
تواصل مدني ٢٠١٥ 
 

 تمع المدنيجالم نشرة ١
 

  العدد إفتتاحیّة

مرَّ عيدُ الحب في لبنان بصمت. تسلل بين التهديدات  أسابيع،ُمنذ 
السياسية واألمنية، المحلية واإلقليمية والدوليّة، إلى قلوب العشاق. 

باألمل ما زاال يُؤِمنان بالحب  ُمفعََمين ُكّلِ َحِبيبَين ليُنِعَش َمشاعرَ  تسلّل
  سيطَر عليه َمنطُق الَمصالح، فسقطت تحت َوطأته قيُم الحب. وطنٍ في 

ُمرَغماً  رَّ طُ تحية إلى كّلِ َمن اض بعد مرور أيام على عيد الحب،
 إلى ُمغادرة لبنان على أمل أن يتمكن يوماً ما ِمن العودةِ ألسباب ماديّة 

هذا الحب َمع َمن أحّب، وتحية أيضاً إلى كل إليه لبناِء عائلٍة ِمن ِنتاج 
هذا العالم  ِمن آخر َمن هاجر مع حبيبه يائساً في سبيل الحب إلى مكانٍ 

  .ُحبَّه أكثر ِمن نظام دولته قد يَحترمُ 

تحية إلى كّلِ ُمتحابَّين ِمن ديانتين ُمختِلفَتَين، أبيا التناُزَل عن ُحبِّهما 
، فتكبدا َمشقة وطنهماِمن الزواج في  نظومة طائفية تمنعُهمالمصلحة مَ 

 ً   .السفر إلى الخارج للزواج مدنيا

هما هويتبالقوة  ااستعادو، اً طائفي أن يَُصنَّفاتحية إلى كّلِ ُمتحابَّين رفضا 
ً  اتزوجف ا،أمام دولتهم ةالُمواطني على أرض وطنهما بمقتضى مدنيا
  منظومة هشة حاولت منعهما من ذلك.، رغم أنِف القانون

التقى ُمواطنون وُمواطنات في سلسلة عيد الحب، بعد مرور أيام على 
من التحركات كان آخرها مسيرةٌ انطلقت باتجاه وزارة الداخلية 
والبلديات، ليُعلنوا ِمن جديد تمسكهم بهويتهم الُمواطنية وسعيهم لبناء 
دولتهم المدنيّة، وليرفُضوا كل سياسات التطييف والتصنيف التي 

يهم كلَّ يوم، وآخرها ُمحاوالت وضع العوائق أمام تسليم ض علتُفرَ 
  وثائق زيجاتهم.  الُمواطنين الُمتزوجين مدنياً في وطنهم

كين بمواطنيتهم وبحقوق  تحية ِمن أسرة "تواصل مدني" لهؤالء الُمتمّسِ
 الُمواطنين في وجودهم وفي حرية اختيارهم في وطنهم لبنان.
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  الواقع المعیشي الذي یعیشھ اللبنانیونفي مواجھة حملة #قیمتك_أكبر 
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  إعداد باسل عبدهللا

  للزواج المدني في لبنانمسیرة مواطنین ومواطنات تأییداً 

التي نظمتھا الھئیة المدنیّة لحریة االختیار تأییداً  ٢٠١٥آذار  ١األحد یوم ألف متظاھر في مسیرة  نحوشارك 
  للزواج المدني في لبنان.

وقد طالب المشاركون في المسیرة باستعادة ھویتھم المواطنیة وبتسلیم المتزوجین مدنیاً في لبنان وثائق زیجاتھم 
  زیر الداخلیة نھاد المشنوق على احتجاز ھذه الوثائق لدیھ.وبعد أن أقدم 

  ألقت إحدى المتزوجات مدنیاً في لبنان السیدة إنصاف عزام كلمة المسیرة والتي جاء فیھا:

  حرار.أنحن ھنا، الیوم، وكّل یوم، في صراحة النھار وبالقول یطابق العمل: مواطنون متساوون "

أّما أنتم! من أنتم، وما تنالون أجوركم من المال العاّم إالّ في مقابل خدمتنا نحن المواطنین ال في ترضیة األوصیاء 
منتفخین في مقاعد الحكم واإلدارة، متشدقین بالقول لتویّة، من أنتم إْذ تجلسون ھذه الجلسة المُ  ؟غیر الشرعیّین

  بالقانون وبالدولة؟

أتظنّون أّن عاقالً واحداً یصدّق أّن وقوفكم في وجھ اختیارنا الحّر  أّي مزیج ھذا المزیج من الجھل والوقاحة! 
  لمشروع حیاة قائم على المودّة والمساواة والحریّة ھو في خدمة القانون والدولة؟

 
   ١/٣/٢٠١٥ تاریخمسیرة الزواج المدني ِمن 
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   أتظنّون أّن مؤمناً واحداً یصدّق أنّكم من أصحاب التقوى والفضیلة؟ ھیھات!

  على اللجوء إلى وصایة دینیّة غیر مشروعة؟ ھونناكرِ تُ أتظنّون أنّكم بحجبكم وثائق زواجنا سوف 

إلى طلب الحریّة والعنایة من سلطات أجنبیّة أتظنّون أنّكم بحجبكم وثائق زواجنا سوف تكرھوننا على اللجوء 
  قریبة أو بعیدة؟

  كالّ، وأنتم الصاغرون.

  نحن ھنا، لبنانیّون متساوون أحرار، نشھد على خیانتكم األمانة.

  عند وصولھا إلى وزارة الداخلیة ١/٣/٢٠١٥ المسیرة

نحن ھنا، بین أحبّائنا وعلى أرضنا، نشھد على صغارة من یسعى إلى تحویل أعراس الحریّة إلى مناسبات حزینة 
  ذلیلة. 

ً عن رضا  ً بحثا ً وطنیّا نحن ھنا، تمھیداً إلیقاع العقوبة مضروبة على أیدیكم الجانیة فعالً شنیعاً، التاركة واجبا
  أسیادكم المحلییّن واألجانب.

رف تسلّق المناصب باإلساءة إلى أھل الكرامة والشرف، وبالتذلّل ألصحاب المال الحرام وأّي شرف ھو ش
  والعدوان؟

تھا المدنیّة السمحاء، انحن ھنا، األزواج المدنیّین، في حیاتنا الخاّصة وفي موقفنا العام،ّ نبني سیادة الدولة، بشریع
  ھم اإلنسانیّة.بضماناتھا العادلة للجماعات، في حدود وجود األفراد وحقوق
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ً مذكوراً إالّ ، وفي غد قریب نحصل على وثائق زیجاتنا المباركة، أّما أنتم نحن ھنا الیوم، فغداً لن تكونوا شیئا
  .  "بالھزء واالزدراء، كما حصل ألمثالكم من الحمقى من قبل

ً شارك فیھ أكثر من مئة  مؤتمراً قبل ذلك  عقدتقد  الھیئة المدنیة لحریة االختیار وكانت مؤید للزواج صحافیا
تجاوزات وزیر الداخلیة في إطار تأخیره معامالت  خاللھ السید طالل الحسیني ، فنّدّ ٥/٢/٢٠١٥في المدني 

 الزواج المدني في لبنان، ومن أھم ما جاء في المؤتمر الصحفي: 

 
  ٥/٢/٢٠١٥ِمن المؤتمر الصحفي للھیئة المدنیة لحریة االختیار یوم 

  

أّول ما نضعھ واجباً أمامنا، في لقائنا الیوم، ھو إیضاح الحقیقة. والحقیقة ھي أّن وزارة الداخلیّة تمتنع عن تسلیم "
األزواج المدنیّین وثائق زواجھم ووثائق والدة أبنائھم، مخالفةً بذلك القانون الذي یحكم عملھا في ھذا المجال، 

عیش اللبنانیّین المشترك، مواطنین متساوین أحرار، ذلك القانون الذي ھو ومنتھكةّ بذلك القانون الذي یحكم 
الدستور في مقدّمتھ والمتن. وأكثر من ذلك فبعض الموّظفین لجأ وما یزال یلجأ إلى االستھانة والذّم والتشھیر، 

ً قانون العق ً حریّات ھؤالء المواطنین، في حیاتھم الشخصیّة واالجتماعیّة، ُمخالفا وبات، بغطاء السیّد نھاد ُمعیقا
ً على حمایة تلك الحریّات  المشنوق ومشاركتھ الصریحة بتلك الجرائم، وھو القائم بأعمال وزیر الداخلیّة مؤتمنا
وعلى بذل الخدمة ال على االمتناع أو على التحّكم، وأيُّ تحّكم وھو الضعیف ھذا الضعف، أمام نفسھ وأمام الغیر، 

 .دیة الواجبفي تصّور الواجب أو في تأ

  :المالحظات الوجیزة من جانبنا، سوف نتوقّف إزاء وجود القانون أو عدم وجوده وعالقة القانون بالحق بھذه

لیس شرطاً في شرعیّة األحكام والعقود في ھذا المجال وجود قانون بإجراء تشریعّي عادّي: مثالھ األحكام التي  -١
ینّص علیھا قانون العائلة العثماني والتي أجیز تطبیقھا في المحاكم الشرعیّة السنیّة والجعفریّة، فشرعیّة ھذه 

ا القانون العثماني الذي لم یُطبّق من قبل في األراضي اللبنانیّة، األحكام لیست إالّ بإحالة إلى قانون أجنبّي، وھو ھن
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إْذ إنّھ قد صدر قبیل انھیار السلطنة العثمانیّة وخروجھا من البالد العربیّة. ومثالھ أیضاً األحكام التي أجیز تطبیقھا 
ور اللبنانّي وبعض القوانین اللبنانیّة في المحاكم الروحیّة المسیحیّة، فھذه لم تُقبل اقتراحات قوانینھا لمخالفتھا الدست

والنظام العاّم، فقانونیّة ھذه األحكام تستند إلى اجتھاد قضائي ذھبت إلیھ محكمة التمییز التي اعتبرتھا من قبیل 
  .تدوین األعراف والتقالید. وھذا األمر كان وما زال كائناً فیھ أخذ وردّ، من الناحیة القانونیّة

 
العقود الدینیّة بالعقود المدنیّة لیست لصالح العقود الدینیّة، ال من الناحیة القانونیّة العاّمة وال من إّن مقارنة  -٢

الناحیة الدستوریّة، فالعقود المدنیّة تستند في إمكانھا إلى نّص قانوني ھو نفسھ النّص الذي یمنح الطوائف 
ي یعیّن اإلمكان الوحید النعقاد الزواج بین غیر ومحاكمھا االعتراف القانونّي والصالحیّات، وھو النّص الذ

التابعین لطائفة تاریخیّة أو عادیّة، أي الصیغة المدنیّة، ُمحیالً إلى أحكام القانون المدنّي الذي ھو القانون المدنّي 
  .الفرنسّي. والصیغة المدنیّة ھي الصیغة الوحیدة التي تراعي الدستور اللبناني مراعاة خالصة

 
سقاط الحّق بالزواج المدني لمن ھو غیر تابع لطائفة من الطوائف ال یعني سوى إسقاط الحّق بالزواج. إّن إ -٣

وج الذي وھذه إنّما نجدھا كبیرة على المشنوق وغیر المشنوق، إْذ إنّھا خروج من الحریّة إلى العبودیّة، ھذا الخر
عبد أْن یحصل وقد ال یحصل على إذن سیّده مارست استعباد البشر، فكان على ال التي عرفتھ بعض المجتمعات

قبل الزواج. وھي في حالة المشنوق إنّما تعني إخراج بعض اللبنانیّین من بعض مواطنیّتھم، ونفیھم إلى أوطان 
  .أخرى لتحصیلھا. وھذه كما ترون كبیرة ثّم كبیرة، علیھ وعلى غیره

  

 مصدر الحّق بالزواج. فالحّق بالزواج ھو حّق أساسي الإّن القانون الذي ینّظم الزواج بقید األحكام لیس ھو  -٤
تنقض الحّق األساسّي وال تشّوه  ینقضھ أو یخالفھ أّي تشریع. وما التشریع سوى قیود مقبولة على الممارسة ال

داب حقیقتھ مباشرةً أو مداورةً. فّإذا غاب ذلك التشریع فممارسة الحّق ال یقیّدھا سوى الدستور والنظام العاّم واآل
ً إذا كان ھذا الدستور وھذا النظام العاّم وھذه اآلداب الحمیدة ال تجد  ً بل حرمانا الحمیدة. وكیف یكون ذلك سلبا
مراعاتھا الخالصة، من حیث المودّة والمساواة والحریّة إالّ في الصیغة المدنیّة؟ وإنّھ لمن عجیب األمر أْن یجد 

فمن ھو المسؤول عن الغیاب المزعوم للقانون؟ ھل ھم األزواج  المقّصر حّجة في تقصیره إلسقاط حّق الغیر.
  .."المدنیّون أم السید المشنوق وأمثال السید المشنوق

  

 
  أمام السرایا الحكومي ٤/٢/٢٠١٤ِمن اعتصام الھیئة المدنیة لحریة االختیار یوم 
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اعتراضاً على مماطلة السیاسیین في  ٤/٢/٢٠١٥وقد سبق ھذا المؤتمر اعتصام أثناء انعقاد مجلس الوزراء في 
  إعطاء المتزوجین مدنیاً وثائق زواجھم.

  

وتستكمل الھیئة المدنیة لحریة االختیار متابعة ملف الزواج المدني في لبنان من خالل تحركات میدانیة ومتابعة 
   ."قضائیة إلعادة الحق المسلوب للمتزوجین مدنیاً في لبنان

  
يیمقراطي" في تحركات بوجھ "بیت اآلداب" و"الشباب الد   غالء األسعار والواقع المعیشي الُمتَردِّ

قوى وفعالیات إلى  تبادرفي إطار التحركات الرافضة الستمرار غالء األسعار بعد انخفاض أسعار المحروقات، 
  تحركات بمواجھة ال مباالة المسؤولین تجاه ھذا الواقع.

تحت  أمام سرایا طرابلس ٢٣/١/٢٠١٥اعتصاماً یوم الجمعة  "والعلومبیت اآلداب "جمعیة  متنظّ ففي طرابلس، 
ت المتعلقة بالبنزین سعار السلع والخدماأ ضبخفالمطالبة جل من أ بدنا نعیش" .. يكفّ بِ " حملة عنوان

انطالقا من  وذلك ،ھمال"إ يكفّ بِ ي غالء" "كفّ ي فقر" "بِ كفّ "بِ طالق الصرخة إعالء الصوت ووإل والمحروقات،
وذلك بعد أن حق المواطن بالمراقبة والمدافعة والمناصرة لقضایاه المحقة والتي تمس حیاتھ المعیشیة والیومیة 

  .لتي تعتمد على المحروقات كما ھيسعار السلع والخدمات األى النصف، وبقیت إسعار النفط والبنزین أانخفضت 
  

 
  أمام سرایا طرابلس ٢٣/١/٢٠١٥ِمن اعتصام حملة "بكفي.. بدنا نعیش" یوم 

  

االتحاد الوطني لنقابات "أكبر"، في مؤتمر صحافي عقد في مقر  حملة "قیمتك ٢٠١٥ شھر شباطفي  انطلقتكما 

رئیس االتحاد الوطني ألقى  قدو ، بدعوة من منظمات شبابیة وعمالیة ونقابیة."العمال والمستخدمین في لبنان

من سرقات وزارة  : "إن الفضائح والسرقات ابتداءَ قال فیھاكاسترو عبد هللا كلمة لنقابات المستخدمین والعمال 

دة المالیة والدوائر العقاریة إلى الجمارك والمشاعات والتلزیمات، من النفایات إلى الكسارات وإلى األدویة الفاس

ً والمواد الغذائیة الفاسدة أیض  أمین عامعمر الدیب  تحدث ثم ".، ال للفساداتحتكارلالفال ، ، والالئحة طویلةا

ن "الشباب یعاني من أزمات اقتصادیة واجتماعیة أاعتبر فاتحاد الشباب الدیمقراطي اللبناني" باسم الحملة "

متنوعة بظل النظام القائم، فیما تقوم العدید من القوى السیاسیة والنقابیة، باإلضافة إلى أكادیمیین ونشطاء، بطرح 

القتصادیة الھامة مثل التغطیة الصحیة الشاملة وسلسلة الرتب والرواتب والحد األدنى لألجور العدید من القضایا ا
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وقضایا الكھرباء والمحروقات، وتبقى العدید من المواضیع الھامة التي تؤثر على حیاة الشباب وال تأخذ الحیز 

وعن مشكلة  لیھا في حملتنا".الكافي من النقاش واإلضاءة االعالمیة والعمل النضالي، وسنحاول اإلضاءة ع

أسعار الشقق واالیجارات تزایدت في األعوام األخیرة في المدن وفي الضواحي بشكل كبیر، حتى ن إالسكن قال "

صارت معظم المناطق اللبنانیة بعیدة عن متناول الفقراء والطبقة الوسطى وخاصة الشباب. وصارت االیجارات 

في الوقت الذي یعاني فیھ الشباب من أجل الحصول على وظیفة ال تتخطى تصل إلى أضعاف الحد األدنى لألجور 

بمدخولھا الحد األدنى. فكیف یستطیع ھؤالء الشباب أن یعیشوا وأین؟ وبعدما كان االیجار القدیم یشكل حال موقتا 

  الرخیصة. للبعض من العائالت، ھا ھي السلطة تحاول االنقضاض علیھ، فیما تغیب كل مشاریع المساكن الشعبیة

  

  من المؤتمر الصحفي لحملة "قیمتك أكبر"

  

ولطالما كانت الخدعة الكبرى التي تستعملھا السلطة للتھرب من ھذه المسؤولیة ھي أن المصارف الخاصة 

ومصرف االسكان تعطي التسلیفات لشراء الشقق وبناء المنازل، إال أن الحقیقة ھي أن ما تقدمھ ھذه المؤسسات 

وض تجاریة بفوائد عادیة، بحیث یدفع المدینون مبالغ كبیرة شھریا على مدى عشرات األعوام، ھو عبارة عن قر

   مما یرھن كل حیاتھم للمصارف التي تتقاضى خالل ھذه الفترة أضعاف المبلغ األصلي".

  

ومصلحة سكك وعن أزمة النقل العام، قال: "ما زالت الدولة تدفع المعاشات للمئات من الموظفین في النقل العام 

الحدید وصدأ بعضھ اآلخر. أما المواطنون، فیتنقلون یومیا إما بسیارات خاصة نضطر أن  بعض الحدید، فیما بیع

نقسطھا للمصارف ذاتھا التي تعتاش على معاشاتنا، أو بوسائل النقل الخاص المتوفرة والمكلفة. أما الفانات 

والسالمة، وبین ھذا وذاك یضیع ربع المدخول على الطرقات. كما الخاصة، فال تتوفر فیھا أبسط شروط الراحة 

انھ ال یوجد نقل عام یربط مدن الساحل أو البقاع بالجبل وبیروت، حیث تصبح كلفة التنقل بین العاصمة واألریاف 

ً  باھظة، فیضطر الناس للنزوح إلى المدن". ا أن في ھذا الوطن، ومن حقن وتابع: "نحن شباب نقول أن لنا حقوقا

یكون عندنا مترو تحت المدن وباصات منظمة داخلھا، وباصات مكیفة تربط المناطق ببعضھا، وسكة حدید 
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 ً قیمتنا ... طة ونرید أن نحصل علیھ اآلن ھنا. إنھ حق لنا عند ھذه السلساحلیة وأخرى داخلیة. ھذا كلھ لیس حلما

ھاتف فارغ. قیمتنا أكبر من ایجار شقة مترھلة في أكبر من الذل الیومي ومن عجقة السیر. قیمتنا أكبر من رصید 

  ."قیمتك_أكبر#حي مھمل. كل شاب قیمتھ أكبر من ھذا الوضع الیومي المزري، لذلك كانت حملتنا 

  
  "النادي العلماني" في الجامعة األمیركیة في بیروت لـفیلم أسبوعي عرض 

ً أسبوعیة تلیھا نقاشات -العلماني في الجامعة األمیركیة  النادي ینظم  بین الطالب والحاضرین بیروت عروضا
یقدم النادي نشاطھ ھذا ضمن شبابیة سیاسیة متنوعة.   وتجاربَ  ة وسیاسیة وثائقیة تتناول مواضیعألفالم ثقافی

  .الجامعة لدى طالبالوعي السیاسي والثقافي  إطار عملھ على نشر

التجربة السیاسیة الذي یتكلم عن لماھر أبي سمرا  "ین كنَاشیوعیّ "فیلم من األفالم الوثائقیة التي عرضت حتى اآلن 
التطورات یتناولون فیھ  نوالذی خالل الحرب األھلیة اللبنانیةألربعة أعضاء سابقین في الحزب الشیوعي اللَبناني 

الذي  ،رائد رافعي لمخرجین رانیا ول" ٧٤ استعادة النضال"فیلم ومطلع الثمانینیات،  منذالتي طرأت على لبنان 
ً على أیدي طالب الجامعة األمیركیة في بیروت ع یتناول ام االحتجاجات التي قامت خالل سبعٍة وثالثین یوما
تناول ي ذال لمخرج عمر أمیراليل  "طوفان في بالد البعث"فیلم كما ُعرض  ،ةبفعل رفع األقساط المالی ١٩٧٤

  وموضوع والء الشباب. العشائر، قبائل والوالشعب السوري،  حیاة

 كما. خارج الجامعةمن داخل و إقباالً كبیراً  ینایر في مصر ٢٥ثورة الذي تناول  "لمیدانا"  وثائقيشھد وقد 
   Waltz with bashir" و  "Persepolis" و  "The battle of Algiers" أخرى مثل عرضت أفالم

  .وغیرھاو"الزمن الباقي" 

ھو المشارك في تنظیم ھذا النشاط والناشط في النادي العلماني عباس سعد  طالبال برأيإّن الھدف من ھذا النشاط 
وفتح ساحة نقاش ألعضاء النادي اللبناني والعالمي تاریخ السیاسي والثقافي الالع الطالب على توسیع حجم إطّ 

  ھ لطالب الجامعة.ّن ھذا النشاط ھو أقل ما یمكن للنادي أن یقدممضیفاً أولطالب الجامعة إلبداء آرائھم، 

  عرض األفالمِمن إحدى نشاطات 
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   ردكمانة فوالجُ أجرت المقابلة 

  :الفنانة أميمة الخليلمع  مقابلة

 لبنانیة فنانة ،خلیل أمیمة
 فنانال موھبتھا أكتشفَ 
فانطلقت  خلیفة مارسیل

. المیادین فرقة ھ فيعم
 العدید مارسیل مع قدمت

 الخالدة یةنالف عمالاأل من
 منھا، الملتزمة االغاني من
 "الشباك من طل عصفور"
 ،"روتــیــب وارعـــش"و

 الشعراء ألھم وغنت
 وشوقي درویش كمحمود

 من ةوجـزـتـمُ  .بزیع
 ھاني الملحنو الموسیقي

 معھ متقدّ  الذي سبلیني
. الفنیة عمالاأل من العدید
 مدني تواصل أسرة أجرت

 مقابلة أمیمة الفنانة مع
 أمیمة عن المزید لمعرفة

   .الفنانة و نسانةاإل خلیل
  مظفر سلمانتصویر 

  
  

 عندي تحدید ال ؟اجتماعیة/ وطنیة اغنیة في أم حب أغنیة في أكثر، نفسھا الخلیل أمیمة تجد أین ◙
ً  أغني ال بمعنى آخر،، عنھا بمعزل وأ ھاجخار لالعم یمكنني ال قیمة فالحب ،ىمغنَّ  لعنوان  كحرّ یُ  ال كالما
 دأبع ھو ما بیننا یكن لم إن) مجالھ في فذة طاقة یكون قد( أحد مع العمل أستطیع ال، القیمة ھذه داخلي

  .الحب ھو األساسي محركھُ  علیھا أعمل أغنیة أیة مضمون .العمل في التقنیات من وأعمق
  
 المرأة مسؤولیة مدى فھم بتعمیق أمومتي ساھمت الفنانة؟ میمةأ شخص إلى األمومة أضافت ماذا ◙
 في مسؤولة أجدني ،بیتي وفي أمومتي في مسؤولیتي نطلقمُ  فمن.  الحیاة مجاالت كل في دورھا ھمیةأو

 المجتمع وفي  العائلة في إجماالً  حضوري في ،عملي في أخرى تفاصیلإلى  إضافة بذلك یتعلق ما كل
 تحقیق في أساسي فتاحم ھو الصبرو، یومي بشكل بھا حاطةاإل وعليّ  عدیدة المحاور .خارجھا  األكبر

  ... األحیان بعض في أخفق بأني أخفي وال. ذلك
  
ً  الخلیل میمةأ جدید ھو ما ◙  رجوب باسل الموسیقیین مع المقبل الشھر بیروت في ألمسیتین رأحّضِ  ؟فنیا
 طلقھنُ  صورمُ  عمل األمسیتین ھاتین قبل وسیصدر).  وبیانو مؤلف( سبلیني وھاني ،)وساكسفون مؤلف(

 يأغنِّ . الداخل فلسطین األساس مصدره" األحد خطبة" عنوان تحت العربي العالم في عالماإل وسائل عبر
 سیاسیة رسالة وھدفھ، محتواه في وھو. كموسیقي خوري ومراد كشاعر، مخول مروان: تألیف نمِ  فیھ

ً ) فلسطین من( مخول مروان الشاعر أرادھا وفنیة، ً  یجري مما والقیمة النبرة عالي موقفا   .منطقتنا في حالیا
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  مظفر سلمانتصویر 

  

 الفن الزمة لتزاماال خرى؟أ فنیة واحالم مشاریع على یقضي قید ھو معین فني بخط االلتزام ھل ◙
 ال غنیة وأبعاداً  قیمةً  نالفنّ  یجعل ما ھو لتزاماال. وأخیراً  أوالً  حاالتھ كل في باإلنسان مرتبط الفن. األساسیة

 بعمق والتقدم التساؤل على یحرضّ  اآلفاق، یفتح العكس، على بل ،شيء عن یلھي وال یؤخر ال تموت،
 حاجھ ال والتزامھ، جدیتھ في سلٍّ مُ  فھو الفن، في استسھال ال. ومصیره ومساره وحیاتھ اإلنسان كینونة في
  .التسلیة بحجة مضمونھ جدیة من لتفریغھ لنا
  
 ینظر العربي الجمھور أنّ  ترین وھل العربیة؟ الفنیة الخارطة على الملتزمون الفنانون موقع أین ◙

 على التقییم موقع في لست والحروب؟ الثورات زمن في فقط یظھرون موسمیون فنانون أنھم على إلیھم
 موقفي وتقدیم حولي، من یجري ما مع وتفاعلي موقعي من الدائمة حركتي ھو یعنیني ما المستوى، ھذا
   !وقادرة حیة أني طالما للنبض للحیاة، لي، بالنسبة للغناء ھو یوم كل .عندي للعمل مواسم ال. يفنِّ  قالب في
  
 إلى خلیفة مارسیل الفنان وبین بینك الفني المشروع استمراریة في ساھم الذي العامل برأیك ھو ما ◙

 لإلفادة والمشاركة ،بطرحھما یبخل وال اإلنسان لدى الموجودین والوفاء بالخیر اإلیمان بالنسبة لي، اآلن؟
  .سؤالھ فأرجو عنھ، اإلجابھ أستطیع ال بالنسبة لھ،. العامة

  
 رصوَّ مُ و ىغنَّ مُ  عملٌ ھو  أحالمي أحدُ  ،نعم ؟إن وِجد ھو وما؟ تحقیقھ تتمنین فني مشروع ھنالك ھل ◙

  .خلیفة مارسیل ذلك في ویساعدني تحقیقھ على أعمل. موسیقیة آالت دون وھو غناء" أكابیال" یُدعى
  
 سجالت من المذھب إلى اإلشارة زالةإل الشباب من مجموعة قدمھا التي الطلبات من موقفك ما ◙

 برأیي. طبعا ؤیدٌ مُ  موقفي ذلك؟ على تشجعین وھل لبنان؟ في عقدت التي المدنیة الزیجات ومن النفوس
 جوخار عجیبة تركیبة ھو بل بنظام لیس ھو أصالً . ھنا منا يأ حقوق یضمن ال الطائفي النظام ھذا

 الدول مصالح لصیانة ترسم أخرى، خطوات عدة نمِ  كخطوة نتداباال فترة في علیھا فقـُ تا ،التصنیف
 ،لطائفةل والءال سوى عندنا نتماءالا واضحة مواطنة من ھناك لیس وبالتالي المنطقة، ھذه في الكبرى
  .معھا أنا المنطق ھذا لمناھضة قطلَ تُ  خطوة فكل وعلیھ،
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   محفوظأدیب تحقیق 

  
  صور في الحیاة الثقافیة  منبر من منابر... مسرح اسطنبولي 

لطالما كانت الفنون، وفي طلیعتھا فن المسرح، الوجھ المشرق للحضارات المتعاقبة، وھذا ما تشھد علیھ 
  المسارح الضخمة التي ال زالت تنتصب في أیامنا ھذه كشاھٍد على عظمة وُرقي تلك الحضارات.

  
الحرف والحضارة، عندما ھجرھا المسرح، خسرت شیئاً من روحھا، وبعضاً من تألّقھا. وعندما ور، مدینة صُ 

    .عاد إلیھا، أصبحت المدینة على موعٍد جدیٍد مع جانب من حیاتھا الثقافیة
  

ً لتحقیقنا  في ھذا العدد من نشرة تواصل مدني، باعتباره تجربةً إخترنا مسرح اسطنبولي في صور موضوعا
ً وإ ،رائدةّ  واء في القاعات سمتنّوعة،  تقدّمھ من عروٍض  ، بماقباالً من أبناء المدینة والمحیطتحقّق نجاحا

  ، او في الشارع والفضاء المفتوح .المغلقة والمقاھي
  

  
  مھرجان صور الموسیقي الدولي في تحیة إلى روحي ودیع الصافي وصباح

  
  طنبوليسمسرح ا

  
األعمال  ، وأنجَز الكثیر منبإدارة قاسم إسطنبولي ٢٥/١/٢٠١٤في في مدینة صور  ّسس مسرح اسطنبوليتأ

سبوعیة من خالل المسرح والموسیقى نشاطات األعلى إقامة العدید من ال وواظب، الھامة خالل فترة وجیزة
فتتاح سینما الحمرا في مدینة صور بعد ا. فأعاد صور والندوات وعروض مسرح االطفالوالشعر ومعارض ال

ق أول مھرجان مسرحي في تاریخ الجنوب ومدینة صور طلكما أ ،ن الغیاب وذلك بدعم وتمویل ذاتيمعاماَ  ٣٠
  . ٢٠١٤دولة عربیة وأجنبیة في حزیران  ١٢بمشاركة 
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والسینما والرسم والموسیقى  يتدریب المسرحلل "محترف تیرو للفنون" قاسم اسطنبولي سأس إلى جانب السینما،

فالم القصیرة طلق مھرجان صور السینمائي "أیام الحمرا السینمائیة" لألأ. كذلك مجانا والفنون القتالیة والتصویر
ً من مختلف دول العالم ٤٢ بمشاركة ٢٠١٤ تشرین الثانيفي شھر  ق مھرجان صور الموسیقي طلكما أ، فیلما

بیا وسوریا وفلسطین وبمشاركة فنانین من لبنان والیمن ولی صباحودیع الصافي ولفنانین الكبیرین دولي تحیة لال
  .وھولند وانكلترا

  
كان أحدث ما قدّمھ و

، مسرح اسطنبولي
ً عرض ً مسرحی ا تحت  ا

نوان "امسحھا من ع
وذلك  ،قلبك ما بتنعاد"

بمناسبة الذكرى 
ربعین للحرب األ
. وھو ھلیة في لبناناأل

عرض مسرح شارع 
محترف "قدّمھ طّالب 
، ُمقتبس "تیرو للفنون

عن نص "نزھة في 
" للكاتب لمعركةمیدان ا

سباني فرناندو اإل
، أمالً بحلول أرابال

السالم في العالم 
  . وانتھاء الحروب

 
  األھلیة للحرب رفضا صور في الشارعفي  اسطنبولي لمسرح عرض فني

  
محمد الفنان رض مسرحي لألطفال في مسرح الحمرا بعنوان "حكایات العم شوشو"، تألیف لى تنظیم عإإضافةً 

  ."محترف تیرو للفنون"شتراك مع طّالب خضر عالء الدین باإل "بنشوشو اإل"، وتمثیل شامل
  

  المخرج قاسم اسطنبولي
  

مسرحیة "قوم  عمالھأولى وكانت أ نون بالجامعة اللبنانیة.في معھد الف التمثیل واإلخراجقاسم اسطنبولي  درس
وھي مونودراما عن الكاتب  ،وحتى الحقبة الحدیثة ٤٨یابا" التي تناولت تاریخ الشعب الفلسطیني من قبل 

مسرح الشنطة سلوب مسرح الشارع وأدمت المسرحیة من خالل وقد قُ ، الفلسطیني سلمان الناطور من كتابھ ذاكرة
عرضت في العدید كما و ،حدة ومبنى الجامعة العربیةالمتمم مام بیت األأمام السفارات في بیروت وأعرضھا  وتمّ 

ورائد  "لوركا"و "أرابال"ین أمثال . وقد تأثر إسطنبولي بمسرحیِّ جنبیةمن المھرجانات في الدول العربیة واأل
  ."شوشو"المسرح اللبناني 

  
شارك بیروت، و - مسرح دّوار الشمس  والذي أقیم في ٢٠٠٨ في العامة مھرجان دعم غزّ  شارك اسطنبولي في

تجربة "بمسرحیّة ، حیث شارك ٢٠١١ في العام وزارة الثقافة االسبانیة الذي نظمتھ مھرجان ألماغروفي  كذلك
  .ھذا المھرجان وسط فيیمثل لبنان والعرب والشرق األ ول الذيفكانت العمل العربي األ "،الجدار

  
ً م ، فنجاح التجربة بشكلھا ومضمونھا یضحي فتوحاً، جمھوره عموم المواطنینعندما یصبح الشارع مسرحا

ً عن نبض ھذا الشارعت ، أضافت للمدینة التي ال تھدأ، نبضاً واعدةٌ  فنیّةٌ  تجربةٌ . ومسرح اسطنبولي عبیراً صادقا
  .المواطن في أعماٍل فنیٍّة منتظرةوحیویّةً، على أمل أن تحمل ھموم الوطن و

  
***  
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  كاریكاتیر باسل عبدهللا

  

  

 وتصميم شادي ذبيانفكرة 
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  أديب محفوظتدقيق 

  

  
  تصوير ساندي مارون -لالجئين السوريين في لبنان بعد ليلة عاصفة قب الياس  مخيّ ن مُ مِ               

  

  ليست كباقي المدن
  خواطر

  علي بيطار
  
  .. المكانْ  نفس في ھنا زلنا ما
  عام ألف منذ ھنا زلنا ما
  ..فكرة الحرف كان مذ زلنا ما
  ..نكرة الحلم كان مذ
  .. غیمة الماء كان مذ

  ..مطرا تصبح أن تحلمُ 
.. تنامْ  ال الشقیّة مدینتنا زالت وما زلنا ما

  ..العطرة ومساءاتھا بیروت
  

  
  

  
  

  ..خمرا الخمر تزیدُ  وشوارعٌ     
  ..فیھا قصیدةً  یغدي الحزن    
  ..جمرا یصبح فیھا والعشق    
  ..یأٍس  لیلة في قمرھا غابَ  إن    
  ..قمرا بطنھا من بیروت تُخرجُ     
  ..عامْ  ألفِ  منذ ثّواراً  زلنا ما    
 ..الثورةْ  ھي بیروت زالت وما    
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   ال شيء یعجبني ھنا

  خواطر
  الحمودعلي 

  
  

  منذ اللحظة األولى صرخ صرختھ المدویة..
  حینھا لم یفھم معناھا غیره...

  "ال شيء یعجبني ھنا"
بعدما تعلم صّف الحروف و لم أول عبارة كتبھا، 

  یقرأھا غیره...
  "ال شيء یعجبني ھنا"

  ... درس الكون
   عاشر البشر...

  :صمت ومن ثم صرخ غضب وغفر...
  "ال شيء یعجبني ھنا"

تمتم وكما جاء رحل... أغمض عینیھ و غفا...
  حیث سكن...

  "لم یعجبني شيء ھناك "

  
  الخیارات والحب

  مقالة
  بیار الخوري

  
ني ـیـوفـلـسـوف الــسـلـیـفـول الـقـی

الفكر یبدأ عندما ": سلوفاك شیشك
   ".سئلة كبیرةأفعال نسأل 

  
كبر سؤال یمكن طرحھ حالیا أو

في  : ھل نحن فعال نعیشھو
   .جمھوریة تحترم حریة االختیار

  
فعلیا كلما زادت الخیارات تصبح 
الجمھوریة في منأى عن 

فكثرة الخیارات تتیح  ،ریةالدیكتاتو
وسع ھامش من ألى إالوصول 

  الحریة. 
  

تخوض تیارات المجتمع المدني 
معركة جدیدة عنوانھا فتح ھامش 
جدید للخیارات من خالل الدخول 

ت في معركة تسجیل زیجات قد تمّ 
الدین في ظل ھذا الكم طار إخارج 

  .الھائل من ضیق الخیارات
  

فرد كھ ـوقـقـن حـواطـار المــیـتـاخ
حقوقھ االنسانیة الئم قوننتھا بما یُ و

خالقیا أم بھ لّ مر بنیوي ومسألھو 
 :والسؤال الكبیر الذي یطرح نفسھ

نسانیتھ إن یعیش أنسان ال یحق لإلأ
بعادھا من خالل ارتباطھ أبكل 

فعال ھناك  ؟خرآنسان إمدنیا ب
خطورة مھلكة لیس فقط على 

یضا أصعید خیاراتنا الشخصیة بل 
نسانیتنا والتي تتجلى إرسة على مما

 يھال وأسمى تجلیاتھا أرقى وأب
   .الحب

  
 ين معركتنا ھخیارنا ھو الحب أل

   نسان وحریتھاإل

  

  
  ُمحادثة
  خواطر

  حنين مصطفى

  

  ...ولكنھ من األسیاد الشرفاء  -

  بحق السماء؟ بحق جنة األرض ونار األرض؟  -

   .نعم -

  ...ذا سأھتف عالیا إ -

  بماذا؟  -

ً أالشعب یرید  -  !ن یبقى قطیعا
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  لي وطني
  خواطر 

  مريم قوصان
  

ن ، أوكيف لثالثة حروف أتتوه بين حروفه بحثا عن كنه وتفسير
تختصر ما احتوته األبجديّة من كلمات. حبيب تلقاه في الّالزمان 

وثيقةٌ والّالمكان دونما موعد، يستعمر قلبك استعماراً مشروعاً ال تنفيه 
يستخلص المعنى، الكلمات تعود  ة. وفيه بئس عقلدولية وال شرع

ل الكامن في جوفي وتنتحر األقالم. "الوطن" خائبةً وترتطم بالذهو
 ً اية .. فاألّم بدثالثة حروٍف تختصر المجهول. وكّل ملجٍئ كان موطنا

! هو أرٌض ال يسعها كوكب وسماٌء ال األوطان واألب تتّمة األوطان
. وما قيمة االنسان ا أفالك .. بيٌت يحتوي الّروح، هويّةٌ وعنوانويهتحت

يجيب  ؟إلى أّي وطٍن ننتمي؟! وال وطٍن ودونما عنوانبال أرٍض و
أين أجد ترياق جرح وطني؟ في وطني . الّصمت أمام فاجعة الّسؤال

ليس ، ودي برقع الدّيكتاتوريّة المقنّعة، ترتدولةٌ تسمى ديمقراطيّة
.. ثث المظلومين على قارعة النّسيان، في وطني تغفو جلالنسان قيمةٌ 

.. والجوع مستيقٌظ في بطون الفقراء وينام الّزعماء مملوئي البطون
وطني رواية دٍم نازف يروي جراح المنكوبين وآالٌف بال مأوًى وال 

مجهوٍل .. وجرائم تقيّد ضدّ صقيع الّظلم وَحّر االضطهادسقٍف يظلّل 
ي ال كفاءة تصل وال اصالحاً . في وطنلحصانةمعلوٍم يلفّه كنف ا

نّاس .. وظهور الاكم الّذي يمارس جلد البالد، شعٌب يصفّق للحيصان
ردّده أسير في ، وصراٌخ مقهوٌر بال أوتاٍر تمحامل تحمل استبداد الّطغاة

.. ٍت يدّوي بال أذٍن وال عقٍل يسمع، وصدى صماصفاد صدور النّاس
يد من يزيح قيدها لتعلن وقبضاٌت مكبّلةٌ تروثورةٌ في جوف الثّائرين 

أنت حلٌم سيبصر النّور.. أنت يدٌ ستمسح . وطني المنشود االنتصار
، وتبحث عن كفاءةٍ ،  دولةٌ ال تعرف لوناً وال طائفةً .. دموع المقهورين

لبناني بما يحمله صدري من . لي ي ال جوع فيه وال فقراً وال ظلماوطن
. سأثور على ان وأرفض المحسوبيّة والهوانّسجّ ، سأثور على الأمنيات

بات الّسكوت. سأبحث في ثنايا استعمار العقول وأيقظ الّشعب من سُ 
، سأقول ال مأل حنجرتي األرض عن وطني.. وأعلن دولة القانون

دي التّدّخل وأكسر قيود ويدّوي صدى انتفاضي في المدى بوجه اي
. سأمسك بيد زبلة التّاريخسيّين وأرميهم في م، سأحاسب الّسيااالعتداء

كّل عمٌل والكلُّ سيرتاد .. سيكون للابتٍة نحو الغدالّشعب ونمشي بخطًى ث
ليوم ولن يموت حلٌم في عيون حداً بعد اأ ، لن يرعب الّشتاءالمدارس

أنا.. لكنّني علمت  حالمةٌ لن تبكي ثكلى على ابنها المظلوم..  ..صغير
ا قيمة االنسان بال أرٍض وال وطٍن ! فممنذ الّصغر.. أّن احالمي تتحقّق

  ودونما عنوان .

  وجعأنیاب 
  خواطر
  رحیمي حنان

  
  

 نُداري حین
  ...  الوجع

  
  بالوجع

  
  ...شيء ال
  
 شيء ال

  الوجع سوى
  

 للوقت تنبت
  ...انیاب

  
 وجھ تنھش

  الصباحات
  ...والمساءات

  
  ...عقارب

  
 بال عقارب

  زمن
  

 تصبح
  ...اللحظات

  
   وجھھ على

  
 ھام دامیا... 

  القلب
  

 ً  عن باحثا
   نبض

  
 لھیب یقیھ

  ...اللسعات
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                                            _______فتصوير بالل يوس              

  بوٌح أثیرّي..
  خواطر

  لمى قطیش
  

 يا للحب.. استقامت ثم آمنت فقالت اإليمان طريق عرفت القلوب في معابد سيدي يا للحب
 عنه انحرف فمن.. هللا روح من بقبس إليه يهتدون العارفين، بأرواح نخطه طريق موالي

  . حياة بعده وال قبله ال الذي النور ذاك مشكاة عن وابتعد أثم،

 وتبدأ األهداب، ونعانق األعين مغمضي فندخله نعلينا نخلع المقدس، العشق من واد للحب
 بت اآلثمين، وخوف التوابين، وخشوع العارفين، بشغف أحببتك وألني ..التوبة بداية
 صيرأو السماء، من المسدل النبل واتعرش داخلي في هللا روح ألتمس النور، من أقرب
ً  ألبقى أمال،   ..جميلة بعينيك وابقى ،حلما

ً  الربيع بزهو تبقى خريف، يداهمها ال وردة وردة، الخيال بريح نفسي رسمأ  وإن دوما
 تعرشأ ..واحتلتك اجتاحتك عطراً  تنفست كيفما وردة أوراقها، وذوت جذورها تآكلت

  ...رأيتني عيناك يممت ينماأو ..وجهك يداك المست كلما أصابعك على ليلكية كخميلة

 قلبي على قلبي ..القديم كالعرجون عادت عليّ  حلت كلما التي المشتاقة روحي على قلبي
..اليتيمالطفلكدمعة أمسى الذي
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  الخوريإعداد بيار 
  

مریكي یتحدث كتاب "وداعا للسالح" للروائي األ
 ""فریدریك ھنريرنست ھمینغواي "عن رجل یدعى أ"

ولى بعد الذي تخلى عن المشاركة في الحرب العالمیة األ
الھروب مع  حدھم لحسابوقتلھ أل تھركبصابتھ في إ

  .لى الجبال حیث الھدوءإ "زوجتھ "كاترین باركلي

، وبشكل رئیسي عن الحب والحرب عظم الروایات تتكلممُ 
بدا یومیاتنا أھذین الموضوعین یجتاحان دائما و

لى المرتبة إالحب  سقطفي ھذا العصر حیث ی اً صوصوخ
  .الدنیا وتسطع وبشكل فاجر نظریة "الحروب الھادفة "

ال  ھي، الحرب بالنسبة للكاتب دمار معنوي وجسدي دائم
فالخسارة بكل  ،سھل بكثیر من الخسارةأتنتھي وھي 

ما أ ،لى ما كنا علیھ من قبلإقلھ أبساطة تعني العودة 
الكاتب  وكأنّ ، الحرب الدائمة فھي تعني تفادي الخسارة

 ن من حروب دائمة نبذل الجھدتنبأ بما نحن علیھ اآل
الخوف من جل الھروب من النتائج وأمن  "غیر النافع"

     ."الحب ِسودَ"في  االستمرارم علینا حتّ التي تُ النتائج 
 

ً الحب والحرب یتناقضان كما یتناقض الجبن والشجاعة ألن الشجاعة تُ   حتم علینا التخلي عن الحرب سعیا
  .وراء الحب

  

   أرنست ھمینغوي

ن أب طبیب وأم ذات اھتمام بالموسیقى. في أواك بارك بوالیة إلینوي األمریكیة، مِ  ١٨٩٩عام ولد 
لصلیب األحمر في ا تطوعجریدة "كنساس ستار" ثم في  فمارس الصحافةبكرا، دخل الحیاة المھنیة مُ 

أصیب بجروح خطیرة أقعدتھ اشھرا في  حیث في أواخر الحرب العالمیة األولى ١٩١٨ عام اإلیطالي
نشر أولى مجموعاتھ وھي "ثالث قصص وعشرة أناشید"، لكن حین  ١٩٢٣عام  بدأ نجاحھالمستشفى. 

نجاحا  الذي القىوھو "الشمس تشرق أیضا"  ١٩٢٦أول عمل لفت انتباه الجمھور لم یأت سوى عام 
إلى  ١٩٢٣ عام ، وإثر عودتھ١٩٢٧ عام "الرجل العازب" منقطع النظیر. نشر مجموعة قصص

انیة بولین بفیفر إلى أوروبا عاد مع زوجتھ الث ١٩٢٩فلوریدا انتحر والده بإطالقھ طلقة في الرأس. عام 
في  ثم قدّمیة وفیلم، ل إلى مسرحوِّ "وداعا أیھا السالح"، وقد نجح ھذا العمل وحُ أھم أعمالھ  أحدنشر و

یتردد على كوبا، وفیھا كتب "الفائز یخرج صفر  ١٩٣٣"وفاة في العشیة". بدأ منذ  ١٩٣٢ العام
 . ما بیناإلفریقیةالقارة  إلى"روابي إفریقیا الخضراء" عن رحلة قادتھ قدم  ١٩٣٥ في العامالیدین"، 

عن عدائھ  عبّرة اإلسبانیة، وقد راسال حربیا لتغطیة الحرب األھلیعمل مُ  ١٩٣٨و ١٩٣٦ العامین
 .بإطالق النار على نفسھ من بندقیتھ ٢/٧/١٩٦١یوم  نتحر صباحا. الشدید للفاشیة الصاعدة آنذاك
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  غيدا فياضإعداد 

 هاني فحص... السيد 

  رجل دینوھو السید ھاني فحص، نذ أشھر مُ غیَّب الموت 
أبرز المنظرین في مجال  وأحد ،أدیب وكاتبمفكر وو
في فحص السید لد وُ  .لمواضیع الحداثة اإلسالم قاربةمُ 
، ١٩٤٦عام ال في جنوب لبنانفي ، النبطیة - یتـشـبـج دةـبل

والمتوسطة في  تھ،قریاالبتدائیة في  دراستھوتلقى 
تابع دراستھ الثانویة ونال شھادة الدروس  .النبطیة مدینة

 ذھبالثانویة (الموحدة السوریة) كطالب حر. بعدھا 
ودرس في حوزتھا  ١٩٦٣عام  العراقفي  النجف إلى

غة العربیة والعلوم في الل البكالوریاالدینیة، ونال إجازة 
عام  النجف عاد من .النجف اإلسالمیة من كلیة الفقھ في

مارس عملھ الدیني إماما . جبشیت في بلدتھلیستقر  ١٩٧٢
قد و ،١٩٧٥وحتى العام  ١٩٧٢من العام  جبشیت لبلدة

مع  دباء جبل عاملأمنتدى  في تأسیسبعد عودتھ شارك 
شارك في قیادة كما  .عدد من األدباء والشعراء الجنوبیین

السید  تفّرغ .١٩٧٢زارعي التبغ المطلبیة عام انتفاضة مُ 
فشارك للحوار والكتابة والعمل الفكري والثقافي،  فحص

السیّد  عتبریُ  .المؤتمر الدائم للحوار اللبناني في تأسیس
من األعضاء المؤسسین للفریق العربي للحوار  فحص

لقاء اللبناني ال اإلسالمي المسیحي، وكذلك من مؤسسي
ترّشح لالنتخابات الفرعیة  .شیعي األعلىالمجلس اإلسالمي ال في الھیئة الشرعیة  اً عضو . أصبحللحوار

   .ولم یحالفھ الحظ ١٩٩٢ وترشح لالنتخابات النیابیة عام عادثّم  .كمال جنبالط تحالفا معمُ  ١٩٧٤ عام
  

ذكریات ""، ماضي ال یمضي" رب الثالثة عشر كتاباً منھاالھ ما یق بعد صراع مع المرض. ٢٠١٤توفي في العام 
من أوراق " "،تفاصیل القلب" "،خطاب القلب" "،اإلمامان الصدر وشمس الدین ذاكرة لغدنا""، ومكونات عراقیة

  ".الھویة الثقافیةو" "مالحظات في المنھج، ""في الوحدة والتجزئة" "،مشروعات أسئلة" "،دفتر الولد العاملي
  

، تناولت فیھ مواضیع عدیدة منھا الحوار ٢٠١٣العام  -ت معھ أسرة تواصل مدني مقابلة في إصدارھا السابعأجرَ 
الیوم أكثر من أي وقت مضى وطننا ا یومھا عن أحد األسئلة قائالً: "ھالدیني والزواج المدني والعلمانیة. وقد أجاب

 لتبني العلمانیة. والمفارقة أنھ كلما زادت جاھز بحاجة إلى تحقیق العلمانیة، ولبنان بفضل ثقافتھ المجتمعیة
 العصبیات الطائفیة، سیعلو صوت المطالبین بالعلمانیة والعاملین على تحقیقھا".

  

  للمشاركة في العدد القادم  من "تواصل مدني" تابعونا عبر مجموعتنا على الفایس بوك:
نشرة المجتمع المدني  - تواصل مدني  facebook.com/groups/tawasolmadani 
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