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ماذا  قلت:  الأ�صدقاء  مع  حوار  خالل 
عن  اإن�صائي(  )مو�صوع  كتابة  حاولنا  لو 
يطلب  كان  كال�صيكياً  العربي؟  الربيع 
اأو التعبري  منا كّل عام يف ح�صة الإن�صاء 
البتدائية  املرحلة  يف  ن�صميها  كنا  كما 
اإن�صائياً  مو�صوعاً  نكتب  اأن  والإعدادية 
عن الربيع، اعتدت حينها اأن اأكتب جماًل 
لّقنتني اإياها ثقافتي املوروثة عن الزهور 
واجلّو  اخل�صراء،  والأ�صجار  اجلميلة، 

املعتدل.
اأظن اأن اأول فكرة تخطر ببايل حني اأفّكر 
الأوىل  الفر�صة  اأّنه  هو  العربي  بالربيع 
على  حقيقّية  ثورة  اأمام  ت�صعني  التي 
عليها،  تربيت  التي  املرتبكة  املفاهيم  كّل 
والتي ت�صبه اإىل حّد بعيد، مع اختالف يف 
بع�ض التفا�صيل، تلك الثقافة التي تربى 

عليها ال�صباب العربي.
هائل  كّم  اجليل  هذا  ذات  يف  تراكم  لقد 
موروثه  يختزنه  ما  بني  املفارقات  من 
ومواقف  اأفكار  من  والإجتماعي  الثقايف 
تقريباً،  �صيء  كّل  عن  معّلبة  ومفاهيم 
حقائق  من  الواقع  يطرحه  ما  وبني 
العربّي،  فالربيع  لذا  الأ�صياء،  ذات  عن 
هي  اجليل  هذا  يريدها  التي  الثورة  اأو 
ثورة قّرر من خاللها اأن يواجه كّل هذه 
احلمل  هذا  من  يتخّل�ض  واأن  املفارقات، 

واحدة  لفكرة  ليتفّرغ  كتفيه  الزائد على 
املرحلة  لهذه  ينتمي  اإن�صان  اأّنه  فقط، 
يكون  اأن  يريد  اإن�صان  التاريخ،  من 
موجوداً يف دائرة الفعل الإن�صاين، وقادراً 
اللحظة  هذه  �صياغة  يف  امل�صاركة  على 
قبيل  من  كالماً  لي�ض  هذا  احل�صارية، 
الزائد  التعويل  اأو  الرومان�صية،  الأحالم 
الثورة، فالإ�صارات التي تر�صل  على هذه 
العربي  العامل  يف  الثائرة  اجلموع  بها 
وا�صحة وذات معنى ودللة،  اإ�صارات  هي 
يزيد يف و�صوحها ما متثله على النقي�ض 
منها الطغم الفا�صدة التي حكمت رقابها 
عمر  اأّن  اإذ  تقريباً،  وجودها  مدى  على 
اأكرب  املتو�صط  يف  متّثلها  التي  الأنظمة 

متو�صط اأعمار غالبيتهم.
والقمع  والوح�صية  املوت  مقابل  ففي 
الأكاذيب  من  جملة  خلف  والتمرت�ض 
عقود  منذ  �صالحيتها  مّدة  اأنتهت  التي 
يف  التحرير  ميادين  يف  ال�صباب  يكتب 
حياة  ق�ص�ض  العربي  العامل  �صوارع  كل 
وخطاباً  عاملي،  منوذج  اإىل  حتولت 
واحلرية  املواطنة  عن  يتحّدث  ح�صارياً 
جاهد  التي  وال�صلمّية  الفر�ض،  وتكافوؤ 
املواجهة  �صاحة  اإىل  جّرها  يف  القمع 
ل  احلقيقة  توثيق  على  واإ�صراراً  بالدم، 

جمّرد قولها عرب كّل الو�صائل املتاحة.

الغريب يف الأمر اأّن الكثري من الأ�صوات 
م�صتميتة  حماولة  يف  وهناك  هنا  تعلو 
اجلمود  من  احلالة  هذه  عن  للدفاع 
احل�صاري التي جرتنا اإليها هذه الطغم 
على  مرّبرات  لها،  معنى  ل  مبرّبرات 
اخلارجي،  التدّخل  من  التحذير  غرار 
دول  �صّدنا  حتيكها  التي  واملوؤامرات 
يف  ف�صائية  كائنات  وحتى  ومنّظمات 
املائعة  املمانعة  حجج  اأو  احلالت،  بع�ض 
وتبّني فكر املقاومة، اأو الق�ص�ض الرديئة 
النزاعات  من  والتخويف  ال�صتقرار  عن 
الطائفية والعرقية، اأو يف بع�ض الأحوال 
حماولة  جدوى  عدم  عن  الغبية  الفكرة 
متّثلها  منها،  ميئو�ض  اأو�صاع  اإ�صالح 

جمل من قبيل )ل فائدة(.
اإىل حقيقة  اإّل  اإّن هكذا خطاب ل ي�صري 
اخلطاب  هذا  اأ�صحاب  باأّن  تفيد  واحدة، 
يف اأف�صل الأحوال قّرروا بب�صاطة التخّلي 
عن حّقهم يف الوجود �صمن دائرة الفعل، 
ول يفهمون الر�صالة التي يحملها الثوار 
اأجلها  من  وميوتون  مدنهم،  �صوارع  يف 
بذات اجلمال الذي متّثله، هذه الر�صالة 
التي تفيد باأّنهم قرروا طي �صفحة هذه 
�صيئاً  تقّدم  مل  التي  الفا�صدة  الطغم 
ل�صجلها  واأ�صافت  بل  الذكر،  ي�صتحق 
الطويل يف ال�صّر والغباء قائمة ل تنتهي 

من اجلرائم �صّدهم، جرائم اأخجل حّتى 
ي�صريوا  اأن  قّرروا  عنها،  التحدث  من 
اإىل اخللف،  باجتاه امل�صتقبل دون النظر 
العربي  العامل  �صوارع  ينّظفوا  اأن  قّرروا 
والتبعية،  والتخّلف  القهر  ركام  من 
يف  اأ�صماءهم  ي�صّجلوا  اأن  قّرروا  والعجز، 
قّرروا  الب�صرية،  تاريخ  يف  بارزة  �صفحة 
اأن ي�صّمروا عن �صواعدهم لأّنهم يعلمون 
عليه،  يقبلون  الذي  العمل  حجم  متاماً 
واحل�صارة التي حلموا طوياًل بامل�صاركة 

يف حتقيقها.
كنت  )�صتيتو�ض(  على  مرة  �صديق  عّلق   
بوك،  الفي�ض  على  �صفحتي  على  كتبته 
بكل  �صديقي  يا  تاأتي  اأين  من  اأدري  "ل 

هذا التفاوؤل؟"
عن  كبري  وبفخر  جميعاً  �صاأخربكم 
رغم  متفائاًل،  يجعلني  الذي  ال�صبب 
يوم  كّل  جتتاحني  التي  الأمل  حالة 
ورغم  �صوريا،  يف  املوت  �صور  اأتابع  واأنا 
حجم  يف  اأفّكر  واأنا  ينتابني  الذي  القلق 
الليبّي  ال�صباب  يخو�صها  التي  العقبات 
القذايف،  تركة  التخل�ض من  يف مواجهة 
الإ�صرار  به  اأتابع  الذي  ال�صغف  وبرغم 
الدفاع  التون�صّي يف  ال�صباب  الذي يبديه 
اأتابع  التي  واللهفة  ثورته،  اإجنازات  عن 
التحرير  ميدان  عن  التفا�صيل  كّل  بها 

الرائعة،  النتخابات  وجتربة  م�صر  يف 
بتحركات  ت�صي  التي  والإرها�صات 
العربي،  الوطن  كّل  يف  التغيري  باجتاه 
وهم  العامل  يف  مكان  كّل  يف  واملواطنون 
الراأ�صمالية  وجه  يف  "كفى"  يقولون 
الأكرثية  فر�ض  �صادرت  التي  العاملّية 
عادلة  حياة  يف  الكوكب  هذا  ت�صكن  التي 

ونظيفة وخ�صراء.
كّل  اأ�صتيقظ  اأّنني  اأ�صدقائي  يا  ال�صبب 
حلماً  اأملك  واأنا  تقريباً  عام  منذ  يوم 
اأ�صبح قاباًل للتحقيق، و�صعوراً بالنتماء 
املجتمع  فيها  يخطو  تاريخية  للحظة 
ال�صبب  اإن�صانيته،  باإجتاه  الب�صري 
�صباب  اأكرث  اأيّن قّررت كما قّرر  بب�صاطة 
منّزق  اأن  اإليه،  اأنتمي  الذي  الوطن  هذا 
هذه ال�صفحة من تاريخنا، فهي �صفحة 
نخطو  واأن  اخلجل،  اإىل  اإل  تدعو  ل 
هذا  من  تتحّرر  بعقلية  القادم  باجتاه 
يف  عليه  تربّينا  الذي  املخّل  التب�صيط 
�صاأكتب  الذي  الربيع  الربيع.  مواجهة 
عنه مو�صوع الإن�صاء يف مذكرتي هو ربيع 
الإن�صان، الإن�صان الذي يعرف اأّن احلياة 
تتمحور حول امل�صاركة يف بناء عامل مبنّي 
الفر�ض،  وتكافوؤ  والعدالة  احلرية  على 
من  املختلف.  الآخر  قبول  يحتمل  عامل 

يريد اأن ي�صاركني هذا التفاوؤل؟

و�صام عوي�صة

هدى بيا�صي
احمْل ظّلك واخرْج به من �صومعتك. كّل 

القيود حلظة احلرية ، ق�صرًة ت�صري.
ثّم  اجلهات،  كّل  واخلْع  منفاك  من  تعرَّ 

وّل ظهرك لل�صم�ض فاأنت نورك فيك.
حّياً،  لتعود  قلياًل  تهّورت  اإن  باأ�ض  ل 
انتظارها  يف  نبالغ  �صدفة  فاحلياة 

مزّودين بجرعة اإ�صافية من ال�صجر.
اإىل  اترْك بع�صك خلفك...ل�صت بحاجة 
مزيد من الهّم كي يت�صّنى لك اأن ت�صري 

غيمة!
لتخف اإن اأنت ن�صيت عالقتك باأ�صيائك 
وكتبك ومو�صيقاك وكّل الأ�صدقاء الذين 
تنُج منهم بعد،  جنوت منهم والذين مل 
فذاكرتك بحاجة اإىل ق�صط من الن�صيان 

ع�صاك تتمّرد على هو�صك بهم.
�صريك  وكن  الغريب  اأّيها  حروفك  جّند 
حكايات  حتمل  اأن  دون  الت�صّكع  يف  املطر 

جّدتك اأو ن�صائح اأّمك.
ك الأخري زارعاً فيه وطناً   اكتب اأنت ن�صّ

ت�صكنه.
فال باأ�ض اإن ا�صتيقظت يوًما دون اأن تعيد 
مبعرثاً  الوقت  وتركت  اأفكارك..  ترتيب 
كثرياً  تاأّخرت  لأّنك  غرفتك  اأرجاء  يف 

على ذاتك. 

لأّنك  وجهك  تغ�صل  ل  ال�صباح  هذا 
�صرتتدي احلقيقة و �صتلقي نظرة اأخرية 
بيا�صه.  من  ترتاب  اأن  دون  اأم�صك  على 
فنجان  ترت�صف  واأنت  اخليبة  �صتطّهرك 
الأوىل  للمّرة  وتكت�صف  لوحدك  قهوتك 
رائحة النّب كما لو اأّنك كنت م�صغوًل عن 

حوا�صك.
حتا�صرك  م�صت،  عاماً  ن  ثالثو   
اإن�صانيتك!! ثالثون عاماً مل تنتبه فيها 
تقتنع  ومل  ال�صراحة،  ف�صول  تبّدل  اإىل 

لك  اطماأنت  حتى  الب�صر  بازدواجية 
الطعنات اأّيها املبت�صم حّتى يف عزائك!

من  تنجو  ع�صاك  لتحتار،  فر�صة  فخذ 
عقلك وقلبك ذات غرق.

قْف خلف مراآتك ل اأمامها.
ولأّن  بال�صدق  لأّنك م�صاٌب  الهدف  اأنت 

ل�صانك مل يت�صّعب منه األف جذر!
اأنت املدان لأّنك م�صامل يف زمن الثورات 
�صرت  اإلهاً  لأّنك  املرتّد  اأنت  الأخالقية! 

حلظة تنّحيك!

جنيب  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  اإ�صتقبل 
اللبنانية  اجلمهورية  مفتي  ميقاتي 
ظهر  بعد   قباين  ر�صيد  حممد  ال�صيخ 
الو�صاع   معه  وعر�ض  ال�صرايا  يف  اليوم 
اىل  قباين  املفتي  و�صل  وقد  الراهنة. 
ال�صرايا عند الأوىل والن�صف بعد الظهر 
الإ�صتقبال  مرا�صم  له  اقيمت  حيث 
ميقاتي  الرئي�ض  اإ�صتقبله  ثم  الر�صمية. 

رئي�ض  نائب  فيه  �صارك  اإجتماعاً  وعقدا 
العلى  ال�صرعي  ال�صالمي  املجل�ض 
والأمني  م�صقاوي  عمر  ال�صابق  الوزير 

العام ملجل�ض الوزراء �صهيل بوجي. 
ثم اأومل الرئي�ض ميقاتي تكرميا للمفتي 
املجل�ض  اأع�صاء  م�صاركة   يف  قباين 
ومفتيي  العلى  ال�صرعي  ال�صالمي 

املناطق وق�صاة ال�صرع والعلماء. 
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احلراك  احلركة،  اللتزام،  اأروع  ما 
الأبي�ض  الروؤى،  اأبدع  ما  فيك،  واجلمع 

على اأياديك...
بني  الفنون  اأ�صتات  حركتك  يف  تلملم 
وجمعية  طرابل�ض  يف  الثقافية  الرابطة 

ابداع يف عكار.
�صميح ال�صهر، اديب يف ال�صوق على خطى 
اأفواه  من  اله  يقطف  فاخوري  عمر 
العي�ض،  �صظف  معاينا  متنقال،  العامة 
طرابل�ض  يف  والأ�صواق  الأزقة  بني  من 
مرورا  عكار،  يف  والفلح  ال�صهل  تعب  اىل 
على  املرفوعة  الأبية  ال�صمال  بجرود 

راحات العلة وامل�صاكني.
وعاي�ض  القهر  عاين  ال�صهر،  �صميح 
احلوا�صر  بني  ما  واحلرمان  القحط 
اأيدي  لم�ض   – الن�صيان  ومناطق 
يف  وال�صباب  والفالحني  املزارعني 
الفيحاء  عرفته   ، والعذاب  اخل�صونة 
وحراكه  بداياته  يف  بارعا  ثقافيا  نا�صطا 
– الزاهرية  الثقافة اجلديدة  يف مكتبة 
ورواد  فرح  خمايل  ال�صهيد  �صاحبها  مع 
الدب والثقافة ال�صيخ انور بكري، ح�صيب 

غالب والدكتور نقول فار�ض...

الثقافة  مكتبة  يف  طرابل�ض  عرفته 
 – ال�صفارة  ملحق   – الفرن�صية 
اجلميزات، حيث ار�صل اىل فرن�صا ملتابعة 
تعبئة  فازداد  الفرن�صية،  اللغة  دورة على 
الفوارق  ملعاينته  الو�صاع  على  ونقمة 
الغرب  بني  والثقافية  الجتماعية 
امليناء  ثانويات  عرفته  العربي،  و�صرقنا 
و  مربيا  املتو�صطة  ومدار�صها  وطرابل�ض 

م�صوؤول تربويا .
يجاري  الثقافية  الرابطة  عرفته 
يف  حب   – ديوانه  فتعهدت  جمرياتها 
دروب – مت توقيعه يف معر�ض الكتاب يف 

معر�ض ر�صيد كرامي الدويل عام 2001
هتف ل�صقوط القطاع وزعماء الطوائف 

يف منابر طرابل�ض واأزقتها: 
اخلناق   – احلديد  باب  ال�صويقة،  يف 
�صمراء  ابي   – القبة   – الرمل  باب   –
يف  اليوم  – واخريا  – التبانة  – امليناء 
بني  الأهل  قتال  هاله    - – الم  ديوانه 
�صارخا  اي�صا  فهتف  والبعل  التبانة 

ل�صقوط الدخيل والو�صاية...
رئي�ض التحرير
رامز الفري

ذكرى ال�صتقالل لهذا العام اأتت مميزة 
مدينة  اأحيت  بعدما  خا�صة  نكهة  وذات 
بلديتها  رئي�ض  من  وبدعوة  طرابل�ض 
الدكتور  الفيحاء  بلديات  احتاد  رئي�ض 
وال�صتون  الثامنة  الذكرى  الغزال  نادر 
ل�صتقالل لبنان يف احتفال �صعبي �صخم 
و�صابة  �صاب   3500 من  اأكرث  فيه  �صارك 
من خمتلف الأعمار والنتماءات رافعني 
 " للوطن  " كلنا  �صعار  مرددين  الأعالم 
الذي  الق�صم  على  احلفاظ  معاهدين 
 " الذكرى  يف  الغزال  الرئي�ض  اأطلقه 
على  اأحافظ  اأن  العظيم  اهلل  اأعاهد 
واأن  واأمنها  الفيحاء  طرابل�ض  ا�صراقة 
اأرعى  واأن  للوطن  الكامل  انتماءها  اأعزز 
القيم التي عرفت بها عرب التاريخ جياًل 
مدينة  والعلماء،  العلم  منارة  جيل  بعد 

الت�صامح والعي�ض الوطني الواحد ". 
وكانت امل�صرية الك�صفية انطلقت من اأمام 
بلدية طرابل�ض مزينة بالأعالم اللبنانية 
املدين  والدفاع  الطفاء  فوج  يتقدمها 
البلدية  و�صرطة  الأحمر  وال�صليب 
وك�صافة الغد ، العربي يف لبنان ، الأنوار 
الوطني  وال�صباب  والرتبية  وامل�صاريع 
والك�صافة الفل�صطينية ودار الزهراء فوج 

الرائد و�صباب العزم وال�صعادة ومر�صدات 
العربي  التحرر  و�صباب  الرتبية 
والتاأهيل  لال�صالح  اللبنانية  واجلمعية 
وجمعية بناء الن�صان الجتماعية ا�صافة 
والتنمية  والعلوم  الآداب  جمعية  اىل 
طرابل�ض  بلدية  اأ�صدقاء  وجمعية 
ومر�صدات امل�صاريع والرتبية، وعلى وقع 
امل�صرية  جابت  الك�صفية  الفرق  مو�صيقى 
مروراً  التل  من  بدءاً  املدينة  �صوارع 
امليناء  وطريق  واملنال  عزمي  ب�صارع 
 " حميط  اىل  و�صوًل  امل�صارف  و�صارع 
البلدية  رئي�ض  بعدها  ليتوجه  املن�صية" 
اىل  وامل�صاركني  البلدي  املجل�ض  واأع�صاء 
اجلديد  الن�صب  على  الأكاليل  و�صع 
والذي  ال�صتقالليون  طرابل�ض  ل�صهداء 
 " وان�صاف  تاأهيله  باعادة  البلدية  قامت 
�صهداء ال�صتقالل ال 14 من اأبناء مدينة 
جنازير  حتت  �صقطوا  الذين  طرابل�ض" 
مواجهات  خالل  الفرن�صية  الدبابات 
اأحياء  يف  الفرن�صي  ال�صتعمار  مع جي�ض 
العام  من  الثاين  ت�صرين   13 يف  املدينة 
1943 غداة اعتقال الزعماء اللبنانيني يف 
ا�صتهل  قد  الحتفال  وكان  را�صيا.   قلعة 
بلقاء وا�صتقبالت يف باحة املجل�ض البلدي 

بح�صور الدكتور م�صطفى احللوة ممثاًل 
الوزير حممد ال�صفدي، الدكتور جالل 
اجل�صر،  �صمري  النائب  ممثاًل  حلواين 
وال�صناعة  التجارة  غرفة  يف  املال  اأمني 
دبو�صي،  توفيق  ال�صمال  يف  والزراعة 
النقيب عبد  رئي�ض فوج اطفاء طرابل�ض 
اجلمعيات  وروؤ�صاء  العويك  احلميد 
مع  تقبلوا  الذين  الأهلية  واملوؤ�ص�صات 
الرئي�ض الغزال واأع�صاء املجل�ض البلدي 
التهنئة بالعيد ، وباملنا�صبة اأن�صد اجلميع 
ق�صم  مرددين  اللبناين  الوطني  الن�صيد 

النتماء للمدينة بعد توقيعهم عليه .  
الغزال

الرئي�ض الغزال وجه حتية اجالل واكبار 
العماد  اللبنانية  اجلمهورية  لرئي�ض 
باملنا�صبة  فيها  هناأه  �صليمان  مي�صال 
وبحكمته و�صربه وتاأنيه يف معاجلة اأمور 
البالد وتابع : كما اأوجه التهنئة لرئي�ض 
جمل�ض النواب نبيه بري ولرئي�ض جمل�ض 
الوزراء جنيب ميقاتي والوزراء والنواب 
الفعاليات  لكافة  التهنئة  اأي�صاً  واأوجه   ،
يف املدينة واأخ�ض بالذكر اأع�صاء املجل�ض 
الك�صفية  اجلمعيات  وممثلي  البلدي 
هذه  باأن  الواقع   . املدينة  يف  والأهلية 

اأيام  اأيام عز وكرامة  املنا�صبة تعيدنا اىل 
املعطاءة  الفيحاء،  طرابل�ض  بها  عرفت 
متلك  ما  بكل  ت�صحي  والتي  والأبية 
طرابل�ض  كانت  لقد  الوطن،  يحيا  كي 
ال�صتقالل،  عيد  يف  �صحت  من  اأول 
واأطفالها  و�صيبها  ب�صبابها  �صحت  فقد 
جت�صدها  التي  ال�صتقالل  م�صرية  ولعل 
م�صرية  ذكرى  عن  عبارة  هي  اليوم 
مواطنون  بها  قام  ا�صت�صهادية  ا�صتقالل 
طرابل�صيون يف الثالث ع�صر من ت�صرين 
دبابات  اعرت�صتهم  حينما   1943 الثاين 
وقتل  اآنذاك  الفرن�صي  ال�صتعمار  جي�ض 

منهم 14 �صهيداً.
حقوق  اأب�صط  من  اأنه   على  اأكد  الغزال 
بف�صلهم  العرتاف  علينا  ال�صهداء 
ون�صالهم وتخليد ذكراهم ، فكيف بهذه 
الذين  طرابل�ض  اأبناء  من  املباركة  الثلة 
دماءهم  وبذلوا  ال�صتعمار  واجهوا 
ا�صتقالل  حتقيق  اأجل  من  رخي�صة 
من  القدر  ذلك  اأن  اىل  لفتاً   ، الوطن 
دور  على  يوؤكد  ال�صتقالليني  ال�صهداء 
الأ�صا�صية  و�صراكتها  الن�صايل  طرابل�ض 
الزعيم  من  بدءاً  ال�صتقالل  �صناعة  يف 
�صبابها  اىل  و�صوًل  كرامي  عبد احلميد 

�صورة  قدموا  الذين  واأطفالها  وفتيانها 
ووطنيتها  طرابل�ض  تاريخ  عن  نا�صعة 
هذه  يف  ن�صتذكر  اننا  الواحد  وعي�صها 
ونفخر  لنقول  الوقفات  هذه  املنا�صبة 
ل  فلما  وكرامة،  وعز  جمد  اأبناء  باأننا 
نعيد هذه العزة والكرامة واملجد، نعم ان 
من  ؟؟  لطرابل�ض  من  تنادينا  طرابل�ض 
لطرابل�ض مدينة العلم والعلماء والعي�ض 

الوطني الواحد؟؟ 
ثمن  تدفع  ما  دائماً  طرابل�ض  واأ�صاف: 
املدينة  هذه  اأر�صها،  على  غريها  حروب 
الأهلية  باحلرب  ت�صارك  مل  والتي 
هنا  من  بالبالد.  ع�صفت  التي  الأليمة 
عهد  لتجديد  منا�صبة  اأردناها  اأقول 
الولء والوفاء والنتماء ملدينة طرابل�ض 
نقوم  باأن  القرار  هذا  وكان  الفيحاء، 
املدينة  لهذه  انتماءنا  فيه  نوؤكد  بق�صم 
للوطن  الكامل  انتماءها  نعزز  واأن 
ورعاية  الفيحاء  ا�صراقة  على  واحلفاظ 
القيم التي عرفت بها عرب التارخ لتبقى 
الت�صامح  مدينة  والعلماء،  العلم  منارة 
والعي�ض الوطني الواحد . وطالب الغزال 
النتماء  بالتوقيع على عهد  احلا�صرين 

لتاأكيد اللتزام .  

طرابل�ض  يف  الوطني  ال�صباب  اإحتاد  اأقام 
الكرمليني  الآباء  مدر�صة  م�صرح  على 
الـ  بالذكرى  اإحتفاًل  حا�صداً  مهرجاناً 
32 لتاأ�صي�صه وقد تقدم احل�صور عبداهلل 
كرامي  عمر  الرئي�ض  ممثاًل  �صناوي 
حممد  الوزير  ممثاًل  حلوة  وم�صطفى 
الوزير  ممثاًل  احللو  وعادل  ال�صفدي 
في�صل عمر كرامي  وعماد عكاوي ممثاًل 
كمال  اللبناين  ال�صعبي  املوؤمتر  رئي�ض 
القومي  املنتدى  عن  وممثلني  �صاتيال 
والتيار  العربي  التحرر  وحزب  العربي 
وحركة  فتح  وحركة  احلر  الوطني 
الن�صال  وجبهة  الإ�صالمي  اجلهاد 
الفل�صطيني  ال�صعب  وحزب  ال�صعبي 
الأ�صري  وجلنة  امل�صاريع   �صباب  وجمعية 
اجلمعيات  وملتقى  �صكاف  يحيى 
ر�صمية  خا�صة  مدار  مدراء  و  الأهلية 
نقابات  وممثلي  وخماتري  وتربوية 
واإجتماعية  و�صحية  ك�صفية  وجمعيات 
ال�صباب  من  ح�صد  اىل  بالإ�صافة  وفنية 
والأهايل .  وتخلل الإحتفال تكرمي عدد 
من اإعالميي طرابل�ض وال�صمال . اأفُتتح 
اللبناين  الوطني  بالن�صيد  املهرجان 
قدمته   ، الوطني  ال�صباب  ك�صاف  ون�صيد 
الطالئع الك�صفية وقّدم اخلطباء حممد 
كانت  ثم  باحل�صور  مرحباً  ال�صامي 

في�صل  والريا�صة  ال�صباب  وزير  كلمة 
املحامي  عن  بالنيابة  األقاها  كرامي 
ال�صباب  اإحتاد  كلمة   تالها  احللو  عادل 
الوطني األقاها م�صوؤول ال�صمال املحامي 
األقى  ثم  ومن  امل�صري  عبدالنا�صر 
اخلطيب  �صحادة  الفل�صطيني  ال�صاعر 

ق�صيدة من وحي املنا�صبة
وجرى خالل الإحتفال تكرمي عدد من 

الإعالميني وهم : 
جريدة  حترير  رئي�ض  الأدهمي  مايز 
الن�صاء،نعيم ع�صافريي مرا�صل جريدة 
مدير  الريفي  ال�صمال،غ�صان  يف  النهار 
طرابل�ض  يف  ال�صفري  جريدة  مكتب 

ورئي�ض  �صاحب  الفري  ،رامز  وال�صمال 
امل�صري  الوفاق،فتحي  جريدة  حترير 
مرا�صل جريدة الأنوار يف ال�صمال ،ح�صام 
لبنان  �صوت  اذاعة  مندوب  احل�صن 
مرا�صلة  كبارة  دموع   ، اللواء  وجريدة 
الديار،عادل كروم مدير جريدة  جريدة 
ال�صرق يف ال�صمال، رامي لذقاين م�صوؤول 
الرقيب  جريدة  يف  الكرتوين  التن�صيد 
اأكرث  الرز الذي يغطي بن�صاطه  ،ن�صري 
من�صور  فادي  تلفزيونية  حمطة  من 
،اأ�صرة  ال�صمال  املنار يف  تلفزيون  مندوب 
برنامج �صباح اخلري يا لبنان الذي ُيبث 

عرب تلفزيون لبنان .
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عل  الأيام  بهذه  اللبنانيون  يجتمع 
ويحتفلون  يحيونها  متتالية  منا�صبات 
بها، فنحن مررنا براأ�ض ال�صنة الهجرية 
امل�صطفى  احلبيب  بهجرة  تذكرنا  التي 
اأ�صحابه  مع  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى 
ذكرى  واتبعها  عليهم،  اهلل  ر�صوان 
ا�صت�صهاد حفيد الر�صول حممد �صلى اهلل 
احل�صني  اجلنة  �صباب  �صيد  و�صلم  عليه 
ونرتقب  اهلل،  �صالم  عليهما  علي  ابن 
الحتفال بولدة ر�صول اهلل ونبيه عي�صى 

ابن مرمي �صالم اهلل عليه. 
فكل عام واأنتم بخري ، كل عام واللبنانيون 
جميعا ً ي�صعدون بفرحة الأعياد، كل عام 
 ، الأيام  هذه  عظمة  يعون  واللبنانيون 
العربة  باأخذ  مطالبون   نحن  فبداية ً
النبي حممد �صلى اهلل عليه  من هجرة 
من  اعترب  احلدث  هذا  اأن  حيث  و�صلم 
ن�صر  مرحلة  واجهة  التي  الأحداث  اأهم 
الدعوة الإ�صالمية اإن مل يكن اأهمها على 
الهجرة  ب�صبب  هذا  يكن  ومل  الإطالق  
من  النتقال  اأي   ، اللغوي  مبعناها 
مكان اإىل اآخر، بل كانت الأهمية ببداية 
الدولة  اأو  الإ�صالمية  الدولة  تاأ�صي�ض 
ال�صماء  باأنه دين  الإ�صالم  املدنية فاثبت 
ارت�صاه اهلل  الذي  الدين  ، هذا  والأر�ض 
لعباده كانت  هجرة نبيه البوابة الكربى 
العامل  على  الإ�صالمية  الدعوة  لنفتاح 
الإ�صالمي  الت�صريع  لإظهار  وفر�صة 
يف  اأطيل  ولن  القراآنية،  والد�صاتري 
احلديث عن هجرة �صيد الأنبياء القائل 
لحقا  وحدد  مكة  فتح  بعد  هجرة  ل 
باجلهاد،  الفتح  بعد  تكون  الهجرة  باأن 
ترك  النف�ض على  باإجهاد  يكون  واجلهاد 

املعا�صي والتوجه اإىل اهلل وحده ...
كربالء  ذكرى  اإىل  انتقلنا  ما  واإذا 
وا�صت�صهاد احل�صني عليه ال�صالم فاملوؤكد 
ا�صت�صهد غرية ً على �صنه جده عليه  انه 
دين  عن  ودفاعا ً  وال�صالم  ال�صالة 

التوحيد.
امل�صيح  ولدة  ذكرى  هو  ننتظره  وما   
الذي  ال�صالم  عليه  مرمي  ابن  عي�صى 
التوحيد  عا�ض حياته كاملة ً دفاعا ً عن 

باملحبة وال�صالم والت�صامح.
عظمة  يدركون  اليوم  النا�ض  ليت  ويا 
الت�صحيات التي قدمت على مر ّ التاريخ 
وعلى حجم امل�صوؤوليات التي األقيت على 
عاتق امل�صوؤلني اليوم وكم نحن مطالبون 
باحلكمة والوعي ، فاأهل ال�صنة مطالبون 
النا�ض  على  ك�صهداء  دورهم  با�صتعادة 
العربي  التغري  نالحظ  اأننا  وخا�صة 
الأفكار  مل�صلحة  يحدث  الذي  الكبري 
دور  بلورة  فعلنا  الو�صطية  الإ�صالمية 
 ، والدولية  املدنية  املجتمعات  يف  امل�صلم 
وعدل  الإ�صالم  �صماحة  تو�صيح  علينا 

الإ�صالم وح�صارة الإ�صالم.
ال�صهداء  �صيد  على  اليوم  يبكي  ومن   
ال�صبب  باأن  يعي  اأن  اأي�صا ً  عليه  يجب 
ال�صالم   عليه  والأخري ل�صت�صهاده  الأول 
هو العودة اإىل اأ�صالة جده والغرية على 
واملحمدي  الإ�صالمي  العدل  ون�صر  دينه 
وتقدمي م�صلحة الإ�صالم امل�صلمني على 
مل�صالح  العودة  دون  اأخرى  م�صلحة  اأي 
عرقية اأو قبلية اأو اأي عودة لأي مرجعية 

مهما كانت اإل كتاب اهلل و�صنة نبيه .
الوطن  يف  اإخواننا  اإىل  انتقلنا  ما  واإذا   
�صرعنا  ح�صب  اإلينا  النا�ض  واقرب 
اليوم  مطالبون  اأنهم  لرنى  احلنيف 
اأي�صا ً بالدفاع عن وجودهم التاريخي يف 
هذه املنطقة ، نعم فعلى مر ّ األفي عام مل 
اأن تخرجهم من  اأو قوة  اأي دولة  تتمكن 
ديارهم ،ذلك لأنهم متم�صكون بجذورهم 
املثالية  بل  ل  اجليدة  جتربتهم  وب�صبب 
على  وامل�صلمني  الإ�صالم  مع  بالتعاي�ض 
واليوم حتاك   ، �صنة  واأربعمائة  األف  مر ّ 
حتت  ديارهم  من  لإخراجهم  املوؤامرات 
تكّذبوا  فال   . فارغة  طائفية  �صعارات 
تلتحقوا  ول  اآباوؤكم  وجتربة  جتربتكم 
بثت  ما  التي  ال�صهيونية  باخلرافات 
روابطه.  ودكت  وهدمته  اإل  جمتمع  يف 
وختاما يكون الدعاء للجميع دون متيز، 
ملتزمون  اهلل  طاعة  يف  واأنتم  عام  كل 
باأمره وتوجهه، كل عام وقلوبكم عامرة 
 ، بالطهر  مزكاة  ونفو�صكم  بالإميان 
وطريقكم  باحلق  مهدية  وعقولكم 

م�صّددة بال�صتقامة .
 ، اهلل  من  قربا ً  تزدادون  وانتم  عام  كل 
وتلتزمون   ، الباطل  عن  بعيدا ً  وتناأون 
بقوِة التقوى ، وتتزودون بثمار الطاعة .

كل عام وانتم يف ظالل دينكم . تقاومون 
 ، وبالدكم  �صعوبكم  وتن�صرون   ، ال�صر 
باملعروف  وتاأمرون   ، املنكر  وحتاربون 
الأوطان  مبحبة  اهلل  اإىل  وتتقربون 

وعمارة الأر�ض بال�صالح .  
مل�صاعدة  دائم  �صعي  يف  وانتم  عام  كل 
ومنا�صرة  امللهوف  واإغاثة  املحتاج، 
ومقاومة  املنافق  ومقاطعة  املخل�ض 
وحماربة  الظامل  ومعار�صة  املف�صد، 
مب�صوطة  واأيديكم  عام  كل  الطاغية. 
باحلب،  متالألئة  ونفو�صكم  بالعطاء، 
و�صدوركم مرباأة من احلقد، وعالقاتكم 
متوجة  واأخالقكم  التعاون،  على  قائمة 

بالوفاء...
كل عام واأنتم اأعلى مقاما ً واأرفع بنيانا ً ، 

واأوثق وحدة ، واأنبل غاية  ...
واأح�صن   ، �صبيال ً  اأقوم  واأنتم  عام  كل 

عمال ً .
واأمتكم   ، بتكافل  وجمتمعكم  عام  كل 
واأمنكم  بازدهار،  وبالدكم   . بتنا�صر 
ل  عالية  وراياتكم  عام  كل   ، با�صتقرار 
 ، تخف�ض  ل  مرتفعة  وجباهكم   ، تَنك�ض 

وكرامتكم مهابة ل تخد�ض . 
بف�صائلكم،  مزهّوة  وحياتكم  عام  كل 
وعاملكم  بتفوقكم،  معتزة  واأوطانكم 
يقتفى اآثاركم، ويلتحق بركبكم، وي�صتنري 

بهداكم.
بر�صوانه  عليكم  يتجلى  وربكم  عام  كل 
العرثات  ويقيكم   ، زلتكم  لكم  ويغفر   ،
عنكم  وي�صرف   ، الغفلة  من  ويحفظكم 
فرج  هم ّ  كل  من  لكم  ويجعل   ، ال�صوء 

ومن كل �صيق خمرج .
امل�صتقيم  ال�صراط  اإىل  وانتم  عام  كل 
اآمنون  بدياركم  وانتم  عام  وكل  اأهدى، 

مطمئنون.

ال�صيخ رامي اأحمد الفّري .
مدير املركز الإ�صالمي طرابل�ض

اأكرث من ثالثة اآالف اأ�سرة ا�ستفادت 
الزكاة  بيت  اأ�ساحي  م�سروع  من 

واخلريات

كعادته كل عام نفذ بيت الزكاة واخلريات 
التا�صع  الأ�صاحي  م�صروع  لبنان   -
حيث  وال�صمال،  طرابل�ض  يف  والع�صرين 
ت�صمن  بياناً  الأ�صاحي  جلنة  عن  �صدر 
فيه  ك�صفت  امل�صروع  تنفيذ  عن  تقريراً 
الأ�صحيات  وعدد  امل�صتفيدين  عدد 
وحجم الإنفاق على امل�صروع الذي ا�صتفاد 
اأ�صرة من  اآلف  يزيد عن ثالثة  ما  منه 
من  اأ�صرة  األف  عن  ف�صاًل  لبنان،  �صمال 

املخيمات الفل�صطينية.
امل�صحني  ت�صاعف عدد  اأخرى  من جهة 
بالذبح  البيت  وكلوا  الذين  الداخل  من 
يقدمها  التي  للت�صهيالت  نظراً  عنهم 
فيه  ينفذ  الذي  اجليد  والتنظيم  البيت 
املنا�صب،  ال�صعر  عن  ف�صاًل  امل�صروع 
العجول  من  الأ�صحيات  عدد  بلغ  وقد 
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امل�صاهمة  البيان اجلهات  اأ�صحية. و�صكر 
داخل  من  امل�صحون  وهم  امل�صروع  يف 
الإماراتي،  الأحمر  الهالل  وهيئة  لبنان 
يف  العاملية  الإ�صالمية  اخلريية  والهيئة 
الكويت وجلنة م�صلمي اآ�صيا وتوجه لهم 
على  باخلري  والدعاء  اجلزيل  بال�صكر 
التي  الأ�صاحي  �صنة  اإحياء  يف  دعمهم 
هذا  تاأتي  اأنها  خا�صة  الفقراء  ت�صاعد 
�صعبة  اقت�صادية  ظروف  �صمن  العام 

مير بها لبنان.

ي�ستقبل  واخلريات  الزكاة  بيت 
الديار  من  العائدين  حملته  حجاج 

املقد�سة
حجاجه  واخلريات  الزكاة  بيت  ا�صتقبل 
العائدين من الديار املقد�صة الذين اأدوا 
حملة  �صمن  العام  لهذا  احلج  فري�صة 
ينفذها  التي  القادرين  لغري  تي�صري 
عن  احلجاج  واأعرب  �صنوياً.  البيت 
امتنانهم  للبيت وللقّيمني على احلملة 
املميزة  وخدماتهم  الكبرية  جلهودهم 

اأمري  واأفاد  الرحلة  طيلة  قدمت  التي 
الهندي  وليد  احلاج  العام  لهذا  احلملة 
جمعية  قدمتها  التي  الرعاية  باأن 
وال�صلطات  اللبنانية  احلج  �صوؤون  رعاية 
احلجاج  وخدمة  ا�صتقبال  يف  ال�صعودية 
يف غاية التنظيم وتوجه بال�صكر للمملكة 
عهد  وويل  ملكاً  ال�صعودية  العربية 
حلجاج  خدمتهم  على  و�صعباً  وحكومة 
يف  الزكاة  بيت  و�صكر  احلرام  اهلل  بيت 
بيان له اجلهات املانحة خ�صهم بالدعاء 
والقبول من اهلل تعاىل، واجلدير بالذكر 
هذا  �صمت  قد  الزكاة  بيت  قافلة  اأن 
العام ع�صرين حاجاً وحاجة من خمتلف 
كرمية  مب�صاهمات  ال�صمال  مناطق 
نهيان  اآل  �صلطان  بن  زايد  موؤ�ص�صة  من 
ووزارة  والإن�صانية  اخلريية  لالأعمال 
دولة  يف  الإ�صالمية  وال�صوؤون  الأوقاف 
الدكتور  بوا�صطة  كرام  وحم�صنني  قطر 
حممد  وال�صيخ  احلي  عبد  احلميد  عبد 
اجلا�صم الدروي�ض فخرو تقبل اهلل منهم 

جميعاً.

من على كر�صيه الريا�صي املتحرك اأثبت 
الإعاقة  ذو  امل�صطفى  ح�صن  الالعب 
من  اأي  عن  �صاأناً  يقل  ل  اأنه  احلركية 
يف  يفوقهم  بل  الآخرين،  الريا�صيني 
اأنها  هوؤلء  يظن  الذي  املجالت  بع�ض 
حكر عليهم، فريا�صة اجلري هي واحدة 
الالعب  ميار�صها  التي  الريا�صات  من 
القوية رغم  املناف�صة  املميز ح�صن �صمن 

قلة الدعم والت�صجيع الالزمني لها.  
ح�صن امل�صطفى هو نائب رئي�ض اجلمعية  
ع�صو   – املعاقني  ل�صدقاء  الريا�صية 
الإعاقة يف جمعية بريوت  ذوي  يف جلنة 
لبنان  – لعب منتخب  الدويل  مارتون 
املعاقني  لأ�صدقاء  الريا�صية  واجلمعية 
املتحركة  الكرا�صي  فئة  ال�صلة  لكرة 
البي�ض  البحر  بطولة  يف  م�صارك   –
م،   1500 مل�صافة   2005 �صنة  املتو�صط 
حائز على العديد من البطولت املحلية 
والوطنية يف �صباقات اجلري على كرا�صي 
 hand cycle- push  ( متنوعة 
 10 للم�صافات   )rim – standard
العام  منذ  – 42.195كلم  21كلم   - كلم  

2002 حتى تاريخه.
والتحدي  امل�صاركة  اإطار  و�صمن 
ذوي  ال�صخا�ض  اأن  واإثبات  واملناف�صة 

العاقة هم ريا�صيون فاعلون ويحققون 
نتائج مميزة وبارزة، وللمرة الثامنة على 
امل�صطفى  ح�صن  الالعب  �صارك  التوايل 
التي  يف ن�صاطات جمعية بريوت مارتون 
تنظم �صنوياً يف بريوت و رغم المكانيات 
ال�صئيلة والتي مل تكن على قدر الآمال 
لالعب ح�صن بداأ متارينه قبل �صهر من 
يجري  وكان  املارتون  انطالق  موعد 
وامليناء  طرابل�ض  مدنيتي  �صوارع  يف 
يف  مرتني  مبعدل  وذلك  كلم   12 مل�صافة 
ال�صبوع حتى جاء يوم الحد الواقع فيه 
من  الذي  احللم  موعد   2011/11/27
ذو  امل�صطفى  الالعب ح�صن  حاز  خالله 
الرقم 1650 على املركز الثاين مل�صافة 10 
بقوة  ثانية  و25  دقيقة   42 بتوقيت  كلم 
اإرادته ورغبته يف املناف�صة، ومن اجلدير 
رقمه  ك�صر  قد  ح�صن  الالعب  ان   ذكره 
القيا�صي لهذه امل�صافة علماً اأنه كان على 
الأول  املركز  من  واحدة  دقيقة   م�صافة 
وقد عرب عن خيبته من عدم متكنه من 
ل�صابة  لتعر�صه  ال�صدارة  مركز  حلول 
قبل  الأي�صر  كتفه  يف  ع�صلي  ت�صنج 

انطالق ال�صباق.
ح�صن  الالعب  يتنمى  النهاية  يف 
ريا�صة  ودعم  ت�صجيع  امل�صطفى 

ويف  لبنان  يف  العاقة  ذوي  ال�صخا�ض 
كما  ومعنوياً  مادياً  حتديداً  طرابل�ض 
العاقة  ذوي  ال�صخا�ض  حتفيز  يتمنى 
�صاكراً   ، املعوقني  ريا�صة  يف  للم�صاركة 
املعاقني  ل�صدقاء  الريا�صية  اجلمعية 
الن�صطة  لكافة  الدائمة  م�صاندتها  على 
الريا�صية وجريدة الوفاق على مبادرتها 
يف تغطية هذا اخلرب اآماًل اأن تنتقل هذه 
املكتوبة  العالمية  الو�صائل  اىل  املبادرة 

الخرى .

و  ميقاتي  الله  عبد  الدكتور  بح�صور 
عبد  ال�صيد  الفن  بيت  جمعية  رئي�ض 
العزم  مركز  مدير  و  الدين  علم  القادر 
عبد  ال�صتاذ  الفن  بيت   – الثقايف 
النا�صر يا�صني و جمموعة من الفنانني 
الت�صكيلني من بينهم الفنان املبدع ف�صل 
و  عزيزة  حممد  املبدع  الفنان  و  زيادة 
حممد  الفنان  و  عوي�صة  حممد  الفنان 
ح�صني و الفنان م�صطفى عبيد و لفيف 
فرع  من  اللبنانية  اجلامعة  ا�صاتذة  من 

و  الطالب  من  ح�صد  و  اجلميلة  الفنون 
املتذوقني و املهتمني.

�صهر  من  الول  اخلمي�ض  يوم  انطلق 
"�صيماء  بعنوان   معر�ض  الول  ت�صرين 
اللون" للفنانة الت�صكيلية قمر عزالدين 
من  العديد  اقامت  فنانة  هي  و  كبارة 
املعار�ض اخلا�صة و امل�صرتكة ابتداءا من 
املتحدة  الوليات  اىل  و�صول  طرابل�ض 
درا�صتها  تتم  كانت  حيث  المريكية 
ينظر  ملن  و  امريكا.  متاحف  يف  احلرة 

ي�صتخل�ض  ان  كبارة  الفنانة  لوحات  يف 
والتوا�صع يف  الب�صاطة  و  ال�صفافية  هذه 
بني  التنا�صق  و  الرقي  كما   ، �صخ�صيتها 
ميتع  اخاذ  ب�صكل  ان�صيابها  و  اللوان 

الناظر و ي�صعره ب�صالم داخلي فريد.
انطالقة  مع  احلدث  هذا  تزامن  كما 
العراقي  الفن  معار�ض  من  �صل�صلة 
املعا�صر و كان اولها معر�ض نحت بعنوان 
من  نحاتني  لثالث  اوجاع"  "اختزالت 

العراق

العلوم  جامعة  ن�صاطات  �صل�صلة  اإطار  يف 
يوم  ملنا�صبة  لبنان  يف  والتكنولوجيا 
يف  اجلامعة  �صاركت  العربي،  البيئة 
مدينة  يف  مبتدئة  ت�صجري  حمالت  عدة 
مركز  فيها  �صارك  البقاع،  يف  عنجر 
 ، اأرزنا  جمعية   ، التطوعي  للعمل  لبنان 
اجلي�ض  البقاع،  من  الهومنتمن  ك�صافة 
وزارة  الثاين،  التدخل  فوج  اللبناين- 
بلدية حو�ض مو�صى-  اللبنانية،  الزراعة 
املنطقة  بت�صجري  اجلميع  قام  عنجر. 
من  ال�صرقية  ال�صل�صلة  �صفح  يف  اجلرداء 
واحد  ن�صق  على  �صعودا  الطريق  حدود 
من  �صجرة   300 يقارب  ما  زرع  مت  حيث 

وقام  املنطقة.  حتتاجه  الذي  ال�صنوبر 
امل�صاركني  بت�صجيع  ال�صباب  من  ق�صم 
جولة  اقيمت  ثم  وبيئية.  وطنية  باأغان 
الوفود  وزارت  البلدة  وارجاء  معامل  يف 
تاريخ  لهم  و�صرح  الرتاثية  عنجر  قلعة 
ايامنا  اىل  المويني  عهد  منذ  عنجر 
القدمية  املدينة  يف  الوفود  وجالت  هذه 
و�صرح لهم امل�صوؤلون عن القلعة تفا�صيل 
مزرعة  اىل  وانتقلوا  عنها.  تاريخية 
كما  الزراعة  لوزارة  التابعة  ال�صمك 
و�صاركت اجلامعة بحملة الت�صجري التي 
مركز  مب�صاركة  لبنان  جنوب  يف  نظمت 

لبنان للعمل التطوعي .
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�صمن مو�صمه الثقايف الثاين، يفتح ق�صر 
زّواره  ال�صتاء م�صتقباًل  اأبوابه هذا  نوفل 
بعد اأن قام كّل من الأ�صتاذ اليا�ض خالط 
�صحر  وال�صيدة  مرعب  خالد  والأ�صتاذ 
لعام  الثقايف  الربنامج  باإطالق  منقارة 
2012 مت�صمناً تواقيع كتب جديدة لعّدة 
ورول  جمذوب  رفعت  بينهم  من  كّتاب 
الدين  زهر  مازن  حداد،  جنوت  قّزي، 
املو�صم  يحتوي  كما  جمدلين.  و�صريف 
وال�صور  للر�صوم  معر�ض  على  الثقايف 
العام  هذا  الثقايف  املو�صم  فّنانني.  لعدة 
ت�صرين  �صهر  من  ع�صر  التا�صع  يف  يبداأ 
�صهر  من  ع�صر  الثامن  وحتى  الثاين 
اأ�صدقائه  كّل  اأمام  اأبوابه  فاحتاً  �صباط 

وحتى  التا�صعة  ال�صاعة  من  وحمّبيه 
القّيمون  داأب  وقد   . ع�صرا  اخلام�صة 
على هذا العمل اإىل املحافظة على التنّوع 
ليتالءم  ال�صنوّي  برناجمهم  يف  الثقايف 
و�صعيها  احل�صاري  طرابل�ض  وجه  مع 
على  والنفتاح  التطّور  وراء  احلثيث 
يف  تنّوعاً  ونالحظ  هذا  كافة.  املناطق 
الأ�صماء امل�صاركة اإمّنا يدّل على روؤيا فّذة 
الربنامج.   هذا  و�صع  يف  �صاهم  من  لكّل 
اأ�صدقاء  لرابطة  ال�صكر  كّل  فال�صكر 
ق�صر نوفل الذين مل يتوانوا حلظة عن 
 Tripoli ولـ  دوماً  الأف�صل  تقدمي 
جمال  يف  الرائدة   foundation

العمل الجتماعي والثقايف.

ع�صالت  عر�ض  و  حنك  طق  و  " زعرنة 
عن   ) �صنة   40( منى  قالته  ما  هذا   "
ال�صاحة  على  التطّورات  واآخر  ال�صباب 
الدّراجات  باأمر  يتعّلق  فيما  خا�صة 
منهم  ال�صاب  يكتفي  يعد  مل   . النارّية 
ل�صرورة  النارّية  الدّراجة  با�صتخدام 
النتقال من مكان اإىل اآخر ، بل اتخذها 

و�صيلة لإ�صباع حاجات اأخرى!
من اأبرز املفاجاآت التي ت�صيبك بالذهول 
متحّرك  مقهى  اإىل  الدّراجة  حتويل 
املنقل من جهة  و  الأرجيلة من جهة    !

تانية و ال�صواقة على اهلل .
عن  منى  ال�صّيدة  قالته  ملا  بالّن�صبة  اأّما 
و  منه  بّد  ل  " فهذا  الع�صالت  " عر�ض 

خا�صة اأمام الفتيات ، 
معر�ض   " "بنات  ثانوية  كّل  فاأمام 
ال�صباب  ع�صالت  فيه  تعر�ض  دّراجات، 

جّمانا ! 
ملا �ُصئلت يا�صمني )19 �صنة ( عن املو�صوع 
بالعنوان  اأول   : بانفعال  رّدت  عام  ب�صكل 
، وفايئني  العري�ض �صخافة !! �صخيفني 
غري  يعملوه  �صي  عندن  ما  و  رايقني  و 
و  اأرجيلة  ويحملو  موتو�صيكل  يركبو 
ع�صالتن!  يعر�صوا  و  عالبنات  يلط�صو 
�صخ�ض  اأّي  لأّنو  حوادث  بتعمل  هالأ�صيا 
باأّي  معّر�ض  عاملوتو  و  اأرجيلة  حامل 
حادث  يعمل  اأنو  �صوي  التهى  اذا  حلظة 
من  حالو  ياأذي  ممكن  اأنو  غري  ...هيدا 
النار اللي حاملها و ما�صي ، و اأنا ب�صوف 
هاحلركات  بيمنع  قانون  وجود  �صرورة 
ال�صتعرا�صية لأّنو بعتقد اأّنو البهلوانية 

الها حمالتا .
اأما رانية ) 24 �صنة ( فقالت باخت�صار : 

�صذاجة !
ال�صوء  �صّلطت  �صنة(   19  ( ناهد  اأّن  اإل 
على تطّور من نوع اأخر لفت انتباهها و 

اأثار ا�صمئزازها يف اآن 
يرق�صو  و  يلط�صو  عم  ب�ض  ريت  يا   "
عم  �صاروا  عاملوتو  اأرجيلة  ي�صربو  و 
�صالح  بتالقي  واحد  كل  تيابن  ي�صلحو 
حالو  مفكر  وين  اأنو  القمي�ض  و  الكنزة 

هيدا ما بعرف !!! "
وظيفتها  وبحكم   ) �صنة   30  ( ديانا 
معّلمة يف الثانوية  فاإنها تعي�ض مع هذه 
الظاهرة اأكرث من �صواها ! و تقول " بدن 
حب�ض!!! و لزم الدولة هي يلي متنعن " 
فهل هناك من قانون مينعهم ؟ و اإن كان 
هل يطّبق ؟ و اإن مل يكن هل �صيو�صع ؟ 
اأم اأّن الدولة عندها ما يكفي من امل�صاكل 
" و دائما م�صاكلنا لي�صت  " مانو وقتا  و 

بالتوقيت املنا�صب !! 
راأي  هو  فما   .... البنات  اآراء  كانت  تلك 
على  املغامرات  عا�صوا  الذين  ال�صباب 

املوتو�صيكالت؟
عاملوتو  بركب  انا   :  ) �صنة   17  ( اأحمد 

كان   ! هيك  بنب�صط   ... كمان  ب�صّفط  و 
لي�ض  الب�صط  اأحمد  دفع  الذي  ال�صبب 
اأكرث ، و لكن هناك من هو اأكرث طموًحا 
وهو رامي ) 14 �صنة ( " اأنا بركب ب�صوف 
ما  ب�صّفط  وقتا  خا�صة  الكل  اإدام  حايل 
ال�صباب  رفقاتي  اإدام  و  البنات  اإدام  ب�ض 
عطول  ما  ب�ض  اأرجيلة  ب�صرب  و   ! كمان 

اأوقات . 
اأّما مدمن " الأرجيلة " فهو عامر ) 18 
�صنة ( " ب�صرب نف�صان عاملوتري و تنان يا 
بالقهوة يا باحلارة يعني بالنهار �صي 4 – 
5 " و عندما �ُصئل عن ال�صبب كان اجلواب 

 "  !! بنب�صط   ! بحب  هيك  " اأنا 
للفرح  تدعونا  التي  الأ�صباب  وكاأّن 
 " غري  هناك  يعد  مل  و  ا�صمحّلت! 
الأرجيلة و احلركات البهلوانية بتياب اأو 

بال تياب عاملوتو و ما خفي كان اأعظم!
                  
�صارة مراد    

مروة ملقي
حمّدد  مفهوم  اأو  وا�صح  معنى  ليوجد 
للثقافة لأّنها التعامل واملمار�صة اليومية 
التي  واملوروثات  والتقاليد  والعادات 
يكت�صبها الفرد من البيئة املحيطة به. لذا 
املجتمعات.  بكل جمتمع من  هي خا�صة 
احلداثة"  "مابعد  ع�صر  �صمور  لكن 
الإلكرتونية"  "الثقافة  ع�صر  وولدة 
جديد  نوع  من  ثقافة  املجتمع  اأك�صب 
اجلادة  واملو�صوعات  التفاوؤل  نحو  متيل 
ولي�ض الغرب عمادها لأّن الإنرتنت حّول 
تتوا�صل �صمن احللقة  اإىل قرية  العامل 

نف�صها. 
الثقافة  عن  مبعزل  لي�صت  وطرابل�ض 
الثورة  دخلت  املدن  كباقي  هي  الوافدة. 
فقلبت  الوا�صعة  بواباتها  عرب  املعرفية 
موازين احلياة فيها وتغلغلت يف �صوؤونها 
املختلفة. وفيها يقول الدكتور اجلامعي 

ج.ت: مع هذه التطورات املتالحقة تغرّيت 
ال�صحافة  فظهرت  ال�صعوب  حياة  وجهة 
اليومية  ال�صحافة  لتناف�ض  الإلكرتونية 
املطبوعة. واأ�صاف:  ناهيك عن التجارة 
ال�صفقات  عقد  من  بدءاً  الإلكرتونية  
وانتهاء  وال�صراء  والبيع  التجارية 
والأ�صهم  العقارات  اأ�صواق  يف  بالتجّول 
وال�صلع التجارية املختلفة فهّددت بذلك 
بالتايل  ويتابع:  التقليدية.  الأ�صواق 
وقوانني  ومفاهيم  طقو�ض  تغرّيت 
عليها،  املتعارف  التقليدية  التجارة 
فتمّكن الفرد عن طريق �صبكة الإنرتنت 

من الذهاب اإىل املتاجر للت�صوق. 
هنا يت�صح لنا �صبب اعتبار ع�صر الثقافة 
حوّلت  لأّنها  "موجة"  الإلكرتونية 
التو�ّصع  نحو  التجارة  واأ�صاليب  جمرى 
اخلدمات  من  جديدة  نوعيات  وتوفري 
التجارية  العالقات  وتوطيد  والعمالء 

مع ال�صركات الأخرى وتخفي�ض تكاليف 
املنتجات.

يف حني يجد اأفراد اجليل الإلكرتوين يف 
�صواه.  يجده  مال  الإلكرتونية  الثقافة 
وتعّلقه  تقديره  عن  عرّب  منهم  فكثري 
"�صّهلت  التي  الإلكرتونية  بالثقافة 
الإت�صالت  واإجراء  املرا�صالت  اإر�صال 
والدرد�صة  املحاورات  واإمتام  الهاتفية 
يف  �صخ�ض  اأّي  مع  الدولية  ال�صبكة  عرب 
اأّية بقعة من العامل. وفق ماقاله الطالب 
لنا  قّدمت  القادر م�صيفاً:  عبد  الثانوي 
وهو  الإنرتنت  مواقع  اأهّم  الثقافة  هذه 
فبات  الفيديو  ل�صرائط  اليوتيوب  موقع 
ل  املف�صّ الإلكرتوين  اجليل  تلفزيون 
وعر�ض  ال�صهرة  على  للح�صول  وبوابة 

املواهب اخلا�صة. 
من  عدٍد  اإىل  اأ�صار  منهم  والبع�ض   
فتقول  اإيجابياتها.  جانب  اإىل  الثغرات 
الثقافة  عماد هذه  اإ طالبة جامعية:  ج. 
"غوغل"  البحث  ماكينة  هو  اجلديدة 
و  اإلكرتونية  معارف  دائرة  تعترب  التي 
مو�صوعة ويكيبيديا التي لها اأهمّية على 
�صعيد جمع املعلومات باأ�صرع وقت ممكن 
وب�صعر اأقل مقارنًة مع البحث يف املكتبات 
الكتب،  ل�صراء  طائلة  مبالغ  تكّلف  التي 
بدور  ر  ت�صّ عينه  الوقت  يف  اأّنها  رغم 
الن�صر وت�صيء اإىل قيمة الكتاب املطبوع.

النقا�ض  خّط  على  زميلتها  تدخل  هنا    
اأي�صاً  ولميكننا  قائلَة:  لت�صيف 
املدّون  م�صداقية  �صعف  عن  التغا�صي 
يف  خ�صو�صاً  الإلكرتونية  املواقع  يف 
امل�صداقية  على  نعرث  حني  يف  املنتديات 
واملن�صورات  الكتب  يف  واملوؤّكدة  التامة 
قبل  والتدقيق  للرقابة  تخ�صع  لأّنها 
املعلومات  خالف  على  الأ�صواق  نزولها 

الإلكرتونية.
فيعترب  الثانوية  يف  طالب  ج  اأحمد.  اأّما 

ثقافية  ت�صكيلة  الإلكرتونية  الثقافة 
ات�صال  و�صيلة  اأهّم  تت�صّمن  جديدة 
جماعية وهي "الفاي�صبوك" حيث تقول 
اآخر الأرقام اأّن اأكرث 500 مليون �صخ�ض 
الإجتماعي  املوقع  هذا  يف  ي�صاركون 

ويكتبون باأكرث من مائة لغة. 
ل�صيما  الكثريون  يّتجه  بينما 
م�صاألة  من  اأبعد  ماهو  اإىل  ال�صحافيني 
األ  والدرد�صة،  الإلكرتونية  املطالعة 
تناف�ض  التي  الإلكرتونية  ال�صحف  وهي 
حقيقّية  مناف�صة  الورقية  ال�صحف 
توّجه  الأ�صعف يف ظّل  املوقع  ت�صعها يف 
الو�صيلة  اإىل  ال�صحفيني  املندوبني 
عن  الإ�صتغناء  خالل  من  الأ�صرع 
ال�صحفية  واملباين  املكاتب  يف  التواجد 
الكرتونية  كملّفات  مقالتهم  واإر�صال 
توّجه  اإىل  بالإ�صافة  الإنرتنت.  عرب 
ال�صحف نحو منح القارئ فر�صة اإجراء 
مع  الراأي  واإبداء  واحلوارات  املناق�صات 
الكّتاب والقّراء الآخرين عرب ال�صحيفة 

الإلكرتونية.
العديد  يت�صاءل  املمّيزات  هذه  اأمام 
اجلامعة  طالب  ل�صّيما  الطالب  من 
طابعاً  التعليم  �صيّتخذ  متى  اللبنانية: 
التعّلم  وي�صبح  الكلفة  فتقل  الكرتونياً 
اأحد  اأّن  حّتى  ومرونة؟  �صهولة  اأكرث 

�صرورة  اإىل  اأ�صار  اجلامعيني  الأ�صاتذة 
و�صبكة  احلا�صوب  اإ�صتخدام  واأهمّية 
الإت�صالت املختلفة يف تو�صيل املعلومات 
اأو  اجلامعة  يف  �صواء  التالميذ  اإىل 
الدرا�صة  على  لت�صاعدهم  املدار�ض  يف 
اأّي  ويف  اأومكان  وقت  اأّي  يف  والتدريب 
تطبيق  اأّن  ذلك  اإىل  اأ�صف  مو�صوع. 
التعليم الإلكرتوين ي�صّكل عاماًل اأ�صا�صياً 
للق�صاء على الدرو�ض اخل�صو�صّية حيث 
الدر�ض  اإعادة  باإمكانه  الطالب  ي�صبح 

اأكرث من مرة ح�صب رغبته.
اجلديدة  الأبجدية  هذه  هيمنة  ظّل  يف 
خا�صة  طبيعية  غري  بطريقة  وتو�ّصعها 
بات  الإلكرتونية،  التقنيات  �صعيد  على 
�صرورة  الإلكرتونية  الثقافة  اإكت�صاب 
ملّحة واإل اإعُترب الفرد اأمّياً ومتاأخراً عن 

ركب التقّدم العاملي. 
�صوؤال  طرح   اإىل  يدفعنا  الذي  الأمر 
الثقافة  هذه  من  طرابل�ض  اأين   : بدهي 
مّتبعة  �صيا�صة  هناك  وهل  اجلديدة؟ 
لتطوير مهارات اأفراد املجتمع يف التعامل 
الإلكرتونية؟  واخلدمات  التقنيات  مع 
اجلرعات  تكثيف  على  العمل  وهل 
حول  والتثقيفية  التعليمية  الإعالمية، 
مازال  الإلكرتونية  الثقافة  اأخالقيات 

م�صاألة مطروحة للنقا�ض؟ 
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"دمية النار" هي حكاية "ر�صا �صاو�ض".. 
حكاية اجلميع اأي�صا يف بع�ض جزئياتها، 
�صخ�ض احرتف  الرواية  بطل  لأّن  فقط 
�صاعد  ما  العرتايف..  واحلكي  البوح 
اإن�صانية  �صعورية  حالت  على  املرور  يف 
خمتلفة مت�ّض الكثريين. وهو ما يح�صب 
املت�صعب،  ال�صرد  على  قدرته  للروائي 
الذي ينقل القارئ من نقطة معينة اإىل 
اأخرى بان�صيابية ل ت�صعره بالنزياح من 

فكرة اإىل اأخر.
الأوىل  ذاتيتان..  �صريتان  الرواية  يف 
الروائي  كانت مكّثفة عن  واإن  خمت�صرة 
نف�صه، وال�صرية الثانية هي لر�صا �صاو�ض 
النور  لرتى  روايته  م�صودة  ترك  الذي 
كيفما �صاء. نحن اأمام اعرتافني وكاتبني 
عندهما،  ال�صرد  م�صتويات  اختلفت  واإن 
الراوي  ل�صالح  اأكرث  الكفة  ترتفع  اإذ 
اعرتافاته  يف  معه  وندخل  املتخّيل. 
معه  نتعاطف  جتعلنا  التي  احلميمة 
و�صاية،  عليه،  يقدم  كان  ما  غرابة  رغم 

اغت�صاب، قتل... .
اأفعاله،  له  ليرّبر  حا�صرا  الروائي  كان 
يف  ت�صهب  طويلة  مونولوغات  بتقدمي 
اأي�صا  ال�صديد  وبحر�صه  احلالة،  �صرح 
اأو  ذلك  على  ندمه  حالت  تقدمي  على 
من  طويلة  تف�صريات  خالل  من  حتى 
يتحّمل  وبالتايل  واملحيط  البيئة  تاأثري 
كان  لهذا  اأي�صا!  امل�صوؤولية  الآخرون 
لي�صهر  وا�صعة  م�صاحة  يجد  القارئ 

تعاطفه مع كل ما يحدث!
ال�صاب  بداأ  "بلوزداد" ال�صعبي  حي  فمن 
اله�صة  عالقته  باأمرين:  ي�صدنا  ر�صا.. 
وامل�صّوهة مع والده، وحّبه الغريب لرانيا 

التي تكربه ب�صنوات وحتب غريه.
على  البالغ  الأثر  لهما  �صيكون  اأمران 
طريقة  يكره  كان  لحقا،  كّلها  حياته 
ق�صوته  خا�صة  النا�ض  مع  والده  تعامل 
يف  عمله  اأي�صا  وميقت  والدته،  مع 
ال�صجن حيث كان يحرتف تعذيب النا�ض 

هناك..
والده،  بانتحار  لحقا  املفاجاأة  تاأتي 
يرى  اأن  بعد  بتفاهته  املتعاظم  و�صعوره 

رانيا مع �صخ�ض اآخر.
زاده  ما  اأمر  اإ�صالح  يف  ر�صا  فكر  وكلما 

ما�صي  انتقد  ما  كثريا  الذي  �صوءا..هو 
هو  اندمج  ما  �صرعان  ورف�صه،  والده 
بيد  "دمية  و�صار  اخللية  ذات  يف  الآخر 
ال�صياطني". فكيف ل�صخ�ض �صاخط على 
خادم  اإىل  يتحول  اأن  البداية  يف  الأمر 

مطيع وباإخال�ض اأكرب؟
يف  املنوال:  هذا  على  النار  دمية  تاأتي 
انتظار  يف  يقبع  متوح�ض  عامل  اخلارج 
اجلميع، لي�ض هناك ب�صي�ض من اأمل يف 

اخلري اإّل فيما ندر.
كتب الروائي ب�صري مفتي متنه الروائي 
من�صورات  بني  م�صرتك  ن�صر  )يف 
للعلوم  العربية  والدار  الختالف 
نا�صرون( متكئا على اأحداث ما قبل وبعد 
وهو  م�صى،  قرن  من  الثمانينيات  فرتة 
)انتفا�صة  تلك  اجلزائر  حرب  اأن  يرى 
اأكرب  ل�صتغال  بحاجة  تزال  ل   )1988
ونقا�ض دائم حولها، لأنها مل تاأخذ حقها 

كما يجب.
النار" موغال  "دمية  اإن بدا ن�ض  وحتى 
اإحداث  فاإن  كاحلة  �صوداوية  يف  كثريا 
راهن  مع  الرواية  لهذه  ب�صيط  اإ�صقاط 
اأمام  اأننا  نكت�صف  يجعلنا  اليوم  اجلزائر 
خانق،  متاأزم،  و�صع  ال�صيناريو،  نف�ض 
كان  كما  متاما  قريب..  بانفجار  وينذر 

الأمر عليه قبل ع�صرين �صنة من الآن.

موؤمترها  يف  واكيم  حّنا  موؤ�ص�صة  منحت 
يف  عقدته  الذي  ال�صنوي  ال�صحايف 
للرواية  املوؤ�ص�صة  ال�صحافة جائزة  نقابة 
دولر   10،000 وقيمتها   ،2011 اللبنانية 
عن  الدويهي  جّبور  للكاتب  اأمريكي، 
دار  عن  ال�صادر  املنازل"  "�صريد  كتابه 
حتكيم  جلنة  الفائَز  واختارت  النهار. 
اإىل مدار�ض  موؤلفة من تالمذة ينتمون 
خم�ض  بني  من  الرواية  اختاروا  ثانوية، 
"حياة ق�صرية"  لرينيه حايك  روايات: 
"حيوات  العربي،  الثقايف  املركز  عن 
اأخرى" لإميان حميدان عن دار الراوي، 
"دروز بلغراد حكاية حنا يعقوب" لربيع 
ل�صحر  و"32"   الآداب،  دار  عن  جابر 

مندور عن دار الآداب.
الدكتورة  املوؤ�ص�صة  رئي�ض  نائبة  وتوّقفت 
املحطات  عند  الب�ّصاط  كاّلب  اإلهام 
الكتب  من  امل�صروع،  م�صار  يف  الأ�صا�صية 
وعددها  امل�صاركة  املدار�ض  اإىل  املختارة، 
التي  العمل  ولقاءات  مدار�ض،  ت�صع 
وموقع  الجتماعات  بني  ما  توّزعت 
نتطّلع  وختمت:  اللكرتويّن،  احلوار 
واإغنائها  العمل  طريقة  تطوير  اإىل 
وزيادة  املناطق  مدار�ض  دعوة  خالل  من 

عددها.
فقال:  واكيم  اإيلي  املوؤ�ص�صة  رئي�ض  اأما 
البع�ض  يعتربه  حدث  يتكرر  عندما 

تكراره  عند  احلدث  هذا  بينما  عادة، 
لأهمّية  تاأكيداً  اأردناه  كفاءة.  نعتربه 
على  وحر�صاّ  ال�صجيج  عامل  يف  القراءة 
عالقة ال�صباب اللبناين بثقافته العربية 
الّلبنانية… فرحنا كبري لأّن التالمذة 
اهتّموا اأكرث وزاد عدد املدار�ض امل�صاركة. 
اأكرث لأّن احل�صور يف الحتفال  وفرحنا 
فعلى  �صيء  على  يوؤكد  واإذ  اأكرب،  كان 
الأ�صيل: ثقافة  اللبناين  الن�صيج  تكوين 
ولقاء. ويف اخلتام، ت�صّلم جبور الدويهي 

اجلائزة.

احتفل ال�صديقني
 �صامر ورميا مولوي

 بعيد ميالد طفلهما �صامي
 يف جو مليئ بالبهجة والفرح

العاملية  اجلائزة  حتكيم  جلنة  اأعلنت 
الطويلة  القائمة  عن  العربية  للرواية 
التي تتناف�ض على اجلائزة لدورتها لعام 
عناوين  على  القائمة  وا�صتملت   .2012
املوؤلفني  اأ�صماء  ذلك  يف  مبا  الروايات 

مدرجة ح�صب الرتتيب الأبجدي:
 “�صرمدة” للروائي ال�صوري فادي عزام 
ال�صادرة عن “ثقافة للن�صر”، و”تبليط 
ر�صيد  اللبناين  للروائي  البحر” 
ال�صعيف ال�صادرة عن دار ريا�ض الري�ض، 
اللبناين  للروائي  املنازل”  و”�صريد 
النهار،  دار  عن  ال�صادرة  الدويهي  جبور 
ربيع  اللبناين  بلغراد” للروائي  و”دروز 
جابر ال�صادرة عن املركز الثقايف العربي، 
للروائي  بروكلني”  ج�صر  عند  و”عناق 
امل�صري عز الدين �صكري ف�صري ال�صادرة 
للروائي  و”العاطل”  العني،  دار  عن 
الدار  عن  ال�صادرة  عراق  نا�صر  امل�صري 
النار”  و”دمية  اللبنانية،  امل�صرية 
للروائي اجلزائري ب�صري املفتي ال�صادرة 
�صماء  عن من�صورات الختالف، و”حتت 
التي  العراقية  للروائية  كوبنهاجن” 
حوراء  الدامناركية  اجلن�صية  حتمل 
و”حقائب  ال�صاقي،  دار  عن  النداوي 
�صربل  اللبناين  للروائي  الذاكرة” 
احلزن  و”كائنات  نوفل،  دار  عن  قّطان 
حممد  امل�صري  للروائي  الليلية” 
مرييت،  دار  عن  ال�صادرة  الرفاعي 
التون�صي  للروائي  الب�صاتني”  و”ن�صاء 
احلبيب ال�صاملي ال�صادرة عن دار الآداب، 
و”رحلة خري الدين العجيبة” للروائي 
الأردين اإبراهيم زعرور ال�صادرة عن دار 
امل�صري  و”النبطي” للروائي  ف�صاءات، 

يو�صف زيدان ال�صادرة عن دار ال�صروق.
العام  التحكيم لدورة  رئي�ض جلنة  وعّلق 
2012 على القائمة الطويلة قائاًل: تنعقد 
الدورة اخلام�صة للجائزة العاملية للرواية 
العربية يف ظّل ظروف ا�صتثنائية تتمّثل 
العامل  �صعوب  من  العديد  بانتفا�صات 
لة يف  العربّي �صّد اأنظمة ال�صتبداد املتاأ�صّ
اأكرث اأقطاره منذ عقود مديدة ودون اأن 
نزعم اأن الروايات املر�صحة لهذه الدورة 

يقول ب�سري املفتي ظننت يف البداية 
ب�سرعة  ولكن  ب�سيطة  اأ�سئلة  اأنها 
�سعرت اأن وراء كل �سوؤال فكرة اأعمق 

دفعتني للتفكري يف اأ�سياء مهمة .
اأجرت احلوار معه هدى بّيا�سي

اأن  الكاتب  ي�ستطيع  حّد  اأّي  اإىل 
يتمّل�ص من اأبطاله؟

جمرد  هم  الرواية  اأبطال  اأن  اأعتقد  ل 
دمى  اأو  الكاتب  وراءها  يختفي  اأقنعة 
على  اأو  ي�صاء  كيفما  يحركها  قراقوز 
من  خمتلف  الأمر  يل  بالن�صبة  الأقل 
اأّنها  على  لل�صخ�صية  اأنظر  اأّنني  حيث 
روؤيتها  علّي  تفر�ض  م�صتقّلة  جتربة 
التي متّيزها.  واأ�صياءها اخلا�صة  للحياة 
الكاتب  اأّن  فكرة  يحّب  العديد  اأن  اأعرف 
هو البطل الوحيد لرواياته رمّبا منذ اأن 
اأعلن غو�صتاف فلوبري مقولته ال�صهرية 
اأي  يفهم  وقد  اأنا"  هي  بوفاري  "مدام 
كّل  يف  اأّن  حيث  من  اجلملة  دللة  كاتب 
بع�ض  توجد  املوؤّلف  ير�صمها  �صخ�صية 
لل�صخ�صيات  تبقى  ولكن  الكاتب  ظالل 
اأقدار خا�صة بهم يحّددها اأكرث م�صارهم 

داخل العمل الروائي. 
ما هي االأمور التي ت�سابهت فيها مع 

بطل رواية دمية النار؟
يف  يعتقدها  كان  التي  الأوىل  اأحالمه 
ثورياً  مثقفاً  اأو  كاتباً  ي�صبح  اأن  نف�صه، 
من  بعدها  له  حدث  ما  اأّما  ذلك  وغري 
الذي  التاريخي  ال�صياق  نتاج  حتّول جاء 

وجد نف�صه فيه والذي قاده اإىل النقالب 
على تلك الأحالم والنتقال اإىل النقي�ض 
من ذاته الأوىل فهذا اجلزء ل تربطني 

به اإل عالقة التخيل ل غري. 
الروائية  جتربتك  خالل  من 
اأم  ال�سر  نرث  نحن  براأيك  االأخرية 

نكت�سبه؟
الرواية  تطرحه  الذي  ال�صوؤال  هو  هذا 
اأخرى هل نحن من يتحّكم  واإن ب�صيغة 
يف م�صرينا اأم البيئة التي نوجد فيها هي 
امل�صري؟  دوراً يف حتديد هذا  تلعب  التي 
على  الأ�صئلة  طرح  ل  اأف�صّ يل  بالن�صبة 
اأملك  ل  لأيّن  ورمبا  الإجابات  تقدمي 
احلتميات  هذه  باأّن  املطلق  اليقني  ذلك 
الإن�صان  اأن  واأظّن  حتميات  بالفعل  هي 
يعي�ض جتربة حياته ب�صرورها وحما�صنها 
يفعل يف حياته  ماذا  دائما  يفهم  وقد ل 
ن�صبية  هي  وال�صر  اخلري  م�صاألة  حتى 
رواياتي يحملون  اإبطال  وكل  النهاية  يف 
احلياة  يف  لأّننا  ذاك  اأو  هذا  من  قدراً 
حتى لو كّنا نعتقد اأننا ننتمي للخرييني 
كذلك  ال�صّر  ويف  �صرور  دائماً  ت�صوبنا 
يت�صارع  ولهذا  اإن�صانية  حلظات  توجد 
ذات كل �صخ�ض حقيقّي  ذاك يف  هذا مع 

كما �صخ�ض متخّيل.
اأم  الروح  غربة  اأقوى  اأّيهما  براأيك 

غربة اجل�سد؟
كل غربة هي اأمل، �صعور قا�ض ي�صطرنا يف 
غالب الوقت لالإح�صا�ض بالنف�صال عن 
عندما  واأظن  فيها،  نعي�ض  التي  البيئة 

نعي�ض غربة الروح �صنعي�ض ل مفّر غربة 
اجل�صد كما العك�ض �صحيح. 

هل انت موؤمن بالثورات العربية؟
اأو�صاع  اإىل  العربي  عاملنا  يف  و�صلنا  لقد 
الثورات  كانت  اإن  اأدري  ل�صت  م�صدودة 
العربية هي احلّل اجلذري للتغيري لكن 
ب�صراحة ماذا نخ�صر بعد اأن توقفنا عن 
اأ�صعر  لهذا  باأكملها  عقود  طوال  احللم 
باأّن هذه ال�صعوب العربية حتى لو كانت 
فهي  تفعل  ماذا  تعرف  ل  واأحياناً  تثور 
على العموم تفعل ذلك ب�صجاعة وبطولة 
اأما  والحرتام  التقدير  عليها  ت�صتحق 
اأعرف  اأحكم عليه لأيّن ل  امل�صتقبل فلن 
حدث  الذي  هذا  وراء  من  �صينجز  ماذا 
لكن عودة الأمل تبقى حدثاً يف حّد ذاته.

تنباأت على نحو مبا�صر بالربيع العربي، 
الأجواء  ر�صم  قد  منها  العديد  فاإّن 
انفجار  قبل  �صائدة  كانت  التي  اخلانقة 
اإىل  قارئها  واأدخلت  النتفا�صات،  تلك 
العامل التحتي لأجهزة ال�صرطة ال�صرية 
وج�صدت الظماأ اإىل احلرية لدى العديد 
الثانويني،  اأو  الرئي�صيني  اأبطالها  من 
بانتهازية  نف�صه  الوقت  يف  منّددة 
املتعاملني منهم مع تلك الأجهزة. ومن 
رئي�ض  املقدادي  �صلوى  قالت  جهتها 
موؤ�ص�صة  يف  والفنون  الثقافة  برنامج 
ترجمة  :اإّن  الجتماعي  للنفع  الإمارات 
 16 من  لأكرث  للجائزة  املر�صحة  الكتب 
اإي�صال  يف  كبري  ب�صكل  اأ�صهم  حية  لغة 
ي�صل  كان  ما  جلماهري  العربي  الأدب 
انطالقة  منذ  عزمنا  وقد  قباًل   اإليها 
الفائز  عن  الإعالن  يكون  اأن  اجلائزة 
وحتديداً  املتحدة  العربية  الإمارات  يف 
ملا  للكتاب  الدويل  اأبوظبي  معر�ض  يف 
من  الأدبية  الحتفالية  هذه  ت�صفيه 
اأهمية وغنى على ال�صاحة الأدبية املحلية 

مرموقة  مكانة  من  لها  وملا  والعربية، 
داعماً  كونها  عاليا  الإمارات  ا�صم  ترفع 
وجهة  منها  جتعل  اأنها  كما  للثقافة، 

ثقافية جديدة يف املنطقة”. 
الفائز  عن  الإعالن  يتم  اأن  املقرر  ومن 
اأبوظبي  يف  يقام  حفل  خالل  باجلائزة 
خالل   2012 مار�ض  من  ع�صر  ال�صابع  يف 
فعاليات معر�ض اأبوظبي الدويل للكتاب. 
اأّما  قيمة اجلائزة املادية فهي مائة األف 
دولر، يح�صل منها الفائز على خم�صني 
الكّتاب  فيما يح�صل كل من  دولر،  األف 
القائمة  اإىل  ي�صلون  الذين  ال�صتة 
الق�صرية على مكافاأة قدرها ع�صرة اآلف 
الرواية  بجن�ض  ة  خا�صّ واجلائزة  دولر. 
املجموعات  اإليها  تتاأهل  ل  الأدبي، 
ميكن  ل  حيث  ال�صعرية،  ول  الق�ص�صية 
بل  بنف�صه،  روايته  ير�ّصح  اأن  للموؤّلف 
عملية  تتوىل  اأن  الن�صر  دار  على  ينبغي 
الرت�صيح، على اأن يتّم ذلك بالت�صاور معه 
ُتر�ّصح  اأن  ميكن  ل  اأنه  كما  ومبوافقته، 

�صوى الأعمال املكتوبة بالعربية.



لتفّردها  �صعياً  تف�صياًل 
بن�صر الفكر الذي حتمله 
ال�صلطة.  اإىل  ت�صل  حاملا 
التّيارات  يف  جنده  وهذا 
املت�صّددة  الإ�صالمية 
الأحزاب  عن  ف�صاًل 

الأخرى.
هنا جند فو�صوية تواجه  
لتباع  العربي  املواطن 
والأحزاب  التّيارات  تلك 
و الت�صفيق و التهليل لها 
فرحاً باإ�صقاط دكتاتورية 
حماولته  دون  ال�صلطة، 

اإ�صقاط دكتاتورية فكره التي تتوافق مع 
تقبل  راف�صاً  التّيار،  ذاك  اأو  احلزب  هذا 
ناهيك  جمتمعه  اأبناء  من  الآخر  الفرد 

عن حماولة اإق�صائه و اإلغائه.
الأحداث  له  ت�صهد  النق�صام  هذا  كّل   
الطائفّية والنزاعات احلزبّية  التي تربز 
البلدان.ما  هذه  يف  والآخر  احلني  بني 
اأعنيه هنا ل يعني تخّلي الفرد عن الفكر 
الذي يحمله و يوؤمن به فهذا حّق مكفول 

النقاط  اإيجاد  املق�صود  اإمّنا  اإن�صان  لكّل 
باختالفاته  الآخر  تقّبل  و  امل�صرتكة 

كاملة.
امل�صرتكة  النقاط  اأهم  هي  فالن�صانية   
يف  لأهدافنا  اأ�صا�صاً  تكون  اأن  يجب  التي 
بناء املجتمع و دولة املواطن التي ت�صعى 

اليها كل ال�صعوب العربية
�صقوط  �صن�صهد  متى  ال�صوؤال  ويبقى 

ديكتاتورية الفكر عند املواطن العربي؟
عبا�ض خيون 
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الأبناء  و  احل�صرم  ياأكلون  الآباء 
ي�صر�صون، ي�صفعنا هذا القول بكٍف من 
اأمام  ي�صعنا  و  جحيم  من  جذوات  و  نار 
غيمات  ت�صربله  و  الكره  ي�صوبه  واقع 
تكون  اأن  من  فبدًل   ! مدلهّمة  �صوداء 
البناء  و  للتحليق  اأثرياً  الزوجية  احلياة 
ت�صبح حمّطة للدمار و احلروب الباردة ! 
تقود املحاربني اإىل موقف ياأ�ٍض يدفعهما 

اإىل الطالق.
و  للغو�ض  يدفعنا  اأن  للف�صول  بّد  ول 
و  الظاهرة  هذه  اأ�صرار  عن  ال�صتق�صاء 
عائلة  اأ�صوار  حتّطم  التي  الأ�صباب  عن 

متما�صكة ؟!
تقود  التي  ال�صائعة  الأ�صباب  اأهّم  من 
الذي وّحد  الزوجني لفّك عقد قرانهما 
الو�صع  هو  واحد  ج�صد  يف  روحيهما 
يجتاح  الذي  املرتّدي  القت�صادي 
بنيته  ميزق  و  ال�صر�صة  مبخالبه  لبنان 
قادر  غري  الرجل  في�صبح   ، الجتماعية 
على تاأمني حاجات العائلة مما يوؤدي اىل 
اأجواء غري م�صتقرة داخل  و  ا�صطرابات 
موقف  �صحية  الزوجان  فيقع  الأ�صرة 
بلبنان   :) �صنة   35  ( علي  يقول  فا�صل. 
القت�صادي  الو�صع  و  عمل  فر�ض  مايف 
فيه �صيئ ا�صطريت �صافر ، ب�ض مرتي ما 
�صربت و �صارت امل�صاكل تاكل منا و من 

جهدنا فقّررنا النف�صال.
 كذلك فاإن النكما�ض القت�صادي الذي 
الذي  الزواج  �صن  اأخّر  حياتنا  يداهم 
على  مبنياً  احلالت  بع�ض  يف  اأ�صبح 
العقل ومفرو�صاً لأّنه فقط "�صنة احلياة 
" و نبذ كل هم�صات الع�صق و احلّب التي 
 " "نفران  اإىل  اأدى  مما  الأرواح  متازج 
املتجلببة  العالقة  تلك  من  الزوجني 
 :) �صنة   40 رندة)   ، الربودة  و  بال�صقيع 
بع�صنا  اخرتنا  و   30 بالـ  كنت  تزّوجنا  ملا 
اكت�صفنا  زواجنا  بعد فرتة من  عن عقل 
اإّنو يف اإ�صيا كتري ما بتجمعنا وما يف حّب 

يربطنا فربدت عالقتنا و تركنا !
تقول  الزائد  الختالط  اأي�صاً   هناك  و 
كانو  مرتو  و  ابني   :  ) �صنة   55 نعمت) 
كتري يختلطو هو و بنتي و زوجا ، فاإبني 
وتزوج  زوجا  تركت  بنتي  و   ، مرتو  ترك 
اإذا تلعب دوراً  �صهري كنتي !! فاخليانة 
كبرياً يف تهديد العالقات و حموها عن 

خريطة املجتمعات !
يف  الطالق  اإىل  تدفع  التي  الأمور  ومن 
العالقات  و  اجلن�صي  التحّرر   ، لبنان 
يطلق  الزواج حيث  اإطار  خارج  اجلن�صية 
اإبداعاته  و  و طاقاته  كل جهوده  الرجل 
الغرائزيه خارج بيته و بعيداً عن زوجته 
مما ي�صّبب زعزعة يف حياتهما اجلن�صية 
ال�صوّية . لبنى )27 �صنة ( : طليقي كان 
يرجع عالبيت طاير يحط را�صو و ينام !! 
اأنا كون �صهرانة ناطرتو ، فهيدا  اإنو  مع 
الو�صع ماعاد ينطاق كرمال هيك تركنا 
الإ�صباع  يكون  قد  �صبق  ما  عك�ض  اأو   !
" براأي  الغريزي داخل الغرفة الزوجية 
الفكري  الإ�صباع  على  قّوام  هو   " الزوج 
تنكب  التي  الأهداف  و  الطموحات  و 
و  قّوة  من  متلك  ما  بكل  املراأة  عليها 
بينهما  الهّوة  يو�ّصع  مما   ! اأع�صاب 
و  الفكرية  م�صتواياتهما  تتباعد  و 
الثقافية ، رامي) 32 �صنة ( :" اأنا ب�صوف 
كّل  اأهم من  كانت  ال�صرعّية  اأنو حقوقي 
تتقبل هيدا  �صي بحياتنا و هي ما كانت 
خناق  و  �صرب  و  م�صاكل  �صار  و  الو�صع 
ل�صو   ! الطالق فطلقتا  بالآخر طلبت  و 

هيك مرا!!!؟
 بالإ�صافة اإىل العوملة و انفتاح العامل على 
الذي  النرتنت  انت�صار  و  البع�ض  بع�صه 
للرجال كي مي�صوا  املغلقة  الأبواب  فتح 

الإباحية  "الأفالم  م�صاهدة  يف  اأوقاتهم 
و  اأن مي�صوه يف ح�صن زوجاتهم  " بدل 
ا�صباعهن عاطفياً، و اأ�صبحت مطالب كّل 

منهما وا�صعة املدى و مفتوحة الآفاق.
و ماعاد حدا بيعبي عني التاين !  و ذلك 
ة الرتكية منها  ب�صبب امل�صل�صالت  وخا�صّ
فاملراأة مل تعد ترى زوجها منا�صباً لأّن " 
مهند بيجنن و حركاتو روعة " كما تقول 
فتعرت�صها  جلارتها   ) �صنة   28( فدى 
الأ�صمر  تقوليلي  ما  لأ   ) �صنة   30( غنى 
اأحلى بكتري لكن متل هالرجال يل عّنا!"
وكذلك يقول منذر )29 �صنة (: لك متل 
كانت  يلي  هيدي  متل  ما   ، مايف  هيفا 

عندي لك رق�صة مابتعرف ترق�ض!
و هناك اأي�صاً اأ�صباب رمبا لي�صت عمومية 
و لكّننا ل ن�صتطيع اأن نتغافل عنها و هي 
ي�صّبب  كالكحول مما  املمنوعات   تعاطي 
تقّزز الزوجة وتاأبى القرتاب من زوجها 
من  الإجناب  على  القدرة  عدم  كذلك 
بوؤرة  الزوجية  احلياة  يجعل  طرف  اأي 
النف�صي  لالإرهاق  مركزا  و  للم�صاكل 
على  الثنني  قدرة  يعّطل  و  الفكري  و 
ل  و  الطرق  فت�صّد  ال�صحيح  التعاطي 

يريان خمرجاً اإل الفراق !
اأ�صره  اإن جمتمعنا اللبناين مهّدد بزوال 
و  القيود  ُفّكت   ، العائالت  زالت  واإن   ،
�صاَر �صبابنا و �صاباتنا يف اجتاهات �صلبية 
لالأباء  دعوتي  لذا  للمطلوب.  معاك�صة 
اأن يكونوا اأكرث ن�صجاً ليجعلوا منازلهم 
منازل مودة و رحمة ل منازل كره و ظلم 
و دمار، واأن يكونوا اأ�صحاب قلوب وا�صعة 
على  يحافظون  جتعلهم  نرّية،  عقول  و 
اأولدهم  مواقع  و  احلياتّية  مراكزهم 

احلالية و امل�صتقبلية ...

ها قد دخلنا يف �صومعة املوت يحا�صر كّل 
قنواتنا وكاأّنه مرتب�ض بيومياتنا ليثقلها 
بتهّكمه اجلريء! مل تعد اأيامنا اجرتارا 
خواء  روزنامة  بل  مّنا  املنفلت  للوقت 
لتتناثر  املاأ�صاة  رحم  يف  طبعت  اأخالقي 
على اأ�صرحة اآمال احرتقت حني اأب�صرت 

النور. 
تعرّثت  تواأمان  واحلرية  الأحالم 
اأن  بعد  واحدة  بطن  من  ولدتهما 
ل�صهوة  اإغواًء  الأكرث  الهدف  اأ�صبحا 
الدم، فاأجه�صتهما احلياة يف عيون ذئاب 
اأفال  الوجع.  اأوردة  من  الرتواء  تعّلمت 
ندمغ  اأن  لإن�صانيتنا  احرتامنا  ي�صتحّق 
الوح�صية  عن  الت�صاوؤلت  بوقع  �صمرينا 
اأ�صبحوا  من  حّق  يف  املرتكبة  الب�صرية 
التع�َصف  �صلعة رخي�صة تبتلعها ر�صا�صة 

والغرور؟
اأيّن  اأم  �صباتي  يف  اأهذو  لعّلي  اإن�صانية!   
مل  فبعدها  �صباتها؟  من  اأ�صتدعيها 
وقد  بقبلتها  يليق  �صريح  للعدالة  يعد 
القد�صية  الهالت  كّل  منها  متّخ�صت 
مل�صوخ  م�صلحة  براثن  من  طعنة  كّل  مع 
ت�صتحق  ل  لأنها  ب�صرية  بجلود  متقّنعة 
مل  فهي  الب�صر  �صفوف  اإىل  الرتقاء 

جتبل من روح الرّب بل عجنت ب�صياطني 
ترتاق�ض على طريق التهلكة.

لقد باتوا جميعهم  زّوارا يقامرون على 
الأبعاد  بتحطيم  ويتباهون  القتل  مائدة 
ُتعرف  التي  الأرقام  خلزائن  القيا�صية  
�صواء  حفلة  اإىل  امل�صتدعاة  باجلثث 
لوليمة املكائد ي�صرّيها اختناقها ب�صوتها 
اأج�صادهم  طغيانهم.  �صدى  ويطعنها 
تطفئه  لن  اإميانهم  لكن  القمع،   كّبلها 
الكرا�صي  وهم  من  امللتهبة  اأكاذيبهم 
واأنانّيتهم. ل هو مال  امللت�صقة بجهلهم 
ول هو من�صب بل اأنا�ض اعتادت اخلمول 
يف عتمة ال�صمري، املكان الأكرث ا�صتقطابا 

للعقول املهرتئة على هام�ض التحليل. 
عن  اأ�صربت  قد  العقول  جميع  بها  ما 
تدفن  هراءات  ملتابعة  وتفّرغت  التفكري 
منتظرة  بالواقع  م�صّوهة  حقائق  خلفها 
دورها يف اأجندة امل�صاريع العربية العازفة 
اأّن  يقولون  الإن�صانية.  امل�صوؤوليات  عن 
�صطوة  واأّن  جراأته،  تن�صب  ل  احلرب 
ال�صورة ل تقوى امل�صاعر على جلداتها! 
ال�صورة  واأين هي  الكلمة  فاأين هي هذه 
الرحمة  يف  يهتز عر�ض  اأجلها  التي من 

قلوبنا ؟؟

يخلو  ل  وطن  يف  عمي..   ، بكم   ، �صّم 
املقامات.. هو  �صمّو  و  القامات،  من رقّي 

مملكة الألف عر�ض و عر�ض..
اأكّف  على  الطوائف  ملوك  يتعاي�ض  فيه 

عفاريت.. اإىل اأبد الآبدين.
فيه ل يتوانى البالط امللكي عن تنظيم 
الهواء  يف   ، التتويج  مرا�صيم  حفالت 

الطلق، بعيداً عن الغرف املغلقة.
الدعوة  بطاقات  الرعايا  يتلّقى  فيه 
ب�صا�صة  منكبيه  تعلو  ملكّي،  مبعوث  من 
فيه  "باأمرهم"..  املحكومون  يفتقدها 
خيمة  يف  الفالح  و  الربجوازي  يجتمع 
قوامها  رمادية  �صاحة  و�صط  واحدة، 

ثمانية ع�صر لونا.
اخلام�صة  عند  الحتفالت  تبداأ  فيه 
"للدبكة  ي�صتعّد  احل�صور  و  �صباحاً، 
و  بيد  "امل�صبحة"  حامال  اللبنانية" 
فيه  و  الأخرى!  باليد  ال"كال�صنكوف" 
اأر�صه  يف  لجئاً  يكون  اأن  ير�صى  ل  من 
�صجيج  يتجّنب  و  بي�صاء  راية  فريفع 

الحتفال.
يف  الثانوية.  ال�صتحقاقات  تبداأ  هنا 
ت�صقط  عر�ض  و  عر�ض  الألف  مملكة 
اأ�صوات  تعلو  "البلد ل�صحابو" و  مقولة 
اأجرا�ض  و  املاآذن  اأ�صوات  على  الن�صاز 
اإلو  ما  " البلد  تنادي مبقولة  الكنائ�ض. 
فها  اأكرت؟"..  بيدفع  .."مني  �صاحب" 

اأنت عنهم اأ�صّم..
تتدافع  عر�ض  و  عر�ض  الألف  مملكة  يف 
رذائل  و  القول  �صتائم  نحو  الأفواه 
�صت  خ�صّ طاولت  فتتهاوى  الأقاويل، 
مل�صلحة  التحاور  اأنقا�ض  على  للحوار 
دقيقة  �صمت،  وقفة  يف  و  املتحاورين، 

�صمت، ها اأنت عنهم اأبكم.
تقع  عر�ض  و  عر�ض  الألف  مملكة  يف 
ناق�صة"  ال"دع�صة  �صرك  يف  الأقدام 
فيغدو حدث الأحداث يف بلد ل يخلو من 
فيديوهات  وقال"..مع  ال"قيل  اأحاديث 
اأنت  ها  منك،  غفلة  يف  ذوقك" و  "على 

عنهم اأعمى..
ال�صرب  من  اخلروج  عن  تتجراأ  ل  كي  و 
و  املغّردين،  مع  تغّرد  اأ�صبحت  به  الذي 
حتّلق مع املحّلقني فت�صبح من املن�صّقني، 
ابتدع امللوك ملكاً ملكاً، نظرية "جنيب و 

لكن.."
عن  ماذا  جديدهم؟  من  اأنت  فاأين 
قدميهم؟ ماذا عن م�صتقبلهم و منارهم؟
مع  ال�صرب  تغادر  كي  لك  الأوان  اآن  اأما 
اأنت  و  كالنعاج  ت�صاق  اأن  قبل  املغادرين؟ 

متلك اأكرث من جناحني؟
من  �صائر  باأّن  تفهم  كي  الأوان  اآن  اأما 
كانوا  "املوعودة"  الأر�ض  اإىل  هاجروا 
يرتكون  و  الأقبية  نحو  ي�صاقون  مثلك 

مك�صوري اجلناح؟
اأما اآن الأوان كي تتاأكد باأّنك لبيب و من 
كما  تكون  اأن  يريدونك  تفهم؟  اإ�صارتهم 
تطري"   " و  اأرادوا  حيث  تاأتيهم  اأرادوك 

اإىل حيث ل يجروؤون! 
يريدونك  ل  العرب  لبنان  �صعب  يا  اأنت 

جنيبا و لكن اأنت اأكرث من جنيب.
�صاحات  لأجلك  انتف�صت  عربّي  اأنت 
احلرية يف مواطن الألف عر�ض وعر�ض..
امللوك يف  اأنت لبناين، تهاوت لأجلك  بل 
األف  بقي  و  فيها عر�ض  "�صقط   مواطن 

عر�ض.
مّنة اهلل 

مي�صاء من�صور

ما بني تر�صيخ دكتاتورية الفكر واإ�صقاط 
املواطن  �صينعم  ال�صلطة هل  دكتاتوريات 

العربي بالرخاء والدميقراطية؟؟
ا�صقاط  مرحلة  بداأت   2003 عام  منذ 
من  انطالقاً  ال�صلطة  ديكتاتوريات 
بزعامة  البعثي  النظام  با�صقاط  العراق 
ي�صمى  ما  اإىل  �صوًل  و  ح�صني  �صدام 
وم�صر  تون�ض  ثورة  العربي من  بالربيع 
اإىل ليبيا حيث �صهدت هذه الدول �صقوط 
ديكتاتوريات الع�صر احلديث، ناهيك عن 
للدكتاتوريات  اجلارية  الإ�صقاط  اأحداث 
كما يحدث الآن يف �صوريا و اليمن. وبني 
اأ�صقط  هل  الآن  يجري  ما  و  جرى  ما 
الذي  الفكر  ديكتاتورية  العربي  الفرد 

يحمله؟
الواقع  بعني  نراها  التي  املعطيات  وفق   
الفكر.  دكتاتورية  ل�صقاط  وجود  ل 
و  الأحزاب  تعّدد  ذلك  على  والدليل 
والتي  منها  بة  املتع�صّ وخا�صة  التّيارات 
و  امل�صرتكة  الأر�صية  ايجاد  حتاول  ل 
بل  اأفكاره،  تقّبل  و  الآخر  على  النفتاح 
و  جملة  رف�صه  حتاول  اإّنها  العك�ض  على 



ها هي اجلامعة اللبنانّية تعود من جديد 
بعد  طالبها  م�صتقبلة  ذراعيها  لتفتح 
فرتة من الغياب و التاأخر ب�صبب طلبات 
الدكاترة برفع رواتبهم ...عادت و العود 

اأحمد !! 
كما  ال�صريبة  دفع  اأّن  الكارثة  اأّن  اإل 
هالطالب  ح�صة  من  "طلعت  معتاد  هو 
اأيام  يف  مكّثف  كتري  الربنامج  امل�صكني" 
منبل�ض  و   6 لل�صاعة  عالبيت  مرنجع  ما 
ما  ناق�صنا. هذا  مانو  يعني   ... ال8  من 
ا�صتكت به رانية ) 19 �صنة كلية العلوم (.

 اأ�صافت زميلتها ) �صارية 18 �صنة ( : اأنا 
ب�ض  رواتنب  برفع  الدكاترة  مطالب  مع 
الإ�صراب   - املطالبة  طريقة  مع  ماين 
�صار  و  عالطالب  طلعت  بالأخري  لأن   -

الدر�ض كتري مكّثف .
و  الطالب  فجميع  العلوم  كلية  يف  اأّما 
ال�صاعات  تكثيف  من  ي�صتكون  الطالبات 
اإدارة  كلية  كذلك  الدرا�صي  الربنامج  و 
الأعمال تقول رندة )19 �صنة ( : نحنا ما 
اأنو هيدا  عم يكثفولنا كتري لأن قالولنا 
مانو ذنبكم. فندعو اهلل اأن ينفخ الرحمة 
لتخفيف  اجلامعة  يف  املعنيني  قلوب  يف 
ال�صعوبات على طالب اجلامعة اللبنانية 

الفريد من نوعه .
اأّما الطالبة يارا  ) 19 �صنة كلية الآداب(  
لل�صقاء  النتظار  ملل  من  فا�صتكت 
 " قائلة  اجلامعة  مع  ال�صراع  و  املوعود 
ل12-12  يقولوا  عم  لأن  خلقي  �صاق 
لتبل�ض جامعتنا! و تبقى مرحلة النتظار 

و احلما�ض لك�صف املجهول عما قريب .
الطالب من �صغط  ي�صتكي منه  رغم ما 
ل  -التي  ال�صكوى   و  للدرو�ض  تكثيف  و 
على  اللبنانية-  اجلامعة  يف  منها  بّد 
على  احلما�ض  اأّن  اإل   ، الدكاترة  بع�ض 
ال�صنة  خا�صة  و  اجلدد  الطالب  وجوه 
الأوىل يتجّلى بو�صوح !  تتعّدد الأ�صباب 
هدف  النجاح  هدف  ويبقى  الأهداف،  و 
املر�صو�صني  الطالب  من  الأقلّية 
فمنهم  القاعة.  من  الأول  ال�صف  يف 
باأن  راأى  و  الدرا�صة  و  الدر�ض  مّل  من 
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هدى بيا�صي
�صتعتقد  للكتاب،  الأوىل  قراءتك  لدى 
اأن  الب�صيط  العادي  القارىء  واأنت 
عليك  حتتال  يو�صف  األفة  الدكتورة 
لتبّثك تاأويالٍت ل متّت اإىل دينك ب�صلة 
اإل من بعيد. جراأتها على الطرح والنقد 
انفتاح  حول  الت�صاوؤلت  جّلة  يف  ترميك 
ح�صر  ل  اجتهادات  على  الدينّي  الن�ّض 
لها ول عّد. فاإن كنت قارئا غري متمكن 
�صركها  تدخْل  ل  الّلغة  م�صيدة  من 
باإرادتك كي ل تكفر باإرادتها هي املنّزهة 
من  اإليه  اأنت  �صت�صل  ا�صتنتاج  اأّي  عن 
اأفكارك و�صطحية حتليالتك التي  تلقاء 
تغرقك  حتى  اأمواجها  ب�صيل  �صت�صطدم 
مبنطقها اللغوي يف تف�صري ما مل يجروؤ 
اأحد على اجتياز هّوته خلطورة النزلق 
يف بوؤرة التكفري يف زمن يجد فيه رجال 
دوره  اهلل  ل�صلب  مهّياأون  اأنف�صهم  الدين 
على الأر�ض، فيحّللون ويحّرمون ح�صب 
فقهية  زوايا  ومن  ال�صخ�صية  روؤاهم 
مع  يتوافق  ل  قد  معنّي  ملذهب  تابعة 

الزوايا الأخرى ملذهب اآخر.
عن  تخّلٌف  واختالفها  جهاٌد،  اجتهادها 
فاإذا  قرون،  منذ  املعّلب  الوعي  م�صرية 
اإل معافًى من  دخلت متاهتها لن تخرج 
متنحك  لأّنها  للعقل  الوهمّية  القيود 
ميلك  من  بجراأة  التحليق  ف�صاءات 
املوت  فكرة  يخاف  فال  احلياة  ت�صريح 
حقائق  من  ورثه  مبا  ملزم  غري  لأّنه 
اآخر  دون  جلن�ض  حقوق  �صوى  لي�صت 
ح�صب الروؤيا الب�صرّية ال�صّيقة للمفهوم 

الثقايف الدينّي عنده.
ول�صّك  فاأنت  يو�صف  لألفة  قارئا  كونك 
مغامر مبكت�صباتك ومدلولتها امل�صوؤولة 
عن حجبك واق�صائك عن تو�ّصع الروؤية 
لأّنك تعّلمت اأّن كّل ما ل ينا�صب تقوقعك 
الكون،  ل�صريعة  خمالف  مذهبك  على 
لكّنك ل ت�صتطيع اإل اإن تعرتف بقدرتها 
على الغو�ض يف بحور التف�صريات لتفتح 
الفكرية  التعّددية  احتمالت  اأمامك 
مل  ما  وهذا  النقلية،  غري  واملعرفية 
امللفت  احل�صور  بهذا  قبلها  اأنثى  تفعله 
التي  املح�صورة  املعرفة  رف�ض  للرف�ض. 
تق�صيك عن البحث اأمام املجهول املفتوح 
اأن  يلزمك  والذي  الدللت،  كرثة  على 

تنت�صر على قّلة اإدراكك.
هو  كتاب،  جمّرد  م�صلمة" لي�ض  "حرية 
عقُل  جداً،  اخلا�ض  بالعقل  م�صّلح  حتّد 
واأوؤكد  وت�صتنتج،  وتنقد  حتاور  مفكرة 
ما  كّل  لأّن  تنتقد  ل  تنقد  كلمة  على 
املعنى  قاربت  اأّنها  الدكتورة  به  قامت 
فاّتهمها  احلديث  مبنظوره  الدينّي  
رمّبا.  الكفر  اأو  بالرّدة  ب�صببه  البع�ض 
قارىء  كّل  اأّن"  توؤّكد  التي  وهي  لكّنها 
اأن  يرغب  ما  الن�ض  يف  يجد  اأن  ميكن 
الفعل  ردود  ت�صتغرب  ل  فيه"  يجده 
لغط  من  الكتاب  اأثاره  وما  الهمجّية 
اأنثى  اأّنها  رمبا  مرّده  ونقا�ض  وجدل 
كما  حمدوديتها_  اأو  حدودها  تخّطت 
غمار  لتدخل  الرجال_  بع�ض  يرى 
املفكر  يخرج  ل  �صرو�ض  فكرّية  حرب 
منها معافى. فكيف لو كانت امراأة تعالج 
دون  واجلن�ض  واملرياث  الزواج  ق�صايا 
حرج بل وتتجراأ على امل�ّض بجوهر الدين 

لتعر�ض موقفها فيه.
�صيدتي.. َكوين قارئة ج�صعة، اأعرتف اأن 
وفكرًيا  ودينًيا  لغوًيا  ا�صتوقفني  كتابك 
مرونته  يف  خطر  نّد  اأمام  كنت  واأّنني 
ثورة  بل  ثروة  باأّنك  واأ�صهد  ومنهجّيته. 
ميتلك  مثقف  حولها  يختلف  ل  فكرّية 
اأ�صويّل  مبعيار  املقّيد  غري  احلّر  الوعي 

مت�صدد.
واأهّنىء نف�صي وكّل من ي�صّول له عقله   

التحليق اأبعد واأبعد باإبداعك.

الأوىل  بالذكرى  قريباً  �صنحتفل 
لل�صرارة التي انطلقت من تون�ض لتنت�صر 
الكثري  يف  اله�صيم  يف  كالنار  -حرفياً- 
و  الياب�ض  كّل  على  فتاأتي  الدول،  من 
للحرية  )ح�صٌن،  الأخ�صر  من  القليل 
املادية  اخل�صائر  بني  ما  يرتاوح  ثمن 
يّد م�صرجة متوت(.  بكل  التي  والأرواح 
الذكرى عزيزة علّي، فهي بداأت بخ�صارة 
تخّط  كانت  كاأّنها  ال�صاب  البوعزيزي 
منهجاً ل�صرتجاع احلرّية امل�صلوبة، و هو 
مبداأ الواحد للكّل، الذي ينتج عنه لزاماً 

الكّل للواحد. 
، راأ�صي عاٍل  �صاأحيي هذه الذكرى قريباً 
و يدي على قلبي، فالثورات العربية واإن 
نقطة  جمرد  اأنها  اإل  �صرورية،  كانت 

بداية. 
اإّن  وال�صالم  ال�صالة  عليه  حمّمد  يقول 
وهو  النف�ض،  جهاد  هو  الأكرب  اجلهاد 
املعركة  �صاحة  يف  اجلهاد  من  اأ�صعب 
القد�ض  ال�صاحة  تلك  اإ�صم  كان  )�صواًء 
مل  ولكن  التحرير(.  ميدان  اأو  املحتلة 
لأّنه  النف�ض؟  جهاد  هو  الأكرب  اجلهاد 
لأّننا  واملغريات،  الرغبات  كّل  مقاومة 
عن  اآذاننا  ن�صّم  اأن  نحّب  العرب  نحن 
وراء  ننجّر  واأن  العقل،   ، املنطق  �صوت 
نزعات  النزوات  بهذه  واإذا  اآنية.  نزوٍة 
للعرق  ب  تتع�صّ قبلية  اإنتماءات  بدائية، 
اإن  فما  والطائفة.  واملذهب  واملنطقة 

انتقلنا من مرحلة العت�صام و التظاهر 
اإىل  فيها(  اأبرعنا  )وما  والت�صحية 
احلقيقي  والبناء  الإنتخابات  مرحلة 
م�صترتاً  كان  الذي  اخللل  ظهر  حتى 
يت�صّور  مل  اإذ  وال�صتبداد  القمع  خلف 
دولنا  بناء  اإعادة  اإىل  �صن�صّطر  اأننا  اأحد 
يوماً! الغالبية  العظمى اأم�صت وقتها يف 
الحتجاج على الو�صع القائم ون�صيت اأن 

ت�صتعّد ملا بعده! 
الوا�صحة؟  ال�صيا�صية  الربامج  اأين 
اأين  املنقذة؟  القت�صادية  اخلطط  اأين 
امل�صاريع التنموية والجتماعية املخّطط 
الذي  الهراء  هذا  كّل  مع  بتاأّن؟  لها 
التلفزة،  �صا�صات  على  يوم  كل  يطالعنا 
اأّي  طرح  دون  يعار�ض   وذاك  يوؤّيد  هذا 

بديل؟ 
اليوم  ال�صاحة  على  حزٍب  اأّي  هناك  هل 
ب�صفافية  البالد  لإدارة  متاماً  م�صتعد 
الأحزاب  جميع  مع  التام  بالتعاون  و 

الأخرى املوجودة معه؟ 
كبرية،  جماهري  لها  اأحزاب  هناك  نعم، 
وت�صتحق التقدير لأّنها مل تر�صخ يوماً، 
خلفية  ذات  الأحزاب  هذه  كانت  �صواء 
ال�صعب  اختيار  اأّن  اإل  علمانية،  اأو  دينّية 
ولكن   . مواقف مر�صية  نتيجة  لها جاء 

هل تكفي النية احل�صنة لإعمار بلد؟
الأحزاب،  من  فاملطلوب  تكفي!  ولن  ل 
ال�صعارات  عن  التخلي  الأحزاب،  كّل 

فقد  الف�صفا�صة  والربامج  الرّنانة 
املطلوب منها  اكتفينا منها طيلة عقود. 
خّطة  لة،و  ومف�صّ وا�صحة  برامج  و�صع 
تعتمد  ل  نوعّية  ونقلة  خرباء،  يدر�صها 
اأطالب  ل  اأنا  الوجوه.  تغيري  على  فقط 
بال�صرورة بحكومة تكنوقراط، لكن على 
يتابعون  ني  خمت�صّ مب�صت�صارين  الأقل 
اأداءها.  ويطّورون  الوزارات  اأعمال 
فالطبيب مكانه على راأ�ض وزارة ال�صحة، 
الرتبية  وزارة  راأ�ض  على  والربوف�صور 

وهّلم جرى. 
و  اأردوغان  الطّيب  رجب  دخل  حني 
يف  تركيا  كانت  ال�صيا�صة،  معرتك  حزبه 
ورفع  جاء  فهل  اإقت�صادياً،  حالتها  اأ�صواأ 
ثم  النا�ض  جّي�ض  و  حما�صية  �صعارات 
ا�صتلم احلكم ومل يغرّي فيه �صيئاً؟ حتماً 
بخو�ض  اأردوغان  حزب  فّكر  فحني  ل. 
القت�صادي  برناجمهم  كان  النتخابات، 
وعلى  انتخابه،  مّت  اأ�صا�صه  وعلى  جاهزاً، 
ديونها  اإيفاء  من  تركيا  �صتنتهي  اأ�صا�صه 
باخت�صار،  املطلوب  هو  هذا  قريباً. 
ويريدون  نريد،  ما  يعرفون  اأ�صخا�ٌض 

مثله. 
خا�صة  تخيفني  الدميقراطية  نعم 
ت�صل  لأّنها  تخيفني  منها،  العاطفية 
ظاملاً-  فينقلب  احلكم  اإىل  باملظلوم 

لنف�صه قبل اأّي اأحٍد اأخر.
ن. �صلق

بالدي  تقتحم  الخرى  تلو  ظاهرة 
وجهه  على  تظهر  العياء  وعوار�ض 
كثرياً  تغرّينا  لقد  خيبة.  من  املرتاب 

�صعباً وحكومة. 
حربنا  يف  كربى  ثروة  ا�صتنزفنا  لقد 
الطاحنة مع احلالة القت�صادية املرتّدية 
دوماّ يف اأر�صنا. كنا ن�صمع اأّن فالناً هاجر 
البالد  تركت  الفالنية  العائلة  اأّن  اأو 
التي  امل�صطربة  الأمنية  الأو�صاع  ب�صبب 
اأّما اليوم  كانت الدافع الوحيد للهجرة. 
فقد غادرنا �صبابنا لأّنهم �صعروا بالعجز 
الهجرة  اأنياب  اأّن  فوجدوا  وطنهم  يف 

الغربة اأقّل فتكاّ من العجز !
عدّو  الفقر  لكّن  اأعزائي  يا  وباء  الغربة 
لكن  ال�صّم  من  جرعة  الغربة  مهني. 

الرتياق لي�ض الأياب اأبدا.
اجلرداء  واأر�صنا  الظماأ  ي�صكو  �صبابنا 
م�صت�صرية  اأمرا�ض  ثّمة  ترويه،  تعد  مل 
تعاجلها  اإمنائية  فكرية  مبا�صع  حتتاج 
من جذورها وخ�صارة لبنان ل�صبابه املنتج 
اأعظم هذه الكوارث واأ�صدها  واملبدع من 

اإحلاًحا .
يف  ندر�ض  ملاذا  اأت�صاءل:  كنت  لطاملا 
ول  ونتائجها  الهجرة  اأ�صباب  املدر�صة 

ندر�ض حلوًل لها؟ اإّن ال�صبب ب�صيط جداّ 
ول  والنتائج  الأ�صباب  نعرف  اأّننا  وهو 

نغامر بالوقت لإيجاد احللول! 
وها نحن اليوم نرى براعم لبنان الفتّية 
ودبي  والربازيل  اأ�صرتاليا  يف  تتفّتح 

والوليات املتحدة.
فاإىل متى؟ اإىل متى تبقى الفو�صى حلًنا 
رتيًبا يف حياتنا اليومية؟ وتبقى البطالة 
يكون  اأن  اأيعقل  بك�صره؟  نحلم  روتيًنا 
عدد املهاجرين من لبنان اأكرب من عدد 

�صكانه احلاليني؟
يريدون  ل  العمل  عن  العاطلون  �صبابنا 
ليبارحون  لبنانهم  يف  فر�صة  �صوى 
يعطيهم هذه  الغّناء. فمن  اأر�صهم  فيها 

الفر�صة؟ ومن ميد لهم يد العون ؟
ب�صرى اآمنة 

والتعارف،  ال�صتجمام  مكان  اجلامعة 
بل وال�صرتاحة من عنان التعب ملدة 11 

عاما و اأكرث .
قدا�ض  در�ض،  حاجتنا  انو   : رمي  تقول   
لزم  �صار  حاجة!  مندر�ض  �صرلنا 
متوجهة  الكتاب  وتغلق  �صوي.  نرحتلنا 
نحو الباب مغادرة القاعة فتبّث احلما�ض 
يف روح البقية  لرتى الطالب واحداً تلو 
والدكتور  اخلارج  نحو  يتوجهون  الآخر 

اآخر همو!!
�صباب �صنة ثانية و ثالثة ينتظرون على 

 " اأوىل  �صنة  طالبات  قاعات  مداخل 
ليلقط الواحد منون �صي �صبية جديدة 
حلوة " و يبداأ عر�ض الع�صالت و املظاهر  
مقّدما خدماته -  مبا اأنه ذو خربة – و 
املواد  بع�ض  اأي�صا  و  جيداً  املكان  يعرف 
لكن  و  مرات  ع�صر  حوايل  اأعادها  الذي 

مل يحالفه احلظ لي�ض اأكرث !
اللبنانية  اجلامعة  به  نطقت  ما  هذا 
ما  و  الأول  اليوم  من  القبة  طرابل�ض 

خفي كان اأعظم !!!   
�ض. مراد

النظافة شعبة من شعب اإليمان
فال تجعلوا إيمانكم ضعيفًا

 بلدية طرابلس
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�صوؤال  عليكم  طرحت  املا�صي،  العدد  يف 
كانت  اإن  يل:  بالن�صبة  جوهرياً  يعترب 
عن  مغّيبة(  )اأو  غائبة  �صبه  الدولة 
 – امتناعنا  يف  حّجتنا  فما  طرابل�ض، 
الطوعّي- عن القيام باأّية مبادرة فردّية 
مظهر  من  قلياًل-  لو  –و  ن  حت�صِّ قد 
بناياتنا ف�صارعنا فحاراتنا فاملدينة كلها؟
اأّنني  مع  و  متاماً،  توّقعت  كما  طبعاً 
تقتلني،  تكاد  العبارة  هذه  اأّن  اإىل  اأ�صرت 
الزمالء  من  العديد  قراءة  بعد  اأّنه  اإل 
على  الكجميع  اتفق  للمقال  والزميالت 

اإجابة واحدة "عم حتلمي". 
حتى  يومني  مدة  نف�صي  على  تقوقعت 
خمتلفة،  فعٍل  رّدات  ت�صلني  بداأت 
على  فّيا  ق�صدك  �صو  معّلقة،  "حديقة 
ما  البلد  لأنو  ريت!  يا  واهلل  املزبوط؟ 
كّل  لو  الأهم  و  اأوك�صيجني!  ذّرة  فيها 
الزبالة  كانت  ما  بيتو  قدام  كّن�ض  واحد 

مكومة عالطرقات". 
اأو   – النظري  مقايل  حتّول  هكذا   
و  حتقيق،  و  بحٍث  اإىل  التنظريي- 

مت�صعِّب،   و  طويل  املو�صوع  اأّن  اكت�صفت 
الحتمالت،  من  الكثري  على  يحتوي  و 
كدت  والأبواب اجلديدة، حّتى  الأفكار  و 
املبادرة  هي  الأ�صا�صية  الفكرة  اأّن  اأن�صى 
دعمها  و  تطويرها  اأّما  فقط،  الفردّية 
فبالرغم من اأّنه اأمر مهم، اإل اأنني قّررت 
تركه ملقالت لحقة )و اأنا التي كنت اأكره 

املقالت البيئية املمّلة!(.
فـاحلديقة  ب�صيطاً،  الأمر  اأبقينا  اإذا 
لكّنها  املباين،  اأ�صطح  ت�صمل  املعلَّقة 
حتى  و  املنازل،  �صرفات  كّل  اأي�صاً  ت�صمل 
يكون  اأن  بال�صرورة  لي�ض  اإذ  النوافذ، 
لذا  فرقاً.  ُيحدث  حتى  �صخماً  الأمر 
توجهت اأوّل لزيارة بع�ض ال�صيدات ممن 
اأنواع  بجميع  منازلهن  �صرفات  تذخر 
الكثري  فت�صفي  ال�صجريات،  و  النباتات 
من احليوية على املبنى كاماًل، حتى اأّنك 
اإذا األقيت نظرة عليه فاإّن اأول ما ي�صّدك 
ت�صطّف  اخل�صراء.  ال�صرفة  تلك  هو 
�صجريات  جمانة  ال�صيدة  �صرفة  على 
اجلوري،  الورد  و  النتكلي  اليا�صمني 

الأخرى،  الأنواع  من  العديد  جانب  اإىل 
غريها،  اأو  مو�صمّية  نباتات  كانت  �صواء 
و  املردكو�ض  و  احلبق  اإىل  طبعاً  اإ�صافًة 
قالت  العطرية.  النباتات  من  غريها 
بدوام  اأعمل  كنت  حني  ب�صراحة،  يل: 
الإعتناء  علّي  ال�صعب  من  كان  كامل، 
و  وقتاً  حتتاج  فهي  النباتات،  هذه  بكّل 
ال�صيئان  هما  وال�صرب  والوقت  �صرباً. 
تعملني.  عندما  اإليهما  تفتقدين  اللذان 
�صمحت  لذا  اأكرث  وقتاً  اأملك  الآن  لكني 
على  اخل�صراء  امل�صاحة  بزيادة  لنف�صي 
ال�صرفة، مع كّل ما يعنيه هذا من عناية 
دائمة و ت�صذيب و تهوئة للرتبة من حنٍي 
"كل  فتقول:  زينب  احلاّجة  اأما  لآخر. 
ال�صنوات،  مّر  على  بنتي جمعته  يا  هيدا 
و الكثري منه مليٌء بالذكريات اجلميلة، 
و  اأ�صهرتي  و  اأبنائي  فبع�صها هدايا من 
الآخر  البع�ض  و  ال�صباب،  اأحفادي  حتى 
خالل  زوجي  املرحوم  مع  ا�صرتيته 
نزهاتنا فكنت اإذا اأبديت اإعجابي بورداٍت 
كبرية احلجم و رائعة اللون ا�صرتاها يل، 

بحقو،  �صي  كل  يل:  قالت  و  �صحكت  ثم ّ
لكّنها  جداً.  غالية  هذه  الورد  �صجريات 
على  الأمل  خيبة  راأت  حني  ا�صتدركت 
اأحّبها  النبتة،  هذه  اإىل  انظري  وجهي: 
متتّد  و  الألوان،  كّل  من  زهوٌر  لها  لأّن 
متّديها  اأن  ت�صتطيعني  فاأنت  ب�صرعة. 
و  الباب  جوانب  اأو  "الدرابزين"  على 

فعاًل كان منظرها مبهجاً جداً.
"ترّبي" اأرزة  كانت  جدتي  اأّن  اأنا  اأذكر  و 
كنا  حني  و  اأرزة!  ال�صرفة.  على  جميلة 
ال�صقف،  لتخرتق  �صتكرب  اأّنها  لها  نقول 
ال�صقف،  تالم�ض  جتيبنا:"حني  كانت 
اأّي م�صجد  اأزرعها يف حديقة  و  �صاآخذها 
عند  مل�صته  ما  متاماً.    ح�صل  ما  هذا  و 
هو  �صاألتهّن  اأو  قابلتهّن  من  جميع 
تكون  تكاد  حتى  بنباتاتهّن  تعلقهّن 
حتتاج  بالفعل  هي  و  األيفة.  حيواناٍت 
اأكرث،  يكن  مل  اإن  متاماً،  العناية  نف�ض 
فعلينا اأن ن�صقيها يف اأوقات حمددة و اأن 

ل نغفل عن اأّي تغرّيٍ قد يطراأ عليها. 
ماذا عن الأ�صطح؟ تقنياً، اإذا اعتمدنا مع 

الأ�صطح نف�ض مبداأ ال�صرفات، اأي بو�صع 
ترتيبها  و  الأحجام  كّل  من  اأحوا�ض 
ب�صكل جميل و متنا�صق فلن جند م�صكلة 
اأبداً. اأما اإذا فّكرنا يف تخ�صي�ض م�صاحات 
ن�صقيها،  و  نزرعها  ثم  بالأتربة  لنمالأها 
فهذا  بينها،  ماٍء  نافورة  ن�صع  حّتى  اأو 
قبل  م�صبق  تخطيط  اإىل  اإّما  يحتاج 
الزمالء  اأحد  اأخربين  -كما  اأو  البناء، 
لل�صطح- كاملة  �صيانة  اإىل  املهند�صني- 
بح�صب  كلفته  تختلف  تاأهيل-  اإعادة  اأي 
الو�صع احلايل لل�صطح و م�صاحته. و قد 
يل  بدت  التي  الأرقام  بع�ض  يف  تداولنا 
املتوقع،  من  قلياًل  اأعلى  الأوىل  للوهلة 
البعيد  املدى  على  التفكري  بعد  اأّنه  اإل 
بالتكاليف  مقارنًة  مقبولة  الكلفة  فاإّن 

الباهظة الناجمة عن التلوث. 
ما املطلوب اإذاً؟ القليل فقط من املبادرة 
امل�صرتكة بني وزارات ال�صحة و ال�صياحة 
دعك  بهم  الأمر  �صاق  واإذا  الداخلية.  و 
وا�صرِت  ال�صارع  اىل  فقط  انزل  منهم 

نباتاتك بنف�صك!   

العرف  و  ال�صرع  كفله  الذي  هو  احلق 
ل  الذي  ذاك  هو  الد�صتور،  و  القانون  و 
يحّق لأحد اأن يفاو�ض اأو ي�صاوم اأو يعطي 
اإيجابيا  اأو  كان  �صلبياً  به  ياأخذ قراراً   اأو 

من غري موافقة �صاحب احلق .
اأّن  �صحيح  هل  ؟  حّقها  من  املراأة  فاأين 
املراأة هي اأّول املفّرطني يف حقوقها و مل 
عليها  لت  ف�صّ بل  ل   ، اأهمّية  اأّية  تعرها 

الكثري من الأمور ؟
اأّيتها املراأة من اأين نبداأ و اإىل ماذا نهدف 

و اإىل اأين ن�صري؟
هو  هل  ؟  ُيوؤخذ  اأم  ُيعطى  احلق  هل 
وهل  ؟!  جدارة  عن  ا�صتحقاق  اأم  مكافاأة 
و  وا�صحة  روؤيا  حّقا  الن�صاء  متتلك 

معرفة بحقوقهن؟
ماهو حّق املراأة ؟ اأين يبداأ و اأين ينتهي؟ 
ومتى  واملباحات؟  املحظورات  هي  ما 

يتعار�ض حّقها مع املجتمع والرجل ؟!
اإذا كان احلق مُينح فلماذا مل تاأخذ املراأة 
الذي  من  ؟   الب�صرية  فجر  منذ  حّقها 
كاملة  اأخذ حقوقها  ترى من  يا  حرمها 
و  واجباتها  يحّدد  اأن  ي�صتطيع  ومن  ؟ 

حقوقها ؟!
احلقوق  من  هو  التعليم  يف  احلّق  األي�ض 

املقّد�صة لكّل بني اآدم ذكرا كان اأم اأنثى ؟! 
طالب  ي�صّد  اأن  على  قادر  اأحد  من  هل 

العلم ؟
بناء  هو  املراأة   به  تقوم  عمل  اأعظم  اإّن 
الأمم   و  املجتمعات  تنحدر  فلم  الأجيال 
اإل حينما نزعت املراأة عنها �صفة الأنثى 
و راحت تفت�ض يف ذاتها عن الرجل. رغم 
يف  بامل�صاركة  حّقها  يحرمها  ل  هذا  اأّن 
اتخاذ  و  احلكم  يف  و  ال�صيا�صّية  احلياة 
لها  �ض  نخ�صّ اأن  حّقها  من  نعم  القرار. 
اأماكن خا�صة كالكوتا الن�صائية ولكن هل 

هذا يحقق رغباتها ؟
الرجل  هو  املراأة  بحّق  نادى  من  اأّول  اإّن 

الذي تّتهمه ب�صلبها حقوقها.
الطاحمة  ال�صفافة  اأّيتها  تنخدعي  فال 
توؤخذ  الكالم  بكرثة  فلي�ض  الواعية 
و  ت�صميماً  يتطلب  احلّق  لأّن  احلقوق 
اإرادة هو يوؤخذ عنوة و ل ُيعطى عن ر�صى 
و  التّجار  جمالت  يف  اللهو  من  دعك   .
الذي  حّقك  و  خيارك  حّددي  الفّجار، 
عائلتك  العتبار  بعني  اآخذة  ير�صيِك  
واأولدك، وعندما حتّددين خيارك �صوف 

ت�صلني اإىل حقك من حيث ل تدرين.
ر�صوان بريوتي

ن�صرين �صلق

رعى وزير ال�صوؤون الجتماعية وائل اأبو 
زخيا،  انطوان  مب�صت�صاره  ممثاًل  فاعور 
املتو�صطي"  الزيتون  "معر�ض  افتتاح 
وقع  وقد  الثقايف".  ال�صفدي  "مركز  يف 
الختيار على �صجرة الزيتون ملا جت�صده 
من  متثله  وملا  ال�صالم،  وقيم  معان  من 
�صمن  امل�صاركة  الدول  جتمع  هوية 
– تون�ض  حو�ض البحر املتو�صط )لبنان 
– ايطاليا(. ويكت�صب املعر�ض  – فرن�صا 
اأهمية كبرية جلهة توعية اجليل النا�صئ 
وحت�صي�صه على القيمة الرتاثية ل�صجرة 
بني  الثقايف  التبادل  واأهمية  الزيتون، 
مو�صوع  حول  املتو�صط  حو�ض  دول 
بلد  كل  ومتميز يف  بينها،  فيما  م�صرتك 
اأول  كونه  اإىل  اإ�صافة  البلدان،  هذه  من 
م�صروع  عمل  فريق  برامج  من  برنامج 
لبنان،   4( التغيري"  اأجل  من  "ن�صاء 

ممن  ايطاليا(،   2 فرن�صا،   2 تون�ض،   2
�صمن  تدريبيتني  لدورتني  خ�صعن 
م�صروع "ن�صاء من اأجل التغيري" املمول 
بني  وبال�صراكة  الأوروبي  الحتاد  من 
  IRIS ومعهد  ال�صفدي"  "موؤ�ص�صة 
 Provencia Di مقاطعة  يف 
وبال�صراكة  اليطالية   Pescara
للتدريب  العربية  املراأة  "مركز  مع 
 "C A W T A R تر كو - ث لبحو ا و
 GRAIF وجمموعة  تون�ض،  يف 
وتفعيل  دعم  بهدف  وذلك  الفرن�صية، 
املحلية  ال�صلطات  يف  القيادي  املراأة  دور 
فاعلة  لتكون  املدين  املجتمع  ومنظمات 
التنمية  م�صار  يف  اأ�صا�صية  وحمركة 
ملوؤ�ص�صة  �صبق  وقد  امل�صتدامة.  الب�صرية 
ال�صفدي اأن ا�صت�صافت دورته التدريبية 
اأما  ال�صرتاتيجي"،  "التخطيط  الأوىل 

وحتت  تون�ض  يف  فكانت  الثانية  دورته 
عنوان "اقرتاح واإدارة امل�صاريع". 

وقد ح�صر الفتتاح اإ�صافة اإىل م�صت�صار 
اأحمد  لينا  ال�صيد  فاعور،  اأبو  الوزير 
حممد  املالية  وزير  ممثلة  ال�صفدي، 
كرامي،  اأحمد  الوزير  ال�صفدي، 
غيدو  الإيطايل  التعاون  مكتب  مدير 
بينيفنتو، قن�صل تون�ض يف لبنان الأ�صعد 
املحري�صي، م�صت�صار ال�صفارة الرتكية يف 
لبنان ال�صيد يافوز خيمك، قن�صل تون�ض 
مدير  بيطار،  مي�صال  ال�صيخ  لبنان  يف 
اأ�صرف  اللواء  الداخلي  الأمن  قوى  عام 
ريفي ممثاًل بالرائد بهاء ال�صمد، املن�صق 
ماتيوت�صي،  فيكتور  للم�صروع  العام 
ومن�صقة امل�صروع يف "موؤ�ص�صة ال�صفدي" 
الحتادات  من  وح�صد  بغدادي،  �صمرية 

واجلمعيات الن�صائية والنقابية، 


