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سياسة

سياسة
قضية حال من التوتر أثارتها في بلدة الجية ،في األيام األخيرة ،تسجيالت صوتية لرئيس بلديتها جورج القزي تتضمن
تحريضًا طائفيًا .فعاليات من ابناء البلدة اتهموا «الريس» بتخويف المسيحيين من «استيالء» حزب الله على رئاسة
ّ
تضمنت إقرارًا من القزي بتقاضي اموال بشكل دوري من
البلدية في النصف الثاني من واليتها .التسجيالت
أصحاب منتجعات سياحية ،فيما أشارت مصادر مطلعة الى انه يستثمر أراضي المغتربين من ابناء البلدة بتأجيرها
كمواقع للوحات اعالنية

تسجيالت صوتية لرئيس بلدية الجية:

ّ
تحريض طائفي وفرض «خوات»!
محمد الجنون
فـيـمــا ت ــواص ــل الـنـيــابــة ال ـعــامــة املــالـيــة
ال ـت ـح ـق ـيــق فـ ــي ش ـب ـه ــة ت ـ ـ ــورط رئ ـيــس
بلدية الجية (إقـلـيــم ال ـخ ـ ّـروب) جــورج
ال ـق ــزي ف ــي ه ــدر املـ ــال ال ـع ــام ف ــي إدارة
ملف النفايات ،شهدت البلدة املختلطة
طائفيًا توترًا األسبوع املاضي بسبب
تـسـجـيــات صــوت ـيــة ل ـل ـقــزي (حـصـلــت
عليها «األخـبــار») قال في أحدها« :إذا
ّ
ســلـمــت الـبـلــديــة سـنــة واح ـ ــدة لرئيس
ً
ّ
مـسـلــم ،ف ــإن الـجـيــة سـتـنـتـهــي» ،فضال
عن كالم طائفي مسيء! ّ
وأدت املساعي
ّ
السياسية الى عقد لقاء عام ضم أبناء
ال ـب ـلــدة ،ف ــي دي ــر م ــار ش ــرب ــل ،الجمعة
امل ــاض ــي ،لتنفيس االح ـت ـقــان وتــأكـيــد
«وحدة أبناء ّ
الجية».
ّ
أح ــد فعاليات الجية أك ــد ل ــ«األخ ـبــار»
ّ
أن رئيس البلدية «يعمد إلــى إخافتنا
(املسيحيني من أبناء الجية) ،ال سيما
امل ـغ ـتــربــن ف ـ ّـي أس ـتــرال ـيــا ،بــإشــاعــة أن
حــزب الله يلفق ملفات ضــده في إطار
مؤامرة لالستيالء على رئاسة البلدية
في السنوات الثالث املقبلة».
ال ـت ـس ـج ـي ــات امل ـ ــوج ـ ــودة ف ـ ــي ح ـ ــوزة
ّ
«األخ ـبــار» تــؤكــد أيضًا تقاضي القزي
شيكات مالية من أصحاب منتجعات
س ـيــاح ـيــة بــاس ـمــه وب ــأس ـم ــاء مـقـ ّـربــن
منه ،مــن بينهم نجله دان ــي .أحــد هذه
ال ـت ـس ـج ـيــات ي ـت ـض ـمــن م ـح ــادث ــة بــن
رئيس البلدية وصاحب أحد املنتجعات
السياحية ّ
يقر فيه األول بوضوح بأنه
ً
تقاضى أمــواال ،مشيرًا الى رقم «عشرة
ماليني ليرة» بشكل دوري ،ويطلب من
صاحب املنتجع فبركة مستند يقونن
هــذه املـبــالــغ بــذريـعــة أنـهــا كــانــت دعمًا
لحملته االنتخابية أو لقاء استخدام
مـ ــواقـ ــف لـ ـلـ ـسـ ـي ــارات ،ويـ ــؤكـ ــد أن ـ ــه لــن
يستخدم املستند اال في حال مساءلته
أمام القضاء.
صاحب أحد املنتجعات السياحية على
ّ
األوتوستراد الساحلي أكد لـ«األخبار»
أي ـضــا أن ال ـقــزي تـقــاضــى مـنــه «خ ــوة»
مالية ،و«تــواصــل معي أخيرًا لالتفاق
على وضع إطار قانوني لهذه ّ
الخوة»!
ّ
م ـص ــادر مــطـلـعــة ع ـلــى ال ـع ـمــل الـبـلــدي
فــي الجية أش ــارت الــى شبهات تحيط
أيضًا بإعطاء ب ــراءات ذمــة ملغترب من
آل البستاني مقابل سبعة آالف دوالر،

وبملف اللوحات االعالنية ( 148لوحة)
ع ـلــى األوت ــوسـ ـت ــراد ال ـســاح ـلــي ضمن
الـنـطــاق الـعـقــاري للبلدية .وأوضـحــت
ً
أن القزي «يتقاضى أمــواال من شركات
إعــانــات تستخدم اللوحات التي تقع
ف ــوق أراض تـعــود ملغتربني مــن أبـنــاء
الـ ـبـ ـل ــدة ،إمـ ــا م ــن دون ع ـل ـم ـهــم أو من
دون ح ـفــظ ح ــق ه ـ ــؤالء ف ــي اسـتـثـمــار
أراض ـي ـه ــم» .بـحـســب املـ ـص ــادر ،أيـضــا،
ّ
فإن «العقار الرقم  1633الذي تقع فوقه
لوحة إعالنية كبيرة حصلوا على مبلغ
 100ألــف ليرة لبنانية لسنة واح ــدة»،
ّ
علمًا ب ــأن الـسـعــر ،وف ــق حـجــم الالفتة
ومــوقـعـهــا عـلــى األوت ــوس ـت ــراد ،ي ــراوح
ب ــن ثــاثــة آالف دوالر وخ ـم ـســة آالف
سنويًا ،بحسب أسعار إحــدى شركات
اإلعالنات املعروفة.
وكانت «األخبار» حصلت مطلع نيسان

ال ـ ـجـ ــاري ع ـل ــى م ـس ـت ـن ــدات ت ـش ـيــر ال ــى
تجاوزات قامت بها البلدية ،من بينها
ع ـقــد تــأج ـيــر ال ـع ـق ــار ال ــرق ــم ( 178مـلــك
عــام) بــن رئيس البلدية ونجله دانــي،
واتـفــاق بني القزي واملتعهد ج .القزي،
فــي نيسان عــام ( 2017حـتــى منتصف

مصادر ّوزارية :وزارة الداخلية
في صدد التحرك للتحقيق
في ملفات بلدية الجية
عام  )2018من دون العودة إلى املجلس
البلدي ،مقابل «بــدل خيالي» .مصادر
ّ
وزاري ـ ـ ـ ـ ــة فـ ــي م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـشـ ــوف أك ـ ــدت
ّ
ّ
لـ«األخبار» أن «وزارة الداخلية «بصدد
التحرك مع محافظ جبل لبنان محمد

مـ ـك ــاوي بـ ـش ــأن م ـل ـف ــات ب ـل ــدي ــة الـجـيــة
التخاذ اإلجراءات املناسبة».

القزي :حملة إلزاحتي
القزي ،في اتصال مع «األخبار» ،وصف
ُ ّ
االتهامات بأنها ضمن «حملة» تشن
ضده بهدف إزاحته قبل حزيران املقبل
«لـتـمــريــر مـشــاريــع الـنـفــايــات واإلب ـقــاء
ّ
وملوثاته،
على معمل الجية الحراري
ألنهم ال يريدون رئيس بلدية يحارب
م ـش ــاري ــع املـ ـ ــوت ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ،وي ـقــف
أم ــام تـمــريــر صـفـقــاتـهــم» .وشـ ـ ّـدد على
أن «ح ــزب الـلــه ال يـتــدخــل ال مــن قريب
وال من بعيد بمسألة رئاسة البلدية...
ال ـك ــام الـ ــذي ي ـ ـ ّ
ـردده ال ـب ـعــض ف ــي هــذا
الشأن ال أساس له من الصحة».
ّ
أم ــا ف ــي م ــا يـتـعــلــق ب ـفــرضــه «خ ـ ـ ّـوات»
على أصحاب املنتجعات ،فأكد أن «كل

ه ــذا ال ـك ــام غ ـيــر ص ـح ـيــح ،وم ــن لــديــه
مـسـتـنــدات فـلـيـبــرزهــا أمـ ــام ال ـق ـضــاء».
وع ـ ــن ال ـت ـس ـج ـي ــل الـ ـص ــوت ــي ل ـحــدي ـثــه
مـ ــع ص ــاح ــب أح ـ ــد ه ـ ــذه امل ـن ـت ـج ـعــات،
لفت الــى أن «هـنــاك اتفاقًا مــع صاحب
ه ــذا امل ـس ـبــح الـ ــذي ي ـح ــاذي مسبحي،
واالموال التي أتقاضاها منه هي لقاء
اس ـت ـخ ــدام م ــوق ــف الـ ـسـ ـي ــارات ال ـعــائــد
لــي» .وأشــار ،في ما يتعلق باللوحات
االع ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،ال ـ ــى أن ه ـ ــذه الـ ـل ــوح ــات
«توضع في األمالك العامة ،وأي لوحة
توضع في ملك خاص يحق لصاحبه
ّ
إزالتها» .كما ّ
شدد على أن «البلدية ال
تعطي بــراءة ذمة ،بل إفــادة محتويات
خاصة بالعقار .أما ما يثار عن سبعة
آالف دوالر دفعها أحــد املغتربني من
أبناء البلدة فقد كانت سمسرة دفعها
ألحد أقربائه».

تقرير

«ما ماشيين
عالقانون»
في إحدى الجلسات املغلقة،
ّ
تحدث القزي عن املخالفات
ال ـق ــان ــون ـي ــة فـ ــي ال ـب ـل ــدي ــات،
مشيرًا إلى أنه «ما من بلدية
تلتزم بــالـقــانــون» .وأض ــاف:
«نـ ـح ــن ب ـل ــدي ــة م ــا مــاش ـيــن
عالقانون من سنة التسعني.
وما حدا ماشي عالقانون».

اتهامات لرئيس البلدية باستثمار اللوحات االعالنية في عقارات خاصة على االوتوستراد الساحلي (األخبار)

فبركة مستندات
فـ ــي مـ ـح ــادث ــة ه ــات ـف ـي ــة بــن
رئ ـيــس بـلــديــة الـجـيــة جــورج
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــزي وصـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــب أح ـ ــد
املنتجعات السياحية ،يطلب
األول من الثاني التواصل مع
َ
املسافرين الى فرنسا
والديه
للتأكد من أنهما لم يتحدثا
أحد عن األموال التي
إلى ّأي ٍ
تقاضاها من املسبح التابع
للعائلة .وطلب القزي تزويده
«ورق ــة» تشير الــى أنــه يدفع
ً
أمواال لقاء استخدام مواقف
ال ـس ـي ــارات أو كـتــأمــن على
عــدم إقامة حفالت وإحــداث
ضـ ـج ــة داخـ ـ ـ ــل املـ ـسـ ـب ــح أو
كتمويل لحملته االنتخابية.
غ ـي ــر ّأن ص ــاح ــب امل ـس ـبــح
رفض تزويده بـ ّ
ـأي مستند،
م ـ ـ ــؤكـ ـ ـ ـدًا ل ـ ـ ــه ع ـ ـ ـ ــدم إم ـ ـكـ ــان
التالعب بمحاسبة الشركة.

متابعة

ليسيه فردان تطرد طالبًا انتقامًا من أهلهم!
فاتن الحاج
بـ ـ ــا س ـ ــاب ـ ــق إن ـ ـ ـ ـ ـ ــذار ،ت ـ ـب ـ ـلـ ــغ ،ب ـعــض
أهالي تالمذة ليسيه فــردان التابعة
للبعثة العلمانية الفرنسية رسالة
الكترونية ،أمس ،تبلغهم بعدم قبول
أبـنــائـهــم ف ــي ال ـع ــام ال ــدراس ــي املقبل
 .2020 - 2019املــدرســة لــم تــذكــر في
رســال ـت ـهــا أسـ ـب ــاب الـ ـق ــرار امل ـفــاجــئ،
مكتفية بالقول إنها منحت األهالي
وقتًا كافيًا لتدبير أمورهم والبحث
عن مدارس بديلة.
ال ــرس ــال ــة وص ـل ــت إلـ ــى  13ولـ ــي أمــر

كانت اإلدارة رفضت ترشيحهم الى
انتخابات لجنة األه ــل ،على خلفية
صدور
نزاع على زيادة األقساط،
رغم ّ
ّ
خمسة ق ــرارات قضائية تــؤكــد أنهم
يحققون شــروط الترشح .كما شمل
الـقــرار أولـيــاء أمــور تقدموا في وقت
س ــاب ــق ب ـش ـك ــاوى ق ـضــائ ـيــة متعلقة
بإبطال املوازنة املدرسية للعام 2017
  2018وإبطال االتفاقية بني اإلدارةولجنة األهل وغيرها.
مصادر األهالي قالت لـ «األخبار» إن
بعضهم اتصل بــاإلدارة لالستفسار
عن املـبــررات ،فأجابت «السكرتيرة»

ّ
مخولة إعطاء أي تفسير
بأنها غير
وأحالتهم الــى املــديــر املـشــرف .ونقل
بـ ـع ــض م ـ ــن اس ـ ـت ـ ـطـ ــاع ل ـ ـقـ ــاء امل ــدي ــر
عـنــه قــولــه «امل ــدرس ــة مــش عاجبتكم
ّ
غيروها».
مثل هــذا التبرير مستغرب ،بحسب
املـصــادر« ،خصوصًا أن اللجوء إلى
ً
القضاء لم يكن يومًا فعال بل ردة فعل
على قرارات تعسفية بحق األهالي»،
م ـش ـيــرة إل ــى أن «الـ ـق ــرار ي ـهــدف إلــى
ق ـمــع أي م ـح ــاول ــة ل ـت ـصــويــب مـســار
عمل امل ــدارس الخاصة التي تفرض
زي ــادات عشوائية وغير مـبــررة على

ّ
األقـســاط» .األهــم أن التدبير الجديد
هــو خــرق فــاضــح ملضمون امل ــادة 10
ال ـف ـق ــرة ب م ــن ال ـق ــان ــون 1996/515
(ق ــان ــون تـنـظـيــم امل ــوازن ــة املــدرس ـيــة)
والحقوق املكفولة في هــذا القانون،
وات ـفــاق ـيــة ح ـقــوق الـطـفــل ومـنـظــومــة
القيم التعليمية الفرنسية ،باعتبار
ّ
أن األوالد غير معنيني بأي نزاع من
أي نوع كان .وسألت املصادر« :لم لم
يحصل نقاش مع األهالي قبل صدور
القرار؟ أال تعلم اإلدارة العواقب التي
ق ــد يـحــدثـهــا مـثــل ه ــذا اإلج ـ ــراء على
نفسية األطفال املسجلني في املدرسة

منذ سنتهم الدراسية األولى؟».
إدارة لـيـسـيــه ف ـ ــردان بـ ــررت اإلجـ ــراء
ل ــ«األخ ـب ــار» ،فــي ّ
رد مـكـتــوب ،بأنها
ق ـ ــررت أن «ت ـض ــع ح ـ ـدًا ل ــوض ــع شــاذ
بـ ـسـ ـب ــب تـ ـعـ ـطـ ـي ــل عـ ـمـ ـلـ ـه ــا وإع ـ ــاق ـ ــة
مستقبلها ،إذ لــم يـعــد ه ــذا الــوضــع
يسمح بعالقة صحية وإيجابية بني
بعض األهالي واملؤسسة» .وأشارت
ّ
إل ــى أن «اخ ـت ـيــار مــؤسـســة تعليمية
ي ـ ـعـ ـ ّـد قـ ـ ـ ـ ــرارًا أسـ ــاس ـ ـيـ ــا ف ـ ــي ت ـح ــدي ــد
م ـس ـت ـق ـب ــل الـ ـ ـت ـ ــام ـ ــذة وخـ ـص ــوص ــا
عندما تكون هذه املؤسسة فرنسية
وتحترم كل القوانني املرعية اإلجراء

مقالة

«الجية ..بتقرف
حياتها»
فــي تسجيل صــوتــي يعود
الـ ـ ــى مـ ــا قـ ـب ــل االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الـ ـبـ ـل ــدي ــة األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،ي ـق ــول
رئ ـيــس بـلــديــة الـجـيــة جــورج
ال ـقــزي (الـ ـص ــورة) فــي أحــد
االج ّـت ـم ــاع ــات ح ــرف ـي ــا« :إذا
بـســلـمـهــا (رئ ــاس ــة الـبـلــديــة)
سـنــة وح ــدة لــرئـيــس مسلم
بـتـنـتـهــي الـ ـجـ ـي ــة ...بـتـقــرف
حياتها».

ف ــي ل ـب ـنــان ،ويـعـتـمــد ه ــذا االخ ـت ـيــار
بــاملـقــام األول عـلــى ثـقــة األه ــال ــي في
التعليم والــدراســة اللذين توفرهما
املــدرســة» .ورأت أن «بـعــض األهــالــي
ل ـ ــم تـ ـع ــد ل ــديـ ـه ــم ثـ ـق ــة ب ـمــؤس ـس ـت ـنــا
وي ــرفـ ـض ــون امل ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى ال ـن ـظــام
اإلداري والتعليم واملــالــي ،لــذا قررنا
اس ـ ـت ـ ـخـ ــاص الـ ـعـ ـب ــر وإب ـ ـ ـ ـ ــاغ ه ــذه
العائالت بقرار عــدم التعاقد معهم،
ابـتـ ً
ـداء من العام  ،2020 - 2019علمًا
بأن هذا التبليغ يعطي ما يكفي من
الوقت لتسجيل أوالدهم في مدارس
أخرى».
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من االعتصام أمام قصر العدل أمس (مروان طحطح)

«الدروس القضائية» يخالف القانون

الحجاب ضد العدالة؟
راجانا حمية
ّ
لم تكن املحامية أماني عالجي تتوقع أن
امتحانها الشفهي أمــام اللجنة الفاحصة
فــي معهد ال ــدروس القضائية سيتمحور
ح ــول ال ـغ ـطــاء الـ ــذي تـضـعــه ع ـلــى رأس ـهــا،
والذي سيصبح في ما بعد العائق األساس
أمام دخولها إلى السلك القضائي.
«يـ ّـا خبرينا شو ّ
قصة هالحجاب؟»« ،ما
ّ
فـيـكــي ت ـفــوتــي عــاملـعـهــد وأنـ ــت مـحــجـبــة»،
«هـ ـي ــدي ح ــري ـت ــك ال ـش ـخ ـص ـيــة وبـتـمـنــالــك
مـسـتـقـبــل غـيــر ال ـق ـض ــاء» .ل ــم تـفـهــم أمــانــي
مــا ال ــذي يــريــده الـقــاضــي مــن تلك األسئلة
واإلش ــارات .لكن سرعان ما اتضح أمامها
كل شيء ،عندما بادرها بالقول إن «العرف
يمنع دخــول املحجبات ( .»)...بسبب ذلك،
ُم ِنعت الشابة من ّ
مجرد إجراء االمتحان ألن
ما تضعه على رأسها «يؤثر على عملها».
هــذا ما يقوله بعض القضاة ،انطالقًا من
أن الـحـجــاب يعني أنـهــا «امـ ــرأة مسلمة».
وه ــذا يـعـنــي أن ـهــا «س ـت ـكــون م ـن ـحــازة إلــى
ال ـش ــري ـع ــة اإلس ــامـ ـي ــة ف ــي األح ـ ـكـ ــام ال ـتــي
تـ ُصــدرهــا»! لـهــذا االعـتـبــارُ ،ول ــد «الـعــرف»،
ونـســف معه دسـتــور أســاســه امل ـســاواة من
دون تمييز ،واتفاقيات دولية يدخل لبنان
طرفًا فيها ،منها على سبيل املثال العهد
الدولي للحقوق السياسية واملدنية التي
انضم إليها لبنان منذ عام  ،1973وتنص
على املساواة بني جميع املواطنني من دون
تمييز بسبب لون أو عرق أو (.)...
عرف داخلي ،خرجت أماني
هكذا ،وبسبب
ٍ
من امتحان القضاء «راسبة» حتى قبل أن
تمتحن بسبب حجابها ،وكتبت منشورًا
ً
ـاض
طـ ــويـ ــا عـ ــن أبـ ـش ــع ت ـج ــارب ـه ــا مـ ــع قـ ـ ٍ
اختصر نظامًا قائمًا على التمييز بأكمله.
أمــس ،تفاعل الكثيرون مــع حكاية أماني
ّ
تخصها وحــدهــا فقط .العشرات،
التي ال
ّ
ّ
جلهم طالب ،تجمعوا من كليات الحقوق
فــي لبنان وبـعــض الناشطني الحقوقيني

أمام قصر العدل ،حاملني شعار «حجابي
مـ ــش ضـ ــد ال ـ ـعـ ــدالـ ــة» .ان ـط ـل ــق ه ـ ــؤالء مــن
مادته التاسعة
«الدستور الــذي يكفل في ّ
املـســاواة بــن املــواطـنــن ،بغض النظر عن
أي شيء» .لكن ،في الدولة ،ثمة مؤسسات
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة مـ ـحـ ـك ــوم ــة ب ـ ـ ـ ــاألع ـ ـ ـ ــراف ،ولـ ـي ــس
مـعـهــد الـ ــدروس الـقـضــائـيــة وحـ ــده .يمكن
ال ـحــديــث ،ه ـنــا ،ع ــن الـسـلــك الــدبـلــومــاســي
ووزارة الـخــارجـيــة .ال ـعــام املــاضــي أيـضــا،
ك ــان س ـلــك آخ ــر ي ـم ــارس ه ــذه الـعـنـصــريــة
ض ــد امل ـح ـج ـبــات ،وه ــو ال ـس ـلــك الـعـسـكــري
والبلديات ،قبل أن يصدر رئيس الحكومة
تعميمًا يطلب مــن املــؤسـســات الحكومية
«قـبــول جميع طلبات املواطنني املتوافرة
فيها الشروط التي ّ
ينص عليها القانون،
بمن فيهم املحجبات».
ل ـكــن ،األمـ ــر «ل ـيــس ب ـحــاجــة إل ــى تـعـمـيــم»،
يـقــول الــدكـتــور حسن جــونــي ،الـبــاحــث في
القانون الدولي .أكثر من ذلك «ال يجب أن
يكون هناك تعميم فــي األص ــل ،ألنــه بذلك
يــؤكــد الـتـمـيـيــز ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي ال يجب
أن يـكــون فـيــه هـنــاك تمييز مــن األس ــاس».
ص ـح ـيــح أنـ ــه ل ـي ــس ه ـن ــاك ق ــان ــون واض ــح
يـتـنــاول ه ــذا امل ــوض ــوع ب ــال ــذات ،إال أن ــه ال
يمكن للعرف أن يحكم خالفًا للقانون .فال
يـعـنــي ه ــذا األم ــر س ــوى ش ــيء واح ــد «هــو
ً
انتهاك للقوانني اللبنانية أوال ،وانتهاك
لــات ـفــاق ـيــات الــدول ـيــة ال ـتــي يـعـتـبــر لـبـنــان
طرفًا فيها وهــذا املهم» .أمــا الحجاب فهو
شـ ــأن آخ ـ ــر .ه ــو «ح ــري ــة ش ـخ ـص ـيــة .حــريــة
معتقد ،وال يجوز أن يكون عائقًا».
يـ ـت ــذرع ب ـع ــض ال ـق ـض ــاة ب ـح ـجــة ت ـع ــارض
الحجاب ،كشعار ديني ،مع مفهوم الدولة
املــدنـيــة .لـكــن ،م ــاذا عــن لبنان املـحـكــوم من
طوائفه؟ أين يمكن وضع مصطلح الدولة
املدنية ،إن كانت األعراف هي التي تحكم ال
ً
القانون؟ ثم ،ماذا مثال لو أرادت قاضية أن
ترتدي الحجاب وهي في السلك؟ ما الذي
يقوله العرف في هذه الحالة؟

يوسع قاعدة مساهميه
بنك االعتامد الوطني ّ
يرس إدارة بنك االعتامد الوطني ش.م.ل" .املرصف" إعالم زبائنه واملتعاملني
معه الكرام ،عن إمتام عملية توسيع قاعدة مساهميه متهيداً لتعزيز أمواله
الخاصة عرب زيادة رأسامله.
كام أكد نائب رئيس مجلس اإلدارة العتيد السيد محمد الزين عىل أهمية
العملية املذكورة ،وآثارها االيجابية عىل املرصف ،كام عىل زيادة حجم أصوله
وتطوره.
من جهة أخرى ،أكد رئيس مجلس اإلدارة املدير العام املنتخب السيد
خالد زيدان عىل أن إدارة املرصف الجديدة تحرص عىل استقاللية املرصف
واستمرارية أعامله ،دون أي تأثري عىل حقوق العمالء وموظفي املرصف الذين
سيتابعون املهام املوكلة إليهم دون املس يف أي من حقوقهم أو امتيازاتهم.
مشرياً إىل أن رشكة ميدغلف للتأمني ما زالت أحد مساهمي املرصف.
كام شكر السيدان خالد زيدان ومحمد الزين مساهمي املرصف ،كام سعادة
حاكم مرصف لبنان الدكتور رياض سالمة والجهات الرقابية عىل الثقة التي
منحوها إلدارة املرصف الجديدة ،كام عىل دورهم اإليجايب يف تحقيق وإمتام
العملية املذكورة أعاله ،مؤكداً العمل عىل انطالقة جديدة بخطى واثقة.

ّ
«كـيــف كنت ستمضي الــدقــائــق ّاألخ ـيــرة مــن حياتك لــو تبقى لديك
نصف ساعة فـقــط؟» .طــرح املعل ّم هــذا الـســؤال على طالبه املقبلني
على التخرج ،والــذيــن سيسلك كــل منهم طريقه الخاص في الحياة
الجامعية ،وفي جامعة الحياة .وبما ّأن السؤال ّغير تقليدي ،جاءت
إجابات الطالب غير نمطية ومتباينة .جلس املعلم في املقهى عشية
نهار شاق ،وأخذ يقرأ إجابات طالبه املتفاوتة.
ٍ
كتب أحدهمّ :
«أقبل ّ
يدي أمي وأحاول النوم فأنسى».
ّ ّ
«أصلي ،فإن الصالة رضا وأمان».
قال آخر:
ّ
على ورق ــة أخ ــرى قــرأ جــوابــا يـقــول« :أكـمــل حياتي وك ــأن شيئًا لن

يكون.»...
تواترت القراءات إلى أن لفته ٌ
طالب يقول« :لو تبقى من حياتي نصف
ســاعــة لـكـنــت أتـمـنــى ،وب ـصــدق ّشــديــد ،أن أمـضـيـهــا فــي واحـ ــدة من
حصصك التعليمية .»...امتأل املعلم نشوة واعتزازًاّ ،
عدل من جلسته
وابتسم.
إال أنــه ُصـ َ
ـدم مما أوضحه الطالب في أسفل ورقته ...« :ألن الدقيقة
الواحدة في املدرسة ّ
تمر وكأنها سنة ،وفي هذه الحالة أعيش ما يدنو
إلى األبد!»...
ّ
ممن أوكلت إليهم مهمة النور ،يبدعون في تأسيس الظالم
إن كثيرين ّ
على الدوام .ولعل عددًا كبيرًا من طالبنا يتآكلون طموحًا وإبداعًا في
الزنازين التربوية ،ويعانون من سلطة النظام القمعي داخل الصفوف
الــدراسـيــة .حتى بــات يظن واحــدهــم أن الحرية فــي العلم ،رجــس من
عمل الشيطان.
مــاذا ّ
مناهجنا الدراسية لألجيال اليوم غير تكريس مهارات
تقدم
ّ
ممجوجة ومتخلفة مثل االجترار والحفظ والتكرار؟ إن املناهج التي
أثبتت بالنتائج الدامغة أنها ّ
تعد األجيال من أجل املاضي ،ال املستقبل،
والتي يعوق االلتفاف عليها االختبارات الرسمية التي باتت تختلف
عن بعضها بالترويسة وتواريخ إجرائها فقط ،هي خيانة كبرى بحق
جيل كامل من الكنوز املضمرة.
ً
ّ
من املعروف أن التعليم في أيامنا هذه حساس لدرجة أنه يعد جيال
ً
كامال ملستقبل غير معروف تمامًا .مستقبل تتقاعد فيه الكثير من
الوظائف لصالح الروبوتات الذكية ويتفوق فيه االبتكار على ما عداه
من املهارات .إزاء هذه التحديات ،يجدر بواضعي السياسات التربوية
أن يكونوا مبدعني في استشراف الغد ،عوضًا عن أن يمارسوا الهرولة
على آالت الجري ،بحيث يــراوح الواقع مكانه في زمن يتسارع يومًا
بعد يوم نحو املجهول .في املقابل ،فإن التعليم من أجل االمتحان،
الذي يقيس مستوى املعرفة ال مستوى الفهم ،هو ،بمعنى من املعاني،
تكريس للجهل وتحنيط للحاضر وتنميط للمستقبل.
ً
شقية هنا ّ
مثال أن تكون ّ
وشيقة هناك؟ ومن يقنعني
كيف ّللعلوم
سخر من أحــد أجمل العقول في التاريخ،
ـذي
ـ
ل
ا
املوسيقى
ّأن معلم
ً
ألـبــرت أينشتاين ،كــان محقا حــن قــال لــه« :أن ــت ال تجيد استعمال
جدول الضرب فكيف تريد أن تلعب املوسيقى على الفيولون؟» .بعد
بعقدين ربما ،أعاد تشكيل مفاهيم كثيرة وأتى بما لم تستطعه
ذلك ُ
األوائـ ــل ،لــدرجــة أنــه عندما تــم إثـبــات واح ــدة مــن نـبــوءاتــه فــي مجال
الضوء ،وضعت الجرائد في صفحاتها األولى صورة لألرض وهي
تقول« :أينشتاين ّ
مر من هنا.»...
لحظة اكتشاف الكهرباء قد شكلت انعطافًا في تاريخ العالم،
إذا كانت ً
تتوقف على اكتشاف
الكوكب
هذا
على
بفعالية
للبقاء
انعطافة
فإن
ّ
ّ
الحقيقي ،هو
أعماق طالبنا .ولعمري ،إن املعلم
في
الكامن
الضوء
ّ
ّ ّ
ّ
الذي كلما علم تعلم ،وكلما اكتشف كشف.
كل استراتيجية تعليمية ،هي مفتاح يحاول فتح النوافذ في عقول
املتعلمني ،ليس مــن أجــل إدخ ــال الـنــور إلــى ذواتـهــم فحسب ،بــل من
أجل السماح لشموس مضمرة في صدور األجيال ،أن تالقي طريقها
إلى العالم الحسي الخارجي .وحيث أن املعرفة تبدأ بسؤالّ ،
مهمتنا
األسـمــى ،كتربويني ،أن نتيح لطالبنا طــرح األسئلة ،خصوصًا تلك
نظن أنها ال ّ
املختلفة والالمنهجية ،وحتى تلك التي ّ
تؤدي ،ألن العملية
ّ
ٌ
ٌ
التعليمية التي تتسم بحرية األسئلة ،هي بال شك مكان آمن لإلجابة...
بهذا نكون ،كمعلمني ،ذوي نبوءة ومستكشفني ،إذ نفعل ما يفعله
العلماء والشعراء واملبدعون الساكنون على تخوم العالم ،نحاول أن
نتلصص على الغيب لنردم ّ
الهوة الفاصلة بني الشك والحقيقة بتراب
املعرفة .علينا كمعلمني أن نحاولّ تغيير دورنــا من محور للحلقة
التعلمية إلــى مراقبني لهاّ ،فــإن جــل مــا نقوم بــه هــو أن ّ
نشد انتباه
طالبنا بدهشة األسئلة ،ونراقبهم وهم يسلكون سبل البحث العلمي
طرق واسراتيجيات متنوعة ،طرق تصل ما يجهلونه بما نطمح
عبر ٍ
يعرفوه .وكما ّأنه ال أحد يغرق في البحر ّ
امليت ،حبذا لو نكثر
لهم أن
من ملح املعرفة والخيال والفضول العلمي ،ونحن ّ
نعد لبناء طالبنا
بحيث ال يغرقون وال يعمهون.

* شاعر وأكاديمي

