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مناطق
فهد محا�ضر ًا في «الحكمة»
عن دور القانون في التنمية االقت�صادية

قانا� ...أيقونة الجنوب التي تنتظر العدالة

هي قانا  1996قبل نسختها الثانية في  ،2006عندما أرادت نيران «عناقيد الغضب الصهيونية» أن تحرق أيدي
أطفال ونسوة وشيوخ هتفت بالمقاومة خياراً.
هذه القرية الوادعة عند ساحل صور التي تالمس شمسها قلوب المستضعفين في هذه األرض المباركة...
قانا التي لم تح ِم أهليها مواثيق وقرارات وال قبّعات زرقاء تنشد للسالم م ّمن لجأوا في ذاك الصباح الجنوبي إلى
مركز القوات الدولية العاملة في الجنوب ،فكان الموت أس��رع ،حاصدا ً أرواح  106لبنانيين ،معظمهم من األطفال
والنساء ،وجراحات ال تندمل مع السنين.
قانا التي اجتمع ألجلها أعضاء مجلس األمن للتصويت على قرار اإلدانة ،لم ينتظر أطفالها الكثير للتبريك على هذه
الخطوة .فقرار «الفيتو» األميركي كافأ الجالد على صنعته .و «نحن» كافأنا أطفال قانا عندما امتطينا جواد النصر في
أيار  2000وتموز  2006فكان نصرا ً ذهبيا ً يلمع في عيون شمس األطفال ويصنع من توابيتهم خشبا ً لتوابيت تطرد
االحتالل مذلوالً مدحورا ً تحت جنح الظالم!
اليومي المترامي على طول هذا الشرق المصلوب،
اليوم ،صارت «قانا» نسخة من مجازر أخرى في موازييك الذبح
ّ
تار ًة في فلسطين وتار ًة أخرى في العراق وسورية ولبنان ومصر .لكن فجرا ً سيصدح من رحم هذا الشرق ،يعيد
للمسجد حلو اآلذان ،وللكنيسة صدى تراتيلها في كنيسة المهد في فلسطين ومعلوال.

«عن قناة المنار»

ق��راب��ة الثانية م��ن بعد ظهر يوم
الخميس  18نيسان  ،1996كان مركز
القوات الفيجية العاملة ضمن قوات
األم��م المتحدة في جنوب لبنان ،في
يغص بعشرات العائالت
قرية قانا،
ّ
التي قصدته لالحتماء م��ن القصف
«اإلسرائيلي» ،من قرى :جبال البطم،
وقانا ،ورشكنانيه ،وصدّيقين ،وقرى
أخ��رى ف��ي قضاء ص��ور ،إض��اف��ة إلى
نحو مئة جنديّ من الوحدة الفيجية.
وكان تعداد أفراد هذه العائالت يقدّر
بما يفوق  500نسمة ،نزحوا إلى مركز
ال��ق��وات الفيجية منذ ان���دالع ع��دوان
«عناقيد ال��غ��ض��ب» ف��ي  11نيسان
 ،1996خوفا ً من إقدام «إسرائيل» على
تدمير منازلهم فوق رؤوسهم ،خصوصا ً
أنّ الجيش «اإلسرائيلي» دأب خالل
العدوان ،على ّ
بث بيانات يطلب فيها
من أهالي قرى الجنوب إخالء بيوتهم
وقراهم وإلاّ ...
ف��ي ح��رم م��رك��ز ال��ق��وات الفيجية،
الذي يرفرف فوقه علم األمم المتحدة،
توزع هؤالء النازحون على عنبرين ال
يبعد أحدهما عن اآلخر سوى عشرات
األمتار .نحو الساعة الثانية وخمس
دق��ائ��ق ،سقطت ق��رب العنبر قذيفة
أول��ى ،ثم قذيفة ثانية ،عندئذٍ ،حاول
األه��ال��ي ال��خ��روج م��ن العنبرين ،فإذ
بقذيفة ثالثة تصيب العنبر األول،
وتقع المجزرة .كانت الساعة حينذاك
بالتحديد الثانية وعشر دقائق بعد
الظهر ،إذ انهالت قذائف المدفعية على
مركز الفيجيين ،وتحديدا ً على عنبرين
ح��ي��ث يحتمي ع��ش��رات ال��ن��ازح��ي��ن،
م��ص��در إط�ل�اق ال��ق��ذائ��ف ك��ان مواقع
االحتالل «اإلسرائيلي» في جبل حميد
ورش��اف ،في هذا الوقت كانت طائرة
استطالع «إسرائيلية» ترشد المدفعية
إلى أهدافها المدنية .وبعد أن سكتت
القذائف ،ا ّتضح حجم المجزرة :أكثر من
مئة قتيل اختلطت أشالؤهم ببعضها،
وأكثر من هذا العدد بقليل من الجرحى.
ولفترة من الوقت ،ظلّت النيران تشتعل
في المكان الذي كان في ما مضى مج ّرد
مطعم يجتمع فيه عناصر القوة الدولية
لتناول وجبات الطعام.
ولكي تكتمل ال��م��ج��زرة ،استم ّرت
ال���ق���وات «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ب��إط�لاق
صواريخها التي كانت تنفجر قرب
األش�لاء وفى محيط المنطقة ،معيقة
بذلك عمل سيارات اإلسعاف.

شهداء المجزرة

بلغ عدد شهداء مجزرة قانا 110
ش��ه��داء ،وه��ن��اك  18جثة شهيد لم
يُعرف أصحابها إلى اآلن ،وكتب على
أكفان أصحابها امرأة مجهولة أو رجل
مجهول أو طفل مجهول ،وذل��ك لشدة
م��ا لحق بها م��ن ت��ش��وي��ه ،وم��ن بين
الشهداء  27شهيدا ً من عائلة «بلحص»
(صدّيقين) ،وعشرة شهداء من عائلة
«البرجي» (قانا) ،وتسعة أشخاص
م��ن ع��ائ��ل��ة «دي����ب» (رش��ك��ن��ان��اي��ه)،
وثمانية أشخاص من عائلة «جعفر»
(ص�دّي��ق��ي��ن) ،وسبعة أش��خ��اص من
عائلة «خليل» (جبال البطم) ،و21
من عائلة «إسماعيل» التي لم يبق منها
إال عبد الحسن عباس الذي ظ ّل لهول
الصدمة ثالثة أيام في غيبوبة.

المجزرة الثانية

مجزرة «إسرائيلية» أخ��رى حلّت
في قانا ،وذلك نهار األحد  30حزيران
ُ ،2006قتل فيها أكثر من  67لبنانيا ً من

النساء واألطفال ( 37طفالً) في قصف
«إسرائيلي» على تلك البلدة الجنوبية.

بين القداسة والحقد

تقف قانا بين عرسين :عرس شهد
أول��ى معجزات السيد المسيح حين
فاضت أجاجين الماء خمرا ً وفاضت
القداسة حبا ً غيّر ت��اري��خ البشرية.
وعرس الدم المتفجر الذي سال أنهارا ً
ّ
تعطش العدو الوحشي للّحم
سقت
والدم ،وروت أرضا ً تستقي من شهدائها
لتنبت أب��ط��االً ...قانا الجليل :الفرح
والحزن ،القداسة والشهادة.
بقيت ق��ان��ا الجليل ف��ي الجنوب
اللبناني مجهولة من الباحثين والعلماء
الغربيين حتى القرن التاسع عشر.
وق��د علل الباحث إدوارد روبنسون
ه��ذا الجهل بقوله« :ك��ان��ت المنطقة
الممتدة أمامنا إلى الغرب وحتى زمن
حديث «أرض �ا ً مجهولة» ،فال طرقات
فيها أليّ اتجاه سوى على الساحل،
ولهذا كان القليل من السياح هم الذين
اخترقوها» .كذلك ك��ان تعليق كارل
ريتر الذي قال« :كان روبنسون الوحيد
الذي عرف الجانب الشرقي من الجليل
حتى ض��ف��اف األردن الغربية وإل��ى
الطريق المعتاد الذي يمتد من صفد إلى
الشمال الغربي م��رورا ً
ّ
بالجش وبنت
جبيل وتبنين وقانا وصوال ً إلى صور.
وفي الجانب الغربي كان الرحالة كلّهم
ومنذ زمن ريتشارد بوكوك ()1737
يسلكون طريق الشاطئ عبر السهل
الممتد من عكا إلى صور؛ ولم يخاطر
ّ
بالتوغل داخل المنطقة الجبلية
أحد
للجليل» .وهكذا بقيت البلدة مجهولة
بالنسبة إلى الباحثين في جغرافية

األمكنة التي زارها السيد المسيح.

ذاكرة شعبية

يحفظ أهالي قانا معتقدات قديمة
تؤكد الشخصية التاريخية لبلدتهم،
ودورها في نشأة المسيحية ،باعتبارها
المكان الذي جرت فيه أولى معجزات
السيد المسيح في حفلة العرس .أما
الحجة األول���ى فتقول إن البلدة هي
الوحيدة التي تحمل االسم الكامل (قانا
الجليل) كما ورد في إنجيل يوحنا.
وه���ذا االس���م ليس م��ن انتمائها إلى
منطقة الجليل كأرض جغرافية كما هو
ولي له مقام مقدّس
مألوف ،إنما لوجود ّ
ف��وق مرتفع في البلدة ِباسم «النبي
الجليل» ،وه��و مقام قديم ج��دا ً سبق
وجوده انتشار المسيحية في المنطقة.
وفي المنطقة عموما ً والبلدة خصوصاً،
تتجلى االستمرارية التاريخية للتقاليد
والمعتقدات بعدّة أشكال ،ومنها ،وجود
عشرات المزارات التي ال تزال محافظة
على قدسيتها وتسمياتها .منذ عهود
الكنعانيين ،كما إن القرى والمواقع
األث��ري��ة وعيون المياه هي بمعظمها
كنعانية التسمية.
وم��ن تقاليد البلدة التي يتناقلها
األه��ال��ي وج���ود أش��ج��ار متميزة في
قريتهم يؤمنون بأنها نبتت حيث م ّر
يسوع م��ع ت�لام��ذت��ه ،وه��م يتب ّركون
ب��أوراق هذه األشجار ويتخذون منها
دواء شافيا ً ألم��راض��ه��م ،ويتحدثون
عن معجزات حصلت بعد المعالجة
بوساطتها.

التماثيل الصخرية

ق��رب المغارة منحوتات وتماثيل

كبيرة منقوشة على الجدران الصخرية
وه��ي ال��م��ح��اوالت األول���ى لأليقونات
المسيحية .تم ّثل المنحوتات أشخاصا ً
في وض��ع تعبّد وتواضع إم��ا بوضع
اليدين على الصدر ،أو برفعهما بحركة
توسل خشوعي .وعلى ط��رف إحدى
ّ
الصخور تمثال محفور الم��رأة تتكئ
على عصا ،ونحتت بتقنية الفتة ،إذ
تبدو ثيابها واضحة بطيّاتها وطرازها
وما فيها من حشمة ،ويطلق االهلون
على هذا التمثال تسمية «العروس».
ويبدو من نمط ثوبها وطرازه انها من
العهد الروماني الذي عاصر انطالقة
المسيحية األولى.
وعلى صخرة أمامية منفردة نحتت
تماثيل متالصقة تمثل السيد المسيح
يتوسط تالميذه االثني عشر وله هالة
على رأس��ه ،ويبدو اكبر من التماثيل
التي عن يمينه وعن يساره للداللة على
مكانته المميزة .مع مرور الزمن أثرت
العوامل الطبيعية في التماثيل ولم يعد
باديا ً من معالم ال��رؤوس إالّ األشكال
وحسب.
نقوش اخ��رى منحوتة تم ّثل ميالد
الطفل يسوع في المهد ،وصفحة من
الكتاب المقدس ،وعرس قانا الجليل،
إضافة إل��ى منحوتات تمثل العشاء
السري ،وصالة للتالمذة االثني عشر،
والعذراء تحمل طفلها.

قانا اليوم

تقع قانا في محافظة الجنوب ـ قضاء
صور على ارتفاع حوالى  300متر عن
سطح البحر ،تحدّها من الشرق دير
عامص وم��ن الشمال عيتنيت ،ومن
الغرب حناويه ،أم��ا جنوبا ً فتحدها
صدّيقين .وت��ض� ّم قانا أح��ي��اء كثيرة
منها :الحارة الفوقا ،الحارة التحتا ،حي
السيدة صالحة (يوجد مقام لسيدة
جليلة) ،حي البركة ،حي المحافر ،حي
الجامع الشرقي ،حارة مار يوسف ،حي
الحافور ،حي الوارداني ،حي الخشنة،
حي الماصية ،حي الحمارة ،الخريبة.
وف��ي البلدة معرض للفنان والرسام
العالمي اب��ن قانا موسى طيبا ،وهو
عبارة عن رس��وم ول��وح��ات له أقامه

بري تزور �أ�ضرحة ال�شهداء وتفتتح معر�ض ر�سومات
ّ
محمد أبو سالم
في أجواء الذكرى السنوية لمجزرة
قانا ،و بدعوة من مكتب شؤون المرأة
في حركة أمل ،افتتحت عقيلة رئيس
مجلس النواب رن��دى عاصي ب ّري،
معرض ص��ور لشهداء ق��ان��ا ،وذل��ك
بحضور رئيس الحركة الثقافية في
لبنان بالل شرارة ،ورئيس المنطقة
التربوية في الجنوب باسم عباس،
ورئيس بلدية قانا الدكتور صالح
سالمة ،ونائب القائد العام لكشافة
الرسالة اإلسالمية حسين عجمي،
والمفوض ال��ع��ام حسين قرياني،
ومسؤولة ش��ؤون المرأة في حركة
أمل ـ إقليم جبل عامل الدكتورة رباب
عون ،ووفد من النحاتين والف ّنانين
والرسامين ،وفاعليات بلدية وثقافية
ّ
واجتماعية ،إضاف ًة إلى ذوي الشهداء
وحشد من األهالي.
تخلل االفتتاح كلمة لكل من سالمة
وع���ون ،وممثلة التنظيم الشعبي
الناصري ،ث ّم ألقت ب ّري كلمة تحدثت
فيها ع��ن الفطرة ال��ت��ي نشأ عليها
أطفال الجنوب ،وحفظوا عن ظهر
قلب أنّ السماء هي مكان لضوء القمر،
وأنّ غيوم السماء حتى ل��و كانت
سوداء ال تحمل في طيّاتها إال الخير،
إذ في مثل هذا اليوم من عام ،1996
كسرت «المشيئة الشيطانية» الفطرة
البشرية واإلنسانية لكنها لم تنتصر،
على رغم أن وحشا ً حديديا ً كان قد

أطاح بكل اآلمال وقتل العشرات من
األطفال والنساء والشيوخ في كنف
األمم المتحدة الذي هو كنف السالم
المزعوم.
وتابعت« :بين غمضة العين ودقة
القلب ،تالشت األح�ل�ام واختلطت
األشالء بالدماء ،فكانت قانا شهادة
موجهة تحية
طفولة وقيامة وطن»،
ّ
إلى كل الشهداء الذين ذهبت دماؤهم
هدراً.
وقالت« :نلتقي في قانا كما في
ال��س��ن��وات ال��س��اب��ق��ة ال��ت��ي طالبنا
فيها بمحاكمة القتلة الذين ارتكبوا
المجازر بحق أبناء الجنوب وأبناء
فلسطين ،لكننا أصبحنا على يقين
بأن حق الشهداء ال يمكن أن يسقط
بمرور الزمن ،ألنّ عدالة السماء أقوى

من أيّ عدالة دولية أو أرضية ،لذلك
لقاؤنا ال��ي��وم ه��و تأكيد على حفظ
قضية الشهداء».
وأضافت« :إنّ مسؤوليتنا بوجود
الفنانين الذين لم تتل ّوث ريشتهم
بالحقد والكراهية تكون من خالل
عكس ال��ص��ورة الحقيقية لجوهر
اإلنسان عن طريق اللون والصوت
والكلمة ،وأن ن���ؤ ّرخ بالفن لحقبة
أكثر إش��راق�اً ،فهذه حقبة المقاومة
واالنتصار على ال��ع��دو» ،كما دعت
إلى نأي الفن والثقافة والتراث عن
أيّ اصطفافات طائفية ومذهبية
وسياسية ،وإع���ادة تشكيل الوعي
وت��ص��وي��ب ال��ب��وص��ل��ة ن��ح��و ال��ع��دو
الحقيقي ل��ه��ذه األم����ة وإن��س��ان��ه��ا
وتراثها.

إسهاما ً في تعزيز موقع قانا الثقافي.
وتض ّم البلدة عدة مؤسسات تعليمية
منها تكميلية قانا الرسمية ،وثانوية
قانا الرسمية ،ومدرسة قانا الجليل،
وال��م��درس��ة النموذجية جبل عامل،
ومدرسة الرضا ،ومعهد قانا الفني.
أمابالنسبةإلىالمؤسساتالصحية،
فإضافة إلى مستشفى شهداء مجزرة
قانا ،هناك مستوصف قانا الحكومي،
ومستوصف بلدية قانا ومستوصف
وزارة ال��ش��ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة .خالل
السنوات األخيرة نفذت البلدية عدة
مشاريع بهدف النهوض بالبلدة .وفي
هذا اإلطار كان مشروع «حي الخشنة»
حيث ش ّقت الطرقات ،وأنشئت البنى
التحتية ،وزرع��ت األش��ج��ار ،وفتحت
الساحات ليكون الحي موقعا ً سياحيا ً
متميزا ً ونموذجياً.
كذلك ُج ّملت مداخل قانا باألشجار
واألرصفة واإلن��ارة التي أعطت طابعا ً
جماليا ً رائعاً .مع مستديرات مشجرة
على المفارق الرئيسية ،إضافة إلى
توسيع الطرقات الداخلية وتعبيدها.
أم��ا على الصعيد الثقافي ،فتقام
دوري��ا ً لقاءات ح��ول البيئة وأهميتها
في إنماء البلدة ،وندوات حول الصحة
العامة باالشتراك مع الصليب االحمر
وأخرى مع أطباء اختصاصيين .وفي
مجال البيئة أيضاًُ ،زرعت كمية كبيرة
م��ن األش��ج��ار ،وأق��ي��م ب��رن��ام��ج يومي
للنظافة العامة للحفاظ على بيئة
سليمة للبلدة ،يشمل توظيف أكبر عدد
من عمال النظافة ،ووضع مستوعبات
حديثة مع أغطية كاملة لمنع انتشار
الروائح واألوبئة .وساعدت البلدية في
بناء معصرة زيتون حديثة ومتطورة
لمساعدة مزارعي الزيتون على تأمين
مواسم الزيت بأسهل الطرق وأقل تكلفة
ممكنة؛ والجدير ذكره أن هذه المعصرة
أنشئت بالتعاون مع جمعية إيطالية،
و ُو ِ
ض���ع���ت ت��ح��ت إش����راف الجمعية
الزراعية في قانا.

عائالتها

تبلغ مساحة قانا الجليل حوالى
ألفي متر مربع ،وعدد سكانها حوالى 20
ألف نسمة بين مهاجر ومقيم ،يتوزعون
على العائالت التالية :أبو خليل ،أيوب،
األق���رع ،اب��راه��ي��م ـ داه���ود ،أب��و خير،
اسماعيل ،االشقر ،أديب ،برجي ،بيطار،
ب��غ��دادي ،ب��در الدين ،بشير ،بطرس،
توما ،جابر ،جعفر ،جمعة ،حمصي
الحاج ،الحداد ،الحجة ،حدرج ،حمقة،
حالل ،حيدر ،حسن ،حكيم ،حجازي،
ح��م��ادي ،ح��م��ود ،حجاجي ،حسني،
حمية ،حايك ،الخوري ،خليل ،دهيني،
دخل الله ،دروي��ش ،الديماسي ،رزق،
رضى ،رمالوي ،رحيل ،زعرور ،الزين،
زب��د ،سالم ،س��ردي ،سلوم ،سعادي،
ال��س�لاك ،س�لام��ي ،السيد ،سليمان،
سعد ،الشامي ،الشماس ،شلهوب،
ش��ي��ل��ي ،ش���وش���ي ،ص��ل��ي��ب��ا ،ص��ب��را،
صيداني ،صالح ،صائغ ،طه ،طيبا،
طعمة ،عيسى ،عبد الرضا ،عبد الله،
عيديبي ،عامر ،عطية ،عاشور ،عالء
الدين ،عبد الحسين ،عطوي ،غندور،
غضبون ،غ��زال ،الغضبان ،فتوني،
فياض ،فرحات ،ف��رج ،ق��دوح ،قليط،
كساب ،كريم ،كرشت ،موسى،
قسيسّ ،
ماضي ،مهنا ،مراد ،مع ّنا ،ناصر ،نصر
الله ،ن�� ّزال ،نقوال ،هاشم ،الهنداوي،
واكيم ،يونس ،ياسين.
هذه هي قانا ،وتلك قصتها .ومهما
قيل فيها ،يبقى األبلغ ال��ذي لم يقل،
وهو أن أعجوبة السيد المسيح في فجر
التاريخ ال تزال مفاعيلها قائمة ،إذ مهما
دمرت «إسرائيل» ،لن تنال من التجربة
االنسانية السماوية في هذه البقعة،
حيث يتعانق الهالل مع الصليب ،وال
شيء يباعد بينهما ،حتى الموت.

أطلقت جامعة الحكمة وكلّية العلوم اإلدارية والمالية
فيها ،سلسلة ن��دوات عن «إص�لاح لبنان» ،ك��ان رئيس
مجلس القضاء األعلى الرئيس القاضي ج��ان فهد أ ّول
ضيوفها ،فتحدّث عن «دور حكم القانون في التنمية
االقتصادية» ،وذلك بحضور رئيس الجامعة المونسنيور
كميل مبارك ون� ّواب��ه ،وعمداء الكلّيات وقضاة وخبراء
اقتصاديين وأساتذة وطالب.
رحب الدكتور روك أنطوان مهنا بفهد ،وقال« :ارتأت
ّ
كلّية العلوم اإلداري��ة والمالية في جامعة الحكمة ،أن
تطرح هذا الموضوع فائق األهمية كفاتحة لسلسلة ندوات
ّ
تنظمها الكلّية بعنوان« :إصالح لبنان» .وذلك انطالقا ً من
دوره��ا ،بل من رسالتها في تسليط الضوء على الواقع
الراهن وعلى سبل الخروج إلى مستقبل أفضل».
ثم ألقى فهد محاضرة استهلها بشكر الجامعة على
مقاربتها مواضيع ته ّم الوطن والمواطن ،وق��ال« :لكل
زم��ان علمه الخاص تماما ً كلغته الخاصة ،فكما كانت
اللغة الالتينية وعلوم الفلسفة والفيزياء والكيمياء تشكل
أساس العلوم في زمن مضى ،أصبحت االنكليزية وعلوم
االقتصاد والتكنولوجيا والمعلوماتية اإلدارية ،ركائز هذا
الزمن .وال شك أن العولمة التي أدّت إلى تالشي الحدود
السياسية والقانونية واالقتصادية بين ال��دول ،شكلت
عامالً مساعدا ً في ذلك .اليوم ،لم تعد الدولة تش ّكل محور
النظام ،بل أصبحت فرعا ً من النظام االقتصادي العالمي،
ما أدّى إلى اضمحالل الحدود بين الدول».
وقال« :أثبتت التجربة أن تفلّت االقتصاد من أيّ رقابة،
قاد لمرات عدّة في التاريخ الحديث إلى أزمات وانهيارات
اقتصادية (أميركا  ،1929األرجنتين  ،2001البرازيل
 ،2002أميركا  ،2007اليونان  ،2009إسبانيا )2010
آخرها تلك التي حدثت في الواليات المتحدة األميركية
وانتقلت منها إلى أوروب��ا الغربية ووصلت ذيولها إلى
آسيا .هذه األزمات أ ّكدت على الحاجة إلى حكم القانون
لضمان وجود تنمية اقتصادية على أسس سليمة .فما هو
حكم القانون؟
بحسب تعريف ورد في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،
إنه نظام تؤ ّمن فيه حماية متساوية للحقوق العائدة إلى
األفراد والجماعات ،كما يسلتزم فرض عقوبات متساوية
وفقا ً للقانون .وهو يسود على الحكومات ،ويؤ ّمن معاملة
جميع المواطنين بالتساوي أمام إدارة كفوءة ،وأن يكونوا
خاضعين للقانون ال لمشيئة القوي ،وتحكم فيه بين
الناس سلطة قضائية مستقلة».
وأضاف« :من التدقيق في هذا التعريف ،يمكن الجزم
بأن حكم القانون يمكن أن يلعب دورا ً محوريا ً في التنمية

5

االقتصادية ،وهو يرتكز على أسس ع�دّة كالتشريعات
القانونية التي تشكل أساسا ً لحكم القانون ويقتضي
أن تكون عامة ،واضحة وم��ج��ردة تنطبق على جميع
األشخاص الذين هم في مركز قانوني واحد .ولكي يكون
لهذه القوانين دور إيجابي في التنمية االقتصادية ،يجب
العمل دائما ً على تطويرها ،كقانون التجارة اللبناني
الذي يتضمن نظام اإلفالس ،هل تعلمون أنه لغاية اليوم
ّ
وتكف يده عن إدارته
قد يعلن إفالس التاجر ،في لبنان
جميع ممتلكاته إذا أصبح معسراً ،أي أنه لم يعد يملك
سيولة كافية إلدارة تجارته ،ولو كان يملك من العقارات
ما يساوي أضعاف أضعاف قيمة ديونه ،وهو نظام تخلت
عنه أكثرية البلدان المتطورة منذ زمن».
وتابع« :األساس الثاني هي الكفاءة اإلدارية ،إذ ال يمكن
الحديث عن حكم القانون إذا كانت الدولة تفتقر إلى أجهزة
إداري��ة كفوءة وفعالة وخالية من الفساد ،وال إذا كانت
تفتقر إلى أجهزة أمنية ذات درجة مهنية عالية .ال شك
أن التشريع يشكل أحد أهم أدوات السياسة االقتصادية
للدولة ،إال أن السياسة االقتصادية عينها ال يمكن أن تكون
فعالة إال بقدر فعالية الموظفين العامين المولجين بتطبيق
هذه السياسة ضمن إداراتهم».
وأض��اف« :األس��اس الثالث يتمثل بحقوق األف��راد .إن
أحد أهم األسباب التي أدّت إلى أن يصبح لبنان مالذا ً آمنا ً
منذ القرن التاسع عشر لكل مضطهد ،يكمن في احترام
الملكية الفردية ،وهو أمر لم يكن متوافرا ً في حينه في
أيّ من البلدان األخرى المجاورة .ولهذا السبب اختارت
اإلرساليات األجنبية لبنان كمركز رئيس لها في المنطقة،
وقد لعبت دورا ً كبيرا ً في تطوير العنصر البشري في
لبنان عبر المدارس والمطابع .إن احترام حقوق الفرد،
سواء أكان رجالً أو امرأة أو طفالً ،ال سيما حقه في الملكية
وفي التعبير وفي إنشاء الجمعيات واإلتاحة له ممارسة
أيّ نشاط اقتصادي ،ي��ؤدّي حتما ً إلى تعزيز االمكانات
التنموية االقتصادية لدى الدولة».
وتابع« :األساس الرابع هي السلطة القضائية المستقلة.
ال يستقيم حكم القانون ،إال بوجود قضاء شفاف ،يحظى
محصن ض ّد جميع المؤثرات الخارجة
بثقة المتقاضين،
ّ
عن القضايا المعروضة أمامه ،مستق ّل نزيه كفوء وسريع
فيتوجه إلى المتقاضي كإنسان
ومستق ّر في اجتهاده،
ّ
بتجرد وحيادية وموضوعية ،يحترمه ويحترم عاداته
وتقاليده ودرج��ة إدراك��ه ،فيأتي الحكم مقبوال ً ومفهوما ً
منه».
واختتمت الندوة بمداخالت ونقاشات وأسئلة وأجوبة.

«غدي» تطلق حملتها التربوية ال�سنوية
لزراعة الأرز

أطلقت «جمعية غدي» في سياق
أنشطتها البيئية ال��م��ق� ّررة للسنة
الدراسية الحالية ( 2013ـ ،)2014
على صعيد مشتلها الزراعي التربوي
الذي أنشئ بالشراكة مع وزارة البيئة
عام  ،2002وبالتعاون مع «مدرسة
النهضة الوطنية» ـ دي��ر الشير في
بلدة بمكين ـ قضاء عاليه ،حملة
لزرع بذار األرز ،شملت كخطوة أولى
عددا ً من المدارس الرسمية والخاصة
في جبل لبنان ،على أن تشمل الحقا ً
المدارس في مختلف المناطق.
وكان طالب المدارس قد أحضروا
أك��واز األرز من محمية أرز الشوف
التي تعتبر شريكة في هذا النشاط،
وعملوا على استخراج البذار منها
وفق طرق علمية لكي تصبح صالحة
للزرع ،فيما تو ّلوا أيضا ً تهيئة أكياس
النايلون واألوع��ي��ة البالستيكية،
فضالً عن تحضير التراب وتسميده
وتنظيفه من الشوائب.
قبيل انطالق الحملة ،أثنى رئيس
الجمعية المربّي ف��ادي غانم على
م��ا بذله ال��ط�لاب م��ن جهود أتاحت
ال��ش��روع ب��ال��زرع ،وأش��ار إل��ى «أننا
ط��رح��ن��ا ف���ي اآلون�����ة األخ���ي���رة مع

وزي��ر البيئة ض��رورة تعميم تجربة
المشاتل الزراعية في المدارس على
غرار مشتلنا الذي ينتج سنويا ً آالف
األغ����راس ،وي��رف��د بها المؤسسات
التربوية والجمعيات األهلية في
مختلف المناطق اللبنانية».
ولفت إلى أن «وزي��ر البيئة أبدى
اهتماما ً وطلب م ّنا إعداد ملف كامل
عن مشتلنا للنظر في إمكانية تعميم
التجربة بالتنسيق مع وزارة التربية
والتعليم العالي».
ّ
«نحضر للقاء وزير التربية
وقال:
ووض��ع تجربتنا بتصرفه ،ون��رى
أنّ التحديات التي تواجهنا على
مستوى ت��راج��ع األح���راج تفترض
مالقاتها بعيدا ً من التدريس النمطي
ال��ذي يكاد يقتصر على إحياء يوم
الشجرة».
وق���ال غ��ان��م« :ت��ج��رب��ت��ن��ا وكما
ت���رون قائمة على عمل ال��ت�لام��ذة،
فهم ي��ح��ض��رون ال��ت��راب واألوع��ي��ة
واألك����ي����اس وي���ه���ي���ئ���ون ال���ب���ذار
وي��زرع��ون ،ويتابعون م��ا زرع��وا،
ومعظم التالمذة أهدوا أغراس األرز
والصنوبر ألمهاتهم ،ومنهم من أخذ
غرسته وزرع��ه��ا ق��رب بيته .بهذه

الروحية ،ال يمكن لهذا التلميذ أن
يقطع شجرة في مستقبالً.
شرع المشتل أبوابه منذ سنوات
ع���دّة ل��ك��اف��ة ال��م��ؤس��س��ات التربية
ف��ي ل��ب��ن��ان ،وه���ذا ال��ن��ش��اط ام��ت��داد
ألنشطتنا المستمرة منذ أكثر من عشر
سنوات».
وأض���اف« :يقوم التالمذة بفتح
األك��واز بطريقة معينة واستخراج
األوراق التي تحمل البذور الجيدة،
وت��ك��ون ك��ل ب���ذرة ملتصقة بورقة
رقيقة ،ويضعون البذور المنتقاة في
ّ
برش التربة
أوعية خاصة ويقومون
الرملية فوقها ،ثم توضع في البراد
على درج��ة ح���رارة م��ا دون الصفر
لالحتفاظ بالرطوبة لفترة تمتد
شهرا ً أو أكثر .في هذه الفترة تكون
البذرة قد أصبحت جاهزة للزرع بعد
تص ّمغها ،ث ّم نبدأ زرعها في أوعية
صغيرة لسنة واح��دة ،ومن بعدها
نقوم بنقلها إلى وعاء أكبر أو زرعها
في األرض مباشرة إذا توفرت سبل
العناية».
وعرض عدد من التالمذة لتجربتهم
ومساهمتهم ف��ي ت��أم��ي��ن أغ���راس
لحمالت التشجير في كافة المناطق.

