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حمليات

يحيون ذكرى �أ�سبوع المنا�ضل عبد ب�صل
«القومي» و�أهالي النبطية الفوقا ْ

ب ّزي� :صمود �سورية وانت�صار المقاومة في لبنان وفل�سطين
يف�شالن ّ
مخططات الأعداء ويفر�ضان المعادالت القومية الجديدة

بزّي يلقي كلمته

جانب من الحضور

أقامت منفذية النبطية في الحزب السوري القومي االجتماعي،
وأهالي بلدة النبطية الفوقا ،احتفاال ً تأبينيا ً في ذكرى أسبوع
المناضل القومي الراحل عبد حسين بصل ،وذل��ك في النادي
الحسيني في النبطية الفوقا ،بحضور رئيس المكتب السياسي
المركزي في الحزب الوزير علي قانصو ،عضو المجلس األعلى
منفذ عام المتن الجنوبي عاطف ب� ّزي ،وعدد من أعضاء هيئة
منفذية النبطية وأعضاء المجلس القومي ومسؤولي الوحدات
الحزبية في منفذية النبطية.
كما حضر النائبان ياسين جابر وعبد اللطيف الزين ،الدكتور
علي العزي ممثالً النائب علي عسيران ،رئيس المكتب السياسي
في حركة أمل جميل حايك ،المسؤول الثقافي في حركة أمل الشيخ
حسن غندور ،رئيس بلدية النبطية الفوقا راشد غندور وفاعليات
وحشد من القوميين والمواطنين.
وألقى الشيخ حسن غندور كلمة ن ّوه فيها بمزايا الراحل ،وندّد
باالعتداء على الجيش في عرسال ،مؤكدا ً أنّ الجيش اللبناني هو
العمود الفقري الذي يصون أمن لبنان واستقراره .مشيرا ً إلى أنّ
االعتداء عليه يهدف إلى إضعافه ،وبالتالي لكي يتمكن أصحاب
ّ
مخططاتهم في لبنان وارتكاب
المؤامرة اإلرهابية من تنفيذ
المجازر بحق اللبنانيين ،كما هو حاصل في سورية والعراق.
مؤكدا ً أهمية االلتفاف الشعبي حول الجيش.
وألقى ب ّزي كلمة مركز الحزب ،استهلّها باإلشارة إلى صفات
الرفيق الراحل الحميدة ،الذي كان مثال المناضل الذي يعمل
ب��روح المناقبية الحزبية وقيمها االجتماعية واإلنسانية.
مستذكرا ً معرفته به منذ عام  ،1980يوم امتشق «أبو حسين»
سيف المقاومة وشهره في عد ٍد من معارك الحزب ،وفي مواجهة
الصهيوني الغاصب.
العدو
ّ
واستذكر ب � ّزي ما تع ّرض له القوميون االجتماعيون إبان
االجتياح وال��ع��دوان ع��ام  ،1982وقيام الميليشيات العميلة
باختطاف قوميين اجتماعيين من المتن الجنوبي ال يزال مصيرهم
مجهوال ً وهم :محمد النابلسي ،حسين عباس ،ممدوح بركة ،أحمد
الحاج حسن ،جورج سركيس ،أنطون أبو سمح وطالل عليق.

وعدّد ب ّزي بعضا ً من سيرة الراحل ومسيرته الحزبية ،الفتا ً
إلى أنه كان مف ّوضا ً لألشبال ومف ّوضا ً للطلبة ومنفذا ً عاما ً
لمنفذية المتن الجنوبي وناموسا ً لعمدة اإلذاعة واإلعالم.
ورأى ب � ّزي أنّ المقاومة التي في سبيل انتصارها بذلنا
التضحيات والدماء ،قهرت الجيش الصهيوني الذي قيل إنه
«ال يقهر» ،وأخرجته ذليالً خائباً ،وفي الذكرى الثامنة النتصار
المقاومة في حرب تموز  ،2006نؤكد أنّ المقاومة ستظ ّل خيارنا
الوحيد في المواجهات المصيرية.
وأكد ب ّزي أنّ المؤامرة تستهدف األمة كلّها ،وأنّ شعارات
اإلص�لاح والديمقراطية التي سيقت ،لم تكن س��وى محاولة
للتعمية على جرائم المجموعات اإلرهابية التكفيرية وذبح
ال��ن��اس وتهجيرهم وت��دم��ي��ر البنى األس��اس��ي��ة والمساجد
والكنائس.

حماية الحدود تكون
بدعم الجي�ش وبفتح
قنوات االت�صال
والتن�سيق مع �سورية
وأش��ار إلى أنّ المؤامرة العدوانية التي تستهدف سورية
فشلت ،وأنّ ما يح ّققه الجيش السوري في الميدان من إنجازات
ّ
يؤشر إلى قرب القضاء كلّيا ً على المجموعات
وانتصارات،
اإلرهابية .معتبرا ً أنّ الدول التي دعمت المجموعات اإلرهابية
وم ّولتها وسلّحتها ذاق��ت طعم الهزيمة وال� ّ
��ذل ،أم��ا سورية
فتذوق طعم االنتصار بفضل قيادة الرئيس الدكتور بشار األسد
وصالبة الجيش الباسل وتضحيات السوريين والتفافهم حول
جيشهم وقيادتهم.

«الغد الأف�ضل» ت�ست�ضيف متخ ّرجي عام 2005

البقاع الغربي ـ أحمد موسى
«مؤسسات الغد األفضل
استضافت رابطة متخ ّرجي
ّ
الثقافية» ،متخ ّرجي العام  ،2005وذلك في حرم مدرسة
مركز عمر المختار ـ الخيارة .وأقيم حفل بالمناسبة،
واتخذ منحى عائلياً ،إذ اصطحب األساتذة والمتخ ّرجون
أوالدهم وشركاء حياتهم ،إذ بعد مرور تسع سنوات على
تخ ّرجهم ،يأتي هذا اللقاء كدليل على أن العالقات التي
تبنى في «مؤسسات الغد األفضل» ،أبعد بكثير من عالقة
ٍّ
وتلق ،فهي عالقات تستمر عبر السنين .وتبقى
تعليم
الذكريات التي يتشاركها الطالب بين بعضهم ومع

األساتذة ذكريات جميلة وصداقات مستمرة ال يف ّرقها
الزمن.
ورح���ب األس��ت��اذ محمد نجم ال��دي��ن بالمتخ ّرجين
ّ
الضيوف ،معبّرا ً عن فرحه برؤيتهم بعد هذه الفترة
الطويلة ،وأبلغهم رسالة الوزير السابق عبد الرحيم مراد
الذي تابع تفاصيل الحفل شخصياً ،ومفاد الرسالة أنّ
المؤسسات بتص ّرف المتخ ّرجين ،وتبقى في خدمتهم
كل
ّ
وخدمة أوالدهم .وبهذا ،فإن رابطة المتخ ّرجين قد أخذت
شعار «من الحضانة إلى الجامعة إلى ما بعد الجامعة»،
وجمعت متخ ّرجيها بعد إنجابهم جيالً جديدا ً وبعدما
صنعوا الغد األفضل بعملهم في مختلف االختصاصات.

« »AUBMCيفتتح مركز ًا لعالج التوازن
أعلن المركز الطبي في الجامعة
األميركية في بيروت «،»AUBMC
عن افتتاحه المركز الجديد لعالج
ال��ت��وازن ،وه��و األ ّول من نوعه في
لبنان .وأوض��ح « »AUBMCفي
بيان صدر أمس ،أنّ المركز الجديد
يؤ ّمن خدمات طبية للمرضى الذين
يعانون أع��راض الدوخة واختالل
التوازن ،سواء كانت تتعلق باألذن،
األع��ص��اب ،العضالت أو العظام،
وي��ق �دّم لهم ال��ع�لاج م��ن قبل فريق
متخصص.
طبّي
ّ
وق����ال م��دي��ر ال��م��رك��ز ال��ج��دي��د

ط��ب األن��ف
األس��ت��اذ المساعد ف��ي
ّ
واألذن والحنجرة الدكتور م��ارك
باسيم« :هو برنامج جديد يضاف
المتخصصة
إل��ى قائمة ال��ب��رام��ج
ّ
ف��ي المركز الطبّي ،وسيكون هذا
البرنامج واح��دا ً من عدد قليل ج ّدا ً
من المراكز التشخيصية والعالجية
المتخصصة ف��ي منطقة
الشاملة
ّ
ال��ش��رق األوس����ط ،وال���ذي سيلبّي
االح��ت��ي��اج��ات الطبية المطلوبة
لألشخاص الذين يعانون عوارض
ال���د ّوار واخ��ت�لال ال��ت��وازن .ويقدّم
العالج اختصاصيّون ذوو خبرة

ومعرفة عالية في تشخيص وعالج
االض��ط��راب��ات المتعلقة بالدوخة
والدوار وعدم الثبات».
ولفت باسيم إلى أنّ مركز عالج
ال��ت��وازن يستخدم نهجا ً متعدّد
التخصصات ،باالعتماد على خبرة
ّ
المتخصصين في مجال
مجموعة من
ّ
طب األعصاب
طب األذن وجراحتهاّ ،
ّ
وج��راح��ت��ه��ا ،التصوير الشعاعي
ال��ع��ص��ب��ي ،ع��ل��م ال��س��م��ع ،ال��ع�لاج
الفيزيائي والعالج الطبيعي لتلبية
االحتياجات الطبية والتأهيلية لك ّل
مريض.
وأشار رئيس قسم جراحة األنف
واألذن والحنجرة الدكتور جورج
زي��ت��ون إل��ى أنّ ه��ذا المركز يش ّكل
دليالً إضافيا ً على ال��دور الريادي
ال��ذي يقوم ب��ه المركز الطبي في
الجامعة األميركية ف��ي ب��ي��روت،
لتلبية احتياجات المجتمع الصحية
م��ن خ�لال ت��ق��دي��م أف��ض��ل ال��رع��اي��ة
الطبية ومحورها المريض .ويؤكد
المركز الطبّي مع افتتاح هذا المركز
التزامه تحقيق رؤية المركز الطبي
 ،2020ال��ت��ي يتعهّد م��ن خاللها
ال��م��رك��ز ب��إن��ش��اء إدارات وم��راك��ز
متخصصة تلبّي احتياجات الناس
ّ
في منطقتنا.

وأش���ار ب��� ّزي إل��ى أنّ ال��م��ق��اوم��ة ف��ي فلسطين بصمودها
ّ
مخطط العدوان
وبالتضحيات التي قدّمتها وتقدّمها ،أفشلت
الصهيوني على قطاع غ ّزة ،وفرضت معادلة جديدة ،وهذا يؤ ّكد
أهمية خيار المقاومة وأهمية المحور المقاوم الذي تشكل سورية
حاضنته وعمقه االستراتيجي.
ورأى ب� ّزي أنّ اعتداء المجموعات اإلرهابية من «داع��ش»
و«النصرة» وأخواتهما على الجيش الوطني اللبناني ومنطقة
عرسال ،استهداف لك ّل لبنان ،ويندرج في سياق المؤامرة التي
تتهدّد المنطقة كلّها .لذلك نحيّي الجيش اللبناني قيادة وضباطا ً
وأف��راداً ،الجيش الذي واجه هذه المجموعات وق�دّم الشهداء
الذين نعت ّز بهم ،ونطالب بالحزم من أجل استعادة عناصر
الجيش والقوى األمنية المختطفين من دون أيّ شروط.
وش �دّد ب� ّزي على ض��رورة تسليح الجيش كي يكون ق��ادرا ً
وح��اض��را ً ومستع ّدا ً في مواجهة اإلره��اب واالح��ت�لال وصون
السيادة .فالجيش ال تنقصه اإلرادة ،بل الدعم التسليحي،
وتساءل« :ماذا ح ّل بالمليارات السعودية الثالثة ،وما هو مصير
هذه الهبة؟».
ودعا ب ّزي المطالبين بنشر قوات دولية بين لبنان والشام
إلى اإلقالع عن هذه المعزوفة ،ألنها تم ّثل استدعاء قوى احتالل
دولية مشبوهة ،ونحن نرفض االح��ت�لال ون��ؤ ّك��د أنّ حماية
الحدود ،تكون بدعم الجيش بالعتاد والعديد والسالح ،وبفتح
قنوات االتصال والتنسيق مع سورية.
وتساءل بزي« :لماذا يت ّم التفاوض مع المجموعات اإلرهابية
في عرسال وال تقوم الدولة اللبنانية بأيّ مبادرة تنسيقية مع
الحكومة السورية؟ إنه ألمر مستغرب ومستهجن وال يجوز أن
يستم ّر».
وختم ب� ّزي مقدّما ً التعزية إلى عائلة الفقيد ِباسم رئيس
الحزب النائب أسعد حردان و ِباسم قيادة الحزب.
وألقى نجل الراحل ،حسين عبد بصل ،كلمة العائلة وشكر فيها
الحضور ،مؤ ّكدا ً
ّ
ّ
اختطه الراحل والمسيرة
بالخط الذي
التمسك
ّ
التي ناضل في سبيلها والمبادئ التي آمن بها.

فخاريات في حديقة البطاركة
عثر متط ّوعو «رابطة قنوبين للرسالة والتراث» على فخاريات مطمورة في
نطاق حديقة البطاركة ،وتحديدا ً عند بداية طريق المشاة إلى الحديقة قرب
تمثال السيدة العذراء .وعُ ثر على كسرات فخارية خالل أعمال تأهيل «واحة
عصام فارس للتنمية والتراث» ،وتجميل مداخل الحديقة.
وقال المهندس نصري طوق الذي ين ّفذ األعمال المذكورة« :نعمل حاليا ً
ّ
مخطط تجميل موقع حديقة البطاركة بكامله على مراحل ،وأبرز
على تنفيذ
ما في هذا المخطط تأهيل واحة عصام فارس للتنمية والتراث القائمة شرق
تمثال السيدة العذراء المرتفع عند مدخل طريق المشاة المنحدرة إلى حديقة
البطاركة ،ومنها إلى عمق وادي قنوبين .ولحظنا في دراسة تأهيل الواحة
ّ
ومسطح ورأس مرتفع يقارب
اإلفادة من منحدر صخري متدرج بين منخفض
عل ّوه ثالثة أمتار بعرض مترين ،وذلك لتجهيزه بتمديدات لجريان المياه
وانسكابها على شكل شالل مع إنارة فنية مناسبة .وقمنا بتنظيف المنحدر
الصخري المميز بجمال طبيعي أخ��اذ ،وبظاهرة الفتة كونه أبيض اللون
بكامله يتخلله خط صخري أصفر داكن اللون ،ما يجعله لوحة طبيعية
رائعة».
وأض��اف« :خالل تنظيف هذا المنحدر وجدنا حفرة في زاويته الغربية
مستطيلة الشكل بطول  50سنتمتراً ،وعرض  25سنتمترا ً وعمق  25سنتمترا ً
أيضاً ،تعلوها من الجهة الشمالية بقايا حجارة مبنية مطمورة أيضاً ،فقمنا
برفع االتربة التي تردمها حيث عثرنا على قطع فخارية عدّة أبرزها بقايا مَسكة
جرة فخار صغيرة ،وبعض القطع الدائرية الشكل المتبقية من جوانبها».
وأشار إلى أنّ الفخاريات داكنة اللون ومك ّونة من طبقة واحدة ال على غرار
فخاريات برج القرن المتصل بحديقة البطاركة المك ّونة من طبقتين فخاريتين
داكنتين تفصل بينهما طبقة رمادية اللون على ازرقاق صناعي .موضحا ً أنّ
شكل الفجوة التي تحتضن بقايا الفخاريات يوحي كأن يد االنسان وضعتها
فيها كمخبأ ربما.
وأوضح طوق أنّ الموقع المذكور يقع مباشرة تحت موقع مزار مار اسطفان
األثري المبني عام  ،1112والذي هدمه المماليك عام  ،1283يوم هجموا على
جبة بشري وحاصروا عاصي حدث الجبة ،وأقاموا أحد أبراج تشديد الحصار
في نطاق المحلة المذكورة المحيطة بحديقة البطاركة.

الع�شاء ال�سنوي
لل�صليب الأحمر اللبناني ـ �صور
أق��ام الصليب األحمر اللبناني ـ فرع ص��ور ،حفل عشائه السنويّ لدعم
مركز اإلسعاف والطوارئ في صور ،وذلك في «صالة الطواحين» في «منتزه
القلعة السياحي» ـ عين بعال ،بحضور رئيسة الصليب األحمر اللبناني
سوزان عويس وأعضاء اللجنة التنفيذية ،واإلدارة المركزية لفرق اإلسعاف
وال��ط��وارئ ،رئيس بلدية ص��ور المهندس حسن دب��وق ،وع��دد من رؤس��اء
البلديات والمجالس االختيارية في قضاء صور ،إضافة إلى ممثل قائد قطاع
جنوب الليطاني العميد عباس زمط ،وممثلين عن الصليب األحمر الدولي
وقوات الطوارئ الدولية ،وممثلين عن الجمعيات اإلنسانية واالجتماعية
والصحية والنقابية ،وممثلين عن المستشفيات وعدد من فاعليات المنطقة،
وحشد كبير من الحضور.
تخلل الحفل عرض فيديوات تعكس حياة المسعفين وآراء الناس ،كما ألقت
عويس كلمة ث ّم ك ّرمت رئيسة اللجنة المحلّية مز ّين سقالوي تقديرا ً لعطاءاتها،
وألقى كلمة أيضا ً قاسم شعالن رئيس فرق االسعاف والطوارئ ـ منطقة صور.
وأدّى المسعفون َق َسم اليمين ،ث ّم قطعوا قالب الحلوى احتفاال ً بعيد الجيش
اللبناني بمشاركة العميد زمط .وكعربون شكر وتقدير ،ك ّرم المسعفون رئيس
منطقتهم قاسم شعالن.
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زحلة تحتفي بجوزف ال�صايغ
تمثا ًال في حديقة ال�شعراء

ليس غريبا ً على مدينة عُ رفت بعراقتها في لقب موئل
الشعراء ،أن تحتفي بشعرا ٍء لهم بصماتهم في المدى
الرحب للكلمة .فالمدينة التي تغ ّنى بها «أمير الشعراء»
أحمد شوقي ،وغ ّنتها السيّدة أ ّم كلثوم ،تبقى وفي ًة للشعراء
الذين تألقت قصائدهم كالقالئد .فها هي جارة ال��وادي،
وعروس البقاع ،ومدينة «العرايش» تحتفي بشاع ٍر يمتلك
إرثا ً ثقافيا ً غزيراً ،ويم ّثل حقبة ُمجلّية في تاريخ الشعر
واللبناني ،المقيم والمغترب ،في القرن الماضي.
الزحلي
ّ
ّ
إ ّنه الشاعر جوزف الصايغ الذي أبت زحلة إال أن تك ّرمه
حي يرزق.
وهو ّ
احتفلت زحلة باستقبال تمثال الشاعر جوزف الصايغ،
وبإزاحة الستارة عن هذا التمثال في حديقة الشعراء ،على
خطابي
مقربة من وادي البردوني ،ث ّم أعقبه مباشر ًة حفل
ّ
في فندق «القادري الكبير» ،وذلك بدعوة من بلدية زحلة
ـ المعلقة والكلّية الشرقية ومجلس قضاء زحلة الثقافي
وأصدقاء الشاعر.
حضر االحتفال حشد من الشعراء وأهل الفكر واألدب
والفن واإلع�لام من مختلف المناطق اللبنانية ،تقدّمهم
النائب الدكتور نقوال فتوش ،والدكتور ربيع الدبس عضو
القيادة المركزية للحزب السوري القومي االجتماعي،
كما حضر النائب أنطوان أبو خاطر ،والوزراء السابقون:
المهندس الياس سكاف ،محمد يوسف بيضون ،جورج
سكاف ،إدمون رزق وجوزف الهاشم ،واألساقفة جورج
اسكندر ،نيفن صيقلي ،بولس سفر ،وأسبيريدون خوري
ممثالً باألرشمندريت تيودور غندور ،والمدّعي العام
التمييزي في البقاع القاضي فريد كالس ،والقاضيان إيلي
معلوف وأحمد سفر ،ونقيب المحامين ممثالً بالمحامي
ريمون ع��ازار ،ونقيب المحامين السابق ميشال ليان،
والسفراء سمير شما ،فؤاد الخوري غانم  ،سليمان فرح
وجو تابت ،وحضر أيضا ً رئيس بلدية زحلة ـ المعلقة
المهندس ج��وزف دي��اب المعلوف ،وع��دد م��ن رؤس��اء
البلديات في قضاء زحلة والمختارين ،ورئيس غرفة
التجارة إدم��ون جريصاتي والملحق الثقافي الفرنسي،
وضباط وفاعليات ومهتمون.

أبو رحل

استه ّل اللقاء عريف الحفل الزميل أنطوان أبو رحل
بكلمة أ ّكد فيها أنّ التمثال الحقيقي ،قبل أن يكون من إزميل
وحجر ،هو في قلوب الناس ،وفي محبتهم ،من ّوها ً بالصايغ
وبحبّه لزحلة وقد تميّز أبو رحل ،كالعادة ،بتقديمه ال ُمر ّكز
النابع من أرومة أدبية وثقافة واسعة.

المعلوف

ث ّم ألقى المهندس معلوف كلم ًة أشار فيها إلى «غزارة
الزحلي كما يحلو أن يقال عنه.
االنتاج ل��دى شاعرنا
ّ
وبالمختصر إنّ اإلرث الثقافي لدى شاعرنا الكبير يم ّثل
الزحلي واللبناني المقيم
حقبة ُمجلّية في تاريخ الشعر
ّ
والمغترب في القرن الماضي ،يمكن الرجوع إليه لمعرفة
ّ
أدق التفاصيل» .الفتا ً إلى أنّ إزاحة الستارة عن تمثاله
زحلي ّ
سطر بقلمه
لشاعر
وتقدير
محبة
عربون
إال
هي
ما
ّ
أساس خلوده في عالم الشعر واألدب.

سعد

وأشار رئيس الكلّية الشرقية في زحلة األب سابا سعد في
كلمة ألقاها إلى أ ّنه «من فوق ،من بين حنايا الكلّية الشرقية،
وزواي��ا مالعبها ،ومقاعد صفوفها ،ومن بين أبنائها ،لمع
نجم الشاعر جوزف الصايغ ابن زحلة األبية ،زحلة الكرامة
والقداسة ،موطن الشعر واألدب».

الدسوقي

ث ّم ألقى الشاعر صالح الدسوقي كلم ًة تناول فيها بعضا ً
من حياة الشاعر المحتفى به ،وقصيدة بعنوان «آب الهزار»
حيّا فيها زحلة «كعبة الشعر» وجاء فيها:
يا شاعرا ً أَس َك َر الدُنيا وأقلقها
َ
و َن ِّ
العشق حتى صا َر ُمعتقدا
ض َر

أبدعتَ «كولين» رمزا ً للجما ِل و ُق ْل
للف ِّن معجز ًة ...خلَّدتها أَبَدا


بخاش

وألقى كلمة زحلة ومجلس قضائها الثقافي ،صاحب
«جريدة زحلة الفتاة» جان بخاش ،فن ّوه بالشاعر الصايغ،
وقال« :ال زحلة وال وطنك هما من يخلّدانك .بل أنت خلّدت
نفسك بنفسك ،وفي هذا ذروة العطاء للذات ،وفيه ذروة
االب��داع بين اآلخرين .نحن أكيدون أنّ المشوار لن ينتهي
والحب
معك .هذا الخصب النديّ في الشعر والنثر ،في األدب
ّ
والمجتمع والفلسفة والسياسة».

رزق

وألقى الشاعر ج��وزف الهاشم قصيدة ن� ّوه فيها بشعر
الصايغ «صائغ الماسات».
ث ّم ألقى الوزير السابق إدمون رزق كلمة اعتبر فيها أن ال
وطن مستحيالً لبلد فيه زحلة ،مسقط عظماء الكلمةُ ،منجبة
األعالم ،مقيمين ومنتشرين ،وكلّهم يكرم العشية ،مع شاعر
«آن كولين» ،حامل الوحي من وادي العرائش ،إلى عاصمة
النور.

كلمة العائلة

ثم ألقت باسكال ترزي كلمة ِباسم عائلة المحتفى به ،فأتت
على جزء من حياة العائلة ،خصوصا ً والدَيْ الشاعر وزوجته
وأوالده الذين تقدّموا بالشكر والتقدير للمحتفلين.

الصايغ

ختاماً ،ألقى المحتفى به الدكتور جوزف الصايغ كلمة
استهلّها قائالً« :ال يخلد إال الخالدون؛ وزحلة مدينة خالدة.
ال يُج ّل الكلمة إال الكلماء؛ وزحلة ربيبة كلمة ومن أربابها،
ّ
يتعشق الجمال إال من اصطفاه الجمال ،وزحلة مصطفاة
وال
جمال ،رائدة من ر ّواده ،وإزميل من أزاميل إبداعه .قلت :زحلة
مدينة خالدة ،ذاك أنّ من يدخل بيت الكلمة يخلد بخلودها،
فالكلمة بيت الله ،وزحلة دخلت هذا البيت ،دخلته من بابه
العريض .دخلته شعرا ً ونثراً ،وأعلت قبابه حيثما حلّت في
الدنيا».
ثم أقيمت مأدبة عشاء تكريميّة للشاعر في رحاب فندق
«القادري» ،شرب فيها الجميع نخب هذه المناسبة.

مخيّم ال�شباب القومي العربي و�ضرورة اال�ستمرار
خالد المسالمة*
بمناسبة التحضيرات المك ّثفة التي
تحظى بها دورة مخيّم الشباب القومي
العربي للسنة الحالية ،والمزمع
عقدها في منتصف الشهر الحالي في
مدينة نابل التونسية ،والتي كانت
قد استضافت هذا المخيّم عام ،2012
فيما عقدت دوراته السابقة وعلى مدى
ربع قرن في معظم األقطار العربية من
العراق حتى المغرب م��رورا ً بسورية
واليمن واألردن وال��س��ودان ومصر
وليبيا والجزائر ولبنان.
ال يمكن ب��داي � ًة أليّ م��راق��ب لحال
المخيم ودورات��ه ،إال أن يشيد بعظمة
الفكرة وفرادتها وعظمة الجهد الذي
بُذل في سبيل عقد دورة المخيّم األولى
والسهر على استمرار عقد دوراته سنة
بعد أخرى.
كان لمخيم الشباب القومي العربي
الفضل الكبير على معظم المشاركين
ف��ي��ه ،وأن���ا أح��ده��م ،بمساهمته في
تحسين قدراتهم وتوسيع مداركهم
ل�اق وت��ع��ارف
حين ش � ّك��ل س��اح��ة ت� ٍ
وحوار بين شباب األ ّمة على اختالف
مشاربهم وانتماءاتهم ما كانت لتكون
لوال هذا المخيم.
وو ّف��ر المخيّم عبر دورات انعقاده
السنوية بيئة مناسبة إلنشاء شبكة
ال��ع�لاق��ات الشبابية العربية التي
تسودها المحبة واألخ� ّوة ،بعيدة عن
المصالح الفئوية الضيقة .ويجمع بين
أفرادها وحدة االنتماء والفكر والحرص
على امتالك أسباب نهضة األ ّمة.
كثيرا ً ما كنت أشعر على الصعيد
الشخصي ب��أنّ لي بيتا ً في كل قطر
عربي تع ّرفت على ش��اب منه ،من
خالل مشاركتي في المخيّم ،وكذلك
ش��ع��وري إزاء بيتي حين اعتبرته
بيتا ً للجميع .هذا فضالً ع ّما أضافه
ويضيفه المخيم للمشاركين ثقافيا ً
ومعرفيا ً س��واء باحتكاكهم بعضهم
ببعض ،وب��ال��ح��وارات والنقاشات
التي تأخذ معظم وقتهم ،أو بلقاءاتهم

شخصيات فكرية ونخبا ً سياسية
عربية يكون اللقاء معهم في المخيم
ذا طابع خ��اص بال حواجز وقيود،
ويعطي هذه اللقاءات فائدة مضاعفة
بالمعرفة على الصعيد الشخصي أوالً،
وبإمكانية االتصال والتز ّود من معينها
ثانياً.
يمتاز مخيّم الشباب القومي العربي
بحرصمنظ ّميهعلىتع ّرفالمشاركين
على معالم القطر المستضيف ،وذلك
�ي يأخذ
ع��ن ط��ري��ق ب��رن��ام��ج س��ي��اح� ّ
طابعا ً ثقافيا ً في معظم األحيان.
وساهم المخيّم بخلق أسر قومية
عربية وتكوينها حين جمع في رحابه
شبابا ً ذكورا ً وإناثاً ،وجد ك ّل في اآلخر
ن��� ّدا ً صالحا ً ألن يكون زوج���ا ً رفيقا ً
لدرب الحياة الخاصة بكل منهما .ففي
المخيم وبسببه عُ قد ق��ران عشرات
الشباب من المشاركين فيه على مدى
دورات انعقاده في السنوات السابقة.
يعيش المشاركون طيلة أيام انعقاد
المخيم حالة «الوحدة العربية» التي
يحلم معظمهم بها ،إذ ت��ذوب بينهم
الحدود والفوارق المصطنعة وتبنى
ج��س��ور ال��ت��ق��ارب واألل��ف��ة م��ن خالل
سلخهم من حالة انتظامهم بوفود
قطرية إل��ى إدماجهم في مجموعات
عمل مختلطة األقطار وفق نظام المخيّم
الداخلي.
يتفاعل المشاركون ف��ي المخ ّيم
ويتشابكون ،وتكبر الفجوات بينهم
أحيانا ً وتصغر أحيانا ً أخرى ،لكنهم
وبشكل يدعو إلى الفخار ،ينسجون في
ما بينهم عالقات أخوية قوية صادقة
تحمل ك��ل صفاتها ،ويغمرها ال��و ّد
واالحترام.
ه��ذا أس��اس فكرة انعقاد المخيم،
وال��ذي يثبت نجاحه وج��دواه خروج
المشاركين منه بعالقات ،وبتواصل
مستقبلي ي��خ��دم ك��� ّل منهم اآلخ��ر
إنسانياً .ويخدمون بلدانهم وأ ّمتهم
مجتمعين متسلّحين بثقافة الحوار
وقبول اآلخر ورفض اإلقصاء واإللغاء
والتعصب.
ّ

إنّ َتعا ُقب األجيال الشابة على
مخيم الشباب القومي العربي وعبر
ربع قرن من الزمن ،ال بد أن يكون مه ّما ً
ومنتجا ً نهضة األمة ومستقبلها ألنّ
معظم الذين شاركوا في المخيّمات
تم ّكنوا من لعب أدوار مهمة في أقطارهم
وأخ��ذوا مواقعهم المتقدّمة أيضا ً في
مجتمعاتهمالمحلية.
وال تخلو أيّ تجربة بحجم مخيّم
الشباب القومي العربي من أخطاء
وسلبيات أو م��ع��وق��ات .وم��ا زال��ت
تجاربنا الشبابية تعاني انعكاس
المشاكل والخالفات واألم��راض التي
أورثها أسالفنا.
هذا فضالً عن تأثر المخيّم كما ك ّل
اللقاءات والنشاطات والمؤتمرات
وح ّتى األف��راد بما يجري من أحداث
مهولة على امتداد ساحات العالم
العربي في السنوات الثالث األخيرة.
فحالة االنقسام بلغت مداها ،والتبعثر
والتفتت أضحيا ع��ن��وان المرحلة.
األم���ر ال���ذي ال ب��� ّد م��ع��ه م��ن تظافر
الجهود إلعادة التوازن إلى التجربة،
والحرص على إبقائها واستمرارها
ورفدها بالكوادر القادرة وإحاطتها
بالعناية الفائقة من كل الحريصين
عليها ومحبّيها.
لم أن��س ول��ن أنسى اليوم األخير
من أي��ام كل مخيّم شاركت فيه .فقد
كان مشهد ال��وداع في ك ّل مرة مؤ ّثرا ً
وقاسياً .تكفهر فيه الوجوه ويجهش
فيه الجميع بالبكاء ،وت��رى العيون
المعات تحكي عن أمل اللقاء والبناء.
يدفعني هذا المشهد في كل مرة يُذكر
أوجه نداء
فيها المخيّم أمامي إلى أن ّ
ومناشدة لك ّل المعنيين والمسؤولين
ع��ن ال��م��خ� ّي��م ،ب���أن ي��ح��اف��ظ��وا عليه
ويكونوا أمينين على استمراره ،وأن
يبعدوه عن الحسابات واالصطفافات
وال��م��ص��ال��ح الضيقة م��ش��ك��وري��ن...
والتاريخ للجميع وبينهم.

 عضو الهيئة اإلداري��ة في مخيّم
الشباب القومي العربي سابقا ً

