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ــع )350- ــرن الراب ــن الق ــاين م ــف الث ــك يف النص ــارون الناس ــس م ــاش القدي ع
ــو، يف منطقــة تدعــى القورشــية والتــي تقــع  410( عــى قمــة جبــل يدعــى ناب
بــن أنطاكيــة وحلــب. وآثــر الحيــاة يف العــراء صيفــاً وشــتاًء ليــالً ونهــاراً. وتجــرد 
عــن كل يشء عائشــاً يف اإلماتــات واألصــوام والصــالة. فاشــتهر كثــراً وذاع صيــت 
قداســته يف كل األقطار.فكتــب لــه القديــس يوحنــا فــم الذهــب مــن منفــاه يف 
القوقــاز يطلــب بركتــه وصالتــه. وســّاه مطرانــه تيودوريطــس القــوريش »مارون 
اإللهــي«، كان يشــفي كل مــن يــأيت إليــه طلبــاً للشــفاء مــن أمراضــه الجســدية 

والنفســية بــدواء واحــد هــو الصــالة.

عنــد وفاتــه أخــذ جثانــه ســكان البلــدة املجــاورة ودفنــوه يف بلدتهــم واعتــروه 
كنــزاً مثينــاً وبنــوا عــى اســمه كنيســة.

ــية إىل  ــن القورش ــوريش، م ــم الق ــهرهم ابراهي ــارون وأش ــذ م ــض تالمي ــاء بع ج
ــرون،  ــة والب ــل والجب ــرود جبي ــاكنن يف ج ــن الس ــروا الوثني ــان ليب ــال لبن جب
فحّولوهــم إىل مســيحين عــى اســم مــارون. بينــا كان تالميــذه يف شــايل 
ســوريا عــى مقربــة مــن أفاميــا وحــول ديــر القديــس مــارون عــى العــايص قــد 
كّونــوا جاعــات تعــرف باســم شــعب مــارون. ثــم انتــروا يف كل مــن ســوريا 
ــة  أوالً  ــن اليعاقب ــم م ــذي كان يالحقه ــاد ال ــن اإلضطه ــاً م ــان هرب ــاؤوا لبن وج
ومــن العــرب ثانيــاً وســكنوا عنــد إخــوان لهــم. واختــاروا جبــال لبنــان املنيعــة 
مقــراً لهــم ليحافظــوا عــى اإلميــان باللــه والحريــة يف عيــش كريــم. وملــا اكتملــت 
مقومــات »اإلســتقالل«، انتخبــوا يوحنــا مــارون بطريــركاً عليهــم وأسســوا كنيســة 
مارونيــة قامئــة بذاتهــا داخــل الكنيســة اإلنطاكيــة. وتابعــوا انتشــارهم جنوبــاً يف 
لبنــان ثــم قــرص واملناطــق العربيــة ويف بلــدان اإلغــراب محافظــن بدقــة عــى 
مقومــات النســك التــي اتخذوهــا عــن اآلبــاء املؤسســن. وكان لهــم دور طليعــي 
يف تكويــن لبنــان، وطنــاً مــالذاً لــكل إنســان مظلــوم أو مضطهــد يف مســرته عــى 

األرض.

تخــص الكنيســة املارونيــة اليــوم الثــاين مــن شــهر آذار ألول بطاركتهــا القديــس 
يوحنــا مــارون. وخالصــة األبحــاث يف هــذا القديــس أنــه ولــد يف قريــة رسوم يف 
منطقــة الســويدية، قــرب انطاكيــة، عــى العــايص، يف النصــف األول مــن القــرن 
الســابع، ونشــأ يف أرسة مســيحية تقيــة. كان اســم أبيــه اغاتــون، وأمــه أنوهاميــة.

تلقــى دروســه يف إنطاكيــة وهنــاك روايــة تقــول انــه أُرســل عــى القســطنطينية 
وعــاد منهــا عــى أثــر وفــاة والــده ثــم دخــل ديــر مــارون الشــهر عــى العــايص، 

بقــرب أفاميــة، بينهــا وبــن حــاة. 

رقـّـّي اىٍل درجــة الكهنــوت املقــّدس وســّمي »يوحّنــا مــارون« ومطرانــاً فيــا بعــد 

ــاً يف لبنــان الّشــايل،  ــة عــام 676، الواقعــة حاليّ عــى منطقــة البــرون يف فينيقيّ
ــة«.  ــرون املارونيّ ــيّة الب ــاً »أبرش ــة، وحاليّ ــة البطريركيّ ــابقاً بالنياب ــة س واملعروف
ــاً بخدمــة الّنفــوس،  ــم أبرشــيته متفاني ــور عــى تنظي عمــل هــذا األســقف الغي
وهديهــم إىل اإلميــان القويــم، مناضــالً ضــّد البــدع مــا حمــل كنيســته أن تنتخبه 
بطريــركاً عــام 685 مقــّدرة لــه مواقفــه الحازمــة يف وجــه االضطهــادات املتالحقــة 
ــة مســرة  ــه طيل ــع عن ــع وداف ــذي راف ــة لشــعبه، ال ــة والوطنيّ ــه الروّحي وقيادت
ــة  ــه الّشــايّل يف قري ــه يف تراب ــذي احتضن ــان، ال ــة وصــوالً إىل لبن ــدرب الّصعب ال
كفرحــي الواقعــة يف منطقــة البــرون الوســطى الّشــاهدة للمعبــد، الّــذي ُدفــن 
فيــه ُوشــيّد عــى اســمه املعــروف بـ«ديــر مــار يوحنــا مــارون«، وهــو يحتفــظ يف 

قلــب كنيســته بـ«هامــة« هــذا البطريــرك القديــس.

ــر كفرحــي، 9 شــباط ســنة 707، وعــام  ــن يف دي ــارون وُدف ــا م ــار يوحن ــويف م ت
ــباط  ــن ش ــع م ــوم التاس ــص الي ــذكاره إىل 2 آذار وتخّص ــده وت ــل عي 1787 نق

ــة. ــة املاروني ــارون أب الطائف ــس م للقدي

ــى  ــاً ع ــا كان مطران ــارون«، مل ــا م ــاروين األول »يوحن ــرك امل ــى البطري ــد بن لق
ــايص  ــى الع ــارون ع ــار م ــر م ــتمراراً لدي ــون اس ــي ليك ــراً يف كفرح ــرون، دي الب
الــذي قتــل رهبانــه وتبعــرت محتوياتــه. وبعــد انتخابــه بطريــركاً )707-685(، 
اتخــذ لــه كرســياً يف الديــر ونقــل إليــه هامــة أي »جمجمــة« أبينــا مارون وســّاه 
ديــر »ريــش مــوران« أو »رأس ســيدنا مــارون« نســبة إىل هــذه الذخــرة الثمينــة.

ازدهــر الديــر وكــر رهبانــه مــع األيــام وظــّل قامئــاً إىل مــا بعــد العهــد الصليبــي. 
واجتمــع فيــه األســاقفة املوارنــة أكــر مــن مــرة ليتدارســوا شــؤون الطائفــة.

تعــرض الديــر للتخريــب والســلب والنهــب والتدمــر أكــر مــن مــرة يف العهــد 

واالرض منذ 1605 سنةمــار مــارون واملوارنــة، تجــذر باالميــان 

مار مارون

مار يوحنا مارون

دير مار يوحنا مارون– كفرّحي– البرتون
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ــاؤه  ــاد بن ــرة كان يع ــام. ويف كل م ــور األي ــّكام وج ــّدل الح ــل تب ــاين بفع العث
ليتابــع نشــاطه الروحــي والثقــايف والحضــاري والوطنــي. ويف أواخــر القــرن 

الثامــن عــر أمــر البطريــرك يوســف اســطفان )1787( بإعــادة بنائــه بعــد أن 
كان خرابــاً. وبــّدل اســمه مــن »ديــر ريــش مــوران« إىل ديــر مــار يوحنــا مــارون.

ــل  ــو تحوي ــا الحل ــرك يوحن ــريك برئاســة البطري ســنة 1812 قــرر املجمــع البطري
الديــر إىل مدرســة لتنشــئة الكهنــة يف أيــام املطــران جرمانــوس تابــت. ويف أيــام 
املطــران فريفــر )1872-1889( توســع بنــاء املدرســة ليســتقبل تالمــذة علانيــن 
أيضــاً. واشــتهرت املدرســة وكان القنصــل الفرنــي يف طرابلــس يحــر يف آخــر 

كل ســنة مدرســية حفــل التخريــج.

واســتمرت املدرســة يف تقدمهــا مع املونســنيور بطــرس ارســانيوس )1909-1889( 
وتوقفــت أثنــاء الحــرب العامليــة األوىل. ولكنهــا فتحــت أبوابهــا أمــام املحتاجــن 
مــن أبنــاء املنطقــة ولبنــان. وكانــت تقــدم شــهرياً آالف الوجبــات مــن الطعــام. 
ثــم عــادت بعــد الحــرب مــع املطــران اليــاس شــديد )1926-1950( ولكــن بتعــر 
نظــراً لفــراغ املنطقــة مــن الســكان. وســنة 1950 فتحــت أبوابهــا لتصبــح مدرســة 
اكلريكيــة للدعــوات املتأخــرة وتخــّرج منهــا أكــر مــن مائتــي وخمســن كاهنــاً 

إألى أن أقفلــت نهائيــاً يف مطلــع الســبعينات.

ــعادة )1986- ــل س ــس امي ــران بول ــر، راح املط ــم الدي ــن ترمي ــاء م ــد االنته بع
ــارون. ــار م ــرة م ــتعادة ذخ ــم باس 2012( يهت

ــي  ــطفان الدويه ــرك اس ــة كالبطري ــون املوارن ــاروين، واملؤرخ ــد امل ــروي التقلي ي
واملطــران يوســف ســمعان الســمعاين واملطــران يوســف الدبــس واألبــايت 
ــرون  ــاً عــى الب ــح مطران ــذي أصب ــارون، ال ــا م ــد، أن الراهــب يوحن بطــرس فه
ــره  ــن دي ــارون م ــار م ــة« م ــه »جمجم ــل مع ــاروين األول، نق ــرك امل ــم البطري ث

ــر  ــم »دي ــه اس ــق علي ــذي أطل ــر ال ــي يف الدي ــيّه يف كفرح ــايص إىل كرس يف الع
ريــش مــوران«، و«صمــد فيــه رأس القديــس مــارون ليتبالــغ املؤمنــون يف تكرميــه 

ــه«. ــه إىل الل ــاءه وصالت ــوا دع ــفعوه ويلتمس ويستش

 )Ladovico Jacobilli( ــي ــو جاكوبي ــايل لوردوفيك ــؤرخ اإليط ــاً امل ــروي أيض وي
ــو، البنديكتــاين،  وهــو مــن مدينــة فولينيــو، »إن األب ميشــال، مــن أمــراء أوبيل
ملــا كان رئيســاً لديــر الصليــب يف منطقــة ساســوفيفو قــرب فولينيــو، ذهــب ســنة 
ــن  ــان الذي ــن الرهب ــة م ــة خاص ــل، بنعم ــة وحص ــارة األرايض املقدس 1130 لزي
ــكل إكــرام  ــا ب ــر رأس مــارون، عــى هامــة القديــس وحمله ــوا يحرســون دي كان
ووضعهــا يف كنيســة ديــره حيــث جــرت بشــفاعته عجائــب وشــفاءات كثــرة«.

ســنة 1490، أمــر مطــران فولينيــو بنقــل الذخــرة إىل كاتدرائيــة فولينيــو حيــث 
ــن لتكــرم بتطــواف يف  ــن شــهر آذار عــى املؤمن تعــرض كل ســنة يف العــارش م

شــوارع املدينــة.

ــو،  ــل ســعادة إىل مطــران فوليني ــس امي ــب ســيادة املطــران بول ســنة 1998 كت
ــف  ــارون وكلّ ــار م ــه باســتعادة ذخــرة م ــره عــن رغبت ــدو، ليخل ــو برتول أردوين
املونســنيور منــر خراللــه نائبــه العــام )مطــران أبرشــية البــرون املارونيــة 
ــارة  ــد استش ــو بع ــران فوليني ــق املط ــة. واف ــاالت الالزم ــام باإلتص ــايل( القي الح
الكــريس الرســويل عــى إرســال الذخــرة إىل لبنــان وأودعــت يف الكــريس البطريــريك 

يف بكــريك يف 12 كانــون األول 1999.

ويف 8 كانــون الثــاين 2000 نقلــت الذخــرة إىل كــريس مطرانيــة البــرون يف كفرحي 
حيــث أقيــم احتفــال كبــر ترأســه غبطــة البطريــرك الكاردينــال مــار نــر اللــه 
بطــرس صفــر وشــارك فيــه الســفر البابــوي وعــدد كبــر مــن املطارنة والرســمين 
ومطــران فولينيــو عــى رأس وفــد مــن أبرشــيته. وأودعــت يف كنيســة مــار يوحنــا 
مــارون. ونرجــو اليــوم أن تكــون هــذه الذخائــر بالنســبة لنــا مبعــث قــوة ورجــاء 
جديــد لنقتفــي ســرة حيــاة أبينــا مــارون فيحفــظ كنيســتنا املارونيــة ثابتــة يف 

إميانهــا ويبقــى لنــا لبنــان أرض إميــان وقيّــم إنســانية وحضــارة محبــة وســالم.

............................................................................... لجنــة الثقافــة 

ذخرية مار مارون
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تجتمــع الجاعــة العيليِّــة يف رعيــة مــار اليــاس الكحالــه شــهرياَ، تناقــش مواضيع 
ــة مبرافقــة مرشــد روحــي، وتتشــارك هــذه  ــة وتربوي ــة، روحي ــة، إجتاعي حياتي

الجاعــة املؤلفــة مــن ســتة أزواج خراتهــا بحســب املوضــوع املتنــاول.

اليوم االبريش 14
كعادتهــا شــاركت الجاعــة العيليــة مــع بعــض عائــالت الرعيــة هــذه الســنة يف 
اليــوم األبــريش الرابــع عــر للعائــالت الــذي أقيــم بتاريــخ 2015/4/26 برعايــة 
ــع  ــي م ــداس االله ــل بالق ــذي احتف ــر ال ــس مط ــران بول ــية املط ــي األبرش راع
لفيــف مــن اآلبــاء يف مدرســة الحكمــة هــاي ســكول عــن ســعادة. وهــو يــوم 

تجتمــع فيــه ســنويًّا عائــالت مــن رعايــا أبرشــيّة بــروت املارونيّــة مــع أوالدهــم 
وهــذه الســنة كان بعنــوان »عيلــة بقلــب عيلــة« حيــث تنــاول فيــه أخّصائيــون 
العالقــة الصحيحــة بــن العائلــة الجديــدة والعائلــة التــي نشــأت منهــا وعالقتهــم 
مــع أوالدهــم واالهتــام واملشــاركة بــن األجيــال يف العائلــة الكبــرة الواحــدة.

قداس عيد العائلة يف الرعية
كــا احتفلــت بقــّداس احتفــايل مبناســبة عيــد العائلــة يف الرعيّــة بتاريــخ 
العائلــة يف  لجنــة  رئيــس  خليــل  طانيــوس  الخــوري  ترأســه   ،2015/05/17
األبرشــية، شــاركت فيــه عائــالت مــن الرعيّــة والهيئــة االداريــة يف مركــز راعويّــة 
ــة، املســؤولن يف مركــز االصغــاء ومركــز االعــداد للــزواج واملندوبــن عــن  العائل
الجاعــات العيليــة يف األبرشــيّة وبحضــور رئيــس البلديـّـة الــذي يُشــكر باملناســبة 
ــة. ــون الكنيس ــدة يف صال ــاء معاي ــّداس لق ــال الق ــاعدته. ت ــه ومس ــى اهتام ع

ــا تنظــم  ــية ك ــة واالبرش ــدة نشــاطات يف الرعي ــة بع ــة العيلي وتشــارك الجاع
ــة ســنويّة. ــة ورياضــة روحيّ ــي ســنوي خــاص بالجاع نشــاط ترفيه

خــوري نجــوى   ......................................................................

أخبار مجتمعنا املحيل: الجمعيات الروحية، األهلية واإلجتاعية ...

الجاعة العيليِّة – رعية مار الياس الكحاله



صفحة 5شو يف ما يف؟ الكحاله   |  عدد 10 |  آب 2015

 shoufimafi@kahale.net - www.kahale.net بإدارة لجنة اإلعالم يف منظمة تـطـويـرميكنكم قراءة هذه النرشة املحلّية املجانّية عىل

ــي  ــب الت ــرز املواه ــن أب ــو م ــم ه ــيقى والرني ــه باملوس ــرّب اإلل ــبيَح ال إنَّ تس
أُعِطيَــت لإلنســان للتعبــر عــن معــاين الحــق والخــر والجــال، صفــاِت الخالــق 

ــة.  ــاِة الرعويّ ــف الحي ــات يف تآل ــة الجوق ــا أهميّ ــن ُهن ــدع، م املُب

فالرتيــل والتلحــن علينــا أن نعترهــا وســائل وأدوات وضعــت أمانــة بــن أيدينــا 
مثلهــا مثــل كافـّـة هبــات الــرّب لــذا علينــا اســتخدامها لغايــات الخــر وملســاعدة 
األفــراد واملجتمعــات. فالصــوت الرخيــم والتلحــن الجميــل لهــم القــدرة الهائلــة 

عــى مســاعدة اآلخريــن مــن األفــراد للتطــّور ثقافيــاَ، اجتاعيــاً ودينيــاً.

ــدف  ــاً به ــام كنســياً ورعوي ــادواين دور ه ــوس الب ــار أنطوني ــة م ــة رعي إن لجوق
ــن  ــد مأخــوذة م ــدور قواع ــذا ال ــذا كان له ــة، ل ــاة الكنيســة والرعيّ ــاش حي إنع
ــاليص  ــيح الخ ــل املس ــق لعم ــا تحقي ــا. فالليتورجي ــة وليتورجيته ــة الكنيس طبيع
الــذي يتابــع حضــوره وعملــه فيهــا فالرتيــل جــزء ال يتجــزأ مــن العمــل الطقــي.

ــتاذ  ــر األس ــم نذك ــن بينه ــوس 45 عضــواً منتســباً، وم ــار أنطوني ــة م ــدى جوق ل
كــال مكــرزل )رئيــس الجوقــة(، ســعد بجــاين وعمــر مكــرزل )عازفــن(، نبيهــا 
ــي  ــا اي ــل، فالنتين ــا أنطــوان أيب خلي ــة(، لي ــات عام ــرزل )عالق ــن مك اســر، مرل
ــة الصنــدوق(، مــرا رزق  ــا ايــي بجــاين )أرشــيف(، ريــم اســر )أمين بجــاين، ريت

ــاء رس(. ــل )أمن ــي أيب خلي ــه، رام الل

وأخــراً علينــا أن نفــرح ونشــكر اللــه عــى املواهــب الصوتيّــة التــي منحنــا إياهــا 
اللــه ولتكــن تلــك النعــم واملقــدرات دفعــاً لتجديــد حاســنا والتزامنــا، دون أن 
ــاً  ــا مرتبطــون ارتباط ــي أنن ــا أن نع ــا صــوت الكنيســة املصــّي، وعلين ــى أنن نن
ــد  ــه تتّق ــذي مــن أجل ــا يســوع املســيح ال وثيقــاً بالكنســية، بهــدف خدمــة ربن

غرتنــا واندفاعنــا يف العمــل يف الكنيســة والشــهادة ملوتــه وقيامتــه...

الجوقــة رس  امــن   .........................................................................

إىل بيــوت الرعيّــة انطلقنــا يف زمــن الصــوم املقــّدس مــع خــادم الرعيّــة الخــوري 
بيــار بــو عبداللــه املحــرم لنتشــارك كلمــة اللــه ورســالة البابــا فرنســيس »الحيــاة 
ــة  ــزة ومنّوع ــة مميّ ــهرات إنجيليّ ــالت يف س ــع العائ ــوم« م ــامل الي ــة يف ع املكرّس

ــاس  ــار الي ــي م ــادة رعيّت ــى ع ــا ع ــعانن، وجريً ــد الش ــرات. ويف مســاء أح الفق
ــد  ــة الســنويّة اســتعداًدا لعي ــة التوب ــور، شــاركنا بالتحضــر لرتب والســيّدة أم الن

القيامــة املجيــدة. 

ويف ليــل خميــس األرسار دعونــا شــبيبة الرعايــا إىل ســجود مميّــز ليســوع الحــارض 
ــور  ــاة ون ــّق والحي ــق والح ــو الطري ــه ه ــن ذات ــا ع ــّدس يعرّفن ــان املق يف القرب

ــا بالشــبيبة  العــامل... كــا حّرنــا مــع األب بشــر معربــس الكرمــي قّداًســا خاصًّ
ــوات  ــات والصل ــذه القّداس ــاركتنا ه ــا ملش ــبيبة جميًع ــو الش ــار، وندع يف 22 أيّ

الخاّصــة بهــم.

ــوم الســبت  ــا بهــم ي ــا خاصًّ ــم الحركــة يف أواخــر كّل شــهر قّداًس ولألطفــال تقي
ــوع  ــع يس ــاّص م ــي خ ــاء ليتورج ــاحًة للق ــون مس ــاول أن يك ــاعة 5,30 نح الس
ــا نســاعده للتحضــر  ــن منهــم كّن واألطفــال مــع بعضهــم البعــض، وباألخــّص َم

ــار. ــوم الســبت 16 أيّ ــة ي ــا كرعيّ ــا به ــي احتفلن ــه األوىل الت ملناولت

ــنة  ــذه الس ــزًا ه ــذي كان مميّ ــّي ال ــهر املرمي ــة الش ــح يف الرعيّ ــنة نفتت وككّل س
حيــث زارت العــذراء بأيقونتهــا كّل يــوٍم منــزاًل مــن منــازل الرعيّة بنشــاط اآلنســة 

ســعاد الزغبــي حيــث أقيَمــت الصلــوات لهــذه املناســبة.

ــا  ــي يجمعه ــة املســيحيّة الت ــا أجــواء العائل ــة نحي ــة الرســوليّة املرمييّ ويف الحرك
ــوق  ــا ف ــنة وم ــر 19 س ــن عم ــد شــارك األعضــاء م ــاء فق ــرح والصــالة واللق الف
ــا  ــر م ــة يف دي ــة برياضــة روحيّ ــس املحــّي يف الحرك ــع املجل ــة م برياضــة روحيّ
ــزل  ــن الضــال يف من ــة االب ــا بحال ــا وتأّملن ــا توبتن ــا جّددن أغســطينوس كفــرا فيه
أبيــه وخارجــه. كــا شــارك األعضــاء مــن عمــر 13 ســنة ومــا فــوق برحلــة ثلــج 
ــف  ــب ومختل ــّل الصلي ــارة إىل ت ــا زي ــاروك تخلّلته ــة أرز الب ــة إىل محميّ ترفيهيّ

كنائــس ديــر القمــر. واجتمــع األعضــاء جميًعــا مــن عمــر 7 ســنوات ومــا فــوق 
ــه  ــالة والرفي ــرة للص ــد العن ــبة عي ــة مبناس ــة الرعيّ ــام يف صال ــي ع ــاء عائ بلق

ــارف. والتع

ــة الســيّدة أّم النــور- الكحالــه هــو »نــور ونــار  عنــوان الســنة يف حركتنــا يف رعيّ
وبّدنــا نولّعهــا« فيــه نتأّمــل مبكامــن النــار والنــور فينــا كأفــراد وجاعــة ونواجــه 
ــيطة  ــوليّة النش ــاة الرس ــدس الحي ــروح الق ــا ال ــّدد فين ــوليّة ليج ــا الرس مصاعبن

واألمينــة، وندعوكــم للصــالة مــن أجلنــا ومشــاركتنا هــذا الهــّم.

................................... الحركة الرســولّية املرميّية - رعّية السّيدة أم النور

جوقة رعية مار أنطونيوس البادواين

نشاطات الحركة الرسولّية املرميّية
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ــق، تخــرج  ــة والبعــد عــن الخال ــه اإلنســان بالخطيئ ــذي يغــرق في يف الوقــت ال
ــة  ــام، والجمل ــذوق الع ــة الت ــوازن اىل حال ــد الت ــت وآخــر أصــوات، تعي ــن وق ب
ــذي  ــزة، والكلمــة املقدســة، واالداء بالصــوت الواعــي والراقــي، ال ــة املمي اللحني
ــة  ــى اجنح ــواًل ع ــليم، ومحم ــكل الس ــى االداء بالش ــدرة ع ــك ادوات الق ميتل

الجــال، مســبحاً الــرب بأفضــل صلــوات التســبيح، إنهــا صــالة الفــرح الحقيقــي.

ديانــا بجــاين بطــرس، صــوت مالئــي ليــس بجديــد علينــا، لكنــه جديــد بإصــدار 
ــة  ــع جوق ــدة كان أبرزهــا م ــات عدي ــد تجــارب وتدريب ــوم ترنيمــي، بع أول ألب
رعيــة مــار أنطونيــوس البــادواين- الكحالــه، صقلــت املوهبــة، وأغنتهــا بالدراســة 

االكادمييــة، وقــد اختــارت يف هــذا األلبــوم ترانيــم ذات الكلمــة واللحــن املميّــزان، 
فهــي تدخــل إىل القلــب والعقــل وتقــدس نفــس املســتمع.

ــرة دواء  ــذه الف ــا يف ه ــت علين ــاء أطل ــمة رج ــو نس ــا« ه ــمة رج ــوم »نس ألب
للقلــوب املكســورة ومــا أكرهــا اليــوم، هــو دواء لعــامل اليــوم املهمــوم، يف زمــن 

رمــادي، زمــن رشيعــة الغــاب والدمــار والحقــد والغضــب، هــو ومضــة نــور يف 
ــرب. ــي تقــود للفــرح، فــرح تســبيح ال ــق الت ــام، هــو الطري عتمــة هــذه األي

بحضــور جاهــري كبــر ضــم أبناء الكحالــه والبلــدات املجــاورة كان يف مقدمتهم 
ممثــل ســيادة املطــران بولــس مطــر راعــي أبرشــية بــروت املارونيــة املونســنيور 
ــوار  ــا الج ــة رعاي ــوين وكهن ــوري االن رشت ــة الخ ــادم الرعي ــيف وخ ــوان س أنط
ــن  ــام املــن الســيدة مارل ــم مق ــات متعــددة وســعادة قائ ــات مــن رهبن وراهب
ــع والصــايف والســيدة  ــر ودي حــداد والســيد جــورج الصــايف نجــل الراحــل الكب
مجدلــة مكــرزل ورئيــس بلديــة الكحالــه وأعضائهــا واملخاتــر وفعاليــات البلــدة 

ورئيــس بلديــة عاريــا وحشــد مــن الفنانــن واملوســيقين واملمثلــن امتــألت بهــم 
ــية  ــوا أمس ــث أمض ــه، حي ــادواين– الكحال ــوس الب ــار أنطوني ــة م ــد كنيس مقاع

أحــّس الجميــع مــن خاللهــا بالخشــوع والفــرح. 

يضــم االلبــوم إحــدى عــر ترنيمــة، أبــرزت مــن خاللهــم الســيدة ديانــا مخــزون 
ــتديو  ــوم يف اس ــّم تســجيل األلب ــد ت ــة، وق ــتها االكادميي ــة، ودراس ــا الفني تجربته
األســتاذ رالــف ســليان وقــد كتــب الكلــات األب موريــس شــمعون واألســتاذ 
ــرزل  ــال مك ــتاذ ك ــن ألحــان األس ــتاذ جــورج منصــور وم ــوس واألس جــان جام
ــع  ــام أيضــاً بالتوزي ــذي ق ــايل ال واألســتاذ طــارق مكــرزل واألســتاذ جــورج الفغ
ــا«  ــيدة ديان ــتاذ جــورج بطــرس »زوج الس ــى األس ــن نن ــع ل ــيقي وبالطب املوس

ــز. ــذ واإلرشاف عــى هــذا العمــل املمي ــام بإعــداد وتنفي ــذي ق ال

ــاين،  ــرس بج ــا بط ــات ديان ــا«، اول ألبوم ــمة رج ــوم »نس ــدار ألب ــال بإص اإلحتف

ونجاحهــا هــذا يضعهــا امــام مســؤولية أكــر، فهــذا الحضــور الواثــق، باإلضافــة 
ــن  ــدفء، والقــدرة عــى االنتقــال ب ــه ال ــة في ــات صــوت عالي ــالك إمكان إىل امت
الطبقــات، صــوت معــر قــادر عــى اداء مختلــف األلــوان الغنائيــة، والجمــع مــا 

ــه واالحســاس.... بــن جــال الصــوت وقدرات

نتمنــى لهــا عــر مجلتنــا تحقيــق واكتســاب نجاحــات باهــرة عــى الصعــد كافــة 
ــم واألغــاين بصوتهــا  ــد مــن الراني ــن منهــا املزي ودوام التقــدم والعطــاء منتظري

الرائــع...

........................................................................ أرز لبنــان ايب خليــل

نسمة رجا: البوم لـ »ديانا بجاين-بطرس«
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»دعوا األطفال يأتون إيّل، ... فألمثال هؤالء ملكوت الله«
خــالل شــهر أيــار 2015، كان اللقــاء الســنوي املعتــاد. احتفلــت رعايــا الكحالــه 
الثــالث بالقربانــة االوىل ألطفــال رعاياهــا خــالل ذبيحــة إلهيــة شــارك فيهــا أهــايل 
االطفــال اىل جانــب بعــض أبنــاء الرعايــا واألقــارب الذيــن أتــوا ملشــاركتهم فرحــة 

املناسبة... 

ــادواين عــى  ــوس الب ــار أنطوني ــة م ــن رعي ــالً م ــار، كان 30 طف ــن أي ــاين م يف الث
ــوري آالن  ــة الخ ــادم الرعي ــرأس خ ــث ت ــة األوىل حي ــاول القربان ــع تن ــد م موع

ــايل: ــائهم كالت ــورد اس ــة، ون ــة اإللهي ــوين الذبيح رشت

إميل جان نويل أيب خليلإليا روجيه صابر

أنطوين عاد مكرزلأنطوان جورج الزغبي

باتريك جورج معلوفإيليو جالل بجاين

تريزا برنار بجاينبريجيت ايي األشقر

تيام شارل الزغبيتيا مارسل مكرزل

جوي رشاد مكرزلجان بول بيارو أيب خليل

راين الياس الزغبيجيوفاين جاد بجاين

ستيفاين جوزف رزق اللهساشا الياس بجاين

رشبل ايي األشقرسيبال بيار أيب خليل

غايل جورج بجاينصوفيا- بيار شادي مكرزل

كيفن جورج بجاينكريستي أنطوان الفغايل

لويس فيليب فيليب بجاينلويس جو بيار أيب خليل

ماري لن مارك فغايلماري لن شادي أبو خليل

ماريا مارينوس أيب خليلماريا جورج رزق الله

ميشال نقوال رزق اللهماريبيل بيار بجاين

يف الســادس عــر منــه، احتفــل 8 أطفــال مــن رعيــة الســيدة أم النــور باملناســبة 
أيضــاً مــع الخــوري بيــار بــو عبــد اللــه، ونــورد اســائهم كالتــايل:

كريستوفر سعادةماريا تريزيا خوري

مارتان أيب خليلبير زوبا

تيا رزق اللهغريال زغبي

رالف عراينتريزا كالس

كذلــك يف الثالــث والعــرون منــه، كان عــى املوعــد 16 طفــالً يف كنيســة مــار 
ــه  ــد الل ــو عب ــار ب ــة الخــوري بي ــاس الحــّي حيــث إحتفــل يف الذبيحــة اإللهي الي

خــادم الرعيــة، مبشــاركة  إبــن الرعيــة الخــوري بــول ميشــال أيب خليــل: 

جروم دافيد رزق اللهأنطوين لوقس عاد أيب خليل

ريان وسام بجاينتريزيا بسام رزق الله

رسكيس مارون أيب خليلجان بول داين رزق الله

رشبل جوزف أيب خليلجو هادي وهبه

ميرا الياس الزغبيرشبل عاد بجاين

ميشال روكز أبو خليلرشبل بسام مري

ميغال جاد بجاينكريستا الياس شبي

يورغو جرجس عبد اللهليى أندره الرتوين

ــاء  ــر الس ــل عصاف ــروا ومث ــراءة ظه ــور ال ــة بن ــاء متوهج ــق بيض ــل زناب فمث
تحلقــوا حــول مذبــح الــرب. فاتشــحت اثوابهــم البيضــاء بطهــارة املســيح ونــوره 
ووداعتــه وتــألألت عيونهــم بالفرحــة كريــق أمــل وحاســة رســمت االبتســامة 
الجميلــة عــى ثغرهــم. لقــد حــّروا وتعبــوا وتهيــأوا للمناولــة األوىل مــع لجــان 
مل يهــدأ لهــا بــال ومل تكــّف عــن بــذل ذاتهــا مــن أجــل تنشــئة وتوعيــة األطفــال 
وتحضرهــم لــي يتعرّفــوا أكــر عــى رّس الخــالص فادينــا يســوع املســيح. خضعوا 
لــدورات تدريبيــة مكثفــة ومتاريــن روحيــة وتطبيقيــة مــع لجــان املناولــة األوىل 
ــزاً  ألكــر مــن خمســة أشــهر. لقــد تعلّمــوا ورأوا واختــروا اختبــاراً روحانيــاً مميّ

قبــل أن يتذوقــوا جســد الــرب ودمــه.

ــم  ــالث ولعائالته ــه الث ــا الكحال ــم يف رعاي ــى به ــألوالد املحتف ــْم ل ــب الِنَع نطل
وألهلهــم يك يكــون الــرب إىل جانبهــم ويســاعدهم يف رســالتهم. ونصــّي يك ينشــأ 
ــا يســوع املســيح.  ــال ربن األوالد بالقامــة والحكمــة والنعمــة والثقافــة عــى مث

آمــن.

...................................................................... أرز لبنــان ايب خليــل

فرح بيسوع املسيحإحتفــاالت »األول قربانــة« ألبنــاء البلــدة - 
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1- مقدمة
تعــد حــوادث الســر أحــد األســباب الرئيســية التــي تــؤدي إىل الوفــاة واإلعاقــة 
حــول العــامل وهــي تشــكل مصــدر قلــق يف جميــع دول العــامل بســبب مــا ينتــج 
ــات او ارضار  ــات او وفي ــت اصاب ــة ســواء كان ــة وبري ــا مــن خســائر مادي عنه
ــان  ــن يف لبن ــى واملعوق ــون وآالف الجرح ــخص يقتل ــن 500 ش ــر م ــة. أك مادي
ــة يرتكــز  ــك الكارث يســقطون ســنوياً بســبب حــوادث الســر. إن الحــّد مــن تل
بــكل بســاطة عــى قاعدتــن أساســيتن: املبــادئ العلميــة واألخــالق الحميــدة. 
فــإذا فقــدت إحداهــا تحولــت القيــادة مــن متعــة وأمــان إىل مــآٍس وأحــزان.

مــن منــا مل يســمع بالقــول املأثــور: »القيــادة فــن وأخــالق« فهــل نطبقــه أثنــاء 
القيــادة أم نــردده فقــط؟ فســالمة الســر تتعلــق بعــدة عوامــل أولهــا وأهمهــا 

الســائق نفســه، مبقــدار علمــه وأخالقــه وخرتــه وصــره والتزامــه. 

مــن يتقيّــد بقواعــد الســالمة املروريــة واحــرم قانــون الســر والتــزم بــه، وصــل 
إىل مقصــده بأمــان. لــذا فلنحافــظ عــى ســالمتنا وســالمة اآلخريــن.

ــا يف هــذا العــدد أن نضــع بــن أيــدي قــراء »شــو يف مــا يف«  2- أردن
بعــض التعليــات لتجنــب حــوادث الطــرق والوصــول بالســالمة:

• تجنب الرسعة الزائدة فهي القاسم املشرك لجميع أسباب الحوادث.	

• ال تهمل النظر يف االتجاهن. 	

• ــرور إىل 	 ــة للم ــارة الضوئي ــول اإلش ــا تتح ــع حامل ــا يف تقاط ــع مرسًع ال تندف
ــون األخــر. الل

• توقع التغيرات املفاجئة يف السر.	

• خذ حذرك من املنطقة غر املرئية للسائقن اآلخرين.	

• ــاد 	 ــات اإلرش ــه للوح ــة وتنب ــات األليف ــال والحيوان ــن األطف ــذرك م ــذ ح خ
ــة. ــد الرسع ــة بتحدي الخاص

• ال تقرب بشدة من السيارة التي أمامك.	

• ال تتأخر عن أجراء الصيانة الوقائية واإلصالحات بسيارتك.	

• احــذر خطــأ الغــر وذلــك بالطريقــة الوحيــدة اآلمنــة، وهــي تهيئــة مســافة 	
كافيــة كمنطقــة أمــان حــول الســيارة للتحــرك يف نطاقهــا.

• ال تســتعمل الفرامــل بصــورة مفاجئــة للتقليــل مــن رسعــة املركبــة أو 	
إليقافهــا وتجنــب اســتعال الفرامــل يف الطــرق الزلقــة.

• إن التحكم يف أعصابك أثناء القيادة يعتر عامالً أساسياً لسالمتك.	

• ال تســتخدم الضــوء العــايل داخــل املــدن او املصابيــح الكاشــفة حيــث 	
تتســبب يف إبهــار بقيــة مســتخدمي الطريــق.

• استخدم حزام األمان.	

• ــذ 	 ــق وخ ــب الطري ــا اىل جان ــل اركنه ــس ب ــال النع ــيارة يف ح ــد الس ال تق
ــرة. ــة صغ قيلول

3- األسباب الرئيسية لحوادث السري:
أ-الســائق: عــدم كفــاءة ومهــارة، إرهــاق وتعــب، عــدم التقيــد بقانــون الســر، 

املــرض املفاجــئ، عــدم أهليتــه الصحيــة.

ب-املركبة: عدم صالحية، عدم صيانتها بشكل دوري، خلل ميكانيي...

ــة  ــة وتحذيري ــوب هندســية، إشــارات مروري ــط وعي ــوب تخطي ــق: عي ج-الطري
ــر.... ــات واألشــغال والُحَف ــة، الحفري غــر كافي

د-املشــاة: عــدم التقيّــد بقواعــد املــرور، قلـّـة الوعــي، املــرىض من دون مســاعدة، 
صغــار وكبار الســن.

ه-املناخ: ضباب، جليد وثلج، أمطار غزيرة،

4- إحصاءات:
ل يف األشــهر الســتة األوىل مــن العــام 2014 وفــاة 255 شــخص وجــرح 2225  ُســجِّ
بحســب إحصــاءات قــوى األمــن الداخــي غــر النهائيــة، التــي عــادت وأعلنــت 
عــن ســقوط 55 قتيــالً بســبب حــوادث الســر خــالل شــهر آب و45 قتيــالً خــالل 
شــهر أيلــول، وهــذه األرقــام ارتفعــت يف نهايــة شــهر تريــن األول، خــالل شــهر 
كانــون األول 2014 تضامنــت الجمعيــات والقــوى األمنيــة واإلعــالم إلطــالق 
ــادة  ــر مــن مخاطــر الــرب والقي ــة لتحذي ــة عــى نطــاق الدول حمــالت إعالمي
خصوصــاً خــالل ليلــة رأس الســنة. كــا تــّم تقديــم ســيارات أجــرة مجانــاً للذيــن 
ــادة بســبب الــرب، كــا أنشــأت قــوى األمــن حواجــزاً  ــم حالتهــم القي مل تالئ
لتطبيــق قانــون منــع الــرب والقيــادة. بالرغــم مــن كل هــذه الجهــود، وقــع 43 

حادثــاً، 46 جريحــاً وقتيلــن )وفــق إحصــاءات الصليــب األحمــر اللبنــاين(.

ــد  ــة ق ــيارة آل ــه اىل أن الس ــادة والتنب ــور يف القي ــدم الته ــو ع ــم ه ــى األه يبق
تخذلــك احيانـًـا وان هنــاك مــن ينتظــرك يف املنــزل فــال داعــي ملــوت مجــاين عــى 
الطرقــات، وكذلــك توعيــة الشــباب والجيــل الصاعــد ليقــودوا الســيارات بأمــان 
حفاظـًـا عــى ســالمتهم وتحذيرهــم مــن أخطــار الرسعــة لتجنــب حــوادث الســر 

التــي ازدادت أخــرًا يف مختلــف املناطــق.

قانون السري الجديد يف لبنان:
ــع  ــد م ــى موع ــون ع ــان 2015، كان اللبناني ــاء يف 22 نيس ــن االربع ــاًرا م اعتب
ــزام  ــتضطرّهم اىل الت ــية س ــات قاس ــان غرام ــد يف لبن ــر جدي ــون س ــالق قان إط
ــه الكثــر  قانــون ســر مل يعتــادوه، إنــه قانــون الســر الجديــد، الــذي أثــر حول
مــن النقاشــات وعقــدت العديــد مــن الجلســات إىل أن أبــر النــور عــام 2012، 
وتــّم إصــداره خــالل هــذا العــام تحــت رقــم 243 ويضــم 420 مــادة، تتمحــور 
ــف  ــات وتصني ــى الطرق ــر ع ــة للس ــد العام ــة والقواع ــالمة املروري ــول الس ح

ــات... املخالف

ويعتــر هــذا القانــون شــاماًل وعريـًـا ويواكــب كل التطــّورات، وينقلنــا بأبوابــه 
ــون  ــز قان ــا مييّ ــرز م ــة. وأب ــة والعري ــدول املتقّدم ــة إىل ال ــه املختلف وفصول
الســر الجديــد اإلجــراءات الوقائيــة التــي تــّم إضافتهــا. فاملــادة 365 مثــالً 
تنــص: »مينــح كل ســائق رخصــة ســوق صالحــة، 12 نقطــة كرصيــد يف الســجل 
ــا  ــة. عندم ــات املرتكب ــع املخالف ــب م ــاط بالتناس ــذه النق ــحب ه ــروري تس امل
ــادة  ــا«. وامل ــد رخصــة الســوق صالحياته ــه، تفق ــوع نقاط ــد الســائق مجم يفق
26 التــي تحــدد الرسعــة القصــوى واملســموحة عــى الطــرق املحليــة والرئيســية 
والثانويــة. وإىل جانــب الغرامــات املاليــة املرتفعــة التــي تختلــف حســب حجــم 

ــة وصــوالً إىل حــّد الســجن. ــن وحجــز املركب ــة مالي املخالفــة، وتصــل إىل ثالث

فهــل ســيكون هــذا القانــون الســبيل للحــّد مــن املــوت املجــاين عــى طرقاتنــا؟ 
ــوم إال ونســمع عــن  ــكاد ال ميــر ي ــد مســتمر وي ــام حــوادث الســر يف تزاي فأرق
ــان  ــا بــن قتيــل وجريــح. ومــن جهــة أخــرى، وضــع طرقــات لبن ســقوط ضحاي
»حــّدث وال حــرج«، ال صيانــة وال إنــارة ليــالً وغيــاب شــبه تــام إلشــارات الســر 

واملــرور ويف كثــر مــن األماكــن مجــرد »ديكــور»

ــه ســيواجه  ــم وصــارم؟ أم أن ــال ومالئ ــون بشــكل فّع فهــل ســيطبق هــذا القان
ــذه؟ ــق تنفي ــات تعي صعوب

وإرشــادات  الجديــد  الســري  وتعليات لقيادة سليمة...قانــون 
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فقــد أعلنــت شــعبة العالقات العامـــة يف املديرية العامـــة لقـــوى االمــن الداخي 
أنــه »بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ املرحلــة األوىل مــن قانــون الســر الجديــد الــذي 
ــارز  ــذه املف ــتبارش ه ــاً، س ــة تدرج ــات اإلقليمي ــر والقطع ــارز الس ــه مف تطبّق
ــار  ــهر أي ــن ش ــن األول م ــاراً م ــه، اعتب ــة من ــة الثاني ــذ املرحل ــات تنفي والقطع
ولغايــة 31 منــه، وإضافــة إىل املخالفــات التــي شــملتها املرحلــة األوىل: كالرسعــة 
رات،  ــدِّ ــر املخ ــت تأث ــادة تح ــول، والقي ــر الكح ــت تأث ــادة تح ــدة، والقي الزائ
ــة  ــة )كالســر عــى دوالب واحــد( ومخالف ــورة للدراجــات الناري ــادة املته والقي
القــرار اإلداري )الســر خــارج أوقــات الــدوام للدراجــات الناريــة والشــاحنات(، 

ــة: ــات اآلتي ــم محــارض باملخالف ــة تنظي ــة الثاني ســيجري يف املرحل

• عدم وضع حزام األمان يف املقاعد األمامية.	

• عدم اعتار الخوذة من سائقي الدراجات النارية.	

• تجاوز االشارة الحمراء.	

• السر يف اتجاه معاكس لوجهة السر.	

• استعال وسائل االتصال أثناء القيادة.	

• وقوف صف مزدوج يعرقل إنسيابية السر.	

• قيادة املركبة من دون لوحات تسجيل.	

• عدم وجود لوحة تسجيل أمامية أو خلفية.	

• قيادة مركبة من دون تسجيل.	

• استعال مركبة لغر الغاية املخصصة لها.	

• قيــادة فئــة معيّنــة مــن املركبــات غــر مرّخــص لهــا عــى رخصــة الســوق 	
ــي(. )خصــويص، عموم

• القيام بحركات أو مناورات ذات خطورة كالقيادة املتعرّجة.	

• تأجــر أو اســتئجار أو اســتبدال اإلطــارات أو أي قطــع غيــار بقصــد الغــش 	
يف املعاينــة امليكانيكيــة.

• قيادة دراجة نارية تحدث ضوضاء عالية.	

أهم غرامات السري الجديدة:
يف ما يي بعض غرامات السر الجديدة التي بدأ تطبيقها:

سحب نوع املخالفة

نقاط

الغرامة 

)الف لرة(

100-1150وجود حزام أمان غر صالح

100-1150نقل ركاب يزيد عددهم عن العدد املحدد يف رخصة السر

200-2300سائق مركبة نقل باألجرة يأكل أو يدخن أثناء القيادة

تلهــي ســائق البــاص بالحديــث أو األكل أو التدخــن خــالل نقــل 
الــركاب

2300-200

ــال  ــاح مج ــة الفس ــف الرسع ــق وتخفي ــن الطري ــزام مي ــدم الت ع
ــاع  ــعاف والدف ــاء واالس ــرق اإلطف ــلحة وف ــوى املس ــاوز للق التج

ــة ــاراتها الخاص ــا بإش ــن اقرابه ــت ع ــي نبه ــدين الت امل

2300-200

إخــراج الــرأس أو أي مــن أعضــاء الجســم مــن الســيارة أو الجلــوس 
عــى نوافذهــا أثناء الســر

150-100

200-2300تجاوز الرسعة املحددة بأقل من 20 كلم/س

350-3450تجاوز الرسعة املحددة بن 20 وأقل من 40 كلم/س

200-2300عدم مراعاة قواعد استعال املنبه الصويت

200-300تعطل أضواء الرجوع واملكابح

عــدم وجــود مــرآة عاكســة للرؤيــة أو عــدم وجــود مرآتــان 
جانبيتــان عاكســتان 

300-200

200-2300عدم وجود لوحات أو وجود لوحات تسجيل غر مقروءة

350-3450اجتياز الفاصل بن مسلك وآخر

قيــادة مركبــة تحــت تأثــر الكحــول بنســبة تزيــد عــن )0.5( غ/ل 
وحتــى )0.8( غ/ل

3450-350

350-3450استعال أي جهاز من أجهزة االتصال أثناء القيادة

عــدم اعتــار الخــوذة الواقيــة مــن قبــل ســائق أو راكــب دراجــة 
 )ATV( آليــة أو

3450-350

350-3450عدم التقيّد بأوامر رجل األمن 

350-450وضع طفل دون عر سنوات من العمر يف املقاعد األمامية

ــريس  ــر يف ك ــن العم ــنوات م ــس س ــل دون خم ــع طف ــدم وض ع
ــة ــان الخاص األم

450-350

350-3450عدم استخدام حزام األمان يف املقاعد األمامية والخلفية

التوقــف أو تخفيــف الرسعــة للســاح مبــرور املشــاة  عــدم 
واملعوقــن

4700-500

ــد  ــدارس وعن ــل امل ــد مداخ ــذة عن ــة للتالم ــاء األفضلي ــدم إعط ع
ــدارس ــات امل ــف باص توق

4700-500

ــن )0.8(  ــراوح ع ــبة ت ــول بنس ــر الكح ــت تأث ــة تح ــادة مركب قي
غ/ل وحتــى و)1( غ/ل

4700-500

500-4700قيادة مركبة يف غر االتجاه املحدد 

500-4700تجاوز الرسعة املحددة بن 40 وأقل من 60 كلم/س

500-4700عدم االلتزام باإلشارات الضوئية 

500-4700مخالفة قواعد استعال أضواء الطريق

500-4700الرجوع إىل الوراء عى الطريق ال سيا االوتوسرادات

رفــض ســائق املركبــة اآلليــة إبــراز املســتندات الرســمية املطلوبــة 
ملأمــوري الســلطات املختصــة

4700-500

1-3 مالين6قيادة مركبة تحت تأثر الكحول بنسبة تتعدى 1 غ/ل

1-3 مالين12قيادة مركبة تحت تأثر املخدرات

1-3 مالين6التمنع عن الخضوع لفحص الكحول واملخدرات

1-3 مالين6تجاوز الرسعة املحددة بأكر من 60 كلم/س

1-3 مالين6إجراء سباق عى الطرقات العامة بدون ترخيص مسبق

1-3 مالين6نزع أو تعطيل جهاز مراقبة الرسعة

1-3 مالين6القيام بالحركات البهلوانية أثناء قيادة الدراجة اآللية

ويف الخالصــة، نأمــل أن يتــم تأمــن البيئــة املالمئــة لتطبيــق قانــون الســر 
الجديــد ملــا يعــود عــى املواطنــن بفائــدة ويحــدُّ مــن معاناتهــم عــى الطرقــات، 
ويشــعرهم بأمــان ويخرجهــم مــن دوامتــي الخطــر واملــوت املرافــق لهــم عــى 

ــات. الطرق

إنــه قانــون عــري ومتطــّور وثــوري عــى مأســاوية وضــع الســر يف لبنــان. ولكن 
يبقــى التطبيــق هــو ســيد املوقــف، فهــل ســيكتب لهــذا القانــون التطبيــق؟ رأفــة 
ــيبقى يف  ــا... أم س ــى طرقاتن ــاين ع ــوت املج ــن امل ــّد م ــن وللح ــاة املواطن ً بحي

األدراج كــا العديــد مــن القوانــن؟...

الكحالــه بلديــة   ...........................................................................
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احتفلــت الكحالــه بتاريــخ 2015/7/5 بالقــداس الســنوي لشــهدائها الــذي تخللــه 
ــدًة  ــة جاه ــعت البلدي ــذي س ــدة وال ــهداء البل ــذكاري لش ــب الت ــن النص تدش
إلنجــازه. وقــد أُقيــم القــداس يف موقــع النصــب وكان االحتفــال برعايــة صاحــب 
الســيادة املطــران بولــس مطــر راعــي أبرشــية بــروت املارونيــة الســامي االحــرام 
ــوري  ــه الخ ــد عاون ــه«، وق ــن الكحال ــل »اب ــام ايب خلي ــنيور عص ــالً باملونس ممث
آالن رشتــوين والخــوري بيــار بــو عبــد اللــه، مبشــاركة اهــايل الشــهداء وبحضــور 
ســعادة محافــظ جبــل لبنــان االســتاذ فــؤاد فليفــل ممثــالً بقامئقــام املن الســيدة 
ــار  ــدي ومخت ــس البل ــة وأعضــاء املجل ــزة االمني ــادات االجه ــداد، وقي ــن ح مارل
البلــدة وفعالياتهــا، ورؤســاء االحــزاب والجمعيــات والروابــط واالنديــة، وحشــد 

كبــر مــن أبنــاء البلــدة.

ــات  ــن جوق ــاء م ــاركة أعض ــوس مبش ــار انطوني ــة م ــداس جوق ــدم الق ــد خ وق
الرعايــا الثــالث بقيــادة األســتاذ كــال جــوزف مكــرزل. وقــد القــى املونســنيور 
ــم  ــهاد. ث ــهادة واالستش ــالة الش ــق رس ــت عم ــبة تناول ــة باملناس ــل كلم ايب خلي
ــا االخــوة  ــا فيه ــق بجــاين كلمــة حيّ ــة االســتاذ جــورج توفي القــى رئيــس البلدي
والرفــاق الذيــن ســبقونا عــى درب الشــهادة مــع ترحيــب باملشــاركن بالصــالة 
عــن انفــس الشــهداء، وشــاكرًا كل الغيــارى مــن ابنــاء البلــدة، وكل مــن شــارك 
وســاهم وســعى لتحقيــق هــذا الحلــم الــذي لطاملــا حلــم أبنــاء البلــدة بــه. ثــم 
ــة  ــه صف ــا علي ــة »نصــب الشــهداء« مطلًق ــل والكهن ــرَّس املونســنيور أيب خلي ك
ــيد  ــا الس ــد« القاه ــد ووع ــة »عه ــل بكلم ــام الحف ــمَّ إختت ــدس«. وت ــزار مق »م
باســم جــوزف مكرزل.ثــمَّ أضيئــت ســاء املــكان باملفرقعــات الناريــة متناغمــة 
مــع  »نشــيد شــهداء الكحالــه« الــذي تــّم تأليفــه خصيًصــا للمناســبة مــن كلات 
الســيد مارينــوس ايب خليــل وتلحــن وتوزيــع وتســجيل ســتوديو األســتاذ طــارق 
مكــرزل، وقــد تــّم توزيــع النشــيد عــى قــرص مدمــج مــع منشــور يــرح املعــاين 

الرمزيــة للنصــب التــذكاري.

رشح املعاين الرمزية لنصب الشهداء 
ــوس(  ــار انطوني ــاس، م ــار الي ــالث )الســيدة، م ــا الث ــل القديســن يف الرعاي متاثي
عــى زوايــا املوقــع، باتجــاه املوقــع الجغــرايف لكنائــس البلــدة يحمــون الكحالــه 

مــن األعــداء واألرشار.

ــز اىل  ــاهق، يرم ــو ش ــي بعل ــض وينته ــو منخف ــدأ بعل ــذي يب ــل ال ــط املائ الحائ
طريــق الشــهادة التــي تبــدأ منــذ صغــر اإلنســان ومتــر بفــداء البلــدة ثــم الوطــن 

ثــم الصليــب املقــدس، املرمــوز إليهــم عــى الحائــط االكــر فــوق املذبــح.

ــل  ــط املائ ــق الشــهادة، عــى الحائ ــة طري ــا يتكــرر مــن بداي رمــز الثــالث رعاي

كل مرحلــة مــن الطريــق مــن مراحــل الطريــق، للتذكــر بــأن هــؤالء القديســن 
ســلكوا طريــق الشــهادة قبلنــا، امــام الــرب يســوع.

منطقــة الشــهادة، منطقــة مقفلــة، ال ميكــن الوصــول اليهــا اال عــر ســلوك طريق 
الشــهادة. وميكــن القــاء نظــرة عليهــا مــن خــالل فتحــات مصنوعــة مــن الزجــاج 
ــه  ــرب يســوع بحب ــدأت مــع ال ــخ الكنيســة ب املمــوه. قصــة االستشــهاد يف تاري
الفائــق الــذي تجــى عــى الصليــب، إذ قــدم ذاتــه ذبيحــة عــن العــامل، لــي يهــب 
الخــالص والحيــاة األبديــة لــكل الذيــن يؤمنــون بــه ويريــدون أن يحيــوا حيــاة 

القداســة الحقيقيــة.

لهــم األكاليــل املعــدة يف الســاء، أكاليــل االستشــهاد، وأكاليــل البــذل والعطــاء 
والشــهادة للمســيح.

شكٌر لكل من ساهم وساعد وسعى لتنفيذ هذا النصب:

يف أرض نصب الشهداء العائليــة  والروابــط  الجمعيــات  تقدمــة   
الكحالــه

 بلدية الكحالهإدارة ومتويل إنشاء النصب

الفكرة والتصميم واإلرشاف 
الهنديس

 تقدمة املهندس طالل سامي بجاين

 تقدمة املهندس فيليب لويس بجاين تطوير الفكرة الهندسية

مبشاركة املهندسة كليا اييل أيب خليل

 تقدمة البلدية ومعامل رخام الهرب ورشكاهالبالط

 تقدمة مشتل بيرت هوملناألشجار والشتول

قام بتنفيذ األشغال كل من:

 السيد جوزف يوحنا مكرزلأرشف عى تنفيذ الباطون

 السيد جوزف توفيق طانيوس أيب خليلتلبيس البالط

 السيد اميل جورج أيب خليلالكهرباء واإلنارة

 السيد عبدو حبيب مكرزلاالكسسوار واألحرف

ماتوا بغري حّق من أجل إحقاق الحّق ...

أصحاب املقامات الكرام إخويت أخوايت باملسيح،

ــه يف هــذا اإلحتفــال املهيــب  ــس مطــر بتمثيل ــي ســيادة املطــران بول قــد رّشفن
الــذي هــو برعايتــه، وكلّفنــي أن أنقــل إليكــم بركتــه األبويـّـة ومحبّتــه واعتــذاره 
عــن الحضــور بســبب رســامة خورأســقف يف األبرشــيّة، وأن أنقــل إليكــم ايًضــا 
ــوري أالن  ــوس الخ ــار أنطوني ــة م ــادم رعيّ ــت خ ــي طال ــة الت ــتنكاره لألذيّ اس
الرتــوين املحــرم، وأقــّل مــا يقــال فيهــا إنّهــا عمــٌل جبــان ومرفــوض خصوًصــا يف 

ــز بإميانــه وحايتــه للكنيســة ورجاالتهــا. ــٍن للموارنــة متيّ عري

أّمــا كلمتــي فهــي لشــهدائنا األبــرار ولكــم أنتــم يــا مــن لبيّتــم الدعــوة، ولهــؤالء 
الذيــن تغيّبــوا لســبب أو آلخــر.

 شــهداؤنا: ماتــوا بغــر حــّق مــن أجــل إحقــاق الحــّق، وأكاد أقــول إن مــا جــرى 
ويجــري يف مجتمعنــا املســيحّي واللبنــايّن مل ينصفُهــم، ومل يُِفهــم دَمُهــم. فكانــوا 

شــهداء  »نصــب  تكريــس  الكحاله االبرار«قــداس 

كلمة املونسينيور عصام ايب خليل
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أن استشــهدوا مرّتــن: مــرّة عــى أيــدي أعــداء الوطــن، وأخــرى عــى أيــدي مــن 
أنكــر لهــم تضحياتهــم وأهمــل ذكراهــم. وإحيــاء الذكــرى ال يعنــي حــًرا إقامــة 
ذبيحــة هنــا أو احتفــال هنــاك أو نصــب هنالــك، وهــذا ألمــٌر جيّــد، ولكــن إحيــاء 
ــة التــي استشــهدوا مــن أجلهــا لنبقــى ويبقــى هــذا  ذكراهــم هــو إحيــاء القضيّ
ــن،  ــا موّحدي ــا جميًع ــل بقائن ــن أج . إستشــهدوا م ــيًّدا مســتقالًّ ــرًّا س ــن ح الوط
ــواد خــالف  ــح دماؤهــم م ــوا لتصب ــوان. مل ميوت ــن، اصحــاب كرامــة وعنف عزيزي
ــة ال  ــة وجــود، وهــذه القضيّ ــة هــي قضيّ أو ســحابة مزايــدات. ماتــوا ألّن القضيّ
تــزال حــارضة اليــوم أكــر منهــا باألمــس، مــع فــارق بســيط أّن يف املــايض كانــت 
املحبّــة أكــر، والشــجاعة أشــمل، واألبطــال أوفــر. أّمــا اليــوم فــأكاد أقــول بئــس 
ــا  ــا النبــّي : »ال تخــّف يــا إيليّ مــا وصلنــا إليــه. ويســتحرين جــواب الــرّب إليليّ
لقــد اســتبقيت لنفــي 7000 رجــل مل يجثــوا عــى ركبهــم ومل يعبــدوا البّعــال«.

ــى  ــّي نبق ــا ل ــب حياته ــتعّدة ألن ته ــل ومس ــة تناض ــاك بقيّ ــزال هن ــم، ال ت نع
ونســتمر. فتحيّــة لشــهدائنا الذيــن ســبقونا، وللشــهداء األحيــاء املنســيّن، 
ــادرة وتقدمــة  ــة الســتعادة املب ــذ اليــوم عــى جهوزيّ وللشــهداء الذيــن هــم من
ــة خاّصــة مــن القلــب لكــم يــا أهــايل شــهدائنا  رضيبــة الــدّم مــن جديــد، وتحيّ
ــر  ــاء ذك ــاد إحي ــن أع ــكّل م ــكرًا ل ــن. وش ــن وغائب ــا حارضي ــا أهلن ــال وي األبط
شــهداء هــذه البلــدة األبيّــة بإشــادة هــذا النصــب التــذكاري مــن كهنــة، وأهــل 
ــا شــكري الخــاص  ــراد، أّم ــر، وأف ــالت، ومخات ــط عائ الشــهداء، وأحــزاب، ورواب
ــس  ــاء املجل ــاين وأعض ــورج بج ــتاذ ج ــدس االس ــة املهن ــة الكّحال ــس بلديّ فلرئي
ــال  ــا بج ــه يذكّرن ــدّم، ولكّن ــل ال ــي جمي ــب ال يف ــذا النص ــرام. ه ــدّي الك البل
الشــهادة التــي تســتمّد روعتهــا وقداســتها مــن الشــهيد األّول واألعظــم ســيّدنا 

ــه املجــد. يســوع املســيح ل

أّمــا مــا نعيشــه اليــوم عــى أرض الواقــع فيســتحّق مّنــا قــراءًة مســيحيًّة واقعيّــة، 
ــا  ــض مّن ــود. البع ــى رصاَع وج ــوع أضح ــة، واملوض ــات جّم ــام تحديّ ــن أم فنح
خائــف والبعــض اآلخــر مستســلم وهنــاك املجــروح واملوجــوع والصامــد واملهّجــر 
والحائــر، وأخــرًا هنــاك أيًضــا املؤمــن بهــذا الوطــن حتـّـى املــوت. وإن كُّنــا نتكلـّـُم 
ــؤرٍة مــن أنِظمــٍة تُحيــُط  ــا يف موِقــعٍ، ال بــْل يف بُ ــا بهــذا الشــكِل، فألنّن عــن حالِن
ــْت إىل  ــُه ووَصلَ ــُه وقلبَ ــا اســتباَحْت عقلَ ــْت فيهــا اإلنســاَن لدرجــٍة أنّه َن ــا، دجَّ بن
حــدِّ املــسِّ برمــوزِِه وُمعتقداتـِـِه ووجــوده. أيَّــُة ُمصيبــٍة تعُصــُف بنــا. وكأيّن بأبنــاِء 
رشقنــا الحبيــب يَرُخــوَن رصخــَة املســيِح عــى الصليــِب : »إلهــي، إلهــي ملــاذا 

تركتَنــا«. 

ــمس  ــرِب الش ــداِن مغ ــن بل ــا م ــن إلين ــالم قادم ــالٍص وس ــا بخ ُن ــم يُبرِّ بعُضه
ــا  ــه ليتورجيَّتُن ــُر إلي ــا تُش ــى م ــَت، ع ــوِن أن يَبي ــيطاِن الك ــُب لش ــُث يَطي حي
نــوُه مــن أفــواِه َمــن اعتــادوا أالّ مَتُــسَّ  املارونيــة. وآخــروَن يكــِرزوَن مبــا لُقِّ
َهــَة بُــركاٍن للعــامِل أجمــع،  الحقيقــُة ِشــفاَهُهم، يف مــرٍق اســتباُحوُه وحوَّلــوُه فُوَّ
ــٌم كثــرٌة لِتُشــاِهَد ال بــل لُِراِهــن عــى هــذا  ــا أَُم ــُر حولَه أو حلبــَة رصاٍع تتجمَه
ِضــدَّ ذاك ِضمــَن قواِعــِد لُعبــٍة أضَحــت نِظامــاً لنــا بفضــِل َجهلِنــا. فأصبــَح بذلــَك 
بَُنــو رشقنــا، واملســيحيّون خاّصــة، ونحــن املوارنــة عــى األخــّص، رهينــًة ألقطـَـاِب 
ــؤَِر الخــوف والجــوِع  ــِة الحيــاة الحــرّة إىل بُ األرِض األربَعــة، ُمنتِقلــَن مــن رفاهيَّ
ــم الحــرَف  ــن علَّ ــاٌل ونحــُن َم ــا قــارصوَن وُجّه ــِة، كأنّن ــن بالوَكال والتَْعتــر، عائِِش
رنــا كلَّ يشٍء، وأعنــي كلَّ  ونَحتَــُه يف عقــوِل األَُمــِم قبــَل دســاترِها. لقــد صدَّ
ــرًة  ــاًء صغ ــاً واحــدًة أو ي ــى وال ألِف ــنا حت ــِق ألنُفِس ــا الحــرَف ومل نُب رن يشء. صدَّ

رنــا القوانــَن ليُصِبــَح حمــورايب ُعريانــاً ناِضبــاً ولــو حتــى مــن  نســتَعُن بهــا. صدَّ
قانــوٍن واحــٍد يجمُعنــا. صّدرنــا روح املقاومــة ومل نعــد نتّفــق عــى دمِّ شــهدائنا. 
ــا  ــى أرضن ــر ع ــة تتناح ــاٍن ثالث ــِه إىل أدي ــاملُ بغالبيَِّت ــوََّل الع ــَن فتح ــا الدي رن صدَّ
رنــا الُغفــراَن مــن عــى صليــٍب ال زالــت  اليــوم وتتقاتــل باســم الديــن والدنيــا. صدَّ
َهَضبــُة الجلجلــِة مدهوشــًة لـِـرِسِّ ذاَك الحــَدِث الرهيــِب الفريــد، فلــم نــرُك ولــو 
ــْم يَِحــن الوقــُت لَنِعــَي  القليــَل القليــل وهــو كاٍف، ألّن قليــَل الرحمــِة فيــٌض. ألَ

ــا كُلَّنــا ُمذنبــون.   أنّن

نحــُن يف هــذا املــرِق شمُســُه، وعنــد مغرِبــِه ومضتـُـُه األخــرة هــذا مــا آمــن بــه 
شــهداؤنا األبطــال. وهــذا مــا نؤمــن بــه نحــن أيًضــا. فكــا مســيُحنا هــو البدايــُة 
ــاَءه. تســقُط كلُّ  ــَف هــذا الــرِق وي ــِه ألِ ــا ب ــُة، كــذا نحــن أيًضــا أضحين والنهاي
َعظََمِتــه بتّغييِبنــا، كســقوِط لَُغــِة الضــادِّ بغيــاِب أَلِِفهــا ويائِهــا. ويفقــُد كلَّ نكهِتــِه 
برّحيلِنــا، كفقــداِن امللــِح نكهتـَـُه. إاّل أَنّنــا كّنــا هنــا منــذ البدايــاِت، وســنبقى هنــا 
حتـّـى النهايــاِت، مســاهمَن يف مســرِة تطــّوِر شــعوِب املِنطقــِة ونهَضِتهــا، كشــهوٍد 
ِهــا، واإلنتقــاِل بهــا مــن زواريــِب الجهــل  ال بـَـّل ُشــهداَء، يف ســبيِل تَرَقّيهــا وتحرُّ
ــذي  ــا ال ــه التزاُمن ــة. إنَّ ــة والحريّ والحقــد وأزقِّتهــا، اىل رحــاِب الحضــارة واملحبّ
نــرى فيــه رســالتَنا وِعلَّــَة وجوِدنَــا. فاملســيحيُّة مواَجهــٌة وتَحــٍد: مواجهــُة الظُلــِم 
ــعاٍر  ــت أيِّ ش ــات، تح ــِل واألصوليّ ــِف والجه ــدٍّ للتخلُّ ــرام؛ وتح ــِف واإلّج والُعن
منَــت، وبِظــلِّ أيِّ جاعــٍة أو ديانــٍة أو تنظيــم تظلَّلَــت. فاملســيحيُّة ليســت أبــًدا 
ــا كاَن أم ســلبيًّا، بــل هــي رســالُة  استســالًما أو انســحابًا وال حتّــى ِحيــاًدا، إيجابيًّ
ــا،  ــٍة أُبقيْن ــرِق، فمــن أجــِل قضيّ ــا يف هــذا ال ــإن بََقيْن ــا. ف ــٍة نحــُن حروفُه محبّ
ــِة، ولــو  ولحمــِل الرســالة ُدْعينــا، وســنبقى ونســتمرُّ يف نضالِنــا حتّــى إنجــاِز املَهمَّ
طــاَل ذلــك إىل دهــِر الدهــور. بهــذه الرســالِة وحِدهــا، ال بغرِهــا، كاَن ويكــوُن 
بقاؤنــا. ومنهــا وال مــن غرِهــا، نســتمُد قّوتَنــا ورجاَءنــا وِعلَّــَة وجوِدنــا، هــذه هــي 
قضيّتنــا وهــذا مــا يقولــه اليــوم بصمــت صــوت كّل شــهيد مــن شــهدائنا ولــكّل 

واحــد مّنــا.

ــا، فــال يُثنيّننــا عنــُه غاِشــٌم. ولنصــُح مــن  ــاء، نحــُن نبغــي الســاَء موِطًن يــا أَِحبّ
ُســباتِنا املُعيــب، ولتنتِفــِض املســيحيُّة عــى ذاتِهــا، ولتَــعِ أنَّ »ربيــَع العــرِب 
ــِه لــن يكــوَن إاّل مــن خــالِل ربيــعِ  ــرَّ إاّل بربيِعهــا، ال بــّل ربيــُع الكــوِن كلِّ لــن ميُ
ــال  ــوِن، ف ــتاِن الزيت ــوِل بس ــووَن لُدخ ــِم، َمدع ــوَم، كاملُعلِّ ــُن الي ــيحيِّة. ونح املس
ــٍة، وبالَفــِم املـَـآن: لتكــن مشــيئتك يــا رب  نُبِعــَدنَّ الــكأَس. ولَنُقلْهــا، وملــرٍّة نهائيّ
ال مشــيئتَنا. إنّهــا ثــورٌة يف ثيــاِب الوداعــة، ونضــاٌل يف َعــراِء الثــورة. فاملســيُح ثــاَر 
عــى واقــعِ زََمِنــِه، وجعــَل مــن ثورتـِـِه ُشــعلًَة أرُِضَمــت يف قلــوِب أتباِعــِه فأشــعلوا 
الدنيــا إميانًــا ومعجــزات. فهــل انطفــأِت الُشــعلَُة، ومــاَل نهــاُر هــذا الــرق؟ أم 
؟ أّم وىّل زمــن األبطــال؟ تحّجــرَِت القلــوُب، وفُِقــَدِت البَصــرَُة بَعــَد فُقــدان البـَـَرِ

ــاتر  ــن الدس ــى م ــن َوطــن، وأرق ــن، وأوســُع م ــن دي ــُر م ــايئ أك املســيحيُّة أحب
ــلطات،  ــَق الُس ــات، ومتلُّ ظ ــَة التحفُّ ــت رتاب ــًة. إْن َدَخلَ ــِة مجتمع ــم البريّ والِقيَ
ورصاَمــَة التقاليــد، وهشاشــَة املظاِهــر، باَخــْت. وإن مل تُحــِدث خّضــاٍت وثــوراٍت 

ــت.   ــُث ال يجــرؤ اآلخــرون، زال ــْل إىل حي ــْت. وإن مل تِص مســيحانيّة، َضُعَف

ــُن  ــه. وتُعلِ ــع، وال تنتهــي في ــا عــى أرِض الواِق ــدأُ هن ــاٍة تب املســيحيُّة دعــوُة حي
ــل وال  ــوم نحتف ــن الي ــك نح ــه. لذل ــُكَن أوهاَم ــِر، دوَن أن تس ــاَء يف املنتظ الرج
ــن  ــزان م ــن أح ــل ع ــرح دون أن نغف ــن، ونف ــآيس مقيم ــم يف امل ــن ه ــى م نن
ــروا مــن حّقهــم يف الوجــود. ولكّننــا  ســكنهم الحــزن فســكنوه بعــد أن ُهجِّ

ــِه.  ــى إطفائ ــٍد ع ــدرة ألح ــو، وال ق ــاويٌّ ه ــراَر س ــتمر ألّن الق ــنبقى ونس س

ــا بــل عهــٌد إلهــيٌّ صــادق. ومســيحيّتنا منتــرة يف  ووجودنــا ليــس خيــاراً بريًّ
رســالة أنتــم ضانــة اســتمراريّتها يــا شــهداء الحــّق. فــا دام هنــاك كّحــايّل واحــد 
يف هــذا الــرق يقــرع جــرس كنيســته ســتبقى املســيحيُّة حــارضٌة وصامــدٌة اىل 
أن يتــّم ضــّم الجميــع اىل صــدر املســيح. فكيــف بالحــرّي إذا كان هنــاك مئــاُت 
الشــبان عــى ِوســع الوطــن، مســتعّدين لتقدمــة ذواتهــم لإلستشــهاد يف ســبيل 
ــرع  ــزال تق ــي ال ت ــة عيشــه املشــركة؟ وأآلُف األجــراس الت هــذا الوطــن وصيغ
يوميًّــا إن مل تكــن عــى قبــب الكنائــس ففــي دقّــات قلــب كّل مســيحّي مؤمــن 

برســالته. رحــم الــرّب أرواح شــهدائنا األبــرار، ورحمنــا بشــفاعتهم. آمــن.

............................................................ املونســينيور عصــام ايب خليــل
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مّون لعيالك وشيل الهم عن بالك...

ــا ورفــوف املحــالت والســوبر ماركــت  ــة بيوتن ــه املــواد املعلب يف زمــن غــزت في
وباتــت تحتــل الدرجــة األوىل يف غذائنــا اليومــي، وبعدمــا غابــت العنايــة باملونــة 
البيتيــة التــي كان يحرهــا الجــدود والجــدات، أصبحنــا اليــوم يف أمــّس الحاجــة 
ــق مــن صحــن الكشــك  ــي تنطل ــة الت ــة البيتي ــاج املون للعــودة اىل الجــذور إلنت
مــع القاورمــا اىل رّب البنــدورة واملربيــات وغرهــا، حتــى تبقــى الصناعــة البيتيــة 
ــدي أصحابهــا صناعــة يصعــب االســتغناء عنهــا وهــي تحمــل روح الضيعــة  بأي

وتراثهــا.

فمهــا تطــور العــر وتبدلــت االيــام، تبقــى املونــة تقليــداً ميتــزج فيــه عــرق 
ــي  ــا يكف ــة م ــن الصحــة والعافي ــا م ــاراً فيه ــادي فيعطــي مث ــة األي ــن برك الجب
ــة«  ــا اىل »النملي ــود بن ــن يع ــت الزم ــا… فلي ــى عنه ــن بغن ــاً نح ــا أمراض ليقين

ــق… ــو العتي والقب

ــن  ــتاء ويتق ــة الش ــّر مون ــه، يح ــن الكحال ــنة، اب ــاين/ 20 س ــاد بج ــاس ع الي
ــى  ــاءة ع ــدد اإلض ــذا الع ــا يف ه ــراب. أردن ــات وال ــواع املربي ــر كل أن تحض

ــوح. ــاب الطم ــذا الش ــا ه ــوم به ــي يق ــال الت األع

1- أخربنا كيف كانت بداياتك يف تصنيع املونة؟
منــذ صغــري كنــت أســاعد جــدي وجــديت يف تصنيــع املونــة البيتيّــة، وقــد ترســخ 

ــة  ــهل يف طريق ــّد األس ــت تع ــي كان ــة الت ــواع املون ــض أن ــة بع ــي صناع يف ذهن
التصنيــع أو التحضــر. 

ــواع مــن  حــن بلغــت ســن الخامســة عــر اتكلــت عــى نفــي يف تحضــر أن
املونــة والتــي كانــت بدايــًة: رشاب الــورد وليكــور الحنبــالس، وقــد قمــت بتصنيع 
ــَب منــي تحضرهــا بعــد أن تــّم تذوقهــا خــالل زيــارة أحــد األقــارب  كميــة طُل
ــم  ــة وأعجبته ــواع املون ــض أن ــا بع ــذوق زوارن ــا ت ــه. وكل ــا يف الكحال إىل منزلن
كنــت أتحمــس ملزيــد مــن التصنيــع والتحضــر، ألننــي أدركــت أن النــاس ترغــب 
بالحصــول عــى مونــة خاليــة مــن املــواد املصنعــة أو املــواد الحافظــة التــي تؤثــر 

عــى صحــة اإلنســان.

2- بــدأت يف ســن الخامســة عــرش وأنــت اليــوم يف ســن العرشيــن، مــا 
هــي أنــواع املونــة التــي تقــوم بتصنيعهــا؟

أقــوم بتصنيــع عــدة أنــواع مــن املونــة وهــي: القورمــا، الزعــر، مــاء الزهــر، مــاء 

ــات عــى  ــراب، واملربي ــرة مــن ال ــواع كث ــدورة، رب الحــّر، وأن ــورد، رب البن ال
مختلــف أنواعهــا وخــّل العنــب وكميــة مــن الكشــك لإلســتعال املنــزيل حاليــاً.

3- هل يقوم أحد مبساعدتك يف تحضري املونة؟
ــتعانة  ــررت إىل اإلس ــا إذا اضط ــة، أم ــع املون ــاعدين يف تصني ــد يس ــاالً ال أح إج
بأحــد فــإن جــدي وجــديت وأهــي يقفــون إىل جانبــي ومســتعدين لتقديــم أيــة 
مســاعدة خاصــة أنهــم يجدوننــي متحمــس جــداً لتصنيــع وبيــع املونــة، آمــالً يف 
املســتقبل أن أحمــل عالمــة تجاريــة لبضاعتــي وأن تصبــح املونــة اللبنانيــة التــي 

أنتجهــا متوفــرة يف كافــة األســواق اللبنانيــة.

4- من أين تقوم بإحضار املواد األولية لصناعة منتوجاتك؟

ــق  ــاٌب يعش ــاين: ش ــاد بج ــاس ع تحضري »املونة البلدية«الي
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إن معظــم املــواد غــر متوفــرة يف الكحالــه فأضطــر إىل إحضارهــا مــن مناطــق 
ــواد  ــاك م ــاء ورد وهن ــة امل ــورد لصناع ــر، وال ــاء زه ــة امل ــر لصناع ــرى كالزه أخ
أقــوم برائهــا مــن أبنــاء بلــديت الكحالــه وأنــواع أخــرى مــن املحــالت واألســواق 

ــة. التجاري

5- ذكــرت أنــك ترغــب يف املســتقبل أن متتلــك عالمــة تجاريــة للمــواد 
التــي تصنعهــا، أخربنــا عــن مشــاريعك املســتقبلية وطموحاتك؟

ــة لكــن هــذا مل يؤخــرين عــن متابعــة  ــع املون ــراً بتصني ــق كث ــا متعل رصاحــًة أن
ــاح  ــت بنج ــد أنهي ــادق. لق ــال إدارة الفن ــة يف مج ــة والجامعي ــتي املهني دراس
ثــالث ســنوات مــن الدراســة املهنيــة يف معهــد الحكمــة، وأتحــر حاليــاً ملتابعــة 

ــه. ــة يف اإلختصــاص عين الدراســات الجامعي

ــرة  ــجار املثم ــض األش ــة بع ــة أرض لزراع ــك قطع ــتقبل أن أمتل ــح يف املس وأطم
وزراعــة بعــض املــواد التــي تســاعدين بتصنيــع أنــواع عديــدة مــن املونــة والتــي 

ــن. أقــوم حاليــاً برائهــا مــن التّجــار املحليّ

ــم  ــع هــذا حل ــة أو اســم ملنتوجــايت، بالطب ــك عالمــة تجاري ــة متل أمــا مــن ناحي
وإنجــاز بالنســبة يل أن أقــوم بتصنيــع املونــة وبيعهــا يف األســواق التجاريــة، وأن 
أصبــح مشــهوراً يف تصنيــع املونــة. أشــر هنــا إىل أننــي مــن عشــاق ومحبــي فــن 

الطبــخ لذلــك أتقــن عمــي جيــداً. 

6- أين تقوم بتصنيع املونة وحفظها؟
ــر  ــل وتحض ــعت يف العم ــا توس ــي وعندم ــت أه ــة يف بي ــع املون ــدأت بتصني ب
أنــواع متعــددة مــن املونــة، قمــت برميــم القبــو املوجــود يف الطابــق الســفي 
ملنزلنــا والــذي أصبــح حاليــاً مركــزاً لعمــي وفيــه أقــوم بتصنيــع املونــة وحفظهــا 

ألنــه مــكان مميــز ومناســب، صالــح لحفــظ املونــة لوقــت طويــل.

7- أخربنا أي نوع من أنواع املونة تتمتع يف تحضريه؟
إن كل مــن نــوع مــن أنــواع املونــة لــه خصوصيــة معينــة يف التحضــر وال أفضــل 
نــوع مــن أنــواع املونــة عــى آخــر يف طريقــة التحضــر أو التصنيــع. إمنــا صناعــة 

ــى  ــك للحصــول ع ــن فصــل إىل آخــر بحســب موســمها وذل ــف م ــة تختل املون
النوعيــة الجيــدة.

8- هل سبق أن قمت بعرض منتوجاتك يف معارض خاصة باملونة؟
ــوس  ــار أنطوني ــد ســبق يل أن عرضــت منتوجــايت يف معــرض كنيســة م نعــم لق
ــيس  ــوي لتأس ــل املئ ــاالت اليوبي ــالل إحتف ــرة األوىل خ ــه، امل ــادواين- الكحال الب
الرعيــة والثانيــة خــالل فــرة عيــد امليــالد عــام 2014، وقــد وجــدت إقبــاالً جيــداً 

ــايت. يف رشاء منتوج

9- رأينــا عنــد مدخــل القبــو كميــة كبــرية مــن الزعــرت أخربنــا كيــف 
ــا؟ تقــوم بتصنيعه

ــه  ــوم بتجفيف ــاً أق ــة مــن الزعــر، حالي ــراء كمي لقــد قمــت يف وقــت ســابق ب
ــا  ــوم بعده ــدان نق ــن العي ــورق ع ــر ال ــرط الزع ــم نف ــمس، ث ــن الش ــداً ع بعي
بفركــه عــى الغربــال، ثــم ينّقــى مجــدداً مــن العيــدان الصغــرة، أقــوم بعدهــا 
بــدّق الزعــر يف أكيــاس مــن الخــام، ومجــدداً نقــوم بتنقيتــه ونخلــه ومــن ثــم 

ــألكل. ــح جاهــزاً ل ــح والسمســم ليصب ــط مــع الســاق واملل يخل

ــن  ــم ع ــيل اله ــك وش ــّون لعيال ــل: »م ــل القائ ــة باملث ــاس املقابل ــم الي ــد خت وق
ــرون  ــزال الكث ــي ال ي ــا الت ــة يف حياتن ــة املون ــه إىل أهمي ــارة من ــك«. يف إش بال

ــالمتها. ــا وس ــم بصحته ــة إلميانه ــات البيتيّ ــون املنتوج يفضل

إن صناعــة املونــة قــد ازدهــرت يف القــرى اللبنانيــة خصوصــاً يف مناطــق الجبــل 
الــذي بــات مقصــد املغربــن والســيّاح فانتــرت املحــال والبيوتــات املخصصــة 
لبيعهــا، ألن املونــة هــي جــزء مــن الــراث اللبنــاين العريــق الــذي يحافــظ عليــه 
ــة يف حقائــب ســفرهم،  ــة اللبناني ــون املون ــن يحمل ــى أن املغرب ــون، حت اللبناني

لتذكرهــم بنكهــة الوطــن واألهــل...

خليــل ايب  لبنــان  ارز   ....................................................................



صفحة 14شو يف ما يف؟ الكحاله   |  عدد 10 |  آب 2015

 shoufimafi@kahale.net - www.kahale.net بإدارة لجنة اإلعالم يف منظمة تـطـويـرميكنكم قراءة هذه النرشة املحلّية املجانّية عىل

مكبات النفايات قنبلة موقوتة
قبــل الحــرب وخاللهــا وحتــى اليــوم، مل يعــرف لبنــان حــالً علميــاً بيئيــاً مللــف 
النفايــات عــى أنواعهــا. وظلــت البلديــات تجمــع النفايــات املختلفــة، املنزليــة 
والطبيــة والصناعيــة والزراعيــة وتتخلــص منهــا يف مكبّــات، تحّولــت يف املــدن إىل 

جبــال قامــة، ويف القــرى والبلــدات إىل محــارق مكشــوفة.

ومــع إنشــاء وزارة البيئــة، بــدأ الحديــث عــن حلــول للملــف ورشوط ومعايــر، 
ومخاطــر اســتمرار الرمــي العشــوايئ والحــرق واملكبــات. لكــن امللــف تحــّول إىل 
مشــكلة، والمســت الــوزارة بالتعــاون مــع مجلــس اإلمنــاء واإلعــار حــالً ممكنــاً 
يف ســنة 1997 عــر مــا ُســّمي بـــ »الخطــة الطارئــة« إلقفــال مكــب بــرج حمــود 
ــاج  ــادئ التخفيــف مــن إنت ــي بــّرت حينهــا بخطــة شــاملة تقــوم عــى مب الت
ــا إىل  ــل العضــوي منه ــا، وتحوي ــات وفرزهــا وإعــادة اســتعالها وتصنيعه النفاي
مــواد صالحــة لالســتعال الزراعــي وطمــر العــوادم املتبقيــة التــي ال ميكــن، يف 

الظــروف الحاليــة، إعــادة اســتخدامها أو تصنيعهــا.

لكــن التطبيــق مل يكــن عــى قيــاس التخطيط، ذلــك أن عمليــات الفرز والتســبيخ 
اصطدمــت مبعوقــات كثــرة تبــدأ يف عــدم قــدرة مواقــع التســبيخ عــى اســتيعاب 

املــواد العضويــة وال تنتهــي عنــد عــدم طلــب املــواد املفروزة.

وبذلــك مل تتحــول الخطــة الطارئــة إىل شــاملة، وال هــي تطــورت لتحقيــق الطمر. 
وظلــت معظــم املناطــق، خاصــة تلــك الواقعــة خــارج محافظتــي بــروت وجبــل 
ــر ســوى  ــة املطام ــن خط ــز م ــا عشــوائياً. ومل ينَج ــن نفاياته ــص م ــان، تتخل لبن
مطمــر زحلــة الــذي يقتــر العمــل فيــه عــى الفــرز األويل والطمــر، وال يتضمــن 
ــة، عــى الرغــم مــن وجــود املطمــر يف  ــواد العضوي ــد التشــغيل تســبيخ امل عق
منطقــة زراعيــة، وعــى حــدود البقــاع الشــايل الــذي يشــكو مــن فقــر الربــة 
والجفــاف، علــاً بــأن املــواد املســبّخة تُغنــي الربــة مــن جهــة، وتخفــف مــن 

الجفــاف ألنهــا تحفــظ الرطوبــة مــن جهــة أخــرى.

وال تــزال املناطــق، ترفــض علنــاً إقامــة منشــآت معالجــة النفايــات الصلبــة فيهــا، 
وخصوصــاً املطامــر يف وقــت تتبــدل فيــه التوجهــات واالقراحــات واللجــان. وهنا 
ــاء واإلعــار  ــس اإلمن ــا مجل ــي اقرحه ــرح التســاؤل عــن مصــر الخطــط الت يُط
ــات  ــر النفاي ــد مــن معامــل ومطام ــة إلنشــاء املزي ــا وزارة البيئ وصادقــت عليه

بعــد أن تــم رفضهــا مــن معظــم ســكان املناطــق الرئيســية املحيطــة بهــا.

معالجات قارصة
ثــالث جهــات أساســية تقــع عليهــا مســؤولية معالجــة ملــف النفايــات يف لبنــان: 
وزارة البيئــة ومجلــس اإلمنــاء واإلعــار مــن الجانــب الحكومــي املركــزي، 
والبلديــات كســلطات محليــة. وبالرغــم مــن أن وزارة البيئــة قــد أنشــئت 
منــذ أكــر مــن 20 ســنة وأوكلــت إليهــا صالحيــات تريعيــة ورقابيــة واســعة، 
ــذ منتصــف الســبعينات  ــس اإلمنــاء واإلعــار تأســس من وبالرغــم مــن أن مجل
وأرشف عــى إدارة العديــد مــن املشــاريع نيابــًة عــن عــدد مــن الــوزارات، إال أن 
هاتــن املؤسســتن مل تقّدمــا حتــى اآلن أيــة حلــول ذات تأثــر إيجــايب يف ســبيل 

ــات. تخطــي مشــكلة النفاي

مــن جهــة ثانيــة، فقــد أُلقيــت ولســنوات طويلة عــى عاتــق البلديات مســـؤولية 
إدارة النفايــات ومعالجتهــا مــع العلــم أنهــا الحلقــة األضـــعف يف الســلم اإلداري 
مــن حيــث الصالحيــات واإلمكانيــات املاديــة والتقنيــة والقــدرة عــى التنفيــذ. 
مــع العلــم أن معظــم هــذه البلديــات بقــي وألمــد طويــل إمــا مغيبــاً أو منحــالً 
ــايل ال  ــل القامئقامــن واملحافظــن. وبالت ــاً أو مــداراً مــن قب أو مســتقيالً أو معين
ــة أن تعالــج مشــكلة مكــب للنفايــات مــن دون أن تســتعن  تســتطيع أي بلدي

بالدولــة.

لــذا فــإن أي معالجــة ملشــكلة النفايــات يجــب أن تراعــي أبعــاد األزمــة وكلفتهــا 
ونتائجهــا و”خصوصيتهــا” اللبنانيــة، وتــالؤم الحلــول املقرحــة مــع طبيعــة هــذا 
ــي مبياهــه  ــل مبشــاعاته والغن ــف بســكانه، القلي ــه، الكثي ــر بحجم ــد الصغ البل

الجوفيــة.

عندما تتوافر اإلرادة والتصميم فإن كل العقبات تزول
ــبة  ــول مناس ــاك حل ــن هن ــة ولك ــول مثالي ــامل أن ال حل ــه يف الع ــارف علي املتع
ــول الفــرز املنــزيل. ولكــن تبقــى العــرة يف رضورة  ــرز هــذه الحل ــات، وأب للنفاي
أن يتحمــل كل فــرد املســؤولية، وأن تقــوم البلديــات أيضــاً بدورهــا. ال ســيا أن 
ــت  ــس يف املكــب كان ــي تقــوم عــى الفــرز يف املصــدر ولي ــة الت ــول البديل الحل
ــا مــا ســاهم مــن دون  ــم تبنيه ــذ أكــر مــن عــر ســنوات ومل يت مقرحــة من

شــك يف تراكــم املشــكلة.

املواطن يسأل: ماذا عيّل أن أفعل يك تحّل املشكلة؟
يف ظــل هــذا الغيــاب املــزري للدولــة عــن حــّل تفاقــم مشــكلة النفايــات بعــد 

أولوية فرز ومعالجة النفايات

الحلول املطبقة عامليًّا...
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النفايــات املنزليــة الصلبــة. وميكــن إمتامهــا امــا بالفــرز مــن املصــدر أو بالفــرز يف 
مرفــق خــاص الســرداد املــواد.

تقليل النفايات 
تشــكل مجتمعاتنــا االســتهالكية جوهــر االزمــة البيئيــة، إذ يــراوح معــّدل إنتــاج 
الفــرد مــن النفايــات املنزليــة الصلبــة يف لبنــان بــن 0٬8 وكلــغ واحــد يوميــاً. مــن 
أجــل تحســن إدارة النفايــات الصلبــة يســتطيع املواطــن أن يخفــف اســتهالكه 

اليومــي وبالتــايل تقليــل كميــة النفايــات املنتجــة. 

التقليــل مــن املصــدر يتضمــن العديــد مــن اإلجــراءات التــي تهــدف إىل الحــّد 
مــن إنتــاج النفايــات الصلبــة عــر:

• استخدام املنتج أكر من مرة	

• إعادة ملئ الزجاجات أو حاويات أخرى	

• استخدام طريف الورقة للكتابة	

• إعادة النظر بالعادات االستهالكية اليومية لألشياء	

• أخذ باالعتبار التصليح بدل الرمي	

• إعادة استخدام املواد الفائضة	

إعادة اإلستخدام 
ــن«  يعتــر مجتمعنــا الحــايل مجتمــع يشــجع الفــرد عــى رشاء منتج جديد »محسَّ
بــدل إعــادة اســتعاله أو إصالحــه. لتغيــر هــذا التوجــه ينبغــي اختيــار منتجات 
ــد  ــا عن ــة، وصيانته ــا لفــرة طويل ــادة اســتخدامها واملحافظــة عليه نســتطيع اع

اللــزوم.

إنَّ مفهــوم إعــادة االســتعال يعنــي اســتعال نفــس الــيء مــرة جديــدة لنفــس 
الغــرض أو لغــرض آخــر عــر إضافــة بعــض التعديــالت. 

ال يلحــق إعــادة االســتعال أي رضر بالبيئــة مبــا أنهــا تتطلــب القليــل مــن الطاقة 
أو املــوارد اإلضافيــة فمثــالً ميكــن تحويــل الصناديــق إىل حاويــات للمجــالت أو 

إعــادة اســتعال زجاجــات العصــر لتعبئــة امليــاه...

حسنات إعادة االستعال:

• تقليل كمية النفايات املعدة للمعالجة والطمر.	

• توفر كلفة املعالجة بحيث تقل كمية النفايات التي يجب معالجتها.	

• استخدام ناجح للموارد الطبيعية وعدم التبذير.	

• تحسن وضع النظافة العامة. 	

الفرز - التدوير
يعتمــد الفــرز مــن املصــدر عــى تعــاون كل األفــراد، وذلــك عــر فصــل نفاياتهــم 
املنزليــة ووضــع املــواد القابلــة إلعــادة التدويــر بشــكل منفصــل عــن النفايــات 

العضوية يف مستوعبات خاصة.  

ــّددة  ــؤولية مح ــن أي مس ــل املواط ــل يتحّم ــوكلن«، ه ــة »س ــد رشك ــاء عق انته
تجــاه التخفيــف مــن حــدة هــذه األزمــة يف انتظــار الحــل؟

فاملطلــوب منــه أمــر متصــل ومرتبــط عضويــاً بعمليــة خطــة اســراتيجية طويلــة 
ــات  ــوكل الجمعي ــرض أن ت ــن املف ــي م ــة الت ــى يف الدول ــرم األع ــن اله ــدأ م تب
والبلديــات واملؤسســات إنشــاء ثقافــة التنظيــف البيئــي واملقصــود بهــا عمليــة 
الفــرز ألنــواع النفايــات التــي تبــدأ مــن البيــوت، عــى أن تلزمهــا بتتمــة هــذه 
ــره  ــل مــا ميكــن إعــادة تدوي الخطــوات بشــكل علمــي يف إعــادة الفــرز وتحوي
ــان  ــاج األطن ــة انت ــر جــداً عملي ــّف بشــكل كب ــا تَخ إىل املعامــل املختصــة. وهن

الهائلــة مــن النفايــات يف لبنــان.

غــر أن هــذا ال يعفــي املواطــن مــن دور أويل يف املرحلــة الحاليــة وهــي االنتبــاه 
ــرة  ــذه الف ــه يف ه ــات فيمكن ــه للنفاي ــة انتاج ــن كمي ــف م ــدة إىل التخفي بش
ــم  ــن حج ــد م ــواد تزي ــي م ــي ه ــدة الت ــات العدي ــن رشاء املعلب ــف م أن يخف
النفايــات يف املنــزل، وأن ينتبــه إىل أن هنــاك العديــد مــن األغــراض واألشــياء مــن 
املمكــن لــه اعــادة اســتخدامها مجــدداً مثــل قواريــر الزجــاج وعلــب الحليــب 
ــاج  ــن انت ــف م ــا التخفي ــف ميكنه ــاً كي ــت يومي ــيدة البي ــر س ــا... فلتنظ وغره
ــا نقــول أن ليــس كل  النفايــات ستكتشــف أنهــا أقــل بكثــر مــن الســابق، وهن
مــا تنتهــي خدمتــه يتحــّول حكــاً إىل نفايــة فالتعريــف العلمــي للنفايــات هــي 
»املــواد املطلــوب التخلــص منهــا«، ومــا دمنــا قادريــن عــى اعــادة اســتخدامها 
ــكل  ــات بش ــس النفاي ــال كي ــة إقف ــى أهمي ــدد ع ــة. ونش ــت بنفاي ــي ليس فه
محكــم وأال يكــون فيهــا أي مــادة ســائلة تزيــد مــن خلــق الحــرات الضــارة.  

تدابري لتطوير الفرز االنتقايئ للنفايات
ينتــج لبنــان حــوايل /1.6/ مليــون طــن مــن النفايــات ســنوياً. ينمــو هــذا 
ــة  ــن إدارة متكامل ــاك م ــس هن ــه لي ــاً أن ــام عل ــبة 7 أو 8 ٪ كل ع ــم بنس الرق
ــن  ــة م ــت متجاَهل ــا زال ــات م ــف املناطــق، وأن التداعي ــات ضمــن مختل للنفاي

ــن. ــل املواطن قب

يتــم إعــادة تدويــر 10 ٪ فقــط مــن النفايــات، يف حــن أن 50 ٪ ينقــل إىل إحــدى 
ــي يف  ــة ينته ــاف ال 40 ٪ املتبقي ــادرة، وأن مط ــة الن ــات الرعي ــات النفاي مكب
مكبــات النفايــات الغــر الرعيــة املتعــددة. عــى الرغــم مــن أن لبنــان طــرف 
يف اتفاقيــة بــازل عــام 1989 واتفاقيــة اســتكهومل عــام 2001 املتعلقتــان مبوضــوع 
ــن النصــوص املوقعــة.  ــم احــرام أي م ــا، مل يت ــص منه ــة والتخل ــات امللوث النفاي
ــادة 49  ــات )امل ــات البلدي ــات يف صالحي ــن النفاي ــة ودف ــع ومعالج ــدرج جم ين
مــن قانــون 1977( التــي تعــاين مــن نقــص هائــل يف اإلمكانيــات. فتــم التصويــت 
ــايئ  ــرز االنتق ــات والف ــون يحــدد إجــراءات إدارة النفاي ــام 2006 ملــروع قان ع
عنــد املصــدر )املــواد 39 أ، 40 ت و44 مــن قانــون 2002( إال أن مراســيم تنفيــذ 

هــذه األحــكام مــا زالــت غــر محــددة.

هرمية إدارة النفايات
إنَّ اختيــار طــرق املعالجــة للنفايــات الصلبــة تتــم بحســب »هرميــة إدارة 
النفايــات« التــي تضــع الئحــة بأولويــة الخيــارات يف إدارة النفايــات. إن عمليــة 
ــن  ــر م ــتعال والتدوي ــادة االس ــة إلع ــواد القابل ــرداد امل ــة يف اس ــرز رضوري الف
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خيارات الفرز من املصدر املمكن اتباعها
الفــرز االفــرادي)Single separation(: يتطلــب وضــع الــورق والزجــاج واملعــدن 
والبالســتيك معــاً يف مســتوعب واحــد منفصــل عــن املــواد العضويــة. يعتــر هــذا 
الفــرز ســهل التحقيــق، حيــث ال يحتــاج اىل الكثــر مــن الوقــت للجمــع ويكــون 
ــر  ــان، يعت ــب األحي ــل )مســتوعبن(. يف أغل ــدد املســتوعبات املســتعملة قلي ع
ــي مل  ــق الت ــدر يف املناط ــن املص ــات م ــرز النفاي ــوم ف ــالً ملفه ــرز مدخ ــذا الف ه

تفــرز نفاياتهــا مــن قبــل.

النفايــات يف أربعــة  الفــرز املتعــدد :)Multiple separation( ميكــن فــرز 
مســتوعبات مخصصــة للــورق والبالســتيك واملعــدن والزجــاج، باإلضافــة إىل 
مســتوعب مخصــص للنفايــات العضويــة )الرطبــة(. يتطلّــب هــذا النظــام وعيــاً 

ــرز. ــة الف ــاح عملي ــي إلنج ــع األه ــن املجتم ــراً م ــاً كب وتجاوب

املــواد املفــرزة مــن املصــدر والتــي يســتكمل فرزهــا يف مركــز اســرداد النفايــات 
: هي

• ورق وكرتون.	

• األلومنيوم والقصدير )التنك( والحديد.	

• البالستيك عى أنواعه.	

• الزجاج حسب اللون )شّفاف وأخر(.	

التدوير واملواد القابلة للتدوير
إنَّ عمليــة إعــادة التدويــر هــي ببســاطة إعــادة تصنيــع املــواد الغــر العضويــة 
ــواد  ــرداد امل ــة اس ــر عملي ــة. مت ــة الصلب ــات املنزلي ــل النفاي ــن مجم ــرزة م املف
بالفــرز والجمــع والتحضــر والتســويق. إّن دميومــة برامــج إعــادة التدويــر تعتمد 
عــى التطبيــق الناجــح لهــذه املراحــل. تقــّدر نســبة املــواد القابلــة للتدويــر بـــ 
30٪ مــن إجــايل النفايــات املنزليــة الصلبــة يف لبنــان. إنَّ رمــي هــذه النفايــات 

عشــوائياً يف الطبيعــة يــؤدي اىل كارثــة بيئيــة عــى املــدى الطويــل. فتتحلــل هــذه 
ــاً ببــطء، وميكــن أن يــدوم أكــر مــن ألــف ســنة لبعــض املــواد  املــواد بيولوجي

كــا يظهــر يف الجــدول التــايل:

التحلــل املادة مــّدة 
جــي لو لبيو ا

التحلــل املادة مــّدة 
جــي لو لبيو ا

800 سنةعبوة بالستيك1000 سنةاإلطارات

12 سنةعقب السيجارة3 أشهرمحارم الورق

6 أشهرعود كريت350 سنةتنكة ألومينيوم

5 سنواتعلكة4000 سنةالزجاج

500 سنةالحفاض400 سنةالنايلون

أما املواد القابلة للتدوير هي:

املنتج الذي يحتوي هذه املواداملادة

الســيارات، الفوالذ األساســية،  املنزليــة  األجهــزة  التحتيــة،  البنــى 
ــرادات،  ــالت وال ــة، الغّس ــامر املبلول ــامر واملس ــي، املس الراغ
املعــدات الثقيلــة، أثــاث املكاتــب، العــّدة، انابيــب النقــل

م  ملينيــو أل ا
يــد لحد ا و

أدوات الطبــخ، مــواد البنــاء، خطــوط النقــل الكهربائيــة، علــب 
املروبــات الغازيــة، الرقائــق املعدنيــة، قطــع الســيارات

ــات(، البالستيك ــّدة للثالج ــّوق، املع ــاس )للتس ــة، أكي ــات الغازي املروب
ــر  ــات، القواري ــة للمركب ــود املخصص ــات الوق ــب، خزاّن األنابي
ــات  ــاخ، مكون ــل األوس ــر، مزي ــة، قواري ــادة التعبئ ــدة إلع املع
الكمبيوتــر )األقــراص الصلبــة(، شــبكات الــرف الصحــي، 
األغشــية الرقيقــة لتغليــف األطعمــة، مكــرات الصــوت، عبوات 
امليــاه، األفــالم، الطــاوالت والكــرايس، حاويــات النفايــات، 
ــر املضغوطــة،  ــة، القواري ــب، العــوازل الكهربائي ــق الحلي أباري

ــن ــات الل ــر، معلّب ــوات العص عب

الزجاج غر امللّون، الزجاج األخر، الزجاج البنيالزجاج

طلقات الرصاص، مواد البناء، األوزانالرصاص

األجهــزة اإللكرونية، األســالك النحاســية، املحــوالت، الصامات النحاس
املفّرغــة، املفاتيــح الكهربائيــة، بالوعــات امليــاه وأحــواض 
ــة،  ــاكل املعاري ــدات، الهي ــر، املول ــال، الذخائ ــيل، األقف الغس

ــاه ــّخانات املي ــواب، س ــض االب مقاب

املالقــط الكهربائيــة واملشــابك، املحــركات واملضّخــات، وصــالت الرونز
املحــركات الكهربائيــة، العالّقــات، الشــفر، املطــارق، األجــراس،

الورق األبيض املعتمد يف املكاتب واملطابعالورق

صناديق الكرتون، صناديق التعبئة والتغليفالكرتون

الثياب البالية، السجادامللبوسات
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ــي  ــن وع ــى ع ــن املعالجــة وحت ــة ع ــات غائب ــات النفاي وتســتمر مشــاكل مكب
املواطنــن، والبحــث يجــب أن يبــدأ يف إيجــاد حلــول جذريــة تحمــي املواطــن 
ــة  ــّي. غــر أن املعضل ــوث الظاهــر واملخف ــح والتل مــن أخطــار الغــازات والروائ
ــو  ــا ه ــبان م ــذ بالحس ــاملة تأخ ــة ش ــة وطني ــاب أي سياس ــى يف غي ــم تبق األه
األفضــل للمواطــن ومــا هــي اإلمكانــات املتوفــرة لحــل آين ومســتقبي يســاهم 

ــات. ــات النفاي يف الحــّد مــن أخطــار مكب

سعر النفايات القابلة للتدوير:

السادةاملادة

60$ - 70$ دوالر امريي للطنالورق والكرتون

100$ - 150$ دوالر امريي للطنالبالستيك

20$ - 50$ دوالر امريي للطناملعادن

35$ - 50$ دوالر امريي للطنالزجاج

عمليــة الفــرز أصبحــت رضورة ال بــد منهــا ســواء متـّـت معالجــة ازمــة النفايــات 
قريبـًـا أم طــال أجلهــا، فهــل مــن املمكــن أن يتأقلــم اللبنــاين مــع هــذه العمليــة 
ــات ســتفرز  ــه عــى ســاّلت مهمــالت عــدة؟ أم ان النفاي ــع نفايات ويقــوم بتوزي
اللبنانيــن عــى املستشــفيات اذا اســتمرت يف الراكــم واســتمرت روائحهــا 

فــرز  عمليــة  إن  االجــواء؟  يف  باالنتشــار 
النفايــات تســر بشــكل طبيعــي يف البلــدان 
االجنبيــة، أمــا يف لبنــان فلــم يتــّم العمــل بها 
بصــورة جديـّـة بعــد، ولــوال االزمــة التــي منــّر 

بهــا ملــا اســتوقف بعــض الســكان األمــر.

إن هــذا اإلنجــاز لــن يكتمــل إال بالــدور 
ــاعدتها  ــالل مس ــن خ ــات م ــزي للبلدي املرك
عــى فــرز كل أنــواع النفايــات املنزليــة، 
التــي  البيئيــة  املعايــر  تتبنــى  أن  عــى 

تطمــح إليهــا هيئــات املجتمــع املــدين، لــذا يجــب عليهــا وضــع دراســة جــدوى 
ــات.  ــع نفاي ــام لجم ــع نظ ــوم بوض ــا أن تق ــا عليه ــات، ك ــة إلدارة النفاي وخط
وتطــوع االشــخاص بتنفيــذ حمــالت توعيــة يف كافــة األحيــاء ويف املــدارس 
ــع  ــدة. يرافــق هــذا العمــل توزي ــازل البل ــة ومن واملحــالت واملؤسســات التجاري

ــروع. ــذا امل ــن ه ــورة ع ــاالت منش ــة ومق ــات توضيحي كتيب

مــع األمــل بــأن يتجــاوب املواطــن لتســهيل فــرز النفايــات يف املصدر/املنــزل وأن 
تؤمــن البلديــات التجهيــزات الالزمــة إلدارة وإنجــاح هــذا املــروع، ألنــه أصبــح 

مــن األوليــات الطارئــة.

....................................................... لجنــة البيئــة يف منظمة تـطـويـــر

ــم  ــتاذ باس ــم االس ــكو« يرافقه ــة »دون بوس ــذة مدرس ــن تالم ــة م زار مجموع
مكــرزل، بلديــة الكحالــه حيــث إســتقبلهم رئيــس البلديــة وكان هــدف التالميــذ 
ــة، حيــث جــرى حــوار بــن  ــة املحلّي ــة يف التنمي التعــرف أكــر عــى دور البلدي
رئيــس البلديــة والطــالب حــول هــذه التفاصيــل ودور الرئيــس وأعضــاء املجلــس 

ــات يف ادارة االمــور.  ــدي والصالحي البل

إذ رشح رئيــس البلديــة أنــه مل يعــد يقتــر دور البلديــة عــى املشــاريع 
ــب االقتصــادي  ــة للجان ــة املحليّ ــل تخطــاه ليشــمل التنمي ــط، ب ــة فق الخدماتيّ
واملــوارد البريــة والتنميــة املســتدامة  لهــا، فََغــدت التنميــة إقتصاديــة وثقافيــة 

ــة.  وتربوي

وكان للتالميــذ أســئلة تبــدأ وال تنتهــي عــن املشــاريع وملفــات البلــدة املتنوعــة 
ــات  ــب امللف ــى أغل ــد ع ــل الصاع ــالع الجي ــي واط ــتوى وع ــر اىل مس ــا يش م

ــة. ــدة االمنائي ــاكل البل ومش

ومــا يبــر بجيــل واعــد ومــدرك مــاذا ينتظــره مــن مســؤوليات. وبعدهــا تــم 
تقديــم واجــب الضيافــة اىل الطــالب.

ــة  ــارة ثقافي ــد بزي ــة الدليفران ــوي يف مدرس ــع ثان ــف الراب ــن الص ــذ م 42 تلمي
ــدة  ــار البل ــه مخت ــة واىل جانب ــس البلدي ــتقبلهم رئي ــث إس ــه حي ــدة الكحال لبل

ــل. ــدو ايب خلي عب

فبعــد إســتضافتهم ملــدة ســاعة تقريبًــا يف قاعــة االجتاعــات يف البلديــة. 
ــة  ــة وجغرافي ــة وتاريخي ــة وثقافي ــة وقانوني ــئلة إداري ــرح أس ــذ بط ــام التالمي ق
وإجتاعيــة وإمنائيــة عــى رئيــس البلديــة الــذي جــاوب عليهــا بــكل ووضــوح 
وبــرح مســهب ودقيــق. بعدهــا رافــق الرئيــس التالميــذ بجولــة ميدانيــة عــى 
اغلــب مواقــع االشــغال يف البلــدة فمــروا عــى نصــب الشــهداء ثــم اىل طاحــون 
الكحالــه ثــم اىل ورشــة طريــق النبــع ثــم اىل ورشــة بنــاء املبنــى البلــدي وبعدهــا 

اىل ســاحة كنيســة مــار اليــاس ثــم اىل موقــع حفــر بــر إرتــوازي للبلــدة .

زيارة لطالب دون بوسكو للبلدية...

زيارة لطالب دون بوسكو للبلدية...



صفحة 18شو يف ما يف؟ الكحاله   |  عدد 10 |  آب 2015

 shoufimafi@kahale.net - www.kahale.net بإدارة لجنة اإلعالم يف منظمة تـطـويـرميكنكم قراءة هذه النرشة املحلّية املجانّية عىل

ــم  ــع بعضه ــه م ــدة الكحال ــاء بل ــل أبن ــو تواص ــايس ه ــا األس ــدف مجلتن إن ه
البعــض واإلضــاءة عــى كافــة اإلنجــازات التــي يصنعونهــا والتــي نقدرهــا 
ــا  ــي ببلدتن ــل أن نرتق ــة ونأم ــة الضيق ــات الحزبي ــن السياس ــداً ع ــا بعي جميعه

ــا.  ــن أبنائه ــزق ب ــة والتم ــذ روح التفرق ــة ونب ــدة منوذجي ــح بل لتصب

بعــد قراءتنــا ملجلــة املســرة العــدد 1475، اإلثنــن 22 أيلــول 2014، اســتوقفتنا 
ــن  ــي روى م ــل الت ــو خلي ــدو شــحادة أب ــه الســيد عب ــن الكحال ــع إب ــة م مقابل
خاللهــا أنــه هــو الــذي رســم وصمــم شــعار »القــوات« قيــادة موّحــدة وقضيــة 
ــوع يف  ــرض املوض ــى ع ــه ع ــذ موافقت ــه ألخ ــا إىل منزل ــا توجهن ــدة. عنده واح
ــه، وبعــد ســؤالنا عــن  ــاء الكحال ــاب اإلضــاءة عــى إنجــازات أبن ــا مــن ب مجلتن
ســبب عــدم إظهــار هــذه املعلومــات ســابقاً أخرنــا أنــه بعدمــا علــم بــأن ســرة 
»القــوات« ســتكتب كان مــن الــروري معرفــة مــن يقــف وراء شــعارها األبــرز 
الــذي تــّم اعتــاده كشــعار حــزيب منــذ أربعــن عامــاً تقريبــاً واســتمر رغــم كل 

األحــداث التــي جــرت، وإليكــم نــص املقابلــة.

هكذا رسمت شعار »القوات« قيادة موّحدة وقضية واحدة
قصــة ذاك الشــعار بأرزتــه املســيّجة باألحمر 
املجبــول مبالحــم األبطــال. كيــف تــّم ومــن 
ــي  ــل الت ــي املراح ــا ه ــه؟ وم ــام بتصميم ق

مــرّت بــه حتــى اعتــاده كشــعار حــزيب؟

عبــدو شــحادة أبــو خليــل، ذاك املقــاوم 
ــدت  املفعــم بعبــق الشــهامة وذكريــات خلّ
يف ذاكــرة األجيــال. إبــن الكحالــه يــروي 
ــمه  ــام برس ــف ق ــعار وكي ــة الش ــا قص إلين
حتــى تحــّول اليــوم إىل رفيــق لــكل أصحــاب 

ــة. القضي

ــام 1975 شــهدت  ــدأت يف الع ــي ب ــدو أن حــرب الســنتن الت يخــر األســتاذ عب
مشــاركة مجموعــات مقاتلــة عــى األرض مــن »الكتائــب« و«األحــرار« و«حــراس 
األرز« و«الرابطــة املارونيــة« وغرهــا إضافــة إىل مجموعــات مــن الجيــش 
ــايل  ــق واأله ــن املناط ــا ع ــة دفاًع ــاحة املعرك ــوا إىل س ــباب نزل ــاين... الش اللبن
متســلحن أوالً باإلميــان »والصليــب عــى صدرنــا« ويقــول، مضيًفــا: »أتــت حــرب 

ــة«... ــّن أن القصــة طويل ــان فتب ــش الســوري إىل لبن الســنتن ودخــل الجي

ــة، وبــدل أن  ويضيــف: » طرحــت فكــرة توحيــد املجموعــات املســيحية املقاتل
ــرف أو  ــاء كل ط ــع بق ــكرياً م ــد عس ــّم التوحي ــده، فليت ــرف لوح ــل كل ط يقات
حــزب أو تنظيــم حســب توجهاتــه السياســية والعقائديــة املختلفــة. وعــى هــذا 
األســاس تــّم اقــراح وضــع شــعار أو »Logo« لهــذه املجموعــات املوحدة يســاعد 
أيضــاً عــى التوحيــد والعمــل الواحــد للوصــول إىل األهــداف املوضوعــة، وذلــك 
يف العــام 1977«. وقــد تــّم خــالل تلــك الفــرة تعميــم ذاك الطلــب عــى مختلف 
املكاتــب وفــوراً بــدأ يفكــر بالشــعار الجديــد، حيــث بــدأت أفــكاره تركــز عــى 
كيفيــة إيجــاد صلــة بــن العلــم اللبنــاين ملــا ميثلــه مــن رمــز خالــد للوطــن الــذي 

ندافــع عنــه وبــن الصليــب الــذي اتخــذه الشــباب كشــعار لهــم أيضــاً.

للوصــول إىل الشــعار النهــايئ، قطــع األســتاذ أبــو خليــل مرحلتــن أساســيتن: يف 
ــا تشــر  ــب ك ــن بالصلي ــع األرزة متصل ــاين م ــم اللبن ــة األوىل رســم العل املرحل

ــورة األوىل. الص

ــه بالرســم  ــدى إعجاب ــس الحــريب« أب »املجل
لكنــه فّضــل فصــل األرزة عــن الصليــب عــى 
أســاس أن مقاتلــن مــن غــر املســيحين 
املجموعــات  صفــوف  يف  أيضــاً  يقاتلــون 
املوحــدة. فهكــذا كان... فعــّدل الرســم مــع 
الدائــرة حولــه وصــوالً إىل األمنــوذج الثــاين يف 
الصــورة الثانيــة الــذي متّــت املوافقــة عليــه 

ــا هــذا. ــى تاريخن ــاده حت واعت

وإىل جانــب شــعار املجموعــات املوحــدة، قــام أيضــاً برســم 
ــة  ــه رمزي ــكل ركــن في »صليــب املقاومــة« حيــث كانــت ل
الفتــة. فرمــز الـــ »م« باللغــة العربية لـــ »املقاومــة«، وحرف 
 »r« الـــ »ل« »لبنانيــة«. وذلــك باللغــة الفرنســية حرفــا الـــ
 »libanaise« لـــ »L« أمــا حــرف لـ ،»résistance« نســبة لـــ

أي »املقاومــة اللبنانيــة«.

القيــادة يف »املجلــس الحــريب« طلبــت إجــراء تعديــل عــى 
الصليــب وإمــكان أن يكــون »مشــطوباً« مــن األســفل، 
باعتبــار أنــه يرمــز إىل الســيف الــذي يتــم الدفــاع بــه. وثانياً 
ألن الســيد املســيح حــن جــّر الصليــب عــى درب الجلجلــة 
أدى ذلــك إىل شــطبه قليــالً فيكــون صليــب املقاومــة ميثــل 
التضحيــات واآلالم التــي ســتوصل إىل قيامــة الوطــن. وبنــاء 
عــى ذلــك متـّـت إجــراء التعديــالت الالزمــة ليصبــح صليــب 

املقاومــة املعتمــد.

ــات  ــود إىل بداي ــورة تع ــدو ص ــتاذ عب ــرز األس ــك أب إىل ذل
ــة  ــى قبع ــاً ع ــر »Logo« األرزة موضوع ــام 1974 تظه الع

بــزة عســكرية كان يرتديهــا. حيــث طلــب مــن والدتــه وقتهــا أن تخيطهــا لــه مــا 
ــل عــى تصميمــه ذاك الشــعار. ــه دلي ــي أن يعن

ويــرح كذلــك أنــه بعــد اختيــار الشــعار الــذي رســمه فــاز بجائــزة ماليــة لكنــه 
منحهــا للمجهــود الحــريب آنــذاك حيــث كان منتســباً لحــزب »األحــرار«.

وعــن ســبب إعالنــه وقوفــه وراء رســم الشــعار، يوضــح أنــه بعدمــا علــم بــأن 
ســرة »القــوات« ســتُكتَب، عندهــا كان مــن الــروري معرفــة مــن يقــف 
ــوا  ــن إن كان ــبان الحزبي ــن الش ــدداً م ــأل ع ــر أن س ــرز. ويخ ــعارها األب وراء ش
يعلمــون مــن هــو راســم الشــعارات الحزبيــة فالحــظ أن هنــاك عــدم معرفــة 
بهــذا املوضــوع، وبالتــايل يجــب أن يعــرف كل شــاب قصــة هــذا الشــعار وهويــة 

ــام بتصميمــه. ــذي ق الشــخص ال

عبدو شحادة ابو خليل )الجندي املجهول(
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وعــن شــعوره بتحــول هــذا الشــعار إىل رمــز لحــزب مــن أكــر األحــزاب اللبنانيــة 
ومــا يريــد إيصالــه مــن خــالل هــذا التأريــخ، يوضــح أنــه عندمــا قــام بتصميــم الـ 
»Logo« كانــت األوضــاع صعبــة ويقــول: »كنــا نواجــه مشــاريع الوطــن البديــل 
ــد  ــا نري ــا بشــدة أنن ــي لن ــا. كل هــذا يعن ــاع عــن أنفســنا ومناطقن ــا للدف ونزلن

وحــدة املســيحين وكانــت تعنــي وقتهــا وحــدة املقاتلــن املســيحين«.

وعــن مشــاريعه املســتقبلية تكرميــاً لشــهداء القضيــة. يعكــف عــى إعــداد شــعار 
كبــر لشــهداء الكحالــه والذيــن استشــهدوا عــى أرضهــا، حيــث ســرمز كل نقطــة 
عــى الشــجرة الجامعــة للشــهداء وعائالتهــم، إىل دم الشــهيد مــع اســمه ورقــم 
ســجله وتاريــخ ميــالده وتاريــخ استشــهاده لــي يتــم تخليــده ولــي تكــون هــذه 

النقــاط مبثابــة الغــذاء الــذي يحيــي هــذه الشــجرة...

البطاقة الشخصية 

عبدو شحادة أبو خليل االسم الثاليث

املسؤوليات

االجتاعية

الرئيس السابق لرابطة عائلة أيب خليل، 

عضو سابق يف املجلس البلدي

الكحاله يف 13 نيسان 1952من مواليد

بكالوريــا فنيّــة يف الهندســة املدنيــة خريــج مدرســة التحصيل العلمي
زغرتــا الفنيّــة. دبلــوم مســاحة خريــج املدرســة الدوليــة- 

بــروت.

ــل عائلته ــدان باس ــه ول ــو ول ــاد ض ــيدة نه ــن الس ــل م متأه
وريبيــكا متأهلــة مــن الســيد روالن أبــو عبــد اللــه 

رئيــس قســم كتائــب الدامــور.

بالقضيــة  عالقتــه 
نيــة للبنا ا

شــارك يف حــرب الســنتن ثــم ســافر إىل األردن، عــاد إىل 
لبنــان يف فــرة حــرب الجبــل حيــث شــارك بالدفــاع عــن 

حــدود بلدتــه الكحالــه.

التقــى الدكتــور جعجــع عــى مقاعــد الدراســة يف عامــي 
1968 و 1969 يف تكميليــة داغــر يف عــن الرمانــة.

مــن بــاب اإلضــاءة عــى نشــاطات ابنــاء الكحالــه، زارت اللجنــة الثقافيــة االســتاذ 
»عــاد قزحيــا رّحــال« وأجــرت معــه مقابلــة رسيعــة .

أنــك شــخص ناشــط، هــل  نعــرف 
عنــك؟ أكــر  تعريفنــا  ممكــن 

يف  دراســتي  بــدأت   1975 ســنة  ولــدت 
مــار  مدرســة  يف  اإلبتدائيــة  الصفــوف 
انطونيــوس الكحالــه ثــم تابعــت يف مدرســة 

الجمهــور. ســيدة 

الكحالــه بلــدة عزيــزة عــى قلبــي منــذ 
طفولتــي نشــأت بــن اهلهــا وترعرعــت 
عــى حــّب األرض والتعلــق بهــا. أحببــت كل 
يشء يف هــذه البلــدة العزيــزة خاصــة اهلهــا. 
ــن  ــون ب ــا أك ــرين عندم ــرة تغم ــة كب فرح

ربوعهــا وكــم يطيــب يل العيــش يف احضانهــا. عندمــا أُســأل عــن الكحالــه أعتــز 
فخــرًا يف هــذه البلــدة التــي حضنــت طفولتــي وأروت شــبايب وهــي ترافقنــي يف 

ــايت. ــل حي كل مراح

لقــد درســت إجــازة يف الحقــوق - الجامعــة اللبنانيــة، وإجــازة يف التاريــخ             
ــي  ــا إنن ــة، ك ــة الحكم ــا يف الحقوق-جامع ــات علي ــة، ودراس ــة اللبناني الجامع

ــوق. ــورة يف الحق ــة دكت ــر أطروح ــوم بتحض أق

ما هي نشاطاتك التي تقوم بها؟
ــا الجــوار، كــا أقــوم  ــم يف رعيــة مــارت تقــال الحازميــة ويف رعاي أننــي االن مرنّ
بالتحضــر للقربانــة األوىل يف رعيــة مــار مخايــل يف الشــياح، مــن هوايــايت العــزف 
عــى آلــة البيانــو وتلحــن بعــض الراتيــل والرانيــم، كــا أننــي أعمــل يف مدرســة 
ــًا يف  ســيدة الجمهــور »أســتاذ تعليــم مســيحي وتحضــر خدمــة القــداس ترني

الصفــوف املتوســطة«

ما الذي يحفزك للقيام بهذه الناشاطات يف عدة رعايا؟
ــا  عــى الصعيــد الربــوي التعليمــي او عــى الصعيــد الرعــايئ أننــي أحــاول دامئً
حمــل فــرح التعــرف عــى اللــه ونعمــة حضــوره يف حياتنــا. فــكل مــل أقــوم بــه 
ــا او مرافقــة ليــس ســوى خدمــة  ــًا او ثقافيً ــه عــي إن ترني ــه ب مــا أكــرم الل
ــه ان  ــا. وهــذا هــو إميــاين ورجــايئ باملســيح واســأل الل ــي اقــوم به للرســالة الت

ــايت. ــه طــوال حي ــكل علي ــه وســأبقى أت ــت علي ــا ألين أتكل ــي دامئً يرافقن

مبســرة صاخبــة تكللــت حيــايت، تخللهــا العديــد مــن الصعــاب لكــّن اللــه كان 
حــارًضا معــي يف اوقــات الضيــق وهــذا مــا جعلنــي اتابــع مســريت بقــوة واميــان 
وعــزم. ارى اللــه يف اآلخــر وهــذا مــا يدفعنــي اىل العمــل يف ســبيل خدمتــه مبــا 
ــه،  ــة من ــة مجانيّ ــل هب ــي ب ــي هــي ليســت من انعمــه عــي مــن مواهــب، الت
ــى  ــع ع ــخاص يف املجتم ــة لحــث االش ــة املجانيّ ــوم بالخدم ــا ان اق ــو دامئً واصب
املجانيــة يف العطــاء. هــذه املوهبــة التــي اضعهــا يف خدمــة الكنيســة تجعلنــي 
افــرح يف كل مــرة اقــوم بخدمــة القــداس االلهــي او اي خدمــة اخــرى يف اي عمل 
يخــص الكنيســة،  وتكــر فرحتــي عندمــا ارى ان مــا اقــوم بــه يســاهم ولو بنســبة 

معينــة يف تهيئــة الجــو املناســب للصــالة فهــذا بالنســبة يل هــو فرحــي.

فــكل تلميــذ بالنســبة ايل هــو امانــة وحبــذا ان اكــون هــذا الخــادم االمــن الــذي 
اوكلــه اللــه عــى جــزء ال يذكــر مــن ابنــاء بيتــه. أعمــل جاهــًدا للمحافظــة عــى 
هــذه االمانــة وأحــاول دامئًــا ان أظهــر لهــم مــدى محبــة اللــه لهــم ومــا أهميــة 

الحيــاة وانهــا ليســت بــيء اذا مل تبــدأ معــه لتنتهــي عنــده.

هــذه الخدمــة التــي تعطــي قيمــة كبــرة لحيــايت التــزم بهــا التزاًمــا كبــرًا أضعــه 
يف املرتبــة االوىل. اللــه الــذي أنعــم عــي بهــذه الحيــاة يتســحق أن أخصــص لــه 
ــا القــدرة والقــوة  ــو قليــالً مــا انعــم بــه عــي. وأمتنــى أن يهبنــي اللــه دامئً ول
ــة هــذه  ــا دون توقــف عــى تنمي ــا أعمــل دامئً عــى متابعــة هــذه املســرة فأن

ــأي وســيلة أخــرى. ــة أن بالدراســة او باالبحــاث او بالقــراءة او ب املوهب

عاد قزحيا رّحال
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»ماريــو الحبيــب، لــن ننســاك، وســنبقى 
نتذكــرك ونســتمتع بذكــراك، ولــن نبكيــك 

ألنــك بيننــا دامئــاً«

ليــس هنــاك أشــّد إيالمــاً عــى النفــس من 
أن تتلقــى نبــأ وفــاة شــاب عزيــز عليــك 
خاصــة إذا كنــت قــد عــارشت هــذا االخ 
ــة  والحبيــب والصديــق منــذ ســنن طويل
الصداقــة  لهــذه  صادقــاً  وفيّــاً  وبقــي 
ــه.  ــن حيات ــة م ــر لحظ ــة إىل آخ الحميم
ــا يف  ــة رحلتن ــح أن املــوت هــو نهاي صحي
ــاة عاجــالً أم آجــالً ولكــن يف جميــع  الحي
ــة  ــا خلس ــلل إلين ــوت يتس ــوال فامل األح
بعــد  واحــداً  أعزاءنــا  منــا  ويختطــف 

اآلخــر ودون أي إنــذار. 

فبعــد خــر وفــاة املأســوف عــى شــبابه ماريــو ألبــر مكــرزل مــن جــراء تدهــور 
حالتــه الصحيــة يف األشــهر األخــرة مــن جــراء مــرض عضــال عــن عمــر يناهــز 
ــد  ــه، وأرسة الفقي ــدة الكحال ــت أجــواء الحــزن واألىس أهــايل بل ــاً، عّم /37/ عام

وأصدقــاءه وأقاربــه وجرانــه وكل مــن عرفــه. 

ــد شــاركت جاهــر  ــن شــهر آذار كان أشــبه بالعــرس، فق ــوم األحــد االول م ي
ــه واألقــارب واألصدقــاء والرفــاق يف مراســم التشــييع  غفــرة مــن أهــايل الكحال

وكان الجميــع مـــتأثرون بــوداع عريــس الســا كــا أحبــوا أن ينــادوه.

ــت  ــم كان ــة يف قلبه ــة والحرق ــة كالصاعق ــى العائل ــع ع ــذا، وق ــاة ه ــر الوف خ
ــكاء لكــن يف الوقــت  ــى أن دموعهــم قــد جفــت مــن كــرة الب ــرة جــداً حت كب
عينــه كــم هــو كبــر وعميــق إميــان تلــك العائلــة التــي ســلمت نفســها ملشــيئة 

ــا يســوع املســيح.  وإرادة ربن

ــم،  ــم جراحه ــة ويبلس ــة الحقيقي ــه التعزي ــه وذوي ــي أهل ــه ان يعط ــأل الل نس
ــلوان. ــر والس ــم الص يلهمه

بقضايــا  امتــداد ســنن طويلــة حافلــة  عــى 
اإلنســان والعائلــة يف الكحالــه يرحــل األســتاذ 
ــاً  ــاة، واضع ــن الحي ــل ع ــال أيب خلي ــدو ميش عب
وراءه بصــات مضيئــة يف رابطــة عائلــة أيب خليل 
ــه واملؤسســة العامــة لإلســكان... ــة الكحال وبلدي

هــو الــذي طاملــا شــغلته قضايــا اإلنســان يف 
ــاريع  ــي مش ــة يف تبن ــردد لحظ ــم ي ــه فل الكحال
معمــق  بشــكل  ودراســتها  األوضــاع  تحســن 

وســليم بتجــرد وشــفافية مطلقــة. 

ــة  ــه ورابطــة عائل ــة الكحال ــد بلدي ــه، تفق برحيل
ــن  ــه رجــالً م ــالت الكحال ــوم عائ ــل وعم أيب خلي

رجاالتهــا. برحيلــه خرسنــا رفيقــاً، أمينــاً، معدنــه، معــدن صــدق وإخــالص وإقدام 
ــم. وتفــاٍن، فــكّل مــن عرفــه، عــرف فيــه هــذه الصفــات وهــذه القيّ

فاجأنــا وآملنــا رحيلــه املبكــر، رحــل وهــو يف أّوج العطــاء وخرسنــا برحيلــه إنســاناً 
مســؤوالً مل يغــب أبــداً عــن بالــه الشــأن االجتاعــي واإلنســاين والوطنــي. 

مــا زلنــا نــرى ابتســاماته التــي مل تغــب يومــاً عــن وجهــه... وكــم كانــت تؤنســنا 
كلاتــه التــي تبعــث يف أنفســنا الطأمنينــة واألمــل. خســارته هــي خســارة كبــرة، 

ليــس لعائلتــه وحســب بــل لــكل مــن عرفــه وعايشــه...

ــة،  ــدوق البلدي ــة صن ــدي ويف أمان ــس البل ــوده يف املجل ــه وجه ــاًء لتضحيات وف
ــى  ــدي  ع ــس البل ــق املجل ــراه واف ــًدا لذك ــه وتخلي ــه وعطاءت ــرًا لخدمات وتقدي
ــدو  ــد للبلديــة بقاعــة »عب ــى الجدي ــدوق يف املبن ــة أمانــة الصن تســمية قاع

ــل«. ــو خلي ــال ب ميش

ــة  ــة الراحــل وبلدي ــن عائل ــدم م ــة، إاّل التق ال يســعنا يف هــذه املناســبة الحزين
الكحالــه ورابطــة عائلــة أيب خليــل وأصدقائــه ومحبيــه بأحــّر التعــازي... رحــم 

ــه الواســعة. ــده برحمت ــر وتغّم ــا الكب ــه فقيدن الل

عبدو ميشال بو خليل: »العميد«ماريو البري مكرزل: عريس السا
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ــّب  ــاين الح ــر مع ــى أك ــوي ع ــا تحت ــة لكّنه ــا قليل ــرة وحروفه ــة صغ األم كلم
ــب،  ــّف وال تتع ــب وال تج ــار ال تنض ــي أنه ــة، وه ــان والتّضحي ــاء والحن والعط
ــون  ــدر الحن ــي، وهــي الّص ــذي ال ينته ــن العطــف ال ــر م ــاً بالكث ــة دامئ متدفّق

ــك. ــك ومتاعب ــه هموم ــكو إلي ــك وتش ــه رأس ــي علي ــذي تلق الّ

األم هــي الّتــي تعطــي وال تنتظــر أن تأخــذ مقابــل العطــاء، وهــي التــي مهــا 
حاولــَت أن تفعــل وتقــّدم لهــا فلــن تســتطيع أن تــرّد جميلهــا عليــك ولــو بــذرة 
صغــرة؛ فهــي ســبب وجــودك عــى هــذه الحيــاة، وســبب نجاحــك، تعطيــك مــن 

دمهــا وصّحتهــا لتكــر وتنشــأ ســلياً. 

ــال  ــي إن ط ــي الت ــال، ه ــٍد أو م ــا بجه ــّوض جهده ــن وال يع ــدر بثم األم ال تق
ــدت. ــا اجته ــا مه ــل حقه ــا كام ــتطيع أن توفيه ــن تس ــر ل ــان أو ق الزم

ــا األم مدرســٌة، هــي ليســت مدرســة بــل جامعــة بــل معهــد  قــال الشــاعر قدميً
أبحــاث بــل كل يشء ال تســتطيُع أن تصفــه بالكلــات.

لــو ســألت أحدهــم مــاذا تقــول ألمــك يف كلمــة؟ ســيقول كلمــة ال توفيهــا ولكــن 
إن كان وال بــد فهــي أحبــك، ومــن ال يحــب أمــه؟

األم هــي تلــك التــي كانــت يوًمــا مــن األيــام صغــرة وتحلــم أن تكــر وتتــزوج 
ــياء  ــاب واألش ــل الثي ــم أجم ــري له ــم وتش ــم وترعاه ــا تالعبه ــب أوالده وتنج
واأللعــاب، حتــى إذا كان زواجهــا وكنــت يف أحشــائها تــأكل مــن طعامهــا الــذي 
يأتيــك مهضوًمــا وجاهــزًا، وتكــر يوًمــا بعــد يــوم، وتشــعر أمــك مــن ثِقــل بطنهــا 
بخنقــٍة يف صدرهــا تحــول بينهــا وبــن أن تتنفــس، وتكــر أنــت يف رحمهــا، حتــى 
تــأيت ســاعة أن تلقــاك بعــد ان كلمتــك كثــرًا ومســحت عــى جســدك إذ تتحــرك 
يف بطنهــا مشاكًســا، وتــأيت أنــت عــى الدنيــا بعــد أن توجعهــا وجًعــا، تــأيت حتــى 
إذا رأتــك تبّســمت وبكــت وبــدأت تســتجمع قواهــا شــيئًا فشــيئًا حتــى تقــوى 

عــى رعايتــك.

ــن  ــك م ــاف علي ــار، تخ ــل نه ــاك لي ــك، ترع ــع ام ــك م ــدة ل ــة جدي ــدأ رحل وتب
النســمِة الرقيقــة، تُكابــد الســهر إذا مرضــت، وتشــعر بالراحــة إن ُشــفيت، تفكــر 
ليــل نهــار إن ضــاق عليهــا العيــش كيــف ســتطعم أبناءهــا، تــّود لــو أنهــا تقتطــع 
ــا  ــك الحــروف األوىل ك ــر، تعلّم ــر وتك ــك تك ــك، تجعل ــا يك تطعم ــن لحمه م
علّمتــك الخطــوات األوىل، وتســر أنــت يف الحيــاة وتكــر، ويكــر حلــم أّمــك فيــك 
أكــر، تنظــر إليــك وأنــت الطفــل العائــد مــن املدرســة وتبتســم، وتنظــر إليــك 
ــت  ــك وأن ــن املســتقبل وتبتســم، وتنظــر إلي ــذي يتحــدث ع ــت الشــاب ال وأن
تتأهــل للــزواج وتبتســم وتبــي فرًحــا ملــا وصــل إليــه ابنهــا، وتنتظــر أحفــادك 
ــت  ــل وهــي األم، وأن ــت الطف ــت، أن ــاٍت كان محورهــا أن ــد لنفســها ذكري لتعي

طفــٌل يف عينهــا مهــا كــرت، طفــٌل اســتبدل حليــب األطفــال بالقهــوة.

قــد تتصــادم أفــكارك يوًمــا مــع أفــكار أمــك، لكــن راجــع نفســك كثــرًا واعلــم 
ــرى هــذه  ــك فرصــة أن ي ــت لوجه ــي جعل ــك، هــي الت ــي أنجبت ــك الت ــا أم أنه
الحيــاة، فاحــرص عــى ســعادتها ومعاملتهــا معاملــة جيــدة واخــَش مــن فقدانهــا 

فإنــك إن فقدتهــا لــن تعوضهــا بــكل مــال وأهــل األرض.

ــارك  ــكنهن يف دي ــن وأس ــوات منه ــم األم ــا وارح ــا جميًع ــا رب امهاتن ــظ ي احف
ــاوية. الس

أجمل كالم عن األم
أفضل كتاٍب قرأته هو: أّمي )إبراهام لنكولن(

ال توجــد يف العــامل وســادة أنعــم مــن حضــن األم، وال وردة أجمــل مــن ثغرهــا 
)شكســبر(

إّن األّم التي تهّز املهد بيسارها تهّز العامل بيمينها )نابليون(

أّمي هي الّنبع الذي استمّد منه أسمى مبادئ حيايت )جون وسي(

ــاك  ــان ج ــي )ج ــرت أّم ــرى الخ ــة األخ ــي يف الكّف ــة وأّم ــامل يف كّف ــو كان الع ل
ــو( روس

إّن مستقبل الطّفل رهن بأّمه )نابليون(

أّمي هي التي صنعتني )أديسون(

كل ما أنا، وكّل ما أريد أن أكونه، مدين به ألّمي )إبراهام لنكولن(

إن صغر العامل كلّه، فاملرأة تبقى كبرة )فكتور هوغو(

إّن صلــوات األّم الّصامتــة الرّقيقــة، ال ميكــن أن تضــّل طريقهــا إىل ينبــوع الخــر 
)هــري وورد بيتــر(

األمومة هي حجر الزاوية يف رصح السعادة الزوجيّة )توماس جيفرسون(

ما يتعلّمه الطّفل عى ركبتي أّمه ال ميحى أبداً )المنيه(

املالذ األكر أماناً هو حضن األم )فلوريان(

مل أطمنئ قط إاّل وأنا يف حضن أّمي )سقراط(

حب األّم هو الباقي رغم كّل يشء )واشنطن مازيتي(

قلب األم هو مدرسة الولد )هري وورد بيتر(

ليس يف الّدنيا فرح يعِدل فرح األّم عندما يحالف ابنها التّوفيق )ريتشند(

ابحث يف قلب أيّة امرأة ... تجد أّماً )ميشليه(

عى ركبتي األم ينشأ أبناء الوطن )جوزيف دي مير(

بِك يا أّمي أستطيع أن أعرف الله وأرى الجّنة )بلزاك(

تستطيع أن تشري كّل يشء إاّل الوالدين )أيفا داناس(

حّب األّم: يهب كل يشء، وال يطمع يف أّي يشء )إيتان راي(

إّن أعظم ما تتفّوه به الّشفاه البريّة هو لفظة األم )جران(

األّم شمعة مقّدسة تيضء ليل الحياة بتواضع ورقّة وفائدة )يل شيبي(

املالذ األكر أماناً هو حضن األم )فلوريان(

ليس يف العامل ِوَساَدٌة أنعم من حضن األم )شكسبر(

أعشق عمري أليّن إذا مُت أخجل من دمع أّمي )محمود درويش(

»األم« كلمة صغرية تحوي كل معاين الحّب والعطاء والحنان والّتضحية



صفحة 22شو يف ما يف؟ الكحاله   |  عدد 10 |  آب 2015

 shoufimafi@kahale.net - www.kahale.net بإدارة لجنة اإلعالم يف منظمة تـطـويـرميكنكم قراءة هذه النرشة املحلّية املجانّية عىل

جوليانا انطوان الزغبي
محامية باإلستئناف، مستشارة قانونية وناشطة يف مجال حقوق اإلنسان.

ــن مدرســة ســيدة  ــوم م ــة يف العل ــا الفرنســية واللبناني ــت عــى البكالوري حصل
الجمهــور، ومــن بعدهــا حــازت عــى إجــازة يف الحقــوق مــن جامعــة القديــس 

يوســف يف بــروت.

متخصصــة يف القانــون الخاص يف شــقيه 
املــدين والجــزايئ مبــا يشــمل مــن قضايــا 
العمــل،  قضايــا  تجاريــة،  عقاريــة، 
ــود واإلتفاقــات  اإليجــار، تنظيــم العق
تأســيس  أنواعهــا،  مختلــف  عــى 
وتســجيل الــركات التجاريــة مــن اوف 
شــور وهولدينــغ ومســاهمة وغرهــا 
الجمعيــات  محــارض  اىل  باإلضافــة 

ومجالــس اإلدارة التابعــة لهــا.

شــاركت يف نــدوات ومؤمتــرات عــدة 
ــة. ــد مختلف ــع معاه ــاون م ــن بالتع ــة املحام ــل نقاب ــن قب ــة م منظم

ــع. ــة تهــم الجمي ــع قانوني ــراء نــرة »شــو يف مــا يف« مبواضي أرادت مشــاركة ق

ــم  ــد، فكيــف يت ــم إصــدار شــيكات دون رصي يف الســنوات األخــرة كــرت جرائ
ــان؟ التعامــل مــع هــذا املوضــوع يف لبن

ــه أداة  ــى أن ــيك، ع ــر اىل الش ــاين ينظ ــات اللبن ــون العقوب ــة، إن قان يف الحقيق
وفــاء تجــري مجــرى النقــود، ويســعى اىل حايــة الثقــة بــه، لــي يســهل قبولــه 

ــه بهــذه الصفــة يف يــرس وبرسعــة. وتداول

ومبــا أن حايــة الشــيك غــر ممكنــة عــن طريــق جرائــم اإلعتــداء عــى املــال 
التقليديــة، لذلــك وضــع املشــرع نــص تجريــم أراد فيــه معاقبــة الســاحب الــذي 
يصــدر شــيكاً دون تأديــة املؤونــة الكافيــة لوفائــه، أو دون إبقــاء املؤونــة قامئــة 
وقابلــة للدفــع طــوال املــدة التــي يحــق للحامل/املســتفيد طلــب وفــاء الشــيك 
فيهــا، وكذلــك معاقبــة الريــك الــذي يســتلم شــيكاً دون مؤونــة، واملســحوب 

عليــه الــذي يــرح مبؤونــة تقــل عــن املؤونــة املوجــودة لديــه.

مــع اإلشــارة اىل أنــه يالحــظ أن الســاحب يعمــد، يف الغالــب، عنــد إنتفــاء 
املؤونــة وقــت إصــدار الشــيك، اىل تأخــر تاريخــه اىل اليــوم الــذي يتأكــد فيــه 
 )postdate( مــن إيجــاد املؤونــة لــدى املســحوب عليــه. ولكــن تأخــر التاريــخ
عــى هــذا الوجــه ال يؤثــر قانونــاً يف قابليــة الشــيك للوفــاء لــدى اإلطــالع ولــو 

ــخ املذكــور. ــل التاري ــك قب ــم ذل ت

1- جرمية الشيك بدون رصيد
ــه،  ــل ل ــر تعدي ــاين، يف آخ ــات اللبن ــون العقوب ــن قان ــادة 666 م ــص امل ــاء ن ج

ــي: ــة، وه ــيك دون مؤون ــة الش ــا جرمي ــوم به ــور تق ــالث ص ــدد ث يح

• سحبه دون أن تقابله مؤونة سابقة ومعدة للدفع أو مؤونة غر كافية،	

• أو اسرجاع كل املؤونة أو بعضها بعد سحب الشيك،	

• أو إصــدار منــع عــن الدفــع للمســحوب عليــه يف غــر الحــاالت املنصــوص 	
ــيك أو  ــدان الش ــي فق ــارة أي حالت ــون التج ــن قان ــادة 428 م ــا يف امل عليه

ــه. إفــالس حامل

ــص  ــاً لن ــة بحــق الســاحب، وفاق ــر جــرم ســحب شــيك دون مؤون ــاً، يتوف وتالي
أعــاله، مبجــرد إصــدار الشــيك الــذي يفــرض حصــول التوقيــع عليــه مــن قبــل 

ــتفيد. ــليمه اىل املس ــاحب، وتس الس

وإن واقعــة اإلدالء بــأن الشــيك أعطــي عــى بيــاض ألنــه عــى ســبيل الضانــة، ال 

ينفــي وقــوع جــرم ســحب شــيك دون رصيــد الــذي يتوفــر، وفاقــاً ملــا تــم بيانــه، 
مبجــرد ســحب الشــيك بــدون مؤونــة.

2- العقوبة عىل جرمية الشيك بدون رصيد
ــنوات  ــالث س ــهر إىل ث ــة أش ــن ثالث ــس م ــي الحب ــة ه ــذه الجرمي ــة ه إن عقوب
ــايض أن  ــى الق ــرة. ويجــب ع ــن ل ــة مالي ــرة إىل أربع ــون ل ــن ملي ــة م والغرام
ــا وال يحــق لــه اختيــار إحداهــا. ويحكــم عــى  يحكــم بالحبــس والغرامــة مًع
ــدل العطــل والــرر إذا إقتــى  ــه ب ــا إلي الســاحب بدفــع قيمــة الشــيك مضافً

األمــر.

3- التدخل يف جرمية سحب الشيك بدون مقابل
ســنًدا اىل املــادة 667 مــن قانــون العقوبــات، إن املســتفيد الــذي يتســلم شــيكا 
بــدون رصيــد، وهــو عــى علــم بعــدم وجــود املؤونــة يعتــر متدخــاًل يف الجرميــة، 

ويجــب التثبــت مــن علــم املســتفيد بعــدم وجــود رصيــد.

 يســتخرج العلــم عــادة مــن ظــروف املديــن ومــا هــو فيــه مــن ضائقــة ماليــة 
ألجأتــه إىل اإلســتدانة بالصــورة التــي ال ميكــن التصــور معهــا بــأن لديــه رصيــًدا 
يف مــرف مــن املصــارف. وميكــن القــول بعلــم املســتفيد بعــدم وجــود رصيــد 
كلــا كان يتعاطــى الربــا الفاحــش، وقــد أقــرض الســاحب مــااًل بفائــدة تتجــاوز 
الحــد املعقــول، ألن هــذا اإلفــراض يحتــم اإلعتقــاد بعــدم وجــود رصيــد، إذ أنــه 
لــو وجــد لــكان أيــرس للســاحب أن يســتخدم مالــه الخــاص عوًضــا مــن اللجــوء 

إىل اإلســتقراض بالربــا الفاحــش.

ويعاقــب بالعقوبــة املقــررة للتدخــل يف هــذه الجرميــة ســنًدا للــادة 220 مــن 
ــدم  ــة الشــيك وع ــه جاهــاًل حقيق ــا إذا كان املســحوب ل ــات. أم ــون العقوب قان
وجــود املؤونــة وقصــد الســاحب، فــال مالحقــة جزائيــة وال عقــاب بحقــه إلنتفــاء 
ــا مشــدًدا إذا كان حامــل  القصــد الجرمــي. وتتضمــن املــادة 667 عقوبــات ظرفً

الشــيك قــد اســتحصل عليــه لتغطيــة قــرض بالربــا، ولــو مل يكــن متدخــاًل.

أخــراً وليــس آخــراً، ولتشــجيع صاحــب الشــيك بــدون مؤونــة عــى ايفــاء قيمتــه 
و/أو عــى إجــراء مصالحــة بشــأنه قبــل صــدور حكــم قضــايئ نهــايئ بحقــه، صــدر 

تعديــل للقانــون بحيــث أصبــح شــيك بــدون مؤونــة »جنحــة«.

كــا وأن إســقاط الحقــوق الشــخصية يف جرائــم الشــيك أصبــح يــؤدي إىل 
لــة بالقانــون رقــم  ســقوط دعــوى الحــق العــام وفــق املــادة 133 عقوبــات املعدَّ
ــي  ــرة مرتكب ــبب ك ــام 2010 بس ــل يف الع ــذا التعدي ــرى ه ــد ج 2010/87. وق
ــا بــن الســاحب واملســتفيد بدفــع قيمــة  هــذه الجرائــم، وإنتهــاء معظمهــا حبيً

ــرر.  الشــيك والعطــل وال

...................................................... املحاميــة جوليانــا انطــوان الزغبي

دون  »الشــيك  حقوقــك:  مؤونة أو دون رصيد«إعــرف 

»الشيك دون مؤونة أو دون رصيد«
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يا مار رشبل يا حبيبي بالكحاله عملت العجيبة  الالزمة:  

إننا نحبك، خلينا بقربك مشينا عا دربك القريبة            

صنعت العجائب بقوة املصلوب غفرت للتائب جعلته يتوب )2(

ــا منــك يــا محبــوب فأنــت طريقنــا  ــا أبانــا معــزي الحــزاىن ونحــن رجان انــت ي
ــي ــك الظــروف العصيب ــا يف تل وقــوة قوان

أنظر اىل بالدك راح ياخدها الغريب وما بقي لوالدك اال شقا وتعذيب )2(

املســيحيي قلــو كلهــم عــم يفلــوا ناديهــم يضلــوا دخلــك يــا حبيــب والهــم يــا 
رشبــل مــا بدهــن ميلــوا ويرجعــوا مــن بــالد الغريبــة

ــدين  ــا تغمــر كاســك غمــرة وال ــح ت ــح وقــت املدي ــب خمــرة أصب عــرت العن
ــح )2( ــج وري تل

مــن ايــدك وقــع كاســك كان وقــت قداســك عــم تلفظ أنفاســك ســكران باملســيح 
وناداهــا يــا أمــي مــا تحمــي همــي بفديــي بدمي اســتجيبي

سالحك بإيدك سالح اإلميان يا ما رشبل دخلك عينك عا لبنان )2(

ناديلهــم لــوالدك يســمعوا ارشــادك وقلهــم بــالدك متــل حجــر صــوان صلــوا يــا 
والدي وال تخافــوا مــن األعــادي رح صــي لبــالدي تشمســك مــا تغيبــي

ملا وصل حنينك عا بالد االغراب قالو اجا رشبل ما كان يف جواب )2(

رشــح مــن جبينــك زيــت وعرفــو مينــك وانــت مــن تكوينــك مــا عنــدك عتــاب 
وأكلنــا مــن بيتــك خبــزك وعجينــك خبــز القمــح الصليبــي

...................................................................... طوين جريس ايب خليل

أنــت مســؤول عــن نفســك، ومؤمتــن عــى وطنــك، ومــن واجبــك أن تــدرأ عنــه 
ــه  ــك ومطمــنّئ القلــب لتحافــظ علي ــا يف ترفات النوائــب بجــرأة، وتكــون هادئً
بأمانــة، وبخاصــة يف أوقــات الّشــدة ألنــك جــزء ال يتجــزأ منــه، ولتتــألأل النجــوم 

يف ســائه.

ــى  ــم ع ــادي يف طغيانه ــن الت ــاة م ــع الطغ ــا وامن ــا وصادقً ــى جريئً ــْن فت كُ
الوطــن، بــل حافــظ عــى كل ذرّة مــن ترابــه، واســَع بــكّل مــا أوتيــت لإلرتقــاء 
ــدة ابتســامات زرقــاء، تحــَي حيــاة فضــى  بــه إىل العــى، ألن وراء الغيــوم املتلبّ

ــة. ــاء الوطــن بفئاتهــم كاف وكرميــة مــع أبن

ــْن مــن ســعاة الخــر ودعــاة الوطنيــة  إربــأ بنفســك عــن الدنايــا والصغائــر، وكُ
الصادقــة، وفيــاً للوطــن وتحــاَش معــارشة اللئــام الذيــن يســيئون إليــه، وابتعــد 
ــن  ــك م ــِم نفس ــه، واح ــه يف صميم ــه وتصيب ــبب رضراً ل ــي تس ــا الت ــن البالي ع
ــه  ــل رىض الل ــك، تن ــام بواجبات ــن القي ــكأ ع ــة وتتل ــرض لألذي ــال تتع ــك لئ أولئ

ــن. ــرام اآلخري واح

مهــا تــدِع الوطنيــة تبــَق مقــّرًا يف تأديــة واجباتــك، لــذا ارَع مصالــح وطنــك 
وتبــاَه بــه، تتبــوأ عــرش الســعادة، ومتــأل الــدىن نعــا وتنــُج مــن عــذاب الضمــر. 
ومــا فائــدة التعــب والشــقاء إذا مل متطــر الســاء لتفــرح الطبيعــة بســخاء 

العطــاء.

مــا نُكــب بــه املــرء يف حياتــه، ال يجــب أن يؤثــر يف طبيعتــه وال يحــّد مــن نشــاطه 
وطموحــه، بــل عليــه أن يبقــى وأبنــاء الوطــن عائلــة متاســكة لتجّنــب املخاطر.

ــراط يف  ــن لإلنخ ــا ومتطوع ــن يف مجتمعن ــون منصهري ــا أن نك ــب علين ــذا وج ل
نشــاط يهــدف إىل الخدمــة بدافــع مــن الشــعور باألّخــوة والتضامــن اإلنســاين. 
ــتى،  ــات ش ــق غاي ــه تحقي ــل أهداف ــوم بعم ــا أن نق ــن واجبن ــه، م ــاًء علي وبن
ــن  ــر ع ــع النظ ــه بقط ــاء ب ــعى إىل اإلرتق ــان وتس ــول اإلنس ــا ح ــور كله تتمح

ــية. ــة والسياس ــه الديني انتاءات

العمــل التطوعــّي حثـّـت عليــه القيّــم األخالقيــة واإلجتاعيــة 
والدينيّــة. هــذا مــا نصبــو إليــه مــن خــالل عملنــا يف منظمــة 
تطويــر، لتبقــى القيّــم قيّــًا خاّلقــة، وليثمــر إنتاجيّــة فّعالــة 

يف جميــع املجــاالت املتاحــة.

.......................................................... األستاذ كميل طانيوس أيب خليل

بيخــروا عــن رجــال عنــدو محــل خــرا، بيــوم مــن األيــام صــار يف خناقــة بــن 
الخــرا والفواكــة. املشــكل بلــش ملــا البنــدورة بتقــال للكوســايي انــت مــا حــدا 
بيحبــك لــو مــا بيحطــوا بقلبــك رز او بيقلــويك مــا كنتــي بتتــاكي بــرد الكوســايي 
وبتقــال حــرام مــش شــايفة حالــك مرومــة بــرم ومــن خجلــك نصاحتــك بتضــي 
حمــرا. وبعــد شــوي انتقــل وصــار املشــكل بــن املــوزة والخيــارة، وبتقــال الخيــارة 
للمــوزة اكيــد منــك شــايفة حالــك يــا ختيــارة كيــف محردبــة وشــويف انــا كيفنــي 
ــاس ومــا  ــن بيحبــوين وانتــي بتوجعــي بطــون الن ــا كل ممشــوقا بتقــال املــوزة ان
ــن، وبعــد شــوي  ــا بيعــودوا ينامــوا مــن وجــع بطن ــويك م ــك عــازة بــس ياكل إل
زعــل الخرجــي كتــر وقلــن ليــش عــم تتخانقــوا كلكــن مهمــن والنــاس بحاجــة 
إلكــن حتــى ياكلــوا ويتغــذوا، لــو كيــف مــا كان شــكلكن او لونكــن انتــو مهمــن.

الــزوادة بتقلنــا وبتقلكــن، بالحيــاة متخانــق، مــن أهــم مــن مــن ومنضــل نعمــل 
املســتحيل حتــى نبــّن احســن مــن غرنــا ومننــى انــو الــرب خلقنــا وكل واحــد 
ــه  ــت الل ــا كن ــن م ــت ووي ــا كن ــن م ــاليص، م ــو الخ ــم مبروع ــدو دور مه عن
بيحبــك وخلقــك َع هــاالرض لتكــون عامــل بيكرمــو عــم بتمــم إرادتــو تتخلــص 

ذاتــك وتخلــص اآلخريــن.

.................................................................... روديــكا فغــايل ايب خليل

الحّس باملسؤولية ...أنشودة: عىل وزن يا يسوعي يا إلهي

الزوادة: »كل واحد عندو دور مهم«
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