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نحنا البكرا 
والبكرا معنا أحلى

بالشراكة مع

 اخترنا مناسبة "اليوم العالمي للطفل" لنسلط الضوء 
على حقوق األطفال وقضاياهم، ولنفرد لهم مساحة 
أجلهم،  وم��ن  معهم  ولنطلق  أح��ام��ه��م،  ع��ن  للتعبير 
صرخة ومسارًا للدفاع عن حقوقهم، ولتغيير المفاهيم 
الخاطئة ومواجهة المشاكل واألنظمة التي تؤثر سلبًا 

على صناعة مواطنة سليمة.
ب��ال��ش��راك��ة مع  أن��ج��ز  ال����ذي  ال��ع��دد  يتضمن م���ش���روع  

من  لتامذة  وبصرية  كتابية  مساهمات  "اليونيسف" 
مدارس في مناطق لبنانية مختلفة. 

المواطنة  وم��ع��ن��ى  حقوقهم  األط��ف��ال  يتعلم  ح��ي��ن 
السليمة منذ الصغر، سيكونون حتمًا أكثر قدرة مستقبًا 

على صناعة التغيير االيجابي.
 يمّثل ال��ع��دد رس��ال��ة أم��ل وم��س��اح��ة دف���اع ع��ن حقوق 

األطفال بحياة أفضل.
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بكرا أحلى

ألنهم قوة الحلم
نايلة تويني

أطفالنا، أنتم الشغف والحماسة وصْدق النيات واألشخاص الذين غالبًا لم يتذّوقوا مّر الخيبات بعد.
أنتم المواطنون الذين سيواجهون اليوم وغدًا بما يحملون من ثقافة وعقلية وتربية وبنية معرفية، فاما يجعُلهم مخزونهم 

الفكري مواطنين مستكينين، وإما أن يتيَح لهم االنتفاض والتغيير نحو األفضل.
¶ ¶ ¶

أطفالنا، إن ترّبيتم على رفض رمي ورقة في الشارع، فلن ترضوا غدًا بسياسات تجعُل من النفايات جبااًل في شوارعنا ومواد 
سامة في البحر واألنهر.

إن عرفتم معنى الحفاظ على األحراج وأيقنتم أهمية الغابات، فلن تقبلوا واقع الكسارات التي تنهش أخضر  البلد، وقطع 
األشجار، والهواء الملوث، وتهديد شجرة األرز بفعل تغّير المناخ الذي يجب أن تتخذ الحكومات خطوات للحّد من مفعوله.

إن نشأتم على معنى احترام اآلخر المختلف في دينه أو لونه أو عرقه، ستكونون سّدًا منيعًا في وجه المخططات التي تهدد 
بلدنا بتفجير األزمات الطائفية في كل حين.

إن آمنتم بفكرة المواطنة السليمة ومعنى لبنان كبلد نهائي ألبنائه كافة، لن تنال منكم األفكار التقسيمية بسهولة.
مسالمة  أكثر  مجتمعًا  ستنتجون  المدرسة،  في  التنمر  أفعال  ممارسة  أو  عنكم،  المختلف  من  السخرية  عدم  تعلمتم  إن 

مستقباًل.
إن فهمتم سبل التعامل مع ذوي الحاجات الخاصة منذ الصغر، لبّدلتم الكثير من المفاهيم الخاطئة في المجتمع.

إن تعاطْيتم ايجابيًا مع واقع التطور التكنولوجي الهائل، الزدادت االستفادة من هذه الثورة "الديجاتيلية" بعيدًا من مساوئها 
التي يمكن السيطرة عليها بالتوجيه المناسب.

¶ ¶ ¶
إن وجدتم من يكتشف مواهبكم ومن يلقنكم أهمية الفنون، لن ترتضوا أن تقفل المسارح في بلدكم وأنتم نيام.

إن اعتدتم أهمية القراءة، ستكونون أفرادًا أكثر وعيًا وثقافة واعتراضًا على أفول دور النشر ومعارض الكتب.
إن فهمتم معنى الصحافة بالنسبة للرأي العام في أي مجتمع ديموقراطي وحر، لن تبقوا صامتين أمام اقفال الصحف.

إن ترّبيتم على التمييز بين الحقيقة والخبر الكاذب، ستكونون مواطنين ذوي حس نقدي إزاء أي تضليل يغزو العقول.
¶ ¶ ¶
نحن مثابرون على األمل. ولن تثنينا خيبات أجيال ضاعت أحالمها.

نحن مؤمنون ببلدنا وبأن التغيير ممكٌن على يد جيل مواطن ال ينساق بشكٍل غرائزي وراء الزعماء وال يعيُد انتخاب من فشَل 
في كل مرة بتحقيق وعوده االصالحية. وعلى يد مواطنين يحاسبون وال يتطبعون مع السياسات الخاطئة، فيستكينون.

¶ ¶ ¶
ان حقوق األطفال في التعليم والطبابة والصحة والهواء النظيف والحماية من كل األخطار، قضايانا التي ناضلنا ألجلها وال 

نزال.
واليوم، تؤكد "النهار" أنها مساحة األجيال كافة، وأنها منبر مفتوح لألطفال الذين ندعوهم الى التعبير بالكتابة والرسوم 
والفيديو عن أحالمهم وعن لبنان الذي يتمنونه، وعن ثقافة التعاون االجتماعي والمساعدة والمحبة ورفض العقلية الهداّمة.

¶ ¶ ¶
وبعد...

لو أن الكبار يتعلمون من األطفال لكان العالم ربما مختلفًا. 
لو أن االطفال يحكمون، لكانت لوطننا أيام أفضل من تلك التي نعيشها اليوم. 

الحوار مع األوالد يبدو دائمًا مختلفًا، ببراءتهم وأسئلتهم وحشريتهم في اكتشاف العالم، في اجاباتهم التي 
تفاجئنا.

الى  لبنان  ليت في وسعنا تسليم  يجعالننا نقول  نياتهم  اندفاعهم وصدق  أحالمهم كبيرة، 
أطفالنا ليحّولوه وطنًا تحترم فيه القوانين، والبيئة والطبيعة والثقافة.

في أحيان كثيرة، نرى األوالد في صدقهم وكلماتهم أكثر حرصًا على وطنهم في هذه 
األيام من الكبار.

انظروا اليهم يرسمون باأللوان على الجدران القبيحة، فيحّولون شكلها ومعناها.
انظروا اليهم يكتبون كل ما يفكرون فيه ويبوحون من دون تردد. يكتبون لأليام اآلتية 

بحبر الشغف واألمل والبراءة وقوة الحلم.

حان الوقت لجعل حقوق 
األطفال أولوية وطنية

تانيا شابويزا¶

الثاني، باليوم العالمي للطفل، وهو يوم "لألطفال ومع  20 تشرين  تحتفل األمم المتحدة، غدًا، في 
األطفال"، وفرصة سنوية لنجّدد التزامنا جميعًا بتوفير العدالة، لكّل فتى وفتاة، وحماية حقوقهم. 

في هذا اليوم، يّتحد أطفال العالم ليهتفوا معًا، بصوٍت واحٍد، تضامنًا مع األطفال األكثر حرمانًا وضعفًا. 
األطفال  حماية  في  يبذلها  التي  الجهود  في  جّديًا  التفكير  مّنا  واحــٍد  كّل  على  يجب  اليوم،  هذا  في 

ومساعدتهم في تحقيق أنفسهم وإبراز إمكاناتهم.  
في الحقيقة، على الرغم من التقدم الهائل الذي تحّقق خالل العقود الماضية، فإن ماليين األطفال 
ما زالوا ُيحرمون يوميًا من حقوقهم. من الصادم أّننا ما زلنا نرى حياة الكثير من أطفالنا ُتنتهك بفعِل 
النزاعات، وعدم المساواة، والفقر، والتهجير، والتمييز، والكوارث الطبيعية. حرماُن األطفال من حقوقهم 
األساسية البديهية ُيغرق عالمنا في دائرة الفقر والوهن والفوضى من جيٍل الى جيل. لكن لدينا القدرة 

على تغيير هذا الواقع. 
كّلنا أمل أن تنضّموا إلينا لبناِء عالٍم ال ُيحرم فيه طفل من المدرسة والتعليم، وال من األمن واألمان، 
وال من القدرة على الحلم وتحقيق الطموح واإلمكانات. ونحن على ثقة أنكم تشاطروننا الرأي وتثقون 

مثلنا أّن الوقت قد حان من أجل جعِل األطفال أولوية في األجندات الوطنية. 
األطفاُل هم قادة المستقبل في مجتمعاتهم. إنهم المحّرك األساسي القتصاديات الدول. إّنهم آباء 
وأّمهات األجيال المقبلة. وحين نحمي حقوق األطفال اليوم، فنحن ال نحميهم وحدهم من المعاناة، بل 

نحمي مستقبلنا جميعًا. 
النزاع؟ كيف السبيل الى تعزيز العدالة؟  فلنسأل أنفسنا بصوٍت عاٍل: ما حقوق األطفال في أوقات 

كيف ُنحّطم دورات الفقر والحرمان بين األجيال، ونخلق الفرص، ونمنح األمل؟ 
الجواب بسيط: التعليم. إّنه القّوة القادرة على تحقيق ذلك. 

تخّيلوا طفاًل ضعيفًا يعيش في لبنان. التعليم هو أمله الوحيد. التعليُم وعٌد بمستقبٍل مختلف. إنه يحمي 
الطفل من الشارع واألذى واالستغالل ويوفُر له األدوات الالزمة لبناِء حياة كريمة. 

فلنحتفل في العشرين من تشرين الثاني، فلنفرح باليوم العالمي للطفولة، ولُنعلن في هذا اليوم بالذات 
تأكيدنا المضي برسالة جاّدة: االلتزام بتعزيز حقوق الطفل لخلِق عالٍم أفضل لكل فتاة وفتى. دعونا 
نؤّكد مجددًا، في هذا اليوم، حّقهم في الحياة والصّحة واللعب والتعّلم، وفي االنضواء في حياة أسرية 
حقيقية، وحمايتهم من العنف والتمييز، واإلصغاء الى وجهات نظرهم. هذا حّقهم علينا. االستثمار في 
حقوق األطفال اليوم يسمح لهم بأن يصبحوا غدًا، حين يكبرون، أناسًا سعداء ويساعدهم في إيجاد أو 

خلق فرص عمل كريمة، ويعزز فيهم سمة اإلنسانية. 
اليونيسف تجّدد في "اليوم العالمي للطفل" استمرارها، بال كلل أو ملل، اإلسهام في جعل أصوات 
األطفال ُتسمع. وتتابع سعيها الحثيث من أجل احترام المبدأ المقّدس لحماية الطفل. وتطبيق اتفاقية 
بها  اإللتزام  المتعاقبة  اللبنانية  الحكومات  1990 وجّددت  عام  عليها  لبنان  التي صّدق  الطفل  حقوق 

وبخلِق بيئة صديقة لجميع األطفال الذين يعيشون على األراضي اللبنانية. 
ورغم كّل ذلك، تبقى التحديات، لسوء الحظ، كثيرة في لبنان، حيث يعيش اكثر من 120 ألف طفل، 
الفتيان  المئة من  7 في  الى   4 بين  المدرسة. ويعمل  6 سنوات و14 سنة، خارج  بين  تراوح أعمارهم 
والفتيات. و %57 من األطفال، بين عمر السنة والـ14 سنة، يتعّرضون في منازلهم الى نوٍع واحٍد على 
األقّل من الممارسات التأديبية العنيفة. وأكثر من %27 من الفتيات الموجودات في لبنان يتزّوجن بين 
عمر 15 و 19 سنة. و%35 من الشباب هم دون وظيفة. بينما %85 منهم خارج التعليم النظامي وغير 

النظامي.  
بعد أن أصبحت الصورة كاملة أمامكم، يبقى السؤال البديهي: أين مكمن الحّل؟ 

يكمن الحّل في: اإلرادة السياسية، واالستثمارات المالية والمؤّسساتية، واقتناع القادة، والراغبين في 
جعل العالم أكثر إنصافًا لناِسِه، أّن االستثمار في األطفال، بغض النظر عن كل ما يتطلبه هذا اإللتزام، 

هو في مصلحة الجميع. 
لهذا كّله، انضّموا إلينا في "اليوم العالمي للطفل"، ودعونا نعمل معًا، لتمكين جميع الفتيات والفتيان 
الذين يعيشون في لبنان من النمو والتعّلم، وإتاحة كل الفرص أمامهم من أجل إثبات أنفسهم وضمان 

ازدهار لبنان في حاضره ومستقبله.  
¶ ممثلة منظمة "اليونيسف" في لبنان 

من رسوم مركز سرطان األطفال في لبنان "سانت جود".
من رسوم مركز سرطان األطفال في لبنان "سانت جود".

من رسوم مركز سرطان األطفال في لبنان "سانت جود".

من رسوم أطفال "مؤسسة الهادي".
من رسوم أطفال "مؤسسة الهادي". تالمذة مدارس "كياني" عّبروا أيضًا.

تالمذة مدارس "كياني" عّبروا أيضًا.
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قه؟ ما الخبر الشائع، وهل تصدِّ
الخبر الشائع هو انتشار أي خبر. إذا كان صحيحًا، فيكون معلومة. أّما اذا كان 

خاطئًا، فيكون خدعة. ويسمى Fake News، او خبرا كاذبًا. 
تسمع أصدقاءك يتحّدثون عن خبر منتشر. ستنقل الخبر بدورك إلى أصدقائك 

المقّربين، بالكالم أو عبر مواقع التواصل االجتماعي. 
ستتحدثون عن الموضوع معًا: سيظّن الجميع أّن الخبر الشائع صحيح.

كيف تعلم أن هذا الخبر صحيح أو غير صحيح؟

أّوال، من الضروري أن يكون لديك حّس نقدي يمنعك من االندفاع الى تصديق 
أي خبر او أي صورة وفيديو، ال سيما على االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي. 

تعلم ان تفكر بطريقة نقدية.
ان تكون قارئًا ومشاهدًا مسؤواًل، واعيًا، يتطلب منك ان تتعلم كيفية التأكد 

من صحة خبر او صورة او فيديو ما، قبل تصديقه والتشارك فيه ونشره.  

اليك بعض النصائح: 

- المضمون: اقرأ جيدا الخبر. متى نشر؟ ما مصدره؟ َمن نشره؟ وأين؟ وكيف؟ 
مواقع  ام  جّدية؟  اخبارية  ومواقع  اعــالم  وسائل  هو  هل  المصدر:  صدقية   -

دعائية، او مصّنفة انها تنشر اخبارًا كاذبة؟   
- التحليل: اقرأ جيدا الخبر، وتوقف عند بنيته. هل قّدم مختلف وجهات النظر من 
دون تحيز؟ هل يمكن التمييز فيه بين الشق االخباري والرأي الخاص؟ وهل ما 

يعرضه مجّرد تكّهنات؟ 
- التثبت من الخبر عبر مصادر اخبار موثوق بها اخرى. 

- المقارنة بينه وبين أخبار أخرى، والوصول الى مصادر موثوق بها اخرى لتكوين 
صورة اوسع. 

نشرتها.  التي  المواقع  وعن  عنه  البحث  ايضًا  الضروري  من  الصورة:  مصدر   -
ويمكن االستعانة بـGoogle Reverse image لهذه الغاية. 

كيف يساعد األهل أوالدهم على الّتعرف الى األخبار الكاذبة؟ 

األخبار  بين  التمييز  كيفية  حول  وأوالدهــم،  أنفسهم  يثّقفوا  أن  األهل  يمكن 
الصحيحة والكاذبة. في اآلتي بعض اإلرشادات ليتمّكن األهل واألوالد معا من 

تقويم صحة األنباء التي يقرأونها:

- تعريف األوالد إلى مصادر إخبارية معروفة وموثوق بها هو الخطوة األولى 
نحو تلقينهم األسلوب الصحيح في التعاطي مع ما تنشره وسائل اإلعالم. 

- تحديد الفارق: من األساليب المسّلية لتلقين الصغار كيفية اكتشاف األخبار 
تبث  التي  اإللكترونية  المواقع  تبدو  أن  يمكن  الفارق".  "تحديد  لعبة  الكاذبة 
أخبارًا كاذبة مشابهة للمواقع ذات الصدقية، لكن يجب التمّعن جيدًا في عنوان 
أخبارًا كاذبة، قد ينتهي  التي تنشر  بالموقع. ففي حالة المواقع  الخاص   URL

."com" بداًل من "co"بـ
ن ولدك أن يطرح األسئلة الخمسة أدناه، كلما وقع على  - األسئلة الخمسة: لقِّ

خبر يعتقد أنه قد يكون كاذبًا:
1 - َمن نشر الخبر؟ تقصَّ عن الموقع اإللكتروني الذي نشر. هل ُيعتَبر مصدرًا 

موثوقًا، وفقا لما ورد في النقطة األولى؟
2 - َمن هو الجمهور الذي يتوّجه إليه الخبر؟ هل ُكِتب الخبر لجمهور محّدد؟ يمكن 
أن ُتكَتب أخبار معّينة بقصد استهداف جمهور محّدد، مثل األحزاب السياسية، أو 

يمكن أن تندرج في إطار التهّكم، ويكون هدفها السخرية والدعابة.
3 - َمن هي الجهة المستفيدة من الخبر؟ هل تبدو المؤسسة اإلخبارية مألوفة 
لديك؟ هل رسالتها أو رؤيتها معروضة بطريقة يسهل الوصول إليها عبر موقعها 

اإللكتروني؟
4 - هل سقطت معلومات ما من الخبر؟ إذا بحثت عبر اإلنترنت عن المعلومات 
غير  إنما  أخرى  الخبر، هل هناك معلومات مذكورة في مقاالت  الــواردة في 

واردة في الخبر الذي أنت في صدد قراءته؟
5 - كيف وصلَت إلى الخبر؟ هل أرسله إليك أصدقاء أو أفراٌد من العائلة؟ هل 

وقعت عليه مصادفة عبر صفحتك على موقع "فايسبوك" أو "تويتر"؟

Fake news �احذروا ال

سوزان سركيس - المدرسة الوطنّية التابعة للرهبانّية 
... ويكتبونها.اللبنانّية المارونّية - شّكأ.

األوالد في "النهار" يناقشون أفكار مقاالتهم.
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يحقق في المعلومات  
ويدققها، ثم يكتب المقاالت

 على الكمبيوتر. 

يصحّح 

يجب عليك كصحافي استشارتي كما   -
قبل  عني  المسؤولين  أو  أهلي  استشارة 

اجراء مقابلة معي.
من حقي أال تذكر اسمي وكنيتي في   -
أي نص أو حديث صحافي ااّل اذا وافقُت ومن بعدي 

أهلي أو المسؤولين عني .
العنف  على  التحريض  عــدم  كصحافي  عليك  يجب   -
معادية  افكار  لنشر  حديثي  استعمال  أو  العقاب  أو 

للطفولة.
اخــفــاء كل  ايــضــًا  اخــفــاء اســمــي فعليك  اذا قـــررت   -
تكشف  ان  يمكن  التي  والجانبية  العائلية  التفاصيل 

هويتي.
مثاًل  عني،  اجتماعية  صفة  أي  تذكر  أال  حقي  مــن    -

)الطفل الفقير، او اليتيم او غيرهما(
لألطفال  بالنسبة  بالتوصيف  االنتباه  عليك  يجب    -
الالئقة  الكلمات  واستعمال  الخاصة  الحاجات  ذوي 

والمناسبة.
من حقي ان اسألك عن عملك وهدف المقابلة وكل     -

التفاصيل بالموضوع،
اذا كانت المقابلة تلفزيونية، فمن حّقي ان توفر لي      -

مكانًا مريحًا ال أشعر فيه بالضغط.
وجود عدد كبير من المصّورين وفرق العمل يمكن ان     -

تؤثر فّي فعليك حصرهم بعدد قليل.
إلجــراء  الطفل  انتقاء  في  التمييز  رفــض  حقي  -    من 
او  الدين  او  الجنس  او  اللون  اســاس  على  المقابلة 

الوضع التعليمي )كإختيار طليعة الصف(
-   من حقي اذا كنت طفاًل من ذوي الحاجات الخاصة أن 
ترسل لي صحافيًا متخصصًا في التعاطي مع وضعي.

المخصصة  االوقــات  في  البرامج  تبث  ان  حقي  من    -
لألطفال قبل ساعات النوم.

من حقي  ان تحفظ لي كرامتي...  على سبيل المثال     -
ان تصفني  لو اخذت شيئًا ليس لي، فممنوع  )حتى 

بـ"الحرامي".....(
 

أيها األهل انتبهوا...

الطفل  هوية  استعمال  يمكن  الــحــاالت  بعض  -   في 

فيه  األمــر  كــان  اذا  صورته(  او  )اسمه  كاملة 
مصلحة له.

المقابلة  تفاصيل  عن  والــســؤال  التنبه    -
وخلفياتها ونوعية االسئلة التي يجب ان 

تكون بعيدة من االجتهادات والتقدير.
تصويرها،  يــجــري  الــتــي  المقابالت  فــي    -
يمكن  وما  المضمون  في  التمعن  يجب 

مع  تظهر  التي  الخلفية  عليه  تحتوي  ان 
الطفل.

التنّبه من االستغالل التجاري.   -
يجب أن تخلو المقابلة من ايماءات او ايحاءات   -

تنطوي على العنف أو الجنس أو التمييز.
كرامة  تحترم  االسئلة  ان  ــى  ال التنبه  يجب   -

الطفل وتحفظها.
يجب أخذ رأي الطفل والتأكد من حرية قراره قبل   -

السماح بإجراء مقابلة أو االجابة على أي سؤال.
 )اشراف: المجلس األعلى للطفولة التابع لوزارة 
الشؤون االجتماعية(

كيف أتصّرف مع الكاميرا والميكروفون والصحافة؟ 

الصحافة

أوالد صحافّيون في "النهار".
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الحق في التعبير
 المادة 12

 للطفل الحق في ان يعبر عن ارائه بحرية، وان تؤخذ هذه
 االراء في الحسبان في أية قضية قانونية أو إدارية تمس

 الطفل
 

 الحق في الهوية
 المادة 7

 للطفل الحق في الحصول على اسم عند ميالده،
 كما ان له الحق في الحصول على جنسية وان

 يتعّرف على هوية والديه ويحصل على رعايتهما
كلما كان ذلك ممكنًا

الحق في الحماية من
األعمال الشاقة

 المادة 32
 للطفل الحق في الحماية من ممارسة اي عمل يهدد صحته

 وتعليمه ونمائه. وينبغي على الدولة ان تحدد سنا أدنى
للتشغيل وان تنظم ظروف عمل األطفال

الحق في الحماية
من اإلستغالل 

  المادة 19
 ينبغي على الدولة توفير الحماية للطفل ضد جميع أشكال

 سوء المعاملة من قبل الوالدين او اآلخرين المسؤولين عن
 رعاية الطفل واعداد برامج مالئمة لحمايتهم من اإلعتداء

وتوفير المعاجلة لضحايا سوء المعاملة

الحق في الحماية من التمييز
   المادة 2

 جميع الحقوق تنطبق على سائر األطفال بدون استثناء،
 وان من واجب الدولة ان تحمي األطفال ضد اي شكل

 من أشكال التمييز وأن تعمل ايجابيا للترويج لهذه
 الحقوق

 الحق في الرعاية العائلية
المادة 18

 تقع على الوالدين المسؤولية المشتركة في
 تربية الطفل وينبغي على الدولة أن تساعدهما

 في هذه المهمة، كما على الدولة ان تقدم الدعم
            المالئم للوالدين في تربية أطفالهم

الحق في الصحة والحياة اآلمنة
  المادة 24

 للطفل الحق في أعلى مستوى من الصحة والرعاية
 الطبية. والدول ملزمة بصفة خاصة بتقديم الرعاية

 الصحية األولية والوقائية ونشر التثقيف الصحي العام
وتخفيض وفيات األطفال

الحق في الحماية الخاصة
في زمن الحرب 

  المادة 22

 ينبغي منح حماية خاصة لألطفال الالجئين أو
 الذين يسعون للحصول على "وضع الجئين".

 والدولة ملزمة بالتعاون مع المنظمات المختصة
  من أجل تقديم مثل هذه الحماية والمعونة

الحق في التعليم
    المادة 28

 للطفل الحق في التعليم وعلى الدولة جعل التعليم
 اإلبتدائي مجانيًا وإلزاميا ً. وتوفير التعليم الثانوي لكل

  طفل

الحق في أوقات الفراغ
والتسلية والقيام باألنشطة 

الثقافية
     المادة 31

 للطفل الحق في الراحة وأوقات الفراغ واللعب
   والمشاركة في األنشطة الثقافية والفنية

الحق في المعاملة الخاصة
لألحداث

    المادة 37
 يجب أن ال يعّرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة

 القاسية. ويكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول على مساعدة
 قانونية والبقاء على إتصال مع أسرته.واإلستفادة من برامج الرعاية والتعليم

 والتدريب المهني وغيرها بما يتناسب مع ظرفه وجرمه على السواء

الحق في الرعاية
الخاصة للمعوقين

     المادة 23
 للطفل المعوق الحق في الرعاية الخاصة والتعليم والتدريب
 بما يساعده على ان يتمتع بحياة كريمة وشريفة وبما يحقق
 له أقصى درجة ممكنة في اإلعتماد على النفس واالنخراط

 في المجتمع

إتفاقية األمم المتّحدة
لحقوق الطفل

 الحقوق هي األمور التي يجب أن يمتلكها كّل طفل دون سّن
الحقوق وهذه  الحقوق.  نفس  لهم  األطفال  وجميع   .18  ال 
  مذكورة في إّتفاقية األمم المّتحدة لحقوق الطفل التي ٌأقّرت
 في 20 تشرين الثاني عام 1989،  وتّم التصديق عليها من

قبل 193 دولة، منها لبنان في العام 1990

 تتضمن االتفاقية 54 مادة وبروتوكولين اختياريين ، وتتلّخص
:بالحقوق األساسية التالية

.

حقوق الطفل
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On nous dit souvent…

Savez-vous que nous avons…

Le droit à l’enseignement.

Mais nous 
rencontrons 

des enfants…

Le droit à la

Des en-
fants sont 
enfermés.

Le droit d’être pro-
tégé des maladies et 
avoir une vie saine. 

La pollution!

!

Le droit d’avoir une nationalité.
Le droit d’être 
protéger con-
tre le travail.

Alors que…

Nous, élèves de CE1 E au Grand Lycee Franco-libanais, demandons aux adultes de respecter et de protéger nos droits.

Les enfants réfugiés ont droit
à une protection spéciale.

?

Le droit d’être 
protéger contre 

la guerre.
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صعد إلى النجمة المضيئة
أيعقل أننا، إلى اليوم، ال نزال نبذل جهودًا لمواجهة مشهد األوالد المحرومين 
ستشهد  متى  إلى  التعليم؟  في  المتمثلة  اإلنسانية  حقوقهم  أبسط  من 
جدران الجسور والشوارع هرولة األوالد وراء السيارات، بدل هرولتهم إلى 
حقوق  تحاكي  جدارية  يقّدم  تّلة  يوسف  الغرافيتي  رّسام  المدرسة؟  باص 
الطفل. يخاطبه مباشرة بالكتاب الذي من خالله يتعّرف إلى حقوقه ويحمي 
نفسه ويحّقق أحالمه. الفكرة التي انطلق منها يوسف، بطلها ولد مندفع 
يرغب في الوصول إلى إفكار في باله وذاكرته، ساعدته الكتب وتحصيله 
العلمي على الصعود إلى تلك النجمة المضيئة، فيما ال تزال أمامه درجات 

عّدة في نجمات بعيدة مفعمة بالحياة واألمل. 
الى يوسف.  بالنسبة  أولوية  الجدارية  المشاركين في  الجلوس مع األوالد 
بأسلوب  المبالغة  من  بعيدة  بجدارية  فيخرج  يفكرون،  كيف  فهم  يحاول 
سلس تتناسق معه األلوان. يشارك األوالد من خالل هذه الجدارية برسم 

أحالمهم على أوراق مبعثرة.
للتعبير عن حقوقهم وكيف  برسمه كطريقة  تصّرف عفوي يشارك األوالد 
من  بعيدة  حّرة،  بأناملهم،  عليها  نقشوا  التي  الجدران  أّن  يفّكرون، ال سّيما 
إشارة  النشاط  هذا  من  المنشودة  الرسالة  قوة  ولعّل  المفروضة.  القيود 
التي يقّدمها األوالد بمساحة ومضمون كبيرين أمام المجتمع،  الرسالة  إلى 
فيحّركون الالوعي الذي يملكونه عبر توظيف تحصيلهم العلمي ومهاراتهم 

المكتسبة. 

الجدران تنادي بحقوق الطفل 
وبالخط العربي األصيل!

هًة الذوق  اعتدنا في مشوارنا إمعان النظر تجاه عبارات مكتوبة على الجدران، مشوِّ
واللغة العربية، وهي إساءة ترتكب بحق الحرف العربي وصورة لبنان. غالب حويلي 
أراد أن يرى  اختار فّن الشارع ضّد هذا التشويه. هدفه نشر أصالة الحرف العربي. 
الجيل الجديد هذه األصالة ويّطلع عليها من دون أن يتعارض في الشكل والمضمون 

مع الزمن الحاضر لجهتي اإلطار واأللوان.
تفاعل األوالد مع جدارية خصصها غالب بعنوان: "لكل طفل الحق في أن يحلم. في 
أن ُيحّب وُينظر في مواهبه وممّيزاته. الحق في تحقيق أحالمه السامية، والحق في 
أن نحّبه من دون حدود"، إذ تتخلل هذا النشاط ألواٌن طفولية جرى اختيارها بدّقة 

فيلّون األوالد ما بين الحروف. 
يلفت غالب إلى أنه "عندما ننظر إلى الخط ال نقرأ، وعندما نقرأ ال ننظر إلى الخط". 
التواصل االجتماعي ليفّسر عبارات ينسجها بخطه  يلجأ إلى منبره على مواقع  هو 
العربي على الجدران، انطالقًا من الدعوة إلى الذهاب إلى ما فوق القراءة وجمالية 

الخط العربي.
اختار غالب العبارة الموّجهة للطفل، متوّجهًا من خاللها أيضًا إلى األهل والطفل 
الموجود في داخلهم، ليسّهلوا طرقًا تعرقل تحقيق األحالم. على األهل أن يقرأوا 

هذه العبارة ويعوا أّن ولدهم ينتظر أن يتنّبه أحٌد إلى مواهبه ويصقلها.

غرافيتي وأوالد وراقصة باليه
ال نبالغ إن لجأنا إلى الفيلسوف األلماني فريدريك نيتشه عندما قال إّنه "من دون موسيقى ستكون الحياة غلطة"، وهي 
الفكرة التي يعمد رّسام الغرافيتي علي عّبود على تجسيدها كون الموسيقى توّفر الطمأنينة وتهّذب الروح والسلوك، 

وتنّمي القدرات العقلية والفكرية، فكيف إذا اجتمعت بالفّن والطفولة؟ 
ولعّل الصورة الراسخة في بالنا من هذا العالم السحرّي، هي راقصة الباليه الشهيرة في علبة الموسيقى الكالسيكية 

التي يقرر عّبود أن يعيدها إلى الحياة على أحد جدران بيروت في رسالة عنوانها العريض "الطفولة والسالم".
من حق الولد أن ينعم باألمان والعناية، في بيئة بعيدة من التهميش. وفي الجدارية، يستبدل عّبود الطفلة مكان 
خلفية  مع  الساكنة  وموسيقاها  القيثارة  بآلة  مستعينًا  باألمان،  مليئًا  عالمًا  خلفها  يصنع  أّن  ويقرر  الباليه،  راقصة 
لرسومات الحيوانات القابعة في مخّيلة األوالد. يحاول أن ينّبه إلى أهمية هذه البيئة الهادئة في المنزل، التي أفرحت 
الطفلة وجعلتها تفرد جناحيها بحّرية وثقة من دون قيود، بابتسامة ال يخدشها خوف أو مضايقات. طفلة ُيقّدر لها 
العيش في عالم طبيعي يحاكي السالم واألمان. عّبود يفّكر كالطفل لدى رسمه واألوالد الجدارية الساحرة، يراعي 
األلوان الفرحة ليعكس البيئة المفروض أن يوّفرها األهل ألوالدهم منذ الصغر كأبسط حّق من الحقوق المعترف بها 

في شرعة حقوق اإلنسان والطفل.

"أريد أن أصبح طّيارًا"... 
بهذه البساطة

"عندما أكبر أريد أن أصبح طّيارًا، أجوب العالم وأكتشف األماكن والحضارات 
والشعوب المتعّددة. في الواقع أحّب فكرة الطّيار ألّنه يحّلق في السماء 
الواسعة وفوق الغيوم البيضاء، متنقاًل فوق القارات. سأكون تمامًا كالطائر 
الحّر"... هذه عّينة من إجابة عفوية لولد لدى سؤاله عما يحلم أن يصبح في 
المستقبل. هذا حق كّل طفل أن يفّكر به ويطمح إليه من دون أي خوف أو 
عقبة اجتماعية. يقدم رّسام الغرافيتي أحمد مظلوم لوحة جدارية بسيطة، 
أن يصبح طّيارًا. صورة  يريد  بالحياة واألفكار واألحالم  عبارة عن ولد مليئ 
إلى  صناعتها  في  المشاركين  األوالد  دفع  منها  الهدف  العقول،  تخاطب 
سيتذكرون  ذاكرتهم.  في  ستبقى  التي  الحّسية  التجربة  هذه  في  المضي 
يومًا أنهم قّدموا فّنًا توعويًا لجيلهم، بعدما غزت السوشيل ميديا عقولهم 
وحواسهم. لن ينسوا رائحة الطالء واأللوان والزاوية التي اختاروا اإلضاءة 

عليها، بعدما اعتادت أناملهم على التعامل مع األجهزة اللوحية.
الكثير  تقول  صــورة  ــرة...  وطــائ زرقــاء  وسماء  وخــوذة  عريضة  ابتسامة 
وتخاطب األمل والطموح وحقوق الطفل المنسية في رسم مستقبلهم 
وال  الطموح  إنه  ومبدعين.  ومخترعين  وأطباء  طيارين  تولد  حاضنة  ببيئة 

حدود له. فلنصنعه دائمًا مع أوالدنا.
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هذا  إظــهــار  على  بــإصــرارهــا  وموجعة  طــرّيــة  وجوههم 
التحّدي  وهــذا  الــخــارجــي،  بالعالم  الــهــّش  االستخفاف 
األولي الرقيق بإطاللته، وهذه الثقة بالنفس الظاهرّية 

التي تتسّلل تدريجيًا إلى القلب.
ثقة ُمتصّدعة في النفس.

وقلب مرن يختصر عشرات القصص التي ال تنتمي إلى 
عالم الطفولة.

قلب صغير يّدعي التمّرد والحكمة.
ارتباك "عفريت".

خجل يخفي - يا إلهي كم يخفي – "شيطنات" و"مرجلة" 
زائفة.

قبل  والعلم  الدراسة  من  وابتعدوا  الشارع  حياة  عرفوا 
العودة إلى الكتاب.

اليوم وبعد فترة طويلة أمضوها بعيدًا من عالم الدراسة 
أن  اكتشفوا  ُمحسن،  وجبل  التّبانة  باب  حــوادث  بفعل 
لديهم أحالمًا لم تولد بعد، ولكن ها هو طيفها يطّل 

من شبابيك األمل.
اليوم يعترفون من أعلى درجة من سنهم الصغيرة بأن 

"األلف باء قّصة كبيرة".
وسيحققون  المال،  من  الكثير  سيجنون  يكُبرون  عندما 
بزخرفة  بعد  الفرصة  لهم  تتسنَّ  لم  التي  األحــالم  كل 

إطارها االفتراضي.
سيرسمون على جدران المدينة التي لطالما ُعرفت "بأم 

الفقير" تمامًا كبطلهم رّسام الغرافيتي محمد األبرش.
على  أصــّرت  لطالما  التي  طرابلس  على  سيحافظون 
ولّونت  عبرت  بعض قصص  خيبة من  أقل  قّصة  كتابة 

جدرانها بلون العنف والدماء.
سُيساعدون من كانت ظروفهم، تمامًا مثلهم، ُمعارضة 

وغير مؤاتية.
هم ُمتأكدون من أنهم سينتصرون على الظروف.

كلماتهم قليلة ومنّقطة بطيف األحالم التي لم ُتكتب 
ابتسامة  خــالل  من  الوقت  غالبّية  في  يعّبرون  بعد.  
صغيرة خائفة وفي الوقت عينه تشي بكل ما تعّلموه 

في الشارع من حيل وبعض احتيال ُمحزن ببراءته.
يضحك محمد األبرش عندما يرتبكون أمام كاميرا "النهار".
مدينة طرابلس  نجم في  إلى  األقــرب  الشاب  يعرفهم 

جيدًا، "ياّل بال حركات".
فريق عمل جريدة "النهار" يمضي ساعات صباحّية طويلة 
إلى  الذين عادوا  برفقة محمد األبرش وهؤالء األوالد 
المدرسة بعد فترة طويلة من الغياب بفعل الظروف. 
وهم ُيساعدونه على إنجاز رسمة مخّصصة لهذا العدد، 
داخل  جدار  على  والثقافة  التعليم  أهمية  على  تنطوي 
حرم جامعة "العزم"، راعية هذا الحدث، والداعمة لكل 

ما ُينجزه األبرش من مشاريع.
موهبة  أثبت  بعدما  األبـــرش  تبّنت  "الــعــزم"  وجامعة 
حقيقّية في الرسم. وقد اختار، بدايًة، جدران مدارس "أم 
الُمتصّدعة  الجدران  سّيجتها  التي  تلك  السيما  الفقير" 
واألخرى الُمدّمرة كليًا التي أعاد ترميمها. أرادها الكانفا 
التعليم  أهــمــّيــة  ــول  ح الــوعــي  خاللها  مــن  ينشر  الــتــي 

والمدرسة واالهتمام بالمدينة.
الطالب وقعوا في ُحب هذا الشاب الذي عرف بدوره 
الحياة العبثّية بعيدًا من المدرسة، وقد ابتعد 10 سنوات 

عن العلم قبل العودة إلى الكتاب بعزم واندفاع.
وهو اليوم ابن جامعة "العزم" التي ُتقّدم له العلم وكل 
ما يحتاج إليه من أدوات فنّية لينجز المشاريع الُكبرى في 

المدينة التي أحبها وأحبته.
ُيرشدهم  وهــو  محمد.  أصــدقــاء  هم  األوالد  وهــؤالء 
الحلم،  إلى  ويدعوهم  التقّدم  إلى  يدفعهم  ويحميهم. 

وُيمازحهم باستمرار.
لكنهم يرتبكون أمام الكاميرا. يروون قّصتهم باقتضاب 

وبأسلوب ُمحّبب وغير ُمنّمق.
على  تنطوي  فيها.  حــيــاة  ال  الــمــدرســة؟  خـــارج  الحياة 
ُمشاهدة التلفزيون طوال النهار، والمواجهات العنيفة 
واللعب  والشقيقات  األشقاء  أو  البابا  أو  الماما  مع 

"الهمجي" في الشوارع.
العودة إلى المدرسة؟ "أكيد أحلى".

الدراسة هي مملكتهم الجديدة.
باألمس، كانت الشوارع مملكتهم الوحيدة.

مملكة هي في الواقع سجن.
وهي  تعبيرًا،  أكثر  ابتسامتهم  ُتصبح  النهار،  نهاية  في 

تشي عن روح عفريتّية جميلة ببراءتها.
هنادي الديري

أحام األطفال... 
"غرافيتي" تلّون بيروت

األصابع الصغيرة على البخاخ. أزرق وأصفر هنا، وأحمر وأخضر هناك... ووراء األقنعة الطبية، 
ارتسمت ابتسامات على وجوه الصغار. بشحطات ملّونة، وّقع االطفال جدرانًا عارية، باردة 

في بيروت، برسوم "غرافيتي" ذكية، تصرخ بالقضية: حقوق الطفل في لبنان. 
أحمد  تليه،  يوسف  "الغرافيتي"  رسامي  أنظار  تحت  المهمة،  أنجزوا  "الرينغ"،  جسر  تحت 
وأضحك  بكامله...  النهار  وبإرشادهم. ساعة، ساعتان،  عبود،  وعلي  حويله،  غالب  مظلوم، 

األوالد الجدران هناك باأللوان واألحالم الكبيرة، وضحكوا بدورهم. 
الرسالة أصبحت وجهًا، والفكرة كلمة. وكتب األوالد صوتهم، معًا، يدًا بيد. وعاونهم محافظ 
بيروت القاضي زياد شبيب الذي افتتح الرسوم، ورئيسة مجلس ادارة "النهار" نايلة تويني. 

ورافقهم في المهمة فريق جريدة "النهار".    
الهوية، حق  الحق في  المياه،  الحق في  الصحة،  الغذاء، حق  التعليم، حق  الحياة، حق  حق 
الحرية، حق الحماية... عن كل هذا وغيره، تكّلم االوالد. المخّيلة فاضت، واإلبهام ارتفعت 

لنجاح المهمة... ومصافحة المحافظ موجبة. "اتفقنا"! بيروت لن تنسى حقوقنا بعد اليوم. 

حقوق الطفل

غرافيتي في طرابلس أيضًا... روح عفريتية جميلة ببراءتها

)تصوير: مروان عساف(

الفنان محمد األبرش أمام رسمة "الغرافيتي" التي صنعها واألطفال على أحد جدران طرابلس.
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elsa smaili  et karim el masri
Carmel St Joseph school

جيني حيدر – ثانوّية سّيدة البلمند

cima hajj chehadeh
Carmel St Joseph school

nadi tannous
Carmel St Joseph school

Sarah Aoun + Yasmina al hourani
Carmel St Joseph school

lea maksoud + nazih yasin
Carmel St Joseph school

 سيرج ناصيف - ثانوّية سّيدة البلمند ماريو سمعان  - ثانوّية سّيدة البلمند 

جوان طرطق - ثانوّية سّيدة البلمند غابريال نبوت – ثانوّية سّيدة البلمند 

oriana khoury maroun
Carmel St Joseph school

الرسم هواية جميلة وُمسّلية تزرع الفرح في حياتك وتبعد عنك الملل. 
فال تخف من الورقة البيضاء، بل استمتع مع األشكال واأللوان وامنح 

خيالك الحرية الكاملة للتعبير. 
ال تتعْب نفسك في التفكير كثيرًا بما سترسمه وتذكر أّن المتعة في 

ممارسة الهواية واالستمتاع بقدر اإلمكان.
ال تكن قاسيًا على نفسك إذا شعرت بأن الرسمة في حّلتها األخيرة   -
ليست مثالية وتّذكر أن الفن ال يطلب منا الكمال، بل يتطّلب أن 

نحب ما نقوم به.
واحد في  بأسلوب  نفسك  تقّيد  الطرق، وال  بكل  نفسك  عّبر عن   -

الرسم. 
ُيمكنك إضافة الصور التي قصصتها من المجالت القديمة ُمستخدمًا   -

مقصًا صغيرًا، إلى الرسوم التي تنجزها على الورقة أو الدفتر. 

يمكنك أيضًا إضافة بعض الجمل الصغيرة إلى الرسمة التي تنجزها.   -
- وِلَم ال، تزّود الرسوم بصور فوتوغرافية تلتقطها بنفسك وتطبعها  
يتأّلف من  أن  ُيمكن  الفني  العمل  للصور.  المخّصصة  الفسحة  في 

"باقة" من الوسائط الممتزجة بعضها مع بعض.
أحاسيسك.  عن  للتعبير  زاهية  وسيلة  الرسم  استعمال  يمكنك   -
توّجه  ال  ــَم  فــِل الــتــعــب،  أو  الغضب  أو  بــالــحــزن  تشعر  كنت  فـــإذا 
تخّصصه  ــذي  ال الدفتر  أو  البيضاء  الــورقــة  إلــى  االنــفــعــاالت   هــذه 

للفن؟ 
ال ُتقارن الرسوم التي تنجزها بتلك التي ينجزها األصدقاء وتذّكر أنك   -

ُممّيز ولست ُنسخة من أي شخص آخر. 
الفن الذي تنجزه هو االمتداد لشخصيتك الفريدة من نوعها.  -

أعماله  بأن  تشعر  فنان  أي  األولــى  المراحل  في  تقّلد  أن  يمكنك   -

تحاكي مخيلتك. 
من الطبيعي أن ُتحاول في البدايات نسخ لوحات أعجبتك في الكتب   -

أو المجالت المتخصصة بالفن.
ال تتأّثر إذا لم يتفاعل البعض مع األعمال التي تنجزها. وتذّكر أن لكّل   -

أسلوبه في التعبير.
اظهر االحترام الكامل ألعمالك الفنّية، وضعها في مكان مخّصص   -

لها، أو احفظها في صناديق مزخرفة توحي بالفرح. 
ُيمكنك أن تجلس أرضًا لتنجز رسوماتك وليس من الضروري أن تجلس   -

خلف الطاولة. 
إذا كنت ال تعرف ماذا تقّدم للماما والبابا وأفراد العائلة واألصدقاء   -
في المناسبات الكبيرة، ِلَم ال تنجز الرسوم واألعمال الفنّية وتقّدمها 

هدايا غير تقليدّية؟

باألشكال واأللوان... الدنيا أجمل
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الجسد.  في  ليونة  الخجل.  عدم  قوية.  شخصية  النفس.  في  ثقة  التعبير.  في  سهولة 
مشهد متكامل الحظناه عندما زرنا صّفًا لتعليم األوالد الرقص في الطيونة. وكما يعّبر 
األوالد عن مشاعرهم وأفكارهم بالكلمات، يلجأ كثير منهم إلى التعبير من خالل الرقص. 
الصغيرة جوان تؤكد أّن رقص الباليه لّين جسدها وساهم في تقوية عضالتها. تقول بكل 
ثقة أّن الرقص من النشاطات األحب إلى قلبها ألّنه يقّويها ويؤّمن لها السعادة. ترقص 

بفرح. تؤّدي خطواتها بتوازن وثقة، ناقلًة األجواء اإليجابية إلى كّل َمن يشاهدها.
بين  العالقات  على مستوى  أيضًا  أهمية  فللرقص  الصف.  واضحًة في  تظهر  الجماعة  روح 
البشر وبناء الصداقات بين األوالد. هذا ما أّكده عدد كبير من أهاليهم، مشددين على أهمية 

الرقص في حياة أبنائهم. "حتى نتيجة ابنتي في المدرسة تحّسنت"، تقول إحدى األّمهات.
إذًا، الرقص ليس للتسلية فقط. للنشاط أبعاد ثقافية واجتماعية فيها الكثير من الفوائد 
الصحية والنفسية. يرقص الطفل ويعّبر من خالل الحركات، فيحفاظ على توازنه العقلي 

والجسدي. انه ببساطة عالم الرقص الرائع!
ريان كفوري

...والموسيقى عالم آخر
شهوان  قرنة   - يوسف  مار  مدرسة  في  الموسيقى  صفوف  من  تلميذًا   160 تشارك 
الموسيقى". توّجه صحافيون من "النهار" وخاضوا  تتكلم  الكلمات،  مقولة "عندما تعجز 

تجربة دروس الموسيقى في قاعات المدرسة. 
فئتهم  بحسب  التالمذة  كل  يجمع  الــذي  بالـ"صولفيج"،  األّول  بجزئها  الصفوف  بــدأت 
واألصــوات  واإليقاع،  واأللحان  والعزف،  بالغناء  يتعلق  ما  لكّل  دراســة  وهو  العمرّية، 
وتحديد  وتفسيرها،  وقراءتها  النوتات  كتابة  طريقة  وأيضًا  والمقامات،  الموسيقية، 
اآلالت  مختلف  على  التطبيق  مرحلة  إلى  لينتقلوا الحقًا  الموسيقية،  األصوات  خصائص 

الموسيقية.
وفي الحديث عن تجربتهم الخاّصة، أخبرتنا إحدى التلميذات: "كنت أشاهد أختي تعزف على 
إّن "العزف يساعدني  التشيللو. وآخٌر قال  اختارت  آلة مختلفة". لذا  اختيار  البيانو وأحببت 
في التعبير عن مشاعري. أحببت القيثارة ألنها أساسية في معظم المعزوفات، ثّم طلبت 
من والدي ادحالي في معهٍد ألحترفه". والالفت لدى جميع التالمذة كانت تلك الشرارة 
التعّمق  إلى  تدفعهم  التي  للموسيقى،  حّبهم  عن  حديثهم  في  فعّبروا  عيونهم،  في 

واالحتراف في العزف على الرغم من دروسهم اليومية.
جوي جريس

 لماذا علينا أن نرقص:

حّفزوا أوالدكم
على الرقص من أجل: 

لتطوير الذكاء والمخيلة الموسيقية  -
لتقوية نسبة التركيز والعمل بجّدية لتحقيق أي هدف   -

لتحفيز الخيال واإلبداع وتشجيع التعبير من خالل الحركات الجسدية  -
لتعزيز الثقة بالنفس وبالجسم  -

لبناء صداقات جديدة وتطوير المهارات االجتماعية من خالل التفاعل مع األطفال  -
الكتساب سرعة البديهة   -

لتحسين التوازن وتقوية عضالت الجسم  -
لجعل الجسد أكثر مرونة وليونة  -

للتعّرف على ثقافات جديدة من خالل قصة كل رقصة.  -

اللهو بأمور مفيدة ومسلية   -
تعزيز الثقة والتعبير عن النفس   -

احترام الجسد والحفاظ عليه واالهتمام به  -
تحسين مزاجية الطفل وتأمين السعادة والتسلية   -

مّده بالطاقة االيجابية التي تؤثر في مناحي حياته   -
تخّطي عامل الخجل وكسر حاجز الخوف بينه وبين اآلخرين.   -

بإشراف 
مدربة الرقص
رونا غصن حمصي

عالم الرقص الرائع!

كيف تكتشف موهبة 
الطفل الموسيقية؟

أهّمية الموسيقى في حياة أوالدكم

منذ الوالدة، يستخدم الوالدان الموسيقى بشكل غريزي   -
والتفاعل  وفرحهم  حبهم  عن  والتعبير  األطفال  لتهدئة 

معهم.
الكلمات  أصوات  تعّلم  إلى  األطفال  الموسيقى  تساعد   -

ومعانيها.
فهمهم  قبل  األغنيات  ألحان  على  األطفال  الرّضع: يتعرف 
الكلمات. الموسيقى مهدئة للرضع بخاصة في وقت النوم. 

األطفال  موسيقى  أع��وام:  والثاثة  العام  بين  األطفال 
الكلمات  اســتــخــدام  على  يشجعان  األغــانــي  وتــكــرار  الصغار 

والحفظ.
في  األطفال  أعوام: يستمتع  واألربعة  الثاثة  بين  مرحلة 

لمجرد  بالغناء  المرحلة  هــذه 
الغناء. إنهم ليسوا على وعي تام 

بقدراتهم. 
وال�12: يبدأ  ال����6  س��ّن  بين  األوالد 

حول  آرائهم  بإبداء  السّن  هذا  في  األوالد 
أيضًا  يعبرون  وقد  المختلفة.  الموسيقى  أنواع 

عن اهتمامهم بتعّلم الموسيقي.
موسيقية  تجارب  المراهقون  المراهقون: يستخدم 

المرحلة  هذه  وفي  أنفسهم.  عن  والتعبير  الصداقات  لبناء 
تأليف   العمرية، تكون رغبتهم في أخذ دروس الموسيقى أو 

فرقة موسيقية في ذروتها.

مراقبة حركة الطفل:
األطفال الموهوبون موسيقيًا يتحّركون بطريقة إيقاعية 
الطفل  حركات  الحــظ  لــذا  الموسيقى.  سماعهم  عند 

بدّقة لدى وضع أغنية.
االستماع إلى حديث الطفل:

صوت  عن  الطفل  يتحدث  عندما  االنتباه  األهــل  على 
المطر  يصدره  الــذي  الصوت  أو  الشارع  في  السيارات 
ألّن األطفال الموهوبين موسيقيًا يتعّلمون التعّرف إلى 
األشياء من خالل ربطها بالصوت 
تــصــدره منذ  الــــذي 

سّن مبكرة.

اختبره:
د ارتكاب خطأ في اللحن عند  اختِبر الطفل من خالل تعمُّ
تأدية أغنية أو خالل العزف على آلة موسيقية لمعرفة 

إذا كان قادرًا على مالحظة الخطأ.
شّجعه:

اعزفوا على آلة موسيقّية أمام الطفل وراقبوا إذا كان 
قادرًا على تكراره. شّجعوه على إعادة عزفه.

استِعن بمدّرس:
تقويم  في  لمساعدتكم  موسيقى  بمدّرس  استعينوا 
ــعــوه عــلــى مــتــابــعــة الــــدروس  مــوهــبــة الــطــفــل وشــّج

الموسيقية. 
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ال يوجد طفل لم يتعرّض لإلغاظة أو المضايقات من أخ أو صديق،
 وهذا ال يُعتبر أمراً ضاراً إذا تم بطريقة تتّسم بالدعابة والودّ المتبادل المقبول بين

 الطرفين. لكنّنا نعتبره تنمّراً عندما يكون الكالم جارحاً ومقصوداً ومتكرّراً، بحيث يتخطّى
 الخط الفاصل بين المزاح أو عندما يستخدم األطفال المتنمِّرون قواهم أو شعبيّتهم 

(سواء أكانت جسديّة أم معرفتهم بمعلومات حسَّاسة أو مُحرجة عن الطفل المتنمَّر عليه)
 للتّحكّم أو إللحاق األذى باآلخرين.

وبناء عليه، هناك ثالثة معايير تجعل التنمّر مختلفاً عن غيره من 
السلوكيّات والممارسات السلبيّة، وهي:

- التعمد.
- التكرار.

- اختالل القوّة.

 هل تعتبر كل المضايقات تنمّراً؟

-ال تعطهم فرصة
لو كنت تقابل المتنمرين يومياً، الزم الهدوء وانظر إلى أعينهم من دون خوف.

-دافع عن نفسك
لو حاول أحد ضربك، أوقفه، وإن لم تستطع ابتعد فوراً  من المكان واطلب المساعدة من شخص كبير.

لو حاولت مجموعة أو "شلّة" أن يسخروا منك، اتركهم واذهب بعيداً من  دون إظهار اهتمام بما يقولون.
-ال تظل وحيداً

حاول أال توجد بمفردك أغلب الوقت، ولو حاول أحد إيذاءك تحدّث بصوت عال لجذب انتباه زمالئك والمدرّسين.
-اختصر الكالم

ال تسمح لهم باستفزازك للرد عليهم، فالجدل معهم سيؤدّي إلى المزيد من المشاكل.
-اطلب المساعدة

تكلّم مع مدرّس تثق به واشرح له ما يحدث وأطلب منه المساعدة.

               كيف تواجه التنمّر؟

كيف أشجّع طفلي على الحديث إذا شعرت أنّه يتهرّب من إخباري بما يجري؟
يمكن البحث عن أي فرصة لفتح الحديث، فمثالً يمكن اختيار

مشاهدة فيلم أو مسلسل عن التنمّر وانتهاز الفرصة لسؤال الطفل عمّا يعتقد 
أن البطل يشعر به تجاه ما يتعرّض له وما هو التصرّف الذي يراه سليماً من وجهة نظره،

ثم المتابعة بأسئلة أخرى مثل هل شاهدت شيئاً كهذا في الواقع،
  هل تعرّضت أنت أو أصدقاؤك لشيء مشابه لهذا؟

      ما عالمات تعرّض طفلي للتنمّر؟
في بعض األحيان قد ال تكون العالمات ظاهرة، ولكن إذا كانت بعض العالمات واإلشارات اآلتية واضحة،

 فقد تصبح جرس إنذار بأن هناك مشكلة ما:
- آثار جسديّة لها سبب مقنع (مثل الجروح والكدمات) بخاصة لو كانت متكرّرة.

- أصبح الطفل ال يرغب في الذهاب للمدرسة أو الوجود في التجمّعات االجتماعيّة.
- ضياع متكرّر ألشيائه من دون مبرّر أو اختفاء أشياء من المنزل.

- يذكر الطفل مالحظات عن إحساسه بالوحدة.
- تغيّر واضح في السلوك (توتّر أو تعلّق زائد باألهل) أو العادات اليوميّة (مثل رفض الطعام أو المشي في طريق معيّن).

- عدوانيّة أو سلوكيّات سلبيّة غير مبرّرة.
- شكوى بدنيّة ليس لها سبب طبّي (صداع وصعوبة في النوم).

- البدء في ممارسة التنمّر على اآلخرين (األشقّاء على سبيل المثال).
- تراجع مفاجئ في التحصيل التعليمي والدراسي وصعوبة التركيز.

- ظهور شكوى جديدة بشكل مستمر من أشياء تخصّه (مظهره مثالً) أو المكان الجديد الذي يذهب إليه.

   هناك أشياء يمكن فعلها مع طفلك ومدرسته:
مع الطفل:

- استمع له حتّى النهاية من دون التسرّع بالحكم، ثم أشكره على إخبارك ألنّ هذا هو التصرّف الصائب الشجاع.
- أظهر تجاوباً وتعاطفاً مع ما يشعر به. تمالك نفسك مهما كان األمر صعباً أو كانت التفاصيل مخيفة بالنسبة إليك

 ألن الموضوع شاق عليه، وربّما لو رآك متوتّراً سيخاف من إطالعك على التفاصيل.
- ال تقم أبداً بلوم الطفل، وال تقل له أشياء مثل "لماذا لم تخبرني في وقت سابق" أو "سبق وأن قلت لك دافع عن نفسك"

 أو "ال بُدّ أنك فعلت شيئاً جعلهم غاضبين منك“، ألن ذلك قد يمنعه من التحدّث إليك مرّة أخرى.
- حاول أن تجمع أكبر قدر من المعلومات عن أطراف المشكلة من طريق األسئلة (اسأل واسمع أكثر ممّا تتكلّم وتحكم).

- طمئنه بأنّك بجانبه وبأنّكما ستواجهان هذه المشكلة سويّاً، وقم بإشراكه في حلها من طريق القيام باآلتي:  
أ. اسأله ماذا تريد أن تفعل في هذا األمر؟

ب. اوضح له كيفية حماية نفسه والبقاء بمأمن  وقد تكون هناك حاجة إلى لعبة تمقّص األدوار.
ج. ساعده في معرفة من يبلّغ  في المدرسة وأكّد عليه أن هذا هو الشيء الصحيح وما يجب عليه القيام به. واوضح له كيف يقوم باإلبالغ، فال بُدّ أن يذكر:

- ما حدث بالفعل.
- األشخاص الذين تسبّبوا له في األذى.

- ما فعله هو.
. قم بمتابعة طفلك بانتظام بشأن خطّتك وكيف تسير األمور.

. لو شعرت أن المشكلة أثّرت بشكل خطير في طفلك من الناحية العاطفيّة أو النفسيّة، فاطلب مساعدة طبيب نفسي مُتخصّص لألطفال / المراهقين.
مع المدرسة:

. أبلغ المُدرّس بما يجري وكيفية تعاملك مع األمر.
. حافظ على هدوئك وتجنّب االنفعال وتواصل مع المسؤولين  للتأكيد على أهميّة األمر وضرورة المتابعة الدقيقة.

. عبّر عن شكرك وتقديرك ألي تطوّر حين يقوم بتنفيذ ما اتّفقتم عليه.
. لو شعرت ان طفلك معرّض للخطر في أي لحظة، تدخّل على الفور مع المدرسة.

ما التنمّر؟
هدفه اإليذاء، هو حركات وأفعال تهدف إلى إزعاج الطفل بطريقة مباشرة 

أو غير مباشرة عبر بث الشائعات أو التهديد أو مهاجمة الطفل
  المتنّمر عليه بدنياً أو لفظياً أو استبعاد طفل من بين المجموعة بطريقة متعّمدة ومتكررة. 

ال للعنف
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The reasons
 behind bullying

"Bullying is not a reflection of the vic-
tim's character, but rather a sign of the 
bully's lack of character." That is right, 
but the question is, why do we al-
ways talk about the victim of bullying? 
Why don’t we ever ask ourselves why 
someone wants to bully others. We 
will be discussing and explaining the 
bully's point of view. A victim of bully-
ing is innocent, but why does a bully 
bully others? Bullying happens due to 
low self-esteem and self-hate, so one 
of the most common reasons some-
one bullies is that they were bullied in 
the past. Getting bullied destroys their 
self-esteem and makes them hate 
themselves, and that is why it is a very 
common reason for bullying.
 Not having enough care from their 
parents or not having friends is an-
other reason for bullying. It is a reason 
for bullying because every one of us 
needs love and care. So, if a child is an 
orphan far away from his parents, if his 
parents hit them, or do not give them 
enough care, the kid may become 
a bully. Not having friends is also a 
problem because we all need love and 
care and lacking this from friends will 
get us to bully too. You may be think-
ing why not having enough care and 
love can turn someone into a bully. 
Well, it is because they'll feel lonely 
and worthless, so they will bully oth-
ers to get that feeling. 
Getting low grades is another reason 
for bullying because we see other 
people getting high grades, so we bul-
ly them and call them nerds to prove 
to ourselves that we are better than 
them. Money issues in families can 
cause bullying too. Since it makes the 
bully feel below others and neglected, 
they start to bully for the feeling of 
equality among all. 
Before helping the victims of bullying, 
we should take a look at the bully and 
help them. Instead of punishing them, 
let's listen to them and help them 
change for the better.

Omar Ghlayini – 
European Lebanese School

"ي�ي إنت مش طبيعي"

تنتشر في مدارسنا ظاهرة البلطجية، التسلط، 
الترهيب، اللستقواء... أسماء مختلفة لظاهرة 
سلبية نشأت في الغرب، وبدأت تغزو مدارسنا 
بفعل تأثيرات العولمة والغزو اإلعالمي، وهي 
أنواعه.  بكل  والتمييز  بالعنف  أيضًا  مرتبطة 
وإختالل العالقات األسرية في المجتمع. ومنها 
بيحكي؟"،   عم  كيف  ليك  "هاهاهاها  الكثير: 
"يـي إنت مش طبيعي؟"، "شو الفارة أكلتلك 
لسانك هاهاها؟"، "بدك ساعة تلفظ الكلمة!"، 
وغيرها  العبارات  هذه  بتضحك"،  عيلتو  "ليكو 
نسمعها في مدارسنا وهذا يعد سلوكًا عدوانيًا 
متكررًا، يهدف لإلضرار بشخص آخر عمدًا، جسديًا 
على  السلطة  تــوّلــي  إلــى  ويــهــدف  نفسيًا  أو 

حساب شخص أخر.
أو  اللفظية،  التصرفات  تتضمن  أن  ويمكن 
المكتوبة، ويمكن التالمذة القيام بالتنمر بدافع 
الغيرة أو ألنهم تعّرضوا لمثل هذه األفعال من 
تنمر  وجود  إلى  تشير  اإلحصاءات  وبعض  قبل. 
بإسم  األخير  هــذا  ويتميز  مباشر،  وغير  مباشر 
بالعزل.  الضحية  وبتهديد  االجتماعي،  العدوان 
وتتحقق هذه العزلة من خالل مجموعة واسعة 
الشائعات،  نشر  ذلــك  في  بما  األساليب  من 

ورفض االختالط مع الضحية.
وأول خطوة لعالج هذه المشكلة هو االعتراف 
بوجودها، تليها مرحلة التشخيص للوقوف على 
الــظــاهــرة فــي مــدارســنــا، ومعرفة  حجم هــذه 

األسباب التي تؤدي إلى انتشار التنمر.
في  تؤثر  التي  األولـــى  البيئة  األســـرة  وتعتبر 
أهمية  تكتسب  بذلك  وهــي  الطفل  سلوك 
ظاهرة  عالج  في  المتدخلين  ترتيب  في  بالغة 

التنمر. 
ديان عباس
 المدرسة العاملية

سامي ورامي تلميذان في الصف السادس أساسي.
أن  ويعتبر  الفتيات.  خصوصًا  رفاقه،  من  محبوب  سامي 
التواصل  بمواقع  ومعرفته  حديثًا  ذكــيــًا  هاتفًا  امتالكه 
االجــتــمــاعــي )فــايــســبــوك وســنــاب شـــات( وحــصــولــه على 
بين  يسير  وعندما  شهرته،  مصدر  والتعليقات  االعجابات 
التقاط الصور، ويعطي أهمية لصديق  رفاقه يحاول دائمًا 
ما بالتقاط صورة "ِسلفي" معه، فهو ينقل حياته الشخصية 

الى رفاقه عبر التطبيقات. 
البدانة  مشكلة  ويعاني  البنية  قصير  طفل  رامــي  بينما 
رفاقه، خصوصًا من  للسخرية من  عرضًة  يجعله  ما  الزائدة، 

سامي، لكنه مجتهد في دراسته.
السماح  األستاذ  قرر  صباحًا،  العاشرة  الرياضة،  حصة  في 

للتالمذة بتأليف فريقي كرة القدم.
سامي: من ينضم الى فريقي؟  -

"ِسلفي"  صور  بالتقاط  وبدأ  سامي  حول  المحبون  اجتمع 
الفريق  فاكتمل  فريقه،  اختيار  في  رامــي  ــردد  وت معهم. 

الثاني.
ــضــم إلــيــنــا يـــا رامـــــي، فــأنــت  ســـامـــي: ان  -

حــارس  وسأضعك  كالبرميل 
الكرات  تسّد  كي  مرمى 

ببطنك. 
تـــحـــّولـــت جــلــســة تــصــويــر 
جلسة  ـــى  إل ــفــي"  ــل ــِس "ال
ضحك وسخرية من رامي.

رامـــــي: لــكــنــي ال أحــب  الـــوقـــوف حــارســًا - 
فــي حـــراســـة الـــمـــرمـــى، أريـــد  ــــعــــب  أل أن 

الهجوم.
سامي: في الهجوم؟   -

ههههه 

التصوير:  "انستا ستوري" وبدأ  التقط سامي هاتفه وفتح 
في   يلعب  أن  ويريد  رامــي  اسمه  الطبل  هذا  إلى  انظروا 

الهجوم. 
ويكمل أمام رفاقه: مين بدكم بالهجوم؟   -

يرّدون: سامي... سامي...   -
شعر رامي بالحرج والخوف، فخرج من الملعب منحني الرأس 

وراخي الكتفين.
بدأت المباراة من دونه، وسجل الفريق اآلخر 3 أهداف في 

فريق سامي، مقابل تسجيل هدفين لألخير.
رامي يتحدث مع نفسه: لو كنت في الهجوم لحققت   -

لهم الربح. 
حضر أستاذ الرياضة: لماذا أنت في الخارج يا رامي؟  -

جدًا  وأنا سمين  الهجوم  لعب  أنفع في  رامي: ألني ال   -
وقد أساهم في خسارة فريقي. 

األستاذ: من قال لك ذلك؟   -
رامي: ال أحد.  -

في األثناء، كانت المبارة قد بلغت نهاياتها، ووقع سامي 
ــتــه،  ـــي ركــب ـــب ف ـــا كــــــان مــن وأصـــي ـــم ف

رامي األستاذ إال أن  من  طلب 
والـــــلـــــعـــــب الـــدخـــول 

مــــــــــكــــــــــان 
سامي.

رامي: أنا استاذ؟ أنا مكان سامي في الهجوم؟  -
األستاذ: نعم وِلَم ال، قم أكمل المباراة يحتاجون العبًا.  -

دخل رامي وبدأ فريق سامي بالسخرية منه، لكن رامي مّد 
يده لسامي ليعاونه في الخروج من الملعب.

لم يكن سامي ورفاقه يدركون أن رامي يتمتع برجل قوية 
قادرة على تنفيذ ضربات حرة عن بعد.

وصلت الكرة إلى رامي، فكان سيره بطيئًا، اقترب منه أحد 
العبي الفريق اآلخر وأوقعه، فضحك الجميع عليه.

د الضربة الحرة رامي: اسمحوا لي بأن أسدِّ  -
سامي من الخارج يصرخ: اتركوه سأصورها كي يضحك   -

عليه الجميع في "فايسبوك".
الفريق  جزاء  منطقة  خارج  موقعها  في  الكرة  رامي  وضع 
الــوراء  إلى  بضع خطوات  األمــر سوى  يتطلب  ولم  اآلخــر، 

وسّدد ضربته، مسجاًل هدف التعادل.
رامي: سامي لقد تعادلنا... لقد تعادلنا.  -

كان سامي مندهشًا مما حصل، فلم يستطع إال أن يبادله 
الفرحة.

في  كبيرة  بمهارات  يتمتع  رامــي  أن  حينها  سامي  أدرك 
الفريق وضع  كرة القدم، فقرر مع 
اسمه اساسيًا في المباريات 
التشكيلة  لتصبح  المقبلة 
بمهاجمين سامي ورامي.
رامي  من  سامي  اعتذر 
أمــــــام الــجــمــيــع عــلــى 
تــصــرفــاتــه الــمــســيــئــة 
الـــســـابـــقـــة فــــي حــق 
بشاعة  مــدركــًا  زميله، 
ومعنى  يفعله  كان  ما 

االحترام وأهميته. 

سامي ورامي... "ِسلفي" واعتذار!

      ما الذي أحتاج إليه لتعليم طفلي عن التنمّر اإللكتروني؟
.1 هذا النوع من التنمّر له صور كثيرة، ويمكن أن يحدث من أي شخص: شخص غريب عنك، أو شخص مجهول، أو من أي شخص قد تعرفه بالفعل.

.2 التحدّث مع أحد حول هذا األمر قد يساعدك في إيجاد حل
.3 ال تستجب ألي نوع من الترهيب أو التهديد، وأخبر أحد الكبار  ممّن تثق به بالموضوع.

.4 (اعمل بلوك) ألي شخص يقوم بالتنمّر عليك، وقد تكون فكرة جيّدة أن تحتفظ بتسجيالت لرسائله.
.5 ال تتحدّث مع الغرباء أو تقبل صداقاتهم، أو تتبادل المعلومات معهم تحت أي ظرف.

  كيف أعلّم طفلي التعامل مع التنمّر؟
يحتاج األطفال في سن من 3 -4 سنوات إلى البدء في تعلّم ما يمكنهم القيام به حين يكون الشخص غير لطيف 

معهم. فأحياناً يتم اإليذاء بشكل هادئ وعلى نحو خفي ممّا يجعل األمر يبدو طبيعيّا. قبل تعرّضه للتنمّر:
- تأكّد من أن طفلك يعرف ما هو التنمّر، وأنواعه وكيف يميزه عن المضايقات العادية.

- أخبره أنه إذا قام شخص بمضايقته وقال له: "ال تقل ألحد"، فاعلم أنه يفعل شيئاً خطأ.
- علّمه أن قول الحقيقة واإلبالغ عن اإلساءة والتحرّش هما  من الشجاعة.

- انصحه بأن يبقى بعيداً من المجموعات المعروف عنها بممارسة التنمّر، حتّى لو كانوا من الشخصيّات توجد ذات الشعبيّة.
- إذا كان خائفاً من التعرّض لإليذاء، فانصحه أن يحاول تجنّب أن يكون بمفرده أو الوجود طويالً في مكان ال توجد فيه رقابة من شخص كبير يثق به.

      في حال تعرّضه للتنمّر: قل له النصائح اآلتية:
- ال تسمح  بأن تكون لهم السلطة والقوّة. حاول أن تبقى هادئاً، وانظر إلى أعينهم، وكن حازماً من خالل قول "اوقفوا تصرفكم هذا" 

وانصرف دون إبداء أي رد فعل (ألن االبتسام قد يثير المتنمّر ويدفعه لمزيد من اإليذاء).
- إذا كانت اإلساءة لفظيّة، فال تقم بالردّ بإهانة مماثلة، وتجنّب الجدال، فالجدل معهم يجعلهم يتمادون.

- إذا كان اإليذاء جسديّاً، فيجب أن تبقى في أمان. قم بإيقافهم من طريق الدفاع عن نفسك (امسك يدهم بقوّة),
 وإن لم تستطيع ابتعد فوراً عن المكان واطلب مساعدة شخص كبير.

- تحدّث مع شخص تثق به. أخبر والديك، أو مدرّسك، أو شقيقك، أو أحد أصدقائك. اطلب المساعدة.

      طفلي ضعيف جسديّاً وال يقوى على الدفاع عن نفسه، فماذا أفعل؟
.1 ثقّفه وعلّمه كل شيء عن التنمّر وكيف يدافع عن نفسه.

.2 علّمه فنون الدفاع عن النفس، أو أي رياضات أخرى تمنحه الثقة والثبات.
.3 ذكّره بأن يطلب المساعدة وقت اللّزوم.

    كيف أساعد طفلي على إعادة بناء الثقة بنفسه بعد تعرّضه للتنمّر؟
- شجّع الطفل على قضاء وقت مع أصدقائه الذين لهم تأثير إيجابي عليه.

- احرص على إشراكه في األنشطة واأللعاب والرياضة وأي نشاط يمكن أن يبني شخصيّته ويُقوّي صداقاته.
- استمع جيّداً لكل ما يقول الطفل مع ضرورة سؤاله عن األشياء اإليجابيّة التي تحدث في يومه واالستماع باإلهتمام عينه لهذا الجزء.

- أظهر الثقة بالطفل وبقدرته على التصدّي للموقف، وأنّك – في الوقت عينه ـ ستبذل كل ما تستطيع لوقف أي تنمّر يحدث له في المستقبل.
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بعد الدخول الى المرحاض

قبل تناول الطعام وبعده       

بعد لمس الحيوانات أو اللعب معها

 بعد عالج الجروح أو عند الوقوع،
 أو بعد رعاية المريض

بعد رمي القمامة 
 أو التقاطها من األرض  

بعد اللعب في الخارج

بعد كثرة مصافحة اآلخرين

بعد السعال أو في حالة الزكام والمرض

يعّزز المخيّلة ويقلل 
 التعرض للكوابيس الليلية

ما عدد ساعات النوم وفق العمر؟
* بين 0-3 أشهر: على الرضيع أن ينام بين 14 و17 ساعة.
ينام الرضيع ساعات طويلة في هذه المرحلة لنمو دماغه 

 وضمان افراز الهرمونات المسؤولة عن نموه الجسدي والعقلي. 
* بين 4-11 شهراً: ينام الطفل في هذه المرحلة بين 16-12 
ساعة تقريباً. وتكون متقطعة ومتفاوتة بين طفل وآخر لكنها 

ضرورية لضمان نمو دماغه بطريقة صحّية وسليمة.
* بين 1-5 سنوات: 

من سنة الى سنتين: عدد الساعات المثالي يراوح ما بين 11 و14 ساعة
* بين -5 سنوات: ينام الطفل بين 10 الى 13 ساعة.

* بين 6-13 سنة: في هذه المرحلة تنخفض ساعات النوم تدريجياً, وتراوح ما بين 9 و11 ساعة يومياً.
* بين 14-17 سنة: تصبح حاجة الشخص للنوم في هذه المرحلة من 8 الى 10 ساعات. 

ويمده بالطاقة للقيام باألنشظة اليومية.

فوائد النوم:
يجدد نشاط الجسم وحيويته 

ويمده بالطاقة للقيام
 باألنشطة اليومية.

يقوّي الذاكرة
 ويعزز قدرات العقل

يساعد في النمو الجسدي 
والفكري بطريقة سليمة

يحفظ كل النشاطات
  والمهارات المكتسبة خالل اليوم

صحة وغذاء

ماما، بابا... هذا ما يجب فعله 
  

- تحديد وقت معين لتناول الوجبات مع األطفال ويكون األهل مثاالً أمام أطفالهم في تناول الوجبات الصحية.
- تعويد الطفل أن يتناول وجبات خفيفة صحية خالل اليوم ليعتاد عليها في ما بعد ويحافظ على صحته

- الحرص على تنويع طبقه وعدم اإلكتفاء بنوع او صنف واحد  يرغب فيه طفلك
- الحفاظ على وجود الطعام الصحي لألطفال في متناول اليد. إذ يأكل الطفل  

- عدم مشاهدة التليفزيون أثناء الطعام ألنه يساهم في تناول كميات أكبر وبالتالي اإلصابة بالسمنة او الوزن الزائد.
- عدم الضغط على الطفل بتناول الطعام حتى ال يقوم برد فعل سلبية ويرفض الطعام من أصله 

 لذلك تذكروا ان الطفل يتناول فقط األطعمة الموجودة لديكم في المنزل.
- إدخال العادات الصحية منذ الصغر واالبتعاد قدر اإلمكان من الطعام غير الصحي او السماح به كوجبة أسبوعية

- التركيز على تحسين نوعية الغذاء كاالبتعاد من تناول المشروبات الغازية والمقرمشات ورقائق البطاطا واإلكثار من شرب الماء
- يمكن تضمين الحلويات كجزء من نظام غذائي صحي، ولكن ليس كوجبة خفيفة، لذلك ينبغي النظر إليها كأنها من األطعمة الخاصة بالمناسبات.

 من المهم عدم التعامل مع الحلويات كأنها من األطعمة الممنوعة، ألن ذلك يمكن أن يجعلها أكثر جاذبية لألطفال.
- ال يجب فقط إتباع  نظام غذائي قليل السعرات الحرارية، بل ينبغي تحسين نوعية الغذاء.

- التركيز على النشاط البدني  كممارسة الرياضة او اللعب خارجاً 
- الحرص على النوم الكافي أي بمعدل 8-7 ساعات يومياً لتخزين المعلومات والقدرة على التركيز والتمتع بصحة جيدة.

الطعام المفيد للطفل

- الكالسيوم والفيتامين د:  أحتاج يومياً نحو 500 ملغ من الكالسيوم، ويُمكن الحصول عليه من خالل 
شرب الحليب ومشتقاته والحبوب. ويساعد الفيتامين د والكالسيوم على نمو العظام ومتانتها.
- الفيتامين B12: يحافظ على خاليا الدماغ وهو موجود في اللحمة، والكراب، والتونا والحليب.

-الفيتامينات B ،A وC وE  تُحسن الذاكرة وتحافظ على خاليا الدماغ وتقوّي المناعة. 
 - الحديد: يحتاج األطفال إلى كمية 7ملم يومياً من الحديد، ويتم الحصول عليه من الحليب،

 والحبوب، واللحوم الحمراء، والبيض. ويساعد الحديد على نقل االوكسجين الى خاليا الجسم وتقوية جهاز المناعة.
- الزنك مهم لتقوية الذاكرة. يمكن الحصول عليه في الحبوب الكاملة والحليب، والكاكاو، والمكسرات، ولحوم الدواجن.

- الفاكهة والخضروات: يحتاج الطفل إلى تناول الخضروات والفاكهة بشكلٍ منتظم ومرتين في اليوم، ويُفضل تناول الخضروات 
والفواكه على شكل وجبات خفيفة، والتركيز على الخضروات الخضراء داكنة اللون، والخضروات والتشكيل من كل الوان قوس القزح، باإلضافة

 إلى الخضروات النشوية والبقوليات وغيرها.
- الحبوب: تعتبر  من المواد الغذائية األساسية لبناء جسم الطفل، والحرص على ادخال النشويات في الطبق الرئيسي.

- األلياف توجد في األطعمة النباتية، مثل الخضروات، والفاكهة، واألرز البني، والمكسرات. 
- الدهون تعتبر مصدراً مهماً للطاقة, لذلك يجب ان تحضر في النظام الغذائي لألطفال. لكن يجب االنتباه الى كمية الدهون 

وإدخال المأكوالت البحرية، اللحوم الخالية من الدهون، والدواجن، والبقوليات، والمكسرات.
* البيض: مفيد جداً لجسم الطفل وهو غني بالبروتينات والحديد، إذ يمده بالطاقة ويقوي جهاز المناعة لديه، وينمّي عضله.

-األسماك: تحتوي على نسبة مرتفعة من األوميغا 3 التي تنمي ذاكرة الطفل. ويمكن إيجاده في السردين، التونا، السلمون، زيت
 السمك، بزر الكتان، الجوز وفول الصويا...

ما الغذاء الصحّي؟

يعرّف الغذاء الصحي على أنّه مجموعة متنوعة من األطعمة التي تزوّد
 الجسم بالعناصر الغذائية الالزمة للحفاظ على صحة الشخص وتزويده بالطاقة، 

وحمايته من األمراض والفيروسات التي يتعرض لها باإلضافة الى الوقاية من اإلصابة بسوء
 التغذية بمختلف أشكالها. لذلك لتحقيق نظام غذائي سليم وصحي علينا 

ان نحرص على أن يكون متكامال ومتنوعاً يشمل العناصر األساسية والضرورية 
وأهمها النشويات، والبروتينات، والدهون، باإلضافة إلى المعادن والفيتامينات والماء. 

الطعام الصحي ليس بكثرة كميته وإنما بتنوعه وتوازنه بشكل يضمن احتواءه على كافة متطلبات الجسم
 من فيتامينات ومعادن وغيرها من عناصر غذائية تكفي حاجة الجسم. من المهم أن نقدم نمطاً غذائياً وأسلوب

حياة صحياً منذ ما قبل والدة الطفل ألن العادات المكتسبة خالل مرحلة الطفولة تشكل األساس لصحة الطفل. أفضل شيء
 يمكن األهل القيام به هو االبتعاد من المواد الغذائية غير الصحية صحيح ان العادات القديمة يصعب

  كسرها لكن كلما تشكلت أساليب حياة صحية منذ الصغر، اكتسبنا صحة اوالدنا في المستقبل.

يجب االمتناع أو التقليل من:

- تناول السكريات المضافة بكثرة والدهون المشبعة والصوديوم أو ملح الطاولة. 
- يجب االمتناع قدر اإلمكان عن المشروبات الغازية التي تؤثر في الصحة وتؤدي الى السمنة، 

كونها غنية بالوحدات الحرارية وقليلة بالمواد الغذائية.
-يجب عدم االكثار من أكل الحلويات والدهون، فهي مصدر للسكريات والدهون المشبّعة.

صحتنا في غذائنا... انتبهوا! 

اشراف الدكتور روني عبود
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1 5 صحة وغذاء

"سناك" صّحي بأقام صغيرة

يبلغون  الذين  األطفال  هــؤالء  مع  تجربتي  تكن  لم 
الصحافية  بتجاربي  شبيهة  سنوات  ثماني  العمر  من 
األخرى. كانت مختلفة في كل شيء، في عفويتها 
وأحالم صغيرة  وبراءتها وصراحتها. شفافية مطلقة 
مثلهم. يعرفون ما يحتاجون اليه وليس ما ينتظرونه، 
بمسؤولية  أشعر  جعلتني  نحوي  المحّدقة  عيونهم 
مضاعفة، أنا معهم لنتشارك مفاهيم الغذاء الصحي 
لكنها أساسية  الشخصية، مبادئ بسيطة  والنظافة 

في بناء حياتهم المستقبلية.
إجاباتهم  مــن  يخجلوا  لــم  عــنــدهــم،  مــا  كــل  قــالــوا 
محاكاتهم  ٌتفرغ  برسومات  وتجسدت  تكررت  التي 
البسيطة  المكونات  تلك  فــي  ُيحدقون  الــواقــع. 
"سناك"  إلعــداد  تحضيرها  في  سيتشاركون  التي 
مفاهيم  لرسم  الصغيرة  األقــالم  يمكسون  صحي، 
البيضاء. هم  األوراق  تلك  الشخصية على  النظافة 
المنوطة بهم، كأنهم  المسؤولية  منهمكون بهذه 
يأكلونه وما يشربونه  في الالوعي يعرفون أن  ما 
بلد  الصحي في  الملوثة ستحدد مصيرهم  وبيئتهم 

يتآكله السرطان.
عّبروا  مهمتهم،  إنجاز  في  الصغيرة  أناملهم  نجحت 
أرادوا  "المهضومة"،  وتعليقاتهم  بابتساماتهم  عنها 
أن  يتشاركوها مع غيرهم وينقلوها إلى عائالتهم. لم 
يكترثوا للكاميرا التي ُتحّدق بهم. لم يكترثوا من حكم 
أحد عليهم، وبتجربتهم الخاصة تعّلموا كيف يحافظون 
الوباء  هذا  بعيدًا من كل  حياة صحية وسليمة  على 

والهراء.
ليلي جرجس

Sécurité alimentaire en danger! Nés dans la foulée dans la 
crise des poubelles, nous sommes une génération à hauts 
risques d’obésité, de maladies mortelles tel le cancer pour 
en finir avec des décès précoces et subits. Notre sécurité ali-
mentaire est en danger. Nous ignorons les standards de ce 
que nous mangeons et buvons. Nos fruits et légumes pous-
sent dans des terrains submergés par les poubelles. Ils sont 
irrigués avec de l’eau souillée. Manger et boire sainement 
devient de nos jours un luxe. Nous sommes une génération 
qui achète de l’eau pour boire et laver la nourriture. Nos par-

ents dépensent des fortunes pour qu’on puisse manger des 
produits bio-cultivés dans un sol propre. Il est très vrai de dire 
que notre avenir se trouve dans notre assiette.
Une assiette saine
Dans toutes les chaînes télévisées européennes incitant les 
enfants à manger cinq fruits et légumes par jour, la nécessité 
de consommation avec modération est demandée. L’eau est 
la seule boisson pour une bonne croissance. Toutes les autres 
boissons à taux de sucre indéfini restent à bannir. Nous avons 
la chance de vivre dans

la Méditerranée, riche par sa nourriture équilibrée. Il est vrai 
que notre ère est plus rapide que jamais, tout le monde est 
pressé et surpassé. Nous mangeons comme nous
vivons. Rapidement. Gare aux excès!
L’obésité a triplé depuis les vingt-cinq dernières années chez 
les jeunes. Le foyer et la famille ont une grande influence sur 
la santé des enfants. Les parents ont le devoir d’aider leurs 
enfants à adopter une bonne alimentation.

EL HADDAD MAKRAM
Collège de la Sainte Famille Fanar

Une alimentation saine… un droit pour tous

Yara Abou Hak - Grand Lycée franco-libanais

Anya Hagopian - Grand Lycée franco-libanais

Matteo Taleb - Grand Lycée franco-libanais
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عضالت الرقبة تحمل الرأس
 وتتحّرك في كلّ االتجاهات

عضالت الكتف ترفع 
وتخفض الذراعين

عضالت البطن تحّرك 
الجذع وتساعد على التنفّس

عضالت الفخذ تحّرك 
الجزء األسفل من الساق

عضالت بطّة الساق 
 ترفع الكاحل

عضالت القصبة تحرّك 
القدم إلى االسفل واألعلى جانبياً

حافظ على جهازك العضلي بالرياضة

 

  
 

  
 

  
   

التمارين األساسية لتحسين لياقة القلب والجهاز التنفسي. 
يعمل نظام الدورة الدموية والجهاز التنفسي معاً، خصوصاً خالل 

أداء التمارين، لتأكيد وصول االوكسجين إلى المجموعات العضلية 
العاملة لتمكينها من إنتاج الطاقة الالزمة لها . المستوى العالي
للياقة في هذا النظام، يسمح بنشاط فيزيائي مستمر من دون 

إنخفاض في مستوى األداء، ويسمح أيضاً بمعافاة سريعة عقب
النشاطات الفيزيائية المنهكة. فهناك تمارين أساسية، تتمثل في:

الركض، التجذيف، القفز، التزلج، المشي، الدراجات الهوائية، السباحة والتسلق.
أما التمارين الثانوية، فهي التنس، كرة اليد وكرة السلة وغيرها.

*الخطوط الرئيسية في عملية تنمية اللياقة البدنية
تقسم الفئات العمرية (دون 18 عاماً) إلى 3 مراحل:

 ما قبل البلوغ (8-11 عاماً)، أثناء البلوغ (11-15 عاماً)
 وما بعد البلوغ (15-18 عاماً).+المرحلة األولى (ما قبل البلوغ):

-الحصة التدريبية غير قاسية مع استراحات عدة
-تقسيم المجموعات الكبيرة إلى مجموعات صغيرة، لتسهيل عملية التمارين

-تجنّب التمارين الشديدة التي تؤدي إلى اإلنهاك
+المرحلة الثانية (أثناء البلوغ):

في هذه المرحلة يحدث تغيير سريع في البنية الجسدية، وقد يؤدي 
النمو الشديد السرعة إلى مشكلة على صعيد التناسق البدني لهؤالء المراهقين 

-التأكيد على تمارين الليونة والتناسق والتوازن
-التركيز على تمارين القوة (عضالت البطن والورك والظهر...)

- زيادة فترات التمارين بطريقة مدروسة مع ضرورة وجود أوقات للراحة
+المرحلة الثالثة (ما بعد البلوغ):
-تطوير المرونة وعضالت الجسم

-زيادة األوزان 
-زيادة جديدة لفترات التمارين

 االحماء هو أن نحمّي الجسم قبل التمارين وينقسم إلى 3 أنواع:
.1 اإلحماء العام: 

يجب أن يحصل قبل أي نشاط بدني، وهو وسيلة أساسية لرفع درجة حرارة الجسم 
والعضالت لمنع اإلصابات، يكون عبر بعض التمارين الهوائية الخفيفة، من 5 إلى  10دقائق

.2 االحماء الخاص:
يلي اإلحماء العام، ويركز على الحركات الخاصة برياضة معينة. يمتد من 8 

إلى  12 دقيقة قبل النشاط الرئيسي مباشرة. على سبيل المثال: العب كرة القدم،
 يكون اإلحماء الخاص له بركل الكرات.

.3 االحماء العملي:
يجمع بين اإلحماء العام واإلحماء الخاص، وتكون المدة الزمنية الدنيا 5 دقائق إلى

12 دقيقة حداً  أقصى،  الهدف ليس فقط العضالت
  والمفاصل المرتبطة بالنشاط البدني الالحق، بل بالكتل العضلية للجذع أيضاً.

رياضة
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)إشراف سارة كركي – 
اختصاصية تغذية رياضية(

رياضة

التأّمل سام... 
تأمل الذهن هو تدريب عقلي يتضمن تركيزك على تجاربك )مثل عواطفك 
وأفكارك وأحاسيسك( في الوقت الحاضر.  التأمل الذهني يمكن أن يتضمن 
واسترخاء  والعقل،  بالجسم  والوعي  العقلي،  والتخيل  التنفس،  ممارسة 

العضالت والجسم.
إن األشخاص الذين يتأملون هم أكثر سعادة، وأكثر صحة، وأكثر نجاًحا من 
التأمل  لممارسة  المذهلة  الفوائد  هذه  ذلــك.  يفعلون  ال  الذين  أولئك 

والوعي تجعلك ترغب في تجريب التأمل بنفسك.

بَم يساعد التأمل؟ 

- في التركيز أكثر 
- في الهدوء

- تعزيز التعاطف 
- احترام الذات 

- تعزيز الثقة بالنفس 
- بناء التعاطف والسعادة 

- تعزيز المخيلة 
- االستماع 

- التخلص من األفكار السيئة 
- التخيل 

- االنفتاح 
- النوم بسالم 

- النهوض بنشاط 

أيها األهل لماذا عليكم وأطفالكم أن تتأملوا؟ 

شّجعوا أوالدكم على التأمل بأن تمارسوا هذه العادة أمامهم
أنتم بحاجة الى التأمل للهدوء من الضغوطات التي تحيط بكم 

التأمل يجعلكم أكثر هدوءًا للتعامل مع أوالدكم 
التأمل يحّسن سلوك الطفل ويعزز االحترام والثقة بالنفس 

التأمل يجعل أطفالكم على إعادة التفكير في أخطائهم وتصرفاتهم.

من حقي أن ألعب
 

اللعب يساعد في:

- زيادة التفاعل بين األطفال 
- تقوية المهارات الذهبية والبدنية

- تكريس حس الجماعة 
- تفعيل الروح الرياضية بين األطفال 

- التخلص من حب الـ "أنا" 
- تنشيط الجسد برياضة مفيدة

- التفاعل مع المساحات العامة في أوقات الفراغ 
- مكافحة الكآبة واالنزواء والوحدة بين األطفال 

- بناء صداقات جديدة
- تفعيل الروح القيادية لدى الطفل 

على األهل: 

- اكتشاف مهارات األطفال
- تفريغ الشحنات السلبية لدى األطفال وخصوصًا من لديهم فرط النشاط 

ونقص التركيز في ألعاب مفيدة
- تشجيع االطفال على االنخراط في األلعاب الفردية والجماعية 

- مشاركة أطفالهم في األلعاب
- مرافقة األوالد الى المساحات المفتوحة واللعب معهم

الذهنية، وتلك  الطاقات  تنمي  التي  اختيار األلعاب  تحفيز األطفال على   -
التي تفيد الجسد وال تؤذيه 

الصحية  والمضار  االلكترونية،  األلعاب  بعض  مخاطر  الى  األوالد  تنبيه   -
الناتجة عن قضاء أوقات طويلة في اللعب على األلواح االلكترونية.

والمعنوية  النفسية  الناحية  على  إيجابًا  تنعكس   -
والصحية

تحرك الجسم بكل أعضائه   -
االنخراط ضمن مجموعات )أندية، جمعيات، فرق...(  -
لالصابة  الفرصة  وتقليص  بالنفس  الثقة  تعزيز   -

باألمراض النفسية
تنمية المهارات العقلية والجسدية  -

تقوية عضالت الجسم بدءًا من عمر 12 عامًا  -
الظهور بمظهر جيد وصحة قوية  -

واإلثـــارة  بالمتعة  والشعور  الــفــراغ  أوقـــات  مــلء   -
والسعادة

خطيرة  آفــات  من  المجتمع  إنقاذ  في  المساهمة   -
مثل التدخين والمخدرات... 

أيها األهل... اليكم هذه النصائح:
رياضية  نشاطات  في  األطــفــال  مشاركة  ضــرورة    –

فردية وجماعية.
ــاء فــي االســتــفــادة مــن الــقــدرات  ــن مــســاعــدة األب   –

والمواهب في المكان الصحيح.
منح األبناء حرية في اختيار الرياضة التي يرغبون بها.    –

ممارسة الرياضة بين 30 دقيقة وساعة يوميًا.   –
ممارسة الرياضة في البيت، في حال عدم إمكانية     -

ممارستها خارجًا. 
الرياضة في حال  عدم معاقبة األبناء بمنعهم من    –

أخطأوا.
في  السليم  العقل  أن  مفهوم  على  األوالد  تربية   –

الجسم السليم.

ما فوائد الرياضة؟

سافروا إلى داخلهم! 

في يوم تشريني مشمس توجه فريق "النهار" 
إلى مدرسة "إيست وود كوليدج" في منطقة 
المنصورية. الموضوع  Mindfulnes أو الوعي 
ونفسي  فكري  نهج  وهــو  اليقظة،  أو  الــتــام 
الداخلية  األحــــداث  على  التركيز  إلــى  يــهــدف 
الراهنة،  اللحظة  فــي  تــجــري  الــتــي  والــخــارجــيــة 
التأمل  ممارسة  خــالل  مــن  تطويرها  ويمكن 

وبعض التدريبات األخرى. 
صف  الشيء،  بعض  غريبًا  الموضوع  يبدو  قد 
ليكون سعيدًا  الطفل  روح  يحاكي  في مدرسة 
المدرب  أن  غرابتنا  أثار  ما  الذهن. وأكثر  صافي 
بشير رمضان المعروف ببشير رع  قد أبلغنا وقت 
ضجيجًا،  أثرنا  مهما  أنه  الصف،  لدخول  التحضير 
فاألوالد لن يتأثروا أبدًا "افعلوا ما يحلو لكم". 

العمر  من  يبلغون  تلميذًا   ٢٥ نحو  الجرس!  دق 
دون  من  بهدوء  الصف  دخلوا  سنوات  ست 
تــام،  بترتيب  أحذيتهم  خلعوا  أحـــد،  مساعدة 
واتخذوا أماكنهم وجلسوا أرضًا بانتظار كلمات 

مدربهم. 
Find a happy place inside you

اعثروا على مكان فرح داخلكم 
 Clear your mind

صّفوا ذهنكم
 Don't let anything distract you

ال تدعوا أي شيء يشّتتكم 
ضرب  التي  اللحظة  من  إليها  أصغوا  كلمات 
فيها بشير على الصحون النحاسية التي وضعها 

أمامه. 
الظهر  السكوت.  صــوت  تخرق  بشير  كلمات 
مقّوم، اليدان على الركبتين، والعينان مغلقتان، 
الخاص.  عالمه  إلى  داخله  في  يسافر  والتلميذ 
الولد  شعر  كلما  ابتسامة  يرسم  الفم  وحــده 

بالسعادة الداخلية. 
بعدها كل التالمذة الذين في غالبيتهم يتحدثون 
اللغة اإلنكليزية، كتبوا. رسموا كل ما يحلو لهم 
 We واحــدة  الرسالة  فكانت  الصف،  هذا  عن 
غــادر  الــصــف،  انتهى   .Love Mindfulness
التالمذة. ورغم أن الصف الثاني لبشير بدأ، إال 
أنهم لم ينتظروه، فبدأوا بالتمارين قبل وصوله 

إلى الصف!
رين بو موسى

دعوا األطفال يلعبون... 

عدُت مرة أخرى الى مالعب الكلية العاملية 
الدراسية  مقاعدها  تركي  من  سنوات  بعد 
في المرحلة الثانوية. هذه المرة، حملُت حلمًا 
كنت  حين  اللعب.  في  كل طفٍل  حق  وهو 
تلميذًا، لم تكن األلعاب االلكترونية متوفرة 
كان  ثمنها  ان  كما  كــالــيــوم،  كبير  بشكل 
باهظًا. لكن األهم من ألعاب الفيديو التي 
كاليوم،  كثيرين  متناول  في  حينها  تكن  لم 
شخصيتي  قــّوت  التي  األلعاب  تلك  كانت 
والـــروح  الــقــيــادة  بحس  بفضلها  وشــعــرُت  

الرياضية وتعلمُت تقُبل الخسارة والربح. 
"اللقيطة"،  "الكلة"،  كـ"الغميضة"،  ألعاب 
ــم"، "شـــد الــحــبــل" و"ســبــع  ــعــل "خــطــف ال

عبرها  اندمجنا  أخـــرى،  وألــعــاب  بــالطــات" 
بتراب األرض وتنشقنا رائحة األشجار وأحببنا 

الطبيعة.
تــحــدثــُت خـــالل زيــارتــي الــمــدرســة عــن حق 
الفوز  واللعب وكيفية  اللهو  األطفال في 
وكيفية تقبل الخسارة وأهمية التفاعل في 
أمام  الساعات  قضاء  من  بعيدًا  بينهم  ما 

األلواح االلكترونية في الغرف المغلقة.
محاضرة  عليهم  نلقي  كــي  صفًا  نختر  لــم 
علمية، بل كان ملعب المدرسة هو الصف. 
التالمذة  ًوممتعًا مارس  الوقت مسليا  بدا 

خالله حقهم في اللعب... واالستفادة.
محمود فقيه

خالل صف التأمل مع المدرب بشير رمضان.
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صحة نفسية

أّيها األهل، رّبوا أوالدًا يثقون بأنفسم...
في  متدّنية  عالمات  نالوا  أو  أخطأوا  وإن  شّجعوهم،   -

المدرسة. هذه ليست نهاية الدنيا والصراخ لن يجدي.
أوالدكــم  الــضــرب.  أو  بالتأنيب  القصاص  كليًا  انــســوا   -
لديهم  بالتأكيد  فهم  اإليجابيات،  على  ــزوا  رّك حّساسون. 

الكثير منها!
إنجازه.  أجــل  من  يتعبون  ما  وامــدحــوا  جهودهم  قـــّدروا   -
"نفتخر بك"، "أنت ولد ذكي"، "ستعطي دائمًا األفضل"، 
رّددوها بفم مآلن وابتسامة عريضة! التصفيق مفيد أيضًا.
- دعوا مشكالتكم جانبًا، فأوالدكم أذكى مما تعتقدون. 
شيء.  كــّل  تمتّص  التي  االسفنجة  قّصة  دائــمــًا  تــذّكــروا 

قّدموا لهم األفضل وسيدهشون العالم.
- تفادوا استعمال الشتائم أو ضّخ السلبّية أمامهم. ذلك 
بالكالم  يواجهون مشكالتهم  الغضب،  سيجعلهم سريعي 
النابي عوض التفكير في حلول ممكنة. عالمكما مختلفان، 

ال تجّروا أوالدكم إلى أوجاعكم!
يدّمر  اآلخرين  أمــام  توبيخه  أحــد.  أمــام  ولدكم  تؤّنبوا  ال   -
صورته. احموه من غضبكم أيضًا، ومن خوفكم ومحّبتكم 

أحيانًا.  
أعزائي األوالد،

-أحّبوا أنفسكم. كّل ولد هو كائن قوّي في هذا العالم. 
في داخلكم دوائر مضيئة. 

قــــادرون وتستطيعون  أّنــكــم  ــمــًا، صــّدقــوا  دائ -اضــحــكــوا 
وستنجحون. 

باختصار... 

كونوا أنفسكم، ال نظرات اآلخرين وثرثراتهم.   -
بما  ال  به،  تتمّيزون  بما  بمواهبكم،  بقدراتكم،  فّكروا   -
ينقصكم. تذّكروا، حتى الكبار يملكون شيئًا ويفتقدون 

أشياء. القوة بما نملك.
االستسالم.  أو  الهرب  وارفضوا  مشكالتكم،  واجهوا   -

لديكم دائمًا ما تقولونه وتدافعون به عن أنفسكم.
ال تشبهوا أحدًا. كونوا أنتم. تنّفسوا واضحكوا.  -

إلى األهل األعزاء،

إياكم ورّد الغضب بالغضب. اقتربوا من ولدكم، بهدوء   -
ال  حبيبتي؟  بِك  ما  حبيبي؟  ِبــَك  ما  اسألوه:  وبسمة، 
ُتقِدموا على ردود أفعال هجومية. أنتم الوعاء الكبير 

الذي يستوعب وعاء صغيرًا. تذّكروا األمر!
عّرفوهم على طرق لتفريغ الغضب: الرسم، الموسيقى،   -
الحّق  له  أّن  المهم أن يفهم ولدكم  الرياضة.  الكتابة، 
عدم  إلى  االنتباه  المشاعر، شرط  كّل  عن  التعبير  في 

أذية نفسه أو االنزالق إلى العنف.
دّربوا ولدكم على التفكير قبل التصّرف. أعطوه وقتًا   -

لفهم ما يزعجه. 
التواصل مع ابنكم وابنتكم ضروري. ال تغلقوا األبواب   -
الغضب، لكن  التعبير عن  بينكما. ال تقمعوا حّقه في 
راقبوه دائمًا لئال يؤثر سلوكه في نفسه والمحيطين 

به.
فأوالدكم  دائــمــة،  وتيرة  في  غضبكم  إظهار  تجّنبوا   -
يشبه  بما  اآلخرين  مع  يتعاملون  وقد  يستنسخونكم، 

سلوككم ومعاملتكم. كونوا قدوة. 
إن  أساتذته  مع  تكّلموا  أو  نفسيًا  اختصاصيًا  راجعوا   -
فقد  غضبه،  على  السيطرة  في  ولدكم  عجز  الحظتم 
إنــذارًا لمشكالت داخلية، ال مجّرد سلوك  يكون ذلك 

غير مسؤول. 

وقفة للحظة

أهلنا وأوالدنا، الحزن والغضب شعوران طبيعيان. لن يعود 
الولد  عند  المستمّر  االنطواء  حال  في  طبيعيًا  السلوك 
ورفض االنخراط في مجموعة. عندها، على األهل التعامل 
نفسية  مشكالت  ُيخفي  قد  الحزن  الموضوع.  مع  بجّدية 
أو  التحّرش  أشكال  من  لشكل  كالتعّرض  وخطيرة  عميقة 

خسارة شخص ُمقّرب أو صعوبات حياتية أو عنف منزلي. 
انتبهوا جيدًا... 

هيا بنا إلى موضوع المصارحة.

نذّكركم مّرة أخرى: نقّدم نصائح عاّمة لسلوكيات طبيعية. 
على  ولدكم  تربية  أهمية  أواًل  ادركـــوا  األهــل،  أّيها  فيا 

المصارحة "وما تخّبي إحكي": 
الثقة.  وبناء  بالحّب  كيف؟  بأوالدكم.  عالقتكم  عّززوا   -
أّكدوا لهم بأّنكم موجودون دائمًا وجاهزون لكّل شيء 
من أجلهم. كلمات دافئة ستدخل قلوبهم وُتشعرهم 

باألمان والتفّهم.
يسّبب  قد  وما  والتهديد  العقاب  أشكال  كّل  تجّنبوا   -
سيفّضل  بكلمة.  ُيصارحكم  لن  الخائف  الولد  الخوف. 
ــلــوم  ــتــفــادي الــعــنــف وال الــصــمــت والــتــأّلــم وحـــيـــدًا ل

والمحاسبة. 

كّرروا جماًل من نوع: "أنا إلى جانبك"، "لست وحدك"،   -
"أنا أسمعَك واتفّهمك"، "أخبرني كّل شيء"، فتترّسخ 
ويشعرون  والــدعــم،  المساندة  معاني  أذهانهم  في 

بقيمة أنفسهم مهما اقترفوا من خطأ. 
تابعوا سلوك أوالدكم مع المدرسة، وتأّكدوا بأّن ثمة   -
َمن يلجأون إليه في حال التعّرض لموقف أو الحاجة إلى 

َمن يسمع.

وقفة للحظة

دعم الولد والوقوف إلى جانبه ال يعنيان إلغاء المحاسبة. 
على األهل محاسبة أوالدهم بوعي ومسؤولية، بما ال يؤّثر 
خوف  دون  من  وشخصيتهم  بأنفسهم  ثقتهم  تنمية  في 
تعّلقت  إن  فماذا  المصارحة،  عدم  يولد  فالخوف  وقلق. 
األمور بالضرب والتنّمر والتحّرش، وأخفاها الولد عن أهله؟ 

الحّب والثقة... تذّكروا الحّل جيدًا.

خلف الضحكات الشقّية 
في مدرسة مار شربل حريصا

من عمق األلم قد تجد سببًا للضحك. ربما تصّح االّدعاءات حين تتعّلق 
عاديًا،  اللقاء  األحــوال. ظننُت  وتقّلب  الظروف  على فهم  باالصرار 
تالمذة يتفاعلون مع محاضرة عابرة. الطريق إلى مدرسة مار شربل 
ق هواء يالمس أطراف البرودة. األب إيلي قرقماز،  حريصا تتيح تنشُّ
المدير والعين الساهرة، في االستقبال. شعاع القلب وبياض النّية 
ُمرِهق.  المدرسة  وَهــّم  ثقيل  أبونا  فصليب  وسلوكه،  وجهه  في 
"دق دق دق"، نطرق باب الصف، فنلمح على وجوه التالمذة أحزانًا 
ُيضاعف  النفسية  الصحة  لملّف  التحضير  شقّية.  بضحكات  مغّلفة 
بعض  تعب.  بعد  إيلي  أبونا  إلى  يلجأ  ولد،  فالمتلّقي  المسؤولية، 
األهل على موجة أخرى، يرّسبون في األبناء مسائل معّقدة كالذنب 
م الصورة. أدرُك أّن في مشروع "النهار" رسالة أعمق  والحزن وتحطُّ
نخاف  لماذا  الخجل؟  بالنفس؟ ما  الثقة  زيارة مدرسة. ما  من مجّرد 
المواجهة؟ كيف نسيطر على الغضب؟ لَمن نبوح؟ بعض األوالد لم 
يجد صفة إيجابية في نفسه! يترك ورقته فارغة رغم الرأس المزدحم. 
كّل ولد تجربة، والتجارب خالصة أسى النفس. وفي النهاية تتعّلم أّن 
عالم األوالد هائل والتربية النفسية ليست مزحة. هي "البرافو" التي 
يسمعها الطفل حين يخربش الخطوط األولى، حرارة التصفيق، الدعم 
العكسية  السلوكيات  وجــوده.  وتأكيد  بقدرته  اإليمان  الُمعّمق، 
مهّشمة،  ذاتهم  حيال  صورتهم  معطوبين،  أوالدًا  تترك  ُمــدّمــرة، 
يميلون إلى اإلفراط في الغضب وردود األفعال المتسّرعة. أوالد 
ينزفون، هم أبطال التنّمر أو ضحاياه. وضحايا أكذوبة أّن الحياة قد 

تكون عادلة.
فاطمة عبدالله

من الطبيعي أن أشعر أحياناً أني

حزين
خجول
غاضب
قلق
غيور

  لك الناس تنتابهم هذه المشاعر أحياناً، المهم أن يتعلموا 
كيف يسيطرون عليها. هذا ال يجعل منا أشخاصاً ضعفاء، فنحن بشر. 

NADI 
TANNOUS 

- Carmel St 
Joseph school

كل
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في حقيبتها مرح، وأحام، وتمرد على واقع مظلم...!

إبرهيم... التعليم حقه

كادت قصة مرح )13 عامًا( تشبه قصص طفالت كثيرات في محيطها 
يعشن االظروف ذاتها. فالعادات الواحدة توّحد مصير كل من يعيش في 
التي  الممكن أن تكون حكاية مرح نسخة عن تلك  البيئة. كان من  هذه 
عاشتها صالحة )16 سنة( قبل سنوات حين زّوجها والدها وهي طفلة في 
سن الـ12 ال تزال تلعب بدميتها، فتطّلقت بعد عام بعد أن عاشت كل 

أنواع التعذيب والتعنيف لتعود وتتزوج مجددًا.
 أما حلم صالحة األكبر اليوم فهو أن تعود طفلة تستمتع بطفولة ُحرمت 
منها وبألعاب هي عالم كل من في مثل سّنها... تفصح صالحة عن حلمها 
بمالمح تفوق سّنها حاملة سيجارتها بجرأة وبعينين دامعتين تحكيان قصصًا 
السادسة عشرة.  اليوم وهي في  حتى  عاشته  الذي  العذاب  عن  كثيرة 

فبدا واضحًا أن التجارب المريرة التي عاشتها عّجلت في تقّدمها سّنًا. 
كان والد مرح يرسم لها المستقبل نفسه الذي يبدو طبيعيًا ألي فتاة تبلغ 
سن الـ12 أو 13  في محيطها بحسب العادات والتقاليد وبسبب الظروف 

المعيشية الصعبة. 
وبرسم  حياتها  مسار  بتغيير  كفياًل  كان  للتعليم  اليونيسف  برنامج  لكن 
مستقبل جميل كذاك الذي تحلم به أي فتاة في مثل سّنها. وبعد أن كان 
لها  ليصبح  حياتها  تبدلت  فيه،  تعيش  بمحيط ضيق  مرح محصورًا  طموح 
معنى وأهداف تعيش من أجلها. فتحّضر نفسها يوميًا بحماسة لتتوجه إلى 
المدرسة. وكأنها اليوم تتحّلى بشخصية قيادية ناضجة تدفعها إلى األمام 
لمتابعة تحصيلها العلمي والبروز في المجتمع. عن حلمها للمستقبل تقول 
التعليم  إلى  أصبح معّلمة ألدفع أطفااًل محتاجين مثلي  بأن  "أحلم  مرح: 

حتى ال يعيشوا في الجهل والظلمة والضياع". 
في  وشغفها  سّنها،  تفوق  بحكمة  تتمتع  ناضجة  شابة  اليوم  مرح  تبدو 
في  تفاعلها  طريقة  وفي  كالمها  وفي  عينيها  في  واضحًا  يبدو  العلم 
أجبرت فيها على  التي  الفترة  للدراسة تقول "في  الصف. وعن عشقها 
التوقف عن التعليم ، كانت حالتي النفسية سيئة جدًا   وكنت أبكي يوميًا 
الذي هي عليه ولم  بالشكل  حياتي  أتصّور  لم  التعّلم.  رغبتي في  لشدة 
أكن قادرة على االستغناء عن المدرسة والتعليم. عندما عدت والتحقت 

بالمدرسة كانت فرحتي ال توصف. ألني أقّدر قيمة العلم خصوصًا بالنسبة 
إلى الفتاة وأجده أولوية ليعطي معنى لحياتها ويرسم لها هدفًا وأحالمًا 
وتحقق  تتعّلم  أن  الضروري  من  إنه  فتاة  لكل  أقــول  أجلها،  من  تعيش 

طموحاتها وتغّير في الواقع الذي تعيش فيه، كما فعلت أنا".

 رسالة مرح إلى كل فتاة تحمل معها كل معاني عشقها للعلم وتأثرها 
التعليم لكل فتاة حتى ال  التشديد على أهمية  به فتجدها حريصة على 
تمضي  كانت  بالمدرسة.  التحاقها  قبل  كانت  كما  فارغة  حياتها  تكون 
نهارها في مساعدة أمها في األعمال المنزلية ووالدها في الزراعة وترى 
بأسى أطفااًل آخرين يذهبون إلى المدرسة. وتضيف مرح "بعد أن صرت 
أقصد المدرسة بانتظام غّير التعليم حياتي. متابعة تحصيلي العلمي تحتل 
بالخطأ  إقناعهن  وعلى  رفيقاتي  نصح  على  حتى  وأعمل  لــّدي  األولوية 
الفادح الذي يرتكبنه إذا فكرن بالزواج في سن مبكرة بداًل من ان يتعّلمن 

مثلي".
وبعبارة تختصر مدى عشقها للتعليم تنهي مرح حديثها بالقول"العلم نور 

والجهل ظالم" لتؤكد على أهمية التعليم لكل طفل أيًا كانت ظروفه.
المادتان 28/29 من حقوق الطفل

الحّق في التعليم
الماّدة 28

مّجانيًا  االبتدائي  التعليم  جعل  الدولة  وعلى  التعليم،  في  الحّق  للطفل 
وإلزامّيًا، وتوفير التعليم الثانوي لكل طفل.

الماّدة 29
يجب أن يستهدف التعليم تطوير شخصية الطفل وتنمية مواهبه وقدراته 
العقلية والجسدية. وينبغي على التعليم أن يعّزز احترامه لثقافته المحّلية، 

إضافة إلى إحترام قيم اآلخرين، وتراثهم الثقافي.
جميع  حصول  في ضمان  األساسية  اليونيسف  تفويضات  إحدى   تتمّثل 
األطفال المحرومين، بسبب الفقر أو النزاع أو  االحتياجات الخاصة أو النوع 

االجتماعي ، على التعليم الجّيد.
 تساهم اليونيسف بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، في إستراتيجية  وصول 
جميع األطفال الى التعليم – مع التركيز على تحسين فرص الحصول على 
 3 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  لألطفال  الرسمي  وغير  الرسمي  التعليم  
أعوام و 18 عامًا. كذلك، تعّزز اليونيسف قدرة النظم التعليمية على خلق  

بيئة تعّلم آمنة وشاملة

في   ،"delivery الـــ  "صبية  جيل  من  واحــد  هو  إبرهيم، 
من  واثنان  هو  الواقع،  في  لبنان.  في  الفتيان  صفوف 
يساهم  للزبائن.  التوصيل  خدمة  في  يعملون  أشقائه، 
من  المؤلفة  عائلتهم  إعــالــة  فــي  وشقيقاه  إبــرهــيــم 
البالغ  إبرهيم  أخيرًا.  5 صبيان وفتاة، تزوجت  الوالدين، و 
من العمر 13 سنة وشهرين، يعمل من التاسعة والنصف 
صباحا لغاية الثامنة لياًل، في سوبرماركت، تستقطعهما 
ساعة ونصف الساعة من الراحة في فترة الظهر. يستعين 
من  متخففًا  المسافة،  من  جزءًا  ليقطع  هوائية،  بدراجة 
عبء أوزان األكياس التي تحوي طلبية منزلية، والتي ال 

مفّر من أن ينوء تحتها في مدينة األدراج. 
مرات،  عدة  أو  اليوم  مرة في  بنا،  إبرهيم  يمر  أن  بّد  ال 
المنصرفين  أوالدهـــا  نحن  دورنــا  لوالدتي،  ــؤدي  ي فهو 

شؤون  إلى  منا  والمتزوجين  واهتماماتنا،  أشغالنا  إلى 
عائالتهم، في تلبية حاجياتها من السوق. في زماننا، كنا 
جّدينا،  أو  والدينا  إبرهيم، عن  بمهمة  نقوم  األوالد  نحن 
يرسلوننا إلى الدكان لشراء الحاجيات، أو لمساعدة البالغ 
ال  زمــن،  في  بتنا  لكننا  المنزل.  إلى  الحاجيات  حمل  في 
الطريق،  إلــى  وحدهم  ينزلوا  بــأن  ألوالدنـــا  فيه  نسمح 
خصوصًا نحن سكان المدن، نخاف عليهم، من التعب، من 
التي نحميهم  السيارات نفسها  السيارات،  الطقس، من 
نوكل  نحن  ال  وتواصلهم،  بمواصالتهم  متحكمين  فيها 
لهم مهمة المشاركة في خدمة حاجات المنزل، وال هم 

يتوثبون لهذه المهمة. 
عند  العشرة  والــدتــي  أحفاد  يجتمع  عندما  غالبًا  يحصل 
جّدتهم، وهم من عمر 17 سنة لغاية السنة ونصف السنة، 

بخاصة أيام العطل، أن يدق الباب ويدخل إبرهيم محّماًل 
باألكياس. وفي انتظار أن تسّدد له أمي الحساب، يقف 
ويراقب أقرانًا له، "مدّللين، مدّلعين"، وإلبرهيم ابتسامة 
أمام  مدّويًا  صمته  ويصبح  وجهه.  مالمح  تغّير  مشرقة 
بعضهم،  بين  يدّبجون  وهم  لكبارهم،  العالية  األصــوات 

مسترخين على الكنبة، الخطط في لعبة إلكترونية.
نتبّرع  إبــرهــيــم،  تــجــاه  ينتابنا  الـــذي  الشعور  هــو  الــذنــب 
عنه، شعورنا  بالكثير  معرفتنا  عدم  رغم  معه  بالتعاطف 
هذا متأٍت من إدراكنا بأن ليس هذا هو المكان السليم 
االمتنان  وبإظهار  باإلكرامية،  ذنبنا  فنداري  طفل.  ألي 
عن  نعّوض  أننا  لنا  وُيــخــال  بكياسة،  معه  والتعامل  له 
بعض من حقوقه المهدورة. وفي المقابل، نندفع أكثر 
يدري،  حيث ال  يذّكرنا، من  فإبرهيم  األحفاد،  تدليل  في 

بهشاشة الحياة التي يمكن أن تنقلب ظروفها بين ليلة 
ومآسيها  الحروب  عرف  جيل  إلى  ننتمي  ونحن  وضحاها، 
وتبعاتها، وترعبنا فكرة أن يختبرها أوالدنا وأحفادنا. يرتبك 
إبرهيم عندما يصبح مرئيًا، أكثر من مجرد صبي التوصيل، 
باقتضاب عن اسئلتي الشخصية له: هل ذهبت  فيجيب 
ما  إبرهيم  قرأت".  الماضي  "العام  المدرسة؟  إلى  يومًا 
الذي تريده من الحياة؟ ما الذي ينقصك؟ "أشياء كثيرة" 
ويمّط بالياء مطواًل، من دون أن يتمكن من تحديد ما هي 
تحلم  لي رسمة عما  الكثيرة. هاّل رسمت  االشياء  هذه 
به في هذه الحياة؟ "ال أتقن الرسم من خيالي، إنما إذا 
وضعِت لي صورة، يمكنني أن أعيد رسمها". التعليم حق 

إليراهم واألطفال المحرومين منه. 
دانيال خياط

بكرا أحلى

الالجئ هو شخصٌ مثلك ومثلي...
أجبرته الظروف على الرحيل من بالده

بسبب الحرب الدائرة فيها أو... 
ألن أشخاصاً يالحقونه آلرائه ومعتقداته أو...

ألن كارثة طبيعية ضربت بلده
يُضطر الالجئون إلى البحث عن بالد جديدة الستقبالهم

لكي يعيشوا بسالم وأمان

من هو الالجئ؟
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القراءة 
مفيدة جدًا، فهي:

المعرفية  الـــقـــدرات  تــنــّمــي   –
القيام  على  الــدمــاغ  وتحفز 
على  القدرة  وتزيد  بمهماته 

التركيز
تعّزز االبداع عبر تجديد األفق   –
الثقافي والفكري والمعرفي 
تنّشط الذاكرة وتبقي الذهن    –

في نشاط مستمر
ُتعّرف على معلومات جديدة   –
الشخصية  تنمية  في  تساعد 

في المجتمع
تعزز إمكان تفوق الفرد في   –

دراسته 
ـــوســـع الــلــغــوي  ـــت ـــتـــيـــح ال ُت   –
أسلوب  وتطوير  والثقافي 

الكتابة
ُتــتــيــح اســتــثــمــار الــوقــت في   –

الترفيه.

أيتها األم، أيها األب:

أنِت، أيتها األم، أو أنَت، أيها األب، 
طفلك  لتعليم  المثالي  الشخص 
أو  تقرأي  أن  يكفي  القراءة.  حب 

تقرأ له بضع دقائق في اليوم!
يجب عليكم:

واظهار  األبناء  أمام  القراءة   –
قابلية  لــتــكــون  االســتــمــتــاع 
الطفل للقراءة أكبر وترغيبه 

في األمر ال أمره به
المناسب  المكان  تخصيص   –
للقراءة في المنزل بعيدًا من 

األصوات الصاخبة
االخرى  العوامل  ابعاد  يجب   –
ــة لــلــطــفــل كــاطــفــاء  ــاذب ــج ال
الــتــلــفــزيــون والــكــمــبــيــوتــر او 
لدى  الــذكــي  الهاتف  ابــعــاد 

قراءة الكتاب
للطفل  مـــكـــافـــأة  تــقــديــم   –
على  لتحفيزه  بالقراءة  ترتبط 
ــمــزيــد من  االطــــالع عــلــى ال
الــكــتــب )طـــاولـــة وكــرســي، 

ضوء جميل، سرير...(
وربــط  مكتبات  ــى  إل زيـــارات   –
وأنشطة  بالترفيه  ــقــراءة  ال
مع أطفال آخرين تشجع على 

القراءة 
اســـمـــح لـــألطـــفـــال بــاخــتــيــار    –
ـــاب الــــــذي يـــريـــدونـــه  ـــكـــت ال
ويـــجـــذبـــهـــم فــــي الـــمـــكـــان 
األطــفــال  لكتب  المخصص 

وربط الهواية بالقراءة
الصبر في تحقيق النتائج في   –
عملية التشجيع على القراءة 
التشجيع على انضمام األوالد   –
الجماعية،  القراءة  الى حلقات 
روايـــــة  الـــــى  ـــاع  ـــم االســـت أو 
باألوالد في  الخاصة  القصص 

أماكن خارج المنزل.

أطالب بتنفيذ القوانين
حّتى  لبنان.  مدارس  أرقى  واحدة من  بتعليمي في  تهتّم  أسرة  إلى  أنتمي 
المدارس  إلــى  يذهبون  األوالد  جميع  أّن  أعتقُد  كنت  القريب،  األمــس 
أهلي  مع  عائدة  كنُت  وبينما  أسبوعين،  منذ  لكن،  مستواها.  عن  بمعزل 
من كفرشيما، وفي زحمة السير الخانقة، لفت نظري أوالد يتزاحمون على 
إن كان  الّصبية  أحد  نافذتي، وسألت  السّيارات. فتحت  رّكاب  التسّول من 
يتعّلم. فوجئت بجوابه: ماذا تعني المدرسة؟ وقال آخر: أحّب المدرسة لكن 

أبي ال يرسلني إليها.
عدت إلى البيت في صدمة وحزن، وأنا أفّكر بهؤالء األوالد. رحُت أطرح على 
جّدي أسئلتي وأصارحه بأفكاري عن موضوع األوالد وحقوقهم في الّتعليم. 

وأخبرته عما رأيته على الطريق.
هّنأني جّدي على عاطفتي وتفكيري. راح يقول إن لألوالد حقوقًا كثيرة منها 
الكبار من أهل  المشّردون هم ضحّية  والّتعليم. واألوالد  والّرعاية  الّطبابة 
ومسؤولين ال يقومون بأبسط واجباتهم في تأمين حقوق هؤالء الّضعفاء 
البريئين. ثّم أخبرني عن قانون اسمه الزامّية الّتعليم، لكّن هذا القانون لم 
يطّبقه المسؤولون، يا لألسف، كما أخبرني جّدي. وهذا يعود لجهل األهل 

وتقاعس المسؤولين عن القيام بواجباتهم.
إّن وجود األوالد خارج المدرسة يعني زيادة الجهل واألّمّية، وتراجع حضارة 

البالد واالنفتاح فيها.
ألطالبهم  الموضوع،  هذا  يعنيهم  من  لكّل  صوتي  ايصال  أستطيع  ليتني 
بالعمل الفورّي على إعادة كّل ولد إلى المدرسة، التي هي مكانه الطبيعّي.
المشهد الذي رأيته جعلني أعد نفسي وجّدي بالعمل على هذا الموضوع 
عندما أكبر. واليوم أطالب المسؤولين بالعمل على تنفيذ القوانين، واألهل 

بأن يعرفوا مصلحة أبنائهم، فتكون أولويتهم رغم كّل الظروف.
سارة نصر
SABIS International School Adma

نعم للتعليم المجانّي
بّد  فال  اإلنــســان،  حقوق  من  يتجّزأ  ال  جــزٌء  واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق 
الدولّية  الوثائق  عليه  أّكدت  ما  توفيرها. هذا  على  والعمل  بها  االعتراف  من 
والدستور والقوانين اللبنانّية. من أهّم هذه الحقوق، حّق الّتعليم؛ إذ من دونه، 

ال يستطيع الفرد معرفة حقوقه األخرى ليدافع عنها.
التعّلم هو اكتساب المعرفة والمهارات والقيم والمعتقدات والعادات... 

مراحل  عن  يمكن فصله  ال  إنسانّي  حّق  التعليم هو  الحّق في  دولــّي،  بإجماع 
إذ  الدولة،  على  المباشرة  بالمنفعة  يعود  لما  وذلك  الفكرّي،  اإلنسان  تطّور 
والفئات مهما كانت  األمم  بين  والتسامح  التفاهم  ويعّزز  للفرد  التنمية  يوّفر 
اختالفاتها. كما يؤّكد على األنشطة التي تعّزز حفظ الّسالم، ويسهم في حّض 
الفرد على تطبيق المعارف المكتسبة، من خالل وضع خطط وسياسات تنموّية 
دولته  تطّور  ويساهم في  مجتمعه  فّعااًل في  عضًوا  يكون  وبالّتالي،  لدولته، 

وازدهارها.
الحّق في الّتعليم ال بّد من أن يتمّتع به كّل مواطن بغّض الّنظر عن إمكاناته 

المادية، ألّنه يجب على الدولة أن توّفر لمواطنيها فرصة الّتعليم مّجانًا.  
فرح األعور
 SABIS

ما النقد وَمن الناقد؟
مهارات  من  المنطقي  التفكير  على  القدرة 
طرح  على  بــالــقــدرة  ترتبط  الــبــشــري،  العقل 
"مهارة  ُيسمى  ما  يولد  هنا  ومــن  األسئلة؛ 

التفكير النقدي". 
إذًا، ما هو النقد؟

سليمة،  منطقية،  أحكام  إطــالق  هو  الّنقد   
وبّناءة. ونقد اآلخر يكون بهدف تصحيح مساره 

وتصويب تصرّفه، استنادًا إلى أدّلة مقنعة.
يمكن أن يكون النقد ذاتيًا، ما يجعل الناقد أكثر 
خارج  مواقفه  وتحديد  آرائه  تصويب  دقة في 
يتحّلى؟  أن  الناقد  على  فِبَم  والّتهور.  التسّرع 

وِبَم على الشخص الذي ينتقده أن يتمّتع؟
الناقد هو من يستوضح حقائق األمور بدّقة، ويحكم 

عليها بما توافر من إمكانات. على الناقد إذًا:
االلتزام بمناقشة المعطيات الموجودة

إعادة التفكير مرارًا وتكرارًا قبل إطالق الُحكم
ــهــم وإن  آرائ ــن وتــقــّبــل  ــري االنــفــتــاح على اآلخ

اختلفت 
لألفضل  التغيير  بهدف  الذاتي  النقد  اعتماد 
وليس فقط النقد لمجّرد النقد والتجريح باآلخر 

وتحطيم شخصيته.
ما هو النقد الذاتي؟

التفكير  أراد  لمن  الصعوبة  غاية  في  أمر  هو 
كناقٍد حقيقّي، إذ عليه التحّلي  بـ:

الخبرة

الحكمة
الفطنة

التحليل المنطقي العالي
الصدق والشفافية في نقل دالئله وشواهده 

الخاضعة للمنطق الصحيح
طلب  في  والتواضع  الــذات  لنقد  االستعداد 

المشورة 
العمل بالنصيحة واالفادة من النقد والتصويب. 
أّما الشخص الُمنتَقد، فمن الطبيعي أن نشهد 
ردود فعل متسّرعة لديه، وذلك بسبب اعتباره 
النقد - بذاته - نوعًا من اإلساءة إليه، وسلوكًا 
يحّطم آراءه ويظهر عدم صوابّيته، فال يتقّبله 
ُيظهر  وقد   ، مضادٍّ موقٍف  اّتخاذ  إلى  ويميل 

ردود فعل سلبية إزاء ذلك.
 ولكن إن نظر المرء لألمر بانفتاح وقبول رأي 
وتخطي  سلوكياته،  لتصحيح  واعتمده  اآلخــر، 
العقبات وتطوير الذات، وتصويب التصرفات، 

عندها قد يفيد نفسه.
اعتمدها  إن  ثفافة،  هو  النقدي  الفكر  إذًا، 
البشر وعّمموها، مما يؤدي إلى تحّرر اإلنسان، 
بعض الشيء، مّما يتحّكم بأفكاره ومبادئه من 

عواطف وانفعاالت. 
كارين الاهوط - األول ثانوي
المدرسة الوطنّية الّتابعة للّرهبانّية
اللبنانّية المارونّية-شّكا

Innocents at Risk
A miseducated child is a lost child. In such a com-
petitive world, it is a must for everyone to receive 
good education, especially children. Education 
develops a high level of perspective in looking at 
life; it enhances critical thinking, raises aware-
ness on maintaining a healthy lifestyle, and helps 
acquire a good knowledge of rights and duties 
thus leading to a better future… good citizenship.
Education plays a vital role in having a better fu-
ture and developing a high level of perspective in 
looking at life. Education of a young child does 
not aim at preparing her/him for school only, but 
preparing them for life. Education opens various 
doors to opportunities for achieving better pros-
pects in life, that is, a better future. Basically, there 
is no point in making our kids work instead of go-
ing to school. The International Labor Organization 
stated in its latest World Report on Child Labor 
)2013( that there are around 250 million working 
children in the world. Moreover, education gives 
us the ability to understand every aspect in life as 
it makes people think positively, know their human 
and social rights and their responsibilities toward 

their country.
Besides, education enhances critical thinking and 
raises awareness of maintaining good health. It 
is well-known that critical thinking promotes per-
sonal autonomy and involves logic as well as cre-
ativity. That’s why education aims to make a child 
have a clear thinking and reasoned deliberation 
which are two fundamentals of a democratic life 
necessary to overcome obstacles through think-
ing in a logical, reasonable and responsible way. 
In addition to that, education raises awareness of 
maintaining a healthy diet as it educates children 
about their physical and mental health and moti-
vates them to reduce risky health behavior.
In conclusion, every child has the right to receive 
good education and there is no reason and no ex-
cuse for child labor as it is a kind of child abuse. 
So let us sacrifice today so that our children can 
have a better tomorrow because education is the 
most powerful weapon which one should equip 
him/herself with. 

LEA Al Hakim - NRS

عباس مسلماني - العاملية

Olivia Keyrouz - Sabis
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التعليم 
هو الحّل

التعليم،  الــحــق فــي  إنــســان  لــكــّل 
الــوالدة،  من  تبدأ  العملية  وهــذه 
سائرة  عن  اإلنسان  مّيز  الله  ألن 
المخلوقات بالعقل، ليفّكر ويتأّمل 

ما حوله.
ويمكن  العلم  هو  اإلنسان  سالح 
فإن  المجتمع.  لتغيير  استخدامه 
له  نــاجــحــًا  مستقباًل  بــنــى  تــعــّلــم، 
يساعد  فالتعليم  وألفراد محيطه. 
العقلية  الطفل  قدرات  نمو  على 
المهارات  واكتساب  سريعًا  نموًا 
يا  شخصيته.  لبناء  تــؤّســس  التي 
يــتــركــون  أوالد  ــاك  هــن لــألســف، 
مــدارســهــم لــلــعــمــل. هــــؤالء من 
والمؤسسات  بالحكومات  األجــدر 
ــؤمــن لــهــم بــيــئــة اقــتــصــاديــة  أن ت
واجتماعية سليمة، تسمح بممارسة 
عنهم  وتتحّمل  التعليم  حّقهم في 

عبء مصاريف الحياة. 
كفلته  التعليم  في  اإلنسان  حق 
نيل  ليس  وهــو  المتحدة،  األمـــم 
خلق  فالله  فحسب.  الــشــهــادات 
اإلنــســان مــن عــقــل، مــن هــنــا، إّن 
طــفــاًل واحـــــدًا، واســـتـــاذًا واحــــدًا، 
وكتابًا وقلمًا واحدًا يمكن أن يفعل 
والخير.  المعرفة  أجــل  مــن  الكثير 
باب  فتح  فمن  الحّل.  هو  التعليم 
لنساعد  باب سجن.  أغلق  مدرسة 
كّل مشّرد أو نازح أو محتاج ليدخل 
أهمها  حقوقه،  ويــنــال  المدرسة 

التعليم.
زهراء عيسى
مدرسة كفرشيما الرسمية

التعليم حّق 
على الدولة 

دعمه
الّتعليم حّق. كيف ال، واإلنسان منذ 
لحظة والدته يبدأ بالتعّلم؟ هو حّق 
األنثى كما  حّق  الغنّي،  الفقير كما 
الخاّصة  الحاجات  ذوي  حــّق  الذكر، 
كما أصّحاء الجسد، هو حّق للجميع 

من دون تمييز.
قدرات  تنمية  في  الّتعليم  يساهم 
األفراد، فيكتسب المتعّلم األسس 
الـــعـــاّمـــة لــلــمــعــرفــة، والـــمـــهـــارات 
االجــتــمــاعــّيــة كــالــتــواصــل والــعــمــل 
الجماعّي، مّما يؤّدي إلى تفاعله مع 
العقلّية  قدراته  من  وإفادته  بيئته 
الحجر  هــو  فالّتعليم  ــة.  ــّي ــذهــن وال
عــادل  مجتمع  خلق  فــي  األســـاس 
ا  اقتصاديًّ وتطويرها  الدولة  وبناء 
هو  وبالّتالي،  ا.  وثقافيًّ ا  واجتماعيًّ
ـــقـــوّي في  ـــضـــروري وال الــعــنــصــر ال
الفقر  من  المهّمشة  الفئات  إنقاذ 
األوطــان  ُتبنى  فبالعلم  والبطالة. 

وتتقّدم األمم.
من هنا، على كّل رجال األعمال أن 
الوطن  خدمة  فــي  دورهـــم  ـــؤّدوا  ي
وإنشاء  الــمــدارس  دعــم  من طريق 
المّجانّية.  التعليمّية  المؤّسسات 
المدارس  دعم  أيضًا  الدولة  وعلى 
الخاّصة  الكتب  وتوحيد  الرسمّية 
والرسمّية لتأمين الجّو المالئم للفرد 

حتى يتمّتع بالحّق في التعّلم.
ريتا بو عقل
Sabis-Metn-Leila Saad

لبناني أرمني يحب لغة الضاد
إّننا أحوج ما نكون إلى تعّلم لغتنا، ليس من أجل التواصل من خاللها فحسب، 

بل لتقديم أنفسنا بصورة صحيحة كأّمة لبنانّية حّية.
صحيح أّنني أرمني، لكّنني أحمل الجنسية اللبنانية منذ أن رأت عيناي الّنور 
وأنا أحّبها، وأجد صعوبة في نطق بعض حروفها نظرًا للتشابه بينها. تكثر 

المترادفات، لكّنها تعطينا الّدقة في المعنى وتغنينا بمخزونها الّلغوي. 
لطالما تمنيت أن أصبح ضليعًا بها، لكّنني أسمعها فقط في حصص الّلغة 

العربية ألّن أهلي وجيراني ال يتحّدثونها. 
بين  والتمييز  صحيح،  بشكل  أحرفها  نطق  على  قــادًرا  أصبح  أن  أمل  على 

المذّكر والمؤّنث، وعدم االختالف بين العامّية والفصحى. 
البالد  لكّل  األّم  اللغة  العربّية  لغتنا  ستبقى  الصعوبات،  هذه  من  بالرغم 

العربية، وستّظل قلوبنا تفرح عندما نسمع أحدًا ينطق بها. 
غازار مستجيان

المدرسة األرمنية اإلنجيلية العالية 

"أل" التعريف في الحروف 
الشمسّية والقمرية

بقدرتها  الفصحى  العربية  اللغة  تتمّيز 
على إيصال أفكارنا، نحن الّتالمذة، على 
ننطق  كأّمة  ونحن  لهجاتها،  اختالف 
بهذه اللغة اّلتي تتمّيز بكثرة مفرداتها، 

مّما يعكس حضارتها العريقة.
مترادفاتها  فــي  صعوبتها  تكمن 
ُتشّتت  التي  حروفها  بعض  وتشابه 
الّتلميذ. هناك صعوبة أخرى نواجهها 
في  التعريف  بــــ"أل"  الّنطق  وهــي 

ـــحـــروف الــشــمــســّيــة والــقــمــريــة.  ال
الّتشبيه  البيانية، منها  الّصور  وكثرة 
والكناية، وكثرة استخدام المحّسنات 
البديعية من طباق وجناس وغيرها. 
فأصعب ما فيها هي أّن الكلمة ال 
الّلغة  هــذه  ألّن  معناها  عند  تقف 

من أغنى لغات العالم. 
كيفورك بصداجيان
المدرسة األرمنية اإلنجيلية العالية

قاموسي األرمني العربي
أنا لبناني من أصل أرمني أعيش في لبنان وأحّب عاداته وتقاليده. ولكن 
أدرسها.  التي  التي أسمعها وتلك  العامية  اللغة  بين  هناك فرقًا شاسعًا 
مع  عليها  اعتدت  لكنّني  خربشات،  لي  بالنسبة  كان  صغري  منذ  مها  تعلُّ

الوقت وتأقلمت معها. 
أجدها صعبة لجهة قواعدها، وفي لفظ بعض كلماتها بطريقة صحيحة، 

لذلك اخترعت قاموسًا خاصًا بي وأسميته األرمني العربي.
أغوب قالوستيان
المدرسة األرمنية اإلنجيلية العالية

تعّلْم تنجح
العلم هو مجموعة المعارف البشرّية، 
اتساعًا  المصطلحات  أكثر  من  وهو 
كّل  يغطي  إذ  الناس،  بين  وتـــداواًل 
جوانب الحياة. يجب على اإلنسان أن 
يفهم الحياة أكثر، فيكون قادرًا على 
مشكلة  واجهته  إذا  بذكاء  التصّرف 
حياتية، ويمنح نفسه الفرصة لتحقيق 
في  ويساعده  وطموحاته،  أهدافه 

الى  ليصل  ومواهبه،  مهاراته  ــراز  إب
مراتب عالية في المجتمع. لذلك من 
التعّلم،  المجتمع  في  فــرٍد  كل  حق 
لــبــنــاء مستقبل  الــفــرصــة  لــه  لــُتــتــاح 
كل  فيصبح  العلم،  تأّمن  إذا  واعــد. 

إنسان قادرًا على النجاح في حياته.
حسن جابر
متوسطة كفرشيما

حّق التعليم للجميع
على الرغم من اتفاقّية حقوق الطفل التي تقّر بالحّق في الّتعليم للجميع، 
ال نزال نرى كثيرًا من األوالد يعملون في المحاّلت أو يتسّولون على الطرق 

بداًل من الذهاب إلى المدرسة. 
األزمــة  تفاقمت  االقتصادية،  األوضـــاع  وتــدهــور  األقــســاط،  زيــادة  ومــع 

وأصبحت ظاهرة خطيرة.
الحّق في التعليم المجاني واجب على الدولة، كما أّن تحديث المناهج في 
مدارسنا وتطويرها للتحفيز على اإلبداع وتنمية المواهب تماشيًا مع البرامج 
العالمّية ضرورة يجب اإلسراع في وضع خّطة عمٍل ناجحة لها وتنفيذها، بما 

يساعد المتعّلم على االبداع وليس فقط على التلقي والحفظ.
الّتعليم حّق ألوالدنا واستثمار لمستقبلهم لبناء مجتمع سليم ومزدهر.

نور األعور
Saint-Marry Orthodox school - Evaduation

المجتمع المتقّدم ُيقاس أّواًل بنسبة المتعّلمين 
العلم مفتاح ينقل اإلنسان من 
عالم الجهل إلى الّنور والمعرفة. 
أكثر  جعله  فــي  تكمن  أهّمّيته 
انفتاًحا، كما إّنه يطّور فكر الفرد 
أكثر  إلى محيطه  نظرته  ويجعل 
سبب  فالّتعليم  وحكمًة.  وعًيا 
لذا  الشعوب،  لتطّور  أساسّي 
يجب أن يتمّتع الجميع بهذا الحّق 
الفرد  تخّول  مهارات  واكتساب 

أن يكون ناجحًا ومتأّلقًا.
يضّر  الّتعليم  فــي  الــحــّق  إنــكــار 

الفرد والمجتمع مًعا: 
الفرد

الحّق يحّد من  التمّتع بهذا  عدم 
قدراته على التطوير ويجعله غير 
مستعّد  وغير  نفسه،  من  واثق 

لمواجهة صعوبات الحياة. 

المجتمع
مــســتــوى الــّتــعــلــيــم والــمــعــرفــة 
ففي  أخــرى.  عن  جماعاٍت  يمّيز 
المجتمعات الّنامية توجد النسبة 
ـــجـــوع والــفــقــر  الــكــبــرى مـــن ال
نسبة  قــّلــة  بسبب  والــّتــشــّرد، 
والمثّقفين. من هنا  المتعّلمين 
تكمن أهمّية الّتعليم في تطوير 

المجتمع وبناء الشعوب. 
ومن أجل مواكبة التطّور الّسريع 
ــم حــولــنــا،  ــعــال ــــذي يــشــهــده ال ال
يبدأ مسيرته  الفرد أن  يجب على 
لترسيخ  مبكرة  سنٍّ  في  بالتعّلم 
في  واالبتكار  والمهارات  األفكار 
المستقبل. كما يجب على الدولة 
إتاحة فرصة التعّلم للفرد فيشّكل 
عالمه الخاّص، يكتشفه بمفرده، 

الحياة،  في  هــدٌف  لديه  فيصبح 
مّما يجعله طموًحا ومثابًرا، وعندما 
يحّقق ما يريد، يعود بالفائدة على 
نفسه ومجتمعه، فيصبح المجتمع 

أكثر ازدهاًرا وتقّدًما. 
العلم هو أساس بناء الّشعوب. 
هـــو ســـّلـــم، يــســتــخــدمــه الــفــرد 
لالرتقاء، درجًة درجًة، نحو الوعي 
للوصول  والثقافة،  والحكمة 
ــاح.  ــج ــن ــث ال ــي ــــى الـــقـــّمـــة، ح إل
أّواًل  يقاس  المتقّدم  فالمجتمع 

بنسبة المتعّلمين فيه. 
بحق  الّتمّتع  الفرد  على  لذلك 
التعليم، مهما كان لونه وعرقه 

ودينه.
نزار القنطار
SABIS

العقول المبدعة تنشر النور 
حقوق  أساسي من  حّق  التعليم 
ــظــر عن  ــن اإلنــــســــان، بـــصـــرف ال
أو  الــعــرق  أو  الــديــن  أو  الجنس 
فالعقول  االقــتــصــادي،  الــوضــع 
في  المعرفة  نور  تنشر  المبدعة 

أرجاء الكون.
التعليم يزّود اإلنسان بالمعارف 
حوله،  يدور  ما  لفهم  الضرورية 
المتالك  الوحيد  السبيل  وهــو 
تقنيات العمل، لنتحّكم بالخدمة 
التي نؤّديها أو بالمحصول الذي 

ننتجه.

التعليم  وحـــدة  تــتــجــّلــى  ــا،  وهــن
والمهني،  العام  كافة:  بأنواعه 
والجامعي،  والتقني،  والفني، 

والمستمر.
على  التعليم  يقتصر  ال  وأيــضــًا، 
المدارس والمعاهد والجامعات 
ذلك،  من  أوســع  هو  فحسب. 
وأمـــاكـــنـــه أرحـــــب والـــخـــيـــارات 
الــتــعــلــيــمــيــة الـــمـــتـــوافـــرة في 

المجتمع متنّوعة. 
ــاجــات  ــن ح ــأمــي ــجــب ت ـــك، ي ـــذل ل
الـــمـــعـــرفـــة األســــاســــيــــة، عــبــر 

أكان طفاًل  تمكين كل شخص، 
لــإلفــادة  راشــــدًا،  أم  يــافــعــًا  أم 
الـــتـــربـــويـــة على  ـــرص  ـــف ال ـــن  م
األساسية  الــحــاجــات  يلّبي  نحو 
كالمعرفة  ومضامينه،  للتعليم 
وتشمل  والــقــيــم.  ــمــهــارات  وال
هذه الحاجات القراءة والكتابة، 
والحساب،  الشفهي،  والتعبير 
 وتنمية قرارات اإلنسان للعيش 

بكرامة.
ريان عبدالله
مدرسة كفرشيما الرسمية

Sara nassif - Sabis - Adma
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86 ســـنـة
التعليم

فلنستنتج العبرة بأنفسنا 
عن "روت لي األّيام" إلملي نصر الله

على  عــبٌء  المطالعة  أّن  البعض  ــرى  ي
اإلنسان، ويراها آخرون سالًحا يساعد على 
ا،  تجاوز مصاعب الحياة، لكّنني أنا شخصيًّ
بعد مشاركتي في مشروع تحّدي القراءة 
بالمرتبة  وفـــوزي  سنتين،  منذ  العربي 
الثانية عن محافظة جبل لبنان، أعرف أّنها 

بحر مليء بالمعارف والتجارب. 
التي  والكتب  والقصص  الــروايــات  مــن 
عّبود،  مارون  أمثال  كثيرين  ألدباء  قرأتها 
الدين،  تقّي  خليل  عــّواد،  يوسف  توفيق 
تــأّثــرت  الــديــن وغــيــرهــم،  فاطمة شــرف 
لألديبة  ـــام"  األّي لي  "روت  بكتاب  كثيًرا 
"يد  بأقصوصة  وبالتحديد  نصرالله،  إملي 
اّلتي  مشاهداتها  تــروي  فيـها  القانون"، 
في  المقيم  ألخيها  زيارتها  خالل  سّجلتها 
هناك  ــبــالد  ال طبيعة  فــوصــفــت  ــدا،  كــن
المواطنين  بالتزام  وفوجئت  الربيع،  في 
قوانين الصيد النهرّي الهادفة إلى حماية 
لقانون  الناس  واحترام  وسالمتها،  البيئة 
العجوز  الــمــرأة  قــّصــة  لنا  فـــروت  السير، 
التي كانت تجتاز الشارع متجاهلة اإلشارة 

الــحــمــراء لــلــمــشــاة، واســتــغــربــت األديــبــة 
على  بسالم  لتمرَّ  لها  السائقين  توّقف 
الخاّصة  الخضراء  اإلشارة  الرغم من ضوء 
بالسّيارات، فتلك المرأة ـــــ كما شرح لها 
األمــراض  مصّح  نــزالء  من  ـــــ هي  أخوها 
بالتجّول  لهم  تسمح  والــدولــة  العصبّية، 
ــا واحــــًدا في  ــوًم فــي شــــوارع الــمــديــنــة ي
الشعور  عدم  على  لمساعدتهم  األسبوع 
بالعزلة واالكتئاب، والناس هناك يعرفون 
هؤالء النزالء فيتوّقفون لهم، بكّل رضى، 
ليتمّكنوا من عبور الشارع، إذ ال أحَد يخالف 

إشارات السير الكهربائّية غيرهم. 
- 2 -

ــجــرؤ الــكــاتــبــة عــلــى الــمــقــارنــة بين  لــم ت
نستنتج  وتركتنا  واللبنانّيين،  الكندّيين 
العبرة بأنفسنا، لنتساءل عن مدى سالمة 
عقول الناس في بلدنا، مـّمـن ال يحترمون 

إشارات السير.  
المطالعة فعاًل بحٌر من المعارف والتجارب 
أن  علينا  فهل  جــديــدًة،  آفاًقا  تفتح  التي 

نهملها؟؟ 
قاسم خليفة
كرمل القديس يوسف - المشرف

السخرية الراقية ُتصِلح العيوب 
عن "وجوه وحكايات" لمارون عبود

أنا وليم، تلميذ في مدرسة كرمل القّديس 
يوسف/المشرف، عمري ثالث عشرة سنة، 
بها ألّنها  يّتصل  ما  المطالعة وكّل  أهوى 
وأشهر  العربّية  ولغتي  تراثي  على  تعّرفني 
من كتب ونظم بها نثـًرا وشعًرا. اشتركت 
المطالعة  تــحــّدي  مــشــروع  مسابقة  فــي 
وأهلي،  مدرستي  مــن  بتشجيع  الــعــربــي، 
جبل  محافظة  عن  األولــى  بالمرتبة  وفزت 

لبنان.
من جملة الروايات والقصص التي طالعتها 
كــتــاب"وجــوه وحــكــايــات" لــألديــب مــارون 
عبود، وأكثر ما لفتني نّص "الناس" ففيه 
يــتــنــاول األديــــب آفـــًة اجــتــمــاعــّيــة تكتسح 
حياة  الناس في  تدّخل  أال وهي  مجتمعنا، 
َمن  أسمع  دائما  أّنني كنت  وبما  اآلخرين، 
هي  الطفولة  مرحلة  إن  يقولون  حولي 
تفرض  اإلنسان ألّنها ال  األسعد في عمر 
أّية مسؤولّية على األطفال والصبية، فقد 
ذلك  عكس  أظــهــر  حين  الكاتب  فاجأني 
يعتمدها  التي  التقليدّية  الطريقة  بانتقاد 
يتأّثرون  حيث  أبنائهم،  تربية  في  األهالي 

بآراء الناس في كل أمورهم وانشغاالتهم 
يخافون  واالجتماعّية. نعم،  المعيشّية 
أبنائهم  صــّب  فــيــحــاولــون  الــنــاس  ألسنة 
الــعــادات  فرضتها  اجتماعّية  قــوالــب  فــي 
والتقاليد ليجّملوا صورة كلٍّ منهم من جهة، 
وليـراعوا إرضاء الناس من جهة أخرى، حّتى 
ولو كان ذلك على حساب بلورة شخصّيات 
أطفالهم وبنائها وفق ما يتمّيزون به من 
دون  الله  بها  خّصهم  ومــواهــب  صفات 
عقدة  معهم  حاملين  فينشأون  غيرهم، 
أّي حساب  أينما ذهبوا من دون  "الناس" 

لسعادتهم الشخصّية.
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كم  الكتاب،  هذا  مطالعتي  أثناء  شعرت 
برع مارون عّبود في تقّصي الحقائق التي 
منذ  الناس  أمــور  في  الناس  تدّخل  تصّور 
لحظة تكّون الجنين في بطن أّمه. أحسست 
شخصّيات  وبأّن  ا،  شخصيًّ عّني  يتكّلم  بأّنه 
قّصته يعيشون بيننا وحولنا، فأهله كأهلي 
وجيرانه كجيراني تماًما لم يحيدوا عن تلك 
أساسها  على  يحاسبونني  التي  المقاييس 
كيفما اتجهت ومهما فعلت. فعاًل أعجبُت 
فكاهّية  بطريقة  صّور  الذي  األديب  بهذا 

وكاريكاتورّية ما عانينا منه جميعنا، رفاقي 
قيود  من  حياتنا  مراحل  مختلف  في  وأنــا، 
تأسرنا وتؤّثر في تكوين شخصياتنا وبنائها.

بوجوب  تتلّخص  استنتجتها  التي  العبرة 
حرص األهل على تربية أبنائهم تربية صالحة 
تدفعهم للتمييز بين الخطأ والصواب من 
دون أن يكون هّمهم إرضاء الناس فقط. 
هكذا يعتاد الولد  اختيار الطريق الصحيح 
من دون أن يقارن نفسه بغيره، فيتصّرف 
عن اقتناع بما يرضيه طالما أّنه ال يتعّدى 
يتنافى مع  ما  يرتكب  أحد وال  حّرّية  على 
بإشراف  عليها  نشأ  التي  السليمة  تربيته 
من  أكثر  يعرفون  الذين  ومرّبيه  عائلته 
ومواهب  طاقات  من  يملكه  ما  غيرهم 

وقدرات.
أسلوبك،  وأحببت  أحببتك،  عّبود  مــارون 
تعرف  التي  المرحة  بشخصّيتك  وأعجبت 
وآفــاتــنــا  الــشــخــصــّيــة  عيوبنا  تصلح  كــيــف 
االجتماعّية من خالل سخرية راقية تعّرفت 
بالمضحك  ــعــرف  ي مـــا  عــلــى  خــاللــهــا  مـــن 

المبكي.
وليم المهتار
كرمل القديس يوسف - المشرف

لنعيش سعداء
يجب أال نّدعي
ما لسنا عليه 

عن "عشر قصص من صميم الحياة" 
لخليل تقي الدين

ا، وهي حامل بي،  كانت أّمي تقرأ لي يوميًّ
ِمّما  بنفسي  القراءة  أجيد  أصبحت  أن  إلى 

جعل بيني وبين المطالعة رابًطا قويًّ
خاللها زادت قدرتي على التحليل وامتلكت 
ــًرا مـــن الـــمـــفـــردات وأصــبــحــت  ــي عـــــدًدا كــب
على  قــادرة  جعلني  ِمّما  أقــوى  شخصّيتي 

التعبير والمحادثة ومناقشة اآلخرين. 
اللبنانّيين  الكّتاب  من  للعديد  قــرأت  لقد 
إملي  نعيمة،  ميخائيل  عّبود،  مارون  منهم 
األخير  هــذا  الــديــن.  تقي  وخليل  نصرالله 
الواقع  مــن  القريب  أسلوبه  إليه  شــّدنــي 
كتبه  ومــن  الخيال.  عــن  والبعيد  المعاش 
وفيه  الــحــيــاة"  صميم  مــن  قصص  "عــشــر 
قّصة "في مهّب الغرام" التي تتناول قّصة 
الشاب المغرور فؤاد اّلذي يهّمه أن يظهر 
بين الناس بمظهر َمن تتـهافت عليه الصبايا 
وعّز  جــاه  ذو  يّدعي  كما  ــه  ألّن والــســّيــدات 
الحال،  معدوم  أّنه  مع   ، حادٍّ بذكاٍء  ويتمّتع 
يعيش في أوهامه وأكاذيبه؛ إلى أن التقى 
بفتاة تدعى جرمين فتنْتُه ووَقَع في غراِمها 
فانقلبت حاله وأصبح أكثر الناس إخالًصا في 
والعبث،  اللهو  يعرف  ال  تجاهها،  عاطفته 
أن  أبــت  الفتاة  لكّن  أمـــوره.  واستقامت 

تصبح بطلة في إحدى رواياته فصّدته. 
القناعة  أّن  القّصة  تعّلمُت من هذه  لقد 
في  سعداء  نعيش  ولكي  يفنى  ال  كـْنـٌز 
هذه الحياة يجب أن ال نّدعي ما نحن لسنا 

عليه. 
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نسبة المطالعة تضاءلت كثيًرا بين الناشئة 
ــل اإلعــــالم واإلنــتــرنــت  بــعــد انــتــشــار وســائ
ــذي  اّل يــهــّم هــذا الجيل  وأصــبــحــت أمـــًرا ال 
يقضي أوقاته في أشياء فارغة كمشاهدة 
واألغاني  التافهة  والمسلسالت  األفــالم 
الهابطة. كّلي أمل أن ال تصبح القراءة في 

خبر كان ... 
قمر الجردي
كرمل القديس يوسف - المشرف

تعّلمُت أن أحترم اآلخر 
مع كّل اختافاته

عن "الصبي األعرج" لتوفيق يوسف عّواد

المطالعة ثروة، أساس وغنى فكري وروحّي، فال علم بال قراءة. 
عندما أقرأ أتعّلم الكثير من العبارات والكلمات اإلبداعّية من خالل 

بحر علمها الواسع. 
إملي  أمثال  لبنانّيين  وأدبــاء  لكّتاب  عربّية  أقاصيص  قراءة  أحّب 
نصرالله، مارون عّبود، فاطمة شرف الدين، سالم الراسي. وقد 
يوسف  توفيق  للكاتب  األعــرج"  "الصبّي  كتاب  مؤّخًرا  أعجبني 

عّواد. 
أثناء مطالعتني لهذا الكتاب عشت حالة المعاناة اّلتي عاناها الصبّي 
ِبَعًصا سحرّيًة أغّيـر بها  األعرج. حزنُت لحزنه وتأّلـمُت أللـمه وحلمُت 
أو  إعاقة جسدّية  من  يعاني  َمن  كّل  تجاه  الـموحشة  العالم  نظرة 
كّل  مع  اآلخــر  أحترم  أن  قراءتي  خــالل  من  لذلك تعّلمُت  عقلّية. 

اختالفاته فهذا من الواجبات األولّية المطلوبة من كّل واحد مّنا. 
للقارئ  يفتح  مفتاح  ألّنها  المطالعة  على  جميعهم  الّناس  أشّجع 
والّسلوك  الحميدة  بــاألخــالق  فيتحّلى  المختلفة  العلم  أبــواب 

المستقيم. 
تيا ���� مارّيا البستاني
كرمل القديس يوسف - المشرف

صعوبات الهجرة 
والتأقلم مع المجتمعات المختلفة

عن "غدي وروان" لفاطمة شرف الدين

من  الكثير  وأمضي  كثيًرا  الــقــراءة  أحــّب  ا،  شخصيًّ
الفوائد  عن  فضاًل  الكتب.  مطالعة  في  الوقت 
إلى  الحقيقي  العالم  من  تنقلني  فإّنها  اللغوّية 
العالم الخيالي حيث تنتهي الحكايات بنهاية سعيدة، 

خالية من المشاكل. 
اللبنانيين  األدباء  لمختلف  القصص  مطالعة  أحّب 
شرف  فاطمة  اللبنانّية  للكاتبة  خصوًصا  والعرب، 
يواجهها  تتناول في كتاباتها مشاكل  الدين، فهي 
عائلّية،  مشاكل  اليومّية:  حياتهم  في  الناشئون 

مدرسّية، اجتماعّية كالهجرة مثاًل. 
قّصة  الــديــن  فاطمة شــرف  األديــبــة  مــن قصص 
صديقين،  حول  أحداثها  تــدور  التي  وروان"  "غــدي 
الصيفّية،  العطلة  انــتــهــاء  فبعد  وروان،  غــدي 
يوم  كّل  حيث  الممّلة  حياته  إلى  منهما  كّل  يعود 
يشبه اآلخر، غدي في بروكسل، وروان في لبنان. 
من  الكثير  الدراسّي  عامهما  خالل  البطالن  يواجه 
المشاكل، في المدرسة أو في المنزل، فيتبادالن 

الرسائل كلٌّ من موقعه يروي ما يحدث معه، يصف 
ما يراه ويعّلق على كّل ما هو غريب أو مستورد 

من عادات وتقاليد. 
يعانيه  ما  على  الكتاب  هــذا  خــالل  من  تعّرفت 
في  للعمل  لبنان  تــرك  اخــتــاروا  الذين  اللبنانّيون 
في  أبنائهم  تأقلم  صعوبات  وعايشت  ـــا  أوروب
وتقاليدنا.  عــاداتــنــا  عــن  تــمــاًمــا  مختلف  مجتمع 
العطل  خالل  للرجوع  هــؤالء  بشوِق  وأحسست 
المدرسّية إلى لبنان بهدف لقاء األهل واألقارب 

واألصدقاء. 
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البالغين  وحــّتــى  والناشئين  األطــفــال  كــّل  أشــّجــع 
على المطالعة الستثمار الوقت ال لقتله، معظم 
أمام  أوقاتهم  يقضون  هذه  أّيامنا  في  الناشئين 
اإللكترونّية،  واأللعاب  الذكّية  الهواتف  شاشات 
فراغهم.  أوقــات  في  يقرأون  الذين  هم  وقليلون 

فهل َمن يستمع إلى هذه النصيحة المجانّية؟ 
صوفي الحايك
كرمل القديس يوسف - المشرف

محمد بزون - العاملية علي بدران - العاملية Sabis Koura - Nour Mansour

أحمد عيسى - العاملية
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كيف ندرس؟

كي ندرس جيداً ,هناك طرق عدة فعالة: 

تدرَّب على تشغيل دماغك
حاوِل أن تتذكّر مضمون الحصّة الدراسية
حضِّر أسئلة بنفسك، وحاوِل اإلجابة عنها

راجِع االختبارات والتمارين التي أنجزتها في الصف
ادرس مع شخص آخر وتبادال طرح األسئلة

ادرس في فترات متقطعة
ادرس بتواتر أكبر، إنما لفترات أقصر

حضِّر روزنامة بجدول الدراسة وتوزيع الفترات
راجِع أكثر من مادّة واحدة خالل كل فترة من فترات الدراسة

خُذ قسطاً وافياً من النوم
ال تُجهِد نفسك بالدراسة لوقت طويل عشية االمتحان

الثقة بقدرتك على التحسّن
عندما ترتكب أخطاء، ال يعني ذلك أنك تفتقر إلى الموهبة 

في مادّة معيّنة؛ كل ما في األمر أنه عليك أن تواصل الدراسة كي
 يتحسّن في أدائك. تذكَّر أن دماغك يتغيّر كلما تقدّمتَ في عملية التعلم

التعليم

فوائد 
التعليم

¶  تمّتع األوالد بقدر أكبر من األمان
¶  تأمين فرص عمل أفضل

¶  تحقيق األحالم والتطلعات
¶  بناء السالم

¶  يساعد  على خفض حاالت العنف القائم على أساس النوع اإلجتماعي
¶  تمّتع األوالد بصحة أفضل، اذ ان التعليم يعزز المعرفة بالممارسات الصحية

¶  يزيد فرص وصول الفتيات إلى العمل الالئق
¶  يؤدي إلى تعزيز رفاه األوالد

¶  التكيف على نحو أفضل مع الصدمات االقتصادية والصراعات.
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 فوائد التطّوع
– تكوين صداقات متنوعة

– اكتساب خبرات ومهارات جديدة
– تنمية الشخصية والروح القيادية 

وتــعــلــم عمل  ـــاس  ـــن ال بــيــن  ـــعـــاون  ـــت ال  –
المجموعات

– الشعور بتقدير الذات والثقة بالنفس
– استثمار الوقت بما يفيدنا

– تنمية المجتمع ليكون أفضل
– تعزيز الشعور بالوالء إلى الوطن.

أيها األهل... اليكم هذه النصائح

اكتشاف قدرات األبناء ونمط تفكيرهم  –
القدرات  من  االفادة  على  مساعدتهم   –

والمواهب في المكان الصحيح
األبناء  نفوس  في  التطوع  روح  تعزيز   –

وتشجيعهم 
ــدأ مـــن الــمــنــزل  ــب ــة الــتــطــوعــيــة ت ــرحــل ال  –

بمساعدة أفراد األسرة
–  ممارسة األعمال التطوعية أمام أبنائنا 

واصطحابهم في مهمات تطوعية 
– مراعاة اهتمامات األبناء في أي محاولة 

الشراكهم في العمل التطوعي
ـــرة  عـــــرض قـــصـــص شـــخـــصـــيـــات مـــؤث  –
إلى موقعها بسبب  ومشهورة وصلت 

األعمال التطوعية
عمل  أي  بعد  معنويًا  األوالد  مكافأة   –
العائلة  أمـــام  عنه  كالحديث  تطوعي 

وفي المجتمع.

تجربة الصحافي: 

أكثر من   إليه  "نتحد تطوعًا" هو ما خلص 
المرحلة االبتدائية  تلميذًا من صفوف   60
المقاصد.   – الوليد  بن  خالد  مدرسة  في 
وبالتعاون مع جريدة "النهار" تحولت إحدى 
قاعات المدرسة إلى غرفة عمليات للبحث 
العمل  "إنه  التطوع وفوائده:  في معنى 
التالمذة  يحققه  فما  مقابل"،  دون  من 
أثمن من أي مبلغ مادي: "تنمية المجتمع، 
بالنفس،  الــثــقــة  الـــمـــهـــارات،  اكــتــســاب 
تنمية  للوطن،  والــوالء  باالنتماء  الشعور 
غالبية  أن  واضــحــًا  وكـــان  الــشــخــصــيــة...". 
من  التطوع  بمرحلة  انطلقوا  الــتــالمــذة 
مــنــازلــهــم، فــي مــســاعــدة أفــــراد األســـرة 
بسيطة  بمهمات  محيطهم  في  والناس 
حيث  مــدارســهــم،  إلــى  انتقلوا  وبــعــدهــا 
بحثًا عن  الــعــمــال واألســاتــذة  يــســاعــدون 
مدرسة نموذجية في الشكل والمضمون، 
ويستعدون لمرحلة التطوع في المجتمع، 
يكون كل منهم متطوعًا  أن  إلى  وصــواًل 
إلى  وانقسموا  الطوارئ.  لمهمات  جاهزًا 
يمثلهم،  قائدًا  بينهم  اختاروا  مجموعات، 
ونائبًا يشاركه القرار. وبدأت كل مجموعة 
المدرسة  في  تطوعية  أفكار  عن  بالبحث 
أعمال  إلى  وإضافة  المجتمع،  في  وأخرى 
من  اعتبروها  التي  االنسانية  المساعدة 
يومياتهم، احتلت األفكار البيئية لوائحهم: 
تدوير،  إعــادة  تشجير،  المدرسة،  "نظافة 
مواجهة البالستيك..."، واألعمال الخيرية: 
"زيارة دار العجزة، مساعدة المحتاجين،..."، 
وأخرى منها: " تحضير معرض كتب وتقديم 
قال  وأخــيــرًا  الجمعيات..."،  إلحــدى  الربح 
ابتسامة  مع  لحزين  وردة  "أحيانًا  أحدهم: 
كافية لتعيد ضحكته"، إنه جيل يدفعنا إلى 

األمل بمستقبل لبنان.

ال السمراء وال الشقراء
وأشكالها،  زهــورهــا  اختالف  في  يكمن  الحديقة  جمال 
والمالبس  فوائدها،  باختالف  تتنّوع  المغذّية  واألطعمة 
يجعل  االختالف  هذا  ألوانها.  تفاوت  في  تتباين  الجميلة 
تــمــازجــت فيها األلـــوان  لــوحــة فنية  يــبــدو كــأّنــه  الــتــنــّوع 
االنــســان  فــريــدة.  لــوحــة  فأثمرت  وتناسقت  ــرســوم  وال
نفسه  خاضع لقانون االختالف فتختلف أفكاره وقناعاته 
ورغباته خالل رحلة حياته. فإذا كان االنسان يمتلك الكثير 
من االختالفات والتناقضات في داخله، فلماذا ال يقبل 

االختالف مع االخر؟ 
كنت أسال نفسي دائًما، لماذا ال تخلو أحاديث الرفاق من 
انتقاد من هو قصير، والسخرية ممن هو سمين، وعدم 
والتقاليد  والــعــادات  اللون  في  عنهم  اختلف  من  تقّبل 
الى  انتقلت  البشرة  التفكير. فجارتنا فتاة سمراء  وطرق 
بنايتنا حديًثا، كثيرا ما  أسمع همسات الهمز واللمز عنها 
والبعض يرفض اللعب معها. وأيًضا في حّينا فتاة شقراء 
"الجئة"  ألنها  بتكّبر  ويعاملونها  يتجنبونها  الرفاق  كان 
الّسمراء  فال  بلدنا.  الى  للهجرة  الحرب  ظروف  اضطّرتها 

سلمت من سهام الّنقد وال الّشقراء.
الخاصة  الحاجات  ذوي  من  األشخاص  يؤلمني  ما  وأكثر 
الذين  لم يسلموا من هذا االذى، وهو االذى النفسي. 
تكون  أن  يمكن  مشكلة  أو  نقص  لديه  إنــســان  فكل 
بّد أن نكّن لهم االحترام جميعا  مرئّية أو غير مرئية، فال 
االحترام  هذا  مظاهر  تتجّلى  أن  بّد  وال  بشر.  كلنا  ألننا 
المجتمع ومن خالل  في حسن معاملتهم ودمجهم في 
في  واألمـــان  الــراحــة  سبل  وتوفير  واحترامهم  تقّبلهم 
شّتى األماكن: المدارس، الّشوارع واألندية... فهذا هو 

االحترام الحقيقّي لهم. 
من  أنك  لمجرد  لهجته  بغير  تتكّلم  أحد  سمعك  إذا  أّمــا 
ألنك  الصدر،  رحب  تكون  أن  بّد  ال  عندها  أخــرى،  مدينة 
المصطلحات  على  والسخريات  النكات  لسماع  ستضطّر 

"الغريبة" بالنسبة لهم. 
في مجتمعاتنا نتقبل اآلخر كما نريد نحن وليس كما هو، 
وقد نجعل اآلخر عدّوا لمجّرد أنه يختلف معنا في الرأي، 
أيًضا  القلب  في  خالف  إلى  يتحّول  قد  االختالف  وهــذا 

العادات  ببعض  الّتمّسك  إلى  الّرئيسّي  الّسبب  ويعود   .
ما  عن كل  النظر  وبغّض  االخر.  لقبول  القاتلة  والتقاليد 
من  الحقيقة  في  بأّننا  االعــتــراف  من  لنا  بد  فال  سبق، 
أكثر شعوب العالم تكراًرا للقول المأثور: "اختالف الرأي 
القضايا  كل  نفسد  أننا  والواقع  للود قضية"،  يفسد  ال 
العقل  حكم  نتقبل  أن  الصعوبة  ومن  والتجني،  بالصراع 
من أجل وحدة الوطن أو االحتفاظ بحبل الوّد مع اآلخرين.
الحوار وتقبل اآلخر  لنعزز ثقافة  نتعاون  بّد من أن   فال 
لدى األجيال الصاعدة، من خالل دور األسرة في تربية 
التنوع  متقباًل  منفتًحا،  الطفل  لينشأ  الثقافة  هــذه 
واالختالف. وإدخال بعض المواد على المناهج الدراسّية 
وال  األطفال.  ودمج  االختالف  احترام  على  تحّض  التي 
ننسى دور اإلعالم الذي يعّد مؤسسة ثقافية وتربوية 
لها أثر بالغ في اكتساب القيم واألفكار المختلفة لبناء 

قادة الغد. 
صفية عبد الله
كلية خالد بن الوليد- المقاصد

التحدي الكبير
المطلوب من القائد التطوعي العناية بثالث دوائر في 
آن واحد أكثر من غيره، هذه الدوائر هي دائرة المهمة 

التطوعية، دائرة فريق العمل، دائرة األفراد.
 وألن ظاهرة التطوع في المجتمعات العربية تنمو في 
شكل فرق ومجموعات عمل، فإن على القائد التطوعي 
بها.   واالهتمام  الدوائر  بهذه  اإلحاطة  في  مسؤولية 
قــادرًا  يكون  أن  عليه  يجب  الناجح  التطوعي  القائد 
رؤية  خالل  من  بوضوح  التطوعية  المهمة  تحديد  على 
جذابة وأهداف واضحة وتخطيط واقعي يغري اآلخرين 
الستثمار أوقاتهم بالتطوع من أجلها. ويكون هو أكثر 
المشروع  بدايات  في  األقل  على  بها  إيمانًا  غيره  من 

التطوعي.
وألن كثيرًا من المهمات التطوعية الناجحة يصعب حاليًا 
تنفيذها بشكل فردي، فإن المهمة الثانية للقائد هي 
عمل  مجموعة  أو  فريق  تشكيل  على  قــادرًا  يكون  أن 
منسجمة ويهيئ لها البيئة المناسبة للعمل بروح الفريق 
فتتعلق  التطوعي  للقائد  الثالثة  المهمة  أما  الواحد. 
باألفراد أنفسهم، فلكل متطوع حاجة يريد أن يحققها 
من خالل تطوعه، وقد يكون تحقيق المهمة الجماعية 
ولذا  الوحيد،  ليست هي هدفه  أجلها  التي تطوع من 
من  تمكنه  مرهفة  حاسة  يمتلك  الناجح  القائد  فــإن 
التعرف على شخصيات المتطوعين وحاجاتهم الفردية، 
من  لتحقيقها  المتطوعين  هــؤالء  دعم  على  والقدرة 
خالل منح الفرص المناسبة لهم للنمو والتطور وتحقيق 

ما يصبون إليه.
التطوعي هو قيادة  القائد  يواجه  الذي  الكبير  التحّدي 
أن  دون  من  متوازية  بطريقة  الثالث  المناطق  هــذه 

يؤدي اهتمامه بإحداها إلى إهمال األخريات.
المقاصد   جمعية  منها  الــخــيــريــة  الــجــمــعــيــات  تتمثل 
اإلسالمية بمثال واضح عن القيادة والعمل التطوعي 
مثمر  عمل  واكبر  المجتمع.  في  المحتاجين  لمساعدة 
تطوع  هو  التطوعي  الميدان  في  المقاصد  لجمعية 
التالمذة الهائل لمساعدة الناس في مختلف الميادين. 
أهمية العمل التطوعي الذي يتميز بالقوة واألمل وحب 
العطاء ومساعدة اآلخرين، كما تشجع الجمعية كل من 

ساهم ويساهم في رسم بسمة على وجه المحتاج.
لبناء   مهّمان  أســاســان  الــّتــطــوعــّي  والعمل  الــقــيــادة 
الُمجتمعات وإنمائها، وبّث وعي الّتعاضد والترابط بين 

كل أعضائه. 
هادي أبو حويلي 
كلّية خالد بن الوليد- المقاصد



25
Lundi  19  Novembre  2018  |  2018  االثنين  19  تشرين الثاني

86 ســـنـة
بكرا أحلى

Aimer, 
c'est accepter

et réspecter malgré 
les différences

Accepter l’autre malgré différence est très 
important. Le plus grave c’est que la plupart 
des gens ne le font pas.
L’essentiel n’est pas l’apparence physique 
mais la beauté morale. Chacun doit respect-
er la croyance de l’autre même si elle varie 
de la sienne.
Nous sommes différents en apparence mais 
nous sommes tous égaux en droit. Aimer, 
c’est accepter l’autre tel qu’il est malgré sa 
différence.

Lana Aridi
Collège Elysée 

Accepter et 
respecter l’autre 

malgré sa différence
On doit accepter les autres tels qu’ils sont. 
Accepter quelqu’un et le respecter tel qu’il est 
c’est l’écouter et l’encourager à s’exprimer, 
lui pardonner sans compter, lui souhaiter du 
bien, l’accueillir sans le critiquer.  

Racha Farran
Collège Elysée

Être different,
est-ce si terrible ?!

Mon ami à l’école.
Jamais ne sourit.
Il est toujours suivi.
Par des gens qui se moquent de lui.
Sa maman lui dit :
« Mon enfant tu n’es pas maudit !
Maman tu ne comprends pas.
Comme les autres je ne suis pas.»
La maman affolée
Une fille, un garcon ça ne va pas changer.
Ils doivent te respecter comme tu es !!!

Gracia Kmeid      
Collège Elysée 

ثمرة الخير 
أن تصحبنا  ربيعي جميل  يوم  إدارة مدرستنا في  قررت 
لهذه  هللت  األيتام.  دور  إحــدى  تقيمه  معرض  لزيارة 
الفكرة، ألنني لطالما أحببت القيام بمثل هذه الزيارة، 

فأنا من مشجعي عمل الخير. 
في اليوم المحدد، وعند الصباح قبل ارتيادي المدرسة، 
في  أريــده  ما  ألشتري  المال  من  مبلغًا  أمي  أعطتني 

ذلك المعرض.
عند وصولي إلى المدرسة، كانت الحافلة في االنتظار، 
إلى  وتوجهنا  منها،  ترجلنا  األيتام.  دار  إلى  بنا  فسارت 
قاعات المعرض، حيث فوجئت بجمال اللوحات المعلقة 
على الجدران، وحولها األطفال وقد بانت في عيونهم 

نظرات الفرح لحضورنا.
تلك  أعماق  باديًا في  الحزن  الوقت نفسه، كان  وفي 
لفتت  وكذلك  اشتريتها،  لوحات  أعجبتني  النظرات. 
في  مني  رغبًة  أيضًا  فاشتريتها  أخــرى  لوحات  انتباهي 

تشجيع األطفال ومساعدتهم. 
تابعنا التجول إلى قاعة أخرى، وقد عرضت فيها الكثير 
النحيلة.  أيــديــهــم  صناعة  مــن  االكــســســورات"  "مــن 
اشتريت الكثير ألساعد هؤالء األطفال الذين حرمتهم 
أسمى  من  الخير  عمل  واألمـــان.  الحنان  نعمة  الحياة 

األعمال.
نور علي محمد 
Lycee Francais international Elite - Beyrouth

 La différence dans le monde... 
Dieu a Embelli ce monde par sa diversité. 
Nous sommes tous humains pourtant tous 
différents et cela rend chacun d’entre nous 
unique.
Faut-il seulement aimer ceux qui nous res-
semblent physiquement? Absolument pas. 
La couleur de la peau et l’aspect physique 
ne déterminent point notre personnalité. 
Ce qui compte vraiment, c’est le coeur et 
l’esprit des gens. Dans la société, il faut re-
specter les autres, surtout leurs droit d’être 

différents, Ainsi chacun a le droit à sa pro-
pre religion, à un mode de vie particulier 
et à ses propres idées. Nous devons nous 
mettre à la place de l’autre avant de nous 
moquer de lui ou de le harceler à cause 
de ses différences. Si nous respectons 
l’autre, il va à son tour nous aimer et nous 
respecter ce qui contribuera à unifier notre 
société  et vivre dans un monde beaucoup 
plus heureux.
La plupart du temps, nous craignons 

l’autre à cause de ses habitudes étrang-
es /non familiaux ou parfois à cause de 
sa langue étrangère et de ses habits 
particuliers pourtant si nous prenons le 
temps de bien le connaître, nous sau-
rons à quel point il peut-être gentil ou 
adorable.
Le respect des autres est obligatoire. C’est 
ce qui rend la vie en société plus paisible.

Ghady Dib     
Collège Elysée 
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كن مسؤواًل

هكذا أكون مسؤواًل
احترام  علينا  مسؤولين،  صالحين  مواطنين  نكون  كي 
القواعد العاّمة في أي مجموعة ُوِجدنا فيها. في العائلة 
والمدرسة والعمل، في المنزل، في الخارج... كي نتمّكن 
من العيش مع اآلخرين، علينا أاّل نعتمد عليهم، بل أن 

نشاركهم ونبذل جهدًا في تحّمل المسؤولّية معهم.
للمسؤولية أوجه متعّددة أهمها:

القدرة  الشخص  تمنح  األخالقية، وهي  المسؤولية   -
على تحّمل تبعات أعماله، ومصدرها الضمير.

- المسؤولية االجتماعية، وهي التزام الشخص قوانين 
المجتمع وتقاليده واحترام اآلخر.

- المسؤولية الدينية، وهي التزام الشخص أوامر الله.
من هنا يكون اإلنسان مسؤواًل:

- عندما يحترم آراء اآلخرين وحقوقهم. 
- عندما يحترم القوانين واألنظمة في بالده ومدرسته 

وبيته.
- عندما يساهم في تنمية مجتمعه.

- عندما يلجأ الى القانون لحّل الخالفات والّنزاعات.
- عندما ُينجز األعمال باتقان وجّدية.

- عندما يحافظ على ممتلكات الغير.
- عندما يرفض الرشوة والضغوط.

- عندما يراعي كرامة الناس.
- عندما ال يستغّل مركزه في العمل من أجل مصلحته 

الشخصّية.
- عندما يتعاون مع مختلف األفرقاء.

- عندما يتمّتع بروح المبادرة، ويكون سّباقا في ابتكار 
مشاريع مفيدة.

- عندما يكون قدوة.
لك  يسمح  فذلك  مسؤولّيات،  لديك  تكون  أن  أخيرًا 
اآلخرين  وتجعل   ، مستقالًّ وتصبح  بنفسك،  تثق  بــأن 

يقّدرونك.
مارّيا نّجار 
مدرسة االليزه - الحازمّية

جعلُت أهلي فخورين بي
المسؤولية من القيم اإلنسانية المتعارف عليها. 
واجباته  يتّمم  المسؤولية  يتحّمل  الـــذي  الــمــرء 
مجتمعه  تجاه  والتزاماته  والمدرسّية،  المنزلّية 
أيضًا. هو يدرك اّنه سُيسأل عن تصّرفاته، أي اّنه 

ُمَطالٌب بتقديم حساب عنها.
اختبرت معنى المسؤولية عندما كان أبي مريضا، 

واضطّرت أّمي الى البقاء معه في المستشفى.
ـــا فـــي الــبــيــت،  حــيــنــهــا بــقــيــت مـــع أخـــتـــي وحـــدن
بها.  لالهتمام  تساعدني  أن  جــّدتــي  فاقترحت 
نتشاجر دومًا، وألتفه  كّنا  أننا   لكّنني رفضت، مع 

األسباب. 
لوحدي  اللعب  من  بدال  المسؤولية  تحّمل  قّررت 

أاّل  جاهدة  حاولت  الخاّصة.  بــأمــوري  واالهتمام 
لها  الــّطــعــام  بتحضير  واهتممت  معها،  اتشاجر 
اّنني  حتى  ومساعدتها،  دروسها  على  واالشــراف 

لهوت معها، فتسّلينا كثيرا. 
جدًا  فخورين  كانوا  المنزل،  الى  أهلي  عودة  عند 
كثيرة،  بأمور  االهتمام  مني  يطلبون  واآلن  بي. 
فتاة  انني  عرفوا  ألّنهم  ثقة،  بكل  علّي  ويّتكلون 

مسؤولة، ولن أخّيب آمالهم. 
بأنني  يشعرني  إذ  ممّيز،  المسؤولية شيء  تحّمل 

إنسانة ناجحة وراشدة.
كريستا شكور
مدرسة االليزه –  الحازمّية

لكل منا مسؤولياته
والعائلة  الوطن  تجاه  مسؤولياتنا  ازدادت  العمر،  بنا  تقّدم  كّلما 
والمجتمع... فالكبار لديهم مسؤولّيات أكثر من األطفال، ولكن 

لكّل مّنا مسؤولّياته.
في المدرسة، تظهر مسؤوليتنا من خالل التنّبه إلى أي مشكلة 
يعانيها أحد الّرفاق، ومساعدة  الّزمالء في حّل التمارين أو فهمها 
االدارة  علينا  تفرضها  التي  القوانين  احترامنا  عبر  وأيضًا  أحيانا، 

والمعّلمون، والمحافظة على نظافة صّفنا وترتيبه.
اإلشـــارات  ونحترم  جّيد  بسلوك  نتمّتع  أن  علينا  ــّشــارع،  ال فــي 
الّضوئّية. أّما في المنزل، فعلينا مّد اليد والمساعدة في تحضير 

الفطور مثال، أو ترتيب األسّرة واألغراض وجمع الّنفايات.
لنا أهلنا  اثبتنا جدارتنا في تحّمل مسؤولّية أفعالنا، فسيترك  إذا 
محدود،  شكل  في  لو  حتى  ثقتهم،  وسننال  الحرية،  من  فسحة 

كي يثبت لهم اّننا نستطيع تدّبر أمورنا بأنفسنا. 
اّطالع  أاّل نكذب عليهم، ونبقيهم على  مّنا  يتطّلب  األمر  وهذا 

على ما نفعله داخل المنزل وخارجه. 
سيرينا أنطون
مدرسة اإلليزه – الحازمّية

أبي وأمي عّلماني
أبي  من  تعّلمته  ما  هذا  بالّتحّديات.  مليئة  الحياة 
األساسّية  بواجباتهما  يقومان  أراقبهما  وأنا  وأّمي 
العائلة.  على  للمحافظة  المتواصلة  وأعمالهما 
الّراشدون  بها  يتحّلى  صفة  المسؤولّية  هل  ولكن 
وكبار الّسّن فقط؟ بالّطبع ال. فنحن األوالد يمكننا 

كذلك أن نكون مسؤولين وبأشكال متنّوعة.
فــمــســاعــدة األهــــل أمــــٌر ضـــــروريٌّ لــتــطــويــر حــّس 

المسؤولّية. ولكن كيف نصبح اوالدًا ناضجين؟ 
ثيابنا  ترتيب  أو  الّتنظيف  في  المساعدة  يمكننا   -
الّطعام.  تناول  بعد  المائدة  وتنظيف  خلعها،  بعد 
من  جـــّوًا  ونضفي  طــاقــة،  األّم  على  نــوّفــر  هــكــذا 

الّتعاون على البيت.
- القيام بعملنا منفردين يمنح أهلنا وقتًا أكبر لالعتناء 
نحن  مّنا  أكثر  إليهما  بحاجة  فهم  الّصغار.  بإخوتنا 
المدرسّية  بواجباتنا  نقوم  أن  يمكننا  الكبار. كذلك، 
بمفردنا على أتّم وجه من دون الّلجوء الى مساعدة 

فهمها  علينا  يصعب  التي  األمــور  في  إال   ذويــنــا، 
كثيرًا.

- الّتهذيب واالعتذار عن أخطاء نرتكبها أصدق تعبير 
عن أّننا مسؤولون، وأننا ندرك أخطاءنا تجاه اآلخرين. 

وهما يعّبران كذلك عن احترامنا لذواتنا ولآلخرين.
على  تقع  المسؤولية  ان  إلى  االشــارة  من  بّد  وال 
عاتقنا في المجتمع عموما، والمدرسة خصوصًا، إذ 
علينا التقّيد بقوانينها العاّمة واحترامها، ومساعدة 
نظافة  فــي  المساهمة  او  الــحــاجــة،  عند  رفــاقــنــا 

مدرستنا وصّفنا باعتبارهما بيتنا الثاني.
بــنــاء عــائــلــة ومجتمع  تــســاعــدنــا فــي  الــمــســؤولــيــة 
أن  َغر وتعّلمنا  الصِّ منذ  مارسناها  فإذا  متماسك. 
عندما  للّثقة  أهــال  حتما  نصبح  مسؤولين،  نكون 

نكبر.
ساري ديب 
 مدرسة االليزه –الحازمّية

أنا إنسان مسؤول
الــشــعــور بــالــمــســؤولــيــة هــو في 
في  فّعال  كفرٍد  فأنا  تحقيقها. 
بحّس  أتــحــّلــى  أن  عــلــّي  المجتمع 
لقب  اســتــحــّق  كــي  المسؤولية 

"إنسان مسؤول" عن جدارة.
أنـــــا إنــــســــان مــــســــؤول عــنــدمــا 
والفروض  الــدراســة  وقــت  احترم 
مواعيد  التزم  وعندما  المنزلية، 
ــنــوم واالســتــيــقــاظ. فــال اتــأّخــر  ال
مثال في الوصول الى مدرستي، 
اتغّيب عنها إال عند الضرورة  وال 

القصوى.

ارّتــب  عندما  مسؤول  إنسان  أنــا 
ــابــي واحـــافـــظ على  ــي غــرفــتــي وث
اترك  فال  وغرفتي،  بيتي  نظافة 

ألعابي مبعثرة على األرض.
اعترف  عندما  إنسان مسؤول  أنا 
اسعى  وال  واصححها،  بأخطائي 

إلى تكرارها.
أنا إنسان مسؤول عندما اشارك 
في  المهّمة  القرارات  اّتخاذ  في 
األسرة والمجتمع، وعندما انجز ما 

ُيطَلب مّني بجّدّية واتقان.
احترم  عندما  مسؤول  إنسان  أنا 

ــري على  الــقــوانــيــن واشـــّجـــع غــي
إلى  مثال  والــدي  فأنّبه  احترامها. 
عند  الّطريق  تجاوز  عــدم  ضــرورة 
وضع  ووجــوب  الحمراء،  اإلشــارة 
استعمال  وعـــدم  األمــــان  حـــزام 
ــهــاتــف الــخــلــيــوي عــنــد قــيــادة   ال

الّسّيارة.
يجب أن ادرك معنى المسؤولية 
كي  واالهــمــال،  الكسل  واتجّنب 

استحّق لقب "إنسان مسؤول".
هنري عنقه
مدرسة االليزه – الحازمية

طفلتي عّلمتني المسوؤلية
عندما  ضــرورة.  والتزامها  حياتنا،  أركــان  أهــّم  أحد  المسؤولية  تشّكل 
نكون منّظمين، ال نتأّخر عن القيام بأّي عمل، ونلتزم الوقت، وال نلهو 

كثيًرا، فنتحّلى حينها بالمسؤولّية. 
العربّية  بالمملكة  الّرياض  المراعي في  حسن صالح يعمل في شركة 
الّسعودية. يبلغ إحدى وخمسين عاما، ويحّب أن يعمل كثيًرا. رغم أّن 

لديه مسؤولّيات كثيرة، فقد أثبت أنه قادر على إنهائها كّلها. 
وكان هذا الحوار معه: 

¶ ما مدى أهّمّية المسؤولّية في الحياة؟
- المسؤولّية هي الحافز األهّم لإلنسان كي يتعّلم من أخطائه وتجاربه.

¶ ما الّظروف اّلتي تجعل اإلنسان مسؤواًل؟
عليها،  نشأ  اّلتي  الّتربية  طريقة  ثّم  إليها،  ينتمي  اّلتي  البيئة  أّواًل   -
االنــصــراف  ثــّم  األولـــى،  المرتبة  فــي  والمحّبين  بالعائلة   واهتمامه 

إلى عمله.
¶ ه��ل ك��ن��ت م���س���ؤواًل ف��ي ص��غ��رك؟ م��ت��ى؟ وك��ي��ف تعّلمت 

المسؤولّية؟
- في طفولتي، كنت األصغر في العائلة، فلم أشعر بمسؤولّية كبيرة. 
لكّنها بدأت تتطّور مع مرور الّسنين، بخاّصة عند دخولي الجامعة. أّما 
الحّس األكبر واألهّم بالمسؤولّية، فقد شعرت به عند والدة طفلتي 

األولى.
¶ ما أهّمّية المسؤولّية الفردّية في بناء وطن قوّي؟

نفسه  تجاه  المسؤولّية  عاٍل من  بمستوى  يتمّتع  أن  فرد  كّل  على   -
وعائلته، ومن ثّم تجاه المجتمع اّلذي ينتمي إليه. فإذا تحّقق ذلك، بات 

بإمكاننا جميًعا أن نعمل معًا من أجل بناء وطن قوّي.
داليا صالح
لويس - سيتي إنترناشونال سكول

.CIS رسوم عن المسؤولية نفذها تالمذة
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الحرية تجعله مسؤواًل عن أعماله وق��ادرًا على تحمل تبعة  المسؤولية هي أن يكون للفرد مساحة من 
تصرفاته والمسؤولية االجتماعية ال ترتبط بالكبار بل يجب ان نلّقنها ألطفالنا منذ الصغر، ولعل هذا ما 

تقوم به 
مدرسة الليسيه الفرنسية التي تترك للولد المجال لتفّتح شخصيته وللتعبير عن آرائه بطريقة مسؤولة.

فالمسؤولية ال تعني التفّلت من القيود وال الفوضى، بل هي التمتع بالحرية وتقديرها والشعور بأّن 
حريتنا تقف عند حدود احترام حرية اآلخر. إنطاقًا من هذه المفاهيم التي ذكرناها، قام تامذة مدرسة 
الليسيه الفرنسية اللبنانية في األشرفية متمثلين بصف CE2C وبإشراف المعلمة ريتا بيطار بوضع عشر 
قواعد ذهبية ليكون الولد مسؤواًل في مدرسته، فاإلحساس بالمسؤولية ال يرتبط بالنضوج وال ينحصر 
بالبيت او بالمجتمع، بل ينطلق أيضًا من المدرسة. وهذه هي القواعد التي يجب أن يتعلمها الولد في 

هذه السن المبكرة  ليكون مسؤواًل عن ذاته...

  الصدق  النظافة  قبول اآلخر

  احترام القوانين  التهذيب

  التنظيم  الدقة  احترام الذات

  المشاركة  اإلصغاء

5 وسائل ليتحّمل أوالدكم المسؤولية
اإلحــســاس  أوالدكـــــم  لتعليم  ــل  وســائ خــمــس  الــيــكــم 

بالمسؤولية:
أو  فاألمومة  يومي،  اهتمام  الى  األوالد  تربية  تحتاج 
تنتهي وتترافق  إجــازة بل هي مهمة ال  تأخذ  األبــوة ال 
اليكم  الرشد.  بلوغه سن  رغم  وتستمر  الولد،  نمو  مع 
مسؤول  ولد  تربية  على  تساعدكم  التي  الطرق  هذه 
ومستقل. فالمسؤولية تبدأ في سن مبكرة وليس عند 

بلوغ سن الرشد.

أ - يجب أن يعلم الولد ان لديه واجبات منزلية:

توضيب  منه  اطلبوا  سنوات:  أربع  الى  سنتين  من   - 1
فهو  وحده،  يأكل  ودعوه  منها،  االنتهاء  بعد  لعبه 

قادر على القيام بهذه المهمة بنجاح.
من 5 الى 7 سنوات: يمكنه أخذ صحنه الى المجلى   - 2
األم  أو  المربية  انتظار  من  بــداًل  بنفسه  والــشــرب 
ان يساعد في جلب األغراض  بذلك. يمكنه  لتقوم 

من السوبرماركت بإشرافكم طبعًا.
من 8 الى 10 سنوات: يمكنه أن يرتب سريره وثيابه   - 3

وأن يرتدي مالبسه بنفسه ويعقد شريط حذائه.
من 11 الى 14: يمكنه المساعدة في نشر الغسيل   - 4
المدرسية  بواجباته  والقيام  الطعام  مائدة  وترتيب 
أخيه  تدريس  في  يساعد  وأن  األهــل  إشــراف  تحت 

األصغر.
 

ب_ حّددي خياراته وال تتركيها 
مفتوحة:

ال يجب علينا أن نسال الولد ماذا تريد ان 
تلبس، وإال فسنجد أنفسنا 

مــع طفل حــائــر ال 
العجب،  يعجبه 
بـــل يــجــب ان 
نــضــع أمــامــه 

للطعام،  بالنسبة  سيان  واألمــر  فقط.  ليختار  احتمالين 
فالسؤال المطروح هو: تريد سباغيتي ام البيتزا؟ وليس: 
"ماذا تريد أن تأكل؟". إياكم والسؤال التالي: "متى تريد 
قبل  إعالمه  ويجب  الثامنة  عند  ستنام  بل  تنام؟"،  ان 
التلفزيون  يشاهد  كان  إذ  نفسيًا  ليتحضر  نومه  موعد 

مثاًل.

ج- خصصوا له مصروفًا اسبوعيًا:

إن تخصيص مبلغ صغير في األسبوع 
مع اقترابه من سن العاشرة مهم 
وكــم  نفقاته  يــديــر  كــيــف  ــروا  ــت ل
يتبقى معه من المال لدفع ثمن  
إذا  ومــا  المدرسة،  في  الطعام 
كان يفقد النقود ألنه ال يحافظ 
المزيد  تعطوه  وال  عليها. 

ليتعلم المحافظة على أمواله، وليتعلم الحساب وإدارة ما 
ينفق.

د- الصراخ ليس الحل:

ولكن  بهدوء،  ارتكبه  الذي  السوء  الكالم إلفهامه  بل 
عدم الصراخ ال يعني اإلفالت من العقاب، فلكل عمل 
أسلوب  تعتمدوا  وال  سلبية  او  إيجابية  تبعات  يرتكبه 
يستحق  أمــر  بالواجب  فالقيام  المكافأة،  او  الــرشــوة 

التقدير ولكن ليس الجائزة المالية او الهدية.

ه- إياكم ومقارنته برفاقه أو إخوته:

وتولد  الغيرة  بفعل  سلبية  فعل  رد  تخلق  فالمقارنة 
شعورًا باالنتقام يدفع الولد الى القيام بعكس ما يريده 
مستوى  الى  يرقى  فلن  فعل  ومهما  انه  بحجة  األهل 

األخرين الذين ُيقارن بهم.

10 قواعد ذهبية لكل ولد

في مدرسة "Grand Lycée franco-libanais"... التالمذة في CE2C ناقشوا المسؤولية وعّبروا عن أفكارهم بالرسوم.
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الدمج في التعليم، والدمج في شكل عام، ال يعود بالفائدة   -
على  أيضًا  بل  الخاصة فحسب،  الحاجات  ذوي  األوالد  على 

جميع األوالد. 
التدريس  فــي  متمايزة  طــرق  استخدام  إلــى  يقود  الــدمــج   -
لجميع  التعلم  آفاق  تعزيز  في  يساهم  ما  خاّلقة  وأساليب 

التالمذة في قاعة التدريس. 
)يضم  المدرسة  فــي  االختصاص  متعدد  فريق  ــود  وج ان   -
مثاًل معالجين للنطق واختصاصيين في علم النفس، إلخ.(، 
ليسوا من  الذين  للتالمذة  أيضًا  الدعم  تقديم  يساهم في 
ذوي الحاجات الخاصة، إنما يواجهون صعوبات في المدرسة، 

سواًء كانت أكاديمية أم سلوكية.
الــدمــج يــطــّور مــهــارات الــتــالمــذة، فضاًل عــن الــقــدرة على   -

االختالط مع اآلخرين في مجتمعات متنّوعة. 
لتقديم  واالستعداد  اآلخر  مع  التعاطف  حس  ينمي  الدمج   -

االعاقة  ذوي  مع  األطــفــال  يختلط  عندما  لــه.  المساعدة 
أكبر  استعداد  لديهم  يصبح  أظفارهم،  نعومة  منذ  الخاصة 

لتطوير سلوكيات إيجابية.

أيها األهل... هكذا تتحدثون مع أوالدكم 
عن ذوي الحاجات الخاصة

وال  األسئلة،  مــن  وُيــكــثــرون  بطبيعتهم  فضوليون  األطــفــال 
شك في أن رؤية شخص جالس على كرسي متحرك أو يعاني  

مشكالت بصرية سوف ُتثير فضولهم.
إذا قمت بإسكات طفلك، فهذا سُيرّسخ في ذهنه فكرة أن 
اإلعاقة هي من المواضيع المحظورة والمعيبة التي يجب عدم 

التكلم عنها.
ص وقتًا كافيًا لإلجابة عن تساؤالت طفلك بصراحة وانفتاح،  خصِّ

وبأسلوب يتالءم مع سّنه.
اشرح له أن األطفال ذوي االعاقة الخاصة ليسوا مختلفين عنه.

بداًل من ذلك  ز  إلخ.، وركِّ "حــرام"،  ب استخدام عبارات مثل  تجنَّ
على التكلم على القدرات التي يتمتع بها ذوو الحاجات الخاصة.

المشاركة  االعاقة  ذوي  األشخاص  بإمكان  أنه  لطفلك  اشرح 
بصورة كاملة وفاعلة إذا حصلوا على الدعم الالزم. 

-قل له مثاًل إنه باستطاعة غنى أن تقرأ بفضل طريقة برايل، أو 
البصر،  المدرسة حتى لو كانت فاقدة  تتلّمس طريقها في  أن 

وإنها تتدّبر أمورها جيدًا في المدرسة.
قل له إن أحمد يستطيع التنقل والذهاب إلى النادي الرياضي 
على كرسيه المتحرك حتى لو كان عاجزًا عن المشي، وإنه بارع 

جدًا في السباحة.

أنا غنى
وهذه قصتي!

إنو  حلمي  سنة،   11 عمري  غنى،  إسمي 
كمل علمي وأوصل للجامعة وصير معّلمة.

أي  متل  ك��ون  إّن���ي  بيمنعني  ش��ي  م��اف��ي 
طفل أو تلميذ آخر.

عالمدرسة،  بالسّيارة  بابا  مع  بجي  يوم  كل 
ألّن  ك��ت��ي��ر،  وم��ب��س��وط��ة  محّمسة  وب��ك��ون 
إّنو  بحسّسوني  ما  والمعّلمات  التامذة 

فيي شي ممّيز عن رفقاتي.
أي  عندن  يلي  التامذة  إختاط  هو  الدمج 
إعاقة، إن كان بصرية متلي، أو غيرها، إنّن 
يندمجو بمدرسة عادية مع التامذة اآلخرين، 

وهّني متلنا متساويين.
في كتير ناس عندن صعوبات بسيطة وفين 
يتعّلموا، بس هيدي الصعوبات عم تمنعن 
شخص  أي  متل  ب��ال��م��دارس  معنا  ي��ك��ون��وا 
أو سهلة،  ، صعبة  إعاقة  عندن  يلي  ثاني. 

الزم يتحّمسوا يجوا عالمدرسة.
عندن  يلي  األط��ف��ال!  لجميع  ح��ّق  التعليم   

صعوبة أو ما عندن صعوبة.

الماّدة 23 من حقوق الطفل:
لذوي  الخاّصة  الرعاية  في  الحّق 

الحاجات الخاصة
للطفل الحّق في الرعاية الخاّصة، والتعّلم، 
ينّمي  أن  على  ي��س��اع��ده  مما  وال��ت��دري��ب، 
يتمّتع  وأّن  ممكن،  حّد  أقصى  الى  قدراته 

بحياة كريمة وشريفة.
العالي  والتعليم  التربية  وزارة  أطلقت 
بدعم من اليونيسف، وبالتعاون مع المركز 
 ،2018 أّيار  واالنماء، في  للبحوث  التربوي 
يهدف  ال���ذي  ال��دام��ج  التعليمي  برنامجها 
ذوي  األطفال  التحاق  معدالت  زي��ادة  إلى 
الحكومية،  ب��ال��م��دارس  ال��خ��اص��ة  ال��ح��اج��ات 
وتحسين نتائج التعّلم لجميع األطفال، كما 
ب��زي��ادة  الحكومية  ال��م��دارس  ق���درات  ي��ع��زّز 
واإلداري��ي��ن،  المعلمين  وت��زوي��د  إمكاناتها، 
وغيرهم من الموظفين في قطاع التعليم، 
األساسية  وال��م��ه��ارات  ال��ازم��ة  بالمعرفة 
وشاملة  متكاملة  تعليمية  بيئة  لتأمين 
جمع  على  المشروع  يعمل  وفيما  للدمج. 
المعلومات والحقائق، يسعى أيًضا إلى رفع 
معّدالت الوعي بين األسر ومقّدمي الرعاية 
المجتمع حول  والقادة في  القرار  وصانعي 
في  المتاحة  والفرص  األساسية  الحقوق 
التعليم الدامج، إضافة إلى أهمية التعاون 

الفاعل بين المدرسة واألسرة.
يطال التعليم الدامج الحاجات المختلفة لكل 
ويستجيب  معها  ويتجاوب  العلم،  طالبي 
لها من خال زيادة معدالت المشاركة في 
البرنامج  من  االستبعاد  من  والحد  التعليم 
التعليمية،  المؤسسات  وم��ن  التعليمي 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ت��غ��ي��ي��رات وت��ع��دي��ات في 
المحتوى والنهج والهيكلية واالستراتيجيات.

أكاديمية  وف��وائ��د  م��زاي��ا  ال��دام��ج  للتعليم 
لألوالد  فقط  ليس  وعاطفية،  واجتماعية 
أيًضا لألطفال  الخاصة وإنما  الحاجات  ذوي 
كافة؛ إنه يؤدي إلى مجتمعات أكثر تماسكا 
كما  واالخ��ت��اف،  التنوع  احترام  على  تقوم 
ي��س��اه��م ب��ش��ك��ل ف��اع��ل ع��ل��ى ال��م��س��ت��وى 
االق��ت��ص��ادي ف��ي��م��ا ي��ح��ّول األط���ف���ال إل��ى 

مواطنين منتجين.

نجاح عملية الدمج
يجب دمج األطفال ذوي الحاجات في المدرسة والصفوف 
يلعبون  أّواًل ألنهم  التالمذة هم معنيون  التالمذة.  ومع 

دور المساعد للمعالج النفسي.
- يجب تدريب المدّرس على كيفية دمج األطفال من ذوي 
الحاجات  مع سائر زمالئه، والعمل معه، ومرافقته، وعدم 
األساسي  العنصر  هو  المدّرس  ألّن  مساِعدته،  مع  تركه 

لالهتمام بأوضاع األطفال.
عن  المعطيات  التالمذة  مشاركة  المعلم  واجــب  من   -
وضع التلميذ الذي سيدخل الصف، وابراز نقاط الدعم التي 

يجب أخذها في عين اإلعتبار للعمل معه.
الــتــالمــذة دور  أيــًضــا أن يلعب زمـــالؤه  ــضــروري  ال - مــن 
هادًئا،  يكون  كي  يوميًا  مساعدته  وعليهم  له،  المرافق 

حتى ال ينسى أغراضه، واللعب معه...
عن  والمسؤولين  المعنيين  األطــفــال  فــإن  وبالتالي،   •

رفاقهم سيجعلون من "االختالف" أمرًا طبيعيًا.
من  باألطفال  االختصاصيين  من  كامل  فريق  احاطة  ان 
ليست  لهم،  الفردية  المساعدة  وتقديم  الحاجات،  ذوي 
كافية لنقول أن عملية "الدمج" نجحت بمعناها الحقيقي.
دانيال بيشون
اختصاصية نفسية

ال تقل "حرام"!

رسوم من أطفال "سانت جود".
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عمالة االطفال

يجب أال يعملوا في هذه السن... 
من شأن عمل األطفال حرمان هؤالء من طفولتهم 
التعليم.  أي   – األساسية  حقوقهم  أبسط  أحد  ومن 
هو  ما  يدركون  اللبنانيين  غالبية  أن  من  الرغم  على 
الحد األدنى لسن االستخدام في بالدهم، فإن عمل 

األطفال ال يزال متفشيًا. 
زيادة  السورية،  األزمة  اندالع  منذ  لبنان،  وقد شهد 
القطاع  فــي  سيما  ال  األطــفــال،  عمل  نسبة  فــي 
أجرتها  أساسية  استقصائية  لدراسة  فوفقًا  الزراعي. 
و%6.7  اللبنانيين  األطــفــال  مــن   %6 اليونيسف، 

سوق  في  منخرطين  كانوا  السوريين  األطفال  من 
العمل في العامين الماضيين. لقد زادت في الواقع 
الممتدة  الفترة  اللبنانيين خالل  نسبة عمل األطفال 
أعلى  أما  ملحوظ.  بشكل  و2016   2009 عامي  بين 
في  فسجلت  البالد،  في  األطفال  عمل  مستويات 
لبنانيين   4 كل  أصل  من   1 وبعلبك.  والهرمل  عكار 
في  حاليًا  يعيشون  لبنانيين  غير   4 كل  أصل  من  و3 
المسبب  الرئيسي  العامل  هــو  والفقر  فقر،  حالة 
لعمل األطفال. غير أن التصدي لعمل األطفال ليس 

اليونيسف،  وتّتبع  اإلطــالق.  على  السهلة  بالمهمة 
متعّدد  نهجًا  الشريكة  والهيئات  المعنية،   والوزارات 
القطاعات من أجل التصّدي لألسباب الجذرية، يرتكز 
على مكافحة الفقر وعدم المساواة، وتعزيز إمكانية 
الوصول إلى التعليم، وإنفاذ القوانين، وتعبئة الدعم 

العام لحقوق الطفل.
في   ،2018 وآب  تموز  شهري  في  الصور  التقاط  تم 
األسماء  جميع  تغيير  تم  وقــد  والبقاع.  لبنان  شمال 

لحماية هوية األطفال.

علي، 11 عامًا، لبناني عامل بناء/سمكري 
منذ أن كان في التاسعة

رامي، 15 عامًا، لبناني ميكانيكي 

منذ أن كان في الحادية عشرة

مهدي، 13 عامًا، لبناني نادل/عامل تنظيف 

في مقهى، منذ أن كان في العاشرة

ـــرات  ـــت ف نــــأخــــذ  "ال 

الوقت،  ونضيع  نجلس  فنحن ال  العمل،  استراحة فعلية في 

بل نعمل طوال الوقت. لكل منا مهام محددة لننجزها. أعمل هنا إلى جانب 

ميكانيكيين آخرين، ورئيسنا الذي يملك مرأب السيارات".

مكان األطفال الطبيعي هو قاعة الصف؛ ال مرائب السيارات أو الحقول أو 

الشارع لكسب العيش. تقّدم اليونيسف وشركاؤها والوزارَات المعنية في 

جميع أنحاء لبنان الدعم النفسي إلى األطفال المنخرطين في سوق العمل، 

كما تسعى إلى رفع مستوى الوعي لدى مقدمي الرعاية وأصحاب العمل 

وأعضاء المجتمع المحلي للدعوة إلى الحد من المخاطر التي تواجه األطفال 

في العمل ووقف استخدام األطفال في األعمال الخطرة. 

عشرة. نأكله. أنا من قررت التخلي عن الدراسة. فعلت ذلك من أجل المال. كان والدي " إننا فقراء، جميع السكان في هذا الحي فقراء. تمضي علينا أيام من دون أي شيء  الحادية  في  فكنت  أنا،  أما  المدرسة؛  غادر  عندما  عشرة  الخامسة  كله لوالدي. ال أدري ماذا يفعل به. أين سأكون بعد خمس سنوات؟ سأكون أكسب 20،000 ليرة لبنانية في اليوم، وأحصل على أجري كل يوم. أعطي المال في 
الدخل األعلى ضمن "يؤّدي عمل األطفال إلى استمرار دورات الفقر في االنتقال من جيل إلى هنا، أفعل الشيء نفسه. البلدان ذات  ُيعتبر من  لبنان  أّن  الرغم من  في الدخل ال تزال على حالها منذ خمس وعشرين سنة.مجموعة البلدان متوسطة الدخل، إال أّن معدالت الفقر وعدم المساواة جيل. وعلى 
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زينة، 12 عامًا، لبنانية تعمل في

الزراعة منذ أن كانت في العاشرة

لم أتمكن سوى من إكمال الصف األول والثاني. لم نكن في 

ذلك الوقت قادرين على تحمل رسوم النقل المدرسي 

الشهر.  لبنانية في  ليرة   25000 نحو  تبلغ  التي كانت 

قد يبدو هذا المبلغ صغيرًا بالنسبة لبعض الناس، غير 

أنه يشكل فرقًا بالنسبة لنا".

واحدة  الزراعة  الدولية  العمل  منظمة  صّنفت  لقد 

العمل  جانب  إلــى  األطــفــال،  ــواع عمل  أن أخطر  من 

وغيرها.  والمقالع،  والمسالخ،  والتعدين،  البناء،  في 

تتطلب الزراعة اهتمامًا خاصًا إذ تنطوي على مستويات 

عددًا  وتشمل  واألمــراض  والحوادث  الوفيات  من  عالية 

من المخاطر الجسدية والبيولوجية والنفسية والحركية. وغالبًا 

الخطرة  المعدات  استخدام  عن  ناتجة  اإلصابات  تكون  ما 

مثل  القاسية  العمل  عن ظروف  أو  للمبيدات  التعرض  أو 

ساعات العمل الطويلة والعمل الجسدي الشاق والمضني.

"اضطررنا إلى مغادرة عرسال حيث كنا نعيش ألّن أمي لم 

السوريين. وذات  الحقول مع بعض  أعمل في  تزوّجني. كنت  أن  تريد  تكن 

يوم، جاء أحدهم لزيارتنا مع أسرته وأعرب عن رغبته في الزواج بي. رفضت، 

بحسب  العريس.  أمي  رفضت  عمري.  من  عشرة  الثانية  في  أزال  ال  فأنا 

انتقلنا للعيش  الخامسة والعشرين. ثم  أتزوج قبل بلوغي  رأيها، يجب أال 
في مكان آخر".

إن زواج األطفال هو من آليات التأقلم السلبية األخرى التي تلجأ إليها 

أجل  من  وذلك   – المتردي  االقتصادي  الوضع  بسبب  العائالت  بعض 

حماية الفتيات أو التخفيف من األعباء المالية. هذه الظاهرة واسعة 

االنتشار، وهي تزداد خطورة وإن كنا على األرجح نجهل مدى حجمها 

نظرًا إلى حساسية الموضوع.

مادية شديدة وكان  يعانيان ضيقة  والــداي  "كان 
للعمل  شخص  عن  يبحث  الحانة،  مالك  محمود، 
الطفولة.  منذ  صديقان  ووالــدي  محمود  عنده. 
في  معهم،  هنا  أعيش  وأنــا  أطفال  أربعة  لديه 
الطابق فوق المقهى حيث لدي غرفتي الخاصة. 
في  للنوم  وأخلد  صباحًا  السابعة  في  أستيقظ 
منتصف الليل؛ لكن في بعض األيام أرتاح خالل 

فترة بعد الظهر".
المتعلقة  الدولية  باالتفاقيات  ملزم  لبنان 
بعمل األطفال. ووفقًا لقانون العمل اللبناني، 
الحد األدنى لسن العمل هو 14 عامًا للعمل 
اآلمن، في حين يحّظر استخدام األطفال قبل 
بلوغهم سن الثامنة عشرة في األعمال التي 
أو  الجسدية  سالمتهم  على  خطرًا  تشكل 
النفسية، ولكن مع بعض التعديالت في ما 
بخفض  تسمح  التي  العمل  بظروف  يتصل 
توفير  عــامــًا، شــرط   16 إلــى  الحد األدنـــى 

يحّظر  الحاالت،  الكاملة لهؤالء األطفال. في جميح  الحماية 
استخدام أطفال تقّل أعمارهم عن 18 عامًا للعمل أكثر من 
النهار  أن تكون في فترات  ،على  اليوم  ست ساعات في 

فقط، وأاّل تتعّدى الستة أيام في األسبوع.
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ال لزواج األطفال

رسائل أساسية عن زواج القاصرات
التعلم.  في  الحق  من  الفتاة  حرمان  إلــى  القاصرات  زواج  يــؤّدي  ما  غالبًا 
قاصرات  تسجيل  ترفض  قــد  الرسمية،  الــمــدارس  منها  كثيرة،  فــمــدارس 
الحصول  فرص  وانعدام  بالعزلة،  األحيان  يتسّبب في معظم  ما  متزّوجات، 
على وظائف مالئمة في المستقبل، وعدم الثقة بالنفس، والعجز في شكل 

عام عن الوصول إلى الخدمات.
أجسادهن  تتغّير  حيث  انتقالية  بمرحلة  نمّوهن،  خــالل  المراهقات،  تمر 
الحمل  خالل  لمضاعفات  تعّرضهن  خطر  فيزداد  وانفعاالتهن،  ومشاعرهن 

والوالدة؛
كي تتمّكن الفتاة من إقامة عالقة سليمة مع شريكها المستقبلي والحفاظ 
عليها، يجب أن تكون جزءًا من القرار المتعلق بزواجها، ويجب أال تعقد قرانها 

إال عندما تكون مستعّدة لذلك جسديًا ونفسيًا وإدراكيًا.
يحق للفتاة، حتى عندما تكون متزّوجة أو مخطوبة أو منفصلة عن شريكها 
أو مطّلقة أو أرملة، الحصول على معلومات حيوية ومنِقذة للحياة تتعلق 

بصحتها ووضعها القانوني وحمايتها وخدمات مهمة أخرى مثل التعليم.

مسؤولية الحكومة:

مندرجاته  وتنفيذ  القاصرات  زواج  يحظر  محَكم  وطني  قانون  وضــع  يجب 
تماشيًا مع معايير حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية، بما في ذلك تحديد 
السن القانونية للزواج بـ18 عامًا للفتيات والفتيان، من دون أي استثناءات 

)مثل موافقة أولياء األمر أو الحصول على إذن من المحكمة(. يجب وضع 
والزعماء  المدني،  والمجتمع  المحلية،  المجتمعات  مع  بالتشاور  القانون 
التقليديين والمسؤولين الروحيين، والتيارات الشبابية، وغيرهم من أصحاب 

الشأن المعنيين بهذه المسألة.
لتطوير  آلية  دعــم  اللبنانية  الحكومة  على  يتعين 

ــة وخـــطـــة عــمــل مـــن أجــل  ــي ــاســة وطــن ســي
وضــع حــد لـــزواج الــقــاصــرات. ويجب أن 

وخطة  الوطنية  السياسة  تخّصص 
مناسبة  سنوية  مــوازنــة  العمل 

والسياسات  القوانين  لتنفيذ 
الصلة من  واإلجــراءات ذات 
القاصرات  زواج  حظر  أجــل 
وضع  ويــجــب  ومكافحته. 
وخطة  الوطنية  السياسة 
الـــعـــمـــل بـــالـــتـــشـــاور مــع 
الــمــجــتــمــعــات الــمــحــلــيــة، 
ـــي،  ـــمـــدن والـــمـــجـــتـــمـــع ال

والــــزعــــمــــاء الــتــقــلــيــديــيــن 
ــن الــروحــيــيــن،  ــي ــمــســؤول وال

المسألة.  بهذه  المعنيين  الشأن  أصحاب  من  وغيرهم  الشبابية،  والتيارات 
إطار  الخصوص في  بهذا  إلى وضع سياسة وطنية  ُيسعى  أنه  إلى  إشــارة 

وزارة الشؤون االجتماعية بدعٍم من اليونيسف.
بناء قدرات العاملين في السلك القضائي والموظفين 
الذين يتولون تسجيل عقود الزواج من أجل: 
المتعلق  القانون  على  جيدًا  االطــالع 
بالسن القانونية للزواج وتطبيقه؛ 
لزواج  الوخيم  التأثير  وإدراك 
تأخير  وفــوائــد  الــقــاصــرات 
والتركيز  الـــــزواج؛  ســن 
تقديم  أهــمــيــة  عــلــى 
ــــى  الـــــمـــــشـــــورة إل
ــن  ــذي األشــــخــــاص ال
ـــــى  ـــــســـــعـــــون إل ي
عــــقــــد قــــرانــــهــــم 
عــــنــــدمــــا يـــكـــون 
أو  الشريَكين  أحــد 
سن  دون  كــالهــمــا 

الـ18.

لماذا يزّوجون أوالدهم؟
الفقر 

الحد من األعباء المالية المترتبة على تربية أطفال عّدة 
خصوصًا  متدٍن  علمي  مستوى  وجــود  أو  التعليم  وغياب 

بالنسبة لألم
غياب الوعي 

أو  االعتداء  من  الفتيات  يحمي  ــزواج  ال أّن  األهــل  اعتقاد 
االستغالل الجنسي أو من إقامة عالقات خارج الزواج.

احذروا تزويج القاصرات!

يحد من حرية ابنتكم ويعزلها عنكم ويضع حدًا لتعليمها قبل 
األوان

ــًا قـــد يــعــرضــهــا لــلــعــنــف من  ــر ســن ـــل أكــب  زواجـــهـــا مـــن رج
شريكها

زواج القاصرة يعّرضها لمخاطر صحية بسبب الحمل 
ابنتكم ال تزال طفلة - فهي غير مستعدة لالهتمام برجل 

وغير مستعدة لتصبح أمًا
ليس المهر سوى مكسب قصير األجل فال يجب أن يكون 

هدفًا
ابقاء ابنتكم في المدرسة استثمار أفضل وطويل األجل

أيها الطفل تعّرف على حّقك )فتاة أو فتى(:

ممنوع الزواج قبل الثامنة عشرة من العمر
من حّقك التعّلم

لالعتداء  عرضة  ويجعلك  لمخاطر  يعّرضك  المبكر  ــزواج  ال
الجنسي والجسدي واإلساءة العاطفية

هناك خطر على حياتك أيتها الفتاة أثناء الحمل والوالدة
خطر على حياة طفلك/ جنينك )نقص في الوزن وتشوهات 

خلقية(
عندما  الئق  عمل  على  الحصول  من  الفتاة  أيتها  حرمانك 

تكبرين

أيتها القاصر، فلتعلمي أّن:

زواجك ال يقتصر على احتفال وفساتين وهدايا جميلة
تصبح حريتك مقّيدة

يتوّقع من العديد من الفتيات اللواتي يتم تزويجهّن ممارسة 
الجنس قبل شعورهّن بالرغبة في ذلك.

جسدك ال يكون نضاجًا في شكل كامل كي تنجبي 
أنت أكثر عرضة للعنف الجسدي والجنسي

أنت عاجزة عن الدفاع عن نفسك عاطفيًا وجسديًا

كيف نحّد من زواج األطفال؟
تمكين الفتيات 

إشراك الفتيات في الدراسة وأنشطة نوادي األطفال
أنشطة  في  الفتيات  إشــراك  األهلية  المنظمات  يمكن 

تسمح لهّن بلقاء أقرانهّن 
جلسات توعية حول الزواج المبكر

مــدّرة  مشاريع  تنظيم  الحكومية  غير  المنظمات  يمكن 
للدخل مع األسر للحد من الفقر

على الجهاد المعنية بالصحة توعية الفتيات وأسرهّن حول 
الصحة االنجابية ومخاطر زواج األطفال

تدريب المعّلمين وأفراد المجتمع لرصد وإحالة أي زواج مبكر
تقديم منح مدرسية منصفة إلى األسر المحرومة
بتشجيع األسر على وقف زواج األطفال أو تأخيره

حمالت توعية تثقيفية لمكافحة زواج األطفال.

قصة دلع 
وأكثر... 

أنا دلع عمري 17 سنة وأعيش حالًيا مع عائلتي وأخوتي 
الصبيان. أنا الفتاة الوحيدة  في العائلة.  كنت أسيء 
الغرفة  في  نفسي  حابسًة  وأخوتي  أهلي  مع  التعامل 
لدّي صديقات،  يكن  لم  منهم.  أحد  مع  الجلوس  دون 
على  قــادرة  غير  ويجعلني  يزعجني  كــان  ما  هــذا  وربما 
التكّلم مع أحد عندما أكون حزينة، حّتى أني كنت أنظر 
إلى نفسي أنّني فتاة معّقدة وال تملك القدرة على أن 
النساء والفتيات في  أن تعرفت على مركز  إلى  تحّب. 

عرسال فأصبحت أترّدد إليه.
 أشعرني المركز بالراحة وسنح لي فرصة التعّرف على 
فتيات كثيرات أخريات من خالل عّدة أنشطة، نّظمتها 
لجنة اإلنقاذ الدولية بدعم من اليونيسف، منها، جلسات 
"سالمتي عافيتي" البرنامج الذي يدعم الفتيات ويطّور 

مهاراتهّن الحياتّية .
تغّيرت حياتي كثيًرا؛  أصبحت أتكّلم بوعي أكثر، وتعّلمت 
أمورا كثيرة مهّمة لم أكن أعرفها، مثل الصّحة اإلنجابية. 
االمور  على هذه  بالتعرف  للفتيات  يسمح  مجتمعنا ال 
أيًضا  أّن هذه المعلومات "حرام".  تعّلمت  على اعتبار 
الكثير عن الزواج المبكر وسلبياته والذي لألسف تتعّرض 
أّني أصبحت  األمر  أهّم ما في  الفتيات.  الكثير من  له 

واعية جًدا لحياتي القادمة وكيف سأتعامل معها. 
التدريب الالزم أن أصبح  أنا اآلن مهّيئة  للحصول على 
مرشدة، تدعم الفتيات األصغر سًنا ومساعدتهّن على 
تخّطي اإلختبارات والتجارب التى مررت بها أنا شخصًيا.  
أريد ان تصبح جميع  الدور، ألني  أنا متحّمسة جًدا لهذا 
حماية  على  وقــــادرات  ــات٬  قــوّي متمّكنات،  الفتيات 

أنفسهن وتحقيق أحالمهن .
على  العمل  في  ساهم  من  كــّل  أشكر  أن  أوّد  أخــيــًرا، 

تطوير وتوعية ودعم الفتيات دون تفريق أو تمييز .

الحّق في التعبير والحصول 
على المعلومات

المادة 12 – احترام رأي الطفل

جميع  في  بحّرية  آرائــه  عن  التعبير  في  الحّق  للطفل 
هذه  احترام  ويتوّجب  بمصلحته.  تتعّلق  التي  المسائل 

اآلراء بالكامل.

المادة 17 – توفير المعلومات المناسبة

للطفل الحّق في الحصول على المعلومات واالستفادة 
الحّق  وله  والدولية.  الوطنية  المصادر  شّتى  من  منها 
في الوقاية والحماية من المعلومات والمواد التي تضّر 

بمصالحه. 
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أنا واإلنترنت... كيف أحمي نفسي؟
عالم التكنولوجيا واإلنترنت قرية كونية بحدّ ذاته، ساهم تمدّده في السنوات األخيرة بتسهيل

 العمل وتأمين منصّة اختصرت المسافات وساهمت في االنفتاح على ثقافات الشعوب. 
 ولكن أمام التسلية والتطوّر، من شأن سوء استعمال اإلنترنت أن يتحوّل خطراً كبيراً.   

ما الذي يدفعنا إلى حبّ التكنولوجيا وعالم اإلنترنت؟
-البحث عن موضوعات مفيدة.

 -التواصل مع األصدقاء.
 -التواصل مع شخصيات مشهورة.

 -نشر صور من مغامرات وتجارب شخصية.

 -مشاهدة الفيديوات من جميع أنحاء العالم.
 -اكتساب مهارات عدّة وتعلّمها.

 -االطّالع على األخبار المستجدة واألكثر تداوالً.
-االستمتاع باأللعاب.

 

 يصبح هذا العالم مؤذياً عندما: 
- يدفعنا إلى القيام بأمور ال نريدها.

 - يعرض علينا صوراً وفيديوات مؤذية.

 - يجعلنا أكثر عرضة لألفالم اإلباحية.
 - ينشر تعليقات وصوراً وفيديوات شخصية.

 -يكشف عن تفاصيل سرّية وخاصّة.

 - يتكلّم بأمور سيئة وغير صحيحة عنّا.
 - يدفعنا إلى التطرّف.

 -  يجعلنا نصدّق معلومات غير صحيحة.
 

أيها األهل، عليكم توفير الحماية الالزمة ألوالدكم خالل استمتاعهم بعالم اإلنترنت عبر:
- خوض دردشة حول فوائد اإلنترنت ومخاطره.

  - التأكّد من خلو األلعاب التي يختارونها من مشاهد القتل والتدمير والعنف والسُّباب.
  - التأكّد من أن اللعبة أو التطبيق ال يطلب من األطفال القيام بأي مهمة أو تنفيذ أمور معينة.

  - التأكّد من أن ما يشاهدونه ال يسبّب االكتئاب أو الرعب أو حاالت الحزن.

  - االتفاق مع األطفال على اللعب في أوقات الفراغ وضمن أوقات معينة.
 - استبدال األلعاب بأمور حياتية تمأل أوقات الفراغ لدى األطفال.

 - وضع كلمات سرّ تحمي من تحميل أي شيء من المتاجر وعبر الهواتف.
 

أيها الطفل العزيز... إليك هذه النصائح المهمة:
  - تعامل مع اآلخرين باحترام.

 - انشر رسائل إيجابية على اإلنترنت.
- فكّر مرتين في المعلومات الشخصية التي تريد نشرها.

- كن أكثر حذراً لدى استعمال المفاتيح الخاصة بمعلوماتكم الشخصية.
 - تحكّم باإلعدادات الخاصة بحساباتك وخصوصيتها.
 - ال تتشارك معلوماتك الشخصية مع أي شخص غريب 

 (رقم الهاتف، عنوان المنزل، اسم مدرستك، اسم والديك).
 - ال ترسل صورك إلى الغرباء.

- ال توافق على مقابلة أحد تعرّفت إليه على اإلنترنت.
 - ال تحدّد الموقع الذي توجد فيه.

 - تذكّر أنّ ما تقرأه على اإلنترنت ليس ما تراه، 
 واألشخاص الذين تتحدث إليهم قد يكونون في الحقيقة عكس ما هم عليه.
 - ال تُطلع أحداً على كلمة السر باستثناء أهلك وغيّرها من فترة إلى أخرى.
- ال تحمّل أي تطبيق من دون استئذان أو موافقة أولياء أمرك، إذ قد يحتوي 

 على فيروس يدمّر حاسوبك أو هاتفك أو الجهاز اللوحي الذي تستخدمه أو يتجسس عليك.
- ال تتجاوب مع التعليقات أو الرسائل المؤذية، بلّغ شخصاً ناضجاً.
- ال تشغّل الكاميرا الخاصة بالكمبيوتر أو الهاتف ألي سبب من 

األسباب ما دمت ال تعرف الشخص معرفة حقيقية تامة.

تأثير األجهزة اللوحية في نمو الحركة عند األوالد:
  - آالم في الظهر والعنق نتيجة الجلوس بطريقة خاطئة.

 - مشكالت وضعف في النظر.
  - البدانة والخمول بسبب الجلوس ساعات طويلة.

 - ضعف في عضالت المثانة والتبول الالإرادي.
 - خطر التعرّض لإلمساك بسبب الجلوس ساعات طويلة.

 - عدم القدرة على التركيز وضعف الذاكرة.

 - ضعف في األعصاب وكسل في العضالت.

 - اضطراب في النوم والقلق واالكتئاب.
 - عدم التواصل مع اآلخرين واالنطواء على النفس.

 - زيادة العصبية والعنف.
(بحسب االختصاصية في العالج النفسي – الحركي ميليسا باسيل

 حول تأثير األجهزة اللوحية في نمو الحركة عند األوالد).
 

للحماية من االختراق:
 - ال تستقبل ملفات ال تعلم مصدرها.

 - ال تكتب كلمة السر في أماكن غير المواقع األساسية لها.
 - ال تحمّل تطبيقات عشوائية من المتاجر.

 - ال تستجب ألي بريد إلكتروني من جهات غير معروفة.
 - ال تدع اآلخرين يستعملون هاتفك أو الحاسوب ألي غرض كان.

 - استعمل كلمات سر قوية ومعقّدة، لكن احرص على تذكّرها أو تدوينها في مكان آمن.
 - استعمل تقنيات التحقّق الثنائية التي تأتي كحماية إضافية لكلمات السر.

 
قبل نشر  أي تعليق أو صورة عليك التفكير، هل هو/ هي:

 •صحيح؟
 •مؤذٍ؟
 •قانوني؟
 •ضروري؟

 •مضمونه جيد؟
 

عندما تتعرّض لإلساءة على اإلنترنت، عليك: 
  - عدم التجاوب إطالقاً مع اإلساءة أو االبتزاز.

 - عدم تصديق اإلساءات الموجّهة إليك.
 - حظر مصدر اإلساءة فوراً.

 - حفظ المادة المسيئة التي تلقيتها.
- إغالق الحساب الذي تعرّضت عبره لإلساءة. 

 - إبالغ شخص راشد تثق به.
 - تقديم الدعم والمساعدة ألحد أصدقائك الذي تعرّض لإلساءة.

 

هل تعلم أن:
95 في المئة من األوالد يستعملون اإلنترنت، وفق مركز "Pew" للبحوث.

أاعمر األنسب الستعمال تطبيقات السوشيل ميديا (فايسبوك، 
OFCOM. انستغرام، سناب تشات، تويتر) هو 13 عاماً، بحسب منظمة االتصاالت والبث البريطانية 

في أوروبا، ال تسمح "واتساب" لألوالد ما دون الـ 16 عاماً  باستعمال تطبيقها، وتعمل 
على فرض محدودية العمر هذه على سائر الدول التي ال يزال يسمح فيها لمن ال تتجاوز أعمارهم الـ 13 عاماً من استعمال التطبيق.

 يسمح لألطفال الذين تراوح اعمارهم بين 4-6 سنوات باللعب على الجهاز اإللكتروني في عطلة األسبوع في مدة ال تتخطى 15 دقيقة.
يُسمح لألوالد الذين تراوح أعمارهم ما بين 7 - 13 سنة باستعمال الجهاز اللوحي يومياً شرط أال تتعدى المدة 20 دقيقة.

 

فــايــســبــوك، إنــســتــغــرام، واتـــســـاب، تــويــتــر، سناب 
والــدردشــة  للتواصل  الــمــواقــع  عــشــرات  ــشــات....  ت

وتبادل الصور ومقاطع الفيديو.
نعم إنها موضة هذا العصر! ننشئ صداقات جديدة، 
ونؤّلف  وفيديواتنا  صورنا  وننشر  مواضيع،  ونناقش 

شخصية افتراضية كل شيء فيها جميل ورائع!
لكن في الواقع، قد تكون هذه المواقع اإلجتماعية 
الليسيه  فــي  أســاســي  الثالث  الصف  فــي  خطيرة. 
الــفــرنــســيــة، اســُتــحــدثــت ونــوقــشــت مــســاوئ هــذه 
"فايسبوك"  على  حسابات  خلق  ُيمنع  التطبيقات. 
فائدته  فما  للقانون،  وفــًقــا  عــاًمــا  الــــ13  عمر  قبل 

لطالب في سن الثمانية أعوام؟
وناقشناها  المواقع  هــذه  ومــســاوئ  فوائد  نشرنا 

وتفاوضنا عليها... 
وإليكم ملّخص عن أخطار مواقع التواصل الغجتماعي 
الليسيه  فــي  الــثــالــث  الــصــّف  طــالب  عرضها  الــتــي 
بشكل  إلستخدامها  صغيرة  نصائح  و5  الفرنسية 

صحيح وصحي.
كارال شمعون
مدّرسة
الصّف الثالث أساسي
مدرسة الليسيه الفرنسية
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أنا نظيف، أنا ال أرمي ورقة في الشارع
صديقي..!

تاهّزنتملاو قئادحلاو عراشلا يف تايافنلا ِمرت ال
باشعألا ىلع سُدت وأ راهزألا فطقت ال

شارك في زراعة شجرة أو وردة
تايافنلا ِمرا في سلة المهمالت الخاصة بها (البالستيك وااللمنيوم/األوراق/ الطعام)

نكمأ اذإ ،تالمهملا ةلّس يف اهيمر لبق اهزرف َسنت ال
أعد استخدام األشياء التي يمكن إعادة استخدامها مثل (زجاج، كرتون، قماش...)

حافظ على نظافة الشارع كما تحافظ على نظافة غرفتك
أخبر أصدقاءك عن أهمية نظافة الشارع لمنع التلوث وخطره  

...مكدالوأ اومّلع
رمي النفايات في سلة المهمالت

تايافنلا عونل ًاقفو تابعوتسملا ناولأ نيب زييمتلا
طريقة الفرز بأسلوب بسيط   

االحتفاظ بكيس لرمي النفايات في السيارة
التوعية على أهمية النظافة العامة منذ الصغر

؟تايافنلا جاتنإ نم ّدحن فيك
اهجتنت يتلا تايافنلا ةيمك ضفخنتف .بيلعتلا مادختسا نم لِّلق1-
.اهيلإ ةجاحب مه نَمل اهميدقت وأ ةلّطعملا تالآلاو ةزهجألا حيلصت2-
.ًانكمم كلذ ناك املك بيلعت نود نم ِرتشا3-
.قاروألا ةعابط نم لِّلق4-
.ةميدقلا كبايثب عَّربت5-
.لامعتسالا ةداعإل ةلباقلا قّوستلا سايكأ مِدختسا6-

.اهجاتحت يتلا ةيمكلا طقف ِرتشا ،ةيئاذغلا داوملا يمرل ًايدافت . ردهلا نم لِّلق7-

 

أنا نظيف، ال أرمي في الشارع

كيف أحافظ على نظافة الشاطىء؟
ال تستخدم أكياس وعبوات البالستيك

ال تدفن أي نوع من النفايات في الرمال
مادختسالا ةداعإل ةلباق تاوبعو ًاسايكأ مدختسا

ِمرا النفايات في سلة المهمالت الخاصة بها (البالستيك، األوراق، الطعام)
تالمهملا ةّلس يف اهيمر لبق تايافنلا زرفا

ال تشعل النار على الشاطئ
شارك في تنظيف الشاطئ من األوساخ

ال تغادر مكانك على الشاطئ قبل التأكد من نظافته

:مكدالوأ اومّلع

.تايافنلا عمجل ةيكيتسالب ريغ سايكأب دّوزتلا        •
•        استبدال العبوات البالستيكية أحادية االستخدام بعبوات قابلة العادة االستخدام.

•        المشاركة في حمالت تنظيف الشاطئ.
•        تنظيف المكان الذي شغلوه على الشاطىء العام قبل مغادرتهم اياه.

•        تجنب إشعال النفايات على الشاطئ.
.نودّلقيو نوبقاري دالوالاف مكتافرصت ىلا اوهبتنا ،ًاريخأو      •

؟فيك ؟رّيغتي خانملا

ج األمر إلى فلسفة. يكاد الصيف يتداخل بالشتاء ويذوب جليد الكوكب.  اتحي ال .كلذ نوفرعت متنأو رّيغتي خانملا
خي. ال تخافوا من هذه المصطلحات! وإن كنتم تتساءلون ماذا يعني ذلك، انملا رّيغتلا ةرهاظ مامأ اننإ ،ًانسح

مكيلإ ،ًاذإ !ًائيش اومهفت مل ،حجرألا ىلع .ضرألا ةرارح تاجرد عافت را وه يخانملا رّيغتلا :باوجلا مكيلإف 

األسباب:

.خانملا رييغت ىلإ يّدؤي يذلا ثّولتلا نم طيسب ءزج اذه ...عناصملا  وأ تارايسلا ناخد اوبقار :ثّولتلا
عمل على تنقية الهواء، تثبيت التربة، والحفاظ على التنوع الطبيعي. ت راجشألا ّنأ نوملعت :راجشألا عطق

لناجمة عن قطعها! التشجير، أي زرع األشجار، يساعد في إنقاذ الكوكب. ا رارضألا اولّيخت ،ًاذإ 
!راجشألا عطق اوضفرا ،دالوألا اهّيأ 

ةياكحلا هذه ىلإ ًادّيج اوغصا

ان ارتفاع حرارة األرض يؤثر في حياة الحيوانات والنباتات. ماذا يعني ذلك؟ إذا
!ىراحص لّوحتتس ءارضخلا تاحاسملا ّنإف ،ةلبقملا تاونسلا يف ضرألا  ةرارح عافترا ّرمتسا

ستضطر الحشرات للخ ،ةّدع ٌرهنأ ّفجتسو ،ةرارحلا تاجرد عافترا ببسب ضرألا نطاب نم جور
!ةثراك هتاذ يف اذه .راطمألا طقاست ىوتسم ّلقيس ذإ ،هايم ةمزأ ضرألا   وستواجه 

ما الحل؟

"يتابنلا ءاطغلا"ـب رابكلا ةغلب فرعُي ام وأ تاعورزملا ةدايز
ةيئايميكلا داوملاو كيتسالبلا لامعتسا نم ّدحلا

زيادة التشجير
وضع فالتر للحد من مداخن المصانع

استعمال وسائل النقل الجماعية والتخفيف من استعمال السيارات
منع تشويه الجبال بالكسارات وقطع األشجار.

عدم حرق النفايات.
استعمال وسائل النقل العام والتخفيف من استعمال السيارة.

التوقف عن استخدام البالستيك.

؟يخانملا رّيغتلا ّرمتسا لاح يف ضرألا لبقتسم نوكيس فيك
رّحصتو فافج

صعوبة الوصول الى المياه
حرائق غابات

ارتفاع درجات الحرارة
أشجار غير مثمرة

فيضانات البحار والمحيطات
انتشار لألمراض.

حبيبتي الشجرة
الحياة من دون أشجار مستحيلة، فهي تبث األوكسجين،

!ةرجش نود نم دهشملا اوليخت ،ًاذإ .سُّفنتلل يساسألا رصنعلا 

ما أهمية الشجرة؟
 اهلّظب أيفتن

نأكل من ثمارها
 ةشعنملا اهتامسنب عّتمتن
ءاملا رخبت نم لّلقت
ءاذغلا رّفوت
فصاوعلا ءانثأ حايرلا ّدصت
نافوطلا هجو يف ًادس فقت

مفيدة لمنع تآكل التربة
دعاست ةثّولملا تازاغلاو حئاورلا صتمت
.ةيفوجلا هايملا اهروذج صتمت ذإ ،ءاملا ثّولت عنم ىلع 

حبيبتي الشجرة 

كيف يتغّير المناخ؟

الشاطئ؟ 
أكياساً 
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ما هي عملية إعادة التدوير؟
إعادة التدوير هي عملية استخدام النفايات وتحويلها  منتجات

جديدة يُُعاد تصنيعها.

ما هي النفايات التي يُُعاد تدويرها؟
 الزجاج، الورق، البالستيك، والعديد من المعادن المختلفة.

ولكن قبل مرحلة التدوير, علينا الفرز من المصدر أي من منازلنا،
كيف؟

كل ما عليكم فعله هو فصل مستوعبات النفايات:
المستوعب األول تضعون فيه الورق فقط

في المستوعب الثاني: الزجاج
في المستوعب الثالث: المواد العضوية

في المستوعب الرابع: البالستيك
في المستوعب الخامس: المعادن.

ما إيجابيات إعادة التدوير؟
- تقليل الطلب على المواد الخام

-تقليل التلوّث البيئي واالحتباس الحراري
- الحد من التلوّث الهوائي

-الحفاظ على الموارد الطبيعية
-توفير الطاقة.

 

        من الضروري الحد من استعمال البالستيك، كيف؟
        - استعمال أكياس البالستيك، والعودة إلى أكياس

القماش أو أكياس الورق.
        -إذا أردتم التسوق بشكل واسع, فيمكنكم االستعانة بعربة

الجرّ المصنوعة من القماش.
       -العدول عن استعمال فناجين القهوة وأكواب وصحون

البالستيك واستبدالها بأخرى مصنوعة من الكرتون.
        -استعمال أقالم الحبر السائل التي يمكن تعبئتها بدالً من

أقالم الحبر الجافة.
      -إعادة استعمال األكياس والعبوات البالستيكية النظيفة

قدر اإلمكان.
         -ويرى المتخصصون أنّ اللجوء إلى الكرتون أو الورق

أمر محبب، باعتبار أن الورق يسهل تدويره وسريع التحلّل
بيولوجياً.
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قرار إنقاذ 
الكوكب بأيدينا 

األرض  كوكب  ومــا  الــكــون،  الّله  خلق 
ومن فيه إال دليل على عظمته وطريق 
اإلنسان  يواجه  تحدٍّ  أكبر  لعّل  لمعرفته. 
التغّير  ظاهرة  هو  الكوكب  هــذا  على 
ــاخــّي. فــمــا هــي هـــذه الــّظــاهــرة  ــمــن ال
قادر  اإلنسان  وهل  ونتائجها،  وأسبابها 

على تقديم الحلول؟
تغّير المناخ هو التغّير الملموس وطويل 
األثر الذي يطرأ على معّدل حالة الّطقس 
المجتمع  أّن  تبّين  وقــد  مــا.  لمنطقة 
البشرّي هو المساهم األّول والمسّبب 
فالحاجة  المناخ،  تغّير  لظاهرة  األساس 
إلى التطّور وازدياد الّطلب على الّسلع، 
تمّثلت في  ثورة صناعّية  بقيام  ساهما 
حرق كمّيات هائلة من الوقود كالنفط 
من  كبيرة  كــمــّيــات  أنــتــج  مما  ــاز،  ــغ وال
والميثان  الــكــربــون  أوكسيد  ثاني  غــاز 
مرئّية  غير  طبقة  وشــّكــل  وغــيــرهــمــا، 
الّشمس،  من  المنبعثة  الحرارة  حبست 
حرارتها،  درجــة  ارتــفــاع  إلــى  ذلــك  وأّدى 
االحتباس  بظاهرة  ُيعرف  بات  ما  وهو 

الحرارّي.
للغابات المطيرة دورها في المحافظة 
على توازن الكوكب، فهي تمتص ثاني 
األوكسجين  لُتطلق  الكربون  أوكسيد 
الــنــاس  الـــهـــواء. وعــنــدمــا يقطع  إلـــى 
ــار بــهــدف صــنــع الــخــشــب وزيــت  األشــج
الّنخيل وإقامة الّطرق والمباني، فذلك 
الّطبيعي،  ــوازن  ــّت ال اخــتــالل  إلــى  يـــؤّدي 

وتزداد الغازات الّدفينة في الهواء. 

ما آثار التغيير المناخّي على كوكبنا؟

تغيير  يــكــمــن فـــي  اآلثـــــار  ــــرز هـــذه  أب
معّدل هطول األمطار. فقد أظهرت 
ازداد في  الهطول  أّن  الرصد  عملّيات 
الوسطى  ــعــرض  ال خــطــوط  مــنــاطــق 
تقّلص  بينما  الّشمالي،  الكرة  لنصف 
في مناطق أخرى. كما أّدت التغّيرات 
في الفصول إلى تغّيرات في سلوك 
نــرى  فأصبحنا  ــات،  ــوان ــي ــح ال ــاف  أصــن
الفراشات في وقت مبكر في الّسنة، 
هجرتها.  أنماط  في  الطيور  وحــّولــت 
الشمالّي  القطب  فــي  الجليد  وبــدأ 
بــالــذوبــان، فــارتــفــع مــســتــوى سطح 
في  سنتيمتًرا  عشرين  من  بأكثر  البحر 

السنوات الماضية.

النتائج

ــار  اآلث هــذه  على  المترتّبة  النتائج  مــن 
التي  األوزون  طبقة  في  ثقب  حــدوث 
هي أساس حماية الكوكب من األشّعة 
باإلضافة  القاتلة.  البنفسجّية  فوق  ما 
إلى ذلك، فإّن موجات الجفاف والّتصّحر 
بدأت تغزو الكثير من المناطق، فتحّولها 
الحيوانات  الكثير من  العيش.  مستحيلة 
الصمود  تستطيع  لن  الحّية  والكائنات 

طوياًل وستنقرض من الوجود.

الحلول

ال بّد من حلول لهذه الّظاهرة.
 أواًل، الّتخفيف من االعتماد على النفط، 
المتجّددة  الّطاقة  وسائل  واستبدال 

كالّشمس والّرياح والمياه به. 
ثانيًا، التشجير لزيادة مساحة الغابات.

والحّد  البيئّي  التلّوث  من  الّتقليل  ثالثًا: 
الّنفايات باستعمال  من ظاهرة تكّدس 

الفرز وإعادة الّتدوير.
الظاهرة  الــوعــي ألهــمــّيــة  بــّث  رابــعــًا: 
ونتائجها الّسلبّية على األرض والبشرّية. 
أخيرًا، ال بّد من اإلشارة إلى أّن سلوك 
الفصل  نقطة  هــو  الــبــشــرّي  المجتمع 
في محاربة ظاهرة التغّير المناخّي. لكلٍّ 
واحــدة  ــدًا  ي نكون  أن  فــإّمــا  دوره،  مّنا 
عن  نتخّلى  أن  وإّمـــا  واعـــد،  لمستقبل 
نيابة  برسمها  اآلخــرون  فيقوم  أدوارنـــا 

عّنا. القرار بأيدينا.
زينب رحمة
 ثانوّية البتول

حماية األرزة
الموجودة على  أنــواع  األشجار  أهم  األرز من  أشجار 

األراضي اللبنانّية.
ولكّن اآلن فهذا النوع من األشجار ُمهّدد باإلنقراض 
من  األنــواع  هذه  المناخّية.  التغّيرات  بسبب  وذلــك 
وتساقط  الــحــرارة  بدرجات  إلنخفاض  بحاجٍة  األشجار 
المتّعود  الطقس  وهــذا  الّشتاء،  فصل  خــالل  الّثلج 
واّن  األخــيــرة،  السنوات  في  مغّيرًا  بــات  لبنان  عليه 
إرتفاع درحة الحرارة وعدم تساقط الّثلج ُيهّددان هذه 
الشجرة. باإلضافة إلى قتل الّطيور، الذي ُيعتبر عاماّل 
الطّيور  أّن  إذ  الشجرة،  بهذه  األذى  إللحاق  أساسّيًا 
ُتضعف  التي  الّضارة  الحّشرات  ألكل  مساعدّا  عاماًل 

هذه الّشجرة.

صارمة   قوانين  وضــع  اللبنانّية،  الــدولــة  على  لذلك 
لحماّية هذه الّشجرة، منها وقف األذى بهذه الطيور، 
وعدم قطع األّشجار ألي سبب كان، وتوسيع محمّيات 
زجاجّية  غالفات  وُصنع  لبنان،  جبال  إمتداد  على  األرز 
المتساقطة  الّثلج  كمّية  إلستغالل  وذلك  كهربائّية، 
خالل السنة وعدم تركها للذهاب هدرًا، والعمل على 
خالل  مــن  كثيف  بشكل  الشجر  مــن  الــنــوع  هــذا  زرع 
الجمعيات، والبرامج الّثقافّية التي تعرض على شاشة 
هذا  إنقراض  خطر  نواجه  قد  الطريقة  بهذه  التلفاز، 

النوع من األشجار المعّمرة في لبنان.
علي حمزة 
المدرسة المعمدانية اإلنجيلّية

وطني الجميل كيف أريُده؟
كّل  اإلنسان  وأعطى  ا،  بهيًّ جمياًل،  الكون  الله  خلق 
وجعل  اليابسة،  خلق  عليه.  للحفاظ  والميزات  السبل 
الحياة.  معها  حاملة  وسطها،  تجري  والجداول  األنهار 
وعلى الضفاف، خلق األشجار واألزهار الملونة الجميلة 
وأنواعا  واألليفة،  المفترسة  والحيوانات  والزكية، 
عذبة.  بأصوات  تغّرد  التي  الجميلة  الطيور  من  كثيرة 
كذلك، خلق البحار، والنباتات المثمرة وغير المثمرة...  
كّل هذا الكون خلقه الله من أجل اإلنسان، وجعل له 
ا متكاماًل ومتجدًدا. وكان نصيب اإلنسان،  نظامًا بيئيًّ
في هذه البقعة الجغرافية، جّنة من جنان الله اسمها 
ونظيًفا،  جمياًل  لبنان  كــان  كم  جــدي  أخبرني  لبنان. 
معظم  وتغطي  جباله  تكسو  الغابات  كانت  وكيف 
أراضيه، وكيف كانت مياه األنهار نظيفة وغزيرة، وكم 

كان الساحل البحري أزرق وساحرًا. 
لم أستطع أن أصدق ما رواه لي جدي. وشردت في 
تفكير عميق، متسائال: لماذا أصبح لبنان هكذا؟ ومن 
أنهاره  تحّولت  ولماذا  عام؟  كل  أشجاره  يقطع  الذي 

للنفايات؟ ولماذا  مستنقعات للصرف الصحي ومكبًا 
غادرت الطيور سماءه؟ ولماذا تحّول بحره مرتعا للمياه 

اآلسنة والحيوانات النافقة؟ 
وبحق  الطبيعة  بحق  مخطئين  البشر  كان  كم  وأيقنت 
أنفسهم، وأن هذه األمور لم تحصل إال بسبب إهمال 
بعض الناس وجهلهم للبيئة وأهميتها، وضعف سلطة 
الناس  إهمال  بسبب  تحصل  الغابات  فحرائق  دولتنا. 
الذين يذهبون للتنزه او لتحضير طعام الشواء، فيتركون 
الفحم مشتعاًل، مما يؤدي الى احتراق األشجار والغابات. 
اما النفايات، فلم تستطع الدولة ايجاد حل بيئي صحيح 
المدن  وشـــوارع  الــقــرى،  ساحات  بها  فامتألت  لها. 
وبعض الروابي واألودية، وانبعثت روائح كريهة منها، 

وتصاعد دخان مميت في األرجاء من جراء حرقها.
 لن نستطيع أن نكمل مسيرة الحياة في هذا الشكل. 
وعبر  البيئي،  بالتثقيف  ــات  األزم هــذه  نعالج  أن  علينا 
مساعدة الدولة على إعادة وطننا لبنان جّنة على األرض.
مالك وفيق شمعون - المدرسة األلمانّية

مبادرتكم 
الفردية 
هي الحّل!

بكيس من النفايات دخلنا الصف. 
جبال  فــي  تنتشر  كما  بعثرناها 
اللبناني  الساحل  عند  النفايات 
وفي البحر والمكّبات. صدمة على 
 college وجوه تالمذة مدرسة الـ
  .sacre coeur gemmayze
يــدرون  ال  حولهم،  من  النفايات 
"النهار"  فريق  دخل  يحصل.  ماذا 
إلى الصف من دون أي مقّدمة. 
من  والــنــفــايــات  تشعرون  "مـــاذا 
منطلق  من  سألناهم  حولكم؟". 
أن النفايات تنتشر في شوارعهم 
في المناطق التي يسكنون فيها.

ــيــضــاء "لـــّوثـــت"  عــلــى صــفــحــة ب
بماذا  كتبوا  المنزلية  بنفاياتنا 
نظيفة"،  بيئة  "نــريــد  يحلمون. 
تحّدثوا عن صحتهم وعن "صيت" 
لــبــنــان فـــي الــــخــــارج. بــاخــتــصــار 
صرختهم كانت "ال نريد نفايات". 
بالطريقة  نفاياتنا  ادارة  "نــريــد 

الصحيحة!".
ــأوا عــنــدمــا أبــلــغــهــم مــديــر  ــفــاج ت
جمعية  فـــي  الــبــيــئــي  ــامــج  ــرن ــب ال
"اركــانــســيــال" مــاريــو غــرّيــب بأن 
نفايات تخرج من منزلنا ترمى في 
البحر وفي المطامر القريبة منه. 
الــتــعــّجــب عــلــى وجــوهــهــم. مــاذا 
أواًل  "عليكم  يفعلوا؟  أن  عليهم 
ابــدأوا  فــرديــة"،  بمبادرات  البدء 
بعملية الفرز في المنزل، أما في 
ما يتعّلق بالتدوير، فهناك جهات 
قليلة تعمد إلى تطبيق ذلك في 
الحّد  "حاولوا قدر اإلمكان  لبنان. 
من استعمال البالستيك خصوصًا 
األكياس"، يعطيهم غرّيب بعض 
ــوا األكــيــاس  ــدل ــب الـــحـــلـــول، اســت
قماش  مــن  بــأخــرى  البالستيكية 
في كّل مّرة تذهبون مع أهلكم 
لشراء األغراض من السوق. مثاًل 
أعيدوا إرسال أكياس "التشيبس" 
الفردية  المبادرات  المصنع.  إلى 

اليوم في لبنان هي األفضل.
رين بوموسى

مدرسة المسار.مدرسة الناعمة الرسمية.
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86 ســـنـة
بيئة

مدرسة النهضة الوطنية- دير الشير

حلمي األخضر
كلَّ مساٍء ِحيَن أنام 

أغرُق في أجمل األحالم
أذهب في أحلى المشاوير

وأرى كّل اْلعصاِفير
أدُخُل اْلَبساِتيَن اْلَخْضراَء

ْزهاَر اْلَحْمراء َوَأُشمُّ اأْلَ
َنْلَعُب في َأْحلى َحِديَقة

َأنا َوُأْخِتي َوَأْفَضل َصِديَقة
ر َأْصُحو ِمْن َنْوِمي َأَتَفكَّ

ْخَضر ُق ُحُلِمي اأْلَ َمتى َيَتَحقَّ
مروى جعفر
مدرسة الشويفات الدولّية 

ال تقتل البيئة 
ــمــكــان الــمــحــيــط بــنــا،  الــبــيــئــة هـــي ال
تعكس  نظافتها  على  والمحافظة 
أمر مهم  منها، وهو  فرد  أخالق كل 
بالحيوان  الجّيدة  اإلنسان  جدًا. عالقة 
واألشجار تضمن لنا حياة بيئية مفيدة.

من  للحّد  استطاعتنا  ما في  سنفعل 
التلّوث.

يجب عدم التعامل بالمبيدات الحشرّية 
ألّنها تضّر البيئة.

بين  الــصــّحــي  الــوعــي  ننشر  أن  يجب 
الناس، وهذا يعتبر واجبًا وطنيًا.

ال تقتل البيئة كي ال تقتلك.
اترك المكان كما يجب أن تترك منزلك.

النظافة كالعادة كّلها سعادة.
سعيدًا  لتعش  مًا  ُمنظَّ نظيفًا  ــن  ُك

كريمًا.
حسين العاشق
متوسطة كفرشيما الرسمية

أعيدوا لبنان لؤلؤة
 

عندما نعّد ثرواتنا، نعّدها مرتين: األولى الشاطئ 
الّشمس  كــأّن  المشّعة  رماله  والثانية  اللبناني، 
وترميها  ذهبّية  خيوًطا  خصلها  من  تحوك  راحــت 
معه  فيجرف  البحر  يعلو  ــواِج  األم فقُش  فوقها. 
أصدافًا متنّوعة. إّنه ثروة حقيقّية. يا له من مشهد 

مذهل.
َمن  وبحرنا.  بشاطئنا  الــخــراب  ألحق  وحــشــًا  لكّن 
وتمّلكته  تغطرس  المجرم؟  آدم  ابن  سوى  يكون 
االنقضاض  يبتغي  مخيًفا،  وحًشا  فحّولته  أنانّيته 
غّصت  األمر.  كّلف  مهما  وابتالعها  فريسته  على 
البالستيكّية  النفايات  مــن  بــأطــنــاٍن  الــشــواطــئ 
هناك،  أطباق  هنا،  أكياس  معالمها،  بّدلت  اّلتي 
بالستيك هنالك. أطعمة فاسدة وتسّرب وقود 
من البواخر واليخوت، ومياه الصرف الصحّي تصّب 
السباحة،  األوالد  يشارك  قديم  حــذاء  البحر،  في 
ترى أسماكًا  الماء  صيد عشوائّي... وعلى صفحة 
التلّوث  هذا  وسط  الموت  عليها  وُفــرض  تطفو 

الخطير. 
لــصــرخ "كــفــى! كفى  الــكــالم  البحر  لــو اســتــطــاع 
الشواطئ  نعم،  أنفسكم!".  وبحّق  بحّقي  إجرامًا 
تستصرخ الّضمائر، وتستغيث: "أعيدوا إلّي أسباب 
الحياة، فلعنتي ستالحقكم. اكتفيت من أعمالكم 
وأفعالكم التي أهلكت حياة الكائنات في أحشائي. 

البقاء  أنــازع في سبيل  إلى رشدكم، فأنا  عــودوا 
آبهين  التلّوث وأنتم تقتلونني غير  واالنتصار على 

بالقوانين والمحاسبة".
وحّقنا  ثــروتــنــا  لنسترجع  الــوقــت  ــان  ح فلنتحرك. 
المسلوب. عودوا الى رشدكم. فلنّتخذ اإلجراءات 
ثروتنا  أهمّية  حــول  التوعية  نشر  عبر  المناسبة، 
في  مشاركتنا  خالل  من  الحّية،  وكائناتها  المائّية 
في  ا  مهمًّ دوًرا  تـــؤّدي  التي  البيئّية  الجمعّيات 
على  تستيقظ  أن  الــدولــة  على  عليها.  الحفاظ 
إيقاظها،  جاهًدا  يحاول  كان  الــذي  الديك  صوت 
ولكن يا لألسف، كانت تصّم آذانها. علينا أن نبدأ 
بلده  التلميذ على مستقبل  بتوعية  المدارس  من 

وبيئته وحياته. 
وهبك الله عقاًل يا ابن آدم، فلماذا ال تفّكر قبل 
الجشع  خلف  تركض  لماذا  الوحشّية؟  تصّرفاتك 
لنتصّرف.  الوقت  حــان  بصرك؟  فيعمي  المدّمر، 
ثروة  يناديكم،  بحركم  بانتظاركم،  شاطئكم  هّيا، 

الله تنتظر منقذها. 
أين أنتم؟ انهضوا وأعيدوا جمال طبيعتكم، أعيدوا 

لبنان لؤلؤة الّشرق.
ريتا مّخول

المدرسة الوطنّية 
الّتابعة للرهبانّية اللبنانّية المارونّية - شّكا

"ازرع وال تقطع"
العصر  هذا  في  ُوِلْدنا  إْن  َذْنُبنا  ما 
الّتكنولوجيا  الّزمن، عصر  وفي هذا 
ـــطـــّور والــمــبــانــي الــّضــخــمــة  ـــّت وال
في  ولدنا  إن  ذنبنا  ما  والمصانع؟ 
زمن كثرت فيه المباني وانعدمت 
ذنبنا،  ما  والغابات؟  األشجار  فيه 
العالم  نرى  ال  كي  األطفال،  نحن 
الذي خلقه الله لنا، بجماله وروعة 
نتنّشق  ال  كــي  ذنبنا  مــا  ــه؟  ــوان أل

ا ومنعشًا؟  هواء نقيًّ
يوًما بعد يوم، وجياًل بعد جيل، بتنا ال 
نرى أمامنا إاّل المباني الّضخمة التي 
قتلت بعلّوها كّل ما هو جميل من 
قرى  اليوم  وباتت  ونباتات.  أشجار 
تشبه مدنًا كثيرة، بعدما انتزع ناسها 

األشجار من جذورها، وقتلوها. 
لتعيش  الّصاعدة  األجيال  ذنب  ما 
في هذه البيئة الملّوثة؟ وما ذنبها 
كي ُتصاَب بأمراض خطيرة من جّراء 
تكتسَح  أن  ُيعَقل  هــل  الــّتــلــّوث؟! 
وتقضي  األشــجــاَر  اْلُمنشآُت  هــذه 

عليها؟! 
من  يستيقظ  أن  اإلنـــســـان  عــلــى 
ُسباته ليرى ما جنته يداه من قتٍل 

وإجراٍم بحّق الّطبيعة وبحّق األجيال 
الصاعدة؛ وأهّم هذه الحقوق، حّق 
بيئة نظيفة. لقد منح  العيش في 
الله هذه الّطبيعة جميع مخلوقاته، 
حّق  مــن  فليس  ســـواء.  حــدٍّ  على 
بأّية  البيئة  هذه  يدّمر  أن  اإلنسان 
يتحّمل  أن  مّنا  كــلٍّ  على  وسيلة. 
بنفسه  يــفــّكــر  وأن  الــمــســؤولــّيــة، 
وبغيره. كذلك على الّدولة أن تهتّم 
على  نعمل  فال  والبيئة.  بالّطبيعة 
الّتشجير  في  نساهم  بل  تلويثها، 

وزيادة المساحة الخضراء فيها.
لحماية بلدنا، يجب أن نجعل شعارنا 
"ازرع وال تقطع"، وأن نحمل األرزة 
ليس في علمنا فحسب،  الخضراء، 
كّل  وفــي  قلوبنا  فــي  أيــضــًا  إنــمــا 
جّنة  لبنان  ليتحّول  أرضنا،  بقعة من 
أصوات  فيها  تمتزج  غّناء،  خضراء، 
خرير  ــأصــوات  ب والــّنــحــل  العصافير 
األخضر  لبنان  فنستعيد  الــمــيــاه، 
اّلذي غّناه وديع الّصافي، وتغّزل به 

سعيد عقل.
ناتالي حامد

مدرسة الّشويفات الّدولّية 

حافظوا على وطنكم
مهّم  أمــر  وطننا  على  المحافظة 
جدًا. السّياح يأتون من أوطانهم إلى 
الجميلة  بمناظره  ليستمعتوا  بلدنا 

ويطلعون على آثاره الرائعة  .
هـــم ســيــالحــظــون األوســــــاخ في 
ـــهـــار ومــيــاه  الـــشـــوارع  وفـــي األن
عليها  المسّلطة  الصحّي  الــّصــرف 
ويــغــادروَن  وطننا  من  فيشمئّزون 
ــــدد الــســائــحــيــن  فــيــقــّل حــيــنــهــا ع

القادمين إلى لبنان.
الذي  األوكسجين  مصدر  الــهــواء، 
نتنّشقه أصبح ملّوثا بدخان المصانع 
األمـــراض  يسّبب  مــا  ــارات  ــســي وال

الصدرّية والّسعال الشديد. 
تلوثه  بسبب  ثروته  تراجعت  بحرنا، 
ومياه  النفايات  وأكــيــاس  بالنفط 
الصرف الصحي التي تصب فيه آتيه 
المجارير  ومن  الملوثة  األنهار  من 
فنسي  مباشرة  فيه  تصب  الــتــي 
عام  شأن  هو  الشاطئ  أّن  الجميع 

وليس خاصًا .

القرى  بعض  تطورت  المقابل  في 
بفضل زيادة الوعي البيئي من خالل 
النفايات،  فرز  في  البلديات  تطّور 
خصوصًا بعد أزمة النفايات الصلبة، 
للتدوير،  القابلة  الــمــواد  فجمعت 
وأنشأت المعامل التي تعمل على 
فرز البالستيك عن المعدن والورق 
لكن  بيعه،  يتم  وبعضها  والــزجــاج 
القرى في  زالت بعض  ما  لألسف 
عّكار ترمي نفاياتها في الوديان أو 

الغابات وعلى الطرق.
قرية  كــل  يــكــون في   أن  أطــالــب 
ــفــرز الــنــفــايــات  ــة مــعــمــاًل ل عــكــاري
هواءنا  نلّوث  من  بــداًل  وتدويرها 
ــر من  ــجــب وضـــع أكــث ومــيــاهــنــا وي

مستوعب للفرز في كل بيت .
حــافــظــوا عــلــى وطــنــكــم مــن أجــل 

أهلكم وأبنائكم .
غفران أحمد ميتا 
مدرسة المقاصد الخيرية 
اإلسالمية – عكار العتيقة

اإلنسان النظيف
بيته،  ثم  ومــن  نفسه  من  اإلنسان  ليبدأ  نظيفًا؟  بلدًا  حقًا  تريدون  هل 

وشارعه، وبيئته فوطنه.
يتمّتع  نظيفًا  إنسانًا  لنبني  ننطلق  األوطـــان.  بناء  قبل  اإلنسان  فبناء 
باستقالل فكري. وال بد من وضع قوانين ملزمة تبدأ بفرز النفايات من 

المنازل، إلى قوانين تحافظ على البيئة.
لوسي مشيك
مدرسة كفرشيما الرسمية

هل تنعكس نظافة األخاق على نظافة األحراج؟
الّطبيعة قلب ينبض باألمل فينعش اإلنسان ويمّده بالحياة. 
البشر،  بعض  بطش  فريسة  وقعت  الربانّية  الهبة  هــذه 

فنصبوا ألحراجنا العداء. 
ما أهمّية األحراج، وما دورنا تجاهها، وكيف الّسبيل لنكون 

حبل نجاتها من الموت؟
والجمالّية،  البيئّية  ألهمّيتها  نــظــًرا  وطنّية  ــروة  ث األحـــراج 
فالّتيجان الخضراء اّلتي تكّلل جبال لبنان وسفوحه هي مرآة 
لجمال هذا البلد، وسحر ُيغري الّسائح، فضاًل عن دورها في 
تأمين التوازن المناخّي، وعدم انجراف التربة، كما أّنها تضبط 

ثاني أوكسيد الكربون في الهواء.
من  ألطــنــان  مطمرًا  تحّولت  الحرجّية  ــروة  ــّث ال هــذه  أّن  إاّل 
الّنفايات، بعدما عاثت األيادي فيها فسادًا. من المحزن أن 
نرى األحراج تفقد رونقها وتلفظ أنفاسها، وقانون الغابات 
واألحراج الّصادر عن مجلس النواب في 24/7/1996 قد فقد 

قيمته وال يجري العمل به، كما يسهل خرقه بال خجل.
لقد غدت األحراج حضًنا ُيلقى فيه كّل ما ال يحتاجه اإلنسان، 
لذا غزت الحشرات أحراجنا، فهّددت األخضر بالفناء، وأحالت 
ما بقي منه يباسًا، فاستوطن األصفر المكان معلًنا عن حجم 

المأساة التي تطرق األبواب.
التي  الكّسارات  بكنوزها،  والفتك  األحراج  إلى قضم  أضف 

تلتهم ما تلتهمه.
العائالت  األحــراج  تستقبل  األخيرة  الموت  سكرات  وفــي 
في جّو ترفيهّي، إال أّن الّضيف يسيء إلى مضيفه، فيترك 

البعض مخّلفات غالًبا ما تتحّول ألسنة لهب تبيد كّل بارقة 
أمل.

األيدي،  أال نقف مكتوفي  ينبغي  المرير،  الواقع  أمام هذا 
بالقسوة  المتوازنة  والحياة  الجمال  َمن وهبنا  نبادل  فكيف 
ونكران الجميل؟ أال يجب أن نبادل اإلحسان إحساًنا؟ فلنكن 
محّط ثقة الّطبيعة، ونبادر نحن -المستفيد األّول- إلى إيجاد 
حلول من شأنها أن تضع حّدا ألعداء البيئة، فنعمل مثاًل على 
تأسيس جمعّيات تغرس قيم حّب البيئة في نفوس األفراد 
أو  إعالنات  فتنشر  األحـــراج،  قلب  في  الّشتلة  تغرس  كما 
تجري مسابقات، أو تقيم حمالت تنظيف وتشجير. ال يخفى 
على أحد دور المدارس والمناهج التعليمّية في تأكيد أهمّية 
السليم معها،  التعامل  لطريقة  الكافي  الوعي  وبناء  البيئة 
من خالل الكتب ومحتواها التوعوّي، واالشتراك بمسابقات 

بيئّية، وغيرها من الّطرق المجدية.
كما أّن منع مياه الّصرف الصحّي من أن تصّب في أحراجنا، 
ُيعّد واحدًا من أهّم المسؤوليات الملقاة على عاتق الدولة.

الورق،  الّتدفئة وصناعة  الجائر بهدف  الّتحطيب  كذلك فإّن 
يّكلف األحراج ثمًنا باهًظا.

لهذه  اللبنانّي  سيتصّدى  هل  السؤال:  يبقى  الختام،  وفي 
الهجمة الّشرسة ويقف كجبل ال تغلبه رياح؟ وهل ستنعكس 

نظافة األخالق على نظافة األحراج؟
زينب عبد الّساتر 
ثانوّية البتول

دورنا في الحفاظ على البيئة

ما البيئة؟
إياها  البيئة هي كل ما حولنا من طبيعة منحنا 
الــلــه، وحــيــاة بــّريــة مــن غــابــات وأشــجــار وأحـــراج 

ونباتات.
ولكن هناك بعض العوامل التي تؤثر سلبًا في 
هذه البيئة وتضّر بها، منها تراجع نسبة الغابات 
واألحراج بفعل بشر يفسدونها بقطعها أو حرقها 
تحتوي  التي  النفايات  أنواع  بمختلف  تلويثها  أو 
واستمرارية  نموها  فــي  تؤثر  كيميائية  مــواد 
تلف  الى  األمــر  يصل  وقد  وعطائها،  اخضرارها 
المساحات  تناقص  وبالتالي  منها،  كبيرة  أجــزاء 

الخضراء.  

من هنا، نجد أنفسنا أمام هذا السؤال: ما دورنا 
على  الحفاظ  في  ــة  ودول ومؤسسات  كأفراد 

البيئة؟
دورنا في اآلتي:

1 - نشر مقاالت توعية لمخاطر قطع األشجار.
تنبعث  التي  المصانع  وجــود  مــن   الحد   -  2
فالتر  تركيب  أو  مضرة  كيميائية  مــواد  منها 

لمداخنها.
التي تعمل  النقل  - محاولة استبدال وسائل   3
أو  للبيئة  صديقة  بوقود  تعمل  بأخرى  بالوقود 
اإلفادة من الطاقة الشمسية في هذا المجال.

4 - تنظيم حمالت تشجير مستمرة.

من  نعمة  البيئة  هذه  أّن  نعلم  أن  يجب  وأخيرًا 
الخالق، منحها لنا لنحظى بحياة صّحية خالية قدر 
كبارًا  واجبنا،  وبالتالي  األمـــراض،  من  اإلمكان 

وصغارًا، المحافظة عليها.
رفاقي  مع  جاهدة  سأعمل  الصغير  بــدوري  أنــا 
مدرستنا  دائمًا  عليها. سننّظف  المحافظة  في 
ونتخّلص من النفايات بطرق سليمة، وسنطالب 
الشجيرات  بعض  زراعــة  في  بالمساعدة  إدارتنا 

في باحة مدرستنا لننعم بهواء نقّي. 
شهد الّسبسبي 
مدرسة المقاصد الخيرية اإلسالمية
- عكار العتيقة 
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«Vivre dans un environnement sain et sauf» 

Malgré les efforts fournis  par les 
humains, la gestion des déchets 

demeure une mission impossible face à 
certains comportements non réfléchis.
Un cri d’alarme doit être lancé : « Arrêtez de 
verser vos déchets dans la mer ! nous avons 
le droit de nager dans une eau propre !
Ne polluez plus les rivières ! nous avons 

le droit de boire une eau potable !
Ne jetez plus les mégots des cigarettes 
par les fenêtres des voitures ! vous ris-
quez de nous brûler !
Menez les échappements des voitures 
et les cheminées des usines par des fil-
tres ! nous avons le droit de respirer de 
l’air pur et pas une odeur nauséabonde ! 

Et vous  responsables du pays: pensez 
au bien commun, au bien de tout le 
peuple et non pas à votre bien  person-
nel et à votre propre intérêt ! 
Alors, voulez-vous nettoyer la Terre avec 
moi ? Je vous fais confiance !

Lynn Saad
SSCC Bauchrieh

Environnement sain: Un rêve ou un droit?

Enfants, adultes, et vieux doivent vivre 
en respirant de l’air propre. L’air doit 

être bon à sentir pour ne pas tomber 
malade. Les forêts verdoyantes pour nous 
assurer l’oxygène nécessaire à notre res-
piration. La mer limpide et nette pour 
sauvegarder les habitants marins. Mais 
malheureusement, au Liban, les déchets 
jonchent le sol et polluent la terre, la mer 
et l’air. Les libanais sont irresponsables 
et les responsables absents ! 

Nous jetons nos ordures partout, nous 
ne trions pas nos déchets !
Pas de filtre pour les cheminées des 
usines et les échappements des voitures !
La pollution nuit à notre santé !
STOP ! Passons à l’action ! Notre pla-
nète est en danger !
Notre planète bleue va devenir noire !
Protégeons notre nature ! Sauvegar-
dons-la ! 
N’abattons pas les arbres ! Reboisons.

Ne tuons pas les animaux ! Soignons-
les.
Ne jetons pas des ordures ! Recyclons et 
réduisons nos déchets.
N’arrachons pas les fleurs ! Coupons- 
les par la tige.
C’est de notre droit et celui des généra-
tions futures de vivre dans un envi-
ronnement sain !

Tatiana Zouein
SSCC Bauchrieh

«Je suis un enfant de 9 ans»

Je suis un enfant de 9 ans, j’ai le droit à 
la vie, le droit à une famille. J’ai le droit 

de jouer, d’être écouté et respecté. J’ai le 
droit à l’éducation, à donner mes opinions. 
Je suis un enfant de 9 ans, j’ai le droit d’être 
content, et vivre dans un bel environnement.
Respecter les droits des enfants, c’est 
respecter leur environnement. 

Et pour vivre et survivre, chacun a be-
soin d’un environnement sain et propre 
et propice à une vie épanouie, pour éviter 
les conséquences nuisibles à notre santé.
Alors évitons de polluer ! 
Évitons de gaspiller ! 
Trions nos déchets, carton, verre, plas-
tique, et papier !

Plantons dans le quartier, Dieu aime la 
beauté.
Commençons par nous déplacer à pied 
pour les courts trajets.
Laissons-nous jouer et grandir en paix 
dans un environnement sain !

Ziad El-Rassy
SSCC Bauchrieh

« Protégeons l’environnement »

Je suis un enfant qui a le droit de respirer 
l’air pur, de jouer dans une forêt propre 

où les arbres sont touffus, de nager dans 
une mer où les ordures n’ont pas de trace.

À vous les hommes j’adresse la pa-
role : « Protégez l’environnement, évitez 
l’abattage des arbres et ne jetez pas vos 
déchets partout. »

J’ai le droit de vivre dans un envi-
ronnement sain!

Maria Merhej
8ans, SSCC Bauchrieh

Global Warming

Let us face reality. Our world is cleaving its way into destruc-
tion, causing it to undergo a slow demise. Yes, in one way 

or another, our planet has been exposed to both internal and 
external destructive sources, but we’ll only focus on demon-
strating what might be the top threatening source at hand. It’s 
climate change, also known as Global Warming.
For those who haven’t known what it is, climate change in 
general is defined as the long term change in Earth’s climate, 
whether regional or global. And as a special type of the change 
mentioned above, Global Warming is an observed century scale 
that displays the rise in the average temperature of Earth’s cli-
mate system, and its related effect as part of the climate change. 
As you might know, humans have taken a leading role in en-
dangering their planet. And as an IPCC report concluded, it is 
extremely likely that the human influence has been the domi-

nant cause of the observed warming since mid-20th century. 
As a matter of fact, the largest human impact has been the 
emission of greenhouse gases, which are gases that contribute 
to the greenhouse effect by absorbing infrared radiation, such 
as carbon dioxide and methane. This causes the warming of 
the planet’s lower atmosphere and surface.
Other causes are the factors we cannot control, ones forced 
by nature or outer influences; take the variation of Earth’s or-
bit as an example. You might not have known that the tilt of 
the Earth’s axis and the shape of its orbit around the sun vary 
slowly over thousands of years. This changes our climate by 
changing the seasonal and latitude distribution of incoming so-
lar energy into Earth’s surface. However, such variation in the 
orbital cycle is not expected within the next 50,000 years.
Over the years, our planet showed several reactions to the 

climate change taking place. On the biospheric hand, global 
warming causes the destruction of natural habitats. It would, 
as an epitome, melt sea ice, the habitat of Antarctic polar bears. 
Hence, will result to the extinction of many species, as well as 
the reduction in the diversity of the eco system. 
And now, I conclude my essay by asking: Are we expected to 
surrender as we face our ending, one we have created for our-
selves, society, and planet? From the bottom of my heart, I 
wish we, together as the united people we are, would trans-
form what humanity dictates into the actuality we are living. 
It’s the initial warning of rescue, asserting that Global warming 
should be put to an end, before our lives are.

Zahraa Srour
Al-Batool High school

Recyclage

Vous aimez votre prochain, alors pensez au lendemain. 
Notre monde n’est plus le même qu’avant ! L’évolution y 

est bien insérée, mais les déchets ont aussi augmenté de quan-
tité et nous commençons à manquer de matières premières. 
Or, il n’est pas trop tard pour préserver l’avenir. Comme on 
nous disait quand nous étions petits : « Le monde ne nous ap-
partient pas », alors nous ne pouvons pas l’abîmer.  Donc il est 
primordial de vivre ce conseil. Le sable sur les plages diminue 
à vue d’œil. Le verre et les déchets s’accumulent dans les rues. 
Les maladies se répandent. Nous sommes les seuls à pou-
voir arrêter ce massacre. Le recyclage n’est pas une question 
de projets publics, il s’agit de commencer à trier les déchets 
dans chaque maison et de faire un petit effort pour préserver 
l’environnement. Cela deviendra une habitude.
Vous soutenez le recyclage ? Alors évitez le gaspillage !

Elie Hajjar
CSC

Reducing and Reusing

Developing a new product requires different materials and 
too much energy. “Reducing and Reusing” prevents pollu-

tion and saves energy and money. When we think of recycling, 
we should always remember the 3 R’s: Reduce, Reuse and Re-
cycle. Instead of discarding unwanted appliances and clothes, 
we should try to sell them. Not only will we be reducing waste, 
but we will also be helping others. By recycling trash, we are 
helping our environment stay clean and safe!

Nour Hoteit 
 CSC

Better and cleaner

Recycling is very important because it helps reduce the pol-
lution around us. It’s something that must be implemented 

everywhere in order to help and save our planet. It’s a simple 
act if you think about it; it is sorting waste into categories in 
order to benefit from it to the maximum. Recycling helps save 
the planet because it allows us to get rid of the toxic waste, 
nuisance and trash that surround us. Recycling is a guarantee 
to a brighter, better, cleaner, and more promising future.

Rabih Ghazzawi 
 CSC

Nature

How does nature help us?
Scientists have discovered 

that living near green spaces is 
good for your health. It helps 
us breath better, sleep more, 
watching   animals and plants 
can change your perspective. 
Nature can help you have a bet-
ter life. It helps reduce stress 
and to have a quiet life.
Problems in nature: The 
problems in nature is that it 
has pollution, dirt and such 
more. burning down trees is 
not good because it will stop 
giving us oxygen. Plants and 
trees are dying from pollu-
tion. Trash all around the 

place is not good because it 
is making the benches dirty.
Solutions for helping nature: 
To help reduce the pollution, 
we have to clean, we don’t 
burn down trees to help ani-
mals and plants not to die. 
We can put a trash can in na-
ture so all the trash could go 
into it. And we have to clean 
benches. We can make a zoo 
for animals that do not have 
a shelter. We can make even 
more ideas for hikers and sci-
entists to see nature in a bet-
ter way.

Karim Tabaa
DISB                                                        

Lycee Montaigne-Beit Chabeb
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How to keep a clean public space

Maintaining a clean public space 
is very important, and in Leba-

non we have realized how essential 
this is, through the garbage crisis that 
recently took the country by storm.
Keeping a place clean requires joint 
efforts from the public authorities 
)the government, the municipalities, 
etc…( on one hand, and the people on 
the other hand. Since our early days, 
local authorities have been legally re-
sponsible for clean public spaces, but 
in order to succeed in doing so, citi-
zens need to be part of the process.
People are less likely to litter in areas 
that are kept clean, therefore it is cru-
cial for authorities to adopt a cleaning 
system that is easily applied by every-
body. This can be done by putting more 
garbage bins with clear instructions in 
strategic areas and collecting waste.
Applying a “reward / sanction” policy 
also helps in this matter. For example, 
offering tokens in exchange for plas-
tic or metals, or even  implementing 
severe sacnctions against those who 
do not abide by the rules in order to 
develop their sense of responsibility.
Strategies must be clear and feasible 
so all citizens will be able to preserve 

the
cleanliness of public spaces.
One more thing authorities should do 
is support and research certain mat-
ters to address the littering problem. 
They should be better informed about 
the quantities, the composition and 
the cost of garbage. Besides, they 
should figure out potential solutions 
to the problem.
Education on how to keep public 
spaces clean should start at a very 
young age. Campaigns in schools 
may help spread awareness amongst 
young people. Organizing day trips 
to clean shores or forests could help 
students, who are the builders of our 
future, realize the importance of keep-
ing the environment clean and totally 
free of pollution.
Raising public awareness among 
residents, businesses, and tourists 
in cities in order to reduce waste and 
improve cleanliness in the streets is 
definitely a key factor in preventing 
and resolving the issue. Collective ac-
tions are indispensable to keep our 
environment clean and healthy.

Christa Kanaan
Collège de la Sainte Famille- Fanar

What is Happening to Our World?!

The world is starting to change. 
We can see pollution everywhere. 

Bottles are thrown in the sea. Smoke 
is spreading and simply breathing it 
causes allergies. Our green nature is 
disappearing and big buildings are 
replacing it. We are causing our sea 
animals to be in danger. When turtles 
eat plastic bags because they think 
they are jelly fish, we put them in 
danger. It is like we are heading to a 
big disaster. Why am I talking about 
this? Because we are simply destroy-
ing our world and that’s why we 
should act fast.
My solution is to start with ourselves 
and in our houses. We should start 
recycling. Police should start pun-
ishing people who litter. We can 
start creating clubs to clean differ-
ent areas. We can do activities for 
people to join us. We can make a 

day for activities about recycling 
and people could join and come up 
with solutions on how we can help 
forests. We can also have a day 
where people can go hiking and pick 
up garbage while other groups go to 
beaches, collect bottles thrown on 
the sand, and rescue sea animals. 
We can do more to help our planet.
We should start protecting our green 
forests and trees. We should pro-
tect our animals. We should save 
our planet. It is our big home and 
our only home. We should love our 
home and respect it. We should re-
spect other creatures in it. Don’t 
forget that future generations will 
be living on this planet. Future gen-
erations will include your children, 
grandchildren and your loved ones!

Lara Assi
DISB

Our Cedars
 

As everyone knows, the cedar tree 
is the main symbol of Lebanon. 

It is what makes Lebanon different 
from other countries in the world. The 
cedar tree is very old, but, because of 
Lebanon’s care to this tree, we still see 
it today. It is also considered to be the 
most important national and cultural 
treasure of Lebanon.
In the meantime, the cedar trees are 
in great danger because builders are 
cutting them off to make furniture. 
Lebanon is getting even more polluted 
and plants can’t live like this or else 
they will die. That is what brings us to 
our topic which is the importance of 
protecting the cedar tree and how to 
protect it.
The cedar tree is a very dear treasure 
to Lebanon; it resembles Lebanon and 
it is the identity of Lebanon and every 
Lebanese person. The cedar tree made 
Lebanon a unique country; so why 
destroy it?
Cedar trees are not hard to grow and 
will give elegance to any space where 
they have room to spread. But they are 
endangered because Lebanon is getting 
polluted. If we protect the cedar tree, we 
will be protecting the environment and 
here are three ways to help.

First, we can motivate people to donate 
money to have many workers working 
on protecting and talking care of cedar 
trees through a television campaign.  
Second, if a person can take care of his 
house, that means he has responsibility 
for the environment. The house is like 
the environment. For example, people 
don’t cut off things at home but cut 
things in the environment! Why do 
people destroy the environment? Just 
treat the environment as you would treat 
your house or any belonging of yours.
Third, if a person was ethical, he would 
have the necessary knowledge to 
protect the environment to let the cedar 
trees live and grow. I hope for all people 
to be ethical and responsible, and i hope 
that they take care of the environment. 
Let us imagine Lebanon without cedar 
trees maybe. It may become the ugliest 
and most polluted country; so please 
take care!
In conclusion, from all these paragraphs 
and tips, we should learn that cedar trees 
resemble Lebanon, and this country 
would be nothing without them. Please 
consider one of these tips and become 
responsible towards the environment.

Ruth Skaff
Beirut Babtist school 

Problems in Nature

Fires caused by burning wastes 
is common on our planet. 

This happens when humans throw 
waste with items that shouldn’t be 
thrown. For example, a mirror isn’t 
supposed to be thrown because 
when the sun hits it, light will be 
reflected and cause fires. This is 
a bad habit. We should stop it for 
the sake of plants, animals, and 
humans.
How can we clean forests? We can 
do so by putting labels on trash bins 

and adding more waste containers 
in forests. Moreover, if someone 
throws garbage or waste as in 
littering, he/she will get a ticket. 
People are to be informed ahead of 
time of the consequences of such 
actions through messaging.
We should try to help nature. Wake 
up fellow citizens and save your 
planet!

Amjad El Sayyed El Hallak
DISB

Stop Pollution!
 

Our country )Lebanon( is becoming one of the 
most polluted countries from its sea to its na-

ture. One of the most dangerous types of pollution 
faced nowadays is the one caused by the smoke 
emitted from factories and burning garbage. Pol-
lution disturbs the balance of our ecosystems, af-
fects our normal lifestyles and gives rise to human 
illnesses and global warming. Pollution has reached 
its peak because of the development and modern-
ization in our lives.
Air pollution is becoming one of the most danger-
ous forms of pollution. This chemical and physical 
change happening in the air occurs when smoke, 
dust, or harmful gases enter the atmosphere and 
make it difficult for all living beings to survive. The 
burning of fossil fuels in factories and many simi-
lar industries, as well as people’s harmful acts that 
release a huge amount of chemical substances in 
the air every day are leading to a lot of alarming 
effects. Global warming, acid rain, and respiratory 
and heart problems are some of these dangerous 
effects. Moreover, wildlife species and forced to 
change their habitats in order to survive as many 
are becoming extinct these days. 
Furthermore, water pollution is leading our world to 
the path of destruction. Water is one of the greatest 
natural resources that is not appreciated by humans 
but instead is being polluted without thinking. The 
main causes of the water pollution are: industrial 

waste, mining activities, sewage and waste water, 
accidental oil spills, and the usage of chemical pes-
ticides and fertilizers. This is affecting our ecosys-
tem since every living being needs water to survive. 
So we are all in danger!
Pollution has negatively affected the life of both ani-
mals and human-beings. Some ways to stop pollu-
tion is to try as much as we can to stop the use of 
plastic bags, to recycle and reuse old stuff, and to 
stop throwing garbage on the streets and the sea. 
Moreover, to stop air pollution the government must 
take action and set laws that force factories to use 
filters. Also, people must pay fines if they violate the 
law and keep on burning garbage. If we apply these 
laws, we can prevent pollution’s dangerous effects 
on our lives. Also, we must conserve water as much 
as possible and dispose toxic waste properly and 
minimize the usage of pesticides.
Environmental pollution is one of the biggest prob-
lems caused by human activities and we should 
overcome it to live a healthy life. We should always 
remember that pollution affects all of us so every-
one has to do his or her best to help save our en-
vironment, we should encourage people to stop 
pollution and let them know everything about these 
consequences. Let’s help save our world before it 
disappears. 

Tarek Abou Fakher
DISB

SSCC Bauchrieh

SSCC Bauchrieh

 SSCC
Bauchrieh
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The Greener, The Better

What crosses your mind when you hear 
the term ‘green city’? The first thoughts 

that may be generated are tree planting, 
afforestation, and so on. While having larger 
green areas plays a role in making cities greener, 
there are many smaller changes ordinary people 
can adopt to support the greenness of their city.
Why would you want to make your city 
greener in the first place? First, green cities 
can help reduce the heat on warm summer 
days.  Strategic placement of trees in cities 
would help reduce summer temperatures by 
two to eight degrees celcius. Second, green 
environments can positively affect people’s 
health. Research has shown that living in 
close proximity to green spaces can improve 
physical and mental health, which contributes 
to the well-being of the community.

How could you improve your city’s green 
environment? There are minor alterations 
you could make to your lifestyle to boost the 
greenness of the city. For example, taking 
the time to dispose of plastic waste in its 
designated recycling bin could greatly benefit 
nature. In addition, taking advantage of public 
transportation, such as buses, could greatly 
reduce air pollution. Also, we should no longer 
take clean water for granted. Pay attention 
that faucets are always closed and not leaking. 
Simple habits like these, if consistently 
practiced, can have a great impact on the 
ecosystem. Moreover, they can save money 
and enhance overall health. Make your city 
cleaner!

Nour El Yazbi
ISC - Chouiefat

GO GREEN LEBANON!

Lebanon, home to the oldest and greatest 
cities in the world, desperately needs to 

go green!  Our great historical cities must 
become great green cities too. But how? I 
don’t want to give far-fetched solutions, if 
we just change some of our habits, Lebanon 
will be one of the greenest countries in the 
Middle East.

1-Plant a tree
When we live in a city, we cut trees to make 
space for new buildings. Leave a little space 
for a tree or two, or any other kind of plants. 
The city will become prettier and greener.
2-Take the bus or ride a bike
The more cars we have on the roads, the 
more pollution we have in the air. So why 
don’t we use the bus more often? Cycling 

helps you stay fit and is really fun! Try it and 
the planet will thank you later. 
3-Use wind turbines
One of Lebanon’s biggest issues is electricity. 
Wind turbines are a great investment in this 
case. They are devices that convert wind’s 
kinetic energy into electrical energy. All they 
need is wind which is available for "FREE". 
We still have a really long way to go when it 
comes to making our cities green but if we 
start with these simple tips we will reach our 
goal.
Lebanese people are smart and creative, so 
let’s use our skills and make Lebanon the 
greatest!

Jana Haissam Saghbini
Ecole de la Paix des Pères Antonins 

)EPPA( - Zahlé 

Our Green City

The city is a very crowded place 
that we should make greener.  

People are cutting down trees in the 
city to build towers instead.  People 
should make the city greener again.
First, trees make the air clean.  
Next, the green plants are the most 
beautiful ornaments for cities.  
Also, people will get sick if they 

breathe dirty air.  Finally, trees and 
green fields are homes for the birds 
and by cutting them down, birds 
will migrate or die.  In conclusion, 
towers are not more beautiful than 
trees, so we should plant trees 
everywhere in the cities.

Yasmin Abbas
ISC-Choueifat

يا أصدقائي ال تّتهموا غيركم 
بادرٌة يقوم بها المجتمع المدني لخدمة البيئة وحماية الكائنات الحّية فيها.

من  تمكّنا  الصحيح،  بالّشكل  النفايات  فرزنا  فإذا  الّطبيعّية.  للموارد  توفير  وسيلة  هي 
بنا  األجــدر  من  طائلة  أمــوااًل  بالّتالي  ووّفــرنــا  جديدة،  منتجاٍت  لصنع  مــجــدًدًا  استعمالها 
استعمالها في أموٍر حياتّية أخرى كاالستشفاء والتعليم وتأمين الّضمان االجتماعي وغيرها.

بقايا  الستيعاب  مخّصصة  إحداهما  للمهمالت:  سّلتين  وضع  طريق  من  الّنفايات  فرز  يتّم 
العملّية  هذه  خالل  ومن  والورقّية.  البالستيكّية  المواد  فيها  فُترمى  الّثانية  أّما  الّطعام، 
البسيطة اّلتي نقوم بها في المنزل من دون أّي تكلفٍة إضافّية، نحّض أطفالنا على احترام 
البيئة وحمايتها من الّتلّوث والحفاظ بالّتالي على صّحتهم التي إذا ُفِقدت لن ُتَعّوض بأّي ثمن.
يا لألسف، في بلد األرز، هذا الوطن الذي وصفه الفّنان وديع الّصافي بـ"األخضر الحلو"،  
وال  بالقشور  يهتّمون  اّلذين  المواطنين  من  تجاوًبا  أو  الدولة  من  تشجيًعا  يلقى  ال  الفرز 
يعيرون للقضايا المصيرّية االهتمام الاّلزم. فاالهتمام بالبيئة من القضايا المصيرّية الّتي ال 

غنى عنها إلبعاد شبح المرض الذي يخّيم على حياتنا ويقبض على أرواح العديد مّنا يومّيًا.
يا أصدقائي، ال ُتلقوا الّلوم دومًا على غيركم، ال تّتهموا اآلخرين بما تقترفه أيديكم، تلّوثون 
البيئة من دون أن يرّف لكم جفٌن، تساهمون في جعل وطنكم صحراء قاحلة بعدما كان 

جّنًة خضراء، احموا لبنان، فالّله أنعم عليكم بجّنٍة ال تجعلوها جحيمًا.
ماريلين اسطفان
مدرسة الفرير - الجميزة

هل نستسلم بهذه السهولة؟ 
لبنان بلد جميل ورائع. فهو يتمّتع بآثار كثيرة، وبثروة حرجّية خضراء 
تغّنى القدماء بأمجادها وعظمتها وبنوعّية أشجارها. في لبنان، نجد 
الكثير من األشجار الفريدة، أشهرها األرزة المعروفة بقّوة خشبها، 
مّما يجعلها ثروة تجارّية عظيمة لّلبنانّيين. ولكن هذه الثروة الحرجّية 
تدهورت على مّر العصور. واليوم، وصلنا إلى مرحلة أصبحت فيها 

األشجار قليلة، في وقت تمأل البيوت والبنايات االرجاء. 
ا، ال يفّكر  في الوقت الحالي، أصبح لبنان أشبه بصحراء. وبات اللبناني أنانيًّ
البلد القديم والمذهل، واجتاحت  التجارة. الكّسارات دّمرت هذا  إاّل في 
معامل  وبخاّصة  والمصانع،  المعامل  قضت  كــذلــك،  وجباله.  احــراجــه 
اإلسمنت والّترابة، على الجبال والخضار، وحّولت أرضنا صحراء جرداء، قاحلة. 
نتيجة  الخضراء  وأكبر دليل على ذلك ما حصل ويحصل في كورتنا 
معامل اإلسمنت في شّكا. األمر الذي ال يعلمه اشخاص كثر هو 
يعانيه  توّفر حاجة ثالثة أشخاص من األكسيجين. ما  أّن كل شجرة 
لبنان سببه اهمال الّسلطات، وعدم سعيها الى الحفاظ على جمال 
بّينه  فما  حــذار.  ولكن  والزفت.  الباطون  وتفضيلها  بلدنا،  طبيعة 
تؤّثر على تدهور  أيًضا،  المرتفعة، والّصواعق  الحرارة  أّن  العلم هو 

البيئة الخضراء.

الحرجية في  الثروة  أّن اإلنسان هو أكبر مسّبب لتدهور  ال شّك في 
ا  االشجار عشوائيًّ نشهدها، قطع  التي  االعتداءات  أوجه  واحد  لبنان. 
وعدم زرع اخرى لتحّل مكانها. هذه هي المشكلة. حينما يقطع اإلنسان 
األشجار ويحّول المساحات الخضراء أبنية من باطون، وال يزرع األشجار 

في مكاٍن آخر، تتعرض الثروة الحرجية للقضم. وهذا ما يحصل حاليا. 
لبنان صحراء بال خضار، ولن  الحالة، فسيصبح  بقينا على هذه  وإذا 
الّنقي  الهواء  تعطينا  األشجار  ألّن  فيه،  العيش  من  أحــد  يتمّكن 
لنتنّفس. ولكن هل نستسلم بهذه السهولة؟ معظم الناس يريدون 
التي  االشجار  األشجار محل  نــزرع  أن  الحّل هو  ما هو؟  ولكن   ، حــالًّ
أّما  قطعها.  ونمنع  المعّمرة  األشجار  على  نحافظ  وأن  ُقطعت، 

الغابات، فيجب أال ندّمرها، ألّنها قطعة من لبنان وترمز لبالدنا.
جميع  أدعــو  لذلك  ليتحّسن.  نساعده  أن  ويجب  كثيًرا،  بلدي  أحــّب 
الّلبنانّيين إلى المساهمة في بناء لبنان الجديد، الخالي من التلّوث 
واألنانّية، والمليء باألشجار الخضراء والبيئة الخاّلبة، عّلنا نستطيع 

أن ُنعيد اليه أمجاده!
لنا الديري 
مدرسة الشويفات الدولّية، الكورة

نشر الوعي
الطبيعة هبة الله لإلنسان، فعندما خلقها 
جعل األرض مملكته التي إذا عرف اإلنسان 
مهّيئًا  صــار  فيها،  ــن  ــري اآلخ ُيــســِعــْد  كيف 

الستحقاق الجّنة السماوّية.
العالم  في  التكنولوجّي  التقّدم  كــان  وإذا 
سببًا يهّدد سالمة اإلنسان والطبيعة نتيجة 
التلّوث النووّي واإلشعاعّي، فهناك عوامل 
عّدة كانت سببًا رئيسّيًا في تفاقم مشاكلنا 
عن  الناتجة  التصّحر  مشكلة  أهّمها  البيئّية، 
قطع األشجار وعدم المحافظة على األحراج. 
لبنان خسر الكثير من الثروة الطبيعّية بسبب 
ما خّلفته يد المواطن من دمار وحرائق. يجب 

األمانة  هذه  على  يحافظ  أن  اإلنسان  على 
المخّربين.  أيـــدي  مــن  يحميها  وأن  الغالية 
القيام  ينبغي  ــروة  ــث ال هــذه  على  للحفاظ 

بخطوات عّدة، أبرزها:
- نشر الوعي الكامل بين المواطنين.

يقطع  مــن  كــّل  تحاسب  قــوانــيــن  وضــع   -
األشجار أو يتسّبب بحرائق.

- زرع األشجار مع تجّنب استخدام األسمدة 
الكيميائّية.

شهد محمد محي الدين
مدرسة السالم لآلباء األنطونّيين - زحلة

Ecole de la Paix des Pères Antonins )EPPA( - Zahlé
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للجمهورية  رئيسًا  الخوري  بشارة  انُتخب    -
بأكثرية 44 صوتًا في 21 أيلول 1943.

أسماء  الصلح  ريــاض  الـــوزراء  رئيس  أعلن    - 
مستقلة"  دستورية  "حكومة  أّول  أعضاء 

بعد يومين من انتخاب رئيس الجمهورية.
بموجب  تــعــديــالت  الــــوزراء  مجلس  أعـــّد     -
على  تنّص  التي  الدستور  من   76 المادة 
االستقالل االشتراعي للبنان، وأحالها على 
الدستورية  المواد  لحذف  النواب  مجلس 

التي تتعارض مع االستقالل التام.
جان  الفرنسي  السامي  المندوب  أعلن    - 
هيللو تعليق الدستور اللبناني وحّل مجلس 
للحكومة  رئيسًا  إده  إميل  وعّين  النواب، 

الجديدة.
طّوق الجنود السنغاليون مجلس النواب،     -
الجمهورية  رئــيــس  األمـــن  رجـــال  واعــتــقــل 

ــاض  ـــــوزراء ري ــس ال ــي ــشــارة الـــخـــوري ورئ ب
وسليم  شمعون  كميل  ـــوزراء  وال الصلح 
الحميد  عبد  والنائب  تقال وعادل عسيران 
المعتقلين  نقل  العارفون  وأّكــد  كرامي. 

الى سجن قلعة راشيا.
ــاجــر أبـــوابـــهـــا وانــطــلــقــت  ــمــت أقــفــلــت ال   -
عن  للدفاع  بيروت  في  تظاهرات شعبية 
السنغاليون  الجنود  ــاول  وح االستقالل، 

تفريقها فسقط قتلى وجرحى.
إرســالن  ومجيد  شهال  ــي  أب حبيب  أعــلــن    -
حــمــادة  الــنــواب صــبــري  ــيــس مجلس  ورئ
قرية  في  موقتة"  "حكومة  تشكيل  عن 

بشامون في الجبل.
الشعبية   واالحتجاجات  التظاهرات  عّمت    -
السفارات األجنبية دعمًا الستقالل لبنان.

ضغطت بريطانيا الطالق الرئيسين الخوري    -

ولــّوحــت  المعتقلين  ـــــوزراء  وال والــصــلــح 
الــواليــات  وأيــدتــهــا  الــعــســكــري،  بالتدخل 
السوفياتي  واالتحاد  األميركية  المتحدة 

وبالد عربية.
ــر الــوطــنــي  ــحــري ــت قــــررت قـــيـــادة لــجــنــة ال   -
واعادتهم  المعتقلين  إطــالق  الفرنسية 

الى مناصبهم.
وغنوا  فرقصوا  بالنصر  اللبنانيون  احتفل    -
ليل  الــشــوارع  في  النار  سهرات  وعقدوا 
ــن، تــوافــدت  ــي ــن ــاح االث ــــد، وفـــي صــب األح
الحشود الى ساحة البرج، وهي تلّوح بالعلم 
واألبيض  األحمر  بلونيه  الجديد  اللبناني 
وهكذا  تتوسطه...  التي  الخضراء  واألرزة 
الثاني من كّل سنة، عيد  22 تشرين  صار 

استقالل لبنان.

أيها األهل، عليكم:
طوائفه  بكل  لبنان  حــّب  األوالد  تعليم    .1

ومكّوناته.
االفتخار باالنتماء للبنان ككل.   .2

لبنان  بسيادة  التمّسك  بأهمية  التعريف    .3
واستقالله ضّد أي اعتداء خارجي.

تشبيه الوطن بالبيت الذي يجب أن يبقى    .4
موّحدًا.

أن االعتداء على أي فرد في الوطن هو    .5
اعتداء على كّل الوطن.

تاريخ  في  الجميلة  المحطات  على  التركيز    .6
لبنان.

اتفق  التي  المحطات  على  التركيز    .7
فيها اللبنانيون على رفض التدخل 

الخارجي.
التاريخية  األحــداث  على  التركيز    .8

اللبنانيون شجاعتهم في  التي أظهر فيها 
مواجهة االحتالالت كاّفة، وتحرير األراضي 

اللبنانية من كل محتّل غريب.
األخضر  ألوانه  معاني  وشــرح  العلم  حــّب   .9

واألبيض واألحمر.
تشجيع الولد على تقبل ولد آخر من   .10

منطقة أو طائفة أخرى.
تطمين األوالد أن المشكالت التي   .11

يعانيها الوطن يمكن حّلها.
التركيز على إيجابيات لبنان الطبيعية،   .12
)المناخ  والحضارية  االجتماعية  الثقافية، 
األغنى  األربعة،  والفصول  المتوسطي 
ــحــضــارات  ــي تــجــمــع ال ــت بــــاآلثــــارات ال
الــســواء،  على  والــغــربــيــة  الشرقية 
الدينية،  السياحة  الــى  بــاإلضــافــة 

والتكافل االجتماعي(.

لماذا ال تكترث الدولة بنا؟
لبنان صغير الحجم لكّنه كبير القلب، بلدنا من أفضل البلدان في 
لوطننا.  مجيدًا  تاريخًا  تختصر  التي  المتعّددة  آثاره  بفضل  العالم 
يتمّيز لبنان أيضًا بمناطقه السياحّية المتعّددة كبيت الدين، قصر 
الرحابنة،  فيروز،  الفّني،  بتاريخه  أيضًا  معروف  وهــو  مــوســى... 
وصباح وملحم بركات ووديع الصافي... وفي األدب: جبران خليل 
والمفّكرين.  المبدعين  كبار  من  وغيرهما  نعيمة  وميخائيل  جبران 

وهو معروف بمناخه الرائع الذي يجذب السواح.
لبنان هو رمز الجدارة والّثبات والوفاء والعز والفخر، نظرًا لمثابرة 
جليت  حيث  االستقالل  ونيل  العدّو  أمــام  وصمودهم  ــداد  األج
الجيوش األجنبّية عن لبنان وحفرت صخرة تاريخّية على نهر الكلب. 
لبنان لم يعرف معنى االستسالم. يتمّيز  بموقعه الذي يقع في 
جنوب غرب آسيا، ما جعله بلدًا ذا أهمّية استراتيجّية لبلدان العرب 

والبلدان األخرى، وُمطاّلً على جميع بلدان العالم.
رغم هذا كّله هناك بعض السّيئات التي أتمّنى أن تتغّير:

بين  مشكالت  يخلق  مــّمــا  طائفي  بشكل  الحكومة  تـــوّزع   -
المواطنين.

- وعود بعض الوزراء باالهتمام تبقى حبرًا على ورق.
- التدهور االقتصادي يؤّدي إلى البطالة وهجرة المواطنين.

- تلّوث مياه األنهر والبحار كنهر العاصي الذي يمتد في البقاع 
أمراض  فتنتج  وأكلها  قطفها  يتّم  ثم  المزروعات  منه  فُتسقى 

خطيرة، باالضافة الى تلّوث الهواء بسبب المصانع.
- قطع األشجار الذي يؤّدي إلى انحسار المناطق الخضراء ورحيل 

الطيور وانقراضها الذي ينتج من الصيد.
- األوالد الذين يبيعون المياه والعلكة على الطريق.

الحّل هو اكتراث الدولة بمواطنيها.
أدونيس الدنف
مار الياس لراهبات العائلة المقدسة المارونيات
محطة بحمدون

لبنان "يا قطعة سما"
الوطن كلمة بسيطة وحروفها قليلة ولكنها تحمل معاني كثيرة 

وعظيمة نعجز عن وصفها، فهو هويتنا التي نحملها ونفتخر بها.
ما أكثر األوطان التي يبدأ نغمها بالنشيد الوطني! فالوطن هو 
الحب الخالي من الشوائب. هو الحليب الخارج من ثدي األرض. إنه 
األمن، السكينة والحرية. الوطن هو األسرة التي ننعم بدفئها فال 
معنى لألسرة من دون الوطن. وطننا هو العالم بأسره وقانوننا 

هو الحرية فال ينقصنا اال الثورة في قلوبنا نحو سعادتنا.
والتضحيات  التربية  فــي  اال  تنمو  ال  طيبة  شجرة  أنــت  وطني 
وتسقى بالعرق والدم. أنت السند لمن ال ظهر له. أنت البطن  
الذي يحملنا بعد بطن األم. الوطن هو القلب والنبض والشريان 
والعيون. نحن فداك يا لبنان. وطني ذلك الحب الذي ال يتوقف 
وذلك العطاء الذي ال ينضب. أنت أول حب يغرس في قلوبنا 

منذ والدتنا حتى موتنا. 
يا قبلة جبين األرض. أنت الحاضن في الماضي والحاضر.  وطني 
جميع  يحتوي  الذي  الحضن  أنت  وبسمتها.  الحياة  أنشودة  أنت 
أبنائه. أنا أعشق ترابك يا وطني. الوطن ال يتغّير حتى لو تغّيرنا، 

فهو باٍق ونحن زائلون. 
حــدودًا  ترسم  التي  هــي  الشهداء  دمــاء  أن  وطني  يــا  علمتني 
للوطن. إن الجمال هو الوجه الوطني في العالم، فلنحفظ جمالنا 
كي نحفظ كرامتنا، أنت االنتماء والوفاء والتضحية والفداء. فخبز 
الوطن خير من كعكة الغربة. وطني أنت جدار الزمن الذي نخربش 
نحو  األربعة لكل من يطلب طريقًا  االتجاهات  أنت تحوي  عليه. 

النجاح والتقدم.
الوطن هو كاألم الحنون التي تحمي أبناءها من أي مخاطر تلم 
للطهارة،  يا وطني هو معنى  نحوك  بداخلنا  الذي  بهم. فالحب 

لألمن، للدفء، والحنان.
مجد غريزي 
مار الياس لراهبات العائلة المقدسة المارونيات
محطة بحمدون

سأدافع عنه وأبقى فيه
لبنان من أجمل بلدان العالم العربي. هو بلد سياحي بالنسبة 
البحار،  بين  تتنّوع  خاّلبة  مناظر  من  فيه  لما  كثيرين،  إلــى 
كثيرًا  وطني  أحب  األثرية.  والمناطق  والسهول  والجبال، 
بين  أكبر وأترعرع  أجــدادي، فيه ولــدت، وما زلت  ألنه أرض 
أشعته  تحت  متأللئة  الشمس  تشرق  فيه  الخضراء.  ربوعه 
أوراق أشجارنا، فتبدو كالجواهر. أصوات خرير المياه تطربني 
مع  أذنــي  تدغدغ  والصفراء  البرتقالية  األوراق  وخشخشة 
زقزقة العصافير. لبنان بلٌد آمن بفضل جنودنا األبطال الذين 
يحاربون للحفاظ عليه. وأنا أيضًا، سأكبر وأدافع عنه وأبقى 

فيه.
لكن اليوم، ويا لألسف، يفقد لبنان صورته التي كان يتميز 
النفايات،  تراكم  عن  الناتج  الكبير  التلوث  منها  بها ألسباب 

مما يؤدي الى أمراض خطيرة وتلوث الشواطئ والمياه.
في  ساعات  البقاء  الى  نضطر  حين  السير،  زحمة  أبشع  ما 
الى  وتحتاج  جدًا  قصيرة  المسافة  تكون  بينما  واحــد،  مكان 
الدولة  على  المسؤولية  ليست  لذا  للوصول.  دقائق  عشر 
فقط، بل علينا نحن الشعب، ألّن كثيرين ال يلتزمون بالنظام. 
باإلضافة الى سوء التنظيم، فالشاحنات التي تسير بال تمّهل 

في كّل األوقات تسّبب الحوادث الخطيرة.
وطننا  في  لنبقى  المناسبة  الحلول  الدولة  تجد  أن  أتمنى 

الجميل.
طوني البّجاني
مار الياس لراهبات العائلة المقدسة المارونيات
محطة بحمدون

هل سيبقى كما هو؟
وطني  هو  العالم.  شعراء  سحر  قد  لبنان  طبيعة  جمال  إّن 
الذي أفتخر باالنتماء إليه. هو أرض كّل لبناني، حيث الجبال 
واألشجار  بالعصافير  المزّينة  والغابات  واألنــهــر  والــوديــان 
الخضراء والحيوانات البرّية، يمين الله تحرسه وعين الله ترعاه. 

فهو جميٌل بشواطئه ويسّر القلب مرآه.
إّنني لبناني معتّز وفخور بانتمائي إلى وطني، وسأدافع عن 
أرضه وسأحافظ على ما تركه لنا أجدادنا ما دام هذا القلب 

ينبض.
إّن لبنان هو مثوى األجداد وإرثهم، لذلك علينا الحفاظ عليه.  
يجب أال يقول أحدهم إن األمر ال يعنيني، ألن علينا الحفاظ 
على كرامته، ولبنان هو رمز البطولة والعنفوان، لهذا  ُسّمي 

رمز الجيش "شرف، تضحية، وفاء".
تاريخه واستقالله سبب فخرنا  العناء، ألن  لبنان يستحّق  إّن 
به. تاريخه نادٌر وال أعتقد أن أّيًا من البلدان يمتلك استقالاًل 

جمياًل وتاريخًا جمياًل وتاريخًا فاخرًا كهذا.
االشــارة  من  ُبــّد  ال  الناشئة،  األجيال  معاناة  بمدى  للتذكير 
روح  الحرّية وغرس  الحصول على  أجل  اآلباء من  الى معاناة 

المواطنة وحب الوطن في قلوبهم.
لبنان يستحّق إصالح بعض األعطال مثل:

- الكهرباء: إن الكهرباء هي أهم مصادر الحياة، فلماذا بالد  
بما  يقتدوا  أن  المسؤولين  أقترح على  لديها كهرباء؟  كثيرة 

يفعل مسؤولون آخرون لبالدهم إلصالح الكهرباء.
الحياة، ولبنان يعاني   المياه هي أهم مصادر  المياه: أيضًا   -

فقرًا في المياه، فعلى الشعب الحفاظ على هذه النعمة.
أكثر من  الشباب: ال ذنب لي كي أعيش طفولتي  - هجرة 
سبع سنوات بال أب لكي يعيش وليؤّمن حياة عائلته، بسبب 

قّلة العمل.
يعاني   لبنان  أصبح  األجانب  عمالة  بسبب  األجانب:  عمالة   -

هجرة الشباب.
 سيبقى كما هو، أم سيسعى إلى األفضل؟

عمر عرابي
مار الياس لراهبات العائلة المقدسة المارونيات
محطة بحمدون

حكاية استقال لبنان 

"االنتماء الى لبنان" هو الشعار الذي تحّلق حوله تالمذة الصفوف االبتدائية 
في مدرسة مار الياس لراهبات العائلة المقّدسة المارونيات في بحمدون. 
فقد تحّولت الصفوف جلسة نقاش مفتوحة بالتعاون مع "النهار"، عّبر األوالد 
خاللها عن روحية انتمائهم الوطني، والمعاني التي يمّثلها لبنان بالنسبة اليهم. 
بمعنى شجرة  تأّثرهم  وبدا الفتًا مدى  الوطن وشعاراته،  رموز  وتحّدثوا عن 
األرز، التي تتوّسط علم البالد وتجّسد أحد أهم شعاراته. ولم يترّدد التالمذة 
في طرح عناوين وطنية، أظهرت مدى اطالعهم على اإلشكاليات القائمة 

في البلد، ومن بينها: الحرب األهلية، الهجرة، اليد العاملة األجنبية، اإلنماء، 
الكهرباء والمياه والنفايات... وقد اختار كّل تلميذ التعبير عن انتمائه الوطني 
وعفويتهم  األوالد  طالقة  مدى  وبــدت  يطرحه.  عريض  عنوان  طريق  من 
الطاولة  على  تعتريهم  التي  الهواجس  وطــرح  للبنان  حّبهم  عن  التعبير  في 
بشكٍل مباشر ومن دون ترّدد. وأبدى قسٌم منهم حماسة كبيرة للتعبير عن 
اختار  فيما  الوطني  االنتماء  تطرح شعار  كتابة مقاالت صحافية  عبر  آرائهم 
آخرون الدمج بين الرسم والتعبير الكتابي. فتحّول التالمذة صحافيين وأثبتوا 

بتلقائية  نظرهم  نقل وجهة  واستطاعوا  واحد على طريقته،  كّل  لبنانّيتهم، 
بدا  وقد  وانتماءهم،  تجّذرهم  أثبتوا  أنهم  واألهم  وسليمة.  واضحة  وبلغة 
ذلك في النبض الوطني الذي يمكن استخالصه بسهولة من خالل طريقة 
عدٍد  في  "النهار"  تبّنته  الــذي  المشروع  هذا  لترجمة  وحماستهم  تفاعلهم 
خاص... فظهروا مهّيئين الستالم شعلة الوطن في الغد القريب، وأظهروا 

ثقة وقدرة في حماية هذه الشعلة والحفاظ على اتقادها.
مجد بو مجاهد

الكّل للوطن والوطن للكّل
لبنان طبيعة خضراء تحمل أســرارًا، وهو جنة تغّنى بها 
ما  لكن  ــرارًا،  م "سافرُت  والمطربين.  الشعراء  أعظم 
غّرني منظر، ألن بلدي وكوخي األخضر أحلى من القصور 
والذهب األصفر". لطالما درسنا في التاريخ والتربية عن 
بأرضنا.  التمّسك  وأهمية  الشعب  لبنان، عن بطوالت 
لبنان هو القلب، ومن دون القلب ليست هناك حياة.

وهو بيتي الكبير ولن أغادره مهما حصل. فيه تفّتحت 
عيناي ولعبت في ساحاته، وذكرياتي الجميلة وأحالمي 
كلها في بيتي. كيف أنسى يوم كنا في الحقل نمرح 
الزمان؟  ذاك  إلّي  سيعيد  من  غادرته،  فإذا  ونلهو؟ 
فلبنان بالنسبة الّي هو جبل األلحان واأللوان والحضن 
أحٌد  قصدنا  كلما  والسياح.  والجيران  لألهل  الدافئ 

نمضي بالتأهيل والتسهيل والترحيب.

أما سلبيات العيش فكثيرة، منها مثاًل قضية خريجي 
للهجرة  فيضطرون  عماًل،  يجدون  ال  الذين  الجامعات 
والعيش بعيدين من أهلهم ووطنهم، وأيضًا تشغيل 
اليد العاملة األجنبية ألّن كثيرين يتقاضون رواتب أقل 
كريمة  حياة  تأمين  الى  الداعون  أين  اللبنانيين.  من 
حقوق  يحمون  أنهم  يّدعون  الذين  وأين  للمشّردين؟ 
سيخلصنا  َمن  المحروقة  النفايات  ورائحة  اإلنسان؟ 
منها؟ إنها مزعجة وُتسّبب الكثير من األمراض، فمن 
المسؤول؟ أتمنى للبنان أن يصبح أجمل، فيبقى الكّل 

للوطن والوطن للكّل.
إيليا صليبي
مار الياس لراهبات العائلة المقدسة المارونيات
محطة بحمدون

ليته نظيف كالبلدان الراقية
لبنان، يا جنة تزهو مع الزمن...

ــا، وفــيــه ولــدت ورأيـــت الــنــور.  ــدادن إنــه مــوطــن أج
في  قصيدة شعر  أجمل  هو  العطاء.  رمز  موطني 

الكون، إنه مسكني.
رونق  يا  واأللــوان،  والطيب  األحــالم،  جبل  يا  لبنان 
الــلــيــل. ومـــا اجــمــل وطــنــي بتراثه  الــفــجــر وهــيــبــة 
إنه  والقوة.  الكرم  وطن  إنه  المشّوقة!  وحكاياته 
التقدم  رمــز  وهــو  أحالمي.  وسبب  أســراري  حامل 
زاهــي  ألراه  حياتي  تــطــول  لــو  أتمنى  والــحــضــارة. 

األلوان دائمًا.
طبيعته يعجز الوصف أمام جمالها وروعتها وخالبة 
يرّحب  الــذي  المضياف  شعبه  ويقابلها  معالمها، 

مًا إياه. إنه رمز الحرية. بالزائر مكرِّ
لكن، في مقابل ما ذكرناه، هناك أوالد مشردون 

على الطرق،  يعانون الفقر. رؤيتهم توجع القلب.
شبابنا  يجبر  فــال  الــراقــيــة.  كالبلدان  نظيف  ليته 
ببلدنا  نتمسك  أن  يجب  عائالتهم.  الهجرة مع  على 
بالتراب من خالل جذورها،  تتمسك  التي  كاألشجار 

فاإلنسان غريب خارج وطنه.
هذه  أسمع  وعندما  والمحّبة،  الجمال  هو  لبنان 

الكلمة تدّب فّي المحّبة.
كيرا أبي خليل
مار الياس لراهبات العائلة المقدسة المارونيات
محطة بحمدون

لبنان
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قانون السير
ارشادات لألطفال

- وضع الحزام الزامي
- عدم الجلوس في المقعد االمامي لألطفال دون العاشرة من العمر

- يجب عدم اخراج أي من  أعضاء الجسم خارج المركبة
- عدم رمي النفايات من شباك السيارة

- عدم  إلهاء السائق اثناء القيادة
- تجنب األكل في السيارة

نصائح لألهل
- ضرورة عدم السماح بجلوس االوالد الى جانبهم قبل عمر العشر سنوات

- االصرار على اجالس االوالد في المقعد الخلفي ووضع حزام االمان لمن هم دون الخمس 
سنوات وفي كرسي االمان لالطفال لمن هم دون الخمس سنوات

- عدم استخدام الهاتف اثناء القيادة
- االلتزام بالسرعة المسموح بها
- عدم القيادة تحت تأثير الكحول

- تجنب القيادة في حالتي التعب والنعاس
- ارشاد األوالد من الصغر على معاني اشارات السير واألمور االساسية في قانون السير.

"صف على اليمين!" 
التسع  ابنة  أســتــاذ".  يــا  اليمين  على  "صــف 
اكاديمية  في  الشرطي  دور  تلعب  سنوات 
السالمة المرورية في المدرسة المركزية في 
السير  قانون  جيدًا  تعلم  فعليًا  لكنها  جونيه، 
الواقع  ارض  على  لتطبيقه  مستعدة  وهــي 
يخطىء  أين  جيدًا  يعلمون  األوالد  بحذافيره. 
أهلهم خالل قيادتهم السيارة ويقرون بذلك 
وآخــرون  يفضحونهم،  ال  كي  بريئة  بابتسامة 
يعددون المخالفات التي يرتكبها أهلهم. وفي 
بعض األوقات، يلفتون نظرهم اليها، قائلين: 
"منقلون بس بيحبو السرعة او بيضل التلفون 
المقبل  الجيل  بعض  ان  تؤكد  خبرة  بايدون". 
أمــام  يصمد  فهل  الخطأ،  مــن  الصح  يعرف 
أم  المرورية،  السالمة  في  الموجود  الفلتان 
ينضم الى الواقع االليم ويضرب بعرض الحائط 
قانون السير. عدت من تجربتي المشوقة مع 
يكون  قد  الغد  بأن  باألمل  ممتلئًا  التالمذة 

أفضل، أقله على صعيد السالمة المرورية.  
فرج عبجي
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Human Respect for Animals

"لولو" في الصف...األوالد وعاقتهم بالحيوان
حٌب كثيٌر

Long ago, humans and animals co-
existed and depended on each other 
to survive. Humans were quite re-
spectful of the symbiotic relationship 
they had nurtured. However, as time 
progressed, greed and violence took 
over took place devastating losses. 
How can we view ourselves "on top 
of the food chain" when we have a 
strong tendency to behave reckless-
ly?    
Humans and animals are fairly alike. 
They have practically the same needs 
in terms of oxygen, food, sleep, and 
movement. They should not be con-
sidered properties; they are living be-
ings. 
Respecting animals has increased a 
lot since ancient times and animals 

nowadays have rights aimed at pro-
tecting them. In the past, Have not 
worshiped animals, but they have 
also sacrificed them. The treat-
ment of animals in the Roman 
Empire was generally a direct 
reflection of ancient Roman 
culture. The Romans were fas-
cinated by wild animals. They 
liked looking at them being 
killed. Elephants, for example, 
were a sign of wealth, and they 
were used to build temples.  
For thousands of years, since the 
Hindu religion first evolved, respect-
ing animal life has been considered 
an important part of Indian’s beliefs. 
Cows in particular are sacred and 
cannot be harmed. 

Today, many species face extinc-
tion for countless reasons. Some 

animals are endangered because of 
habitat pollution while others are 

being poached for their beauti-
ful fur, feather, skin, ivory, etc. 

Moreover, animal habitats 
are being destroyed to build 
concrete jungles instead, 
so animals are obliged to 
abandon their natural habi-
tats and seek refuge else-

where. 
To avoid extinction, animal 

rights should be well enforced. 
Animal rights are many, but here 

are a few of them:
Animals have the right to life.
Animals have the right to be treated 
with empathy.
They have the right to be provided 

with a secure and safe environment. 
We should protect endangered spe-
cies by relocating them to specific 
regions called ‘’natural reserves’’ 
where no one is allowed to hunt 
them. In addition, animals should 
have the appropriate medical care to 
keep them healthy. 
Animals are Man’s best friends. We 
have been coexisting for centuries 
and we will remain so for eternity. It 
has been historically and theoretical-
ly proven that humans and animals 
complete one another. The human re-
spect towards animals should never 
fade, because once it does, humanity 
will risk collapsing. 

By Grade 5 students at 
Saint Anthony’s College - Hammana  

أليفة  تحب غالبية األوالد اقتناء حيوانات 
ويسيء آخرون معاملتها. هنا السؤال، هل 
الحيوانات  مع  األوالد  يكبر  أن  الجيد  من 

األليفة؟ 
اقتناء  أهمية  ُتبين  عــدة  إيجابية  أسباب 
يقتصر  وال  األلــيــفــة.  الحيوانات  األوالد 
الــمــهــارات  بعض  تعليمهم  على  دورهـــا 
رائعًا.  صديقًا  تكون  أيضًا  فهي  الحياتية، 
حياة  فــي  الــحــيــوان  وجــود  إيجابيات  ومــن 
ذكائهم،  تنمية  فــي  يساعد  أنــه  األوالد 
وعندما يرّبي الولد حيوانًا أليفًا، ينّمي فيه 
وقت  في  والرعاية  بالمسؤولية  الشعور 
مبكر من عمره. فاألوالد الذين ينشطون 
الــحــيــوانــات األلــيــفــة، عـــادة ما  فــي تربية 
وتأمين  تربيتها  فــي  ــاءهــم  آب يــســاعــدون 
فيتعلمون  مكانها،  التنظيف  أو  طعامها 
وتجعلهم  والرأفة،  التعاطف  حينها كيفية 

بارعين في  العناية بمخلوق آخر  مسؤولية 
تقديم أفضل رعاية ألنفسهم.

بالنفس،  الثقة  تعزز  الحيوان  تربية  أن  كما 
الحيوان  رعــايــة  فــي  الــولــد  ينجح  فعندما 
األلـــيـــف، ســيــشــعــره ذلــــك بــالــرضــا عن 
أيضًا  وتميل  بذاته.  فخورًا  ويصبح  نفسه 
الحيوانات األليفة إلى ترك شعور بالهدوء 
والطمأنينة لدى األوالد، إذ نرى بعضهم 
بالغضب  الشعور  عند  حيواناتهم  إلى  يلجأ 
أو الحزن، أو أي اضطرابات أخرى. ويساهم 
الــحــيــوانــات فــي تخفيف اإلجــهــاد  اقــتــنــاء 
والتوتر، مثاًل، احتضان الكلب يوّفر الشعور 

باألمان.
ـــألوالد  ــقــطــط األمـــــان ل ــضــا ًال وتـــؤمـــن أي
الناعم  وشعرها  الطري  جسدها  واحتضان 
الحيونات  اقتناء  ومع  مريحًا.  شعورًا  يوفر 
إذ  العواقب،  تحّمل  الولد  يتعّلم  األليفة 

نتائجه  تكون  بالحيوان  االهتمام  عــدم  أّن 
وخــيــمــة، فــمــثــاًل عـــدم إطــعــام األســمــاك 
يجعلها تموت، من هنا يتعّلم الولد أّن لكّل 
نتيجة سببًا. ويضاف إلى هذه االيجابيات أن 
األوالد الذين ينشأون مع الحيوانات األليفة 
حولهم،  المجتمع  مع  أكبر  بشكل  يلتزمون 
على  توضع  كاأللعاب  ليست  فالحيوانات 
الرّف عندما نمّل منها. هي تحتاج باستمرار 
للرعاية وتقديم الطعام والتنظيف واللعب. 
يمكن  ال  الــتــام،  االلــتــزام  يعني  فوجودها 

التعامل معه كأنه دوام جزئي.
يقّدمها  التي  الفوائد  هذه  كّل  خالل  من 
نستنتج  بمفرده،  ويتعّلمها  للولد  الحيوان 
مع  بلطف  يتعامل  أن  يــجــب  ــد  ــول ال أّن 

الحيوانات وال يسيء إليها. 
علي عليق
المدرسة اللبنانية األوروبية

وضــرورة  بالحيوان  الطفل  "عالقة  بعنوان 
ــحــّول مــســرح مــدرســة  احــتــرام حــقــوقــه"، ت
فيها  تحّدث  نقاش،  قاعة  اللبنانية  األخــوة 
مطالبين  بالحيوانات،  عالقتهم  عن  األوالد 

بحمايتها والمحافظة عليها.
ــهــار" الــمــدرســة.  ــن زرُت مــع فــريــق مــن "ال
تــجــذب األوالد  ــدة  ــدي ــعــادة، وجـــوه ج كــال
المرة  هذه  ــزّوار  ال لكّن  تركيزهم،  وتشّتت 
الصغيرة  كلبتي  "لــولــو"،  مختلفين.  كانوا 
اللطيفة، ضيفة مع الفريق. رغم أّنها أثارت 
األوالد  لتفاعل  دافعًا  كانت  لكّنها  ضجة، 
خاللها  من  انتباههم.  وجــذب  النقاش  في 
عّبروا عن حّبهم للحيوانات، وشاركنا البعض 

تجربته معها.
"لــقــيــت بــســيــنــة صــغــيــرة عــلــى الــطــريــق، 
مبادرة  وطعميتها"،  البيت  على  طّلعتها 

التعّلم،  مراحل  بداية  في  ولــد  من  واعية 
أحيانًا  نشهده  ما  عكس  على  عنها،  أخبرنا 
إليها،  واإلســــاءة  للحيوانات  تعذيب  مــن 
يفتقدون  بشر  منها، من  الشاردة  خصوصًا 
انتفض  مــؤّثــرة،  حوارية  جلسة  اإلنسانية. 
فيها األوالد واقترحوا ببراءة حلواًل لحماية 
كل  "منحاسب  عنها:  والــدفــاع  الحيوانات 
شخص بيئذي الحيوانات، نمنع الصيد، نبّلغ 
وفي  ــشــاردة...".  ال والقطط  الكالب  عن 
إلى "لولو"، ولعبوا معها.  تعّرفوا  النهاية، 
خوفهم  كسروا  منها،  يخافون  الذين  حّتى 
إليها! بدا األوالد مصممين على  وتــوّددوا 
الحاضر  في  الحيوانات  حقوق  عن  الدفاع 
في  الحيوان  وحقوق  "لولو"  والمستقبل. 

الصف. حٌب كثيٌر!  
مايا كنج

✦ الحيوانات حساسة تحزن 

وتفرح وتتألم وتحب.

✦ العصفور الصغير يولد 

ويتغذى ليكبر ويعتمد 

على نفسه ويطير.

تربية الحيوانات مفيدة ألوالدكم 

المعاملة  األوالد  ويعلم  اللعب  في  رفيق  الحيوان   ¶
األخالقية للكائنات.

والواجبات  المسؤولية  األطفال  تعلم  الحيوان  تربية   ¶
الحب  األطفال  الحيوان  ويعلم  أعمارهم.  حياله حسب 
وينمي مخّيلتهم من خالل مراقبتهم له وطريقة عيشه 
وتصّرفه، وأيضًا عبر األسئلة التي يطرحها الطفل على 

والديه للتعّرف إلى الحيوان.
يجب تأمين البيئة المناسبة للحيوان األليف في المنزل   ¶

وتأمين كل حاجاته األساسية له.
حدائق  الــى  أوالدهــــم  اصــطــحــاب  االهـــل  على  يجب   ¶
أو  بيعها  وترفض  بها  ُتعنى  التي  المراكز  أو  الحيوانات 

التجارة بها بأي طريقة.
أو  سلعة  ليست  الحيوانات  أن  األطفال  تعليم  يجب   ¶

منتجًا.
كان  فإذا  المنزل،  من  تبدأ  بالحيوانات  الطفل  عالقة   ¶
يؤثر سلبًا في  الحيوانات، فذلك  كارهي  الوالدان من 

الطفل وينعكس على تصّرفه مع الحيوان. 
يعتبر تبني الحيوانات من أقوى الوسائل لتعليم الطفل   ¶

الحب والرأفة وطريقة التعامل مع الحيوانات.

للحيوان حقوق علينا احترامها

للحيوانات الحق في الحرية، في الحياة، في   ¶
الرعاية واالهتمام...

يجب عدم تربية الحيوانات البرية أو محاولة   ¶
ترويضها.

كائنات  ألنها  الحيوانات  إلى  اإلســاءة  منع   ¶
حية حساسة تشعر باأللم مثلنا.

يــجــب عـــدم الــمــشــاركــة او الـــذهـــاب الــى   -
النشاطات التي تسيء الى الحيوانات 

الــحــيــوانــات التي  ـــارة حــدائــق  زي يجب عــدم   -
تؤمن  وال  صــغــيــرة  أقــفــاص  فــي  تقحمها 
العيش  لها  تسمح  أو  طبيعية  بيئة   لها 

بحرية.
التبليغ عن الكالب والقطط الشاردة  يجب   -

التي هي في حاجة ماسة إلى المساعدة. 
يجب حماية البيئة واالهتمام بنظافتها ألّنها    -

مكان سكن الحيوانات وملجأها الوحيد.
يجب رفض ممارسة هواية الصيد، إن كان    -
صيد العصافير أو البط أو الخنازير أو غيرها 

من الحيوانات.

استخراج 
زيت الزيتون

المرحلة التمهيدية: قطف الزيتون
المرحلة األولى: تحضير الزيتون عن 

طريق فرز األوراق وغسله.
المرحلة الثانية: طحن الزيتون 

بواسطة طاحونة ليتحّول عصيرًا. 
يسمى المنتج العجين.

المرحلة الثالثة: استخراج الزيت عن 
طريق فصل المكونات: الزيت، 

والماء والمكونات الصلبة.
المرحلة الرابعة: فصل الماء عن 

الزيت عن طريق التقطير.
لني نعمة
Grand Lycée Franco-libanais
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ثقافة

روائيون وكّتاب 

- جبران خليل جبران )1883 - 1931(، حامل لواء تحديث 
النثر في  المدماك األول لشعرنة  العربية، وواضع  اللغة 
األدب العربي الحديث، وفاتح الباب أمام الثورة الشعرية 
للشعر،  مساحة  النثر  وجاعل  ومضمونًا،  شكاًل  واألدبية، 
أسس  النثرية.  القصيدة  تباشير  كتابة  فــي  مساهمًا 
نعيمة، عبد  من ميخائيل  كــلِّ  مــع  القلمية"  "الــرابــطــة 
المسيح حداد، ونسيب عريضة، وكانت تهدف إلى تجديد 
األدب العربي. ترك ستة عشر كتابًا عربيًا وإنكليزيًا، وآالفًا 

من الرسوم نشر بعضها في كتبه. 
"عرائس  "الموسيقى"،  هــي:  العربية  باللغة  مؤلفاته 
المتمردة"، "المواكب"، "العواصف"،  المروج"، "األرواح 
وابتسامة"، "البدائع  "دمــعــة  المتكسرة"،   "األجــنــحــة 

والطرائف".
مؤلفـاته باللغـة اإلنكلـيزية هي: "المجـنون"، "السابق"،  
األرض"،   "آلهة  النبي"،   "حديقة  "التائه"،   وزبد"،  "رمل 

"النبي"، "يسوع ابن اإلنسان".
- ميخائيل نعيمة )1889 - 1988(، هو شاعر وأديب ومفكر 
وكــان  القلمية"  "الــرابــطــة  ــى  إل انــضــم  طليعي،  ونــاقــد 
نائبًا لجبران فيها. احتّل موقعًا ممتازًا في التاريخ الذي مّهد 
للحداثة اللبنانية، ومّثل مع جبران والريحاني، ثالثيًا ال يمكن 
تجاوزه في فهم حركية االنتقال من التقليد إلى الحداثة. 

لّقب بـ"ناسك الشخروب".
كان"،  ما  "كــان  "البيادر"،  الجفون"،  "همس  مؤلفاته: 
"األوثــــان"، "ســبــعــون"، "الــمــراحــل"، "كــرم على درب"، 
"مذكرات األرقش"، "اآلباء والبنون"، "مرداد"، "أيوب"، 
"الغربال"، "جبران خليل جبران"، "اليوم األخير"، "في مهب 
"أبعد  "أبو بطة"،  "أكابر"،  الريح"، "هوامش"، "دروب"، 

من موسكو ومن واشنطن"، "صوت العالم".
الرحلة،  أدب  لمع في   ،)1876-1940( الريحاني:  أمين   -
بالعربية  كتب  نيويورك.  إلــى  وهاجر  الفريكة  في  ُولــد 
واالنكليزية. هو أديب، شاعر، باحث، مؤرخ، كاتب، روائي، 
داعية  ناقد، خطيب،  رحالة، سياسي،  قصصي، مسرحي، 

إلى اإلصالح االجتماعي، ملقب بـ"فيلسوف الفريكة". 
من مؤلفاته: "الريحانيات"، "خالد"، "زنبقة الغور"، "خارج 
الحريم"، "موجز الثورة الفرنسية"، "ملوك العرب"، "تاريخ 
نجد الحديث"، "قلب العراق"، "المغرب األقصى"، "قلب 
المتصوفين"،  "أنــشــودة  واإلصـــالح"،  "التطور  لبنان"، 
"سجل  الحيوانية"،  المملكة  فــي  الثالثية  "المحالفة 

التوبة"، "أنتم الشعراء"، "وفاء الزمان".
- فؤاد سليمان )1951-1912( كاتب وشاعر، خطا بالنثر 
العربي خطواٍت خاّلقة في اتجاه شعرنة النثر وردم الهوة 
بين الشعر والنثر، وتقريب الجملة النثرية من عوالم الجملة 

الشعرية. ُيعتَبر محطًة في تاريخ النثر العربي الحديث.
في جامعة  الشرقي،  المعهد  في  العربي  األدب  دّرس 
الثانوية  الكلية  في  وعّلم  يوسف في بيروت،  القديس 
العامة في الجامعة األميركية في بيروت ثالثة عشر عامًا، 
عامين،  لمدة  المرأة"  "صوت  مجلة  تحرير  رئاسة  وتوّلى 

وكان من مؤسسي جمعية "أهل القلم".
"درب  تموز"،  "أغاني  ديــوان  "تموزيات"،  مؤلفاته:  من 

القمر"، "القناديل الحمراء".
- أنيس فريحة )1903 - 1993(، أديب وصحافي ومدّرس 
وباحث في التراث اللبناني. دكتور في الفلسفة واللغات 
السامية ومحاضر جامعي. له ابحاث في اللغة واللهجات 
بدراساته  تميز  القديمة،  واألساطير  والمالحم  واألمثال 
والحضارات  السامية  اللغات  درس  واألكاديمية،  العلمية 
القديمة في الجامعة األميركية في بيروت، وكلية اإلعالم 
السامية  اللغات  من  عــددًا  أتقن  اللبنانية.  الجامعة  في 
واألوغاريتية  الكنعانية  أي  القديمة  والعبرية  كالسريانية 
الجوانب  ببعض  اهــتــم  الــمــســمــاري.  بالحرف  المكتوبة 
وعاداتهم  قراه  ولهجات  الشعبي  وتراثه  لبنان  تاريخ  من 

وتقاليدهم وأمثالهم، إضافة إلى اهتمامه بتبسيط قواعد 
اللغة العربية والخط العربي.

والقرى  المدن  أسماء  "معجم  رضا"،  يا  "إسمع  مؤلفاته: 
اللبنانية"، "يّسروا أساليب التعليم" )محاضرات في اللهجات 
"هذا  العامية"،  األلفاظ  "معجم  ودراستها(،  واألساليب 
"أحيقار"،  مالك"،  شــارل  التربية  وزيــر  إلى  "رسالة  أيسر"، 
الـــزوال"،  طريق  في  "حــضــارة  بركليس"،  عهد  في  "أثينا 
األمثال  "معجم  ميّسرة"،  عربية  "نحو  اللبنانية"،  "القرية 
اللبنانية الحديثة"، "في اللغة العربية ومشكالتها"، "أسماء 
نشأته  العربي  "الخط  معانيها"،  وتفسير  العربية  األشهر 
تحت  من  "سوانح  العرب"،  عند  "الفكاهة  ومشكالته"، 
"دراسة  حلوة"،  لحضارة  تتمة  اللبنانية  "النكتة  الخّروبة"، 
العربية"،  اللغة  قواعد  "تبسيط  علمية"،  دراسة  اللهجات 
"مالحم  رضــا"(،  يا  "اسمع  لكتابه  )تتمة  أنسى"  أن  "قبل 

أوغاريت" )ترجمة عن األوغاريتية(، "مالحم وأساطير".
- مارون عبود: )1886 – 1962( هو أبو القصة اللبنانية 
وناقد  والــواقــع،  القرية  أدب  رواد  من  ــد  ورائ القصيرة، 
اجتماعي ساخر جعل قلمه سّكينًا يعمل في جسد اإلقطاع 
ومعّريًا  النفسيات،  اًل  محلِّ والديني،  والعائلي  السياسي 
التقاليد والعادات غير المستحّبة في المجتمع، إلى جانب 

كونه ناقدًا أدبيًا ألمعيًا وطليعيًا.   
أعماله:  من  وسواها.  والنقد  والقصة  األدب  في  كتب 
وجبابرة"،  "أقــزام  وحكايات"،  "وجــوه  القرية"،  "أحاديث 
"زوبعة  لبنان"،  "صقر  آغـــا"،  "فـــارس  األحــمــر"،  "األمــيــر 
النهضة  "رواد  "الــــرؤوس"،  ــعــرب"،  ال "أدب  ــدهــور"،  ال
"سبل  وقــدمــاء"،  "جــدد  الــعــامــي"،  "الشعر  الحديثة"، 
الجراب"،  "مــن  حجر"،  "آخــر  ورق"،  على  "حبر  ومناهج"، 
"قبل انفجار البركان"، "أشباح ورموز ومناوشات"، "على 
المحك"، "مجددون"، "في المختبر"، "دمقس وأرجوان"، 
إلى  اللبنانية  "العواطف  الطائر"،  وعلى  عابر  "نقدات 
الرسولية"، "كريستوف كولومب"،  السّدة  الجالس على 
"أتاال ورينه"، "اإلكليروس في لبنان"، "مجنون ليلى"، "رّبة 
العود"، "تذكار الّصبا"، "الحمل"، "أصدق الثناء على قدوة 
"المحفوظات  عشر"،  الثامن  القرن  "أشباح  الــرؤســاء"، 
قيصر"،  "تــوادوســيــوس  المتكّلم"،  "األخــرس  العربية"، 
"مغاور  )جــزآن(،  قــرن"  ونصف  قرن  منذ  ولبنان  "بيروت 

الجّن"، "كتاب الشعب"، "زوابع" )ديوان شعر(. 
وقّصاص  أديــب   ،)1906-1987( ال��دي��ن  تقي  خليل   -
عّمه  كنف  في  وترعرع  بعقلين  في  ُولد  لبنانّي  ــّي  وروائ
الحقوق، وشغل مناصب  الدين. درس  الشاعر أمين تقي 
السلك  في  وعمل  الصحافة،  في  وكتب  رفيعة،  إداريــة 
التقاليد والتقوقع،  أدبه ثورة على  الديبلوماسي، وجعل 
فحسب  األدب  في  ليس  التجديد،  إلى  للدعوة  ومنصًة 
بل في نواحي الحياة كّلها، معتبرًا أن التغيير يطاول اللغة 
وموضوعات الكتابة مثلما يطاول مسائل الحياة والمجتمع 

والعيش. كان أحد مؤسسي "عصبة العشرة"  الثقافية.
من مؤلفاته: "عشر قصص من صميم الحياة"، "اإلعدام"، 
إلى  هتلر  "من  "كارن وحسن"،  "تمارا"،  "خواطر ساذج"، 
قّل  "ما  حياتي"،  من  "قصص  "العائد"،  الصلح"،  ريــاض 

ودّل"، "البدايات".
- توفيق يوسف عواد )1911 – 1988( هو أديب وقاص 
ربط  بدور أساسي في  وروائي وشاعر وصحافي اضطلع 
الكتابة بالحياة، وفي نسج التفاصيل الشائقة، والمزج بين 
الواقع والمتخيل. كتب البؤس اإلنساني والحرب والجوع 
والمرض والتشّرد، والصراع بين الخير والشّر. وكما وصف 
طواحينها  تنبئ  التي  المدينة  روايــة  كتب  فقد  القرية، 

بالمقتلة المقبلة.
مؤلفاته: "الصبي األعرج"، "قميص الصوف"، "الرغيف"، 
"طواحين  والترجمان"،  "السائح  "قصص"،  "الــعــذارى"، 

بيروت"، و"قوافل الزمان" )ديوان شعر(.

- يوسف حبشي األشقر )1929 – 1992( هو رائد الرواية 
إلى  القرية  أدب  من  االنتقال  وجسر  الحديثة،  اللبنانية 
العبث  عوالم  على  والرواية  القصة  فاتحًا  المدينة،  أدب 
الــوجــود واالصــطــراعــات االنسانية  ــالجــدوى ومـــآزق  وال

العميقة والتوترات الدفينة في الشخصية البشرية.
من أعماله الروائية: "أربعة أفراس حمر"، "ال تنبت جذور 
في السماء"، "الظّل والصدى". له مجموعات قصصّية، 
"األرض  ــاء"،   ــشــت ال "لــيــل  الـــرمـــاد"،  بينها: "طــعــم  مــن 

القديمة"، "آخر القدماء".
القصة،  رواد  رائد من   ،)2001  –  1920( فؤاد كنعان   -
والصقل  البناء  حيث  من  ومميزة  فريدة  لغة  وصاحب 
واألناقة واالعتناء بالشكل، توازيها سخريٌة ذكية، عبثية، 
وقدرة على الجمع بين األزمنة واألمكنة، متسلاًل في ذلك 
كّله إلى بواطن الحوادث والوقائع والشخصيات، محلال، 
األولى  دروســه  تلقى  ومعّريًا.  منتقدًا،  قًا،  مدقِّ واصفًا، 
إلى  انتقل  في مدرسة الضيعة في رشميا مسقطه ثم 
مدرسة الحكمة بيروت. التحق بمعهد الحقوق الفرنسي 
"الحكمة"  في  العربية  تعليم  عينه  الوقت  في  وزاول 
في  اشتغل  اإلدارة  في  عمل  ــي.  األدب الشأن  وتعاطي 
رئيسا  األدبية  الصحافة  في  عمل  كما  الوظيفة  سلك 
 .1958 1951 إلى سنة  لتحرير مجلة "الحكمة" من سنة 
حائز جائزة "مجمع الحكمة العلمي" و"جائزة لبنان لإلبداع". 
من مؤلفاته: "قَرف"، "أواًل وآخرًا وبيَن بين"، "على أنهار 

بابل"، "كأن لم يكن"، "مديرية كان وأخواتها".
في  ""لبنان  لبلزاك،  غرانده"  "أوجيني  الترجمة:  في  له 

شخصيته وحضوره" لميشال شيحا.
- سهيل إدريس )1925 – 2008(، روائي وناشر وصحافي 
ومترجم، لعب دورًا أساسيًا في حياة بيروت الثقافية من 
خالل "دار اآلداب" التي أّسسها، ومن خالل المجلة التي 
األدباء  من  الكثير  حولها  وجمعت  نفسه،  االسم  حملت 
صوتًا  وكانت  والعرب،  اللبنانيين  والشعراء  والمثقفين 
ناطقًا  ضميرًا  ومّثلت  الوجودية،  عن  الدفاع  في  حاضرًا 

باسم القومية العربية والقضايا السياسية.
زريــق  قسطنطين  مــع  اللبنانيين  الكتاب  اتــحــاد  أســس 
أمينا  البعلبكي وأدونيس، وانتخب  وجوزف مغيزل ومنير 

عاما لهذا االتحاد ألربع دورات متتالية. 
الغميق"،  "الخندق  الالتينّي"،  "الحّي  ــات:  رواي ثالث  له 
"أصابعنا التي تحترق". وله في القصة: "أشواق"، "نيران 
"أقاصيص  أولــى"،  "أقاصيص  نساء"،   "كلهن  وثلوج"، 

ثانية"، "الدمع المر"، "رحماك يا دمشق"،  و"العراء". 
وقصصية.  روائــيــة   )2018  –  1931( نصرالله  إملي   -
حّرية  أجل  من  وناضلت  والصحافة  التدريس  في  عملت 
اإلنسانية  مواقفها  أو  قلمها  خــالل  من  وذلــك  الــمــرأة، 
واالجتماعية. يتميز أدبها بخصوصيته االنسانية، وصفائه، 
أعمالها  يجعل  بما  والطواعية،  البساطة  مبدأ  واعتناقه 
للفتيان  كتبت  المدرسية.  األجــيــال  متناول  مــن  قريبة 
الجذور  على  ترّكز  ورواياتها  قصصها  وجعلت  واألطفال، 
اإلغتراب  ومآسي  اللبنانية،  القرية  في  والحياة  العائلية، 
المرأة وكفاحها  والهجرة، وصّوبت اهتمامها على قضايا 
ولم  التعبير.  حّرية  والتحّرر وخصوصًا  المساواة  في سبيل 
تتغاض عن الحرب، فدخلت في صلب اهتماماتها الروائية.

الدفلى"،  "شجرة  أيلول"،  "طيور  الروائية:  أعمالها  من 
الرهينة"، "تلك الذكريات"،  "الجمر الغافي". من أعمالها 
 17 في  "الــمــرأة  الينبوع"،  ــام  األي لي  "روت  الققصية: 
"الليالي  الــرحــيــل"،  "لحظات  الــيــومــي"،  "خبزنا  قــصــة"، 
الغجرية"، "الطاحونة الضائعة"، "أوراق منسية"، "أسود 
"شادي  "الباهرة"،  لألطفال:  جنوبية".  "رياض  وأبيض"، 
بساط  "على  الوهم"،  "جزيرة  هــر"،  "يوميات  الصغير"، 
رائدات  أندا"، و"نساء  "أين نذهب  الخوتا"،  "أندا  الثلج"، 

من الشرق والغرب" )6 أجزاء(، و"في البال".

من أجل أن تدخل اآلداب والفنون  
ماذا يعني أن تقّدم "النهار" بعضًا من آدابنا وفنوننا، إلى األطفال والتالمذة في مدارسنا الرسمية والخاصة؟ يعني أننا ندعو إلى إدخال تغييرات جوهرية على نظامنا التربوي، بما 

يؤدي إلى جعل األجيال الجديدة معنيًة باستيعاب نواحي الثقافة الخاّلقة، كجزٍء ال يتجزأ من التنشئة التربوية. هكذا نعتبر أن إدراج األعمال األدبية، الشعرية والروائية والكتابية، 
كما الفنون المختلفة، من رسم ونحت ومسرح ورقص تعبيري وموسيقى وغناء وسينما، في نسيج النظام التربوي الحديث. هكذا ينبني التلميذ/التلميذة انبناًء متكاماًل ينّمي 
الشخصية ويفّتح المواهب، ويشّرعها على آفاٍق واحتماالٍت لم يدرجها منهاج التعليم في صلب اهتماماته. في هذا العدد الخاص لألطفال والتالمذة، نقترح إلقاء الضوء على 

شعراء وروائيين وأدباء ورّسامين ونّحاتين ومسرحيين لبنانيين، في محاولٍة أولية لتحفيز المعنيين التربويين على إجراء التعديالت التربوية الالزمة الستكمال عملية بناء الجيل الجديد. 

الشعراء العشرة
ُيعتَبر صاحب مدرسة  1976(، شاعر وكاتب لبناني،  أمين نخلة )1901 -   -
"المفكرة  كتبه  أشهر  الشعري.  والبناء  اللفظية  واألناقة  األسلبة  في 
الريفية" وقد تميز بجمال أسلوبه وأناقته، وفيه يستعيد صورة يومية يزخر 
بها الريف ببساطة وعفوية. له: "دفتر الغزل"، "الديوان الجديد"، "أمثال 

اإلنجيل"، "المفكرة الريفية"، "األعمال الكاملة".
الرومنطيقية  أبو  شاعر لبناني هو   )1947  -  1903( شبكة  أبو  إلياس   -
فارقة  تحويلية  عالمة  ُيعتبر  العشرة".  "عصبة  مؤسسي  وأحد  اللبنانية، 
في تاريخ الشعر اللبناني، ويمّثل مفصاًل أساسيًا من مفاصل االنتقال إلى 
الحداثة الشعرية في الشعرين اللبناني والعربي. من دواوينه: "القيثارة"، 
"المريض الصامت"، "أفاعي الفردوس"، "األلحان"، "نداء القلب"، "إلى 

األبد"، "غلواء".
من نثره: "طاقات زهور"، "العمال الصالحون"، "الرسوم"، "روابط الفكر   

والروح بين العرب والفرنجة"، "لبنان في العالم"، "المجتمع األفضل". 
إيليا أبو ماضي: )1889 – 1957( هو من كبار الشعراء المهجريين. صرف   -
حياته لكتابة الشعر وللعمل في الصحافة. أصدر مجلة "السمير" في العام 
1929، التي تعد مصدرًا أوليًا ألدبه، ومصدرًا أساسيًا من مصادر األدب 

المهجري.
تغلب النزعة االنسانية والتأملية والتفكرية والفلسفية على شعره. من   
أعماله: "تذكار الماضي"، "تبر وتراب"، "الجداول"، "الخمائل"، "ديوان إيليا 

أبو ماضي".
يوسف غصوب  )1893 - 1972( شاعر التمازج الطّيب بين الرومنطيقية   -
والرمزية، من خالل كتابة شعرية الحلم والخيال واالستسالم للطبيعة، هربًا 
من جحيم، وبحثًا عن فردوس. من دواوينه "القفص المهجور"، "العوسجة 
الملتهبة"، "قارورة الطيب"، وصدرت له المجموعة الشعرية الكاملة في 

العام 1997.
1955( شاعٌر – عالمة، على انفراد وتمايز، بوحًا،  صاح لبكي )1906 –   -
على  وجزالًة،  وسالسًة،  وطالقًة،  وحميميًة،  وغناًء،  وانبجاسًا،  وفوحًا، 

رمزيٍة خاصة، متلفعة بعوالم الحلم واألثيرية واليقظة.
من دواوينه الشعرية: "أرجوحة القمر"، "مواعيد"، "سأم".  

من أعماله النثرية: "لبنان الشاعر"، "من أعماق الجبل"، "غرباء" و"التيارات   
األدبية الحديثة في لبنان".

فوزي المعلوف )1899 - ( شاعر التحرر من القيود األرضية والواقعية،   -
والعذاب،  الكآبة  شاعر  أيضًا  أنه  إاّل  له.  حدود  ال  عالٍم  في  واالنطالق 
وقد وضع ذلك كله في سياٍق ملحمي، وال سيما في ملحمته "بساط 
والعضو في  المؤرخ  المعلوف العاِلم  إسكندر طه  والده عيسى  الريح". 
ثالثة مجامع علمية. أخواه شفيق، صاحب "ملحمة عبقر"، ورياض، وهما 

شاعران.
من أعماله: "سقوط غرناطة"، "شعلة العذاب"، "أغاني األندلس"، "من   

قلب السماء"، "على بساط الريح"، "بين الطيور".
سعيد عقل )1912 - 2014( جعل القصيدة عماًل معماريًا وبناء هندسيًا   -
مدرسة  تعتَبر  متأنقة،  رمزية،   – برناسية  جمالية،  أسلبٍة  وفق  ورياضيًا، 

قائمًة بذاتها في الشعرية اللبنانية المعاصرة. 
"أجمل  "ردنــلــى"،  "قــدمــوس"،  "المجدلية"،  يفتاح"،  "بنت  أعماله:  من   
منِك... ال"،  "مشكلة النخبة "، "لبنان إن حكى "، "تاريخ وأساطير"، "كأس 
الورد"، "قصائد من دفترها"،  الياسمين"، "كتاب  لخمر"، "يارا"، "أجراس 

"دلزى"، "كما األعمدة"، "خماسيات"."نحت في الشوء"، "شرر". 
بشارة عبد الله الخوري )1885 – 1968(. ُعِرف باألخطل الصغير ولقب   -

أيضا بـ"شاعر الحب والهوى" و"شاعر الصبا والجمال". 
يتميز شعره بالسالسة والغنائية واالنسيابية والرقة واللطافة، وكأنه قد   
ُصِنع ليغّنى. له ديوان "الهوى والشباب" وديوان "شعر األخطل الصغير".
يوسف الخال )1916 - 1987(، هو "بطريرك" الحداثة األدبية والشعرية،   -
اللبنانية والعربية. أنشأ "دار الكتاب"، وأصدر مجلة "صوت المرأة" وتسّلم 
1948 إلى الواليات المتحدة األميركية للعمل  العام  تحريرها. سافر في 
إلى  الصحافة والنشر. عاد  المتحدة في دائرة  العامة لألمم  في األمانة 
لبنان في العام 1950، ليسافر مجددًا مع بعثة األمم المتحدة لتهيئة ليبيا 

لالستقالل. وعاد إلى لبنان نهائيًا في العام 1955.
وتوقفت   .1964 والعام   1957 العام  بين  الفصلية  "شعر"  أنشأ مجلة   
في  كاملة  مجموعتها  طبع  أعيد   .1967 العام  في  الصدور  لتستأنف 
إليها  فانضم  للنشر"  النهار  "دار  أنشئت   1967 العام  وفي  مجّلدًا.   11
مديرًا للتحرير. أنشأ صالونًا أدبيًا الفتًا هو صالون مجلة "شعر" المعروف 

بـ"صالون الخميس". 
من مؤلفاته: "السفر"، "سلماي"، "الحرية"، "هيروديا"، "البئر المهجورة"   
"قصائد في األربعين"، ترجمة "األرض الخراب"، لـ ت. س. اليوت، "ديوان 
مختارة(،  )قصائد  فروست  روبرت  شعرية(،  )مختارات  األميركي"  الشعر 
كيشوت"،  دون  إلى  "رسائل  الشعر"،  في  "الحداثة  التانية"،  ــوالدة  "ال

"دفاتر األيام".
أنسي الحاج )1937 – 2014(، رائد الحداثة الشعرية اللبنانية والعربية. اعُتِبر   -
ديوانه األول، "لن"، الصادر في العام 1960، عالمة االفتراق الجوهرية 
نحو  االنطالق  نقطة  تحّدد  التي  والبوصلة  التقليدي،  العربي  الشعر  عن 

الحداثة ومتغيراتها المفتوحة على االحتماالت.
من أعماله: ديوان "لن"، ديوان "الرأس المقطوع"، ديوان "ماضي األيام   
ديوان  بــالــوردة؟"،  فعلت  مــاذا  بالذهب،  "مــاذا صنعت  ديــوان  اآلتية"، 
"الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع"، ديوان "الوليمة"، كتاب "كلمات 
)جزآن(، أنطولوجيا "األبد  اجزاء(،  كتاب "خواتم"  )ثالثة  كلمات كلمات" 
"الحب  أنطولوجيا  ســود"،  "أكت  دار  عن  باريس  في  بالفرنسية  الطّيار" 

والذئب الحّب وغيري" باأللمانية مع األصول العربية في برلين.
أعادت "دار الجديد" إصدار دواوينه الخمسة األولى، ثم صدرت األعمال   
"األعمال  ثالثة مجلدات ضمن سلسلة  الكاملة في طبعة شعبية، في 
عشر  من  أكثر  العربية  إلى  ترجم  الثقافة".  قصور  "هيئة  عن  الكاملة" 
مسرحيات لشكسبير ويونسكو ودورنمات وكامو وبريخت وسواهم، وقد 
مثلتها فرق مدرسة التمثيل الحديث )مهرجانات بعلبك(، ونضال األشقر 

وروجيه عساف وشكيب خوري وبرج فازليان.

لوحة لعمر انسي.لوحة لمصطفى فروخ.
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الرّسامون
من   ،)1870-1928( ال��ص��ل��ي��ب��ي  خ��ل��ي��ل   -
ـــــرواد الـــذيـــن ســاهــمــوا  أبــــرز الــفــنــانــيــن ال
واللونية  الــحــديــث  للفن  التأسيس  فــي 

االنطباعية في لبنان.
رسام   ،)1883-1931( جبران  خليل  جبران   -
وأديب من جيل الرواد. حاز شهرة عالمية. 
وال سيما  الرمزي،  التعبيري  بأسلوبه  تميز 

في رسوم المائيات في كتاب "النبي".
من  رســـام   ،)1896-1971( ق���رم  ج���ورج   -
الكالسيكي  األسلوب  زاول  الــرواد.  جيل 
الـــوجـــوه. اشتهر  ــات  ــوح ل الــمــحــدث فــي 
لوحات  فــي  اللونية  صياغاته  بشاعرية 

مناظر الريف اللبناني.
يعتبر   ،)1898-1958( الجميل  قيصر   -
اللوحة  كّرسوا  الذين  الفنانين  أشهر  من 
االنطباعية في لبنان وساهموا مع ألكسي 
بطرس في ترسيخ دعائم الحياة الفنية في 
في  تأسيسها  منذ  اللبنانية  االكاديمية 

بيروت العام 1943.
أشهر  من   ،)1901-1969( األنسي  عمر   -
امتاز  لبنان،  في  المائية  اللوحة  رّســامــي 
عكست  التي  والمناظر  الوجوه  بلوحات 
شاعرية  تمجيد  فــي  االنطباعي  مــســاره 

ألوان الطبيعة اللبنانية وأنوارها. 
يعتبر   ،)1901-1957( ف��روخ  مصطفى   -

رسموا  الــذيــن  الـــرواد  الفنانين  كــبــار  مــن 
مناظر الحياة اللبنانية في المدن واالرياف 
من  وهــو  انطباعي.   – واقــعــي  بأسلوب 
نشروا  الذين  القالئل  الطليعيين  الفنانين 

رسومهم في الصحافة اللبنانية.
من  يعتبر   ،)1912-1994( الدويهي  صليبا   -
أشهر الفنانين اللبنانيين الذين اختبروا موجات 
الحداثة. مارس في مراحله الفنية االنطباعية 
الى  وصـــوال  التكعيبية  بعد  مــا  وأســالــيــب 
القاسي.  الحّد  أو  التجريدية  التعبيرية  مرحلة 
التحوالت في االعمال الكنسية  تجلت تلك 
الديمان  في  المارونية  البطريركية  )كنيسة 
وكنيسة مار يوحنا زغرتا( وفي المعارض التي 
األميركية  المتحدة  الواليات  وفي  أقامها 
عداد  في  اسمه  دخــول  خاللها  من  وحّقق 

رّواد الفن األميركي الحديث.
كبار  مــن   ،)1917-1993( وه��ب��ي  رش��ي��د   -
بألوان  الرسم  بتقنية  برعوا  الذين  الفنانين 
فّناني  من  األخير  الغصن  يعتبر  الباستيل. 
برسم  اشتهروا  الذين  االنطباعية  الشجرة 
 1957 العام  في  شــارك  اللبنانية.  المناظر 
في تأسيس جمعية الفنانين اللبنانيين للرسم 
والنحت وانتخب في العام 1962 رئيسًا لها. 
يعتبر   ،)1926-1993( غيراغوسيان  بول   -
من أعمدة فّناني الحداثة الفنية في لبنان. 
عالج مواضيع اإلنسان والهجرات واألمومة. 

شكلت المجتمعات الفقيرة والبائسة في 
التي  موضوعاته  أول  حّمود  بــرج  منطقة 
تميز  الحميمة.  التعبيرية  بأجوائها  امتازت 
وال  واللوني  الخّطي  التعبير  على  بقدرته 
اإلنسانية  المآسي  على  تركيزه  في  سيما 

والجروح العميقة الناتجة من الحروب.
يعتبر   ،)1926-2002( ع��ق��ل  أ.  سعيد   -
ومبتكرًا  الحروفي  التجريد  رّواد  من  ــدًا  رائ
إن  إذ  واألرابسكية،  الطوطمية  للمناخات 
تالفيف خطوطه وتكاوينه ظاهرها زخرفي 
جوهرها  في  تعكس  طقوسّي  وباطنها 
األول  كتابه  قصائد  جماليات  فلسفة 
أصــدره في  الــذي  ومـــاء(،  )تيه  "تيهمي" 

بيروت العام 1952.

النّحاتون 

يعتبر   )1883-1963( الحويك  ي��وس��ف   -
بأسلوبه  تميز  لبنان.  في  النحت  رّواد  من 
وهو  رومنطيقية.  نفحة  الحامل  التعبيري 
األنصاب  ظاهرة  أطلق  لبناني  فنان  أول 
أشــهــر منحوتاته  الــعــامــة.  الــســاحــات  فــي 
في  حصانه  على  كــرم  بك  يوسف  نصب 

"كتلة أهدن".
حليم الحاج )1990-1915(، يعتبر من أشهر   -
المظاهر  بين  مــا  دمــجــوا  الــذيــن  النّحاتين 
الفولكلورية  والــمــنــاخــات  الكالسيكية 

اللبنانية. له العديد من التماثيل واألنصاب 
في الساحات العامة أشهرها تمثال األمير 
في  الدفاع  وزارة  مدخل  على  الدين  فخر 

اليرزة.
نّحات   ،)1921-1981( بصبوص  ميشال   -
طليعي من جيل الحداثة، سعى منذ العام 
1958 الى تحويل قرية راشانا الى متحف 
الطلق.  الهواء  في  الحديث  للنحت  دائم 
المفاهيم  تطوير  في  اختباريًا  دورًا  لعب 
النحت  أساليب  في  والتجريدية  التعبيرية 

الحديث وتقنياته ومواده في لبنان.
يعتبر   ،)1921-1989( ال��ع��ط��ار  سميح   -
زّينوا  الذين  اللبنانيين  النّحاتين  أشهر  من 
عقَدي  في  بتماثيلهم  العامة  الساحات 
تماثيله نصب  أبرز  الستينات والسبعينات. 

"خمر وشعر" على مدخل مدينة زحلة. 
رّســـام   ،)1928-2005( ال��رّي��س  ع���ارف   -
فنه  مّر  الحداثة،  جيل  من  طليعي  ونّحات 
اشتهر  وتجريدية.  وتعبيرية  فطرية  بمراحل 
الــحــروب.  الــثــورات وأهـــوال  برسومه عــن 
زّينت منحوتاته التجريدية الحروفية عددًا من 
الساحات العامة في السعودية ولبنان.    

 )1916-2016( شقير  روض���ة  س��ل��وى   -
نّحاتة ورّسامة طليعية تعتبر أول من اختبر 
اللوحة  فــي  الهندسي  التجريد  جماليات 
اختبارات  بتنّوع  لبنان. امتازت  الحديثة في 

التجريدي  النحت  فــي  التجريدية  تجاربها 
الشعرية  باالنسيابية  بالمظاهر  وعالقته 
الكامن  والمتحرك  الساكن  الشكل  لحلول 

في جماليات التجريد العضوي.
نّحات   ،)1932-2018( هديشيان  زافين   -
بأسلوبه  اشتهر  الحداثة،  جيل  من  طليعي 
شاعرية  من  المنبثق  التجريدي  التعبيري 
حركة القامات االنسانية ومعالجة مواضيع 

الحرية والعناق والبطولة والشموخ.
رّســامــة   )1906-1986( روض���ة  م��ع��زز    -
تركي.  أصــل  من  تجريدية  ونّحاتة  تعبيرية 
حازت العديد من الجوائز كانت أبرزها جائزة 
في  المدن  مداخل  السياحة ألنصبة  وزارة 

العام 1968.
نــّحــات   ،)1929-1993( ال��ح��ّف��ار  محمد   -
مؤسسي  من  الحداثة،  جيل  من  طليعي 
تجمع الفنانين العشرة في طرابلس. زاول 
النحت على الخشب بأسلوب يدمج ما بين 

اإلشارات التعبيرية والتجريد. 
 ،)1941 العام  )من مواليد  نعيم ضومط   -
نّحات طليعي من جيل الحداثة الثانية، دمج 
في أعماله ما بين إشارات الواقع والتجريد 
الشرقية.  الفنون  ايقاعات  المستلهم من 
دخلت أعماله في مجموعات متاحف للفن 

الحديث في إيطاليا واليابان.
إعداد فيصل سلطان

في نسيج نظامنا التربوي

مخرجون مسرحيون
منير أبو دبس )1932 – 2016( مؤسس "محترف المسرح الحديث" في لبنان. 
مؤسس مدرسة الظالل بالمسرح. مؤسس تجربة المسرح الثقافي، من أبرز 
"الذباب ١٩٦٣"، "اإلزميل"  "أونتيغون"، "ماكبث"،  "أوديب ملكًا"،  أعماله: 
غوته"،  عن  "فاوست  طيبة"،  "ملوك  يموت"،  "الملك  معلوف،  ألنطوان 

ترجمة ادونيس.
روجيه عساف )1941 - ( مؤسس "محترف مسرح بيروت". من أبرز أعماله: 
"القانون  بالنش"،  "كــارت  "مجدلون"،   ،"٣٦ حكايات  "مــن  الخيام"،  ــام  "أي
"كرامبول"،  شوشو،  مع  دوالب"  و"الدنيا  بلدنا"،  يا  "آخ  وبرنيطة"،  ختم 

"العصافير"، "جنينة الصنايع"...
جالل خوري )1934 - 2017(، من أبرز أعماله: "رزق الله يا بيروت"، "هندية"، 
"جحا بالقرى األمامية"، "بانسيون الست نعيمة"، "عريسين مدري من وين"، 

"الرفيق سجعان"...

شكيب خوري: من أبرز اعماله: "الكوخ المسحور"، "مشعلو الحرائق"، "أمام 
"ما  "المفتش"،  غــودو"،  إنتظار  "في  األعمدة"،  الرباعي  "السرير  الباب"، 
يشبه قصة حب"، "أرانب وقديسين" )جائزة أفضل عمل مسرحي في مهرجان 

قرطاج عام ١٩٩٣(.
السلور"،  "سمكة  أعماله:  أبــرز  من   ،)2013  –  1934( الــشــدراوي  يعقوب 
"أعرب ما يلي"، "نزهة ريفية غير مرخص بها"، "يا إسكندرية بحرك عجايب"، 

"الطرطور"، "مذكرات مجنون"، "بال لعب يا والد"...
بيروت  محترف  تأسيس  روجيه عساف في  ( شريكة   1934-( األشقر  نضال 
"تالت  السفارة"،  باب  "على  بالنش"،  "كــارت  أعمالها:  أبــرز  من  للمسرح. 

نسوان طوال"، "طقوس اإلشارات والتحوالت"....
أبرز  لبنان.  األرمني في  المسرح  تجربة  1916( مؤسس   -١٩٢٦( فازليان:  برج 
أعماله: "حبل المشنقة"، "فولبوني"، "البخيل"، "أبو علي األسمراني"، "بياع 

الخواتم". مخرج متعدد ومتنوع الثقافات، مر على الواقعية المسرحية على 
الدوام. 

أعماله:  أبرز  اللبناني".  المسرح  "حلقة  مؤسس   ،)  1933-( ملتقى  أنطوان 
"المهاجر" عن نص جورج شحادة، "ماكبث"، "زيارة السيدة العجوز"، "ضاعت 
الطاسة"، "كاليغوال"، "الذباب" عن نص لجان بول سارتر. أحد أبرز من عمل 
وحضور  الدائرة  مسرح  على  بالعمل  التقليدية،  اإليطالية  العلبة  كسر  على 

الحكواتي في الفضاء المسرحي. 
ريمون جبارة )1935 – 2015( يعيده الكثيرون إلى مسرح العبث، في حين أنه 
أبرز َمن عمل على الواقعية السحرية. من أعماله: "لتمت ديزدمونة"، "تحت 
رعاية زكور"، "زرداشت صار كلبًا"، "من قطف زهرة الخريف"، "بيكنيك على 

خطوط التماس"... 
إعداد عبيدو باشا

لوحة جبران.

بول 
غيراغوسيان.

رّسامون ونّحاتون لبنانيون
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اشراف: نايلة تويني
اعداد:

إسراء حسن
الكسندر خشاشو

الياس صقر
ايلي أبو موسى

تاال رمضان
جورج موسى
جورجي عازار

جوسلين صقر
جوي جرجس

جويل شرفان
جويل مجدالني
دوللي أبي عاد

ديانا سكيني
رلى معوض

ربى بعيني
روزيت فاضل
ريان كفوري

رين بو موسى
زينة قاروط

سمر عبدالله
شربل أبي منصور

عبد الناصر حرب
عقل العويط
علي عواضة
عّياد واكيم

فاطمة عبدالله
فرج عبجي

كارال باسيل
ليلي جرجس

مارسيل محمد
مايا كنج

مروى عطالله
مجد بو مجاهد
محمد حمدان

محمد نمر
محمود فقيه

نسرين ناضر
نور مخّدر

هالة حمصي
هنادي الديري

االخراج الفني:
علي كمال الدين

تنضيد:
ماجد بردى
سليم حرب

المدارس المشاركة:

تحويطة   – الــدولــيــة  المسار  ثانوية   -
الغدير – الضاحية

 Armenian Evangelical School  -
المدرسة االرمنية االنجيلية 

المدرسة   Beirut Baptist School  -
المعمدانية االنجيلية في بيروت  

LWIS- CIS Beirut  -
 College Elysée Hazmieh  -

 Ecole Nationale Maronite-  -
Chekka

 Ecole Saint Antoine Hammana  -
– Ordre Libanais Maronite

Ecole Frères Gemmayze  -
Ecole Frères Libanais  -

مدرسة كفرشيما الرسمية   -
Leila Saad SABIS el Metn  -
 Grand Lycee-  Achrafieh  -

 Lycee Montaigne – Beit  -
Chebab

مقاصد عائشة ام المؤمنين    -
مقاصد عرمون   -

مقاصد خالد ابن الوليد   -
مؤسسة الهادي  -

 SABIS International School-  -
Adma

 SABIS International school-  -
 Koura

– االقدسين  القلبين  راهبات  ثانوية   -
بوشرية 

– االقدسين  القلبين  راهبات  ثانوية   -
عندقت -عكار 

Saint Jude  -
 Saint Mary Orthodox College  -

Eduvation
Sainte Famille Française –  -

 Fanar
 The International School of  -

 Choueifat – Choueifat
المدرسة االلمانية   -

المدرسة اللبنانية االوروبية   -
المقاصد ابي بكر الصديق  -

المقاصد عكار العتيقة  -
متوسطة التبانة الرسمية  -

متوسطة الناعمة المختلطة الرسمية  -
متوسطة حارة حريك  -

متوسطة عاليه الرسمية  -
مدارس المصطفى - ثانوية  البتول  -

مدرسة البشارة بلمند  -
مدرسة السالم لآلباء االنطونيين  -

مدرسة العاملية  -
مدرسة النهضة الوطنية دير الشير.  -

 كاريكاتور 
بريشة 

أحامهم... 

آرمان  الرسام  الذين ناقشوا مع  التامذة  في "النهار"، اجتمع عدد من 
حمصي فكرة "الكاريكاتور" الخاص بالعدد. 

صورة  وتشّوه  يوميًا  تعترضهم  التي  المشاكل  تشخيص  من  انطاقًا 
بلدهم، كانت فكرة المظلة التي تحمي لبنان ما تمخضت عنها خاصة 

أفكارهم. عّلهم يكونون المظلة التي تحمي بلدنا بحبهم له.

ل ألحد أن يأخذ بحث جامعي حول النساء  لم ُيخيَّ
التعامل  من  أشهر  ستة  آخر.  اتجاهًا  المعنفات 
كفيلة  كانت  األمـــل،  دار  فــي  السجينات  مــع 
"تطريز"  حصاد  أثمر  بحيث  العمل،  مجرى  لتغيير 
بين  سجينة  كل  حاكته  إنتاجًا  النسائية  الحقائب 

سجني بعبدا وطرابلس بوجع وإصرار. 
وينتظرن  اليدوي  عملهن  تسلمن  سيدة   150  
إنجازه بفارغ الصبر لقاء مردود مالي يكسبن به 
ظلمتهن.  من  للخروج  منه  ويستفدن  عيشهن 
الحجر   SARAH BAG شركة  وضعت  هــكــذا، 
لتصنيع   2000 عــام  انطالقتها  فــي  األســـاس 
وأصالة  الحاضر  أناقة  يجمع  بأسلوب  الحقائب 
عشر  ثمانية  مدار  على  الفكرة  كبرت  الماضي. 
"اإلبــرة  أن  بيضون  ســارة  صاحبتها  بإصرار  عامًا 
هي سالح يغّير نظرة المجتمع  للنساء الخارجات 
من السجن، من امرأة مهّمشة الى منتجة، من 
سيدة تثير الذعر إلى عضو فعال في مجتمعها". 
دفعت  شخصية،  تجربة  إلى  نسائية  تجربة  ومن 

بصاحبة مؤسسة SARAH BAG الى أن تتعاون 
حقيبة  صناعة  على  أعــوام  السبعة  طــالب  مع 
اندماج  كيفية  حول  األطفال  أنجزها  رسوم  من 
المجتمع.  في  الخاصة  الحاجات  ذوي  األشخاص 
التي   OPEN Minds جمعية  إلــى  ريعها  يعود 
الحاجات  ذوي  مــن  بــأطــفــال  بــاالهــتــمــام  تعنى 
للتعلم،  احتياجاتهم  تأمين  خــالل  مــن  الــخــاصــة 
يحتاجون  مــا  لمعرفة  بأبحاث  والقيام  الطبابة 
ليكونوا جزءًا من المجتمع، فـ"10% من األوالد 
لديهم احتياجات خاصة، وما فينا ننكر هالـ%10"، 
على حّد قولها. ونجحت بيضون في إحداث تفاعل 
بينها وبين طالب  الصف الذي زارته في مدرسة 
"الليسه" في األشرفية، إذ تحّول معها  تالمذة 
تعكس  ألــوانــًا  يستخدمون  عمل  خلية  الــصــف  
الحياة.  تملؤها  بخطوط  القضية  هــذه  جوانب 
ولدها  مع  تجربتها  خالل  من  استعانت  وكذلك، 
الذي يعاني  مرض التوحد إليصال فكرة االندماج 
يتصرف  لكي  تستخدمها  التي  الطرق  عبر  لهم، 

إلى  مشيرًة  محيطه،  ضمن  وثقة  بــراحــة  ابنها 
الموضوع،  حول  التوعية  إلى  ماسة  حاجة  وجود 
وتقّبل  لهم،  المجتمع  تقّبل  باتجاهين:  يؤثر  لكي 

األوالد لهذا المجتمع. 
"التغيير يبدأ من التعليم، فهو الطريقة الوحيدة 
في  ــدة  ــســائ ال الــثــقــافــيــة  الــمــنــظــومــة  لتغيير 
مجتمعنا"، هكذا أّكدت بيضون أهمية المعرفة 
التعامل  يسهل  لكي  الموضوع  هذا  حول  أكثر 
بين الجميع، ويغير من نظرة اآلخرين لهم، إضافة 
إلى أّن صعوبة عملية القيام بالدمج"تقف عند 
للحاجات  وحدة  وجود  بضرورة  المدارس  إيمان 
ما  فــي  الــطــالب  انــخــراط  على  تساعد  الخاصة 
هذه  حول  مدرسة   20 مع  بدأ  والعمل  بينهم، 
نطاقًا  ليتخذ  العمل  ويستمر  هــذا  المسألة". 
التواجد  إلى  المدرسة،  الملعب في  من  أوسع 
في  له  التقبل  روح  إلــى  وصــواًل  المطعم  في 

جوانب الحياة كافة. 
نور مخدر

أنَت المراسل
أخِبرنا في تقرير مكتوب عن حدث أو تجربة 
في  رفاقك  مع  الــشــارع  تنّظف  تعنيك: 
تقوم  تشارك في عمل تطوعي،  الصف، 

بمغامرة شّيقة...
أو أرسل لنا صورة أو صورًا مميزة التقطتها 
وتعّبر عن موضوع ما، أو كاريكاتور رسمته 
ثالث  مــن  فيديو  أو  فــكــرة،  عــن  للتعبير 
دقائق كحد أقصى عن قصة تريد تسليط 

الضوء عليها. 

كيف يمكنك المشاركة؟
 A4 ورقــة  على  لـــ"الــنــهــار"  تقريرك  م  قــدِّ
مكتوبًا بخط اليد أو مطبوعًا على الكمبيوتر. 
أو  المصور  أو  المكتوب  التقرير  أرســل  أو 

الصور الى البريد االلكتروني اآلتي:
 kidstakeover@annahar.com.lb

يجب أن يتضمن التقرير المكتوب:
• عنوانًا؛

• نصًا مختصرًا؛
• صورة إلى 3 صور مع شرح لها.

نصائح مفيدة
• ابتكر عنوانًا ممتعًا وجمياًل أو مشوقًا. 

ــنــص مــقــابــلــة مع  ال ــكــون  ي يــمــكــن أن   •
شخصية مثيرة لالهتمام.

• أِضــــف شـــرحـــًا، تــحــت كــل صــــورة، عن 
محتواها.

مجموعة.  ضمن  التقرير  إعـــداد  يمكن   •
أحدهم يلتقط الصور، واآلخر يكتب النص، 

بحسب أذواقكم الشخصية.

سارة بيضون... اإلبرة ساح المجتمع والتغيير يبدأ من صغارنا

قصة نجاح... وأمل

القصة في  أحـــداث هــذه  تــدور 
يتشارك  الــمــدارس، حيث  إحــدى 
األخوة في مقاعد الدراسة منذ 
اكتشف  األيام،  أحد  الصغر. في 
يعاني   البكر  ولدهم  أن  األهــل 
مرض التوحد ويحتاج إلى طريقة 
ــعــاون  ــعــامــل مــخــتــلــفــة. بــــدأ ت ت
أدوار  تبدلت  معًا،  العائلة  أفراد 
األشقاء، وأصبح الصغير مسؤواًل 
حين  الــمــدرســة.  فــي  الكبير  عــن 
يتعامل رفاقه بشكل غير صحيح، 
يتدخل الفتى الصغير ليشرح حالة 
معه.  التعامل  وأســلــوب  أخــيــه 
رفاقه  بين  تقبله  فكرة  تكن  لم 
حاولوا  عندما  أنهم  إال  سهلة، 
الفرق  الحظوا  تعاطيهم  تبديل 
دون  من  بينهم  اندماجه  ومدى 

عدوانية. وبدأوا تقبله بينهم.
وسيلة  والمساعدة  الدعم  إّن 
من أجل االندماج في المجتمع، 
أفراد  الــدور ال يقتصر على  هذا 
العائلة بل يتعداه إلى مسؤولية 
المجتمع ككل، ألن كل فرد منا 
يحتاج إلى مساعدة ولو بطريقة 

مختلفة. 

مسابقة


