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عندما تولد من الطبيعة ي�سبقك ظّلك، يكّون 
�سكاًل هالمًيا يحمل تفا�سيل حتلم بها. اأنت 
اإله م�سجون فيك، ترعد حريتك  املن�سّق عن 

فيربق اأمل. 
كاماًل  خما�سها،  يكتمل  مل  فكرة  جئت 
لنف�سك  واأعددت  نق�سان.  من  فيك  ما  بقدر 
اعتنقت  حوا�سك.  الأر�ض  على  لتوّزع  الغيم 
املدى هارًبا من �سطوة اجل�سد ل لعلٍة ولكن 
ي�ساويك،  خلفك  ي�ساويك،  اأمامك  لنت�ساء. 

امل�ساواة  حولك ي�ساويك، واأنت معجب مببداأ 
الذي ل ينف�سل فيه املرء عن مداره، ل ما�ض 
فقط  اإليه،  تاأوي  م�ستقبل  ول  منه  تهرب   ٍ
القادر  الوحيد  لأنه  يحتويك  حا�سر  هناك 

على اإحياء موتك. 
من  �سيوم�ض  ن�سل  قيامته،  يف  لن�سلك  املجد 
رحم فرا�سة مل ت�ستخّف بالنور اإذ اأغراها. ل 
فالذهول  ذهولك،  �سوى  وجودك  على  دليل 
�سرنقة  من  وتخرجه  العقل  حترج  ح�سرية 

املعرفة املطلقة.
كيف  بعريها  تكت�سي  والدنيا  نف�سك  تاأمل 
ي�سرتك الظّل الذي مل تقم له يوًما ح�ساب. 
تتمنى لو يكون الغيم دخاًنا تنفثه من تبغك 
اإل ب�سرية املحبني.  فرت�سم لوحة ل تدركها 
اأمام مائدتك  وعندما تخلو بنف�سك ت�سحك 
املكان  ترتك  �سواك  فيها  ي�ساركك  ل  التي 
وتعود اىل اخلواء متحًدا بظّلك. انت الذي ل 

ظّل لك اإلك.

على ما يبدو حتاول موؤ�س�سات الدولة اللبنانية 
ان ت�سمد بوجه كل حماولة لإ�سعافها. فبعد 
عودة الهدوء اىل "�سجن رومية" الذي ا�ستعل 
بني  ح�سلت  اأمنية  ا�ستباكات  اثر  ايام  منذ 
ت�سل  مل  الداخلي،  الأمن  قوى  و  ال�سجناء 
ل�ستئ�سال  جذرية  حلول  اىل  بعد  الدولة 
الذي  التمرد  ببنيتها.  تفتك  مزمنة  امرا�ض 
مطالبتهم  خلفية  على  ال�سجناء  به  قام 
ال�سحية  الأو�ساع  تردي  ب�سبب  العام  بالعفو 
اىل  بال�سافة  ال�سجن،  داخل  النف�سية   و 
ا�سداراأحكامهم،  ب�ساأن  الق�سائية  املماطلة 
زادت حّدته وجود هواتف نقالة ت�سهل توا�سل 
حميط  حتول  حيث  اهاليهم،  مع  ال�سجناء 
ت�سابك  بعد  مواجهات  �ساحة  اىل  ال�سجن 
مواجهات  يف  المن  وقوى  ال�سجناء  اهايل 
التي  القرارات  ت�سعف  ومل  وفر".  "كر 
هذا  وقع  على  ريفي  اأ�سرف  اللواء  ا�سدرها 
احلدث بف�سل بع�ض ال�سباط املتقاع�سني عن 
ال�سجن. ومل يغب  الو�سع يف  عملهم بتهدئة 
اجلو الأمني على خلفية احتجاجات ال�سجناء 
عن باقي املناطق اللبنانية ، ففي �سجن "جب 
اأمتعتهم  حرق  اىل  ال�سجناء  عمد  جنني" 
اأن هذا  ال�سخ�سية مطالبني بالعفو العام ال 
التحرك مل ي�سفر عن اي ا�سطدام مع قوى 
الأمن، اأما يف بعلبك فقد حاول الأهايل قطع 
الطريق بني منطقة ايعات و حّي ال�سروانة. و 
يف منطقة البداوي الواقعة يف طرابل�ض احتج 
الأهايل و عمدوا اىل احراق الدواليب و قطع 

بع�ض الطرقات غ�سباً.
بتحويل  بارود   زياد  الداخلية  وزير  يقبل  مل 
بارهاق  اأو  �سيا�سية  ورقة  اىل  ال�سجون  ملف 

ح�سب  على  املت�سابكني  مع  واحدة  دّم  نقطة 
الناحية  قوله يف موؤمتر �سحفي عقده.ومن 
اىل  حتتاج  ال�سجناء  مطالب  فاإن  القانونية 
التي  الو�ساع  اأن  ال  قائمة  تنفذية  �سلطة 
اّلت من �سيئ اىل اأ�سوء اأدت اىل تعطيلها منذ 
ي�ستلزم  مثال  العتمادات  فتخ�سي�ض  اأ�سهر. 
والعفو   ،2006 العام  منذ  تقر  مل  موازنة 
ي�ستوجب قانونا من جمل�ض النواب الذي مل 
يعقد �سوى جل�سة واحدة منذ الدورة العادية 
الوىل يف ت�سرين الول املا�سي وبداية الدورة 
الداخلية  وزير  ان  علما  اذار.   15 يف  الثانية 
ال�ستعداد  ابلغه  بري  نبيه  الرئي�ض  ان  ك�سف 
اول  يف  عفو  قانون  اقرتاح  تقدمي  ملواكبة 

جل�ستني ت�سريعيتني بعد ت�سكيل احلكومة. 
اللبناين  املواطن  و�سع  يغب  مل  ذلك،  اىل 
بني  تفاقم  م�ستمراىل  فهو  خارجياً.  املربك 
الأهايل اللبنانيني املهاجرين يف �ساحل العاج ، 
رغم مطالبة الدولة اللبنانية بجالء رعاياها 
خلفيتها  على  التي  لأبنائها،  املرور  ت�سهيل  و 
للدفاع" برئا�سة  الأعلى  "املجل�ض  مت اجتماع 
�سليمان  مي�سال  العماد  اجلمهورية  رئي�ض 
�سعد  الأعمال  ت�سريف  حكومة  رئي�ض  و 
ي�سفر  مل  الذي  الوزراء  بع�ض  و  احلريري 
"عادية" يف  و�سبه  اتت متاأخرة  ال عن خطة 
القارة  يف  اللبنانيون  لها  يتعر�ض  ازمة  ظل 

ال�سوداء.
اجلديدة  احلكومة  ت�سكيل  كوالي�ض  يف  اما 
فلم  ميقاتي،  جنيب  املكلف  الرئي�ض  يّد  على 
احلكومة  ولدة  عن  املحاولت  كل  ت�سفر 
الأزمات  حّل  تنتظر  التي  بعد،  اجلديدة 
�سجن  يف  احلا�سلة  ال�سغب  اأعمال  �سوء  على 

رومية اأواحتجاجات  بع�ض ال�سبان املطالبني 
وايجاد  جهة،  من  الطائفي  النظام  با�سقاط 
حّل جلالء املواطنني اللبنانني يف �ساحل العاج 

من جهة اخرى.
يعجز  التداعيات  و  املواقف  هذه  كل  اأمام 
امام  العوائق  و�سع  بعد  املكلف  الرئي�ض 
ايجاد حّل ير�سي  "املفرت�سة"، عن  ت�سكيلته 
واحل�س�ض  املقاعد  على  املتنازعة  الأطراف 
حكومة  عن  امل�سوؤولية  تغيب  الوزارية.ول 
ت�سريف العمال و تقاع�سها عن تاأمني اأب�سط 

حقوق املواطن اللبناين ، اأو حتى تتبع م�سل�سل 
ال�سرقات املتنقل يف جميع املناطق اللبنانية و 
ق�سية اختطاف ال�ستونيني ال�سبعة و ربطها 
منطقة  يف  ال�سيدة  كني�سة  تفجري  بق�سية 

زحلة.
ل نن�سى اأي�سا الو�سع العربي الدويل القائم 
الداخلي  ال�سراع  على  يوؤثر  الذي  حالياً 
الحتجاجات  بعد  خ�سو�ساً  اللبناين، 
تداعيات  نن�سى  ول  �سوريا.  يف  احلا�سلة 
لبنان  بني  الديبلوما�سية  العالقات  ازمة 

والبحرين.
القرار  ا�سبح  هل  ن�ساأل:  ان  بنا  يجدر  وهنا 
اللبناين ه�ساً اىل هذه الدرجة؟  و هل ينتظر 
الثورات  و  ال�سراعات  �سوء  يف  خارجيا  حال 
الداخلي  العربي وو�سعه  العامل  احلا�سلة يف 
لت�سكيل  و�سياحيا  واقت�ساديا  امنيا  املتاأزم 
ملحا  بات  وجودها  ان  يبدو  حكومة"انقاذ" 
الحداث  يف  نقراأ  فماذا  املطلوب.  من  اكرث 

التي جتري �سوى ارباك للدولة. 

ليحط  الكتاب"  "مو�سم  ياأتي  عام  كل  يف 
رحاله يف طرابل�ض، من خالل معر�ض �سنوي 
يلت�سق مبا�سرة بالكتاب، عرب دور ن�سر تتوزع 
الدويل".  كرامي  ر�سيد  "معر�ض  ارجاء  بني 
من  �سيئا  يفقد  املعر�ض  ان  يرون  كثريون 

تبقى  الكتاب  ان  ن�سوا  هوؤلء  ان  ال  بريقه، 
فمهما  متوت  ل  التي  اخلا�سة  احتفاليته  له 
املعر�ض  توؤثر على �سكل  التي  كانت الظروف 
الكتاب  �سعاره:  فيبقى  واجندته  وتوزيعاته 

اوًل. 
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فراتي�ض  جورج  لبنان  يف  املك�سيك  زار�سفري 
طرابل�ض   يف  الرتبوي  العزم  جممع  مركز 
اللبناين  العمال  جمل�ض  رئي�ض   يرافقه 
ملتقى  ورئي�ض   اهلل  رزق  مارون  املك�سيكي 
وكان  ار�سالن   عامر  القت�سادي  الت�سامن 
دبو�سي  فواز  املجمع   مدير  با�ستقبالهم 
خالله   �سرح  الدارة  مركز  يف  لقاءاً  وعقدوا 
تربوية  اعمال  من  املجمع  يقوم  ما  دبو�سي 

والهدف من اإن�سائه.
جممع  اإن�ساء  اأهداف  لل�سفري  دبو�سي  و�سرح 

العزم الرتبوي،فقال:
تبغي  ل  موؤ�ّس�سة  وال�سعادة  العزم  ثانوية  اإّن 
الربح املاّدي ، وهي خمتلطة ، متعّددة اللغات 

، تقّدم تعليًما يغّطي جميع احللقات ، ابتداًء 
من ريا�ض الأطفال حّتى ال�سفوف النهائّية ، 

بالإ�سافة اإىل التعليم الفّني)املهني(.
على  يرتكز  العزم  جممع  هدف    : وا�ساف   
توفري التعليم النوعّي لطالبها �سمن برامج 
حديثة من�سجمة مع تكنولوجيا القرن احلادي 
والع�سرين. وهي تويل طالبها اهتماًما خا�سا 
يلّبي احتياجاتهم ، وفق اأ�ساليب التعليم التي 
طالبها  حتفيز  العزم  ويلتزم    . �ستنتهجها 
 ، ا  فكرًيّ ليتمّيزوا   ، خمتلفة  �سعد  على   ،
لهم  ويقّدم   ، ا  وريا�سًيّ ا  واجتماعًيّ ا  واإبداعًيّ
التعليم باللغتني الفرن�سية والإنكيزّية ، وهما 

لغتا املدر�سة الأجنبيتان املعتمدتان.

الفاريز  جورج  لبنان  يف  املك�سيك  �سفري  لبى 
القت�سادي  الت�سامن  فوانتي�ض دعوة ملتقى 
لزيارة مدينة طرابل�ض . ا�ستهلت الزيارة بلقاء 
عامر  النقيب  امللتقى  رئي�ض  مكتب  يف  عقد 
الأعمال  جمل�ض  رئي�ض  فيه  �سارك  اأر�سالن 
ورئي�ض  اهلل  رزق  مارون  اللبناين  املك�سيكي 
ورئي�سة  احللوة  فواز  طرابل�ض  جتار  جمعية 
ف�سيلة  طرابل�ض  بلدية  يف  الثقافية  اللجنة 
�سبل  يف  بحث  اللقاء  خالل  وجرى  فتال، 

التعاون بني رجال الأعمال يف لبنان واملك�سيك 
البحث  تطّرق  كما  اأعمالهم،  ت�سهيل  وكيفية 
املك�سيك. يف  اللبنانية  اجلالية  اأو�ساع  اإىل 
على  املك�سيك  �سفري  ف�سكر  اأر�سالن  وحتدث 
وقال:"نحن  طرابل�ض،  لزيارة  الدعوة  تلبية 
التوا�سل  ت�سجيع  بهدف  بهذه اخلطوة  نقوم 
القت�سادي بني طرابل�ض وال�سمال وكل لبنان 
دولة  يف  القت�سادية  والفعاليات  جهة  من 

املك�سيك من جهة اأخرى".

مدينة  يف  نوعها  من  الأوىل  هي  خطوة  يف 
واأع�ساء  روؤ�ساء  من  عدد  لبى  طرابل�ض 
طرابل�ض  بلدية  دعوة  لبنان  بلديات  جمال�ض 
جمعية  مع  بالتن�سيق  الغزال   نادر  الدكتور 
الأثرية  الأماكن  لزيارة   org  . بلدتي 

وال�سياحية يف املدينة .
اأكرث من 150 �سخ�ساً زاروا يوم الأحد املا�سي 

مدينة طرابل�ض وجالوا يف اأ�سواقها واأحيائها 
البع�ض   ، اآثارها  اأبرز  الداخلية واطلعوا على 
لهذه  له  الأوىل  الزيارة  لكونها  اأ�سف  منهم 
مهمة  كنوزاً  حتتوي  والتي  العريقة  املدينة 
ل يجوز جتاهلها ، يف حني اعترب اآخرين باأن 
توطيد  يف  ال�سهام  �ساأنه  من  الن�ساط  هذا 

العالقات بني اأبناء الوطن الواحد .

الراحل  الرئي�ض  ا�سم  امليناء  بلدية  اأطلقت 
املمتد  امليناء  �سوارع  اأحد  على  ال�سلح  ريا�ض 
ال�سرقي  "ال�سنرتال" عند املدخل  من �ساحة 
"تكرمياً  وذلك  املدينة،  اإىل  و�سوًل  للميناء 
لعطاءاته واإجنازاته ودوره يف اإجناز ا�ستقالل 

لبنان".
واأقيم باملنا�سبة احتفال يف الق�سر البلدي يف 
امليناء بح�سور كرمية الرئي�ض الراحل، نائب 
الإن�سانية،  طالل  بن  الوليد  موؤ�س�سة  رئي�ض 
مفتي  حمادة،  ال�سلح  ليلى  ال�سابقة  الوزيرة 
طرابل�ض وال�سمال ال�سيخ مالك ال�سعار، الأب 
املرتوبوليت  ممثاًل  مو�سى  غريغوريو�ض 
طرابل�ض  اأبر�سية  راعي  كرياكو�ض  اإفرام 

الأرثوذك�ض،  للروم  وتوابعهما  والكورة 
ميقاتي،  جنيب  الرئي�ض  ممثاًل  ملك  مقبل 
حممد  الوزير  ممثاًل  احللوة  م�سطفى 
ال�سفدي، ع�سام كبارة ممثاًل النائب حممد 
عي�سى،  حممد  امليناء  بلدية  رئي�ض  كبارة، 
قائد  غمراوي،  ماجد  البداوي  بلدية  رئي�ض 
يف  الداخلي  الأمن  لقوى  الإقليمية  املنطقة 
ال�سمال العميد علي خليفة، قائد �سرية درك 
طرابل�ض العميد ب�سام الأيوبي، نقيب الأطباء 
املهند�ض  البابا،  فواز  الدكتور  طرابل�ض  يف 
املهند�سني  نقابة  جمل�ض  عن  مرعب  عطية 
الأخالق  مكارم  جمعية  رئي�ض  طرابل�ض،  يف 

الإ�سالمية يف امليناء ال�سيخ نا�سر ال�سالح،

اأّكد وزير القت�ساد والتجارة حممد ال�سفدي 
اأن "احلرية هي اأغلى ما منلك يف لبنان واأن 
و�سّدد  الكيان"،  اأ�سا�ض  هو  امل�سرتك  العي�ض 
هو  له  نتعّر�ض  اأن  ميكن  ما  "اأخطر  اأن  على 
التي  الفتنة  يف  وال�سقوط  الطائفية  �سّر 

الوطنية  وبالوحدة  الأهلي  بال�ّسلم  تطيح 
معترباً اأن" ل قيمة لأّي �سلطة ول معنى لأّي 
امل�سرتك  العي�ض  ميثاق  �سقط  اإذا  معار�سة 
خالل  جاء  ال�سفدي  كالم  اللبنانيني".  بني 
�سرفه  على  اأقامه  تكرميي  غداء  حفل 

العقارية  بال�ض"  "غروب  جمموعة  رئي�ض 
والإعالنية ال�سيد جورج �سهوان بح�سور اأكرث 
من مئة وخم�سني �سخ�سية من عامل الأعمال 
والإعالنات  العقاري  والتطوير  وامل�سارف 

وال�سناعيني.

لـ  تعاون  ال�سفدي" اتفاقية  "موؤ�س�سة  وقعت 
"تطوير الزراعة املائية"، تهدف اإىل تاأ�سي�ض 
تقنية الزراعة املائية يف لبنان لإنتاج الفواكه 
واخل�سار والأزهار العالية اجلودة مع حتديد 
هدف طويل الأجل يقوم على حت�سني املكا�سب 
هذا  يف  اللبنانيني  املنتجني  عي�ض  وم�ستوى 

القطاع يف الأرياف. 
الأمريكية  الوكالة  متوله  الذي  امل�سروع 
ال�سفدي  موؤ�س�سة  تت�سارك  الدولية،  للتنمية 

اإطار  يف   ACDI-VOCA مع  فيه 
اإىل  للو�سول  املائية  الزراعة  تطوير  برنامج 
وتنفذه   ،"DHAIM" الدولية  الأ�سواق 
لبنان،  �سمال   – عكار  منطقة  يف  املوؤ�س�سة 
للزراعة  منوذجية  خيمة  اإن�ساء  �سيتم  حيث 
املائية يف مركز ال�سفدي للتنمية الزراعية يف 
كل  تنفذ  – عكار، يف حني  دلوم  دير  منطقة 
من موؤ�س�سة رينيه معو�ض امل�سروع يف ال�سمال 
البقاع،  يف   Arc En Ciel وموؤ�س�سة 

مع  بالتعاون  �سيدا،  يف  احلريري  وموؤ�س�سة 
و�سيدا  طرابل�ض  من  كل  يف  التجارة  غرف 

وزحلة. 
احلبتور  فندق  يف  التوقيع  حفل  جرى  وقد 
كونيللي  مورا  ال�سفرية  وبح�سور  بريوت  يف 
للم�سروع  الإجمالية  الكلفة  اأن  اأعلنت  التي 
فرتة  على  ممتدة  وهي  دولر  مليون   12
الغرف  �سنوات، وذلك بح�سور ممثلي  خم�ض 

والهيئات امل�ساركة يف امل�سروع. 

اكرث من ثاللثون عاما على  مبنا�سبة مرور 
تاأ�سي�ض بلدية البداوي - وادي النحلة اأقامت 
البلدية حفل ع�ساء تكرميي على �سرف اأع�ساء 
يف  املتوفني  والع�ساء  الول  البلدي  املجل�ض 
احمد  احلاج  املرحوم  ال�سابق  البلدي  املجل�ض 
خ�سر واملرحوم احلاج تي�سري عطية وذلك يف 

مطعم بيتنا يف طرابل�ض، 
بح�سور فعاليات البداوي وادي نحلة ورئي�ض 
ح�سام  ال�ستاذ  ال�سمال  يف  الرتبوية  املنطقة 
وتوزيع  كلمات  الع�ساء  تخلل  وقد  �سحادة 

الدروع على املكرمني

اخلريية  والتعاون  ال�سالح  جمعية  نظمت 
والفنون  للثقافة  خاجني  انور  وحمرتف 
يف  "اجلراحة  بعنوان  طبية  حما�سرة 
والوقاية  العالج  و�سبل  اخلبيثة  المرا�ض 
املبكرة"، حا�سر فيها كل من الدكتور اجلراح 
احمد هاين قرعلي والدكتور بالل الق�سعة، 

ممثل  بح�سور  )نوفل(،  البلدي  الق�سر  يف 
غندور،  د.�سالح  ميقاتي  جنيب  الرئي�ض 
د.م�سطفى  ال�سفدي  حممد  الوزير  ممثل 
اللطيف  عبد  حممد  النائب  ممثل  حلوة، 
كبارة ع�سام كبارة، ممثل النائب روبري فا�سل 
املقدم  ريفي  ا�سرف  اللواء  مثل  نحا�ض،  فواز 

عماد ال�سويف، ال�سفري املك�سيكي جورج الفادز 
عي�سى  حممد  ال�سفري  امليناء  بلدية  رئي�ض 
الوهاب  عبد  طرابل�ض  بلدية  رئي�ض  ممثل 
من  وح�سد  ال�سالح  نا�سر  ال�سيخ  حمزة، 

العالميني واملهتمني.

حكومة  يف  والتجارة  الإقت�ساد  وزير  تراأ�ض 
الإجتماع  ال�سفدي  حممد  الأعمال  ت�سريف 
للنهو�ض"  اللبناين  "لل�سندوق  الدوري 
ح�سور  يف  ا�ستوكهومل  موؤمتر  من  املنبثق 
ممثل عن وزيرة املالية رّيا احل�سن روى نا�سر 
الدين، ومن�ّسق اأن�سطة الأمم املتحدة يف لبنان 
احلكومة  رئي�ض  وم�ست�سار  واتكينز،  روبرت 
فادي  ال�سرايا  يف  الإمنائية  الوحدة  رئي�ض 
فواز ومب�ساركة فريق العمل املُرافق. وتناول 
�سابًقا  املِقّرة  امل�ساريع  تقومي  املجتمعون 
و�سبل تطوير عمل ال�سندوق لي�سمل املناطق 
اللبنانية املختلفة.  ُيذكر اأن ال�سندوق الوطني 
للنهو�ض انبثق عن موؤمتر ا�ستوكهومل لدعم 
لبنان يف 31 اآب 2006 اأي بعد انتهاء حرب متوز 
على  بناًء  ال�سندوق  هذا  اأُ�ّس�ض  وقد   .2006
جمموعة  اىل  اللبنانية  احلكومة  من  طلب 
الأمم املتحدة للتنمية )UNDG( يق�سي 
بتاأمني اآلية لتمويل الن�ساطات املقّرة من قبل 

احلكومة يف جمايل 
واعادة  النهو�ض 

العمار.
ال�سفدي  وكان 
وفداً  التقى  قد 
اإدارة  جمل�ض  من 
اللبنانية  اجلمعية 
لرتاخي�ض الإمتياز 
 ) يز ن�سا ا لفر ا (
�سارل  برئا�سة 
الذي  عربيد 
اأطلعه على خمتلف 
التي  الن�ساطات 

تقوم بها اجلمعية وعلى التح�سريات اجلارية 
لعقد املوؤمتر واملعر�ض الدوليني للفران�سايز 
القادم  الثاين  ت�سرين  �سهر  خالل  بريوت  يف 
جمموعة  مع  والتن�سيق  بالتعاون  وذلك 
اأن  اإىل  عربيد  واأ�سار  والأعمال.  الإقت�ساد 

اخلرباء  من  جمموعة  �سي�ست�سيف  املوؤمتر 
والعامليني  املحليني  والعار�سني  والعاملني 
املعهد  اأن  مو�سحاً  الفران�سايز،  جمال  يف 
الفرن�سي العايل ESA اأطلق املنهج الدرا�سي 
اجلمعية  مل�ساعي  بناًء  للفران�سايز  الأول 
وبالتن�سيق مع الإحتاد الفرن�سي للفران�سايز.

كرم رئي�ض املركز الفينيقي للفنون و النحات 
حكومة  يف  الوزير  الها�سم  اليا�ض  ال�سيخ 
الظل �سادي ن�سابة و ذلك خالل ع�ساء اأقامه 
يف  الفنون  و  للثقافة  خاجني  اأنور  حمرتف 
�سفري  بح�سور   ،  Toni Sur Mer مطعم 
ال�سني و الهند، القائمة بالأعمال النيجريية 
و امللحق الع�سكري الرتكي العقيد علي طا�ض 
من  العديد  و  اجلميل  كرمي  الإعالمي  و 
الوجوه الثقافية و الإجتماعية . منح خالله 
تقديرا  املركز  درع  ن�سابة  الوزير  الها�سم 

ال�سبابي  و  املدين  املجتمع  رفد  يف  جلهوده 
و  الإجتماعية  التنمية  برامج  خالل  من 
و  ين�سط  التي  ال�سيا�سية  و  الإقت�سادية 
يحا�سر فيها و ذلك مع العديد من املوؤ�س�سات 
املدار�ض  و  ال�سعبية  اللجان  و  املدين  املجتمع 
الفر�سة  اأتاح  مما  اجلامعات  و  الر�سمية 
و  التثقيف  من  للمزيد  ال�سمال  يف  لل�سباب 
اإ�سافة  و  الإقت�سادية  و  الإجتماعية  التنمية 
لبنة يف العلم و املعرفة يف طرابل�ض  و ختاما 

وزعت هدايا من خان ال�سابون للح�سور

ا�سدر من�سق لقاء القوى املدنية يف طرابل�ض 
الثقافية  الوفاق  جمعية  رئي�ض  وال�سمال 

ب�سدة  فيه  ا�ستنكر  بيانا  الفري  رامز  الزميل 
وئام  ال�سابق  الوزير  عن  ال�سادر  الكالم 

وهاب والذي اهان من خالله ن�ساء امل�سلمني 
و�سرائعهن مطالنب اياه بالعتذار الفوري 
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النائب فاضل زار البطريرك هزيم 
�ساحب  بزيارة  فا�سل  روبري  النائب  قام 
الغبطة البطريرك اغناطيو�ض الرابع هزمي 
يف املقر البطريركي يف البلمند اإثر قدومه اىل 
، وهي زيارة لأخذ الربكة من �ساحب  لبنان 
جولة  وكانت   ، باآرائه  الإ�ستنارة  و  الغبطة    
الأرثوذك�سية  الطائفة  تهم  موا�سيع  يف  اأفق 

والوطن لبنان.

االقتصادي  المنتدى  مع  تتعاون  "بادر" 
في  تنفيذي  مسح  الجراء  العالمي 

لبنان يستند اليه تقرير التنافسية 
اأطلق املنتدى القت�سادي العاملي م�سح الراأي 
والذي  لبنان،  يف   2011  )EOS( التنفيذي 
اأ�سا�سه ت�سنيف لبنان �سمن تقرير  يتم على 
التناف�سية العاملية. وذلك لل�سنة الثانية على 
"بادر"  جمموعة  مع  وبالتعاون  التوايل، 

)برنامج ال�سباب املبادر(. 
وكان لبنان قد حل يف املركز ال 92 عامليا من 
بني 139 بلدا يف تقرير التناف�سية العاملية يف 

اأيلول 2010. 
فا�سل  روبري  النائب  "بادر"  رئي�ض  و�سدد 
اأن يتمم كل م�سوؤول  املهم جدا  "من  اأن  على 

تكون  اأن  ن�سمن  بحيث  امل�سح،  هذا  تنفيذي 
دقيقة  التقرير،  يف  بلبنان  املتعلقة  البيانات 

وموثوق بها". 
مع  العمل  اىل  نتطلع  :"نحن  فا�سل  وتابع 
القطاعني  يف  لبنان،  يف  املعنية  املوؤ�س�سات  كل 
ال�سواء، للبناء على هذه  العام واخلا�ض على 

الأ�س�ض". 

تكريم امهات بمناسبة عيدهن
جتمع  اقام  فا�سل  موري�ض  موؤ�س�سة  برعاية 
عيد  ،مبنا�سبة  امليناء  يف  الر�سمية  املدار�ض 
والدة  ثالثمائة  خالله  كرم  احتفال  الأم، 
املدار�ض  يف  املتفوقني  التالميذ  امهات  من 
الر�سمية يف امليناء يف خمتلف ال�سفوف ،ذلك 
الر�سمية  نحا�ض  اندريه  ثانوية  م�سرح  يف 
.وقد تخلل احلفل رق�سات والقاء �سعر       و 
وتلميذات  تالمذة  قدمها  ريا�سية  عرو�ض 
من خمتلف املدار�ض الر�سمية .                             

فا�سل  روبري  النائب  �سعادة  احلفل  ح�سر 
الرتبوية  املنطقة  رئي�ض  وممثل  وعقيلته 
و  املعلمات  من  وح�سد  امليناء  بلدية  ورئي�ض 
اله و  املكرمات  المهات  ا�سافة اىل  املعلمني 

ايل.                                                    

�سعادة  التوايل  على  الحتفال  يف  تكلم  وقد 
و  عي�سى  حممد  ال�سفري  امليناء  بلدية  رئي�ض 
املدار�ض  جتمع  ممثل  مبي�ض  �سامر  ال�ستاذ 
روبري  هال  ال�سيدة  و  امليناء  يف  الر�سمية 
فا�سل التي ركزت يف كلمتها على الدور الهام 
و  الجيال  تن�سئة  �سبيل  يف  لالأم  امل�سني  و 
كما  ال�سعبة،  الظروف  هذه  يف  توجيهها 
ال�سيدة  نحا�ض  اندريه  ثانوية  مديرة  �سكرت 
ترييز �ساهني لتاحتها للجميع فر�سة اللقاء 
يف م�سرح الثانوية ،كما تقدمت بالتهنئة لكل 
المهات وخا�سة املحتفى بهن.                                       

  اخريا وقبل افتتاح الكوكتيل  قامت ال�سيدة 
المهات  كل  عل  الهدايا  بتوزيع  فا�سل 

املكرمات .

التطوعي  للعمل  العربي  الحتاد  وفد  جال 
يتقدمه الأمني العام لالحتاد يو�سف الكاظم 
طرابل�ض  يف  عربي،  بلد   12 على  وممثلون 
وذلك  املدينة،  اآثار  على  اإطلع  القدمية حيث 
بدر  ال�سابون  خان  على  القيم  من  بدعوة 
ح�سون الذي اأقام حمطة للوفد �سمن اخلان 

اأطلعه خاللها على ملحاته التاريخية وكيفية 
كما  الرتاثي،  الطرابل�سي  ال�سابون  �سناعة 
اإحتفال قدم خالله مركز لبنان للعمل  اأقيم 
للجهود  تقديرا  ح�سون  اىل  درعا  التطوعي 

التي يبذلها يف جمال تنمية ال�سياحة.

طرابل�ض  وجه  اإبراز  يف  العالم  "دور 
نظمتها  التي  الندوة  عنوان  احل�ساري" كان 
لال�سالح  اخلريية  اللبنانية  اجلمعية 
فا�سل،  روبري  هال  ال�سيدة  برعاية  والتاأهيل 
البلدي،  الثقايف  كرامي  ر�سيد  مركز  يف 
)جريدة  ريفي  غ�سان  الزمالء:  مب�ساركة 
اللواء(  )جريدة  الرفاعي  روعة  ال�سفري( 

وح�سور  الأديب(  )جريدة  حلبي  وهدية 
الدكتورة �سمرية بغدادي ممثلة الوزير حممد 
ال�سفدي، رئي�ض بلدية طرابل�ض الدكتور نادر 
غزال، الرائد م�سطفى اليوبي ممثال اللواء 
ا�سرف ريفي، و�سخ�سيات �سيا�سية واإجتماعية 

واإقت�سادية واإعالمية وح�سد من املهتمني.

الكاردينال  املاروين  البطريرك  حتولت زيارة 
رئي�ض  اىل  الراعي  بطر�ض  ب�سارة  مار 
لقاء  اىل  ميقاتي  جنيب  املكلف  احلكومة 
من  كل  فيه  �سارك  جامع  روحي  وطني 
حممد  ال�سيخ  اللبنانية  اجلمهورية   مفتي 
ر�سيد قباين، نائب رئي�ض املجل�ض ال�سالمي 
قبالن،  الأمري  عبد  ال�سيخ  الأعلى  ال�سيعي 
ال�سيخ  الدروز  املوحدين  طائفة  عقل  �سيخ 
وتوابعها  بريوت  مرتوبوليت  ح�سن،  نعيم 
عودة،  اإليا�ض  املطران  الرثوذك�ض  للروم 
مطران الرمن الرثوذك�ض كيغام خات�سريان، 
اأبو  رولن  للموارنة  البطريركيان  النائبان 
ابر�سية بريوت  جودة و�سمري مظلوم، وراعي 
عن  وغاب  مطر.  بول�ض  املطران  املارونية 
الكاثوليك  امللكيني  الروم  بطريرك  اللقاء 

غريغوريو�ض الثالث حلام بداعي ال�سفر.   
�سدد  الروحيني  القادة  مع  اللقاء  خالل  ويف 
الرئي�ض ميقاتي على دور املرجعيات الدينية 
وعلى  اللبنانيني  بني  التقريب  يف  اللبنانية 
الأزمات  من  لبنان  اأنقاذ  �سبيل  يف  التعاون 
التي يتخبط بها، وكذلك يف �سون ال�ستقرار 

الداخلي. 
اأنه  الروحيني  للقادة  ميقاتي  الرئي�ض  واأكد 
تت�سدى  حكومة  لت�سكيل  جهوده  يف  م�ستمر 
تبديد  اىل  وت�سعى  الكربى  للم�سكالت 

الهواج�ض الكثرية التي تقلق اللبنانيني. 
اللقاء  خالل  يف  الروحيون  القادة  نّوه  وقد 
بتوجهات الرئي�ض ميقاتي الوطنية م�سيدين 

لت�سكيل  بها  يعمل  التي  العالية  بالروح 
ال�سيا�سية اىل  احلكومة، ودعوا كل الطراف 
ت�سهيل مهمته وتخفيف �سروطهم ومطالبهم 
بالتوجهات  تعمل  حكومة  ت�سكيل  اأجل  من 
الوطنية وتنكب على معاجلة امللفات الكثرية 
ال�سائكة.  بعد اللقاء اأدىل البطريرك الراعي 
بان  ونت�سرف  �سعداء  الآتي: نحن  بالت�سريح 
رولن  املطارنة   ال�سيادة  اأ�سحاب  مع  نقوم، 
مظلوم،  و�سمري  مطر،  بول�ض  جودة،  ابو 
الغبطة البطريرك مار ن�سر  وباإ�سم �ساحب 
اع�ساء  األ�ساقفة  وجميع  �سفري  بطر�ض  اهلل 
املجمع املقد�ض، بهذه الزيارة لدولة الرئي�ض 
م�ساركته  على  ال�سكر  لتقدمي  اأوًل  ميقاتي 
على  ل�سكره  واأي�ساً  التن�سيب،  حفل  يف  معنا 
تكليفه  خالل  من  هموم  من  يحمله  ما  كل 
له وقوفنا اىل جانبه،  ونوؤكد  الوزارة،  تاأليف 

اأ�سحاب  لوجود  اليوم  كبرية  وفرحتنا 
ال�سماحة وال�سيادة من كل الطوائف امل�سيحية 

من خالل العائالت الروحية.
بدوره قال الرئي�ض ميقاتي: اأعرب عن �سروري 
واأ�سحاب  الغبطة  �ساحب  بوجود  الكبري 
ال�سماحة وال�سيادة جميعاً، واأنا مطمئن اأكرث 
�سعار  رفع  غبطته  لأن  م�سى  وقت  اأي  من 
ول  �سركة  ل  اأن  اأ�سيف  واأنا  وحمبة،  �سركة 
حمبة من دون ثقة وتفاهم، واأرى اليوم هذا 
التفاهم بني القادة الروحيني والثقة املتبادلة 
بينهم وهي تعطيني اطمئناناً باأنه وباإذن اهلل 
�ستكون �سركة وحمبة يف موقعها و�ستكون هي 
هذه  عن  حقيقة  نعرب  لكي  القادمة  املرحلة 
ال�سركة املتينة بني جميع  اللبنانيني من دون 
ا�ستثناء. اأرحب بكم وانا �سعيد جداً لوجودكم 

جميعاً هنا.

رئي�ض  طرابل�ض  بلدية  رئي�ض  من  كل  وقع 
الغزال  نادر  الدكتور  الفيحاء  بلديات  احتاد 
�سامي  الدكتور  العميد  املنار  جامعة  ورئي�ض 
دعم  بهدف  م�سرتك  تعاون  اتفاقية  منقارة 
والإفادة  الحتاد  مدن  يف  العلمية  الن�ساطات 
واملعطيات  اللوج�ستية  الإمكانيات  من 
مركز  عرب  الحتاد  لدى  املتوفرة  البيانية 
الحتاد  يف  املن�ساأ  والتنمية  البيئة  ر�سد 
تنمية  على  واملحافظة  البيئية  الأمور  لإدارة 
اخلربات  من  الإفادة  ا  واأي�سً م�ستدامة 
من  املنار  جامعة  لدى  املتوفرة  العلمية 
بينهما.حفل  تعاون  اتفاقية  توقيع  خالل 
كل  بح�سور  الحتاد  مبنى  يف  اأقيم  التوقيع 
الغزال  نادر  الدكتور  الحتاد  رئي�ض  من 
ورئي�ض بلدية امليناء ال�سفري الدكتور حممد 
ماجد  ال�سيد  البداوي  بلدية  ورئي�ض  عي�سى 

اهلل  عبد  املهند�ض  الحتاد  ومدير  غمراوي 
املهند�سة  الفني  اجلهاز  ورئي�ض  الوهاب  عبد 
جامعة  رئي�ض  ح�سر  كما  احلم�سي.  دمية 
كلية  وعميد  منقارة،  �سامي  الدكتور  املنار 
كلية  وعميد  مدين  ريا�ض  الدكتور  ال�سحة 
الإدارة م�ساعد رئي�ض اجلامعة الدكتور عادل 
مراد. ا�ستعر�ض املجتمعون تاريخ ودور مركز 
ر�سد البيئة والتنمية الذي اأن�سئ خالل تويل 
العميد منقارة رئا�سة بلدية طرابل�ض ورئا�سة 
الحتاد يف ني�سان عام 2000 بالتعاون مع �سبة 
املدن املتو�سطية ووكالة املدن املتحدة للتنمية 
والحتاد الدويل للمدن املتحدة. واأكد كل من 
اأهمية  على  منقارة  والعميد  الغزال  الدكتور 
بهدف  املجالت  خمتلف  يف  امل�سرتك  التعاون 
الحتاد  مدن  وتطوير  تعزيز  يف  امل�ساهمة 

طرابل�ض- امليناء- البداوي 

حمافظة  اللبنانية  اجلمهورية  يف  تاأ�س�ست 
اطار   - للتنمية  اللبنانية  ال�سبكة  ال�سمال 
علم  ونالت  املدين  املجتمع  هيئات  لتجمع 
 631 رقم  حتت  الداخلية  وزارة  من  وخرب 
الفراد  ولي�ض  اجلمعيات  اليها  ين�سم  وهي 
واتخذت مقرا لها يف طرابل�ض البولفار بناية 
ال�سيخ مقابل بنك عودة طابق اول واجلمعيات 
الن�سف  جمعية  هي  ال�سبكة  لهذه  املوؤ�س�سة 

الخر ممثلة بال�ستاذ عامر ارناوؤوط - 
الثقايف  الرافعي  م�سطفى  العالمة  منتدى 
ا�سرة   - الرافعي  فلك  باملحامية  ممثال 

الدين  زين  بال�ستاذ  ممثلة  الدبي  امللتقى 
ديب - جمعية اراء الثقافية ممثلة بالدكتور 
 - الثقافية  الوفاق  جمعية   - امل�سري  حممد 
ممثلة بال�ستاذ رامز الفري - جمعية املدينة 
ارناوؤوط  حممود  بال�ستاذ  ممثلة  اجلديدة 
باحلاج  ممثلة  الثقافية  النهو�ض  جمعية   -
للدرا�سات  طرابل�ض  مركز   - دروي�ض  احمد 
دعت  وقد  قي�سراوي   احمد  بال�ستاذ  ممثلل 
للتو�سل معها  املدين  املجتمع  ال�سبكة هيئات 
والتن�سيق  ولبنان  طرابل�ض  خدمة  اجل  من 
فيما بني اجلمعيات لعداد ان�سطة م�سرتكة.

با�سم  العزم  مهند�سي  منتدى  مقرر  اأعلن 
خياط  ع�سو جمل�ض نقابة مهند�سي ال�سمال 
النقيب  تر�سيح  العزم  مهند�سي  دعم  عن 
ال�سابق عبد املنعم علم الدين جمدداً ملن�سب 
الإنتخابات  يف  ال�سمال  يف  املهند�سني  نقيب 

التي �ستجري يف العا�سر من ني�سان اجلاري.
�سحفي  موؤمتر  خالل  الإعالن  هذا  وجاء 

عقده املهند�ض خياط يف مركز نادي منتديات 
العزم ظهر اليوم، قال فيه:

مهند�سي  عقدها  التي  اللقاءات  �سل�سلة  بعد 
العزم مع عدد من املر�سحني امل�ستقلني ملن�سب 
نقيب مهند�سي ال�سمال،حيث عر�ض كل منهم 
روؤيته وبرناجمه للم�سي يف تطوير النقابة. 
مت  العزم،  مهند�سي  بني  فيما  التداول  وبعد 

التي  النقابية"  "الالئحة  دعم  على  الإتفاق 
املنعم  املهند�ض عبد  ال�سابق  النقيب  يرتاأ�سها 
كل  اإليه  بالإ�سافة  ت�سم  الدين،والتي  علم 
من املهند�سني:هيثم عدرة - بدواين جبور - 
نظراً  –  وذلك  ملحم  – اإيلي  عدرة  عثمان 
العزم  مهند�سي  منتدى  بني  الروؤى  لتقارب 
وبني الأفكار التي طرحها النقيب علم الدين.

اإن املجل�ض يوؤكد ان اية معاجلة جدية لو�سع 
العدالة يف لبنان يجب ان يتزامن مع ا�سالح 

حقوقا  لل�سجني  ان  ومراعاة  لل�سجون  كامل 
القانوين  و�سعه  عن  النظر  بغ�ض  كاإن�سان 

ن�ض  ما  العتبار  بعني  الخذ  اىل  بال�سافة 
التوقيف  ملدة  بالن�سبة  ج   . م   . اأ  قانون  عليه 
قانونية  باجراءات  ا�ستبدالها  ميكن  والتي 
ن�ض  مما  خالفه  اأو  ال�سفر  من  كاملنع  اأخرى 

عليه القانون .
من هذه املنطلقات يوؤكد جمل�ض النقابة على 
ومبانيها  ال�سجون  او�ساع  معاجلة  �سرورة 
الغري معقول والذي ي�سكل عبئاً  والكتظاظ 
على ال�سجناء وعلى القوى المنية وبخا�سة 
دورها  نقدر  والتي  ال�سجون  بحماية  املوجلة 
وعملها وحر�سها على المن وتنفيذ القانون. 

الرئي�ض  تكليف  اأن  اأحد  على  غريبا ً  يعد  مل 
اجلديدة  احلكومة  لت�سكيل  ميقاتي  جنيب 
للبلد  الوحيد  واملنفذ  املخرج  زال  وما  كان 
من الت�سادم وكان ال�سبب بتنفي�ض الحتقان 
اأحد باأن رجال  املذهبي. فلم يعد خفيا ً على 
الطائفية  �سالح  ي�ستخدمون  ال�سيا�سة 
متيل  وكيفما  ي�ساوؤون  متى  واملذهبية 
م�ساحلهم فحينا ً تراهم يدافعون عن عزلة 
الطائفة واأحيانا ً يطالبون بحقوق طائفتهم 
دون املبالة باأي �سريك اآخر ، والغريب الذي 
لت�سخري  م�ستعد  البع�ض  اأن  جمددا ً  نراه 
والفكرية  الدينية  برجالتها  طائفته 
خا�سة  مكا�سب  اأجل  من  واجلماهريية 
ومنافع �سخ�سية وعندما ً تتعر�ض م�ساحله 
وينب�ض  طائفته  على  ثانية ً  ي�ستفيق  لل�سرر 
يدخل  ثغرات  ليجد  التاريخ  خالفات  يف 

دون  وموؤيديه  منا�سريه  م�ساعر  اإىل   بها 
لالأبعاد  اأي حتليل  ول  الأمور  عواقب  درا�سة 

اخلطرية التي تر�سخها .....
الحتمالت  كل  على  مفتوحة  البالد  وباتت 
اأحيانا ً  الدفاع  من  يت�سجر  بع�سنا  اأن  حتى 

عن حقوقه.

اجلديدة  الإدارية  الهيئة  اأع�ساء  انتخاب  مت 
جلمعية مكارم الأخالق الإ�سالمية يف امليناء 
التابعة  –امليناء-  الفاروق  قاعة  يف  وذلك 
للجمعية يف امليناء وذلك بح�سور 131 ع�سوا 

من اأ�سل 215 وقد فاز بالتزكية كل من:
�سماحة الرئي�ض ال�سيخ نا�سر ال�سالح 

) رئي�ض اجلمعية ( - املحامي الأ�ستاذ حممد 
الأ�ستاذ   -  ) الرئي�ض  ال�سالح)نائب  �سامل 

 -  ) ال�سندوق  )اأمني  كبارة  وا�سف  ع�سام 
  ) ال�سر  اأمني   ( عوي�سة  اأكرم  اأحمد  الأ�ستاذ 
- الأ�ستاذ و�ساح خالد اجلم - الدكتور و�سيم 
عدنان دروي�ض - املختار حممد غ�سان الرتك 
الأ�ستاذ   - احل�سن  طلعت  الأ�ستاذ  املحامي   -
نا�سر  مهاب  الأ�ستاذ   - جابر  اإبراهيم  حبيب 
 - املالطي  حممد  حممود  الأ�ستاذ   - غازي 

ال�سيخ رامي اأحمد الفّري.
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بالقرب  ميّر  من  انتباه" اخلانكاه" كل  ي�ّسد 
من اأزقة و حارات طرابل�ض القدمية. فتدفعك 
احل�سرية اىل معرفة ما يدور من ق�س�ض يف 
بناء  فهو  الأرامل.  الن�ساء  حول  اخلان"   "
و  الدباب�سة  لزقاق  جماور  قدمي  عثماين 
العوينات و زقاق رباط اخليل، خ�س�ض للن�ساء 
وا�سطررن  اأزواجهن  فقدن  اللواتي  الرامل 

للعي�ض يف ظروف معي�سية قاهرة.
ت�ستقبل " اأم حممود " كل الزوار و ال�سواح ، 
و ت�ساأل عن كل كبرية و �سغرية و عن ال�سبب 
البيت".   "�ست  كاأنها  و  الزيارة  ت�سريف  يف 
موؤلفة  لعائلة  بيت  �ست  كانت  هي  و  ل  كيف 
اىل  الأكرب  البن  دفعهم  اأولد،  خم�سة  من 
ح�سب  على  الوالد  وفاة  بعد  الوالدة  طرد 
زعمه لن�سغاله الدائم يف العمل و بعد احلاح 
بكل  تدخلها  ب�سبب  الأم  ا�ستبعاد  زوجته على 
عن  حممود  ام  تتكلم  ل  وواردة".  "�ساردة 
تاأبى  فهي  احلزن،  من  الكايف  بالقدر  ق�ستها 
ت�سمح  ل  كرامتها  و  اخلنوع  اأو  ال�ست�سالم 
لها. و لكنها عو�ست عن تلك اخل�سارة اأبناءها 
باأن ن�سبت نف�سها �سيدة اخلان بعد اأن عر�ض 
عليها  احد الباعة �سنع القهوة يومياً مقابل 
�سوؤون  بها  لتدبر   ، لرية  اّلف  خم�سة  مبلغ 
و  املاأكل  تتجاوز  ل  التي  الب�سيطة  حياتها 

امل�سرب.
تعي�ض جارتها  " ام ح�سني" يف غرفة جماورة 
منها  تفوح  و  واحد  ل�سخ�ض  تت�سع  تكاد  ل 
يظهر  ول  اجلدران،  من  العفونة  رائحة 
منها حتى �سباك �سغري. رغم هذه المكانية 
ال�سيقة تاأبى العجوز ال اأن ت�ست�سيف زوارها 

بفنجان قهوة اأو بكوب من ال�ساي. 
ت�سع "اأم ح�سني" يدها على خدها م�ستذكرة 
عمرها املا�سي، تاركة العنان لدمعتها املكبوتة 
اأن تنطلق بعد اأن �سربت خالل �سنواتها الـ74  
زواجها  ق�سة  فتتذكر  احلياة.  م�سقة  على 
الأول و الثاين و اأيام العّز التي كانت تعي�سها 
بريوت  يف  يعمل  الذي  الثاين  زوجها  مع 
الـ  يف  الأهلية  احلرب  اأثناء  ذلك  بعد  ووفاته 
75 على يد احدى امليلي�سيات اللبنانية. لتجد 
نف�سها جمردة من كل �سيء وعائدة مطاأطاأة 
الراأ�ض اىل م�سقط راأ�سها يف طرابل�ض دون اأن 

تركوها  الثالثة  اأبنائها  حتى  و  ماأوى  جتد 
ليتخبطوا يف غمار احلياة لتجد نف�سها فجاأة 

يف اخلان.
مل جتد "اأم ح�سني" من يوا�سها غري الطفل 
عمر ابن احلادية ع�سر، بعد اأن تركه لها ابنها 
الكرب بحجة زواجه من امراأة ثانية. وحده 
و  ال�سرود  عن   يلهيها  و  يوا�سيها  عمركان 
العودة ل�ستذكار املا�سي و النظر اىل القطط 
اأرجاء اخلان، و ي�سفي  اأمامها يف  التي تعبث 
احلياة و ليوؤكد لالأرامل اأن ف�سحة  الأمل ل 

تزال  موجودة و تنبئهم  بطلوع نهار جديد.
على  م�ستقبله  ت�سع  اأخرى  حكاية   لعمر  و 
ا�ستكمال  عن  جدته  ف�سلته  ان  بعد   ، املحك 
ال�سنة الدرا�سية يف ال�سف اخلام�ض البتدائي  
تاأمني  على  قادرة  غري  نف�سها  وجدت  لأنها 
اأو �سراء  الر�سمية  املدر�سة  الت�سجيل يف  مبلغ 

الكتب حتى امل�ستعملة منها.
يت�سلى عمر باللفني لرية التي تعطيه اياها 
ال�سباح  يف  فطوره  فيتناول  يوم.  كل  جدته 
من  لوحا  او  ت�سيب�ض  كي�ض  ي�سرتي  و  الباكر 
ي�سمع  املجاورة.  املحالت  اأحد  من  ال�سوكول 
التي  الق�س�ض  كل  بذكاء  يحفظ  و  عمر 
ي�سمعها عن اجلريان، و يتذكر ق�سة جارهم 
عدنان الذي ي�ساع عنه انه متحر�ض بالأولد 
لغايات دنيئة يف نف�سه. و يروي ق�سة جارهم 
ب�سبب  املوت  حتى  ابنه  �سرب  الذي  احمد 
التي  الطبع  زوجته  احلادة  و  ال�سديد  �سكره 

ادخلته اىل امل�سح العقلي بعد احلادثة.
الذي  اجلامع  �سيخ  ب�سحبة  عمر  يفتخر  و 
ا�ستخدام  و  اللعب  عن  بالبتعاد  ين�سحه 
ينهاه  و  حرام  لأنه  الكمبيوتر  و  النرتنت 
اأوراق  اأو  ال�سطرجن  يف  اللعب  عن  بالكالم 

ال�سدة لأنه حرام .يف زاوية اأخرى ترف�ض 
ال�سيوف  ا�ستقبال  عابد"  "اأم 
الباب  تغلق  و  ت�سرخ  و  و"تلعلع"ب�سوتها 
ا�ستذكار  اأو  �سرد  من  خوفاً  رمبا  خلفها. 

ق�سة حياتها التي جاءت بها اىل هنا.
التي  جالل"  "ام  لل�سلطانة  اأخرى  حكاية 
جمنونة  اأنها  باخلان  الأرامل  رفاقها  يظن 
على  تطلق  " التي  جالل  "ام  تاأبى   . فّجة  و 
الف�ساح  عن  ال�سلطان"،  " بنت  ا�سم  نف�سها 

عن عمرها احلقيقي، و هي ترتبع بكل اعتزاز 
بجواب:"اأنا  مكتفية  ال�سيقة.  و�سط غرفتها 
بنت  اأنا  و  اليوم  بنت  اأنا  التاريخ،  بعد  خلقت 
احلكم  من  الكثري  جالل  اأم  وحتفظ  بكرا". 
حتى تظن انها امراأة متعلمة بالرغم من اأنها 
ت�سّيع الكثري من التفا�سيل عندما تتكلم عن 
نف�سها. ل  تعلق ال�سلطانة على ق�ستها كثرياً. 
اأنها  فقط تكتفي بنك�ض اأوراق قدمية ليتبني 
لبقية  لتوؤكد  و  حمكمية  لدعاوى  خم�س�سة 
 ، جمنونة  لي�ست  باأنها  ال�سيوف  و  الن�ساء 
فقدته  و  التبانة  حملة  يف  بيتا  متلك  واأنها 
التبانة  التي ح�سلت بني اهايل  اثناء احلرب 

و اأهايل منطقة "جبل حم�سن".
حممود" �ست  "اأم  اىل  جولتنا  ختام  يف  نعود 
ترحب  ل  التي  و  ال�سيوف  لتودع  البيت 
انه  بالقول  مكتفية  العادة  يف  كثريا  بالزوار 
رغم زيارة العديد من الزوار و ال�سحفيني ال 

فينا". اطلع  حدا  وما  �سي  �سفنا  ما  "انو 

ل  للديكتاتورية.  ل  للدميقراطية.  "ل 
ل  للعلمانية.  ل  لل�سيوعية.  ل  للطائفية. 
ل  لالإ�سرتاكية.  ل  للقومية.  ل  للقبلّية. 
الأ�سفر  اللون  كان  لطاملا  للراأ�سمالية." 
اأن ا�ستفزين بريقه الفاقع  اإىل  لوين املف�سل 
على خلفية اأكرث من اإعالن مل�سق تتو�سطه 
العلمانية"  "ل  العري�ض  الأحمر  وباخلط 
الإعالن  اإنه  الأخرى.  بالعبارات  حماطة 
الذي فاجاأين وفاجاأ كل من توافد اىل �ساحة 

التل حيث مت ل�سق الإعالن علًما اأن امل�سرية 
ال�سراي،  مبنى  اىل  التل  �ساحة  �ستنطلق من 
وعالمات  البلبلة  من  الكثري  حوله  فاأثار 
ورا  "هو  التحرير  اأن حزب  ال�ستفهام. فقيل 
اعاد  الآخر  البع�ض  فيما  احلركات"،  هل  كل 
هذه "احلركات" نف�سها اإىل اإحدى اجلماعات 
لحظ  الذي  امل�سورين  اأحد  اأما  الإ�سالمية، 
اإعالن  على  لل�سهيونية"  "ل  عبارة  غياب 
�سي  "حركات  اأنها  رّجح  املفاهيم  كل  �سمل 

ل عّنا!" جماعة داعمة لل�سهيونية تيف�سّ
ولكن عندما انطلقت امل�سرية، بعيدا عن هذه 
العالنات، اختلفت املعايري لتنتقل ال�سعارات 
الراف�سة  ال�سلبية  اىل  القاطعة  ال�سلبية  من 
للعلمانية.  والداعية  الطائفي  للنظام 
وليد  الب  يقول  املطلب،  هذا  من  وانطالًقا 
دب�ض وهو اأول رجل دين ي�سارك يف التحركات 
النظام  اإ�سقاط  اأجل  من  طرابل�ض  يف  املحلية 
الطائفي ورموزه يف لبنان: "اأنا كخوري جايي 
ر�سالتي  ت�سّوه  الطائفية عم  انو  �سايف   لأنو 
اأن  عن  يقال  ما  عك�ض  فعلى  للم�سيحيي." 
النظام الطائفي يحمي امل�سيحيني كاأقلية يف 
لبنان وال�سرق، يوؤكد الأب على اأن "الطائفية 
انو  وبتدفعا  ككل،  الكني�سة  ر�سالة  بت�سّوه 
تاخد مواقف وقرارات بتتعار�ض مع مبادئها. 
اأ�سالته  للدين  فربّجع  الطائفية  الغاء  اأما 
وبهائه." وفيما كانت احل�سود ل تزال ثائرة 
ال�سعارات  تكن  مل  ال�سرايا،  نحو  و�سائرة 
بالعلمانية  املنادية  وحدها  وال�سراخات 
على  املعلقة  فاليافطات  الطائفية،  وبالغاء 
من  تها  ح�سّ لها  كان  العالية  اجل�سور  احدى 
�سد  "الطائفية  الطائفية:  بالغاء  املطالبة 
"�سوء  الدين  وبني  الطائفية  وبني  الدين". 
النا�ض  وبني  الطائفية  وبني  كبري"  تفاهم 
توقفت  فعندما  بكتري".  اأكرب  تفاهم  "�سوء 
اأمام دكان �سغري لأ�سرتي قنينة مياه، �سمعت 
قدمي  ب�سديق  التقت  اأنها  يبدو  امراأة  �سوت 

بالأ�سئلة:  عليه  فانهالت  فرتة،  منذ  تره  مل 
انت  ما  ايه  كمان؟؟  معن  انت  هون؟  "انت 
اأ�سال  انت  الطائفية. قول  طول عمرك �سد 
مًعا.  الثنني  و�سحك  كلها."  الأديان  �سد 
ي�سّمى  ما  هذا  امل�سهد  يف  راأيت  اأنني  حني  يف 
بامل�سحك املبكي. اأما �ساحب حمل املجوهرات 
"يا  خمتلفة:  بنظرة  الكبري  امل�سهد  فراأى 
عّمي كلنا لبنانيني و�سعب واحد. نحنا باألف 
خري. هالأ �سحيح مزعوج من الو�سع ب�ض ما 
طالع بايدنا �سي.." ،واأ�ساف اأحد الزبائن يف 
املحل: " لزم يقبلوا معكن الطوائف بالأول، 
الطائفية  عندك  بالأول.  الكبار  وي�سلحوا 
كمان  واأنا  واهلل  ايه  تخف.  عم  ما  ت�ستد  عم 
احت�سد  حيث  الآخر  ال�سارع  يف  يئ�ست!." اأما 
املارة واأ�سحاب املحال التجارية لرياقبوا عن 
كثب ما يعّكر �سفاء وروتني �سارعهم، ارتبك 
عند  الر�سيف  على  امل�سطفني  ال�سبان  اأحد 
بالتظاهرة  م�ساركته  عدم  �سبب  عن  �سوؤاله 
املرور  "اأنا ما دخلني". وعند  واأجاب بعجلة: 
ال�سرطي  اكتفى  طرابل�ض،  بلدية  مبنى  اأمام 
احكي  فيي  ما  "اأنا  قائال:  ال�سباب  بت�سجيع 
عافية".  األف  يعطيكن  �سي عظيم،  ب�ض  �سي. 
الطريق  امل�سرية  قطعت  املنعطف،  عند  ثم 
اأما ال�سيارات لتمّر احل�سود ومعها اليافطات 
الكربى ومنها التي حملها "عكاريون ل�سقاط 
دولة  "نريد  عليها:  الطائفي" وكتب  النظام 
الدولية  احلملة   - مواطنيها  كل  حتت�سن 

وردًّا  عبداهلل".  جورج  الأ�سري  عن  للالإفراج 
على �سوؤال حول عالقة هذه احلملة با�سقاط 
"لو  عبداهلل:  وائل  يجيب  الطائفي،  النظام 
كان  طائفية  م�ض  دولة  عندو  عبداهلل  جورج 

طلع من احلب�ض من زمان". 
ويف ختام امل�سرية، اي عند الو�سول اىل �ساحة 
النور، كانت م�سّيجة باليافطات: "نعم لإلغاء 
)جمعية  للعلمنة"  ل  ال�سيا�سية..  الطائفية 
الطائفية  لإلغاء  و"نعم  الوالدين(،  بر 
ال�سخ�سية"  بالأحوال  للم�ض  ل  ال�سيا�سية.. 
ثمرة  ال�سيا�سية  "الطائفية  عن  ف�سال 
العلمانيون"  ال�سا�سة  اأيها  ثماركم  من  مرة 
من  الرغم  وعلى  ولكن،  �ساند(.  )جمعية 
تلك،  ال�سفراء  والعالنات  ال�سعارات،  هذه 
�سد  لليوم  الأخرية  �سرختهم  ال�سباب  اطلق 
"بدك  الطائفية:  عن  الناجت  الف�ساد  مظاهر 
بدك  وا�سطة.  تتجوز؟  بدك  وا�سطة.  تتعلم؟ 
تتعرّت؟ وا�سطة. عّتال بالبور؟ وا�سطة. حّفار 
تزور  وا�سطة.  �سّواق حنتور؟  وا�سطة.  قبور؟ 

الدكتور؟ وا�سطة.. وا�سطة.. وا�سطة!"     

املنظمني  بني  ان�سقاق  هناك  ان  اىل  ي�سار 
بع�سها   . املرفوعة  ال�سعارات  خلفية  على 
فقط  الطائفي  النظام  با�سقاط  تنادي 
م�سري  هو  فما  بالعلمانية.  تنادي  واخرى 
ال�سوارع  يف  ينتف�سون  الذين  ال�سباب  هوؤلء 

ي�سرخون �سد غول الطائفية ؟
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كالعادة مل ياأت اأبو اأحمد بالوقت الذي وعدنا 
ال�سيعة  مفرق  على  متاأفئفني  فوقفنا  به، 
املدينة،  اإىل  ليقلنا  جميئه  بك�سل  منتظرين 
�سوت زموره �سبقه اإلينا فا�ستعدينا كتالميذ 
داخله  اإىل  وتدفقنا  البا�ض،  ل�سعود  املدر�سة 
كاإنفجار ماء من باطن الأر�ض على �سطحها 

وكاأننا غري م�سدقني و�سوله. 
جداول  رائحة  اأحمد  ابو  بو�سطة  دافئة   
�سبابيكها  على  معلقة  ال�سيعة  وب�ساتني 
ومقاعدها. اأبو اأحمد ل يتعب متحم�ض دائما 
النعا�ض  ويطرد  وي�سحك،  يحدث  ومتفائل، 
التي  اأم عبدو  عيون  عيوننا وخا�سة من  من 
املدينة  قا�سدة  فهي  باأغرا�سها،  غطتنا 
هناك  ا�ستقرت  التي  اإبنتها  على  لالإطمئنان 
بعد ما تزوجت اإبن عمها الذي يعمل كطباخ 
يف اإحدى مطاعم املدينة. اأخرجت من الكي�ض 
اخلبز  اأرغفة  بع�ض  بيدها  كان  الذي  البني 
التنور فعادت  باأنها خبزتها على  تتباها  وهي 
التنور  لها  بنى  الذي  اإىل زوجها  الذاكرة  بها 
اأقوال بني ن�سوة ال�سيعة  قبل مماته و�ساعت 
وقوتها،  ثرثرتها  من  قلبية  �سكتًة  مات  باأنه 
ال�سوق والإ�ستهزاء،  وبنظارات متاأرجحة بني 
يعرف  كان  ما  ومات  �سبقني  منيح  تقول:" 
يعمل �سي اإل ينام"، وراحت توزع اخلبز على 

املوجودين ومل ت�ستثن اأحدا. 
على �سوت اأغاين فريوز تابع اأبو اأحمد �سريه، 
البو�سطة"  هدير  "ع  لي�ض  املرة  هذه  لكن 

الهوا"،وعي�سى  علينا  ن�سم  اغنية"  مع  بل 
�سروده.عي�سى  يف  غارق  الع�سريني  ال�ساب 
اإىل جامعته فهو يق�سدها يومني يف  متوجه 
الأ�سبوع، وهو مل يتاأقلم يف ال�سكن يف املدينة 
ال�سيعة  ليل  هم�سات  على  النوم  فيف�سل 
ال�سجيج كما يقول، فكان  الإ�ستقرار يف  بدل 
يجل�ض بالقرب من اأمين املتوجه اإىل اجلي�ض 
و�ساحب ال�سحكة الغريبة، وكان يخربنا عن 
علي  اأبو  غ�سب  ويثري  الوقت،  طوال  نهفاته 

من كرثة ال�سحك والتحر�ض به. 
وكاأننا  ن�سعر  اإليه  ننظر  عندما  علي  اأبو 
الزمان.  بيد  م�سنوعة  ل�سيعتنا  لوحة  نرى 
تاريخها  ال�سيعة  حكاية  نرى  فبتعاجيده 
وتفا�سيلها. يكره املدينة ويقول:"باأنها تقتل 
اأجربه على  الأكرب علي  اإبنه  ولكن  الأرواح"، 
على  وقع  ما  بعد  الطبيب  لزيارة  النزول 
داره.  اأمام  العنب  عري�سة  يرمم  وهو  ظهره 
يرف�ض التكنولوجيا وي�ستهزىء من التطور 
ويقول باأنه "ف�ساد ي�سرب باأجيالنا"ويتح�سر 
على "اأيام املا�سي"، اأيام املحبة واأيام ال�سحة 
الب�سر  تغري.  �سي  "كل  ويردد:  واجلمال، 

والهوا وحتى ال�سما".
اأتكي على نافذة البو�سطة واأ�ستمتع بب�ساطتهم 
،واأ�سرق منهم القوة وال�سالبة وحب احلياة. 
واأخبئهم  وتفاوؤلهم  اإميانهم  منهم  اأ�سرق 
ترهقني  حني  لأ�ستن�سقهم  حقيبتي  يف 
ل  �سعاد  روحي،  �سرقة  حتاول  وحني  املدينة 

الأغرا�ض  بع�ض  ل�سراء  اإل  ال�سيعة  تغادر 
به  تبيع  والذي  ال�سيعة  يف  املتوا�سع  ملحلها 
اأدوات  من  الأ�سياء  وبع�ض  لالأطفال  ثيابا 
لكنها  عان�ض  �سعاد  منزلية،  واأدوات  التجميل 
الأطفال  وتنجب  �ستتزوج  اأنها  على  م�سرة 
همها  الفتيات.  اأكرثية  يرافق  اأمل  هذا  رمبا 
حتت  القهوة  وحتت�سي  ت�ستيقظ  اأن  الوحيد 
تنظيف  ثم  �سبايا احلي  مع  الزعرور  �سجرة 
يناديها  من  وتنتظر  الغداء  وحت�سري  املنزل 
عبدو  اأم  ت�سارك  ما من حملها،  �سيء  ل�سراء 
وي�سخمون  ال�سيعة  اأخبار  عن  باحلديث 
والنهايات،  العقد  لها  ويخرتعون  الأخبار 
حتى  الفرامل  على  احمد  اأبو  يدو�ض  وفجاأة 
تعلى الأ�سوات موبخة اإياه، فيهز راأ�سه مييناً 
و�سماًل ول يتفوه باأي كلمة من بعدها يكمل 
لي�سيف  اليمني  على  يقف  م�سرعاً،  طريقه 
ال�سالم  يلقي  اإن  ما  منا،  لي�ض  �سخ�سا  اإلينا 
ومهللني  مرحبني  عليه  اجلميع  يرد  حتى 
عليه.  التعارف  اأ�سئلة  بطرح  يبداأون  ثم  به، 
على  اأحمد  اأبو  مع  فيتفقون  املدينة،  ن�سل 
موعد العودة اإىل ال�سيعة وعلى مكان اللقاء 
ويف  مي�سون  يتاأخر.  ل  كي  عليه  وي�سددون 
خطواتهم تردد، مي�سون م�سرعني للعودة اإىل 

الآمان... 
ي�سرتي  املعتاد  مكانه  يف  اأحمد  اأبو  يقف 
تعبه  ويرمي  �سيجارة  وي�سعل  قهوة  فنجاناً 

جانباً ليتذوق جمال احلياة...

مهرجان  جبيل  مدينة  تطلق  عام  كل  كما 
الزهور مع بداية ف�سل الربيع. حيث احتفل 
يف  مفتوح  مبعر�ض  ال�سياحية  املدينة  رواد 
الورد،  و�ستول  بالزهور  مليء  الطلق  الهواء 
فوتوغرايف  الول  معر�سني،  اىل  ا�سافة 
رافق  مو�سيقي  عزف  مع  ت�سكيلي  والثاين 
النهار الطويل وا�سفى حيوية على الجواء، 
لالأطفال  م�ساحة  تخ�سي�ض  جانب  اىل 
الربيع  بلون  ويفرحون  فيها  ير�سمون 

وحيويته.  
زيارة املدينة مع اإطاللة ف�سل الربيع تخطف 
�ستالت  و  الألوان  متاألقة  م�ساهد  احلوا�ض. 
موجودة  تعد  مل  اأنها  املرء  يح�سب  وزهور 
املنتور  زهر  اللبناين؛  النباتي  القامو�ض  يف 
واخلبيزة  وال�سو�سن  والزنبق  والقرنفل 
اليا�سمني  اإىل  بالإ�سافة  والبنف�سج  واحلبق 
وبع�ض  اجلوري..  والورد  والغاردينيا 
كـ"الك�سك�سة"  حفظها  ي�سعب  التي  الأ�سماء 
من  وغريها  ال�سهرة"  و"�ساب  و"امل�ستحية" 
ا�سماء ال�ستول التي تعلق يف الذاكرة لغرابتها.
ت�ستحق  املهرجان  تواكب  رديفة  ن�ساطات 
املحلي  العمل  جمموعة  منها  الهتمام؛ 
التابعة للجنة مهرجانات جبيل، لأنها تعمل 
اإىل  لت�سل  الزراعي  الإنتاج  ت�سجيع  على 
الأماكن  تنمية  واإىل  املهني  احلريف  الإنتاج 
وكنائ�ض  معابد  من  املنطقة  يف  ال�سياحية 
من  عددا  ت�سم  التي  الدينية،  احلج  ومراكز 
بينهم  ما  يف  التعاون  على  تدربوا  ال�سركاء 
مقاهي  اأجنبية.  خربات  من  م�ستفيدين 
اللبنانيني  والرواد  ال�سياح  بح�سود  امتالأت 
اىل  ليعيدوا  جاوؤوا  خمتلفة  مناطق  من 
حياتهم الوان الفرح والطبيعة. يف املكان ن�ساء 
الزهار  يخرتن  ورحن  ال�ستول  بني  توزعن 
متو�سطة  �ستاندات  انظارهن.  �سرقت  التي 
املختلفة  والنباتات  والزهور  الورود  فيها 
واخرى  ال�سماك.  لبيع  خم�س�سة  واماكن 
واخل�سبية  الق�سبية  وال�سالل  احلرف  لبيع 

وال�سابون البلدي والكرا�سي التقليدية. 
لطيفة  جبيل  مهرجانات  جلنة  رئي�سة  تقول 

الربيع  مهرجان  :"تنظيم   ان  اللقي�ض 
ن�ساط  وهو  جبيل.   اىل  ال�سياح  جذب  هدفه 
مو�سمي ياأتي يف اإطار ن�ساطات اللجنة ومنها 
املهرجانات الفنية ال�سيفية. اأما خ�سو�سيته 
وعيد  الربيع  حلول  بني  بالرتباط  فتتعلق 
لالحتفال  الزهور  من  اأجمل  جند  ومل  الأم، 
ن�ساطات  اأي�سا  "نقيم  وت�سيف:  باملنا�سبة". 
وا�ستعالم  ا�ستقبال  مكتب  لدينا  مرافقة. 
تعريف  نتوىل  للمهرجانات.  تابع  �سياحي 
باملدينة  وال�سياح  اللبنانيني  من  الراغبني 
املتعلقة  املوؤمترات  ننظم  كما  العريقة، 
ن�ساعد  كذلك  والآثار،  العمرانية  باحل�سارة 
حت�سني  على  الفوتوغرايف  الت�سوير  هواة 
نظرية  مبادئ  اإعطائهم  طريق  عن  اأدائهم 
وعلمية وتطبيقية يف الت�سوير الفوتوغرايف. 
املعار�ض  واإقامة  ال�سياحة  على  ون�سجع 
املختلفة، بالإ�سافة اإىل الندوات واملحا�سرات 
التي تتمحور مو�سوعاتها الأ�سا�سية حول فن 
هذا  اأن  اللقي�ض  وتوؤكد  والآثار".  الت�سوير 
املو�سم يوؤدي اإىل اإنعا�ض اقت�سادي؛ اإذ ي�سعب 
يف  مكان  على  الفرتة  هذه  خالل  احل�سول 
ت�سح  ال�سوق  يف  فاحلركة  جبيل،  مطاعم 

باحليوية، وكاأن كل لبنان موجود هنا". 
امل�سور  يح�سر  املعر�ض  م�ساحة  يف 
ليجول  كامريته  بابا  طه  الفوتوغرايف 
يف  الغارقون  الطفال  وجوه  بني  بعد�ستها 
ال�ستندات  ارجاء  بني  و"النطنطة"  اللعب 
واملزج  بالر�سم   م�سغول  وبع�سهم  وحميطها 
بني اللوان م�ستوحني فرحهم من ا�سعاعات 
الورود والزهور البهية. ي�سور ويدور يف املكان 
م�ستعينا بعينه. يلتقط امل�ساهد بكل عفويتها 
م�ستمتعا مبناظر قدمية لالأحجار التاريخية 
حمادة  دميا  الت�سكيلية  الفنانة  اما  لل�سوق. 
يف  املعرو�سة  لوحاتها  ت�ستوحي  انها  فتقول 
وت�ستمد  الطبيعة  لون  من  ال�سوق  ارجاء 

روحيتها من عبق الزهار وجمالها. 
جبيل  مدينة  من  خمتلفة  ربيعية  اطاللة 
غارقة بلون الفرح ورائحة الزهور متالأ �سغف 

الرواد بكل جمالها وحميميتها. 

اللون عنده ظّل للفكرة التي تولد من اأح�ساء 
ري�سته فيبعث فيها روح اجلمال ملّقحة باألف 
حاجة  الر�سم  اأن  يرى  واإح�سا�ض.  اإح�سا�ض 
يفر�ض  اأّنه  اإذ  له  حمّدد  وقت  فال  روحية 
العميق  حزنها  يف  حلظته  ويحاكي  ح�سوره 
�سيفرة  تفّك  اأن  بعد  اللوحة  متت�سه  الذي 
اخلطوط، وهنا تدخل ذات الفنان يف �سناعة 

الإبداع. 
رهبته من الن�ساء وّلدت عنده حياًء مفرطاً يف 
التعامل معهّن، ولأّن املراأة عنده هالة مقّد�سة 
املرئية،  وغري  املرئية  الأبعاد  �سلطة  منحها 
فاملتاأمل لوحاته يكت�سف دلل الأنثى وغنجها 

يف النعكا�سات ومتازج الألوان.
احرتافه لفّن احلفر زاد من قدرته على اإبراز 
�سارخة،  بذاتية  م�سبعة  وظالل  تفا�سيل 
اللحظة  واقع  عن  متوا�سل  ك�سف  فاللوحة 
ا�سطربت  وكّلما  احلياة.  منحتها  التي 
احلوا�ض انتظمت اللوحة، حتى لكاأّنك تذهل 
اأّن هذه الأنامل التي قد تبدو للوهلة الأوىل 
لك عادية قد �سبغت اجلماد بحركة ل رتابة 

فيها حتمل اإليك اأفقا يحتّك بخيالك.
روحه  قرارة  من  ينبع  حني  ي�ستّد  ال�سوء 
لي�سيل على البيا�ض متماهًيا بحنني م�سكوب.
تفر�ض  مهارة  ح�سني  حممد  الدكتور  فّن 
ير�سمها.  اأن  قبل  تر�سمه  فاللوحة  اأ�سولها، 
اأولي�ض  فيه.  ح�سّي  ككائن  اإليها  ويتعّرف 

الر�سم اإح�سا�ض؟
البت�سامة  بقدر  ممتع  حياته  عن  احلديث 
عينيه،  بريق  من  وجهك  على  يعك�سها  التي 
عندما  عفويته.  فت�سدك  ت�سبقه،  ب�ساطته 
عن  يكّلمك  اأنه  تعتقد  لوحاته  عن  يتحدث 

اإحدى بناته.
الأكرث  لأنه  �سهرة،  الأكرث  هو  اجلامعة  يف 
الت�ساقا بهموم طالبه، تقول تلميذته مرينا 
عيط اأنه روح اجلامعة وهذا ما اأّكده كثريون.

ا دولًيا، ويف جعبته اأكرث   �سارك يف 75 معر�سً

الزيتي  الر�سم  بني  منّوعة  لوحة   500 من 
واملائي واحلفر، اإ�سافة اىل احرتافه النحت. 

حتى مو�سيقاه ت�سبهه يف تفّردها.
وما ل يعرفه الكثريون عن حممد ح�سني اأنه 
�ساعر بالفطرة. واأ�سعاره لي�ست اأقل رونًقا من 

لوحاته.
يف  ملَهٌم  اأدائه،  يف  مبتكر  عطائه،  يف  خ�سب 
حديثه.  يف  لبق  بثقافته،  م�سقل  اختياره، 
بطريقة اأو باأخرى ل ت�ستطيع اجللو�ض اأمام 

هذا الإن�سان دون اأن ت�ساب بعدوى الرقّي. 

النظافة شعبة من شعب اإليمان
فال تجعلوا إيمانكم ضعيفًا

 بلدية طرابلس
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وحدها املو�سيقى ا�ستطاعت ان تطوع مزاجية 
)من  ريحانا  ربيع  ال�ساب  املو�سيقي  املوؤلف 
يف  "تناق�ساً"  يحمل  فهو   .)1980 مواليد 
اآن  يف  الواقع  ويعي�ض  يحلم  �سخ�سيته. 
"عاي�ض لرا�سي" كما يقول. ل تعجبه  واحد، 
ال�سخب  ورغم  والدوران".  اأ�ساليب"اللف 
عام  منذ  اأمريكا  يف  عا�سه  الذي  الدائم، 
لبنان،  اىل  عودته  حني   2007 عام  اىل   1998
يف  "كو�سبا"  الوادعة  قريته  يف  والإ�ستقرار 
الدرجة  من  "حامل"  انه  ال  الكورة،  ق�ساء 
الأوىل "الكورة ا�ستطاعت ان تبث رومن�سيتها 

قريته  يف  الطبيعة  �سخ�سيتي".  يف  وهدوئها 
انه  ال  البيانو،  عزف  اىل  اأكرث  يتجه  جعلته 
هجره  الذي  �سغره،  "بالدرامز"منذ  مولع 

ليعزف على اآلتي "البيانو" و"الكيبورد".  
يعي�سها  واقعية  ق�س�ساً  حتكي  مو�سيقاه 
�سخ�ض  لأي  يقول:"ميكن  حوله،  من  انا�ض 
اأغان عّدة  ان يجد نف�سه يف موؤلفاتي". كتب 
"ل  اكت�ست معظمها بلون ان�سيابي وارجتايل 
وفق  اجلاز"  مو�سيقى  ال  تقدمه  ان  ميكن 
عن  �سارخ  تعبري  وي�سيف:"اجلاز  يوؤكد،  ما 
الذات والآخرين بطريقة خمتلفة وماألوفة. 

وطاملا انه يتمتع بالرجتال فبالتاأكيد �ستكون 
مو�سيقاه مليئة بالأح�سا�سي�ض وامل�ساعر". 

العادية  الق�س�ض  تروي  مو�سيقاه  مل�سات 
ان  اليها  للم�ستمع  ميكن  "مكثفة"،  مب�ساعر 
يعي�سها ويلم�سها من خالل "نقرات" �سغرية 
حتت  اغنية  الف  الذبذبات.  تلك  فيه  تبث 
عنوان "رغم كل ال�سعاب "، كتبها اىل جارته 
 40 )عمرها  بال�سرطان  امل�سابة  امريكا  يف 
"رغم  والوقوف  املقاومة  على  حتثها  عاماً(، 
كل املواقف ال�سعبة"، وقد ا�ستمعت اليها قبل 
يومية"،  حياة  معاناة  يقول:"اكتب  وفاتها. 

بدو  يلي  �سخ�ض  لكل  اكتب  وي�سيف:" 
ق�سرية  موؤلفاته  عناوين  ويختار  يقولو". 

لـ"تعلق باأذهان النا�ض". 
"كيبورد"  يذكر اول مرة حني  اح�سر والده 
بت�سع  يكربه  الذي  �سامي  لأخيه  �سغري 
 " عليه  �سغالت  "يطنطن  �سار  كيف  �سنوات، 
الثماين  بعمر  مازال  وهو  يقول(  ما  على   (
"ما خ�سو  ان اهمله �سامي لنه  �سنوات، بعد 
ما يجزم مبت�سماً. من هذا  باملو�سيقى" على 

موهبته.  "الكيبورد" تفتحت 
ابن الكورة اكت�سب من والده ع�سق املو�سيقى 
الدربكة".تاأثر  على  عازفاً  والدي  "كان 
املو�سيقي  تولعه  معظم  ان  درجة  اىل  به 
ال  للمقامات،  ال�سرقية  بالطبيعة  يندرج 
الطريقة  على  وروك"  "جاز  مو�سيقي  انه 
اىل  ينجذب  جعلته  اليقاع  روحية  الغربية. 
و�سارت  املو�سيقى،  خالل  من  ذاته  اكت�ساف 
بعد  املو�سيقية  موهبته  اليه  بالن�سبة  تت�سح 
م�ساركته  وبعد  "الكون�سرفاتوار"،  دخل  ان 
قريته  يف  حملية  فرقة  ع�سرة،  الرابعة  بعمر 
اخلام�سة  ويف  الدينية.   الأعياد  يف  بالعزف 
"بينك  وفرقة  باخ  اىل  ي�ستمع  كان  ع�سرة 
فلويد"، وعبدالوهاب وكثري غريهم، يقول: 
اللحن".  قيمة  اكت�سف  جعلني  التنوع  "هذا 

بعد دخوله اىل جامعة "الك�سليك" للتخ�س�ض 
مو�سيقية  موؤلفة  اىل  تعرف  باملو�سيقى، 
الزرداح،  م�سطفى  عزيزة  تدعى  بها  واعجب 
مدموجة  "اجلاز"  مو�سيقى  توؤلف  وهي 
مبقامات مو�سيقية تركية، ويعتربها "ملكة". 
املتحدة  الوليات  اىل  ذهابه  بعد  وتاأثر 
"بريكلي"  بجامعة  والتحاقه  المرييكية، 
كوريا"  "ت�سيك  العاملي  باملو�سيقي  العريقة 

وهو من اهم مو�سيقيي "اللكرتيك". 
"�سغل  يتحدث عن احلانه بفخر فهي وليدة 

الن�سانية  حتاكي  احلاين  ويقول:"  دائم" 
احلان  يغني  ل  انه  بحزم  ويوؤكد  والعمق"، 
غريه. ويبتعد عن منط الوعظ يف املو�سيقى 
مراهقني  هم  اليه  ي�ستمع  من  معظم  لن 
�سغار ال�سن ول يحبون هذا النمط الروتيني 
يف حياتهم العائلية واملدر�سية. وحني يخربنا 
يف  املو�سيقي  التعليم  يف  جتربته  عن  ربيع 
ي�سعر  اخلا�سة،  لبنان  مدار�ض  اهم  احدى 
طالبه  �سغف  عن  يحكي  وهو  بالغبطة 
باملو�سيقى وحمبتهم له، وهم من املعجبني به 
وي�ساهدون حفالته دوماً ولي�ض اآخرها حفلة 
اقيمت له مع فرقته التي ي�سل عدد اأفرادها 
اىل اربعة اع�ساء )بعد ان يتم قريباً ان�سمام 

عازف غيتار اىل الفرقة(.
يحلم ان يق�سي بقية  حياته على جزيرة نائية، 
الرغم  للعزلة، على  نابع من حبه  رمبا ذلك 
لكنه  ي�ستحي  هو  جّداً".  "اجتماعي  انه  من 
يوؤكد :"خجلي   ، امام اجلميع  ل يظهر ذلك 
غري مف�سوح". يحب ال�سم�ض كثرياً. يق�سي 
ول  ال�ساطىء،  على  ال�سيف  يف  وقته  معظم 
ف�سل  يعتربه  الذي  الف�سل  هذا  يف  يوؤلف 
الراحة وال�ستجمام، لكنه مع بداية اخلريف 
"رمبا  يداخله �سعور جامح بتاأليف املو�سيقى 
مزاجيتي".  يف  عميق  تاأثري  لديه  الطق�ض 
اقتنى  انه  درجة  اىل  كثرياً  احليوانات  يحب 
كلباً ا�سماه "ليون"، ويحاول ربيع دوماً الدفاع 
عنهم من خالل م�ساركته الدائمة بكل حترك 
"مهوو�ساً"  نف�سه  يعترب  حقوقهم.  ي�سمن 
ويكره  واللكرتونيات،  بالتكنولوجيا 
"الالزانيا"،  هي  املف�سلة  اكلته  "ال�سوبينغ". 
اما ما يف�سله على الدوام هو دخان ال�سجائر 
يف  ويدخن  للدماغ  "جمجمة"  يكون  الذي 

اليوم علبة ون�سف العلبة. 
   �ض ايوب

حمطة قطارات طرابل�ض حتتفل اليوم بعيدها 
املئوي وحيدة بني احل�سائ�ض والع�ساب، التي 
ك�سريان  ال�سا�سي  دورها  ونفت  حولها  نبتت 
لبنان  وي�سع  بالعامل  طرابل�ض  يربط  حيوي 

على اخلريطة العاملية.
ياأكلها  خردة  ا�سبح  ال�سريع  ال�سرق  قطار 
ال�سداأ، وت�سرح يف داخلها احل�سرات والقوار�ض 
اآلف  واحت�سن  العامل  م�ساهري  نقل  ان  بعد 

الحالم 
بعيدة   بالد  اىل  طرابل�سيون  حملها  التي 
ومميزاً  مبدعاً  مقاعده  على  عاد  من  فمنهم 

ومنهم من هاجر دون عودة.
الكاتبة  ا�ستوحت  منه  الذي  القطار  هذا 
البولي�سية  روايتها  كري�ستي  اغاتا  العاملية 
"، كان ول  "جرمية يف قطار ال�سرق ال�سريع 
وحنيناً  و�سباناً،  اطفاًل  يراودنا  حلماً  يزال 
ملا�ٍض يتذكره خم�سرمون كلما ركبوا قطار .

اىل  رحلته  عن  يخربنا  زيادة  ف�سل  دكتور 
ان�سى  فيقول"لن  القطار  منت  على  فرن�سا 
عام  يف  القطار  هذا  فيها  ركبت  مرة  اول 
1975 لل�سفر اىل فرن�سا مبنحة من اجلامعة 
درا�ستي،  ملتابعة  الفنون  –كلية  اللبنانية 

وبعدها توالت �سفراتي املتعددة عليه".
عن  فتخربنا  رطل  جان  املخرج  ذكريات  اما 
�سنوات   8 حينها  العمر  من  يتجاوز  مل  طفل 
القطار  لركوب  ال�سوق  بغاية  كان  عندما 
حفر  ما  ان  رطل  ويذكر  حلب  اىل  عمته  مع 
بذاكرته هو ذلك ال�سخ�ض الذي كان ل يغادر 
يلب�ض  القطار،  هذا  من  جزء  كاأنه  مكانه 
وعندما  املال  من  رزمة  ويحمل  خيل  بنطال 
انه  الرجل اجابته  �ساأل عمته عن مهمة هذا 
يقوم ب�سرف النقود و�سراء العمالت املختلفة 
رطل  ركب  كلما  الن  حد  واىل  وتبديلها، 
التي  الوىل  املرة  �سورة  امامه  تربق  قطاراً 

انطلق فيها من طرابل�ض.

منذ  حتلم  )19�سنة(،  طرابل�سية  فتاة  �سم�ض 
طفولتها بركوب "الرتن". وتقول �سم�ض:"يف 
كل مرة كنت امّر بال�سيارة بالقرب من املحطة 
ك�سابق  يعمل  القطار  يعد  مل  ملاذا  امي  ا�ساأل 
تبق  ان احلرب مل  والدتي  ؟ جتاوبني  عهده 

على ح�سارتنا �سيء".
املانية ال�سنع    G8 و G7 قاطرات من طراز
عددها  يت�ساءل  ومقطورات  الوجود،  نادرة 
حرب  كتعوي�سات  اتت  ال�سباب  معرفة  دون 
اأنها  العلم  مع  الوىل،  العاملية  احلرب  خالل 
حتظى باهتمام دويل من قبل متاحف الثار 
فمئات الطلبات تقدم �سنوياً للدولة اللبنانية 
بغية �سرائها وتقابل بالرف�ض فال يزال لبنان 
او  اهتمام  دون  مركونة  كخردة  بها  يحتفظ 

عناية . 
نتيجة  فهي  واهلها  لطرابل�ض  ملك  املحطة 
انهارت  ان  بعد  والبلدية   املدينة  اهل  اكتتاب 
يكن  مل  الذي  با�سا  جمال  ع�سر  يف  ماليا 
يدفع اجور املوظفني، فلم ير�ض عندها اهل 
العمل  عن  حمطتهم  تتوقف  ان  طرابل�ض 

وعملوا جاهدين على ا�ستعادتها.
منط هند�سي ل جتده ال يف حمطة طرابل�ض، 
اىل  ا�سافة  للت�سليح  هنغارين  حتوي  التي 
موجودة  تزال  ل  وكافترييا  املحطة  مبنى 
جاهداً  حتاول  حديدية  و�سكة  الن  حد  اىل 
ان تتبعها بني غابات احل�سائ�ض، اما ال�سينية 
انتهاء  على  القاطع  الدليل  فهي  امل�ستديرة 
املحطة  هذه  يف  هنا  العاملية،  القطار  دورة 

ومنها يعاود رحلته جمدداً .
لعادة  ال�سا�ض  حجر  و�سع   2002 عام  يف 
الذي  واخلط  طرابل�ض   حمطة  �سكة  تاأهيل 
يربط طرابل�ض بحم�ض من طريق العبودية، 
ومت �سراء  احلديد الالزم للم�سروع ول يزال 
هذا احلديد بانتظار قدره يف مرفاأ طرابل�ض 
توتر  ب�سبب  ام  داخلية  �سيا�سية  ل�سباب  هل 

؟  امل�سروع  امتام  يتم  �سوريا مل  العالقات مع 
التابع  الق�سم  ان  العلم  مع  يعرف...  احد  ل 
لالرا�سي ال�سورية ويربط حم�ض بالعّبودية 

قد مت اجنازه يف عام 2005.
اما يف عام 2009 يف حملة للتنقيب يف املحطة 
التي  �سملت اي�سا حملة نظافة مت العثورعلى 
  TRI –POLI عليهما  كتب  حجرين 
طرابل�ض  تاريخ  بقايا  هما  احلجران  هذان 

على  بارزاً  دوراً  لعبت  ملدينة  ورمز  احل�ساري 
اخلريطة العاملية .

حمطة  ا�سدقاء  با�سم"  �سبابي  جتّمع 
خالط  اليا�ض  النا�سط  نظمه  طرابل�ض" 
احياء  اعادة  اىل  هدف  مواطن   1500 و�سم 
بيئية  ب�سرية  ال�سكة احلديدية  كو�سيلة نقل 
يف الدرجة الوىل ملا توفره من طاقة واأجرة 
ال�سري،  زحمة  م�سكلة  وحتل  موا�سالت 

واقت�ساديا  جتاريا  �سياحياً   املنطقة  وتنع�ض 
اثري  كمعلم  املحطة  ت�سنيف  اىل  بال�سافة 
ال�سرق  "متحف لذاكرة  وان�ساء  معتمد عاملياً 
جتارية  مراكز  باقامة  ي�سمح  مما  ال�سريع"، 
اوتيالت  من  متعددة  وم�ساريع  املتحف  حول 
خريطتها  اجماد  لطرابل�ض  فيعيد  وفنادق، 

ال�سياحية.



بارات  اأحد  يف  املو�سيقية  حفالته  اآخر  يف 
بـ"مو"  امللقب  كبارة  حممد  اأطل  "مينو"، 
بال�سجن  واملليء  واحلزين  الهادىء  ب�سوته 
ليغني برهافة ح�ّض  دفني عن م�ساعر خا�سة 

ويومية.
بالإبداع  ينب�ض  الطرابل�سي  ال�ساب  "مو" 
بثقة،  الفن  اليوم يعرب طريق  واملوهبة، وهو 
اإليه. واليوم يف ر�سيده  لي�سل اإىل ما يطمح 
باأن  ولكن هذا مل مينع  واحد ل غري،  األبوم 
وي�سجعه  ب�سدق  يحبه  لـ"مو" جمهور  يكون 

يف كل خطوة يخطوها يف عامل الفن.
الع�سريني  ال�ساب  املغني  "مو"  ينتظر  الكل 
بحما�سة ومتعة لي�سل معه اىل عامل ال�سحر. 
يف اإحدى حفالته، يف  مقهى "اهواك "، الذي 
لطاملا احت�سن موهبته،غ�ّض املكان مبعجبيه 
اأن  بعد  الأوىل  للمرة  ل�سماعه  اأتوا  باأنا�ض  و 
�سمعوا من الأ�سدقاء عن موهبته. بداأ �سوت 
فامتزج  املوجودين،  �سماع  مبداعبة  "مو" 
لينحت  ال�سامعني،   واأهواء  املكان  برومن�سية 
الكل رحل مع  �سالما ل متناهياً.  القلوب  يف 
ودافئ  غريب  عامل  اإىل  واإح�سا�سه  �سوته 
بفنه  اأعجب  "مو"  �سمع  من  كل  وحميمي. 

واح�سا�سه املرهف.
وع�سقه  �سغفه  بف�سل  اإ�ستطاع  "مو" 
اجلامعية  درا�سته  بني  يجمع  اأن  للمو�سيقى 
الهند�سة  كلية  يف  جامعي  طالب  فهو  وفنه، 
الفن  اإختار  البلمند.و  جامعة  يف  الكيمائية 
ح�سريته،  تثري  اأمور  وعن  ذاته  عن  ليعرب 
اأنامله  �سغف بالعزف منذ عام 2007،  وبداأت 
اأعذب  بعد  فيما  لتخلق  باإتقانه،  الوقت  مع 
يغني،  ما  كلمات  يكتب  اأي�ساً  وهو  الأحلان. 
كما  احلياة،  فل�سفة  وعن  نف�سه  عن  معرباً 

يقول.
اأيلول  انهى حممد كبارة الألبوم الأول له يف 
2010، ولكنه مل يب�سر النور اإل يف 19 �سباط 
ويعرب  اأغاين.  خم�ض  عن  عبارة  وهو   ،2011
واجلهل،  للظلم،  اإ�ستنكاره  عن  خالله  من 

ووجه احلياة ال�سيء.
اأنه  كما  عدة،  فرق  مع  غنى  بداياته  يف 
 Alice" الإنكليزي  الكمنجة  عازف  رافق 
ولفت  بفنه  "مو"  فتميز   ،"Howick

الأنظار حول ما ميلك من اإبداعات.
لأنه  والقلب  الإح�سا�ض  ي�سيب  يغني  حني 

كلمات  �سكل  على  واإح�سا�سه  عواطفه  يرتجم 
بفنه  اأن يرحب  اإل  ال�سامع  بد لإح�سا�ض  فال 
ليطور  جاهداً  "مو"  يعمل  معه.  ويندمج 
اليومية  بالتدريبات  فيقوم  وغناءه،  عزفه 
مهرجان  يف  �سارك  اأنه  كما  متاألقاً.  ليبقى 
وهو  فرقة.  ع�سر  اإثنتي  �سم  الذي  بريوت 
يخ�ض  فيما  دورات  متابعة  على  اأي�ساً  م�سّر 

فنه لريتقي اإىل الأف�سل دوماً.
"مو" ل ينكر من دعمه، خا�سة خالد مرعب 

اأول  ليطلق  �ساعداه  اللذان  خالط،   واليا�ض 
يف  مر�سوما  �سداه  ليزال  األبوم  له.  األبوم 
ما  بعد  والآن  الغنائية.  حمفوظاتنا  جعبة 
كربت  الأول،  األبومه  يف  جناح  من  حققه 
م�سوؤوليته اأمام جمهوره ليقدم لهم الأف�سل 
القمة  ولكن  طويلة  اأمامه  الطريق  والأروع، 
مثقال  كان  لو  حتى  يوماً  ليعتليها  موجودة 

بتعب النجاح.                                  
                                                          ر. ر�ستم

فتتعرف  احلكاية.  تن�سج  الكالم  خيوط  من 
عتبة  على  ن�سيته هي،  ما  عنها  وتعرف  اإليها 

الوعي بني �سناديق الذكريات املتنكرة.
امتالأ خواء رحمها  ماء �سعفها حني  ابتلعت 
لفي�سان  روحها  واأ�سلمت  الطبيعة.  بقوة 
يعد  مل  نب�سها  باطنها.  يف  الراكد  الأحالم 
يعزف ترنيمته، �سوى متزامناً مع انقبا�سات 
احلياة التي اأح�ست بامتالكها عندما ح�سلت 
ل  جوفها.  يف  اأمانة  بها  الحتفاظ  حق  على 
ب�سرخة  اإل  العطاء  ل�ستقبال  اأبوابها  تفتح 

نذير للخ�سوبة. 
الوقت،  عقارب  على  حم�سوبة  غري  �ساعات 
لكرثة تزاحمها على وجهة تاأمالتها لإ�سارات 
تنبعث من داخلها وكاأنها "�سيفرة" عبور اإىل 
قامو�ض �سغريتها.  لغة باتت تتقن مفرداتها 
كامل مدلولتها.  الإح�سا�ض على  حتى طغى 
عن  خيالتها  حمت�سنة  ق�ستها  انتظار  اأيام 
�سورة منتظرة. رفعت �ستارة احلقيقة لتعيد 
حرارة طفولتها مع ولدة البت�سامة يف عيون 
من  رونقها  اكت�سبت  التي  والأ�سياء،  الأماكن 
اأحالمها  ا�ستعال  اأوج  ويف  قدومها،  فرحة 

و�سخب اأفكارها...كانت.
الأمومة  اأ�سطورة  "دمييرت"  هي.  كانت 
الطريق  على  جال�سة  دمييرت  اليونانية. 
رحلة  والكرب يف  باأ�سد حالت احلزن  متاأزرة 
الإلهة  قلب  الهم  ينه�ض  ابنتها.   عن  البحث 
حماولة  والبحار  الأر�ض  جتوب  وهي  الأم، 
العثور عليها، حتى وجدتها يف العامل ال�سفلي 
فوهة  يف  الأموات  عر�ض  على  منت�سبة 

اجلحيم.
على  ليدو�ض  ق�سوته  ينتعل  وهو  �سورته 
احالمها ويجربها على اإجها�ض حياتها. هو 
لت�ستفيق  باطنها.  من  معها  حملته  ما  اآخر 
اآمالها  على  وجعها  بحرقة  امل�سفى  �سابغة 

من  واملبتورة  الطبيب  بطعنات  املهرتئة 
من  كل  اأدمت  كلماتها  �سظايا  احلقيقة. 
ح�سر جنازة األوهيتها وهي تردد:"اأعيدوها..
لطاملا  رحماً  لتنع�ض  اأعيدوها..اأعيدوها. 
عروقي.  يف  احلياة  لي�سخ  نب�سها  انتظر 
اأعيدوها �ُسلطاناً ل تثمر حمبته اإل يف اأح�ساء 

ا�ستهوته ونذرت قوتها لمتالكه". 
يف  يقبع  كمن  بال�سمت  مدثرة  اأراها  الآن 
فيه  يبحث  روحه  منه  اغت�سبت  وقد  فراغ. 
عن ظٍل جمّرٍد منه، �سمت جاف اختنقت به 
باطن  ذكريات احرتقت يف  رماد  كلماتها من 
من  �سفحاته  تال�ست  حتى  واأحرقته  وعيها 

عقل هرم باحلقيقة والنتظار املعّجل.
جتل�ض  اأن  اختارت  بالزمن  عائدة  م�سافرة 
وحيدة يف هذه الزاوية تتاآكلها احل�سرة. غائبة 
ال�سور،  كل  من  املتن�سل  وعيها  ظلمات  يف 
لبنتها  احللم  يف  احت�سنتها  �سورة  �سوى 
اليقني  يتاأرجح  النور.  �ساعة  تبلغ  مل  التي 
اأمام عينيها الغائرة يف التيه. فرتاها حتاول 
فيبداأ  بعودتها  واهية  احتمالت  ا�سطياد 
احلياة،  من  اخلاوية  اأح�سائها  مع  حوارها 
�سوى من جرح مازال ينزف تعلقاً بنفحة اأمل 

على �سرير اخليبة.
اإح�سا�سها مبن حولها ومن يزورها قد نق�ض 
تتحرك  اأو�سالها  ترى  ول  النتفاء،  حد  اإىل 
متقوقعة  يعيدها  طفل  �سرخة  مع  �سوى 
باب  ُبعد  ا�ستغل  عنها.  راحلني  اح�سائها.  مع 
وجهها  تعابري  بنظراتي  لأقطف  اخلروج 
عينيها  تغم�ض  وهي  احلزن  يف  املتكا�سل 
املطلق  والن�سيان  املوت  مقاومة  احلياة  عن 

لنفحات واقعية ما�سية.
اإنها دمييرت، بحلة احلزن تنازلت عن األوهيتها 
يف معبد التزان واحتفظت باأمومتها امل�سلوبة 

على �سفري الهلو�سة.

الذهبية  املرحلة  وتاريخ  لبنان  ذاكرة  من 
يف  ال�سمد  عبد  ندى  العالمية  وثقت  فيه، 
يهود  رحلة  النهار"  "دار  عن  ال�سادر  كتابها 
بريوت الغام�سة من خالل جمموعة ق�س�ض 
جريانهم،  او  ا�سحابها  ل�سان  عن  مروية 
عرب  الوا�سح  ال�سرد  ا�سلوب  فيها  اعتمدت 
ال�ستق�سائي  البحث  يعتمد  كتابي  منط 
الذي ل ينف�سل عن مكونات عملها يف حمطة 
العمل  ا�سلوب  الربيطانية.  �سي"  بي  "البي 
لبنية  كاأ�سا�ض  والدقة  بالب�ساطة  ات�سف 
الق�س�ض يف كتاب عنونته عبدال�سمد بـ"وادي 

ابوجميل")ق�س�ض عن يهود بريوت(. 
عمل توثيقي بامتياز مبني على وقائع دقيقة 
عا�سها اليهود يف لبنان  خالل فرتة ال�ستينات 
يف  اليهودية  الطائفة  كانت  اذ  وال�سبعينات، 
بامتيازاتها  تتمتع   الطوائف  ك�سائر  لبنان 
اخلا�سة وباحلماية وحرية اداء ال�سعائر، التي 
كفلها لها القانون وقتذاك،   فيما عدا احلياة 
لبنان  تاريخ  ال�سيا�سية حيث مل يخ�س�ض يف 
نيابيا  مقعدا  يوما  والد�ستوري  ال�سيا�سي 

"املجل�ض  كان  اذ  اليهودية.  للطائفة  واحداً 
للطائفة،  الوحيد  املمثل  هو  اليهودي" 

واملرجعية الر�سمية التي تتابع م�ساحلهم. 
كتاب عبدال�سمد  مل يهدف اىل توجيه ر�سالة 
بني  التمييز  حاولت  بل  حمددة،  �سيا�سية 
جمتمع اليهود ك�سعب مبعزل عن ال�سهيونية 
ن�سيج  من  ا�سا�سي  وكجزء  العاملية،  وحركتها 

الوطن العربي واللبناين. 
عبد  وجدت  لبنان،  طوائف  عن  بحثها  يف 
يهودية  لعائالت  و�سجالت  ا�سماء  ال�سمد 
الواقع.  يف  اثر  لها  يكن  فلم  عنها  بحثت 
جلاأت اىل التحري عن املو�سوع  فاهتدت اىل 
واكبوا  ليهود  وا�سماء  هواتف  وارقام  عناوين 
وبع�ض  كندا  اىل  هاجروا  ثم  الفرتة  تلك 

الدول الخرى.
 مل ترتدد يف اجراء ات�سالت هاتفية معهم. 
واخربوها  املرحلة  تلك  عن  ب�سهادتهم  ادلوا 
حكايات "زمن جميل" وما�ض حفر يف قلوبهم 
جريان  ذكريات  غابرة.  لذكريات  حنينا 
بهم  واحتكوا  عا�سروهم  ومعارف  وا�سحاب 

حاولت  ذكريات  وملح"معهم.  واكلوا"خبز 
بعد  عنوة،  ال�سهيونية"  اقتالعها  "احلركة 
الواحد  الوطن  ابناء  على  العداء  فر�ست  ان 

الذين عا�سوا �سوية على "احللوة واملرة".
ال�سمن  وماري  مزراحي  �سليم  ق�سة  من 
الفتاة امل�سيحية اىل ليزا وغريهم من ابطال 
الكتاب، يالحظ ان كل هوؤلء تركوا لبنان يف 

�سكل طارىء ومفاجىء.  
العداء  حالة  اخذت   1967 عام  حرب  بعد 
اجلمعيات  مغريات  مع  تت�ساعد  لليهود 
اليهودية التي كانت حتث النا�ض على الرحيل 
البنات  زواج  وتكاليف  امل�ساكن  تاأمني  عرب 
املالية وكل ما يتبع مرا�سم  املعونات  وتقدمي 
الزواج من التكاليف التي هي على عاتق اهل 

العرو�ض عند اليهود.
"باخرة الربعاء" التي كانت تقل  وعلى منت 
منازلهم  يرتكون  كانوا  ا�سرائيل  اىل  اليهود 
مل  رمبا  ذكريات  مع  ويتال�سون  واغرا�سهم 
ازالتها  عن  عداء  او  حرب  او  حركة  اي  تقو 
دون  واحبائهم  جريانهم  ويرتكون  يرحلون 

الوادي  �سكان  فيبقى  وداع،  
ا�سخا�ض  اىل  احلنني  يغلبهم 
ل تربطهم بهم �سوى الذاكرة.
خالل  من  املالحظ  لكن 
ابو  �سكان  وح�سب  الروايات، 
امل�سرتك  احلدث  ان  جميل 
مغادرة  هو  الق�س�ض  كل  بني 
ي�سوبها  بطريقة  اليهود 
التامة وان  الغمو�ض وال�سرية 
الغالبية ال�ساحقة قد انقطعت 

اخبارهم بعد الهجرة.
طاملا  الذي  الت�ساوؤل  اما   

�سمعناه جميعا ول نزال نطرحه: هل ل يزال 
يف لبنان يهود يعي�سون بيننا؟ هل من املمكن 
وميار�سون  ا�سماءهم  غريوا  قد  يكونوا  ان 
ما  هل  وخفاء؟  ب�سرية  وطقو�سها  ديانتهم 
اقليمية  تغريات  من  حالياً  حولنا  يح�سل 
نعود  مرحلة  اىل  ال�سالم  بعملية  �سيذهب 
بها اىل الندماج الن�ساين يف عالقتنا معهم 
ونقابلهم يوميا على الطرقات يف املحالت او 

�سيارات الجرة ونرمي عليهم ال�سالم؟ ام ان 
العداء وال�سطهاد قد حفر اثالمه يف نفو�سنا 
ونفو�سهم على حد �سواء، ومل نعد نتقبل اي 

فرد منهم مبعزل عن ال�سهيونية؟ 
جمعها  عبدال�سمد  حاولت  مناذج  هي  اذا 
لرتوي حكاية جماعة عا�سوا يف ن�سيج لبنان، 
حكايتهم جاءت نتفاً غري وا�سحة مثلها مثل 
بكل  الق�سة  تكتمل  ان  امل  ق�س�سهم...على 

تفا�سيلها املخبئة. 
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ي�سبه حي "هارمل" يف نيويورك، لكن الوجهة 
الوجوه  طرابل�ض.  "مينا"  باجتاه  املرة  هذه 
ول  اأفريقية،  مبالمح  الب�سرة،  داكنة  هناك 
رق�سة  باحياء  الن�سوة  احتفظت  ان  عجب 

الـ"مامبو".
املكان:"حو�ض العبيد"، اأو قطعة من اأفريقيا 
ببوؤ�ض اأبنائها وعرقهم امللّون، حملته اأ�ساطيل 
امليناء  اىل  ع�سر  التا�سع  القرن  يف  ال�ستعمار 
ال�سمايل لري�سو "حياً"ذو طابع خا�ض يعاند 
منذ ت�سّكله الفقر املكّوم يف منازل تفوح منها 

رائحة العتمة والهمال واملعاناة اليومية.
"احلو�ض"لأمواج  جماورة  من  الرغم  وعلى 
يف�سح  باحلركة،  الناب�سة  واملدينة  امليناء 
الأ�ساطري  حتكيه  ما  تقّيدها  حياة  الداخل 
تفارق  ل  التي  ال�سوداء  القارة  لعنة  عن 
والزمان. املكان  يف  ابتعدوا  مهما  اأبناءها 
حياة بحاجة اىل ترميم يف الن�سان واحلجر 
فعله،  الأبناء  يحاول  ما  وهو  ال�سواء،  على 
غرف  بهم  ت�سيق  الذين  الأطفال  ي�ساندهم 
احلي وكمدها فتخرجهم من قلبها، ليدلفوا 
يك�سر  و�سجيجهم  راك�سني  احلي  اأزقة  بني 
اأم  املن�سية.اأّما  الأمكنة  تلك  يف  الوقت  ثقل 
فانها  الظهرية،  قيظ  من  الهاربة  ب�سري، 
وجهها  تظلل  خفيفة  ن�سمات  عن  تبحث 
بجانب حبلي غ�سيل ينوءان حتت ثقل احلمل 
ال�سغري  الزقاق  يف  املارة  "العائلي"وعيون 
جداً.ولي�ض بعيداً عنها، تتعاىل الطرقات من 
الدهان  برائحة  املمزوجة  "املوبيليا"  ور�ض 

والترن.
رواية،  من  اأكرث  احلي  ت�سّكل  بتاريخ  حتيط 
عاماً(   42( �سويطلي  حما�سن  احداها  ترّجح 
التي احتفظت بحكايا كبار ال�سن:"ما يرويه 
بع�ض ابناء ال�سكان الوائل من العرق ال�سود 
الفرن�سيني  قبل  من  هّجرت  عائالتهم  باأن 
وكانوا  افريقيا  يف  بالدهم  من  والنكليز 
عبيداً لهم.اأح�سروهم اىل هنا حيث تركوهم 
واخل�سب  الق�ض  من  بيوت  يف  وحيدين 
العبيد"  بـ"حو�ض  احلي  ف�سمي  و"التوتيا" 

تيمناً ب�سكانه ال�سود".
اختلطن  اللواتي  من  )63عاماً(،  ابراهيم  ام 
باأبناء املدينة.تزوجت رجاًل ابي�ض من امليناء، 
�سغرية.  فيه  ن�ساأت  الذي  احلي  �سكن  لكنه 
حتكي:"بداأ الختالط �سيئاً ف�سيئاً بني العبيد 
بهم  خا�ساً  جمتمعاً  لأنف�سهم  كّونوا  الذين 
وبني حميطهم امليناوي والطرابل�سي و�ساروا 
و�سفيح  اخل�سب  و  الق�ض  من  بيوتهم  يبنون 
"التوتيا" وتبادلوا جتارياً مع حميطهم  من 
الزواج  ان  ال  وكّونوا عالقات جتارية معهم. 
الزيجات  كرثت  حيث  الثاين  اجليل  مع  جاء 
النظرة  تبقى  اليوم  حتى  لكن  املختلطة. 
ام  �سوداء".  ب�سرة  ا�سحاب  كوننا  الينا  �سلبية 
ال�سوداء  الب�سرة  ابناء  من  و�سواها  ابراهيم 
على  يحافظون  زالوا  العبيد" ما  "حو�ض  يف 
من  وبع�ساً  اخلا�سة  وماأكولتهم  تقاليدهم 
عاداتهم الفريقية التي يتوارثونها جياًل بعد 
جيل يف "احلو�ض" ول �سيما حمافظتهم على 
رق�سة الـ"مامبو" التي توؤديها فتيات احلي يف 

املنا�سبات.
ال�سغري  الطفل  ي�ستقبل  احلي،  يف  جولة  يف 
حممد )5 �سنوات( عد�سة "الكامريا" بخجل، 
فيما عيناه امل�سكونتان بالبوؤ�ض تلتقط ال�سوء 
ب�سراهة.يرك�ض الطفل اىل داخل بيته فتخرج 
والدته، وتنظر بغرابة ثم تغلق الباب وراءها. 
تعرب  لـ"خطني"،  تت�سع  ل  �سّيقة  اأزقة  ويف 
دراجة نارية ب�سعوبة بني املارة. تطل ام �سليم 
مّرحبة.ت�ساأل:  غرفتها  باب  من  �سنة(   54(
تفتح  للزوار،  تطمئن  اأنتم؟".وبعدما  "من 
كانت وجارتيها  املنزل اىل غرفتها حيث  باب 

ال�سيقة  الغرفة  يف  ال�سباح.  قهوة  ي�سربن 
م�سفوفة  الفر�ض  وبع�ض  مبقورة  "كنبات" 
يف  "العي�ض  اأن  �سيلم  اأم  تقول  بع�سها،  فوق 
والعوز".  الفقر  �سجناء  فنحن  ب�سع،  احلي 
غريبة.  حرية  وجهها  تقا�سيم  يف  تعي�ض 

املدار�ض،  درب  يعرفوا  مل  جميعاً  اولدها 
ان  حتاول  الذي  )11عاماً(  ال�سغري  �سوى 
مدر�سة  داخل  ابقائه  يف  العلم  يحب  جتعله 
"تويف زوجي منذ 11 عاما  داخلية وجمانية. 
امام  امليناء".تركني  "بلدية  يف  عاماًل  وكان 

ار�سخ  ان  ال  ا�ستطع  فلم  �سعبة  م�سوؤوليات 
ويف  للجريان،  الثياب  بيع  يف  عملت  للقدر. 
اأولدي،  حاجيات  لوؤمن  النا�ض  بع�ض  بيوت 
وحني بداأ املر�ض يفتك بج�سدي ترك اطفايل 
اعمال  يف  ال�سقاء  رحلة  وبداأوا  مدار�سهم 

"املوبيليا"  ور�ض  يف  يعمل  بع�سهم  قا�سية، 
القريبة وبع�سهم الآخر يف ور�ض احلدادة".

�سبحية �سرحان بخيت عجوز يف العقد ال�سابع 
من العمر. ولدت يف احلي وترعرت فيه منذ 
منطقة  من  نزح  قد  والدها  وكان  طفولتها 
"احلارة  من  باأمها  وتزوج  العكارية  حلبا 
اجلديدة" يف امليناء و"�سكنا يف غرفة خ�سبية 
�سبحية  احلاجة  تتذكر  تقول.  ما  هنا" على 
العي�ض قدمياًَ يف احلي متح�سرة:" كانت حياة 
حلوة.  والع�سرة  �سهلة  كانت  فاملعي�سة  هادئة 
اليوم ما عاد بامكان املرء ان ي�سع �سره عند 
احد لنه حتماً �سيف�سيه. كنا نعي�ض كلنا على 
البغ�ساء،  نعرف  نكن  مل  واملحبة.  الطيبة 
كنا  عندما  علينا  تخفن  ل  امهاتنا  كانت 
عيونهن  لن  نلعب  احلي  يف  يرتكنن  �سغارا 
م�سوؤولة  منهن  واحدة  وكل  تراقب،  جميعها 
م�سوؤولية  فهذه  احلارة،  واولد  اولدها  عن 
يف  كان  قائلة"  احلاجة  وتو�سح  جماعية". 
احلي الذي ي�سمى اليوم بـ"حي امل�سلخ" )تابعاً 
وا�سعة  ترابية  باحة  تو�سعه(  بعد  للحو�ض 
بئر ماء  نلعب فيها ونت�سلى. وكان هناك  كنا 
وناأخذ  منه  ون�سرب  قربه  نلعب  كنا  �سغري 
والغ�سيل  اجللي  يف  ل�ستخدامها  املاء  منه 
ان  �سبحية  احلاجة  وتتذكر  وال�ستحمام". 
العبيد" كان  "حو�ض  يف  املجتمع  اول مالمح 
ويدعى  ال�سود  ال�سكان  لحد  دكان  وجود  مع 
احلاج ابو �سالح. وعن حياتها اليوم تتحدث 
�سبحية "يل �ستة اولد ربيتهم يف هذه الدار" 
وت�سري اىل الغرفة:" يف البداية كانت واحدة 
احداهما  ا�ستخدم  اثنتني،  اليها  ا�سفنا  ثم 
اليومية  احلاجات  بع�ض  فيه  ابيع  كدكان 
لل�سكان وا�سرتزق منه. تزوج اولدي جميعهم، 
بع�سهم ي�سكن معي مع اطفالهم ول ميكنهم 
ان يعيلونهم فاأقوم مب�ساعدتهم من مدخول 
الدكان". وتوؤكد ان "اللفة وحدها قادرة على 

ان جتعلنا مقتنعني بقدرنا".
ام  احلاجة  اىل  �سبحية  احلاجة  بيت  ومن 
منري )52 �سنة( حيث كان اولدها ي�ساهدون 
العربية واختهم  اىل  م�سل�ساًل تركياً مدبلجاً 
التلفاز.  ل�سوت  اآبهة  غري  نائمة  الكبرية 
كثرية  وفر�ض  كبريتان  كنبتان  فيها  الغرفة 
رف  على  �سباح  كل  بت�سمي�سها  احلاجة  تقوم 
خ�سبي امام بيتها. احلمام ل باب له �سوى عازل 
فيها  تع�س�ض  الغرفة  رائحة  �سغري.  قما�سي 
غاللت النوم، عابقة باأنفا�ض الليلة ال�سابقة. 
والعوز  واله�سا�سة  "الفقر  ان  منري  ام  تقول 
اقل ما ميكن ان ن�سف به جمتمع احلو�ض". 
لدى ام منري ولد من ذوي احلاجات اخلا�سة 
ابنها  ان توؤمن له عالجه، يعمل  ل ت�ستطيع 
منري يف "مل التنك" ويبيعه وما ياأخذه يومياً 
ي�سرفه على البيت. وحال ابو حممد م�سابه 
الذين نزحوا من  ال�سقاء. كان واحداً من  يف 
قرى عكار للعمل يف مرفاأ طرابل�ض يف بداية 
اجلديد  املرفاأ  احالم  راودته  وكانت  ن�سوئه، 
وهو يعلم بان ما يتقن عمله هو ما يحتاجون 
اليه يف ميناء طرابل�ض: �سناعة املراكب. ترك 
احلاج ابو حممد قريته احلدودية مع �سوريا 
يف  و�سكن  امليناء  اىل  ال�سباب  بجراأة  وانطلق 
فاذا  "احلو�ض".  يف  الق�سبية  الغرف  احدى 
اولده  تركه  ان  بعد  وحيداً  اليوم  يعي�ض  به 
فقراً  اقل  احياء  يف  اف�سل  عي�ض  اىل  ورحلوا 
معلقاً:  �سيجارة  ي�سعل  احلو�ض.  عي�ض  من 

املوؤبد". كال�سجن  احلو�ض  "هذا 
يف قلب الزقة املن�سية، حت�سر ابت�سامات اأبناء 
احلو�ض يف الوداع. عيونهم ترجو نقل واقعهم 
من  ياأتي  ع�سى  وب�ساطته،  واأحواله  بفقره 
ينت�سلهم من البوؤ�ض الذي يعي�سون تفا�سيله 

حلظة بلحظة.


