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مناطق

بو �صعب يرعى تخريج تالمذة الـ«�إنترنا�شونال �سكول» ـ بترومين:
ما دام العلم �أمامنا يجب � اّأل نعود �إلى الظلمة
احتفلت مدرسة الـ«إنترناشونال
س��ك��ول» ـ ب��ت��روم��ي��ن ف��ي ال��ك��ورة،
بتخريج تالمذتها للصفوف الثانوية
من العام الدراسي  2013ـ ،2014
ب��رع��اي��ة وزي���ر التربية والتعليم
العالي الياس بو صعب وحضوره،
كما حضر عضو المكتب السياسي في
الحزب السوري القومي االجتماعي
الدكتور وليد العازار ،ورئيسة المركز
التربوي للبحوث واالنماء الدكتورة
ليلى مليحة فياض ،ورئيسة المنطقة
التربوية في الشمال نهال حاماتي
نعمة ،ورئيس اتحاد بلديات الكورة
ك��ري��م ب��و ك��ري��م ،وال��م��ف��ت��ش ال��ع��ام
فوزي نعمة ،ومديرة المدرسة ريما
نصر عياش ،ورئيس مجلس اإلدارة
الدكتور عارف عكر وأفراد الهيئتين
اإلداري���ة والتعليمية ،إض��اف��ة إلى
نائب رئيس جامعة سيدة اللويزة
سهيل مطر ،ورئيس قسم التسجيل
والقبول في جامعة البلمند الدكتور
وليد مبيض ،ورئيس بلدية بترومين
لويس قبرصي ،والعميد الدكتور أمين
صليبا ،ورئيس لجنة األهل الدكتور
ج��وزي��ف حنا واالع���ض���اء ،ولجنة
االمهات في المدرسة وشخصيات
والمتخ ّرجين وذويهم.
استهل الحفل بكلمة ترحيب من
ن��ورم��ا األخ���رس ،ث��م دخ��ول موكب
المتخ ّرجين وال��ن��ش��ي��د ال��وط��ن��ي.
وتوالى على الكالم كل من الطالب:
كيانا أنطوان سعادة ،سامر هيثم
ع���درة ،ن��ورا أن��ط��وان سابا وسالي
غسان ف��رح ،وأجمعوا فيها باللغة
االنكليزية على شكر إدارة المدرسة
وأساتذتها بما قدّموه لهم من علم
ومعرفة ورعاية ،كما أهلهم الذين
واك��ب��وه��م ف��ي مسيرتهم لتحصيل
النجاح.
وأل��ق��ت ن��ص��ر ك��ل��م�� ًة استهلتها
متوجهة إل��ى المتخ ّرجين قائل ًة:
ّ
«ألن الخوف يو ّلد الهزيمة ،ما عليكم
إال المواجهة ،تش ّقون في الوعر دربا ً
وتنبتون في الصخر عشباً».
توجهت إلى بو صعب قائل ًة:
ث ّم
ّ
«أنت من بلدة اشتهرت برجالها ،بناة
بيوت الحجر ،حتى إنكم اشتهرتم
في لبنان والجوار وهنا في الكورة

المؤسس
تحديدا ً ببناء البشر .أنت
ّ
الحقيقي للجامعة االميركية في دبي،
التي كما أعرف تض ّم في كلّياتها أكثر
من خمسة آالف طالب وطالبة من
جنسيات مختلفة .وقد استوقفتني
جرأتك وقد خاطبتهم ،عندما اعتليت
المنبر ،لتصحيح ما نسبه خطيب
حفل تخ ّرجكم ه��ذه السنة السيد
ب��راون ـ رئيس ال���وزراء البريطاني
السابقـ إلى جون كنيدي ،بينما هو
لعظيم من بالدي اسمخ جبران خليل
جبران .هذه الشجاعة فعالً تتوازى
مع ما أنجزت ،والذي يعجز عنه أكثر
من وزير».
وعبّر بو صعب عن فخره واعتزازه
لوجوده في بترومين عموماً ،وفي
ال��ك��ورة خ��ص��وص��اً ،وق���ال« :أحمل
تحية من ضهور الشوير للكورة ،فقد
لفتني عند دخولي المدرسة وجود
شجرة زيتون وإل��ى جانبها شجرة
صنوبر .شجرة الزيتون التي ترمز
للكورة الخضراء ،وشجرة الصنوبر
ال��ت��ي ت��رم��ز للشوير ،ولهما معانٍ
كبيرة .إذ من المعروف أن شجرة

الزيتون تترسخ في االرض وجذورها
تتشابك ،وشجرة الصنوبر رأسها
شامخ ومرفوع ،بالتالي فإن وجود
الزيتون إلى جانب الصنوبر يعني
أم��ري��ن :تشبثكم ب��األرض ورأسكم
مرفوع .وأنتم متخ ّرجون من هذه
المدرسة ،من المؤكد ـنكم تربيتم
على هذه المبادئ الوطنية اللبنانية
الحقيقية».
ثم توقف عند كلمات التالمذة،
إذ ت��وج��ه إل���ى ال��ت��ل��م��ي��ذة ك��ي��ان��ا،
ب��ال��ق��ول« :ه��ذه الكلمة ه��ي لعظيم
م��ن بلدتي اسمه على اس��م وال��دك
أنطون س��ع��اده» ،وإل��ى ن��ورا سابا
التي اعترضت على وجود  12مادة
المخصص
للدراسة ضمن المنهاج
ّ
ل�لام��ت��ح��ان��ات ال��رس��م��ي��ة ،ق���ال:
«بالصدفة أنّ الدكتورة ليلى معنا،
وهي رئيسة المركز التربوي الذي
يضع المناهج في وزارة التربية،
وقد أبلغتني اآلن أنها كانت قد رفعت
توصيات إلى وزراء التربية السابقين
لتخفيض المواد إلى سبع تقريبا ً بدال ً
من .»12

وردّد الكلمة التي قالها الزعيم
أنطون سعاده إذ تحكي عن حقيقة
وضعنا في التعليم ،ما دام العلم
أمامنا فيجب أال نعود إلى الظلمة،
ي��ج��ب أال ن���دف���ع م���ن ج���دي���د ثمن
اختبارات دفع ثمنها غيرنا وأوضحها
العلم ،يجب أن نسير في النور ما دام
لنا النور ،بما معناه إن تعلمنا من
االخطاء ،وأدركنا أن العالم يتطور،
يجب أال نبقى متمسكين بالمناهج
القديمة التي تتط ّور ،وال تجعلكم
ملزمين باثني عشر م��ادة دراسية
بينما العالم كله تطو ّر وغيّر مناهجه.
والدليل على ذلك كتاب التاريخ الذي
أصبح تاريخا ً ونحن نتكلم عنه.
بحيث إنه منذ عام  1943لم يتط ّور
منهاج ك��ت��اب ال��ت��اري��خ ف��ي وزارة
التربية .والدكتورة ليلى التي مر
عليها وزراء كثر قبلي عملت مع فريق
كبير لوضع أسس لكتاب التاريخ.
وأعتقد أننا بدأنا االن نسلّط الضوء
عليه بشكل أكبر».
وشدّد على إنه في كتاب التاريخ
ال���ذي وق��ف ع��ن��ده ال��زم��ن منذ عام

 ،1943ال ي��وج��د محتل ي��ه��وديّ
لفلسطين ،والبعض ما زال يفكر أن
الفلسطينيين ما زالوا في فلسطين.
وكتاب التاريخ حتى اليوم إن أراد
أوالدن���ا ان يتابعوه عبر االنترنت
ووسائل التكنولوجيا الحديثة لن
يعرفوا م��ن خالله أن هناك شعبا ً
تهجر ،وأننا فقدنا أرضا ً
فلسطينيا ً
ّ
ع��رب��ي��ة ،وأن ه��ن��اك أرض����ا ً عربية
محتلة .هذا بح ّد ذاته معاكس للعلم
والتطور ،لذلك أعدكم أن الدكتورة
ليلى سترفع ل��ي التوصية التي
رفعتها للوزراء السابقين لمحاولة
إل��غ��اء االمتحانات باثنتي عشرة
مادة ،والعمل لتطوير مناهجنا إلى
األفضل».
وت��وج��ه إل���ى التلميذين سامر
ّ
وسالي قائالً« :فرحت كثيرا ً بكلماتكما
وبطالقتكما باللغة االنكليزية ،إنما
يؤسفني أن أق���ول إن��ن��ا ف��ي لبنان
بشكل خاص نفقد شيئا ً فشيئا ً لغتنا.
وأريد أن أقول إن لغتنا هويتنا ،يجب
أال ننسى أهمية اللغة العربية .وآمل
منكما أال تنسيا اللغة وأن تحافظا
عليها».
ثم خاطب المتخ ّرجين« :أنتم جيل
المستقبل ،فكونوا على قدر اآلمال
المعقودة عليكم ،ال سيما أنكم على
قاب قوسين أو أدنى من النجاح في
االمتحانات الرسمية ،وفي الحياة
الجامعية التي أنتم مقبلون عليها.
نجاحكم فيها سيساهم في نجاح
مهمة بناء الوطن ،واالنطالق قدما ً
نحو لبنان متط ّور .فال تنسوا فضل
أهاليكم وس��ه��ره��م على نجاحكم
وحسن تربيتكم ،وال تنسوا أيضا ً
ُ
جهود معلميكم وأساتذتكم الذين
أوصلوكم إلى هذا المستوى المرموق
علما ً وثقافة وانفتاحا ً على الحياة
وعلى تحمل المسؤولية مستقبالً».
وختم ق��ائ�لاً« :اع��ل��م��وا أن العلم
العاديّ أصبح متوفرا ً للجميع  ،لكن
المطلوب منكم العلم المتميز لتكونوا
جاهزين لفرص العمل أنى الحت».
و ُق��دّم��ت خ�لال الحفل باقة ورد
ودرع تذكارية لبو صعب ،و ُو ّزع��ت
ش��ه��ادات تقدير ع��اى المتفوقين،
والشهادات على المتخ ّرجين.

ال�سيد ح�سين :علينا تع ّلم كيفية االنتماء
�إلى الدولة ال �إلى طوائفنا وانق�ساماتنا
افتتح رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد
حسين ،أعمال ورشة عمل «الهيئة المركزية للجودة والتخطيط
واالع��ت��م��اد» في الجامعة اللبنانية ،بعنوان «ال��ج��ودة في
الجامعة اللبنانية ـ عمل لجان الجودة في الكلّيات» ،وذلك
في المبنى المركزي للجامعة اللبنانية في المتحف ،بحضور
عمداء ومدراء وأساتذة في الجامعة.
وأل��ق��ى السيد حسين كلمة رح��ب فيها بالمشاركين في
ورشة العمل ،مشيرا ً إلى أن عام الجودة أُعلن عنه في تشرين
الثاني من السنة الماضية في مج ّمع الحدث بهدف إعالء شأن
الجامعة اللبنانية على كل المستويات األكاديمية والعلمية،
و«عامنا هذا عام استقاللية الجامعة».
وشكر الهيئة المركزية للجودة التي خططت وعملت بدءا ً من
السنة الماضية لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم .وك ّل الكلّيات
التي شاركت في ورش الجودة .الفتا ً إلى أن موضوع الجودة
شامل وال يتعلق بمرحلة أو فترة زمنية ،وال يتعلق بكلّية دون
غيرها.
وقال« :ال نظام للجودة العلمية والمعرفية واألكاديمية في أيّ
جامعة في العالم ،إال عبر تطبيق القانون ،ألنّ تطبيق القوانين
ويوحد نظام الثواب والعقاب ،تطبيق القانون
يوحد المعايير
ّ
ّ
على الجميع وإال سقطت الجامعة ،فالجامعة اللبنانية تمثل
لبنان بكل فئاته وكل أطيافه السياسية ،وعلينا تعلّم كيفية

درسنا موضوع التف ّرغ وكيفية تأمين الرواتب ،إذ نعمل على
زي��ادة التسجيل في الكليات النظرية  100ألف ليرة و150
ألف ليرة في الكلّيات التطبيقية ،وهناك  50في المئة من
مجموع الرواتب مؤ ّمنة من خالل أجر الساعة عند االساتذة
المتعاقدين.
ثم انطلقت أعمال ورشة العمل بعناوين مختلفة وكانت
على الشكل التالي :الجودة وأهميتها في التعليم العالي مع
الدكتور محمد شومان ،خطة الجودة ومعاييرها للدكتورة
ندى شباط ومحمد بسام سكرية ،تجربة الجودة في كلّية
الصيدلة للعميدة الدكتورة باسكال سالمة ،معيار العلم
والتعليم للدكتورة بادية مزبودي ،ثم بدأت التمارين العملية
حول معيار التعلم والتعليم.
وكانت خطة التقويم الذاتي في الكلّيات لعميد كلّية الهندسة
الدكتور رفيق يونس الذي أوضح أن ورشة العمل هذه «تهدف
إلى التعريف أوال ً بأهمية الجودة في الجامعات وإلقاء الضوء
على التجارب الناجحة للجامعات بشكل عام .ثم العمل على
التأهيل والتناسق بين مختلف الكلّيات في الجامعة اللبنانية
في مجال الجودة .ورسم خطة للتقويم الذاتي في الكلّيات ،على
أن تنطلق في بداية العام الدراسي المقبل ،وبهدف المشاركة
في وضع خطط استراتيجية لعمل الجامعة اللبنانية كي
يُستفاد بشكل مثالي من كل مواردها».

إعالمي في بعلبك
لقاء �
ّ
لمعالجة م�شكلة المياه
وسام درويش

أنصارية ـ مصطفى الحمود
رعى مدير عام األمن العام اللواء الركن عباس إبراهيم
ممثالً بالعميد جمال فضل الله حفل الغداء السنوي الثالث
للصليب األحمر اللبناني ـ فرع الزهراني ،في مج ّمع «مالك
السياحي» ـ أنصارية ـ الزهراني ،بحضور النائب الدكتور
ميشال موسى ،النائب علي عسيران ،رئيس اتحاد بلديات
قضاء الزهراني علي مطر ،رؤس��اء البلديات والمجالس
االختيارية في قضاء الزهراني ،الشيخ ربيع قبيسي ممثالً
مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبد الله،
م��س��ؤول عمليات الصليب األح��م��ر محمد مكي ،ق��ي��ادات،
فاعليات جنوبية ومسؤولي فروع الصليب األحمر اللبناني
وأقسامه في لبنان ومهتمين.
وأل��ق��ى رئيس لجنة الصليب األح��م��ر اللبناني ـ فرع
رحب فيها بالحضور ،مقدما ً
الزهراني عباس دعموش كلمة ّ

الشكر لراعي االحتفال ،معتبرا ً أنّ اللواء إبراهيم شخصية
وطنية جامعة تم ّثل الصورة الوطنية الناصعة في الوطن،
وعلى يديه ُحلّت العقد الصعبة في األحداث التي عصفت
بلبنان ،وأنّ رجال الصليب األحمر وصباياه وشبابه ،يك ّنون
له االحترام الكامل ،وهو ال��ذي حمل ل��واء الوطن م ّتشحا ً
العلم الوطني ببياضه الناصع وحمرته التي تتناغم مع
التضحيات وخضرته التي تحاكي االرض والسماء.
ثم ،ألقى فضل الله كلمة اللواء ابراهيم الذي أشاد بأعمال
الصليب األحمر اللبناني اإلنسانية ،معتبرا ً إن عناصر
الصليب األحمر رمز العطاء والتضحية وعنوان رائد من
عناوين الوطن الطيبة.
ث ّم ُقدّمت دروع تذكارية وتقديرية للّواء إبراهيم ولعد ٍد
م��ن مسؤولي الصليب األح��م��ر اللبناني ،وك��ان سحب
«تومبوال» و ُقدّمت هدايا للرابحين ،ثم أقيم الغداء على
شرف الحضور.

الم�شنوق ممث ًال �سالم في افتتاح حديقة ال�صنائع:
ال نريدها مح�صورة بالنخبة بل للأهالي

بعد فشل إحدى الحكومات السابقة التي كان يرأسها
فؤاد السنيورة في تحويل حديقة الصنائع إلى موقف
ضخم للسيارات ،وذلك تحت ضغط المجتمع المدني
واإلع�لام ،افتتح أمس رئيس بلدية بيروت بالل حمد
الحديقة بعد إعادة ترميمها وتأهيلها ،بحضور وزير
البيئة محمد المشنوق مم ّثالً رئيس الحكومة تمام
سالم ،ووزير السياحة ميشال فرعون ،وعدد من النواب
الحاليين والسابقين ،نقيب الصحافة محمد البعلبكي،
رئيس دي��وان المحاسبة احمد حمدان ،رئيس غرفة
التجارة والصناعة محمد شقير ،رئيس اتحاد الجمعيات
البيروتية محمد عفيف يموت ،رئيس جامعة بيروت
العربية عمرو جالل العدوي وشخصيات ووجوه.
بقص شريط االفتتاح ،ث ّم تحدث كل من
بدأ االحتفال
ّ
مؤسسة «آزاديا»
زينة مجدالني ومروان مكرزل ِباسم
ّ
التي ساهمت في أعمال الترميم والتأهيل ،فتناولت
مجدالني تاريخ الحديقة الذي يعود إلى عام  ،1907إذ
دُشنت بحضور والي بيروت خليل باشا ورئيس البلدية
واألعيان ،على أراض خاصة ُقدّرت مساحتها بـ  22ألف
متر مربّع ُقدّمت من آل طبارة والحص وطيارة وسيور
وعد ٍد من العائالت األخرى.
وأكدت أن الحديقة ستكون للناس جميعاً ،وشرحت
كيفية سير األعمال فيها وشكرت البلدية وكل المؤسسات
المساهمة.
أما مكرزل ،فأشاد بالتعاون بين القطاعين العام
والخاص ال��ذي أدّى إلى إتمام هذا العمل ،مؤكدا ً أنّ
الهدف نشر المساحات الخضراء في كل العاصمة ،على
أن تكون الحديقة ملتقى للحوار والثقافة والفن ،وأن
نستفيد منها من أجل أبنائنا ليرسموا ذكرياتهم كما

رسمنا ذكرياتنا وحتى تعود بيروت خضراء ويعود
مجد لبنان.
وألقى حمد كلمة أعرب فيها عن الفرح الكبير بهذا
الحشد الفتتاح حديقة الصنائع ،ولكي يقدّم المجلس
البلدي هذه التحفة الفنية الرائعة لمدينة بيروت تقديرا ً
للعاصمة التي يليق بها كل جمال وألق وروعة.
وبارك المشنوق ألهالي بيروت الحديقة المقدّمة لكل
أهاليها الطيبين ،وه ّنأ أهالي بيروت ومن ف ّكر بالمشروع
ودعمه ون ّفذه ،والنخبة الطيبة التي رأت دورا ً لها من
القطاع الخاص في دعم القطاع العام ،و«الخير لقدّام».
ون ّوه بمؤسسة «آزاديا» التي أعربت عن استعدادها
لتنفيذ المزيد من المشاريع في العاصمة ،وطالب بأن
تكون الحديقة للناس ،للمواطنين ،لألطفال« ،ال نريدها
محصورة بالنخبة ،نريدها لألهالي».
وألقت الصحافية مي منسى كلمة وجدانية عنوانها
«أنا حديقة الصنائع قلب بيروت األخضر» ،رمى بعد ذلك
المحتفلون ورودا ً تحمل أمنيات سالم في بركة الحديقة.
يذكر أن حديقة الصنائع ،وهي األكبر في المدينة،
ُر ّممت على مدى عامين بتمويل من مؤسسة «آزادي��ا»
بمبلغ مقداره  2.5مليون دوالر .وتخلل االفتتاح عروضا ً
ترفيهية ،وص��� ّورت ن��اف��ورة الحديقة ف��ي إط��ار قصة
أسطورية كتبتها مي منسى ،فشجعت من خاللها الزوار
على القيام بأمنيات ووضع زهرة األضاليا التي ترمز
إلى السالم في النافورة العريقة.
وتتض ّمن الحديقة وسائل راحة ع��دّة ،منها باحات
لعب ل�لأط��ف��ال ،م��م��رات ل��ل��دراج��ات الهوائية ،مسرح
ومساحات مناسبة إلقامة المعارض وللقراءة ،تتمتع
كلّها بمعايير عالمية.

لقاء حول كتاب الباحث خواجة في مركز «القومي»

االنتماء إلى الدولة اللبنانية ال إلى طوائفنا وانقساماتنا».
وش���دّد السيد حسين على أوض���اع وح��اج��ات الجامعة
ق��ائ�لاً« :بقي لدينا الحلقة األخ��ي��رة المتمثلى ف��ي العمداء
الذين يحتاجون إلى مرسوم ،والمرسوم يخضع لتجاذبات
سياسية منذ عام  .2004وهذه التجاذات تؤدّي إلى تعطيل
المرفق العام» .الفتا ً إلى أن «عملية تقييم األساتذة ال تكون
على الرصيف حتى نشهّر ببعضنا البعض ،بل بشكل علمي
وحضاري لتجاوز نقاط الضعف وتقوية مكامن القوة وتحضير
االساتذة لرئاسة األقسام ،والموضوع الذي نحن بصدده ليس
فقط تقييم االستاذ ،فالمطلوب وضع بصمة الجامعة ،البرامج
ال تتغير كل سنة أو سنتين أو كلّما جاء عميد ليضع بصمته».
ولفت إلى النقص الفادح الذي تعانيه الجامعة في موضوع
األساتذة المتف ّرغين إذ يوجد فقط  1280أستاذا ً في التف ّرغ
ومالك الجامعة مقابل  4000أستاذ متعاقد بالساعة ،سائالً:
«كيف يمكن للجامعة أن تعمل بربع أساتذتها».
وأش��ار إلى أن األساتذة المتعاقدين بالساعة يحتاجون
مؤسسات أخ��رى كي يؤ ّمنوا معيشتهم ،فال
إلى العمل في
ّ
يستطيعون انتظار الجامعة حتى تف ّرغهم ،والمشكلة الكبرى
أن السلطة المعنية ال تعمل على تفريغ حتى الممنوحين،
فهؤالء درسوا على حساب الشعب اللبناني ،وموضوع التف ّرغ
هو روح الجامعة وحياة الجامعة ،ونحن في رئاسة الجامعة
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ّ
نظم عمال بلدية بعلبك يوم عمل تطوعيا ً لتنظيف بركة البياضة وبحيرة نهر
رأس العين في مدينة بعلبك ،في بادرة الفتة شارك فيها خمسون عامالً ،إذ ُرفع
الركام وأيضا ً األوس��اخ والوحول واألعشاب من المياه ،وأزيلت التعدّيات على
النبع.
شح المياه ،والمشكلة البيئية الناجمة
وضمن اللقاءات المتواصلة لمعالجة أزمة ّ
عنها ،التقى إعالميو بعلبك رئيس البلدية الدكتور حمد حسن وأعضاء لجنة أزمة
المياه في المجلس البلدي حيدر بلوق ،مصطفى الشل وسامي رمضان ،بحضور
مهندس البلدية سعد الدين عرفات.
استه ّل حسن اللقاء بتوجيه تحية إلى اإلعالميين على مبادرتهم وتح ّركهم
ووجه التحية إلى ع ّمال
الهادف إلى الحفاظ على سالمة البيئة في مدينة بعلبكّ ،
البلدية الذين بادروا إلى التب ّرع بيوم عمل تطوعي تعبيرا ً عن حبّهم لمدينتهم،
للقيام خالل يوم عطلتهم بتنظيف بركة البياضة وبحيرة رأس العين.
وقال« :لمواجهة الكارثة البيئية في البياضة ،أنجزنا سلسلة من االتصاالت
خالل األسبوع الفائت ،منها توجيه كتاب إلى مدير عام قوى األمن الداخلي للحؤول
دون منح استثناءات لحفر آبار في محل َت ْي العسيرة وتالل عمشكي ،والسماح
لتج ّمعات المزارعين في منطقة البساتين بحفر آبار مشتركة يستفاد منها بتأمين
مياه الشفة وريّ األشجار والمزروعات .كما أع ّد مهندس البلدية دراسة لعزل
الصرف الصحي عن النهر ،من بداية منطقة المنتزهات والمقاهي على ضفاف نهر
الفني أن بعض تمديدات الصرف
رأس العين حتى جوار البريد ،وتبيّن لنا بالكشف
ّ
الصحي التي تتس ّرب مياهها اآلسنة إلى النهر عمرها حوالى  150سنة وهي أدنى
من شبكة الصرف الصحي بعمق أكثر من متر».
وأكد حسن «أنّ مذ ّكرة كانت قد رفعتها البلدية إلى وزارة البيئة ،والقت التفهّم
الكبير من الوزير محمد المشنوق الحريص على بعلبك ،وسنلتقيه خالل األيام
القليلة المقبلة لبحث ما يمكن أن تقدّمه الوزارة في هذا الشأن».
ور ّدا ً على استفسارات اإلعالميين حول خطة البلدية للحفاظ على مرجة
رأس العين التي تعتبر أكبر حديقة عامة طبيعية في لبنان ،والخطوات الالحقة
المعدّة لتأمين مصادر مياه للبياضة ورأس العين .قال حسن»« :الخطوة األولى
السريعة بتعميق الحفرة تحت موقع الشالل لتأمين خزان يستفاد منه في ريّ
المرجة ،يترافق مع اتخاذ تدبير بفتحها أمام ر ّوادها أربعة أيام أسبوعياً ،وإقفالها
أيام االثنين والثالثاء واألربعاء لصيانتها واالهتمام بها .ولكن خالل شهر رمضان
س ُتفتح ليالً على مدار األسبوع .وس ُنجري مسحا ً جيولوجيا في ثالثة مواقع في
محيط بحيرة البياضة ومجرى رأس العين ضمن أمالك البلدية واألمالك العامة».
ثم كانت مداخالت لكل من بلوق ،والشل ،ورمضان.

بدعوة من الحزب السوري القومي االجتماعي ،يُعقد لقاء حول كتاب الباحث محمد خواجة الصادر حديثا ً
بعنوان «استراتيجية الحرب اإلسرائيلية ،مسار وتط ّور» ،وهو كتاب يتحدّث عن المقاومة بوصفها عنصر ق ّوة
وثقافة وتربية لمجتمع ال يعرف الهزيمة.
يُعقد اللقاء في مركز «القومي» ـ الروشة عند الساعة السادسة من مساء اليوم اإلثنين  2حزيران .2014

«الأميركية» تخ ّرج طالب ًا من حَ َملة البكالوريو�س
خ�� ّرج��ت الجامعة األميركية في
ب��ي��روت  1531ط��ال��ب��ا ً م��ن حَ مَلة
ال��ب��ك��ال��وري��وس ،ف��ي اح��ت��ف��ال على
ملعبها األخضر الكبير .بدأ االحتفال
ب��دخ��ول م��وك��ب األس��ات��ذة واألم��ن��اء
بزيّهم األك��ادي��م��ي وب��ق��ي��ادة كبيرة
منسقي االحتفال الدكتورة هدى زريق
ّ
التي افتتحت االحتفال واختتمته.
وع��رض��ت وق��ائ��ع االح��ت��ف��ال على
شاشات كبيرة في الحرم الجامعي،
كما عرضت «أون�لاي��ن» على شبكة
االنترنت ،وذلك للسنة الثانية على
التوالي.
بداي ًة ،هنأ رئيس الجامعة بيتر
دورمان الطالب المتخ ّرجين وذكرهم
بأنهم أف��ادوا من تعليم جامعي هو
األفضل في الشرق األوسط ،وإنه وراء
كل شهادة تقف قيم كونية رعرعتها
الجامعة مثل التن ّوع وحرية الفكر
واالشتمالية واالستدامة ،إلى جانب
أجيال من المتخ ّرجين تركت أثرا ً ال
يمحى في العالم.
وقال الطالب المتخ ّرج في الهندسة
المدنية رائد رياض القنطار« :هذه
ال��ج��ام��ع��ة واح����ة س�ل�ام وت��س��ام��ح
وتعدّدية تشجع الجميع ليفكروا
ويحلموا بالتغيير االيجابي».
وتكلم عن االنتخابات الطالبية
األخيرة التي شارك بها« :في بلد تكاد
تمزقه االنقسامات ،شاهدت طالبا ً
من ايديولوجيات مختلفة يتعانقون
بعد االنتخابات التي تنافسوا فيها،

ويهنئون بعضهم البعض ،ويبقون
أصدقاء على رغم كل شيء .هذه هي
الجامعة األميركية في بيروت واحة
س�لام ف��ي عالم انتخاباته خطيرة
ومتوترة وغير ملهمة».
وأضاف« :كافحنا ألهداف عظيمة
ورفضنا التخلي عن مثاليتنا ولحظة
ال��ت��خ��رج ه��ذه لحظة ح��ل��وة وم��رة.
اليوم نترك واحتنا إلى مكان يعتبر
إبداء رأي معارض فيه أمرا ً محفوفا ً
بالخطر».
وخ���ت���ام���اً ،ط��ل��ب م���ن زم�لائ��ه
المتخ ّرجين أن يتابعوا كفاحهم في
سبيل المثاليات خارج الجامعة.
ث��م تكلمت الطالبة المتخ ّرجة
في العلوم السياسية وال��دراس��ات
اإلعالمية ياسمين صقر« :منذ سنتين
فقدت شعوري باالنتماء وم��ا عدت
قادرة أن أرجع إلى بيتي في وطني
ال��ذي مزقته ال��ح��رب .أج��ب��رت على
البقاء بعيدة عن أهلي وأصدقائي
وكل ما شكل هويتي .لكني اكتشفت
سريعا ً إنني أنتمي إل��ى الجامعة
األميركية في بيروت حيث خبرت
ال��دي��م��وق��راط��ي��ة ل��ل��م��رة األول����ى في
االنتخابات الطالبية .نعم أنتمي إلى
هذا المكان حيث أنا متساوية مع أي
من زمالئي الشباب ،وهذا ما تحرمنا
منه كثيرا ً مجتمعاتنا الذكورية».
وأضافت« :نعم أنتمي هنا حيث
أم��ارس كامل حقي بالتعبير الحر،
وح��ي��ث أق���ول م��ا أف��ك��ر ،ب��ع��ي��دا ً عن

ثقافة الرعب المزروعة في المنطقة.
أن��ت��م��ي ه��ن��ا ،ح��ي��ث وج���دت شغفي
ف��ي الصحافة ،لكي أع��ط��ي الناس
الصوت ال��ذي أعطته لي الجامعة.
نعم أنا أنتمي إلى الجامعة األميركية
في بيروت ،المجتمع األكثر تنوعا ً
وتسامحا ً وتقبالً في الشرق األوسط،
ف��ي تناقض م��ع التفكير المتزمت
السائد في المنطقة كلها .الجامعة
بيتنا وتمكننا م��ن تحقيق كامل
إمكاناتنا ،وخ��ارج هذا البيت ،نحن
كلنا الجئون».
بعد ذلك ،ألقى مدير معهد عصام
فارس للسياسات العامة والشؤون
الدولية في الجامعة ،رام��ي خوري
خ��ط��اب االح��ت��ف��ال .وق���ال مخاطبا ً
ال��م��ت��خ�� ّرج��ي��ن« :أن��ت��م ت��ت��خ�� ّرج��ون
والعالم العربي يمر بتحوالت جذرية.
أصبح للفرد الواحد صوته وأصبح
المواطنون ي��ج��اه��رون بالمطالبة
باحترام حقوقهم .إبنوا عالما ً عربيا ً
يسمح لألفراد بالتعبير عن فرديتهم
ل��ي��ع��ي��ش��وا ح��ي��ات��ه��م إل���ى أق��ص��اه��ا
ويعيشوا كما يحلو لهم ويقرأوا ما
يريدون ،وفي الوقت ذاته يحترمون
اآلخ���ر وي��م��ارس��ون ال��دي��م��ق��راط��ي��ة
ويسعدون بالحياة».
وخ��ت��م« :أن��ت��م ب��ي��ن ق��ل��ة قليلة
ج��دا ً من األف���راد في العالم العربي
الذين خبروا كل هذه القيم كتجارب
حياتية .تابعوا ذل��ك وأنتم خارج
أسوار الجامعة».

