية التي
تغر� ��س يف نفو� ��س ال�ص ��بايا الق ��وة عل ��ى مواجهة
ال�ص ��عاب والإغ ��راءات والف�س ��اد و�أه ��ل ال�س ��وء
فتحميهنّ من الذلل.
و�أعتق ��د هن ��ا �أن الأه ��م يف عملي ��ة الرتبي ��ة ه ��و
تعزيز الثقة بالنف�س ،وبالآخرين ،وو�ض ��ع الأ�س ���س
ال�ص ��حيحة يف التعام ��ل م ��ع الآخري ��ن واحلماي ��ة
م ��ن �أفعال الآخرين جتاهه ��ا ،فكلما كانت الرتبية
�ص ��احلة كان النتاج �ص ��احل ًا مهما تعر�ضت الفتاة
يف حياتها العملية ملواقف �أو ت�صرفات ال �أخالقية،
مث ًال يف ذلك مثل حبة القمح التي تغر�س يف �أر�ض
خ�ص ��بة �أو �أر� ��ض ب ��ور ،ف� ��إن غر�س ��ت يف الأر� ��ض
ال�ص ��احلة �أنبتت �سبع �سنابل و�إن غر�ست يف �أر�ض
بور مل تنتج ومل تكن قادرة على العطاء.
ولنا يف �س ��يدات جمتمعنا اللبن ��اين القدوة واملثال يف
مرحلة احل ��رب الداخلية واحل ��روب اخلارجية التي

لقاء
تعر� ��ض لها الوطن فك ��م منهنّ من حملن م�س� ��ؤولية
�أ�س ��رتها وعملت لتوفر لها الدخل والرعاية والرتبية،
وك ��م من رج ��ل الي ��وم يف جمتمعنا ن�ش� ��أ يتي ��م الأب
ح�ض ��نته الأم وربته وع ّلمته و�أو�صلته �إىل �أعلى املواقع
واملنا�صب ،فالأم مدر�سة �إذا �أعددتها� /أعددت �شعب ًا
طيب الأعراق ،كما يقول ال�شاعر.
�ص ��حيح �أن لل ِعلم دوره يف حت�سني و�ضع املر�أة ،ويف
توليها الأعمال الكبرية وامل�س�ؤوليات الهامة ،ولكن
ال ِعل ��ك لوحده ال يكفي ،ف�ل�ا بد من �أم ترعى ،و�أب
ي�ص ��ون ،وتربية على عل ��ى القيم والأخالق ت�ض ��ع
الأ�سا�س ال�صالح للمواجهة.

املر�أة والرجل �صنوان ؟؟
ني (�إعالمية):
ال�شاعرة كاتي مي ّ
�أعتق ��د �أنن ��ا يف ع�ص ��ر مل يعد من اجلائ ��ز فيه �أن
نتح� �دّث ع ��ن دور امل ��ر�أة مبع ��زل ع ��ن دور الرجل
فامل ��ر�أة والرج ��ل �ص ��نوان يف عملية بناء الأ�س ��رة
وقوتها ؟؟؟ وقدرتها على مواجهة تكاليف احلياة،
خا�صة يف ظروف ما بعد احلرب حيث باتت مئات
الأ�سر ت�س ��تند �إىل الأمهات الأرامل اللواتي يتولني
رعاي ��ة �أوالده ��ن �أو �إىل ال�ص ��بايا اللوات ��ي يعملن
لرعاية �أخواتهن و�أ�شقائهن.
�أم ��ا م�س� ��ألة التعر� ��ض للتحر� ��ش والإغ ��راءات
واملفا�س ��د ،فالفا�سد ال ي�أتي ف�ساده من نف�سه فقط
بل من �أ�س ��لوب تربيته ،والواثق بنف�سه مي�شي ملك ًا
كم ��ا ُيقال يف بالدنا “واثق اخلطوة مي�ش ��ي ملك ًا”
واملل ��ك ال يدفعه �أي �إغراء �إىل الف�س ��اد ،فاملهم �أن
تكون الفتاة قد ن�ش�أت يف بيئة �صاحلة.
وبالن�س ��بة لل ِعل ��م� ،أعتق ��د �أن ل ��ه دوره يف حت�س�ي�ن
م�ستوى الفتاة وم�س ��توى الأ�سرة ،وهو ي�ساعد على
حت�ص�ي�ن الفتاة من ال�ش ��رور واملخاطر �إذا ا�شتمل
على الرتبية القيمية والأخالق ،فدور الأ�سرة بر�أي
هو الأ�س ��ا�س يف البن ��اء ،والبناء الق ��وي ي�ؤدي �إىل
ال�صمود �أمام املغريات والظروف.
لكنن ��ي �أعتقد �أن ال ِعلم لي�س كل �ش ��يء لتعزيز ثقة
املر�أة بنف�سها وبدورها وب�أخالقها ،فهناك �سيدات
لبناني ��ات يتول�ي�ن م�س� ��ؤوليات حمالت و�ش ��ركات
وم�ؤ�س�س ��ات وه ��نّ غري متعلمات مب ��ا يكفي لكنهن
تعنب على نف�سهن وحققن النجاح.

العمل و�أمومة
الأ�ستاذ اجلامع��ي الباحث د .ع�صام �شبارو
قال يف هذا ال�سياق:
دور املر�أة م�س ��او لدور الرج ��ل ،يف ال ِعلم ،والعمل،
وبن ��اء الأ�س ��رة ،واحلف ��اظ عل ��ى القي ��م وو�ض ��ع
الأهداف للأ�س ��رة ،وتوفري الدخل له ��ا� ،إذا كانت

ه ��ذه الأ�س ��رة بحاج ��ة �إىل دوره ��ا وجهده ��ا يف
رعايته ��ا وتوجيهه ��ا وحمايته ��ا ،ويف اعتقادي �أننا
يف لبنان جتاوزنا مرحلة ال�س� ��ؤال ه ��ن هذا الدور
لأن العديد من الأ�س ��ر اللبنانية ت�شارك فيها املر�أة
الرجل يف رعاية �أ�س ��رتها ،وقد تك ��ون البديل عنه
�أحيان� � ًا يف ذل ��ك عند الرتم ��ل �أو مر� ��ض الزوج �أو
غياب ��ه ،و�إن كان الدور الأ�سا�س ��ي له ��ا هو الأمومة
والرتبي ��ة والإ�ش ��راف والتوجيه والإر�ش ��اد ليتمكن
الأب م ��ن التف� � ّرغ الكام ��ل للعمل وتوفري م�ص ��ادر
الدخل للأ�س ��رة وت�أمني م�ستقبل الأبناء وهو الدور
الأهم والأرقى اجتماعي ًا وديني ًا وخلقي ًا.
و ِلل ِعلم �أهمية يف توفري احل�صانة واحلماية للمر�أة،
فامل ��ر�أة املتعلمة متتلك الق ��درة على متييز اخلط�أ
م ��ن ال�ص ��واب وال�ص ��حيح م ��ن الباط ��ل ،واملر�أة
املتعلم ��ة قد تكون �أقدر �أحيان ًا على حماية نف�س ��ها
م ��ن خماط ��ر الذل ��ل والوق ��وع يف اخلط� ��أ ،وعدم
االجن ��رار �أمام املغريات والإغراءات الزائفة التي
ت�س ��تهدف النيل منها ومن �أخالقها �أو من �أ�سرتها
وحميطها ،لكن ذلك ال يعني �أبد ًا �أن الن�س ��اء غري
املتعلمات عر�ضة لذلك كله �إال �إذا كنّ قد ن�ش�أن يف
منبت �س ��وء �أو يف بيئة فا�س ��دة ،فهن ��ا يعتمد الأمر
على قدرتها على حت�ص�ي�ن ذاتها من ما يحيط بها
وعدم االجنرار يف امل�سارات اخلاطئة ،والكثري من
امله ��ن يف لبنان مل تعد حكر ًا على الرجل بل �ص ��ار
للمر�أة فيها الدور الأ�سا�س �أحيان ًا.
ويف اعتقادي �أن الأ�سا�س يف ذلك كله هو الرتبية� ،سواء
�ض ��من الأ�سرة �أو يف املدر�س ��ة واجلامعة� ،أو يف املحيط
االجتماع ��ي ال�ص ��حيح ،فمن تربى عل ��ى القيم يحفظ
نف�سه من �شرور املجتمع وم�شكالته الأخالقية.

التعاون مطلوب
الإعالمي جميل جمول قال بدوره:
التع ��اون ب ��ات مطلوب� � ًا ه ��ذه الأي ��ام ،ب�ي�ن الرجل
واملر�أة من �أجل الأ�س ��رة وحتقيق الكفاية والو�ض ��ع
اجليد لها ،وعدم ال�س ��قوط حتت �ض ��ربات الأيام
وم�ص ��اعب احلي ��اة االقت�ص ��ادية واالجتماعية وال
�أعتقد �أن رج ًال يتحدث باملنطق هذه الأيام ،ي�سعى
لأن تك ��ون زوجته يف البيت فقط ربة الأ�س ��رة وهو
يعلم �أن تكاليف احلياة تدعوها للتعاون ،فاملهم يف
هذا ال�س ��ياق هو �أن تختار من تكون ذات ِدن ُ
وخلق
ومن بيئة �صاحلة ربتها الرتبية العائلية ال�صحيحة
التي ع ّرفتها بالقيم الأخالقية والدينية.
�أما بالن�س ��بة ملو�ضوع الف�ساد الأخالقي ،فهو �سيان
عن ��د امل ��ر�أة والرج ��ل ،وك ��م من رج ��ل يف املجتمع
فا�س ��دة الأخالق لأنه مل يرتبى الرتبية ال�ص ��احلة
�أو �ض ��من بيئة لها قيمتها وعاداتها وتقاليدها ،وما
تتعر� ��ض له الفتاة عندما تخ ��رج �إىل ميدان العمل

�ص ��غرية ،م�ش ��ابه ملا ميك ��ن �أن يتعر�ض ل ��ه الفتى،
وهناك �أرباب �أُ�س ��ر كثريين �أ�ض ��اعوا �أ�سرهم لأنه
لعب ��وا القم ��ار �أو �ش ��اركوا يف الرهانات يف �س ��باق
اخليل� ،أو �ش ��ربوا اخلمور� ،أو الحقوا الن�س ��اء وما
�إىل هنالك من �أفعال خاطئة.
هن ��ا �أق ��ول �أن ال ِعلم هام جد ًا للفت ��اة ،فهو يع ّرفها
�إىل احلياة عل ��ى حقيقتها ،ويعطيه ��ا القدرة على
التفري ��ق بني احل ��ق والباطل واحل�ل�ال واحلرام،
والطم ��وح املنطق ��ي القائم على �أ�س ���س وا�ض ��حة،
والطم ��ع الذي يق ��ود �إىل اخلط� ��أ واالجنرار خلف
الإغراءات ،لكننا �أبناء قرى ونعرف مئات الن�ساء
اللواتي يعملن يف الأر�ض �إىل جانب الرجال ويبنني
�أ�س ��رهن كم ��ا الرج ��ال ومل تغ ّرهم �أي ��ة �إغراءات
لأنهن تربني على القيم ،والفا�سد فا�سد �سواء كان
متعلم ًا �أو جاه ًال.

�آراء النا�س
ويف ا�ستفتاء قمنا به على بع�ض ال�سيدات العامالت
غري املتعلمات جاءت الإجاباب كالتايل:
  18من  :20ر�أين �ضرورة �أن تكون الفتاة متعلمةو�أن ت�ص ��ل �إىل الدرا�س ��ات العلي ��ا لتتمك ��ن م ��ن
احل�صول على العمل الالئق الذي يوفر لها احلماية
من �شرور احلياة واحتياجاتها ،واعتربن �أن ال ِعلم
ه ��و الأ�س ��ا�س �أو ًال ملواجهة امل�ص ��اعب والإغراءات
وامل�ش ��كالت ،فامل ��ر�أة املتعلمة تع ��رف كيف تتعامل
مع ما يعرت�ض ��ها �أما غري املتعلمة فقد يكون جهلها
�سبب ًا يف الت�أثري على حياتها وخياراتها ال�صحيحة
واعتربن �أن دور املر�أة الأ�سا�سي هو الأمومة.
  -2م ��ن  :20دع�ي�ن الفتي ��ات �إىل تع ّلم املهن لأنالتعلي ��م يوف ��ر للم ��ر�أة العمل �ض ��من �أ�س ��رتها �إذا
احتاج ��ت �إىل العم ��ل و�إال ف�إنهن يف�ض ��لن �أن تبقى
امل ��ر�أة ربة �أ�س ��رة فق ��ط لأن دورها الأ�سا�س ��ي هو
رعاية �أ�سرتها.
  10م ��ن  :20قلن �أن امل ��ر�أة تتعر�ض للإغراءات�س ��واء كانت متعلمة �أو جاهل ��ة و�أن العلم قد يكون
�أحيان� � ًا �س ��بب ًا يف خ�ض ��وعها لإغ ��راءات لتحظ ��ى
بالرتق ��ي االجتماع ��ي حت ��ى يف خياراته ��ا للزواج
فيم ��ا قد يكون الرجل غري املتعلم �أقدر على رعاية
�أ�سرته �إذا كان مهني ًا.
  10من  :20قلن �أن الأ�سا�س هو الأ�سرة ال املدر�سةوال اجلامعة ،فالأ�سرة هي التي تعطي الفتاة الثقة
بنف�سها والقوة واملنعة �أمام الإغراءات ففي احلياة
البقاء للأقوى.
ّ
ويبق ��ى �أن نق ��ول :علم ��وا بناتك ��ن لأن العلم يبقى
العا�صم من الف�ساد وال ِعلم يجب �أن ي�شمل الرتبية
الأخالقية والقيمية �ضمن الأ�سرة �إىل جانبه.
خالد اللحام
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اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الإ�سالمية يف لبنان

جمعيات

جمعية املقا�صد اخلريية الإ�سالمية يف بريوت

الداعوق :انق�شعت الغيمة مبكرمة كرمية من خادم احلرمني

جمعيات

ال�شريفني ،تع ّهد ب�سداد العجز ال�سنوي للجمعية فو ّفر لنا �إمكانية التطوير والتحديث
يف مدار�س اجلمعية ،وفتحوا �أعينهم على ثقافتهم
الإ�س�ل�امية من خالل املقا�ص ��د من احل ��دود �إىل
احل ��دود ،وال زال لدينا اليوم مدر�س ��ة يف العبودية
خارج احلدود اللبنانية ،و�أخرى يف قرية امل�ش ��اريع
يف البقاع �أي�ض� � ًا خارج احل ��دود اللبنانية ،فحيثما
طلب النا�س املقا�صد وجدوها �إىل جانبهم.
من هنا فحجم املقا�ص ��د معنوي ًا من حجم لبنان،
فف ��ي فرتة �س ��ابقة من تاريخ ه ��ذا الوطن ،عندما
مل تك ��ن وزارة للرتبي ��ة ومدار�س تابعة لها ،و�ص ��ل
عدد مدار�س املقا�ص ��د �إىل  121مدر�سة يف بريوت
والق ��رى ،بعده ��ا ب ��د�أت الدول ��ة تبني مدار�س ��ها،
فبد�أنا ب�إغالق هذه املدار�س �ش ��يئ ًا ف�ش ��يئ ًا �إىل �أن
و�ص ��لنا �إىل  50مدر�سة حالي ًا ،منها  14مدر�سة يف
بريوت و 36مدر�سة يف ال ُقرى اللبنانية.

طريقة التعامل
رئيس جمعية املقاصد الخيرية اإلسالمية املهندس أمني محمد الداعوق

ال�س�س ّن���ة يدر�س���ون يف مدار�سه���م والبقي���ة يف املدار����س امل�سيحي���ة والر�سمية %70 ،م���ن ال�شيعة يدر�س���ون يف مدار�سهم والبقي���ة يف املدار�س
 %30م���ن ُ
امل�سيحية الر�سمية.
�إذا كانت ثقافتك غري طائفية يف جمتمع طائفي ف�أنت �ضعيف االنتماء ،طالبنا بكفالة الطالب من �أموال القادرين فكان الإقبال �ضعيفاً.
تعليم العلوم والريا�ضيات باللغة العربية خطورة رائدة للمقا�صد ،ا�ضطررنا للرجوع عنها ب�سبب خ�سارتنا لطالبنا نتيجة �آراء الأهل.
ال نن�سى ف�ضل الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري ووقوفه �إىل جانبنا ،وغري �صحيح �أن �أحداً �أراد حتجيم املقا�صد �أو �إلغائها �أو �شراء م�ؤ�س�ساتها.
العائلة املالكة يف اململكة العربية ال�سعودية دعمتنا دائماً ،والرئي�س �صائب �سالم كان مو�ضع ثقتهم باملقا�صد ودورها.
من  121مدر�سة عام � ،1956إىل  50مدر�سة عام  ،2006املقا�صد تفاعلت مع جمتمعها يف ظروفه ال�صعبة والعادية على حد �سواء.
كتب خالد اللحام:
انطلقت جمعية املقا�ص ��د اخلريية الإ�س�ل�امية من
�إميانها باخلري للنا�س ،ال تبغي �إال مر�ضاته تعاىل،
وذل ��ك يف عم ��ل مبنى عل ��ى وعي عمي ��ق للمجتمع
وحاجاته وتطلعاته امل�س ��تقبلية ،والر�سالة ال�سامية
للمقا�صد هي النهو�ض باملجتمع وخدمته بالتعاون
مع الدولة وم�ؤ�س�ساتها يف �سبيل تقدمه والرفع من
�ش�أنه.
هذا م ��ا يقول ��ه رئي�س جمعي ��ة املقا�ص ��د اخلريية
الإ�س�ل�امية احل ��ايل �أو رئي� ��س جمل� ��س �أمناءه ��ا
املهند� ��س �أم�ي�ن حمم ��د الداع ��وق� ،أما م ��ا يقوله
النا�س عن املقا�صد فكثري.
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وامل�ؤ�س ��ف �أن يف ذل ��ك الكث�ي�ر الكث�ي�ر م ��ن الآراء
ال�س ��لبية واالعرتا�ض ��ات واالنتقادات ،ولذلك كان
لنا �أربع جل�سات متتالية مع الأ�ستاذ الداعوق حيث
خ�ص ���ص لنا بعد ظهر كل ي ��وم جمعة للحوار حول
م�ؤ�س�س ��ات املقا�ص ��د و�آراء النا� ��س ،ف ��كان احلوار
�شام ًال و�صادق ًا و�صريح ًا �إىل �أبعد احلدود.
مل ��اذا يكرث ال�ض ��غط على امل�ؤ�س�س ��ات الإ�س�ل�امية
الكب�ي�رة �إىل ح ّد االنتقاد لتفا�ص ��يل �أي عمل تقوم
ب ��ه؟ ه ��ل ه ��ي ظاه ��رة لبنانية فق ��ط؟ �أم �ض ��من
الطائف ��ة الت ��ي بنت املقا�ص ��د و�أطلقته ��ا ودعمتها
فقط؟ �أ�س ��ئلة كثرية حملناها ،وفيم ��ا يلي احللقة
الأوىل من احلوار:

احلجم واملجتمع
بداي���ة م���ا ه���و حج���م املقا�ص���د الي���وم يف
جمتمعها اللبناين؟
ال ت�س ��تطيع �أن تتح� �دّث ع ��ن املقا�ص ��د مبقيا� ��س
احلج ��م ،فهي قامت قب ��ل قيام لبن ��ان ،وقد م ّرت
� 130س ��نة حت ��ى اليوم عل ��ى بداي ��ة انطالقة هذه
امل�ؤ�س�س ��ة يف خدم ��ة بيئته ��ا و�أمته ��ا ،ا�س ��تطاعت
فيه ��ا خالل اخلم�س�ي�ن عام� � ًا الأوىل �أن تدخل �إىل
كل لبن ��ان ،فتتواج ��د يف كل ُقراه و�أن تن�ش ��ر العلم
ابت ��دا ًء من العام  ،1928بحيث �أن اجليل ال�س ��ابق
من اللبنانيني يف ال ُقرى الإ�سالمية ميكن القول �أن
ما ن�س ��بته  %70منهم هم من املقا�صديني ،تعلموا

وبعتم املدار�س الأخرى؟
ال ،مل تك ��ن املدار�س ملك ًا لنا كبن ��اء و�أر�ض ،كانت
كل قرية تبني مدر�س ��تها ثم تطلب من املقا�صد �أن
تق ��وم مبهمة التعليم فكنا نفت ��ح املدار�س ونديرها
دون �أن منتلكه ��ا حت ��ى نع ّل ��م النا�س ،ل ��ذا مل يكن
لدين ��ا �أم�ل�اك ًا يف ه ��ذا املج ��ال ،وال ف ّكرن ��ا يف �أي
وق ��ت من الأوقات �أن نطلب م ��ن النا�س نقل ملكية
املدار�س و�أرا�ض ��يها �إىل جمعية املقا�ص ��د ك�ش ��رط
لتعلي ��م �أبنائهم ،كان ��وا يطلبون م ّنا الع ��ون فنو ّفر
الأ�س ��اتذة والإدارة والكتب ،ومل يكن التم ّلك ه ّمها
�إال يف بريوت حيث امتلكت العقارات وما زالت.
وق ��د تع ��دد واختل ��ف عدد الط�ل�اب خ ��ىل تاريخ
املقا�ص ��د ،فقبل احلرب اللبناني ��ة كانت �أعدادهم
تق ��ارب � 16ألف طال ��ب وطالب ��ة ،وعندما اندلعت
�ش ��رارة احل ��رب و�أُغلقت الطرقات ب�ي�ن املناطق،
و�أُقفل ��ت العدي ��د م ��ن مدار� ��س الدول ��ة واملدار�س
اخلا�ص ��ة انربت املقا�ص ��د للقيام بدورها ب�صورة
�أ�ش ��مل انطالق ًا من �إميانها بر�س ��التها ،فا�شرتينا
خم�س ��ة مدار� ��س جاهزة من فرن�س ��ا وا�س ��توعبنا
الأع ��داد الزائ ��دة م ��ن الطلب ��ة الذي ��ن ارتفع ��ت
�أعدادهم يف تلك املرحلة �إىل � 27ألف ًا وا�س ��توعبنا
املهجرين
املزيد م ��ن �أعداد املعلم�ي�ن لأن �أع ��داد ّ
تو�س ��ع يف الوقت نف�س ��ه
يف ب�ي�روت ازدادت ،كم ��ا ّ

األسرة التمريضية

عمل امل�ست�ش ��فى و�أعبائها ،وهذا لي� ��س غريب ًا عن
املقا�ص ��د لأنها انطلق ��ت خلدمة جمتمعه ��ا ولي�س
لأي غر� ��ض �آخر ،فال هي م�ؤ�س�س ��ة تب�ش�ي�ر ّية ومل
ت�أت ّ
مبب�ش ��رين وال �إر�ساليات� ،إنها ككل امل�ؤ�س�سات
الإ�س�ل�امية لي�س للخارج �أي عالقة بت�أ�سي�سها ،بل
�أنها انطلقت من حكمة الأقدمني من �أبناء املجتمع
الإ�سالمي يف بريوت الذين ابتد�أوا ما بني الأعوام
 1930 -1925يوقف ��ون له ��ا عقارات با�س ��مها كما
�أنه ��ا مع االنطالقة ابتد�أت ب�ش ��راء عقارات �أخرى
وكانت الإيرادات ّ
توظف خلدمة الدور املقا�ص ��دي
يف خدمة املجتمع.

الإيرادات والوقف
كيف ُبنيت الإيرادات؟
يف كت ��اب الفج ��ر ال�ص ��ادق ،البي ��ان الأول ال ��ذي
�ص ��در عن �أعمال املقا�صد ،ت�ستطيع �أن تع ّد 1500
مت�ب ّ�رع يف ال�س ��نة الأوىل ،وترى �أن نف�س الأ�س ��ماء
تتك ّرر حتى ال�س ��نة الرابعة ،وه ��ي لأبناء العائالت
البريوتية م�سلمة وم�سيحية ،التي ر�أت يف املقا�صد
وللمقا�ص ��د هذا ال ��دور الذي تقوم ب ��ه �إىل جانب
بع� ��ض العائ�ل�ات الرتكي ��ة الت ��ي كان ��ت مقيمة يف
بريوت ثم رحلت بعد ذلك.
ويف الثالثينات من القرن املا�ضي كربت املقا�صد،
�إذ ح�صلت احلرب واملجاعة ،وه ّبت املقا�صد للقيام
بدورها يف بريوت ويف القرى ،وما �أن و�ص ��ل العام

أوجها
 1956حتى كانت �أعداد مدار�س املقا�صد يف � ّ
 121مدر�سة ،ويف بريوت كبرُ ت كل املقا�صد ،ففي
بريوت بنيت مدر�سة بيت الأطفال على يد الرئي�س
حممد �سالم ،و�أ�س ���س الرئي�س عمر الداعوق كلية
البن ��ات ثم وبعدها ُبنيت مدار�س خديجة الكربى،
واحل ��رج ،وعل ��ي ابن �أب ��ي طالب ر�ض ��ي اهلل عنه،
وبعدها مدر�س ��ة عبد ال�س�ل�ام اجلزائري على يد
الرئي�س متام �سالم ،وفع ًال كانت مدار�س املقا�صد
ت�ش ّكل مركز ًا تربوي ًا كبري ًا لبريوت.
و�أذك ��ر هن ��ا �أن مدار�س بريوت كان ��ت لكل �أهل
بريوت ب�ل�ا ا�س ��تثناء و�أق�س ��اطها متدن ّية ،وكان
فيه ��ا طالب ًا و�أ�س ��اتذة م ��ن امل�س ��يحيني وكذلك
طالب ًا ومدراء و ُن ّظار ًا من ال�ش ��يعة و�أبناء جيلنا
يذكرون الأ�س ��اتذة �أمني وف�ض ��ل احلركة كمثال
ومل تك ��ن هناك �أية م�ش ��اعر مذهبي ��ة متواجدة
يف بيئتن ��ا قب ��ل ال�س ��بعينات من القرن املا�ض ��ي
ب�ص ��ورة ظاهرة �أو حم�سو�سة بني اجلميع �إذ �أن
املذهبي ��ة مل تكن ّ
متجذرة و�إمن ��ا كانت موجودة
بني ال�سيا�سيني وكان �أ�ساتذة اللغة الفرن�سية من
الفرن�س ��يني ،و�أذكر �أن �أحدهم كان ي�أخذنا �إىل
اجلامع لل�صالة ،حتى �أن البع�ض من امل�سيحيني
ح�ص ��لوا عل ��ى من ��ح من املقا�ص ��د للدرا�س ��ة يف
اجلامعة الأمريكية و�س�ي�رة املن ��ح يرويها دائم ًا
نقيب ال�ص ��حافة الأ�ستاذ حممد البعلبكي �أطال
اهلل عمره.
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ملاذا تراجع الدور بعد انتهاء احلرب؟
وتو�سعت
بعد العام  1975كربت املقا�ص ��د كثري ًا ّ
وت�ض ��اعفت �أعبا�ؤها كما ذكرت ب�س ��بب احلرب
والتهجري �إىل بريوت ،ولكن بعدما انتهت احلرب
وافتتحت الطرق ��ات ورجع كثري م ��ن املهجرين
�إىل �أماكن �س ��كنهم الأ�سا�سية وافتتحت مدار�س
الدول ��ة من جدي ��د ،وبد�أت اجلمعيات النا�ش ��ئة
يف الو�س ��ط الإ�س�ل�امي ال�س ��ني تفتتح م�ؤ�س�سات
تربوي ��ة له ��ا كاجلماع ��ة الإ�س�ل�امية وجمعي ��ة
امل�ش ��اريع وجمعي ��ة الفت ��وة وغريها ،كم ��ا بد�أت
املدار�س التابعة للمذاهب الأخرى تظهر وتتكاثر
وتتنام ��ى مل ترتاجع املقا�ص ��د و�إمن ��ا عادت �إىل
حجمه ��ا الأ�سا�س ��ي �أي بح ��دود � 16ألف طالب،
لأن �أي حجم �آخ ��ر كان عبئ ًا كبري ًا عليها فنحن
حملن ��ا الآخرين عل ��ى �أكتافنا عندم ��ا احتاجوا
�إلين ��ا ،وكانت الكلف ��ة باهظة لكنن ��ا كنا نتح ّمل
ذلك كله من فائ�ض �أموال املقا�صد من �أمالكها
وخا�ص ��ة يف الو�سط التجاري ك�س ��وق البازركان
ومبنى الريفويل ومبنى بيبلو�س و�س ��وق احل�سبة
وا�ستطعنا من هذا الفائ�ض تعزيز و�ضع املقا�صد
حتى �أن الرئي�س �صائب �سالم �أقام م�شروع بناء
جم ّمع كبري للمقا�ص ��د يف �شارع مار اليا�س ،وفّر
املزيد من الدعم للمقا�ص ��د �إمنا للأ�سف خالل
احل ��رب �أغلق ��ت م�ؤ�س�س ��ات الو�س ��ط التج ��اري
�أبوابها وبعد احلرب ا�ستملكت وفقدناها.
وق ��د ا�س ��تطعنا ال�ص ��مود خالل احلرب بف�ض ��ل
جهود �ص ��ائب بك �س�ل�ام رحم ��ه اهلل وعالقاته
الطيب ��ة مع اململكة العربية ال�س ��عودية ،واحرتام
الأم ��راء ل ��ه لكون ��ه رج ��ل دولة خمل� ��ص يعرف
والده ��م ويعرفونه ��ا �ص ��ادق ًا يف خدمة جمتمعه
و�إ�سالمه فما كان من �س ��مو امللك خالد بن عبد
العزي ��ز رحم ��ه اهلل �إ ّال �أن ه � ّ�ب وق ��ال لن نرتك
ربع منه مائة مليون
املقا�ص ��د ت�ضعف وكان �أول ت ّ
لرية لبناني ��ة �أي ما يوازي يومه ��ا �أربعون مليون
دوالر ،وبع ��د انتقال ��ه �إىل رحمة اهلل �أكمل �س ��مو
خ ��ادم احلرمني ال�ش ��ريفني امللك فه ��د بن عبد
العزي ��ز رحمه اهلل امل�س�ي�رة وا�س ��تمر احلال �إىل
ترك الرئي�س �ص ��ائب �س�ل�ام رئا�س ��ة املقا�ص ��د،
وا�س ��تلم ّ
متام بك امل�س�ؤولية وا�س ��تمرت العالقة
مع العائلة املالكة وهم يحبون املقا�صد وعطفهم
كب�ي�ر عليه ��ا ،وق ��د ا�س ��تمر هذا العط ��ف خالل
احلرب اللبنانية و ّ
متام بك كان على عالقة طيبة
مع اململكة وكانوا ي�شجعونه على تطوير املقا�صد

وا�س ��تمراريتها �إىل �أن كان االجتياح الإ�سرائيلي
عام  1982لبريوت ومن ثم بداية �ض ��عف اللرية
اللبنانية والت�ض ��خم الكبري ال ��ذي ترك ت�أثرياته
على املقا�ص ��د ،وبداية مرحلة الرئي�س ال�ش ��هيد
رفيق احلري ��ري على ال�س ��احة اللبناني ��ة ،وكان
رحم ��ه اهلل رج ��ل العالق ��ات الطيبة مع �ص ��ائب
بك ورجل خ�ي�ر يهتم مبجتمع ��ه اللبناين وكانت
له اليد الطوىل يف تنظيم العالقة بني املقا�ص ��د
واململك ��ة� ،إمن ��ا كان رحمه اهلل يع ��رف الظروف
التي مت ��ر بها املنطقة وعلى �أ�سا�س ��ها يق ّيم متى
ن�س�ألها الدعم ومتى ال ن�س�أل ،وكان يحافظ على
ذل ��ك بعك� ��س الرئي�س �ص ��ائب �س�ل�ام الذي كان
يتحرك ب�صورة �أقوى دون �أن ي�س�أل عن الظروف
لأن املقا�صد كانت الأولوية لديه �إذ كان يقول �أنا
رئي� ��س وزراء لبنان وزعيم �إ�س�ل�امي واملقا�ص ��د
يف خط ��ر و�أريدكم �أن تدعموه ��ا ،لذلك اختلف
م�س ��توى الدعم للمقا�ص ��د من �آخ ��ر الثمانينات
حتى منت�صف الت�سعينات.

التحجيم غري �صحيح
لك���ن �أُ�شيع يف ال�ش���ارع البريوتي �أن الهدف
م���ن وق���ف الدع���م كان حتجي���م املقا�ص���د
متهيداً لإلغائها �أو �شراء مدار�سها ،هذا ما
كان يقوله النا�س؟
مل �أ�س ��مح لنف�سي وال �أ�سمح ب�أن �أفكر �أن �أحد ًا �أراد
حتجيم املقا�ص ��د �أو �إلغائها �أو �شرائها �أو بالأحرى
�ش ��راء م�ؤ�س�س ��اتها ،ال �أ�س ��مح لنف�س ��ي �أن �أفك ��ر
به ��ذه الطريقة ولو كان ذلك واقع� � ًا لقلت �أنه غري
�صحيح.
الفرق هو كما قلت �أن املقا�صد كانت الأولوية عند
الرئي�س �ص ��ائب �س�ل�ام ومل تكن تهم ��ه الظروف،
ولك ��ن يف تل ��ك املرحلة �س ��معنا كث�ي�ر ًا �أن �أ�س ��عار
الب�ت�رول انخف�ض ��ت و�أن �أو�ض ��اع منطق ��ة اخلليج
ازدادت ت�أ ّزم� � ًا و�أن ��ه م ��اذا �أرادوا دعم املقا�ص ��د
�س ��يكون عليهم دعم �آخرين �أي�ض� � ًا ب�ص ��ورة �أكرب
ولذل ��ك توق ��ف الدع ��م ،و�أن ��ا �أق ��ول لأن الرئي� ��س
ال�ش ��هيد احلري ��ري رحم ��ه اهلل كان ي�أخ ��ذ تل ��ك
الظروف بعني االعتبار ولذلك خ ّفت امل�س ��اعدات،
لك ��ن الرئي�س ال�ش ��هيد مل يبخل على املقا�ص ��د بل
كان يعط ��ي من �أموال ��ه �أحيان ًا وال يطل ��ب مراعاة
للظروف ،و�أنا ذك ��رت يف جت ّمع بريوت يوم �إعالن
دول ��ة الرئي�س ال�ش ��هيد �أن كل ما هن ��اك من ديون
للمقا�صد يف م�صارفه فلتن�سها املقا�صد و�أنا �أتربع
بها ،وقتها فوجئت ووقفت وقلت �أننا ال نن�سى ف�ضل
الرئي� ��س احلريري على املقا�ص ��د فق ��د كان دائم ًا
ربع
من الداعمني ،و�إذا ّ
ق�ص ��ر �أحد جتاهها كان يت ّ

لدعمها ويوم مل ن�س ��تطع موا�ص ��لة امل�سرية فتح لنا
ح�سابات يف م�صارفه وكان دائم ًا ي�ساعدنا.

الأ�سباب احلقيقية
لكن ُيقال �أن �أ�سباب توقف امل�ساعدات كانت
�سيا�سية وانتخابية!؟
ما ح�ص ��ل ع ��ام � 1966أنه قبل االنتخابات ب�ش ��هر
تقريب ًا و�صلنا دعم من اململكة بقيمة ع�شرة ماليني
دوالر بف�ضل متابعة حثيثة من في�صل �سالم رحمه
اهلل �ش ��قيق ّمتام بك خم�ص�ص للمقا�صد ،فاعترب
البع�ض �س ��احمهم اهلل �أن امل�س ��اعدة و�صلت لدعم
مق�ص ��ود يف االنتخابات ومل يكن املو�ض ��وع كذلك
�أبد ًا ولكنها كما يقال �شغلة الذين ي�ضربون بالرمل
ويقر�أون بني ال�س ��طور ويححلون وف ��ق �أمزجتهم،
و�ش ��هدنا توقف امل�س ��اعدات كلية بعدها وميكن �أن
تكون ال�سيا�س ��ة �أحد الأ�س ��باب ولك ��ن كانت هناك
متابعة دائمة من متام بك.
�إذن ،من ��ذ العام  1996بد�أنا اال�س ��تدانة ،ففتح
لنا الرئي�س احلريري م�ص ��ارفه كما م�ص ��ارف
�أخرى �إمنا امل�ص ��ارف �س ��جلت فوائد ًا قد تكون
الدين يكرب
الربا �صغرية بالن�سبة لها ،وبد�أ َ
كلمة ِ
�إىل �أن و�ص ��ل عام � 1998إىل م�ستوى ا�ضطررنا
معه لبيع �أ�س ��هم ال�سوليدير ب�أ�س ��عار بخ�سة ومل
يتج ��اوب �أح ��د مع طلبن ��ا لدعم املقا�ص ��د ،فقد
الدين �إىل �أربعني مليون دوالر وا�ضطررنا
و�صل َ
لبيع الأ�سهم بخم�سة ع�شر مليون دوالر ،ف�صارت
حالنا عام � 2000أننا ن�ستدين لال�ستمرارية من
الدين من جهة �أخرى ،وكانت
جهة ونبيع ل�سداد َ
�أعداد املوظفني كبرية ا�س ��تندت �إىل واقعنا يوم
كان لدين ��ا � 27أل ��ف تلميذ فلم ��ا انخف�ض العدد
�إىل � 15أل ��ف تلمي ��ذ مل ينخف�ض ع ��دد املوظفني
معه ��م وكان العب ��ئ كبري ًا ف�أجربن ��ا عام 1998
يف اجتم ��اع جمل� ��س الأمن ��اء مع ّ
مت ��ام بك على
الطلب �إليه باتخاذ الإجراءات الإدارية من �أجل
املحافظة على اجلمعية وا�س ��تمراريتها لأنه بات
وا�ضح ًا لنا �أن ال م�ساعدات �ست�أتي.
واحلقيق ��ة هن ��اك �أن الرئي� ��س مت ��ام �س�ل�ام عم ��ل
ب�إخال�ص كبري للمقا�ص ��د ،وكان �أن بع�ض املوظفني-
قراب ��ة  200موظ ��ف� -أُر�س ��لوا �إىل بيوتهم فانطلقت
ال�ش ��ائعات ب�أنه ��م ثالث ��ة �ألآف وم ��ا �إىل ذلك فكان
�أن تخل ��ى �أهل ب�ي�روت عن ه ��ذا الإرث الكبري الذي
مت ّثل ��ه املقا�ص ��د ود َفع ّمتام ب ��ك الثمن �سيا�س ��ي ًا يف
االنتخابات.

العلوم والريا�ضيات واملدة!
�أال ت���رى �أن م���ن �أ�سب���اب الرتاج���ع قراركم

ال�سابق بتعليم العلوم باللغة العربية؟
هن ��اك كلمة ت�س ��تعمل يف الإدارة وه ��ي ثقافة ِعلم
الإدارة ،فثقاف ��ة البريوت ��ي تغ�ّي�رّ ت ،جلهة نظرته
�إىل الأم ��ور حت ��ى يف حيات ��ه ال�شخ�ص ��ية ،وه ��ذه
الثقافة كانت تتخذ �أحيان ًا املنحى الهجوميُ ،فالن
يريد �أن ير�س ��ل ابنه ليتع ّلم يف املقا�ص ��د واملقا�صد
تد ّر�س العلوم باللغة العربية فيما �س ��واها يد ّر�سها
بالأجنبي ��ة فلم ��اذا يدف ��ع مليونني للمقا�ص ��د فهو
يدفع �أربعة ماليني ملدار�س الإر�ساليات ليع ّلم ابنه
العلوم باللغة الإنكليزية ،مع ال ٍعلم �أن الذين تعلموا
العلوم باللغة العربية يف املرحلة املتو�س ��طة جنحوا
يف العلوم باللغة الإنكليزية باملرحلة الثانوية فنحن
ع ّلمن ��ا العل ��وم والريا�ض ��يات باللغ ��ة العربي ��ة يف
املرحلة املتو�س ��طة فقط� ،إمن ��ا يف املرحلة الثانوية
عادوا للتع ّل ��م باللغات الأجنبي ��ة وجنحوا يف ذلك
بن�س ��بة مائة باملائة ف�أين اخلط�أ؟ لقد كانت خطوة
رائدة يف تاريخ املقا�ص ��د ،لأننا �أ�س�سنا جي ًال در�س
العلوم والريا�ض ��يات بلغة �أ ّمتها التي يفهمها جيد ًا
ثم انطلق يف اللغات الأخرى ،و�أ�ص ًال ال تنه�ض �أُ ّمة
يف الع ��امل �إال �إذا تع ّلمت لغتها و�أتقنتها واحرتمتها
وجعلتها من الأولويات يف حياتها.
ولك ��ن للأ�س ��ف اللبناين ب�ص ��ورة عامة لدي ��ه �آرا�ؤه
اخلا�ص ��ة بالن�س ��بة للعلم والتع ّلم ،ولي�س بال�ضرورة
�أن تكون م�س ��تندة �إىل درا�سات وخربات و�إمنا �آراء
يب ّينها لنف�س ��ه وبنف�سه حول �أهمية اللغات الأجنبية
ودور املدار�س التي تعت ��م باللغات الأجنبية ةما �إىل
ذلك ف�ص ��رنا نخ�سر الطالب من �صفوف مدار�سنا
حت ��ى �أنن ��ي افتتحت مدر�س ��ة يف "�أنفه" يف �ش ��مال
علي الأهايل يف تلك البلدة �أن �أُع ّلم
لبنان فا�شرتط ّ
العلوم باللغة الأجنبية و�إال ف�إنهم مل يع ّلموا �أوالدهم
يف املقا�صد فا�ضطررنا �إىل العودة عن هذه اخلطوة
الرائدة وللأ�سف ولكن هذا هو جمتمعنا.

محمد املشنوق،تمام سالم،النائب الدكتور عمار حوري مع رئيس الجمعية

وقوفًا للنشيد الوطني

من إحتفاالت الجمعية

اخلريية وثقافتها
ُيق���ال �أنك���م م�ؤ�س�س���ة خريي���ة وتطالب���ون
الطالب بتكاليف تبلغ املاليني �أحياناً؟
من قال ب�أن خريية تعني جمانية ،نحن نعرف معنى
الكلمة ،فالي�سوعية واجلامعة الأمريكية وم�ؤ�س�سات
الإر�ساليات كلها ا�سمها م�ؤ�س�سات خريية ،فاخلريية
تعني �أن ال تبتغي الربح �أو تربح.
وهذه امل�ؤ�س�سات كلها ال تبتغي الربح وهي تتقا�ضى
املاليني ،مل ��اذا؟ لكي تدف ��ع تكاليف ه ��ذه العملية
الرتبوي ��ة م ��ن جهة وتط ّور نف�س ��ها با�س ��تمرار من
جه ��ة �أخ ��رى ،وعندما نق ��ول �أن املقا�ص ��د خريية
فه ��ذا ال يعني �أن ترمي كل العبئ عليها بل �أن توفر

حملة امليداليات في املسابقات الرياضية

دفعة من الخريجني
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جمعيات

جمعيات

املهندس محمد أمني الداعوق رئيس الجمعية

لها قدرتها على اال�ستمرارية وزعلى تطوير نف�سها
ولكن عندنا يخلطون كل الأمور ببع�ض ��ها ،ف�إما �أن
يدفع ��وا املاليني ملدار�س الآخري ��ن و�إما �أن يطلبوا
من ��ك �أن تع ّلمهم جمان ًا �أو ب�أقل من الكلفة وبالتلي
عليك حت ّمل كل الأعباء.
مكافآت للناجحني

معرض رسوم األطفال

متوسطًا فريق الصغار الرياضي

�صيدا
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وللأ�س ��ف �أقول �أننا حاولنا يف ه ��ذا املجال الكثري
فقلنا �أنه بد ًال من �س ��د العجز ببي ��ع �أمالكنا ف�إننا
نخ�س ��ر مع كل طالب ند ّر�سه  380دوالر ًا �أي قرابة
دوالر يومي� � ًا �أي كلف ��ة ثمن علبة �س ��جائر ،فتعالوا
�أيه ��ا القادري ��ن يف جمتمعن ��ا وليكف ��ل كل واح ��د
تلميذ ًا �أو ما �ش ��اء بكلفة هذه اخل�س ��ارة ،ف�ش ��هدنا
اقبا ًال حم ��دود ًا� ،أي كنا جنمع حوايل مليون دوالر
�سنوي ًا يف حني كانت اخل�سارة �ستة ماليني دوالر ًا،
وللأ�س ��ف ف�إن البع�ض م ��ن كبار ال�ش� ��أن كانوا �إما
يتربع ��ون ويطالبون باحل�س ��م لأوالده ��م �أو لأوالد
ال�س ��ائق لديه ��م �أو معارفه ��م بدال م ��ن �أن يدعوا
اجلميع لتح ّمل م�س� ��ؤولياتهم وهم �أو ًال ،بحيث كان
الدعم يعط ��ي من جهة وندف ��ع �إىل حت ّمل الأعباء
من جهة �أخرى ،ومبا �أنني ال عالقات �سيا�س ��ية يل
وبالت ��ايل ال يهمني �إال املقا�ص ��د ،كنت �أرف�ض و�أقع
يف امل�ش ��اكل مع ه�ؤالء لرف�ض ��ي �إجراء احل�سومات
على ح�س ��اب املقا�ص ��د لكنني ال �أهتم ،فاملقا�ص ��د

وا�س ��تمراريتها قب ��ل كل �ش ��يء ،ومع ذل ��ك فهناك
ملي ��ار ل�ي�رة ال تدفع �س ��نوي ًا لأن فالن� � ًا ال يريد �أن
يدف ��ع �أو ال يريد ال�س ��ماح ل�س ��ائقه �أو العامل لديه
�أن يدفع فهو ي�س ��اعدك من جهة ويح ّملك �أ�ضعاف
امل�ساعدة من جهة �أخرى.

جتمعات وواقع
ال�س ّنية
م���ا هو واقع املقا�صد �ضم���ن بيئتها ُ
تربوياً؟
�أنا ال �أخجل من الأرقام و�أقول لك :لدينا  3جتمعات
كب�ي�رة من لبنان ،ال�س� � ّنة وال�ش ��يعة وامل�س ��يحيني،
فكيف يتوزع الطالب؟
يف املدار� ��س ال�س� � ّنية  %30م ��ن ال�س� � ّنة والباق ��ون
يتوزعون على املدار�س امل�سيحية والر�سمية.
يف املدار� ��س ال�ش ��يعية  %70من ال�ش ��يعة والباقون
يتوزعون على املدار�س امل�سيحية والر�سمية.
يف املدار�س امل�سيحية  %90من امل�سيحيني عدا قلة
يف املدار�س الر�سمية.
ال�س� ��ؤال �إذ ًا ال توجهه يل ،بل وجهه ل�سواي ،ف�أنا
�أحرتم الي ��وم الطائفة ال�ش ��عية �أنها بنت خالل

قص شريط إفتتاح معرض للصور

� 20س ��نة  85مدر�س ��ة فيها � 65أل ��ف تلميذ وهي
مدار� ��س ح�ض ��ارية وجدي ��دة ب�أم ��وال ال �أعتقد
�أنه ��ا كله ��ا لبناني ��ة ،لكنهم جنح ��وا بذلك وهم
الي ��وم املثال للآخري ��ن ،ف�أين الطائفة ال�س� � ّنية
الت ��ي ت ��رى �أن  %70م ��ن �أبنائه ��ا ال يتعلمون يف
مدار�س ��ها يف حني �أن  %70من ال�ش ��يعة يتعلمون
يف مدار�سهم؟
�أن ��ا �أقول �أن ��ه �إذا كانت ثقافتك غ�ي�ر طائفية وال
تتعاط ��ى م ��ع هذا املو�ض ��وع كطائفة على �أ�س ��ا�س
االنفتاح عل ��ى الآخرين يف جمتمع ثقافته طائفية
ف�أنت �ض ��عيف يف االنتم ��اء الطائف ��ي بينما يكون
�س ��واك قد ترب ��ى على ه ��ذا املو�ض ��وع ،لف�أوالدنا
يف مدار� ��س الآخرين ال يعرفون �أحيان ًا �ش ��يئ ًا عن
دينه ��م ،بينم ��ا يعرفون كل �ش ��يء عن باب ��ا نويل
مقابل جهلهم بالإ�س ��راء واملع ��راج واملولد النبوي
ويخجل ��ون �أحيان ًا ب�ص ��يامهم ،يف حني �أن �س ��وانا
ُيدرك متام ًا م ��اذا يريد ويعمل ملا يريد ،فثقافتنا
لي�س ��ت طائفية يف بلد طائفي لذا نحن نلعب دور ًا

�ضعيف ًا جد ًا ونخ�سر لأننا "مت�ساحمني".
و�أن ��ا �أت�س ��اءل مث�ل� ًا مل ��اذا �أو مل ��ن تع ّم ��رون هذه
املدار�س الر�س ��مية املتزاي ��دة �إذا كنتم ال تغلقون
املدار�س الطائفية.

انق�شعت الغيمة
ن�شوء املدار�س الر�سمية اجلديدة يف بريوت
هل ترك ت�أثريات عليكم؟
خ�س ��رنا حوايل  %20م ��ن الط�ل�اب �أي املزيد من
اخل�سارة.
كي ��ف ميكن تطوي ��ر التعلي ��م يف املقا�ص ��د �إذا
كان الأ�س ��اتذة كما ُيقال يد ّر�س ��ون �أبناءهم يف
مدار�س �أخرى؟
ّ
�إذا كان الأ�س ��تاذ عندي ال ُيعلم �أوالده يف املقا�صد
ف�أن ��ا ال �أزع ��ل م ��ن ذل ��ك لأنن ��ا مل ننب املقا�ص ��د
لأبن ��اء املعلمني� ،إذا كن ��ت مقتنع ًا بعلمه وطريقته
يف ت�أدي ��ة ر�س ��الته فال يهمني �س ��وى ذلك ،فنحن
ندف ��ع له راتبه وال ن�ض ��ع علي ��ه �ش ��روط ًا لأن هذا

املال لي�س ما ًال �سيا�س ��ي ًا ،ونحن لدينا �ألف �أ�ستاذ
ونتابع ن�ش ��اطاتهم ولكل �أ�س ��لوبه ومن يربط هذه
بتلك يريد الأذى� ،أما التطوير فهو �سائر واحلمد
هلل عل ��ى النه ��ج ال�ص ��حيح بع ��د انق�ش ��اع الغيمة
مبكرم ��ة كرمية من خ ��ادم احلرمني ال�ش ��ريفني
حفظ ��ه اهلل و�س ��دد خط ��اه ال ��ذي تع ّه ��د ب�س ��داد
العجز ال�س ��نوي للمقا�صد� ،ص ��حيح �أننا مل ن�سدد
الدي ��ون لكن �س ��داد العجز ي�س ��مح لنا ب� ��أن نعمل
على التطوير ،فالأ�س ��اتذة الذين كانوا يقب�ض ��ون
 %75من رواتبهم �صاروا يقب�ضون  %100وبعد �أن
كانوا بدون �أي زيادة على الرواتب لع�ش ��ر �سنوات
�ص ��ار با�س ��تطاعتنا �أن نق ��وم بذلك كم ��ا �أنه بات
با�ستطاعتنا �أن نقدم لهم دورات تدريبية مكلفة،
ففي بع�ض املدار�س الأخ ��رى تفوق كلفة الدورات
التدريبي ��ة لأ�س ��اتذتهم � 100أو � 200أل ��ف دوالر
�س ��نوي ًا ،يف حني كنا غ�ي�ر قادرين على �إقامة تلك
ال ��دورات ،كما �أنه �ص ��ار عندن ��ا الربامج لتطوير
التعلي ��م كل ��ه ،ويبق ��ى �أن نط� � ّور نظ ��رة جمتمعنا
الإ�سالمي �إىل املقا�صد وهذه م�س�ألة طويلة.
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مناسبات

قطاع الرتبية  -والعليم
يف تيار امل�ستقبل يف اجلنوب
يكرم املعلم يف عيده
قال ��ت وزيرة الرتبي ��ة والتعليم الع ��ايل بهية احلريري
�أن لبنان لن يعود بعد اليوم �إىل زمن اال�س ��تتباع وقهر
الإرادات والتّح ّكم مب�صائر النا�س ..
و�إنّ م ��ن ح � ّ�ق اللبنانيني �أن يعي�ش ��وا ب�أمن وا�س ��تقرار
و�أن ي�ص ��نعوا م�س ��تقبلهم ب�أيديهم ويحدّدوا خياراتهم
بحر ّية كاملة وغري منقو�صة ..
الوزيرة احلريري كانت تتحدث خالل رعايتها احلفل
الذي اقامه قطاع الرتبية والتعليم يف تيار امل�ستقبل يف
اجلنوب ملنا�سبة عيد املعلم وتكرمي ًا لـ” املعلمة الأوىل
“وزيرة الرتبية .
وح�ض ��ر احلف ��ل ال ��ذي اقي ��م يف قاع ��ة ثانوي ��ة رفيق
احلريري يف �ص ��يدا رئي�س ��ة منطقة اجلنوب الرتبوية
جم ��ال بغ ��دادي ومدير م�ؤ�س�س ��ة احلريري يف �ص ��يدا
حميي الدين القطب وح�ش ��د من الفاعليات والهيئات
الرتبوي ��ة والأهلي ��ة وممثل ��ون عن خمتلف من�س ��قيات
ومكاتب تيار امل�ستقبل يف �صيدا واجلنوب .
ا�ستهل احلفل بالن�شيد الوطني اللبناين والوقوف دقيقة
�صمت حتية لروح الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري  ،ثم
كلم ��ة ترحيب من نبيل بواب  ،ثم حتدث من�س ��ق قطاع
الرتبي ��ة والتعليم يف تي ��ار امل�س ��تقبل يف اجلنوب وليد
ج ��رادي الذي عر�ض يف كلمته مل�س ��ار متابعة واهتمام
القطاع منذ ت�أ�سي�س ��ه بق�ضايا و�ش� ��ؤون املعلمني جلهة
حت�س�ي�ن ظروفهم الوظ�ش ��يفية وحت�ص�ي�ن مكت�سباتهم
واملطالب ��ة بت�ش ��ريعات وم�ش ��اريع قوان�ي�ن ت�س ��هم يف
احرتام حقوقه ��م جمدد ًا الت�أكيد �أن ال م�س ��اومة على
حق ��وق املعلمني .وح ��دد جرادي الأهداف امل�س ��تقبلية
بتعديل بع�ض مواد قانون العام  1956اخلا�ص بتنظيم
افراد الهيئة التعليمية يف املدار�س اخلا�ص ��ة  ،وحتديد
الرات ��ب القانوين حلملة االج ��ازات يف املواد التعليمية
امل�س ��تحدثة يف املناهج اجلديدة ،وف ��ك االرتباط بني
نقابة املعلمني ووزارة العم ��ل واحلاقها بوزارة الرتبية
 ،وزي ��ادة ثالث درج ��ات ملعلمي الإبتدائي واملتو�س ��ط،
وا�ص ��دار املرا�س ��يم التطبيقية ل�ص ��ندوق التعا�ض ��د،
ومتثي ��ل نقاب ��ة املعلم�ي�ن يف جمل� ��س ادارة ال�ض ��مان
االجتماع ��ي ،وتعيني العم ��داء ودخ ��ول املتفرغني اىل
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م�ل�اك اجلامع ��ة اللبنانية وو�ض ��ع بيت املعلم مو�ض ��ع
التنفيذ وان�ص ��اف املتعاقدين وامل ��دراء  .ونوه جرادي
بالوزي ��رة احلري ��ري وق ��ال :يطيب لنا يف ه ��ذا اللقاء
احلميم العابق بالدفء واملحبة والألفة وال�صدق لقاء
اجل�سم الرتبوي مبكوناته املختلفة وبرعاية كرمية من
راعية الرتبية يف لبنان وراعية �ش�ؤون و�شجون مدينتنا
احلبيبة �ص ��يدا ال�سيدة بهية احلريري � ،أن تكون معنا
اليوم مك َّرم ��ة ونكون معها مكرم�ي�ن  ،فمن �أحق منك
بهخ ��ذا التكرمي؟ .نفخ ��ر ونعتز بك تربوية و�سيا�س ��ية
ونائب ًا ووزيرة من الطراز الأول وال عجب يف ذلك فقد
نهلت العلم من مدر�س ��تني عريقتني:مدر�س ��ة الرئي�س
ال�ش ��هيد رفي ��ق احلري ��ري ومدر�س ��ة �ص ��يدا العريقة
بتاريخها وحا�ضرها.
وحتدثت الوزيرة احلري ��ري فقالت :ي�أتي لقا�ؤنا اليوم
ووطنن ��ا احلبي ��ب لبن ��ان ال زال يع ��اين م ��ن اجل ��راح
العميق ��ة الت ��ي �أ�ص ��ابت �أمن ��ه وا�س ��تقراراه وم�س�ي�رة
نهو�ض ��ه  ..هذه امل�س�ي�رة التي انطلق ��ت من هنا  ..من
�ص ��يدا  ..ب� ��إرادة اخل�ي�ر والعط ��اء وبالعل ��م واملعرفة
�س ��بي ًال للخال� ��ص  ..من هن ��ا �أعلن الرئي�س ّ
ال�ش ��هيد
رفي ��ق احلريري �أنّ خال�ص لبنان من دماره و�ض ��ياعه
ال يكون �إ ّال بتعليم �أبنائه  ..من هنا بد�أت ر�سالة الوفاء
 ..ف�أعاد بناء مدر�س ��ته الأوىل قب ��ل بناء بيته الأول يف
مدينت ��ه الأوىل  ..و�أراد م ��ن خالل ذل ��ك �أن يعبرّ عن
�إميانه ب�أنّ املدر�س ��ة هي البيت الأول  ..وهي احل�ض ��ن
الأول  ..وه ��ي بداي ��ة الطري ��ق نحو امل�س ��تقبل  ..وهنا
كانت املواجهة الأوىل بني �إرادة اخلري والعلم واملعرفة
 ..و�إرادة القتل والدمار ..هنا ُد ّمرت املدر�س ��ة الأوىل

واملدر�س ��ة الثاني ��ة  ..وهن ��ا �أُعيد بن ��اء ك ّل املدار�س ..
وم ��ن هنا انطلق �أبناء لبنان �إىل ك ّل مدار�س وجامعات
الع ��امل لينهلوا م ��ن علومها احلديثة م ��ا يفيد وطنهم
و�أهلهم و�أبناءهم  ..لينعك�س نه�ض ًة و�إعمار ًا وازدهار ًا
يعم الوطن ب�أ�س ��ره  ..فكانت م�س�ي�رة الوحدة والبناء
ّ
واال�س ��تقرار وارتفعت راية العل ��م عالية  ..وعاد لبنان
مدر�س ًة وجامع ًة للأ�شقاء والأ�صدقاء ..
وا�ض ��افت� :إنّ هذه امل�س�ي�رة ما كانت لتكون لوال وجود
املعل ��م  ..ف�ل�ا مدر�س ��ة بدون مع ّل ��م  ..وال عل ��م بدون
مع ّل ��م � ..إنّ املعل ��م هو رم ��ز العط ��اء  ..و�أن نحتفل به
الي ��وم ف�إنمّ ��ا نحتف ��ل ب�أنف�س ��نا وب�أوالدنا ومب�س ��تقبلنا
 ..ه ��و ت�أكي ٌد على التزامنا مب�س�ي�رة ال ّرئي�س ّ
ال�ش ��هيد
رفيق احلريري وب�أنّ العلم واملعرفة �س ��يبقى �س�ل�احنا
الوحيد من �أجل بناء امل�س ��تقبل وقي ��ام دولتنا العادلة
واحلا�ض ��نة جلمي ��ع �أبنائه ��ا  ..فبالعلم وح ��ده يتح ّرر
الإن�سان من القهر والإ�ستتباع والفقر واجلهل  ..وهذا
ما عبرّ عنه �شباب لبنان ع�شية اجلرمية النكراء التي
�أرادوا م ��ن خاللها �إع ��ادة عقارب الزم ��ن �إىل الوراء
ليعيدوا لبنان واللبناني�ي�ن �إىل ظلمات التّقوقع والقهر
راف�ضني اجلرمية ومطالبني بك�شف احلقيقة ومعاقبة
اجلناة ..لن يعود بعد اليوم لبنان �إىل زمن اال�س ��تتباع
وقهر الإرادات والتّح ّكم مب�صائر النا�س � ..إنّ من ّ
حق
�أبناء لبنان �أن يعي�ش ��وا ب�أمن وا�س ��تقرار و�أن ي�ص ��نعوا
م�س ��تقبلهم ب�أيديهم ويحدّدوا خياراتهم بحر ّية كاملة
وغري منقو�صة  ..و�إنّ �صيدا  ..مدينة الرئي�س ّ
ال�شهيد
رفي ��ق احلريري الت ��ي كانت �أ�سا�س� � ًا يف م�س�ي�رة بناء
لبن ��ان احلديث  ..هي الأ ْولىَ بتكرمي املعلم يف يومه ..
و�س ��يبقى تيار امل�س ��تقبل بقيادة جنل الرئي�س ّ
ال�شهيد
�س ��عد الدين رفيق احلريري حا�ض ��ن ًا للعل ��م واملعرفة
وال�س ��يادة واال�س ��تقرار من �أجل
ومدافع� � ًا عن احلرية ّ
ع ّزة لبنان وازدهار لبنان ..
بعد ذلك كرم قطاع الرتبية والتعليم يف تيار امل�ستقبل
يف اجلن ��وب الوزيرة احلريري حي ��ث قدم لها جرادي
واع�ضاء املن�سقية درع الوفاء الرتبوي باملنا�سبة .وتلى
ذلك حفل ا�ستقبال باملنا�سبة.

واقع الأ�سرة يف لبنان على �ضوء دعاوى الأحوال ال�شخ�صية
حما�ضرة للمفتي ال�شيخ حممد دايل بلطة واملطران �إيلي حداد

بدعوة م ��ن جامعة اجلنان ومطرانية �ص ��يدا ودير القمر
للروم امللكيني الكاثوليك ،ويف اطار الأن�ش ��طة امل�ش�ت�ركة
ملركز الدرا�س ��ات اال�س�ل�امية – امل�س ��يحية  ،حا�ض ��ر كل
من رئي�س حمكمة �ص ��يدا ال�ش ��رعية ال�س ��نية مفتي �صور
ومنطقته ��ا ال�ش ��يخ حمم ��د دايل بلط ��ة ورئي� ��س املحكمة
اال�س ��تئنافية للروم الكاثوليك راعي ابر�ش ��ية �صيدا ودير
القم ��ر املطران ايلي ح ��داد عن “واقع الأ�س ��رة اللبنانية
يف �ض ��وء دع ��اوى الأحوال ال�شخ�ص ��ية” وذل ��ك يف قاعة
املحا�ض ��رات يف مطراني ��ة �ص ��يدا ،بح�ض ��ور ح�ش ��د م ��ن
ال�شخ�ص ��يات تقدمه ��م ممثلة وزي ��رة الرتبي ��ة والتعليم
الع ��ايل بهي ��ة احلري ��ري املحامية مايا جم ��ذوب ،ممثل
مفتي �صيدا و�أق�ضيتها ال�شيخ �سليم �سو�سان ال�شيخ �صالح
معتوق  ،الرئي�س العام للرهبانية املخل�صية الأر�شمندريت
جان فرج ،مدير دار العناية الأر�شمندريت نقوال �صغبيني
قا�ضي ال�شرع ال�شيخ حممد ابو زيد وممثلني عن م�ؤ�س�سات
تربوية وجمع من املهتمني .
بع ��د كلم ��ة ترحيب من مدي ��ر جامعة اجلنان يف �ص ��يدا
الدكت ��ور �أحم ��د ا�ش ��راقية ،حت ��دث املفت ��ي دايل بلط ��ة
متن ��او ًال مو�ض ��وع املحا�ض ��رة وطبيعة ون�س ��بة وا�س ��باب
الدع ��اوى املرفوع ��ة ب�ي�ن ال ��زواج يف ق�ض ��ايا الط�ل�اق
والنفقة وغريها من ق�ض ��ايا الأحوال ال�شخ�صية .وقال:
ان مو�ض ��وع اخلالفات وف�ض النزاعات يدلك على مدى
القي ��م املوج ��ودة فيم ��ا بني النا� ��س  ..فاخلالف �ش ��يء
طبيعي  ،امل�ش ��كلة يف كيفية ف� ��ض اخلالفات والنزاعات
 .فبوج ��ود القيم والأخالقيات ميكن �أن تف�ض النزاعات
ب�ش ��كل هادىء وح�ضاري و�أخالقي� .أما يف حال انعدمت
اب ��و ب ��د�أت الأخالقي ��ات باالنح�ل�ال فال حتل امل�ش ��اكل
واخل�ص ��ومات اال بق�سوة وبت�ص ��ادم وعنف .ولعل �أخطر
اخلالفات التي ميكن �أن تكون بني النا�س هي اخلالفات
اال�س ��رية ،لأن الطابع الذي حتمله هو الطابع االن�ساين،
ف�ل�ا يكون اخل�ل�اف عند ذلك على �ش ��يء مادي.عندما
ت�ص ��ل الق�ض ��ية اىل املحكمة تكون هذه الأخالقيات قد
�سقطت ..
وا�ضاف  :يف كثري من الأحيان يقف الق�ضاء عند حد ما
وال ي�س ��تطيع �أن يتقدم �أكرث فت�ت�رك الأمور للأخالقيات
 .مث ًال يف مو�ض ��وع النفقة اذا �س� ��أل القا�ض ��ي الزوج كم
ميلك م ��ن املال قد يكذب الزوج وامل ��ر�أة ال متلك البينة
 ،فهنا يقف الق�ض ��اء عند هذا احلد ..قد ي�ص ��در حكم
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عن الق�ض ��اء فاذا مل تكن هن ��اك �أخالقيات ما ال ميكن
ان ينفذ هذا احلكم بطريقة �ص ��حيحة  .امنا ال�ض ��مانة
الوحي ��دة يف تنفي ��ذه ه ��ي �أخالقي ��ات الطرف�ي�ن  ،هن ��ا
ينته ��ي دور الق�ض ��اء وعمل ��ه  .اخلالفات حتك ��م بثقافة
معين ��ة وب�أجواء حميطة بالإن�س ��ان ..نح ��ن ال نقول ب�أن
الأجواء ال�س ��ائدة يف مثل هذه االيام هي لي�س ��ت نف�سها
التي كانت منذ ثالثني �س ��نة وال التي كانت منذ خم�سني
�س ��نة �أو �س ��بعني �س ��نة..الظروف تتغري والأحوال تتغري
والأخالقيات �أي�ض� � ًا تتغري بتغري الأحوال  ،فتزاد ن�س ��بة
اخل�ص ��ومات بتغ�ي�ر الأحوال..لكنن ��ا جن ��د �أن الأخالق
م ��ا زالت حتكم العالقة الزوجية والأ�س ��رية من خمتلف
مناحيه ��ا  ،ف ��اذا دخلن ��ا مث�ل� ًا اىل منطقة �ص ��يدا التي
نح ��ن فيها والتي متت ��د اداري ًا مما بع ��د الأويل اىل نهر
القا�س ��مية  ،عن ��د ذل ��ك تبت ��دىء �ص�ل�احيات حمكم ��ة
�أخ ��رى ،هذا اداري� � ًا �أما م ��ن حيث الواقع فق ��د نتجاوز
خط الأويل اىل املناطق املحيطة به لأنهم ي�شعرون انهم
اقرب اىل املدينة م ��ن حماكم �أخرى وكذلك يف مناطق
�أخرى ت�صب اي�ض ًا يف منطقة �صيدا .منطقة يوجد فيها
�أك�ث�ر م ��ن � 300ألف ن�س ��مة  ،ن ��وع الدع ��اوى تدلك على
�أخالقي ��ات معينة  ،مث�ل� ًا �أكرث الدع ��اوى قد جتدها يف
الط�ل�اق  ،وق�ض ��ية الأخالق تلعب دورها وهي اال�س ��ا�س
يف املو�ضوع  ،والأحوال املادية للإن�سان تلعب دور ًا اي�ض ًا
 ..فنجد يف هذا املكوزن الب�ش ��ري اتلذي ي�صل اىل 300
�ألف عدد الدعاوى اىل املحكمة و�س ��جلت ح�سب الأ�صول
 1455دعوى خالل العام  %3 .. 2008من هذا العدد هم
من مدينة �صيدا .
وحتدث املطران حداد فر�أى �أن واقع الأ�س ��رة يف لبنان
متعلق �إىل ح ّد بعيد بتاريخ الت�شريع املذهبي يف الأحوال
ال�شخ�صية وممار�سة املحاكم يف تطبيق هذا الت�شريع،

معت�ب�ر ًا �أن ��ه مهما اجتهد القا�ض ��ي ال ي�س ��تطيع تخطي
الن�ص الو�ض ��عي ،وق ��ال :ان الت�ش ��ريعات حول النفقات
بالعم ��وم ال ت�أخ ��ذ بع�ي�ن االعتب ��ار احلاج ��ة احلقيقي ��ة
للم ��ر�أة التي ت�ت�رك بيته ��ا وكذلك ل�ل��أوالد .ويف نظرة
واقعية مل�س�ألة �إيالء �ص�ل�احيات يف الأحوال ال�شخ�صية
للدول ��ة واملحاكم املدنية ،ال بد من القول ب�أن ال�سيا�س ��ة
�إذا م ��ا دخلت على عامل الق�ض ��اء ق�ض ��ت عليه وجعلت
العدالة م�س ّي�س ��ة وجمتزئة .ف� ��إذا خُيرّ نا بني الطائفية
والت�سيي�س كما هي احلالة اليوم بني الق�ضائني املذهبي
واملدين ّ
لف�ض ��لت املذهبي ب�أ�ش ��واط بعيدة وبعيدة جدا.
الأم ��ر كل الأمر متعلق بالإط ��ار الذي نعي�ش فيه .و�إطار
الدول العربية وال�ش ��رق �أو�س ��طية ال ي�س ��مح مبمار�س ��ة
الدميقراطي ��ة يف �أب�س ��ط الأمور فكيف مب ��ادة الأحوال
ال�شخ�ص ��ية .ونع ّول على الكنائ�س وعلماء ال�ش ��ريعة �أن
يع ّو�ضوا ما نق�ص من عدالة الق�ضاء املدين يف منطقتنا
العربي ��ة� ،إىل �أن تع ��م الدميقراطي ��ة احل ّق ��ة يف البالد
الت ��ي نعي�ش فيه ��ا .هذا ال يعني ب�أن الأمور يف الت�ش ��ريع
الطائف ��ي هي على ما ي ��رام .هناك عدة نقاط �س ��لبية
يف الت�ش ��ريع احلايل ال ب ّد من ذكرها ولي�ست ح�صرية:
ذكور ّي ��ة الن� ��ص الت�ش ��ريعي� ،أولوي ��ة الرتبي ��ة الدينية،
م�ؤ�س�س ��ة �ض ��م الأم�ل�اك ،ع ��دم ال�س ��هولة يف تطوي ��ر
القوان�ي�ن املذهبي ��ة  .ويف هذا العنوان الأخ�ي�ر قال� :إن
النظ ��ام الطائفي يف لبنان واملنطقة ه ��و الذي �أدّى �إىل
خلق �ص�ل�احيات لدى املحاكم الدينية للت�شريع العائلي
وحلق ��وق العائل ��ة والزواج حتديدا وم ��ا ينتج عن ذلك.
لق ��د حاولت فعاليات عديدة قل ��ب الطاولة على النظام
الطائف ��ي و�إيالء �ص�ل�احيات املحاك ��م املذهبية للدولة
لكن الأمر كان حتى الآن م�ستحيال .فالطوائف تتم�سك
بدورها يف البالد ب�شكل محُ كم.هناك حماوالت لإجراء
بع�ض التعديالت.
واقرتح املطران حداد بع�ض الأفكار والتدابري والقوانني
حلماية الأطفال �ض ��حايا اخلالفات بني الزوجني � ،آم ًال
�أن تك ��ون هناك حماوالت �أخرى للتو�س ��ع يف هذه الأطر
خدم ��ة لأطفالن ��ا وعائالتنا كط ��ول �أ�ص ��ول املحاكمات
وتبدي ��ل املذهب للو�ص ��ول �إىل الطالق ودور املحامني يف
العملية الق�ض ��ائية وعدم اخت�ص ��ا�ص بع�ض الق�ضاة يف
املحاكم وارتفاع ر�س ��وم املحاكم و�س ��واها من �أمور مما
ي�ؤثر �سلب ًا على و�ضع العائالت.
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ا�ستقباالت وزيرة الرتبية
والتعليم العايل ال�سيدة بهية
احلريري يف جمليون � -صيدا
ا�س ��تقبلت وزيرة الرتبية والتعليم العايل بهية احلريري يف جمدليون حمافظ اجلنوب
العمي ��د مال ��ك عبد اخلال ��ق يرافقه قائ ��د منطقة اجلن ��وب الإقليمية يف ق ��وى الأمن
الداخلي العقيد منذر الأيوبي وقائد �سرية درك �صيدا العقيد ناجي امل�صري .
وجرى خالل اللقاء عر�ض للأو�ضاع العامة على �صعيد حمافظة لبنان اجلنوبي عموماً
ومدينة �صيدا ب�شكل خا�ص وال �سيما الو�ضع الأمني ،واالجراءات والتدابري املتخذة من
قبل القوى الأمنية مبا يعزز الأمن واال�ستقرار يف املدينة واجلنوب ككل .
وكان ��ت منا�س ��بة �أطل ��ع خالله ��ا املحافظ عب ��د اخلالق الوزي ��رة احلريري على �س�ي�ر
التح�ض�ي�رات الإداري ��ة واللوج�س ��تية للإ�س ��تحقاق االنتخاب ��ي وبناء لتوجيه ��ات وزير
الداخلي ��ة والبلديات زياد بارود ومبا ي�ض ��من توفري الأج ��واء الهادئة واملالئمة لإجراء
هذا اال�ستحقاق.
عر�ض ��ت وزي ��رة الرتبي ��ة والتعلي ��م الع ��ايل بهي ��ة
احلريري يف جمدليون �ش� ��ؤون ًا حياتية ومطلبية مع
وفود بلدية و�ش ��عبية من ع ��دد من مناطق اجلنوب
.فقد ا�ستقبلت احلريري وفد ًا كبري ًا من بلدة �شبعا
يتقدمه القا�ض ��ي ال�شيخ ا�س ��ماعيل دلة ،و�آخر من
بلدة عني قنيا وثالث من املجيدية ور�ؤ�ساء بلديات
وخماتري ومواطنني من قرى وبلدات”كفر�ش ��وبا،
م ��رج الزه ��ور ،الكف�ي�ر ،الهباري ��ة ،ال ��وزاين،
كفرحمام ،ميم�س ،عني جرفا ،ومرجعيون”..حيث
ا�س ��تمعت اىل واقع و�أو�ض ��اع بلدات وقرى حا�صبيا
والعرق ��وب ومرجعي ��ون وحاجاتها وال �س ��يما على
ال�صعيد الرتبوي والإمنائي.
وا�س ��تقبلت احلري ��ري وف ��د ًا كب�ي�ر ًا م ��ن بل ��دة
اجلرم ��ق– ق�ض ��اء جزي ��ن يتقدمه مطران �ص ��ور
للموارن ��ة �ش ��كر اهلل احلاج واملختار نبيل �ش ��ديد ،
عر�ض معها �ش�ؤون ًا تهم البلدة .
كما اطلعت احلريري على بع�ض الق�ضايا املطلبية
م ��ن وف ��ود ومواطنني م ��ن بلدات”الب�س ��تان ،بنت
جبي ��ل ،الطيب ��ة� ،ص ��ريفا ،ال�ش ��هابية ،البازورية،
ال�سك�س ��كية ،طريدب ��ا ،الدوي ��ر ،ال�س ��لطانية،
ديركيف ��ا ،طباي ��ا ،كفرحتى ،النبطي ��ة ،الربغلية،
ر�ش ��اف ،جم ��دل �س ��لم ،كفرتبني ��ت ،ال�ش�ب�ريحا،
مروحني ،مغدو�شة و�س ��جد” .ومن خمتلف �أحياء
مدينة �صيدا و�ضواحيها .
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وكان ��ت احلري ��ري التق ��ت
وفد ًا من �أ�ص ��حاب الوكاالت
البحري ��ة و�ش ��ركات املالحة
العامل ��ة يف مرف� ��أ �ص ��يدا،
يف اط ��ار متابع ��ة مو�ض ��وع
ان�ش ��اء ال�سن�س ��ول البح ��ري
العائ ��د للمرف�أ حي ��ث �أطلعت
احلري ��ري الوف ��د على �س�ي�ر
متابعته ��ا له ��ذا املطل ��ب
احلي ��وي للمدينة م ��ع رئي�س
احلكومة ف�ؤاد ال�سنيورة ومع
وزيرالأ�ش ��غال العامة والنقل
غازي العري�ضي .
ويف الإطار نف�س ��ه ،ويف اطار
اهتمامه ��ا ب�ش� ��ؤون �ص ��يادي
الأ�س ��ماك يف املدين ��ة ،
قدم ��ت احلريري م�س ��اعدة
مادية لل�ص ��ياد �س ��عد الدين
الرز الذي غ ��رق مركبه قبل
�أ�س ��بوعني يف بح ��ر �ص ��يدا
وذلك لتمكينه من ا�س ��تعادة
و�س ��يلة عي�ش ��ه الوحيدة .وقد
�أوفدت احلريري لهذه الغاية
حممد قرب�ص ��لي امل�شرف على ق�ض ��ايا ال�صيادين
من قبلها اىل نقابتهم يف �ص ��يدا حيث قام بت�سليم

ال ��رز امل�س ��اعدة املقدم ��ة منه ��ا  ،بح�ض ��ور رئي�س
النقاب ��ة احل ��اج دي ��ب كاعني وع ��دد من �أع�ض ��اء
النقابة .

خ�ص�ص ��ت وزيرة الرتبي ��ة والتعليم العايل بهية احلري ��ري لقاءاتها يف جمدليون
ملتابع ��ة ق�ض ��ايا الأ�س ��اتذة واملعلم�ي�ن يف التعليم اجلامع ��ي والأ�سا�س ��ي واملهني ،
فا�س ��تقبلت احلري ��ري وفد ًا من الهيئ ��ة التنفيذي ��ة لرابطة الأ�س ��اتذة املتفرغني
يف اجلامع ��ة اللبناني ��ة برئا�س ��ة الدكتور حميد حكم حيث ج ��رى عر�ض عدد من
املطالب اخلا�ص ��ة بالأ�س ��اتذة املتفرغني وال �س ��يما القان ��ون  66املتعلق باملجال�س
الأكادميية واقرتاح القانون املعجل املكرر يف املجل�س النيابي بتمديد �سن اخلدمة
اىل � 68س ��نة  .وتبلغ الوفد من الوزيرة احلريري �أنها �سرت�سل مطلع الأ�سبوع اىل
جمل�س الوزراء م�ش ��روع قانون يق�ض ��ي بتحويل �ش ��عبة ادارة الأعمال يف النبطية
اىل فرع .
وقال الدكتور حكم اثر اللقاء  :لقد ات�سم لقا�ؤنا مع الوزيرة احلريري بال�صراحة
واجلدية وال�شفافية وحتى بالعتاب يف بع�ض احلاالت لأننا طرحنا جميع الق�ضايا
العالق ��ة بكل �ص ��راحة لكلي ن�ض ��ع خطة طري ��ق للمرحلة القادم ��ة .وحتدثنا عن
�ص ��دور القان ��ون  66املتعل ��ق باملجال�س الأكادميي ��ة حيث توقيعه م ��ن قبل فخامة
الرئي�س ون�ش ��ر يف اجلريدة الر�سمية و�ش ��كرناها على الدور الذي لعبته يف انهاء
ه ��ذا القان ��ون ومت االتفاق �أو ما ح�ص ��ل �أنه مت االت�ص ��ال من قب ��ل وزيرة الرتبية
برئي� ��س اجلامع ��ة وكذلك قامت الرابطة بهذا االت�ص ��ال وقام الرئي�س با�ص ��دار
تعميم بتطبيق هذا القانون ويقت�ض ��ي هذا التعميم الطلب من جمال�س الوحدات
تر�شيح ا�سماء للعمادات وفق ًا ملا ين�ص عليه القانون  ،على �أن يتم االختيار منهم
ويتم رفع الأ�س ��ماء اىل مقام جمل�س الوزراء لكي يختار العميد الأ�صيل  .ومتنينا
اال�س ��راع به ��ذا العم ��ل على ان يتم ب�أ�س ��رع وقت حت ��ى ال يبقى جمل� ��س اجلامعة
مغيب ًا ..كما حتدثنا يف مو�ضوع التفرغ وقلنا �أنه عمل �أكادميي ي�سد دائم ًا احلاجة
وال�ش ��واغر يف اجلامعة لكن يجب �أن تتم درا�س ��ة امللفات ع�ب�ر جمال�س �أكادميية
�أي�ض ًا وبكل �شفافية ووفق ًا للحاجة واحرتام ًا للأ�صول الأكادميية و�أهمها �أن يكون
هناك �أن�صبة للأ�ساتذة .حتدثنا يف خ�صو�صية الأ�ستاذ اجلامعي  ،هناك طرحان
الرابطة م�س ��تعدة لل�س�ي�ر ب�أحدهما �أو بكليهما معا لكن �ضمن خطة وا�ضحة على
�أن يتم در�سهما بكل جدية وايهما �أن�سب وقابل للتحقيق �أكرث  .لدينا اقرتاح قانون
معجل مكرر يف املجل�س النيابي ويق�ض ��ي بتمديد �سن اخلدمة اىل � 68سنة ،وبعد
نقا�ش مت االتفاق مع معايل الوزيرة على �أن تطلب من دولة الرئي�س بري باحالته
عل ��ى جلنة الرتبية لدرا�س ��ة هذا امل�ش ��روع  .لديه ��م اقرتاحات و�ض ��وابط ونحن
م�س ��تعدون ملناق�ش ��تها .ومعايل الوزيرة طرحت اي�ض� � ًا الق�س ��مة على  35علم ًا �أن
م�ش ��روع الرابطة الأ�سا�سي بتعديل املر�س ��وم اال�شرتاعي  47هو بالق�سمة على 30
ولي�س  .. 35نحن منفتحون لأي نقا�ش لكن نقول ان خ�صو�صية الأ�ستاذ اجلامعي
حق مطلق ونحن ن�أمل ان ن�صل ب�أقرب وقت اما اىل االقرتاحني واما اىل �أحدهما
 .حتدثن ��ا يف مو�ض ��وع ادخال الأ�س ��اتذة املتفرغني اىل املالك حي ��ث �أن اجلامعة
�أنهت درا�س ��ة ملفات حوايل � 350أ�ستاذ ًا ورفع امل�شروع اىل وزارة الرتبية  .معايل
الوزيرة كانت منفتحة وايجابية ومتفهمة وم�ستعدة للتجاوب ونحن طلبنا ترجمة
فعلية لهذه الوعود ب�أ�س ��رع وقت ممكن .وتعهدت الوزيرة ب�أنه يف مطلع الأ�س ��بوع
�سرت�س ��ل اىل جمل�س الوزراء م�ش ��روع ًا بتحويل �ش ��عبة ادارة الأعمال يف النبطية
اىل فرع  .وطالبناها باالهتمام ب�أو�ض ��اع �ص ��ندوق التعا�ض ��د لأ�س ��اتذة اجلامعة
اللبنانية.
والتقت الوزيرة احلريري وفد ًا من اللجنة العليا للأ�ساتذة املتعاقدين يف التعليم
الأ�سا�س ��ي برئا�س ��ة ركان فقيه عر�ض معها ملطالب املتعاقدين وال �سيما ما يتعلق
منه ��ا ب�ص ��رف م�س ��تحقاتهم على ا�س ��ا�س الزيادة عل ��ى �أجر ال�س ��اعة  ،وحتديد
موعد املباريات اخلا�ص ��ة باملتعاقدي ��ن  .حيث تبلغ الوفد م ��ن الوزيرة احلريري

حوار للوزيرة بهية الحريري مع االساتذة

�أن م�س ��تحقاتهم �س ��تدفع مطلع ني�س ��ان املقبل  .وقال فقيه اث ��ر اللقاء ان البحث
تناول مو�ض ��وعني:الأول يتعلق بدفع امل�س ��تحقات املالية و�أكدت الوزيرة احلريري
�أن املو�ض ��وع �أ�ص ��بح قريب ًا جد ًا ولكن ��ه متوقف على اقرار قان ��ون معجل مكرر يف
جل�سة  19ال�شهر لدفع امل�ستحقات على ا�سا�س الزيادة التي ح�صلت � 11ألف لرية
لغري املجاز و� 14ألف ًا للمجازين ،وهذا يتوقع يف �أوائل ني�س ��ان املقبل ،خا�ص ��ة و�أن
اجلداول منجزة وجاهزة  .واملو�ضوع الآخر هو مو�ضوع املباريات املتوقعة و�أكدت
ال�س ��يدة الوزيرة �أنها �ستتم يف وقت قريب  ،وهناك جلنة يف الوزارة �شكلت لت�ضع
تفا�ص ��يل هذه املباراة بالتن�س ��يق مع جمل� ��س اخلدمة املدنية و�س ��يعلن عن موعد
اجراء املباراة يف وقت غري بعيد ومتوقع ان تتم يف �شهر متوز املقبل.
وا�س ��تقبلت احلري ��ري وفد ًا من جلن ��ة املتابعة للأ�س ��اتذة املتعاقدين يف اجلامعة
اللبنانية برئا�س ��ة الدكتور ح�سني فح�ص بحث معها ملف تفرغهم  .وقال فح�ص
 :مل ��ف تفرغنا �أ�ص ��بح قيد االجن ��از عند رئي�س اجلامعة ونح ��ن موعودون خالل
ا�س ��بوع ب� ��أن ينجز امللف وبان يرف ��ع من رئي�س اجلامعة اىل مع ��ايل الوزيرة التي
ابدت كل جتاوب مع مطالب الأ�س ��اتذة .ونحن ن�شكرها لأنها تفهمت ملفنا ب�شكل
وا�ض ��ح ووعدتنا مبتابعة ملفنا على �أن يكون م�س ��توفي ًا جلميع ال�شروط القانونية
تبع ًا حلاجات اجلامعة اللبنانية  ،ون�شكر رئي�س اجلامعة الدكتور زهري �شكر لأنه
يق ��وم بجه ��ود معنا لكن ن�أمل �أن ت�س ��تكمل هذه اجلهود من قبل ��ه برفع امللف اىل
معايل الوزيرة التي �سرتفعه بدورها اىل جمل�س الوزراء .
ومن جهتها قالت الدكتورة مريفت بلوط  :نحن حوايل  200دكتور من كل الفروع
والكلي ��ات يف اجلامع ��ة اللبنانية ونحن من ��ذ ذلك الوقت نتابع هذا املو�ض ��وع مع
رئي�س اجلامعة الذي وعدنا برفع امللف يف اقرب فر�ص ��ة اىل معايل الوزيرة وهي
�أك ��دت لن ��ا �أنه يف حال رفع امللف بكامل ال�ش ��روط الأكادميي ��ة والقانونية وهو ما
يجري حالي ًا يف رئا�سة اجلامعة  ،مع التو�ضيح بحاجات اجلامعة من قبل الرئي�س
ه ��ي ال متان ��ع برفعه اىل جمل�س الوزراء .ويف لقاء �س ��ابق م ��ع وزير املالية حممد
�ش ��طح �أك ��د لنا �أنه ال توجد �أي م�ش ��كلة بتموي ��ل ملف تفرغنا م ��ن �أجل رفعه اىل
جمل�س الوزراء اي �أنه ال م�شكلة من ناحية التمويل .
كم ��ا عر�ض ��ت احلريري مطالب �أ�س ��اتذة التعلي ��م املهني مع وفد منهم برئا�س ��ة
جورج قالو�ش الذي ا�ش ��ار اثر اللقاء اىل �أن البحث تناول �ش ��جون التعليم املهني
من خمتلف جوانبه وكيفية النهو�ض به من ناحية تدريب الأ�ساتذة واعادة النظر
يف بع�ض املرا�سيم التنظيمية املنظمة لهذا القطاع.
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الوزيرة بهية احلريري تكرم مفتي جمهورية م�صر العربية
ال�شيخ الدكتور علي جمعة يف �صيدا

الوزيرة بهية الحريري ترحب بمفتي جمهورية مصر العربية الشيخ الدكتور علي جمعة

صور تذكارية للشخصيات املشاركة
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زار مفتي جمهورية م�ص ��ر العربية ال�ش ��يخ الدكتور علي جمعة مدينة �ص ��يدا تلبية
لدع ��وة من وزي ��رة الرتبي ��ة والتعليم العايل بهي ��ة احلريري التي �أومل ��ت تكرمي ًا له
يف دارة العائلة يف جمدليون بح�ض ��ور �س ��فري م�ص ��ر يف لبنان �أحمد ف�ؤاد البديوي
ونقيب ال�ص ��حافة حممد البعلبكي ومفتو" �ص ��يدا ال�شيخ �سليم �سو�سان ،مرجعيون
وحا�ص ��بيا ال�ش ��يخ ح�س ��ن ديل ،البق ��اع ال�ش ��يخ خليل املي�س ،عكار ال�ش ��يخ ا�س ��امة
الرفاعي وبعلبك الهرمل ال�شيخ خالد �صلح " ،مرتوبوليت �صور و�صيدا ومرجعيون
للروم الأرثوذك�س املطران اليا�س كفوري وممثل املطران اليا�س ن�ص ��ار املون�سينيور
اليا�س الأ�س ��مر ،قا�ض ��ي �ص ��يدا اجلعفري ال�ش ��يخ ح�س�ي�ن دروي�ش ،رئي�س حمكمة
جناي ��ات لبن ��ان اجلنوبي القا�ض ��ي �أكرم بعا�ص�ي�ري ،و�أع�ض ��اء املجل�س ال�ش ��رعي
اال�سالمي الأعلى "حميي الدين القطب،عبد احلليم الزين وحممد راجي الب�ساط
و�س ��امي ال�سنيورة" ،ال�سيد �شفيق احلريري ،مدير فرع خمابرات اجلي�ش اللبناين
يف اجلن ��وب العقيد علي �ش ��حرور ،قائ ��د منطقة اجلنوب االقليمي ��ة يف قوى الأمن
الداخلي العقيد منذر الأيوبي و�آمر �س ��رية درك �صيدا العقيد ناجي امل�صري،ع�ضو
املكتب ال�سيا�سي حلركة �أمل ب�سام كجك،امل�س�ؤول ال�سيا�سي للجماعة اال�سالمية يف
اجلنوب ب�س ��ام حمود ،من�س ��ق عام تيار امل�س ��تقبل يف جنوب لبنان املهند�س يو�سف
النقيب ،رئي�س جتمع �ص ��ناعيي اجلنوب حممد ح�س ��ن �ص ��الح ،رئي�س جمعية جتار
�ص ��يدا و�ض ��واحيها علي ال�ش ��ريف ،القن�ص ��ل خليل زنت ��وت ،رئي� ��س جامعة بريوت
العربي ��ة الدكتور عمرو العدوي و�أمني عام اجلامعة الدكتور ع�ص ��ام حوري ،مدير
عام م�ؤ�س�س ��ة احلريري م�ص ��طفى الزعرتي ،و�أمني عام جلنة احلوار اال�س�ل�امي
امل�س ��يحي حممد ال�س ��ماك،والدكتور ر�ض ��وان ال�س ��يد وفاعليات روحية و�سيا�س ��ية
ور�سمية وتربوية واقت�صادية و�صحية واهلية �صيداوية وجنوبية.
وعلى هام�ش الغداء التكرميي �أدىل املفتي جمعة بت�ص ��ريح قال فيه :نحن �س ��عداء
به ��ذه الزيارة ،وبالرغم من تردادي على لبنان مذن �س ��نة  1975قبل احلرب واىل
الآن  ،ولك ��ن ه ��ذه �أول مرة �أزور �ص ��يدا و�ص ��يدا لها م ��كان يف قلوبنا واهل �ص ��يدا
له ��م اي�ض ��ا ه ��ذا املكان ومع ��ايل الوزيرة بهي ��ة احلريري لها ن�ش ��اطها يف ا�ش ��اعة
القي ��م والرتبية والتعليم واالهتمام بالن�شء والبيئة وكل هذه املعاين واملو�ض ��وعات
واملج ��االت ه ��ي حم�ض اهتمامنا من �أج ��ل نعي�ش يف عامل يعمه اال�س ��تقرار والأمن
وال�س�ل�ام .ونحن �س ��عداء ج ��دا لتلبيتنا له ��ذه الدعوة الكرمية من مع ��ايل الوزيرة
ونرجو من اهلل �س ��بحانه وتعاىل �أن يدمي علينا نعمة الأمن والأمان وال�سالم ويدمي
علينا نعمة العلم الذي ن�ستطيع �أن ننفع به النا�س .
ورد ًا على �س�ؤال حول امل�صاحلات العربية اجلارية  :قال املفتي جمعة :هذا هو الذي
كان ينبغ ��ي �أن يك ��ون وال بد �أن تنجح هذه امل�ص ��احلات  ،واملطلع على تاريخ العرب
يعلم �أنه ال ميكن التدخل اخلارجي من اجل هذه امل�صاحلات بل ال بد �أن تكون من
الداخل  ،وكلما كانت من الداخل كانت �أكرث جناح ًا و�أكرث عطاء ًا و�أكرث زخم ًا .
وبعد الغداء التكرميي توجه املفتي جمعة اىل م�س ��جد احلاج بهاء الدين احلريري
يف �ص ��يدا حيث �أدى �ص�ل�اة الع�ص ��ر وجال يف املعر�ض النبوي الذي يقام يف قاعة
الأن�شطة التابعة للم�سجد مبنا�سبة ذكرى املولد النبوي ال�شريف.

�إفتتاح معر�ض لبنان العلمي الثالث
(خان االفرجن) �صيدا

من جولة الوزيرة بهية الحريري في املعرض

معر� ��ض لبن ��ان العلم ��ي الثال ��ث ال ��ذي نظمت ��ه
م�ؤ�س�س ��ة احلريري للتنمية الب�ش ��رية امل�ستدامة
بالتع ��اون م ��ع �ش ��ركة �إنت ��ل يف خ ��ان االفرجن يف
�ص ��يدا و�ش ��ارك في ��ه مائ ��ة و�أربعة ع�ش ��ر طالب ًا
وطالب ��ة م ��ن  22مدر�س ��ة ر�س ��مية وخا�ص ��ة من
جميع املناطق اللبنانية ب�سبعة وخم�سني م�شروع ًا
واخرتاع� � ًا يف كافة جماالت العلوم واحلياة  ،من
بينها ابت ��كارات مميزة وجريئة ك�إبتكار ع�ص ��ا
الكرتونية لإر�ش ��اد املكفوفني وجه ��از انذار عند
ت�س ��رب الغاز  ،و�آخر لتنقي ��ة الهواء وغريها من
امل�ش ��اريع الهادفة للحد م ��ن التلوث ومن حرائق
الغاب ��ات  ،وابتكارات تركز عل ��ى الطاقة البديلة
وت�ساهم يف ت�سهيل حياة االن�سان اليومية  .حيث
اعلن ��ت نتائ ��ج امل�ش ��اريع الفائ ��زة يف حفل رعته
وزيرة الرتبية والتعليم العايل بهية احلريري يف
دارة العائلة يف جمدليون ..
وكانت الوزيرة احلري ��ري زارت املعر�ض العلمي
يف خان االفرجن وجالت على امل�ش ��اريع املعرو�ضة
وا�س ��تمعت من الط�ل�اب على طبيع ��ة ومميزات
وخ�ص ��ائ�ص كل م�شروع وا�ستخداماته  ،بح�ضور

من�س ��ق م�ش ��اريع انتل يف لبنان من قبل م�ؤ�س�سة
احلري ��ري �أكرم عفارة و�أ�س ��اتذة امل ��واد العلمية
امل�شرفني يف مدار�سهم.
واب ��دت احلري ��ري اعجابه ��ا ب�إبداع ��ات العقول
اللبناني ��ة ال�ش ��ابة معتربة �أنها تنم عن حت�س ���س
الطالب باحتياجات االن�سان يف بلدنا والق�ضايا
التي ت�شكل هاج�س ًا بالن�سبة له مثل حماية البيئة
واحلد من الت�ص ��حر وتر�ش ��يد الطاقة وت�س ��هيل
خمتلف وج ��وه احلياة اليومية ومواكبة الع�ص ��ر
وتقنيات ��ه ،معربة عن فخرها بكون هذا املعر�ض
ي�ش ��هد ه ��ذا العام م�ش ��اركة من جمي ��ع املناطق
اللبناني ��ة وم ��ن التعليم الر�س ��مي واخلا�ص على
ال�سواء .
جتدر اال�شارة اىل �أن امل�شاريع امل�شاركة خ�ضعت
لتقييم جلن ��ة حتكيم م�ؤلفة من � 15أ�س ��تاذ ًا من
خمتلف االخت�صا�ص ��ات من اجلامع ��ة اللبنانية
عل ��ى �أن يت ��م اختي ��ار ثالثة م�ش ��اريع م ��ن بينها
�س ��تمثل لبن ��ان يف معر� ��ض انت ��ل العامل ��ي للعلوم
والهند�س ��ة ال ��ذي يق ��ام كل �س ��نة يف الوالي ��ات
املتح ��دة االمريكي ��ة ويق ��ام هذا الع ��ام يف والية

الوزيرة بهية الحريري تستمع إلى شرح أحد املشاركني

نيف ��ادا الأمريكي ��ة  .علم� � ًا �أن لبن ��ان كان ف ��از
باملرتب ��ة الثاني ��ة عاملي ًا يف املعر� ��ض الدويل عام
. 2007
واملدار�س امل�ش ��اركة هي “ مدر�سة جميل روا�س
الر�س ��مية للبن�ي�ن -ب�ي�روت ،مدر�س ��ة االمي ��ان
النموذجية -بريوت ،مدر�سة ر�أ�س بريوت الأوىل
املختلطة ،مدر�س ��ة املروج اخل�ض ��راء -بريوت ،
ثانوية رو�ضة الفيحاء طرابل�س  ،مدر�سة االميان
النموذجي ��ة –عرم ��ون ،ثانوية برجا الر�س ��مية،
ثانوي ��ة الغازي ��ة الر�س ��مية ،ثانوي ��ة االجنيلي ��ة
الوطنية – النبطية ،ثانوية ح�سن كامل ال�صباح
الر�س ��مية يف النبطي ��ة  ،مدر�س ��ة عرب�ص ��اليم ،
اللي�س ��يه موندي ��ال – النبطية  ،ثانوية ال�س ��يدة
للراهبات الأنطونيات -النبطية وثانوية ال�شهيد
بالل فح�ص – تول ،مدر�س ��ة �صيدون الوطنية ،
ثانوية الأفق اجلديد ،ثانوية االميان اال�س�ل�امية
– �صيدا ،مدر�سة احلاج بهاء الدين احلريري،
مدر�سة الفنون االجنيلية �صيدا ،ثانوية املقا�صد
اال�س�ل�امية – �صيدا ،مدر�س ��ة العلم واالميان-
�صيدا ،ثانوية �صيدا الر�سمية للبنني “.
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ملنا�سبة ذكرى املولد النبوي ال�شريف رعى املفتي ال�شيخ
�سليم �سو�سان حفل افتتاح معر�ض "الر�سول والعلم" يف �صيدا

زيارة الوزيرة بهية احلريري
ملحافظ لبنان اجلنوبي العميد مالك عبد اخلالق

قامت وزيرة الرتبي ��ة والتعليم العايل بهية احلريري
بزي ��ارة ملحافظ لبن ��ان اجلنوبي العمي ��د مالك عبد
اخلالق يف مكتبه يف �س ��راي �ص ��يدا احلكومي والتقته
بح�ض ��ور قائ ��د منطق ��ة اجلن ��وب االقليمي ��ة يف قوى
الأمن الداخلي العقيد منذر الأيوبي و�آمر �سرية درك
�ص ��يدا العقيد ناجي امل�ص ��ري .وجرى خ�ل�ال اللقاء
البحث يف املراحل التي قطعتها التح�ضريات االدارية
واللوج�ستية لالنتخابات النيابية على �صعيد حمافظة

لقاء بني تيار امل�ستقبل وقيادة اجلماعة اال�سالمية يف �صيدا

من جوالت سماحة املفتي سوسان في أرجاء املعرض

ملنا�س ��بة ذك ��رى املولد النب ��وي ال�ش ��ريف وبرعاية
وح�ض ��ور مفتي �ص ��يدا واق�ض ��يتها ال�ش ��يخ �س ��ليم
�سو�س ��ان افتتحت ال�شبكة الأهلية للتنمية يف �صيدا
بالتع ��اون م ��ع جمم ��ع م�س ��جد احلاج به ��اء الدين
احلريري معر�ض "الر�س ��ول والعلم" وذلك �ضمن
فعاليات �أ�س ��بوع احلبيب امل�ص ��طفى( �ص ��لى اهلل
علي ��ه و�س ��لم) ال ��ذي تنظم ��ه ال�ش ��بكة يف املجمع
باملنا�سبة .
وح�ض ��ر االفتت ��اح امل�س� ��ؤول ال�سيا�س ��ي للجماع ��ة
اال�س�ل�امية يف اجلن ��وب ب�س ��ام حم ��ود وع ��دد من
امل�ش ��ايخ وعلم ��اء الدين ور�ؤ�س ��اء وممثلو عدد من
اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية وح�شد من املهتمني
 ،حي ��ث كان يف ا�س ��تقبالهم مدي ��ر املجم ��ع عب ��د
الرحمن احلريري .
وت�ض ��من املعر�ض �أ�ش ��غا ًال يدوية وحرفي ��ة وتراثية
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من وحي ال�س�ي�رة النبوية ال�شريفة قامت بعر�ضها
جمعي ��ات وم�ؤ�س�س ��ات �أهلي ��ة وان�س ��انية وتربوي ��ة
وك�ش ��فية اىل جان ��ب عر� ��ض �أن�ش ��طة ونت ��اج عمل
كل جمعي ��ة ،وخ�ص ���ص جناح م ��ن املعر�ض للكتب
الدينية والت�س ��جيالت واملج�س ��مات واملخطوطات
التي ا�س ��توحيت من منا�سبة ذكرى املولد وال�سرية
النبوية املباركة.
واث ��ر جول ��ة قام بها عل ��ى �أجنح ��ة املعر�ض برفقة
احل�ض ��ور � ،ألق ��ى املفتي �سو�س ��ان كلم ��ة حيا فيها
ال�ش ��بكة الأهلية ل�ص ��يدا واجل ��وار وجممع احلاج
بهاء احلريري على "الن�شاطات الناجحة واملفيدة
خلدمة املجتمع ال�ص ��يداوي واال�س�ل�امي اللبناين
على كل �صعيد " وعلى اقامتهما هذا املعر�ض الذي
يفتت ��ح به " ا�س ��بوع احلبيب امل�ص ��طفى "  .وقال:
هناك كثري من الن�ش ��اطات التي يقوم و�سيقوم بها

اجلنوب عموم ًا ومدينة �ص ��يدا ب�شكل خا�ص ..كما مت
التطرق اىل الو�ضع الأمني يف املدينة.
الوزي ��رة احلري ��ري وردا على �س� ��ؤال عن الهدف
من الزيارة قال ��ت :زيارتنا ل�س ��عادة املحافظ هي
لطم�أن ��ة النا� ��س اىل دور الأجه ��زة الأمني ��ة ودور
الدول ��ة يف حفظ الأمن .وجئنا لن�ش ��د على �أيديهم
لأنهم يقومون بدورهم على اكمل وجه.
ورد ًا على �س� ��ؤال حول ما اذا كان مو�ض ��وع تر�ش ��ح

رئي� ��س احلكومة ف�ؤاد ال�س ��نيورة يف مدينة �ص ��يدا
قد ح�س ��م قالت احلريري  :ان الرئي�س ال�س ��نيورة
مل يح�س ��م تر�شيحه حتى الآن ،وعندما يح�صل اي
تر�شيح او اي حتالف يعلن يف حينه .
و�س ��ئلت احلريري عن تعليقها على الكالم الأخري
لرئي�س جمل�س النواب نبيه بري حول اال�س ��تحقاق
االنتخابي يف �ص ��يدا قالت  :ل�س ��نا على خالف مع
الرئي�س بري ونحن واياه يف خندق واحد.

هذا املجمع وال �ش ��ك انها البداية و�ستكون متطورة
وناجحة يف هذا العام  .وان هذه املعار�ض يف هذه
املنا�س ��بة النبوي ��ة العظيمة الكرمي ��ة جتعل هناك
تفاع ًال مع اجل ��و الديني واجلو اال�س�ل�امي واجلو
االمياين يف ه ��ذه املدينة ،ونحيي هذه الذكرى مبا
يخ ��دم ديننا وا�س�ل�امنا  ..وكما ترون امل�ؤ�س�س ��ات
الرتبوية واالجتماعية واالن�سانية �شاركت وت�شارك
يف هذا املعر�ض كل ح�س ��ب الن�شاط الذي يقوم به
ويعم ��ل من اجل ��ه وبهذه الطريق ��ة تتكامل اجلهود
كما الن�ش ��اطات لت�ص ��نع من هذا املعر�ض حمطة
ثقافي ��ة ان�س ��انية دينية يف هذه الذك ��رى املباركة،
ذكرى احلبيب حممد ..
هذا ويت�ضمن برنامج (ا�سبوع احلبيب امل�صطفى)
اىل جانب املعر�ض م�س ��ابقة دينية وحف ًال ان�شادي ًا
حتييه فرقة �صبا الفنية وتوقيع كتب ا�سالمية.

عق ��د يف مق ��ر تي ��ار امل�س ��تقبل يف �ص ��يدا اجتماع ب�ي�ن قيادت ��ي التي ��ار واجلماعة
اال�سالمية يف اجلنوب� ،شارك فيه عن التيار من�سق جنوب لبنان املهند�س يو�سف
النقي ��ب ونائبه املحام ��ي حميي الدين اجلويدي ومن�س ��ق �ص ��يدا �أمني احلريري،
وعن اجلماعة اال�س�ل�امية م�س�ؤولها ال�سيا�س ��ي يف اجلنوب ب�سام حمود وم�س�ؤولها
التنظيمي ح�سن ابو زيد وع�ضو قيادتها ح�سن �شما�س .
وجرى خالل اللقاء البحث يف الأو�ض ��اع العامة على ال�ص ��عيد الوطني و�ش�ؤون تهم
مدينة �صيدا ال �س ��يما ما يت�صل بال�ش�أن االمنائي ومبو�ضوع اال�ستحقاق االنتخابي
واملراحل التي قطعتها االت�صاالت بني اجلماعة والتيار على �صعيد التحالفات.
اث ��ر اللقاء حتدث ب�س ��ام حم ��ود فقال  :لقا�ؤن ��ا اليوم مع الأخوة يف تيار امل�س ��تقبل
ي�أت ��ي يف اطار اللقاء الدائم بني اجلماعة اال�س�ل�امية وقي ��ادة التيار ،وقد تباحثنا
يف العديد من الق�ض ��ايا ال�سيا�س ��ية واالمنائية التي تخ�ص �صيدا واجلنوب ،طبعا
م ��ن الطبيع ��ي ان يكون هن ��اك كالم يف ال�ش� ��أن االنتخابي ،وكما تعلمون مو�ض ��وع
االنتخابات والتحالفات بني اجلماعة اال�س�ل�امية وتيار امل�س ��تقبل تبحث مركزي ًا،
ونتمنى ان ت�س�ي�ر الأمور اىل خامتة �س ��عيدة والأجواء جيدة والأمور ت�س�ي�ر ب�ش ��كل
طبيعي وجيد .وما ي�صدر عن القيادة املركزية للجماعة اال�سالمية وتيار امل�ستقبل
نلتزم به يف �ص ��يدا كتيار وكجماعة  .وبا�س ��تطاعتنا الإنتظار وان �ش ��اء اهلل ن�سمع

اخبار ًا طيبة  .وتنتهي الأمور بخامتة ايجابية وجيدة ل�صيدا واهل �صيدا .
وحت ��دث املحامي حمي الدين جويدي ب�إ�س ��م تيار امل�س ��تقبل يف اجلنوب فقال  :ال
�ش ��ك ان اللقاء كما حتدث الأخ ب�س ��ام هو من �ض ��من اللقاءات الدورية والتحالف
الع ��ام ال�سيا�س ��ي الوا�ض ��ح مع الأخ ��وة يف اجلماعة اال�س�ل�امية ،لذلك ف� ��إن هذا
اللق ��اء بانتخاب ��ات او بدون انتخابات ال ب ��د ان يكون موجودا ،والتوا�ص ��ل موجود
ودائم ًا نحن ملتزمون بالقرار املركزي وملتزمون بالأ�سماء التي �سوف يتفق عليها
بالن�سبة ل�صيدا او غري �صيدا والتحالف قائم بانتخابات ومن دون انتخابات.
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الوزيرة احلريري تكرم �سفري ا�سبانيا يف لبنان خوان كارلو�س

صورة تذكارية تجمع املشاركني

كرم ��ت وزي ��رة الرتبي ��ة والتعلي ��م الع ��ايل بهي ��ة
احلريري �س ��فري ا�س ��بانيا يف لبنان خوان كارلو�س
غاف ��و يف حف ��ل غ ��داء �أقامته على �ش ��رفه يف دارة
العائلة يف جمدليون ح�ض ��ره وزير �ش�ؤون املهرجني
رميون عودة ،مفتي �ص ��يدا واق�ضيتها ال�شيخ �سليم
�سو�س ��ان ومفتي حا�صبيا ومرجعيون ال�شيخ ح�سني
ديل ،املط ��ران اليا� ��س كف ��وري وممث ��ل املط ��ران

اليا�س ن�ص ��ار الأب اليا�س الأ�سمر  ،قا�ضيا ال�شرع
ال�ش ��يخ ح�س�ي�ن دروي�ش وال�ش ��يخ حممد اب ��و زيد ،
حمافظ اجلنوب مالك عبد اخلالق ،النائب العام
اال�س ��تئنايف يف اجلنوب القا�ض ��ي عوين رم�ض ��ان،
امل�س�ؤول ال�سيا�سي للجماعة اال�سالمية يف اجلنوب
ب�س ��ام حمود ،ممثل تيار امل�ستقبل املحامي حميي
الدين اجلويدي ومن�س ��ق قطاع ال�ش ��باب يف التيار

حفل افتتاح بنك البحر املتو�سط يف �صيدا

الوزيرة بهية الحريري والسفير خوان كارلوس غافو

املركز الرئيسي للبنك

صورة تذكارية تجمع املشاركني

�أحم ��د احلري ��ري ،رئي� ��س احت ��اد غ ��رف التجارة
اللبناني ��ة حمم ��د الزع�ت�ري ،وقن�ص ��ل ا�س ��بانيا
ماجد ع�س�ي�ران وفاعليات اقت�ص ��ادية واجتماعية
م ��ن م�ؤ�س�س ��ات املجتمع امل ��دين والأهلي ور�ؤ�س ��اء
بلدي ��ات وخمات�ي�ر و�أطباء وحمامون ومهند�س ��ون
و�شخ�ص ��يات ثقافي ��ة وفنية واعالمية وح�ش ��د من
املدعوين .

افتُتح املركز الرئي�سي لبنك البحر املتو�سط يف اجلنوب يف مدينة �صيدا برعاية
وزيرة الرتبية والتعليم العايل بهية احلريري .ومثل النائب �سعد احلريري يف

االفتت ��اح النائب حممد احلجار .وح�ض ��ر عدد كبري من ال�شخ�ص ��يات املالية
واالقت�صادية واالجتماعية وفاعليات املدينة.

افتتاح امل�ؤمتر الأكادميي الثاين برعاية الوزيرة بهية احلريري

امل�ؤمتر الفلكي يف �صيدا برعاية الوزيرة بهية احلريري
الوزيرة بهية الحريري تلقي كلمتها

الوزيرة بهية الحريري تتوسط أعضاء الوفد واملشاركني

رع ��ت وزيرة الرتبية والتعليم الع ��ايل بهية احلريري
امل�ؤمت ��ر الفلك ��ي ال ��ذي نظمت ��ه جمعي ��ة املقا�ص ��د
اال�سالمية يف ثانوية ح�سام الدين احلريري يف �صيدا
وذلك �ض ��من احتفالية ال�س ��نة العاملية للعلوم الفلكية
الت ��ي اطلقته ��ا منظمة االوني�س ��كو واالحت ��اد الفلكي
العاملي للعام  2009حتت عنوان» مئة �ساعة فلك.
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�ش ��ارك يف الأم�سية مكت�ش ��ف مذنب (هايل بوب)
 hall_ boppالدكتور �آالن هايل وممثل املطران
ايلي حداد الأر�ش ��مندريت نقوال �ص ��غبيني ،رئي�سة
منطق ��ة اجلنوب الرتبوية جم ��ال بغدادي ،ورئي�س
جمعي ��ة املقا�ص ��د اخلريية اال�س�ل�امية يف �ص ��يدا
حمم ��د راجي الب�س ��اط ورئي� ��س املجل� ��س االداري

الوزيرة بهية الحريري ترصد القمر

للجمعي ��ة املحام ��ي حمي ��ي الدين جوي ��دي وعدد
من اع�ض ��اء جمل�س ��ي الأمن ��اء واالداري ،وا�س ��رة
ثانوية ح�س ��ام الدين احلريري التعليمية واالدارية
وطالب نادي الفلك فيها وعدد من مدراء ال�شبكة
املدر�س ��ية ل�ص ��يدا واجل ��وار و�شخ�ص ��يات تربوية
اجتماعية وح�شد من املثقفني واملهتمني.

رع ��ت وزي ��رة الرتبي ��ة والتعلي ��م الع ��ايل بهي ��ة
احلريري حفل افتت ��اح امل�ؤمتر الأكادميي الثاين
يف العل ��وم ال�سيا�س ��ية والإدارية والذي انعقد يف
كلي ��ة احلقوق  -الفرع اخلام�س يف �ص ��يدا حتت
عن ��وان “ قانون االنتخاب ��ات النيابية – النظام
القان ��وين لللإنتخاب ��ات حا�ض ��ر ًا وم�س ��تقب َال”.
مب�ش ��اركة ح�ش ��د من الأكادميي�ي�ن واحلقوقيني
تقدمه ��م وزي ��ر الدول ��ة خال ��د قب ��اين ورئي� ��س
اجلامع ��ة اللبناني ��ة الدكتور زهري �ش ��كر وممثل
حماف ��ظ اجلن ��وب مال ��ك عب ��د اخلال ��ق �أم�ي�ن
�س ��ر املحافظة نقوال بو�ض ��اهر ورئي�س ��ة منطقة
اجلنوب الرتبوية جمال بغدادي وممثل املطران
ايلي ح ��داد القا�ض ��ي الأب وليد الديكة وح�ش ��د

خالل الحوار

من مدراء وا�س ��اتذة كليات الفرع اخلام�س ومن
طالب كلية احلقوق.
افتتح امل�ؤمتر بالن�شيد الوطني اللبناين فكلمة من
مدي ��رة الكلية الدكتورة هال العري�س التي رحبت
فيها باحل�ض ��ور وعر�ضت لدور اجلامعة اللبنانية
يف تن�ش ��يط البح ��ث العلم ��ي ،ودور �أهل اجلامعة
يف الت�أثري يف جمتمعهم بدرا�س ��ات علمية للواقع
االجتماع ��ي – ال�سيا�س ��ي بتحديد اال�ش ��كاليات
وحماولة طرح حلول لها التي ن�سعى �أن تنتج تراكم
م�ؤث ��ر .ثم افتتحت وزي ��رة الرتبية �أعمال امل�ؤمتر
بكلم ��ة �أك ّدت فيه ��ا على الدور العلم ��ي للجامعة
اللبناني ��ة وع ��ن �أهمي ��ة الن�ش ��اطات الأكادميي ��ة
التي يجب �أن تت�س ��ع �ض ��من رحابها ،وعن �أهمية

النقا�ش الأكادميي يف مو�ض ��وع قانون االنتخابات
وعر�ضت للمراحل التي مر بها النقا�ش حول هذا
القان ��ون .وقالت :ما يقارب من ثالثة عقود مرت
على وثيق ��ة الوف ��اق الوطني-.اتف ��اق الطائف..
والذي �أ�ص ��بح د�س ��تور ًا للبنان بعد �أن �ص ّدق عليه
املجل� ��س النيابي يف جل�س ��ة القليعات يف اخلام�س
من ت�ش ��رين الث ��اين  ..1989ه ��ذا االتفاق الذي
جاء بعد �س ��نني طويلة من معان ��اة اللبنانيني مع
قوان�ي�ن االنتخ ��اب  ..وكيفية تكوين ال�س ��لطة ما
قبل العام  .. 1975ونتيج ًة �أي�ض� � ًا ملا �شهده لبنان
ب�ي�ن  1975و 1989وم ��ا تركته ه ��ذه احلقبة من
وال�سيا�س ��ي
�آث ��ا ٍر مد ّمرة على تك ّوننا االجتماعي ّ
وال ّثقايف والترّ بوي والإقت�صادي والإن�ساين.
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الفنان الت�شكيلي برنار ر ّنو

الب���د م���ن امل���رور بالكال�سيكي���ة للو�ص���ول �إىل الت�شكي���ل
والتجريد وال�سوريالية
والع�صف���ور املتطلع �إىل الأبعد يحت���اج �إىل غ�صن ي�ستند
�إليه و�شجرة حتميه من الريح
كتب خالد اللحام:

ر�أي الفن���ان برن���ار ر ّن���و انه البد م���ن االنطالق
م���ن �ض���رورة االتق���ان �إىل ف�ض���اء الواق���ع �إذ انه
ب���دون االتق���ان للعم���ل ال ميك���ن الو�ص���ول �إىل
الآخري���ن وان الف���ن االبداعي هو ق���راءة جيدة
للمعطي���ات وانط�ل�اق نحو اخلي���ال القادر على
توظيفها مل�صلحة الهدف.
واعت�ب�ر ر ّنو ان اللوحة ر�سال���ة مقروءة ولي�ست
ع�صي���ة عل���ى الفه���م بل ه���ي عامل م���ن اجلمال
واخلي���ال مع���اً  ،فاجلم���ال يعطيه���ا الرون���ق
والزهو واحللم ي�ش ّكلها كح�سناء يف خيال عا�شق
�أب���ديّ  .جاء ذلك يف ح���وار مع الفنان برنار ر ّنو
قال فيه:
الأ�صالة واحلداثة
نلح���ظ يف اعمال���ك �سع���ي م�ستم���ر باجت���اه
املزاوجة بني اال�صالة واحلداثة ملاذا ؟
 يف اعتقادي ان االن�س ��ان ال ي�س ��تطيع ان ينف�ص ��لعن جذوره دون ان ي�ص ��ل �إىل متاهة  ،قد ي�س ��تطيع
اخلروج منها احيان ًا وبناء �شخ�صيته اجلديدة  ،وقد
يدور يف حلقة مفرغة بحيث ال يجد نف�س ��ه وال يعود
قادر ًا على الرجوع �إىل ما كان عليه  ،ولعل هذه حال
الفنان يف �ش ��رقنا الكبري يف هذه املرحلة التاريخية
فهو يعي�ش بني اال�ص ��الة واملعا�ص ��رة او احلداثة اذا
�ش ��ئت  ،وبالت ��ايل فبقدر ما هو على متا�س مبا�ش ��ر
مع تلك اال�صالة بقدر ما ي�ستطيع التطوير واالفادة
من الو�سائل واالدوات لتقدمي اللوحة اجلديدة ذات
البعدين  ،التي ي�ستطيع حمبو اال�صالة ان يروا فيها
ما يحبونه  ،ويجد فيها ال�ساعون �إىل احلداثة اتقان ًا
مل�سار جديد يف الفن احلديث .
واحلقيقة انني ما كنت لأقدر على ان �أط�أ عتبة هذه
احلداثة بقوة كما افعل منذ �س ��نوات لو مل اكن قد
ع�شت يف او�س ��اط واجواء وعامل الفن الكال�سيكي
مع الوالد الفنان ا�سعد ر ّنو الذي اعطى وعلى مدى
ن�ص ��ف قرن لذلك الف ��ن حياته وجتربته وعا�ش ��ه
�إىل ح ��د القدا�س ��ة �إىل امل�س ��توى ال ��ذي رفعه �إىل
العاملية وحيازة ارفع االو�سمة من اجلهات العاملية

�صيدا

46

الت ��ي تق� �دّر الف ��ن
الراقي الكال�س ��يكي
كالفاتيكان .
بالن�س ��بة يل � ،سعيت
�إىل التوا�صل مع ذلك
اجلذر الكبري  ،وتلك
الأرزة ال�ش ��اخمة
لأنطلق منها �إىل فروع
التجرب ��ة املعا�ص ��رة
فج ��اءت م�ش ��رقياتي
غنية ب ��كل ما هو جميل
وممي ��زة �إىل الدرجة التي ح ّول ��ت فيها لوحاتي �إىل
جمموعات من الكارت بو�ستال التي القت كل تقدير
واعج ��اب وطلب فنقلت ر�س ��ومي عربه ��ا �إىل حيث
يوجد كل لبناين وكل عربي يف العامل .

م�شرقيات و�ألغاز
ملاذا الرتكيز على امل�شرقيات ؟
 ال�ش ��رق عامل م ��ن الألغاز  ،ال ي�س ��تطيع احد انيجعل له قواعد وتفا�س�ي�ر اي�ض ��احية  ،هو كثورة او
انتفا�ضة مفاجئة لل�ش ��عب �ضد الظلم او اجلهل او
الفق ��ر او املر�ض  ،ال ت�س ��تطيع ان حت ��دد �أوانها او
ان تر�س ��م لها املقدمات مع انها موجودة يف الواقع
ومدرك ��ة بالعقل  ،الف ��ن االبداعي هو قراءة جيدة
للمعطي ��ات وانط�ل�اق نح ��و اخلي ��ال الق ��ادر على
توظيفها مل�صلحة الهدف  ،عندما تقف امام لوحة
ت�شكيلية ف�أنت حتاول حكم ًا ا�ستقراء ما فيها فالبد
لك من ان جتد فيها �شيئ ًا  ،او مفردات لغوية �شكلية
جتعلك قادر ًا على جمع كلماتها املتقاطعة يف جملة
ذات معن ��ى او مفردة ذات �ص ��ورة يف خيالك ودور
الف ��ن االبداعي ان مي ّهد لك الطري ��ق لذلك ال ان
يرمي ب ��ك يف بئ ��ر ويطلب منك البح ��ث عن حبل
لل�ص ��عود �إىل الفوهة دون ان يجعل ذلك ممكن ًا يف
الواق ��ع او ان يدف ��ع بك �إىل متاه ��ة بال بدايات وال
نهاي ��ات  ،فدائم ًا يف عملي ��ة االبداع البد من بداية
وان يف فكرك ومن نهاية ولو بالت�ص ّور والتخ ّيل .
وان ��ا ال ادّعي انني حققت االبداع يف اللوحات التي
اعر�ضها بل انتظر من الآخرين ان يت�ص ّوروا ذلك

ّ
برنار رنو

من اج ��ل الو�ص ��ول �إىل العامل الذي ا�س ��عى اليه ،
ع ��امل اجلمال واخليال  ،متام ًا كما تقود �ش ��هريار
�شهرزاد يف اقا�صي�ص الف ليلة وليلة باجتاه احلب
م ��ن البداية �إىل النهاي ��ة لكنه يدرك ��ه بالتدريج ،
بالت ��ذ ّوق ،بالإح�س ��ا�س  ،بالربط م ��ا بني االحداث
والوقائ ��ع  ،وانا اقود امل�ش ��اهد �إىل ذلك من خالل
تنمي ��ة قدرت ��ه على ت ��ذ ّوق الفكرة باللون وال�ش ��كل
والإطار الذي �أقدّم به اعمايل .

النا�س والأ�سا�س
تر�س���م للر�سم ام للو�ص���ول �إىل امل�شاهدين
لأعمالك؟
 الو�صول �إىل النا�س غايتي ومطلوبي  ،وهذا الو�صوللي�س ب�سيط ًا او �سه ًال كما يعتقد البع�ض ممن يقبلون
عل ��ى عامل الفن الت�ش ��كيلي والتجريدي وال�س ��وريايل
بدون املرور باملرحلة الكال�سيكية فيخالون ان التعبري
ع ��ن ال ��ذات ال يت ��م �إال م ��ن مناح ��ي التخي ��ل وابعاد
الت�ص ��ور وال�ش ��كل الالحمدود  ،يف حني ان الو�ص ��ول
�إىل الالحم ��دود �ض ��روري متام� � ًا كحالة الع�ص ��فور
ال ��ذي يتطل ��ع نح ��و الأبعد ولك ��ن البد له من غ�ص ��ن
يرتاح اليه ومن �ش ��جرة ت�أويه ليتجنب العوا�ص ��ف يف
م�س ��اره والرياح عند هبوبها حت ��ى ال تتمزق اجنحته
بالريح والعا�صفة وال تبلله امطار ت�شرين وكانون .
اللوحة عندي ر�س ��الة  ،مقروءة  ،ولي�ست ع�صية على
الفهم  ،انها عامل من اجلمال واخليال مع ًا  ،فاجلمال
يعطيها الرونق والزهو واحللم ي�ش� � ّكلها كح�س ��ناء يف
خي ��ال عا�ش ��ق �أبديّ  ،ي ��رى فيها ما ال ي ��راه الآخرون
 ،يح� ��س بروحها يف حني ان �س ��واه يتطلع �إىل �ش ��كلها

اخلارج ��ي  ،والفارق كبري جد ًا بني الروح وال�ش ��كل ،
فبع�ض الن�س ��اء جميالت لكنهن وج ��وه بال مالمح او
احا�سي�س ودور الفنان ان ميلأ ذلك اجلمال بامل�شاعر
لي�شعر بن�شوة ومتعة النظر �إىل اللوحة .
واقول هنا �شتان ما بني االبداع والفن للفن  ،فالفن
للفن �س ��عي لالرتقاء بال�صاروخ �إىل ف�ضاء الر�سم
الك ��وين واالبداع ه ��و املح ّرك الق ��ادر على اطالق
ذلك ال�صاروخ يف االجتاهات ال�صحيحة .

ال�سعي الدائم
م���ا ه���و ع���دد املعار����ض الت���ي �شاركت به���ا حتى
اليوم وملاذا الرتكيز على املعار�ض اجلماعية؟
 كث�ي�رة ه ��ي املعار� ��ض الفردي ��ة واجلماعي ��ة التي�ش ��اركت بها  ،والتي �أتهي�أ للم�ش ��اركة فيها  ،لكنني ال
ازن قدرات ��ي مبيزان املعار�ض واملواقع التي اقدم من
خاللها اعمايل  ،بل انني يف �س ��عي م�س ��تمر للتوا�صل
م ��ع اجلمهور اكان من خ�ل�ال ادراج الفن التي تفتتح
هن ��ا وهناك  ،يف حميط ��ي اخلا�ص والع ��ام وانا ابد�أ
هذا التوا�ص ��ل من حمرتيف حيث حت ّول �إىل مدر�س ��ة
فنية ت�س ��تقبل الطالب لتعلمهم على ا�سا�سيات العمل
الفن ��ي وم�س ��اراته وتدربه ��م على ت ��ذوق الفن جرعة
جرعة حتى ي�س ��ري يف عروقهم وي�صريون جزء ًا مما

يقدمونه او مما يتعلمونه .
كم ��ا ان م�ش ��اركتي يف املعار� ��ض اجلماعي ��ة او يف
اقام ��ة معار� ��ض خا�ص ��ة يل يف لبن ��ان واخل ��ارج ،
تهدف �إىل تقدمي ال�ص ��ورة الف�ض ��لى لهذا النمط
من الفن الت�ش ��كيلي الذي تتحقق من خالله رحلة
االل ��ف ميل باجت ��اه النجاح ول�س ��ت م�س ��تعج ًال يف
الو�ص ��ول �إىل العاملي ��ة بل اترك لأعم ��ايل ان تع ّبد
يل الطري ��ق بذلك االجتاه ولهذا جتد ان يل يف كل
معر�ض جديد اعما ًال جديدة .
والفن بر�أي ��ي ينمو كالطفل  ،من الرباءة والفطرة
�إىل االدراك وال�ش ��باب �إىل احلكم ��ة والكهولة �إىل
التوا�ض ��ع وال�ش ��يخوخة  ،ه ��و م�س ��ار طوي ��ل ولكل
مرحل ��ة جمالياتها اخلا�ص ��ة وابداعاتها التي تنمو
كنمو ذلك الطفل وتتحدث كل مرحلة عن نف�س ��ها
لت�صل املعاين �إىل الآخرين .

الفن ابن بيئته
ه���ل ت���رى تراجع���اً ل���دور الف���ن يف حياتن���ا
املعا�صرة ؟
 ل ��كل ر�أيه يف ه ��ذا املجال  ،فهن ��اك من يرى انالفن يف العامل �إىل تراجع كلما اندفع االن�سان اكرث
باجت ��اه العامل املادي واال�س ��تهالكي  ،اما انا ف�أرى

يف كل املراح ��ل دور ًا للفنان يف ان ير�س ��خ روحانية
الفن ال ��ذي يقدمه من خالل ا�س ��تخدام معطيات
الع ��امل الذي يحيط به او الذي يحيا يف و�س ��طه او
لكل مرحلة معطياتها .
من هنا انطلق من �ضرورة االتقان �إىل ف�ضاء الواقع
� ،إذ انه بدون ذلك االتقان للعمل ولو اقت�ض ��ى املزيد
من اجلهد والتعب ال ميكن الو�ص ��ول �إىل الآخرين ،
متام ًا كما هي حال الكاتب الذي كان ي�ض ��ع الرواية
يف �آالف ال�ص ��فحات ف�صار يكتب الق�صة الق�صرية
من �ص ��فحة واحدة  ،االثنان ي�ص�ل�ان او ال ي�صالن
�إىل القارئ بح�س ��ب اتق ��ان الكاتب وملكت ��ه اللغوية
وقدرت ��ه عل ��ى التعب�ي�ر وعلى اث ��ارة الت�س ��ا�ؤل وروح
البحث عن املعنى والهدف لدى املتلقي .باخت�ص ��ار
ان مف ��ردات اللغ ��ة العربي ��ة حم ��دودة  ،و�أحرفه ��ا
معروف ��ة  ،ولك ��ن ميكن كتابة مالي�ي�ن الروايات من
خ�ل�ال ذات املفردات ونف�س احل ��روف وانت كمتلقّ
ميكنك ان ترى يف الرواية ذات الألف �ص ��فحة جملة
تلفتك كما قد تقر�أ يف الق�صة الق�صرية ذات املفردة
التي تعجبك او ما ي�ش ��ابهها ودور الفنان الر�سام ان
ي�ض ��من لوحته مفردات قابلة للق ��راءة حتى يتحقق
االب ��داع ب�ش ��رط ان ي�ص ��ل اليه ��ا امل�ش ��اهد باحللم
واخليال والت�صور ليعي�ش مع الفنان �إبداعاته .
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فن

الفنانة الت�شكيلية �سوزان خري اهلل
كلما كنا اكرث الت�صاقاً بتاريخنا الفني وجذورنا
كلما ا�ستطعنا الو�صول �إىل العاملية ب�شكل �أف�ضل

كتب خالد اللحام:

الفنانة سوزان خير الله

اك���دت الفنان���ة �س���وزان خ�ي�ر اهلل ان ل���كل ان�س���ان
عامله وم�س���اره  ،تطلعاته وطموحات���ه  ،والتكامل
ي�أتي م���ن خالل التمازج واالندماج او من خالل
التناق�ض والتنافر  ،وان الفنان هو كاملذيع الذي
يع���د فرتة بث مبا�شر لكنه ال يعرف �سلفاً �صدى
الفرتة التي �سيقدمها لدى امل�ستمعني  ,واملهم ان
ال ي�ستهلك الفنان اف���كاره من خالل ا�ستمرارية
العطاء  ،بل ان يقدم جديداً كل مرة.
ج���اء ذلك يف حوار م���ع الفنانة �سوزان خري اهلل
كالتايل :
الرجل والدور

ملاذا يغيب الرجل عن �أغلب لوحاتك ؟
 الرجل موجود دائم ًا يف لوحاتي  ،لكنه يف الغالبيف و�ض ��عية معاك�س ��ة للمر�أة  ،ال لأن ��ه على تناق�ض
معه ��ا  ،ولكن لأن لكل منا عامله وم�س ��اره  ،تطلعاته
وطموحات ��ه  ،والتكام ��ل ي�أت ��ي �أحيان� � ًا م ��ن خالل
التم ��ازج واالندماج  ،ويف احي ��ان اخرى من خالل
التناق�ض والتنافر  ،فالفن لغة احلياة  ،ويف احلياة
هناك االبي�ض واال�س ��ود  ،وهناك االلوان املتكاملة
واالل ��وان املتناق�ض ��ة ،هن ��اك ال�ص ��راع واملهادن ��ة
 ،الوح ��دة واالف�ت�راق  ،اللق ��اء والبع ��اد  ،الدمع ��ة
واالبت�سامة .
م ��ن هن ��ا ي�أت ��ي دور امل ��ر�أة يف اللوحة ك�ش ��كل من
ا�ش ��كال التعبري عن خ�ص ��ائ�ص الذات االن�س ��انية
 ،انطالق� � ًا من امل ��ر�أة – �أالم او االر�ض او العطاء
والت�ض ��حية مرور ًا بكل ا�شكال اجلمال التي تت�شكل
من دور املر�أة يف حياة الرجل ودوره يف حياتها .
املر�أة عندي �ش ��كل حمدد االطراف لكنه ذو ابعاد
يف املعن ��ى الت ��ي تتج ��اوز تل ��ك احلدود  ،فرت�س ��م
الف عالمة ا�س ��تفهام حول الغاي ��ة واملعنى  ،حول
املق�صود واملتوقع واملتخيل  ،ويف ر�سم املر�أة للمر�أة
قدرة تختلف عن ر�سم املر�أة للرجل او ر�سم الرجل
للم ��ر�أة  ،فل ��كل من ��ا احالم ��ه وخلفيات ��ه الفكرية
وجتاربه وم�ش ��اعره واحا�سي�سه وللم�شاهد ان يقف
طوي ًال حمل ًال وقارئ ًا ومت�صور ٍا او متخ ّي ًال .
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�أحالم ووقائع
كيف ُتق ّيم اللوحة بر�أيك كعمل �إبداعي ؟
 يف اعتق ��ادي ان اللوح ��ة الإبداعية هي تلك التيجتعلك قادر ًا على فهمها و�س ��اعي ًا �إىل ا�ستك�شاف
ابعاده ��ا  ،هي تلك ال ��روح الهائمة التي تبحث لها
ع ��ن موطن  ،او اجلم ��ال الذي ت�س ��عى �إىل معرفة
م ��ا يريد او تتوق ��ع يف كل لوحة ان يقول لك �ش ��يئ ًا
 ،ه ��ي تلك االح�ل�ام التي نتخ ّيله ��ا يف مناماتنا ثم
ن�س ��عى �إىل تف�سريها يف الواقع لعلنا نرى لها معنى
يتوافق مع امزجتنا  ،والفنان عندما يحمل ري�شته
هو يف اغلب الأحيان كاملذيع الذي يقدم فرتة البث
املبا�ش ��ر  ،هو يعد الفقرة التي �س ��يقدمها ويتخ ّيل
انها �س ��تجد ال�صدى املطلوب لدى امل�ستمعني لكنه
ال يعرف بال�ض ��رورة نوع هذا ال�صدى وال ي�ستطيع
حتديده �سلف ًا .
العمل الإبداعي ال ميكن تقعيده او و�ض ��ع ا�س�س له
و�إال ل�ص ��ار كل ق ��ارئ ناقد ًا ،وكل م�ش ��اهد حمل ًال
 ،وكل باح ��ث ق ��ادر عل ��ى اخلروج باال�س ��تنتاجات
والتو�صيات بد ًال من الباحث الأ�سا�سي الذي و�ضع
املعطي ��ات وقدمه ��ا ل ��ه  ،م ��ن هن ��ا �أرى ان الفنان
الب�س ��يط ال�س ��هل ال وجود له يف الواق ��ع لأنك ترى
وتف�سر وت�ش ��رح من خالل موقعك من احلدث كما
من خالل ت�ص ��ورك للوحة واهدافها والفنان يرى
احيان ًا غري ما يراه كل النا�س .
�ص ��حيح ان �أ�سا�س ��يات العمل الفني ولعبة الظل او
ال�ض ��وء وال�ش ��كل واملعن ��ى معروفة لكن ل ��كل فنان
�شخ�صيته التي يعبرّ عنها من خالل لوحاته .

معار�ض وجناحات
م���ا ه���و ع���دد املعار����ض التي �شارك���ت بها ؟
وهل تعتربين انك حققت النجاح فيها ؟
 مل ا�ش ��ارك بالكثري من املعار� ��ض الفردية بقدرما �شاركت يف املعار�ض اجلماعية  ،وال�سبب ب�سيط
ويرتبط بك ��وين امر�أة متزوجة وذات �أ�س ��رة تعنى
به ��ا وتهت ��م لكل تفا�ص ��يل حياتها وترعى �ش� ��ؤونها
و�شجونها  ،لكنني ال اربط ما بني الكرثة يف العطاء

والقدرة على الإبداع .
النج ��اح بر�أي ��ي هو عملي ��ة �ص ��عبة ترتبط باال�س ��تمرارية يف
العطاء او ًال ولكن �شرط ان ال ي�ستهلك الفنان افكاره  ،هناك
ا�ش ��خا�ص قادرون عل ��ى كتابة ن�ص من �أل ��ف كلمة يف دقائق
ولك ��ن هل ي�ؤدون دائم� � ًا ما عليهم من واجب ��ات العمل الفني
للكتابة ؟ انه �س� ��ؤال جدير بالتمحي� ��ص والتفكري والتحليل ،
وهناك ا�شخا�ص يحتاجون لكتابة ذات الن�ص �إىل ا�شهر من
التفكر والتدبر والت�صور والتخيل  ،والأمر مرتبط ب�شخ�صية
االن�سان  ،ولكل امرئ ا�سلوبه ومنطه وقدراته  ،ولكن ال�س�ؤال
احلقيقي هنا هو هل ي�س ��تطيع العمل الذي ير�سمه الفنان ان
ي�ص ��ل �إىل اف ��كار وتطلعات  ،خالف كلمة حنون ��ة قد ال تغني
عن كلمة حب �ص ��غرية تقال من قلب �صادق وم�شاعر حقيقية
 ،وكلمة �ص ��دق خري من جملدات ت�س ��عى لتف�س�ي�ر قدرة تلك
الكلمة على الو�صول وعدم قدرة �سواها على حتقيق التوا�صل
 ،ول ��ذا ف� ��إن حكاي ��ا احلب موج ��ودة خلف كل اربع ��ة جدران
ولك ��ن احلكايا التي يتناقلها النا� ��س قليلة لكن مغزاها دائم ًا
هو الأغنى .

الكال�سيك واحلداثة
م���اذا تعني ل���ك عب���ارات مث���ل الكال�سي���ك واحلداثة
كفنانة ؟
 م ��اذا يعني يل او ل ��ك او للقارئ احلديث عن الكال�س ��يكواحلداث ��ة  ،او ع ��ن الت�ش ��كيل والتجري ��د وال�س ��وريالية غري
الو�ص ��ول �إىل الإبداع  ،الأمر نف�س ��ه موجود لدى املفكر الذي
يعر� ��ض للواق ��ع ويدعو �إىل التغي�ي�ر  ،او امل�ؤمن الذي ي�س ��عى
للو�ص ��ول �إىل احلقيق ��ة  ،او الهادف �إىل البح ��ث عن معاين
اجلمال او الكمال  ،فالدروب كثرية والطرقات مت�ش ��عبة لكن
الكمال ال ي�ص ��ل �إليه اح ��د ،هم جميع ًا ي�س ��عون �إليه عرب كل
الطرق والدروب واملناهج لكن الوا�صلون �إىل احلقيقة قلة .
ان الفن عملي ًا يرتبط باحللم  ،واحللم �ش ��يء غري ملمو�س ،
انه �ش ��يء يدرك بالالمدرك  ،يدرك بالأحا�سي�س وامل�شاعر ،
والب ��د لك من التجربة لتحظ ��ى ب�إمكانية التذوق  ،متام ًا كما

ترى يف بع�ض ممار�سات املت�ص ّوفني  ،او كتابات املتكلمني  ،او
مدركات الفقهاء  ،لكل ان ينطلق نحو ما يريد فهمه ب�صدق ،
قد ال ي�صل ولكن ي�سجل له انه �سعى نحو الفهم والإفهام .
م ��ن هنا ف� ��إن الفن عمل يرتبط بالفن ��ان او ًال  ،ومنه بقدرة هذا
الفنان على ان يحيل افكاره ا�ش ��كا ًال  ،وبعدها ي�أتي دور ال�ش ��كل
واالل ��وان يف حتقيق التوا�ص ��ل ما بني الفنان ولوحت ��ه او ًال ثم ما
ب�ي�ن اللوحة وامل�ش ��اهد هي عملية متوا�ص ��لة ومت�ص ��لة والبد لك
م ��ن احلديث هنا عن النخبة لأن الفكرة ترتبط بالفكر واللوحة
ترتبط بالعني التي تراها وامل�ش ��اهد القادر على تف�س�ي�رها اكرث
مما ترتبط باال�صالة واملعا�صرة او احلداثة والكال�سيك .

الفن واالنرتنت
�إىل �أي م���دى ي�ستفي���د الف���ن م���ن ع���امل االت�ص���االت
واالنرتنت؟
 كلما تطورت و�س ��ائل االت�ص ��ال واملعلوماتي ��ة تطورت قدرةالفن ��ان عل ��ى اي�ص ��ال اعماله للآخري ��ن و�ص ��ار ب�إمكانه ان
ت�ص ��بح اعماله مادة للمناق�شة واحلوار وكلما ازدادت فر�ص
اللق ��اء واحلوار حول الف ��ن واالعمال الفنية �ص ��ار بالإمكان
الو�ص ��ول �إىل لغ ��ة عاملي ��ة للف ��ن بحي ��ث يتح ��ول نتفاعل مع
الآخرين ّ
ونطلع على نتاجاتهم ون�صبح اكرث كفاءة يف املجال
الذي ن�سعى لإيجاد مواطئ اقدام لنا فيه .
يف ر�أيي ان من االهداف اال�سا�سية التي يجب ان ن�سعى �إليها
يف ه ��ذه املرحلة من تاريخ الفنون يف بالدنا ان ننقل اعمالنا
الفني ��ة �إىل الآخري ��ن لنطلعهم على ما لدين ��ا ونطلع على ما
لديه ��م  ،لن ن�ص�ي�ر واحد ًا لأنني مقتنعة ب�أن ال�ش ��رق �ش ��رق
والغرب غ ��رب يف فهمنا للف ��ن وانه كلما كنا اكرث الت�ص ��اق ًا
بتاريخنا الفني وجذورنا كلما ا�س ��تطعنا الو�صول �إىل العاملية
ب�شكل اف�ضل .
ً
ولكنني ا�ص ��دقك الق ��ول هن ��ا ان العاملية لي�س ��ت هدفا بحد
ذاتها  ،فالفنان ال ير�سم لكي ي�صل �إليها لكنه ي�صل �إليها �إذا
كان �ص ��ادق ًا مع فنه متقن ًا له وقادر ًا على ان تكون له ب�صمته
اخلا�صة التي متيزه عن الآخرين .
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طبيبة هندية تعالج ال�سكر نهائيا
بوا�سطة اخلاليا اجلذعية

متكن���ت طبيب���ة هندي���ة ،وبح�س���ب ر�أي الكث�ي�ر م���ن االخت�صا�صي�ي�ن ،من
حتقي���ق نتائ���ج كب�ي�رة يف عامل الط���ب واجلراح���ة عجز الط���ب التقليدي
ع���ن حتقيقه���ا ،وذل���ك من خ�ل�ال �إج���راء عملي���ات زرع اخلالي���ا اجلذرية
�أو الأ�سا�سي���ة للأجن���ة الب�شري���ة مم���ا حق���ق ال�شف���اء لكث�ي�ر م���ن مر�ض���ى
كان���وا يعان���ون �أمرا�ضا مزمن���ة �أو خطرية مثل داء ال�سك���ري ،والزهامير،
وباركن�سون ,وال�شلل الن�صفي و�أمرا�ض القلب والتهاب املفا�صل واحلروق
وغريها  
وتعت��ب�ر الطبيب����ة غيت����ا �ش����روف االخت�صا�صي����ة الوحيدة يف الع����امل التي
تق����وم بعملي����ات ال����زرع ه����ذه ،وتقول �إنه����ا ال ت�سب����ب اية عوار�����ض جانبية
وه����ي تنتظ����ر احل�صول على حق����وق امللكية لإجنازها العلم����ي .وتقول �إن
"اخللي����ة اجلذعي����ة" كما يطل����ق عليها البع�ض هي اخللية اجلذرية �أو
الأ�سا�سية وميكن �أن تق�سم �إىل خاليا متخ�ص�صة مثل خاليا الع�ضالت
والأع�صاب والعظام والدم وغريها ،وهذا ما يجعل تلك اخلاليا خمتلفة
ع����ن خالي����ا اجل�س����م الب�شري النا�ضج����ة وامل�س�ؤولة عن عمله����ا يف اجل�سم
الب�ش����ري ح�سب املهمة املوكلة لكل خلية.وتتابع قولها "على �سبيل املثال
خالي����ا اجللد ميكن لها �أن تنم����و وتولد خاليا جديدة للطبقة اجللدية

فقط يف حني اخلاليا اجلذرية لديها القدرة
للقي����ام ب�����أي عم����ل وظيف����ي تكل����ف به����ا وه����ذا
يعك�����س طبيعته����ا املطاوع����ة مما يجع����ل منها
خالي����ا �أ�سا�سية لإ�صالح و�إعادة �إحياء �أن�سجة
اجل�س����م املختلفة .و�أ�ش����ارت �إىل �أن العملي����ة حتت����اج �إىل بوي�ض����ة واح����دة
ملقحة ومن هذه اخللية التي تتكاثر �إىل العديد من اخلاليا يف املخرب
ومن ثم نقوم بحقنها للمري�ض ملعاجلة املر�ض.

بع�ض العقاقري ال�شائعة ت�شكل خطرا على
�إدراك امل�سنني (رويرتز�-أر�شيف).
ن�ش���رت �صحيفة ي���و �أ�س �أي ت���وداي تقريرا
جدي���دا مف���اده �أن الأدوي���ة ال�شائع���ة
اال�ستخدام ميكن �أن ت�سبب م�شاكل لذاكرة
بع�ض امل�سنني.

فق ��د ذك ��رت ببلي ��ك �س ��يتيزن -وه ��ي جمموع ��ة
بحثية -يف تقرير لها �أن امل�س ��نني غالبا ما يكونون
�أ�س ��رع ت�أثرا من غريهم بالعقاق�ي�ر املحدثة للعته
والهذيان.
وا�ش ��تمل التقرير على قائمة لـ  136دواء تعد خطرية على ال�ص ��حة الإدراكية
للم�سنني.
وقال مدي ��ر املجموعة البحثية �إن “من املح ��زن �أن الأطباء ال يعتربون دائما
الت�ش ��وه الإدراكي �أثرا جانبيا ،وبالتايل يعاين كثري من املر�ض ��ى بدون داع من
هذه احلالة امل�ضنية”.
و�أ�ش ��ار التقرير �إىل �أن جمموعة من العوامل ميكن �أن ت�س ��بب م�شاكل دوائية
متعلق ��ة ب ��الإدراك عند امل�س ��نني ،مبا يف ذلك احل�سا�س ��ية الزائ ��دة لت�أثريات
الدواء واملعدالت الأبط�أ لإزالتها من اجل�سم وا�ستهالك �أدوية متعددة.
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مدرب ال�صفاء املغربي خالد عريوة:

عندما �أتيت �إىل نادي ال�صفاء كان من �سبقني
بتدريبه مهتم ًا بالنادي على جميع ال�صعد ،فال�صفاء
�أمامه ا�ستحقاقات خارجية  ،ويجب �أن نفيده لأن
لديه خربة فيها  ،فمن �أول م�شاركة له ا�ستطاع
الو�صول �إىل النهائي يف ك�أ�س الإحتاد الآ�سيوي
واجلدي���ر بالذك���ر �إن ل���دى ن���ادي ال�صف���اء العب�ي�ن موهوب�ي�ن و جمموع���ة خ���ام م���ن
الالعب�ي�ن ال�صاعدي���ن الت���ي نرغ���ب بتطويره���ا �إن �ش���اء اهلل  ،ولك���ن ال�صف���اء مثل���ه مث���ل
كل الف���رق يف لبن���ان  ،ميل���ك نقط���ة �ضع���ف متمثل���ة بعقلي���ة اللع���ب املنف���رد عن���د الالع���ب
اللبن���اين وه���ي اللع���ب ال�سري���ع وغي���اب روح الفري���ق ب�ش���كل كب�ي�ر �أو وج���وده ب�ش���كل متوا�ض���ع ،
كم���ا �أن هن���اك �ضع���ف يف اللياق���ة البدني���ة لالعب�ي�ن و�ضع���ف يف االهتمام به���ا  ،ه���ذا ال يعني غياب
نق���اط الق���وة يف عقلي���ة الالع���ب اللبن���اين ولك���ن يعن���ي ب�أن هن���اك عدد م���ن الإيجابي���ات الت���ي ينبغي توظيفه���ا ب�ش���كل �أف�ضل .
�إىل الألقاب ؟

بطولة ولقب
كي ��ف ينظ ��ر ال�ص ��فاء �إىل بطول ��ة ال ��دوري
اللبن ��اين وه ��ل لديه �أمل باحل�ص ��ول على اللقب ؟

بع�ض العقاقري ت�ضعف ذاكرة امل�سنني
وق ��د �ش ��ملت قائم ��ة اخلط ��ر العقاقري امل�ض ��ادة
للح�سا�سية و�أدوية التحكم يف املثانة واملنومات التي
يتم احل�صول على بع�ضها بدون و�صفة طبية.
وقال رئي�س ق�س ��م طب ال�ش ��يخوخة مبركز تفت�س
الطبي يف بو�سطن بوالية ما�سات�شو�ست�س الأمريكية
الدكتور ريت�ش ��ارد دوب ��ي�“ ،أحيانا كل م ��ا يتطلبه
الأمر جمرد جرعة واحدة”.
و�أ�ض ��اف دوب ��ي �أن جمموعة من العقاقري امل�ش ��ار
�إليها كم�ض ��ادات لإفراز الكولني ت�شكل خطرا على
امل�سنني .وهذه العقاقري ت�ستخدم لأ�سباب متنوعة
(لعالج �أعرا�ض احل�سا�س ��ية على �س ��بيل املثال) ،لكنها ميك ��ن �أن تتداخل مع
مادة كيميائية ت�سمى �أ�سيتيل كولني ،التي ت�ساعد يف نقل �إ�شارات بني اخلاليا
الع�صبية واملخ.
وقال “نظ ��ام الفعل الكوليني املحرك للذاكرة يف الأ�س ��ا�س يكون �أ�س ��و�أ عند
امل�س ��نني .وه ��ذه العقاق�ي�ر ميك ��ن �أن جتعل ال�ش ��خ�ص امل�ص ��اب بالعت ��ه �أكرث
ارتباكا”.
ويف املقابل قال بع�ض اخلرباء �إن امل�ش ��كلة ال ت�ؤثر يف فئة كبرية من امل�صابني
بتدهور �إدراكي .و�أ�ضافوا �أن العته حالة دائمة وغري قابلة لالنعكا�س.

رياضه

م ��ا زال هن ��اك العدي ��د م ��ن املباريات قب ��ل نهاية
الدوري اللبناين و كل الفرق ما زالت لديها الفر�صة
للتعوي�ض عن �أي خ�س ��ارة �سابقة  ،وكل فرق لديها
�أمل باحل�ص ��ول على اللق ��ب  .وكوننا ن�ؤمن ب�أن كل
الفرق مناف�سة فحتى الفرق املتذيلة الرتتيب تلعب
ب�شرا�سة لالبتعاد عن الهبوط �إىل م�ستوى الدرجة
الثانية  ،ن�أخ ��ذ كل مباراة على حدة ونتعامل معها
بالطريقة الأن�سب .

االهتمام بال�شباب النا�شئ
م���ا ه���ي �إ�سرتاتيجية االهتم���ام بالنا�شئني
لدى نادي ال�صفاء ؟
�إن ن ��ادي ال�ص ��فاء يرغ ��ب باالهتمام بالنا�ش ��ئني
ويرغ ��ب بتخ�ص ��ي�ص ن ��وع م ��ن الدعم له ��م ولكن
النظ ��ام الدرا�س ��ي يف لبن ��ان ال ي�س ��اعد  ،ه ��ذا
بالإ�ض ��افة �إىل امل�س ��افة الت ��ي يقطعه ��ا الالع ��ب
للو�ص ��ول �إىل التمارين يف حال بعد مكان �س ��كنه،
و�أعتقد �أن هذه امل�ش ��كلة تعاين منها جميع الأندية
يف لبن ��ان  ،حي ��ث �أن الإمكاني ��ات موج ��ودة ولكن
الظروف املحيطة ب�أالعبني النا�ش ��ئني من درا�س ��ة
ومكان �س ��كن ال ت�س ��اعد بالإ�ضافة �إىل �أنه ال وجود

المتحانات خا�ص ��ة لالعبني بل يطبق عليهم نف�س
النظام الدرا�سي لغري الالعبني .

الدوري اللبناين
ما هو تقييمك للدوري اللبناين ب�شكل عام؟
م ��ن حيث املناف�س ��ة فالدوري اللبن ��اين هو الثالث
عربي ًا  ،فهناك  4فرق تناف�س على البطولة و �أربعة
�أخ ��رى تناف� ��س عل ��ى البق ��اء يف م�ص ��اف الدوري
املمتاز� .أما من حيث م�ستوى الالعبني لدى الفرق
 ،فاخلامات واملواهب من املمكن مالحظتها  ،ومن
هن ��ا �أقول ب�أن ك ��رة القدم يف لبن ��ان بخري ولكنها
بحاج ��ة لأن يك ��ون ال�ص�ب�ر موجود ل ��دى النوادي
والالعب�ي�ن واجلماهري  ،فلي�س امله ��م اللقب بقدر
ما املهم وج ��ود هدف بعيد و�إن�ش ��اء فريق مناف�س
وتطويره على عدة مراحل .

ال�شعور بامل�س�ؤولية
بر�أيك ما الذي يحتاجه ال�ص ��فاء للو�ص ��ول

�إن ن ��ادي ال�ص ��فاء يحت ��اج لأن يك ��ون ال�ش ��عور
بامل�س� ��ؤولية موج ��ود ل ��دى الالعب�ي�ن ،فيجب على
الالع ��ب �أن ي�ض ��ع �أمام ��ه هدف ويع ��رف ما الذي
يري ��د حتقيقه وكيفي ��ة حتقيقه  ،ففي حال و�ض ��ع
كل الع ��ب ه ��دف الو�ص ��ول �إىل اللق ��ب وبحثه عن
الطريق ��ة الأمث ��ل للو�ص ��ول �إليه  ،ف� ��إن هذا يحقق
تع ��اون اجلميع مع ًا ومع الن ��ادي لتحقيق �أهدافهم
و�أهداف النادي  ،فلتحقق �أمر ما البد من �أن تكون
تع ��رف ما الذي تريد حتقيق ��ه يف الدرجة الأوىل .

تغيري الت�شكيلة
بع ��د ع ��دم قب ��ول الالع ��ب رام ��ز دي ��وب لعق ��د
االح�ت�راف وبع ��د ا�س ��تقدام الع ��ب �أجنب ��ي يلعب
بنف� ��س مركز رامز ما الذي �س ��يتغري بالت�ش ��كيلة ؟
�إن رام ��ز دي ��وب العب �أ�سا�س ��ي ولدي ��ه مكانته يف
الفري ��ق  ،وبالن�س ��بة للمراك ��ز ف�أن نادي ال�ص ��فاء
حالي ًا ي�س ��عى لأن يجعل الالعب يلعب بعدة مراكز
 ،ال �أن يكون حم�ص ��ور ًا مبركز واحد وبالتايل هذا
يزيد من فعاليته على �أر�ض امللعب  .كما �إننا نهتم
بهذه النقطة عند الالعبني الآمال ال�صاعدين .
حوار  :ي�سرى اللحام
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مدرب نادي ال�صداقة لكرة القدم
الن�سائية �أ�شرف حمجوب :

مدرب نادي ال�شباب العربي
جهاد حمجوب :

�أثبتنا �أنف�سنا ك�أف�ضل نادي ن�سائي يف
لبنان من خالل النتائج

هدفنا الأ�سا�سي بناء
جيل جديد من الالعبني

�إن هدفن ��ا من �إن�ش ��اء ن ��ادي ال�ش ��باب العربي هو بناء جي ��ل جديد جيد يف ك ��رة القدم ،
واالهتم ��ام بالفئات العمرية لأنها ت�ش ��كل م�س ��تقبل اللعبة و لأنه يج ��ب على اجلميع العمل
على �أن تكون الريا�ض ��ة هي �أ�س ��ا�س تن�ش ��ئة الأجيال املقبلة �إذ �أن الو�ض ��ع احلايل للأندية
الريا�ضية للبنان معقول ومقبول ولكننا ن�سعى لأن يكون ً
ممتازا وذلك ال يكون �إال من خالل

املربع الذهبي
ما هو تعليقك على النتائج التي قدمها الالعبني
يف املو�سم احلايل من و�صول �إىل املربع الذهبي
يف جميع البطوالت ؟

بناء جيل جديد من الريا�ضيني ال�شباب القادرين على العطاء الأف�ضل �إذا ما متت عملية
احت�ضانهم ورعايتهم من هنا كان هذا الهدف يف نادينا هو الأ�سا�س يف انطالقنا.
هذا ما قاله لنا مدرب نادي ال�ش ��باب العربي جه ��اد حمجوب يف بداية اللقاء معه ملجلتنا
ومما جاء يف هذا اللقاء :

اجليد يرفع من م�ستوى البطولة وي�ساعد الإحتاد على
النج ��اح ب ��دوري الفئات العمري ��ة كما �إن ��ه يعطي هذه
الفئات املزيد من الثقة بالنف�س والثقة بالإحتاد وبدوره
يف تعزيز و�ضع الكرة اللبنانية .

ه ��ذا جزء من خطة العمل اخلا�ص ��ة بنا  ،والنتائج مرتبطة
بح�س ��ن �س�ي�ر العم ��ل والأداء الفني لالعبني م ��ع التخطيط
الإداري ال�ص ��حيح املوج ��ود يف النادي  ،فالعم ��ل بالطريقة
ال�صحيحة ي�ؤدي �إىل الو�صول للأهداف وحتقيق النتائج التي
نتمناها ً
جميعا ويتمناها كل من يحب النادي وينا�صره.

م�ستقبل اللعبة
كي ��ف ت�ص ��ف اهتم ��ام باق ��ي الأندي ��ة بالفئات
العمرية؟
بع ��د نتائج نادي ال�ش ��باب العربي  ،ح�ص ��لت �ص ��دمة
بالفئ ��ات العمرية  ،وهذا �أمر ي�ش� � ّرفنا ونحرتمه  ،لأننا
بالنهاي ��ة �إذا ح ّركنا ه ��ذا االهتمام ل ��دى اجلميع ف�إن
ذلك ي�ص ��ب يف خدمة م�س ��تقبل اللعبة يف لبنان وهذا
م ��ا يه ّمنا وم ��ا نعمل على حتقيقه ونب ��ذل كامل اجلهد
م ��ن �أجله ونتمن ��ى �أن يكون هذا التطلع ق ��د حت ّول �إىل
غاية ل ��دى اجلميع يف بقية الأندية لأنه كل ما زاد عدد
املهتمني بقطاع ال�شباب ال�صغار زادت فر�صنا يف بناء
م�ستقبل �أف�ضل للكرة اللبنانية .
التحكيم املطلوب
ما هو تعليقك على م�س ��توى التحكيم مبباريات
الفئات العمرية ؟
نطالب دائم� � ًا الإحتاد اللبناين اال�س ��تعانة بح ّكام من
م�س ��توى ممتاز  ،خا�صة يف املربع الذهبي  ،كي ال يكون
اخلط�أ التحكيمي يف حال وجوده مق�ص ��ود  ،فالتحكيم

�صيدا

52

مواعيد وخيارات
كيف تق ّيم �إختيار مواعيد املباريات ؟
هن ��اك عدد من املباريات التي ميكن اعتبار مواعيدها
�ص ��حيحة  ،ولكن هناك بع�ض املباريات التي جُترى يف
مواعيد املدر�سة  ،بل ويف مواعيد االمتحانات املدر�سية
 ،من هنا نتمنى من الإحتاد درا�سة تواقيت املباريات يف
الفئات العمرية ب�ش ��كل �أف�ضل  ،فال نرى الالعب خالل
املباراة والتمارين �ض ��ائع ما بني االن�شغال بالتفكري يف
االمتح ��ان ونتيجته ،و خالل االمتحانات �ض ��ائع ما بني
الدر� ��س والتفكري باملب ��اراة ويف اعتق ��ادي �إنها جتربة
جدي ��دة يف نطاق اللعبة يف لبن ��ان �أن نرى هذا الإقبال
من ال�ش ��باب بهذا امل�س ��توى م ��ن الطموح واال�س ��تعداد
للت�ضحية لذلك نتمنى دائم ًا �أن يكون الإحتاد على تالق
معنا يف منت�ص ��ف الطريق يف كل ما نقوم به من جهود
دعم ال�شعلة
ما هو هدفكم من دعم نادي �ش ��علة اللإ�ص�ل�اح

بالعبني من مدر�سة ال�شباب العربي ؟
�إن هدفنا هو عدم حرمان الالعبني الذين ي�س ��تحقون
نادي� � ًا يهت ��م مبوهبته ��م  ،و�إعطائه ��م فر�ص ��ة لتطوير
مواهبهم للم�ستقبل عرب �إك�سابهم اخلربات من خالل
م�ش ��اركتهم يف نادي ال�ش ��علة بحيث �أنهم يتمكنون من
تطوي ��ر كفاءاتهم مع الوقت وي�ص ��بحون م�ؤهلني للعب
مع الفرق الأكرث تطور ًا والأعلى م�ستوى .

امل�ستقبل والوعد
كل فئ ��ة م ��ن الفئ ��ات العمرية لنادي ال�ش ��باب
العرب ��ي حتت ��وي على عدد م ��ن املواهب املميزة
وه ��ذا يفي ��د الن ��ادي يف بطول ��ة الفئ ��ات ولكن
ما الذي �سيح�ص ��ل ل ��دى و�ص ��ولهم جميع ًا �إىل
الفريق الأول هل �سي�أخذ اجلميع فر�صته؟
ما زال �أمامنا وقت كبري قبل و�صول اجلميع �إىل الفريق
الأول  ،ولذل ��ك نق ��ول �إنه م ��ن الآن حتى ذلك احلني ال
�أحد يعلم ما الذي �سيح�ص ��ل  ،و لدى و�صولنا �إىل تلك
مقام مقال ،
املرحلة �س ��يكون لكل حادث حديث  ،ولكل ٍ
فقد تتغري العديد من الظروف والأمور .
اهتمام �أ�سا�سي
م ��ا ه ��و تعليقك عل ��ى طريقة اهتم ��ام الإحتاد
اللبناين لكرة القدم ببطوالت الفئات العمرية؟
ال ميكنني القول �إال �أننا نتمنى �أن ت�ساعد الظروف
الإحتاد والأندية لتطوير الفئات العمرية يف لبنان
لإنها الطريقة الوحيدة والأف�ضل يف االهتمام وتطوير
م�ستوى كرة القدم اللبنانية للم�ستقبل
حوار  :ي�سرى اللحام

نادي ال�ص ��داقة ت�أ�س ���س منذ خم�س �س ��نوات ،وكان النادي الوحيد يف لبنان لل�س ��يدات يف ظل عدم وجود
دوري لبناين لهن  ،جاءت م�شاركتنا الأوىل بدورة عمان اخلما�سية لت�شكل املدخل ال�صحيح لإثبات دورنا
كناد ن�س ��ائي � ،إما حمليا فالتح�ضري للمو�سم املا�ض ��ي بد�أ مت�أخر ًا وقبل  25يوما
على ال�س ��احة الريا�ضية ٍ
فقط لذا واجهنا العديد من ال�صعوبات ،فملعب النادي كان قد مت ق�صفه يف حرب متوز ،فكنا نتد ّرب يف
�أغل ��ب الأحيان يف حملة الرملة البي�ض ��اء ،وبالرغم من ذلك ا�س ��تطعنا حتقيق الفوز بالدوبليه ،و�إىل الآن ما زلنا منث ��ل لبنان خارجي ًا راغبني يف رفع علم بلدنا
وت�أمني ح�صول الالعبات على �أو�سع قدر من امل�شاركات داخلي ًا وخارجي ًا  ،وكانت لنا م�ؤخر ًا م�شاركة يف دورة �أبو ظبي كما �إننا يف تقدم م�ستمر .
هذا ما حدثنا به مدرب نادي ال�صداقة لل�سيدات لكرة القدم يف بريوت املدرب �أ�شرف حمجوب حني التقيناه يف حوار حول النادي واللعبة كالتايل :

�أف�ضل الفرق
بر�أيك من هي �أف�ضل الفرق املوجودة على
ال�ساحة اللبنانية ؟
�إن �أف�ض ��ل الفرق لل�س ��يدات هي تل ��ك املوجودة يف
نادي الأن�ص ��ار ون ��ادي الهومنمن ونادين ��ا  ،وهنا
ناد
�أقول �أن نادي ال�ص ��داقة �أثبت نف�س ��ه ك�أف�ضل ٍ
بعد فوزه بالدوبليه  .كما �أن الأن�صار قد تعاقد مع
حار�سة املرمى عندنا كونها الأف�ضل يف لبنان الأمر
الذي جعلن ��ا نغادر �إىل بطولة �أب ��و ظبي معتمدين
عل ��ى العبة دربت على عج ��ل للحلول مكانها ،ولذا
نحن الآن قد فتحنا باب االنت�س ��اب للنادي جلميع
ال�سيدات والآن�سات الراغبات مبمار�سة اللعبة .
خطة الفوز
قبل بداية ال���دوري اللبناين لل�سيدات وخالله
م���ا هي اخلط���ة التي اتبعته���ا و�أو�صلت���ك �إىل
�إح���راز امل���زدوج يف بطولة ال���دوري والك�أ�س وما
هي �أ�صعب مباراة واجهتكم ؟
�إن اخلط ��ة املو�ض ��وعة كان ��ت ب�إعط ��اء كل مباراة
حقه ��ا يف التعام ��ل معه ��ا  ،و كن ��ا نتعام ��ل م ��ع كل
مب ��اراة ح�س ��ب الطريق ��ة واخلطة الت ��ي يلعب بها
الفريق اخل�ص ��م بعد �أن نكون قد تدربنا على كافة
اخلطط من خالل التمرين املتوا�صل �.أما بالن�سبة
لأ�ص ��عب مب ��اراة فعلى الرغ ��م من كونه ��م جميع ًا
على درجة من ال�صعوبة ف�إن �أ�صعبهم كانت نهائي
الك�أ�س �ضد الأن�صار .
الالعبات الأجنبيات
م ��ا ر�أي ��ك مب�س ��توى الالعب ��ات الأجنبي ��ات يف
املو�سم املا�ضي ؟ وما مدى اعتمادكم عليهم؟

يف املو�سم املا�ضي كان هناك  6العبات �أجنبيات ،
 2مع الأن�ص ��ار مب�س ��توى عادي  2 ،م ��ع الهومنمن
مب�س ��توى جي ��د  ،و 2معنا م ��ن املخ�ض ��رمات ومت
الإ�شادة مب�س ��تواهم من قبل مدربة منتخب �أملانيا
لل�س ��يدات بع ��د م�ش ��اهدتها لنهائ ��ي ك�أ� ��س لبنان
 ،وبالت ��ايل كان للت�أقل ��م ال�س ��ريع ب�ي�ن الالعب ��ات
الأجنبي ��ات واللبناني ��ات ووجود الثق ��ة بينهم دور
كبري ب�إحراز الدوبليه .

مع�سكرات خارجية
م���ا هو اله���دف من م�شاركاتك���م اخلارجية
؟ وم���ا ه���و موق���ف الن���ادي م���ن املع�سكرات
التدريبية اخلارجية؟
�إن هدفن ��ا الأول ه ��و رفع علم لبن ��ان يف اخلارج والثاين
ت�أم�ي�ن االحت ��كاك واخل�ب�رة لالعباتن ��ا  .وبالن�س ��بة
للمع�س ��كرات التدريبية ف�إن النادي يقوم ح�س ��ب قدرته
باملع�س ��كرات اخلارجية ب�س ��بب غياب االهتمام من قبل
جلنة الكرة الن�س ��ائية التي على الرغم من دعم الإحتاد
الآ�س ��يوي له ��ذه اللجنة مادي� � ًا كل عام ف� ��إن النوادي ال
ترى �ش ��يئ ًا منها  .وقد حاول بع�ض �أع�ض ��اء هذه اللجنة
الإ�ص�ل�اح ولكن هناك من يرف�ض هذا الأمر  ،وهنا �أود
�أن �أتوجه بال�ش ��كر �إىل رهيف عالمة الذي �ساعد اللعبة
ودعمها .

م�ستقبل الريا�ضة الن�سائية
كي���ف تنظ���ر �إىل م�ستقب���ل الريا�ض���ة الن�سائي���ة
ب�شكل عام وكرة القدم ب�شكل خا�ص يف لبنان؟
�إن الريا�ضة الن�س ��ائية مثلها مثل الريا�ضة عند الرجال
 ،حتت ��اج لدع ��م الإحت ��اد و�إىل �إيج ��اد مدار� ��س تهت ��م
بالالعب ��ات وت�ص ��قل مواهبهم ،بالإ�ض ��افة �إىل احلاجة
لوجود مالعب  ،و ب�أن يكون هناك دعم خا�ص للريا�ضة

الن�سائية من قبل جلنة الكرة الن�سائية .
يف حال وجود هذه الأمور من املمكن �أن ن�ص ��ل �إىل
�أهم النتائج واملراكز وقد ر�أينا كيف �أدى االهتمام
بالالعب ��ات يف الأردن �إىل طل ��ب الأندية الأوروبية
باحرتاف ع ��دد من العباتهن .كم ��ا �أن الأردن قد
حقق العديد من الإجن ��ازات وهي الأكرث اهتمام ًا
بالريا�ض ��ة الن�سائية ونتمنى لو �أن لبنان �أخذ %10
من ما يح�صل بالأردن التي لديها خم�س منتخبات
للفئات العمرية .

االختالفات واحلقيقة
�أي���ن يوج���د االخت�ل�اف ب�ي�ن ك���رة الق���دم ل���دى
الرج���ال وك���رة الق���دم ل���دى ال�سي���دات ؟ وه���ل
تدريب ال�سيدات �أ�صعب من تدريب الرجال ؟
�إن �أول اخت�ل�اف يتمث ��ل بك ��ون الرج ��ال ي�أت ��ون
مب�ش ��اكلهم معهم �إىل امللعب وي�ستعملون الريا�ضة
لتفري ��غ طاقاتهم بعك� ��س ال�س ��يدات اللواتي يجب
�أن ين�س�ي�ن كل �ش ��ي لدى لعبهن  ،مبا �أن الإ�ش ��كال
الأ�سا�س ��ي ه ��و بالعقلية الأمر ال ��ذي يجعل تدريب
ال�س ��يدات �أ�صعب  ،ولكن بذات الوقت كونهن �أكرث
ح�سا�س ��ية يجعله ��ن الأك�ث�ر ت�أثر ًا بنتيج ��ة املباراة
والأك�ث�ر رغب ��ة بفر�ض �أنف�س ��هن وحت ��دي اجلميع
و�إبراز مواهبهن .
كما �أن هناك م�ش ��كل �أ�سا�س ��ي يتمثل بعدم مقدرة
ال�س ��يدات عل ��ى متابعة اللعب دائم ��ا �أو االحرتاف
 ،ب�س ��بب ارتباطاتهن اجلامعي ��ة والعائلية كما� أن
االح�ت�راف مرتب ��ط �أي�ض� � ًا بطم ��وح كل العب ��ة
بذاته ��ا وال ميكنن ��ا رب ��ط �إمكانية اح�ت�راف العبة
ب�أخرى  ،ولك ��ن اجل ��و العائل ��ي عندن ��ا يف النادي
�ساهم ب�إميان الأهايل بنا ورغبتهم مب�ساعدتنا .
حوار  :ي�سرى اللحام
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حفل ع�شاء املركز الوطني للعيون

م�أدبة غداء ال�سيدة فاديا حيدر

دعت رئي�سة (املركز الوطني للعيون) جنالء م�صطفى �سعد مبنا�سبة عيد الأمهات حلفل ع�شاء تكرمياً للوزيرة ليلى ال�صلح حمادة ،يف منزلها-
الهاللي���ة �صي���دا ،جمع���ت ح�شد كبري م���ن عقيالت وزراء ونواب و�سيا�سيني ووجوه اجتماعية ،وتخلل احلف���ل تقدمي درع تقدير �إىل املحتفى بها،
و�ألقيت كلمات �إ�شادة بدور الوزيرة ال�صلح.

�أقام���ت ال�سي���دة فادي���ا حيدر م�أدب���ة غداء يف جممع البيال تكرمياً لل�سيدة الأوىل وفاء مي�شال �سليم���ان ح�ضرها عقيلة رئي�س الوزراء وح�شد من
عقيالت ال�سيا�سيني والدبلوما�سيني.

مجتمع

الدكتور طالل املجذوب ،ليلى الصلح ،نجالء سعد ،وهبة غانم

ليلى غدار فرحات ،األميرة صباح حيدر ،نجالء سعد ،وهدى حمدون

د .عليوة حيدر ،ليلى الصلح حمادة ،نجوى رمضان ،د.أمان كبارة شعران وليلى الترك رئيسة نساء املستقبل في لبنان

د .أمان كبارة شعران ،وفاء ميشال سليمان ،ليلى الترك ،نجوى رمضان وفاديا حيدر

هبة الحلبي ،ماجدة عبد الخالق ،وهويدا أبو مرعي

زهرة ومارو بيطار

هدى فؤاد السنيورة ،وفاء ميشال سليمان ،فاديا حيدر

مي مطرجي ،مي بساط ومي سربيه شهاب

منى حربلي ،ليندا مراد ،سارة مصطفى سعد ،رنا الخليل

لودي أبو درويش ،دميانا حسن أيوب ،وريم دنش
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زينات أبو ظهر ،وهناء أبو ظهر

زينة البزري

يسرى عباس زكي ،ناديا الباب ورحاب خالد عارف

ّ
كريمتي رئيس الجمهورية الرا سليمان حواط وريما سليمان بارودي

ميريام إيلي سكاف وليلى الصلح حمادة

ندى باسم السبع ولبنى جان عبيد

رابعة الزيات ورانيا ميال

إلهام محمد قباني وسليمان أشرف ريفي
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مطعم ذوات � -صيدا

تكرمي ال�صحايف امل�صري حمدي قنديل

دع���ت جمعي���ة “له���ا” للتزي�ي�ن والتجمي���ل حل�ض���ور حف���ل تخ��� ّرج دفعتها الأوىل من ط�ل�اب اجلمعية يف مطع���م  -ذوات تخللها ع�ش���اء �أُقيم على �شرف
املدعوي���ن ،ووزع���ت اجلوائ���ز للفائزي���ن ،و�أُلقي���ت كلمات :لرئي�س���ة اجلمعية �سهري الظري���ف وليال يو�سف ،با�س���م املزينني ،ومي ف����ؤاد املخزومي راعية
احلفل.

�أقام���ت الهيئ���ة الن�سائي���ة ال�شعبي���ة ،حفل ع�شاء تكرمياً لل�صحايف امل�صري حم���دي قنديل يف (مركز معروف �سعد الثقايف) حي���ث قدمت رئي�سة الهيئة
�إمي���ان �أ�سام���ة �سع���د درع���اً تقديراً للمحتفى به ،وتخلل االحتفال حفل ع�شاء �ساهر يف مطعم العربي عل���ى �شرف ال�ضيف الإعالمي ،بح�ضور عدد من
الإعالميني والنائب �أ�سامة �سعد و�شخ�صيات ووجوه اجتماعية.

مجتمع

سهير الظريف ،مي فؤاد املخزومي وليال يوسف

هدى وسهام النميري ورلى عطية

هديل زيدان وسمر قصب

سلوى وسحر الغوش

املتخرجون بعد نيلهم الشهادات في صورة تذكارية

إيمان سالمة وليال عالم

أعضاء الجمعية -واملتخرجني

مي الباب وسوسن القادري

رلى عطية

رحاب ّ
مكحل ،إيمان سعد ،حمدي قنديل ،النائب أسامة سعد،
الدكتور يحي غدار

مهى الخليل

فادي السلفاتي وليال يوسف

سهير حبلي وروزيان شمعون

الزمالء رئيفة املالح ،حمدي قنديل وغسان الزعتري

مجتمع

ّ
واملكرم في مقدمة الحضور
النائب أسامة سعد وزوجته إيمان
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الزمالء محمود الزيات ،نزيه النقوزي ورئيفة املالح

الزميل محمد صالح وعقيلته ليلى

إيمان سعد تقدم درعًا تقديرًا للضيف الزائر

املهندس رامز عسيران وعقيلته هند
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«جممع بيال»
عر�ض �أزياء لعقل فقيه يف ّ

مجتمع

بح�ض���ور ح�ش���د كب�ي�ر م���ن الوج���وه الفن ّي���ة والإعالمية
واالجتماعي���ة �أق���ام امل�صم���م اللبن���اين عق���ل فقي���ه حف���ل
ع�ش���اء ممي���ز مبنا�سب���ة عر����ض �آخ���ر ابتكارات���ه الفنية يف
"جم ّمع بيال" بريوت.
وق�ص���ات حديث���ة
مت ّي���ز العر����ض ،مبجموع���ة ت�صامي���م ّ
خمتلف���ة م���ن حي���ث ال�صناع���ة ودم���ج الأقم�ش���ة والألوان
لأزياء عام .2009

حفل ع�شاء ك�شتبان يف ا�سرتاحة ب�ستان العائلة

مجتمع

�أق���ام الدكت���ور حمم���د ك�شتب���ان وعقيلت���ه كاتري���ن حفل ع�ش���اء يف ا�سرتاح���ة ب�ستان العائل���ة مبدينة �صيدا – جم���ع ح�شد مميز م���ن الأ�صدقاء –
والأطباء والفعاليات ال�صيداوية واجلنوبية والعا�صمة و�ضواحيها.

املصمم عقل
فقيه متوسطًا
العارضات

الدكتور حازم بديع وزوجته زينب مع أصحاب الدعوة

الفنانة مادونا ،ومدلني مطر ،ونتالي فضل الله

ملكة جمال لبنان السابقة ندين نجيم والعارضة نتالي فضل الله

اإلعالمية فايزة بجيو
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الفنانة رلى سعد واملذيعة ريما نجيم

هناء أبو ظهر ،وحسانة كشتبان

الدكتور زاهي الشريف وعقيلته لطيفة
والدكتور محمد كشتبان وعقيلته كاترين

الفنانة هدى حداد واإلعالمية رانيا شهاب

أعضاء الجمعية -واملتخرجني

مي الباب وسوسن القادري

رلى عطية

دكتور مصطفى حسني وعقيلته

سهام وندى ورشا حسني وهند كشتبان

األستاذ حسن كشتبان وزوجته حسانة

املخرج عادل سرحال واملذيعة غنى أميوني

من العروض ألزياء 2009

ملكة جمال لبنان روزاريتا الطويل

شوقي ومليس حركة ،غادة أيوب ،عصمت ورندى قواص وأصحاب الدعوة

الدكتور مصطفى كشتبان ،ودكتور عصام الراسي ،دكتور لبيب أبو ظهر وأصحاب الدعوة
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حفل ع�شاء الدكتور وهبي �شعيب

مجتمع

�أقام رئي�س كلية اجلراحني الأمريكية يف لبنان الدكتور وهبي �شعيب حفل ع�شاء يف مطعم كروان -بالز بريوت احلمراء ،مبنا�سبة انت�ساب �أربعة
�أطباء جدد للكلية ،ح�ضرها وزير ال�صحة الدكتور حممد جواد خليفة ونقابيي الأطباء وامل�ست�شفيات يف لبنان �إ�ضافة حل�شد كبري من الأطباء.

الوزير محمد جواد خليفة والدكتور شعيب وعقيلته ماجدة

م�أدبة غذاء ال�سيدة منى زنتوت

�أقام���ت ال�سي���دة من���ى زنتوت عقيل���ة القن�صل ورجل الأعمال خليل زنت���وت م�أدبة غذاء يف منزلها الدوحة ،تكرمياً لعقيل���ة رئي�س جمل�س الوزراء
ال�سيدة هدى ال�سنيورة ،ح�ضرها ح�شداً كبري من فعاليات املجتمع ال�سيا�سي واالجتماعي.

األطباء :جورج زيتون ،وهبي شعيب ،علي رعد وغسان حمود

مريم مطرجي

الدكتور فايز فياض وعقيلته

الدكتور هشام الدادا وعقيلته وفاء
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60

مجتمع

الدكتور حسن عبدالله وعباس عواضة

ليلى الصلح حمادة

هدى فؤاد السنيورة ومنى زنتوت

د .سمير غندور وعقيلته ميرنا

املهندس حسن عاصي وعقيلته سمر

زينة وزني ،آمال سليمان ،منى زنتوت ،ديما البزري

رلى نجيم ،امال هاني وهناء صباغ

رندة الزعتري قاسم ،وآذار آغا

سليما يموت ،منى زنتوت ،فاتنة سويد

دولة فواز ،فيفيان روبير غانم ،منى زنتوت ،ميمي قبرص

زهرة مكي ،هالة عراجي ،ليلى أبو شقرا
61
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دار ال�ســالم �صيـــدا

مجتمع

رئي�سة جلنة الأمهات يف �صيدا  -ال�سيدة هناء �أبو ظهر قامت بزيارة لدار ال�سالم حيث تفقدت الأمهات امل�سنات لالطمئنان عنهم وعن و�ضعهم
ب�شكل عام ،و�أم�ضتا معهنّ وقتاً طوي ً
ال وقدمت لهنّ العديد من الهدايا من وحي املنا�سبة الكرمية.

حفل م�ؤ�س�سة مرعي �أبو مرعي مبنا�سبة عيد الأمهات

مجتمع

�أقامت رئي�سة م�ؤ�س�سة مرعي �أبو مرعي اخلريية ال�سيدة هويدا �أبو مرعي حفل غداء على �شرف الأمهات يف فندق هوليدي دونِ جمع نحو مئتي
وخم�س���ون �أم ،م���ن خمتل���ف املناط���ق اللبناني���ة ،احتفا ًال بهذه املنا�سبة ،حيث �أم�ض���ت هويدا �أبو مرعي يوم طويل ق ّدم���ت خالله الهدايا من وحي
املنا�سبة� ،إ�ضافة للجوائز القيمة للأمهات ،وتخلل احلفل كلمات ت�ؤكد فيها �أهمية دور الأم يف بناء املجتمع.
وتلى احلفل عر�ض م�سرحي لفريق ال مي ّل ا�ستمر ملدة �ساعتني� ،أ�ضحك و�أ�سعد احل�ضور بفال�شات ممتعة جداً.

مديرة العالقات العامة هبة الحلبي تلقي كلمة ترحيب بالحضور

الحاج عبد حمود ووالدته

رئيسة مؤسسة أبو مرعي تلقي كلمتها

رئيسة لجنة األمهات هناء أبو ظهر تتفقد األمهات في دار السالم

فريق عمل مؤسسة أبو مرعي الخيرية مع الرئيسة هويدا

سيدات لجنة األمهات ماجدة شعيب ،خديجة قرعوني ،هناء أبو ظهر ،غادة قطبّ ،
حسانة كشتبان

�صيدا
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صورة تذكارية

هويدا أبو مرعي تقدم الجوائز والهدايا لألمهات في ختام الحفل

عاطف أبو مرعي وبانة سعيد عكرة

ّ
مشهد من مسرحية ال يمل (أبو رياض وعباس)

صاحبة الدعوة تتوسط األمهات املحتفى بهم
63
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مجتمع

مجتمع

حفل ع�شاء
مبنا�سبة خطوبة
حممد خطيب وليال ك�ساب
�أق ��ام ال�س ��يد خليل ك�س ��اب حفل ع�ش ��اء يف مطع ��م  - L2 -يف �ص ��يدا
مبنا�س ��بة خطوبة ابنته ليال ك�س ��اب على املهند� ��س حممد خطيب وقد
ح�ض ��ر احلفل جمع من العائلة والأ�ص ��دقاء الذين متنوا لهم ال�س ��عادة
والتوفيق للعرو�سني.

مروة عبدو وليال

غالب،دانيا،لني،خالد و طارق كساب

محمد خطيب
وليال كساب

محمد قدورة وخطيبته جيهان مع الخطيبني محمد وليال

محمد وعبير كساب

مكرم وعبير

هبة سكيني ودانا خطيب

زينات األسعد وليال

�صيدا

64

لني كساب

غنى ضيا

غادة ضيا

مريم الغربي

غادة كساب
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أبراج

احلمل

� 21آذار  20 -ني�سان

 21ني�سان � 20 -أيار

ت�ستطي���ع �أن ت���رى الأم���ور بب�ساط���ة
وو�ض���وح� .إذا كن���ت تع���رف متام���اً م���ا
تريده وما مل تعد ترغب به وتت�صرف
عل���ى �أ�سا����س معرفت���ك ه���ذه ،ف�س���وف
ت�سري الأمور يف االجتاه الذي ير�ضيك،
التبعية املفرو�ضة عليك م�ؤقتة.

� 21أيار  20 -حزيران

ح���اول �أن تلقي نظ���رة مو�ضوعية على
م���ا يج���ري م���ن حول���ك ك���ي تكت�ش���ف
م���ن ت�ستطي���ع م�شاركته يف عم���ل �أو يف
ن�ض���ال من �أجل ق�ضي���ة ،باخت�صار من
م�صلحت���ك حالي���اً �أن تف�ض���ل االحت���اد
مع الآخرين على التف ّرد بقراراتك.

 21حزيران  22 -متوز:

املرحل���ة احلالي���ة تتمي���ز باحل�ل�اوة
وحت���وي �إ�شارات ممت���ازة ت�شجعك على
التمت���ع به���ا .ه���ذا يعني عملي���اً تو�سيع
نط���اق اهتمامات���ك وتنويعها ،وتف�ضل
م���ا ي�س ّلي���ك وير ّف���ه عن���ك منه���ا .لي�س
من عمل يتطلب اجنازاً �سريعاً.

 23متوز � 22 -آب:

ال ب���د ل���ك من ب���ذل اجله���ود ال�ضرورية
لأخ���ذ و�ضع���ك باجت���اه اال�ستق���رار لو مل
جت���ر الأمور كم���ا ت�شتهي ،ف�ل�ا ت�ست�سلم
للقلق بل تابع �سريك على الطريق التي
اخرتتها مت�س ّلح���اً بال�صرب والهدوء وما
ت�ستطيعه من االن�ضباط.

� 23آب � 22 -أيلول:

تتم ّل���كك رغب���ة قوي���ة بتغي�ي�ر الأجواء
املحيط���ة بك ،و�أي�ض���اً حالتك النف�سية
والذهني���ة ،ابح���ث عم���ا يتطل���ب من���ك
جت���دّداً واجن���ازاً �سريع���اًّ ،
وف�ضل���ه على
االن�شغ���االت الت���ي تبقي���ك يف مناخ���ات
عاداتك املتبعة ،ورتابة الأيام الفائتة.

الثور

اجلوزاء

ال�سرطان:

اال�سد:

العذراء:
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الف�ت�رة احلالي���ة لي�س���ت م�ؤاتي���ة
لت�ستجم���ع قواك وتقدم على املعاك�سة،
اكت���ف الآن بالتخل����ص م���ن املزعجني،
وت�أ ّم���ل ذات���ك م���ن خارجه���ا لتث���ق بها،
حت�سن.
والأحوال �إىل ّ

امليزان:

� 23أيلول  23 -ت:1

العقرب:

 24ت 21 - 1ت:2

القو�س:

 22ت 20 - 2ك:1

اجلدي:

ترغ���ب باال�ست�س�ل�ام �إىل �أج���واء دافئة
و�إحاط���ة نف�س���ك باملحب�ي�ن .ال تهت���م
بالأ�شغ���ال ب���ل ح���اول تعزي���ز عالق���ات
ال�صداق���ة واالرتباط���ات العائلي���ة،
ب�إمكان���ك �أن تطمئ���ن �إىل قدرتك على
ف�ض �أي نزاع يطر�أ.
ث���قْ ب����أن الت�سا�ؤالت الت���ي تطرحها لن
جتد لها �أجوبة خارج ذاتك .ا�ستفد من
الفرتة احلالي���ة الهادئة لتمنح نف�سك
بع�ض الراحة وتعي�ش مت�صاحلاً معها.
تخ ّل����ص م���ن رتابة الواجب���ات اليومية
و�سافر لو ا�ستطعت.
تتطل���ب الظ���روف احلالي���ة �أن تك���ون
وا�ضح���اً يف خيارات���ك و�صاح���ب �إرادة
قوي���ة بعي���داً ع���ن الت�أث���ر العاطف���ي،
وم���دركاً متام���اً م���ا تري���ده يف و�سطك
العمل���ي ،عليك �أن تتع���اون وتو ّقع عقد
عمل �أو �شراكة مثمرة.
يكفي���ك �أن تفت����ش ع���ن العنا�ص���ر
اجلديدة يف و�سطك املهني وال�صداقة،
هن���اك ترت���اح ً
فع�ل�ا وتنع���م مبنا�سبات
ت�ؤكد لك �أنك ج ّذاب وحمبوب.

 21ك 19 - 1ك:2

الدلو:

 20ك� 18 - 2شباط:

احلوت:

� 19شباط � 20 -آذار:

ي�شج���ع عل���ى
مت��� ّر مبرحل���ة حتم���ل م���ا ّ
حتقيق اجن���ازات عملية ملمو�سة� ،شرط
�أن تك���ون متمتعاً بحال ذهنية ومعنويات
عالي���ة� .إن كن���ت تبح���ث ع���ن حري���ة
افتقدته���ا يف الفرتة الأخ�ي�رة فال تلتزم
عزلتك بل انفتح على الآخرين.
عل���ى الرغم م���ن امت�ل�اكك �أوراقاً جيدة
وت�شع���ر باالن�سج���ام يف الأج���واء املحيطة
ب���ك ،ح���اول �أن تفك���ر ملياً قب���ل �أن تتخذ
ق���راراً مهم���اً� ،شع���ورك بالعزل���ة م�ؤق���ت
وعم���ا قري���ب يح�ص���ل ما تتوقع���ه فيفتح
�أمامك طريقاً نحو اجتاه مهني جديد.

