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حمليات

� ّأكدوا لـ«البناء» و«توب نيوز» �أنّ ق�ضية مخطوفي عدرا العمالية محاولة الغتيال �سورية

5

حل ق�ضية المخطوفين �أعمق من ّ
د .الأحمدّ :
فك الح�صار عن الغوطة ال�شرقية
العمري :المجموعات الم�س ّلحة تحاول خلق �شرخ في ثقة المواطن بالدولة عبر ال�شروط التعجيزية
حنونّ :
ملف المخطوفين ورقة �ضغط على العائالت والدولة لتنفيذ مطالب الخاطفين
حاورهم سعد الله الخليل

منظومة قيم ميتافيزيقية كالشرعة اإللهية في كل الديانات
السماوية الموحِّ دة ،أو بالشرعة غير الموحِّ دة كالبوذية ،والتي
ال تسمح بما يجري .من ّوها ً بأن هذه المجموعات ال تعرف أي
شيء عن كلمة حق.

من يقوم بها أو من يسعى إلى إنجاز المصالحات .إضاقة إلى
الصراع بين المجموعات المسلحة داخلياً ،ما يزيد الوضع
سوءا ً ويعطل عملية البحث عن حلول في معالجة هذا الملف،
ويؤخره إضافة إلى عدم مصداقية المجموعات المسلحة التي
تهدف بالنهاية إلى إحداث فوضى ،وإلى استنزاف الدولة وفق
إرادة األجندات الخارجية».
ويميز ال��ع��م��ري بين المصالحات ال��ت��ي ت��ج��ري اليوم
والمصالحة الوطنية الشاملة ،فالمصالحات على مستوى
المناطق واألرياف محلية تبدأ بإقناع المجموعات المسلّحة
بترك السالح وتسوية أوضاع حاملي السالح مع الدولة ،مع
إدخال كافة االحتياجات األساسية للمواطنين المحاصرين،
وإزالة الصعوبات التي تعيق عودة المواطنين إلى مناطقهم،
مع إزالة السواتر الترابية التي وضعتها المجموعات ،وصوال ً
إلى عودة مظاهر الدولة إلى تلك المناطق وحصر السالح بيد
الجيش العربي السوري.

حرب عالمية

المخطفون يعيشون أوضاع سيئة

بين معارك التحرير والتطهير ،ثمة من يدفع الثمن قاسياً .وفي الحرب الكونية التي تتعرض لها سورية ،فإن اإلنسان
والمواطن العادي أول من يتلقى الضربات وآخر من يبلسم جراحه .وعلى رغم قساوة المآسي التي عاشها السوريون
مدني محتجزين لدى
خالل األزمة ،فإن معاناة أهالي عدرا العمالية تبقى األصعب واألقسى في ظل وجود أكثر من 1500
ّ
المجموعات اإلرهابية المسلحة.
قبل أيام من الذكرى السنوية األولى الختطاف أهالي عدرا العمالية ،نسلّط الضوء على التط ّورات األخيرة في الملف ،في
حوار مع علي األحمد الباحث االستراتيجي وعضو أكاديمية األزمات الجيوسياسية ،ومحمد العمري من المكتب اإلعالمي
في وزارة المصالحة الوطنية ،وجون حنون من ذوي المخطوفين في عدرا العمالية.
بداي ًة ،تحدث الدكتور علي األحمد مؤكدا ً أن هذه الحادثة
نقطة فاصلة في األزمة السورية ألنها توضح أهداف المؤامرة
على سورية .الفتا ً إلى أن عدرا العمالية كما تبدو من اسمها،
مدينة تض ّم موظفين وع ّماال ً من الطبقة الوسطى ومن كل فئات
المجتمع السوري يعملون في قطاعات الدولة .موضحا ً أن
سورية هي المستهدفة ،خصوصا ً الطبقتان الفقيرة والوسطى،
مذهبي،
في محاولة لتفجير مدينة عدرا العمالية على أساس
ّ
مستخدمين وسائل قذرة للغاية في هذا التفجير عبر استخدام
أطفال وتغييبهم عن الوعي ليرتكبوا المجازر في محاولة
لتفجير المجتمع السوري .
ولفت األحمد إلى إدراك أهالي عدرا العمالية بكافة أطيافهم
وشرائحهم المطلوب من استهداف المدينة ،وتعاملوا مع ذلك
باعتبارهم زمالء عمل وأبناء طبقة واحدة ،ولم يسمحوا بتمرير
هذه المؤامرة .مؤكدا ً أن الخاطف ال يريد لألزمة السورية أن
ُتحل ،بل أن يبقى الجرح مفتوحا ً دائما ً ليملي المتآمرون على
سورية ما يريدون من التراجع في االقتصاد ،إلى التقسيم
والفشل والتبعية ،إلى مؤسسات فاشلة وعاجزة.

ال أخالق في الخطف

ح��ول منع علم األزم���ات وال��ح��روب استخدام المدنيين
كدروع بشرية وتوصيف جريمة احتجاز المدمنين كرهائن،
يقول األحمد« :علم األزمات والحروب يسري على الدول التي
تحترم نفسها وعلى مجموعات تنصاع للقانون الدولي،
وعلى جماعات تحترم منظومة القيم والدين ،وهو ما ال يُساق
على مجرمين ال ينضوون تحت أيّ من هذه القوانين ،وعلى
عصابات مسلحة عناصرها باألصل محكومون جنائياً ،وقد
تحدثت عنهم الدولة السورية وظهّرت أضابيرهم أكثر من مرة،
تجار المخدرات وأصحاب السوابق ومجرمون .الفتا ً
فهم من ّ
إلى أنهم يغيّبون عقول األطفال ويعلّمونهم الذبح ،كما يفعلون
اآلن في معسكراتهم في الرقة .
وأش��ار األحمد إلى محاولة اإلرهابين خلق جيل مجرم ال
يساعد في عملية البناء ،بل خلق جيل له عالقة بالتدمير .مشيرا ً
إلى أن الحق منظومة قيم مكيفة على شكل دساتير وقوانين ،أو

ويؤكد األحمد أن ما يجري حرب عالمية تدور على األرض
السورية ،وتلك المجموعات أدوات في هذه الحرب .وعندما
نشاهد الواليات المتحدة والدول الغربية تدعم هذه المجموعات
من خالل دول إقليمية مثل تركيا واألردن والسعودية وقطر،
قسم المنطقة سابقا ً ويريد أن
نعرف أننا محاطون باستعمار ّ
يعيد تقسيمها.
وتابع« :لألسف ،فاتورة التقسيم أكبر مما ندفعه اآلن ..نحن
أمام جيوش وأجهزة استخبارات دولية تعمل على األرض
السورية ،هي التي تحتجز رهائن عدرا العمالية» .مؤكدا ً أن
صمود الشعب السوري والدولة السورية والجيش العربي
السوري هو صمود أمام كل التحدّيات الكبرى .
وعن ربط البعض ملف المخطوفين بتط ّورات دوم��ا قال
األحمد« :القضية ليست قضية منطقة مثل دوما وحرستا ،بل
هي معقدة أكثر» .مشيرا ً إلى أن هناك دائما ً محاوالت للتفاوض
حتى ت��ح� ّل ه��ذه األزم���ة اإلنسانية وه��ي مسألة م��أخ��وذة
باالعتبار .متابعا ً أن القضية ليست قضية مخطوفين يريدون
مقابلهم اإلفراج عن معتقلين ،بل هي مسألة معقدة أكثر من
ذلك .إن رهائن عدرا العمالية قضية مرتبطة بأجندات كبيرة
مثل المجموعات السلفية التي تحتضنها قطر.

أعمق من ّ
فك حصار

ور ّدا ً على ما يظهره المخطوفون في الفيديوات من مطالب
تر ّكزت بالضغط على الحكومة ّ
لفك الحصار عن الغوطة ،قال
األحمد« :هذه اللعبة اإلعالمية أصبحت معروفة ،وعشناها
بداية الحرب في سورية ،فالحظنا التزوير وقلب الحقائق»،
مؤكدا ً أن الغاية ليست ّ
فك الحصار عن منطقة الغوطة وال حتى

األحمد متحدّثا ً إلى الزميل الخليل
عن المجموعات المسلّحة .القضية أكبر من ذلك ،إذا أردنا أن
نعرف الحقائق فيجب أن نعرفها من الرئيس التركي ورئيس
وزرائ��ه ومن تصريحات وزير خارجية السعودية فهذه هي
المطالب الحقيقية التي يريدونها .ألن الحرب على سورية
تجري بالوكالة ال باألصالة على رغم أنها أجندة أميركية ـ
«إسرائيلية».

ّ
ملف المصالحة

وي��ؤك��د محمد العمري م��ن المكتب اإلع�لام��ي ف��ي وزارة
المصالحة ،أنّ ملف المخطوفين والمفقودين والموقوفين
جزء من عمل الوزارة .ويقول« :ملف عدرا العماليه شأنه شأن
الملفات األخ��رى في كافة المناطق السورية .تعمل ال��وزارة
بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية األخ��رى على
إنجازه ومعالجته باعتباره في الدرجة األولى ،ملفا ً إنسانيا ً
تمارسه المجموعات المسلحة في تلك المناطق لمحاولة إما
جنائية البتزاز األهالي ب��األم��وال ،أو استغالل المخطوفين
كدروع بشرية ،أو لحفر الخنادق ،وفي بعض األحيان ألغراض
سياسية كما حدث من خالل خطف جنود األمم المتحدة في
الجوالن المحتل ،كذلك خطف الراهبات والمطرانين».
ويلفت العمري إلى أن المجموعات المسلحة هي التي لم
تستمر في إنجاز مشروع تسوية الملف ،وهذا يدل على أن هذه

المجموعات هي أدوات للخارج تنفذ أجندات في محاولة لخلق
شرخ في ثقة المواطن بالدولة من خالل الشروط التعجيزية
التي تضعها.
وعن الشروط المطلوبة من قبل الخاطفين لإلفراج عن
المخطوفين قال العمري« :الخوض في التفاصيل على وسائل
اإلعالم في هذا الملف ال يجدي نفعاً ،ال سيما بوضع شروط
تعجيزية لمجموعات مختلفة في تبعيتها للدول الخارجية من
جهة ،أو من خالل استغالل كيان الدولة بإنجاز المصالحات
في تلك المنطقة وإدخ��ال االحتياجات األساسية للمواطنين
وسرقة هذه االحتياجات وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة من
جهة أخرى».
وقال« :هناك عمل جار بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ،وتم
الوصول في عدد من المرات إلى نقاط متقدمة جداً ،لكن هذه
المجموعات هي التي تعرقل هذه االتفاقيات وتحرجنا أمام
األهالي بغية إحراج الدولة بشكل عام».
ولفت العمري إلى سعي فاعليات في الغوطة الشرقية ومن
دوما باألخص ،إلنجاز ّ
ملف المصالحات .وقال« :ال نستطيع
أن نبيّن أسماء وتفاصيل أكثر في ما يتعلق بهذه اللجان،
ألنّ دمهم مهدور من قبل المجموعات المسلّحة ،إذ سمعنا
خالل الفترة السابقة عددا ً من البيانات والفتاوى من شيوخ
الفتنة تدعو إلى تحريم المصالحات ،وتدعو إلى سفك دماء

ي��ؤ ّك��د ج��ون ح��ن��ون ،م��ن ذوي المخطوفين ف��ي مدينة
عدرا العمالية ،أن عدد المخطوفين بحسب تقديرات وزارة
المصالحة الوطنية ،الذين يتواصلون معها ،حوالى 1500
شخص .ويؤكد حنون أن التواصل مع المخطوفين شبه
مقطوع باستثناء الحاالت التي يسمح بها المسلحون سواء
لنقل مطالب المسلحين إلى ذوي المخطوفين ،أو إليصال
رسالة ما.
ولفت إلى صعوبة االتصال مع الجهات الخاطفة وإلى مكان
ترجح وجودهم في
تواجد المحتجزين ،ويقول« :إن التقديرات ّ
مؤخرا ً
الغوطة الشرقية بين دوما وعربين وحرستا ،وسمعنا ّ
عن نقل قسم منهم إلى خارج دوما بالتزامن مع ضغط الجيش
على المدينة ،و ُو ّزعوا على قرى الشيفونية والنشابية وعربين،
ربما خوفا ً من أيّ ضربة على دوما».
ويعتبر حنون أن تواجد العائالت مع المجموعات المسلّحة
يجعلها دروعا ً بشرية بالنظر إلى التطورات العسكرية التي
يؤدّيها الجيش ،والتي من المفترض أن تسير بوتيرة أسرع
لوال وجود عدد من المخوطفين ،وهو ما يضمن للمسلّحين
حرية التنقل بين المناطق التي يسيطرون عليها .وأضاف« :ال
شك أن ملف المخطوفين يش ّكل ورقة ضغط علينا كعائالت،
للضغط على الدولة من أجل تنفيذ مطالبهم المختلفة».
ولفت حنون إلى المطالب الفردية التي تطلب من بعض ذوي
المخطوفين ،ومنها المادية .وش�دّد على الوضع المأساوي
الذي يعيشه المخطوفون من جوع وتدنّ في المواد الغذائية
وال��دواء .ويؤكد أنه تلقى اتصاالت تطالب بتنظيم تظاهرات
ضاغطة على الدولة إلدخال األغذية واألدوية والمحروقات إلى
الغوطة ،إضافة إلى طلبات خاصة كالضغط إلطالق سراح
معتقلين لدى الدولة.

ثالثة �أيام ويُخ َت َتم معر�ض بيروت العربي الدولي للكتاب ...الأطفال �أيقونة الثقافة
ت��واص��ل��ت أم���س ن��ش��اط��ات المعرض
العربي الدولي للكتاب الثامن والخمسين
وفعالياته في يومه العاشر ،إذ استمر في
تنظيم نشاطات مختلفة لطالب المدراس
بالتعاون مع دور النشر.
ومن ضمن نشاطات «دار أصالة» قرأت
الحكواتية والكاتبة السورية عال حسامو
لعشرات الطالب من مدرس َتي «البيادر
عرمون» و«البيادر بيروت» ،مجموعة من
القصص الممتعة ،منها «حين غرق جدّي»
و«األخ��ط��ب��وط ال��راق��ص» ،وذل��ك في قاعة
المحاضرات.

ندوات

ون� ّ
�ظ��م المركز االس��ت��ش��اري للدراسات
والتوثيق ندوة حول «خدمات المعلومات
الرقمية» ،تحدث فيها مدير المعلومات في
المركز ابراهيم عيسى وأدارها محمد الخليل،
بحضور حشد من المهتمين والمثقفين.
وضمن إط��ار برنامج ال��ن��ادي الثقافي
العربيُ ،ن ّظمت ن��دوة «تحية إل��ى شاعر
فلسطين والمقاومة الراحل سميح القاسم»،
شارك فيها الشاعر الدكتور ميشال جحا،
الكاتب سلمان زين الدين ،قراءات شعرية
للفنان جهاد األط���رش ،وق�دّم��ه��ا الكاتب
صقر أبو فخر ،بحضور حشد من المهتمين
والمثقفين.
واعتبر أبو فخر أن سميح القاسم كائن
سياسي في األس��اس ،وما الشعر عنده إلاّ
ّ
خندقا ً في معركة البقاء ،وملجأ يقيه محو
المكان والهوية واندثار اللغة ،وكثيرا ً ما كان
يردّد« :ال يبقى إال حجارة الوادي» ،والوادي
هو فلسطين ،والحجارة هم الفلسطينيون.
ومع ذلك كان إحساسه باأللم العربي شديد
المرارة ،وكان يردّد« :هناك اآلن عدّة دول
إسرائيلية في العالم العربي :واحدة تتكلم
العبرية والباقي يتكلم العربية».
واعتبر الشاعر جحا أن الشعر تح ّول عند
الشاعر سميح القاسم عن الندب والبكاء
إلى شعر مقاوم ،فهو خير من يم ّثل شعر
المقاومة .وأصبح سميح القاسم في ديوانه
«دخان البراكين» الشاعر الذي يحمل ه ّم
األجيال ،فما عاد له ه ّم خاص إال من خالل
هموم األجيال .وما عاد له نوازع فردية إال
من خالل النوازع الجماعية.
واعتبر زي��ن الدين أن��ه على م��دى نيّف
وخمسين س��ن��ة ،تكلم سميح ال��ق��اس��م،
وتمخض كالمه عن حوالى سبعين كتابا ً
في حقول معرفية مختلفة ،بينها الشعر
وال��رواي��ة وال��م��س��رح والصحافة والنثر
والتوثيق والترجمة والرسالة والسيرة.
غير أن الشعر يستأثر بحصة األسد ،إذ بلغ
عدد مجموعاته ومط ّوالته الشعرية حوالى
الخمسين ،فمنحه الشعر هويته اإلبداعية،
وطغى لقب الشاعر على ما عداه ،هو الذي
لم يكد يبلغ الثالثين من العمر حتى بلغ
عدد مجموعاته الشعرية الست .وإذا كانت
ال��غ��زارة ليست م��ؤش��را ً مناسبا ً لقياس
الشاعرية ،فالشعر مسألة نوع ال مسألة
ك ّم ،فإن شاعرية القاسم ليست متأتية عنها
بل عن كونه :صدى الصوت الفلسطيني
ال��ص��ادح في برية العالم ،وح��ادي درب
اآلالم الطويل ،وصانع الهوية في تشكالتها
الدائمة .وهو يفعل ذلك بأدوات متن ّوعة.
وختم ق��ائ�لاً« :وب��ع��د ،إذا ك��ان محمود
درويش قدّيس الفلسطينيين ،فإن سميح

تالمذة ّ
ق�صتهم في «دار �أ�صالة»
يوقعون ّ
و ّقع عدد من تالمذة مدرسة «الليسيه الفرنسية اللبنانية» ـ نهر
ابراهيم ،قصة «لص في المدرسة» ،وذلك في ركن «دار أصالة».
والقصة تتحدث عن فقدان كأس التميّز في أحد الصفوف ،فيبدأ
ّ
الطالب رحلة البحث عنها ،مستخدمين التحليل العلمي ودراسة
األدلة للوصول إلى مكان الكأس.
القصة المد ّرسة إيليان خليل
وشرحت المشرفة على صوغ
ّ
عن هذه التجربة الممتعة والشيّقة مع تالمذتها الذين عملوا
بحماس ٍة السنة الماضية ،أي في الصف الخامس عند وضع
األفكار وكتابتها .إذ اجتمعت أفكار صغيرة وأثمرت قصة ،وتم ّنت
تكرار هذه التجربة بالتعاون مع «دار أصالة» والحكواتي أحمد
طي ،وتشجيع التالمذة على كتابة قصص وقراءتها باللغة
العربية.

الكاتب النا�شئ �أحمد جمعة ّ
يوقع �إ�صداره ال�سابع بالفرن�سية

وقالت الممثلة روال حمادة ،وهي وال��دة زمن حمادة ،أحد
الطالب المشاركين في تأليف القصة« :أنا سعيدة ج ّدا ً لمشاركة
ابني زمن في هذه التجربة الفريدة ،وأشكر المشرفة إيليان خليل
التي حبّبت التالمذة باللغة العربية .فهم معنيون بالتعرف إلى
لغتنا األم ،وتعلّمها ،خصوصا ً في ظل الكوارث التي تعانيها
مدارسنا األجنبية في تعليم اللغة العربية».
وتحدّث التالمذة عن هذه التجربة الفريدة وتمنوا تكرارها م ّرة
أخرى ،معبّرين عن فرحهم كون تجربتهم التي بدأت بتجميع
قصة جميلة ج ّداً ،وشكروا الحكواتي
أفكار وبلورتها ،أفضت إلى ّ
أحمد طي الذي شاركهم في صوغ القصة ،والمدّرسة إيليان خليل
إلشرافها ،و«دار أصالة» لنشرها القصة وإيصالها إلى أكبر عدد
ممكن من الق ّراء.

ال��ق��اس��م رم��ح��ه��م وص��وت��ه��م وأن��ف��اس��ه��م
المكتومة على ح ّد مقارنة صقر أبو فخر.
وإذا كان السرطان قد نال من جسده فإن
سرطان االحتالل عجز عن النيل من روحه،
تتجسد وتتق ّمص ف��ي قصائده
ف��راح��ت
ّ
الكثيرة ،وليس ثمة قوة يمكن أن تنال من
جسد القصيدة .سميح القاسم لقد صدقت
نبوءتك لم يق َو أحد على إسكاتك في الحياة
ولن يقوى أحد على إسكات قصيدتك بعد
الموت».
ث� ّم ق �دّم الفنان جهاد األط��رش ق��راءات

شعرية من نتاج الراحل سميح القاسم.
ّ
ونظمت «دار سائر المشرق» ندوة حول
كتاب «االلتزام الحزبي في لبنان ،مقاربة
نفس سياسية ،التيار الوطني الحر وتيار
المستقبل نموذجاً» ،للمؤلفتين الدكتورة
منى الباشا والدكتورة بوال كالس ،شارك
فيه ال��دك��ت��ور أك���رم سكرية وزي���اد عبس
وأداره���ا م��روان ح��رب ،بحضور حشد من
المهتمين والمثقفين.
وأق��ام��ت «شركة المطبوعات للتوزيع
والنشر» ،ندوة بعنوان «الدوائر المتحدة

سليمان نصر

د .جوسلين البستاني

المركز» للكاتبة ن��ادي��ن ب��اخ��وس ،حول
الشاعر السوري نزيه أبو عفش المشارك
في الندوة إلى جانب الكاتب اسكندر حبش
والصحافية أمية درغام ،وأداره��ا الدكتور
سماح إدريس .وحضرها جمع من المهتمين
والمثقفين.
ّ
ونظمت «دار ج���داول» ن��دوة بعنوان
«الالعبون في الثورات العربية :تعبيرات
وأشكال مبتكرة» وهو «كتاب باحثات رقم
 »16ش��ارك فيها كل من :الدكتورة ديما
دب��وس ،الدكتور جميل معوض ،الدكتور
ستيفان ب���ازان وال��دك��ت��ورة أم��ال حبيب،
وأدارها الدكتور حسن عبود.

و ّقع الكاتب الناشئ أحمد أحمد جمعة ،ضمن فعاليات معرض
الكتاب العربي الدولي ،في جناح «دار البراق» ،إصداره السابع
بالفرنسية ،برعاية النائب علي ب ّزي وحضوره.
حضر التوقيع الدكتور جهاد بنوت ممثالً اتحاد الكتاب اللبنانيين،
فادي حسامي ممثالً الوزير السابق فايز شكر ،ممثل عن الوزير
السابق وئام وهاب ،النائب السابق كريم الراسي ،مديرة التفتيش
«مؤسسات أمل التربوية»
التربوي فاتن جمعة ،رئيس مجلس إدارة
ّ
الدكتور رضا سعادة ،ومديرها العام األستاذ علي خريس ،ووفد من
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ،الكاتبة نور سلمان ،وف ٌد من
المكتب السياسي في حركة أمل ض ّم :حسن اللقيس ،حسن قبالن،
محمد خواجة ورحمة الحاج ،وعدد من األساتذة الجامعيين ووفد
من ثانوية الشهيد حسن قصير من األساتذة والطالب.
«سيرة المنتهى» للروائي واسيني األعرج
(دار اآلداب)« .األق��وي��اء» للكاتب سلمان
نصر (دار ومكتبة التراث األدبي)« .أبحاث
ف��ي ال��ت��اري��خ ال��س��ي��اس��ي واالج��ت��م��اع��ي»
للكاتب عباس أبو صالح (النادي الثقافي
العربي)« .الالعبون في الثورات العربية:

تواقيع

وفي ما يلي ،سلسلة من التواقيع التي
شهدها المعرض:
«الحركة النسائية وإسهاماتها التربوية
والوطنية واالجتماعية في لبنان والعالم
العربي» ،للكاتبة ليندا مرتضى الحسيني
دل��ول (ال��دار العربية للعلوم ناشرون).
«فن الخداع السياسي» للكاتب د.هشام
ط��ال��ب (دار النهضة ال��ع��رب��ي��ة)« .سيف
الياسمين» للكاتب أحمد ف��واز (مؤسسة
الرحاب الحديثة)« .يا ضيعان الشجر»
للشاعر فيصل فرحات (دار الفارابي).

المتحدثون في ندوة سميح القاسم

حملت القصة عنوان «( »La clef d’orالمفتاح الذهبي) ،وتروي
قصة فتاة ضائعة يبحث عنها والدها في الب ّر والبحر ،حتى يجدها
ويخلّصها من يد خاطفيها ،وذلك باستعمال عقله وخططه من دون
توسل العنف
اللجوء إلى العنف ،وهو ما ير ّكز عليه الكاتب برفضه ّ
في ح ّل ما يعترض اإلنسان من مشاكل وعقبات.
بأمس الحاجة
ولفت ب ّزي في كلمة ألقاها في المناسبة ،إلى «أننا
ّ
إلى هذه المواهب الشابة التي تدعو إلى اللحمة والتواصل وبناء
جسور المحبة واستعمال لغة العقل ال لغة الغريزة والتفرقة،
ونشكر أحمد جمعة ألنه يعبّر عن جيل كامل من الشباب».
وتم ّنى أحمد جمعة على الشباب أن يهتموا بالقراءة وإظهار
مواهبهم ألن الوطن بحاجة إلى جميع أبنائه وك ّل طاقاته ،بغض
النظر عن العمر والمستوى.

تعبيرات وأش��ك��ال مبتكرة» (ج���داول).
«حقيبة بالكاد ت��رى» للكاتبة شذا شرف
أكاديمي
الدين (دار الساقي)« .اعترافات
ّ
متقاعد» للكاتب عبد الخالق عبد الله (دار
ال��ف��اراب��ي)« .الحمالت االنتخابية إدارة
وأس���راراً» للدكتورة جوسلين البستاني

(النادي الثقافي العربي)« .االلتزام الحزبي
في لبنان» للدكتورة بوال كالس والدكتورة
منى الباشا (دار سائر المشرق)« .العدالة
محور التقدّم» للدكتور علي زعيتر (دار
ال��والء) .و« ِل� َم ال ينام؟» للشاعرة نهال أبو
(مؤسسة الرحاب الحديثة).
شقرا
ّ

