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ة بأصوات  100 قصـة َمرويَـّ
عاشـوا  الذيـن  شـخصيّاتها 
وأحـى  التجـارب  أقـى 
الذكريـات يف تاريـخ لبنـان 
وتلميـذات  تالميـذ  وثّقهـا 
برنامج ألوان يف هذه املدوَّنة
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عن مجلة ألوان ٢٠٢٠
المرتبطة  للنشاطات  ملّخًصا  تتضمن  أديــان،  مؤسسة  عن  صــادرة  سنوّية  مجانّية  نشرة  هي  ألــوان  مجّلة 

بالتربية على المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع والعيش مًعا، التي تنّظم في إطار برنامج ألوان.
توّزع المجّلة مجاًنا على المدارس الرسمّية والخاصة الشريكة في برنامج ألوان.

 الشكر 
 للسفارة األميركّية 

 في لبنان 
 على دعمها 
لبرنامج ألوان
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نحنا مني؟

 "غابة 
ألوان لبنان"

 املسار نحو 
لبنان الجديد

املحطة األوىل
 بناء القدرات: 
 من هنا يبدأ 
لبنان الجديد!

 مفهوم
التاريخ الشفوي

املحطة الثالثة
 املبادرة إىل 

خدمة املجتمع

املحطة الثانية
مالمح التغيري تتكّون

التخّرج
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حننا مني؟

عـى  للرتبيـة  برنامـج  هـو  ألـوان 

عـى  أشـجعك  وأنـا  مًعـا،  العيـش 

خـرة  متتلـك  سـوف  االنضـام!  

غنيـة تتذكرهـا سـننَي طويلـة، وتُغريِّ 

يف  األمـور.  مـن  كثـري  إىل  نظرتـك 

مفهـوم  إىل  تتعـرف  األوىل  السـنة 

التنـوع، وتتـدرب عـى تقبُّـل اآلخـر 

والحـوار مبسـؤولية، ثم تكـون جزًءا 

مـن الرحلـة املشـرتكة بني مدرسـتك 

أخـرى.  لبنانيـة  ومدرسـة 

أخِرين عن ألوان. ماذا لو أصبحُت مثلكم عضًوا يف نوادي ألوان يف العام املقبل؟  وكيف سأحصل عى اإلفادة التي حصلتم عليها؟

PANTONE P 179-14 U

PANTONE P 104-16 U

د. نايال طبارة 

مديرة معهد املواطنة وإدارة التنوع  

ميثم عامد 

مديرة برنامج ألوان  

يفيد معهد �مل��طنة و�إد�رة �لتنّ�ع يف م�ؤ�ّس�سة �أديان

باأّن �لتلميذ)ة(

�أكمل)ت( برنامج �أل��ن للرتبية على �لعي�ش مًعا يف ظّل �مل��طنة �لفاعلة و�حلا�سنة للتنّ�ع �لدينّي

خالل �لعامني �لدر��سّيني  ٢٠١٨-٢٠٢٠

 
ي�سمل �لربنامج ٦٠ �ساعة تدريب ح�ل �لتنّ�ع �لدينّي و�ل�رش�كة، تخطيط وتنفيذ �لن�ساط �لت�ع�ّي، وم�رشوع خدمة �ملجتمع.
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التدريبيـة  األنشـطة  إىل  إضافـة 

لِـا  واسـتكااًل  املشـرتكة،  والرحلـة 

ه يف السـنة األوىل مـن حمـالت  نحـرِّ

السـنة  يف  نقـوم  ونشـاطات.  توعيـة 

تعلمنـاه  مـا  -مسـتفيدين  الثانيـة 

مـن مفاهيـم وتدريبـات- بالتخطيـط 

مجتمـع،  خدمـة  مشـاريع  وتنفيـذ 

لبنـان  حـول  السـنة  هـذه  متحـورت 

ومسـاره. الكبـري 

لبنـان  يف   )2020( السـنة  هـذه  واجْهنـا 

تنفيـذ كل  اسـتثنائية، حالـت دون  تحديـات 

مـا خططنـا لـه. لكننا مل نستسـلم، واسـتَعْضنا 

عـن بعـض مـا فـات بتأقلُمنـا مـع الظـروف 

أجدادنـا  خـرة  مـن  واالسـتفادة  املسـتجدة، 

نة  مبواجهـة العوائـق وتخطِّيهـا، وأطلْقنـا مدوَّ

أن  ميكـن  التـي  لبنـان«،  عمـر  مـن  »قصـص 

الصفحـة رقـم: 28  تطَّلـع عـى تفاصيلهـا يف 

مـن مجلتنـا هـذه.

 وماذا عن السنة الثانية؟
ولكن، كيف متكنتم من االستمرار عى 
الرغم من التحديات خالل عام 2020؟

بعـد كل هـذه السـنوات لرنامـج ألـوان، يف عـرات املـدارس يف كل مناطـق لبنـان، ومـن خـالل كل 

مشـاريع خدمـة املجتمـع وحمـالت التوعيـة التـي قـام بهـا األعضـاء الذيـن سـبقونا - أعتقـد أننـا عى 

نـا كلنا، ونفخر به. الطريـق الصحيـح، مسرتِشـدين بخـرة أجدادنا للوصول إىل لبنـان الجديد، الذي يضمُّ

ولكن، هل من املمكن فعاًل أن نبني لبنان الجديد؟

ماذا تعني
 التربية على العيش مًعا؟

يقـوم مفهـوم »الرتبيـة عـى العيـش مًعـا« 
بالنسـبة إىل مؤسسـة أديـان، 

-ال  املواطنـني/ات  قـدرات  بنـاء  1-  عـى 
سـيّا األطفـال والشـباب- عـى احـرتام 
الحـّق يف االختـالف، والتعامـل مع سـائر 
أشـكال التنوع بانفتـاح وإيجابية فكرية 

وسـلوكية. 
2-  عـى تعزيـز روح املبـادرة إىل املشـاركة 
الفاعلة يف الحياة العامة، يف إطار الراكة 
العابـرة للمكوِّنـات الثقافيـة والطائفيـة 
للنسـيج االجتاعـي؛ بُْغيـة العمـل مًعـا 
عـى تحقيق الخـري العاّم وبنـاء املواطَنة 
ويشـمل  للتنـوع.  والحاضنـة  الفاعلـة 
هـذا املسـار الرتبـوي: تطويـر التعامـل 
مـع مسـائل الُهويّـة واالنتـاء، والفرادة، 
والتواصـل  التنـوع،  وإدارة  والذاكـرة، 
البّنـاء، والتأثـري املجتمعـي، والراكـة يف 

املجـال العـاّم.



أو  العامـل  يتـزود  ç مثلـا  القـدرات  بنـاء 

الِحريفُّ بالتدريب واألدوات قبل أن ينطلق إىل 

عملـه، قمنـا بَدورنـا بالعمل عى بنـاء قدرات 

أعضـاء نـوادي ألـوان، الذيـن يشـكلون ِبنـاء 

لبنـان الجديد ومسـتقبله، من خـالل مفاهيم 

والنشـاطات  والتدريبـات  ألـوان،  برنامـج 

املشـرتكة.

 التغيــر واملشــاركة ç مــع التمتع بالخرات 

ــوادي  ــي اكتســبها أعضــاء ن ــدة الت الجدي

ألــوان، يبــدأ التغيــري أواًل انطالقًــا مــن 

األعضــاء أنفســهم يف: فهمهــم للتنــوع، 

ــوا  ــعيهم ليكون ــر، وس ــم إىل اآلخ ونظرته

ــني/ات. ــني/ات فاعل مواطن
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المسار نحو لبنان الجديد

التغيير والمشاركةبناء القدرات

 يف مسـار دربنـا سـويًة مًعـا نحـو لبنـان الجديـد الـذي نتطلـع إليـه، ال بـد مـن اتبـاع خطـوات مدروسـة متدرجة لنصـل مًعا 

إىل غاياتنا، مثل:



املبـادرة وخدمـة املجتمـع ç تجسـيد ذلـك يجـري بواسـطة املبـادرات التـي يقررهـا 

ـطني واملنشـطات، ثـم يعمـدون إىل تنفيذهـا بعـد تجهيزهـا عـى  األعضـاء مـع املنشِّ

أسـاس مـا تعلَّمـوه يف مرحلـة بنـاء القـدرات، إضافة إىل مـروع خدمـة املجتمع الذي 

َسـهم حاجـات مجتمعهم وتحلّيهم بقيـم خدمة املجتمـع: العطاء، اإللتزام  يوضـح تحسُّ

واملشاركة.

5

المبادرة وخدمة المجتمع

مواطنون 
فاعلون قادرون 

 عىل بناء 
لبنان الجديد
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من هنا يبدأ لبنان الجديد!

المحطة األولى

أن نسـري مًعـا نحـو بنـاء لبنـان الجديـد، يعنـي أن نصقـل معارفنـا ومهاراتنا لنكـون بُناة 

الحلـول، والباحثـني/ات عـن الفـرص يف كومـة التحديَـات واملصائـب. وهذا ما اكتسـبناه 

ـطني واملنشـطات والتالميـذ والتلميـذات- مـن برنامـج ألـوان، بفضـل كل  -نحـن املنشِّ

التدريبـات واالجتاعـات التـي شـاركنا فيها.
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المبادرة وخدمة المجتمعالتغيير والمشاركةبناء القدرات

من جيل إلى جيل: 
تدريبات ومشاركة خبرات

)فندق كوزموبوليتان - سن الفيل، في 14-17 أيلول 2019(

ـطني واملنشـطات املنخرطـني يف برنامج ألوان. هـذا التعاقب يولد  مـن عـام إىل آخـر، تتعاقب أجيال من املنشِّ

جيلَـني: قُدامـى، ومنتسـِبني/ات حديثًـا. نحـن ننتمـي إىل جيلَـني )يف عمـر برنامج ألـوان(، لكّن هدفنـا واحد، 

وهـو املسـاهمة يف تربيـة تالميـذ وتلميـذات، ليصبحـوا غـًدا مواطنـني ومواطنـات فاعلـني ورشكاء يف الوطن، 

قادريـن عـى تجديد بُْنيـة الوطن.

لذلك، اجتمعنا خالل هذا العام وتدّربنا عى:

•  التعددية الدينية 

•  املواطنة الفاعلة والحاضنة للتنوع 

•  الذاكرة الجامعية

التدريب نفسـه شـكَّل فرصة لنا للقاء 24 منشـطًا ومنشـطة ُجدًدا، مع 22 من زمالئنا وزميالتنا القدامى؛ ما 

فتَح باب مشـاركِة الخـرات بني الِجيلنَي.

مواطنون فاعلون 
 قادرون عىل بناء 

لبنان الجديد



المناَصرة من أجل خدمة المجتمع
 )مركز األمانة العامة للمدارس الكاثوليكية - عين نجم، 

في 17 تشرين الثاني 2019(

املنـاَصة واحـدة مـن أهم املهـارات التـي نحتاج إليهـا يف قيـادة التغيري، 

وأصبحـت تشـّكل رضورة يف تحقيـق الخري العام، مـن خالل تقديم حلول 

ملشـاكل املجتمـع امللّحـة، ودعـم اقرتاحـات مشـاريع لخدمـة املجتمـع، 

وإلقنـاع رشكائنـا املحتَملـني بأهّميّـة هذه املشـاريع املقرتحة.

ـطني  املنشِّ -نحـن  تدّربنـا  الخـرة،  هـذه  اكتسـاب  أجـل  ومـن  لذلـك، 

واملنشـطات يف ألـوان- عـى كيفيـة تقييـم حاجـات املجتمـع، واقـرتاح 

مشـاريع لتلبيتهـا، وتحديـد املسـتفيدين، وِمـن 

ثَـّم وضـع اإلسـرتاتيجية الالزمـة إلنجـاح هـذه 

املشـاريع. وبالطبـع، فـإن مناسـبة مئويـة لبنان 

الكبـري كانـت محـور مشـاريع خدمـة املجتمع، 

نظـرًا إىل أهميتهـا ورمزيتهـا.
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مواطنون فاعلون 
 قادرون عىل بناء 

لبنان الجديد

المبادرة وخدمة المجتمعالتغيير والمشاركةبناء القدرات



المدربون المرافقون: توجيه وتحفيز
)مركز األمانة العامة للمدارس الكاثوليكية - عين نجم،  في 17 تشرين الثاني 2019(

يف مسـريتنا مـع التالميـذ والتلميـذات يف ألـوان خـالل العـام الـدرايس، نحـن محظوظـون بالدعـم الـذي 

نتلّقـاه مـن »املدربـني املرافقـني«، الذيـن تختارهـم مؤسسـة أديـان كّل منهم/ن مسـؤول عـن مجموعة 

مـن املـدارس لريافقونـا يف تطبيـق الرنامـج، مقّدمـني التوجيـه والتحفيـز. يف هـذا العـام، كان لهـؤالء 

املدربـني املرافقـني حصـة مـن التدريبـات بهـدف تفعيـل دورهم. فاكتسـبوا مهـارات جديـدة يف التقييم 

ـط)ة(، وتحفيز املنشـطني واملنشـطات أثنـاء تطبيقهم  الـذايت، واختيـار طـرق التوجيه املناسـبة لكل منشِّ

لرنامـج ألـوان مـع التالمذة.

محمد صالح

روال خوري فييك القاري

آمه طعمه

رميون سعيدسمرية طوق

إلهام ائب صعب

فريا أبو شهال
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مواطنون فاعلون 
 قادرون عىل بناء 

لبنان الجديد

المبادرة وخدمة المجتمعالتغيير والمشاركةبناء القدرات
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التعليم والتدريب أصبحا »أونالين«!
)مركز األمانة العامة للمدارس الكاثوليكية  - عين نجم ومكتب أديان، في 9 شباط، و٥ آذار 2020(

إن الظـروف الصعبـة التـي مـرّت علينـا هـذا العـام، 
مع انتشـار وبـاء كورونا تحديـًدا، تحّولت إىل فرصة، 
مـع انتقـال تنفيـذ برنامـج ألـوان َعـْر »األوناليـن«! 
ـطني واملنشـطات- مبتابعـة  فقـد قمنـا -نحـن املنشِّ
اإلعـداد والتنفيذ ألنشـطة الرنامـج بصيغته الرقميّة؛ 

مـا سـمح للتالميـذ مبتابعـة برنامجهـم عـن بُعد.
ـــة ملِنصَّ اســـتخدامنا  تحســـني  أجـــل   مـــن 

بعـــد،  عـــن  للتعليـــم   Teach Coexistence
كيفيـــة  عـــى  ومنشـــطة  ـــطًا  منشِّ  22 تَـــدرّب 

التخطيـــط  أجـــل  مـــن  املنصـــة  اســـتخدام 
ـــة ِمنصَّ املجتمـــع.  خدمـــة   ملشـــاريع 
رقميـــة،  منصـــة  هـــي   Teach Coexistence  
ـــة  ـــة باملواطَن ـــات املتعلق ـــم املوضوع ـــم وتعلي للتعلّ
ـــّغلها  ـــا، يش ـــش مًع ـــد والعي ـــن واملعتق ـــة الدي وحري
معهـــد املواطنـــة وإدارة التنـــوع يف مؤسســـة أديـــان.
ثالثـة   Teach Coexistence منصـة  تتضمـن   
أقسـام رئيسـية: التعليـم األسـايس، والتعليـم العـايل، 
والتعليـم غـري الرسـمي. تتكـون األقسـام الثالثـة مـن 

دروس ودورات وكُتيِّبـات تدريبيـة باللغتـني العربيـة 
واإلنجليزية، تسـتهدف املتعلمـني/ات يف جميع أنحاء 
العـامل، مع الرتكيز عى لبنان ومنطقة الرق األوسـط 
وشـال إفريقيـا. جـرى تطويـر محتـوى املنصـة مـن 
قبـل خراء بهـذه املواضيـع، وبدعم من فريـق تِقني.
هـذه املنصـة هـي خـري دليـل عـى أهميـة التحـّول 
الرقمـي يف تعزيـز الرتبيـة عـى العيش مًعا، لِتوسـيع 
األفـق الجغرايف لهـذا التعليم، وتدعيمـه يف وجه كل 

الطارئة.    التحديـات 
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إعالم لتعزيز التنوع
)مركز األمانة العامة للمدارس الكاثوليكية - عين نجم، في 17 تشرين الثاني 2019(

ا يف التعريف بنـوادي برنامج ألـوان ومهمتها، ونر أخبار عن نشـاطاتها.  نًـا هامًّ لقـد أصبحـت وسـائل التواصـل االجتاعـي جزًءا أساسـيًّا من حياتنـا اليومية، ومكوِّ

لذلـك، اجتمعنـا -نحـن الــ)52( منسـًقا ومنسـقة لشـؤوون اإلعـالم مـن أعضـاء نـوادي ألـوان- يف ورشـة تدريبيـة؛ تَعلّمنـا فيهـا كيفيـة اسـتخدام وسـائل التواصـل 

االجتاعـي، مثـل: فايسـبوك، وتويـرت، وإنسـتغرام وإعـداد الحمـالت اإلعالمية، لتسـليط الضوء عى عمل النـوادي وإغناء صفحاتهـا. وقد تَعلَّمنا بشـكل خاص متييز 

خطـاب الكراهيـة ومواجهته، وتحديـد األخبار الخاطئـة واملفركة.
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داخل الصف وخارجه
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إيست وود كولدج - كفرشيما

 ثانوية العبادية الرسمية 
- العبادية

ثانوية دير أالحمر

ثانوية الضبية الرسمية

ثانوية جبران خليل جبران الرسمية - بشري

التـي  املتنوعـة  التدريبـات  إىل  إضافـة 

مـن  بالكثـري  قمنـا  قبـاًل،  بهـا  تحدثنـا 

األنشـطة الالصفيـة، التـي متحورت حول 

الهويـة  مثـل:  ألـوان،  برنامـج  أهـداف 

الحـوار،  االختـالف،  عـى  واالنفتـاح 

املشـرتكة،  والقيـم  الدينيـة  التعدديـة 

املعرفة املتبادلة بني املسـيحية واإلسـالم، 

وحـل  السـالم  والتضامـن،  املصالحـة 

العمـي  الجانـب  مـن  ثـم  النزاعـات. 

كان هنـاك لقـاء التعـارف مـع املدرسـة 

الريكـة والرحلـة املشـرتكة ثم النشـاط 

املدرسـة. يف  التوعـوي 

أمـا يف السـنة الثانيـة، فقـد تدربنـا عـى 

العمـل عـى قضايـا املجتمـع، وتحديـد 

الحاجـات املجتمعيـة، واختيـار املروع 

وتحديـد األهـداف، والتصميم والرمجة، 

التأييـد،  وكسـب  واملنـاصة  والتشـبيك 

كلهـا  وهـي  املـوارد،  وجمـع  والتجهيـز 

فائـدة  يف  تصـب  وخـرات  معـارف 

وحمـالت  املجتمـع  خدمـة  مشـاريع 

التوعيـة.   
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ثانوية حسين مسعودثانوية حاصبيا الرسميةالثانوية إالنجيلّية - زحلة

ثانوية قب الياس مدرسة القديس جاورجيوس - الحدث

مدرسة القلبين أالقدسين - بيت شباب

ثانوية مرجعيون

مدرسة العأيلة المقدسة 
المارونيات - ساحل علما
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مالمح التغيير تتكّون

المحطة الثانية

تطـورت قدراتنـا كأعضـاء يف نـوادي ألوان، بعـد التدريبات والنشـاطات الالصفية، وصنا 

مؤهلـني أكـر لنسـاهم يف بنـاء مسـار لبنـان الجديـد. فنظْرتنـا نحـو اآلخـر املختلف عنا 

أصبحـت إيجابيـة، وصـارت مقاربتنا للتنـوع وقضاياه أكـر وعيًا وانفتاًحـا. يف الصفحات 

القادمـة، نتشـارك يف شـهاداتنا ومواهبنا التي تُجّسـد مالمـح التغيري!
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»مع بعض« ولو عن ُبعد
ال ميكننـا إنـكار أن الظـروف املسـتجدة -وعـى رأسـها انتشـار فـريوس كوفيـد 19- قـد اخترت صرنـا عى التـزام املنزل. فبـَدل اللقـاءاِت الشـائقة واالختبارات 

اإليجابيـة التـي كنـا نتطلـع إليها مـن خالل نوادي ألـوان، أُجِرْنا عى التـزام املنازل والتباعـد االجتاعي. 

لكـن املرونـة التـي اكتسـبناها مبارسـة التدريبـات واألنشـطة السـابقة، والقـدرة عـى إيجـاد حلـول 

بديلـة، دفَعتَانَـا إىل تنظيـم لقـاءات افرتاضيـة )أوناليـن(، خاصـة بالتخطيـط والتحضـري ملشـاريع خدمـة 

املجتمـع. وبعضهـا اآلخـر املتعلـق مبناقشـة بعـض املواضيـع التـي تهـم نـوادي ألـوان، أو حتـى مبجـرد 

اللقـاء االفـرتايض يف ظـل ظـروف اسـتثنائية، منعت كر مـن اللقاء االعتيـادي، ُمحوِّلـني/ات الظرف الذي 

فـرض نفسـه عـى الجميـع فرصـة جديـدة لخلق وسـائل، ومسـاحات تواصـل، ومشـاركة جديدة.

االجتاعات مع املدّربني املرافقني

مدرسة الطفل يسوع البيزنسون - بعبدات + ثانوية قب الياس 

اللقاء التقييمي عن بعد

إيست وود كولدج - كفرشيا

لقاء أعضاء النادي يف مدرسة سيدة العائلة املقدسة املارونيات - ساحل علا

االجتاعات مع منّشطي ومنّشطات النوادي
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870 أَرزَات، سـنزرعها هذا العام يف تراب »بسـكنتا« يف 

قنـاة باكيش، تعبريًا عن مسـؤوليتنا االجتاعيـة البيئية. 

تالميـذ  -نحـن  مّنـا  هديـة  هـي  لبنـان،  ألـوان  غابـة 

وتلميـذات ألـوان- إىل وطننـا لبنان، مبناسـبة مـرور مئة 

عـام عـى تأسيسـه. 

متاًمـا كجـذور هـذه األرزات، نحـن -تالميـذ وتالمـذة 

ألـوان- سـنبقى متمسـكني بـرتاب هـذا الوطـن، ليبقـى 

ا. حيًّـا مثمـرًا، وأخـَر ُمِشـعًّ

يف   ،2020 أيلـول   26 يف  األوىل  الشـتلة  ُغرَسـت  لقـد 

منطقـة قنـاة باكيـش -  بسـكنتا، بالتعـاون مـع جمعية 

التحريـج يف لبنـان )LRI(، ضمن إطـار مروع الغابات 

لتحسـني الحيـاة )LiF(، املمـّول مـن الوكالـة األمريكيـة 

ميثـم  السـيدة  الدوليـة )USAID(، بحضـور  للتنميـة 

عـاد، )مديـرة برنامج ألوان(، والسـيد وسـام أيب حيدر 

بلديـة بسـكنتا، والسـيدة غـادة كـريوز، والسـيد  مـن 

عبـدو نصار مـن »جمعية التحريج يف لبنان«، والسـيدة 

ريجينـا كـرم، والسـيد إيـي كـرم مـن »بسـكنتا بَيتُنـا«، 

وبتمويـل مـن السـفارة األمريكيـة يف لبنـان.

»غابة ألوان لبنان«
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أعضاء نوادي ألوان
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ر نفسك من القيود التي وضَعتها   حرِّ

األجيال السابقة، ألّنها مرتبطة بزمانها. 

اليوم، هو الوقت لَِنحكم نحن فيه العامل. 

فلَنحكمه بشكل صحيح. 
حسن ياسين  

 مدرسة الفنون اإلنجيلية الوطنية
للبنات والبنين - صيدا 

 لبنان يحتاج اليوم إلينا، حّتى ولو 

فشل يف األمس. نحن الجيل الجديد علينا 

السعي لتحسني املستقبل، لبنان الغد! 
أنجل ضاهر  

 ثانوية لور مغيزل الرسمية 
للبنات – األشرفية

 نحنا جيل املستقبل، وإذا مش نحنا 

متّسكنا بجذورنا وهويتنا اللبنانية، رح 

يضعف لبنان ويفقد هويته وتراثه. 
فراس بو زين الدين 

ثانوية العبادية الرسمية – العبادية

رسالتي لشباب اليوم

19

تعّلمت

روان حداد 
 مدرسة البنات الوطنية للروم االرثوذكس – طرابلس

التحدي األكر الذي واجهُته شخصيًّا يف برنامج ألوان، 
هو العمل مع أشخاص لديهم وجهات نظر ومعتقدات 
إّنني  قوله:  أستطيع  وما  الحياة.  يف  عني  مختلفة 

تخّطيت هذا التحدي بنجاح.  

شذا المصري
ثانوية قرنايل الرسمية -  قرنايل

كنت أخاف من االنطباع األول بعد التعرف عى أشخاص 
جدد، مع ألوان صت أعلم أّن لقاء أشخاص جدد ليس 

عبارة عن انطباع أّول إّنا عن خرات جديدة.

رنيم أبو الحسن 
ثانوية السفير – الغازية

برنامج ألوان كان له دور قوّي يف فتح آفاق ومجاالت 
عديدة أمامي، للتعرف إىل املجتمع واختالفاته، وقبول  
واختاليف،  ذايت  تقّبل  عى  ساعَدين  َثّم  وِمن  اآلخــر. 

وَيدخل يف ذلك شخصيتي.
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كلمات من القلب
ألوان مينحنا مساحة إلبراز مواهبنا أيًضا

Beyrouth ! 
Ne pleure pas Beyrouth, tes ruines, ta poussière! 
La terre entière toute, s’agenouille sur tes pierres ! 
 
Qui est tu ? O si belle, d’où tiens-tu tout ton charme ? 
Fantastique ou réelle, tu séduis même en larmes ! 
 
Splendide, aux yeux sans rides, mais ancienne comme le temps, 
Engloutie par le vide, chavirée par le sang, 
L’éclat de tes beaux yeux, fait trembler les tyrans,     
Attendrit les envieux, console bise et vent ! 
 
Ton beau port n’est pas mort, il sommeille en merveille  
Que de vagues amoureuses, que de coquilles vermeilles 
Lui offrent somptueuses,  
Sur ton triste rivage, 
Le reste de leur âge ! 
 
Ne rougis pas de honte, 
Tu sais, je te raconte… 
De tous les coins du monde,  

On accourra vers toi, te sauver du trépas !  
N’est-ce pas…Sous tes toits, que danseurs de la ronde. 
Sculpteurs, chanteurs, poètes, tous ensemble, pas à pas 
Ont sculpté, ont dansé, chanté à ton honneur? 
Que de plumes ont coulé, que de duvets rêveurs…  
 
Epris, émerveillés ont clamé tous en chœur : 
« Tous nos rêves sont à toi,  
Notre foi, notre joie! 
Nos minutes et nos heures 
Viennent offrir à ton cœur 
Sur ton triste rivage 
Le reste de leur âge»! 
 
Modelée, façonnée avec tant de finesse 
De la première pâte tu détiens ta jeunesse !   
Tu viens des mains de Dieu, des touches du créateur 
Tu ressembles aux cieux, éternelles tes heures! 
 
Ne pleure pas Beyrouth, tes ruines, ta poussière! 
La terre entière toute, s’agenouillent sur tes pierres! 

«  Je t'aime Beyrouth »       
Zalfa Abi Samra- Abi Nassif

École des Soeurs de la Charité - Besançon - Beirut
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يف ١ أيلول ٢٠٢٠  

»اي شعب لبنان، من مقميني وهماجرين 
أان أعِرف أنمك مل تَروا إال األزمات واحلروب، ومل تَعرفوا الا�ستقرار والاطمئنان َطوال هذه 

اختالفمك  بسبب  يهنار  ترتكوا بدلمك  أالَّ  اللبناين، عليمك  الشعب  أهيا  أنمت  ولكْن  املئة �سنة. 

يف الآراء، وال جتعلوا تنوعمك يتحول من مزية إىل مشلكة وعائق يف وجه أحالممك 

الكبرية. 

ال أمتكن من الالكم عن املشالك واألزمات، دون أن َأذُكر هذه السسنة اليت مرت 

علينا بصعوبة كبرية. يف هذه السسنة، انفجرت بريوت... ليس فقط النفجار املرفأ، ولكهنا 

انفجرت من املشالك واألزمات والفساد. 

أطلب منمك أهيا اللبنانيون، أالَّ تدفنوا بريوت، وأن تَعملوا عىل جتميل صورهتا وصوريت... 

ألين أ�ستحق بعد لك ادلمار اذلي ِعشسُته يف هذه املئة �سنة، أن أصبح دوةل مزدهرة 

قادرة عىل حامية أبناهئا.

ه إليمك أهيا السسيا�سيون، وأطلب منمك الاهامتم مبصلحيت أان، بدِلمك، ال مبصلحِتمك  أيًضا أتوجَّ

اىل  نظام معلمك، والانطالق  وتعملوا عىل جتديد  الفساد،  تاكحفوا  أن  الشخصية. عليمك 

املشالك  بعيًدا عن  ابلنجاح والازدهار،  ى  َمْلَ فتكون مئة �سنة جديدة  الثانية،  املئوية 

واحلروب.

أما أنمت أهيا الشسباب، فافتِخروا هُبويَّتمك اللبنانية، واْبَقوا يف لبنان وامعلوا عىل بدل جديد، 

اِبمس  واملشاكسات  ابحلروب  مملوًءا  أجدادمك،  كاميض  مسستقبلمك  يكون  أالَّ  واحرصوا 

الطوائف. 

يف اخلتام، أشكرمك ألنمك حتملمت لك املصاعب اليت مرت عليمك، وأطلب منمك أال تَفقدوا 

األمل يب... فأكون وطنمك، وليس فقط بدلمك...«  

-لبنان

روي خضرشاه 
مدرسة السيدة لراهبات العائلة 

المقدسة المارونيات - ساحل علما

"Faut-il nous quitter sans espoir,
Sans espoir de retour,

Faut-il nous quitter sans espoir
De nous revoir un jour

Ce n'est qu'un au revoir, mes frères
Ce n'est qu'un au revoir

Oui, nous nous reverrons, mes frères,
Ce n'est qu'un au revoir

Formons de nos mains qui s'enlacent
Au déclin de ce jour,

Formons de nos mains qui s'enlacent
Une chaîne d'amour".

أوريلي أبي رميا 
نادي ألوان سنة ثانية-ثانوية إهمج الرسمية
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المبادرة إلى خدمة المجتمع

المحطة الثالثة

ـطني واملنشـطات وتوجيههم، يف سـبيل بناء قدراتنا  بعد أن عملنا مًعا تحت إرشاف املنشِّ

وتطويرهـا واختبـار التغيـري، توَّْجنا الجهد املشـرتك مسـتكملني مسـار لبنـان الجديد، مع 

املبـادرات العابـرة للمناطـق والطوائف واألديـان، واإلطالق والتنفيذ ملبادرات ومشـاريع 

بنا  ذناهـا يًدا بيـد، لُنعرِّ عى نحـو ملموس عـن كل ما تَعلَّمنـاه وتَدرَّ خطَّطنـا لهـا ثـم نفَّ

عليـه يف برنامـج ألـوان. وبـَدل أن يظل التغيري حبيًسـا فينا، أطلقناه مـن خالل املبادرات 

واملشـاريع نحـو اآلخـر، لِيَطُـول مختلـَف مناطـق وطننـا لبنـان، بُسـكَّانه املواطنـني/ات 

عـي الخلفية. املتنوِّ



مواطنون ملتزمون وفاعلون
ثالثة نشاطات رئيسية ميزت هذا العام، بالتزام أعضاء نوادي ألوان ومشاركتهم الفاعلة:

مًعا حول سيدتنا مريم
يف 25 آذار/مـارس، وكـا يف كل سـنة، شـارَك عـدٌد منـا -نحـن 
تالميـذ وتلميـذات نـوادي ألـوان- يف تـالوة صـالة مشـرتكة، 
مبناسـبة عيـد بشـارة السـيدة مريـم، متشـاركني عـْر الفيديو 
ووسـائل التواصـل االجتاعـي، يف التضامـن الروحـي العابـر 

لألديان.
ملـاذا؟ ألن عيـد البشـارة عيـد وطنـّي وعطلـة رسـمية يف 
لبنـان، يُحتفـى فيـه مبكانـة مريـم يف املسـيحية واإلسـالم، 
ـنْي اإلنجيـي والقـرآين يف روايـة  وأيًضـا للتشـابه بـني النصَّ

أحـداث بشـارة مريـم بَحبَلِهـا باملسـيح.
أقرّت الحكومة اللبنانية عام 2010 هذا العيد الوطنّي، تعزيزًا 
للعيش املشـرتك بني املسلمني واملسـيحيّني، وأصبح يُحتفل به 

بطرق متعّددة تحت شـعار »مًعا حول سـيّدتنا مريم«.

مًعا في مواجهة كورونا
مل نـرتك الظـرف الصحـي الطـارئ مينعنـا مـن لعـب دورنـا يف تقديـم مـا هـو إيجـايب عـى هـذا 

الصعيـد، إذ عملنـا مًعـا عـْر وسـائل التواصـل االجتاعـي، لنـر الوعي حـول طـرق الوقاية من 

فـريوس كوفيـد 19، والوصـول ألكـر عـدد مـن النـاس أينـا كانـوا يف لبنان، لـرح طـرق الوقاية 

مـن العـدوى وحايـة أنفسـهم وغريهـم منها.

مدرسة البنات الوطنية للروم 

االرثوذكس – طرابلس

مدرسة مانر - بعلبكثانوية قب الياس الرسمية

 مدرسة الطفل يسوع 

- البيزنسون - بعبدات

 مدرسة القلبني األقدسني 

– سد البورشية

مديرة الرامج الرتبويّة، أعضاء من لجنة 

برنامج ألوان ومدّربني مرافقني

ثانوية دير االحمر 

الرسمية

مدرسة الطفل 

يسوع البيزنسون

 مدرسة القديس جاورجيوس

– الحدث

 مدرسة سيدة املعونة الدامئة

–فرن الشباك

ثانوية حسني مسعود الرسمية املختلطة 

– بشامون
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مًعا لدعم بيروت
ُفِجـع كل مواطنـي لبنـان، مثلـا ُفجـع 

أهـايل بـروت عنـد انفجـار مرفِئِهم يوم 

التـي  الكارثـة  هـذه  آب/أغسـطس.   4

حلّـت ببـروت، كانـت محطـًة لنـا كـا 

للكثـر مـن اللبنانيـني وغـر اللبنانيـني، 

قـوًل وِفعـًا.  التضامـن  قيمـة  لتحقيـق 

فقـد قمنـا مببـادرات فرديّـة، ملسـاعدة 

أهـايل األحيـاء املترضرة يف بـروت ورفع 

األعـال  هـذه  يف  شـارك  وقـد  الـردم. 

التطوعيـة تاميذ وتلميـذات من نوادي 

ألـوان يف ثانوية الروضة - طريق املطار، 

 - البيزنسـون  يسـوع  الطفـل  ومدرسـة 

بعبـدات، ومدرسـة القلَبـني األقدَسـني - 

سـد البورشيـة، ومدرسـة سـيدة املعونة 

الدامئـة - فـرن الشـباك، ومدرسـة مـار 

يوسـف - قرنـة شـهوان، ثانويـة الضبيـه 

الرسـمية.

24

ثانوية الروضة - طريق المطار

مدرسة القلبين األقدسين - سد البوشرية
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مدرسة البيزنسون -  بعبدات

مدرسة السيدة لراهبات العائلة 
 المقدسة المارونيات 

- ساحل علما
أعضاء نادي ألوان يبادرون يف كتابة مقطع 

لبريوت بعد 4 آب

مدرسة سيدة المعونة الدائمة - فرن الشباك

مدرسة مار يوسف - قرنة شهوان

مواطنون فاعلون 
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مواطنون في خدمة المجتمع
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جـزء أسـايس مـن نشـاطات برنامج ألـوان يقوم 
عـىل مشـاريع خدمـة املجتمـع. فهـل قمتـم بها 

هـذه السـنة يف ظـل الظروف السـائدة؟
للظـروف  ولكـن  أسـايس،  جـزء  هـي  صحيـح، 
بعـض  يف  فكَّرنـا  ذلـك،  ورغـم  َوقْعهـا.  الحاليـة 
ذناها  املشـاريع املرتبطة مبئوية لبنـان الكبري، ونفَّ
الصحيـة  التوصيـات  التـزام  عـى  الحـرص  مـع 

الروريـة.

مئويـة  عـن  تُعـرِّ  أن  للمشـاريع  ميكـن  كيـف 
الكبـر؟ لبنـان 

عى سـبيل املثال: قام زمالؤنا أعضـاء ناِديَْي ألوان، 
ومدرسـة  جبيـل،   - الورديـة  راهبـات  ثانويـة  يف 
والبنني-طرابلـس،  للبنـات  اإلنجيليـة  طرابلـس 

وطباعتهـا  ـلَّم«  والسُّ »الحيَّـة  لعبـة  بتصميـم 
»الحركة االجتاعيـة«  لِلَميْتََمـنْي:  وتقدميهـا 
يف طرابلس، و«عّش العصافـري« يف جبيل. فمثَّلت 
لبنـان  بهـا  التـي مـر  السـلبية  اللعبـُة األحـداَث 
خـالل املئة عـام ِبـ)الحيَّة(، واإلنجـازات واألحداث 

ـلَّم(. ِبـ)السُّ اإليجابيـة 

 مرشوع واحد فقط؟
 أبـًدا، فقـد قـام نـادي ألوان يف مدرسـة السـيدة 
لراهبـات العائلـة املقدسـة املارونيـات - سـاحل 
الكبـري إىل نسـخة  لبنـان  أَلبـوم  علـا، بتحويـل 
أبـرز  إىل  التعـرف  تُسـّهل  تفاعليـة  رقميـة 
درب  وتحويـل  اللبنانيـة،  الثقافيـة  املحطـات 
البطريـرك الحويّـك إىل تطبيـق تفاعـّي، وأيًضـا 

جمعيـة  ومراكـز  مؤسسـات  مواقـع  تحويـل 
راهبـات العائلـة املقدسـة إىل نسـخة رقمية، مع 
كل املعلومـات املطلوبـة للتواصـل مـع أعضائها.
 - البيزنسـون   - يسـوع  الطفـل  مدرسـة  يف 
بعبـدات، وثانويـة قـب اليـاس الرسـمية، جهَّـز 
فيديـو  َمقطـع  ألـوان،  ناِديَـْي  أعضـاء  رفاقُنـا 
ر االحتفـال بذكـرى رفـع أّول َعلـم لبنـاين  يُصـوِّ
عـى جبـل أَْرز فالوغا صيف عـام 1943، إضافة 
عْر أونالين مـع  اللبنـاين  العلـم  توقيـع  إىل 

حولـه. معلومـات 

لبنان الكبير بالصوت والصورة
مدرسة سّيدة املعونة الدامئة - فرن الشباك

لبنان الكبير... أونالين
مدرسة السيدة لراهبات العائلة املقدسة املارونيات - 

ساحل علا
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ممتـاز، أي أن كل مدرسـة أو مدرسـتني قاَمَتـا 
مًعـا مبـرشوع، عندمـا تَوافـرَت الظـروف.

 10 أقامتهـا  مشـاريع  هنـاك  ولكـن  صحيـح. 
املعونـة  سـيدة  مدرسـة  ففـي  مًعـا!  مـدارس 
الدامئـة - فرن الشـباك، أعـدَّ نادي ألـوان َمقطَع 
فيديـو قصـريًا عـن لبنـان الكبـري، يُظهـر خريطة 
لبنـان قبـل سـنة 1920، واملناطق التـي أُضيفت 
إليهـا. فشـارَك 10 تالميـذ وتلميـذات مـن 10 
الرنامـج، يف تحضـري هـذا  مـدارس رشيكـة يف 
الفيديـو، عـْر تسـجيل أصواتهم وهـم يرحون 

الصـور املتنوعـة مـن لبنـان.

بعض مشاريع هذه السنة، تبدو مختلفة بعض اليشء عن مشاريع السنوات السابقة.
نعـم، بعضهـا كان بهـدف جْعلِهـا مالمئـًة للظـروف الجديـدة. ولكـن، هنـاك مشـاريع مشـابهة ملشـاريع 
الرياضـة  فتَحـت شـعار »مـن حقـي مارسـة  والعمـل-،  االجتـاع  أمكـن  السـابقة -حـني  السـنوات 
والرتفيـه«. قـام أعضـاء نادي ألـوان يف كلٍّ من مدرسـة القديس جاورجيـوس - الحدث، ومدرسـة القلبَني 
األقدَسـني - سـد البورشيـة، بتجهيـز صالـٍة رياضيـة باملَُعـّدات واألدوات الرياضيـة والرتبويـة املاُلمئـة، يف 
ى هذه الصالة ِباسـم أحد الرياضيّـني اللبنانيّني  املدرسـة اللبنانيـة للريـر واألصـّم - بعبدا، عى أن تسـمَّ

الذيـن بـرزوا خالل الــ100 عام.

 الرياضة من حّقي
مدرسة القديس جاورجيوس - الحدث + مدرسة القلبني الٔقدسني - سد البورشية

مواطنون فاعلون 
 قادرون عىل بناء 

لبنان الجديد

أول علم لبناني
مدرسة الطفل يسوع - البيزنسون+ثانوية قب الياس الرسمية

  لعبة السّلم والحّية 
نسخة لبنان الكبير
ثانوية راهبات الورديّة - جبيل

المبادرة وخدمة المجتمعالتغيير والمشاركةبناء القدرات



قــصـص 
مـــن عمر 
لبـنـــان 

مشروع خدمة 
المجتمع الموحد
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نتيجـًة ألزمـة وبـاء كوفيـد-١٩ يف لبنـان، وأثرِهـا يف تاميـذ برنامـج ألـوان، 
وعجزِهـم عـن تنفيـذ مشـاريع خدمـة املجتمـع الـذي يتطلب التنّقـل، كيف 

ترصفتـم لحـل هـذه املشـكلة؟
تـم تنفيـذ مـروع خدمـة مجتمـع موحـد أظَهـر مدى تكاتـف أعضـاء نوادي 
ألـوان مـن كافـة املحافظات اللبنانيـة، وقدرتهم عى خدمة املجتمـع عن بُعد، 
عـْر عيـش قيمـة التضامـن مـع كبـار السـن، ومسـاهمتهم يف تعزيـز مرونـة 

املجتمـع يف مواجهـة األزمات.  
تشـّكل هـذه الذاكـرة الشـفهية والبرصيـة صـورًة شـاملة لتاريـخ لبنـان الحّي، 
يف أذهـان الُقـرّاء الذيـن سـيزورون املدوَّنـة، إضافـة إىل تالميـذ ألـوان الذيـن 
سيشـّكلون هـم أنفُسـهم املئـة عـام الجديـدة للبنـان الكبـري، بعـد أن اختروا 

مـروع خدمـة املجتمـع بجوانبـه الثالثـة: 
١  فرصـة لتالمـذة ألـوان لعيـش قيمـة التضامـن، ومارسـة مهـارات اإلصغاء   

والتواصـل وتطويرهـا مع كبـار السـن املعزولني بشـكل متزايد. 
٢  عادًة ما يكون لدى كبار السـن الكثري من القصص التي يحبّون مشـاركتهم 
فيهـا، وأيًضـا الكثـري مـن األوقـات الصعبـة والذكريـات. وهـذا هـو التاريخ 

الشـفهي الذي نحتاج إىل تدوينـه وتوثيقه ليبقى تاريًخا حيًّا.  
٣  سيعّزز التاريخ الشفهي والبرصي املرونة، ويزرع األمل يف جيل الشباب.  
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مجموع القصص التي وصلتنا

٢٠١

)من بينها( مجموع القصص التي 

عت بني طوائف ومناطق مختلفة ُجمِّ

78

 قصة تّم نرشها عر املدّونة

ومواقع التواصل الجتاعي

١٠٠
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مقتطفات من أقوال شخصيات 

قــصـص 
مـــن عمر 
لبـنـــان 
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إن أعجبتكـم مدوَّنـة »قصـص مـن عمـر لبنـان«، فنحـن عى ثقـة بأنكم سـتُعجبون أيًضـا بالفيديو الـذي ُصوِّر مـع أحد األجـداد، والذي 

يجمـع أيًضـا بعـض أصـوات َمـن شـاركوا يف قصصهـم، التي تُشـكل عـى غناها جـزًءا صغريًا مـن قصص كثـرية مل نعرفها.

إضافـة إىل ذلـك، مثَّلَـت راقصـٌة هنديـة أمريكيـة ثالثًـا مـن قصـص املدوَّنـة، يف رقـص تعبـريي يُرافـق روايـة القصـة، وذلـك يف عمـٍل فنِّّي 

متكامـل، يُظهـر إىل جـوار تضافـر فنـون الروايـة والرقـص تاَلقـي حضـاراٍت مختلفـة، مـن أجـل نـر رسـالة إنسـانية جامعة.

كان  بريوت،  عا  أهرب  ما  قبل 

مليانني  والفريزر  الراد  عندي 

عالناس  وزّعنت  وغراض،  أكل 

الّي ما قادرين يهربوا، وتركتلّن 

ياخدوا  وقلتلّن  مفتوح  البيت 

ما  العامل  ألنُّه  ياه.  ن  بدُّ الّي 

متل  يش  يشرتوا  قادرين  كانوا 

الخبز متاًل.

ونصيحتـي للجيـل الجديد اليوم، 

بتخلّينـا  الـّي  هاألزمـة  وبظـّل 

نقـول يا محـال إيّام الحـرب، إنُّن 

يرجعوا يتضامنـوا، يحبّوا بعُضن، 

يجتمعـوا سـوا، كّل الفئات تكون 

يف  يكـون  مـا  واحـد،  قلـب  عـا 

الشـباب، وخصوًصـا  بـني  تنافـر 

هالجيـل الـّي طالـع هـاّلء، الزم 

 يكونـوا فهموا الوضع الـّي مرقوا 

فيه أهلُن.

الحياة،  بتوقف  أمل  يف  ما  إذا 

لوال  العيش  أضيق  “ما  بيقولوا: 

فسحة األمل”، األمل بيعطي رجا 

اليوم  شباب  وطموح.  وإميان 

الزم يعيشوا وينبسطوا ويفرحوا، 

ومن كل خرة بشعة يطلعوا يش 

حلو. ويضلّن يشتغلوا للمجتمع 

ألن هاليش بيعطي قيمة للحياة.

الحيــاة أقــوىإيمان وتضاُمنمن قانا لبيروت

مواطنون فاعلون 
 قادرون عىل بناء 
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مفهوم التار يخ الشفوي

التاريــخ الشــفوي، هــو جمــٌع ودراســة لألحــداث واملعلومــات التاريخيــة، 

ــق  ــن طري ــات، ع ــراد واألَُس والجاع ــن األف ــة، ع ــاة اليومي ــى للحي حت

ــي. ــريئ أو التدوين ــويت أو امل ــجيل الص ــة بالتس ــالت املحفوظ املقاب

ــة  ــارشة لرواي ــخ الشــفوي، مصــادر مب ــون يف التاري ــاس العادي يشــكل الن

الحــدث الــذي عاشــوه. ومــن موقعهــم يــرُوون األحــداث التــي شــهدوها، 

أو مــا بقــي منهــا مــن ذكريــات وتصــورات وانطباعــات، مــزودة بوجهــات 

النظــر املختلفــة باختــالف األشــخاص املتحدثــني؛ مــا يقــدم معلومــات قــد 

ــاول الحــدث، وصــورًة  ــدة ســابًقا لتن ــًة غــري معتَم ــدة، وزاوي تكــون جدي

ــة  ــا أْخَذهــا مــن املصــادر التاريخي ــة عــن أحــداث اعتَْدن ــة األهمي يف غاي

التقليديــة فقــط، التــي قــد ال تنجــح أحيانـًـا يف نقــل كل الجوانــب، خاصــة 

تلــك اإلنســانية والشــخصية يف الحــَدث.

مواطنون فاعلون 
 قادرون عىل بناء 

لبنان الجديد

المبادرة وخدمة المجتمعالتغيير والمشاركةبناء القدرات

31



التخّرج32
نحنا تالميذ برنامج ألَوان، متلنا متل كل تالميذ لبنان

كّنا ناطرين نتخّرج متل أيام زمان
بس هالسنة كانت غري بكّل العامل، وبلبنان كان

مع بَعض عن بُْعد، قدرنا نكّمل مسريتنا
 ضلّينا سوا، وسوا كّنا بخدمة مجتمعنا

سوا تعلّمنا شو يعني نكون فاعلني ومبادرين بوطنا
سوا اخترنا كيف التنّوع بيبني ِوحدتنا
وكانت املشاركة والتضامن هّني قيمنا

ومع كّل تخّرج، يف بدايات
بداية أحالم مليانة حياة

بس هاملرّة حلمنا غري كّل املرّات

نحنا ألِوان لبنان
عم نحلم ببلد كلّو أمان

كرمال هيك
رح نبني بإيدينا وطن اإلنسان

رح نبني لبنان جديد كلّو ألوان 



 منصة رقمية لتعّلم وتعليم الموضوعات المتعلقة بالمواطنة، وحرية الدين والمعتقد، 
والعيش مًعا، يشّغلها معهد المواطنة وإدارة التنوع في مؤسسة أديان.

www.teachcoexistence.com

#teachcoexistence www.teachcoexistence.com

#teachcoexistence



سَوا َرْح نبني لبنان جديد

كّلو ألوان


