السنة اخلامسة  /السبت  12 /نيسان  / 2014العــدد 1461
Fifth year / Saturday / 12 April 2014 / Issue No. 1461

مناطق
«لغتنا الأ ّم م�س�ؤوليتنا»...
حملة في «الأيتام الإ�سالمية»

الوحدات الحزبية في منفذية بعلبك في «القومي» تحيي ذكرى مولد باعث النه�ضة

معلوف :ما�ضون في المعركة ّ
�ضد قوى الإرهاب

من احتفال حوش بردى
أحيت منفذية بعلبك في الحزب السوري
القومي االجتماعي عيد مولد باعث النهضة
أنطون سعاده ،باحتفاالت في عد ٍد من الوحدات
الحزبية .إذ أقامت مديرية بعلبك احتفاال ً في
مكتب المنفذية حضره ناظر اإلذاع��ة واإلعالم
إياد معلوف ،مدير المديرية غسان الحاج حسن
وأعضاء هيئة المديرية ،وجمع من القوميين
والمواطنين.
تحدّث في االحتفال ف��ادي ياغي ،ثم ألقى
معلوف كلمة منفذية بعلبك ،تحدث فيها عن
معاني المناسبة ،الفتا ً إلى أنّ النهضة السورية
القومية االجتماعية بتعاليمها ومبادئها هي
حركة ص��راع وتقدّم ،انبعثت لتخليص األمة
من حاالت التخبّط والفوضى وآفات الطائفية

 ...وشمسطار
والمذهبية واالت��ن��ي��ة وك��� ّل أش��ك��ال التخلف،
التفسخ
ولتحصين وحدة المجتمع وحمايته من
ّ
والتشظي والتشرذم.
واعتبر معلوف أنّ ما تواجهه بالدنا من
تحدّيات ووي�لات ،يش ّكل خطرا ً مصيريا ً على
وجودنا وهويتنا ،فحرب اإلرهاب التي تستهدف
الشام ،هي واح��دة من الحروب الصهيونية ـ
الغربية ،وهي أخطر الحروب ألنها تستهدف
تفتيت بالدنا وضرب قوى المقاومة والصمود،
وق��د ان��ض� ّم��ت إل��ى ه��ذه ال��ح��رب ق��وى عربية
وإقليمة ومجموعات إرهابية متط ّرفة تستبيح
دماء السوريين وتعيث قتالً وتخريبا ً وتدميراً.
وأكد معلوف أنّ قوى المقاومة والممانعة
المضي في المواجهة،
في األمة مص ّممة على
ّ

مهما كانت التضحيات والتحدّيات ،وص��وال ً
إلى القضاء كليا ً على ظاهرة اإلرهاب التي تمثل
آفة دخيلة على مجتمعنا ،والتي ال ب ّد من نبذها
وإعادتها إلى مكانها في مجاهل التاريخ.
وأقامت مفوضية حوش بردى احتفاال ً حضره
المفوض غسان الحاج حسن وأعضاء هيئة
المفوضية وجمع من القوميين ،بينهم منتمون
جدد وكانت كلمات بالمناسبة.
وأقامت مديرية شمسطار احتفاال ً بالمناسبة
في قاعة ثانوية شمسطار الرسمية ،بحضور
ناظر التربية والشباب في منفذية بعلبك عبدو
الحسيني ،مدير المديرية علي الطفيلي وأعضاء
هيئة المديرية ،مدير الثانوية أكرم الحاج حسن
وأساتذة ،وجمع من القوميين والمواطنين.

تخلل االحتفال كلمة للحسيني تناول فيها
معاني العيد ،وأهميته في المسيرة القومية
االجتماعية ،ك��ون��ه عيد م��ول��د واض���ع الفكر
ومؤسس مسيرة النهضة القومية االجتماعية،
ّ
التي تعمل من أج��ل تحرير األرض وتوحيد
الشعب ح��ول قيم الحق والخير والجمال،
التفسخ
والعمل على توحيد األم��ة بعيدا ً عن
ّ
والضياع في زواريب المذاهب والطوائف.
وشدّد الحسيني على ضرورة االلتزام بتعاليم
سعاده التي ال خالص لألمة إال بها ،وبمبادئ
النهضة المحيية التي من شأن تطبيقها ،والعمل
بهديها جعل أمتنا في طليعة األمم المتقدمة في
هذا العالم.

عالمي
بقاع كفرا ...قرية نموذجية تتح ّول �إلى متحف
ّ
تحقيق :أنطوانيت شليطا*
بقاع كفرا ،القرية الرابضة في الجرد العالي ،تغفو على أعلى تلة
في لبنان والشرق األوسط ،إذ تالمس خدودها وجه السماء .قرية
متواضعة تسمع على دروبها ت��ردّدات التراتيل والصالة ،وتش ّم
عبق بخور وادي قنوبين ...تمطر بنعم قديسها شربل مخلوف
شفاءات وأعاجيب تجعل منها بحق أعجوبة القرن ،والقرية
النموذجية في العالم.
تتربع على كتف تلة عالية ترفض حياة المدينة ،ألن جوها
الصافي يشعرك باألمان والهدوء والطمأنينة ،وتشكل الزيارة
إليها فرصة للتمتع بجمال الطبيعة ،فالجمال الطبيعي فيها يحمل
سحرا ً رهيباً ،ألنّ أيادي التشويه واإلساءة لم تجرؤ على لمسها.
ويحس الزائز أ ّنه معلق بين السماء واألرض ،إذ ترتفع حوله جبال
ّ
شامخة وتالمس خدوده نسمات شمالية باردة معطرة بأنفاس
قاديشا وبخور الوادي المقدس.
أبناؤها ،وعلى رغم تط ّورهم وتقدّمهم علميا ً ومهنيا ً وثقافياً ،إال
أ ّنهم ما زالوا أبناء الجرد الذي ما زال متمسكا ً بأصالته اللبنانية،
مع االشارة إلى أن نسبة كبيرة من أبنائها رجال أعمال ،إضافة
الطب
تخصص جيل الشباب في مجاالت متعدّدة أهمها:
إلى
ّ
ّ
والصيدلة ،والقضاء ،والهندسة الزراعية وغيرها .كما اشتهر
أبناؤها بمطاعمهم المعروفة والمنتشرة في أكثر المناطق اللبنانية،
والتي تعدّى وجودها لبنان إلى رومانيا.
يشتهر سكانها بالضيافة والكرم وحسن االستقبال ،ويتمتعون
بالصالبة والشجاعة ،هذه الصفات التي تمتد جذورها في االرض
والتاريخ .يعرفون بطيبة قلبهم وصدقهم وعفويتهم وإيمانهم
العميق .أما لهجتهم فهي شمالية بامتياز ،يعود أصلها إلى اللغة
السريانية التي كانت سائدة قديما ً في هذه المنطقة المارونية.
قرية ،يشعر زائرها أنه ابن الطبيعة ،تحبه ويحبها ،ويشعر أنه
بحاجة إلى العيش ببساطة من دون تكلف ،فهو يشرب من جرن
مياه العين المنتشرة على طرقاتها ،ويتزود من خيراتها بأصنافها
المتنوعة والجيدة نسبة إلى تربتها الغنية وكأنه يحتفظ ببركة
من هذه القرية.
وال�لاف��ت فيها أنها ما زال��ت تحافظ على تراثها وأصالتها،
فالبيوت فيها قديمة يحرص أبناؤها على قِدمها وتواضعها تماما ً
مثلما كانت أيام القديس ،ليستشفوا من خاللها الروحانية التي
عاش فيها مدة  23عاما ً قبل مغادرتها ودخوله الدير.
كما أنها ال ت��زال تحافظ على عاداتها وتقاليدها األصيلة،
والفولكلور يزيّن سهراتها وأعيادها ومناسباتها ،فتقيم خالل
اسبوع عيد مار شربل معرضا ً للمؤونة البلدية من إنتاج سيداتها،
وسط الشارع القديم المؤدي إلى منزل القديس ،تعرض خالله كل
األدوات واألواني التي كانت تستعمل قديما ً والتي تعيد بنا الذاكرة
إلى أيام الماضي ،وتقيم العرس القروي بحسب األصول التي كانت
متبعة في القرن التاسع عشر.

األرض الخصبة

بقاع كفرا ،قرية نائية ولكن مأهولة بسكان يعتبرون أنفسهم
أنسباء قديس ذاع صيته في أرجاء المعمورة ...يبلغ ارتفاعها
 1800متر عن سطح البحر ،ويعيد المؤرخ فؤاد فرام البستاني
تاريخها إلى القرن العاشر ،وبحسب دراس��ة تاريخية أقامتها
«ذاكرة البيوت األثرية األوروبية في العالم» ،فإن تاريخها يعود
إلى ألفي عام .إنها إحدى قرى قضاء بشري ،جارة أرز الرب المذكور
م��رارا ً في الكتاب المقدس .تشرف من موقعها على بلدة بشري،
وتطل على وادي قنوبين الذي احتضن طوال أجيال  24بطريركا ً
مارونيا ً من  1440حتى  ،1823إضافة إلى الحبساء والرهبان
والزهاد والقديسين.
تسميتها سريانية مركبة من «بقاع» أي االرض ،و«كفرا» أي
الخصبة ،وبالتالي إنها «االرض الخصبة».
تصل إليها عبر طرق عدّة :بيروت ـ شكا ـ أميون ـ حدث الجبة ـ
بقاع كفرا .طرابلس ـ الكورة ـ حدث الجبة ـ بقاع كفرا .إهدن ـ بشري
ـ بقاع كفرا .دير األحمر ـ عيناتا ـ األرز ـ بشري ـ بقاع كفرا.
عدد سكانها تجاوز  30ألف نسمة ،ثلثهم في لبنان ،والثلثان في
ديار االغتراب ،خصوصا ً في أميركا ،وأستراليا ،والمكسيك ،حيث

من أحياء البلدة

يوجد شارع يعرف ِباسم «بقاع كفرا».
عائالتها :مخلوف ،شليطا ،لحود ،نكد ،إيليا ،فخر ،م��ارون،
عيسى ،مبارك ،سركيس ،موسى ،ليشع ،داود ،الخوري ،بركات،
بشاره ،نعمة ،كرم ،قزحيا ،زعرور ،يمين ،بولس ،طنوس ،طراد،
بطحاني ،والياس.
يتميز مناخها بقساوته شتاء ،إذ تغمرها الثلوج معظم فصول
السنة ،أما مناخها صيفا ً فهو ناشف وصحي ،يقصدها أهاليها
وال���زوار لقضاء فصل الصيف أو خ�لال عطلة األسبوع للتزود
بالراحة والهدوء ،خصوصا ً المرضى والعجزة منهم ليستعيدوا
عافيتهم من جوها الهادئ والنقي.
وهي تتمتع ببيئة طبيعية ن��ادرة لعذوبة مياهها الصحية،
وتنوعها النباتي وغناها البيئي في مرتفعاتها ومغاورها الطبيعية
القائمة حولها .تعمل البلدية على حفظ هذه الخصائص من خالل
حمايتها وإبقائها على طبيعتها ،وتعزيز الثروة النباتية والحرجية
بزيادة مساحات الزرع والتشجير.
وتع ّد البلدية دراسات علمية متخصصة تقضي بتوفير مختلف
شروط اإلفادة من هذه الخصائص ،وتحويل مجمل هذه األمكنة
مواقع سياحية بكامل مقتضياتها ،إضافة إلى تطوير إنتاج بقاع
كفرا الزراعي المتميز بجودته الفريدة.
تنتج أراضي بقاع كفرا كل أنواع الفاكهة والخضار ،وأه ّم موسم
فيها هو التفاح الذي يعتبر بنوعيه األحمر واألصفر من األجود في
لبنان ،وتتهافت عليه الدول العربية لشراء محصوله نظرا ً إلى
جودته وطعمه اللذيذ ،ويأتي بعده موسم اإلج��اص .كما كانت
تعرف بقاع كفرا قديما ً بزراعة البطاطا التي تراجعت ألسباب
عدة.

قرية نموذجية

هي قرية أثرية ،تشتهر بطبيعتها الخالبة وبيوتها التاريخية
التي يعود بناؤها إلى القرن الثامن عشر ،وتحمل غنى كبيرا ً من
تراث الماضي ونقائه المهدّد بالضياع ،ولكن هذا التراث ،ولكي
يبقى منارة وينبوعا ً روحياً ،كان ال ب ّد من منقذ لترميم اآلثار وإعادة
طابعها القديم والحفاظ عليه.
عادت الحياة إليها من جديد ،بعد أن كانت شبه مهملة محلياً ،إال
وأوروبي أعاد إليها الحياة .وهكذا
متوسطي
أنها حظيت باهتمام
ّ
ّ
بدأت قرية القدّيس تنفض عنها غبار السنوات الفائتة وتخرج عن
صمتها لتقول للعالم إنها ستكون محط أنظار الماليين.
فنظرا ً إلى ما تتميز به من خصائص طبيعية وتراثية فريدة،
ص ّنف بقاع كفرا من قبل
أبرزها طابع البيوت الحجرية القديمةُ ،
السوق األوروبية المشتركة كرابع بلدة نموذجية عالمية عام
 ،1992فأصبحت بيوتها في ذاك��رة البيوت األثرية في العالم،
بنا ًء على تقرير ممثلي اللجنة األوروبية في منظمة «ذاكرة البيوت
األثرية ـ  ،»MAISONS des MEMOIREوذلك بعد آليسندريا
في ايطاليا ،وبالمغادو مابوركا في إسبانيا ،وقفصة في تونس.
وتق ّرر ترميم حوالى مئة منزل فيها يعود بناؤها إلى بداية
القرن الحادي عشر ،وإع��ادة ترميم اآلث��ار الموجودة ،وإع��ادة
طابعها القديم والحفاظ عليه .أصبح لبقاع كفرا خرائط مساحة
وطوبوغراف كاملة ومدمغة ،وجرى مسح شامل لكل البيوت التي
هي بحاجة إلى ترميم ،والهدف من هذا المشروع تحويل القرية
متحفا ً عالمياً ،والدراسات أعدّت إلبراز طابعها التراثي في بيوتها
وطرقاتها الداخلية ومداخلها.
وتتابع بلدية بقاع كفرا بشخص رئيسها إيلي مخلوف العمل
على إنجاز هذا المشروع الذي يشكل مثالً نموذجيا ً للسياحتين
البيئية والدينية .يذكر أن خبراء المؤسسة االوروبية المذكورة
قد اكتشفوا فيها آثارا ً صليبية ورومانية مغمورة .كما اكتشفت في
بحيرة القرية الزراعية بقايا أخشاب أرز مفحمة تعود إلى حوالى
 2500سنة.

معالمها السياحية

تشكل السياحة الدينية فيها الركيزة األساس في مجمل الحركة
السياحية ،من هنا اإلشارة أوال ً إلى المواقع الدينية وهي:
ـ كنيسة عماد مار شربل التي تقع تحت كنيسة السيدة الحالية.

نبع «الج ّوانية»

على عتبة بابها صليب يعود شكله إلى ما بين القرنين السابع
والثالث عشر ،يربطها ببيوت القرية دهليز أو نفق تحت األرض،
فيها جرن عماد مار شربل وأيقونة قديمة للعذراء مريم.
ـ كنيسة السيدة الرعائية التي بنيت عام  .1925داخلها مزخرف
وفيها التحف التالية :تمثال المصلوب ،تمثال السيدة العذراء،
وصورة زيتية للسيدة أيضاً ،إضافة إلى وثيقة الزمن الطقسي
السرياني طبعة روما  1666والشحيمة عام .1652
ـ دير مار حوشب ال��ذي شيّد على اسم القديس أوسابيوس
الشهيد الذي عاش في منتصف القرن الرابع .أقيمت إلى جانبه
مدرسة تعلم فيها القديس شربل علومه االبتدائية على يد الخوري
يوسف مخلوف القديم .ال يوجد للقديس المذكور في كل لبنان دير
إال في بقاع كفرا ومزار في بلدة لحفد ـ قضاء جبيل.
ـ بيت القديس شربل ،وهو من أوائل بيوت بقاع كفرا العائدة إلى
القرن العاشر .ولم تكن البلدة في ذلك التاريخ تض ّم سواه ،إضافة
إلى عدد قليل من البيوت الحجرية القديمة .ولد فيه القديس في
الثامن من أيار عام .1828
منذ عام  1950أصبح المنزل في عهدة الرهبانية اللبنانية
المارونية التي انتسب إليها مار شربل.
في البيت القديم صورة لسيرة حياة القديس ،ومنحوتات تمثل
جميع أفراد عائلته .كما يض ّم الدير الجدير المالصق لبيت القديس
األثري معرضا ً لأليقونات واللوازم الدينية.
وفي البيت القديم والدير الجديد كنيستان للصالة والتأمل
واالحتفاالت الدينية .كما توجد فيهما أغراض كثيرة ولوازم طبية
مثل العكازات والنظارات وغيرها عائدة للمرضى الذين تماثلوا
للشفاء بشفاعته.
وأمام منزل القديس وفي ساحة الدير يرتفع تمثال كبير لشربل
مصنوع من الحجر الصخري االبيض نحته الفنان جورج عون.
ـ مغارة القديس ،وأمضى فيها ع��ددا ً كبيرا ً من أيامه مصلّيا ً
ومتأمالً .تقع المغارة في محلة عين الحور في الجانب الشمالي
من بقاع كفرا ،اعتنى بها المونسنيور أنطوان مخلوف حتى عام
 .1950ثم تو ّلت إدارتها واالهتمام بها جمعية الراهبات اللبنانيات،
ديني ونبع ماء ،وتح ّولت هذه المغارة مزارا ً مقصودا ً
فيها معرض
ّ
من المؤمنين.
وتنتج فيها الراهبات اللبنانيات أنواعا ً متعدّدة من األشغال
الحرفية ذات الطابع الديني .وحدّدت في المغارة المواقع التي كان
يجلس فيها القديس شربل ،وأبرزت األغراض واللوازم الطبية التي
تركها المرضى بعد شفائهم.

بلديتها

ونظرا ً إلى موقع البلدة المهم ،عمد رئيس البلدية إيلي مخلوف
الذي انتخب لثالث دورات متتالية ،إلى االهتمام بجيل الشباب ،إذ
يعول عليهم مستقبالً ،كما عمد إلى تأمين فرص عمل لهم ليثبتوا
حضورهم في بلدتهم التي تعتبر مزارا ً عالمياً.
واهتم مخلوف بتصريف إنتاج المزارعين ال��ذي يؤ ّمن لقمة
العيش للذين يقطنون صيفا ً وشتا ًء في البلدة .وش ّكل فريق عمل
من شبان وشابات مهمتهم مالقاة الزائر ومرافقته إلى أماكن
العبادة .وأصدر عام  2001دليالً سياحيا ً عنوانه« :بقاع كفرا بلدة
التراث والقداسة» بثالث لغات :العربية والفرنسية واالنكليزية،
يو ّزع مجانا ً على الزائرين.
وعملت البلدية على تحسين منظر البلدة من الناحية الجغرافية،
فأعادت ترميم الجدران على الطرقات العامة ،وزيّنتها بالحجر
الصخري القديم ،ورصفت طرقاتها أيضا ً بالبالط الصخري
الجميل.
واهتمت البلدية بالبنى التحتية واإلضاءة واإلشارات التي تدل
السائح إلى أماكن العبادة.
الكالم عن بقاع كفرا ال ينتهي ،والغوص فيها يضيع ،لذلك حاولنا
إلقاء الضوء على مساحة مهمة ،وتبقى زيارتها الشاهد الوحيد على
فقصتها قصة الذين ينظرون إلى فوق.
ما تحمله من كنوزّ .

*الوكالة الوطنية لإلعالم

استكمل مركز قصر األطفال ،التابع
لمؤسسات الرعاية االجتماعية في
لبنان – دار األيتام اإلسالمية ،حملته
ال��ت��رب��وي��ة الوطنية تحت عنوان
«حماية اللغة العربية مسؤوليتنا»،
التي أُطلقت بمناسبة اليوم العالمي
��ي
للّغة األم ،بالتعاون مع وزار َت� ْ
التربية والتعليم العالي ،والثقافة.
النشاط األخير ك��ان عبارة عن
ورش���ة ع��م��ل ل��ع��رض واق���ع اللغة
العربية في لبنان ودور المدرسة
والوسائل المساعدة في تعزيز عالقة
الطفل بلغته األم ،وذلك بحضور مدير
عام مؤسسات الرعاية االجتماعية
في لبنان – دار األيتام اإلسالمية
الوزير السابق الدكتور خالد قباني،
كما حضر ممثل عن وزارة التربية
والتعليم ال��ع��ال��ي ،وم��دي��ر دائ��رة
الكتاب والمطالعة في وزارة الثقافة
عماد هاشم ،مديرة «دار أصالة»
«مؤسسة
شيرين كريدية ،مدير
ّ
تالة» الدكتورة نجال نصير بشور،
مؤسسة جمعية «فعل أمر» سوزان
ِّ
تلحوق ،ومنسقو اللغة العربية
وأساتذتها ف��ي ع��دد م��ن ال��م��دارس
والجامعات ،ومندوبون عن دور نشر
وأصحاب مكتبات ،وممثل عن شركة
«ميكروسوفت» وعدد من الجمعيات
وفاعليات اجتماعية.
استهلت ورش��ة العمل بالنشيد
الوطني ،تالها كلمة ترحيبية ِباسم
مؤسسات الرعاية االجتماعيةُ ،ثم
ّ
كانت مداخلة للدكتورة نجال نصير
بشور حول واقع اللغة العربية في
لبنان ،ودور ال��م��دارس والوسائل
المساعدة في تعزيز عالقة الطفل
بلغته األ ّم.
أ ّم��ا شيرين كريدية ،فتمحورت
مداخلتها حول تجربة «دار أصالة»
في إغناء المكتبات العامة ومكتبات
البيع والمدارس والمنازل بإصدارات
تعنى بتعزيز اللغة العربية ولش ّتى
الفئات العمرية ،ور ّكزت على وجهة
استعمال الكتب والقصص الصادرة
ع��ن «دار أص��ال��ة» ،وال��ت��ي تحيط
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كريدية تقدّم تجربة «دار أصالة»
بالطفل وباهتماماته كافة ،كما إنها
تش ّكل موردا ًهاما ًللمدارس والمكتبات
المدرسية ،وأيضا ً للمكتبات العامة
والمكتبات الشخصية ،كما تساعد
الطفل في معالجة أوضاع ومشاكل
معيّنة ،اكتساب م��ف��ردات جديدة،
التم ّرن على ال��ق��راءة ،التع ّرف إلى
تراكيب جمل مختلفة ،والمساعدة
في التعبير ،اإلب���داع ،التع ّرف إلى
األس��ري��ة ،ال��ت��ع� ّرف إلى
ال��ع�لاق��ات َ
العادات والتقاليد والقيم التي ال تكون
واضحة في الكتب المترجمة ،التعرف
إلى االحتفاالت والمناسبات.
وقالت كريدية« :بنا ًء على ذلك،
أخذت «دار أصالة» بعين االعتبار
ورسامين من
التعاون مع مؤلفين
ّ
العالم العربي كلّه (تن ّوع في الذوق
الف ّني وتقديم أدب مختلف) ،وجهة
اس��ت��ع��م��االت ال��ك��ت��اب ،ال��ت��ط � ّورات
الحديثة ف��ي أدب األط��ف��ال ،اللغة
(كلمات فصيحة وسهلة ،وجمل
بسيطة ،وتركيب سهل) ،النظريات
الحديثة (نشاطات جديدة ،والتم ّرن
ع��ل��ى ال���ق���راءة) .ك��م��ا إ ّن��ه��ا راع��ت
والسمات النفسية
المراحل العمرية
ّ
لكل مرحلة ،وذلك بحسب نظري َتي
بياجيه وآبليارد.

لمؤسسة جمعية
ث ّم كانت مداخلة
ِّ
«فعل أم��ر» س��وزان تلحوق ،ر ّكزت
فيها على أهمية تعلّق الجيل الشاب
باللهجات المحلية قبل تعلّقه باللغة
ال��ف��ص��ح��ى ،ك��ون��ه ي��ن��ح��رف بشكل
رهيب نحو اعتماد اللغتين الفرنسية
واالنكليزية في حياته اليومية.
وق��ب��ل إع�ل�ان ت��وص��ي��ات ورش��ة
العمل ،كانت مداخلة لممثل شركة
«م��ي��ك��روس��وف��ت» ،ال���ذي داف���ع عن
ال��ت��ط��ور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي وال��رق��م��ي
وال��ب��رام��ج اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ،معتبرا ً
أنّ ت��أث��ي��ره��ا ع��ل��ى ال��ط��ف��ل وج��ذب��ه
ليس ذنباً ،إنما المشكلة تكون في
طريقة توجيه الطفل نحو البرامج
اإللكترونية.
وخ���ت���ام���اً ،أُق����� ّرت ال��ت��وص��ي��ات
وال��م��ق��ت��رح��ات ،ك��م��ا أُق���� ّر برنامج
األنشطة المشتركة م��ع ال��م��دارس
ودور النشر ح��ول تعزيز اللغة
العربية.
وخلصت الورشة إلى التوصيات
وال��م��ق��ت��رح��ات ال��ت��ي ان��ب��ث��ق��ت عن
ال��م��ح��اض��ري��ن ون��ق��اش ال��ح��ض��ور
والمداخالت ،إضافة إلى فتح باب
النقاش بين المشاركين لالستفادة
من خبراتهم.

«الأهلية لمتابعة ق�ضايا المر�أة»
تطلق تقرير «�سيداو» الرابع

عقدت اللجنة األهلية لمتابعة قضايا المرأة مؤتمرا ً
صحافيا ً قبل ظهر أم��س في مقر نقابة الصحافة ،تلت
نص تقرير الظل الرابع
خالله الدكتورة فهمية شرف الدين ّ
ـ «سيداو» حول مدى التقدّم في تطبيق اتفاقية إلغاء
أشكال التمييز كافة ض ّد المرأة ،والمدعوم من برنامج
ومؤسسة «فريدريتش إيبرت»
األمم المتحدة اإلنمائي
ّ
ـ مكتب لبنان .وحضر المؤتمر شخصيات نسائية من
مختلف االختصاصات ومسؤوالت في جمعيات على صلة
بالموضوع.
بعد النشيد الوطني ،كانت كلمة ترحيبية من نقيب
الصحافة محمد البعلبكي ،تحدثت بعده شرف الدين،
فلفتت إلى أنّ «لبنان ال يستجيب حتى اآلن لكافة المبادرات
الدولية ،خصوصا ً إعالن بكين ،وهو صادق وأبرم الكثير
من االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق االنسان ،لكنه
أدخل تحفظات كثيرة على مواد رئيسة من وثيقة إلغاء
جميع أشكال التمييز ض ّد المرأة ،األمر الذي أفقدها جزءا ً
كبيرا ً من قدرتها على التأثير.
وقالت« :يرتكز هذا التقرير على التقرير الثالث الذي
أنجز عام  2008بالتعاون مع المجتمع المدني .وي ّتصف
بأنه ينظر بدقة في التطور الحاصل منذ  ،2008خصوصا ً
ما تحقق من تقدّم في مستويات تشريعية وتنفيذية قامت
بها الحكومات المتعاقبة ،وكذلك النضاالت التي خاضتها
الحركات النسائية والمدنية من أجل تحقيق المساواة.
يؤكد التقرير على القضايا التي ال ت��زال بحاجة إلى
ت��دخ�لات إج��رائ��ي��ة م��ن ط��رف الحكومة ،وال��ت��ي ترغب
المنظمات غير الحكومية أن تكون مدار بحث في لجنة
«سيداو»».
وسألت شرف الدين« :ما هي األولويات لدى المرأة
اللبنانية ،وكيف يكون التعاطي معها في لبنان.
 1ـ األولوية للقوانين :كلمة األولوية هنا ال تتضمن موقفا ً
تفاضليا ً بين المجاالت ،إنما تخصيصا ً رأيناه ضروريا ً
للمساعدة في رس��م خارطة طريق للحركة النسائية
اللبنانية.
لقد أنشأ لبنان هيئة لتحديث القوانين بعد دخوله
مرحلة السالم ،إال أنّ هذا التحديث اقتصر حتى اليوم على
حيّز صغير من جملة الحمالت المطلبية التي تقدّمت بها
الحركات النسائية.
ويمكن قياس التقدّم في القوانين وفقا ً للترتيب التالي:
قانون الجنسية ،قانون العقوبات ،قوانين األح��وال
الشخصية ،قوانين العمل والضمان االجتماعي ،ومشروع
قانون حماية النساء من العنف األسري».
وتابعت ش��رف ال��دي��ن« :أورد التقرير السياسات
واإلج��راءات الواجب اعتمادها للنهوض بوضع المرأة،
وهي:
ـ رفع التح ّفظات عن جميع المواد التي تحفظ عليها
لبنان :الفقرة « »2من المادة « »9المتعلقة بالجنسية،
الفقرات «ج» و«و» و«ز» و«د» من المادة « »16المتعلقة
باألحوال الشخصية ،والمادة « »29المتعلقة بالتحكيم.
ـ إلغاء التمييز ض ّد المرأة في قانون الجنسية وتعديله

تحت سقف المساواة.
موحد لألحوال الشخصية يكون قابالً
ـ إصدار قانون
ّ
للتطبيق على جميع النساء بصرف النظر عن انتماءاتهن
الدينية.
ـ إقرار مشروع قانون حماية النساء من العنف األسري
وإدخاله في السياسات العامة للدول.
ـ تطبيق المعاملة التفاضلية أو الكوتا لتعجيل دمج
المرأة في قطاعات العمل المختلفة ،وتسهيل وصولها عن
هذا الطريق إلى الهيئات المنتخبة.
ـ تعديل قانون االنتخابات ليتض ّمن مبدأ الكوتا الذي
نص عليه إعالن بكين أي  33في المئة من المقاعد.
ّ
ـ تعديل قانون العقوبات بما يتفق مع ما التزم به لبنان
وتدعو إليه الفقرة «و» من المادة « »2من اتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ض ّد المرأة.
ـ تعديل كل النصوص المجحفة في قوانين العمل،
والمصادقة على االتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة
العمل الدولية التي لم تصدق بعد.
ـ شمول قوانين العمل والضمان االجتماعي المرأة
الريفية وعمال المنازل ،وإلغاء نظام الكفالة عن عمال
المنازل والعمالة المهاجرة.
ـ اعتماد سياسات استراتيجية من أجل تحسين وضع
الخدمات الصحية واالجتماعية.
ـ وضع سياسات لمحو األ ّمية لدى النساء ،ليس فقط
أ ّمية الحرف ،بل أيضا ً األ ّمية التكنولوجية.
ـ اتخاذ تدابير بما فيها التشريعية لزيادة التوعية
بضرورة تعديل القوانين النمطية والمعايير التقليدية
ح��ول أدوار كل من الرجل وال��م��رأة في األس��رة والعمل
ومسؤولياتهما ،والقوالب النمطية لألدوار في المجتمع.
ـ بناء الموازنات على أساس النوع االجتماعي بما يخدم
الرجل والمرأة.
ـ إلزامية ومجانية التعليم االبتدائي وتعديل المناهج
التربوية لتعزيز صور المساواة بين الجنسين.
ـ إدماج القرار « »1325في سياسات الدولة القانونية
والتشريعية ،وسنّ قوانين وتشريعات لحماية النساء
أثناء الصراعات المسلّحة وفي المراحل التي تليها.
ـ تطبيق مبدأ الكوتا في جميع القرارات التي تتصل بإدارة
المجتمع والدولة ،خصوصا ً قرارات الحرب والسالم.
ـ تشجيع المرأة وتدريبها على تأسيس المشاريع
اإلنتاجية الصغيرة والمتوسطة المد ّرة للدخل ،وكيفية
إدارت��ه��ا واالستفادة منها ،وكذلك تدريبها على عملية
الحصول على القروض المصرفية لتمويل هذه المشاريع.
ـ العمل على استحداث قوانين تحمي المرأة الالجئة،
العامالت المهاجرات ،االتجار باألشخاص ومن االستغالل
الجنسي».

