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 موهبة التغيير البنّاء
 

 الرعاية كلمة
 النائب األول لحاكم مصرف لبنان - رائـد شـرف الديـن 

 
  التربوي هاشم عباس مركز افتتاح

  الذهني والحساب الدماغ لتنمية سمارت برنامج وإطالق
 صور | 6112كانون الثاني  15

 

لتنمية الدماغ،   سامرتبرنامج  وتضمينهأن يتبلغ املرء دعوًة  الفتتاح مركز عباس هاشم الرتبوي، 

جملة ذكريات وتأمالت... ال سياّم وأن املركز يحمل اسم علٍم  هتحض اإلنسان ففهي دعوة يتلقفها 

 قد تطول أو تقرص. محطٌة يف الزمن،مع الراحل تربوي واجتامعي لُه ما لَُه يف  ذاكرة أجيال كان لها 

 

ومرهف   ،الخلوق، الشغوف مبتابعة حياة الناس ،املعطاء ،الحساس ،ذاك الودود ،عباس هاشم

توخى وجاهًة أو انتظر جزاًء إالّ مالقاة وجه الله  أراهالشأن العام. ويف هذا وذاك، ال  تّجاه  التحسس

األستاذ عباس بدءا من ستينيات القرن  وافق عىل هذه الخصال كل من عايشوا. ويتبكّل ما يرضيه

مروراً بإدارته لدار املعلمني يف صور وصوال إىل عمله  ،املايض يف دار املعلمني يف النبطيّة

 اللبناين.الوطنية للطفل  الهيئةالتطوعي يف 

 

 عداهاالتي كانت تستبق كّل ما  تلك االبتسامة العذبة حَضَت  أستاذ عباس،  ،يذكرين بك كلاّم الح أمرٌ 

، محدثيك ومستمعيك. وأظنها اآلن حارضة يف أذهانكم جميًعابابًا عريًضا إىل ذهن بواسطتها تفتح ل
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ترفرف فوق اجتامعنا وتُبارك توقنا إىل مركز يكشف مواهب أطفالنا ويفتح يف مستقبلنا نافذة أمل 

هذا الجرس املمتد من ماض ٍ ال يزال فاعاًل يف  لعّل شخصية عباس هاشم هي متاًما وسبيل تقّدم.

حارضنا إىل مستقبل نجَهد يف تلمس مالمحه. ومتى تجاوزنا التصوير املجازي إىل التوصيف العلمي 

 املساحة املشرتكة أيًضا.سنعرث عىل 

 

 ،السيدات والسادة

 

هريمان يف نظريته للسيطرة الدماغية أن الجزء األمين من الدماغ يتحكم بالنواحي نيد يعتقد 

اإلنسانية العاطفية كام اإلبداع وتذّوق الفنون الجميلة، بينام الجزء األيرس مسؤول عن الجوانب 

التحليلية والتنفيذية. وقد خربت األستاذ عباس هاشم منوذًجا كامال لذاك التوازن املدهش بني 

زاته التنظيمية واإلدارية ومنطقه التحلييل من ناحية، وعالقاته اإلنسانية ومسؤوليته االجتامعية إنجا

 من  ناحية ثانية.

 

املرشوع الجسور، وإذ أمتنى له النجاح والتوفيق،  وإذا كان يل من توصية  اإذ أشكر القيمني عىل هذ

، وسرية من من يحمل مرشوعكم اسمه إرث تجمع بنيأتوّجه بها إىل القيّمني عليه، فهي توصية 

 :يديره 

 

 كام يف الحساب والفيزياء والحاسوب؛ ،لنبحث عن املواهب يف الرسم واألدب والتنظيم -

ي مواهبهم يف االبتكار كام ننمّ  ،لنحفظ حّق أطفالنا يف التمتع بالحياة والجامل واللعب -

 واالنتاج؛

واختيار مدينة  ضني واملحرومنياملعّر ولرنفع سقف مسؤوليتنا االجتامعية تجاه الضعفاء و  -

 بريوت كَل  إىلثقافة املركزية  بعد أن جذبت  يف هذا االتجاه،  خطوةٌ  ،بحّد ذاته ،صور هو

 ؛التمويلالقرار والبحث واإلبداع وفرص الحضانة و  مراكز  

 ،عنيُت بذلك تقدير إمكانيات الفتاة ،ولنتوّخى العدالة االجتامعية يف جانبها األكرث هشاشة -

 ام نفس الدرجة من االهتامم والرعاية والتقدير؛وإعطاءهُ  ،كام الفتى

ولنحرص عىل اإلبداع الفذ املستدام الذي يضمن مستقباًل من الرفاهية والسالم لنا  -

بقاع األرض  إىلوألطفالنا وأحفادنا.  لن يفيدنا بيشء أن نخرّج الجهابذة والنوابغ ونصدرهم 

ذ يف ابتداع فّن العيش مًعا واالعرتاف باآلخر وبناء وطن الواسعة. نحن بحاجة إىل األفذا

وإذا كانت هذه الحاجة مزمنة باملنظور االقتصادي، فهي اليوم  املحبّة والرسالة والسالم.

تعاون والتبادل لدى شعوب أشد إلحاًحا باملنظور السيايس والوجودي. لقد انهارت حاّسة ال

. وتحتاج إعادتها إىل الرصاط املستقيم إىل نوابغ يف وقبائَل  تفرقت جامعاٍت ف املنطقة
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اآلية  يفعىل إميان عميق  بجدوى التنّوع ومبشيئة الله  فنون التواصل والتفاوض عالوةً 

  "وقبائل لتعارفوا... اً عوبلقكناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شنّا خإ يا أيها الناس " الكرمية

 

والتنمية هو هذا الذكاء املتكامل املفطور عىل اكتشاف  فباالكتشاالذكاء الجدير تم ألقول بأن اخ

جينات العدل  وخامئر  الله واكتشاف ما وضعه يف خلقه من إمكانية التدبري  ومن بذور الرحمة و

 الجامل الذي ال ينضب.

 

وفقكم الله، نرجو ملركزه التوفيق يف اكتشاف املواهب البناءة.  .عباس هاشم كان موهوباً بدماثته

 وأخذ بيدكم ملا فيه الطأمنينة والخري والجامل والنبوغ.
 

 وشكراً.

 


