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حمليات

ك ّلنا في مواقعنا� ...سناء
طي
أحمد ّ
إ ّن��ه التاسع من نيسان ،وه��و ي��وم مميّز
في الذاكرة القومية االجتماعية ،وفي ذاكرة
ك ّل األحرار في العالم .ففي مثل هذا اليوم
منذ ثالثين سنة تا ّمة ،شهد العالم منظرا ً
جديدا ً وحادثا ً خطيراً .فتاة لم تكمل ربيعها
الثامن عشر ،ت��ق�� ّرر وب��ك�� ّل ج��رأة وقناعة،
تفجر نفسها في
وبكل عزيم ٍة صادقة ،أن ّ
الصهيوني ،وقت كان يحتل جنوب
العد ّو
ّ
لبنان ،ويقتل األط��ف��ال والنساء والرجال
والشيوخ ،ويد ّنس األرض ،ويجنّد العمالء،
ويشتري الذمم ،ويوصل بد ّباباته رؤساء
إلى الكرسي الرئاسية.
ف���ي ال��ت��اس��ع م���ن ن��ي��س��ان ع���ام ،1985
ق ّررت الصبيّة الجميلة سناء محيدلي ،ابنة
تضحي بروحها
بلدة عنقون الجنوبية ،أن
ّ
ف��دا ًء لتراب الجنوب وه��واء الجنوب وأهل
ال��ج��ن��وب .ع��ق��دت ال��ع��زي��م��ة ع��ل��ى الشهادة،
وفي عينيها ألق ال يفقد لمعانه ،وفي قلبها
حرارة للقاء تراب الوطن.
���ي ،ال���ذي
خ
���
ي
���ار
ت
���
وم���ن ب���اب ال��ت��وث��ي��ق ال
ّ
يحتّم علينا أمانة إيصال الحقائق لألجيال
الجديدة ،ال ب ّد من رحل ٍة في رحاب الزمن،
للحديث عن تلك الشابة التي م�لأت الدنيا
وشغلت ال��ن��اس ،ال كالمتنبّي ال��ذي أتحف
ع��ص��ره ب��األب��ي��ات وال��ق��واف��ي ،إن��م��ا كسناء
ذات��ه��ا ،ال��ت��ي جعلت ج���ذوة ال��ب��ط��ول��ة تتّقد
في نفوس الشباب ،إلط�لاق كلمة «ال» في
وج���ه االح���ت�ل�ال وال����ع����دوان واالستعمار
واالس��ت��ك��ب��ار وال��ق��ت��ل وال���ذب���ح وارت���ك���اب
المجازر.
ول���دت س��ن��اء ي��وس��ف م��ح��ي��دل��ي ف��ي 14
آب عام  ،1968في بلدة عنقون الجنوبية،
توفيت والدتها فاطمة وهي في الثالثة من
عمرها ،وعاشت بعد ذلك في كنف والدها
ال��ذي ك��ان ملتصقا ً بها بعد وف��اة والدتها،
وت����ز ّوج ب��ع��د ذل���ك لتحظى س��ن��اء بشقيقة
واح����دة ـ عبير ـ وث�لاث��ة أش��ق��اء ه���م :هيثم
ومحمد ورامي.
ح��ل��م��ت س��ن��اء دائ���م���ا ً ب��ب��ل��دت��ه��ا ،بترابها
ورائحتها ،ببيتها الصغير ،وفيء الشجرة
أم��ام��ه ،ك��ان��ت ت��ت��وق إل��ى بيت ج�� ّدت��ه��ا ،إلى
أصدقائها وأهلها.
��ي ،إذ
ن
��
ط
و
بيت
في
محيدلي
نمت سناء
ّ
ك��ان وال��ده��ا م ّمن يرفضون الظلم والقهر
واالح����ت��ل�ال ك��ب��اق��ي أت����راب����ه ،وع���ل���ى رغم
ت���واض���ع ال��ع��ي��ش وال��ح��ي��اة خ�ل�ال الحرب
اللبنانية ،بقيت عائلة سناء تسكن بيروت،
وم���رارة االح��ت�لال ت��راود صبية تنظر إلى
مستقبل أمة ،ال إلى مستقبل فتاة.
نشأت سناء في منزل ذويها في منطقة
المصيطبة ـ ب��ي��روت ،وتل ّقت دروس��ه��ا في
مدرسة السريان ،لكنها ما لبثت أن تركت
ال��م��درس��ة للعمل ف��ي م��ح��ل ت��أج��ي��ر أف�لام
ف��ي��دي��و ي��دي��ره ف���ؤاد ح��ب��ي��ب .وه��ن��اك ،طلب
حبيب من سناء أن تنسخ كاسيت الفيديو
ال����ذي ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م��ق��اب��ل��ة م���ع الشهيد
وج���دي ال��ص��اي��غ ،ال��ت��ي أج��ري��ت م��ع��ه قبيل
تنفيذه العملية .وبينما كانت سناء تنسخ
الشريط ،كانت تشاهد ك�� ّل نسخة تعدّها،
وكانت تذرف الدموع وكأنها تشاهده للم ّرة
األولى ،كانت تقول دوما ً لحبيب« :سأكون
كالشهيد وجدي ،وسأخلّد اسمي»!
ت���أث���رت س��ن��اء بعملية ال��ش��ه��ي��د وج���دي
ال���ص���اي���غ .ك���ان���ت ت��ت��ح��دّث ع��ن��ه بحماسة
شديدة ،وتخبر صديقاتها وأخوتها عنه،
وتقول في قرارة نفسها ،إ ّنها ستقدم على
عمل مماثل يتحدث عنه أهلها وأصحابها
والعالم بأسره ،بكل فخر و بكل اعتزاز.
آم��ن��ت ب��أنّ الشعب ص��اح��ب ح��ق ،وبأنه
أق����وى م���ن ك���� ّل ال��ص��ه��اي��ن��ة المغتصبين،
ف��اع��ت��ب��رت أن ال��ط��ري��ق ال��وح��ي��دة لتحقيق
النصر والتحرير ،ال تكون إال بالمقاومة

ال��ب��اس��ل��ة ال��ش��ري��ف��ة .أح��ب��ت س��ن��اء الجنوب
ح��ت��ى ال��ش��ه��ادة ،وت��أث��رت ب��ال��م��ج��ازر التي
ن�� ّف��ذه��ا ال���ع���دو ال��ص��ه��ي��ون��ي ف���ي ال���زراري���ة
وجبشيت ودي��ر قانون النهر وغيرها من
المناطق الجنوبية ،حاولت تنفيذ عمليتها
االس��ت��ش��ه��ادي��ة أك��ث��ر م��ن م��� ّرة ،إال أن��ه كان
ُيطلب منها التراجع لعدّة أسباب أمنية.
وتتالى األي���ام ،وسناء محيدلي تص ّمم
أكثر وأك��ث��ر على االستشهاد ،حتى انبلج
صباح األحد  24آذار  ،1985خرجت سناء
م��ن م��ن��زل��ه��ا بحجة ش���راء ط�ل�اء لألظافر،
إلاّ أن��ه��ا ل��م تعد إل��ى حيّها ف��ي المصيطبة
ذاك النهار .وف��ي المساء ب��دأ أهلها البحث
ع��ن��ه��ا ،ف��ات��ص��ل��وا ب��األص��دق��اء واألق�����ارب،
ث��م ب��األح��زاب واألج��ه��زة األم��ن��ي��ة ،إنما من
دون جدوى ،فظ ّن الجيران أنها غادرت...
للزواج س ّراً.
عند الساعة الحادية عشرة م��ن صباح
ي��وم الثالثاء  9نيسان ع��ام  ،1985قادت
سناء سيارة من نوع «بيجو  »504بيضاء
ال���ل���ون ،وم��ج�� ّه��زة بـ 200ك��ي��ل��وغ��رام من
مادة الـ«تي أن تي» شديدة االنفجار ،تعبر
السيارة الحاجز المقام ف��ي منطقة باتر ـ
جزين في طريقها نحو الجنوب اللبناني،
وقد سبق للسيارة أن توقفت وراء الحاجز
المقام للعبور نحو الجنوب ،ث��م انضمت
في ما بعد إلى طابور طويل من السيارات،
وب��ع��د ع��ب��وره��ا ال��ح��اج��ز األ ّول ،ل��م تكمل
ط��ري��ق��ه��ا ،ب��ل س���ارت ب��ب��طء وم���ن دون أن
ينتبه أحد من جنود االحتالل الصهيوني
أو العمالء لما تقدم عليه سناء ،التي كانت
تقود ال��س��ي��ارة وتتجه بكل ع��زم وإص��رار
نحو قافلة عسكرية «إسرائيلية» ،تتح ّرك
ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة ،ض��م��ن إج�������راءات ال��ق��ي��ادة

العسكرية «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» إلخ�ل�اء معدّات
من مواقعها في القطاع الشرقي من جنوب
لبنان ،استعدادا ً لتنفيذ المرحلة الثانية من
االنسحاب.
الح���ظ أح���د ج��ن��ود ال���ع���د ّو أنّ السيارة
ل��م تكمل طريقها وف��ق م��ا أش��ار إليها أحد
ح�����راس ن��ق��ط��ة ال��ت��ف��ت��ي��ش ،ف��اق��ت��رب منها
محاوالً التدقيق في هو ّية الفتاة التى كانت
ت��ق��وده��ا ،ل��ك�� ّن س��ن��اء ك��ان��ت أك��ث��ر إص����رارا ً
وتصميما ً وس��رع��ة ،فانطلقت بسيارتها
باتجاه القافلة ،واج��ت��ازت حاجزا ً حديديا ً
��ي أم����ام مركز
ك���ان م��وض��وع��ا ً ب��ش��ك��ل أف��ق ّ
التج ّمع ،وأم��ام��ه عوائق صغيره متعدّدة،
فأطلق حامية الحاجز الصهيوني رشقات
من الرصاص باتجاه السيارة ،لكن إصرار
سناء وعزيمتها ،كانا أس��رع في الوصول
إل��ى تج ّمع ال��ق��اف��ل��ة ،وضغطت س��ن��اء على
ق��اب��س ك��ان يش ّكل لحظة ال��ع��ب��ور ،العبور
فجرت نفسها،
إلى المجد والع ّز والخلودّ .
��ج��رت معها رؤوس صهاينة إرهابيين
وف ّ
ج��ب��ن��اء ،س��ق��ط م��ن��ه��م م��ا ي��ق��ارب خمسين
قتيالً وجريحاً ،واح��ت��رق ع��دد من اآلليات
والدبابات ،فضالً عن حالة الهستيريا التي
انتشرت ف��ي صفوف م��ن تبقى م��ن جنود
العدو الذين بدأوا بإطالق النار عشوائياً.
هذا ما حدث على أرض الجنوب في ذلك
الربيعي ،أم��ا ف��ي أقصى
النيساني
ال��ي��وم
ّ
ّ
فكنت على موع ٍد مع الخبر
البقاع،
شمال
ُ
الجميل .ي��وم��ذاك ،ك��ان ع��م��ري فقط عشر
سنوات .يومذاك ،كانت القناة التلفزيونية
الوحيدة التي نلتقط بثّها في منطقتنا هي
التلفزيون ال��س��وري ،ال���ذي دأب على بثّ
ال��م��ق��اب�لات ال��خ��اص��ة م��ع االستشهاديين،
وال��م��ص�� ّورة عبر ال��ف��ي��دي��و .ول���دى وصول

وال���دي (ال��م��س��ؤول ف��ي ال��ح��زب) م��ن عمله
ف��ي م��دي��ن��ة بعلبك ،أخ��ب��رن��ا أن��ن��ا ب��ع��د قليل
سنسمع خ��ب��را ً عظيما ً علينا أن ننتظره.
ومضت السويعات القليلة ساعات ثقيلة،
وبعد الـ«جنيريك» القصيرة لنشرة األخبار
على التلفزيون ال��س��وري ،لم يظهر مقدّم
النشرة ،بل ظهرت شابة ،عروس ،صبية،
مالك ،قالت« :أنا الشهيدة سناء محيدلي،
عمري  17سنة.»...
و ُق���ط���ع ع���رض ال��ش��ري��ط ل��ي��ظ��ه��ر مقدّم
النشرة ويقول في عرض عناوينها« :عملية
اس��ت��ش��ه��ادي��ة ب��ط��ول��ي��ة ف���ي ج��ن��وب لبنان
ت��ن�� ّف��ذه��ا ع���روس ال��ج��ن��وب ال��ش��ه��ي��دة سناء
محيدلي .»...حينئذٍ ،التهبت بلدتي النبي
عثمان ابتهاجاً ،رص��اص يشبه ذل��ك الذي
ك��ان يطلق خ�لال المهرجانات واألع��راس،
ز ّي��اح��ات في ال��ش��وارع ،هتافات وزغاريد
وصيحات ،وأذك��ر أن مقدّم نشرة األخبار
أكملها وح��ي��داً ،ألن أه��ال��ي ال��ب��ل��دة جميعاً،
تركوا منازلهم ،وصاروا في الساحة.
ق��ال��ت س��ن��اء محيدلي الكثير الكثير في
وص��يّ��ت��ه��ا ،ول���دى سماعها ك�� ّل م��� ّرة ،ال ب ّد
أن ننهل دروس��ا ً في البطولة والتضحية.
ه��ي م��ارس��ت البطولة ،ول��م تخف الحرب
إنما كانت تخاف الفشل .طلبت منّا ،نحن
الشباب ،ومن األجيال الجديدة ،أطلب من
جميع ش��اب��ات وش��ب��اب ب�ل�ادي ،أن نلتحق
بصفوف المقاومة الوطنية ألنها وحدها
ق��ادرة على ط��رد العدو من أرضنا .فكيف
نكون مسؤولين أمام هذه الوصية.
الحربي سبيالً
من استطاع إل��ى القتال
ّ
ذه���ب وق��ات��ل وأص��ي��ب واس��ت��ش��ه��د وأدّى
قسطه لعال الوطن .ومن يستطيع إلى القتال
الحربي سبيالً وتتاح له الفرص فليذهب
ّ
من دون تخاذل ،ألن شرف الشهادة وسا ٌم
يعتبر من أرقى األوسمة ،وألنّ الشهداء هم
طليعة انتصاراتنا الكبرى.
َ
يحظ بتلك الفرصة ،عليه بالقتال
ومن لم
في موقعه .الطالب في دراسته وتحصيله
��ي ،ال��ع��ام��ل ف��ي إن��ت��اج��ه ،ال��ف�لاح في
ال��ع��ل��م ّ
تشبّثه بأرضه وإعطائها من حبّه لتنتج له
غالالً وثماراً .الفنان في فنّه الراقي النابع
من أصالة بالدنا ال من سخافة المستو َرد.
والسياسي...
والنحات والمد ّرس
الرسام
ّ
ّ
ّ
ك ّل فر ٍد منّا يمكنه ـ في موقعه ـ أن يكون..
وتمسكنا بحقوقنا
سناء .كلّنا ،في صدقنا
ّ
وس��ع��ي��ن��ا إل���ى ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا ،وح��بّ��ن��ا ألرضنا
وشعبنا ،نكون ...سناء.
ن��ع��ود إل��ى ع���روس ال��ج��ن��وب ،إل��ى لحظة
االس��ت��ش��ه��اد ،إل���ى ال���ص���ورة ال��ت��ي لطالما
راودت��ن��ي كحل ٍم ال يموت .إذ ربما في تلك
اللحظة ،لحظة الكبس على قابس الموت،
ربما أغمضت سناء عينيها لبرهة قصيرة
ج���� ّداً ،وم��ن المحتمل أنّ س��ن��اء خ�لال تلك
البرهة رأت شريط حياتها ُيع َرض بسرعة
أمامها .ف��رأت نفسها طفل ًة رضيع ًة تبكي
لحظة الوالدة ،ورأت نفسها طفل ًة تلعب في
حديقة منزل صغير في عنقون كانت تذكره
ج��ي��داً .ربما رأت أرج��وح�� ًة ،أو ش��ج��ر ًة ،أو
ساقي ًة صغيرة .ربما تراءت لها مدرستها،
صديقاتها ،وربما استطاعت أن ترى منزل
أهلها في المصيطبة ،وإيلي ـ ابن فؤاد حبيب
ـ الذي كانت تشتري له الهدايا ،ووالده فؤاد
عندما كانت تعمل ل��دي��ه .وإذا كانت سناء
قد رأت ك ّل ذلك في ومض ٍة من العمر ،فمن
المؤكد أ ّنها رأت ي َد وجدي الصايغ تتل ّقفها
لترافقه إلى عرس الخلود.
س���ن���ون ث��ل�اث����ون م���ض���ت ع���ل���ى عملية
ع��روس الجنوب االستشهادية البطولية.
وال��ق��وم��ي��ون االج��ت��م��اع��ي��ون ي�����ردّدون ك ّل
تاسع من نيسان« :كلّنا في الجنوب سناء»،
ٍ
ولهم ولك ّل أبناء الوطن ،ولك ّل أحرار العالم
نقول« :كلّنا في مواقعنا ...سناء».

لبنى دعبول ...تجربة تختزل
دور ال�شباب الف ّعال في العمل الإن�ساني

لمى الخليل
ن��ظ��را ً إل��ى جهودها التط ّوعية
الجادّة ،نالت الشابة لبنى دعبول
من فريق «ج��ود التط ّوعي» ،لقب
«المتط ّوعة المثالية» ع��ن آذار
الفائت ،إذ أثبتت خ�لال سنوات
م��ن العمل ال��ج �دّي ،قدرتها على
االنخراط الفعّ ال في مجمل األعمال
التنموية والخدمية التي قام بها
الموجهة
ال��ف��ري��ق ،ال سيما تلك
ّ
إلى شريحة األطفال المتض ّررين
م��ن األزم���ة ال��راه��ن��ة ،وال��ت��ي ترى
أ ّن��ه��ا أض��اف��ت إل��ي��ه��ا الكثير من
السمات اإلنسانية االيجابية على
المستوى الشخصي ،إضافة إلى
ما ك ّرسته من قيم ومفاهيم عليا
تتصل بتعزيز روح ال��م��ب��ادرة
الجماعي.
والعمل
ّ
ح���ول ت��ج��رب��ت��ه��ا ال��ت��ط � ّوع��ي��ة
المتميّزة ،تحدثت دع��ب��ول إلى
«نشرة سانا الشبابية» ،موضح ًة
أ ّن��ه��ا انتسبت إل��ى ال��ف��ري��ق منذ
ب��داي��ات عمله التط ّوعي ،إيمانا ً
منها بالقدرة العالية للشباب على
تغيير مجتمعهم نحو األفضل،
وتكريس طاقاتهم الب ّناءة على
أرض ال��واق��ع ،في إط��ار فعاليات
إنسانية وخدمية متن ّوعة ،من
شأنها أن تحدث تغييرا ً حقيقيا ً
لدى الجهات المستهدفة.
وأضافت دعبول أنها استطاعت
إثبات جدارتها في ك ّل الفعاليات
ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا المجموعة من
حيث ال��ق��درة على االن��خ��راط في
العمل التنموي الجماعي ،الذي

يقوم به الشباب السوري خالل
األزم����ة ال��راه��ن��ة ،وال����ذي ا ّت��خ��ذ
شكالً متكامالً يعود بالفائدة على
الشباب والمجتمع في آن .مؤكد ًة
أنّ أيّ عمل تط ّوعي ال يؤتي ثماره
ويح ّقق غاياته إال بتنظيم الجهود
وتضافرها.
أم��ا ب��داي��ات عملها التط ّوعي،
فانطلقت قبل سنوات ،وتحديدا ً بعد
حصولها على الشهادة الثانوية،
إذ أش���ارت المتطوعة المثالية
إلى أنها انضمت إلى فرع «الهالل
األحمر السوري» في دمشق لتثبت
حضورها في سلسلة طويلة من
ال��دورات التدريبية .ثم انتسبت
الحقا ً إلى فريق «النحل األخضر»
التط ّوعي ،إذ اكتشفت المزيد عن
أهمية العمل التط ّوعي وقدرته
على بلورة قدرات الشباب.
ول���ف���ت���ت دع���ب���ول إل����ى أن��ه��ا
استطاعت م��ن خ�لال التط ّوع أن
تبني شخصيتها المستقلة وأن
تستمع بشكل جيد للرأي اآلخر.
وتتعرف إلى رؤى إنسانية متن ّوعة
ب��ع��دم��ا ك��ان��ت ف��ي ال��س��اب��ق ذات
شخصية مزاجية .مؤكدة أن عملها
في هذا المجال جعلها تستثمر كل
إيجابي في داخلها ،وتنبذ
ما هو
ّ
في الوقت نفسه السمات واألفكار
السلبية.
حس المبادرة
كذلك ،فإن امتالك
ّ
وتطويره ،إضافة إل��ى التواصل
المستم ّر م��ع اآلخ��ري��ن ،ك�� ّل ذلك
يساعد الشباب ،كما قالت لبنى،
في تقبل األفكار المختلفة ،ويزيد
م��ن ان��ف��ت��اح��ه��م ع��ل��ى ال��ت��ج��ارب
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اإلنسانية الغنية ،وهذا بالضبط
م��ا ين ّمي الشخصية وي��رف��ع من
قدرتها على التفاعل مع اآلخرين
وتحقيق األفضل في الشأن العام.
أما عوامل اختيارها كمتط ّوعة
مثالية فهي متنوعة ،إال أن العمل
المتميّز مع االطفال خالل األزمة
الراهنة ك��ان أب��رزه��ا ،إذ شاركت
لبنى في ع��دد كبير من األنشطة
الموجهة إلى هذه الشريحة ،والتي
ّ
م ّكنتها من االقتراب والتفاعل مع
األط��ف��ال ب��ص��ورة الف��ت��ة ،انطالقا ً
من شخصيتها المحبّبة بالنسبة
إلى الطفل ،وقدرتها على الولوج
إل��ى عوالمه وتفهّم احتياجاته
المختلفة.
وشاركت لبنى دعبول في عد ٍد
الموجهة
من األعمال والمبادرات
ّ
إلى األطفال من ذوي االحتياجات
اإلضافية ،كمبادرات« :خطوات
إل���ى ال���س�ل�ام» و«أن�����ا م��ت��ل��ك ما
تنساني» ،و«ومضة موسيقية»،
وأي���ض���ا ً م���ب���ادرة «ج���ود بصفنا
موجود» للدعم النفسي للطالب
من مختلف األع��م��ار ،إضافة إلى
المتخصصة
ع���د ٍد م��ن ال��ب��رام��ج
ّ
ك��ب��رن��ام��ج ال��ت��رب��ي��ة ال��م��ال��ي��ة
واالجتماعية لألطفال واليافعين،
وبرنامج «أمن وسالمة» ،وبرنامج
«فضا» ،وسوى ذلك من النشاطات
والمبادرات األخرى.
ي��ش��ار إل���ى أن ال��ش��اب��ة لبنى
دع��ب��ول ،ه��ي ط��ال��ب��ة ف��ي السنة
الثالثة ف��ي كلّية الصيدلة في
جامعة القلمون.

جولة لـ«عامل» في الخيام والجوار

ندوة عن ا�ستراتيجية اال�ستعداد للمخاطر في الآثار والمعالم التاريخية
ن� ّ
�ظ��م��ت «راب���ط���ة ال��م��ه��ن��دس��ي��ن
اإلنشائيين» في نقابة المهندسين
في بيروت ،ندوة عن «استراتيجية
االس��ت��ع��داد ل��ل��م��خ��اط��ر ف��ي اآلث���ار
والمعالم التاريخية» في مقر النقابة
في بئر حسن ،بحضور رئيس اتحاد
المهندسين اللبنانيين النقيب خالد
شهاب ،رئيس الرابطة توفيق سنان،
المشرف على األبحاث والحفريات
األثرية في المديرية العامة لآلثار
الدكتور أسعد سيف ،رئيس فرع
المهندسين المدنيين إيلي رزق،
عضوَي مجلس النقابة أحمد نجم
الدين وحسن دمج وحشد كبير من
المهندسين.
قدّمت للندوة أمينة س ّر «رابطة
المهندسين اإلنشائيين» الدكتورة
مارلين البراكس التي ش��ددت على
أهمية تنظيم ندوات كهذه ،التي من
شأنها اإلض��اءة على جوانب هامة
لواقع الحال بالنسبة إلى المعالم
واآلثار التاريخية.
ورأت أن من واجب الدول الحفاظ
على المعالم األثرية وإدماج حماية
ال��ت��راث ف��ي ال��م��ن��اه��ج ال��دراس��ي��ة.
وتط ّرقت إل��ى األه���داف التي تقوم
عليها الرابطة وتسعى إلى تحقيقها.
ث��م ت��ح �دّث ش��ه��اب ،ف��أش��ار إل��ى
موضوع ال��ن��دوة ال��ذي يشكل وقفة
مميزة ف��ي عالم تتناهشه األفكار
التدميرية والحروب العبثية التي
قضت على اإلن��س��ان وتستمر في
طمس كل معالم التاريخ والحضارة.
وق����ال« :ف���ي ظ��ل ه���ذه ال��ص��ورة
المأسوية ،ال يمكننا إال التطلع إلى
األم���ل المتبقي ،وع��زي��م��ة العمل،
خصوصا ً نحن معشر المهندسين

ال نقدم إال األجمل واألحسن واألقوم
الرتباطنا بالتاريخ والجغرافيا
واس��ت��ح��ض��ار ال���م���اض���ي ورؤي����ة
ال��م��س��ت��ق��ب��ل ،ونستطيع بتضافر
جهودنا قلب الموازين ،وخلق أنماط
تؤسس لمعالم تاريخية جديدة،
تكون ف��ي المستقبل مشهدا ً يؤكد
بلوغ الهندسة اللبنانية مآربها».
وأ ّك��د شهاب أنّ النقابة كانت وال
ت��زال تهتم بوضع االستراتيجيات
للمحافظة على المعالم التاريخية
التي ال يمكن تقديرها بثمن .فهي التي
تفتح أبوابها لك ّل األفكار والنشاطات
التي تتعلق بالحفاظ على التراث
ووض���ع االستراتيجيات للحفاظ
على المعالم أقلّها في لبنان ،ويجب

أال نتأخر في المساهمة في حمايتها
وال��س��ه��ر ع��ل��ى س�لام��ت��ه��ا وت��ن��وي��ع
المعرفة في خصوصها ،ألن األمر
يتطلب ثقافة وانتباهاً.
ورأى أنّ المخاطر التي تحدق
بالمعالم التاريخية ،أكانت طبيعية
مثل ال��زالزل والبراكين واألعاصير،
أو م��ن ص��ن��ع اإلن��س��ان ك��ال��ح��روب
وال��ت��ط��وي��ر ال��م��دن��ي ،ت��ؤث��ر ت��أث��ي��را ً
مباشرا ً عليها .وإن هذا التأثير إن
حصل يؤدي إلى تغيير جذري ودائم
فيها بحيث يكون من الصعب إعادتها
إلى حالتها السابقة .ولكن يمكننا
أن نكون مستعدّين لتلك المخاطر
وحماية تلك المعالم قدر اإلمكان من
خالل مقاربة واعية واستراتيجية

طويلة األمد.
وأث��ن��ى ش��ه��اب ع��ل��ى ال��م��ش��روع
الذي أطلقته المديرية العامة لآلثار
بمساعدة مكتب «اليونسكو» في
ب��ي��روت ال���ه���ادف إل���ى وض���ع خط
ل��درء المخاطر للمعالم التاريخية
اللبنانية المدرجة على الئحة التراث
العالمي منذ ع��ام  1984كقلعة
بعلبك مثالً .إذ تم خاللها استعمال
عدد من التقنيات الجديدة في عالم
ثالثي األبعاد
إدارة التراث كالمسح
ّ
بوساطة ال�لاي��زر واع��ت��م��اد برامج
المحاكاة الهندسية لدراسة أماكن
الضعف في اإلنشاءات األثرية.
ث ّم عرض الدكتور سيف للمشروع
الذي أعدّته المديرية العامة لآلثار

بالتعاون مع مكتب «اليونسكو» في
بيروت ح��ول توثيق موقع بعلبك
األثري بوساطة تقنيات الاليزر ثالثية
األبعاد بهدف إع��ادة تكوين نموذج
الموقع واستعمال برامج محاكاة
رقمية لمعرفة مناطق الضعف في
المنشآت األثرية في الموقع.
ولفت إلى أنّ قلعة بعلبك تع ّرضت
ألض��رار من ج � ّراء ع��دوان تموز عام
 ،2006وعلى ه��ذا األس���اس قامت
المديرية العامة لآلثار بالمبادرة من
أجل اتخاذ االحتياطات الالزمة أليّ
مستقبلي قد يحصل .مشيرا ً في
ضرر
ّ
هذا اإلطار إلى أنّ قلعة بعلبك عرضة
لمخاطر الزالزل كونها تقع على فالق
اليمونة.
وش���رح م��ن خ�ل�ال ال��ش��اش��ة عن
بعض المعالم األثرية في لبنان التي
أجريت عليها أعمال المسح بوساطة
ال�لاي��زر ،مؤكدا ً أهمية ه��ذه التقنية
في إعادة تأهيل هذه المعالم ،مقدّما ً
رؤية تاريخية للمخاطر التي تحدق
بالمعالم التاريخية بدءا ً من المخاطر
الطبيعية ك���ال���زالزل وال��ب��راك��ي��ن
واألعاصير ،أو تلك التي هي من صنع
اإلن��س��ان كالتي تحصل ف��ي أيامنا
هذه ،والتي تع ّد من أخطرها ،مشيرا ً
إلى أنه ال يمكننا أن نكون مستعدين
للمخاطر وحماية المعالم إال من خالل
المقاربة الواعية واالستراتيجية
طويلة األم���د وال��ح��م��اي��ة البشرية
والتقنية لمعالم كهذه.
ودع��ا سيف ختاما ً إلى التعاون
بين المديرية العامة لآلثار ونقابة
ال��م��ه��ن��دس��ي��ن م��ن أج���ل اس��ت��ك��م��ال
المشروع في مواقع أخ��رى .ثم كان
نقاش شارك فيه الحضور.

ش �دّد رئيس «مؤسسة عامل الدولية» والمنسق
العام لـ«تج ّمع الهيئات األهلية التطوعية في لبنان»
الدكتور كامل مهنا ،على ضرورة دعم لبنان ليستمر
في احتضان العدد الهائل من النازحين السوريين،
الذي تجاوز المليون ونصف المليون ،مجددا ً التأكيد
على حرص المؤسسة ومؤازرتها ،وتقديم المساعدات
للمواطنين في مختلف المناطق.
ولفت مهنا إل��ى أن المؤسسة ضمانة لمواجهة
الصعاب بمختلف الوسائل ،لتستمر كمؤسسة مدنية
ملتزمة بالمواطن ـ اإلنسان ،بمعزل عن الخيارات
السياسية والثقافية.
كالم مهنا جاء خالل جولة ّ
نظمها على عدد من مراكز
«عامل» في المنطقة الحدودية ،ولتج ّمعات النازحين
فيها ،مع إدارة الكلّية اإلنجيلية الفرنسية وأساتذتها،
وفعاليات ثقافية وتربوية واجتماعية.
وأوضح أن «عامل تعمل اليوم عبر  24مركزا ً تعنى
باللبنانيين والعراقيين والسودانيين والفلسطينيين
وست عيادات نقالة ،ليضاف إلى ذلك اهتمام خاص
بالنازحين السوريين ،إذ قدّمت حتى اآلن  800ألف
خدمة لهم ،م��ن خ�لال تقديم المعاينات الصحية
واألدوية والمساعدات العينية ،وتنظيم ندوات تثقيفية
وصحية وتربوية ونشاطات ترفيهية.
كما ج��ال ال��وف��د على «م��رك��ز عامل الصحي» في
الخيامّ ،
واطلع على سير العمل فيه ،وأبدى أعضاء
الوفد إعجابهم بالتقنيات المتطورة واآلالت الموجودة
في المركز والتي تغطي اختصاصات ع��دّة ،كطب
العيون ،والعالج الفيزيائي ،وطب األطفال ،والطب
النسائي وأمراض القلب وغير ذلك ،إلى جانب األدوية
والخدمات المتوفرة للناس والمنطقة ،بالتوازي مع

محاضرات التوعية والتثقيف.
واستمع الحاضرون أيضا ً إلى شرح حول برنامج
إعادة دمج األسرى المحررين من معتقل الخيام في
المجتمع وإعادة تأهيلهم اجتماعيا ً ونفسياً ،الذي كان
ينفذه المركز الصحي التابع لـ«عامل» ،فكان ال ب ّد
من زيارة لمعتقل الخيام ،حيث شرح مهنا للوفد ،عن
رمزية المعتقل ومعاناة اللبنانيين مع االحتالل ،وقام
أحد األسرى المح ّررين الذي حضر كدليل للمعتقل،
بإعادة تمثيل تقنيات بسيطة من سبل التعذيب التي
كان «االسرائيليون» يستخدمونها ،ما ترك دهشة
وذهوال ً لدى الوفد المرافق.
بعد ذلك ،رافق الدكتور كامل مهنا الوفد إلى مركز
إبل السقي المتخصص في تصنيع الصابون ،وجرى
شرح عن عمل المركز وإنتاجه ،وحجم المستفيدات
منه ،إذ يقوم المركز بالتعاون مع عدد من النساء
المستفيدات من «عامل» بإنتاج كميات من الصابون
ب��أل��وان وع��ط��ور مختلفة ،التي ستس ّوق ف��ي متجر
ّ
تتحضر «مؤسسة
متخصص بالصناعات اليدوية
عامل» الفتتاحه في مركزها الرئيس في المصيطبة.
الزيارة الختامية كانت لمخيم النازحين السوريين
في الخيام ،حيث توجد عيادة طبية نقالة تابعة
لـ«مؤسسة عامل» ،وحمل الدكتور كامل مهنا أخبارا ً
األس��ر السورية التي استطاع تأمين
س��ارة إلح��دى
َ
متب ّرع لها ،يتكفل بتكاليف عملية جراحية ألبنائها
الثالثة الذين يعانون من مرض في عيونهم ،يهدّد
عندهم الرؤية.
كما تفاعل الوفد مع أطفال المخيم وعائالته ،وأبدوا
إعجابهم بإنجازات «مؤسسة عامل» ،ومساندتها
الالجئين واللبنانيين المضيفين في الوقت ذاته.

