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مجتمع

مجتمع
تقرير

ّ
«يونيسيف» 6 :أطفال من كل  10يتعرضون للعنف
زينب إسماعيل
ُ
 %57مـ ـ ــن األطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال امل ـ ـق ـ ـي ـ ـمـ ــن فــي
ل ـب ـن ــان يـ ـتـ ـع ـ ّـرض ــون ل ـل ـع ـنــف بـشـكــل
ّ
دائ ــم بـحـســب ُمـنــظـمــة األم ــم املـتـحــدة
للطفولة (اليونيسف) الـتــي أطلقت،
أم ــس ،حملة «ب ـ ّـدي ّ
ربـيــك بــا عنف»،
بــالـتــزامــن مــع الـيــوم الـعــاملــي ملكافحة
عمل األطفال.
ُمـســؤولــة بــرنــامــج حـمــايــة الـطـفــل في
ّ
ّ
املنظمة زمن علي حسن أوضحت أن
إط ــاق الـحـمـلــة ،بــالـتـعــاون مــع وزارة
الشؤون االجتماعية ،يهدف إلى ّ
الحد
م ــن م ـظــاهــر ال ـع ـنــف امل ـت ــزاي ــدة .وهــي
تستهدف كل األهــالــي واألطـفــال على
األراضــي اللبنانية ،وبالتالي ليست
موجهة الى اللبنانيني فقط.
مـ ـصـ ـطـ ـل ــح ال ـ ـع ـ ـنـ ــف امل ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدم فــي
ً
أشكاال ُم ّ
تعددة :العنف
الحملة يحمل
الجسدي ،النفسي ،املــادي ،الجنسي،
إضافة إلى اإلهمال واإلساءة.
وتـعـمــل املنظمة مــن خ ــال البرنامج
ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـطـ ــويـ ــر سـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــات جـ ــديـ ــرة

بــالـتـحــول إل ــى قــوانــن رسـمـيــة (على
غـ ـ ــرار س ـي ــاس ــة ح ـم ــاي ــة ال ـت ـل ـم ـيــذ فــي
ال ـب ـي ـئ ــة املـ ــدرس ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي أط ـل ـق ـت ـهــا
ســابـقــا) ،عــدا عــن دور وزارة التربية
ت ـحــدي ـدًا كــون ـهــا املـ ـس ــؤول األول عن

امل ــدارس الرسمية والـخــاصــة .العمل
بهذه السياسات سيبدأ خالل السنة
الحالية ،وستتمحور حول األساليب
الـتــي يجب على املعلمات واملعلمني
اس ـت ـع ـم ــال ـه ــا فـ ــي ح ـ ــال مــواج ـه ـت ـهــم

حاالت عنف عند تالميذهم ،والجهة
ال ـ ـتـ ــي يـ ـج ــب أن ت ـ ـحـ ــال إلـ ـيـ ـه ــا ه ــذه
الحاالت.
إلى جانب املتابعة املباشرة لألطفال،
خـ ـ ـ ـ ّـص املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع األهـ ـ ـ ـ ــل ب ـ ــورش ـ ــات

المستخدم ّ
ضد الطفل قد ّ
العنف ُ
يحوله الى فرد عنيف ُيمارس عنفه على اآلخرين (هيثم الموسوي)

ولـقــاءات تــوعـ ّ
ـويــة ،مــن شأنها تغيير
نظرتهم حــول التربية ،وتشجيعهم
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـم ـ ــارس ـ ــة الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوع ال ـ ـحـ ــديـ ــث
والفعال منها ،عــوض تلك التقليدية
والـ ـع ــادات،
الـقــائـمــة عـلــى امل ــوروث ــات ُ
وال ـتــي تـجـعــل مــن الـ ُـعـنــف املـسـتـخــدم
«طبيعيًا» ويدخل في سياق التربية،
ما «يؤثر على صحة الطفل النفسية
ّ
يحوله
والجسدية ،ومــن املحتمل أن
إم ــا إل ــى ضـحـيــة أو إل ــى ف ــرد عنيف
يـ ـ ـم ـ ــارس الـ ـعـ ـن ــف عـ ـل ــى اآلخـ ـ ــريـ ـ ــن»،
بحسب ّ
القيمني على املشروع.
ُوال ـ ـ ــاف ـ ـ ــت أن شـ ــري ـ ـحـ ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة مــن
ُاملـ ـقـ ـيـ ـم ــن ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ت ـن ـت ـه ــج ه ــذه
املـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــات ُ ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة .فـبـحـســب
ّ
إح ـص ــاءات امل ـنــظ ـمــة ،يـ ُتـعــرض  6من
أصــل كل  10أطفال للعنف بواحد أو
أكثر من أشكاله.
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ت ـق ــوم وزارة ال ـش ــؤون
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة بـ ـ ـ ــدور ف ـ ــي ُمـ ـس ــاع ــدة
األهـ ـ ــالـ ـ ــي عـ ـل ــى «خ ـ ـلـ ــق ج ـ ـ ّـو م ـح ـبــب
وسـلــس بينهم وبــن أطـفــالـهــم» ،عبر
برنامج التربية اإليجابية.

مفكرة

منبر

عذرًا فخامة
الرئيس

انتخابات

رابطة قدامى «اللبنانية»« :منع» حسن اسماعيل من الترشح
فاتن الحاج
ال اصـطـفــاف واض ـحــا بــن املــرشـحــن
الن ـت ـخ ــاب ــات رابـ ـط ــة ق ــدام ــى أس ــات ــذة
الجامعة اللبنانية (املتقاعدين) التي
تـ ـج ــري ال ـ ـيـ ــوم .ال ت ـح ــال ـف ــات عـلـنـيــة
ألحـ ـ ـ ــزاب ال ـس ـل ـط ــة وال ح ـت ــى ل ــوائ ــح
إنما يختار الناخبون وعــددهــم 127
أسـتــاذًا ممن س ــددوا اشتراكاتهم 12
عضوًا من بني  20مرشحًا يتوافقون
ف ــي م ــا بـيـنـهــم ع ـلــى ص ـيــغ تنسيقية
ومحاصصات تحت الطاولة.
ثمة تنسيق ،لكن انتخابات الرابطة
الـتــي تــأسـســت عــام  2005تــأخــذ بعدًا
مختلفًا هذه الدورة نظرًا للخطر الذي
يهدد نظام التقاعد والراتب التقاعدي

فــي سـيــاق نتائج مؤتمر «سـيــدر ،»1
وقد ازداد انخراط األساتذة فيها أكثر
فــأكـثــر فــي اآلونـ ــة األخ ـي ــرة .وم ــن بني
ه ــؤالء املـنـخــرطــن األس ـت ــاذ املـتـقــاعــد
املنتمي إلــى الـحــزب الشيوعي حسن
اس ـم ــاع ـي ــل ،ص ــاح ــب الـ ـب ــاع ال ـن ـقــابــي
الطويل في التعليم الثانوي الرسمي
ومن ثم التعليم الجامعي ،واملنتسب
إلى رابطة القدامى منذ  3سنوات.
وملــا قــرر اسماعيل الترشح لعضوية
الـهـيـئــة اإلداري ـ ــة ل ـلــراب ـطــة ق ـبــل طلبه
ووزع اسـ ـم ــه ض ـم ــن الئـ ـح ــة أسـ ـم ــاء
ّ
املــرش ـحــن ،ول ــم يـشـطــب إال قـبــل يــوم
واحد من موعد االنتخابات ،استنادًا
إلـ ــى املـ ـ ــادة  10ال ـف ـق ــرة  2م ــن ال ـن ـظــام
األس ــاس ــي لـلــرابـطــة ال ــذي يـشـتــرط أن

اسماعيل أعلن
استمراره في الترشح:
المرجع الوحيد هو
ثقة الهيئة الناخبة

يـ ـك ــون املـ ــرشـ ــح قـ ــد أمـ ـض ــى  20سـنــة
خدمة في الجامعة على األقــل ،وهذه
ليست حــال اسماعيل .لكن اسماعيل

وم ــؤي ــدي ــه م ــن األس ــات ــذة املـتـقــاعــديــن
يـســألــون مل ــاذا سـمــح لــه ولـغـيــره ممن
لم يغطوا  20سنة خدمة باالنتساب
ل ـل ــراب ـط ــة وت ـس ــدي ــد اشـ ـت ــراك ــات عـلــى
م ــدى س ـنــوات مـنــذ الـتــأسـيــس وحتى
ال ـيــوم ،إذا ك ــان ال يـحــق لـهــم الترشح
لــانـتـخــابــات؟ ومل ــاذا لــم يـجــر تطبيق
املادة  7نفسها التي تنص أيضًا على
اب ــاغ امل ــرش ــح ب ـعــدم ق ـبــول ترشيحه
قبل  7أيــام من اليوم االنتخابي وهو
ما لم يحصل معه؟
يقول رئيس الرابطة عصام الجوهري
«إننا صراحة لم نتحقق من األمر ولم
نــدقــق بــاألس ـمــاء ال ـتــي انـتـسـبــت على
مسؤوليتها وقد يجوز أن من بينها
أسـ ــاتـ ــذة لـ ــم ي ـم ـض ــوا  20س ـن ــة عـلــى

األقــل في خدمة الجامعة ،لكن بعض
أعـ ـض ــاء ال ـه ـي ـئــة اإلداري ـ ـ ـ ــة اج ـت ـم ـعــوا
واسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــرض ـ ــوا أس ـ ـ ـمـ ـ ــاء امل ــرشـ ـح ــن
ووجـ ـ ـ ــدوا أن اس ـم ــاع ـيــل ه ــو املــرش ــح
الــوحـيــد ال ــذي ال تـتــوافــر فـيــه شــروط
الترشح وسيشطب اسـمــه مــن الئحة
املــرشـحــن» .إال أن مــؤيــدي اسماعيل
يـ ـق ــول ــون إن ال ـ ـقـ ــرار اتـ ـخ ــذ مـ ــن دون
موافقة الهيئة اإلداريــة للرابطة ،فيما
وزع اسماعيل برنامجًا انتخابيًا على
زمالئه وأعلن استمراره في الترشح
ّ
بــاع ـت ـبــار أن امل ــرج ــع الــوح ـي ــد ل ــه هو
ثـقــة الـهـيـئــة الـنــاخـبــة وإذا ك ــان هناك
مــن يريد مــن بــن الناخبني أن يطعن
بـتــرشـحــه فـلـيـتـفـضــل و«ان ـ ــا احـتـكــم»
لهم.

متابعة

حديقة مائية
في «زيرة»
صيدا

تتحضر بلدية صيدا وجمعية أصدقاء زيرة صيدا الفتتاح حديقة مائية في محيط الجزيرة (الزيرة) الواقعة قبالة قلعة صيدا وتبعد حوالي 600
متر عن الشاطئ .ست دبابات وأربع ناقالت جند كانت مركونة في قاعدة عمشيت ،غير قابلة لإلستخدام ،قدمتها قيادة الجيش للبلدية والجمعية.
بعد تنظيفها من آثار الزيوت ،ستنزل إلى قاع البحر على عمق يراوح بني  14و 25مترًا ،لتتحول إلى ملجأ لألسماك والشعب املرجانية واألعشاب
البحرية« .الحديقة» التي ستحمل اسم الجيش ،ستفتح أمام هواة الغطس .كما تبحث الجمعية في استقدام مراكب ذات أرضيات زجاجية يمكن من
خاللها رؤية قاع البحر( .تصوير علي حشيشو)

أهالي تالمذة الليسيه فردان :لجنة األهل ال تمثلنا
تحسم الساعات املقبلة مصير االتفاق
ـ ـ املصالحة ال ــذي وقعته لجنة األهــل
ف ــي الـلـيـسـيــه ف ـ ــردان ،الـتــابـعــة للبعثة
العلمانية الفرنسية ،مع إدارة املدرسة،
إذ يـنـتـظــر أن ت ـت ـخــذ قــاض ـيــة األمـ ــور
املستعجلة في بيروت ،ماري كريستني
عيد ،قرارًا بقبول االتفاق أو عدم قبوله.
فيما أعـلــن االســاتــذة اإلض ــراب ابـتــداء
من اليوم احتجاجا على عدم مصادقة
ق ــاضـ ـي ــة االم ـ ـ ـ ـ ــور امل ـس ـت ـع ـج ـل ــة ع ـلــى
املـصــالـحــة بــن إدارة امل ــدرس ــة ولجنة
االه ـ ــل .وت ـق ـضــي امل ـصــال ـحــة بـمــوافـقــة
لجنة األهــل على اإلف ــراج عن مليارين
و 750مليون ليرة وهــي كامل الزيادة
على األقـســاط املدرسية املفروضة في
املــوازنــة السنوية الـعــام  2017ـ ـ 2018

طالب األهالي
القضاء بعدم
المصادقة على
المصالحة
من اعتصام األهالي أمام المحكمة أمس (األخبار)

(مليون و 700ألف ليرة يدفعها األهل
عن كل تلميذ).
وب ـي ـن ـم ــا ك ـ ــان م ـن ـت ـظ ـرًا أن ت ـب ــت عـيــد
باالتفاق أمس ،أرجأت قرارها للتدقيق.
ـال
أت ـ ــى ذل ـ ــك ع ـل ــى وق ـ ــع اعـ ـتـ ـص ــام أه ـ ـ ٍ
حضروا إلى املحكمة ليقولوا للقاضية
ّ
إنهم األصــل ،وأن لجنة األهــل الحالية
فاقدة للشرعية ومتواطئة مع اإلدارة
وال تمثلهم .وفي الجلسة التي عقدت
بحضور محامني ممثلني عــن اإلدارة
ولـجـنــة األه ــل واألعـ ـض ــاء املستقيلني
من اللجنة ،تقدم األعضاء املستقيلون
من لجنة األهل بدعوى إبطال محضر
الجلسة التي وقع فيها االتفاق.
املـعـتـصـمــون ي ــؤك ــدون أن مشكلتهم
ليست مع املعلمني إنما مع لجنة األهل
واإلدارة ال ـتــي قــابـلــت كــل املـفــاوضــات
واملـبــادرات بالسلبية ووضــع الشروط
ال ـت ـع ـج ـيــزيــة ال س ـي ـمــا ف ــي م ــا يـخــص
تـحــريــر  668أل ــف ل ـيــرة عــن كــل تلميذ
ً
بـشــرط أن يخصص هــذا املبلغ كامال
ل ـح ـقــوق املـعـلـمــن ف ــي ق ــان ــون سلسلة
ال ــرت ــب والـ ــرواتـ ــب ف ـق ــط ،بــاع ـت ـبــار أن
هناك عالمات استفهام حول الزيادات
الكبيرة واملبالغ بها ال سيما البند في
املوازنة املتعلق بنفقات املدرسة والذي
تـضـمــن ب ـعــض ف ـقــراتــه زيـ ـ ــادات تـفــوق
املليار ليرة لبنانية.

وف ـ ـ ــي ع ــريـ ـض ــة ي ــوقـ ـع ــونـ ـه ــا ،ي ـط ــرح
األهــالــي الثقة برئيسة اللجنة سعاد
شـعـيــب «ب ـعــد س ـقــوط أهـلـيـتـهــا وعــدم
ام ـتــاك ـهــا الـسـلـطــة لـتـمـثـيـلـنــا قــانــونــا
ولكونها فرضت نفسها علينا وعملت
ض ــد مـصــالـحـنــا م ـنــذ تــولـيـهــا رئــاســة
لجنة األه ــل» ،مطالبني القضاء بعدم
امل ـص ــادق ــة ع ـلــى م ــا س ـم ــوه االتـ ـف ــاق ـ ـ
ال ـف ـض ـي ـحــة امل ــوق ــع م ــع إدارة الـبـعـثــة
العلمانية الفرنسية.
«هي قضية حق وليست مسألة القدرة
على الــدفــع مــن عــدمـهــا» ،هــذا مــا يركز
عليه عليه األهــالــي املـعـتــرضــون إذ ال
يـجــدون أي مبرر قانوني واقتصادي
مل ـضــاع ـفــة ال ـق ـس ــط املـ ــدرسـ ــي  3م ــرات
خ ــال  12سـنــة ،فيما أع ــداد األســاتــذة
ُ
والتالمذة لم تتغير ولم تدخل املدرسة
أي تـحـسـيـنــات عـلــى مـبـنــاهــا والبيئة
املدرسية أو أي تقديمات استثنائية.
وي ـ ــذك ـ ــرون ك ـي ــف أن رئ ـي ـس ــة الـلـجـنــة
ك ــان ــت ف ــي ك ــل مـ ــرة ت ـب ــرر مـطــالـبـتـهــم
ب ــدف ــع الـ ــزيـ ــادة ع ـل ــى مـ ــدى ال ـس ـن ــوات
السابقة كــي تخفف عنهم فــي مــا بعد
كلفة تطبيق القانون الجديد لسلسلة
ال ــروات ــب ف ـكــانــت الـنـتـيـجــة أن تـفــرض
عليهم زي ــادة مليون و 700ألــف دفعة
واحدة!
ف .ح.

أجرت الهيئة العامة للنادي الثقافي العربي
انتخابات هيئتها اإلدارية لدورة  2018ـ ـ
 ،2020وقد فازت الهيئة اإلدارية بالتزكية،
ووزعت المهام على أعضائها على النحو
التالي :فادي تميم رئيسا ،سميح البابا
نائبا للرئيس ورئيسا للجنة معرض
بيروت العربي الدولي للكتاب ،عمر فاضل
أمينا للسر ،علي بيضون أمينا للمال،
عصام عرقجي مالحظا للنادي ،نرمين
الخنسا رئيسة للجنة الثقافية ،أسيمة
دمشقية رئيسة للجنة الفنية ،محمد
حمود رئيسا للجنة العالقات العامة.
واالعضاء :جورج دلل ،سامي مشاقة،
الدكتور فيصل القاق وعصام علم الدين.
¶¶¶

تطلق مؤسسة فرام للصناعة أول سيارة
رباعية الدفع FREM IMMORTAL
لبنانية الصنع تصميم عسكري ،خالل

حلما أيها القائد.
ليتك بقيت ّ
تشفطو ليش عم ّ
وليش عم
صو
تخب
ليش عم
َّ
َّ
ّ
شفط َّ
وخبص وجنس!
تجنسو؟ اللي قبلنا
دعــونــي أسألكم بكل محبة م ـجـ َّـردة :هــل انتم
جايني تعملوا متل ما عمل غيركم او َّ
تغيرو
ّ
قبلكم؟
عملوه
اللي
حو
وتصل
ِّ
اسـمــح لــي فخامة الــرئـيــس ان ألــخــص لكم ما
توقيعكم
اسمعه منذ حوالى عــام ،اي ما قبل ُ
ع ـل ــى م ــرس ــوم ال ـت ـج ـن ـيــس ال ـش ـه ـ ّي ــر .ذه ـل ــت
ُودهـشــت ِّ عندما سمعت بهذا وتذكرتكم يوم
كنتم تحذرون ّ
سيد بكركي من هذا املوضوع.
ُ
انــا مواطن َسـكــرت بنشوة اطاللتكم في آخر
الثمانينيات ألنكم احييتم قضية كانت مدفونة
تحت الرمال.
اك ـث ــر م ــن م ـل ـيــون ل ـب ـنــانــي زحـ ــف الـ ــى بـعـبــدا
وبــايـعــوكــم اذ كنتم خشبة ال ـخــاص فــي بلد
يغرق في اوقيانوسات الـفــراغ .حاربتم العالم
كله ولم يحصل احد على توقيعكم ،بل حصل
مؤخرا بتوقيعكم على مرسوم التجنيس.
لستم كمن سبقكم من الرؤساء ولن ّ
أشبهكم
باحد .أنتم اقمتم لبنان من املوت وأذهلتم العالم
بمواقفكم التي ال غبار عليها .كان الوطن كله
كبير
مــن جـيــش وشـعــب وراءكـ ــم وكـلـهــم ام ــل ُ ُ
بجزمتكم .كثر
فيكم وانكم ستطبعون التاريخ
َّ
هم اليوم الذين اصيبوا باإلحباط وتبخر الحلم
وانطفأت نار القضية.
اضافة الى ذلك هناك ضباط شرفاء نسيتموهم
محبذيكم .أين هم َّ
ولم يعودوا من عداد ِّ
الضباط
الــذيــن حملوا رايتكم تحت كــل سـمــاء وبـمــاذا
كافأتموهم اال بالنبذ والتجاهل؟
ان معالجة قضية مليوني ســوري فــي لبنان
تبدأ بمزياره اثنني.
مكافحة الفساد تبدأ بمخافر الــدرك والتغيير
بتنفيذ احكام القضاء.
واحيلكم الى مقال كتبته يوالند الحلو عساكم
تبحثوا عنه فهو كل الحقيقه الناصعة.
ساسني شلفون ـ ـ جونية

أمسية شعرية غنائية بدعوة من «الندوة
الثقافية االجتماعية في الرملية» بعنوان
«شعراء في البال» ،في حضور حشد من
الفاعليات السياسية والثقافية واالجتماعية.

¶¶¶

أحيت «فرقة المادحين اإلسالمية» بقيادة
األخوين أحمد ويوسف المزرزع ،ليلة
القدر في ساحة النجمة ،ضمن فعاليات
مهرجان «رمضان بالساحة» .وقدمت
الفرقة اناشيد دينية في أجواء روحانية
متناغمة مع الشهر الفضيل .وأعلنت شركة
 Itsالمنظمة للمهرجان إستمرار فعاليات
المهرجان طيلة ايام عيد الفطر السعيد في
برنامج فني وترفيهي يبدأ الجمعة ويستمر
حتى األحد عبر «كارمس لألطفال»
وعروضات مسرحية ونشاطات ترفيهية
الى جانب سوق الحرفيين نهارا ،فيما
ستشهد ساحة النجمة السبت واألحد ليال
عروضات فنية لعدد من المطربين والـ .DJ
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¶¶¶

حفل تقيمه عند السابعة من مساء
الثالثاء في  19الجاري ،في جامعة الروح
القدس  -الكسليك ،في حضور الرئيس
سعد الحريري ووزير الصناعة في
حكومة تصريف االعمال حسين الحاج
حسن وقائد الجيش العماد جوزف عون
وشخصيات.
¶¶¶

أقيمت في حديقة الشاعر أنور سلمان في
بلدة الرملية ـ ـ قضاء عالية ،برعاية وزير
الثقافة في حكومة تصريف االعمال غطاس
الخوري ممثال بالمحامي غسان خوري،

أحيا مركز ميالد الغزال الثقافي ـ ـ الرياضي
في زغرتا حفلة راقصة منوعة باللوحات
الفنية لفئات عمرية مختلفة من الفتيات
اللواتي ُتدربن على فنون الرقص طوال
السنة .وقدمت رقصات على أصداء االغنيات
الغربية والشرقية بأزياء تراثية وأخرى
أجنبية.

