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  العدد إفتتاحيّة

بحث عن ھويّة الُمواطنة الضائعة بين توصيفات  زلنا في لبنان ن��ننا 
كٌل على جبھته الداخلية ين ُمصطفِّ وال ختلفينالفرقاء السياسيين المُ 

  المتقاطعة دوماً مع جبھات إقليمية أو دوليّة،

رفعنا شعار بناء الدولة المدنيّة العادلة ومجتمع ا@نسان، كل �ننا و
وبادرنا إلى خوض تجربتنا التطويرية لمجتمعنا  ،نسانوكل ا@ ،إنسان

مجموعة من البرامج والمشاريع وات من خIل نمنذ أكثر من عشر س
  على الصعد القانونية والتربوية والصحيّة والتثقيفية،والنشاطات 

وعيه تطوير التفكير والتعبير وا@يمان و بحرية ا@نسان فينؤمن  ناو�ن
والروحي، على طريق تطوير الوعي العام ا�جتماعي والسياسي 

  لمجتمعه،

حافظ يحمي ويُ كمدخل  والمجاني بالعمل التطوعيزلنا نؤمن  �و�ننا 
   ،Iعنفيّةالالَعلمانيّة سيرتنا مَ  رسالتنا ووضوحعلى صدق 

نشر ثقافة التعبير بالكلمة، التزامه ب" تواصل مدني" منبرتابع اليوم يُ 
  .ھمومه وحاجاته، والتعبير عن رأيهلعرض ُمجدداً للشباب  ويفتح الباب

جدد على أمل أن نشجع، بالكلمة وبعملنا الميداني الشباب المنكفئ ليُ 
والتحركات الَمطلبيّة  في المشاريع والنشاطاتجدداً نشاطه وينخرط مُ 
  .والحقوقية التغييريّة

    ز***

  باسل عبدهللا                                               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدنيتواصل 

  
  أسرة التحرير

  
  باسل عبد�

  
  أديب محفوظ

  
  رانيا حمزة

  
  منار قاسم
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  :عادللبناني  انتخاباتمن أجل إقرار قانون 

      

  تصميم عمر مكاوي 

  

  روني ا>سعدتصميم 

  

  على طريقتھم
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  باسل عبد� إعداد

  لتيار المجتمع المدني ث<ث ورشات عمللقاء ط<ب الجامعات حول العلمانية في 

ث,ث ورشات عمل لط,ب الجامعات  ٢٠١٢نظم تيار المجتمع المدني، في شھري أيلول وتشرين ا#ول 
عن العلمانية ومفھومھا ووسائل عمل الط,ب في الجامعات على الثقيف حول المواطنية، شارك فيھا 

ل ھؤ<ء الط,ب فيما بينھم من خ,ل لقاءات ُمكّملة ويتابع التيار تواص. طاللبة وطالباً  ٨٠أكثر من 
  .دورية

  ٢/٩/٢٠١٢و ١ولى ورشة العلمانية ا>

  مشروع التربية على المواطنية في المدارس

تيار المجتمع المدني في  ت لجنة التربية فيالمواطنية في المدارس نظمفي إطار مشروع التربية على 
أّي مواطن ننشئ؟ و#ي : التربية المدنية في المدارس"ندوة تحت عنوان  ٧/١١/٢٠١٢في  التيار مركز
 المواطنية في مجتمع الطوائفعلى التربية  أنطوان مسّرة بمداخلة حول الدكتورشارك فيھا  "وطن؟

، النظام التعليمي في لبنان والمعوقات التي تحول دون تنشئة خيرية قدوح بمداخلة حول الدكتورةو
وقد . كيف ينطبق على المجتمع اللبناني: مفھوم المواطنية في تنّوعهبمداخلة حول  وفاء شعبان الدكتورةو

  .أساتذة المدارسمن حضر اللقاء مجموعة 
  

أستاذاً  ٤٠ورشة عمل في جبيل شارك فيھا  ٢٠١٢كانون ا#ول  ٣٠و ٢٩و  ٢٨وقد نظم التيار في 
تحضير  ، وسيتم على أثر ھذه الورشةالمواطنة للمرحلة الثانوية ا�نشطة المساندة لمفھوم تناولتوناشطاً 

   .كتاب التربية الوطنية والتنشئة المدنيةول مساندة لمفھوم المواطنةكتيب 

 المجتمع المدني نشاطات
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  ٣٠/١٢/٢٠١٢و ٢٩و  ٢٨التربية ورشة 
  

  ا7نتخابيالحملة المدنية لEص<ح  -مسيرة من أجل قانون نسبي لEنتخابات

مسNيرة مNن أجNل إقNرار قNانون نسNبي  ١٣/٥/٢٠١٢نظمت الحملة المدنّية لOص,ح ا<نتخابي يوم ا#حNد 
ل,نتخابات ومن أجل سلة من المطالب اQص,حية في ا<نتخابات، وقNد سNار فNي المسNيرة حNوالي ا#لNف 

باتجاه مقر مجلNس وسط المدينة،  وسارت نحومن منطقة الصنائع في الحمرا  ، وانطلقت المسيرةُمشارك
  .النواب

  :الذي جاء فيه بد� بيان المسيرةميادة عالناشطة  وقد تلت

نحن مجموعة من المواطنين والمواطنات والجمعيات والحركات المدنية، نؤكد على حقنا بNإقرار قNانون "
  : انتخابي عصري يضمن عدالة التمثيل، نريد قانون ديمقراطي

  سنة ٢١وال  ١٨ال   يمنح حق اQقتراع للشباب بين سن -

   حق أصحاب الحاجات اQضافية وذوي اQعاقة بأن يقترعوا باستق,لية وكرامة َيحترم -

  َيضمن سرية ا<قتراع من خ,ل إعتماد ورقة اQقتراع المعّدة سلفاً وغيرھا من التدابير -

  يحّد من سلطة المال ا<نتخابي -

  ."الُمرشحين مساحات متساوية في ا<ع,مَيمنح جميع  -

علNى صNعيدين، أّول تثقيفNي تعريفNي عNن ا<صN,حات  وتتابع الحملة المدنية لOص,ح ا<نتخابي تحركھا
ا<نتخابية وقانون ا<نتخابات النسبي وأھميتNه فNي بنNاء المNواطن المسNؤول فNي دولتNه، وثNاٍن عملNي علNى 

  .ا#رض من خ,ل نشاطات ضاغطة ومن خ,ل لقاءات مع النواب لدفعھم Qقرار ھذه اQص,حات
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  رانيا حمزةأجرت المقابلة 

  عن الثورات العربية والمجتمع المدني في لبنانالمطران غريغوار حداد بلة مع قام

منذ اكثر من نصف قرن شكل المطران غريغوار حداد، ظاھرةً فريدة نمت من داخل المجتمع اللبناني الذي 
يتغذى على مرض عضال أA وھو الطائفية، وإذ به يخرق كل القواعد المورثة وينطلق بمبادئ متحررة تدعو 

من جعل البلد مشاع  بوجه كللصرخة يشكل اوالى قيام مجتمع مدني يْؤمن بالمساواة والعدالة بين جميع أبنائه، 
  .له لتحقيق مصالحه وتعميق نفوذه

ل مصراً على ان اوعلى الرغم من مرور عقود من النضال، اT أن قلب المطران حداد مازال ينبض باQمل، وماز
واليوم في خضم ما يشھده العالم العربي من أزمات . الشباب عنصر ھام وفعال يعول عليه في بناء الوطن

  .روب مازال يؤمن بأن الحّل يكمن في المجتمع المدني الناشط والفعال الذي يسعى الى التغيير نحو اQفضلوح

  المطران غريغوار حداد في غرفته في بيت السيدة

  :لقاء مع المطران غريغوار حداد ھذا نصه" تواصل مدني" نشرةكان ل

إحتجاجات وتحركات ھو ثورة شعوب تحاول تغيير ل باTمكان اعتبار ان ما يحدث في الدول العربية من ھ◙ 
ن ما يحدث في الدول العربية ھو جنون، كل ثورة تحمل في طياتھا عناصر سلبية وأخرى إيجابية، أنا � إ بaدھا؟

يمكنني تقييم ما يجري في تلك البلدان �نني لم أزرھا وبالتالي لم أجر دراسة �وضاعھا في ظل ما تشھده من 
  .تحركات

أيك ما الذي يدفع بالشعوب الى ھذه التحركات، ھل ھو الطموح والسعي نحو الحرية أم ھي اQوضاع بر◙ 
أكيد، إن ا�وضاع ا@قتصادية تؤثر في تحركات الشعوب والثورات التي تحدث في العالم  اTقتصادية أم ماذا؟

جزون عن إيجاد الحلول المناسبة لھا، العربي، إذ يعاني الناس في المجتمعات العربية العديد من ا�زمات التي يع
وھم من خIل الثورات التي يلجأون إليھا يحاولون العثور على مخرج لكل ما يعانونه، ولكن كما ھو متعارف 

لكن الذي يحدث في البلدان العربية حالياً، وا�زمة التي تمر بھا . عليه فإن كل ثورة تضم السلبيات وا@يجابيات

 بلةاُمق
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من ھنا ضرورة  .سلبيات فيھا تطغى على ا@يجابيات مما ينعكس سلباً على اmمال المرجوة منھاالبلدان العربية، ال
البحث تفعيل عمل المجتمع المدني وإحقاق المساواة داخل ھذه المجتمعات بين جميع ا�فراد وعندھا يصبح ھناك 

  .إمكانية @عادة بناء دولة حقيقة على أيدي أفراد متساوين مع بعضھم البعض

العديد من المشاريع بالنظام  قام ما رأيك بالذي يحصل اليوم في سوريا وما تشھده من أحداث أليمة ؟ ◙ 
إستخدام القوة والعنف ضد الشعب ما جرى مؤخراً من أحداث، ومواجھته ب، ولكن التطويرية في سنوات السابقة

إستفھام بشأن مستقبل سوريا، خاصة  وسقوط آmف الضحايا والقتلى ھو أمر غير مقبول، مما يطرح عدة عIمات
  .القصة في الدول العربية بدأت على نحٍو عفوي ولكنھا لم تعد عفوية. في ظل التدخIت الخارجية فيھا

برأيك في ظل ما يحدث في الدول الى أي درجة تجد أن المواطن أو الشباب بحاجة لfنتماء والمشاركة في  ◙
التي � دواء لھا سوى  اء من أجل الشفاء منه، وكذلك ھي الطائفيةإن المرض بحاجة لدو المجتمع المدني؟

قيام الدولة المدنية، فكلمة علمانية قد ترعب البعض وتدب الخوف في قلوبھم �نھا قد تصنف ضمن و العلمانية
الذي " ةالعلمانية الشامل"خانة ا@لحاد مع أن ھذا ا�مر غير صحيح إطIقاً، وھذا ما سبق لي أن شرحته في كتاب 

  .يتبناه تيار المجتمع المدني

 يلجأوا عليھم أنما ھي الكلمة أو النصيحة التي تود توجيھھا الى الشعوب العربية اليوم وفي ظل ما يجري؟◙ 
و� تستوي الحسنة و� السيئة ادفع بالتي  { } إن هللا � يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسھم{ الى القرآن الكريم،

، فاv أكبر من الحسابات الضيقة التي � ترى أبعد من }ھي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم 
اياھم التي � تخطط للمستقبل �نه يتم اللعب به من قبل الدول التي لدى كل واحدة منھا مصالح الزعماء ونو

  .مصالح خاصة تسعى الى تحقيقھا

وضع اTخوان المسلمون الدستور الجديد في مصر وضربوا بعرض الحائط المجتمع " هللا وأكبر"لكن بإسم ◙ 
ھنالك مواجھة حقيقية في الشارع، وطبعاً أجد أن  ؟ليتظاھرالشعب مجدداً الى الشارع المدني وبالنتيجة نزل 

  .لكن بالوسائل الIعنفية -الواقعالنزول الى الشارع للتظاھر أفضل من السكوت والقبول با�مر 

يجب تشكيل حالة إصIحية للمجتمع  لنعود قليaً الى الوراء ونسألك، لماذا أسست تيار المجتمع المدني؟◙ 
للمشاريع ا@صIحية الIطائفية  عيلعب تيار المجتمع المدني دور الجامع للقوى المدنية والجام الطائفي، ونأمل أن

  .ويكون بمثابة الجواب على جميع المساوئ التي يقوم عليھا المجتمع الطائفي

نعم، واكثر  خرط في أنشطته؟نھل تعتقد ان المجتمع المدني مستمر، وانه مازال ھناك من يريد أن يعمل وي◙ 
من ذي قبل، لكن ما ينقص المجتمع المدني ھو التنسيق الكامل والمستمر بين كافة أطيافه، والتواصل الدائم بين 

  .الجمعيات والتشبيك فيما بينھا حتى الوصول الى عمل مشترك وتتمكن من إحداث التغيير ا@يجابي في لبنان

 ونھاو تؤمن لھم الوساطة التي يحتاجأQنھا تقدم لھم المكاسب المادية  الى اAحزابينتسب الشباب كثير من ◙ 
ھم من من كل ھذه التقديمات، فالفكر أالفكر ؟ لشبابيقدمه تيار المجتمع المدني لسفما الذي ... لتولي وظيفة إلخ

ني يھدف نشطة تيار المجتمع المدني ھو عمل تطوعي مجاأھو الذي يغير المجتمع، ا@سھام والمشاركة في 
  .المشاركين فيه الى تغيير المجتمع، وعلى ھذا ا�ساس ينتسبون إلى التيار

ما الكلمة او النصيحة التي تود توجيھھا للشباب عبر نشرة  ھل مازال ھناك أشخاص يحلمون بالتغيير؟◙ 
خمسين عاماً ن يزورونني ويقولون لي أن ما أخبرتھم عنه قبل وكثير. نعم وأكثر من ذي قبل ؟"تواصل مدني"

ن التواصل ھو الوسيلة للوصول إ .ا@يمان بالقضية التي نعمل �جلھالى إلتالي إن ا�مر يحتاج يتحقق اليوم، وبا
فتيار بالتنسيق ثم التنسيق وانعاش روح التطوع لديھم  الشباب الى اكبر عدد من الجمعيات وا�حزاب، أنصح

  .ھو مكان يجتمع فيه كل فرد يسعى ويطمح لتغيير مجتمعه نحو ا�فضل المجتمع المدني
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  ٢٠٠٩مرة منذ اQستق,ل وحتى آخر إنتخابات نيابية عام 
واللبنانيون ينتخبون ويتذمرون بنفس الوقت من عدم قدرتھم < 

  
 جدول

  ١رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

جدول 
  ٢ رقم

  

  

  

  

  

  

  منّسق الحملة المدنية لOص,ح اQنتخابي

  نقص حاد في الديموقراطية ..

مرة منذ اQستق,ل وحتى آخر إنتخابات نيابية عام  ١٣ع الى صناديق اQقتر
واللبنانيون ينتخبون ويتذمرون بنفس الوقت من عدم قدرتھم <  ١٩٤٧فمنذ العام  

  .على إختيار ممثليھم بشكل صحيح و< على المحاسبة

٢٠١٢ 
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منّسق الحملة المدنية لOص,ح اQنتخابي - روني ا#سعد

  
..تخمة في ا7نتخابات

لى صناديق اQقترإم اللبنانيون أقدَ 
) .٢و ١جدول رقم (

على إختيار ممثليھم بشكل صحيح و< على المحاسبة
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في السلطة وفي الموجودة (للقوى السياسية " شكلية "شرعية وانين اQنتخاب ومازالت وسيلة كانت ق
) ٣جدول رقم (نظرة سريعة على تقسيمات الدوائر وعدد المقاعد . Qعادة إنتاج سيطرتھا) المعارضة

المعروفة (اQنتخابات في لبنان وسيلة شرعية، ضرورية ومؤقتة إذ أن نتائجھا . تحسم وتؤكد ما سبق
  .< يّعول عليھا دائماً، فا#ساس ھو التوافق السياسي) أص,ً 

إنھا وسيلة القياس ا#ھم لمزاج وإتجاھات الرأي العام، إنھا . د ورقة وصندوقخابات ليست مجراQنت
إنھا . ا#ساس الشرعي لشرعية كل المؤسسات الدستورية وعلى رأسھا السلطة ا#م أي السلطة التشريعية

  .إنھا مستقبل الناس وحياتھم اQقتصادية والمعيشية .محاسبة الناس لقياداتھا
  

  :٣رقم جدول 

  
لجان تم . بقانون ساري المفعول المعروف بالستين والمطروح ليس أفضل منه ٢٠١٣أمامنا إنتخابات 

: المصطلحات أيضا حاضرة كالعادة. و دائماً جاھز كالعادةيتشكيلھا والوقت يضيع كالعادة والسينار
التوافق معدوم، المصلحة الوقت داھمنا، الوضع الداخلي < يسمح، تأجيل اQنتخابات، ا#من مفقود، 

  ...المشتركة، الصوت المسيحي
  

  . الديموقراطية: تعددت اQنتخابات والمفقود واحد
  

  ر ھذه العادة؟فھل سنغي̀ 
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  زواج مدني في قبرص :بال ووليدِن

  تحقيق منار قاسم

  كيف تعّرفتم على بعض ؟ : س

  acceptعندما قالت لي صديقتي أن فارس ا#ح,م ينتظر مني   (Vienna)كنت في فييّنا  :بال ِن 
  . وكانت ا#حاديث الُمطولة فاللقاءات والحب أخيراً   ADDفكان الـ    FACEBOOK على ال 

  ين ؟ ھل تعتبرون أنفسكم بعيدين عنه ؟ أخبروني عن ع<قتكم بالدِ 

ة أو ما نحب أن نسميه  المبادئ وا#خ,ق زوجتي وأنا قد تربينا على المبادئ وا#خ,ق المسيحيّ  :وليد 
اQنسانية  وھي مشتركة بين جميع التعاليم الدينية، بالتالي نحن < نعتبر أن ھناك فرقا بين ديانة وأخرى 
و< نرى أن العبادات والطقوس والشعائر ھي التي تحدد قربنا أو بعدنا عن الدين أو �  بل معاملة 

 . ا<نسان #خيه اQنسان

  

   إذا لماذا إخترتم الزواج المدني ؟

فالزواج حّرية شخصّية، ولكل فرد الحّرية ، ارض بين إيماننا و الزواج المدنينحن < نرى أي تع :وليد 
 نمنع إثنين من ا<قتران ببعضھما با<قتران من شخص يتوافق معه فكريا وروحيا بالتالي < يمكننا أن

  .لى أساس طائفتھماع

 تحقيق
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  ھل واجھتم صعوبات أو رفض من قبل ا>ھل وا>صحاب ؟ 

الحمد e أننا تربينا في أسر تؤمن بالعلمانية وتتبعھا نھجا في الحياة من ھنا كان ا#ھل ُمرحبين  :بال ِن 
ر عرضناه ليلة صوّ بالفكرة أما ا#صحاب فقد تعجبوا <ختيارنا الزواج المدني ما دفعنا الى إعداد تقرير مُ 

  .العرس عّرفنا فيه عن الزواج المدني وسبب إختيارنا لهسھرة 

  كم تبلغ إبنتكم  يارا من العمر ؟ : س

  أشھر  ٣ :بال ِن 

  ون يارا ؟ ربQ كيف ستُ : س

يارا ستتربى على المبادئ العلمانية وستتعلّم الحّب وتقّبل الجميع وستقرأ وتتعّرف على ا#خر  :بال ِن 
  .سنحترمھا وندعمھا ستقبلياومھما كانت إختياراتھا مُ 

  كلمة أخيرة  للقراء ؟ : س

طريق السعي إلى  أتمنى أن يفھم الجميع أن الزواج المدني ھو خطوة خجولة Qثبات الوجود  في :وليد 
حترم جميع الديانات حيث يتمّتع جميع أفرادھا بكافة حقوقھم السياسية والمدنية وتُ  بناء دولة مدنية

  .  والمعتقدات ويكون للكفاءات وا#دمغة فيھا الدور القيادي والريادي 

***  
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  أديب محفوظتدقيق 
  

  
  ةمعتصوير وضاح ج

  من داخل بيتي
  خواطر

  جوليا شاھين
  

طليته با�حمر وزيّنته  ،رسمُت حدود شبّاٍك يطّل على العالم ،ن داخل بيتيم
 .حكمبحديٍد مُ 

. بي وأشّد عليهانأضعه إلى ج ،أحمله معي في سلٍّة من قش. قلبي مقطٌّع أشIء
أخاف أن يصبح أصغر أو أن يْقسَو إذ يتفاعل مع  ،أخاف أن تقع قطعةً منه

 .الھواء
تصرخ  ،من سلِّة القش جانبي. أشعر بنعاٍس ثقيل وعطش ،عند الّرابعة فجراً 

 .اد ليلٍة من دون قمركسو... أسود ،عالٌم وقح: تئِن ،أشIء قلبي
إن كنت حارس : وأفّكر بأشياء كثيرة ،أتأّمل الIّشيء ،أجلس قرب شبّاكي

أغرق في  ،أضيع بين واقٍع بعيد وأحIم مخيفه... مرمى أو إن كنت راقصة باليه
  .مشاعر طفوليّة ناعمه

حتّى تIمس ذّرات ، أشعر بحاجٍة لنزِع جلدي. نسمةٌ خفيفة ترطّب وجنتي
   .ّل خليٍّة منّيالھواء ك

 ّرةحُ  آراءو ُصَور
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  تصوير عبدهللا بكري

  

  حبيبي
  خواطر

  بشرى صعب
  

كان حبيبي قريباً منّي، وبعيداً عنّي، فرسمت بيني وبينه طريقاً 
 .شفةثير، � تراھا عين و� تنطق بمكانھا أمن 

كانت شفتاه مقطّبتين، فأرسلت له قبلةً من نسيج الحلم، لم يدر 
 .بھا حتى الھواء من حولنا

�نه كان عابساً، أرسلت لحبيبي فراشةً تداعب شعره وترقص 
 .فوق جبينه

�نّه كان حزيناً، أرسلت له عصفوراً يرفرف حول قلبه ويأكل 
 .القمح من كفّه

وعلى شفتيه مرسومة قبلة وھا حبيبي اmن يجوب الشوارع، 
 .من حلمي، يزرعھا أين شاء ويقطفھا حين أراد

ھا ھو اmن يمشي ومن حوله عصافيري، وفي شعره تعبث 
فراشات من خيالي، علّه يضحك من دغدغتھا وتنفّك عقدة 

 .الجبين
ھو يعرف أنني أنتظره، في آخر طريق من اثير، قد رسمناه 

 ً Iً الى آخر ا�رض، وله أن فله اmن أن يمضي أيّامه راح. معا
حين يظلم الليل ويستقيم الحلم، و� ...يعود ماشياً في طريقي

 .يعلم بنا حتى الھواء من حولنا
  

  

  مـن نحـن ؟
  خواطر

  ھدى جلبوط
 
 في بستان الحياة نحن وردة بيضاء

 نحن نخلة غّضاء في صحراء جافة
 في أرض قاحلة نحن سنبلة خضراء

  نحن لحن أغنية في رحاب الفضاء
  

***  
إنھضي يا نفسي، وإسقني كأس 

 الصفاء
  لعل روحي تلتھم  

 والبھاءكل ھذا الجمال 
  وتبقى نقية وفية ، مدى العمر، 

  للحب والوفاء
مدركةً أننا ، لن نبقى ، على طول 

 البقاء
  بــراء..زوار .. وإنـنـا فـقـط 

  

***  
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  وجھة نظر

  مقالة
  مازن مaعب

  
الدين ليس .. الشيوعية ليست قاتلة ..الرأسمالية ليست قاتلة.. ليس ھناك نظام قاتل، و� سIح قاتل، و� قلم قاتل

 ًIھمذيؤخرين ليحتاجين، أو يرمى على ا�الحجر قد يبني منازل للمُ .. ا�نسان ھو الذي يقتل، فقط ا�نسان.. قات .  
  

من ھنا، فإن  .حتى الحب قد يدفع إلى القتل. أو توظف لزرع ا�حقاد والتعصب الكتب السماوية قد تزرع السIم
  . منظور ا�نسان لتكريس ا�شياء بحسب اھدافه ھو الذي يحكم في صراع الشر مع الخير

  
 ستعملللشر في حال استخدمت للمصالح الخاصة، وقد ت ستعملالمثال، ھي أداة قد ت سبيلالعلمانية، على 

ل�ستعباد وا�ستفراد في الحكم، وقدمت للعالم طغاة تحت عنوان  الشيوعية استخدمت. لمصلحة ا�نسان
لحرية ا@قتصادية وحرية المبادرة الفردية، لالرأسمالية قدمت كمنقذ . المساواة، فكانت المساواة في القمع والقتل

فاستخدمت لھيمنة ا�شخاص على بعضھم البعض، ولتكريس حب الربح، ولو على حساب ا�نسان، وكانت 
  . خرينية فقط في افقار اmالحر

  
فلنسلم جد�ً بأن الدين وجد لتنظيم الحياة ا@نسانية ونشر المحبة، فأين المحبة وا@نسانية اليوم من الدين؟ � أرى 

  . أداة تحريض على قتل ا�نسان وتدمير الحياةاستغIله كفي الدين إ� 
  

س، ولكن سأفتخر بھذه الصفات، وكنت اتمنى لو كان نسان مھووإسأتھم بأنني . نعم، سأتھم بالبساطة والسذاجة
ر، مھووساً با@نسانية وحب ا�خرين بد�ً من الھوس بالذات اكالجميع ساذجاً بد�ً من خبيث، بسيطاً بد�ً من م

فليبدأ . التغيير يبدأ من الذات، وھذا ما قاله عظماء المفكرين عبر التاريخ، ومنھم غاندي. على حساب ا�خرين
. خٍص من نفسه، وليكن القدوة لمن حوله، ولينشر حكمته المكتسبة على ھؤ�ء، فھذا ھو الطريق إلى الخلودكل ش

فلنحيا . فلننزع عن أنفسنا النرجسية وا�نانية التي ستدمر الحياة بتدميرھا كل مقوماتھا من ا�نسان إلى الطبيعة
  .ظورنا للحياةفلنغير من. من غرائزنا، فھذه ھي الجنةُمتحررين احراراً، 

  
لنحيا ونحن نحلم بغٍد أفضل، ولنحب . منظورنا للحياة ھو أن نعيش من أجل غٍد آٍت وكأن اليوم ھو يومنا ا�خير

الحياة، الحياة ككل، بد�ً من حياتنا الخاصة، ولنرحب بالموت إن كان جسراً لعبور غٍد أفضل ل�جيال القادمة 
أشرف من العبور من جسر الموت إلى الحياة التي تھدف @حياء وھل من شيء : "كما قال كمال جنبIط

 ."ا�خرين
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  وسام أندراوستصوير 

  
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  نبدأ من المبدأ

  مقالة
  مايا صفي الدين

ثقافة إحترام القانون ھي القناعة التي يجب أن يتحلى بھا كل فرد في أي مجتمع من مجتمعات الوطن، �نھا 
وعلينا أن نعترف أننا نفتقد إلى ثقافة احترام القانون، �ن . العامة وحقوق ا@نسانتساھم في تجذير اmداب 

  .معظمنا يخالف القوانين وعلى مختلف المستويات

ھو مبدأ يساعدك على و� شك أّن تحسين السلوك واحترام القوانين يبدأ من المنزل ومن ثم المجتمع، و
فالقانون  ،تحترم نفسك ومجتمعك أنتف، قوانين والنظامن احترمت الإف .تحسين مستوى حياتك وتنظيمھا

للتطوير  قابIً  لكنه يبقى أحياناً التزامات كبيرة أو بعض الثغرات، يتضمنن كان إك وتلمساعد عَ ضِ وُ 
 .شكتحسين نمط عيتطويره كمواطن لتُساھم مع غيرك من المواطنين في وأنت المعني في  لتحسينوا

؟ فبذلك بذلك ين المشكلةأ ،و يزورھاأمن يراھا  ك عليھارض يحسدعلى ا� أين الخطأ أن يكون بلدك جنة
مIك �ومحافظتك على االتزامك واحترامك القوانين ووعيك لمسؤولياتك، و. اً وقوياً رتحضّ يصبح بلدك مُ 

وھذا الوعي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على من . تمتّن صورتك كمواطن صالح في وطنكالعامة والخاصة 
ً سIحمن أفراد، فيصبح  حولك ويخلق في محيطك ثقافة المسؤولية التي نفتقدھا ھذه  ،يحميكلك  جداً  فعا�ً   ا
 .ا�يام

مبدأ احترام القوانين وا�لتزام  ،ن الدول المتحضرة والمتطورة كأوروبا وأمريكا وسواھا تعتمد ھذا المبدأإ
لى ما ھي إ جعلتھا تصل التي" قوتھا" تستمد منھا�ستمرارھا، كما ساسي بھا والتي تستمد منھا العامل ا�

  .عليه أ�ن
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  إعداد باسل عبد�

   الفنان ناجي العلي... 

 .في رسومه تميز بالنقد ال,ذع ، عاش في لبنان،٦١٩٣العام من مواليد ، فلسطيني  كاريكاتير رسامھو 
حنظلة في العاشرة في عمره وسيظل  دَ ِل وُ ": يقول. التي اشتھرت من خ,ل رسوماته حنظلةأنشأ شخصّية 

دائما في العاشرة من عمره، ففي تلك السن غادر فلسطين وحين يعود حنظلة إلى فلسطين سيكون بعد في 
  ."وطن استثناءالعاشرة ثم يبدأ في الكبر، فقوانين الطبيعة < تنطبق عليه #نه استثناء، كما ھو فقدان ال

  

نھاية القرن ا<تحاد الدولي لناشري الصحف في باريس بأنه من أعظم رسامي الكاريكاتير منذ  فهُ صَ وَ 
يا : "يقول ناجي العلي .١٩٨٧في العام  لندن يل فياغت ".قلم الحرّية الذھبي"الثامن عشر، ومنحه جائزة 

  !! "وطانتموت خارج ا# < العصافير التي تحترف الحرية فھيإوطني كل العصافير لھا منازل 

  

 ... تحّية إلى
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  التنمية الشاملة المتكاملة

إن تنمية اQنسان، كل إنسان، وكل اQنسان، بتكامله وتوازنه مع الطبيعة، ھي الھدف ا#سمى للتطور 
التنمية الشاملة ھي التي تطال كل إنسان على امتداد الوطن، وتغطي الحقول اQنسانية كافة . البشري

بمفھومھا ھذا < بّد أن  ھي. والمجا<ت التربوية والثقافية والمجتمعية واQقتصادية والبيئية والسياسية
تكون متكاملة، عبر تنظيمھا وتسيير عملياتھا بطرق متوازنة ومنسجمة لتلبية أھدافھا، متعاونة ومتفاعلة، 

 .بحيث < يسبق أي جانب اhخر أو أي بعد إنساني سواه

  
  ١٥/٧/٢٠١٢و  ١٤من مخيم صور الترفيھي 

 تيار المجتمع المدني مبادئمن 

  تيار المجتمع المدني
www.secularist.org   
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