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ماذا عَ ن الإن�سان ...بعد «الذكاءاال�صطناعي»؟
م��اذا َع��ن الإن�س��ان ...بع��د «ال��ذكاء
اال�صطناعي»؟
�س���ؤال كبي��ر طرح��ه المهند���س المثق��ف
واقترح هو ،فوافقنا
والرائي المع ميقاتي،
َ
نح��ن بقناع��ة و�سع��ادة ،ان يك��ون ه��ذا
ال�س���ؤال عنوان�� ًا كبي��ر ًا للملح��ق التربوي
الذي ت�صدره جريدة «التمدن».
وبعد طرح��ه �س�ؤا ًال كهذا ،ح��اول ميقاتي
�إعط��اء �إجابات ّ
تو�ض��ح الكثير مما يجري
اليوم في عالم التكنولوجيا ،وفي مقدّ م ما
يج��ري طبع ًا ه��و الثورة الكب��رى الم�سماة
«الذكاء اال�صطناعي».
ال يري��د ميقاتي في هذه المقالة ان يكون
مت�ش��ائم ًا� ،أو ان يكون «رجعي ًا» �أو ان يكون
�ض��د التط��ور العلم��ي� ،أو �ض��د االنج��ازات
الرقمي��ة وااللكتروني��ة الكبي��رة الت��ي
ي�ش��هدها العال��م الي��وم بطريق��ة �ش��به
ه�ستيرية.
ال يريد �أن ُيثبط العزائم� ،أو �أن يدع َو �إلى
ع��دم مواكب��ة م��ا يح��دث ف��ي الدني��ا م��ن
ت�سارع في االختراعات المده�شة.

ما يريده هو فقط ان ي�س��لط ال�ض��وء على
م�س���ألة هام��ة ج��د ًا ومف�ص��لية ف��ي حياة
الب�ش��رية ،ه��ذه الم�س���ألة ترتب��ط ب�إرادة
الإن�س��ان وكرامت��ه وحريت��ه وم�ش��اعره
وعواطفه.
الهم ،في ب�ض��ع
ولق��د لخ���ص ميقاتي ه��ذا ّ
كلمات وردت في هذه المقالة ،فكتب:
«لق��د دخل��وا �إل��ى قد���س الأقدا���س ،دماغ
الإن�س��ان ،هذا الع�ض��و الذي جعل الإن�سانَ
مختلف�� ًا ع��ن كل المخلوق��ات ،فه��و ينادي
بالحري��ة والعدال��ة والم�س��اواة ،وعن��ده
�شعور و�أحا�سي�س».
ويعطي ميقات��ي �أمثلة عديدة عن تجارب
�أجري��ت عل��ى عدد كبير م��ن النا�س ،وكان
م��ن �ش���أنها ان «تلغ��ي �أ�سا�س��ات مفاهي��م
عدي��دة ،كالح��ب والكراهي��ة والإيم��ان
والخ��وف ،وكنا نعتقد انه��ا ال مادية ،ف�إذا
به��ا محددة في مكان عادي يمكن التالعب
به ،وقلبها ر�أ�س ًا على عقب».
عن التحديات التي يواجهها الإن�س��ان بعد
«ثورة الذكاء اال�صطناعي» هذه المقالة.

المع ميقاتي
لو خطر ببال «�إيفان كارمازوف» (� )Ivan Karamazovأن «التطور �سيحولنا �إلى « »Copy Pasteلبع�ضنا
البع�ض ،ن�صلي �شعائر ( Algorithmesخوارزميات) الـ ( AIالذكاء اال�صطناعي) في معابد  GAFAMللرب Big
( Dataالبيانات الكبرى) النتحر بدل التحري�ض على قتل �أبيه الفا�سق.
المفكر «�أندريه مالرو» ( )Andre Malreauكان �أحد �أهم مثقفي العالم الغربي في القرن الع�شرين ،كتب عدة

م�ؤلفات ،وا�ستلم من�صب وزير الثقافة في فرن�سا �أيام حكم الجنرال ديغول.
كان كثير التفكير في م�ستقبل الثقافة الغربية ،ومن �أقواله �أن «�إيفان كارمازوف»
�أحد �أبطال رواية الأخوان «كارمازوف» للكاتب الرو�سي «دو�ستويف�سكي»
التي �صدرت عام  1880يمثل ب�شخ�صياته وت�سا�ؤالته نموذجاً حياً لما
تطرحه الح�ضارة الغربية ،حيث الحرية والديمقراطية من �أفكار،
وتحاول �إيجاد حلول لتناق�ضاتها ،ويمكن اخت�صار الرواية كالآتي:
الوالد «فيودور كارمازوف» ،رجل �سفيه وعديم الأخالق،
عنده ثالثة �أوالد ،كبيرهم «ديميتري» يمثل �شخ�صية الرو�سي
المندفع والمتقلب والمتكبر.
االبن الثاني ايفان ،وهو َمن يهمنا هنا ،يمثل المثقف
الملحد الذي ي�شك بالقيم ،باحثاً عقالنياً عن الحقيقة
والأخالق والعدالة وال يجد ح ًال.
االبن الثالث «�ألك�سي» ،م�ؤمن وطيب القلب ويدر�س
لي�صبح راهباً.
ً
للأب �أي�ضاً ابن غير �شرعي يعمل خادما لديهم معدم
و�ضعيف ال�شخ�صية �إ�سمه «بافل».
الأب��ن��اء جميعهم يكرهون الأب لحياته ال�سافلة،
ويختلفون في ما بينهم .وفي الرواية ُيقتل الأب وت�شير
الأح��داث ان القاتل هو الإبن غير ال�شرعي بتحري�ض من
بطلنا «�إيفان».
�أهم ما في الرواية من ن�صو�ص فكرية هي عندما ُيع ِّبر
«�إي��ف��ان» عن ثورته �ضد العالم المليء بالظلم
والعذاب لأن ما فيه من كيان متنا�سق وتنظيم هو
في الواقع تغطية للظلم والعذاب ،ويتخيل في
مقولة طويلة يرويها لأخيه �إ�سمها «المفت�ش
الأكبر» ( ،)Le Grand Inquisiteurن�سبة �إلى
محاكم التفتي�ش التي �أ�س�ستها الكني�سة في القرون
الو�سطى لحرق (علناً في ال�ساحات العامة) كل من ت�سول له
نف�سه ال�شك بما تقوله الكني�سة واالبتعاد عن طريقها وذلك لخيره
وخير الب�شر.
يتخيل «�إيفان كارمازوف» ان الم�سيح نزل من ال�سماء وعاد �إلى الأر�ض لإحالل
المحبة بين النا�س.
ولكن الذي يح�صل هو ان ما يقوم به ال�سيد الم�سيح يعار�ض ما تقوم به الكني�سة.
�إذ �أن الكني�سة �أ�صبحت م�ؤ�س�سة ثابتة لها �أ�س�س وقواعد و�أنظمة لت�سيير الب�شر
الطائعين لمبادئها الم�ؤمنين بعقيدتها ال�سعداء باتباعها دون ت�سا�ؤل.
في الق�صة يعود الم�سيح �إلى «�إ�شبيليا» �أثناء «محاكم التفتي�ش» و ُيعيد
الحياة �إلى طفل ميت ،فيجن جنون «المفت�ش الأكبر» ويوقفه وي�سجنه في قمرة
مظلمة ،ثم ي�أتي �إليه ليطلب منه ترك الأر�ض والعودة �إلى ال�سماء لأن ما ينادي
به من حرية ال ي�أتي منها �إ ّال الفو�ضى والعذاب للب�شر ،وبما �أن لل�سيد الم�سيح

طبيعتين� :إلهية وب�شرية ،فليرحل �إلى ال�سماء بطبيعته الإلهية وليترك للكني�سة كل ما هو ب�شري لي�ستمر حكمها
واال�ستقرار.
هذا باخت�صار �شديد ما يهمني في هذا المقال.
م�سكين يا «�إيفان كارمازوف» مع الذكاء الإ�صطناعي انتهت كل الت�سا�ؤالت بف�ضل  AIوالـ � Big Dataستو�ضع في
(« )Algorithmesخوارزميات» ال�سعادة الق�سرية وتتحول �إلى نمل مبرمج يقوم بما ُخطط له �سعيد ًا دون طروحات،
لماذا؟
قوى العالم اليوم لي�ست القوى العظمى مثل �أميركا وال�صين لأنها �أ�صبحت زبائن ت�ستجدي الهثة وراء GAFAM
الم�سيطرة على دماغنا �أي على حاجاتنا المادية �أو الفكرية �أو الروحية GAFAM .هيGoogle، Apple، :
 ،Facebook، Amazone، Microsoftالمتفاهمة مع بع�ضها البع�ض لتطوير عالم المعلوماتية
وتكنولوجياتها وتطبيقاتها من خالل الذكاء الإ�صطناعي  AIمعتمدة على
( Deep Learning and Big Dataالتعليم العميق والبيانات
ال�ضخمة).
�إنهم الجبابرة الذين ا�ستولوا على عالم المعلوماتية وتطور
الإلكترونيك ،يعني �أنهم و�ضعوا يدهم ب�شكل تام على كل �أنواع
التوا�صل بين الب�شر وباخت�صار دخلوا �أدمغتنا حين جمعوا
وخ ّزنوا كل ت�صرفاتنا و�أقوالنا وم�شترياتنا وح�ساباتنا وما
نحب ونكره من حولنا .وذلك بوا�سطة الب�صمات التي تتركها
ت�صرفاتنا من �أفعال و�أقوال ومنها در�سوا �شخ�صية كل فرد
منا و�شكلوا نموذجاً عنه ا�ستخل�صوا منه �إح�صائياً ت�صرفاته
ب�شكل دقيق للغاية ،لقد �أ�صبحنا عُ راة.
ت�شير الإح�صائيات انه عام  2016كانت تمر:
  300.000تغريدة على تويتر في الدقيقة، و 15مليون ر�سالة ن�صية، و 204مليون �إميل.و�أنه منذ العام ُ 2010ينتج مجموع الب�شر كل يومين كمية من
المعلومات ت�ساوي ما �أنت جته الب�شرية منذ اختراع الكتابة قبل خم�سة
�آالف �سنة.
�أما تعبير «� »Big Dataأي تجميع �أكبر عدد من المعلومات ال�ستخال�ص
قرار معين فقد دخل في اللغة عام  2008ومنذ ذلك الحين �أ�صبحت �صناعة
مهمة تنمو ب�شكل م�ضطرد ،و ُيقدر رقم �أعمالها حتى العام  2016بـ  24مليار
دوالر ،وال يخلو ن�شاط تجاري �أو �صناعي �أو م�صرفي من ا�ستعمالها.
و ُتقدر قيمة  Googleالمتداولة في البور�صات  Volorisation boursièreعام
 2016بـ  544.7مليار دوالر ،مرتين �أكثر من �أهم �شركة نفط «»Exxon Mobil
ون�ستنتج ان المعلومة اغلى بكثير من مادة النفط المنتجة للطاقة التي ت�شكل كل ما
يحيط بنا من ح�ضارة.
كل هذه الأرقام تنمو ب�سرعة هائلة! هذه المعلومات هي ما �أقوله �أنا و�أنت لبع�ضنا
عبر �أجهزة التوا�صل وهناك من يخزنها ثم ي�أتي �آالف علماء النف�س وال�سو�سيولوجيا
والقانون والفن الخ ...لي�ضعوا نموذجاً لكل واحد منا يجرون عليه التجارب ليقرروا
كيف يبيعونه ويوجهونه بوا�سطة الإع�لام وغ�سل الدماغ
وينجحون لأن المعطيات عندهم كثيرة ب�شكل هائل
ت�ؤهلهم للدخول �إلى ذاتك بوا�سطة و�ضعها في
خوارزميات ( )Algorithmesداخل
الحوا�سيب الفائقة ال�سرعة والذكاء.
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ﺗﻘﺪم ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻠﻤﻨﺪ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ
ﻣﻦ اﻹﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ
ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻳﻮﺣﻨﺎ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﻟﻼﻫﻮﺗﻲ
ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم

580+
ﻃﻼب دوﻟﻴﻴﻦ
ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٤٠
دوﻟﺔ ﻳﺪرﺳﻮن
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺒﻠﻤﻨﺪ

ﻣﻮﻇﻒ و أﺳﺘﺎذ

5,700+

ﻛﻠﻴﺔ ﻋﺼﺎم ﻓﺎرس ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻠﺘﺤﻖ ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻠﻤﻨﺪ ﻓﻲ
ﻛﺎﻓﺔ ﻓﺮوﻋﻬﺎ

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻠﻮﻣﻬﺎ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ

17/7/2019

1300+

ﻛﻠﻴﺔ إدارة اﻷﻋﻤﺎل
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
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1,580+
ﻣﻨﺤﺔ دراﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم
اﻟﺪراﺳﻲ ٢٠١٨-٢٠١٧

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﺟﺎورﺟﻴﻮس ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ

235+
ﻧﺸﺎط ﻃﻼﺑﻲ ﻓﻲ
ﹼ
ﻛﻞ ﻓﺮوع اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﻣﻨﺢ وﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻘﺪم اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ دﻋﻤﴼ ﻣﺎﻟﻴﴼ ﻟﻠﻄﻼب آﺧﺬة ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر وﺿﻌﻬﻢ اﻻﻛﺎدﻳﻤﻲ،
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي .ﺗﺘﺨﺬ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻋﺪة أﺷﻜﺎل:
ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺎﻟﻴﺔ ) ،(Financial Aidﺑﺪل ﻋﻤﻞ داﺧﻞ ﺣﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
) ،(Student Workﺗﻘﺴﻴﻂ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت )،(Deffered Payments
ﺣﺴﻢ اﻷﺧﻮة ).(Sibling
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺣﻮاﻟﻲ  %75ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻐﻄﻲ ﻫﺬه
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ  %10إﻟﻰ  %40ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎط اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ.
ﺗﻘﺪم اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺤﴼ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ دراﺳﺘﻬﻢ و اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ
ﻛﻤﺎ ﹼ
ﺑﺎﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس وﺗﻮزع ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

100%
ﻣﻨﺤـــﺔ

75%

ﻣﻨﺤـــﺔ

50%
ﻣﻨﺤـــﺔ

ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺤﺎﺋﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺮوﻋﻬﺎ اﻷرﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﹼ
ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ.
ﻟﻠﻄﻼب اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ واﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ،
واﻟﺬﻳﻦ ﺗﺒﻮءوا اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺴﺘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﺧﺘﺒﺎر ال SAT
ﺑﻤﻌﺪل  1400وﻣﺎ ﻓﻮق.
ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺤﺎﺋﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺨﺎﻣﺲ ،ﻓﻲ
اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺮوﻋﻬﺎ اﻷرﺑﻌﺔ ﻓﻲ
ﹼ
ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ.
ﻟﻠﻄﻼب اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ واﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ،
واﻟﺬﻳﻦ ﺗﺒﻮءوا اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻌﺸﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﺧﺘﺒﺎر ال SAT
ﺑﻤﻌﺪل  1300وﻣﺎ ﻓﻮق.

ﻟﻠﻄﻼب اﻟﻤﺘﺒﻮﺋﻴﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻷوﻟﻰ )اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺮوﻋﻬﺎ اﻷرﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﹼ
ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ.
ﻟﻠﻄﻼب اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ واﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ،واﻟﺬﻳﻦ ﺗﺒﻮءوا اﻟﻤﺮاﻛﺰ
ﺑﻤﻌﺪل  1450أو ﻣﺎ ﻓﻮق.
اﻷرﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﺧﺘﺒﺎر ال،SAT
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نحل مبرمجة دماغي ًا؟
نمل �أو ٍ
هل �سنتحول من ب�شر يفكرون بحرية �إلى ٍ
هناك برنامج في الواليات المتحدة �إ�سمه
« »Compusي�ستعين به الق�ضاة عندما يطلب
الموقوف �أو الم�سجون �إخالء �سبيله ،هذا البرنامج ال
يحكم (حتى الآن)� ،إنما ي�ستعين به القا�ضي لتكوين
قرار مبني على �شخ�صية المحكوم لمعرفة �إذا كان
م�ستعد ًا الرتكاب جرم بعد �إخالء �سبيله �أم ال!!!
�أي قا�ض يجر�ؤ على مخالفة ما «يحكم به»
الحا�سوب!!!
غد ًا �سوف يتطور هذا البرنامج وحتماً �سيكون
حا�ضر ًا عند �إ�صدار �أي حكم محل ًال الدعاوى �آخذ ًا بيد
القا�ضي.
هذا ي�أتي بعد الكالم عن ا�ستعمال ال�سلطة لما ي�سمى
بالأمن االحترازي� ،أي �إ�صدار قرار بتوقيف �أ�شخا�ص
�أبرياء لم يرتكبوا �أي جرم �أو مخالفة ،فقط لأن
برنامج المراقبة الخا�ضعين له (ب�سبب �أفكارهم التي
ال ُتعجب ال�سلطة) �أفاد �أنهم ي�شكلون خطر ًا قد يحدث،
يعني التوقيف بالظن وال�شبهة.
رب قائل �أن التج�س�س على الأفراد ومراقبة
ت�صرفاتهم لي�س �أمر ًا جديد ًا .هذا �صحيح ،ولكن هنالك
فرقاً هائ ًال بين الإحتكام �إلى فرد ُيمثل ال�سلطة والتفاهم
معه �ضمن قانون يحدد الم�س�ؤوليات وال�شكوى �إلى
كومبيوتر.
غد ًا عندما تقدم �سيرتك الذاتية للح�صول على
العمل �سوف ينظرون �إلى علمك وتجربتك وباقي
م�ؤهالتك ولكن �أي�ضاً �إلى الأمرا�ض التي من المتوقع
�أن ت�صاب بها وعدد �سنوات حياتك المنتجة!! وذوقك
وميولك.
في �أوا�سط القرن الع�شرين تم و�ضع برنامج لآلة
الكومبيوتر كي تلعب ال�شطرنج مع �أحد �أهم الالعبين
العالميين وكان الحا�سوب يربح في معظم الأحيان،
ثم عندما تم تطوير «الذكاء الإ�صطناعي» ()AI
�أخذت الآلة بوا�سطة « »Deep Learningتلعب مع
ذاتها� ،إذا �أمكن القول ،وتتعلم كيف تتفادى �أخطاءها
وهكذا ا�ستطاعت الفوز على جميع الالعبين في كل
المرات!!

ثم حدث نف�س الأمر مع لعبة �صينية �إ�سمها «»Go
وهي �أ�صعب من ال�شطرنج وتعتمد على اال�ستراتيجية
�إعتماد ًا كبير ًا ،وفي عام  2016بوا�سطة التعليم
المعمق ( )Deep Learningتعلمت الآلة اللعبة
وهزمت �أهم العب « ،»Goومنذ ذلك الحين لم يعد
بالإمكان الفوز عليها بل لم يعد للعب معنى لأن الفوز
ي�أتي ب�سرعة ...انتهى عهد الالعبين الأذكياء.
عندما نفكر ب�أن هناك «ذكا ًء �إ�صطناعياً» ال ُيخطىء
نت�ساءل :هل �سنتحول من ب�شر ،نفكر بحرية ونخطىء
ثم نعود �إلى ما قمنا به ون�صلحه� ،أم �سنتحول �إلى نمل
�أو نحل مبرمجة دماغياً مثل الح�شرات المبرمجة
جينياً.
النمل ال يخطىء! والنحل ال يخطىء! كالهما
مبرمج ،من منا لم يراقب مدهو�شاً �أ�سراب النمل تعمل
مثل الآلة من مكان �إلى �آخر دون �أن تت�صل ح�شرة
ب�أخرى ك�أنما هناك دماغ واحد عام ي�سيطر على
الجميع.
في عام  2017تم تطوير برنامج « »Libatusلتعليم
الآلة لعب الـ «( »Pokerالمي�سر) وهي لعبة قائمة
على الأرجحيات (� )Probabilityأي �أن فيها حيز ًا
كبير ًا لالحتماالت وللمخيلة ...وهنا �أي�ضاً تعلمت
الآلة �أن ت�شغل مخيلتها وجرت مباراة في الواليات
المتحدة بين الآلة و�أهم الالعبين المحترفين دامت
ع�شرين يوماً تم فيها توزيع � 120ألف ورقة من �أوراق
اللعب وبالطبع انت�صرت الآلة وربحت رمزياً حوالي
مليوني دوالر.
�إن ما يحدث من تطور في التكنولوجيا ال ي�سير
بوتيرة واحدة م�ستقرة ومت�شابهة بل التطور يخ�ضع
لهزات ا�سمها في «علم الريا�ضيات» (،)Singularité
�أي ان فج�أة وفي وقت ق�صير جد ًا جد ًا يتغير اتجاه
م�سار البيانات ويحدث ما لم يكن متوقعاً وتحدث
ثورة في الم�سار .ويقول العالم «فريدمان» ان في عام
 2007هناك حدث م�صيري غ ّير مجرى الكثير في
ح�ضاراتنا وهو انه لأول مرة �أ�صبحت الآلة بذكاء
الإن�سان ...وهي الآن ...ت�سبقه.

التكنولوجيا المتناهية ال�صغر
في حزيران  ،2014في دعوى بين مواطن �أميركي
ووالية «كاليفورنيا» حكمت المحكمة العليا الأميركية
ان من حق رجل ال�شرطة حين توقيف م�شتبه به
وتفتي�شه ان ينظر ويت�صفح هاتفه الخليوي دون
الرجوع �إلى مذكرة �أو �إنابة من الق�ضاء ،وجاء في
حيثيات الحكم ان الهاتف الخليوي �أ�صبح جزء ًا ال
يتجز�أ من كيان الإن�سان وحياته اليومية ،حتى لو ان
كائناً من المريخ هبط على الأر�ض العتقد ان الهاتف
الخليوي ع�ضو من ج�سم الإن�سان!!! قانوناً في �أهم
و�أقوى بلد في العالم �أ�صبح الخليوي� ،أي الحا�سوب،
قطعة من ج�سمنا و�إمتداد ًا لدماغنا بح�سب �أهم �سلطة
ق�ضائية!
بعد هذه الواقعة الحقيقية ،نذكر ان الهاتف
الخليوي الذي كنا نحمله حين اخترع منذ عدة
�سنوات �أكثر تطور ًا من مجموعة الحوا�سيب التي
ا�ستعملتها «وكالة الف�ضاء الأميركية» (نا�سا) لإر�سال
�إن�سان �إلى �سطح القمر في مهمة «�أبولو» في .1969

هذا التطور العلمي في �صناعة التكنولوجيا� ،أحد
�أهم مزاياه الت�صغير المتناهي ،فقبل �إختراع «المعالج
المتناهي ال�صغر» ( )Micro Processorكنا كي
ن�صنع كومبيوتر ُيحاكي دماغ الإن�سان بحاجة �إلى
حجم حي من مدينة ي�ضم عدة حارات واليوم لكي
ن�صنع نف�س الكومبيوتر نحن بحاجة �إلى حجم
ي�ساوي� ،أو �أ�صغر ،من حجم دماغ الإن�سان.
وهذه التكنولوجيا المتناهية ال�صغر التي ُيطلق
عليها ا�سم «تقنية النانو» ()Nano Technologie
هي التي �ست�شكل الثورة المقبلة والمرتقبة في 2040
والتي ُيطلق عليها « »Singularitéوهي تجمع بين
تقدم العلوم ال�سريع وامكانية تراكم الأدوات
التكنولوجية في م�ضمار متناهي ال�صغر خفيف الوزن
�سهل التحكم به في كل المجاالت ،مما يجعل الأداء
يفوق الت�صور في الطب وزرع الأع�ضاء والإت�صاالت
والمعلوماتية وتقنيات الحياة والتعليم والبحث
العلمي الخ...
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يمكن للقارىء �أن يتخيل ما ي�سمونه «الإن�سان المتفوق» وربما «الإن�سان الخارق»
( )Enhanced human, l’homme augmentéلتكوين فكرة عن التداخل التكنولوجي بين
الإن�سان واالكت�شافات العلمية التي �ستتحول �إلى ابتكارات واختراعات لها ت�أثير مبا�شر على
حياته لننظر �إلى بع�ض ما يتم �صنعه اليوم حالياً ثم نطرحه نظرياً على الم�ستقبل في �إطار تنب�ؤ
متوا�ضع ومعقول.
من ناحية ج�سم الإن�سان ون�شاطات �أع�ضائه ُيعتبر اليوم زرع قلب �أو عد�سات داخل العين
�أمر ًا مفروغاً منه ولكن �صناعة الأن�سجة الحيوية �سوف تمكن من �صنع قلب في الم�ستقبل
يعي�ش مئات ال�سنين والطاقة التي ت�شغله مدفونة فيه ال تفنى� ،أما عد�سات العين التي ُتزرع
اليوم للطيارين الع�سكريين تمكنهم من الر�ؤية عن ُبعد وفي الليل لتفا�صيل دقيقة جد ًا ال تراها
العين الطبيعية� ،أما �أع�ضا�ؤنا فمعظمنا ر�أى على �شا�شات التلفاز البطل العداء الجنوب �أفريقي
الذي فقد رجليه كاملتين ف ُزرعت له مكانهما رجالن �صناعيتان من مواد جديدة ،قد فاز ال�سباق!!
وهناك ما هو �أكثر تطور ًا اليومُ ،ت�صنع �أع�ضاء ُتطيع �أوامر الدماغ �أي ان باالمكان �صنع �ساق
�أو يد بكاملها تتحرك ك�أنها يد طبيعية مطيعة لأوامر الدماغ والتي تت�صل به بوا�سطة �ألياف
تتلقى الإ�شارات الكهربائية المتناهية ال�صغر التي تر�سلها المنطقة الدماغية التي �أمكن تحديدها
علمياً وربطها بالع�ضو الذي يحتوي على �أجهزة تتحرك متناهية ال�صغر فائقة الأداء.
�إن ما �سبق هو و�صف لعمليات تجري ال�صالح ج�سم الإن�سان ولكن ماذا لو حولنا الإن�سان
ال�صحيح البدن �إلى �إن�سان فائق البدن قوة وقدرة؟
انها خطوة ب�سيطة و�سهلة لالنتقال من ا�صالح العطل �إلى تقوية ال�صحيح لي�صبح
«�سوبرمان» :الإن�سان الفائق ...انها نف�س التكنولوجيا وال �شك ان �أول من �سي�ستعملها هي
القيادات الع�سكرية النتاج الجندي المثالي الذي يتحرك دون تعب ما�شياً وقافز ًا ب�سرعة هائلة
والذي يرى التفا�صيل الدقيقة البعيدة لي ًال والذي ي�صيب كل هدف!!! ....هذا الجندي الإن�سان
المتطور لم تطوره الطبيعة �أو الكهوف ح�سب نظرية االرتقاء عند «داروين» من �صراع
الكائنات وبقاء الأقوى على مر ماليين ال�سنين بل في �أقل من مئة عام طوره العلم ويمكننا طرح
ال�س�ؤال كم �ستكون الكلفة؟
�إذا كانت كلفة التطور باهظة ف�سوف يقت�صر التطور على نخبة تقود الباقين الذين �سيتحولون
�إلى رعاع فا�شل مت�أخر! الم�س�ألة تقررها �أدمغة �أ�صحاب الحل والربط في العالم.

االربعاء

17/7/2019

5

االربعاء

6

17/7/2019

اختبارات على الـ « »Hardwareوالـ « »Softwareالب�شريين
التطور الفيزيولوجي� ،أي البدن لالن�سان ،يمكن
و�صفه بالـ « »Hardwareالب�شري (المكونات
ال��م��ادي��ة للج�سم  -قطع غ��ي��ار) وه��ن��اك بحوث
واختبارات تجري على الدماغ والأع�صاب يعني
على الـ « »Softwareالب�شري (المكونات الح�سية
للج�سم) �أ�صبحت اليوم متقدمة ج��د ًا ،ح�سب
درا�سة قام بها «مركز الأبحاث اال�ستراتيجية»
التابع لرئا�سة الوزارة الفرن�سية في كانون الأول
 ،2012ت��ح��ت ع��ن��وانLes technologies :
،d'amélioration des capacités humaines
وت��ق��ع ف��ي ��� 12ص��ف��ح��ة ت��ت��ك��ل��م ع��ن الأع�����ض��اء
اال�صطناعية وعن الطب الخليوي حيث يتم زرع
الخاليا ثم الطب الجيني والتالعب بالجينات
لتح�سينها بالرغم من ال�صعوبات الحالية .كما
تكلمت عن �إبطاء �سرعة ال�شيخوخة �أي اننا �سوف

نهرم على مهلنا ونبعد الموت بوا�سطة فهمنا
لآل��ي��ات ال�شيخوخة التي تجعل �أج��زاء الج�سم
ت�شيخ وتنحط وهنا يدعي العالم البريطاني
« »Aubry de Greyان هناك �إمكانية ان يعي�ش
المرء �ألف عام! وهو ما ُيطلق عليه «Longevity
 ،»escape velocityولكن �أهم ما في الدرا�سة هي
زي��ادة وتح�سين �أداء الدماغ في م�شروع ا�سمه
« »Facetsوقد تم �صنع كومبيوتر مبني ومركب
تماماً مثل الدماغ الب�شري تجري عليه تجارب ،ثم
هناك المواد التي تعمل في تن�شيط الدماغ وات�ساع
ادراكه وعمله الفكري وي�ؤكد التقرير ان في �أميركا
يزداد ا�ستهالك هذه المن�شطات الدماغية من قبل
ط�لاب الجامعات �أثناء فترة االمتحانات وهي
تفعل في الدماغ ما تفعله «الفياغرا» في مجال
�آخر.

هل يفقد الإن�سان مفاهيم عديدة :كالحب والكراهية والإيمان والخوف؟
هناك تجربتان وردتا في �صفحة «مجلة لوموند» االلكترونية حيث
�أجريت تجربة على فئران� ،إذ تم اخ�ضاع بع�ضها ل�شحنة كهربائية م�ؤلمة
مع اعطاء �إ�شارة �ضوئية وهكذا ا�ستوعبت الفئران ان هذه الإ�شارة
ال�ضوئية معناها الألم ثم �أُخ�ضع نف�س الفئران �إلى تجربة معاك�سة �أي
اعطا�ؤها لذة جن�سية مع �إ�شارة �ضوئية �أخرى مختلفة وا�ستوعبت
الفئران اللعبة ،فعند اال�شارة ال�ضوئية الأولى المن�سوب �إليها الألم
كانت الفئران تهرب ،وعند الإ�شارة ال�ضوئية الثانية المن�سوبة �إلى
اللذة الجن�سية كانت الفئران تتجمع وتتهافت .ثم قام المجربون
بفتح جمجمة الفئران والتالعب بالخاليا الدماغية التي ت�شكل
الو�صالت ،وت ّم قلب تو�صيالتها وحدث ما لم يكن بالح�سبان فعند
الإ�شارة ال�ضوئية المن�سوبة �إلى الألم والوجع كانت الفئران تتجمع
وتتهافت على م�صدر الألم فيما كانت تهرب من م�صدر اللذة!!
هذا يمكن �صنعه مع الب�شر فلنت�صور النتيجة!
ان تجارب مثل ما �سبق تلغي �أ�سا�سات مفاهيم عديدة ،كالحب والكراهية
والإيمان والخوف ،كنا نعتقد انها ال مادية ف�إذا بها محددة في مكان عادي
يمكن التالعب به وقلبها ر�أ�ساً على عقب .كل هذا ب�سيط �أمام �أحدث التجارب،
فهناك تجربة �أخطر وتدعو �إلى الريبة ذكرتها في « 2015مجلة Social
 »Cognitive and Affective Neuroscienceفي عددها ال�صادر في
�أيلول� ،أُجريت على �أنا�س معروفين باالنطواء على �أنف�سهم خوفاً من
الغرباء والخوف من الموت مما جعلهم ي�ؤمنون بالحياة بعد الموت
وباهلل عز وجل.
وكان الباحثون قد اكت�شفوا �أن هناك منطقة في الدماغ ت�شتغل
كهربائياً عندما يخاف المرء �أو يمر بحالة انزواء وكراهية تجاه
المختلفين .والتجربة العلمية كانت بوقف ن�شاط هذه المنطقة
الدماغية بوا�سطة ما ُي�سمى «Simulation Magnetique
� »Transcrânienneأي �إر�سال �شحنات مغناطي�سية توقف
عمل الخاليا الع�صبية في المنطقة المذكورة ،وبعد التجربة
ُطلب من الذين �أُجريت عليهم التجربة تعبئة بيان �أ�سئلة
ي�ستعمله علماء النف�س وكانت النتيجة ان الخوف زال عند
الكثيرين ...كذلك الإيمان!! لنت�صور �إزالة الخوف عند فئة
خا�صة من الجنود �أو رجال ال�شرطة �أو �أي مجموعة �أخرى.
�ستكون النتيجة ميلي�شيات �إبادة.
فكرة «الذكاء اال�صطناعي» بد�أت في الخم�سينيات مع ق�ص�ص الخيال
العلمي ثم قامت الم�ؤ�س�سات المهمة الكبيرة مثل »IBM« :و«»Google
و« »Facebookبدمج كل ما تقدم في مجال التكنولجيا الرقمية ل�صناعة
�آلة يمكنها التعلم ب�سرعة فائقة مع تخزين هائل للمعلومات.
في عام �ُ ،2006صنعت �آلة تقلد دماغ الإن�سان م�ستعملة �شبكة
«� »Neuroneأي خاليا ع�صبية مقلدة لخاليا دماغ الإن�سان ولها عدة
طبقات .هذا التطور التكنولوجي الهائل كان �أي�ضاً في ظهور تكنولوجيا
متقدمة للتعليم الأوتوماتيكي ( )Machine Learningوبنف�س الوقت
حدث تطور في «تقنية الإحت�ساب» ( )Calculوالإ�ستفادة من قدرة
التخزين الهائلة للمعلومات ( )Big Dataوثم �صنع قطع «Puce
 »electroniqueتقلد عمل خاليا الدماغ الب�شري ،و�إ�ستطاع �صناع
البرامج كتابة برامج تحاكي عمل الدماغ الب�شري م�ستعملة �شبكات
الخاليا الع�صبية اال�صطناعية ذات الطبقات المتعددة حتى تغربل
المعلومات من طبقة �إلى طبقة لإ�ستعمالها في «الت�صنيف»
( )Classementلآالف الأ�شياء دون الرجوع �إلى ميزة معينة
(� )Classement en Categories sans Critères Prédéfinisأي �أن

بع�ض االكت�شافات ال�سابقة تدلنا �أنه يمكن ربط الدماغ� ،أو منطقة متخ�ص�صة منه ،ب�آلة
حا�سوب �أو دارة كهربائية �أو �إلكترونية ،هذا ما �أ�سميناه ربط �أو و�صل �أما �إذا �إ�ستمر تقدم
التكنولوجيا المتناهية ال�صغر ف�إنه �سيكون باالمكان زرع الآلة ر�أ�ساً في الدماغ �أو �أي مكان
�آخر من ج�سم الإن�سان ،وهذه �ستكون ثورة التطور الهائلة لأننا �سن�ضاعف امكانيات عمل
الدماغ �آالف المرات ...عندها تكون ثورة المعلوماتية والإت�صاالت وال�شبكات قد �أ�صبحت
جزء ًا منا مثل الهاتف الخليوي الذي اعتبرته المحكمة العليا �إمتداد ًا للمواطن ولكن حتماً في
هذا الـ « »Interface Homme Machineالآلة الإلكترونية غير �آلة اليوم لأن �إمكانيات
التكنولوجيا تتطور ب�سرعة خا�صة في ما ي�سمى «الذكاء الإ�صطناعي» (Artificial
 )Intelligenceالذي ُي�شار �إليه بـ  AIوهو م�شروع لإعطاء الكومبيرتر و�سائل لكي ي�صبح ذكياً
مثل الإن�سان ،والخوف �أال يبقى الحا�سوب فقط مطيعاً لبرنامج كتبه الإن�سان ،ومقلد ًا له �أي �أنه قد
يكون مرجعاً لذاته� ،إذا �أمكن التعبير ،واليوم قام علماء ُيعبرون عن خوفهم من هذا التقدم لأننا
على ما يبدو لن ن�ستطيع �إدارته وال�سيطرة عليه لأنه �سوف ي�سبقنا من حيث
�سرعة تعلمه و�إتقانه من هنا �سيكون �سباقاً في كل مفاهيمنا
ومخططاتنا.
�أهم العلماء الذين �أبدو خوفهم «بيل جايتز» ()Bill Gates
م�ؤ�س�س « ،»Microsoftوربما �أغنى رجل في العالم،
و«�ستيفن هوكينغ» ( )Steven Hawkingالعالِم الإنكليزي
الذي قال حرفياً« :ان الذكاء اال�صطناعي �سوف يق�ضي
على الب�شرية» وقد �أيده في ذلك عالمة �سوي�سرية من
«جامعة لوزان» هي «دانياال �سيرغي» (Daniela
 )Cerguiوكان انق�سام بين العلماء الذين �إجتمعوا
في باري�س في  4كانون الأول  2014وهناك عدة
كتب حول المو�ضوع منها:
- The Emotion Machine: Marvin Tomsky.
- The Oxford Companion of the Mind:
Gregory Richard.
- The Book of artificial intelligence:
P.R.Cohen.

الخوف �أتى لأنه �أظهرت بع�ض التجارب م�ؤخر ًا
ان الآلة �أ�صبحت تقلد العباقرة ب�سرعة وتختزن
�أعمالهم �أي �أنها تفوقت على الإن�سان العادي.

الآلة تجمع في فئات الأ�شياء المعرو�ضة عليها دون الرجوع �إلى مقيا�س
معين بل هي تقرر ما يمكن و�ضعه في فئة معينة بح�سب ما تراه مت�شابهاً!
هذا التحول الخطير �أعطى للآلة حرية االختيار والحكم على المعرو�ض
عليها وهو تطور نوعي وهذا �أدى �إلى فتح الطريق لما ُي�سمى «التعلم
العميق» ( )Deep Learningوالذي اليوم ي�أخذ حيز ًا مهماً في ما ُي�سمى
«الذكاء اال�صطناعي» وهذا ما ُيف�سر اهتمام « »Googleو«»Mocrosoft
و« »Facebookبه ب�سبب امكاناته الهائلة ولقد طورت «»Facebook
برنامج « »Deep fakesالذي ا�ستطاع التعرف على محتوى �صورة �أو
مقالة بنجاح يفوق  97بالمئة.
�إذ ًا « »Deep Learningهو تقنية تدريب وتعليم (Technique
 )D’apprentissageتتعلمه الآلة كي ت�صنف بنف�سها مث ًال �صورة
وت�ضعها في خانة .قبل التعلم العميق ( )Deep Learningكان على
المبرمج ان ي�شرح للآلة ماذا يوجد في ال�صورة وعندها تقوم الآلة
بت�صنيف ال�صورة وترتبها في الخانة المحددة لها ول�شبيهاتها.
�أما مع التعلم المعمق ( )Deep Learningف�إننا نلقم البرنامج ب�آالف
ال�صور محددين له محتوى كل �صورة ،مث ًال ع�شرة �آالف �صورة تحتوي

على ر�سم قطة وعندها تتعلم الآلة باختزانها لآالف ال�صور التي عليها
قطة ان تتعرف على كل قطة في كل �صورة تعر�ض عليها وفيها قطة وذلك
لأنها اختزنت في ذاكرتها تقريباً كل �صورة ممكنة لقطة حتى حفظت
الأذنين والعينين والأنف �إلخ...
فمث ًال حين �أطلعت الآلة على �صورة غيمة متعددة الأ�شكال منها ما
ي�شبه القطة فتعرفت عليها وعلى غيرها.
طريقة تعلم الآلة هي تخزين كل ما تراه ح�سب برنامج معين وعندما
ُتخزن مليارات من المعلومات ت�ستطيع عندها التعرف على ما ُيعر�ض
عليها.
الآن تقوم « »IBMب�صنع نظام معالجة المعلومات خا�صة باللغة
الطبيعية لالن�سان وتقوم ببحث �ضمن ما ت�سميه «Algorithmes
 »Numentaبتعمق تقليد عمل الدماغ الب�شري .و�آخر ما تو�صلت �إليه هو
�صنع قطعة ا�سمها « »Puce morphologiqueعليها مليون خلية ع�صبية
( )Neuronesو 256و�صلة دماغية ( .)Synapsesما ي�سري في المثال
ال�سابق على القطة يمكن بالطبع تعميمه على �أي �شيء ولهذا �ست�ستخدمه
« »Googleعلى «.»Google Map
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الدخول �إلى قد�س الأقدا�س :دماغ الإن�سان
«الأخ الكبير» الذي يراقب كل �شيء

القيادات الع�سكرية والجامعات تولي
اهتماماً خا�صاً بالذكاء اال�صطناعي والتعلم
المعمق ( )Deep Learningولكي ن�ضع
القارىء في الواقع العملي نروي ما يلي:
بوا�سطة برنامج معين مبني خوارزمياً
( )Algorithmeتم �إطالع الآلة االلكترونية
المتطورة على ر�سومات �إثنين من �أهم الفنانين
« »Picassoو« »Van Goghفتعلمت �أدق
التفا�صيل التي ي�ستعملها الفنان في ر�سمه
وطلب منها ان تر�سم فر�سمت لوحات قال
الخبراء �أن ما ر�سمته الآلة بكل حرية ومن
عندها ،كان مطابقاً تماماً لما ير�سمه الفنانان �أي
انها �أ�صبحت من م�ستواهما ثم يعمل الباحثون
الآن على تعليمها المو�سيقي العالمية لـ
«موزار» و«بيتهوفن» ،هذه الآلة المبرمجة
يتم اليوم و�صلها بدماغ الإن�سان بوا�سطة ما
ي�سمى Interface Homme Machine -
 IHMولكن غد ًا مع تطور الآالت المتناهية
ال�صغر �سوف ُتزرع الآلة في دماغ الإن�سان
وعندها �سوف ي�صبح دماغ الإن�سان والآلة
قطعة واحدة!! هذا معناه ان الآلة ودماغ
الإن�سان يعمالن معاً بامكانيات غير محدودة.

هذا �صحيح ولكن ال�صحيح �أي�ضاً �أنه �أمكن
الدخول �إلى قد�س الأقدا�س ،دماغ الإن�سان ،هذا
الع�ضو الذي جعله مختلفاً عن كل المخلوقات،
فهو ينادي بالحرية ،بالعدالة وبالم�ساواة.
عنده �شعور و�أحا�سي�س! لنتخيل ان هناك فئة،
ربما �سكان حي �أو مدينة �أو جي�ش �أو �إلخ ...من
الذين تم زرع �أو ربط �أدمغتهم بالحوا�سيب
الفائقة الذكاء ،من الممكن عندها ربطهم جميعاً
ب�شبكة واحدة يلقنها م�صدر واحد محدد ًا لها
عمل �أفرادها ولكن بنف�س الوقت محدد ًا لهم
المثل العليا ،ما هو حالل وما هو حرام! ما هو
ممنوع وما هو م�سموح وما يجب جهله ،ما هو
جميل وما هو قبيح الخ ...كل هذا موجود اليوم
والدعايات التي تنهمر على ر�ؤو�سنا تجعلنا
نتبع المو�ضة في الملب�س والم�أكل وحتى
بالتفكير.
هناك حالياً اختبارات على الدماغ لت�سويق
ال�سلع .وهذا الت�سويق ينجح لأننا نراه
ون�سمعه تكرار ًا وتكرار ًا ولكن مع الفئة
المربوطة بال�شبكة �سيكون التوجيه �أقوى �آالف
المرات ولن يفلت �أحد!!

نرى من كل ما �سبق ان البحث العلمي هو المحرك الأ�سا�سي لكل تطور.
واليوم ،بالرغم من الفقر المنت�شر بين �أكثرية الب�شر ،وبالرغم من الحروب
وال�م���ش��اك��ل االج�ت�م��اع�ي��ة ،ت���ص��رف ال ��دول �آالف ال�م�ل�ي��ارات للتقدم العلمي
والأبحاث وهذا دليل ان المعرفة العلمية هي �سالح يعطي القوة للدول ولكن
هناك �أبحاث علمية مح�ضة و�أ�سا�سية ال �أحد يرى مجاالت تطبيقها ،وبالرغم
من هذا ف�إن البحث العلمي ي�سير بوتيرة مت�سارعة ك�أن هناك منذ البداية قوة
عميقة في الإن�سان تدفعه �إلى المعرفة والتطور حتى يمكن القول �أنه في هذا
المجال م�س ّير ال مخ ّير ،ك�أن المعرفة العلمية هي غاية بحد ذاتها تتوق �إليها
المجتمعات الب�شرية وت�ضحي من �أجلها .واليوم البحث العلمي يتركز على
�إكت�شاف الكون ،وتُقدم البالد المتطورة لرعاياها نتائج تجعل المواطنين
يفتخرون ببلدهم!! من �أهم هذه الم�شاريع الخروج من الأر�ض �إلى ما يحيط
بها وبهذا المجال يتعاون الأعداء مثل �أميركا ورو�سيا في المحطة الكونية
الموجودة في الف�ضاء.

لق��د تعر�ض الكثي��ر من ال ُك ّتاب لموا�ض��يع الإن�س��ان
الم�س ّير تكنولوجياً و�أذكر كتابين:
الأول « ،»Brave New Worldللكات��ب االنكلي��زي
«�آلدو�س هوك�س��لي» ( )Aldous Huxleyالذي �ص��در
عام  ،1931وهو كاتب مت�ش��ائم جد ًا ي�ص��ف االن�سانية
الت��ي تم تحديد ت�ص��نيع �أبنائها منذ الوالدة بوا�س��طة
التالع��ب العلم��ي الكيميائ��ي بالأجنة :فهناك ال�س��ادة
الح��كام وهناك العمال المنتج��ون وهناك العبيد ،كلهم
�س��عداء ج��د ًا بحياتهم من��ذ ال��والدة وال يتخيل��ون �أو
يتمن��ون حياة �أخ��رى ...بالطبع الفئ��ة الحاكمة منعت
ال�شعر والفن .والمخالف يعي�ش في مناطق محرمة مع
المتوح�ش��ين .وهناك بطل الق�صة فر ٌد �أُنتج بالخط�أ ولم
يتم تعديله كيميائياً كي يكون من ال�سادة ف�أُر�سل للعي�ش
مع المتوح�ش��ين ف�إذا به ُيحب قراءة ال�ش��عر خا�صة لـ
«�شك�سبير» وله ردات فعل ب�شرية غير متطورة فهو يقع
بالغرام ويغ�ضب وي�ضرب ...ينتهي به الأمر لالنتحار.
والكت��اب الثان��ي ه��و للكات��ب «ج��ورج �أوروي��ل»
( )George Orwellن�شره عام  1949عنوانه «،»1984
يتخي��ل الكاتب �أن��ه في عام � 1984س��وف يحكم العالم
«الأخ الكبي��ر» ( )Big Brotherالذي يراقب كل �ش��يء
وهو رئي�س حزب يحكم بالد ًا كانت في الما�ضي �إنكلترا
والبل��د جزء من �إتح��اد عالمي دائم الح��روب وبالطبع

�إن هجرة الإن�سان من �أر�ضه ال�ستعمار ما يحيط به ك�أنما هي تتمة لم�سيرة
�أج��دادن��ا ال��ذي��ن ت��رك��وا م�غ��اور �أفريقيا وه��اج��روا �إل��ى ال�ق��ارات البعيدة عن
من�شئهم ليعي�شوا في كهوفها .واليوم تقوم الأمم المتقدمة ب�إنفاق المليارات
من �أجل �إكت�شاف الف�ضاء وتبرمج ال�سفر �إلى المريخ لإقامة الحياة عليه!!
بوا�سطة « .»GAFAM
منذ الآن يتم �إنتقاء وغربلة ال��رواد الذين �سيمثلون بداية الب�شرية على
�سطح كوكب المريخ .ه��ذا هو المثال (  )Idealلإن�سان الم�ستقبل ،البحث
العلمي لتطوير �إن�سان جديد يعي�ش على كوكب ال هواء عليه مختلف تمام ًا عن
الأر�ض!
ه ��ؤالء ال ��رواد ال��ذي��ن �سيعي�شون ف��ي ك�ه��وف وم�غ��اور جلبوها معهم من
الأر�ض� .ست�ستغرق رحلتهم ع�شرات الأ�شهر وربما ع�شرات ال�سنين وربما
لن يعودوا بل �سيتمكنون من العي�ش مت�صلين بنا �إلكتروني ًا من المريخ!
�سيكونون مجهزين ب�أحدث التكولوجيات ،و�أدمغتهم �ستكون على �إت�صال

ي�س��تعمل «الأخ الكبير» �أجهزة المخاب��رات المتطورة
للتحكم بالمواطنين والتالعب بعقولهم والبلد يخ�ض��ع
لعبادة �شخ�صية زعيم «الأخ الأكبر» ()Big Brother
الذي ال ُيخطىء.
وك��ي يتمك��ن الأخ الأكبر من ال�س��يطرة على العقول
�إخت��رع لغ��ة جديدة �ألغ��ى فيها الكلمات الت��ي يمكن ان
تجع��ل النا�س يت�س��اءلون ويفكرون فهن��اك لغة جديدة
ا�س��مها « ،»New Speakوالحكم ي�س��تعمل اللعب على
الكلم��ات فمث ًال وزارة الكثرة تجوع النا�س لقلة المواد،
وزارة ال�س�لام تح��ارب ووزارة الح��ب تقب���ض عل��ى
المعار�ضين وتر�سلهم �إلى ال�سجون الخ ..لقد كان للغة
الجدي��دة ( )New Speakف��ي رواي��ة « »1984ت�أثي��ر
كبير على اللغة االنكليزية الم�ستعملة.
لق��د تنبه «جورج �أوروي��ل» �إلى �أهمية اللغة الفائقة
لأنه��ا هي الت��ي تحدد المفاهي��م ،وكما كان من �أ�س��باب
�إنقرا���ض �إن�س��ان « »Neanderthalال��ذي �س��بقنا �إلى
المغاور ان لغته كانت بدائية ولم ي�ستطع �إيجاد مفاهيم
( )Conceptتجم��ع الأف��راد ف��ي مجتمع متما�س��ك في
�سبيل ُمثل عليا ،مثل العدالة والحرية.
والآن مع تحديدات غوغل للمعاني والكلمات �أ�صبحنا
�سجناء للتف�سيرات التي نقر�أها على لوحة الحا�سوب.

دائم معنا! نحن اليوم ندر�س كيف �سيت�صرفون في موطنهم! الجديد! ال �شك
�أنهم �سيخترعون �أخالق ًا جديدة و�سلوك ًا جديد ًا في عالقاتهم االجتماعية!!
فكيف �سيكون ت�أثيرهم علينا يا ترى؟ خا�صة اننا على توا�صل دائم معهم...
برمجي ًا بف�ضل التكنولوجيا المتطورة الطاغية في كل المنا�سبات.
كل ما �سيقومون به �سي�ؤثر على كافة �سكان الأر�ض وبالواقع حتى على
الأر�ض هناك ح�ضارات مختلفة عن بع�ضها جعلتها ال�ضرورة ت�ستنبط �أخالق ًا
مختلفة ،مث ًال في «التيبت» تتزوج المر�أة الواحدة عدة رجال (غالب ًا �أخوة)
و ُين�سب الطفل للأم ،وكذلك في بع�ض مناطق ال�صين ...كم هذا مختلف عنا!!
ولكن �أخالقي ومقبول في بلدهم! تُرى كيف �ستكون اجتماعيات �أهل الف�ضاء
و�سلوكياتهم و�أخالقهم ( .)Ethics
من يهمه االط�لاع على الخيال العلمي ح��ول الحياة في الكواكب يمكنه
ق��راءة الكاتبين الأميركيين« :راي ب��رادب��اري» (  )Ray Bradburyو«�إزاك
�آزي موف» ( .)Isaac Azi Mov
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ثانوية الإ�صالح الإ�سالمية تحتفل بنهاية العام الدرا�سي الواحد والأربعين وتخريج دفعة من طالبها من مختلف المراحل الدرا�سية

المحامي ال�شيخ محمد ر�شيد الميقاتي�َ :سعينا لإعداد جيل م�ؤمن باهلل تعالى تكون الدنيا
في يَده ال في قلبه ،يخدم ق�ضايا �أمته ووطنه
رئي�سة المنطقة التربوية :بثانويتكم العريقة ُنفاخرُ ..مث ّمنين نتائجكم و ُم�شيدين ب�أجيالكم التي ُت َّ
وثق عالقتها باهلل

المدير العام
الأ�ستاذ محمد خالد الميقاتي

رئي�سة المنطقة التربوية في ال�شمال
الأ�ستاذة نهال حاماتي نعمة تلقي كلمتها

الح�ضور في االحتفال

تكريم خريج الإ�صالح الطالب �أيمن المل الحائز على المرتبة الأولى في طرابل�س والثانية في ال�شمال في �شهادة الثانوية العامة  -فرع
العلوم العامة  2018من قبل الإدارة والر�سميين

بعون اهلل وتوفيقه ،وبدعوة من رئي�س جمعية الإ�ص�لاح
الإ�س�لامية �سماحة ال�ش��يخ المحامي محمد ر�شيد الميقاتي
وبح�ض��وره� ،أقام��ت ثانوية الإ�ص�لاح الإ�س�لامية احتفا ًال
بمنا�سبة نهاية العام الدرا�سي الواحد والأربعين ،وتخريج
دفع��ة جدي��دة من ط�لاب ال�ش��هادات الر�س��مية والمرحلة
االبتدائي��ة ،وتكريم الخري��ج المتفوق �أيم��ن عبداهلل المل،
ال��ذي حاز عل��ى المرتبة الأولى في طرابل���س والثانية في
ا�ستهل االحتفال بتالوة عطرة من القر�آن
الكريم �ألقاها الأ�ستاذ عالء مرعي وبعد
تقديم من عريف االحتفال الدكتور عماد
غ���ن���وم ،دخ���ل���ت م���واك���ب ال��خ��ري��ج��ي��ن
وال��خ��ري��ج��ات م���ن م��خ��ت��ل��ف ال��م��راح��ل
الدرا�سية .وبعد مو�سيقى الن�شيد الوطني
ون�شيد الإ�صالح جرى عر�ض فقرة �إن�شادية
بعنوان «�س�أظل بالإ�صالح مرفوع الجبين»
قدمها كوكبة من مدر�سي الثانوية.
ال�شيخ الميقاتي
ثم �ألقت المديرة التربوية اال�ستاذة
علية الميقاتي كلمة رئي�س اللجنة التربوية
الم�شرفة على ثانوية الإ�صالح الإ�سالمية
�سماحة ال�شيخ المحامي محمد ر�شيد
الميقاتي ،ومما جاء فيها� :سعينا بكل ما
�أوتينا من علم ،من ُم�ش ِرف ولجنة تربوية
�إل��ى �أن نوفر بيئة �صالحة و�أ���س��ات��ذة
كفوئين ومن�سقين مجدين متميزين،
�صبورين م�صابرين يخ�ضعون للتدريب
الم�ستمر ويواكبون كل جديد .لقد زرعنا
في طالبنا حب اهلل ور�سوله والقيم الدينية
والأخالقية علها تنبت ثمر ًا طيباً وال تكون
�أر�ضاً جدباء قاحلة ال �سمح اهلل.

المديرة التربوية الأ�ستاذة علية الميقاتي تلقي كلمة رئي�س اللجنة التربوية الم�شرفة على
ثانوية الإ�صالح الإ�سالمية �سماحة ال�شيخ المحامي محمد ر�شيد الميقاتي

ال�ش��مال ف��ي �ش��هادة الثانوية العامة ف��رع العلوم العامة
.2018
ح�ض��ر االحتفال دول��ة الرئي�س الأ�س��تاذ نجي��ب ميقاتي
ممث ً
�لا بالدكت��ور عب��د الإله ميقات��ي ،ومعال��ي الوزير عبد
اللطيف كبارة ممث ًال بالأ�ستاذ �سامي ر�ضا ،ومعالي الوزير
في�ص��ل كرام��ي ممث ً
�لا بالأ�س��تاذ يا�س��ر عبو�ش��ي ،واللواء
�أ�ش��رف ريفي ممث ًال بالدكتور كم��ال زيادة ،ورئي�س جامعة

و�صدق من قال :من عرف ما يطلب ،هان
عليه ما يبذل
لقد عرفت ثانوية الإ�صالح الإ�سالمية ما
ؤمن باهلل تعالى،
تطلب�« :إع��داد جيل م� ٍ
تكون الدنيا في ي��ده ال في قلبه يخدم
ق�ضايا �أمته ووطنه بما فيه �صالح العباد
والبالد».
مدير عام الثانوية
ثم �ألقى المدير العام الأ�ستاذ محمد
خالد محمد ر�شيد ميقاتي كلمة الإدارة
مبتدئاً حديثه بدعوة الأهالي والخريجين
�إلى الفرح واالبتهاج في احتفال التخريج
الذي ُيقام في مدينتنا الحبيبة طرابل�س
التي ح ّول العابثون ب�أمنها وا�ستقرارها
�أفراحها �إلى �أتراح و�أعيادها �إلى م�آتم.
ومما جاء فيها:
ال �سامح اهلل من ظلم طرابل�س وبغى
عليها .ال �سامح اهلل من نكّل بطرابل�س
و�أ�ساء �إليها .ال �سامح اهلل من �أرعب �أهلها
وخوف �أطفالها .ال �سامح اهلل من �شيطن
طرابل�س واتهمها زور ًا وبهتاناً ب�أنها
حا�ضنة للإرهاب والتطرف.
فطرابل�س هي مدينة العلم والعلماء..

مدينة ال�صامدين وال�شرفاء.
طرابل�س هي مدينة التقوى وال�سالم.
ُتقهر في كل يوم �ألف مرة ولكنها �أبية ال
تعرف اال�ست�سالم.
وهذا االحتفال ،هو �أكبر رد عملي على
تطاول ال�سفهاء على هذه المدينة ،فهذه
ح�صوننا وقالعنا ،ح�صون تربوية وقالع
تعليمية دعوية.
�أبنا�ؤكم الذين تربوا في الإ�صالح هم
ال�صدقة الجارية من بعدكم ،وه�ؤالء هم
ال��ذي تعلموا في الإ�صالح علوم الدنيا
وعلوم الدين وكل علم يخدم الدين هو علم
نافع .وه���ؤالء الذين تربوا في الإ�صالح
على بركم وهم يدعون لكم «رب اغفر لي
ول���وال���دي ..رب ارحمهما كما ربياني
�صغيرا».
تقبل اهلل منكم  ..ه�ؤالء �أبنا�ؤكم فيهم
�آثارنا و�آث��ارك��م ،وب�صماتنا وب�صماتكم
الدالة علينا وعليكم.
�إن �أف�ضل ا�ستثمار ُمربح للإن�سان في
الدنيا والآخرة هو اال�ستثمار مع الأبناء
م��ن خ�ل�ال ح�سن تربيتهم وتعليمهم
ورعايتهم وتمكينهم وتوجيههم ورفعهم
�إلى الوجهة ال�صحيحة وال�صائبة التي

طرابل�س الأ�ستاذ الدكتور ر�أفت الميقاتي ،ونقيب المحامين
الأ�س��تاذ محم��د المراد ممث ً
�لا بالدكتور عب��د المنعم كبارة
ونقيب المهند�س��ين الأ�س��تاذ ب�س��ام زيادة ممث ًال بال�س��يدة
يا�س��مين غم��راوي والعقي��د ف��ي الجي���ش اللبنان��ي با�س��م
الأيوبي ،ومدير عام ثانوية الإ�ص�لاح الإ�س�لامية الأ�ستاذ
محم��د خال��د الميقات��ي ،وح�ش��د م��ن الفعالي��ات التربوية
والأمنية واالجتماعية و�أهالي الطالب والخريجين.

تحقق ف��ي نهاية المطاف مر�ضاة اهلل
�سبحانه وتعالى َ
«و ِلك ٍ ُّل ِو ْج َه ٌة هُ َو ُم َو ِ ّليهَا ۖ
ات».
ا�س َت ِب ُقوا ا ْل َخ ْي َر ِ
َف ْ
ي��ا م��ن اخترتم الإ���ص�لاح الإ�سالمية
مدر�سة لأبنائكم ووثقتم بنا وبكوادرنا
وخطنا ور�سالتنا ونهجنا و�سلمتم لنا
�أبناءكم �أمانة.
ها نـحن اليوم ن�سلمكم الأمانة �أف�ضل
مما ُ�سلمت �إلينا «ف�إن �أ�صبنا فمن اهلل وان
�أخط�أنا فمنا ومن �شياطين �أنف�سنا».
حر�صنا في ثانوية الإ�صالح الإ�سالمية
على �أال نبخل على �أبنائكم ب�شيء ال ديناً
وال دنيا ،و�أن نوليهم الرعاية الالزمة
والعناية الفائقة و�أن نج�سد في العملية
التربوية اليومية ر�سالة هذه الم�ؤ�س�سة
التي هي في الحقيقة ر�سالة الإ���س�لام،
ر�سالة تربية �أج��ي��ال تعرف اهلل ،فربط
الطالب وتعريفه بخالقه ليكون هلل كما يريد
من �أولى �أولوياتنا ومن �صميم واجباتنا
وم�س�ؤولياتنا التربوية والتعليمية.
وقال �أي�ضاً:
�أيها الحفل الكريم،
يتخرج طالبنا اليوم في ظروف ع�صيبة
ُتحيط بهم م��ن ك��ل ج��ان��ب م��ن ح��روب

و�أزم����ات وم��ج��ازر ونكبات وتهديدات
وتحديات...
وف��ي طليعة ه��ذه التحديات �صفقة
القرن ،عرابها وحيد القرن ،ذاك الوح�ش
الذي ال ي�شبع من �أموال �أهل الخليج وال
�أموال الم�سلمين والعرب الم�ساكين ،هي
في الحقيقة �صفعة القرن الم�ش�ؤومة بحق
الق�ضية الفل�سطينية المظلومة ..في
الإ�صالح ربينا طالبنا على �أن الق�ضية
الفل�سطينية هي الق�ضية المركزية لهذه
الأمة ،و�أنها لي�ست ق�ضية عقارية بقدر ما
هي ق�ضية عقائدية ،و�أن �صراعنا مع
�إ�سرائيل لي�س �صراع �ساعة بل �صراعاً �إلى
قيام ال�ساعة ،و�أن فل�سطين ال ُت�سترجع
بتطبيع المطبعين وانبطاح المنبطحين
وا�ست�سالم الم�ست�سلمين و�إنما ُت�سترجع
ب�سواعد الأبطال المرابطين في القد�س..
فالقد�س لن تكون عا�صمة �أبدية لإ�سرائيل
بل �ستبقى ب���إذن اهلل عا�صمة فل�سطين
وعا�صمة العوا�صم العربية والإ�سالمية
اللُ َو َهّ
«و َي ْم ُك ُرونَ َو َي ْم ُك ُر َهّ
اللُ َخ ْي ُر ا ْلمَاكِ ِرينَ ».
َ
فال ل�صفقة القرن ،وال لم�ؤتمر البحرين،
وال لبيع فل�سطين ،و ال للمقامرة على
ح�ساب ال�شعوب المظلومة.
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المدير العام لثانوية الإ�صالح الإ�سالمية الأ�ستاذ محمد خالد الميقاتي:

• احتفالنا بتخريج ال ُنخب ال ُمتع ِّلمة هو �أكبر ر ّد على ال ُمت ِهمين لطرابل�س ب�أنها حا�ضنة التطرف والإرهاب
• َربط الطالب بربه وتعريف المخلوق بخالقه من �أَولى �أولوياتنا ومن �صميم واجباتنا في ع�صر العَلمنة وال ُبعد عن وحي ال�سماء
• للنهو�ض ببلدنا و�صناعة م�ستقبل م�شرق ل�شبابنا ال بد من «الإ�صالح» الحقيقي ال ال ُمزيّف ومن ال ُم�صلحين ال�شرفاء
وال�صفقات على ح�ساب ال�شعوب ال ُم�ست�ضعفة
• ال ل�صفقة القرن الم�ش�ؤومة بحق الق�ضية الفل�سطينية المظلومة وال لكل المقامرات َّ

عريف االحتفال
الدكتور عماد غنوم

كلمة الخريجين باللغة الإنكليزية تلقيها الطالبة
فرح تركي

الأ�ستاذ عالء مرعي
في تالوة للقر�آن الكريم

رئي�س جمعية الإ�صالح الإ�سالمية �سماحة ال�شيخ محمد ر�شيد الميقاتي والمدير العام محمد خالد الميقاتي يكرمان
الخريج المتميز �أيمن المل

�إحدى الخريجات ت�ستلم �شهادتها

�إحدى الفقرات اال�ستعرا�ضية لطالبات المرحلة االبتدائية

�أحد الخريجين ي�ستلم �شهادته

دخول مواكب الخريجين

االحتفال من الجو

كلمة الخريجين من الفروع الثالثة :علوم الحياة ،العلوم العامة ،االقت�صاد واالجتماع

رح��م اهلل ال�سطان عبد الحميد الذي
جاءه هرتزل ليقاي�ضه على فل�سطين بعد
�أن �أتى بخم�سة ماليين ليرة ذهبية فطرده
من مجل�سه وق��ال كلمته الم�شهورة :لو
قطعواج�سدي �إرباً �إربا ،ما بعت �شبر ًا من
فل�سطين.
وختم كلمته قائ ًال:
�أيها الخريجون� ،أيتها الخريجات:
كل الكتب والمقررات التي در�ستم بها
والتي كانت في ي��وم من الأي��ام جديدة
�ست�صبح ق��دي��م��ة ف��ي لحظة نجاحكم
واج��ت��ي��ازك��م ل�لام��ت��ح��ان��ات وال��م��رح��ل��ة
الدرا�سية التي �أنتم فيها ..و�ست�ضعونها
جانباً �أو �ستهدونها لمن يحتاجها ربما..
�إال كتاباً واحد ًا ينبغي �أن يبقى معكم
هو ف��وق كل الكتب وقبل كل الكتب هو
كتاب اهلل ال��ق��ر�آن الكريم�ُ .ضموه �إل��ى
�صدركم ،الزموه في �شبابكم وم�شيبكم،
و�صادقوه في �سفركم وح�ضركم وحلكم
وترحالكم .هو القر�آن الكريم ،هو حبل اهلل
ال��م��ت��ي��ن وال���ذك���ر ال��ح��ك��ي��م وال�����ص��راط
الم�ستقيم ،طرفه بيد اهلل وطرفه ب�أيديكم
فتم�سكوا به وال تتركوه وال تهجروه هو

د�ستوركم ونبرا�سكم و�سائقكم ودليلكم
�إلى الجنة...
كونوا مخل�صين لبلدكم و�أمتكم ..ف�إن
تق�صروا �أنتم في
ق�صر بلدكم في حقكم فال ّ
ّ
حقه تماماً كما قال ال�شاعر الم�ؤمن:
علي عزيزة
بالدي و�إن جارت ّ
علي كرام
و�أهلي و�إن �ضنوا ّ
ع�شتم وعا�شت الإ�صالح ب�أمن و�إيمان..
حاماتي
وبعد ذلك �ألقت رئي�سة المنطقة التربوية
الأ�ستاذة نهال حاماتي نعمة كلمتها ومما
أعتلي هذا المنبر،
جاء فيهاُ :ي�سعدني �أن � َ
ل�صرح تربوي عريق ،باتت له قد ٌم را�سخ ٌة
في بنيتنا التربوية �شما ًال ،وه��و على
ع��ت��ب��ات ال��ع��ق��د ال��خ��ام�����س م��ن م�سيرته
التعليمية الظافرة والمباركة.
و ال ري��ب �أن ه��ذا ال�صرح التربوي
ال�شامخ يدينُ  ،وجود ًا و م�سيرة وانطالق ًة
واع���د ًة ،لجمعية زاه��رة ،ت�ش ِّكل عالم ًة
فارق ًة بين نظيراتها الحا�ضنة لم�ؤ�س�سات
تعليمية وت��رب��وي��ة ،ت�شمل ك��ل مراحل
التعليم ،ما قبل الجامعي ،وعبور ًا �إلى

المرحلة الجامعية.
ف�شكر ًا للقيمين على «جمعية الإ�صالح
الإ�سالمية» ،و في مق ّدمتهم رئي�سها �سماحة
المحامي ال�شيخ محمد ر�شيد الميقاتي،
وال�شكر للجنة التربوية الم�شرفة على
ثانوية الإ���ص�لاح الإ�سالمية ،وال�شكر
مو�صول �إلى المدير العام لهذه الثانوية
الأ�ستاذ محمد خالد الميقاتي ،وللهيئتين
الإداري����ة والتعليمية ال��ذي��ن ي�شكّلون
العن�صر الأكثر فاعلية في الم�سار التربوي
والتعليمي لهذا ال�صرح ال�شامخ.
�أيها الأحباء لقد حر�صنا كل عام على
مواكبة ثانويتكم ،ال �سيما لجهة النتائج
ال��ت��ي تح ّققها ف��ي امتحانات ال�شهادة
الر�سمية ،لل�شهادة المتو�سطة ولل�شهادات
الثانوية العامة ،فكانت نتائج ُيفتخر بها،
تعك�س جهود الم�شرفين عليها ،بما ُيح ّقق
�أف�ضل المراتب والدرجات.
بثانويتكم ،ب��ه��ذا ال�����ص��رح المكين،
وبنظيراتها من الم�ؤ�س�سات التربوية
العريقة ُنفاخرُ ،م َث ّمنين عالياً ما تق ّدمه
لأج��ي��ال��ن��ا ال��ط��ال��ع��ة ،م��ن ُح�سن تربية
وتن�شئة ،موائم ًة بين التعليم والقيم
ٍ

الأخالقية ال ُف�ضلى .هي �أجيال تن�شئونها
قيمُ ،ت َو ّثق العالقة مع اهلل.
على منظومات ٍ
�إ ّنه ال�شعار الذي ينعقد تحته هذا الحفل
ال�سنوي« :واحد و �أربعون عاماً في تربية
أجيال تعرف اهلل».
وتعليم � ٍ
ً
لي�س غريبا �أن ت�سلكوا ه��ذا النهج
و�سماتكم
القويم ،فعنوانكم ،هو ا�سمكم ِ
التي ُّ
تدل عليكم ،و هل ثمة ما ي�سمو على
الإ�صالح ،كعمل يتط ّلع �إلى البناء و �إعادة
التكوين خ ْلقاً �سو ّياً ،م�صداقاً لقوله تعالى
إ�صالح ما ا�ستطعتُ وما
�« :إنْ ُاري ُد �إال ال َ
توفيقي �إال باهلل».
و لقد لفتتنا ر�ؤيتكم ،التي ما فتئتم
ترددونها على الملأ ،منها نقتب�س« :من
عرف اهلل �سلك الطريق ،ومن �سلك طريق
و�ص ُل َحتْ �أحواله
اهلل ا�ستقامت حياته َ
.»...
ثم جرى تكريم الطالب المتفوق �أيمن
عبد اهلل المل الذي ت�سلم درعه من رئي�سة
المنطقة التربوية والإدارة وممثلي
ال�سادة ال��وزراء والنواب� .أعقبه عر�ض
فيلم وثائقي عن ح�صاد العام الدرا�سي
الواحد والأربعين بعنوان « 41عاماً في

تربية وتعليم �أجيال تعرف اهلل».
الخريجون
ثم �ألقى الطالب الخريجون محمد ر�شيد
ر�أفت الميقاتي وريم فادي كجك و�أحمد
طارق عثمان وفرح كمال تركي و�آية نا�صر
�أحمد كلمة خريجي المرحلة الثانوية من
مختلف الفروع ومما جاء فيها:
لقد كانت ثانويتنا ملج�أً ومح�ضناً �آمناً
و�سلماً نرتقي به نحو
من م�صاعب الحياة ُ
العلى والأم��ج��اد ،ف��ي ه��ذا ال�صرح لم
يقت�صر تعليمنا على علوم الدنيا والدين،
بل ات�سع لي�شمل بناء ال�شخ�صية الإ�سالمية
بناء الإن�سان ال�صالح والم�صلح والم�ستعد
لخدمة مجتمعه وبناء وطنه ورفعة �أمته.
�إن الكلمات قليلة ولن تفيكم حقكم فما
قدمتموه كثير كثير وال ن�ستطيع �أن نقول
�إال جزاكم اهلل عنا كل خير وتقبل اهلل عملكم
�إنه �سميع مجيب.
وف��ي الختام ج��رى توزيع ال�شهادات
على الخريجين والخريجات ،وقد تخلل
االحتفال فقرات �إن�شادية وا�ستعرا�ضية
قدمها طالب الثانوية من مختلف المراحل.
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طالب جامعة الجنان :فر�ص متنوعة محلي ًا ودولي ًا

اتفاقية مع �أكاديمية العلوم الإدارية بباري�س ASMP

درع تقديري للبروفي�سور بيريتي من الجامعة عربون تعاون بين الطرفين

نافذة جديدة �أطلت من خاللها جامعة الجنان على
�أوروبا ،تت ّوجت باتفاقية ت�ضاف �إلى �أبرز الإتفاقيات
التي و ّقعتها الجامعة مع الخارج ،وهي مع «�أكاديمية
العلوم الإدارية في باري�س  »ASMPبح�ضور رئي�س
لجنة التوجيه العلمي لمعهد الدرا�سات الإداري��ة في
باري�س البروفي�سور ج��ان  -م��اري بيريتي Jean-

 ،Marie PERETTIتهدف هذه االتفاقية الى التعاون
ح��ول برنامج دك��ت��وراه �إدارة الأع��م��ال Business
 Administrationمن خالل تنظيم الم�ؤتمرات العلمية
والأكاديمية الم�شتركة� ،إ�ضافة �إلى تبادل الأ�ساتذة
والخبرات العلمية و�إت��اح��ة الفر�صة �أم��ام الطالب
والباحثين لن�شر الأبحاث العلمية المحكّمة.

«الجنان»
�شريكة �أ�سا�سية
في م�شروع «الم�شغل»
منذ انطالقه في �أيلول 2017

حفل توزيع ال�شهادات على الم�شاركين �ضمن م�سابقة االبتكار االجتماعي في «الم�شغل»

ت�شارك جامعة الجنان في المبادرة الرائدة «الم�شغل» التي �أطلقتها
�شركة بيوند للإ�صالح والتنمية بالتعاون مع جامعات �أخ��رى ومنظمة
 COSVو Sustainability in Action AvanziوCooperative Group
بتمويل من دائرة التعاون الإيطالي.
 CGMوذلك
ٍ
يه��دف م�ش��روع الم�ش��غل �إلى زي��ادة فر�ص عمل ال�ش��باب من خ�لال بناء
قدراته��م في مج��ال ال ّريادة ،مع التركيز على الري��ادة االجتماعية واالبتكار
االجتماع��ي ،م ّم��ا يع�� ّزز م��ن وج��ود بيئ��ة مواتي��ة للتنمي��ة االجتماعي��ة،
االقت�صادية ال�ش��املة والبديلة وذلك بال�شراكة مع م� ّؤ�س�سات التعليم العالي
وجهات التدريب المهني الفاعلة في منطقتي ال�شمال والبقاع في لبنان.
وي�ضم الم�شروع:
 مر�ص��د �س��وق العمل :وهو عبارة عن درا�سة حول �سوق العمل لمعرفةحاجاته وذلك من خالل �إن�شاء فريق بحث في كل من الجامعات ال�شريكة في
الم�ش��روع وتطوي��ر �ش��بكة تعاون ّي��ة م��ن الأط��راف المعن ّي��ة كالجامع��ات،
وم� ّؤ�س�س��ات التدريب المهن��ي ،والم� ّؤ�س�س��ات العا ّمة ،والم� ّؤ�س�س��ات المال ّية
والم� ّؤ�س�سات التجار ّية.
 ت�ص��ميم مناهج جديدة تتك ّيف مع حاجات �س��وق العمل ،وكذلك تقن ّياتالتع ّلم التجريبي بهدف دعم �أ�ساتذة الجامعات ومع ّلمي التدريب المهني.
 �إن�ش��اء مراك��ز لالبتكار االجتماعي ف��ي الجامعات ،والتي من �ش���أنها �أنتقدم خدمات الدعم في ال ّريادة ،االبتكاراالجتماعي ،والمطابقة بين العر�ض
والطلب في �سوق العمل لطالبها وطالب م� ّؤ�س�سات التدريب المهني والمجتمع
المحلي.
وي�س��تمر «الم�ش��غل» بدرا�سة ال�س��وق خالل �ص��يف  2019ويعاود العمل
عل��ى موقعه االلكتروني وتحديث التطبي��ق الخا�ص به على الهواتف الذكية
بهدف مواكبة التغييرات واحتياجات �سوق العمل.

طالب الـ  DBAفي فرن�سا ،دفعة البروف�سورة منى حداد رحمها الله

كما ت�شكّل ه��ذه االتفاقية فر�صة كبيرة للطالب
لاللتحاق في برنامج الـ  DBAللح�صول على �شهادة
دك��ت��وراه ف��ي �إدارة الأع��م��ال تجمع بين الجانب
التخ�ص�صي �أو المهني في �أهم
الأكاديمي والجانب
ّ
مجاالت �إدارة الأع��م��ال :الت�سويق ،ري��ادة الأعمال
اال�ستراتيجية ،الم�س�ؤولية الإجتماعية ،والموارد

الب�شرية.
�إن ه��ذه ال�شراكة اللبنانية  -الفرن�سية تمكّن
الم� ّؤ�س�ستين من توحيد م�سار ينطلق من المعرفة �إلى
م�ساحة �إن�سانية عميقة في �سبيل خير الب�شرية ونمائها
كما �أرادتها الم� ّؤ�س�سة البروف�سورة منى حداد يكن
رحمها اهلل.
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في مقابلة مع عميدة كلية العلوم في جامعة الجنان

د .جومانة يون�س :هدفنا واحد ..هو بناء الإن�سان

عميدة كلية العلوم في جامعة الجنان د.جمانة يون�س

في �إطار التطور التكنولوجي في كافة ميادين الحياة خا�صة على ال�صعيد
العلم��ي والعملي ،وما ت�ش��هده الجامع��ات من تغييرات �س��ريعة تحتم عليها
تحديث برامجها وكلياتها ومناهجها ب�ش��كل يتالءم مع �س��وق العمل ،تحدثت
عمي��دة كلي��ة العلوم في جامعة الجنان الدكت��ورة جومانة يون�س عن كليتها
وما تت�ض��من من اخت�صا�ص��ات ومواد نظرية وتطبيقي��ة ومختبرات وبرامج
تكنولوجية حديثة.
• ما هي االخت�صا�صات التي تت�ضمنها كلية العلوم في جامعة الجنان؟
 تت�ض��من كلية العلوم في جامعة الجنان �أربعة اخت�صا�ص��ات �أ�سا�س��يةوهي.Computer Science, Biochemistry, Chemistry, Biology :
• كيف يتم تحديث االخت�صا�صات وتنظيمها؟
 تعتب��ر هذه االخت�صا�ص��ات الأعم��دة المتينة التي ترتك��ز عليها الكلية،وف��ي ه��ذا الإطار تم تطوير المناهج كافة لت�ص��بح ج�س��ر عب��ور �إلى ميادين
�سوق العمل.
عل��ى �س��بيل المث��ال ،فق��د قمن��ا ب�إدخ��ال م��واد جدي��دة ف��ي اخت�ص��ا�ص

م�شاركة طالب كلية العلوم في DEEL PROJECT

المعلوماتيةArtificial Intelligence, Robotics, Cloud Computing, :
� Cyber Securityإ�ض��افة �إل��ى م��واد تطبيقية تد ّر�س ف��ي المختبرات وذلك
بهدف تجهيز الطالب ليدخل عالم البرمجة بثقة تامة وبقدرة عالية.
وحر�ص��اَ منا على مواكبة عجلة العلم الع�ص��رية قمنا ب�إدخال مادة ريادة
الأعم��ال  Entrepreneurshipف��ي كل االخت�صا�ص��ات مم��ا يف�س��ح لجمي��ع
الط�لاب تعزي��ز و�إنماء فكرة توظيف معلوماتهم ويحثهم على �إن�ش��اء عملهم
الخا�ص بجدارة.
• ما هي البرامج التطبيقية الموجودة في المختبرات؟
 نحر���ص دوم��اً عل��ى �أن تك��ون البرام��ج التطبيقية جديدة تك ّمل ال�ش��قالنظري للمواد فهناك برامج معلوماتية متقدمة PYTHON, ANDROID
 STUDIO, JAVA EEوغيره��ا م��ن الم��واد الت��ي تواكب الع�ص��ر العلمي
والتي تفتقدها المناهج التقليدية في ع�صر الجيل الرقمي.
• ما هي �أطر التعاون الأكاديمي التي تربط الكلية بجهات �أخرى؟
 -هناك اتفاقية تعاون مع الوكالة الجامعية الفرنكوفونية  AUFواتفاقية

م��ع غرفة التجارة وال�ص��ناعة والزراعة في طرابل���س ،وكذلك نحر�ص دوماً
على م�ش��اركة طالبنا في كافة الم�ش��اريع والم�س��ابقات الت��ي تن ّمي مهاراتهم
العلمي��ة والعملي��ة ،كبرنام��ج DEVELOPPEMENT ETUDIANT
 ENTREPRENEUR AU LIBAN - DEELوبرنام��ج «الم�ش��غل»
لتطوير ريادة الأعمال في لبنان .
• ما هي الخطة التطويرية للكلية؟
 يعتب��ر التعلي��م الجامعي م��ن �أهم المراح��ل التي ت�ؤهل الطالب ل�س��وقالعم��ل .ل��ذا ،ال بد م��ن �أن تكون الجامع��ة مميزة من حيث كادره��ا التعليمي
وتجهيزاته��ا التقني��ة المتط��ورة وبرامجها .وهنا ،في جامع��ة الجنان ،وفي
كلية العلوم بالأخ�ص ،هدفنا بناء الإن�سان بالدرجة الأولى لذلك نحر�ص على
تقدي��م الأف�ض��ل من حيث جودة التعليم ليتخرج الطال��ب وثقته كبيرة �أنّ ما
تعلمه يتطابق مع ما �سي�شاهده في �سوق العمل.
فالخط��ة التطويري��ة ت�ش��مل كاف��ة الجوان��ب لأن هدفنا واحد وه��و «بناء
الإن�سان».

مركز جامعة الجنان للتم ّيز في التع ّلم والتعليم

في مختبر التمري�ض

ُيعتبر «م��رك��ز جامعة الجنان
للتم ّيز في التع ّلم والتعليم» د ّرة
�إن��ج��ازات الجامعة للعام ،2018
حيث ت� ّأ�س�س المركز عبر تمويل من
برنامج �إيرا�سمو�س بال�س التابع
ل�لا ّت��ح��اد الأوروب�����ي �ضمن �إط���ار
م�شروع «�إي-طالب (،»)E-Taleb
وه��و م�����ش��روع هيكلي ي��ه��دف �إل��ى
تطوير المعايير المهنية اللبنانية
في التعليم والتع ّلم والتعاون من
�أج��ل االبتكار وتبادل الممار�سات
وال���خ���ب���رات ذات ال�����ص��ل��ة ب���أط��ر
�أوروبية مماثلة .ي�ض ّم م�شروع �إي

ور�شة عمل في قاعة التدري�س التفاعلية

 ط��ال��ب تحالفاً م��ن  8جامعاتلبنانية مرموقة تحت قيادة جامعة
الروح القد�س (الك�سليك) وبرعاية
وزارة التربية والتعليم العالي في
ل��ب��ن��ان و���ش��رك��اء �أوروب���ي���ي���ن من
بريطانيا و�ألمانيا وفرن�سا.
ي��ه��دف «م��رك��ز جامعة الجنان
للتم ّيز في التع ّلم والتعليم» �إلى دعم
التطوير المهني الأ ّول��ي والم�ستمر
لأع�������ض���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س في
م� ّؤ�س�سات التعليم العالي وتعزيز
نهج الدينامية للتع ّلم والتعليم من
خالل الإب��داع واالبتكار والتطوير

التخ�ص�صات الأكاديمية
الم�ستمر في
ّ
المتنوعة �أو البيئات المهنية .ي�ض ّم
«مركز جامعة الجنان للتم ّيز في
التع ّلم والتعليم» مختبر ًا للمحاكات
على ال��م��ه��ارات التمري�ضية ي�ض ّم
ع���دد ًا م��ن المر�ضى الآليين حيث
يمكن برمجتهم لمحاكاة الحاالت
ال�صحية المتن ّوعة لتدريب الطالب
على مهارات التمري�ض ال�سريرية.
كما ي�ض ّم المركز �أي�ضاً قاعة تدري�س
فائقة التفاعل ،حيث ت�شتمل على
�شا�شة ذكية للتعليم عن ُبعد عبر
االنترنت و�شا�شات تفاعلية تت�ض ّمن

�أح��دث الو�سائل التكنولوجية في
التعليم ،ومنها ،على �سبيل المثال ال
الح�صر ،قدرتها على تحويل الح�صة
الدرا�سية �إل��ى نظام «الدر�س على
ال���ه���واء» بحيث ت��رب��ط ال�شا�شة
التفاعلية جميع الأجهزة الإلكترونية
ال��ت��ي يحملها ال��ط�لاب ف��ي قاعة
ال��ت��دري�����س م��ن ه��وات��ف محمولة
و�أل��واح �أو حوا�سيب �ضمن �شبكة
موحدة يتمكّن من خاللها
ات�صال ّ
الطالب من التفاعل فيما بينهم ومع
يوجهها المحا�ضر في
الأ�سئلة التي ّ
القاعة .وتقوم ال�شا�شة التفاعلية

بعر�ض نتائج االختبارات ال�سريعة
ال��ت��ي ي��ق��وم بها المحا�ضر �أث��ن��اء
التعليم للت�أكّد من ُح ْ�سن و�صول
ال��م��ع��ل��وم��ة �إل����ى �أذه�����ان ال��ط�لاب
وبالتالي االنتقال �إلى فكرة �أخرى.
وقد با�شرت الجامعة باختبار هذا
النظام في عدد من ال��درو���س ،وقد
القى الأمر قبو ًال كبير ًا بين الطلاّ ب
والأ�ساتذة على ح ّد �سواء.
و���س��وف ي��ق��دّم «م��رك��ز جامعة
الجنان للتم ّيز في التع ّلم والتعليم»
في العام الدرا�سي المقبل �سل�سة
ب��رام��ج تدريبية متن ّوعة لتطوير

المهارات التعليمية لأع�ضاء هيئة
التدري�س ،لي�س فقط للمنت�سبين �إلى
ج��ام��ع��ة ال���ج���ن���ان ،ب���ل لأول���ئ���ك
المنت�سبين لعموم م� ّؤ�س�سات التعليم
العالي في لبنان .ويتوا�صل «مركز
جامعة الجنان للتم ّيز في التع ّلم
والتعليم» مع المراكز الأخرى التي
ت�� ّم �إن�����ش��ا�ؤه��ا ف��ي �إط���ار م�شروع
«�إي-طالب ( »)E-Talebلتر�سيخ
ال��ت��ع��اون فيما بين تلك المراكز
ولتبادل الخبرات الآي��ل��ة لتعزيز
التع ّلم والتعليم ف��ي م� ّؤ�س�سات
التعليم العالي اللبنانية.
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في احتفال تخريج الدفعة الأولى من طالب «جامعة العزم»

الرئي�س ميقاتي :ما نقوم به نفعله عن قناعة
ولن ن�سمح لأحد �أن يجرنا �إلى حيث ال نريد

الرئي�س ميقاتي يلقي كلمة في المنا�سبة

الرئي�س ميقاتي متو�سط ًا الخريجين والخريجات

ح�ضور االحتفال

�أعل��ن الرئي���س نجي��ب ميقاتي من
طرابل���س رف�ض محاوالت القفز فوق
الد�س��تور واالعراف واال�ص��ول وما
ح��دده �إتفاق الطائف من �ص�لاحيات
د�ستورية وا�ضحة ومتوازنة لتحقيق
م�آرب �آنية تت�س��بب ب�شروخ وت�ضيع
التوازن في البلد.
وق��ال ف��ي احتفال تخري��ج الدفعة
الأول��ى من طالب «جامع��ة العزم»:
«�ص��حيح �أننا �أبناء طائفة حباها اهلل
بحر�ص��ها على روحية وطنها ،ولكن
ال�ص��حيح �أي�ض��ا �أننا حري�صون على
كرام��ة �أهلن��ا وعل��ى عنفوانهم ،ولن
ن�س��مح لأح��د �أن يجرنا �إل��ى حيث ال
نري��د ،لأنن��ا م�ؤمن��ون ب���أن لبنان هو
لجمي��ع �أبنائ��ه م��ن دون تميي��ز �أو
تفرقة.
اي تق��ارب وت�لاق بي��ن القيادات
ال�س��نية ه��و لتثبي��ت روح الدول��ة
وهدف��ه االول والأخي��ر م�ص��لحة
الوط��ن وحف��ظ حق��وق الجمي��ع
والوق��وف �س��دا منيع��ا ف��ي وج��ه
مح��اوالت بع���ض المتهوري��ن
والمغامري��ن اللع��ب بن��ار الفتن��ة.
وب�ص��راحة اق��ول ال وج��ود لكلم��ة
احباط في نفو�س �أهلنا ولكن احذروا
غ�ضبهم».

�أ�ضاف�« :إن كل الحمالت الجائرة
واالفتراءات لن تثنينا عن منا�ص��رة
المظل��وم والوقوف ال��ى جانب �أهلنا
وخدمته��م بكل م��ا �أوتينا من قدرات.
وال �أحد ي�س��تطيع �أن يزايد علينا في
احت��رام الق�ض��اء والت��زام �س��قف
القانون� ،أو �أن ي�س��تدرجنا الى ردات
الفع��ل �أو الظهور بمظهر المدافع عن
نف�س��ه .فلتبت كل االحكام ولي�س��جن
من تثبت ادانته وليطلق البريء ،اما
االبق��اء على النا�س في ال�س��جون من
دون محاكم��ة ل�س��نوات فامر ال يقبل
به عقل وال دين وال قانون».
وق��ال« :م��ا نق��وم ب��ه نفعل��ه عن
قناعة وعلى ر�أ�س ال�سطح ،ومن دون
خج��ل ،وكل محاول��ة لت�ص��وير �أهلنا
ب�أنه��م ارهابي��ون �أو خارج��ون ع��ن
القانون ،او كما يقول بع�ض الطارئين
عل��ى الحي��اة ال�سيا�س��ية ب�أنه��م
«ارهابي��ون بربطة عن��ق» محاوالت
فا�ش��لة و�س��ترتد عل��ى �أ�ص��حابها.
تاريخن��ا وتاري��خ اهلنا ي��دل اننا لم
نك��ن ف��ي ي��وم م��ن االي��ام مغامرين
ومقامري��ن بوحدة البل��د ،ولم ننجر
ال��ى م�س��تنقعات االقتت��ال البغي�ض،
فليتع��ظ م��ن يح��اول الي��وم قل��ب
الحقائق وتزوير التاريخ».

وق��ال« :يم��ر لبن��ان ه��ذه االي��ام
بمرحلة حافلة بالتحديات ال�سيا�سية
واالقت�صادية والمالية واالجتماعية،
ويكث��ر فيه��ا الت�س��اجل واللغ��و ف��ي
العدي��د م��ن الملف��ات ،فيفت��ح مل��ف
ليط��وى �آخر ،وهكذا دواليك من دون
الو�صول الى نتيجة اال زيادة الي�أ�س
والقل��ق عن��د النا���س وبعث ر�س��الة
�س��لبية ال��ى المجتم��ع الدول��ي حول
ع��دم ق��درة الم�س���ؤولين اللبنانيي��ن
عل��ى معالجة او�ض��اع الوط��ن .وقد
�أطل��ت علين��ا �ص��حيفة «النه��ار»
العريق��ة بعن��وان عري���ض ه��و
«الع�ص��فورية»� ،إخت��زل كل م��ا كان
يدور في بالي وبال جميع اللبنانيين.
ه��ل نح��ن فع�لا نعي���ش ف��ي
ع�ص��فورية؟ الوقائ��ع تثب��ت ذلك او
�أننا اقتربنا من الع�صفورية الكاملة.
الحظ��وا معي الإنهي��ارات في البنية
الوطنية وعلى الم�ستوى الإجتماعي
والطائف��ي وحت��ى �ض��من الطوائف،
وكي��ف نب��رر لتج��اوز القواني��ن،
ون�س ّوق للباطل على انه حق وللحق
عل��ى ان��ه باطل .الحظ��وا معي حجم
التناق�ض في الت�صاريح من الأطراف
الحاكم��ة وحج��م الكراهي��ة الت��ي
ت�ستحكم ِب َنا ب�سبب ت�صاريحهم.

ثم ي�أتي��ك من يقفز فوق الد�س��تور
وم��ا ح��دده �إتف��اق الطائ��ف م��ن
�ص�لاحيات د�س��تورية وا�ض��حة
ومتوازن��ة ويتج��اوز االع��راف
واال�ص��ول كله��ا لتحقيق م���آرب �آنية
تت�سبب ب�شروخ وت�ضيع التوازن في
البل��د .ويبقى الره��ان والأمل عليكم
وعلى الأجيال المقبلة لإعادة اللحمة
وت�صحيح الم�سار».
وعن منا�س��بة اللقاء قال« :تنطلق
ال�سيا�س��ة التعليمي��ة ف��ي «جامع��ة
الع��زم» م��ن ه��دف ا�س��ا�س حددناه،
وهو �ض��رورة مالءم��ة خريجينا مع
�إحتياج��ات �س��وق العم��ل م��ن اج��ل
تحقيق طموحاتهم ،والم�س��اهمة في
تحقي��ق التنمي��ة الم�س��تدامة الت��ي
يحتاجها وطننا ،ولذلك ف�إننا نحر�ص
عل��ى مواكبة الع�ص��ر ب��كل متطلباته
بنظ��رة م�س��تقبلية �ش��املة بن��اء
الحتياج��ات �س��وق العم��ل لي���س من
اجل الغد القريب فح�س��ب بل اي�ض��ا
لل�سنوات المقبلة .وعلى هذا اال�سا�س
تم �إ�س��تحداث �إخت�صا�ص��ات جديدة
بعد درا�س��ة موثق��ة ومتكاملة لتامين
قيم��ة م�ض��افة للجامع��ة وق��درة
تناف�س��ية عالي��ة بي��ن الجامع��ات
المنت�ش��رة في ال�ش��مال ولبنان ككل.

كم��ا و�ض��عنا ن�ص��ب �أعينن��ا �إعط��اء
نظام
طالبنا فر�ص��ة الح�ص��ول عل��ى ٍ
تعليمي م��ن الدرجة الأول��ى لنرتقي
بالتعليم في كل الم�ؤ�س�س��ات التابعة
لن��ا بما يتما�ش��ى م��ع طموحنا لبلوغ
العالمي��ة ،ف��ي مدينة العلم ،ما�ض��يا
وحا�ض��را وم�س��تقبال ب���إذن اهلل .كما
ي�س��رنا اي�ض��ا ان ع��ددا م��ن طالبن��ا
الخريجين ح�ص��لوا على فر�ص قبول
للدرا�س��ات العلي��ا ف��ي جامع��ات
اميركي��ة واوروبي��ة .وم��ن «جامعة
الع��زم» نعاه��د مدين��ة طرابل�س اننا
ما�ض��ون ف��ي م�س��يرة التنمي��ة ف��ي
المج��االت كاف��ة ،ونعاه��د ال�ش��باب
الذين نتفه��م هواج�س��هم وتطلعاتهم
�أننا ل��ن ن�ألو جهدا لتوفير فر�ص عمل
جدي��دة ف��ي المدين��ة ل�ش��بابها
وخريجيها».

وقائع الحفل

وكان االحتف��ال بتخري��ج الدفع��ة
الأول��ى من ط�لاب «جامع��ة العزم»
اقي��م ف��ي ح�ض��ور النائبي��ن عل��ي
دروي�ش و�س��مير الج�سر و�شخ�صيات
�سيا�س��ية واجتماعي��ة واقت�ص��ادية
وتربوي��ة ونقابي��ة واهال��ي الطالب.
وتحدث رئي�س الجامعة البروف�س��ور

رام��ز معل��وف فق��ال« :ان جامع��ة
العزم ا�ص��بحت م�ؤ�س�س��ة رائدة في
�ش��مال لبنان وبنت �س��معة للتميز في
كل كلياتها بف�ض��ل طاقمه��ا التعليمي
والقيمي��ن عليه��ا و� ً
أي�ض��ا ب�س��بب
الطريق��ة الت��ي ا�س��تجابت فيه��ا
للتحديات التي تواجهها».
�أ�ض��اف «الجامع��ات الي��وم ،ف��ي
ع�صر العولمة ،لم تعد تتناف�س محليًا
فق��ط ،وال يكف��ي �أن نك��ون جامع��ة
رائدة في ال�ش��مال .مهمتنا هي �إعداد
خريجين��ا للعم��ل والمناف�س��ة في �أي
مكان ،وبالتالي يج��ب علينا االرتقاء
�إلى م�س��توى الجامع��ات الكبرى في
كل مكان ،في بيروت ،ودبي ،وم�صر،
وفي الغرب .يجب �أن يكون خريجونا
م�س��تعدين مثل خريجيه��م .طموحنا
يج��ب �أن يكون �أكب��ر بكثير مما نحن
علي��ه الي��وم وه��ذا م��ا �س��نعمل
لتحقيقه».
كما �ألقت الطالبة جودي ال�ص��وفي
كلم��ة المتخرجي��ن وقدم��ت الحف��ل
الدكتورة ماريا حبو�شي.
وف��ي الخت��ام ج��رى توزي��ع
ال�ش��هادات عل��ى الخريجي��ن الذي��ن
بلغ��وا  48طالب��ا ف��ي اخت�صا�ص��ي
االعالم وادارة االعمال.

برامج درا�سية م�ستحدثة في جامعة العزم تلبي متطلبات �سوق العمل

«علم الجريمة» :اخت�صا�ص م�ستحدث في كلية الفنون والعلوم
�أق��رت وزارة التربية و التعليم
العالي الموافقة على قرارالمبا�شرة
بالتدري�س ف��ي جامعة ال��ع��زم في
اخت�صا�ص م�ستحدث ه��و «علم
الجريمة» ،وذلك �ضمن كلية العلوم
وال��ف��ن��ون ال��ت��ي ت�شمل ال��ت��رب��ي��ة،
الكيمياء ،اللغة االنكليزية والعلوم
االجتماعية.
وقال عميد كلية الفنون والعلوم
الدكتور رام��ز معلوف �إن جامعة
ال���ع���زم ت���ه���دف ال����ى ا���س��ت��ح��داث
اخت�صا�ص «علم الجريمة» والذي
يعتبر درا�سة علمية لطبيعة� ،أ�سباب
وادارة ال�سلوك الإجرامي على نطاق
ال��ف��رد وال��م��ج��ت��م��ع .و ُي��ع��ن��ى علم
ال��ج��ري��م��ة ب���درا����س���ة ال��ج��ري��م��ة
والمجرمين وال�سلوك الإج��رام��ي
والق�ضاء الجنائي درا�سة علمية.
�أ�ضاف الدكتور معلوف ان علم
الجريمة يعتمد على فهم طبيعة
الجريمة ،حيث ت�ساعد نتائج �أبحاثه
قادة المجتمعات والم�س�ؤولين على

تطبيق القانون في جهودهم الرامية
�إل��ى منع الجريمة ،كما ي�ساهم في
التو�صل �إل��ى �أف�ضل ال�سبل لعالج
المخالفين.

«العزم» مركز معتمد للجمعية
الدولية لالمتثال ()ICA

نذكر انه تالزماً مع هذه المروحة
الوا�سعة من االخت�صا�صات� ،أطلقت
جامعة ال��ع��زم ه��ذه ال�سنة مركز
التدريب والتعليم الم�ستمر ال�� ّذي
ي��ه��دف ال��ى ت���أم��ي��ن ف��ر���ص التع ّلم
وتعزيز المهارات و�صقلها بطريقة
مبتكرة .ويت ّوجه الى كل من يرغب
في تو�سيع معرفته وتحديثها �أي الى
جميع ال��ف��ئ��ات العمرية م��ن دون
ا�ستثناء ،طالباً و�أ�ساتذة ومهنيين
ومتقاعدين من مختلف الأعمار .كما
يهتم ب��ت��دري��ب وت��ط��وي��ر م��ه��ارات
الأف�����راد وال���ك���وادر العاملين في
مختلف القطاعات في الحقول التي
تتطلبها م��ي��ادي��ن العمل لالرتقاء

تفاهم عبر مركز التعليم الم�ستمر في
الجامعة الأميركية في بيروت AUB
وجامعة العزم في طرابل�س وذلك
بغية تنظيم ور���ش العمل با�شراف
المركز الدولي لالمتثال.
الجمعية الدولية لالمتثال هي
م�ؤ�س�سة مهنية معتمدة عالمياً تهدف
الى تحقيق التميز في مكافحة غ�سيل
الأم��������وال ،االم���ت���ث���ال ال��ق��ان��ون��ي
والت�شغيلي وم��ك��اف��ح��ة الجريمة
المالية في الم�ؤ�س�سات المالية.
بموجب ه��ذه االت��ف��اق��ي��ة تعتبر
جامعة العزم المركز الح�صري في
لبنان للترويج والت�سجيل والتدريب
لمنح �شهادات الدبلوم الدولية في
الم�ؤهالت التالية:
 دبلوم دولي في مكافحة غ�سيلالأموال (.)AML / CTF
 دبلوم دولي في الحوكمة ،ادارةول��رف��ع م�ستوى ادائ��ه��م الوظيفي �شراكة لتوفير التعليم والتدريب في بين جامعة ال��ع��زم ف��ي طرابل�س المخاطر واالمتثال (.)GRC
ؤ�س�سي .
مجال االمتثال القانوني والت�شغيلي والجمعية الدولية لالمتثال ( - .) ICAدبلوم دولي في مكافحة الف�ساد
والم� ّ
فقد ت��م م���ؤخ��ر ًا توقيع اتفاقية في مكافحة الجرائم المالية  ،وذلك ا�ضافة ال��ى ذل��ك تم عقد مذكرة والجريمة المالية.
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جامعة بيروت العربية �أطلقت الدفعة ال�ساد�سة
من متخرجي كليات فرع طرابل�س
احتفلت جامعة بيروت العربية ب�إطالق الدفعة ال�ساد�سة من طالب كليات فرع
طرابل�س الذين بلغ عددهم  823خريجا يتوزعون على :كلية �إدارة الأعمال ،كلية
العمارة  -الت�صميم والبيئة العمرانية ،كلية الهند�سة ،كلية العلوم وكلية العلوم
ال�صحية.
ح�ضر االحتفال رئي�س الجامعة اال�ستاذ الدكتور عمرو جالل العدوي والأمين العام
الدكتور عمر حوري و�أ�سرة الجامعة وح�شد كبير من فعاليات ال�شمال ال�سيا�سية
واالقت�صادية والبلدية والروحية واالجتماعية �إلى جانب خطيبة الحفل معالي
الوزيرة ال�سيدة ريا الحفار الح�سن التي منحت الدكتوراه الفخرية في �إدارة االعمال
تقدير ًا لجهودها و�إنجازاتها المتميزة في المحافل المالية والإنمائية والإدارية
والوطنية لتندرج �ضمن �إطار منح الجامعة للدكتوراه الفخرية لوجوه لبنانية
وعربية وعالمية �أثرت في مجتمعاتها.

الح�سن تت�سلم �شهادتها الفخرية من رئي�س الجامعة الدكتور عمرو جالل العدوي

ب����د�أ االح��ت��ف��ال ب��دخ��ول موكب
ال��م��ت��خ��رج��ي��ن ث���م م��وك��ب رئي�س
ال��ج��ام��ع��ة وال��ع��م��داء والأ���س��ات��ذة
ومدراء الكليات ،ثم الن�شيد الوطني
اللبناني فن�شيد الجامعة وتالوة من
ال��ق��ر�آن الكريم من المقرئ ال�شيخ
محمد حبل�ص.
بعدها قدمت االحتفال ناال مكوك
فتوجهت ال��ى المتخرجين بالقول
«�أن��ت��م م�ستنيرون تتط ّلعون الى
ال��ن��ج��وم ب��ع��زم وث��ب��ات ،ف��ي عالم
يواجه تحديات الثورة التكنولوجية،
وتعاظم التقدم العلمي والمعرفي،
�آخ���ذي���ن ال����زاد م��ن ه���ذا ال�����ص��رح
الأكاديمي الذي ينتقل من نجاح الى
ن��ج��اح ،وم��ن ت���ألّ��ق ال��ى �آخ���ر ،من
جامعة تن�شر العلم والمعرفة،
وتتح�صن بالريادة تطلعاً للعالمية».
ّ
كلمة المتخرجين �ألقاها الطالبان
غادة مع�صراني ومحمد الحلبي من
كلية العمارة  -الت�صميم والبيئة
العمرانية ق��اال فيها �إن الذكريات
الحميمة وحنين عذب ينتابهما الى
تلك ال�سويعات الغالية التي ق�ضيناها
ف��ي �أح�ضان ه��ذا ال�صرح العلمي
المهيب .و�أول الغيث في �أفكارنا
كيف كنا ننهل المعرفة ونر�شف
الح�ضارة من معينها اال�صلي على
ي��دي �آب��اء لنا �أخ���ذوا ب�أيدينا الى
مدارج العلم والمعرفة وبين �أخوة
و�أخ�����وات م��ن مختلف الم�سالك
نتعاطى العلم وندمن المحبة ون�ؤلف
فيما بيننا عائلة واح��دة تت�شارك
الآالم والآم��ال ،فال تهد�أ لها وتيرة
وال تكف ع��ن الغو�ص ف��ي �أعماق
الأعماق.
وفي كلمته ا�شار رئي�س الجامعة
اال�ستاذ الدكتور عمرو جالل العدوي
�إلى �أن «جامعة بيروت العرب ّية بعد
�أن حققت �أهداف ا�ستراتيجية BAU
 2020ب������د�أت ب��ال��ع��م��ل ال��م��ت��ق��ن
والمتخ�ص�ص لو�ضع ا�ستراتيجية
ط��م��وح��ة ج���دي���دة ل��ب��ن��اء ال��ق��ادة
الم�ستقبليين من طالب لبنان والعالم

العربي ي�شاركون في �صناعة القرار
و�إحداث التغيير وتحقيق النه�ضة؛
لأنّ الم�ستقبل الآت���ي ينتظر من
الم�ؤ�س�سات التعليمية �إعداد القادة،
و�صناعة القادة ،ورعاية القادة،
ول��م يعد دور الجامعات اليوم �أن
تمنح �شهادات فح�سب ،بل �أن تعد
طالباً يمتلك المعارف والمهارات
والأدوات التي تجعله ق��ادر ًا على
الم�شاركة في برمجة �صورة العالم
الحديث ب����أدوات العالم الحديث
وبالم�س�ؤولية الإن�سانية الواعية».
وبعد مرا�سم ت�سليمها الدكتوراه
الفخرية القت الوزيرة ح�سن كلمتها
التي قالت فيها:
«ي�سعدني وي�شرفني �أن � َ
أق��ف
�أمامكم اليوم ،بمنا�سبة االحتفال
بتخ ّرج كوكبةٍ جديدةٍ من الطالّب.
و�أ�شعر بالفخر لح�صولي على
درجة الدكتوراه الفخرية في �إدارة
الأعمال ،من هذه الجامعة العريقة
والعظيمة ،فك ّل ال�شكر م ّني لمجل�س
الأم��ن��اء ولإدارة الجامعة ،لهذا
التكريم الذي يعني لي الكثير ،ويتركُ
في نف�سي �أثر ًا عميقاً.
�إن هذه الجامعة التي تبلغ ال�ستّين
م��ن عمرها ال�سنة المقبلة ،وهي
ت�س ّمى «جامعة العرب» ،لي�ست فقط
�أحد ال�صروح التعليمية التي يزخر
بها لبنان ،والتي ت�ساهم في �إ�شعاع
بلدنا في هذه المنطقة وفي العالم
ك��ك��لّ ،ب��ل ه��ي �أي�����ض��اً ت��اري ٌ��خ حافل
ب��ال��م��ح��ط��ات الن�ضالية الوطنية
والعربية الم�شرقة ،التي �ساهمت في
ت��ك��وي��ن ال��وع��ي ال��ع��رب��ي وال��ه��وي��ة
العربية.
ويكفي جامعة بيروت العربية
فخر ًا �أن ما ك��ان �سابقاُ ُي��ع�� َر ُف بـ
«�سجن الرمل» في بيروت� ،أ�صبح
اليوم �إحدى كليات الجامعة.
وكم �أتمنى� ،أنا وزيرة الداخلية،
ٍ
وجامعات لنقف َل
مدار�س
نفتح
�أن َ
َ
�سجوناً .نعم ،بالعل ِم نكافح الجريمة
والإرهاب والتطرف والحرب ،وهذا

الوزيرة ريا الح�سن تتو�سط رئي�س و�أ�ساتذة الجامعة

�أحد الخريجين يت�سلم �شهادته من رئي�س الجامعة

الخريجون والخريجات في �صورة تذكارية

موكب الخريجين

ما �آم��ن به الرئي�س ال�شهيد رفيق
ال���ح���ري���ري ،ف���أن�����ش���أ ج��ي�����ش��اً من
المتعلمين.
وبالتنمية المتوازنة التي رفعها
الرئي�س ال�شهيد �شعار ًا ،وعمل على
تحقيقها ،ن�سحب الب�ساط من تحت
�أقدام الإرهاب الذي يتغذى من الفقر
والحرمان.
واحتفالنا ال��ي��وم ف��ي طرابل�س
تحديد ًا ،التي ا�صطبغ عيدها بالدم
ِ
دالالت كثيرة،
قبل �أ�سابيع ،يحمل
و�أهمها �أن هذه المدينة الحبيبة،
�سالحهم العلم والثقافة
تخ ّرج �شباباً ُ
ال العنف والتطرف».
و�أ�ضافت�« :إن لبنانَ ال يكون كما
نعرفه م��ن دون ج��ام��ع��ات��ه ،فهذه
الجامعات المرموقة ،التي تتميز

��وى ع��ل��م ّ��ي ي�����ض��اه��ي �أه��� ّم
ب��م�����س��ت ً
الجامعات في العالم ،ومنها جامعة
بيروت العربية ،ال ت�ساهم فقط في
�إعداد �أ�صحاب الكفاءة ،لكي يبدعوا
ويتميزوا في بلدهم �أو �أينما ح ّلوا
في العالم ،بل �إن لها دور ًا �أ�سا�سياً
ف���ي ت�شكيل م��ن��ظ��وم��ة ال��ق��ي��م في
مجتمعنا اللبناني.
كما �إنني �أ�ؤمن ب�أن م�ستقبل لبنان،
ره���نُ ا�ستمرار ه��ذه الم�ؤ�س�سات
التعليمية وت َ
َ��ط��وره��ا ل��ك��ي تبقى
متميزة ،وت ِ
ُوا�ص َل ت�أدية دورها في
دع��م العلم ،وف��ي تعزيز االعتدال
وال��ح��داث��ة واالن��ف��ت��اح وال��ت��ح��اور،
ولكي تكون ن��م��وذج��اً ح�� ّي��اً لحرية
التعبير.
ول��ذل��ك ،وم��ن موقعي ال���وزاري

ال��ذي �أ���ش��ارك م��ن خالله ف��ي ر�سم
لدي
ال�سيا�سات واتخاذ القراراتّ ،
��ب وم�س�ؤولية ال�سعي لت�أمين
واج ُ
ِ
الم�ساعدة لهذه
�أف�ضل ال��ظ��روف
الم�ؤ�س�سات التعليمية.
ف�أنا �أ�ؤمن �شخ�ص ًيا بك ّل هذه القيم
والأخ�لاق��ي��ات ،و�أح��ر���ص على �أن
�أطبقها في كل من�صب �أتواله ،وفي
ك ّل القرارات التي �أتخدها والأعمال
التي �أق��وم بها ،وك��م نحن بحاجة
اليوم �إل��ى �أن نترجم جميعاً هذه
القيم �إلى �أفعال ،ك ّل على م�ستواه،
وف��ي الم�س�ؤوليات التي يتوالها،
وه��ذا م��ا �أدع��وك��م �إل��ي��ه ال��ي��وم� ،أن
تت�شبثوا بهذه القيم و�أنتم تنطلقون
نحو حياة جديدة».
أتوجه
�
أن
�
د
أو
�
«
وتابعت قائلة:
ّ
ّ
�إليكم ببع�ض الن�صائح ،بع�ض منها
�سمعته في حفلة تخ ّرجي ،والبع�ض
الآخ��ر كنت �أتمنى �أن �أ�سمعه في
حينه.
ً
ِ
�أ ّوال :ال تتوقّفوا عن العلم� :إن
ال�شهادة التي تت�سلمون اليوم لي�ست
�سوى محطة في رحلة علم الإن�سان.
ت��ج��دون العلم ف��ي ال��ق��راءة وفي
م�شاركة الآخرين وفي العمل ،كما
تجدونه في متابعة درا�ستكم العليا،
ال تخافوا التجربة ،ففيها درو���س
ثمينة� ،إن كانت ناجحة ام فا�شلة.
�أب��ق��وا متي ّقظين للتغيرات التي
تح�صل في عالمنا ،والتي تت�سارع
وتيرتها �أك��ث��ر ف�أكثر وال تخافوا
العمل في ميادين مختلفة عن نطاق
ال�شهادة التي �أخذتم اليوم ،فم�ؤ�س�س
 Facebookدر����س ع��ل��م النف�س،
وم�ؤ�س�س  UBERدر�س الهند�سة،
وم�ؤ�س�س  Ali Babaدر���س اللغة
الإنكليزية ،وم�ؤ�س�س YouTube
در�س التاريخ ،وم�ؤ�س�س Netflix
در�س ال ّريا�ض ّيات.
ال�سير الذات ّية تُبنى من
�إن �أف�ضل ّ
�أ���ش��خ��ا���ص �إك��ت�����س��ب��وا ث����روة من
الخبرات.
ثانياً :ت��ذكّ��روا دائ��م��اً �أن اف�ضل

م�ست�شار لكم هو قلبكم ،فال تتر ّددوا
بمالحقة �أحالمكم وال تتر ّددوا في
م���ع عقلكم في
تحكيم �إل��ه��ام��ك��م َ
القرارات التي تتخذونها .ال يوجد
ق ّوة �أكبر في عالم الأعمال من ق ّوة
ّ
ال�شغف.
ال ت��خ��اف��وا ال��ف�����ش��ل ،فالف�شل
والم�صاعب جز ٌء ال يتج ّز�أ من العلم
لكن تق ّبلوا الخيبات عندما تف�شلون،
وتع ّلموا من �إخفاقاتكم .تذكّروا
دائماً �أن ال مكان للي�أ�س والإ�ست�سالم
عندما تقع ال�صعاب ،وتذكّروا �أنّكم
�آت��ون من جامعة تعر�ضت لتدمير
خ�لال ال��ح��رب ،فما ك��ان من �إدارة
الجامعة �إلاّ �أن ج�� ّن��دت طاقاتها
واعادت بناء المبنى المهدم لي�ستم ّر
التعليم فيه على �سابق عهده.
�أم����ا ن�صيحتي الأخ���ي���رة فهي
للخريجات بينكم� ،إن وجودكنّ هنا
يعك�س رغبتكن بدخول حياة الأعمال
ومتابعة �سيرة مهنية على قدر
طموحاتكن.
قد يقول لكُنّ البع�ض� ،أو قد تقلن
لأنف�سكن� ،إنّ من الم�ستحيل التوفيق
بين حياة مهن ّية وحياة عائل ّية ،و�إنّ
عليكنّ الإختيار بين واحدة و�أخرى،
و�إن الحياة الأول���ى ال تترك وقتاً
للحياة الثانية.
�أق���ول ل��كُ��نّ � :إنّ م��ن ه��ي واقفة
�أمامكنّ اليوم والى جانبها زوجها
الطبيب وبناتها ال��ث�لاث ،هي خير
دليل على �أنه ُيمكن الجمع بين �سيرةٍ
م��ه��ن��ي��ةٍ ن��اج��ح��ة و�إن�����ش��اء عائلة
مترابطة.
ا�سمحوا لي هنا ان �أتوجه بال�شكر
واالم��ت��ن��ان والمحبة ال��ى عائلتي
ال�����ص��غ��ي��رة� :أم���ي و�أب����ي وزوج���ي
وبناتي ،الذين ما انفكوا يوماً عن
م�ساندتي والوقوف �إلى جانبي في
ك��ل الم�صاعب وال��ت��ح��دي��ات التي
واجهتها في حياتي ...اهلل يخليلي
ياكن وت�ضلو فوق را�سي».
وفي الختام تم توزيع ال�شهادات
على المتخرجين.

االربعاء
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لمحة عن الجامعة الأنطون ّية  -فرع ال�شمال في مجدليا
تتوجه الجامعة الأنطونية فرع ال�شمال في مجدليا الى الطالب من
جمي��ع المناط��ق ،وتدعوه��م عل��ى اخت�لاف توجهاته��م العلم ّي��ة
ومواهبهم ،الختبار الحياة الجامعية من منظار فريد من نوعه .اذ
ت�ؤ ّم��ن له��م الجامعة �أف�ض��ل الو�س��ائل التقن ّية واللوج�س��تية بهدف
متابع��ة �أكاديم ّي��ة تحت��رم متطلب��ات الج��ودة العالمية (ح�ص��ول
الجامع��ة عل��ى �ش��هادة الج��ودة ال�سوي�س��رية  )AAQوالأه��م فهي
تعمل على ت�سليحهم لي�س فقط بالتح�صيل العلمي بل �أي�ضا بالمبادئ
الإن�س��ان ّية الم�شتركة والتفكير ال�سليم النا�ضج ،بهدف بناء مجتمع
�أف�ضل وم�ستقبل واعد.

الكليات والأق�سام
كلية هند�سة الإت�صاالت

الدكتور ريمي �سركي�س

تق��دّم كلي��ة الهند�س��ة ف��ي الجامع��ة
الأنطوني��ة ف��رع مجدلي��ا ،زغرت��ا،
برنام��ج درا�س��ي معا�ص��ر ف��ي
اخت�صا�ص��ي هند�س��ة الإت�ص��االت
والمعلوماتي��ة الت��ي تت��وزع عل��ى
خم�س �سنوات درا�سية .وتتم ّيز كلية
الهند�س��ة بم�س��توى خ ّريجيه��ا
و�سمعتهم الم�ش ّرفة في �سوق العمل.
كم��ا ت�ؤ ِّم��ن لطالبه��ا فر�ص��اً لمتابع��ة
درا�س��اتهم العلي��ا �أو �أبحاثه��م ف��ي
الخارج �ضمن اتفاقات تبادل الطالب
المتم ّيزي��ن م��ع ارق��ى الجامع��ات
الأوروبية.

كلية �إدارة الأعمال
الدكتور �أنطوني نعمه

تعتبر كلية �إدارة الأعمال �أكبر كلية
ف��ي الجامع��ة الأنطوني��ة ف��ي كافة
فروعه��ا و ق��د انطلق��ت ف��ي ف��رع
مجدلي��ا – زغرت��ا ع��ام  2007م��ع
ت�أ�سي�س الفرع.
ت�ضم الكلية عدة �إخت�صا�صات:

- Banking and Finance.
- Accounting and Audit.
- Marketing and
Management.
- Human Resource
Management.

يمك��ن للطال��ب �أن يخت��ار متابع��ة والماج�س��تر .ت�� ّم توقي��ع ع��دة
درا�س��ته �س��واء باللغة الفرن�سية �أو �إتفاقي��ات تع��اون و�ش��راكة بي��ن
الإنكليزي��ة ف��ي مرحل��ة الإج��ازة الجامعة وجامعات دول ّية.

ق�سم العلوم التمري�ضية
ال�سيدة نيني مخايل

يوفر ق�سم العلوم التمري�ضية في
كلية ال�ص��حة العامة ف��ي الجامعة
االنطوني��ة  /ف��رع مجدلي��ا برنامج
اج��ازة ف��ي العل��وم التمري�ض��ية،
تمن��ح بموجب��ه �ش��هادة ثناثي��ة
�ص��ادرة ع��ن الجامع��ة االنطوني��ة
وع��ن المعه��د العال��ي للعل��وم
التمري�ض��ية ف��ي اكاديمي��ة ليونارد
دافن�ش��ي ف��ي جامع��ة لوف��ان
البلجيكي��ة .كم��ا ويوف��ر الق�س��م
برنام��ج « »Bridgingال��ذي ي�ؤهل
حمل��ة التعليم التقني في التمري�ض
الح�ص��ول عل��ى �ش��هادة اكاديمي��ة
جامعية.

كلية العلوم الريا�ض ّية

ك ّلية ال�صحة العامة
(ق�سم العالج الفيزيائي)

الدكتور �أنطونيو �صوطو

انطلق��ت كلي��ة التربي��ة البدني��ة
والريا�ضية في الجامعية االنطونية
فرع مجدليا زغرتا في العام ٢٠١٨
وت�س��مح للط�لاب بالح�ص��ول على
�شهادات تخ ّولهم العمل في مختلف
مجاالت الريا�ض��ة .وت�ؤم��ن الكلية
�ش��هادات جامعي��ة ف��ي الإدارة
الريا�ض��ية والتدريب الريا�ضي كما
ت�ؤم��ن ح�ص��ولهم عل��ى �إج��ازة
تعليمي��ة ف��ي التربي��ة البدني��ة
والريا�ض��ية .وبف�ض��ل اتفاقاته��ا
وتعاونه��ا م��ع مختل��ف االتحادات
الريا�ض��ية اللبناني��ة ت�ؤم��ن الكلية
لتالميذها الح�ص��ول عل��ى اجازات
تدريب في مختلف الريا�ض��ات .اما
على ال�ص��عيد الدولي فق��د انجزت ت�س��مح لطالبه��ا متابع��ة درا�س��تهم
كلي��ة العل��وم الريا�ض��ية ع��دد ًا من بغي��ة الح�ص��ول عل��ى �ش��هادة
االتفاق��ات م��ع جامع��ات اجنبي��ة الدكتوراه.

كلية المو�سيقى وعلم المو�سيقى
الدكتور ه ّياف يا�سين

لقد ت ّم ا�س��تحداث هذه الكل ّية في
ف��رع الجامعة الأنطون ّية الكائن في
منطقة ّ
ال�ش��مال من��ذ قرابة الخم�س
أ�سا�س��ي
�س��نين ،وقد كان الهدف ال
ّ
منه ،هو ت�س��هيل �إي�ص��ال المعارف
المو�س��يق ّية العلم ّية الجامع ّية �إلى
�أكب��ر ع��دد م��ن �أبن��اء المنطقة في
ّ
ال�ش��مال وعكّار ،ا ّلذين يرغبون في
أكاديم��ي
ال
المو�س��يقي
ح�ص��يل
ال ّت
ّ
ّ
الجامع��ي .وقد �أتت ه��ذه المبادرة
ّ
 الفريدة في �ش��كلها وم�ضمونها -لتخريج �أ�س��اتذة مر ّبين مو�سيق ّيين
حائزين عل��ى �إجازاتهم الجامع ّية،
يم�َل�ُوا ّ
ال�ش��غور الح��ا ّد ف��ي
ك��ي َ أ
�ص��فوف هذه المهنة ،مهنة الأ�ستاذ
المو�سيقي ،في مدار�س وم� ّؤ�س�سات
ّ
المنطق��ة المختلف��ة ،حي��ث يمك��ن
ال�س��اعة،
اعتب��ار ه��ذه الكل ّية ح ّتى ّ
الجامع��ي الوحيد في
ال�ص��رح
�أ ّنها ّ
ّ
منطقة ّ
ال�ش��مال ،ا ّلذي يتيح درا�سة
المو�سيقى وعلومها المختلفة.
وتق��دّم ه��ذه الكل ّي��ة لأبنائه��ا،
�ش��هادة الإج��ازة ف��ي المو�س��يقى
وعلم المو�سيقى (درا�سة على مدار
� 3س��نوات مع �إتمام  90ر�ص��يدًا)،
�س��امحً ا باختي��ار العدي��د م��ن
ال ّتراكي��ز ،مث��ال :تركي��ز عل��وم
ال ّتربي��ة المو�س��يق ّية (Music
 ،)Educationوتركي��ز المعالج��ة
بالمو�س��يقى (،)Music Therapy

الأ�ستاذ بيار كامله

العالج الفيزيائ��ي هو مهنة تهتم
بالوقاي��ة وتعزيز ال�ص��حة ،تقييم،
ت�ش��خي�ص وو�ض��ع برامج عالجية
لمختل��ف العاه��ات واالعاق��ات
الج�سدية.
�س��يمكّن ه��ذا البرنام��ج الذي��ن
�سيتابعونه من:
 ا�س��تيعاب العلوم الأ�سا�س��ية،ال�س��ريرية والمه��ارات الفري��دة
للع�لاج الفيزيائ��ي وتطبيقه��ا ف��ي
نطاق العالج
 فه��م الم�ش��اكل ال�س��ريريةو�ش��رحها وتحليله��ا لتحقيق نتائج
�إيجابي��ة ف��ي �أداء الخدم��ات
المرتبطة بالعالج الفيزيائي.

 ت�أمي��ن �أف�ض��ل �س��بل رعاي��ةالمر�ض��ى (�ص��حيا و�أخالقي��ا)
وتوفير �أف�ضل الخدمات لهم.
 ت�شجيع واحترام التنوع. تحدي��د وتح�س��ين ج��ودةالحياة �ضمن �إطار الوقاية ،العالج
والت�أهيل.
 التفاع��ل ،التعاون والتن�س��يقّ
والمنظ��م م��ع المر�ض��ى
الإيجاب��ي
وغيرهم من �أفراد المهن ال�صحية.
 التكّي��ف م��ع الواق��ع المهن��يالجدي��د للمهن��ة وم�ص��ادرها
المرجعية.
 اكت�س��اب القدرة عل��ى التفكيرالنقدي والتعلم مدى الحياة.

المدر�سة المو�سيقية
الآن�سة ماري دحدح

وتركي��ز المو�س��يقى الكال�س��يك ّية
الأوروب ّي��ة ،وتركي��ز المو�س��يقى
العالِمية والعرب ّية وغيرها.
وم��ن المفي��د ذك��ره ،ح�ص��ول
الجامع��ة الأنطون ّي��ة عل��ى اعتم��اد
ٍ
جودة ع��ام م��ن وكالة �سوي�س��ر ّية
( ،)AAQوم�ش��روع ح�صول كل ّية
المو�س��يقى وعلم المو�س��يقى فيها،
أكاديم��ي م��ن وكال��ة
عل��ى اعتم��اد �
ّ
بلجيك ّية .ويت ّم ال ّتدري�س في الكل ّية
بالعرب ّي��ة ،م��ع وثائ��ق بالفرن�س�� ّية
والإنكليز ّي��ة ،معتم��دًا عل��ى �أحدث
ال ّتقنيات الع�صر ّية المطلوبة لهكذا
نخبوي
كادر
ّ
اخت�ص��ا�ص ،ب�إ�شراف ٍ
�ص��عيدي التعلي��م والإدارة،
عل��ى
ّ
ووج��ود �أطر بحث ّي��ة متن ّوعة تدعم
أكاديمي العام �سنة بعد
ال�س��ياق ال
ّ
ّ
�سنة.

ع�شر �سنوات مرت على المدر�سة
المو�س��يقية في الجامعة االنطونيه
ف��رع مجدليا  -زغرتا  .نمت خاللها
اع��داد كبي��رة م��ن التالم��ذة هواة
ومحترفين مميزين .تقدّم المدر�سة
المو�س��يق ّية للط�لاب درو�س��اً ف��ي
العزف على �آالت غربية وم�ش��رقية
منه��ا :البيانو ،الغيت��ار ،الكمنجة،
الدف ،العود والقانون .بالإ�ض��افة
�إلى الغناء الغربي والم�ش��رقي مما
�ساعد على �إن�شاء كورال متميز.
تتم ّيز هذه المدر�س��ة بم�س��تواها
االكاديمي العال��ي ،وب�إدارتها التي
ُتح�س��ن التوا�ص��ل مع االهل بهدف
�إيج��اد م��ا ه��و مالئ��م لمتابع��ة
الدرو���س .ت�س��تقبل التالمذة الذين
�أت ّم��وا الأربع �س��نوات من عمرهم.
وعند التخرج يح�صل التالمذة على

�ش��هاده م�صدقة من وزارة التربية،
مما ي�س��مح لهم بالدخول �إلى �سوق
العمل �س��واء في مج��ال التعليم �أو
العزفُ .تعتبر هذه المدر�س��ه مم ّر ًا
مهم��اً نح��و التخ�ص���ص ف��ي ك ّلي��ة
المو�سيقى وعلم المو�سيقى الرائده
في مجالها.

االربعاء
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تخرج  1328طال ًبا وطالبة
جامعة البلمند ِّ

البطريرك يوح ّنا العا�شر يلقي تالوة الدعاء

رئي�س الجامعة الدكتور اليا�س وراق يلقي كلمته

خطيب االحتفال الدكتور ديميتري عازار يلقي كلمته

الخريجون والحريجات �أثناء االجتفال

�أقامت جامعة البلمند في حرم الجامعة
الرئي�سي في الكورة حفل تخ ّرج طالبها
للعام ال��درا���س��ي  2019-2018برعاية
وح�ضور غبطة البطريرك يوحنا العا�شر
يازجي ،بطريرك انطاكية و�سائر الم�شرق
للروم الأرثوذك�س ورئي�س الجامعة الدكتور
ال��ي��ا���س وراق� ،إ���ض��اف��ة �إل���ى �شخ�ص ّيات
�سيا�س ّية ،دي��ن�� ّي��ة ،اجتماع ّية ،ثقاف ّية،
تربو ّية� ،أمن ّية ،ع�سكر ّية ،و�إعالم ّية وعدد
ك��ب��ي��ر م��ن �أه���ال���ي ال��ط�لاب والأ���ص��دق��اء
والأق����ارب .وبلغ ع��دد الخريجين 1328
خريجً ا من مختلف الإخت�صا�صات والكليات.

بدء االحتفال
ب��د�أ االحتفال بدخول موكب الأ�ساتذة
والخريجين� ،إلى �أن ا�ستقروا في �أماكنهم،
م��ن ث��م ���ص��اح��ب الغبطة ي��راف��ق��ه رئي�س
الجامعة الدكتور اليا�س وراق .بعد الن�شيد
رحبت مقدّمة االحتفال الدكتورة
الوطنيّ ،
مارلين كنعان ،بالح�ضور ،وطلبت من
�صاحب الغبطة البطريرك يوح ّنا العا�شر،
بطريرك �أنطاكية و�سائر الم�شرق للروم
الأرثوذك�س ،تالوة الدعاء.

الخريجين
كلمة ّ

و�ألقت كري�ستل حيدر ،من كلية الآداب
وال��ع��ل��وم ،كلمة الخريجين قبل توزيع
ال�شهادات م��ن رئي�س الجامعة وعمداء
الكليات على زمالئها من مختلف كليات

الجامعة .و�ض ّم االحتفال الخريجين من �أُذكُروا جامعَ َتكُم و َمن ع َّل َمكُم� ،أُذكُروا من
فروع الجامعة كافة في لبنان ،من الحرم �أل َه َمكُم ومن �ساعَ َدكُم».
لاً
الرئي�سي ف��ي ال��ك��ورة �إل��ى ع��ك��ار و�سوق وختامًا ،ه ّن�أ الخريجين بتخرجهم قائ :
هنيئاً لكم تخ ُّر ِجكُم .هنيئاً لكلِ من �ساهَ َم
الغرب والأ�شرفية والدكوانة.
و�ساع َد في �إي�صا ِلكُم �إلى ما �أن ُتم علي ِه اليوم.
كلمة رئي�س جامعة البلمند
عا�شت البلمندَ ،
عِ �ش ُتمَ ،
عا�ش لبنان.
وفي كلمته ،قال رئي�س الجامعة الدكتور
�شار َككُم كلمة خطيب االحتفال الدكتور
اليا�س وراق« :يُ�سعِ دُني اليوم �أَن �أُ ِ
��خ�� ُّر ِج��كُ��مَ ،ت َ
ح��ف�� َل َت َ
جامعة ديميتري عازار
��خ�� ُّر ِج��كُ��م م��ن
ٍ
�أَح َبب ُت ُموها و�أَ َح�� َّب��ت��كُ��م ،ت���أَ َّل�� َم��ت ُ
لحز ِنكُم �أما كلمة خطيب االحتفال ف�ألقاها الدكتور
واب َته ََجت ل َف َر ِحكُم.
توجه �إلى الخريجين
ديميتري عازار الذي ّ
ُ
َ
َ
ه��ذهِ الجامعة الأم تحزنُ ل ُمغا َد َر ِتكُم ،قائلاً :
ُح��زنَ الأُ ِم َ
ل�س َف ِر �أوال ِده���ا ،ولك َّنها ت ِ
��ذر ُف �أحبائي الخريجين المتم ّيزين،
دم��وعَ
الفرح لأ َّنها �أودعَ تكُم ب��ذور ًا �إذا ما تبد�أ اليوم حياتكم المهنية كخريجين من
ِ
ً
ً
َّ
ُ
ا
��ر
ه
زا
ال
�ستقب
م
ت
ح
ت
تف
ها،
م
ت
أح�سن
�
زرعَ
َ
ُ
هذا ال�صرح الأكاديمي الكبير .ونحن اليوم
ً
ً
َمليئا بالرجاء ،مُفعَ ما ُ
ريق نحتفل بالبداية! و�إذ ندعوه احتفال البداية
بح ِ ّب الحياة و َب ِ
الأَمل».
ولي�س احتفال ال��ت��خ�� ّرج� ،أ�ستذكر القول
من ثم ّ
توجه �إلى الخريجين قائلاً « :اليوم ال�شهير للعظيم ون�ستون ت�شر�شل:
�أ���س��ت��ودِعُ ��ك��م ببع�ض ال��خ��واط�� ِر ،خ��واط�� ٌر «�إنها لي�ست النهاية.
�أع َت ِب ُرها َو َ�صايا ال ِأب لأبنائِه» .و�أو�صاهم ولي�ست حتى بداية النهاية.
ب��ال��ت��وا���ض��ع ،وب��ال��ح��ل��م ،م�شي ًرا �إل���ى �أن �إنما هي نهاية البداية».
«الأح�ل�ام �إذا اق َت َر َنت بالعلم والمعرفة ،و�أ�ضاف« :ال بد �أن ت�شعروا بفخر عظيم
َ
�أ�ص َب َحت �سبي َل النجاح
وطريق ال ُم�ستقبل»� .إذ تتخ ّرجون من ه��ذه الجامعة المم ّيزة
وت��اب��ع ق��ائ�ًل�اً « :ك��ون��وا �أوف���ي���اء لأه��لِ��كُ��م حيث �ستكونون قادة الم�ستقبل في مجاالت
ومجتمَعِ كُم َ
ووط��نِ��كُ��مَ ،و َط��ن��اً يرقى �إل��ى اخت�صا�صكم .ل��ه���ؤالء منكم الباقون في
ً
َ
ُ
ُم�ستوى �أح�لامِ ��كُ��مَ .وط��ن��ا يحفظ �أوال َد ُه لبنان� ،سوف تعملون على تعزيز العالقات
لأه ِل ِهم وال يقتاتُ من هجرةِ �أبنائِه».
بين الجامعة والمجتمع المحيط بها في هذا
و�أ���ض��اف�« :أُو�صيكم �أن ال َتن�سوا ما البلد العظيم ،كما �ستعملون على تعزيز
ال��ع�لاق��ات ب��ي��ن بع�ضكم ال��ب��ع�����ض� .أم��ا
أخالق و َمعرفة.
علم و� ٍ
تع َّلم ُتم ،من ٍ

الخريجين المنت�شرين ف��ي كافة �أنحاء لطرح الأ�سئلة وتحليلها؛ وحيث تتعاملون
العالم ،ف�سوف تكونون �سفراء للقيم نف�سها دائ ًما مع الآخرين باحترام وتوا�ضع...
و�سوف تب ّثون روح العطاء في مجتمعكم �ألف مبروك و�أ�صدق التمنيات!
الجديد».
المتخرجين
توزيع ال�شهادات على
ّ
ً
و�أ�ضاف� :سوف تواجهون قريبا العديد
من التحديات في �سوق العمل �أو في مجال �إث��ر االنتهاء من �إل��ق��اء الكلمات ،ب��د�أت
الدرا�سة� .إال �أنني على يقين ب�أن جامعة عملية ت��وزي��ع ال�شهادات ،فتقدّم رئي�س
المن�صة
ح�صنتكم تح�صيناً متيناً من �أجل الجامعة الدكتور اليا�س وراق �إلى
ّ
البلمند قد ّ
تخطي العقبات بنجاح .لقد عَ مِلتم جاهدين برفقة عمداء الك ّل ّيات والمعاهد و�س ّلموا
ّ
للو�صول �إل���ى ه��ن��ا ،وعليكم �أن تكونوا ال�شهادات ح�سب الترتيب الآت���ي :معهد
ال��ق��دي�����س ي��وح��ن��ا ال��دم�����ش��ق��ي ال�لاه��وت��ي،
فخورين جد ًا ب�إنجازاتكم».
ّ
كما �شارك مع الخريجين ثالثة درو�س من الأكاديم ّية اللبنان ّية للفنون الجميلة ،كل ّية
تجربته ال�شخ�صية ،من خالل الإ�ضاءة على الآداب والعلوم ،ك ّل ّية �إدارة الأعمال ،ك ّل ّية
م�ساهاماته كعميد لكلية الطب في جامعة الهند�سة ،كل ّية ع�صام فار�س للتكنولوجيا،
ال�صحة ال��ع��ا ّم��ة وع��ل��وم��ه��ا ،ك ّل ّية
�إلينوي .كما �أ�شار �إلى الإ�ستراتيجية التي ك�� ّل�� ّي��ة
ّ
الطب والعلوم
اعتمدها في كلية الطب ،حيث جعل الأطباء االخت�صا�صات الط ّب ّية ،ك ّل ّية ّ
يخرجون ع��ن ال��م���أل��وف م��ن خ�لال ك�شف الط ّب ّية.
ت��خ�� ّل��ل ت���وزي���ع ال�����ش��ه��ادات مقطوعة
التقارب بين الطب والهند�سة.
كما تحدّث عن المن�صب ال��ذي ي�شغله كال�سيكية �أدّاها الم�ؤلف المو�سيقي وعازف
اليوم كمدير في  Google Verily Lifeالبيانو اللبناني جورج طنب� ،أحد خريجي
 ،Sciencesوعمله مع مئات المهند�سين جامعة البلمند ،والذي بات ا�سمه مرتبط
الالمعين م��ن �أج���ل �إي��ج��اد ح��ل��ول ممكنة عالميًا بالعزف والكتابة الأورك�سترالية
حيث قام بالعديد من الحفالت المو�سيقية
�إلكترونيًا لأمرا�ض العين.
وختم حديثه بالقول« :ويحدوني �أمل في مختلف �أنحاء العالم.
�صادق ،في �أن تكون م�سيرة حياتكم طويلة وبعد االنتهاء من توزيع ال�شهادات ،منح
وم��ث��م��رة وم��ل��ي��ئ��ة ب��ال��ت�����ش��وي��ق؛ حيث رئ��ي�����س ال��ج��ام��ع��ة ر���س��م�� ًّي��ا ال�����ش��ه��ادة
�ستتمكّنون م��ن ال��خ��روج ع��ن ال��م���أل��وف ل��ل��م��ت��خ�� ّرج��ي��ن ،ف��ط��ارت ال��ق�� ّب��ع��ات وع�لا
وتخو�ضون مغامرات جديدة؛ وحيث تكون الت�صفيق والتهليل والزمامير ،وا�شتعلت
لديكم دائ ًما الب�صيرة والإرادة والنباهة م ّرة �أخرى قلوب الجميع بالفرح.
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«جمعية التربية الإ�سالمية» 52 :عام ًا من العطاءات واالنجازات
 52عام ًا من عمر «جمعية التربية الإ�سالمية» كانت حافلة
بالعطاءات واالنجازات االجتماعية والدينية واالن�سانية
وب�شكل خا�ص التربوية  -التعليمية ،من خالل «مدار�س
الإيمان الإ�سالمية» بدء ًا من طرابل�س ثم االنت�شار في
بع�ض الأق�ضية ال�شمالية ،و�صو ًال �إلى العديد من المناطق
اللبنانية .وبالمنا�سبة �أجرت «التمدن» حوارات مع :رئي�س
«جمعية التربية الإ�سالمية» د .ناهد الغزال ،المدير
العام لـ «مدار�س الإيمان الإ�سالمية» الأ�ستاذ زياد غمراوي،
مدير المجمع الرئي�سي في طرابل�س د .با�سم حمو�ضة.

الزميل و�سام �صيادي متو�سط ًا من اليمين :اال�ستاذ زياد غمراوي ،د .وليد الولي ،د .با�سم حمو�ضة ،ورئي�س الجمعية د .ناهد الغزال

د .ناهد الغزال :ر�سالة الجمعية ومدار�س الإيمان تربوية ،فكرية ،مجتمعية ،دينية
وقد جاء في الحوار مع د .ناهد الغزال:
• هل يمكن �إعطا�ؤنا نبذة عن «جمعية التربية
الإ�سالمية» وعالقتها بمدار�س الإيمان ودورها
في تنمية المجتمع؟
 «ت�أ�س�ست «جمعية التربية الإ�سالمية»عام  ،1967وقد واكبت «مدار�س الإيمان
الإ�سالمية» انطالقة الجمعية ،وقد احتفلنا في
العام الما�ضي بمرور � 50سنة على ت�أ�سي�سها،
وبا�ستطاعتنا ال��ق��ول ان ل���دى الجمعية
والمدار�س من العراقة والأ�صالة ما يعطيهما
كامل الزخم النطالقات جديدة ومتجددة.
حر�صت الجمعية ،منذ ت�أ�سي�سها ،على
خدمة المجتمع الطرابل�سي بداية ،ثم تو�سعت
لت�شمل ال�شمال ،ثم كانت االنطالقة نحو باقي
المناطق اللبنانية ،وحالياً تت�ألف «مدار�س
الإيمان» من �سبع مدار�س ومدر�سة للنازحين
ال�سوريين ومعهد مهني».
�أ���ض��اف« :كما حر�صت الجمعية ،منذ
البداية ،على التم ّيز الذي ينطلق من هوية
طرابل�س وال�شمال الذي يفتخر بدينه وتربيته،
كان التركيز على الر�سالة الدينية ال�صحيحة
ال�سوي تربوياً .كما تلتزم «جمعية
والفكر
ّ
التربية الإ�سالمية» بق�ضايا المجتمع المحيط،
وقد تركت «مدار�س الإيمان» �أثر ًا كبير ًا على
الأجيال المتعاقبة منذ  50عاماً حتى الآن،
وب�إذن اهلل �سوف ت�ستمر.

وهناك الكثير من ال�شخ�صيات المميزة من
خريجي «مدار�س الإيمان» الذين نفتخر بهم.
و�أود اال�شارة �إل��ى �أننا فوجئنا عندما كنا
ّ
نح�ضر الأ�سماء الن�شاء جمعية للخريجين
بالعدد الكبير من الخريجين الذين ي�شغلون
منا�صب هامة في القطاعين العام والخا�ص.
وقريباً �س ُتعقد جمعية عمومية للخريجين
بغية �إن�شاء جمعية خا�صة بهم م�ستقلة عن
جمعية التربية».
• هناك توجه لدى الجمعية للقيام بدور �أكبر
في تنمية المجتمع ان عبر م�ؤتمرات �أو ن�شاطات
متنوعة ،ماذا عن هذا التوجه؟
 «حر�صت الجمعية منذ ال�سنوات الأولىلت�أ�سي�سها على �إق��ام��ة «م��ب��اري��ات ال��ق��ر�آن
الكريم» ،وف��ي ال�سنة الحالية تجاوز عدد
الم�شتركين بالمباراة الألف م�شترك.
وكانت الجمعية تقيم موا�سم ثقافية ب�شكل
�سنوي ودائ���م ،و�سنعود �إل��ى تفعيلها من
جديد ،وقد بد�أنا بو�ضع خطة عمل لمو�سم
ثقافي �سيكون في العام المقبل مميز ًا� ،إن على
�صعيد الم�ؤتمرات المحلية �أو الدولية� ،أو
م�شاركة �أ�شخا�ص م��ن ال��ب��ل��دان العربية
والأوروبية ،بالإ�ضافة �إلى تنظيم محا�ضرات
تتعلق بالمحيط .كما تنظم دورات متخ�ص�صة،
منها القر�آنية والثقافية والريا�ضية ،والجديد
هو �إقامة دورات منزلية للأمهات والطالب،

الدكتور ناهد الغزال رئي�س «جمعية التربية الإ�سالمية» متحدث ًا �إلى «التمدن»

�إلى جانب التنمية الب�شرية ،في �إط��ار فكر
جديد ،في مو�سم حافل».
• م��ا ال ��ذي قدمته الجمعية ،على ال�صعيد
التعليمي ،لأبناء النازحين ال�سوريين؟
 «ر�سالة الجمعية و«مدار�س الإيمان»لي�ست تربوية فح�سب ،بل هي �أي�ضاً فكرية،
دينية ،مجتمعية ،وال بد من القيام بدور ما
عندما تقع �أزمة في �أي بلد عربي �أو �إ�سالمي.
بالن�سبة للنازحين ال�سوريين بد�أنا منذ
اللحظة الأول��ى لدخولهم لبنان باالهتمام
بالق�ضايا التعليمية ،وق��د �أن�ش�أنا مدر�سة

متخ�ص�صة للطالب ال�سوريين م��ن �ضمن
«مدار�س االيمان» منذ العام  2012وحتى
الآن .وهذه المدر�سة تعتمد المناهج التعليمية
اللبنانية ،وقد تحققت نتائج مميزة لطالب من
هذه المدر�سة في ال�شهادات الر�سمية».
ً
• «مدار�س الإيمان» لديها معهد �أي�ضا ،ماذا
عن هذا المعهد؟
 «�إ�ستكما ًال للعملية التعليمية ال بد منمعهد مهني ،ولذلك �أ�س�ست الجمعية معهد ًا
مهنياً متعدد االخت�صا�صات».
• ه��ل يمكن ا�ستكمال م�شروعكم التعليمي

بان�شاء جامعة �أي�ض ًا؟
 «الجمعية ت�ضع �إن�شاء جامعة علىج���دول م�شاريعها الم�ستقبلية باعتباره
م�شروعاً �أ�سا�سياً محورياً منذ �سنوات بعيدة،
ولكن الأو�ضاع التي كانت قائمة في ال�سنوات
الما�ضية في ال�شمال وخا�صة في طرابل�س،
والو�ضع االقت�صادي ال�صعب ال�سائد في
لبنان� ،أدت �إلى التريث ريثما يحين الوقت
المنا�سب .الأر����ض المخ�ص�صة للجامعة
متوفرة في بلدة ببنين العكارية ،ون�أمل
تحقيق م�شروع الجامعة في ال�سنوات القليلة
المقبلة».
• «مدار�س الإيمان الإ�سالمية» تعطي ت�سميتها
�صبغة طائفية ظاهري ًا ،فهل هذه ال�صبغة تعتبر
عامل قوة في مجتمع طائفي؟
 «ر�سالة «جمعية التربية الإ�سالمية»تعتمد الفكر المنفتح ،المعتدل ،ونحن نفتخر
ب�صبغتها الدينية الإ�سالمية ،والفكر الذي
ُيدر�س في «مدار�س الإيمان» هو المعتدل،
ال�سليم ،ال�صحيح .ال يوجد �أي خريج من
مدار�سنا يحمل فكر ًا متطرفاً نحو «العلمانية»
�أو «الداع�شية».
وهنا �أود الإ�شارة �إلى عدم وجود «�إ�سالم
متطرف» �أو غير ذلك من الت�سميات ،بل هناك
�إ�سالم معتدل� ،سليم و�صحيح �أخذناه من
الر�سول الكريم �صلى اهلل عليه و�سلم».

مدير مجمع «مدار�س الإيمان» الرئي�سي في طرابل�س د .با�سم حمو�ضة:
لدينا العديد من الأندية الدينية والتعليمية والريا�ضية
و�أج��رت «التمدن» حوار ًا مع مدير
«مجمع مدار�س الإيمان» الرئي�سي في
طرابل�س د .با�سم حمو�ضة ،جاء فيه:
• ه ��ل بالإمكان التحدث عن «المجمع
الرئي�سي»؟
 «ف��ي طرابل���س يوج��د المجم��عالرئي�س��ي ل��ـ «مدار���س الإيم��ان
الإ�س�لامية» ويت�س��ع لثالث��ة �آالف
وخم�سمائة طالب ،ي�ضم حالياً حوالي
�ألف��ي طالب ،وفيه فرع��ان االنكليزي
والفرن�س��ي ،ذك��ور و�إن��اث ،ومرافق
كثيرة تخدم العملية التربوية ،منها:
مالع��ب كبيرة ف��وق وتح��ت الأر�ض
قابل��ة ال�س��تيعاب �أع��داد كبي��رة في
الأن�ش��طة الداخلي��ة والخارجي��ة،
ومرافق داخلية للأن�شطة الطالبية.
�إل��ى جانب التربي��ة والتعليم تقام
�أن�ش��طة عدي��دة عب��ر �أندي��ة ملحق��ة
بالمدر�س��ة :ريا�ضية ت�ش��مل � 7أنواع
م��ن الألع��اب ي�ش��ارك فيه��ا الط�لاب
ب�شكل دائم.
�أندي��ة علمي��ة /الروب��وت ،حي��ث

ي�ش��ارك طالبن��ا بالم�س��ابقات داخ��ل
وخ��ارج لبن��ان من��ذ العام الدرا�س��ي
 ،2011-2010وق��د مثلت «الإيمان»
لبن��ان والعال��م العرب��ي مرتي��ن
متتاليتي��ن ف��ي البطول��ة العالمية في
الواليات المتحدة الأميركية ،وحازت
على مواقع في المراتب الأولى.
وت�شارك المدر�س��ة في الم�سابقات
العالمية الت��ي تنظمها وزارة التربية
وبع�ض الم�ؤ�س�س��ات الخا�ص��ة ،وفي
ال�س��نة الحالية ح��ازت على موقعين
م��ن المواق��ع الأول��ى ف��ي م�س��ابقتي
الريا�ضيات والكيمياء في لبنان.
ولدين��ا �أندي��ة ثقافي��ة ت�ش��ارك في
م�س��ابقات :تح��دي الق��راءة ال��ذي
تنظم��ه دول��ة الإم��ارات العربي��ة
المتحدة ،وفي ال�سنة الما�ضية ت�أهلت
�إحدى طالباتنا ومثلت لبنان في هذه
الم�س��ابقة ،وم��ن �أج��ل ذل��ك �أن�ش���أنا
«نادي القراءة» �ش��ارك فيه ع�ش��رات
الطالب� ،أقلهم قر�أ حوالي  100كتاب
خ�لال � 3أ�ش��هر ،وهن��اك معايير لهذه

حمو�ضة

القراءة ،منه��ا كتابة تقديم وملخ�ص
ل��كل كت��اب .وطالبة «الإيم��ان» التي
�ش��اركت في م�س��ابقة دبي قر�أت 500
كتاب و�أعدت ملخ�صاتها.
وقد حولنا مو�ض��وع الم�سابقة �إلى

فكرة ن��ادي ،وخالل ال�ص��يف الحالي
�س��وف نكر�س الوقت للأندي��ة ،منها:
ن��ادي الروب��وت ،ن��ادي المطالع��ة،
�أكاديمية ريا�ضية لألعاب كرة ال�سلة
وكرة الق��دم« ،نادي الإيمان لتحفيظ

الق��ر�آن الكري��م» (ب��د�أ منذ �س��نتين)
واله��دف من��ه �إتم��ام حف��ظ الق��ر�آن،
و«نادي الإيمان لالن�شاد».
ولت�ش��جيع الط�لاب عل��ى حف��ظ
الق��ر�آن الكري��م� ،إعتمدن��ا من ال�س��نة
الدرا�سية  2019-2018ح�سم ن�سبة
مئوية من ق�سط الطالب توازي ن�سبة
حفظه من �أجزاء القر�آن الكريم».
�أ�ض��اف« :قريب��اً �س��نقيم دورة
خا�صة بالأمهات فريدة من نوعها في
لبنان ،لتعليمه��ن :لغة �أجنبية ،محو
�أمي��ة في التكنولوجيا ،تعليم وتالوة
الق��ر�آن الكري��م ،توعي��ة �ص��حية
وتربوية من قبل متخ�ص�صين».
وق��ال�« :أطلقن��ا «مر�ص��د الإيمان
الف�ضائي» من خالل ن�شاط �أقمناه في
ليل  15من �ش��هر رم�ض��ان الما�ض��ي،
حيث دعونا طالب المدر�س��ة و�أهليهم
للم�ش��اركة ف��ي ر�ص��د القم��ر بتقريب
و�صل �إلى مئة مرة بوا�سطة مقرابين
اثنين ( .)Telescopeكما ت ّم �ش��رح
بع���ض المعلوم��ات عنه .و�س��يتحول

هذا الن�شاط �إلى نا ٍد يلتحق به طالبنا
حي��ث يتعلم��ون في��ه الكثي��ر م��ن
المعلوم��ات ع��ن الف�ض��اء والك��ون
بطريقة علمية وعملية».
ونحر���ص عل��ى ان يتع��دى دور
«مدار�س الإيمان» الخدمات التربوية
الخا�ص��ة ب�ش��ريحتها الداخلي��ة �إل��ى
المجتم��ع المحي��ط به��ذه المدار���س.
ونتوج��ه �إل��ى المجتمع الطرابل�س��ي
ب�ش��كل ع��ام ،مث ً
�لا «ن��ادي الإيم��ان
لتحفي��ظ القر�آن» ي�ض��م في ال�ص��يف
ع��دد ًا ال ب�أ���س ب��ه من ط�لاب مدار�س
�إر�سالية ،وكذلك النادي الريا�ضي».
وعن »م�سرح الإيمان» قال:
«الم�س��رح مخ�ص���ص للأن�ش��طة
الداخلي��ة والخارجية وقد تم تفعيله
م��ن خ�لال الأن�ش��طة الخارجي��ة،
وداخلياً �سيتم تفعيله من خالل «فرقة
الإيم��ان لالن�ش��اد» ،وت��داول بفك��رة
ت�أ�س��ي�س فرقة م�س��رحية تق��دم مواد
فني��ة  -تربوي��ة لط�لاب «االيم��ان»
و�سواهم».
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«جمعية التربية الإ�سالمية» 52 :عام ًا من العطاءات واالنجازات
المدير العام لـ «مدار�س الإيمان الإ�سالمية» زياد غمراوي:
جديدنا ح�سومات لأبناء جيران مدار�سنا
كما �أج��رت «التمدن» ح��وار ًا مع
المدير العام لـ «م��دار���س الإيمان
الإ�سالمية» الأ�ستاذ زياد غمراوي
جاء فيه:
• ب �م��اذا تتميز «م��دار���س الإي �م��ان
الإ�سالمية»؟
 «ت�أ�س�ست هذه المدار�س منذ� 50سنة ،وكانت غايتها الأ�سا�سية،
على مدار ال�سنين ،ان�شاء جيل م�سلم
ملتزم ب��دي��ن��ه ،وف��ي ال��وق��ت عينه
يتمتع بالمعرفة والقيم ،لذلك تقوم
ر�سالة «الإيمان» على ثالثة عنا�صر
�أ�سا�سية :التربية ،التعليم  ،الق َيم،
والمبرر الأ�سا�سي لوجودنا يكون
بالقيام بهذه العنا�صر.
ن��ع�� ِّل��م ال��ط�لاب وف���ق ال��م��ن��اه��ج
اللبنانية ،نقدم التربية مع التعليم،
ون����زرع ال��ق��ي��م ال��ت��ي ت��ق��وم عليها
الح�ضارة الأ�سا�سية لدى الم�سلمين.
والطالب في «مدار�س الإيمان» ،من
ال�صف الأول حتى نهاية المرحلة
الثانوية يجب �أن ُت��زرع هذه القيم
فيه ليكون مميز ًا مثل «ال�شامة» بين
النا�س ،وهذا ما تميزت به «مدار�س
الإيمان» وما تزال».
• ه��ل ت��دخ�ل��ون ت�ع��دي�لات تطويرية
على المناهج المعتمدة من قبل وزارة
التربية؟
 «نعتمد المناهج الر�سمية،هناك هام�ش خا�ص خارج هذا الإطار
ل��ل��م��دار���س الخا�صة ت��ق��وم ب��ه كل
واح���دة منها وف��ق توجهاتها ،في
«مدار�س الإيمان» نزيد على المناهج
التعليمية التعليم الديني (القر�آن
الكريم ،ال�سيرة والأحاديث النبوية،
الفقه ،)...كما �أدخلنا لأول مرة:
«ال��روب��وت» في التعليم ،الح�ساب
الذهني ،الريا�ضة ،المكتبة ...وهذه
�صارت ج��زء ًا من ر�سالة «مدار�س

الإيمان» في التربية والتعليم».
• م��ا ه��و ال �م �ق �� �ص��ود ب��ـ «ال�ت�ع�ل�ي��م
الن�شط»؟
 ««مدار�س الإيمان» هي جزءمن «�شبكة الم�ؤ�س�سات التربوية في
لبنان» ،وحالياً تر�أ�س مجل�س �إدارة
«ال�شبكة» ،وه��ذه الأخ��ي��رة لديها
عالقات مع م�ؤ�س�سات تربوية خارج
لبنان م��ن بينها م�ؤ�س�سات ُتعنى
بالتدريب والتهيئة ،وفي هذا الإطار
�أر�سلنا مجموعة من المتدربين �إلى
ماليزيا ،وبعد تلقيهم دورة تدريبية،
وع��ودت��ه��م ب���د�أوا ب��اج��راء دورات
للمعلمين والمعلمات والإداري��ي��ن
حول ما �إكت�سبوه �ضمن �إطار التعليم
الن�شط والذي يعني �إرفاق الأن�شطة
وال��ت��رف��ي��ه وال��ت��ق��ن��ي��ات الحديثة
بالتعليم بالعملية التربوية التي لم
ت��ع��د تلقينية ،وخ��ا���ص��ة لطالب
المرحلة االبتدائية� ،إذ ان الكثير من
الدرو�س تعطى لهم بالطرق الن�شطة،
�إم���ا على الأل����واح ال��ذك��ي��ة �أو في
المختبرات والمالعب وغيرها من
طرق دمج التعليم مع الترفيه مع
التقنيات الحديثة».
• منذ ث�لاث �سنوات ب��د�أت��م بالغاء
الحقيبة المدر�سية� ،أين و�صلتم في هذا
المجال؟
 «لي�س �إلغا ًء بل تخفيف الحقيبةالمدر�سية ،في المرحلة االبتدائية
هناك �شكوى عامة في كل لبنان ب�أن
وزن الحقيبة ال��م��در���س��ي��ة يفوق
قدرات الطالب الج�سدية مما ي�ؤدي
�إل���ى العديد م��ن الأم���را����ض ،لذلك
و�ضعنا خططاً تقوم على توزيع
ال��واج��ب��ات المدر�سية على م��دار
الأ�سبوع ،حيث ال يحمل الطالب كل
ما هو مطلوب منه في كل الأي��ام،
وبع�ض الأعمال يقوم بها الطالب في

غمراوي

ال�����ص��ف ،م��م��ا ���س��م��ح ل��ه بتخفيف
الحقيبة المدر�سية ،وهذه الم�س�ألة
ت�شمل الطالب حتى ال�صف ال�ساد�س
�أ�سا�سي».
• م��ا ه��ي التقديمات ت�ح��دي��د ًا على
�صعيد الأق�ساط التي تقدمونها للطالب؟
 «ه���ن���اك �أن�����واع ع���دي���دة منالتقديمات على ال�صعيد المالي،
ومنها :ح�سومات للأيتام ولأبناء
النازحين ال�سوريين والفل�سطينيين،
الذين يعانون من �أو���ض��اع مادية
متعثرة ،وهي تتراوح ما بين 10
و 30بالمائة ،وح�سومات خا�صة
بالأيتام ت�صل �إلى  45بالمائة.
وهناك �أنواع �أخرى من الح�سم،
منها الت�شجيعية للطالب المتفوقين
وخا�صة في �شهادة البريفيه حيث
ي�صل الح�سم ،بح�سب ما يناله من
تقدير� ،إلى ما يزيد عن  30بالمائة،
ونقدم ح�سومات للطالب المتفوقين
في مباريات و�أن�شطة معينة مثل:
المطالعة ،ال��روب��وت ،الريا�ضة،
حفظ القر�آن...

وحالياً قررنا تقديم ح�سومات
لأبناء جيران «مدار�س الإيمان»،
فالر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم قال:
«ما زال جبريل يو�صيني بالجار
حتى ظننت �أن��ه �سيو ِّرثه» .وذلك
وفقاً لحق «الجيرة» ولأننا نعتبرهم
�شركاءنا.
وه��ن��اك تقديمات مختلفة ،وقد
تكون ح�صر ًا بمدار�س الإيمان دون
���س��واه��ا ،وه��ي التكفل بكل نفقات
وتكاليف م�شاركة طالبنا بالم�سابقات
خارج لبنان ،وكذلك م�شاركة طالبنا
ب��م���ؤت��م��رات لإع����داد ال�����ش��ب��اب في
تركيا».
ً
ً
• ت �ق��دم��ون دع �م �ا ت��رب��وي �ا خا�صة
ل�ط�لاب ال���ش�ه��ادات الر�سمية ،م��ا هي
طبيعة هذا الدعم؟
 «ه���ذا ال��دع��م ال يقت�صر علىطالب ال�شهادات فح�سب� ،إذ عندما
نكت�شف تق�صير ًا ما لدى مجوعة من
الطالب نتوا�صل مع �أهاليهم ،ونقدم
لهم درو���س��اً خا�صة تدعيمية بال
مقابل ،وه��ك��ذا ...على م��دار العام

ال��درا���س��ي ،وك��ذل��ك الأم����ر لطالب
ال�شهادات ب�شكل م�ستمر».
• ما الذي تحقق من خطة المجل�س
العلمي التي تنتهي في 2021؟
 «تقوم الخطوط العري�ضة لهذهالخطة على النه�ضة ف��ي التعليم
والتربية والقيم وتعميمها ،و�آليتها
ت�شمل التو�سع الأف��ق��ي (�إ�ستقبال
�أكبر عدد من الطالب) ،وعامودياً
(ت��ح�����س��ي��ن م�����س��ت��وى ال��ت��ع��ل��ي��م
والكفاءة).
على الم�ستوى العامودي نقوم
ب���إ���ش��راك كافة معلمي «الإي��م��ان»
ب��دورات متنوعة على م��دار العام
ال��درا���س��ي ،ب��ه��دف االرت��ق��اء نحو
الأف�ضل ،وكي ي�شعر الطالب بتميز
مدار�سنا وعلو م�ستواها.
وحتى العام ُ 2021يفتر�ض ان
يكون لهذه الخطة ُبعد ًا عالمياً� ،أي
اعتماد «البكالوريا الدولية» لدى
«مدار�س الإيمان»».
• ه��ل ه �ن��اك ت�سهيالت لوج�ستية
للطالب من ذوي الحاجات الخا�صة؟
 «بالت�أكيد« ،مدار�س الإيمان»م��ج��ه��زة ب��ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال��م��راف��ق،
وي�ستطيع الطالب ال��ذي ي�ستخدم
كر�سياً مدولباً �أو يعاني من �أية
�إعاقة ا�ستخدام الم�صاعد والممرات
المجهزة بما ي��ل��زم ،والتمكن من
الو�صول �إلى �أي مكان في المدار�س
والمعهد المهني».
• وماذا عن «معهد الإيمان المهني»؟
 «ه����ذا ال��م��ع��ه��د ك���ان ل�لان��اثوالذكور ،عند �إفتتاحه ،وبعد عدة
�سنوات وجدنا ان الكثير من �أولياء
الأم��ور ُيف�ضلون �إدخ��ال بناتهم في
معهد خا�ص ب��الإن��اث ،وه��ذا لي�س
متوفر ًا في طرابل�س ،وبعد درا�سة
م��ن قبل مجل�س الإدارة تقرر �أن

�ص َور
«مدار�س الإيمان الإ�سالمية» في ُ

يكون المعهد خا�صاً باالناث فقط،
وه��و يقدم التعليم المهني حالياً
للإناث في عدة اخت�صا�صات ،ولعله
المعهد الوحيد في طرابل�س وال�شمال
الذي ُيقدم هذه الخدمة ،ولذلك هناك
قبول كبير لدى الطرابل�سيين بادخال
بناتهم في هذا المعهد والذي ت�شكل
ن�سبة المعلمات فيه �أكثر من 80
ب���ال���م���ائ���ة .وال���م���ع���ه���د ي���د ِّر����س
اخت�صا�صات تنا�سب الفتيات مثل:
التربية الح�ضانية ،المحا�سبة
والمعلوماتية ،فنون الإعالن ...،في
���ش��ه��ادت��ي البريفيه وال��ب��ك��ال��وري��ا
المهنيتين ،ون�سبة النجاح في معظم
الأحيان مائة بالمائة».
• ما هي الر�ؤية الم�ستقبلية؟
 «ما زلنا نوا�صل تطبيق الخطة،ونوا�صل تجهيز المدار�س بالألواح
الذكية و�أجهزة LCD Projector
وف��ي ال�سنة ال��درا���س��ي��ة الأخ��ي��رة
وزع��ن��ا �أك��ث��ر م��ن  40ج��ه��از ًا على
المدار�س ،والألواح الذكية متوفرة
حالياً في ثالثة ف��روع (ثانويات:
ط��راب��ل�����س و���س��ي��ر وق��ب��ة ���ش��م��را).
ون��ح��ر���ص على �إدخ����ال التقنيات
وتطوير التعليم في كافة مدار�سنا.
«مدار�س الإي��م��ان» منت�شرة في
ال�شمال (طرابل�س ،ال�ضنية ،عكار)،
وهناك توجه لتو�سيع بع�ضها ،على
�سبيل المثال االنتقال بالمدار�س
االب���ت���دائ���ي���ة �إل�����ى ال��م��ت��و���س��ط��ة،
وبالمتو�سطة �إلى الثانوية.
وخارج ال�شمال هناك مدار�س في
بيروت والجنوب والبقاع� ،إ ّال ان
�إدارات هذه المدار�س تتبع لجميعة
التربية في بيروت ،بينما مدار�س
ال�شمال تتبع �إدارة الجمعية في
طرابل�س ،وباالجمال جميعها تتبع
لجمعية واحدة».
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الأ�ستاذ م�صطفى المرعبي،
مدير عام ثانوية رو�ضة الفيحاء

الأ�ستاذ عماد الأ�شقر،
رئي�س م�صلحة التعليم الخا�ص

برعاية �سعادة �س��فير الإمارات العربية المتحدة لدى
الجمهورية اللبنانية د .حمد ال�شام�س��ي ،ممثّلاً بالقن�صل
ال�س��يد حمدان الها�شمي ،وت�شريف �ضيف الرو�ضة ال�سيد
عماد الأ�ش��قر رئي�س م�ص��لحة التعليم الخا�ص في لبنان،
ّ
نظمت ثانوية رو�ض��ة الفيحاء حفل تخ�� ّرج طالبها للعام
الدرا�س��ي  ٢٠١٩-٢٠١٨على م�س��رح الثانوية ،بح�ضور
معالي الأ�س��تاذ عمر م�س��قاوي الرئي�س الفخري لجمعية
مكارم الأخالق الإ�سالم ّية ،رئي�س �أ�ساقفة طرابل�س للروم
الملكيي��ن المطران �إدوار �ض��اهر ،رئي�س��ة جمعية رعاية
الأطف��ال ال�س��يدة ناريمان العق��اد ذوق ،رئي���س جمعية
مكارم الأخالق الإ�س�لام ّية الأ�س��تاذ محمد ر�شيد ميقاتي،
رئي���س اتحاد بلديات الفيحاء المهند�س �أحمد قمر الدين،
نائ��ب رئي�س المجل���س الوطن��ي للإعالم ال�س��يد �إبراهيم
عو���ض ،الأمي��ن الع��ام للمجل���س الأعل��ى للدف��اع اللواء
محم��ود الأ�س��مر ،قائد �س��رية درك طرابل���س العقيد عبد
النا�ص��ر غم��راوي ،رئي���س مكت��ب مكافح��ة الإرهاب في
ال�ش��مال العقيد خالد ال�سب�س��بي ،الأمينة العامة لمجل�س
�أمناء الثانوية الدكتورة �س��لمى م�ص��ري دملج� ،أع�ض��اء
مجل���س �أمن��اء الرو�ض��ة� ،أع�ض��اء مجال���س الإدارة ف��ي
جمعيات :المكارم ،ورعاية الأطفال ،وخريجي الرو�ضة،
ر�ؤ�س��اء لج��ان الأه��ل ،المدي��ر العام الأ�س��تاذ م�ص��طفى
المرعب��ي ،المدي��رة التربو ّي��ة ال�س��يدة ماي��ا ع�� ّز الدين،
مديري الجامعات و�أهالي الطالب.
ب��د�أ االحتف��ال بكلمة ترحيب من مق��دّم الحفل الدكتور
محمد كمال الدين ،ث ّم دخول موكب المتخ ّرجين في فرعي
الفرن�س��ي والإنكليزي وبل��غ عدده��م  ٢٥٤طالبًا وطالبة
يتقدّمه ر�ؤ�س��اء �أق�س��ام المرحلة الثانو ّية ال�سيدة ف�ضيلة
ذوق ،وال�سيدة ريما القي�سي ،والأ�ستاذ وائل �شلق...
ثم تالوة مباركة من القر�آن الكريم من المقرئ ال�ش��يخ
محم��د حبل���ص ،فالن�ش��يد الوطن��ي الإماراتي والن�ش��يد
اللبناني ثم ن�ش��يد الرو�ضة من «كورال الرو�ضة» بقيادة
فار�س م�سعد.
و�ألق��ى الطالب :زيد خربطلي ،ليلى مع�ص��راني ،ليلى
�س��يف كلم��ات الخريجي��ن باللغ��ات العربية والفرن�س��ية
والإنكليزية.
بع��د ذلك قدّمت مجموع��ة من طالبات الحلق��ة الثانية
ً
عر�ض��ا ف ّنيً��ا ريا�ض�� ًّيا م�س��توحى م��ن التراث الإ�س��باني
والت��راث العرب��ي ب�إ�ش��راف ال�س��يدتين غيرغان��ا بوتيفا
وفاطمة عبدو.
ث��م تحدّث رئي���س م�ص��لحة التعليم الخا�ص الأ�س��تاذ
عماد الأ�ش��قر ،فقال�« :س��عدت ب�أن �أكون معكم اليوم في
ه��ذا االحتفال الكبير ف�ألف مبارك لك��م هذا اليوم الجميل
والحف��ل الرائ��ع ،ومب��ارك ال ّنج��اح الذي حققته رو�ض��ة
الفيحاء في �شهادة البروفيه ،ودائما ن�سمع القول الم�أثور
بدلاً من �أن تلعن الظالم �أ�شعل �شمعة ...ورو�ضة الفيحاء
كانت عك�س ال�سير على عادتها ف�أ�ضاءت �شمعة في �ضوء
النه��ار و�س��طوع ال�ش��م�س وم��ا تزال �س��اطعة و�س��تبقى
كذلك».
ّ
وتابع« :هذا كله بف�ضل �إدارة حكيمة وواعية ،وطبعًا
ه��ذا النج��اح لم يك��ن ليتح ّقق �إال بهيئ��ة تعليمية مم ّيزة،
ف�أنتم الجنود المجهولون ،و�أنتم بناة رجال و�سيدات هذا
الوطن� ،أنتم �أ�ص��حاب �أخطر مهنة تقومون بها اليوم ،قد
يخط��ىء طبيب ويم��وت المري�ض وقد يخط��ىء مهند�س
ويق��ع المبنى وتموت عائلة� ،أما �أنت��م �إذا �أخط�أتم فجيل
كامل �سيموت وهذا لي�س م�سموحً ا».
�أم��ا الفق��رة الف ّني��ة التالي��ة فق��د قدّمها فوج الرو�ض��ة
الك�ش��في  -الفرق��ة المو�س��يقية بالتع��اون م��ع ك��ورال
الرو�ض��ة فئة ال�ص��غار الذي ي�ش��رف عليه الأ�ستاذ �أحمد
الخي��ر ،وكان ً
عر�ض��ا حما�س�� ًّيا عُ زف��ت في��ه مقطوع��ات
مو�سيق ّية محل ّية وعالمية.
تال ذلك كلمة المدير العام للثانوية الأ�س��تاذ م�ص��طفى
المرعبي الذي �أ�ش��ار �إلى «م�ص��ادفة تخريج هذه الدفعة

ال �سعادة �سفير
القن�صل حمدان الها�شمي ممث ً
دولة الإمارات الدكتور حمد ال�شام�سي

مقدم االحتفال
الدكتور محمد كمال الدين

ف�ضيلة ال�شيخ القارئ محمد حبل�ص
في تالوة مباركة من القر�آن الكريم

الطالب زيد خربطلي
يلقي كلمة الخريجين والخريجات

تكريم �سعادة القن�صل حمدان الها�شمي

تكريم الأ�ستاذ عماد الأ�شقر

تكريم الأ�ستاذ فهمي كرامي رئي�س جمعية خريجي الرو�ضة

الأ�ستاذ محمد ر�شيد ميقاتي رئي�س جمعية مكارم الأخالق الإ�سالمية

ال�سيدة ناريمان عقاد ذوق رئي�سة جمعية رعاية الأطفال

المديرة التربوية ال�سيدة مايا عز الدين

مواكب ال�شباب ُتن�شد للنور والحياة

اال�س��تثنائية في هذا العام الدرا�س��ي مع اليوبيل الذهبي
لذك��رى ال�ش��راكة بين جمعيت��ي رعاية الأطف��ال ومكارم
الأخالق ،هذه ال�ش��راكة التي ا�س��تطاعت �أن تكون عالمة
فارقة في بناء �أجيال للوطن».
�أ�ض��اف« :د�أبت رو�ض��ة الفيحاء على مدى �سنوات �أن
تك��ون منارة تحافظ على كنوز �إرثها وتتحدى الحا�ض��ر
ب�ص��عوباته وتر�س��م ب�إرادة �ص��لبة الم�س��تقبل الم�ضيء
لأجي��ال �أرادتها �أن تكون رو�ض��وية فري��دة ،هي التربية
ً
و�ضبطا وتواز ًنا بين خطاب
تتطلب �ص�لابة وحزمًا ولي ًنا
العقل والقلب».
ون�� ّوه بالدفع��ة الأولى م��ن الخريجين «الذي��ن كانوا
الأوائ��ل ال�س�� ّباقين ،و�أح�س��نوا اختتام عامهم الدرا�س��ي
بم�س���ؤول ّية و�إيجاب ّي��ة وبن�ش��اطات ذات متع��ة وفائ��دة
بعي��دًا م��ن الرعونة والطي�ش» ،م�ش��ي ًرا �إل��ى «�أن �أبرز ما
ُي�س ّلط ال�ض��وء عليه هو د ّقة منهجيتنا وجودة مناهجنا،
هي تلك ال�س��معة الط ّيبة لخريجي الرو�ض��ة ،فللرو�ض��ة
دائ ًما ال�صدارة والمراكز الأولى في ال�شهادات الر�سمية،
كم��ا ح�ص��د �أبنا�ؤن��ا ف��ي ه��ذا الع��ام الجوائ��ز العالمي��ة
والعربي��ة والوطني��ة والمحل ّية على الأ�ص��عدة الثقافية

واللغو ّي��ة والعلم ّية والتكنولوجية والريا�ض��ية والفنية
كا ّفة».
وبعد عر�ض �ش��ريط الذكريات �ألقى �س��عادة القن�ص��ل
حمدان الها�شمي كلمة الختام بالنيابة عن �سعادة ال�سفير
د .حمد ال�شام�س��ي ،قال فيها�« :إنه لمن دواعي �س��روري
�أن �أمثل اليوم �س��عادة الدكتور حمد �س��عيد ال�شام�سي -
�س��فير دولة الإمارات العربية المتح��دة لدى الجمهورية
اللبنانية و�أنقل لكم تحياته وتمنياته وهو الحري�ص على
تقدي��م الدع��م والرعاية لهذا الجيل ،ولك��ن نظ ًرا لظروف
طارئ��ة تع�� ّذر علي��ه الح�ض��ور رغ��م جه��وده الحثيث��ة
للم�ش��اركة ف��ي ه��ذا الحف��ل الطي��ب ،وه��و ينق��ل لكم كل
تقدي��ره لجه��ود ه��ذه الثانوي��ة الت��ي تعتب��ر �أيقونة في
المجال التعليمي».
�أ�ض��اف�« :إن رعاية حفل تخريج طالب ثانوية رو�ضة
الفيح��اء للع��ام الدرا�س��ي  2019 - 2018ي�ؤك��د ر�ؤي��ة
الإمارات القائمة على دعم الجيل النا�ش��ئ وبخا�ص��ة �أن
للقائمي��ن على ه��ذه الثانوية دو ًرا جلي�ًل�اً ومتمي ًزا ،حيث
ح�ص��دت لقب �أف�ضل مدر�س��ة في لبنان ،كما احت ّل طالبها
المراتب الأولى في م�شروع تحدي القراءة العربي الذي

ب��ات مح��ل اهتمام العالم �أجمع بف�ض��ل الجه��ود الحثيثة
التي يقوم به �ص��احب ال�س��مو ال�ش��يخ محمد بن را�شد �آل
مكت��وم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س الوزراء حاكم
دب��ي ،رع��اه اهلل ،لتعزي��ز الهوي��ة العربي��ة عبر التم�س��ك
بلغتنا وموروثاتنا الثقافية والأدبية والعلمية».
وختم�« :أخي ًرا ،ك ّل ال ّتوفيق لأبنائنا وبناتنا الخريجين
الذين نتمنى لهم م�س��تقبلاً باه ًرا في خدمة لبنان ال�شقيق
كم��ا نهنىء �أولي��اء �أمورهم بهذا التخ��رج .ونوجه تحية
تقدير للأ�ستاذ م�صطفى المرعبي  -المدير العام لمدر�سة
رو�ضة الفيحاء على دعوته وجهوده المعطاءة وتكريمه
لنا بهذه الرعاية التي نعتز ونفتخر بها ..كما تحية �إكبار
ل��كل القائمي��ن والمعنيي��ن م��ن �أ�س��اتذة و�أكاديميي��ن
وم�شرفين».
وبعد توزيع �شهادات التخ ّرج على الطالب والطالبات،
ق��دّم المدي��ر العام درع��ي تكريم عربون مح ّب��ة واحترام
ل�س��عادة ال�سفير ال�شام�سي ،وللأ�س��تاذ عماد الأ�شقر ،كما
قدّم الخ ّريجون درعً ا للأ�ستاذ فهمي كرامي رئي�س جمع ّية
خريجي الرو�ض��ة تقدي ًرا لجهوده .و�أعقب االحتفال لقاء
مودّة وكوكتيل.
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