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مع انطالقة هذا العام الجديد الذي يطل علينا من نوافذ
المب ّرات المشعة بالعلم والتميّز ،نسأل الله التوفيق والسداد
ونرفع أيادينا المحملة بإنجازات ونجاحات مشرقة حصدناها في
العام الفائت ،لنسجلها وسام تم ّيز في سجل المب ّرات النابض
بالخير والمحبة وإرادة التحدي وصنع اإلنجازات.
ففي إطاللة على أبرز الجهود التي أينعت ثمارها خالل
العام الفائت ،نستهل العدد بشهادات لضيوف أعزاء؛ زاروا
مؤسسات المب ّرات المنتشرة في ربوع الوطن ثم نجول في
واقع مؤسسات التعليم المهني ،ونستعرض عددا ً من البرامج
المتطورة المعتمدة في المب ّرات ،من البرنامج االنسيابي
للموظفين وبرنامج الرعاية اإلنسانية المتكاملة وبرنامج اإلرشاد
العالجي في المؤسسات الرعائية وبرامج تكنولوجيا المعلومات.
نعود بعد ذلك مع خ ّريجي جمعية المب ّرات لنروي قصص
تم ّيز ونجاح ،نبدأها بقصة «علبة تلوين واحدة» ،ثم نق ّدم
فصوالً من إرادة صلبة خطّها الطالب عبد الله ياسين والتحدي
للتغلب على مصاعب الحياة.
وما بين التربية البدنية والموسيقية والبيئية آفاق رحبة
تفتحها المب ّرات لبناء اإلنسان وصقل مواهبه وتنمية إبداعاته،
ونستكملها بحملة «بس تجمع غيرك بيسمع» التي أطلقتها
جامعة  USALومؤسسة الهادي لتعكس إرادة المجتمع في
خدمة قضايا ذوي االحتياجات الخاصة .
ونختم مع «مسايا العاصي» هذا المشروع اإلنتاجي
الترفيهي الواعد الذي تتطلّع المب ّرات إلى تنفيذه لينضم إلى
أحضان مب ّرة اإلمام زين العابدين في منطقة الهرمل.
ما أوردناه من معلومات ما هي إال شذرات من نجاحات
المب ّرات ،تنثرها في كل عام المؤسسات التعليمية والرعائية
والمهنية والثقافية ،ويفوح عطرها عطا ًء وخدم ًة لإلنسان
والمجتمع مع األيام ،فالحمد لله على كثير نعمه وعلى أمل
المزيد من النجاحات في األيام القادمة بإذن الله.
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لن نترك مسؤوليتنا
االجتماعية
ولن نسقط أمام
ضغوط الحياة
المبرات الخيرية �سماحة
�ألقى رئي�س جمعية
ّ
ّ
العلمة ال�سيد علي ف�ضل اهلل كلمة خالل الم�ؤتمر
للمبرات الذي حمل عنوان
التربوي الثامن والع�شرين
ّ
«المبرات من الم�أ�س�سة �إلى التم ّيز الم�ؤ�س�ساتي» �أكد
ّ
المبرات في م�سيرة التم ّيز على
فيها «م�ضي م�ؤ�س�سات
ّ
الرغم من حجم ال�ضغوط التي تواجهها كم�ؤ�س�سات
اجتماعية �أو تواجه ٌ
كل منا في حياته الخا�صة ،في
الأو�ضاع النف�سية القلقة ،في الأو�ضاع االجتماعية
واالقت�صادية وف��ي الأو���ض��اع الأمنية وال�سيا�سية
والخوف على الم�ستقبل» .وفيما يلي �أبرز ما جاء في
كلمته:

عندما أتحدث عن االنتقال من المؤسسة إلى التميز فهذا ال
يعني بالطبع أننا ال نشعر باالعتزاز والتقدير والفخر بكل التميز
الذي عبرتم عنه ضمن المؤسسات التي عملتم فيها ،فأنا أشهد
على الكثير من مظاهر التميز الذي جعل لهذه المؤسسات
حضورها بين المؤسسات المماثلة لها على مستوى الوطن
وخارجه..
حديثنا واجتماعنا اليوم هو من باب مراجعة الذات لسد
الثغرات التي قد اكتشفناها من خالل التجربة ،ومن باب تجديد
االلتزام بالعمل على التميز ،هذا المبدأ الذي كان وسيبقى
شعارا ً لهذه المؤسسات ،وعنواناً من عناوينها ،فنحن ال نرى
التميز بالنسبة لهذه المؤسسات خيارا ً بل هو واجب ديني ..هو
مسؤولية على أساس العمل به يتحدد موقعنا عند الله سبحانه،
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وهو واجب أخالقي يع ّبر عن أخالقنا وعن إنسانيتنا ،فال يمكن
ألي منا أن يكون أميناً على المسؤولية التي يحملها وصادقاً في
ّ
حملها ،أياً كان موقع مسؤوليته ،مديرا ً معلماً أو مربياً أو ممرضاً
أو طبيباً في أي موقع من مواقع العمل ،وهو ال يستنفر قدراته
وإمكاناته كلها ،ويبذل أقصى طاقته وجهده وأفضل ما عنده من
أجل تأدية دوره الذي يقوم به...
ّ
التميز واجب وطني

التميز واجب وطني ،فاألوطان ال تبنى وال تقوى وال تحضر
بين األمم إال بالمميزين فيها الذين يتركون أثرا ً في أوطانهم
وأوطان اآلخرين ...والتميز هو سبب للبقاء واالستمرار في هذه
الحياة ،فالحياة تخلّد أسماء المميزين فيها ويبقى ذكرهم،فيما

الروح ،أن يعززوا هذه العزيمة واإلرادة ،وأن يق ّدروا المتميزين...
أن يق ّدرهم مادياً ومعنوياً ليكون االعتبار دائماً للذين هم أحسن
علماً وأحسن عمالً وأحسن سلوكاً ومحبة وأوسع صدرا ً وأقدر
على التواصل مع اآلخرين..

يُطوى ذكر الذين ال أثر لهم وال وجود في المواقع التي احتلوها
وعاشوها لذواتهم..
وبالتميز تتحقق طموحات اإلنسان في الحصول على موقع أو
عمل يتطلع لممارسة حضوره ،فالمميزون هم من يُسعى إليهم
ويصبحون حاجة لآلخرين ،فيما هم ال يحتاجون إلى أن يتسكعوا
لن نترك مسؤولياتنا
على أبواب الزعماء وأصحاب النفوذ ألجل بلوغ ما يريدون..
إننا نتحدث عن التميز ،ونحن نعرف جيدا ً حجم الضغوط
التميز هو باب لحريتنا ولعدم الوقوع في قبضة اآلخرين ،منعاً
التي تواجهنا كمؤسسات أو تواجه كالًّ منا في حياته الخاصة،
الستعبادهم لنا..
في األوضاع النفسية القلقة ،في األوضاع االجتماعية واالقتصادية
لقد أخذنا خيار التميز ،ونحن واثقون بأننا قادرون على
وفي األوضاع األمنية والسياسية والخوف على المستقبل.
تحقيقه ،فلدينا الطاقات واإلمكانات كلها التي تؤهلنا ،ولدينا
هذه كلها عوائق أمام العمل ،فكيف أمام مسيرة التميز..
اإلرادة والتصميم لبلوغه ،وتميزنا لن يقف
ولكن رغم ذلك لن نترك مسؤوليتنا ولن
عند حدود المواقع التي نشغلها عندما نُعلِّم
نسقط أمام ضغوط الحياة وظروفها ،سنبقى
تــمــيــزنــا فـــي قــدرتــنــا
أو نربي أو عندما نعالج مريضاً أو نخفف
نتواصى وكما أمرنا الله بالحق وبالصبر وحمل
على بناء جيل يعيش
من معاناة مس ّن ،تميزنا سيكون في تعبيرنا
المسؤولية..
اإلنساني واألخالقي واإليماني في قدرتنا على
وسنبقى نقول ،إذا كان واقعنا كذلك فال
التوازن في شخصيته
بناء جيل يعيش التوازن في شخصيته ،جيل
نح ّمله لمن هم أمانة بين أيدينا ،أمانة تقتضي
وا ٍع عقالني ،جيل منفتح على الحياة يتطلع
بأن نحضنهم في عقولنا وقلوبنا ونرتقي بهم
إلى أن يكون حاضرا ً في العصر الذي نعيش،
بكل ما لدينا من طاقات ،لعلنا بذلك نجعل
فال يتعقّد م ّمن يختلف معه ،بل يبني جسور التواصل معه ،جيل
حياتهم أفضل من حياتنا..
يحمل المحبة لآلخرين..
أيها األحبة:
ُ
ّ
سوف نعمل ليكون التميز لنا منهجاً ..لقد قامت هذه
التميز ال ينال بالتمنيات
المؤسسات بهذه الروح التي بذرها السيد(رض) عندما قال لنا:
ليس من التميز في مؤسساتنا ،أن نُع َجب بأنفسنا ،أو نفاخر
«ال أريدكم أن تكونوا كما أنتم ،أريدكم متميزين »..كونوا في
اآلخرين بما وصلنا إليه أو نتكبر ونتعجرف ..بل التميز أن نبقى
مجتمعكم عالمة فارقة يرجع إليكم الناس ويرون عندكم كيف
نشعر بالتقصير دائماً ،أن نشعر دائماً بأنه ما زال أمامنا أشوا ٌط ال بد
تُحفظ األمانة وكيف نكون على قدر الثقة والمسؤولية ..لن
أن نقطعها ،وأننا بحاجة إلى المزيد من العمل ومن الجهد ..وحتى
يكون التميز لدينا حالة انفعالية سرعان ما تخبو ،بل سيكون
نبلغ التميز ال بد من أن نطلبه ،أن تكون عيوننا مصوبة دائماً عليه،
حالة دائمة مستمرة ال تهدأ وتنعكس على سياساتنا وإجراءاتنا
وأن نكون على استعداد لتحمل تبعاته ،فالتميز لن يكون إال ببذل
وتوجهاتنا الفكرية والعملية كلها ..سيكون التميز في األهداف
أقصى الجهد والطاقة ،هو يحتاج منا أن ندخل في مداخل الجادين
والمعايير وباالنتقال من مرحلة سد الفراغات المجتمعية إلى
العاملين ال البطّالين ..فالتميز ال يُنال بالتمنيات وال بأي جهد هزيل..
مرحلة التميز في سد هذه الفراغات..
كثير من األمور في واقعنا تشغلنا وعلينا التخفيف منها،
كل الشكر لكم ،ودائماً معاً على الخير والهدى وكلمة
ونصوب دائماً على ما يفيد وعلى األهم منه ،وبذلك نؤدي دورنا
التقوى...
ورسالتنا ..وكما نحتاج في التميز إلى بذل جهودنا ،هو يحتاج
إلى البيئة الحاضنة له ،إلى تشجيع وتحفيز وإلى مساعدة ممن
ّ
ّ
يسعون إليه لبلوغه ..هذا ما نراه واجباً علينا أن نكون معكم،
من كلمة العلمة السيد علي فضل الله
في المؤتمر التربوي الثامن والعشرين
وهو ما ندعو إليه كل الذين في مواقع المسؤولية ،أن يبثوا هذه
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ّ
التميز المؤسسي
استند إلى رؤية المرجع المؤسس
المبرات الخيرية
�ألقى مدير عام جمعية
ّ
د .محمد باقر ف�ضل اهلل كلمة خالل الم�ؤتمر
«المبرات من الم�أ�س�سة
التربوي الثامن والع�شرين
ّ
�إلى التم ّيز الم�ؤ�س�ساتي»� ،شدد فيها على �أهمية
الم�ؤتمر باعتباره «مقدمة الزمة النطالقة فاعلة
لعام درا�سي ينبغي �أن يتما�شى مع المتغيرات
التي يتم التخطيط لها على ال�صعيد الم�ؤ�س�سي»
م�شير ًا �إلى �أن «التم ّيز الم�ؤ�س�ساتي �سوف ي�ساهم
في توجيه طاقات الم�ؤ�س�سات وفر�ص التح�سين
وتقييم م�ستوى الن�ضج الم�ؤ�س�سي لتقييم م�ستوى
التقدم في م�سيرة العمل» .وفيما يلي �أبرز ما جاء
في كلمته:
إن التطلع إلى التم ّيز هو جزء من تاريخ المب ّرات التي استندت إلى رؤية
المرجع المؤسس(رض) المتميزة بالفكر المتقدم والتجدد المستمر ..رؤية
تمظهرت في شمولية فكرها وما فيها من عمق روحاني ديني واجتماعي
وتربوي ،لم تكن المؤسسة تنتظر الدليل لتسير في طريق التم ّيز ،فإنجازاتها
هي تعبير عن ذلك ،وهي تتمثل في التجارب التي تعكس أفضل ما توصل إليه
العلم في مجال إدارة العملية التربوية وضمان استدامة العملية التطويرية
للمؤسسات ..ولكن مع الدليل أصبح لدينا األداة لتبلور جزءا ً من هذه التجربة
وتعطي طريقة منهجية عقالنية لضمانة المسيرة وبقائها واستمرارها وتحقيق
الرؤية التي تنفتح على العلم والتعلم .إنه األداة التي تعطينا الثقة بما أنتجناه
وتساعد على ضمان ثبات المسار بأدوات وآليات تترجم الرؤية وتؤ ّمن
المسار المتميز الذي هو في تاريخ المؤسسة وجزء من هويتها.
والحديث عن التم ّيز على صعيد اإلنجازات حديث يطول في
الجوانب التربوية والرعائية واإلنسانية واألنشطة وتحديث األنظمة
والتقييم والتدريب والتطوير ..التميّز بتطبيق سياسة الدمج التربوي
وإدخاله ضمن معايير التميّز ،كما التميّز بتحديث المناهج بما يتماشى
مع تطور النظريات التربوية ،وحصد الجوائز في العديد من األنشطة
التعليمية والتكنولوجية والبيئية والرياضية على المستوى الوطني
واإلقليمي والدولي في مدارس المب ّرات ومؤسساتها الرعائية ،وال سيما
مؤسسة الهادي مع ذوي الحاجات الخاصة من الصم والمكفوفين
والتوحد وذوي إعاقات اللغة والتواصل..
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وما زالت آفاق المب ّرات مشرعة على كل جديد ،وفي اإلطاللة على
جديد نتائج الشهادة الرسمية للعام الذي مضى ،فالحصاد مازال وفيرا ً،
فلقد تخ ّرج  629خريجاً وخريجة في الشهادات الثانوية مع تقديرات
 ،368واألولى في لبنان علوم حياة ،والسابع علوم عامة من ثانوية الكوثر،
ونجح  1267تلميذا ً وتلميذة في الشهادات المتوسطة بتقديرات ،455
وتسع من العشر األوائل على صعيد لبنان في مدارس الحسين ،الرحمة،
الكوثر ،الجواد والمجتبى ،كما أن هناك أوائل على صعيد المحافظات،
ونجح  357في الشهادات المهنية ،منهم  36مراتب أوائل على صعيد
لبنان في اختصاصات متعددة (تربية حضانية ،فندقية ،ميكانيك ،تمريض،
تكييف ،النفط والغاز وهندسة داخلية) ملفتين أيضاً إلى نجاح  69من
تالمذة الدمج التربوي في الشهادات الرسمية ما يشكل تعزيزا ً لقدرات
هذه الشريحة في الحياة العملية..
أيها األحبة وكما في كل عام ال بد من إيراد بعض التوجهات لعامنا
الجديد ،توجهات تحاكي ما أنتم عليه من طاقات وقدرات مما يجعلنا
مطمئنين إلى االستمرار في مسار التميّز المؤسسي:
أوالً :التم ّيز في المب ّرات تجلّى بمجاالت ومنا ٍح ع ّدة؛ من أهمها
اعتماد التفكر كممارسة إدارية تربوية جوهرية لتكون محطة للمراجعة
والتغيير لمسارات العمل بهدف التحسين والتطوير المستمر باتجاه توفير
التربية والتعليم والرعاية المتميزة للتالميذ واألبناء ،ومن ورش التفكر التي
عملنا عليها دراسة المناهج بهدف ترشيقها وجعلها أكثر تأثيرا ً باتجاه

تحقق سمات خريج المب ّرات ،إالّ أن ناتج هذه العملية التفكرية لم ِ
إلى إعداد ورش تفكر وتنفيذها لتوصيف ما نعتبره من خالل تجربتنا
يأت
ومعرفتنا وخبراتنا كتدريس مميز ورعاية مميزة ،والمبادرة إلى التنفيذ
على قدر التوقعات ،وقد أ ّدى استمرار البحث للوصول إلى إطار لتصميم
من خالل النظام المؤسسي للوصول إلى توصيف
المناهج وتخطيطها «إطــار الفهم عبر التخطيط
مشترك لما نعتبره من تدريس مميز ورعاية مميزة
 »UBDيعكس األبحاث الحالية حول التعلم ويركّز
وجود
يستدعي
ز
التمي
ّ
تمهيدا ً لتب ّنيه من جميع المعنيين ليكون التم ّيز
على مساعدة التالمذة لفهم األفكار الهامة ونقل
هدفاً ثابتاً في مختلف المسارات.
تعلمهم إلى مواقف جديدة ،ويستند إلى فرضية أن
فعال ورعاية
تدريس ّ
سادساً :إن العملية الرعائية في مؤسسات
المنهج الفاعل هو المنهج الذي يتم التخطيط له
فـ ّـعــالــة فــي أنظمتنا
عكسياً انطالقاً من النتائج المرغوبة الطويلة األجل
الجمعية أصبحت نسقاً متكامالً في مقاصدها
عبر عملية تخطيط مكونة من ثالث مراحل ،تبدأ
وغاياتها وسياستها وقيمها واستراتيجيتها ،ومالمح
بتحديد النتائج المرغوبة ،ثم األدلّة التي تؤكد حدوث التعلم ،وصوالً
أبنائها تحت مس ّمى «الرعاية اإلنسانية المتكاملة» ،وسوف يصدر
للمرحلة الثالثة وهي خطة التعلم..
كتاب يوث ّق للعمل الرعائي االجتماعي ومرتكزاته يمكن أن يشكّل
مرجعاً في هذا المجال ..وإننا إذ نؤكد على أن الهدف األساسي من
ثانياً :من أهم مسارات العمل التي يجدر التفكر فيها هي عملية
عمل جهاز اإلشراف الرعائي يبقى التربية ورعاية األبناء ،والتركيز على
تفكر المعلم المربي والمشرف الرعائي ،حيث يجمع المعلومات
بناء الشخصية المؤمنة والمنفتحة مع أهمية الدور التعليمي ،من
ويحللها عن كل تلميذ من تالمذته أو كل ابن من أبنائه ،ويتفكر في
هنا نؤكد على السعي الدائم لتطوير عمل جهاز اإلشراف الرعائي من
النتائج التي يتوصل إليها ليلحظ خصوصية كل تلميذ وابن ويحفظها
خالل البرامج االنسيابية ،ومجددا ً تم فتح المجال لالنتساب إلى جامعة
ويأخذها بعين االعتبار وهو يضع خطة عمله اليومية.
 USALضمن مقررات تتعلق بالعمل االجتماعي والتدخل النفس
ثالثاً :عندما نتفكر في تربية أبنائنا أو تالمذتنا أو رعايتهم ال بد
اجتماعي مع األطفال واألسر ،مع اختيار توقيت يتناسب مع دواماتهم
أن يكون في مقدمة تفكيرنا حرص على النماء العاطفي االجتماعي
ومساعدات تناسب أوضاعهم.
المتوازن لكل منهم ،فمن كالم المرجع المؤسس(رض)« :عندما يضع
سابعاً :ما بين المأسسة والتم ّيز المؤسسي كانت جامعة العلوم
اإلنسان رأسه على الوسادة ويفكر قبل أن يغفو أنني في هذا اليوم
فتحت عقل إنسان على علمٍ أو أملٍ بالحياة» ..وهذا هو خالصة ما
واآلداب اللبنانية  USALاستكماالً للعمل المؤسسي الرسالي الجاد
يهدف إليه التعلم العاطفي االجتماعي وهو ما أكدنا على إدراج مهاراته
المسؤول لجمعية المب ّرات ،وخيارا ً لصناعة التميّز على مستوى مرونة
ضمن الخطط والبرامج والتدريب عليه في توجهات العام الذي مضى.
المناهج وحداثتها وجودتها ،وبيئة لتعزيز ثقافة اإلبداع واالبتكار
وفق معايير الجودة واالعتماد األكاديمي ،بما يحقق الميزة التنافسية
رابعاً :كيف ستستفيد المب ّرات من علم إدارة المعلومات وتقنياتها
للجامعة في لبنان ،انسجاماً مع القيم الحاكمة للجمعية واستجابة
لجمع هذه الخبرات والتجارب وحفظها وتصنيفها التي زادت عن األربعين
للطفرة التكنولوجية الهائلة والتغيرات المتسارعة في سوق العمل..
عاماً ،بشكل يستفاد منها حسب المجال واالختصاص ،وتكون هي الوسائط
ثامناً :في ظل األوضاع االقتصادية الصعبة واألجــواء السياسية
التوصل لتاريخ المب ّرات ،ليس لحفظ اإلرث
التي تتيح لألجيال القادمة ّ
فقط بل لالستفادة منه إلنتاج التجارب والخبرات والمعرفة الجديدة..
المشوشة ندعو اإلدارات لدراسة الظروف األصعب التي يمر بها األهل
علينا جميعاً أيها األحبة أن نتحمل مسؤولية البحث والتثقف حول هذا
بدراسة كل حالة ،ومحاولة استيعاب صعوبة المرحلة ..ألننا نؤكد على
الموضوع واإلحاطة به لنضع خارطة طريق أو مخططاً موصالً إلنشاء بنك
استمرار التالمذة وعدم تسربهم من المؤسسات ،ومحاولة ابتكار حلول
المعلومات الخاص بالمب ّرات ،مؤكدين على إعطاء هذا العنوان األهمية
ال تُو ِقع المؤسسة في عجز ال يمكنها تحملّه ،مع الحفاظ على الوضع
الالزمة لعملنا ،وها نحن في بدايات الطريق علينا أن نحفظ التجارب
اإلنساني لتلميذ أو تلميذة قضى ردحاً من السنوات في المدرسة.
المميزة ليكون عنوان التم ّيز فضا ًء واسعاً في أجواء المب ّرات..
وهنا نود اإلشارة إلى أن المب ّرات سوف تستمر في أداء رسالتها
من دون النظر إلى الربح المادي ،متعاون ًة مع أهل الخير كلهم الذين
خامساً :وفي إطار التميّز ال بد من اإلشارة إلى التعليم والتعلم
يرفدونها ومن دون أن ترتبط بأية جهة سياسية أو أية دولة ،منفتحة
المميز والرعاية المميزة ،وهذا يستدعي وجود تدريس ف ّعال ورعاية
على مك ّونات الوطن كلها بعيدا ً عن الطائفية والفئوية والعصبية لتبقى
ف ّعالة في أنظمتنا ..لقد وضعنا مواصفات للمعلم والمربّي الف ّعال مع
تفيض بالخير والحب لإلنسان في هذا الوطن.
وصفنا أو
مؤشرات األداء المرتبطة بكل مواصفة ومظاهرها ،ولكن هل ّ
وث ّقنا ما هو التدريس المتميز أو الرعاية المتميزة في مؤسساتنا وما
من كلمة المدير العام د.محمد باقر فضل الله
هي العوامل التي تسهم في تحقيق هذا التم ّيز؟ من هنا تأتي الدعوة
في المؤتمر التربوي السنوي الثامن والعشرين
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ّ
شهادات من ضيوف المبرات
الكاتب والصحافي األستاذ طالل سلمان

الكاتب والصحافي د .سامي كليب

خالل رعايته معرض الكتاب في ثانوية الرحمة

خالل رعايته معرض الكتاب السابع عشر الذي

« أستذكر في هذه اللحظة العالمة العظيم السيد
محمد حسين فضل الله الذي شرفني بصداقة طيبة ،على
امتداد سنوات طويلة ،شهدت محاورات ثمينة ،تعلمت
فيها ومنها الكثير عن الدين والدنيا معاً ،فزادت معارفي.
وأُكبر فيه إضافة إلى إيمانه العميق ،سعة اطالعه
واحترامه العميق للعقل اإلنساني ،وإسهامه المحترم في
تجديد الفكر الديني وعصرنته بإبعاده عن المبالغات
الناجمة عن الصراع الفكري والسياسي الذي دار بين أهل
الحديث وأهل النقل وأهل البدع التي كادت تؤذي الدين
الحنيف في فكره وطقوسه والمنقول والمنحول ،مما كاد
يضيع األمة عن طريقها إلى الله ،كما عن طريقها إلى
المستقبل االفضل.
إن السيد ليس فقط من أكبر العلماء والمجتهدين،
بل إنه من أعظم المجددين في الدين ،وتحديث
مفاهيمه وتفسير القرآن الكريم بما يناسب العصر،
ويضرب التحريف والتأويل المختلق ويؤكد أن الدين
هو نور الهداية من أجل المستقبل األفضل لإلنسان ،كل
إنسان وأي إنسان في أربع رياح األرض.
وأشهد أنني تعلمت من سماحته ،عبر الحوار المباشر
والقراءة المتأنية لمؤلفاته العديدة الكثي َر الكثي َر مما عزز
إيماني باإلنسان وقدراته التي تعززت بالعلم واالیمان».

أقامته ثانوية عيسى ابن مريم

«أن تكون في إحدى مؤسسات العالمة والفيلسوف
والراعي والشاعر والمرجع واإلنسان الذي سبق عصره
بالعلم والمعرفة والوعي والحب واإليمان الحقيقي ،فأنت
تشعر حتماً بأ ّن قيمتك المعرفية واإلنسانية قد تضاعفت
مرات عديدة ،أن ترى حدثاً ثقافياً في إحدى المؤسسات
الحافظة شيئاً من ياسمين فكر العالمة المجدد ،وأن تكون
المؤسسة في قلب الجنوب ،جنوب الشهامة ،فأنت حتماً
في مكان الشرف والمجد .وأما أن تشجع حدثاً ثقافياً
يشجع على القراءة والعلم والمعرفة فأنت حتماً تسير
على هدى سيد المقاومة الدائمة والفعالة والتي ال تموت
مطلقاً بعد أن يهدأ صوت السالح».

د .سوزان أبو رجيلي
(أستاذة علم االجتماع في الجامعة اللبنانية)
خالل المؤتمر التربوي 28

«إن وجود دليل التميّز في المب ّرات ضمن ثقافة التميّز
ليس مجرد سياسات تضمن ديمومة العمل في مؤسسات
الجمعية على أهمية ذلك ،ولكنها تدخل بشكل أساسي ومباشر
في تطوير األفراد ،إنها ثقافة تعلم وتطور دائمين ،وأنا فخورة
جدا ً بالمشاركة في مؤتمر المبرات التربوي لهذا العام»
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د .باسم عباس

األستاذ محمد فواز

(رئيس المنطقة التربوية في الجنوب)

(المدير الشريك لشركة )UMW-QMI

خالل تكريم الناجحين في الشهادة الرسمية

خالل المؤتمر التربوي 28

في ثانوية اإلمام علي (ع)

« كان لدى المرجع السيد محمد حسين فضل
الله (رض) هاجس استمرار هذه المؤسسات وتم ّيزها،
االستمرار من أجل المجتمع ،معايير التم ّيز المعتمدة
من قبل المب ّرات مبنية على معايير عالمية ،فالمب ّرات
ترى المستقبل وتعرف ما يدور حولها من تحديات ،تبني
الحاضر وتتعلم من الماضي  ،تعمل لالستدامة .المب ّرات
تتجدد وال تخاف من التغيير ،تعمل لإلبداع واالبتكار
وتشجع األفكار الجديدة ،وتعلم أن التم ّيز هو عملية
مشتركة بينها وبين األطراف الداخلية والخارجية كلها،
سوف تأتي األجيال القادمة لتحكي قصص التميّز التي
تخطها المب ّرات اليوم في مختلف المؤسسات».

«إذا كــان لكل إنسان شخصيته فلكل مؤسسة
خصوصيتها ،فما هي خصوصية المب ّرات؟ خصوصية
المب ّرات أنها عاشقة ،هي عاشقة الحرف واللون والنغم،
وعاشقة الفرح والمجد والنجاح ،وحده العاشق يرى
جمال عشقه  ..هكذا المبرات ترى وتعيش جمال عشقها
علماً وعطاء وشغفاً بالتميز وتعلقاً بشمس المقاومة .
أيها الخريجون ..إن انتماءكم إلى المب ّرات ال يكمله
إال انتماؤكم إلى الوطن ،وبين االنتماءين عالقة وطيدة
قوامها العطاء واإلخــاص اللذان بهما يتجسد جوهر
اإلنسان».

د.يارا هالل
(أستاذة مساعدة في الجامعة اللبنانية األميركية)
خالل المؤتمر التربوي 28

«إن العمل في مؤسسة تسعى إلى التم ّيز المؤسساتي هو غاية في األهمية ،يعكس وعي المؤسسة
ألهمية التفكر والتأمل في العملية التعلمية ،تصبح هذه المهمة أيسر مع وجود « دليل التم ّيز» ضمن
ثقافة التميز المؤسساتي ...في الخالصة إن التم ّيز المؤسساتي ودليل التم ّيز ليسا مجرد سياسات تضمن
ديمومة المؤسسة على أهمية ذلك ،ولكنها تدخل بشكل أساسي ومباشر في تطوير األفراد ،إنها ثقافة
تعلم وتطور دائم ،وأنا فخورة جدا ً بمشاركتي في هذا المؤتمر».
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مؤسسات التعليم المهني
في ّ
المبرات:

ّ
والتميز
عنوان للريادة
المبرات الخيرية التعليم المهني
تولي جمعية
ّ
�أهمية بالغة نظر ًا لما له من دور في مواجهة التحديات
المجتمعية التي يعي�شها الطالب على غير �صعيد ،و�إن
كانت والدة �أولى م�ؤ�س�سات التعليم المهني ب�سبب حاجة
الأيتام وذوي الحاالت االجتماعية ال�صعبة لمتابعة
المبرات
تعليمهم� ،إال �أن م�ؤ�س�سات التعليم المهني في
ّ
اليوم باتت مق�صد ًا للطالب كلهم ،وعنوان ًا للريادة
المهنية ونجم ًا �ساطع ًا ف��ي مجال التميز والإب ��داع
المهني ،ونتائج الأوائ��ل في االمتحانات الر�سمية في
االخت�صا�صات المهنية كلها خير دليل على ذلك.
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على مدى سنوات طويلة ،ومنذ العام  1992بدأت مسيرة التعليم
المهني في المب ّرات مع قسم مهني في مبرة اإلمام الخوئي الذي
كان يق ّدم خدماته لأليتام الذين يعانون من تأخر دراسي ،ثم معهد
المب ّرات للعلوم الصحية ودار الصادق للتربية والتعليم مرورا ً بمهنية
الهادي لذوي االحتياجات الخاصة ،وصوالً إلى تأسيس معهد السيدة
سكينة الفني للفتيات عام  ،2003توسعت مؤسسات التعليم المهني
ومعها تطورت االختصاصات المهنية نتيجة لمؤشرات حاجات سوق
العمل المحلية والعربية للع ّمال والفنيين والمهنيين.
معهد علي األكبر المهني والتقني

تأسس معهد علي األكبر المهني والتقني عــام  1992في
اختصاصات كهرباء األبنية ،الميكانيك العام ،وميكانيك المحركات
لمرحلة التكميلية المهنية  ، BPإضافة إلى دورات خاصة للتالميذ
الذين لم يتس ّن لهم إنهاء التعليم النظامي .وفي العام  1994أضاف
المعهد اختصاصات جديدة لمرحلة البكالوريا الفنية  ،BTهي:
الفندقية واإلنتاج  ،الكهرباء ،التكييف والتبريد ،إلكترونيك ،والمحاسبة
والمعلوماتية ،وفي العام  1998حصل على المباشرة في اختصاص
تكنولوجيا المعلومات .واستمر المعهد في مواكبة التطور ورصد
حاجات سوق العمل ،ليكون س ّباقاً في افتتاح اختصاص تكنولوجيا
النفط والغاز في العام الدراسي  ،2018-2017وقد حصد طالبه
المراتب األولى في أول امتحان رسمي جرى وشمل هذا االختصاص
في العام الماضي.
ينتقد مدير المعهد األستاذ غسان
وهبي نظرة المجتمع الخاطئة للتعليم
المهني الذي يحتاج للمتابعة والدرس،
كما التعليم األكاديمي ،مشيرا ً إلى
أن مناهج االختصاصات
المهنية تتضمن مــوا ّد
عامة وموا ّد نظرية حول
االختصاص ،فضالً عن

مواد عملية تدريبية ،ويقول « :الطالب المهني يمتلك القدرة على
اكتساب المعلومات تضاهي قدرة الطالب الجامعي بعد سنتين من
التخرج».
ويكشف وهبي عن وجود « تحديات حقيقية تعيشها المؤسسات
المهنية على مستوى المهن التي تستجد ،مما يفرض توسيع أفق
التفكير الستشراف المستقبل ،والتخطيط المسبق للمهن التي تفرضها
الثورة التكنولوجية».
وعلى مستوى التحديات الخاصة ،يشير وهبي إلى وجود تفكير
جدي حول مشاريع إنتاجية يعود ريعها للمعهد ،معلناً أن الموافقة
قد تمت على البدء بمشروعين إنتاجيين؛ األول هو مشروع األكاديمية
الرياضية ،والثاني مشروع الخدمات البسيطة للسيارات بالقرب من
المعهد.
ّ
معهد المبرات للعلوم الصحية

تأسس المعهد عام  1994لتدريس العناية التمريضية في مرحلة
شهادة البكالوريا الفنية  ،BTساعياً إلى إكساب الدارسين فيه
المعارف والمهارات والقيم الالزمة لتأهيلهم لتقديم رعاية تمريضية
مميزة وكفاءة عالية للفرد واألسرة والمجتمع في مختلف أماكن
الرعاية الصحية.
في العام  ،2002باشر المعهد تدريس اختصاص العناية التمريضة
في مرحلة االمتياز الفني  TSنتيجة حاجة سوق العمل ،وحول جديد
هذا العام تعلن مديرة المعهد األستاذة عايدة همدر عن افتتاح
اختصاص مراقب صحي في مرحلتي البكالوريا الفنية  BTواالمتياز
الفني .TS
وتضيف همدر« :في العام  2007عقدت إدارة المعهد توأمة
مع الجامعة اإلسالمية في بيروت ،ت ُمكّن طالب المعهد ،من حاملي
البكالوريا الفنية أو االمتياز الفني ،الحصول على إجازة جامعية
في العلوم التمريضية ( ،)BSواليوم هناك مساع لتوقيع بروتوكول
تعاون مع جامعة العلوم واآلداب اللبنانية  USALلهذا الغرض».
يتعاون معهد المب ّرات للعلوم الصحية مع مستشفى بهمن في
مجال تدريب الطالب والطالبات فضالً عن توظيفهم بعد تخرجهم،
وفق حاجات المستشفى ،كما يتابع أوضــاع خريجيه في لبنان
والخارج ،ويق ّدم لهم تسهيالت للحصول على اإلجــازة الجامعية
وتزويدهم بالمواد المطلوبة بواسطة البريد اإللكتروني أو عبر عقد
لقاءات مباشرة معهم أو عبر التطبيقات التي تتيحها تقنيات التواصل
الحديثة.

دار الصادق للتربية والتعليم

تأسس دار الصادق للتربية والتعليم عام  ،1995لنيل شهادات
االمتحانات الرسمية  BTفي اختصاص التربية الحضانية ،وفي العام
 1998تخرجت الدفعة األولى في اختصاص التربية الحضانية لمرحلة
البكالوريا الفنية ( )BTوفي العام  2000تخرجت الدفعة األولى في
اختصاص التربية الحضانية لمرحلة االمتياز الفني (.)TS
يعتبر دار الصادق مركزا ً متخصصاً لتدريب المعلمين ،يعمل على
تنسيق دورات تدريبية للمعلمين على مدار العام الدراسي  ،ويعمل
على تدريب المعلمين التخطيط العكسي ( )UPDالذي يتأكد من
خالله المعلمون من حدوث التعلم واكتساب المهارات عند الطالب
ومدى قدرة الطالب على تفعيلها في حياته العملية والمهنية.
تشير مديرة الدار األستاذة نهى الصايغ إلى أبرز المحطات في
مسيرة الدار ،فتقول« :في العام  2000بدأ مركز التطوير التربوي
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االختصاصات الجديدة للعام  2020هي المسرح والفنون الجميلة
والسياحة والسفر».
تشير الصايغ إلى أن دار الصادق ينضوي تحت رؤية المب ّرات التي
ترتكز على رفع مهارات التفكير الناقد للطالب ،ومهارات التواصل،
ومهارات القرن الواحد والعشرين ،وتقول« :نطبق هذه المهارات
عملياً من خالل إعداد طالب مثقف متمكن من اختصاصه ،ما يقدمه
الدار للطالب أكثر مما يحتاجه إلجراء االمتحانات الرسمية ،ونزوده
بالمهارات بالمعارف التي تخ ّوله اجتياز امتحانات الدخول في
الجامعات ،واالنخراط السريع في سوق العمل».
يُذكر أن الدار حصل في أيلول  ،2019على جائزة المدرسة
العالمية  ISAالتي تعطى لمدة ثالث سنوات ويشارك فيها مجموعة
مدارس من خارج لبنان من خالل المركز الثقافي البريطاني.
مهنية مؤسسة الهادي

في الدار ،وهو مركز تدريبي لألساتذة من كل لبنان في المجال
التربوي على يد مدربين تربويين لديهم كفاءة عالية .وفي العام
 2004افتتحت صفوف التكميلية المهنية ( )BPفي اختصاص التربية
الحضانية ،فيما في العام  2005حاز الدار على ترخيص اختصاص
التربية المختصة ،وفي العام  2008حاز على ترخيص اإلجازة الفنية
 .LTوال زال الدار يرصد حاجات سوق العمل ،ليرخّص اختصاصات
جديدة تلبي هذه الحاجات».
وتضيف« :في العام  2015افتتح الــدار مسارا ً جديدا ً مع
اختصاص التربية البدنية لإلناث والذكور ،أما في العام 2016
أضيف اختصاص التربية البدنية في الشهادة التكميلية ( ،)BPأما
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تأسست المدرسة المهنية بمرسوم وزاري يحمل الرقم  9921في
العام  ،2002وتعتمد البرامج الصادرة عن مديرية التعليم المهني
والتقني في وزارة التربية ،وكانت تضم االختصاصات التالية :بيع
وعالقات تجارية لضعاف البصر والمكفوفين إضافة إلى التجميل
الداخلي الخاص بالتالمذة الصم وذلك إلفساح المجال أمامهم من
أجل إكمال دراستهم وفتح باب دخولهم إلى الجامعات.
ونظرا ً لتزايد األعداد التي تستقبلها المؤسسة وبناء لرغبات األهل
والتالميذ ،تم العمل على استحداث اختصاصات جديدة للمرسوم
رقم  6573الصادر  2011ويضم اختصاص( فندقية -إنتاج) لمرحلة
البكالوريا الفنية(  )BTوطاه لمرحلة التكميلية المهنية (  )BPو
مرحلة الكفاءة المهنية ( ) CAPالتي تضم اختصاصين :معاون خدمة
في المطعم وخياطة ،مع اإلشارة إلى العمل بشكل دائم لمواكبة
احتياجات الطالب الذين يعانون من تأخر ذهني إلى جانب إعاقتهم
الجسدية.
كما تعمل المؤسسة على التواصل مع فئات المجتمع المحلي
سعياً إلى إيجاد فرص عمل لألبناء من خالل مكتب التوظيف داخل
المؤسسة.
معهد السيدة سكينة الفني للفتيات

تأسس معهد السيدة سكينة الفني للفتيات عام  ،2003وبعدما
رصدت الجمعية حاجة مل ّحة لقسمٍ مهني للفتيات ،وقبل العام 2002
كان المعهد عبارة عن قسم مهني في معهد علي األكبر المهني
والتقني في اختصاصات ( )BPمحاسب مساعد و( )BT1محاسبة
والمعلوماتية .قبل خمس سنوات بدأ المعهد التعليم في اختصاصات

فنون اإلعالم واألزياء والفندقية ،في العام السابق  2018افتتح المعهد
تمزج المعاهد المهنية في المب ّرات بين النظري والتطبيقي،
اختصاص مراقب صحي ،و في العام الحالي  2019أضيف اختصاص
وتساعد الطالب على االنخراط في سوق العمل مؤمنة لهم تجهيزات
التزيين النسائي ( )BP1–BT1إلى اختصاصاته المهنية.
عالية الجودة ومختبرات متطورة وكل ما يلزمهم للتعلم واكتساب
تشرح مديرة الدار عليا كريّم رؤية
المهارات التي تخولهم االنخراط سريعاً
المعهد ،قائلة« :رؤيتنا أن ال تبقى طالبة
على
ـدرة
ـ
ـق
ـ
ال
يمتلك
المهني
ـب
ـ
ـال
ـ
ـط
ـ
ال
في سوق العمل.
متسربة ،وعلى الفتاة أن تكمل دراستها
لعل مــا يميز التعليم المهني
اكــتــســاب الــمــعــلــومــات تــضــاهــي قــدرة
مهما كانت ظروفها صعبة ،وحتى عند
في المب ّرات تلك المواكبة الدائمة
انقطاعها عن التعليم أو حتى عدم
الطالب الجامعي بعد سنتين من التخرج
للمستجدات على مستوى المناهج
انتسابها أصالً إلى المدرسة ،ولذلك يوفر
وطـــرق الــتــدريــس وحــاجــات سوق
معهد السيدة سكينة الفني للفتيات
العمل لالختصاصات الجديدة ،فضالً عن اعتماد المؤسسات المهنية
فرصة حقيقية لهؤالء الفتيات للعودة إلى مقاعد الدراسة مجددا ً
استراتيجيات التعليم الناشط التي تركز على الناتج التعليمي وأثره
وفتح آفاق مستقبل واعد لهن ،تستطيع الفتاة بعد ذلك أن تعود
عند الطالب.
إلى التعليم المهني أو االلتحاق بالتعليم الجامعي ،علماً أن هناك
عين المب ّرات اليوم على إعداد الطالب المهني إعدادا ً معرفياً
ُ
العديد من الحاالت التي أنهت مرحلة اإلجازة الجامعية والدراسات
ومهنياً مميزا ً ،ليكون طالباً منتجاً ومبدعاً ،يتمتع بكفاءة وفاعلية
العليا أيضاً».
عالية تمكنه من التفاعل الواعي مع التقدم العلمي والتقني ،طالباً
وتضيف كريّم« :في المرحلة التأهيلية للطالبات المتسربات،
مؤهالً لخوض غمار سوق العمل والنجاح في مختلف ميادين
نعمل على إعادة الفتيات إلى سكة التعليم المهني ولو متأخرة،
الحياة.
شهاداتنا :الكفاءة المهنية  -دورات متخصصة ( 800-400ساعة) ،بعد
فاطمة خشاب درويش
االنتهاء تدخل الطالبة إلى صف الثامن مهني BP1
رؤى وتطلعات

الدائرة اإلعالمية
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البرنامج االنسيابي للموظفين الجدد:
تطوير االندماج في بيئة العمل

المبرات الخيرية البرنامج االن�سيابي ،ل�ضمان انخراط الموظف
�أطلقت دائرة الموارد الب�شرية المركزية في جمعية
ّ
الجديد �سريع ًا في جو العمل والإندماج مع البيئة المحيطة ،بالإ�ضافة �إلى الم�شاركة في متابعة �أدائ��ه خالل فترة
التجربة لإبداء الر�أي حول �أهليته المهنية.
يهدف البرنامج �إلى تعريف ه�ؤالء الموظفين على �آليات العمل وتعليماته المرتبطة بالموقع الوظيفي وكيفية العمل
المبرات الخيرية ،م�سيرة الجمعية ور�سالتها ،ف�ض ًال
بها وممار�ستها ،النظام الداخلي للجمعية ،الهيكلية الإدارية لجمعية
ّ
عن تعريف الموظف على موظفي الدوائر والأق�سام المركزية.
كما ينق�سم البرنامج �إلى ق�سمين :برنامج ان�سيابي عام وهو من م�س�ؤولية دائرة الموارد الب�شرية المركزية ،وبرنامج
ان�سيابي خا�ص بالموقع الوظيفي تقع م�س�ؤوليته على عاتق مدير الدائرة المعنية الذي يعمل على تمكين الموظف من
تطبيق �آليات العمل وتعليماته.
تقوم دائرة الموارد البشرية بإجراء لقاء مع الموظف الجديد في
اليوم األول من فترة التجربة إلبالغه بإجراءات البرنامج االنسيابي
وخلق شعور من الراحة لدى الموظف ،وتتولى الدائرة أخذ بصمة
الموظف الجديد (ماكينة إثبات الدوام) باإلضافة إلى التنسيق مع
دائرة تكنولوجيا المعلومات للحصول على بصمة دخول إلى مكاتب
اإلدارة العامة ،ثم تقوم الدائرة بإطالع الموظف الجديد على
النظام الداخلي للموظفين في جمعية المب ّرات الخيرية ورسالتها،
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التوصيف الوظيفي ،التعليمات المتعلقة بالدوام واإلجــازات
والتواصل والبرنامج االنسيابي للموظفين الجدد ،مع التأكيد على
توقيع التوصيف الوظيفي ،بعدها يُسلم الموظف الجديد نسخة
ممكننة عن المادة التثقيفية حول مسيرة جمعية المب ّرات الخيرية
ومؤسساتها ،باإلضافة إلى النسخ األخيرة لإلصدارات المركزية
الصادرة عن الدائرة اإلعالمية المتعلقة بسير عمل الجمعية
وإنجازاتها وأساليب عملها.

يتولى مدير الموارد البشرية أو المساعدة اإلدارية في الدائرة
مهمة تعريف الموظف الجديد (حسب موقعه الوظيفي) إلى
موظفي المديريات والدوائر واألقسام المركزية ،باإلضافة إلى إجراء
لقاء سريع مع مدير عام جمعية المب ّرات بهدف تع ّرف الموظف
الجديد على فريق عمل اإلدارة العامة .
بالتنسيق مع دائرة تكنولوجيا المعلومات ،يخضع الموظف
الجديد الختبار تطبيقي على البرامج الممكننة عند بدء فترة التجربة،
يشخّص من خالله مدى إلمام الموظف الجديد بهذه البرامج ،التخاذ
اإلجراءات الالزمة كالتدريب وخالفه.
يشارك الموظفون الجدد في الورشة التدريبية حول رؤية جمعية
المؤسس وحياته ،إضافة إلى مسيرة جمعية
المب ّرات ورسالتها ،فكر
ّ
المب ّرات ومؤسساتها .هذا ويُجري مدير دائرة الموارد البشرية لقاءات
دورية مع الموظّف الجديد بمع ّدل م ّرتين في األسبوع لالطالع على سير
العمل وتقديم الرعاية المهنية الالزمة ،إضافة إلى تسجيل المالحظات .
البرنامج االنسيابي الخاص بالموقع الوظيفي

يقوم المدير المباشر باإلشراف على برنامج انسيابي خاص
بالموقع الوظيفي للموظف الجديد (البرنامج االنسيابي الخاص
بموظفي اإلدارة العامة) خالل فترة التجربة وتسليم نسخة عنه إلى
دائرة الموارد البشرية في ختام البرنامج لتقييم اإلجراءات المدرجة
ضمنه ،على أن يتضمن المراحل التالية:
•تعليمات العمل وآلياته المطلوب االطالع عليها وتلخيص أبرز
النقاط المدرجة ضمنها ،ليتم مناقشتها مع المدير المباشر خالل
الجلسات الدورية في األسبوع األول من فترة التجربة.
•جدول مزاملة أو مشاهدة مع أحد موظفي الدائرة أو المسؤول
المباشر لالطالع على األعمال التي يتم متابعتها من قبل فريق
العمل ،على أن يتض ّمن العناوين التدريبية الالزمة ،وتستمر هذه
المرحلة لم ّدة أسبوعين.
•جدول حول المهام واألعمال التي سيتم القيام بها من قبل الموظف
الجديد بناء للمشاهدة التي قام بها خالل المرحلة الثانية وتستمر
هذه المرحلة من بداية األسبوع الثالث حتى األسبوع األخير لفترة
التجربة.
يقوم الموظف الجديد بعد انتهاء البرنامج االنسيابي الخاص
بإبداء رأيه بفترة التجربة ،ليتم من بعدها أخذ رأي الموظفين الذين
زاملوه خالل فترة التجربة ،وكذلك رأي المدير المباشر ومدير دائرة

الموارد البشرية لتقييم هذه اإلجراءات وتسجيل المالحظات الالزمة
في حال وجودها .
تقييم البرنامج االنسيابي

بعد انتهاء فترة التجربة ،يقوم الموظف الجديد بإعداد تقرير
حول هذه الفترة و يتم تسليمه إلى دائرة الموارد البشرية لمطابقته
مع التقرير المع ّد من قبل الدائرة التي سوف يعمل بها الموظف،
ت ُجري دائرة الموارد البشرية اختبارا ً خطّياً للموظف الجديد بعد
انتهاء فترة التجربة حول البرنامج االنسيابي العام حول جمعية
المب ّرات ،إضافة إلى اختبار على الكمبيوتر (عندما تدعو الحاجة)
لقياس مدى استفادته من التدريب .
بعد االنتهاء من اإلج ـراءات المذكورة أعاله ،يع ّد مدير دائرة
الموارد البشرية تقريرا ً يتض ّمن رأيه حول البرنامج االنسيابي الخاص
بالموظف مرفقاً بنتيجة االختبارات ،ليتم االستفادة من ذلك عند
تقييم أداء الموظف الجديد بعد انتهاء فترة التجربة.
محمد ريحان
دائرة الموارد البشرية

13

استخدام
متطور
لتكنولوجيا
التعليم في
ّ
المبرات

التعليم على �أن��ه عملية
العلماء
يف�سر
َ
ُ
المر�سل للمتلقي عبر
نقل معرفة ومهارات من
ِ
ا�ستخدام و�سائل مختلفة ،مما جعل التعليم
العامل الأ�سا�سي وال�سبب وراء تطور الح�ضارات
عبر التاريخ ،حيث ال يمكن للمعرفة �أن تتطور
من دون نقلها .من هنا ،ظهرت الحاجة لتطوير
العملية التعليمية عبر تطوير و�سائل نقل
المعلومات واال�ستفادة من الو�سائل والتقنيات
الحديثة ال��ت��ي يمكن �أن تح�سن م��ن ج��ودة
العملية التعليمية.
وانطالقاً مما تقدم ،ظهر مصطلح «تكنولوجيا التعليم»
الذي يعني اتباع منهج وأسلوب في التعليم ،واستخدام
الوسائل والتقنيات واإلمكانيات كلها التي توفرها
التكنولوجيا لتحقيق أهداف تعليمية محددة.
وكعادتها فــإ ّن مــدارس المب ّرات ممثلة بإدارتها
التربوية التي تسعى لتقديم أفضل الخدمات التعليمية
لتالمذتها ،أ ْولت موضوع تكنولوجيا التعليم أهمية كبرى
وسعت لتحقيق مستلزماته كافة وتوفيرها لضمان تحقيق
االستفادة المرجوة من التقنيات التي أمنتها التكنولوجيا.
ومن هنا كان العمل على صعيد أربعة محاور هي :توفير
البنى التحتية /توفير مناهج التدريس وطرقه /تأمين
تدريب المعلمين والتالميذ وتأهيلهم /تأمين التنظيم
اإلداري للمشروع.
المناهج وطرق التدريس:

عملت مدارس المب ّرات على استحداث مناهج تعليمية
تضمن استخدام التكنولوجيا في التعليم لتحقيق األهداف
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التعليمية بطريقة انسيابية دون أن يشكل هذا الموضوع عبئاً على
عاتق المعلم والتلميذ ،وقد تم ذلك عبر اعتماد كتب لمادة تكنولوجيا
المعلومات تمكن التلميذ من امتالك معرفة ومهارات عالية تخوله
من تحقيق األهداف التعليمية من جهة ،ومن استخدام هذه المعرفة
والمهارات في حياته اليومية ،ليكون قــادرا ً على مواكبة متغيرات
العصر المتسارعة واحتياجاته في مجال التكنولوجيا من جهة ثانية.
كما قامت مدارس المب ّرات باعتماد منهاج  STEMالذي يعمل على إيصال
المعرفة المرتبطة بمواد الرياضيات ،العلوم ،الهندسة والتكنولوجيا ضمن
التنظيم اإلداري:
سياقات تربط المتعلم بين المدرسة والمجتمع
كما أي مشروع يطبق ضمن مؤسسات
والعمل ،ليكون قــادرا ً على اكتساب المعرفة
المب ّرات ولضمان فعاليته واستمراريته ،يتم
تعمل اإلدارة المركزية
ومعها القدرة على المنافسة في االقتصاد الجديد.
تحديد آليات تنظم العمل بين المعنيين كافّة،
عـ ــلـ ــى إعــــــــــداد دراســـــــة
البنى التحتية:
ولهذا تم تشكيل وحدات نظم المعلومات في
لــــــرصــــــد أثـــــــــر ت ــط ــب ــي ــق
تطورت البنى التحتية الخاصة بالتكنولوجيا
المؤسسات التعليمية كافة التي تعنى بمتابعة
في مــدارس المب ّرات تزامناً مع التطور في
األمــور كافة المرتبطة بالتكنولوجيا وعلى
التكنولوجيا في التعليم
المناهج الدراسية ،حيث تم االنتقال من
رأسها مشروع إدخال التكنولوجيا في العملية
المختبرات االعتيادية التي تضم أجهزة
التعليمية ،حيث تدير هذه الوحدات تنفيذ
الكمبيوتر التي يستخدمها التالميذ خالل
المشروع ضمن المؤسسة الواحدة ،ويتم عقد
الحصة التعليمية ،الستخدام األجهزة التفاعلية داخل الصفوف مثل الـ
اجتماعات مركزية تضم الوحدات كافة من المؤسسات المختلفة،
 …Active Board، Smart Boardحيث يتم تطبيق عدد كبير من
حيث يلتقي الموظفون المعنيون لتبادل الخبرات ومشاركة التجارب
الدروس التفاعلية مع التالميذ.
وتحقيق التطور المستمر.
كما تم تجهيز عدد من المختبرات وتأمين المستلزمات المرتبطة
استكماالً لمشروع إدخال التكنولوجيا ضمن العملية التعليمية،
بمناهج الـ  ، STEMليصار بعدها إلى تأمين وسائل تعليمية تقنية
واستجابة لمطالب نظام الجودة الذي تعتمده مدارس المب ّرات ،تعمل
خاصة بتالميذ الدمج التربوي وإنشاء الصفوف التفاعلية التي تهدف
اإلدارة المركزية على إعداد دراسة لرصد أثر تطبيق التكنولوجيا في
إلى مساعدة التالميذ ذوي الحاجات الخاصة لتعزيز قدراتهم الفردية
التعليم لجهة تحسين جودة التعليم ،وتسهيل التواصل بين المعلم
بنا ًء الحتياجاتهم وتنوع مستوياتهم.
والمتعلم وبين المتعلم ومجتمعه ،حيث تهدف الدراسة إلى رصد
الثغرات والعمل على تحسينها لتحقيق نتائج أفضل.
تدريب المعلمين وتأهيلهم:
بما أن المعلم هو المورد البشري األهم في مدارس المب ّرات،
مالك فنيش
ولضمان استخدام المعلمين لوسائل التكنولوجيا والوسائل التعليمية

بطريقة مرنة ،حيث ال تشكل التكنولوجيا عائقاً أمام المعلم خالل
العملية التعليمية ،عملت مدارس المب ّرات على تأمين تدريب
المعلمين وتأهيلهم الستخدام الوسائل المختلفة عبر برامج التدريب
المستمر التي يتم تنفيذها ضمن المؤسسات التعليمية ،أو من قبل
اإلدارة المركزية .كما عملت على بناء شراكات مع جهات خارجية
مختصة لتأمين التدريب للمعلمين مثل المركز الثقافي البريطاني
والوكالء المعتمدين لشركة . Microsoft

مديرية التربية والتعليم
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المؤسسات الرعائية
رعاية إنسانية متكاملة
يم ّثل العمل الرعائي قيمة �إن�سانية كبرى تتج ّلى
بالعطاء والبذل وخدمة الآخرين ،فهو �سلوك يدل على
الثقافة والوعي والم�س�ؤولية نظر ًا للدور الهام والإيجابي
الذي ي�ؤديه في تطوير المجتمعات وتنميتها ،فمن خالل
تلك الم�ؤ�س�سات الخيرية ُيتاح لأف��راد المجتمع كافة
ال�سيما لبع�ض الفئات االجتماعية كالفقراء والأيتام،
وذوي الحاالت االجتماعية ال�صعبة ،وذوي االحتياجات
الخا�صة واللقطاء وغيرهم ،الفر�صة للعي�ش الكريم،
ف ُت�شعرهم بقدرتهم على العطاء من خالل تقديم الخبرة
والن�صيحة في المجال الذي يتميزون فيه.
المبرات
ت� ��ؤدي الم�ؤ�س�سات الرعائية ف��ي جمعية
ّ
الخيرية دور ًا كبير ًا في نه�ضة المجتمع اللبناني ب�صفتها
عم ًال �إن�ساني ًا ال يبغي الربح ،بل يقوم به الأف��راد ل�صالح
المجتمع ككل ،وذل��ك انطالق ًا من الدين الإ�سالمي وما
ورد في العديد من الآي��ات القر�آنية والأحاديث النبوية
ال�شريفة التي تعزز قيمة العمل الخيري ،مرتكزين على
الر�ؤية اال�ستراتيجية االجتماعية للم�ؤ�س�س المرجع
�سماحة ال�س ّيد محمد ح�سين ف�ضل اهلل (ر�ض) فيما خ�ص
العمل الرعائي التي و�ضعها في �سبعينيات القرن الما�ضي.
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أخذت المب ّرات على عاتقها تحقيق الرعاية اإلنسانية المتكاملة
لألبناء ،والمقصود بها «النسق الشامل والكامل والمترابط من المقاصد
والسياسات والبرامج التربوية والخدمات التي تق ّدمها المؤسسات
الرعائية في المب ّرات لألبناء ،انطالقاً من قيمها الحاكمة بهدف حفظهم
روحياً وجسدياً ،ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم وإشباعها وتمكينهم
من تنمية قدراتهم ومهاراتهم واستقالليتهم وحسن تك ّيفهم ،وتفاعلهم
االجتماعي والعيش بكرامة ومساواة وإتاحة الفرص أمام إبداعاتهم
تحقيقاً لحياتهم الط ّيبة».
تحاول المب ّرات تأمين جميع ما يلزم من تهيئة األقسام الداخلية
وغرف المنامة بأفضل عوامل السكينة وأسباب الراحة ،وتأمين األلبسة
والمساعدات العينية والمادية لمحتاجيها من أبناء مؤسسات العمل
الرعائي بما فيها الجوائز والهدايا واأللعاب في األعياد والمناسبات
وحفالت التكريم ،وبما يحقق الفرح والطمأنينة النفسية .كما يغني
العمل الرعائي روزنامة عمله باألنشطة الرياضية والفنية المتنوعة
(كرة قدم ،يد ،فنون ،أشغال يدوية ،كمبيوتر ،)...مهيئاً المرافق
الخاصة بها من مالعب وصاالت وساحات وقاعات بما يتيح للجسم
والروح مدى حيوياً بالنشاط والمرح والفرح.
يركّز العمل الرعائي على تخصيص مساحات زمنية للرحالت
الترفيهية والسياحية لالنطالق من حدود المؤسسات إلى جغرافيا
الوطن فخارجه ،كما يولي أهمية بالغة لتطبيق سياسة حماية الطفل
في مؤسساته الرعائية التي تقي الطفل المخاطر أو االعتداءات
الجسدية أو النفسية على حد سواء ،وبلوغاً لألمان النفسي لهم،
وتأكيدا ً لحقوقهم المعنوية والمادية قداسة واستحقاقاً.

الرعاية األسرية لألبناء

مفاتيح الرعاية المتكاملة

وضعت جمعية المب ّرات الخيرية مفاتيح عدة للرعاية اإلنسانية
يُوكَل هذا العمل اإلنساني إلى نخبة من جهاز اإلشراف الرعائي
المتكاملة التي يجب أن تتوفر لتكون العملية الرعائية جاذبة في
مهمته رعاية األبناء والعناية بحاجاتهم واالستماع إلى شكاواهم
المؤسسات الرعائية والتي تحتاج إلى إدارة وقيادة ،صاحبة مشروع
الحياتية والنفسية في أسرهم وغرف مناماتهم بما يضمن لهم األمان
إسالمي تع ِّزز ثقافة ربط األعمال بالقيم وثقافة المحبة والتواصل
النفسي واالستقرار المعيشي وتلبية عاجلة للمطالب والمعالجة
اإليجابي وبناء الثقة وتحمل المسؤولية تجاه الجيل ،إدارة أو قيادة
المسؤولة ألي مشكلة.
تمثّل القدوة المبدعة المتجددة الصانعة لفريق عمل يملك هذه الروح
تسعى المب ّرات قدر اإلمكان بشكل متوا ٍز عند عملها مع األبناء
وهذه الثقافة .كما أن مق ّدم الرعاية هو األساس
إلى اعتماد طرق وأساليب وتقنيات لدعم العائلة
في العملية الرعائية ،فيتم اختيار المشرف الرعائي
والحؤول دون تفريق الطفل عن أسرته ،من خالل
اإلنساني الرسالي الذي يرتبط بعالقة و ّدية وطيبة
زيارات دورية ،واجتماعات ،وجلسات توعوية
نعتمد سياسة حاكمة
وتفاعلية مع األبناء الذين هم محور العملية
حوارية لتوطيد العالقة وتعزيز انخراط الطفل
ت ــق ــوم عــلــى حــمــايــة
والرعاية اإلنسانية ،كذلك اعتماد سياسة حاكمة أو
والعائلة ككل في المجتمع ،.وتقديم المشورة
األبــــــنــــــاء ودعـــمـــهـــم
قاعدة رئيسية تقوم على حماية األبناء ودعمهم
والنصيحة حول التربية السليمة ،كما يتم تقييم
ـظ
ـ
ـف
ـ
وح
ـم
ـ
ـه
ـ
ـرام
ـ
ـت
ـ
واح
واحترامهم وحفظ كرامتهم اإلنسانية ،ومنحهم
وضع الطفل واألسرة بشكل مستمر من قبل فريق
االختيار الواعي في الدور والتوجه والفرصة ،وفهم
كف ٍء منتدب لهذه الغاية لتحقيق المصلحة
كــرامــتــهــم اإلنــســانــيــة
ما يدور في رؤوسهم من تطلعات لتحقيقها بما
الفضلى ،وتؤكد مبدأ التكامل في العالقة بين
ينسجم مع منطلقات رسالة المب ّرات وأهدافها.
المؤسسة الرعائية واألهل فال بديل ألحد عن
للمنهج الدور الهام في تشكيل شخصيات األبناء ألنه األكثر تأثيرا ً
اآلخر.
يقوم العمل الرعائي في المب ّرات على أساس تكوين بناء أسري
في الواقع ،فالسلوك الشخصي للعاملين أو أنماط سلوكهم وتصرفاتهم
يكون شبيهاً قدر اإلمكان بنظام األسرة الطبيعي ،حيث نجد غير
وعاداتهم ونظام المؤسسة والعالقة بين األبناء كلهم لها تأثير بحسب
طفل كاألخوة في أسرة واحدة يعيشون معاً ويدرسون ويلعبون.
طبيعتها (إيجاباً أو سلباً ) على سلوك األبناء ومستقبلهم ،عدا عن توفر
وهدفت المب ّرات من خالل ذلك إلى تأكيد فكرة «العائلة» حتى ال
البرامج التربوية والترفيهية التي تحاكي احتياجات األبناء على األصعدة
يشعر األبناء بالغربة والوحدة .يبدأ العمل مع األبناء فور عودتهم
التربوية ،الثقافية االجتماعية والشخصية ،وتحاكي تطلعاتهم وتساؤالتهم
من المدرسة ،فعند وصولهم إلى المؤسسة الرعائية يقوم المشرف
وتوفر خيارات مناسبة وته ّيئ لهم الوصول للمؤهالت األخالقية والسلوكية.
الرعائي باالهتمام بنظافتهم من حيث غسل اليدين والوجه وتبديل
تتميز المؤسسات الرعائية في المب ّرات بنوعية برامجها التي تركز
المالبس ثو التوجه إلى المطعم لتناول الغداء ،بعدها تبدأ عملية
على التربية األخالقية والفنية في أجواء مكانية مريحة توفر كل ما
تدريسهم بوجود مساعدين تعليميين ،لينتقلوا بعدها إلى ممارسة
يلزم لألبناء ،من موارد و احتياجات ومستلزمات ،ذلك كله في أجواء
األنشطة في األندية المختلفة لحين موعد الصالة فيصلون جماعة
تشاركية وتواصلية إيجابية بين األهل والمؤسسة الرعائية.
مع المرشد الديني ،ثم يتناولون طعام العشاء قبل أن يتو ّجهوا للنوم
زينب رسالن
أو السهرات األنيسة.
مديرية الشؤون الرعائية
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مركز سراج للتشخيص والتوجيه التربوي:
ّ
النبطية
إضاءة أمل في قلب
خل�صت �أغلب الدرا�سات العلم ّية �إلى تحديد �أبرز
العوامل التي ت�ؤدي دور ًا �أ�سا�سي ًا في ظهور ال�صعوبات
واال�ضطرابات والم�شاكل ب�أنواعها المختلفة (حرك ّية،
ف��ك��ر ّي��ة ،تعلم ّية� ،سلوك ّية ،نف�س ّية) ،وق��د ح� ّ�ددت
ال�صحة العالم ّية في الت�صنيف الدولي لت�أدية
منظمة
ّ
الوظائف ،والعجز ،وال�صحة وعامل البيئة المحيطة
والنف�سي
و�أو�ضحت دوره على �صعيد النم ّو الج�سدي
ّ
للفرد وم�شاركته االجتماع ّية.
اللبناني �ضحايا الحروب
ولما كان �أبناء الجنوب
ّ
المتعاقبة ،وتبعاتها ال�صح ّية والنف�س ّية ،واالجتماع ّية،
ب� ��رزت ال��ح��اج��ة ل��ت��ع��زي��ز اه��ت��م��ام ال��ق��ط��اع ال��خ��ا���ص
والجمع ّيات الأهل ّية والخير ّية بالأ�شخا�ص المع ّوقين
الخا�صة ،خ�صو�ص ًا بعد زي��ادة
وذوي االحتياجات
ّ
االهتمام بت�أهيل قدرات الأفراد ومهاراتهم وتطويرها
على اختالف درجاتها� ،سعي ًا لإدماجهم ورفع م�شاركتهم
في المجتمع المحلي ،من هنا كانت فكرة درا�سة واقع
منطقة النبطية و�ضواحيها ،ليكون مركز �سراج مورد ًا
�إ�ضافي ًا لتلبية احتياجات ال�سكان في هذه المنطقة.
ارتكزت فكرة إنشاء مركز سراج  -الجنوب ،على تقديم
خدمة تربوية  -عالجية ذات جودة عالية تحترم األخالقيات
المهنية ،على أن يختص عمله في إجراء التشخيصات النفس-
تربوية لتحديد فئات صعوبات التعلّم والتفوق ،من خالل إجراء
اختبارات مق ّننة ومعتمدة عالميا ً ،باعتبار التشخيص هو الخطوة
األساسية واألولية لتحديد أهداف البرامج التربوية الفردية لذوي
االحتياجات الخاصة ،انطالقا ً من بُع َدين ،أولهما روحي ،عبر أنسنة
التعليم وفقا ً للنهج الذي أرساه سماحة السيد محمد حسين
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فضل الله(رض) في البنيان األساس لجمعية المب ّرات الخيرية التي
تضع نصب أعينها :اإلنسان بقيمه الروحية واألخالقية والمهنية
كلها .وثانيهما علمي  -تقني يتجلى بالمستوى التربوي الرفيع
الذي تتمتع به الجمعية.
كانت انطالقة مركز سراج  -الجنوب بتاريخ  13تشرين األول
 ،2018وبدأ عمله في مبناه المؤقت ،بعد تأمين التجهيزات كافة،
بدوام عمل  3أيام ونصف أسبوعياً .وباشر بتقديم خدماته ،مع
وضع الخطط التطويرية التي تتماشى مع المستجدات على الصعيد

البحثي العلمي ،والعوامل االجتماعية والمتغيرات في منطقة النبطية
ويشمل طبيب أطفال  pediatricianوطبيب أعصاب أطفال Neuro
وضواحيها.
 - pediatricianوطبيباً نفسياً  Psychiatristواختصاصياً نفسياً،
ويسعى المركز ضمن خططه
واختصاصية تغذية ،ومعالجاً فيزيائياً،
المستقبلية إلى إطالق برامج عالجية
ومعالجاً سلوكياً إضافة إلى إطالق
ـه
ـ
ـط
ـ
ـط
ـ
خ
ــن
ـ
ـم
ـ
ـ
ض
الــــمــــركــــز
يـــســـعـــى
جماعية تُع ّد وت ُنفّذ من قبل المختصين
برامج لتعزيز مهارات القراءة والكتابة
الــمــســتــقــبــلــيــة إلـــــى إطــــــاق ب ــرام ــج
خالل فترة الصيف ،تستهدف التالمذة
ضمن مجموعات تستهدف التالمذة
فــي ريــاض األطــفــال والــصــف األول
على اختالف مستوياتهم ومهاراتهم.
عالجية جماعية تُ ــعـ ّـد وتُ ــنـ ّـفــذ مــن قبل
األســاســي ،على أن يتم اإلعــان عن
نختم بتأكيد حرصنا على االلتزام
الــمــخــتــصــيــن خـــــال فـــتـــرة الــصــيــف
البرنامج الصيفي وتشكيل فريق عمل
بتطلعات المرجع المؤسس سماحة
يضم المختصين والمنشطين وتحديد
السيد محمد حسين فضل الله (رض)
الدراسة الكاملة له ،كذلك تأهيل فريق العمل وتدريبه بشكل مستمر
الذي كان يردد دائماً:
عبر دورات متخصصة ومؤتمرات وورش عمل ،لمواكبة كل ما هو
«لنعمل من أجل أن تكون المب ّرات موقعاً من مواقع التطور
جديد على الصعيد الطبي ،والعالجي ،والتربوي.
العلمي والتربوي في سبيل تهيئة األجيال الجديدة لالرتفاع إلى
يسعى المركز ضمن خطته االستراتيجية ،للنهوض بالخدمة التي
المستوى الذي نبني فيه جيالً مــز ّودا ً بالعلم والتربية واألخالق
يق ّدمها ،وتشييد مبنى جديد يكون قادرا ً على تلبية احتياجات المجتمع
وااللتزام ،ألن هذا العمل يقرب اإلنسان إلى الله وسيسألنا الله ع ّما
المحلي عبر خدمات متنوعة يقدمها فريق متعدد االختصاصات،
فعلناه وع ّما قمنا به في هذا المجال».
رنا ريحان
ثانوية الرحمة
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التربية البدنية في جامعة :USAL
فهم للتحوالت االجتماعية في الصحة

منذ ن�ش�أتها في العام � ،٢٠١٢سعت كلية التربية في جامعة العلوم والآداب اللبنانية  USALلإعداد كادر �شاب وت�أهيله
ليلتحق بمهنة التدري�س وفق معايير الجودة والتميز التي يحتاجها �سوق العمل راهن ًا .وقد عملت الكلية جاهد ًة لتقديم
�أهداف وكفايات ومخرجات االخت�صا�صات التي توفرها لطالبها ب�شكل ي�ستند �إلى �أحدث المعارف التربوية والمهارات التي
يحتاجها المعلم على �ضوء متطلبات الع�صر والمعايير الدولية لمهنة التعليم.
وكان من �أوائل ال�شهادات التي منحتها الكلية هي اللي�سان�س في التعليم في االخت�صا�صات التالية :التربية المخت�صة،
اللغة العربية واللغة االنكليزية بالإ�ضافة �إلى �أدب الأطفال ،واخت�صا�ص العلوم والريا�ضيات.
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وفي معرض اهتمامها الدائم بمواكبة سوق العمل وتبني
المعرفة النظرية المطلوبة ليكونوا معلمين أو مد ّربين وسيط ّورون
سياسة التطوير المهني لمعلمي المستقبل عبر الدراسات التربوية
مهاراتهم العملية في األنشطة الرياضية المختلفة.
ينقسم االختصاص إلى مواد مختلفة تشكل ما يوازي  97رصيدا ً
التي تجريها دائماً ،قامت كلية التربية هذا العام بافتتاح عدد من
االختصاصات الجديدة التي أصبحت متوفرة للطلبة الحاصلين على
هي مجموع ما يحتاجه الطالب للتخ ّرج خالل ثالث سنوات بالحد
شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
األدنى ،بحيث تتوزع على ستة فصول دراسية:
وإذ إن الطريقة التي ينظر فيها المجتمع
خريف وربيع من كل سنة أكاديمية ،بمع ّدل
يــــهــــدف اخ ــت ــص ــاص
للصحة واللياقة البدنية والترفيه قد تغيرت،
 15رصيدا ً في الفصل الواحد .وتتضمن المواد
في
ـة
ـ
ـي
ـ
ـدن
ـ
ـب
ـ
ال
ـة
ـ
ـي
ـ
ـرب
ـ
ـت
ـ
ال
فإن هذا التحول فتح خيارات كبيرة لألشخاص
متطلبات لالختصاص عامة وخاصة بالرياضة،
الــــجــــانــــب الـ ــتـ ــربـ ــوي
المهتمين بتعلم كيفية عمل جسم اإلنسان
كعلم تشريح جسم اإلنسان ،والفيزيولوجيا
وممارسته لمختلف أنواع الرياضة .وحيث إن
الرياضية ،والنظام الغذائي عند الرياضيين ،وعلم
إلــــــى تـــربـــيـــة الـــفـــرد
رؤيتنا تشمل مجتمع صحي شغوف بالحفاظ على
الحركة والبيوميكانيك ،واتقاء اإلصابات الرياضية.
تـــــربـــــيـــــة مـــــتـــــوازنـــــة
النشاط البدني المستمر مدى الحياة من أجل
تركيز التربية البدنية والرياضة في جامعة
العافية الشخصية ،والتعبير عن الذات ،والتحدي،
 USALيد ّرس باللغتين اإلنكليزية والفرنسية
والتفاعالت االجتماعية الشاملة ،أدخلت الكلية ضمن مناهجها
باإلضافة إلى اللغة العربية وهو متوفر للذكور واإلناث ،بحيث يمارس
تدريس البكالوريوس في التربية (تعليم أساسي) اختصاص التربية
كل منهم المقررات العملية في قاعات رياضية منفصلة تراعي راحة
ٌّ
البدنية والرياضة .Physical Education and Sport -
كليهما.
ّ
بد ًءا من خريف  2018بدأت الكلية باستقبال الدفعة األولى من
طبيعة االختصاص وهيكليته
طالبها األعزاء ضمن هذا التركيز والذين فاق عددهم الثالثين طالباً.
ويهدف اختصاص التربية البدنية في الجانب التربوي بشكل
ونحن إذ نتمنى لهم النجاح والتألق كله في المستقبل ولدينا كامل
أساسي إلى إعداد الفرد وتربيته تربية متوازنة تشمل المناحي
الثقة بأنهم سيكونون مصدر فخر وعز لجامعتهم األم.
الجسمية والنفسية والعقلية كافة من خالل المواد النظرية وممارسة
عدد من التمارين واألنشطة الرياضية والحركية (المواد العملية) التي
د .علي ياسين
تحقق هذا التوازن .كما يسعى إلى إعداد الطالب المؤهلين لمتابعة
كلية التربية ،جامعة العلوم واآلداب اللبنانية
المهنة كمدرسين أو مدربين .كلنا ثقة بأن طالبنا سيكون لديهم
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مهرجان الربيع لألنشطة المركزية:
احتضان للمواهب واكتشاف للمبدعين

وبناء عليه نظمت مديرية
قبل ثالث �سنوات ،تم اقتراح تنظيم حدث يجمع المباريات التي كانت تقام ك ًال على حدة.
ً
التربية والتعليم بالتعاون مع دائرة الأن�شطة المركزية «مهرجان الربيع للأن�شطة المركزية» في مجمع الدوحة التربوي
الرعائي للمرة الأولى عام  ،2017ويت�ضمن هذا المهرجان الذي يقام ليوم واحد في ال�سنة مباريات علمية ،ثقافية� ،أدبية،
فنية ،واجتماعية.
في افتتاح المهرجان األول ألقى السيد جعفر فضل الله كلمة
شجع فيها المبدعين على البحث العلمي وأنشطة اإلبداع والتم ّيز.
وشدد على أن «واحدة من أخطر عناصر الكبت لإلبداع هي عدم
اإليمان بالقدرة على اإلبداع ،ولألسف فإن البعض يزرع في أذهاننا
هذا األمر ،فعلينا ،انطالقاً من اإليمان بالله ،أن نكسر هذا التفكير
السائد في سبيل خدمة اإلنسان عبر إنتاج أنشطة مبدعة وخالقة
ت َُسطَّر في كتاب الله».
ٍ
مشترك من جميع مــدارس المب ّرات
وتنافس حوالي 600
ومعاهدها من مختلف المناطق اللبنانية في السنة األولى .توزع
المشتركون بين األنشطة على الشكل التالي 186 :تلميذا ً قدموا
مشاريعهم في مباريات العلوم ،و 52طالباً عرضوا مشاريع الخدمة
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االجتماعية الخاصة بهم ،كما شارك  195تلميذا ً في أنشطة اللغات
ومبارياتها ،وأيضاً تنافس ما يقارب  150تلميذا ً وتلميذ ًة على حفظ
القرآن الكريم وتجويده.
في السنة التالية ،ارتفع عدد المشاركين إلى ما يقارب 1060
مشتركاً من جميع مدارس المب ّرات ومعاهدها من مختلف المناطق
ٍ
تلميذ بمباريات العلوم 94 ،طالباً بنشاط
اللبنانية ،فقد شارك 200
ٍ
مشترك بأنشطة اللغات ومبارياتها117 ،
الخدمة االجتماعية300 ،
تلميذا ً بنشاط الفنون ،و 150مشتركاً بمباراة القرآن الكريم .وما يميز
هذا المهرجان هو إدراج مادة الرياضيات الجامعة بين الذكاء والفن
ضمن المباريات ،وشارك فيها عدد كبير من الطالب حيث بلغ 199
مشتركاً.

مهرجان الربيع ٢٠١٩
مهارات التفكير العليا ،كمهارة حل المشكالت ،التفكير الناقد ،اتخاذ
أما هذا العام ،فقد ألقى الدكتور محمد باقر فضل الله ،مدير عام
القرارات والتفكير اإلبداعي ،فضالً عن تنمية التواصل اإليجابي والعمل
جمعية المب ّرات ،كلمة افتتاحية توجه فيها للطالب قائالً« :أنتم تمثلون
التعاوني لدى المتعلمين .باإلضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الطالب
عنفوان المب ّرات وطاقاتها الهائلة الرائعة ،وأملها في مواكبة العصر
لمعرفة توجهاتهم اإلبداعية عن كثب ،من خالل التنوع واالختالف في
بالتطوير والتميز ونفتخر بكم أيها المميزون ألنكم قادة في المستقبل
المسابقات واألنشطة .لذا ،تجدر اإلشارة إلى أنه يتم العمل على إدراج
وسفراء التغيير ورسالتُنا المختزن ُة في تراب األرض».
مباريات خاصة بالرياضة لمحبيها مع حلول العام المقبل.
وأضاف «إنه التميز الذي تميزت به مدارس المب ّرات التي قامت
و في يوم «مهرجان الربيع» يتوافد المشاركون بحماس وبروح
على الخير لتنمية إنسانية تربوية متوازنة معتمد ًة على منظوم ِة
تنافسية رياضية عالية .تعج الباحة بأعدادهم الكبيرة ،ينتظرون
ٍ
وخطط تربوي ٍة تركّز على بناء الوعي
مناهج
افتتاح المباريات لينطلق كل واحد منهم نحو
َ
اإلنساني واألخالقي والقيمي ،وتنمي ِة القدرات
ميدان اإلبــداع الخاص به .من يحضر في ذلك
التحدي الكبير اآلن هو
بأساليب تعليمي ٍة
الفكري ِة واإلبداعية والجسدية،
اليوم ،يالحظ الدقة والتنظيم في العمل من قبل
َ
تحدي العلم الممزوج
تستف ُّز مكام َن اإلبداع وتح ّر ُك الخيال وتنشّ ُط
المنظمين ،سواء فيما يخص االستقبال أو برنامج
التفكير».
ب ــال ــت ــم ــي ــز واإلبـــــــــداع
الحفل أو متابعة المشتركين وغيرها .وللوصول
الحس
إلى هذه الدرجة من التنظيم والنجاح ،ال بد من
وأكد أن هدف المهرجان هو «إيقاظ ّ
النقدي والتحليلي وتشذيب الحس وتنميته
وجود فريق متعاون ومختص يعمل على ثالث
إلعداد طالب قادمين على مواكبة التطور العلمي والتقني المتسارع
مراحل أساسية :التخطيط والمتابعة ،التنفيذ والمتابعة ،والتقييم.
والتواصل مع العالم ،وليحتضن َمن هم على طريق اإلبداع».
إذا ً ،إن تنظيم مهرجان األنشطة وحصره في مركز واحد ويوم
وهذه السنة لوحظ ازديا ٌد في أعداد المتنافسين إلى ما يقارب
واحد ،خفف على المؤسسات أعباء االنتقال إلى مراكز عدة إلجراء
 1200منافس من جميع مدارس المب ّرات ومعاهدها من مختلف
المباريات .وأعطى للتالمذة فرصاً متكافئة للمشاركة ،حيث كان
المناطق اللبنانية .وخالل المهرجان عرض  209تالمذة مشاريعهم
يتم سابقاً التركيز على اختيار المميزين فقط للمشاركة في جميع
في المباريات العلمية ،وشارك  50طالباً بمشاريع الخدمة االجتماعية
األنشطة التي ترد إلى المؤسسات .
التي أظهرت وعياً للمسؤولية المجتمعية .وشارك أيضاً  373مشتركاً
وأخيرا ً ،ال بد من التفكير بما كان يردده سماحة المرجع السيد
بأنشطة اللغات المميزة ،وأنتج حوالي  95مشتركاً أعماالً رائعة
محمد حسين فضل الله(رض) حين توجه إلى الطالب بالقول« :إنّني
متألقة في مادة الفنون ،وتنافس ما يقارب  123تلميذا ً على حفظ
ال أقبل أن تنجحوا ،بل أريد أن تُبدعوا وتتف ّوقوا».ومنذ ذلك الوقت
القرآن الكريم وتجويده .باإلضافة إلى ارتفاع عدد المشاركين بمباراة
حتى اآلن ،تستحدث مؤسسات المب ّرات التربوية والتعليمية الوسائل
الرياضيات مقارنة بالعام الماضي ،حيث بلغ عدد المشتركين 248
المساهمة في صقل مواهب طالبها لالرتقاء عالياً ،كمهرجان الربيع،
مشاركاً ومشتركةً.
ويبقى على الطالب نفسه االجتهاد ألن التحدي الكبير اآلن هو تحدي
والدة مهرجان الربيع
العلم الممزوج بالتميز واإلبداع.
ويسعى القيمون إلى تحقيق الهدف المرجو من المهرجان ،وهو:
روال السيد
تفعيل البحث العلمي ،والتعلّم الناشط وخاصة التعلم بالتقصي ،وتنمية
دائرة األنشطة المركزية

23

المخيمات الكشفية

مــــــحــــــطــــــة إلعــــــــــــــداد
مـــــــواطـــــــن نــــمــــوذجــــي

انطالق ًا من ر�سالة جمعية ّ
ك�شافة المب ّرات ،التي �أكد
دعائمها المرجع الراحل ال�سيد محمد ح�سين ف�ضل اهلل،
وان�سجام ًا مع مبادئ الحركة الك�شفية العالمية والتي ت�سعى
�إلى بناء �شخ�صية النا�شئة و�صقل مهاراتهم ،وغر�س القيم
الحاكمة فيهم من النظافة والطاعة واالحترام والتعاون
والمحبة ...لي�صبحوا �أ�شخا�ص ًا نموذجيين يفتخر بهم
مجتمعهم وي�ساهموا في بناء وحماية �أوطانهم� ،أولت جمعية
ك�شافة المب ّرات االهتمام بتنظيم مخيمات على م�ساحة
الوطن.
فالمخيمات الك�شفية ت�شكل فر�صة الكت�شاف القدرات
والطاقات وت�ساعد الأفراد الك�شفيين على اكت�ساب الأ�ساليب
الف�ضلى لتوظيفها ،ان��ه��ا فر�صة ل�ل�إن��دم��اج م��ع الطبيعة،
والم�شاركة مع الجماعة ،واالعتماد على النف�س مما ي�ساهم
في بناء �أفراد قادرين على بناء مجتمع مثالي.
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تاريخ المخيمات الكشفية
التفتيش ،يكون للطليعة التي تحتل المرتبة األولى من حيث النظافة
أولــى المخيمات لكشافة المب ّرات كانت على ضفاف نهر
والترتيب ،شرف رفع العلم».
طيرفلسيه ،تالها المخيم الذي أقيم بعد التحرير في منطقة عيتا
وتضيف« :لعل أجمل ما في الرحلة :سهرة الليلة األولى ثم سهرة
الشعب .ثم توالت المخيمات ،فكان المخيم الكشفي األول لألفواج
النار في الليلة األخيرة ،سهرة الليلة األولى هي عبارة عن جلسة
الكشفية عام  ٢٠٠٢على ضفاف نهر طيرفلسيه الذي ضم جميع
مسائية تضم جميع العناصر والقادة ،يناقشون فيها موضوعاً تربوياً
األفواج الكشفية من جميع المفوضيات ،ثم المخيم الثاني على
هادفاً بجو من التفاعل والحماس .أما سهرة النار ،يتم التحضير لها من
ضفاف نهر العاصي عام  ،٢٠٠٣وتنوعت هذه المخيمات ما بين
حيث المكان والفقرات المق ّدمة من قبل العناصر والتي يغلب عليها
الترفيهية والتدريبية.
الطابع الترفيهي حيث يسود جو من المرح».
وفي العام نفسه ،قدم رئيس جمعية كشافة المب ّرات السابق
تحرص كشافة المب ّرات خالل التخييم ،على أن تشمل أنشطتها
القائد الحاج عفيف الزيات قطعة أرض
الصعد كافة :الكشفي ،والديني ،والبيئي،
في منطقة الرمالي (صور-الجنوب) ،بُني
والتوعوي ،والرياضي ،والتربوي ،والترفيهي.
ً
أساسيا
تعتبر المخيمات ركــنـ ًـا
وثابت للجمعية .ض ّم
عليها مخي ٌم دائ ٌم
ٌ
ويرى مفوض البقاع في الجمعية حسنين
العديد من المرافق :من مسبح وملعب
المنيني أن «جمعية كشافة المب ّرات
ُ
مساعدا في بناء شخصية
وعامال
ً
كرة قدم ومطبخ كما تم شراء قطعة أرض
وإن تالقت مع جمعيات أخرى بالقيم
الكشفيين وصــقــل مــهــاراتــهــم
على ضفاف نهر العاصي أقيمت عليها فيما
واألهداف ،لكنها تتميز باتباع منهج جمعية
بعد منشآت تساعد في العمل الكشفي.
المب ّرات األم في التقدم المستمر نحو
وبالرغم من العدوان اإلسرائيلي وما
األفضل واستلهام فكر المرجع المؤسس
تاله من أحداث ،لم يتوقف نشاط الجمعية ،بل في كل سنة ،في
السيد محمد حسين فضل الله(رض) لما يكتنز من رؤى مستقبلية».
فصلي الربيع والصيف ،تقام المخيمات التدريبية والترفيهية التي
أما من وجهة نظر المب ّرات« :فإن ما يميز جمعية كشافة المبرات
تتماشى ورسالة الجمعية.
هو االنفتاح ،وهذا ما يدعو إليه السيد فضل الله(رض) .فنحن
رحلة داخل المخيمات
نستقبل في مخيماتنا جميع األفراد مهما تنوعت طوائفهم ومذاهبهم،
تتحدث القائدة في جمعية كشافة المب ّرات وأمينة السر فيها
واتجاهاتهم الفكرية والسياسية».
سيلفا البزال عن الحياة الكشفية خالل رحلة التخييم فتقول« :يصل
تجدر اإلشارة إلى أن كشافة المب ّرات تش ّرع أبواب مخيماتها أمام
الفوج إلى المخيم ويتم توزيعه على الخيم وفق طالئع(فرق) ،ومن
كل من يحب اكتساب المهارات الكشفية ،وهي تسعى إلى تطبيق
بعد ذلك نباشر العمل على البرامج واألنشطة المع ّدة مسبقاً :في
برامج وأنشطة ترفيهية وتربوية تمثل رسالتها المبنية على إعداد فرد
الصباح الباكر يستيقظ العناصر ألداء صالة الصبح ،ثم يمارسون
يكون في خدمة مجتمعه ووطنه.
آية سالمي
الرياضة .وعند االنتهاء ،على كل طليعة تنظيف خيمتها وترتيبها قبل
الدائرة اإلعالمية
الكشف عليها من قبل القائد ،كنوع من االعتماد على النفس :بعد
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اإلرشاد العالجي الرعائي:

إعـــــادة بــنــاء مــفــاهــيــم الــحــيــاة

منذ ن�ش�أتها� ،أخذت الم�ؤ�س�سات الرعائية في جمعية المبرات الخيرية على عاتقها ت�أمين «م�صلحة الأبناء الف�ضلى»،
وذلك انطالق ًا من تعاليم الإ�سالم والتزام ًا بالقوانين المتعلقة برعاية الأطفال .م ّما �أوجب عليها ال �أن تتبنّى م�صطلح
«الرعاية البديلة» بمعنى �أخذ دور الأه��ل ،بل ا�ستبدلته بـ «الرعاية الإن�سانية المتكاملة» �أي �أن ال تكتفي بت�أمين
االحتياجات المادية الأولية للأطفال (الم�أكل ،الملب�س ،مكان للنوم ،)..بل ت�أمين المتابعة التربوية والنف�سية
واالجتماعية بال�شراكة مع الأهل ،والمدر�سة ،والمجتمع المحلي ليكونوا من الأف�ضل والأرفع والأكثر تقدم ًا في خدمة
ق�سم للإر�شاد
الإن�سانية ،ي�ضاف �إلى ذلك البرامج الوقائية النمائية
الموجهة للأبناء( ،)١يوجد في كل م�ؤ�س�سة رعائية ٌ
ّ
والتوجيه الذي يتابعهم من الناحية العالجية لتحقيق ال�صحة النف�سية الإيجابية.

يتابع القسم جميع األبناء الذين يحتاجون إلى مساعدة فنية
متخصصة على مستوى عالجي في مجال حل مشكالت الحياة
اليومية والمشكالت الشخصية واالنفعالية بصفة خاصة (الخوف ،قلق
االمتحان ،االكتئاب ،السلوكيات العدوانية ،اضطرابات الشهية ،الغيرة،
اضطراب ما بعد الصدمة ،التعرض لإلساءة وغيرها .)..تبدأ هذه
المتابعة منذ بداية العام من خالل مسح شامل (تشخيص مبدئي
للوضع االنفعالي لألبناء) ،وخالل العام الدراسي من خالل اإلحاالت
التتابعية فيتم فتح ملف تربوي شامل ودقيق والعمل وفق آلية رسمية
تهدف إلى تنظيم عملية التدخل المعرفي السلوكي مع األبناء من
قبل القسم وبالتنسيق مع قسم اإلرشاد والتوجيه الرعائي المركزي؛
وذلك بطريقة تضمن تحديد التشخيص الصحيح ورسم خطة تدخل
قادرة على إحداث تغيير إيجابي في السلوك غير المرغوب وتعزيز
سلوكيات مرغوبة أو على األقل الحد من تفاقمه في بعض الحاالت.
حددت المؤسسات الرعائية المسار الرسمي للمتابعة العالجية،
فعند مالحظة أي شخص على عالقة مباشرة (أهل ،جهاز إشراف
رعائي )..أو غير مباشرة (سائق باص ،عامل نظافة ،محاسب )..لسلوك
إشكالي عند أحد األبناء ،يجب إعالم المرشد التربوي وفق «نموذج
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إحالة» ،وعندها يبدأ مباشرة بالتحليل الوظيفي للسلوك ()FBA
من خالل جمع المعلومات حول االبن للبحث عن وقائع مفيدة في
ومفصل
إطار البيئة االجتماعية المحيطة به كما لتقديم وصف دقيق
ّ
للوضع باالطالع على (السجل السلوكي-التعليمي ،الملف الصحي،
المالحظات على مدونة السلوك ،المستوى التعليمي ،)..فضالً عن
ذلك ،يقوم المرشد بالحضور داخل األسرة( ،)٢ومقابلة األهل ،واالبن
المعني /األبناء بشكل فردي لبناء عالقة ثقة والتع ّرف عليه.
بعد االنتهاء من تحليل السلوك الوظيفي ،يقوم المرشد التربوي
بإعداد خطة التدخل باعتماد أساليب العالج السلوكي المعرفي وفنياته،
وتضم خطة التدخل وصف الوقائع الخاصة باالبن ،والسلوكيات المطلوبة
منه ،كما سردا ً مفصالً للوسائل واألنشطة التي يجب على األهل واالبن
والمعنيين اآلخرين (مدرسة ،جهاز إشراف رعائي ،مرشد )..اعتمادها
الحسية المرجوة في إطار روزنامة عمل
وااللتزام بها لبلوغ النتائج ّ
ومفصلة زمنياً ،إذ تعبّر الخطة عن رؤية االبن وجهاز اإلشراف
محددة
ّ
الرعائي واألهل لسلوكه المتوقّع بعد عملية التدخل .وأثناء التطبيق،
يقوم المرشد التربوي بمراقبة تغير السلوك وجمع المعلومات حول
ذلك (انخفاض السلوك غير المرغوب ،اكتساب مهارات جديدة ،تعزيز

وإدراكاً منها للدور األساسي الذي يؤديه األهل في تربية أبنائهم،
سلوك )...من خالل أدوات مختلفة (المقابلة ،المالحظة ،االستمارة.)..
يتم العمل معهم عالجياً أيضاً بشكل متواز مع األبناء المحالين،
أما عند مواجهة المرشد سلوكيات تحتاج إلى تدخل متخصص في جانب
من خالل برامج واضحة األهداف ،منها «اإلسعافات النفسية األولية
ما (مشاكل نفسية حادة مثالً) فإنه يحيل األبناء إلى جهات خارجية
لألهل»« ،التخلّص من الصغط النفسي» ،وغيرها في جلسات إرشادية
موثوقة ومتخصصة (معالجة نفسية ،طبيب نفسي ).. ،للمتابعة ،على
عالجية مصغّرة .ومن األمثلة على ذلك ،تم تنفيذ برنامج عالجي تحت
أن يبقى المسؤول المباشر عن إدارة الحالة.
كما تتب ّنى المؤسسات الرعائية في جمعية المب ّرات وثيقة
عنوان «العمل مع األمهات حديثات التر ّمل» ،مع  6أمهات في مب ّرة
«اإلجراءات التنفيذية لحماية الحدث في لبنان  »SOPعند تع ّرض
اإلمام الرضا(ع) -النبطية ،في العام  ،2019/2018والهدف منه تدريب
أحد أبنائها لإلساءة ،فتقوم بالتعاون الدائم مع وزارة الشؤون
األمهات على التعامل مع أزمة موت الوالد ،والمساهمة في تحقيق
االجتماعية واتحاد حماية األحداث لوضع مخطط حماية بما يضمن
التوازن النفسي ،وكيفية اإلجابة على أسئلة االبن حول موت والده .ض ّم
حصول الطفل على خدمة رعائية بجودة عالية ،وبالتالي حصوله على
البرنامج  9جلسات على مدار العام ،تم خاللها اعتماد استراتيجيات
الحق في البقاء والنمو ،وعدم التمييز.
تنشيطية متنوعة والتركيز على النقاش وتبادل الخبرات بين الحاضرين،
وفي دراسة تتبعية قامت بها مديرية الشؤون الرعائية للعام
تحسناً ألربع
وإعطاء واجبات منزلية (تدريبات) ،وقد أظهرت النتائج ّ
 ،2018/2017ت ّمت إحالة  21ابناً للمتابعة العالجية
أمهات بنسبة  100%والثنتين بما يقارب ال.% 50
وخالل العام  2019/2018شارك ما ال يقل
ألسباب مختلفة (عدم االلتزام باألنظمة ،صعوبة
حـ ــددت الــمــؤســســات
عن  50من أولياء األمور في الجلسات العالجية
شديدة في التكيف االجتماعي ،ضرب الرفاق ،نقص
ـار
ـ
ـس
ـ
ـم
ـ
ال
ـة
ـ
ـ
ـي
ـ
ـ
ـائ
ـ
ـ
ـرع
ـ
ـ
ال
المصغّرة (بحسب الحاجة) ،وكانت نتائج
الدافعية لإلنجاز ،صعوبة التعامل مع التغيرات في
الـــــــــــــرســـــــــــــمـــــــــــــي
استبيانات المشاركين عالية حول أهميتها ومدى
مرحلة المراهقة )...وبعد اتباع المسار الرسمي
مساهمتها في تعزيز قدراتهم.
وتأمين الرعاية اإلرشادية العالجية لهم ،تم إقفال
لــلــمــتــابــعــة الــعــاجــيــة
ونظرا ً لالهتمام الشديد التي توليه المب ّرات
 15ملفًا منهم للعام  ،2019/2018و 3منهم تمت
للمتابعة النفس -اجتماعية ،ولالطالع على كل ما
إحالتهم للعالج النفسي المتخصص ،و 3تمت
هو جديد في هذا المجال ،يتم تمكين فريق العمل اإلرشادي بشكل
متابعة العمل معهم في  2019/2018وإقفال ملفين منهم .كانت هذه
مستمر خالل العام من خالل ورشات عمل مع جهات متخصصة
الدراسة تتبّعية على مدى  3سنوات من  2019-2016وأعطت داللة
على الدعم النفس االجتماعي ،ومنهج دراسة الحالة ،وغيرها ،إضافة
على ازدياد بسيط في أعداد األبناء المحالين للقسم ألسباب أبرزها هو
إلى العمل على صقل المهارات المتعلقة بالتواصل نظرا ً ألهميتها
موضوع التواصل اإليجابي ،وبالتالي تم إغناء البرنامج الوقائي النمائي
في العمل العالجي كاإلقناع ،والحوار الفعال ،ومعايير المقابالت
«زادي نحو الحياة الطيبة»( )٣بفقرات إرشادية تمكّن األبناء من حل
النزاعات ،ورفع مستوى تقدير الذات ،وحل المشكالت مع الرفاق
اإلرشادية الناجحة.
سماح رمضان
مما يخفف عبء المتابعة العالجية ،ويساهم في تدريب األبناء على
مديرية الشؤون الرعائية
تحمل المسؤولية.

((( األبناء :هم الذين تتك ّفلهم جمعية امل ّربات الخريية من أطفال أيتام ،وذوي حاالت اجتامعية ،وذوي احتياجات خاصة.
((( األرسة :مصطلح رعايئ تعتمده الجمعية لكل مجموعة من األبناء من املرحلة العمرية نفسها يتابعون يف القسم الداخيل.
موجه لألبناء يف املؤسسات الرعائية بحسب مراحلهم العمرية يحتوي عىل مجموعة من املحاور الرتبوية املر ّكزة عىل القيم و املهارات الحياتية
((( مخطط تعلمي -تربوي ّ
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ً
إدارة متميزة للموارد حفاظا على البيئة

تعتبر التربية البيئية في مدار�س المب ّرات جزء ًا �أ�سا�سي ًا من ر�سالتها الم�ستمدّ ة من القيم الدينية والأخالقية ،لذا تعمل
الم�ؤ�س�سات على تر�سيخ ال�سلوك البيئي في حياة الجيل الجديد من التالمذة ،كونها تعتبر النواة الحقيقية للتربية االجتماعية
بعد الأ�سرة ،ف�ض ًال عن �أن مو�ضوع النظافة والعناية بالبيئة يحظيان ب�أهمية بالغة باعتبارها من الأهداف الأ�سا�سية للتنم ّية
الم�ستدامة التي ن�سعى جميع ًا لتحقيقها من خالل «�ضمان جودة التعليم» لتالمذتنا و�أبنائنا في المب ّرات.
تسعى مدارس المب ّرات إلى تأدية دور فاعل في ترسيخ هذا
السلوك ،من سن الطفولة المبكرة ،مرورا ً بالناشئة والشباب ،فهم
الفئة المستهدفة في نشر ثقافة نيرة للجيل الجديد من خالل إشراك
تالمذتها في األنشطة الداخلية والخارجية والفعاليات المتخصصة
بالعناية بالبيئة بالتعاون مع جمع ّيات مختلفة وجهات رسمية متعاونة
في هذا المجال ،نظرا ً لما يتهدد المحيط البيئي اليوم من مخاطر ال
يزال ينتهجها التقدم الصناعي والتكنولوجي من مواد ونفايات تزداد
خطورة إذا لم نحسن التعامل معها وتصريفها ،خاصة وأن الواقع
أمس الحاجة إلى نشر الثقافة البيئية على أعلى
البيئي في لبنان في ّ
مستوى في المجتمع للحفاظ على ثرواته وتحقيق االستفادة القصوى
منها وتقليل استنزاف الموارد والقضاء على الملوثات البيئية المسببة
لألمراض واألوبئة لتحقيق االستدامة.
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وألن الحفاظ على البيئة وتأمين االستدامة لمواردها من األهداف
األساسية لعمل المب ّرات ،وكون الجمعيّة تسعى إلى مأسسة عملها
من خالل اعتماد أنظمة الجودة التي تضمن من خاللها جودة العمل
وتحقيق األهــداف المرادة في المؤسسات كافة على ح ّد سواء،
وليس مؤسسة دون أخرى ،وضع نظام حول «إدارة الموارد للحفاظ
على البيئة وترشيد اإلنفاق» الذي يتضمن السياسة البيئية للجمعيّة
المستم ّدة من رسالتها ،إلى جانب تطبيق المقاربة الشمولية للمدرسة
في موضوع التنمية المستدامة والتغير المناخي التي أطلقتها اللجنة
الوطنية لليونسكو ،ومن خالل ما جاء في النظام حول تأكيد إشراك
األهل ،في األقسام الخدماتية والتعليمية ،إلى جانب التالميذ وتطويع
المنهج الدراسي في السعي للح ّد من التغير المناخي .ونتيجة تطبيق
النظام تشكّلت اللجان البيئية في المؤسسات مؤلّفة من أفراد من

مختلف المواقع الوظيفية للمشاركة في وضع خطط العمل التي
تضمن األهداف المرجو تحقيقها على صعيد حماية البيئة والترشيد
للموارد بهدف االستدامة.
وحدة البيئة المركزية

وزارة التربية والتعليم العالي ومسابقة أفضل تصميم بعنوان« :تعالوا
نزرع ونحافظ على مدرستنا وبيئتنا» التي تنظّمها مؤسسة مخزومي
بالتعاون مع اللجنة الوطنية لليونسكو.
إلى ذلك ،شاركت المب ّرات في الحملة الوطنية لتنظيف الشاطى
اللبناني بدعوة من وزارة البيئة ،باإلضافة إلى عدد من المؤسسات
في برنامج شهادة المدرسة الخضراء والتي تمنحها شركة e- Eco-
 Solutions environmental consultancy firmبرعاية وزارة
التربية والتعليم العالي ودعم من وزارة البيئة واالئتالف العالمي
للمدارس الخضراء.

ولكن جهود المؤسسات وحدها لم تكن كافية لضمان تطبيق كل
ما ورد في النظام ،لذا تم إنشاء وحدة البيئة المركزية في المب ّرات
لكي تكون القوة الدافعة للتحفيز على العمل البيئي في المؤسسات
إلى جانب ضمان تطبيق كل ما جاء في النظام ،مع تركيز مجال
التربية البيئية من خالل تفعيل المشاركات البيئية والمحاضرات
شراكات بيئية
الثقافية والمعارض والندوات والزيارات للمواقع البيئية وإقامة
ومن ضمن العمل البيئي لهذا العام ،كان إحياء يوم مكافحة
المسابقات وتقديم الجوائز والحوافز للمهتمين بالبيئة كافة ونشر
التص ّحر العالمي في حرش بيروت بعد االستحصال على إذن من
الثقافة البيئية من خالل إقامة أنشطة متنوعة وترسيخ المفاهيم
محافظ بيروت ،حيث تم تنظيم يوم بيئي مركزي بالتنسيق بين وحدة
الحديثة في ذهن التالمذة حول البيئة ،ومن ذلك (فرز النفايات،
البيئة واألنشطة المركزية في جمعية المب ّرات إلى
وإعادة التصنيع ،وإعادة االستخدام ،والتدوير)
جانب كشّ افة المب ّرات فوج الكوثر مع «مؤسسة
ومنع المظاهر المسيئة للبيئة مثل رمي النفايات
ال ــح ــف ــاظ ع ــل ــى الــبــيــئــة
مخزومي» وجمعيّة «بكفي بالستيك».
وقطع األشجار وهدر المياه والمشاركة العملية
وتـــأمـــيـــن اإلســـتـــدامـــة
كما كان لوحدة البيئة مشاركة فاعلة في
في تنظيف المدرسة و الشارع....إلى جانب
لمواردها من األهــداف
مهرجان الربيع الذي تنظّمه وحدة األنشطة
قياس أثر برامج التوعية و األنشطة المتن ّوعة على
ات
المبر
لعمل
األساسية
ّ
المركزية بالتنسيق والتعاون مع مديرية التربية
معارف التالمذة ومكتسباتهم ومدى انعكاسها
والتعليم في جمعية المب ّرات الخيرية من خالل
على سلوكياتهم في الحياة اليومية.
زوايا تثقيفية تناولت مواضيع بيئية مختلفة باستخدام استراتيجيات
مشاركات وجوائز بيئية
متن ّوعة.
وبعد ما يزيد عن عامين من تنظيم العمل البيئي في المؤسسات،
إن اهتمام مؤسساتنا باألنشطة البيئية ساعد ويساعد على تفعيل
ُحققت نتائج باهرة في المسابقات والمشاركات البيئية المختلفة
المشاركة االجتماعية وتنمية روح المبادرة واالنتماء للمجتمع من
من قبل مؤسسات الجمعية كافّة منها نتائج مسابقة مشروع« :بيئتي
خالل األعمال التطوعية والمبادرات الفردية والجماعية .كما أن
تغدو أجمل» التي ينظّمها اللقاء التنسيقي للمؤسسات اإلسالمية،
االهتمام بالبيئة فتح المجال أمام التالمذة والمربين بنشر إبداعاتهم
هذا وحصدت المب ّرات نتائج مميزة في مسابقة« :الكوكب السعيد:
ونيل الجوائز والتقدير إلى جانب األجر والثواب من الله سبحانه
التدهور البيئي» التي ينظمها سنوياً بنك البحر المتوسط.
وتعالى وتقدير المجتمع بمختلف مستوياته لهذه األعمال الجليلة.
كما كان للمؤسسات العديد من المشاركات في مسابقات
مختلفة منها مسابقة العقول المستدامة التي تنظ ّمها «الشبكة
ليال منصور
وحدة البيئة المركزية
الوطنية للميثاق العالمي لألمم المتحدة في لبنان» ،بالتعاون مع
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التربية الموسيقية:

التزام وإبداع

موحدة للإن�سانية جمعاء ،ي�سمعها ويتفاعل معها كل من ي�سمعها
تعتبر المو�سيقى لغة ّ
على �إختالف جن�سياتهم �أو لغتهم �أو حتى ثقافتهم ،فهي تتعدى الحدود كلها لتدخل �إلى عقل
الفرد وقلبه.
تؤدي الموسيقى دورا ً هاماً في العملية التعليمية التربوية ،فهي
تسهم في النمو الوجداني واالنفعالي السليم للناشىء وتنمي لديه
اإلحساس بالجمال لجهة ما يحيط به من مخلوقات الله عز وجل.
انطالقاً من أهمية التربية الموسيقية ،ودورهــا في تحقيق
مجموعة من األهداف التعليمية والتربوية ،وباعتبارها جزءا ً من
منظومة المنهج الصادر عن المركز التربوي للبحوث واإلنماء ،اتخذت
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مدارس المب ّرات قرارا ً بتعزيز األنشطة الموسيقية ،عمالً بتوجيهات
المؤسس السيد المرجع محمد حسين فضل الله (رض) الذي كان
يدعو إلى التركيز على الموسيقى الملتزمة التي تساهم في تحقيق
التوازن النفسي ،من خالل إعطاء فرصة للمتعلمين بممارسة التفكر
والتأ ّمل ،والتفريغ عن طاقاتهم ومكنوناتهم ،فيطور ذلك قدراتهم
الذهنية والمهارية واإلبداعية في آن واحد.

وضعت هذه اللجان النواتج التعليمية المطلوب تحقيقها في نهاية
بداية ،تم إنشاء فرقة كشفية في مب ّرة اإلمام الخوئي لعزف
كل مرحلة ،أدرجتها بشكل ممنهج ضمن الخطط التعليمية بهدف
اإليقاعيات الموسيقية ،شاركت في مختلف األنشطة والمهرجانات،
توفير طرق وأدوات واضحة تساعد في قياس مدى تحقق النواتج
ثم أدرجت حصة أسبوعية ضمن البرنامج التعليمي لتقديم األنشطة
الموجودة .وبناء عليه تم تقسيم ناتج مادة التربية
الموسيقية بشكل ممنهج وهادف تحاكي المحاور
الموسيقية إلى قسمين( :الناتج المباشر وغير
األساسية للمادة وهي:إنشاد منفرد وجماعي /
عملت وحـــدة إش ــراف
المباشر ) ،يتمثل الناتج المباشر للمادة باألعمال
مبادئ اللغة الموسيقية وقواعدها (نظريات) /
التربية الفنية على ادراج
الجماعية التي تساهم في توظيف طاقات
قراءة تنغيمية وسولفائية /تمييز /العزف على
تتالءم
التي
ـداف
ـ
األه
المتعلمين عبر تقديم الفقرات الموسيقية»
اآلالت اإليقاعية والتنغيمية واستماعه .وبهدف
الــمــبــرات
م ــع رس ــال ــة
ّ
«كالعزف على اآلالت القرعية والتنغيمية
توفير البيئة المالئمة ،عملت المؤسسات على
واإلنشاد الفردي والجماعي ،وأيضاً الفقرات
تجهيز قاعات ومحترفات مخصصة لتقديم
اإليقاعية والتي تهدف إليصال مختلف المواضيع والمفاهيم والقيم
األنشطة الموسيقية التي تحوي مجموعة من «اآلالت القرعية
التربوية والتعليمية والدينية بأسلوب نشط وف ّعال».
والتنغيمية والوترية» باإلضافة إلى مقاعد متباعدة إلتاحة الفرصة أمام
أما الناتج غير المباشر فهو الذي يهدف إلى تطوير األبعاد الفردية
المتعلمين الستخدام األدوات بحريّة أكبر.
الخاصة بالمتعلم وتنميتها وهي (المعرفية والمهارية الجسدية
أهداف مادة الموسيقى
والوجدانية) ،وذلك من خالل تمكينه من المكتسبات الصفية التي
على مستوى األهداف الخاصة للمادة ،عملت وحدة إشراف التربية
يتلقاها ضمن الحصص التعليمية ،وهذه العملية تساهم إلى حد كبير
الفن ّية على إدراج األهداف التي تتالءم مع رسالة المب ّرات ،التي تسعى
في تنمية الشخصية االجتماعية المقبلة على المستقبل.
لبناء إنسان صالح مؤمن بالله ورساالته ،متعلم ومثقف واع ،ومنتج
يسعى قسم التربية الفنية في مدارس المب ّرات إلى مواكبة الحداثة
منفتح على قضايا العصر ،ويشارك في صنع المستقبل ،لذا عملت
لجهة التخطيط الفعال للمادة وتقديم المحتوى عبر الطرائق النشطة،
مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع وحدة إشراف التربية الفنية على
ويعمل جاهدا ً إلعداد مخططات تعليمية بحسب منهجية الفهم عبر
نشر توجهاتها التربوية والفنية وذلك بعد إعداد لجان إلنتاج مصفوفة
التخطيط ،وعبر كتيبات تتضمن أنشطة موسيقية من إنتاج مدارس المب ّرات.
أهداف تحاكي الصفوف والحلقات التعليمية كافة.
أميرة بدر

مديرية التربية والتعليم
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ّ
كلنا علبة
تلوين واحدة
المبرة ،كانت علبة
�أذك��ر هديتي الأول��ى في
ّ
تلوين ،وزّع��ت �أقالمها حينها على �أ�صدقائي في
الأ�سرة ،كل منّا ير�سم بلون ،و�أ�صبحنا «كلنا علبة
المبرات
تلوين واحدة» هي ق�صة عاطف في
ّ
اسمي عاطف ،أسمتني والدتي بهذا االسم كي أتعاطف مع الناس
كما قالت لي ،أصبحت يتيماً في عمر السبع سنوات ،تع ّرض والدي
لحادث سيارة ،وبما أن جدي كان كبيرا ً في السن ،أدخلني إلى مب ّرة
تحتضن األيتام ،أذكر كم بكيت حينها ،ال أريد الذهاب ،وأذكر تماماً
قوله لي :ال ِ
تبك ،هناك ستتعلم ،ويصبح لديك أصدقاء كثر ،ستكون
بأمان ،فتلك المب ّرة لها مؤسس حرص على أن ال يؤذي اليتيم أحد ،هو
السيد محمد حسين فضل الله ،وحتى بعد وفاته ،استلم األمانة ابنه
وهو سيحرص على أن تعيش براحة وطمأنينة.
ال أنسى اليوم األول لي في المبرة ،كان هناك مهرجان كبير ،فيه
الكثير من البالونات واأللوان واأللعاب ،وكانت هناك سيد يحمل في
يده سلة كبيرة ويوزّع الحلوى على جميع األطفال ،اسمه السي ّد
حسن ،وهو مدير المب ّرة.
كنت أنظر إلى الجميع بدهشة ،فمنهم من يبكي مثلي ،ومنهم
من يجلس في إحدى زوايا الملعب من دون أي تعابير ،ومنهم من
كان ال يتوقف عن الضحك والحركة والقفز.
أنهكني هذا التناقض ،ولكن لفتني حينها أنه بجانب كل طفل
يبكي ،كان هناك س ّيد أو س ّيدة يمسكون أيدي األطفال ويحاولون
تهدئتهم وحثّهم على مشاركة اآلخرين ،عرفت بعدها أنهم يس ّمون
«مشرفون رعائيون» وأنهم سيكونون مسؤولين ع ّنا.
لم أشارك في األلعاب ،بل تركت الملعب ورحت أدور بين
الطوابق مع ولد آخر أصر على مرافقتي ولم أعترض ،اسمه «كريم».
الطابق األرضي كان بداية جولتنا ،غرف كثيرة ،على كل منها لوحة
معلّقة تدل على ما بداخلها ،الغرفة األولى كُتب عليها «المدير»،
ارتعب صديقي الجديد وقال« :فلننسحب» ولكني لم أخف ،رأيته
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في الملعب يوزّع الحلوى ،ومن يوزّع الحلوى على األطفال عادة
يكون لطيفاً..
تابعنا في الممر ،كانت هناك غرفة واسعة نظيفة ومرتبة ،إنها
«العيادة» ،كانت فيها طفلة تبكي ،لقد جرحت قدمها أثناء اللعب ،وكانت
تهتم بها مم ّرضة جميلة جدا ً ،ابتسمت قائلة «أهالً بأبنائي الجدد».
تابعنا إلى غرفة مليئة بالكتب ،فرحت كثيرا ً ،فأنا أحب القراءة،
شعرت حينها أنّني وجدت كنزا ً ،ولكن صديقي ش ّدني خارج المكتبة
قائالً« :إلى الطابق األعلى».
هناك ،وفي نهاية الدرج ،أوقفتنا آنسة تحمل الكثير من األوراق
في يدها ،نظرت إلينا ضاحكة ،ثم دعتنا لدخول مكتبها الصغير ،كان
دافئ..
صغيرا ً ولك ّنه ٌ
سألتنا عن أسمائنا ،فأجابها كريم ولم أفعل ،فبادرت هي« :إسمي
فاطمة وأعمل هنا في المب ّرة كمرشدة تربوية ،سأحاول أن أساعدكم
قدر اإلمكان في حال واجهتكم المشاكل أثناء إقامتكم معنا ،أتمنى
أن تفرحوا لحضوركم إلى المب ّرة ،إذ لدينا الكثير من البرامج التي
ستسلّيكم وتفيدكم».
تح ّمس كريم لكالمها وصار يسألها بشغف.
كريم لم يكن يتيماً ،ولكن أوضاع عائلته المادية كانت س ّيئة جدا ً،
ومع ذلك كان فرحاً في المب ّرة.
أنهت اآلنسة فاطمة حديثها مع كريم « :هل لديكم أي أسئلة؟»
لم أجبها ،ولكن طرحت ســؤاالً في داخلي« :هل يمكن أن
تعيديني إلى أمي؟».
رافقتنا اآلنسة اللطيفة في رحلتنا إلى باقي مرافق المب ّرة بموافقة
كريم ،تابعنا السير في الطابق نفسه ،والغرف األخرى كلها فارغة،
يوجد فيها الكثير من األس ّرة.

أشارت اآلنسة فاطمة بيدها إلى الغرفة رقم « »7وقالت« :هذه
ستكون غرفتكم ،ما رأيكم أن تكونوا أول من يختار سريره؟».
ركض كريم إلى السرير العالي ،وصرخ« :أنت ستنام في السرير
الذي تحت سريري».
لم أتحرك ،فحاولت حثّي إلى األمام ،وسألتني «أين تفضّ ل النوم؟»،
فأجبتها من دون أن أتكلّم «قرب ج ّدي»! ،وهي فهمت ذلك!.
بعدها طلبت منا االنتقال إلى الطابق الثاني ،أذكر جيدا ً ذلك
الطابق ،ألوانه هادئة ،وصوت الرجل الذي كان يقرأ القرآن ال زال في
أذني ،هو من علّمني الصالة الحقاً ،وكيف أن الله ال يخنق!.
إنه الشيخ حسن ،كان ملجأي في سنيني األولى في المب ّرة ولو
من دون كالم ،كنت أفرح للجلوس قربه أثناء الصالة ،وأثناء حديثه.
تع ّرفنا إلى الشيخ حسن ،سلّمنا عليه ،وأذكر ت َ ْر ِب ْيته على كتفي
يومها قائالً« :األطفال أحباب الله ،ومن يحبه الله علينا أن نحبّه ونهتم
به ونرعاه ،ومن حقّه أن يعيش حياة سعيدة ،وهذا ما سنحاول أن
نؤ ّمنه لكم يا أح ّبائي».
لم أبد لحظتها أي ردة فعل ،ولكن ال أنكر كم من الطمأنينة
أدخلها إلى قلبي ،خاصة بعدما أحبه كريم كثيرا ً.
تابعنا إلى مكتب جديد ،كتب على بابه «مسؤول القسم» ،لم
أعرف ما يعني ذلك ،ظننت أنه مكان نؤدي به الق ََسم على أن نلتزم
بالنظام ،فضحك كريم من ظني ،وقال« :أعرفها ،إنها السيدة أمل،
المسؤولة عن عمل المشرفين الرعائيين والناظر ،أليس كذلك آنسة
فاطمة؟» ،ابتسمت وأومأت برأسها ،ثم قالت« :أحسنت يا كريم ،ولكن
في المب ّرة ال يوجد ناظر مثل المدرسة ،هنا اسمه «مرشد المرحلة»،
أتعرف يا عاطف لماذا يسمى مرشد مرحلة؟» ،أجبت بخجل « :ألنه
يرشدنا إلى الصحيح؟» ،لم تعلّق على جوابي بل اكتفت بالقول صوتك
جميل جدا ً».
بعد لحظات ،تابعت« :مرشد المرحلة يبقى معكم طوال الوقت ليهتم
بكم ،وهنا األخت هالل ،سيدة لطيفة ،ستتعرفون عليها إن شاء الله».
لم أسمعها بوضوح ،فكنت ال أزال تحت
تأثير كلمتها عن صوتي ،ولم أستفق إال على
صوت تصفيق يديها وقولها« :واآلن إلى مكان

مختلف ،ال مزيد من المكاتب» ،أمسكتنا كل في يد وأخذتنا عبر
المصعد إلى الطابق األول تحت األرض ،ثم فتحت باباً واسعاً ليطل
على غرفة كبيرة جدا ً ،فيها الكثير من العاملين الذين يرتدون قفازات
في يدهم ،وقبعات بيضاء ،وهناك الكثير من الصحون والمالعق
والطاوالت والكراسي ،الكثير من كل شيء.
بادرت المرشدة بالقول« :هذا مطعمنا ،هنا نأكل جميعاً في
مواعيد محددة ،نجلس سوياً نتحدث عما جرى معنا خالل اليوم،
ونتسلّى ،هنا نلتقي جميعاً كأسرة واحدة».
وصلنا الملعب مع انتهاء األنشطةُ ،جمعنا كلنا في مكان واحد ،وابتدأ
توزيعنا كل  12طفالً تقريباً في أسرة واحدة ،مع مشرف رعائي واحد.
كنت في أسرة فيها  11طفالً من عمري تقريباً ،في المب ّرة كنت من
أبناء المرحلة الثانية ،والتي تضم األطفال من  8إلى  11سنة ،واألصغر
مني هم في المرحلة األولى ،أما المرحلة الثالثة ،فتضم األطفال من
عمر  12وحتى  14عاماً ،واألكبر من ذلك هم أبناء المرحلة الرابعة.
شعرت بالغيرة يومها من أبناء المرحلة الرابعة ،إذ لم يبق لديهم
الكثير من الوقت حتى يغادروا.
كانت الساعة السادسة مساء عندما ذهبنا إلى غرفنا ،لم أنم
في الليلة األولى ،ولكني كنت أغمض عيني كلما اقتربت المشرفة
الرعائية مني لتتأكد أنني نائم ،فأشعر بها تغطيني وتقرأ الفاتحة .
عشت نمطاً في المب ّرة ،فالنظام هام نظرا ً لكثرة عدد األطفال،
وهناك شيء يس ّمونه «مد ّونة السلوك» ،من خاللها تأخذ إثابات على
أعمالك الجيدة وتقوم بتعويضات على أعمالك غير الصحيحة ،لم يحبها
األبناء في البداية ،ولكنها كانت تحفظ حقنا ،فإذا ضربنا أح ٌد آخر
يعاقب كي ال يكرر العمل ،وإذا قمنا بأعمال لطيفة يق ّدمون لنا هدايا.
أذكر هديتي األولى ،كانت علبة تلوين ،وزّعت أقالمها حينها على
أصدقائي في األسرة ،كل م ّنا يرسم بلون ،وأصبحنا كلنا «علبة تلوين واحدة».
تعلّمت أن أحب نفسي وأثق بقدراتي ،وكيف أن إيماني بالله عز
وجل هو السبيل لتوفيقي.
بعد  16عاماً ،أصبح عمري  ،23ال زلت أسكن في المب ّرة بسبب
متابعتي الدراسات العليا ،تعلّمت الكثير هنا ،كيف أحمي نفسي
من الخطر ،وكيف أتعامل مع المشاكل ،وكيف أتجنب التدخين
والمخدرات ،وكيف أحمي جسدي.
ساعدتني المب ّرة حتى بعد إنهائي المرحلة الثانوية ،دفعت
أقساط جامعتي ،وأمنت لي السكن أثناء الدراسة ،أصبحت مشرفاً
رعائياً على أسرة من  11ابناً!!.
سماح رمضان
مديرية الشؤون الرعائية
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«بس تجمع غيرك بيسمع»:
مبادرة بيئية إنسانية اجتماعية
«ب�س تجمع غيرك بي�سمع» هي مبادرة طالبية بنكهة �إن�سانية
وفائدة بيئية �أطلقتها جامعة العلوم والآداب اللبنانية USAL
بالتعاون مع م�شروع «�ضاحيتي بيتي» وم�ؤ�س�سة الهادي للإعاقة
ال�سمعية والب�صرية وا�ضطرابات اللغة والتوا�صل في حزيران
 ،2019وتعمل على تجميع الأغطية البال�ستيكية في مراكز محددة
بهدف ا�ستبدالها ب�س ّماعة ل�شخ�ص �أ�صم.
انطلقت فكرة الحملة من نادي البيئة في جامعة العلوم واآلداب
اللبنانية  USALالذي بدأ منذ سنوات عملية فرز النفايات عن طريق
وضع مستوعبات مل ّونة في حرم الجامعة .تالقت اإلرادة الطالبية
الطامحة لخدمة المجتمع مع مشروع « ضاحيتي بيتي» الذي يسعى
أيضاً لخدمة المجتمع والبيئة التي نسكن فيها ،وبعد مشاورات
عديدة تبلورت فكرة الحملة مع الشريك األساس مؤسسة الهادي التي
لها باع طويل في احتضان ذوي االحتياجات الخاصة وتعليمهم ،فضالً
عن حصادها المتميز في المجال البيئي والخدمة المجتمعية.
تستذكر مسؤولة قسم شؤون الطالب السيدة غادة حيدر المراحل
التحضيرية إلطالق الحملة التي القت التفاعل الكبير من قبل الناس
منذ انطالقتها ،وتقول« :هذه الحملة تعكس اإلرادة الطيبة للناس
كلهم الذين يبادرون للتواصل معنا من مختلف المناطق ويعمدون
إلى إيصال أغطية العبوات البالستيكية إلى مقر الجامعة .حيث يشعر
المشارك في الحملة ،سواء كان كبيرا ً أو صغيرا ً ،بالفرح والسعادة ألنه
سيكون سبباً في حصول األصم على سماعة تخ ّوله العيش بطريقة
أفضل ،أما بالنسبة للطالب الصم فهم حتماً سيشعرون بهذا االحتضان
المجتمعي لهم وسعي الجميع للتخفيف من معاناتهم».
وتؤكد السيدة حيدر أن« :الحملة مستمرة نظرا ً للتفاعل الكبير
معها ،وإن شاء الله سيكون لنا وقفات أخرى مع ذوي االحتياجات
الخاصة ،ربما في الم ّرة القادمة تكون حملة تبرع بمعينات بصرية
تكون معيناً بصرياً للمكفوفين ،هناك أفكار كثيرة ندرسها ،ونحن
في هذه المناسبة نشكر كل من تعاون معنا إلنجاح هذه الحملة
وتحقيق أهدافها».
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قضية إنسانية بإمتياز

تتحدث مديرة مدرسة الرجاء للصم في مؤسسة الهادي السيدة
عبير حبيب عن أهمية هذه التجربة وأبعادها اإلنسانية والبيئية
واالجتماعية ،فتقول « :استطاعت الحملة أن تجمع الناس كلهم من
مختلف المناطق اللبنانية حول قضية إنسانية تتمثل بمساعدة طالب
من ذوي االحتياجات الخاصة ،وهناك تعاون كبير من قبل هيئات
المجتمع المدني والبلديات وحتى المدارس والكشافة فضالً عن
مؤسسات تجارية ومقا ٍه وجدت نفسها معنية بالحملة وأهدافها».
وتضيف « :مؤسسة الهادي بدأت منذ تسع سنوات باعتماد
المعايير البيئية الدولية في مختلف البرامج والمشاريع التي تقوم
بها ،ونستكمل اليوم توجهنا من خالل هذه الحملة ،وبالتعاون مع
أهالي الطالب لنشر ثقافة الحفاظ على البيئة ومساندة الطالب الصم
وغيرهم من الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة».
مبادرة بيئية إجتماعية

تتحدث صاحبة مشروع «ضاحيتي بيتي» المهندسة رنا قاروط
لمجلة البر حول ما وصل إليه هذا المشروع ،فتقول« :انطالقة
المبادرة في شهر حزيران الفائت بالتعاون مع مؤسسة الهادي
وجامعة  ،USALوانضم إليها الحقاً العديد من المؤسسات التي
تبنت فكرة الحملة وسعت إلى تعميمها على أوسع نطاق».
وتضيف« :هــي ليست مبادرة إنسانية فقط ،هي مبادرة
إنسانية بيئية اجتماعية ،هي صدقة من نوع آخر ،تساعد طفالً
أصم وتخفف من المشاكل البيئية نتيجة التحلل البطيء للبالستيك،
وقد ساعدت مواقع التواصل االجتماعي في تعميم الحملة التي

رفعت شعار «بس تجمع غيرك بيسمع» ،هذا الشعار الذي كان
وضع صناديق عدة داخل المقهى لجمع األغطية والمساهمة في
له صدى إيجابي وتناقله الناس كبارا ً وصغارا ً ،مما أثر إيجابياً
تأمين سماعة لطفل أصم ،وحول سبب مبادرته يقول« :هذه الحملة
على عمل الحملة ودفع العديد من البلديات
ذات الطابع اإلنساني دفعتنا لنكون شركاء في فعل
والمؤسسات إلى وضع صناديق خاصة بتجميع
الخير من خالل تجميع األغطية في المقهى  .نحاول
األغطية مساهمة منها في تعميم فعل الخير».
قدر المستطاع أن نكون أصدقاء للبيئة ،ال نعتمد
ه ــي لــيــســت مــبــادرة
ولفتت السيدة قاروط إلى أنه« :في العاشر من
البالستيك إال في األشياء الضرورية جدا ً ،نتمنى كامل
إنسانية فــقــط ،هي
محرم كانت األكياس المعلّقة على أعمدة الكهرباء
التوفيق للقيمين على هذه الحملة ونأمل أن نساهم
مــــــبــــــادرة إن ــس ــان ــي ــة
ممتلئة باألغطية البالستيكية حيث تم جمعهم
ولو بقدر في رسم ابتسامة على وجه طفل أصم».
ـة
ـ
ـي
ـ
ـاع
ـ
ـم
ـ
ـت
ـ
اج
بـــيـــئـــيـــة
هي حتماً ليست مبادرة إلنقاذ البيئة من
لتوصيلهم إلى مؤسسة الهادي لإلعاقة التي
البالستيك فقط ،بل هي مبادرة إنسانية بامتياز
بدورها ستعمل على استبدال األغطية البالستيكية
تساعد الطفل األصم من خالل «المعين السمعي»
بمبلغ مادي لشراء سماعات طبية لألطفال الذين
على تخطي الصعوبات ،وألن ما كان لله ينمو ها هي مختلف الجهات
يعانون ضعف السمع أو فقدانه.
(أفرادا ً ومؤسسات وبلديات) تشحذ الهمم من أجل تغيير حياة طفل
شركاء في فعل الخير
أصم نحو حياة األفضل.
بعد إطالق الحملة بادرت جهات عدة إلى االنضمام إليها ،ناشرة
الصناديق لجمع األغطية البالستيكية في محالتها وشركاتها ومكاتبها.
فاطمة خشاب درويش
الدائرة اإلعالمية
في هذا اإلطار ،بادر صاحب مقهى الضاحية السيد أمير قاروط إلى
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«مسايا العاصي»:

ُنـــــجـــــم جــــــديــــــد ف ــي
ّ
الــــــمــــــبــــــرات
أفــــــــــــق
منذ ت�أ�سي�سها قبل �أكثر من �أربعين عام ًا ،وجمع ّية
ُ
تعمل على كفالة الأيتام والحاالت
المبرات الخير ّية
ّ
مقد ً
مة ل ُهم
ال�صعبة م ّمن ال معيل لهمّ ،
االجتماعية ّ
و���س��ائ��ل التّربية والتّعليم وال� ّ�رع��اي��ة االجتماعية
ّ
ويحتل المو�ضوع
وال�صح ّية والتّربو ّية وال ّثقاف ّية كلها.
ّ
والريا�ضي ح ّيز ًا هام ًا من اهتمامات الجمع ّية
الترفيهي ّ
بال�س ُبل �شتّى لتوفيره لأبنائها .
والتي ت�سعى ُّ
ومن هنا كانت تطلعات مب ّرة الإم��ام زين العابدين(ع)
القائمة ف��ي مدينة الهرمل التي تتربع على كتف نهر
العا�صي� ،إلى االنخراط في هذا المجال في محاولة منها
ال�سياحي
لت�أدية دو ٍر هام ورائد على �صعيد المنطقة بوجهها ّ
واالقت�صادي  ،فكانت «م�سايا العا�صي» انطالقتها الأولى .

انطلقت هذه الفكرة من قبل مجلس أصدقاء المب ّرة ،كمشروع
استثماري لقطعة أرض صغيرة تعود ملكيتها لمب ّرة اإلمــام زين
العابدين (ع) على ضفاف نهر العاصي ،م ّما يؤ ّمن لألبناء مساح ًة
واسعة من الطّبيعة لتنفيذ أنشطة ثقافية وترفيهية ورياضية لهم من
المؤسسة ماليّاً من جهة أخرى من خالل إنشاء مطعم
جهة ،وليرفد
ّ
يقدم الوجبات الغذائية ألبناء المنطقة بشكلٍ أساس ولزوارها أيضاً .
غير أ ّن األحــداث في سوريا وما رافقها من استهداف أمني
للمنطقة على مدى سنوات عديدة غ ّير من مسار هذا المشروع،
ُنائي بين مب ّرة
حتى أُعيد بثّ ال ّروح فيه من جديد ،في إطار تعاون ث ّ
اإلمام زين العابدين (ع) وجمع ّية كشّ افة المب ّرات.
أهداف المشروع :

يتحدث مدير مب ّرة اإلمام زين العابدين (ع) األستاذ صبحي د ّرة
عن مسايا العاصي قائالً« :مسايا العاصي هي عبارة عن متنفّس ألبناء
المب ّرة تهدف إلى استقبال األبناء خالل العام الدراسي وخالل العطل
الصيفية والفصلية لتنفيذ األنشطة التثقيفية والصحية والتربوية،
ولتكون واحة خضراء لهم للتّرفيه عن أنفسهم».
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ويضيف« :إن هذه الخدمة لألبناء تتقاطع مع خدمة أخرى
المؤسسة
ُمنتظرة حيث سنتمكّن من خالل هذا المشروع من رفد
ّ
مالي دائم يُساعد المؤسسة في تح ّمل مسؤولياتها تجاه فئة
بمردود ّ
من أبناء المجتمع ال ُمعيل لهم سوى ما تق ّدمه لهم المؤسسة من
فرصة للتعلّم والعيش بكرامة».
وعن المسار الذي سيتخذه العمل في هذا المشروع يقول:
«ستكون مسايا العاصي صلة الوصل بين المجتمع الخارجي ومجتمع
المب ّرة من خالل استقبال الناس على اختالف مشاربهم لتقديم
خدمات راقية ومميزة لهم على صعيد الضيافة التي ستقدم لهم من
مأكل ومشرب ومكان استراحة ،تُراعى فيه الشروط الدينية كافة».
ً
مرافق المشروع

تُقام استراحة وفندق مسايا العاصي على مساحة تفوق الـ 1000
متر على الضّ فة اليُمنى لنهر العاصي مك ّونة من طابقين اثنين وفق
ما يُفي ُد به مدير المشروع األستاذ حيدر قانصوه الذي يصف تفاصيل
السفلي من قاعة شتويّة وأخرى صيفيّة
مسايا قائالً« :يتكون الطّابق ّ
يفصل بينهما مم ّر طويل من الورود التي تزيّن قاعات االستقبال،

إضافة إلى مطبخ ُمصمم وفق مواصفات المطابخ الحديثة التي
السالمة الغذائية  ،بإطاللة مميّزة على قاعات استقبال
تراعي شروط ّ
الزائرين م ّما يمكّنهم من رؤية عمل ّية تحضير وجبات الطّعام .وهذا
ما سينعكس طمأنينة لجهة سالمة األطعمة التي يتناولونها» ويضيف:
«نعمل حالياً على تجهيز «كافيه» بمقاعد خشبية مم ّيزة على بُقعة
أرض ُمم ّرجة بالعشب األخضر وتعلوها مظّالت مل ّونة للوقاية من
الصيف».
األمطار في الشتاء ومن أشعة الشمس في ّ
ويُضيف« :أ ّما الطّابق العلوي وهو عبارة عن فندق يتك ّون من 13
غرفة مج ّهزة بوسائل الراحة كافة والتجهيزات الالّزمة ،و ُمص ّممة وفق
معايير غرف الفنادق الحديثة التي تؤ ّمن الخدمات كافة لضيوفها،
وهي مطلّة على ال ّنهر من جهة وعلى الجبل ال ُمحاذي للنهر من جهة
أخرى ،وهي ُمعدة لتكون في استقبال العائالت واألفراد على ح ّد
سواء ،إضافة إلى قاعة استقبال كبيرة الستراحة ال ُمسافرين».
ويتابع قانصوه« :تتمتّع مسايا العاصي بمرافق خدماتية أخرى
ت ُس ّهل على الضيوف جلساتهم العائلية ،حيث تم تجهيز مسبح
لألطفال يُراعي شروط المحافظة على سالمتهم ،وعلى مقربة منه يتم
االنتهاء من إنجاز ال ُمصلى الذي سيكون في خدمة المؤمنين جميعاً
نسائهم ورجالهم كافة وهو مج ّهز بالخدمات العبادية كافة».
غير أن الالفت للنظر هو األكواخ الخشبية العائمة على المياه
والتي ُص ّممت ألول م ّرة على ضفاف العاصي والتي من ال ُمنتظر أن
ت ُشكّل مع نوافير المياه واألضواء الكثيفة وال ُمنتشرة على طول ضفتي
العاصي لوحة فنيّة ومكاناً يقصده الز ّوار من المنطقة وجوارها .
ّ
مسايا العاصي لذوي االحتياجات الخاصة واألطفال

وتخص
تتميّز مسايا العاصي بكونها لجميع الفئات ال ُمستفيدة،
ّ
الخاصة .
منهم ذوي االحتياجات
ّ

ويتح ّدث مدير المب ّرة عن االهتمام بتوفير هذه الخدمة في مسايا
خاصة لذوي
الصاالت واألدراج بمصاعد ّ
العاصي قائالً« :لقد ت ّم تجهيز ّ
االحتياجات الخاصة ،كما ت ّم تجهيز المراحيض بوسائل خاصة لخدمتهم
تُراعي احتياجاتهم وعدم قدرتهم على التنقّل بحرية كسائر األفراد ،بحيث
إن جميع المرافق في مسايا العاصي مجهزة لألفراد العاديين وذوي
االحتياجات واألطفال أيضاً الذين نالوا جزءا ً هاماً من اهتماماتنا تُس ّهل
على األهل مه ّمة االعتناء بهم من جهة  ،وتضمن سالمتهم من جهة أخرى».
أهداف على طريق اإلنجاز

يسعى الق ّيمون على هذا المشروع إلى أن يكون مم ّيزا ً وفريدا ً
في هذه المنطقة السياحية التي دخلت مؤخرا ً على خارطة المناطق
السياحية في لبنان ،ال سيما أن القاموع وباقي األثارات يشكّلون مع
نهر العاصي حلقة جاذبة للسياحة ،فالعاصي الذي اشتهر مؤخرا ً برياضة
الرافتينغ ،شهد توافد كبير للس ّياح اللبنانيين واألجانب على ح ّد سواء
بشكل كبير خالل السنتين األخيرتين ،ومن هنا تسعى المب ّرات عبر مسايا
الى تشجيع هذه الرياضة والى رفد المنطقة بمشروع سياحي واقتصادي
جاذب يوفر كافة الخدمات ال ُمريحة للزائرين ،ومن بينها رياضة الرافتينغ
التي أنجز التخطيط لها وبات المعنيون في مرحلة تأمين ال ُمستلزمات
التي سيتم شراؤها من فرنسا ووضعها في خدمة ز ّوار المنطقة مطلع
الربيع القادم .كما سيتم العمل على تخصيص مساحة خضراء تتضمن
ألعاباً لألطفال  ،ومسبح للكبار باإلضافة إلى مواقف للسيارات .وللطالب
ح ّي ٌز هام في المشروع ،يتضمن إقامة كافتيريا واستراحة لطالب المدارس
وأبناء المب ّرة لتنفيذ أنشطتهم الالّصفيّة والترفيهية ،مع اإلستفادة من
كافة خدمات مسايا العاصي األخرى.
رانيا عالو
ّ
مبرة اإلمام زين العابدين
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ّ
الطالب عبد الله ياسين
«تجربة تحدي وإرادة حياة»

�أخفقت ال�صورة ال�شعاعية في اكت�شاف و�ضع عبد اهلل يا�سين قبل والدته عام  2002في بلدة كفرتبنيت الجنوبية ،ولد
عبد ّ
الل دون �أطرافه ال�سفلى مع نق�ص في الأ�صابع ،كانت المفاجئة كبيرة عند الأهل الذين لم يق�صروا في عالجه الطبي
فهو خ�ضع في �سن مبكرة للعديد من العمليات الجراحية.
أخفقت الصورة قبل والدته ...ولكن عبد اللّه بعزيمته الصلبة
قلب الصورة رأساً على عقب ،انتفض ليس فقط على حاله ،بل أراد
أن يغ ّير صورة مجتمع ،لطالما اعتبر أن الطفل من ذوي االحتياجات
الخاصة ال يقوى على الحركة أو حتى على التفكير والعطاء والتم ّيز.
بدأ عبد اللّه يكتشف اختالفه عن أقرانه ،يسأل عن وضعه ،يحاول
أن يتقبل وضعه بجرأة وإصرار ،قابله أهله بالدعم والمساندة لتحقيق
بعض األمور رغم صعوبتها .لم يرضخ عبد اللّه لوضعه الصحي ،ولم
يستسلم أمام الصعوبات كلها التي واجهته منذ نعومة أظافره ،بدأت
مالمح الشخصية القوية والمعاندة تتبلور في أعوامه األولى ،أصبح
طالباً في ثانوية الرحمة التي خاضت معه تجاربها الجديدة على
صعيد دمج ذوي االحتياجات الخاصة.
يقول عبد اللّه« :من هنا بدأت الرحلة الصعبة ،رحلة الحياة
بما فيها من معوقات ومشقّات أمامي ،خاصة في مجتمعنا اللبناني
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الذي يفتقر إلى نظرة متساوية إلى الجميع في مختلف حاالتهم،
وكانت الحاجة للدعم المعنوي ضروية الجتياز هذه المرحلة ،وجدته
عند األهل والثانوية ،األمر الذي سمح لي بالمشاركة في األنشطة
والمسابقات الداخلية والخارجية وسمح لي ببناء شخصية قوية في
داخلي أعطتني الدافع القوي للتفاعل األكبر في المجتمع الخارجي».
تم ّيز عبد اللّه في دراسته ،نجح في امتحانات الشهادة المتوسطة
بدرجة جيد جدا ً ،ودفعه حماسه للمشاركة في العديد من المسابقات
حاصدا ً المرتبة األولى في مسابقة برامج الهواتف الذكية على صعيد
المب ّرات ومهرجان الربيع عن مشروع الرياضيات في الحياة اليومية،
فضالً عن مشاركته في نشاط  WITH WILL I WILLالذي قدم
فيه قصته لصفوف التاسع والثانوي ،والمشاركة في برنامج MUN
التابع لجامعة  ،LAUإلى جانب مشاركته في برنامج طالئع اإليمان
لعامين على التوالي.

على الصعيد الرياضي ،حصد عبد اللّه جوائز وميداليات في
على الخروج إلى المجتمع من خالل دعمه المعنوي لهم ،وساهم
السباحة ،وهو مشجع متابع بشكل دقيق لكرة القدم العالمية
في تخطي الصعوبات التي قد يواجهونها ،ودعم أهالي المصابين
والمحلية والعب ميني فوتبول ( ،)MINI FOOTBALLوالعب في
بمرض السرطان معنوياً عبر جمعية الهدى ،إلى جانب مشاركته في
فريق  SPRINTERS SAIDAلكرة السلة على الكرسي المتحرك.
دورة لتعليم فن الخطابة واإللقاء المنبري ،وفي دورات لتعليم القرآن
على الصعيد اإلعالمي ،أطل عبد اللّه من خالل
الكريم في التجويد والنغم.
عدد من البرامج التلفزيونية مع إعالميين مثل:
على الصعيد األكاديمي ،طموح عبد اللّه
ح ــل ــم ــه االج ــت ــم ــاع ــي
مالك مكتبي ووسام بريدي ،وكانت له مشاركات
الجامعي فــي اخـــتـــصـــاص(COMPUTER
إعالمية في برنامج بروح رياضية على قناة NBN
 )SCIENCEأما على الصعيد الرياضي فهو
إخـــــــراج كـ ــل فـــــرد مــن
برنامج حكاية أمل على قناة المنار ،برنامج
التفوق في الرياضات الذي يمارسه ويشجع من
ذوي الـــــــقـــــــــــــــــدرات
أوفسايد على قناة الجديد ،إلى جانب مشاركته
خالله ذوي االحتياجات الخاصة على الرياضة.
الخاصة إلى المجتمع
في العديد من المقابالت مع مواقع إلكترونية
أما حلمه االجتماعي فهو إخراج كل فرد من ذوي
األفـــضـــل
لـــتـــقـــديـــم
عديدة كالتلفزيون العربي وموقع يا صور.
القدرات الخاصة إلى المجتمع لتقديم األفضل،
وأخيرا ً الحلم السياسي لديه هو أن يصبح نائباً
على الصعيد االجتماعي ،هو قائد في جمعية
كشافة الرسالة اإلسالمية ،وعضو في جمعية «ما
في البرلمان أو وزيرا ً في إحدى الوزارات اللبنانية.
ويختم عبد اللّه قائالً« :بعد مضي  13عاماً في ثانوية الرحمة بكل
في شي ناقص» لدعم مبتوري األطراف مادياً ومعنوياً ،نشر قصته
ما حملت له من تجارب قد تعتبر أول المشوار بالنسبة لعمري ،أود
في العديد من المدارس لتغيير نظرة المجتمع لذوي االحتياجات
أن أشكر كل فرد في هذه المؤسسة ساهم في مساعدتي على بناء
الخاصة آخرها في ثانوية السفير عبر نشاط WHEELCHAIR
هذه الشخصية ،شكرا ً إلدارة الثانوية ،للمعلمين ،والعاملين والزمالء
 ،IS JUST A NEW LOOKكما عمل على دمج ذوي القدرات
الطالب ،وما زلت غير مصدق أنني سأفارق هذه العائلة العام القادم».
الخاصة في الميدان الكشفي ،وتعاون مع مكتب وزارة الشؤون
االجتماعية في أنشطتها في المنطقة ،حث ذوي القدرات الخاصة
موسى ياسين
ثانوية الرحمة
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األمانة
يُحكى أنّه كان هناك رجل فقير يعيش في مكة ،متز ّو ٌج من امرأة
صالحة ...قالت له زوجته ذات يوم :يا زوجي العزيز ليس عندنا طعام
نأكله وال ملبس نلبسه؟
فخرج الرجل إلى السوق يبحث عن عمل ،بحث وبحث ولك ّنه
أي عمل ،وبعد أن أعياه البحث ،تو ّجه إلى بيت اللّه الحرام،
لم يجد َّ
وصلّى هناك ركعتين وأخذ يدعو اللّه أن يف ّرج عنه ه ّمه .وما إن
انتهى من الدعاء وخرج إلى ساحة الحرم وجد كيساً ،التقطه وفتحه،
ألف دينار.
فإذا فيه ُ
ذهب الرجل إلى زوجته يُفرحها بالمال الذي وجده ،لك ّن زوجته
رفضت استالم المال وقالت له :ال ب ّد أن تر ّد هذا المال إلى صاحبه،
وبالفعل ذهب إلى الحرم ووجد رجالً يناديَ :م ْن وجد كيساً فيه
ألف دينار؟ فرح الرجل الفقير ،وقال :أنا وجدته ،خُذ كيسك فقد
ُ
وج ُدته في ساحة الحرم ،وكان جزاؤه أن نظر المنادي إلى الرجل
الفقير طويالً ثم قال له :خذ الكيس فهو لك ،ومعه تسع ُة ٍ
آالف أخرى.
استغرب الرجل الفقير ،وقال له :ولِ َم؟ ،قال المنادي :لقد أعطاني رجل
غني عشرة آالف دينار ،وقال لي :اطرح منها ألفاً في الحرم ،ثم نا ِد
ّ
عليها ،فإن ر ّدها إليك َم ْن وجدها فادفع المال كلّه إليه فإنه أمين..
ُ ّ
القراء الكرام

الكف أرقى ما يملك اإلنسان..
نظاف ُة ّ
دليل على نظافة القلب والــروح والمشاعر،
الكف ٌ
ونظافة ّ
رب العالمين« :عميت عي ٌن ال
واإلنسا ُن
ّ
السوي الذي ير ّدد مخاطباً ّ
تراك عليها رقيباً» ال يمكن أن تمت ّد يده إلى الحرام..
الرسالي النبيل ،ولو كان مؤتمناً على مال الدنيا ال يمكن أن يُدخل
ّ
يحل أبدا ً ..وما دام اإلنسان قد وضع عينه
منه إلى جوفه شيئاً م ّما ال ّ
بعينِ اللّه ،فإ َّن اللّه لن يخذله وعندما يكون العبد بالتفكير ،يكون اللّه
من ورائه ومن أمامه بالتدبير..
هذا الطاهر السريرة يعيش بعمقٍ ورسالي ٍة ما قاله اإلمام جعفر
الصادق (عليه السالم) عندما ُسئل على ماذا بنيت أمرك؟ فقال
علمت أ ّن عملي ال يعمله غيري
(عليه السالم)« :على أربعة أشياء،
ُ
وعلمت أن رزقي
فاستحييت،
علي
فاجتهدت،
ُ
ُ
ُ
وعلمت أ ّن اللّه مطّلع ّ
وعلمت أ ّن آخر أمري الموت فاستعددت».
ال يأكله غيري فاطمأننت،
ُ
السيد شفيق محمد الموسوي
مدير المركز اإلسالمي الثقافي
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