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فو�ضى  تعمه  عربي  واقع  لواء  حتت 
اأ�ضا�ضي على  لبنان كمحرك  الثورات، ملع 
طاولة ال�ضرق الأو�ضط. هذا البلد الذي 
لطاملا تاأثر باأّي حدث يجري، لي�س فقط 
بالعامل  اإمنا  الإقليمية  منظوته  �ضمن 

ككّل.
م�ضافة  نيويورك،  اإىل  بريوت  فمن 
مبفاجاآت  حافاًل  معا�ضراً  تاريخاً  تروي 
واحد.  اإقليمي  بكيان  مرتبطة  واأحداث 
خارطة عربية تر�ضم من جديد وحتاول 
مع  وان�ضجاماً  تطوراً  اأكرث  اأ�ض�س  بناء 
هذه  العامل.  يف  النه�ضوية  احلركات 
املرة، �ضوت لبنان عال يف جمل�س الأمن 
على  العامل  فاأجرب  اخلطابات  وت�ضدر 
عن  م�ضتقاًل  ومطالبه  ملواقفه  الإن�ضات 
موقفه  اأّن  خا�ضة  خارجي.  تاأثري  اأي 
الإقليمية  لالأحداث  بالن�ضبة  احلايل 
لأنه  عنها،  الدفاع  خانة  يف  دوماً  ي�ضب 
يف  للمنطقة  الدفاعية  الواجهة  ُيعترب 
تلوينها  حتاول  اأمريكية  خارطة  وجه 
مبوجبها  يتم  طائفية  فدرالية  ب�ضبغة 
مركبة  دويالت  اإىل  املنطقة  تق�ضيم 
خاللها  من  املتحدة  الوليات  تب�ضط 
الأبرز،  وال�ضوؤال  به.  حلمت  طاملا  نفوذاً 
هو  ثورات  من  البالد  يف  حدث  ما  هل 
الأمريكي  للم�ضروع  جليلة  خدمة 

ال�ضهيوين اأم من هنا يبداأ ع�ضر جديد 
ت�ضهده  ما  اإّن  والإنفتاح؟  احلريات  من 
عن  يعدو  ل  الآن  حتى   التحرك  بالد 
اأين  اإىل  معه  جنهل  ا�ضطراباً  كونه 
الأخرى  الناحية  من  الأمور!  �ضتوؤول 

بانتظار ما �ضيقرره ت�ضاور جمل�س الأمن  
ال�ضلطة  به  تقدمت  الذي  الطلب  يف 
كامل  على  للح�ضول  الفل�ضطينية 
وما  املتحدة  الأمم  جمل�س  يف  ع�ضويتها 
اأن  بعد  الت�ضويت  نتيجة  عنه  �ضتك�ضف 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  تاأكد رف�س 
 –¬ النق�س  حق  ا�ضتعمالها  عرب  له 
الذي  الرتكي  العمالق  يظهر  الفيتو، 
�ضحا من �ضباته بعد زمن لي�س بالقليل 
ال�ضاحة  على  الأبرز  الدور  للعب  ك�ضاٍع 

عالقته  تراوح  يرتجم  مّما  الإقليمية 
اىل  ليعيدنا  وجذر  مّد  بني  �ضوريا  مع 
احللم  م�ضتح�ضرين  العثماين  الع�ضر 
الرتكي يف ا�ضتعادة اأجماد الباب العايل. 
ال�ضهيوين   – الأمريكي  امل�ضروع  وبني 

ولبنان  �ضوريا  ت�ضبح  العثماين  واحللم 
الأمر  اجلديدة  املنطقة  ل�ضناعة  مركزاً 
الذي اأثار لغًطا وا�ضًعا مت�ضدرا الأحداث 
مغّبة  من  للتحذير  العناوين  ومرتئ�ضاً 
ل�ضان  وعلى  ت�ضريح  من  اأكرث  يف  الأمر 

الأمر  زاد  ومّما  �ضخ�ضية.  من  اأكرث 
�ضوءا تدخل اإحدى ال�ضخ�ضيات الدينية، 
فان�ضقت املواقف حول كالمه باعتبار اأنه 
يثري النعرات الطائفية حتت مبداأ يدعو 
بال�ضاأن  الدين  رجال  تدخل  عدم  اىل 

اأن مواقف  ال�ضيا�ضي، بينما الالفت حقاَ 
مع  تتعاطت  الأخرى  الدينية  التيارات 
وكاأنها  �ضخ�ضي  موقف  اأنه  على  الأمر 
املق�ضودة ل �ضواها اأو كاأن م�ضروع تفتيت 
اأخرى  ويحمي  لطائفة  يخ�ضع  املنطقة 
واإرهاباً  دموية  اأكرث  اآخر  م�ضهد  يف   !
نرى جمتمعاً عربياً ل يكرتث ملا يجري 
وقد  مثاًل  كالعراق  الإحتالل  دول  يف 
املليون  اىل  لي�ضل  �ضهدائه  عدد  ارتفع 
احلرب  بدء  منذ  �ضهيد  املليون  ون�ضف 
تهدئة  يف  ي�ضهم  عربي  موقف  ل  حيث 
عرب  حل�ضمه  حماولة  حتى  اأو  الو�ضع 
التوا�ضل مع ال�ضلطة العراقية احلالية. 
ال�ضورة  تتكرر  الأخرى  الواجهة  ويف 
جديد.  مبظهر  فل�ضطني  يف  الغا�ضبة 
حرية  على  والتعدي  امل�ضاجد  احراق 
موقف  اأين  تت�ضاءل:  يجعلك  التعبري 
اململكة العربية ال�ضعودية؟ واأين النخوة 
الدين  على  ال�ضرقية  والغرية  العربية 
م�ضالح  فيه  باتت  ع�ضر  اهلل؟  وبيوت 
الدول الفردية تطغى على اأي مظهر من 
مظاهر الوحدة العربية وباتت فيه دماء 
لأي  مباحة  العربية  والأرا�ضي  ال�ضهداء 
لها  فيا  بينها،  ويفرق  ي�ضتغلها  خمطط 
من ربيعيات ملوثة بدماء بريئة م�ضتغلة 

مل�ضاريع غري بريئة. 

�ضبا البزري

هنا  القراء..  ونحن  ال�ضاعر  هو  لأنه 
التواطوؤ. لأن كل من ت�ضّول له نف�ضه اأن 
ي�ضهر قلما عليه اأن يفهم اأنه مل يعد ملك 
يحمله  ما  لكل  مباحا  �ضار  فهو  نف�ضه 
�ضار  ولأنه  دللت  من  والنرث  ال�ضعر 
يا  التقييم  معجبيه.  قبل  لناقديه  ملكا 
التي  ال�ضخ�ضية  لي�س على حياة  اأعزائي 
على  وامنا  قدا�ضتها  كانت  مهما  نعالج 
مدى حقنا يف الولوج اىل عاملها اخلا�س 

جدا!
يعر�س  فيلم  اأو  م�ضل�ضل  اأي  وبراأيي 
اأي كان �ضيتعر�س للم�ضاءلة  �ضرية حياة 
اليه  واملر�َضل  املر�ِضل  طريف  من  الفكرية 
اأنبائها.  و�ضدق  الر�ضالة  معايري  ح�ضب 
وطاملا اأن هناك دوما ما هو يف "اخلفاء" 
دوما  الأخطر  هو  اخلفاء  يف  هو  وما 
ورمبا الأروع وهو احلقيقة الوحيدة التي 
اأحد  ل  ان  بثقة  مّيه  يف  منا  كل  يرميها 
هذه  �ضتبقى  هناك  دلوه  يدلو  اأن  يجروؤ 
الذي  الوجه  هو  واحد  بوجه  احلقيقة 
اجتهاداتنا  اأما  بالظهور.  لبع�ضه  ن�ضمح 
بني  ومعار�س.  موؤيد  بني  تختلف  فهي 
اللغة ووعينا باللغة، بني املعلن وامل�ضمر  
او الرواية والكاتب  بني ال�ضعر وال�ضاعر 
لأننا  واختياره.  املمثل  بني  وحتى 
امل�ضاهدون. وامل�ضاهد حتى لو كان عاديا 
ميلك عينا ثالثة حتد�س. ويف امل�ضل�ضالت 
امل�ضاهري-  حياة  �ضرية  تعر�س  التي 
ل  املثال-  �ضبيل  على  دروي�س  حممود 
يالم املمثل ان مل ي�ضتطع ان يرتقي اىل 
تفا�ضيل  لأن  فهذا  ال�ضخ�ضية  قد�ضية 
ال�ضيناري�ضت  بال  عن  تغيب  كثرية 
الح�ضا�س  واأهمها  املمثل  وحتى  واملخرج 
الوجع؟ هل  بالوجع. هل ميّثل  الواقعي 
باملالمح؟  الت�ضاقا  اأكرث  ليبدو  يرّبج 
اق�ضى  عن  الكتابة؟  طقو�س  عن  ماذا 
عن  باحلكمة؟  املو�ضوم  اجلنون  حلظات 

هذيانه على ج�ضد اأنثى؟ عن دمعه الذي 
الق�ضيدة  اأعلن؟ عن  اأكرث مما  كتم منه 
تذبحه قبل اأن ُيتهم بارتكابها؟ ماذا عن 
مبعاملها؟عن  معّلقا  تركته  التي  البلدان 
وحمام؟  ك�ضاهد  اأمامها  يقف  فل�ضطني 
الفعل  اقتحام  لنا  يحق  ل  �ضادة،  يا  ل 
حتى  نحّب.  اأننا  ملجرد  الفاعل  وجت�ضيد 
اأن  اهلل-  –رحمه  دروي�س  من  طلبنا  لو 
اإعادة  يف  يفلح  فلن  حياته  متثيل  يعيد 
خلق ال�ضعور ذاته بالوقت ذاته بالنك�ضار 
تكرمي  وان  ذاته.  بال�ضالل  ذاته 
ال�ضخ�ضية من خالل اعادة احيائها لي�س 
على  القّيمني  كل  تهور من  �ضوى �ضرب 
نعم  ال�ضابقون.  به  اأ�ضيب  وقد  العمل. 
لكن  اآخر.  يخفق  وقد  اأحدهم  يفلح  قد 
امل�ضاألة ل تقا�س بالرباعة التمثيلية بقدر 
ما تقا�س باخل�ضوع. خ�ضوعنا اأمام املمَثل 
ل املمِثل. وخوفنا اأن يخد�س هذا الأخري 
روحانية العالقة بيننا. لأنه اإن اأفلح ظلم 
اأخفق  واإن  حّيزا  منها  واأخذ  ال�ضخ�ضية 
اأ�ضاء اإليها. ولأننا من بعيد نرى الأ�ضياء 
بالقرتاب،  هممنا  كلما  نرتع�س  اأجمل، 
ل حبا فقط بل خوفا من خيبة. اخليبة 

قد  التي 
تدّمر الوهام 
التي  اجلميلة 
ها  �ضنعنا
وبهم  لهم 
اأجلهم.  ومن 
�ضارت  وطاملا 
تهم  حيا
ق�ضد  اأ و
تهم  بحيا
 - من  كاًل 
كلثوم،  اأم 
 ، ن �ضمها اأ
احلليم،  عبد 

الكثري  وغريهم  دروي�س  حممود  �ضباح، 
- على ال�ضا�ضة فنحن يحق لنا اأن نحاكم. 
نحاكم الأداء، احلوار، الواقعية، الخراج، 
لأن  نحاكمها  اأن  لنا  يحق  ال�ضاءة  حتى 
�ضهال  �ضاأنا  لي�س  اآخرين  بحياة  العبث 

حتى لو كان الق�ضد �ضريفا.

هدى بيا�ضي



الوفاق - تشرين الثاني 2011 - العدد 114 - السنة الحاديه عشر 2
ينبغي على كل مواطن التنبه ملوا�ضفات 
من  التاكد  و  يبتاعها  التي  ال�ضلعة 
النتاج  تاريخ  و  بالكامل  ال�ضلعة  من�ضاأ 
 . لل�ضلع  املعطاة  للمدة  ال�ضالحية  و 
لل�ضناعات  الأولية  املواد  من  فالكثري 
للموا�ضفات  تخ�ضع  ل  الغذائية 
بالتهريب  لبنان  اىل  تدخل  و  الدولية 
رقابة،   لأية  تخ�ضع  ل  بالتايل  هي  و 
فامل�ضتوردون همهم الأوحد تاأمني الأرباح 
اأية  بدون  املنتجات  الكثري من  فتدخل   ،
دائما  التحاليل  جتري  ل  و  موا�ضفات 
مليء  فال�ضوق   . موثوقة  خمتربات  يف 
بع�ضها  و  �ضيئة  نوعية  ذات  مبنتجات 
ي�ضكا خطرا حقيقيا على ال�ضحة العامة 
و قد اأظهرت التحاليل عن وجود كميات 
الأ�ضمدة  و  املبيدات  روا�ضب  من  كبرية 
الكيميائية اخلطرة يف النتاج الزراعي ، 
اذ يعي�س املزارع على اأر�س تربتها ملوثة 
، و يروي زراعته مبياه ملوثة و يغذيها 
اأي  غياب  و�ضط  الهرمونات  و  باملبيدات 
ار�ضاد زراعي اأو رقابة . و املواطن يتكبد 
من وراء ذلك اأثمانا �ضحية و اقت�ضادية 
تعنى  التي  اجلمعيات  توؤكد  و    . كثرية 
اللبناين  ال�ضوق  اأن  امل�ضتهلك  ب�ضوؤون 
يخرتق باملواد غري ال�ضحية لعدم وجود 
موا�ضفات و �ضروط ت�ضعها الدولة على 
الت�ضنيع  حتى  اأو  اخلارج  من  ال�ضترياد 

حتمل  ل  امل�ضانع  من  فالكثري   . املحلي 
و  ال�ضناعة  وزارة  من  قانونيا  رخ�ضا 
عليها  التي  املعامل  و  امل�ضانع  هي  كثري 
و  الألبان  جمالت  يف  ا�ضتفهام  عالمات 
الطحينة و احلالوة  الأجبان و يف �ضنع 
املعباأة  املياه  الفروج و خا�ضة يف  و تربية 
اأن  املعروف  و   ........... غالونات  يف 
العمل  و  قدمية  الغذاء  م�ضانع  معظم 
فيها بدائي و الدولة ل ت�ضجع ال�ضتثمار 
املختربات  اكت�ضفت  قد  و   ، لتح�ضينها 
الن�ضان  املواد على �ضحة  بع�س  خطورة 
العادية  احلالت  يف  تت�ضبب  التي  و 
بال�ضهال و التقيوء و احلرارة املرتفعة و 
اأن تكرار تناول بع�س هذه الأطعمة يوؤدي 
اىل �ضرطان الأمعاء . و قد بادرت وزارة 
القت�ضاد مع الحتاد الأوروبي اىل و�ضع 
برنامج اجلودة الهادف اىل تاأمني البنية 
التي  ال�ضحية  للمختربات  التحتية 
تراقب نوعية الغذاء للتاأكد من �ضالمته 

و جودته و �ضالحيته لال�ضتهالك .
القيام  البلديات  على  هنا  من 
على  الرقابة  خالل  من  مب�ضوؤولياتها 
م�ضانع  و  متاجر  و  الأفران  و  املالحم 
عر�س  طريقة  مراقبة  و  الغذائية  املواد 
قارعة  الألبان على  و  الأجبان  و  اللحوم 
يف  املاأكولت  عر�س  اأن  علما   ، الطريق 
خطوته الهواء الطلق ي�ضكل م�ضدرا لتلوثها .                                                                 طرابل�س«  اإمناء  »جمل�س  خطا 

الالزمة  امل�ضاورات  اإجراء  باجتاه  الأوىل 
كاملة لالنطالق  تغطية  له  توؤمن  التي 
املدينة  اأو�ضاع  درا�ضة  يف  الفعلي  بعمله 
وتاأمني  التي حتتاجها  امل�ضاريع  واقرتاح 
التمويل الالزم لها. وذلك بعد العالن 
حفل  يف  �ضهر  نحو  قبل  اإن�ضائه  عن 
عبد  الأعمال  رجل  اأقامه  الذي  الع�ضاء 
فوؤاد  للرئي�س  تكرميا  احلجة  الرزاق 
بح�ضور  بطرابل�س  منزله  يف  ال�ضنيورة 
واإقت�ضادية،  مالية  �ضخ�ضية  اأربعني 
هذا  ال�ضابق  احلكومة  رئي�س  قدم  حيث 
طرابل�س  مفتي  من  بدعم  القرتاح 
ال�ضعار،  مالك  الدكتور  ال�ضيخ  وال�ضمال 
�ضندوق  يف  الكتتاب  اىل  احل�ضور  ودعا 
املجل�س، فجمع 900 األف دولر من اأبناء 
األف  مبئة  بامل�ضاهمة  ووعد  طرابل�س، 

دولر، لرفع املبلغ اىل مليون دولر.
وقد جرت �ضل�ضلة ات�ضالت بني املعنيني 
بهدف اإعطاء هذا املجل�س �ضفة اإمنائية 
�ضرفة حتتاجها طرابل�س، وتاأمني تغطية 
�ضيا�ضية له من كل القيادات الطرابل�ضية 
من  العمل  �ضرورة  على  اأ�ضاًل  املتوافقة 

فر�س  واإيجاد  بالفيحاء،  النهــو�س  اأجل 
التجاذبات  عن  بعيداً  ل�ضبابها  عمل 
ال�ضيا�ضية. وقد مت ت�ضكيل جلنة متابعة 
طرابل�ضية برئا�ضة النائب روبري فا�ضل، 
اأيوب،  اإليا�س  الأعمال:  رجال  وع�ضوية 
حممد  احلالب،  عمر  احلالب،  �ضعيد 
جبا�ضو واأن�س ال�ضعار، والتي عقدت اأول 
قيادات  كل  اإ�ضراك  وقررت  اجتماعاتها 
التغطية  لتاأمني  امل�ضاورات  يف  طرابل�س 
تعانيه  للعمل المنائي، لأن ما  الالزمة 
طرابل�س اليوم على ال�ضعيد الجتماعي 
وت�ضرب  وبطالة  فقر  ومن  والقت�ضادي 
مدر�ضي ل يفرق بني موالة اأو معار�ضة.

الرئي�س  بزيارة  املتابعة  جلنة  وقامت 
عمر كرامي يف منزله يف بريوت، لو�ضعه 
ب�ضورة العمل وبعيد اللقاء ادىل النائب 
فا�ضل بكلمة اأكد فيها على و�ضع الرئي�س 
لإن�ضاء  احلقيقية  بال�ضورة  كرامي 
املطروحة.  والأفكار  الإمناء  جمل�س 
الرئي�س كرامي  "لقد طلبنا دعم  فقال: 
ال�ضفة  على  الت�ضديد  مع  وموؤازرته 
للم�ضروع"،  �ضيا�ضية  الغري  الإمنائية 
كل  لتقدمي  ا�ضعى  "انني  فا�ضل  واكمل 

ليكون  العمل،  لهذا  وم�ضاندة  م�ضاعدة 
يحقق  عال  م�ضتوى  على  املجل�س  هذا 
املدينة  امناء  وهو  ال  منه،  الهدف 
بزيارة  اللجنة  وقامت  كما  وتطويرها". 
احلكومي  ال�ضراي  يف  ميقاتي  الرئي�س 
ان�ضاء  اىل  دعت  التي  بالجواء  وو�ضعته 
من  بها  القيام  املنوي  وامل�ضاريع  املجل�س 
ميقاتي  الرئي�س  عرب  وقد  املدينة  اجل 
عن دعمه املطلق وو�ضع كل امكانياته يف 
املجل�س لأجل طرابل�س واهلها  دعم هذا 

ومتنى لهم النجاح يف هذه املهمة.
وت�ضري املعلومات اىل اأن املجل�س �ضينطلق 
مبليون دولر، لكنه لن يلتزم بهذا املبلغ 
املطلوبة،  احلاجات  باأقل  يفي  ل  الذي 
لذلك فان جلنة املتابعة �ضتوا�ضل عملها 
للتو�ضع  قابلة  م�ضاريع  عن  للتفتي�س 
لل�ضباب،  عمل  فر�س  اإيجاد  على  ت�ضاعد 
القت�ضادية  اجلدوى  بدرا�ضة  و�ضتقوم 
على  طرحها  ثم  ومن  منها،  لكل 
ال�ضركات الكربى ورجال الأعمال اأو على 
الدولية  املوؤ�ض�ضات  اأو  العربية  ال�ضناديق 

لتمويلها.

بكل  ال�ضفدي  حممد  املالية  وزير  رّحب 
العامة  املوازنة  م�ضروع  يتناول  نقا�ٍس 
الوزراء  جمل�س  اأن  موؤكداً   ،2012 للعام 
امل�ضروع  هذا  اإقرار  املخولة  ال�ضلطة  هو 
واإحالته اىل جمل�س النواب واأن اجلل�ضات 
املكان  امل�ضروع هي  التي �ضتخ�ض�س لهذا 

املنا�ضب ليبدي اأطراف احلكومة راأيهم.
جولة  بعد  جاء  ال�ضفدي  الوزير  كالم 
يرافقه  بطرابل�س  املالية  مبنى  يف  له 
بيفاين،  اآلن  الوزارة  يف  العام  املدير 
احلاج  لوؤي  ال�ضريبية  الدارة  رئي�س 
الإدارية في�ضل  ال�ضوؤون  �ضحادة، ورئي�س 

ق�ضي�س. 

عن  �ضرح  اىل  ال�ضفدي  الوزير  وا�ضتمع 
رئي�س  من  العمل  و�ضري  املبنى  اأو�ضاع 
ومن  مرحبا  و�ضيم  طرابل�س  مالية 
املوظفني، وقّدر فعالية الإدارة يف خدمة 
واإمكانات  �ضعبة  ظروف  يف  املواطنني 

حمدودة.
وعاين  النا�س  �ضكاوى  على  اطلع  كما 
اأن  واأكد  بامل�ضتندات،  املكتظة  املكاتب 
املحافظات  يف  املالية  وزارة  مراكز 
مو�ضع  هي  طرابل�س  مركز  بينها  ومن 
املنا�ضبة  البيئة  لتوفري  عاجل  اهتمام 
يحتاجها  التي  ال�ضرورية  والت�ضهيالت 

املوظف واملواطن معاً.

�ضليمان  النائب  املرده  تيار  رئي�س  اكد 
فرجنيه انه مع كل ما من �ضاأنه ان يوحد 
�ضد  وهو   ، كلمتهم  ويجمع  اللبنانيني 
او مكان خ�ضو�ضا  التق�ضيم يف اي موقع 
واملجال�س  المنائي  بالعمل  يتعلق  فيما 

البلدية واحتادات البلديات.
رئي�س  عنه  نقله  املرده  تيار  رئي�س  كالم 
حممد  ال�ضنية  ق�ضاء  بلديات  احتاد 
موؤ�ض�ضة  يف  مكتبه  يف  زاره  الذي  �ضعدية 
البلديات  روؤ�ضاء  مع  بن�ضعي  يف  املرده 

املن�ضوية يف الحتاد.

وقد ح�ضر الجتماع اي�ضا املحامي احمد 
بول  ال�ضنية  يف  املرده  وم�ضوؤول  �ضندب 
خوري حيث كان عر�س لو�ضاع املنطقة 
تناول  كما  فيها،  المنائية  ولل�ضوؤون 
العالم  يف  اثريت  التي  امل�ضاألة  البحث 
حول انق�ضامات يف احتاد بلديات ال�ضنية 
وقد اكد فرجنيه امام الوفد على �ضرورة 
للنهو�س  والتعاون  والت�ضامن  الوحدة 
وقرانا  ببلداتنا  المنائية  ال�ضعد  على 
التي  ال�ضنية  خ�ضو�ضاً  الف�ضل  نحو 

حتتاج لكل �ضيء.

فيه  قالت  بياناً  الأهلية  اللجان  ا�ضدرت 
بني  القائم  ال�ضراع  يف  تدخلها  عدم  اإن 
غزال  نادر  دكتور  طرابل�س  بلدية  رئي�س 
واأكرثية اأع�ضاء املجل�س البلدي ل يعني 
من  موقف  لها  لي�س  الأهلية  اللجان  اأن 
اآداء  على  اأثرت  التي  اخلالفات  تلك 
على  واأرخت  البلدي  املجل�س  وخدمات 
م�ضاريع املدينة بالق�ضور والإهمال منذ 
اإنتخاب رئي�س البلدية الذي مل ي�ضتوعب 
وفوقية  عناد  ظل  يف  املطروحة  امل�ضاكل 
و�ضخ�ضانية ا�ضتمدها من خالل التوافق 

الإنتخابات  يف  به  جاء  الذي  ال�ضيا�ضي 
الأهلية  اللجان  اإن  املا�ضية  البلدية 
مدينة  اأبناء  قرار  وحدة  على  احلري�ضة 
تقول  كي  الأوان  اآن  باأنه  ترى  طرابل�س 
عن  بعيداً  كلمتها  ال�ضيا�ضية  القيادات 
نتائج  من  وخوفها  اخلا�ضة  م�ضاحلها 
بكل  تهيب  ح�ضلت  لو  فيما  الإنتخابات 
املجل�س  اأع�ضاء  طليعتهم  ويف  الغيورين 
اإىل حمافظ  ا�ضتقالتهم  البلدي تقدمي 
اإىل  والدعوة  جماعي  ب�ضكل  ال�ضمال 

اإنتخابات بلدية حرة ونزيهة بعيداً 

اأطلقت "موؤ�ض�ضة جائزة موري�س فا�ضل" 
التوايل  على  الثانية  لل�ضنة  م�ضروعها 
لت�ضجيع املبادرين على تاأ�ضي�س �ضركاتهم 
اخلا�ضة يف �ضمال لبنان، يف لقاء عقد يف 
والزراعة  وال�ضناعة  التجارة  مقر غرفة 
روبري  النواب:  ح�ضور  يف  طرابل�س،  يف 
اجل�ضر،  �ضمري  هال،  وعقيلته  فا�ضل 
نائب  وكاظم اخلري،  العزيز،  عبد  قا�ضم 
جالد،  جورج  طرابل�س  بلدية  رئي�س 
رئي�س بلدية امليناء حممد عي�ضى، نقيب 
البابا، ندى ميقاتي  ال�ضمال فواز  اأطباء 
�ضمرية  وال�ضعادة،  العزم  جمعية  عن 
نائب  ال�ضفدي،  موؤ�ض�ضة  عن  بغدادي 
رئي�س غرفة طرابل�س مر�ضيل �ضبطيني، 
دبو�ضي،  توفيق  الغرفة  يف  املال  اأمني 
املدير العام ملوؤ�ض�ضة "بيات" فواز حامدي 

وح�ضد من الفاعليات.
موؤ�ض�ضة  م�ضروع  مديرة  األقت  بداية، 
ال�ضريف  �ضارة  فا�ضل  موري�س  جائزة 

فيها  اأ�ضارت  ترحيبية،  كلمة 
اإىل "اأن خطة املوؤ�ض�ضة تتمحور 
كافة  يف  املبادرات  اإطالق  حول 
طرابل�س  يف  ال�ضمال  مناطق 
وزغرتا  والكورة  وعكار 
وب�ضري  واملنية  وال�ضنية 
اأ�ضحاب  وتدريب  والبرتون، 
كيفية  على  الأفكار  هذه 

بلورتها اإىل خطط عملية".
فاأ�ضارت  فا�ضل  حتدثت  ثم 
جائزة  اإطالق  اأهمية  "اأن  اإىل 

بالفكرة  فقط  تكمن  ل  فا�ضل  موري�س 
بل بالتنفيذ العملي للم�ضاريع املتناف�ضة 
يف  هو  الأ�ضا�س  الهدف  اأن  خ�ضو�ضا 
"يدرك  وقالت  املبادرات،  هذه  ت�ضجيع 
اجلميع اأن هناك عددا كبريا من �ضابات 
من  ي�ضكون  وال�ضمال  طرابل�س  و�ضباب 
فيزا  على  احل�ضول  ويحاولون  البطالة 
للهجرة، فيما اآخرون يفت�ضون ويبحثون 

عن عمل بكل اإ�ضرار وثقة ولديهم اأفكار 
وروؤى عملية ولكن �ضوق العمل �ضيق، يف 
اإزدياد  يف  الوظيفة  على  الطلب  اأن  حني 

م�ضتمر".
مع  اإتفاق  بروتوكول  فا�ضل  وقعت  ثم 
طرابل�س  جتارة  وغرفة  بيات  موؤ�ض�ضة 
الفرق  واإ�ضت�ضافة  التعاون  بهدف 
املكاتب  وتاأمني  امل�ضاريع  واأ�ضحاب 

اخلا�ضة بذلك.

ال�ضاطر  يف حفل �ضباب حا�ضد يف مطعم 
وا�ضاتذة  كليات  عمداء  ،وح�ضره  ح�ضن 
جمموعات  عن  وممثلون  جامعيني 

�ضبابية من خمتلف املناطق اللبنانية .
و�ضيم  احلفل  عريف  من  كلمة  ويعد 

ملوؤ�ض�ضات  العام  املدير  القى   ، �ضمي�ضم 
كلمة  ميقاتي  الله  عبد  الدكتور  العزم 
حتيات  اليكم  انقل  بداية   : فيها  قال 
وحمبة راعي م�ضرية العزم دولة الرئي�س 
جنيب ميقاتي ، الذي عودنا يف ال�ضنوات 
املا�ضية ، ان يكون حا�ضرنا بيننا متحدثا 
امللقاة  الكبرية  ال�ضموؤولية  لكن   ، اليكم 
اعمال  بت�ضريف  وان�ضغاله   ، عاتقه  على 
العام  هذا  الغياب  عليه  حتمت   ، البالد 
ورغبته  �ضعوره  رغم  احل�ضور  وعدم   ،

ال�ضخ�ضية ومتنياته ان يكون بينكم .
الفرتة من كل  اليوم كما يف هذه  نلتقي 
عام ، من اجل اطالق من�ضقية اجلامعات 
-2001 الكادميي  للعام  العزم  �ضباب  يف 
�ضباب  والحتفال بحمل عدد من   ،2012
العزم لدارة امللفات طالبية يف اجلامعات 
ال�ضابات  من  جمموعة  تكرمي  واي�ضا   ،
يف  ال�ضالح  املثل  اعطوا   ، وال�ضباب 
والعمل على تطوير عمل هذه  الندفاع 
املوؤ�ض�ضة ال�ضبابية ، للعام الدرا�ضي املا�ضي 
و�ضلموا  تخرجوا  �ضابقني  من�ضقني  من 

ليتابعوا  ا�ضدقائهم  اىل  العمل  لواء 
م�ضرية العمل اجلامعي وم�ضرية العطاء 
بالو�ضطية  الميان  ،وم�ضرية  الوطني 

نهجا و�ضلوكا وممار�ضة .
�ضباب  عن   وثائقي  فيلم  عر�س  وبعد 
�ضباب  كلمة  كانت  ون�ضاطاته   العزم 
العزم  �ضباب  رئي�س  القاها  التي   العزم 
ان   " قال  الذي  �ضناوي  ماهر  احلاج 
تفعيل العمل ال�ضبابي يبدا من ال�ضروح 
اعيننا  ن�ضب  و�ضعنا  ،ولننا  اجلامعية 
اولينا اجلامعات  التغيري فقد  بناء جيل 
وا�ضتغل   الكربى  الهمية  وطالبها 
�ضويا  العمل  اىل  اجلميع  لدعو  املنا�ضبة 
ال�ضباب  دور  تفعيل  اجل  من  بيد  يدا 
وتن�ضيط جمال�س الطلبة التي ولال�ضف 
الذي طاملا  لعبته خالل  خ�ضرت دورها  

مراحل الزدهار يف لبنان ،.
املن�ضقني  ا�ضماء  عن  اعلن  اخلتام  ويف 
�ضباب  يف  اجلامعات  من�ضقية  يف  اجلدد 
واملعاهد  اجلامعات   خمتلف  يف   العزم 

اللبنانية .
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أنا صعبة المنال!!
قالت وهي ت�ضري باأ�ضابعها

ايّل...انا �ضعبة.. املنال
وان �ضم�ضي..... حارقة

و�ضحرائي.... بال ظالل
كالمك املع�ضول يف.. اذين

كذب........ واحتيال
احاربك ان مل�ضت.. ثوبي
اقاتلك.. ا�ضّد.... القتال

اهواك.. ول.. اريدك
ملاذا؟ ل اجابة على ال�ضوؤال!

ل.. قول منك.. يغريني
ل ذهب... ول.. مال

ا�ضوار ج�ضدي... مغلقة
ح�ضوين.. �ضديدة القفال

ان.. اردتني.. اختالني
عذري... انه... اغتيال
غري ذلك.. يا.. حبيبي
ابدا مّني... لن... تنال

وان اردتك ا�ضري با�ضبعي
اليك.. اناديك.... تعال

حممد مروان الأ�ضمر

عبود:انتقد رمي النفايات على 
اوتوستراد عمشيت - البترون 

البيئي مازن عبود رمي  امل�ضت�ضار  انتقد   
ال�ضاحلي  الوتو�ضرتاد  على  النفايات 
،وقال  البرتون  اىل  عم�ضيت  من  املمتد 
يف ت�ضريح اليوم:"ان الوتو�ضرتاد لي�س 
ال�ضعب  ملجمل  عاما  ملكا  بل  �ضائبا  رزقا 
العامة  ال�ضغال  وزارة  تقوم  اللبناين 

والنقل برعايته واحلفاظ عليه". 
وا�ضار اىل ان رمي الردميات على جنبات 
مع  موقع،  من  اكرث  يف  الوتو�ضرتاد 
حول  دامغ  دليل  المطار،  مو�ضم  حلول 

تراجع ادوار الدولة وهيبتها". 
وقال :"ان مثل هذه العمال م�ضتهجنة 
مرتكبيها  وتعر�س  ومرفو�ضة، 
وزير  داعيا  الق�ضائية".  للمالحقة 
غازي  "ال�ضديق  العامة  ال�ضغال 
النيابات  امام  الدعاء  اىل  العري�ضي 
العتداء  بجرم  جمهولني  على  العامة 
على املرافق العامة"،واآمال من "الق�ضاء 
كي  ومعاقبتهم  ك�ضفهم  على  العمل 

يكونوا در�ضا لغريهم".

يزور  الجديد  التشيكي  السفير 
المشاريع  في  ويبحث  أرسالن 

المشتركة
اأعلن ال�ضفري الت�ضيكي اجلديد يف لبنان 
بالده  حكومة  اأن  كومبا  �ضفاتوبلوك 
اليونيفل يف  اإ�ضتمرار وجود قوات  تدعم 
جنوب لبنان بهدف احلفاظ على الهدوء 
يف  الو�ضع  اأن  موؤكدا  املناطق،  هذه  يف 
اجلنوب مريح، مبديا اأ�ضفه لالعتداءات 
بني  الدولية  القوات  لها  تتعر�س  التي 
اللبنانية  الدولة  داعيا  والآخر،  احلني 
تلقي  لكي  الأمني  عملها  تفعيل  اىل 
يعملون  الذين  الفاعلني  على  القب�س 

على تعكري �ضفو املناطق الآمنة.
كالم ال�ضفري الت�ضيكي جاء خالل زيارته 
يف  القت�ضادي  الت�ضامن  ملتقى  رئي�س 
لبنان النقيب عامر اأر�ضالن يف طرابل�س 
العا�ضمة  اىل  له  الأوىل  الزيارة  وهي 
عقد  حيث  �ضفريا،  تعيينه  منذ  الثانية 

يف  البحث  خالله  جرى  اإجتماعا  معه 
القت�ضادي  والتبادل  التعاون  �ضبل 
ف�ضال  وت�ضيكيا،  لبنان  بني  والتجاري 
يف  الت�ضيكية  امل�ضاهمة  يف  التداول  عن 
دعم بع�س امل�ضاريع احليوية يف لبنان ويف 

مقدمتها م�ضروع ال�ضكة احلديد.
امللتقى اىل  اأر�ضالن درع  النقيب  ثم قدم 

ال�ضفري كومبا.

أسرة " عالم الصباح " تزور
 مدينة طرابلس

بلدية  جمل�س  واأع�ضاء  رئي�س  كرم 
" خالل  ال�ضباح  " عامل  اأ�ضرة  طرابل�س 
الأثرية  املعامل  لزيارة  الدعوة  تلبيتهم 
على  التاأكيد  وكان  طرابل�س،  مدينة  يف 
اأهمية الرث الثقايف والتاريخي للمدينة 
غنية  مدينة  ثاين  تعترب  التي  العريقة 
املحطة   . القاهرة  بعد  اململوكية  بالآثار 
طرابل�س  بلدية  يف  كانت  للوفد  الأوىل 
حيث كان يف ا�ضتقبالهم رئي�ضها الدكتور 
نادر الغزال وع�ضو املجل�س البلدي رئي�س 
خالد  الدكتور  والرتاث  الآثار  جلنة 

تدمري. 
دور  على  موؤكداً  بالوفد  رحب  *الغزال 
وت�ضليط  ال�ضياحة  تطوير  يف  العالم 
املتميزة  التاريخية  املواقع  على  ال�ضوء 
ال�ضعي  �ضرورة  اىل  م�ضرياً  املدينة،   يف 
ملدن  احلقيقية  ال�ضورة  اظهار  اأجل  من 
وعي�س  قيم  من  حتتويه  وما  الفيحاء 
م�ضرتك بني كافة الأطياف،�ضيما بعدما 
الكثري من  تتناقل  العالم  و�ضائل  باتت 
امل�ضوهة  واملعلومات  املغلوطة  احلقائق 

عن تاريخ مدينتنا .
ال�ضباح  عامل   " لربنامج  املنفذ  *املنتج 
الوفد  با�ضم  حتدث  نعماين  فرا�س   "
وح�ضن  دعوتها  طرابل�س  لبلدية  �ضاكراً 
اجلهود  بذل  عليها  متمنياً  ا�ضتقبالها 
العا�ضمة  �ضاأن  رفع  �ضبيل  يف  احلثيثة 
اأي  عن  اأهميتها  تقل  ل  والتي  الثانية 

مدينة اأخرى يف لبنان .
�ضرحاً  للوفد  قدم  تدمري  *الدكتور 
يف  اململوكية  الثار  اأبرز  عن  مف�ضاًل 
املدينة *باملنا�ضبة اأقامت بلدية طرابل�س 
تكرميي  غذاء  حفل  الوفد  �ضرف  على 
ماأدبة  وخالل  ح�ضن  ال�ضاطر  مطعم  يف 
وال�ضكر  الرتحيب  الغزال  كرر  الغداء 
باكورة  الزيارة  هذه  تكون  اأن  اآماًل 
عالقات متوا�ضلة مع املدينة كي تتظهر 
�ضياحياً  تغييبها  بعد  احلقيقية  �ضورتها 

واظهارها كمدينة منغلقة على ذاتها. 
حتدثت  ع�ضل  اأبو  غادة  *العالمية 
طرابل�س  لبلدية  �ضاكرة  الأ�ضرة  با�ضم 
ح�ضن  والأع�ضاء  والعالميني 

ا�ضتقبالهم 

الدكان  "فريد  مؤسسة  رئيس 
القانونية  والبحوث  للدراسات 
يزور النائب سامي الجميل في 

مكتبه ببكفيا.

الدكان  "فريد  موؤ�ض�ضة  رئي�س  زار 
من�ضق  القانونية"  والبحوث  للدرا�ضات 
"الكتائب  حزب  يف  املركزية  اللجنة 
يف  اجلميل  �ضامي  النائب  اللبنانية" 

مكتبه ببكفيا.
لن�ضاطات  اجلميل  مع  الدكان  وعر�س 
والبيئة  ال�ضري  جمالت  يف  املوؤ�ض�ضة 
جتريها  التي  القانونية  والبحوق 

املوؤ�ض�ضة لتطوير القواين.
�ضتقوم  الذي  بامل�ضروع  اجلميل  ورحب 
به املوؤ�ض�ضة يف غ�ضون �ضهرين والقا�ضي 
�ضتلة   60000 من  موؤلفة  هبة  بتقدمي 
بلدية   968 "PAWLONIA" اإىل 
الداخلية  وزارة  خالل  من  لبنان  يف 

واملديرية العامة للبلديات.
امل�ضروع  تنفيذ  بت�ضهيل  اجلميل  ووعد 

وال�ضري به اإىل النهاية "ملا لل�ضتلة فائدة 
بيئية كبرية".

لالغتراب  الفخرية  السفيرة 
غرازييال  العالم  في  اللبناني 

سيف تزور دار الزهراء

روؤ�ضاء  ممثلة  الدولية  ال�ضفرية  زارت 
ال�ضرق  اىل  الدولية  املنظمات  فروع 
لالغرتاب  الفخرية  وال�ضفرية  الو�ضط 
�ضيف  غرازييال  العامل  يف  اللبناين 
الجتماعية  الزهراء  دار  موؤ�ض�ضات 
اخلريية، من �ضمن زياراتها للموؤ�ض�ضات 
التي تعنى بالن�ضانية، وجالت على اأق�ضام 
الدار التي ت�ضم مدر�ضة مهنية وجامعة، 
ودار لاليتام بق�ضميها الداخلي واليومي، 

وامل�ضت�ضفى اخلا�ضة باليتام وذويهم 
العامة  العالقات  ق�ضم  رئي�س  واألقى 
احمد  ن�ضر  الزهراء  دار  يف  والعالم 
"ان  اىل  فيها  ا�ضار  كلمة  معماري 
ال�ضيا�ضة،  من  اهم  الن  يجمعنا  ما 
هو  اخلري  وحب  واملحبة  فالن�ضانية 
وابت�ضامة  الدار  هذه  يف  اليه  ن�ضبوا  ما 

الطفال اكرب دليل على ذلك". 
هدايا  �ضيف  ال�ضفرية  وزعت  اخلتام،  يف 

العيد على الطفال

يختتم  والخيرات  الزكاة  بيت 
المسابقة القرآنية السنوية 

والطالب  الأهايل  من  املئات  لبى 
واخلريات  الزكاة  بيت  دعوة  وامل�ضاركني 
حلفل اختتام امل�ضابقة القراآنية ال�ضنوية 
والتي حملت هذا العام ا�ضم "دورة احلاج 
م�ضرح  وغ�س  اهلل  عوي�ضة" رحمه  اأكرم 
تقّدمهم  الذين  باحلا�ضرين  الأبرار 
الدكتور حممد علي �ضناوي رئي�س احتاد 
الدكتور  لبنان،  يف  الإ�ضالمية  املوؤ�ض�ضات 
الوزير  معايل  ممثاًل  احللوة  م�ضطفى 
الدين  �ضعد  الدكتور  ال�ضفدي،  حممد 
فا�ضل،  روبري  النائب  ممثاًل  فاخوري 
�ضماحة قا�ضي ال�ضرع يف طرابل�س ال�ضيخ 
غالب الأيوبي، الأ�ضتاذ ماجد عيد رئي�س 
طرابل�س،  يف  الجتماعية  ال�ضوؤون  دائرة 
ممثاًل  الرافعي  الرحمن  عبد  الأ�ضتاذ 
من  وثلة  الرافعي،  املجيد  عبد  الدكتور 
العليا  الهيئة  اأع�ضاء  من  وعدد  امل�ضايخ 

للبيت، واآباء واأمهات املت�ضابقني.

البلدية بعيون الشباب
البلدية بعيون  اقيم حفل نهاية م�ضروع 
ال�ضبابية  اللجنة  نفذته  التي  ال�ضباب 

ا�ضالح /البداوي وادي النحلة 
بح�ضور ممثل عن النائب كاظم اخلري، 
،اع�ضاء  احمد اخلري  ال�ضتاذ  ممثل عن 
وادي  منطقة  خمتار  البداوي  بلدية 
النحلة احمد �ضيف  املحامي علي الغول 

النحلة  وادي  منطقة  من  وفعاليات 
واملنكوبني والبداوي واملوؤ�ض�ضات املحلية 

المرييكية  الوكالة  منها  والدولية 
املبادرات  ومكتب  الدولية  للتنمية 
امل�ضروع   OTI  وهم ممويل  النتقالية 

كما ولبى الدعوى ح�ضور �ضعبي لفت .
القى رئي�س اللجنة حممود مهدي �ضيف 
OTIو  USADال فيها  �ضكر  كلمة 
امل�ضتهدفني  وال�ضباب  البداوي  بلدية  و 
لبى  من  وجميع  واملوؤ�ض�ضات   والهايل 

دعوة احلفل و�ضاهم يف اجناح امل�ضروع  
الذي  املبادرات  ملكتب  كلمة  كان  كما 
بدوره �ضكر اللجنة ال�ضبابية ا�ضالح على 
عملها الناجح يف املناطق املحتاجة لهكذا 

م�ضاريع 
البداوي  لبلدية  كلمة  كانت  واخريا 
اثنى  الذي  عطية  رمزي  ال�ضتاذ  القاها 
على دور ال�ضباب واهمية الدور التي تقوم 

به اللجنة ال�ضبابية ا�ضالح .
ويف النهاية مت توزيع الدروع وال�ضهادات 

على ال�ضباب ومت اخذ ال�ضورة التذكارية 
للم�ضروع 

علمت الوفاق
الفا�ضل  موري�س  روبري  النائب  قام 
من  كبري  لعدد  م�ضاعدات  بتقدمي 
ي�ضتطيعوا  مل  الذين  املدار�س  طاللب 
دفع ر�ضوم الت�ضجيل وكان املعاير باختيار 
الطالب بناء على اقرتاح مدراء املدار�س 
الن�ضائية  اللجنة  قامت  كما  انف�ضهم، 
التابعة ملوؤ�ض�ضة موري�س فا�ضل الن�ضانية 
بتقدمي منح  درا�ضية جامعية لعدد من 
طالب اجلامعات و�ضلت قيمة املنحة اىل 

500 الف ل ل

تكرم  االجتماعية  النهضة 
المراحل  في  الناجحين  الطالب 

الجامعية والثانوية والمهنية
مع  وبالتعاون  البداوي  بلدية  برعاية 
البداوي،  يف  اجلتماعية  المناء  رابطة 
الجتماعية  النه�ضة  جمعية  اقامت 
يف  الناجحني  للطالب  تكرمي  حفل 
واملهنية  والثانوية  اجلامعية  املراحل 
لعام 2011 وذلك يف قاعة احلاجة فاطمة 
الجتماعية يف البداوي بح�ضور فعاليات 

تربوية واجتماعية وامنية
اللبناي  الوطني  بالن�ضيد  احلفل  بداية 
يون�س  احلفل  عريف  كلمة  كانت  ثم 
تاله  باحل�ضور  رحب  الذي  غمراوي 
ال�ضيخ  النه�ضة  جمعية  رئي�س  كلمة 
ا�ضامة �ضحادة وختاما وزعت الهدايا على 

الطالب و�ضط فرحة عامرة .

الصمد تفقد أضرار العاصفة
 في الضنية 

يف  امل�ضتقبل"  "تيار  عام  من�ضق  تفقد 
على  ال�ضمد،  هيثم  الدكتور  ال�ضنية 
املناطق  ال�ضنية،  راأ�س وفد من من�ضقية 
�ضربت  التي  العا�ضفة  من  املت�ضررة 
باأ�ضرار  وت�ضببت  اأ�ضبوع  منذ  املنطقة 
واخل�ضار.  التفاح  مو�ضم  يف  كبرية 
بقر�ضونا،  �ضري،  بلدات  اجلولة  و�ضملت 
ال�ضمد  ا�ضتمع  حيث  واملن�ضرة،  منرين 
"عدم  �ضكوا  الذين  املزارعني  لهواج�س 
حيال  الدولة  يف  املعنية  اجلهات  حترك 

هذه الكارثة". 
"�ضرورة  بعد اجلولة على  ال�ضمد  واأكد 
على  والك�ضف  املزارعني  على  التعوي�س 
الثمار  لن  ممكن  وقت  باأ�ضرع  ال�ضرار 
عندها  فيتعذر  تت�ضاقط  قد  امل�ضابة 

حتديد اخل�ضائر.

اإلسالمية  الجماعة  من  وفد 
يلتقي النائب سمير الجسر

املجل�س  يعي�ضه  الذي  الواقع  اأثر  على 
التي  واملبادرة  طرابل�س  ملدينة  البلدي 
ال�ضمالية  ال�ضيا�ضية  اللجنة  اأطلقتها 
اجلهات  على  بجولت  للقيام  للجماعة 
اأمام  لو�ضعهم  املدينة  يف  ال�ضيا�ضية 
اللحمة  لإعادة  التعاون  يف  م�ضوؤولياتهم 
وفد  قام  البلدي،  املجل�س  اإىل  واحلياة 
امل�ضوؤول  �ضم  الإ�ضالمية  اجلماعة  من 
الأ�ضتاذ  ال�ضمال  يف  للجماعة  ال�ضيا�ضي 
ال�ضيا�ضي  وامل�ضوؤول  هرمو�س  اأ�ضعد 
ح�ضن  املحامي  طرابل�س  يف  للجماعة 
خيال والأ�ضتاذ �ضعيد العويك بزيارة اإىل 
مكتبه  يف  اجل�ضر  �ضمري  النائب  �ضعادة 
البلدي  املجل�س  واقع  عر�س  مت  حيث 
واحلال التي اآلت اإليه اأو�ضاعه بالإ�ضافة 
اإىل العقبات التي بداأت تواجه املواطنني 
ب�ضبب  اليومية  احلياتية  م�ضاحلهم  يف 
خالفات املجل�س البلدي وعدم ان�ضجامه 
وكان  النعقاد  عدم  اإىل  اأو�ضله  الذي 

هناك تطابق يف وجهات النظر 

القلمون  في  محاضرا  علوش 
العربية  الثورات  عنوان  تحت 

واالنظمة الشمولية
ندوة  علو�س   م�ضطفى  النائب  عقد 
بلدة  يف  امل�ضتقبل  تيار  من�ضقية  مقر  يف 
القلمون ،  حتت عنوان" الثورات العربية 
ح�ضد  بح�ضور   " ال�ضمولية  والنظمة 

كبري من اأبنائها ، وا�ضتهلها منوها بدور
 واآداء اأبناء بلدة القلمون املوؤمنني بحرية 

ال�ضعوب وبا�ضتعادة كراماتهم .

قوى 14 آذار تفوز بمقاعد نقابة 
موظفي المصارف في الشمال

فقد حّقق "تيار امل�ضتقبل" وحلفاوؤه فوزاً  
امل�ضارف  موظفي  نقابة  انتخابات  يف 
النقابة  مقر  يف  جرت  التي  بال�ضمال، 
6 يف  اأ�ضل  " بـ6 مقاعد من  يف طراب�س، 
النتخابات التي �ضارك فيها 750 موظفاً 
و�ضط  ال�ضنوية،  ا�ضرتاكاتهم  �ضددوا 

تدابري اأمنية عادية.
موا�س  خالد  املر�ضحني  من  كل  وفاز 
)435 �ضوتاً(، و�ضامر عبد الرحمن )434 
�ضوتاً(، وعمر �ضلق )428 �ضوتاً(، وفرا�س 
 411( توما  و�ضامية  �ضوتاً(،   420( وهبة 

�ضوتاً(، ومايا طوط )418 �ضوتاً 

جمعية شباب الوعد في المنية 
تنظم حوارا انمائيا وسياسيا 

املنية  يف  الوعد  �ضباب  جمعية  نظمت 
�ضارك به النواب  �ضيا�ضياً وامنائياً  حواراً 
وكاظم  العزيز  عبد  وقا�ضم  فتفت  اأحمد 
املنية  بلديات  احتاد  ورئي�س  اخلري 
م�ضطفى عقل وح�ضد كبري من فعاليات 

واأهايل منطقة املنية وجوارها.

الوزير الصفدي يزور الضنية 
قام الوزيرحممد ال�ضفدي بزيارة خا�ضة 
لقاء  عقد  حيث  ال�ضنية  منطقة  اىل  
ولبى  ال�ضنية،  بلديات  مع احتاد  مو�ضعاً 
�ضري  ببلدة  اجلزار  فندق  يف  غداء  دعوة 
نزار  الأعمال  رجل  �ضرفه  على  اأقامها 
جهاد  ال�ضابقان  النائبان  ح�ضرها  رعد، 
ال�ضمد واأ�ضعد هرمو�س وروؤ�ضاء بلديات 
ال�ضنية ورجال دين و�ضخ�ضيات �ضيا�ضية 
حكومتنا  اأن  �ضحيح  وقال:  واجتماعية، 
ميقاتي  جنيب  الرئي�س  دولة  برئا�ضة 
واقت�ضادية  �ضيا�ضية  ظروف  يف  و�ضلت 
وعلى  العمل  على  م�ضممة  لكنها  �ضعبة 
النجاح، وهدفنا الول هو حت�ضني لبنان 
واحلفاظ  ووحدته  ا�ضتقالله  وحماية 
على  وانفتاحه  العربي  اإنتمائه  على 

ال�ضرق والغرب معاً.

عصام  ناشدوا   عكار"  "اهالي 
فارس العودة الى وطنه  

بيان  يف  عكار،  منطقة  اهايل  نا�ضد 
وطنه  اىل  العودة  فار�س  ع�ضام  الرئي�س 
لبنان واىل منطقته عكار "التي افتقدت 
المناء  مل�ضرية  وراعيا  ابا  عنها  غيابه 
تنفيذ  عرب  عجلتها  اطلق  التي  والبناء 
العامة  املنفعة  ذات  امل�ضاريع  من  �ضل�ضلة 
تنفيذها. عن  عجزت  قد  الدولة  كانت 
وا�ضحة  البي�ضاء  اليادي  له  فكانت 
من  وامليادين  املجالت  �ضتى  يف  املعامل 
مف�ضحا  والفرعية  الرئي�ضية  الطرقات 
والبلدات  املناطق  توا�ضل  امام  املجال  يف 
اىل  البع�س  ببع�ضها  العكارية  والقرى 
التحتية  البنى  وم�ضاريع  امل�ضتو�ضفات 
جامعة  مبنى  اىل  البلدية  والق�ضور 
ع�ضام  ومعهد  الن�ضاء  قيد  البلمند 
فار�س للتكنولوجيا يف بينو كما يف �ضهل 
عكار اىل �ضل�ضلة من العطاءات الن�ضانية 

التي ل جمال حل�ضرها".



حوريات  بها  تتخبط  غا�ضبة  اأمواج 
بهن  فاإذا  التعليم  راية  حتت  يدخلن 
قبور  يف  الهداف  و  الطموحات  يدفن 
الطالبات  واقع  والنحالل.هذا  التفّلت 
يواجهنا  �ضوؤال  اول  ولعل  الثانويات.  يف 

ماالذي   : هو 
املدار�س  يجعل 
ية  نو لثا ا
طالبات  تخّرج 
ت  �ضال فا

حمطمات ؟!
تدخل  عندما 
البنات  ثانويات 
طرابل�س  يف 
للوهلة  ت�ضعر 
اأنك  الوىل 
زفاف  حفل  يف 
"امليك  فالـ 
يغطي  اب" 
اكرثية  وجوه 
ت  لبا لطا ا

الق�ضري  "املريول"  و  املزّين  وال�ضعر 
والأظافر املطلية.

و  القوية   : البنات  انواع  كل  جتد  هنا 
الوقحة و اخلجولة، اجليدة   ، ال�ضعفية 
و ال�ضيئة ! ورغم اأن اجليدات اكرث بكثري 
قد  الخالق  �ضيئة  واحدة  فتاة   لكن  و 

يتاأثر بها الكثريات و 
اليها خ�ضو�ضاً  ميلن 
يف  الطالبات  اأن 
يبداأن  املرحلة  هذه 
بالتحرر من القيود و 
التمرد على القوانني  
�ضخ�ضياتهن  لبراز 

بقوة .
تفرت�س  امللعب  يف 
اجلل�ضة  "ال�ضبايا" 
مثرية.  باأحاديث 
)16�ضنة(  جنان 
حبيبها  عن  تتكلم 
التي  البطولت  وعن 
ملقابلته  بها  تقوم 
باخلفية عن اهلها يف 
احدى مداخل املباين 

في�ضتغل  لوحدهما  للمدر�ضة  املجاورة 
 . المكان  قدر  على  خلوتهما  ال�ضاب 
التعرف  و  ال�ضباب  مقابلة  "انو  براأيها 
اف�ضل حل للهروب من قيود  عليهم هو 
البنت  حلو  بعدين  و  م�ضاكلهم  و  الهل 
الخر  اجلن�س  مع  عالقات  عندا  يكون 

لنو بت�ضتفيدي منن كتري!"
التعّرف  رفيقتها  على  "جنان"  تعر�س 
معجب  "لنو  حبيبها  �ضديق  على 
وح�ضرية  لالكت�ضاف  �ضعياً  فيا!" فتقبل 
التجربة. تعار�ضهن �ضماح )17 �ضنة ( :" 

يلي عم تعملو غلط ميكن يدمر حياتكن 
لنو احلب منو ل حترر و ول لعبة" لكن 

الفتاتني ل يهمهما راأيها. 
حرج.  ول  فحدث  التدخني  عن  اأما 
ومن  باملرحا�س  يدخن  الفتيات  غالبية 

مل ت�ضتغ المر 
لها  الفتيات  نظرة  من  خوفاً  ت�ضربه 
كجبانة. تقول رنا)18�ضنة( " احلى ال�ضي 
بها املدر�ضة انو بتقدري تدخني فيها من 
�ضي  احلى  و   ، اهلك  يك�ضفوكي  ما  دون 
بح�ض�ضك  و  الرا�س  بعبي  انو  بالدخان 

نف�ضك  م�ضووؤلية  من  انك  و  كبرية  انك 
التدخني  16�ضنة(  ندى)  تخالفها   ."
�ضي كتري خطري ما بخلي الن�ضان يكرب 
بعني حالو بالعك�س ب�ضغرو بعيون العامل 
عالقة  الو  وما  البنت  منظر  وبب�ضع 

بالتحرر".
هو  املراقبة  غياب  ان  البديهي  ومن 
 !! الت�ضرفات  لهذه  الكرب  امل�ضجع 
ا�ضافة اىل عدم التوعية الهل و ن�ضائح 
الرتبية  انعدام  و  لبناتهن  المهات 

ال�ضحيحة داخل املنازل !

اأما الظاهرة امللفتة فهي تواجد الجهزة 
جتلب  ل  فالطالبة   ! بكرثة  اخلليوية 
جهازها ل�ضرورة ما و امنا لتتحّدث مع 
"�ضاحبها". تقول هدى ) 17�ضنة(" لنو 

اجلو بالبيت ما بي�ضمحلي " 

تتبادل  كما 
 " عرب  الفتيات 
 bluetooth "
متت  ل  �ضورا 
ب�ضلة  لالخالق 
نقا�ضات  تدور  و 
حولها  "عميقة" 
اأن  نتيجتها  تكون 
يف  يغرقن  بع�ضهن 
بحور من املعتقدات 
تت�ضّوه  و  اخلاطئة 
ترمي  و  افكارهن 
دوامة  يف  بهن 
تغذي  و  ال�ضياع 
نظرتهن اىل احلياة 
م�ضارهن  تدمر  قد  �ضلبية  بطريقة 
اأماين)  تقول   ! البد  اىل  امل�ضتقبلي 
لزم  مبياأثر  كبار  �ضرنا  " انو  17�ضنة(: 

نتعّرف على كل �ضي" 
اجللو�س  )تف�ضل  اميان)17�ضنة  اما 
وحيدة بعيدة عن تلك املناظر قائلة "انا 

مابحب هال�ضيا و
و  مابت�ضمحلي".  اخالقي 
اي�ضاً  اخلليوي  ُي�ضتعمل 
"�ضات"  لفتح  ال�ضف  داخل 
اىل  ا�ضافة  الفاي�ضبوك  على 
الغاين و ذلك امام املعلمة و 
لكنها يف وقت الفراغ "تغ�س 
كاأنك  و  ت�ضعر  النظر" هكذا 
مكان  يف  " او  نت  " كايف  يف 

للت�ضلية و اللهو!
هذا  عند  يتوقفن  ل  لكنهن 
�ضورا  يلتقطن  بل  احلد 
و يوزعنها على  للمعلماتهن 
من  الفاي�ضبوك  �ضفحات 
ال�ضاخرة  التعليقات  اجل 
 ") )18�ضنة  مرينا  تقول   !
تندم  خللّيا  جلننا  هلل  و 
عال�ضاعة يلي طلعتني فّيا لربا " ف�ضال 
يف  ال�ضدارة  حتتل  التى  ال�ضتائم  عن 
يغ�ضنب  حني  "امل�ضبات"  و  احاديثهن 
و  التهذيب  مالمح  عنهن  فتغيب   ...!!

تبدو عليهن �ضمات" بنات ال�ضوارع" !
داخلياً  الرقابة احلري�ضة   يف ظل غياب 
ي�ضبح  املدر�ضة  اي  و خارجياً  العائلة  اي 

الف�ضاد 
لخر  �ضخ�س  من  ب�ضرعة  تنتقل  �ضو�ضة 
فرا�س  على  املعنوي  باملوت  بناتنا  فتهدد 

النقياد ! فهل من مر�ضد؟

الدكتور و�ضيم جريج الخ�ضائي يف الولدة والعقم اأهدته عقيلته ال�ضيدة هال مولودة ح�ضناء هي الثانية بعد )ليا( ا�ضمياها �ضيلال. 
متت الولدة يف م�ضت�ضفى النيني حيث تلقى الوالدان والهل التهاين والتمنيات باملولودة اجلديدة 

الف مربوك
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باكورة التحديات التي ميكن ان يواجهها 
عندما  باحلياة:  املتج�ضدة  هي  املرء 
ينف�س عنه اأ�ضمال اخليبة التي يختبىء 
من  نف�ضه  انت�ضال  ويقرر  اأوهامها  وراء 
م�ضتنقع احلياة التي تبلل اأحالمه ليعرب 

دهاليز اإثبات الذات ....
عندما  خواطر  من  راودين  ما  هذا 
تعلو  تلب�س موهبة  لوحات  اأمام  ت�ضمرت 
جدار  على  منت�ضبة  اجلراأة  �ضحوة 
القلوب  تاأ�ضر  كمعّلقات  �ضديقتي  منزل 
ولعي  فاأثارين  واأبعادها.  ب�ضفافيتها 
بالر�ضم لال�ضتف�ضار عن �ضاحبها املتاأين 

يف احرتاف الفن و احللم.
اإنه عبد اهلل كل�س الذي يتقن فن ا�ضتدراج 
احلوا�س بع�ضاه ال�ضحرية التي ميتطيها 
الفار�س على م�ضاحة تغري  ليجول هذا 
فيها  ليوؤثث  بيا�ضها  فيغت�ضب  موهبته 
و  الظل  بلعبة  ويلهو  خياله  تعلو  �ضوراً 
النور الطاغية على كل لوحاته ، خا�ضًة 
ين�ضج  حتى  ر�ضا�س  بقلم  يكتفي  اأنه 
الهادئة  ب�ضخ�ضيته  مدموغًة  ر�ضومات 

وامل�ضتنكرة معاً.
اإنه ي�ضّلط ال�ضوء من نافذة اأفكاره على 
اأج�ضاد متفانية بدقة بارعة يف الت�ضوير 
فيتواطاأ  نف�ضه  يف  يجول  مبا  وموحية 
اآثار ال�ضياع يف  مع لوحاته لتطهره من 
فو�ضى �ضوره من جهة ولتغرقنا يف ف�ضاء 
جهة  من  واخليال  الواقع  ماورائيات 
اإىل تف�ضرياته  اأخرى فن�ضطر لأن نلجاأ 
املفتاح  الكلمة  بحار  من  تنت�ضلنا  التي 
لرموزه احلّية. فهو فار�س "املاورائيات " 
كما يعّرف عن نف�ضه لأن لوحاته تتخطى 
عتبة كل اإدراكاتك للواقع وتقذف بك يف 
تطاأ  مذ  تالحقك  التي  الت�ضاوؤلت  فراغ 

عيناك اأوىل حمطات فنونه.
بجنونه  ي�ضدو  داخلي  �ضهيل  ملوهبته 
اأنامله يحمله على  املتف�ضي يف  الإبداعي 
تذليل اجلدار الفا�ضل بينه وبني الناظر 
رافقت  ر�ضوماته  اأن  بدليل  لوحاته  اإىل 
قلمي للتعرف عليه قاب قو�ضني اأو ادنى 
من اإح�ضا�ضه. وتركت يل ف�ضول ال�ضوؤال 

عنه خارج هذه ال�ضطور....

فال   .. بالرحيل  يهم  الفجر  عند  و 
يرحل..

هو �ضاب اأثقله هّم البقاء اىل اأن اأرهق فيه 
ما اأرهق. و اليوم ، ومثل كّل يوم، يرت�ضف 
كّل  متاأّمال  ال�ضرفة  على  القهوة  فنجان 
م�ضتعيدا  "احلارة".  زوايا  من  زاوية 
عند  و  طفال..  يعد  مل  طفل  ذكريات 
اكتمال امل�ضهد، يكتفي بتن�ّضق هواء عمره 
من  رئتاه  متتلئ  حّتى  ال�ضنني،  اآلف 
عبق التاريخ، فيرتك ال�ضرفة مطمئنا و 
يغادر. احلارة هادئة، كما عهدها. الأبواب 
مغلقة، كما عهدها. ال�ضتائر �ضاكنة، كما 
عهدها..اأّما هو، فت�ضّج فيه ماآثر "لجئ 
يقرتب  نف�ضه.  عهدته  كما  اأر�ضه"،  على 
بلغها،  ما  اذا  حّتى  الأجرة،  �ضيارة  من 
انطلق  العام" و  "الطريق  دخل معرتك 
�ضمت  بكّل  ي�ضابقه،  الوقت  هدير  نحو 
الغ�ضب  من  حالة  يف  ال�ضائق  ترّقب.  و 
الدائم، يده ل تفارق "الزّمور"، و ل�ضانه 
و  اليمني  ذات  ال�ضتائم،  من  ين�ضب  ل 
حمرتف،  قذف  يقذفها  ال�ضمال،  ذات 
املرور،  ا�ضارات  احلفريات،  عّمال  نحو 
�ضرطّي ال�ضري، ال�ضيارات املجاورة و غري 
الأحياء  الر�ضيف،  على  املارة  املجاورة، 
الرئي�س،  نائب  و  الرئي�س  الأموات،  و 
الربملان و جمل�س ال�ضيوخ، جمل�س الأمن 
اجلال�س  الرجل  وحتى  املتحدة  الأمم  و 

بجواره فور نزوله من ال�ضيارة! 
روؤياه  تت�ضّدع  امللل،  من  حالة  يف  ال�ضاب 
اختناق  و  �ضري  خنقة  بني  تتململ  و 
طفال.  يعد  مل  طفل  م�ضري  م�ضري.. 
من  الع�ضرين  و  احلادية  يف  الآن  هو 
عمره، يدعو اهلل، رّبه، اأن يفتح له اأبواب 
حارته  زوايا  من  زاوية  كّل  و  الرحيل. 

تهتف له : ارحل .. فال يرحل.
ي�ضل اىل باب "اجلامعة"، فيغادر �ضيارة 
نحو  العام،  الطريق  معرتك  و  الأجرة، 

معرتك من نوع اآخر.. قدماه ل تدو�ضان 
ورمال  �ضحراوي  �ضبه  الو�ضع  الأر�س. 
متحّركة تبتلع كّل من فيها و عليها ال من 
رحم رّبه و اأثنى عليه بنعمة "الو�ضاطة" 
الألقاب  وحدة  حفظ  مع  "التو�ّضط"  و 
و  ما  كّل  ي�ضمع  اأنه  له  يهياأ  والتلقيب. 
من حوله يهتفون به: ارحل! يخّيل اليه 
اأّنهم يتمتمون، في�ضيح بنظره بندم، يعود 
اىل  نف�ضها،  الأجرة  �ضيارة  اىل  اأدراجه 
احلارة نف�ضها، اىل ال�ضرفة نف�ضها، و اىل 
فنجان القهوة نف�ضه. فيفاجاأ اأن الكّل اىل 
ممّزقة،  ال�ضتائر  بقاء!  اىل  هو  و  رحيل 
الورود.  بحامالت  مكتّظة  ال�ضرفات 
ما  ميتزج  الأر�س  على  القهوة  فنجان 
ال�ضاب يف حرية من   . قتيل  بدماء   فيه 
؟  اأن�ضده  الذي  الرحيل  هو  اأهذا  اأمره.. 
عند ال�ضباح و عند كّل �ضباح؟ العامل يف 
�ضرعة متناهية.. يكاد من فرط �ضرعته 
قراأ  الذي  التغيري  هو  اأهذا  يتداعى.  اأن 
"قهوة  يف  �ضاهده  و  ال�ضحف؟  يف  عنه 
�ضا�ضات  على  م�ضاء،  كّل  عند  علي"  اأبو 
التلفزة مع رجال احلارة؟ اأين هم رجال 
احلارة ؟ ملاذا يهتفون ارحل؟ ملن يهتفون 
حّنطت  ملومياء  ؟  ال�ضحراء  لفراعنة  ؟ 
يف متاحف الأمم ؟ ل"م�ضتاأ�ضدين" على 
قوم ارت�ضوا عي�ضة الرباري لعقود، و يف 
باأّنهم  فجاأة  تذّكروا  التاريخ  من  غفلة 
ت�ضّتته  ال�ضاب  ي�ضرخون؟  ملن  ؟  ب�ضر 
الر�ضا�س  بقايا  من  احلّي  م�ضاهد 
اىل  م�ضرعا  يرك�س  �ضوابه.  فتفقده 
غرفته، يلملم اأغرا�ضه قبل بزوغ الفجر 
على  وداع  نظرة  يلقي  احلقيبة   يحمل 
املكان. لكنه هذه املرة يثور على حا�ضره 
وما�ضيه ويعلن ان�ضمامه لأ�ضباهه من " 

�ضباب الثورة " راف�ضا الرحيل ب�ضعف.

يا�ضمني اليوبي مي�ضاء من�ضور

منة اهلل

النظافة شعبة من شعب اإليمان
فال تجعلوا إيمانكم ضعيفًا

 بلدية طرابلس



مل يكن هذا العام كمثيله من الأعوام... 
خمتلفة  ب�ضمة  رم�ضان  ل�ضهر  فكان 
جراء تركيز امل�ضاهد على متابعة الأخبار 
من  املتالحقة  الثورات  حول  املت�ضارعة 
خمتلف الأقطار العربية والتي اأ�ضقطت 
يف  العربية  الأنظمة  اأعتى  من  ثالثة 
تزال  ل  بينما  وليبيا،  وم�ضر  تون�س 
ثورة  اأمام  �ضامدة  الأخرى  الأنظمة 

ال�ضعوب الغا�ضبة.
فما يجري "من دراما واقعية وحقيقية_
على  نتابعه  قد  مما  اأعمق  الثورات_ 

الذي  م.ن  ماقاله  هذا  التلفاز" 
العام  هذا  امل�ضاهد  عالقة  و�ضف 
بعالقة  التلفزيونة  بالدراما 
قائاًل:"بعيداً  وتابع  املقاطعة... 
والإعت�ضامات  املظاهرات  عن 
بحق  ميار�س  الذي  والعنف 
ق�ضة  مئة  تروي  التي  ال�ضعوب 
خطابات  فاإن  وق�ضة،  درامية 
اأبواق الأنظمة الإ�ضتبدادية كانت 
اأن  اأراد  من  لكل  كوميدية  دراما 
ح.ع  زميله  يقاطعه  ي�ضحك!!" 
قائاًل:"ناهيك عن متيز رم�ضان 
التي  جهنم  باأبواب  العام  هذا 
�ضّرعت اأمام كل من اتخذ موقف 
احلياد يف ظل الكوارث الأخالقية 
واأ�ضاف  احلا�ضلة".  والإن�ضانية 
العربي  ال�ضارع  دراما  �ضاخراً:" 
اقدام  حتت  من  الب�ضاط  �ضحبت 

م�ضل�ضالت رم�ضان".
على  حافظ  من  النا�س  ومن 
الرم�ضانية  امل�ضل�ضالت  م�ضاهدة 
وبني  انتقاد...   منهم  لكل  حيث 
وبني  مالحظة...  وانتقاد  انتقاد 
وجهات  ومالحظة  مالحظة 

اأنهم  اإل  واختلفت...  ت�ضابهت  نظر 
اأجمعوا على اأهمية م�ضل�ضل "الولدة من 
اخلا�ضرة" حيث عّلق عليه ع.ع:"اإنه من 
اأجراأ امل�ضل�ضالت التي �ضاهدت حيث ينقل 
ب�ضفافية ت�ضرفات بع�س ارباب ال�ضلطة يف 
�ضوريا"...  وت�ضيف زميلته ف.ع:"ميزة 
ا�ضتطاعت  �ضورية  دراما  اأنه  العمل  هذا 
والواقعية  اجلراأة  بهذه  ق�ضايا  تناول 
للمرة  ُيطرح  مو�ضوع  كونه  عن  ناهيك 

الأوىل باأ�ضلوب م�ضتحدث..."
الغياب" الذي  ح�ضرة  "يف  م�ضل�ضل  اأما   
تناول ال�ضرية الذاتية ل"حممود دروي�س" 
فلم يالِق الكثري من التاأييد حيث اأ�ضارت 
مقبول  غري  :"جتّروؤ  اأنه  على  م.ح  اإليه 
يف  املوؤثر  ح�ضوره  له  �ضاعر  حياة  على 
والإن�ضاين".  العربي  الثقايف  الوعي 
على  ي�ضتحوذ  واأن  لبد  كهذا  وعمل 
الذين  الفل�ضطينيني  املواطنني  انتباه 
هذا  عن  كاف  ب�ضكل  را�ضني  يكونوا  مل 
لبنان  يف  مقيم  فل�ضطيني  ف�ضاب  العمل 
الإرجتال يف  �ضاهدت هذا  يقول:"عندما 
وفكر  �ضورة  ذات  �ضخ�ضية  حياة  تناول 
ذاتها،  بحد  متناق�ضة  واأبعاد  وثقافة 

ت�ضف  املقابل  يف  بالغثيان..."  اأ�ضبت 
"جلني" وهي لبنانية الإقامة واجلن�ضية 
يتحدث  كونه  كبري  عمل  باأنه  امل�ضل�ضل 
ثم  كبرية.  ووطنيٍة  �ضعرية  قامٍة  عن 
قولها:"من  حد  على  من�ضفًة  ت�ضيف 
اأق�ضى  بذل  العامل  الفريق  اأن  الوا�ضح 
مابو�ضعه للو�ضول اإىل �ضرية ذاتية تنقل 
ولو بجزء ب�ضيط �ضورة و�ضرح عن حياة 

الراحل الكبري حممود دروي�س"... 
اأما م�ضل�ضل ال�ضحرورة الذي طاله الكثري 
حاز  فقد  ال�ضحافة،  يف  الإنتقادات  من 

فكل  امل�ضاهدين،  من  متوقع  اإقبال  على 
تامة_  _ومبو�ضوعية  �ضادفتهم  من 
امل�ضل�ضل  واأهمية  جمالية  على  اأجمعوا 
كارول  الفنانة  واإبداع  كفاءة  وعلى 
�ضماحة يف جت�ضيد الأ�ضطورة "�ضباح"... 
البداية  البالغة 60 عاما:"يف  د.ك  تقول 
ال�ضحرورة  م�ضل�ضل  م�ضاهدة  انتظرت 
كانت  التي  "اخلربيات"  من  لأتاأكد 
ولكنني  �ضابقاً  ال�ضحف  يف  متداولة 
تفاجاأت ببع�س الق�ضايا التي اأّكدت انها 
حتّدثت  كونها  الأ�ضدق  الذاتية  ال�ضرية 
عن تفا�ضيل عائلية ليجروؤ على تناولها 

احد...".
ظهرت  ال�ضخمة  الأعمال  هذه  اأمام 
حمب  بني  م�ضاهديها  لها  اأخرى  اأعمال 
فيه  قال  الذي  اآدم  كم�ضل�ضل  ومنتقد... 
اأحد متابعيه وهو �ضاب م�ضري:"الق�ضة 
تامر  داميا  ليه  عارف  م�س  ب�س  جميلة 
اجلدع..."  البطل  فيها  عامل  ح�ضني 
بطولة  من  الف�ضة  طالع  وم�ضل�ضل 
القائمة  اأ�ضماء  اهم  النوري"  "عبا�س 
هذه  ال�ضورية،  للثورة  املعار�ضة  ال�ضوداء 
مبا�ضر  غري  ب�ضكل  اأثرت  التي  القائمة 

املعار�ضني  قبل  من  امل�ضاهدة  ن�ضبة  على 
للنظام ال�ضوري... هذا ماقاله م.و الذي 
الدراما  اأن  من  الرغم  اأ�ضاف:"على 
البطولة اجلماعية  ال�ضورية قائمة على 
التعاي�س  ق�ضية  يتناول  العمل  هذا  واأن 
اأن تواجد  اإل  باأ�ضلوب راق و�ضهل ممتنع 
"هذا الفنان" رمبا �ضاهم برتاجع ن�ضبة 

م�ضاهديه..."
الالفت  من  كان  الأعمال،  هذه  كل  اأمام 
"التي  اللبنانية  للدراما  غياب  �ضبه 
يف  الدارمي  الإنتاج  تراجع  ت�ضتثمر  مل 
�ضوريا وم�ضر جراء الثورات 
على  بقوة  نف�ضها  وتثبت 
ح.م  قاله  ما  " هذا  ال�ضاحة 
قائاًل:"امل�ضكلة  تابع  الذي 
لاأثق  كالكثريين  اأين 
اللبناين  الدرامي  بالعمل 
فكرة  ول  واقعية  فال 
�ضّيق  تناول  ول  مميزة 
تقاطعه  للموا�ضيع". 
معّقبة:"هناك  زميلته 
لتطوير  وا�ضحة  حماولت 
الدراما اللبنانية من خالل 
اأنها  اإل  ادري�س"  "باب 
البعد  اأ�ضد  بعيدة  مازالت 
امل�ضرية  للدراما  كمناف�س 
حني  يف  وال�ضورية". 
قائلًة:"لي�س  ك.خ  تدافع 
كل  توجيه  املن�ضف  من 
الدراما  نحو  الإنتقادات 
اأن  اأرى  حني  يف  اللبنانية 
عام  ب�ضكل  العربية  الدراما 
الدماغ!!!" ت�ضيف:"  تتلف 
اأ�ضبحت  امل�ضرية  فالدارما 
اململ  التكرار  عهدة  يف 
يف  جلي  يبدو  وهذا  اأي�ضا  وال�ضورية 
ظهر  عن  توقعنا  الذي  الزعيم  م�ضل�ضل 
اأننا  تتابع:"اأعتقد  ثم  اأحداثه..."  قلب 
بذوق  يليق  م�ضتوى  اإىل  بعد  ن�ضل  مل 
امل�ضاهد العربي، وهذه الأعمال ن�ضتطيع 
الفج  والتمثيل  بالفربكة  و�ضفها 

الدبق.. "
يعد  مل  العربي  امل�ضاهد  اأن  اجللي  من 
واأ�ضلوب  الأفكار  ل�ضطحية  م�ضيدة 
الفكرة  حول  املقنع  غري  الإلتفاف 
الأحداث  ظل  يف  خ�ضو�ضا  وامل�ضمون... 
وامل�ضتجدات العربية التي مازالت ترمي 
بثقلها على كل مواطن عربي ي�ضعر باأنه 

معني بذويه يف البلدان الأخرى...
الكرمي  ال�ضهر  هذا  يف  يقّدم  مل  رمبا 
دراما على م�ضتوى طموحات امل�ضاهدين 
يف  العدالة  ُتقدم  اأن  ناأمل  ولكن  العرب 
الأيام املقبلة حلقة حا�ضمة نلتم�س فيها 
كل  �ضحاياها  تروي  ل�ضعوب  انت�ضاراً 
يوم دراما ان�ضانية، وم�ضهدا عربيا يلتزم 
ال�ضعوب...  هذه  جتاه  الأخالقي  املوقف 

فدماء الأحرار ت�ضتحق الإ�ضتجابة...
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نافذتي  اأمام  ينوح  ع�ضفور  �ضوت  على 
ل�ضتقبال  عنوة  نومي  من  ا�ضتيقظت 
احتفاليٍة  اي  دون  الأول  الدرا�ضي  اليوم 
الثالث  اليوم  كان   ! لُه  �ضغٍف  او   ، بِه 
 .) اللتزام  بحب  )ما  الر�ضمي   للدوام 
جتاهلت  عادية،  من  اأقل  ثياباً  ارتديت 
عن  الطرف  واأغ�ضت  �ضعري  ت�ضفيف 
امتنعت  الفو�ضوية.  الع�ضوائية  حليتي 
بفنجان  واكتفيت  وجبة  اأي  تناول  عن 
يف  التحديق  مع  تزامنا  ارت�ضفتها  قهوة 
بايل  على  خطر  البتالت.  منهكة  وردة 
عقبة  هناك  لكن  لفريوز  �ضيئا  ا�ضمع  اأن 
األوح  البيت  من  خرجت  ما)الكهرباء(!! 
اأحمل يف يدي  براأ�ضي ك�ضخ�س ثمل ول 
�ضوى كتاب قد طلبه اأحد الزمالء. على 
طريقا  ...�ضلكت  ما  ول�ضبب  عادة  غري 
التفافيا! اأف�ضى بي اىل �ضارعنا الرئي�ضي 
يف  يتكلم  ثرثار  �ضائق  اىل  و�ضلمني 
ال�ضباب  م�ضاكل  وعن  وال�ضرة  ال�ضيا�ضة 
و  زوجته  مع  ال�ضخ�ضية  م�ضاكله  وعن 
ا�ضرار(! و�ضلت اجلامعة.  اولده )ما يف 
الفتيات  من  ا�ضرابا  راأيت  الدخول  قبل 

بفائق اجلمال والزينة )معظمهن جدد( 
باب  من  )لي�س  لأحد  التفت  ل  واأنا 
اجلامعة.  دخلت  طبعا(!  النظر  غ�س 
الأ�ضدقاء الزمالء االعبارات الرتحيبية 
والو�ضع  احلال  عن  الروتيني  وال�ضوؤال 
اأول  وتلقيت  توجهت  ثم  وال�ضحة. 
اأكرر  الأ�ضتاذ)  دخل  بعدما  حما�ضرة. 
طبعة  الكتاب  وللتنويه  الكتاب  ..ا�ضم 
جديدة( ..مبعنى انه لميكنك ا�ضتعارته 
زميلي  التنويه  بعد  �ضابق!  زميل  من 
بجانبي ينظر ايل ويبت�ضم بحزن فاأب�ضر 
احالمهم  كل  تتلخ�س  من  عيونه  يف 
كتاب!!  وثمن  درا�ضية  ر�ضوم  توفري  يف 
نف�ضي  اجلامعة...اأحمل  اأفق  بي  ي�ضيق 
حدودها  خارج  اىل  اخلفة  من  ب�ضيىء 

مرتعاً بال�ضجر اىل مقهى قريب.
بالية  ورقة  ..التقط  املقهى  يف  اأجل�س 
واأبداأ  املقهى  �ضاحب  من  قلماً  وا�ضتعري 
العامل  هذا  عن  ال�ضيء  بع�س  بتدوين 
اىل  واأنتقل  تبغ  لفافة  اأ�ضعل  الأغرب. 

عامل اآخر خارج حدود الواقع.

مروة ملقي

حممود دريدا

تاأ�ضي�ضه  مبنا�ضبة مرور �ضنة كاملة على 
 " الأدبي  "منتدى طرابل�س  �ضباب  اأطلق 
الحتفال ال�ضنوي الذي �ضهدته الرابطة 
منتديات  برعاية  طرابل�س  يف  الثقافية 

العزم . 
رئي�ضة  بيا�ضي  هدى  الأديبة  قامت  وقد 
بالرتحيب  املنتدى  يف  النرثية  اللجنة 
وكان  القاعة  مالأ  الذي  باحل�ضور 
 ، فتال  ف�ضيلة  ال�ضيدة  احل�ضور  بني 
الوزير  ممثال  حلواين  جالل  الدكتور 
ملك  مقبل  ال�ضيد  اجل�ضر،  �ضمري 
اأع�ضاء املنتدى،   ، ممثال منتديات العزم 
الذين  ال�ضباب  من  عدد  و  الر�ضامون 
فاق عددهم املئة وع�ضرين .  وقد  افتتح 
" احلفل  " مروان حيدر  املنتدى  رئي�س 
مقبل  ال�ضيد"  كلمة  تلتها  التي  بكلمته 
 " العالمي  كلمة  ثم  ومن   ،" امللك 
اأع�ضاء  قام  ثم    ." العويك  م�ضطفى 
لل�ضيدة  تقدير  درع  بتقدمي  املنتدى 
لل�ضباب  الدائم  لدعمها  فتال  ف�ضيلة 

الدرع  وكان   ، الدائمة معهم  ،وجلهودها 
�ضعار  متثل  فنية   لوحة  عن  عبارة 
"منتدى طرابل�س الأدبي" .  وقد ت�ضمن 
الفيحاء  "اأديب  جائزتي  تقدمي  احلفل 
الطالبة  بها  فازت  التي   "  2011 ل�ضنة 

ب�ضرى اآمنة ، و جائزة 
" اأجمل لوحة" والتي فازت بها الطالبة 
اأ�ضماء �ضقج وهي من امل�ضاركني مبعر�س 
ا�ضتمر  و  املنتدى  نظمه  الذي  الر�ضوم 

حتى التا�ضع من �ضهر اأيلول . 
املنتدى  لأع�ضاء  �ضهادات  توزيع  مّت  كما 
"دورة  �ضاركوا بدورة حتت عنوان  الذين 
 " التحليل  و  التفكري  وتقنيات  املبادئ 
الأع�ضاء  اأحد  ديب  حممد  للمدرب 
قام  جولة  بعد  و  املنتدى.  يف  النا�ضطني 
امل�ضاركني  ر�ضومات  على  احل�ضور  بها 
من اجلامعة اللبنانية ، اختتم الحتفال 

بحفل كوكتيل . 
�ضارة مراد

يف اأحد اإعالنات Oral-B ظهر خ�ضر 
�ضعبان وهو يرق�س بخفة متناهية.

التي  ال�ضعبية  املنطقة  اإبن  هو  خ�ضر 
من  وهو  طرابل�س  يف  بالتبانة  تعرف 
يدخل  مل  ال�ضاب  1983،هذا  مواليد 
وقف  حني  خا�ضرا  يبد  مل  لكنه  املدر�ضة 
مذهول امام معجبيه عند انتهاء احلفل 
عاجزا  ول  الأورتوغراف  لتوقيع  الأول 
مرات  عدة  واإيابا  ذهابا  القلم  جر  فقد 
ليقول للجميع هذا توقيعي دون اإحراج. 
معاهد  يدخل  اأن  قرر  احلني  ذلك  منذ 
خا�ضة ليتعلم الإنكليزية وتعلمها باإتقان 
اللغة  اأما  حياته،  تطور  مع  ين�ضجم 

العربية فبقيت هاج�ضا يف نف�ضه..
جميع  على  يتبناه  من  يلق  مل  ولأنه 
الأ�ضعدة، دخل معرتك العمل بعيداً عن 
طفولته فاأبعد نف�ضه عن م�ضالك الف�ضل 

بوك�ضنغ،  والكيك  الكاراتيه  على  وتدرب 
حتى نال العديد من اجلوائز على �ضعيد 

لبنان.
طموح هذا ال�ضاب مل يوقفه عند نيل هذه 
الإبداعية  فطاقاته  فح�ضب،  اجلوائز 
نقلته  اجلديد  ملعرفة  ب�ضغف  املتمر�ضة 
روحه  فتنت  حيث   اجلمباز  عامل  اإىل 
يقوم  وهو  املرات  اإحدى  ففي  فيها. 
كهل  راآه  البحر  �ضاطئ  على  بالتمارين 
�ضيني فعلمه الثقافة ال�ضينية، وان�ضجم 
مع اليوغا ليتعرف على التاأمل يف ارجاء 

روحه واأرجاء اهلل  واملكان.
ولأنه �ضغوف باجلمباز حّول هذا ال�ضغف 
يتقبل  فلم   break-dance-ال اإىل 
حميطه ال�ضيق تطوره وان�ضجام طاقته 
اللولبية التي تبعث يف �ضلوعه اإ�ضعاعات 
احلرية مع املو�ضيقى. فا�ضطر ان ميار�س 

يف  واأحياناً  والأزقة   املداخل  يف  متارينه 
املنزل.

ورغم هذه املواهب املتعددة اإل اأن برامج 
م�ضارعها  على  ابوابها  اأغلقت  الهواة 
به  خا�ضة  فرقة  بتكوين  فبداأ  اأمامه. 
وبع�س  لبنان  ارجاء  يف  العرو�س  تقيم 
بريوت  نالت  وقد  العربية.  املناطق 
يقطنها  كان  لأنه  العرو�س  من  الكثري 
عاد    2006 متوز  حرب  يف  �ضنوات.  لعدة 
الرق�س  علم  وقد  الأ�ضلي  موطنه  اإىل 
مثل  اجلامعات  من  به  باأ�س  ل  عدد  يف 
تكوين  اىل  خ�ضر  ي�ضعى   .LAU-ال
عائلة �ضغرية  لتعو�ضه عن اأبويه الذين 
يزال  اأظافره.ول  نعومة  منذ  انف�ضال 
لديه حلمه بالوقوف على امل�ضرح مغنيا، 

فهل �ضفتح احللم اأبوابه اأمام ا�ضراره؟
مرينا عيط
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كّل فّن يّتكئ على منظومة فكرية، يكون 
انت�ضاره اأفقياً.. اأدوني�س

كيف يكون الفّن ملتزماً، ومباذا يلتزم؟
املزدوج  ال�ضوؤال  عن  الإجابة  اأردنا  اإذا 
بداية  لنا  بّد  ل  ومباذا(  )كيف  ال�ضابق 
للفّن  ا�ضطالحي  تعريف  مقاربة  من 
الأب�ضط،  املقاربة  اأّن  واأرى  ولاللتزام، 
والأ�ضمل يف الوقت نف�ضه، للفّن هي اأنه:

اأّوًل: تعبري حر عن مكنونات النف�س
جرعة  يحمل  اإبداعي  تعبري  هو  ثانياً: 

عالية من الإح�ضا�س
ثالثاً: يحمل قيمة جمالية

ول بّد من اجتماع هذه العنا�ضر الثالثة 
ليكون العمل فّنياً، مهما اختلفت و�ضائل 
ومهما  وم�ضامينه.  واأ�ضاليبه  التعبري، 
اختلفت املقايي�س اجلمالية اأو الإبداعية 

بني مكان واآخر، وبني زمن و�ضواه.
من  اأي�ضاً  لنا  بّد  ل  اأخرى،  ناحية  من 
هذا  مقاربة  اأو  اللتزام،  معنى  حتديد 
موافقة  هو  اللتزام  اأّن  واأرى  املعنى، 
قانون،  اأو  عرف  اأو  فكرة  على  م�ضبقة 
اأبعادها  كانت  مهما  فكرية  منظومة  اأو 
وم�ضمونها. فالإن�ضان مثاًل يلتزم بقانون 
مو�ضوع من جهة خمّولة، اأو يلتزم بعهد 
اأو  بفكرة  يلتزم  اأو  اآخر،  لطرف  قطعه 
ويوجبها  بها  نف�ضه  يلزم  اإذ  ما،  ق�ضّية 
يف  واإرادته  قناعته  مبح�س  نف�ضه  على 
هذه  مبوالة  ي�ضتمّر  اأن  على  ما  مرحلة 
الفكرة اأو الق�ضية اأو املو�ضوعة، ومن هنا 

قلنا عنها اأّنها موافقة م�ضبقة.
لكال  املعجمي  املعنى  اإىل  جئنا  ولو 
ال�ضيَء:  فنَّ  يلي:  ما  جند  املفهومني، 
على  يثبت  ومل  لّونه،  راأيه:  فنّن  زّينه. 
راأي واحد. وفنّن ال�ضيَء بال�ضيِء: خلطه. 

وتفنّن ال�ضيُء: تنّوعت فنونه.
وباملقابل جند:

املال  التزم  واأدامه.  اأثبته  ال�ضيَء:  األزم 
ا�ضتلزم  نف�ضه.  على  اأوجبه  غريه:  اأو 

هناك  اإذاً،  وعّده لزماً.  اقت�ضاه  ال�ضيَء: 
الفن  املعنيني،  بني  وا�ضح  ت�ضارب 
قائم  فاأحدهما  تناق�س،  بل  واللتزام، 
الفكرة  تناول  يف  واحلرية  التنويع  على 
على  قائم  والآخر  وتزيينها،  وتلوينها 
والفرق  والوجوب.  والدميومة  الثبات 
وا�ضح بني اأن اأكون موؤمناً بفكرة ما واأن 
اأمام  يكون  فاللتزام  بها،  ملتزماً  اأكون 
التزام  واأّي  اآخر،  طرف  اأو  اأخرى،  جهة 
اأو اعتناق لفكرة ما مطروحة كمنظومة 
فكرية، ل بّد من اأن يحّد من حّرية فكر 
واأحالمه  خياله  مدى  وات�ضاع  الفّنان 

وروؤاه الفّنية.
ة  بينما الإميان والقناعة والأفكار اخلا�ضّ
يعّد  ل  ال�ضخ�ضية،  النظر  ووجهات 
با�ضتمرار  تتغرّي وتتطّور،  التزاماً، فهذه 
يوؤّثر  اأن  دون  وتطّورها،  احلياة  تغرّي 
م�ضداقية  على  التطور  اأو  التغيري  هذا 
ل  وبالطبع  مواقفه.  اّتزان  اأو  الإن�ضان 
ووجهات  الأفكار  تطّور  يكون  اأن  نعني 
املفاهيم،  يف  انعكا�ضاً  اأو  انقالباً  النظر، 
واإل وقع املرء يف مطّب الرباغماتية، بل 
نتكّلم عن التطّور الطبيعي الذي يتواءم 

مع تطّور احلياة وتعقيداتها وتراكيبها.
وال�ضوؤال الذي يطرح نف�ضه هنا، من اأين 

جاءت مقولة الفّن امللتزم؟
يكن  اأمل  املقولة،  هذه  ُتطرح  اأن  قبل 
اأعمالهم  يف  يطرحون  فّنانون  هناك 
اأو �ضيا�ضية؟  اأو اجتماعية  ق�ضايا وطنية 
اأمل يكن �ضّيد دروي�س، واأبو خليل القّباين 
يطرحان يف اأغنياتهما اأو م�ضرحهما حالة 
املجتمع وظروفه وق�ضاياه ب�ضكل تلقائي 
واأغاين  �ضعر  يكن  اأمل  وحّر؟  وعفوي 
عمر الزعّني واأمثاله منوذجا فّذاً للنقد 
الجتماعي وباأ�ضلوب �ضاخر اأحياناً ولذع 
اأحياناً اأخرى، وبطريقة نابعة من �ضعوره 
يحياها  التي  الق�ضايا  بهذه  واإح�ضا�ضه 
اأمل  وبيئته؟  جمتمعه  يف  احلال  بطبيعة 

للوطن  رحباين  والأخوين  فريوز  تغّني 
والعمل والفالح والثورة واخلبز واحللم 

والطفولة والأم، واحلب بكّل اأ�ضكاله؟
اأجل، ومل يكن يدعى هذا الفن ملتزماً، 
بل هو تعبري حر عن مكنونات النف�س مبا 
فيها الهموم الجتماعية اأو ال�ضيا�ضية اأو 

غريها.
اأعتقد اأّن من طرح هذه الت�ضمية )الفّن 
الروؤية  �ضاحب  لي�س  وعّممها،  امللتزم( 
اجلهة  اأي  اللتزام،  �ضاحب  بل  الفنية، 
كانت  التي  العقائدية  اأو  ال�ضيا�ضية 
اأو و�ضيلة اإعالمية،  بحاجة اإىل )ميديا( 
اإعالنية، تخدم الفكرة اأو الأيديولوجيا، 

ولكّنها بهذا اأجه�ضت العمل الفّني.
كيف هذا؟ هذا ما �ضاأحاول الإجابة عليه 

ح�ضب وجهة نظري.
اإذا عدنا اإىل التعريف ال�ضطالحي الذي 
بداأت به للفن، ثّم �ضاألنا اأنف�ضنا: ترى يف 
اأي �ضرط من �ضروط العمل الفّني ميكن 
احلر،  التعبري  اأيف  اللتزام،  يدخل  اأن 
القيمة  يف  اأم  الإبداعية،  القيمة  يف  اأم 
اجلمالية؟ وجوابي املبا�ضر هو: لي�س يف 
اأّي واحد من هذه ال�ضروط. بل اأن اإقحام 
اأّي فكرة اأو مقولة يف اأّي عمل فّني، ملجّرد 
اأن  عن  يبعده  الفكرة،  بهذه  )التزامنا( 

يكون فّناً حّقاً.
نف�ضه  مكنونات  عن  املرء  تعبري  اإّن 
يت�ضّمن  اأن  ميكن  ومعاناته  وهمومه 
م�ضائل اجتماعية اأو وطنية، لكّن هذا ل 
ما  جلهة  ما  التزام  من  نابعة  اأّنها  يعني 
اأو لأيديولوجيا ما، فهي فعاًل نابعة من 
معاناة املبدع وهّمه املعي�ضي، وهي تعبري 
حّر عّما يف نف�ضه، نابع من �ضدق معاناته 
اأّنها  تكن كذلك، جند  واإن مل  وهمومه. 
يف  واحلّرية  ال�ضدق  �ضرط  فقدت  بّد  ل 

التعبري.
وما  �ضيوعاً،  الأكرث  احلالت  جند  وهنا 
مل  امللتزم،  الفّن  با�ضم  وعرف  انت�ضر 

على  اّتكاء  �ضوى  حالته  باأغلبية  يكن 
عبارة  اإىل  نعود  وهنا  الأيديولوجيا، 
يحمل  الّتكاء  اأّن  جند  حيث  اأدوني�س، 
على  الفّني  العمل  قدرة  عدم  معناه  يف 
الثالث،  دعائمه  على  مبفرده  الوقوف 
يقف  لكي  الّتكاء  هذا  اإىل  بحاجة  فهو 
على  الفّن  فاّتكاء  وينت�ضر،  وي�ضتمر 
قيمتها  كانت  مهما  الأيديولوجيا، 
ل  وعظمتها،  بل  و�ضوابيتها  و�ضّحتها 
ول  جمالية،  لقيمة  حاماًل  منه  يجعل 
يفرت�س  التي  الإبداع  ن�ضبة  من  يرفع 
اأ�ضال  هو  يكن  مل  اإن  فيه،  تكون  اأن 
ويحمل  اجلمالية،  القيمة  هذه  يحمل 
باملو�ضوع  الإبداعي  العايل  الإح�ضا�س 
ية  ق�ضّ لأّية  فطرحي  املطروح.  الهّم  اأو 
اأغنية  يف  الفل�ضطينية،  كامل�ضاألة  وطنية، 
ما، ل يجعل منها عماًل فّنياً، ما مل يكن 
احلّر  والتعبري  بال�ضدق  ينطق  العمل 
واإبداعية،  جمالية  قيماً  ويحمل  اأّوًل، 
وما  فل�ضطني  ا�ضم  فذكر  وثالثاً.  ثانياً 
املتلّقي  �ضعور  يف  تداعيات  من  ي�ضتتبعه 
الفن  يتطّلبه  ما  عن  بدياًل  ي�ضّكل  لن 
من اإبداع وجتديد، ول يحّل حمّل قيمة 
العمل  بها  يبوح  اأن  يفرت�س  جمالية 
ما  يف  مدّققة  نظرة  خالل  ومن  الفّني. 
جند  امللتزم،  الفن  ما  مرحلة  يف  �ضّمي 
ذاكرة  بقيت يف  التي  القليلة  الأعمال  اأن 
النا�س على اختالف انتماءاتهم الفكرّية، 
الفن  �ضروط  حّققت  التي  الأعمال  هي 
اأّما ما بقي منها وا�ضتمر فقط  الثالثة. 
نف�ضه،  الفكري  املذهب  اأتباع  ذاكرة  يف 
اللتزام  على  وتاأكيد  تكرار  جمّرد  فهو 
بالفكرة، وهذا ما اعتربه اأدوني�س انت�ضاراً 
الدوافع،  اأيديولوجي  �ضطحياً،  اأفقياً، 
الفّنية  الذائقة  عن  البعد  كّل  وبعيداً 

العارفة وامل�ضقولة.
الذي  ال�ضوؤال  على  جواب  اإىل  اأ�ضل  هنا 
طرحته يف بداية املقال، كيف يكون الفن 

هو:  اجلواب  اأن  واأجد  ومباذا،  ملتزماً 
بل  ملتزماً،  يكون  اأن  الفن  على  لي�س 
باجّتاه  �ضعى  اإن  فهو  ذلك،  ل ميكنه  اأّنه 
لـ  ثمناً  "فّنيته"  يدفع  ف�ضوف  اللتزام 

التزام. هو  اأو  فّن،  هو  اإّما  "التزامه". 
حّراً،  �ضادقاً،  يكون  اأن  فقط  الفن  على 
وراٍق،  عاٍل  اإبداعّي  ح�سَّ  وذو  جمياًل، 
املجّدد  الإن�ضاين  بدوره  يقوم  بهذا  وهو 
احللم  نوافذ  ويفتح  والناه�س،  الباعث 
اإذا  اأّما  والروح.  والنف�س  العقل  اأمام 
نظرنا حولنا و�ضاألنا، هل يوجد اليوم فّن 
يتناول، فيما يتناوله، م�ضائل اجتماعية 
اأو وطنية اأو اقت�ضادية اأو حّتى �ضيا�ضية؟ 
�ضنجد اأّن اجلواب نعم، غري اأّن مبدعيه، 
اهتماماً  يعريوا  مل  احلظ،  وحل�ضن 
هذه  طرحوا  بل  اللتزام،  ملو�ضوع 
العفوي  تدّفقهم  خالل  من  املوا�ضيع 
وتعبريهم  والفن،  احلياة  م�ضار  يف 
معي�ضتهم  واأحوال  معاناتهم  عن  احلر 
الجتماعية  وم�ضاكلها  م�ضائلها  بكافة 
وب�ضمولية  ال�ضيا�ضية،  اأو  القت�ضادية  اأو 

وتنوع احلياة الإن�ضانية.
اأو  الراب،  فرق  من  العديد  اليوم  جند 
ال�ضرقية  املو�ضيقى  اأو  الروك،  اأو  اجلاز، 
تف�ّضي  عن  تتحدث  والنقدية،  وال�ضعبية 
الفردية  والنزعة  والف�ضاد  الطائفية 
وجميل  حر  تعبري  خالل  من  الهّدامة، 
على  يطلقوا  اأن  دون  وموؤّثر،  و�ضادق 
اأنف�ضهم �ضفة اللتزام، ودون اأن ت�ضتثمر 
وهذا  ما،  اأيديولوجيا  اأو  ما  جهة  فّنهم 
ما يرتك الباب مفتوحاً اإىل فّن تغيريي 
اإن�ضاين موؤّثر ومعرّب، يرفع �ضقف احللم، 
اإىل  النظرة  و�ضقف  بل  الأمل،  و�ضقف 

احلياة برّمتها..
جريدة  يف  املقال  هذا  ن�ضر  مالحظة: 
النه�ضة بتاريخ 2010/9/24 عن مو�ضوع 
الفن امللتزم وكتب عن املو�ضوع عدد من 

ال�ضحافيني والكّتاب والباحثني.

نغم عرنوق

الوطنية  اجلامعة  اأو  اللبنانية  اجلامعة 
اأكرث من �ضتني عاماً. تاأ�ض�ضت منذ  وقد 
هي اأكرب موؤ�ض�ضة  للتعليم العايل يف لبنان، 
يوجد فيها اأكرث من 15 كلية  تتوزع على 
عدة فروع اأي ما يقارب اخلم�ضون فرعاً 
يفتح  مما  الخت�ضا�ضات  جميع  وفيها 
اللبنانيني  الطالب  جميع  اأمام  املجال 

لالنت�ضاب اليها. 
املدينة  ا�ضتثنينا  اجلامعة،اذا  هذه 
مبانيها  معظم  احلدث،  يف  اجلامعية 
من  كبري  عدد  ل�ضتيعاب  موؤهلة  غري 
الطالب، وخا�ضة يف الكليات التطبيقية ، 
كالهند�ضة والطب والفنون ،... لذا يلجاأ 
اخلا�ضة  اجلامعات  اإىل  منهم  الكثريون 
اإىل  ويعر�ضهم  مادياً  الأهل  يرهق  مما 
 .. الحيان  بع�س  يف  اجتماعية  اأزمات 
ن�ضري هنا اإىل اأن املبنى اجلامعي اجلديد 
بتنفيذه  بو�ضر  قد  ال�ضمال  يف  واملوحد 
�ضنوات  غ�ضون  يف  ت�ضليمه  يتم  اأن  على 
اليد  اأ�ضابع  عدد  تتعدى  ل  قد  قليلة 

الواحدة  .
   واجلدير بالذكر اأنه على عك�س العديد 
من اجلامعات اخلا�ضة الفئوية اأو املنتمية 
اجلامعة  فاإن  الطوائف،  بع�س  اإىل 
اللبنانية جت�ضد وحدة اللبنانيني وت�ضم 
والأطياف  املذاهب  خمتلف  من  طالباً 

يجب  ما  وهذا   . ال�ضيا�ضية  والنتماءات 
اجلامعة  دور  ليكتمل  عليه  احلفاظ 
بالإيجابيات  الطاحة  وعدم  الوطني 
عن  اجلامعة  وابعاد   ، فيه  تتمثل  التي 
التجاذبات ال�ضيا�ضية والطائفية ال�ضائدة 
اليوم  اللبنانية  اجلامعة  اأن   . البلد  يف 
ت�ضم حوايل 70 األف طالباً موزعني على 
فيها  التعليمية  والهيئة   . كافة  الفروع 
ذات كفاءات عالية قد �ضاهمت يف احلفاظ 
الذي  للجامعة  الكادميي  امل�ضتوى  على 
 . وعاملياً  املتفوق حملياً  اأعطاها موقعها 
ويف التعريف عن واقع اجلامعة اللبنانية 
التي  املناف�ضة  اأن  القول  ن�ضتطيع 
العايل  التعليم  معاهد  من  لها  تتعر�س 
ب�ضبب  لي�ضت   ، اخلا�ضة  واجلامعات 
ب�ضبب  بل  فح�ضب  التعليمي   امل�ضتوى 
الغراءات املالية التي تقدمها اجلامعات 
اخلا�ضة لال�ضاتذة ، وكذلك الت�ضهيالت 
التي تقدمها للطالب اإما يف التجهيزات 
واملختربات واإما يف �ضهولة النجاح الذي 

يجذب العديد من الطالب . 
نخطىء  ل  قد  واقٍع  امام  نحن  واليوم 
التناق�ضات  فكافة  مريراً   اأ�ضميناه  اإذا 
ال�ضيا�ضية التي يعي�ضها البلد قد انتقلت 
ودخلت  الوطنية  اجلامعة  اإىل  عدواها 
املحا�ض�ضة الطائفية واملح�ضوبيات يف كل 

تفا�ضيلها ، وها نحن اليوم بدون هيكلية 
ادارية قانونية ، فال جمل�س جامعة ول 
جمال�س متثيلية ، فكل املنا�ضب الدارية 
للكليات  وعمداء  للجامعة  رئي�س  من 
اأق�ضام وممثلني  وروؤ�ضاء  للفروع  ومدراء 
لالأ�ضاتذة ،... كلها بالتكليف اأو بالنابة . 
الآن  حتى  تعيينات  ول  قرارات  ل  اإذن 
التوزيع  على  التفاق  حتى  بالأحرى  اأو 
الطائفي واملذهبي لكل الكليات والفروع 
لالأ�ضاتذة  التفرغ  قانون  وكذلك   .
املتعاقدين بال�ضاعة الذي يخ�ضع بدوره 
هذا   . واملذهبية  الطائفية  للمحا�ض�ضة 
القت�ضادية  الحوال  اإىل  بال�ضافة 
توؤثر على طبقة ال�ضاتذة  التي  املرتدية 
طويل  وقت  منذ  ي�ضتفيدوا  مل  الذين 
من الزيادات والدرجات امل�ضتحقة ، اأ�ضوًة 

بغريهم من موظفي القطاع العام .
اجلامعة  املتفرغني يف  ال�ضاتذة  ورابطة 
اللبنانية تعترب املرجع النقابي لال�ضاتذة 
ومعنية باحلفاظ على حقوقهم وحت�ضني 
ظروف عي�ضهم وكذلك حت�ضني امل�ضتوى 
اجلامعة  يف  والتعليمي  الكادميي 
اجلديدة  املناهج  تطبيق  ك�ضرورة 
فاإن  وعليه   . العلمي  التطور  ومواكبة 
الرابطة تهدف من خالل الأ�ضراب اإىل 
عدة اأمور منها - احياء جمل�س اجلامعة 

جمال�س  وان�ضاء 
ومتثيلية  اكادميية 
تعيني  من   ، فيها 
وعمداء  رئي�س 
اأ�ضيلني  ومدراء 
اىل  بال�ضافة 
التقاعد  �ضن  متديد 
�ضنة   68 عمر   حتى 
الو�ضع  وحت�ضني 
التقاعدي لالأ�ضاتذة 

وان�ضافهم ماديا من خالل اإقرار �ضل�ضلة 
رتب ورواتب خا�ضة بهم اأ�ضوًة بالق�ضاة ، 
وخا�ضًة اأن ال�ضتاذ يف اجلامعة اللبنانية 
يف  ال�ضتاذ  يتقا�ضاه  ما  ن�ضف  يتقا�ضى 
يوؤثر  الذي  الأمر   ، اخلا�ضة  اجلامعات 
خالل  من  الكادميي  امل�ضتوى  على 
ال�ضاتذة  من  تقدم  التي  ال�ضتقالت 
وانتقالهم  واملهارات  الكفاءات  ا�ضحاب 
الهجرة  او  اخلا�ضة  اجلامعات  اإىل 
للتعليم يف جامعات خارج لبنان – تفرغ 
الذين  بال�ضاعة  املتعاقدين  ال�ضاتذة 

ا�ضتوفوا �ضروط التفرغ . 
 ويبقى اأن نقول اأن من ابرز امل�ضاكل التي 
اللبنانية هي عدم  تتعر�س لها اجلامعة 
 L.M.D اكتمال تطبيق املنهج اجلديد
مع  متا�ضياً  نوعي  انتقال  يعترب  الذي 

 L.M.والـ  . العاملية   مناهج اجلامعات 
D هو نظام اأوروبي موحد يف�ضح املجال 
اأمام الطالب ملتابعة درا�ضته يف اأية جامعة 
عليه  ح�ضل  ما  احت�ضاب  مع  العامل  يف 
، كما يوحد عدد   cerdit اأر�ضدة   من 
ومعاهد  كليات  كل  يف  الدرا�ضة  �ضنوات 
الإخت�ضا�ضات  ويف  اللبنانية  اجلامعة 
كافة . ويحدد 180 ر�ضيدا للح�ضول على 
للح�ضول على  ر�ضيدا   و120  اللي�ضان�س 
املا�ضرت ودرا�ضة ل تقل عن ثالث �ضنوات 
ون�ضتطيع  الدكتوراه.  على  للح�ضول 
اجلامعة  كليات  غالبية  اأن  الآن  القول 
اللبنانية قد با�ضرت بتطبيق هذا النظام 
زالت يف  ما  الآخر  والبع�س   ، التعليم  يف 
�ضد  وحماولة  التدريجي  النتقال  طور 
الكادميي   امل�ضار  نحو  للو�ضل  الثغرات 

ال�ضحيح .

لو اأدرك املرء كل ما متناه ملا متّنى، ل�ضت 
اأجروؤ على تقليد قول املتنبي ولكن كل ما 
يف المر اأنني �ضغوفة بالأماين. الأماين 
ع�ضرنا  يف  معنويا  وقودا  اأ�ضبحت  التي 
نتمنى.  كلنا  واخليبة!  بالتطور  املليء 
حاجة  هو  اإمنا  التمني،  فعل  عبًثا  لي�س 
نف�ضية ملّحة تفر�ضها احلياة والظروف 
ظاهرة  هو  هنا  اليه  اأرمي  ما  واملواقف. 

العربي عامة  العامل  املتف�ضية يف  التمني 
خا�س.  ب�ضكل  اللبناين  املواطن  ولدى 
زمن  يف  التحقيق  �ضعب  بات  �ضيء  فكل 
بالـ"وا�ضطة"  وامنا  بالكفاءة  يعرتف  ل 
بعد  اأمنية  بات  فاحلق  وجهها  ويبارك 
ال�ضفقة  تغتالني  حقا.  المنية  كانت  اأن 
وعلى  اليام  هذه  ال�ضباب  م�ضائر  على 
اأحلم لأن  اأن  اأخاف  فاأنا  اأي�ضا.  م�ضريي 

احللم بات غايل الثمن يف بلد يحا�ضبك 
على  ل  و�ضيا�ضتك  طائفتك  على 
كفاءتك. فيكفي اأن يت�ضل فالن امل�ضوؤول 
"م�ضيلنا احلال  املعني قائال:  بال�ضخ�س 
تنفتح  حتى  بيهمنا"  �س  ال�ضخ  هيدا 
خري  وا�ضطة  فرب  ال�ضعادة  اأبواب  اأمامه 
من األف �ضهادة. اأما فالن الذي مل يقبل 
يكن  مل  ا�ضمه  لن  اللبنانية  باجلامعة 

�ضمن لئحة املو�ضى بهم فعليه اأن يجد 
حاًل اآخر لأن والده لي�س �ضديًقا حميًما 

لأحد امل�ضوؤولني. فاأين الن�ضاف؟
كلنا نرجو النزاهة، نتمناها، نود اأن يكون 
ال�ضخ�س املنا�ضب يف املكان املنا�ضب ع�ضانا 
اىل  يحتاج  وطن  يف  الزدهار  راية  نرفع 

املتمّيز ل اىل املتحّيز.
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تلعن  اأن  من  خرٌي  �ضمعة  ت�ضيء  "اأن 
الظالم." 

وبروجكرتات  م�ضابيح  ت�ضيء  اأن  اأما 
ملونة فقد تخطيت مرحلة النقد البناء 
مهرجاناً  تقيم  اأن   . العمل  مرحلة  اإىل 
ن�ضيباً  اإل  عقود  منذ  تنل  مل  مدينة  يف 
حتى  الدولة،  خدمات  كل  من  هزياًل 
مدينة  اأبداً،  �ضيئاً  تنل  مل  اأنها  نقول  ل 
اأن  ق�ضد،  غري  اأو  بق�ضد  اهمالها  مت 
يف  ابناءها  يجمع  مهرجاناً  فيها  تقيم 
مدينتهم  عن  يعرب  وح�ضاري  راق  جٍو 
املواطنية.  تكون  فهكذا  مبادئهم،  وعن 
املعار�س  اأن  يعلمون  املدينة  اأبناء  كل 
ت�ضت�ضيفها  التي  والندوات  واملهرجانات 
اأبداً،  املطلوب  بامل�ضتوى  لي�ضت  املدينة 
وتكاد تكون جمرد رفع عتب اذا ا�ضتثنينا 
الن�ضاطات الثقافية التي يقوم بها مركز 
ال�ضفدي، وي�ضح القول اأن الطرابل�ضيني 
امل�ضوؤولية،  من  جزًءا  يتحملون  اأنف�ضهم 
لكن  باملوجود،  وقبولهم  لرتاخيهم 
الدولة  تقع على عاتق  الأكرب  امل�ضوؤولية 
املجتمع  ومنظمات  البلدية  اإىل  اإ�ضافًة 

املدين.
املو�ضوعية  اأ�ضع  اأن  يل  ا�ضمحوا  لذا 
اأف�ضل  طرابل�س  ليايل   : لأقول  جانباً 
ما قدم للمدينة حتى الآن، ولو ا�ضتغلت 
معار�س  مع  اأو�ضع  ب�ضكل  الفكرة  هذه 
ون�ضاطات اأخرى متتد على فرتٍة اأطول، 

و قام املعنيون بالدعاية املنا�ضبة، لناف�ضت 
جبيل  اأو  بعلبك  مهرجان  مهرجاناتنا 

وا�ضتقطبت �ضياحة من نوع خمتلف .
كان اإفتتاح املهرجان يوم اخلمي�س الرابع 
العا�ضر  الأربعاء  حتى  وا�ضتمر  اآب  من 
من اآب ليتميز بتنوع "نكهاته"، فكل يوم 
باملن�ضد  بدًءا  خمتلفاً،  ذوقاً  ير�ضي  كان 
باأنا�ضيده  املعروف  خاطر  بو  اأحمد 
املو�ضيقى،  من  تخلو  التي  الروحانية 
واليمني  حوى  يحيى  بال�ضوري  مروراً 
بالكلمة  متّيزا  فقد  قوزع  عبدالقادر 
وال�ضوت  اجلميل  والنغم  الراقية، 
وائل ج�ضار.  املطرب  اإىل  العذب، و�ضوًل 
"وائع  الهزلية  امل�ضرحية  نن�ضى  اأن  دون 
اأنها  على  اجلميع  اإتفق  م�ضرحيٌة   ،"  tv
ت�ضم  م�ضرحيات  لإنتاج  موفقة  بداية 

�ضحيٌح  املدينة،  اأبناء 
اأكرث  اأنها حتتاج لعمٍل 

لكنها بداية جيدة. 
بعد  يوماً  هكذا 
الأهل  اإلتقى  يوم، 
امل�ضرح  يف  والأ�ضحاب 
معر�س  يف  العائم 
الدويل،  كرامي  ر�ضيد 
يعرف  مل  م�ضرٌح 
الكثريون،  بوجوده 
تكون  قد  هي  و 
ليعيد  جيدة  منا�ضبة 

الذي  معر�ضهم  اإكت�ضاف  الطرابل�ضيون 
اإل  اأن ي�ضتخدم  ياأكل م�ضاحة هائلة دون 
امل�ضمم  �ضممه  فيما  منه،  ي�ضري  جزء 
ليكون  ِنيِميرِي  اأو�ضكار  ال�ضهري  العاملي 
والأجانب،  العرب  ال�ضياح  اأنظار  حمط 
الثقافية  الفعاليات  اأهم  ولي�ضتقطب 

والفكرية والتجارية والرتفيهية. 
اأعادت  طرابل�س  اأن  اأقول  حني  اأبالغ  ل 
اإكت�ضاف نف�ضها عرب هذا املهرجان، وبداأت 
قناعة "ل �ضيء �ضيتغري" بالتال�ضي، فكل 
�ضيء ي�ضتطيع اأن يتغري بالإرادة والعمل. 
�ضبع ليال مميزة يتمنى اجلميع تكرارها 
مرة  لأول  اأنهم  ويح�ضون  عام،  كل 
باأ�ضدقائهم  جمعهم  حلدٍث  �ضي�ضتاقون 

وعائالتهم يف اأجواء رم�ضانية راقية.

التقيت  ت�ضحك:  هي  و  اأخربتني 
قال يل  و  الفالين  التلميذ  والد  �ضدفًة 
يف  يعي�س  ابني  جتعلون  "اإنكم  متهكماً: 
ن�ضتطيع  اأننا  مقتنع  هو  الأحالم!  عامل 
نظيفة  �ضوارع  اإىل  �ضوارعنا  نحّول  اأن 
من  خالية  و  اأنيق  ب�ضكٍل  مر�ضوفة 
مكتبات  عندنا  تكون  اأن  و  القمامة، 
للدراجات  ممرات  و  عامة  حدائق  و 
"حاج ت�ضحكوا على  و..و..! باهلل عليكم 

هالولد"!" 
مثله  اأ�ضمع  تذمره  و  الوالد  هذا  �ضَخط 
اأحياناً،  لطيفة  منمقة  عباراٌت  يوم:  كل 
اجلميع  يرميك  اأن  يكفي  غالباً  لكن 
�ضتتعر�ضني  و  مثالية  اأنت   " بعبارة 
للكثري من ال�ضدمات يف حياتك". عبارة 
اأن  يف  ترغب  جعلك  و  باإغ�ضابك  كفيلة 
تلوح بقب�ضتك يف وجه قائلها لكنك عادًة 
 – منك  تفلت  قد  و  بالإبت�ضام  تكتفي 

خطاأً - عبارة "�ضرنى".
الوالد  يوافقون  �ضك  بال  القراء  اأغلب   
يلدغ  "ل  باب  من  الراأي،  اأعاله  املذكور 
ثالث  اأو  مرتني"  اجلحر  من  املوؤمن 
كانوا  اليائ�ضني  اأغلب  اأن  حيث  مئة.  اأو 
مباين  و  اأر�ضفة  و  بطرقات  يحلمون 
حترتم  دولة  اأي  يف  اأخواتها  ت�ضبه 
مواطنيها، لكنهم ا�ضتيقظوا يوماً ما على 

اأ�ضوات حفريات اأو قطع اأ�ضجار اأو روائح 
كريهة متالأ الأزقة ذهبت بالأحالم اأدراج 
اأن  اأقول  �ضراً حني  اأخفيكم  ل  و  الرياح. 
يتطلب  قد  الأمر  اأن  و  مزري،  الو�ضع 
ب�ضعة �ضنني �ضوئية ليتغري لكن ماذا عن 
املنظومة  ال�ضعب- يف  دورنا نحن -عامة 
كلها؟ قد ل تكون العناية باملرافق العامة 
اأو البيئة اأو غريها واجبنا ب�ضكل مبا�ضر، 
فيها  يرتبى  التي  الأمكنة  تبقى  لكنها 
اأولدنا و يبقى هو الهواء الذي نتنف�ضه، 
فاأين املبادرات الفردية التي ت�ضتطيع اأن 
ت�ضكل عالمًة فارقة و تعيد بع�س الأمل 

اإىل النفو�س ال�ضوداوية؟
"حدائق  موؤخراً  نظري  لفتت  لقد 
معلقة" من نوٍع جديد: �ضرفات و اأ�ضطح 
ف�ضحاٍت  اإىل  اأ�ضحابها  حّولها  مباٍن 
النباتات  جوانبها  بني  تتوزع  خ�ضراء 
بكافة  الأزهار  و  ال�ضجريات  و  ال�ضغرية 

اأ�ضكالها و األوانها.
اأثار ف�ضويل، و قد  احلقيقة اأن املو�ضوع 
هنا  ال�ضغرية  بتحقيقاتي  القيام  �ضرعت 
البلدية  تت�ضلل عرب  الفكرة  عّل  هناك  و 
و تنت�ضر لتعم املدينة، لكن �ضيكون عليكم 
انتظار باكورة النتائج يف العدد القادم...

جاري البحث و التحميل!
ن. �ضلق

امل�ضرية،  الهالل"  "روايات  عن  �ضدرت 
بعنوان  فحماوي  ل�ضبحي  جديدة  رواية 
الرواية  وهي  ال�ضوداء(  )الأرملة 
يف  احلب  رواياته)عذبة،  بعد  ال�ضاد�ضة 
ق�ضة  وحمرم،  حرمتان  العوملة،  زمن 
هذا   .2050 الإ�ضكندرية  كنعانية،  ع�ضق 
اإىل خم�س جمموعات ق�ض�س  بالإ�ضافه 
النقاد  عنه  وكتب  م�ضرحيات،  وخم�س 
عن  �ضدرت  نقدية  كتب  ثالثة  العرب 
الغالف  وعلى  احلوار" ال�ضورية.(  "دار 

الداخلي للرواية نقراأ:
من  �ضهريار  يعود  الرواية  هذه  يف   "   
ليدق  مده�س،  فني  جو  يف  جديد، 
الرجل  اأن  معلناً  اخلطر،  ناقو�س 
الكرة  �ضطح  على  لالنقرا�س  يتعر�س 
املرتدي  الو�ضع  ومو�ضحاً  الأر�ضية، 
مل�ضتقبل الرجل، وغبائه يف الت�ضرف �ضد 
م�ضلحته ال�ضخ�ضية، وتبديد طاقاته يف 
ويف  ا�ضتخدامه،  يف  الذكية  املراأة،  رعاية 
توظيفه خلدمة اأهدافها، والإنفاق عليها 

دون تقدير من طرفها!
الأنثى  م�ضري  يف  �ضهرزاد  تفكر  بينما 
التي تقف يف طابور انتظار "الزوج الذي 
بر�ضم  مرهونة  فتظل  ياأتي"،  ول  ياأتي 
البيع ل"�ضاحب الن�ضيب" الذي يقلقها 
كونها ل ت�ضتطيع حتديد موا�ضفاته كما 
تريد، وهذا الرعب من املجهول يزرع يف 

عقلها مر�س الكتئاب!
اإذ  مظلومة،  الأم  اأن  �ضهرزاد  ت�ضعر 
اأمومة  مبهنة  حياتها  يف  تن�ضغل  اأنها 
جُترّي  ما  بقدر  ل�ضاحلها،  ُت�ضّجل  ل 
غري  يكربون  الذين  اأطفالها،  ل�ضالح 

الأب،  عائلة  ا�ضم  اإىل  بل  اإليها،  منتمني 
عباءة  حتت  اأولده  ي�ضحب  جتده  الذي 
ع�ضريته، ويف نف�س الوقت ي�ضتهر مبهنة 
فيك�ضب  ل�ضاحله،  ت�ضجل  املنزل،  خارج 

بذلك الدنيا والآخرة!
اأن  ترى  وهي  املراأة  قلق  يكون  وكيف 
ع�ضمة الزواج بيد الرجل، الذي ي�ضتطيع 
يطفىء  مثلما  منه،  باإ�ضارة  ُيطلِّقها  اأن 
واإىل  كلها  حياتها  فتظلم  الغرفة،  �ضوء 
جتد  احلالة  هذه  يف  الزوجة  الأبد؟ 
ولي�ضت  الر�ضيف،  على  تعي�س  نف�ضها 
مدى  فما  م�ضتمر،  م�ضتقر  اآمن  بيت  يف 
تاأثري ذلك على اكتئابها املتفاقم؟ وكيف 
ول  نف�ضيتها  توازن  اأن  الزوجة  ت�ضتطيع 
باأربع  تكتئب، وهي ترى زوجها متزوجاً 
ن�ضاء، بينما هي مرتبعة على ُربع زوج ل 

يقوم ول يقعد؟"

رددتها  طاملا  فاحتة  كان"  ما  يا  كان 
ب�ضرد  يبداأن  حني  الأمهات،  و  اجلدات 
املتكاأ  املا�ضي  من  جاعلني  احلكايا  
كاأنهن  احلكائي،  ال�ضرد  يف  الأ�ضا�ضي 
امل�ضتقبل  رمبا  و  احلا�ضر  من  ينتقلن 
عوامل  منه  لينهلوا  م�ضى  زمن  نحو 
الق�س مبا يحمله من اختزال  للتجربة 

و احلكمة  و املعرفة.. 
الفاحتة   هذه   متُح   مل  ال�ضنوات  لأن  و 
بالل  اللبناين   القا�س  ذاكرة  من 
ملجموعته  اختار    فقد  امل�ضري، 
يا  كان   " عنوان   الأوىل  الق�ض�ضية 
الوطنية  الدار  عن   ال�ضادرة  و  ماكان"، 
ق�ض�ضاً  �ضمت  التي  و  للن�ضر،  اجلديدة 
وال�ضخر،  النحات  منها:  متنوعة 
وذو  ال�ضحرية،  والفتى،الكرة  ال�ضفينة 
الثالث،الغولة،الفتاة  الطفال  القرن، 

والع�ضفور،وغريها.
 ترافقت ق�ض�س  امل�ضري مع ن�س مواز 
عبد  الفنان  قدم  حيث  الر�ضم،  هو  اآخر 
لغالف  جمالية  روؤية  �ضعدون  الكرمي 
املجموعة و ر�ضومها الداخلية التي غلب 
عليها �ضفافية اللون و الت�ضكيل ، فاحتة 
اأمام الطفل م�ضاحة اأخرى خلياله، فهل 
�ضيقراأ ال�ضورة اأول، اأم اأنه �ضيقراأ الن�س، 
اأم يقراأهما معا راك�ضا بخياله نحو اإبداع 

خا�س به هو..
و ل �ضك اأن عوامل  الق�ض�س متّد للطفل  
ج�ضرا مع الطبيعة و الفن، كما هي ق�ضة  
ي�ضحبنا  حيث  ال�ضخرة"،  و  النحات   "
الكاتب نحو الطبيعة بكائناتها و حجارها 
الرحال  لنحط  األوانها،   و  �ضخورها  و 
عند النحات، الذي يعلمنا معنى الإ�ضرار 
امل�ضري   يقول   الهدف،  اإىل  الو�ضول  يف 
كوخ  اأعايل اجلبال،   يا مكان، يف  "  كان 
�ضغري، م�ضنوع من ق�ضب ال�ضكر واأوراق 
هذا  على  وكان يرتدد  الياب�ضة،  الأ�ضجار 
فوق  حاماًل  �ضاب،  نحات  القدمي،  الكوخ 

ظهره حقيبته، ذات لون اأ�ضود".
الكوخ  هذا  ي�ضتوقفنا  البداية  من  و 
اأوراق  و  ال�ضكر  ق�ضب  من  امل�ضنوع 

اخليال،  باب  اأمامنا  فاحتا  اخلريف، 
كونه  املحبة،   معنى  الكوخ  �ضّكل  فطاملا 
املكان املفتوح على الطبيعة بكل ما فيها 

من عوامل الدفء و الكت�ضاف..
عند  الق�ض�ضي  ال�ضرد  خالل   من  و 
عوامل  على  الطفل  يطّل  امل�ضري،  
و  الواقع  من  فيها  متنوعة  و  خمتلفة 
يجعله  ما  الرائحة  و  ال�ضوت  و  اخليال 
يحّلق راكبا  احلكاية و اأجنحتها اخليال.

التقليدي،  ال�ضرد  اأ�ضلوب  الكاتب  اعتمد 
بطريقة  مت�ضي  الق�ضة  ف�ضريورة 
اعتيادية  من البداية اإىل الو�ضط و من 
اإطاللة  الطفل  اأمام  فاحتا  النهاية،  ثم 
على  مرة  و  الغابة،  على  مرة  متنوعة 
خالل  من  يتخّيل،  و  ليتعّرف   املدينة، 
ترافقت  التي  و  الب�ضيطة،  الكاتب  لغة  
بخياله  الطفل   فيجوب  اللون،  لغة  مع 
بني ن�ضني،  اللغة و اللون، متعلما مهارة 
متعلما  بل   الر�ضم،  مهارة  و  القراءة 
التي  الق�ضة  نهاية  اإىل  للو�ضول  ال�ضرب 

غالبا ما ي�ضكلها روح ال�ضرب.
فيما تاأخذنا ق�ضة " ذو القرن"، اإىل عامل 
الذي  التحدي  اأبواب  من  كباب  الإبداع 
مرور  كلمة  البطولة  و  الفن  من  يجعل 
نحو العامل، فمن كان مرفو�ضا و حمّط 

�ضخرية  من جمتمعه، ي�ضتطيع اأن يغادر 
اإىل مكان اآخر، ليعود اإىل مدينته فاحتا 
بعد اأن رف�ضته  ، حيث يدفعه احلنني اإىل 
مبزمار  للعودة  الأول،  البيت  و  الوطن 
يطرب اأهل احلّي، و هكذا تكون املو�ضيقى 

اجل�ضر نحو الوطن و قلوب النا�س.
يف  يزرع  الفن،  خيار  فاإن  بالتاأكيد  و   
اخل�ضو�ضية،  عن  البحث  الطفل  روح 
اإىل  يعيدنا  الذي   و  باملكان،  الإرتباط  و 
 happy ال�ضعيدة"،   الأقدام  فيلم" 
feet”"،  حيث يجوب البطل املحيطات 
و يعود من خالل الأغنية اإىل وطنه عودة 

املنت�ضر.
ذو   " حكاية  يف  امل�ضري  اأراده  ما  وهذا 
و  طويل،  وقت  م�ضى  يقول:"  القرن"، 
ذو القرن يف اجلبال، يعي�س على ا�ضطياد 
�ضنع  ملا  وحدته،  ن�ضي  وقد  الطيور، 
مزماراً  اخليزران،  ق�ضب  من  لنف�ضه، 

�ضغرياً".
اخل�ضو�ضية،  عن  البحث  و  ال�ضرب،  اإذا 
" كان  يف  الق�ض�ضي  ال�ضرد  مفاتيح  اأحد 
الذي  ما  ال�ضوؤال  يبقى  و  كان"،   ياما 
 " �ضكلت  درجة  اأي  اإىل  و  الطفل  يده�س 

كان ياما كان"، تلك الده�ضة؟....
فاتن حمودي



الإ�ضالمّيون بني املغالطة والإرهاب 
لبنان،  يف  املرهق  الأمني  اجلو  ظل  يف 
الأبرز  كالق�ضّية  ال�ّضجون  ق�ضّية  تربز 

اأمنياً.
غري  اأو  مبا�ضرة  تتعلق  موا�ضيع  جملة 
تت�ضاعد  ال�ّضجون،  مبلف  مبا�ضرة 
الإن�ضانية  الأو�ضاع  من  تدريجياً 
والتوقيف  املحاكمات  تاأجيل  اإىل  املزرية 
التع�ضفي اإىل اأن ت�ضل اإىل اخللل والف�ضاد 

يف اجلهاز الق�ضائي.
من  وحدها  اللبنانّية  ال�ّضجون  لي�ضت 
اأو  كالتظاهرات  حلوادث  تتعر�س 
العنف  واأحياناً  الطعام  عن  الإ�ضراب 
الداخلي، من اختطاف العنا�ضر الأمنية 
واحتجازها، اأو القيام باأعمال التخريب، 
من اإ�ضرام النريان اأو حتى الهروب اإمنا 
هي ظواهر طبيعية تنتج عن ال�ضيا�ضات 
احلياة  وظروف  والتع�َضفية  القمعَية 
ال�ضجناء   فيها  يعي�س  التي  القا�ضية 
يومياً خالل ق�ضاء املدة املقررة حلب�ضهم 

ح�ضب ما �ضدر بحقهم من اأحكام.
  �ضجن رومية ينفجر من وقت لآخر 

و�ضع �ضجن رومَية ل يختلف كثرياً عن 
فالقدرة  لبنان،  يف  ال�ّضجون  باقي  و�ضع 
بـ  تخت�ضر  ال�ضجن  لهذا  الإ�ضتيعابّية 
الذي  امل�ضح  ح�ضب  اأنه  اإل  �ضجني،   1500
م�ضاجينه  عدد  تعدى  قد   2008 عام  مَت 
اأر�س  على  يرتجم  مما  اآلف،  الثالثة 
للخ�ضو�ضّية  فا�ضحاً  انتهاكاً  الواقع 
الفردَية ومرتعاً خ�ضباً لتوالد الأمرا�س 
وانتقال العدوى، عدوى املر�س ال�ضحي 

وعدوى الإنحراف . 
داخل  اليومي  املعي�ضي  الو�ضع  عن  اأما 
درك  اأ�ضفل  اإىل  ينحدر  فيكاد  ال�ضجن، 
حقوق  من  النتقا�س  درجات  من 
الإن�ضان وتردي الأو�ضاع التي ل تتنا�ضب 
مع املعايري احلقوقَية الإن�ضانَية فقد بلغ 
ت�ضاعف  اإىل  اأدى  مما  مداه  ال�ضوء  من 
نتجت  التي  وال�ضلوكَية  النف�ضَية  امل�ضاكل 
تظهر  التي  العنفَية  احلركات  كل  عنها 
بني الفينة والخرى، واآخرها الإ�ضتباك 
الذي ح�ضل بني القوات الأمنية وعنا�ضر 

يف  الإ�ضالم  فتح 
املبنى "ب" والذي 
مفاعيله  تطورت 
كانت  اأن  اإىل 
عدد  ح�ضيلته 
من  به  باأ�س  ل 
ومما  اجلرحى، 
�ضوًءا  الأمر  زاد 
العنا�ضر  احتجاز 
لعدد  ال�ضالمية 
الع�ضكريني  من 
الغرف،  داخل 
الإ�ضكال  هذا 
كتبة  تبَنته 
الأ�ضرى  اأن�ضار 
يف  الإ�ضالميني 
رومية  �ضجن 
واعتربت  املركزي 
هذا  �ضبب  اأن 
هو  الإعتداء 
على  احلقد 
م  �ضال لإ ا
 ، مل�ضلمني ا و
ي�س  لتحر ا و
قبل  من  امل�ضتمر 
امل�ضاجني  بع�س 
القوى  هذه  واَن 
قد  الأمنية 
بالتنكيل  قامت 
فتح  بعنا�ضر 
خا�ضة  ال�ضالم 
ملعتقلني  با و
مل�ضلمني  ا

خلت.  �ضنوات  خم�س  مدار  على  عامة 
الإ�ضالم  وفتح  بلد  اأبناء  الإ�ضالمّيون 
اأغراب  تتعدد الُتهم ولكن ال�ضجن واحد، 
اإىل اجلنحة  املّتهم بق�ضَية جنائَية  فمن 
حماكمته  تتم  مل  الذي  املحتجز  اىل 
�ضيا�ضَية  ق�ضَية  ب�ضبب  املعتقل  اىل  بعد 
اإرهابية  بتنظيمات  اللتحاق  بتهمة  اأو 
هدفها اإحداث الفنت وال�ضغب والفو�ضى 

يف البالد.

اآخر،  اإىل  �ضجني  من  التجربة  تختلف 
وذلك ح�ضب البيئة التي ن�ضاأ بها وترعرع، 
وطبيعة اجلرم املرتكب والتهمة املوجهة 
مرَوج  اإىل  ال�ضَيارات  �ضارق  فمن  اإليه، 
اإىل  القاتل  اإىل  ومتعاطيها،  املخَدرات 
الرهابي ... وعلى هذا الأ�ضا�س يتم فرز 
املباين  يف  تواجدهم  وتنظيم  امل�ضاجني 

املّوزعة �ضمن نطاق �ضجن رومية.
يروي  رومية  �ضجن  من  امل�ضّرحني  اأحد 

جتربته يف ال�ضجن 
من  واحد  فهو 
�ضاباً  ع�ضر  �ضتة 
لفرتة  اأحتجزوا 
ال�َضجن  يف  طويلة 
الإنتماء  بتهمة 
اإ�ضالمي  لتنظيم 

م�ضّلح.
�ضنواٍت  ثالث 
اأ�ضهٍر  و�ضبعة 
داخل  ق�ضاها 
ح�ضر  ال�ضجن، 
جل�ضة   21 خاللها 
ومل يتّم النطق اإل 
وعلى  واحد  بحكم 
التمّييز  مت  اأ�ضا�ضه 
عن  �ضبيله  واأخلي 
حمكمة  طريق 

التمييز.
مثل  حاله 
املجموعة  حال 
�ضبغت  كلها، 
عاّمة  ب�ضورة 
فكثري   ، مغلوطة 
الو�ضائل  من 
مّية  عال لإ ا
بني  خلطت 
�ضراحهم  اإطالق 
فني  قو كمو
وبني  اإ�ضالميني، 
بالإنتماء  املّتهمني 
فتح  لتنظيم 
الإ�ضالم الذي كان 
م�ضوؤوًل عن ا�ضتباكات نهر البارد، فحتى 
مذكرات التوقيف كانت قد �ضدرت بحق 
انفجار  قبل  الإ�ضالميني  املوقوفني 
اأبناء  فهم   ،  2008 �ضيف  الأحداث  تلك 
 ، اأمنه  على  يكون  من  واأحر�س  لبنان 
اأغراب  فهم  الإ�ضالم  فتح  موقويف  اأما 
جن�ضيات  من  هي  ال�ّضاحقة  والأغلبية 

خمتلفة غري لبنانية.
 وهوؤلء املوقوفون كانوا اأول من ا�ضتنكر 

و�ضجب تلك الأعمال الأمنّية على ل�ضان 
املفو�س با�ضمهم ال�ضيخ نبيل رحيم الذي 
اأعلن لالإعالم اأنهم اأول من يحر�س على 
يف  ي�ضب  الذي  امل�ضرتك  والعي�س  ال�ضلم 
�ضّد  بجهادها  تتوجه  التي  عقيدتهم 
الوطن  اأبناء  ولي�س �ضد  الغا�ضب  العدو 
هو  الذي  اللبنايّن  اجلي�س  اأو  الواحد 
نذكر  كما  احلمى.  وحامي  اأبنائهم  من 
اأولئك  الذي لعبه  ال�ضلمّي  الدور  جميعاً 
التي  ال�ضغب  اأحداث  خالل  املوقوفون 
ال�ضهر  خالل  رومية  �ضجن  يف  ح�ضلت 
ال�ُضجناء  باحتجاج  متّثلت  والتي  املا�ضي 
�ضّد  وانتفا�ضتهم  عنفّية  بطريقة 
وظروف  ال�ضّيئة،  املعي�ضّية  اأو�ضاعهم 
واأو�ضاخ  اأوبئة  من  الرديئة،  ال�ّضجن 
و�ضيق  ال�ضحية  املراقبة  يف  اإهمال  اإىل 
امل�ضاحات وبع�س املمار�ضات العنفَية التي 
قوى  من  العنا�ضر  بع�س  بها  تقوم  قد 
الطعام  عن  فاأ�ضربوا   ... بحقهم  الأمن 
قوى  من  عنا�ضر  باحتجاز  وقاموا 
لعب  عندها  غرفهم  يف  الداخلي  الأمن 
املوقوفون الإ�ضالمّيون دور �ضلة الو�ضل 

بني ال�ضجناء  وبني القوى الأمنّية. 
 وعود حكومية  تتبعها مماطلة يف الآداء

ل يختلف و�ضع باقي ال�ّضجون يف لبنان 
الّرغم  فعلى  رومية،  �ضجن  و�ضع  عن 
املجموعات  متار�ضه  الذي  غط  ال�ضّ من 
النا�ضطة واجلمعّيات الأهلّية واملوؤ�ّض�ضات،  
والبّت  لبنان  يف  ال�ّضجون  اإ�ضالح  فاإن 
اإ�ضدار  يف  والإ�ضراع  املوقوفني  اأمر  يف 
الإن�ضانّية  الأو�ضاع  وحت�ضني  الأحكام  
الوعود  رهن  يبقى  لل�ّضجن  واملعي�ضّية 
والقرارات احلكومّية والقوانني النيابّية، 
واملماطلة  التنفيذ  بني  عالق  امر  وهو 
اأن  وعدت  قد  كانت  احلكومة  اأن  رغم 
اأعمالها،  جدول  ال�ّضجون  ملف  يت�ضدر 

وتكون له الأولوية �ضمن الإ�ضالحات.
يف  الأمن  جمل�س  يرتاأ�س  لوطن  فكيف   
احلريات  معقل  هي  التي  املتحدة  الأمم 
والعدالة  ويتبع ال�ضرعة الدولّية حلقوق 
واإن  اأبنائه  بحق  يجحف  اأن  الإن�ضان 

ع�ضوه اأحياناً؟ 
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املن�ضّي  املعّذب،  الإن�ضانية  ق�ضم  اأنا 
يف �ضجالت احلياة رغم كّل ما ي�ضخ 

داخلي من اأمل.
الذي  الطعم  اأنا  املنفى،  اأنا 
لتقنعوه  ربكم  به  ت�ضطادون 
اأزقة  بني  املت�ضّرد  واأنا  بعدالتكم، 

�ضّحكم.
اأنا �ضورتكم التي تخافون التقاطها 
مل  ال�ضدفة  طريق  عن  لأنكم 
تولدوا لتكونوا مكاين فالفقر اأميٌّ 
ككّل  اأنا   .... ل يجيد قراءة احلّظ 

ال�ضهداء جئت لأُن�ضى.
اأ�ضغر من  هّمي  احلّي،  ال�ضهيد  اأنا 
ان�ضانيتكم،  عجلة  عنده  تقف  اأن 
وحاجتي اأكرب من امل�ضافة الفا�ضلة 
بينكم وبني اأخالقكم .... الأخالق 
ي�ضكنها  لن  التي  الفا�ضلة  كاملدينة 
اأحد ولكن اجلميع يتحدثون عنها. 
جمرد  واحلياة  احلياة،  مدر�ضتي 
لكنكم  كتبكم  يف  تقراأونها  حكايا 

املتعّلم  بني  ف�ضّتان  بها،  جاهلني  تظّلون 
له  كموته  �ضمته  املتاأمل  واملتاأمل.... 

�ضكرات.
واأ�ضّدد  حاجتي  �ضريبة  لأدفع  خلقت 
لت�ضبعوا.  فاأجوع  تخمكم،  فاتورة  عنكم 

واأتعرى لت�ضرتوا خوفكم.... فلكم الفرح 
ويل احلزن ما ا�ضتطعت اليه �ضبيال. 

والالموجود  والالمنتمي  الالخمرّي  اأنا 
لهم  ما  يل  امل�ضردين...  قائمة  على  اإل 
اأر�ضفة وعليهم ما علّي من حرمان  من 

وذّل..

كرمت جمعية مكارم الأخالق الإ�ضالمّية يف طرابل�س الدكتور م�ضطفى حمزة رئي�س جمل�س اأمناء جامعة AUL  بح�ضور رئي�س 
ر�ضيد ميقاتي وقدم  ال�ضتاذ حممد  الفيحاء  ثانوية رو�ضة  اإدارتها ومدير عام  واأع�ضاء جمل�س  الوزير عمر م�ضقاوي  اجلمعية 
الوزير م�ضقاوي لوحة تذكارية  قيمة بخط الفنان برهان كبارة عربون حمبة وتقدير للدكتور م�ضطفى حمزة  . وبعدها اأقام 

املهند�س عبا�س �ضلوم حفل غداء يف منزله على �ضرف املنا�ضبة.

عبا�س �ضلوم والوزير م�ضقاوي يقدمان لوحة تذكارية للدكتور حمزة

جانب من احل�ضور

دحمزة، النقيب عاملر ار�ضالن، وعبا�س �ضلوم

يف منزل املهند�س عبا�س �ضلوم


