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مي شدياق:
إلـــى طـــاب النضـــال
المســـتمر
أنطوانيت شـــاهين:
« أنـــا بنـــت القضيـــة
وصلـــت ألن مـــا
ســـكتت »
وزراء الناس
على رأس طاولة
الحكم

المرأة والمجتمع

قبل كل شيء

جويل الحداد

ّ
تسلم أجيال
أجيال

د .مي شدياق
وزيرة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية

إلى طالب النضال المستمر

«القوات» عراب التشكيل
مبـروكٌ للبنانييـن حكومـةُ العهـد األولـى .بعـد  9أشـهر مـن الفـراغ
مـرةٍ ،إتجهـت
والصـراع علـى الحقائـب ،ولـدت الحكومـة .وكك ّل ّ
األنظـار إلـى معـراب آملـةً منهـا ّ
أن تكـون عـراب الخلاص للبنـان.

أصحـاب رؤيـة مسـتقبلية محقّـة تواكـب متطلبـات المجتمـع فـي ظـل
عجلـة التطور المسـتمرة.
رواد التغييـر الـذي نسـعى إلـى تحقيقـه مـن خلال حقائبنـا التـي
أنتـم ّ
نحـن مؤتمنـون علـى تمثيلكـم عبرها .سـنعمل معًا لإلسـهام بقيـام الدولة
القـادرة بعـد أن اسـتطعنا معًا مضاعفة عدد نـواب القوات اللبنانية خالل
اإلنتخابـات النيابيـة األخيـرة عبـر االسـتجابة لهواجـس الـرأي العام من
خلال خطـط محـدّدة .دعونـا نسـتمر بالعمـل سـويّاً ،نسـتجمع األفـكار
ونسـاعد بعضنـا البعـض لنبنـي مسـتقبل أفضـل لألجيـال الالحقـة ،كـي
يعيشـوا أحـرار بـرأس مرفـوع بجمهوريّـة قويّـة .فلنسـعى معًـا لتحويل
لبنـان إلـى دولـة الحلـم التـي دفعنـا األثمـان فـي سـبيل تحقيقها.

مـن هنـا ولمـا كانـت قـد تشـكلت الحكومـة ،ال بـد مـن التذكيـر بمـا يلي:
أوالً ،إن هذه الحكومة هي حكومة العهد االولى بعد اإلنتخابات النيابية حيث
ّ
ي.
ي والسياس ّ
ي والوطن ّ
أن مشاركة «القوات» هي إنعكاس لحجمه الشعب ّ
ً
ّ
إحـراج
عمليـة
أو
تقليـس
محاولـة
إن
ثانيـا،
«القـوات» إلخراجـه مـن الحكومـة بـاءت بالفشـل.
ثالثـاً ،أولويـة «القـوات» هـي العمل وفق معيار واحـد :معيار المصلحة
ي ،ومعيـار الدسـتور والقوانيـن.
اللبنانيـة العليـا ،المعيـار الوطنـ ّ
فـي هـذا السـياق ،تشـير مصـادر حـزب القـوات اللبنانيـة لمجلـة
ٱفـاق الشـباب ّ
أن «القـوات» جهـز ك ّل عـدّة العمـل ويعـد ك ّل
اللبنانييـن بأنـه سـيبقى رأس الحربـة فـي مواجهـة الفاسـدين
والفسـاد فـي البلـد .وان لمشـاركته فـي الحكومـة ثالثـة أهـداف:
أوالً ،سـيمنع أي خـرق وتجـاوز ألي محاولـة تعـدي علـى سياسـة
النـأي بالنفـس ألنـه يعتبـر فـي حـال لـم تطبـق هـذه السياسـة
بالشـكل الصحيـح ،يخسـر لبنـان إسـتقراره وينقسـم داخلـه.
ثانيـاً ،سـينمع أي محاولـة غـش وعقـد صفقـات مشـبوه بأمرهـا ليؤكـد
ّ
أن الدولـة سـتكون بـإدارة نهـجٍ جديـ ٍد يحتـرم الشـفافية ودفاتـر الشـروط
ومـن هـذا المنطلـق يسـتعيد المواطـن ثقتـه بالدولـة والمؤسسـات،
وثقتـه ّ
أن هـذه الدولـة هـي دولـة الحقـوق ال تميـز بيـن األفـراد.
ثالثـاً ،سـيمنع المـس بسـيادة الدولـة ،سـيعمل علـى توسـيع هامشـها
وحضورها لنتمكن من الوصول إلى دول ٍة سيادي ٍة تتمتع بإستقاللها الذاتي.

ي :واليـوم ،وبعد
ي والـوزار ّ
نجـح «القـوات» بالعمـل العسـكر ّ
ي والنياب ّ
ّ
أن برهـن وزراء «القـوات» فـي الحكومـة السـابقة علـى جديّـة عملهـم
ي ،ينتظر
وعلـى أنهـم ال يميـزون بيـن األفـراد لمجـرد إنتمائهـم السياسـ ّ
أن يكـون حـزب القـوات «دينامـو» الحكومةّ ،
الجميـع ّ
أن يقدّم مشـاريع
تخـدم المصلحـة العامة ال المصلحـة الخاصةّ ،
أن يكون حجر عثرة أمام
ك ّل حليـف وصديـق وخصـم يطمـح بتحقيـق أهدافـه الالوطنيـة .لذلـك،
يعـد «القـوات» ،ومـن جديـد ،بالسـهر علـى بنـاء دولـ ٍة حديثـ ٍة ترتكـز
علـى إنتظـام المـال العـام ،تثبيـت النهـج االقتصـادي الحديـث وسـيادة
الدولـة .فمبـروكٌ للّبنانييـن مشـاركة «القـوات» بحكومـة العهـد األولى.

رئيسة التحرير :مستيكا الخوري | سيكريتار التحرير :جويل الحداد | إخراج فني :ريان بركات
كاريكاتير :شارلي عازار | تدقيق لغوي :بول سعاده
اسرة التحرير :وزيرة الدولة لشؤون التنمية اإلدارية ماي شدياق ،كارال كالس ،فرنسوا سلوان،

دخلتـم المعتقلات،
ناضلتـم فـي أحلـك المراحـل مـن تاريـخ لبنـان .أ ُ ِ
و ُمورسـت بحققـم أبشـع وسـائل الترهيـب ،نُـ ًكل بعائالتكم ،كمـا أقصيتم
مـن الحيـاة العا ّمـة بشـكل شـبه كامـل .حرصتم علـى اسـتمرارية العمل
الحـرة يـوم حـاول
الحزبـي الـدؤوب وقاتلتـم بشـغف فـي سـبيل الكلمـة
ّ
أصحـاب األيـادي السـوداء كم أفواهكم ،وسـقط خالل مسـيرتكم ال ّ
شـاقة
العديـد مـن الرفـاق الشـبان علـى مذبـح الوطن .وهنـا ال بدّ ّال وأسـتذكر
شـهيد الشـباب رمـزي عيرانـي الذي وقف بشـجاعة في وجـه اإلحتالل
ودفـع دمـا ً في سـبيل حريّة واسـتقالل لبنـان .لم تنل كل تلك الممارسـات
مـن عنادكـم وثباتكـم ،فـأدت إرادتكـم إلـى إندثـار الوصايـة عبـر ثـورة
األرز .وكـم أدرك معنـى هـذا اإلخالص والتفاني في سـبيل سـيادة لبنان
وكيانـه كونـي دفعـت ثمـن باه ً
ظا.
حر يسـوده فيه التطور
نضـع كل آمالنـا بكـم وبقدرتكـم على بناء مجتمع ّ
الفكـري والثقافـي .قـد سـبق وأثبتـم أنكـم أهـل بالثقـة التي أعطاكـم إياها
الحـزب ،عبـر سلسـلة النجاحات التـي حققتموها في جامعاتكـم وكلياتكم
حيـث زلـزل فوزكـم كافـة الجامعـات فـي لبنـان .وقـد أثبتـم أيضـا ً أنكـم

جاك أنطونيو العلم ،طانيوس توما ،عبدو عماد ،جوي فخري

آفاق الشباب

يشـرفني ويسـعدني بشـدة أن أتوجـه إلـى ّ
طلاب النضـال المسـتمر،
طلاب الحريّـة ،إلـى ّ
إلـى ّ
طلاب القضيـة عبر هـذه المجلة التي تشـكل
منبـر لكـم كـي تعبّـروا عن ذواتكـم ومكنوناتهـا .لطالما أدهشـني إيمانكم
بالقضيـة وعملكـم الـدؤوب ضمـن مبـادئ حـزب القـوات اللبنانيـة التـي
تجسـد تطلعـات الشـباب اللبنانـي وتحافـظ علـى تضحيـات شـهدائه.

أحبائـي ،أختم رسـالتي لكـم بقول يعني لي الكثيـر« :اإليمان ضروري،
والرجـاء عـذب والمحبـة هي أسـمى الفضائـل» ،فلنؤمن معًـا بكثير من
الرجـاء والمحبـة لوطننـا لبنـان بأننـا سـوف ننهـض بدولتنـا وسـوف
نحقـق تنميـة سياسـية ،واقتصاديـة ،واجتماعيـة تكون قدوة يحتـذى بها.
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الحدث

عبدو عماد

وزراء الناس
على رأس طاولة الحكم

قالهــا رئيــس حــزب القــوات اللبنانيــة الدكتــور ســمير جعجــع «ال يوجــد
حقائــب حقيــرة بــل هنــاك أشــخاص حقيــرون» .فمــا نفــع الحقيبــة أن
تكــون ســيادية ومــن يتوالهــا غيــر ســيادي قــراره األخيــر مرهــون
بالمحــور الخارجــي؟ مــا نفــع الحقيبــة الخدماتيــة ومــن يتوالهــا يخــدم
مــن فــي حزبــه وطائفتــه علمـا ً أنهــا وزارة لخدمــة النــاس؟ مــا نفــع كل
حقيبــة أو وزارة مــا دامــت النيــة والمعرفــة بالعمــل غيــر موجودتيــن؟
مــن يكــون ســيادي بقــراره ومــن يخــدم جميــع النــاس يكــون وزيــر
ســيادي ووزيــر خدماتــي والعمــل واإلصــاح يكــون باألفعــال وليــس
بعنــوان وإســم الحقيبــة علمـا ً ّ
أن الدســتور اللبنانــي ال يمييــز بيــن حقيبــة
وأخــرى وبيــن وزارة وأخــرى بــل يكــرس التســاوي فــي أهميــة كل
الحقائــب.
بعــد مرحلــة التأليــف ونيــل ثقــة المجلــس النيابــي ،تدخــل الحكومــة
ي:
الجديــدة صاحبــة شــعار «حكومــة العمــل» مرحلــة العمــل الجــد ّ
ملفــات ومشــاكل عديــدة عالقــة مــن ملــف النفايــات والكهربــاء
باإلضافــة إلــى ملــف النازحيــن الســوريين واإلســتراتيجية الدفاعيــة.
علــى الحكومــة مجتمعــة تحمــل المســؤولية وليــس كل وزيــر أن يغنــي
علــى ليــاه ويغســل يديــه مــن أي ملــف يطــرح علــى طاولــة مجلــس
الــوزراء.
إن «القــوات اللبنانيــة» وبعــد أن كســر مــن ذاتــه مــن أجــل تســهيل
عمليــة التأليــف ومــن أجــل وضــع طريــق للحــل ،يعلــم جيــدا ً أن
الحكومــة ليســت ســاحة متاريــس أو تصفيــة حســابات علــى ظهــر
آفاق الشباب

حر
رأي ّ

فرنسوا سلوان

نعم «للبننة» لبنان!

الشــعب وشــؤونه بــل منبــر إصــاح وتطهيــر للفســاد والفاســدين ألن
حــق الشــعب فــوق كل إعتبــار...
مــن الناحيــة الســيادية والعالقــات مــع الــدول ،ســيظهر موقــف وزراء
«القــوات» كموقــف مــن ســلفهم فــي الحكومــة الماضيــة :إن ســيادة
لبنــان هــي فــوق أي إعتبــار ومــن أجلهــا مــات واستشــهد الجميــع فــا
يصعــب علــى وزراء القــوات اإلســتمرار بموضــع الشراســة تجــاه
الســيادة ،وســيظهر «القــوات» كــرأس حربــة أمــام كل محاولــة تمــس
بالســيادة اللبنانيــة .فحــراس األمــس حــراس مــن قبــل الحكومــة.
مــن الناحيــة اإلصالحيــة واإلقتصاديــة مــن المؤكــد والطبيعــي أن يكون
«للقــوات» نكهــة وبصمــة خاصــة فــي هــذه الحكومــة كونــه خــاض
اإلنتخابــات النيابيــة تحــت شــعار «صــار بــدا» واليــوم أكثــر مــن أي
يــوم صــار بــدا والقــوات ســيكون «قــدا» ،ســيكون وزراء «القــوات
اللبنانيــة» حــراس علــى المــال العــام ،صمــام األمــان بيــن السمســرات
والمافيــات مــن جهــة وبيــن المناقصــات والنظــام مــن جهــة أخــرى،
ســيكونوا شــوكة تغــرس فــي عيــن وخاصــرة كل فاســد أو تاجــر أراد
أن يتابــع نهشــه للمــال العــام.
فــي الماضــي كان حــزب القــوات حــزب معــارض وفــي الحكومــة
الماضيــة كان ووزرائــه حيــث ال يجــرؤ اآلخــرون ،أمــا اليــوم وبعــد
ثقــة النــاس المضاعفــة وبعــد اليــأس مــن الجميــع ،ســيكون هــذا الحــزب
حجــر الزاويــة فــي الحكــم وفــي ك ّل خطــة نهــوض فــي لبنــان وللبنــان..
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ســابق ،ال بـدّ لنــا أن نضع بعــض النّقاط األساسـيّة
بعــد قــراءة العنــوان ال ّ
أمامنــا :المطالبــة بخــروج لبنــان مــن جامعــة ال ـدُّول العربيّــة ،وإقفــال
حــدوده حتــى يتـ ّم تحقيــق سياســة االكتفــاء الذاتــي ،أو ســلخ هويّــة لبنــان
العربيــة ،ولكـ ْ
ـن ،فــي الوقــت الحالــي ،الوضـ ُع بعيـدٌ عــن هــذا التفســير.
ـر علــى لبنــان الكثيــر مــن رؤســاء الجمهوريــات والعديــد مــن
لقــد مـ َّ
ّ
ّ
ّ
الــوزراء واآلالف مــن النــواب ،فهناك البعــض من النــواب الذين أهانوا
الدّســتور وبنــوده ،وبعــض الــوزراء الّذيــن د ّمــروا اقتصادنــا ،ناهيــك
الرؤســاء الّذيــن لــم يحترمــوا لبنــان وجيشــه .أ ّمــا الشــعب،
عــن بعــض ّ
فهــو ذلــك الكائــن الغريــب المولــود مــن خيارات مســؤوليه ،فليــس هناك
أحــد يُنتهــك حقّــه ســواه ،عنــد انتهــاك دســتوره وأرضــه وجيــش وطنــه.
تأثيرا عليــه هو تد ّخــل الدّول
يعانــي لبنــان مــن عـدّة ُمشــكالت ،فاألكثــر
ً
الخارجيــة فــي خيراتــه الذّاتيّــة .فلبنــان شــبيهٌ ببي ـ ٍ
ـقف
ت ال يحتويــه سـ ٌ
ليحميــه ،ك ّل دولـ ٍة ُمر ّحبـ ٍة بفــرض رأيهــا عليه كمــا تشــاء ،وال ُمبكي هو
ّ
أن لــكل دولـ ٍة أزالمهــا فــي لبنــان ،يتكلّمــون باســمها عنــد ك ّل اســتحقاق
َ
صعــب
نخوضــه .فلــو كان لبنــان ُمعافَــى مــن طائفيّتــه ،لــكان مــن ال ّ
علــى بعــض الـدّول فــرض بعــض القــرارات علــى الدولــة اللّبنانيّــةّ .
إن
ضــا غربيــة ومنها
التد ّخــات الخارجيــة ليســت فقــط عربيــة ،بــل هــي أي ً
ُ
ّ
بعــض الــدول فــي االتحــاد األوروبــي .فـ ّ
ـإن هــذه التدخــات ال تــؤدّي
ّإل إلــى خلــق فتنــة بيــن جميــع الطوائــف واألحــزاب ّ
ألن قراراتهــم ال
تتناســب مــع بعضهــا والحــوار ال ُمرفَــق بالتّفاهــم يغيــب كليّــا عنهــم،
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لهــذا السّــبب ،نصــل الــى خالفــات عديــدة وإلــى قطــع العالقــة مــع
الدّولتيــن المتصارعتيــن .فلمصلحــة مــن نتصــارع؟ ولمصلحــة مــن
نلتــف حــول مــن يجمعنــا؟ لمــاذا ال تقــوم الدولــة
نتخاصــم؟ لمــاذا ال
ّ
اللبنانيــة علــى خلــق فــرص عمــل مــن خــال إدمــاج القطــاع الخــاص
مــع القطــاع العــام؟ لمــاذا لــم تبــدأ الدولــة اللبنانيــة باســتخراج الغــاز مــن
ـدوة؟
البحــر؟ أليــس ك ّل يــوم تأخيــر هــو خيـ ٌ
ـر علــى اســرائيل الدولــة العـ ّ
ي بجغرافيتــه وتاريخــه وثقافتــه
لبنــان ليــس بلــدٌ فقيــر فهــو بلــدٌ غنــ ّ
ّ
ي بأدمغتــه التــي
وشــعبه الكريــم وأرضــه المقدّســة وباألخــص غنــ ٌ
اخترعــت الكثيــر وبَنَــت العديــد مــن الــدّول .وباإلضافــة الــى ذلــك،
ً
هائــا
يخولــه إنتــاج عــددًا
تربتــه الخصبــة ومناخــه المعتــدل الــذي ّ
مــن الفاكهــة والخضــار خــال المواســم الزراعيــة .مــا هــي مشــاكل
ـعب لبنــانَ مــن الجــوعِ؟ أم
لبنــان ســوى الفســاد والتلــوث؟ أَيُعانــي شـ ُ
مــن العطــش؟ فالشــعب اللبنانــي لديــه القــدرة علــى تحويــل بلــده الــى
جنّــ ٍة يتمنّــى كل العالــم زيارتهــا ،فلديــه البحــر والجبــل والغابــات
واآلثــار ،وكــي ال ننســى اللّقمــة الــذي يتغنــى بهــا اللبنانــي فــي الخــارج.
هلمــوا إلعــادة أمجــاد لبنــان! هلمــوا كــي نتواطــأ لوطننــا وليــس علــى
ورؤســائنا إلــى لبنــان
وطننــا! هل ّمــوا يــا زعمائنــا ونوابنــا ووزرائنــا ُ
وليكــون خياركــم لبنانــي فــي القــرارات الوطنيــة! فأنتــم تورثــون
أبنائكــم الفقــر والجــوع .هلمــوا وصــادروا قــرار دولتنــا لصالــح دولتنــا،
وامنعــوا الجميــع مــا عــدا اللبنانــي مــن التد ّخــل بشــؤون الوطــن.
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جوي فخري
المعقــدة فــي هــذا التغييــر :الحركــة النســائية ،وتشــريع تكافــؤ الفــرص،
وتوســيع قطــاع الخدمــات ،وتكاليــف المعيشــة المتزايــدة باســتمرار
وزيــادة فــرص الحصــول علــى التعليــم .وقــد أدى هــذا االرتفــاع فــي
أعــداد النســاء إلــى دخــول مجموعــة أوســع بكثيــر مــن المهــن ،مــن
أدوار داعمــة بشــكل رئيســي ،مثــل التدريــس والتمريــض .ولذلــك،
توجــد النســاء اآلن فــي المهــن والصناعــات واألدوار التــي كانــت
تعتبــر فــي الســابق مــن الحقــوق الوحيــدة للرجــل.

المرأة والمجتمع

أمــا علــى الصعيــد السياســي ،النســاء فــي الحكومــة فــي العصــر
واالجتماعيّــة ،والسياسـيّة ،واالقتصاديّة.وهنــاك العديــد مــن المنظمــات الحديــث غيــر ممثــات تمثيـاً كافيـا ً فــي معظــم البلــدان حــول العالــم.
والهيئــات التــي تهتــم بهــذا المجــال وذلــك مــن خــال إقامــة المؤتمــرات تتمتــع النســاء بفــرص غيــر كافيــة فــي المشــاركة االجتماعيــة،
والنــدوات التــي تؤكــد أهميــة تمكيــن المــرأة واعطائهــا ألحــق الكامــل وخاصــة فــي الكفــاح مــن أجــل الحقــوق السياســية والســلطة فــي
الحكومــة والمؤسســات المختلفة.الوضــع االجتماعــي للمــرأة ضعيــف
بالعمــل فــي كافــة المياديــن.
ً
نســبيا مقارنــة بالرجــال فــي مختلــف البلــدان حــول العالــم.
أمــا ثانيـا ً تأتــي أهميــة المــرأة فــي المجتمــع ودورهــا القــوي والفعال من
ً
خــال تأديتهــا رســالة العمــل بعــد الحصــول علــى الشــهادات العلميــة ال يــزال هــذا االتجــاه التاريخــي قائمـا ،علــى الرغــم مــن أن النســاء يتــم
ـارا
العاليــة ،التــي تؤهلهــا لخدمــة المجتمــع والنــاس .تشــكل نســبة النســاء انتخابهــن سياســيا ً بشــكل متزايــد لرئاســة الدولــة والحكومــة .اعتبـ ً
فــي العالــم العربــي  %50مــن الســكان و %63مــن الطــاب الجامعييــن ،مــن كانــون الثانــي  ،2017بلــغ معــدل المشــاركة العالميــة للنســاء فــي
ولكنهــا بالرغــم مــن ذلــك ال تتجــاوز نســبتها  %29مــن األيــدي العاملــة .البرلمانــات الوطنيــة  .٪23،3فــي عــام  ،2013شــكلت النســاء 8
ويتــم تشــجيع المــرأة علــى المســاهمة فــي ســوق العمــل مــن بــاب  ٪مــن جميــع القــادة الوطنييــن و ٪ 2مــن جميــع المناصــب الرئاســية.
ي للســكان مــن خــال دعــم يقــوم عــدد مــن الــدول باستكشــاف تدابيــر قــد تزيــد مــن مشــاركة المرأة
مكافحــة الفقــر ،ورفــع المســتوى المعيش ـ ّ
ميزانيّــة األســرة بمــا يوفّــره عمــل المــرأة لهــا مــن دخــل ،وخاصــةً فــي الحكومــة علــى جميــع المســتويات ،مــن المســتوى المحلــي إلــى
ي لألســرة .شــهدت الســنوات الســتون المســتوى الوطنــي .ومــع ذلــك ،فــإن المزيــد والمزيــد مــن النســاء
إذا كانــت هــي المعيــل األساس ـ ّ
الماضيــة زيــادة أعــداد النســاء فــي مــكان العمــل بشــكل كبيــر منــذ يتربعــن مناصــب قياديــة فــي يومنــا هــذا.
دخولهــن إلــى النظــام االقتصــادي .وقــد ســاهمت الحــركات االجتماعيــة
لقــد تغيــر دور المــرأة بشــكل هائــل وجعــل تأثيرهــا أكبــر فــي مجتمعنــا
اليــوم .قبــل عــدة ســنوات ،كانــت مســاهمة المــرأة فــي المجتمــع
محــدودة ويســيطر عليهــا الرجــال .تغيــر دور المــرأة بمعــدل متســارع
ولهــا دور فــي مجــاالت مثــل السياســة ،الطــب ،األعمــال والقانــون .فــي
الســابق لــم يكونــوا جــز ًءا مــن أي موضــوع سياســي ،لكنهــم تقدمــوا
فــي العديــد مــن الجوانــب .علــى ســبيل المثــال ،حصلــت المــرأة علــى
الســلطة ونمــت فــي مناصــب سياســية .ويرجــع تأثيــر المــرأة ببســاطة
إلــى حقيقــة أنهــم يقومــون اآلن بتثقيــف أنفســهم فقــد أظهــروا المزيــد
مــن المحتــوى .تعتبــر حركــة حقــوق المــرأة مثــاالً جي ـدًا علــى كيفيــة
تعامــل النســاء بقــوة ،حيــث يناضلــن مــن أجــل وضعهــن السياســي
واالجتماعــي واالقتصــادي .المــرأة هــي جــزء ال يتجــزأ مــن المجتمــع.
لقــد حدثــت تغيــرات هائلــة فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي الســنوات
األخيــرة .ال يمكــن إنــكار أهميــة المــرأة العظمــى فــي المجتمــع ،حيــث
مــن دون وجودهــا ال يمكــن أن تســير عجلــة الحيــاة ألنهــا نصــف
المجتمــع وتشــكل دورا ً جوهريـا ً وفعــاالً فيــه .تلعــب المــرأة دورا ً بــارزا ً
ومهمـاً ،فهــي اللبنــة األساســية لتكويــن األســرة وبنائهــا بالشــكل الســليم،
ـرج مــن تحــت يديهــا بنــاة المســتقبل.
فيتخـ ّ
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نبــدأ أوالً بــدور المــرأة فــي المجتمــع ،تتعــب وتكــد فــي ســبيل بنــاء
األســرة ورعايــة البيــت ،حيــث يقــع علــى عاتقهــا كأم مســؤولية تربيــة
األجيــال ،وتتحمــل كزوجــة أمــر إدارة البيــت واقتصــاده ،وذلــك مــا
يجعــل المهــام التــي تمارســها المــرأة فــي مجتمعاتنــا ال يمكــن االســتهانة
بهــا ،أو التقليــل مــن شــأنها .لقــد ازداد االهتمــام بقضيّــة تمكيــن
المــرأة ،وإتاحــة الفرصــة لهــا لممارســة دورهــا بفعاليّــة مثــل الرجــل،
والمســاهمة فــي صنــع القــرار فــي مختلــف مجــاالت الحيــاة الثقافيّــة،
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عبدو عماد

نساء الحكم إن حكموا
فــي إدارتهــا وعملهــا ،لــذا لــم نســمع يو ًمــا عــن وزيــرة أو نائبــة
ملوثــة بالفســاد ،ولــو كان حزبهــا أو مرجعهــا فاســد.
أو قاضيــة ّ
ّ
راقيــة هــي المــرأة اللبنانيٍــة فــي حديثهــا علــى المنابــر وال ّ
شاشــات،
ي شــجار وقــع بيــن نائبــ ٍة وأخــرى أو وزيــرةٍ
لــذا لــم َ
نــر يو ًمــا أ ّ
وأخــرى .مقاومــة هــي المــرأة اللبنانيّــة عندمــا تكــون شــهيدة أو
ي...
ي منفــ ّ
ي أو رجــل سياســ ّ
شــهيدة حيّــة أو زوجــة ســجين سياســ ّ
مــن بدايــة تاريــخ البشــريّة تربّــى البشــر علــى أســطورة آدم وحــواء،
صـ َّـور فيها حــواء حليفة ال ّ
شــيطان ...لكن فــي لبنان لم
األســطورة التــي ت ُ َ
يء...
يــأ ِ
ت التّاريــخ على ذكر المرأة بعمل شــيطاني أو عمل مشــين وسـ ّ

بعــد أن كانــت إلــى جانــب زوجهــا وأوالدهــا فــي جبــال لبنــان وتنكــب
ســاح وقاومــت
علــى الزراعــة وتربيّــة األطفــال ...وبعــد أن حملــت ال ّ
ـردت وذلّــت نفســها فــي أيّــام المجاعــة
غــزوات التّاريــخ ،وبعــد أن تشـ ّ
لتحافــظ علــى حيــاة صغارهــا ،وبعــد أن شــاركت في ثورة اإلســتقالل...
دخلــت المــرأة اللبنانيّــة عــام  ١٩٦٣رســميًّا المعتــرك السّياســي مــع
فــوز ميرنــا البســتاني بالتزكيّــة بالمقعــد النيابــي فــي منطقــة ال ّ
شــوف.
أن وجــود المــرأة اللبنانيّــة فــي السّياســة وال ّ
كثــر مــن يظنّــون ّ
شــأن
العــام مســألةً حديثــة النشــأة ،وكثــر مــن يظنّــون ّ
أن المــرأة ليســت
ســوى نصــف المجتمــع ويجهلــون ّ
أن المــرأة اللبنانيّــة هــي تاريـ ٌخ مــن
النضــال والمقاومــة والسّياســة علــى أرض الكيــان ْالبنانــي بــد ًء مــن
ـرورا بأميــرات آل معــن وآل شــهاب
الملــكات فــي زمــن الفينيقيّيــن مـ ً
مــرورا ً بأميــرة آل إرســان وصبــر جنفيــاف الجميّــل حتّــى وصــول
أربــع س ـيّدات إلــى مجلــس الــوزراء ،وهــي ســابقة لبنانيّــة وعربيّــة.

سـيّدتي ،أمــي ،أختــي ،حبيبتــي ...ال تدعــي مــن يدّعــي الفهــم والمنطــق
أن يقيّــد حجمــك بـ«كوتــا» وأنــت بقدرتــك أن تكونــي أكثريّــة ،ال
ي شــيء.
تنتظــري مــن يقــف خلفــك لدعمــك وال تنتظــري دعــوة أل ّ
كونــي أنــت حيــث يجــب أن تكونــي وال تخافــي مــن كلمــة إمــرأة .هــا
هــي ريــا الحســن مــن العــام  ١٩٩٧وهــي تعمــل بمنصــب مستشــارة
حتّــى أن أصبحــت اليــوم وزيــرة داخليّــة وهــي أول وزيــرة داخليّــة
ضــا
عربيّــة ،هــي ّأول إمــرأة تشــغل منصبًــا أمنيًّــا عنــد العــرب .وأي ً
مــي شــدياق منــذ نشــأتها وهــي تقــاوم بالفكــر والقلــم علــى ال ّ
شاشــات
وســاحات اإلستشــهاد ،حتّــى أن أصبحــت وزيــرة للتنميــة اإلداريّــة
وهــي بدورهــا ّأول شــهيدة حيّــة تســتلم منصبًــا وزاريًّــا علــى صعيــد
تدرجــت فــي وزارة الطاقــة
لبنــان والعــرب .وبدورهــا نــدى البســتاني ّ
صعيــد
حتّــى أن وصلــت إلــى رأســها لتصبــح أصغــر وزيــرة علــى ال ّ
صفــدي أتــت وزيــرة
اللبنانــي والعربــي .وظالـ ٌم مــن يظــن أن فيوليــت ال ّ
صفــدي ،إذ لــو لــم تكــن
فقــط كونهــا زوجــة النائــب ال ّ
ســابق محمــد ال ّ
فيوليــت تملــك القــدرة الكافيــة لمــا كانــت وزيــرة بنظــر زوجهــا.
فــي أغلبيّــة المــدارس فــي لبنــان والعالــم تتــرأس المــرأة إدارة
صبــرا
صفــوف الحضانــة والصفــوف األوليّــة التــي تُعتبــر أكثــر
ً
وتصمي ًمــا مــن الرجــل ،لنأخــذ هــذه العبــرة ونــدع نســاءنا تحكــم
البلــد الــذي يحتــاج إلــى إدارة حضانــة كونــه بلــد دقيــق وحسّــاس.

مــا مــن أحــد يعطــي المــرأة حقّهــا ســوى المــرأة بحـدّ ذاتهــاّ .
ألن المــرأة
اللبنانيّــة تملــك التّاريــخ والوعــي والقــدرة الكافيــة لتكــون فــي صلــب
القــرار وعلــى رأســه ،وجميــل جـدًّا أن نســمع خطــاب قســم مــن فخامــة
الرئيســة البيــان الــوزاري أو بيــان أول جلســة
جميلــة هــي المــرأة اللبنانيّــة فــي الحكــم ،مهمــا كان فكرهــا السّياســي رئيســة أو أن تتلــو دولــة ّ
ال يســتطيع الفــرد ّإل أن يحترمهــا .نزيهــة هــي المــرأة اللبنانيّــة مــن مجلــس النــواب ،ولعلّــه هــذا اليــوم أصبــح قريــب.
آفاق الشباب
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حوار
أنطوانيــت شــاهين « :أنــا بنــت القضيــة
وصلــت ألن مــا ســكتت»
ـرف رئيــس حــزب القــوات
«إنــت رمــز القــوات» ...بهــذه الكلمــات يعـ ّ
اللبنانيــة الدكتــور ســمير جعجــع الرفيقــة المناضلة أنطوانيت شــاهين.
أنطوانيــت شــاهين الصبيــة المقاومــة فــي زهــرة شــبابها
إعتقلهــا وعذبهــا النظــام األمنــي اللبنانــي الخاضــع فــي حينــه
لمخابــرات اإلحتــال الســوري لتشــهد زور ،لتشــهد ضــ ّد
«القــوات» وقضيتــه .نســي المحتــل أنّ شــاهين هــي إبنــة القضيــة
القواتيّــة وأنّ ك ّل مــا زاد فــي تعذيبهــا ،إزدادت هــي صمــودا ً
ق والحقيقــة.
وثباتــاً :رفضــت أن تشــهد زور وشــهدت للحــ ّ
مــن ســجينة االحتــال الســوري الــى ســفيرة حقــوق اإلنســان،
تحمــل شــاهين شــعلة الحريــة والنضــال :أصبحــت إبنــة
ّ
أن نضالهــا الــذي بــدأت بــه مــع خروجهــا مــن الســجن هــو
القضيــة القواتيّــة رمــزا ً لــك ّل مظلــوم إنهــال فــوق جســده
أشــ ّد طــرق التعذيــب ورمــزا ً للنضــال ضــ ّد عقوبــة اإلعــدام .نضــال مبنــي علــى رســالة ونابــع مــن وجــع وألــم  5ســنوات.
«نضيفــة متصالحــة مــع نفســي مــن دون حقــد وال كراهيــة،
وألنــي آمانــت وتســلحت بالمســيح ســامحت بــس مــا ســكتت
ّ
الحــق» .بهــذه الكلمــات إســتهلت المناضــل
وكفيــت ناضــل كرمــال
أنطوانيــت شــاهين حديثهــا لمجلــة «ٱفــاق الشــباب» لتؤكــد علــى

مــن هنــا ،أكــدت شــاهين أنهــا أوالً مناضلــة للقضيــة القواتيّــة
وتفتخــر بهــذا النضــال ،ليضــاف إليــه نضــال مــن نــوعٍ أخــر:
نضــال ضــدّ العنــف والظلــم واإلعــدام« :ال أنكــر ّ
أن الســجن هــو
مــن خلــق فــي داخلــي ثــورة النضــال لحقــوق اإلنســان خصوصــا ً

يمكن اهلل إختارني،
تكون شاهدي َع
ْ
إسكت
الظلم وما
شــاهين لمجلتنــا ّ
أن ك ّل تكريــم ووســام تســتلمه تقدمــه لــك ّل أم شــهيد
فــي المقاومــة اللبنانيّــة ولــك ّل مناضــل يؤمــن بلبنــان الحلــم« :أهــدي ك ّل
تكريــم حصلــت عليــه لشــهداء المقاومــة اللبنانيّــة وألمهاتهــم ،لرفاقــي
فــي حــزب القــوات اللبنانيــة ولــك ّل شــخص يؤمــن بلبنــان والجمهوريــة
القويّــة» .وأشــارت إلــى ّ
أن أهــم تكريــم حــازت عليــه هــو تكريــم
الدكتــور جعجــع حيــن أكــد أنهــا رمــز مــن رمــوز نضــال حــزب
القــوات اللبنانيّــة  « :أنــا عــم بتكــرم ألنــي بنــت قضيــة ورســالة محقة».
تعكــس أنطوانيــت شــاهين صــورة المــرأة الجبــارة ،القويــة
للتحــرر مــن
ي رمــز
ّ
والمناضلــة ،لتعتبرهــا نســاء المجتمــع العربــ ّ

تعرضــت «ســجينة اإلحتــال» إلــى كافــة أنــواع العنــف :اللفظــي،
الجســدي وحتــى المعنــوي ورغــم ذلــك ،ناضلــت ووقفــت بوجــه الظلــم
والظالــم .هــا هــي اليــوم إبنــة القضيــة القواتيّــة ســفيرة االنســانيّة ض ـدّ
العنــف وضـدّ عقوبــة االعــدام ،تمتلــك فــي منزلهــا ثــروة مــن االوســمة
وشــهادات التقديــر وااللقــاب ،فمــا أهميــت هــذه األوســمة لهــا؟ أك ـدّت
آفاق الشباب
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نشــاطها ملفــة ومتنــوع وكمــا يقــال «مــا بينعســوا الحــراس» ،وبعــد
إصــدار كتابهــا «جرمــي البــراءة» الــذي عرضــت مــن خاللــه تجربتهــا
كناشــطة فــي حقــوق اإلنســان ،تتجــه ســفيرة اإلنســانية إلــى بروكســال
لحضــور المؤتمــر الســابع لمناهضــة عقوبــة اإلعــدام لعــرض
مشــروع قانــون إلغــاء عقوبــة اإلعــدام فــي لبنــان الــذي تقـدّم بــه تكتــل
«الجمهوريــة القويــةّ» وكان عرابــه النائــب الســابق إيلــي كيــروز.

وهلق بقول نيا ّلي،
اني شاركتك
سجنك يا حكيم

كيف بدي اسكت،
والحقيقة معي
أن رســالتها عالميــة هدفهــا ّ
ضــدّ عقوبــة اإلعــدام» .وأضافــت ّ
أن
نبنــي «لبنــان شــارل مالــك» أي بلــد حقــوق اإلنســان ،الحريــات
والديمقراطيــة لنصنــع منــه «الجمهوريّــة القويــة»« :ميــن بيعــرف
يمكــن هللا اختارنــي تكــون شــاهدة علــى الظلــم ومــا إســكت».

الرســالة :نقيــت التانيــة ،كيــف بــدي أســكت والحقيقــة معــي وصاحــب
الحـ ّ
ـق ســلطان .وإنــت كمــان مــا الزم تســكتي ّ
ألن ك ّل إنســان بيســكت
بضــل موجــوع ،كونــي قويــة وواجهــي الظلــم لــو قـدّ مــا كان صعــب».

العنــف واإلســتعباد .فهــل واجهــت أي ضغــط لكونهــا إمــرأة؟ ركــزت
شــاهين خــال هــذه المقابلــة علــى أنهــا لــم تواجــه أي صعوبــة بإيصــال
رســالتها كونهــا إمــرأة « :أنــا أخــت شــهيد وإبنــة قضيــة لــن يمنعنــي
أحــد مــن إيصــال رســالتي لكونــي إمــرأة ،أنــا أختلــف فقــط فــي الشــكل
مــع الرجــل ،فالنضــال ال يميّــز بيــن جنــس وأخــر» .فــي هــذا الســياق،
وجهــت ســفيرة حقــوق اإلنســان رســالة لــك ّل إمــرأة تتعــرض للعنــف
علــى مختلــف أنواعــه وطلبــت منهــا عــرض مشــكلتها والتحلــي
بالشــجاعة لتغيــر مصيرهــا  « :بعــد اإلعتقــال ،لقيــت حالــي قــدام
خياريــن :عيــش حياتــي بطريقــة عاديــة أو أحمــل القضيــة ووصــل
آفاق الشباب

ختمــت الرفيقــة المناضلــة الحديــث بمقولــة أمهــا« :إذا رجــع الزمــن
برجــع بقدمهــن كلهــم» لتؤكــد ّ
أن مســيرتها لــن تنتهــي ولــن تختتــم
حكايتهــا ،هــي مــن غرســت مفهــوم النضــال فــي ضميــر ك ّل مواطــن
ســتثور حتــى النهايــة لتجعــل مــن لبنــان بلــد شــارل مالــك ومنبــر
للجمهوريــة القويّــة.
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أخبارنا
إنتخابات

نشاطات

ســنة  2019تبــدأ بإنتصــار جديــد ...القــوات تفــوز فــي إنتخابــات مكتب مصلحة الطالب يحتفل بالميالد
الحكمــة
احتفــل مكتــب مصلحــة طــاب حــزب القــوات اللبنانيــة بعيــد الميــاد
فــاز حــزب القــوات اللبنانيّــة بالتحالــف مــع حــزب الكتائــب والحــزب المجيــد .واجتمــع رئيســه واعضــاؤه حــول طاولــة عشــاء فــي مطعــم le
التقدمــي االشــتراكي فــوزا ً كاســحا ً فــي انتخابــات جامعــة الحكمــة يــوم  - Canoeزوق مصبــح.
االثنيــن  7كانــون الثانــي  2019التــي حصلــت للســنة األولــى بعــد
ســادت العشــاء اجــواء عائليــة مميــزة ،وصــودف حضــور عضــو
إنقطــاع دام  13عام ـاً.
تكتــل الجمهوريــة القويــة النائــب عمــاد واكيــم الــى المطعــم فشــرب مــع
بــدأت العمليّــة االنتخابيــة عنــد الســاعة الثانيــة عشــر ظهــراً ،حيــث الجمــع نخــب القضيــة.
شــارك الناخبــون فــي العمليــة الديمقراطيّــة الختيــار  19عضــوا ً
موزعيــن علــى كافــة الكليــات.
تجــدر االشــارة الــى ان االنتخابــات الطالبيــة كان محــددا ً إجراءهــا
بتاريــخ  14كانــون االول  2018قبــل ان تصــدر ادارة الجامعــة قــرارا ً
بتأجيلهــا وذلــك ألســباب غامضــة مــا اثــار حينهــا اعتــراض حــزب
القــوات اللبنانيــة وحلفائــه.

إفتتحــت دائــرة الجامعــة اللبنانيــة فــي مصلحــة طــاب حــزب القــوات
اللبنانيــة بطولــة الشــهيد رمــزي عيرانــي الســنوية فــي كــرة الســلة علــى
ملعــب مجمــع ميشــال المــر المتــن بيــن فريقــي خليــة القــوات اللبنانيــة
كليــة إدارة األعمــال وخليــة القــوات اللبنانيــة كليــة الصحــة ،وفــاز
فريــق خليــة كليــة إدارة األعمــال بنتيجــة .٢٣-٥٧

أقــام فــرع الــزوق والوســط فــي قطــاع كســروان فــي دائــرة مــدارس
مصلحــة طــاب القــوات اللبنانيــة خلــوة تحــت عنــوان «قراراتــك اليــوم
تحــدد مســتقبلك» ،يــوم  ٩شــباط  ،٢٠١٩فــي مبنــى جهــاز التنشــئة
السياســية طبرجــا.

ركــز يوســف عــن أهميــة الطــاب فــي األحــزاب وعــن القيــم والمبــادئ
التــي نعتمدهــا فــي القــوات اللبنانيــة.

ّ
نظــم « »The Debate Clubفــي جامعــة ســ ِيّدة اللويــزة  -ذوق
مصبــح ،دورة ً فــي كــرة القــدم فــي  ٢٠١٩-٢-٢حيــث جــرت
المباريــات علــى مالعــب « ،»Shooterz Clubمــن التَّاســعة صبا ًحــا
حتَّــى الرابعــة مــن بعــد الظهــر بمشــاركة  ٢٨فريقًــا تبــاروا علــى
عـدَّة جــوالت .بعدهــاُ ،وزعــت الجوائــز الماليَّــة إضافـةً إلــى الكــؤوس
والميداليَّــات علــى الفائزيــن بالمراكــز الثــاث األولــى.

أطلــق مكتــب اإلعــداد الفكــري والتوجيــه فــي مصلحــة طــاب حــزب
القــوات اللبنانيــة دورتــه التثقيفيــة الســنوية لعــام  ٢٠١٩فــي منطقــة
الجديــدة بالتعــاون مــع أكاديميــة الكــوادر فــي جهــاز التنشــئة السياســية
فــي الحــزب .قــام الدكتــور ايلي اليــاس بإلقــاء أول محاضرتيــن للطالب
حــول تاريــخ لبنــان ونشــأته .وهــي مــن أولــى المحاضــرات التــي تقــام
لطــاب المــدارس والجامعــات ضمــن برنامجهــا التاريخــي والسياســي.
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حضــر الخلــوة رئيــس مصلحــة الطــاب الرفيــق شــربل الخــوري،
رئيــس دائــرة المــدارس الرفيــق رواد حــرب ومكتبــه ،رئيــس مكتــب
اإلعــداد الفكــري الرفيــق إيلــي جــو درغــام ورئيــس القطــاع الرفيــق
رودولــف زغيــب وخاليــا الــزوق والوســط.
تضمنــت الخلــوة محاضــرات مــن الرفــاق جــاد يوســف وجيــن شــمعون
وجيلبير ســمعان.

الرياضيَّة
منِح ميداليَّة فيليب كيروز للروح ِ ّ

أمــا فــي التفاصيــل ،فــاز حــزب القــوات اللبنانيــة وحلفــاؤه بـــ 17مقعــدا ً
فــي كافــة الكليــات .ونظــرا ً ألن القانــون االنتخابــي المعتمــد هــو «One
 ،»Man One Voteفيصبــح مــن شــبه المســتحيل أن يحصــد أي
فريــق سياســي مقاعــد الكليــة كافــة ،لــذا حصــد تحالــف التيــار الوطنــي إنطالق الدورة التثقيفية لعام ٢٠١٩
الحــر ،حركــة أمــل وحــزب هللا مقعــدا ً واحــدا ً ومقعــدا ً واحدا ً للمســتقلين.

آفاق الشباب

دورة الشهيد رمزي عيراني السنوية

«قوات» مدارس الزوق والوسط :قراراتك اليوم تحدد مستقبلك

واعطــى ســمعان محاضــرة حــول الــدور الــذي لعبتــه مصلحــة الطــاب
باإلضافــة الــى تجربتــه والصعوبــات التــي اختبرهــا كطالــب فــي حقبــة
الوصاية الســورية.
وتحــدث شــمعون عــن فــن القيــادة ودور كل طالــب فــي تحقيــق
المســتقبل الــذي نطمــح إليــه.
وإنتهــى اللقــاء بتســلم الرفيقــة جيــن شــمعون فــرع الــزوق آمليــن لهــا
النجــاح الكامــل فــي مســيرتها.

كذلــكُ ،منِحــت ميداليَّــة «فيليــب كيــروز للــروح الرياضيَّــة» لفريــق
«جــوي يونــان».

آفاق الشباب
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تحقيق

كارال كالس

ُق ُ
تلت قبل أن أولد

البيــع مــواد معــدة إلحــداث اإلجهــاض او ســهل اســتعمالها بــاي طريقــة
كانــت (المــادة 540ع) .وقــد تشــدد هــذه العقوبــة فــي حــال إعتيــاد البيــع
وقــد يقفــل المحـ ّل.
ومــن أقــدم علــى اإلجهــاض ولــم يكــن طبيبــا ً ال يالحــق فقــط بجــرم
اإلجهــاض إنّمــا أيضــا ً بممارســة مهنــة خارجــة عــن إختصاصــه
وإنتحــال صفــة ّ
الطبيــب ونكــون هنــا أمــام إشــتراك جرمــي».

صــور والمقــاالت المتعلّقــة بقانــون اإلجهــاض
تــ ّم مؤ ّخــرا ً تــداول ال ّ
ّ
الجديــد الموقّــع فــي نيويــورك وغيرهــا مــن األحــكام القضائيّــة التابعــة
لهــذا الموضــوع عبــر مواقــع التّواصــل اإلجتماعــي .ومــن أكثــر مــا
اثــار البلبلــة وردّة فعــل الناشــطين اإللكترونيّيــن هــو السّــماح لغيــر
ّ
األطبــاء بإجــراء اإلجهــاض ،كمــا وأنّــه مــن الممكــن إجــراء هــذه
العمليّــة قبــل دقائــق مــن موعــد الــوالدة فــي حــال كانــت حيــاة األ ّم
معرضــة للخطــر.
ّ

 -1حالــة المــرأة التــي تتســبب او ترضــى بطــرح نفســها وهــي جنحــة،
وذلــك ســندا ً للمــادة  541مــن قانــون العقوبــات.
ّ
إن المــرأة تعاقــب بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلــى ثــاث ســنوات
ســواء كانــت هــي مــن طرحــت نفســها او تســبب غيرهــا فــي طرحهــا
برضاهــا ،وهــذه الجريمــة قصديــة ال تقــوم اذا حصــل إســقاط الجنيــن
رغمــا ً عــن ارادتهــا .وقــد تســتفيد مــن عــذر مخفــف ،المــرأة التــي
تطــرح نفســها محافظــة علــى شــرفها.

فمــا هــو إذا ً مفهــوم اإلجهــاض فــي لبنــان ومــا هــي تداعياتــه؟ ومــا هــو  -2حالــة مــن يتســبب بطــرح امــرأة ســندا ً للمــادة  542مــن قانــون
العقوبــات.
موقــف القانــون والدّيــن مــن هــذه العمليّــة؟
من الوجهة القانونيّة:

نميّز هنا بين حالتين:

أعــد قانــون العقوبــات اللبنانــي فصــاً خاصــا ً فــي اإلجهــاض مــن
المــادة  539حتــى  546تحــت البــاب الســابع المتعلــق بالجرائــم المخلــة
باألخــاق واآلداب العامــة .وهــذا مــا أفــاده المحامــي األســتاذ روالن
عيــد خــال إتّصالنــا بــه مشــيرا ً إلــى ّ
ـرع قــد أدرج اإلجهــاض
أن المشـ ّ
فــي عــداد الوصــف الجناحــي وقــد ينقلــب إلــى جنائــي فــي بعــض
الحــاالت .كمــا ّ
وأن قانــون اآلداب الطبيّــة حظــر اإلجهــاض مــا خــا
حالــة اإلجهــاض العالجــي الــذي يكــون وفــق شــروط وظــروف معيّنــة.
وقــد أضــافّ :
«إن القانــون اللّبنانــي قــد ميّــز بيــن عـدّة حــاالت لتجريــم
اإلجهــاض ،وهــي:

ي وســيلة كانــت بطــرح امــرأة أو محاولــة
 -2.1حالــة مــن يتســبب بــأ ّ
تطريــح وذلــك برضاهــا ،عوقــب بالحبــس مــن ســنة الــى ثــاث
ســنوات ،إذاً ،هــي جنحــة ســندا ً للمــادة 542ع.
وقــد تشــدد عقوبــة هــذه الجنحــة مــن الثلــث الــى النصــف ،اذا ارتكــب
هــذه الجنحــة طبيــب او جــراح او قابلــة او صيدلــي او احــد مســتخدميهم
فاعليــن كانــوا او محرضيــن او متدخليــن .باإلضافــة إلــى المنــع مــن
مزاولــة مهنتــه او عملــه وان لــم يكونــا منوطيــن بــاذن الســلطة او نيــل
شــهادة ،وهــذا ســندا ً للمــادة 546ع.
وفــي حــال وفــاة المــرأة يعاقــب الفاعــل باألشــغال الشــاقة مــن أربــع
ســنوات الــى ســبع ســنوات ،واذا كانــت الوســائل المســتعملة والّتــي
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أحدثــت الوفــاة ،هــي وســائل اشــد خطــرا ً مــن الوســائل التــي رضيــت
بهــا المــرأة تكــون العقوبــة مــن خمــس إلــى عشــر ســنوات .وهنــا ينقلــب
الوصــف الجرمــي مــن جنحــة إلــى جنايــة.
 -2.2حالــة مــن يتســبب بطــرح امــرأة دون رضاهــا وهنــا يعاقــب
باألشــغال الشــاقة خمــس ســنوات علــى األقــل ،وفــي حــال وفــاة المــرأة
ال تنقــص عــن عشــر ســنوات وذلــك ســندا ً للمــادة 542ع.
وفــي الحالتيــن المذكورتيــن ،يســتفيد مــن عــذر مخفــف مــن ارتكــب
إحــدى هــذه الجرائــم للمحافظــة علــى شــرف احــد فروعــه او قريباتــه
حتــى الدرجــة الثانيــة.

كمــا أ ّكــد األســتاذ عيــد علــى ضــرورة تفعيــل دور الجهــات الّتــي تقــوم
بمداهمــة العيــادات غيــر المخصصــة وضــرورة المالحقــة الجديّــة لــك ّل
الحــاالت المخالفــة للقانــون وذلــك للحــدّ مــن هــذا الجــرم ألنّــه إلــى
ص ـةً خــارج مــا هــو متــاح ومســموح إجــراءه قانون ـاً.
تكاثــر وخا ّ
من الوجهة الدينيّة:
-1في المسيحيّة:
ي
ّ
عرفــت الكنيســة اإلجهــاض بأنّــه قتــل الجنيــن بطريقــة متع ّمــدة ،أ ّ
قتــل روح منــذ لحظــة تكوينهــا وبإتمــام هــذا الفعــل نكــون أمــام جريمــة
قتــل إنســان ّ
صيــرورة وال
ألن الكنيســة تعتبــر أن الجنيــن هــو كائــن بال ّ
ّ
أحــد لــه حـ ّ
ـق التعــدي عليــه.

 -3حاالت أخرى نصت عليها المادتان  539و540ع.
ّ
إن الكنيســة ترفــض رفضـا ً قاطعــأ عمليّــة اإلجهــاض ،حتّــى فــي حاالت
وجــود إعاقــة لــدى الجنيــن أو حــاالت الحمــل الناتــج عــن إغتصــاب،
أن هنــاك جمعيّــات ومؤسّســات ودور تعتنــي بهــذه الحــاالتّ ،
مــن أقــدم علــى نشــر او ترويــج او تســهيل اســتعمال وســائل اإلجهــاض إذ ّ
ألن
ّ
ً
يعاقــب بالحبــس مــن شــهرين الــى ســنتين وبالغرامــة مــن مئــة الــف اإلجهــاض ليــس حــا لهــذه المشــاكل.
الــى خمســماية الــف ليــرة (المــادة 539ع).
ّ
فــي حــال وجــود خطــر على حيــاة األ ّم ،تــرى الكنيســة ّ
أن علــى الطبيب
يعاقــب بالعقوبــة نفســها مــن بــاع او عــرض للبيــع او اقتنــى بقصــد بــذل أقصــى جهــوده لخــاص الكائنيــن .ولكــن فــي حــال العجــز وال
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رياضة
ذراع من حديد

مفــر مــن خســارة حيــاة أحدهمــا ،يفضّــل عندهــا بحســب الكنيســة
ّ
المحافظــة علــى حيــاة األ ّم .أ ّمــا فــي حــال ارادت األ ّم المحافظــة علــى
حيــاة جنينهــا مقابــل خســارة حياتهــا ليــس هنــاك مــا يعــارض ذلــك،
فهنــاك القدّيســة جيانّــا بيريتــا مـ ّ
صــرت علــى المــوت مقابــل
ـول الّتــي أ ّ
خــاص جنينهــا.

إنهــا ســيرينا أبــو صالــح التــي وضعــت حجــر األنوثــة فــي الهــرم
الذكــري ووضعــت لمســاتها الناعمــة علــى الجائــزة األولــى فــي بطولة
الكبــاش فارضـةً نفســها بقــوة علــى الســاحة المحليــة بعــد تحقيقهــا الفوز
فــي النســخة األولــى لفئــة الفتيــات ،إنهــا الــذراع مــن حديــد.

ّ
إن الكنيســة تعمــل علــى التّوعيــة حــول موضــوع اإلجهــاض مــن
خــال العظــات والحمــات والــدورات التنشــيئيّة.
-2في اإلسالم:

من يعرف سيرينا يدري جيدا ً مدى مثابرتها لتحقيق أهدافها.

لــم يتطــرق القــرآن إلــى اإلجهــاض بشــكل مباشــر ،ولكــن علمــاء
المســلمين يســتندون إلــى آيــات تحريــم قتــل النفــس وإهــاك الحــرث
والنســل لتحريــم اإلجهــاض بصــورة مطلقــة .فمثــاً يمكــن اإلســتناد
ض
س ـعَى فِــي األ َ ْر ِ
«و ِإذَا ت ََولَّــى َ
إلــى اآليــة  205مــن ســورة البقــرةَ :
ـر َ
ســادَ» .وحســب
ث َوالنَّ ْس ـ َل َو ّ
ِليُ ْف ِس ـدَ فِيِ َهــا َويُ ْه ِلــكَ ْال َحـ ْ
للاُ الَ ي ُِحــبُّ الفَ َ
ـر بمراحــل ثــاث كل منهــا مدتهــا
العقيــدة اإلســامية فــإن الجنيــن يمـ ّ
أربعــون يو ًمــا ثــم ينفــخ فيــه الــروح (نطفة-علقة-مضغــة).

بــدأت ســيرينا مشــوارها كطالبــة فــي كليــة العلــوم الرياضيــة فــي
الجامعــة األنطونيــة ،ثــم تثنــت لهــا الفرصــة فــي المشــاركة ببرنامــج
« »take me outحيــث تمكنــت مــن لفــت األنظــار و خلــق حالة فريدة
مــن نوعهــا واألن ســيرينا هــي مدربــة رياضيــة فــي «performance
.»first
مــاذا تقــول ســيرينا عــن مشــوارها الرياضــي و كيــف تمكنــت شــق
طريقهــا فــي مجتمــع ذكــوري ومــا هــي الصعوبــات التــي واجهتهــا؟

ـروح فــي
والمتّفــق عليــه هــو عــدم جــواز اإلجهــاض مطلقـا ً بعــد نفــخ الـ ّ
الجنيــن ألي ســبب كان وذلــك بعــد مــرور  120يو ًمــا علــى الحمــل.
الــروح،
ولكــن قــد إختلفــت اآلراء حــول السّــماح بذلــك قبــل تكويــن ّ
فمنهــم مــن رفــض فكــرة اإلجهــاض تمامــا ً ومنهــم مــن ســمح بذلــك
ـرر ذلــك مثــل وجــود خطــر علــى حيــاة
ولكــن بشــرط وجــود عــذر يبـ ّ
األ ّم أو جــاء الحمــل نتيجــة زنــا أو إغتصــاب.

بــدأ مشــواري الرياضــي منــذ  ٦ســنوات حيــن ظهــر حبــي وشــغفي
للتماريــن .بعــض انضمامــي لكليــة العلــوم الرياضيــة زاد شــغفي
وحبــي للرياضــة.

تركيــا الدوليــة  Super matchبرفقــة أعضــاء منتخــب لبنــان حيــث
تمكنــت مــن اكتســاح نظيرتهــا التركيــة بنتيجــة  .0-٥ويذكــر أن لبنــان
تمكــن مــن التعــادل مــع المنتخــب التركــي لنتيجــة  ٢-٢ويعــد المنتخــب
التركــي أحــد أفضــل وأقــوى المنتخبــات علــى الســاحة العالميــة.
ولكــن هــل ســتكتفي ســيرينا بهــذا القــدر مــن النجاحــات؟ أم هنــاك
بطــوالت قادمــة؟« :اآلن أحضــر لمشــاركة فــي بطولــة «bikini
 »modelولكــن أولويتــي هــي الحفــاظ علــى لياقتــي فــي الكبــاش
ورفــع إســم لبنــان عاليــاً».

تثنــت لــي الفرصــة لكــي أصبــح حكــم فــي إتحــاد لبنــان للـ«كبــاش»
كان أمــرا ً غريب ـا ً لــكل مــن حولــي فأنــا الفتــاة الوحيــدة بيــن عشــارات
الشــباب .ومــع بــدء مســيرتي التحكيميــة ودعــم رئيــس االتحاد ،اإلســتاذ
كريــم عنــداري لــي قــررت خــوض غمــار النســخة األولــى.
«شــكل قــراري صدمت ـا ً ألهلــي ورفاقــي فالقلــة مــن يعــرف مــا هــي تمنــت ســيرينا علــى الشــباب االبتعــاد عــن االنحــراف ومالحقــة
رياضــة الكبــاش بشــكلها المنظــم بوجــود القوانيــن والحــكام والــكل أحالمهــم ودعــت الفتــاة اللبنانيــة إلــى فــرض مكانتهــا فــي المجتمــع
يعتقــد إنهــا رياضــة حكــرا ً علــى الرجــال وكل فتــاة تشــارك فيهــا عليهــا فهــي قــادرة علــى فعــل مــا يعتبــره الجميــع باألمــر المســتحيل.
أن تتجــرد مــن أنوثتهــا :فاألنوثــة ال تتعــارض مــع الرياضــة».
وشــكرت رئيــس االتحــاد كريــم عنــداري علــى مجهــوده لتطويــر هــذه
شــاركت فــي بطولــة الجنــوب التــي أقيمــت فــي جزيــن بعــد تحضيــر الرياضــة وعلــى دعمــه المســتمر لهــا ولجميــع أعضــاء المنتخــب
دام لنحــو العــام كنــت أتــدرب مــرة أو مرتيــن يومي ـاً ،أصبحــت أكثــر اللبنانــي.
جديــة فــي تمارينــي ،نظمــت وجباتــي الغذائيــة أكثــر ،كنــت مصــرة
علــى تغييــر فكــرة المجتمــع فــكان النصــر حليفــي ومــن هنــا تمكنــت وختمت سيرينا حديثها بابتسامتها المعتادة التي ال تفارق وجهها:
مــن التأهــل إلــى بطولــة لبنــان التــي أيض ـا ً تمكنــت مــن خطــف لقــب
«»Your dream is your priority
النســخة األولــى مــن البطولــة.

يالحــظ ّ
األول للقتــل فــي عــام  2018حيــث
أن اإلجهــاض هــو المســبب ّ
شــهد العالــم حوالــي  41.9مليــون حالــة.
الجديــر بالذّكــر أيضــاًّ ،
أن اإلجهــاض فــي بعــض البلــدان ال يعتبــر
صيــن مث ـاً ،الّتــي إعتمــدت علــى مــدى حوالــي االربعيــن
جريمــة كال ّ
ّ
ّ
ســكانيّة المتفاقمة
ال
ـادة
ـ
ي
والز
ـوالدات
ـ
ال
ـن
ـ
م
د
ـ
للح
ـة
ـ
مختلف
ـات
ســنة سياسـ
ّ
وكانــت عمليّــة اإلجهــاض إحداهــا.
فــي ظـ ّل هــذه التّشــريعات والسّياســات المعتمــدة ،هــل يــا تــرى ســنصل
إلــى يــوم يعتــرف العالــم فيــه بـ ّ
ـأن الجنيــن يتمتّــع بــروح وســيصبح فيمــا
بالرغــم مــن عــدم
ـه
ـ
كرامت
ـة
ـ
وصيان
ـرام
ي ،وعليهــم إحتـ
ّ
بعــد إنســان حـ ّ
قدرتــه الدّفــاع عــن نفســه؟
صــص لــه بعــض
فالقانــون اللّبنانــي مثــاً يحتــرم الجنيــن وقــد خ ّ
ّ
الحقــوق كحقــه بالحصــول علــى جــزء مــن تركــة األب المتوفــي وذلــك
مجــرد تكوينيــه فــي أحشــاء والدتــه.
مــن
ّ

آفاق الشباب

طانيوس توما

لــم تكتفــي بهــذا القــدر بــل مثلــت ســيرينا نســاء لبنــان فــي بطولــة ومن مجلتنا ،نتمنى التوفيق لسيرينا في مشوارها الرياضي.
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تكنولوجيا

جاك-أنطونيو العلم

كاريكاتير

شارلي عازار

التطور التكنولوجي ...في خدمتك
سيدتي!
صــورة النّمطيّــة المقيــدة
ـر لتلــك ال ّ
وقــد رافــق التطــور اإلعالمــي كسـ ٌ
لحريّــات المــرأة ،فتــرى بذلــك بيتــي وايــت ( )Betty Whiteتطــ ّل
للمــرة األولــى عــام  ١٩٣٩كمذيعــة ومقدمــة برامــج ومخرجــة
وكوميديــة علــى الشاشــات األميركيــة ،لتتــوج بذلــك مســيرة فنّيّــة
وإعالميّــة ضخمــة قــد حصــدت خاللهــا أرقام ـا ً قياســية مــن الجوائــز.
لــم التكلّــم عــن التطــور التكنولوجــي وشـقّه اإلعالمــي تحديـدًا وربطــه
بالمــرأة؟
الحقيقــة تقــال ّ
ي وخاصـةً ذاك الــذي طــرأ علــى
أن لــوال التطــور التقنـ ّ
وســائل التّواصــل لمــا دخلــت الشــعارات المطالبــة بحقــوق المــرأة
قلــوب منازلنــا ومكاتــب رجــاالت األعمــال ومديــري الشــركات فــي
مجتمعاتنــا.
فكيــف كان لهــذا الكائــن الــذي لطالمــا انحصــرت أدواره بيــن جــدران
المنــازل وجلــول البســاتين أن يلقــى تلــك الفرصــة لتحويــل المجتمعــات
ّ
يحــق للمــرأة فيــه
الرجــل والمــرأة
مــن ذكوريّــة إلــى مناصفــة بيــن ّ
متحــررة مــن
مزاولــة األعمــال الخارجيــة والتمتــع بقــرار مســتق ّل
ّ
روتيــن القيــود والتقاليــد واألعــراف ّ
اللمنصفــة؟
نعــم ،ســاهم اإلعــام مــذ نشــأته وال يــزال مــع بــروز مواقــع التّواصــل
اإلجتماعــي اليــوم فــي إيصــال صــوت المــرأة ضــد القمــع التــي كانــت
محكمــة بــه ،فتراهــا اليــوم وبتغريــدة بســيطة قــادرة علــى خــض العقول
وقلــب المعــادالت...
مثــال علــى ذلــك تجربــة قــد عرفهــا مجتمعنــا اللبنانــي منــذ أشــهر
قليلــة حينمــا تعرضــت اإلعالميــة جيســيكا عــازار النتقــاد الذع مــن
قبــل أحــد األطــراف أعــادت نشــره عبــر تويتــر ،مــا أدى لنــوع مــن
تتوجــت بتر ّ
شــح عــازار
الثــورة اإلعالميــة فــي قلــب الســاحة اللبنانيــة ّ
يمكــن اختــزال مفهــوم التكنولوجيــا بأنهــا أداة للتحــول اإلجتماعــي لالنتخابــات النّيابيّــة وحصدهــا لعــدد ال يســتهان بــه مــن األصــوات.
والمســاواة بيــن الجنســين.
ّ
ّ
حــرر مــن كل
ي ليــس ســوى عصــر الت ّ
ولع ـ ّل التطـ ّـور الكبيــر الــذي يعرفــه عصرنــا اليــوم ،و رغــم تداعياتــه باختصــار إن العصــر الحالــ ّ
ســن الحيــاة.
معتقــد بــا ٍل والنهــوض بــدور المــرأة وحقوقهــا بواســطة اإلعــام ومــا
صــن الحقــوق فيح ّ
الســلبية فــي بعــض المجــاالت ،يح ّ
يرافقــه مــن وســائل حديثــة نتجــت عــن تطـ ّـور التكنولوجيــا البشــريّة...
تزامــن التطــور التقنــي الحاصــل مــع ثــورة إعالميــة وإذاعيــة كبيــرة
عملــت إلــى ربــط أجــزاء العالــم ولــم شــمل البشــرية حتّــى وصلنــا إطمئنّــي وافرحــيّ ،
ي قــد مضــى...
ـرد والتّع ّ
إن عصــر التفـ ّ
صــب الغب ـ ّ
ـك!
إلــى مــا أطلــق عليــه العلمــاء والفالســفة المعاصــرون لقــب «القريــة والمســتقبل اآلن بيــن يديـ ِ
الكونيّــة».

آفاق الشباب

18

آفاق الشباب

19

www.lfstudents.com

