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حمليات

�إطالق الحملة الوطنية لوهب الأع�ضاء
أُطلِقت أمس الحملة الوطنية لوهب األعضاء
وزرع��ه��ا ،خ�لال مؤتمر صحافي عُ قد برعاية
وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور ،في قاعة
المحاضرات في مبنى إدارة الجامعة اللبنانية
ـ المتحف.
حضر المؤتمر الدكتور جوزف الحلو ممثالً أبو
فاعور ،وممثلون عن كل من البطريرك الماروني
بشارة بطرس الراعي ،ومفتي الجمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان ،وشيخ عقل الطائفة الدرزية
نعيم حسن ،وب��ط��ري��رك األرم���ن األرث��وذك��س
ومؤسسو
ومطران بيروت للروم األرثوذكس ،و
ّ
اللجنة الوطنية لوهب األع��ض��اء واألنسجة
البشرية وزرع��ه��ا ،وأع��ض��اء اللجنة ،ووزي��ر
الصحة السابق الدكتور محمد جواد خليفة،
والدكتور الياس وراق والدكتور جودي بحوث،
والوزيران السابقان ناظم الخوري والدكتور
أس��ع��د رزق ،وس��ف��ي��رة إسبانيا ميالغروس
ّ
المنظمات غير
هيرناندو ،وحشد من أعضاء
الحكومية المعنيّة بوهب األعضاء.
بعد كلمة لعريفة الحفل اإلع�لام��ي��ة بوال
يعقوبيان ،شدّدت فيها على أهمية حملة وهب
األعضاء وزرعها ،أوضح مدير عام شركة «M
 »& C SAATCHIآالن هوشر أن الحملة
يشجعون
اإلعالنية التي يشارك فيها مشاهير
ّ
على اإلقدام على وهب األعضاء وزرعا ،تهدف
إل��ى كسر ج���دار الصمت وال��خ��وف والجهل،
والقول« :نعم لوهب األعضاء».
وأوضح أنّ الحملة ستكون على مرحلتين،
بحيث ترتكز الحملة األول��ى على شخصيات
عامة ومشاهير يؤثرون في المجتمع بهدف
توعية الناس على أهمية هذا العمل اإلنساني
والبطولي الذي ينقذ حياة كثيرين ،أما المرحلة
الثانية فترتكز على شهادات حيّة من أشخاص
تل ّقوا فعالً أعضاء تب ّرع بها آخرون.
ث ّم تحدّث الدكتور عبد المولى شهاب الدين
ممثالً مدير عام التعليم العالي أحمد الجمال
فأكد أن ثمة عمالً مشتركا ً بين وزار َت ْي التربية
والصحة بالتعاون مع كلّيات الطب والصحة
في لبنان واللجنة الوطنية لوهب األعضاء من
أجل تعميم فكرة إدخ��ال وهب األعضاء ضمن
البرامج التعليمية في اختصاصات الطب العام
والتمريض كمرحلة أولى.
وأش���ار إل��ى أن��ه خ�لال مرحلة تحضيرية،
ستوضع برامج تدريب على وهب األعضاء،
ثم تدريب أساتذة من كلّيات الطب والتمريض
بإشراف اللجنة الوطنية .وتقيَّم هذه المرحلة
ب��ه��دف إدخ����ال ال��ب��رام��ج إل��زام��ي��اً ،وب��ع��دئ� ٍذ

يصبح وهب األعضاء أحد عناصر امتحانات
الكولوكيوم بنهاية العام ال��دراس��ي  2015ـ
 .2016وتعهّد القيام بكل اإلج��راءات اإلدارية
والقانونية لتطبيق ذلك.
أ ّم��ا نائب رئيس اللجنة الوطنية الدكتور
أن��ط��وان اس��ط��ف��ان ف��أش��ار إل��ى أن البرنامج
اللبناني استند إلى البرنامج اإلسباني األكثر
منسقين
نجاحا ً عالمياً ،وهو يعتمد على شبكة ّ
في المستشفيات اللبنانية كافة ،تكون حلقة
وصل بين المستشفيات وبين اللجنة الوطنية
من أجل متابعة ك ّل ح��االت الوفيات والوهب
بفعالية وبمنهجية موحدة .إضافة إلى تثقيف
متواصل وتدريب احترافي في هذا المجال لكل
العاملين في القطاع الصحي.
وأض�����اف« :إن ه���ذا ال��ب��رن��ام��ج العلمي
والتنسيقي هو األول على المستوى الوطني
في لبنان ،في قضية حساسة أخذت سنوات
عدّة لتتكرس وتصبح في صلب المجتمع بكل
أطيافه» .الفتا ً إلى أنّ اللجنة تعمل بمساعدة
من الدولة الفرنسية على استحداث برنامج
المنسقين والمستشفيات
إلكتروني لتسهيل عمل
ّ
في برمجة موحدة تقنيا ً وبمستوى ع��الٍ ،كما
لمساعدة اللجنة الوطنية على استحداث
الوطني األول للوهب والزرع في لبنان.
السِ ج ّل
ّ
ورأى اسطفان أن مستقبل ه��ذا البرنامج
الوطني يعتمد على جهود الجميع ،إذ إن اللجنة
وأسست وتعمل كل يوم كي
الوطنية ب��ادرت ّ
تنجح في لبنان قضية وهب األعضاء لخدمة كل

حس
إنسان .مؤكدا ً أنّ وهب األعضاء يعتمد على ّ
التضامن وتجاوز االختالف المذهبي والحزبي
والمصالح الخاصة ،وعلى التعامل بمسؤولية
مع هذه القضية اإلنسانية التي وضعت من أجل
خدمة الجميع.
بعد ذلك ،ألقى الدكتور الحلو كلمة أبو فاعور،
فأشار إلى حادثة يعرفها عن مواطن أصيب
ِبابنه البالغ من العمر سبعة عشر سنة نتيجة
حادث سيارة .وفي مستشفى «أوتيل ديو» وجد
الوالد ،والعائلة في حالة من الحزن العميق
لفقدان ولدهم ،يوقع أوراق �ا ً اعتقدها البعض
معاملة دخول الطوارئ أو أمورا ً عامة .وكانت
الدهشة أن��ه ك��ان يوقع الموافقة على وهب
األعضاء الممكن وهبها من جسد ولده .فاستكبر
الحضور هذا الموقف« .جميل أن يكون اإلنسان
في لحظات الشدة عظيما ً وه��ذا المواطن كان
عظيماً» .وتمر األيام ويخبر عن لحظة استقباله
هو وعائلته بعض ممن استفادوا من أعضاء
جسد ول��ده��م .فمنهم من أبصر النور بعدما
افتقده لسنوات .ويصف الشعور الذي انتابه
في هذه اللحظات وهو مزيج من الحزن والفرح
وخليط من الشعور بروعة العطاء وجمال
الحياة وشعور بالقربى من شخص لم يصادف
أن التقاه يوما ً أو عرفه.
وأكد الحلو أنّ قضية زرع األعضاء لم تعد
ـ ومنذ سنوات ـ مشكلة في لبنان« .ففي بلدنا
تتوفر اإلمكانيات الفنية أكانت متعلقة بالجسم
الطبي وفريق المساعدين ،وأصبح لدينا أطباء

كثر مشهود لهم بالخبرة والمعرفة وامتالك
فنون الزرع ،أو متعلقة بالمراكز االستشفائية
المتخصصة والتي تمتلك كل الشروط الواجب
توفرها للقيام بعمليات نقل األعضاء وتخزينها
ث � ّم زرع��ه��ا .كما لدينا لجنة وطنية نشيطة
تعمل على تعزيز ثقافة زرع األع��ض��اء بين
المواطنين».
وأض���اف« :إنّ ال���وزارة تقف مع كل تح ّرك
يهدف إلى نشر ثقافة زرع األعضاء ويساهم
في تطوير عمليات وهب األعضاء وبناء البنوك
المتخصصة وحماية المواطنين م��ن جعل
ّ
وهب األعضاء تجارة سوداء مخالفة للقوانين
المعتمدة».
وقال« :من الطبيعي أن نتوجه إلى دولتنا
لكي تو ّفر كل الدعم المادي والمعنوي لكل من
يتعاطى مع وه��ب األع��ض��اء ،ال سيما اللجنة
الوطنية» ،الفتا ً إل��ى أنّ وزارة الصحة تؤيد
جعل الشروط المطلوبة لزرع األعضاء جزءا ً من
عمليات اعتماد المستشفيات وتصنيفها.
وختم الحلو« :إنّ وه��ب األع��ض��اء يتطلب
تضافر كل الجهود من قطاعات عامة وخاصة
وأهلية وجمعيات اجتماعية وفنية ودينية.
إن��ه��ا مقياس حقيقي ل��م��دى ت��ط��ور المجتمع
ولنوعية النظرة لإلنسان وللحياة واستمرارها
ونوعيتها».

نقاش وآراء دينية

ثم ُفتح باب النقاش ،فأيّد الشيخ بالل منال في
مداخلة وهب األعضاء ،خصوصا ً أن العطاء من
أجمل متع الحياة .وقال إن كل المجامع الفقهية
في العالمين العربي واإلسالمي أجمعت على
تأييد وهب األعضاء إنما بشروط دقيقة تحمي
حرمة اإلنسان .داعيا ً إلى أن تؤخذ باالعتبار
ضوابط شرعية حتى ال يتحول اإلنسان إلى
سلعة للبيع».
وقال األب إدغ��ار هيبي« :إن وهب األعضاء
يتطلب مسؤولية أخالقية ووجدانية وروحية
ووطنية» ،وأعلن أن «الجامعة اليسوعية»
ّ
ستنظم قريبا ً مؤتمرا ً لتوضيح المقاربات
الدينية المختلفة من مسألة وهب األعضاء،
وكيفية تقديم الدين المساعدة المطلوبة لعملية
الوهب منذ حصول ال��وف��اة إل��ى حين الوهب
والنقل وإتمام العملية.
ختاماً ،عُ رضت للحضور اللقطات اإلعالنية
يشجع فيها
الخاصة بالحملة الوطنية والتي
ّ
مشاهير على وه��ب األع��ض��اء وال��ق��ول« :نعم
لوهب األعضاء».
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وكالة عراقية تختار الإعالمي ال�سوري
خالد بكدا�ش ك�أف�ضل �شخ�صية �إن�سانية لـ 2014
خالد عبد القادر بكداش ،صحافي سوريّ طبع هويته
الوطنية ف��ي أوس���اط إعالمية عربية وغ��رب��ي��ة .جمع
بين العمل الصحافي والتنموي بهدف تقديم المنفعة
اإلنسانية على الربحية ،وإبراز الدور اإلعالمي في إغناء
الرصيد المعرفي للشعوب .و ُك ّرم ّ
مؤخرا ً من وكالة «نقطة
ضوء» اإلخبارية العراقية كأفضل شخصية إنسانية لعام
.2014
بكداش ال��ذي تو ّلى إدارة تحرير ع��دد من الصحف
والمجالت السورية بين عام َْي  2006و ،2009وعُ يّن
بعدئ ٍذ مديرا ً لمكتب جريدة «مصر والعالم» ،ث ّم ُكلّف عام
 2011بمنصب مدير «المنظمة العالمية للك ّتاب األفريقيين
واآلسيويين» في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،هو اليوم
مدير «المنظمة الدولية للصحافة واإلعالم» في اإلمارات.
ال��ت��زم ب��ك��داش ال���ذي يعمل أي��ض �ا ً م��دي��را ً للعالقات
الدبلوماسية الدولية في األمانة العامة للمنظمة العالمية
للك ّتاب األفريقيين واآلسيويين في عمله مسؤولية الدفاع
عن سورية وتوضيح حقيقة األحداث فيها بين األوساط
اإلعالمية والدبلوماسية لدول ع ّ��دة ،إذ يقول في حديث
لـ«وكالة سانا»« :استطعت أن أنقل حقيقة ما يجري في
سورية عبر وسائل إعالمية عربية وأجنبية كثيرة وبين
المجالس العامة لعد ٍد من الشخصيات المهمة في دولة
اإلمارات» ،مشيرا ً إلى أنّ الكثير من تلك الشخصيات كانت
تعلم ضمنيا ً أن ما يحدث في سورية مؤامرة محاكة دولياً،
لكنهم لم يستطيعوا أن يعلنوا ذلك العتبارات سياسية
داخلية.
وخدمة الوطن بحسب بكداش واجب مقدّس على كل من
يحمل هويته« ،فيمكننا أن نخدم وطننا عبر تقديم العلم
والمشاركة في تطويره وبنائه» ،معبّرا ً عن حالة االغتراب
عن الوطن بقوله« :يكون اإلنسان في غربته هائما ً برائحة
الوطن ،تتغلب عليه ال��ذاك��رة ،فأكثر ما يؤلم المغترب
االبتعاد عن وطنه ،وأجمل ما يعيش عليه في غربته أمل
العودة إليه ،فالوطن ليس كلمة تكتب أو تقال ،هو شعور
باالنتماء وعشق ال ينتهي».
وكإعالمي ومغترب سوري يشاهد األحداث في سورية،
ّ
يؤكد بكداش أن المغتربين الذين يقفون إلى جانب وطنهم
كثيرون ،ويفوق عددهم من انساقوا وراء األموال والجهل.
مستشهدا ً باندفاع مغتربين سوريين كثيرين إلى تلبية
دعوة حكومتهم لدعم الليرة السورية بتحويل األموال من
الخارج.
وح��ول عمل «المنظمة الدولية للصحافة واإلع�لام»،
أوضح بكداش أنها تلتزم الحيادية والموضوعية في نقل
األخبار وتناول المواضيع ،ولكن أمام الهجمة الكبيرة
على س��وري��ة ،خصوصا ً من الجانب اإلع�لام��ي ،سعت
للوقوف جنبا ً إلى جنب مع الوسائل اإلعالمية السورية

الوطنية ،وذلك عن طريق نقل األخبار عنها ونشرها في
ّ
المنظمة،
جميع الوسائل اإلعالمية الدولية األعضاء في
والتي وصلت إلى  30دولة وبعدّة لغات منها العربية
واالنكليزية والفرنسية ،وذلك حتى يرى العالم ما تعانيه
سورية بسبب المؤامرة الكونية عليها.
واستنكر ب��ك��داش قيام وس��ائ��ل إع�لام عربية كثيرة
بحمالت الفبركة والتضليل حول األح��داث في سورية.
ويرى أن على اإلعالم السوري أن يضمن وصوال ً وانتشارا ً
أكبر للمشاهد خارج سورية حتى ال يقع فريسة وسائل
اإلع�لام المغرضة ،كما ك��ان يجب في بداية األزم��ة في
سورية أن يستعين بخبراء حول كيفية تناول مثل هذه
األحداث والتعامل مع ظروف األزمة إعالمياً .مقترحا ً إقامة
دورات بمناهج حديثة تتماشى مع التط ّورات األخيرة في
كيفية تناول األحداث ومعالجتها.
ويؤ ّكد بكداش أن العقوبات الجائرة المفروضة على
ومؤسساته ج��اءت ضمن سيناريو
اإلع�ل�ام ال��س��وري
ّ
المؤامرة على سورية ،الفتا ً إلى أن «المنظمة الدولية
للصحافة واإلع�لام» استنكرت هذه العقوبات في بيان
اعتبرت فيه ذلك محاولة لدفن الحقيقة.
ّ
ويحضر
خالد بكداش من مواليد مدينة حلب عام ،1976
حاليا ً رسالة الماجستير التي تحمل عنوان «اإلعالم ودوره
في محاربة اإلرهاب» ،وحاصل على جوائز إعالمية عربية
ع �دّة منها «ال���درع الذهبية لجنوب سيناء» في مصر،
و«الدرع اإلعالمية» من الجامعة العربية ـ مجلس الوحدة
االقتصادية العربية ،كما عُ يّن السنة الماضية سفيرا ً للنوايا
الحسنة من قبل بعثة السالم والعالقات الدبلوماسية في
أميركا.

ت�سجل نه�ضتها الع�صامية به ّمة �أبنائها وبلديتها
مجدل �سلم ...بلدة عاملية ّ
تحقيق :غادة دايخ وكوثر عيسى
هي مم ٌر لقضاءَيْ مرجعيون وبنت جبيل ،ج��اءت على
التماس تاريخياً ،فاكتسبت بذلك نعم ًة وشقاء ،لها
خطوط
ّ
أشخاص كانوا
حص ٌة كبيرة على مم ّر األحداث ،وأنجبت قاعدة
ٍ
هم األوتاد الذين وقفوا في وجه الطغاة حين لم ي ُِجد العالم ّ
قط
فحفرت على أرضها أسماء أوائل الشهداء.
ثقافة الموتُ ،
مجدل سلم ،قرية جنوبية في محافظة النبطية ـ قضاء
مرجعيون ،ترتفع عن سطح البحر  650متراً ،وتبعد عن
بيروت مسافة  111كيلومتراً ،تبلغ مساحتها 42.000
دونم ويصل عدد سكانها إلى  14ألف نسمة 30 ،في المئة
منهم مغتربون في دو ٍل عدّة منها :البرازيل ،الدول األفريقية،
البارغواي ،أميركا ،إسبانيا ،ودول الخليج.
يعود أصل اسم بلدة مجدل سلم إلى رواية تاريخية تقول
إ ّن��ه بعد الفتح اإلسالمي أصبحت األح��داث تتوارث ،وكان
شخص اسمه ِ
سلم استق ّر في المنطقة واتخذ اس��م مجدل
سلم من اسمه .وبالعودة إلى قبل الميالد ،كانت البلدة تض ّم
منطقة اسمها «خلة النصراني» ،وكان يملك هذه القطعة من
نصراني ،ومنطقة اسمها «جبل الدير» وأخرى اسمها
األرض
ّ
ً
التراثي موجود،
السور
زال
وما
ا
قصر
فيها
وجدوا
«شمعونة»
ّ
وفي البلدة أيضا ً خمس طرقات معبّدة ومرصوفة بالصخر،
تسير عليها عربات الجيش وتصل كلها إلى الطريق ذاتها.
و ُيقال إن هذا المكان لشخص اسمه ِ
«سلم» ،ومن هنا أطلق
على المنطقة اسم «مجدل ِ
سلم».
شهدت مجدل سلم خالل الخمسينات من القرن الماضي
هجرة واسعة إلى الخليج ،وبعد سنوات قليلة ،انقلبت الموازين
نوعي على المستوى المعيشي ،وارتفع مستوى نم ّو
بتغير
ّ
البلدة وتط ّورها اليوم ،ح ّتى أصبحت تشبه المدن.

نصيب من الحروب

عام  ،1972كانت المنظمات الفلسطينية تتخذ من مجدل
سلم قاعدة لها ،وك��ان أهالي البلدة يفتحون بيوتهم لك ّل
الما ّرين فيها مهما كانت األسباب إال الصهاينة ،سقط في البلدة
شهداء كثيرون ،وفي بداية مواجهة العدو الصهيوني ،قدّمت ما
يقارب سبعين شهيداً .ومن أوائل الشهداء الشهيد منير صبرا
( ،)1974والشهيد معروف عالء الدين ( )1979وغيرهما من
الشهداء الكثيرين.
عام  1978دخل العدو الصهيوني األراضي اللبنانية ووصل
إلى المجدل ودمرها ،و ُد ّم��رت مرتين خالل االحتالل ،أ ّما عام
 ،1982فشهد اعتقال العدد األكبر من الشبان من بلدة مجدل
سلم على صعيد الجنوب.

المختار

إبّان االحتالل الصهيوني ،كانت مجدل سلم إحدى القرى
األساسية التي تنطلق منها فصائل المقاومة .وكل بيت من
بيوتها يخ ّرج مقاومين ،وبعد هذه األح��داث وتح ّرر مجدل

بلدة مجدل سلم

سلم عام  ،2000كان هناك وضع اقتصادي صعب ،أ ّما اليوم،
فتشهد البلدة نهضة ع ّوضت كل ظلم السنين على مستوى
البنى التحية واالقتصاد.
هذا ما أكدّه مختار البلدة (منذ سبعة وثالثين سنة) حيدر
حسين زه��وي لـ«موقع ص��وت ال��ف��رح» ،إذ ق��ال« :م��ا دامت
الدولة ضعيفة والمؤسسات ضعيفة ،سينتقل هذا الضعف
إلى المواطن ،الناس كانوا يزرعون حقولهم بالقمح والشعير
مستعينين بالحيوانات ،وكانت أرضنا تنتج لكل المناطق
المجاورة ،فكان الخير كثيراً ،والناس يعيشون من أرضهم .أ ّما
اليوم ،فأصبحت الزراعة ضئيلة لكننا نعيش بكرامتنا».

الشيخ ياسين

مؤسس «جمعية الزهراء
والتقينا الشيخ علي ياسين،
ّ
لألعمال الخيرية والثقافية» التي تعنى بالشؤون اإلنسانية
واالجتماعية ،كما يشغل منصب رئيس لقاء علماء صور.
ّ
الطف» التي تقام على أرض مجدل سلم كل
وتحدّث عن «واقعة
سنة ،وذكر أنّ المسرحية التي م ّثلها الشباب على زمن والده
عام  1984تحت عنوان «ال للماء» إلحياء مشاهد كربالء ،كانت
تقام على رغم وجود الصهاينة« ،وبعد انسحابهم من المنطقة،
تابعنا التمثيل بشكل بدائي ،وك ّل تابع دوره واستمر التمثيل
إلى اليوم مع التطوير في كل سنة ،وبعض الممثلين من أبناء
مجدل سلم انطلقوا وم ّثلوا على صعيد لبنان أدوارا ً ها ّمة».

رئيس البلدية

األس��ت��اذ عبد ع�لاء ال��دي��ن ،انتخب رئيسا ً للبلدية منذ
 ،2013/6/30ويقول« :اس ُتحدثت بلدية مجدل سلم عام
 ،2004وشعارها إلى اليوم خدمة المواطن وتأمين مق ّومات
العيش».
وعن أهم إنجازات البلدية يقول معدّداً« :مشاريع تجميلية
وخدماتية ،إنشاء حدائق عامة ،إنشاء بركة زراعية ،تسجيل
أكبر مساحة محمية طبيعية ( 5دونمات) ،استكمال شبكات
المياه ،شق الطرقات الزراعية (مشروع شراكة بين األهالي
والبلدية) ،تأهيل شبكات الكهرباء».
وتابع« :إن ثقافة العمل البلدي ثقافة جديدة ال تتواجد لدى
العضو البلدي والمواطن ،استلمت البلدية بـ 600مليون ليرة
دين ،وهذه من أهم المشاكل المالية التي نواجهها .وبمعالجة
مستمرة انخفض الدين من سنة وأربعة أشهر حتى اليوم إلى
مقسمة
 200مليون ليرة ،مدخول البلدية السنوي  350مليون ّ
على دفعات من الصندوق البلدي المس ّتقل والجباية قليلة
جداً».
ولفت عالء الدين إلى أن «اليونيفل» قدّمت محطة تكرير مياه
للشرب ومو ّلد كهرباء ،أما مجلس النواب بالتعاون مع اتحاد
البلديات فقدّم للبلدة خط مياه من السلوقي إلى الخ ّزان بطول
خمسة كيلومترات تقريباً ،وقال« :نسعى اليوم للعمل على ح ّل
مشكلة المياه ونستعين باالتحاد لفرز النفايات ،وسنشكل
هيئة إلرش��اد الناس ،وتعميم ثقافة فرز النفايات منزلياً،

وسنو ّزع أكياس نفايات على المنازل ،كما سنحاول جاهدين
إقامة ن��دوات لتوعية الناس على واجباتهم أم��ام المجلس
ّ
ونخطط لمشروعنا الجديد ،أال هو
البلدي وحقوقهم عليه.
إقامة مدينة رياضية ترفيهية للعنصر النسائي (مسبح ،أندية
رياضية ...بالتعاون مع مؤسسة جهاد البناء)».

صبرا

ف��ي مجدل سلم ث��روة حيوانية هائلة م��ن ماعز وأبقار
وأغنام ودجاج ،هذه الثروة أصبحت ضئيلة في بعض القرى
اللبنانية ،لذلك يحاول أهالي مجدل سلم المحافظة عليها ألنها
ركيزة يعتمدون عليها في العيش ،وتقوم البلدية بتأمين علف
لبعض مزارع الدجاج ومعاينة الطيور بالتعاون مع دكتور
بيطريّ .
وترتكز البلدة أيضا ً على الزراعة ،وهذا ما شرحه لنا األستاذ
علي صبرا نائب رئيس البلدية سابقا ً ورئيس اتحاد تعاونيات
قضاء مرجعيون وحاصبيا ،ويقول« :في مجدل سلم نسبة
كبيرة من المزارعين ،نعتمد على زراعة التبغ وزراعة الحبوب،
فأرضنا تعتبر جبلية ،والزراعة اليوم باألرض غير مربحة،
وصارت ثقافة وتراثاً .إذا أرادت الدولة أن يبقى الناس في
أرضهم ،فهم يحتاجون لمقومات العيش ،ألن العدو يحاربنا
في الشأن الزراعي ،وحتى اليوم إذا أردنا زراعة أرضنا نجد
فيها قنابل عنقودية».
ّ
«نشق كبلدية شبكة طرقات زراعية على مستويين:
وتابع:
طرق موجودة في الخريطة وأخرى مستحدثة ،وحتى اليوم
أنجزنا ما يقارب  24طريقا ً وسنتابع».
وفي ختام حديثه ،ثمنّ صبرا الخطوة التي قام بها «موقع
صوت الفرح» ،متمنيا ً تعميمها على كل البلدات والقرى في
الجنوب ،معتبرا ً أن هذه األيام من أصعب المراحل التي نم ّر
ووجه كلمة إلى أهالي قريته،
بها ،ألننا نشهد معركة الكلمة.
ّ
خصوصا ً المغتربين ،ب��أنّ مجدل سلم تحتاج حضورهم
ومحبتهم لبعضهم .وخاطب الدولة قائالً« :من دون مواطن ،ال
وجود للوطن وال للدولة».

األمين

وفي حديثنا مع السيد مصباح األمين ،قال« :عام ،1895
انتقل السيّد علي محمود األمين إلى دمشق آتيا ً من النجف ،ث ّم
إلى بلدته شقرا ،بعدما أنهى دراسته في حوزات النجف وبلغ
رتبة المرجعيّة التي خ ّولته أن يهت ّم بشؤون الطائفة الشيعيّة
ة ويمارس دوره كمرجع لها .عاد إلى شقرا وبدأت النهضة
األدبيّة والشعريّة واالجتماعيّة مع نهايات القرن التاسع
عشر ،ال سيّما أ ّنه أعاد بناء مدرسة جدّه ،وتقاطر طلاّ ب العلم
إلى شقرا من مختلف بقاع لبنان ومن جميع نواحي جبل عامل.
وما يستدعي االنتباه في المدارس التي شكلّت حوزة علميّة
متف ّردة أيّام المرجع السيّد علي محمود األمين ،أ ّنها ض ّمت
جناحا ً
خاصا ً تقام فيه ندوات الشعر والتذاكر في المسائل
ّ
حي المدارس».
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 ...وحقولها

ندوة العلّية

وحول «ندوة العليّة» يقول األمين إنها استمرت على أحسن
حال حتى عام  1937الذي شهد وفاة السيّد عبد الحسين
األمين ال��ذي أحيى هذه الندوة منذ عام  1910في منزله.
واستم ّرت هذه الندوة منبرا ً للشعراء وملتقى لرجال الدين
واألدب على يد المرجع السيّد محسن األمين في علّيّته في
شقرا ،ولك ّنها كانت أكثر ما تكون فاعل ًة في فصل الصيف حين
كان يعود السيّد إلى بلدته آتيا ً من الشام.
عام  1952انتقلت العلّية إلى بلدة مجدل سلم حيث كان
يقيم السيّد مح ّمد باقر األمين (نجل المرجع السيّد علي محمود
األمين) ،ففي هذه المرحلة تعدّدت أدوار العلّية ،فإضافة إلى
حلقات الشعر واألدب والتذاكر ،أنشئت محكمة لح ّل المشاكل
والخالفات وإصالح ذات البين ،فهذا الدور االجتماعي كان
رديفا ً هاما ً بالنسبة إلى الدور الثقافي والعلمي».
ويتابع« :في نهاية القرن العشرين ،رأى العلاّ مة السيّد
أحمد شوقي األمين أنّ عليه االستمرار في النهج الذي ّ
خطه
أسالفه ،فرأى من واجبه إحياء ندوة العلّيّة .فشهدت أمسيات
الجمعة من ك ّل أسبوع تقاطر الوفود إلى مركز ندوة العلّيّة
لالستماع إلى ما يبدعه الشعراء واألدباء والعلماء.
وهكذا ش ّكلت ندوة العلّيّة في مجدل سلم استمرارا ً لما بدأه
العلماء من أجدادنا آل األمين ،بعدما ش ّرعت أبوابها في أواخر
القرن الماضي ،ترعى الشعراء والناشئين وتدعمهم ،كما أ ّنها
تحيي المناسبات الدينيّة والوطنيّة ،ال سيّما تلك المرتبطة
بالمقاومة ،فتحيي أعيادها ومناسباتها عبر إبداعات شعرية
وأدبية».
وأض��اف األمين أنه ومنذ سنوات بدأت العليّة باالنتقال
من مركزها في مجدل سلم وبالتعاون مع بعض األندية
والبلديّات في شحور ،أنصار ،العباسية ،تبنين ،الشرقية،
قناريت وضاحية بيروت الجنوبية إلقامة نشاطات مميّزة
وهادفة.
وختم باإلشارة إلى األهداف المستقبليّة مثل إنشاء مركز
ثقافي كبير ِباسم مج ّمع العلاّ مة أحمد شوقي األمين ،إذ
بدأ بناؤه في بلدة مجدل سلم وسيض ّم إضافة إلى القاعة
الثقافية ،مركزا ً
صحيا ً لخدمة أهالي المنطقة ،وقاعة للعلوم
ّ
الدينيّة ومكتبة عا ّمة من أضخم المكتبات في لبنان ،إضافة
إلى مركز رياضي ومكتب خدمات اجتماعية.
بلدة مجدل سلم من أولى القرى التي أقيمت فيها مدرسة
في جبل عامل .تأسست على ي ّد الشيخ مهدي شمس الدين،
وظهرت حركة أدبية واسعة في الفترة األخيرة
م ّثلها الشيخان محيي الدين شمس الدين وعلي مهدي
شمس الدين.

ياسين

وكان لنا لقاء مع طارق ياسين رئيس «الجمعية التعاونية
لنحالي جبل عامل» ومدير مدرسة مجدل سلم الرسمية ،وبدأ

مهنة التعليم عام  ،1977اختصر لنا ياسين مسيرة عمله
قائالً« :ال ّ
شك أن العمل التربوي ال يختلف كثيرا ً عن العمل
التنموي ،لكن الهدف يختلف .تربية النحل ورثتها عن والدي،
عام  1993ان ُتخبت رئيسا ً لجمعية تعاونية نحالي جبل عامل
وما زلت ،ومن خالل ذلك انتخبت للجمعية المتحدة لتعاونية
مربي النحل وأنا عضو فيها ،وفي هذا المضمار نهتم بالتنمية
السكانية ،وتحسين دخل للمجتمع».
وتابع« :ه��دف الجمعية التعاونية تطوير قطاع تربية
النحل في المنطقة التي تأسست ع��ام  ،1989وتحسين
األوضاع االقتصادية واالجتماعية للمنتسبين إلى الجمعية
من خالل تطوير تربية قطاع النحل وتحسين دخله من حيث
النوع والك ّم وتسويق اإلنتاج ،ودورنا في الجمعية أن نكون
الوسيط بين المنتجين والمستهلكين ،ونحن ال يمكننا تو ّلي
عملية تسويق منظمة  100في المئة ،فالناس يحبون شراء
العسل من النحال مباشرة ألنهم ال يثقون بالعسل الذي
يوضع في التعاونيات ،لذلك نحاول أن نشرك مربّي النحل
بمعارض سنوية في الجنوب وغيره من المناطق».
وتابع« :أما المدرسة فهي تأخذ الجزء األكبر من وقتي ،فقد
شهدت مجدل سلم من حوالى  20سنة نهضة كبيرة في مجال
التعليم .وميزة مجدل سلم أن فيها نسبة متعلمين عالية،
وتغيرت األساليب واألهداف التعليمية لربط مجال التعليم
بسوق العمل ،والهدف الجديد اليوم تنمية القدرات التعليمية
عبر األبحاث والمجموعات».
ويعمل ياسين أيضا ً منذ عشرين سنة أيضا ً في صناعة
الصابون ،بعدما بدأ اهتمامه باألعشاب والنباتات الطبيعية
ألن فيها منفعة كبيرة لإلنسان كمادة عالجية ووقائية.
ويبقى اإلنسان على تماس مع البيئة والطبيعة .يص ّنع
ياسين الصابون بمواصفات عالية الجودة خالية من أيّ مواد
كيماوية.

زهوي

كمال زهوي ،من أبناء مجدل سلم ،يروي بعضا ً من المعاناة
التي يواجهها كمواطن لبناني« :مشكلتنا األساسية اليوم
بالنظام الطائفي الموجود ،ال ركيزة لنمارس العمل ونواصله،
لذلك يهاجر الجميع .بعض الحارات تصل إليها الكهرباء
ّ
يغضون النظر.
والمياه ،وال رقابة من شركة المياه أو ربما
في الشتاء نضط ّر لشراء المياه ألنها ال تصل حتى لنغسل
أيدينا .ونحن نعيش في بيئة زراعية ،فلماذا ال نشجع تربية
الحيوانات؟ لماذا ال يكون لدينا معامل ومشاريع إنمائية؟ ال
نريد تحميل رئيس البلدية أكثر من طاقته ،وكلما نس ّد الدين
نقع في دين آخر».
تعدّدت األسباب والوطن واح��د ،مهما ازدادت المآسي
والهموم يبقى الجنوبيون يحاربون للعيش بكرامتهم،
بالبندقية والقلم والحجر ،ويبقى عنوان الجنوب ،الع ّز
سجل فخر السنين الذي كتب بالدم والبذل
والنصر ،فالتاريخ ّ
والعطاء ،ومجدل سلم مثال من هذا التاريخ.

(محمد قعفراني)

