يا�سني جابر

�إ�صدار

بالتعاون مع جريدة
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البطاقة التعريفية

• من مواليد النبطية يف .1951/1/15
• والده :كامل جابر (مغرتب ورجل أ�عمال ،تويف يف  ،)2002/12/22ووالدته:
فاطمة عبد اللـه احلاج علي.
• تزوج وفاء حممد العلي يف  1981/1/10ولهما أ�ربعة أ�والد :كامل (مواليد �سنة
� ،)1981سارة (مواليد �سنة  ،)1985متارا (مواليد �سنة  ،)1989ونائل (مواليد �سنة
.)1993
• در�س يف أ�فريقيا ع�شر �سنوات ثم انتقل إ�ىل مدر�سة الراعي ال�صالح يف أال�شرفية ثم
التحق مبدر�سة «ا آلي �سي» �سنة .1966
• أ�نهى درا�سته الثانوية يف االنرتنا�شيونال كولدج �سنة  ،1970وتابع درا�سته يف
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اجلامعة أالمريكية يف بريوت ،وحاز البكالوريو�س يف إ�دارة أالعمال �سنة .1973
• أ��س�س �شركة مالية يف بريوت ،وعمل فيها حتى بداية احلرب اللبنانية �سنة .1975
• عمل يف املقاوالت ويف التجارة العاملية ،فتو�سعت أ�عماله لت�شمل اململكة العربية
ال�سعودية وافريقيا وبريطانيا ولو�س أ�جنلو�س يف الواليات املتحدة.
• نفذ عدة م�شاريع عقارية ،و أ�ن� أش� عدد ًا من امل ؤ��س�سات ال�سياحية والفندقية يف بريوت
ولندن.
• يف �سنة  1993عني ع�ضو ًا يف جمل�س إ�دارة �شركة كازينو لبنان ،ويف �سنة 1994
عني ع�ضو ًا يف جلنة بور�صة بريوت.
• يف أ�ثناء درا�سته يف اجلامعة أالمريكية ،انتخب ع�ضو ًا يف جمل�س الطلبة ،ثم رئي�س ًا
جلمعية طالب إ�دارة أالعمال� .ساهم يف إ�حياء ن�شاط جمعية متخرجي اجلامعة أالمريكية.
وكان رئي�س ًا لفرع بريطانيا بني عامي  1992و .1994كما انتخب ع�ضو ًا يف جمل�س إ�دارة
جمعية ال�صداقة الربيطانية ـ اللبنانية ،وع�ضو ًا يف املجل�س اال�ست�شاري للجالية العربية يف
بريطانيا.
• انتخب نائب ًا عن حمافظة اجلنوب يف دورة �سنة ( 1996نال � 135093صوتاً) ،ويف
دورة �سنة ( 2000نال � 170012صوتاً) ،وكذلك يف دورة �سنة  2005ونال 107302
من اال�صوات .أ�ما يف دورة �سنة  2009فقد فاز عن دائرة النبطية ونال � 60068صوتاً.
• �شارك يف أ�عمال جلان املجل�س ،فانتخب ع�ضو ًا يف جلنتي املال واملوازنة ،وا إلدارة
والعدل.
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• ع�ضو يف «كتلة التحرير والتنمية» التي ير أ��سها رئي�س جمل�س النواب نبيه بري.
• انتخب رئي�س ًا للجان ال�صداقة الربملانية اللبنانية ـ اليابانية ،واللبنانية ـ الربيطانية.
وع�ضو اللجنة الربملانية لل�صداقة اللبنانية ـ الفرن�سية.
• عني وزير ًا لالقت�صاد والتجارة يف  1995/5/25يف حكومة الرئي�س رفيق احلريري.
وت�سلم احلقيبة الوزارية نف�سها يف حكومة الرئي�س احلريري الثالثة يف .1996/11/7
• عني وزير ًا أ
لل�شغال العامة والنقل ،يف حكومة الرئي�س عمر كرامي يف
.2004/10/26
• �ساهم يف تنفيذ العديد من امل�شاريع والن�شاطات الثقافية واالجتماعية والرتبوية
والريا�ضية ،فهو رئي�س مركز كامل يو�سف جابر الثقايف االجتماعي ،ورئي�س جمعية دعم
التعليم الر�سمي يف النبطية ،والرئي�س الفخري للنادي الريا�ضي أالهلي ،ونادي املركز
الريا�ضي لكرة ال�سلة ،ونائب رئي�س م ؤ��س�سة تدريب الرواد.
• ي�شغل ع�ضوية م ؤ��س�سة ميدل اي�ست كابيتال غروب ،وجمل�س أالمناء يف
مدر�سة اجلالية أالمريكية يف بريوت  ،ACSوجمل�س أالمناء وجمل�س إ�دارة جمعية
املنح يف اجلمعية ا إل�سالمية للتخ�ص�ص والتوجيه العلمي ،وجمعية متخرجي اجلامعة
أالمريكية يف بريوت.
• رئي�س جلنـة الق�ضايا املالية واالجتماعية واالقت�صادية وق�ضايا الرتبية يف اجلمعية
الربملانية أالورو ـ متو�سطية.
• رئي�س جلنة ق�ضايا ال�سوق العربية امل�شرتكة يف اجلمعية العربية الربملانية.
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بال�صور ..
1999

مع الرئي�س نبيه بري وزوجتيهما

2004

مع ال�سيد ح�سن ن�صر اللـه
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مواقفه
احلر لي�س ت�سويق ب�ضائع فا�سدة.
• «االقت�صاد ّ
• نعم للـ  BOTال للخ�صخ�صة.
• إ��سرائيل عامل رئي�سي يف خربطة «مناخ اال�ستثمار»».

االقت�صاد وا ألعمال)1995/9/1 ،

• «ا إلدارة اللبنانية كما يف كل الدول فيها « أ�وادم» وغري « أ�وادم» ونعمل على
حتديثها».

(احلياة)1996/10/10 ،

• «ال توجد معار�ضة باملطلق وال مواالة باملطلق .املعار�ضة يجب أ�ن تكون معار�ضة
�سيا�سات ال معار�ضة بلد».
• «الطائفية �آفة كبرية يف لبنان ،ويجب أ�ن ننا�ضل جميع ًا للتخل�ص منها».

(ال�صياد)1996/10/25 ،

• «م�ستقبل لبنان االقت�صادي مع حميطه العربي ولي�س مع أ�ي طرف �آخر .والعمل
العربي امل�شرتك مينع إ��سرائيل من تطويقنا».

(االحتاد)1997/11/8 ،

• «�سوريا هي العمق اال�سرتاتيجي للبنان وهي بابه إ�ىل املنطقة».

(ال�شرق)1998/5/4 ،
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2004

يت�سلم وزارة أال�شغال من الوزير جنيب ميقاتي

2007

يفتتح معر�ض الهادي للكتاب يف النبطية و إ�ىل جانبه النائب حممد رعد
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• « أ�ي كالم عن ا�ستثمارات ونه�ضة اقت�صادية غري جمد إ�ذا مل جنر ثورة ت�شريعية
للقوانني».

(ال�شرق)1998/10/12 ،

• «علينا ك�شعب لبناين وكحكومة و�سلطة �سيا�سية ر�سمية أ�ن ن ؤ�كد رف�ضنا للتوطني
و أ�ن نعمل يف هذا االجتاه .ا إل�شاعات موجودة وال ميكننا أ�ن مننعها ولكن واجبنا وحقنا أ�ن
نتم�سك مبوقفنا ،ور أ��س الهرم أ�ي رئي�س اجلمهورية ي ؤ�كد على رف�ض التوطني وكل امل�س ؤ�ولني
يتبنون هذا املوقف .وعلينا أ�ن نعمل على عدم حتقيق التوطني».

(نداء الوطن)1999/12/20 ،

• أ�كد أ�ن ا إل�صالح ا إلداري هو مدخل إ�ىل ا إل�صالح االقت�صادي.

(احلوادث)2001/7/27 ،

• «معاجلة الو�ضع االقت�صادي تتم عرب إ�عادة هيكلة معظم م ؤ��س�سات الدولة».

(احلوادث)2003/11/28 ،

• «املقاومة لي�ست قوة م�ستحدثة أ�تت من اخلارج ويقوم اللبنانيون بحمايتها داخل
وطنهم واملطلوب ت�سليمها .هذه املقاومة هي جزء من ال�شعب اللبناين قامت ب إ�جناز يفخر
به كل العامل العربي ولي�س لبنان فقط .لبنان يعلم وجع االحتالل وهو يعتز باملقاومني ولي�س
من الوارد بعد إ�جناز التحرير أ�ن ي�ضحي بهم خ�صو�ص ًا أ�نه يف موقف دفاعي عن لبنان ولي�س
هجومي ًا على أ�حد .لي�س لدينا قناعة ب أ�ن إ��سرائيل مل تعد عدوانية ،ونحن ن�سمع يومي ًا عن
وبرية للبنان ،و أ�نها لن تعيد الكرة بالدخول إ�ىل لبنان
جوية وبحرية ّ
اعتداءات وخروقات ّ
أ�و أ�ننا أ��صبحنا مبن أ�ى عن املخاطر ا إل�سرائيلية .إ�ن املقاومة هي أ�حد عنا�صر القوة يف لبنان
التي متكننا من الدفاع عن أ�نف�سنا يف احل ّد أالدنى ،و أ�عتقد أ�ن هناك توافق ًا لبناني ًا حول هذا
املو�ضوع الذي هو � أش�ن داخلي لبناين بحت».

(احلوادث)2005/5/6 ،
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زائر ًا الرئي�س اليا�س الهراوي يف الق�صر اجلمهوري

م�صافح ًا الرئي�س الفرن�سي جاك �شرياك خالل زيارته لبنان بح�ضور الرئي�س رفيق احلريري
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�سر بقاء لبنان ودميومته يكمنان يف العالقة بني أ�بنائه .ويقول يف ذلك:
• يرى أ�ن ّ
«على الرغم من وجودي يف اململكة العربية ال�سعودية أ�و يف لندن ،كنت على توا�صل مع
وطني لبنان ،قلب ًا وعمالً ،حيث حر�صت على ت أ��سي�س بع�ض أالعمال يف بلدي وبلدان أ�خرى،
ورغم أ�ن أالعمال هنا كانت تتوقف يف فرتات خمتلفة ب�سبب احلرب ،لكننا ا�ستمرينا ومل
تنقطع �صلتنا بلبنان».
�شارك اجلنوبيني معاناتهم مع االحتالل ا إل�سرائيلي وعمالئه ،فبيته يف النبطية ق�صف
مرتني يف عدواين متوز  1993وني�سان  .1996ويروي ما جرى بينه وبني �صحايف من
�شبكة  CNNأالمريكية يف أ�ثناء ت�شييع �شهداء النبطية الفوقا حني �س أ�له هذا ال�صحايف
ت�شيعون �ضحايا املجزرة وعلى مقربة منكم يرب�ض موقع إ��سرائيلي فوق التلة
«كيف ّ
و�سر بقاء لبنان وا�ستمراره ،فلو تعر�ض
املقابلة؟» .ف أ�جابه« :تلك هي ق�صة حياة كل جنوبيّ ،
تعر�ض له لبنان ،ملا كان با�ستطاعته أ�ن ي�ستمر وي�صمد كما �صمد
أ�ي بلد يف العامل ملا ّ
لبنان».
ويعترب أ�ن على كل �شاب أ�ن ينظر إ�ىل احلياة نظرة تفا ؤ�لية وي�سعى ألن تكون حلياته قيمة
جمرد رقم .عليه أ�ن ي�سعى ألن يكون عن�صر ًا فاع ًال ومميزاً ،والذي ميلك الكفاءة ال
ال أ�ن يكون ّ
يحتاج إ�ىل وا�سطة .وي�ش ّدد على دور االغرتاب اللبناين وحاجة الوطن إ�ىل كل فرد من أ�بنائه.
ويقول« :على ال�شاب املغرتب أ�ن ينجح أ�ينما كان و أ�ن يجيرّ هذا النجاح مل�صلحة وخدمة بلده.
ونطلب من أ�بنائنا املغرتبني أ�ن ي�ستمروا يف جناحاتهم يف اخلارج و أ�ن يعتربوا وطنهم املكان
الوحيد الذي يوظفون فيه أ�موالهم».

(جريدة �صيدا نت)2006/10/30 ،

• أ�علن أ�ن احلرية التي نالها ال�ضباط أالربعة لي�ست فقط ت�صحيح ًا للظلم الذي حلق
بهم بل هي ف�ضيحة على م�ستوى الق�ضاء اللبناين ،داعي ًا إ�ىل تدارك هذا اخلط أ� الفظيع
الذي ارتكب بحق الق�ضاء اللبناين ،والذي «ن�شدد على احلر�ص عليه وندعو لتح�صينه
وت أ�كيد ا�ستقالليته ،إ�ذ بات مطلوب ًا اليوم و�ضع الق�ضاء على �سكة ور�شة إ��صالحية ،ترتكز على
الهياكل ال�صاحلة املوجودة فيه وعلى حتديثه وو�ضع املعايري الوا�ضحة واجلازمة التي ت�ضمن
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مرتئ�س ًا جلنة االقت�صاد يف جمل�س النواب

مفتتح ًا �شهر الت�سوق
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عدم تعر�ضه ملغامرة الت�ضحية به مرة جديدة ألي �سبب كان».
وقال« :يظنون بعد الذي ظهر من عدم ا�ستقاللية الق�ضاء يف مو�ضوع ال�ضباط أالربعة
أ�ن ثقة امل�ستثمر يف لبنان لن تهتز ،وهل ن�سوا أ�ن أ�ول ما يبحث عنه امل�ستثمر هو ال�شفافية
الق�ضائية التي حتمي ا�ستثماراته؟» ،ولفت إ�ىل أ�ن الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري هو �شعار
لنا واحلقيقة التي تكلمنا عنها منذ اليوم أالول هي حقيقة االقت�صا�ص من املجرم الذي هو
عينه من ارتكب اجلرمية تلو أالخرى بحق لبنان الوطن الواحد وال�شعب الواحد.

(االنتقاد)2009/5/4 ،

مقتطفات من كلماته االنتخابية
إ�ن مل يكن أ�نتم ال�شباب واملتعلمون والفاعلون االجتماعيون ،فمن؟
و إ�ن مل يكن ا آلن ،يف زمن التغيري ،فمتى؟
لقد وجدت منا�سب ًا أ�ن أ�رفع هذا ال�شعار الذي يج�سد إ�مياين بطاقة ال�شباب املتعلم
وفعاليتهم التي متتاز ب�سمة احليوية وا إلبداع.
ال أ�غايل لو قلت :ه ؤ�الء هم أالقرب إ�ىل عقلي ،ولذلك فهم أالقرب إ�ىل قلبي.
ثمة مهمات ال ميكن الت�صدي لها إ�ال بطاقات �شابة متعلمة ومنتجة وناجحة .فلبنان بلد
ال يزال قيد التبلور الداخلي .وهذا يعني أ�ننا ال زلنا يف مرحلة ا إلجابة عن ال�س ؤ�ال ال�شهري :ما
العمل؟
ما العمل لنتجاوز على امل�ستوى الوطني البنيوي الطائفية كمر�ض �سيا�سي ولي�س دينياً؟
ما العمل حتى نتجاوز على امل�ستوى ال�سيا�سي االنف�صام احلاد الذي نعانيه بني طموحات
التغيري وبني واقع املمار�سة على أالر�ض؟
ما العمل حتى تنتقل ا إلدارة من «العثمنة» إ�ىل رحابة هذا الع�صر؟
ما العمل من أ�جل بلوغ اقت�صاد لبناين يلبي احتياجات لبنان القرن اجلديد ،ب�شكل
مو�ضوعي وبعيد ًا عن املكابرة؟
إ�ن املهمات ا آلنفة ال ميكن ،وال ينبغي أ�ن تكون خارج أ�طروحات املعركة االنتخابية الراهنة.
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يطلع على إ�حدى الدرا�سات يف طريق النبطية ـ أ�بو أال�سود

2004

يتفقد مطار بريوت الدويل (مطار رفيق احلريري يف ما بعد)
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و إ�ال فلماذا يذهب املواطن إ�ىل �صناديق االقرتاع .وماذا �سيفعل النائب يف جمل�س النواب؟

الت�شريع وا إلدارة
نحن جمتمع ال تزال خربته يف العمل ال�سيا�سي واحلزبي متوا�ضعة رغم ادعاءاتنا على هذا
ال�صعيد ،فالنائب يف نظر نف�سه ويف نظر اجلمهور ،هو معقب معامالت حيناً ،وهو اختزال
لرغبات عائلية وطائفية حين ًا �آخر ،بينما النائب لي�س كل ما تقدم ،بل هو جت�سيد تطلع النا�س
إ�ىل بناء الدولة على أ��س�س حديثة من خالل الت�شريع يف جمل�س النواب.
«ال ثورة من دون نظرية ثورية» ،هكذا كان يقول اال�شرتاكيون ،ونحن نقول ال تغيري يف
النظم الدميقراطية إ�ال من خالل «ثورة ت�شريع» تعدل الناق�ص من القوانني وت�سن اجلديد
منها ،وكل ذلك يجب أ�ن يتم وفق ر ؤ�ية �شاملة للبلد الذي نريده وللخيارات التي نرغب
بانتهاجها .إ�ن مهمة النائب هي ر�سم الت�شريعات التي جتيب عن التحديات االقت�صادية
واالجتماعية والرتبوية وال�سيا�سية .فمتى ي�ستعيد النائب هذا الدور؟؟ ومتى ي�ستعيد النا�س
يف لبنان وجممل العامل الثالث هذه ال�صورة للنائب؟؟
إ�ن الرقابة على عمل ال�سلطة التنفيذية هي جزء أ�ي�ض ًا من عمل النائب .ووظيفة الرقابة
الربملانية أ�ن جت�سد �ضمري النا�س وتعك�سه يف م�س أ�لة �شفافية التطبيق .بهذا املعنى يبدو
النائب جزء ًا أ��سا�سي ًا من القوة التي متلك مفاتيح التغيري يف البلد ،وهذا يحتم عليه أ�ن يكون
�صاحب ر ؤ�ية تغيري وتطوير .وهذا يحتم عليه أ�ن ميتلك عالقات ع�ضوية م�ستدمية مع النخب
التي هي م�صدر أالفكار اجلديدة .وباملقابل على النخب أ�ن ت�ساهم يف تغيري فكرة املواطن عن
ما هو مطلوب من النائب؟؟
ثمة أ�مر �آخر يتطلب منا النظر إ�ليه على نحو جديد ،وهو ق�ضية أالحزاب .فاحلزب مبفهمومنا
اخلا�ص ،هو حالة ع�صبية جتتمع �ضد ا آلخر أ�و �ضد �شيء ما ،إ�نها اجتماع على ال�ضد ب أ�كرث
مما هي اجتماع على أ�هداف .بينما احلزب يف املفهوم املعا�صر هو م ؤ��س�سة إلنتاج اجلهد،
وتنظيمه ،وقبل ذلك إلنتاج أالفكار .إ�ن ميلي إلعادة حتديد املفاهيم العامة ينطلق من وجود
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بال�صور ..
2006

رئي�س الربملان االوروبي خو�سيه بوريل يف لقاء مع جلنة ال� ؤ
ش�ون اخلارجية يف جمل�س النواب بح�ضور
�سفري االحتاد االوروبي باتريك رينو والنواب يا�سني جابر ،حممد قباين ،عبد اللطيف الزين ،عبداللـه حنا،
بيار �سرحال وايلي عون

2006

النائب اللبناين يا�سني جابر مرافق ًا وفد كتلة العالقات مع دول امل�شرق يف الربملان االوروبي برئا�سة بياتري�س
باتري خالل زيارتهم ثانوية الراهبات االنطونيات يف النبطية وتبدو رئي�سة الثانوية االخت لو�سي عاقلة
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حاجة خللق وعي �سيا�سي عام علمي ومنظم ير�شد امل�س ؤ�ول وير�شد املواطن على ال�سواء.
والوعي ال�سيا�سي هو أ�مر لن ندركه إ�ال يف حالة طرح م�شاكلنا حلوار حر ،ويف الف�ضاء الطلق
ومن خارج جدول أ�عمال الطوائف .إ�ن م�سريتنا لت�صحيح املفاهيم حول ماهية النائب وماهية
احلزب يجب أ�ن توازيه ور�شة عمل لت�صحيح أالداء :العمل الر�سمي والعمل احلزبي .فالعمل
ال�سيا�سي أالهلي ناق�ص ألنه غري مم أ��س�س وال هو يحمل بنية تنظيمية متكنه من بلوغ مرحلة
التحول إ�ىل �شكل م ؤ��س�ساتي :إ�نه مثقل ببنية القبيلة أ�و العائلة أ�و الطائفة .أ
والداء الر�سمي
م�ستع�ص أ�ي�ضاً ،ألن ا إلدارة الر�سمية كما احلزبية ،باتت مغارة ال ميكن إ�دخال الهواء النقي
ٍ
إ�ىل داخلها ،وال ميكن باملقابل اخلروج منها .ولكن يجب إ�دراك حقيقة أ��سا�سية مهمة هنا،
وهي أ�ن ا إلدارة املتخلفة هي بالنهاية بنت ت�شريع متخلف .أ�نا من الداعني «لثورة عقل يف
ال�شريع» من أ�جل قوانني جديدة تن�سف املغارة ،وتقيم بد ًال منها هياكل إ�دارية حديثة تي�سر
أ�مور النا�س والبالد وال تع�سرها.

ال�شباب
إ�ن العالقة مع ال�شباب والنخب هي جزء من برناجمي ال�سيا�سي .فهذه العالقة يف نظري
هي أ�مر غري قليل ،ولها م�ضامني �سيا�سية هامة ـ كما أ��شرت �آنف ًا ـ مبثلما فيها من امل�ضامني
ا إلن�سانية ما هو جميل وحمبب .فالعالقة مع ال�شباب والنخب ال ينبغي أ�ن ت�ستمر بو�صفها
جمرد �شعار يف موا�سم امل�س ؤ�ول االنتخابية .بل يجب أ�ن تهيكل و أ�ن تراعى على مدار كل
الوقت .إ�ن هذه العالقة يجب أ�ن تنتج تفكري ًا م�شرتكاً ،وعم ًال اجتماعي ًا تنموي ًا وتر�شيد ًا
�سيا�سياً ،ويجب أ�ن ت�ساهم يف حتديد مالمح أالفق .فاملتعلمون ال�شباب ميلكون القدرة على
إ�نتاج مالمح الغد ،ولي�س م�س ؤ�و ًال من ال يبحث عن مالمح الغد.

الرتبية
إ�ن املجتمع اجلديد يتجه خل�صخ�صة ال�صالحيات وحتقيق �شيء من الالمركزية على
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م�ستوى إ�دارة م ؤ��س�ساته الرتبوية وال�صحية .يجب أ�ن تكون املدر�سة م ؤ��س�سة تابعة إلدارة
م�شرتكة من بلدية البلدة املوجودة فيها ومن جلان أالهل ،الخ ...ولي�س م ؤ��س�سة تدار عن بعد
من قبل وزير الرتبية اجلال�س يف العا�صمة .وعلى عك�س ما هو �شائع ف إ�ن الدولة تبالغ يف
�صرف املوازنات التي تنفق على التعليم الر�سمي .وهناك إ�ح�صاءات رزينة ت ؤ�كد أ�ن الدولة تدفع
�سنوي ًا على كل طالب يف املدر�سة الر�سمية املبلغ نف�سه الذي تتقا�ضاه مدر�سة خا�صة ذات
م�ستوى معقول ،عن كل طالب .إ�ذن ملاذا طالب املدر�سة اخلا�صة يحقق نتيجة أ�ف�ضل من
طالب املدر�سة الر�سمية ،علم ًا أ�ن التجهيزات لها امل�ستوى نف�سه يف القطاعني؟ اجلواب هو
يف أال�سلوب التي تدار به املدر�سة الر�سمية ،حيث ي أ�كل إ�نتاجيتها روتني الوظيفة وم�سل�سل
املعامالت التي هي �سليلة تخلف ا إلدارة يف لبنان .فلنعمل على حترير املدار�س الر�سمية من
قب�ضة الروتني ا إلداري مل�صلحة إ�دارة جديدة بلدية ذات �صالحيات وا�سعة .فيما تظل وزارة
الرتبية مطلة على امللف التعليمي والرتبوي من خالل ر�سم ال�سيا�سات الرتبية العامة وحتديد
م�ضامني الربامج.

الهيئات واملجتمع ا ألهلي
إ�ن الهيئات والروابط االجتماعية مدعوة «لتجديد �شبابها» يف قراها وبلداتها ود�ساكرها.
وبداية عليها ـ يف هذا ال�سياق ـ تغيري بنيتها التنظيمية فال تعود عائلية �صرفة ،بل أ
بال�سا�س
اجتماعية ،تعرب عن مكامن الفعالية يف املجتمع .وعليها أ�ي�ض ًا أ�ن تبادر إ�ىل تغيري جدول
أ�عمال مهماتها .فتهيئة املجتمع ملواجهة الع�صر اجلديد تتم من خـالل متليكه أ�دوات ا إلنتاج
التي هي املهارات العلمية (اللغات ـ الكومبيوتر ـ ا إلنرتنت ـ احلرفيات املختلفة ـ القدرات
الت�سويقية احلديثة غري التقليدية املوروثة) .إ�ن النوادي والهيئات قادرة على تعميم الوعي
بهذا االجتاه من خالل ر�سم جدول أ�عمال جديد ألن�شطتها يلحظ هذه املتطلبات اجلديدة
للمجتمع ،ومن خالل تقدمي املعونة للمجتمع كي ميتلك هذه أالدوات عرب الدورات املجانية أ�و
ذات أال�سعار الرمزية.

19

امل�ستقبل
إ�ن يوم دخول اجلي�ش اللبناين إ�ىل املنطقة املحررة كقوة أ�منية من  1000عن�صر هو يوم
النهاية الفعلية للحرب اللبنانية .وهذا أ�مر ميكن للبنان أ�ن يراكم فوق أ��س�سه تطوير ًا إ�منائي ًا
و�سيا�سياً ،وميكن أ�ن ي�ستثمر على أ��سا�سه ا�ستقرار ًا يفيده يف دفع العجلة االقت�صادية إ�ىل
لل�صالح ا إلداري .وهذا أ�مر ال يحققه �سجن
أالمام من خالل حتريك عجلة النمو .وهنا نعود إ
خمالفني ،بل ال بد من إ�جراء تغيري الذهنية العثمانية ا إلدارية ،ومن خالل حتديث ا إلدارة على
نحو �شامل.
إ�ن امل�ستقبل ،باملفهوم احلديث ،هو �صناعة نخب وجت�سيد للقدرة على مواكبة الع�صر ،وهو
�آفاق ال ميكن ولوجها إ�ال بو�سيلة العلم وح�شد ا إلمكانات و إ�بداء براعة يف توظيفها.
(موقع )www.arabji.com
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