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 الكحاله بالُصَوْر ...ذاكرة 

 
ذاكرة الكحاله مشروع " تـطوٌـرأطلقت منظمة 

" الذي ٌهدف الى جمع الصور من بالصور
األشخاص الراغبٌن بمشاركة أبناء بلدتهم بالُصَور 

 القدٌمة أو الجدٌدة.
لذلك سوف ٌقوم فرٌق العمل بإستالم الصورة 

ا باألمانة من  ًٌ صاحبها، لٌتم نسخها الكترون
 وإرجاعها الٌه فً أسرع وقت ممكن.

سوف ٌتم جمع هذه الصور ونشرها الحًقا على 
 جاد التموٌل.ٌوطباعتها عند إ ،الموقع االلكترونً

 9صفحة ..... ......................................

 

 يغارة يًيّزة نيسىع ،انكحانه في   

 ٕ صىث انراعي

 ٖ أخبار المجتمع المحلً

 ٖ الحركة الرسولٌة المرٌمٌة

 ٗ رعٌة مار انطونٌوس نشاط

 ٘ الجمعٌات األهلٌة نشاطات 

 ٙ رعٌة مار الٌاس نشاط

 7 مغارة المٌالد فً الكحاله

 8 االوتوستراد العربً ... تابع

 ٔٔ غذاء صّحً

 ٕٔ قلب مجتمعنا

 ٘ٔ قصابد شعرٌة، تفكٌر وضحك

 ٙٔ مشارٌع البلدٌة

  

ٌّز  مغارة الكحاله ... مزار مم
 المشهد، لجمالٌة مذهوالً  أمامها ... تقف
 وقطعان تتحرك التماثٌل أن للحظة فتظن
 ٌهللون والمجوس والرعاة تسٌر الغنم
 إنجٌل مراحل فتعٌش ،ٌسوع الطفل لوالدة
 المغارة تفاصٌل إلى النظر بمجرد المٌالد
 فً األشقر جوزٌف السٌد بتنفٌذها قام التً
 ٌسوع الطفل فٌها ستقبلا والذي الكحاله بلدة
 الممٌزة. طرٌقته على

 7صفحة ................ .............................

 تابع ... األوتوستراد العربً
 ٌشبه الذي التعامل هذا وقف ... المطلوب

 فً الناس وإشراك ،مقبولال غٌر االبتزاز
 الحقوق تقتضٌه ما وفق مصٌرهم تقرٌر

 تراودنا بٌنما. للمواطنٌن المشروعة
 واإلجابات،  المقابالت وراء من الشكوك

" والكلفة الحجر" ٌعنٌهم نفالمسإولو
 والحفاظ" واألرض البشر" ٌهمنا ونحن
 .القروٌة وتقالٌدنا وبلدتنا حٌاتنا على

 
 8صفحة ......... .................................
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 جدد أناس   الى وٌحّولنا األنوار عٌد الّدنح
 ٕٗ - ٖ٘: ٔ  ٌوحّنا انجٌل 

 وظهور األردن نهر على األقدس الّثالوث ظهور هو الّدنح
ٌّة رسالته بدء فً ٌسوع الربّ   .الخالص

 وهذا للاّ  حمل هو ٌسوع بؤنّ  تالمٌذه من ألَثنٌن ٌُعلن ٌوحّنا
 ابراهٌم بتقدمة ٌُذّكره اذ جٌداً  الٌهودي الّشعب ٌفهمه ما

ًّ  وللحمل اسحق ابنه بدل لحمل    فً ٌُذبح الّذي الفصح
ٌُإكل نٌسان من العاشر  ٌُذّكره كما منه عشر الّرابع فً و

 .الّشعب خطاٌا عن ذبٌحة ٌُقّدم الّذي بالحمل

 من بدالً  ألجلنا نفسه قّدم ّنهإ ذإ عّنا خارجاً  شًء وال ذاتنا نقّدم بؤن ٌُعلّمنا ٌسوع
 .الحمالن تقدمة

 فٌوحّنا ، الّرب وهو قبِله هو أّنه اذ ٌسوع ٌتبعا أن الى الّتلمٌذٌن هذٌن ٌرشد ٌوحّنا
 .الربّ  لمجًء المحّضر هو

 ،"وانظرا تعالٌا:" لهما قال بل ٌدلّهما فلم قامتهإ مكان عن ٌسوع الّتلمٌذان سؤل
 أن الّ إ ٌمكن ال الرب على تعّرفنا ذاإ. كلّه الّنهار عنده وأقاما علٌه وتعّرفا فذهبا
 الرب مع ختباراإل هذا نقٌم أن فعلٌنا ،فقط الّنهار ولٌس معه كلّه العمر نحٌا

 الرب مع ختبارناإ نعٌش أن بل بالمبادىء فقط نإمن الّ أ وعلٌنا ،منه بالقرب
 الٌنا بحاجة هو من كلّ  فً الرب نرى وأن والقّداس الصالة خالل من ٌسوع
 .وماّدٌاً  روحٌاً 

ٌّر الرب على سمعان تعّرف الّنهاٌة فً  ٌرمز االسم وتغٌٌر ،بطرس الى سمهإ فغ
 ملٌبٌن جدد   أناس   الى تحّولنا الرب مع جدٌدة مسٌرة الى الحٌاة مجرى تغٌٌر الى

 .الحقٌقٌة وبالحٌاة بالفرح

 الخوري االن شرتونً انطونٌوسخادم رعٌة مار  .................................

 بعض األمثال من مجتمعنا ...
م، األمثال هً خبرة أشخاص حكماء مّروا فً تجارب عدة خالل فترة حٌاته

هم خالصة تقٌٌمهم لهذه التجارب فً جملة وأرادوا أن ٌشاركوا المقربٌن من
 قصٌرة ومفٌدة تحاكً ضمٌر اإلنسان فً وجدانه. أعٌاد مجٌدة للجمٌع.

 ابً خلٌل أنور الٌاسالمختار ....................................................... 

 :األيثال

 .شاركهم فً أموالهم دّ ومن أخذ ورَ  من شاور الناس شاركهم فً عقولهم -

 كز أسهل من الحفاظ علٌه.رالوصول الى الم -

 رج الُمذّهب ال ٌجعل من الحمار حصاناً.السِ  -

 "إذا ما فٌك تناطح الكّراز، لٌش عم بتحركش بالجدي." -

 "تنعرو.بكل واحد فً مسلّة تحت باطو " -

 تفعل باألخرى؟س، ماذا لو سقطت منك فردة حذابك
ان أشارككم هذه القصة لعلها تساعدنا على أود أعزابً أبناء وسكان بلدة الكحاله، 

ها اسبة لغٌرنا وإلخوتنا لكً ٌنتهزوتعلّم كٌف نجعل من الفرصة الضابعة لنا، من
 منها. اوٌستفٌدو

 المختار عبدو انطوان ابً خلٌل...... ................................................

  القصة:

 باألخرى؟ ستفعل مــــاذا ؟(فقط واحدة) ضاعت أو كبحذا فردة منك سقطت لو

 عند .بالسٌر القطار بدأ وقد...  بقطار للحاق بسرعة ٌجري كان غانـدي أن ٌُحكى
ًّ  إحدى قدمـه من سقطت القطار صعوده  خلع أن إالّ  منه كان فما، حذابه فردت
 فتعجب القطار سكة على األولى الفردة بجوار رماها وبسرعة الثانٌة الفردة

 :وسؤلوه !أصدقاإه

 األخرى؟ الحذاء فردة رمٌت لماذا فعلت؟ ما على حملك ما

 معاً  فردتٌنال ٌجد أن الحذاءفردة  ٌجد الذي للفقٌر أحببت :الحكٌم غاندي فقال
 لن األحوال بمجملو ،تفٌده فلن واحدة فردة وجد فلو...  همامن اإلنتفاع فٌستطٌع
 من فردة واحدة. أٌضاً  أنا أستفٌد

 غٌرنا إلى ٌذهب فقد شًء فاتنا إذا" أنه الدرس هذا من أنفسنا نعلّم أن نرٌد
 ".ما فاتنا على نحزن وال لفرحه نفرحعلٌنا أن . السعادة له وٌحمل

 ؟فات ما الحزن ٌعٌد فهل 

 الجدٌدة والوالدة العماد
 سّراً  فلٌس. اللا مع الحٌاة بدء فهو عظٌم، سرّ  العماد
 التواضع هو أي ،هللا سرّ  هو بل فقط، الكنٌسً بالمعنى
 الفقر حٌاة إلى والعبور بالخطؤ واإلقرار عّزته أمام

 حٌاة بٌن الربط أي ،هللا مع الحٌاة بدء العماد. الروحً
 تصبح بحٌث معه، العالقة توثٌق وبدء للا، وحٌاة اإلنسان

 وتوبة للّا، إلى رتدادا فهو. للا مع حقّة حٌاة العالقة تلك
 .للا حٌاة تمسّ  شاببة كلّ  عن وُبعد الخطؤ عن

ٌّة للخطٌبة ترك ألّنه ارتداد هو العماد الحقٌقة وفً  .األصل

ٌّة، حدث خالل من  القدس، الروح نزل ٌعتمد، اإلبن: الشهادات تتوالى المعمود
 .الحبٌب ابنً هو هذا: ناصعة شهادة اآلب له وشهد...  السماء أبواب وانفتحت

ٌّة دخلت ٌّة وثٌقة، جدٌدة، عالقة البشر  حٌاة، لكلّ  محوراً  للا فؤصبح للا؛ مع جذر
ٌّة نظرة األمور إلى ٌنظر اإلنسان ٌعد فلم ٌّة طبٌع  إلٌها ٌنظر أصبح بل فقط، واقع

 .حّبه متطلّبات ومع تعلٌمه ومع للا مع رتباطهاا نظرة الطبٌعة، فابقة نظرة

ء ؛للشٌطان نبذنا وبعد فالعماد؛ ًّ  تّتسع التً ،هللا عابلة فً للدخول اإلنسان ٌه
 قد اهللب اإلنسان لقاء ٌمنع كان الذي األكبر فالحاجز ،للا وساعة قدر على وتمتد
 سّمٌتكم ولكّنً...  عبٌدا   أسّمٌكم ال" بالتبّنً هلل إبنا   اإلنسان أصبح وهكذا. زال

 لنا وأصبح ،(ٔٗ/۸ٌو" )هللا هو واحد أب" لنا وأصبح ،(۱ٔ/۱ٌٔو" )أحّبابً
ٌّها أّبا"  ثقة و بجرأة نقول أن باإلمكان صار. السماء هو واحد وطن "  اآلب أ

 فً الذي اأبان"  له ونقول أبٌنا للا إلى نصلًّ أن باإلمكان وصار ،(۱ٔ/۸رو)
 ."... السماوات

؛ به الذي الحبٌب إبنهب اعتماده ٌوم ٌسوع اآلب للا دعا وإذ  ابن   مسٌحً فكلّ  ُسرَّ
 .بها واشتراكه حٌاته فً بدخوله ٌُسر   لآلب حبٌب

ٌّة  "الجدٌد والبسوا العتٌق اإلنسان إخلعوا" الجدٌدة الوالدة إلى دعوة اً إذ فالمعمود
 ومثاله، للا صورة على تجّدد الذي الجدٌد اإلنسان هو هذا بولس القّدٌس ٌقول

 .ومحطة إرتكاز ونقطة إنطالق، نقطة وجعله بتعلٌمه، وارتبط حٌاته وكسب

 بٌار بو عبدهللاالخوري  الٌاسخادم رعٌة مار  .....................................

 ... إطالق نشرة "شو فً ما فً؟" الكحاله
وبحضور  وبمواكبة كهنة الرعاٌا، "،تـطـوٌـربدعوة من لجنة اإلعالم فً منظمة "

ٌّة، والجمعٌاتربٌس وأعضاء المجلس البلدي والمخاتٌر  ٌّة الروح  األهل
ٌّة  ۸ٔنهار األحد  تمَّ إطالق نشرة "شو فً ما فً؟" فً بلدة الكحاله، واإلجتماع

 .فً صالون كنٌسة مار انطونٌوس ٕٔٔٓ ٔك

هذه النشرة  ألهداف ،اللقاء بعرض من ربٌس مجلس إدارة المنظمة تِحَ إفتُ 
ٌّات التً ٌمكن ان تعترض إستمرارٌوللت ٌّات البلدة ، كما وطَ تهاحد لَب من كافة فعل

 والمإسسات التجارٌة دعم هذا البرنامج من خالل:

 اإلنجازاتو النشاطاتعن كافة  الدورٌة همنشر األخبار -

ا وضع إعالناتهاتشجٌع المإسسات التجارٌة على  - ًٌ  دور

 فً التوزٌع، التحرٌر أو فً اإلعالنات والمساعدة للتطوعحّث األفراد  -

 

 
 إختتم اللقاء بقطع قالب الحلوة وأخذ صور تذكارٌة لجانب من الحضور وفرٌق العمل.

 صوت الراعً
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 ...واإلجتماعٌة األهلٌة الروحٌة، الجمعٌات  مجتمعنا المحلً: أخبار
 ... السنوٌة  التجدد لحظة

 حّملناه جعبته، فً ما لنا ٌحمل أن وقبل الزمن، نافذة من علٌنا أطلَّ  جدٌد   عام   هو
 لعدم وحاجَتنا للجدٌد شوَقنا تفهم بالسنٌن وكؤّنً. وآمالَنا وتطلّعاتنا أمانٌنا نحن
 .واآلالم االخفاقات من بالتحّرر ورغبَتنا الماضً أخطاء تكرار

 لحظة ففً. شًء كلَّ  ٌجّدد ما هً الزمن من فاللحظة !؟"الجدٌد" هو العام ولمَ 
ٌّر لحظة وفً االحتفاالت، تبدأ لحظة وفً الجدٌد، العام من األّول الٌوم ٌبدأ  تتغ
ٌُكَشف زنامةوالر ٌّدة هً فاللحظة. الٌوم األول و  التً اللحظة وهذه ،التارٌخ س
 إالّ  غٌرها تملك ال أنت الحقٌقة وفً عندك، ما أثمن هً المقال هذا فٌها تقرأ

 :اللحظة هذه فً جدٌدا   فُكن. باالنتظار أو بالذاكرة

 والتحّجر والتعّصب االنغالق وتتحّدى إنسان كلّ  على لتنفتح عقلَك جّدد. 

 ولبنان والكنٌسة واالنسان الحٌاة لتحبّ  قلَبك جّدد. 

 والنجاسة بالصدق واالحتٌال بالصداقة العداوة وتغلب أخاك لتخدم طاَقَتك جّدد 
 .بالقداسة

 القربان وتناول واالعتراف والتوبة بالصالة روَحك جّدد. 

 وروحه المسٌح ٌسوع: الرفٌق والثابت الجدٌد القدٌم هو بَمن ذاَتك جّدد 
 .المحبّ  واآلب القّدوس

 .واالنسان والمكان الزمان فٌتجّدد أنت تجّدد

ٌّة فً" مرٌم أوالد" فرقة............................. .........  النور أم السٌدة رع

ٌّة الحركة ة الرسول ٌّ  المرٌم
 إقامة خالل من المجٌد المسٌحٌسوع  مٌالد عٌد ،بفرح "الحركة" شاركت
ٌّة سهرات  وضمن والشبٌبة، األوالد لحفالت وبالتحضٌر البٌوت، فً إنجٌل
ٌّة بجولة الرعوي المجلس نشاطات ٌّة أحٌاء فً مٌالد ٌّة هداٌا وتوزٌع الرع  رمز

 .العٌد قّداسات فً المشاركٌن على

ٌّة فً األولى للمناولة األوالد تحضٌر فً "الحركة" تشارك  التحضٌر وٌبدأ الرع
ٌّة السهرات تقٌم كما .شباط شهر من ٌّة بٌوت فً أكثر أو اً شهرٌّ  اإلنجٌل  ،الرع

 كانون ٕٕ فً األقرب والموعد بهم خاصّ  شهريّ  لقّداس جمًٌعا األطفال وندعو
ٌّدة كنٌسة فًظهراً  ٘ٗ:ٔٔ الساعة الثانً  .الكحاله - النور أم الس

 االجتماعات مواعٌد

ٌّة الحركة فرق تجتمع ٌّة الرسول ٌّة الجماعات صالة فً المرٌم  كنٌسة فً الروح
ٌّدة  :الكحاله-النور أم الس

 مساءً  ٘ٗ:7 الساعة األربعاء ٌوم: فوق وما سنة 1ٔ عمر من البالغٌن فرقة -
 الظهر بعد ٓٓ:ٗ الساعة السبت ٌوم: سنة ٘ٔ إلى ٖٔ عمر من الفتٌان فرقة -
بعد  ٖٓ:ٕ الساعة السبت ٌوم سنة ٕٔ إلى 7 عمر من والورود البراعم فرقتا -

 الظهر

ٌّة فً" مرٌم أوالد" فرقة........ ..............................  النور أم السٌدة رع

 أنطونٌوس مار رعٌة ،العذراء طالبع أخوٌة
 .عاماً  1ٔ و ٖٔ بٌن أعمارهم تتراوح ا،وشبانً  شابات تضمّ  مسٌحٌة جماعة هً

 اللقاء فرحة تجمعهم مساًء، السادسة الساعة السبت نهار أسبوعٌاً  ٌجتمعون
 أن أجمل ما. حٌاتهم ترافق التً المواضٌع مختلف لىا التعّرف وحب واإلٌمان
 من ارفاقً  شاركن أن هو واألجمل! دربنا طوال ورفٌقنا حٌاتنا محور المسٌح ٌكون
 .والمحبة الربّ  نحو المشوار هذا عمرنا

 دفعة تكرٌس بعد إنتخابات الطالبع أخوٌة نظمت ،االول كانون 7ٔ السبت نهار
 : جدٌدة لجنة نتخبتاو أعضابها من جدٌدة

 بجانً فادي تانٌا: ربٌس نابب           بجانً وجدي جرٌس: ربٌس
 خلٌل أبً طونً إلٌو: صندوق أمٌن           بجانً إٌلً منال: سرّ  أمٌن
 خلٌل أبً طونً لٌا: روحٌة تنشبة وكٌلة        بجانً فادي مارٌنا: رسالة وكٌلة

 أطٌب حاملٌن البلدة أبناء بعض زرنا ،المجٌد المٌالد عٌد مناسبةلكالعادة و
 زرع وهو أال الحقٌقٌة الزٌارة معنى متذكرٌن ٌسوع الطفل بمجًء المعاٌدات

 .اآلخرٌن وجوه على والبسمة الفرح

 .البلدة وخارج داخل فً عدٌدة وأنشطة إلجتماعات حالٌاً  الطالبع أخوٌة تحّضر

 بجانً وجدي جرٌس....... ..........................................................

  أنطونٌوس رعٌة مارالمجلس الرعوي، 
 آالن الخوري الكاهن أبٌنابحضور  المٌالد زمن فً الرعوي المجلس جتمعإ

: له شعاراً  تخذإو. ٓٗ – ٕٙ آٌة ٗ فصل مرقس إنجٌل حول لقاء فً الشرتونً
 هكذا" ؟بعضنا فً ٌسوع نرى هل". "الرعٌة أبناءفً  المسٌح عن فّتشوا"

 .ٌسوع الرب لوالدة روحٌاً  المجلس ٌتحّضر
 زٌارة ماسٌّ ال  ،المجٌد العٌد هذا فً الرعٌة نشاطات جمٌع فً شارك وأنه كما

 الصالة فرٌق جتمعا كذلك. لمعاٌدته اإلحترام السامً مطر بولس المطران سٌدنا
 لتالوة الرعٌة خوري مع الكنٌسة فً المذبح أمام الرعوي المجلس نم المنبثق
 بالطمؤنٌنة الرعٌة أبناء على الربّ  أعادها مجٌدة أعٌاداً  للا من راجٌاً  صالته
 .والبركة والفرح والصحة

 خٌر بؤلف وأنتم عام وكل مجٌد مٌالد.............................................. 

 أنطونٌوس مار رعٌة ،أخوٌة الحبل بال دنس
ًَ  الرب"  إٌماناً  لنستزٌد قلوبنا، تستنٌر المزمور بهذا"... شًء ٌعوزنً فال راع

 .وصالبة
من  بالنجاح ملٌبة سنوات ستّ  نتهتإ دنس، بال الحبل عٌد ،األول كانون 8 فً

 غادة: وعمدتها بجانً أنطوان ماري برباسة جدٌدة والٌة لتبدأ والٌة األخوٌة،
 الزغبً زٌاد ٌوالند سّر، أمٌنة بجانً طونً مهى ربٌسة، ناببة شربل نبٌل
 وماغً األشقر طونً نٌنا ثقافة، وكٌلة بجانً إٌلً جوسلٌن صندوق، أمٌنة
 .مستشارة الزٌناتً مٌشال تٌرٌز رسالة، اتوكٌل خلٌل أبً إٌلً

 

 بمشاركتها الرعٌة بنشاطات األخوٌة شاركت المجٌد، المٌالد حلول زمن فً
 بحضورها ،الرعٌة ألطفال السنوي الغداء وحفلة المٌالد عٌد حفلة فً وخدمتها
 وبالمعاٌدات ،اإلحترام السامً مطر بولس المطران لسٌدنا بمعاٌدتها الرٌستال،

 ... الكنٌسة صالون فً
 وتمّنت مرشدها برفقة الرعٌة فً للمرضى المعتادة بزٌاراتها األخوٌة قامت كما
 أودٌت السٌدة السابقة الربٌسة بزٌارة األخوٌة قامت أٌضاً . العاجل الشفاء لهم

 بزٌارات حالٌاً  وتقوم المستمر، وتعاونها جهودها على وشكرتها بجانً شاكر
من بعضهم البعض والتعّرف  التقّرب بهدف الجدٌدة العمدة أعضاء بٌن متبادلة
 وبحكم اللواتً األخوٌة، أعضاء من أخواتها لزٌارة تحّضر اآلن وهً. أكثر

 بدّ  وال. البال فً زلنَ  ما أنهنّ  َتشُعرن لكً بٌوتهّن، مالزمة على أُجبرن أعمارهنّ 
 ومشاركتها النفوس لراحة وصالتها أربعاء كل فرضها األخوٌة تالوة نذكر أن
 االحترام الجزٌل مرشدنا وبركة بمحبة ودابماً  ،كافة هالكحال رعاٌا فً المآتم فً

 .الشرتونً آالن الخوري
 .بخٌر وأنتم عام وكل ومعنا معكم القدٌسٌن صالة

 بجانً أنطوان ماري.... ..............................................................

 أخبار المجتمع



 ٗصفحة  ٕٕٔٓ-ٕ|  ك  ٕ|  عدد   الكحاله  ؟شو فً ما فً
 

 

 تـطـوٌـربإدارة لجنة اإلعالم فً منظمة  www.kahale.net -     shoufimafi@kahale.netلى ٌمكنكم قراءة هذه النشرة ع
 

 مار أنطونٌوس رعٌة شبٌبة
 8ٔ بٌن أعمارهم تتراوح وصباٌا شباب هم ه،الكحال أنطونٌوس مار رعٌة شبٌبة

 ٌنموا حتى الكنٌسة إطار ضمن الشباب كل ٌجمعوا أن الربٌسً هدفهم. سنة ٖ٘و
 . ٌسوع بالربّ 

. استطاعته قدر ٌشتغل دور، له منهم واحد وكل اشخص   ٘ٔ من الفرٌق ٌتؤلف
 ومنظمً صندوق أمٌن سر، أمٌن ربٌس، نابب ربٌس، بٌن المهام تتوزع
 هذهل نتساباإل إلى ونمدعوّ  الرعٌة هذه فً اٌاصبالو اببشال كل. نشاطات
 السنوي، أنطونٌوس مار مهرجان: المتنوعة مشارٌعهافً  ومشاركتها الجماعة

 ... واألعٌاد، اآلحاد أٌام القداس فً لخدمةا ،week-ends ال ،لرحالتا

 ٌسوع من أكثر بتقرّ تو الرعٌة خاللها من تتحرك كثٌرة المشارٌع ،ختصارإب
 .مساء   ٙ الساعة سبت كل: أسبوعٌة جتماعاتهاإ .والفرح الصالة من بجوّ 

 

 ألطفال ٌسوع الطفل مٌالد عٌد بحلول حفلة ،سنة كل فً عادةالك الشبٌبة نظمت
ٌّة مسرحٌة تضّمنت سنة، ٖٔ إلى سنوات ٖ عمر من الرعٌة  وأغانً اوألعابً  دٌن
 األحد نهار وذلك لؤلطفال هداٌا وتوزٌع Père Noëlو Personnagesو المٌالد
 .الشرتونً آالن الخوري الرعٌة كاهن رعاٌةب وذلك األول كانون ۸ٔ

 فادي انطوان األشقر..................... .............................................

 جمعٌة آل زغبً 
 أبناء لكل تنكرٌة حفلة زغبً آل جمعٌة أقامت بربارة، القدٌسة عٌد لتقالٌد إحٌاءً 
". دانً" الساحر حضور إلى إضافة لؤلطفال خاصة فرقة هاأحٌت وقد. الكحاله
 وإلٌكم. األعمار مختلف ومن كافة الكحاله عابالت من أوالد   حضور كان والالفت
 .الصور بعض

 

 

 سارة فٌلٌب الزغبً.................. .................................................

 جوقة رعٌة مار أنطونٌوس
 كانون ٖٕ فً أنطونٌوس مار رعٌة جوقة أقامت سنة كل فً العادة هً كما

ٌّز الذيو" جاًٌ المخلّص" عنوانب المٌالديّ  تالهاٌسر األول  السٌدة بحضور تم
 الجوقة شاركته الذي ،أنطوان ونجله الصافً ودٌع القدٌر والفنان الهراوي منى
 .جدٌدة مٌالدٌة ترتٌلة بؤداء

 

 

 .الصافً ودٌع الكبٌر صوتالى  باإلصغاء إال الفرحة تكتمل ولم
 كلمة الهراوي السٌدة ألقت العابلٌة، والفرحة المٌالدٌة األجواء هذه إطار وفً

ٌّز هالكحال بدور هافٌ أشادت  .المنطقة فً المم
 درع بتقدٌم الكنٌسة صالون فً الصافً ودٌع الفنان تكرٌم ،تالٌسالر وتال

ٌَت األعٌاد، إطار وفً .له ةتقدٌرٌّ   فً لؤلطفال مٌالدٌة حفالت عّدة الجوقة أح
 .أنطونٌوس ماركنٌسة و أم النور السٌدة كنٌسة

 

َجت   لقاء   وكان البطرٌركً الصرح فً النسبة أحد قداس بخدمة النشاطات وُتوِّ
 .والرسولً الرعوي العمل فً الجوقة دور على أثنى الذي الراعً لبطرٌركاب

 بجانً انطوان أالن................................................................... 

 أخبار المجتمع
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 شاطات جمعٌة "إنماء"ن
 عام، بشكل الجوار وفً خاص بشكل الكحاله فً المتواجدة الجمعٌات حدىإ نهاإ

 . 1۸1ٔ عام تؤسست
 االهلً المجتمع فرادأ سابر بٌن الروابط وتقوٌة التواصل تعزٌز: "هدفها

 االهتمام طرٌق عن ومساعدتهم لدٌهم اإللتزام مبدأ تنمٌة على والعمل ومكوناته
 والخٌرٌة واإلجتماعٌة والزراعٌة والصحٌة والتربوٌة الثقافٌة الشإون فً والعمل

 ال عمل بكل القٌام عام وبشكل دورٌة وغٌر دورٌة منشورات وإصدار واإلنمابٌة
 العام والنفع بالخٌر ٌعود أن شؤنه ومن سٌاسٌة أهداف له تكون وال الربح ٌتوخى
 "لهإالء
 الجمعٌة قامت ،البلدٌة وغٌاب آنذاك الدولة مقومات غٌابوفً  تؤسٌسها منذ

 لها كان مشارٌع بعدة ومحلٌة ،عالمٌة المختلفة اإلنسانٌة المإسسات بمساعدة
 والصحً" بوسكو دون مدرسة" التربوي منها ، مجتمعنا فً الطٌب األثر
 دورات تنظٌم" والمهنً "الصحً الصرف شبكة" والبٌبً "الكحاله مستوصف"

 .مختلفة عدٌدة ومشارٌع" المختلفة الفنٌة المهن فً تدرٌبٌة

 
 3122 غوسطا – المجوقل فوج مع االستقالل عيد

 نإف خارجٌة ومادٌة عٌنٌة مساعدات على الحصول صعوبة ورغم الٌوم، اما
 المحاضرات منها .وثبات بالتزام ومتعددة دورٌة بنشاطات تقوم زالت ما الجمعٌة

. هاوأصدقاإ الجمعٌة عضاءأ ٌلتقً حٌث والوطنٌة والترفٌهٌة الدٌنٌة واإلحتفاالت
 المجوقل الفوج مع بالعٌد احتفلنا فقد ،ٕٔٔٓ اإلستقالل عٌد مناسبةل آخرها كان
 فً الشهٌد غابة على بجولة قمنا حٌث غوسطا فً ثكنته داخل اللبنانً الجٌش فً

 معارك فً الفوج بطوالت على واطلعنا هناك العسكري المتحف وعلى الثكنة
 شاركناهم كما القتالٌة التقنٌات بعض الفوج فرادأ بعدها ستعرضإ .البارد نهر

. "العسكرٌة الطرٌقة على" طعام بمؤدبة النهار وختم الرٌاضٌة األلعاب بعض
ة درعا   بعدها قدمنا  ٌّ  صدر ورحابة لنا ستضافتهإ شاكرٌن الفوج لقٌادة تقدٌر
 .قلتاناأ اللتٌن بالحافلتٌن وعدنا والقادة، الجنود

 
 المجوقللفوج  ةالدرع التقديري  

 مفتوحة "فً ما فً شو"  نشرة من الزاوٌة هذه دامت ما جدٌد بكل نخبركم سوف
 .جهودها على تطوٌر منظمة شاكرٌن لنا

 جمعٌة إنماء........................................................................... 

 

 ؟What’s On Your Mindكتاب 
 فً "?What’s On Your Mind" االول كتابه بجانً جوزف الكاتب وقع

"Dunkin’ Donuts"  شركة برعاٌةبٌروت،  – الحمرافرع Alfa ،حفل وحضر 
 .وعابلته بجانً أصدقاء من جمع التوقٌع

 أكثر الكاتب إستغرق مبة، الخمس تفوق وجدٌة فكاهٌة خواطر الكتاب وٌتضمن
 .لتحضٌرها سنة من

 
مكتبة عارٌا،  – Gift 2 Giveمكتبة  :التالٌة المكتبات فً حالٌاً  موجود الكتاب

 Malik’s Bookshopانطوان، مكتبة إسطفان، 

ٌّة  :السٌرة الذات

  جوزف جورج بجانًالكاتب: 
 هالكحال – 1۸ٗٔموالٌد 

 علوم الحٌاة –حابز على شهادة الباكالورٌا 
 من جامعة القدٌس ٌوسف إجازة فً إدارة األعمالحابز على 
وشهادة فً  شهادة فً مبادئ عملٌات دعم السالمحابز على 

 Peace Operations Training القانون اإلنسانً الدولً

Institute (Washington) 
 فً بٌروت تصاالتإشركة موظف فً 

 الفرنسٌة "Assaut" لمجلّة مصّور ومحرر

 أنطونٌوس مار رعٌة ،العذراء فرسان أخوٌة

 فً اوزعوفت البربارة بعٌد الرعٌة فً العذراء فرسان حتفلإ األول كانون ٖ فً
. المناسبة لهذه الروحٌة األناشٌد ٌنشدون وهم الرعٌة بٌوت وزاروا فرق ثالث
  الفرسان التقى" ربنا إلٌنا ٌؤتً أن لنا أٌن من" عنوان وتحت المجًء زمن وفً

 

 كانون ٓٔ فً وذلك األخوٌة فً جدد أعضاء 9 تكرٌس وتمّ  الرب مذبححول 
 بعض الفرسان خاللها ألقى الكنٌسة، صالون فً تهنبة لقاء القداس تال. األول

 .النفوس فً الفرح ألقت الروحٌة األناشٌد

 أخبار المجتمع
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 ربّ " مٌالدٌة أغنٌة فقّدموا الرعٌة فً المٌالد عٌد حفلة فً الفرسان وشارك كما
 "...زغٌرة بمغارة ُولد كلّو العالم

 لتقواإ ،األول كانون ٖٔ السبت نهار محبة بحواجز ٕٔٔٓ سنة الفرسان ختتمإ
 .نواٌاوتقدٌم ال وللصالة للمعاٌدة الناس خاللها

 هللوٌا. إنجٌلك نصٌر حتى كلمتك أعطٌتنا ألنك ٌسوع ٌا شكراً : صالة

 .مباركة وسنة مجٌد مٌالد

 خلٌلرٌتا بجانً ابً .................................................................. 

 الجماعات الكنسٌة فً رعٌة مار الٌاس
 فهل. نحبه ونحن أرضنا، سكان من لٌكون عرشه من فتنازل الممجد اإلله أحبنا
 التً الكلمة ختبرواا الذٌن كالرعاة! السماء؟ سكان لنصبح أرضنا عن نترفع

. أجلها من للا وٌسبحون اآلخرٌن الى ٌحملونها لها رسالً  وأصبحوا سمعوها
 فؤٌن ؟هلل والبشارة واإلختبار والسماع السهر المثالٌة المإمن مسٌرة ألٌست
 المسٌرة؟ هذه من نحن

 رغم ونخدم ونصلً ونفرح نشتغل رعٌتنا فً نحل   كخلٌة كنا السإال، هذا أمام
 والى اآلخر البعض موت أشخاص، عدة مرض: رعٌتنا بها مرت التً اآلالم كل
 ... ومشاكل أحزان من هنالك ما

 ٖ هناك كانت النور أم والسٌدة الٌاس مار رعٌة فً الرعوي المجلس من فبدعوة
 صالون فً كانت وكلها سنة ٗٔو ٖ بٌن أعمارهم تتراوح الذٌن لألوالد حفالت
 .الٌاس مار كنٌسة

 بٌن أعمارهمتتراوح  الذٌن لؤلوالد األول كانون ٖٕ الجمعة نهار: األولى الحفلة
 تتمحور مسرحٌة فقدموا الرعٌة فً العذراء طالبع الحفلة هذه أحٌا. سنة ٕٔو 7

 وهداٌا والحفالت السهرات ولٌس المسٌح ٌسوع وهو الحقٌقً العٌد معنى حول
 P.Noel والـ

 
ٌّصوا"و وغّنوا األوالد فرقص  P.Noel علٌهم دخل عندما فرحتهم وزادت "ه
 .لحاضرٌنلالهداٌا  عووزّ  الطوٌلة البٌضاء تهٌحول األحمر بلباسه

 تتراوح الذٌن لؤلوالد الظهر قبل األول كانون ٕٗ السبت نهار: الثانٌة الحفلة
 وكان. المرٌمٌة الرسولٌة الحركة الحفلة هذه أحٌت. سنوات 7و ٖ بٌن أعمارهم

 معهم لتحتفل جاءت التً الشخصٌات مع وتفاعلوا األوالد رقص. رابعاً  الجو
 األحمر بالرجل وفرحوا...  وغٌرها Tom & Jerry أرنوب – دبدوب: بالعٌد
 . الهداٌا معه حامالً  بعٌدة بالد من اآلتً

 
 بٌن أعمارها تتراوح الذٌن لؤلوالد األول كانون 8ٕ األربعاء نهار: الثالثة الحفلة
 هدٌة على النهاٌة فً حصلوا و حوله وتناقشوا فٌلما   فشاهدوا. سنة ٘ٔو ٕٔ

 .رمزٌة

 

 مادٌاَ  ساهم من وكل الحفالت هذه نجاحإل شتغلاو ساهم من كل بالشكر نخص
 ... الوقف ولجان خفٌة بٌضاء وأٌاد   وأخوٌات وعابالت بلدٌة من الهداٌا لتؤمٌن

 كل على فوزعت الرعٌة أحٌاء كافة على بجولة قامت الرعٌة فً الوقف لجنة
 من بٌت كل فً المغارة طفل أمام لتضاء الطهارة الى ترمز بٌضاء شمعة بٌت
ا والفرح جداً  رابعاً  الجو كان. الرعٌة بٌوت ًٌ  أعضاء لكل شكراَ . الوجوه على باد
 ."سنة كل عقبال"و الوقف لجنة

 .حاجة األكثر الرعٌة عابالت على الغذابٌة الحصص توزعت كذلك

 !ممٌزة كانت كنٌستنا فً المغارة

 
 الرعٌة فً الخاصة نكهتها لها سنة فككل ،ٌسوع الطفل ٌاترٌز القدٌسة أخوٌة أما

 بزٌارتهم فقامت. الرعٌة فً السن لكبار معاٌدتها هً أرادتها التً ورسالتها
 التقدٌر كل هابلق فً حملت الهدٌة هذه ومع رمزٌة، بهدٌة وخّصتهم ومعاٌدتهم
 ٌنَ أمض اللواتً األخوٌة سٌدات زٌارتها شملت السنة هذه. لهمالمحبة و واإلحترام

 .األخوٌة فً سنة ٕ٘

 حالة لدٌهم الذٌن األطفال التوالً، على الثانٌة وللسنة رعوي كمجلس وخّصٌنا
 فً وعاٌدناهم عبدهللا بو بٌار الخوري الرعٌة كاهن مع بزٌارتهم فقمنا ،خاصة
 بٌوتهم فً ألن الصبر وألهلهم العافٌة و والصحة العمر طول لهم وتمنٌنا بٌوتهم
 .بها للا خّصهم كبٌرة نعمة

 طفل ٌا بارك. الخالص عهد هو ،اإلنسان مع جدٌد عهد ٌبدأ ٌسوع ٌا بمٌالدك
 .تٌةاآل وأٌامهم البرٌبة وعٌونهم الصغٌرة أٌدٌهم بارك أطفالنا، المغارة

 نرفع أن نستطٌع لتقٌناا ما إذا ،حتى لهم صالحة قدوة نكون كً وساعدنا إحمهم
 .المسٌح ... هللوٌاُولَد  .ألوالدنا شكراً  لك ونقول نحوك أنظارنا

 الٌاس مار رعٌة فً الكنسٌة الجماعات............................................. 

 أخبار المجتمع
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 واإلبداع الفن من ولوحة للصالة مكان ... مغارة المٌالد فً الكحاله 

 المقدمة

 وقطعان تتحرك التماثٌل أن للحظة فتظن المشهد، لجمالٌة مذهوالً  أمامها تقف
 إنجٌل مراحل فتعٌش ،ٌسوع الطفل لوالدة ٌهللون والمجوس والرعاة تسٌر الغنم

 األشقر جوزٌف السٌد بتنفٌذها قام التً المغارة تفاصٌل إلى النظر بمجرد المٌالد
 ونفذ صمم الممٌزة، طرٌقته على ٌسوع الطفل فٌها ستقبلا والذي الكحاله بلدة فً

 مرٌم العذراء مرافقةالى  الزابرٌن خاللها من دعا مغارة
 .وتؤمل صالة تجربة لتصبح مٌالدٌة رحلة فً ٌوسف والقدٌس

 ما فً شو" فرٌق زار ،ٕٔٔٓ االول كانون شهر أواخر فً
 ،األشقر جوزٌف السٌد مع مقابلة وأجرى الكحاله، مغارة" فً

 ٌشكل الذي المزار بهذا المتعلقة المعلومات على للحصول
  .واإلبداع الفن من ولوحة للصالة اومكانً  فسحة

 وكان معه هذا الحوار:

 والمتحركة؟ الناطقة المغارة فكرة جاءتك أٌن من

 فقرر األشقر جاك الكبٌر أخً من الناطقة المغارة فكرة جاءت 1ٙٗٔ العام فً
 فصنعها مربعاً، متراً  ٘،ٕ مساحة على المنزل صالون زاوٌة فً مغارة ٌصنع أن
 العذراء وتبشٌر اورعدً  اوبرقً  شتاءً  فٌها وأدخل والباطون الورق من حٌنها فً

 .المشاهدته تتوافد الناس وكان. ٌسوع ووالدة

 لمدة المغارة غابت. متتالٌة سنوات( ٙ) ستة مدة المغارة صنع فً إستمرٌنا
  .تقرٌباً  سنة( ٖ٘) نوثالثٌ خمسة

 فً مغارة تصنعف الماضً أعٌد أن وقررت الفكرة عاودتنً ٕ٘ٓٓ عام فً
 ،لمدة ثالث سنوات مربعاً  متراً ( ٓٗ) نٌأربع مساحة على منزلً صالون

 توودع التحسٌنات بعض مع نفسها والفكرة القدٌم المسجل الشرٌط استعملتو
اإعالم أن حتى الكثٌرون، توافد. لمشاهدتها والمقربٌن األهالً بعض  الكحاله من ًٌ
  .ظبً أبو إذاعة شاشة على نقلهاقام ب فغالً أسعد السٌد هو

 مربعاً  متراً  7٘ مساحة على منزلً أمام فصنعتها الفكرة. أوسع أن بعدها قررت
 الكحاله ًهناك بواسطة بلدتً أهالً فدعوت متحركة، أشٌاء وزٌادة تعدٌالت مع

 .متناناو شكر   كل لهم نكن نالذٌ ،عبدهللا بو بٌار واألب الشرتونً آالن أألب

 ٕٓٔٓ سنة فً إنه حتى الجوار، من وكثٌرون الكحاله أهل من وفود المغارة زار
 والجنوب الشمال من المإمنون فجاء التلفزة شاشات على ٌبثها اإلعالم بدأ

 .مإمن كل لسان على الٌوم المغارة وأصبحت. والبقاع

تجاوب عدد ، وقد ٕٔٔٓ ٔجرى افتتاح مغارة المٌالد فً منتصف كهذه السنة 
 بٌار واألب الشرتونً آالن أألب الكحاله اهناك ٌرافقهم ،الفتتاحها الناسأكبر من 

وربٌس السٌد جورج توفٌق بجانً  حضور ربٌس البلدٌة الحالًفً و، عبدهللا بو
أبناء البلدة واألصحاب  والعدٌد من بولس بجانًالسٌد جورج  البلدٌة السابق

 .ٕٕٔٓواألقارب، وٌمكن زٌارتها حتى آخر شهر شباط 

 ها؟إبنا ٌتم وكٌف وأٌن المغارة، مساحة تبلغ كم

 فً ببنابها قمت حٌث ،مربعا   مترا   ٓ٘ٔ ،السنة لهذه المٌالد مغارة مساحة تبلغ
 من ا  طنّ  ٘،ٕو (نفٌصج) خٌش متر ٕٓٓ بـ صنعتُ ، األمامٌة منزلً باحة

 .الصغٌرة واألشجار "والناٌلون التالوٌن" عدا ما ،الجفصٌن

 تحتوٌها؟ التً "األكسسوارات"و التماثٌل عدد هو ما

 نامبت ،مضاءً  ابٌتً ( 7ٓ) سبعون ،تماثٌل صغٌرة( ٘ٓٔ) وخمسة مبة فٌها
( ٖ) ثالث للمٌاه، كبٌرة مضخة ،اً وصغٌر اً كبٌر احٌوانً ( ٕٓ٘) وخمسون
 جسور متحرك، وبٌدر مطاحن الثلج، لصنع آلة للٌنابٌع، صغٌرة مضخات
 جوِّ  فً الزابر تضع التً "األكسسوارات" من وغٌرها ونبات أشجار خشبٌة،
 .المٌالد ومكان

 بنابها؟ فً تساعدوا األشخاص من وكم ها؟إبنااستغرق  كم

 الشهرٌن حوالً وأخذت ،ٕٔٔٓ الثانً تشرٌن شهر أوابل فً ببنابها باشرتُ  لقد
 (.٘،ٕ) ونصف

 "/التماثٌلاألشخاص" بإلباس إبنتً وقامت ،عابلتً أفراد جمٌع ساعدنً وقد
 وإلباس األخشاب كمناولتً الٌدوٌة األعمال فً ساعدنً ولدايَ و ،القدٌم الزي

 تركٌبب خلٌل أبو جورج السٌد وقام. "الناٌلون" والسقوف الخٌش الحٌطان
 .الكهربابً المنسق

 ٓٔالتتمة فً صفحة ................................................................. 

 

 مغارة الكحاله



 8صفحة  ٕٕٔٓ-ٕ|  ك  ٕ|  عدد   الكحاله  ؟شو فً ما فً
 

 

 تـطـوٌـربإدارة لجنة اإلعالم فً منظمة  www.kahale.net -     shoufimafi@kahale.netلى ٌمكنكم قراءة هذه النشرة ع
 

 (ٕ)الحلقة  ومستقبال   حاضرا   ماضٌاَ، العربً االوتوستراد

 ملخص عن الحلقة األولى

 التارٌخً البعد البحث تناول العربً االوتوستراد مشروع من االولى الحلقة فً
 "الكحالٌون" بداهاأ التً الفعل وردود الخلفٌات أي الموجبة، واالسباب للمشروع

 المتداول األخٌر الطرح الى وصوالً  االوتوستراد مخطط وشرحنا ذلك، على
 .بعلشمٌه -الجمهور وصلة أي حالٌاً،

 رقم تحت 17ٗٔ عام العربً االوتوستراد مرسوم صدرَ  معروفاً، بات كما
 وادي - الست حارة – بطشاي – الحدث من نطالقاً إ كلم ٕٙ بطول 1ٔٙ1
 عٌن – العبادٌة ضهور – عالٌه – بسوس – الكحاله – الجمهور – شحرور
 بسبب وقتها تنفٌذه وتعذر. المصنع – المدٌرج – صوفر – بحمدون – الجدٌدة
 مع" المشروعك االعتراضات أصبحت وبالتالً ،17٘ٔ عام اللبنانٌة االحداث بدء
 ."التنفٌذ وقف

 االنشابٌة المشارٌع مجلس دمج فبعد ،11ٖٔ سنة مجدداً  الموضوع طرح أعٌد
 تارٌخ 1ٖٔٗ بالمرسوم ساسًاأل المخطط تعدٌل صدر واالعمار، االنماء بمجلس
 وتخفٌف جهة من االهالً نقمة متصاصإ الى التعدٌل هذا وهدف ،11ٖٔ/ٗ/ٕٕ
ٌّر بفعل ضخماً  بات الذي التموٌل لغٌاب نظراً  ثانٌة، جهة من التنفٌذ كلفة  تغ

 تنفٌذ من اإلقتصادٌة بالجدوى مهتمٌن جدد ممولٌن جذبصعوبة و االسعار،
 .االوتوستراد

 بفعل العقارات بعض عن االشارات رفع الكحاله، ٌخص بما التعدٌل تناول
 المشروع لكن. ووصالتها بالتحوٌرة سمً ما وإلغاء الطرٌق عرض اختصار

وفً  التعبٌر، جاز اذا وسٌاسٌة شعبٌة اعتراضات بسبب أٌضاً  المرة هذه تعثر
 التً العقارات استمالك بدالت دفع على المتقدمة الشركات اعتراض الوقت نفس
 جزبٌاً  التنفٌذ فتعّطل اللبنانٌة، الحكومة مسإولٌة من االمر هذا ٌكون أن طلبت
 الخطوة إنجاز بذلك لٌبدأ 117ٔ سنة صوفر جسر تلزٌم تمّ  بالمقابل جدٌدة، مرة

 .العربً االوتوستراد مخطط من االولى العملٌة

 الحلقة الثانٌة

 ستشارياإل شركة الٌها توصلت التً الخرابط نتناول سوف الحلقةهذه  فً
 المصابة بالعقارات المتعلقة وتفاصٌله الجدٌد والطرح "وعلمً خطٌب"

 وضعها على تعدٌالً  قتضًتو مصابة كانت  التً أو والحالٌة السابقة بالتخطٌطات
 ...الخ

 الثانً النصف فً بعلشمٌة -الجمهور لوصلة المستجد بالطرح الفعلً التداول بدأ
 ،(ٕٔٓٓ) بجانً سهٌل المهندس سبقاأل الكحاله بلدٌة لربٌس االولى للوالٌة
 االستشاري مكتب وهً الدراسة إعداد المكلفة الشركة مع التفاصٌل تابع الذي
 النهابٌة شبه بالصٌغة الخرابط وضعت له، الثانٌة الوالٌة وفً ،"وعلمً خطٌب"

 االنماء مجلس ومع ستشارياإل مع جتماعاتإ فعقدت قبلهم، من اقتراحها تمّ  التً
 جمٌع ترضً نهابٌة نتٌجة الى التوصل ٌتم أن دون التفاصٌل لبحث واالعمار
 االنماءـ "مجلس ب المتمثل ولاأل الفرٌق بذلك وأعنً باالمر المعنٌة االطراف
 أوضح وبعبارة "الكحاله بلدة أهالًـ "ب المتمّثل الثانً والفرٌق "واالعمار

 .المقترح المشروع من المتضررٌن

 له، قاطع رفض هناك ٌكون أن دون المشروع، على تحفظاً  األهالً أبدى
 وفً مقبوالً، حالً  المشروع فً وجد المتضررٌن االهالً من فرٌقاً  أن خصوصاً 
 متمثالً  كان الذي العربً االوتوستراد مشروع من ضرراً  أقل االحوال مختلف

 تارٌخ 1ٖٔٗ بالمرسوم والمعّدل 7ٗ/ٓٔ/۸ تارٌخ 1ٔٙ1 رقم بالمرسوم
ٕٕ/ٗ/1ٖ. 

 فً ولكنه ساس،األ من للمشروع رافض آخر موقف لهم كان السندٌانة حً أهالً
 السعً الى إضطّرهم ،"الكحالٌٌن" من الرفض على إجماع أو عام توافق غٌاب
 الطرح عن الناتجة االضرار تخفٌف ومحاولة تحدٌداً  حٌهم عن االضرار لتخفٌف
 وبعد". وعلمً خطٌب" االستشاري دراسة خالل من واالعمار، لالنماء المتجدد

 مماثل وكتاب الكحاله بلدٌة الى بكتاب االهالً تقّدم بٌنهم، فٌما عقدوها جتماعاتإ
 السندٌانة حً أهالً جمٌع بتوقٌع ممهور واالعمار االنماء مجلس الى

 المشروع على فٌه ٌعترضون مباشرة غٌر أو مباشرة بصورة المتضررٌن
 أنه الحظوا بعدما االمكان قدر االضرار لتخفٌف التخطٌط مسار تعدٌل وٌقترحون

 أما ،ٕٙٓٓ عام كان معروض أول كامل، بشكل الضرر إزالة ممكناً  ٌكن لم
 لدٌنا أصبح العربً االوتوستراد فكرة بدء منذ االولى وللمّرة ،9ٕٓٓ فعام الثانً
 السٌد حٌنه فً الكحاله بلدٌة ربٌس من مرفوع موثق خّطً كتاب أي مستند،
 ٌطالب ،1ٕٓٓ/7/ٙ بتارٌخ االعمار االنماء مجلس الى بجانً بولس جورج
 .الجدٌد المشروع تجاه ومطالبهم األهالً عتراضاتإ على واضحة بؤجوبة

 الدراسة / التعدٌل

 فنٌة دراسة وتعتبر والعقارٌة الهندسٌة" سٌل" مإسسة نجزتهاأ التعدٌل-الدراسة
 وفق للمشروع المحددة والمواصفات المقاٌٌس عتبارباإل أخذت ألنها متٌازإب

 مرفقة الكلفة، بسعر مقارنة جدول الى إضافة الشروط، دفتر حددها التً المعاٌٌر
 التً بالعقارات مقارنة جدول مع الحً، فً األهالً جمٌع من موقع بمعروض
 ."سٌل" مقترحات وفق المستهدفة وتلك وعلمً خطٌب مشروع ٌستهدفها

 :االهالً عتراضإل الموجبة سباباأل

 ونكتفً البحث، هذا فً تفاصٌلها فً ندخل لن عدٌدة أسباب لدٌنا طبعاً 
 :مثل ستمرارإب هالًاأل ٌتداولها التً ساسٌةاأل عتراضاتاإل بعض ستعراضإب

 المساحات العقارٌة تآكل( ٔ

 ينطقت عاريا انعقاريت

 ينطقت عانيه انعقاريت

تىستراد انعربيويع ترسيى األ –خريطت انكحانه   

٢993، يعذل سنت ٢974سنت  - 9٢69إستًالكاث يرسىو رقى   

٢973سنت  - 4٢٠4إستًالكاث يرسىو رقى   

 االوتوستراد العربً
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 اراضً من% ٓٗ حوالً سٌزٌل كان ساسًاأل العربً االوتوستراد مشروع
 منها، %ٕٗ حوالً عملٌاً  سٌزٌل المقترح الجدٌد والمخطط ،العقارٌة الكحاله
 والمساحة مرة، بعد مرة المحققة الكهربابً التوتر خطوط ستمالكاتإ أضفنا وإذا

 طولها  ٌبلغ التً الداخلٌة الطرق وشبكة الحالٌة الدولٌة الطرٌق من المستعملة
 الٌنابٌع، مٌاه لجرّ  المملوكة والسواقً العدٌدة المابٌة والمجاري كلم 1 حوالً

 أراضٌها، فً أٌضاً  ٌمرّ  الذي الحدٌد سكة وخط المابً، بغناها معروفة والكحاله
 مساحات هناك ٌعود لن ذلك لكل المشاعات، – العامة مالكلؤل كلٌاً  تفتقر بٌنما
 الحٌوٌة والمساحات البٌبً التوازن حساب على إالّ  والسكن للبناء كافٌة

 ."الضٌعوي" بدل مدٌنً مجتمع الى حٌاتنا فتنقلب الخضراء،

 اإلقتصادٌة ألصحاب األرض الحوافزعدم وجود ( ٕ

 لم إن ضبٌلة ؛الكحاله أبناء الى بالنسبة ودابماً  ؛المشروع من االقتصادٌة الحوافز
 والجسور مقفل شبه دولً طرٌق فهو ،المشروع لطبٌعة نظراَ  معدومة تكن

 الضرر ٌلحق بالتالً وهو جداً  ضبٌلة منه فادةاإل تجعل ٌقترحها التً المعلّقة
 .الدولً الطرٌق على حالٌاً  القابمة المإسسات بكل تلقابٌاً  المادي

 الكحاله تفرٌغ الى تهدف...  جدٌدة هجرة( ٖ

 االجتماعً والوضع أعاله، وذكرنا سبق كما ،عقارٌاً  الكحاله مساحة لضٌق نظراً 
 أو بناء الى نوالمتضرر االهالً سٌضطر للبناء، البدٌلة الملكٌة وغٌاب الراهن
 من الكحاله تفرٌغ الى تهدف جدٌدة هجرة ٌعنً مما البلدة، خارج منازل شراء
 .والسكنٌة جتماعٌةواإل الدٌموغرافٌة تركٌبتها وتغٌٌر هابأبنا

 البٌبً والتلوث الصحً الضررحتمٌة ( ٗ

 فهو حتمٌاً، االوتوستراد مرور عن الناتج البٌبً والتلوث الصحً الضرر ٌبقى
 القرٌبة المجاورة المنازل وكل جهة من لالوتوستراد المحاذٌة المنازل ٌطال

 بفعل لوثاتالم سٌنقل فهو ،المنطقة فً وسرعته الهواء وجهة بفعل والبعٌدة
 الطرٌق بٌن جزٌرة سكنٌاً  البلدة فتصبح المرور، حركة عنه عجزت ما الهواء
 .وجنوبا   غربا   المقترح الجدٌد واالوتوستراد وشرقا   شماال   الحالً الدولً

 إلستمالكاتمتدنٌة لأسعار ( ٘

 بسٌطة والمعادلة متدنٌة، اأسعارً  تعتمد المشروع ٌفترضها التً ستمالكاتاإل
 سنوات، ٙ الى ٖ من سٌستمر التنفٌذ بٌنما الحالٌة سعاراأل وفق ستكون سعارفاأل
 حالٌاً، للعقارات الجنونٌة الفورة بفعل حٌنه فً االسعار ستكون كٌف ٌعلم ومن

 .بٌروت خارج خصوصاً 

 سنوات ٘ة لمدة تتجاوز مفتوح ورشة الى البلدة تحوٌل( ٙ

 ٌستلزم فالمشروع جمالٌة،واإل العامة االضرار توازي للتنفٌذ المباشرة االضرار
 الى البلدة تحوٌل ٌعنً مما ،للتنفٌذ االقل على سنوات ٖو حضٌرتلل سنوات ٖ

 سبق ذلك عن الناتج الضرر وحجم ،شغالاأل فترة لواط بالكامل مفتوحة ورشة
 -)حازمٌة  الدولٌة الطرٌق على المستمرة االشغال فً مإخراً  ورأٌناه خبرناه أن

 .جمهور(

 تحرٌر العقارات ورفع اإلشارات السابقة قبل أي تفكٌر بمشروع جدٌد( 7

 ورفع العقارات تحرٌر مع للمشروع تعدٌل أي ٌتزامن أنعلى  االهالً إصرار
 العربً، االوتوستراد: السابقة بالتخطٌطات المصابة العقارات عن االشارات
 تارٌخ ٗٓٔٗ المرسوم وفق الجمهور – الكحاله – عالٌه قسم الشام طرٌق
 .وغٌرها الدولً الطرٌق توسٌع ،7ٖ/ٓٔ/ٓٔ

 المجانً الرٌعً الربع( 8

 التً العقارات على ضٌعوَّ  ال الذي المجانً الرٌعً الربع فكرة االهالً طرحلقد 
 رسم طرٌقة برأٌهم ٌفسر ما وهذا ،%ٕ٘ فٌها االستمالك مساحة تتجاوز ال

ا من كبٌرً  ا، إذ لوحظ بإن عددً االماكن بعض فً وملتبسة ملتوٌة بصورة التخطٌط
 فً هذا السٌاق. اإلستمالكات أتى

 المنازل المبنٌة سابقا  من دون تراخٌص( 9

 المنازل مسؤلة المسإولون ٌطرح بالمراجعة، هالًاأل فٌها ٌقوم مّرة كل فً
 الحاالت هذه أن صحٌح تعوٌض، أي ٌطالها ال والتً تراخٌص دونمن  المبنٌة
 من سنة ٖٓ خالل الناس حٌاة تتوقف أن ٌرٌدون كانوا هل ولكن فعالً، موجودة
 موضوع تكن ولم ألصحابها ملك هً عقارات على البناء عدم لتبرٌر االحداث
 ؟أساساً  ستمالكإ أو تخطٌط

 فً تخمٌن أسعار اإلستمالكاتسنوات  ٙفارق ( ٓٔ

 بٌنما االشغال، وبدء اإلستمالك مرسوم صدور بٌن سنوات ٙ فارق هناكسٌكون 
 وهذا ،)عند إصدار مرسوم اإلستمالك( الحالٌة االسعار وفق دتحدَّ  التعوٌضات

 .خصوصاً  المبنٌة والعقارات عموماً  العقارات مالكً بحق إجحاف فٌه

 ضات للمخالفٌن من صندوق المهجرٌن ٌدفع التعو( ٔٔ

 غٌر وضاعلؤل) المهجرٌن صندوق من تعوٌضات دفع فكرة الكوالٌس فً تطرح
 سعارأ فرق عن كترضٌة) عنجر فً حصل كما لالغاثة العلٌا الهٌبة أو ،(القانونٌة
 لتباس!ا، وهذا أٌضاً فٌه (التخمٌن

 دفع اإلستمالكات عن طرٌق سندات خزٌنة ( ٕٔ

 االستمالك عن التعوٌضات صرف أن المواطنٌن، الى تنامى آخراً، ولٌس أخٌراً 
 تنفٌذ نهاٌة حتى تمتد ستحقاقاإل مإجلة خزٌنة سندات طرٌق عن دفعه سٌتم

  ، ...المشروع

 الكحاله بالُصـَور ...ذاكرة 

 
  ٌامنا هذهألكحاله فً ا فً وسطصورة لبٌت قدٌم 

 
 الصورة ٌسار علىوتظهر كنٌسة مار انطونٌوس   ٌامنا هذهأفً  الكحاله كوع

 
 تظهر كنٌسة مار انطونٌوس القدٌمةو ،الخمسٌنات فً أوابل  لمدخل طرٌق رجومصورة 

 ٔٔفً الصفحة ملف االوتوستراد تتمة ........................... .................

 "سٌنتٌا سامً بجانًبعدسة "
 

 "خلٌل ابً نمر دانً" بعدسة

 "حبٌب عبدو مكرزل" بعدسة

 االوتوستراد العربً
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 غٌرها؟ عن المٌالد فً الكحاله مغارة تتمٌز بمَ 

 مرٌم، للعذراء المالك بشارةب إبتداءً  ٌسوع والدة قصة تخبرك ناطقة مغارة إنها
( ٘) فً خمس ؤملوالت دقٌقة ٖٓ فً والصوت بالصورةمشاهدتها  للزابر ٌُمكنُ و

 :مراحل

 العذراء، بشارة .ٔ
 الرعٌان، بشارة .ٕ
 والثلج، المطر وهطول بالبرق السماء من هلل المجد أنشودة .ٖ
  ،علٌها المجوس ٌدل فوقها النجم مع المٌالد مغارة ظهور .ٗ
 الفرح أجراس وقع على البٌوت جمٌع إضاءة .٘

 .المجٌدة ةبالمناس هذه فً والصالة التؤمل للزابر ٌمكن بعدها من

 البلدة؟ أهل من لفكرتك الدعم تلقٌت هل

 الذيو ورفاقً، وأقربابً أهلً من المعنوي الدعم لً قّدموا الذٌن كل أشكر ننًإ
 الدعم بهذا أشعر ننًإو كما. سنة بعد سنة العمل هذا متابعة على تصمٌماً  زادنً

 .لبنان نحاءأ كافة ومن بلدتً من الوافدٌن الزوار أرى عندما المعنوي

 حوالً هازار ولكن ،بلدتً أهالً من الزوار من األكبر العدد ٌكون أن توقعت لقد
 .والجوار البلدة خارج من كبراأل عددالكان و الكحاله، من شخص فقط ٖٓٓ

 سنوٌا ؟ كمتواجه التً الصعوبات هً ما -

 األسف مع سهلة، لٌست إلٌه والطرٌق البلدة، آخر فً منزلً ٌقع تعلمون كما
 التً الصعوبات أكثر من كان المغارة الى للوصول الطرٌق إن نقول أن ٌمكن

 :دابماً  نواجهها

 مغارة الى للوصول الطرٌق أضاع نهأ الزابر ُتشعر أن ٌمكن الطرٌق رداءة إن -
ٌّة طرٌق فًوأنه  المٌالد،  .زراع

 فً غالباً  الزابر ضٌاع فً ساهمٌ الكحاله، بلدة فً الفتات وجود عدم إن -
 المغارة. زٌارة دون من ٌغادرو الٌنا الوصول من ٌٌؤسف بلدتنا طرقات

 الطرٌق وإنه كما لٌالً، الزابرٌن ٌساعد ال المتكرر الكهربابً التٌار إنقطاع إن -
 الوصول تسهٌل عندها فٌستحٌل المولدات، أصحاب قِبل من ٌضاء ال الذي الوحٌد
 .المٌالد مغارة الى

 مما المكان الوصول الىٌتمكنوا من  ولم ،الكحاله خارج من قدموا نكثٌرو
 الى المإدٌة الطرقات طول على الفتة ٓٗ من أكثر وضعالى  إضطررنا
 .إضافٌة سنوٌة كلفة مما أصبح لدٌنا لٌالً، المظلم الطرٌق وإنارة المغارة،

 معً، للا ٌفعله ما هذا ،لٌساعده هللا فٌؤتً هللا ٌُرضً ما ٌصنع أن ٌرٌد من كنل
 جدٌدة عمل ورش على بالحصول للا ساعدنً سنوٌاً  المغارة بصنع باشرت فكلما
  .المغارة تكالٌف تعبً من فؤدفع

 ؟ المغارة من هدفكم ما

، نذر  وفاًء ل بٌتً أمام المٌالد مغارة بصنع أقوم أنا ًّ  وجه إبراز وهدفً شخص
 المتاجرة أو للتجمٌل ال للناس، والتراث التقالٌد على والمحافظة الحضاري البلدة
 .المسٌح ٌسوع بمغارة

 بعد؟ نتوقع أن ٌمكننا فماذا أشٌاء جدٌدة فٌها، رأٌنا هذه السنة فً

 هناك ٌكون أن القادمة لسنةسؤبذل جهدي فً ا من التجدد. المزٌد هناك سنة كل
  .ومن خارجها بلدتً أهالً من الزوار من المزٌدأمور جدٌدة، وأتمنى أن ٌؤتً 

 :كافة علٌاتاوالف البلدٌة والجمعٌات من بدعم أكبر أحظى ان أتؤمل إننً كما

 الٌها بسهولة لوصولل الزابر تساعد الفتات وضعو، للطرٌق اإلنارة لتؤمٌن -  

 المغارة الى الوصول قبل الكرٌهة والروابح فرالحُ  من الطرٌق لتؤهٌل -  

 ا المكانذزٌارة هعلى والمإمنٌن  األشخاص حث -  

ًَّ  إقترح لقد  البلدة وسط فً لمكان المغارة هذه أنقل أن أشخاص عدة عل
 السفلً الطابق فً أو شربل مار دٌر ساحة فً مثالً ) أكبر، باحة فً هابـإلنشا

 أقوم إننً. كما ترون، وسٌباته حسناته شًء لكل إنما...(  الٌاس، مار لصالون
. اللٌالً فً حتى إستقبالهم دابماً  نستطٌع زوار   أتى فإذا منزلً، باحة فً بإنشابها

، تؤمٌن كهرباء، المنشآت لحماٌة خٌمة تؤمٌن فٌجب أخر، مكان فً كانت إذا أما
 بالتالً...  أشخاص عدة قَِبل من المداومة وٌجب مٌاه، معدات للصوت ... كما

 .لها الالزم التموٌل إٌجاد ٌحّتم مما أكبر التكالٌف ستكون

 هً الكلمة التً تود إنهاء المقابلة بها؟ ما

على جهودهم " تـطـوٌـرفً منظمة "" شو فً ما فً؟أرٌد أن أشكر فرٌق نشرة "
فً اإلضاءة على هذا العمل. كما أتمنى فً أن تكون هذه المغارة قد ساعدت 

د سٌدنا ٌسوع المسٌح المإمنٌن الذٌن ٌزورونها بالصالة والتؤمل فً سر تجسّ 
ًّ لنا، فٌتحقق حبِّهم وحبّ  خوتهم على لٌسوع من خالل المحبة والغفران إله المجان

 األرض.

من كل  ٌحمً عابلتً وبلدتً ووطنً، وأطلب منه أن أشكر هللا دابما  كما 
 الشرور، وأن ٌعطٌنا القوة فً تسبٌحه وتمجٌده دابماً فً أقوالنا وأفعالنا...

 

 مروان بطرس ابً خلٌل........................ .....................................

 

 مغارة المٌالد فً الكحاله  تتمة ...

 مغارة الكحاله
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 :عن موضوع األوتوستراد العربً وأجوبة... تساإالت

 شرتنُ  خٌرهللا غسان المهندس العربً، االوتوستراد مشروع لمدٌر مقابلة فً
 نستخلص ،ٕٔٔٓ أٌلول ٘ٔ تارٌخ ٖٔ رقم العدد "واالعمال االقتصاد" مجلة فً

 :وردت كما بذكرها ونكتفً تناولها التً النقاط بعض

 متوقعومن ال للتثمٌر، االوروبً والبنك الدولً البنك على المشروع عرضسٌُ  (ٔ
 لعدم الحالً السعر وفق الدفع سٌتم نهإو االقل، على سنوات ٖ العملٌة تستغرق أن

 من القانون تعدٌل بعد متاحاً  ٌعد لم المجانً الربع نإو سابق، تخمٌن وجود
 .ٕٙٓٓ العام أواخر النواب مجلس

 1ٔٙ1 رقم المرسوم أي) العربً االوتوستراد لتعدٌل الجدٌد المرسوم تصدٌق (ٕ
 رسالهإ ٌتطلّب( 1ٖ/ٗ/ٕٕ تارٌخ 1ٖٔٗ بالمرسوم والمعّدل 7ٗ/ٓٔ/۸ تارٌخ
 مجلس الى االمر ٌرفع توافق، لم وإذا الراي، البداء المدنً والتنظٌم البلدٌات الى

 .به للبت الوزراء

 بسبب المقّدمة، البدٌلة الدراسات على رسمٌاً  ٌردّ  لم واالعمار االنماء مجلس( ٖ
 .المرتفعة وتكلفتها اً فنٌّ  تنفٌذها ستحالةإ

 :تعلٌق دون بذكرها نكتفً التً المعلومات بعض وردت المقابلة نفس فً

 مترا   ٖٓ بارتفاع مترا   ٕٖٓ طوله بممر صوفر عٌن جسر تنفٌذ تم -  

 مترا   7ٓ رتفاعإو مترا   ٖٓٗ بطول المدٌرج جسر -  

 ٌجنبها بحمدون تحت مترا   ٕ٘ٔ بطول بحمدون فً سفلً ممر نشاءإ ٌلحظ -  
 اخرى أماكن فً مراأل هذا ٌعتمد لم بٌنما ،االختراق

 العبادٌة ضهور-الزهار تجاهإب الشٌخ خان تحت من نفق ٌمر عالٌه فً -  

 دوالر ملٌون 9ٓٔ العبادٌة – الكحاله – بسوس وصلة إنجاز كلفة -  
 البدء حٌن من سنوات ٖ التنفٌذ وٌستغرق ،دوالر ملٌون ٓٓٔ واالستمالكات

 .عتمدسٌُ  الذي المرسوم صدور وبعد باالعمال البدء قبل سنوات ٖو عمالباأل

-الجمهور قسم تنفٌذ كلفة أن" وعلمً خطٌب" شركة فً مصدر ٌكشف -  
 ملٌون ٕٓٓ من أكثر الى ٖٕٓٓ العام دوالر مالٌٌن ٗٓٔ من رتفعتإ بعلشمٌه
 االوتوستراد، بها ٌمرّ  التً العقارات ستمالكإ قٌمة تضاعف عن عدا حالٌاً، دوالر
 وٌرى. عمارواإل االنماء مجلس بٌروقراطٌة الى القسم هذا تنفٌذ فً التؤخٌر عازٌاً 
 نظراً  مستحٌل شبه أمر   القسم هذا لتنفٌذ الدولً البنك من تموٌل على الحصول أن
 نهر بموازاة الشاحنات خط أن معتبراً  للمشروع، االقتصادٌة الجدوى توفر لعدم

 وٌستوجب جداً  معقوالً  بدٌالً  خٌاراً  ٌُعدّ  البٌدر ضهر الى الباشا جسر من بٌروت
 .دراسته إعادة

 مالحظة

 غٌاب عن "الكحالٌٌن" عند نطباعاً إ تركت سابقاً  حصلت التً المراجعات جمٌع
 ولكنها والوعود، المعسول الكالم ٌسمعون دابماً  فهم ،معهم التعامل فً الشفافٌة

 علٌنا التهوٌل الى ٌعودون ستحقاقإ أول وعند التنفٌذ، المإجلة الوعود تتخطى ال
 البدابل بتقدٌم ٌطالبوننا كما هو، كما القدٌم التخطٌط الى العودة أي ذاتها بالنغمة
 السباب مّرة المانعة، الذرابع بخلق ٌبدأون تعدٌل أو بدٌل أو بفكرة تقدمنا وكلما
 كانت وإذا التنفٌذ، كلفة رتفاعإ ٌطرحون مقبولة الفنٌة االسباب كانت وإذا فنٌة
 ....الخ والمواصفات الشروط مع ذلك مطابقة بعدم نالعوناٌط معقولة الكلفة

 ما هو المطلوب؟

 فً الناس وإشراك ،مقبولال غٌر االبتزاز ٌشبه الذي التعامل هذا وقف المطلوب
 تراودنا بٌنما. للمواطنٌن المشروعة الحقوق تقتضٌه ما وفق مصٌرهم تقرٌر

 وتزٌد االهالً تساإالت تإكد التً جابات،واإل المقابالت وراء من الشكوك
 الحجر" ٌعنٌهمن والمسإولف لهم، عدّ تُ  التً المشارٌع من وتخوفهم هواجسهم
 وتقالٌدناوبلدتنا  حٌاتنا على والحفاظ واألرض" البشر" ٌهمنا ونحن "والكلفة
 .القروٌة

 جورج عبدهللا ابً خلٌل ............................................................
 

 ... القادم العددفً  العربً االوتوستراد ملف من االخٌرة الحلقة فً اللقاء والى

 المشوي سمك السلمونغذاء  صّحً: 
 :المكونات

 اكلٌل ،بقدونس ،ثوم ،زٌتون زٌت ،بهارأبٌض، ملح، كلغ ٖ وزن سلمون سمكة
 جزر ،بروكولً ،بطاطا ،احمر حر ،حامض ،الجبل

 
 :تحضٌر السمكة طرٌقة

 خمسة مع االبٌض والبهار الملح علٌها رشون الماء من ٌهاصفون السمكة غسلن -
 ونمسحها الفرن صٌنٌة على نٌومٌالم ورقة نضع ثم. سطحها على ثوم رإوس
 نضجها وقبل دقابقٓٔ مدة الحرارة شدٌد فرن فً السمكة وندخل الزٌتون بزٌت
 ونضعها والبقدونس الجبل كلٌلإ من قهوة فنجان مقدار ناعماً  فرماً  فرمن ،نهابٌاً 
 .خارجاً  الثوم نزع بعد الفرن فً دقابق ٘ مدة السمكة ظهر على
 وبعد زٌتون زٌت رشة مع الفرن فً نشوٌها ثم دوابر الى البطاطا طعـقـن -

 .االحمر والحر والملح المفروم الجبل كلٌلإ من قلٌالً  علٌها رشن نضجها
 من ونصفٌه االبٌض والبهار الملح من قلٌل مع هسلقن ثم دوابر الى الجزر قطعن -

 . الماء
 والبهاراالبٌض الملح من قلٌل مع دقابق ٘ مدة هسلقون البروكولً قطعن -

 .الماء من ونصفٌه

 تحضٌر الصلصة: طرٌقة

 زٌت من كوب نصف – حامض كوب نصف – المدقوق الثوم من رإوس ثالثة
 . ابٌض بهار – ملح – الناعم المفروم الجبل اكلٌل من صغٌرة ملعقة – الزٌتون
 والبروكولً والبطاطا الجزر جانبها الى وٌوضع طبق فً السمكة توضع
 .صحتٌن الصلصة، وألف مع السلمون طبق ٌقدم

 بجاني حبيب ابي نينذا........................................................................
 

 الدلٌفراندمدرسة لرابطة قدامى  –العشاء السنوي 
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 االوتوستراد العربً
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 نوومتطّوع ... ال،وعمّ  ب  طاّل والد، أو مجتمعنا: أهل  قلب 
 المثالٌة الطفل تربٌة سسأ
 طفلها وراحة كسالمة البٌت فً أولوٌاتها تحدٌد ماأل على .ٔ
 هوآراء وأفكاره وٌشاهد ٌسمع ما كل فً تجاربه، مشاركته .ٕ
 له ثابت نظام تصمٌم .ٖ
 ومكافؤته واالخالص االمانة قٌم غرس فً وذلك متابعته، .ٗ

 لتعلٌماتا تنفٌذ عند
 بالنفس الثقة وتعزٌز الضعف، على التغلّب فً ٌساعده مما تشجٌعه، .٘
 والمحبة االلفة ٌحمل جوّ  فً لٌهإ ستماعكاإل معه، التواصل .ٙ
 له والملقن المعلم بمثابة هً مفاأل تعلٌمه، .7
 المجتمع فً كفاءةً  أكثر وٌصبح بنفسه ثقته فتزداد مواهبه ٌكتشف كً تدرٌبه .۸

 ؟المراهقة سن فً االوالد مع التعامل فً الطرق ما هً أفضل

 .مستقبلهم ٌحدد وهو الشباب حٌاة فً الفاصل السن هو هذا

 لهم ونترك أنفسهم عن كمسإولٌن ونعاملهم الخٌر دابماً  لهم نتمنى ان علٌنا
 وال ونوجهها وخٌاراتهم همآراء ونقّدر ونحترم مشاعرهم عن لٌعبروا الحرٌة
 .المتمٌزة التربٌة ذوي الموثوقٌن صحابباأل ربطهم علٌنا أنه كما. نتجاهلها

(. ومربٌة ومقروءة، مسموعة،) المرحلة هذه مع تتناسب مكتبة تكوٌن أٌضاً  ٌجب
 وخارج المنزل خارج مؤلوف مكان   فً نجالسهم ،تكالالمش احدى من عانوا ذاإو

 فً الحلول معهم نتبادل نشغال،إ ٌتبعه ال وقت   وفً المشكلة حدوث مكان نطاق
 .والهدوء االحترام من جو

على أمل أن تساعد هذه األفكار األهل، فً تنوٌر طرقهم فً تعاملهم مع فلذات 
 أكبادهم.

 شربل ابً خلٌل غادة................ .................................................

 إنتِ  كإللِ  حصري حقّ ...  "ماما" كلمة: نظر وجهة
 .قول عم شو ٌعجبوا رح ما بكتب عم شو ٌقرا رح ٌلً ٌمكن

 ٌحبوا رح أشخاص وفً فلسفة، وٌعتبروا الموضوع ٌستفزون رح أشخاص فً
 وحدو الرجال السٌبة،صار قتصادٌةاإل األوضاع وبسبب الٌوم .وٌشجعوها الفكرة

 على تتساعدو تشتغل مضطرة المرا وصارت البٌت مصروف على بلحق عم ما
 :حسابات شوٌة سوا نعمل خلونا بس .العٌلة إعالة

 من ،$8ٓٓ بمعدل بٌكون عم المجاالت بمختلف كموظفة المرأة معاش معدل
 :تقرٌباً  فً هالمبلغ

 الشغل، على تجً و تتروح سٌارة قسط $ٕٓٓ ،بنزٌن $ٓٓٔ 

 والوالد، البٌت شغل على تلحق فٌا ما ألنو خادمة معاش $ٓ٘ٔ

 .بالشغل مرتبة تكون الزم ألنو ولوازم وشعر تٌاب $ٕٓٓ

 بطٌروا $ٓ٘ٔ بٌبقى ،إضافٌة مصارٌف$ ٓ٘ٙ شً فً$ ۸ٓٓهال من ٌعنً
 .السوبرماركت على واحد بمشوار

 ذاتها وتحقق تشتغل المرا إنو ضد ًنّ مَ  أنا
 عٌلتا حساب على مش بس وطموحاتها

 تختاري عم إم تكونً بتختاري لما .وأوالدا
 .مقابل دون وتتعبً وتربً تضحً إنك تلقابٌاً 
 أجدد أو التٌاب ألحلى بحاجة مش إبنك

 بٌنبسط ،فٌون بٌفهم كتٌر ما ألنو األلعاب
 كإبنِ . منن بٌزهق شوي وبعد... للحظة 
 ٌزهق إنو ممكن مش ٌلً والمحبة بالعاطفة بٌفهم ومعو،هو حدو كلوجودِ  بحاجة
 .منن

 حقّ  تكون ماما كلمة خلً ،منك أكتر الغرٌبة الخادمة ٌحب كولدِ  تخلً ما
 شفتو معو، لعبت إبنا، مع سنتٌن أحال عاشت إم خبرة خبرتً .إنت إللك حصري

 .زوقً وعلى بدي ما متل ربٌتو ٌكبر عم

 الوالدة بعد وأكتر ٌوم ٖ٘ٙ بٌعطوا ،وسوٌسرا وكندا فرنسا متل المحترمة بالبالد
 .جمٌلةفٌون  بربحوناو ٌوم ٓٗ بٌعطوا بلبنان أما ،"فرصة أمومة"

 بمعرفة هً الحقٌقٌة الحرٌة بس حٌاتو طرٌقة و نمط ٌختار حر إنسان كل بالنهاٌة
 .كولعٌلتِ  كإللِ  األفضل إختٌار

 بجانً سمر ابً خلٌل................................................................. 

 الذاكرة ... فً تقالٌد  
ٌّرات  عصر  من المتغ

ٌّرات من عصر فً الٌوم نعٌش  والتقالٌد العادات حتى عد،صال كل على المتغ
ٌّرت  أصبحت وبالتالً الحٌاة، مفاهٌم تطور مع وتبّدلت تغ

ًّ  فً  خصّ  فٌما هوٌته فشٌباً  شٌباً  فقدَ  فلبنان. النسٌان ط
 .والتراث والتقالٌد العادات

 عادات على الضوء ونلقً الوراء، إلى نعود أن حاولنا فلو 
 األعراس أن مثالً  لوجدنا الذاكرة فً وستبقى كانت جمٌلة
 أبناء كل فٌه ٌشارك جماعً حتفالإ عن عبارة كانت قدٌماً 

 .وغناءً  ورقصاً  سهراً  ألسبوع ٌمتد كان فالعرس. ستثناءإ دون الضٌعة

 كان العرس وأثناء. العشاق ٌلتقً حٌث األساسً المكان هً الماء عٌن وكانت
 المحدلة، ورفع الجرس دقّ  على ٌتقارعون والعروس، العرٌس وومدعوّ  أهل

 والبنّ  والسّكر األرزّ  عن عبارة فكانت العرس، هداٌا أما .المعّنى وقول والزجل
 .أخرى منزلٌة وأدوات ومالعق كوشوَ  أكواب إلى بعدها تطّورت ثم

 عنه للسإال ٌؤتون هالًاأل جمٌع كان الضٌعة، بناءأ أحد ضَ مرِ  حالأما فً 
 ٌهتمون والجٌران واألقارب األهالً كان األحزان، فً كذلك. جانبه إلى والوقوف
 . ٌوماً  أربعٌن مّدة الفقٌد ألهل الطعام بتحضٌر

 أبناء بٌن الشراكة وروح والبساطة المحبة تكتنفها جمٌلة، بسٌطة حٌاة كانتف
 .القرٌة

 والتقالٌد؟ العادات هذه من الٌوم نحن أٌن ولكن

 والدعوات اللباس مستوى على والموضة، المظاهر أسٌرة أصبحت فاألعراس
. البعض بعضها عن ةختنسم األعراس صارت ختصارإب والترف، البذخ ومظاهر
 أمام تبادلها على مقتصرة نا هذاٌومفً  صبحتأ ، فقدوالمناسبات األعٌاد أما فً
 تبادل على محافظة زالت ما قلٌلة قلة إاّل  اللهم الهاتف، على أو الكنٌسة باب

 .األعٌاد فً والتهانً الزٌارات

 فسحة األمل ...

ٌّة القدٌمة والعادات التقالٌد هذه تبقى بؤن أمل، فسحة الٌوم ٌعطٌنا ما أن غٌر  فً ح
 القرى من عدد قومطار المحافظة على هذه التقالٌد، ٌأٌضاً وفً إ .وقلوبنا ذاكرتنا
 التراث إحٌاء إلعادة حتفاالتإو مهرجانات بتنظٌم صٌف فصل كل فً اللبنانٌة
 كل مع قروٌة وأعراس قروي وعشاء وزجل فولكلوري رقص من أشكاله بكل

 .تمثٌلً بشكل المهرجان أثناء تقدم وتقالٌدها عاداتها

 

ثالث  ،ن الكحاله ما تزال تنّظم فً خالل فصل الصٌف من كل سنةونشكر للا أ
 . عٌد مار انطونٌوس، عٌد مار الٌاس وعٌد إنتقال السٌدةتصادف فً مناسبات، 

خالل  "عالساحة القونا" برنامجعند مشاركة الكحاله فً  أٌضاً  الالفتكما وإن 
 نقلل تفاعلوا معاً  ،العدٌد من أبناء البلدةعندما دّب الحماس فً و ،1ٕٓٓموسم 
 والروح التحّدي من جو   فً القدٌمة والتقالٌد واألصالة التراث عن صورة

 .اللبنانٌة القرىعدد من  بٌن الرٌاضٌة

ًٌّا حاضرنا من جزًءا أصالته بكل التراث ٌبقى أن أمل على . ذاكرتنا فً وح
 .اـابنـأبن لمستقبل ــًااســأس ــًادابم ٌبقى فالتارٌخ

 لٌندا ابً حبٌب بجانً................................................................ 

 ثقافة وإجتماع
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ٌَّة  التربٌة  ...البٌب
د  .البٌبة مصطلح معنى أوالً  لنحدِّ

ًَّ  المحٌطَ  فقط البٌبةُ  لٌست بٌع  اإلنسان فٌه ٌعٌش الذي الطَّ
ًّ  منها مختلفة وجوه ذاتُ  هً إنما وٌترعرع،  االجتماع
 ًّ ًّ  والحضاريّ  والثقاف ٌاس  ...  إلخ والسِّ

ك أساسَ  البٌبةُ  ُتعَتبر التَّربوّي، المفهوم فً   التحر 
ًّ  االقتصاديّ  ًّ  واالجتماع قاف ًّ  والثَّ  هم واألطفالُ  واإلنماب
ٌَّة المواردُ  ٌَّة البشر ٌَّة فً األساس  .التنمٌة عمل

ة التربٌة ٌَّ  تخّطً على تعٌنهم وقًٌما مبادئ أطفالنا عقول فً نغرس أن هً البٌب
ٌَّة المراحل كافَّة خ وأن حٌاتهم، فً التعلٌم نهم ُمسلَّمات   أذهانهم فً نرسِّ ا تحصِّ  ِممَّ
 الثقة مبادبها من ببٌبة   نحٌطهم أن ٌعنً وأخطار، عقبات من ٌعترضهم أن ٌمكن
 ... الخ ، اآلخر وقبول واالنفتاح والتسامح والمحبة والطموح واالبداع بالنفس

 َمن لكَ  أقُلْ  تعٌش كٌف لً قُلْ  بل ال أنت، َمن لكَ  أقُلْ  تعٌش أٌن لً قُلْ  
 حٌاته ٌَصنع أن ما حد   إلى ٌستطٌع المرءَ  ألنَّ  حٌاته، مرآةُ  اإلنسان فمحٌط أنت،
ن وأن َته ٌكوِّ ٌَّ  .علٌها وٌحافظ فٌها ٌعٌش سلٌمة   بٌبة   باختٌار وذلك شخص

ٌَّة فالتربٌة نشؤته، منذ" اإلنسان" على العمل ٌنبغً  ضمانة   شكّ  بال هً للطفل البٌب
 .واإلدراك الوعً من متٌنة أُُسس   على مرتكز   ناجح   لمستقبل

ا واسع   مجال   البٌبة فإنَّ  آنًفا، ذكرنا كما  ات مرتبط   جّدً  ومراحل بمحطَّ
 والحضارة والمجتمع واالقتصاد والثقافة بالعلم وثٌقةصلة   على فهً الحٌاة،
 ًّ ق حٌح، بمفهومها والسٌاسة والعادات والفضابل والقٌم واألخالق والر   ولكً الصَّ

انا ال من ٌتخطَّ  .الحٌاة رحلة فً لالنطالق وتوجٌُهُهم أوالدنا مواكبةُ  علٌنا الزَّ

ة التربٌة ٌَّ قافة من نوع هً البٌب ة الثَّ ٌَّ ات  الحًقا وٌستثمرها بٌبته فً الطفل ٌكتسبها الذَّ
 اإلعالم ووسابل التكنولوجٌا وتإّدي...  الخ العمل، وحقل والمجتمع المدرسة فً

رة الحدٌثة ٌَّة تكوٌن فً دوًرا والمتطوِّ  التلفزٌون؛ منها نذكر الّطفل، هذا شخص
ٌَّن وهنا  الفكرة إلٌصال الوسابل هذه ومراقبةُ  مواكبةُ  الواعٌة التربٌة على ٌتع

ٌَّة  لِما مغاٌر   الشاشة على أحٌاًنا ٌشاهده ما أنَّ  وإفهاُمه الّطفل عقل إلى الجوهر
 ٌكتسبه ٌعٌشه ما ولكن أحٌاًنا، حقٌقةً  ٌكون ال ربَّما ٌشاهده فما بٌبته، فً ٌعٌشه
 .األفضل اختٌار دوًما، الواعٌة التربٌة على إًذا ذهنه، فً وٌنطبع

 سلوُكه، المفَتَرض المسار عن أوالدنا انحراف فً تكمن الخطورة إنَّ  
 االعالنات، فً أو التلفزٌون على ٌشاهدونه ما تقلٌد إلى أحٌاًنا ٌُدَفعون فهم

ما نتابجَ  بتلقًّ ونبدأ غرابزهم إلى فٌنقادون ٌِّبة تكون ربَّ  لو تفادٌها ٌمكن والتً س
 والمعاٌٌر القٌم ٌعتمد" آمن طرٌق" فً بالسٌر وذلك البداٌة منذ احتٌاطاتنا أخذنا

ٌَّة ة نتابجَ  إلى للوصول سبٌالً  االجتماع ٌَّ  قادر   مدرك بعقل   أوالدنا وتحصٌن إٌجاب
ة النتابج بٌن ومن األمور، بٌن والتمٌٌز التحلٌل على ٌَّ : السلٌمة التربٌة لغٌاب السلب
رات دمانإ  فً تندرج والتً...  الخ والشذوذ، واالنحراف المشٌنة واألعمال المخدِّ

 .التابعة المقاالت فً موضوَعنا سٌكون ما وهذا الفساد، إطار

 الزغبً حبٌب انطوان................................................................. 

 ... اإلجتماعً العمل
 عن اإلنكفاء ٌعنً ال السنوٌة، مسٌرتهم فً المزارعون ٌلتزمه الذي الحصاد
 .العمل إستمرارٌة عزٌمة بمضاعفة القناعة ٌُرّسخ إنما الزرع،
 وٌعطٌها العطاء خدمة ٌنمً إذ ،التنافس دٌولّ  اإلجتماعً العمل
 كٌانه فً اإلنسان ٌثّبت ألنه تصور كل لٌفوق إنسانٌاً  ُبعداً 

 قلب فً ٌعٌش حتى أنانٌته من تحرراً  أكثر فٌصبح ومجتمعه
. والتواضع والتضحٌة المحبة ثمارها غرسة لٌكون اآلخر،
 مجتمع فً وإٌاهم ٌتفاعل إخوة مع نفسه اإلنسان ٌجد عندها
 .والتفانً واإلخالص الصدق أساسه ونام   بّناء

ٌّاض بحراً  ٌصبح حتى فٌنا نوراً  وٌتوهج ،طرٌقنا ٌنٌر اإلجتماعً العمل  ف
 الحقد لٌطفا بخٌراته ننعم كً المدرار البحر ذاك الى بحاجة نحن وكم. العطاءات

 .وٌذبل ناكبرٌاإ ٌنزوي حٌث التواضع ٌهبنا إذ مّنا، فرد   كل فً
 من مسٌرتنا فً ٌعترٌنا ما لنجابه ومناعة قوة ٌعطٌنا المثمر اإلجتماعً العمل
 ساطعاً  وهجاً  لٌشع اآلداب حسّ  فٌه نلتزم مجتمع فً قٌمة ذا نصبح إذ دناٌا

 وتعٌش عقولنا فً تترعرع التً والعمٌاء والفارغة الجوفاء( أنا) ال فٌنا وٌطفا
 فٌشعر وآثامها، غرورها من ذواتنا ونحّرر كٌاننا من نسقطها عندبذ قلوبنا، فً
 عنه واستعاض والدناءة الكبرٌاء ثوب عنه وخلع جدٌد من دـِ ول كؤنه مّنا فرد كل
 .والبراءة القناعة ثوب

 غٌره، مع شفقاً  وأشد نفسه مع فرحاً  أكثر اإلنسان وٌجعل العمل ٌشرف اإللتزام
 منه، جزء هو مجتمع فً واإلنخراط اإلندفاع روح فٌه ُتنمً بٌبة فً ٌعمقه إذ

 أكثر فٌجعله ذاته خجل وٌمحو كٌانه ٌخالج داخلً صراع من ٌحرره وبالتالً
 .خرٌناآل مع عالقته فً إنفتاحاً 

 ،مشرق غد   على منفتحة نافذة ٌُعتبر اإلنسان به ٌقوم إجتماعً عمل أي إن
 الفاضل اإلنسان بذلك فٌتكّون اآلخر مع وثبات بعمق التواصل له تتٌح وفرصة
 .المثالً والمجتمع

 كمٌل طانٌوس ابً خلٌل............ ..................................................

 ...  الطالب مع التعامل فنّ 
 علٌكم، تخفى ال صعبة وتحدٌات خطٌرة بؤزمات التربٌة تمرّ 
ٌّرات من المجتمع على طرأ وما نعٌشه الذي العصر فواقع  تغ

 على سلباً  رـّ أث ،... وثقافٌة وإعالمٌة قتصادٌةإو جتماعٌةإ
 بعض عند ممقوتة سلوكٌات ظهور فً فساهم والتعلٌم، التربٌة
 زاد ومما والثانوٌة، المتوسطة المرحلتٌن فً خاصة الطالب

 .التربوي دورها عن األسر بعض تخلً ذلك فً
 المعلمٌن بال تشغل التً القضاٌا أهم من ٌدٌكم بٌن سؤطرحها التً والقضٌة
 التً المهارات أهم من فهً ،"الطالب مع التعامل فن: "إنها بالتربٌة والمعنٌٌن

 على حدٌثنا سٌنصب التربوٌة الفقرة هذه وفً.  وإتقانها إجادتها المعلم على ٌجب
 .ربٌسة قواعد ثالث
 للشخصٌة خاطبة مفاهٌم :األولى القاعدة
، ورحمة   وشفقة   برفق   الطالب مع التعامل أن المعلمٌن بعض ٌعتقد  وأن وإحسان 

 الشخصٌة قوة أن البعض وٌرى. الشخصٌة فً ضعف   مستواهم إلى النزول
 ثكنة الصف بجعل وذلك والجور والتعسف والعبوس المفرطة بالشدة ترتبط

 مصطنعة حواجز المعلمٌن بعض ٌضع عندما سوءاً  األمر وٌزداد.  عسكرٌة
 فً المعلمٌن بعض أفرط كما. التشاإمٌة نظرتهم خالل من الطالب وبٌن بٌنهم
 عاتقهم على الملقاة المسإولٌة من فارٌن الحبل رخاءإب الطالب مع تعاملهم

 .خاطبة وأوهام هشة بذرابع متحججٌن
 وخارج داخل حترامهمإو الطالب حب المعلم هذا ٌملك لماذا تساءلنا ولو

 من البد إذاً !! وكراهٌتهم بغضهم إال ٌملك ال اآلخر المعلم نجد بٌنما المدرسة؟
 !!خلل وجود
 مع المادة الطالب تفاعل لكسب من المعلم مطلوبة مإهالت: الثانٌة القاعدة
 وعلمٌا   نفسٌا   تؤهٌال   مإهال   ٌكون أن البد الطالب كسب فً المعلم ٌنجح لكً

 بالصبر ٌتحلى أن المعلم فعلى" الحسنة القدوة" المإهالت هذه وأهم. وتربوٌا  
 دراٌة على ٌكون وأن والتواضع، والرحمة والشفقة والحكمة واألناة والحلم
 وفلسفة الزمان ومتغٌرات فٌها هم التً المرحلة وخصابص الطالب بؤحوال
 حسن أن كما. األمس كطالب لٌس الٌوم فطالب ،المثالٌة عن ٌبتعد وأن ،التربٌة
 الضرورٌة المإهالت من المعلومة إٌصال فً هوفنّ  العلمٌة المعلم وقدرة المظهر
 .معه وتفاعلهم للمعلم وحبهم حترامهمإو الطالب جذب فً كبٌر بشكل تساهم التً

 الطالب؟ تكسب كٌف: الثالثة القاعدة
 :العشر الخطوات بهذه المعلم أخً علٌك الطالب لكسب

 قلوبهم تمتلك علٌهم السالم من روأكثِ  سهالً، لٌناً  سموحاً  كن -ٔ
 بخٌر، تؤتً ال فإنها المفرطة الشدة تركوأ الجبٌن، وتقطٌب العبوس عن بتعدإ -ٕ
 من وحزم   ضعف غٌر من رفق  . والوعٌد والتهدٌد والتؤنٌب الزجر من تكثر وال
 عسف غٌر
 معهم الفردٌة النصٌحة وجّرب ، تحتقرهم أو منهم تسخر ال -ٖ
 تشجٌعهم فً ستمراو علٌهم، والثناء الثواب من أكثر -ٗ
 اآلخرٌن على أحدهم تحابِ  وال ، طالبك بٌن اعدل -٘
 عتدالاب الخطؤ عالج ثم خطبه، إلصالح الفرصة وأعطه المسًء عن عفُ أ -ٙ
 الشخصٌة أمورك فً طالبك ُتدخل وال ،شكال مواضع فً نفسك تضع ال -7
 تبالغ وال الى قلوبهم والفكاهة الدعابة أدخل -۸
 الطالبً، المرشد مع تعاونبال مشكالتهم، حل فً وساهم ظروفهم، تحسس -1

 مصلحتهم على وغٌور   األكبر األخك أو لهم كاألب بؤنك وأشعرهم
 الفروق وراع ضعٌفهم على صبرأو المادة إفهامهم فً جهدك كل بذلأ -ٓٔ

 المنزلٌة التكالٌف بكثرة ترهقهم وال تدرٌسك، طرق فً عونوّ  بٌنهم، الفردٌة

 :المعلم أخً وأخٌراً 

 الجٌل، إصالح فً األمل فؤنت التربٌة وأهمٌة الدور وجسامة المهنة أمانة تذكر
 .العمل وعدم للتقاعس عذراً  الشاذة والحاالت والمحبطات المعوقات من تجعل وال
 

 راشد دٌب بجانً............ ..........................................................

 ثقافة وإجتماع
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 الحٌاة! ظلمتهم …طفال  أ
 امّ م اقذرً شد أ والواقع كلمات ببضع سوى األطفال هإالء حالة أصف أن لً كٌف
 راتمامغ من مغامرة يأ تشبه ال قصة طفل كل فعند! اآلذان وتسمعه العٌون تراه
 االٌدي ممدودي الشوارع فً جالسٌن وٌبقون الطقس ٌتحدون. "هلٌودي" فٌلم

 هموبجٌ تمؤل أن ٌنتظرون والتعب، القساوة شدة من براعمها ملَت ٌابسة كعٌدان
 عقاب أي دون منةوآ صافٌة هملٌلتُ  تمضً كً مٌهممعل الى ٌسلَموها لكً

 .وحساب

 الدولة لومتستطٌع عدم  وهل نسانٌتنا،إ ستنهضوتُ  ضمٌرنا ٌقظتٌس هنا فمن
 فقط امكتفًٌ  سنوات العشر ٌتعدى ال الذي الطفل ذاك ترى عندما النظر عن الغاببة
 مرمٌة هامدة جثة الطرٌق على ٌسقط أن من بدل طرٌقه ٌكمل كً خبز بقطعة
 !الرصٌف على

 المواطن وتنسى السٌاسٌة بقضاٌاها تهتم كالمعتاد ودولتنا كثٌرة األسباب
 الساحة عن اغاببً  منفرًدا فٌبقى ،المدنً المجتمع فً طلٌنخر حتٌاجاتهإو
 .وجوده تثبت" هوٌة" عن ٌبحث جتماعٌةاإل

رو مباالةالال ضحاٌا نوالمشرد األطفال هم  لىا ٌتعرفوا أن نشؤتهم منذلهم  قُـدِّ
 كً مثقفٌن مدارسهم، فً ناشطٌن ٌكونوا أن من بدالً  والفقر والجوع الحٌاة مآسً

 عند الوحٌد والعذر عام كل ٌتزاٌدون نهمإ.  المستقبل فً لبنان مفتاح ٌصبحوا
ًّ  معٌار وجودعدم  هو المعالً أصحاب  انتشارهم لتخفٌف مالٌة وقدرة فعل
 !المدنً المجتمع فً ندماجاال على قدرتهم وتعزٌز

 فً وتتوارد أفكارنا ُتشغلُ  تساإالت هناك ،والصعوبات المشاكل هذه كل بعد 
 والى مشكلة؟ كل ونهاٌة موضوع كل محور والحجج األعذار ستبقى هل: ذهننا
 الكثٌرة؟ السٌاسٌة بإنشغاالتها ٌةهال دولتنا ستبقى متى

 ٌلومون ،هدف بال ،طموح بال ،أمل بال ،لفقرل األدنى الحد دون ٌعٌشون نهمإ
 ٌجهلون. هالعالج دواء ال وممٌتة سامة عقرب كلسعة لهم ٌبدو الذي الوقت
 تنحت وكؤنها، وجوههم الشمس خٌوط وتفكَ  القدر علٌهم تمرد وقد أنفسهم
 .وتعب شقاء قصة عن خبرتُ  رسمات

 وطرقات مجهولة دروب من بلالمستق لهم ٌخّبا ماذا ٌدرون ال وهم طفولتهم تَمر
 .الملتهبة الحٌاة خرٌف فً عمرهم ربٌع ٌسجنون نهمإف شاقة

 الدولة المباالة عند وتنتهً الحٌاة شقاء من تبدأ جتماعٌةاإل المواضٌع كل أخٌراً،
 الذي والمواطن الداخلٌة المشاكل وتنسى السٌاسة متاهات فً تتخبط زالت ما التً

 اطهنخرإ تعزز هوٌة على لٌحصل كبٌراً  جهداً  وٌبذل منفرد شبه أضحى
 .المدنً المجتمع فً جهازتموإ

 بجانً هللا نعمة هادي................................................................ 

 "فً ما فً شو" زوادة
 (89:ٙٔ )مز ٌرتفعون وبعدلك كله الٌوم ٌبتهجون بإسمك

 معه العاملون فتضاٌق" المسٌح بركة ٌا" بقوله إال عمله ٌبدأ ال كان صادق مّ العَ 
 .شٌباً  أقول لن لهم قال لكنه". أخرى كلمة أي قل: "له قالواو الكلمة هذه تكرار من

 ولكن ،داخله ردّدها ولعله، المسٌح بركة ٌا صادق مّ العَ  ٌقل ولم التالً الٌوم بدأ
 تعبوا أنهم حتى العمل أثناء الٌوم هذا فً كثٌرة مشاكل ظهور معه العاملون الحظ
 بسالم األٌام تمرّ  حتى تقوله ما وردد دعُ : "صادق مّ للعَ  قالوا الٌوم نهاٌة وفً جداً 

 ."سهال   العمل وٌصٌر

 االسم هذا بقوة معه العاملون وشعر ٌوم كل بداٌة فى المسٌح سمإ ٌردد فعاد
 .هافٌ ٌعملون كانوا التى القرٌة فً أمورهم تسهٌل فً وبركته

 كثٌرة متاعب من وٌحمٌك حٌاتك ٌبارك سمهإ نإ فثق بالمسٌح تإمن كنت نإ+ 
 وتتمتع مراحمه فتنال الشدابد فً خاصة بإٌمان كطلب وردد .أعمالك لك وٌسهل
، كلها حٌاتك ظروف فً وتتصرف تتكلم كٌف حكمة وٌعطٌك لك بحماٌته

 منها. الصعبة خاصةو

 ذإو ،داخلك ردده األقل فعلى االّخرٌن من مسموعاً  تعلنه أن تستطع لم ن+ إ
 اآلًخرٌن وتهدٌدات الحٌاة ضطراباتإفتواجه  به قربك، تشعرو تستدعً المسٌح

 بقوة كبٌرة.

 سمإ لتردٌد أسرع ؛بالفعل او بالكالم أو بالفكر سواء ؛ما خطٌبة حاربتك إن+ 
 .وٌفضحه فخاخهأ وٌكشف بلٌسإ هجمات وٌصد عنك فٌدافع ،هب لتحتمً المسٌح

 رودٌكا فغالً ابً خلٌل............................................................... 
 
 

 ... هً سنة الكتاب المقدس ٕٕٔٓ

 فً روما فً ُعقد الذي" األوسط الشرق كنابس أجل من" السٌنودوس على تعقًٌبا
 توصٌاته من والثالثة الثانٌة التوصٌة فً ورد وقد ٕٓٔٓ سنة األّول تشرٌن
 المقدس، للكتاب سنةً  األوسط الشرق كنابسُ  تخصِّصَ  بؤن والعشرٌن، األربع
 الموحاة" هللا كلمةسنَة " ٕٕٔٓ سنة لبنان فً واألساقفة البطاركة مجلسُ  أعلن

ا سٌنودوًسا" عقدت قد الكنٌسة وكانت. المقّدس الكتاب فً والمكتوبة  بكلمة" خاّصً
 اإلرشاد وأصدرت 1ٕٓٓ سنة من األّول تشرٌن فً" للا

 بعنوان ٕٔٔٓ ربٌع فً السٌنودوس بهذا الخاص الرسولً
 . Verbum Domini"الربّ  كلمة"

 هللا؟ بكلمة خاصّ  سٌنودوس لماذا

 المقّدس؟ للكتاب مخّصصة كاملة سنة ولماذا

ٌّاته؟ فً ٌحمل ماذا الكتاب؟ هذا هو ما: ُسبلنا إذا. وشفافٌة بصدق فلنجب  َمن ط
 َمن بوضوح؟ االجابة ٌستطٌع مّنا َمن....  إلٌنا؟ وصل كٌف هو؟ َمن كالمُ  َكتبه؟
 إٌماَننا لتحارب" كتاَبنا" حاملة أبوابنا تدق التً البدع مواجهة ٌستطٌع مّنا

 الوحً من فتعّرٌها موقعها، من آٌات أو كلمات اجتزاء الى تلجؤ ألّنها بواسطته
 ...الروح من وتفّرغها

 الذي ذاته بالروح ونفهمه نقرأه لكً المقّدس للكتاب كنٌسُتنا خّصصتها السنة هذه
 ختام فً الرسول ٌوحّنا ٌإّكده ما هذا. بوفرة الحٌاة لنا وتكون فنإمن ،فٌه ُكتب
 لكم، ولتكون هللا، ابن المسٌح هو ٌسوع أنّ  لتإمنوا اآلٌات هذه ُكتبت: "إنجٌله

 .ٖٔ: ٌٕٓوحنا" باسمه الحٌاةُ  آمنتم، إذا

 الخلق من خالصنا، تارٌخَ  فٌه نقرأ. لإلنسان هللا حبّ  قّصة هو المقّدس الكتاب
  ...الفداء حتى التجّسد الى

 للا ابن ٌسوع محوره ،القدس الروح من بوحً ُدّون هللا كالم هو المقّدس الكتاب
 .الحً

 الّزغبً أنطوان إِلُســن............................................................... 

 ورشة عمل لدعم المبادرات الفردٌة ...

 
 

فً  ممنه ونإن المشكلة األساسٌة التً ٌعانً منها جٌل الشباب وخاصة المسٌحٌ
. وتكراراً  هذه األٌام هً البطالة وهجرة األدمغة التً تحدثت عنها الكنٌسة مراراً 

كما وفً كل لبنان وٌجب  هوأصبحت هذه المشكلة تشّكل ظاهرًة خطٌرًة فً الكحال
 .العمل على إٌجاد حّل لها

لجنة العمل التً تعنى بإٌجاد عمل   رـوٌـطـتظمة منمن هذا المنطلق نشؤت فً 
ختصاص العلمً والمهنة ختٌار اإلإلهإالء الشباب وإرشادهم ومساعدتهم فً 

المناسبٌن لهم بحسب قدراتهم وسوق العمل، كما وتعنى أًٌضا بتشجٌعهم على 
 .القٌام بمبادرات فردٌة وتؤسٌس أعمال ومشارٌع خاصة بهم تلٌق بطموحاتهم

، Bader Young Entrepreneurs Programبالتعاون مع  رـوٌـطـتقامت لذلك 
 ."كٌفٌة صٌاغة خطة عمل ألغراض التموٌل" تنظٌم ورشة عمل حولب

 مساء   ٖٓ:8  - ٖٓ:٘من الساعة  - ٕٕٔٓشباط  7 ،ٙ :الزمان
 هصالون كنٌسة مار أنطونٌوس، الكحال :المكان

أو 03/690813 : تصال بالرقم، اإلفً ورشة العمل القادمة التسجٌلبلمن ٌرغب 
 marwan.abikhalil@tatweerngo.org مراسلتنا على البرٌد اإللكترونً

Day 2: 

Business Plan Financials 

Day 1: 

Business Plan Fundamentals 

- Financial Plan Introduction 

- Startup Expenses 

- Depreciation 

- Assumptions 

- Balance Sheet 

- Income Statement 

- Cash Flow & Loan Schedule 

- Ratio Analysis & Valuation 

- Why a business plan? 

- Overview of the plan 

- Executive Summary 

- Company Overview 

- Product Strategy 

- Market Overview 

- Marketing Plan 

- SWOT Analysis 

Pre-requisites: Course Package: Instructors: 

Basic knowledge of 

Business Terms 

English Hard and 

Soft Copy 

Lina Tannir (AUB) 

Edmond Rabbath (USJ) 

 ثقافة وإجتماع

mailto:marwan.abikhalil@tatweerngo.org
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 ...  قصابد شعرٌة
 السالم بدنا

ًِّ  ٌا  امإٌ تسابق امإٌ مرقبٌ هالعمر خ
 األحالم أوقات أجمل  ٌسرق عم ومنا ٌمرق عم

  بمــحبة نعـٌش خلٌنا
 قلبـً دقة ٌسمع قلبك
 الصعبة اإلٌام لتزول
 الســــالم ٌعمّ  بالكون

 مشتاقة شو لِفٌها الناس      فراقى عَ  لِمالت هالدنًٌ
 الظــــالم كـفـر وتــبدد         تالقىت بالخالق رجعت

  بمــحبة نعـٌش خلٌنا 
 قلبـً دقة ٌسمع قلبك 
 الصعبة اإلٌام لتزول 
 الســــالم ٌعمّ  بالكون 

 بٌسمح العمر بعدو كلما     تانفــــرح القٌـــنً ٌـــلال
 وأوهام حزن نخلً وما     مطرح بكل بسمة ونزرع

  بمــحبة نعـٌش خلٌنا 
 قلبـً دقة ٌسمع قلبك 
 الصعبة اإلٌام لتزول 
 الســــالم ٌعمّ  بالكون 

 منصور مطانوس جورج......................... 

 تَجسد ٌسوع إله السالم

 عام بااللفٌن عمرها حكاٌة
 عهود علٌها مرقت وقدٌش

 عام بوجه الخلٌقة عن تخبر
 والغموض الضالل بٌن ٌشةاالع

 وأصنام كواكب اآللهة وكانت
 الٌهود مٌثاق الناموس وكان

 وإنقسام كفر وبالنفوس
 ٌسود عالكون الخطٌبة وظالم

 واإلكرام المجد إله الرب وشاء
 الجمود كل وٌكسر المحبة بوّعً        

 السالم اله ٌسوع وتجسد
 للوجود معنى حٌاتنا وعطا

 النا بمحبته االله والرب
 الحدود كل تخطى

 جبلنا روحه من بنفحة
 الودود ومٌثالو صورتو وعلى

 شملنا التامة وبالرعاٌة
 ٌزود علٌنا النعم وصغار

 مولود بطفل بٌننا تجسد ٌنشلنا الخطٌبة نار من وحتى

 جان جورج بجانً...... ........................

 ... كحالتً

 فٌكً تٌتغزلوا الشعر نظموا ما ٌا

 قوافٌكً ترقص سطر كل مع وكانت

 أراضٌكً جمال ٌوصفوا جربوا ما ٌا

 فٌكً اللً الحسن ٌكافوا قدروا وما

 بعٌونً بشوفك كٌف أوصف وجربت القلم مسكت

 فإادي وإختلج إنهمر اللً الدمع من عٌونً انعموا

 سنٌنً وكتروا وكبرت خلقت فٌكً

 وادي عتم ٌشعشع بدر وجمالك

 علٌكً وتخانقوا مبغضٌنٌك كتروا كٌف شفت

 حامٌكً وٌكون ٌستشهد عم شبابك شفت

 بٌنسٌكً ما والتارٌخ بالتارٌخ فتً

 أهالٌكً بدم والعنفوان الصامدة الصخرة انتً

 أوفٌكً رح ما احكً ما شو كحالتً

 فٌكً بتنقال اللً الكلمات بتتقدس

 صالتً انتً الرب، نفس انتً

 مماتً لٌوم حبك ضل رح كحالتً

 سالً جورج ابً خلٌل........................ 
 

ر ...   www.facebook.com/KahaleOnlineوتفاعل مع العدٌد  فـَـكـِـّ
 .ول العدد السابق ..حل
 إضغط .إطفبه ثم دقابق ٘وإنتظر  األول المفتاح على إضغط -ٔ

 .الغرفة إلى وإنتقل الثانً المفتاح على

 هو الذي ٌضٌبه. الثانً فٌكون المفتاح مضاء المصباح إذا كان -

 .ن المفتاح األول هو الذي ٌضٌبهفٌكو ساخن المصباح إذا كان -

 .ٌضٌبه الذي هو الثالث المفتاح حتماً  بارد المصباح إذا كان -

 cas libanais = cas en arabe  =حالة -ٕ

 Kكحالة = حالة +     

 لٌتر ٖ سعة – لٌتر 7 سعة -لتر ٓٔ سعة: الكٌل متابعة ٌجب -ٖ

 ( ٓ-ٗ-ٙ) (ٖ-ٗ-ٖ) (ٓ-7-ٖ) (ٓ-ٓ-ٓٔ) التالً النحو على
(ٙ-ٔ-ٖ) (1-ٔ-ٓ) (1-ٓ-ٔ) (ٕ-7-ٔ) (ٕ-٘-ٖ) (٘-٘-ٓ) 

 كامالً  الحوض لملء ساعة ٕٔ -ٗ

 ٔرقم  –حزورة حسابٌة 

 أراد وعندما عمله، مقر الى متجه الموظفٌن حدأ
 أرقام ٘ من والمكونة السرٌة االرقام نسى الدخول
 أمور خمسة تذكر ولكنه الربٌسً الباب لدخول
 :وهً باالرقام متعلقة

  ٗٔ=  الثالث الرقم+  الخامس الرقم -

 .واحد برقم الثانً الرقم من اكبر الرابع الرقم -

 واحد برقم الثانً الرقم ضعف من اقل االول الرقم -

 ٓٔ=  الثالث الرقم+  الثانً الرقم -

 ٖٓ=  الخمسة االرقام مجموع -

 الـــسري؟ الـــرقم هــــــو فــــــما          

 ٕرقم  –حزورة حسابٌة 

، مرة واحدة لكل   ٘  ٗ  ٖ  ٕ  ٔإستعمل األرقام  
 رقم حتى تحصل على جواب صحٌح للمعادلة التالٌة:

__ __ x __ = __ __ 

 ٖرقم  –حزورة حسابٌة 
De quelle façon peut-on obtenir 100 en utilisant 
que 6 chiffres identiques et 2 opérations? 

 ٗرقم  –حزورة حسابٌة 
On attribue à chaque lettre de l'alphabet un poids 
(en grammes): 

A= 0,1g  

B= 0,2g  

C= 0,3g  

O= 0,15g… … Z = 0,26g 

Le poids d'un mot est la somme des poids des 
lettres qui le compose ; par exemple: 

BOA pèse 0,2 + 0,15 +0,1 = 0,45 g. et le poids 
d'une phrase égale la somme des poids des mots 
de cette phrase. 

a) Existe-t-il deux lettres ayant le même poids ?  

    Si oui lesquelles ? 

b) Quelle est la lettre la plus lourde ? 

c) Quel est le poids de la phrase ? 

    "CINQ PLUS UN EGALE SIX" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ... إضحك
 :الذي ٌّدعً المعرفة أباه ٌسؤل ولد
 

 اٌفل؟ برج هو ماالولد: 
  !أدري ال: أبوه
 السٌرامٌك؟ هو وما طٌب: الولد
  !أدري ال: أبوه
 االٌمٌل؟ هو وما طٌب: الولد
  !أدري ال: قال
 العولمة؟ هً وما طٌب: الولد
  !أدري ال: قال
 ... ٌا ماما أبوك تزعج ال: أمه قالت
 !ٌستفٌدٌتعلّم و الولد تركًإ ال: األب قال
 

 راشد دٌب بجانً.................................. 

  ... إضحك
  .…السٌنما إلى ذهبوا ثالثة

  ..… أحول والثالث اطرش والثانً أعمى  األول
 منه أرَ  لم لكن كله الفلم سمعت انا:  ٌقول االعمى

 شًء أي
 سمعت ما لكن كله الفلم رأٌت انا:  ٌقول االطرش

  شًء منه
 !مرتٌن رأٌته منكم احسن انا:  ٌقول األحول

 

 راشد دٌب بجانً.................................. 

 مبوبةال كمعالناتإل
 

 إٌجار ... –شراء  –بٌع 
 أو خدمات أو لتروٌج عمل

 مإسساتكم التجارٌة 
 

 

 الرجاء اإلتصال بنا على الرقم

ٖٓ۸7ٖ٘۸ٔ - 7ٖٖٓٔ٘ٓٓ 

 شعر وتفكٌر وضحك
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 ...الكحاله  بلدٌةمشارٌع 
 (ٕٔٔٓ)البكالورٌا الناجحٌن فً طاّلب التكرٌم 

 جهودكم وألن له، أهل   وألنكم التكرٌم، هذا استحقٌتم ألنكم االعزاء، طالبنا
 على لتشجٌعكم كرٌمة بمبادرة الكحاله بلدٌة قامت لذلك نجاحاً  أثمرت قد المظنٌة
 ًّ  بوسكو دون" دٌر فً اإلحتفال هذا فكان المعرفة، رسالة فً قدًما المض
 .بالنجاح حافلة تكون أن نتمنى حٌاتكم، فً تبدأونها لمرحلة تتوًٌجا" الكحاله

 
 الزغبً حبٌب انطوان................................................................. 

 :فً عٌد البربارة التنكرٌة الحفلة

 المناسبة هذه تكون أن واألجمل ما، مناسبة فً واألصدقاء األهل ٌلتقً أن جمٌل  
ٌّة حفلة  أنطونٌوس مار كنٌسة صالون فً ذلك فكان البربارة، عٌد لمناسبة التنكر

 .الكحاله بلدٌة وبرعاٌة

 
 مكرزل البٌر طونً... ...............................................................

 المٌالد عٌد حفلة

 علٌهم فتوّزع البلدة، أطفال تجاه بمبادرة الكحاله بلدٌة تقوم سنة، كلِّ  فً كما
 باتوا وسروًرا وفرًحا بهجة علٌهم تضفً علّها المٌالد، عٌد لمناسبة الهداٌا

 .الصعبة األٌام هذه فً ٌفتقدونها

 
 بجانً دٌب هللا نعمة................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الربح )علم وخبر رقم  ًـوٌـر" منظمة غٌر حكومٌة، ال تبغتـط
( تعمل لتفعٌل النشاط االجتماعً المحلً، واضعة خدماتها 7٘1ٔ
 متداد الوطن.افً متناول جمٌع اللبنانٌٌن على  المتنّوعة

 الكحاله ؟شو فً ما فً
 الربح، تساهم فً تفعٌل التواصل ًتبغ نشرة شهرٌة محلٌة، ال

    

 :الموقع االلكترونً
www.kahale.net/shoufimafi 

           :البرٌد االلكترونًللتسجٌل على قابمة 
shoufimafi@kahale.net 

على النسخة االلكترونٌة  على الحصول ناسال وشّجع، كن صدٌقا  للبٌبة

 .عند اللزوم االالنسخة الورقٌة طلب وعدم 

 

Advertise your 

Business here 

 يساحت يخصصت إلعالناتكى
 7ٖٖٓٔ٘ٓٓ - 87ٖ٘8ٖٔٓالرقم  على بنا اإلتصال الرجاء

mailto:shoufimafi@kahale.net
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