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ماذا َعن 
الإن�سان...
بعد »الذكاء 
ال�سطناعي«
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المع ميقاتي
لبع�ضنا   »Copy Paste« �إلى  �ضيحولنا  »�لتطور  �أن   )Ivan Karamazov( كارمازوف«  »�إيفان  ببال  خطر  لو 
 Big للرب GAFAM لذكاء �ال�ضطناعي( في معابد�( AI لـ� )خو�رزميات( Algorithmes لبع�ض، ن�ضلي �ضعائر�

Data )�لبيانات �لكبرى( النتحر بدل �لتحري�ض على قتل �أبيه �لفا�ضق.
�لع�ضرين، كتب عدة  �لقرن  في  �لغربي  �لعالم  مثقفي  �أهم  �أحد  كان   )Andre Malreau( مالرو«  »�أندريه  �لمفكر 

موؤلفات، و��ضتلم من�ضب وزير �لثقافة في فرن�ضا �أيام حكم �لجنر�ل ديغول.
كان كثير �لتفكير في م�ضتقبل �لثقافة �لغربية، ومن �أقو�له �أن »�إيفان كارمازوف« 

�أحد �أبطال رو�ية �الأخو�ن »كارمازوف« للكاتب �لرو�ضي »دو�ضتويف�ضكي« 
�لتي �ضدرت عام 1880 يمثل ب�ضخ�ضياته وت�ضاوؤالته نموذجاً حياً لما 

�أفكار،  �لحرية و�لديمقر�طية من  �لغربية، حيث  �لح�ضارة  تطرحه 
وتحاول �إيجاد حلول لتناق�ضاتها، ويمكن �خت�ضار �لرو�ية كاالآتي:

�الأخالق،  وعديم  �ضفيه  رجل  كارمازوف«،  »فيودور  �لو�لد 
عنده ثالثة �أوالد، كبيرهم »ديميتري« يمثل �ضخ�ضية �لرو�ضي 

�لمندفع و�لمتقلب و�لمتكبر.
�لمثقف  يمثل  هنا،  يهمنا  َمن  وهو  �يفان،  �لثاني  �البن 

�لحقيقة  عن  عقالنياً  باحثاً  بالقيم،  ي�ضك  �لذي  �لملحد 
و�الأخالق و�لعد�لة وال يجد حالً.

�البن �لثالث »�ألك�ضي«، موؤمن وطيب �لقلب ويدر�ض 
لي�ضبح ر�هباً.

لالأب �أي�ضاً �بن غير �ضرعي يعمل خادماً لديهم معدم 
و�ضعيف �ل�ضخ�ضية �إ�ضمه »بافل«.

�ل�ضافلة،  لحياته  �الأب  يكرهون  جميعهم  �الأبــنــاء 
ويختلفون في ما بينهم. وفي �لرو�ية ُيقتل �الأب وت�ضير 

من  بتحري�ض  �ل�ضرعي  غير  �الإبن  هو  �لقاتل  �ن  �الأحــد�ث 
بطلنا »�إيفان«.

ر  �أهم ما في �لرو�ية من ن�ضو�ض فكرية هي عندما ُيعبِّ
بالظلم  �لمليء  �لعالم  �ضد  ثورته  عن  »�إيــفــان« 

و�لعذ�ب الأن ما فيه من كيان متنا�ضق وتنظيم هو 
في �لو�قع تغطية للظلم و�لعذ�ب، ويتخيل في 
»�لمفت�ض  �إ�ضمها  الأخيه  يرويها  طويلة  مقولة 

�إلى  ن�ضبة   ،)Le Grand Inquisiteur( �الأكبر« 
�لقرون  في  �لكني�ضة  �أ�ض�ضتها  �لتي  �لتفتي�ض  محاكم 

�لعامة( كل من ت�ضول له  �ل�ضاحات  في  �لو�ضطى لحرق )علناً 
نف�ضه �ل�ضك بما تقوله �لكني�ضة و�البتعاد عن طريقها وذلك لخيره 

وخير �لب�ضر.
�إلى �الأر�ض الإحالل  يتخيل »�إيفان كارمازوف« �ن �لم�ضيح نزل من �ل�ضماء وعاد 

�لمحبة بين �لنا�ض.
ولكن �لذي يح�ضل هو �ن ما يقوم به �ل�ضيد �لم�ضيح يعار�ض ما تقوم به �لكني�ضة. 

�إذ �أن �لكني�ضة �أ�ضبحت موؤ�ض�ضة ثابتة لها �أ�ض�ض وقو�عد و�أنظمة لت�ضيير �لب�ضر 
�لطائعين لمبادئها �لموؤمنين بعقيدتها �ل�ضعد�ء باتباعها دون ت�ضاوؤل.

وُيعيد  �لتفتي�ض«  »محاكم  �أثناء  »�إ�ضبيليا«  �إلى  �لم�ضيح  يعود  �لق�ضة  في 
�لحياة �إلى طفل ميت، فيجن جنون »�لمفت�ض �الأكبر« ويوقفه وي�ضجنه في قمرة 
مظلمة، ثم ياأتي �إليه ليطلب منه ترك �الأر�ض و�لعودة �إلى �ل�ضماء الأن ما ينادي 

به من حرية ال ياأتي منها �إاّل �لفو�ضى و�لعذ�ب للب�ضر، وبما �أن لل�ضيد �لم�ضيح 

لي�ضتمر حكمها  ب�ضري  هو  ما  كل  للكني�ضة  وليترك  �الإلهية  بطبيعته  �ل�ضماء  �إلى  فليرحل  وب�ضرية،  �إلهية  طبيعتين: 
و�ال�ضتقر�ر.

هذ� باخت�ضار �ضديد ما يهمني في هذ� �لمقال.
م�ضكين يا »�إيفان كارمازوف« مع �لذكاء �الإ�ضطناعي �نتهت كل �لت�ضاوؤالت بف�ضل AI و�لـ Big Data �ضتو�ضع في 
)Algorithmes( »خو�رزميات« �ل�ضعادة �لق�ضرية وتتحول �إلى نمل مبرمج يقوم بما ُخطط له �ضعيدً� دون طروحات، 

لماذ�؟
 GAFAM قوى �لعالم �ليوم لي�ضت �لقوى �لعظمى مثل �أميركا و�ل�ضين الأنها �أ�ضبحت زبائن ت�ضتجدي الهثة ور�ء
 Google، Apple، :هي GAFAM .لم�ضيطرة على دماغنا �أي على حاجاتنا �لمادية �أو �لفكرية �أو �لروحية�
Facebook، Amazone، Microsoft، �لمتفاهمة مع بع�ضها �لبع�ض لتطوير عالم �لمعلوماتية 
وتكنولوجياتها وتطبيقاتها من خالل �لذكاء �الإ�ضطناعي AI معتمدة على 
و�لبيانات  �لعميق  )�لتعليم   Deep Learning and Big Data

�ل�ضخمة(.
�إنهم �لجبابرة �لذين ��ضتولو� على عالم �لمعلوماتية وتطور 
�الإلكترونيك، يعني �أنهم و�ضعو� يدهم ب�ضكل تام على كل �أنو�ع 
�لتو��ضل بين �لب�ضر وباخت�ضار دخلو� �أدمغتنا حين جمعو� 
وخّزنو� كل ت�ضرفاتنا و�أقو�لنا وم�ضترياتنا وح�ضاباتنا وما 
نحب ونكره من حولنا. وذلك بو��ضطة �لب�ضمات �لتي تتركها 
ت�ضرفاتنا من �أفعال و�أقو�ل ومنها در�ضو� �ضخ�ضية كل فرد 
منا و�ضكلو� نموذجاً عنه ��ضتخل�ضو� منه �إح�ضائياً ت�ضرفاته 

ب�ضكل دقيق للغاية، لقد �أ�ضبحنا ُعر�ة.
ت�ضير �الإح�ضائيات �نه عام 2016 كانت تمر:
- 300.000 تغريدة على تويتر في �لدقيقة،

- و15 مليون ر�ضالة ن�ضية،
- و204 مليون �إميل.

من  كمية  يومين  كل  �لب�ضر  مجموع  ُينتج   2010 �لعام  منذ  و�أنه 
�لمعلومات ت�ضاوي ما �أنت جته �لب�ضرية منذ �ختر�ع �لكتابة قبل خم�ضة 

�آالف �ضنة.
�أما تعبير »Big Data« �أي تجميع �أكبر عدد من �لمعلومات ال�ضتخال�ض 
قر�ر معين فقد دخل في �للغة عام 2008 ومنذ ذلك �لحين �أ�ضبحت �ضناعة 
مهمة تنمو ب�ضكل م�ضطرد، وُيقدر رقم �أعمالها حتى  �لعام 2016 بـ 24 مليار 

دوالر، وال يخلو ن�ضاط تجاري �أو �ضناعي �أو م�ضرفي من ��ضتعمالها.
عام   Volorisation boursière �لبور�ضات  في  �لمتد�ولة   Google قيمة  وُتقدر 
 »Exxon Mobil« نفط  �ضركة  �أهم  من  �أكثر  مرتين  دوالر،  مليار   544.7 بـ   2016
ون�ضتنتج �ن �لمعلومة �غلى بكثير من مادة �لنفط �لمنتجة للطاقة �لتي ت�ضكل كل ما 

يحيط بنا من ح�ضارة.
كل هذه �الأرقام تنمو ب�ضرعة هائلة! هذه �لمعلومات هي ما �أقوله �أنا و�أنت لبع�ضنا 
عبر �أجهزة �لتو��ضل وهناك من يخزنها ثم ياأتي �آالف علماء �لنف�ض و�ل�ضو�ضيولوجيا 
و�لقانون و�لفن �لخ... لي�ضعو� نموذجاً لكل و�حد منا يجرون عليه �لتجارب ليقررو� 
�لدماغ  وغ�ضل  �الإعــالم  بو��ضطة  ويوجهونه  يبيعونه  كيف 
هائل  ب�ضكل  كثيرة  عندهم  �لمعطيات  الأن  وينجحون 
توؤهلهم للدخول �إلى ذ�تك بو��ضطة و�ضعها في 
د�خل   )Algorithmes( خو�رزميات 
�لحو��ضيب �لفائقة �ل�ضرعة و�لذكاء.

)�لتتمة �ض 4(
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ماذا َعن الإن�سان... بعد »الذكاءال�سطناعي«؟
»ال��ذكاء  بع��د  االإن�س��ان...  َع��ن  م��اذا 

اال�سطناعي«؟
�س���ؤال كبي��ر طرح��ه المهند���س المثق��ف 
والرائي المع ميقاتي، واقترَح ه�، ف�افقنا 
ه��ذا  يك���ن  ان  و�سع��ادة،  بقناع��ة  نح��ن 
ال�س���ؤال عن�ان��ًا كبي��رًا للملح��ق الترب�ي 

الذي ت�سدره جريدة »التمدن«.
وبعد طرح��ه �س�ؤااًل كهذا، ح��اول ميقاتي 
��ح الكثير مما يجري  اإعط��اء اإجابات ت��سّ
الي�م في عالم التكن�ل�جيا، وفي مقّدم ما 
يج��ري طبعًا ه��� الث�رة الكب��رى الم�سماة 

»الذكاء اال�سطناعي«.
ال يري��د ميقاتي في هذه المقالة ان يك�ن 
مت�س��ائمًا، اأو ان يك�ن »رجعيًا« اأو ان يك�ن 
�س��د التط���ر العلم��ي، اأو �س��د االنج��ازات 
الت��ي  الكبي��رة  وااللكتروني��ة  الرقمي��ة 
�س��به  بطريق��ة  الي���م  العال��م  ي�س��هدها 

ه�ستيرية.
ال يريد اأن ُيثبط العزائم، اأو اأن يدعَ� اإلى 
ع��دم م�اكب��ة م��ا يح��دث ف��ي الدني��ا م��ن 

ت�سارع في االختراعات المده�سة.

ما يريده ه� فقط ان ي�س��لط ال�س���ء على 
م�س��األة هام��ة ج��دًا ومف�س��لية ف��ي حياة 
الب�س��رية، ه��ذه الم�س��األة ترتب��ط باإرادة 
وم�س��اعره  وحريت��ه  وكرامت��ه  االإن�س��ان 

وع�اطفه.
ولق��د لخ���س ميقاتي ه��ذا الهّم، في ب�س��ع 

كلمات وردت في هذه المقالة، فكتب:
»لق��د دخل���ا اإل��ى قد���س االأقدا���س، دماغ 
االإن�س��ان، هذا الع�س��� الذي جعل االإن�ساَن 
مختلف��ًا ع��ن كل المخل�ق��ات، فه��� ينادي 
بالحري��ة والعدال��ة والم�س��اواة، وعن��ده 

�سع�ر واأحا�سي�س«.
ويعطي ميقات��ي اأمثلة عديدة عن تجارب 
اأجري��ت عل��ى عدد كبير م��ن النا�س، وكان 
مفاهي��م  اأ�سا�س��ات  »تلغ��ي  ان  �س��اأنها  م��ن 
واالإيم��ان  والكراهي��ة  كالح��ب  عدي��دة، 
والخ���ف، وكنا نعتقد انه��ا ال مادية، فاإذا 
به��ا محددة في مكان عادي يمكن التالعب 

به، وقلبها راأ�سًا على عقب«.
عن التحديات التي ي�اجهها االإن�س��ان بعد 
»ث�رة الذكاء اال�سطناعي« هذه المقالة.
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580+

5,700+
1,580+

1300+
موظف و أستاذ 

منحة دراسية للعام 
الدراسي ٢٠١٧-٢٠١٨

طالب دوليين 
من أكثر من ٤٠ 
دولة يدرسون 

في جامعة 
البلمند 

طالب ملتحق في 
جامعة البلمند في 

كافة فروعها 

تقدم جامعة البلمند عدد كبير 
من اإلختصاصات موزعة على 

الكليات التالية: 

األكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة 

معهد القديس يوحنا الدمشقي الالهوتي 

كلية اآلداب والعلوم 

كلية إدارة األعمال 

كلية الهندسة 

كلية عصام فارس للتكنولوجيا 

كلية الصحة العامة وعلومها كلية الصحة العامة وعلومها 

كلية الطب والعلوم الطبية 

كلية القديس جاورجيوس لالختصاصات الطبية 

235+
نشاط طالبي في 

كلّ فروع الجامعة  

75% تقدم الجامعة دعمًا ماليًا للطالب آخذة بعين االعتبار وضعهم االكاديمي، 
االجتماعي واالقتصادي. تتخذ هذه المساعدات عدة أشكال: 

مساعدة مالية (Financial Aid)، بدل عمل داخل حرم الجامعة 
   ،(Deffered Payments) تقسيط على دفعات ،(Student Work)

.(Sibling) حسم األخوة
يستفيد حوالي 75% من الطالب من المساعدات المالية  وتغطي هذه 

المساعدات المالية من 10% إلى 40% من األقساط الجامعية.  
م الجامعة منحًا للطالب المتفوقين في دراستهم و الراغبين  م الجامعة منحًا للطالب المتفوقين في دراستهم و الراغبين كما تقدّ كما تقدّ

بااللتحاق بالجامعة لنيل شهادة البكالوريوس وتوزع على الشكل التالي: 

للطالب المتبوئين المراكز األولى (المركز األول والثاني) في الشهادة الثانوية 
العامة اللبنانية في فروعها األربعة في كلّ محافظة. 

للطالب المتفوقين في الصف العاشر والحادي عشر، والذين تبوءوا المراكز 
ل 1450 أو ما فوق.  األربعة األولى في اختبار الSAT، بمعدّ

للطالب الحائزين على المركز الثالث في الشهادة الثانوية 
العامة اللبنانية في فروعها األربعة في كلّ محافظة. 
للطالب المتفوقين في الصف العاشر والحادي عشر، 

 SAT والذين تبوءوا المراكز الستة األولى في اختبار ال
بمعدل 1400 وما فوق. 

منح ومساعدات مالية 

منحـــة 

100%
منحـــة 

للطالب الحائزين على المركز الرابع والخامس، في 50%
الشهادة الثانوية العامة اللبنانية في فروعها األربعة في 

كلّ محافظة. 
للطالب المتفوقين في الصف العاشر والحادي عشر، 

 SAT والذين تبوءوا المراكز العشرة األولى في اختبار ال
بمعدل 1300 وما فوق. 

منحـــة 

Tel:  +961-6-930250    Website: balamand.edu.lb    
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 هل �سنتحول من ب�سر يفكرون بحرية اإلى نمٍل اأو نحٍل مبرمجة دماغيًا؟

التكنولوجيا المتناهية ال�ضغر

�إ�ضمه  �لمتحدة  �لواليات  في  برنامج  هناك 
يطلب  عندما  �لق�ضاة  به  ي�ضتعين   »Compus«
�لموقوف �أو �لم�ضجون �إخالء �ضبيله، هذ� �لبرنامج ال 
لتكوين  �لقا�ضي  به  ي�ضتعين  �إنما  �الآن(،  يحكم )حتى 
كان  �إذ�  لمعرفة  �لمحكوم  �ضخ�ضية  على  مبني  قر�ر 

م�ضتعدً� الرتكاب جرم بعد �إخالء �ضبيله �أم ال!!!
به«  »يحكم  ما  مخالفة  على  يجروؤ  قا�ض  �أي 

�لحا�ضوب!!!
�ضيكون  وحتماً  �لبرنامج  هذ�  يتطور  �ضوف  غدً� 
حا�ضرً� عند �إ�ضد�ر �أي حكم محلاًل �لدعاوى �آخذً� بيد 

�لقا�ضي.
هذ� ياأتي بعد �لكالم عن ��ضتعمال �ل�ضلطة لما ي�ضمى 
باالأمن �الحتر�زي، �أي �إ�ضد�ر قر�ر بتوقيف �أ�ضخا�ض 
الأن  فقط  مخالفة،  �أو  جرم  �أي  يرتكبو�  لم  �أبرياء 
برنامج �لمر�قبة �لخا�ضعين له )ب�ضبب �أفكارهم �لتي 
ال ُتعجب �ل�ضلطة( �أفاد �أنهم ي�ضكلون خطرً� قد يحدث، 

يعني �لتوقيف بالظن و�ل�ضبهة.
ومر�قبة  �الأفر�د  على  �لتج�ض�ض  �أن  قائل  رب 
ت�ضرفاتهم لي�ض �أمرً� جديدً�. هذ� �ضحيح، ولكن هنالك 
فرقاً هائاًل بين �الإحتكام �إلى فرد ُيمثل �ل�ضلطة و�لتفاهم 
�إلى  و�ل�ضكوى  �لم�ضوؤوليات  يحدد  قانون  �ضمن  معه 

كومبيوتر.
على  للح�ضول  �لذ�تية  �ضيرتك  تقدم  عندما  غدً� 
وباقي  وتجربتك  علمك  �إلى  ينظرون  �ضوف  �لعمل 
�لمتوقع  �لتي من  �الأمر��ض  �إلى  �أي�ضاً  موؤهالتك ولكن 
�أن ت�ضاب بها وعدد �ضنو�ت حياتك �لمنتجة!! وذوقك 

وميولك.
الآلة  برنامج  و�ضع  تم  �لع�ضرين  �لقرن  �أو��ضط  في 
�لكومبيوتر كي تلعب �ل�ضطرنج مع �أحد �أهم �لالعبين 
�الأحيان،  معظم  في  يربح  �لحا�ضوب  وكان  �لعالميين 
 )AI( �الإ�ضطناعي«  »�لذكاء  تطوير  تم  عندما  ثم 
مع  تلعب   »Deep Learning« بو��ضطة  �الآلة  �أخذت 
ذ�تها، �إذ� �أمكن �لقول، وتتعلم كيف تتفادى �أخطاءها 
كل  في  �لالعبين  جميع  على  �لفوز  ��ضتطاعت  وهكذ� 

�لمر�ت!!

 »Go« ثم حدث نف�ض �الأمر مع لعبة �ضينية �إ�ضمها
وهي �أ�ضعب من �ل�ضطرنج وتعتمد على �ال�ضتر�تيجية 
�لتعليم  بو��ضطة   2016 عام  وفي  كبيرً�،  �إعتمادً� 
�للعبة  �الآلة  تعلمت   )Deep Learning( �لمعمق 
يعد  لم  �لحين  ذلك  ومنذ   ،»Go« العب  �أهم  وهزمت 
باالإمكان �لفوز عليها بل لم يعد للعب معنى الأن �لفوز 

ياأتي ب�ضرعة... �نتهى عهد �لالعبين �الأذكياء.
عندما نفكر باأن هناك »ذكاًء �إ�ضطناعياً« ال ُيخطىء 
نت�ضاءل: هل �ضنتحول من ب�ضر، نفكر بحرية ونخطىء 
ثم نعود �إلى ما قمنا به ون�ضلحه، �أم �ضنتحول �إلى نمل 
�لمبرمجة  �لح�ضر�ت  مثل  دماغياً  مبرمجة  نحل  �أو 

جينياً.
كالهما  يخطىء!  ال  و�لنحل  يخطىء!  ال  �لنمل 
مبرمج، من منا لم ير�قب مدهو�ضاً �أ�ضر�ب �لنمل تعمل 
ح�ضرة  تت�ضل  �أن  دون  �آخر  �إلى  مكان  من  �الآلة  مثل 
على  ي�ضيطر  عام  و�حد  دماغ  هناك  كاأنما  باأخرى 

�لجميع.
في عام 2017 تم تطوير برنامج »Libatus« لتعليم 
قائمة  لعبة  وهي  )�لمي�ضر(   »Poker« �لـ  لعب  �الآلة 
حيزً�  فيها  �أن  �أي   )Probability( �الأرجحيات  على 
تعلمت  �أي�ضاً  وهنا  وللمخيلة...  لالحتماالت  كبيرً� 
�لواليات  في  مبار�ة  وجرت  مخيلتها  ت�ضغل  �أن  �الآلة 
د�مت  �لمحترفين  �لالعبين  و�أهم  �الآلة  بين  �لمتحدة 
ع�ضرين يوماً تم فيها توزيع 120 �ألف ورقة من �أور�ق 
�للعب وبالطبع �نت�ضرت �الآلة وربحت رمزياً حو�لي 

مليوني دوالر.
ي�ضير  ال  �لتكنولوجيا  في  تطور  من  يحدث  ما  �إن 
بوتيرة و�حدة م�ضتقرة ومت�ضابهة بل �لتطور يخ�ضع 
 ،)Singularité( »لهز�ت ��ضمها في »علم �لريا�ضيات
�تجاه  يتغير  �ن فجاأة وفي وقت ق�ضير جدً� جدً�  �أي 
وتحدث  متوقعاً  يكن  لم  ما  ويحدث  �لبيانات  م�ضار 
ثورة في �لم�ضار. ويقول �لعالم »فريدمان« �ن في عام 
في  �لكثير  مجرى  غّير  م�ضيري  حدث  هناك   2007
بذكاء  �الآلة  �أ�ضبحت  مرة  الأول  �نه  وهو  ح�ضار�تنا 

�الإن�ضان... وهي �الآن... ت�ضبقه.

في حزير�ن 2014، في دعوى بين مو�طن �أميركي 
ووالية »كاليفورنيا« حكمت �لمحكمة �لعليا �الأميركية 
به  م�ضتبه  توقيف  حين  �ل�ضرطة  رجل  حق  من  �ن 
دون  �لخليوي  هاتفه  ويت�ضفح  ينظر  �ن  وتفتي�ضه 
في  وجاء  �لق�ضاء،  من  �إنابة  �أو  مذكرة  �إلى  �لرجوع 
ال  جزءً�  �أ�ضبح  �لخليوي  �لهاتف  �ن  �لحكم  حيثيات 
يتجز�أ من كيان �الإن�ضان وحياته �ليومية، حتى لو �ن 
كائناً من �لمريخ هبط على �الأر�ض العتقد �ن �لهاتف 
�أهم  في  قانوناً  �الإن�ضان!!!  ج�ضم  من  ع�ضو  �لخليوي 
و�أقوى بلد في �لعالم �أ�ضبح �لخليوي، �أي �لحا�ضوب، 
قطعة من ج�ضمنا و�إمتد�دً� لدماغنا بح�ضب �أهم �ضلطة 

ق�ضائية!
�لهاتف  �ن  نذكر  �لحقيقية،  �لو�قعة  هذه  بعد 
عدة  منذ  �خترع  حين  نحمله  كنا  �لذي  �لخليوي 
�لتي  �لحو��ضيب  مجموعة  من  تطورً�  �أكثر  �ضنو�ت 
��ضتعملتها »وكالة �لف�ضاء �الأميركية« )نا�ضا( الإر�ضال 

�إن�ضان �إلى �ضطح �لقمر في مهمة »�أبولو« في 1٩6٩.

�أحد  �لتكنولوجيا،  �ضناعة  في  �لعلمي  �لتطور  هذ� 
�أهم مز�ياه �لت�ضغير �لمتناهي، فقبل �إختر�ع »�لمعالج 
كي  كنا   )Micro Processor( �ل�ضغر«  �لمتناهي 
�إلى  بحاجة  �الإن�ضان  دماغ  ُيحاكي  كومبيوتر  ن�ضنع 
لكي  و�ليوم  حار�ت  عدة  ي�ضم  مدينة  من  حي  حجم 
حجم  �إلى  بحاجة  نحن  �لكومبيوتر  نف�ض  ن�ضنع 

ي�ضاوي، �أو �أ�ضغر، من حجم دماغ �الإن�ضان. 
ُيطلق  �لتي  �ل�ضغر  �لمتناهية  �لتكنولوجيا  وهذه 
 )Nano Technologie( �لنانو«  »تقنية  ��ضم  عليها 
هي �لتي �ضت�ضكل �لثورة �لمقبلة و�لمرتقبة في 2040 
بين  تجمع  وهي   »Singularité« عليها  ُيطلق  و�لتي 
�الأدو�ت  تر�كم  و�مكانية  �ل�ضريع  �لعلوم  تقدم 
�لتكنولوجية في م�ضمار متناهي �ل�ضغر خفيف �لوزن 
�الأد�ء  يجعل  مما  �لمجاالت،  كل  في  به  �لتحكم  �ضهل 
يفوق �لت�ضور في �لطب وزرع �الأع�ضاء و�الإت�ضاالت 
و�لبحث  و�لتعليم  �لحياة  وتقنيات  و�لمعلوماتية 

�لعلمي �لخ...

�لخارق«  »�الإن�ضان  وربما  �لمتفوق«  »�الإن�ضان  ي�ضمونه  ما  يتخيل  �أن  للقارىء  يمكن 
بين  �لتكنولوجي  �لتد�خل  عن  فكرة  لتكوين   )Enhanced human, l’homme augmenté(
مبا�ضر على  تاأثير  لها  �بتكار�ت و�ختر�عات  �إلى  �ضتتحول  �لتي  �لعلمية  �الإن�ضان و�الكت�ضافات 
حياته لننظر �إلى بع�ض ما يتم �ضنعه �ليوم حالياً ثم نطرحه نظرياً على �لم�ضتقبل في �إطار تنبوؤ 

متو��ضع ومعقول.
من ناحية ج�ضم �الإن�ضان ون�ضاطات �أع�ضائه ُيعتبر �ليوم زرع قلب �أو عد�ضات د�خل �لعين 
�لم�ضتقبل  في  قلب  �ضنع  من  تمكن  �ضوف  �لحيوية  �الأن�ضجة  �ضناعة  ولكن  منه  مفروغاً  �أمرً� 
�أما عد�ضات �لعين �لتي ُتزرع  يعي�ض مئات �ل�ضنين و�لطاقة �لتي ت�ضغله مدفونة فيه ال تفنى، 
�ليوم للطيارين �لع�ضكريين تمكنهم من �لروؤية عن ُبعد وفي �لليل لتفا�ضيل دقيقة جدً� ال تر�ها 
�لعين �لطبيعية، �أما �أع�ضاوؤنا فمعظمنا ر�أى على �ضا�ضات �لتلفاز �لبطل �لعد�ء �لجنوب �أفريقي 
�لذي فقد رجليه كاملتين فُزرعت له مكانهما رجالن �ضناعيتان من مو�د جديدة، قد فاز �ل�ضباق!!

وهناك ما هو �أكثر تطورً� �ليوم، ُت�ضنع �أع�ضاء ُتطيع �أو�مر �لدماغ �أي �ن باالمكان �ضنع �ضاق 
�ألياف  بو��ضطة  به  تت�ضل  و�لتي  �لدماغ  الأو�مر  يد طبيعية مطيعة  كاأنها  تتحرك  بكاملها  يد  �أو 
تتلقى �الإ�ضار�ت �لكهربائية �لمتناهية �ل�ضغر �لتي تر�ضلها �لمنطقة �لدماغية �لتي �أمكن تحديدها 

علمياً وربطها بالع�ضو �لذي يحتوي على �أجهزة تتحرك متناهية �ل�ضغر فائقة �الأد�ء.
�إن ما �ضبق هو و�ضف لعمليات تجري ال�ضالح ج�ضم �الإن�ضان ولكن ماذ� لو حولنا �الإن�ضان 

�ل�ضحيح �لبدن �إلى �إن�ضان فائق �لبدن قوة وقدرة؟ 
لي�ضبح  �ل�ضحيح  تقوية  �إلى  �لعطل  ��ضالح  من  لالنتقال  و�ضهلة  ب�ضيطة  خطوة  �نها 
هي  �ضي�ضتعملها   من  �أول  �ن  �ضك  وال  �لتكنولوجيا  نف�ض  �نها  �لفائق...  �الإن�ضان  »�ضوبرمان«: 
�لقياد�ت �لع�ضكرية النتاج �لجندي �لمثالي �لذي يتحرك دون تعب ما�ضياً وقافزً� ب�ضرعة هائلة 
و�لذي يرى �لتفا�ضيل �لدقيقة �لبعيدة لياًل و�لذي ي�ضيب كل هدف!!!.... هذ� �لجندي �الإن�ضان 
�ضر�ع  من  »د�روين«  عند  �الرتقاء  نظرية  ح�ضب  �لكهوف  �أو  �لطبيعة  تطوره  لم  �لمتطور 
�لكائنات وبقاء �الأقوى على مر ماليين �ل�ضنين بل في �أقل من مئة عام طوره �لعلم ويمكننا طرح 

�ل�ضوؤ�ل كم �ضتكون �لكلفة؟
�إذ� كانت كلفة �لتطور باهظة ف�ضوف يقت�ضر �لتطور على نخبة تقود �لباقين �لذين �ضيتحولون 

�إلى رعاع فا�ضل متاأخر! �لم�ضاألة تقررها �أدمغة �أ�ضحاب �لحل و�لربط في �لعالم.
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هل يفقد الإن�ضان مفاهيم عديدة: كالحب والكراهية والإيمان والخوف؟

�لبدن لالن�ضان، يمكن  �أي  �لفيزيولوجي،  �لتطور 
)�لمكونات  �لب�ضري   »Hardware« بالـ  و�ضفه 
بحوث  وهــنــاك  غــيــار(  قطع   - للج�ضم  �لــمــاديــة 
يعني  و�الأع�ضاب  �لدماغ  على  تجري  و�ختبار�ت 
على �لـ »Software« �لب�ضري )�لمكونات �لح�ضية 
ح�ضب  جــدً�،  متقدمة  �ليوم  �أ�ضبحت  للج�ضم( 
�ال�ضتر�تيجية«  �الأبحاث  »مركز  بها  قام  در��ضة 
�الأول  كانون  في  �لفرن�ضية  �لوز�رة  لرئا�ضة  �لتابع 
 Les technologies ــو�ن:  ــن ع تــحــت   ،2012
 ،d'amélioration des capacités humaines

ــاء  �الأعــ�ــض تــتــكــلــم عــن  فــي 12 �ــضــفــحــة  ــع  ــق وت
زرع  يتم  حيث  �لخليوي  �لطب  وعن  �ال�ضطناعية 
بالجينات  و�لتالعب  �لجيني  �لطب  ثم  �لخاليا 
كما  �لحالية.  �ل�ضعوبات  من  بالرغم  لتح�ضينها 
تكلمت عن �إبطاء �ضرعة �ل�ضيخوخة �أي �ننا �ضوف 

فهمنا  بو��ضطة  �لموت  ونبعد  مهلنا  على  نهرم 
�لج�ضم  �أجــز�ء  تجعل  �لتي  �ل�ضيخوخة  الآلــيــات 
�لبريطاني  �لعالم  يدعي  وهنا  وتنحط  ت�ضيخ 
يعي�ض  �ن  �إمكانية  هناك  �ن   »Aubry de Grey«
 Longevity« ُيطلق عليه �ألف عام! وهو ما  �لمرء 
escape velocity«، ولكن �أهم ما في �لدر��ضة هي 

��ضمه  م�ضروع  في  �لدماغ  �أد�ء  وتح�ضين  زيــادة 
ومركب  مبني  كومبيوتر  �ضنع  تم  وقد   »Facets«
تماماً مثل �لدماغ �لب�ضري تجري عليه تجارب، ثم 
هناك �لمو�د �لتي تعمل في تن�ضيط �لدماغ و�ت�ضاع 
�در�كه وعمله �لفكري ويوؤكد �لتقرير �ن في �أميركا 
قبل  من  �لدماغية  �لمن�ضطات  هذه  ��ضتهالك  يزد�د 
وهي  �المتحانات  فترة  �أثناء  �لجامعات  طــالب 
مجال  في  »�لفياغر�«  تفعله  ما  �لدماغ  في  تفعل 

�آخر.

اختبارات على الـ »Hardware« والـ »Software« الب�سريين

حيث  �اللكترونية  لوموند«  »مجلة  �ضفحة  في  وردتا  تجربتان  هناك 
�أجريت تجربة على فئر�ن، �إذ تم �خ�ضاع بع�ضها ل�ضحنة كهربائية موؤلمة 

�الإ�ضارة  هذه  �ن  �لفئر�ن  ��ضتوعبت  وهكذ�  �ضوئية  �إ�ضارة  �عطاء  مع 
�ل�ضوئية معناها �الألم ثم �أُخ�ضع نف�ض �لفئر�ن �إلى تجربة معاك�ضة �أي 
و��ضتوعبت  مختلفة  �أخرى  �ضوئية  �إ�ضارة  مع  جن�ضية  لذة  �عطاوؤها 
�لفئر�ن �للعبة، فعند �ال�ضارة �ل�ضوئية �الأولى �لمن�ضوب �إليها �الألم 
�إلى  �لمن�ضوبة  �لثانية  �ل�ضوئية  �الإ�ضارة  تهرب، وعند  �لفئر�ن  كانت 
�لمجربون  قام  ثم  وتتهافت.  تتجمع  �لفئر�ن  كانت  �لجن�ضية  �للذة 
ت�ضكل  �لتي  �لدماغية  بالخاليا  و�لتالعب  �لفئر�ن  جمجمة  بفتح 
فعند  بالح�ضبان  يكن  لم  ما  وحدث  تو�ضيالتها  قلب  وتّم  �لو�ضالت، 

تتجمع  �لفئر�ن  كانت  و�لوجع  �الألم  �إلى  �لمن�ضوبة  �ل�ضوئية  �الإ�ضارة 
وتتهافت على م�ضدر �الألم فيما كانت تهرب من م�ضدر �للذة!!

هذ� يمكن �ضنعه مع �لب�ضر فلنت�ضور �لنتيجة! 
�ن تجارب مثل ما �ضبق تلغي �أ�ضا�ضات مفاهيم عديدة، كالحب و�لكر�هية 

و�الإيمان و�لخوف، كنا نعتقد �نها ال مادية فاإذ� بها محددة في مكان عادي 
يمكن �لتالعب به وقلبها ر�أ�ضاً على عقب. كل هذ� ب�ضيط �أمام �أحدث �لتجارب، 
 Social »مجلة   2015 في  ذكرتها  �لريبة  �إلى  وتدعو  �أخطر  تجربة  فهناك 

في  �ل�ضادر  عددها  في   »Cognitive and Affective Neuroscience
من  خوفاً  �أنف�ضهم  على  باالنطو�ء  معروفين  �أنا�ض  على  �أُجريت  �أيلول، 

�لموت  بالحياة بعد  يوؤمنون  �لموت مما جعلهم  �لغرباء و�لخوف من 
وباهلل عز وجل.

وكان �لباحثون قد �كت�ضفو� �أن هناك منطقة في �لدماغ ت�ضتغل 
كهربائياً عندما يخاف �لمرء �أو يمر بحالة �نزو�ء وكر�هية تجاه 
�لمختلفين. و�لتجربة �لعلمية كانت بوقف ن�ضاط هذه �لمنطقة 
 Simulation Magnetique« ُي�ضمى  ما  بو��ضطة  �لدماغية 
توقف  مغناطي�ضية  �ضحنات  �إر�ضال  �أي   »Transcrânienne
�لتجربة  وبعد  �لمذكورة،  �لمنطقة  في  �لع�ضبية  �لخاليا  عمل 

�أ�ضئلة  بيان  تعبئة  �لتجربة  عليهم  �أُجريت  �لذين  من  ُطلب 
عند  ز�ل  �لخوف  �ن  �لنتيجة  وكانت  �لنف�ض  علماء  ي�ضتعمله 
فئة  عند  �لخوف  �إز�لة  لنت�ضور  �الإيمان!!  كذلك  �لكثيرين... 

�أخرى.  �أي مجموعة  �أو  �ل�ضرطة  �أو رجال  �لجنود  خا�ضة من 
�ضتكون �لنتيجة ميلي�ضيات �إبادة.

باآلة  منه،  متخ�ض�ضة  منطقة  �أو  �لدماغ،  ربط  يمكن  �أنه  تدلنا  �ل�ضابقة  �الكت�ضافات  بع�ض 
�إ�ضتمر تقدم  �إذ�  �أما  �أو و�ضل  �أ�ضميناه ربط  �إلكترونية، هذ� ما  �أو  �أو د�رة كهربائية  حا�ضوب 
�أي مكان  �أو  �لدماغ  �لتكنولوجيا �لمتناهية �ل�ضغر فاإنه �ضيكون باالمكان زرع �الآلة ر�أ�ضاً في 
عمل  �مكانيات  �ضن�ضاعف  الأننا  �لهائلة  �لتطور  ثورة  �ضتكون  وهذه  �الإن�ضان،  ج�ضم  من  �آخر 
�أ�ضبحت  قد  و�ل�ضبكات  و�الإت�ضاالت  �لمعلوماتية  ثورة  تكون  عندها  �لمر�ت...  �آالف  �لدماغ 
جزءً� منا مثل �لهاتف �لخليوي �لذي �عتبرته �لمحكمة �لعليا �إمتد�دً� للمو�طن ولكن حتماً في 
�إمكانيات  الأن  �ليوم  �آلة  غير  �الإلكترونية  �الآلة   »Interface Homme Machine« �لـ  هذ� 
 Artificial( �الإ�ضطناعي«  »�لذكاء  ي�ضمى  ما  في  خا�ضة  ب�ضرعة  تتطور  �لتكنولوجيا 
AI وهو م�ضروع الإعطاء �لكومبيرتر و�ضائل لكي ي�ضبح ذكياً  Intelligence( �لذي ُي�ضار �إليه بـ 
مثل �الإن�ضان، و�لخوف �أال يبقى �لحا�ضوب فقط مطيعاً لبرنامج كتبه �الإن�ضان، ومقلدً� له �أي �أنه قد 
�أمكن �لتعبير، و�ليوم قام علماء ُيعبرون عن خوفهم من هذ� �لتقدم الأننا  �إذ�  لذ�ته،  يكون مرجعاً 
على ما يبدو لن ن�ضتطيع �إد�رته و�ل�ضيطرة عليه الأنه �ضوف ي�ضبقنا من حيث 
مفاهيمنا  كل  في  �ضباقاً  �ضيكون  هنا  من  و�إتقانه  تعلمه  �ضرعة 

ومخططاتنا.
 )Bill Gates( »أهم �لعلماء �لذين �أبدو خوفهم »بيل جايتز�
�لعالم،  في  رجل  �أغنى  وربما   ،»Microsoft« موؤ�ض�ض 
و»�ضتيفن هوكينغ« )Steven Hawking( �لعاِلم �الإنكليزي 
يق�ضي  �ضوف  �ال�ضطناعي  �لذكاء  »�ن  حرفياً:  قال  �لذي 
من  �ضوي�ضرية  عالمة  ذلك  في  �أيده  وقد  �لب�ضرية«  على 
 Daniela( �ضيرغي«  »د�نياال  هي  لوز�ن«  »جامعة 
�إجتمعو�  �لذين  �لعلماء  بين  �نق�ضام  وكان   )Cergui
عدة  وهناك   2014 �الأول  كانون   4 في  باري�ض  في 

كتب حول �لمو�ضوع منها:
- The Emotion Machine: Marvin Tomsky.
- The Oxford Companion of the Mind: 
Gregory Richard.
- The Book of artificial intelligence: 
P.R.Cohen.
�لخوف �أتى الأنه �أظهرت بع�ض �لتجارب موؤخرً� 
�ن �الآلة �أ�ضبحت تقلد �لعباقرة ب�ضرعة وتختزن 

�أعمالهم �أي �أنها تفوقت على �الإن�ضان �لعادي.

فكرة »�لذكاء �ال�ضطناعي« بد�أت في �لخم�ضينيات مع ق�ض�ض �لخيال 
 »Google«و »IBM« :لعلمي ثم قامت �لموؤ�ض�ضات �لمهمة �لكبيرة مثل�
و»Facebook« بدمج كل ما تقدم في مجال �لتكنولجيا �لرقمية ل�ضناعة 

�آلة يمكنها �لتعلم ب�ضرعة فائقة مع تخزين هائل للمعلومات.
�ضبكة  م�ضتعملة  �الإن�ضان  دماغ  تقلد  �آلة  نعت  �ضُ  ،2006 عام  في 
عدة  ولها  �الإن�ضان  دماغ  لخاليا  مقلدة  ع�ضبية  خاليا  �أي   »Neurone«
في ظهور تكنولوجيا  �أي�ضاً  �لهائل كان  �لتكنولوجي  �لتطور  طبقات. هذ� 
�لوقت  وبنف�ض   )Machine Learning( �الأوتوماتيكي  للتعليم  متقدمة 
قدرة  من  و�الإ�ضتفادة   )Calcul( �الإحت�ضاب«  »تقنية  في  تطور  حدث 
 Puce« قطع  �ضنع  وثم   )Big Data( للمعلومات  �لهائلة  �لتخزين 
�ضناع  و�إ�ضتطاع  �لب�ضري،  �لدماغ  خاليا  عمل  تقلد   »electronique
�ضبكات  م�ضتعملة  �لب�ضري  �لدماغ  عمل  تحاكي  بر�مج  كتابة  �لبر�مج 
تغربل  حتى  �لمتعددة  �لطبقات  ذ�ت  �ال�ضطناعية  �لع�ضبية  �لخاليا 
»�لت�ضنيف«  في  الإ�ضتعمالها  طبقة  �إلى  طبقة  من  �لمعلومات 
معينة  ميزة  �إلى  �لرجوع  دون  �الأ�ضياء  الآالف   )Classement(
�أن  �أي   )Classement en Categories sans Critères Prédéfinis(

�الآلة تجمع في فئات �الأ�ضياء �لمعرو�ضة عليها دون �لرجوع �إلى مقيا�ض 
معين بل هي تقرر ما يمكن و�ضعه في فئة معينة بح�ضب ما تر�ه مت�ضابهاً!
هذ� �لتحول �لخطير �أعطى لالآلة حرية �الختيار و�لحكم على �لمعرو�ض 
»�لتعلم  ُي�ضمى  لما  �لطريق  فتح  �إلى  �أدى  وهذ�  نوعي  تطور  وهو  عليها 
�لعميق« )Deep Learning( و�لذي �ليوم ياأخذ حيزً� مهماً في ما ُي�ضمى 
 »Mocrosoft«و »Google« لذكاء �ال�ضطناعي« وهذ� ما ُيف�ضر �هتمام�«
 »Facebook« طورت  ولقد  �لهائلة  �مكاناته  ب�ضبب  به   »Facebook«و
�أو  �لتعرف على محتوى �ضورة  ��ضتطاع  �لذي   »Deep fakes« برنامج

مقالة بنجاح يفوق ٩7 بالمئة.
 Technique( وتعليم  تدريب  تقنية  هو   »Deep Learning« �إذً� 
�ضورة  مثاًل  بنف�ضها  ت�ضنف  كي  �الآلة  تتعلمه   )D’apprentissage
على  كان   )Deep Learning( �لعميق  �لتعلم  قبل  خانة.  في  وت�ضعها 
�الآلة  تقوم  وعندها  �ل�ضورة  في  يوجد  ماذ�  لالآلة  ي�ضرح  �ن  �لمبرمج 

بت�ضنيف �ل�ضورة وترتبها في �لخانة �لمحددة لها ول�ضبيهاتها.
�أما مع �لتعلم �لمعمق )Deep Learning( فاإننا نلقم �لبرنامج باآالف 
�ل�ضور محددين له محتوى كل �ضورة، مثاًل ع�ضرة �آالف �ضورة تحتوي 

عليها  �لتي  �ل�ضور  الآالف  باختز�نها  �الآلة  تتعلم  وعندها  قطة  ر�ضم  على 
قطة �ن تتعرف على كل قطة في كل �ضورة تعر�ض عليها وفيها قطة وذلك 
حفظت  حتى  لقطة  ممكنة  �ضورة  كل  تقريباً  ذ�كرتها  في  �ختزنت  الأنها 

�الأذنين و�لعينين و�الأنف �إلخ...
ما  منها  �الأ�ضكال  متعددة  غيمة  �ضورة  على  �الآلة  �أطلعت  حين  فمثاًل 

ي�ضبه �لقطة فتعرفت عليها وعلى غيرها.
طريقة تعلم �الآلة هي تخزين كل ما تر�ه ح�ضب برنامج معين وعندما 
ُيعر�ض  ما  على  �لتعرف  عندها  ت�ضتطيع  �لمعلومات  من  مليار�ت  ُتخزن 

عليها.
باللغة  خا�ضة  �لمعلومات  معالجة  نظام  ب�ضنع   »IBM« تقوم  �الآن 
 Algorithmes« ت�ضميه  ما  �ضمن  ببحث  وتقوم  لالن�ضان  �لطبيعية 
Numenta« بتعمق تقليد عمل �لدماغ �لب�ضري. و�آخر ما تو�ضلت �إليه هو 
�ضنع قطعة ��ضمها »Puce morphologique« عليها مليون خلية ع�ضبية 
�لمثال  )Neurones( و256 و�ضلة دماغية )Synapses(. ما ي�ضري في 
�ل�ضابق على �لقطة يمكن بالطبع تعميمه على �أي �ضيء ولهذ� �ضت�ضتخدمه 

.»Google Map« على »Google«)8 لتتمة �ض�(
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تطور.  لكل  الأ�سا�سي  المحرك  هو  العلمي  البحث  ان  �سبق  ما  كل  من  نرى 
الحروب  من  وبالرغم  الب�سر،  اأكثرية  بين  المنت�سر  الفقر  من  بالرغم  واليوم، 
العلمي  للتقدم  ال��م��ل��ي��ارات  اآلف  ال���دول  ت�����س��رف  الج��ت��م��اع��ي��ة،  وال��م�����س��اك��ل 
ولكن  للدول  القوة  يعطي  �سالح  هي  العلمية  المعرفة  ان  دليل  وهذا  والأبحاث 
وبالرغم  تطبيقها،  مجالت  يرى  اأحد  ل  واأ�سا�سية  مح�سة  علمية  اأبحاث  هناك 
البداية قوة  منذ  هناك  كاأن  مت�سارعة  بوتيرة  ي�سير  العلمي  البحث  فاإن  من هذا 
اأنه في هذا  القول  يمكن  المعرفة والتطور حتى  اإلى  تدفعه  الإن�سان  عميقة في 
اإليها  تتوق  ذاتها  بحد  غاية  هي  العلمية  المعرفة  كاأن  مخّير،  ل  م�سّير  المجال 
على  يتركز  العلمي  البحث  واليوم  اأجلها.  من  وت�سحي  الب�سرية  المجتمعات 
المواطنين  تجعل  نتائج  لرعاياها  المتطورة  البالد  وُتقدم  الكون،  اإكت�ساف 
يحيط  ما  اإلى  الأر�س  من  الخروج  الم�ساريع  هذه  اأهم  من  ببلدهم!!  يفتخرون 
الكونية  المحطة  في  ورو�سيا  اأميركا  مثل  الأعداء  يتعاون  المجال  وبهذا  بها 

الف�ساء. في  الموجودة 

اأر�سه ل�ستعمار ما يحيط به كاأنما هي تتمة لم�سيرة  اإن هجرة الإن�سان من 
عن  البعيدة  ال��ق��ارات  اإل��ى  وه��اج��روا  اأفريقيا  م��غ��اور  ت��رك��وا  ال��ذي��ن  اأج��دادن��ا 
المليارات  باإنفاق  المتقدمة  الأمم  تقوم  واليوم  كهوفها.  في  ليعي�سوا  من�سئهم 
عليه!!  الحياة  لإقامة  المريخ  اإلى  ال�سفر  وتبرمج  الف�ساء  اإكت�ساف  اأجل  من 

.»GAFAM« بوا�سطة 
على  الب�سرية  بداية  �سيمثلون  الذين  ال��رواد  وغربلة  اإنتقاء  يتم  الآن  منذ 
البحث  الم�ستقبل،  لإن�سان   )Ideal( المثال  هو  ه��ذا  المريخ.  كوكب  �سطح 
تمامًا عن  عليه مختلف  ل هواء  على كوكب  يعي�س  اإن�سان جديد  لتطوير  العلمي 

الأر�س!
من  معهم  جلبوها  وم��غ��اور  ك��ه��وف  ف��ي  �سيعي�سون  ال��ذي��ن  ال���رواد  ه���وؤلء 
وربما  ال�سنين  ع�سرات  وربما  الأ�سهر  ع�سرات  رحلتهم  �ست�ستغرق  الأر�س. 
المريخ!  من  اإلكترونيًا  بنا  مت�سلين  العي�س  من  �سيتمكنون  بل  يعودوا  لن 
اإت�سال  على  �ستكون  واأدمغتهم  التكولوجيات،  باأحدث  مجهزين  �سيكونون 

الجديد! ل �سك  اليوم ندر�س كيف �سيت�سرفون في موطنهم!  دائم معنا! نحن 
الجتماعية!!  عالقاتهم  في  جديدًا  و�سلوكًا  جديدة  اأخالقًا  �سيخترعون  اأنهم 
معهم...  دائم  توا�سل  على  اننا  خا�سة  ترى؟  يا  علينا  تاأثيرهم  �سيكون  فكيف 

المنا�سبات. كل  في  الطاغية  المتطورة  التكنولوجيا  بف�سل  برمجيًا 
على  حتى  وبالواقع  الأر�س  �سكان  كافة  على  �سيوؤثر  به  �سيقومون  ما  كل 
اأخالقًا  ت�ستنبط  ال�سرورة  بع�سها جعلتها  عن  مختلفة  هناك ح�سارات  الأر�س 
اأخوة(  )غالبًا  رجال  عدة  الواحدة  المراأة  تتزوج  »التيبت«  في  مثاًل  مختلفة، 
ال�سين... كم هذا مختلف عنا!!  لالأم، وكذلك في بع�س مناطق  الطفل  وُين�سب 
الف�ساء  اأهل  اجتماعيات  �ستكون  ُترى كيف  بلدهم!  اأخالقي ومقبول في  ولكن 

.)Ethics( واأخالقهم  و�سلوكياتهم 
يمكنه  الكواكب  في  الحياة  ح��ول  العلمي  الخيال  على  الط��الع  يهمه  من 
و»اإزاك   )Ray Bradbury( ب��رادب��اري«  »راي  الأميركيين:  الكاتبين  ق��راءة 

.)Isaac Azi Mov( »اآزي موف
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تولي  و�لجامعات  �لع�ضكرية  �لقياد�ت 
و�لتعلم  �ال�ضطناعي  بالذكاء  خا�ضاً  �هتماماً 
ن�ضع  ولكي   )Deep Learning( �لمعمق 

�لقارىء في �لو�قع �لعملي نروي ما يلي:
خو�رزمياً  مبني  معين  برنامج  بو��ضطة 
�اللكترونية  �الآلة  �إطالع  تم   )Algorithme(
�لمتطورة على ر�ضومات �إثنين من �أهم �لفنانين 
�أدق  فتعلمت   »Van Gogh«و  »Picasso«
ر�ضمه  في  �لفنان  ي�ضتعملها  �لتي  �لتفا�ضيل 
قال  لوحات  فر�ضمت  تر�ضم  �ن  منها  وطلب 
ومن  حرية  بكل  �الآلة  ر�ضمته  ما  �أن  �لخبر�ء 
عندها، كان مطابقاً تماماً لما ير�ضمه �لفنانان �أي 
�نها �أ�ضبحت من م�ضتو�هما ثم يعمل �لباحثون 
لـ  �لعالمية  �لمو�ضيقي  تعليمها  على  �الآن 
�لمبرمجة  �الآلة  هذه  و»بيتهوفن«،  »موز�ر« 
ما  بو��ضطة  �الإن�ضان  بدماغ  و�ضلها  �ليوم  يتم 
  Interface Homme Machine - ي�ضمى 
�لمتناهية  �الآالت  تطور  مع  غدً�  ولكن   IHM
�الإن�ضان  دماغ  في  �الآلة  ُتزرع  �ضوف  �ل�ضغر 
و�الآلة  �الإن�ضان  دماغ  ي�ضبح  �ضوف  وعندها 
ودماغ  �الآلة  �ن  معناه  هذ�  و�حدة!!  قطعة 

�الإن�ضان يعمالن معاً بامكانيات غير محدودة.

�أمكن  �أنه  �أي�ضاً  �ل�ضحيح  ولكن  هذ� �ضحيح 
�لدخول �إلى قد�ض �الأقد��ض، دماغ �الإن�ضان، هذ� 
�لع�ضو �لذي جعله مختلفاً عن كل �لمخلوقات، 
وبالم�ضاو�ة.  بالعد�لة  بالحرية،  ينادي  فهو 
عنده �ضعور و�أحا�ضي�ض! لنتخيل �ن هناك فئة، 
ربما �ضكان حي �أو مدينة �أو جي�ض �أو �إلخ... من 
بالحو��ضيب  �أدمغتهم  ربط  �أو  زرع  تم  �لذين 
�لفائقة �لذكاء، من �لممكن عندها ربطهم جميعاً 
لها  محددً�  و�حد  م�ضدر  يلقنها  و�حدة  ب�ضبكة 
لهم  محددً�  �لوقت  بنف�ض  ولكن  �أفر�دها  عمل 
�لمثل �لعليا، ما هو حالل وما هو حر�م! ما هو 
ممنوع وما هو م�ضموح وما يجب جهله، ما هو 
جميل وما هو قبيح �لخ... كل هذ� موجود �ليوم 
تجعلنا  روؤو�ضنا  على  تنهمر  �لتي  و�لدعايات 
وحتى  و�لماأكل  �لملب�ض  في  �لمو�ضة  نتبع 

بالتفكير. 
لت�ضويق  �لدماغ  على  �ختبار�ت  حالياً  هناك 
نر�ه  الأننا  ينجح  �لت�ضويق  وهذ�  �ل�ضلع. 
�لفئة  مع  ولكن  وتكر�رً�  تكر�رً�  ون�ضمعه 
�لمربوطة بال�ضبكة �ضيكون �لتوجيه �أقوى �آالف 

�لمر�ت ولن يفلت �أحد!!

»الأخ الكبير« الذي يراقب كل �ضيء

المراجع

لقــد تعر�ض �لكثيــر من �لُكّتاب لمو��ضــيع �الإن�ضــان 
�لم�ضّير تكنولوجياً و�أذكر كتابين:

�الأول »Brave New World«، للكاتــب  �النكليــزي 
»�آلدو�ض هوك�ضــلي« )Aldous Huxley( �لذي �ضــدر 
عام 1٩31، وهو كاتب مت�ضــائم جد�ً ي�ضــف �الن�ضانية 
�لتــي تم تحديد ت�ضــنيع �أبنائها منذ �لوالدة بو��ضــطة 
�لتالعــب �لعلمــي �لكيميائــي باالأجنة: فهناك �ل�ضــادة 
�لحــكام وهناك �لعمال �لمنتجــون وهناك �لعبيد، كلهم 
�ضــعد�ء جــد�ً بحياتهم منــذ �لــوالدة وال يتخيلــون �أو 
يتمنــون حياة �أخــرى... بالطبع �لفئــة �لحاكمة منعت 
�ل�ضعر و�لفن. و�لمخالف يعي�ض في مناطق محرمة مع 
�لمتوح�ضــين. وهناك بطل �لق�ضة فرٌد �أُنتج بالخطاأ ولم 
يتم تعديله كيميائياً كي يكون من �ل�ضادة فاأُر�ضل للعي�ض 
مع �لمتوح�ضــين فاإذ� به ُيحب قر�ءة �ل�ضــعر خا�ضة لـ 
»�ضك�ضبير« وله رد�ت فعل ب�ضرية غير متطورة فهو يقع 
بالغر�م ويغ�ضب وي�ضرب... ينتهي به �الأمر لالنتحار.

�أورويــل«  للكاتــب »جــورج  هــو  �لثانــي  و�لكتــاب 
)George Orwell( ن�ضره عام 1٩4٩ عنو�نه »1٩84«، 
يتخيــل �لكاتب �أنــه في عام 1٩84 �ضــوف يحكم �لعالم 
»�الأخ �لكبيــر« )Big Brother( �لذي ير�قب كل �ضــيء 
وهو رئي�ض حزب يحكم بالد�ً كانت في �لما�ضي �إنكلتر� 
و�لبلــد جزء من �إتحــاد عالمي د�ئم �لحــروب وبالطبع 

ي�ضــتعمل »�الأخ �لكبير« �أجهزة �لمخابــر�ت �لمتطورة 
للتحكم بالمو�طنين و�لتالعب بعقولهم و�لبلد يخ�ضــع 
 )Big Brother( »لعبادة �ضخ�ضية زعيم »�الأخ �الأكبر

�لذي ال ُيخطىء.
وكــي يتمكــن �الأخ �الأكبر من �ل�ضــيطرة على �لعقول 
�إختــرع لغــة جديدة �ألغــى فيها �لكلمات �لتــي يمكن �ن 
تجعــل �لنا�ض يت�ضــاءلون ويفكرون فهنــاك لغة جديدة 
��ضــمها »New Speak«، و�لحكم ي�ضــتعمل �للعب على 
�لكلمــات فمثالً وز�رة �لكثرة تجوع �لنا�ض لقلة �لمو�د، 
وز�رة �ل�ضــالم تحــارب ووز�رة �لحــب تقب�ــض علــى 
�لمعار�ضين وتر�ضلهم �إلى �ل�ضجون �لخ.. لقد كان للغة 
�لجديــدة )New Speak( فــي رو�يــة »1٩84« تاأثيــر 

كبير على �للغة �النكليزية �لم�ضتعملة.
لقــد تنبه »جورج �أورويــل« �إلى �أهمية �للغة �لفائقة 
الأنهــا هي �لتــي تحدد �لمفاهيــم، وكما كان من �أ�ضــباب 
�إنقر��ــض �إن�ضــان »Neanderthal« �لــذي �ضــبقنا �إلى 
�لمغاور �ن لغته كانت بد�ئية ولم ي�ضتطع �إيجاد مفاهيم 
)Concept( تجمــع �الأفــر�د فــي مجتمع متما�ضــك في 

�ضبيل ُمثل عليا، مثل �لعد�لة و�لحرية.
و�الآن مع تحديد�ت غوغل للمعاني و�لكلمات �أ�ضبحنا 

�ضجناء للتف�ضير�ت �لتي نقر�أها على لوحة �لحا�ضوب.
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��ضتهل �الحتفال بتالوة عطرة من �لقر�آن 
وبعد  مرعي  عالء  �الأ�ضتاذ  �ألقاها  �لكريم 
عماد  �لدكتور  �الحتفال  عريف  من  تقديم 
غـــنـــوم، دخـــلـــت مـــو�كـــب �لــخــريــجــيــن 
ــات مـــن مــخــتــلــف �لــمــر�حــل  ــج ــري ــخ و�ل
�لدر��ضية. وبعد مو�ضيقى �لن�ضيد �لوطني 
ون�ضيد �الإ�ضالح جرى عر�ض فقرة �إن�ضادية 
بعنو�ن »�ضاأظل باالإ�ضالح مرفوع �لجبين« 

قدمها كوكبة من مدر�ضي �لثانوية.
ال�سيخ الميقاتي

�ال�ضتاذة  �لتربوية  �لمديرة  �ألقت  ثم 
علية �لميقاتي كلمة رئي�ض �للجنة �لتربوية 
�لم�ضرفة على ثانوية �الإ�ضالح �الإ�ضالمية 
ر�ضيد  محمد  �لمحامي  �ل�ضيخ  �ضماحة 
ما  بكل  �ضعينا  فيها:  جاء  ومما  �لميقاتي، 
�أوتينا من علم، من ُم�ضِرف ولجنة تربوية 
و�أ�ــضــاتــذة  �ضالحة  بيئة  نوفر  �أن  �إلــى 
متميزين،  مجدين  ومن�ضقين  كفوئين 
للتدريب  يخ�ضعون  م�ضابرين  �ضبورين 
زرعنا  لقد  جديد.  كل  ويو�كبون  �لم�ضتمر 
في طالبنا حب �هلل ور�ضوله و�لقيم �لدينية 
و�الأخالقية علها تنبت ثمرً� طيباً وال تكون 

�أر�ضاً جدباء قاحلة ال �ضمح �هلل.

و�ضدق من قال: من عرف ما يطلب، هان 
عليه ما يبذل

لقد عرفت ثانوية �الإ�ضالح �الإ�ضالمية ما 
تعالى،  باهلل  موؤمٍن  جيل  »�إعــد�د  تطلب: 
يخدم  قلبه  في  ال  يــده  في  �لدنيا  تكون 
ق�ضايا �أمته ووطنه بما فيه �ضالح �لعباد 

و�لبالد«.
مدير عام الثان�ية

محمد  �الأ�ضتاذ  �لعام  �لمدير  �ألقى  ثم 
�الإد�رة  كلمة  ميقاتي  ر�ضيد  محمد  خالد 
مبتدئاً حديثه بدعوة �الأهالي و�لخريجين 
�إلى �لفرح و�البتهاج في �حتفال �لتخريج 
طر�بل�ض  �لحبيبة  مدينتنا  في  ُيقام  �لذي 
و��ضتقر�رها  باأمنها  �لعابثون  حّول  �لتي 

�أفر�حها �إلى �أتر�ح و�أعيادها �إلى ماآتم.
ومما جاء فيها: 

وبغى  طر�بل�ض  ظلم  من  �هلل  �ضامح  ال 
بطر�بل�ض  نّكل  من  �هلل  �ضامح  ال  عليها. 
و�أ�ضاء �إليها. ال �ضامح �هلل من �أرعب �أهلها 
�ضيطن  من  �هلل  �ضامح  ال  �أطفالها.  وخوف 
باأنها  وبهتاناً  زورً�  و�تهمها  طر�بل�ض 

حا�ضنة لالإرهاب و�لتطرف.
و�لعلماء..  �لعلم  مدينة  هي  فطر�بل�ض 

مدينة �ل�ضامدين و�ل�ضرفاء.
طر�بل�ض هي مدينة �لتقوى و�ل�ضالم.

ُتقهر في كل يوم �ألف مرة ولكنها �أبية ال 
تعرف �ال�ضت�ضالم.

وهذ� �الحتفال، هو �أكبر رد عملي على 
فهذه  �لمدينة،  هذه  على  �ل�ضفهاء  تطاول 
ح�ضوننا وقالعنا، ح�ضون تربوية وقالع 

تعليمية دعوية.
هم  �الإ�ضالح  في  تربو�  �لذين  �أبناوؤكم 
هم  وهوؤالء  بعدكم،  من  �لجارية  �ل�ضدقة 
�لدنيا  علوم  �الإ�ضالح  في  تعلمو�  �لــذي 
وعلوم �لدين وكل علم يخدم �لدين هو علم 
�الإ�ضالح  في  تربو�  �لذين  وهــوؤالء  نافع. 
على بركم وهم يدعون لكم »رب �غفر لي 
ربياني  كما  �رحمهما  رب  ولـــو�لـــدي.. 

�ضغير�«.
فيهم  �أبناوؤكم  هوؤالء   .. منكم  �هلل  تقبل 
وب�ضماتكم  وب�ضماتنا  و�آثــاركــم،  �آثارنا 

�لد�لة علينا وعليكم.
في  لالإن�ضان  ُمربح  ��ضتثمار  �أف�ضل  �إن 
�الأبناء  مع  �ال�ضتثمار  هو  و�الآخرة  �لدنيا 
وتعليمهم  تربيتهم  ح�ضن  خـــالل  ــن  م
ورفعهم  وتوجيههم  وتمكينهم  ورعايتهم 
�لتي  و�ل�ضائبة  �ل�ضحيحة  �لوجهة  �إلى 

�هلل  مر�ضاة  �لمطاف  نهاية  فــي  تحقق 
�ضبحانه وتعالى »َوِلُكٍلّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَوِلّيَهاۖ  

َفا�ْضَتِبُقو� �ْلَخْيَر�ِت«.
�الإ�ضالمية  �الإ�ــضــالح  �خترتم  مــن  يــا 
وبكو�درنا  بنا  ووثقتم  الأبنائكم  مدر�ضة 
لنا  و�ضلمتم  ونهجنا  ور�ضالتنا  وخطنا 

�أبناءكم �أمانة.
�أف�ضل  �الأمانة  ن�ضلمكم  �ليوم  نـحن  ها 
مما �ُضلمت �إلينا »فاإن �أ�ضبنا فمن �هلل و�ن 

�أخطاأنا فمنا ومن �ضياطين �أنف�ضنا«.
حر�ضنا في ثانوية �الإ�ضالح �الإ�ضالمية 
�أبنائكم ب�ضيء ال ديناً  �أال نبخل على  على 
�لالزمة  �لرعاية  نوليهم  و�أن  دنيا،  وال 
�لعملية  في  نج�ضد  و�أن  �لفائقة  و�لعناية 
�لموؤ�ض�ضة  هذه  ر�ضالة  �ليومية  �لتربوية 
�الإ�ــضــالم،  ر�ضالة  �لحقيقة  في  هي  �لتي 
فربط  �هلل،  تعرف  �أجــيــال  تربية  ر�ضالة 
�لطالب وتعريفه بخالقه ليكون هلل كما يريد 
�أولوياتنا ومن �ضميم و�جباتنا  �أولى  من 

وم�ضوؤولياتنا �لتربوية و�لتعليمية.
وقال �أي�ضاً:

�أيها �لحفل �لكريم،
يتخرج طالبنا �ليوم في ظروف ع�ضيبة 
حــروب  مــن  جــانــب  كــل  مــن  بهم  ُتحيط 

وتهديد�ت  ونكبات  ومــجــازر  و�أزمــــات 
وتحديات...

�ضفقة  �لتحديات  ــذه  ه طليعة  ــي  وف
�لوح�ض  ذ�ك  �لقرن،  وحيد  عر�بها  �لقرن، 
�أهل �لخليج وال  �أمو�ل  �لذي ال ي�ضبع من 
هي  �لم�ضاكين،  و�لعرب  �لم�ضلمين  �أمو�ل 
في �لحقيقة �ضفعة �لقرن �لم�ضوؤومة بحق 
في  �لمظلومة..  �لفل�ضطينية  �لق�ضية 
�لق�ضية  �أن  على  طالبنا  ربينا  �الإ�ضالح 
لهذه  �لمركزية  �لق�ضية  هي  �لفل�ضطينية 
�الأمة، و�أنها لي�ضت ق�ضية عقارية بقدر ما 
مع  �ضر�عنا  و�أن  عقائدية،  ق�ضية  هي 
�إ�ضر�ئيل لي�ض �ضر�ع �ضاعة بل �ضر�عاً �إلى 
ُت�ضترجع  ال  فل�ضطين  و�أن  �ل�ضاعة،  قيام 
�لمنبطحين  و�نبطاح  �لمطبعين  بتطبيع 
ُت�ضترجع  و�إنما  �لم�ضت�ضلمين  و��ضت�ضالم 
�لقد�ض..  في  �لمر�بطين  �الأبطال  ب�ضو�عد 
فالقد�ض لن تكون عا�ضمة �أبدية الإ�ضر�ئيل 
فل�ضطين  عا�ضمة  �هلل  بــاإذن  �ضتبقى  بل 
و�الإ�ضالمية  �لعربية  �لعو��ضم  وعا�ضمة 
ُ َخْيُر �ْلَماِكِريَن«. ُ َو�هلَلّ »َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر �هلَلّ

فال ل�ضفقة �لقرن، وال لموؤتمر �لبحرين، 
على  للمقامرة  ال  و  فل�ضطين،  لبيع  وال 

ح�ضاب �ل�ضعوب �لمظلومة. 

ثانوية الإ�ضالح الإ�ضالمية تحتفل بنهاية العام الدرا�ضي الواحد والأربعين وتخريج دفعة من طالبها من مختلف المراحل الدرا�ضية

المحامي ال�سيخ محمد ر�سيد الميقاتي: �َسعينا لإعداد جيل موؤمن باهلل تعالى تكون الدنيا
في َيده ل في قلبه، يخدم ق�سايا اأمته ووطنه

المدير العام                                                                                                                    
الأ�صتاذ محمد خالد الميقاتي

تكريم خريج الإ�صالح الطالب اأيمن المل الحائز على المرتبة الأولى في طرابل�ص والثانية في ال�صمال في �صهادة الثانوية العامة - فرع الح�صور في الحتفال
العلوم العامة 2018 من قبل الإدارة والر�صميين

رئي�صة المنطقة التربوية في ال�صمال                                                                                      
الأ�صتاذة نهال حاماتي نعمة تلقي كلمتها

المديرة التربوية الأ�صتاذة علية الميقاتي تلقي كلمة رئي�ص اللجنة التربوية الم�صرفة على 
ثانوية الإ�صالح الإ�صالمية �صماحة ال�صيخ المحامي محمد ر�صيد الميقاتي

بعون �هلل وتوفيقه، وبدعوة من رئي�ض جمعية �الإ�ضــالح 
�الإ�ضــالمية �ضماحة �ل�ضــيخ �لمحامي محمد ر�ضيد �لميقاتي 
وبح�ضــوره، �أقامــت ثانوية �الإ�ضــالح �الإ�ضــالمية �حتفااًل 
بمنا�ضبة نهاية �لعام �لدر��ضي �لو�حد و�الأربعين، وتخريج 
دفعــة جديــدة من طــالب �ل�ضــهاد�ت �لر�ضــمية و�لمرحلة 
�البتد�ئيــة، وتكريم �لخريــج �لمتفوق �أيمــن عبد�هلل �لمل، 
�لــذي حاز علــى �لمرتبة �الأولى في طر�بل�ــض و�لثانية في 

�ل�ضــمال فــي �ضــهادة �لثانوية �لعامة  فــرع  �لعلوم �لعامة 
.2018

ح�ضــر �الحتفال دولــة �لرئي�ض �الأ�ضــتاذ نجيــب ميقاتي 
ممثــاًل بالدكتــور عبــد �الإله ميقاتــي، ومعالــي �لوزير عبد 
�للطيف كبارة ممثاًل باالأ�ضتاذ �ضامي ر�ضا، ومعالي �لوزير 
في�ضــل كر�مــي ممثــاًل باالأ�ضــتاذ يا�ضــر عبو�ضــي، و�للو�ء 
�أ�ضــرف ريفي ممثاًل بالدكتور كمــال زيادة، ورئي�ض جامعة 

طر�بل�ض �الأ�ضتاذ �لدكتور ر�أفت �لميقاتي، ونقيب �لمحامين 
�الأ�ضــتاذ محمــد �لمر�د ممثــاًل بالدكتور عبــد �لمنعم كبارة 
ونقيب �لمهند�ضــين �الأ�ضــتاذ ب�ضــام زيادة ممثاًل بال�ضــيدة 
يا�ضــمين غمــر�وي و�لعقيــد فــي �لجي�ــض �للبنانــي با�ضــم 
�الأيوبي، ومدير عام ثانوية �الإ�ضــالح �الإ�ضــالمية �الأ�ضتاذ 
محمــد خالــد �لميقاتــي، وح�ضــد مــن �لفعاليــات �لتربوية 

و�الأمنية و�الجتماعية و�أهالي �لطالب و�لخريجين.

ق عالقتها باهلل رئي�سة المنطقة التربوية: بثانويتكم العريقة ُنفاخر.. ُمثّمنين نتائجكم وُم�سيدين باأجيالكم التي ُتوثَّ
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�لذي  �لحميد  عبد  �ل�ضطان  �هلل  رحــم 
فل�ضطين بعد  ليقاي�ضه على  جاءه هرتزل 
�أن �أتى بخم�ضة ماليين ليرة ذهبية فطرده 
لو  �لم�ضهورة:  كلمته  وقــال  مجل�ضه  من 
قطعو�ج�ضدي �إرباً �إربا، ما بعت �ضبرً� من 

فل�ضطين.
وختم كلمته قائاًل:

�أيها �لخريجون، �أيتها �لخريجات:
بها  در�ضتم  �لتي  و�لمقرر�ت  �لكتب  كل 
جديدة  �الأيــام  من  يــوم  في  كانت  و�لتي 
نجاحكم  لحظة  ــي  ف قــديــمــة  �ضت�ضبح 
ــازكــم لــالمــتــحــانــات و�لــمــرحــلــة  ــي و�جــت
و�ضت�ضعونها  فيها..  �أنتم  �لتي  �لدر��ضية 

جانباً �أو �ضتهدونها لمن يحتاجها ربما..
معكم  يبقى  �أن  ينبغي  و�حدً�  كتاباً  �إال 
هو  �لكتب  كل  وقبل  �لكتب  كل  فــوق  هو 
�إلــى  موه  �ضُ �لكريم.  ــقــر�آن  �ل �هلل  كتاب 
وم�ضيبكم،  �ضبابكم  في  الزموه  �ضدركم، 
وحلكم  وح�ضركم  �ضفركم  في  و�ضادقوه 
وترحالكم. هو �لقر�آن �لكريم، هو حبل �هلل 
ــ�ــضــر�ط  �لــمــتــيــن و�لـــذكـــر �لــحــكــيــم و�ل
باأيديكم  وطرفه  �هلل  بيد  طرفه  �لم�ضتقيم، 
هو  تهجروه  وال  تتركوه  وال  به  فتم�ضكو� 

ودليلكم  و�ضائقكم  ونبر��ضكم  د�ضتوركم 
�إلى �لجنة...

فاإن  و�أمتكم..  لبلدكم  مخل�ضين  كونو� 
رو� �أنتم في  ر بلدكم في حقكم فال تق�ضّ ق�ضّ

حقه تماماً كما قال �ل�ضاعر �لموؤمن:
بالدي و�إن جارت علّي عزيزة

و�أهلي و�إن �ضنو� علّي كر�م
ع�ضتم وعا�ضت �الإ�ضالح باأمن و�إيمان..

حاماتي
وبعد ذلك �ألقت رئي�ضة �لمنطقة �لتربوية 
ومما  كلمتها  نعمة  حاماتي  نهال  �الأ�ضتاذة 
جاء فيها: ُي�ضعدني �أن �أعتلَي هذ� �لمنبر، 
ل�ضرح تربوي عريق، باتت له قدٌم ر��ضخٌة 
على  وهــو  �ضمااًل،  �لتربوية  بنيتنا  في 
م�ضيرته  مــن  �لــخــامــ�ــض  �لــعــقــد  عــتــبــات 

�لتعليمية �لظافرة و�لمباركة.
�لتربوي  �ل�ضرح  هــذ�  �أن  ريــب  ال  و 
�ل�ضامخ يديُن، وجودً� و م�ضيرة و�نطالقًة 
عالمًة  ل  ت�ضكِّ ز�هــرة،  لجمعية  و�عـــدًة، 
لموؤ�ض�ضات  فارقًة بين نظير�تها �لحا�ضنة 
مر�حل  كــل  ت�ضمل  وتــربــويــة،  تعليمية 
�إلى  وعبورً�  �لجامعي،  قبل  ما  �لتعليم، 

�لمرحلة �لجامعية.
ف�ضكرً� للقيمين على »جمعية �الإ�ضالح 
�الإ�ضالمية«، و في مقّدمتهم رئي�ضها �ضماحة 
�لميقاتي،  ر�ضيد  محمد  �ل�ضيخ  �لمحامي 
على  �لم�ضرفة  �لتربوية  للجنة  و�ل�ضكر 
و�ل�ضكر  �الإ�ضالمية،  �الإ�ــضــالح  ثانوية 
�لثانوية  لهذه  �لعام  �لمدير  �إلى  مو�ضول 
وللهيئتين  �لميقاتي،  خالد  محمد  �الأ�ضتاذ 
ي�ضّكلون  �لــذيــن  و�لتعليمية  ــــة  �الإد�ري
�لعن�ضر �الأكثر فاعلية في �لم�ضار �لتربوي 

و�لتعليمي لهذ� �ل�ضرح �ل�ضامخ.
على  عام  كل  حر�ضنا  لقد  �الأحباء  �أيها 
�لنتائج  لجهة  �ضيما  ال  ثانويتكم،  مو�كبة 
�ل�ضهادة  �متحانات  فــي  تحّققها  �لــتــي 
�لر�ضمية، لل�ضهادة �لمتو�ضطة ولل�ضهاد�ت 
�لثانوية �لعامة، فكانت نتائج ُيفتخر بها، 
تعك�ض جهود �لم�ضرفين عليها، بما ُيحّقق 

�أف�ضل �لمر�تب و�لدرجات.
�لمكين،  �لــ�ــضــرح  بــهــذ�  بثانويتكم، 
�لتربوية  �لموؤ�ض�ضات  من  وبنظير�تها 
تقّدمه  ما  عالياً  ُمَثّمنين  ُنفاخر،  �لعريقة 
تربية  ُح�ضن  مــن  �لــطــالــعــة،  الأجــيــالــنــا 
و�لقيم  �لتعليم  بين  مو�ئمًة  وتن�ضئٍة، 

تن�ضئونها  �أجيال  هي  �لُف�ضلى.  �الأخالقية 
على منظومات قيٍم، ُتَوّثق �لعالقة مع �هلل. 
�لحفل  ينعقد تحته هذ�  �لذي  �ل�ضعار  �إّنه 
�ل�ضنوي: »و�حد و �أربعون عاماً في تربية 

وتعليم �أجياٍل تعرف �هلل«.
�لنهج  ــذ�  ه ت�ضلكو�  �أن  غريباً  لي�ض 
و�ِضماتكم  ��ضمكم  هو  فعنو�نكم،  �لقويم، 
�لتي تدلُّ عليكم، و هل ثمة ما ي�ضمو على 
�الإ�ضالح، كعمل يتطّلع �إلى �لبناء و �إعادة 
�لتكوين خْلقاً �ضوّياً، م�ضد�قاً لقوله تعالى 
�إال �الإ�ضالَح ما ��ضتطعُت وما  ُ�ريُد  : »�إْن 

توفيقي �إال باهلل«.
فتئتم  ما  �لتي  روؤيتكم،  لفتتنا  لقد  و 
»من  نقتب�ض:  منها  �لمالأ،  على  ترددونها 
عرف �هلل �ضلك �لطريق، ومن �ضلك طريق 
�أحو�له  ُلَحْت  و�ضَ حياته  ��ضتقامت  �هلل 

.»...
�أيمن  �لمتفوق  �لطالب  تكريم  جرى  ثم 
عبد �هلل �لمل �لذي ت�ضلم درعه من رئي�ضة 
وممثلي  و�الإد�رة  �لتربوية  �لمنطقة 
عر�ض  �أعقبه  و�لنو�ب.  �لــوزر�ء  �ل�ضادة 
�لدر��ضي  �لعام  ح�ضاد  عن  وثائقي  فيلم 
في  عاماً   41« بعنو�ن  و�الأربعين  �لو�حد 

تربية وتعليم �أجيال تعرف �هلل«.
الخريج�ن

ثم �ألقى �لطالب �لخريجون محمد ر�ضيد 
و�أحمد  كجك  فادي  وريم  �لميقاتي  ر�أفت 
طارق عثمان وفرح كمال تركي و�آية نا�ضر 
�أحمد كلمة خريجي �لمرحلة �لثانوية من 

مختلف �لفروع ومما جاء فيها:
�آمناً  ومح�ضناً  ملجاأً  ثانويتنا  كانت  لقد 
من م�ضاعب �لحياة و�ُضلماً نرتقي به نحو 
لم  �ل�ضرح  هــذ�  فــي  و�الأمــجــاد،  �لعلى 
يقت�ضر تعليمنا على علوم �لدنيا و�لدين، 
بل �ت�ضع لي�ضمل بناء �ل�ضخ�ضية �الإ�ضالمية 
بناء �الإن�ضان �ل�ضالح و�لم�ضلح و�لم�ضتعد 
لخدمة مجتمعه وبناء وطنه ورفعة �أمته. 
فما  حقكم  تفيكم  ولن  قليلة  �لكلمات  �إن 
قدمتموه كثير كثير وال ن�ضتطيع �أن نقول 
�إال جز�كم �هلل عنا كل خير وتقبل �هلل عملكم 

�إنه �ضميع مجيب.
�ل�ضهاد�ت  توزيع  جــرى  �لختام  وفــي 
تخلل  وقد  و�لخريجات،  �لخريجين  على 
و��ضتعر��ضية  �إن�ضادية  فقر�ت  �الحتفال 
قدمها طالب �لثانوية من مختلف �لمر�حل. 

المدير العام لثانوية الإ�سالح الإ�سالمية الأ�ستاذ محمد خالد الميقاتي:
الُمتعلِّمة هو اأكبر رّد على الُمتِهمين لطرابل�س باأنها حا�سنة التطرف والإرهاب الُنخب  بتخريج  • احتفالنا 

ال�سماء الَعلمنة والُبعد عن وحي  اأولوياتنا ومن �سميم واجباتنا في ع�سر  اأَولى  المخلوق بخالقه من  • َربط الطالب بربه وتعريف 
ال�سرفاء الُم�سلحين  ومن  الُمزّيف  ل  الحقيقي  »الإ�سالح«  من  بد  ل  ل�سبابنا  م�سرق  م�ستقبل  و�سناعة  ببلدنا  • للنهو�س 

فقات على ح�ساب ال�سعوب الُم�ست�سعفة • ل ل�سفقة القرن الم�سوؤومة بحق الق�سية الفل�سطينية المظلومة ول لكل المقامرات وال�سَّ

كلمة الخريجين من الفروع الثالثة: علوم الحياة، العلوم العامة، القت�صاد والجتماعدخول مواكب الخريجين الحتفال من الجو

اأحد الخريجين ي�صتلم �صهادته اإحدى الفقرات ال�صتعرا�صية لطالبات المرحلة البتدائية اإحدى الخريجات ت�صتلم �صهادتها

عريف الحتفال                                                  
الدكتور عماد غنوم 

رئي�ص جمعية الإ�صالح الإ�صالمية �صماحة ال�صيخ محمد ر�صيد الميقاتي والمدير العام محمد خالد الميقاتي يكرمان 
الخريج المتميز اأيمن المل

كلمة الخريجين باللغة الإنكليزية تلقيها الطالبة 
فرح تركي

الأ�صتاذ عالء مرعي                                               
في تالوة للقراآن الكريم
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على  �لجنان  جامعة  خاللها  من  �أطلت  جديدة  نافذة 
�الإتفاقيات  �أبرز  �إلى  ت�ضاف  باتفاقية  تتّوجت  �أوروبا، 
»�أكاديمية  �لخارج، وهي مع  �لجامعة مع  �لتي وّقعتها 
رئي�ض  بح�ضور   »ASMP باري�ض  في  �الإد�رية  �لعلوم 
في  �الإد�ريــة  �لدر��ضات  لمعهد  �لعلمي  �لتوجيه  لجنة 
Jean- بيريتي  مــاري   - جــان  �لبروفي�ضور  باري�ض 

Marie PERETTI، تهدف هذه �التفاقية �لى �لتعاون 
 Business �الأعــمــال  �إد�رة  دكــتــور�ه  برنامج  حــول 
�لعلمية  �لموؤتمر�ت  Administration من خالل تنظيم 
�الأ�ضاتذة  تبادل  �إلى  �إ�ضافة  �لم�ضتركة،  و�الأكاديمية 
�لطالب  ــام  �أم �لفر�ضة  و�إتــاحــة  �لعلمية  و�لخبر�ت 

�لمحّكمة. �لعلمية  �الأبحاث  لن�ضر  و�لباحثين 

للطالب  كبيرة  فر�ضة  �التفاقية  هــذه  ت�ضّكل  كما 
�ضهادة  على  للح�ضول   DBA �لـ  برنامج  في  لاللتحاق 
�لجانب  بين  تجمع  �الأعــمــال  �إد�رة  فــي  دكــتــور�ه 
�أهم  في  �لمهني  �أو  �ضي  �لتخ�ضّ و�لجانب  �الأكاديمي 
�الأعمال  ــادة  ري �لت�ضويق،  �الأعــمــال:  �إد�رة  مجاالت 
و�لمو�رد  �الإجتماعية،  �لم�ضوؤولية  �ال�ضتر�تيجية، 

�لب�ضرية.
تمّكن  �لفرن�ضية   - �للبنانية  �ل�ضر�كة  ــذه  ه �إن 
�إلى  �لمعرفة  من  ينطلق  م�ضار  توحيد  من  �لموؤ�ّض�ضتين 
م�ضاحة �إن�ضانية عميقة في �ضبيل خير �لب�ضرية ونمائها 
يكن  حد�د  منى  �لبروف�ضورة  �لموؤ�ّض�ضة  �أر�دتها  كما 

رحمها �هلل.

ASMP اتفاقية مع اأكاديمية العلوم الإدارية بباري�س

»الجنان«
�سريكة اأ�سا�سية

في م�سروع »الم�سغل«
منذ انطالقه في اأيلول 2017

طالب جامعة الجنان: فر�س متنوعة محليًا ودوليًا

�أطلقتها  �لتي  »�لم�ضغل«  �لر�ئدة  �لمبادرة  في  �لجنان  جامعة  ت�ضارك 
ومنظمة  �أخــرى  جامعات  مع  بالتعاون  و�لتنمية  لالإ�ضالح  بيوند  �ضركة 
 Cooperative Groupو Sustainability in Action Avanziو COSV

CGM وذلك بتمويٍل من د�ئرة �لتعاون �الإيطالي.
يهــدف م�ضــروع �لم�ضــغل �إلى زيــادة فر�ض عمل �ل�ضــباب من خــالل بناء 
قدر�تهــم في مجــال �لّريادة، مع �لتركيز على �لريــادة �الجتماعية و�البتكار 
�الجتماعــي، مّمــا يعــّزز مــن وجــود بيئــة مو�تيــة للتنميــة �الجتماعيــة، 
�القت�ضادية �ل�ضــاملة و�لبديلة وذلك بال�ضر�كة مع موؤ�ّض�ضات �لتعليم �لعالي 

وجهات �لتدريب �لمهني �لفاعلة في منطقتي �ل�ضمال و�لبقاع في لبنان.
وي�ضم �لم�ضروع:

- مر�ضــد �ضــوق �لعمل: وهو عبارة عن در��ضة حول �ضوق �لعمل لمعرفة 
حاجاته وذلك من خالل �إن�ضاء فريق بحث في كل من �لجامعات �ل�ضريكة في 
�لم�ضــروع وتطويــر �ضــبكة تعاونّيــة مــن �الأطــر�ف �لمعنّيــة كالجامعــات، 
وموؤ�ّض�ضــات �لتدريب �لمهنــي، و�لموؤ�ّض�ضــات �لعاّمة، و�لموؤ�ّض�ضــات �لمالّية 

و�لموؤ�ّض�ضات �لتجارّية.
- ت�ضــميم مناهج جديدة تتكّيف مع حاجات �ضــوق �لعمل، وكذلك تقنّيات 

�لتعّلم �لتجريبي بهدف دعم �أ�ضاتذة �لجامعات ومعّلمي �لتدريب �لمهني.
- �إن�ضــاء مر�كــز لالبتكار �الجتماعي فــي �لجامعات، و�لتي من �ضــاأنها �أن 
تقدم خدمات �لدعم في �لّريادة، �البتكار�الجتماعي، و�لمطابقة بين �لعر�ض 
و�لطلب في �ضوق �لعمل لطالبها وطالب موؤ�ّض�ضات �لتدريب �لمهني و�لمجتمع 

�لمحلي.
وي�ضــتمر »�لم�ضــغل« بدر��ضة �ل�ضــوق خالل �ضــيف 201٩ ويعاود �لعمل 
علــى موقعه �اللكتروني وتحديث �لتطبيــق �لخا�ض به على �لهو�تف �لذكية 

بهدف مو�كبة �لتغيير�ت و�حتياجات �ضوق �لعمل.

طالب الـ DBA في فرن�صا، دفعة البروف�صورة منى حداد رحمها اللهدرع تقديري للبروفي�صور بيريتي من الجامعة عربون تعاون بين الطرفين

حفل توزيع ال�صهادات على الم�صاركين �صمن م�صابقة البتكار الجتماعي في »الم�صغل«
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في مقابلة مع عميدة كلية العلوم في جامعة الجنان

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

في �إطار �لتطور �لتكنولوجي في كافة ميادين �لحياة خا�ضة على �ل�ضعيد 
�لعلمــي و�لعملي، وما ت�ضــهده �لجامعــات من تغيير�ت �ضــريعة تحتم عليها 
تحديث بر�مجها وكلياتها ومناهجها ب�ضــكل يتالءم مع �ضــوق �لعمل، تحدثت 
عميــدة كليــة �لعلوم في جامعة �لجنان �لدكتــورة جومانة يون�ض عن كليتها 
وما تت�ضــمن من �خت�ضا�ضــات ومو�د نظرية وتطبيقيــة ومختبر�ت وبر�مج 

تكنولوجية حديثة.
• ما هي الخت�سا�سات التي تت�سمنها كلية العلوم في جامعة الجنان؟

- تت�ضــمن كلية �لعلوم في جامعة �لجنان �أربعة �خت�ضا�ضــات �أ�ضا�ضــية 
.Computer Science, Biochemistry, Chemistry, Biology :وهي

• كيف يتم تحديث الخت�سا�سات وتنظيمها؟
- تعتبــر هذه �الخت�ضا�ضــات �الأعمــدة �لمتينة �لتي ترتكــز عليها �لكلية، 
وفــي هــذ� �الإطار تم تطوير �لمناهج كافة لت�ضــبح ج�ضــر عبــور �إلى ميادين 

�ضوق �لعمل.
علــى �ضــبيل �لمثــال، فقــد قمنــا باإدخــال مــو�د جديــدة فــي �خت�ضــا�ض 

 Artificial Intelligence, Robotics, Cloud Computing, :لمعلوماتية�
Cyber Security �إ�ضــافة �إلــى مــو�د تطبيقية تدّر�ض فــي �لمختبر�ت وذلك 

بهدف تجهيز �لطالب ليدخل عالم �لبرمجة بثقة تامة وبقدرة عالية.
وحر�ضــاَ منا على مو�كبة عجلة �لعلم �لع�ضــرية قمنا باإدخال مادة ريادة 
�الأعمــال Entrepreneurship فــي كل �الخت�ضا�ضــات ممــا يف�ضــح لجميــع 
�لطــالب تعزيــز و�إنماء فكرة توظيف معلوماتهم ويحثهم على �إن�ضــاء عملهم 

�لخا�ض بجد�رة.
• ما هي البرامج التطبيقية الموجودة في المختبرات؟

- نحر�ــض دومــاً علــى �أن تكــون �لبر�مــج �لتطبيقية جديدة تكّمل �ل�ضــق 
 PYTHON, ANDROID لنظري للمو�د فهناك بر�مج معلوماتية متقدمة�
STUDIO, JAVA EE وغيرهــا مــن �لمــو�د �لتــي تو�كب �لع�ضــر �لعلمي 

و�لتي تفتقدها �لمناهج �لتقليدية في ع�ضر �لجيل �لرقمي.
• ما هي اأطر التعاون الأكاديمي التي تربط الكلية بجهات اأخرى؟

و�تفاقية   AUF هناك �تفاقية تعاون مع �لوكالة �لجامعية �لفرنكوفونية -

مــع غرفة �لتجارة و�ل�ضــناعة و�لزر�عة في طر�بل�ــض، وكذلك نحر�ض دوماً 
على م�ضــاركة طالبنا في كافة �لم�ضــاريع و�لم�ضــابقات �لتــي تنّمي مهار�تهم 
 DEVELOPPEMENT ETUDIANT كبرنامــج  و�لعمليــة،  �لعلميــة 
»�لم�ضــغل«  وبرنامــج   ENTREPRENEUR AU LIBAN - DEEL

لتطوير ريادة �الأعمال في لبنان .
• ما هي الخطة التطويرية للكلية؟

- يعتبــر �لتعليــم �لجامعي مــن �أهم �لمر�حــل �لتي توؤهل �لطالب ل�ضــوق 
�لعمــل. لــذ�، ال بد مــن �أن تكون �لجامعــة مميزة من حيث كادرهــا �لتعليمي 
وتجهيز�تهــا �لتقنيــة �لمتطــورة وبر�مجها. وهنا، في جامعــة �لجنان، وفي 
كلية �لعلوم باالأخ�ض، هدفنا بناء �الإن�ضان بالدرجة �الأولى لذلك نحر�ض على 
تقديــم �الأف�ضــل من حيث جودة �لتعليم ليتخرج �لطالــب وثقته كبيرة �أّن ما 

تعلمه يتطابق مع ما �ضي�ضاهده في �ضوق �لعمل.
فالخطــة �لتطويريــة ت�ضــمل كافــة �لجو�نــب الأن هدفنا و�حد وهــو »بناء 

�الإن�ضان«.

DEEL PROJECT م�صاركة طالب كلية العلوم في

ور�صة عمل في قاعة التدري�ص التفاعلية

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

في مختبر التمري�ص

�لجنان  جامعة  »مــركــز  ُيعتبر 
دّرة  و�لتعليم«  �لتعّلم  في  للتمّيز 
 ،2018 للعام  �لجامعة  �إنــجــاز�ت 
من  تمويل  عبر  �لمركز  تاأ�ّض�ض  حيث 
�لتابع  بال�ض  �إير��ضمو�ض  برنامج 
�إطـــار  �ضمن  ـــــي  �الأوروب لــالّتــحــاد 
 ،»)E-Taleb( »�إي-طالب  م�ضروع 
�إلــى  يــهــدف  هيكلي  مــ�ــضــروع  ــو  وه
�للبنانية  �لمهنية  �لمعايير  تطوير 
من  و�لتعاون  و�لتعّلم  �لتعليم  في 
�لممار�ضات  وتبادل  �البتكار  �أجــل 
بــاأطــر  �لــ�ــضــلــة  ذ�ت  و�لـــخـــبـــر�ت 
�إي  م�ضروع  ي�ضّم  مماثلة.  �أوروبية 

جامعات   8 مــن  تحالفاً  طــالــب   -
جامعة  قيادة  تحت  مرموقة  لبنانية 
وبرعاية  )�لك�ضليك(  �لقد�ض  �لروح 
في  �لعالي  و�لتعليم  �لتربية  وز�رة 
ــاء �أوروبـــيـــيـــن من  ــرك ــض لــبــنــان و�

بريطانيا و�ألمانيا وفرن�ضا.
�لجنان  جامعة  »مــركــز  يــهــدف 
للتمّيز في �لتعّلم و�لتعليم« �إلى دعم 
و�لم�ضتمر  �الأّولــي  �لمهني  �لتطوير 
ــض في  ــ� ــدري ــت �ل الأعـــ�ـــضـــاء هــيــئــة 
وتعزيز  �لعالي  �لتعليم  موؤ�ّض�ضات 
من  و�لتعليم  للتعّلم  �لدينامية  نهج 
و�لتطوير  و�البتكار  ــد�ع  �الإب خالل 

�ضات �الأكاديمية  �لم�ضتمر في �لتخ�ضّ
ي�ضّم  �لمهنية.  �لبيئات  �أو  �لمتنوعة 
في  للتمّيز  �لجنان  جامعة  »مركز 
للمحاكات  مختبرً�  و�لتعليم«  �لتعّلم 
ي�ضّم  �لتمري�ضية  �لــمــهــار�ت  على 
حيث  �الآليين  �لمر�ضى  مــن  عـــددً� 
�لحاالت  لمحاكاة  برمجتهم  يمكن 
�لطالب  لتدريب  �لمتنّوعة  �ل�ضحية 
�ل�ضريرية.  �لتمري�ض  مهار�ت  على 
كما ي�ضّم �لمركز �أي�ضاً قاعة تدري�ض 
على  ت�ضتمل  حيث  �لتفاعل،  فائقة 
عبر  ُبعد  عن  للتعليم  ذكية  �ضا�ضة 
تت�ضّمن  تفاعلية  و�ضا�ضات  �النترنت 

في  �لتكنولوجية  �لو�ضائل  ــدث  �أح
�لتعليم، ومنها، على �ضبيل �لمثال ال 
�لح�ضر، قدرتها على تحويل �لح�ضة 
على  »�لدر�ض  نظام  �إلــى  �لدر��ضية 
�ل�ضا�ضة  تــربــط  بحيث  �لـــهـــو�ء« 
�لتفاعلية جميع �الأجهزة �الإلكترونية 
قاعة  ــي  ف ــالب  ــط �ل يحملها  ــي  ــت �ل
محمولة  هــو�تــف  مــن  �لــتــدريــ�ــض 
�ضبكة  �ضمن  حو��ضيب  �أو  ــو�ح  و�أل
خاللها  من  يتمّكن  موّحدة  �ت�ضال 
ومع  بينهم  فيما  �لتفاعل  من  �لطالب 
في  �لمحا�ضر  يوّجهها  �لتي  �الأ�ضئلة 
�لتفاعلية  �ل�ضا�ضة  وتقوم  �لقاعة.  

�ل�ضريعة  �الختبار�ت  نتائج  بعر�ض 
�أثــنــاء  �لمحا�ضر  بها  يــقــوم  �لــتــي 
و�ضول  ُح�ْضن  من  للتاأّكد  �لتعليم 
�لــمــعــلــومــة �إلــــى �أذهـــــان �لــطــالب 
�أخرى.  فكرة  �إلى  �النتقال  وبالتالي 
هذ�  باختبار  �لجامعة  با�ضرت  وقد 
وقد  �لــدرو�ــض،  من  عدد  في  �لنظام 
�لطاّلب  بين  كبيرً�  قبواًل  �الأمر  القى 

و�الأ�ضاتذة على حّد �ضو�ء.
جامعة  ــز  ــرك »م ــّدم  ــق ي ــوف  ــض و�
و�لتعليم«  �لتعّلم  في  للتمّيز  �لجنان 
�ضل�ضة  �لمقبل  �لدر��ضي  �لعام  في 
لتطوير  متنّوعة  تدريبية  بــر�مــج 

هيئة  الأع�ضاء  �لتعليمية  �لمهار�ت 
�إلى  �لتدري�ض، لي�ض فقط للمنت�ضبين 
ـــل الأولـــئـــك  ــة �لـــجـــنـــان، ب ــع ــام ج
�لمنت�ضبين لعموم موؤ�ّض�ضات �لتعليم 
»مركز  ويتو��ضل  لبنان.  في  �لعالي 
�لتعّلم  في  للتمّيز  �لجنان  جامعة 
�لتي  �الأخرى  �لمر�كز  و�لتعليم« مع 
م�ضروع  �إطـــار  فــي  �إنــ�ــضــاوؤهــا  تــّم 
لتر�ضيخ   »)E-Taleb( »�إي-طالب 
�لمر�كز  تلك  بين  فيما  �لــتــعــاون 
لتعزيز  �الآيــلــة  �لخبر�ت  ولتبادل 
موؤ�ّض�ضات  فــي  و�لتعليم  �لتعّلم 

�لتعليم �لعالي �للبنانية.

مركز جامعة الجنان للتمّيز في التعّلم والتعليم
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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 اأن يجرنا اإلى حيث ل نريد

�أعلــن �لرئي�ــض نجيــب ميقاتي من 
طر�بل�ــض رف�ض محاوالت �لقفز فوق 
�لد�ضــتور و�العر�ف و�ال�ضــول وما 
حــدده �إتفاق �لطائف من �ضــالحيات 
د�ضتورية و��ضحة ومتو�زنة لتحقيق 
ماآرب �آنية تت�ضــبب ب�ضروخ وت�ضيع 

�لتو�زن في �لبلد.
وقــال فــي �حتفال تخريــج �لدفعة 
�الأولــى من طالب »جامعــة �لعزم«: 
»�ضــحيح �أننا �أبناء طائفة حباها �هلل 
بحر�ضــها على روحية وطنها، ولكن 
�ل�ضــحيح �أي�ضــا �أننا حري�ضون على 
كر�مــة �أهلنــا وعلــى عنفو�نهم، ولن 
ن�ضــمح الأحــد �أن يجرنا �إلــى حيث ال 
نريــد، الأننــا موؤمنــون بــاأن لبنان هو 
�أو  تمييــز  دون  مــن  �أبنائــه  لجميــع 

تفرقة.
�ي تقــارب وتــالق بيــن �لقياد�ت 
�لدولــة  روح  لتثبيــت  هــو  �ل�ضــنية 
م�ضــلحة  و�الأخيــر  �الول  وهدفــه 
�لجميــع  حقــوق  وحفــظ  �لوطــن 
وجــه  فــي  منيعــا  �ضــد�  و�لوقــوف 
�لمتهوريــن  بع�ــض  محــاوالت 
�لفتنــة.  بنــار  �للعــب  و�لمغامريــن 
لكلمــة  وجــود  ال  �قــول  وب�ضــر�حة 
�حباط في نفو�ض �أهلنا ولكن �حذرو� 

غ�ضبهم«.

�أ�ضاف: »�إن كل �لحمالت �لجائرة 
و�الفتر�ء�ت لن تثنينا عن منا�ضــرة 
�لمظلــوم و�لوقوف �لــى جانب �أهلنا 
وخدمتهــم بكل مــا �أوتينا من قدر�ت. 
وال �أحد ي�ضــتطيع �أن يز�يد علينا في 
�ضــقف  و�لتــز�م  �لق�ضــاء  �حتــر�م 
�لقانون، �أو �أن ي�ضــتدرجنا �لى رد�ت 
�لفعــل �أو �لظهور بمظهر �لمد�فع عن 
نف�ضــه. فلتبت كل �الحكام ولي�ضــجن 
من تثبت �د�نته وليطلق �لبريء، �ما 
�البقــاء على �لنا�ض في �ل�ضــجون من 
دون محاكمــة ل�ضــنو�ت فامر ال يقبل 

به عقل وال دين وال قانون«.
وقــال: »مــا نقــوم بــه نفعلــه عن 
قناعة وعلى ر�أ�ض �ل�ضطح، ومن دون 
خجــل، وكل محاولــة لت�ضــوير �أهلنا 
�أو خارجــون عــن  باأنهــم �رهابيــون 
�لقانون، �و كما يقول بع�ض �لطارئين 
باأنهــم  �ل�ضيا�ضــية  �لحيــاة  علــى 
»�رهابيــون بربطة عنــق« محاوالت 
�أ�ضــحابها.  علــى  و�ضــترتد  فا�ضــلة 
تاريخنــا وتاريــخ �هلنا يــدل �ننا لم 
نكــن فــي يــوم مــن �اليــام مغامرين 
ومقامريــن بوحدة �لبلــد، ولم ننجر 
�لــى م�ضــتنقعات �القتتــال �لبغي�ض، 
قلــب  �ليــوم  يحــاول  مــن  فليتعــظ 

�لحقائق وتزوير �لتاريخ«.

وقــال: »يمــر لبنــان هــذه �اليــام 
بمرحلة حافلة بالتحديات �ل�ضيا�ضية 
و�القت�ضادية و�لمالية و�الجتماعية، 
ويكثــر فيهــا �لت�ضــاجل و�للغــو فــي 
�لعديــد مــن �لملفــات، فيفتــح ملــف 
ليطــوى �آخر، وهكذ� دو�ليك من دون 
�لو�ضول �لى نتيجة �ال زيادة �لياأ�ض 
و�لقلــق عنــد �لنا�ــض وبعث ر�ضــالة 
�ضــلبية �لــى �لمجتمــع �لدولــي حول 
عــدم قــدرة �لم�ضــوؤولين �للبنانييــن 
علــى معالجة �و�ضــاع �لوطــن. وقد 
»�لنهــار«  �ضــحيفة  علينــا  �أطلــت 
هــو  عري�ــض  بعنــو�ن  �لعريقــة 
»�لع�ضــفورية«، �إختــزل كل مــا كان 
يدور في بالي وبال جميع �للبنانيين.

فــي  نعي�ــض  فعــال  نحــن  هــل 
ع�ضــفورية؟ �لوقائــع تثبــت ذلك �و 
�أننا �قتربنا من �لع�ضفورية �لكاملة. 
الحظــو� معي �الإنهيــار�ت في �لبنية 
�لوطنية وعلى �لم�ضتوى �الإجتماعي 
و�لطائفــي وحتــى �ضــمن �لطو�ئف، 
�لقو�نيــن،  لتجــاوز  نبــرر  وكيــف 
ون�ضّوق للباطل على �نه حق وللحق 
علــى �نــه باطل. الحظــو� معي حجم 
�لتناق�ض في �لت�ضاريح من �الأطر�ف 
�لتــي  �لكر�هيــة  وحجــم  �لحاكمــة 

ت�ضتحكم ِبَنا ب�ضبب ت�ضاريحهم. 

ثم ياأتيــك من يقفز فوق �لد�ضــتور 
مــن  �لطائــف  �إتفــاق  حــدده  ومــا 
و��ضــحة  د�ضــتورية  �ضــالحيات 
�العــر�ف  ويتجــاوز  ومتو�زنــة 
و�ال�ضــول كلهــا لتحقيق مــاآرب �آنية 
تت�ضبب ب�ضروخ وت�ضيع �لتو�زن في 
�لبلــد. ويبقى �لرهــان و�الأمل عليكم 
وعلى �الأجيال �لمقبلة الإعادة �للحمة 

وت�ضحيح �لم�ضار«.
وعن منا�ضــبة �للقاء قال: »تنطلق 
»جامعــة  فــي  �لتعليميــة  �ل�ضيا�ضــة 
�لعــزم« مــن هــدف ��ضــا�ض حددناه، 
وهو �ضــرورة مالءمــة خريجينا مع 
�إحتياجــات �ضــوق �لعمــل مــن �جــل 
تحقيق طموحاتهم، و�لم�ضــاهمة في 
�لتــي  �لم�ضــتد�مة  �لتنميــة  تحقيــق 
يحتاجها وطننا، ولذلك فاإننا نحر�ض 
علــى مو�كبة �لع�ضــر بــكل متطلباته 
بنــاء  �ضــاملة  م�ضــتقبلية  بنظــرة 
الحتياجــات �ضــوق �لعمــل لي�ــض من 
�جل �لغد �لقريب فح�ضــب بل �ي�ضــا 
لل�ضنو�ت �لمقبلة. وعلى هذ� �ال�ضا�ض 
تم �إ�ضــتحد�ث �إخت�ضا�ضــات جديدة 
بعد در��ضــة موثقــة ومتكاملة لتامين 
وقــدرة  للجامعــة  م�ضــافة  قيمــة 
�لجامعــات  بيــن  عاليــة  تناف�ضــية 
�لمنت�ضــرة في �ل�ضــمال ولبنان ككل. 

كمــا و�ضــعنا ن�ضــب �أعيننــا �إعطــاء 
طالبنا فر�ضــة �لح�ضــول علــى نظاٍم 
تعليمي مــن �لدرجة �الأولــى لنرتقي 
بالتعليم في كل �لموؤ�ض�ضــات �لتابعة 
لنــا بما يتما�ضــى مــع طموحنا لبلوغ 
�لعالميــة، فــي مدينة �لعلم، ما�ضــيا 
وحا�ضــر� وم�ضــتقبال بــاإذن �هلل. كما 
ي�ضــرنا �ي�ضــا �ن عــدد� مــن طالبنــا 
�لخريجين ح�ضــلو� على فر�ض قبول 
جامعــات  فــي  �لعليــا  للدر��ضــات 
�ميركيــة و�وروبيــة. ومــن »جامعة 
�لعــزم« نعاهــد مدينــة طر�بل�ض �ننا 
فــي  �لتنميــة  م�ضــيرة  فــي  ما�ضــون 
�لمجــاالت كافــة، ونعاهــد �ل�ضــباب 
�لذين نتفهــم هو�ج�ضــهم وتطلعاتهم 
�أننا لــن ناألو جهد� لتوفير فر�ض عمل 
ل�ضــبابها  �لمدينــة  فــي  جديــدة 

وخريجيها«.

وقائع الحفل
وكان �الحتفــال بتخريــج �لدفعــة 
�الأولــى من طــالب »جامعــة �لعزم« 
علــي  �لنائبيــن  ح�ضــور  فــي  �قيــم 
دروي�ض و�ضــمير �لج�ضر و�ضخ�ضيات 
و�قت�ضــادية  و�جتماعيــة  �ضيا�ضــية 
وتربويــة ونقابيــة و�هالــي �لطالب. 
وتحدث رئي�ض �لجامعة �لبروف�ضــور 

جامعــة  »�ن  فقــال:  معلــوف  ر�مــز 
�لعزم ��ضــبحت موؤ�ض�ضــة ر�ئدة في 
�ضــمال لبنان وبنت �ضــمعة للتميز في 
كل كلياتها بف�ضــل طاقمهــا �لتعليمي 
ب�ضــبب  و�أي�ًضــا  عليهــا  و�لقيميــن 
فيهــا  ��ضــتجابت  �لتــي  �لطريقــة 

للتحديات �لتي تو�جهها«.
�أ�ضــاف »�لجامعــات �ليــوم، فــي 
ع�ضر �لعولمة، لم تعد تتناف�ض محلًيا 
نكــون جامعــة  �أن  يكفــي  فقــط، وال 
ر�ئدة في �ل�ضــمال. مهمتنا هي �إعد�د 
خريجينــا للعمــل و�لمناف�ضــة في �أي 
مكان، وبالتالي يجــب علينا �الرتقاء 
�إلى م�ضــتوى �لجامعــات �لكبرى في 
كل مكان، في بيروت، ودبي، وم�ضر، 
وفي �لغرب. يجب �أن يكون خريجونا 
م�ضــتعدين مثل خريجيهــم. طموحنا 
يجــب �أن يكون �أكبــر بكثير مما نحن 
�ضــنعمل  مــا  وهــذ�  �ليــوم  عليــه 

لتحقيقه«.
كما �ألقت �لطالبة جودي �ل�ضــوفي 
�لحفــل  وقدمــت  �لمتخرجيــن  كلمــة 

�لدكتورة ماريا حبو�ضي.
توزيــع  جــرى  �لختــام  وفــي 
�ل�ضــهاد�ت علــى �لخريجيــن �لذيــن 
�خت�ضا�ضــي  فــي  طالبــا   48 بلغــو� 

�العالم و�د�رة �العمال.

�لتعليم  و  �لتربية  وز�رة  �أقــرت 
قر�ر�لمبا�ضرة  على  �لمو�فقة  �لعالي 
في  �لــعــزم  جامعة  فــي  بالتدري�ض 
»علم  ــو  ه م�ضتحدث  �خت�ضا�ض 
�لعلوم  كلية  �ضمن  وذلك  �لجريمة«، 
�لــتــربــيــة،  ت�ضمل  ــتــي  �ل ــون  ــن ــف و�ل
و�لعلوم  �النكليزية  �للغة  �لكيمياء، 

�الجتماعية.
و�لعلوم  �لفنون  كلية  عميد  وقال 
جامعة  �إن  معلوف  ــز  ر�م �لدكتور 
ــتــحــد�ث  ـــعـــزم تـــهـــدف �لــــى ��ــض �ل
و�لذي  �لجريمة«  »علم  �خت�ضا�ض 
يعتبر در��ضة علمية لطبيعة، �أ�ضباب 
و�د�رة �ل�ضلوك �الإجر�مي على نطاق 
ــعــنــى علم  وُي و�لــمــجــتــمــع.  �لــفــرد 
ـــة �لــجــريــمــة  ـــض ـــدر�� �لــجــريــمــة ب
�الإجــر�مــي  و�ل�ضلوك  و�لمجرمين 

و�لق�ضاء �لجنائي در��ضة علمية.
علم  �ن  معلوف  �لدكتور  �أ�ضاف 
طبيعة  فهم  على  يعتمد  �لجريمة 
�لجريمة، حيث ت�ضاعد نتائج �أبحاثه 
على  و�لم�ضوؤولين  �لمجتمعات  قادة 

�لر�مية  �لقانون في جهودهم  تطبيق 
في  ي�ضاهم  كما  �لجريمة،  منع  �إلــى 
لعالج  �ل�ضبل  �أف�ضل  �إلــى  �لتو�ضل 

�لمخالفين.

»العزم« مركز معتمد للجمعية 
)ICA( الدولية لالمتثال

نذكر �نه تالزماً مع هذه �لمروحة 
�لو��ضعة من �الخت�ضا�ضات، �أطلقت 
مركز  �ل�ضنة  ــذه  ه �لــعــزم  جامعة 
�لــّذي  �لم�ضتمر  و�لتعليم  �لتدريب 
�لتعّلم  فــر�ــض  تــاأمــيــن  �لــى  يــهــدف 
بطريقة  و�ضقلها  �لمهار�ت  وتعزيز 
يرغب  من  كل  �لى  ويتّوجه  مبتكرة. 
في تو�ضيع معرفته وتحديثها �أي �لى 
دون  مــن  �لعمرية  �لــفــئــات  جميع 
ومهنيين  و�أ�ضاتذة  طالباً  ��ضتثناء، 
كما  �الأعمار.  ومتقاعدين من مختلف 
مــهــار�ت  وتــطــويــر  بــتــدريــب  يهتم 
في  �لعاملين  و�لـــكـــو�در  �الأفـــــر�د 
�لتي  �لحقول  في  �لقطاعات  مختلف 
لالرتقاء  �لعمل  مــيــاديــن  تتطلبها 

�لوظيفي  �د�ئــهــم  م�ضتوى  ولــرفــع 
و�لموؤ�ض�ضّي .

�تفاقية  توقيع  مــوؤخــرً�   تــم  فقد 

�ضر�كة لتوفير �لتعليم و�لتدريب في 
و�لت�ضغيلي   �لقانوني  �المتثال  مجال 
وذلك    ، �لمالية  �لجر�ئم  مكافحة  في 

طر�بل�ض  فــي  �لــعــزم  جامعة  بين 
.) ICA( و�لجمعية �لدولية لالمتثال
مذكرة  عقد  تم  ذلــك  �لــى  ��ضافة 

تفاهم عبر مركز �لتعليم �لم�ضتمر في 
 AUB لجامعة �الأميركية في بيروت�
وذلك  طر�بل�ض  في  �لعزم  وجامعة 
با�ضر�ف  �لعمل  ور�ــض  تنظيم  بغية 

�لمركز �لدولي لالمتثال.
هي  لالمتثال  �لدولية  �لجمعية 
موؤ�ض�ضة مهنية معتمدة عالمياً تهدف 
�لى تحقيق �لتميز في مكافحة غ�ضيل 
ــقــانــونــي  �الأمــــــــو�ل، �المـــتـــثـــال �ل
�لجريمة  ومــكــافــحــة  و�لت�ضغيلي 

�لمالية  في �لموؤ�ض�ضات �لمالية.
تعتبر  �التــفــاقــيــة  هــذه  بموجب 
في  �لح�ضري  �لمركز  �لعزم  جامعة 
لبنان للترويج و�لت�ضجيل و�لتدريب 
في  �لدولية  �لدبلوم  �ضهاد�ت  لمنح 

�لموؤهالت �لتالية:
غ�ضيل  مكافحة  في  دولي  دبلوم   -

.)AML / CTF( الأمو�ل�
- دبلوم دولي في �لحوكمة، �د�رة 

.)GRC( لمخاطر و�المتثال�
- دبلوم دولي في مكافحة �لف�ضاد 

و�لجريمة �لمالية.

برامج درا�ضية م�ضتحدثة في جامعة العزم تلبي متطلبات �ضوق العمل

»علم الجريمة«: اخت�سا�س م�ستحدث في كلية الفنون والعلوم

الرئي�ص ميقاتي متو�صطًا الخريجين والخريجات ح�صور الحتفال الرئي�ص ميقاتي يلقي كلمة في المنا�صبة
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موكب  ــول  ــدخ ب ــال  ــف ــت �الح بــــد�أ 
رئي�ض  ــب  ــوك م ثـــم  �لــمــتــخــرجــيــن 
ــاتــذة  ــعــمــد�ء و�الأ�ــض �لــجــامــعــة و�ل
ومدر�ء �لكليات، ثم �لن�ضيد �لوطني 
�للبناني فن�ضيد �لجامعة وتالوة من 
�ل�ضيخ  �لمقرئ  من  �لكريم  �لــقــر�آن 

محمد حبل�ض.
مكوك  ناال  �الحتفال  قدمت  بعدها 
بالقول  �لمتخرجين  �لــى  فتوجهت 
�لى  تتطّلعون  م�ضتنيرون  »�أنــتــم 
فــي عالم  ــات،  ــب بــعــزم وث �لــنــجــوم 
يو�جه تحديات �لثورة �لتكنولوجية، 
و�لمعرفي،  �لعلمي  �لتقدم  وتعاظم 
�آخـــذيـــن �لــــز�د مــن هـــذ� �لــ�ــضــرح 
�الأكاديمي �لذي ينتقل من نجاح �لى 
ــى �آخـــر، من  ــق �ل ــاأّل ــن ت نــجــاح، وم
و�لمعرفة،  �لعلم  تن�ضر  جامعة 
ن بالريادة تطلعاً للعالمية«. وتتح�ضّ

�لطالبان  �ألقاها  �لمتخرجين  كلمة 
من  �لحلبي  ومحمد  مع�ضر�ني  غادة 
و�لبيئة  �لت�ضميم   - �لعمارة  كلية 
�لذكريات  �إن  فيها  قــاال  �لعمر�نية 
�لى  ينتابهما  عذب  وحنين  �لحميمة 
تلك �ل�ضويعات �لغالية �لتي ق�ضيناها 
�لعلمي  �ل�ضرح  هــذ�  �أح�ضان  فــي 
�أفكارنا  في  �لغيث  و�أول  �لمهيب. 
ونر�ضف  �لمعرفة  ننهل  كنا  كيف 
على  �ال�ضلي  معينها  من  �لح�ضارة 
�لى  باأيدينا  �أخـــذو�  لنا  �آبــاء  يــدي 
�أخوة  وبين  و�لمعرفة  �لعلم  مد�رج 
�لم�ضالك  مختلف  ــن  م ـــــو�ت  و�أخ
نتعاطى �لعلم وندمن �لمحبة ونوؤلف 
تت�ضارك  ــدة  و�ح عائلة  بيننا  فيما 
وتيرة  لها  تهد�أ  فال  و�الآمــال،  �الآالم 
�أعماق  فــي  �لغو�ض  عــن  تكف  وال 

�الأعماق.
�لجامعة  رئي�ض  ��ضار  كلمته  وفي 
�ال�ضتاذ �لدكتور عمرو جالل �لعدوي 
�إلى �أن »جامعة بيروت �لعربّية بعد 
 BAU أن حققت �أهد�ف ��ضتر�تيجية�
�لــمــتــقــن  ــعــمــل  ــال ب بــــــد�أت   2020
��ضتر�تيجية  لو�ضع  و�لمتخ�ض�ض 
ــادة  ــق ــبــنــاء �ل طــمــوحــة جـــديـــدة ل
�لم�ضتقبليين من طالب لبنان و�لعالم 

�لعربي ي�ضاركون في �ضناعة �لقر�ر 
�لنه�ضة؛  وتحقيق  �لتغيير  و�إحد�ث 
من  ينتظر  ـــي  �الآت �لم�ضتقبل  الأّن 
�لقادة،  �إعد�د  �لتعليمية  �لموؤ�ض�ضات 
�لقادة،  ورعاية  �لقادة،  و�ضناعة 
�أن  �ليوم  �لجامعات  دور  يعد  ولــم 
تعد  �أن  بل  فح�ضب،  �ضهاد�ت  تمنح 
و�لمهار�ت  �لمعارف  يمتلك  طالباً 
على  ــادرً�  ق تجعله  �لتي  و�الأدو�ت 
�لعالم  �ضورة  برمجة  في  �لم�ضاركة 
�لحديث  �لعالم  بـــاأدو�ت  �لحديث 

وبالم�ضوؤولية �الإن�ضانية �لو�عية«.
�لدكتور�ه  ت�ضليمها  مر��ضم  وبعد 
�لفخرية �لقت �لوزيرة ح�ضن كلمتها 

�لتي قالت فيها:
ــَف  �أق �أن  وي�ضرفني  »ي�ضعدني 
�الحتفال  بمنا�ضبة  �ليوم،  �أمامكم 

بتخّرج كوكبٍة جديدٍة من �لطاّلب.
على  لح�ضولي  بالفخر  و�أ�ضعر 
�إد�رة  في  �لفخرية  �لدكتور�ه  درجة 
�لعريقة  �لجامعة  هذه  من  �الأعمال، 
لمجل�ض  مّني  �ل�ضكر  فكّل  و�لعظيمة، 
لهذ�  �لجامعة،  والإد�رة  ــاء  ــن �الأم
�لتكريم �لذي يعني لي �لكثير، ويترُك 

في نف�ضي �أثرً� عميقاً.
�إن هذه �لجامعة �لتي تبلغ �ل�ضّتين 
وهي  �لمقبلة،  �ل�ضنة  عمرها  مــن 
ت�ضّمى »جامعة �لعرب«، لي�ضت فقط 
يزخر  �لتي  �لتعليمية  �ل�ضروح  �أحد 
�إ�ضعاع  في  ت�ضاهم  و�لتي  لبنان،  بها 
�لعالم  وفي  �لمنطقة  هذه  في  بلدنا 
تــاريــٌخ حافل  كــكــّل، بــل هــي �أيــ�ــضــاً 
�لوطنية  �لن�ضالية  بــالــمــحــطــات 
و�لعربية �لم�ضرقة، �لتي �ضاهمت في 
ــوعــي �لــعــربــي و�لــهــويــة  تــكــويــن �ل

�لعربية.
�لعربية  بيروت  جامعة  ويكفي 
بـ  ُيــعــَرُف  �ضابقاُ  كــان  ما  �أن  فخرً� 
�أ�ضبح  بيروت،  في  �لرمل«  »�ضجن 

�ليوم �إحدى كليات �لجامعة.
�لد�خلية،  وزيرة  �أنا  �أتمنى،  وكم 
لنقفَل  وجامعاٍت  مد�ر�َض  نفتَح  �أن 
�ضجوناً. نعم، بالعلِم نكافح �لجريمة 
و�الإرهاب و�لتطرف و�لحرب، وهذ� 

رفيق  �ل�ضهيد  �لرئي�ض  به  �آمــن  ما 
ــاأ جــيــ�ــضــاً من  ــض ــ� ــاأن �لـــحـــريـــري، ف

�لمتعلمين.
رفعها  �لتي  �لمتو�زنة  وبالتنمية 
على  وعمل  �ضعارً�،  �ل�ضهيد  �لرئي�ض 
تحت  من  �لب�ضاط  ن�ضحب  تحقيقها، 
�أقد�م �الإرهاب �لذي يتغذى من �لفقر 

و�لحرمان.
طر�بل�ض  فــي  �لــيــوم  و�حتفالنا 
بالدم  عيدها  ��ضطبغ  �لتي  تحديدً�، 
كثيرة،  دالالِت  يحمل  �أ�ضابيع،  قبل 
�لحبيبة،  �لمدينة  هذه  �أن  و�أهمها 
تخّرج �ضباباً �ضالُحهم �لعلم و�لثقافة 

ال �لعنف و�لتطرف«.
و�أ�ضافت: »�إن لبناَن ال يكون كما 
فهذه  جــامــعــاتــه،  دون  مــن  نعرفه 
تتميز  �لتي  �لمرموقة،  �لجامعات 

ـــّم  بــمــ�ــضــتــوًى عــلــمــّي يــ�ــضــاهــي �أه
جامعة  ومنها  �لعالم،  في  �لجامعات 
في  فقط  ت�ضاهم  ال  �لعربية،  بيروت 
�إعد�د �أ�ضحاب �لكفاءة، لكي يبدعو� 
حّلو�  �أينما  �أو  بلدهم  في  ويتميزو� 
�أ�ضا�ضياً  دورً�  لها  �إن  بل  �لعالم،  في 
في  �لــقــيــم  مــنــظــومــة  ت�ضكيل  فـــي  

مجتمعنا �للبناني.
كما �إنني �أوؤمن باأن م�ضتقبل لبنان، 
�لموؤ�ض�ضات  ــذه  ه ��ضتمر�ر  رهـــُن 
تبقى  لــكــي  ــا  ــوره ــَط وَت �لتعليمية 
في  دورها  تاأدية  َل  وُتو��ضِ متميزة، 
�العتد�ل  تعزيز  وفــي  �لعلم،  دعــم 
و�لــحــد�ثــة و�النــفــتــاح و�لــتــحــاور، 
لحرية  حــّيــاً  نــمــوذجــاً  تكون  ولكي 

�لتعبير.
�لـــوز�ري  موقعي  ــن  وم ولــذلــك، 

ر�ضم  فــي  خالله  مــن  ــارك  �أ�ــض �لــذي 
لدّي  �لقر�ر�ت،  و�تخاذ  �ل�ضيا�ضات 
لتاأمين  �ل�ضعي  وم�ضوؤولية  و�جــُب 
لهذه  �لم�ضاِعدة  �لــظــروف  �أف�ضل 

�لموؤ�ض�ضات �لتعليمية.
فاأنا �أوؤمن �ضخ�ضًيا بكّل هذه �لقيم 
�أن  على  و�أحــر�ــض  ــات،  ــي و�الأخــالق
وفي  �أتواله،  من�ضب  كل  في  �أطبقها 
و�الأعمال  �أتخدها  �لتي  �لقر�ر�ت  كّل 
بحاجة  نحن  وكــم  بها،  ــوم  �أق �لتي 
هذه  جميعاً  نترجم  �أن  ــى  �إل �ليوم 
م�ضتو�ه،  على  كّل  �أفعال،  �إلى  �لقيم 
يتوالها،  �لتي  �لم�ضوؤوليات  وفــي 
ــذ� مــا �أدعــوكــم �إلــيــه �لــيــوم، �أن  وه
تنطلقون  و�أنتم  �لقيم  بهذه  تت�ضبثو� 

نحو حياة جديدة«.
�أتوّجه  �أن  »�أوّد  قائلة:  وتابعت 
منها  بع�ض  �لن�ضائح،  ببع�ض  �إليكم 
�ضمعته في حفلة تخّرجي، و�لبع�ض 
في  �أ�ضمعه  �أن  �أتمنى  كنت  ــر  �الآخ

حينه.
�إن  �لِعلم:  عن  تتوّقفو�  ال  �أّواًل: 
�ل�ضهادة �لتي تت�ضلمون �ليوم لي�ضت 
�ضوى محطة في رحلة علم �الإن�ضان.  
وفي  �لــقــر�ءة  فــي  �لعلم  تــجــدون 
كما  �لعمل،  وفي  �الآخرين  م�ضاركة 
تجدونه في متابعة در��ضتكم �لعليا، 
درو�ــض  ففيها  �لتجربة،  تخافو�  ال 

ثمينة، �إن كانت ناجحة �م فا�ضلة.
�لتي  للتغير�ت  متيّقظين  �أبــقــو� 
تت�ضارع  و�لتي  عالمنا،  في  تح�ضل 
تخافو�  وال  فاأكثر  �أكــثــر  وتيرتها 
نطاق  عن  مختلفة  ميادين  في  �لعمل 
�ل�ضهادة �لتي �أخذتم �ليوم، فموؤ�ض�ض 
�لنف�ض،  عــلــم  ـــض  در�  Facebook
�لهند�ضة،  در�ض   UBER وموؤ�ض�ض 
�للغة  در�ــض   Ali Baba وموؤ�ض�ض 
 YouTube وموؤ�ض�ض  �الإنكليزية، 
 Netflix وموؤ�ض�ض  �لتاريخ،  در�ض 

در�ض �لّريا�ضّيات.
�أف�ضل �ل�ّضير �لذ�تّية ُتبنى من  �إن 
ــخــا�ــض �إكــتــ�ــضــبــو� ثــــروة من  ــض �أ�

�لخبر�ت.
�ف�ضل  �أن  د�ئــمــاً  تــذّكــرو�  ثانياً: 

تترّددو�  فال  قلبكم،  لكم هو  م�ضت�ضار 
في  تترّددو�  وال  �أحالمكم  بمالحقة 
في  عقلكم  مـــَع  �إلــهــامــكــم  تحكيم 
يوجد  ال  تتخذونها.  �لتي  �لقر�ر�ت 
قّوة  من  �الأعمال  عالم  في  �أكبر  قّوة 

�ل�ّضغف.
فالف�ضل  ــ�ــضــل،  ــف �ل ــو�  ــاف ــخ ت ال 
�لعلم  و�لم�ضاعب جزٌء ال يتجّز�أ من 
لكن تقّبلو� �لخيبات عندما تف�ضلون، 
تذّكرو�  �إخفاقاتكم.  من  وتعّلمو� 
�أن ال مكان للياأ�ض و�الإ�ضت�ضالم  د�ئماً 
�أّنكم  وتذّكرو�  �ل�ضعاب،  تقع  عندما 
لتدمير  تعر�ضت  جامعة  من  ــون  �آت
�إد�رة  من  كــان  فما  �لــحــرب،  خــالل 
طاقاتها  جــّنــدت  �أن  �إاّل  �لجامعة 
لي�ضتمّر  �لمهدم  �لمبنى  بناء  و�عادت 

�لتعليم فيه على �ضابق عهده.
فهي  ـــرة  �الأخـــي ن�ضيحتي  �أمــــا 
هنا  وجودكّن  �إن  بينكم،  للخريجات 
يعك�ض رغبتكن بدخول حياة �الأعمال 
قدر  على  مهنية  �ضيرة  ومتابعة 

طموحاتكن.
�أو قد تقلن  لُكّن �لبع�ض،  قد يقول 
الأنف�ضكن، �إّن من �لم�ضتحيل �لتوفيق 
بين حياة مهنّية وحياة عائلّية، و�إّن 
عليكّن �الإختيار بين و�حدة و�أخرى، 
وقتاً  تترك  ال  �الأولـــى  �لحياة  و�إن 

للحياة �لثانية.
و�قفة  هــي  مــن  �إّن  ــّن:  ــُك ل ـــول  �أق
زوجها  جانبها  و�لى  �ليوم  �أمامكّن 
خير  هي  �لــثــالث،  وبناتها  �لطبيب 
دليل على �أنه ُيمكن �لجمع بين �ضيرٍة 
عائلة  و�إنــ�ــضــاء  نــاجــحــة  مــهــنــيــٍة 

متر�بطة.
��ضمحو� لي هنا �ن �أتوجه بال�ضكر 
عائلتي  ــى  �ل و�لمحبة  و�المــتــنــان 
ـــي و�أبــــي وزوجـــي  �لــ�ــضــغــيــرة: �أم
عن  يوماً  �نفكو�  ما  �لذين  وبناتي، 
في  جانبي  �إلى  و�لوقوف  م�ضاندتي 
�لتي  و�لــتــحــديــات  �لم�ضاعب  كــل 
يخليلي  �هلل  حياتي...  في  و�جهتها 

ياكن وت�ضلو فوق ر��ضي«.
�ل�ضهاد�ت  توزيع  تم  �لختام  وفي 

على �لمتخرجين.

جامعة بيروت العربية اأطلقت الدفعة ال�ساد�سة
من متخرجي كليات فرع طرابل�س

الوزيرة ريا الح�صن تتو�صط رئي�ص واأ�صاتذة الجامعة

اأحد الخريجين يت�صلم �صهادته من رئي�ص الجامعة الخريجون والخريجات في �صورة تذكارية

موكب الخريجين

الح�صن تت�صلم �صهادتها الفخرية من رئي�ص الجامعة الدكتور عمرو جالل العدوي

فرع  كليات  طالب  من  ال�ساد�سة  الدفعة  باإطالق  العربية  بيروت  جامعة  احتفلت 
طرابل�س الذين بلغ عددهم 823 خريجا يت�زع�ن على: كلية اإدارة االأعمال، كلية 
العل�م  وكلية  العل�م  كلية  الهند�سة،  كلية  العمرانية،  والبيئة  الت�سميم   - العمارة 

ال�سحية.
ح�سر االحتفال رئي�س الجامعة اال�ستاذ الدكت�ر عمرو جالل العدوي واالأمين العام 
ال�سيا�سية  ال�سمال  فعاليات  من  كبير  وح�سد  الجامعة  واأ�سرة  ح�ري  عمر  الدكت�ر 
معالي  الحفل  خطيبة  جانب  اإلى  واالجتماعية  والروحية  والبلدية  واالقت�سادية 
ال�زيرة ال�سيدة ريا الحفار الح�سن التي منحت الدكت�راه الفخرية في اإدارة االعمال 
واالإدارية  واالإنمائية  المالية  المحافل  في  المتميزة  واإنجازاتها  لجه�دها  تقديرًا 
لبنانية  ل�ج�ه  الفخرية  للدكت�راه  الجامعة  منح  اإطار  �سمن  لتندرج  وال�طنية 

وعربية وعالمية اأثرت في مجتمعاتها.
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لمحة عن الجامعة الأنطونّية - فرع ال�سمال في مجدليا
تت�جه الجامعة االأنط�نية فرع ال�سمال في مجدليا الى الطالب من 
جمي��ع المناط��ق، وتدع�ه��م عل��ى اخت��الف ت�جهاته��م العلمّي��ة 
وم�اهبهم، الختبار الحياة الجامعية من منظار فريد من ن�عه. اذ 
ت�ؤّم��ن له��م الجامعة اأف�س��ل ال��س��ائل التقنّية والل�ج�س��تية بهدف 
متابع��ة اأكاديمّي��ة تحت��رم متطلب��ات الج���دة العالمية )ح�س���ل 
الجامع��ة عل��ى �س��هادة الج���دة ال�س�ي�س��رية AAQ( واالأه��م فهي 
تعمل على ت�سليحهم لي�س فقط بالتح�سيل العلمي بل اأي�سا بالمبادئ 
االإن�س��انّية الم�ستركة والتفكير ال�سليم النا�سج، بهدف بناء مجتمع 

اأف�سل وم�ستقبل واعد.

تقــّدم كليــة �لهند�ضــة فــي �لجامعــة 
زغرتــا،  مجدليــا،  فــرع  �الأنطونيــة 
فــي  معا�ضــر  در��ضــي  برنامــج 
�الإت�ضــاالت  هند�ضــة  �خت�ضا�ضــي 
علــى  تتــوزع  �لتــي  و�لمعلوماتيــة 
خم�ض �ضنو�ت در��ضية. وتتمّيز كلية 
خّريجيهــا  بم�ضــتوى  �لهند�ضــة 
و�ضمعتهم �لم�ضّرفة في �ضوق �لعمل. 
ــن لطالبهــا فر�ضــاً لمتابعــة  كمــا توؤمِّ
فــي  �أبحاثهــم  �أو  �لعليــا  در��ضــاتهم 
�لخارج �ضمن �تفاقات تبادل �لطالب 
�لجامعــات  �رقــى  مــع  �لمتمّيزيــن 

�الأوروبية.

�نطلقــت كليــة �لتربيــة �لبدنيــة 
و�لريا�ضية في �لجامعية �النطونية 
فرع مجدليا زغرتا في �لعام 2018 
وت�ضــمح للطــالب بالح�ضــول على 
�ضهاد�ت تخّولهم �لعمل في مختلف 
مجاالت �لريا�ضــة. وتوؤمــن �لكلية 
�الإد�رة  فــي  جامعيــة  �ضــهاد�ت 
�لريا�ضــية و�لتدريب �لريا�ضي كما 
�إجــازة  علــى  ح�ضــولهم  توؤمــن 
�لبدنيــة  �لتربيــة  فــي  تعليميــة 
�تفاقاتهــا  وبف�ضــل  و�لريا�ضــية. 
وتعاونهــا مــع مختلــف �التحاد�ت 
�لريا�ضــية �للبنانيــة توؤمــن �لكلية 
لتالميذها �لح�ضــول علــى �جاز�ت 
تدريب في مختلف �لريا�ضــات. �ما 
على �ل�ضــعيد �لدولي فقــد �نجزت 
كليــة �لعلــوم �لريا�ضــية عــددً� من 
�جنبيــة  مــع جامعــات  �التفاقــات 

ت�ضــمح لطالبهــا متابعــة در��ضــتهم 
�ضــهادة  علــى  �لح�ضــول  بغيــة 

�لدكتور�ه.

ع�ضر �ضنو�ت مرت على �لمدر�ضة 
�لمو�ضــيقية في �لجامعة �النطونيه 
فــرع مجدليا - زغرتا . نمت خاللها 
�عــد�د كبيــرة مــن �لتالمــذة هو�ة 
ومحترفين مميزين. تقّدم �لمدر�ضة 
فــي  درو�ضــاً  للطــالب  �لمو�ضــيقّية 
�لعزف على �آالت غربية وم�ضــرقية 
منهــا: �لبيانو، �لغيتــار، �لكمنجة، 
�لدف، �لعود و�لقانون. باالإ�ضــافة 
�إلى �لغناء �لغربي و�لم�ضــرقي مما 

�ضاعد على �إن�ضاء كور�ل  متميز.
تتمّيز هذه �لمدر�ضــة بم�ضــتو�ها 
�الكاديمي �لعالــي، وباإد�رتها �لتي 
ُتح�ضــن �لتو��ضــل مع �الهل بهدف 
لمتابعــة  مالئــم  هــو  مــا  �إيجــاد 
�لدرو�ــض. ت�ضــتقبل �لتالمذة �لذين 
�أتّمــو� �الأربع �ضــنو�ت من عمرهم. 
وعند �لتخرج يح�ضل �لتالمذة على 

�ضــهاده م�ضدقة من وز�رة �لتربية، 
مما ي�ضــمح لهم بالدخول �إلى �ضوق 
�لعمل �ضــو�ء في مجــال �لتعليم �أو 
�لعزف. ُتعتبر هذه �لمدر�ضــه ممّرً� 
مهمــاً نحــو �لتخ�ضــ�ض فــي كّليــة 
�لمو�ضيقى وعلم �لمو�ضيقى �لر�ئده 

في مجالها.

يوفر ق�ضم �لعلوم �لتمري�ضية في 
كلية �ل�ضــحة �لعامة فــي �لجامعة 
�النطونيــة / فــرع مجدليــا برنامج 
�لتمري�ضــية،  �لعلــوم  فــي  �جــازة 
ثناثيــة  �ضــهادة  بموجبــه  تمنــح 
�ضــادرة عــن �لجامعــة �النطونيــة 
للعلــوم  �لعالــي  �لمعهــد  وعــن 
�لتمري�ضــية فــي �كاديميــة ليونارد 
لوفــان  جامعــة  فــي  د�فن�ضــي 
�لق�ضــم  ويوفــر  كمــا  �لبلجيكيــة. 
برنامــج »Bridging« �لــذي يوؤهل 
حملــة �لتعليم �لتقني في �لتمري�ض 
�لح�ضــول علــى �ضــهادة �كاديميــة 

جامعية.

تعتبر كلية �إد�رة �الأعمال �أكبر كلية 
فــي �لجامعــة �الأنطونيــة فــي كافة 
فــرع  فــي  �نطلقــت  قــد  و  فروعهــا 
مجدليــا – زغرتــا عــام 2007 مــع 

تاأ�ضي�ض �لفرع.
ت�ضم �لكلية عدة �إخت�ضا�ضات: 

- Banking and Finance.
- Accounting and Audit.
-  Marketing and 

Management.
-  Human Resource 

Management.
متابعــة  يختــار  �أن  للطالــب  يمكــن 
در��ضــته �ضــو�ء باللغة �لفرن�ضية �أو 
�الإجــازة  مرحلــة  فــي  �الإنكليزيــة 

عــدة  توقيــع  تــّم  و�لماج�ضــتر. 
بيــن  و�ضــر�كة  تعــاون  �إتفاقيــات 

�لجامعة وجامعات دولّية.

لقد تّم ��ضــتحد�ث هذه �لكلّية في 
فــرع �لجامعة �الأنطونّية �لكائن في 
منطقة �ل�ّضــمال منــذ قر�بة �لخم�ض 
�ضــنين، وقد كان �لهدف �الأ�ضا�ضــّي 
منه، هو ت�ضــهيل �إي�ضــال �لمعارف 
�إلى  �لمو�ضــيقّية �لعلمّية �لجامعّية 
�أكبــر عــدد مــن �أبنــاء �لمنطقة في 
�ل�ّضــمال وعّكار، �ّلذين يرغبون في 
�الأكاديمــّي  �لمو�ضــيقّي  �لّتح�ضــيل 
�لجامعــّي. وقد �أتت هــذه �لمبادرة 
- �لفريدة في �ضــكلها وم�ضمونها - 
لتخريج �أ�ضــاتذة مرّبين مو�ضيقّيين 
حائزين علــى �إجاز�تهم �لجامعّية، 
فــي  �لحــاّد  �ل�ّضــغور  يمــاَلأُو�  كــي 
�ضــفوف هذه �لمهنة، مهنة �الأ�ضتاذ 
�لمو�ضيقّي، في مد�ر�ض وموؤ�ّض�ضات 
يمكــن  �لمختلفــة، حيــث  �لمنطقــة 
�عتبــار هــذه �لكلّية حّتى �ل�ّضــاعة، 
ــرح �لجامعــّي �لوحيد في  �أّنها �ل�ضّ
منطقة �ل�ّضــمال، �ّلذي يتيح در��ضة 

�لمو�ضيقى وعلومها �لمختلفة.
الأبنائهــا،  �لكلّيــة  هــذه  وتقــّدم 
�لمو�ضــيقى  فــي  �الإجــازة  �ضــهادة 
وعلم �لمو�ضيقى )در��ضة على مد�ر 
3 �ضــنو�ت مع �إتمام ٩0 ر�ضــيًد�(، 
مــن  �لعديــد  باختيــار  �ضــامًحا 
علــوم  تركيــز  مثــال:  �لّتر�كيــز، 
 Music( �لمو�ضــيقّية  �لّتربيــة 
�لمعالجــة  Education(، وتركيــز 
 ،)Music Therapy( بالمو�ضــيقى

�لكال�ضــيكّية  �لمو�ضــيقى  وتركيــز 
�لمو�ضــيقى  وتركيــز  �الأوروبّيــة، 

�لعاِلمية و�لعربّية وغيرها.
ح�ضــول  ذكــره،  �لمفيــد  ومــن 
�لجامعــة �الأنطونّيــة علــى �عتمــاد 
جودٍة عــام مــن وكالة �ضوي�ضــرّية 
)AAQ(، وم�ضــروع ح�ضول كلّية 
�لمو�ضــيقى وعلم �لمو�ضــيقى فيها، 
علــى �عتمــاد �أكاديمــّي مــن وكالــة 
بلجيكّية. ويتّم �لّتدري�ض في �لكلّية 
بالعربّيــة، مــع وثائــق بالفرن�ضــّية 
و�الإنكليزّيــة، معتمــًد� علــى �أحدث 
�لّتقنيات �لع�ضرّية �لمطلوبة لهكذ� 
�خت�ضــا�ض، باإ�ضر�ف كادٍر نخبوّي 
علــى �ضــعيدّي �لتعليــم و�الإد�رة، 
ووجــود �أطر بحثّيــة متنّوعة تدعم 
�ل�ّضــياق �الأكاديمّي �لعام �ضنة بعد 

�ضنة.

�لعالج �لفيزيائــي هو مهنة تهتم 
بالوقايــة وتعزيز �ل�ضــحة، تقييم، 
ت�ضــخي�ض وو�ضــع بر�مج عالجية 
و�العاقــات  �لعاهــات  لمختلــف 

�لج�ضدية.
�لذيــن  �لبرنامــج  هــذ�  �ضــيمّكن 

�ضيتابعونه من:
- ��ضــتيعاب �لعلوم �الأ�ضا�ضــية، 
�لفريــدة  و�لمهــار�ت  �ل�ضــريرية 
للعــالج �لفيزيائــي وتطبيقهــا فــي 

نطاق �لعالج 
�ل�ضــريرية  �لم�ضــاكل  فهــم   -
و�ضــرحها وتحليلهــا لتحقيق نتائج 
�لخدمــات  �أد�ء  فــي  �إيجابيــة 

�لمرتبطة بالعالج �لفيزيائي.

رعايــة  �ضــبل  �أف�ضــل  تاأميــن   -
و�أخالقيــا(  )�ضــحيا  �لمر�ضــى 

وتوفير �أف�ضل �لخدمات لهم.
- ت�ضجيع و�حتر�م �لتنوع.

جــودة  وتح�ضــين  تحديــد   -
�لحياة �ضمن �إطار �لوقاية، �لعالج 

و�لتاأهيل.
- �لتفاعــل، �لتعاون و�لتن�ضــيق 
�الإيجابــي و�لمنّظــم مــع �لمر�ضــى 

وغيرهم من �أفر�د �لمهن �ل�ضحية.
- �لتّكيــف مــع �لو�قــع �لمهنــي 
وم�ضــادرها  للمهنــة  �لجديــد 

�لمرجعية.
- �كت�ضــاب �لقدرة علــى �لتفكير 

�لنقدي و�لتعلم مدى �لحياة.

الكليات والأق�ضام

كلية هند�سة االإت�ساالت
الدكت�ر ريمي �سركي�س

كلية العل�م الريا�سّية
الدكت�ر اأنط�ني� �س�ط�

المدر�سة الم��سيقية
االآن�سة ماري دحدح

كلية اإدارة االأعمال
الدكت�ر اأنط�ني نعمه

كلية الم��سيقى وعلم الم��سيقى
الدكت�ر هّياف يا�سين

كّلية ال�سحة العامة
)ق�سم العالج الفيزيائي(

االأ�ستاذ بيار كامله

ق�سم العل�م التمري�سية
ال�سيدة نيني مخايل
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�لجامعة  حرم  في  �لبلمند  جامعة  �أقامت 
طالبها  تخّرج  حفل  �لكورة  في  �لرئي�ضي 
برعاية   201٩-2018 �لــدر��ــضــي  للعام 
�لعا�ضر  يوحنا  �لبطريرك  غبطة  وح�ضور 
�لم�ضرق  و�ضائر  �نطاكية  بطريرك  يازجي، 
للروم �الأرثوذك�ض ورئي�ض �لجامعة �لدكتور 
�ضخ�ضّيات  �إلـــى  �إ�ــضــافــة  ور�ق،  �لــيــا�ــض 
ثقافّية،  �جتماعّية،  ديــنــّيــة،  �ضيا�ضّية، 
وعدد  و�إعالمّية  ع�ضكرّية،  �أمنّية،  تربوّية، 
كــبــيــر مــن �أهـــالـــي �لــطــالب و�الأ�ــضــدقــاء 
 1328 �لخريجين  عــدد  وبلغ  و�الأقــــارب. 
خريًجا من مختلف �الإخت�ضا�ضات و�لكليات.

بدء االحتفال
�الأ�ضاتذة  موكب  بدخول  �الحتفال  بــد�أ 
�أماكنهم،  في  ��ضتقرو�  �أن  �إلى  و�لخريجين، 
رئي�ض  يــر�فــقــه  �لغبطة  �ــضــاحــب  ثــم  مــن 
�لجامعة �لدكتور �ليا�ض ور�ق. بعد �لن�ضيد 
�لدكتورة  �الحتفال  مقّدمة  رّحبت  �لوطني، 
من  وطلبت  بالح�ضور،  كنعان،  مارلين 
�لعا�ضر،  يوحّنا  �لبطريرك  �لغبطة  �ضاحب 
للروم  �لم�ضرق  و�ضائر  �أنطاكية  بطريرك 

�الأرثوذك�ض، تالوة �لدعاء.

كلمة الخّريجين
�الآد�ب  كلية  من  حيدر،  كري�ضتل  و�ألقت 
توزيع  قبل  �لخريجين  كلمة  و�لــعــلــوم، 
وعمد�ء  �لجامعة  رئي�ض  مــن  �ل�ضهاد�ت 
كليات  مختلف  من  زمالئها  على  �لكليات 

من  �لخريجين  �الحتفال  و�ضّم  �لجامعة. 
�لحرم  من  لبنان،  في  كافة  �لجامعة  فروع 
و�ضوق  عــكــار  �إلــى  �لــكــورة  فــي  �لرئي�ضي 

�لغرب و�الأ�ضرفية و�لدكو�نة.

كلمة رئي�س جامعة البلمند
�لدكتور  �لجامعة  رئي�ض  قال  كلمته،  وفي 
�أُ�ضاِرَكُكم  �أَن  �ليوم  �ليا�ض ور�ق: »ُي�ضِعُدني 
جامعٍة  مــن  ِجــُكــم  ــَخــرُّ َت ــم،  ــُك ِج ــَخــرُّ َت حــفــَل 
لُحزِنُكم  ــَمــت  تــاأَلَّ ــتــُكــم،  و�أََحــبَّ �أَحَببُتُموها 

لَفَرِحُكم. و�بَتَهَجت 
لُمغاَدَرِتُكم،  َتحَزُن  �الأُم  �لجامعة  هــذِه 
تــذِرُف  ها  ولكَنّ �أوالِدهـــا،  ل�َضَفِر  �الأُِم  ُحــزَن 
ما  �إذ�  بــذورً�  �أودَعتُكم  ها  الأنَّ �لفرِح  دمــوَع 
ز�هــرً�  ُم�ضتقباًل  تفتََّحت  زرَعها،  �أح�ضنُتم 
وَبريِق  �لحياة  بُحِبّ  ُمفَعماً  بالرجاء،  َمليئاً 

�الأَمل«.
من ثم توّجه �إلى �لخريجين قائاًل: »�ليوم 
خــو�طــٌر  �لــخــو�طــِر،  ببع�ض  �أ�ــضــتــوِدُعــكــم 
و�أو�ضاهم  الأبناِئه«.  �الأِب  ايا  َو�ضَ �أعَتِبُرها 
�أن  �إلـــى  م�ضيًر�  وبــالــحــلــم،  بــالــتــو��ــضــع، 
و�لمعرفة،  بالعلم  �قَتَرَنت  �إذ�  »�الأحـــالم 
�أ�ضَبَحت �ضبيَل �لنجاح وطريَق �لُم�ضتقبل«. 
ــو� �أوفـــيـــاء الأهــِلــُكــم  ــون ــاًل: »ك ــائ ــع ق ــاب وت
�إلــى  يرقى  َوَطــنــاً  ووَطــِنــُكــم،  ومجتَمِعُكم 
�أوالَدُه  يحفُظ  َوَطــنــاً  �أحــالِمــُكــم.  ُم�ضتوى 

الأهِلِهم وال يقتاُت من هجرِة �أبناِئه«.
ما  َتن�ضو�  ال  �أن  »�أُو�ضيكم  و�أ�ــضــاف: 

تعلَّمُتم، من علٍم و�أخالٍق وَمعرفة.

�أُذُكرو� جامَعَتُكم وَمن علََّمُكم، �أُذُكرو� من 
�ألَهَمُكم ومن �ضاَعَدُكم«.

قائاًل:  بتخرجهم  �لخريجين  هّناأ  وختاًما، 
�ضاَهَم  من  لكِل  هنيئاً  ِجُكم.  تخُرّ لكم  هنيئاً 
و�ضاعَد في �إي�ضاِلُكم �إلى ما �أنُتم عليِه �ليوم.

ِع�ضُتم، عا�َضت �لبلمند، عا�َض لبنان.

كلمة خطيب االحتفال الدكت�ر 
ديميتري عازار

�أما كلمة خطيب �الحتفال فاألقاها �لدكتور 
�لخريجين  �إلى  توّجه  �لذي  عاز�ر  ديميتري 

قائاًل:
�لمتمّيزين، �لخريجين  �أحبائي 

تبد�أ �ليوم حياتكم �لمهنية كخريجين من 
�ليوم  ونحن  �لكبير.  �الأكاديمي  �ل�ضرح  هذ� 
نحتفل بالبد�ية! و�إذ ندعوه �حتفال �لبد�ية 
�لقول  �أ�ضتذكر  �لــتــخــّرج،  �حتفال  ولي�ض 

ت�ضر�ضل: للعظيم ون�ضتون  �ل�ضهير 
�لنهاية. »�إنها لي�ضت 

ولي�ضت حتى بد�ية �لنهاية.
�إنما هي نهاية �لبد�ية«.

بفخر عظيم  ت�ضعرو�  �أن  بد  و�أ�ضاف: »ال 
�لممّيزة  �لجامعة  هــذه  من  تتخّرجون  �إذ 
�لم�ضتقبل في مجاالت  قادة  �ضتكونون  حيث 
في  �لباقون  منكم  لــهــوؤالء  �خت�ضا�ضكم. 
�لعالقات  تعزيز  على  تعملون  �ضوف  لبنان، 
بين �لجامعة و�لمجتمع �لمحيط بها في هذ� 
تعزيز  على  �ضتعملون  كما  �لعظيم،  �لبلد 
�أمــا  �لــبــعــ�ــض.  بع�ضكم  بــيــن  ــات  ــالق ــع �ل

�أنحاء  كافة  فــي  �لمنت�ضرين  �لخريجين 
نف�ضها  للقيم  �ضفر�ء  تكونون  ف�ضوف  �لعالم، 
مجتمعكم  في  �لعطاء  روح  تبّثون  و�ضوف 

�لجديد«.
�لعديد  قريباً  تو�جهون  �ضوف  و�أ�ضاف: 
في مجال  �أو  �لعمل  �ضوق  في  �لتحديات  من 
جامعة  باأن  يقين  على  �أنني  �إال  �لدر��ضة. 
نتكم تح�ضيناً متيناً من �أجل  �لبلمند قد ح�ضّ
جاهدين  َعِملتم  لقد  بنجاح.  �لعقبات  تخّطي 
تكونو�  �أن  وعليكم  هــنــا،  �إلـــى  للو�ضول 

فخورين جدً� باإنجاز�تكم«.
كما �ضارك مع �لخريجين ثالثة درو�ض من 
تجربته �ل�ضخ�ضية، من خالل �الإ�ضاءة على 
جامعة  في  �لطب  لكلية  كعميد  م�ضاهاماته  
�لتي  �الإ�ضتر�تيجية  �إلى   �أ�ضار  كما  �إلينوي. 
�عتمدها في  كلية �لطب، حيث جعل �الأطباء 
ك�ضف  ــالل  خ مــن  �لــمــاألــوف  عــن  يخرجون 

�لتقارب بين �لطب و�لهند�ضة.
ي�ضغله  �لــذي  �لمن�ضب  عن  تحّدث  كما 
 Google Verily Life في  كمدير  �ليوم 
�لمهند�ضين  مئات  مع  وعمله   ،Sciences
ممكنة  حــلــول  �إيــجــاد  �أجـــل  مــن  �لالمعين 

�إلكترونًيا الأمر��ض �لعين.
�أمل  »ويحدوني  بالقول:  حديثه  وختم  
�ضادق، في �أن تكون م�ضيرة حياتكم طويلة 
حيث  ــتــ�ــضــويــق؛  بــال ومــلــيــئــة  ــرة  ــم ــث وم
�لــمــاألــوف  عــن  ــروج  ــخ �ل مــن  �ضتتمّكنون 
وتخو�ضون مغامر�ت جديدة؛ وحيث تكون 
و�لنباهة  و�الإر�دة  �لب�ضيرة  د�ئًما  لديكم 

تتعاملون  وحيث  وتحليلها؛  �الأ�ضئلة  لطرح 
د�ئًما مع �الآخرين باحتر�م وتو��ضع...

�ألف مبروك و�أ�ضدق �لتمنيات!

ت�زيع ال�سهادات على المتخّرجين
بــد�أت  �لكلمات،  �إلــقــاء  من  �النتهاء  �إثــر 
رئي�ض  فتقّدم  �ل�ضهاد�ت،  تــوزيــع  عملية 
ة  �إلى �لمن�ضّ �ليا�ض ور�ق  �لجامعة �لدكتور 
و�ضّلمو�  و�لمعاهد  �لكّلّيات  عمد�ء  برفقة 
معهد  �الآتـــي:  �لترتيب  ح�ضب  �ل�ضهاد�ت 
�لــقــديــ�ــض يــوحــنــا �لــدمــ�ــضــقــي �لــالهــوتــي، 
كّلّية  �لجميلة،  للفنون  �للبنانّية  �الأكاديمّية 
كّلّية  �الأعمال،  �إد�رة  كّلّية  و�لعلوم،  �الآد�ب 
للتكنولوجيا،  فار�ض  ع�ضام  كلّية  �لهند�ضة، 
كّلّية  وعــلــومــهــا،  �لــعــاّمــة  �ل�ضّحة  كــّلــّيــة 
�لطّب و�لعلوم  كّلّية  �لطّبّية،  �الخت�ضا�ضات 

�لطّبّية.
مقطوعة  ــاد�ت  ــه ــض ــ� �ل تـــوزيـــع  ــل  تــخــّل
وعازف  �لمو�ضيقي  �لموؤلف  �أّد�ها  كال�ضيكية 
�أحد خريجي  �للبناني جورج طنب،  �لبيانو 
مرتبط  ��ضمه  بات  و�لذي  �لبلمند،  جامعة 
�الأورك�ضتر�لية  و�لكتابة  بالعزف  عالمًيا 
�لمو�ضيقية  �لحفالت  من  بالعديد  قام  حيث 

في مختلف �أنحاء �لعالم.
وبعد �النتهاء من توزيع �ل�ضهاد�ت، منح 
ــادة  ــه ــض ــ� ــا �ل ــيًّ ــم ــض ــة ر� ــع ــام ــج ــض �ل ــ� ــي رئ
ــعــات وعــال  ــّب ــق لــلــمــتــخــّرجــيــن، فــطــارت �ل
و��ضتعلت  و�لزمامير،  و�لتهليل  �لت�ضفيق 

مّرة �أخرى قلوب �لجميع بالفرح.

ج 1328 طالًبا وطالبة جامعة البلمند تخرِّ

رئي�ص الجامعة الدكتور اليا�ص وراق يلقي كلمتهالبطريرك يوحّنا العا�صر يلقي تالوة الدعاء

الخريجون والحريجات اأثناء الجتفال

خطيب الحتفال الدكتور ديميتري عازار يلقي كلمته
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»جمعية التربية الإ�سالمية«: 52 عامًا من العطاءات والنجازات

الزميل و�صام �صيادي متو�صطًا من اليمين: ال�صتاذ زياد غمراوي، د. وليد الولي، د. با�صم حمو�صة، ورئي�ص الجمعية د. ناهد الغزال

52 عامًا من عمر »جمعية التربية االإ�سالمية« كانت حافلة 
بالعطاءات واالنجازات االجتماعية والدينية واالن�سانية 
»مدار�س  خالل  من  التعليمية،   - الترب�ية  خا�س  وب�سكل 
في  االنت�سار  ثم  طرابل�س  من  بدءًا  االإ�سالمية«  االإيمان 
بع�س االأق�سية ال�سمالية، و�س�اًل اإلى العديد من المناطق 
اللبنانية. وبالمنا�سبة اأجرت »التمدن« ح�ارات مع: رئي�س 
المدير  الغزال،  ناهد  د.  االإ�سالمية«  التربية  »جمعية 
العام ل� »مدار�س االإيمان االإ�سالمية« االأ�ستاذ زياد غمراوي، 

مدير المجمع الرئي�سي في طرابل�س د. با�سم حم��سة.

وقد جاء في �لحو�ر مع د. ناهد �لغز�ل:
• هل يمكن اإعطاوؤنا نبذة عن »جمعية التربية 
ودورها  الإيمان  بمدار�س  وعالقتها  الإ�سالمية« 

في تنمية المجتمع؟
�الإ�ضالمية«  �لتربية  »جمعية  »تاأ�ض�ضت   -
�الإيمان  »مد�ر�ض  و�كبت  وقد   ،1٩67 عام 
�الإ�ضالمية« �نطالقة �لجمعية، وقد �حتفلنا في 
�لعام �لما�ضي بمرور 50 �ضنة على تاأ�ضي�ضها، 
�لجمعية  لـــدى  �ن  ــقــول  �ل وبا�ضتطاعتنا 
و�لمد�ر�ض من �لعر�قة و�الأ�ضالة ما يعطيهما 

كامل �لزخم النطالقات جديدة ومتجددة.
على  تاأ�ضي�ضها،  منذ  �لجمعية،  حر�ضت 
خدمة �لمجتمع �لطر�بل�ضي بد�ية، ثم تو�ضعت 
لت�ضمل �ل�ضمال، ثم كانت �النطالقة نحو باقي 
»مد�ر�ض  تتاألف  وحالياً  �للبنانية،  �لمناطق 
�الإيمان« من �ضبع مد�ر�ض ومدر�ضة للنازحين 

�ل�ضوريين ومعهد مهني«.
منذ  �لجمعية،  حر�ضت  »كما  ــاف:  �أ�ــض
هوية  من  ينطلق  �لذي  �لتمّيز  على  �لبد�ية، 
طر�بل�ض و�ل�ضمال �لذي يفتخر بدينه وتربيته، 
كان �لتركيز على �لر�ضالة �لدينية �ل�ضحيحة 
»جمعية  تلتزم  كما  تربوياً.  �ل�ضوّي  و�لفكر 
�لتربية �الإ�ضالمية« بق�ضايا �لمجتمع �لمحيط، 
وقد تركت »مد�ر�ض �الإيمان« �أثرً� كبيرً� على 
�الآن،  حتى  عاماً   50 منذ  �لمتعاقبة  �الأجيال 

وباإذن �هلل �ضوف ت�ضتمر.

وهناك �لكثير من �ل�ضخ�ضيات �لمميزة من 
خريجي »مد�ر�ض �الإيمان« �لذين نفتخر بهم. 
كنا  عندما  فوجئنا  �أننا  �إلــى  �ال�ضارة  و�أود 
للخريجين  جمعية  الن�ضاء  �الأ�ضماء  نح�ّضر 
ي�ضغلون  �لذين  �لخريجين  من  �لكبير  بالعدد 
منا�ضب هامة في �لقطاعين �لعام و�لخا�ض. 
للخريجين  عمومية  جمعية  �ضُتعقد  وقريباً 
عن  م�ضتقلة  بهم  خا�ضة  جمعية  �إن�ضاء  بغية 

جمعية �لتربية«.
• هناك توجه لدى الجمعية للقيام بدور اأكبر 
في تنمية المجتمع ان عبر موؤتمرات اأو ن�ساطات 

متنوعة، ماذا عن هذا التوجه؟
- »حر�ضت �لجمعية منذ �ل�ضنو�ت �الأولى 
�لــقــر�آن  »مــبــاريــات  �إقــامــة  على  لتاأ�ضي�ضها 
عدد  تجاوز  �لحالية  �ل�ضنة  وفــي  �لكريم«، 

�لم�ضتركين بالمبار�ة �الألف م�ضترك.
وكانت �لجمعية تقيم مو��ضم ثقافية ب�ضكل 
من  تفعيلها  ــى  �إل و�ضنعود  ود�ئـــم،  �ضنوي 
لمو�ضم  عمل  خطة  بو�ضع  بد�أنا  وقد  جديد، 
ثقافي �ضيكون في �لعام �لمقبل مميزً�، �إن على 
�أو  �لدولية،  �أو  �لمحلية  �لموؤتمر�ت  �ضعيد 
�لعربية  �لــبــلــد�ن  مــن  �أ�ضخا�ض  م�ضاركة 
و�الأوروبية، باالإ�ضافة �إلى تنظيم محا�ضر�ت 
تتعلق بالمحيط. كما تنظم دور�ت متخ�ض�ضة، 
منها �لقر�آنية و�لثقافية و�لريا�ضية، و�لجديد 
و�لطالب،  لالأمهات  منزلية  دور�ت  �إقامة  هو 

فكر  �إطــار  في  �لب�ضرية،  �لتنمية  جانب  �إلى 
جديد، في مو�ضم حافل«.

ال�سعيد  على  الجمعية،  قدمته  ال���ذي  م��ا   •
التعليمي، لأبناء النازحين ال�سوريين؟

�الإيمان«  و»مد�ر�ض  �لجمعية  »ر�ضالة   -
فكرية،  �أي�ضاً  بل هي  تربوية فح�ضب،  لي�ضت 
ما  بدور  �لقيام  من  بد  وال  مجتمعية،  دينية، 
عندما تقع �أزمة في �أي بلد عربي �أو �إ�ضالمي.

منذ  بد�أنا  �ل�ضوريين  للنازحين  بالن�ضبة 
باالهتمام  لبنان  لدخولهم  �الأولــى  �للحظة 
مدر�ضة  �أن�ضاأنا  وقــد  �لتعليمية،  بالق�ضايا 

�ضمن  مــن  �ل�ضوريين  للطالب  متخ�ض�ضة 
وحتى   2012 �لعام  منذ  �اليمان«  »مد�ر�ض 
�الآن. وهذه �لمدر�ضة تعتمد �لمناهج �لتعليمية 
�للبنانية، وقد تحققت نتائج مميزة لطالب من 

هذه �لمدر�ضة في �ل�ضهاد�ت �لر�ضمية«.
ماذا  اأي�سًا،  معهد  لديها  الإيمان«  »مدار�س   •

عن هذا المعهد؟
من  بد  ال  �لتعليمية  للعملية  »�إ�ضتكمااًل   -
معهدً�  �لجمعية  �أ�ض�ضت  ولذلك  مهني،  معهد 

مهنياً متعدد �الخت�ضا�ضات«.
التعليمي  م�سروعكم  ا�ستكمال  يمكن  ه��ل   •

بان�ساء جامعة اأي�سًا؟
على  جامعة  �إن�ضاء  ت�ضع  »�لجمعية   -
باعتباره  �لم�ضتقبلية  م�ضاريعها  جـــدول 
م�ضروعاً �أ�ضا�ضياً محورياً منذ �ضنو�ت بعيدة، 
ولكن �الأو�ضاع �لتي كانت قائمة في �ل�ضنو�ت 
طر�بل�ض،  في  وخا�ضة  �ل�ضمال  في  �لما�ضية 
في  �ل�ضائد  �ل�ضعب  �القت�ضادي  و�لو�ضع 
�لوقت  يحين  ريثما  �لتريث  �إلى  �أدت  لبنان، 
للجامعة  �لمخ�ض�ضة  �الأر�ـــض  �لمنا�ضب. 
وناأمل  �لعكارية،  ببنين  بلدة  في  متوفرة 
تحقيق م�ضروع �لجامعة في �ل�ضنو�ت �لقليلة 

�لمقبلة«.
• »مدار�س الإيمان الإ�سالمية« تعطي ت�سميتها 
تعتبر  ال�سبغة  هذه  فهل  ظاهريًا،  طائفية  �سبغة 

عامل قوة في مجتمع طائفي؟
�الإ�ضالمية«  �لتربية  »جمعية  »ر�ضالة   -
تعتمد �لفكر �لمنفتح، �لمعتدل، ونحن نفتخر 
�لذي  و�لفكر  �الإ�ضالمية،  �لدينية  ب�ضبغتها 
�لمعتدل،  هو  �الإيمان«  »مد�ر�ض  في  ُيدر�ض 
من  خريج  �أي  يوجد  ال  �ل�ضحيح.  �ل�ضليم، 
مد�ر�ضنا يحمل فكرً� متطرفاً نحو »�لعلمانية« 

�أو »�لد�ع�ضية«.
وهنا �أود �الإ�ضارة �إلى عدم وجود »�إ�ضالم 
متطرف« �أو غير ذلك من �لت�ضميات، بل هناك 
من  �أخذناه  و�ضحيح  �ضليم  معتدل،  �إ�ضالم 

�لر�ضول �لكريم �ضلى �هلل عليه و�ضلم«.

و�أجــرت »�لتمدن« حو�رً� مع مدير 
»مجمع مد�ر�ض �الإيمان« �لرئي�ضي في 
طر�بل�ض د. با�ضم حمو�ضة، جاء فيه:

• ه���ل بالإمكان التحدث عن »المجمع 
الرئي�سي«؟

- »فــي طر�بل�ــض يوجــد �لمجمــع 
�الإيمــان  »مد�ر�ــض  لـــ  �لرئي�ضــي 
�آالف  لثالثــة  ويت�ضــع  �الإ�ضــالمية« 
وخم�ضمائة طالب، ي�ضم حالياً حو�لي 
�ألفــي طالب، وفيه فرعــان �النكليزي 
و�لفرن�ضــي، ذكــور و�إنــاث، ومر�فق 
كثيرة تخدم �لعملية �لتربوية، منها: 
مالعــب كبيرة فــوق وتحــت �الأر�ض 
قابلــة ال�ضــتيعاب �أعــد�د كبيــرة في 
و�لخارجيــة،  �لد�خليــة  �الأن�ضــطة 

ومر�فق د�خلية لالأن�ضطة �لطالبية.
�إلــى جانب �لتربيــة و�لتعليم تقام 
�أن�ضــطة عديــدة عبــر �أنديــة ملحقــة 
بالمدر�ضــة: ريا�ضية ت�ضــمل 7 �أنو�ع 
مــن �الألعــاب ي�ضــارك فيهــا �لطــالب 

ب�ضكل د�ئم.
�أنديــة علميــة/ �لروبــوت، حيــث 

ي�ضــارك طالبنــا بالم�ضــابقات د�خــل 
وخــارج لبنــان منــذ �لعام �لدر��ضــي 
2010-2011، وقــد مثلت »�الإيمان« 
مرتيــن  �لعربــي  و�لعالــم  لبنــان 
متتاليتيــن فــي �لبطولــة �لعالمية في 
�لواليات �لمتحدة �الأميركية، وحازت 

على مو�قع في �لمر�تب �الأولى.
وت�ضارك �لمدر�ضــة في �لم�ضابقات 
�لعالمية �لتــي تنظمها وز�رة �لتربية 
وبع�ض �لموؤ�ض�ضــات �لخا�ضــة، وفي 
�ل�ضــنة �لحالية حــازت على موقعين 
مــن �لمو�قــع �الأولــى فــي م�ضــابقتي 

�لريا�ضيات و�لكيمياء في لبنان.
ولدينــا �أنديــة ثقافيــة ت�ضــارك في 
�لــذي  �لقــر�ءة  تحــدي  م�ضــابقات: 
�لعربيــة  �الإمــار�ت  دولــة  تنظمــه 
�لمتحدة، وفي �ل�ضنة �لما�ضية تاأهلت 
�إحدى طالباتنا ومثلت لبنان في هذه 
�لم�ضــابقة، ومــن �أجــل ذلــك �أن�ضــاأنا 
»نادي �لقر�ءة« �ضــارك فيه ع�ضــر�ت 
�لطالب، �أقلهم قر�أ حو�لي 100 كتاب 
خــالل 3 �أ�ضــهر، وهنــاك معايير لهذه 

�لقر�ءة، منهــا كتابة تقديم وملخ�ض 
لــكل كتــاب. وطالبة »�الإيمــان« �لتي 
�ضــاركت في م�ضــابقة دبي قر�أت 500 

كتاب و�أعدت ملخ�ضاتها.
وقد حولنا مو�ضــوع �لم�ضابقة �إلى 

فكرة نــادي، وخالل �ل�ضــيف �لحالي 
�ضــوف نكر�ض �لوقت لالأنديــة، منها: 
�لمطالعــة،  نــادي  �لروبــوت،  نــادي 
�أكاديمية ريا�ضية الألعاب كرة �ل�ضلة 
وكرة �لقــدم، »نادي �الإيمان لتحفيظ 

�لقــر�آن �لكريــم« )بــد�أ منذ �ضــنتين( 
و�لهــدف منــه �إتمــام حفــظ �لقــر�آن، 

و»نادي �الإيمان لالن�ضاد«.
حفــظ  علــى  �لطــالب  ولت�ضــجيع 
�لقــر�آن �لكريــم، �إعتمدنــا من �ل�ضــنة 
�لدر��ضية 2018-201٩ ح�ضم ن�ضبة 
مئوية من ق�ضط �لطالب تو�زي ن�ضبة 

حفظه من �أجز�ء �لقر�آن �لكريم«.
دورة  �ضــنقيم  »قريبــاً  �أ�ضــاف: 
خا�ضة باالأمهات فريدة من نوعها في 
لبنان، لتعليمهــن: لغة �أجنبية، محو 
�أميــة في �لتكنولوجيا، تعليم وتالوة 
�ضــحية  توعيــة  �لكريــم،  �لقــر�آن 

وتربوية من قبل متخ�ض�ضين«.
وقــال: »�أطلقنــا »مر�ضــد �الإيمان 
�لف�ضائي« من خالل ن�ضاط �أقمناه في 
ليل 15 من �ضــهر رم�ضــان �لما�ضــي، 
حيث دعونا طالب �لمدر�ضــة و�أهليهم 
للم�ضــاركة فــي ر�ضــد �لقمــر بتقريب 
و�ضل �إلى مئة مرة بو��ضطة مقر�بين 
�ثنين )Telescope(. كما تّم �ضــرح 
بع�ــض �لمعلومــات عنه. و�ضــيتحول 

هذ� �لن�ضاط �إلى ناٍد يلتحق به طالبنا 
مــن  �لكثيــر  فيــه  يتعلمــون  حيــث 
و�لكــون  �لف�ضــاء  عــن  �لمعلومــات 

بطريقة علمية وعملية«.
دور  يتعــدى  �ن  علــى  ونحر�ــض 
»مد�ر�ض �الإيمان« �لخدمات �لتربوية 
�لخا�ضــة ب�ضــريحتها �لد�خليــة �إلــى 
�لمجتمــع �لمحيــط بهــذه �لمد�ر�ــض. 
ونتوجــه �إلــى �لمجتمع �لطر�بل�ضــي 
�الإيمــان  »نــادي  مثــالً  عــام،  ب�ضــكل 
لتحفيــظ �لقر�آن« ي�ضــم في �ل�ضــيف 
عــددً� ال باأ�ــض بــه من طــالب مد�ر�ض 

�إر�ضالية، وكذلك �لنادي �لريا�ضي«.
وعن «م�ضرح �الإيمان« قال:

لالأن�ضــطة  مخ�ضــ�ض  »�لم�ضــرح 
�لد�خليــة و�لخارجية وقد تم تفعيله 
�لخارجيــة،  �الأن�ضــطة  خــالل  مــن 
ود�خلياً �ضيتم تفعيله من خالل »فرقة 
�الإيمــان لالن�ضــاد«، وتــد�ول بفكــرة 
تاأ�ضــي�ض فرقة م�ضــرحية تقــدم مو�د 
فنيــة - تربويــة لطــالب »�اليمــان« 

و�ضو�هم«.
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»جمعية التربية الإ�سالمية«: 52 عامًا من العطاءات والنجازات

مع  حــو�رً�  »�لتمدن«  �أجــرت  كما 
�الإيمان  »مــد�ر�ــض  لـ  �لعام  �لمدير 
غمر�وي  زياد  �الأ�ضتاذ  �الإ�ضالمية« 

جاء فيه:
الإي��م��ان  »م���دار����س  تتميز  ب��م��اذا   •

الإ�سالمية«؟
منذ  �لمد�ر�ض  هذه  »تاأ�ض�ضت   -
�الأ�ضا�ضية،  غايتها  وكانت  �ضنة،   50
على مد�ر �ل�ضنين، �ن�ضاء جيل م�ضلم 
عينه  �لــوقــت  ــي  وف بــديــنــه،  ملتزم 
تقوم  لذلك  و�لقيم،  بالمعرفة  يتمتع 
ر�ضالة »�الإيمان« على ثالثة عنا�ضر 
�لقَيم،   ، �لتعليم  �لتربية،  �أ�ضا�ضية: 
يكون  لوجودنا  �الأ�ضا�ضي  و�لمبرر 

بالقيام بهذه �لعنا�ضر.
ـــق �لــمــنــاهــج  ــم �لــطــالب وف نــعــلِّ
�لتعليم،  مع  �لتربية  نقدم  �للبنانية، 
عليها  تــقــوم  �لــتــي  �لــقــيــم  ونــــزرع 
�لح�ضارة �الأ�ضا�ضية لدى �لم�ضلمين. 
�الإيمان«، من  و�لطالب في »مد�ر�ض 
�لمرحلة  نهاية  حتى  �الأول  �ل�ضف 
�لقيم  هذه  ُتــزرع  �أن  يجب  �لثانوية 
فيه ليكون مميزً� مثل »�ل�ضامة« بين 
�لنا�ض، وهذ� ما تميزت به »مد�ر�ض 

�الإيمان« وما تز�ل«.
تطويرية  ت��ع��دي��الت  ت��دخ��ل��ون  ه��ل   •
وزارة  قبل  من  المعتمدة  المناهج  على 

التربية؟
�لر�ضمية،  �لمناهج  »نعتمد   -
هناك هام�ض خا�ض خارج هذ� �الإطار 
كل  بــه  تــقــوم  �لخا�ضة  لــلــمــد�ر�ــض 
في  توجهاتها،  وفــق  منها  و�حـــدة 
»مد�ر�ض �الإيمان« نزيد على �لمناهج 
)�لقر�آن  �لديني  �لتعليم  �لتعليمية 
�لكريم، �ل�ضيرة و�الأحاديث �لنبوية، 
مرة:  الأول  �أدخلنا  كما  �لفقه...(، 
�لح�ضاب  �لتعليم،  في  »�لــروبــوت« 
وهذه  �لمكتبة...  �لريا�ضة،  �لذهني، 
»مد�ر�ض  ر�ضالة  من  جــزءً�  �ضارت 

�الإيمان« في �لتربية و�لتعليم«.
• م���ا ه���و ال��م��ق�����س��ود ب���� »ال��ت��ع��ل��ي��م 

الن�سط«؟
جزء  هي  �الإيمان«  »»مد�ر�ض   -
�لتربوية في  �لموؤ�ض�ضات  من »�ضبكة 
�إد�رة  تر�أ�ض مجل�ض  لبنان«، وحالياً 
لديها  �الأخــيــرة  ــذه  وه »�ل�ضبكة«، 
عالقات مع موؤ�ض�ضات تربوية خارج 
ُتعنى  موؤ�ض�ضات  بينها  مــن  لبنان 
بالتدريب و�لتهيئة، وفي هذ� �الإطار 
�إلى  �لمتدربين  من  مجموعة  �أر�ضلنا 
ماليزيا، وبعد تلقيهم دورة تدريبية، 
دور�ت  بــاجــر�ء  بـــد�أو�  وعــودتــهــم 
و�الإد�ريــيــن  و�لمعلمات  للمعلمين 
حول ما �إكت�ضبوه �ضمن �إطار �لتعليم 
�لن�ضط و�لذي يعني �إرفاق �الأن�ضطة 
�لحديثة  و�لــتــقــنــيــات  ــتــرفــيــه  و�ل
لم  �لتي  �لتربوية  بالعملية  بالتعليم 
لطالب  ــة  وخــا�ــض تلقينية،  تــعــد 
�لمرحلة �البتد�ئية، �إذ �ن �لكثير من 
�لدرو�ض تعطى لهم بالطرق �لن�ضطة، 
في  �أو  �لــذكــيــة  ــــو�ح  �الأل على  �إمـــا 
من  وغيرها  و�لمالعب  �لمختبر�ت 
مع  �لترفيه  مع  �لتعليم  دمج  طرق 

�لتقنيات �لحديثة«.
بالغاء  ب��داأت��م  �سنوات  ث��الث  منذ   •
الحقيبة المدر�سية، اأين و�سلتم في هذا 

المجال؟
- »لي�ض �إلغاًء بل تخفيف �لحقيبة 
�البتد�ئية  �لمرحلة  في  �لمدر�ضية، 
باأن  لبنان  هناك �ضكوى عامة في كل 
يفوق  �لــمــدر�ــضــيــة  �لحقيبة  وزن 
يوؤدي  مما  �لج�ضدية  �لطالب  قدر�ت 
لذلك  �الأمـــر��ـــض،  مــن  �لعديد  �إلـــى 
توزيع  على  تقوم  خططاً  و�ضعنا 
مــد�ر  على  �لمدر�ضية  �لــو�جــبــات 
�لطالب كل  �الأ�ضبوع، حيث ال يحمل 
ــام،  �الأي كل  في  منه  مطلوب  هو  ما 
وبع�ض �الأعمال يقوم بها �لطالب في 

بتخفيف  ــه  ل �ــضــمــح  مــمــا  �لــ�ــضــف، 
�لم�ضاألة  وهذه  �لمدر�ضية،  �لحقيبة 
ت�ضمل �لطالب حتى �ل�ضف �ل�ضاد�ض 

�أ�ضا�ضي«.
على  ت��ح��دي��دًا  التقديمات  ه��ي  م��ا   •
�سعيد الأق�ساط التي تقدمونها للطالب؟

من  عـــديـــدة  �أنـــــو�ع  »هـــنـــاك   -
�لمالي،  �ل�ضعيد  على  �لتقديمات 
والأبناء  لالأيتام  ح�ضومات  ومنها: 
�لنازحين �ل�ضوريين و�لفل�ضطينيين، 
مادية  �أو�ــضــاع  من  يعانون  �لذين 
 10 بين  ما  تتر�وح  وهي  متعثرة، 
خا�ضة  وح�ضومات  بالمائة،  و30 

باالأيتام ت�ضل �إلى 45 بالمائة.
�لح�ضم،  من  �أخرى  �أنو�ع  وهناك 
�لمتفوقين  للطالب  �لت�ضجيعية  منها 
حيث  �لبريفيه  �ضهادة  في  وخا�ضة 
من  يناله  ما  بح�ضب  �لح�ضم،  ي�ضل 
بالمائة،   30 يزيد عن  ما  �إلى  تقدير، 
�لمتفوقين  للطالب  ح�ضومات  ونقدم 
مثل:  معينة  و�أن�ضطة  مباريات  في 
�لريا�ضة،  ــوت،  ــروب �ل �لمطالعة، 

حفظ �لقر�آن...

ح�ضومات  تقديم  قررنا  وحالياً 
�الإيمان«،  »مد�ر�ض  جير�ن  الأبناء 
فالر�ضول �ضلى �هلل عليه و�ضلم قال:

بالجار  يو�ضيني  جبريل  ز�ل  »ما 
وذلك  ثه«.  �ضيورِّ �أنــه  ظننت  حتى 
وفقاً لحق »�لجيرة« والأننا نعتبرهم 

�ضركاءنا.
وقد  مختلفة،  تقديمات  وهــنــاك 
دون  �الإيمان  بمد�ر�ض  ح�ضرً�  تكون 
نفقات  بكل  �لتكفل  ــي  وه �ــضــو�هــا، 
وتكاليف م�ضاركة طالبنا بالم�ضابقات 
خارج لبنان، وكذلك م�ضاركة طالبنا 
ــــد�د �لــ�ــضــبــاب في  بــمــوؤتــمــر�ت الإع

تركيا«.
خا�سة  ت��رب��وي��ًا  دع��م��ًا  ت��ق��دم��ون   •
هي  م��ا  الر�سمية،  ال�����س��ه��ادات  ل��ط��الب 

طبيعة هذا الدعم؟
على  يقت�ضر  ال  �لــدعــم  »هـــذ�   -
عندما  �إذ  فح�ضب،  �ل�ضهاد�ت  طالب 
لدى مجوعة من  ما  نكت�ضف تق�ضيرً� 
�أهاليهم، ونقدم  �لطالب نتو��ضل مع 
بال  تدعيمية  خا�ضة  ــاً  ــض درو� لهم 
�لعام  مــد�ر  على  وهــكــذ�...  مقابل، 

لطالب  �الأمــــر  ــك  وكــذل ــي،  ــض ــدر�� �ل
�ل�ضهاد�ت ب�ضكل م�ضتمر«.

المجل�س  من خطة  تحقق  الذي  ما   •
العلمي التي تنتهي في 2021؟

- »تقوم �لخطوط �لعري�ضة لهذه 
�لتعليم  فــي  �لنه�ضة  على  �لخطة 
و�آليتها  وتعميمها،  و�لقيم  و�لتربية 
)�إ�ضتقبال  �الأفــقــي  �لتو�ضع  ت�ضمل 
وعامودياً  �لطالب(،  من  عدد  �أكبر 
ــوى �لــتــعــلــيــم  ــت ــض ــ� ــن م ــي ــض ــ� ــح )ت

و�لكفاءة(.
نقوم  �لعامودي  �لم�ضتوى  على 
ــان«  ــم »�الإي معلمي  كافة  بــاإ�ــضــر�ك 
�لعام  مــد�ر  على  متنوعة  بــدور�ت 
بــهــدف �الرتــقــاء نحو  ــي،  ــض ــدر�� �ل
بتميز  �لطالب  ي�ضعر  وكي  �الأف�ضل، 

مد�ر�ضنا وعلو م�ضتو�ها.
�ن  ُيفتر�ض   2021 �لعام  وحتى 
�أي  عالمياً،  ُبعدً�  �لخطة  لهذه  يكون 
لدى  �لدولية«  »�لبكالوريا  �عتماد 

»مد�ر�ض �الإيمان««.
لوج�ستية  ت�سهيالت  ه��ن��اك  ه��ل   •

للطالب من ذوي الحاجات الخا�سة؟
�الإيمان«  »مد�ر�ض  »بالتاأكيد،   -
ــق،  ــر�ف ــم مــجــهــزة بــالــكــثــيــر مـــن �ل
ي�ضتخدم  �لــذي  �لطالب  وي�ضتطيع 
�أية  من  يعاني  �أو  مدولباً  كر�ضياً 
�لم�ضاعد و�لممر�ت  ��ضتخد�م  �إعاقة 
من  و�لتمكن  يــلــزم،  بما  �لمجهزة 
�لمد�ر�ض  �أي مكان في  �إلى  �لو�ضول 

و�لمعهد �لمهني«.
• وماذا عن »معهد الإيمان المهني«؟

لــالنــاث  ـــان  ك �لــمــعــهــد  - »هــــذ� 
عدة  وبعد  �إفتتاحه،  عند  و�لذكور، 
�أولياء  من  �لكثير  �ن  وجدنا  �ضنو�ت 
في  بناتهم  �إدخــال  ُيف�ضلون  �الأمــور 
لي�ض  وهــذ�  بــاالإنــاث،  خا�ض  معهد 
در��ضة  وبعد  طر�بل�ض،  في  متوفرً� 
�أن  تقرر  �الإد�رة  مجل�ض  قبل  مــن 

فقط،  باالناث  خا�ضاً  �لمعهد  يكون 
حالياً  �لمهني  �لتعليم  يقدم  وهــو 
لالإناث في عدة �خت�ضا�ضات، ولعله 
�لمعهد �لوحيد في طر�بل�ض و�ل�ضمال 
�لذي ُيقدم هذه �لخدمة، ولذلك هناك 
قبول كبير لدى �لطر�بل�ضيين بادخال 
ت�ضكل  و�لذي  �لمعهد  هذ�  في  بناتهم 
 80 من  �أكثر  فيه  �لمعلمات  ن�ضبة 
�ـــض  ـــة. و�لـــمـــعـــهـــد يـــدرِّ ـــائ ـــم ـــال ب
مثل:  �لفتيات  تنا�ضب  �خت�ضا�ضات 
�لمحا�ضبة  �لح�ضانية،  �لتربية 
و�لمعلوماتية، فنون �الإعالن،... في 
و�لــبــكــالــوريــا  �لبريفيه  �ــضــهــادتــي 
�لمهنيتين، ون�ضبة �لنجاح في معظم 

�الأحيان مائة بالمائة«.
• ما هي الروؤية الم�ستقبلية؟

- »ما زلنا نو��ضل تطبيق �لخطة، 
باالألو�ح  �لمد�ر�ض  تجهيز  ونو��ضل 
 LCD Projector �لذكية و�أجهزة 
�الأخــيــرة  �لــدر��ــضــيــة  �ل�ضنة  ــي  وف
ــازً� على  جــه  40 مــن  �أكــثــر  وزعــنــا 
متوفرة  �لذكية  و�الألو�ح  �لمد�ر�ض، 
)ثانويات:  فــروع  ثالثة  في  حالياً 
طــر�بــلــ�ــض و�ــضــيــر وقــبــة �ــضــمــر�(. 
�لتقنيات  �إدخــــال  على  ونــحــر�ــض 

وتطوير �لتعليم في كافة مد�ر�ضنا.
في  منت�ضرة  �الإيــمــان«  »مد�ر�ض 
�ل�ضنية، عكار(،  �ل�ضمال )طر�بل�ض، 
على  بع�ضها،  لتو�ضيع  توجه  وهناك 
بالمد�ر�ض  �النتقال  �لمثال  �ضبيل 
�البـــتـــد�ئـــيـــة �إلـــــى �لــمــتــو�ــضــطــة، 

وبالمتو�ضطة �إلى �لثانوية.
في  مد�ر�ض  هناك  �ل�ضمال  وخارج 
�ن  �إاّل  و�لبقاع،  و�لجنوب  بيروت 
لجميعة  تتبع  �لمد�ر�ض  هذه  �إد�ر�ت 
مد�ر�ض  بينما  بيروت،  في  �لتربية 
في  �لجمعية  �إد�رة  تتبع  �ل�ضمال 
تتبع  جميعها  وباالجمال  طر�بل�ض، 

لجمعية و�حدة«.

المدير العام لـ »مدار�س الإيمان الإ�ضالمية« زياد غمراوي:
جديدنا ح�ضومات لأبناء جيران مدار�ضنا

غمراوي

َور »مدار�س الإيمان الإ�ضالمية« في �ضُ
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برعاية �ضعادة �ضــفير �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة لدى 
�لجمهورية �للبنانية د. حمد �ل�ضام�ضــي، ممّثاًل بالقن�ضل 
�ل�ضــيد حمد�ن �لها�ضمي، وت�ضريف �ضيف �لرو�ضة �ل�ضيد 
عماد �الأ�ضــقر رئي�ض م�ضــلحة �لتعليم �لخا�ض في لبنان، 
نّظمت ثانوية رو�ضــة �لفيحاء حفل تخــّرج طالبها للعام 
�لدر��ضــي 2018-201٩ على م�ضــرح �لثانوية، بح�ضور 
معالي �الأ�ضــتاذ عمر م�ضــقاوي �لرئي�ض �لفخري لجمعية 
مكارم �الأخالق �الإ�ضالمّية، رئي�ض �أ�ضاقفة طر�بل�ض للروم 
�لملكييــن �لمطر�ن �إدو�ر �ضــاهر، رئي�ضــة جمعية رعاية 
�الأطفــال �ل�ضــيدة ناريمان �لعقــاد ذوق، رئي�ــض جمعية 
مكارم �الأخالق �الإ�ضــالمّية �الأ�ضــتاذ محمد ر�ضيد ميقاتي، 
رئي�ــض �تحاد بلديات �لفيحاء �لمهند�ض �أحمد قمر �لدين، 
نائــب رئي�ض �لمجل�ــض �لوطنــي لالإعالم �ل�ضــيد �إبر�هيم 
عو�ــض، �الأميــن �لعــام للمجل�ــض �الأعلــى للدفــاع �للو�ء 
محمــود �الأ�ضــمر، قائد �ضــرية درك طر�بل�ــض �لعقيد عبد 
�لنا�ضــر غمــر�وي، رئي�ــض مكتــب مكافحــة �الإرهاب في 
�ل�ضــمال �لعقيد خالد �ل�ضب�ضــبي، �الأمينة �لعامة لمجل�ض 
�أمناء �لثانوية �لدكتورة �ضــلمى م�ضــري دملج، �أع�ضــاء 
مجل�ــض �أمنــاء �لرو�ضــة، �أع�ضــاء مجال�ــض �الإد�رة فــي 
جمعيات: �لمكارم، ورعاية �الأطفال، وخريجي �لرو�ضة، 
روؤ�ضــاء لجــان �الأهــل، �لمديــر �لعام �الأ�ضــتاذ م�ضــطفى 
�لمرعبــي، �لمديــرة �لتربوّيــة �ل�ضــيدة مايــا عــّز �لدين، 

مديري �لجامعات و�أهالي �لطالب.
بــد�أ �الحتفــال بكلمة ترحيب من مقــّدم �لحفل �لدكتور 
محمد كمال �لدين، ثّم دخول موكب �لمتخّرجين في فرعي 
�لفرن�ضــي و�الإنكليزي وبلــغ عددهــم 254 طالًبا وطالبة 
يتقّدمه روؤ�ضــاء �أق�ضــام �لمرحلة �لثانوّية �ل�ضيدة ف�ضيلة 

ذوق، و�ل�ضيدة ريما �لقي�ضي، و�الأ�ضتاذ و�ئل �ضلق...
ثم تالوة مباركة من �لقر�آن �لكريم من �لمقرئ �ل�ضــيخ 
محمــد حبل�ــض، فالن�ضــيد �لوطنــي �الإمار�تي و�لن�ضــيد 
�للبناني ثم ن�ضــيد �لرو�ضة من »كور�ل �لرو�ضة« بقيادة 

فار�ض م�ضعد.
و�ألقــى �لطالب: زيد خربطلي، ليلى مع�ضــر�ني، ليلى 
�ضــيف كلمــات �لخريجيــن باللغــات �لعربية و�لفرن�ضــية 

و�الإنكليزية.
بعــد ذلك قّدمت مجموعــة من طالبات �لحلقــة �لثانية 
ــا فّنًيــا ريا�ضــيًّا م�ضــتوحى مــن �لتر�ث �الإ�ضــباني  عر�ضً
و�لتــر�ث �لعربــي باإ�ضــر�ف �ل�ضــيدتين غيرغانــا بوتيفا 

وفاطمة عبدو.
ثــم تحّدث رئي�ــض م�ضــلحة �لتعليم �لخا�ض �الأ�ضــتاذ 
عماد �الأ�ضــقر، فقال: »�ضــعدت باأن �أكون معكم �ليوم في 
هــذ� �الحتفال �لكبير فاألف مبارك لكــم هذ� �ليوم �لجميل 
و�لحفــل �لر�ئــع، ومبــارك �لّنجــاح �لذي حققته رو�ضــة 
�لفيحاء في �ضهادة �لبروفيه، ود�ئما ن�ضمع �لقول �لماأثور 
بداًل من �أن تلعن �لظالم �أ�ضعل �ضمعة... ورو�ضة �لفيحاء 
كانت عك�ض �ل�ضير على عادتها فاأ�ضاءت �ضمعة في �ضوء 
�لنهــار و�ضــطوع �ل�ضــم�ض ومــا تز�ل �ضــاطعة و�ضــتبقى 

كذلك«.
وتابع: »هذ� كّله بف�ضل �إد�رة حكيمة وو�عية، وطبًعا 
هــذ� �لنجــاح لم يكــن ليتحّقق �إال بهيئــة تعليمية ممّيزة، 
فاأنتم �لجنود �لمجهولون، و�أنتم بناة رجال و�ضيد�ت هذ� 
�لوطن، �أنتم �أ�ضــحاب �أخطر مهنة تقومون بها �ليوم، قد 
يخطــىء طبيب ويمــوت �لمري�ض وقد يخطــىء مهند�ض 
ويقــع �لمبنى وتموت عائلة، �أما �أنتــم �إذ� �أخطاأتم فجيل 

كامل �ضيموت وهذ� لي�ض م�ضموًحا«.
�أمــا �لفقــرة �لفّنيــة �لتاليــة فقــد قّدمها فوج �لرو�ضــة 
كــور�ل  مــع  بالتعــاون  �لمو�ضــيقية  �لفرقــة   - �لك�ضــفي 
�لرو�ضــة فئة �ل�ضــغار �لذي ي�ضــرف عليه �الأ�ضتاذ �أحمد 
ا ُعزفــت فيــه مقطوعــات  ــا حما�ضــيًّ �لخيــر، وكان عر�ضً

مو�ضيقّية محلّية وعالمية.
تال ذلك كلمة �لمدير �لعام للثانوية  �الأ�ضــتاذ م�ضــطفى 
�لمرعبي �لذي �أ�ضــار �إلى »م�ضــادفة تخريج هذه �لدفعة 

�ال�ضــتثنائية في هذ� �لعام �لدر��ضــي مع �ليوبيل �لذهبي 
لذكــرى �ل�ضــر�كة بين جمعيتــي رعاية �الأطفــال ومكارم 
�الأخالق، هذه �ل�ضــر�كة �لتي ��ضــتطاعت �أن تكون عالمة 

فارقة في بناء �أجيال للوطن«.
�أ�ضــاف: »د�أبت رو�ضــة �لفيحاء على مدى �ضنو�ت �أن 
تكــون منارة تحافظ على كنوز �إرثها وتتحدى �لحا�ضــر 
ب�ضــعوباته وتر�ضــم باإر�دة �ضــلبة �لم�ضــتقبل �لم�ضيء 
الأجيــال �أر�دتها �أن تكون رو�ضــوية فريــدة، هي �لتربية 
تتطلب �ضــالبة وحزًما وليًنا و�ضبًطا وتو�زًنا بين خطاب 

�لعقل و�لقلب«.
ونــّوه بالدفعــة �الأولى مــن �لخريجين »�لذيــن كانو� 
�الأو�ئــل �ل�ضــّباقين، و�أح�ضــنو� �ختتام عامهم �لدر��ضــي 
بم�ضــوؤولّية و�إيجابّيــة وبن�ضــاطات ذ�ت متعــة وفائــدة 
بعيــًد� مــن �لرعونة و�لطي�ض«، م�ضــيًر� �إلــى »�أن �أبرز ما 
ُي�ضّلط �ل�ضــوء عليه هو دّقة منهجيتنا وجودة مناهجنا، 
هي تلك �ل�ضــمعة �لطّيبة لخريجي �لرو�ضــة، فللرو�ضــة 
د�ئًما �ل�ضد�رة و�لمر�كز �الأولى في �ل�ضهاد�ت �لر�ضمية، 
كمــا ح�ضــد �أبناوؤنــا فــي هــذ� �لعــام �لجو�ئــز �لعالميــة 
و�لعربيــة و�لوطنيــة و�لمحلّية على �الأ�ضــعدة �لثقافية 

و�للغوّيــة و�لعلمّية و�لتكنولوجية و�لريا�ضــية و�لفنية 
كاّفة«.

وبعد عر�ض �ضــريط �لذكريات �ألقى �ضــعادة �لقن�ضــل 
حمد�ن �لها�ضمي كلمة �لختام بالنيابة عن �ضعادة �ل�ضفير 
د. حمد �ل�ضام�ضــي، قال فيها: »�إنه لمن دو�عي �ضــروري 
�أن �أمثل �ليوم �ضــعادة �لدكتور حمد �ضــعيد �ل�ضام�ضي - 
�ضــفير دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحــدة لدى �لجمهورية 
�للبنانية و�أنقل لكم تحياته وتمنياته وهو �لحري�ض على 
تقديــم �لدعــم و�لرعاية لهذ� �لجيل، ولكــن نظًر� لظروف 
طارئــة تعــّذر عليــه �لح�ضــور رغــم جهــوده �لحثيثــة 
للم�ضــاركة فــي هــذ� �لحفــل �لطيــب، وهــو ينقــل لكم كل 
تقديــره لجهــود هــذه �لثانويــة �لتــي تعتبــر �أيقونة في 

�لمجال �لتعليمي«.
�أ�ضــاف: »�إن رعاية حفل تخريج طالب ثانوية رو�ضة 
�لفيحــاء للعــام �لدر��ضــي 2018 - 201٩ يوؤكــد روؤيــة 
�الإمار�ت �لقائمة على دعم �لجيل �لنا�ضــئ وبخا�ضــة �أن 
للقائميــن على هــذه �لثانوية دوًر� جليــاًل ومتميًز�، حيث 
ح�ضــدت لقب �أف�ضل مدر�ضــة في لبنان، كما �حتّل طالبها 
�لمر�تب �الأولى في م�ضروع تحدي �لقر�ءة �لعربي �لذي 

بــات محــل �هتمام �لعالم �أجمع بف�ضــل �لجهــود �لحثيثة 
�لتي يقوم به �ضــاحب �ل�ضــمو �ل�ضــيخ محمد بن ر��ضد �آل 
مكتــوم، نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض مجل�ض �لوزر�ء حاكم 
دبــي، رعــاه �هلل، لتعزيــز �لهويــة �لعربيــة عبر �لتم�ضــك 

بلغتنا وموروثاتنا �لثقافية و�الأدبية و�لعلمية«.
وختم: »�أخيًر�، كّل �لّتوفيق الأبنائنا وبناتنا �لخريجين 
�لذين نتمنى لهم م�ضــتقباًل باهًر� في خدمة لبنان �ل�ضقيق 
كمــا نهنىء �أوليــاء �أمورهم بهذ� �لتخــرج. ونوجه تحية 
تقدير لالأ�ضتاذ م�ضطفى �لمرعبي - �لمدير �لعام لمدر�ضة 
رو�ضة �لفيحاء على دعوته وجهوده �لمعطاءة وتكريمه 
لنا بهذه �لرعاية �لتي نعتز ونفتخر بها.. كما تحية �إكبار 
و�أكاديمييــن  �أ�ضــاتذة  مــن  و�لمعنييــن  �لقائميــن  لــكل 

وم�ضرفين«.
وبعد توزيع �ضهاد�ت �لتخّرج على �لطالب و�لطالبات، 
قــّدم �لمديــر �لعام درعــي تكريم عربون محّبــة و�حتر�م 
ل�ضــعادة �ل�ضفير �ل�ضام�ضي، ولالأ�ضــتاذ عماد �الأ�ضقر، كما 
قّدم �لخّريجون درًعا لالأ�ضتاذ فهمي كر�مي رئي�ض جمعّية 
خريجي �لرو�ضــة تقديًر� لجهوده. و�أعقب �الحتفال لقاء 

موّدة وكوكتيل.

حفل التخرج في ثانوية رو�ضة الفيحاء

مواكب ال�سباب ُتن�سد للنور والحياة

الأ�صتاذ م�صطفى المرعبي،
مدير عام ثانوية رو�صة الفيحاء

مواكب ال�صباب ُتن�صد للنور والحياة

مقدم الحتفال
الدكتور محمد كمال الدين

الأ�صتاذ عماد الأ�صقر،
رئي�ص م�صلحة التعليم الخا�ص

ف�صيلة ال�صيخ القارئ محمد حبل�ص
في تالوة مباركة من القراآن الكريم

القن�صل حمدان الها�صمي ممثاًل �صعادة �صفير
دولة الإمارات الدكتور حمد ال�صام�صي

الطالب زيد خربطلي
يلقي كلمة الخريجين والخريجات

تكريم الأ�صتاذ عماد الأ�صقرتكريم �صعادة القن�صل حمدان الها�صمي

ال�صيدة ناريمان عقاد ذوق رئي�صة جمعية رعاية الأطفال

تكريم الأ�صتاذ فهمي كرامي رئي�ص جمعية خريجي الرو�صة

المديرة التربوية ال�صيدة مايا عز الدينالأ�صتاذ محمد ر�صيد ميقاتي رئي�ص جمعية مكارم الأخالق الإ�صالمية
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