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 الِشْعـر ... َنـظـم تتذوق الكحاله
 الكحالهالِشْعـر فً َنْظم 

 

 األخٌر الحرؾ فً متحدة الوزن، فً متساوٌة قطعا ً قطعا ً مفصل كبلم هو: "الشعر فً خلدون ابن ٌقول
 فٌه تتفق الذي األخٌر الحرؾ وٌسمى بٌتا ، عندهم القطعات هذه من قطعة كل وتسمى قطعة، كل من

ٌّا  حتى تراكٌبه، فً بإفادته منه بٌت كل وٌنفرد وكلمة، قصٌدة آخره إلى الكبلم جملة وٌسمى وقافٌة، َرِو
 . رثاء أو نسٌب أو مدح فً بابه فً تاما ً كان أفرد وإذا بعده، وما قبله عما مستقل وحده، كبلم كؤنه

 أو إٌحاء الشعر ٌحاول وعادة اإلحساس، أي الشعور كلمة من ماخوذ الشعر فؤن المعنوٌة الناحٌة من
  .القارئ فً المشاعر أو االحاسٌس بعض زرع

ًوطالبهمًشو فً ما فًجالًفرٌقًعملً" ًوقولًالشعر، ًكتابة ًمنًالشعراءًوهواة "ًعلىًعدد
 بالمشاركةًفًًبعضًالقصابدًلمشاركتهاًمعًالقّراء.ً

 ٖٔصفحة ..... .................................................. إستقبالها تارٌخ بحسب المقاالت وضع تم لقد

 ارضنا باركٌ بوسكو دون

 
 ٕٔصفحة . ..........................................
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ً
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 والصدٌقٌن االبرار احد
  ٙٗ-ٖٔ/ٕ٘متىً

ًلٌقولًالمتكلمًصٌؽةًٌسوعًالربًٌستعمل  جائعاً، كنت“:
 ما فكل...  محبوساً  مرٌضاً، عرٌاناً، غرٌباً، عطشاناً،
ًّ  الصغار هإالء اخوتً احد الى صنعتموه .ً”صنعتموه فل

ًفًًومعنوٌا ،ًوروحٌا ًًمادٌا ًًمحتاجًكلًمعًٌتماهىًانه
ًالمذكورةًالستًالحاالت ًمحبةًمواقؾًمناًتقتضًًكلها.
ًوخدمة ًانًذلكًهللا،ًمحبةًفٌناًكانتًاذاًونخدمهمًنحبهم:

.ً”هللاًٌعرؾًالًٌحبًالًومنًهللا،ًمنًمولودًهوًٌحبًفمن.ًهللاًمنًهًًالمحبة“
ًعرٌانٌن،ًاختًاوًاخًكانًاذا“:ًباالعمالًملتزمًاٌمانًفٌناًكانًاذاًونخدمهمًنحبهم
ًاحدكمًلهماًوقالًٌوم،ًقوتًلهماًولٌس ًولمً،”واشبعاًواستدفباًبسبلمًاذهبا“:

ً.”مٌتًاعمال،ًبدونًوحده،ًاالٌمانًكذلكًانتفعا؟ًفماذاًالجسد،ًحاجةًتعطوهما

ًفًًالعتبارهًكان،ًاٌا ًًاالنسان،ًقلبًفًًالسبلمًوتولّدًالخدمةًالىًتدفعًهللاًمحبة
ًهللاًصورةًعلىًمخلوقًوابنًكشخصًكرامته ًفًًاالخّوةًافقًتتجاوزًالمحبة.
ًمتؤلما ،ًضعٌفا ،ًفقٌرا ،ًكانًمنًوبخاصةً،”اخًًهوًانسانًكلً“ًالنًاالٌمان،
ًوتحبهًاالخًووجهًالمسٌحًوجهًفٌهًتكتشؾًانًالمحبةًفتعرؾًمظلوما ، ًهذه.
ًالمحبة)ًالشركةًانجٌلًهًًاالنجٌلٌةًالصفحة ًالخدمة)ًوالتقاسم( ًالؽرٌبًمع(

ًوالزٌارةًاالستضافةًعلىًقابمةًشخصٌة،ًشركةًفًًندخلًوالسجٌنًوالمرٌض
ًوتفّهمًواحترامًمودةًوعبلقةًٌةانسانًمشاعرًمنًٌرافقهاًماًمعًوالحوار،
ًواصؽاء ًوالعرٌانًوالعطشانًالجابعًاما. ًخٌراتًمنًلدٌناًماًمعهًفنتقاسم:
ً.”الناسًلجمٌعًمعّدةًاالرضًخٌراتًالن“ًوامكانٌات،ًومواهب

ًانماءًالىًالهادفةً”االجتماعٌةًالمسؤلة“ًٌسمٌانًالمفهوم،ًهذاًفًًوالتقاسم،ًالشركة
ًحاالتهًكلًفًًوٌعززهًالبشريًالشخصًٌحترمًاصٌبل ًًانماءً ًوالمجتمع،ًاالنسان

ًالروحٌةًحاالتهًوفًًومرٌض،ًوعرٌانًوعطشانًكجابعًواالقتصادٌةًاالجتماعٌة
ً.وسجٌنًكؽرٌبًواالنسانٌةًوالثقافٌة

ًقرارًكلًمصدرًهوًالذيًالضمٌرًتلزمًخلقٌةًقضٌةًاالجتماعٌةًوالمسؤلة ًانها.
ًواجبًوهًًالحكومٌة،ًوالقراراتًالشخصٌةًالقراراتًٌطاولًخلقًًموجب
ًماًلمقاسمتهمًواالستعدادًضعفا ًًاالكثرًتجاهًبالمسإولٌةًالشعور“ًٌعنًًتضامن
ًوثابتا ًًحازما ًًقرارا ًًٌعنًًبلًوعابر،ًسطحًًبالشفقةًشعورًمجردًالًنملك،
ًكلناًانناًذلكًواحد،ًكلًوخٌرًالجمٌعًخٌرًهوًالذيًالعامًالخٌرًاجلًمنًبالعمل

ً.”كلناًعنًمسإولون

ٌّزًالذيًالحبًمصدرهاًمسٌحٌةًفضٌلةًوالتضامن ًتتخطىًانها.ًالمسٌحًتبلمٌذًٌم
ًبلًاالساسٌة،ًومساواتهًحقوقهًلهًبشرٌا ًًكابنا ًًفقطًلٌسًاالنسانًفًًوترىًالذات
ًولوًٌُحبًولهذاًالقدس،ًبالروحًوالمقدسةًالمسٌح،ًبدمًالمفتداةًالحٌة،ًهللاًصورة
ً.التضامنًثمرةًهوًكذلكًاالنماء،ًوثمرةًالعدالةًثمرةًهوًالسبلمًكماًعدوا ،ًكان

ًنوطّدهًلمًاوًوّطدناهًالذيًالسبلمًعلىًاآلخرةًفًًسُندانًانناًٌإكدًالدٌنونةًانجٌل
ًالصؽارًاخوتناًفً ًالجابع: .ًوالسجٌنًوالمرٌضًوالعرٌانًوالؽرٌبًوالعطشانً
ًنضعًانماًحاجاتهم،ًونلبًًمعنوٌا ًًاوًروحٌا ًًاوًمادٌا ًًبهمًنعتنًًعندماًاننا،ًذلك

ًماًعلىًحقا ،ًهللاًابناءًونصبحًمعهم،ًاالخّوةًروابطًونرّممًقلوبهم،ًفًًالسبلم
ًالبشرٌةًالحٌاةًدستورًالتطوٌبات،ًانجٌلًفًًٌسوعًالربًٌقول ًلفاعلًًطوبى“:

ً.”ٌُدعونًهللاًابناءًفؤنهمًالسبلم،

.ًحقوقهمً”الصؽارًاالخوة“ًهإالءًنعطًًانًتقتضًًوالعدالة.ًالعدالةًثمرةًالسبلم
ًوإالًًّحقوقهم،ًتعطٌهمًانًعلٌكًاذًواجب،ًهًًبلًاختٌارٌا ًًشؤنا ًًمحبتهمًلٌست
ً.قتلتهم

ًصبلة

ً،”الصؽارًاخوتناً“ًلنساعدًبسخاءًالعطاءًوفضٌلةًالنعمةًاعطناًٌسوعًالربًاٌها
ًالفقراءًطرٌقًعلىًضعنا.ًكانواًانتماءًايًمنًاوًجنسًاوًدٌنًاوًلونًايًمن

ًحالةًمنًالخراجهمًعنهم،ًبمسإولٌتناًنشعرًواجعلناًوالمهملٌن،ًوالضعفاء
  .”االخذًفًًمنهًاكثرًفرحا ًًالعطاءًفًًان“ًنفوسناًقرارةًفًًفندرك.ًبإسهم

 الخوري االن شرتونًًانطونٌوس الكحاله،خادم رعٌة مار  ......................
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 كاألمهات لٌست أمّ  - أّمنا العذراء مرٌم
ًعابلةًهًًأمًًّدونًوعابلةً،ناقص بٌت هو أمّ  دون بٌت

ٌُتمًٌُقاسونًتعساءًأوالدًهمًأمًًّدونًوأوالدًتعٌسة، ًال
ًوالتشرٌدًوالحرمان ًاألمًحنانًمنًُحرمواًأولدًهم.
ًوالٌاتمًالدورًلهمًونبنًًبهم،ًفنهتمًًّورعاٌتهاًوعطفها

 أهم وهذا.ًمنهًُحرمواًالذيًالنقصًعنًلنعّوضًوالمعاهد،
 أمّ  دون بٌت كان إذا .والمسكن والخبز المال نقص من
ً.ناقصة كنٌسة هً أمّ  دون فكنٌسة ناقص، هو

ًمنًشًءًنقصًفإذا.ًوإبنًوأمًًّأبًوجوبًهوًالمسٌحًكنٌسةًكمالًعلىًالدلٌلًإنًّ
ً.البٌتًترتٌبًفًًأساسًًمهمًعنصرًنقصًاألقانٌمًهذه

ًمنًخالٌةًناقصة،ًكنٌسةًٌإسسًأنًلهًوحاشىًناقص،ًبعملًٌقومًأنًهللًحاشى
ً.أمًّ

ًوابنها األم بٌن تفصل ال المسٌحٌة ًحٌثًوًٌسوع،ًُوجدًمرٌمًُوجدتًفحٌث:
ًالعذراءًمرٌمًمحبةًُوجدتًٌسوعًمحبةًُوجدت ًمحبةًمعًفٌناًتنموًالمحبةًهذه.

ٌّلتنا،ًفًًفتنطبعًالبٌتًفًًصَورهاًنرىًالصؽر،ًمنذًمعناًتكبر.ًالحقٌقٌةًأّمنا ًمخ
ً”عدراًٌا“ًنصرخًالذاباتًعلٌناًوتتراكمًالصعابًبناًتشتدًًّفعندما ًقمناًومهما.

ًالمؽاالةًمنًنخاؾًالًالعذراءًلمرٌمًالتكرٌمًبمظاهر ًمرٌمًأحبًنفسهًفاهلل.
ً.العالمٌنًنساءًفوقًورفعهاًوكّرمهاًالعذراء

ً:باإلحترام مرٌم أّمنا ٌحٌط نفسه األقدس الثالوث

ٌّةًالخطٌبةًمنًٌحفظهاًاألب ًفًًموافقتهاًوٌطلبًنعمة،ًكلًمنًوٌمؤلهاًاألصل
ً.السماءًإلىًونفسهاًبجسدهاًعجٌبًبانتقالًحٌاتهاًوٌكلّلًالتجسد،ًسرًّ

ًكلًفًًٌطٌعهاًسنةًثبلثٌنًمدةًكنفهاًفًًوٌعٌشًأحشابهاًفًًٌتجّسدًاإلبنًونرى
ًذبٌحةًتقّدمهًإبنها،ًصلٌبًعندًتقؾًأنًوتقبلًاألولى،ًباآلٌةًتحظىًفهً.ًشًء
ٌّة ً.أجمعٌنًللبشرًأّما ًًتكونًأنًوتقبلًلآلب،ًكاملةًح

ًهٌاكلًبٌنًالمفّضلًالبهاء،ًفابقًالمجد،ًفابقًهٌكبل ًًوجعلهاًظلّلهاًدسقالًوالروح
ٌّنهاًالبشر،ًنًب ً(7\ًٗاألناشٌدًنشٌد)ً”فٌك عٌب وال جمٌلة كلك“.ًالتامةًبالقداسةًوز

 .محبتها من نخاف فهل هكذا أحّبها الثالوث كان فإذا

ًإلىًتكونًأنًإلرادهاًفٌه،ًأمًًّوجودًأرادًالعجٌب،ًالخلقًتصمٌمهًفًًهللاًإن
ًاألمًًّهذهًأشركًثمًّ.ًالطرٌقًعثراتًوتقٌهًوترشدهًوتساعدهًعلٌه،ًتعطؾًجانبه،

ً.الفداءًعملًفً

 أمّ  وهً البشر أمّ  هً. هللا عند قّوتها فهً العذراء، لمرٌم مالزمة األمومة إن
ً.ألبنائها الرحمة تطلب واقفة دائماً  فهً هللا لدى شفاعتها نطلب تعالوا  .هللا

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

 اٌماننا عن ٌٌبعدنا لَشً نسمح ما: الزوادة
ًوراحًفراعتوًفحملً.الشٌطانًساكناًشجرةًفًًانوًسمعًمإمنًرّجالًعنًبٌنحكى

ً.الشجرةًٌقصًبدو

ًالشٌطانًقلوًضربةًواول ًوقؾ: ًتقصًماًبسًعرضًعلٌكًاعرضًرح!!
ً؟!!الشجرة

 ...مخدتك تحت دهب لٌرة بتالقً بتفٌق الصبح ٌوم كل 

ًعّصب...ًاللٌرةًالقىًوماًفاق،ًٌوم،ًلحدًلٌرةًٌبلقًًٌومًكلًوصارًالرّجالًوافق
ًخلٌكًرحًماًقلوًالشٌطانًقام...ًالشجرةًٌقصًبدوًوراحًالفراعةًوشالًوؼضب
ً...الشٌطانًانتصرًولؤلسؾًوتعاركوًالشجرةًتقص

ًللشٌطانًقلوًالرّجالًقام ًالمرةًلٌشًقلًًبسًالشجرةًقصًبديًبقىًما!ًخلص:
ً تحاربنً؟؟ًعمًوهؤلًتؽلبنًًبتقدرًكنتًانوًمعًقاومتًوماًفاوضتنًًالماضٌة

ًالنوًؼلبتكًالٌومًأماًوهللاًاالٌمانًدافعكًكانًالماضٌةًالمرةًألنو:ًالشٌطانًقلو 
ً.الدهبًدافعك

 تا أنانٌة وال سلطة وال مال ال اٌماننا، عن ٌٌبعدنا لَشً نسمح ما:ًبتقلناًالزوادة
ً.معكنًوهللا.. .عبٌد نصٌر ما

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

 

 

 إذا اردت أن تكتب فً هذه النشرة    
 
 

 ٖٓ/77ٔ998الرجاء اإلتصال بنا على الرقم 
shoufimafi@tatweerngo.org 
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 أخبار مجتمعنا المحلً: الجمعٌات الروحٌة، األهلٌة واإلجتماعٌة ...
 المخّدرات على وثورة صرخة

ٌّةًبحضورًالكّحالهًبلدٌةًمجلسًإستقبل ًفًًالبلدٌةًوشرطةًوموظفًًأعضابهًأؼلب
ًٖٕٔٓ/ٓٔ/ً٘فًًالسبتًٌومًالبلدٌةًمركز ً”لبنان لّبٌك“ًجمعٌةًمنًمجموعة.
دًبرباسة ٌّ ًمنًالمخّدراتًلمكافحةًبحملتهاًالبدءًرؼبتًالتًً،برمكً انطوان الس

ًاللبنانٌةًوالقرىًالمدنًكافةًبإتجاهًالكّحالهًبلدة ًصحفً مإتمرًعقدًخبللهًتمًّ.
ٌّةًاإلعبلمًوسابلًعددًمنًبحضور ً.والمسموعةًالمرب

ً
ٌّةًبكلمةًالمإتمرًوبدأ ٌّةًبنشاطًخبللهاًنّوهً،البلدٌةًلربٌسًترحٌب ًواهدافهاًالجمع

ً.المخّدرات من خال لبنانً مجتمعًعلىًللمحافظةًالسامٌة

ً
ًاآلفةًهذهًوخطورةًجوانبًكافةًمتناوال ًًموّسعةًكلمةًالحركةًربٌسًالقىًثم

اًانتشارهاًومدىًعنهاًالناتجةًواألضرارًاألخطارًومعددا ً ًعلىًالشبابًومرشد 
ًلؤلجٌالًةخدمً ًونظٌف سلٌم ُمجتمعًعلىًللمحافظةًمنهاًوالحماٌةًالوقاٌةًُسبل

ً.الصاعدة

ً
ٌّكًناشطًًتقسٌمًتمًًّثمًّ ٌّةًوشرطةًلبنانًلب ً،مشتركةًمجموعاتً(ٗ)ًأربعًالىًالبلد

ًوتنبٌهًمنشوراتًلتوزٌعًمحّبة حواجزًالبلدةًمداخلًعلىًوركـّزتًوانتشرت
ً.واضرارها المخدرات آفة خطورةًعلىًالمواطنٌنًوإرشاد

 الكحاله بلدٌة ....................................................................

 الكحـّاله بلدٌـّة فً البلدي العمل وتحدٌث تقٌٌم

 يجهظٓا أػضاء كافت ا،طابق   ػهّٛ يخفق يٕػذ ػهٗ ٔبُاء انكحـّانّ، بهذٚـّت دػج

 3102 األول تشريٍ 6 األحذ َهار كايم ػًم ٕٚو انٗ ٔشزطخٓا، ٔيٕظفٛٓا

 انًًثم( Baladi Plus) بزَايج كارٚخاص رابطت يٍ يخخصص فزٚق بحضٕر

 .جرادي وجهاد سهيًاٌ أَذريه انسيٍ، فارش بانسادة

 

 يٍ حزحٛبٛت بكهًت اصباح   (11) ػشز انحادٚت انظاػت حًاو فٙ انُذٔة إفخخحج

 انًٕضٕع يغ انخؼاطٙ ٔجٕب أطانب   اشارح   ٔانًشاركٍٛ بانضٕٛف انبهذٚت رئٛض

 انخبزاء خبزاث يٍ نإلطخفادة انطٕٚم انخقًٛٛٙ انُٓار ْذا فٙ ٔإٚجابٛت ٔجّذٚت بذقت

 .بهذٚخُا ٔحطٕٚز نخحذٚث

 

 ـ:ب حخؼهق ػُأٍٚ حظٓز بذأث انبهذٚت، قاػت صذر فٙ يزكشة شاشت ٔأياو

 انًًارساث اإلدارة، انشرطت، وػُاصر انًىظفيٍ آداء وانًالك، انذاخهي انُظاو

 انؼائذاث، يصادر وتُىع انًانيت وانًىارد انصُذوق انًىازَت، واػذاد انًحاسبيت

 انتخطيط وواجباتها، دورها انبهذيت انهجاٌ واألرشيف، انتُظيى وانرسىو، انجبايت

  ...أخري وػُاويٍ اإلستراتيجي

 بهذٚخُا يٕقغ ٔححذٚذ بًادحٓا، يادة نكم انذاحٙ انخقٛٛى يٍ األٔنٗ انًزحهت ٔبذأث

 انثاَٛت انظاػت نغاٚت ٔشغف ٔدقّت بحًاص انًُٕال ْذا ػهٗ انٕضغ ٔإطخًزّ  يُٓا،

 .ٔانغذاء اإلطخزاحت يٕػذ انظٓز بؼذ

 األٔنٗ، انًزحهت َخائج حصفٛت يؼٓا ٔبذأث انثاَٛت انًزحهت بذأث انثانثت، انظاػت فٙ

 انًهّحت انحاجاث نخحذٚذ األخٛزة انًزحهت نخبذأ انزابؼت انظاػت حٕانٙ فٙ ٔإَخٓج

 انًهّحت األٔنٛاث انٗ خهُصج ٔانخٙ، انبهذٚت ػًم ٔححذٚث نخفؼٛم ٔانضزٔرٚت

 :انخانٛت
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 وانًالك انذاخهي انُظاو وتحذيث تؼذيم .0

 اإلنكتروَي انًىقغ وتطىير تحذيث .3

 نجُت ودور كم وواجباتهى انهجاٌ يفهىو انبهذيت، يىظفي تذريب: انتؼهّى .2

 َشاطها وحذود

 نهبهذة اإلستراتيجي انتخطيط .4

 اإلنكتروَيت األرشفت .5

 

 حٕانٙ ػُذ األفكار ٔغُٗ ٔانشغف انفزح طادْا انخٙ انُذٔة إخخخًج أأخٛز  

 أاػذ   انُٓائٛت انُخائج جؼبخّ فٙ حايل  +(  بهذ٘) فزٚق ٔغادر يظاء، انخايظت

 .انّٛ بحاجت َحٍ يا ٔحطٕٚز نخحظٍٛ انًخخصصٍٛ انخبزاء يغ قزٚبت بؼٕدة

 يًٓخّ(. بهذ٘) بزَايج ػٍ يظخقم بزَايج ْٕ+(  بهذ٘) بزَايج اٌ: يلحظت

. انًشزٔع حُفٛذ فخزة طٕال( بهذ٘) يشزٔع بًظابقت فاسث انخٙ انبهذٚاث يٕاكبت

 ٔإطخقذاو انبهذٚاث ْذِ نذٖ ٔانخُظًٛٙ اإلدار٘ انضؼف إكخشاف يحأنت ٔبانخانٙ

 .انًٕاضٛغ ْذِ فٙ انبهذٚاث ْذِ نًظاػذة األخصائٍٛٛ انخبزاء

 الكحاله بلدٌة ....................................................................

 ... خٌاطً هوي بحٌاتً عرفتو انسان أذكى

 بٌاخدلً لعندو بروح مرة كلًألنوًخٌاطً،ًهويًبحٌاتًًعرفتوًانسانًأذكى
 .الىًاألبدًوصنفونًواحدةًًمرةًقٌاسًًاخدوًالباقٌٌنًبٌنماً،جدٌد من قٌاسً

ًمنعملًهٌكًونحنا ًمنصنؾًنحناًحق،ًمعًًبتبلقوًفٌاًفكروًتستؽربوًماًاٌه!
ًعؤحكامًمبنٌةًمعوًوعبلقتناًٌتؽٌر،ًتاًتانٌةًفرصةًٌاخدًوممنوعًمرةًالشخص
ًمسبقةًوأفكار ًألطؾًأوًأوفىًأوًأنزهًأوًأصدقًٌكونًهالشخصًحاولًواذا!
ًٌحّضرًعمًاكٌدًهالمنٌحًوراًفًًشوًمدريًومنقولًوالمصلحةًبالخبثًمنتهمو
ً.جدٌدةًلمصٌبة

ً...جدٌد انسان ٌكون مجال اعطٌهًبإنسانًتلتقًًلماًإنت

ًّ  الفســــــادُ   الســــٌـاســــ
ًبعضًفًًأشرناًمعالجتها،ًحاولناًالتًًالفسادًحلقاتًضمن

ًًًّالفسادًإلىًالمقاالت ًالفسادًإلىًثمً ًالمختلفة،ًوجوههًفًًالبٌب
ًًّ ًإلقاءًسنحاولًالعددًهذاًوفً حٌاتناًفًًالُمستشريًالمجتمع
وء ًًًّالفسادًعلىًالض  ًوالمستفِحلًصمٌمناًفًًالمتملِّك السٌاس

ٌناًعقولًفً ٌِّ ً .المهتربةًسٌاس

ً”السٌاسة“ًمعنىًشرحًفًًاللُّؽةًقاموسًفًًوردًبماًأوال ًًلنبدأ
ً:”السٌاسًً”و

بًاهتمً ًأيًَساسَ ًفعلًمنًتؤتًًاألساسًفًًالسٌاسة ًأيًالخٌلًسابسًومنهاًوأد 
ًًًّبمعناهاًوالسٌاسةًبالخٌل؛ًٌهتمًًَّمن ًٌُصلحًبماًالناسًبشإونًالقٌامًهًًاالجتماع

ًالسٌاسةًتوفّرًانًٌجبًالخدمةًناحٌةًومنًوآجله؛ًأمرهمًعاجلًفًًحالهم
اًللمواطن تهًورزقهًنفسهًعلىًأمن  ً.أوالدهًوتربٌةًوصح 

ا ًّ ً“ًأم  ًبعضًألنً ًأسفاهًوا.ًلهًِحرفةً ًوٌت خذهاًالسٌاسةًٌزاولًالذيًفهوً”السٌاس
ًالمواطنًفؤصبحً“ًالسٌاسةً“ًوٌهملونً“ًالسٌاسًً“ًدورًٌإّدونًعندناًالمسإولٌن

ٌٌِّنًبعضًًُوباتًالِحرفةًهذهًرهٌنةًَ ًموضوعًأيًًِّمعًكتعاملهمًمعهًٌتعاملونًالسٌاس

اًوٌشترونهًفٌبٌعونهًتجاريًّ ٌ ةًومصالحهمًألهوابهمًتِبع  ًأمسىًحت ىًالشخص
رًًُالمواطنًُ ٌ ةًأصواتًمنًٌملكهًبماًٌَُقد  ًعمولةًمنًتؤمٌنهًٌستطٌعًماًأوًانتخاب
ًًًّ“ًهذاًرضىًعلىًللحصولًٌجهدًوصار اًذاكًأوً“ًالسٌاس ً.ذلٌبل ًًخاضع 

ا ٌُّونًأصبحًإذ  ٌنًخدمتهمًعلىًابُتِمُنواًَمنًبثرواتًٌنعمونًالسٌاس ًماًوراءًُمتلَطِّ
ٌنًأنً ًُمتناِسٌنً،“ًفحسبًالُممِكنًفنًًّ“ًبؤن هاًالٌومًسٌاسةًعنًٌُقال ٌِّ ًحقوق ا،ًللبنان

ً! حقوَقكًوانسًًَبواجباتكًقُم:ًًواحدًبؤمرًٌُطالَبًفالمواطن

َرك؟ًهذاًإلىًوصلناًلماذا ًأٌنً؟السٌاسة فً ”الُممِكن“ هذا أسرى أصبحنا هلًالد 
ونًنحنًهلًورإانا؟ًطموحاُتناًهً ٌٌِّن؟ًأبوابًعلىًاالستجداءًإلىًمضطرُّ ًالسٌاس

ٌُّونًالموضوع،ًنعكسًأنًعلٌنا ًلمحاسبةًٌخضعونًالذٌنًهمًالنتٌجةًفًًفالسٌاس
ًالناس ًًًّواألمنًالمواطنًوحقوقًالخدماتًهًًأٌن. ًًًّالؽذاب ؟ًوالصح ًّ ًوالتعلٌم
متًوفًًنصمتًأنًاعتدناًلقد ً...للشعوبًنهاٌةً ًالص 

ٌُّهاًُثوروا رًأرزاقكمًٌبتلعًَمنًعلىًالناسًأ ً.مستقبلهمًعلىًوٌقضًًأوالَدكمًوٌهجِّ

عًًَمنًحاسبوا اًلٌجعلكمًخدمَتكمًٌد  ًوٌصادرًضمابركمًٌشتريًَمنًله،ًعبٌد 
ٌَتكم، ٌّاتكم،ًاّتحاداتكمًفًًنقاباتكم،ًفًًحاسبوهمًُحرِّ ًاالنتخاباتًفًًحاسبوهمًوجمع

ٌّةً  ٌّة،ًأمًكانتًنٌاب همًمسإولٌنًلناًِجُدواًالعاّمة،ًوالوظابؾًاإلداراتًوفًًبلد ًٌهمُّ
نًالتًًالقوانٌنًوٌسنُّونًمصالحناًعلىًٌسهرونًعٌالنا،ًأمرًُ ًأوالدناًمستقبلًًَتإمِّ

ً.الوطنًهذاًفًًمصٌرهمًإلىًمطمبّنٌنًوتجعلنا

ًًًّالفٌلسوؾًقال ً”نٌتشه“ًاأللمان  فً وحاجاته الشَّعب أحالم عن القوانٌن تعّبر“:
 على باالنتصار إالّ  كذلك تكون ال وهً ومحٌطه بواقعه وترتبط والتطّور الحٌاة

ٌَّات قة األنان ٌّ ة، والمصالح الض ف فَمن الخاصَّ  وإلى ما شعب   حاجات إلى ٌتعرَّ
ً.”قوانٌنه ٌكتشف وجواره، وسمائه أرضه

ا،ًعشرًواثناًمبةًنٌتشهًرحٌلًعلىًمضىًلقد ٌّرًًَفهلًعام  ًالواقعًأرضًعلىًتؽ
ًهلًمسإولٌنا؟ًأداءًتقوٌمًاآلنًحّتىًاستطعناًهلً؟ًالفٌلسوؾًهذاًقالهًمّماًشًءً 

تناًلناًأعادواًهلًالخاّصة؟ًعلىًالعاّمةًالمصالحًٌإثِرون  ٌ ً ؟ًالمصادَرةًحر

ًنحنً.أحبلَمناًلناًٌحقّقًَمنًإلىًبلًنحلمًأنًإلىًبحاجةًلسناًالقارئ،ًعزٌزي
 .وأحبلمناًثقافتناًبحجمًتكونًقوانٌنًًَلناًٌضعًَمنًإلىًوبحاجةًمثق فون

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

دة إنتقال عٌد ٌِّ  الكحاله فً العذراء الس
ٌِّدةًإنتقالًعٌد ًفٌهاًُتقامًالكحاله،ًبهاًتحتفلًثابتةًإٌمانٌةًمَحطةًالعذراءًالس

ًألسبوعٌنًوَتستمرًالعذراءًمرٌمًَتساعٌةًمعًتبدأًوترفٌهٌة،ًروحٌةًنشاطات
ناًلُِتكِرمًالثبلثًالكحالهًَرعاٌاًفٌهاًَتجتمعًُمتتالٌن، ًفرحةًوتتشاركًالعذراءًأم 

ً.العٌد

ً
ٌّدةًكنٌسةًتدشٌنًعلىًسنةً ً(ٓ٘)ًخمسونًمرورًوبُمناسبةًالعامًهذا ًفًًالس

ًالروحٌة،ًبالنشاطاتًَتزَخرًًُإحتفالٌة،ًٌوبٌلٌةً ًَسَنةً ًالرعٌةًُتنظمًالكحاله،
ً.والترفٌهٌةًالثقافٌةًاإلجتماعٌة،

ً
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ًعلىًإستَمرًًَالذيًالُمقدس الِكتاب وَمعَرضًإحتِفالًًبِقُداسً ًالٌوبٌلًسنةًتإفُتتِح
ًؤسالٌببًالُمقّدسًالكتابًوَمحطاتًَمراِحلًالىًزابرٌهبًبالُعبورًأٌامًثبلثةًمدى

ً.ومقروبةًومسموعةًمربٌةًُمَتطورة

ً
ًالكنٌسةًباحةًفًًفنٌةًسهراتًالرعٌةًنظمتًالروحٌةًاألنشطةًالىًباالضافة

ًؼنابٌةًوسهرةًكاراوكًًالىًمنًالعمرٌةًالفباتًكافةًمعًٌتناسبًبرنامجًَتَخللها
ً DJ.سلطانًأسامةًالمطربًأحٌاها

ًمهَرجاناتًالُمقبلًالعامًفًًوُتختتمًالعامًهذاًطوالًالٌوبٌلٌةًالنشاطاتًَتستمر
ً.وُمتنوعةًضخمة

ً:الفاٌسبوكًعلىًصفحتِناًعلىًُمتابعتناًالرجاءًالنشاطاتًمواعٌدًعلىًلئلضطبلع
ًعلىًتوَزعًاللتًًالنَشراتًُمتابعةًأوً”النورًامًالسٌدةًرعٌةًالرعويًالمجلس“

ًالكنٌسةًباب

 الزغبً مٌشال امٌل.......ً............................................................

 Brevet لطالب مجانٌة تدرٌبٌة دورة
ًالثقافٌةًاللجنةًبادرتًتـطـوٌـر،ًمنظمةًبهاًقامتًالتًًالثقافٌةًاألعمالًإطارًفً
ًالذٌن (Brevet) أساسًًالتاسعًالصؾًلطبلبًمجانٌةًتدرٌبٌةًدورةًتنظٌمًالى

ً.ًٖٕٔٓحزٌرانًفًًاللبنانٌةًالرسمٌةًلبلمتحاناتًٌتحضرون

ًاالربعاءًالثبلثاء،ًاٌامًوذلكًبجانً دٌب راشد األستاذًالعملًهذاًتنظٌمًتولىف
ً.حزٌرانًًٕٓولؽاٌةًحزٌرانًًٗمنًابتداءً ًاسبوعًكلًمنًوالخمٌس

ًوكانتًموادًالمراجعةًهًًالتالٌة:

ًًمساءًالسادسةًٓٓ:ًٙولؽاٌةًالظهرًبعدًٖٓ:ًٗالساعةًمن:ًرٌاضٌاتً-

ًًمساءً٘ٔ:ًٙالساعةًمن :( Biologie, Physique, Chimie ) علومً-
ًًمساءً٘ٗ:7ًولؽاٌة

ً الرسمٌةًاالمتحاناتًسٌرًكٌفٌةًعلىًالتبلمٌذًاطبلعً-

ً
 بو بٌار الخوريًوباركً،الكحاله الٌاس صالون كنٌسة مارإقٌمتًهذهًالدورةًفًً

ً عبدهللا ًواالساتذة ًالنشاط ًوالتبلمٌذهذا ًالنجاحًً،المتطوعٌن ًمن ًٌتمكنوا لكً
ًباالمتحاناتًالرسمٌة،ًوإستكمالًمسٌرتهمًالتعلٌمٌةًبالجهدًوالمثابرة.

 لجنة التقافة فً منظمة تـطـوٌـر....................................................ً

 

 

 عن كتابة السٌرة الذاتٌةمجانٌة تدرٌبٌة دورة 
ًدورةًتـطـوٌـر،ًمنظمةًفًًالعملًلجنةًأقامتًالتدرٌبٌةًالمشارٌعًإطارًًف

 فٌه الواقع السبتًنهاروكانًذلكًالذاتٌةًًالسٌرةًكتابةًحولًكٌفٌةًمجانٌةًتدرٌبٌة
،ًٓٓ:7ًالساعةًولؽاٌةًٓٓ:ًٗالساعةًتمام ٖٕٔٓ حزٌران 9ٕ  دٌرًفًًمساء 
ًالكحالهً–ًبوسكو دون ًقامت ًحٌث ًبشرحًخلٌل ابً مٌشال مارتٌن االنسة،

ًالذاتٌةً) (ًمعًشرحًاالخطاءًالشابعةًعندًتحضٌرًهذاCVًتفاصٌلًكتابةًالسٌرة
ًالمستندًوكٌفٌةًتفادٌها.

ً ًشرح ًًخلٌل أبً بطرس مروان السٌدكما ًأصول ًًًًًًعملًلمقابلةًالتحضٌرعن
(Job interview) ًالتًًٌجبًتحضٌرهاًالشابعةً،ًوماًنوعًاالسبلةًواالجوبة،

ًٌموًالمناسبةًالوظٌفةًالختٌارًتوجٌهًجلسة وأجرىًماذاًٌجبًانًنلبس،ً...ًكما
ًللمهتمٌنًبالبحثًعنًعمل.ًالعملًفرصًمنًمجموعةًطرح

ً

ً

 (ٕدورة حبٌة لقدامى العبً الكرة الطائرة )
ً(ٕ)ًالطابرةًالكرةًبلعبًلًحبٌةًدورةأقامتًاللجنةًالرٌاضٌةًفًًمنظمةًتـطـوٌرً

ًوشاديًخلٌلًابًًسركٌسًمارونًفاهتم،ًٖٕٔٓفًًاالسبوعًاالولًمنًشهرًآبً
منًًثبلثةًفرق:ًفرٌقًمنًبلدةًالكحاله،ًفرٌقدعوةًوًبالتنسٌقًخلٌلًابًًجوزٌؾ

ًابرمانا،ًوكانتًمباراةًحبٌةًسادًفٌهاًجوً ًمسقىبلدةًفرٌقًمنًًبلدةًطنبورٌتًو
اً ٌُضفونًجو  منًااللفةًوالمحبةًكماًواحتدمًالتحديًبٌنًالفرقًوكانًالمشجعونً

اًٌإثرً  ٌ ًعلىًدفعًالبلعبٌنًلبذلًكلًطاقاتهمًلٌفوزواًبجدارة.حماس

ً
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ً
ً ًبفوز ًًطنبورٌتفجابتًالنتابج ًاالولى، ًوًالكحالهبالمرتبة ًالثانٌة ًىسقمبالمرتبة

ًالتمرٌنًوالتحضٌرًللسنةًالقادمة.بالمرتبةًالثالثة...ًعلىًاملًًبرمانا

ً
 الرٌاضة فً منظمة تـطـوٌـرلجنة .........................ً..........................

 المطبخ ونظافةمحاضرة توجٌهٌة عن سالمة الغذاء 
 الغذاء سالمةًعنًتوجٌهٌةًمحاضرةًتـطـوٌـر،ًمنظمةًفًًالصحةًلجنةًأقامت
 دٌزٌرٌه االنسةًالتؽذٌةًأخصابٌةفقدمتًًمهمة،ًمواضٌعًتتناولًالمطبخ ونظافة

اًوواضحةًضو  :المواضٌعًبطرٌقةًعملٌةًجد 

ًالمطاعمًفًًالؽذابٌةًللسبلمةًدلٌلكًالمطبخًفًًالشابعةًاالخطاء
ًالٌدٌنًوؼسلًالعامةًالنظافةًآمنةًبطرٌقةًالتسخٌنًإعادة

ًالفرٌزر؟ًفًًحفظالًصبلحٌةًمدةًالطعامًوطهًًإعدادًفًًنصابح
ًًاألطعمةًلتذوٌبًالصحٌحةًالطرٌقةًًالبرادًفًًالطعامًتوزٌعكٌفٌةً
ًالبرادًفًًالطعامًتخزٌنًالمطبخًوأوانًًباألدواتًالعناٌة

مًمتىًبؤمان؟ًللسفرًالبلزمةًاالحتٌاطات ًالطعام؟ًٌُقد 

ً

ً

ً
ً

ًوطالبًبالتحضٌرًلمحاضراتًمماثلةً فتجاوبًالحضورًمعًتفاصٌلًالمحاضرة
ًتلقًًالضوءًعلىًكٌفٌةًالحفاظًعلىًسبلمةًالؽذاء.

 لجنة الصحة فً منظمة تـطـوٌـر....................................................ً

 سٌدتً
ًالربٌعًٌحملًأنًقبلًحقاببه،ًالشتاءًٌلملمًأنًقبل

ًالدابم،ًسفرهًجوازًعلىًالطبٌعةًالىًالدخولًتاشٌرة
اًالبردًٌتثاببًأنًقبل ًالدؾء،ًبضٌاءًوتدّثرهًنومهًمعلن 
ًحسناواتًكؤنهاًبخفرًاألزهارًبراعمًتتفتحًأنًوقبل

ًمنًتبقّىًبماًتجّرحًتزالًماًالنسابمًكانتًٌتثاءبن،
ًالثلجًوبقاٌاًالشتاءًصقٌع ًتشقًًّكؤنهاًالطبٌعةًبدت،
ٌّؤًلمًالشمسًألنًبخجل،ًالربٌعًنحوًطرٌقها ًبعدًتته
ًمازالًالتًًالؽٌومًبعضًارتجاجاتًدونًللنهوض

ً.إؼبرارًأوًإسودادًمزاجهاًصفوًٌعّكر

اًتـؤّمبل ًًالطبٌعةًفًًالفكرًسارحًوأنا ًفٌهاًتجوالنًوعٌنايًالخالق،ًبإبداعًوتفكٌر 
ا اًتفتٌش  اًإلٌهاًللتحدٌقًمّدعاةًمنظرهاًسٌدةًأمامًبًًفإذاًمكّوناتها،ًفًًوتنقٌب  ًإمعان 
ًوٌدركهًعٌناي،ًتراهًماًعظمةًأمامًولكن.ًجمالهاًوسرًًّكٌانهاًخفاٌاًاكتشاؾًفً

اًحاولتًقلبً،ًبهًوٌشعرًعقلً، ًًًّبصريًؼضً ًجاهد  ًأحترقًالًكًًللحظاتًبكف
ًالرأي،ًفًًوجرأتهًالموقؾ،ًفًًرجلًصبلبةًالىًأفتقرًوالًجمالها،ًبجمرات
ًٌضعؾ،ًوالًٌنّشطًٌحرق،ًوالًٌنعشًالجمالًإنًالعلمًمعًالكلمة،ًفًًوشجاعته

اًتبتعدًبالّسبابةًأفاجؤًإّنًًها.ًٌفقرًوالًٌؽنً  ٌ ًمنًٌتفلّتًونظريًالوسطى،ًعنًتلقاب
ً.جدٌدًمنًإلٌهاًالنظراتًبعضًلٌسترقًعقاله

ٌٌّتها،ًاْدراجًًنزلت ًعلىًونضارةًالعٌنٌن،ًفًًجماال ًًٌشعًًّوجهًأمامًبًًوإذاًوح
اًالشفتٌن،ًعلىًوابتسامةًالخّدٌن، ًرونق اًالفّتانًالعنقًٌلؾًًّالذيًالشعرًعلىًوزهو 
ًإالًمنهاًكانًفما.ًفٌهًتؽلؽلتًإذاًالرٌحًألجلهًٌخاصمًوبهاء،ًرشاقةًالقامةًٌسكب
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ًٌكتنفنً،ًبالذهولًإذا.ًمنهاًالقلبًوٌتحّرقًبها،ًالفعلًٌتوّهجًبتحٌةًالتحٌةًرّدتًأن
ًأناًالذيًالواقعًحقٌقةًأدركتًحتىًكٌانً،ًفًًٌختلجًوالقلقًٌساورنً،ًواإلندهاش

ً .فٌه

ًبحبها،ًقلبًًوتؤسرًبجمالها،ًتفكٌريًلتسمرًًّالسٌدةًهذهًأتتًأٌنًمن:ًنفسًًسؤلت
ً.ورزٌنةًرصٌنةًبكلماتًأثقلتهًحدٌثًبعد

ٌّدنًًألنهًٌؤت،ًولنًٌكنًلمًالٌومًهذاًلعلًّ ًاذًالواقع،ًالىًترجمتهًمستحٌلًبحبًق
ٌّر ًً ًؼ اًالناضجًالرجلًصورةًف  ٌ اًفكر  ٌ ا،ًوعقل  ٌ اًطفبل ًًوجعلنًًوجسد ًمستسلم 

ً.الجمالًمملكةًفًًوالمتعثرةًاألولىًلحبواته

ًهذهًهالةًأمامًالكبلمًومتلجلجًاللسانًمتلعثمًالنظرات،ًتابهًالفكر،ًشاردًانًً،ًحق ا
ً.جمالهاًعرشًوعظمةًالسٌدة

ًمنًبنفسًًوأنجوًأنفاسً،ًالتقاطًأعاودًكًًتسعفٌنًًحتىًإلٌكًأضرعً،سٌدتً
ٌّرتنًًلججهًفًًمستنقعاتهًأؼرقتنًًالذيًحّبكًأدؼالًفًًوالضٌاعًالتشّرد ًوح
ا ًسٌدتًً.أعماقهًفًًتابه  ًعقلًًأشؽلتًالتًًالسٌدةًتلكًهًًمنًتعلمٌنًأنت،

ً.بحبهاًقلبًًوالهبتًبجمالها

ًصادقًوأناًحمقاءًهًًًمخلصًوأناًمجرمةًهً

ًمتواضعًوأناًمتعجرفةًهًًًمسامحًوأناًظالمةًهً

ًصافحًوأناًجابرةًهً

ً...دنٌاكًفًًفٌهًٌنزويًمكانًمنًللعذرًكانًإذاًا،عذرً ً...سٌدتً

اًدامتًؼٌبوبةًبعدًصحوتكًأنتظرًزلتًما ًالىًالحٌاةًتعٌدٌنًعلّكًعجاؾ،ًشهور 
ًحتىًالعمٌقًنومهًمنًٌصحوًكًًمخملٌةًبؤناملًطرق اًوتشبعٌنهًمنزلًًباب

ً.عروقًًالىًالحٌاةًفتعودًٌنشّطنً،

اًجمالكًسٌبقىً...سٌدتً اًوحّبكًعقلًًفًًوّهاج  ً.قلبًًفًًمتؤّجج 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آب ... عٌد الجٌش اللبنانً ٔ
مبنىًقٌادةًالجٌشًفًًً،ٖٕٔٓتموز2ًًٕ،ًبتارٌخًزارًوفدًمنًابناءًبلدةًالكحاله

ًللتهنبة ًالدفاعًفًًالٌرزة ًفؤستقبلهم8ًٙعٌد الجٌش اللبنانً الـ ًلمناسبةًوزارة ،
ً ًاالركان ًاللواء الركن ولٌد سلمانربٌس ،ً ًدعمهم ًله ًفؤكدوا للجٌشًالدابم

ا.ًولمهماتهًبمواجهةًالتحدٌاتًاالمنٌةًوالحفاظًعلىًالوطن اًوأرض  ًشعب 

ً

 ناصٌف الٌاس رزق هللا..............................................................ً

 إحتفال عٌد االستقالل فً مدرسة دون بوسكو
 حقٌقٌاً" ومإمناً  صالحاً  مواطناً  "كن

ًالسالزٌان،ًوالمعاونٌنًوالراهباتًالرهبانًمإسسًبوسكو،ًٌوحناًالقدٌسًكلمات
ًالتًًالدولًمنًالكثٌرًوفًًالخمسًالقاراتًفًًهذا،ًٌومناًحتىًتدوي،ًزالتًما

ًالقٌمًوتنمًًالمجتمعاتًتخّمرًالسالزٌانٌةًالتربوٌةًالرسالةًحٌثً،ًالمبةًقاربت
ً.اإلنسانٌةًالروحٌة

ً

ًٌومًسالزٌانٌا ًًاالستقبللًحدثًتعٌشًهالكحالًفًًبوسكوًدونًمدرسةًإنًوها
 خطان الوطن وحبّ  هللا حبًبؤنًوتذّكرً،ًٖٕٔٓالثانً تشرٌن 9ٔ الثالثاء
ًحبًًّعلىًالتربٌةًتستثنًًأنًٌمكنًالًاإلٌمانًعلىًفالتربٌة.ًواحدة ومسٌرة لسكة
ًأجلًمنًوٌلتحمًٌتضامنًشعبً ًإالًهوًماًوالوطن،.ًأجلهًمنًوالتضحٌةًالوطن
ً.دولٌاًومحددانًمعروفانًوتارٌخهاًجؽرافٌتهاًأرضًفًًوالطبٌعةًاإلنسانًانماء

ًوقعًعلىًالصؽٌرةًأقدامهمًفمشتً،وكباراً  صغاراً  أوالدنا، به تغنى هكذا لبناننا،
ًوعرضتً،ًعرٌقةًوطنٌةًبؤؼانً ًحناجرهمًوصاحتًالعسكرٌةًالموسٌقى
ًوالعبرةًالبسمةًبٌنًجمعتًمعّبرةًنصوصا ًًصفوفهم ً،ًبراءتهمًمنًفاعتبرنا.
ً .باعتزازهمًوافتخرناً،ًضحكتهمًمنًوفرحنا

ًمشّوقةًبدنٌةًرٌاضةًٌلٌهًعسكرٌا ًًعرضا ًًللمناسبةًًراشد ابً ولٌد األستاذًنّظم
ً ًالعلمًوعبلًالوطنًًبالنشٌدًواحدا ًًصوتا ًًالتبلمذةًجمٌعًأصواتًعلتًثم...

ً .رإوسناًلهًوتنحنًًسماءناًٌشّرؾًاللبنانً
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ٌّجنا" ٌّر بٌقولو"ً،..."ًعالرٌح هلًّ"ً،"ًلبنان س  بالدي ٌا خضرا"ً،"ًبلدي زغ
ًطربتًالتًًاألؼانًًمنًوؼٌرها"...ًاألزرق الغٌم جبل ٌا وطنً"ً،...ً"ًخضرا

ً.مكرزل طارق الموسٌقى أستاذًبقٌادةًآذانناًلها

!ًًمشاكلًفٌهاًالعالمًببلدًكلًمشاكل؟ًفً!ًأرضً هٌدي لبنان؟ أترك بدي لٌش"
ًّ  فتحت أنا ًهون إبقى وبدي هون عٌن  شاٌفو أنا زغٌر شاٌفٌنو ٌلً لبنان...

ً"...كال الدنً وسع

 الحرٌة بس ٌاه، بدنا ٌلً نعمل إنو هًٌ الحرٌة إنو بٌفكرو مّنا كتار"
ً"مسإول الحرّ  واإلنسان... مسإولٌة

ً

ًالوطنًصرخةًمعًتبلمذتناًانسجامًعنًتعّبرًالمدرسةًمسرحًعلىًدّوتًكلمات
ًأبنابهًومسإولٌةًحبًًّالىًٌحتاجًالذي ًبرعً،مكرزل سمٌح األستاذًبمساعدة.

ٌّتهمًصؽارنا ً.وعزةًرضىً ًرإوسناًوهّزتًفابتسمناًوجّدٌتهمًبعفو

ً:للمناسبة ولّحنت كتبت التً الكلمات من بعض   هذه

ًعنًًتحكًًوأعمالًًً مسإولًكونًبديًأنا

ًجّنةًٌبقىًلَحّتىًًً مسإولًبدوًوالوطن

ً  مندارًداٌرًوالشجر  هالدارًنبنًًرحًسوى

ًًًًنهارًلٌلًنتعبًنسهرً صارًماًشوًهونًًنبقى

ًٌّ ًونؽّنًًلبنان

ًًطوٌلًٌكونًاللٌلًمهما  ًمستحٌلًفًًماًمعنا

ًللمواوٌلًتعبناًًعالقندٌلًسهرناًلوال

ًحّنًًعلًًٌحلويًوٌا

ً

 آفاق فً نتائجه سنحصد أثراً  براعمنا قلوب فً ٌترك أن دون العٌد ٌمرّ  لم
 .السالم...  السالم فٌه ولٌعمّ  ببقائهم لبنان فلٌبقَ . لهم واعداً  نتمناه مستقبل

ً

ًأمانة السر فً مدرسة دون بوسكو............................ً.....................

االولى فً مباراة الدخول  - خلٌل أبً جورج رٌن
قسم القضاء  -معهد الدروس القضائٌة ى لا

 ٖٕٔٓلسنة  -العدلً 
ًجورج حلٌم ابً خلٌلوالدًرٌنًالسٌدًً”شو فً ما فً“لقدًزارًفرٌقًعملًنشرةً

ً ًالدخولًبنجاحهالتهنبته ، ٖٕٔٓلسنة  الدروس القضائٌة معهدالىًًفًًمباراة
ً،ًفطلبناًمنهًانًٌعطٌناًنبذةًعنها،ًفقال:وبإحتاللها المرتبة األولى بٌن المتبارٌن

ً
ًوالقراءةًالكتابةًمبادئًتعلّمتوً.99ٓٔ آب 8ًٔفًًهالكحالًبلدةًفًرٌنًًُولدت
ًعارٌا فً الدٌلفراندًمدرسةًإلىًانتقلتًثم،ًالكحاله فً بوسكو الدونًمدرسةًفً

ًونالت2ًًٕٓٓسنةًوتخرجتًوالثانوي،ًالتكمٌلًًالتعلٌمًمرحلتًًتابعتًحٌث
اًمنًاالوابلًفًًصفوفها.واإلجتماعًاإلقتصادًفرعًالثانوٌةًالشهادة ً،ًوكانتًدابم 

ًحٌثًالحكمة جامعةًفًًالحقوق دراسةًقررتًالقانونٌة،ًمعرفتهاًترسٌخًبهدؾ
ًالحقوقًكلٌةًمنًتخرجتًًٕٕٔٓتموزًًٕٗفًً.الكلٌةًفًًأعوامًأربعةًأمضت
ً.دورتهاًوطلٌعةًمتفوقةًوكانت

ًفاختارتًالقانونً،ًالمجالًفًًللعملًخٌاراتًعدةًأمامًكانتًتخرجهاًبعد
ًماًاإلمتحاناتًوامتدت.ًالقضابٌةًالدروسًمعهدًإلىًالدخولًمباراةًفًًاإلشتراك
 فً األولى وكانتًالنتابجًصدرت ٖٕٔٓ حزٌران ًٕٓفًً.أشهرًالثبلثةًٌقارب
ً.المباراة

ً
ًالبلدةًهذهًإبنةًإلىًالكحاله بلدةًأبناءًجمٌعًمنوًمنظمة تـطـوٌـرمنًًمبروكًفؤلؾ
ًالحقًصاحبةًتبقىًأنًلهاًآملٌنًوالتوفٌق،ًالنجاحًدوامًلهاًوتتمنىًبهاًتفتخرًالتً

ً.والعدالة

 لجنة الثقافة فً منظمة تـطـوٌـر....................................................ً
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 القوى العاب فً قاري حكم - بجانً االن انطوان

ً

 الحكمًأنًالقوىًأللعابًًٖٕٔٓالثانًًتشرٌن7ًٕبتارٌخًًاللبنانًًاالتحادًأعلن
ATOً)ًقاري حكمًشهادةًنالًبجانً االن ًالثانًًالمستوىًدورةًختامًفً(

ATOً)ًالفنٌٌنًلئلدارٌٌن ًالقطرٌةًالعاصمةًاستضافتهاًالتًًالقوىًألعابًفً(
ًإلىًالحكامًنهاٌتهاًفًًخضعًوالتًًالعربٌة،ًالدولًٌمّثلونًًٖٕبمشاركةًالدوحة،
ً.حكام2ًًنجاحًعنًأسفرًعملً،ًواختبارًخّطًًامتحان

ًالبلدةًهذهإبنًًإلىًالكحاله بلدةًأبناءًجمٌعًمنوًتـطـوٌـرمنظمة منًًمبروكًفؤلؾ
االستمرارًبتحقٌقًًأنًلهًآملٌنًوالتوفٌق،ًالنجاحًدوامًلهًوتتمنىًبهًتفتخرًالتً

ً.أعلىًاالنجازاتًالقارٌةًوالعالمٌةًانشاهلل

 فً منظمة تـطـوٌـر الرٌاضةلجنة ......................ً.............................

 !المجتمع فً الفردٌة وظاهرة المفرقعات حضارة
ًماًإلىًوأوصلتًبلدناًتدرٌجٌا ًًإجتاحتًالتًًهذهًالمفرقعاتًظاهرةًؼرٌبة

ًفًًحّتىًإستخدامهاًفًًمسإولٌةًوإنعدامًفوضىًحالةًمنًالٌومًإلٌهًأوصلت
ٌّهاًٌثٌرًاللٌل،ًمنًمتؤخرةًساعات ًوالقلقًالخوؾًمنًجّوا ًًوالمفاجاًالمزعجًدو
ً!نعٌشهاًالتًًواألمنٌةًوالسٌاسٌةًاإلقتصادٌةًالحٌاةًصعوباتًإلىًٌضافان

 مع التعامل وحسن والذوق اإلحتراز لماذاً:ةٌبداًنفسهًٌطرحًالذيًوالسإال
 عن تماماً  غائبٌن أصبحوا الجبلٌة قرانا فً المعروفة والجوار الجٌران

 معزوله؟ جزٌرة فً لوحدهم ٌعٌشون وكؤنهم المفرقعات مستخدمً

ًترعىًكانتًالتًًوالعاداتًبالقٌمًللتذكٌرًنعودًأنًالٌومًالضروريًمنًأصبح
ً:فٌهاًاإلنسانٌةًالروابطًعلىًوتحافظًاللبنانٌةًالقرٌةًفًًاإلجتماعٌةًالعبلقات

ًمنًبهًقامواًماًعلىًلهمًتقدٌرا ًًتحٌتهمًإلىًوالمبادرةًالسن كبار إحترام .ٔ
ً.شبابهمًفًًوأهلهمًلقرٌتهمًمفٌدةًأعمال

اًواألفراح المآتم لجمٌع إلزامً حضور .ٕ ًالمتٌنةًالعابلٌةًالروابطًعلىًتاكٌد 
ً.القرٌةًأبناءًجمٌعًبٌن

ً.المنزلًمحٌطًفًًوالسكٌنةًالهدوءًمنًجوًوعلىًالبٌئة على المحافظة .ٖ
ً.حالهًإلىًواإلطمبنانًالمرٌض زٌارة .ٗ
ًاإلقتصاديًالتضامنًمنًكجزءًالقروٌة العونه أعمالًفًًالمشاركة .٘

ً.القرٌةًأبناءًبٌنًاإلجتماعً
ًفًًاألرضًألنًالقرٌةًخارجًمنًكانًأليً ًبٌعهاًوعدمًباألرض التمّسك .ٙ

ً!العرضًمقام

ًالتطوراتًمنًونمّوها،ًقراناًنشوءًفًًساهمتًالتًًالقٌمًهذهًمنًالٌومًنحنًأٌن
ًوعدٌموًالفاسدونًسٌاسٌوناًٌُحسنًلمًالتًًالحدٌثةًةوالتكنولوجًٌاإلقتصادٌة

ًفؤدخلتًأرضهًفًًاللبنانًًالجبلًإبنًإلبقاءًنظرًوُبعدًبحكمةًإدارتهاًمنًالرإٌة
ًالقروٌة،ًاإلجتماعٌةًالعبلقاتًإلىًواإلضطرابًالفوضىًتدرٌجٌا ًًالتطوراتًهذه

ًفًًالشتاءًفصلًعابلتهًمعًأمضىًإذاً،ةالنعمًوحدٌثًالجدٌدًالمتمّولًفؤصبح
ًإمتبلكهًالحالًوكذلكًقرٌتهًفًًوقرٌبهًنظٌرهًمنًشؤنا ًًأعلىًنسبٌا ،ًالدافبةًبٌروت
ًوالؽسالةًالملّونًكالتلفزٌونًالحدٌثةًالمقتنٌاتًسلسلةًمنًآخرهًوإلىًجدٌدةًسٌارة

ًًاألوتوماتٌكٌة ٌّزًخاطبا ًًإحساسا ًًأعطوهًالذٌن... ًفًًوالتفّردًؼٌرهًعنًبالتم
ً... اإلجتماعٌةًتصرفاته

ًومنهاًالقروٌةًحٌاتناًفًًالهامةًالقٌمًبعضًنسٌانًفًًساهمتًهذهًالتفّردًظاهرة
ًلعدمًالمتفجرةًؼٌرًالنارٌةًاألسهمًالًلئلحتفالًالمتفجرةًالمفرقعاتًإستخدام
ًالمتفجرةًاألسهمًدورًإلىًوالتوعٌةًبٌنهماًالتمٌٌزًالضروريًومنًالؽٌر،ًإزعاج

ًوإنسانٌةًإجتماعٌةًبلتصًًِمنًتبقىًماًهدمًفًًالسلبٌان،ًوالمفرقعات،ًالجوًفً
ًالقرٌةًفً ًفًًكمجموعة،ًأحسسناًإذاًعلٌهاًالتؽلّبًممكنًالمشكلةًهذهًولكن.

ًالمتفجرةًؼٌرًالنارٌةًاألسهمًإستخدامًلتشجٌعًخطةًمنًإنطبلقا ًًمعهاًالتعامل
ًالمإذٌةًالمفرقعاتًٌستخدمًَمنًومعاقبة ًذوقًصاحبًلكلًمتوفرةًفاالولى.
ٌّنةًبمناسبةًٌحتفلًأنًٌرٌدًوثقافةًوأخبلق ًراحةًوإقبلقًجٌرانهًإزعاجًدونًمع
ً.!محٌطه

 مكرزل فكتور امٌر....................................................................ً

 والكحاله عّناٌا بٌن...  شربلالقدٌس 

ً(ٗٔ-ًٌٕٔو)ً”...منهاًأعظمًوٌعملًأعملهاًأناًالتًًاألعمالًٌعملًبًًٌإمنًمنًأن“

ًكبٌرةًهوالكحالًعّناٌاًبٌنًوالروحٌةًالزمنٌةًالمسافة ًوالصمتًالتؤملًعّناٌا!
ًوُصخبًُمتؽٌراتًاجتاحتهاًٌقولونًكماً”بٌروتًكتؾًعلى“ً،هوالكحالًوالصبلة،
ٌرًأنًدونًأنواعهاًعلىًاإلستهبلكًًالمجتمع ًأٌمانًمنًالقلٌلًإالًظاهرٌا ًًُتؽِّ
ً!أبنابها

ًاختبارًالىًالحقا ًًقادتهًروحٌةًتجربةًأثرًعلىًوالنهاٌةًالبداٌةًلشربلًعّناٌاًكانت
ً!جمعاءًالبشرٌةًألجلًاألكبرًالمعلمًقبلُهًًُعاناهًعّماًكفّارةًاأللم،

ًعلىًومثابرتهًًِوعفتهًًِوتواضعهًًِطاعتهًبفضلًةٌالروحًمسٌرتهًفًًشربلًنجح
را ًًألمه،ًعلىًمنتصرا ًًأحب،ًمنًمعًدابمًإتحادً ًشبهًًِفًًفكانًالدابمة،ًالصبلةًِ ًُمَسخِّ

ًَؼسلًُرتبهًفًًاأللمًعلىًالُمشرؾًوحبٌبهًسٌدهًِمثالًعلىًالمحبةًخدمةًفًًإٌاه
ً”لتبلمٌذهًقالًعندماًاألرجل ًأرجلكمًؼسلتًقدًوالمعلمًالربًأناًكنتًفإذا...
ًً”...بعضًأرجلًًَبعضكمًٌُؽسلًأنًأنتمًعلٌكمًفٌجب ً(ٗٔ-ٖٔ)ٌوحنا ًأضاؾًثم.
 أخبركم بل بؤمثال فٌها أكلمكم ال ساعة تؤتً ولكن بؤمثال بهذا كلمتكم قد“:ًالحقا ً
ً.(ٕ٘-ٙٔ)ٌوًً”َعالنٌة األب عن

ًآخرًنوعًمنًكبلمًالىًوفرحًبشؽؾًٌستمعًةالَعلًٌِّالسماواتًدخولهًبعدًوشربل
ًوٌتعزىًالفضابلًطوالتبًمنًبهًقامًماًعلىًَجزاءهًًُفٌهًٌنالًًُالسماويًالمعلمًمن
ًفٌهًلهًًُتنكشؾًًُالدابم،ًالسماويًالروحًًبالفرحًللجسدًالزابلًاألرضًًاأللمًعن

ً!الكاملةًاألبًهللاًومعرفةًوالموتًالحٌاةًأسرارًُ

لًالذيًوشربل ًمقاومةًحقٌقةًُمصدقٌنًؼٌرًرهبنتهًفًًرفاقهًًِبعضًًُبجثمانهًًَِنك 
ًبعضًمنًالسماويًمعلمهًمعًحصلًكماًقداسته،ًطرٌقًعلىًللفناء،ًُجثمانه

ًوأظهرًمعلمهًكماًتماما ًًلهمًشربلًَؼَفرًًَوقٌامته،ًموتهًحقٌقةًٌصدقواًفلمًتبلمذته،
...ًوالِمللًاألدٌانًكلًمنًالتاببٌنًمنًللكثٌرًعّناٌاًفًًفضابلهًوبطولةًعجاببه
ً...حدودا ًًتعرؾًالًالصادقةًوالمحبة

 غٌرها؟ دون الكحاله مع شربل قصة ما ولكن

ًالجموعًبٌنًعجاببهًصدقٌةًإنتشرت!ًالتصدٌقًسهلًلٌسًفٌهاًالعجاببًًفظهورهًُ
ًٌطلبونًوصوبًحدبً ًكلًومنًالِملل،ًكافةًمنًإلٌهًالمإمنونًفتوافدًًَبسرعة،
رًفكٌؾ.ًتمّنواًماًمنهمًالكثٌرونًفنالًلمرضاهمًشفاعته ًولماذاًالظاهرة؟ًهذهًُتَفس 
ًالعجاببًًشربلًظهورًهلًبالمطلوب؟ًتفًًَتُعدًلمًوكؤنهاًلوحدهاًعّناٌاًبدت

ًأمرًهوًأمًوالصامدة؟ًالجرٌحةًهللكحالًأمًلرهبنتهًرسالةًهالكحالًفًًوالبسٌط
ًعنًنعرفهًالذيًالشقًفًًالسإالًهذاًعلىًالردًفلنحاولًاألثنٌن؟ًهذٌنًؼٌرًآخر

ًه...الكحال

ًو2ٙ2ًًٔالعامًمنذ ًأنهكتهاًكثٌرةًوتحدٌاتًبصعوباتًتمرًهالكحالبلدة ًبدءا ً...
ًوتنظٌماتهمًاألؼرابًالمسلحٌنًمن27ًً٘ٔعامًالفاشلةًإحتبللهاًبمحاوالت
ًمرحلةًالىًوصوال ًًالمختلفة،ًوتداعٌاتهًالسوريًباإلحتبللًمرورا ًًاإلرهابٌة،
ًلبنانًهوٌةًتؽٌٌرًبهدؾًالمزّورًالتجنٌسًومرسومًالطابؾًإتفاقًعلىًاإلنقبلب

ً...التزوٌرًطرٌقًعنًودٌمؽرافٌته

ًبعضًمحاولةًآن،ًفًًوالجرٌحةًالصامدةًالقلعةًهذهًمصاببًآخرًتكونًالًوقد
ًأهلهاًلؽٌرًأرضهاًلبٌعًبالسعًًالطرقًبؤرخصًالمالًبجمعًالطامعٌنًالسماسرة

ً!!!هوٌةًببلًلتصبحًوالمقاِوَمةًالوطنٌةًهوٌتهاًتتؽٌرًتكادًبحٌث

ًمنًبقًًومنًالصامدةًهالكحالًلٌعّزيًالعصٌبةًاألوقاتًهذهًشربلًاختارًفهل
ٌُطمبنهمًفٌها،ًوثباتهمًأٌمانهمًعلىًأهلها ًمنًلكلًُمقلقا ًًٌبدوًالذيًمستقبلهاًعلىًو
ًدوما ًًوحاضرةًنقٌةًأرضهاًعلىًالحفاظًسبٌلًفًًواسُتْشِهدًعنهاًودافعًأحبها

ًواإلٌمان؟ًوالحرٌةًللشهادة

ًوالبقرًوالخراؾًالحمامًوباعةًُ!ًهللكحالًشربلًإختٌارًبعدًكالؽدًٌعودًًَلنًاألمسًُ
ًمعهاًشربلًكانًومن...ًآجبل ًًأمًعاجبل ًًمنهاًسٌطردونًالهٌكلًوصٌارفةًوتّجار
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ًمنًبؤٌديًإالًٌكونًلنًومستقبلهاًالؽدر،ًوأٌديًالدهرًَعواديًعلٌهاًتقوىًلن
ً!!البررةًأبنابهاًمنًالِصعابًفًًعنهاًودافعواًأحبوها

ًالًصبلةًبٌوتًستظلًوبٌوتها...ًإلٌهاًأساءًمنًلكلًتؽفرًالًوقدًهالكحالًتؽفرًوقد
ً.!لصوصًلمؽارةًفٌهاًمكان

 مكرزل فكتور امٌر....................................................................ً

 ٖٕٔٓ آب ٙ فً لبكً منصور المونسنٌور رسالة
ٌّةًهًًهذهًخبللها،ًومنًالكنٌسةًأجلًمنًألمً  ً.لًًٌسوعًٌقّدمهاًالتًًالفخمةًالهد

ًأنًأقدرًالًواّتهاماتً ًلهجماتً ًعام،ًمنًأكثرًمنذًأتعّرض
.ًذلكًإلىًأتوّصلًحّتىًجهدًمنًأبذلًمّماًبالرؼمًأفهمها
ٌّؤًأكاد اًأتق اًاشمبزاز  ًإالًًّالتهمًذكرًمجّردًمنًوثورةً ًوؼضب 
ًوتؤّملتًبهًوبّشرتًأنشدتهًلطالماًالذيًلٌسوعًخبرتًًأنًّ
ًالمقّدسًالتسلٌمًوضعًفًًتتركنًًإنجٌله،ًفًًبه ًأتؤّمل.

اًجابنهًإلىًوأقؾًالُمهانًبٌسوع ٌ ّاًمجلود  ًمنًقبلًمنًمعنو
ًً ًإّماًكانوا ًًًّنشاطًًمنًمستفٌدٌنًأوًمعاون ًالتعلٌم

ً.بالذاتًقبلهمًمنًوالرعوّي،

.ًاستحقّوهًلوًحّتىًاآلخرٌنًعنًالسوءًأقولًأنًقطًًّأعتدًلم
اًحاولتًبل ٌّةًظروف اًأجدًأنًدابم  ٌّةًلبلنحرافاتًتخفٌف ًللجمٌعًالسلوك ًوعمدت.

ًوالخٌرًبالبسمةًاإلساءةًعلىًبالردًًّالدوام،ًعلى ًهذاًعلىًباستمرارًحافظت.
ًًًّفُرضًلّماًالنفسًًاالستعداد ًلُِتإّثرًكانتًالتًًاالفتراءاتًمنًواببل ًًأتحّملًأنًعل

ًترى،ًٌاًفكّر،ًهل.ًالزٌتونًبستانًفًًبكىًنفسهًٌسوع.ًقداسةًاألكثرًالنفسًعلى
ً عٌنه؟ًالمصٌرًبعده،ًمنًٌتحّملون،ًبمن،

اًٌسوع،ًمعًالناسًوتصّرؾًًَاآلالمًأتاّملًواناًالسبلمًمنًالكثٌرًأجد ًخصوص 
ٌٌّنًتصّرؾًَ ،ًكلًًّفًًأمٌل،ًأّنًًمعًٌسوعًأّنًًأّدعًًال.ًمعهًالفّرٌس ًأنًإلىًٌوم 
ًمبلػً ًأيًًّأرىًعندماًوجهًًأسترًواناًالشّرٌرًعلىًأردًًّأالًًٌّسوعًمنطق.ًبهًأتشّبه
ً .منتقديً ًبلػ

ًاعترفواًمنًوأّولًالقّمةًإلىًحملونًًمنًأّولًهمًالٌوم،ًبالحجارةًٌرموننًًمن
ًبفضلًًلحٌاتهمًمعنىً ًبوجود ًلذواتهمًلٌسمحواًخطٌبةًدونًمنًٌكونواًأنًآمل.

لةًالمكتوبةًاإلثباتاتًحوزتًًوفً.ًالنحوًهذاًعلىًبالتصّرؾ رةًوالمسج  ًوالمصو 
ًًًّقالهًماًلكلًّ اًمّتهم اًأمًكانواًذكور  ًكتبوهًأوًصوبً،ًٌدٌرونًكانواًمنًأوًإناث 
ٌّةًالمنافعًحول ً .علٌهاًحصلواًالتًًالروح

ًللبكاءًٌدفعنًًمماًداخلً،ًبؽضبًأشعرًٌجعلنًًأوالديًأحدًبتلطٌخًاتهامًًوإنًّ
ًالسخطًشّدةًمن اًًٙٗخبلل. ًمٌادٌنًكلًمنًالناسًمعًالتبشٌريًالعملًمنًعام 

ًولكنًضّدي،ًواحدةًشكوىًتصدرًلمًواألٌتام،ًوالطبلبًالتبلمٌذًفٌهمًبماًالحٌاة،
ًعدٌدةًدعواتًأزهرتًالعكسًعلى ًإننًًدفعه،ًالواجبًالثمنًهذاًكانًإذاًو.
ًبعدًوحتىًالحقٌقة،ًلتظهرًآجبل ًًأوًعاجبل ًًتسهرواًأنًإلٌكمًأتوسلًولكنًأوافق
اًأوًمنحرف اًلستًلكننًًنتظامإبًٌعترؾًخاطاًمسٌحً،ًككلًإننً.ًمماتً ً.مجرم 

ًوالمحّبٌنًوالصادقٌن،ًالمخلصٌن،ًاألصدقاءًمنًمجموعةًتشرقًمنً،ًبالقرب
ًأنًأودًًّأجلهمًومن.ًالزٌتونًبستانًفًًمبلبكتًًإنهم.ًالروحانٌاتًمنًوالمتشّربٌن

ًمذّكراتًًاكتب ًبالرفضًٌقابلًأالًوآملًجوابً،ًهذاًسٌكون. ًذلكًقررتًوإذا.
ًهللاًألنًًّنفسً،ًتبرٌرًحتىًوالًبها،ًالتباهًًأوًإنجازاتًًنشرًمنهًالهدؾًفلٌس
ًالذٌنًاألوالدًموتً،ًبعدًاألقلًوعلىًٌكون،ًأنًأجلًمنًولكن،ًٌبّرر،ًوحده

ًبالحقٌقةًعلمًعلىًبعملً،ًآمنواًالذٌنًواألصدقاءًحضنتهم ًوفًًالحقًهوًهللا.
ً. جراحاتًًأدفنًقلبهًعمق

ًعلىًتشّككواًأنًومعارفً،ًأصدقابًًأنتمًمنكم،ًأطلبهًماًكلًذلك،ًؼضونًفً
.ًمناسبًؼٌرًأوًمناسبًوقتًفًًعاتقًًعلىًتنهالًالتًًاإلهاناتًهذهًفًًاألقل،
ًتصحٌحه،ًأوًمخطوطًًإكمالًمهمةًالوقت،ًٌحٌنًعندماًأٌدٌكم،ًبٌنًأتركًوإننً

ً.األمرًلزمًإذا

ًإلىًأصلًحتىًالمثابرةًأجلًمنًالدعمًلًًتوفّرًكًًصلواتكمًعلىًأتكلًوإننً
ًالجلجلةًهذهًدربًعلىًالمطاؾًنهاٌة ًفًًتشاركونًًأنًتقبلونًأنكمًأعلمًوأنا.
ًالتًًالروحٌةًوالشركةًالصداقةًقوةًبفضلًثقلهًمنًوتخففواًالصلٌبًهذاًحمل

ً.Lo Tedhal الخفًًالدٌرًقلبًفًًتجمعنا

ًًًّردًًّبٌان ًورابطةًلبكًًمنصورًالمونسٌنٌورًمإّسساتً:عنًصادرًتوضٌح
ًولبنانًفرنساًفًًأصدقابه

ا ٌّةًالمإسسةًشاشاتًعلىًوخاصةًاالعبلم،ًوسابلًفًًوردًلماًتوضٌح  ًاللبنان
ًأنًولبنانًفرنساًفًًأصدقابهًورابطةًلبكًًمنصورًاألبًمإّسساتًٌهمًًّلئلرسال،

ً:اآلتًًتورد

ًضدًًّالمرفوعةًالدعوىًفًًشهودا(ًاولدً )ًشخصاًعشرًًَخمسةًانًعنًترددًماًإنًّ
ًاثنتانًاالًإلٌهمًالُمشارًاألشخاصًوماًإال،ًلٌسًمؽالطةًهوًفرنسا،ًفًًلبكًًاألب
ًأمهاتِهمًفقدواًحٌنًالحربًأٌامًاحتضنهمًالذٌنًبالعشراتًالروحٌٌنًأوالدهًمن

ً .أهلُهمًبعِضهمًعنًتخلّىًحٌنًبلًوآباَءهم

ًعابلتهاًمعًخبلؾًعلىًأنهاًالتوضٌحًًُفٌجدرًلبكًًاألبًاختًابنةًلجهةًأّما
ٌّات ٌّةًلخلف ً.ماّد

ًاللجنةًأمامًبدفوعهًٌإخذًلمًلبكًًاألبًفإنًًّالدعوىًمسارًظروؾًالىًوبالعودة
ٌّة ىًفًًنفسهًعنًللدفاعًالفاتٌكانًفًًاالدار ًملتبسةًظروؾًضمنًأتتًشكو 
ٌّاتًنقلًأساُسها ٌّةًوتسلٌُمهًاللبنانٌٌنًللحّجاجًلوردًبٌتًمسإول ٌّة،ًلرهابن ًماًلبنان

ٌّةًالمواقعًعبرًافتراءاتًحملةًشنًًّالىًأّدى ًعنًالسابقٌنًالمسإولٌنًمنًااللكترون
ً .الكرٌمًالمونسٌنٌورًشخصًحقًفًًوتهمًدعوىًالىًوتحوٌلهاً،ًالبٌت

ًهوًآخر،ًمنبرً ًأيً ًولٌسًالقضاء،ًانًتإكدًًَانًلبكًًاألبًمإّسساتًًٌِهمًًّبالتالً،
ًقرنًنصؾًأفنىًكاهنًصورةًتشوٌهًًَاالًتبؽًًالًالتًًاالفتراءاتًدحضًالمخّولًُ

ًأنواعهًمختلؾًعلىًباإلعبلمًتهٌبًولذا،.ًالمتؤلمًواالنسانًهللاًخدمةًفًًعمرهًمن
ٌّتهاًودقتِهاًالتهمًصحةًمنًالتؤكدًضرورة ًكًًالمعنٌةًالصالحةًالمراجعًمنًوخلف

ً .اعبلمًًسْبقً ًتحقٌقًبهدؾًالخبرًًٌََؤتًًال

ًلبكًًمنصورًالروحًًألبٌهمًبنّوتهمًٌعلنونًٌزالونًالًاكثرً ًأبناءًانًاالشارةًمع
ٌّةًالكنٌسةًتراثًمحًٌ ًٌسعناًالًالختام،ًوفً.....ًًاعامً ًخمسٌنًمدىًعلىًالمارون

ً”بالحجارةًُترَشقًوحَدهاًالمثمرةًالشجرةًإنًّ“ًالقولًاال

 نادٌا زغبً بجانً...........................................ً..........................

  ٖٕٔٓ فً تشرٌن شهري فً حرائق عدة
ًفقامتًالكحاله،ًبلدةًخراجًفًًٖٕٔٓ تشرٌن شهريًفًًحرابقًعدةًشب ت
 الحرائقًإحدىًإنًوخاصةً ًللتدخلًالمختصة الجهات بمناشدةًواألهالًًالبلدٌة
ًعملًلذلكًالهبر،ًمعاملًقربالسكنًً St Elie مجمعًفًًالبناٌات بعض هددت

ًشّبتًالتًًالحرابقًهذهًاخمادًعلىًالجٌش،ًمنًووحداتًالمدنًًالدفاعًعناصر
ًالكحالهًبلدةًخراجًفً  من دونمات ٖ بنحو المتضررة المساحاتًوقُدرت.

ً.الحرجٌة واالشجار الٌابسة االعشاب

ً

ً
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  اصـصـتـخإ الى ةـرفـح من...  زفـوالخ ”رـللـم رـٌـمـس“
 مقدمة

 السٌرامٌك بفن دبلومًعلىًوحصل2٘2ًًٔسنةًزحلتاًعٌنًفًًرـللـم رـٌـمـسًولد
ًمعهدًف22ًًًٔٔعامًتدرٌبٌةًدروسًوتابعً،98ٖٔ عام للفنون تولوز معهد من

ًبارٌسًفًًالتقنًًرٌنوارًأوؼست ًعدةًفًًوالسٌرامٌكًالخزؾًمادةًدّرس.
ًشارك.ًاللوٌزة سٌدة وجامعة ألبا جامعةً،الكسلٌك فً القدس الروح:ًجامعات

اًالعالمًأنحاءًمختلؾًفًًوجماعٌةًفردٌةًمعارضًعدةًفً 227ًًٔعامًمنًبدء 
ًانتقلً.وفّنهًوخبرتهًلحرفٌتهًوتكرٌمًتقدٌرًجوابزًعّدةًعلىًحاز.ًًٕٓٔٓوآخرها

ً.ًٖٕٔٓحزٌرانًًٔٔفًًالحقًًّدنٌاًالى

ً

ًأهتمًكنتًوبٌنماً،اآلخرًالمقلبًالىًمللر سمٌرًفٌهًانتقلًالذيًالٌومًصبٌحة
ًًًّأطلًًّالكحاله،ًفًًالسندٌانةًحًًفًًمنزلناًقربًبالشتولًالٌومٌةًكعادتً ًعل
ًلًًقالًالسبلمًوبعدًسمٌر،  إنت مً ترشنً أوعا هون، أنا جورج، ٌا انتبه“:
ًالقرٌبًالجارًمعًطالًمستفٌضًحدٌثًفاتحةًالكلماتًهذهًوكانتً،”تسقً وعم

ًعلمتًعندماًكبٌرةًالصدمةًكانتًوكمًساعة،ًنصؾًمنًألكثرً،ًعدٌدةًمواضٌع
ً.الفانٌةًالدنٌاًهذهًفًًبٌنناًوكبلمًحدٌثًآخرًلٌكونًكانًأنهًالتالًًالٌومًصبٌحة

 ؟الجار للجار

ًللمنزلًالمجاورةًوالشتولًالزهورًبمعاملةًأقومًٌوم،ًكلًصبٌحةًوفًًعادةً 
ًٌحلوًكٌفماًبهًوالتفننًاالبداعًفًًٌشرعًأنًقبلًالفخارًعجٌنًٌحاكًًوهوًورٌها،

ًكماًالحرفةًهذهًعنًكثٌرا ًًبعٌدا ًًلستًجهتً،ًمنًقبل،ًمنًنشهدهاًلمًوببراعةًله
ًفًًالفنًًللخزؾًمعمبل ًًٌمتلكًكانًلوالدتًًفجّديًعنً،ًؼرٌبا ًًلٌسًالمكانًأن

ًوكانً”الكحالهًخان“ًكانتًالحالٌةًالفاخورةًإنًكماًالقرٌبة،ًالجمهورًمنطقة
ًآلًمنًالجددًالمالكٌن.ً)عازارًآلًمنًسمٌر،ًوالدًٌستؤجرهاًأنًقبلًجّديًٌمتلكه
ًجّديًمنًأخذهًكانًالذيًخلٌلًابًًسلٌمًجرٌسًمنًالعقارًعلىًاستحوذواًعازار،
ً.(”شبٌبًبو“ً–ًالزؼبًًًنجمًابراهٌمًملحمًلوالدتً

ً

ًمنزلنا،ًقربًالخمسٌناتًفًًالمصلحةًهذهً،(سمٌرًوالد)ًمللر جورجًأسسًحٌن
ًالفترةًفًًوعابلتهًلسكنهًقرٌبا ًًبناءً ًأقامًأٌضا ًًوهوًالجٌرةًبحكمًعلٌهًتعرفنا
ًعنًورثًسمٌرًأنًواالرجحًنفسهًمنًوواثقا ًًوحازما ًًجدٌا ًًرجبل ًًكانًنفسها،
ًوالهضامة،ًوالحنانًالطٌبةًًَوالدتهًعنًورثًكماًالمهنة،ًكماًالصفةًهذهًوالده

ًوكانً،بالسٌرامٌك واالختصاص العلمٌة المعرفة الحرفة، الى سمٌر وأضاف
ًالذٌنًالمدارسًطبلبًالىًبنقلهاًوٌستمتعًوالمعاهدًالجامعاتًفًًالمادةًهذهًمٌعلـًِّ
ًسهبلتًآخرًالكحالهًفًًالدولٌة،ًالطرٌقًعلىًمحترفهًفًًٌزورونهًكانوا

ًواذاًهناك،ًمنًامارً ًوانتًتراهًبالكادًوالذيًالحالً،ًمشؽلهًحٌثًالجمهور،
ًؼٌرًاألرضًوشرب،ًعلٌهًالدهرًأكلًعتٌقا ًًمشؽبل ًًترىًوعاٌنتهًووقفتًصدؾ
ًأعمدةًمنًٌزالًالًوسقفهًالمهملة،ًواألؼراضًبالؽبارًمؽطىًوالمكانًمستوٌة
ًمبعثرةًوأؼراضًالفخار،ًلحرقًقدٌمًدابريًقرمٌدًفرنًبجانبًوالقش،ًالخشب

ًالمسٌر،ًتكملةًٌعرؾًوالًمعٌنةًبمرحلةًفٌهًمتوقؾًالزمنًوكؤنًوهناكًهنا
ًوتجدٌدهًترمٌمهًعنًٌتحفظًكانًاالمر،ًهذاًٌدركًكانًسمٌرًأنًمنًوبالرؼم

ً.باإلجارةًبلًلهمًملكا ًًلٌسًكونه

ً

 الزوال طرٌق على حرفة الفاخوري

ًألنًبرأٌه،ًالزوالًطرٌقًعلىًأصبحتًالتًًالمهنةًعنًبٌنناًالحدٌثًدارًٌومها،
ًتهتمًالًالدولةًألنًوثانٌا ًًالزوالًطرٌقًعلىًالناسًعندًوالحرفًًالفنًًالحس

ًبهًاشتهرًالذيًالتراثًعلىًالحفاظًولٌسًالسٌاسةًفًًبالهاًالمعنٌةًوالوزارات
ًالمنافسةًعاملًهناكًوثالثا ًًالقرٌب،ًاألمسًوحتىًالفٌنٌقًًالعهدًمنذًاللبنانٌون

ًالمهتمٌنًعددًبتناقصًقصدًؼٌرًوعنًقصدًعنًتساهمًوالتًًالمشروعةًؼٌر
ًجهةًمنًالطلبًولقلةًجهةًمنًالتصنٌعًفًًالكلفةًالرتفاعًنظرا ًًالحرفةًبهذه
ًبالبضاعةًاللبنانٌةًالسوقًتؽرقًباتتًوبعٌدةًقرٌبةًدوال ًًأنًخصوصا ًًثانٌة،
ًشراءًالىًٌمٌلًالزبونًٌجعلًمماًزهٌدة،ًوباسعارًالوطنًًلبلنتاجًحماٌةًوبدون

ًعنًلعزوفهًكتبرٌرًعالٌةًجودةًذيًوؼٌرًؼالٌا ًًالمحلًًاالنتاجًوٌجدًاألرخص
ً.الشراء

ًجهةًمنًبالمادةًشؽفهًالىًفٌعودًاالسبابًتلكًرؼمًالمهنةًفًًاستمرارهًعنًأما
ًالسنٌنًاآلؾًمنذًاللبنانٌٌنًرافقًالذيًالعرٌقًالتراثًهذاًعلىًبالمحافظةًورؼبته

ًًّاالرث،ًهذاًعلىًللحفاظًالدعمًوالًالتشجٌعًالًٌلقىًأنًدون ًالمكانًأنًعلما
ً.علٌهاًالشؽلًإنهاءًأوًإكمالهاًبعدًلهًٌتسنىًلمًالتًًباالعمالًمكّدس
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ًعجٌنًببٌعًٌكتفًًكانًفهوًالفاخورة،ًمنًكبٌرا ًًمردودا ًًٌحققًٌكنًلمًمللر سمٌر
ًالشتاء،ًفًًاألمرًلتعذرًالصٌؾًفًًوفقطًالصٌؾ،ًخبللًلهًتحضٌرهًبعدًالفخار
ًهذاًفًًٌعملونًٌزالونًالًالذٌنًالقلةًمنًللراؼبٌنًزهٌدةًباسعارًانتاجهًوٌبٌع

ًعلىًبالتعرؾًوالمهتمٌنًوالجامعٌٌنًالطبلبًمنًالدارسٌنًلبعضًأوًالمجال
ًهذهًوراءًمنًالتراثًعنًواالستعبلمًالهواٌةًسبٌلًعلىًوذلكً،”المصلحة“

ًعنهًٌؽٌبًوالًنفسه،ًلكفاٌةًالتعلٌمًمنًالثانًًبمدخولهًوٌستعٌنًالعتٌقة،ًالحرفة
ً.ٌمرًًّشتاءًكلًبداٌةًفًًالزٌتونًموسمًوخصوصا ًًوالزراعةًباالرضًاهتمامه

ً

ًتشؽٌلهًفًًٌبرعًالذيًالقدٌمًسواءًللشؽلًالدوالبًٌستعملًكانًمللرًسمٌر
ًاستعاضًوهوًعالٌة،ًبحرفٌةًمعهًالتعاملًٌجٌدًالذيًالجدٌدًالكهربابًًأوًبقدمٌه،

ًمازوتًورابحةًأسودًدخانا ًًالمنطقةًٌمؤلًكانًالذيًللحرٌقًالقدٌمًالفرنًعن
ًالبٌبةًأصدقاءًكبارًمنًكانًفهوًوبالمناسبةًللبٌبةًصدٌقًكهربابًًبآخرًوزٌت،
ًأوًلبلستكشاؾًجبلٌةًمناطقًالىًرحلةًأوًبزٌارةًٌقومًأنًدونًأسبوعًٌمرًوقلما
ًوكانًوالسٌرامٌك،ًالفخارًفًًلتجاربهًأولٌةًكموادًمناسبًترابًعنًتفتٌشا ً
ًبداٌةًكانتًحٌثًزحلتا،ًعٌنًفًًرأسهًمسقطًوخصوصا ًًالشوؾًبمنطقةًشؽوفا ً
ًالىًانتقالهًبعدًبنفسهًاستقلًًّالذيًجورجًوالدهًثمًجّده،ًٌدًعلىًالحرفةًهذه

ً.االربعٌناتًفًًالكحاله

ً

ًأمرًعنًلسإالهًالشؤنًوأصحابًالفنانٌنًمنًالكثٌرًٌقصدهًكانًذلك،ًجانبًالى
.ًًٌدٌهًعلىًاستجّدتًحدٌثةًتقنٌةًعنًاالستعبلمًأوًآلنٌةًصٌانةًبمهمةًلتكلٌفهًأو
ًوقدًبحرفٌتهمًلسمٌرًٌدٌنونًالمهنةًفًًالفنانٌنًبعضًأنًاالشارةًمنًبدًًّالًهنا

ًوٌرؼبونًجدٌدًمنًالفنٌةًالنفحةًتدفعهمًقدًلدرجةًأحبوهًوآخرٌنًبعدهًٌتركونها
ًأنًكماًفٌها،ًوأبدعًزمٌلهمًأحبهاًلحرفةًبالوفاءًٌفلحونًعلهمًالمسٌرةًتكملةًفً

ً.علٌهًانقلبواًعلّمهمًأنًفبعدًبالصدمةًسمٌرًأصابواًآخرٌن

ٌّب واالنسان العرٌق الفنان  الط

ًعلمًرجالًأوًالفنانٌنًأوًالعادٌٌنًالناسًمنًسواءًعدٌدةًصداقاتًلسمٌرًكان
ًأوًالحازمٌةًفًًتقرٌبا ًًٌومٌا ًًٌقصدهًالذيًالمطعمًفًًسواءًٌجالسهمًكانًوفكر،

ًكانًحٌثًالجامعاتًفًًأوًٌرتادها،ًأوًفٌهاًٌشاركًالتًًالمتنوعةًالمعارضًفً
ً.والسٌرامٌكًالفنًًالخزؾًمعالجةًفًًدروسا ًًٌعطً

ًفًًشهرةًاكتسبًوهوًوالعالمٌةًالمحلٌةًالمعارضًمنًالكثٌرًفًًشاركًسمٌر
 مع ”الفن درج“ًمعرضًفًًمرةًمنًأكثرًمعناًشاركًقدًوكانًالمجال،ًهذا

ًمهرجانًفًًالكحاله -النور أم السٌدةًعٌدًفًًوشاركناًالجمٌزة إنماء جمعٌة
ً.أعمالهًلبعضًمعرضًبإقامةًًٕٗٓٓسنةً”دروبنا عا“

ً

ًٌإذيًولمًوآدمٌا ًًطٌبا ًًرجبل ًًاالنسانًمللرًسمٌرًكانًالفنانًمللرًسمٌرًجانبًالى
ًالًالناس،ًٌحبًاالخبلق،ًدمثًومعرفة،ًوخلقًابداعًرجلًكانًحٌاته،ًفًًنملة

ًمنه،ًٌزعلًأحدا ًًٌدعًوالًأحدًمنًٌزعلًالًأحد،ًمنًٌتضاٌقًوالًأحدا ًًٌضاٌق
ًحقهًمنًوٌكسرًومنٌرًنبٌلًأخوٌهًعلىًالحرصًكلًوحرٌصًعابلتهًٌحبًكان

ًمايًشقٌقتهًٌحترمًكانًالكلًمنًوأكثرًمنه،ًأحدً ًٌنفرًأنًٌحبًالًفهوًألجلهما
ًأنًٌرٌدًأوًٌقلقهًموضوعًأوًأمرًكلًوفًًوواردةًشاردةًكلًفًًوٌستشٌرها

.ًالحدودًأقصىًالىًبهاًوٌثقًالوفٌةًوالصدٌقةًالشقٌقةًالٌهًبالنسبةًوكانتًٌعالجه
ً .علٌهًٌدمنًسمٌرًعلىًٌتعّرؾًمنًأنًًوالحقٌقةًكثرًفكانواًأصدقاإهًأما

ًفارقتهًسمٌرًأنًالزؼبً،ًفٌلٌبًاآلخرًجارناًأخبرنًًحٌنًالتالًًالٌومًصباحًفً
ًكانتًدقٌقةًأربعٌنًمنًألكثرًأمتدتًالتًًاالمسًجلسةًأنًأصّدقًلمًالحٌاة،
ًفراؼا ًًتركًسمٌر.ًوالمبدعًوالفنانًاالنسانًسمٌرًفٌهاًنرىًالتًًاألخٌرةًستكون
ًالىًٌهدؾًكانًأنهًخصوصا ًًقرٌبا ًًالفراغًهذاًٌمؤلًمنًولؤلسؾًنجدًالًقدًكبٌرا ً
ًالعلومًمرتبةًالىًبلًالًالراقًًالفنًدرجةًالىًالحرفةًرتبةًمنًالمهنةًهذهًرفع
ً.الفنٌة

 وتقدٌر وفاء تحٌة

ًالىًأصعدًٌومًكلًأناًوهاًوأصحاب،ًوجٌرانًأهلًسنفتقدكًضٌعانك،ًمللرًسمٌر
ًمّرتًالتًًصحتًًعنًبالسإالًلتبادرنًًالبركةًقربًأجدكًكنتًحٌثًفوق،

ًشًء،ًمنًٌعانًًٌكنًلمًالذيًأنتًاآلخرة،ًالىًسبقتنًًفؤجدكًمإخرا ،ًبصعوبات
ًتحاكًًأوًتكلمنًًواقفا ًًتزالًالًكؤنكًخٌالكًفقطًوألمحًالشؽلًعّدةًكلًفؤشاهد
ًوصوبًحدبًكلًمنًحولكًٌتحلّقونًالزابرونًوالطبلبًالعملًفًًأدواتك
 .واعجابًوشوقًباهتمامًٌصؽون

ً

ً

ًالىًفرفعتهاًجورجًوالدكًعنًورثتهاًالتًًالخزؾًحرفةًنقلتًلقدًمللر،ًسمٌر
ًمحترفكًٌتحّولًبؤنًنحلمًأنًعلٌناًواجبًهوًكماًلك،ًفٌحقًاالختصاص،ًمرتبة
ًألعمالكًدابمًمتحؾًالى ًلؤلجٌالًونتاجكًمسٌرتكًعلىًفنحافظًولذاكرتنا،...

ً.بالخٌرًنذكركًوأبدا ًًدابما ًًسنبقىًكماًالقادمة،

 ابً خلٌل جورج عبدهللا..............................................................ً
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 ... هواةمحترفٌن ور من ـالِشعْ  ـمظـتتذوق نَ  :الكحاله

 الشاعر رزق هللا رزق هللا
ً. بالقلٌلًالكثٌرًٌقولًالكبلمًلزمًمتىًولكنًعاداتهًمنًوضجٌجهًالكبلمًلٌس

ًرصٌنًعمله،ًفًًحكٌمًتصرفاتهًفًًصادقًنفسهًمعًمنسجمًذاتهًفًًمتواضع
ًرؼمًالوجهًبشوش،ًوبلدتهًوجٌرانهًألهلهًمحبًعابلته،ًعلىًؼٌورًكبلمه،ًفً

ً.أصابتهًالتًًالفواجع

ً
،ًوطنناًفًًالجبالًشموخًبالعنفوانًشامخًلبنان،ًفًًاألرزًترسخًباإلٌمانًمترّسخ
،ًالمستعصٌاتًفًًوذكاءًحكمةًٌفوحًمتزنًعقلهًناضج،ًحدٌثهً،صاببةًنظرته
ًبهاًٌفوهًببلؼةًمنًبلًمنهًالخوفاًالرهبة،ًتعترٌكًتجالسهًمتى ًالكبلمًفتكبل،
ً.ابكمًفتصبحًلسانكًعلىًخطاهًتتعثرًحٌث

ًمصقلةًكلماتًالىًلٌحولهًنسجهًفًًعبقريًللحرؾ،ًماهرًمدّجن ًتبدوًحتى،
ًعبٌرهاًعطرًفاحًمتىًنصاعةًوتشتد،ًٌدٌهًرحمًمنًمتبللبةًفتولدًوهاجةًشعلة
ً.إبداعهًبستانًمن

ٌّاض ًمعجمًفًًومشرقةًمجٌدةًصفحةًهوًعطابه،ًفًًسخًًالشعر،ًفًًف
ًالعبقرٌة اًإالًمنهاًٌنشرًولمًالشعر،ًكتابةًفًًعاماًخمسون، اًكتاب   أرض)ًواحد 
ً.(وسما

ًالبلديًالمجلسًفًًعاماًثبلثون ًوبذلًواإلنمابٌة،ًاإلجتماعٌةًاألعمالًفًًساهم.
ًهللاًرزقًآلًلرابطةًمإسسًعضوً.شانهاًالعبلءًبلدتهًابناءًمنًالعدٌدًمعًجهد

ً.فٌهاًوناشط

ًللعطاءًنبعًهوًحقاً.الشاعر وصوت الوادي كروان مجلتًًفًًبارعًكاتب
ًمنًبعضًقصابده:ً.مدرارًبحرًالبلًواإلبداع

 الكحالة

ًوأللًًالجواهرًمنًأؼلىًٌاًًحالًًبشوؾًفٌكًًكحالةًٌا

ًالبسالةًعلمتنًًواالجٌالًًأسمرًبجبٌنًشامخةًرجالك

ًجمرًعالطهرًخدودهاًوصباٌاًًأحمرًخطًوالكرامةًشبابك

ًالشمالًًوألرزًلبنانًجبلًًعمرًمجدًعكتافكًوهللا

ًٌزؼرًالؽٌرًمجدًصارًوعمجدكًأخطرًبٌصٌرًبالخطرًوصمودك

ًبٌدرًإلٌومًكنتًًرجالًستًًٌكبرًالناسًحبًصارًوععزك

ًمثالًًقانونكًعدلًمٌزانكًًًبوطناًذاتكًبحدًدولة

 سلٌمان خاتم

ًبارٌكًًإدامًبكًًآدمًًالحرمانًتفاحةًأكلًلما

ًٌحمٌكًًالعقلًكانًمفروضًًؼفبلنًالوعًًٌماًبتتذكري

ًسببلنًمشًبعٌشًأوًبموتًًانسانًصبحًآدمًٌومهاًومن

ًندمانًتفكريًالًضلعًهدٌتكًًٌرضٌكًًكانًهموًكل

ًالرٌانًوالزٌبقًالوردًواهديًًراعٌكًًالعمرًعاطولًباقً

ًبالتحنانًإمًالحبٌبةًحوىًًعاطٌكًًالحقًربعًوبكون

ًكانًماًهالفداًتكونًًماًولوًًداعٌكًًاإلمًحنانًوالمس

ًجوعانًوبعدنًًفٌكًًتؽزلتًًًفادٌكًًبٌسوعًتمًوال

ًالؽفرانًطالبًبحقكًمقصرًًكافٌكًًمجبورًارتويًتا

ًبلبنانًبوجودكًانوجدًالعطرًًطاوٌكًًالوجدًشوقًوعنار

ًسلٌمانًوخاتمًالطهارةًتاجًًتهدٌكًًأٌلولًصبحًونجمة

ًفٌكًًإستكترتًماًعدنًوجنة

 بجانًشاهٌن  نعٌم نجٌب. د
ًفًًلبنان،ً-ًالكحالهًبلدةًفًًبجانًًنجٌبًُولِدًَ
ًشاهٌنًنعٌمًوالدٌهً،9ٖ9ٔ األول كانون ٗ

ًبجانًًحناًوأوجنًًبجانً، ًالدروسًدرس.
ً،عالٌهًـًانطونٌوسًمارًمعهدًفًًاألبتدابٌة
ًفًًالتحقًثمًالرسمٌة،ًالمدرسةًفًًوالثانوٌة

ًلدراسةًبٌروتًفًًاللبنانٌةًالعلمانٌةًالكلٌة
ًفًًكهربابًًمحلًأولًلهًافتتحًالباكالورٌا،

ًالىًذهب2ًًٙٓٔعامًوفً .2٘2ًٔعامًالكحاله
ًبعدهاًوعادًالكهربابٌة،ًالهندسةًلدراسةًألمانٌا
ًالكهربابًًعملهًلٌزاولًلبنانًالى2ًًٙٗٔعام
ًالسابقًفًًأسسهًالذي ًمركزا ًًلهًافتتحًثم.
ًحربًاندلعتًأنًالىًالبوشرٌةًسدًفًًجدٌدا ً

ًكنداًالىًوهاجراًموسى منىًمنًالزواجًقررًوعندذاكً،2ًٙٙٔعامًالجوالن
ً.الحربًمنًأتقاءً 

ًالذيًنعٌمًاتىًثمًالمدللة،ًالبكرًاألبنةًجاندرك:ًمنًمإلفة عائلة أّسسًكنداًوفً
ًتلقنواًجمٌعا ًًواألوالدًالعابلة،ًخاتمةًوكانتًمٌشلٌنًاتتًثمًألعابلة،ًاسمًٌحمل
ًحفظهمًبناتًوثبلثًابناءًاربعةًأحفاد سبعةًوانجبواًوتزّوجواًالجامعٌةًالعلوم

ً.هللا

ًفًًقصابدهًٌنشرًوكانًعمره،ًمنًالعاشرةًفًًكانًمنذًالشعرًنجٌبًكتب
ًالكروانًمجلةًالرٌس،ًابراهٌمًللشاعرًالعرزال بنت مجلة:ًالسابقةًلبنانًمجبلت
ًوكانتًالمحلٌة،ًالمجبلتًمنًوؼٌرهاًخلٌفه،ًكمٌلًالواديًكروانًلصاحبها
 الطفولة“ًاألولًدٌوانهًطبعًأنًالىًٌومًبعدًٌوما ًًتزدادًالزجلٌةًمواهبه

ً.”والشباب

ًأنحاءًفًًانتشرتًالتًً”المواهبً“ًمجلتهًتؤسٌسًبعدًكنداًفًًكتاب2ًًٗوتبعه 
 أأللمانٌة،:ًًٌجٌدهاًلؽاتًخمسًفًً”العالمٌة المواهب“ًبعدًفٌماًوأصبحتً،العالم

ًجالت.ًأظفارهًنعومةًمنذًتعل مهمًوالذي والعربٌة األسبانٌة األنكلٌزٌة، الفرنسٌة،
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ًالكونًبلدانًارباعًثبلثةًمجلته ًًالفكرٌةًالرٌاحةًالىًٌعودًأنًفًًالوقتًوحان.
ًٌزلًولمًعاما ًًستونًتارٌخهًحتىًدامتًفكرٌةًمناضلةًبعدًوالجسدٌة ًنجٌب.

ًكهربابٌا ًًومهندسا ًًوكاتبًشاعرًأدٌب،ًصحافً،ًهوًبجانً ًالطابفٌةًعنًبعٌدا ً.
ًالمدمرةًوالسٌاسة ًومحبةًوالوفاءًبالسلمًمعتصما ًًبؤخبلصًاألدبٌةًرسالتهًأدى.

ً.لبنان

 :من مإلفاته 

ًوالشبابًالطفولة ًزهورًالحٌاة،ًنفقًومناسبات،ًزجلًكمشةًالمواهب،ًبدر،
ًأؼمارًالخرٌؾ،ًإبداعًالشعر،ًبابًالزمان،ًصدرًعلىًوخواطر،ًأراءًوعطور،
ًالعالمٌة،ًالمواهبًرابطةًالحٌاة،ًجوهرًوالخلود،ًالحٌاةًالموهبة،ًعبٌرًالحصٌد،
ًكتابًاألول،ًالبٌبًًالرابدًابوزٌد،ًنعمهًالراحلًالشاعرًحٌاةًوالوفاق،ًالصلح
ًدًعنًتكرٌمً ًوطنًًالىًالعودةًأبوجودة،ًبدٌع. ًاألول،ًالجزءً-العمرًحصاد،
ًالجزءً-العمرًحصادًالثالث،ًالجزءً-العمرًحصادًالثانً،ًالجزءً-العمرًحصاد
ً...ًاألنتهاءًرهنًكتابًعشرًثبلثةًوهناكًالرابع،

ًمنذًالمواهبًأعدادًجمٌعًتضمنتًالتًًبكاملهاً”المواهب موسوعة“ًجانبًالى
ًالثقافٌةًوالندواتًوالمنشورات،ًوالكتٌباتًأعداد،ًًٗالسٌاسٌةًواألراءًبزوؼها،

ًالعالمًًبالسبلمًللمشاركةًوالبلدانًالحكوماتًمنًالدعواتًوتلبٌةًوالمحاضرات،
ًًًَمماًوالعدٌدًلبنان،ًوطنهًوسبلم ًالسٌاسةًعنًبالبعدًمعتصما ًًالواجب،ًبهًأوت

اًوالطابفٌة، ًعلىًلؤلضطبلع.ًالؽٌرًإلحترامًكواجبهًواألدٌانًالمذاهبًكلًمحترم 
ً ...العالمٌةًالمواهبًأعدادًطالعواًوأنجازاتهًجهودهًكامل

 :التكرٌمات

ًمنًمإهل،ًًٕٓ٘ٗعلىًٌزٌدًلِماًاألوسمةً”العالمٌةًالمواهب“ًبؤسمًنجٌبًقلّد
ًورسالتًًوالجامعاتًالحكوماتًمنًالتكرٌمًتلقىًكماًوحكومات،ًوأنصارًشعراء
ًمنًوتكرٌمًالراحل،ًالثانً بولس ٌوحنا البابا األعظم الحبرًمنًوتبرٌكاتًتهنبة

 فخرٌة دكتوراه مرتانًوُمنِحًًَالقٌادات،ًكتابًفًًأسمهًُوضعًًَالعالمٌة،ًالقٌادات
ًحكومتًًجانبًالىً،وسلوفاكٌا أمٌركا من ًعلىًكنداًكتبتًحٌثً،ولبنان كندا:

ًإحداها ًكنداًجالٌةًضمنًأدبٌةًجالٌةًأسسًبجانًًنجٌب: ًالجرابدًمنًبعض.
ًمناسبةًكلًفًًاآلنًٌساهمًإنه.ًكاملةًبصفحاتًنتاجهًمنًالعدٌدًلهًنشرتًاللبنانٌة
ًنشاطهاًعلىًالشعبًمواهبًلجعلًفكرٌةًمإسسةًأوًشعرٌةًأوًأدبٌة ًدعته.

ًالحضورًٌستطعًفلمًلتكرٌمهًمالٌزٌاًوجامعةًبورتورٌكوًجامعة ًحضر.
ًالمنتدٌاتًوشاركًوكنداًلبنانًفًًمإتمراتًبعدةًوقامًولبنانًكنداًفًًالمإتمرات

ً،ٌزلًولمًوالفكرٌةًاألدبٌةًوالصالونات

ً:لبنانًوفًًالعالمًحولًالمإتمرات 

ً–ًًٖمواهبًمإتمر،ًفانكوفرً–ًًٕمواهبًمإتمر،ًتورنتوً-ًًٔمواهبًمإتمر
ًمإتمر،ًمٌسٌسوؼاً–ًً٘مواهبًمإتمر،ًأوتاواً–ًًٗمواهبًمإتمرمٌسٌسوؼا،ً

،ًلبنانً–2ًًمواهبًمإتمر،ًمٌسٌسوؼاً–7ًًمواهبًمإتمر،ًتورنتوً–ًًٙمواهب
ًًٔٔمواهبًمإتمر،ًاوتاواً–ًًٓٔمواهبًمإتمر،ًمٌسٌسوؼاً–2ًًمواهبًمإتمر

ًعبرٌنً– ًالدٌبًجلً-ًًٕٔمواهبًمإتمر، ،ًالكحالهً–ًًٖٔمواهبًمإتمر،
ًمواهبًمإتمر،ًالدٌبًجلً-ًً٘ٔمواهبًمإتمر،ًالكحالهً–ًًٗٔمواهبًمإتمر
ً...الحقا ًًلبنانً-ًٙٔ

ًًٕٖدامتًالتًًالمستشفىًمنًعودتهًتنتظرًلبنانًفًًمإتمراتًخمسًوهناك
ًشهرا ً ًتحتًوآخرًرجلٌه،ًعلىًالسٌرًرهنًالحقا ًًاألردنًفًًآخرًومإتمر،
ً.القاهرةًفًًالدرس

 كندا فً مارون مار ابرشٌة راعً استقبالقصٌدة فً 

ً ًٖٕٔٓنٌسانًًٗٔفًًتورنتوً-تابتًًمروانًبولسًاألسقؾ

ٌّديًٌا ًعبلّكًالكاٌنهًربًكانًماً مبلكًتكونًلوماًس

ًالشّباكًمنًبٌتكًعلىًتدخلً نوحًحمامةًوّدالكًكانًوال

ًتروحًترٌدًماًوتقعدًتوصلً نوحًحمامةًوّدالكًكانًوال

ًمحبلّكًربناًوبالقداسةً بٌفوحًعالبشرًطهركًوعطر

ًحوالٌكًأجواًوفرنسٌسًبشاره ًعلٌكًطلّواًالقدسًوروحًالعدرا

ًالوّداكًمنًالتنصٌبًلواٌحً بؤٌدٌكًحاملًعناًووصلت

ًتتبلقىًبولًأبٌناًبقدسكً تّواقةًقلوبًعاًفٌكًاهبل

ٌّديًلتعزٌزها ًعبلقةًأحسنًحضوركًمنعرؾ ًواٌاكًنحنًس

ًقّدرهاًالقدسًروحًٌبارككًتاً ٌحضرهاًٌسوعًإجاًووصلتك

ًواألسماكًالبحرًنوًًّوجمدً معّبرهاًٌنعقًصارًوالطٌر

ًوعرضًطولًعاألرضًإلكًٌضويً عاالرضًالسماًمنًطلًوالقمر

ًلوالكًالقمرًضّواًماًحٌثً فرضًعلٌناًصفّىًوالترحٌب

ًشفافًًعاًطقًًّوقفتًالكلمات  كافًًمشًَرّحبتًماًكٌؾ

ٌّاكًماًوالكونًأسقؾًصرتًما  وافًًالربًحقًتكونًولوما ًح

ًزاٌرهاًالؽربًصوبًتهّنٌك  محورهاًعاًوقفتًواألرض

ً مبداكًعاًبتدورًالشمسًحول  بتؤمرهاًإذاًتدورًبترجع

ًالجمٌعًفوقًساهرةًعٌنوًبتضل الرفٌعًالزوقًصاحبًمارونًوبونا

ًلوفاكًتقدٌرًبقولًبوناًٌاً“شكرا  عالسرٌعًالدعوةًمّنوًتجًًولما

ًمنجلّوًكتٌرًعلٌهًاسماهلل  كلّوًالحملًقدًٌوسؾًوبونا

ًجاكًمنهمًوالترحٌب...ًمشكور  منقلّوًبالترحٌبًكاهنًوكل

ًحلوٌنًشوًكتٌرًالزؼارًوصفوؾ  متفقٌنًكتارًاألخوٌةًوبنات

ًالكًمركزًتكونًسٌديًٌاًبتلبق للدٌنًبالصرحًكاتدرابٌةًصارت

ًمحمولًوكتؾًقلبًحضوركًزهوة  طولًعاًهبلًٌاًقلّكًوالصرح

ًالرباكًٌرحم...ًالسماًمنًمبلك  بٌقولًبركتكًبٌاخدًشخصًكل

ًبوجدهاًمكانًبؤٌاًمش  بعهدهاًفوق،ًمنًوبركتك

ٌّدهاًأنتًأنكًحٌثًمن ًووافدهاًالسٌدةًصرحًبارك  س

ًوآخدهاًأٌدكًقّبلًضلًتا  وجّددهاًمناسبةًبكلًزورنا

ًوّصاكًتجًًماًقبلًأهلل  تبعدهاًالًطالبهاًكلًعن

ًمكانًبكلًمركزوًتولّىًالمطران  لبنانًفًًمسإولٌنًٌا...ًتهانٌنا

ًاألٌمانًبكناٌسًوالمسإولٌن  والكّهانًالراهباتًولكل

ًاللجانًوتؤلفواًالنقطًحط  مروانًسابقوًبولسًوأسقفنا

ً  بٌعبلكًحداًماًمسإولٌةًهٌكًفً  وعالرحمانًذاتوًعلىًاتكل

ًالحقًبكبلمًالتكرٌمًنبارك  طقًًّوقفناًوأنا،ًبوجودة.ًود

ًمحبلكًوٌاًماشًًرسالتوًعا  مشتقًًّأنتًبولسًالرسولًمن

ٌّديًوٌا ًٌدٌمًإلهًًالمثقفٌنًوكل  التكرٌمًبكتبًأناًس

ًالكرٌمًالربًعلىًالعالمًبٌوّجه  ومستقٌمًبعدالة،ًأنسانًوكل

ًالنعٌمًبوابًتوّصلوًمسإولٌةًعندو فهٌمًمتلكًوالرايًالفكرًصاحب

ٌّديًٌاًوأنت ًبمسعاكًناجحًتضلًًّبالربًعظٌم  العظٌمًالشخصًس

ًدرسًًبختبرًبصحتً...ًبالعناًٌ  المرسًًمعلّقةًونصًسنتٌن

ًبملقاكًوأسَعدًأتشّرؾًفٌك  عالكرسًًوجٌتًأذنًطلبت

ًتهّنٌكًفوقكًوقفتًوالشمس فٌكًٌرّحبًأسقؾًٌاًالؽربًاهتز

ًباألفبلكًوبتدورًفٌكًبتعتز  تلبٌكًببلًشمس،ًٌاًابرمًًقلّها

 بجانً اٌلٌا امٌل الشاعر
2ٕ7ًٔ/٘ٓ/ًٓٔبتارٌخًولد

ً بجانًًشاكرًاٌلٌاًوالده

ًبجانًًنجمًلبٌبهًوالدته

ً.اوالدًًأربعةًولهماًبجانًًمارونًالٌاسًلبٌبةًمنًمتزوج

ً(هالكحال)ًالقرٌةًمدرسةًفًًاألبتدابٌةًعلومهًتلقى

ًوهوًالشعرًنظمًوقدًالوقتًذلكًفًًجٌلهًابناءًكمعظمًالعملًالى"ًباكراًانصرؾ
ً.العمرًمنًعشرةًالثالثةًٌتجاوزًلم

ً
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ً
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ًصقلًعلىًساعدهًمماًوالشعرًوالفنًالتارٌخًكتبًوقراءةًبالمطالعة"ًجداًشؽوؾ
ًالوطنٌةًالمواقؾًفًًبالصبلبةًشعرهًتمٌزًوقد.ًالشعرٌةًمخٌلتهًوتؽذٌةًافكاره

ًوترعرعًولدًفقدًذلكًفًًعجبًوالًوالؽزلٌاتًالوجدانٌاتًفًًوالخٌالًوالعذوبة
ًالكحالةًفًًالرجومًمنطقةًفً ًالدهرٌةًصخورهاًمنًصبلبةًشعرهًواكتسبً

ًالحساسٌنًالحانًعلىًالقوافًًسبكًوقد,الكثٌرةًٌنابٌعهاًمنًوعذوبةًورقة
ً.اشجارهاًفًًتعششًالتًًوالببلبل

ًكتابهًطباعةًبصددًهواآلنًهاًوالعبرًبالتجاربًوالؽنٌةًالعامرةًمسٌرتهًبعد
ً."اٌلولًجنى"ًًاسماهًوقدًاشعارهًمعظمًفٌهًجمعًالذيًًالوحٌدًالشعري

ًمنًمتعددةًمواضٌعًوعالجًالحٌاةًجوانبًكافةًفًًوتجاربهًخبرتهًضمنهًوقد
ًًالوجدانٌات ً ًالوطنٌات, ً ًطبٌعةًبجمالًوتؽنىًوالحبًالمرأة, ًوجمالًلبنانً

ًًوبطوالتهمًابنابهاًبرجولةًتؽنىًكماًالكحالةًالؽالٌةًقرٌته ًو. ًٌحويً ًالكتابً
ًالطرابؾًالىًاضافة,ًالٌهاًٌدعىًكانًزجلٌةًحفبلتًفًًالقٌتًعدةًقصابد"ًأٌضا

ً.ظرٌؾًشعريًقالبًفًًسكبهاًالتًًوالنوادر

ًًالكحالةًمكتبةًًعلىًسٌزٌدًالذيًكتابهًتوقٌعًبعدًمعهًمطولًلقاءًلناًٌكونًسوؾ
ًاألوفٌاءًابنابهاًألحد"ًجدٌدا"ًاصدارا

 97٘ٔالحرب  انتهاء بعد المناسبات القصٌدة بإحدى هذه ألقٌت

 للشواديًضحكتًاألُنسًونواديًًببلديًٌاًرجعتًالخٌرًلٌالً

 الرماديًالحزنًمشلحًشلحتًًًالُمِسرهًالحبًبدلةًلبستً

ةًبظروؾًدافعواًعنكًاللً  الشهاديًدروبًفضلواًوألجلكًًمر 

 السٌادةًزهورًعاقبورنًزرعًًًبمبرةًترابكًفًًاحضنٌهم

 والديًٌعٌشواًتاًماتًإبنكًاللًًًحرةًأمًٌاًالشهٌدًامًوٌا

 زٌادةًأشعاريًتقدٌرًإلكًًمستمرةًتحٌةًمنًًإلك

 هاديًشعاعًبالمجرةًوإنتًًبالمجرةًساطعًنجمًإبنك

 آمنًبلبنانًتفرحًًوحتىًًمسرةًالدنٌاًتزرعًًوحتى

ٌْتًًِاآلخًشربت  ٌسؤلونًًلوًأناًكحالةًوٌاًًالسعادةًوسق

 ًٌرضعًكانًالًالزؼٌرًهاكًأناًًبٌعرفونًًالكلًابنكًأنا

 اطلعًصرتًوعادراجكًكبرتًًالحنونةًأموًحلٌبًمعًحبك

لًالنجمًتاًواطلع  مدقعًفقرًفٌكًالعمرًوقضٌتًًجفونًًكح 

 بٌلمعًأصفرًبذهبًمشًالؽنىًًظنونًًخٌبًماًالمالًوفقر

 أزرعًعشتًبؤرضكًجديًومتلًًبٌعشقونًًالسودًبعٌونًالؽنً

 مولعًكحالهًٌاًفٌكًأناًًمونةًالحبًأخذتًبًًٌومن

 المدفعًتخرسنًماًبعدًوبؤرضكًًفنونًًوقلعةًضٌعتًًألنك

 مسمعًبكلًتخلدواًخمسةًًلٌونةًصارتًالقاسٌةًولٌالً

 .بٌعرفونًًواللًًوالشعرًوأناًًًالمفدىًلبنانًوأرزًالشهٌد

ً

 بجانً ٌوسف كرم الشاعر
ًأبًًالٌاسًسعادًمنًتزوج2ًًٖٕٔسنةًفًًالكحالةًفًًولدًالبجانً كرم ٌوسف
 .بناتًٗوًأبناءًًٖمنًمإلفةًعابلةًأسساًوًخلٌل

ًفؤفرحتًحبةالمًًُشخصٌتهًعكستً،عتابةًوأبٌاتًقصابدًلهًأصٌلًزجلًًشاعر
ً:منهاًنذكرًعدة،ًوعابلٌةًإجتماعٌةًمناسباتًفًًاألعٌنًلهاًأدمعتًكماًالقلوب

 المقدس: القربان لراهبات ”منى“ إبنته تكرٌس مناسبة فً

ًفٌكًًنعمتوًٌثبتًحتى  نادٌكًًبًًعمًربِّكًمادام

ًٌؽنٌكًًالروحًوًطهرًفرحة  فرحانًًالعمرًتعٌشًًنشاهللا

ًعلطٌكًًالربًحبُّوًسر  ملٌانًًأسرارًزنبقةًوٌا

ًقومًوًصدقًوًنهوضًهللاًتمجٌد  لومًعلٌكًًماًاللًًزنبقةًٌا

ًوصٌكًًبحبًموتًًقبل  دومًبصبلتكًتذكرٌنً

ًالخٌرًبمساعًًتاتكملٌها  الدٌرًطرٌقًسلكتًالمدرسةًمن

ًمبادٌكًًعاًساهرًالربًو  للؽٌرًكلهاًحٌاتكًنذرت

ًعاطٌهاًالربًالفضٌلةًروح  فٌهاًالمتعلمةًهالمدرسةًو

ًهادٌكًًالنورًدربًعاًٌللً  راعٌهاًوًمإششهاًشكر

ًحنًًٌقلبًمنًلطؾًبمنطق  بهنًًٌالخٌاتًمعًعٌشً

ًماضٌكًًبٌشبهًمستقبلك  هدًًٌللدنًًتارٌكخًخلًًو

ًفوحًًعالدنًًالفضٌلًًعطر روحًًمنًوروحًعٌنًًنورًٌاًو

ً.علٌكًًتباركًالسماويًوٌد  تروحًًماًوٌنًمعكًاهللاًو

 :”ماغً“ إبنته زفاف حفل فً

ًالدٌانًًبفروضًفرضًخفظٌها ًتهانًًوًوصًًٌاسمعًًبنتًًٌا

ًبربوعاًتؽنًًضٌعتوًعرٌسكًو  قنوعاًكونًًكلهاًحٌاتك

ًأمانًًكلهاًعٌادناًألنو  شموعاًضوٌبلًالعٌدًولٌالً

ًٌلجوًماًقدًعاًتجاوبًًال  َضجوًبالجفاًبٌتكًأهلًولو

ًروحانًًحبًبتخلقًالبسمة  بِوجوًتبسمًًبنتًًٌاًجوِزك

ًعنهاًتبٌعديًالًالخفًًوسر  منهاًاسمعًًرزٌنةًحماتك

ًمنصانًًالصدقًوًبالوفاًو  عاجنهاًبالذوقًالسماًرب

ًإِمكًوًبٌِكًمطرحًبالعطؾ  عِمكًرصاًعنًتتخلًًوال

ًالناسًبٌنًناسًبؤحلىًحضٌتً  همِّكًعاتلًمشًمعكًهللاًو

ًربحانًًطلعتًوورقتك

 طونً جرٌس ابً خلٌل
.ًعمريًمنًالسابعةًفًًطفبل ًًكنتًمنذًحٌاتًًقصةًسارويًومحبةًتواضعًبكل

ًحتىًالكحالهًفًًالضٌعةًمدرسةًفًًاتعلمًوكنت
 .ًاالبتدابٌةًالشهادةًبلؽت

ًالتعلٌمًخبللًمنًالصبلةًاتابعًكنتًذلكًواثناء
ًالمسٌحً اًوكنت. اًنشٌط  ًالجوقةًمعًارتلًجد 
ًعمريًوكانًالرسابلًوقراءة ًآنذاكًسنوات7ًً
ًااللهًًالقداسًوخدمةًالتراتٌلًمعبودتًًوكانت
اًفحفظت ًمنًأخًٌاتًًوكانًاالناشٌدًمنًكثٌر 
ًجورجًأسمهًوالمزامٌرًالتراتٌلًلٌعلمًالكسلٌك
ًبلدةًفًًشربلًمارًدٌرًربٌسًاالنًوهوًشولً
ًعمرهًفًًهللاًاطال)ًالجٌة ًالىًانتقلتًوبعدها(.

ًواكملتًانذاكًقاسٌةًكانتًالمعٌشٌةًالظروؾًالنًالعلمًلتحصٌلًالمعارؾًمدرسة
ًحٌثًبالتحدٌدًاٌاسًسوقًفًًالتجارةًحقلًفًًدخلتًثم.ًالبروفٌهًحتىًدراستً
ًالنوفوتٌه)ًفًًعملت اًالخذًالعازارٌةًالىًالمساءًٌومًكلًاذهبًوكنت( ًدرس 
ًاتكلمًبداتًهللًوالحمد.ًسنواتًاربعًلمدةًٌومًكلًواحدةًساعةًايًاالنكلٌزٌةًباللؽة
ًوادخلًابٌكًمنًاسمعًابنًًٌا:ًًلًًوقالًوالديًجاءًسنوات2ًًوبعدًالزبابنًمع
ًهناكًٌعملًكانًالنهًولمستقبلكًلكًأضمنًبٌروتًمرفؤًفً ًماًسرعانًولكنً.

ًزلتًوما(.ًكبٌرًٌشتريًكبٌرًعندهًماًاللًًٌقولًالمثلًالن)ًنصٌحتهًالىًاتجهت
ًحفبلتًٌضمنًشخصًعلىًتعرفتًواثناءها.ًربًًبفعلًاللحظةًهذهًحتىًاعمل
اًوفرحًصوتًًفاسمعته.ًالمطاعمًفً ًالًاحدًكلًاوًسبتًكلًمعًًانتًوقالًجد 

اًففرحت.ًاسبوعًكلًمنًفرق ًلمًوانا.ًسنواتًًٓٔلمدةًمعهًالعملًوابتدأتًجد 
ً.المطربٌنًلكلًواؼنًً”الموسٌقٌةًالدٌنة”وًبالفطرةًهذاًولكنًالموسٌقىًادرس

ًزوجتهًوشفٌتًبجانًًجمٌلًمنزلًفًًالكحالهًفًًشربلًمارًظهرًوعندما
ً،ًمنهًٌرشحًالزٌتًالعٌنًبؤمًوشاهدتًسنواتًًٖمنذًهناكًالىًذهبتًجاكلٌن
ًالدهشةًأخذتنًًالواقعًوفً ًماًشٌباًالعطٌهًالنعمةًٌعطٌنًًانًمنهًوطلبت.

ًوالنعمةًالموهبةًاعطنًًوالتراتٌلًالكتابةًاحبًاناًشربلًابتًٌا:ًًلهًفقلتًالكرمه
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ًجاءًشٌباًكؤنًعملًًفًًواناًالتالًًالٌومًصباحًوفً.ًمعهًوتكلمت.ًلكًاكتبًلكً
ً:حلوةًانشودةًالبالًفً

 لبنان واحفظ قدٌس ٌا عنا خلٌك االهالً كل وفرحت الكحاله زار شربل
 الغالً

ً.البلدةًفًًولسانًشفةًكلًعلىًفاصبحت.ًابٌاتًعدةًمنًاالنشودةًوهذه

ًالقدٌسٌنًمنًللعدٌدًبلًفقطًلشربلًالًونصؾًسنتٌنًلمدةًالكتابةًمسٌرةًوبدأت
 مار تقال، مار رفقا، القدٌسة الٌاس، مار انطونٌوس، مار شربل، مارًومنهم

اًازلًولمً...والمسٌح الصلٌب الحردٌنً، هللا نعمة القدٌس مارون، ًهذهًسالك 
ًوزناتهًعلىًهللًفشكرا.ًانشودة2ًً٘تقاربًموسوعتًًوأصبحتًالظرٌفةًالطرٌق
ً.هللاًابناءًالنناًوباالنجٌلًبالمسٌحًالبشرًبلًاالرضًفًًالدفنهاًالًرسالةًالنها

ً.لهًفشكرا

 الكحاله بلدتً ّشعار الى

 .ًبنادٌلهمًواهلًًصحابًًهنً   فٌهمًبفتخرًضٌعتًًمنًشّعار

 بدعٌلهمًقلبًًمنًالعمرًوبطول موزونًوالشعرًالفكرًٌبقىًبدعٌلهم

 واجبًًوهٌداًبصفاتهمًالحقٌقةًوبحكًً  ضٌعتًًمنًبشعارًوبفرحًبمدح

ً.حواجبًًفوقًعٌونًًطلعواًمرةًوال  عٌلتًًهنًًربًًٌاًبشكلرك

 قصٌدة

ًقلبوًمنًوٌعطًًهدىًبرسالةًٌمشً  لبلنسانًوزناتًاعطىًربً

ًتحبوًوهًًرفٌقهاًتاٌحمٌها  زمانًمنًقتلخًالمحبةًهًٌ

ًربوًمنًاخذهاًاللًًالوصاٌاًوٌن  باالٌمانًموجودًالضعؾًلكن

ًدربوًسهلًوشوًوسٌلةًبذالكًصار  والطؽٌانًوالؽشًالطمعًبلش

ًحربوًومنًالتارٌخًمنًالعبرًخودًًالبنٌانًهزتًالندامةًلكن

ًصلبوًومنًالفاديًمنًالتسامحًوخودًوالحنانًالرسلًمنًالهدىًوخود

 للصلٌب انشودة

ًبٌلٌنًماًقاسًًعاجبالكًصامدًصلٌبك

ًالتكوٌنًفجرًمنًامثالكًفاديًانصلبًما

ًصلٌبًٌاًروحًًصلٌبًٌاًحبٌبً

ًصلٌبًٌاًنوريًصلٌبًٌاًازلً

-------------------ً

ًالخبلصًخشبةًلصلٌبكًقداموًمنركع

ًالناسًكلًصلبوهًحبٌبكًهوًوالفادي

ًالكافرًٌتوبًٌصلًًبدوًظافرًاللًًهويًصلٌبك

ًوالدٌنًصلٌبًًحافرًبقلبًًاللًًوالصلب

ًصلٌبًٌاًباركناًصلٌبًٌاًازلًًصلٌبًٌاًروحًًصلٌبًٌاًحبٌبً

-------------------ً

ًمتحدٌنًمنبقىًالمحبةًابناءًنحنا

ًمعٌنًٌاًحفظناًمخبىًبالقلبًشًًفًًما

ًاالباناًونحفظًنصلًًخطاناًقوةًصلٌبك

ًصامدٌنًبارضكًخبلناًهويًصلٌبك

ًصلٌبًٌاًروحًًصلٌببًٌاًازلًًصلٌبًٌاًًمنحبكًصلٌبًٌاًحبٌبً

-------------------ً

ًظلمةًكانتًبلٌلةًومشبناًصلٌبكًحملنا

ًالعتمةًكلًوبددًٌهدٌناًصارًنوروًرنوًّ

ًالشمعةًدموعًمتلًوتنزلًالدمعةًوبعٌنٌناًنمشً

ًحزٌنًجمعةًٌومًالجمعةًٌومًكانًٌومتها

ًصلٌبًٌاًساعدناًصلٌبًٌاًروحًًصلٌبًٌاًازلًًصلٌبًٌاًحبٌبً

-------------------ً

ً البركةًخدناًمنكًصلٌبًٌاًصحابكًنحنا

ًشركةًمعوًوصرناًالحبٌبًتسمرًعلٌك

ًهًًٌلًًواؼفرًسامحنًًالخطٌةًاجلًمنًكلو

ًمشٌنًعملًوالًهدٌةًقلبًًمنًالنواٌا

ًصلٌبًٌاًمنحبكًصلٌبًٌاًازلًًصلٌبًٌاًروحًًصلٌبًٌاًحبٌبً

-------------------ً

ًرقٌقًوزٌتوًضعٌؾًسراجوًبٌضويًمنكمًاللً

ًعالطرٌقًٌضويًبٌحتاجوًالصلٌبًنور

ًدقٌقةًوبكلًساعةًبكلًحقٌقةًٌاًنوركًنور

ًاالبدٌنًالبدًالخلٌقةًربًٌاًباقً

ًصلٌبًٌاًلًًاؼفرًصلٌبًٌاًروحًًصلٌبًٌاًازلًًصلٌبًٌاًحبٌبً

 سالً جورج ابً خلٌل
ًالِشعر،ً ًكتابة ًفً ًفرٌدة ًبموهبة ًتتمتع ًشابة مهندسة

ًكتاباتهًفشاركتنا ًمن ًالسابقةًابالعدٌد ًاألعداد لنشرةًًفً
ًفً“ ًما ًفً ًموقعهاً”شو ًبزٌارة ًقمنا ًالعدد ًهذا ًوفً .

ًالجمٌلةً ًالقصٌدة ًهذه ًنشر ًفً ًواستبذناها االلكترونً
اٌارًًٕٙالتًًكتبتهاًفًًً”رصاصة“وهًًتتكلمًعنًحكاٌةً

ٕٖٓٔ: 

ً

ًدنًًٌؼٌرًعلىًوأهربًإسرقكًفًًٌلو

ًالنقٌةًبهالسماًبعٌدًطٌرًطٌر،ًوًإحملكًفًًٌلو

ًالحرٌةًتقتلًعمًاللًًهاألصواتًكلًعنكًإحجبًفًًٌلو

ًعٌنًًٌدموعًمنًدمعةًبكلًعمركًطولكًبسًفًًٌلو

ًبعٌونًًعٌونكًخلًًحبٌبً

ًلثوانًًلوًحتىًتؽمضهنًماًحبٌبً

ًخبرًًٌخبرنًًكلماتكًآخرًقلًًحبٌبً

ًإٌدًًٌبٌنًوًإنتًتنهٌدةًتنهدلًًضحكة،ًضحكلً

ًالفلةًقربتًوًدقاتوًقلوًقلبكًحبٌبً

ًلحالًًتتركنًًوًهالعٌونًتؽمضًقربت

ًحٌاتًًتسرقلًًوًشؽلهاًتخلصًهالرصاصةًقربت

ًالمبلٌكًًبٌنًتصٌرًرحًتخاؾ،ًماًحبٌبً

ًحرٌرًأبٌضًفستانًًأناًبسًٌلبسوًرحًأسودًكلنًبكرا

ًاألمٌرًمتلًناطرنًًبٌضاًبعلبةًمتقمًوإنت

ًالكبٌرًبعرسكًمشٌتناًترافقًالنحٌبًوأصوات

ً…بكٌرًمنًًأخدتكًبسًرصاصةًكانتًكبلًحبٌبً

 بجانًجورج جان 
ًمنًالمإلفةًعابلتهًفًًالرابعًالولدًوكانًهالكحالًف2ًًٕٙٔ-ٔ-ًٙفًًجانًولد

ً.وفتاتٌنًشبانًثبلثة

ً
ًالىًانتقلًثمًومنًالشباكًفرنًفًًالفرٌرًسٌدةًمدرسةًفًًدراستهًجانًبدء

ًجانًبدءًذلكًبعد.ًالتاسعًالصؾًأكملًحٌثًبعبداًفًًاألنطونٌٌنًالرهبانًمدرسة
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ًالمٌكانٌكًمجالًفًًالدكوانهًمدرسةًفًًالمهنًًتدرٌبه ًأنشؤً،22ًٕٔسنةًفً.
ً .لًٌإًاألكبرًأخٌهًمعًوبوٌاًحدادهًكاراج

222ًًٔسنةًفًًالموهبةًهذهًجانًوإكتشؾًاإلرتجالًًالشعرًإلقاءًهواٌاتهًمن
ًًفًًاللبنانًًللجٌشًاشعرً ًألقىًحٌن ًالتحرٌرًحربفترة ًتزٌنًالحٌنًذلكًومنذ.

ًٌحضرهاًالتًًالمناسباتًكلًجانًكلمات ًوروحهًالبدٌهةًبسرعةًجانًٌتمٌز.
ً.أشعارهًفًًوضوحًبكلًتظهرًالتًًالمرحة

 قصٌدة الكحاله هً االولى:

ًالؽٌماتًتٌبوسًعمشق ًبٌنطالًماًالؽالًًاألرز

ًمقاماتًأعلىًبتتصدر ًرجالًعندوًالؽالًًولبنان

ًاألوقاتًبكلًبتلبًًً مجالًبكلًهوالكحال

ًالذاتًمنًبتعطًًوللضٌؾ ًبالًوصفاًهنٌةًعٌشة

ًالراٌاتًللمجدًترفعً أجٌالًتربًًشٌوخًفٌها

ًرجاالتًلؤلمةًبتعطًً ؼبللًبتجنًًفكرًبتزرع

ًآٌاتًبؤحلىًوتجسدً الجمالًعلىًٌزاٌدًالسحر

ًحكاٌاتًبالمجدًإلهنً أبطالًتربًًبكرامةًوأمومة

ًصفحاتًتركتوًشوًبكتابًً قالًاللًًالتارٌخًوبٌكفً

ًبالساحاتًاألولىًتبقىًً أحوالًبكلًهوالكحال

  بجانً نعمه ندىالشاعرة 
ً واإلقامةًالمنشؤًلبنانٌة ًبجانًًشربلًمنًمتؤهلة،
ًالأبناءًلثبلثةًوأم ًفً ًتخصصت ًعربٌةالًلؽة،
ًعربًالًدباألو ًالناطقٌنًلؽٌرًعربٌةًلؽةًأستاذة،
كسروان،ًً–ًعٌنطورةًٌوسؾًالقدٌسًمعهدًفًًبها

ًوشاعرةًأدٌبة ًمنصورًمارًجمعٌةًفًًعضو،
ًًالعجزةًلرعاٌة ًمنًالعدٌدًعلىًحابزةواألٌتام،
ًالثقافٌةًالمإسساتًمنًالعدٌدًمنًالتقدٌرًشهادات
ً.والعربٌةًاللبنانٌةًواالدبٌة

 ما هً مإلّفاتها؟

ً-ًاألولًالجزءً-ًشعرًدٌوانً-ًالش مسًَتحتًًَإمرأة ً
ً ً٘ٔ-ًفٌدٌوً-ًديًفًًدي:ًًٌرافقهًٕٔٔٓ

ً الدٌوانًمنًقصٌدة

ًقصابدًمنًقصٌدةًً٘ٔلـًديًسًًٌرافقهً-ًًٖٕٔٓ-ًشعرًدٌوانً-ًالمستحٌلًَرُجل
ًالدٌوان

ً- ًٕٔٔٓجدٌدةًطبعةً-27ًً٘ٔشعرًدٌوانً-ًَنـَدٌـات

ً- ًٕٕٔٓ-ًالّثانًًالجزءً-ًالش مسًَتحتًًَإمرأة ً

ٌّـات ً- ًٕٔٔٓ-ًَصبـاِح

ً- ًٕٔٔٓ-ًالّندىًَمداِمع

ً- ًٕٔٔٓ-ًامرأةًسوانح

ٌّـات ـوِم ً- ًٕٕٔٓ-ًالطبعًقٌدً-ًعاشقةًٌَ

ً- ًٕٕٔٓ-ًالطبعًقٌدً-ًثابرةًرسابل

ً - ًٖٕٔٓ-ًاالعدادًقٌدً-ًالقلبًِمنًًَقراءات

ٌّدًُ ً- ًٖٕٔٓ-ًاالعدادًقٌدً-ًالَعواِصؾًَس
ً- ًٖٕٔٓ-ًاالعدادًقٌدً-ًالّصفاءًِمنًًَقاِدَمةً 

ً– ًٖٕٔٓ-ًاالعدادًقٌدً-ًالَممات..ًًحّتى..ًًَقصٌدة ً

ً

 جورج مطانوس منصور
ًأبوٌنًوبٌنًالحبًفٌهًٌعشعشًبٌتًف2ًًًٙ٘ٔعامًمنًالسبتًصبٌحةًُولدت
ًً.الفرحًوٌحترفانًالفنًٌهوٌان

ًكانًالذيًأبً"ًمجوز"ًنؽماتًعلىًوأصحوًالعذبًأمًًصوتًعلىًأنامًكنت
ً .بالفطرةًاألنؽامًٌعزؾ

ًفكانًتقرٌباُ،ًسنواتًثمانًعنديًوكانًبهاًوشعرتًالمواهبًهذهًداخلًًفًًتمًَفنًَ
ًأناًإننًًأدركتًأنًإلىًإنتباهًًٌجذبانًخاصًبشكلًوالزجلًعامًبشكلًالشعر
ًتنسابًاألفكارًراحتًوهكذا.ًشعرٌةًأبٌاتً ًإلىًأحاسٌسًًأترجمًأنًأستطٌعًأٌضا

ًفًًوأساتذتًًأهلًًمنًبتشجٌعً ًوطبعا ً
ًخاصةًبصورةً ًوًالمدرسة ًأألستاذ"ً
ً."عبدوًأبوًونبٌلًعساؾًجوزٌؾ

ًمعًًتكبرًاألمورًبدأتًالثلجًكرةًومثل
ًفًًساعاتًوًالمدرسةًفًًساعةً،ًوتنمو
ًالنصٌبًلهاًالعابلٌةًالحفبلتًوكانتًالبٌت،

ًأنًمنًًٌُطلبًكانًحٌثًالموهبةًهذهًمن
ًعلىًُوجد،ًإذاًالشّعارًمعًوأتبارزًأؼنً
"ًالحاجًجورج"ًالشاعرًالمثالًسبٌل

ً."سعدًرٌمون"ًوالشاعر

ً

اًٌسٌرانًللروحًإمتدادًهوًعنديًالشعرًألنًمستمرًوإننً اًوٌنطفبانًمع  ً.مع 

ً

ًالشعرٌةًمسٌرتًًٌلّخصًدٌوانًمنهاًأصنعًلكًًمإلفاتًًتجمٌعًعلىًوأعمل
ًإبنتًًإلىًبعديًمنًلتكونًربًًإٌاهاًأعطانًًالتًًالهبةًمنًحقًًوفٌتًقدًوأكون
ً.المسٌرةًلتكمل

 قصٌدة: ضٌعتً

ًأجداديًعهدًمنًبالمجدًمرّصعها  الواديًكتفهاًوًزؼٌرةًبضٌعة

ًعاديًمشًبلونًسماهاًولّون  بالنورًمشعشهاًرسمهاًهللا

ًإّراديًواألوؾًقصاٌدًٌلّحن  العصفورًنؽمةًعًالصبحًبتوعا

ًبداديًطفلًمنًصبلًترنٌمةًع  البخورًرٌحةًعًالمساًبتؽفى

ًسجاديًلؤلرضًخضراًومروج صخورًبدربوًٌحضنًٌهدرًوشبلل

ًمنقاديًللعزًًّأبطالًوشبابها  بلّورًوخدهاًمؽّنجةًوصباٌا

ًببلديًعًٌومًشًًتجًًبسًنصٌحة  مسحورًبالحلىًٌللًًساٌحًوٌا

ًبلٌسًلؽزًبثوبًعلٌهاًبتدخل تزورًضٌعتًًحبٌتًمرةًشًًإذا

ًالفاديًبعفّةًمنهاًبتعود

ً

 (كحالهرزق هللا )ٌوسف  الراحل الشاعر
ً ًالراحل ًالشاعر ًبٌن ًشعري ًحوار ًمن )*(ًًهللا رزق عبدهللا ٌوسفمقطع

ً ًبـ ًآنذاك ًًهللا رزق ضاهر هللا عبدًووالدهً،ٌوسف كحالهالمعروؾ ًعن)**(
ً:”الزواج“ًموضوع

ٌ كًمع عازيًدونًمنًحكٌاتكً(**) ًمقبولٌنًمشًب

كًٌوسؾًٌا  ًوعشرٌنًخمسًعمركًصار  جازيًبد 

كًٌوسؾًٌا  ًبتآذيًماًالجازيًو  جازيًبد 

اًقللًًوًشوفا  الممتازيًالحلوةًبنت   ٌ ًمٌنًب

ًللؽاٌهًبتتعبًالجازي صٌاحًدونًمنًبًًٌٌا (*)

ًمخبلٌهًتعلقلًًوال  مرتاحًفكريًخلٌلً 

ً والجاًًٌالراٌحًٌشم  التفاحًزيًواألعزب 

نً  ٌ احًخلٌِّ ٌ احًص ًالحلوٌنًورداتًقطؾ  ن

ًهالحكاٌاتًتحكًًإن ك الهماتًٌابوًالزمًمش (**)

ًمسكٌنًٌاًبتساويًشو الورداتًٌبسواًتُنفُرض 

ز (*) ًعٌشتناًوحلوه   منٌحاًشبوبٌتناًبعِّ

ًبٌعٌنًوًهللاًبٌدبِّر  وردتناًبتدبلًولما 

ًورداتكًٌبسواًلوما  عإفادةًبتحصلًما (**)

ًوحٌاتكًمنهمًوقطؾ  األٌاديًَمدًؼٌَرك 

ً  حكٌاتكًعالببلدي  فإاديًتحرقلًًرح 

ً صنٌنًمنًأبردًطبعكًو  عالببلديًحكٌاتك 

ًبؤعمالًًبستعجل  صارًماًشوًبتبالدًما (*)

ًالكحالًًوالدًبٌن معٌارًإبنكًتجعلًرح 

ًحالًًبقتلًرحًوًًحمقت  تخسرًرحًبقوالتك 

ًمجبولٌنًأحمرًبارود  النارًمنًحدًطبعاتً 

ًبعٌنٌكًتجؤورنًًوال إٌدكًردًوًالفردًُضب (**)
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ًسنٌنًثبلثًمنًتجوزت هٌكًطبعاتكًكانواًولو 

يًال (*) ًبتسودنًًوًبتزعلنً  الَصٌحةًتقٌمًقوِّ

ًعنًًحلًًحللكًو  تروٌحاًوًخنقاًجعلها 

ًالجنةًهلىًطلوعًوفٌها  ربٌحاًالجازيًكناًإن 

ًمنشافٌنًإهبلًٌكونوا  منٌحاًبنتًشًًشفلً 

ًالتعسٌرًبعدًتٌسرنا زعبلنًكانًإللًًقلبًًفرفح (**)

ًالبٌرًمنًجرتناًِسلمت  الؽفرانًنلناًوًُصلٌنا 

ًكتٌرًمنٌحاًبنتًهٌدي فبلنًبنتًمنشفلكًرح 

ٌ اًوعقبلت  النسوانًستًَمٌمتها  ًممتازٌنًب

ٌ اًوًستًإمها  نظٌرهًفًًماًوًشقرا (*) ًسٌدًب

ًعبٌدًفستقًومازتها البٌرهًشربًمنًأطٌب 

ًبترٌدًإنكانًؼٌراًشفلً  ؼٌراًشفلًًبترجاك 

ًمفتولٌنًوًشويًكبار  مناخٌراًعجبونًًما 

باًوما  خلقتهاًحلوهًٌابنً (**) ًصارًالًوًمتبلًتر 

ًعكارًوًصفٌتاًبتسوى  قامتهاًالنخلةًمتل 

ًكبارًمناخٌراًوبتقول رؼبتهاًماًنفسكًكانًإن 

ًالدببلنٌنًعٌونًإم جارتهاًعنًبتحكًًشو 

ًعٌلًًأحلىًوعٌلتها  جارتهاًمنهاًأظرؾ (*)

ًاللٌلًًأخظفهاًلروح  قامتهاًعوجاًلوما 

ًمٌلًًَفِردًعاًخصرا  مشٌتهاًالحظًتبقى 

ًملعونٌنًطبعاتاًعن  جٌرتهاًبٌحكولًًو 

ٌ كًبًًسنٌورهًفً (**) ًالمشمشًمنًأنهىًخدودا  ح

ٌِّكًبالبلطافة  ًقروشًعشرًومعاًحلوه  عاز

ٌ كًطاوعًوًطاوعنً  ًمؽشوشًبتكونًماًوًِمذا خ

ٌ كًمنًبتسمعًكنتًوإن  ًالربحانٌنًمنًبتكون ب

ًعالجخًوًعالبسطًعاٌش زالوًماً”ٌوسؾ“ًإبنك (*)

ًالفخًوسطًٌوقعًرحًوال  حالوًٌِعلِّقًرحًمش 

ًبٌتخًوًالمالًبٌروح مالوًعاًالقردًبٌاخدًما 

ًبٌلٌنًالًوًبٌحلًال  قبالوًالقردًبٌضلًو 

ًٌتروسًرحًماًوراسك ممقوتًطبعكً”ٌوسؾ“ًٌا (**)

ًهوسًأبجدًبتعرؾًماًو البلهوتًدرستًبتقللً 

ً تتجوزًبفوتكًما  الحوتًٌبلعنًًبدوًلو 

ًخٌاطٌنًوًمناحًٌبقوا بٌروتًبناتًعنًوبسمع 

ًملَذيًالصدقًأقوال  المبتوتًقولًبحكٌلك (*)

ًهالمزيًعٌشتهمًومن بٌروتًبناتًمنًتركنً 

يًعمريًبتوقؾ الطاؼوتًعفمهاًبتوضع  ًبعزِّ

ً فساتٌنًثبلثًبالشهرًو كبوتًٌومًوًبرنٌطةًٌوم 

 عماد رٌمون فغالً محفوظاتمنً...................................................ً

 متفرقات ...
 السلطة على صراع ، الالخدمة على تنافس
ًكلًفًًوالجماعات،ًاألفرادًبٌنًالتنافسًفلسفةًمعالمًترسًًاالنسانٌةًالحضارة
ًعلىًالخٌرًوأعمالًالخدمة،ًتقدٌمًمساربًجمٌعًوفًًوالبناء،ًالعملًمجاالت
ًالبذلًعلىًاالستطاعةًدرجاتًأقصىًوبذلًوالكبٌرة،ًالصؽٌرةًالمجتمعاتًصعٌد

ًمختلفةًومواهبًملكاتًمنًاإلنسانًلدىًماًتطوٌرًعنًٌسفرًمماًوالعطاء،
ًقوىًمنًالكونًفًًماًتسخٌرًفًًواالبتكارًلئلبداعًحتما ًًٌإديًالذيًومتعددة،
ً.ومثابرةًوبحثًومعرفةًعلمًإلىًتحتاجًوعدٌدة،ًكثٌرةًوأسرار
ًالروحًحٌثًمنًالصراع؛ًفلسفةًعنًواسعا ًًاختبلفا ًًتختلؾًالتنافسًفلسفة

ًكانًوانًوالثمرات،ًالنتابجًحٌثًومنًواألدوات،ًالوسابلًحٌثًومنًوالجوهر،
ًاألفرادًلدىًماًاستنفارًعواملًعنًالبحثًمسابلًفًًالتقاطعًبعضًهناك

ًأجلًمنًالواقعًتطوٌرًعلىًالحضًفًًواإلسهامًكامنة،ًقوىًمنًوالجماعات
ً.والفناءًوالضعؾًالهزٌمةًبراثنًمنًالنجاةًتحقٌق

ًاإلنسانًالنًالواحد،ًالصؾًتبلمذةًصعٌدًعلىًضرورةًالتنافسًبذرةًإشعال
ًفًًأقرانهًعنًالتقدمًإلىًوٌتوقًالفضل،ًمنًواالستزادةًالخٌر،ًحبًعلىًمفطور
ٌّدًأمرًفهذاًاألعلى،ًالدرجةًتحصٌل ًمشروع،ًنطاقًفًًتمًإذاًومطلوب،ًج
ًمنًوتخلوًوالرشوة،ًوالخداع،ًالؽشًمنًتخلوًالتًًالنبٌلة،ًالقٌمًدوابرًوضمن
ًتمنًًإلىًأوًباآلخرٌن،ًالضررًإلحاقًإلىًٌإديًالذيًوالبؽض،ًوالحقدًالحسد
ًأنًجمٌعا ًًعلٌناًٌحتمًمماًمقبولة،ًؼٌرًتصرفاتًذلكًٌستتبعًوماًالنعمةًزوال
ًالنزاهة،ًوضوابطًالعدالةًلمعاٌٌرًتخضعًالتًًالتنافس،ًثقافةًإرساءًفًًنتعاون
ًتجاوزًٌقبلًوالًالمراوؼة،ًأوًالجدلًٌقبلًالًوحاسما ،ًصارما ًًاتفاقاًعلٌهاًالمتفق
ً.األحوالًمنًحالًبؤيًالشرٌؾًالتنافسًقواعد
ًاالجتماعٌةًالمكوناتًبٌنًالصراعًفلسفةًعنًتماما ًًنبتعدًأنًٌجبًالصددًهذاًفً
ًالسٌاسٌةًاألحزابًأو ًحولًبجوهرهاًتدورًالتًًالفلسفةًتلكًمجتمعاتنا،ًداخلً

ًوتهمٌشهًاآلخرًإقصاءًوحولًجهة،ًمنًواحتكارهاًالقوةًأدواتًعلىًاالستحواذ
ًٌإديًالصراعًفلسفةًفًًاالستؽراقًأنًكماًأخرى،ًجهةًمنًالوجودًمنًونفٌه
ًوعدمًاآلخرًقبولًعدمًإلىًوٌإديًالعام،ًالشؤنًفًًالمشاركةًقواعدًتجاوزًإلى

ًًمجتمعنا،ًإدارةًمسإولٌةًتحملًفًًمعهًالتعاونًاستبعادًثمًومنًبه،ًاالعتراؾ
ًٌقودًسوؾًوهذا ًحتما ًًسٌإديًالذيًالتعنٌؾ،ًإلىًواللجوءًالقوة،ًاستخدامًإلىً
ًعملٌاتًوتوقؾًاالستراتٌجٌة،ًاالمورًادارةًعنًواإللتهاءًالمجتمعاتًهدمًإلى

ًعنًاإلنسانًًالعقلًتعطٌلًإلىًوٌإديًالمجاالت،ًجمٌعًفًًوالتطوٌرًالتجدٌد
ً.والتنمٌةًالبناءًفًًبدورهًالقٌام
ًونبتعدًوالحزبٌة،ًالسٌاسٌةًحٌاتناًفًًالتنافسًفلسفةًإرساءًإلىًماّسةًبحاجةًنحن
ًوأعرافه،ًالعادلًالتنافسًتقالٌدًإرساءًجمٌعا ًًعلٌناًٌحتمًمماًالصراع،ًفلسفةًعن

ًالسلٌمة،ًالموضوعٌةًالعلمٌةًالمنهجٌةًتلتزمًبحٌثًومعاٌٌره،ًضوابطهًووضع
ًوتحترمًوالكرامة،ًالحرٌةًقٌمًحفظًإلىًوتهدؾًالعدالة،ًدروبًفًًتسٌرًالتً

ًالقهر،ًوأسالٌبًالتسلطًوسابلًكلًمنًوتنفرًوالتجدٌد،ًاإلبداعًوتقدرًالعقل،
ًدرجةًكانتًمهماًوالفكر،ًالعقلًعلىًتحجرًوالًاإلرادة،ًمصادرةًعنًوتبتعد

ً.والسٌاسًًالفكريًوالتباٌنًاالختبلؾ
ًالجمعًًالوعًًمستوٌاتًوتطوٌرًالتعلٌم،ًمستوىًرفعًإلىًتحتاجًالتنافسًفلسفة
ًوالبحثًوالجماعات،ًاألفرادًبٌنًوالتؽافرًالتسامحًمنسوبًوزٌادةًاألجٌال،ًلدى
ًوالتشجٌعًالمسإولٌة،ًفًًوالمشاركةًالعام،ًالشؤنًخدمةًفًًالتعاونًصٌػًعن
ًالمخالؾ،ًالرأيًاحترامًمعدالتًٌرفعًالذيًالحضاري،ًالجماعًًالحوارًعلى

ًعنًالبحثًبهدؾًوالتعلقًاإلصؽاء،ًوحسًوالسهولةًباللٌنًصاحبهًمعًوالتعامل
ً.العامةًالمصلحةًوتقدٌمًوالصواب،ًالحكمة

ٌّزًإلىًذلكًإخراجًمنًإالًسبقًماًكلًٌتحققًال ًجٌلًخلقًأجلًمنًالممارسةًح
ًالتنافسًعبرًوالتعددٌة،ًالتنوعًفًًواالستثمارًاالختبلؾ،ًإدارةًعلىًقادرًجدٌد
ً.السلطةًعلىًالتناحرًولٌسًالعطاءًعلى

 ...لبنان  فً لإلعدام نعم
ًالعامةًالسبلمةًتهددًخطرةًجرابمًٌرتكبًمنًبحقًتطبقًجنابٌةًعقوبةًاإلعدام

ًالمجتمعًفًًاألفرادًوطمؤنٌنة ًتمسًالتًًالعقوباتًضمنًتصنؾًعقوبةًهً.
ً.لئلنسانًالجسدٌةًالسبلمة

ً

ًحقًالدولٌةًوالقراراتًوالمواثٌقًالمعاهداتًخبللًمنًالدولًًالمجتمعًكّرسًلقد
ًفًًبرزتًالدولٌةًالنزعةًوهذه.ًاإلعدامًعقوبةًإلؽاءًإلىًودعىًبالحٌاةًاإلنسان
ًوالسٌاسٌةًالمدنٌةًللحقوقًالخاصًالدولًًوالعهدًاإلنسانًلحقوقًالعالمًًاإلعبلن

ً.(لبنانًعلٌهًٌصدقًلم)ًالدولًًللعهدًالثانًًاإلختٌاريًوالبروتوكول
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ا فعاًل  عشرٌنًلنحوًكعقوبةًاإلعدامًعلىًاللبنانًًالتشرٌعًاستبقىًوقد ًٌّ ًنذكرً،جرم
ً"العقوباتًقانونًمن2ًًٗ٘المادةًنصًالمثالًسبٌلًعلى ًعلىًباإلعدامًٌعاقب:
ً:ارتكبًاذاًقصدا ًًالقتل

ًعمدا ً .ٔ
ًلفرارًتسهٌبل ًًأوًلها،ًتنفٌذا ًًأوًتسهٌبل ًًأوًلجنحة،ًأوًلجناٌةًتمهٌدا ً .ٕ

ًللحٌلولةًأوًفٌهاًالمتدخلٌنًأوًفاعلٌهاًأوًالجناٌةًتلكًعلىًالمحرضٌن
ً.العقابًوبٌنًبٌنهم

ً.فروعهًأوًالمجرمًأصولًأحدًعلى .ٖ
ً. األشخاصًنحوًالشراسةًأوًالتعذٌبًأعمالًعلىًالمجرمًإقدامًحالةًفً .ٗ
ًر.ج77ً/ٙ/ًٖٓتارٌخًًٓٔٔرقمًاالشتراعًًبالمرسومًالبندًهذاًأضٌؾ .٘

ًمعرضًفًًأوًوظٌفتهًممارستهًأثناءًفًًموظؾًعلىًًٕٓللعددًملحق
ً.بسببهاًأوًلهاًممارسته

ًؼٌرًمنًارتكبهاًلجناٌةًمنهًثؤرا ًًأوًالطابفًًانتمابهًبسببًإنسانًعلى .ٙ
ً.محازبٌهًمنًأوًأقربابهًمنًأوًطابفته

ً.المتفجرةًالموادًباستعمال .7
ً".معالمهاًإلخفاءًأوًجنحةًأوًجناٌةًمنًالتهربًأجلًمن .2

ًٕٕٓٓ-ٙ-ًٙتارٌخًالصادرًٕٕٓٓ/ًٕٕٗاألحداثًقانونًأنًإلىًاإلشارةًمع
ً.القاصرٌنًعلىًًاإلعدامًعقوبةًتطبٌقًبعدمًقضى

ًاإلعدام عقوبة ضد أو مع" ًالقانونًمنًالعقوبةًهذهًإلؽاءًمسؤلةًٌجعلًتساإل"
ً.فلسفًًطابعًذاتًاللبنانً

ًلهاًحدًوضعًعدمًوإنًالتارٌخ،ًفجرًمنذًموجودةًظاهرةًالجرٌمةًإنًالواقع،ًفً
ًالمجتمعًداخلًواضطراباتًفوضىًحدوثًإلىًٌإدي ًتدخلًمنًبدًالًلذلك.

ً .لهًالمناسبًالجزاءًوتحددًجرمًًفعلًكلًتنظمًوأسسًقواعدًلوضعًالمشترع

ًعدناًوإاّلًًالجرمً،ًالفعلًلردعًالمجتمعًبنظرًكاؾً ًجزاءًتحدٌدًٌجبًوبالتالً
ً.الخاصةًالعدالةًإلى

ًبحٌثًالؽابًشرٌعةًإلىًبالعودةًٌهددناًاإلعدامًعقوبةًإلؽاءًأنًٌتبٌنًعلٌه،ًوبناءًَ
ً.والثؤرًاإلنتقامًنحوًوساعٌةًحاقدةًعلٌهًالمجنىًعابلةًتبقى

ًإلىًٌإديًالًاإلعدامًعقوبةًتطبٌقًأنًالبعضًاعتبرًإذاًأخرى،ًناحٌةًمن
ًإللىًٌإدٌانًالًوتطبٌقهاًوجودهاًأنًنعتبرًأنناًإاّلًًالجرابم،ًمعدلًتخفٌض
ً.ارتفاعه

ًالشاقةًباألشؽالًوإستبدالهاًاإلعدامًعقوبةًإلؽاءًمسؤلةًفإنًذلك،ًعنًفضبَلً
ًلئلعدام،ًالمناهضًالرأيًأصحابًقدمهاًالتًًالحلولًضمنًوردتًالمإبدة
ًعلىًالضوءًتسلٌطًمعًتحقٌقه،ًمنًبدًالًخٌارًهوًالعقوبةًهذهًإلؽاءًأنًمعتبرٌن

ًمنًكاؾً ًعددًوتؤمٌنًجرمه،ًخطورةًإلىًبالنظرًالمجرمًمعًالتساهلًعدم
ًلمشكلةًحبّل ًًاإلعدامًعقوبةًإعتبارًٌصحًالًالنهًالمجرمٌنًلهإالءًالسجون
ً.السجونًإكتظاظ

ًعلٌهمًٌحكمًقدًالذٌنًالمجرمٌنًلحالةًٌتنبهواًلمًالرأيًهذاًأصحابًولكن،
ًوالخطٌرةًالبلمحدودةًالجرمٌةًنزعتهمًبسببًلكنًالمإبدةًالشاقةًباألشؽال
ً،(أخرىًجرمٌةًبطرقً ًأوًالحارسًقتلًبعد)ًالسجنًمنًالفرارًمنًمثبل ًًٌتمكنون

ًواإلرتباكًالناسًبٌنًالذعرًخلقًإلىًتإديًجدٌدةًجرابمًإرتكابًعلىًٌُقِدمونًثم
ًالمجرمًألنًالشاقة،ًاألشؽالًعقوبةًتردعهاًلنًالمجرمٌنًمنًالفبةًفهذه.ًالشدٌد

ًعلٌهًٌحكمًلنًمجدداًعلٌهًالقبضًألقًًلوًأنهًٌقٌنًعلىًسٌكونًالحالةًهذهًفً
ًاإلعدامًؼٌابًٌستؽلًلشخصًبالنسبةًاألمرًكذلك.ًالمإبدةًالعقوبةًهذهًمنًبؤكثر
ًإلقاءًوقبلًوجٌزةًفترةًفًًجرابمًعدةًارتكابًعلىًفٌقدمًالقانونً،ًالنصًمن

ً.ٌعدمًلنًأنهًمطمبناًاألمنٌةًالعناصرًقبلًمنًعلٌهًالقبض

ًالتشرٌعًًالنصًٌستؽلّونًأشرارًمجرمٌنًهكذاًمعًالتساهلًٌعقلًكٌؾًفنتساءل
ًفاسدةًخلٌةًٌشكلونًألنهمًرادٌكالٌةًبصورةًإزالتهمًمنًبدال ًًاإلعدام،ًمنًالخالً

ً.منهاًومٌإوسًًُالمجتمعًفً

ًاإلعدام،ًعقوبةًألؽتًالتًًالدولًمنًالكثٌرًفًًأنهًتبٌنًتقدم،ًماًإلىًباإلضافة
ً.(فرنساًفًًكما)ًامجددً ًبتطبٌقهاًوطالبواًمواطنٌهاًمنًالكثٌرًعاد

ًالمجرمًقتلًٌعنًًالًاإلعدامًعقوبةًتطبٌقًأنًالتذكٌرًمنًبدًالًالنقاش،ًنهاٌةًوفً
ًالعقوبةًهذهًٌستحقًجرمًًفعلًارتكابهًبسببًمعاقبتهًبل ًوجودًمنًوبالرؼم.

ًاحبرً ًالٌومًأصبحًالتشرٌعًهذاًأنًإاّلًًاإلعدامًعقوبةًعلىًٌنصًلبنانًفًًتشرٌع
ً .جدٌدةًجرٌمةًبحدوثًاإلعبلمٌةًالوسابلًعبرًٌومًكلًنسمعًولؤلسؾ.ًورقًعلى

ً!؟ًلبنانًفًًاإلعدامًأٌنًفنتساءل

ًاإلعدامًعقوبةًتطبٌقًوًالقانونًًالنصًتفعٌلًإلعادةًملحةًضرورةًنرىًلذلك
ًإذاًلئلعدامًسٌتعرضًبؤنهًالتفكٌرًبمجردًجرمٌةًفكرةًصاحبًكلًٌرتدعًحتى
اًبقً ً.الجرٌمةًارتكابًعلىًمصمم 

 ابً خلٌل حلٌم جورج........ً.........................................................

 الجمهورٌة قلب الكحاله
 ٖٕٔٓ اٌار ٙ رقم العدد فً خلٌل ابً عبدهللا جورج السٌد مقالة وتعلًٌقا على اتنوٌهً 
 .”الجمهورٌة حدود الكحاله“ بعنوان

ًهذهًااللؽاءًٌافطاتًعلىًمبلحظاتكًوأعجبتنًًوكثٌرا ًًجورجًٌاًاالمرًعنانً
ًقدٌمةًالمتعمدًوتجاهلهاًالكحالهًعلىًااللؽاءًفحربًنحوها، باألهانةًوشعرت
ًنتوقؾًصعدًعدةًوعلىًمستمرةًبؤنهاًوٌبدوًوداخلًًخارجًًوجهٌنًوذوًجدٌدة
ً.الحقا ًًبؤلتفصٌلًعندها

ًوأمرًًّأقسىًوجهًوأيًنبدأًأٌنًمنًاآلن،ًواسؤلكًدابما ًًنفسًًاسؤلًكنتًولكننً
ًالخراجًالىًالٌافطاتًمنًلبلدتنا؟ًالدنٌوٌةًالحدودًمنًنبدأًهلًعلٌها؟ًعلٌنا

ً،الخً...ًهعالًٌلمدٌنةًالصحٌةًوالمجاريًالعالًًالتوترًالىًالعربًًفؤالوتوستراد
ًوالًبٌافطةًتبدأًالًوالتًًالسامٌةًالمعنوٌةًحدودهاًمنًامًومتشعبةًكثٌرةًوهً
ًبخارطة؟ًتحدد

ًامً؟اوال ًًالطرٌقًٌافطةًعنًالمحذوفةًاسمهاًاحرؾًلبلدتناًنعٌدًانًنرٌدًهل
ًعّزتهاًمنًشٌبا ًًلبلدتناًًَّونردًالداخلٌةًااللؽاءًحربًلنوقؾًونتعاضدًنتعاون

ًًالمفقودة؟

ًامًتابهٌن؟ًمتناحرٌنًمشرذمٌنًمشتتٌنًالمهدورةًبلدتناًبحقوقًنطالبًأنًنرٌدًهل
ًتكّحلًمكانهاًالىًمهرولةً ًاالحرؾًلتعودًاالدنى،ًبالحدًولوًموحدٌنًالٌهاًنذهب

ً.الٌافطات

ًوانناًاالهداؾًولنفسًالموجةًنفسًعلىًتقرٌبا ًًبؤنناًٌنبإنًًتجاهكًشعوريًان
ًعلٌهاًالقٌمٌنًنشكر)ًاالعبلمٌةًالوسٌلةًهذهًعلًًّالمكان،ًنفسًمنًسنبدأ ًتكون(
ًبلدتناً...ًابناءًمنًالمحبٌنًالصادقٌنًكلًوبٌنًبٌنناًماًوصلًصلة

ً.األمرًٌعنٌهمًمنًمعًوصوالتًصوالتًفللمحبة

 بجانً لطفاهلل وسٌم...................................................................ً
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 رٌسٌتال "جاًٌ اللٌلة ٌسوع"

 

 
 الكحاله -النور  أمّ  السٌدة رعٌة تتشرف

 بدعوتكم لحضور رٌسٌتال مٌالدي
  "LA JOYAتحٌٌهًجوقةً"ً

  ٖٕٔٓكانون االول  ٗٔوذلك نهار السبت 
 مساًء فً كنٌسة الرعٌة 8الساعة 
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 والمرض الحرب ضحٌة ... حلم مشروع مرعب، بٌار-جان المهندس
 بٌار-نبذة عن جان

ًالمعهدًفًًدروسهًبدأً،9ٙٗٔ األول تشرٌن 8ًٕفًًمرعب بٌار-جانًدًَلًِوًُ
 الهندسةًفًًشهادةًعلىًوٌحصلًاللبنانٌةًالجامعةًفًًلٌتابعهاًاألنطونً،
ًالصناعٌة الكهربائٌة .ًالبواخر لتصلٌح البحرٌة المإسسة مدٌرًمنصبًشؽل.

ًوًنصار ٌوسف جاكلٌنًمنًبعدهاًتزوج ًفتٌاتًٗانجبا  كرٌستً إلسً، جسً،:
ً.ًوجٌنً

ًوإنتصاراتًإلىًطرٌقهًشقً ـفًًَالطاولة،ًكرةًرٌاضةًاستهوته ًوالَجدًًِّبالكدًًّأمجاد 
اًفارقةًعبلمةًأصبحًحٌثً،والتعب ًالتصلبًمرضًباؼتهًأنًإلىًاصعبً ًورقم 
ً.والعملٌةًالرٌاضٌةًرحلتهًناهٌا ًًاللوٌحً

  الرٌاضٌة؟ رحلتك بدأت عمر بؤي

ًرافقنً.ًبٌروتًالشبابًناديًفًً،العمر من ٙٔعشر  لسادسةاًفًًرحلتًًبدأت
ً  مارسٌلًالكبٌرًالمدربًمعًًوأكملًلً،ًمدربًكؤولًسنونو جوزٌفالسٌد

ً.برصومٌان

ً

 األولى؟ الدرجة إلى انتقلت متى

ً.العمرًمن2ًًٔعشرًلثامنةاًفً

 الطاولة؟ كرة فً لبنان بطولة تقام انذاك كانت هل

ًوالمنطقةًالشرقٌةًبالمنطقة“ًٌعرؾًكانًماًإلىًامنقسمً ًالبلدًكانًالشدٌدًلؤلسؾ
ً.منطقتناًأندٌةًمشاركةًعلىًالمبارٌاتًتقتصرًوكانتً،”الؽربٌة

 ذلك؟ معنى ما لبنان، فً top spin-أل فً العب أقوى كنت أنك مدربك ذكر

ًإذاًأنكًحٌثًواحد،ًأنًفًًوالهجومًالدفاعًبٌنًتجمعًضربةًهً top spin-لا
ً.بقوةوًهجومٌا ًًصدهاًعلىًقادرا ًًتكونًالخصمًمن coupée ضربةًتلقٌت

 بطوالتك؟ دامت متى وإلى بطولة؟ بؤول فزت عمر أي فً

ًسنتٌنًواستمرتًالعمرًمنًًٕٔوالعشرٌنًلواحدةاًفًًكنت ًفًًاننًًحٌث.
ًإلىًالتركٌزًعلىًقادرا ًًعدتًوماًالنظرًفًًمشكلةًأواجهًبدأتًوالعشرٌنًلرابعةا

ً.مرضًًاكتشفتًسنة،ًوبعدًأن،

ً

 اجانب؟ ابطال مع لعبت هل

ً.علٌهمًاللعبًمنًتمكنأوًضعفهمًنقاطًاكتشؾًأنًبسهولةًقادرا ًًوكنتًنعم

ًفاناًفًًإستمرٌتًلوًعالمٌةًبطولةًأحرزًأنًٌؤملًكانًمدربً ًمنًاللعب.
ًكانًإنًمدربً،ًٌرسمهاًكانًالتًًواإلستراتٌجٌاتًللتعلٌماتًالمطٌعٌنًاألشخاص

ًالمبارٌاتًفًًأوًالتدرٌباتًفً ًطٌعةًنبتةً ًكنتًاننًًلًًٌقولًكانًماًوبحسب.
ً.المناسبًالوقتًفًًوتنفٌذهاًالتقنٌاتًإستٌعابًعلىًقادرة

ً

 الٌوم؟ الطاولة كرة لعبة من نفسك تجد أٌن

ًٌبقى.ًالصحًًلوضعًًنظرا ًًاللعبةًهذهًممارسةًعلىًقادرًؼٌرًأصبحتًأناًالٌوم
اًالرٌاضٌةًأخبارهاًومتابعةًذكراٌاتًمنهاًلً  ٌ ًٌ ًمحل ًعلىًحابزًاننًًكماً،اوعالم

ً.الطاولةًلكرةًاللبنانًًاإلتحادًمنًإتحاديًمدربًشهادة

 الطاولة؟ كرة لعبة فً دوراً  تلعب أن قادًرا زلت ما هلواالن، 

ًاننًًحٌثًالطاولة،ًكرةًلرٌاضةًمحبةًشبابًبأدرًًّأنًزالتًوماًكانتًأمنٌتً
ًمجلتكمًوعبرًوانً.ًلبنانًًإتحاديًمستوىًعلىًنجوما ًًمنهمًاصنعًأنًعلىًقادر

ًمنًلٌستفٌدواًواحترمًاحبًالذٌنًالكحالةًلشبٌبةًوجعًصرخةًأطلقًالكرٌمة
ًالمتواضعةًخبرتً ًأيًدونًتدرٌبهمًمسإلٌةًعاتقًًعلىًأخذًأنًمستعدًأنا.
ًتطوٌرًكمنظمةًدورا ًًتلعبواًأنًواتمنىًالكرٌمةًلفتتكمًاشكرًواننًًكماًمقابل،
ًاألمنٌةًهذهًتحقٌقًعلى ًبلعبةًلٌستًهًًالطاولةًكرةًلعبةًأنًذكرهًالجدٌر.

ًقادرونًونحنًالرٌاضةًهذهًدعمًبلدتناًفًًالمعنٌٌنًكلًعلىًاتمنىًلذلكًمكلفة،
ً.العجاببًصنعًعلى

 الحالٌة؟ مهنتك هً ما

ً.هللاًخٌرًوكترًدكنجً

 الرٌاضة؟ عن لبنان فً المعنٌٌن إلى توجهها أن تحب رسالة من هل

ًولكنًعالمٌةًمراكزًإحتبللًعلىًقادرةًلبنانٌةًطاقاتًهناكًأنًأجدًبالتؤكٌد
ًولؤلسؾًلبنان،ًفًًالرٌاضةًإن.ًاللبنانٌةًوالدولةًةلمحلًٌّاًاألندٌةًمنًدعمًٌنقصها
ً.دولتناًإلىًبالنسبةًاألخٌرةًالمراتبًفًًتؤتًًالشدٌد،

 لجنة الرٌاضة فً منظمة تـطـوٌـر...................................................ً
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 مبوبةال كمعالناتإل

 أو لتروٌج إٌجار  –شراء  –بٌع 

 مإسساتكم التجارٌة عمل أو خدمات
 الرجاءًاإلتصالًبناًعلىًالرقم

ٖٓ27ٖ٘2ٔ - 7ٖٖٓٔ٘ٓٓ 
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 ذخائر القدٌس دون بوسكو تبارك ارضنا
اًلبنانًعاشهاًمجدً ًلحظاتًهً ًحّطتًعندماً،ًٖٕٔٓأٌلولًًٔاألحدًمنًبدء 

ًضمنًلبنانًفًًرحالهاًبوسكوًٌوحناًاإلٌطالًًالقدٌسًذخابرًحملتًالتًًالطابرة
"ًوفرحًإٌمان:ًبٌنناًبوسكوًدون"ًعنوانًتحتًالسالٌزٌانٌةًالرهبنةًأعّدتهًبرنامج
ً.ًٖٕٔٓاٌلول2ًًحتىًوامتدت

ً
ً

ً
ًالثانٌةًالمبوٌةًبالذكرىًلبلحتفالًاستعدادا ًًلبنانًاحتضنهاًالتًًالزٌارةًهذهًأتت

ًٕ٘ٔٓ-2ٔ٘ٔ)ًبوسكوًٌوحناًالقدٌسًلمٌبلد ًزارتهًالذي2ً٘الـًالبلدًوهو(
.ًاللبنانًًالترابًربوعًالىًمباشرةًالبٌضاءًروسٌاًمنًآتٌةً ًبهًوطافتًالذخابر
ًدونًٌُعتبرًوالتًًلبنان،ًفًًالسالٌزٌانٌةًالرهبنةًوضعتهًالذيًالبرنامجًوإندرج
ً.سنواتًثبلثًمنذًلهًاإلعدادًتمًًّعامًبرنامجًإطارًفًًومإسسها،ًشفٌعهاًبوسكو

ً
اًالشابةًالفبةًمنًسٌماًالًكثٌفا ،ًبالمشاركةًاإلقبالًوكان ًدونًالقدٌسًأنًخصوص 
ًلبنانًشبابًمنًكبٌرًعددًفتوافدًومعلمها،ًالشبابًأبوًبؤنهًمعروؾًبوسكو

ًفًًللشبٌبةًلقاءً ًالبرنامجًتضمنًًّالؽاٌةًولهذهًشفاعته،ًوالتماسًبذخابرهًللتبّرك
ً.المطلقةًشفٌعتهًمرٌمًالقدٌسةًٌعتبرًكانًكونهًحرٌصا

ً

ًماماًصدٌقات"ًالسالٌزٌانٌةًالجمعٌةًمنسقةًباسٌل،ًنجاةًالمحامٌةًأكدتًكما
ًالقداسةًدربًالٌومًتسلكًالتًًبوسكوًدونًوالدة"ً)مارؼرٌتا ًشعارا ًًاتخذناًأننا(

ًهوًالزٌارةًلهذه ًالٌومًأهمٌةًالىًركونا ًًفقط،ًالسماءًفًًالقدٌسونًٌلتقًًال:
ً.عناٌاًفًًبوسكوًودونًشربلًالقدٌسٌنًجمعًوالذيًالزٌارةًمنًاألخٌر

ً
ًهذاًفًًولهًالمتزّهدة،ًبوسكوًدونًحٌاةًفًًكبٌرةًمكانةً ًللشباب"ًأنًعلىًمشددة
ًشهٌرانًقوالنًالمجال ًعظٌماً  حباً  أحّبكم لكً شبٌبة   أنكم حسبً":  أعطنً"و"
ً".الباقً وخذ النفوس

ًالقداسة،ًأرضًلبنان،ًفًًوجدتًالٌومًالعالمًتجولًالتًًالمباركةًالذخابرًتلكًإذا ً
ًمقدسا ًًوعبقا ًًوتسامحا ًًحبا ًًثناٌاهًفًًوٌنثرًأٌامًعشرةلًٌحتضنهاًترابا ً ًوكان.

ًٌتضمنًزٌاراتًلعددًمنًالمناطق.ً:الزٌارةًبرنامج

ً

ً:برنامج هذه الزٌارة غنً ومكّثففكانً
ً.قرطباًفًًعونًمٌشالًالمطرانمعً:ًالحصون:ًاٌلولًٖ-ًٔاألحد

ً.معوضًجوزؾًالمطران:ًإهدن:ًاٌلولًًٗاألربعاء
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ً.العنداريًنبٌلًأنطوانًالمطران:ًكفرٌاسٌن:ًاٌلولًً٘الخمٌس
 .مطر بولس المطران: هالكحال: اٌلول ٙ لجمعةا

ًاٌلول7ًًالسبت ًحرٌصا: ًبهًٌحتفلًالذيًاإللهًًالقداسًٌلٌهًالشبٌبةًقاءل:
ًالراعًًبطرسًبشارةًمارًالبطرٌرك ًالصوانًضهر/ ًٌسوعً-روحٌةًأمسٌة:

ً.فرحً
ً.الفٌدار:ًاٌلول2ًًاألحد
ًأرماندوًالمطران:ًالفٌدار:ًاٌلول2ًًاإلثنٌن
ًنعمةًطنوسًاآلباتًً:عناٌا:اٌلول2ًًاإلثنٌن

ً

ًإللهاماتًإصؽابكًًَبواسطةًَمنًٌاًومعلَّمها،،ًالشبٌبةًأباٌاًباركناًٌاًدونًبوسكو،ً
ًهللاًحبًًّعبلمةًًَصرتًًَعصرَك،ًفًًالحٌاةًواقعًعلىًوٱنفتاحكًًَالقدس،ًالروح
ًالربًًّمعًالصداقةًمسٌرةًفًًمرشَدناًُكن.ًوالمهّمشةًمنهاًالفقٌرةًوخاصةً ًللشبٌبة
ً.الحقٌقٌةًالسعادةًونبعًًَحٌاتناًمعنىًإنجٌلهًوفًًفٌهًلِنكتشؾًٌسوع،

ًالحٌاةًفًًلنصٌرًهللا،ًمنًتلقٌّناهاًالتًًالدعوةًعلىًبسخاءًُنجٌبًلكًًساعْدنا
اًالٌومٌة ًمعًباإلتحادًوحماسةً ًبٱندفاعً ًوالعملًالوحدة،ًلبناءًٌسَعْونًًَأشخاص 
ًالحٌاةًعٌشًفًًالثباتًنعمةًلناًأُْطلُبًًْ.المحبةًحضارةًلبناءًجمعاء،ًالكنٌسة

،ًبمستوىًالمسٌحٌة ًالمعونةًأُمًًِّمرٌمًبشفاعةًوٱجعلناًالتطوٌبات،ًروحًحسبًعال 
اًبكًنلتقًًوقٌادتها ًأمٌن.ًالكبٌرةًالسماءًعابلةًفًًٌوم 

 جمعٌة المعاونٌن السالٌزٌان...........ً.............................................

 للبٌع مش أرضً
ًمسرحًعلىً،ٖٕٔٓتشرٌن الثانً  ً٘ٔالجمعةًٌومًالرحبانً غدي الفنانًأطلق
ًعرضًتمًاذً،األربعة الفرسانًبصوت"ًللبٌع مش أرضً"ًحملةًاألونسكوًقصر
ًوجوهًبحضورً،سرٌانً سمٌر المخرجًإدارةًتحتًبالعملًالخاصًالكلٌب

ًووسابلًالحفلًرعاةًإلىًإضافةًمدنٌة،ًوإجتماعٌةًإعبلمٌةًفنٌة،ًسٌاسٌة،
ً.اعبلمٌة

ًاألرض على الحفاظ أهمٌةًعلىًشّددًالذيًالرحبانً غديًبكلمةًالمإتمرًفتتحإ
ًوهوًٌَحَصلًالذيًمنًمخاوفًًهًًهذهًكلمتً"ًبٌعهاًٌحاولًمنًلكلًوالتصّدي
ًًًّحّتمًًَالٌوم،ًالوضعًتفاقُمًولكنًزمنًمنذًحاصلً  ًبالفن،ًالمعنًًواناًاقؾًانًعل
ًالمجتمعًومرآةًالقولًجرأةًهوًالذيًبالمسرحًوالموسٌقى،ًبالكلمة ًاصرخًانا.
ً"للبٌع مش ارضً:ًًارضهًببٌعًٌرؼبًمنًكلًبوجه

ً
 الًاالرضًمنًالرابعةًالبقعةًهذهًلبنانً،ًمشرقًًانسانً ًانا:ً"الرحبانًًوأضاؾ

.ًارضناًعلىًضٌوفا ًًلسناًانناًاإمنًانا.ًهللا نَِعمِ  من نعمة   هً بل بها، لنا فضل
ًلناًهًًاالرضًهذه ًنحنًانناًواإمنًاعتقدًزلتًماًبناًلحقًالذيًالدمارًرؼم.

ًسماءًتحتًومسٌحٌٌنًمسلمٌنًواخواتًاخوانا ًًمعا ًًسنعٌشًاالساس،ًاللبنانٌون
ً".بهاًخصّناًالتًًاالراضًًوفًًعلٌناًانعمهاًالتًًالصافٌةًهللا

ًُتحرقًأوًوالمفّرق،ًبالجملةًتباعًأراضٌناًستبقىًمتىًالى"ًتساءلًالّرحبانً
ًللنٌرانًطعما ًًأشجارهاًوتذهب ًسوىًلبنانًأرضًمنًواحدا ًًشبرا ًًأملكًالًأنا.
ًاحدًٌزاِحَمنًًانًوخوفًًاالخٌرة،ًالرقدةًفٌهاًسؤرقدًالتًًالصؽٌرةًالمساحة
ً."االٌامًمنًٌوما ًًعلٌها

ً
ًالرحبانًًوختم "ً ًواحد والهاجس واحد الخوف: ًهًًالحملةًهذهًانًمإّكدا ً"

ًما.ًالهٌنةًعًتبٌعاًوما.ًبتعطٌكًاالرضًاعطً"ًطوٌلًمشوارًفًًاالولىًالخطوة
ًنلتجٌبلًارضًدونًمنًببلدناًمنفٌٌنًنصٌرًبدنا ًباراضٌناًخدامًنصٌرًبدناًما.

ًاالموالًمنًحفنةًالجلًلؽٌرناًصارتًاللًًارضناًونحصدًننكشًونفلحًنزرع
ًبتخلّدًوالًبتدومًماًاللً ًهًًاالرضًوذلٌل،ًمرتهنًوتصٌرًارضكًتبٌعًال.

ًهًًوارضوًالروحًآمانًعندوًارضًعندوًاللًًواالستقرارًواآلمانًالحرٌة
ً.االخٌرًملجؤو

 "للبٌع مش/  للبٌع مش/  للبٌع مش ارضً

،ًتقضمًأراضًًالمسٌحٌٌنًمنًاراضًًبٌعًموجةًاللبنانٌةًالبلداتًمنًعددًتشهد
ًأقصىً ًالى ًوصوال  ًلبنان ًبٌروتًجبل ًالشحار ًبجزٌن، ا ًالجنوبًمرور  أقصى

ًكثٌرةًفًًالبقاعًالؽربًًوالشرقًًواالوسط. ًالشمال،ًكماًوٌتمًشراءًأراض 

لتصديًلهاًنتمنىًأنًتذّكرًهذهًاالؼنٌةًأصحابًاالراضًًباإلنتباهًلهذهًالموجةًوا
ًللحفاظًعلىً ًذاتها ببٌعًأرضهمًفقطًعندًالحاجةًالمادٌةًوفقطًلمواطنًمنًالبلدة

ًالهوٌةًوالدٌموؼرافٌا.

 نقالً عن جرٌدة النهار................................................................ً

 للموز فوائد ٓٔ على فتعرّ 
ًطوالًمتوفرًفهوًالسنة،ًفصولًجمٌعًبٌنًتجمعًالتًًالفواكهًمنًالموزًٌعتبر
ًفوابدًومنًاإلنسان،ًلصحةًالمفٌدًالحدٌدًمصادرًأهمًأحدًبؤنهًوأشتهرًالعام،
ً.الطبٌةًواألبحاثًالدراساتًمنًالعدٌدًعلٌهاًأجمعتًوالتًًالموز

ً
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ًبـًتعرؾًالتًًوالسكرٌاتًوالمعادنًالفٌتامٌناتًمنًالعدٌدً:الطاقة ٌجدد -ٔ
ًللطاقةًطبٌعٌا ًًمصدرا ًًتعتبرًالموزًعلٌهاًٌحتوىًوالتًًوؼٌرها،ً”اإلنولٌن“

ًالموزًمنًثمرتٌنًفتناولًصباح،ًكلًبداٌةًمعًخاصةً ًالجسمًٌحتاجهاًالتً
ًلممارسةًحتىًأوًالعملًإلىًلئلنطبلقًالبلزمةًبالطاقةًالجسمًإلمدادًكافٌتٌن

ً.الصباحٌةًالرٌاضة
ًاألكثرًالفاكهةًٌجعلهًالبوتاسٌومًعلىًالموزًإحتواءً:الدموٌة الدورة تنظٌم -ٕ

ًعلىًالحفاظًعلىًٌساعدًمماًالجسمًداخلًالدموٌةًالدورةًتنظٌمًفًًفاعلٌه
ً،ًالمخًإلىًجٌدًبشكلًاألكسجٌنًوإٌصالًالقلب،ًلضرباتًالطبٌعًًالمعدل

ً.للجسمًالبلزمًالماءًتوفٌرًفًًٌساهمًكما
ًعوضا ًًوذلكًاإلمساك،ًمنًٌعانونًللذٌنًبتناولهًٌُنصحً:جٌدة ألمعاء هام -ٖ

ًتنفع،ًمماًأكثرًتضرًكٌمٌابٌةًموادًعلىًتحتوىًالتًًاألدوٌةًوصؾًعن
ًمنًٌحتوٌهًلماًاألمعاءًصحةًلتعزٌزًطبٌعىًدواءًبمثابةًٌعدًالموزًأنًفنجد
ً.الطبٌعٌةًاألمعاءًوظابؾًعلىًالحفاظًعلىًتساعدًألٌاؾ

ًالترٌبتوفان)ًلمادةًجٌدًمصدرًالموزً:لألكتئاب مضاد -ٗ ًمادةًتوفرًالتً(
ًفعندًبالسعادة،ًاإلنسانًبشعورًوالمرتبطةًبالجسمًالموجودة(ًالسٌروتونٌن)

ًالسٌروتونٌن)ًنقص ًفًًاألنسانًلٌبقىًبتعوٌضهاًالموزًٌقومًالجسمًفً(
ًكمضادًالموزًبتناولًاألطباءًٌنصحًلذلكًالنفسًًوالهدوءًالرضاًمنًحالة

ً.لؤلكتباب
ًالشعورًمنًالتخلصًعلىًالحاملًالمرأةًالموزًٌساعدً:الحمل غثٌان ٌقاوم -٘

ًمنًاإلنسانًتخلٌصًعلىًوقدرتهًالمعدة،ًتهدبةًطرٌقًعنًالصباحًبؽثٌان
ً.بالحموضةًالشعور

ًمادةًطرٌقًعنًللمعدةًالداخلًًالؽشاءًٌحمىًحٌثً:المعدة قرحة ٌعالج -ٙ
ًكماًللقرحة،ًالمسببةًالبكتٌرٌاًمنًالمعدةًتخلصًمكوناتهًفًًتدخلًكٌمٌابٌة
ًمنًوٌقللًالداخلًمنًالمعدةًٌؽلؾًعازلًؼشاءًتكوٌنًعلىًالموزًٌساعد
ً.بالحموضةًوالشعورًالمعدةًتهٌج

ًاألمراضًمنًالوقاٌةًعلىًالموزًٌساعدً:القولون سرطان من ٌقً -7
ً”اإلنولٌن“ًمادةًعلىًٌحتوىًفهوًالقولون،ًسرطانًوخاصةً ًالسرطانٌة
ًٌسمىًماًمكوناتهًفًًٌدخلًأٌضا ًًعام،ًبشكلًالسرطانًلمرضًالمضادة
ًالخبلٌاًوتكاثرًظهورًمنعًعلىًٌعملًالذيً”البٌوتٌرٌك“ًبحامض

ً.السرطانٌة
ًحٌثًالتفاحًبعدًبالحدٌدًؼنٌةًفاكهةًأكثرًثانىًالموزًٌعدً:بالحدٌد غنى -2

ًالهٌموجلوبٌنًإنتاجًلتعزٌزًالبلزمًالحدٌدًعلىًالحصولًعلىًالجسمًٌساعد
ً.الدمًفقرًمنًٌعانونًالذٌنًاألشخاصًاألطباءًبهًفٌنصحًالدم،ًفً

ًالبناءًعلىًٌساعدهمًحٌثًلؤلطفالًالتؽذٌةًخبراءًبهًٌنصحً:العظام ٌقوي -2
ًالدسم،ًكاملًالحلٌبًمعًضربهًبعدًتناولهًطرٌقًعنًلعظامهم،ًالسلٌم
ًمعًولكنًالعظامًترققًلمقاومةًالسنًلكبارًالشرابًبهذاًٌنصحًأٌضا ً

ً.الدسمًخالًًبالحلٌبًالدسمًكاملًالحلٌبًإستبدال
ًفًًكبٌرًبشكلًالموزًفًًالمتوفرًالبوتاسٌومًٌساهمً:الكولٌسترول ٌخفض -ٓٔ

ً.الشراٌٌنًبجدرانًترسبهًٌقاومًكماًالضار،ًالكولٌسترولًنسبةًتخفٌض
ً
 لجنة الصحة فً منظمة تـطـوٌـر...................ً.................................
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10 Wedding Etiquette Tips  

Weddings are splendid occasions and even on a tight budget, many 
still manage to create a fairytale celebration. But having the best 

venue and a wonderful wedding dress are not the only things that 
you should pay attention to. 

 
The right impression and showing respect to your guests is 
paramount to ensuring that your wedding celebration is a success all 
around. And the same applies to guests. 

1. It is of the essence that you should send out invitation cards 
well in advance. When you do set the date, you need to inform 
the invitees 4-5 months in advance so that they can save the 
date. The cards can be sent 4-6 weeks before the 
celebration. 

2. As an invitee, when you receive the card, you need to answer 
as soon as possible, that is a week or 10 days from receiving 
the card. Do not leave it till the last minute, as the organizers 

need to know the number of people attending so that they make 
the proper arrangements. 

3. When you say you are attending, never cancel last minute or 

send someone in place without letting the bride or organizers 
know in advance. 

4. As the bride or organizer, always make sure that the seating 
arrangements are done according to protocol. This means 

that those closest to you, senior members of the family and the 
VIP guests feel special and appreciated by placing them either 
on your table or near your table. I am sure many still complain 
or feel offended no matter what you do! 

5. As a guest, and especially the ladies, it is very important to 
realize that this celebration is mainly for the bride. So don’t try 
to overshadow her by going overboard with your dress or 
even wearing white. White is specifically reserved for the bride 
on that day. You have been warned! 

6. Also, guests should always behave appropriately and not 

create scenes or take too much attention from the newly 
married couple by acting in an uncivil way or creating a bad 
atmosphere. 

7. As a bride, you may wish to take a second white dress, 

maybe a cocktail dress, in case your original dress is torn or 
spoilt. 

8. If your wish to gift the happy couple, you can do so as 
requested on the card or at least after the wedding. Some 
prefer to do it before the wedding day, that is fine but never 
bring your present with you on the day. 

9. When the wedding card states that you and one companion are 
invited, do not bring anyone else such as your children or 

parent. Unless, the card specifically mentions you and your 
family then all those in your household are also invited. 

10. Last but not least, as the newly married couple, you need to 
send out a “Thank you” note to all those who attended and 

especially those who sent you a gift. It is preferable to make it 
personal and written in your handwriting. If this is too much for 
you, then at least leave a personal message of appreciation. 

…………………………………………...…..… Sarah Philippe Zoghbi 

 

ًتبؽتـط ًال ًحكومٌة، ًؼٌر ًمنظمة ًرقمًًًـوٌـر" ًوخبر ً)علم الربح
ًخدماتها7٘2ًٔ ًواضعة ًالمحلً، ًاالجتماعً ًالنشاط ًلتفعٌل ًتعمل )

 متدادًالوطن.افًًمتناولًجمٌعًاللبنانٌٌنًعلىًًالمتنّوعة

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

    

 :الموقع االلكترونً
www.kahale.net/shoufimafi 

ً            :البرٌد االلكترونًللتسجٌلًعلىًقابمة
shoufimafi@kahale.net 

علىًالنسخةًااللكترونٌةًًعلىًالحصول ناسالًوشّجع،ًكن صدٌقاً للبٌئة

 .عند اللزوم االالنسخة الورقٌة طلبًوعدمً
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Jesus Christ is coming to town  


