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ومنتح ٌر ّ
كل ثالثة �أيّام بلدية ميم�س تك ّرم ال�شاعر القومي ح�سن مداح
مي
ِ
االنتحار في لبنان ...انحدار اجتماعي ِ
وق َي ّ
تحقيق :منى سكرية
غالبا ً ما يستنكر أحدنا وبالصوت العالي أو في
س ّره نبأ انتحار شخص ما .فاالنتحار المح ّرم دينياً،
وغير المقبول اجتماعياً ،والمستهجن إنسانياً ،لم
تردعه كل االسباب المذكورة آنفاً .وبقيت األرقام
العالمية تشير إلى ارتفاع هذه الظاهرة .إذ ذكر
التقرير الصادر أخيرا ً عن منظمة الصحة العالمية
أنّ عدد المنتحرين سنويا ً في العالم قارب  800ألف
شخص ،عدا عن محاوالت االنتحار التي يفشل
مرتكبوها في وضع ح ّد لحيواتهم.
هذه السنة ،ك ّرست المنظمة يوم العاشر من
أيلول يوما ً عالميا ً لمنع االنتحار ،باالشتراك مع
«الرابطة الدولية لمنع االنتحار» ،وأصدرت لهذه
المناسبة تقريرها الذي شمل  172دولة في العالم،
ومنها  17دولة من أصل  22دولة عربية.
كان لألرقام التي ذكرها التقرير عن لبنان وقع
الصدمة ،إذ أفاد عن وجود منتحر كل ثالثة أيام،
ومع ذلك فإنها ،بحسب التقرير ،ال تحظى بإبالغ
األهل عنها «لعدم قبول االنتحار كحالة اجتماعية».
طبعاً ،ك ّررت منظمة الصحة العالمية الهدف من
نشر تقريرها الذي استغرق عقدا ً كامالً من السنوات
حتى ت ّم إنجازه ،والهدف نشر الوعي حول خطورة
االنتحار وتأثيره من منظور الصحة العامة ،مشدّدة
على ض���رورة وض��ع ق��اع��دة بيانات ع��ن ح��االت
االنتحار ،وتوثيق هذه الحاالت ،والكشف عنها من
أجل تسهيل وضع استراتيجية مطلوبة وأساليب
عمل للتدخل.
ورأت االختصاصية النفسية في مجال الدعم
النفسي واالجتماعي ف��ي الجامعة األميركية،
واالستشارية مع عدد من الجمعيات عال عطايا في
حديث لـ«الوكالة الوطنية لالعالم» ،أنّ «االنتحار
حال قصوى من حاالت الضيق التي بدأنا نلمس
تزايدها ل��دى الشرائح االجتماعية .واألم���ر لم
يعد محصورا ً بفئات عمرية معينة» .الفت ًة إلى
أن االضطرابات النفسية تتزايد ،ومثلها تعاطي
المهدئات ،حبوب المنومات ،إدمان الكحول ،وطبعا ً
المخدرات.
وتفسر الضغوط وفقا ً لقاعدة الباحث االجتماعي
ّ
ماسلو ،أنها تبدأ بالحاجات الفيزيولوجية من
مأكل ومشرب وم��أوى ،ث ّم يأتي الشعور باألمان
واالس��ت��ق��رار ،ثم تحقيق ال���ذات .ولهذه االسباب
تشير عطايا إلى ارتفاع حاالت الضيق في المجتمع
اللبناني ،يُضاف إليها سرعة التغير في أساليب
الحياة ،وتسارع متطلباتها إلى جانب عدم القدرة
على الحصول عليها.
يذكر أنّ عوامل الضغط يقابلها قيم التربية
وحماية المجتمع ووج��ود االص��دق��اء ،والتمسك
بااليمان ،وهذا ما نالحظ تراجعه كقيم في أيامنا
حس
هذه ،ما يدفعها إلى ضرورة التنبه إلى تنمية ّ
الثقة بالنفس ،والقدرة على المواجهة ،وتوعية
المجتمع ألهمية التماسك القيمي االخالقي .أما دور
الدولة ومؤسساتها فمه ّم في مجال الوقاية ،ال سيما
تأمين الرؤية الواضحة لمستقبل الشباب ،وأيضا ً

في ّ
بث شعور األمان لدى المواطنين.
وأشارت عطايا إلى أنّ عدم إبالغ االهل عن انتحار
أحد أف��راد العائلة يعود إلى الخجل غير المب ّرر،
إضافة إل��ى ع��دم اعتراف شركات التأمين بدفع
البدل المالي عن هذه الحاالت ،مشدّدة على ضرورة
معالجة المراحل التي تسبق ما قبل الوصول إلى
مرحلة الضيق واالنتحار ألن الموضوع مر ّكب
ومع ّقد.
واقترحت في هذا الموضوع إدخال مادة المهارات
الحياتية في المناهج التربوية ألهميتها في التعرف
إلى ال��ذات ،وكيفية التواصل الفعّ ال مع اآلخرين،
والتربية على اتخاذ ال��ق��رارات ،وسبل مواجهة
الضغوط ،ومادة المهارات الحياتية مادة أساسية
في مناهج التعليم في عدد من دول الغرب.
واقترحت أيضا ً تعزيز لغة الحوار المنفتحة بين
األهل وأوالده��م ،وزيادة برامج التوعية الشبابية
وش��رح الخصائص العمرية ،وكذلك في إيجاد
مساحات صديقة لكل االعمار ،وحدائق للترويح
عن النفس .مبدي ًة أسفها لغياب الكثير من أسباب
محصن
الوقاية المسبقة .معتبرة أن مجتمعنا غير
ّ
أمام التغيرات التكنولوجية ومتطلبات األحوال
المعيشية .مشيرة إلى وج��ود حال من االنحدار
االجتماعي ،تنسبها إل��ى غياب المحبة ،وراح��ة
البال ،وازدياد العدوانية في العالقات االجتماعية.
وهناك شرخ في العالقات ،ونحتار من أين نبدأ
بالمعالجة.

وفي هذا السياق ،نشير إلى مبادرة الجامعة
اليسوعية في بيروت قبل سنوات ،إذ عُ قدت ورشة
مغلقة ناقشت ظاهرة االنتحار ،تخللها محاضرة
للدكتور سامي ريشا رئيس قسم الطب النفسي في
الجامعة اليسوعية ،أنّ ما يهمنا في الطب النفسي
تعاطينا مع أشخاص لديهم أفكار انتحارية .معتبرا ً
أنّ الشخص الذي يعاني االكتئاب هو الذي يقدم
على االنتحار .فاالكتئاب من أهم أسباب االنتحار،
خصوصا ً بعض االن��واع التي ت��ؤدّي إلى ارتكاب
فعل االنتحار وهو ما يُس ّمى االكتئاب ذو القطبين.
هذا مرض مهم ،وهو مرض بيولوجي ،وال يأتي من
سبب معيّن بالضرورة ،ربما تكون الحالة عائلية،
فالعوامل البيولوجية من أهم العوامل البيئية،
المس من
وهناك حال عكس االكتئاب ،أي نوع من
ّ
البسط والفرح وتبذير االموال ،وهذا المرض كثيرا ً
ما يؤدي إلى االكتئاب .وهناك أسباب أخرى منها
االم��راض المزمنة وانفصام الشخصية واالدم��ان
على المخدرات والكحول وغير ذلك.
وأش��ار ريشا إلى عدم القدرة على التأقلم مع
ظروف الحياة كدافع لالنتحار ،إذ ليس كل البشر في
المستوى ذاته من القدرة على التأقلم مع تحدّيات
هذه الظروف.
وذكر انه ما من تعريف محدّد واحد لالنتحار ،بل
هناك مدارس متن ّوعة تجاه هذا التعريف .فاالنتحار
هو كل عملية يقوم بها شخص تجاه نفسه وتؤدي
إلى موته .ولكن ما هو مختلف عليه هو تحديد

العوامل التي أوصلت إلى االنتحار .أما اختالف
المدارس فهو في نظريات االمراض ال في االنتحار.
االنتحار ليس مرضا ً إنما عارض مرضي.
وخلص إل��ى أن االنتحار مع ان��ه ح��ال نفسية
مرضية لكنه أيضا ًحال لها أبعاد اجتماعية وفلسفية
ودينية .فالطب النفسي ليس طبا ً وبيولوجيا فقط،
الفتا ً إلى طرق عدة تمارس في االنتحار منها إطالق
الرصاص ،االدوي��ة والشنق وتناول مواد سامة،
وقيادة السيارة بسرعة فائقة ،وتناول كمية كبيرة
من المخدّرات دفعة واح��دة إل��خ ...م��ش�دّدا ً على
ضرورة إيالء وسائل االعالم توعية المجتمع على
مخاطر االنتحار والعمل على الوقاية منه ،وهو ما
انتقده أيضا ً تقرير منظمة الصحة العالمية الذي
أشار إلى تركيز هذه الوسائل على حاالت انتحار
يشجع المهمشين على االقدام على
المشاهير ،ما
ّ
االنتحار.
وذكر المدير االقليمي لمنظمة الصحة العالمية
في شرق المتوسط الدكتور عالء الدين العلوان أنّ
القيم الدينية في المجتمع العربي تح ّد من حاالت
االنتحار .ولكن ماذا لو سألنا عمن يعتنقون هذه
القيم ويقومون بنحر اآلخر المختلف عنهم؟
والسؤال األكثر إلحاحاً :لماذا تقصير وسائل
إعالمنا المحلية بكافة فروعها في التط ّرق إلى
مسالة االنتحار من زاواي��ا الوقاية منه والتحذير
والتوعية؟ نعم هناك تقصير هائل!

َ
المواطنة في مدار�س جبيل الر�سمية ...وتون�س نموذج ًا
�أندية
في إطار اتفاق الشراكة مع «المعهد
العربي لحقوق اإلنسان» في تونس،
ّ
نظم المركز الدولي لعلوم اإلنسان في
جبيل برعاية «اليونيسكو» ،ندوة
َ
المواطنة عبر
عنوانها «التربية على
األندية في المدارس ـ تجربة تونس
نموذجاً» ،شارك فيها رئيس المعهد
ال��دك��ت��ور عبد ال��ب��اس��ط ب��ن حسن،
واالستاذة في معهد العلوم السياسية
في جامعة القديس يوسف الدكتورة
فاديا كيوان.
في كلمته االفتتاحية ،أك��د مدير
المركز الدكتور أدونيس العكرة أنّ
لبنان سين ّفذ م��ش��روع األن��دي��ة في
ال��م��دارس الرسمية ،مستوحيا ً من
التجربة التونسية ،للوصول إلى
َ
المواطنة ف��ي لبنان
ترسيخ مبدأ
ودع��م��ه وتشجيعه ،ألن مشكالتنا
َ
والمواطنة هي التي تؤ ّمن
كبيرة،
ال��م��س��اواة بين جميع المواطنين،
بعيدا ً من كل أشكال التمييز.

وأش��ار الدكتور بن حسن إلى أنّ
لبنان وتونس يلتقيان على تبادل
االصالح ومحاوالت تأسيس تجارب
َ
والمواطنة.
الحرية والديمقراطية

الف��ت �ا ً إل���ى أنّ ال��ق��واع��د األس��اس��ي��ة
للعيش معا ً يمكن اختصارها بالقبول
باآلخر وبالتداول السلمي للسلطة،
وبأن يكون مصدر التشريع نابعا ً من

ال�صحي يُنهي الحملة الوطنية
مركز �سحمر
ّ
لحماية الأطفال من ال�شلل
البقاع الغربي ـ أحمد موسى
ما إن أعلنت وزارة الصحة العامة
ع��ن ب��دء الحملة الوطنية لحماية
األطفال من الشلل ،ح ّتى باشر مركز
سحمر الصحي التابع لحركة أمل
تنفيذ هذه الحملة في قرى وبلدات
ال��ب��ق��اع ال��غ��رب��ي .وشملت الحملة
تلقيح أكثر من ألف طفل وطفلة من
عمر يوم حتى خمس سنوات ،وفق
ما قاله مسؤول المركز والمسؤول في
«جمعية الرسالة لإلسعاف الصحي»
أحمد كريّم ،الذي تحدّث لـ«البناء»
قائالً« :تح ّركت فِرقنا الصحية و ُفتحت
مراكزنا الصحية والمستوصفات
(مركز سحمر الصحي) ،واستقبلنا
عشرات العائالت التي حملت األطفال
لتلقيحهم».
وت���اب���ع« :وب��ج��ه��وزي��ة ت��ام��ة،
استقبلنا مئات األط��ف��ال ،ووضعنا
فرقنا الصحية بتص ّرف المدارس
المنتشرة في ق��رى وبلدات البقاع
الغربي ،وهي :سحمر ،يحمر ،ل ّبايَا،
قليَا ،زالّ َي���ا ،ال��دالف��ة ،مشغرة ،عين
التينة وم��ي��دون .وت��ج��اوب األهالي
مع دعوتنا إلى تلقيح األطفال ،وذلك
التحصن ض � ّد فيروس
ل��ض��رورات
ّ
شلل األطفال ،ولعدم ترك أي ثغرة
تسمح له بالنفاذ ،لنحافظ على بيئة
خالية وآمنة من تأثيراته».
وأك���د ك��ر ّي��م أن ال��ف��رق الصحية
ال��ع��ام��ل��ة ف��ي «ج��م��ع��ي��ة ال��رس��ال��ة
لإلسعاف الصحي» ومكتب الصحة
ف���ي ح��رك��ة أم����ل ،وض��ع��ت جميع

إم��اك��ان��ات��ه��ا ال��ب��ش��ري��ة والصحية
ب��ت��ص��رف أب��ن��اء المنطقة وتقديم
اللقاحات الالزمة.
وفيما شدّد كريّم على أن التعاون
ب��ي��ن ال��م��رك��ز واأله���ال���ي س��اه��م في
إنجاح هذه الحملة لحماية األطفال

من الشلل ،أثنى أهالي المنطقة على
المركز وتقديماته ،ولفتوا إلى ذرورة
دعمه كي يستمر في تقديم الخدمات
ال��ص��ح��ي��ة ،خ��ص��وص �ا ً ال��ل��ق��اح��ات
لألطفال ،مشيرين إلى دو ٍر هام يلعبه
هذا المركز على صعيد المنطقة.

إرادة الشعب المعبّر عنها ديمقراطياً،
وباحترام الحقوق والح ّريات ،ال سيما
حقوق النساء واالقليات .وأعطى مثاال ً
القانون االنتخابي التونسي الذي
ينص على المناصفة بين الجنسين
ّ
وكل القوانين الراعية للمرأة والطفل.
وأش���ار ف��ي ال��س��ي��اق نفسه إلى
إن��ش��اء ب��رن��ام��ج خ���اص ل��ت��دري��ب
المعلّمين على برنامج االص�لاح
وأندية حقوق اإلنسان والمواطنة،
على أن ي��ك��ون تسييرها مشتركا ً
بين االدارة والتالمذة والمعلمين
ّ
ومنظمات حقوق اإلن��س��ان ،لتكون
تجربة نموذجية للتدريب على
َ
المواطنة
المواطنة ،تحمل مبادئ
إلى المجتمع االوسع لضمان الحرية
والكرامة والعدل.
ون����وه����ت ال����دك����ت����ورة ك���ي���وان
بالتجربة التونسية ف��ي التربية
على المواطنة ،ووصفتها بالالفتة
ألنّ التونسيين ظلّوا مسالمين في

المطالبة بحقوقهم ،ما جعلهم قدوة
في هذا المجال ،خصوصا ً أن بالدهم
ق �دّم��ت خ��ط��وة جريئة ف��ي دسترة
حرية الضمير والحرية في االحوال
الشخصية.
وفي سياق متصل ،تناولت تجربة
َ
المواطنة اللبنانية التي بدأت بقرار
توحيد كتاب التربية المدنية في
الطائف ،قبل أن تواجه شكاوى تتصل
ب��ض��رورة تدريس ه��ذه ال��م��ادة عبر
أنشطة ال صفية ،بينما تبتعد المادة
ال��م��د َرس��ة راه��ن �ا ً ف��ي الصفوف عن
الواقع اليومي ،فضالً عن أن بعض
متخصصين بها.
معلمي التربية غير
ّ
َ
المواطنة المدرسية
وأكدت أنّ أندية
ض��رورة ،مع حصر عدد المنتسبين
بين  25و 30شخصاً ،مناصفة بين
البنين والبنات ،ينتخبون باالقتراع،
ما يح ّولها مجالس لحقوق اإلنسان
تنفتح على بيئتها االجتماعية وتنتج
قيادات وطنية.

مطرانية زحلة المارونية ت�شارك
في حملة مكافحة �سرطان الثدي
أقامت لجنة راعوية المرأة في أبرشية زحلة المارونية برئاسة نيفين عزيز
الهاشم ،محاضرة توعوية على الوقاية من سرطان الثدي ،برعاية المطران
منصور حبيقة ممثالً بالنائب العام المونسنيور ج��ورج معوشي ،ألقاها
الطبيبان المحاضران رئيس مصلحة الصحة في البقاع الدكتور غسان زالقط
عن سبل االكتشاف المبكر للمرض وأهمية الفحص الذاتي والشعاعي ،وطبيب
األمراض السرطانية الدكتور عادل قادري عن سبل العالج المتط ّور والتقنيات
الجراحية الحديثة األخيرة ،وتحدثت المعالجة النفسية إليز شبيب عن
ّ
تخطي حاجز الخوف
الناحية النفسية لدى المريض ،وشجعت المواطنات على
وخضوعهن للصورة الشعاعية.
وكانت شهادة حيّة للمواطنة هال زرزور مالك التي عايشت مرض سرطان
الثدي قبل أن تشفى منه ،مر ّكزة على عنصري اإليمان العميق والمواجهة
اللذين يساهمان في التغلب على المرض.
وألقت الهاشم كلمة ر ّكزت فيها على ضرورة الخضوع للصورة الشعاعية،
شاكرة منظمة الصحة العالمية وما قدّمته من دعم لهذه الحملة الوقائية،
ولمستشفى خوري شراكته من خالل تأمين الصورة الشعاعية مجاناً.
وتخلل االحتفال إضاءة مبنى المطرانية المارونية باللون الزهري ،والتي
ستستمر أسبوعاً ،دعما ً للحملة على غرار دول العالم التي تضيء أهم المعالم
األثرية.

بعدما بلغ  82سنة ،وحوالى 70
سنة من العطاء اليومي في مختلف
المناسبات خصوصا ً القومية ،ك ّرمت
بلدية ميمس الشاعر القومي أبو
يوسف حسن مداح ،الحائز وسام َْي
الواجب والثبات من قيادة الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي ،في
احتفال لم تشهده منطقة حاصبيا
من قبل من حيث التلبية والحضور
والوفاء ومضمون القصائد والكلمات
التي أثنت على ه��ذا العطاء الذي
لم ينضب بعد ،والذي بدأ بقصيدة
قومية لقائد الثورة السورية عندما
كان «أبو يوسف» في الرابعة عشرة
من عمره ،وك ّرت السبحة حتى يومنا
هذا.
بداي ًة ،كانت كلمة رئيس البلدية
الدكتور ضياء معالوي مشيدا ً بما
أعطاه مداح لبلدته ما لم يعطه أحد
م��ن قبل .وس��رد لمضمون ديوانه
الشعري «ه��داي��ا» ال��ذي و ّقعه في
التكريمي وو ّزع منه
نهاية الحفل
ّ
ألف نسخة مجانا ً على الحاضرين.
الشاعر شوقي يونس أبى إالّ أن
يشارك على رغم مقتل والديه وعمته
في ح��ادث سير مؤسف قبل أشهر
قليلة« ،ألن ألبي يوسف أفضاال ً على
المنطقة» كما قال.

معالوي يسلّم مداح الدرع التقديرية
وكانت قصائد شعرية لكل من
سعيد أبو زور واياد أبو علي والعميد
المتقاعد رف��ي��ق زوي��ه��د ونعمان
الساحلي إلى تقديم من سليم مداح.
أم���ا ال��ذي��ن ش���ارك���وا ،فتقدّمهم
محمود مرداس ممثالً رئيس الحزب
السوري القومي االجتماعي النائب
أسعد ح��ردان ،ومنفذ عام حاصبيا
لبيب سليقا ،كمال أبو غيدا ممثالً
النائب أن��ور الخليل ،مدير الطرق

وال��م��ب��ان��ي ف���ي وزارة األش��غ��ال
المهندس حاتم العيسمي ،قائمقام
حاصبيا وليد الغفير ،وكيل داخلية
الحزب التقدمي االشتراكي شفيق
ع��ل��وان ،رئيس الجامعة الحديثة
إلدارة العلوم الدكتور حاتم عالمة،
غ���ازي الخطيب م��م��ث�لاً المجلس
المذهبي الدرزي ووفد من المشايخ
إلى فاعليات من المنطقة وحضور
الفت من السيدات.

مقدّم الحضور

ّ
«التقدم والإخال�ص» توا�صل تكريم داعميها

بصبوص متوسطا ً وفد «التقدّم واإلخالص»
مؤسسة
زار وف���د م��ش��ت��رك م��ن
ّ
العرفان التوحيدية وجمعية «التقدّم
واإلخالص ـ آل عبد الخالق ـ شارون»،
رئيس جبهة النضال الوطني النائب
وليد جنبالط في المختارة ،بحضور
وزي��ر ال��زراع��ة أك��رم شهيّب ووكيل
داخلية الجرد في الحزب التقدمي
االشتراكي زي��اد شيا ،وشكر الوفد
لجنبالط دع��م��ه ،ورع��اي��ت��ه وضع
الحجر األساس لمبنى الجمعية.
وبكلمة مقتضبة ومعبّرة ،شكر
المربّي نسيب عبد الخالق جنبالط

ِباسم الوفد والعائلة ،وأثنى على
دوره الب ّناء في الجبل والوطن .كما
كانت كلمة للشيخ راجح عبد الخالق
الذي أكد «الوقوف إلى جانب جنبالط
في كل مواقفه الوطنية الجامعة».
وفي ختام الزيارة ،قدّم الوفد درعا ً
تقديرية لجنبالط .كما قدّمت الجمعية
في وقت سابق ،درعا ً تقديرية لكل من
مؤسسة العرفان التوحيدية
رئيس
ّ
الشيخ علي زين الدين ،ورجل األعمال
الشيخ وجدي أبو حمزة.
والحقاً ،زار وفد من الجمعية مدير

عام قوى األمن الداخلي اللواء ابراهيم
بصبوص ،وقائد الشرطة القضائية
العميد ناجي المصري في المقر العام
لقوى األمن الداخلي ،بحضور الشيخ
راج��ح عبد الخالق والشيخ حمزة
الكوكاش.
وتحدّث ياسر عبد الخالق ِباسم
وفد «التقدّم واإلخالص» ،الذي شكر
بصبوص لتلبيته احتفال وضع حجر
األساس لمقر الجمعية ممثالً بالعميد
فادي سلمان .وفي ختام الزيارة ،قدم
الوفد درعا ً تقديرية لبصبوص.

افتتاح برنامج تعلم اللغة الإ�سبانية في �إبل ال�سقي
محمد أبو سالم
افتتحت الكتيبة اإلسبانية العاملة
في «اليونيفيل» ،برنامج «ثرفانتس»
لتعليم اللغة اإلسبانية للعام -2014
 ،2015وذل���ك ف��ي مق ّرها ف��ي إبل
السقي ،بحضور ممثلة وزير التربية
والتعليم العالي الياس بو صعب،
رئيسة المنطقة التربوية في النبطية
نشأت حبحاب ،القائم باألعمال في
السفارة اإلسبانية مانويل دوران
ممثالً السفيرة اإلسبانية ميالغروس
هيرناندو ،قائد اللواء التاسع في
الجيش العميد أحمد ب���دران ،قائد
وح���دة ال��دع��م اللوجستي للجيش
اللفتنانت جنرال غارسيا سانشيز،
قائد القطاع الشرقي في «اليونيفيل»
الجنرال آندريس شابا ،مدير معهد
«ث��رف��ان��ت��س» ف��ي ب��ي��روت خافيير
سييرا ،إلى عدد من مديري المدارس
والمراكز التي تستضيف تعليم اللغة
اإلسبانية في مرجعيون وحاصبيا.
وتحدّث شابا ،فأشار إلى أنه في
شهر ايار الفائت تقدّم  24جنديا ً من
أفراد هذه الكتيبة في مدينة ثاراغوثا

للتط ّوع كمدرسين للغة اإلسبانية،
مع علمهم المسبق بأن ذلك سيضاف
إل��ى عملهم اليومي ،وه��ذا ليس إلاّ
ش��اه��دا ً ع��ل��ى روح��ه��م العسكرية
العالية واستعدادهم الدائم للعطاء
بما يفوق واجبهم العسكري ،ما أدّى
إلى تعزيز العالقة وأواصر الصداقة
مع الشعب اللبناني .وعلى رغم ندرة
أوق��ات الفراغ ،فقد استطاع الجنود
اإلسبان القيام بمهماتهم ألكثر من
 150طالبا ً في  20مركزا ً في منطقة
جنوب الليطاني.
وش��ك��ر ش��اب��ا م��دي��ري ال��م��دارس
والمراكز التي تعاونت مع الكتيبة.
كما شكر الذين تابعوا دروس اللغة
اإلسبانية وأب��دوا رغبة في التع ّرف
إلى الثقافة اإلسبانية وحضارتها،
الفتا ً إلى أنّ اللغة اإلسبانية تعتبر
م��وردا ً ثقافيا ً واقتصاديا ً مهما .فهي
تحتل المرتبة الثانية عالميا ً كلغة
أ ّم من حيث عدد الناطقين بها بعد
الصينية ،وال��ل��غ��ة الثانية كلغة
ت��واص��ل بعد االنكليزية والثالثة
من حيث عدد مستخدمي االنترنت
والدراسة في جميع أنحاء العالم.

وتحدّث سييرا فقال« :في إسبانيا
ما يقارب أربعة ماليين وظيفة لها
صلة مباشرة باللغة اإلسبانية ،لذا
فهي قيمة اقتصادية مهمة» ،مشيرا ً
إل��ى أنّ لبنان ينضم إل��ى االتجاه
العالمي الستخدام اللغة اإلسبانية
في جميع مستويات التعليم ،علما ً
أنه يوجد  13جامعة في لبنان تقدم
دروس �ا ً في اللغة اإلسبانية .شاكرا ً
عناصر الكتيبة الذين يبذلون من
وقتهم من أجل تعليم اللغة اإلسبانية
في منطقة مرجعيون ،إذ إن أكثر من
ستمئة جندي ات ّموا حتى اآلن نحو
عشرين دورة في اللغة اإلسبانية
استفاد منها أكثر من خمسة آالف
طالب في قرى مرجعيون والقليعة
ودير ميماس والخيام وشبعا وبرج
الملوك والهبارية وكفركال وراشيا
الفخار ،إض��اف��ة إل��ى ثكنة الجيش
اللبناني في مرجعيون.
ون ّوه دوران بالعالقة التي تربط
الشعبين اللبناني واإلسباني .وبعد
وثائقي عن إسبانيا ،قدّم
عرض فيلم
ّ
شابا هدايا تذكارية لمديري المراكز
وشهادات تقدير لألساتذة.

