
 (1)مرفق   
 لنضئ شمعة من اجل لبنان

 
ن وهراا مثرل او دعري اييريدي يأرم  أ" من نمعرن اللراأن نضيء شمعة خير  مرن أ"يقول المثل    

ان اللررررام الرررريامع الرررراي اعترررريي العرررريو . لمتطديرررر  مررررن أيررررل ال ديرررر  قرررريداً  عمميرررريً  يكررررون شررررعي اً 
سرررامية مقيومرررة اإال ن يف ضرررل عمرررن لدنرررينو ةررري كرررل نودرررة مرررن نودررري   ضررردل مرررنالأرررنيوني أ

نررة مررش شررع  لدنررين الشررقي  ةرري مواي والوطنيررة الديسررمةو يتطمرر  منرري اليرروم الوقررود معنويرري وميييرريً 
وكأن لدنين ال يكفيل يمي  . س ائيل عمن ميى  دش ق ن من الزمينالعيوان المستم  عمية من قدل ا

 .شعدل ويميعيتلال    األهمية التي ة ض  عميل والي اح العميقة التي اأيدة اة اي 
سرر ائيمي المتكرر   عمررن ةرري مواينررة الرر    يرري دنرري أن نعدرر  ايييديرري عررن اسررتنكي ني لمعرريوان اإ     

ن نقوم د ممة منيأ ة ويمرش وأ. سيسية وقطش التيي  الكن ديئيالمينيين المدنينيين وتيمي  الدنية األ
عزيرز أرموي اللرام وتيرل تدييري والر  مرن أ" لنضر  شرمعة مرن أيرل لدنرين "تد عي  ت   شعي  

نررري عمرررن تررر اة المنيأررر ة وال ميرررة ومقيومرررة اللمرررم و ةررر  المقيومرررة الديسرررمة ومرررن أيرررل ت ديرررة أدنيئ
سرامية ةري نأر ة المر ادطين يونية مسرتفييين ةري الر  مرن مخر ون أمتنري الع ديرة واإالنيمنة الأرن

 .والمييهيين والتواأي معنم ديل   وديلأد 
ييم دال  الواي  دفضل اهلل و عيية سرمو االمير   فلرل اهلل الشري  ون ن ةي قط  منيئون لمق     

ولرييني كرال  .  مي دن خميفة أيي  لدنين وأري   المدريي ا  الع ديرة الخير ة ةري النأر ة والوةري 
يا تنررري وعمررن  أسرررل الأررريي  عمرري درررن سرررمطين العمررري ة النرررال اال مررر  القط يررة  وميمرررع ايمعيرر

لررن يينرر  الرر  لررييني ا. الوايرر  قرري ونوينرريز مررن النسرريء وال يرريل الرراين ي أرر يةة يوميررة  يضرريً وا 
لنرري مواقررد معمنررة ترريين العرريوان اإسرر ائيمي عمررن لدنررين تأررل لكررل ديرر  و  عررام مسررموعةٌ وأينررزة ا

كمي لييني مأي  الخي  وال ا دين ةي العمل الأيل  من مواطنين ومقيمين قيي ين و ا دين . دياأل
مسيهمة ةي عروي التيري  يل تدييي اللام وال  من خال الأي المسيهمة ةي  ممة التد عي  من ة

ود يل تخفيرد المعينرية والوقرمضيئي من أ  تفيل دل متأاً الكن ديئي الن  دوع لدنين اليميمة واإ
عمرن مسرتوى عنيقيري  نلن لدنريضي اللمم وضي التنيييا  التي اطمقني دي ا  دتوييل ض دة أقسن ا

مرريم السررف اء وزيرر  خي ييررة العرريو عمررن  اوع األشررنيي وأتنييرريا  وكررال  . وقينرري ال زينررة" ال قرري"
 .المعتميين ليينم د    لدنين

 
 
 



 (1)تابع مرفق 
ن عمينرري وايرر  نأرر ة ووايرر  تخفيررد المعينررية عررن اهمنرري ةرري لدنررين الشررقي  وهرراا الوايرر  هررو ا   

وهرو كرال  ديلنسردة  .و يمعية خي ية كومة وشع  ويميعة ومنلمة اهمية أة   عين عمن كل 
 .سامي كيةةياي الوطن الع دي وعم  العيلم اإمتلكل ة ي عمن  ا

ممة تد عي  عمرن ن نقوم د ء األمكينيي  المتي ة يمكنني أمن ال  الواي  وةي ضو  نطاقيً وا       
سررامي مشرري كين ةرري الرر  الشرر د ي القرريوة عمررن المسررتوى الع درري واإن نعطررالمسررتوى الم مرري وأ

نطاقنري ةري أ المديي ا  الكثي  من كثر  الخي ة المعطية الم تيية والتي أني عمرن يقرين مرن تدمو هري وا 
هاا الن يين  تعضييني لممديي ا  السيدقة التي نعممني . نشيء اهللمة امن دمي ةي األييم القميمة القيي

نررري ي يرررية طمقنررري  يرررل االعمررريل اال ينررري وتدنت ة الوليررري درررن طرررال والررريعوة التررري أاليررروم مثرررل مدررريي
 ".لن لدنينيهموا ةي عوية التيي  الكن ديئي اس"اليستو  اال ينية ت   شعي  

كل من الصحف اليومية بإطالقق حممإة  –نتظار ًا وبدون إفور  –ن تبدأ ويتمخص إقتراحي بأ    
ن يكون التبرع معبرًا عنه بعدد من وأقترح أ" لنضئ شمعة من أجل لبنان "التبرعات تحت شعار 

دف حممإة التبرعإات  بداًل من النقإود  لمإا لإ لك مإن تإأعير معنإوي وتعبيإرًا أدق عإن  إالشمعات 
رع بعشإر وماةإة لإ  التبإدة لألالفإال وفإي المإدار  إبتإدأ مإن التبإرع بشإمعة واحإويكون التبإرع إ

ويتم التبرع بالنقود بحيإث يكإون عمإن . ريحيتهوالف ومميون شمعة أو أكعر كل بحسب قدرته وأ
 .في قالر ووحدة النقود الوالنية في غير ا من البقد احدً و  الشمعة ايرً 

م والمنلمررري  األهميرررة عررراومرررن ثرررم أينرررزة اإ والً ال ممرررة وتنطمررر  مرررن الأررر د اليوميرررة أتدررريأ     
 –ن يتم التنسي  ةيمي دعي دين كل تم  المأيي  من خال ينة وطنية واليمعيي  الخي ية عمن أ

مري تر اا ال كومرة مرن ينرة  وأ –ي قط  عمن سرديل المثريل هال اال م  القط ي ةمثل يمعية األ
وعمررن الينررة الوطنيررة . و مرري تتفرر  عميررل الينرري  الترري سررود تتدنررن الرريعوة ةرري كررل دمرريمنيسرردة أ

سرتم ا  ترية  التد عري و مري المنسقة لينروي ال ممرة تقرش مسرئولي ة  تفعيرل ال ممرة وتوسريش نطيقنري وا 
ستنية  دني  .سيسية و وع المينيون ةيلتل األأستم  العيوان عمن لدنين وا 

نشريء اهلل هاا يعروة وهري ة أرة لكرل منري أن يعدر  عرن مشريع ا وأنري عمرن يقرين أننري لفريعمون ا    
 .ع ال  دة ةي هاا المنيأ ةالميعوة أن تكون  أ ينثقتي ةي أ يةتني اليومية كدي ة ةو 
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