التعاون في زمن الشِدّة
رائـد شـرف الديـن
عشاء خيري تنظّمه مؤسسات الصدر  -أميركا
 7آذار  | 0202ديربورن ،الواليات المتحدة األميركية
أيها األعزة،
يغمرين شعور داىفء وأنا أجد نفيس معكم هنا يف أمريكا ،يف البلد البعيد حتى نصل إليه ،والقريب
إذ نحن فيه .وما يجعله قري ًبا هو أنتم ،وقد استطعتم أن تحملوا الوطن يف أفئدتكم لتجعلوا من كل
كل األنواء واملصاعب.
رغًم عن ّ
بقاع األرض وطنًا ،وتس ّيجوا لبنان بالدعم والدعاء ،فيبقى ً
ما إن أجلس إليكم حتى تحرضين صور املكابدة التي أوصلتكم إىل ما أنتم عليه .الحنني إىل من
ترتكون وراءكم من ولد أو أهل أو أحبّة ،شظف العيش الدخار ما يؤسس لعمل أو مرشوع .تبذلون ما
ريا لعودة آمنة إىل لبنان ،ويحدث مرا ًرا أن تكون يد القدر أرسع فتخطف منّا الطفل أو
تبذلون تحض ً
اليافع أو الصبيّة ،وهذه أقىس االختبارات وأم ّرها .وهذه الصور تجعلني أنحني تحت عناوينكم
عّب عنها اإلمام السيد موىس الصدر منذ نصف قرن أو يزيد .واإلمام الصدر إذ يخاطب
الكبرية التي ّ
جًمعة من املهاجرين بعينها ،فإمنا يخاطب الجميع .فاملهاجر هو هو ،يف نبل املشاعر ،وكريم
االحاسيس ،واالستعداد للعطاء.
هذا هو املهاجر ،ونحن ماذا؟
واذ أقول نحن ،فأعني الناس يف الوطن ،املتعلّقني بن هاجر تعلّق الولد بأهله ،وحاجته إىل
حًميتهم له ،وإىل رعايتهم وسهرهم عليه .أجل .حاجة لبنان املقيم إىل لبنان املهاجر هي اليوم
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أكرث من أي يومٍ مىض .وهذا ما ال يختلف عليه إثنان ،فخالص لبنان هو يف ابتكار الصيغة التي ُتكن
مغرتبيه من مًمرسة انتًمئهم وحنينهم وضًمن مستقبل ذويهم يف البلد األم.
منذ سنوات تتخبط منطقتنا العربية يف مخاض عسري؛ ومل يكن لبنان بنأى عن تداعيات هذا الوضع
يتفاعل معه يف الرساء والرضاء .وقبل أن نتمكن من استيعاب معضلة النزوح السوري الكثيف  ،انفجر
االحتقان عىل هيئة احتجاجات ،وإرضابات ،وشلل سيايس ،وركود اقتصادي ،واضطراب مايل خطري.
وليس خافيًا أننا جمي ًعا نتبادل تعابري القلق والخوف والوجوم .نحن عىل مفرتق طرق :هل نستسلم
لليأس واالستقالة؟ أو نشبك األيدي والعزائم لنعيد بناء حياتنا ومستقبلنا ونضمن غ ًدا أفضل ألبنائنا
وبناتنا؟
محدثكم ،وبالنيابة عن مؤسسات اإلمام الصدر وما ُتثل من آالف العاملني والطلبة واألرس -نحن
اخرتنا الطريق الثاين :طريق التج ّمل بالحكمة ،وطريق العزمية والبناء واستعادة األمل .لهذا جئناكم
طالبني الثقة بقدرة الوطن عىل النهوض ،واألمل باملستقبل والرشاكة سبيال لتحقيق ذلك.
أعزايئ وأحبتي،
بدأت مؤسسات اإلمام الصدر -أمريكا نشاطها عام  .0222وها نحن نلتقي للم ّرة العرشين تواليًا .وكنّا
نغري أحوالنا نحو
نتمنّى لو كانت ظروفنا مؤاتية يك نحتفل وإياكم إلحياء املناسبة .نأمل ونتطلّع أن ّ
األفضل علّنا نحيي اليوبيل الفيض وقد استتبت أوضاع لبنان يف األمن والبحبوحة والسالم.
من البديهي أن نتقّدم إليكم بتقرير موجز ،يعرض مثار عطاءاتكم عىل مدى األعوام العرشين -أين
ك ّنا وأين نحن اليوم.
م مّبة رحاب الزهراء(ع) حال ًيا نحو  022فتاة م ّمن يتلقني كل خدمات الرعاية والحًمية
 -1تض ّ
والتعليم .وبا أن متوسط م ّدة االنتساب يف الفرتة  0202-0222هو مثاين سنوات ،فهذا يعني
أنه أمكن تخريج قرابة  15002فتاة خالل الفرتة بني ممرضة ،ومدرسة ،وعاملة اجتًمعية،
ومهندسة ،وصيدالنية ،وغريه .مع اإلشارة إىل أن متوسط مدة االنتساب كان خمس سنوات
يف عقد التسعينيات ،ارتفع إىل سبع سنوات خالل العقد األول من األلفية الجديدة ،ووصل
تغري اجتًمعي عميق ،يعكس  -ضمن
إىل  11سنة خالل العقد املايض .وهذا مؤرش إىل ّ
سن الزواج.
متغريات ع ّدة -ارتفاع نسبة الفتيات امللتحقات بالجامعة ،وتأخر ّ
 200 -0خ ّريجة ُتريض بستوى بكالوريا فنيّة ( )BTو 012خ ّريجات بستوى االمتياز الفني () TS؛
 05602 -3خ ّريجة يف واحدة من االختصاصات املهنية عىل أنواعها ( تنشيط اجتًمعي ،أمانة رس،
تزيني ،تصوير ،إلخ)،
 -2ع ّدة آالف من طلبة التعليم األسايس والروضات والرتبية املختصة،
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 -0عرشات اآلالف من زوار املستوصفات ومراكز الرعاية الصحية األولية.
التوسع يف الخدمات ،توس ّعا يف املرافق واملدارس .فارتفع عدد املراكز الصحية من
اقتىض
ّ
أربعة إىل مثانية ،والعيادات النقالة املجهزة من واحد إىل ثالثة .يسهر عىل تشغيل هذه املرافق،
وعىل توفري الخدمات الرعائية والرتبوية والصحية فريق عمل تعداده نحو  022موظف بدوام
كامل ومثلهم بدوام جزيئ %02 .منهم مقيمون يف الجنوب ضمن أرسهم.
وصلت النفقات التشغيلية واالستثًمرية خالل العرشين عا ًما املاضية إىل  162مليون دوالر .بلغت
مساهًمتكم فيها  6ماليني دوالر ،أي ما يقارب  % 2من إجًميل املدفوعات .وهي مساهمة
مشكورة وف ّعالة ج ّدا.
أعزايئ،
تلك كانت بعض املعطيات الرقميّة واإلحصائية .واملنظور األهم هو تأثري تلك املنجزات عىل سلّم
إحراز الحقوق األساسية لإلنسان وصيانة كرامته واالرتقاء به نحو الغد األفضل:

-

م ما أنجزناه أننا أعدنا الفتاة إىل املكان الذي يليق بها :شخصية واثقة وفاعلة وذات تأثري
أه ّ
اجتًمعي وازن مقرو ٌن بالخيار الحر .نتحدث هنا عن آالف الفتيات اللوايت وجدن أنفسهن يف
كنف املؤسسات طلبًا للحًمية ،أو الرعاية ،أو التأهيل وصوال إىل التمكني الكامل واملساهمة
وقراهن ومجتمعهن .ووسائلنا لتحقيق ذلك تبدأ بدور األمومة والرعاية
الفاعلة يف أرسهن
ّ
والحضانة ،وُت ّر باملدارس واملعاهد ،وصوال إىل منافذ التشغيل يف معامل حياكة السجاد،
والطالء بالفضة ،وتدوير الورق ،وصناعة الصابون ،كًم يف فرص العمل يف املستوصفات
واملستشفيات للممرضات ،ويف الجمعيات ،والقطاع الخاص للناشطة االجتًمعية ،أو أمينة
الرس ،أو املص ّورة الفوتوغرافية ،وغريها الكثري.

-

إىل ذلك ،نس ّجل مساهم ًة مرموقة يف مساعدة أهايل القرى واألرياف عىل الصمود يف أرضهم
وبيوتهم عّب املئات من فرص العمل الكريم واملستقر ،وعّب مشاريع التنمية املحل ّية وشبكة
املراكز الصحية واالجتًمعية .ونتط ّور تدريجيًا نحو توفري خدمات متخصصة وفريدة مثل تأهيل
املصابني يف النخاع الشويك يف دردغيا ،والعناية بحديثي الوالدة يف مركز إسيل يف بريوت.

-

نرى من واجبنا األخالقي واإلنساين أن نحافظ عىل نسق الطموح يف نقالت جديدة يف عملية
ُتكني النساء تحديدا واملهمشني والضعفاء عمو ًما .نحن اآلن نحس باستقرار النتائج رغم كل
يشء ،والنتائج التي نقصدها هي يف الرأسًمل البرشي الذي ساهمنا يف تكوينه .وهذا الرأسًمل
يالزم اإلنسان يف حلّه وترحاله ،وال تبدده األزمات أو الكوارث أو الحروب .فاملتعلّم والواثق
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حل ،يف لبنان كًم يف الخليج ،كًم يف
الحل حيثًم ّ
ّ
واملؤمن يبني حيثًم كان ،ويكون جز ًءا من
اسرتاليا أو أفريقيا أو أمريكا.
إخويت وأعزايئ،
وماذا بعد؟
طويال ..ويؤسفني القول بأن الحاجات امللحة واألساسية إىل ازدياد .ال أريد
ً
ما يزال الطريق أمامنا
التذكري بكل الحروب واألزمات التي عصفت بنا وبالجوار ،وألقت إلينا باآلالف من طالبي الخدمة
الرعائية أو الصحية أو اإلغاثية .يكفي التأمل يف تبعات األزمة الراهنة حيث تتفق كل التقديرات عىل
أن حوايل  %02من سكان لبنان أصبحوا تحت خط الفقر .ماذا يعني ذلك؟ إنّه يعني  -بحسبة بسيطة –
أن نصف األرس املقيمة يف الجنوب تعاين يف توفري الح ّد األدىن ألطفالها من متطلبات الغذاء
والتعليم والصحة .والعاملون عىل األرض يلمسون أثر املعاناة صبح مساء.
يف اجتًمعاتها األخرية ،اضطرت الهيئة اإلدارية إىل إعادة النظر بالكثري من أولوياتنا وطرائق تدخلنا.
وأوجزها بالتايل:
 -1ش ّد األحزمة وعرص النفقات إىل أقىص ح ّد ممكن؛
 -0تجميد بعض املشاريع الرتبوية والصحية ريثًم تنحرس األزمة ( مج ّمع عرمون ،ثانوية صور،
املستشفى التخصيص يف دردغيا)؛
 -3تخصيص املزيد من املوارد لتلبية املتطلبات اإلنسانية األساسية ( دواء ،غذاء ،حًمية،
تعليم) عىل حساب مخصصات التنمية (ُتكني ،تدريب ،منارصة ،إلخ).
تعكس هذه االنتكاسة يف التوجهات (العودة إىل اإلغاثة) الوضع السائد يف البلد ،والذي ال أرى
موج ًبا لتذكريكم به .أذكر فقط تأثرياته عىل موارد املؤسسات الخريية :انكًمش املخصصات الحكومية
لدعم الجمعيات مع التأخري يف رصف املستحقات ،انحسار املساهًمت العينية كأدوية األمراض
املزمنة واملستلزمات الطب ّية ،عجز األهايل عن سداد ما يتو ّجب عليهم من أقساط مدرسية
ومساهًمت استشفائية ،تآكل القيمة الرشائية للعملة ،شح العمالت الصعبة وتراجع اإلسهامات
الخريية با فيه تأدية الحقوق الرشعية لألفراد.
ما العمل؟
-

كانت مؤسسات اإلمام الصدر وستبقى مكان الذين ال مكان آخر لهم؛

-

مالذا ً لليتيًمت ومدرسة لطالبي العلم واملعرفة؛
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-

سنبقى ضًمنًا ألن تصل ح ّبة الدواء إىل كل عجوز أو مقعد أو محتاج يف شبعا أو مارون الرأس
أو عيتا الشعب أو غريها؛

-

طفل يف بيته ألن أهله عاجزون عن تسديد قسطه املدريس؛
لن يجلس ٌ

-

لن يرصف موظف أو عامل يف مرافق املؤسسات طاملا هنا عمل يؤديه؛

-

سنبقى منّبا ً لبث األمل والرجاء واملحبّة.

لتلك الغايات النبيلة كلّها ،أكرر :لبنان املقيم بحاجة إىل لبنان املهاجر حاجة الطفل إىل أبويه .ستبقى
مساهًمتكم يف هذه الفرتة العصيبة بارقة أمل وعربون وفاء .مساهمة كل واحد فيكم ستيضء زاوية
معتمة ،ومساهًمتكم م ًعا ستيضء رص ًحا إنسانيا لن يخبو.
ثقتنا عالية بأن ن ّزف إىل املرتقبني يف الديار برشى استجابتكم لطلبنا.
والله من وراء القصد.
وشكرا ً.
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