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هانـة   نناضل من صفقـة القرن عـلى األبواب  وابتـدى مشوار الـذل وا
اجل حتريـر فـلسـطـ فسـقـطت بلـدان عـربيـة في شـرك التـطبـيع  تـعالت
االصوات بعـودة احلقوق الهـلها فـفقدنـا حقوقـنا في داخل بلـداننا  قـلنا
سـنـزلـزل االرض حتت اقـدام الـيــهـود  فـتـزلـزت االرض حتت اقـدامـنـا 
عـشـنـا عــلى أمل اذالل الـيـهــود  فـتم اذالل قـادة ورؤســاء عـرب  عـلى يـد
الـيـهـود واالمـريـكـان واطـلقـوا الـعـنـان لـعـمالئـهـم فدمـروا الـبـالد وشردوا
ا حـذرنـا من صـفقـة الـقرن العـبـاد واسـتبـاحـوا االرض والعـرض   لـطـا
الـتي سـبــقـتـهـا أثــارة الـفـ والــربـيع الـعـربـي واالنـهـيـارات االقــتـصـاديـة
وصناعة الشبح االيـراني لزراعة الرعب واخلوف في نـفوس العرب فكان
الـثـمن ضـيـاع  اجلــوالن  كم انـتم بـؤسـاء  ايـهــا الـقـادة الـعـرب  يـا من
اصبحت كـراسيـكم اغلى واعز من كـرامتـكم وأمن شعـوبكم وكرامـتها  
سـاس بهـا يعني أنـهيـار كامل لـلمنـظومـة االخالقية فاألرض  كرامـة  وا
والقـيمـية  انـها الـفوضى اخلالقـة شعـار  احلقـد والتـدني االخالقي وما
تالها من انهـيارات حلكـومات عربـية  كانت الـتمهـيد االول لتـنفيـذ صفقة
اسرائيل (ال تـستغـربوا اسرائـيل من الفرات الى الـنيل)  مرت  مـئة عام
عـلى اتـفـاقـيـة سـايـكس بــيـكـو  والـتي زرعت الـسـرطـان في جـسـد األمـة
العربـية  لـتعـود مطامع الـيهـود واحالمهم في الـتوسع  من جـديد   فأن
اليهود يتصرفون مثل نار جهنم عندما تُسأل هل امتألتي  فتقول هل من
مزيـد  نـعم احلـلم االسرائـيـلي يـكبـر واالحالم تـتـحول الـى حقـائق النـها
بُنـيت عـلى ركـن اسـاسـي االول ; الـتـخطـيط طـويل االمـد اي التـخـطيط

الستراتيجي
 وثانـيـاً ; العـمل اجلـاد من اجل تنـفـيذ مـا مـخطط  تـدريـجيـاً   امـا نحن
العـرب فـنخـطط سـتراتـيـجيـاً من اجل اسـقاط بـعـضنـا الـبعـض  والتـأمر
واضعاف الدول  وبذل الغالي والنفيس  من اجل خدمة كراسي  السلطة
وقع الـرئيــــس األمـريكي دونـــــالد ومُعـتلـيهـا  انهـا امة التـفقـه ما تـريد 
ـصـادف  2019/3/25 مـرسـومــا يـعـتــرف بـسـيـادة تـرامب يـوم االثـنـ ا
إسـرائـيل عـلى هـضـبـة اجلـوالن الـتي احـتـلتـهـا إسـرائـيل من سـوريـا في

Æ1967 حرب عام
وجاء الـتـوقيع في بـدايـة اجتـمـاع مع رئيس الـوزراء اإلسـرائيـلي بـنيـام
نـتـنـيـاهـو في الـبـيت األبــيض.   مـاذا سـيـفـعل الـعـرب واالمـة االسالمـيـة
ظـاهرات  خجلة التسـتحق ان تتابعها سوف نشجب  نستـنكر  نخرج  
اذا الن اذا عُرف السبب بطل العجب  حتى وسائل االعالم   اتعرفون 
 الن الراكع اصالً هم الـسالط  اصـحاب الـكراسي   ويـوهمـنا  هؤالء
ــبــررات تــافــهه التــرتـقـي الن نـفــرط بــاالرض من اجــلــهـا .  ان الــقـادة 
القابع على كراسي السلطة  مستعدون  ان يفرطوا  باالرض والعرض
عـلى ان يـحـافـظـوا  عــلى كـراسي الـذل الـتي  يـجـلــسـون عـلـيـهـا واليـعـلم
اجلـهـلـة انـهم سـيـقـفون امـام الـلـه ويِسـألـون عـمـا اقـتـرفـوه من ذنب بـحق
ارض فلسطـ واجلوالن (وقفـوهم إنهم مسـؤولون ) صدق الـله العظيم 
ؤامرة لـهذا احلد بل هذه اجلرعة االولى اخملـففة جداً لتوسع لن تنتهي ا
اسـرائـيل عـلى حــسـاب االرض الـعـربـيـة فـالــقـادم اسـوأ وأمـر  وسـتـمـر
صـفـقـة الــقـرن او خـارطـة الـشــرق االوسط  اجلـديـد وسـتــظـهـر اخلـرائط
ـيعـاد دولة اجلديـدة التي سـتُقـزَم بـها الـبلـدان العـربـية   وتـتسع ارض ا
اســرائل حـــلم الــيـــهــود االبــدي  مـــقــابل تـــقــلص احالمـــنــا  الــبـــائــســة
وانحسارها  إن اإلعالن الرئـاسي األميركي بخصـوص أحقية إسرائيل
بـضم هـضــبـة اجلـوالن الــسـوري هـو أمـر مــدان ومـخـالف  لــكل قـواعـد
القـانـون الـدولي ويقـوض أي جـهـد للـوصـول إلى الـسالم الـعادل فـمـبدأ
األرض مقابل الـسالم يسـقط إذ عندمـا ال تبقـى من أرض لتعـاد ال يبقى
من سالم ليعطى". فهل لدينـا الشجاعة بعد ان اسـقط اليهود واالمريكان
مبدأ االرض مـقابل الـسالم ان نعـيد حـسابـاتنا بـشجـاعة ونـرتب اوراقنا
ونتسامى عـلى جروحنا لكـي نقف موقف بحـجم مرارة وقساوة احلدث 
سلمـ   العالم يسـتنكر هذا االرض العربية تُـنهب امام أع الـعرب وا
احلدث اخملـالف لالعراف والـقوانـ الدولـية  مـوسكـو واالحتاد االوربي
وكثيـر من الدول لـكن السـؤال احمليـر هل االستـنكـار كاف  ثم مـاذا بعد

االستنكار ?
كثير من االحداث جابههـا العالم باالستنكـار وانتهت بالتعامل مع الواقع
اجلديـد  عـلى الـعـرب جـمـيعـاً ان يـوحـدوا صـفـوفهم جتـاه تـلك الـقـضـية
ـوقف حازم اليـقبـل الشك واحملـاباة الن الـذي يسـتحـوذ على والظـهور  
اجلـوالن اليـوم وقـد اسـتــــــــحـوذ عـلى فـلـسـطـ سـابـقاً  لـن تتــــــــوقف
مطامعه عنـد هذا احلد  وعلى جـميـــــــع قادة الدول العـربية الدعـــــــوة
ـتـحـدة ومـجـلس  االمن لـرفض لـقـمـة عـربـيـة طـارئـة والـتـوجـه الى اال ا
وقف   انضمام اجلوالن ألسـرائيل  والتعـاون مع كل احللفاء لـتوحيد ا

كـن الوثوق امريـكا واسرائـيل حـلـــــــفاء غـادرين ال
بــهــمـــــــا وهــذا لــيس غــريــبــاً عــلى الــيــهــود فــقـد
نـقـضـــــــــوا الـعــهـد مع رســول الـله (ص) وكـان
خـا الـنــبـيـ وحـامـل الـقـرأن الـكــر فـكـــــيف
اليــنــقــــــضــون الــعــهــد مع مـن يــعـبــد كــرســـي

السلطة ?
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الـتفـكيـر الـنقـدي لدى االطـفال بـشكل
كـبــيــر عــنــدمـا يــتــحــدث الــكــبـار مع
األطـفال عن الـقـصص التـي يقـرأوها
مـعـا - مـا حدث  وأي الـشـخـصـيات
الـتي أحــبـوهــا بـشـكـل أفـضل ومـاذا

كان الهدف من القصة. 
qHD « Èu²

لــكـن ال يــنــبــغي أن يــفــرض الــكــبــار
اهـتـمـاماتـهم بـالـقراءة أو مـسـتواهم
على الطـفل حيث إن مطالـبة األطفال
بـقـراءة الـكـتـب التـي تـفـوق مـسـتوى
كن أن يعوق تنمية القراءة فهمهم 
لديـهم. يرتـبط إتقـان القـراءة بتـقدير
الــذات لـــذلك يــريـــد اآلبــاء احلــرص
عــلى عــدم اجــهــاد أطــفــالــهم. هــنـاك
ــعـرفـة مـا إذا كـان طـريـقــة بـسـيـطـة 
الــطـفل يــريـد قــراءة كــتـاب هــو أخـذ
الـطفل إلى مـكتـبـة أو محل بـيع كتب
والــسـمـاح له بـأن يـجـد الـكـتب الـتي

تهمه. ك
ــكن لــلـشــخص الــبـالغ تــوجـيه مـا 
اخـتيـارات الـطفل خـاصة ,بنـاءً على
ـثـال اهـتـمـامـات الـطـفل في سـبـيل ا

ـــهـــارات الــــقـــراءة هي واحــــدة من ا
كن األسـاسـيـة في هـذا الـعالـم  اذ 
لآلباء واألمهات أو البالغ اآلخرين
ـهـارة لـدى األطـفال. أن رعـايـة هـذه ا
أسهل طريـقة لتسـهيل تنمـية القراءة
لدى األطفال هي الـقراءة لهم بصوت
عال. يصبح األطـفال مهتمـ بعملية
الـــقــراءة عـــنـــدمـــا يـــخــصـص اآلبــاء
واألجــداد واألقـارب واجلــيـران وقــتـا

كافيا للقراءة لألطفال. 
ـكن أن تـبـدأ القـراءة بـصـوت عالٍ و
لألطـفـال في سن مـبـكـرة جـداً  حـتى
بـــعــد أســـابـــيع من الـــوالدة. يــوصي
مـعــظم اخلـبــراء أن يـلــتـزم الــوالـدان
بــنـصف ســاعـة عـلـى األقل في الـيـوم
لــلــطــفل من أجل تــنــمــيــة اهــتــمــامه
ـفـردات بـالــقـراءة. يـســمع األطـفــال ا
اجلــديــدة فـي الــلــغــة عــنــد قــراءتــهـا

فتحفز الدماغ. 
ــكن لــلـــمــهــارات الــلـــغــويــة لــدى و
األطــفـال أن تــفـوق تــوقـعــات الـكــبـار
عنـدمـا تـصـبح مـنـاقـشـة كـتـاب جزءًا
مـن بــيــئــة الـــقــراءة. تــزداد مــهــارات

نـــات الــــوطـــنـــيـــة
الـــدولـــيـــة مـــنـــهــا
ـهــرجـان الـدولي ا
للمنستير -قفصة
قـــــــــــــابـس-اجلـم-

بنزرت.
كـمـا شـارك الـنـجم
الشاب محمد علي
الـــتــــريـــكي ســـنـــة
2013 فـي حــــــــفل
مـــوســــيـــقي دولي
مع األوركــــســـتـــرا
الوطنية مونبلييه
في بـرلــيـوز أوبـرا
فـي مـــونـــبــــلـــيـــيه
الـفــرنـســيـة وذلك
ــــــــــشـــــــــروع فـي ا

وسيقي "ال كونتـر باس". كما أنشأ ا
"فـــرقــة حــوار" مع مــوســـيــقــيــ من
انـيا وتـونس إلى جـانب مشـاركته أ
في الــعــديــد من الــعــروض الــكــبـرى
الـــتي ســـجل فـــيــــهـــا جنـــاحه عـــلى

ي. ستوى الوطني والعا ا
يذكـر أن الـفـنان الـشـاب صانع األمل
محـمد عـلي التـريكي هـو ابن الفـنان
مــبــروك الـتــريــكي صـاحـب األغـنــيـة
التونـسية الـشهيـرة "يطول عـمرك يا
أمـيــمـة" وهـو حــاصل عـلى اإلجـازة
ــوسـيـقى والــعـلـوم األسـاســيـة في ا
اجـستـير وسـيقـية سـنة 2010 وا ا
ـوسـيـقـيـة ـوسـيـقى والـعـلـوم ا في ا

سنة 2014.
القصة الثالثة: 
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لم يـنـتـظـر الـطـالب الـيـمـني عـبدالـله
الــداللي أن تــضـع احلــرب في وطــنه
الــــيـــــمن أوزارهـــــا حـــــتى يـــــواصل
مبـادرته اإلنـسانـية الـتي بـدأها مـنذ
ســـنــوات بــدعـم من مــتـــطــوعــ من
مــخـتــلف أطـيــاف اجملـتــمع الـيــمـني
ــــســــانــــدة أبــــنــــاء بـــــلــــدهم ورسم

االبتسامة على وجوه األطفال. 
فـــمع اقـــتــراب شــهـــر اخلــيـــر شــهــر
ــبــارك من كل عــام يــبـدأ رمــضــان ا
ـتـطـوع في عـبدالـله وزمالؤه من ا
حـمـلـة "كـالـبـنـيـان" اخلـيـريـة اإلعـداد
على مدى أشهـر لتأم كـسوة العيد
ن ضـــاق بـــهم احلــال. لـــلـــكـــثــيـــر 
يــصــبـحــون كـخــلــيـة نــحل ال تــهـدأ.
يــشــحـذون هــمــمـهم ويــشــمـرون عن
سواعدهم ويبـدؤون رحالت ميدانية
مـــكــوكـــيــة دون كـــلل أو مـــلل جلــمع
تبرعـ وفرزها ونقلها الثياب من ا
وغــســـلــهــا وكـــيّــهـــا وتــوضــيـــبــهــا
هـا لعـشرات آالف وتخـزيـنهـا لتـقـد
ـــســـتــفـــيــدين فـي مــدارس الـــيــمن ا
ومراكـزها الـتجـارية قـبل حلـول عيد

الفطر السعيد. 
ـبادرة الـتي يـرى عـبـدالـله ورفـاقه ا
يــحـب أن يــسـمــيــهــا "بــنـك الــكــسـاء
الـــيــــمـــنـي" رســـالــــة أمل وتــــفـــاؤل
ستقـبل توحد اليمـني في فرحة با
الــــــعـــــيــــــد وتــــــضـع كل اخلـالفـــــات
واالنتـماءات جـانبـاً. يفـخرون بـأنهم
يـــعـــمـــلـــون من أجل الـــيـــمن وأهـــله
واســتـعــادة األمل في وجــوه أبــنـائه
وخاصة األطفال واألجيال الصاعدة
مــــنـــتــــصــــرين عــــلـى كل الــــظـــروف

والتحديات والعوائق.
ــبـادرة في عــامـهـا وبـعــد أن بـدأت ا
األول مع  15مــتــطــوعــاً ال غــيــر
اســــتــــطـــــاعت فـي شــــهــــر
ــــــاضي أن رمــــــضــــــان ا
حتـــشــــد أكـــثـــر من 850
جـــــلــــهم مـن الــــشــــبــــاب
الـــــيــــمــــنـي الــــذي وضع
طـاقـاته وقـدراته وتـطـوع
بـوقـته ومـجـهـوده لـبـلـده

ومجتمعه. 

(الـديـناصـورات والـفـرسـان واحمليط
وغيرها) ولكن يـجب أن يكون الطفل
مـتحـمـساً إزاء الـكتب الـتي تـقتـنيـها
العائلة وتأخذها إلى البيت للقراءة.
 أن األطـفــال لـديــهم اهـتــمـام فــطـري
ــكن لـلـوالــدين دعم هـذا بـالـلــغـة و
االهتمام الطبيعي من خالل خيارات

القراءة احلكيمة. 
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ـكن للـوالدين أيـضاً أن يـشجـعوا و
أبــــنــــاءهم عــــلى الــــقــــراءة من خالل
نزل وقـراءتها على إقتنـاء كتب في ا
ـعـتاد. وعـنـدما يـرى الـطفل الـنـحو ا
أن أحـد الـوالدين يـسـتـمتع بـالـقراءة
يـدرك أن تلك تـسلـيـة ومهـارة ينـبغي
إكتسابها. أن أطفال اليوم معرضون
إلغراءات التلفزيـون وألعاب الفيديو
(معظم األطفال يقضون ما ب ثالث
إلى أربـع ســــاعــــات يــــومــــيــــاً أمــــام
الــتـلـفـزيــون) لـذلك من الـضـروري أن
ـبادرة يـأخذ اآلبـاء واألمـهات زمـام ا
في أن يجعلوا الـقراءة جتربة مثيرة
ال تــنـسى. ان جـمـيـع األطـفـال لـديـهم
الـــقــدرة عـــلى أن يـــكـــونـــوا قـــارئــ
نـاجــحـ كـمــا أن مـهــارات الـقـراءة
تــأتي بــالـــنــســبــة لـــبــعض األطــفــال
بـسرعـة وسهـولة وبـالنـسبـة آلخرين
كن زيد من الوقت.  يستغرق ذلك ا
ـدرسة لـلـوالـداين دائـما االتـصـال بـا
أو الـبــرامج اجملـتــمـعــيـة لـلــحـصـول
ـشـورة إذا لم يكـونـوا واثـق عـلى ا

من قدرة طفلهم على القراءة. 

وتـمـكـنت احلـمـلـة من تـوسـيع نـطـاق
ـســتـفــيـدين من جــهـودهـا من 350 ا
ــبــادرة إلى مـا أســرة لـدى انــطالق ا
يــقــارب 11 ألف أســـرة في رمـــضــان
ــاضي بــواقع 66 ألف شــخص في ا
وسمي الـذي يحمل كسوة شروع ا ا
ـسـاندة الـعـيد مـغـلـفة بـابـتـسامـات ا
والــدعم الـذي يــعــزز تالحم اجملــتـمع
ــلــمــات وتــضــامـن فــئــاته مــعــاً في ا

والظروف الصعبة.
بادرة هم وألن معظم القائـم على ا
ـطـلع عـلى أحدث من جـيل الـشبـاب ا

مـا تـوصـلت إلــيه الـتـكـنـولـوجـيـا 
تسـخيـر مـختـلف تطـبيـقات االتـصال
الــرقـمي والــسـريع لــتـسـهــيل األمـور
الـــلــوجــســـتــيــة عـــلى األرض وجــمع
تبرع من جهة وحصر مساهمات ا
ـستفـيدين واألسر احملـتاجة أسماء ا
من جـهة ثـانـيـة حـتى أن "كالـبـنـيان"
تـــســتـــخــدم أســـرع ســبل
حتديـد الـهـوية
باستخدام
تقنية

آلـة الـقـانـون الــتـونـسي مـحـمـد عـلى
الـتريـكي جـانبـاً من وقـته في إسـعاد
وسيقي ليس في قاعة وال الناس با
حـــــــفـل وال دار أوبـــــــرا ولــــــــكـن في
ــسـتـشــفـيــات ووسـائل الــشـوارع وا
واصالت وبذلك حول موهبته إلى ا
اسـتـثـمـار حـقـيقـي في صـناعـة األمل

ن حوله. والسعادة 
وحـظــيت زيـارة عــازف الـقــانـون ابن
مـــديــــنـــة صــــفـــاقـس قـــبـل أيـــام إلى
مـستـشـفى شـارل نيـكـول بـالعـاصـمة
التونسية حيث عزف عدة مقطوعات
ـــرضى الــفــشل عــلـى آلــة الــقــانــون 
الــكـلـوي الــذين يـقـومــون بـعـمــلـيـات
غسل الكلى باحتفاء خاص من رواد
وسائل التـواصل االجتمـاعي بعد أن
نــشــر مــقــطع فــيــديــو عــلى حــســابه

الرسمي. 
ـرضى ووفق مـقـطع الــفـيـديـو عـبـر ا
ـبــادرة حـيث عن ســعـادتــهم بـهــذه ا
تــــفــــاعــــلــــوا مـع عــــزف الــــتــــريــــكي

بالتصفيق والزغاريد.
ــسـتـشـفى ولم تـكن زيــارة الـتـريـكي 
شــارل نـــيـــكـــول وعـــزفه لـــلــمـــرضى
مــبــادرته الـــوحــيــدة إذ ســبـــقــتــهــا
ــاثــلــة حــيث عــزف عـدة مــبــادرات 
مقطـوعات خالل رحالت القـطار على
خط تـــونـس صـــفـــاقس كـــذلك خالل
الـلـود ''حـيث قـوبل رحـلـة لــبـاخـرة ''
سافرين . بتفاعل كبير  من جانب ا
وهوب العزف وقد اعتاد العازف ا
مـــجـــانـــاً لــلـــنـــاس في الـــشــارع
إلدخال البهجة إلى نفوسهم
خـــصـــوصــاً فـي مــنـــطـــقــة
ســيــدي بــوســعــيـد حــيث
يعزف فـي كل مرة أغاني
معـروفـة بعـد تـطويـعـها
عــــلـى آلــــة الــــقــــانـــون
ـهــا في شــكل وتــقــد
. مختلف للمستمع
ولم يــــدع الـــتـــريـــكي
هني كعازف مساره ا
محتـرف يشارك في حفالت
ــنــعه مـن صــنــاعــة األمل ـــيــة  عــا
ونــشـر اإليــجـابــيـة بل يــواظب عـلى
ن يـــرى أنــهم في الـــعــزف مـــجــانـــاً 
وسـيـقى لـتـجـديد األمل حـاجة إلـى ا

في نفوسهم.
وقـد تـمـكن صــانع األمل الـفـنـان رغم
صـغـر سـنه ( 28 عـامـاً) من حتـقـيق
ـهنـيـة التي الـعديـد من الـنجـاحـات ا
ســـجــلـــهــا من خـالل مــشـــاركــاته في
عروض وحـفالت ومـؤتـمرات وطـنـية
ــســتـوى الــرفــيع عـلى ودولــيـة من ا
ــؤتـمـر الـدولي غـرار مــشـاركـته في ا
لـلـتــطـور الـثـقـافـي و كـذلك مـهـرجـان
أكـتـوبر 2013 لـلـمـوسـيـقى
صـحــبـة عــازفـة الـبــيـانـو
انية مـرايكا برونغ. األ
كـمـا سـجل مـشـاركـته
الــــــنـــــــاجـــــــحـــــــة في
ــــهــــرجـــان الــــدولي ا
ـغرب لـكازا بالنـكـا بـا
مع الــنــجم الــلــبـنــاني
مــروان خــوري والـذي
كـــــان لـه مـــــعـه كـــــذلك
إســــــهــــــام في
هرج ا
ا
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تغيرات التي تطرأ على حياتنا في عصر هو عصر العلم والتقنية . ما أكثر ا
ا اعتاد عليه االنـسان في مسيرته الطويلة لقد غـيرت الثورة الصناعية الـكثير 
ليجـد نفسه شيئا فشيئا أمام حياة لم يألـفها من قبل ولم يتوقعها فطريقة عيشه

ا فيها طعامه وسكنه ومواصالته..انه تغيرت 
انـقالب حـقا في كل مـا يـلمـسه ومـا يراه  لـيـتغـير مـعه نـظام األسـرة وأسـلوبـها
وقـيمـهـا وتـقـاليـدهـا ومـعـها كل الـعالقـات االجـتـماعـيـة  وكـان لـظهـور الـكـهـرباء
ا استحـدثته من وسائل ترفيه  ولعل التلفاز الطـفرة العمالقة في هذا الصدد 
كان من أهم وسـائل التغـيير في أسـلوب حيـاتنا لـتظهـر بعده وسائـل أكثر تـقنية

جعلت االنسان يدور في فلكها ليل نهار . 
كن أن تـغـيرات الـسـريـعة احلـاسـمة فـكـيف نـتعـامل مـعـها ? ومـا الـذي  انـهـا ا

نفعله ازاءها في محيطنا األسري واالجتماعي ?
تـغيـرات غث وسمـ  فكـيف نفـصل بيـنهـما وسط أجواء والواقع أن في هـذه ا

شديدة التعقيد ?
ن هم على ذمتنا ? هل نترك احلبل على الغارب ألبنائنا و

طا تغيـرات أصبحت  كن التـهاون بشأنها ,فـهذه ا انهـا مسؤولية جسـيمة ال 
مقبوال في كافة اجملتمعات .

عيار الذي اال أننـا نقف بروية وتأن في اجلـانب السلوكي منـها  فالسلـوك هو ا
نحـفظ به وحدة اجملـتمع ان كـان سلـوكـا ايجـابيـا  أما اذا كـان السـلوك سـلبـيا

فهو ما نخشى منه في تدمير اجملتمع .
ــتـغــيــرات اذا احــتــوت اجلـانـب الـســلــوكي فــمــعــنى ذلك أن جــمــيع الــقـيم ان ا
ـعـتقـدات سـتـتعـرض الى أخـطـار جتردهـا من مـحـتواهـا لـتتـحـول األمـانة الى وا
خيـانة والصدق الى كذب والوفاء الى غدر والكرم الى بخل والفضيلة الى رذيلة
عادلة من خيرها الى ـكن هذا ? وأية تغييرات هذه التي تـقلب ميزان ا .. كيف 

شرها ?
ضطربة ـتغيرات السـريعة تفـعل مفعولـها في زخم هذه احليـاة ا ومع ذلك فان ا

التي نحياها لتبعث على القلق والتمرد والضياع .
كن نـكرانه وسط هذه احلـركة التي حتـيطنـا بضجـيجها تغـيرات ال  ان تأثيـر ا
وهوسـهـا  وهي بذلـك تلـعب دورهـا في سـلوك األفـراد وقـد تدفع بـبـعـضهم الى

االنحراف اذا لم تكن لهم احلصانة التي تقيهم من مخاطرها .
ـتـغـيـرات الـتي ظـهـرت عـلى الـسـطح هـو مـا نـلـمـسه من تـراجع لـعل من بـعض ا
الثقـافة بعـد أن كان الـكتاب بـكل منافـعه يأخذ مـنا الوقت الـطويل لتـكون وسائل

الـتـرفـيه من تـلـفـاز وغـيـرهـا هي الـشـاغل لـلــــــــكـثـيـر من
األفراد دون أن تـستــــــثمر عقولـهم ما يغذيها من علم
كن أن وأدب ودين وتـاريخ  وهم بـذلك خسـروا مـا 
يـعــيـد حلــيــاتـهم الــفـهـم والـوعي واالدراك غــيـر أنــهـا
ــتــغــيــرات الــتي لم يــســتــطع الــبــعض مـن مــقــاومـة ا

سلبياتها .
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مــــنـــذ إطالقـــهــــا مـــطـــلع آذار 2019
جنـــحت مــبـــادرة "صــنـــاع األمل" في
شاركات من اجتذاب عـدد كبيـر من ا
شـبـاب وشـابـات من مـخـتـلف أنـحـاء
الــعـــالم الـــعـــربي يـــتـــطـــلــعـــون إلى
ـــســاهــمـــة في نــشـــر األمل وصــنع ا
تـغـيـيـر إيـجـابي. حـتى الـيـوم تلـقت
مــبـادرة "صــنــاع األمل" آالف قـصص
األمل من أفـراد ومـجـمـوعـات لـديـهم
مـــشــاريع ومـــبــادرات يــســـعــون من
خاللــــهــــا إلـى مــــســــاعــــدة الــــنـــاس
ساهمة وحتس نوعية احلـياة أو ا
فـي حل بــــعض الـــتــــحـــديــــات الـــتي

تواجهها مجتمعاتهم.
وتــســعـى مــبــادرة صــنــاع األمل إلى
نـــشــر قـــصص مــلـــهــمــة مـن الــعــالم
الـعـربي ألشــخـاص كـانـوا مـصـدر
إلهام لآلخـرين الذين يتـطلعون
إلى تـغيـيـر مجـتـمـعاتـهم نـحو
األفــضل نــســتــعــرض بــعض
الـقــصص الـتـي تـفـتـح نـافـذة
أمل وتــفــاؤل وإيـجــابــيـة في

نا العربي. عا
القصة األولى:
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حـــــول جــــــورجي زويـن شـــــغــــــفه
بــسـبــاقــات الـكــارتــيـنج إلى
مـبـادرة إنـســانـيـة هـدفـهـا
إسـعـاد األطــفـال وإدخـال
الـبـهــجـة والـسـرور إلى

نفوسهم.
فــــــضـل جــــــورجي أال
يــسـتــمـتـع بـهــوايـته
مــــنـــفــــرداً ولــــكـــنه
أرادهــــا أن تــــكـــون
سبباً في السعادة
لآلخرين ومصدراً
للفرح لهم أيضاً.
بـــــــــــدأ عــــــــــــشـق
جــــــــورجـي زوين
لــــــســـــــبــــــاقــــــات

الـكارتـيـنج منـذ الـسادسـة من عـمره.
ـسـتمـر الـذي تـلـقاه وفي ظل الـدعم ا
من والـده تــمـكن جــورجي من صـقل
شاركة في موهبته الـتي مكنـته من ا
الـعـديــد من الـسـبـاقــات في مـخـتـلف
الـــــدول الــــعـــــربـــــيــــة واألوروبـــــيــــة
واألمـــريــكـــيـــة. وشـــهـــدت مـــســـيــرة
جـــورجي حتـــوالً جــذريـــاً في الـــعــام
2016 بعد فوزه بسباق كندا للفئات
) حـيث الــعــمــريــة (فـئــة الــنــاشــئــ
ـال ولم يعرف حصل على مـبلغ من ا

كيفية إدارته. 
كـسـائر األطـفـال في وطـنـنـا الـعربي
رأى جورجي الـعديـد من أبـناء جـيله
من هـم بـــحـــاجـــة إلـى الـــدعم الالزم.
احلـياة الـصـعـبة الـتي كـان يـعيـشـها
هـؤالء األطفـال ألـهـمت جـورجي على
الـبـدء في مـشـاركـة األطـفـال اآلخـرين
الـفــرح والـسـعــادة الـتي افــتـقـدوهـا.
فـقـرر جـورجـي إطالق مـبـادرة تـعـيـد
البـسـمة والـسرور والـطـمأنـينـة على
وجـــوه األطــــفـــال من خالل الـــقـــيـــام

ـبــادرات أو نـشــاطـات
من شأنها إحداث تغيير
نـــوعي عـــلـى حــيـــاتـــهم

اليومية.  
ومن دون أي تـوجيه من
والــــديه قــــرر جــــورجي
ــبــلغ الــتـــبــرع بــكـــامل ا
الـــذي حـــصـل عـــلـــيه من
ـركــز "مـار سـبــاق كـنــدا 
سمعان" في لبنان والذي
يــــــعــــــنى بــــــاألطــــــفــــــال
ــشــردين احملــتـــاجــ وا
الـذين تــتـراوح أعــمـارهم
ب  4و  5سـنـوات. وفي

بـصـمـة الـعـ لـتـوفـيـر الـوقت أثـنـاء
تـوزيع كـسـوة الـعـيـد وتـوفـيـر خـيـار
ن ال يحـملون أوراقهم سهل وسريع 

الثبوتية معهم.
ــبـــادرة أن قــاعــدة ويـــرى أعــضـــاء ا
البيانات الدقيـقة التي جمعوها على
مـــدى أعـــوام تـــوفــر فـــرصـــة الـــيــوم
ــؤســســات الــعــامــلــة في خملــتـــلف ا
اجملــــالــــ اخلــــيـــــري واإلنــــســــاني
باشـر مع األفراد واألسر للتـواصل ا
سـاندة ومد احملتـاجة إلى الـدعم وا
يـد الـعــون لـهـا بـكـل مـا حتـتـاجه من

 . مقومات العيش الكر
ــبـادرة الــتي أصـبـحت ومع تـوسع ا
تقدم إلى جانب ثيـاب العيد األلعاب
لألطـــــفـــــال واحلـــــلـــــويـــــات لـألســــر
ــسـتـفـيــدة فـيـمــا يـتـطـلـع عـبـدالـله ا
الداللي ومـتـطوعـو حمـلـة "كالـبنـيان"
في الـيمن أن تـتـسع دائرتـهـا لتـشمل
مزيداً من الـعائالت عبـر التواجد في
دارس ـراكز الـتـجاريـة وا مخـتـلف ا
ـــبـــادرة فـي الـــيـــمن وأن تــــصـــبح ا
رســـالـــة أمل وسالم يـــشـــارك فــيـــهــا
ـتطـوعـون من كل مـكـان في وطـنهم ا

والعالم. 

سيـاق متـصل قام جـورجي بإطالق
مــــبـــــادرة جــــديـــــدة حتت عـــــنــــوان
"الــــتـــســــابـق من أجـل الــــســــعـــادة"
“Racing For Happiness”
بــهــدف تـــشــجــيع األشــخــاص عــلى
ـركز "مـار سـمعـان". وتـمكن الـتبـرع 
جــورجي بـالــفـعـل من مـســاعـدة 34
طــفـالً حــتى اآلن مــنـــذ إنــشــاء هــذه

بادرة  7منهم خالل هذا العام. ا
 وبــعــد الـزيــارة الــتي قــام بــهـا إلى
ـركز قسـم احلضـانة الـداخـليـة في ا
في وقت سـابق من هـذا الـعـام تـأثر
ـشاهـد التي رآهـا ما دفعه كثـيراً با
إلى مــضــاعـفــة اجلــهــد والـعــمل من
أجل وضع االبـتسـامـة عـلى األطـفال

  . احملتاج
كـمــا يـبـدي جــورجي ثـقـته الــكـامـلـة
بــأبـنـاء جــيـله الــذين يـســتـطــيـعـون
ساعـدة كغيـرهم على بنـاء مجتمع ا
عـــلى أسس الــتـــعــاون والـــتــســامح
وحب اآلخر. فـهـذه التـبرعـات تذهب
إلى مدرسـة احلـضانـة التي بـدورها
تـســاعـد مـئـات األطــفـال احملـتـاجـ
وتعـمل على انـخراطهـم في اجملتمع
دون الــتــأثــيــر احملــتــمل عــلـى بــنـاء

شخصيتهم. 
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صــنــاعــة األمل ال حتــتــاج
إلى إمكـانيـات مالـية بـقدر
مــا هي شـــغف بــالــعــطــاء
واإليجابية وحب الناس.
وألنـه صـــــــــــــانـع أمـل
حــقــيـقـي يـنــفق

عـــازف

مجموعة من صناع األمل في مشاركة في دبي


