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مناطق

وداع مهيب للمنا�ضل د .منير الخوري في بيروت وعكار

وعلم ًا و�أخالق ًا ومناقب
كفروني :قامة كبيرة من قامات النه�ضة القومية فكر ًا ِ

ينتظرون جثمان الراحل في جبرايل

من القداس في بيروت
شيّع الحزب السوري القومي االجتماعي ،في بلدة
جبرايل ـ عكار ،رئيس المجلس األعلى األسبق في الحزب
توفي عن عمر ناهز التسعين
الدكتور منير الخوري ،الذي
ّ
سنة.
شارك في التشييع وفد مركزي من قيادة الحزب ،ض ّم
عميد التربية والشباب عبد الباسط عباس ،المندوب
السياسي في الشمال زهير حكم ،عضو المجلس القومي
الدكتور يوسف كفروني ،منفذ عام عكار ممتاز الجعم
وأعضاء هيئة المنفذية ،كما شارك ممثلون عن األحزاب
وال��ق��وى السياسية والوطنية ،وحشد م��ن القوميين
والمواطنين واألصدقاء ،وتقدم موكب التشييع حَ مَلة
األكاليل ،بينها إكليل باسم رئيس الحزب النائب أسعد
حردان ،وآخر باسم رئيس المجلس األعلى وأعضائه.
ت��رأّس الصالة راع��ي أبرشية عكار وتوابعها للروم
األرثوذكس المطران باسيليوس منصور ،وعاونه لفيف
من الكهنة.
وف��ي باحة الكنيسة ،ألقت ناظر التربية والشباب
في منفذية عكار عال دياب كلمة ،تحدّثت فيها عن مزايا
الراحل ،الذي وعلى امتداد سنوات عمره ،كان أمينا ً للفكر
ورسخه
الذي آمن به بعمق ،وناضل من أجله بصالبة،
ّ
في مجتمعه ،صدقا ً في العمل وتم ّيزا ً في السلوك وسم ّوا ً
في األخالق وعطاءاتٍ لم تقيّدها حدود.

كلمة مركز الحزب

ثم ألقى كلمة الحزب المركزية عضو المجلس القومي
الدكتور يوسف كفروني ،استهلّها بالقول« :نودّع اليوم
قامة كبيرة من قامات النهضة القومية ...قامة كبيرة ،فكرا ً

وعلما ً وأخالقا ً ومناقب .رجالً مميّزا ً في مختلف الميادين
التي عمل وناضل فيها ،في المجال العلمي واألكاديمي،
في مجال النضال القومي في ساحات الصراع والسجون،
في مجال الدراسات والبحوث ،وفي التخطيط واإلنماء
المؤسساتي» .مضيفاً« :األمين منير خوري رجل
والعمل
ّ
لم تره ْبه التهديدات وال االضطهاد ،ولم تحرفه المناصب
واإلغراءات .ظ ّل صلبا ً وشامخا ً في مواقف الع ّز القومي
بصحة العقيدة».
والبطولة المؤمنة والمؤيّدة
ّ
وتابع كفروني« :كان منيرا ً في حياته ،وسيبقى منيرا ً
بعد مماته .يغيب ع ّنا جسداً ،لكن نفسه باقية معنا ،في
الفكر الذي اعتنقه والقيم التي حملها واألخالق والمناقب
جسدها طوال حياته».
التي ّ
وفي كلمته ،أشار كفروني إلى أن األمين الراحل رجل
فكر متميّز من مدرسة فكرية متميّزة ،الفتا ً إلى حزب الفكر،
أسسه سعاده على قاعدة فكرية تنطلق من
الحزب الذي ّ
الحقائق العلمية المثبتة ال من األوهام واالفتراضات التي
صحتها.
ال يمكن التح ّقق منها وال تقديم البرهان على
ّ
واعتبر أنّ العقل هو الشرع األعلى عند اإلنسان ،ومن
الواجب إعمال الفكر في كل القضايا التي ته ّمه ،وتخدم
إرتقاء الحياة.
ومن ب ّوابة تذكيره بأنّ سعاده حدّد المفهوم الجديد
لإلنسان :اإلن��س��ان ـ المجتمع ،وه��و ال��ذي يرتكز على
مبدأ الواقع االجتماعي ،ال على أوهام وعصبيات تعمل
ّ
وتعطل العقل ،أشار كفروني إلى أن األمين
على الغرائز
الراحل عمل من خالل هذه المدرسة الفكرية المتميّزة،
التي هي طريق خالصنا من حروب الغرائز القذرة التي
يش ّنها علينا أع��داء األ ّم��ة ،من خ�لال ثالوث التجويع

والتجهيل والتخويف ،وذلك خدم ًة للمشروع األميركي ـ
الصهيوني.
وختم قائالً« :ن��ودّع بأسى رجل الفكر ،وعزاؤنا أنه
وجسده
باق فينا من خالل الفكر الذي آمن به وشهد له
ّ
ٍ
بمناقب وأخالق راقية .فالشهيد هو الذي يشهد لقضية
كبرى تتجاوز المصالح واألنانيات الضيّقة ،وهو من
يشهد ويختم حياته بالشهادة ،سواء سقط جسده في
حرب أو مرض أو موت طبيعي .واألمين منير خوري بقي
طيلة حياته يشهد للحقيقة ،حقيقة أمته ،ويعمل من أجل
ع ّزها ومجدها وكرامتها».

في بيروت

وك��ان سبق التشييع في عكار ق��دّاس لراحة نفس
الراحل ،في كنيسة سيدة النياح في بيروت ،حضره إلى
جانب أفراد عائلته ،وفد من قيادة الحزب تقدّمه رئيس
المجلس األعلى الوزير السابق محمود عبدالخالق ،نائب
رئيس الحزب توفيق مهنا ،رئيس المكتب السياسي
المركزي الوزير السابق علي قانصو ،العمد :صبحي
ياغي ،ج��ورج ضاهر ،ف��ارس سعد ،قيصر عبيد ،سبع
منصور ،عضو المجلس األعلى د .ربيع الدبس ،رئيس
لجنة تأريخ الحزب لبيب ناصيف ،منفذ عام بيروت
بطرس س��ع��اده ،منفذ ع��ام الطلبة وس��ام سميا ،مدير
مديرية رأس بيروت سليم ميداني ،وجمع من أعضاء
المجلس القومي والقوميين واألصدقاء والمواطنين.
بعد ال��ق��دّاس ،أل��ق��ى الكاتب سليمان بختي كلمة
تأبينيّة ،استهلّها بالقول« :لو قدِّر لي أن أختصر حياتك،
لقلت :الحب والعطاء( )..أعطيتَ
بحب فوق ما أخذت
ّ

ولم تعرف األخذ ،ولم تطلب أمرا ً لنفسك .وظلّت المسيرة
عطرة منذ الوالدة وحتى اليوم .أعطيتَ مثلما تعطي زهور
الحقل وسنابل القمح وينابيع الجبال».
وق��ال« :أعطى بالتعليم الجامعي ألكثر من نصف
ق��رن .أعطى في جهاده ونضاله التغييري بال ه��وادة،
وقاده ذلك إلى السجن وإلى تب ّوء رئاسة المجلس األعلى
في الحزب .أعطى في التنمية الريفيّة ،وأصبح خبيرا ً
إقليميا ً لألمم المتحدة .أعطى في ما تركه لنا من كتب.
كانت لديه القدرة على الخروج من نفسه ليصبح إنسانا ً
آخر ،وأناسا ً آخرين مش ّكلين من طينة أحالمنا ورعشات
قلوبنا ودمع مآقينا.
عاش منير خوري الحياة الفعل ،الحياة العقل ،الحياة
المليئة باألمل والكفاح والمرارة واأللم .كان مع المعرفة
العلمية ،ولكن مع التطبيقات األخالقية السليمة لها .كان
مع الحقيقة ،ولكن أن ُتعلن وتقال ويُعمل بمقتضاها .كان
مع االختصاص ،ولكن مع اإلخالص في ممارسته .كان
مع التغيير ،ولكن مع التقدّم ألنه أمر أخالقي».
وختم بختي كلمته بالقول« :هناك كلمة لطاغور تقول:
بعد موتي ،إحفظ أيها العالم في صمتك كلم ًة واحدة ،لقد
حب اآلخر،
قصة
قصته ّ
أحب ْبت ..ومنير خوري ّ
الحبّ ،
ّ
��ب قيم
حب المجتمع ،شغف النهضة وح ّ
حب الوطنّ ،
ّ
الحق والخير والجمال».
كما ألقى األب راعي كنيسة سيدة النياح كلمة ،عدّد
فيها صفات الراحل وخصاله الحميدة التي ع ِرف بها بين
زمالئه وطالبه وكل معارفه.

ثانويات ومدار�س تحتفل بتخريج تالمذتها
احتفلت ثانوية أجيال ـ الدوير بتخريج تالمذتها في الشهادة الثانوية
العامة ،الدفعة التاسعة «على خطى العالم رمال رمال» ،برعاية مدير عام
األمن العام اللواء عباس ابراهيم  ،في ملعب الثانوية وحضره النائب عبد
اللطيف الزين ،علي قانصو ممثالً النائب محمد رعد ،المحامي جابر جابر
ممثالً النائب ياسين جابر ،الدكتور محمد قانصو ممثالً النائب هاني قبيسي،
الرئيس االول لمحاكم النبطية القاضي برنارد شويري ،رئيس جمعية العمل
البلدي في حزب الله الدكتور مصطفى بدرالدين ،رئيس بلدية الدوير المحامي
محمد قانصو ،رئيس المجموعة الثقافية اللبنانية محمد حيدر واالعضاء
الدكتور أحمد وحسن وعفيف حيدر ،مديرة ثانوية رم��ال رم��ال الرسمية
هال حجيج ،ممثل اللقاء االدبي العاملي علي توبة ،إضافة إلى شخصيات
وفاعليات ورؤساء بلديات ومختارين وذوي الطالب المتخرجين.
بعد دخول موكب الطالب المكرمين ،سلّمت الراية وأضيئت الشعلة بحضور
مدير الثانوية محسن جواد ،بعدها قدم أستاذا الموسيقى سالم الحاج علي،
ومصطفى جواد مقطوعات موسيقية بمشاركة كورال الثانوية.
ثم ألقيت كلمات لكل من الطالبين محمد أحمد رم��ال ،ومحمد أبو حمد
باسم المتخرجين ،وكلمة لرئيس مجلس االهل في الثانوية حسن سالمة،
وتالهم كلمة لمدير الثانوية محسن جواد تقدم في مستهلها من الحضور
بأطيب التمنيات ،شاكرا ً للواء عباس ابراهيم رعايته هذا االحتفال« ،ولو ان
الظروف الطارئة التي تعيشها البالد منعته من أن يكون بيننا ،ليبقى مواكبا ً
للتطورات ،وتلك هي خصال القائد المخلص ،الذي يعترف القريب والبعيد
بفضله في حماية لبنان وابنائه».
بعد ذلك ،و ّزعت شهادات على الطالب والتقطت الصور التذكارية.

وألقت ميقاتي كلمة قالت فيها« :لقد سلكت مدرسة الشويفات مسارا ً
تصاعديا ً متطورا ً وباتت حاليا ً مدرسة عالمية بامتياز ،ما يدل على صوابية
مناهجها ونهجها الذي سار عليه مؤسسها طانيوس سعد وزوجته ،وترأسها
في أيامنا شارل سعد وعقيلته ليلى ،فأبعدت المدرسة نفسها وطالبها عن
دهاليز السياسة والتعصب الديني ،وركزت جل اهتمامها على تعليم الطالب
وتزويدهم بالثقافة والمعرفة وتربيتهم على قواعد قبول اآلخر واحترام
خصوصياته».
وتوجهت الى الطالب بالقول« :أيها الطالب نصيحتي لكم وبمحبة ،افتخروا
أنكم من متخ ّرجي مدرسة الشويفات ذات االنتشار الدولي والسمعة الناصعة.
قدّروا المسؤولية التي ستتولونها وكونوا على مستوى الطموحات واآلمال
المعقودة عليكم .استعينوا بتجارب من سبقوكم على دروب الحياة ،وط ّوروا
أنفسكم بحسن اإلختيار والخبرة .ال تجعلوا زمن اإلنقسام في األلوان ينعكس
على حياتكم حاضرا ً ومستقبالً .ال تنقادوا وراء االنقسامات السياسية ألن
ما من خصومات دائمة بل مصالح مشتركة وغايات تستخدم غالبا ً مشاعر
الناس وق��ودا ً وذخيرة .احترموا معتقدات بعضكم البعض وتعرفوا إليها
وكونوا مثاال ً في اإليمان المعتدل والمتسامح .ومهما اخترتم من مهن وحرف
لمستقبلكم ،ثابروا على النجاح وكونوا األوائل في أي مجال تختارونه ،حتى
ولو كان حرفة متواضعة .فالعمل الشريف ال يقاس بأهمية المهنة وشهرتها
بل باإلتقان المطلق لموجباتها».
وختمت« :المستقبل لكم فال تتردوا وانطلقوا إلى األمام بكل رغبة وشجاعة
وتفان وطموح ،متسلحين بالعلم والخبرة».
بعد ذلك شاركت ميقاتي في توزيع الشهادات على الطالب المتخرجين.

الشويفات الدولية

سيدة البلمند

احتفلت مدرسة الشويفات الدولية بتخريج طالبها للعام الثامن والعشرين
بعد المئة في مقر المدرسة ،برعاية مي نجيب ميقاتي ،وبحضور الوزيرين
السابقين فادي عبود ومروان خير الدين ،النائب السابق بيار دكاش ،أهالي
الطالب المتخرجين وعدد من الشخصيات التربوية واالجتماعية.
وللمناسبة ،ألقى مدير المدرسة غسان عبد الباقي كلمة توجه فيها الى
المتخ ّرجين بالقول« :الوطن كيان يبنيه ابناؤه وكما تكونون يولى عليكم.
ال تتعودوا على رمي المسؤولية على غيركم وال تبحثوا عن ضحية تحملونها
أعباء اإلهمال والفوضى وعدم اإلحساس بالمسؤولية والتذرع بحجج واهية،
فاإلنسان أساس اإلصالح ،به يبدأ كل تطور وكل خير وإرتقاء ،فالتزم أنت
حدود القانون وانصرف لبناء المواطن الذي فيك ،وال تلتفت الى من يرتشي أو
يتقاعس أو يخالف الصواب».
وألقت رئيسة المدرسة ليلى شارل سعد كلمة رحبت فيها بميقاتي التي
كانت تلقت علومها في المدرسة وقالت« :في كل مجتمع صعوبات تعترض،
وأناس يطالبون .ولكن هنالك أيضا ً فئة تتحلى بالمعرفة والمقدرة العلمية
وهي التي تطالب بمجابهة المشاكل وعلى أيديها تفتح أبواب العمل وتتحرك
الطاقات وتنشأ المشاريع وتظهر المبتكرات فتتحول اإلمكانات المعطلة الى
قوة فاعلة منتجة».
وألقى كلمة الطالب المتخ ّرجين الطالب المتخ ّرج بدرجة امتياز أحمد رومية
الذي شكر إدارة المدرسة وأساتذتها على جهودهم طيلة السنة الدراسية
لتقديم األفضل للطالب.

المتخ ّرجون في «األهلية» ـ بيروت

خ ّرجت ثانوية سيدة البلمند بفرعيها الفرنسي واالنكليزي طالبها للصفوف
المنتهية ،برعاية بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم االرثوذكس يوحنا
العاشر اليازجي ممثالً برئيس دير سيدة البلمند البطريركي االسقف غطاس
هزيم ،وحضور نائبي رئيس جامعة البلمند الدكتور جورج نحاس والدكتور
ميشال نجار وعمداء الكليات ،رئيس وأعضاء مجلس أمناء الثانوية ،مدير
الثانوية عطية موسى ،اف��راد الهيئتين االداري��ة والتعليمية ،وشخصيات
والتالمذة وذويهم.
وكانت كلمات للمتخ ّرجين وكلمة لجنة األهل ألقاها نقوال الشامي ،وكلمة
مدير الثانوية عطية موسى.
ونقل االسقف هزيم بركة البطريرك يازجي إلى المتخ ّرجين وقال« :كما أكد
غبطته ،همنا في مؤسساتنا البلمندية االنسان ،انسان الغد الممتلئ فرحا ً
وسالما ً لينطلق إلى العالم المتخبط في نزاعات جنونية ،ال طائلة لها وال
هدف ،ليقول اعرفوا الحق والحق يحرركم من الظلمة التي فيكم ،أي االنانية
والتقوقع والطائفية .شبعنا حروبا ً وعنفا ً ودماراً».
وتوجه إلى المتخ ّرجين بالقول« :أحبتي ،أشارككم باسم صاحب الغبطة
فرحكم وفرح أهلكم بكم ،وما أجمله من فرح».
وقدّم الجائزة مع مايا الخوري كرم وهنيبعل كرم ،لجورج رستم جرمان
وجنان بسام البدوي.
ثم و ّزع��ت الشهادات على المتخ ّرجين .وتخلل الحفل تكريم المربين
أنطوانيت االشقر ،هيالنة الداية ،جوزيان حيدر ونضال نجار لمرور  25سنة

 ...وفي «أجيال» ـ الدوير

(مصطفى الحمود)

على خدماتهم وعطاءاتهم.
وو ّزعت جائزة االديب فؤاد سليمان التي يقدّمها نجله وليد على التالمذة
االوائل في الصفوف النهائية .كما و ّزعت جائزة المربّي الراحل وليد نادر على
األوائل.

األهلية ـ بيروت

أحيت المدرسة األهلية في بيروت حفل تخ ّرج دفعة العام  2014في حرم
المدرسة في وسط بيروت ،بحضور رئيس الجامعة األميركية في بيروت
الدكتور بيتر دورم��ان وأعضاء مجلس األمناء وحشد من األهل واإلداريين
واألساتذة وعدد من الشخصيات اإلجتماعية والتربوية.
افتتحت مديرة المدرسة رضا العياش االحتفال بكلمة ترحيب وتهنئة
للطالب وأوليائهم ثم قالت« :يسرني بداي ًة أن أبلغكم أننا قد انتهينا من
الجزء األكبر من بناء مرافق المدرسة وترميمها بحسب المعايير الدولية،
أ ّما اإلنجاز الثاني الذي أعتبره العالمة الفارقة في تاريخ األهلية الحديث،
فهو تحقيقنا هدف العضوية في مجلس المدارس العالمية (Council of
 )International Schoolsوجمعية نيو إنكلند للمدارس والجامعات
( .)New England Association for Schools and Collgesوجميع
هذه االنجازات لم تكن لتتح ّقق لوال روح التعاون والتكافل والتضامن التي
ا ّتسم بها جميع من انتمى إلى األهليّة :أمناء ،معلّمون ،إداري��ون ،أهلون،
طالب ،ومتخ ّرجون»»
ٌ
أما رئيس مجلس األمناء الدكتور نديم قرطاس فقال في كلمته« :أستوحي
كالمي من هذا الصرح العظيم الذي تأسس عام  ،1916خالل الحرب العالمية
األولى وكانت الظروف ضبابيّة كما هي اليوم ،نتيجة تظافر جهود العديد من
األهل واألصدقاء ومنهم رئيس وأساتذة من الجامعة األميركيّة في بيروت
وبعض المؤسسات المحلية التي حافظت على استمرارية المؤسسة وأعطتها
اسمها :المدرسة األهلية لتكون أ ّول مدرسة وطنيّة مستقلّة وال تبغى الربح
في بلدنا».
ثم توجه إلى الطالب قائالً« :أصبح المشعل بيدكم ،أكملوا به حتى تسليمه
لألجيال القادمة لتحقيق طموحاتكم وطموحاتنا فيكم»»
ثم قدّمت العيّاش خطيب الحفل الدكتور بيتر دورمان الذي قال« :تخ ّرجكم
اليوم هو بداية رحلة االستكشاف ،ليس فقط للعالم األوس��ع من حولكم،
إنما آلمالكم وتطلعاتكم ،وتطوير مواهبكم الفردية ومشاعركم ،وأخيرا ً كيف
تتناسب مهاراتكم مع هذا العالم .وأخبر الطالب نصيحة ع ّمته ماري بل التي
كانت من معلّمات األهليّة في أربعينات القرن الماضي ،إذ قالت :ولتنجحوا
في الحياة عليكم أن تسيروا ،فعندما تسيرون يبدأ اكتشاف األشياء ،والتعرف
على أشخاص جدد» .وأضاف« :من وجهة نظري ،متخ ّرجو مدرسة األهلية
محظوظون جداً ،ألنهم نشأوا في بلد مثل لبنان ،فلبنان فريد بثقافته التي
تجمع كل من الشرق والغرب ،وموقعه بين ثالث قارات ،يع ّزز موقعه ثقافيا ً
وتاريخيا ً ويجعله أكثر حظا ً من بلد في العالم».
ً
وختم قائالً« :اسمحوا لي أن أتقدم لكم جميعا بأح ّر التهاني على تخرجكم
من األهلية ،وفي رحلتكم ستجدون الناس واألشياء على طول المسار الخاص
بكم ،والتي قد تغير حياتكم لذا نصيحتي لكم هي :سيروا لتكتشفوا».
ثم كانت كلمات للطالب قبل أن يتم توزيع الشهادات في ختام الحفل.

 ...وفي مدرسة الشويفات الدولية
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« »group media beinال تملك
� ّأي ترخي�ص لت�أجير الف�ضاء اللبناني

أجاب المجلس الوطني لإلعالم المرئي والمسموع ،في بيان صدر أمس ،على
كتاب شركة «تلفزيون لبنان» إلى المجلس الذي تستفسر فيه ع ّما إذا كانت
شركة « »group media beinقد استحصلت على ترخيص لتأجير الفضاء
اللبناني ،وجاء فيه« :يفيد المجلس الوطني لإلعالم المرئي والمسموع أن
شركة  group media beinليست من المؤسسات االعالمية التلفزيونية
المرخص لها بموجب قانون االع�لام المرئي والمسموع رقم  ،94/382وال
تخضع بالتالي ألحكام دفتر الشروط النموذجية للمؤسسات التلفزيونية
المصادق عليه بالمرسوم رقم .96/7997
ويفيد المجلس الوطني لالعالم المرئي والمسموع بأن شركة group
 media beinال تحوز أيّ ترخيص لتأجير الفضاء اللبناني أليّ شركة أخرى
لبنانية كانت أو غير لبنانية.
ولما كان الفضاء اللبناني ملكا ً عاماً ،ولما كان حق المواطن في االطالع
واالستطالع والوصول إلى المعلومة والمشاهدة مكفوال ً بالدستور والقوانين
بما فيها القانون المرئي والمسموع رقم  ،94/382فإنه من الطبيعي أن
يلبّي التلفزيون العام المرفوعة الدعوى ضدّه رغبة اللبنانيين في المشاهدة
لمباريات المونديال باعتبار أن االتفاق الذي جرى بين الدولة وشركة «سما»
اللبنانية كان الغرض منه إتاحة الفرصة أمام جميع اللبنانيين لمشاهدة
المباريات.
ولما كان أكثر من  40في المئة من اللبنانيين ال يمتلكون الصحن الالقط
(الدش) أو حق العبور إلى تلك الكابالت .فإن القناة الرسمية االرضية و ّفرت
لهم هذا الحق ،خصوصا ً أن شركة  group media beinال تحوز ترخيصا ً من
المجلس الوطني لالعالم المرئي والمسموع».

تقرير برازيلي ي�سيء �إلى المر�أة
في لبنان وال�شرق الأو�سط
في خطوة غير مسبوقة في البرازيل التي تض ّم ما ال يقل عن ستة ماليين لبناني
ومتحدّر من أصل لبناني ،أقدمت إحدى أهم المحطات التلفزيونية ،وتدعى
« ،»Rede Globoعلى نشر تقرير ضمن أهم برامجها «،»Fantastico
تع ّرضت فيه بشكل مباشر إلى المجتمع اللبناني ضمن إطار تقرير يتناول
وضع المرأة في العالم العربي.
وإذ أخذ لبنان الحصة األكبر من التقرير في عنوانه الرئيس ( ُتعتبر المرأة
ملكية خاصة للرجل في لبنان) كما في مضمونه ،ذهب التقرير إلى ح ّد القول
إنّ نساء لبنان يعامَلن كسلعة في يد الرجل ويتع ّرضن للضرب واالغتصاب
الزوجي وال يتمتعن بأيّ حقوق ،على رغم الصورة المتمدنة التي تظهر فيها
المرأة اللبنانية أمام العلن.
التقرير دعا نساء البرازيل إلى عدم االرتباط برجل لبناني ألنهن سيتعرضن
لمعاملة سيئة ،وزع��م أن السفارة البرازيلية في لبنان وجهت تحذيرات
لمواطناتها في بلد األرز لعدم االرتباط برجال لبنانيين ألن الرجال هناك قد
يغتصبونهن ويضربونهن ويعاملونهن بقسوة من دون أن ينصفهنّ القانون
اللبناني.
التقرير تضمن عددا ً من المقابالت القصيرة ،إحداها مع قنصل لبنان العام في
ساو باولو قبالن فرنجية الذي تحدث بإسهاب عن وضع المرأة اللبنانية ولكن
جرى اختصار حديثه الذي دام نصف ساعة إلى  3ثوان فقط.
وإزاء ذلك ،استنكرت اللجنة النسائية في الجامعة اللبنانية الثقافية في
العالم أمس ،التقرير الذي بثته «شبكة غلوبو» البرازيلية يوم األحد الفائت.
وأكدت رئيسة اللجنة المحامية إيزابيل فرنجية في بيان أن «هذا التقرير
أثار مع األسف قلق جاليتنا في البرازيل وأميركا الجنوبية وانزعاجها لطريقة
مقاربة الموضوع ،إذ إن هذا العمل يفتقر إلى المادة الموضوعية واللياقة
المهنية وما يجب أن يتحلى به اإلعالمي .لقد تطرق هذا الريبورتاج إلى واقع
حقوق المرأة في لبنان بطريقة استفزازية لكرامة اللبناني ،إذ وصف مجتمعنا
بمجتمع القرون الوسطى من حيث التعاطي مع المرأة وحقوقها ،متناوال ً
موضوع القمع الذي تعاني منه المرأة في لبنان بحيث اعتبرها بمثابة ملكية
خاصة للرجل الذي يمارس عليها جميع أنواع التعنيف والمذلة مستندا ً إلى
حاالت خاصة واستثنائية ليع ّمم فحواها بطريقة ال تمتّ إلى الواقع ِبصلة،
ضاربا ً بعرض الحائط صورة مجتمع بغالبيته يشجب أعمال العنف األسري،
وخصوصا ً التعنيف ضد المرأة .إننا إذ نرفض المقاربة األحادية للنصوص
الدينية وعالقتها بالمرأة ،والتجاهل المتعمد إلى كون الكتب السماوية المقدسة
دانت بشدة العنف ضد المرأة وساوتها في كثير من اآليات مع الرجل ،نؤكد
ينص على معاقبة مرتكبي هذا الجرم ،وهذا أمر مدعوم
أن القانون اللبناني
ّ
بقوة من كل الهيئات الدينية والمدنية التي تشرف على أحوال األسرة وحقوق
المرأة».
وقالت« :في لبنان حاالت عنف أسري على غرار ما يحصل في مجتمعات
الغرب ،وهذه الحاالت تثار باهتمام دقيق وجاد من كل وسائل اإلعالم وتدان من
المجتمع بكامله وكل حالة تخضع لمسار العدالة كما هي الحال في البرازيل.
ندعو هذه الشبكة المحترمة إلى التدقيق أكثر حول الدور الرائد للمرأة اللبنانية
على كل الصعد ،إذ إنها بالنسبة إلى مجتمعنا أساس العائلة وركيزتها وتتلقى
حقوقها في مجال الصحة والتعليم والعمل ،كما المشاركة في النضاالت
االجتماعية من منتديات ومؤتمرات وال يخفى على أحد أن المرأة رائ��دة في
مجاالت العمل في الصحافة والسينما والمسرح واألدب والفن والرياضة
والدبلوماسية والسياسية».
وختمت« :لذلك ،نحن نأسف جدا ً لمضمون هذا العمل الذي ص ّوب وحكم
الطعنات في صميم كرامة المرأة اللبنانية بدل أن يكون نعمة ومادة داعمة
لمسارها ،تحول إلى «مسخرة» إعالمية يقلل من شأن شريحة كبيرة من النساء
اللواتي يتحلين بقدرات ومقومات باهرة إن كانت ثقافية أو أخالقية للمطالبة
بحقوقها بجدارة وحق ضمن إطار السبل الديمقراطية المتاحة أمامهن ضمن
الرعاية القانونية والدستورية من دون معروف المغرضين والمسوقين
لكليشات إعالمية هدفها استقطاب أكبر عدد من المشاهدين».

حفل بيانو في طرابل�س

شهد مسرح «مركز الصفدي الثقافي» أمسية بيانو بأربع أياد ،قدّمتها
عازفتا البيانو األلمانيتان إيرينا أونغر وبيجي فواغت ،بتنظيم من
الجمعية اللبنانية األلمانية لنشر الثقافة ـ كولترزنتروم جونية ،ضمن
إط��ار شراكتها الثقافية مع «مؤسسة الصفدي» ،وبدعم من السفارة
األلمانية في لبنان.
افتتحت األمسية ممثلة كولترزنتروم إستريد فيشر ،فرحبت بالحضور
من مختلف األعمار والخلفيات الثقافية واالجتماعية ومحبي الموسيقى
الكالسيكية .ثم قدّمت الفنانتان أونغر وفواغت ،باقة رائعة من أشهر
المعزوفات العالمية تضمنت في قسمها األول ،مقطوعات لكل من ديبوسي،
بارتولدي ،وبراهمز.
وبعد االستراحة ،عزفت الفنانتان األلمانيتان ،في القسم الثاني من
الحفل ،مقطوعتين لشوبان ،ثم اختتمتا الحفل مع العازف العالمي فرانز
شوبارت.
يشار إلى أن أونغر وفواغت ،تعزفان البيانو معا ً منذ عام  ،1991وقد
سبق لهما أن قامتا بجولتهما الموسيقية األولى في لبنان عام ،2008
إذ قدّمتا حفالت ناجحة ومتميزة ،إال أنهما تلعبان منفردتين أيضاً ،أو
مع شركاء آخرين في ظل ما يعرف بموسيقى الحجرة ،وهو نوع من
الموسيقى الكالسيكية ،تؤدّى بواسطة عدد محدود من العازفين.

