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 مقابمة مع السيدة فضيمة فتال 

    موضوعها : االعتدال 

ن المجتمع الطرابمسي عانى ، أحوري ليذا العام الدراسي . وبما لقد تم اقتراح موضوع االعتدال كموضوع م
ن نمتقي بعض الشخصيات أحببنا أ ،في فترات معينة ، من التطرف الذي طغى عمى االعتدال واالنفتاح 

لى الشباب في إرآئيم في ىذا النطاق ولنسمع رسائميم الموجية آالطرابمسية ، وحضرتك منيا ، لنقف عمى 
 ىذه المدينة وفي الشمال ككل . 

 : ولسؤالنا ال 

 ؟ دبيأنك صاحبة صالون أبرز مؤشراته لديك خاصة أوما  ؟ما مفهومك لالعتدال

كانت  لقد، ىي مدرسة غالية عمى قمبيرسة القمبين األقدسين ، ومدبكنوسيال ىال أ، مرفي بادئ األ
 وقد كنت مشاغبة فييا وكانوا يتفيمونني ويتقبمون ذلك . ،مدرستي

  ،حين االجتماعيين ىم مع االعتدالنسان سوي وكل المصمإ، كل نساتي الحبيباتآ، يا بالنسبة لالعتدال
 قوال المأثورة . ننا نجد ذلك في األإحتى 

وضاع في لبنان ذا قصدنا األإمور وفي بعض المجاالت وخاصة في السياسة نا مع االعتدال في بعض األأ
مور الدينية التي يقوم ن نكون معتدلين وبعيدين عن التطرف وخصوصا في األأ. كمنا نتمنى بصورة عامة

 خر وتقبمو واحترامو . فييا االعتدال عمى االنفتاح عمى اآل

سالمي مى الدين اإلع. وكوني ثالثين سنة لالبي خدتنا في ىذا الصالون األااضر في محىذه كانت رسالتنا 
وقد  .محاضرة عن كفن السيد المسيح منيا ذكرأعدة محاضرات  نظمنا( ذلكخر بفأوالمذىب السني )وانا 

في في تمك المرحمة واجينا صعوبات في تقبل ىذه المواضيع كاىن من دير قزحيا وشاركنا فييا.  شرفنا
. لكن ىذا لم يمنعنا ا قتموه وال صمبوه ولكن شبو لو"نو وكما ورد في القران الكريم: "مأل ،المجتمع الطرابمسي

، فقد استضفنا مرة البطريرك بشارة الراعي الذي كان مطرانا في ذلك المتابعة في مناقشة ىذه المواضيعمن 
 الوقت وحدثنا عن السيد المسيح . 



ي ال أراء. فاالختالف في الر خر مع المحافظة عمى العادات والمعتقدات واآلل اآلا ىو قبو ذً إفاالعتدال 
 يعني الخالف. 

  :السؤال الثاني

 ن مفهوم الوسطية هو مشابه لالعتدال؟أهل تعتقدين 

كالسياسة مثال ال  قضاياحيانا وفي بعض الأوسطيا، ولكن أمور نو خير األأعتقد ذلك. صحيح أال، ال 
 ما الرفض. ا  ما التوافق و فإ ،يأبداء الر إيجوز القبول بالوسط. يجب 

 

  السؤال الثالث:

 وهل هو دائما الحل؟؟ ي حدود يمكن القبول باالعتدالألى إ

الموضوع بذا قصدنا التقويم فيذا يرتبط إذا قصدنا العدل فنعم. ولكن إما أليس ىو دائما الحل.  ،ال
يضا ال أخالقيات العتدال. وفي األا يمكن أن نمارس مفيومال  مثال قضية الصييونية ومضمونو. ففي

ما العدل فمطموب في الكثير من القضايا الوطنية وفي المحاكم وفي كل المجاالت المرتبطة أو. بقبول 
 بالمجتمع.

 

 السؤال الرابع: 

 ف؟هل يسهل الحفاظ عمى االعتدال كنمط عيش في مجتمعات ينهشها التطر 

نو من الصعب جدا الحفاظ عمى االعتدال في ىذا النوع من المجتمعات ولكن ليس مستحيال. أرى أنني إ
 فيذه المجتمعات ال تخمو من الذين يسمكون طريق االعتدال ويسعون لنشره. 

 السؤال الخامس:

سياسية ....( جعمت منك مثاال  –اجتماعية  –ثقافية  –في مسيرة حيانك عرفت مؤثرات مختمفة )تربوية 
 لممرأة المنفتحة المعتدلة البعيدة النظر. حديثنا عن ذلك. 



ن أالطويمة، تعممت  ستحقيا. من خالل تجربتيأن أما عمى عمل دائأىذه الصفات و عمى كون أن أتمنى أ
ا . لقد صنفو العكس ليس صحيًحانسان متعمم ولكن إبين المتعمم والمثقف. فكل مثقف ىو بالطبع  اىناك فرقً 

ما الثقافة فال تحد أ ؛العمم ضمن درجات وشيادات تبدأ بالشيادة االبتدائية ثم المتوسطة فالثانوية والجامعية
ما المثقف أ ؛من شيء ف كل شيءالمتعمم ىو الذي يعر  :لممتعمم نقول ان نعطي تعريفً أردنا أذا ا  بدرجات. و 

 شياء. و من الكثير من األأفيو الذي يعرف شيئا من كل شيء 

شخاصا دون شيادات ولكنيم أنفسنا. فنحن نجد في الواقع أن نعمل عمى تثقيف أومن خالل ىذا عمينا 
 االنسان زاد خالق، كمما تثقفحيانا نجد طبيبا مشيورا ولكن تنقصو الثقافة. والثقافة مثل األأو  ،مثقفون

لووعيا و  اخالقً أ نو يتكمم بمباقة ولكنو ال يدعي المعرفة فتحمو الجمسة معو ألما بالكثير من القضايا. اما 
 لمام بكل العموم. واإل

 فخالل ثالثينلغات عدة اعتبر مثقفا.  تقنأتقان المغات. فميس كل من ا  و  يضا الفصل بين الثقافةأيجب 
يق الثقافة. ففي مجتماعتنا ال عن طر إن نجد الحمول ليا أنعي مشاكمنا و ن أنو من الصعب أسنة، تعممت 

صحاب المراكز ولكن عمى الرغم من ذلك المشاكل االجتماعية والحياتية أ، نجد الكثير من المتعممين و اليوم
تعبير  . فالثقافةال الثقافةإنانية ليس من سبيل . ولكي نقضي عمى الطائفية والمذىبية واألمستمر يادزدافي 

 .ي والوعي طريق لمتخمص من المشاكلعن الوع

 

 خير:سؤالنا ال

 لى الشباب الطرابمسي؟إوخصوصا  ،لى الشبابإهل من رسالة توجهينها اليوم 

ن اهلل ال يغير ما بقوم حتى أن الكريم آورد في القر  فقدلى الثقافة. إى ىذا الجيل ىي السعي إلرسالتي 
عالج يستطيع فعل ذلك.  أونسان نفسو عميو بالثقافة فما من دواء لذلك ولكي يغير اإل .نفسيمأبيغيروا ما 

ىذا ما فعمتو في ىذا نواع الكتب وليس فقط القصص. أمطالعة كل ، والثقافة تكون من خالل المطالعة
ىمية أحبيا. ومن خالل المحاضرات اكتشفت أحبيا والتي ال أدبي. تعممت قراءة الكتب التي الصالون األ
 كالتاريخ مثال . والمعرفية الثقافية  دبية نواع األمختمف األ



فمغتنا رائعة. والثقافة تزيد الشباب  ،ببتيا جداأحمع مرور الوقت  كن احب المغة العربية ولكنأتي لم في بداي
ت اإلنترن، فبوجود صبحت سيمة جداأساليب التي تساعد عمى تنمية الفكر و معرفة. وقد كثرت اليوم األ

ولكن يجب استخدام ىذه الوسائل بطريقة  ،المعمومات سريعا الحصول عمىصبح أ  ،وغيرىا اليوتيوبو 
 يجابية لتيذيب النفس وتثقيفيا . إ

 

 مثالك في المجتمع .أمن اهلل ن يكثر أنتمنى  .من وقتك عطائناعمى إك  و نشكرك عمى حسن استقبال
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