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مناطق
مديرية �أوتاوا في «القومي»
تحتفل بعيد ال ّأم في كندا

المبرات تعلن نتائج درا�سة التقويم الذاتي
ّ
وخطة التطوير اال�ستراتيجية للع�شرية المقبلة
أطلقت جمعية المب ّرات الخيرية
في «أسبوع المب ّرات» ،نتائج دراسة
التقويم الذاتي لقياس أثر برنامج
التطوير اإلداري على مؤسسات
المب ّرات التعليمية والرعائية ،وخطة
التطوير االستراتيجية للعشرية
الثانية ،وذلك في حفل حاشد أقيم في
قصر األونيسكو ،حضره عدد كبير من
الشخصيات السياسية واالجتماعية،
وممثلين ع��ن م��ؤس��س��ات تربوية
مختلفة وجمع من أهل المب ّرات.
وو ّزع المنظمون قبل الندوة ،دليل
الخالصة التنفيذية للدراسة والذي
اختصر في صفحاته األولى ما آل إليه
برنامج التطوير اإلداري والتربوي في
عامه العاشر ،محققا ً تغييرا ً نوعيا ً
على مستوى الممارسات اإلداري��ة
والقيادية ،ومنجزا ً بناء القدرات ألكثر
من  150شخصا ً من الكوادر األساسية
في الجمعية ،وناشرا ً ثقافة التطوير
والتجديد واللغة اإلدارية المشتركة
في مؤسسات الجمعية ودوائ��ره��ا.
كما أرس��ى ،في م���وازاة ذل��ك ،ثقافة
التفكر والتقويم والمراجعة وتعديل
المسار وتحسين التجربة.

فضل الله

وأل��ق��ى السيد جعفر فضل الله
كلمة رئيس الجمعية العالمة السيد
علي فضل ال��ل��ه ،وم��م��ا ج��اء فيها:
«كان هدفنا وسيبقى ،أن نساهم في
تكوين مجتمع يمارس مسؤولياته
بحريّة ذاتية ،وبفرح روح��ي ،ليسد
ال��ث��غ��رات ه��ن��ا ،وي��ل��ب��ي ال��ح��اج��ات
هناك ،في سعي دؤوب ومتواصل
للتخفيف من تداعيات مآسي اليتم،
والفقر ،واإلعاقة ،والجهل ،والحقد،
والتعصب .وقد خضنا
واالنقسام،
ّ
هذه العملية اإلصالحية ،فكرا ً وعمالً،
ومن دون أن ن ّتخذ من هذه المآسي
م��ادة دسمة لكيل االت��ه��ام��ات لهذه
الحكومة المتقاعسة أو تلك ،أو لهذا
العقل العربي أو الديني القاصر ،أو ما
يسمى بالبنى االجتماعية المتخلفة،
أو لثقل التاريخ وأعبائه ،كما يفعل
الكثير م ّنا ،حين يستعيضون عن
العمل بإلقاء ال��ل��وم على ك��ل ذل��ك،
وكأنهم بذلك أدّوا قسطهم ،وعملوا ما
عليهم ،ع ّل ذلك يكون لهم براءة».
وت��ح��دّث ف��ض��ل ال��ل��ه ع��ن الفهم
االسالمي لالنفتاح قائالً« :لم نفهم
اإلسالم إال دين انفتاح وتواصل ،دين
حب وتسامح ،دين عطاء وإيثار ،دين
حرية وتحرر ،دين شورى وشراكة،
دين علم وعمل ،وقد تحركنا في كل
ما نحمله من رؤى وأفكار وأعمال ،من
وحي هذا الفهم اإلنساني للدين ،ولم
يكن هذا المسار سهالً ،ولعلنا واجهنا
مؤسسات
صعابا ً وعقبات قد تنوء بها َّ
عالمية ،لكننا واص��ل��ن��ا المسيرة
بالرسالة المنفتحة ،والكلمة األمينة
والعقل الحر ،نحمل مبادئ الحوار
للتالقي ،واالعتدال قاعدة لالستقرار،
والدين جسرا ً للتواصل والتسامح،
والعلم حربا ً على الجهل ،والرحمة
َ
والمواطنة مدخالً
بديالً من العصبيَّة،
إل��ى التفاعل وال��وح��دة ،والحرية
منطلقا ً ل�لاب��داع ،وال��ت��ح�� ّرر حفظا ً
للوجود وال��ك��رام��ة ،واالستقاللية
رفضا ً للتبعية ،والعطاء اختبارا ً
إلنسانيتنا .وأدرج��ن��ا ك��ل ذل��ك في
مسيرتنا ،تحت عنوان االنفتاح على
الخير ،الخير اإلنساني المشترك».
وأش��ار إل��ى مفهوم التطوير لدى
المب ّرات قائالً« :عندما نتحدث عن

التطوير ،فإننا نالمس أفق المستقبل،
فالتطوير ض��رورة ،لئال نصبح من
الماضي ،ونجمد في ح��دوده ،وفي
الجمود م��وت ،فيما التطوير حياة
وتقدم ،والتطوير يبدأ من اإلنسان
قبل أن يبدأ من أي شيء آخر .أن نعمل
على تطوير اإلنسان ،يعني أن نعمل
على تجديد العقل والقلب والروح ،أن
نعيش الهاجس الرسالي ،أن نحرص
على بقاء الوجدان صالحا ً ليتحسس
آالم المجتمع ،فال نتحول إلى كائنات
باردة إنسانياً ،أن نحرص على بقاء
حساساً ،لمعرفة
جهازنا اإلدراك��ي
ّ
ح��اج��ات ال��واق��ع وتل ّمس الحلول،
أن نحرص لتبقى أرواح��ن��ا تعيش
األم��ل والطمأنينة ،لبناء مستقبل
مشرق ،مستقبل نصنعه بالتخطيط
العلمي ،بعد أن استهلكتنا االنفعالية
والتلقائية».
وأكد «أننا نريد للمب ّرات ،كما لك ِّل
المؤسسات االجتماعية ،أن تنتج
لمجتمعاتنا إنسانا ً جديدا ً في الفكر
والممارسة والتطلعات ،وفي تح ّمل
المسؤولية وإدارة ال��� ّذات ،لنكون
الئقين في ممارسة أدوارنا التربوية
والتعليمية واالجتماعية واإلنسانية
وال��روح��ي��ة واألخ�لاق��ي��ة ف��ي خدمة
اإلن��س��ان ،وف��ي تقليص مساحات
االستضعاف ،وف��ي تنمية ساحات
القوة .وتلك مه ّمة جليلة ومسؤولية
ك��ب��ي��رة ،فهل ن��ك��ون على ق��در هذه
المهمة وهذه المسؤولية؟».

األمين

ثم ألقى رئيس الهيئة اللبنانية
للعلوم التربوية علي األمين مداخلة
ق��ال فيها« :س��م��ات ال��م��ب�� ّرات قلّما
جمعتها م��ع��اً ،م��ؤس��س��ة تربوية
ف��ي لبنان وال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي .أوالً،
الحشد االجتماعي ،أي جملة القوة
االجتماعية المندفعة لدعم الجمعية
وللعمل على تحقيق أهدافها ،ثانياً،
معادلة االلتزام المؤسسي واالنفتاح
ع��ل��ى ال��ت��ح��دي��ث ال��م��س��ت��م��ر ،وف��ي
المعادلة استخدام التحديث من أجل
تحقيق األهداف وليس جعل األهداف
في خدمة التحديث ،ثالثاً ،تلقف ذوي
الحاجة واأليتام والفقراء والحيلولة
دون سقوطهم في الظلم االجتماعي
واالرت��ف��اع بهم نحو ج��ودة التعليم
ونوعية الحياة ،جنبا ً إلى جنب مع
سائر المتعلمين فيها وص��وال ً بهم

إلى معاهد مهنية وم��دارس ثانوية
مرموقة».
وأض��اف« :إن عظمة المؤسسات
ال��ت��رب��وي��ة وال����م����دارس ل��ي��س في
أن تنتقي المصطفين اجتماعيا ً
واقتصاديا ً وتشربهم ثقافتهم لقاء
بدل عال ،بل في أن تستقبل البعيدين
اجتماعيا ً عن الثقافة المدرسية وتبذل
جهدا ً مضاعفا ً لنقلهم من موقع ثقافي
واجتماعي إلى موقع أعلى .وها هي
الفعالية بأ ّم عينها ،الفعالية اإلدارية
التي تستند إل��ى العلوم الحديثة
وال��ت��ط��وي��ر المستمر ،وال��ت��ي ك��ان
للهيئة شرف المساهمة المتواضعة
فيها ،ليست بدورها إال جزءا ً يسيرا ً
من منظومة قيمية سلوكية متعددة
المستويات والوجوه ،تجسدت في
تحويل فكرة أطلقها المؤسس إلى
مؤسسة فريدة من نوعها .هي فعالية
صح التعبير .وهي فعالية
كلية إذا
ّ
من صنع المؤسسة وأهلها».

جرداق

وكانت مداخلة الستشاري برنامج
التطوير اإلداري ودراس���ة التقويم
األس��ت��اذ ف��ي ال��ج��ام��ع��ة األميركية
البروفسور م��راد ج��رداق ،لفت فيها
إلى أن التطوير التربوي هو نتيجة
تحوالت في البنى الفكرية والقيمية
من أفراد منخرطين في التربية.
وق��ال« :بيئة المب ّرات شكلت لي
تحدّياً ،فهي بيئة ملتزمة إسالميا ً
وبالتالي بيئة محافظة بطبيعتها
من جهة ،ومن جهة أخرى هي بيئة
متميزة بإسالمها وبالتزامها في
مسيرتها بفكر العلاّ مة المرجع السيد
محمد حسين فضل الله .هذا الفكر
يجمع بين االلتزام الجوهري وبين
قدرة اإلنسان على التغيير والتغير،
ف��آراء العالمة كما نعرفها ونقرأها
ونفهمها ت��ردّدت فيها مفاهيم منها
إحكام العقل وق��درة اإلن��س��ان على
التغير من خ�لال الفعل والتجربة
والتفكر في كل مناحي الحياة ،وكانت
تضفي طابعا ً مميزا ً لبيئة محافظة
ولكنها ف��ي ال��وق��ت نفسه متحفزة
للتجربة».

كرامي

المداخلة الرابعة كانت ألستاذة
اإلدارة ال��ت��رب��وي��ة ف��ي الجامعة
األميركية واستشارية دراسة التقويم

ال��دك��ت��ورة ريما ك��رام��ي قالت فيها:
«تجربة المب ّرات رائدة نظرا ً إلى شبه
غيابها في المجال التربوي في وطننا،
ولكونها تبنت أعلى المواصفات
العالمية للنجاح من دون أن تفقد
صلتها بمجتمعها أو تناقض قيمه
وتقاليده بل كانت وليدة له متجذرة
مع حاجات أبنائه وبناته».
وأضافت« :هذه التجربة متميزة
وف��ري��دة ك��ون التفاني ف��ي الخدمة
والتقييم الدائم للذات إلدراك األفضل،
والسعي الدائم إلى تنمية المعارف
والمهارات ،منتشر بين كل العاملين
في المؤسسة .فهم ك ّرسوا أنفسهم
لهدف واحد :خدمة الطالب وإعداده
ل��ل��ت��م��ي��ز ،ول���م ي���و ّف���روا ف��ي سبيل
الوصول إلى ذلك جهدا ً أو طاقة أو
عطاء أو إبداعاً».
وأش����ارت إل���ى أن ال��ت��ط��وي��ر في
مؤسسة المب ّرات مسار وليس حدثاً.
وه���و م��س��ي��رة انتقلت م��ن دراس���ة
حاجات إل��ى برامج إع��داد وتأهيل
وب��ن��اء ق����درات ت��رب��وي��ة ،وإع��ط��اء
مهارات ،وبعدها إلى تقييم ينبثق
منه مسار استراتيجي ،أهم ما فيه أنه
قائم على إعداد القيادات التطويرية
في داخل مؤسسة المب ّرات وإطالقها
لتحمل مسؤولية المرحلة القادمة
على كاهلها ،فأنشأت وحدات للتطوير
المستمر والتقويم الذاتي تنطلق من
وحدة مركزية إلى وح��دات منتشرة
ف��ي م��ب�� ّرات المؤسسة وم��دارس��ه��ا.
ف��وج��ود مؤسسة عملت على هذا
النهج بهذا الثبات والتركيز أمر في
غاية الندرة في مجتمعنا اللبناني
والمحيط العربي.

اسماعيل

وش���رح���ت م��ن��س��ق��ة ال���دراس���ة
مديرة ثانوية الكوثر األستاذة رنا
اسماعيل خطوات البرنامج االداري،
قائلة« :تعاونت المب ّرات مع الهيئة
اللبنانية للعلوم التربوية ،وهي
جهة تربوية باحثة ومتخصصة
ق�����ادرة ع��ل��ى ت��ق��ي��ي��م اح��ت��ي��اج��ات
ال��ت��دري��ب وت��ق��دي��م ت��ص��ور ح��ول
البرامج التدريبية الالزمة في إعداد
ه��ذه ال��ك��وادر ،ن��ظ��را ً إل��ى خبرتها
الواسعة في ه��ذا المجال .وقامت
الهيئة بتحقيق دراس���ة ميدانية
رصدت فيها احتياجات التدريب في
جميع المؤسسات التابعة لجمعية

المب ّرات الخيرية واقترحت برامج
تدريبية شاملة إن من حيث مواد
التدريب أو من حيث أنواع التدريب
الذي ستخضع له هذه الكوادر عالو ًة
على مستوياته المختلفة».
وأشارت إلى التغيير الذي أحدثه
ب��رن��ام��ج ال��ت��ط��وي��ر اإلداري على
مستوى المعارف والبنى الفكرية
وال��م��م��ارس��ات ،واك��ب��ه تغيير على
مستوى السياسات والهيكليات
واألنظمة لكي يقنن ويصبح إنسيابيا ً
في عمل المب ّرات المؤسسي.
وأضافت« :مع إتمام كل وحدات
برنامج التطوير اإلداري ،ب��ادرت
جمعية ال��م��ب�� ّرات ال��خ��ي��ري��ة إل��ى
قياس أثر البرنامج على جودة أداء
المؤسسات بشكل عام ،والذي يشكل
اإلضاءة األميز في رحلة المب ّرات مع
التطوير».
وت��ح��دث��ت اس��م��اع��ي��ل ع��ن خطة
المب ّرات االستراتيجية للعشرية
المقبلة ،فقالت« :أردن���ا م��ن هذه
الخطة تمكين المؤسسات من إعداد
خططها االستراتيجية لمشروع
التطوير المستمر والتقويم الذاتي
وتنفيذها ،إضاف ًة إلى تشكيل الوعي
واألطر المفاهيمية المشتركة لعمل
المب ّرات على مستوى كل العاملين،
وإع��داد برامج تطوير مهني مستمر
بعيد المدى يساعد في تحسين أداء
العاملين وضمان إستدامة فعالية
المؤسسات».
أض���اف���ت« :س��ن��ق��وم بتشكيل
ف��رق ن��واة من المدربين وتأهيلهم
لتمكينهم م��ن م��ه��ارات ال��ت��دري��ب
وإعادة دراسة األنظمة والسياسات
والهيكليات لتستجيب لسياسة
التطوير المستمر والتقييم الذاتي،
فضالً عن إعداد نظام اعتماد للتميز
ال��م��ؤس��س��ي ف��ي ال��ع��م��ل ال��ت��رب��وي
التعليمي والرعائي في المب ّرات،
ناهيك ع��ن بناء ال��ق��درات لتمكين
فريق ن��واة متخصص في التربية
المختصة في كل مؤسسة ،وتشكيل
الوعي واإلطار المفاهيمي المشترك
لمفهوم ال��دم��ج ال��ت��رب��وي عند كل
العاملين في المؤسسات التعليمية
وال���رع���ائ���ي���ة وت��ع��دي��ل وت��وح��ي��د
السياسات واألنظمة المرتبطة به».

مدير عام المب ّرات

وألقى مدير عام «جمعية المب ّرات
الخيرية» الدكتور محمد باقر فضل
الله كلمة شكر فيها الذين ساهموا
في برنامج التطوير االداري .وقال:
«س��� ّر ن��ج��اح ال��م��ب�� ّرات أن��ه��ا نهلت
م��ن م��ع��ي��ن ال��س��ي��د م��ح��م��د حسين
فضل الله في مسيرتها الرسالية
والتربوية والتعليمية والثقافية
واإلنسانية .وفي الذكرى الرابعة
لرحيله ج��س��داً ،نستشرف اليوم
مستقبل ال��م��ب�� ّرات بخطة تطوير
ع��ش��ري��ة ث��ان��ي��ة مستلهمين فكره
وإرادت��ه ووصاياه ،ال لنحافظ على
المكتسبات واإلن��ج��ازات بل ليكون
التطوير والتنمية واإلبداع وسائلنا
لبلوغ األهداف الكبيرة».
وفي ختام االحتفال ،منح مدير
عام المب ّرات درع��ا ً تكريمية للهيئة
اللبنانية للعلوم التربوية ،بشخص
رئيسها ال��دك��ت��ور ع��دن��ان األم��ي��ن
عربون شكر وتقدير على مساهمتها
ف���ي ب��رن��ام��ج ال��ت��ط��وي��ر اإلداري
والتربوي ،دراس ًة وتدريبا ً ورصدا ً
لالحتياجات.

متفرقات
ّ
تحذر من موجة حر
الأبحاث الزراعية

تو ّقعت مصلحة االبحاث العلمية الزراعية طقسا ً حارا ً بدءا ً من  15أيار الحالي ولعدة أيام ،إذ
يشتد الحر خصوصا ً يومي  23و 24منه ،ما قد يتسبب بحدوث حرائق .ودعت المصلحة الوزارات
واألجهزة المعنية من دفاع مدني وإطفاء وبلديات وحراس أحراج وجمعيات بيئية وقوى الجيش
واالمن الداخلي إلى الجهوزية لمكافحة أي حريق .وح ّثت المواطنين على االنتباه في التعاطي مع
الطبيعة ،وعدم إشعال النار ،واالبالغ عن أيّ حريق بأسرع ما يمكن.

�أ�سبوع المطالعة في �آ�سيا ـ البترون
أطلقت وزارة الثقافة أسبوع المطالعة في مركز المطالعة والتنشيط الثقافي في آسيا ـ قضاء
البترون ،تحت شعار «شعب يقرأ ...وطن يبرأ» ،إذ عقد لقاء مع جمعية التحسين الذاتي واالجتماعي
الممثلة بفريق مؤلف من سمر شحيد وعلي عيتاني ح ّفزا االوالد في القرى المجاورة للمركز على
القراءة بطريقة محببة ،مركزيَن على أهمية االعتناء بالنفس على جميع الصعد من أجل بلوغ سلم
النجاح.
واستضافت المكتبة طالب الصفين االول والثاني من مدرسة شبطين الرسمية ،بحضور مديرة
المدرسة نجاح سعاده ،واستمع الطالب إلى قصص قرأتها أمينة المكتبة وشاهدوا أفالم صور
متحركة.

هبة �إيطالية لتكميلية �صور للبنات

سلّم قائد وحدة الدعم اللوجستي في القوة االيطالية العاملة ضمن إطار قوات «اليونيفيل»

الكولونيل ماريو ستيفانو ريفا ،مديرة تكميلية صور الرسمية للبنات عفت بزي ،ملعب َْي كرة السلة
وكرة الطائرة ،بحضور كبار الضباط االيطاليين وأستاذة الرياضة لميس خضرا ،بعد أن أنهت وحدة
الدعم اللوجستي االيطالي أعمال التخطيط والطالء التي تبرع بها ضباطها وجنودها.
وشكرت بزي الكولونيل ريفا على مساعدة المدرسة ،وقالت« :إن إدارة المدرسة ومعلميها
وتالمذتها يشكرون القيادة االيطالية ،وهم لن ينسوا اليد الخيّرة التي امتدت إليهم لمساعدتهم،
وسيذكرون دائما ً الكولونيل ريفا وجنوده االيطاليين الذين تركوا بصمة جيدة وطيبة في قلوبهم
وأذهانهم».
وشكر الكولونيل ريفا ،المديرة بزي على حفاوة االستقبال ،وقال« :إن إدارة المدرسة وعلى رأسها
المديرة عفت بزي وتالمذتها يستحقون كل التقدير واالحترام ،أردنا قبل مغادرتنا لبنان تزامنا ً
مع انتهاء مهمتنا ،أن نقوم بهذا العمل كهدية متواضعة لتالمذة المدرسة ،وإن أُنجز مجرد بادرة
من الضباط والجنود االيطاليين من مصروفهم الخاص ،لتبقى ذكرى في قلوبكم» ،مثنيا ً على دور
المدرسة في تعليم طالبها اللغة االيطالية التي أشرف عليها ضباط إيطاليون.

ك�شافة البيئة تطلق برنامجها التثقيفي البيئي
أطلقت جمعية كشاف البيئة في لبنان برنامجها للتثقيف البيئي لألشبال ضمن سلسلة نشاطات
التربية البيئية التي ّ
تنظمها الجمعية لهذه السنة ،ويتضمن البرنامج ورشا ً تعليمية متن ّوعة
وزيارات ورحالت ميدانية علمية إلى مختلف المحميات الطبيعية ،ومباريات في الرسم واألعمال
اليدوية ،إضافة إلى مسرح الدمى.
ويستهدف البرنامج األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  5و 12سنة ،بهدف تزويدهم بالمعارف
البيئية التي تناسب أعمارهم بأسلوب مبسط وترفيهي.

أحيت مديرية أوت���اوا ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي مناسبة عيد األ ّم في كندا ،بحفل عشاء حضره
مدير المديرية يوسف الغريب وأعضاء هيئة المديرية
وجمع من القوميين واأل ّمهات.
استه ّل الحفل بكلمة ترحيب ألقاها الغريب ،من ّوها ً بدور
األ ّم في الحياة االجتماعية واألسرية .كما حيّا ناموس
وخص األمهات اللواتي قدّمن
المديرية رزق الله أيوب األ ّم،
ّ

من أنشطة كشافة البيئة

أبناءهن قرابين على مذبح الوطن ،واأل ّمهات المناضالت
في النهضة السورية القومية االجتماعية ،والمرأة المقاومة
في فلسطين والشام العراق ولبنان.
وألقت ريانا مرعي ورنا الغريب كلمتين في المناسبة،
وتض ّمنتا تحيّة لأل ّمهات اللواتي يتح ّملن مسؤولية بناء
جيل جديد يعي حقيقته ويدافع عن قضيته.
وتخلل الحفل تقديم ثلّة من الزهرات الورود لأل ّمهات.

«درب الجبل اللبناني» ير�صد ّ
التعديات على البيئة
أكد وزي��ر البيئة محمد المشنوق
أهمية حماية درب الجبل اللبناني،
خ�لال مؤتمر صحافي عقده أمس
ف��ي ال�����وزارة ،بمشاركة «جمعية
درب الجبل اللبناني» برئاسة كريم
الجسر ،وسلّط فيه الضوء على أهمية
درب الجبل في الح ّد من التعديات
البيئية ال��ت��ي رصدتها الجمعية،
وبالتالي الحفاظ على إرث لبنان
الطبيعي.
وقال المشنوق« :كنا نسمع بدرب
الجبل ف��ي االغ��ان��ي الفولكلورية
القديمة ،وإن موضوع حماية درب
الجبل اللبناني ظاهره بيئي وعمقه
وطني بامتياز ،وال��ه��دف المباشر
منه بيئي بالتأكيد لجهة الحفاظ
على طبيعة جبال لبنان الخالبة،
من خالل منع االنتهاكات والتعديات
التي شاهدناها بالصور ،وبالتالي:
المحافظة على المعالم البيئية
وعلى موائل الكائنات الحية النباتية
وال��ح��ي��وان��ي��ة ،أي المحافظة على
التنوع البيولوجي وحماية خزان
لبنان المائي ،ولربما سنوات الشح
المائي مثلما نشهده هذا العام ،هي
السنوات التي يلمس اللبنانيون فيها
عن كثب أهمية هذه الحماية».
وأض������اف« :أم����ا األه������داف غير
ال��م��ب��اش��رة ف��ه��ي :اج��ت��م��اع��ي��ة ،من
خالل الحفاظ على المعالم األثرية
والثقافية ،وال��ح��ف��اظ على ع��ادات
ال��ق��ري��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وت��ق��ال��ي��ده��ا،
واق��ت��ص��ادي��ة ،م��ن خ�ل�ال تشجيع
السياحة البيئية المسؤولة ،وتعزيز
ال��ف��رص االق��ت��ص��ادي��ة ف��ي ال��ق��رى،
وبالتالي تنمية األري��اف والحد من

النزوح والضغط على المدن.
وإذا ك���ان���ت األه�������داف بيئية
واجتماعية واقتصادية ،فهي من دون
شك وطنية ،وعندما تكون وطنية
تستدعي ج��ه��ودا ً وطنية ،أي على
صعيد:
ـ الدولة في التشريع والتطبيق
والمتابعة ،وذل��ك من خ�لال إدارات
ال���دول���ة واألج���ه���زة المستحدثة
أخ��ي��راً ،ال سيما المحامين العامين
المتفرغين وقضاة التحقيق لشؤون
البيئة والضابطة البيئية (القانون
.)2014/251
ـ البلديات ،من خالل حسن تطبيق
ال��ق��وان��ي��ن واألن��ظ��م��ة البيئية على
الصعيد المحلي.
ـ الهيئات االقتصادية من خالل
الحرص على سالمة البيئة وحماية
مواردها الطبيعية في المشاريع التي
تقوم بتنفيذها ،وتشجيع المشاريع
الخضراء.
ـ هيئات المجتمع األهلي من خالل
التوعية واإلرشاد ،ورصد التعدّيات.
ـ وسائل اإلعالم من خالل اإلضاءة
على ال��م��ب��ادرات االيجابية والنقد
الب ّناء للمخالفات.
ـ ال��م��واط��ن اللبناني م��ن خ�لال
السلوك البيئي المسؤول».
وخ��ت��م ال��م��ش��ن��وق م����ؤ ّك����دا ً أن
المسؤولية مشتركة ،وقال« :دعونا
نتساءل أيضا ً كيف سيكون لبناننا
ال���ذي نحبّه ونعتز ب��ه بعد عشر
سنوات ،إذا استمرت هذه التداعيات
على ما هي اليوم؟».
ثم عرض الجسر واقع درب الجبل
وال��ت��ع�� ّدي��ات ال��ت��ي ُرص���دت ،وق��ال:

«إن المسير السنوي السادس الذي
تنظمه جمعية درب الجبل اللبناني
ب��دأ ه��ذه السنة ف��ي  5نيسان من
مرجعيون وانتهى ف��ي  5أي��ار في
ع��ن��دق��ت .وإن ه��ذا المسير يعطي
محبي المشي في الطبيعة فرصة
التمتع بطبيعة جبال لبنان الخالبة
والتعرف إلى عشرات المعالم األثرية
الثقافية والطبيعية عن كثب وعلى
ع��ادات القرية اللبنانية وتقاليدها،
وهو بذلك يشجع السياحة البيئية
المسؤولة ويساهم في تعزيز الفرص
االقتصادية في القرى التي يمر بها».
وأض���اف« :ف��ي المقابل يساهم
هذا المسير أيضا ً في رصد عد ٍد من
االنتهاكات والتعدّيات البيئية التي
تش ّوه طبيعة الجبال اللبنانية ،نذكر
منها على سبيل المثال :مجازر صيد
الطيور المهاجرة والمحلقة ،قطع
األشجار المعمرة كاللزاب والشوح
واألرز وأش��ج��ار ال��ص��ن��وب��ر ،إه�لاك
ينابيع المياه ،العمران العشوائي،
ت��دم��ي��ر ال����دروب ال��ق��دي��م��ة وتعبيد
ال��ط��رق ال��زراع��ي��ة وش��ق الطرقات
الجديدة ،انتشار المقالع والكسارات
وتحويل مناطق طبيعية إلى مكبات
عشوائية».
وأمل الجسر ،استنادا ً إلى القانون
رقم  2014/251الذي أقره مجلس
ال���ن���واب ح��دي��ث��ا ً ح���ول تخصيص
محامين عامين متف ّرغين وقضاة
تحقيق لشؤون البيئة ،أن يأتي هذا
المؤتمر داعما ً مساعي وزارة البيئة
بالتعاون مع وزارة العدل لوضع هذا
القانون موضع التنفيذ ،وذلك سعيا ً
إلى حماية درب الجبل اللبناني.

الع�شاء ال�سنوي لهيئة �أبناء العرقوب ومزارع �شبعا
أقامت هيئة أبناء العرقوب ومزارع
شبعا ع��ش��اءه��ا ال��خ��ي��ري السنوي
بحضور قائمقام مرجعيون وليد
الغفير وممثلين ع��ن :رئيس الحزب
السوري القومي االجتماعي النائب
أسعد ح��ردان ،النائبين أن��ور الخليل
وقاسم هاشم ،والوزير السابق مروان
خير الدين.
وكانت كلمات لكل من نعيم القلعاني
وعدنان بدر ِباسم المؤتمر الشعبي،
ورئيس هيئة أبناء العرقوب محمد
حمدان ال��ذي اعتبر أنّ قضية م��زارع
شبعا وت�لال كفرشوبا قضية وطنية
مقدّسة وسقط على طريق تحريرها
والدفاع عنها مئات الشهداء ،واعتقل
ال��ع��ش��رات م��ن األخ����وة المناضلين
وعذبوا في سجون االحتالل وعمالئه
عندما قادوا المواجهات واالنتفاضات
ف���ي وج����ه االح����ت��ل�ال وم��ش��اري��ع��ه
العدوانية.
وط���ال���ب أيّ م���رش���ح ل��رئ��اس��ة
الجمهورية بتب ّني قضية تحرير مزارع
شبعا وتالل كفرشوبا والغجر وكل شبر
ما زال تحت االحتالل «اإلسرائيلي»،

كما عليه أن ي���درس ج��ي��دا ً الملفات
التي لها عالقة بالسيادة ،للتأكد بأن
المزارع والتالل لبنانية والحدود هناك
مرسمة.
وق��ال« :هناك اتفاقات بين لبنان
وسورية حول لبنانية هذه المنطقة،
ولدينا كل الوثائق التي تثبت هذا الحق
والمطالبة عبر المحافل الدولية بإجبار
العدو «اإلسرائيلي» لدفع التعويضات
التي لحقت بأصحاب الحقوق من ج ّراء

االحتالل ،وتقدّر بمليارات الدوالرات».
ودع����ا ح��م��دان رئ��ي��س الحكومة
تمام سالم إلى ضرورة تشكيل لجان
رسمية قضائية أمنية وطبية لمواكبة
التحقيق في قضية اغتيال المهندس
هادي قصب في أميركا ،وقال« :نحن
على استعداد لتزويد اللجنة إن وجدت
بالمعطيات والوثائق والحقائق التي
تملكها عائلة المغدور من أجل كشف
حقيقة ما حصل أمام الرأي العام».

«اللبنانية للدرا�سات» تو ّزع ماعز ًا في بعلبك
وسام درويش

أطفال يرسمون في مكتبة آسيا ـ البترون

5

ضمن مشروع «الطريق إلى األمن
الغذائي» ال��ذي تن ّفذه بالتعاون مع
مؤسسة « ،»MCCو ّزع��ت الجمعية
اللبنانية للدراسات والتدريب رؤوس
ماعز على العائالت اللبنانية الفقيرة.
مؤسس الجمعية ورئيسها
وأش��ار
ّ
الدكتور رامي اللقيس إلى أن الجمعية
ع��م��دت إل���ى اخ��ت��ي��ار ع��ائ�لات فقيرة
ومحتاجة من خ�لال بعض المعايير
م��ن��ه��ا :أن ت��ك��ون ال��ع��ائ��ل��ة لبنانية،
متض ّررة من األزم��ة السورية بشكل
مباشر أو غير مباشر ،أن تكون العائلة
فقيرة وبحاجة إلى زيادة دخلها ،وأن
تمتلك الحد االدنى من الخبرة في تربية
الماعز ،وأن تمتلك مكانا ً مناسبا ً لتربية
الماعز ،وأن يكون عدد أفراد العائلة 5
أشخاص وما فوق من ضمنهم األطفال.

وأشار اللقيس إلى أنّ الجمعية تعمل
من خ�لال ه��ذا المشروع على تحقيق
األمن الغذائي خصوصا ً عند األطفال
الذين يعانون من سوء التغذية وعدم
قدرة ذويهم على تأمين مادة الحليب،

وبنا ًء عليه ،فقد تم اختيار رؤوس الماعز
ذات الجودة العالية والتي تعيش فترة
طويلة حسب آراء االختصاصيين ،ما
يساعد العائلة في االستفادة بشكل
جيد من هذا المشروع.

