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المواقع االجتماعية : الوزير بارود في مهرجان العمل المدني والتطوعي في األميرآية 
  االلكترونية ساعدت في نمو المبادرات المدنية

  
نّظم مرآز االلتزام المدني وخدمة المجتمع في الجامعة األميرآية في بيروت أمس مهرجان العمل 

وقد افتتح وآيل الشؤون األآاديمية الدآتور أحمد دالل المهرجان بحفل أقيم . طوعي الثالثالمدني والت
وهو لفت إلى أن العمل التطوعي أخذ باالنتشار في . ظهرًا في قاعة سهيل بطحيش في مبنى وست هول

اإلصغاء ، مع تزايد المواقع االلكترونية االجتماعية ومطالبتها للدولة  ب2006لبنان بعد حرب العام 
وتمّنى أن . وقال أن األفراد العاديين بدأوا يشعرون بازدياد امكانياتهم وبقدرتهم على إحداث فرق. إليها

تستمر الجامعة في تغذية رغبة طالبها في االنغماس في العمل التطوعي وبناء مستقبل أفضل لهم 
  .ولمجتمعهم

  
مدني وخدمة المجتمع الدآتور منير مبسوط، وتكلم في الحفل االفتتاحي أيضًا مدير مرآز االلتزام ال

  .وعميد شؤون الطالب الدآتور طالل نظام الدين
  

. وألقى الوزير السابق الدآتور زياد بارود، وهو ناشط في العمل االجتماعي، خطاب االحتفال الرئيسي
ليسوا وحدهم  وقال إن المواقع االجتماعية االلكترونية ساعدت في نمو المبادرات المدنية، وأن الشباب

بالمئة من االناث  24بالمئة من الذآور و  36من يستخدم المواقع االلكترونية إذ االحصائيات تظهر أن 
سنة، أي أن الشباب  54و 30من مستخدمي المواقع االلكترونية االجتماعية هم في عمر يترواح بين 

المواقع لعبت دورًا آبيرًا في زيادة وقال إن هذه . ليسوا وحدهم مستخدمي هذه المواقع للعمل االجتماعي
ولكنه نّبه . االلتزام المدني حول العالم، وبات أصحاب االهتمام المشترك يتالقون بشكل اسرع وأسهل

إلى أن السياسة باتت أآثر سيطرة على االلتزام المدني وأن على الناشطين والجمعيات غير الحكومية 
وأردف أن الشراآة ممكنة مع الحكومات شرط أن تقتنع  .اقناع الحكومات بأن قضاياهم محقة وملحة

  .هذه الحكومات انها شراآة لخير الصالح العام
  

وختم الدآتور بارود بدعوة األهل الى تنمية روح التطوع لدى أوالدهم، قائًال أن العمل التطوعي لدى 
  .مجموعات صغيرة قد يؤدي إلى خير وفير

  
شابه أن التحدي يكمن في االنتقال من التحرك االفتراضي الى وقال الصحفي في جريدة النهار عمر ن

  .وتبع الكلمات نقاش مفتوح مع الحضور. التحرك على األرض
  

ثم تّم تكريم  البنك . ثم قّدمت للوزير بارود لوحة تذآارية  تكريمًا اللتزامه المدني وعطاءاته للبنان
  .وتبرعهم السخي لرعاية مهرجان العمل التطوعي اللبناني الفرنسي وبنك بيبلوس وراديو وان لدعمهم



  
وقد تمحور المهرجان هذه السنة حول االستدامة واعادة التدوير والطاقة الخضراء الصديقة للبيئة وشمل 

وتّم اعالن الفائزين الثالثة . عرضًا المشارآين في مسابقة ألفضل عمل فني يستخدم موادًا معادة التدوير
  .ا شهادات وجوائزخالل االفتتاح، ونالو

  
وقد هدف المهرجان إلى ربط المنظمات غير الحكومية مع المراآز والجماعات في الجامعة األميرآية 
. في بيروت التي تشارك في العمل المجتمعي، ومع الطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والعامة

ومية وشرآاء الجامعة الذين وضم المهرجان أآثر من ثمانين مشارآًا من بين المنظمات غير الحك
عّبروا عن أهدافهم ، وإنجازاتهم، وعرضوا مشاريعهم ونشاطاتهم المدنية والمجتمعية، وأبرزوا 

تطلعاتهم المستقبلية عبر ملصقات وآتيبات وشروحات شخصية لوصف ما يقومون به تطوعيًا لخدمة 
  .ن والزواروقامت مجموعات محلية بتأمين وجبات طعام صحية للمشارآي. المجتع

  
الذي يروي قصة الخادمة االثيوبية التي انتحرت " بيروت"وترافق المهرجان مع عدة أنشطة مثل فيلم 

واخُتتم مع عرض فكاهي وحفل موسيقي للفائزين في مسابقة مواهب الجامعة وعرض . هربًا من الظلم
  .راقص وسباق للكراسي المتحرآة وعرض لقبعات بالستيكية

  
  .2008اللتزام المدني وخدمة المجتمع أنشأ في العام ُيذآر أن مرآز ا

  
 
    
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في  
  ة،جامعة بحثية تدريسي   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   ريبًاوتد   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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