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وغّني  فيها..  ولولح  عّلي  الكوفية  عّلي 
عتابا و�سافر فيها.. 

ودحّية..  عتابا  جفر  بحنية،  الكتف  هز 
وخلي البارود يهلل ويحّليها.." 

خميم  داخل  الأغنية  اأحلان  ت�ستقبلك 
»اأ�سوار  فرقة  بها  حتتفل  البارد،  نهر 
اأنغامها  على  ويرق�ص  الفل�سطينية،  عكا« 
ونهر  البداوي  خميمي  من  وفتيات  فتيان 
ال�سراويل والقنابيز  البارد. يرتدي هولء 
والأحمر.  بالأزرق  املزينة  الفلكلورية 
دبكة  يف  الأر�ص،  وتخبط  اأقدامهم  تعلو 
اأر�سهم  يروا  مل  �سبان  يوؤديها  فل�سطينية 
ع�سقها  على  تربوا  لكنهم  بعد.  املحتلة 
اأم احمد،  ال�سغر، فالطفل كما تقول  منذ 
امل�سرفة على الفرقة، »بينزل من بطن اأمه 

بينده فل�سطني«.
وجودهم  يف  حا�سرة  الأر�ص  ولتبقى   
عكا«  »اأ�سوار  فرقة  خرجت  ويومياتهم، 
الرق�ص  على  ال�سباب  من  جياًل  لتدرب 
يعي�ص  الذي  اجليل  والدبكة.  الفلكلوري 
م�ستقر،  غري  جلوء  يف  املخيمات،  داخل 
اأر�سه  مع  مبا�سر  غري  رابط  لديه  �سار 

يحاولون  »التي  ثقافتها،  يف  ي�سرب  الأم، 
�سرقتها ون�سبها لهم«، كما ت�سرح اأم اأحمد: 
يف  الفل�سطيني  يقلدون  راحوا  »اليهود 
املظهر  هذا  لين�سبوا  ورق�ساته  لبا�سه 

الثقايف اإليهم، لن ل هوية ثقافية لهم«.
احمد(  )اأم  ال�سمراوي  ابت�سام  تعمل   
 27 منذ  الفلكلوري  الرق�ص  جمال  يف 
برج  خميم  يف  الرحلة  تلك  بداأت  عاما. 
اإىل  بالن�سمام  بريوت،  يف  الرباجنة 
للرق�ص  فتح  ملنظمة  املركزية  الفرقة 
حينها  كانوا  الفل�سطيني.  الفلكلوري 
يف  ويوؤدون  العامل،  بلدان  اإىل  ي�سافرون 
امل�ستوحاة من معاناة  رق�ساتهم  م�سارحها 
لرتاثه.  واملج�سدة  الفل�سطيني،  ال�سعب 
اأملانيا.  يف  جولة  يف  كّنا  الجتياح،  »اأثناء 
لذا اأتينا اإىل �سوريا، ثم انتقلت بعدها اإىل 
حلم  اأخذ  البداوي،  خميم  يف  طرابل�ص«. 
اأم احمد يتبلور من خالل تاأ�سي�سها فرقة 
ت�سبه ما كانت عليه فرقتها. وبعد عام 2000 
اأعلنت عن مولودها الذي حمل ا�سم فرقة 
واأطفال  �سبابا  اإليها  و�سمت  عكا«.  »اأ�سوار 
من عمر 7 �سنوات اإىل 22 �سنة، اإىل اأن بلغ 

عددهم اليوم 35 �سخ�ساً. كما اأ�س�ست نادياً 
يف خميم نهر البارد، يهتم بتعليم الرق�ص 

والدبكة وامل�سرح، جماناً.
 وتتحدث اأم اأحمد عن فرتة ما بعد البارد 

اأر�سيف  اإذ فقدت كل  بح�سرة وغ�سة قلب، 
الفرقة بعدما ُنهب النادي اأثناء »احلرب«. 
عمري«.  من  �سيئاً  فقدت  اأنني  »اأ�سعر 
ويتدخل ال�ساب �سادي خمي�ص )21 عاما(، 
»�سار  لي�سيف:  الفرقة،  مدربي  من  وهو 
اأهله  وتهجري  املخيم  تدمري  بعد  عملنا 
اآلتنا  معظم  فقدنا  اإذ  �سعوبة،  يزداد 
والألب�سة  املعدات  اإىل  اإ�سافة  املو�سيقية، 
جديد.  من  نوؤ�س�ص  بداأنا  الفلكلورية.. 
معظم عنا�سر الفرقة من ال�سباب، وهوؤلء 
راحوا يتربعون من مالهم اخلا�ص لإعادة 

اإحياء الفرقة«.
معاناتها  رغم  الفرقة،  حققت  وبالفعل،   
يف  ومتيزاً  جناحاً  اإمكاناتها،  و�سعف 
حفالتها  م�سوار  وا�ستكملت  حميطها. 

الذي يفوق 140 حفلة.
يرى  الفرقة  يف  ع�سو  �سنة(   19( فادي   
الفرقة  توؤديها  التي  الرق�ص  لوحات  اأن 
لأطفال خميم البارد، عّو�ست انك�ساراتهم 
اإىل  البهجة  من  بع�ساً  واأ�سفت  النف�سية، 
�سنة(   13( بتول  الطفلة  اأما  قلوبهم. 
الفلكلور  »تعبريات  كتاب  بقراءة  املن�سغلة 

الفل�سطينية« لالأديب عو�ص �سعود عو�ص، 
فتقول: »كنت اأرى الأطفال وهم ي�ساركوننا 
حما�ستهم..  تزيد  كانت  كم  العرو�ص 
عن  ويّعرب  ليتدرب  اإلينا  ان�سم  بع�سهم 

فل�سطينيته من خالل الرق�ص«.
فتيات  اإحدى  �سنة(،   18( فاطمة  تدخل   
�سنة(،   19( اإخال�ص  وبرفقتها  الفرقة، 
وم�سطفى  ووهبي  خالد  اإىل  لتن�سّما 
»جمعة«  تبداأ  ثم  واإبراهيم..  وبهاء ومعتز 
اأغنية  بدايته  يف  فاطمة  تدندن  راق�سة. 
كاتب  وهو  �سنة،   35( اأ�سمر  �سمري  اأّلفها 
اأحداث  بعد  وملحنها(  الفرقة  اأغاين 
وعّلوها  الطبخة  »طبخو  تقول:  البارد. 
بكل  ظلموها  البارد  نهر  النار..  فوق  من 
يل  بكل  تاآ�سي  �سعبي  ذنبك  �سو  �سار..  يل 

�سار.. هاي �سغل الكرا�سي لعبة الكبار«.
هموم  ير�سمون  رق�ساتهم،  يف  نرتكهم   
ثوري  �سبابي  بنب�ص  ومعاناته،  �سعبهم 
بينما  العودة. نرتكهم  بحق  اأقله  وحامل.. 
ول�ساننا  خيالنا،  تراق�ص  �سورهم  تزال  ل 
يدندن معها »عّلي الكوفية عّلي ولولح يف
ها..«.                                               �ص . اأ

ع�سر   15 عادياً.  يوماً  اأيار    15 يوم  يكن  مل 
البالد  حدود  على  اجلرحى  ع�سرات  و  قتياًل 
فر�ص  هكذا  لفل�سطني  املجاورة  العربية 
بدمهم  جديد،  من  وجودهم  الفل�سطينيون 
حدود  اىل  العبور  خطوة  �ساركوهم  من  ودم 

ديارهم املعت�سبة. 
العامل  ثوار  توجه  هكذا  دّر.  فل�سطني  اىل 
الأردن   و  �سوريا  و  و م�سر  لبنان  العربي من 
لفل�سطني،  جماورة  حدودية  نقطة   30 اىل 
باأنها ل تزال موجودة  اأجمع  ليوؤكدوا للعامل 
وليوؤكدوا  والفل�سطيني،  العرب  قلوب  يف 
اخلطوط  هذه  و  ال�سهيوين  الحتالل  باأن 
ال�سائكة على احلدود هي لي�ست ال وهمية و 
زائلة. و باأن الوطن عائد اىل اأهله و اأ�سحابه 

مهما �سيق اخلناق على الرقاب.
الفل�سطينية  النكبة  ذكرى  حتولت  وهكذا   
يوم  اىل  ماأ�ساوية  و  موؤملة  ذكرى  من  الـ63 
ولدت فيه فل�سطني جمددا من رحم احلرية، 
موؤكدة للعامل اأجمع باأن املواطن الفل�سطيني 
ل يزال موجودا هنا بقلبه و علمه و حجارته 

و دمه يواجه حتى اّخر رمق.
فل�سطينيون  يتوانى  مل  اللبناين  امل�سهد  يف    

مارون  بلدة  �سياج  امام  الوقوف  عن  وعرب 
عن  لفل�سطيني  املجاورة  اجلنوبية  الرا�ص 
القاء رمقة حنني و ا�ستياق للوطن ممزوجة 
احلدودية   اخلطوط  على  اللوعة  و  بالأ�سى 
ف�سل  كاأنه  ار�سه  عن  الن�سان  اقتلع  فمن 

ج�سده عن روحه.
هكذا ا�ستنكر املحتجون ب�سكل رمزي الحتالل 
�سوى  يحملون  ل  عزّل  هم  و  ال�سهيوين 
ي�سربون  احلجارة  و  الفل�سطينية  اأعالمهم 
جابهوهم  الذين  ال�سرائليني  اجلنود  بها 

بالر�سا�ص احلي.
اللبناين  التكاتف  هذا  حتى  انه  ال 
والفل�سطيني الذي امتزج بدم عربي واحد مل 
عر�ساً  لي�ص  مواجهته  من  ال�سرائيلي  مينع 
ا�سرائيل  لأن  بل  القوة  ابراز  و  للع�سالت 
�سعرت باخلوف و مل جتد �سوى �سفك الدماء 
و�سيلة ملواجهة هذا الدافع و املحرك الروحي 
،الذي واجه به املعت�سمون العدو. وتاأكدت باأن 
فل�سطني هي عربية الوجه و النتماء و الروح 
اهايل  ت�سلب  دولة  يوماً  ا�سرائيل  تكون  و لن 

الوطن اأر�سها.
ليال . ح
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احللم،  يف  حقي  ومار�ست  عينّي  اأغم�ست 
فالنوم  لأهرب.  ولكن  لأرتاح  ل  غفوت 
لكنني  مت�سائماّ  ل�ست  اليائ�سني.  مالذ 
�سئمني  حتى  احلياة  مار�سُت  واقعي،  جدا 
القدر  فيها  اأريح  قيلولة  فاأخذت  �سربي، 
غفوت  عي�سي.  بلقمة  التالعب  متعة  من 
ينام.  اأن  له  اأمن! فمثلي ل يحق  لكني مل 
قنا�ساً  يكون  ان  عليه  التوّثب.  دائم  مثلي 

لي�سطاد لقمة عي�سه. وعندما يتعب،

على  يرمتي  يتعب،  اأن  له  يحّق  عندما   
كر�سي ان حمل ثقل ج�سده فلن يقوى على 

حمل همه. 
جوع  لت�سّد  تقتاتنا  �سادة  يا  احلياة  هي 
عّلمنا  لأنه  للجوع  فاحلمد  املتخمني!. 
الذّل اأمام اأبواب الروؤ�ساء، واحلمد للروؤ�ساء 
لأنهم اأ�سبعونا مهانة من اأجل لقمة عي�سنا 
لأنها  عي�سنا  للقمة  احلمد  كل  واحلمد 

�سبب بقائهم.                     
            هدى بيا�سي

النظام  ا�سقاط  حترك   " ظهور  تراجع 
من  كغريه   ، ال�ساحة  على  الطائفي" 
امللفات اللبنانية ال�ساخنة الداعية للتغيري 
وقف  بقيت   مبعظمها  والتي  ال�سالح   و 
كانت  ان  �سكلها  خالف  على  التنفيذ 
باأن  العلم  مع  لوج�ستية.  ام  �سيا�سية 
و  الواحد  تظاهرة  يف  ح�سد  التكتل  هذا 
متظاهر  األف  ثالثني  اآذار  من  الع�سرين 
داعيني اىل حتقيق املطالب املعي�سية حتت 
النظام  ل�سقاط  "نعم  عري�ص  عنوان 
الطائفي".ال ان معظمهم، و ل نعني الكل 
وقعوا يف الكثري من الخطاء التى ابتعدت 

عن الفكرة ال�سا�سية.
النائب  من  كل  دعا  ال�سيا�سة  ففي 
التقدمي  احلزب  رئي�ص  جنبالط  وليد 
بري  نبيه  اأمل  رئي�ص حركة  و  ال�سرتاكي 
و  لل�سارع  النزول  اىل  جمهورهما  من  كل 
التظاهر مما دفعهم تلبية الرغبة و اللحاق 
مع  يقولون  كما  "العمياين"  على  بهما 
العلم بانهما ي�سكالن اأكرب رموز ال�سيا�سية 
الطائفية و احلزبية يف لبنان.  و اأما على 
اىل  املتظاهرين  بع�ص  �سعى  فقد  الأر�ص 
انتزاع بع�ص ال�سور وال�سعارات التي حتمل 

�سور بع�ص الزعماء ال�سيا�سيني.
 اأما يف عمق امل�سهد بني ال�سبان املتظاهرين 
العنوان  على  اأختلفوا  فقد  اأنف�سهم 
الطائفي  النظام  ا�سقاط  العري�ص هل هو 
يرى  فالبع�ص  ؟.  العلمانية  �سعار  رفع  اأم 
ا�سقاط  �سعار  برفع  الكتفاء  يجب  باأنه 
الكل  عليه  يتفق  الذي  الطائفي،  النظام 
بعيدا من الدخول يف دهاليز الت�سميات. و 
يذهب البع�ص  اّلخر اىل الخت�سار و رفع 
كبري  ب�سكل  يركز  الذي  العلمانية،  �سعار 
وهو  ال�سخ�سية   الأحوال  مو�سوع  على  

نقطة خالف كبرية بني الفريقني.
فيها  ظهر  الذي  ال�سياق  و  التفا�سيل  يف 
بداأت  الطائفي  النظام  ا�سقاط  م�سروع 
اوجه ال�سعف يف حلقة "كالم النا�ص"،التي 
اتفاق  نقاط  من  ال�سيوف  و�سط  حتولت 
ال�سراخ  هو  وال�سبب  خالف.  نقاط  اىل 
و  ال�سيوف،  بني  احلديث  قطع  و  املتكرر 
املو�سوع  البتعاد عن  اأكرث  اأثار اجلدل  ما 
�سالح  مو�سوع  يف  املجادلة  و  الأ�سا�ص 
اىل  دعوة  احدهم  وجه  قد  و  املقاومة. 
رئي�ص اجلمهورية الذي ميثل عن�سرا من 

عنا�سر النظام الطائفي بالتظاهر.
دعا  التي  التظاهرة  يف  اأكرث  ال�سرخ  تو�سع 
اليها البع�ص يف مدينة جبيل )دون ال�سارة 
املنظمة(  ال�سبابية  اأو  احلزبية  اجلهة  اىل 
فيما اطلت يف املقابل دعوة اخرى للتظاهر 
املجل�ص  اىل  توجهت  بريوت  مدينة  يف 
النيابي. و الفريقني مل يتنازل عن موعد 
تاأخري التظاهرة لت�سبث يف الراأي. و جتدر 
�سعارين  حمال  الثنني  ان  اىل  ال�سارة 
و  الطائفي  النظام  ا�سقاط  هما  خمتلفني 
مدينة  اتخذت  العلمانية.مناطقياّ  �سعار 

�سيدا الطابع العنفي نظراً لالعتداء على 
ال�سحفيني  بع�ص  و   ها�سم  قا�سم  النائب 
 . الطائفية  الرموز  من  رمز  اأنه  بحجة 
فيما مت العتداء على ال�سفارة المريكية 
اأن قام  املنظمني اىل  و احتجاز ثالثة من 

رجال المن بازالة اخليمة .
فقد  طرابل�ص،  حتديدا  و  ال�سمال  يف  و 
غاب ب�سكل كامل التعاون بني املنظمني يف 
وا�سح.  غري  ال�سبب  طرابل�ص،و  و  بريوت 
ظهرت  تظاهرتني،  اىل  الدعوة  متت  و 
مل  العدد  اأن  بحيث  ال�سيء  بع�ص  خجولة 

يتجاوز الـ300 كحد اق�سى. 
 و اكتفوا برفع ال�سعارات واملطالب املعي�سية 
دينيا  طابعا  تتخذ  طرابل�ص  لأن  نظراً 
معنّي. ال ان املفارقة اأن بع�ص املتظاهرين 
�ساركوا بتظاهرة جبيل رغم انه مت التفاق 

على عدم رفع �سعار العلمانية.
املطالبة  العت�سام  خيم  فكرة  ظهرت 

با�سقاط النظام الطائفي يف كل من بريوت 
اأن  ال  وغريها،   عاليه  و  �سور  و  �سيدا  و 
بعد  الأمن  قبل  من  ازالتها  مت  معظمها 
و  منظميها،  على  امللل  ظهر  بحيث  فرتة 

اتخذت معظمها الطابع العنفي.
حاول  التي  اخليمة  منها  ن�ستثني  لكن  و 
النيابي  املجل�ص  اأمام  ن�سبها  املعت�سميني 
و  اأكرث  الفعالية  طابع  اتخذت  التي 
التوجه  املتظاهرين  و  املنظمني  حماولة 
مطالبة  املجل�ص  اىل  تقريبا  يومي  ب�سكل 

با�سقاط النظام.
حكم  على   متفقني  املتظاهرين   هل 
التي  ال�سيا�سية  احلاكمة احلالية  الطبقة 
ما  ل؟و  ام  الطائفي  النظام  رموز  ت�سكل  
ما هي  النظام احلايل؟؟و  البديل عن  هو 
ب�سكل  عليها  التفاق  يجب  التي  املطالب 
ال�سلح  الت�سمية  هي  ما  اخريا  عام؟و 

العلمانية؟ ام  الطائفي  النظام  "ا�سقاط 

باحلكايا  بريوت  اىل  الزعني  عمر  عاد 
عن  يغب  مل  هو  عنه.  نعرفها  مل  التي 
ن�ساه.  ما�سيا  زمنا  ان  رغم  يوما  مدينته 
على  نعي�سه  الذي  واقعنا  من  لي�سخر  عاد 
ال�سريط  يرويها  التي  الق�سة  طريقته. 
له  وكتب  واخرجه  اعده  الذي  الوثائقي 
يو�سف)28�سنة(عر�ص  �سمري  ال�سيناريو 
الطيونة  يف  ال�سم�ص"  "دوار  م�سرح  على 
اإطار مهرجان" 50 يوم/ 50 �سنة"،  �سمن 

اتت جديدة من حيث امل�سمون وال�سكل. 
تكن  مل  عنوان"عمر"   حتت  وثاثقي 
وحياته  الزعني  عمر  عن  حتكي  ق�سته  
جاءت  بل  بواقعنا،  �سل�ص  بربط  وترويها 
لرتثي زمنا،ً ولتنتقد واقعا فنيا و�سيا�سيا 
الزعني  ع�سر  ي�سبه  ل  معا�سرا،  وان�سانيا 
كي  �سديد  بحر�ص  نقل  الذي  ب�سوته  ال 
يحافظ على "اأملعيته" التي مل تفقد �سيئا 

من �سفافيتها. 
وهو  �سعيد  البطل  جند  ال�سريط   يف 
يف  الزعني  ذكرها  مركبة  �سخ�سية 
عرب  لفتة  بطريقة  يت�سل  ت�سجيالته، 
اأ�سئلة  عدة  بطرح  ويبداأ  بالزعني  الهاتف 
اأن  احلديث  خالل  من  فيظهر  عليه، 
جميع الت�سجيالت والق�سائد التي كان قد 
نظمها و�سجلها منذ اكرث من 80 �سنة، ما 

زالت تنطبق على اأيامنا هذه.
عمر  ق�سائد  اىل  تعرف  انه  يو�سف  يوؤكد 
جذبه  �سنوات.  ع�سر  حواىل  منذ  الزعني 
اآن معاً، ومن  الب�سيط والعميق يف  اأ�سلوبه 
له.  نادرة  ت�سجيالت  ب�سراء  بداأ  بعدها 
اأن  واأفاجاأ  عنه  النا�ص  اأ�ساأل  يقول:"كنت 
قليلني من النا�ص يعرفونه رغم اأنه يعترب 
اللبنانية".  لالأغنية  املوؤ�س�سني  اأبرز  من 
تثن  "عمر" مل  ق�سة  عن  امل�سني  البحث 
يو�سف عن املتابعة فهو ا�ستخدم كل ال�سبل 
لي�سل اىل نتف حياة الزعني ويجمعها يف 

تاك�سي"  "�سائق  يرتك  مل  مميز.  وثائقي 
وا�ستطاع  الزعني  عن  و�ساأله  ال  عتيق 
يريد.  ما  يجمع  ان  الدوؤوب  بحثه  بف�سل 
التاك�سي  �سيارات  اأركب  وي�سيف:"كنت 
�سيئا  يعرفون  كانوا  اإن  ال�سائقني،  واأ�ساأل 
عن عمر الزعني. و�سادف بعد طول �سوؤال 
وقادين  منزله،  كان  اأين  عرف  اأحدهم  اأن 
اإىل حي الزيدانية. وبداأت اأ�ساأل اأهل احلي 
حتى اأو�سلوين اإىل ابن اأخيه. اكت�سفت اأن 
املختار  اأخيه  ابن  واأن  هدم  الزعني  منزل 
�سمري هو من تبقى من عائلته. فقد تويف 
تعي�ص يف  فهي  دلل  ابنته  اأما  ابنه حممد 
ويف  عنها.  �سيئا  اأحد  يعرف  ول  القد�ص 
الزعني  مكتب  على  عرثت  املختار  منزل 
واأمدين  واأقالمه.  دفاتره  واأوراقه وبع�ص 
ومعلومات،  وكا�سيتات  بوثائق  اأخيه  اأبن 

لأنطلق يف فيلمي".
يقول يو�سف ان "الزعني كتب عن بريوت 
بكل حب و�سغف وع�سقها كمن مل يع�سق احد 
من قبل مدينته". ابرز اغانيه عن بريوت 
"  تقول:" يف  بعنوان "يا �سيعانك يا بريوت
يا  وغ�ساّ�سة،  خداعه  يا  عال�سا�سة،  مناظر 
بالتابوت،  عرو�ص بخ�سخا�سه، يا م�سمودة 
يا بريوت، اخلواطر مك�سورة،  يا �سيعانك 
مقبورة،  واحلرية  مقهورة،  والنفو�ص 
ينتقد  الزعني  فكان  للنبّوت".  والكالم 
املجتمع وعالقات النا�ص مع بع�سهم بع�سا 
قائاًل: "من زمان كنا عاي�سني، وكل واحد 
و، ورا�سي فيه وواقف عنده، اأما  عارف حدُّ
�ساروا  العامل  كل  الع�سرين،  بع�سر  اليوم 
كبار، م�سيبة كبريي وهم كبري". وي�سف 
يو�سف الزعني بال�ساعر "املهم" لنه  اأ�س�ص 
لالأغنية اللبنانية،  وهو الذي رافق تاريخ 
اأبعاده ومظاهره،  الوطن وجمتمعه بكافة 
التخت  اإىل  الأجنبية  املو�سيقى  واأدخل 

ال�سرقي.  
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لقاء لكتلة نواب امل�ستقبل يف عكار 
عكار  يف  امل�ستقبل  تيار  نواب  كتلة  ا�ستغربت 
اىل  داعية  اللبنانية،  ال�ساحة  على  يجري  ما 
م�ساعدة النازحني ال�سوريني اىل وادي خالد.
الكتلة  ا�سدرته  الذي  البيان  يف  ذلك  جاء 
معني  النائب  منزل  يف  عقدته  اجتماع  بعد 
املرعبي يف بلدة الربج وتناولت فيه الو�ساع 
عكارية.  ومطالب  واحلياتية  ال�سيا�سية 
وح�سر الجتماع النواب: خالد �ساهر ، هادي 
والنائب  ن�سال طعمة  حبي�ص، خ�سر حبيب، 

معني املرعبي 

حار�س اخلراب
النكبة  على  عاما   63 مرور  ذكرى  مبنا�سبة 
وجريدة  الثقافية  الوفاق  جمعية  اقامت 
حار�ص  عنوان  حتت  م�سرحي  عر�ص  الوفاق 
الفل�سطيني بقيادة  الوطني  اخلراب للم�سرح 
الفنان  العربي خمي�ص ومتثيل  احمد  الفنان 
الرابطة  م�سرح  على  وذلك  الب�سومي  فواز 
من  ح�سد  بح�سور  طرابل�ص  يف  الثقافية 

ال�سخ�سيات الثقافية والجتماعية

م�سابقة الطالب املبدعون
التوايل  الثانية على  الكبري ولل�سنة  النجاح  بعد 
ومب�ساركة 1294 طالب وطالبة من 229 مدر�سة 
مناطق  كافة  من  وخا�سة  ر�سمية  وثانوية 
املنية- طرابل�ص،  اأق�سية:  ال�سمال)  حمافظة 

جمعية  نظمت   ) برتون  الكورة،  عكار،  ال�سنية، 
برعاية  وثقافية   اأكادميية  م�سابقة  مبدعون 
طالب   " باإ�سم:  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة 
مبدعون " )يف املواد العلمية( لطالب ال�سهادتني 
من:  لكل  ذهبية  برعاية  والثانوية،  املتو�سطة 
اجل�سر،  عدنان  �سمري  النائب  الوزير  معايل 
�سباب العزم، موؤ�س�سة ال�سفدي، بلدية طرابل�ص، 
 UFL ، Media Plus جامعة، LIU جامعة ،

.  Group

الرئي�س ميقاتي اإ�ستقبل �سفري الأردن 
لدى لبنان زياد املجايل

ت�سكيل احلكومة جنيب  املكلف  الرئي�ص  اإ�ستقبل 
املجايل  زياد  لبنان  لدى  الأردن  �سفري  ميقاتي 
قبل ظهر اليوم يف مكتبه وعر�ص معه الأو�ساع 

الراهنة والعالقات الثنائية.

العتداءات  ي�ستنكر  ال�سفدي 
ال�سرائيلية يف مارون الرا�س

ال�سفدي  حممد  والتجارة  القت�ساد  وزير  راأى 
اإ�سرائيل بحق املدنيني  اأن املجزرة التي ارتكبتها 
يف  تظاهروا  الذين  واللبنانيني  الفل�سطينيني 
بلدة مارون الرا�ص يف ذكرى النكبة، ل ت�سّكل فقط 
خرقاً لقرارات جمل�ص الأمن بل عدواناً متمادياً 
على اأر�ص لبنان ودلياًل قاطعاً على اأن اإ�سرائيل 
بحق  اأبداً  العرب ولن تقبل  ال�سالم مع  ل تريد 
الفل�سطينيني يف اإقامة دولتهم وعودة الالجئني 
اإىل اأر�سهم. وقال:"اإن التظاهرات ال�سعبية على 
و�سوريا  لبنان  من  كّل  يف  اإ�سرائيل  مع  احلدود 
توؤّكد  الفل�سطينية  الأرا�سي  داخل  وكذلك 
اإىل  بالعودة  متم�ّسك  الفل�سطيني  ال�سعب  اأن 
الوزير  واأ�ساف  امل�ستقّلة"  دولته  واإقامة  اأر�سه 
ال�سفدي: "اإ�سرائيل عدو للعرب وتريد اأن تبقى 
كذلك وهي تك�سف يوماً بعد يوم عن خمططاتها 
الهادفة اإىل اإقامة دولة عن�سرية دينية ل مكان 
فيها للتنّوع والعي�ص ال�سلمي مع العرب م�سلمني 
ال�سهداء  دماء  "اإن  اأم م�سيحيني". وختم:  كانوا 
هي  الإ�سرائيلي  اجلي�ص  بر�سا�ص  قتلوا  الذين 
هي  فل�سطني  ق�سية  باأن  جميعاً  للعرب  تذكري 
اإ�سعال  يف  اأبداً  ترتّدد  ل  اإ�سرائيل  واأن  الأ�سا�ص 
العربية  البلدان  يف  واملذهبية  الطائفية  الفنت 

لتفكيكها واإ�سعافها".

فرجنيه ا�ستقبل مراد
َـرده النائب �سليمان فرجنيه  عر�ص رئي�ص تيار املــ
الإحتاد  حزب  رئي�ص  مع   بن�سعي  يف  دارته  يف 
مراد  الرحيم  عبد  ال�سابق  الوزير  اللبناين 
حملياً  الراهنة  للتطورات  عر�ص  جرى  حيث 
مع  اللقاء  مراد:  قال  الجتماع  وبعد  واقليمياً، 
الراهنة  الو�ساع  حول  كان  فرجنيه  الوزير 
يرى  فرجنيه  والوزير  احلكومي،  ال�سعيد  على 

�سرورة بت�سريع ت�سكيل احلكومة .

وفد من موؤ�س�سة اآرت�سي اليطاية يتفقد 
موؤ�س�سة رينه معو�س يف جمدليا زغرتا 

بزيارة  اليطاية  اآرت�سي  موؤ�س�سة  من  وفد  قام 
جمدليا  يف  معو�ص  رينه  موؤ�س�سة  اىل  تفقدية 
جان  املنطقة   مدير  الوفد  �سم  وقد   . زغرتا 
الذين  فلوران�ص  جامعة  طالب  من  وعدد  لوكا 
ايعال  يف  اآغا  بربر  قلعة  ترميم  مهمة  يتولون 
مدير  ا�ستقبالهم  يف  كان  حيث    ، زغرتا  ق�ساء 
وم�سوؤولة  معو�ص  نبيل  معو�ص  رينه  موؤ�س�سة 
معو�ص   ح�سناء  املوؤ�س�سة  يف  الرتبوي  القطاع 
اطلع يف  املوؤ�س�سة  اق�سام  كافة  فكانت جولة على 
خاللها الوفد على �سري العمل فيها  . بعد ذلك 
انطلق الوفد اىل مركز الطفال العاملني يف باب 
التبانة  يف طرابل�ص ،التابع ملوؤ�س�سة رينه معو�ص 
والذي ان�سىء بال�سراكة مع ارت�سي ، فكانت جولة 
التقى يف خاللها الوفد م�سوؤويل املركز واجريت 

مقابالت مع الطفال املنت�سبني اىل املركز . 

ملتقى اجلمعيات الأهلية يف طرابل�س
 " الأهلية يف طرابل�ص  " ملتقى اجلمعيات  عقد 
اإجتماعه الدوري يف مقر " اإحتاد ال�سباب الوطني 
العودة  يوم  م�سرية  يف  املجتمعون  تداول  " وقد 
والتحركات  واملعي�سية  الإجتماعية  والأو�ساع 

ال�سعبية والنقابية القادمة 
 " امللتقى   " يعترب  التايل:1(  البيان  وا�سدروا  
اأن م�سرية يوم العودة ودماء ال�سهداء واجلرحى 
داخلها  ويف  فل�سطني  حدود  على  �سقطت  التي 
والفل�سطينية  العربية  ال�سعبية  والإنتفا�سة 
موقعها  اإىل  الفل�سطينية  الق�سية  اأعادوا 
الطبيعي يف مقدمة الق�سايا العربية التحررية 
مب�سرية  امل�ساركني  لكل  بالتحية  يتوجه  وهو   ،
اأبناء طرابل�ص الأحرار الذين  العودة وخ�سو�ساً 
املدينة  اأهل  مت�سك  عن  مب�ساركتهم  عربوا 
يوؤيد   )2 الن�سايل  وتاريخها  العربية  بهويتها 
وال�سائقني  املعلمني  نقابات  " اإ�سراب  " امللتقى 
اأن  ويعترب  القادمني  واخلمي�ص  الأربعاء  يومي 

الواقع املعي�سي والإجتماعي مل يعد 
البنزين  �سعر �سفيحة  بتثبيت  ، ويطالب  يطاق 
عليها  املفرو�سة  الر�سوم  واإلغاء  األف   30 على 
 )3 املحروقات  اإ�سترياد  لقطاع  الدولة  واإ�ستعادة 
يحذر " امللتقى " من م�ساريع الفتنة الأمريكية 
ال�سهيونية ، ويدعو اأبناء املدينة لعدم الإجنرار 
نحو دعوات الفتنة والتم�سك بالوحدة الوطنية 
والإبتعاد عن احلوارات الغرائزية وحتكيم العقل 
وامل�سلحة الوطنية والقومية بدياًل عن التفكري 
حول  للتوحد  ويدعوهم   ، واحلزبي  الفئوي 
ق�ساياهم املطلبية وحقوقهم امل�سلوبة وم�ستقبل 

مدينتهم والوطن .

بلديات  احتاد  يف  الطفاء  �سرية 
والتجهيزات  الآليات  تت�سلم  الفيحاء 

املقدمة من احلكومة اليطالية
بلديات  احتاد  يف  الطفاء  �سرية  مركز  �سهد 
والتجهيزات  الآليات  ا�ستالم  حفل  الفيحاء 
وزارة  عرب  اليطالية  احلكومة  من  املقدمة 
ال�سوؤون اليطالية ومكتب التعاون اليطايل اىل 
�سرية الطفاء بالحتاد وهي عبارة عن �سيارتي 
الكوارث  ادارة  لوحدة  عائدة  ةجتهيزات  اطفاء 
اليطايل  ال�سفري  الحتفال  .ح�سر  والزلزل 
 ، ال�سفارة  واأركان  مورابيتو  جوزيت  لبنان  يف 
 ، ال�سفدي  حممد  القت�ساد  وزير  عن  ممثل 
ب�سام  العميد   ، فا�سل  روبري  النائب  عن  ممثل 
الداخلي  الأمن  قوى  عام  مدير  ممثاًل  الأيوبي 
اللواء اأ�سرف ريفي ، رئي�ص بلدية طرابل�ص رئي�ص 
الحتاد الدكتور نادر الغزال ، رئي�ص بلدية امليناء 
البداوي  بلدية  رئي�ص   ، عي�سى  حممد  ال�سفري 
املجال�ص  واأع�ساء  غمراوي  ماجد  املهند�ص 
الحتاد  وموظفو  اجتماعية  وفعاليات  البلدية 

وقادة الطفاء .

الت�سامن  ملتقى  رئي�س  عن  �سادر  بيان 
القت�سادي

نوه رئي�ص ملتقى الت�سامن القت�سادي النقيب 
عامر ار�سالن بانعقاد امللتقى ال�سعودي اللبناين 
مثل  انعقاد  ان  بريوت،وقال  يف  العمال  لرجال 
على  الطيب  الثر  له  وتكرارها  اخلطوة  هذه 
العمال  رجال  بني  �سيما  ل  العالقات  تفعيل 
�سرف  لنا  كان  وقد  القت�سادية  واملوؤ�س�سات 
عاليا  نقدر  واننا  امللتقى  اعمال هذا  امل�ساركة يف 
اللقاء  هذا  خالل  به  التداول  جرى  ما  كل 
مع  التوا�سل  على  نعول  لبنان  يف  الهام،واننا 
لهم  وهم  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  الخوة 
دائما خرباتنا يف  اننا ن�سع  املهمة كما  جتاربهم 

ت�سرفهم .

ي�ساركون  وعائلته  فا�سل  روبري  النائب 
يف ماراتون طرابل�س

بالتنظيم  اعجابه  فا�سل  روبري  النائب  ابدى 
كل  من  الطرابل�سيني  الف  مب�ساركة  ،وفرحته 
الريا�سي  احلدث  هذا  يف  الفئات  و  العمار    
الن�ساطات  كل  دعم  �سرورة  اىل  م�سريا  الهام 
الريا�سية يف طرابل�ص ملا لها من اآثار ايجابية يف 
حماية ال�سباب من �سر النحراف،موؤكدا حر�سه 
على متابعة كل الن�ساطات الريا�سية لال�سهام يف 

النهو�ص باملدينة.
عقيلته  و  م�ساركته   عقب  جاء  هذا  ت�سريحه 
ال�سيدة هال اولدهما اجلميع  الفرحة  بفعاليات 
ماراتون  ن�سف  الريا�سي:�سباق  املهرجان 
مميزة  عالمة  ا�سحى  الذي  الدويل،  طرابل�ص 
ملدينة  ال�سياحي  و  الريا�سي  املو�سم  بها  يطبع 

طرابل�ص.

احمد  يلتقي  الدين  علم  �سعيد  الزميل 
عامر  الزميل  بح�سور  اخلري  حممود 

ال�سعار يف املنية 
رئي�ص  ا�ستقبل   ، او�سرتاليا  من  عودته  بعد 
جمعية ال�سداقة اللبنانية الأو�سرتالية املهند�ص 
واملنية  ال�سمال  الإلكرتونية  املواقع  عام  ومدير 
وال�سنية دوت كوم  الزميل �سعيد م�سطفى علم 
 ، املنية  دارته يف  اأحمد حممود اخلري يف  الدين 
ال�سمال  موقع  حترير  مدير  ح�سور  يف  وذلك 
طرابل�ص  يف  عكار  ابناء  جتمع  ورئي�ص  كوم  دوت 
التجمع علي غية  ال�سعار ومن�سق  الزميل عامر 

واملهند�ص لبنان علم الدين 

الربنامج  تدعم  ال�سفدي"  موؤ�س�سة 
لبنان  يف  املعاقني  ملنتدى  ال�سحي 

ال�سمايل
منتدى  جمعية  ال�سفدي" مع  "موؤ�س�سة  وّقعت 

لدعم  اتفاقية  ال�سمايل،  لبنان  يف  املعاقني 
عدد  يبلغ  الذي  للمنتدى،  ال�سحي  الربنامج 
 2000 من  اأكرث  يوفر  والذي   ،1200 م�ستفيديه 
خدمة �سنوياً، وذلك يف اإطار التعاون الوثيق بني 
الأهداف  لتالقي  وتتويجاً  واملنتدى،  املوؤ�س�سة 
الإن�سان  قدرات  بناء  على  القائمة  امل�سرتكة 
قدرات  تعزيز  يف  دور  و�ساحب  م�سوؤوًل  وجعله 
اأن  بعد  التعاون  هذا  وياأتي  املحلي.  جمتمعه 
قدمت "موؤ�س�سة ال�سفدي"، اإىل "جمعية منتدى 
متخ�س�ساً،  با�ساً  ال�سمايل"،  لبنان  يف  املعاقني 
ذوي  لالأ�سخا�ص  موؤهلة  نقل  كو�سيلة  ي�ستخدم 
اخلدمات  رقعة  تو�سيع  يف  ي�ساهم  مبا  الإعاقة، 

التي توؤديها اجلمعية وعدد امل�ستفيدين منها. 
ريا�ص  العام  مديرها  املوؤ�س�سة  عن  وقع  وقد 
علم الدين، وعن املنتدى  رئي�سه الدكتور نواف 
يندرج يف  التعاون  هذا  اأن  اعتربا  اللذين  كبارة، 
اإطار �سل�سلة من التوا�سل امل�ستمر بني الطرفني، 
الهادف اإىل موؤازرة الدور الذي تقوم به جمعية 
منتدى املعاقني يف لبنان ال�سمايل، بهدف حتقيق 
يف  الإعاقة  ذوي  لالأ�سخا�ص  الإجتماعي  الدمج 

كافة املجالت، ودعم ق�ساياهم املحقة. 

معو�س تزور باب التبانة  يف طرابل�س
منطقة  معو�ص   نائلة  ال�سابقة  النائبة  زارت 
امل�ساريع  على  للوقوف  طرابل�ص  يف  التبانة  باب 
ومنها  املنطقة  هذه  يف  املوؤ�س�سة  بها  تقوم  التي 
موؤ�س�سة  من  بدعوة  نظم  الذي  النظافة  يوم 
بلديات  اإحتاد  مع  وبالتعاون  معو�ص  رينه 
وجمعية  فا�سل   موري�ص  وموؤ�س�سة  الفيحاء 
التوعية  اأن�سطة  م�سروع  اإطار  ويف  درجة   180
ميالنو  اأرت�سي  جمعية  من  املمول  والرتفيه 
الإيطالية )Arci Milano(  وليغامبينتي 
التبانة  )Legambiante(  يف منطقة باب 

 . – طرابل�ص 

نقابة موظفي امل�سارف يف ال�سمال تكرم 
قدامى املوظفني

موظفي  نقابة  اأقامت  العمال  عيد  مبنا�سبة 
لقدامى  تكرمي  حفل  ال�سمال  يف  امل�سارف 
موظفي امل�سارف الذين جتاوزت مدة خدمتهم 
اخلم�سة وع�سرين عاما  بح�سور نقيب واأع�ساء 
مدراء  من  كبري  ح�سد  ،و  النقابة  جمل�ص 
وموظفي امل�سارف يف ال�سمال وذلك  على م�سرح 
احلفل  .بداية  طرابل�ص  يف  الثقافية  الرابطة 
لنقيب  كلمة  ثم  اللبناين  الوطني  الن�سيد  مع 
التي  املقدم  مهى  ال�سمال  يف  امل�سارف  موظفي 
النقابة  به  وتقوم  قامت  ما  اىل  بداية  ا�سارت 
حتققه  ان  حتاول  وما  املا�سية   الفرتة  خالل 

م�ستقباًل على اكرث من �سعيد .

نقابة  يزور   AUL جامعة  من  وفد 
املهند�سني

قام وفد من جامعة AUL  يف ال�سمال �سم كل 
من د. حممد علم الدين مدير الفرع واملهند�ص 
عبا�ص �سلوم املدير املايل وال�ستاذ �سليم درنيقة 
وديع طورو�ص م�سوؤول  والدكتور  الإداري  املدير 
العالقات العامة بزيارة اإىل نقابة املهند�سني يف 
ورئي�سها  اجلامعة  باإ�سم  قدموا  حيث  ال�سمال 
اجلديد  للنقيب  التهئنة  حمزة  عدنان  الدكتور 
النقابة  جمل�ص  ولأع�ساء  ذوق  ب�سري  الدكتور 
التي  املهند�سني  نقابة  باإنتخابات  فوزهم  على 
اللقاء  خالل  مت  كذلك  ال�سمال.  يف  جرت 
والأكادميي  املهني  التعاون  اإمكانية  يف  التباحث 
بعد  . خا�سة    AUL الـ   النقابة وجامعة  بني 
ح�سولها على موافقة املراجع الر�سمية لإنت�ساب 
خريجيها من ق�سم هند�سة الإت�سالت اإىل نقابة 
املهند�سني واإذن مزاولتهم املهنة ح�سب الأ�سول 

القانونية.   

ال31  املوؤمتر  يف  ت�سارك   AUL
عن  للم�سوؤولني  العربية  للمنظمة 
القبول والت�سجيل يف اجلامعات بالدول 

العربية 
جامعة  يف  اخلارجية  العالقات  مدير  �سارك 
الدكتور  لبنان  يف  والتكنولوجيا  والعلوم  الداب 
التنفيذية  اللجنة  باجتماعات  �سهاب  �سريف 
القبول  عن  للم�سوؤولني  العربية  للمنظمة 
الذي  العربية  بالدول  اجلامعات  يف  والت�سجيل 

عقدت يف المارات العربية املتحدة – ابوظبي-
والثالثون  الواحد  املوؤمتر  اعمال  �سارك يف  كما 
احل�سن  جامعة  رحاب  يف  عقد  الذي  للمنظمة 
)ابوظبي(  حتت عنوان ) القبول والت�سجيل يف 
�سوؤ معايري اجلودة والعتماد الكادميي( ونال 

املبذوله  اجلهود  على  املنظمة  من  تقدير  درع 
لإجناح املوؤمتر

اأحمد حممود اخلري خالل اإفتتاح مركز 
ك�سافة الغد يف املنية 

اأحمد  الإجتماعية  التنمية  حركة  رئي�ص  رعى 
حممود اخلري حفل اإفتتاح مركز جمعية ك�سافة 
نفقته  على  بتاأهيله  قام  الذي   ، املنية  يف  الغد 
لتيار  العام  املن�سق  ح�سور  يف  وذلك   ، اخلا�سة 
امل�ستقبل يف املنية ب�سام الرمالوي ورئي�ص بلدية 
دير عمار خالد الدهيبي ونائب رئي�ص بلدية املنية 
ال�سداقة  جمعية  ورئي�ص  حمي�ص  علي  النقيب 
اللبنانية الأو�سرتالية واملدير العام ملواقع املنية 
وال�سنية وال�سمال دوت كوم املهند�ص �سعيد علم 
عبدالرزاق  الغد  ك�سافة  جمعية  ورئي�ص  الدين 
عبدالرزاق  ال�سنية   – املنية  ومفو�ص  عواد 
الزميل   " عكار  ابناء  "جتمع  ورئي�ص  ال�ساج 
عامر ال�سعار ورئي�ص جمعية �سباب ال�سنية علي 
الغول وروؤ�ساء جمعيات ومدراء مدار�ص وهيئات 

املجتمع املدين وخماتري وفاعليات .

افتتاح معر�س ا�سغال ال�سنة الوىل 
لطالب كلية الهند�سة املعمارية 

الدكتور  العربية  بريوت  جامعة  رئي�ص  برعاية 
الهند�سة  كلية  نّظمت  العدوي  جالل  عمرو 
لأعمال  معر�ساً  طرابل�ص  حرم  يف  املعمارية 
طالب ال�سنة الوىل ، بح�سور امني عام اجلامعة 
الهند�سة  كلية  وعميد  حوري  ع�سام  ال�ستاذ 
وعميد  ال�سالم  عبد  ح�سن  الدكتور  املعمارية 
حرم  ومن�سق  هلّيل  حنفي  الدكتور  العلوم  كلية 
ال�سمال  يف  املتخرجني  جمعية  رئي�ص  طرابل�ص 
ال�ستاذ احمد �سنكري وعدد من مدراء اجلامعة 
من  ح�سٍد  اىل  ا�سافًة  وطرابل�ص  بريوت  يف 
متخرجي ال�سمال تقّدمهم النائب احمد كرامي 
الطالب  واهل  وثقافية  اكادميية  و�سخ�سيات 
وبعد ان جال احل�سور على اق�سام املعر�ص ُختم 

احلفل بحفل كوكتيل .

على  افطار  ماأدبة  يقيم  امل�ستقبل  تيار 
�سرف العالميني يف طرابل�س

تيار  اأقام  ال�سحافة  �سهداء  ذكرى  ملنا�سبة 
�سرف  على  افطار  ماأدبة  ال�سمال  يف  امل�ستقبل 
 “ م�سيناكم   “ مطعم  يف  وذلك  العالميني 
تيار  عام  من�سق   ، ونو�ص  بدر  النائب  ح�سره 
امل�ستقبل يف طرابل�ص الدكتور م�سطفى علو�ص ، 
ا�سافة اىل من�سقي قطاع املهن احلرة يف ال�سمال 

وح�سد كبري من العالميني .

حملة الأزرق الكبري متتد على طول
�ساطىء امليناء وراأ�س ال�سخر

"جمعية  ممثلة  العطاء  اأهل  جمعية  اأ�سرفت 
�سيدرز للعناية" على حملة رفع الأو�ساخ وتنظيف 
ورا�ص  امليناء  خط  طول  على  املمتد  ال�ساطىء 
الوطني  بالن�سيد  احلملة  افتتحت  ال�سخر. 
اأهل  جمعية  لرئي�ص  كلمة  ثم  ومن  اللبناين 
العطاء  حممد تامر )من�سق حملة الأزرق الكبري 
يف طرابل�ص( الذي رحب بامل�ساركني ودعم جهود 
يف  الفّعالة  مل�ساهمتهما  وامليناء  طرابل�ص  بلدتي 
اجناح هذه احلملة التي اأ�سبحت عرفاً �سنوياً يف 
 8،30 ال�ساعة  متام  يف  احلملة  عام.وافتتحت  كل 
�سباحاً مبوؤازرة رئي�ص البلدية وتوزع امل�ساركون 
اىل فرق على طول �ساطىء امليناء وراأ�ص ال�سخر 
النفايات.  اأكيا�ص  من  كبري  عدد  جمع  ومت 
بلدية  اللبناين،  اجلي�ص   : فهم  امل�ساركون  اأما 
ك�ساف  العزم،  �سباب  امليناء،  بلدية   ، طرابل�ص 
جامعة  البيئة،  ك�ساف  لبنان،  ك�ساف  الأنوار، 
ن�سمات،  جمعية  العطاء،  اأهل  جمعية  اجلنان، 
ومبواكبة  الرتبوي  الوزة  الرحمن  عبد  مركز 

ال�سليب الأحمر.

الر�سمية  ثانويتها  البداوي تكرم مدير 
عمر فاتروين

ثانوية  مدير  البداوي  بلدية  جمل�ص  كرم 
حممد  عمر  املربي  املختلطة  الر�سمية  البداوي 
ال�سن  لبلوغه  التقاعد  على  لإحالته  فاتروين 
الأهل  جمل�ص  مع  بالتعاون  وذلك  القانونية، 
واإدارة الثانوية، اأقيم الحتفال يف قاعة احلاجة 
مدير  برعاية  الجتماعية  غمراوي  فاطمة 
التعليم الثانوي ممثاًل برئي�ص املنطقة الرتبوية 
يف ال�سمال ح�سام الدين �سحادة، وح�سور رئي�ص 
الرئي�ص  بنائب  ممثاًل  غمراوي  ماجد  البلدية 
حممد فيرتوين، و�سخ�سيات تربوية واجتماعية

�سامريات
كتب �سامر حمدي مولوي

من يحمي حقوق العمال
 في لبنان؟!

الكثري  ي�سمن  اللبناين  العمل  قانون  اإن  حتًما 
من احلقوق للعمال يف لبنان، ول �سيما ما يتعلق 
اأ�سهر  ثالثة  بعد  الأجري  �سمان  ب�سرورة  منها 
اإعطاء  القانون  ن�ص  وكما  العمل.  يف  البدء  من 
ويف  �سنة،  كل  عن  �سهر  مبقدار  ا  تعوي�سً العامل 
اإهماًل  اأو  خطاأ  العمل  اأثناء  العامل  ارتكب  حال 
للموؤ�س�سة  الداخلية  الأنظمة  خالف  اأو  فا�سًحا 
اأن ينزل به على �سبيل العقاب  يحق لرب العمل 
ثالثة  الأجر  ح�سم  تتعدى  اأن  يجوز  ل  غرامة، 
اأيام عن العمل ولي�ص الطرد وال�سرف من العمل 

كما يحدث يف حالت كثرية ومت�سابهة...
عدم  من  ت�سكو  ونقاباتهم  واملوظفني  فالعمال 
التزام اأرباب العمل باأحكام قانون العمل اللبناين 
ومبا ن�ست عليه التفاقيات الدولية خا�سة فيما 
يتعلق من ناحية التعاقد مع العمال و�سروط مل 
يلحظها مبا�سرة قانون العمل نتيجة زيادة حجم 
من  لكثري  العمل  توفر  وعدم  الهائلة  البطالة 

ال�سباب...
فاأين حقوق العمال؟! اأين اللتزام بالقانون من 
حيث حتديد �ساعات العمل ول �سيما يف الأ�سغال 
الراحة  تبقى  وهل  بال�سحة؟  وامل�سرة  املرهقة 
اأثناء الدوام اأمًرا يخ�سع لإرادة رب العمل اأم اأنه 
اإذا  �سيما  ول  العمل  رب  به  يلتزم  اأن  ينبغي  حق 
وماذا عن  �ساعات؟  �ست  العمل عن  �ساعات  زادت 
وعلى  العطل؟!  واأيام  الأ�سبوعية  الراحة  اأوقات 
اأ�سا�ص يتم احت�ساب قيمة اأجر العامل؟ وهل  اأي 
اأجر  على  العمال  من  �سريحة  حت�سل  اأن  يجوز 
النظر عن  الأدنى لالأجور بغ�ص  يقل عن احلد 

نوع العمل الذي يقوم به العمال والأجراء... 
اأم  بها  معمول  ال�سنوية  الإجازات  كل  وهل 
العمال  �سرف  اإىل  املوؤ�س�سات  بع�ص  تلجاأ  اأنه 
ومن  هذا  اإجازاتهم؟!  من  وحرمانهم  والأجراء 
املعلوم اأن كل اتفاق بني اأ�سحاب العمل والعمال 
حكًما،  باطاًل  يعترب  للقانون  خمالًفا  يكون 
وللعمال حق ال�ستفادة من التفاقات والأنظمة 
الأكرث فائدة لهم. وما الدعاوى املرتاكمة لدى 
طبيعية  نتيجة  اإل  التحكيمية  العمل  جمال�ص 
على حجم املخالفات للقانون وحماولة اللتفاف 

عليه من قبل اأرباب العمل وبع�ص العمال.



به.  البوح  لتقول ما يريدون  جتاربهم جاءت 
الرق�ص مبثابة تعبري �سارخ عن احوالهم. هم 
مل يق�سدوه بل هو جاء اليهم، هكذا يرددون 
مو�سومة  عتيقة  طرابل�سية  ازقة  ففي  دوما. 
طائفية  و�سعارات  حربية  برموز  جدرانها 
مقيتة طواها اللبنانيون منذ 25 عاماً، جاوؤوا 
ليحت�سنوا ال�سارع ل ليحت�سنهم هو. ر�سموا 
فعربوا  مفرطة.  بواقعية  احالمهم  كل  فيه 
م�ساعرهم  عن  راق�سة  حركات  خالل  من 
اثالم  ليخرجوا  رق�سوا  وانفعالتهم. 
والفقر  املعي�سة  �سيق  من  كلها،  اوجاعهم 
اىل تعبهم من بلد غارق بديونه وانق�ساماته 
ليطوروا  فر�سا  لهم  يقدم  ول  ال�سيا�سية، 

احوالهم ومواهبهم يف ظل معي�سة خانقة.
ان  ا�ستطاعت  وال�سوارع  الزقة  وحدها    
طاقاتهم  لتفريغ  كاملة  م�ساحة  لهم  توؤمن 
تلك  �سوى  �سيء  ل  حلم.  اىل  وحتويلها 
ا�سماوؤها  وحارات  �سوارع  يف  املخفية  المكنة 
انها  على  الطرابل�سيني  اذهان  يف  حمفورة 
امكنة للحرب و�ساحات اقتتال، ا�ستطاعت ان 
م�سارح  اىل  اليوم  حتولت  اماكن  حت�سنهم.  
حية  هوايات  وممار�سة  للتعبري،  مفتوحة  

وم�ساحات للتدريب على رق�ص ال�سارع.
و   �سارع.  رق�ص  فرقة  تكونت  طرابل�ص  ففي 
ال�سباب،  فئات  بني  ح�سورها  متلك  �سارت 
نظرا اىل مرونة اع�سائها وتنوعهم بني ذكور 
الت�سمية  ناق�سة".  "دع�سة  وتدعى  واناث 
الغريبة جعلت الكثريين ي�ساألون عن الفرقة  

انهم  رغم  افرادها.  اخبار  ويت�ستق�سون 
عاديون  �سباب  جمموعة 
واحدة  مدينة  جمعتهم 
واحد  و�سغف  واحد  ومدرب 

اي�سا. 
يتاح  مكان  كل  يف  يتدربون 
مداخل  يف  فيه.  الرق�ص  لهم 
البنية ويف الزقة ويف احلدائق 

كل  يعتربون  العامة. 
لهم.  ملكا  الماكن 

تاأ�س�ست  الفرقة 
ولكل  �سنة  منذ 
اع�سائها  من  واحد 
كهواة  بداأوا  ق�سة. 
حمرتفني  و�ساروا 
القبال  �سار  حتى 
لال�ستفادة  عليهم 
مواهبهم  من 

العالنات  عرو�ص  يف 
عاليا.  كليبات  والفيديو 
خا�سة  حالة  خلقوا 
واقعهم  رف�سوا  بهم. 
ال�سيء وانتف�سوا بثورة 

"الرق�ص". 
الفرقة  يقول مدرب   
�سعبان)29  خ�سر 

بداأت  الفرقة  ان  بـ"كودا"  امللقب  �سنة( 
ال�سبان  هوؤلء  كان  اذ  اعوام  منذ  بالت�سكل 

التبانة". جاوؤوا  "باب  يتدربون عنده يف حي 
�سغارا يف الثانية ع�سرة من عمرهم اليه 

الرق�ص  تعلم  على  وا�سروا 
وحركات اجلمباز. منعهم من 

طريق  �سلوك  ومن  النحراف 
بحبوب  والتعاطي  املخدرات 

من  اي�سا  اكرث  ومنعهم  الهلو�سة 
انهم  ي�سدق  ول  يراهم  التدخني. 

عمر  يف  منهم  واحد  كل  و�سار  �سريعا  كربوا 
معهم  كبري  كاأخ  يجل�ص  ع�سرة.  التا�سعة 

وي�ست�سريونه  ن�سائحه  وي�سمعون  يطيعونه 
جددوا  ال�سعبة  او�ساعهم  رغم  �سيء.  كل  يف 
من  ينت�سلهم  ما  �سيء  تعلم  يف  ارادتهم 
�سوى  امامهم  افق  فال  القلقة.  حياتهم 

الرق�ص. 
ازقة  يف  ل يعي�سون  �سغرية. 

�سيلهم ينتبه احد اىل  تفا
اىل  ال�سياء او  تلك 

ال�سغرية املختلفة 
ت�سكنهم.  التي 
ل  بيوت  يف  ينامون 
�سوى  بها  تربطهم 
انها  رغم  النوم،  غرف 
عائالت  عائالتهم.  بيوت 
او  هوؤلء  ذوات  تكت�سف  مل 
ا�سر  بني  يعي�سون  ت�سجعها. 
احلال،  متو�سط  وبع�سها  فقرية 
حوا�سهم  تنمية  على  لها  قدرة  ل 
ومواهبهم. مل يقبلوا بدفنها. حاولوا 
اآمنوا،  لنهم  وا�ستطاعوا  اخراجها 
ي�ستحق  �سخ�ص  منهم  واحد  كل  يف  ان 
الكبرية  اآمالهم  ي�سعون  وهم  اف�سل.  حياة 
بيئتهم  داخل  حتقيقه،  يحاولون  حلم  يف 
وتعقيداته،  الوانه  اختلفت  مهما  وجّوها 
الو�سول  من  حمالة  ل  هدف  حلمهم  يبقى 
راق�ص  وهو  امل�سري)18�سنة(  حممد  اليه. 
رق�ص  يف  لبنان  يف  الوىل  املرتبة  على  حائز 
ال�سارع يقول انه ا�ستطاع من خالل الربايك 

دان�ص ان ين�سى م�سكالت عائلته وتذمر والده 
الدائم و"نقه". اما امري املري )18 �سنة(الذي 
يكمل درا�سته ويعمل يف الوقت نف�سه فيعترب 
و"يف�ص"  اخلا�سة"  "م�ساحتي  الرق�ص 
يرق�ص  فهو  بالل  اما  خالله.  من  خلقه 
رق�سه  منط  يف  الكل  اليه  يجذب  "تاكنو". 
ويعجنب  املراهقات  الفتيات  حتبه  الغريب. 
رق�سه  من  يزيد  الذي  الطويل  ب�سعره 
الرق�ص مع  التي وجدت  الفتاة  تاألقاً. وباول 
بخجل  عر�سها  تقدم  فهي  الفريق"ممتعاً" 
ورقة انثوية هادئة تقول:" ل ا�سعر بالغرابة 
و�سرت  بي  ويهتمون  علي  يخافون  معهم. 
املدللة لديهم". اما ربيع وجاك فهما يجدان 
الرق�ص منفذهما الوحيد ليقول ما ي�سعران 

به عرب احلركات. 
و�سريته،  املختلفة  ق�سته  منهم  واحد  لكل 
�سغف  واحدا.  �سغفا  ميلكون  جميعا  انهم  ال 
يعي�سون  الذي  ال�ستات  كل  رغم  يجمعهم 
ال�سيا�سية  تفا�سيله يف وطن غارق بخالفاته 
ال  جديدة.  حكومة  ولدة  ينتظر  يزال  ول 
انهم ما زالوا يت�سبثون به وطنا ل بديل عنه. 
يدركون معنى الهجرة والعمل يف اخلارج من 
او بع�سها  خالل مناذج قريبة من حميطهم 
�سوى  يعرفون  ل  وعائالتهم.  منازلهم  من 
حياتهم  منط  تغيري  اىل  �سبيال  الرق�ص 
وال�سياع.  الت�سيب  حياة  من  واخراجها 
وبع�سهم يعرتف عالياً  ان ل �سيء يف حياته 

ي�ستحق الندفاع من اجله �سوى الرق�ص. 

الأ�سياء  ادراك  يف  ة  اخلا�سّ طريقته  مّنا  لكّل 
بق�سماطي  ملحمود  بالن�سبة  و  اإ�ستيعابها،  و 
الأ�سياء تنطق فتتكّلم بلغة لن يفهمها �سوى 

من تعّلم "فّن الإن�سات".
يجل�ص وراء مكتبه يف حمّل "النتيك" اّلذي 
حيث  اأملانيا  من  عودته  بعد   1995 عام  اأ�س�سه 
يف  �سنوات  لعّدة  عمل  و  الطّب  يف  �ص  تخ�سّ
هذا املجال قبل اأن يعود اإىل لبنان �ساعياً وراء 

�سغفه احلقيقي.
اّلذي ي�سكن  اأمام حمّله  اأن متّر  لن ت�ستطيع 
فتتجاهله.  مارون  مار  �سارع  زوايا  اإحدى 

دون  املعرو�سة  النادرة  الّتحف  تلك  �ستنقلك 
ال�سابع  القرن  خفايا  اإىل  تكّلف"  اأو  "ت�سّنع 
ت�ستمع  اأ�ساطري  و  حكايا  �ستخربك  و  ع�سر 

اإليها دون كلٍل اأو ملل.
اأحمد  اأبو  العم  جمعها   بثمن  تقّدر  ل  قطع 
ال�سبعينّي من جميع اأقطاب العامل. مقتنياته 
ميلك.  ما  اأغلى  تكون  تكاد   " "الأنتيكّية 
فاقتنائها بالّن�سبة له هو " حنني و اإ�سرتجاع 

حلياة مل تعد موجودة اليوم".
و  خ�سب  هاوي  "اأنا  فيقول  نف�سه  ي�سف 
�سغف  و  فخر  بكّل  قطعه  عن  يتكّلم  حجر". 

اأواين  جمّرد  من  اأكرث  له  بالن�سبة  فهي 
تراث  خ�سبّية،"هي  اأثاث  قطٍع  اأو  زجاجّية 
لي�سعر  ي�ستنطقها  يقول.  ما  وفق  تاريخ"  و 
مع  روحه  متتزج  كّونها.  اّلذي  املبدع  بيدّي 
و  زجاج  قطعة  كّل  ولدة  في�ستح�سر  املا�سي 

كّل طاولة خ�سبّية وكّل لوحة.
الآثار  و  الفنون  عامل  الوا�سع يف  ا�سطالعه   
و النتيك و ثقافته الكبرية، التي لن تخفى 
القيمة  يدرك  جعلته  حتادثه،  عندما  عليك 
ي�سرع  عيناه.  عليه  تقع  ما  لكل  احلقيقية 
ل�ساعات  يتاأملها  القّيمة.  "الكنوز"  لقتناء 
ب�سريته  حتاكيه.  و  يحاكيها  لأيام.  رمّبا  و 
اأبعاد  ُتدرك  الّرخام"  و  النحا�ص  "تخرق 
اأدّق التفا�سيل و ي�سعى  الأ�سياء. يت�ساءل عن 
ف�سوله  عط�ص  تروي  اأجوبة  ليجد  جاهداً 

الحمدود. 
يقوم  اأن  قبل  ل�سنوات  باأغرا�سه  يحتفظ 
ببيعها اإذا عر�ص عليه ال�سعر املنا�سب. يعرتف 
و بكل �سراحة انه  يحزن و ي�سعر باملرارة عند 
بيعه "قطعة حلوة" كما واّنه "ي�ست�سيع" بيع 

بع�ص الأغرا�ص اأو التخّلي عنها .
فمن  كثرية.  اأحيان  يف  مربحة  "جتارته" 
مرتاحني"  "نا�ص  النتيك  ب�سراء  يقومون 
مبالغ  يدفعون  قدمي.  هو  ما  كل  يع�سقون 
"لم�ست  قطعة  على  للح�سول  خيالّية 
" ال�سرب".   اأ�سا�سها  املهنة  اأّن  اإل  اأرواحهم". 
ي�سرتي  اأن  دون  مثاًل  اأ�سهر  �سبعة  متر  فقد 
هذا  اأّن  يبدو  ل  و  يوؤكد.  كما  �سيئاً  اأحدهم 
و  "الّتجارة"  فبني  يزعجه.  "الركود" 

رفيع. "ال�ّسطارة" خيط 
املتعة.  غاية  يف  حممود   العّم  حديث 
و  ثقافته  اأمام  حوا�سك  و  عيناك  تت�سّمر 
اأو�سعها  و  املجالت  كاّفة  يطال  اّلذي  علمه 
و  ال�سالمّي  الّتاريخ  من  بدقائق  فينقلك 
"ر�سني"و  لروايات  الأمني،  الر�سول  �سرية 
فاييت"،  ل  " دو  مدام  �سالون  "موليري" و 
"اجلهل الفظيع"  و يتذّمر ب�سكل متكّرر من 
الذي ي�سري"كالطاعون"  اليوم بني ال�سباب 
مل  و  اخت�سا�ساتهم  يف  "غا�سوا"  اّلذين 

يثّقفوا اأنف�سهم و اأرواحهم.

كرامتِه  على  القاب�ص  فيه  اأ�سبح  زمٍن  يف 
كالقاب�ِص على اجلمر.ويف زمٍن �ساَر فيه ال�سوُك 
واأ�سبحِت  الفقراء.  موائِد  على  رئي�سياً  طبقاً 
احللوى امل�سافة قيمًة م�سافة تثقُل كاهلهم حتى 
باتوا ينووؤن حتَت حملها الثقيل .وباتت الأحوال 
خدمَة  يف  القت�سادية  والأحوال  ال�سخ�سية 
الحوال"  "كيف  وال�سوؤال   . الطائفية  الأحوال 
اأ�سبح و�سيلَة اطمئنان وفيه رجاٌء لتدخل ال�سماء 
اإيجاد احللول.  اأ�سبحت عاجزة عن  الأر�ص  لأن 
الت�سكيلية  الفنون  من  فناً  اأ�سبحت  وال�سيا�سة 
منهم  واحٍد  كُل  لري�سَم  ال�سيا�سيون  اأْتَقنُه  الذي 
عُه  ر�سّ كر�سٍي  على  بقاَءُه  ت�سمُن  طريٍق  خارطَة 
باأر�سدٍة م�سبوهة وثبتُه بحاجاِت النا�ِص وعوزهم 

لي�سمَن اأي�ساً انتخاَبُه يف املو�سم املقبل.
وقت  ويحني  الثمر  ين�سج  حيث  املو�سم  ويف    
القطاف حُت�سد اأحالم املواطن وُتدر�ص يف جلان 
�ُسيدت  �سخمة  عنابر  يف  حتفظ  ثم  خمت�سة 
يف  ا�ستعمالها  اإىل  ولُي�سار   ، بها  لتليق  خ�سي�ساً 
الأنني  فيه  وُي�سمع  القلم  حرب  فيه  يجُف  وقت 

فيباركنا الكبار ب�سالة ال�ست�سقاء. 
النتقال  كانت  الرئي�سية  التحول  ونقطة    
ومن  الطائفية،  نقمة  اإىل  الطوائف  نعمِة  من 
بحبال  التعلِق  اإىل  بال�سماء  الت�سال  خ�سو�سية 
 " اأ�سرارهم  اهلل  قد�ص   " الذين  الدين  رجال 
مبزادات  للبيع  املعرو�سة  الرعيِة  اأمَر  واأوكلهم 
ينفع  ل  يوم   ، العظيم  وال�ساأِن  ال�سلطة  اأ�سحاب 

اإل املاُل والبنون الذين بلغوا �سن القرتاع .
يف  الذات  ونكران  والنتماء  املواطنيُة  وتبقى    
خدمِة العام : درو�ٌص نتعلمها يف كتاب التاريخ " 
املقد�ص " الذي ل يجوُز امل�صُّ به كي ل نفقد رونَق 
عا�سها  التي  الأهلية  واحلروب  الطائفيِة  الفنت 

اأجداُدنا واأورثونا وزرها اإىل يوم م�سهٍد عظيم .
�سيدوا  الذين  المراء  نن�سى بطولت  وكي ل     
واأ�سمُن  اأبقى  فاحلجُر   ، الرثاء  وعظموا  البناء 
اأ�سحاِب  خدمِة  يف  العقول  واأ�سحاُب  الب�سر  من 
احلظوظ . ول باأ�ص اأن حتا�سَر القحباء بالعفِة.

اأظفارنا  نعومِة  ومنُذ  اأننا  املبكي  وامل�سحك    
حملونا ق�سيًة اأ�سموها فيما بعد " ق�سية ال�سرق 

يف  �سريكاً  ب  املغت�سِ الكيان  فيكون   " الأو�سط 
الق�سيِة وتتحول " ا�سرائيل " اإىل دولٍة جارة لها 
ما لي�ص لنا وعلينا ما لي�ص عليها ، لينطبِق املثُل 
القائل : " جارك القريب ول خييك البعيد " اأو 
" اأو " اليد يل ما فيك  " العنُي ل تقاوُم خمرزاً 

تع�سها بو�سا وادعي عليها بالك�سر " . 
جانباً  بندقَيتَك  ودع  ا�سرتح  املقاوم  اأيها  فيا     
الوطن  فيعود  بالك�سر  والدعاء  القبالت  وتعلم 
امل�سلوب ، فالقوُة يف �سعفنا �ستغري وجه التاريخ 
احُللم  نعي�ص  و�سوف   ، ال�سلف  اأجماد  وتعيد 
ُحلُم   – العودة  ُحلُم    - الأر�ص  حترير  ُحلُم   :
ونغنيه  نن�سدُه  نلحنُه   ... الظاملني  من  النتقام 
حلمنا"  على  "تعي�ص  �سـ  التي  الأجيال  به  ونعُد 
الوقوف  الألف درهٍم ودولر خرٌي من  . وي�سبُح 
العبادُة عبوديٌة  �سلطاٍن جائر يوم تكون  يف وجه 
اأ�سبحت  " بالذل  "لُء  والــ    . ال�سيادة  يف خدمِة 
نعْم   و"نعٌم " باحلِق اأورثت ندْم .  ونحن يف زمن 
... نعم  "ل". ل للطائفية  اأي�ساً  الالاآت �سنقول 
الطائفي  للنظام  ل  وتفاعلها.  الطوائف  لتعدد 
نعم   ... لل�سراعات  ل  املوؤ�س�سات.  لنظام  نعم   ...
للكفاءات.  نعم   ... للمح�سوبيات  ل  للمقاومات. 
للقوانني  ل  للتحرير.  نعم   ... لال�ست�سالم  ل 

اخلا�سة ... نعم لقوانني املواطنية. 
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املتناق�سة  اجزائه  بكل   "الكادر"  هنا 
واملهن  احلرف  �سو�ساء  اىل  واملنتمي 
ال�سغرية، والعمال املتوا�سعة بكل خفوتها 
يفر�ص  وبوؤ�سها  و�سقائها  و�سجيجها 
امام اي �سورة  نف�سه. ل ت�ستطيع ان متر 
معرو�سة على جدران ال�سالة، التي يت�سلل 
ت�سدك  ان  دون   من  بخجل،  اليها  ال�سوء 
�سبيهة  اأخرى  او  غام�سة  تفا�سيل  اليها 
عادي  ك�سيء  وت�ساهده  يومياً  تراه  بواقع 
بهدوء  جم�سد  هنا  امل�سهد  ان  ال  ومكرر. 
ال�سفدي  "مركز  داخل  خ�سبي  اإطار  يف 

الثقايف". 
بل  نعرفها  ل  ول�سخو�ص  مل�ساهد  �سور   
ب�سغف  نلتقط  بعيوننا.  وحيدين  نكت�سفها 
يعيدون  الذين   ا�سخا�سها،  وجوه  دفني 
لفظ انفا�سهم مئة مرة يف اليوم ليح�سلوا 
على "لقمة عي�ص" اولدهم ولينبت التعب 
ال  ينتهي  ل  وملحاً  عرقا  ب�سرتهم  فوق 
جدران  وبني  وم�سجرة  قلقة  م�ساءات  يف 
ايامهم  فيها وجع  يتنف�سون  كامدة.  بيوت 
املتتالية بال امل. وكاأن اقدارهم ان يبقوا 
موت  من  ارواحهم  ينقذون  ب�سطاء  عماًل 
بهم  ويرتب�ص  بلحظة،  حلظة  يالحقهم 
تلك  وحدها  البائ�سة.  الظروف  دوامة  يف 
ا�سحابها،  عيون  من  املتفلتة  العد�سات 
وتكاوينها  وجوههم  توثق  ان  ا�ستطاعت 
"خالدة".  لقطة  يف  تاأ�سرها  ان  املختلفة. 
تلك  لنا  تقدم  ا�سافية،  رتو�ص  اي  وبال 
عاديون  لأنا�ص  "جاهزة"  حكايا  ال�سور 

ي�سرتزقون من مهنهم ليعي�سوا. 
و�سابات  ل�سبان  م�سرتك  معر�ص  انه 
ليت�ساركوا  جاوؤوا  وفل�سطينيني  لبنانيني 
بال�سوء والعد�سة الفاقعة هموم مناطقهم، 
والدمار  العنف  م�سكالت  من  عانت  التي 
اآثارها حا�سرة  والتهجري، ول تزال بع�ص 
ت�سويرهم  مادة  كانوا  اأنا�ص  وجوه  يف 

وتوثيقها. 
ازقة  بني  مرت  التي  ال�سابة  العد�سات 

طرابل�ص املن�سية و�سواحيها املخنوقة بني 
"براك�سات" معدنية  وبني  البوؤ�ص،  احزمة 
مهرتئة ت�سكنها عائالت مهجرة يف خميم 
نهر البارد، واحياء خميم البداوي املهملة ، 
مل تاأت بجديد من حياة النا�ص هناك، ول 
من عوامل مهنهم الب�سيطة واملتوا�سعة، بل 
"طازجة".  تقدمها  ان  حتاول  فقط  كانت 
ي�سكنون  ب�سر  هناك  ان  لتذكرنا  رمبا 
�سيء،  كل  رغم  ويتنف�سون  والعوز  الفقر 
قيد  على  البقاء  يف  قدرتهم  وميتحنون 

احلياة. 
املعر�ص هو جزء من م�سروع تفاعلي تنفذه 
منظمات "المم املتحدة" مع مكتب "جلنة 
الفل�سطيني"التابع  اللبناين-  اجلوار 
حتت  امل�سروع  وهذا  الوزراء،  ملجل�ص 
ال�سلم  وبناء  النزاعات  عنوان:"تفادي 
امل�سروع  ا�سم  لبنان".  �سمال  يف  الهلي 
ان  ميكن  ول  زواياه،  بع�ص  "�ساعري" يف 
يتحقق �سريعا وهذا ما اكده مدير امل�سروع 
العمل  فريق  مع  اعد  الذي  اليوبي،  زياد 
ال�سلم  "بناء  هدفه  متكامال  برناجما 
الفل�سطينية  املخيمات  �سكان  الهلي" بني 
املناطق  و�سكان  البارد   ونهر  البدواي  يف 
ان  اليوبي  اللبنانيني. يقول  املجاورة من 
"حالت التوتر والنزاع التي �سهدها �سمال 
لبنان يف ال�سنوات الخرية ادت اىل زعزعة 
ب�سكل  واثرت  املناطق  بع�ص  يف  ال�ستقرار 
�سلبي على علمية التنمية فيها. بال�سافة 
اىل ذلك ادت الحداث المنية يف ال�سمال 
املجتمعات  بع�ص  بني  الثقة  زعزعة  اىل 
والفل�سطينية  جهة،  اللبنانيةمن  املحلية 
من جهة اخرى". م�سيفاً:" يهدف امل�سروع 
ال�سبانية من خالل  احلكومة  املمول من 
بتحقيق  اخلا�ص  املتحدة  المم  "�سندوق 
اتخاذ  اىل  المنائية"  اللفية  اهداف 
القائم  التوتر  حدة  من  تخفف  خطوات 
ال�سمال.  املهم�سة يف  املجتمعات  بع�ص  بني 
المر الذي من �ساأنه ان يلعب دورا هاما يف 

والجتماعي.  ال�سيا�سي  ال�ستقرار  توطيد 
النزاع  تفادي  ادوات  تعزيز  اىل  ا�سافة 
وتنفيذ  لها  حلول  ايجاد  يف  وامل�ساهمة 
اىل  تهدف  واجتماعية  اقت�سادية  م�ساريع 
ال�سباب  ومتكني  الفروقات،  من  التخفيف 
وامل�ساركة  احلوار  مبداأي  وتعزيز  واملراأة 
الفعالة يف التنمية املحلية". واكد اليوبي 
م�سرتكة  "مقاربة"  هو  امل�سروع  هذا  ان 
التنمية،  لق�سايا  املتحدة  المم  ملنظمات 
من�سق"  "تخطيط  نتيجة  هي  واأن�سطته 

لهذه املنظمات. 
جلنة  مكتب  )من  املنى  ابي  فادي  اما 
فاأ�سار  الفل�سطيني(   – اللبناين  احلوار 
الدولة  التزام  لتاأكيد  هو  امل�سروع  ان  اىل 
 – اللبناين  "احلوار  تفعيل  يف  اللبنالنية 
الدائم  والتن�سيق  امل�سرتك  الفل�سطيني" 
املخيمات  يف  التنمية  م�سار  دعم  اجل  من 
امل�سروع  ان  واكد  بق�ساياهم.  والهتمام 
اقيم يف ايار لدعم "قانون العمل" اخلا�ص 
بالفل�سطينيني الذي اقر من وزارة العمل 
الدولة".  �سورى  "جمل�ص  من  ورف�ص 
عمل  ور�ص  �سم  الربنامج  ان  وا�ساف، 

م�سرتكة ملناق�سة هذا القانون. 
�سارك  الذي  بابا  طه  الفوتوغرايف  امل�سور 
عمال  عن  خمتلفة  �سور  بـ10  املعر�ص  يف 
ب�سيطة  مهن  يف  يعملون  طرابل�سيون 
يف  تزال  ول  الرتاث  اىل  تنتمي  واأكرثها 
فيهم  وتثري  مهمة  الطرابل�سيني  ذاكرة 
حنينا. يقول طه البابا ان الت�سوير هو �سغف 
وهذا ال�سغف يتحول اىل واقع ملمو�ص يف 
عن  تعرب  �سور  خالل  من  امل�سروع  هذا 
طه  وتفا�سيلها.  ويومياتهم  انا�ص  حقيقة 
ين�سر �سوره  �سنة تقريبا وبداأ  ي�سور منذ 
يف �سحف لبنانية وعربية ب�سبب تطويره 
يف  اليومي  والتجريب  الت�سوير  لتقنيات 
مي�سون  اما  طرابل�ص.  ازقة  داخل  جولت 
يف  تعمل  التي  الفل�سطينية  م�سطفى 
جمالت فل�سطينية ت�سدر من لبنان تنقل 

�سورها واقع املخيمات يف �سمال لبنان بكل 
حيث  نا�سها  ووجوه  وفقرها  تناق�ساتها 

تتاآلف العد�سة مع مالمح هوؤلء. 
�سورة  خم�سني  من  اكرث  �سم  معر�ص 
كل  واحرتافيني  هواة  م�سورين  لع�سرة 

حكايات  عن  وتعرب  ق�سة  حتكي  �سورة 
ينتبهون  ل  عمال  وطقو�ص  وعادات 
ببطء  ايامهم  مي�سون  بل  الزمن،  اىل 
لي�ستمروا عماًل يف مناطق قد ت�ستعل فيها 

خطوط النزاع يف اي وقت. 

لبنان  يف  املبكر  الزواج  ان  يبدو  ما  على 
بع�ص  حياة  يف  وف�سوله  ق�س�سه  تنته  مل 
املدينية  وال�سواحي  الريف  جمتمعات 
بع�ص  يزال  فال  عجل.  على  امل�ستنبتة 
وباهتة  قدمية  عادات  �سحايا  القا�سرين 
هذا  يف  ال�سن.  �سغار  اآباء  وا�سبحوا 
لقا�سرين  مقت�سبة  نتفاً  ننقل  التحقيق 

تزوجوا وهم ل يعرفوا ما معنى الزواج. 
تزوجت  �سنة.  ع�سرون  اليوم  عمرها  دينا 
وهي  عمرها.  من  ع�سرة  اخلام�سة  يف 
ف�سهقت  وقطفوها  عليها  اإنق�سوا  تتفتح 
تكن  مل  عليها.  فر�ص  ملا  ور�سخت  خوفاً. 
يكتمل  مل  فوعيها  حولها،  يحدث  ما  تعي 
)كما  اإلكرتونية  كاآلة  كانت  بعد.  حينها 
ت�سف نف�سها( تتحكم بها العادات والعقول 
املتحجرة. مل تكمل درا�ستها. وانتقلت من 
مل  وهي  الزوجي،  القف�ص  اإىل  اأهلها  بيت 
تدرك بعد احلياة. مل يكن الزواج يعني لها 
�سيئاً. �سعرت يف البداية ببع�ص الإ�سمئزاز 
منه. مل تتاأقلم مع زوجها، ولكنها اأجنبت 
تربيتها.  يف  �سعوبة  فوجدت  طفلة.  منه 
وزوجها  بيتها  يف  حياتها  انح�سرت 
حب  على  طفلتها  حفزتها  حتى  وطفلتها. 
احلياة. وما اإن و�سل عمرها اإىل الع�سرين 
اليوم  هي  طفلتني.  لديها  كان  حتى  عاماً 
و�سرورة  بال�سعادة،  اإقتنعت  لأنها  �سعيدة 
التاأقلم مع الو�سع احلايل لوجود اأطفالها 
م�سار  عن  را�سية  غري  ولكنها  حياتها،  يف 

حياتها وترف�ص الزواج املبكر ب�سدة.
راأت  �سنة   16 العمر  من  البالغة  ثناء  اأما 

ترتك  اأن  لها  الأف�سل  من  اأن  والدتها 
املدر�سة لرتتبط بال�سخ�ص املنا�سب باأ�سرع 
بيت"  "�ست  ت�سبح  واأن  ممكنة.  فر�سة 
اأن  ثناء  وترى  لها.   الأن�سب  هو  هذا  لأن 
�سعادتها تكمن يف متابعة درا�ستها واخلروج 
لق�ساء  الفراغ  اأوقات  يف  اأ�سدقائها  مع 
اإىل  ت�سل  وباأن  �سوياً،  الأوقات  اأجمل 
حتقيق  خاللها  من  تتمكن  جيدة  وظيفة 
يف  زوج  وجود  دون  من  املادية  اأمانيها  كل 
والدتها  لإ�سرار  ر�سخت  ولكنها  حياتها. 
وتزوجت ب�سخ�ص مل يكن على مزاجها كما 
تقول، وهي توؤكد باأنها لن تنجب الأطفال 
حتى ت�سعر بن�سوجها اجل�سدي والنف�سي.

رائد كان يف املرحلة املتو�سطة من درا�سته. 

كان حينئذ  مراهقاً تعبث به اأفكار متمردة 
من  بت�سجيع  انه  يوؤكد  وعيها.  يكتمل  مل 
يدم  ومل  بعام،  ت�سغره  بفتاة  تزوج  الأهل 
فهذا  اإنف�سال.  حتى  اأ�سهر  ب�سعة  الزواج 
وراءه  خّلف  و  بالف�سل،  توج  املبكر  الزواج 
طفاًل  مازال  اأب  بني  م�سردة  ولدت  طفلة 
زوج  فيها  تكون  حلياة  م�ستعدة  غري  واأم 
من  البالغة  يا�سمني  اأما   ومربية.  واأم 
العمر 14 �سنة، توؤكد باأن الزواج هو اأن�سب 
قرار اتخذته ولن تندم عليه مدى العمر. 
قريب.  وقت  يف  بطفل  ترزق  اأن  تتمنى 
اأ�سول  علمتها  والدتها  "باأن  وت�سيف: 
اإىل  املنزل  ترتيب  من  الزوجية،  احلياة 

الإهتمام بالزوج والطبخ". 
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النظافة شعبة من شعب اإليمان
فال تجعلوا إيمانكم ضعيفًا

 بلدية طرابلس

 ن�ص كتب بعد رحيل �ساب ع�سريني يف بلدة 
�سري.  حادث  ب�سبب  "تكريت" العكارية 

ال�ساعة  وعند  البائ�سة،   الليلة  تلك  يف 
من  البالغ  عو�ص  قا�سم  كان  العا�سرة، 
قرب  يقف  عاما،  وع�سرين  اإثنني  العمر 
الطريق،  حافة  على  النارية  دراجته 
معه  ذهب  �سديقه  من  �سديد  وباإ�سرار 
اأرجاء  بني  كزدورة  "فان" يف  �سيارة  داخل 
القرية وكان معهم جمع من الرفاق. وهم 
بتخويفهم  ال�سائق  قام  العودة  طريق  يف 
بتغيري م�سار البو�سطة �سماًل ومييناً، غري 
اأحالمهم  غافاًل  اأرواحهم،  ل�سالمة  مبال 
من  اإجتاه  م�سوؤوليته  متجاهاًل  باحلياة، 
يف  ورفاقه،  بقا�سم  البو�سطة  وهوت  معه. 
خرج  الكل  الليل.  بظالم  العابق  الوادي 
بجروح طفيفة، ما عدا قا�سم بقي يف �سفح 
رحل  ال�سماء.  اإىل  روحه  خرجت  الوادي. 
رحل  الوجود.  يف  حفر  رائع  حلم  بهدوء 

حامال ب�سمته.
قا�سم كان كال�سم�ص يف ف�سل اخلريف، كان 
الكل  اإحت�سن  كالواحة يف �سحراء قاحلة، 
امل�سرة  وب�سمته  و�سدقه  ونخوته  مبحبته 

على الإ�سراق دوماً.
كل  على  احلياة  حكم  املوت  حق.  املوت 
اأو  منه  التفلت  ميكن   ول  ب�سري.  كائن 

لي�سفع  له  التو�سل  اأو  معه،  �سفقة  عقد 
غيمة  ترى  اأن  موجع  ولكن  بعمرنا،  بنا 
تبللت  اأن  مالبثت  وهي  ال�سماء  تهوى من 
بنعمة احلياة، اأن ترى حلنا عذبا يتال�سى 
بلمحة الب�سر، مات قا�سم ومازال يف بداية 
درب احلياة مات قا�سم وهو اأعذب من نور 
ال�سباح. مات قا�سم وزف اإىل مثواه متوجاً 

بالأخالق احل�سنة.
لي�ص  وقا�سم  بارداً،  م�سطرباً  الليل  اأتى 
بيننا. اأ�سدقاوؤه ينتظرونه. ينادون بحرقة 
ي�سمعون  اأحد يجيب. ل  اإ�سمه. ل  الفراق 
بدفئه.  يح�سون  ولكن  قا�سم،  �سوت 
تلفحهم حلظات عمره التي ق�ساها بينهم، 
التي  وال�سعادة  اجلميلة  بالذكريات  املليئة 
احلياة  اأراد  هو  لطاملا  قلوبهم.  يف  اأولدها 
ولكن  اأحياناً،  ال�ساحبتني  بعيناها  وتفاءل 
ولد  التي  احلياة  هجر  يدري  اأن  دون  من 

بها... اإىل حياة اأخرى. 
ر . ر
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اطار  اي  خارج  اخلا�ص  عملهم  ا�س�سوا 
احد  عليهم  ميار�ص  ان  دون  ومن  جاهز، 
منطه وقيا�ساته يف تنفيذ الفكرة. حاولوا 
لعمل  "حي"  منوذج  تقدمي  يف  وجنحوا 
�سبابي خالق يبتكر افكاره بنف�سه وينتجها 
خارجية،  جهود  اي  بال  اي�سا  وي�سوقها 
وبامكانات �سئيلة ل يرون انهم يحتاجون 
"ل  فقط  احلا�سر.  الوقت  يف  �سواها  اىل 
بتوب" �سغري وافكارهم القابعة يف اذهانهم 

و"العدة" اكتملت. 
الكرتونية  الفالم  م�ساهدة  يف  فهو�سهم 
فاجتهوا  لالختيار،  ف�سحة  لهم  يرتك  مل 
هذا  يف  حمرتفة  �سناعة  اىل  مبا�سرة 
املجال. هكذا ارادوا بال مقدمات ان يقدموا 
او  تالوين  اي  وبال  "طازجة"  اعمالهم 
"مكان لها يف عامل الطفال".  ا�سافات ل 
ر�سموا واعدوا واخرتعوا ال�سخ�سيات فيما 
"رحلة يف عامل  بينهم واطلقوا م�سروعهم 
"املختلقة"  وال�سرا�سري  ال�سرا�سري". 
طه  املخرج  لدى  ذاته  بحد  عامل  هي 
الزيلع، الذي يقوم بدور العالقات العامة 
 Roach Animation " يف �سركة  
"، التي ا�س�سها اىل جانب كل من امل�سممة 
واملربمج  ال�سوي�سي  رول  الغرافيكية 

اللكرتوين قا�سم الدهمي.  
�سركة �سابة يف لبنان تعتمد على البداع يف 
"هادفة" كما  ت�سميم م�سل�سالت كرتونية 
تقول رول. اعمال تتحول اىل واقع حقيقي 
"خمتلفة  انتاج  مراحل  يف  متر  ان  بعد 
اذ تعتمد على افكار مبتكرة يف  وخالقة". 
جمال "الكرتون" ولها "�سبغة" ذات قيمة 
ان:"  اذ كما تقول رول  وا�سالمية.  عربية 
اعمال  هي  ال�سائدة  الكرتونية  الفالم 
التي  والقيم  غربي.  لون  وذات  اجنبية 
العربي  عاملنا  اىل  متت  ل  لالأطفال  تبثها 
الطفال  توجيه  دورنا يف  ياتي  لذا  ب�سلة. 
واخالق  قيمهم  اىل  وعظية  بطريقة غري 
مدلولت  خالل  من  وثقافته  جمتمعهم 
يف  كنماذج  عنها  ويعرفون  يرونها  ورموز 
ل  م�سيفة:"اعمالنا  اليومية".  حياتهم 
تقدم  ما  قدر  على  املادي  الربح  تتوخى 
افكارا بديلة عن ال�سائد من افالم الكرتون 
امل�ستوردة من الغرب  او  الهزيلة والفا�سدة 

العربية  القيم  ت�سبه  فيها  قيم  ل  والتي 
�سنوات   5 منذ  رول  تعمل  وال�سالمية". 
وتعرفت  الغرافيكي.  الت�سميم  جمال  يف 
فيه  در�ست  الذي  املعهد  يف  زيلع  طه  اىل 
خالل  ومن  اخت�سا�سه.  ينهي  كان  حيث 
اىل  تعرفا  واحدة  موؤ�س�سة  عملهما معا يف 
قا�سم الذي ا�ساف اىل العمل تقنيا الكثري. 
ذاتي  هو  �سركتهم  متويل  ان  قا�سم  يقول 

من  به  يقومون  ما  على  ويعتمدون  حاليا 
اعمال جتارية ملوؤ�س�سات كت�سميم اعالنات 
مواقع  وت�سميم  اعالنية  افالم  وت�سوير 
ال�سبكة  عرب  خمتلفة  وروابط  الكرتونية 
يف  خرباتهم  من  م�ستفيدين  اللكرتونية 
هذه املجالت. اما بالن�سبة لعملهم يف انتاج 
ابداعي  باملئة"  "مئة  فهو  الكرتون  افالم 
تفا�سيله  يتدخل يف  ان  يريدون لأحد  ول 

فهم  والربح.  للتجارة  جمال  اىل  ويحوله 
يحققوا  ان  ا�ستطاعوا  حتى  الكثري  عانوا 
املفهوم  بعيدة عن  �سركة  حلمهم يف اجناز 
هذه  خالل  من  وارادوا  لالنتاج.  التجاري 
اىل  ال�سباب  باعمال  يعربوا  ان  ال�سركة 
عميقة  موا�سيع  مع  الحرتاف  م�ستوى 
الطفال  تفيد  واحد.  اآن  يف  و�سل�سلة 

وت�سليهم يف نف�ص الوقت.

العمل هو الول لهم بعد اعمال "جتريبية" 
باأطفال  كرتونية خا�سة  افالم  ت�سميم  يف 
افالم  بانتاج  قاموا  اذ  رعائية.  موؤ�س�سات 
تهتم  وموؤ�س�سات  ميامت  لطفال  خا�سة 
على  واعتمدوا  اخلا�سة  احلاجات  بذوي 
ويقول  افكارهم.  لتقدمي  مميزة  ا�ساليب 
عمل  نتاج  هي  الفالم  هذه  ان  الزيلع:" 
كل  اذ  خمتلفة.  ودرا�سات  ودائم  دوؤوب 

جمال  يف  بخرباء  ا�ستعان  منا  واحد 
الرتبية النف�سية والجتماعية لنهاء هذه 
العمال". اما م�سل�سل "ال�سرا�سري" فهو 
�سيكون "قنبلة" اعمالهم بعد جهد بداأ منذ 
حت�سر  يزال  ل  وهو  بعد،  ينتهي  ومل  عام 
له الفكار لتطويره وا�سافة مل�سات خا�سة 
يواكبوا  ان  هوؤلء  ا�ستطاع  ان  بعد  عليه. 

اجلديد يف جمال عامل "الين مي�سن". 

من  4اجزاء  من  م�سل�سل  هو  ال�سرا�سري 
قدم  الذي  حّدبا،  عزام  و�سيناريو  كتابة 
ت�سجيعا منه  اي مقابل  وبال  عمله جماناً 
لدعم افكار هذه املجموعة ال�سابة. كل جزء 
عن  خيالية  بطريقة  يحكي  امل�سل�سل  من 
ال�سرا�سري،  ينتقل اىل عامل  حياة متزوج 
وهذه  ب�سري.  لأنه  منه  يقرفون  الذين 
بعد  ال�سباب  اليها  تعرف  علمية   حقيقة 

وطقو�سهم  ال�سرا�سري  عن  مطول  بحث 
جدية  ببحوث  عملهم  دعّموا  اذ  وحياتهم 
لل�سرا�سري.  احلقيقي  الواقع  ملقاربة 
اىل  يحتاج  وانتاجها  "احلركة"  فعامل 
ان  لل�سخ�سيات  ومف�سلة  معمقة  درا�سة 
كانت حقيقية او خيالية. لذا كان امل�سل�سل 
يعتمد على ا�سلوب علمي وخيايل ل يخلو 

من ال�سخرية املتعمدة. 
يوؤكد طه زيلع ان الفكرة بداأت مع قراءته 
للق�سة. و�سار ل ينام وهو يفكر بتفا�سيلها 
على بطريقة حركية. متخيال كيف ميكن 
عامل  يف  ملزما  �سيفا  ي�سبح  ان  لن�سان 
يف  احلقيقية  احلبكة  وهنا  ال�سرا�سري. 
انتاج امل�سل�سل. اذ ا�س�ص الثالثة معاً "خلية 
يحاولون  فبداأوا  الفكرة.  لتنفيذ  نحل" 
مفككة  عنا�سر  اىل  وحتويلها  جتريدها 
لربطها بطريقة متاآلفة مع عمر الطفال 
بدءاً  خمتلفة  تقنيات  واعتمدوا  وفهمهم. 
البعاد".  و"ثنائية  البعاد"  "ثالثية  من 
هو  كمال  ال�ساب  منه  الآتي  الواقع  فعامل 
عامل  اىل  انتقاله  اما  البعاد".  "ثالثي 
تفا�سيل  تتحول  فهناك  ال�سرا�سري 
البعاد"  "ثنائية  اىل  املرتحكة  الر�سوم 
وي�سبح الف�سل بني عامل الواقع واخليال 
وا�سحا لدى الطفال. وهناك يلتقي كمال 
بال�سر�سور البطل غ�سنفر، الذي �سيكون 
�سيبهرون  الذين  لالطفال  اعجاب  حمط 
الذي  العفوي  وا�سلوبه  بـ"ه�سامته" 
ي�سبههم. ودور غ�سنفر هو ان يكون دلياًل 
عامل  ان  هو  العمل  يف  وال�سدفة  لكمال. 
ال�سرا�سري هو داخل بيت كمال احلقيقي. 
ويعولون  الثالثة  ال�سباب  به  يتفاءل  عمل 
مل�سوارهم  بداية  ليكون  انتاجه  على 
الفالم  انتاج  عامل  يف  "احلقيقي" 
الكرتونية التي "يحتاج لها عاملنا العربي" 
بعد  يوما  يتو�سع  طموح  رول.  تقول  كما 
ينتهي.  ل  ب�سغف  مليء  كبري  وبجهد  يوم 
رغم  يخلقوه  ان  هوؤلء  يحاول  طموح 
وو�سع  املتاأزم  العربي  الو�سع  ظروف  كل 
لبنان ال�سيا�سي، ليوؤكدوا جمددا ان العرب 
القدرات  ولديهم  وي�سنعون  يخلقون 

الكافية ليكونوا روادا�ص يف كل املجالت. 

"اأمرية  وكوكب  الورد"  "بياعة  من 
اىل  العري�ص  علي  للمخرج  ال�سحراء"  
"الأخر�ص واحلب" لإميل بحري ورميون 
ال�سينما  كانت  معا�سري،  ومنري  جبارة 
اللبنانية تر�سم اوىل خطواتها نحو م�سوار 
مل ترده ع�سرياً �ساقاً، امنا مطّعماً بتجارب 
والإحباطات  العوائق  كل  رغم  مميزة 

الالحقة.
رائدة، ومل مينح  ثمانية عقود مل جتعلها 
ولكن  ال�سينما،  �سناعة  �سهادة  لبنان  فيها 
املالحظ �سطوع بع�ص الفالم يف حقبة مل 

ي�سهد فيها لبنان �سوى اخلراب والدمار.
نعم هي احلرب التي من رحمها متت ولدة 
اروع الإنتاجات اللبنانية، وملعت فيها ا�سماء 
وتتناول  ذاكرتنا  ت�سكن  الآن  تزال حتى  ل 
م�سامعنا كربهان علوية و مارون بغدادي 
ما  لكن  �سهال،  رندا  �سمعون وطبعاً  وجان 
اإن انطفاأ قنديل احلرب حتى انطفاأت معه 

�سعلة النجاح ، والأ�سباب متعددة.
اإفال�ص بع�ص    فمن خملفات احلرب كان 
ال�ستديوهات، وهجرة ا�سحابها او ق�سف 
�سالت  وعدد  وتفجريه  الآخر  البع�ص 

العر�ص املقت�سب ومتركزها يف العا�سمة.

ول يخفى علينا اأن غياب ال�سوق والتوزيع 
والأو�ساع  امل�ساألة  هذه  يف  هاماً  دوراً  لعب 
املمول  جتعل  التي  ال�سيئة  القت�سادية 
واملراهنة  الإنتاج  دعم  يف  مرة  األف  يفكر 
على فيلم يعر�ص يف �سينما ل حتظى بثقة 

اجلمهور.
الوحيد  ال�سبب  والتوزيع  التمويل  لي�ص 
اإمنا  لبنان  يف  ال�سينما  اأ�سهم  لنخفا�ص 
يف  اأي�ساً   �ساهمت  قد  اأخرى  عوامل 
هناك  الإنتاج  اىل  فاإ�سافة  م�ستواه  تدين 

ال�سيناريو والتمثيل والإخراج.
يف  الن�سو�ص  ان  املعروف  من  ا�سبح  وقد 
لبنان تعاين من غياب امل�سداقية والواقعية 
اىل  وتفتقر  ب�سيء  جمتمعنا  ت�سبه  ول 
ول  للمجتمع  املعمقة  والروؤيا  التقنيات 
تظهر ثقافتنا كما هي اإمنا مغلفة بقناعات 

منطية و�سخ�سيات ل تنتمي اإلينا. 
ال�سينما  تعتمد  لبنان،  يف  عمل  وكاأي 
يف  والوا�سطات  املح�سوبيات  على  اللبنانية 
التمثيل  دخل  املمثلني، فمنهم من  اختيار 
م�سابقات  او  الزياء  عر�ص  طريق  عن 
من  ومنهم  يربع  من  ومنهم  اجلمال 
هو  الذي  الإخراج  اأما  �سوءاً.  الأمر  يزيد 

اأ�سا�ص العمل فرتاه يعتمد تقنيات قدمية 
ال�سلبيات  كل  من  الرغم  .على  ومكّررة 
بداأ  ومميز  جديد  جيل   ، اعرت�ستها  التي 
الفنية وذلك  النه�سة  مرحلة جديدة من 
وثورة  التلفزيون  دخول  مع  بالتزامن  
يح�سن  اأن  فيها  يحاول  كليب"  "الفيديو 
من مرتبة هذا الفن ال�سابع، فن�سهد معه 
ومتنوع  اأغزر  باإنتاج  تتمتع  نا�سطة  حركة 
والدراما  والرومان�سية  الكوميديا  من 
النتاجات  من  فالعديد  الجتماعية.  
يف  وادخلها  بال�سينما  ارتقى  احلديثة 
واجلوائز  الألقاب  على  املناف�سة  ميدان 
"ملي�سال كّمون  "فالفل  العاملية فمن فيلم 
لبكي  لنادين  و"كاراميل"  "بو�سطة"  اإىل 
عرقتنجي  لفيليب  الق�سف"  اىل"حتت 
يا  "�ستي  اجلديد  اللبناين  الفيلم  اإىل 
نال  الذي  حجيج  بهيج  للمخرج  دين" 
مهرجان  يف  عربي  فيلم  اف�سل  جائزة 
الرفع  اأمل  على  ونبقى  .ذلك  ظبي  اأبو 
موؤهلة  تكون  كي  اإنتاجاتنا  م�ستوى  من 
لت�سدر املهرجانات العاملية وك�سب اجلوائز 
فيلم  فيه  يربح  يوم  �سياأتي  فهل  الثمينة. 

لبناين جوائز كالأو�سكار مثاًل؟.
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هي رواية "اأهل الهوى" رواية الالمنطق، 
والقتيل.  القاتل  هو  العا�سق  ي�سبح  حني 
ال�سرد واللغة اىل عامل  رواية تاأخذك من 
اأ�سخا�سه  تع�ص  لكنك مرة مل  ت�سمع عنه، 
بهذه ال�سفافية، التي جتعلك تزيح ال�ستار 
احلقائق.  اأردتك  لو  باملواجهة حتى  طمعا 
من  بال�سر  يحتفظ  الذي  ال�ساهد  لأنك 
اأول الرواية حتى نهايتها. فاأنت قد وقعت 
اأن  ن�سي  الذي  البطل  التعاطف مع  يف فخ 
اأّي  التفا�سيل  غمرة  ففي  ا�سمه،  يخربك 

معنى تكت�سب الأ�سماء؟
ملاذا  متاماً  تعرف  ل  التي  ال�سخ�سية  هذه 
من  تطلع  الزئبقي،  مزاجها  يالئمك 
�سجرك الذي مل تخرته اأ�ساًل، وتفاو�سك 
ا�ست�سالمك،  ت�ساجع  باأنثى  رغبتك  على 
فيك  نافحة  عرينها  اىل  تقودك  عندما 
عافية الرجولة دون اأن تزيل عنك �سوائب 
يف  الرعب  تثري  كاحلرب  هي  ما�سيك. 
نف�سك من فكرة عجزك عن ال�ستمرار يف 
اأن تكون ككل الرجال قواماً على امراأتك. 
فيك  ما  كل  احلرب  خمّلفات  من  فاأنت 

معطوب حتى لغتك.

احلياة هنا معرب اىل الغد، الذي ل يلوح لك 
اأغوار ج�سدك الذي بالرغم  اذا �سربت  ال 
التحرر  على  قدرتك  يعيق  �سخامته  من 
ل  ب�سور  مملوءة  وذاكرتك  القيود.  من 
جتيد التقاطها لأنها ناق�سة، ولي�ص لأحد 
اجلميع  يظنك  اإفراغها.  يف  ي�ساعدك  اأن 
امل�سائل  يف  التفكري  عن  لتنحيك  متخّلفا 
العاطفية  م�ساكلك  حتّل  مل  التي  العقلية 

فلماذا تتبنى عجزك؟.
الرّب  فهو  هنا،  جولت  وللخوف 
خ�ساراتك  على  امل�سّلط  ح�سوره  لفار�ص 
الالمتناهية. فما هي خطيئتك غري انك 
جيلك،  اأبناء  ككل  خاطىء  زمن  يف  ولدت 
فقد  اعاقتك  ي�ساركوك  مل  ان  الذين 
منذ  كنتم  لأنكم  الهزمية،  معك  تبادلوا 

البداية دمى القدر.
يف  ا�ستثنائي  بركات  هدى  الروائية  بطل 
حتى  انهزامّي  �ساديته،  يف  واقعي  تفرده، 
كحّد  الأمل  بتالبيب  يعلق  انت�ساراته،  يف 
به،  البوح  على  يجروؤ  بالكاد  حللم  اأق�سى، 
ل  التي  واأ�سيائه  مبفرداته  �سجره  يوازن 
التعلق  �سديد  لكنه  منها،  يح�سد  معنى 

واإمنا  الخرين  تعاطف  ليك�سب  ل  بحزنه 
ي�سبح  حيث  حبيبته  ج�سد  على  لت�سكع 
للحزن بعدا اآخر، كموت فعلّي تطفئه �سفاه 
جتيد حرا�سة قبلة. هو الواثق من اختالفه 
يفاقم  الحتمالت،  تيار  عك�ص  ي�سبح  لأنه 
امل�سكلة ليغدر باملتوقع ويجعل الالمعقول 

ممكنا.

الكلمات  ينتقي  كيف  يعرف  متحدث 
املطروحة.  امل�سكلة  باخت�سارعن  املعربة 
هكذا هو ن�سيم �سناوي املدرب املعتمد من 
له  للتدريب".  الربيطانية  "الأكادميية 
التدريب، جتعلك  ب�سمات هامة يف جمال 
واملهارة  الفكر  لتجد  عامله  يف  تغو�ص 
التدريب  يف  خا�ص  راأي  وله  جمتمعنْي. 
يف  كثرية  ا�سياء  يغري  انه:"  قال  حيث 
التدريب  فاعلية  ان:"  واأ�ساف  الإن�سان". 
وكمية التغيري املرجوة منه ل بد اأن ت�سع 
فالإن�سان  واإنتاجيته.  الإن�سان  على  مل�سة 
ليتجنب  والأح�سن  الأف�سل  عن  يبحث 

املراوحة مكانه".
واأ�سار �سناوي اىل:"اأننا اليوم نرى ب�سكل 
لبنانيا  و  وعربيا  عامليا  التدريب  يف  عام 
جموداً وعدم تطوير". واأو�سح اأن التدريب 
هو نقل املهارة التي من املفرو�ص ان يتقنها 
وميتلكها من �سيقوم بها. موؤكدا ان"فاقد 
اإىل  ال�سيء ل يعطيه".كما ن�سح بالجتاه 
تدريب املتخ�س�سني على مهارات التدريب 
يف  اأننا  واأو�سح  اإخت�سا�سهم.  يدربوا  حتى 
الإعالمي  التدريب  عن  نتحدث  كنا  حال 
الذي  يكون  اأن  املفرو�ص  فمن  )مثال( 
يقوم بعملية التدريب اإعالميا يف الدرجة 
يدربها  التي   للمهارة  ممتلكا  الأوىل، 
نقلها  من  ليتمكن  بتقنياتها  ومن�سهرا 
من  ميكنه  لن  للمهارة  امتالكه  فعدم 
"�سناوي"  للمتدرب.ورف�ص  اإك�سابها 
اأن:"اأغلب  كا�سفا  للعلم.  املنايف  التعميم 
يفتقر  خ�سو�سا  لبنان  و  العربي  العامل 
تنف�ص  التدريب  اإنتهاء  فعند  للمتابعة. 
متابعة  دون  حاله  يف  كل  ويذهب  اجلل�سة 
وبالتايل  وممار�سته  عمله  يف  املتدرب 
هذا  و�سول  من  التاأكد  �سروط  لتتوفر 

التدريب اإىل غايته".
واملهنية،  التخ�س�سية،  مع  اأنه  ويوؤكد 
مو�سوع  يف  الأفقية  من  اأكرث  والعامودية 
نقطة  املدرب  ياأخذ  اأن  ون�سح  التدريب. 

مع  ولي�ص  ويدربها  بها  "مهارة" ويتو�سع 
املو�سوعة.

م�سلطاً ال�سوء على ما ي�سمى "�سوبرماركت 
"هارد"  ميتلك  مدربا  لنجد  التدريب.   "
يحتوي على 10،000 دورة، وهو متخ�س�ص 
متخ�س�ص  يكون  قد  فعليا  جميعا،  فيها 
بثالث اأو اأربع منها والباقي مبثابة "بيع" 
ا�سبح  ان:"التدريب  موؤكدا  للتدريب. 

مهنة ولالأ�سف".
اأنه من غري املقنع اعتبار التدريب  وعقب 
مهنة. والف�سل التخ�س�ص باإدارة التدريب 

كمهنة.
مهنة  توافر  من  مانع  ل  اأنه  اىل  م�سريا 
املتابعة، اأي وجود مدربني ذوي اخت�سا�ص 
امتالكهم  من  والتاأكد  املتدربني  ملتابعة 

املهارة .
واأ�ساف:" قد ن�ساهد اليوم بع�ص العناوين 

التدريبية تهدف للغرابة )غريب ومبهم( 
قد تكون يف حمتواها تكرارا ملا هو موجود.  
جعل  مما  يجذب  بغرابته  فالعنوان 
املتدرب  فيفاجاأ  عربه،  للتدريب  الت�سويق 

باأن التدريب مل يزد اليه  اي �سيء". 
كما اأ�سار اإىل تداخل كبري بني علم النف�ص 
يف  للبحث  احلاجة  موؤكدا  والتدريب. 
التدريب و التعمق يف كل من "�سيكيولوجيا 
و"علم  واملتدرب"،  "املدرب  التدريب"و 
التدريب  اأن  واأكد  التدريب".  يف  النف�ص 
موؤثر جدا يف الدورة القت�سادية واحلركة 
كل  يف  ومتداخل  داخل  وهو  الجتماعية 
اأمور احلياة مثله مثل التعلم.  م�سريا اىل 
يحتوي  ل  متقدم  بلد  وجود  ميكن  ل  انه 
فاعلة  ومتطورة،  مهمة  تدريب  مراكز 
بجزء  فالتطوير  املجتمع  مع  ومتفاعلة 

كبري منه يتم عرب التدريب.
متكررة  م�ساهد  ومعت�سمون.  �سهداء 
�سفن  منت  على  الفو�سى  موجة  ركبت 
حرية  نحو  متجه  كلها  بالأمل.  م�سّرعة 
من  نبعت  م�ساهد  حقوقيتها.  مبتورة 
حنجرتها  عن  زال  بالظلم  حمقونة  اأفواه 
لدماء  �سفكاً  فانفجرت  ال�سمت،  �سداأ 
انطبعت و�سمة �سحوها على وجه خمتلف 
ال�سخ�سيات العربية، التي مل ت�ستطع جلم 
ال�سعب  اأعاد  بها  التي  الحتجاج  كلمات 
عر�ص  زلزلة  حماول  �سوته  اكت�ساف 

ال�سلطة.
دورانها  وترية  ا�ستعادت  التظاهرات  عجلة 
بعمى  م�سحونة  احلياة  اإىل  الهام�ص  من 
غ�سب  نوبات  و�سالت  الظّل.  يف  الركود 
تبتلع ال�سارع من فوهة ال�سبات. اأما عجلة 
بنا�سية  مت�سك  لأن  �سارعت  فقد  التلفزة 
طريقتها  على  كّل  ولكن  وال�سورة  الكالم 
التحمت  الذي  العقد  وحدة  بث  يف  تربع 
تخ�س�ص  ما  فمنها  امليدان.   يف  حلقاته 
ما  ومنها  بجراأته  احلدث  م�سداقية  يف 
الأنظار  كانت  وبينما  لقولبته.  ا�سطنعه 
اجتهت  العربي،  النهيار  على  م�سمرة 
مما  الفذة.  باملواهب  النبهار  اإىل  اأخرى 
كما  تامة  بازدواجية  يومنا  نعي�ص  جعلنا 
يحدث نهار كل جمعة عندما نتابع �سباحاً 
اأن  دون  العربي  ال�سارع  تظاهرات  بنهم 
اأنه  علماً  لياًل،  اأكادميي  �ستار  نفّوت حلقة 
�سنة.   16 علي  �سّرح  كما  "زائف"  برنامج 
م�سرتكني  من  اعرتافات  �سمعنا  وقد 
حركة  "كل  باأن  اخلليج  من  �سابقني 

دموعهم  حتى  الأكادميية  داخل  مدبرة 
والأ�سف  الوداع  كلمات  وباأن  وعالقاتهم 
املغادرين  حقيبة  يف  مبكانتها  حتتفظ 
 ." دورهم  بانتهاء  لعلمهم  وذلك  م�سبقاً 
كل  باأيدي  ال�سطرجن  لعبة  كاأحجار  اإننا 
من ا�ستطاع تهمي�ص عقولنا وتغييب وعينا 
يتوق  الذي  الوقت  ففي  املنرب.  �ساحة  عن 
لالأ�سر  نحن  نتجه  للحرية،  فرد  كل  فيه 
م�سوؤولياتنا  عقم  لندعم  باإرادتنا  الذهني 
متت  ل  التي  الواقع،  �سا�سة  على  بتفاهات 
للفن والأخالق باأية �سلة فغدونا متابعني 
تابعني، ولكن من يتمتع بالب�سر ليدرك؟.

" م�سروع  تالنت  " اأرابز جات  يعترب  األ    
موهبة  عن  نزيهاً  بحثاً  ولي�ص  حلقات 
من  تنتظر  ال�سدفة  قرعة  يف  مرمية 
�سيء  التهمي�ص؟،. ل  ينت�سلها من غياهب 
امل�ساهد  ميول  �سوى  ببع�سها  يربطها 
واحلكام. ولكن كيف يتحدى الغناء ال�سحر 
بل كيف يواجه الهيب هوب الباليه؟. حتى 
مائدة  على  ومتذوقيه  طعمه  فقد  الفن 
تت�سرح فيها املوهبة ب�سكاكني هوى احلكام: 
الـ  فتخونها  عاطفتها  وراء  تن�ساع  هذه 
يناهز  عجوز  اأو  �سغري  فتى  وجه  "لأ" يف 
فيقبل  جن�سيته  تقّيده  وهذا  ال�سبعني، 
واإن  وكبريها  ب�سغريها  وعائلته  م�سرياً 
املطلوب  بامل�ستوى  لي�ص  املعرو�ص  كان 

واآخر "ما بيعجبو عجب"!
على ما يبدو اأننا نحتاج الكثري الكثري كي 
عن  طوعا  ونتخلى  الوعي  يقظة  تع�سنا 

مقاعدنا املحجوزة يف �سروط اللعبة!

 خماطر املخدرات على ال�سباب والطالب
لالإ�سالح  اخلريية  اللبنانية  اجلمعية  نظمت 
والتاأهيل وجمعية ن�سمات بالتعاون مع املديرية 
العامة لقوى الأمن الداخلي ندوة حول خماطر 
عبد  مركز  يف  والطالب  ال�سباب  على  املخدرات 
الرحمن الرتبوي )ثانوية ومهنية ال�سمال(.بعد 
الن�سيد الوطني اللبناين، القت رئي�سة اجلمعية 
فاطمة  والتاأهيل  لالإ�سالح  اخلريية  اللبنانية 
بدرا  ثم كانت كلمة رئي�سة جمعية ن�سمات زينة 
مكافحة  مكتب  رئي�ص  حتدث  ذلك،  بعد  وزة 
املخدرات يف ال�سمال الرائد ح�سني العلي وختاما 
عن  خالله  ا�ستف�سروا  الطالب  مع  حوار  جرى 
كل النقاط املبهمة وغري املفهومة، ثم اقيم حفل 

كوكتيل للمنا�سبة

اأحمد حممود اخلري خالل اإفتتاح مركز 
ك�سافة الغد يف املنية 

الإجتماعية  التنمية  حركة  رئي�ص  رعى 
مركز  اإفتتاح  حفل  اخلري  حممود  اأحمد 
قام  الذي   ، املنية  يف  الغد  ك�سافة  جمعية 
يف  وذلك   ، اخلا�سة  نفقته  على  بتاأهيله 
يف  امل�ستقبل  لتيار  العام  املن�سق  ح�سور 
دير  بلدية  ورئي�ص  الرمالوي  ب�سام  املنية 
بلدية  رئي�ص  ونائب  الدهيبي  خالد  عمار 
املنية النقيب علي حمي�ص ورئي�ص جمعية 
واملدير  الأو�سرتالية  اللبنانية  ال�سداقة 
دوت  وال�سمال  وال�سنية  املنية  ملواقع  العام 
ورئي�ص  الدين  علم  �سعيد  املهند�ص  كوم 
عواد  عبدالرزاق  الغد  ك�سافة  جمعية 
عبدالرزاق  ال�سنية   – املنية  ومفو�ص 
ال�ساج ورئي�ص "جتمع ابناء عكار " الزميل 
عامر ال�سعار ورئي�ص جمعية �سباب ال�سنية 
ومدراء  جمعيات  وروؤ�ساء  الغول  علي 
وخماتري  املدين  املجتمع  وهيئات  مدار�ص 

وفاعليات .

منسقة تنفيذية: ليال حبلص

النا�سط  دارة  يف  تكرميي  لقاء 
علم  �سرف  على  احللو  عمر  الإجتماعي 

الدين واخلري وال�سعار يف املنية 
اقام النا�سط الإجتماعي ومدير عام �سركة احللو 
تكرمييا"  لقاء"  احللو   وال�سفرعمر  لل�سياحة 
اللبنانية  ال�سداقة  جمعية  رئي�ص  �سرف  على 
الأو�سرتالية ورئي�ص حترير املواقع الإلكرتونية 
" الزميل  كوم  دوت  وال�سمال  وال�سنية  " املنية 
اأحمد  التنمية  حركة  ورئي�ص  الدين  علم  �سعيد 
يف  عكار  ابناء  جتمع  رئي�ص  اخلري  حممود 
دوت  "ال�سمال  موقع  حترير  ومدير  طرابل�ص 
"  الزميل عامر ال�سعار يف دارته على م�سارف  كوم
برج اليهودية يف املنية ، وذلك يف ح�سور النا�سط 
ومن�سق  زريقة  فواز  او�سرتاليا   يف  الإغرتابي 
التجمع علي غية وعبدالرحمن الزين وعدد من 
اإغرتابية  البحث يف �سوؤون  ، حيث مت  الأ�سدقاء 
املينة  ابناء  تهم  وتنموية  واإمنائية  واإعالمية 

وعكار يف لبنان واو�سرتاليا وبالد الإغرتاب .

معًا لبنان" يف اجتماعها التقييمي الأول 
بعد املاراتون

الذي حققه ن�سف ماراتون  النجاح الالفت  بعد 
اجتماعاً  لبنان"  معاً  "جمعية  عقدت  طرابل�ص، 
التي  واملعوقات  النقاط  كافة  يف  للبحث  تقييماً 
ال�سخم  الريا�سي  احلدث  هذا  م�سار  عرقلت 
بهدف البدء با�ستنباط احللول املطلوبة املالئمة 
لتالفيها ال�سنة القادمة، �ساكرين كل من ا�سهم 
هذا  اجناح  يف  مبا�سرة  وغري  مبا�سرة  بطريقة 

الن�ساط

لذقاين قدم ا�ستقالته من "الك�ساف العربي" 
جمعية  يف  العامة  املفو�سية  ع�سو  قدم 
"الك�ساف العربي" يف لبنان مفو�ص املو�سيقى 
القائد رامي لذقاين ا�ستقالته من اجلمعية. 
الفتى  القائد حممد  الداري  املفو�ص  وت�سلم 
ميقاتي  اأمني  القائد  اجلمعية  رئي�ص  ونائب 
ال�ستقالة يف مقر اجلمعية يف بريوت. ومتنى 
عموما  لبنان  يف  اجلمعية  "لأع�ساء  لذقاين 

ويف طرابل�ص وال�سمال خ�سو�ساً التوفيق 
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