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  العدد إفتتاحيّة

 ھذا العددتمع المدني اليوم من خ�ل تابع تيار المجيُ 
لمدنيّة والثقافيّة رسالته ا" تواصل مدني"نشرة من الجديد 

ھم نشاطات تيار المجتمع المدني والقوى , عرضهُ و
 .الناشطة محلياً 

آراء "ويستمر أيضاً بفتح الباب أمام الشباب في فقرة 
الحر عن تطلعاته للتعبير كٌل على طريقته برأيه " حّرة

  .وشجونه

نُجدد الشكر إلى جميع من ساھم في تحرير نشرة 
  .وتوزيعھا في مختلف المناطق" تواصل مدني"

ُكنا التفكير الحر وتَ  رام ـبُّـل واحتـقَ نتمنى أن يستمر يُحرِّ
من كان، وأن يبقى يجمعنا  الرأي اRخر لكل إنسان كائناً 

والتشارك  برةشغف المعرفة وحب تبادل المعلومات والخ
في  حول حقوقنا كمواطنين وكأفراد في بث الوعي

نحن : " الخالدة قولتهمَ أف�طون  نردد معنبقى ف ،مجتمعنا
َمجانين إذا لم نستطع أن نفكر، وُمتعصبون إذا لم نُِرد أن 

  ."جُرؤ أن نفكرنَ  نُفكر، وعبيد إذا لم
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  باسل عبد� إعداد

  زواج مدني للمرة ا;ولى في لبنان

شترك نظمه المركز نضال درويش وخلود سكريّة بعمل مُ العريسين عقد أول زواج مدني في لبنان بين 
  .تيار المجتمع المدني واتحاد الشباب الديمقراطي اللبنانيوالمدني للمبادرة الوطنية 

  الناشطة في تيار المجتمع المدني إنعام فقيه تلقي بياناً باسم المعتصمين أمام وزارة العدل

ل  وزير الداخليّة في آخر شھر عدل لدى دوائر النفوس ووقع عليه الكاتب الالزواج المعقود أمام  وقد ُسجِّ
ُ مـار الـيـ، علماً أّن ت٢٠١٣نيسان    اد الشباب الديمقراطي اللبنانيـاون مع إتحـي قد نظم بالتعـدنـمـمع الـتـجـ

  من أجل استكمال إجراءات تسجيل الزواج المدني  ١٤/٢/٢٠١٣في وقفة أمام وزارة الداخلية 

 المجتمع المدني نشاطات
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إلى ھذه ا,خيرة مروان شربل بعدما أحال وزير الداخلية  ٤/٢/٢٠١٣اعتصاماً أمام وزارة العدل في 
 العدل شكيب قرطباوي وزيرد قابل وفد من التيار واjتحاد ملف الزواج المدني jعطاء رأيھا فيه، وق

الحق في وزارة العدل كّرست الھيئة اkستشارية العليا وبعد أن . قانونية عقد الزواج المدني وطالبوه تأكيدَ 
نظم شباب تيار المجتمع ، الكامل لمواطنين لبنانيين جمعھما الحب بأن يعقدا زواجھما المدني في لبنان

وقفة أمام وزارة الداخلية  ١٤/٢/٢٠١٣المدني مع ناشطين في المجتمع المدني في يوم عيد الحب أي في 
، وقد ترجمت ھذه التحركات باتمام ن شربل بإتمام إجراءات تسجيل الزواج المدنيلمطالبة الوزير مروا

  .تسجيل ھذا الزواج

، والمتعلق بنظام ١٣/٣/١٩٣٦الصادر بتاريخ . ر.ل ٦٠ رقم القرار وقد استند عقد الزواج المدني إلى
يخضع : "الفقرة الثانية من المادة العاشرة منه على ما يلي نص في والذيالطوائف الدينية في لبنان 

لى طائفة تابعة للحق العادي، وكذلك اللبنانيون الذين k ينتمون لطائفة ما، يخضعون إاللبنانيون المنتمون 
وبذلك تكون ھذه المادة قد لحظت وجود قانون ". للقانون المدني في ا,مور المتعلقة با,حوال الشخصية

tأي القانون المدني(حوال الشخصية للمواطنين الذين ينتمون إلى القانون العادي مدني ل(.  
  

  التربية على المواطنية في المدارس ورشتا عمل

ورشتا  تيار المجتمع المدني ت لجنة التربية فيالمواطنية في المدارس نظمفي إطار مشروع التربية على 
أدار  وقد، إنتاج واستخدام ا,ف�م القصيرةحول  ٢٤/٢/٢٠١٣أولى في مركز التيار في بدارو في  ،عمل

تناولت موضوع  ١٧/٣/٢٠١٣ في مكتبة السبيل في الباشورة في  ،وثانية أنجلو بعيني،الورشة المدرب 
أدارت الورشة المدربة الناشطة في تيار المجتمع المدني غوى  وقد ،تنشيط وإستخدام المكتبات المدرسية

ساندة لمفھوم المواطنة ولكتاب تحضير كتيب مُ لتمھيداً  أساتذة المدارسمن مجموعة  الورشة حضرو ع�م
   .التربية الوطنية والتنشئة المدنية

  

 
  ٢٤/٢/٢٠١٣تاريخ أساتذة المدارس ورشة 
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   E طائفي نسبي إنتخابات مسيرة من أجل قانون

شzباب تيzار المجتمzع المzدني مzع مجموعzة مzzن الناشzطين فzي المجتمzع المzدني ومجموعzة مzن القzzوى  نظzم
، وقد سار في ل�نتخابات من أجل إقرار قانون نسبي k طائفي ٩/٢/٢٠١٣يوم السبت في مسيرة  الوطنية

باتجاه مقر مجلzس وسارت من منطقة الصنائع في الحمرا  وانطلقت المسيرة .ُمشاركٍ  يألفالمسيرة حوالي 
  .اللبناني النواب

  من أجل قانون إنتخابات نسبي = طائفي ٩/٢/٢٠١٣مسيرة  

طالب البيان الصادر باسم منظمي المسيرة بإصzدار قzانون انتخابzات نسzبي k طzائفي وبمجموعzة مzن وقد 
  :اjص�حات اjنتخابيّة وھي

 .١٨اعتماد حق اkقتراع لمن بلغ سن الـ  -

  .اقتراع المغتربين تنظيم آليات -

-  ً   .اعتماد مبدأ الكوتا النسائيّة بالترشيح مرحليّا

  .تنظيم اjنفاق اjنتخابي واjع�م واjع�ن اkنتخابيين -

  .تسھيل مھّمة إقتراع ذوي الحاجات الخاّصة -

  .تشكيل ھيئة مستقلّة دائمة jدارة العمليّة اkنتخابيّة -

  .اjقامة والسكنتأمين حق اjقتراع في مكان  -
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  مايا مجذوبأجرت المقابلة 

  السيد ھاني فحص عن العلمانّيةبلة مع قام

في جعبته   .ھو رجل دين وعلم وفقه، شاعر وأديب، يتمتع بالصدر الرحب Gستيعاب وتقبل اEفكار على أنواعھا
المجلس ف ،الدائم للحوار اللبناني لى المؤتمرإالثورة ا=يرانية مشاركته في  منالكثير من التجارب، بدءا 

كان لنا مع السيد ھاني فحص ھذا . مؤمن بالحوار وسيلة لمعالجة شتى أنواع القضايا .علىEا=سRمي الشيعي ا
  . دور المطلوب من الشباب اللبنانيوال عRقة الدين بالعلمانية والحداثة، اللقاء لمناقشة العلمانية في لبنان،

  مايا مجذوب تحاور السيد ھاني فحص" تواصل مدني"تحرير الزميلة في أسرة 

 أصحيح أن المفھومان متضادان دائما؟. الدين ضد العلمانية: دائما تُوضع كفة المقارنة على الشكل التالي◙ 
ة، بداي. المشكلة ليست بين الدين والعلمانية، بل في ممارسات العديد من المتدينين والعلمانيين وسعيھم jلغاء اRخر

ناقض بالتالي، فإن حاولت العلمانية إقصاء الدين، ستُ . الديموقراطية ھي جزء k يتجزء من العلمانية
فالعلمانية التي ننشدھا ھي مشروع حل وليست عصبية ضد الدين وتھديد . ديموقراطيتھا، وھي من صلبھا

ل، علينا معاملة الدين كخيار شخصي، لكن بالمقاب. ، k أجازف بإلغاء الدينللفردكما أن الدين حاجة . باjلغاء
فأنا مث� رجل دين متدين ومتمسك باjس�م، أحب المسيحيين، وأريد علمانية، k أن . وليختر كل إنسان مذھبه

  .الديني أو العلماني :من الخطأ إذا تقسيم ا,فراد إلى. تنتج الدولة دينا فتفسده، أو أن ينتج الدين دولة فيفسدھا أيضا

ما من مشكلة بين الدين والحداثة وk  بالمقابل، ھل ھناك من تناغم وانسجام بين مفھومي الدين والحداثة؟ ◙
فنحن قد اعتمدنا . المشكلة الفعلية تكمن في سوء إدراكنا وتماشينا مع مفھوم الحداثة في العالم العربي. يتناقضان

دون التنبه للتفاصيل الھندسية الداخلية وانسجام الشقق مع مثل من يشيد بناءا بھندسية حديثة . التحديث، k الحداثة
  .لذلك، ترانا ابتدعنا التطور الشكلي مع إبقائنا على مضمون ك�سيكي، k بل ورجعي أيضا. بعضھا البعض

بعض ا,نظمة السياسية استخدمت العلمانية والحداثة كيف ترجم ذلك من خRل التجارب العربية السابقة؟  ◙
عاجزا عن النھوض بواقعنا، مثل تجارب دولة البعث في سوريا كان شكل تجديدي، إk أن المضمون عنوانا ذو 

 بلةاُمق
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أتت تجارب العالم العربي مع ا,نظمة ف. ففعليا، أھم مضامين الحداثة ھي الحرية التي ظلت مقموعة. والعراق
، ل الدين عن المجتمعبفص العلمانية التحديثية ناقصة، وعوضا عن فصل الدين عن الدولة، طرحت بشكل ساھم

بعكس التجارب العلمانية ا,وروبية التي وبالرغم من م�حظاتنا عليھا، إk أنھا ساھمت برأيي في حفظ الدين 
المسيحي وليس العكس، عبر تحريره من تسلط الكنيسة، وتحرير الكنيسة من ذاتھا ومن الدولة، وتحرير الدولة 

إذن، مشكلة . ة تحرير حتى أدركت الحداثةأي أن تلك الدول، وعلى رأسھا فرنسا، خاضت عملي. من الكنيسة
  .فلبنان مث� مشكلته مع النظام الطائفي. ، بل بسبب ا,نظمة السياسيةبسبب الدينالحداثة في العالم العربي ليست 

إنطRقا من تقييمك السلبي للتجارب العربية الماضية، كيف بإمكاننا اليوم إستمالة اللبناني نحو تبني العلمانية  ◙
، k سيما بعد عجز رجال "العلمانية"k شك أن التجارب السابقة قد أخافت المواطنين من مفھوم  تحديثيا؟نھجا 

كما أن البعض يختذل مصطلح العلمانية  بأنه إلحاد ومعادة للدين، . السلطة عن تھييىء ا,فراد واستقطابھم نحوھا
ا للمفاھيم المغلوطة والذكريات السلبية، أنصحكم لذلك، وتجنب. بصرف النظر عن قيمته الديموقراطية واjنسانية

  .، وبذلك يبقى المعنى نفسه، وk يستفز البعض"العلمانية"عوضا عن " الدولة المدنية"بإستخدام مصطلح 

كيف ممكن برأيك نقل الحوار الديني عمليا من أوساط النخب الدينية وأصحاب اGختصاص الديني إلى الشارع  ◙
جب أن نتفق أن الھدف من الحوار الديني ليس مناقشة إخت�فاتنا الدينية، بل إيجاد صيغة للتعايش بداية، ي اللبناني؟

والحوار يجب أن . الھدف أk نجعل اjخت�ف خ�ف. المشترك في ظل ھذه اjخت�فات مع الحفاظ على التعدد
نخبة حوارية موضوعية تتعاطى فنحن بحاجة إلى . يشمل أھل ا,ديان جميعا، وأن يضم النخبة والقوى الشعبية

السمكة تفسد من : ھناك مثل إيراني قائل. إلى الحروببشعوبنا  ودتبالعلم والحكمة k بالعاطفة واjنفعال التي أ
لذلك، نرى أن المجتمع بأسره يفسد عندما تكون النخبة فاسدة، لكن يبدأ باjصط�ح والنھوض عندما . رأسھا

. مقابل محاسبة النخبة على سياستھم التقسيمية وحملھم على تبني طروحاتھموعلى الشباب بال. تصلح النخبة
وليسألوا ا,ھالي كيف عاشوا قبل الحرب ليفھموا وليلتمسوا صيغة  قرى التي كانت تتمتع بتعدد فعلي،فليزوروا ال

  .شتركيجب أن نعيد إحياء ذاكرة العيش الم. التعايش المشترك التي أوجدھا الناس سابقا فيما بينھم

لتبني العلمانية؟  اً لكن في ظل تنامي الضغوطات والعصبيات الطائفية، ھل تعتبر مجتمعنا اللبناني اليوم مستعد ◙
اليوم أكثر من أي وقت مضى وطننا بحاجة إلى تحقيق العلمانية، ولبنان بفضل ثقافته المجتمعية مھيىء لتبني 

  . العصبيات الطائفية، سيعلو صوت المطالبين بالعلمانية والعاملين على تحقيقھالمفارقة أنه كلما زادت وا. العلمانية

بالواقع، k يسعني أن  برأيك ما ھو النموذج العلماني اEمثل الذي يتناغم مع خصائص مجتمعنا اللبناني؟ ◙
وعلى الورش أن تشمل . أطرح نموذجا فرديا، الموضوع يتطلب ورشة عمل جماعية ويحتاج جھودكم كشباب

الھدف توحيد الجھود .المؤمنين وغير المؤمنين، مما ينتج مقاربة عملية واقعية تحاكي نسيج المجتمع اللبناني
  . طائفية السياسية، فمشكلة لبنان تكمن بالطائفية، k بالطوائفللمطالبة بوضع حد لسلطة رجال الطوائف وإلغاء ال

الزواج في الدين اjس�مي ھو زواج مدني، وk يتطلب وماذا عن موقف الدين اGسRمي من الزواج المدني؟  ◙
الفارق أن الزواج . حضور شيخ، ومن الممكن أيضا توكيل خوري jجراء العقد، وقد يجري العقد حتى دون وكالة

ا,ضمن أن يجري الزواج . المدني يضع شروطا ملزمة قد تكون باطلة في الشرع وبالتالي تبطل العقد الشرعي
" زّوجتُك نفسي"كالتصريح بـ . تحت مظلة الشرع k خارجھا، أي أن يكون الزواج مدنيا لكن ضمن شروط فقھية

  .تتناقد مع الفقه اjس�ميفلنتفاھم إذن على صيغة ع�قة مدنية بين الزوجين k . مع ذكر المھر

ا علمانية وإمشي، م"سأختصرھا بالقول  ختاما، ما النصائح التي تتوجه بھا للشباب اللبناني العلماني؟ ◙
على الشباب العلماني اjختيار بوعي ودقة أي نموذج علماني يريدون، . تھرب من المسؤولية، ,ن ھذا !"بيمشي

. كما أنصح الشباب بعدم التطرف. ك، فليختاروا نموذجا يتماشى مع ثقافتنالذل. للعلمانيةفليس ھناك تعريف ثابت 
  !كما وأطلب من رجال الدين أيضا أن يعملوا على نقض نقضھم للعلمانية .التطرف يقتل أي فكرةف
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" دولة لبنان الكبير " قيام  شعر بالفخر العارم حين اعلن
، ١٩٢٠آب من العام  ٣١الصادر في 
خرج الى دائرة الضوء أبل لعله شعر بجنون العظمة باعتباره الرجل الذي سطّر بيده حدوداً ورسم علماً و

فتظن الزمن لم يتجاوز حقبة العشرينات من 
فلم تحملھا  ،ھجيناً  ،مجموعة اجزاء شّكلت جسماً مرّكباً 

ن حتّى k نتجّرأ ونتحّدث ع، مجّرد الدول

 ،كثر العناصر المكّونة للدولة عموميّةً 
من النظام السياسي الذي صنّفه الدستور 
ً ھجيناً k شبيه له بين اkنظمة السائدة في  والذي في واقع اkمر يصنّف نظاماً سياسيّا
وk معارضة للحكم اkّ لمن اسقطته 

ّما مرور الزمن الذي راھن أ ،ى الطائفيّة اRخذة في التجّذر في عمق النسيج اkجتماعي
ساس أوالتي تقوم على  ،بل والعلمانيّة

ّر وغار في الماضي مرور الزمن ھذا مَ 
وشعبھا يشھد حالة من  ،تتخبّط بمزيٍد من الطائفية والعصبية والتشرذم

لى الحد اkدنى من إة فيھا لاkنقسام واkصطفافات السياسية والطائفية، ولم تصل القوى السياسية الفاع
ان اعتماد بل  ،الممارسة الديمقراطية الذي يتيح تداوkً للسلطة واعترافاً بالمعارضة كحق سياسي طبيعي

لى ھيمنة إحزاب السياسية دى في لبنان في ظل ضعف ا,

عالية في حفظ الرابط الذي ذا كان اعتماد مبدأ الھيئة الناخبة الواحدة في القوانين اkنتخابية المتتابعة ساھم بف
التحّول المستجد في ھذا المجال والمتمثل بطرح قوانين 
ن يسقط الخيط الرفيع الذي يحول دون 
تقسيم جغرافي للدولة اللبنانية المكّونة من مجموعة من الطوائف المتحدة في 
ساس الطوائف حيث تكّرست بنية مجتمعھا الطائفي في 

ة لى شؤونھا الخاصإبنية حقوقية جعلت لكل طائفة شخصية قانونية لھا نوع من اkستق�ل الذاتي بالنسبة 
طّوبة باسمھا في مراكز السلطة لى حصتھا المُ 

بل ان ھذا التناحر ھو نتيجةً ، فالتناحر بين مكّوناته ليس قدراً محتّماً 
بل والعنصريّة واkنانية حيث الشأن العام والمصلحة 

في حين ان الحل يبدأ منھا  ،العامة والقانون والحقوق والواجبات والتمتّع بحس المواطنة كلّھا في اسفل القائمة
وھذا يستدعي قلب القائمة  ،الحديثة" 

  أديب محفوظ

شعر بالفخر العارم حين اعلن" غورو"لعل المفوض السامي الفرنسي  الجنرال 
الصادر في  ٣١٨وذلك بموجب القرار  ،بحدودھا التي k تزال قائمةً حتّى ايامنا ھذه

بل لعله شعر بجنون العظمة باعتباره الرجل الذي سطّر بيده حدوداً ورسم علماً و
فتظن الزمن لم يتجاوز حقبة العشرينات من  ،ات التاريخ والجغرافياولعل روحه اRن ھائمة في متاھ

مجموعة اجزاء شّكلت جسماً مرّكباً  ،علنھاأحيث الدولة k زالت كما 
مجّرد الدول، لى مصافي الدولإالعقود التسع التي انصرمت بعد زمن الوkدة 

  .الدول التي تحمل سمات ھذا الزمن 

كثر العناصر المكّونة للدولة عموميّةً أھو دولة ھجينة حتّى في  ،الدولة التي شاخت في سن المراھقة
من النظام السياسي الذي صنّفه الدستور . شبه بالخرافاتأحيث تكاد كل خاصٍة من خصائصھا تحمل حكايةً 

ً ھجيناً k شبيه له بين اkنظمة السائدة في   والذي في واقع اkمر يصنّف نظاماً سياسيّا
وk معارضة للحكم اkّ لمن اسقطته  ،والكل رابح ،فاkنتخابات تجري بين المتنافسين الكبار

ى الطائفيّة اRخذة في التجّذر في عمق النسيج اkجتماعي
بل والعلمانيّة ،عليه البعض كمساعد ل�نتقال والعبور الى الدولة المدنيّة غير الطائفيّة

مرور الزمن ھذا مَ  ،المواطنة وسلطة القانون والمساواة والحريّة والعدالة اkجتماعيّة
تتخبّط بمزيٍد من الطائفية والعصبية والتشرذم" لة الُحلُمالدو

اkنقسام واkصطفافات السياسية والطائفية، ولم تصل القوى السياسية الفاع
الممارسة الديمقراطية الذي يتيح تداوkً للسلطة واعترافاً بالمعارضة كحق سياسي طبيعي

دى في لبنان في ظل ضعف ا,أساس النظام اkكثري أالدائرة الموسعة على 
  .قطاع السياسي على المجلس النيابي مقصياً القوى التغييريّة جانباً 

ذا كان اعتماد مبدأ الھيئة الناخبة الواحدة في القوانين اkنتخابية المتتابعة ساھم بف
التحّول المستجد في ھذا المجال والمتمثل بطرح قوانين  نّ إف ،يجمع بين المكّونات الطائفيّة للشعب اللبناني

ن يسقط الخيط الرفيع الذي يحول دون أانتخابية تعتمد الھيئة الناخبة المتعددة بدي�ً من الواحدة من شانه 
تقسيم جغرافي للدولة اللبنانية المكّونة من مجموعة من الطوائف المتحدة في لى إن يؤدي 

ساس الطوائف حيث تكّرست بنية مجتمعھا الطائفي في أسس جغرافية بل على أطار فدرالية k تقوم على 
بنية حقوقية جعلت لكل طائفة شخصية قانونية لھا نوع من اkستق�ل الذاتي بالنسبة 

لى حصتھا المُ إضافة إوقافھا أحوالھا الشخصية ومؤسساتھا الخيرية و
  .والمؤسسات الدستورية والوظائف العامة 

ً أتنيّاً إمھما كان المجتمع متنّوعاً  فالتناحر بين مكّوناته ليس قدراً محتّماً  ،و طائفيّا
بل والعنصريّة واkنانية حيث الشأن العام والمصلحة  ،التعّصب وعدم صوابية الوkءات واkنتماءات

العامة والقانون والحقوق والواجبات والتمتّع بحس المواطنة كلّھا في اسفل القائمة
" المدنيّة الدولة "ذن الحل ھو إ. ولويّةعطاءھا ا,إجميعاً وبالتالي يفترض 

                   .  
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أديب محفوظ  - قصة دولة مؤّجلة

  
لعل المفوض السامي الفرنسي  الجنرال 

بحدودھا التي k تزال قائمةً حتّى ايامنا ھذه
بل لعله شعر بجنون العظمة باعتباره الرجل الذي سطّر بيده حدوداً ورسم علماً و

ولعل روحه اRن ھائمة في متاھ. دولةً 
حيث الدولة k زالت كما  ،القرن العشرين

العقود التسع التي انصرمت بعد زمن الوkدة 
الدول التي تحمل سمات ھذا الزمن 

الدولة التي شاخت في سن المراھقة ،فلبنان 
حيث تكاد كل خاصٍة من خصائصھا تحمل حكايةً 

 ،"برلمانيّاً  ديمقراطيّاً "
فاkنتخابات تجري بين المتنافسين الكبار ،الدول الحديثة

ى الطائفيّة اRخذة في التجّذر في عمق النسيج اkجتماعيإل. حسابات الصفقة
عليه البعض كمساعد ل�نتقال والعبور الى الدولة المدنيّة غير الطائفيّة

المواطنة وسلطة القانون والمساواة والحريّة والعدالة اkجتماعيّة
الدو"السحيق تاركاً خلفه 

اkنقسام واkصطفافات السياسية والطائفية، ولم تصل القوى السياسية الفاع
الممارسة الديمقراطية الذي يتيح تداوkً للسلطة واعترافاً بالمعارضة كحق سياسي طبيعي

الدائرة الموسعة على 
jقطاع السياسي على المجلس النيابي مقصياً القوى التغييريّة جانباً ا

ذا كان اعتماد مبدأ الھيئة الناخبة الواحدة في القوانين اkنتخابية المتتابعة ساھم بفإو
يجمع بين المكّونات الطائفيّة للشعب اللبناني

انتخابية تعتمد الھيئة الناخبة المتعددة بدي�ً من الواحدة من شانه 
ن يؤدي أالتشرذم الذي يمكن 

طار فدرالية k تقوم على إ
بنية حقوقية جعلت لكل طائفة شخصية قانونية لھا نوع من اkستق�ل الذاتي بالنسبة 

حوالھا الشخصية ومؤسساتھا الخيرية وأو
والمؤسسات الدستورية والوظائف العامة 

مھما كان المجتمع متنّوعاً 
التعّصب وعدم صوابية الوkءات واkنتماءاتللجھل و

العامة والقانون والحقوق والواجبات والتمتّع بحس المواطنة كلّھا في اسفل القائمة
جميعاً وبالتالي يفترض 

.                   رأساً على عقب
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  جبل محسن وباب التبانة قصة حقد تتوارثه ا;جيال

  رانيا حمزةتحقيق 

من يتابع عودة اkشتباكات المسلحة ولعبة القتل الى منطقتي جبل محسن وباب التبانة التي اخذت طابعاً 
يخال أن ھذه فع�ً طبيعة ا,مور، على اعتبار أن الجبل ھو حصة الطائفة اjس�مية العلوية فيما طائفياً 

ا,غلبية الساحقة من أھالي منطقة التبانة ھم من السنة، إkّ أن الحقيقة الواضحة، ان ھذه المنطقة، ضحية 
ات عدة ديموغرافية ختارتھا jعتباراقوى سياسية محلية وإقليمية قررت تصغير ملعب معاركھا ف

ومعيشية و,ن لھا ماضياً أليماً وجرحاً دفيناً يعودان الى زمن الحرب ا,ھلية لذا كان من السھل نكأ ھذه 
وفي بلٍد " صندوق البريد"الجرح واللعب على الوتر الطائفي لتصفية حساباتھا في منطقة باتت تعرف بـ

  .الطوائف تجذرت الطائفية في شرايينه برعاية الدستور وزعماء

  

في ا,صل فالتبانة، منطقة واحدة مسالمة يعيش أھلھا بألفة ومحبة وتجمع بينھم روابط عائلية على 
قة إقتصادية من الدرجة اkولى ، حيث كانت منط"باب الذھب"إخت�ف مذاھبھم ومللھم وقد عرفت قديماً بـ

  .ونواب طباء ومھندسينأجت خرّ  المحرك ا,ول لعجلة اjقتصاد في طرابلس، وخزان المثقفين فقد بل

ث�ثون عاماً مرت على الحرب ا,ھلية اj ان المنطقة التي شھدت فترة من السلم ا,ھلي إمتدت منذ إتفاق 
لم تستطع أن تنسى جراحھا، فالرفاھية تحولت فقراً مدقعاً والطبقة المثقفة  ٢٠٠٨الطائف وحتى العام 

  .سد رمق أسرته رب المنزل فيھا في زمن الفاقة وأقصى آمال ولد ھا سوى جيلھجرتھا ولم يبَق في رحاب

   ؟ما ھو موقف الناس مما يجري وھل صحيح ان التحريض الطائفي ينسف قواعد السلم ا,ھليف

 تحقيق
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لى حي لطيفة الذي يمتاز بتعايش فريد لكوكبة من الطوائف حيث كان ھناك لقاء إلى جبل محسن وتحديداً إ
  .وما يستشرفونه في المستقبلمع عدد من ا,ھالي تحدثوا خ�له عن ا,يام الخوالي وا,زمة الحالية 

عاماً قال عن ذكريات طفولته في حارة البقار وتحديداً حارة التنك فيھا  ٤٤في حديٍث مع المدعو خضر 
عندما يشنون ھجوماً بالحجارة على أھالي " السنة"حيث في عمر السبع سنوات كان يقف الى جانب أھلھا 

" :فيقول في جبل محسن ،أما عن أسباب اjشتباكات المتكررة بين المنطقتين" العلوية"منطقة الم�حية 
محوراً واحداً إنما  قبل الحرب كنا نعيش كأھل فھناك مصاھرة بيننا، ومحور جبل محسن والتبانة ليس

  . "يضم الى ذلك المنكوبين والقبة والشعراني والسيدة وكلھم لديھم أقرباء من عندنا

 أكبر زعيم في لبنان عاجزاً  باتووالمسألة باتت إقليمية،  لطائفيةا تفي اRونة ا,خيرة تعزز: "يضيف
ة ودخلت بيننا وراحت تكفر نحن ليس لدينا مشكلة مع احد ولكن جاءت الجماعات المتطرف... عن حلھا

 تجرت مصالحة بين أھالي الجبل وباب التبانة وجمع ١٩٨٩في العام ... السني الذي يصافح العلوي
وخط . الحقنة يأتي من يحقنھا داخل الناس فتبدأ المعارككالطائفية لكن ، للدولة سلمتأسلحة ا,حزاب و

k والحل بأيدي الزعماء  .حاجة السياسيينالتماس بين المنطقتين خط وھمي يظھر ويختفي كلما دعت 
  ". بإلغاء الطائفية ؤkءمصلحة لھ

سنة  تعصبه الطائفي فھو أنھى دراسته الجامعية ومع ذلك اضطر ,ن يتراجع عن  k٣٤ ينكر فؤاد 
فرصة عمل له في الخارج عرضت عليه، ليكون بالقرب من عائلته في ظل تأزم ا,وضاع وھو يتحين 

  .المعاركة لعودة الفرص

عاماً، فلديه أقارب من الطائفة السنية من التبانة والميناء فأمه سنية وھو ضد اjقتتال  ٣٠أما أبو محمود 
  ."تنسى مصارين البطن بعضھا"لكنه k يرى مھرباً من اkمر kنه في وقت المعارك 

متأھل ولديه أوkد، k سنة محل لميكانيك سيارات ومنزل في التبانة وھو  ٢٩لدى علي ، باب التبانة في
ترعرت في منزل غير :" وعن ذلك يقول ٢٠٠٨ يذكر أنه كانت ھناك نبرة طائفية بين الناس قبل ألـ

طائفي كما ان عملي في السيارات يحتم علي التعامل مع أناس من مختلف الطوائف ولدي أصدقاء في 
  ". رك لم تؤثر على ع�قتي بھموالحمد هللا المعا يزورھم ويزوروننأالجبل وعندما تھدأ ا,وضاع 

سنة مع أھله من منطقة المنية الى باب التبانة، وھو  ٧٥جاء خالد عبد الكريم المحيّط  ١٩٥٠في العام 
زوجتي مسيحية وأنا k أذكر في حياتي أن كان للطائفية :" مؤّذن ,حد الجوامع فيھا، وعن المنطقة يقول

الزعران ھم الذين يفتعلون . تى أن علي عيد وإبنه رفعت أصدقائيوجود بيننا أو كنّا نميز بين فرد وآخر ح
. المشاكل في الماضي كنت أشارك في المصالحات التي تتم بين ا,ھالي أما اRن فقد بلغت من العمر عتيّا

الحل في رأي بأيدي الزعماء عندما يتفقون ينتھي الخ�ف وحين ينزعون الس�ح من أنصارھم تحل 
  ".المسألة

سنة، على الرغم من انه  ٢٥لحديث عن السلم ا,ھلي والمصالحة من الموضوعات المفضلة لعبد هللا ليس ا
على اي أساس تتم :" صاحب محل للدواليب في التبانة k ع�قة له في المعارك وعن السبب يقول

تعرضوا ؟ وھل أقاربھم من المصالحة بين الزعامات، ومن كلفھم ان ينوبوا عنّا ھل منزلھم تضرر
أما الحقد الموجود لدى الناس فتلغيه مصالحة حقيقية بين ا,ھالي والقيام بإرضاء كل متضرر ...  للقنص؟

  ".من الحروب ومعالجة مشكلة البطالة وتأمين الوظائف للشباب ورعاية مصالحھم وk حل آخر
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  أديب محفوظتدقيق 
  
  

  وضاح جمعة ويرتص 
  

  
  أبو عيد تصوير وسيم

 ّرةحُ  آراءو ُصَور
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  ربيع الشباب خارج الجدران
  مقالة

  غفران غريب
 

أن نخطو بوعينا خارج جدران المحدودية  علينا كشباب
وأن نتقبل ونعترض .. الفكرية، خارج جدران حياتنا الروتينية، 

تزن كل ما يدور  نأن نسمح لعقولنا بأ.. وأن نتفھم ونرفض 
فنحن .. أن نجعل للواقع توقيعاً آخر بلون آخر ونُحسِّنه .. حولھا

إن لم نستفيد من وسائل المعرفة، ونستخدمھا في التثقيف 
والتوعية والعمل والتعاون سنخسر كثيراً وسيخسر معنا 

منذ عامين تغير العالم . مجتمعنا ووطننا الكثير من أوراق أملِهِ 
وانتفضت معه أفكاره، لكنه ضاع بين سطوة  ،العربي وإنتفض
أين ومتى  ..الجماعات اkصولية  الجماعاتالغرب وسطوة 

وأين دور الثقافة ولماذا ھذا النوم  سيتكون ربيع شبابي حقيقي؟؟
 واjغفال أواjستغفال عن أھمية الثقافة؟ 

  
علينا كشباب أن نُخوض تجربتنا في مجتمعنا عبر التوعية 

إننا .. ي الوطن عبر التجديد والتطوير بمصداقية وف.. والتعاون 
ا,مل المتردد على أعتاب عالم ملغوم با,نا وبقنابل ا,فكار 

.. ولنقف وننتفض.. فلنحيي وننثر ھذا ا,مل .. والمفاھيم 
الفكري  خارج جدران الطائفية والركود.. ونصحو من غفوتنا 

 .والوصولية واkنانية الفردية
  

نيتشه أن k أمل في أن يمتلك اjنسان وجوده يقول فريديريك 
وكينونته إk بالنضال من أجل إرادة القوة، والتي k يمكنھا أن 
تتحقق إk بمجابھة تمث�ت الواقع ومسلماته، والتضحية بالحياة 
واحتقارھا، بحثا عن حياة ثانية كلھا مجد وكرامة؛ ,ن اjنسان 

ر نفسه وتغيير العالم من كائن يمتلك اjرادة الحقيقية على تغيي
حوله، بحيث k يظل اjنسان عبدا يتحكم في حياته ا,سياد 

  .تفكيره وحركته ويحجرون على
  

ف� دين وk ثقافة وk وعي وk منطق وk أھل مسؤولون 
فكيف . يقبلون بنا أن نكون مجرد أرقام على لوائح ا,عمار

! السوداء أن تتحكم بنا نترك ليد الُخمول وا,نانية، أو لtيادي 
 ..كيف نستطيع أن نكون أتباعاً وأن k نستقل بفكرنا 

  
.. بكرامتنا وإنسانيتنا.. نحن الوطن، باخ�قنا ووعينا وإرادتنا 

إن أرضنا .. خ�قنا وذكاؤونا في إطار العمل والتعاونأس�حنا 
k زالت خصبة ويانعة فلننثر عبق حماستنا وطموحنا فيھا 

ً للربيع لومع زھور نيسان ويصير  تزھر اھاسٮع    .. اً جديد نا
  

رياٍض وما من فما من " ربيع الشباب"فإن لم يزھر ربيعنا 
وما من فرح، والفصول ب� ربيعھا قاسية ببردھا  ورود

 .  وحرارتھا
  

  

  حديث مع فتاة تكره صمتي
  خواطر

  البحار - وائل حسونه
 

 ؟  لما الصمت - 
 قلبك الى ,ترك نوارسي تمضي بھدوء -
 اk تحدثني قلي� ؟  -
  بماذا تريدين ان نتحدث ؟ - 
 ماذا ترسم اkن ؟  -
 ”المستحيل  اللقاء”ارسم لوحة اسمھا   -
 تعبيرية ؟  -
 ك� - 
 تجريدية؟  -
وواقعية للغاية .…ھي واقعية … ك�   -

 !  برغم رمزيتھا
 .. اذا يمكنني ان افھمھا-
 .. اعتقد -
 .. ھل تريني إياھا - 
 .. تفضلي -
ھناك نورس ابيض جميل ..  مممم - 

 .. يرتدي قبعة بحار يطير فوق الماء
 .. نعم -
 بحزن   اليه  تتطلع  سمكة ملونة  وھناك -
.. 
 نعم- 
 .. النورس حزين ايضا-
 نعم- 
 ذلك ؟  ماذا يعني..لم افھم  -
لن يستطيع النورس …… صغيرتي - 

  ولن  الحياة مع السمكة داخل الماء
الم اقل …السمكة الحياة خارجه   تستطيع

وھي “ المستحيل  اللقاء”لِك ان اسمھا 
  ) بعد صمت(!!.. واقعية للغاية

 … وائل أنت تخيفني احيانا -
الخوف يحتاج الى . جميل ان تخافي  -

والذكاء  خيال والخيال يحتاج الى ذكاء
  تعتادين ھذه المعرفة عندما ،معرفة  ينتج

 !!.  مثليستعتادين الصمت 
…………………… -  
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  فيٌض من كبرياء

  خواطر
  قطيش لمى

  
أسير وروحي دليل مرادي، أنقب في عيناي عن ذكريات طمرت في قعر البعد والمجھول، أبحث عن 
الضحك في أكياس الدموع، وعن العيش الرغيد في اوھام بؤس الرشاد، فكنت نھًرا تشكي العصافير على 

  .صفتيه العطش للجراد، كنت مثلًما يلف الجراح، فتنزف عوض الدماء قمًحا محال الحصاد

عن أوطاني لئن حدثتكم خجلت، فما كان فيھا كان، عھدھا عھد العفن، أثقلت اEرض شقاًقا، والسماوات 
والفرات، والشام وعدن، اّدرعوا اIيمان لبقايا الجاھلية، زرعوا آثامھم ما بين النيل . نفاًقا، ملئت الدنيا فساد
، وھّددونا بالجبت والطاغوت، وعّزة ومناة، نبي � خذلوه، وروح � صلبوه، "Lت"وأعادوا استبدال � بـ

واIمام قتلوه، فصار قاضي القضاة، يقضي وفق أھواء الطغاة، كّل حّر صار في أرضي معّذب، جّسدوا 
ولتعظيم القصية، كي يصير الخوف بحجم المصير، أسروه في � سلطاًنا صغيًرا، قّزموه، جعلوه فارًسا 

الحروب القبلية، حّرموا الخمر وراحوا يحتسون الدماء، والميتة منعوھا وكّل يشتھي لحم أخيه مّيتا، صارت 
أرضي معقOً للخراب، حّل بھا بؤس المصير، حّرموا الفتنة، وجعلوا في رقعة واحدة مOيين خطوط 

  .التماس

ر، صار شعبي عبًدا للغريب، شعب كالقطيع، تحدوه عصا الراعي، حين تضيع يضيع، سلبت وبلمح البص
أحOمه فبات تافًھا يعجز النور العبور في ظOمه، كلئ الذّل من مرًعى خصيب، يخفض الھامات أحتراًما 

انشغلنا  .كلّما مّر بظالم، يضع اIذعان للطغاة على رأس المكارم، صار الكفر عندنا باسم الدين حاكم
  ..بالقشور ونسينا ألباب اEمور، فكسونا ھوامش التاريخ أشOًء، ومRنا القبور

كان في الماضي البعيد، تربة طاھرة كوجه السما، حصاھا من اEنجم استمدت سناھا، فما دھاھا؟ بّدلت لون 
معسكر، غّيرت شعارھا السماء، سفكت فيھا الدماء، أحرقتھا بلھيب جھّنم، كّل ما فيھا تغّير، صارت رقعھا 

جعلت الغدر نبراًسا، ونھًجا ".  L إله غيره والمال أكبر: "فصار شعارھا" L إله إL � و� أكبر: "من
تقتفيه، ورفعت الذّل متراًسا، فأرجعوا الباب لخيبر، لم تعد مثوى لحيدر، وبيت لحم حالت حائط مبكى، 

كرھتنا عندما كانت تجوع، رأتنا نمنح كOًما L يقيھا الجوع، L فالظلم ابن �، والجاني يسوع، ھذه القدس 
  .. يكسو العراة، رأتنا مترفين عندما كان رسلھا حفاة

  ...أي شعب نحن من بين الشعوب، نبيع ثرانا الطاھرة نلّقبھا بالعاھرة

وابيت سھيدة، تضع أوھامي في ت.. ليت شعاراتي تغسل ھذه الذنوب، تقتل نفسي الحقيرة، تأمرني أن أتوب
أّي أقمار تعالت في الجباه العالية، راحت تھدم الماضي العريق، ترمي بOدي في .. في نعوش من حجارة

أسأل عن أصلي وفصلي، ماذا أقول؟ عند الغريب يسيل ! أعماق الھاوية أسأل نفسي فخاًرا، فO جواب
امتطى أوجاعه ودماره ورمم ما  ھو.. السلسبيل، فمن أّي نتن أشرب؟ لقد طلبت قربه فخبت ولم أقترب

  ...انھدم وأنا إلى جھلي أھرب

فلنسر على الشوك حفاة، لئن .. كفانا نحتسي خمرة الوھم العتيق، ونلعن في الليل القمر، وفي الفجر البريق
رّبما قد .. فلنطلب صبًحا ونھتدي طريقة ولنتحدى بالثبات... آت..آتٍ : استحال عندنا طلوع الفجر قلنا أّنه

  ...اء القدر أن يسوقنا يوًما إلى حيث نستحق الحياةيش
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  أنا أملك حكايتي
  خواطر

  جوليا شاھين
  

كنت وبعدني بشوف . تحكي قصصھا ،كنت قبل ما إفھم شو المغزى من إنّو النّاس بالّضيع البعيدي
 ،بيحكو مع رّجال ختيار. بيمرؤوا عنّا بالضيعة وبكتير ضيع كمان ،حاملين كاميرا أو ميكرو ،حكواتيّي

عندي كتير رفقا حكواتيّي . مرا مجّوزة من زمان وبعدا بتخبز على إيدھا وبتشّمس الكشك على سطح البيت
بعرف إنّو اjنسان kزم  ،أوكي. ما كنت أعرف شو سّرن وشو سّر الكاريزما يلّي عندن. وكتير بحبّن

وكمان . حتّى ما يموت حق وما تندفن ثقافة على حساب تراثنا وقضيّتنا ـيحكي قّصة شعبو وأرضو ت
بعرف إنّو المعاناة والخوف والخجل أو أّي مشاعر تانية بتصير واضحة بمعانيھا وبتأثيرھا علينا لّما 

 .نحطّلھا كلمات ون�قي مين يسمعھا ويعطيھا قيمتھا
ن جايين من سُّ كنت حِ  ،ما كنت إفھم كيف بفّكرو ھودي الحكواتيّي ،م إنّي كنت بعرف كل ھاjشيارغ

  .من أرض ما بحياتي رح إكتشفھا وما كنت وk مّرة اتخيّل حالي مطرح حدن منّن ،مطرح كتير بعيد
أو ببساطة اشتغل " بروجي" ـإإنعو ب ،بينطلب منّي إنّي اكتب رسالة لحدن ،سنين ٥و,ّول مّرة من  ،مبارح

 ،يلّي كان يلعب بأوضتي بالھرمل" صوت الھوا"شّميت . قعدت على مكتبي وكنت كتير محمّسة. بمؤّسستو
. الفكرة إنّو صرت اكتب وإكتب لھيدا الحدن يلّي ما بعرفو. كنت إكتب وإسترسل انا وعم اكتب ـإيّام م

وكبرت  ،تعلّمت بمدارسھا ،ي الضيعة ربّتنيقلتلّو إنّو ھيد. كتبتلّو عن طفولتي وعن ذكرياتي بضيعتي
إنّا بعيدي وغريبي عن كتير إشيا صارت  ،محرومي، قلتلّو إنّو ضيعتي. بمكتبتھا وتمّشيت على طرقاتھا

بحّس النّاس عيونا . كتير إبكي وبضل في غّصة بقلبي ،قلتلّو إنّو كل ما زورھا بصير إبكي. بديھيّي بالحياة
  ... حتّى أھلي ،و وkدن وأّديه ھنّي مش آدرين يعملو شيبشوفن أديه بحبّ  ،عم تبكي
رح إكتبھا بخط " k أحد يملكھا غيري. ملكھاأأنا أملك حكايتي وسأظّل "لقيت حالي عم اكتب  ،وباRخر

. ر فيھا عن حاليعبِّ  ـوبلغتي حتّى لو ديموديه وما فيھا كل الكلمات يلّي بعوزھا ت ،إيدي حتّى لو مفركش
 .رح خلّي النّاس تحكيھا كمان ..بيتو رح إحكيھا بكل شارع. قصة للزغار وأرسم فيھا أح�ميرح اعملھا 

حاملة قصص النّاس يلّي ما فيھن يحملو حالن ويروحو من مطرح  ،صرت عم شوف حالي حكواتيّي ،فجأة
حّسيت حالي صرت اقوى . بوجعھا وقّوتھا ،صرت بّدي إحمل حكايات كل النّاس بفرحھا وحزنھا. لمطرح

بالكتب يلّل قريتھا والناس يلّي  ،بشخصيتي انا ،وعرفت إنّي عنجد بملك حكايتي يلّي عملتھا بقراراتي انا
 .حسيّت حالي صرت اقوى وإنّي قادرة أملك حكايتي ل�خر وإنّو ما حدن إلو الحق يغيّرھا. رافقتھا

ھtّ عرفت أديه مھم إنّك . بتض� تشّع وروحن على طول عم تضحكھtّ فھمت ليه الحكواتيّي وجوھن 
 .ھنّي كمان يقّدرو حكاياتن وما يتخلّو عنھا ـتملك حكايتك وتحكي قصص الناس ت

قصتي رح . رح إحكيھا بنبرة صوتي وشكل تيابي ،نا حكايتي رح إحكيھا بلون عيوني وطول شعريأ
  مين في غير جسمي بعبّر عنّي؟. إحكيھا بجسمي
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  إعداد باسل عبد�

  شاعر إيليا أبو ماضيال... 

ھو الشاعر الذي غلب على شعره الطابع 
 .١٨٨٩من مواليد العام  . الوجداني واjنساني

ر عام غادر إلى مص. كان من أھم شعراء المھجر
ل دواوينه أوّ  ١٩١١في العام ، فنشر ١٩٠٢

لم يسلم أبو ماضي من مطاردة ". تذكار الماضي"
السلطات، فاضطر للھجرة إلى أمريكا في عام 

 إلى بروكلن حيث نيويورك وانتقل من، ١٩١٢
شارك في تأسيس الرابطة القلمية مع جبران خليل 

   .جبران وميخائيل نعيمة
  

التي استمرت  ١٩٢٩عام " السمير" أصدر مجلة 
  . ١٩٥٧ في الصدور حتى وفاته في عام

  
 -إيليا أبو ماضي -تذكار الماضي:  دواوينه
  .تبر وتراب - الخمائل -الجداول

  

  

  :التي نقتطف منھا" الط�سم"من أھم أشعاره قصيدة 
  

 فمشـيـت ولقـد أبصـرت قدامـي طريقـا             جئـت k أعلـم مـن أيـن ولكنـي أتيـت
 ؟ بصـرت طريقـيأكيـف جئـت؟ كيـف            بيـتأم أن شئـت ھـذا إوسأبقى ما شيـا 

 !لــــــــســـــــــت أدري
 أم أسيـر فـي قيـود طليـقٌ  ھل أنـا حـرٌّ               الـوجـود أجديـد أم قديـم أنـا فـي ھـذا

 ... أتـمـنـى أنـنــي أدري ولــكــن                 أم مقـود ھل أنا قائد نفسـي فـي حياتـي
 !أدري ــــســـــــــتلــــ

 فيـه وأغـور؟ ھـل أنـا أصعـد أم أھبـط       وطريقـي مـا طريقي؟ أطويـل أم قصيـر ؟
 والـدھـر يـجـري؟ أم كـ�نـا واقــف           يسيـر أأنا السائر فـي الـدرب أم الـدربُ 

 !لــــــــســـــــــت أدري
  

  :أيضاً  ومن شعره
  

  كل حّر مذھبي                       ما كنُت بالغاوي وk المتعصبِ  ومذھبُ  رٌّ حُ                 
  إني ,غضُب للكريم ينوُشهُ                       َمن دونهُ وألوُم من لم يغضبِ                 
  خصمي، وأرحُم كل غير مھذبِ     وأحبُّ كل مھذٍب ولو أنّه                                      
  إلى ا,ذى                   حب ا,ذيّة من طباع العقرب يأبى فؤادي أن يميلَ                 
  ٍة                          لو أنني أرضى ببرٍق خـُـلّبِ مساءَ ةً بِ ساءَ لي أن أردَّ مَ                 
هِ                    شعورهُ ومقالهُ   سيءِ حسُب المُ                   يا ليتني لم أذنبِ : في سرِّ

  

 ... تحّية إلى
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  كارُ ـشـالت

قتراح والتفكير وعملية صنع القرار وتنفيذ السياسات بين أعضائه ومع الدولة في اIھو تفاعل المجتمع 
إنه إقرار وتطبيق الOمركزية من أجل تمكين المجتمع اEھلي من المراقبة ومن المحاسبة . والقوانين

ومن اIنخراط في الشأن العام عبر مجالس محلية مختارة على صعيد الحي والقرية والمدينة والقضاء 
  . دارة الناس لشؤونھم، وھو أرقى أشكال الديمقراطيةھو بكل بساطة إ. والمحافظة

  

  
  مNك بيضون المجتمع المدني تيارالناشطة في  قد الزواج المدني تتلوهععتصام وزارة الداخلية من أجل توقيع إبيان 

 تيار المجتمع المدني مبادئمن 

  تيار المجتمع المدني
www.secularist.org   

  ٠١٣٨٧٥٧٧ھاتف وفاكس  -بدارو   - بيروت  :العنوان
 :info@secularist.org  Email: البريد إلكتروني

Facebook page: www.facebook.com/CivilSocietyMovement 
Twitter page: www.twitter.com/CivilSocietyMov 

  :تابعونا عبر مجموعتنا على الفايس بوك" تواصل مدني"القادم  من  للمشاركة في العدد
 :Facebook groupنشرة المجتمع المدني  -تواصل مدني

 


