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٭ ...ر�سالة لبنان �إىل العامل وقرار ب�شارته عنوان حمبة وت�ضامن مع عا�صمة الأديان اجلريحة
املحا�صرة "القد�س ال�شريف"� ،أر�ض الر�ساالت ومهد احل�ضارات ،يا قد�س ال تخايف يا قد�س �إن
وعد اهلل �سبحانه وتعاىل �صادق ومعك يف ال�سراء ...وال�ضراء.
إليك ب�س�ل�اح الب�شارة ،وبالقلم الر�شيد الذي يوازي ال�سالح العنيد� ،أنت يا وردة...
�إننا قادمون � ِ
وردة ال�سالم والوئام ...يا قد�س � ِأنت العا�صمة اجلامعة املقد�سة ال�شريفة وامل�شرفة لكل الأديان
والكتب ال�سماوية الإلهية.
٭ ح�سن ًا فعل لبنان مببادرته الوطنية اجلامعة
ب�ش ��ارة لبنان ،ب�ش ��ارة قيمة غنية باملع ��اين والقيم واملب ��ادئ والأخالق والتقالي ��د اجلامعة التي
متيز بها كل اللبنانيون م�س ��لمون ...وم�س ��يحيون عن غريهم يف هذا ال�شرق العريق مبجده وعزه
وكرامته وتاريخه وح�ضارته و�أ�صالته.
ب�ش ��ارة لبنان هب ��ة غنية وق ّيمة موحدة وهبتها الرئا�س ��ات الثالث :للبن ��ان والعامل لتكري�س هذا
امل�سار الواحد املوحد اجلامع يف لبنان ومن لبنان �إىل كل العامل.
ه ��ذا القرار املوحد اجلامع الثالثي الأبعاد للرئا�س ��ات الثالث خطوة جريئ ��ة طم�أنت اللبنانيني
م�سلمني ...وم�سيحيني �إىل جانب وحدة العائالت الروحية الدينية يف لبنان.
فكان القرار �صائب يف التوقيت واخليار لإبعاد لبنان عن �شبح الدمار واخلراب �إىل �أبعد مدى.
 ...وحدة لبنان حكم ًا وحكوم ًة وجي�ش� � ًا و�ش ��عب ًا ومقاوم ًة هي ال�ض ��مانة الوحيدة والقيمة حلماية
ال�سلم الأهلي والعي�ش امل�شرتك.
فلن�س ��جل مع ًا ب�أحرف من ذهب يف �س ��جل التاريخ القدمي واملعا�ص ��ر� ،أن لبنان هو العنوان ورمز
العنفوان واملجد والكرامة والأ�صالة ال�صادقة.
 ...حتية لفخامة الرئي�س مي�شال �سليمان
 ...حتية لدولة الرئي�س نبيه بري
 ...حتية لدولة الرئي�س �سعد الدين احلريري
 ...حتية للجي�ش اللبناين وقوى الأمن الداخلي و�سائر الأجهزة الأمنية اللبنانية
 ...حتية لل�شعب واملقاومة على هذا الإجناز العظيم يف تاريخ الأمم وال�شعوب
� ...أنتم القدوة احل�سنة للأمم وال�شعوب ...و�أنتم عيد الب�شارة ...والعنوان.

غالب بعا�صريي
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الغالف

ر�سالة معايل ال�سيدة بهية احلريري
للأمهات يف “عيد الأم”
السيدة بهية الحريري

وجهت حتية �إىل �أمهات لبنان ...و�أمهات فل�س ��طني والأمهات العرب ...و�أمهات كل
العامل...
قالت رئي�س ��ة جلنة الرتبية والثقافة النيابية النائب بهية احلريري اننا ن�س ��تمد من
�رائيلي
بط ��والت �أهلن ��ا يف القد�س ال�ش ��ريف ويف فل�س ��طني ومواجهاتهم للعد ّو اال�س �
ّ
دفاع ًا عن مقدّ�س ��اتهم وحقوقهم العزمية واالميان ..ولهم م ّنا ك ّل الدعم وامل�ؤازرة،
احلب والتقدير..
ولأ ّمهاتهم و�أ ّمهاتنا يف عيد الأم ك ّل ّ
و�أعلن ��ت احلريري ومبنا�س ��بة عيد الأم عن التح�ض�ي�ر الحتفالية كربى �س ��تنظمها
م�ؤ�س�س ��ة احلريري للتنمية الب�ش ��رية امل�س ��تدامة ال�ص ��يف املقبل بعنوان» «مهرجان
بريوت للقيم الثقافية يف االغنية العربية» الذي يتّخذ من الأم قيم ًة ومثا ًال وف�ض ��ا ًء
كبري ًا للمو�س ��يقى والغن ��اء والكتابة والتعبري ..ويتخلل املهرج ��ان تكرمي رواد الغناء
العربي ،ويف مقدّمتهم الفنان الكبري مار�س ��يل خليفة والفنانة الراحلة فايزة �أحمد
�صاحبة �أغنية �ست احلبايب يا حبيبة .
جاء ذلك خالل م�ؤمتر �ص ��حفي عقدته احلريري يف دار نقابة ال�ص ��حافة اللبنانية
مب�ش ��اركة نقيب ال�ص ��حافة حمم ��د البعلبكي الذي ا�س ��تهل امل�ؤمتر بكلم ��ة نوه فيها
مببادرات النائب احلريري التي جتمع كما الأم كل اللبنانيني  .وقال :كلنا نعلم ف�ضل
الأم وقد دابت دائما كما تذكرون على القول اننا ا�ص ��بحنا بحاجة �ش ��ديدة لتعديل
الن�ش ��يد الوطني الذي نظم وحلن منذ الع�شرينات من قبل ر�شيد نخلة ووديع �صربا
 ،و�أكرر يف كل منا�سبة دعوتي لتعديل هذا الن�شيد الوطني الذي يقول �سهلنا واجلبل
منبت للرجال  ..ف�أين الن�س ��اء  ..خ�صو�ص ��ا و�أن املر�أة هي �أم  ،وف�ضل الأم معروف
عند اجلميع  .الأم التي خ�ص ��ها اهلل مبزايا مل يخ� ��ص بها اي خملوق �آخر .فالر�أي
الع ��ام اللبناين الذي متثله ال�ص ��حافة اللبنانية احلرة �أكمل متثيل بجميع اجتاهاته
وانتماءات ��ه وتياراته ي�ش ��كر هذه املبادرة املمتازة الطيبة التي �ش ��اءت ال�س ��يدة بهية
احلري ��ري ان تقدمها للأم اللبناني ��ة والأم العربية والأم يف العامل اجماال  ،اعرتافا
بف�ضلها على احلياة بحد ذاتها � .شكرا لك يا �سيدة بهية احلريري على هذه املبادرة
ونحن واللبنانيون على موعد معك يف متوز املقبل يف مهرجان عيد الأم الذي �سيقام
يف لبنان لأو مرة على هذا امل�س ��توى العايل من التقدير لر�س ��ائلة املر�أة التي نعرتف
بف�ض ��لها جميعا وقد �سبق لر�س ��ول اهلل ان قال « اجلنة حتت �أقدام الأمهات» ..ونوه
النقي ��ب البعلبك ��ي بقرار رئي�س جمل�س الوزراء �س ��عد احلريري باعتبار عيد �س ��يدة
الب�شارة عيدا وطنيا ..

احلريري
ث ��م حتدثت النائب احلريري فقال ��ت :كلمة معايل النائب ال�س ��يدة بهية احلريري:
نلتقي اليوم مع ال�صحافة اللبنانية ..ويف بيتها وبح�ضور نقيبها الأخ ال�صديق اال�ستاذ
حممد البعلبك ��ي ..لنجدّد تقديرنا واحرتامنا وانتما َءنا لقيمن ��ا وثقافتنا وهو ّيتنا..
ولن�ؤ ّكد عزمنا وت�صميمنا على اال�ستمرار بالتزام مببادئنا وق�ضايانا ،رغم جراحنا
و�آالمنا واح�سا�س ��نا العميق مع �أهلنا يف القد�س ال�ش ��ريف ..لن�س ��تم ّد من بطوالتهم

�رائيلي ..دفاع ًا عن مقدّ�س ��اتهم وحقوقهم ..العزمية
ومواجهاتهم م ��ع العد ّو اال�س �
ّ
احلب والتقدير..
واالمي ��ان ..ولهم م ّنا ك ّل الدعم وامل�ؤازرة ،ولأ ّمهاتهم و�أ ّمهاتنا ك ّل ّ
ظروف قاهر ٍة وقا�س ��ية..
ولي�س جديد ًا علينا �أن تكون منا�س ��باتُنا و�أعيادُنا دائم ًا يف
ٍ
�إال �أ ّننا لن ن�سمح لهذه الظروف ..مهما َ�ص ُع َبت� ،أن ت�سلبنا �أحالمنا وح ّقنا يف �إحياء
منا�س ��باتنا ..فللأ ّمه ��ات مكانة كب�ي�رة يف قلوبنا ووجداننا ..وهي يف �ص ��ميم وعينا
نتوجه من الأ ّم اللبنانية ومن ك ّل
وثقافتنا ..ولها املكانة الكربى يف معتقداتنا ..ف�إ ّننا ّ
الأ ّمهات العرب ..وك ّل �أمهات العامل ..ومبنا�س ��بة عيد الأمهات ..ب�أرفع ما لدينا من
اح�سا�س باحلب والوفاء ..لقد ك ّنا نتمنى �أن يكون هذا العام �أح�سن حا ًال من الأعوام
ال�س ��ابقة لنحتفل بعيد الأم ..مبا يليق مبكانتها وتقديرها لدى جمتمعنا ..و�أن نقدم
لها �أف�ض ��ل لدينا م ��ن خلق وابداع لنقول لكل الأمهات �أن عطاءكن وت�ض ��حياتكن مل
تذهب �س ��دً ى ..و�أن القيم التي َز َر ْع ُت َّنها يف عقولنا ونفو�س ��نا منيع ًة ،قوي ًة ،وو ّالد ًة...
واننا ك ّنا ب�ص ��دد التح�ض�ي�ر الحتفالية كربى نقدم خاللها عم�ل ً�ا فني ًا كبري ًا ونكرم
فيه ��ا املبدعني الكبار الذين غنوا الأمهات وكتبوا ور�س ��موا و�أبدعوا وجعلوا من الأم
�أغني ًة على كل �ش ��فة ول�س ��ان ..وجعلوا من هذا احلب العظيم ح ّب ًا خارق ًا للأجيال..
جي ًال بعد جيل ..لأننا يف عيد الأمهات ن�س�ت�رد طفو َلتَنا وبرا َءتَنا و�صفا َءنا ونقائنا..
لي�ص ��بح احلب واخلري والعطاء هو امل�شرتك بيننا ،لن�سرت ّد �إن�سانيتنا ونرحم بع�ضنا
إبداع يعبرّ عن وجودنا وعن
بع�ض� � ًا ،و َنق َب ُل بع�ض ��نا بع�ض� � ًا..و�إننا �إذ نقدّر عالي ًا ك ّل � ٍ
ثقافتن ��ا وقيمن ��ا و�أحالمنا ..ف� ��إن االغنية هي يف طليع ��ة الفن ��ون والإبداعات التي
ا�س ��تطاعت حماكاتنا والتعبري ع ّنا..و�إننا م�س� ��ؤولون عن �إعادة جت�سيد هذه الفنون
لهمومنا وتط ّلعاتنا وق�ضايانا و�إن�سانيتنا ور�سالتنا ملجتمعاتنا وللعامل..
و�أ�ض ��افت :و�إنني ومبنا�سبة عيد االمهات ي�ش ّرفني �أن �أطلق “مهرجان بريوت للقيم
الثقافي ��ة يف االغنية العربية” و�أن يكون مهرجاننا هذا العام يف ال�ص ��يف القادم..
ب� ��إذن اهلل ..ي ّتخ ��ذ من االم قيم ًة ومثا ًال وف�ض ��ا ًء كبري ًا للمو�س ��يقى والغناء والكتابة
والتعب�ي�ر ..و�أن يك� � ّرم روائع الغناء العرب ��ي ،ويف مقدّمتهم الفنان الكبري مار�س ��يل
خليفة ،وما قدّمه للأ ّم من مو�س ��يقى وغناءٍ رفيع لق�ص ��ائد الراحل الكبري ال�ش ��اعر
حممود دروي�ش الذي عبرّ عن �آالم �أمهاتنا و�أ ّمهات فل�س ��طني ..وكذلك رائعة الغناء
العرب ��ي والتي قدّمتها الفنانة الراحلة� ،إبنة �ص ��يدا ،فايزة احمد ..و�إنه لي�س ��عدين
يف هذه املنا�س ��بة ان �أقدّم هذه الهد ّية املتوا�ض ��عة ،واملعبرّ ة مبنا�سبة عيد الأمهات..
ت�س ��جي ًال الغنية “�س�ل�ا ٌم عليك يا �أمي” للفنان مار�سيل خليفة وكذلك �أغنية “�ست
أتوجه بال�شكر للفنان مار�سيل خليفة
احلبايب” للفنانة الراحلة فايزة احمد ..و�إنني � ّ
على ت�شجيعه هذه املبادرة ولعائلة الفنانة الراحلة فايزة احمد ،وللفريق الف ّني الذي
عمل على حت�ض�ي�ر ه ��ذه الهدية و�إعادة �إنتاجها ..والذي ّ
يح�ض ��ر “ملهرجان بريوت
للقيم الثقافية يف االغنية العربية” والذي �سيكون لنا معكم ومعهم لقا ًء قريب ًا يف
 13ني�س ��ان ،يف الذكرى اخلام�س ��ة والثالثني لذلك اليوم امل�ش�ؤوم ،لنقول كلبنانيني،
ك ّل اللبنانيني ،لن تعود عقارب الزمن اىل الوراء ..و�سنبقى نعمل من �أجل ا�ستقرار
لبنان وازدهار لبنان و�سالمة لبنان ..لتنعم ك ّل �أ ّمهات لبنان بال�سكينة واالمان..

 ...لن ت�سقط العا�صمة “القد�س ال�شريف”
عا�صمة الأر�ض وال�سماء ...ب�أمر �إلهي
� ...إنه وعد اهلل املحق �سبحانه وتعاىل
بقلم :غالب بعا�صريي
٭ جمدد ًا نطلق ال�ص ��رخة الثانية ...بعد �أن �أطلقنا ال�صرخة الأوىل يف العدد هذه املدينة “املقد�س ��ة” التي هي قطعة من ال�س ��ماء ولي�ست قطعة من الأر�ض
ما قبل املا�ضي يحمل الرقم ( )111من جملة �صيدا.
متى ت�ستعيد رونقها و ُيفك �أ�سرها من االحتالل الإ�سرائيلي الغا�صب البغي�ض.
 ...مق ��ال حت ��ت عن ��وان“ :القد� ��س ال�ش ��ريف” مه ��د احل�ض ��ارات و�أر� ��ض “ ...القد� ��س ال�ش ��ريف” مدين ��ة عربية عريق ��ة بتاريخها وب�ش ��رها وحجرها
الر�ساالت.
و�أ�ص ��التها ..وموقعها اجلغرايف �أك�س ��بها دور ًا جعل منها �إرث ًا �إن�س ��اني ًا متميز ًا
ً
نادرا ما ات�سمت به مدينة يف التاريخ.
 ...فيه ...نداء للعرب الأفا�ضل ...هلموا يا عرب م�سلمني ...وم�سيحيني دفاع ًا  ...فه ��ي مهد الديان ��ات ال�س ��ماوية الثالث :اليهودية ،امل�س ��يحية ،والإ�س�ل�ام
عن “القد�س ال�شريف”.
وادع ��اءات اليهود خالف ًا لغريهم ب�أن لهم حقوق ًا تاريخية ودينية وجغرافية يف
فكانت �ص ��رختنا حمقة يف زمانها ...ومكانها ،عل ��ى خلفية توقعات متكررة ...القد�س هي ادعاءات باطلة ..وزائفة ال �سند قانوني ًا وال تاريخي ًا وال �سيا�سي ًا وال
لالعتداءات الإ�سرائيلية املعهودة من كل النواحي النف�سية والدينية والثقافية ..حتى �أنرتوبولوجي ًا.
والع�س ��كرية ..والأمنية ،بر ًا ..وبحر ًا ..وجو ًا ،حماولني بذلك خطف جمد هذه ون�صو�ص التورات ذاتها تتناق�ض وال تتفق حول وعود اهلل �سبحانه وتعاىل لنب ّيه
العا�ص ��مة املقد�سة “ال�شريفة وامل�ش� � ّرفة” عند كل الأمم وال�شعوب التي قطنت �إبراهيم “عليه ال�سالم”.
ه ��ذه البقع ��ة الطاه ��رة ّ
املطهرة ب�أمر م ��ن الع ��زة الإلهية ،وعل ��ى كل امل�ؤمنني � ...إن ��ه حق ًا يوم احل�ش ��ر العظيم ..ي ��وم القرار ..قرار املواجه ��ة وقرار حت ّمل
الطاعة ..طاعة العزة الإلهية.
امل�س� ��ؤولية� ..إنه يوم “الأر�ض” يوم احلق والع ��ودة ،يوم املقاومة والدفاع� ..إنه
 ..ال على �أن تكون الطاعة للأهواء الب�ش ��رية ،وجمد م�ؤقت خرايف لن يتحقق ،بل ي ��وم اال�س ��تحقاق الكبري ..اال�س ��تحقاق الواجب الديني املقد�س ..وا�س ��تحقاق
�إن امل�س ��تقبل الواعد للحق و�إن كان بالن�ض ��ال ..والكفاح ..والت�ضحية ..والوفاء ..الدفاع عن الوجود والهوية املقد�س ��ة “للقد�س ال�ش ��ريف”  ..ا�ستحقاق الدفاع
وال�ش ��هادة لأن احلق �سوف ير�س ��م املعامل احلقيقية ..حلقيقة جمد املا�ضي وعز ع ��ن الأر� ��ض وال�ش ��عب الفل�س ��طيني العرب ��ي املنا�ض ��ل واملقد�س ��ات الدينية..
احلا�ضر لهذه البقعة الطاهرة املط ّهرة املعروفة “بالقد�س ال�شريف” ومقدّ�ساتها واملقامات التاريخية يف فل�سطني املحتلة.
العريقة املقد�س ��ة ،يف ال�س ��ماء والأر�ض� ...إنها احلقيق ��ة ..احلقيقية وفق الكتب � ...إن ��ه حق� � ًا “الع�ص ��ر الذهب ��ي” للمقاومة ..املقاوم ��ة العربية والإ�س�ل�امية
ال�س ��ماوية التي �أنزلها اهلل �س ��بحانه وتعاىل عل ��ى �أنبيائه واملر�س ��لني الطاهرين حملي ًا ..وعربي ًا و�إ�سالمي ًا ودولي ًا.
الأطهار فكانوا م�ؤمنني �صادقني مع اهلل ومع �أنف�سهم ومع الب�شرية جمعاء.
 ...ع�ص ��ر احلق امل�ش ��روع ..حق ا�س�ت�رداد املقد�س ��ات – حق الكفاح والن�ضال
ً
� ...إذ ًا نحن يف �صلب املعركة املقد�سة احلقيقية للقد�س ال�شريف حلقيقة عبق حتى ال�ش ��هادة دفاعا عن القد�س ال�شريف وعن عز وجمد تاريخ الأمة العربية
التاريخ واجلغرافيا ..وال�صدق والرياء ،واخلطف وال�سطو امل�سلح ..واال�سرتداد والإ�سالمية.
املح ��ق� ،إنها معركة الهجوم والهجوم امل�ض ��اد والدفاع ،حلماية “املقد�س ��ات”  ...مع ًا يد ًا واحدة نحو امل�ص�ي�ر الواحد حلماية الهدف الواحد ووحدة امل�س ��ار
جمد املا�ضي  ..وعز احلا�ضر ..حا�ضر هذه الأرا�ضي املقد�سة �أر�ض الر�ساالت الواحد ،حتت لواء «املقاومة والتحرير» ،لواء الوحدة العربية والإ�سالمية.
 ...لواء دعم «خيار املقاومة» ،بدء ًا من لبنان ،حكم ًا ..وحكومة وجي�ش ًا و�شعباً،
ال�سماوية ومهد احل�ضارات الإن�سانية جمعاء.
مرور ًا بالعا�ص ��مة «الأم» �سوريا «عا�ص ��مة املقاومة» وال�صمود والت�صدي ،قلب
� ..إنها “القد�س ال�ش ��ريف” عا�ص ��مة امل�ؤمنني وقبلة الإ�سالم وامل�سيحيني على العروبة الناب�ضة �سوريا الأ�سد ،حكم ًا ..وحكومة وجي�ش ًا ..و�شعب ًا و�صو ًال مليدان
ال�سواء.
املعركة «الأم» فل�سطني «املحتلة».
ً
ً
 ...فـ “هلموا �أيها العرب” ،العرب الأفا�ض ��ل دفاعا عن “القد�س ال�ش ��ريف”  ...وت�أكيدا خليار الدعم ،دعم املقاومة وحدة ال�صف العربي الواحد لعوا�صم
قبل فوات الآوان.
القرار العربي والإ�س�ل�امي الداعم خليار املقاومة والن�ض ��ال والدفاع والكفاح
� ...إنها حق ًا املعركة الفا�ص ��لة ..معركة �ش ��روق �ش ��م�س احلق ..وغروب �شم�س والتحرير لكافة الدول ،حكم ًا ..وحكومة و�شعباً.
الباطل.
 ...حكم ًا ..لن ت�س ��قط العا�صمة «القد�س ال�ش ��ريف» عا�صمة الأر�ض وال�سماء.
ً
 ...لأن القد� ��س يف خط ��ر ..ولأن “القد� ��س” مدين ��ة املحبة وال�س�ل�ام ،مل تعد حتما �سوف يكون الن�صر لنا ب�إذن اهلل �سبحانه وتعاىل.
كذلك منذ �أن وط�أت �أقدام ال�ص ��هيونيني �أر�ض ��ها ،وح ّولوا مقاماتها املقد�س ��ة حتية �إجالل و�إكبار
و�شوارعها �إىل �ساحات حرب.
لل�شهداء ..الأبرار
جعلت �أهلها امل�س ��لمني وامل�سيحيني يعي�شون جلجلة حقيقية ا�ستعاد �أيام امل�سيح حتية للمقاومني يف كل اجلبهات
الأوىل.
وامليادين ...وخا�صة يف فل�سطني ولبنان.
5
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العقارية ال�شا�سعة التي ما تزال جمهولة امل�صري.

� 1سري للغاية
ً
ت���ردد يف الأو�س���اط االجتماعي���ة وحتدي���دا �أو�س���اط
� 4سري جداً
جمعيات يف الكوالي�س.
�صي���دا عل���ى موع���د م���ع مفاج����آت مو�س���م ال�صي���ف من
�أن �إح���دى ال�سي���دات حتم���ل �صفة رئي�س���ة جمعية �سوق
كرنف���االت وم�سرحي���ات وح�ض���ور كثي���ف ملغرتب�ي�ن
تعل���ن ر�سمي���اً ا�ستقالته���ا ب�شكل مفاجئ خ�ل�ال م�ؤمتر
بع���د الإع���داد اجلي���د لربنام���ج �سياح���ي حاف���ل م���ن
ع���ام للجمعية ،الأمر الذي ي�سهم حتماً ب�إرباك جمل�س
قب���ل مهند����س يع�ش���ق الفن و�سح���ر اجلم���ال واملبادرات
�إدارتها.
ال�سياحي���ة مل�ساع���دة وطنه “الأم” لبن���ان و�صيدا ب�شكل
 2مل يعد �سراً
خا�ص.
جناح بعد تعرث
جن���ح مهند����س �ش���اب �صي���داوي مرم���وق يف الأو�س���اط  5خرب على املك�شوف
�صي���دا حتت�ض���ن احل���ب والوف���اء والإخال����ص و�سح���ر
االجتماعي���ة يف تخطي �أزمة مالية كانت �سوف تعر�ضه
غروب ال�شم�س على �شاطئها ،جميل جداً
للإفال����س حتم���اً والإنهي���ار الكل���ي معنوي���اً ومادي���اً...
رك���ن من �أركان مطاعم املدين���ة اجلميل يحت�ضن لقاء
ومهنياً يف �صيدا.
ب�ش���كل �شبه يوم���ي لـ “فتاة ثرية جميل���ة من العا�صمة
 3مل يعد �سراً
ب�ي�روت م���ع �ش���اب �صي���داوي جمي���ل عل���ى وق���ع �أنغ���ام
املو�سيق���ى ودفء حرارة ال�شموع احلم���راء م�سرت�سلني
يراه���ن بع����ض املهند�س�ي�ن ورج���ال الأعم���ال يف �صي���دا،
به���دوء بعد اختي���ار �أجمل ال���كالم واملع���اين و�أبدع عرب
عل���ى تخط���ي �أزمة مك���ب النفايات املزمن���ة يف امل�ستقبل
احل���ب ال�صادق���ة ،التي توحي بقرب موع���د الزواج قبل
القريب ومراهنني لدرجة الوثوق ،ب�أن تطلق م�شاريع
�إعالنه ر�سمياً ،ف�شكراً لهذا الركن ال�صيداوي اجلميل
جدي���دة �س���وف نب�صر الن���ور بعد �إزالة ه���ذا املكب الذي
الهادئ الذي يجمع احلب وال يفرق.
ُيعي���ق م�سرية نه�ض���ة البن���اء والإعمار له���ذه امل�ساحات

28

يتفقد موقع م�رشوع مركز
در
البطوارىء واال�سعاف يف �صيدا
ال

34

�أحمد احلريري :حكومة
�سعد
احلريري جمعت كل لبنان

40

�إعت�صام جماهريي
ت�ضامناً مع فل�سطني
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الغالف

الغالف

ال�شيخ ماهر حمود �إمام م�سجد القد�س:

دولة بني �إ�سرائيل �ستهدم وامل�سجد الأق�صى �صامد
واليهودي ال�صهيوين يعي�ش الهزمية يف نف�سه
حاوره :خالد اللحام

�أك���د �إم���ام م�سج���د القد����س ال�شيخ ماهر حم���ود �أن اليهود ال�صهاينة يعي�ش���ون الهزمية يف نفو�سهم ،ويدركون �أن احل���رب الكربى �آتية وفيها
نهايتهم ،و�أن حماية امل�سجد الأق�صى من عند اهلل لكن هذا يجب �أن ال مينعنا عن التحري�ض على اجلهاد والقتال من �أجله.
وق���ال حم���ود �أن ب�إم���كان �أهلنا الإطالع على ما يهمه حول القد�س على موقعهم عرب الفاي�سبوك حتت عنوان “حتمية زوال �إ�سرائيل” وهم
مقتنع���ون �أن نهاي���ة �إ�سرائي���ل �ستتم ما بني  76 -60عاماً لكنهم مينون �أنف�سهم بجزء وي�أملون بجزء ي�سمونه قيام ملك �إ�سرائيل وهو ما لن
يتحقق .جاء ذلك يف حوار لنا مع ال�شيخ ماهر حمود قال فيه:
زمان وزمان

بني الن�صر واالجتهاد

• ه���ل ح���ان زم���ان تدم�ي�ر الأق�ص���ى يف
قامو�س اليهود كما يقال؟
اهلل تعاىل �أعلم ،والذي نراه �أن امل�س ��جد الأق�صى
ممن ��وع عل ��ى اليه ��ود ،ول ��ن ي�س ��لطوا علي ��ه ول ��ن
ي�ستطيعوا تهدميه ،طبع ًا نحن ال منلك لهذا الكالم
دلي ًال �ش ��رعي ًا �إمنا منلك ا�ستقراء للأحداث ،فقد
مكث ال�صليبيون يف بالدنا ،وخا�صة يف القد�س 90
عام ًا �أو يزيد ،وارتكبوا املجازر �ضد � 70ألف م�سلم
يف فنائه ،لكنهم مل يقربوا امل�سجد الأق�صى مع �أنه
ال �ش ��يء كان مينعهم من تدمريه ،ه ��ذا الر�أي �إذ ًا
جم ��رد اجتهاد ،فنحن ال منل ��ك دلي ًال على حماية
امل�سجد الأق�صى من �شر الأعداء كما منلك الدليل
عل ��ى حماية الكعبة ال�ش ��ريفة يف �س ��ورة الفيل ويف
�س ��ورة العنكب ��وت (الآية  )67و�س ��ورة الق�ص ���ص
(الآية  )57حيث الآيات وا�ضحة جد ًا يف �أن الكعبة
حممية من العدو ولكنها لي�ست حممية من امل�سلمني
�أنف�س ��هم فنحن نعلم �أن امل�سلمني �أثناء خالفاتهم
مع ًا ق�صفوها ودمروها �أيام عبد امللك بن مروان،
واحلج ��اج والقرامطة� ،أما �إذا �أراد عدو �أن يعتدي
على الكعبة وامل�س ��جد احلرام فاهلل متكفل بحفظه
وكذلك امل�س ��جد النبوي يف املدينة ،فالن�س ��بة �إىل
الكعبة ما ح�صل يف عام الفيل �سيح�صل قبيل يوم
القيامة حيث �س ��يغزو جي�ش الكعبة حتى �إذا كانوا
يف بيداء من الأر�ض �سيخ�س ��ف اهلل الأر�ض ب�أولهم

•  ...ولكن ،هل ميكن االعتماد على ذلك
ما دام غري وارد �أي�ضاً؟
قل ��ت �أننا نقول ذل ��ك كموقف فقهي يجب �أن نذكر
�أنف�س ��نا به بني وق ��ت و�آخر ليعطين ��ا ذلك نوع من
الطم�أنين ��ة ،ولك ��ن ذل ��ك يج ��ب �أن ال مينعن ��ا من
املقاوم ��ة ،واجله ��اد ،والتحري� ��ض عل ��ى القت ��ال
دفاع ًا عن القد�س وامل�س ��جد الأق�صى ،و�أن نف�ضح
�إ�س ��رائيل وم�ش ��اريعها له ��دم امل�س ��جد الأق�ص ��ى
و�أن نرفع ال�ص ��وت بذل ��ك �أمام الع ��امل �أجمع لأن
اهلل ق ��د يجع ��ل من هذا ال ��كالم الداف ��ع جلهادنا
ونه�ضتنا ونه�ضة �أهلنا يف القد�س والنتفا�ضة �أهلنا
يف وجه االحت�ل�ال كقوله تعاىل الوارد يف (�س ��ورة
احل ��ج /الآي ��ة � ،)40إذ ًا موقفنا وقناعاتنا �ش ��يء،
وحتري�ض ��نا على اجلهاد �ش ��يء �آخ ��ر وال يجوز �أن
نخلط هذه بتلك.
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و�أخرهم ،وكذلك املدينة املنورة لن ي�س ��تطيع �أحد
الدخول �إليها ولن ي�سلط عليها �أحد واحلديث يقول
عل ��ى باب املدين ��ة ملكان ال يدخ ��ل �إليها الطاعون
وال الدج ��ال وهذه من عالمات ي ��وم القيامة حيث
ترجف املدينة ثالث رجفات وال ي�ستطيع الدخول،
وانطالق ًا من ذلك نقول �أنه يفرت�ض �أن يطبق على
امل�س ��جد الأق�ص ��ى ما ينطبق على الكعبة وامل�سجد
النبوي وهذا ما منيل �إليه كر�أي فقهي ولكن...

نهاية اليهود
• ه���ل تتوقعون نهاية اليه���ود كما يقول
البع�ض قبل هدم امل�سجد الأق�صى؟
عندم ��ا نتح ��دث ع ��ن اليه ��ود الذين ي�س ��تهدفون
امل�س ��جد الأق�ص ��ى نو�ض ��ح �أمر ًا ،وهو �أننا نق�ص ��د
بذل ��ك اليه ��ود ال�ص ��هاينة الذين يحتلون �أر�ض ��نا
ويبيحون لأنف�س ��هم �أن ي�س ��رقوا و�أن يقتلوا �ش ��عبنا
ولي� ��س كل اليهود فاهلل عز وجل م ّي ��ز بينهم فقال

ب�أن منهم �أمة تهدي �إىل احلق (الأعراف)159 /
و�أمة تبيح لنف�س ��ها �إيذاء �ش ��عبنا وتظن �أنها �شعب
اهلل املخت ��ار وه ��ذا كذب كم ��ا قال عز وج ��ل (�آل
عم ��ران )75 /وق ��د ر�أينا كيف �أن هن ��اك يهود ًا ال
ي�ؤمن ��ون بذلك ،كناطوري كارتا الذين �س ��معناهم
يف بع� ��ض الف�ض ��ائيات يتحدثون ع ��ن حرمة قيام
دولة لليهود قبل ظهور امل�سيح وفق ًا لتعاليمهم� ،أننا
عندم ��ا نذكر ذلك لنقول �أن ال م�ش ��كلة بيننا وبني
يهودي ال يحتل �أر�ض ��نا وال يظلمنا وال يعي�ش �أوهام
�أر�ض امليعاد ومملكة بني �إ�سرائيل.
• لق ��د �ص ��ار ب�إم ��كان �أهلت ��ا �أن يدخل ��وا ع�ب�ر
الفاي�س ��بوك ويطلعوا على درا�سات و�ضعناها نق ًال
عن رواي ��ات يهودي ��ة �سيا�س ��يني وع�س ��كريني قبل
وبعد �إن�شاء الكيان ال�صهيوين يتحدثون بكثري من
الثقة واليقني ب�أن دولة بني �إ�س ��رائيل �س ��تهدم بعد
ت�أ�سي�س ��ها بقليل ،بع�ض ��هم يرى ه ��ذا القليل -40
�أو � -60أو � -80س ��نة ،يف �أبع ��د تقدي ��ر وق ��د ذهب
الباحث ب�س ��ام جرار العامل بتاري ��خ القد�س الذي
كان م ��ع املبعدين يف م ��رج الزه ��ور �إىل �أن الر�أي
نف�س ��ه وكذلك الع ��امل العراقي عم ��اد الدين خليل
ال ��ذي يروي عن يهود عراقيني قولهم �أن الروايات
عنده ��م تق ��ول �أن عمر �إ�س ��رائيل ل ��ن يتجاوز 76
�س ��نة ،وهذه املعلوم ��ات موجودة على الفاي�س ��بوك
عندنا حتت عنوان “حتمية زوال �إ�س ��رائيل :ولكن
�أع ��ود و�أق ��ول �أن هذا اجته ��اد وال يج ��وز �أن نركن
�إليه ،كما يف مو�ض ��وع امل�س ��جد الأق�صى وحمايته،
لك ��ن ما �أح ��اول قوله ومن ��ذ � 25س ��نة �أن اليهودي
يعي�ش الهزمية يف داخله.

�أي هزمية؟
• الهزمي���ة ويف ظ���ل امت�ل�اك الر�ؤو����س
النووية؟
مهم ��ا عال �ص ��وته ،ومهم ��ا حتدث ع ��ن �إيجابيات
ووع ��د ،ومهما غ ��اىل يف اال�س ��تيطان وكان قوي ًا يف
ال�سيا�سة ،ويتحكم ب�أمريكا ،وي�سيطر على قرارها
ال�سيا�س ��ي ومهم ��ا كان قوي� � ًا ع�س ��كري ًا ،فاليه ��ود
ال�ص ��هيوين يعي� ��ش متام� � ًا ال�ش ��عور بالهزمية ولن
ي�ص ��مد �أم ��ام �أي تهديد عربي و�إ�س�ل�امي ي�ش ��عر
�أنه حقيقي ،ولن ي�س ��تعمل ال�س�ل�اح لأنه يف حقيقة
عقيدته يدرك �أن م�صريه الفناء و�أن ال ا�ستمرار له
يف هذه البقعة من العامل بعك�س الواقع عندنا حيث
ر�أينا انت�صار غزة يخالف كل التوقعات والقراءات
اال�س�ت�راتيجية ،ور�أين ��ا انت�ص ��ار مت ��وز يف لبن ��ان
ب�أ�س ��لحة احلرب العاملية الثانية �أعتى �آلة ع�سكرية

يف العامل وتوازن الرعب الذي �أعلنته املقاومة ب�أن
�ص ��واريخها �ست�ص ��ل �إىل �أبع ��د م ��دى و�إىل �أماكن
مل يتخي ��ل اليه ��ود يوم ًا �أنه ��ا �ست�ص ��ل �إليها /هذا
الإعالن حتى ولو كان من �ض ��من احلرب النف�سية
فاليهودي ي�صدقه متام ًا وغطر�ستهم تخفي حتتها
هزمية حقيقية.
�إنهم يعتمدون على التحريف لي�ص ��دقوا �أنف�سهم،
كان ��وا يعرفون مث�ل ً�ا �أن النبي (�ص) �س ��يظهر يف
املدينة املنورة (كما خرباهلل يف �س ��ورة الأعراف)
معرف ��ة دقيقة ،وانتظروه بعدم ��ا �أتوا من كل مكان
لي�س ��كنوا حول املدينة فلما جاءهم كفروا به فلعنة
اهلل على الكافرين ،واليوم كل �شيء يتكرر ،يعلمون
�أن اجتماعه ��م يف فل�س ��طني هو املقدم ��ة لنهايتهم
ورغم ذلك يتحدثون عن اجلانب الأول (االجتماع
يف �أر� ��ض ميع ��اد) ويتجاهل ��ون الثاين (الق�ض ��اء
عليهم).

للبيت رب يحميه
• �أال ت���رى �أن الع���رب يعملون حتت �شعار
�سب���ق �أن مار�س���وه ع���ام الفي���ل “للبي���ت رب
يحميه” فكيف �سيق�ضون على عددهم؟
املقاوم ��ة الع�س ��كرية اجلهادي ��ة واالجتماعي ��ة
والعلمية ،والثقافية هي يف غنى عن دول االعتالل
العرب ��ي ،ونحن بدونهم بخ�ي�ر ،وال نريد منهم �إال
�أن يحي ��دوا �أنف�س ��هم ،وال ننتظ ��ر منه ��م دعم ًا وال
ت�ش ��جيع ًا ،ولكن �أي�ض ًا ال نريدهم �أن يثبطوا الهمم
و�أن ال يقف ��وا يف وج ��ه املقاومني ،وهذا ما فعلوه يف
ح�صار غزة املزدوج ،ويف ترك لبنان حلربة ولكن
ح�ص ��لت املعجزات وكان االنت�صار �أنهم يف كل ما
يفعل ��ون يريدون �أن ي�ب�رروا لأنف�س ��هم القعود عن
اجلهاد و�إذا قالوا فع ًال للبيت رب يحميه وق�صدوا
القد�س يف قممهم العربية تلك فهي كلمة حق يراد
بها باطل كما قال �سيدنا الإمام علي.
�أع ��ود و�أق ��ول ،ال ننتظر �ش ��يئ ًا م ��ن دول االعتالل
العربي والأيام تك�ش ��ف للجميع �أدوارهم يف تثبيط
الهم ��م ويف الت�آمر على ال�ش ��عب الفل�س ��طيني ويف
ح�ص ��اره ويف التغا�ض ��ي عن جرائم العدو الغادرة
كاغتي ��ال يا�س ��ر عرف ��ات م ��ع �أن لديه ��م التقارير
التف�ص ��يلية الفرن�س ��ية يعرفون كيف مت ت�س ��ميمه
وكي ��ف د�س ال�س ��م وه ��م ال يعلن ��ون ذل ��ك حتى ال
يدينوا العدو الذي يحلمون بال�سالم معه.

�إنق�سام الفل�سطيني
• لك���ن ال�شع���ب الفل�سطين���ي منق�سم على

نف�س���ه فلم���اذا نحم���ل الع���رب م�س�ؤولية ما
يجري يف القد�س؟
االنق�سام الفل�سطيني غري موجود ،وغري �صحيح/
ه ��ذه كذبة ،وكذبة كبرية ب ��ل �أن العرب هم الذين
ي�ش ��قون ال�ص ��ف الفل�س ��طيني ع�ب�ر �إ�ص ��رارهم
عل ��ى جتاهل ال ��دور ال�ش ��رعي والنتائج ال�ش ��رعية
لالنتخاب ��ات مل�ص ��لحة الق ��وى الأخ ��رى ،يعرتفون
ب�س ��لطة انته ��ى دوره ��ا التمثيل ��ي ويتجاهلون عبد
العزي ��ز دوي ��ك وه ��و يف ال�س ��جن م ��ع �أن ��ه الوحيد
ال�ش ��رعي لأن املجل� ��س الت�ش ��ريعي مل تنتهي واليته
فيم ��ا انته ��ت والية رئي�س ال�س ��لطة ،ويقفون �ض ��د
حما�س مع �أن  %60من ال�شعب الفل�سطيني انتخب
ممثليها ،ويتجاهلون بقاء الربغوتي ونواب ووزراء
يف ال�س ��جون الإ�س ��رائيلية وال �أح ��د يتكل ��م عنهم،
وطبع� � ًا �أن ��ا هنا ال �أحت ��دث عن مالئكة وقدي�س�ي�ن
فلحما�س �أخطا�ؤها ولفتح �أخطا�ؤها وقد تكون هذه
الأخط ��اء كربى �أحيان ًا ولكن الع ��رب يتحدثون مع
جهة غري �شرعية ويرتكون اجلهة ال�شرعية متام ًا.

هل مات الغ�ضب؟
• كي���ف نحقق غ�ضبة الع���رب بعدما مات
ه���ذا الغ�ض���ب يف ظ���ل حدي���ث الع���دو ع���ن
هرجن���دون واملعرك���ة الأخ�ي�رة يتحدث���ون
عن ال�سالم؟
�أحاديث ال�سالم ال ي�ص ��دقها حتى قائلوها ،وحتى
الذين يقولون �أن ال بديل عن ال�س�ل�ام �إال ال�سالم،
�أنه ��م ميررون الوقت فقط لأنهم يجدون �أنف�س ��هم
بال�س�ل�ام ،وفكرة ال�س�ل�ام �ش ��رعي ًا فكرة كما هي
مطروح ��ة تعترب حرام ًا �ش ��رعي ًا لأنها تهدر حقوق
الفل�سطينيني وتعطي ال�شرعية لالحتالل.
�أم ��ا اجله ��ة الغ�ض ��ب العرب ��ي جتاه م ��ا يجري يف
القد� ��س ،فاعتقد �أن بع�ض العرب معذورين بعدما
عان ��وه من قي ��ادات له ��م رفع ��ت �ش ��عارات كربى
ومل تفع ��ل �ش ��يئ ًا وقادتهم من هزمي ��ة �إىل هزمية
لكنني ال �أعتقد �أن ذلك ال�ش ��عور �سي�س ��تمر طوي ًال
واالنتفا�ضة �آتية بال �شك.
�أما م ��ا يقوله اليهود عن هرجندون ،ففي ظني �أن
املعركة �ستح�ص ��ل لكنها �س ��تكون القا�ضية عليهم
وامل�ؤدية �إىل فنائهم ب�إذن اهلل.

ماذا لو ...؟
• ماذا لو �أنهار الأق�صى؟
�س ��تكون ال�ش ��عرة التي تق�ص ��م ظهر البعري وبداية
انتفا�ضة عربية �إ�سالمية �شاملة.
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الغالف

الغالف

عيد الب�شارة عيد الوحدة الوطنية وجمد لبنان
تكري�س للعي�ش امل�شرتك برعاية �إله واحد
يف التعليم امل�س ��يحي ،وبح�سب ما ورد يف الإجنيل
املقد� ��س ،بح�س ��ب القدي� ��س لوكا الب�ش�ي�ر �أن اهلل
ع ��ز وج ��ل �أر�س ��ل رئي� ��س املالئك ��ة جربائي ��ل �إىل
زكري ��ا الكاهن الذي كان �ش ��يخ ًا جلي ًال مع زوجته
الي�صابات ،وكانت عاقر ًاّ ،
وب�شره املالك جربائيل
�أن الي�ص ��ابات �س ��تحمل وتل ��د �إبن ًا تدع ��وه يوحنا
لأن اهلل حت�ّن نّ�ن عليها ب�س ��بب موا�ص ��لتهما الدعاء
وال�ص ��لوات بدون انقطاع واملالك جربائيل نف�سه
بعد �س ��تة �أ�ش ��هر �أر�سله اهلل �س ��بحانه وتعاىل �إىل
فت ��اة بت ��ول يف النا�ص ��رة ا�س ��مها م ��رمي ،وم ��رمي
باملنا�س ��بة هو ا�س ��م �س ��رياين �أرامي قدمي ويعني
ال�س ��امية �أو العليا (ومنها ا�ش ��تقت �أ�سماء �سامية
وعلي ��اء وه ��ي تعن ��ي بال�س ��ريانية الآرامية مرمي)
وقال لها �س ��تحبلني وتلدين ابن ًا وت�س ��ميه ي�س ��وع،
وي�سوع كلمة �سريانية �آرامية �أي�ض ًا تعني الفاروق �أو
املخل�ص �أو الفادي ،فلما ّ
ب�ش ��رها باحلمل ترددت
وخاف ��ت وقالت للمالك ::كي ��ف يكون يل هذا و�أنا
ال �أع ��رف رج ًال؟ وهنا �أعلن لها �أنها �س ��تحمل من
ال ��روح القد�س ،وقال ،هذا هو ال�ش ��هر ال�س ��اد�س
للي�ص ��ابات زوجة زكري ��ا الكاهن امل ��ر�أة املدع ّوة
عاق ��ر ًا ،وتابع جربائيل قائ�ل ً�ا :لأنه لي�س على اهلل
�أمر ع�سري.
وفع ًال ،بعد ت�س ��عة �أ�ش ��هر حقق اهلل لل�سيدة العذراء
وع ��ده ف ُولد منها ال�س ��يد امل�س ��يح ،وكم ��ا نعرف ف�إن
الأنثى من الن�ساء هي �أم ًا بتول و�أم ًا �سيدة �أي ثيب ًا وما
م ��ن امر�أة يف الع ��امل يف كل التاريخ �إىل اليوم حتمل
يف الوقت نف�سه لقب �سيدة وعذراء مع ًا فالوحيدة يف
ذلك هي �أمنا و�س ��يدتنا مرمي التي ندعوها ال�سيدة

املطران جورج صليبا

الع ��ذراء .و�أمنا مرمي ا�س ��تودعها اهلل الأمانة لتكون
م�س ��تودع ًا حتوي كلمة اهلل يف �أح�شائها ،ومنها ي�أتي
ال�سيد امل�سيح الذي تن ّب�أ عنه الأنبياء واملر�سلني منذ
�إبراهيم �إىل مو�سى وداوود و�إىل �سائر الأنبياء وهذه
ال�س ��يدة قبلتها كل الأمم ك�إن�س ��انة قدي�س ��ة طاهرة
وامل�س ��يحيون كم ��ا امل�س ��لمني يف لبن ��ان والعامل على
حد �س ��واء كما الأديان الأخرى التي لي�س ��ت ديانات
توحيدية قبلتها ومل يرف�ضها �أحد �إال اليهود لأنهم ال
ي�س ��تحقونها ،وهي التي �صارت �سبب ًا خلال�ص الأمم
كما اليهود من اخلطيئة.

�أق ��ر جمل�س ال ��وزراء اللبناين اق�ت�راح رئي�س الوزراء اللبناين �س ��عد الدين
احلريري اعتماد عيد ب�ش ��ارة مرمي عيد ًا ر�س ��مي ًا م�سيحي ًا و�إ�سالمي ًا تعطل
فيه االدارات الر�سمية والعامة واملدار�س الر�سمية واخلا�صة يف  25مار�س/
�آذار من كل عام ،وتقام يف هذه املنا�س ��بة احتفاالت ر�سمية وتربوية ودينية
يف خمتلف املناطق اللبنانية .وكان وفد "اللقاء الإ�س�ل�امي امل�س ��يحي حول
�س ��يدتنا مرمي" طلب من الرئي�س احلريري ،حني زاره يف ال�س ��رايا� ،إدراج
ه ��ذا العيد على جدول الأعياد الر�س ��مية ملا متثله ال�س ��يدة مرمي من معان
لدى الطوتئف امل�س ��يحية والإ�سالمية .وقد �أدرج هذا البند على �أول جدول
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�إن �إ�شعياء�،أحد �أنبياء اليهود يقول عنهم� ،إن هذا
ال�ش ��عب ق�س ��اة القلوب ،غالظ الرقاب ،يك ّرم اهلل
ب�ش ��فاهه ولي�س بقلبه ،وقد تن ّب�أ قبل � 700سنة عن
الع ��ذراء عندما قال “ها الع ��ذراء حتبل وتلد ابن ًا
وت�سميه ي�سوع لأنه يخ ّل�ص �شعبه من خطاياه”.
�أمام هذه ال�صفات وهاتيك املحا�سن� ،أفرد القر�آن
الكرمي �س ��ورة خا�ص ��ة هي �س ��ورة مرمي حيث ك ّرم
القر�آن ال�س ��يدة العذراء مرمي وبالغ يف تكرمي هذه
الأم الطهور البتول النقية ،ولهذا �أجمع اللبنانيون
�أن يكون يوم ب�ش ��ارتها عيد ًا وطني ًا يحتفل به الكل
لتكن �ش ��فاعة العذراء و�صلواتها معنا دائم ًا و�أبد ًا،
وبهذا نقدّم العذراء للعامل بال�ص ��ورة ال�صحيحة،
�صورة الأم اجلامعة للكل.
ول ��ذا نهن ��ئ �ش ��عبنا وحكومتن ��ا والرئا�س ��ات بهذا
الق ��رار ال ��ذي جع ��ل م ��ن الب�ش ��ارة عي ��د ًا جامع ًا
للم�س ��لمني وامل�س ��يحيني و ّفقه ��م اهلل مل ��ا فيه خري
لبنان �أبد ًا.
به ��ذه الكلمات حت ��دث �س ��يادة مطران ال�س ��ريان
الأورثوذوك�س جورج �ص ��ليبا �إلينا عن عيد الب�شارة
ال ��ذي �أقرت ��ه احلكوم ��ة اللبناني ��ة يف اخلام� ��س
والع�ش ��رين م ��ن �آذار م ��ن كل ع ��ام كعي ��د جام ��ع
ل ��كل اللبنانيني ،م�س ��لمني وم�س ��يحيني يتباهون به
�أم ��ام العامل كله ،ويف ذلك يقول الرئي�س ال�س ��ابق
للرهبانية املرميية املارونية الآباتي �سعد منر:
�إنه وال �أجمل وال �أعمق وال �أوثق يف التوا�صل واحلياة
الوطني ��ة وامل�ش ��اركة الوطنية واالن�ص ��هار الوطني
والروح ��ي ولي� ��س الأرمن ��ي فق ��ط يف كل خام� ��س
وع�شرين من �آذار من كل عام حيث �أق ّر اللبنانيون

�أعمال جمل�س الوزراء بعدما ت�شاور الرئي�س احلريري مع رئي�س اجلمهورية
مي�شال �سليمان يف هذا املو�ضوع� 25 .آذار ،يوم الب�شارة .هو �أول الأعياد يف
امل�س ��يحية من حيث الرتتيب .ر�أ�س الأعياد ،كما ت�س ّميه الكني�سة� ،أو نبعها.
وهو يوم خا�ص للم�س ��لمني �أي�ض� � ًا ،ملا لل�س ��يدة مرمي العذراء من موقع رفيع
يف الإ�س�ل�ام .هو يوم الديانتني .هو �أي�ض� � ًا ،ابتدا ًء من �أم�س� ،صورة جديدة
من �ص ��ور الوحدة الوطني ��ة يف لبنان .فاليوم الذي يحتفل فيه امل�س ��يحيون
وامل�س ��لمون ،باعتب ��اره منا�س ��بة ديني ��ة� ،ص ��ار كذل ��ك عيد ًا وطني� � ًا جلميع
اللبنانيني.

بوا�س ��طة حكومتهم وامل�س�ؤولني عيد الب�شارة لأمنا
و�سيدتنا مرمي العذراء التي يكرمها القر�آن الكرمي
ب�أح�سن و�أعمق �آيات التكرمي من بني ن�ساء العاملني
هي وابنها عي�سى عليهما ال�سالم.
�إن امل�س ��يحية تقول عن ال�سيدة العذراء ب�أنها ملكة
ال�س ��ماوات والأر� ��ض لأنه ��ا �أعط ��ت امل�س ��يح الذي
ه ��و ن ��ور اهلل يف ظلمات ه ��ذا العامل الف ��اين ،وهو
املخ ّل�ص من رقعة الظلم عبودية اخلطيئة.
وهك ��ذا ،نطل ��ب نحن الي ��وم من الع ��امل �أن يدرك
عمق هذا املوقف الإ�س�ل�امي /امل�سيحي من لبنان
الوطن ال�ص ��غري بحجمه ،الكبري بر�سالته كما قال
عنه البابا الراحل يوحنا بول�س الثاين �أثناء زيارته
للبن ��ان ،فلبنان الي ��وم هو اخلم�ي�رة احلقيقية يف
عجني ال�ش ��رق والغ ��رب مع ًا ،ون�أم ��ل �أن ي�ؤدي هذا
االنفتاح الإ�سالمي امل�س ��يحي الذي انطلق يف عيد
الب�ش ��ارة �أن يخ ّم ��ر يف الع ��امل ال�س�ل�ام احلقيقي
ل�ل��أمم املنطلق من الروح ال اجل�س ��د ومن الأماين
والتطلع ��ات ال ال�ش ��رذمات واالنق�س ��امات املتعلقة
باالمتالك الزمني امل�ضمحل لنتخطى مع ًا ونرتقي

توحي ��د عيد الب�ش ��ارة عندنا جميع� � ًا بداية الوحدة
احلقيقية بالروح لأجل الوطن.

عيد جامع
األباتي سعد نمر

�إىل الالمتناهي يف �صالتنا �سوي ًا.
�إن ال�س ��يدة الع ��ذراء الت ��ي نرفع ال�ص�ل�اة يف عيد
ب�ش ��ارتها هي زنبقة الطه ��ارة و�أم الوحدة اللبنانية
و�أم جميع ال�س ��اعني �إىل خال�ص حقيقي من رج�س
هذا العامل الفاين وماديته.
فتحية لأ�ص ��حاب الفخامة والدولة وال�س ��عادة على
ه ��ذا الق ��رار اجلامع املوح ��د املك ّرم وحتي ��ة للقاء
الإ�س�ل�امي امل�س ��يحي حول ال�س ��يدة مرمي العذراء
وكلنا �صالة من �أجل لبنان لأننا نعترب هذه اخلطوة
الي ��وم ت�أكي ��د ًا عل ��ى عم ��ق �إمي ��ان اللبن ��اين بدينه
ووطنه وبالعي�ش امل�ش�ت�رك الإ�س�ل�امي – امل�سيحي
مع ًا ون�س� ��أل املخل�ص وال�س ��يدة العذراء �أن يكون يف

يبق ��ى �أن نقول� ،أننا عندما قمن ��ا بجولة يف رحاب
مدينتي �ص ��يدا وبريوت �س ��ائلني عن م ��دى تفاعل
ّ
اللبناني�ي�ن م ��ع ه ��ذا العي ��د اجلام ��ع للم�س ��لمني
وامل�س ��يحيني مع ًا �أدركنا مدى عمق اهتمام �ش ��عبنا
به ��ذه املنا�س ��بة حيث ترك ��زت املواق ��ف يف الدعوة
لل�صالة من �أجل القد�س ،ومن �أجل وحدة �إ�سالمية
– م�سيحية عاملية دفاع ًا عن عروبة القد�س ومنع ًا
لتهوديها ،ف�أنظ ��ار الكل م�ش ��دودة �إىل هناك� ،إىل
حيث ينتظرون من ي�سوع امل�سيح الذي جاء ليخل�ص
الع ��امل �أن يخل�ص ال�ش ��عب الفل�س ��طيني من الأمة
وم ��ن �أي ��دي �أعداءه وليدخ ��ل الهيكل بع�ص ��اه مرة
�أخرى طارد ًا جتار الربا ومف�س ��دي ال�شعوب الذين
ا�س ��تولوا على املقد�س ��ات من الأر�ض التي هي ملك
لأهلها و�شعبها �إىل حيث كانوا ومن حيث جاءوا.
حتقيق :خالد اللحام
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لقاء

لقاء

“الدنيا �أم”
�إعداد وحوار :غالب بعا�صريي  -وليال ها�شم

مبنا�سب���ة عي���د الأم �أج���رت �أ�س���رة جمل���ة �صي���دا ح���واراً مفتوحاً م���ع �سيدات املجتم���ع ال�صي���داوي اللوات���ي ميثل���ن �أدواراً ق ّيمة يف كاف���ة املجاالت
االجتماعية واخلدماتية والإن�سانية� .إ�ضافة لأدوار عقيالت قياديني يف املدينة لهم باع طويل م�ش ّرف يف العمل الن�ضايل ميكن و�صفها بالأدوار
الوطنية املتقدمة من �أدوار �صيدا املعروفة مبواقفها العريقة احلافلة بالن�ضال والعطاء والكفاح حتى ال�شهادة .لأن الأم هي العنوان يف عيدها
عيد العطاء واملحبة عطاء ووهب القِيم والأخالق احلميدة لكافة املجتمعات منذ بزوغ فجر التاريخ حتى اليوم.
 ...لأن الأم ...ه���ي الأم والزوج���ة والأخ���ت وال�صديق���ة واحلبيب���ة واجل���دة الت���ي جتم���ع وال تف��� ّرق حت�ضن الأر����ض والإن�سان معاً نح���و م�ستقبل
واعد.
 ...الأم كما يقول القول امل�أثور وراء كل رجل عظيم امر�أة كذلك ميكن �أن ن�صف هذا الدور الق ّيم بخزان العطاء م�ؤكدين فيه �أن الأم ال�صادقة
والأم املخل�ص���ة احلنون���ة الوفي���ة لدينه���ا ووطنه���ا تنج���ب �أهم رج���االت التاريخ من الق���ادة والزعم���اء وال�شع���راء والأدباء والفنان�ي�ن واملزارعني
واملكافح�ي�ن لن�ص���رة جمتمعاته���ا بدءاً من لبن���ان املقاوم والرجل املق���اوم واملر�أة املقاومة جميعه���م يف خدمة جمتمعاتهم لرف���ع م�ستوى العي�ش
الك���رمي والو�ص���ول ب���ه �إىل �أرق���ى و�أ�سم���ى درجة من درج���ات الرقي والتقدم واالزده���ار وي�ستحق بجدارة ه���ذا العيد “عيد الأم” ب����أن نحتفل به
كل ع���ام ونطل���ق علي���ه ت�سمية ق ّيم���ة حتمل يف طياتها كل العناوين ال�صادقة والق ّيمة واملعاين الإن�ساني���ة ك�صرخة حق �أمك� .أمك ثم �أباك وعلى
القا�صي والداين �أن يحرتم هذه املنا�سبة العزيزة على قلوب جميع النا�س فعيد الأم هو تعبري �صارخ بتحمل امل�س�ؤولية �أمام اهلل والوطن فالأم
مدر�سة �إذا �أعددتها �أعددت �شعباً طيب الأعراق.
م���ن ه���ذا املنطل���ق واملنطق �أجرت �أ�سرة املجل���ة احلوارات املط ّولة واملفتوحة مع �أبرز �سيدات املجتمع ال�صي���داوي لتهنئهم بهذه املنا�سبة الكرمية
“عيد الأم” ولإجراء احلوارات للوقوف على �أهمية دور الأم يف كافة املجاالت .فكان اللقاء الأول مع ال�سيدة جنالء م�صطفى �سعد وا�ستقبلتنا
بكل رحابة �صدر وكان احلوار التايل:
ال�سيدة جنالء �سعد
• م����اذا يعني لك عي����د الأم؟ وماذا تعني
هذه املنا�سبة ب�شكل عام؟
�أجابت ال�س ��يدة جنالء �أن عيد الأم هو من �أهم
املنا�س ��بات والأعياد بالن�سبة لها �شخ�صي ًا لأنها
مدركة لأهمية كونها �س ��يدة منزل و�أم ..وجدة.
وه ��ي تعطي �أهمي ��ة هامة له ��ذا املوق ��ع والدور
“دور الأم” مل ��ا فيه من ت�ض ��حية ووفاء من قبل
الأم جتاه الأوالد والأحف ��اد والأهل لكنها تعتقد
�أن �أمه ��ات الزم ��ن املا�ض ��ي كان ��ت ت�ض ��حيتهم
تع ��د �أك�ث�ر بكثري م ��ن الزم ��ن احلا�ض ��ر وذلك
نتيجة الظروف ال�ص ��عبة والقا�س ��ية وعدم توفر
الت�س ��هيالت املتواجدة يف هذا الزمن فهم كانوا
يقبلون بالقليل بالرغم من �أنهم يعطون الكثري.
�إن الأم �أ�سا�س ��ية يف وجودها ودورها ويف حياتنا
اليومي ��ة لتوجيه الأبناء نحو الأف�ض ��ل من خالل
الرعاي ��ة والأمومة منذ نعومة �أظافرهم تعلمهم
احلب واحلنان و�إثب ��ات النف�س والذات والدفاع
ع ��ن الوج ��ود والكي ��ان ،و�أكدت ال�س ��يدة جنالء
�أي�ض� � ًا القول امل�أثور ال�شائع على كل ل�سان “وراء
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كل رج ��ل عظيم امر�أة” ومل ي�أت هذا القول من
فراغ �أو كحكاية من ق�ص�ص الزمان بل جاء عن
فحوى م�ض ��مون القيم ��ة الإن�س ��انية لأهمية دور
الأم يف �ش� �تّى املجاالت �إن لناحية تربية الأ�سرة
و�ض ��مان ن�ش� ��أتها الطيب ��ة ب�س ��لوكها وعطاءاتها
خلدمة املجتمع والعائلة.
• كيف يحتفل الأوالد بعيد الأم؟ وكيف
تق ّيم��ي�ن واق����ع ح����ال الأطف����ال م����ا ب��ي�ن
اجليل املا�ضي واجليل احلا�ضر؟
�أكدت جنالء �س ��عد �أن اهتمام الأطفال والأوالد
بعي ��د الأم �أ�ص ��بح �أف�ض ��ل و�أو�س ��ع انت�ش ��ار ًا من
الزم ��ن املا�ض ��ي وذل ��ك نتيج ��ة �إدراك الطف ��ل
ملعنى عيد الأم من خالل وجود الثقافة واملعرفة
ومن خالل الربامج املدر�س ��ية ودور الأم املتقدم
يف املنزل عك�س الزمن املا�ض ��ي كانت املدر�س ��ة
هي التي تلقي ال�ض ��وء على هذه املنا�سبة الق ّيمة
والهامة واحل�سا�س ��ة لأهمي ��ة دور الأم يف البناء
والأ�س ��رة �إىل جان ��ب دور بيئة الأمه ��ات اللواتي
يع ّلم ��ن �أوالدهم على روح املحبة والت�ض ��امن يف
كل عي ��د وكل منا�س ��بة �س ��واء �أكان عي ��د الأم �أو

باقي الأعياد املجيدة.
 ت�ض ��يف ال�س ��يدة جنالء كنا يف املا�ضي ن�شعربفرح العي ��د وكنا ن ّدخر املال ون�أخ ��ذ �أنا و�أختي
مبلغ� � ًا �ص ��غري ًا م ��ن الوال ��د لنكمل جم ��ع املبلغ
املطلوب ل�ش ��راء هدي ��ة للوالدة بهذه املنا�س ��بة.
وكنت �أنتظر رد فع ��ل والدتي جتاه هذه اخلطوة
التي قمنا بها يف منا�س ��بة عيد الأم لأنها �أ�سا�س
عنوان ال�شعور باملحبة والعطف واحلنان الأ�سري
لكل عائلة.
 و�أ�ض ��افت� :أما بالن�سبة يل حالي ًا ف�أنا احتفلتبعي ��د الأم ب�ش ��كل جمي ��ل �إىل جان ��ب �أ�س ��رتي
وكانت �أمي حا�ض ��رة التي متثل بالن�س ��بة يل كل
املعاين الق ّيم ��ة واحلنان والعطف واملحبة ولأنها
�أي�ض� � ًا متث ��ل �أكرب �أخواته ��ا وكل العائل ��ة يكنون
له ��ا االح�ت�رام واملحب ��ة ويعتربونه ��ا والدته ��م
ولي�س ��ت �أخته ��م الكب�ي�رة .و�أن ��ا ب ��دوري �أعتمد
نف� ��س الأ�س ��لوب والطريقة واملعامل ��ة مع �أوالدي
و�أ�س ��رتي والأ�ص ��دقاء لأن املع ��اين القيمة لدور
الأم �أ�سا�س يف بناء الأ�س ��رة واملجتمع .وبدورها
�أك ��دت جم ��دد ًا �أن ه ��م الأم الوحي ��د يف الدنيا
�إ�سعاد �أوالدها وت�أمني �أف�ضل م�ستقبل لهم وعلى

السيدة نجالء سعد

الأبن ��اء بدوره ��م متابعة امل�س�ي�رة على ال�ش ��كل
وامل�ض ��مون الق ّي ��م الذي ر�س ��مته له ��م �أمهاتهم
للنهو�ض بالأ�س ��ر واملجتمعات نحو الأف�ضل حتت
عنوان الت�ضامن الأ�سري فيه كل احلب وال�صدق
واحلنان اجلامع.
• ه����ل �أن����ت را�ضية عن واق����ع حياة ودور
الأم اللبناني����ة؟ وبح�س����ب ر�أي����ك م����ا ه����و
املطلوب لتح�سني دور الأم؟
�أنا �أ�س ��اند املر�أة اللبنانية يف كل �أدوارها �س ��واء
�أكان على امل�س ��توى الأ�س ��ري والأه ��ل والأقارب
�إ�ضافة �إىل الدور االجتماعي الهام والق ّيم الذي
تق ��وم به امل ��ر�أة يف �ش ��تى املج ��االت اخلدماتية
والإن�س ��انية واالجتماعي ��ة للإرتق ��اء بامل�س ��توى
االجتماعي �إىل �أ�سمى درجات الرقي والتقدم.
�إن ��ه جمه ��ود كب�ي�ر تلعب ��ه الأم وامل ��ر�أة العاملة
اللبناني ��ة املربية للأجيال ومل نكتف بهذا القدر
من الأدوار بل ن�ش� � ّدد على �أهمي ��ة دور املر�أة يف
م�ساندة زوجها يف كافة نواحي احلياة والظروف
ال�صعبة التي متر بها كل الأ�سر وخا�صة يف لبنان
نظر ًا للظروف االقت�صادية.
وخا�ص ��ة �أن لبن ��ان م� � ّر بكث�ي�ر م ��ن احل ��روب
والأزم ��ات الت ��ي �أثرت كثري ًا على ال�ش ��عب عامة
وكل الأمه ��ات خا�ص ��ة �أمهات اجلن ��وب فقدمت
الت�ض ��حيات اجلم ��ة لأوالده ��ا فمنه ��م من فقد
عزيز ًا و�ش ��هيد ًا ومنهم م ��ن حملتهم الغربة �إىل
خارج الوطن بحث ًا عن عي�ش كرمي فعا�ش ��ت الأم
وحيدة تنتظر عودته ��م �إىل الديار ليملئوا الدار
بالفرح وال�سرور واحلياة والغبطة وال�سعادة.
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و�أ�ض ��افت قائلة �إن �أهم عنا�ص ��ر الإلفة واملحبة
جلمع �ش ��تات الأ�س ��ر حق من ��ح اجلن�س ��ية للأم
لطفله ��ا ولأوالدها لأنها تعترب �أن هذا املو�ض ��وع
من �أهم املوا�ض ��يع حلماية الأ�س ��ر م ��ن التفكك
ولأن ه ��ذا الأم ��ر ح ��ق م�ش ��روع ل ��كل �أم لبنانية
واعتربت باملنا�سبة �أن عدم منح هذا احلق للأم
ميث ��ل لها �إهانة وانتقا�ص من حقها امل�ش ��روع يف
احت�ضان �أ�س ��رتها يف لبنان وكل الأوطان ولكنها
باملنا�س ��بة الكرمي ��ة مل تفق ��د الأم ��ل وبخا�ص ��ة
يف ظ ��ل وج ��ود الوزي ��ر ال�ش ��اب وزي ��ر الداخلية
زياد ب ��ارود الذي طرح هذا احلق م�س ��بق ًا كونه
وزي ��ر داخلية وحمامي وع�ض ��و يف جمعية حقوق
الإن�س ��ان وعدة جمعيات �أخرى ف�أنا �أثق بقدرته
و�ش ��جاعته لدعم �إجناح هذا القرار “قرار حق
اجلن�سية”.
• هن����اك هواج�����س كث��ي�رة تواج����ه الأم
لناحي����ة عالقاته����ا بالأ�س����رة خا�صة بظل
دخ����ول ال�صدي����ق اجلدي����د “الإنرتن����ت”
للأ�سرة لدرجة و�صف����ه بال�شريك امل�ؤثر
وامل�سيطر لعدة �أمور .فما هو ر�أيك؟
�ص ��حيح �إن هواج�س الأم كثرية يف هذا الع�ص ��ر
ع�صر ثورة التكنولوجيا واملعلومات الذي يدخل
كل بيت دون ا�ستئذان �سواء عرب �شبكة الإنرتنت
�أو الف�ضائيات .مما �ش ّكل هذا التدخل امل�ستجد
هاج� ��س حقيق ��ي ل ��دى كل �أم ومربية ومدر�س ��ة
و�أ�سرة ووطن لأن فوائده كثرية ويحمل يف طياته
بع�ض املخاطر �إن خرج هذا الأمر عن ال�سيطرة

واملراقبة الذاتية لكل �أم ولكل �أ�سرة.
هنا �أهمية دور الأم يف متابعة ومراقبة كل �أفراد
الأ�سرة للعمل على توجيههم نحو اكت�ساب ما هو
مفيد من مزايا الإنرتنت واالبتعاد عن ال�شوائب
وخماطر م�ض ��مون بع�ض املوا�ضيع امل�ضرة التي
تنت�شر عرب �شبكة الإنرتنت هنا تكمن �أهمية دور
الأم والأب يف الرعاي ��ة والرقابة الذاتية �ض ��من
البيت الواحد.
وت�ضيف ال�سيدة جنالء �أنه للأ�سف ال�شديد تفقد
بع�ض الأ�سر ميزة الرقابة والرعاية املطلوبة لأن
بع�ض الأمه ��ات يتفاخرن باملالب�س وال�س ��هرات
وال�س ��فر وال�س ��ياحة الداخلية واخلارجية وترك
�أفراد الأ�سرة حتت رحمة اخلادمات الأجنبيات
اللواتي ي�شرفون ب�شكل يومي على كافة متطلبات
الأوالد .فه ��م ال يتكلم ��ون اللغ ��ة العربي ��ة ،وال
يعرف ��ون �أدق تفا�ص ��يلنا وعاداتن ��ا وتقاليدن ��ا
وقيمنا ال�شرقية التي تدعو �إىل الرتابط واملحبة
والت�ض ��امن الأ�س ��ري فاخلادمات هدفهم ك�سب
املال ومت�ض ��ية ف�ت�رة عقد توظيفه ��م ال �أكرث وال
�أقل وتقع الأ�س ��رة �ض ��حية الإهمال وابتعاد الأم
عن دوره ��ا الأ�سا�س ��ي الهام واجلام ��ع للرعاية
والأمومة والطفولة لتن�ش ��ئتهم تن�ش ��ئة �ص ��احلة
وفق الأ�صول.
فيدخل ال�ض ��يف الثقي ��ل “الإنرتنت” م�س ��تقالً
م�س ��يطر ًا وميرح يف عقول الأطفال دون ح�سيب
�أو رقي ��ب وهن ��ا تكم ��ن امل�ش ��كلة يف بداية تفكك
الأ�سرة واالبتعاد عن م�ض ��مون احلياة الرغيدة
والعي�ش ال�سعيد كما هو مطلوب.
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لقاء

لقاء
ال�سيدة زينة عبد الرحمن البزري
انتقلت �أ�س ��رة جملة �ص ��يدا لعق ��د لقاءها الثاين
مبنا�س ��بة عيد الأم �إىل منزل عقيلة رئي�س بلدية
�ص ��يدا ال�س ��يدة زينة عبد الرحمن البزري فكان
معها احلوار الآتي :بداية كل عام و�أنتم بخري.
ع ّرفت عن نف�س ��ها ال�سيدة زينة مبنا�سبة عيد الأم
بالزوجة ال�صاحلة والأم واملر�أة ذات �شخ�صية تتبع
�شخ�صية زوجها الدكتور عبد الرحمن البزري.
• م���اذا يعن���ي لك عي���د الأم وماذا تعني
هذه املنا�سبة ب�شكل عام؟
عي ��د الأم ه ��و نعم ��ة �إلهي ��ة فعندم ��ا يرزقنا اهلل
الأطف ��ال ف�إنه مينحن ��ا ويعطينا الق ��درة لنحمل
لقب نعمة الأمهات.
�إن العي ��د بحد ذات ��ه نعمة فمن خالله ي�س ��تطيع
الأوالد ال�ش ��عور بحقيقة وجود الأم بكافة الأدوار
التي تقوم بها من �ض ��من الأ�س ��رة التي جت�سدها
الأم حقوق� � ًا والأه ��ل عمدن ��ا من خ�ل�ال الرعاية
والأمومة والطفولة.
بالرغم من بع�ض الت�ش ��تت احلا�صل يف جمتمعنا
ويف حياتنا اليومية واملنا�سبة نف�سها منا�سبة عيد
الأم نتذك ��ر من كالمه ��االأم الثاني ��ة الأم الأوىل
واجل ��دة وت�ش ��عر بالك ��م الهائل من الت�ض ��حيات
والوف ��اء والعط ��اء كونه ��ا �أم جدي ��دة م�س� ��ؤولة
جت ��اه الأ�س ��رة والوطن ت�ؤكد ال�س ��يدة زين ��ة �أنها
ترب ��ت على يد �أمها و�أبيها تربية ح�س ��نة فيها كل
املع ��اين الق ّيمة واملواقف الإن�س ��انية التي مكنتها
م ��ن تكري� ��س �أ�س ��رتها اجلديدة واالنط�ل�اق بها
نحو الن�ش� ��أة الطيبة متوارث �ساللة �أ�سرية عليها
والقيم والتقاليد
�أن تعل ��م �أطفالها هذه املب ��ادئ ِ
ملتابعة م�سرية احلياة.
 فعلين ��ا مبنا�س ��بة هذا العي ��د عي ��د الأم تعليم�أطفالنا تقدمي التهنئة بعيد الأمهات من �ض ��من
الأ�سرة الواحدة حتى ولو كان �أحد �أفراد الأ�سرة
م�س ��افر ًا خارج البالد من خالل ات�ص ��ال هاتفي
ليق ��ول كلم ��ة كل ع ��ام و�أنت بخري ي ��ا �أحلى ماما
تكف ��ي بحد ذاته ��ا وهذا هو العيد عيد التوا�ص ��ل
والرتابط.
• كيف يحتفل الأوالد بعيد الأم؟ وكيف
تق ّيم�ي�ن واقع ح���ال الأطفال ما بني جيل
املا�ضي وجيل احلا�ضر؟
الأجيال املا�ض ��ية كانت ت�ش ��عر بوج ��ود الأم �أكرث
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م ��ن الزمن احلا�ض ��ر حيث كان ��وا يتواجدون مع
�أهله ��م �أغل ��ب �أوقاته ��م وب�ش ��كل دائ ��م ويف هذه
املنا�س ��بة والأوق ��ات يعت�ب�ر وجود الأم �ض ��روري
ملج ��رد وجوده ��ا �أمام الأ�س ��رة له �أهمية خا�ص ��ة
اجتماعية فاجليل املا�ض ��ي كان يق� � ّدر الأم �أكرث
ويطلب ر�ض ��اها �أكرث �أما الي ��وم بوجود متطلبات
احلياة امل�س ��تجدة عنوانها ال�س ��رعة الع�ش ��وائية
فالتقيد بتنبيهات الأم مل تعد م�س ��موعة من ِقبل
الأوالد كما كانت �سابق ًا.
• ه���ل �أن���ت را�ضي���ة عن واق���ع حياة دور
الأم اللبناني���ة؟ وبح�س���ب ر�أي���ك م���ا ه���و
املطلوب لتح�سني و�ضع الأم؟
املر�أة �إجما ًال حمرومة من حقها فهي ال ت�س ��تطيع
�أن متنح �أبنائها اجلن�س ��ية كما هو واقع احلال يف
�أمريكا وفرن�سا وكندا.
• هن���اك هواج����س كث�ي�رة تواج���ه الأم
لناحي���ة عالقته���ا بالأ�س���رة وخا�ص���ة
بدخ���ول ال�صدي���ق اجلدي���د “الإنرتنت”
للأ�س���رة لدرجة و�صف���ع بال�شريك امل�ؤثر
امل�سيطر لعدة �أمور فما هو ر�أيك؟
م ��ن دون �ش ��ك �س� ��ؤالك يف مكانه نع ��م �إن ت�أثري
الإنرتن ��ت كبري ج ��د ًا على الأطفال ال�ص ��غار كما
الكبار �إن كان الإطالع على هذا الكم الهائل من
الربامج واملوا�ض ��يع التي حتمل يف طياتها الكثري
م ��ن املعلوم ��ات والثقاف ��ات الأجنبي ��ة �إن جاءت
ب�ش ��كل غ�ي�ر مدرو�س ومراق ��ب من الأه ��ل والأم

بال ��ذات .لأن املدار� ��س تراقب الربامج و�س ��لوك
الأطفال فال خوف منه ��ا لأنها برامج تربوية لها
عالقة بالربامج املدر�س ��ية املقررة� .أما بالن�سبة
للبي ��ت �أكي ��د ال ب ��د من و�ض ��ع رقاب ��ة ذاتية على
�أف ��راد الأ�س ��رة لأن الإنرتن ��ت يف البيت م�س ��تقل
ميكن للأطفال الولوج �إليه دون ح�س ��يب �أو رقيب
من تلقاء نف�س ��ه حر الت�ص ��رف ولو كان عن غري
ق�صد ودراية باملخاطر التي ترتتب على االطالع
على بع�ض الربامج املطروحة وامل�ؤذية .ومع ذلك
فللإنرتن ��ت �إيجابي ��ات كث�ي�رة ميكن اال�س ��تفادة
منها (برامج تو�ص ��يف وتوثي ��ق ومعلومات عامة
و�أبحاث)...
مع الأخد بعني االعتبار �أن االنفتاح العام الكوين
على احلياة �أ�س ��هم يف م�ساعدة جيل من ال�شباب
على ت�أمني فر�ص عي�ش وعمل �أف�ضل و�آفاق �أو�سع
متك ��ن ه ��ذا اجليل ال�ش ��اب الطموح م ��ن حتقيق
ذاته وطموحاته التي ال ميكن �أن يجدها يف لبنان
�أو غري لبنان.
بالرغ ��م من �أن الطفل العرب ��ي اللبناين ال يتغري
حتى ولو �سافر �أو ا�ستقر يف اخلارج لأن الأجانب
يحب ��ون �ش ��بابنا والعقلية ال�ش ��رقية م ��ن منطلق
الرتاب ��ط الأ�س ��ري يف ال�ش ��رق املت�ي�ن من خالل
التوا�ص ��ل الدائ ��م مع العائل ��ة يف الوطن الأم من
�إر�س ��ال هداي ��ا وم�س ��اعدات مالي ��ة – االلت ��زام
مب�س ��اعدة الأه ��ل والأخ ��وة ويف لبن ��ان يعت�ب�ر
ال�ش ��اب اللبناين نف�س ��ه ب�أن ��ه م�س� ��ؤول ديني ًا عن
�أم ��ه و�أبي ��ه يف مراح ��ل ال�ش ��يخوخة وال ميكن �أن
يتخل ��ى عنه ��م وي�ض ��عهم يف امل�أوى كما يح�ص ��ل
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يف الغرب لأن العقلية يف الغرب كل فرد م�س� ��ؤول
عن نف�سه والدولة هي امل�س�ؤولة عن كافة ال�ش�ؤون
االجتماعية والرعاية للم�سنني.
وت�ض ��يف ال�س ��يدة زينة �آراء وق�ض ��ايا يف �س ��ياق
احلدي ��ث الذي جمعنا معه ��ا يف هذا اللقاء حتت
عن ��وان ب�ص ��فتك دكت ��ورة يف اجلامعة م�س� ��ؤولة
عن برام ��ج تربوية هامة كيف تق ّيمني دورك ك�أم
و�أ�ستاذة وك�أم وزوجة من ناحية ق�ضاء الوقت مع
الأ�سرة كواجب مقد�س تقدمه الأم للأ�سرة حتت
عنوان احل�ضانة والرعاية والأمومة؟ وخا�صة �أن
زوجك طبيب ورئي�س بلدية يجمع ما بني ال�سيا�سة
والطب �أي�ض� � ًا؟ ميكننا القول �أنه لي�س لديه مزيد
م ��ن الوقت يجمع م ��ا بني دور الأب ال�ش ��ريك يف
الأ�سرة وبني عمله ال�سيا�سي والطبي؟
�أجابت ال�سيدة زينة �أكيد بالرغم من امل�س�ؤوليات
اجل�س ��ام التي يفر�ض ��ها الأمر الواقع علينا لكننا
ِ
نعطي كل ذي حقه فاجلامعة لها �أوقاتها بانتظام
لأنه ��ا م�س� ��ؤولية تربوية تقع عل ��ى عاتقي و�أعطي
الأوالد حقه ��م يف الرعاي ��ة والأموم ��ة وتدب�ي�ر
�ش� ��ؤونهم ولزوجي كامل احلق يف العي�ش الرغيد
لأين �أ�ؤم ��ن له كل م�س ��تلزمات احلي ��اة الزوجية
و�أوفر له كل �سبل الراحة و�أقف �إىل جانبه يف كل
�ش ��اردة وواردة ومتفاهمني واحلم ��د هلل على كل
�شيء .فهو رغم ان�شغاله الكثري بالعمل ال�سيا�سي
واالجتماعي فهو �أي�ض ًا يوفر يل وللعائلة كل الدعم
والعطف واحلنان وي�ش ��اورين يف كل �أعماله التي
يق ��وم بها على جميع الأ�ص ��عدة فاحلمد هلل نحن
�أ�سرة م�ستقرة.

ل ��ذا فم ��ن ه ��ذا املنطلق نوف ��ر لأوالدنا كل �س ��بل
الراح ��ة والرعاي ��ة ب�ش ��كل دقيق ويوم ��ي وميكن
و�ص ��فها حلظ ��ة بلحظ ��ة .فنحبه ��م ويحبونن ��ا
والدكتور عبد الرحم ��ن حنون على �أوالده بحنان
يوازي حناين لهم.
ويف ختام احلديث �أكدت ال�س ��يدة زينة �أن الطفل
يف بداية ربيع عمره ميكن اكت�ش ��اف دوره ورغبته
يف و�ض ��ع م�س�ي�رة حيات ��ه من خالل الت�ص ��رفات
وميل ��ه �إىل هذا املنح ��ى �أو ذاك ال ��ذي يعرب عن
م�ؤ�شر نحو م�ستقبل معني فمث ًال ابني الكبري نزيه
�إن�س ��ان طيب القلب مييل �إىل درا�س ��ة الطب مثل
والده وجده الوزير املرح ��وم نزيه البزري الثاين
كرمي يعترب منحى اجتاه تفكريه نحو الدرا�س ��ات
الأكادميي ��ة والثالث جالل ما زال �ص ��غري ال�س ��ن
مل يظهر علي ��ه بعد �أية ميول ميكن �أن �أكت�ش ��فها
الحق ًا.
واعتربت ال�س ��يدة زينة �أن جزء من امل�س� ��ؤوليات
يقع على عاتق اجلامعات واملدار�س لناحية غياب
فر�ص التوجيه الرتبوي للطالب مل�س ��اعدتهم يف
تكوي ��ن �شخ�ص ��يتهم املحددة من منطلق �أ�س ���س
ودرا�س ��ات تربوي ��ة ذات �أبع ��اد ت�ض ��من للطالب
م�س ��تقبل باه ��ر ب ��دل الع�ش ��وائية وت ��رك الأم ��ر
لتحدي ��د اخليارات للأف ��راد والطالب ميكن �أن
تك ��ون يف غ�ي�ر مو�ض ��عها فهنا ميك ��ن للإنرتنت
الت�أث�ي�ر عل ��ى ال�ش ��باب م ��ن ه ��ذا املنح ��ى بظل
غياب التوجيه اال�سرتاتيجي للقطاع الرتبوي يف
لبنان.
• عل���ى هام����ش اجلل�س���ة طرحن���ا �س�ؤال

كي���ف تعرفتي على الدكتور عبد الرحمن
البزري؟
فقالت هل من ال�ض ��روري ك�شف الأ�سرار حتى لو
كانت قدرية �أو �إعجاب �أو كما يقول املثل ن�ص ��يب
نع ��م تعرف ��ت علي ��ه يف �ش ��هر رم�ض ��ان املب ��ارك
حي ��ث كنت مدعوة �إىل ال�س ��حور يف بريوت وكان
الدكتور عب ��د الرحمن من �ض ��من املدعوين ويف
الي ��وم الث ��اين رن جر� ��س هاتفي ف�أج ��اب والدي
وناداين قائ ًال هناك �شخ�ص ا�سمه عبد الرحمن
الب ��زري يريد مكاملتك فتحدثنا لفرتة من الوقت
وا�س ��تمرينا على ه ��ذا النحو ملدة ع�ش ��رين يوم ًا
ع�ب�ر الهاتف ب�أحاديث تعارف وح�ص ��ل ن�ص ��يب
بعد ذلك ومل يكن هناك بيننا �أي و�سيط .وهكذا
ح�ص ��ل االرتباط الر�سمي بيننا واحلمد هلل �إنني
ت�ش ��رفت بهذه العائلة الكرمي ��ة الوطنية ودورها
الإن�س ��اين واخلدماتي وكن ��ت موفقة يف اختياري
وه ��و يف اختباره والدكتور عب ��د الرحمن له طبع
حل ��و وه ��ادئ يق ��ر�أ اجلري ��دة يف ال�ص ��باح وهو
يرت�ش ��ف القه ��وة مع كوب م ��اء وثم يتاب ��ع �أخبار
الريا�ض ��ة لأنه يع�ش ��ق الـ  footboolلأنه يع�ش ��ق
املناف�سة مع �أ�صدقائه ال�شباب الريا�ضيني.
ويف خت ��ام اللقاء وجهت حتية لأمهات ال�ش ��هداء
والأمهات املقاومني ال�ص ��امدين يف اجلنوب وكل
لبنان.

ال�سيدة �إميان �أ�سامة �سعد
انتقلت �أ�س ��رة جملة �ص ��يدا يف اليوم الثاين وفق
املوعد املربمج مع ال�س ��يدة �إميان �أ�س ��امة �س ��عد
عقيل ��ة رئي�س التنظيم ال�ش ��عبي النا�ص ��ري ودار
احلدي ��ث عل ��ى ال�ش ��كل الت ��ايل بع ��د الرتحي ��ب
واملعايدة.
بداي ًة :كل عام و�أنتم والعائلة والأهل بخري.
• ماذا يعني لك عيد الأم ...وماذا تعني
هذه املنا�سبة ب�شكل عام؟
الأم ه ��ي الأم مهما اختلفت اجلن�س ��يات واللغات
والع ��ادات ،فالأم تبقى هي نف�س ��ها ال يغري حالها
زمان وال مكان ،تبقى ت�ؤدي ر�سالتها يف الت�ضحية
والعط ��اء وتبق ��ى ال�ش ��معة الت ��ي حت�ت�رق لتن�ي�ر
الطريق لأوالدها ،فال �أعتقد �أن عيد الأم يختلف
يف امل�ض ��مون ب�ي�ن املا�ض ��ي واحلا�ض ��ر ،ولكن قد
يختلف بال�شكل خا�صة يف هذه الظروف احلياتية
ال�ص ��عبة التي نعي�ش ��ها ،وقد يقول قائ ��ل �أن هذا
العيد قد خف وهجه بع�ض ال�شيء ولكن اجلوهر
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غري جن�س ��يتهم اللبنانية .هذا الأمر يعيق زيارة
الأ�س ��رة دائم� � ًا �إىل لبن ��ان لأنه يتطلب �ش ��روط
كثرية (فيزا وغريها) فعندي بنت يف ال�سعودية
و�أخرى يف الأردن هذه م�ش ��كلة �إذا كانت الأ�سرة
ترغ ��ب يف اللق ��اء �س ��واء يف عي ��د الأم �أو باق ��ي
الأعي ��اد ،فالعائ ��ق الوحي ��د الذي مين ��ع التجمع
العائلي �إ�س ��وة بكل املواطنني والأمهات هو عائق
اجلن�س ��ية اللبنانية التي بدورها ت�س ��هم بدخول
البالد ب�س ��رعة وب�ش ��كل طبيعي فهذا الأمر يعزز
الرتابط الأ�سري والعطف واحلنان كحق م�شروع
لكل �إن�سان وكل �أم و�أب.

يبق ��ى و�س ��يبقى لأن ه ��ذه املنا�س ��بة ه ��ي عنوان
للمحبة والت�ضحية والوفاء.
• كي���ف يحتفل الأوالد بعيد الأم وكيف
تقيم�ي�ن واقع ح���ال الأطفال ما بني جيل
املا�ضي وجيل احلا�ضر؟
مل يختل ��ف م�ض ��مون االحتف ��ال بعي ��د الأم ب�ي�ن
املا�ضي واحلا�ض ��ر بل اختلفت طرق التعبري عن
هذه املنا�سبة واتخذت �أوجه متعددة بالتزامن مع
التطور والتقدم الذي ي�ش ��هده زمننا .ويف منزيل
املتوا�ضع لهذا العيد �أهمية خا�صة من قبل الأوالد
وحتى الدكتور �أ�سامة الذين يلغون م�شاريعهم مع
�أ�ص ��دقائهم وحتى �أعمالهم فتجتمع العائلة على
طاول ��ة واحدة �إال �أن املفاج�أة هي �س ��يدة املوقف
يف هذه الليلة.
• هل �أنت را�ضية عن واقع حياة دور الأم
اللبناني���ة وبح�س���ب ر�أيك م���ا هو املطلوب
لتح�سني و�ضع الأم؟
م ��ن وجه ��ة نظ ��ري املتوا�ض ��عة �أرى ب� ��أن هناك
�صنفان من الأم العربية عامة واللبنانية خا�صة،
فال�ص ��نف الأول ه ��و الأم الت ��ي تهت ��م باملظاهر
وتهم ��ل عائلتها وال يعنيها يف هذه احلياة �س ��وى
املظاهر الرباقة اخلادعة ،بينما ال�صنف الثاين
هو الأم امل�ض ��حية والتي خري مثال عليها هو الأم
املقاومة �س ��واء يف فل�س ��طني �أم يف العراق �أم يف
لبن ��ان ،ه ��ذه الأم امل�ض ��حية التي تهتم بق�ض ��ايا
وطنه ��ا و�أمته ��ا والتي ترب ��ي �أوالده ��ا على حب
الوط ��ن والت�ض ��حية ،وتر�ض ��عهم ح ��ب املقاومة
والعنف ��وان والكرام ��ة ،ه ��ذه الأم املقاوم ��ة هي
مفخرة لكل الأمهات لي�س يف لبنان فقط ،بل لكل
�أمه ��ات العرب والعامل لذلك �أدع ��و كل الأمهات
�إىل االقتداء بها وال�سري على نهجها.
• هن���اك هواج����س كث�ي�رة تواج���ه الأم
لناحي���ة عالقته���ا بالأ�س���رة وخا�صة بظل
دخ���ول ال�صدي���ق اجلدي���د (الإنرتن���ت)
للأ�س���رة لدرجة و�صف���ه بال�شريك امل�ؤثر
وامل�سيطر لعدة �أمور ما هو ر�أيك؟
مما ال �ش ��ك فيه ،ال بد من وجود هواج�س كبرية
ل ��دى الأم عل ��ى �أوالدها وخا�ص ��ة يف ه ��ذه الأيام
ال�ص ��عبة التي نتعر�ض فيها لأب�ش ��ع �أن ��واع الغزو
الغرب ��ي الذي ي�س ��تهدف �ش ��بابنا وبناتنا لتدمري
�أخالقن ��ا وقيمنا وعاداتنا وتاريخنا ،مما يفر�ض
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عل ��ى الأه ��ل وعل ��ى الأم حتدي ��د ًا �إي�ل�اء �أوالدها
العناية الق�ص ��وى و�إزالة احلواجز التي تف�صلها
ع ��ن �أوالده ��ا والتق ��رب منه ��م لفهم م�ش ��اكلهم
وتوجيههم مل ��ا فيه خريهم وم�ص ��لحتهم ،وتبقى
املدر�س ��ة العائلي ��ة هي ال ��درع لأوالدن ��ا من كافة
الآفات التي ت�ضرب جمتمعاتنا.
يف ختام اللقاء مع ال�س ��يدة �إميان �أ�س ��امة �س ��عد
قامت �أ�سرة املجلة بزيارة رئي�س التنظيم ال�شعبي
النا�ص ��ري الدكتور �أ�سامة �سعد يف مكتبه لتقدمي
التهاين مبنا�سبة عيد الأم بح�ضور عقيلته �إميان
فرحب الدكتور �أ�سامة �س ��عد ب�أ�سرة املجلة
�س ��عد ّ
ومتنى لها التوفيق.

ال�سيدة رجاء البابا
ووا�ص ��لت �أ�س ��رة جملة �ص ��يدا مواكبة اللقاءات
مبنا�س ��بة عيد الأم فالتقت ال�س ��يدة رجاء البابا
وكان معها احلوار التايل:
بداية كل عام و�أنتم بخري.
• ماذا يعني لك عيد الأم؟ وماذا تعني
هذه املنا�سبة ب�شكل عام؟
عي ��د الأم كم ��ا هو مع ��روف هو عي ��د الدنيا لقد
علي ظروف قا�س ��ية ج ��د ًا بعد وفاة والدتي
مرت ّ
ً
لأنن ��ي كنت مدركة جدا لأهمي ��ة دور الأم الغايل
يف احلي ��اة ولكن بعد وفاته ��ا �أدركت �أكرث ف�أكرث
قيمته ��ا املعنوي ��ة والنف�س ��ية فكن ��ت من ��ذ نعومة
�أظافري يف مرحلة الطفولة حتى مرحلة ال�ص ��با
وال�ش ��باب مر�ض ��ية م ��ن �أم ��ي لأنني مل �أق�ص ��ر

بحقه ��ا يوم ًا ومنحتها كل العطف واحلنان كبنت
مطيعة وحمبة لأمها فمهما فعلت �أنا وغريي من
�أعمال و�أدوار اجتاه الأم لن نوفيها حقها فكانت
ترافقني يف كل رحالتي وم�س�ي�رة حياتي و�أ�شعر
و�أح�س بها وخا�صة عندما �أزور وطني الأم �سوريا
موطن والدتي لزيارتها وتفقد �أحوالها و�أقدم لها
كل ما تطلبه مني �إ�س ��و ًة ب� ��أي امر�أة متزوجة من
خارج وطنها ف�أنا �س ��ورية لبنانية ولكن للأ�س ��ف
بع ��د وف ��اة والدتي فقد دخ ��ل احل ��زن �إىل قلبي
وعاني ��ت الكثري لغيابه ��ا لأن بغي ��اب الأم يعرف
املرء �أهمية دور الأم يف احلياة و�أن�ص ��ح كل رجل
وطف ��ل وامر�أة ب�أن يحافظ على �أمه لأن الأم كنز
لن يعو�ض ولن يعرف قيمة دور وجود �أمه �إال بعد
�أن يفقدها فالدنيا �أم .ويف �سياق احلديث علمنا
من ال�س ��يدة رج ��اء ب�أنها ت�ض ��ع �ص ��ورة والدتها
بالقرب من و�س ��ادتها لكي ت�ش ��عر ب�أنها ما زالت
قريبة منها وتقر�أ لها �س ��ورة الفاحتة عند النوم
وتدع ��و وترتح ��م عليه ��ا وتق ��وم بنف� ��س الواجب
عندما ت�ستيقظ.
• كي����ف يحتف����ل الأوالد يف عي����د الأم؟
وكي����ف تق ّيم��ي�ن واق����ع ح����ال الأطف����ال ما
بني جيل املا�ضي وجيل احلا�ضر؟
كان اجليل املا�ضي يحتفل بعيد الأم وفق ظروفه
اخلا�ص ��ة واحلالة الإجتماعية والتقاليد امل�ألوفة
فكان العيد حمدود يقت�صر على الأهل والأقارب
واجل�ي�ران �أم ��ا يف املرحلة الراهن ��ة فقد تغريت
الظروف ف�أ�ص ��بحت املوا�ص�ل�ات �أ�سهل واحلالة

السيدة رجاء البابا مع رفيق العمر زوجها صالح البابا

الإجتماعي ��ة �أق ��وى ل ��دور الأم لأنها ت�ش ��ارك يف
اجلمعيات واخلدمات الإجتماعية ولها عالقات
وا�س ��عة وانت�ش ��ار �أكرث وحميط �أك�ب�ر حيث عدد
النا� ��س �أك�ث�ر حت ��ى مفه ��وم دور قد�س ��ية الأم
و�أهميته �أكرب و�أ�ص ��بح له ر�ؤية ثانية و�آفاق �أو�سع
لذا فهناك ح�ض ��ور �أكرب وي�ش ��ارك فيه �س ��يدات
جمتم ��ع حيث يعط ��ي رونق� � ًا �أجمل وفي ��ه تبادل
الهدايا �أكرث.
• ه����ل �أن����ت را�ضي����ة ع����ن واقع حي����اة ودور
الأم اللبناني����ة؟ وبح�س����ب ر�أي����ك م����ا ه����و
املطلوب لتح�سني و�ضع الأم؟
�أنا �إن�س ��انة عادية جد ًا بكل توا�ضع �أقولها �أحرتم
نف�س ��ي �أ�س ��وة بكل امر�أة وحمبة النا�س تعني يل
الكث�ي�ر �أح ��ب العالق ��ات االجتماعي ��ة وتوا�ص ��ل
النا�س فيما بينها ولكن �إذا �أردنا �أن ن�صف واقع
الأم اللبنانية هناك �أكيد يوجد ق�ض ��ايا وحاالت
خا�ص ��ة عن ��د بع�ض الأمه ��ات على �س ��بيل املثال
ام ��ر�أة تزوجت م ��ن �أي رجل و�أجنب ��ت الأطفال
وقام ��ت بواجباته ��ا كاملعت ��اد وتعر�ض ��ت حلال ��ة
انف�ص ��ال (ط�ل�اق) تع ��ود �إىل �أهله ��ا مك�س ��ورة
اخلاطر ترتك زوجها مبالب�س ��ها كما يقول املثل
وخا�ص ��ة �إذا كان ��ت كبرية يف ال�س ��ن ول ��ن ت�أخذ
حقه ��ا ال�ش ��رعي م ��ن زوجها امل ��ايل كيف ميكن
و�ص ��ف هذه احلالة �أال ينطبق عليه ��ا املثل ب�أنها
مظلومة و�س ��وف تواجه م�آ�س ��ي احلي ��اة لوحدها
بعد �أن قامت بدورها على �أكمل وجه ك�أم.
وهذه الظاهرة تزداد يف جمتمعنا بظل الظروف

ال�ص ��عبة االقت�صادية والأ�صعب من ذلك كله �أن
الرجل ينكر بهذه ال�س ��رعة واخلف ��ة حق زوجته
ودوره ��ا ك�أم فا�ض ��لة وحمرتم ��ة قدم ��ت الكثري
ل ��ه ولعائلته ��ا .و�ألفت نظر اجلمعيات الن�س ��ائية
�أن يعملون وي�س ��عون للمطالب ��ة بقانون حق املر�أة
حلمايته ��ا يف �أن يك ��ون له ��ا منز ًال بع ��د الطالق
تكون بذلك حمرتمة يف منزلها و�إن كانت مطلقة
معززة مكرمة.
ويف ح ��االت �أخ ��رى الأوالد ي�ش ��كوا الأه ��ل منهم
والأم خا�ص ��ة لأن بع� ��ض الأوالد يرتك ��ون املنزل
والأ�س ��رة والأم حتديد ًا دون رعاية �أو م�س� ��ؤولية
وال يقدمون لأمهاته ��م الرعاية واحلياة الكرمية
املطلوب ��ة ح�س ��ب ال�ش ��رع والقان ��ون والدلي ��ل
جن ��د �أمهات كبار ال�س ��ن تخلى عنه ��م �أوالدهم
و�أدخلوه ��م دور امل�س ��نني وال يزورونهم ويقدمون
لهم �أي �ش ��يء ويرتكون �أم ��ر رعايتهم للجمعيات
�أو للدول ��ة وه ��ذا ال يعو�ض حن ��ان الأوالد لأهلهم
الذين يحت�ضنوهم ب�ص ��ورة طبيعية وفق �شريعة
اهلل والدي ��ن والقانون واحلم ��د هلل �أنه يف لبنان
نعتز ب ��دور اجلمعي ��ات االجتماعية والإن�س ��انية
والرعاية للأطف ��ال والكبار والأمه ��ات �إن كانوا
م�سنني �أو غري م�سنني.
وم ��ن ناحية �أخرى نظ ��ر ًا لأهمي ��ة تطبيق قانون
حق امل ��ر�أة ب�إعطاء اجلن�س ��ية ل�ل��أوالد هذا �أمر
�ض ��روري حلماية الأ�س ��ر من التفكك والت�شرذم
لأن اجلن�س ��ية تعزز دور التوا�ص ��ل بني الأ�سر يف
الوطن الأم لبنان وبني الأ�س ��ر يف بالد االغرتاب
مث�ل ً�ا فبنات ��ي منه ��م مرتبط ��ون ب�أزواجهم من

• هن����اك هواج�����س كث��ي�رة تواج����ه الأم
لناحية عالقاته����ا بالأ�سرة وخا�صة بظل
دخ����ول ال�صدي����ق اجلدي����د (الإنرتن����ت)
للأ�س����رة لدرجة و�صف����ه بال�شريك امل�ؤثر
وامل�سيطر لعدة �أمور ما هو ر�أيك؟
�أكيد هن ��اك هواج�س كثرية تواج ��ه الأم لناحية
عالقتها بالأ�سرة بظل وجود الإنرتنت لأنه يدخل
كل بي ��ت دون ا�س ��تئذان �إ�س ��و ًة بكل الف�ض ��ائيات
وثقافة الغرب وتقاليده دخلت كل منزل وكل �أ�سرة
فهنا مكمن اخلوف من هذا الغزو فاملطلوب من
الأم �أن تلعب دور ًا مميز ًا .ميكنها من ال�س ��يطرة
عل ��ى ه ��ذا الواقع امل�س ��تجد مبعنى من ��ح الطفل
احلرية يف االطالع عل ��ى معلومات مفيدة ميكن
اال�ستفادة منها ومراقبته لعدم الوقوع مب�شاهدة
برامج تُف�س ��د عقل ��ه وتذهب ب ��ه �إىل �أبعد املدى
خ ��ارج التقاليد ال�ش ��رقية ومبادئها .بالرغم من
�أن ثورة التكنولوجيا الع�صرية لها عدة حما�سن
مفي ��دة ت�س ��اعد كل النا�س على العل ��م واملعرفة.
ه ��ذا ال مينع م ��ن فر�ض رقابة ذاتية .و�أ�ض ��افت
ال�سيدة رجا:
 �أنه بالرغم من امل�شاغل الكثرية التي تفر�ضهاظروف وم�ستجدات احلياة الع�صرية لكل �إن�سان
له ظروفه وم�ش ��اغله هذا الأمر الذي ي�س ��هم يف
االبتعاد عن الأ�سرة نوع ًا ما ويقدر عن الأم وعن
الأب والأهل ب�شكل عام.
وعل ��ى الأم �أن تلعب دور ًا خا�ص� � ًا ملواكبة حداثية
الع�ص ��ر والعم ��ل على متت�ي�ن عالقتها ب ��الأوالد
والأه ��ل والعم ��ل �أي�ض� � ًا على م�س ��اعدتهم يف كل
�ش ��اردة ...وواردة حت ��ى ال ينف ��رد الطف ��ل يف
رغبات ��ه دون رقي ��ب وال ح�س ��يب ...وتتحمل الأم
ومعها الأب كامل امل�س�ؤولية يف امل�ستقبل .و�أكدت
ال�س ��يدة رجاء يف �س ��ياق حديثها ،ب�أنها مرتاحة
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لقاء
جد ًا لو�ض ��ع �أ�سرتها واحلمد هلل لأن �أ�سرتها على
عالق ��ة جيدة جد ًا معها وم ��ع �أبيهم بالرغم من
تواجده ��م خ ��ارج لبنان .وكانت منا�س ��بة “عيد
الأم” منا�سبة ق ّيمة جد ًا بالن�سبة يل لأنها جمعت
كل الأ�س ��رة واحتفلنا مع� � ًا بهذا العيد وقدموا يل
الهداي ��ا الق ّيمة ،والأحفاد كان ح�ض ��ورهم لهذا
العي ��د جمي ��ل ج ��د ًا له �أك�ث�ر من معن ��ى عندي،
و�ش ��عرت بال�س ��عادة الكامل ��ة له ��ذا احلفل الذي
ميكن و�صفه بعيد العائلة والأم والأب والأحفاد،
وح�س ��ن
لأن ��ه عيد املحب ��ة والرحمة والإن�س ��انية ُ
الرتبي ��ة واالختب ��ار لقيم ��ة دور الأم اجلام ��ع يف
عيدها.
وق ّدم يل باملنا�س ��بة ابني حممد هدية ق ّيمة جد ًا
لأنه ��ا حتمل ا�س ��م اهلل ور�س ��وله الك ��رمي حممد
مر�صعة بالأملا�س.
(�صلى اهلل عليه و�سلم) ّ
و�أ�ض ��افت ال�س ��يدة رجاء :ب�أنها تتمنى لأ�س ��رتها
والأحفاد ال�سرتة يف الدنيا والآخرة و�أن يوفقهم
اهلل ب ��كل �أعماله ��م وحياتهم و�أن تك ��ون حياتهم
�سعيدة هذا كنز بالن�سبة يل كبري وذرفت الدموع
جمدد ًا عندما تذكرت والدتها و�أتت على ذكرها
يف �سياق احلديث عدة مرات.
كلم ��ة �أخرية نن�ص ��ح الأمه ��ات والآب ��اء والأوالد
�أن يكون ��وا دائم� � ًا مت�ض ��امنني مت�آلف�ي�ن حمبني
للأ�سرة ،خا�صة لدور الأم لأن الأم غالية جد ًا ال
ميكن �إيفاءها حقها ملا قدمته لأوالدها و�أ�س ��رته
و�أهلها وجمتمعها.

فهي القادرة على توجيه ومنح الأ�س ���س والتعليم
والقِ ي ��م والأخالق من خ�ل�ال الرعاية واحلماية
�إ�ض ��افة �إىل امل�س ��اعدة يف بناء �شخ�ص ��ية الفرد
ال ��ذي يتك ��ون من ��ه املجتم ��ع ولفت ��ت �إىل نقط ��ة
�أ�سا�سية تتوجه منها �إىل كل فتاة ترغب بالزواج
�أن حت�سب �ألف ح�ساب لهذه اخلطوة قبل الزواج
لأن �إجناب الأطفال م�س�ؤولية وطنية واجتماعية
لأن الأوالد م�س� ��ؤوليتنا وبالأخ� ��ص الأم لأن ه ��ي
الأ�سا�س يف بناء الأ�س ��رة و�سر وجود الإن�سان يف
هذه الدنيا كما �أو�ص ��ى الر�س ��ول الكرمي بالقول
“�أمك ثم �أمك ثم �أباك”.

ال�سيدة �أ�سمى بلويل ديراين
وللي ��وم الثالث عل ��ى التوايل تاب ��ع فريق جملتنا
ب�إج ��راء املقابالت مبنا�س ��بة عي ��د الأم يف يومه
الأخ�ي�ر ف ��كان اللقاء مع ال�س ��يدة �أ�س ��مى بلويل
ديراين العائدة من ال�س ��فر بعد م�شاركتها بعدة
م�ؤمت ��رات ومنا�س ��بات تخ� ��ص امل ��ر�أة العربي ��ة
ودوره ��ا الفاعل والفع ��ال يف املجتمعات العربية
والدولية.
و�أجرينا معها احلديث التايل:
بداية كل عام و�أنتم بخري.
ع ّرفت عن نف�س ��ها ال�س ��يدة �أ�سمى بلويل ديراين
املت�أهلة من توفيق حممد الديراين مدير �إقليمي
�سابق “لفرن�سا بنك” �أم لولدين الدكتور �سامر
الديراين ودور �آخر �أ�س ��تاذ للمو�سيقى يف ثانوية
املقا�ص ��د وابنت ��ي رىل الديراين زوج ��ة الدكتور
�أ�سامة الديراين.
كم ��ا هو معروف �أ�س ��مى الديراين النا�ش ��طة يف
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السيدة أسمى بلولي ديراني

العمل االجتماعي منذ عام  1980فكان لها عدة
مبادرات قبل وبعد دخولها العمل االجتماعي يف
عم ��ر مبكر ويف نف� ��س الوقت با�ش ��رت يف العمل
التج ��اري ميداني� � ًا كممار�س ��ة وجتارة الألب�س ��ة
الن�س ��ائية الأوروبي ��ة ،و�س ��اهمت يف العدي ��د من
امل�ؤمت ��رات دفاع ًا عن حقوق امل ��ر�أة و�أهمها كان
لها ال ��دور يف عدة جماالت دعم ح�ص ��ول املر�أة
وو�ص ��ولها �إىل �أعلى املراتب والكوتا الن�سائية يف
احلق ��ل الإجتماعي وال�سيا�س ��ي .وكان لها الدور
الأ�سا�س ��ي وامل�س ��اهم يف ت�أ�س ��ي�س العدي ��د م ��ن
اجلمعيات التي متار�س العمل االجتماعي بهدف
حت�سني وتطوير دور اجلمعيات واملر�أة .و�أ�شارت
يف حديثها �أنها كانت نائبة رئي�س جمعية �أرتيزانا
يف �صيدا واجلنوب حتى �سنة .2009

• م����اذا يعن����ي ِ
لك عي����د الأم وماذا تعني
هذه املنا�سبة ب�شكل عام؟
الأم هي قبل كل �شيء الكائن الوحيد الذي حظي
بتو�ص ��ية من الأديان والكتب ال�س ��ماوية وخا�صة
الدين الإ�س�ل�امي فلق ��د حظيت مب ��ا مل تنله �أي
�أم م ��ن احل�ض ��ارة الغربية على م�س ��توى املكانة
والقيمة املعنوية والإن�س ��انية واالجتماعية كخيار
�إلزام ��ي مطلق لغر�ض االح�ت�رام والقيم والدين
الإ�س�ل�امي �أعط ��ى الأم �أعل ��ى املرات ��ب وك� � ّرم
اهلل امل ��ر�أة “الأم” يف �أك�ث�ر م ��ن �آي ��ة يف القر�آن
الك ��رمي .لأن الأم متثل الينب ��وع والعطاء واملحبة
وهي �أ�س ��ا�س يف �صناعة الإن�سان وامل�ستقبل فهذه
الأ�س�س را�سخة يف كل خيارات البيئة الإ�سالمية
والعربية التي منها ينطلق الإن�سان العربي.

• كيف يحتفل الأوالد بعيد الأم؟ وكيف
تق ّيمني واق����ع حال الأطفال ما بني جيل
املا�ضي وجيل احلا�ضر؟
ت ��رى ال�س ��يدة �أ�س ��مى �أن يف هذا الزمن �أ�ص ��بح
الإح�س ��ا�س بعي ��د الأم جمرد مظاه ��ر اجتماعية
و�إن كان بق ��در وه ��ذا الواقع الذي نراه ونلم�س ��ه
عل ��ى الأر�ض .ولكن لي�س هذا ما تنتظره الأم من
الأوالد فب�إم ��كان الأوالد من خ�ل�ال كلمة حلوة �أو
تق ��دمي هدية ب�س ��يطة تع�ب�ر عن حمبته ��م لها ال
ب ��ل يكفيه ��ا الكلمة احلل ��وة والبع�ض يفك ��ر وك�أن
واجبه ��م املقد� ��س جت ��اه الأم يتوق ��ف عن ��د هذا
احلد .ف�أنا �أدعو يف هذه املنا�سبة الدولة اللبنانية
�إىل تخ�ص ��ي�ص جدار خا�ص كلوحة تذكارية لكي
ن�س ��جل عليها �أ�سماء كل �أ�سماء الن�ساء العامالت
املقاوم ��ات املنا�ض�ل�ات يف �س ��بيل جمتمعه ��م
و�أ�س ��رهم خا�ص ��ة الأم اللبناني ��ة الت ��ي قدم ��ت
�أوالدها ال�ش ��هداء فداء للأر�ض والوطن هذه هي
الأم بالن�سبة يل الأم العطاء والإخال�ص.
باملقاب ��ل هن ��اك �أم لبناني ��ة ال تق ��وم بواجباتها
املقد�س ��ة جتاه عائلتها فهناك مدار�س و�أ�ساتذة
ومدر�س ��ون ي�ش ��تكون من غياب �أه ��ايل الأطفال
عن جل ��ان الأهل اللجان املعني ��ة بتوجيه ورعاية
الأطف ��ال باملدار�س والتي تعترب همزة و�ص ��ل ما
بني الأهل يف اخلارج واملدر�سة يف الداخل ملتابعة
�ش� ��ؤون الط�ل�اب م ��ن كاف ��ة النواح ��ي الرتبوية
والرعاية والإ�شراف االجتماعي.
�إن �س� ��ألت الأم ع ��ن �س ��ر هذا الغي ��اب تقول لك
باللهجة اللبنانية “م�ش فا�ض ��ية م�شغولة” عذر
�أقب ��ح م ��ن ذنب .ولك ��ن بالن�س ��بة يل ومن خالل
�أدواري االجتماعي ��ة ميكنني �أن �أقول �أن املجتمع
ال�ص ��يداوي بخري واحلمد هلل و�إن �سجلنا بع�ض
املالحظات يف هذا احلديث اليوم.

�أن ��ا عل ��ى يقني م ��ن خ�ل�ال معرفت ��ي وقربي من
النا� ��س �أن الأم التي تقوم بدورها ك�أم على �أكمل
وجه تنجب �أطفا ًال �صاحلني و�شباب وبنات وقادة
ور�ؤ�ساء يف امل�ستقبل �أمثال الرئي�س ال�شهيد رفيق
احلري ��ري وال ��وزراء و�أهم املهند�س�ي�ن والأطباء
واملدر�س�ي�ن والفنانني الخ ...يف �صيدا واجلنوب
ويف كل لبن ��ان ب�ش ��كل ع ��ام لأن الأم ال�ص ��احلة
املخل�ص ��ة لدينها ووطنها تنجب وتر�س ��م �أ�س ���س
م�سار احلياة الب�شرية.
لأن و�ض ��ع الأ�س ���س ال�سليمة وال�ص ��حيحة متكن
املجتم ��ع م ��ن بن ��اء نف�س ��ه بنف�س ��ه بالتكاف ��ل
والت�ض ��امن م ��ا بني املجتم ��ع املدين وال�سيا�س ��ي
وخري دليل عندما ا�ستطاع الرئي�س ال�شهيد رفيق
احلريري تكوين نف�س ��ه يف ال�س ��عودية من خالل
الأعمال وامل�شاريع �س ��اعد لبنان و�صيدا حتديد ًا
ب�أب ��دع املبادرات اخل�ّي�رّ ة لدع ��م كل القطاعات
وامل�ؤ�س�س ��ات الرتبوية واالجتماعية التي �أ�سهمت
برفع م�س ��توى الإن�سان �إىل �أ�س ��مى و�أرقى درجة
ميكن و�ص ��فها .وميكننا الق ��ول �أنه حتمل العبء
الكبري املثقل بالهموم عن الدولة اللبنانية خالل
فرتة �إعادة بناء لبنان بعد احلرب.
و�ص ��راحة قالت ال�سيدة �أ�س ��مى باللهجة العامية
ب�أن ��ه “حتمل كاف ��ة هموم اجلمعي ��ات من خالل
تق ��دمي امل�س ��اعدات االجتماعي ��ة �إىل جان ��ب
اخلي ��ارات الرتبوي ��ة املتقدمة وكان ��ت �إىل جانبه
ال�س ��يدة بهية احلريري تتابع �أدق التفا�ص ��يل من
ناحي ��ة الإ�ش ��راف واملتابعة .هذا التع ��اون القّيم
لأبناء املدينة له دور فاعل وهام وكبري ال مثيل له
يف اخلارج لأنه نابع من منطلق الإميان بالعقيدة
والدين والتقاليد وامل�شاعر الإن�سانية التي ترعرع
عليها ون�ش�أ منذ نعومة �أظافره .باال�ضافة لوجود
م�س ��لمني وم�س ��يحيني �ش ��كلوا خلي ��ة نح ��ل لدعم
املجتم ��ع اللبن ��اين والعربي بعيد ًا ع ��ن الطائفية
واملذهبي ��ة لأن ر�أ� ��س احلكمة هو العن ��وان الذي
تنطلق منه كل اجلمعيات ب�شكل عام حتت عنوان
واحد بناء الأ�س ��رة وحمايته ��ا وتعزيز دورها من
خالل الرتابط الأ�س ��ري يف �سبيل نه�ضة املجتمع
ومنه االنطالق نحو جمتمع الأمة.
• هن����اك هواج�����س كث��ي�رة تواج����ه الأم
لناحية عالقاته����ا بالأ�سرة وخا�صة بظل
دخ����ول ال�صدي����ق اجلدي����د (الإنرتن����ت)
للأ�س����رة لدرجة و�صف����ه بال�شريك امل�ؤثر
وامل�سيطر لعدة �أمور ما هو ر�أيك؟

�أكي ��د الهواج�س عند الأم كثرية بالن�س ��بة لوجود
الإنرتنت املنت�ش ��ر ب�ش ��كل وا�س ��ع يف كل الأقطار
والع ��امل .والأم عليه ��ا يف خ�ض ��م ه ��ذا التط ��ور
املعروف بع�ص ��ر احلداثة والتكنولوجيا �أن تكون
واعي ��ة ومدرك ��ة للمخاطر التي تنجم عن �س ��وء
ا�ستعمال هذا ال�صديق وفق الو�صف .ميكن للأم
اال�ستفادة من الإنرتنت من خالل التوفيق ما بني
م ��ا هو مطل ��وب للعلم واملعرفة م ��ن كل النواحي
الرتبوي ��ة والوثائقي ��ة والدرا�س ��ات والأبح ��اث
املفيدة وبني ما هو م�ض ��ر وم�سيء للأ�سرة ب�شكل
عام هنا �أهمي ��ة دور الأم يف التوجيه ال�ص ��حيح
حلماية �أ�س ��رتها م ��ن خماطر هذا االنت�ش ��ار �إن
كان هذا االنت�شار ي�سبب عامل �أ�سا�سي يف عملية
التفكك الأ�س ��ري .ن�ستطيع �أن جنزم �أن دور الأم
ه ��ام يف هذا املجال مل�س ��اعدة الأ�س ��رة يف ت�أمني
املطالب املدر�س ��ية واملعاهد التي تواكب ع�ص ��ر
احلداثة.
هن ��ا �س ��ر النج ��اح يف حماي ��ة الأ�س ��رة وتنظيم
الأدوار.
• ويف اخلت����ام ه����ل ميك����ن لن����ا معرف����ة
بع�����ض الأخبار ع����ن ن�شاطات����ك اجلديدة
وم����اذا ع����ن �سف����رك �إىل م�ص����ر وم����ا ه����و
هدف الزيارة؟
�أجاب ��ت ب�أنه ��ا لب ��ت دعوة ح�ض ��ور ه ��ذا امل�ؤمتر
يف القاه ��رة العائ ��د للمعه ��د العرب ��ي للتخطيط
“الكوي ��ت” وم�ش ��اركة منظم ��ة العم ��ل الدولية
واملنظم ��ة العربي ��ة للتنمي ��ة بالتعاون م ��ع البنك
الإ�سالمي للتنمية حتت عنوان تراجع ن�سبة القيم
يف العامل العربي وعنوان دور ال�ش ��باب واملر�أة يف
التنمية العربية و�س ��بب هذا الرتاجع وجود خلل
وثغرات ي�سبب تراجع دور املر�أة العربية نوع ًا ما
وال�ش ��باب العربي وناق�ش ��نا على مدى ثالثة �أيام
بالتحديات وبدائل ال�سيا�سات.
واحت�س ��اب املكا�س ��ب للمر�أة وال�ش ��باب واملجتمع
يف الع ��امل العرب ��ي و�آخره ��ا ظاه ��رة البطال ��ة،
وكان هن ��اك كلم ��ة ممي ��زة للوزيرة ريا احل�س ��ن
�ألقته ��ا بالنياب ��ة عنه ��ا الآن�س ��ة فادي ��ة املبي� ��ض
الب�س ��اط ذك ��رت فيها كافة املوا�ض ��يع التي يجب
معاجلتها على امل�س ��توى العربي الأع�ض ��اء الذين
مثلوا لبن ��ان يف هذا امل�ؤمتر نائبتي الرئي�س هيام
وجنوى رم�ض ��ان والأديبة �إقبال ورئي�س ��ة اللجنة
االجتماعي ��ة يف املجل� ��س الن�س ��ائي �أ�س ��مى بلويل
ديراين.
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رئي�سة جلنة �أمهات لبنان جميلة اخلطيب لـ “�صيدا عرب التاريخ”:

ن�سعى �إىل تفعيل دور الأم يف حتمل م�س�ؤولياتها املبنية على
تنمية القدرات واملهارات احلياتية الإن�سانية واالجتماعية
هي غري را�ضية متام ًا عن واقع املر�أة اليوم العتبارها �أن هناك كفاءات كثرية مل ت�أخذ فر�صتها بعد .لذلك تدعو الن�ساء �إىل م�شاركة فاعلة يف االنتخابات
البلدية القادمة.
تهوى الر�سم ،وت�ستمتع باملو�سيقى ،وتقر�أ الكتب والروايات ذات امل�ضمون البعيد عن الفل�سفة لأنها م�ؤمنة بالواقع.
تعي�ش كل يوم بيومه ،وجمرد �أن تلقاها ت�س ��تقبلك بحفاوة ت�ش ��عر معها وك�أنك مع �أخت لك ،تتحدث ب�ص ��راحة وعفوية دون �أي تردد لأنها تقول وتفعل ما
ت�شعر به.
“ �صيدا عرب التاريخ” �إلتقتها يف منزلها فكان حوار من القلب �إىل القلب مع رئي�سة جلنة �أمهات لبنان جميلة اخلطيب ،نورده بحرفيته:
• من هي ال�سيدة جميلة اخلطيب؟
“ �أن ��ا م ��ن �إقليم اخل ��روب ،منطقة �ش ��حيم والدي
املرح ��وم �أنور اخللي ��ل وعائلتي م�ؤلفة م ��ن � 6أخوة.
ت ��ويف منهم اثنني� ،أخ ا�ست�ش ��هد خ�ل�ال حرب 1975
كما ا�ست�ش ��هدت �أختي يف العام  .1989وقد تزوجت
يف العام  1959من املهند�س منري اخلطيب”.
• ماذا عن ذكريات الطفولة؟
” كن ��ت طفل ��ة هادئة ج ��د ًا ،وحمبة ،وكن ��ت دوماً
�أخ ��اف عل ��ى �أخوت ��ي ف� ��إن ذهبن ��ا مب�ش ��وار ترينني
�أه ��رع للإم�س ��اك ب�أيديهم خماف ��ة �أن يقعوا .و�أذكر
يوم� � ًا كنا قد �س ��كنا يف منطقة زحلة حيث تعر�ض ��ت
الوال ��دة حلادث ��ة ا�ض ��طرت على �أثره ��ا �أن تبقى يف
بريوت للعالج ،عندئذ حتملت امل�س� ��ؤولية كاملة ملدة
�ش ��هر تقريبا .فكنت �أنا التي تهتم باملنزل وب�أخواتي
ال�ص ��غار كوين كنت �أكرب منهم �سن ًا علم ًا �أن عمري
يومها مل يتجاوز الثماين �سنوات”.
اللقاء الأول
• كيف مت اللقاء الأول مع “ال�شريك”؟
 “ كان يدر� ��س يف �أم�ي�ركا وق ��د غ ��اب هناك مدةالع�ش ��ر �س ��نوات ،وكنت يومها �ص ��غرية ،لكن عندما
ع ��اد عل ��ى الوطن كان ي�ت�ردد �إىل منزلنا وال �س ��يما
�أن الوال ��د كان رج�ل ً�ا �سيا�س ��ي ًا وبيتن ��ا كان مفتوح ًا
للجمي ��ع .وهكذا ،بد�أ يرتدد عل ��ى املنزل ،وهو يعترب
م ��ن الأقرباء لكن م ��ن بعيد .فتم التع ��ارف ،و�أذكر
�أنني كنت �أطلب منه �أن ي�ساعدين يف بع�ض الدرو�س
وخ�صو�ص ًا مادة الريا�ضيات”.
• ماذا عن الأوالد؟
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” لقد رزقت بثالثة بنات و�صبي وجميعهم اجتهوا�إىل جمال الهند�سة ،كل تبع ًا مليوله”.
• وراء كل رج���ل عظيم امر�أة ،ونحن نعلم
�أن���ك �ساهم���ت ب�شكل فاعل يف دع���م املهند�س
من�ي�ر اخلطي���ب ال�سيم���ا لو�صول���ه �إىل
مرك���ز نقي���ب املهند�س�ي�ن يف لبن���ان ،فما هو
تعليقك؟
“احلقيق ��ة �أنني دعمته ب ��كل ما للكلمة من معنى.
وه ��ذا الكالم �أقول ��ه دون �أي خلفية “غ ��رور” ،ف�أنا
بطبعي معطاءة �أي لدى التزامي ب�أي م�س�ألة علي �أن
�أفيها حقها لذلك عندما قرر خو�ض هذه “املعركة”
حاول ��ت �أن �أوفر له املناخ املالئم �س ��واء يف املنزل �أو
خارجه .كما كنت �أ�ش ��اركه و�أرافقه يف كل اللقاءات
والندوات التي ت�صب �ضمن هذا الهدف”.
• ما الذي دفعك �إىل خو�ض جمال الن�شاط
الإجتماعي؟

” دخل ��ت �إىل “جلن ��ة الأمه ��ات” يف العام 1979
كم�س� ��ؤولة عن العالقات العامة ويومها كانت رئي�سة
اللجن ��ة ال�س ��يدة ماجدة كب ��ارة رحمه ��ا اهلل ،وكنت
فاعلة ج ��د ًا من خ�ل�ال العالق ��ات الإجتماعية التي
كن ��ت �أملكه ��ا من خ�ل�ال حميط العائل ��ة وزوجي يف
�آن مع ��ا مما خولني �أن �أجل ��ب العديد من التربعات
وامل�ساعدات لـ “اللجنة”.
وبعد �أن توفيت ال�س ��يدة ماجدة كبارة� ،أخذت نائبة
الرئي�س ��ة فريال اخلطي ��ب مكانها مل ��دة معينة .بعد
ذلك مر�ض ��ت ال�س ��يدة فري ��ال ومل يع ��د مبقدورها
متابع ��ة ه ��ذه امل�س� ��ؤولية ،عندئ ��ذ تر�أ�س ��ت “جلن ��ة
الأمهات يف لبنان”.

زاهية قدورة
وهنا ال بد �أن �أ�شري �إىل �أنني ع�ضو �أي�ضا يف “احلركة
العاملي ��ة للأمهات” وهذه جمعية جديدة ت�أ�س�س ��ت
من ��ذ خم� ��س �س ��نوات وله ��ا مقع ��د يف هيئ ��ة الأمم
املتحدة ،و�أي�ض ��ا �أ�ش ��غر من�صب م�س� ��ؤولة العالقات
العامة يف هذه “اجلمعية”.
• هل كان لديك مثال �أعلى حتتذين به؟
 “ منذ ال�ص ��غر ،كان ي�س� ��ألني دوم� � ًا الوالد ،ماذاتريدين �أن تفعلي عندما تكربين ،فكنت �أبادره فور ًا:
“�أود �أن �أك ��ون مثل ال�س ��يدة زاهية قدورة” .وكنت
�أعلم �أن لديها جمعية نا�ش ��طة يف العمل االجتماعي
كما �أنها كانت عمي ��دة يف كلية الرتبية .وكانت دوم ًا
ت�أت ��ي �إىل منزلن ��ا .و�ص ��دقيني منذ �أن كن ��ت طفلة
انبهرت بن�ش ��اطها وعملها .ويومها �شعرت �أن املر�أة
هكذا يج ��ب �أن تكون ،مما دفعن ��ي جمرد �أن كربت
وتزوجت �إىل خو�ض هذا املجال”.

اللبنانية األولى وفاء سليمان ووفد “ لجنة األمهات”

جلنة الأمهات
• لو تعطينا ملحة عن “ جلنة الأمهات يف
لبنان و�أبرز �أهدافها؟
” ت�أ�س�س ��ت جمعي ��ة “ جلن ��ة الأمه ��ات يف لبنان،
مبوجب العلم واخلرب عام  1960مببادرة من نخبة
�سيدات لبنانيات �شعرن بحاجة للتعبري عن تقدير،
خا�ص ��ة جتاه “ الأم” وهكذا كان ��ت البداية ب�إحياء
�أول عيد للأم يف لبنان يف � 21آذار  1957كما �أقرته
جامعة الدول العربية.
وت�ؤم ��ن “جلنة الأمهات يف لبن ��ان” بقدرة وواجب
الأم يف الت�أثري الإيجابي على العائلة .وهذا املنطلق،
تعمل اللجنة على رفع م�س ��توى الأم اللبنانية �صحي ًا
وثقافي ًا واجتماعي ًا .و�ص ��و ًال �إىل خلق جو �صحي يف
العائلة ومن ثم يف املجتمع للن�شىء واملواطنني.
�أما بالن�سبة للأهداف ،فمنذ انتهاء احلرب املدمرة
التي ا�ستمرت  17عام ًا ،تعترب جلنة الأمهات �أن من
�أهم �أهدافها الآتية وامل�ستقبلية ،تتغري ثقافة �إعادة
بناء الإن�س ��ان وت�أهيل ��ه ،وبث روح الإلف ��ة والوحدة
والتع ��اون ب�ي�ن املواطن�ي�ن وت�س ��عى جلن ��ة الأمهات
�إىل تفعي ��ل دور الأم يف حتمل م�س� ��ؤولياتها املختلفة
املبني ��ة عل ��ى تنمية الق ��درات وامله ��ارات احلياتية
والإن�سانية واالجتماعية.
• وماذا عن الن�شاطات؟
“ هن ��اك العديد من الن�ش ��اطات منه ��ا الثقافية،
الرتبوية الإجتماعية والفنية �أهمها:
 �إ�ض ��افة الن ��دوات ال�ص ��حية والإجتماعي ��ةوالبيئية..
 �إن�شاء مكتبة للأوالد.. �إقامة حفالت ترفيهية ... �إقامة خميم �صيفي للأوالدهذا ،بالإ�ض ��افة لإقامة معار�ض للإ�ش ��عال اليدوية
واحلرفي ��ة ت�ش ��جيعا للمه ��ارات و�إب ��رازا للفن ��ون

خالل تكريم الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة

اللبنانية العريقة.
كذل ��ك ،هن ��اك حمالت تلقي ��ح وطبابة وا�س ��تقبال
للمر�ضى يف م�ستو�ص ��فات “اللجنة” تتم ب�إ�شراف
�أطباء متطوعني...

املر�أة اللبنانية

الرجل لي�س �أف�ضل
• �إىل �أي مدى ت�شجعني املر�أة على خو�ض
الإنتخابات البلدية؟
“ �أ�شجعها  %100وال �سيما �أن املر�أة موازية للرجل
يف هذا املجال .فهو لي�س �أف�ضل منها على الإطالق.
فلتخو�ض املعركة وتثبت ذاتها لتقوم بدورها يف هذا
املجتمع”.

• كيف تقيمني واقع املر�أة اللبنانية ،وهل
�أنت را�ضية عن دورها؟
“ ل�ست را�ضية �إطالق ًا ،لأن املر�أة اللبنانية تتمتع
بكفاءات عالي ��ة وعالية جد ًا ،لكنها مع الأ�س ��ف ما
ت ��زال مقيدة وكلم ��ا تقدمت خطوة ن ��رى من يقف
يف طري ��ق تقدمه ��ا لذلك عليه ��ا �أن تكثف جهودها
لتتخطى كل هذه احلواجز والعقبات.
ويف ه ��ذا املج ��ال الب ��د �أن �أتط ��رق �إىل مو�ض ��وع
اجلن�س ��ية وحق �إعطاء امل ��ر�أة اجلن�س ��ية لأوالدها،
لأن هناك �إذ ً
الال لها يف هذه الق�ض ��ية� .إ�ض ��افة �إىل
مو�ض ��وع “الكوتا” الن�س ��ائية ،ف�إن نظرنا يف الدول
العربي ��ة املحيطة بنا نلحظ �أن هن ��اك قرارات من
القيادة العليا كي تتبو�أ املر�أة �أهم املنا�صب ومتار�س
دورها القيادي.
لكن نحن مع الأ�سف ،ال زلنا نرف�ض �أن تكون املر�أة
�ص ��احبة الق ��رار ،لذل ��ك نح ��ن نحت ��اج �إىل قوانني
تكر�س هذه امل�س ��الة لن�سمح للمر�أة مبمار�سة دورها
وحقها ،فليرتكوا لها ف�س ��حة �أمل �ص ��غرية ،لأن �أي
بلد يف العامل ال يتقدم ويتطور �إال مب�ش ��اركة الرجل
واملر�أة مع ًا”.
�أكتفي بالعمل الإجتماعي

• واملو�سيقى؟
ً
“ �أحب �أن ا�ستمع كثريا للمو�سيقى العربية ال�شرقية
الأ�صيلة ،كما �أ�س ��تمتع ب�سماع املو�سيقى الكال�سيكية
وبني ح�ي�ن و�آخر �أ�س ��تمع �إىل مغني الأوبرا ال�ش ��هري
“بافاروتي”.

• ه����ل فك����رت يوم����اً بدخ����ول املع��ت�رك
ال�سيا�سي؟
“�أخ ��ي زاه ��ر ه ��و م ��ن يت ��وىل ه ��ذه امل�س� ��ألة� ،أما
بالن�س ��بة يل ف�أنا �أكتفي ب�أن �أكون نا�شطة يف العمل
الإجتماعي .لكن ال�سيا�س ��ة �أتركها جانبا لأن زاهر
هو من يقود هذه “الدفة”.

• ختام���اً ،مباذا تتوجهني للمر�أة اللبنانية
عموماً؟
“ �أمتنى لكل ام ��ر�أة لبنانية التطور والتقدم وزيادة
امل�شاركة يف القرار ال�سيا�سي ،كما �أمتنى لكل مواطن
�أن ينعم بال�سالم والطم�أنينة والإ�ستقرار والبحبوحة
يف هذا الوطن”.

• ماذا عن الهوايات؟
“ كانت لدي العديد من الهوايات كالر�س ��م و�ص ��ياغة
املجوه ��رات وقد �ش ��اركت يف العديد من املعار�ض لكن
من ��ذ ا�ست�ش ��هاد الرئي�س رفي ��ق احلري ��ري رحمه اهلل
والأحداث التي تبعت ذلك ،مل �أعد �أ�شعر ب�أي رغبة كما
�أنه مل يعد عندي �أي �صرب ملمار�سة هذه الهوايات”.
• واملطالعة؟
ً
“�أقر�أ كثري ًا ،خ�صو�ص� �ا الق�ص ���ص ذات امل�ضمون
لكنن ��ي بعيدة ج ��د ًا ع ��ن ق ��راءة الكتب الفل�س ��فية،
واف�ضل عليها الروايات الفرن�سية”.
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م�صر �أول من �أطلقت الإحتفال بعيد "الأم" يف الـ 21من �آذار
ب�سبب ر�سالة من "�أم" ت�شكو جفاء �أوالدها
"�صيدا عرب التاريخ" ت�ستطلع �آراء الأبناء بهذه املنا�سبة وتك�شف عن هداياهم
حتقيق مريا

يزعم بع�ض امل�ؤرخني �أن عيد الأم كان قد بد�أ عند الإغريق يف احتفاالت عيد الربيع ،وكانت هذه االحتفاالت مهداة �إىل الإله الأم “ريا” زوجة
“ كرون����س” الإل���ه الأب ،ويف روم���ا القدمي���ة كان هناك  .وقد بد�أت الأخرية حوايل � 250سنة قبل ميالد امل�سيح عليه ال�سالم ،وهذه االحتفاالت
الدينية عند الرومان كانت ت�سمى “ هيالريا” وت�ستمر لثالثة �أيام من � 15إىل � 18آذار.
الأحد يف �إجنلرتا
وهو يوم �ش ��بيه باحتف ��االت عي ��د الأم احلالية،
ولكنه كان ي�س ��مى �أحد الأمهات �أو �أحد ن�ص ��ف
ال�ص ��وم ،لأنه كان يقام يف فرتة ال�ص ��وم الكبري
عنده ��م ،والبع� ��ض يق ��ول �إن االحتف ��االت التي
كان ��ت تقام لعبادة وتكرمي “�س ��يبل” الرومانية
ُب ّدلت من قبل الكني�سة باحتفاالت لتوقري وتبجيل
ال�س ��يدة مرمي ،وهذه العادة بد�أت بحث الأفراد
على زيارة الكني�س ��ة التابعني لها والكني�سة الأم
حم ّملني بالقرابني ،ويف عام  1600بد�أ ال�شباب
وال�ش ��ابات ذوو احلرف الب�سيطة واخلادمون يف
زي ��ارة �أمهاته ��م يف “�أح ��د الأمه ��ات” حمملني
بالهداي ��ا وامل�أكوالت ،هذا ع ��ن �إجنلرتا �أما عن
الواليات املتحدة الأمريكية فكانت هناك ق�ص ��ة
�أخرى.

الواليات املتحدة
�آنا .م .جارف�س)1948-1864 ( :
هي �ص ��احبة فكرة وم�ش ��روع جعل يوم عيد الأم
�إج ��ازة ر�س ��مية يف الوالي ��ات املتح ��دة ،فهي مل
تتزوج قط وكانت �ش ��ديدة االرتب ��اط بوالدتها،
وكان ��ت ابنة للدي ��ر ،وتدر�س يف مدر�س ��ة الأحد
التابعة للكني�سة النظامية “�أندرو” يف جرافتون
غ ��رب فرجيني ��ا ،وبع ��د م ��وت والدتها ب�س ��نتني
بد�أت ملة وا�س ��عة النطاق �شملت رجال الأعمال
وال ��وزراء ورجال الكوجنر� ��س ،لإعالن يوم عيد
الأم عطلة ر�س ��مية يف البالد ،وكان لديها �شعور
�أن الأطفال ال يق ��درون ما تفعله الأمهات خالل
حياته ��م ،وكان ��ت ت�أمل �أن يزيد ه ��ذا اليوم من
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�إح�س ��ا�س الأطف ��ال والأبناء بالأمه ��ات والآباء،
وتقوي الروابط العائلية املفقودة.

لكن ماذا عن البداية؟
قامت الكني�س ��ة بتكرمي �آنا جارف�س يف جرافتون
غرب فرجينيا وفالدلفيا وبن�سلفانيا يف العا�شر
من �أيار  ،1908وكانت هذه بداية االحتفال بعيد
الأم يف الواليات املتحدة.
وكان القرنف ��ل م ��ن ورود والدته ��ا املف�ض ��لة
وخ�صو�ص� � ًا الأبي� ��ض؛ لأن ��ه يع�ب�ر ع ��ن الطيبة
والنقاء والتحمل والذي يتميز به حب الأم ،ومع
مرور الوقت �أ�ص ��بح القرنفل الأحمر �إ�شارة �إىل
�أن الأم على قيد احلياة ،والأبي�ض �أن الأم رحلت
عن احلياة.
و�أول �إع�ل�ان ر�س ��مي عن عي ��د الأم يف الواليات
املتح ��دة كان غ ��رب فرجينيا والي ��ة �أوكالهوما
�س ��نة  ،1910ومع عام  1911كانت كل الواليات
املتحدة قد احتفلت بهذا اليوم ،ومع هذا الوقت
كانت االحتف ��االت قد دخلت كل من املك�س ��يك،
كن ��دا ،ال�ص�ي�ن ،الياب ��ان� ،أمري ��كا الالتيني ��ة
و�أفريقيا .بعد ذلك ،وافق الكوجنر�س الأمريكي
ر�س ��مي ًُا عل ��ى الإعالن عن االحتف ��ال بيوم الأم،
وذل ��ك يف العا�ش ��ر م ��ن �أي ��ار �س ��نة  ،1913وقد
اختري يوم الأحد الأول من �ش ��هر �أيار لالحتفال
بعيد الأم.

عيد الأم العربي
�أما يف البالد العربية فقد بد�أت فكرة االحتفال
بعي ��د الأم العرب ��ي يف م�ص ��ر على ي ��د الأخوان
“م�ص ��طفى وعل ��ي �أم�ي�ن” م�ؤ�س�س ��ي دار �أخبار

الي ��وم ال�ص ��حفية ..ح�ي�ن وردت �إىل علي �أمني
ذات ��ه ر�س ��الة م ��ن �أم ت�ش ��كو ل ��ه جف ��اء �أوالدها
و�س ��وء معاملته ��م له ��ا ،وتت� ��أمل م ��ن نكرانه ��م
للجمي ��ل ...وت�ص ��ادف �أن زارت �إحدى الأمهات
م�ص ��طفى �أمني يف مكتبه ...وحكت له ق�ص ��تها
التي تتلخ� ��ص يف �أنها تر ّملت و�أوالدها �ص ��غار،
فل ��م تتزوج،و�أوقفت حياتها عل ��ى �أوالدها لتقوم
ب ��دور الأب والأم ،وظل ��ت ترع ��ى �أوالده ��ا بكل
طاقتها ،حتى تخرج ��وا من اجلامعة ،وتزوجوا،
وا�س ��تقل كل منهم بحياته ،ومل يعودوا يزورونها
�إال على فرتات متباعدة للغاية ،فكتب م�صطفى
�أمني وعلي �أمني يف عمودهما ال�ش ��هري “فكرة”
يقرتحان تخ�ص ��ي�ص يوم للأم ،و�أ�ش ��ارا �إىل �أن
الغ ��رب يفعلون ذل ��ك ،و�إىل �أن الإ�س�ل�ام يح�ض
عل ��ى االهتم ��ام ب ��الأم ،فانهال ��ت اخلطاب ��ات
عليهم ��ا ت�ش ��جع الفك ��رة ،واق�ت�رح البع� ��ض �أن
يخ�ص�ص �أ�س ��بوع للأم ولي�س جمرد يوم واحد،
ورف�ض �آخرون الفكرة بحجة �أن كل �أيام ال�س ��نة
ل�ل��أم ولي� ��س يوم� � ًا واح ��د ًا فق ��ط ،لك ��ن �أغلبية
القراء وافقوا على فكرة تخ�ص ��ي�ص يوم واحد،
و�ش ��ارك الق ��راء يف اختيار ي ��وم � 21آذار ليكون
عي ��د ًا للأم ،وهو �أول �أيام ف�ص ��ل الربيع ،ليكون
رم ��ز ًا للتفت ��ح وال�ص ��فاء وامل�ش ��اعر اجلميلة...
واحتفل ��ت م�ص ��ر ب� ��أول عي ��د �أم يف  21مار� ��س
�س ��نة 1956م ..ومن م�ص ��ر خرجت الفكرة �إىل
البالد العربي ��ة الأخرى ..وقد اقرتح البع�ض يف
وقت من الأوقات ت�س ��مية عيد الأم بعيد الأ�سرة
ليكون تكرمي ًا للأب �أي�ض� � ًا ،لكن هذه الفكرة مل
تلق قبو ًال كب�ي�ر ًا ،واعترب النا�س ذلك انتقا�ص� � ًا
من حق الأم� ،أو �أن �أ�ص ��حاب فكرة عيد الأ�سرة

“ي�س ��تكرثون” عل ��ى الأم يوم ًا يخ�ص ���ص لها..
وحتى االن حتتفل البالد العربية بهذا اليوم من
خالل �أجه ��زة الإعالم املختلف ��ة  ..ويتم تكرمي
الأمهات املثاليات اللواتي ع�ش ��ن ق�ص ���ص كفاح
عظيمة من �أجل �أبنائهن يف كل �صعيد,
ه ��ذا الع ��ام ارت�أينا �أن ن�س ��لط ال�ض ��وء بطريقة
خمتلفة عل ��ى هذه املنا�س ��بة ف�أردن ��ا من خالل
�صفحات “�ص ��يدا عرب التاريخ” �أن نتعرف �إىل
مكنونات الأبناء ال�ص ��غار ،وماذا يعني لهم هذا
اليوم (� 21آذار) من م�شاعر وعواطف وبالتايل
م ��اذا يهيئ ��ون لأمهاته ��م م ��ن هداي ��ا ،كل على
طريقت ��ه وب�أ�س ��لوبه اخلا�ص ،فكان ��ت اللقاءات
التالية:

ال يكفي لو�صف
مميز ا ته ��ا
وم ��دى حب ��ي
ال�ش ��ديد له ��ا.
لذل ��ك فك ��رت
ب�أن ا�شرتي لها
ثوب ًا لأقدمه لها
يف هذه املنا�سبة كي تتذكرين يف كل مرة ترتديه
وليبقى عندها كذكرى.
ف�أنا بطبعي �أحب �أن �أهديها الأ�ش ��ياء التي تدوم
والتي ال تتخلى عنها ب�سهولة مثل العطر وما �شابه
ذلك فالثوب ب�إمكانها �أن ترتديه ل�سنوات بينما
العطر مبجرد انتهائه �ست�ضطر �إىل رميه.
و�أخ�ي�ر ًا �أقول لها “ كل عام و�أنت بخري يا �أجمل
�أم”.

�أنتظره بحما�س

يوم �إمتنان

• مل ��ى ف ��واز
تنتظ ��ر ه ��ذا
الي ��وم بحما�س
كبري ،تقول“ :
هذا اليوم يعني
يل الكثري لأنني
�أ�ستطيع خالله
�أن �أعرب لأمي عن مدة حبي و�إخال�صي لها ،فهي
التي �أوجدتن ��ي على هذه الدنيا ف�أنارت الطريق
�أمامي ،و�ض ��حت و�س ��هرت الليايل وهي ترعاين
وحتر�ص على �سالمتي .و�أنا مهما قدمت لها يف
هذه املنا�س ��بة لن �أرد لها ولو جزء ًا ب�سيط ًا مما
قدمت ��ه وما تزال تقدمه يل .لذلك كل ما �أمتناه
�أن يحفظها اهلل لتبقى دوم ًا بيننا و�إىل الأبد.
�أما بالن�سبة لتح�ضرياتي يف هذا اليوم ف�أنوي �أن
�آخذها �إىل مطعمها املف�ض ��ل حيث �س� ��أقدم لها
هدية عبارة عن عقد من الف�ض ��ة كان قد �س ��بق
و�أعجبها ،بالرغم �أن مال الدنيا ال ي�ساوي تعبها
لك ��ن ما ه ��ي �إال لفتة �ص ��غرية لأقول له ��ا ب�أنني
�أحبها جد ًا جد ًا”.

• علي قبي�سي
ب��دوره عرب عن
� �ش �ع��وره ب�ه��ذه
املنا�سبة،يقول:
ع�ي��د الأم ي��وم
�أخ� ��� �ص� ��� �ص ��ه
للتعب�ي�ر ع ��ن
علي ،فهي من
امتناين لوالدتي ،فف�ض ��لها كبري ّ
علمني ومن رباين عل ��ى الأخالق احلميدة ،هي
من �سهرت الليايل لرتعاين وتراين �أكرب �أمامها
يوم ًا بيوم.
وم ��ع اقرتاب موعد ه ��ذه املنا�س ��بة تريني دوم ًا
�أحت ��ار ماذا �س� ��أجلب له ��ا كهدية وال �س ��يما �أن
هدايا الدنيا ال تفيها حقها وتعبها .لذلك قررنا
هذا العام �أنا و�إخوتي �أن نفاجئها ب�سهرة عائلية
يف املنزل نقيمها احتفا ًال بها كونها بالن�س ��بة لنا
�أم مميزة بكل ما تعنيه الكلمة يف طياتها ،ونحن
�إن تعلمن ��ا معنى كلمة حب فهو بف�ض ��لها ،لذلك
�أكتفي �أن �أقول لها �أحبك يا �أمي”.

لكن ماذا عن لبنان؟

�أهم منا�سبة
• �ش ��ذا ب ��رو ت�ؤك ��د �أن � 21آذار ه ��و م ��ن �أه ��م
املنا�سبات بالن�سبة لها ،تقول  ”:ال يت�سنى للفرد
�أن يعرب لأمه عن حبه لها كل يوم لذلك ت�شكل هذه
املنا�سبة �أهمية كبرية بالن�سبة �إيل لأنني �أمتكن
م ��ن �أن �أخرب �أمي بكل مكنوناتي علم ًا �أن الكالم

مع كل وردة �أحبك
• جاد طبو�ش
ي ��رى �أن م ��ن
�أب�س ��ط الأمور
�أن يتوج ��ه
بال�ش ��كر لأم ��ه
يف هذا اليوم،

يقول� “ :أحر�ص �س ��نوي ًا على �أن �أعايد �أمي يف
هذه املنا�سبة لأ�ش ��كرها على جهدها ورعايتها
يل من خالل هدية ب�س ��يطة �أو بالأحرى رمزية
لأع�ب�ر له ��ا عن م ��دى حبي له ��ا وتقدي ��ري ملا
تقدمه لنا من جهد.
وهذه ال�س ��نة اخ�ت�رت �أن اق ��دم له ��ا باقة من
الزه ��ور لأق ��ول له ��ا م ��ع كل وردة � ”:أحبك”،
كم ��ا �س�أ�ش ��ارك م ��ع �إخوت ��ي يف تق ��دمي هدية
عبارة عن خ ��امت كانت قد ر�أته و�أعجبها جدا،
لذلك �سنحر�ص على �شرائه وتقدميه لها بهذه
املنا�سبة ،وكل عام و�أنت �أجمل �أم”.

عيد العطاء والتجدد
• متيم كرامة
ي��ع��ت�بر ال���ـ 21
م�������ن �آذار
مب��ث��اب��ة موعد
م����ع ال���ع���ط���اء
واحل��������ن��������ي،
ي���ق���ول� “ :إن
ه��ذا التاريخ ال��ذي يتزامن مع بداية ف�صل
الربيع �إن دلّ على �شيء فهو يدل على �أوجه
ال�شبه م��ا ب�ين الأم وال��رب��ي��ع ،لأن الأم من
خالل عطاءاتها تقدم دوم ًا ال�صفاء واخلري
والتجدد.
فكلمة “ ماما” هي �أول كلمة نطقتها �ش ��فتاي،
و�أول خط ��وة م�ش ��يتها كان ��ت بف�ض ��لك ،فق ��د
ترعرعت عل ��ى �أنا�ش ��يدك يف امل�س ��اء وتعلمت
نور احلق من خاللك ،ف�أنت من �أنرت الطريق
�أمامي ،و�أنت التي �س ��هرت عل ��ى راحتي ،و�أنت
التي كنت وراء جناح ��ي .وكما يقال “وراء كل
رج ��ل عظيم ام ��ر�أة” �أقول ب ��دوري “ وراء كل
طفل ناجح �أم”.
لذلك� ،س� ��أقدم لأمي يف هذا الي ��وم وردة حب
وكلم ��ة �ش ��كر من قلب يك ��ن له ��ا كل االحرتام
واحلب.
كل عي ��د و�أمي و�أمه ��ات العامل بخ�ي�ر ،كونهن
الأمل واحلب والوفاء ،والربيع الدائم بالن�سبة
لنا”.
ً
وختام� �ا ،نتوج ��ه بدورن ��ا �إىل كل �أم لبناني ��ة
لنعايده ��ا ونتقدم منها ب�أحر التهاين على �أمل
�أن ت ��رى فلذات �أكباده ��ا يف �أعلى املراتب التي
ت�ص ��بو اليها لتحقق ر�س ��التها التي عا�شت من
�أجلها“ ،وكل عام و�أننت ب�ألف خري”.
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كيف تنظر املر�أة لـ “الأول من ني�سان”؟
حتقيق �سمار الرتك

�إن التاريخ احلقيقي لكذبة ني�سان هو غري م�ؤكد �أو مثبت بحقائق لكن هناك فر�ضية هي الأقرب �إىل الت�صديق حول �أ�صول هذه املنا�سبة وتعود
�إىل عام .1582
فف���ي ع���ام  1562ق���دم البابا غريغوريو�س التقومي اجلديد مل�سيحيي العامل ،ويف عام � 1582أ�صبحت فرن�سا �أول دولة يف العامل تغري تقوميها من
التقومي اجلولياين �إىل التقومي الغريغوري ،وذلك يف عهد امللك ت�شارلز التا�سع .وهذا التغري يعني انتقال احتفال ر�أ�س ال�سنة من ني�سان �إىل
 1كانون الثاين حيث �أنه وفقاً للتقومي اجلولياين كان االحتفال بر�أ�س ال�سنة يتم على مدار � 8أيام تبد�أ يف � 25آذار وت�صل الذروة يف ني�سان.
ومب���ا �أن االت�ص���االت كان���ت بدائي���ة ومعظم الأخبار تتناق���ل �سرياً على الأقدام ،وبالت���ايل الكثري من النا�س و�صلها خرب التغي�ي�ر مت�أخراً ،الأمر
الذي �أدى �إىل رف�ض املتع�صبني للتقومي القدمي وا�ستمروا باحتفاالتهم برا�س ال�سنة يف الأول من ني�سان.
هذا الأمر �أدى �إىل ت�صنيفهم باحلمقى من قبل عامة النا�س و�أ�صبحوا عر�ضة لل�سخرية و�إطالق النكات عليهم وجعلهم يقتنعون بزيف بع�ض
احلقائق رغم واقعيتها .لكن ماذا عن ت�سمية “ �سمكة ني�سان”؟

ريما بدر الدين

ج ��رت الع ��ادة يف مث ��ل ه ��ذا الي ��وم عل ��ى تعليق
�س ��مكة ورقية على ظهر ه�ؤالء الراف�ضني للتغيري
م ��ن دون علمهم وال�ض ��حية التي تنطب ��ق عليها
هذه اخلدعة تعطى لقب � ”:س ��مكة ني�س ��ان” �أو
”Poisson d’Avrilحي ��ث �أن ال�س ��مك
الفتي يكون �ساذج ًا و�سهل اال�صطياد.
وق ��د انطلقت ه ��ذه الظاه ��رة مع م ��رور الوقت
ع�ب�ر �إقام ��ة املزح ��ات يف الأول م ��ن ني�س ��ان ثم
تو�س ��عت تدريجي ��ا �إىل �إجنل�ت�را و�س ��كوتلندا
وانتقلت �أي�ض� � ًا �إىل اجلالية الأمريكية بوا�س ��طة
الإنكلي ��ز والفرن�س ��يني وب�س ��بب ه ��ذا الإنت�ش ��ار
الكبري للظاهرة �أخذت كذبة ني�سان طابع ًا عاملي ًا
و�أ�ص ��بح كل بلد يحتفل به ��ذا اليوم على طريقته
اخلا�صة.
لكن يف النهاية كذبة ني�س ��ان ه ��ي فقط للدعابة
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إنتصار الداعوق

منى فليلفل :أحاول
أن أتيقظ جيداً
يف هذا اليوم
ميشلني خلف:
الكذب اصبح اخلبز
اليومي للبعض
متارا إمساعيل:
ال أترك ً
مقلبا إال
وأقوم به

وامل ��رح فال �أح ��د يتوق ��ع �أن ي�ش�ت�ري هدية لهذه
املنا�س ��بة �أو ي�أخذ �ش ��ريكه �إىل ع�ش ��اء رومان�سي
وال �أح ��د يعطل عن املدر�س ��ة �أو العمل ،فهو عيد
ب�سيط يجعلنا نعتاد ب�أن نكون متيقظني دائم ًا يف
هذا اليوم.

االحتياطات ال�ضرورية؟
وملعرف ��ة كي ��ف تنظ ��ر امل ��ر�أة �إىل “الأول م ��ن
ني�س ��ان” التق ��ت “ �ص ��يدا عرب التاري ��خ” عدد ًا
منه ��ن لت�س ��تطلع �آراءهن وما ه ��ي االحتياطات
الت ��ي تتخذنها يف هذا النهار منعا من الوقوع يف
�أية خدعة ،فكانت اللقاءات التالية:
• من ��ى فليفل ت�أخذ جان ��ب احليطة واحلذر يف
هذا النه ��ار وتبقى متيقظة منعا م ��ن الوقوع يف
�أي “مقل ��ب” ،تق ��ول � ”:أح ��اول �أن �أتيقظ جيد ًا

ميشلني خلف

تمارا إسماعيل

يف هذا الي ��وم لأنني دوم ًا �أق ��ع يف “مقالب” وال
�سيما من قبل �أوالدي والأ�صدقاء الذين يحاولون
االت�ص ��ال بي وتلفيق الكذبة املنا�س ��بة ك�أن يكون
�أح ��د ًا مري�ض� � ًا �أو ا�ض ��طر لدخ ��ول امل�ست�ش ��فى
لأنهم يعلمون �أنني �أ�س ��ارع فور ًا للإطمئنان عن
هذا ال�ش ��خ�ص املري�ض ،لكنني بعد �أن ح�صدت
ن�ص ��يبي من “املقالب” مل تعد هذه امل�سالة متر
عل ��ي ،لكنن ��ي �أح ��اول �أن �أجاريهم كي ي�س ��عدوا
وي�ضحكوا يف هذا النهار”.

ال طعم �أو نكهة
• مي�ش ��لني حامت تعتربه يوم ًا عادي� � ًا لأن الكذب
بحد ذات ��ه ومع الأ�س ��ف �أ�ص ��بح اخلب ��ز اليومي
للعدي ��د من النا�س ،يف املا�ض ��ي كان ��وا يحتفلون
بكذبة الأول من ني�سان لأن قلوبهم كانت �صافية
مل�ؤه ��ا حب الإن�س ��ان لأخيه الإن�س ��ان لكن اليوم
�أ�ص ��بح النا�س يكيلون املقالب لبع�ض ��هم البع�ض
وبا�س ��تمرار لذلك مل تعد كذبة الأول من ني�سان
لها �أي طعم �أو نكهة”.
�صورتها ال تفارقني
• رمي ��ا ب ��در الدي ��ن ال حتبذ فكرة كذب ��ة الأول
من ني�سان ،تقول ”:احلقيقة �أنني ال �أرحب بهذه
الكذبة التي يتم ��ادى فيها البع�ض �أحيان ًا لدرجة
م�ؤذي ��ة ،ف�أن ��ا �أذكر �أنن ��ي عندما كنت �ص ��غرية
�إحدى �ص ��ديقات الوال ��دة كذبت يف ه ��ذا اليوم
على �سبيل املزاح مع �إحدى �صديقاتها فقالت لها
ب�أن زوجها �أدخل �إىل امل�ست�شفى فما كان منها �إال
�أن غاب ��ت عن الوعي وا�ض ��طررنا نحن لإدخالها
هي �إىل امل�ست�شفى ،لذلك �أنا �أنبه �أوالدي يف هذا

النه ��ار �أن ال يتم ��ادوا يف املزاح لأن �ص ��ورة تلك
امل ��ر�أة مل تفارقن ��ي و�أنا يف كل ع ��ام �أتذكرها يف
هذه املنا�سبة”.

يوم مفرح
• متارا �إ�سماعيل ت�س ��عد بهذه املنا�سبة تقول”:
الأول من ني�سان يوم مفرح للغاية لأنني فيه �أطلق
العنان لأفكاري ،فال �أترك مقلب ًا �إال و�أقوم به مع
الأقرب ��اء ،اجل�ي�ران ،الأ�ص ��دقاء و�أحيان ًا كثرية
�أ�ض ��طر لأن �أغ�ي�ر نربة �ص ��وتي لأنهم �أ�ص ��بحوا
يك�ش ��فونني يف �أغل ��ب الأحيان ،لكنن ��ي مع ذلك
ال ا�ست�س ��لم .طبع ��ا �أحاول �أن ال �أمت ��ادى باملزاح
ب�ش ��كل م�ؤذي كي ال �أت�س ��بب بال�ض ��رر النف�س ��ي
لأحد ،واكتفي باملزاح املقبول”.

ن�سبة املزاح تراجعت

منى فليفل

رميا بدر الدين:
أنبه أوالدي من
التمادي يف املزاح
إنتصار الداعوق:
أرى من السخافة أن
أمازح أحدهم

• بدوره ��ا �إنت�ص ��ار الداع ��وق ،تق ��ول�“ :أن ��ا ال
�أمار� ��س طقو� ��س ه ��ذا النه ��ار ال م ��ن بعي ��د وال
م ��ن قري ��ب وال �س ��يما �أن النا�س مت�أزمة ب�س ��بب
الظروف االقت�صادية واالجتماعية التي تعي�شها.
لذل ��ك �أرى من ال�س ��خافة �أن �أمازح �أحدهم وهو
يعي�ش �أ�ص ��عب و�أ�س ��و�أ حلظات م ��ن حياته ،و�أدع
هذا اليوم مي ��ر ك�أي يوم ع ��ادي .وباعتقادي �أن
ن�س ��بة املزاح يف هذا النهار تراجعت ب�شكل كبري
لأن النا�س باتت من�شغلة ب�أمور �أخرى.
وعل ��ى �أمل �أن تبقى ال�ض ��حكات مت�ل��أ وجوه كل
النا�س ،نقول لك ��م كل عام و�أنتم بخري على �أمل
�أن ت�ص ��ادفوا دوم ��ا الكذب الأبي� ��ض الذي يفرح
القلب وال يت�س ��بب ب�أي �ضرر ال من قريب وال من
بعيد ،و�إن كان الكذب هو الكذب.
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الرئي�س ال�سنيورة يرعى افتتاح الق�سم الثاين
ملنامات رعاية اليتيم مب�شاركة البدر واحلريري

رع ��ى رئي�س “كتل ��ة امل�س ��تقبل النيابي ��ة” الرئي�س
ف�ؤاد ال�س ��نيورة ومب�ش ��اركة مدير عام “ال�صندوق
الكويت ��ي للتنمي ��ة الإقت�ص ��ادية والعربي ��ة” عب ��د
الوهاب البدر ،افتتاح املرحلة الثانية من م�ش ��روع
اعادة ت�أهيل منامات ال�ص ��بيان يف “جمعية رعاية
اليتي ��م” يف �ص ��يدا بهب ��ة مقدم ��ة من ال�ص ��ندوق
الكويت ��ي يف “قاع ��ة الثقاف ��ة” التابعة ل� �ـ “جمعية
رعاية اليتيم”.
تقدم احل�ضور اىل الرئي�س ال�سنيورة والبدر ،رئي�سة
“جلن ��ة الرتبي ��ة والثقافة النيابي ��ة” النائب بهية
احلريري ،ممثل �سفري دولة الكويت يف لبنان عبد
العال القناعي القائم بالأعمال امل�ست�ش ��ار جا�س ��م
الغامن ،املمثل املقيم لل�ص ��ندوق الكويتي يف لبنان
الدكتور حممد �صادقي ،حمافظ اجلنوب باحللول
نق ��وال بو�ض ��اهر ،رئي�س بلدية �ص ��يدا الدكتور عبد
الرحمن البزري ،ممثل رئي�سة “اجلمعية اللبنانية
لرعاي ��ة املعوق�ي�ن” رن ��دة ب ��ري “�س ��امر زبيب”،
رئي� ��س “غرفة التجارة وال�ص ��ناعة والزراعة” يف
�ص ��يدا واجلنوب املنتخب ورئي�س “جتمع �صناعيي
اجلنوب” حممد ح�س ��ن �ص ��الح ،رئي� ��س “جمعية
جتار �صيدا و�ض ��واحيها” علي ال�شريف ،امل�س�ؤول
ال�سيا�س ��ي ل� �ـ “اجلماعة الإ�س�ل�امية” يف اجلنوب
ب�سام حمود ،ممثل من�سق اللجنة اخلما�سية لإعادة
هيكلية “تيار امل�س ��تقبل” �أحم ��د احلريري “�أمني
احلري ��ري” ،رئي� ��س “جمعي ��ة املقا�ص ��د اخلريية
الإ�س�ل�امية” يف �ص ��يدا املهند�س هالل قرب�صلي،
رئي�سة املنطقة الرتبوية يف اجلنوب جمال بغدادي
وع ��دد م ��ن ر�ؤ�س ��اء وممثل ��ي اجلمعي ��ات الأهلي ��ة
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والرتبوية وال�صحية يف �صيدا واجلنوب..

املكاوي
بع ��د الن�ش ��يدين الوطني�ي�ن اللبن ��اين والكويت ��ي،
وكلمة ترحيب ملدير العالق ��ات العامة يف اجلمعية
نبيل فاخوري �أثنى فيها عل ��ى دور العطاء الكويتي
والعرب ��ي واللبن ��اين يف دع ��م م�ش ��اريع اجلمعي ��ة،
حت ��دث رئي� ��س اجلمعية الدكت ��ور �س ��عيد املكاوي،
ف�أ�ش ��ار اىل «�أن «جمعية رعاي ��ة اليتيم» قامت منذ
�أك�ث�ر من ن�ص ��ف ق ��رن على اخل�ي�ر وبدع ��م �أهل
اخل�ي�ر يف �ص ��يدا ولبن ��ان والوطن العرب ��ي ،وبعد
التجرب ��ة الرائ ��دة التي قام ��ت به ��ا اجلمعية على

ال�ص ��عيد الرعائي يف «دار الفتاة» يف العام ،2004
والتي كان البناء مبنحة من �آل ال�ش ��ايع الكرام من
دول ��ة الكويت ال�ش ��قيق وبتوجيه ��ات فقيدنا الكبري
ال�ش ��هيد الرئي�س رفيق احلري ��ري ،وكان جتهيزها
من املح�س ��نيني الكرام من �صيدا ،وما قدمته هذه
التجرب ��ة من خدم ��ة نوعي ��ة لبنات ال ��دار ،قررت
اجلمعية و�ض ��ع خط ��ة لتطوير العم ��ل الرعائي يف
منامات ال�صبيان».

البدر
ثم حت ��دث املدير الع ��ام لل�ص ��ندوق الكويتي عبد
الوه ��اب البدر متوجه ًا بالتحي ��ة اىل الرئي�س ف�ؤاد

ال�س ��نيورة والنائب بهية احلريري ورئي�س و�أع�ضاء
«جمعي ��ة رعاية اليتيم» بالقول :ي�ش ��رفني �أن �أكون
معكم يف �أر�ض ومبنى عمل للخري ومن �أهل اخلري،
�أن �أك ��ون متواجد معكم يف حفل يكرم اخلري بعمل
اخلري ،وب�أ�سمي �شخ�صي ًا و�أ�سم ال�صندوق الكويتي
�أ�ؤكد لكم �أننا �سنع�سى لإيجاد ال�سبل املنا�سبة لدعم
مث ��ل هذه امل�ش ��اريع ،وال�ص ��ندوق الكويت ��ي عندما
ب ��د�أ بتق ��دمي املن ��ح املقدمة م ��ن الكوي ��ت والبالغة
 300ملي ��ون دوالر كان له تعاون كبري ومبا�ش ��ر مع
الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة ،وكان الإت�صال يومي بيني
وبينه والدكتور حممد �صادقي وكنا حري�صني على
ايج ��اد امل�ش ��اريع التي تغط ��ي الإحتياج ��ات نتيجة
الع ��دوان والأزم ��ة الت ��ي حدث ��ت يف الع ��ام 2006
ن�س ��تطيع بها �أن نخدم بها مناطق �أخرى يف لبنان
ت�أثرت ودائم ًا تت�أثر بالأزمات و�إن مل يكن لها ت�أثري
مبا�ش ��ر ،وكان �أحد هذه امل�ش ��اريع الت ��ي دخلنا بها
هو م�ش ��روعنا اليوم ،و�أن كانت امل�ساهمة �صغرية،

ولكن الهدف �س ��امي وكبري ول ��ه قيمته كبرية عند
رب العامل�ي�ن ،ون�أم ��ل �أن نك ��ون موفق�ي�ن يف ه ��ذا
الإختي ��ار و�أن يك ��ون ه ��ذا الدع ��م ج ��زء من دعم
م�ستقبلي وي�شجع الأخرين على تقدمي دعم مماثل
لهذه الفئة املحتاجة وهذا العمل القيم الذي جميع ًا
ن�ساهم به ،ن�شكر لكم جهودكم املبذولة لأنكم �أنت
�أ�ص ��حاب الأيادي الفا�ض ��لة رعاة ه ��ذه اجلمعية،
ونحن نرى �ص ��ور امل�ؤ�س�س�ي�ن والذين �أفنوا حياتهم
ملثل هذا العم ��ل اخلري الذي نفخر جميع ًا �أن نكون
�شركاء به..

الرئي�س ال�سنيورة
ثم حت ��دث الرئي�س ف�ؤاد ال�س ��نيورة فق ��ال :نتوجه
بال�ش ��كر اىل مدي ��ر ع ��ام ال�ص ��ندوق الكويتي على
ه ��ذا العطاء ،حي ��ث نلتق ��ي للمرة الثالث ��ة وخالل
ب�ضعة �أ�شهر على عمل اخلري والإمناء والتطوير يف
رحاب «جمعية رعاية اليتيم» يف �ص ��يدا ،فقد �سبق

�أن ك َّرمنا و�ش ��كرنا عائلة املغفور له ال�ش ��يخ نا�ص ��ر
عبد املح�س ��ن �آل ال�س ��عيد م ��ن دول ��ة الكويت ،يف
�ش ��هر متوز املا�ض ��ي وهم العائلة الفا�ضلة التي كنا
قد �س ��عينا معها وتو ّلت الإ�سهام وب�شكل �أ�سا�سي يف
�إن�ش ��اء «مدر�سة �أجيال �ص ��يدا» التابعة للدار والتي
�سنفتتحها �إن �ش ��اء اهلل يف مطلع ال�صيف القادم.
كما و�أننا ويف مطلع ال�س ��نة احلالية احتفلنا بو�ضع
حجر الأ�سا�س لـ «معهد املرحوم عبد اهلل الدروي�ش
فخرو للتدريب والت�أهيل املهني» التابع لدار «رعاية
اليتيم» يف �ص ��يدا والذي �سي�س ��اهم في ��ه الأخ بدر
الدروي�ش بن�س ��بة عالية من �أ�صل الكلفة الإجمالية
لهذا امل�شروع احليوي والهام للمدينة البالغة كلفته
 2.8ملي ��ون دوالر �أمريكي.والي ��وم نحتفل بافتتاح
املرحلة الثانية من م�ش ��روع �إع ��ادة ت�أهيل منامات
ال�صبيان التابعة للدار والتي �سعينا مع «ال�صندوق
الكويتي للتنمية االقت�ص ��ادية العربي ��ة» للبحث يف
ت�أمني امل�س ��اعدة ل ��ه .وبنتيجة ذل ��ك تكرمت دولة
الكوي ��ت ومن خالل «ال�ص ��ندوق الكويتي للتنمية»،
حي ��ث ب ��ادر الأخ وال�ص ��ديق العزي ��ز ال�س ��يد عبد
الوه ��اب الب ��در ومع ��ه جمل� ��س الإدارة ومدعوم� � ًا
من من ��دوب ال�ص ��ندوق يف لبن ��ان الدكتور حممد
ال�صادقي بالتجاوب مع م�سعانا و�أ�سهم ال�صندوق
وم ��ن خالل هب ��ة مببل ��غ  500.000دوالر �أمريكي
من �أج ��ل �إجناز هذا امل�ش ��روع .ولقد �ش ��ملت هذه
املرحلة ت�أهيل م�ساحة  2500مرت ًا مربع ًا من مبنى
املنامات ،وبالتايل ّمت و�ض ��ع لبن ��ة هامة من لبنات
التنمية والتطوير يف احد �أهم م�ؤ�س�سات عمل اخلري
يف �ص ��يدا� .إنه ومن �ش� ��أن هذا امل�ش ��روع �أن ي�سهم
م�ساهمة �أ�سا�سية يف حت�س�ي�ن الرعاية االجتماعية
للأيت ��ام الذكور يف �ص ��يدا عرب توفري بيئة �ص ��حية
للتالميذ م�ؤهلة ت�أهي ًال جيد ًا وح�ضاري ًا.

احلريري
بدورها وعلى هام�ش الإحتفال �شددت النائب بهية
احلريري على «�أهمية مثل هذه امل�ش ��اريع التي هي
من �ض ��من عملية تطوي ��ر متكاملة للجمعية �س ��واء
للمنام ��ات �أو املدار� ��س املهني ��ة ومدر�س ��ة �أجي ��ال
�صيدا ،واملدينة حتتاج اىل هذا النوع من اخلدمة،
ورفعها من خالل هذه امل�ش ��اريع التي تغري النظرة
للرعاي ��ة ويرفع م�س ��توى العم ��ل الأهل ��ي ولي�س يف
«جمعية رعاية اليتيم» وح�س ��ب ،وتنمية امل�ؤ�س�سات
هو جزء من تنمية مدينة �صيدا وفتح جمال لل�شباب
وال�ص ��بايا للعمل وتغري النظرة مبو�ض ��وع الرعاية،
والهدف ا�ستنها�ض كل القدرات يف املدينة».
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البدر يتفقد موقع م�شروع مركز الطوارىء واال�سعاف
يف �صيدا برفقة ال�سنيورة والبزري

ق ��ام مدير عام “ال�ص ��ندوق الكويت ��ي للتنمية الإقت�ص ��ادية العربية” عبد
الوه ��اب البدر برفقة نائب �ص ��يدا الرئي�س ف� ��ؤاد ال�س ��نيورة ورئي�س بلدية
�ص ��يدا عبد الرحم ��ن البزري واملمثل املقي ��م لل�ص ��ندوق الكويتي يف لبنان
حممد ال�ص ��ادقي وممثل ال�سفري الكويتي القائم ب�أعمال ال�سفارة الكويتية
جا�س ��م الناج ��م بزي ��ارة تفقدية للأر� ��ض التي �سي�ش ��اد عليها م�ش ��روع “
مركز الطوارىء واال�س ��عاف ملدينة �ص ��يدا واجلوار “ على العقار رقم 218
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البدر يجول يف �صيدا القدمية برفقة ال�سنيورة
يف اطار زيارته ملدينة �ص ��يدا وبدعوة من نائبي املدينة
الرئي�س ف�ؤاد ال�س ��نيورة وال�س ��يدة بهي ��ة احلريري قام
مدير ال�ص ��ندوق الكويتي للتنمية االقت�ص ��ادية العربي
عب ��د الوه ��اب البدر بجول ��ة يف مدينة �ص ��يدا القدمية
 ،برفق ��ة الرئي� ��س ال�س ��نيورة والقائم ب�أعمال �س ��فارة
الكويت يف لبنان جا�سم الغامن واملمثل املقيم لل�صندوق
الكويت ��ي يف لبن ��ان حمم ��د ال�ص ��ادقي واملهند�س عبد
الواحد �شهاب .
و�ش ��ملت اجلول ��ة متح ��ف ال�ص ��ابون وم�ؤ�س�س ��ة ع ��ودة
الثقافي ��ة وحفرية الفري ��ر الأثرية التي �سي�ش ��اد عليها
متحف �ص ��يدا الأثري بتمويل من ال�ص ��ندوق الكويتي ،
ودار �آل حمود الأثري ( مدر�سة عائ�شة ) وكني�سة الروم
الكاثوليك التي يجري حتويلها اىل متحف  ،فمطرانية
�ص ��يدا للروم الأرثوذك�س يف حي مار نقوال  ،ثم الق�شلة
ف�س ��وق النجارين و�صوال اىل خان االفرجن  ،حيث اطلع
البدر على عدد من املعامل التاريخية واحلرف الرتاثية
التي ت�شتهر بها �صيدا .وا�ستمع اىل �شرح من ال�سنيورة
عن بع�ض امل�شاريع التي تقوم يف املدينة القدمية .
و�أدى الب ��در وال�س ��نيورة �ص�ل�اة اجلمع ��ة يف امل�س ��جد
العمري الكبري يف �صيدا القدمية.

دكرم ��ان الذي قدمته البلدية ،وهو امل�ش ��روع الذي ج ��اء مببادرة من نائبي
�صيدا الرئي�س ال�سنيورة وال�سيدة بهية احلريري  ،و�سعى الرئي�س ال�سنيورة
لت�أمني التمويل له والقى �س ��عيه �ص ��دى ايجابيا لدى الأ�شقاء الكويتيني من
خالل ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية ..
وبعد جولة يف �أرجاء املكان  ،اطلع الوفد من املهند�س عبد الواحد �ش ��هاب
على اخلرائط التف�صيلية له وعلى موا�صفات املركز .
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محطة األسبوع

احلريري كرمت البدر مب�شاركة ال�سنيورة وفاعليات من �صيدا واجلنوب :

ارادة اال�ستقرار والنهو�ض باملدينة تتالقى
وارادة الأ�شقاء العرب يف دعم لبنان وتنميته

املفتي �سو�سان ي�ستقبل الهيئة االدارية اجلديدة
جلمعية املقا�صد� -صيدا

ا�س ��تقبل مفتي �ص ��يدا واق�ض ��يتها ال�ش ��يخ �س ��ليم
�سو�س ��ان يف مكتبه بدار االفتاء يف املدينة الرئي�س
اجلديد جلمعية املقا�ص ��د اخلريية اال�س�ل�امية يف
�ص ��يدا املهند�س هالل قرب�ص ��لي يرافقه �أع�ض ��اء
الهيئ ��ة االدارية اجلدي ��دة « املحامي حميي الدين
اجلويدي� ،سعيد جمعة� ،سامي اجلرديل  ،و�سمري
الب�ساط « يف زيارة تعارف مبنا�سبة انتخاب الهيئة
اقامت رئي�س ��ة جلنة الرتبية والثقافة النيابية النائ ��ب بهية احلريري حفل
غداء تكرميي على �شرف مدير عام ال�صندوق الكويتي للتنمية الإقت�صادية
العربي ��ة عبد الوهاب البدر ملنا�س ��بة زيارته والوفد الكويت ��ي املرافق ملدينة
�صيدا .
وح�ض ��ر احلفل التكرمي ��ي  :الرئي�س ف�ؤاد ال�س ��نيورة  ،قائ ��د منطقة اجلنوب
الع�س ��كرية يف اجلي� ��ش اللبناين العميد مارون خري� ��ش  ،قائد منطقة اجلنوي
االقليمية يف قوى الأمن الداخلي العميد منذر الأيوبي � ،آمر �سرية درك �صيدا
العقيد ناجي امل�صري  ،رئي�س فرع املعلومات يف اجلنوب العقيد عبد اهلل �سليم،
ال�سيد �شفيق احلريري  ،حمافظ اجلنوب باالنابة نقوال بو�ضاهر ،رئي�س غرفة
التجارة وال�ص ��ناعة والزراعة يف �ص ��يدا واجلنوب حممد الزعرتي ،والرئي�س
املنتخب للغرفة حممد ح�س ��ن �ص ��الح  ،رئي�س جمعية جتار �ص ��يدا و�ضواحيها
علي ال�شريف ،رئي�س م�ست�ش ��فى حمود اجلامعي الدكتور غ�سان حمود ،رئي�س
جمل�س ادارة م�ؤ�س�س ��ة مياه لبنان اجلنوبي �أحمد نظام  ،ال�ش ��يخ وليد مزهر،
وح�شد من املدعوين .
ويف كلمة لها خالل احلفل �أعربت النائب احلريري عن اعتزازها ب�أن ت�ستقبل

�صيدا

30

االداري ��ة اجلدي ��دة بالتزكي ��ة  ،حيث و�ض ��ع الوفد
املفت ��ي يف �أج ��واء توجه ��ات املجل� ��س اجلديد على
�صعيد تطوير وتفعيل عمل اجلمعية وم�ؤ�س�ساتها .
وهن� ��أ املفت ��ي �سو�س ��ان املجل� ��س االداري اجلدي ��د
للمقا�ص ��د برئا�س ��ة املهند�س قرب�ص ��لي متمنيا له
التوفي ��ق  ،واك ��د �سو�س ��ان امام الوف ��د على وحدة
عمل امل�ؤ�س�سات اال�سالمية يف هذه املدينة من �أجل

تنميتها وازدهارها ويف �س ��بيل ت�س ��حني الأو�ض ��اع
االجتماعية والرتبوية واالن�سانية فيها .
وجرى خالل اللقاء الت�أكيد على التعاون بني جمعية
املقا�صد ودار االفتاء يف �صيدا يف الق�ضايا امل�شرتكة
بينهما ومتابعة التوا�صل ملا فيه م�صلحة املدينة .
وكان اللقاء منا�س ��بة للبحث يف عدد من الق�ض ��ايا
التي تهم املدينة .

وفد ال�ص ��ندوق الكويتي للتنمية االقت�ص ��ادية يف بيت ال�شهيد رفيق احلريري
ومب�ش ��اركة هذه املجموع ��ة من ال�شخ�ص ��يات والفاعليات الت ��ي متثل خمتلف
القطاع ��ات  ،من م�س� ��ؤولني �أمنيني وع�س ��كريني ور�ؤ�س ��اء م�ؤ�س�س ��ات ر�س ��مية
وقطاع خا�ص  ،ميثلون جميعا م�س ��ارين متوازيني يف النهو�ض باملدينة  ،جناح
اال�س ��تقرار الذي هو عامل مهم يف التنمية يف املدينة وجناح املبادرات �س ��واء
كان ��ت من القطاع الأهلي او القطاع اخلا� ��ص كل ذلك حتت مظلة وحيدة هي
مظل ��ة الدول ��ة اللبنانية  ،لتتالق ��ى هذه االرادة م ��ع ارادات خرية وكرمية من
الأ�ش ��قاء العرب يف دعم نهو�ض لبنان وتنميته وا�ستقراره من خالل امل�ساهمة
يف ه ��ذه التنمية مب�ش ��اريع رائدة وم�ش ��كورة ت�ش ��كل مبادرات الأخ ��وة يف دولة
الكويت منوذجا م�شرفا ومتقدما لها يف م�ساندة ودعم لبنان وا�ستعادته لدوره
احل�ض ��اري على كل امل�س ��تويات ،اىل جانب دوره الأ�سا�س ��ي كملتقى وحا�ض ��ن
للقاء بني جميع الأ�شقاء العرب .
ونوه ��ت احلري ��ري بدعم مبب ��ادرة ال�ص ��ندوق الكويتي للتنمي ��ة دعم ومتويل
العديد من امل�شاريع يف مدينة �صيدا و�آخرها م�شروع ت�أهيل منامات ال�صبيان
يف جمعية رعاية اليتيم .
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�شاركت يف م�ؤمتر " املر�أة ونه�ضة الأمة " بدولة الكويت

بهية احلريري:
لتكون املر�أة العربية �صانع ًا للنه�ضة ولي�ست هدف ًا لها
مل ّ
كل حلظة يلتقي فيها العرب �إجنا ٌز على م�ستوى ّ
ال�شمل

اعتربت رئي�سة جلنة �ش�ؤون املر�أة يف االحتاد
الربمل���اين العربي النائب بهي���ة احلريري � ّأن
ّ
ري
كل حلظ���ة يلتقي فيها العرب هي �إجنا ٌز كب ٌ
على م�س���توى ّ
و�ش���د الأزر ..فكيف
مل ال�شّ ���مل
ّ
�إذا كانت ه���ذه اللقاءات هي للبحث واحلوار
والتفك�ي�ر والإط�ل�اع م���ن �أج���ل بن���اء وع���ي
م�ش�ت�رك ن�س���تطيع من خالله التّع��� ّرف على
ذاتنا وبع�ض���نا وحتدي���د وجهتن���ا وحتدياتنا
و�إعادة جتديد العروة ال ُوثقَى فيما بيننا..
احلري���ري كان���ت تتح���دث يف دول���ة الكويت
خالل م�ش���اركتها يف �أعمال م�ؤمت���ر “ املر�أة
ونه�ضة الأمة “ الذي نظمته ادارة الدرا�سات
اال�سالمية يف وزارة الأوقاف الكويتية برعاية
ويل العه���د ال�ش���يخ ن���واف الأحم���د اجلاب���ر
ً
ممث�ل�ا يف حف���ل االفتت���اح بوزي���ر
ال�ص���باح
العدل واالوقاف وال�ش�ؤون اال�سالمية باالنابة
الدكتور حممد العفا�سي .
وقال���ت احلريري :هناك �س����ؤا ٌل لطاملا تر ّدد
عل���ى م�س���معي ولطاملا �س����ألته لنف�س���ي ..عن
جدوى هذه امل�ؤمترات والتي �أ�ص���بحت طق�س ًا
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عربي��� ًا م�س���تدام ًا لكرثته���ا وتن ّوعه���ا وتن��� ّوع
مو�ضوعاتها ..وعن مدى ت�أثريها يف جمريات
الواق���ع وحتقي���ق الأه���داف املرج��� ّوة منها..
وهذا ال�س�ؤال كان وال يزال ي�أخذ طابع ًا �سلبي ًا
ويهدف اىل الت�شكيك بجدوى هذه امل�ؤمترات
وم���ا ينتج عنها� ..إال �أنّني �أعترب � ّأن ّ
كل حلظة
ثم يغادرون � ّإن
يلتقي فيها العرب ليت�صافحوا ّ
ري على م�س���توى ّ
مل ال�شّ ���مل
يف ذلك �إجنا ٌز كب ٌ
و�ش���د الأزر ،فكيف �إذا كانت ه���ذه اللقاءات
ّ
ه���ي للبح���ث واحل���وار والتفك�ي�ر واالط�ل�اع
م���ن �أجل بناء وعي م�ش�ت�رك ..ن�س���تطيع من
خالله التّع ّرف على ذاتنا وبع�ضنا ..وحتديد
وجهتن���ا وحتدياتن���ا ،و�إعادة جتدي���د العروة
أتوجه
ال ُوثقَى فيما بيننا و�إنّني بهذه املنا�سبة � ّ
بال�شّ ���كر الكب�ي�ر ل���وزارة الأوقاف وال�ش����ؤون
الإ�س�ل�امية يف الكويت وم�ؤمتر املر�أة ونه�ضة
الأمة على الدعوة الكرمية للم�شاركة يف هذا
امل�ؤمتر املم ّيز الذي يقارب جوهر ًا �إ�س�ل�امي ًا
�أ�سا�س���ي ًا والذي يتم ّثل بالأوقاف الإ�س�ل�امية
ودورها يف �إر�ساء قواعد الإ�ستقرار وال ّرعاية

يف جمتمعاتن���ا ..ول���و �أنّنا الي���وم نعي�ش �أمام
تتحدث عن ال�شّ راكة
مفاهيم عامليةٍ جديدةٍ
ّ
ٍ
بني الدولة والقطاع اخلا�ص واملجتمع املدين
لتقدم
و� ّإن هذه ال�شّ ���راكة هي املعيار الأ�سا�س ّ
املجتمع���ات وتط ّوره���ا  ..و�إنّن���ا ل���و ت� ّأملنا يف
تاري���خ عمل الوق���ف ودوره وعلى م��� ّر القرون
لوجدنَا فيه جت�سيد ًا عملي ًا وتطبيقي ًا
الطويلة ْ
وواقعي��� ًا لل�شّ ���راكة املتط��� ّورة الت���ي يطالبن���ا
العامل با�س���تحداثها يف جمتمعاتن���ا لتقييمنا
على �أ�سا�س���ها وهذا ي�ض���عنا �أمام م�س����ؤوليةٍ
تاريخيةٍ يف �إعادة الإعتبار ملبادئنا وقواعدنا
التي � ّأ�س�س لها ديننا احلنيف الإ�سالم ..
وا�ض���افت احلري���ري :قد يكون ه���ذا امل�ؤمتر
فر�ص��� ًة لإع���ادة جتدي���د املع���اين ..والأط���ر
 ..وامل�ؤ�س�س���ات  ..الت���ي حتاك���ي م�ش���اكلنا
أولي�س
الإجتماعية والإن�س���انية والإقت�صادية � َ
الوق���ف تعب�ي�ر ًا وا�ض���ح ًا ع ّم���ا ي�س��� ّمى اليوم
امل�س����ؤولية الإجتماعية ل���دى القطاع اخلا�ص
وخ�صو�ص��� ًا � ّأن الذي���ن يعمل���ون عل���ى ه���ذا
يقدم���وا لن���ا
املفه���وم اجلدي���د يحاول���ون �أن ّ

مفاهيم ًا هي يف �صلب عقيدتنا وتاريخنا وما
الوق���ف �إ ّال �إح���دى جت ّلياتها الوا�ض���حة!.و�أن
يك���ون العامل الي���وم ..وخالل العق���ود القليلة
املا�ض���ية ،قد �أغ���دق علينا مبفاهي���م التنمية
ّ
راتها،ومنظماته���ا وميادينه���ا وه���ي
وتط ّو
ري ي�س���تخدم منذ بدايت���ه� ،أي حني �أعلن
تعب ٌ
الرئي�س الأمريكي هاري ترومان بعد احلرب
العاملي���ة الثاني���ة � ّأن الق�س���م اجلنوب���ي م���ن
الكرة الأر�ض���ية هو مناطق دون نامية،وذلك
املتقدم���ة والدول املتعثرّ ة
للتّميي���ز بني الدول ّ
 ..كي ال نقول الدول املتخ ّلفة فبد�أوا يف ّكرون
لن���ا وعنّا بالعالجات الناجح���ة للتّخ ّل�ص من
�أزماتن���ا وعرثاتنا حيث تق���وم هذه ّ
املنظمات
أهم
بط���رح الربامج وامل�ش���اريع وهي لي�س���ت � ّ
وال �أك�ب�ر من املفاهي���م اخلريية وعمل اخلري
يف معتقداتن���ا وثقافاتن���ا �أمل يك���ن الأج���در
قي���م وثقافةٍ
بن���ا �أن نت� ّأم���ل فيم���ا لدين���ا من ٍ
وتاري���خ وتفعيله���ا لت�أخذ مكانه���ا ودورها يف
ٍ
حماية �إن�س���اننا وجمتمعاتن���ا ورعايته ؟! �أمل
يك���ن الأجدر بنا �أن ننتق���ل طوع ًا من املفهوم
اخلريي �إىل املفه���وم التنموي ونط ّور �أوقافنا
وم�ؤ�س�ساتنا الوقفية ؟! ونعمل على ا�ستنها�ض
القي���م الدينية والثقافية التي ال تزال ح ّية يف
وج���دان جمتمعاتنا؟! .لنحدث ه���ذا التّح ّول
ونقدم عراقتنا يف
الوقفي
يف عملنا
واخلريي ّ
ّ
ّ
ال�شّ راكة بني الدولة والقطاع اخلا�ص واملجتمع
أهل���ي وكذل���ك يف امل�س����ؤولية الإجتماعي���ة
ال ّ
اخلريي
للقط���اع اخلا�ص  ..وكذلك يف العمل
ّ
 ..لنكون �أكرث �إن�س���جام ًا م���ع واقعنا  ..و�أكرث
ت�أثري ًا يف م�ستقبلنا ونه�ضتنا..
وقال���ت :و�أن يك���ون ه���ذا امل�ؤمت���ر ه���و الأول
لإدارة الدرا�س���ات الإ�سالمية حتت عنوان “
املر�أة ونه�ضة ال ّأمة” ،و�أن ت�أتي هذه املقاربة
يف ه���ذا الظرف الدقيق وال���ذي تتع ّر�ض فيه
لهجمات كربى
معتقداتن���ا وقيمنا وثقافتن���ا
ٍ
حتاول ت�ش���ويه �ص���ورتنا وثقافتن���ا وذلك من
خ�ل�ال ت�ص���وير جمتمعاتن���ا وك�أنه���ا ال تعري
اهتمام ًا وال احرتام ًا وال تقدير ًا للمر�أة ..فان
يتحدثون
هذا ما يجعلنا ن�س����أل عن � ّأي حقبةٍ
ّ
منوذج
عالقات �إجتماعيةٍ و� ّأي
؟! ..وع���ن � ّأي
ٍ
ٍ
يقدم���ون لن���ا ؟!  ..وهن���ا علينا �أن ن�س����أل ما
ّ
كان���ت علي���ه امل���ر�أة يف املجتمع���ات الأخ���رى
قب���ل عقودٍ قليلةٍ ؟!  ..وم���ا هي املفاهيم التي

انتقل���ت م���ن خالله���ا امل���ر�أة يف املجتمع���ات
واقع �إىل �آخر؟ ..و� ّأي
ال�صناعية حتديد ًا من ٍ
ظل���م واجهته تلك املر�أة من قهرٍ وا�س���تغاللٍ
ٍ
ال�ص���ناعة و�ض���روراتها؟ .وهن���ا
يف خدم���ة ّ
أتوج���ه م���ن الهيئ���ة ّ
املنظمة له���ذا امل�ؤمتر ..
� ّ
ً
ولإدارة الدرا�س���ات حتديدا ب�أن ت�شرع لتعيد
هيكل���ة ال�ص���ورة احلقيقي���ة للم���ر�أة العربية
والإ�س�ل�امية والتي كانت وال ت���زال منوذجها
و�س ّيدتها � ّأم امل�ؤمنني خديجة ر�ضي اهلل عنها
ودورها وبناتها من امل�ؤمنات على م ّر تاريخنا
لنقدم للعامل ول ّأمتنا ما
القدمي واحلدي���ث ّ ..
ً
ً
يعت���زّ ون به وليك���ون مثاال ومنوذج���ا يحتذى
ب���ه وه���ذا ال يعني ب�أنّن���ي ال �أق��� ّر بالكثري من
املع ّوقات التي تعرت�ض �س���بيل املر�أة يف �أدائها
لواجباته���ا وم�س����ؤولياتها يف دولنا وجمتمعنا
تعقيدات
ل ّأن ذلك حقيق ًة قائم��� ًة ناجم ًة عن
ٍ
�إجتماعي���ةٍ و�سيا�س���يةٍ ظرفيةٍ ولي����س لها �أية
عالق���ةٍ بعقيدتن���ا الإ�س�ل�امية وال بتاريخن���ا
وح�ضارتنا وثقافتنا ..
وتابعت احلريري  :و�إنّني بهذه املنا�سبة كنت
�أمتن����ى �أن �أقول ّ
كل ما عندي لن� ّؤ�س�����س حلوارٍ
���د ّي وم�س����تدام  ..ينطلق من ه����ذا امل�ؤمتر
ج� ّ
ولينتق����ل �إىل ّ
���ط
كل دولن����ا وجمتمعاتن����ا بنم� ٍ
نه�ضوي
وعي
ّ
ٍ
ممنهج ..لن�صل مع ًا �إىل ت�شكيل ّ
ا تراكمي����اً
جدي����د ل ّأن النه�ض����ة لي�س����ت عم��ل� ً
أهم وال ُ
أقل �أهمي ًة �إنمّ ا النه�ضة تقوم
مبعنى ال ُّ
على تفعيل ّ
كل طاقات جمتمعاتنا و� ّأمتنا ن�سا ًء

ورجا ًال ،ومواجهة ّ
حتدياتنا يف وقت واحدٍ
كل ّ
نعد الأجي����ال الطالعة �إعداد ًا جيد ًا يقوم
و�أن ّ
على �أ�س����ا�س معرفتن����ا الدقيق����ة باحتياجاتنا
القادمة و�ضروراتنا و�إمكانياتنا فال ن�ستطيع
�أن نحدث نه�ض���� ًة �إن مل يكن امل�س����تقبل الذي
نري����ده وا�ض����ح ًا يف وعين����ا و�أذهانن����ا وكذلك
���د من �أن ن����درك جيد ًا ما ه����ي �إمكانياتنا
ال ب� ّ
واحتياجاتن����ا  ..وان����ه لي�ش����رفنا �أن نك����ون يف
الكويت ه����ذا البلد العربي ال�ص����غري والعريق
بتاريخ����ه ومبادرات����ه وبحيويت����ه الوطني����ة
واخلليجية والعربية واال�س��ل�امية وما حقّقته
وفهم ملحيطها
ه����ذه الدولة من ّ
تقد ٍم وتط���� ّور ٍ
والعامل وذلك بف�ضل قيادتها الر�شيدة امل�ؤمنة
ب�إ�سالمها وب� ّأمتها العربية وقدرة �أبناءِ بلدِ ها
على العلم واملعرفة واملبادرة وا�س����تطاعت �أن
تك����ون رائ����دة يف �أكرث من جمال ،وال ي�س����عني
�إال �أن �أتوج���� ّه له����ذه القيادة ممثل ًة ب�ص����احب
ال�س����م ّو �أم��ي�ر الكوي����ت ال�ش����يخ �ص����باح جابر
االحم����د ال�ص����باح وحكومت����ه ب�أ�س����مى �آي����ات
بد يل � ّأن �أعيد
التقدير والإح��ت�رام وكذلك ال ّ
اىل الذاك����رة ما قامت به امل����ر�أة الكويتية من
تط ّور علمي واقت�ص����ادي و�سيا�سي واجتماعي
وثق����ايف ..و�إنني �إذ �أن ّوه باملر�أة الكويتية والتي
انطلقت من خاللها احليويات خالل االعوام
الع�شرة املا�ضية �إىل جمتمعاتنا العربية ..من
هنا من الكويت حني �أطلقنا �ش����عار “مع ًا مئة
ع����ام” .واننا الآن مطالب����ون ب�إجراء مراجعة
لل�س����نوات الع�ش����ر الأول م����ن ه����ذا الق����رن �أو
ّ
هذه االلفية كما ت�س���� ّميها املنظمات الدولية..
للمراجع����ة والتقيي����م وتثبي����ت الإيجابي����ات
ال�س����لبيات و�إع����ادة التّفكري يف
واالبتع����اد عن ّ
العق����د اجلدي����د .هكذا تك����ون امل����ر�أة العربية
�ص����انع ًا للنه�ض����ة ولي�س����ت هدف ًا لها� ..شريك ًا
كام ً
ال يف حت ّمل امل�س�����ؤولية ولي�س����ت عبئ ًا على
جمتمعاته����ا ..و�إنّني �أرحب با�ست�ض����افة هذه
يتم عقده يف بريوت..
ال�شراكة يف م�ؤمتر ثاين ّ
يك����ون للمراجع����ة والتقييم والت� ّأم����ل .وختام ًا
أتوج����ه من راعي ه����ذا امل�ؤمتر ب�أ�س����مى �آيات
� ّ
الإح��ت�رام والتقدير ول����وزارة الأوقاف و�إدارة
الدرا�س����ات الإ�سالمية  ..ولهيئة م�ؤمتر املر�أة
ونه�ض����ة الأمة  ..بخال�����ص ال�شّ ����كر والتّقدير
���ادرات �أخرى من
عل����ى �أمل �أن نلتق����ي مع مب�
ٍ
�أجل الغاية ذاتها ..
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مناسبات

مناسبات

ريا�ض زيد يكرم مقرر خما�سية امل�ستقبل يف �صور مب�شاركة فاعلياتها

�أحمد احلريري:
حكومة �سعد احلريري جمعت كل لبنان
من اجل العبور به نحو الإ�ستقرار

واملجاهدي ��ن املرابط�ي�ن على ربى جب ��ل عامل ،
ونتوجه اي�ض ��ا بالتحية اىل قائد م�سرية التحرير
والتنمي ��ة الزعي ��م الوطني الكبري دول ��ة الرئي�س
نبي ��ه ب ��ري ،ونتوج ��ه بالتحية اىل جنل ال�ش ��هيد
الرئي� ��س رفيق احلري ��ري الذي ي�س�ي�ر على نهج
ومبادىء هذا البيت الكرمي دولة الرئي�س ال�ش ��يخ
�سعد الدين رفيق احلريري .

احلريري
�أكد مق ��رر اللجنة اخلما�س ��ية يف تيار امل�س ��تقبل
�أحم ��د احلري ��ري �أن حكوم ��ة الوح ��دة الوطني ��ة
برئا�س ��ة دول ��ة الرئي�س �س ��عد احلري ��ري جمعت
القا�ص ��ي والداين من القوى ال�سيا�س ��ية من اجل
ه ��دف موحد هو العب ��ور بلبنان نحو الإ�س ��تقرار
ال�سيا�س ��ي وحت�صني املناعة الوطنية يف مواجهة
التهديدات اال�سرائيلية املت�صاعدة من كل حدب
و�ص ��وب .معتربا �أننا ام ��ام مرحلة بالغ ��ة الدقة
واحل�سا�س ��ية يف ظل العنف اال�س ��رائيلي املتفاقم
الذي طال الأر�ض واملقد�س ��ات وخطوات التهويد
الت ��ي تهدد حقوقن ��ا وتاريخنا وقيمنا ال�سيا�س ��ية
والدينية الثقافية م�س ��لمني ما يتطلب منا جميع ًا
العمل من �أجل تعزيز وحت�ص�ي�ن الوحدة الوطنية
الداخلي ��ة وق ��ال :يتوجب علين ��ا �أن نكثف اجلهد
لتعزي ��ز االلتف ��اف حول م�ؤ�س�س ��اتنا الد�س ��تورية
التمثيلي ��ة  ،حول مقام رئا�س ��ة اجلمهورية وحول
جمل� ��س النواب ورئا�س ��ته وحول جمل� ��س الوزراء
ورئا�سته ب�صفتهم امل�ؤ�س�سات التي ت�صون الوحدة
الوطني ��ة  ،كما يتوج ��ب علينا �أن نكثف اجلهد يف
بل ��ورة عم ��ل احلكوم ��ة �ض ��من �أولوي ��ات النا�س
وم�ص ��احلهم يف اال�س ��تقرار والتنمية والق�ض ��اء
على احلرمان .
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كالم احلري ��ري ج ��اء خ�ل�ال حف ��ل الغ ��داء
التكرميي ال ��ذي اقامه على �ش ��رفه مدير الهيئة
العلي ��ا للإغاث ��ة يف اجلنوب الدكت ��ور ريا�ض زبد
يف مطعم التريو�س يف �ص ��ور بح�ض ��ور ح�ش ��د من
فاعليات املنطقة يتقدمهم مفتي �صور ومنطقتها
القا�ض ��ي ال�ش ��يخ حمم ��د دايل بلط ��ة ،حمافظ
اجلنوب نقوال ابو �ض ��اهر  ،النائ ��ب علي خري�س
ممث�ل�ا با�س ��ماعيل فاخ ��وري  ،الرائ ��د قا�س ��م
ب�ش ��رو�ش ممثال مدير عام ق ��وى الأمن الداخلي
اللواء ا�شرف ريفي ،قائمقام �صور ح�سني قبالن،
مدير فرع خمابرات اجلي�ش اللبناين يف اجلنوب
العقي ��د عل ��ي �ش ��حرور � ،آمر �س ��رية درك �ص ��ور
وبنت جبيل العقيد ج ��ورج اليا�س ،ورئي�س احتاد
بلديات ق�ض ��اء �ص ��ور عبد املح�س ��ن احل�س ��يني،
امل�س� ��ؤول التنظيمي حلركة امل علي ا�س ��ماعيل،
ع�ض ��و املجل�س الثوري حلركة فت ��ح العميد خالد
ع ��ارف ،الأب يوحن ��ا ح ��داد ممث�ل�ا املط ��ران
جورج بقعوين ،ح�س ��ن �ش ��حادة ممثال حزب اهلل
والقوى اال�س�ل�امية ،ممثل الهيئ ��ة العليا للإغاثة
الدكتور �أديب العيط  ،رئي�س بلدية يارين ح�س�ي�ن
الوجه ونائبه ب�ش ��ر ال�ب�ردان ،وعدد من ر�ؤ�س ��اء
بلديات وخماتري قرى ق�ض ��اء �صور وممثلون عن

اجلمعيات واالندية الثقافية واالجتماعية.

د .زبد
بع ��د الن�ش ��يد الوطني اللبناين  ،حتدث �ص ��احب
الدع ��وة الدكتور ريا�ض زبد فقال :ي�ش ��رفني ان
ارحب بك ��م جميع ��ا وبالأخ�ص بالأخ وال�ص ��ديق
العزيز الأ�س ��تاذ �أحمد م�صطفى احلريري الذي
ترب ��ى وترع ��رع يف كنف عائلة وطني ��ة وعروبية ،
عائل ��ة الرئي�س ال�ش ��هيد رفي ��ق احلريري ان هذا
اللق ��اء العائلي واحلميم ال ��ذي يجمعنا اليوم هو
تقج�ي�ر وحمبة لبيت قدم الكثري يف �س ��بيل وحدة
لبن ��ان وعروبت ��ه ومقاومت ��ه ونحن نحتف ��ي اليوم
بالأخ وال�ص ��ديق العزيز الأ�ستاذ �أحمد احلريري
الذي ي�س�ي�ر على ه ��ذا النهج برعاية واحت�ض ��ان
من �س ��يدة فا�ض ��لة كانت وما زالت من املدافعني
ب ��كل عزمية وت�ص ��ميم عن وحدة لبن ��ان وحريته
ومقاومته  ،وكانت وما زالت الداعم واملدافع عن
اجلنوب و�أهله � ،أال وهي ال�س ��يدة الفا�ض ��لة بهية
احلريري .
ونح ��ن يف مدين ��ة �ص ��ور مدين ��ة االم ��ام املغي ��ب
ال�س ��يد مو�سى ال�ص ��در  ،مدينة املقاومة والعي�ش
امل�ش�ت�رك  ،نتوجع بالتحية الكبرية اىل املقاومني

ثم حت ��دث املحتفى ب ��ه �أحمد احلري ��ري فقال:
ل�صور،الع�ص ��ية على االحتالل منذ كان التاريخ
 ،وكان اال�س ��كندر املق ��دوين ،ل�ص ��ور  ،احلرف
واالبداع والتنوع والتفاعل احل�ضاري  ،وتاريخها
ال�ش ��اهد على املجال�س الدميوقراطية منذ كانت
فك ��رة الدول ��ة واملجتم ��ع .ل�ص ��ور ،التي م�ش ��ى
عل ��ى روابيه ��ا ال�س ��يد امل�س ��يح  ،وتفاع ��ل فيه ��ا
�أبناء �س ��يدنا حممد (�ص ��لى اهلل عليه و�س ��لم )
.ل�ص ��ور  ،حا�ض ��نة الآالم � ،آالم جمزرت ��ي قانا،
ال�ش ��اهدتني عل ��ى همجي ��ة العدو اال�س ��رائيلي ،
الذي ي�س ��تمر بتهدي ��د لبنان مبعناه احل�ض ��اري
 ،وتنوعه الغني يف عي�ش ��ه امل�ش�ت�رك  ،ل�ص ��ور و
�أهله ��ا �أل ��ف حتية .وللجنوب  ،من �ص ��يدا اىل
حدود فل�س ��طني املحتل ��ة  ،للجنوب الذي حتاكي
في ��ه  ،كل د�س ��كرة  ،وكل قرية ،وكل مدينة ـ يف
الليل ويف النهار ـ هم الق�ض ��ية  ،ق�ضية الوطن ،
وق�ض ��ايا الأمة  ،لهذا اجلنوب الذي ما عز عليه
يوم� � ًا � ،أن يقدم الدم واالرواح من اجل ان يبقى
لبنان  ،كل لبنان � ،شامخ الر�أ�س  ،را�سخ الهوية.
للجنوب ال�شاهد على جرح الوطن  ،وفيه املجازر
اال�س ��رائيلية املمتدة م ��ن جب ��اع اىل الزرارية ،
مرورا باملن�ص ��وري وحومني ،وعرب�ص ��اليم التي
حتدت «القب�ض ��ة احلديدية»  ،ومعها جبي�ش ��يت

ومعركة .ل�ص ��مود النبطية  ،و�أهلنا على م�ساحة
كل ق ��رى وم ��دن ال�ش ��ريط املح ��رر  ،بعدما كان
حمت�ل�ا  ،لأهل اجلنوب ،ولكم �أنتم يا �أهلنا �ألف
ال ��ف حتي ��ة  ..هي دع ��وة كرمية م�ش ��كورة  ،من
ال�ص ��ديق العزي ��ز الدكتور ريا�ض زب ��د  ،لألتقي
بك ��م  ،فعالي ��ات ووج ��وه خ�ي�ر  ،وجوه� � ًا تعرب
ع ��ن معاين مدينة �ص ��ور ومنطقته ��ا  ،تعرب عن
الأ�ص ��الة والوطني ��ة  .وي�س ��عدين �أن �أكون بينكم
اليوم ناق ًال حتيات �ش ��قيقتكم� ،ش ��قيقة الرئي�س
ال�ش ��هيد رفيق احلريري  ،النائب ال�س ��يدة بهية
احلريري املواطنة اجلنوبية وال�شقيقة املتفاعلة
معكم دائم ًا يف ال�سراء وال�ضراء .
وا�ض ��اف :لقد �شهد وطننا  ،وطن اللبنانيني  ،كل
اللبناني�ي�ن من دون ا�س ��تثناء � ،س ��نوات عجاف
و�ض ��عته على خط الزالزل واالح ��داث اخلطرية
املت�س ��ارعة  ،لك ��ن بحمد اهلل ورعايت ��ه  ،جنحنا
يف جتاوز ال�صعاب وت�شكيل حكومة وحدة وطنية
 ،برئا�س ��ة دولة الرئي�س �س ��عد احلريري،جمعت
القا�صي والداين من القوى ال�سيا�سية  ،من اجل
هدف موحد  ،هو العبور بلبنان نحو اال�س ��تقرار
ال�سيا�س ��ي ،وحت�ص�ي�ن املناع ��ة الوطني ��ة  ،يف
مواجهة التهديدات اال�س ��رائيلية املت�صاعدة من
كل حدب و�ص ��وب .نح ��ن الآن ام ��ام مرحلة اقل
م ��ا يقال عنه ��ا  ،انها بالغة الدقة واحل�سا�س ��ية ،
يف ظ ��ل العنف اال�س ��رائيلي املتفاق ��م الذي طال
االر�ض واملقد�س ��ات .فالتطرف اال�سرائيلي ،وهو
جزء ا�سا�س ��ي من ح ��راك الدولة اال�س ��رائيلية ،
وخطوات التهوي ��د التي تهدد حقوقن ��ا وتاريخنا
وقيمنا  ،ال�سيا�س ��ية والدينية الثقافية  ،م�سلمني
وم�س ��يحيني  ،تعر� ��ض الق�ض ��ية الفل�س ��طينية ،
واملنطق ��ة العربي ��ة كله ��ا  ،ولبن ��ان للمخاط ��ر
اجل�س ��يمة  ،مما يتطلب من ��ا جميع ًا  ،العمل من

�أجل تعزيز وحت�ص�ي�ن الوحدة الوطنية الداخلية
ون�س ��تذكر يف ه ��ذا املج ��ال  ،م ��ا قال ��ه �س ��ماحة
االم ��ام املغيب مو�س ��ى ال�ص ��در� ،أن وحدة لبنان
هي �أف�ض ��ل وجوه ال�ص ��راع مع ا�س ��رائيل .لذلك
يتوج ��ب علينا �أن نكثف اجله ��د لتعزيز االلتفاف
ح ��ول م�ؤ�س�س ��اتنا الد�س ��تورية التمثيلي ��ة  ،ح ��ول
مقام رئا�س ��ة اجلمهورية  ،وحول جمل�س النواب
ورئا�س ��ته ،وح ��ول جمل� ��س ال ��وزراء ورئا�س ��ته،
ب�ص ��فتهم امل�ؤ�س�س ��ات الت ��ي ت�ص ��ون الوح ��دة
الوطنية .كما يتوجب علينا �أن نكثف اجلهد  ،يف
بل ��ورة عمل احلكومة � ،ض ��من �أولوي ��ات النا�س ،
�أولويات م�صالح النا�س يف اال�ستقرار والتنمية ،
والق�ض ��اء على احلرمان ،الذي ما ميز يوم ًا بني
طائفة �أو مذهب �.أن املرحلة الراهنة تتطلب منا
عربي ًا تعزيز الت�ض ��امن العرب ��ي الفاعل والفعلي
حول فل�س ��طني  ،وال�ش ��عب الفل�س ��طيني املنتف�ض
�ض ��د االحت�ل�ال دوم� � ًا  ،ج ��دد بالأم� ��س � 30آذار
مت�سكه ب�أر�ض ��ه وحقوقه بدماء عزيزة كرمية يف
يوم الأر�ض .ان امل�س� ��ؤولية العربية جتاه فل�سطني
تتطلب منا دولي ًا  ،ممار�سة ال�ضغوط على املجتمع
الدويل  ،لدفعه اىل اال�س ��تماع الفعلي  ،ل�ص ��وت
احل ��ق ،والعدالة  ،واالن�س ��انية ،ومنع العامل من
الكيل مبكيالني .
وخل�ص احلريري للقول  :ان التوا�ص ��ل مع النا�س
كل النا�س همنا الأول ،فنحن �أبناء ال�شهيد رفيق
احلري ��ري الذي حمل وج ��ع النا�س  ،يف اجلنوب
ويف كل املناطق  ،ومنذ االعتداءات اال�س ��رائيلية
القدمية املتكررة  .وعلى مر الزمان � ،سن�س ��تمر
يف خط ��ه ومبادئه مدافعني عن لبن ��ان بلد ًا حر ًا
�س ��يد ًا موحد ًا جت ��اه الأطماع اخلارجي ��ة  .حتية
حب وفخر ،للأبطال ال�ش ��هداء  ،الذين يقدمون
احلياة  ،من �أجل �أن ت�ستمر احلياة .
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اجتماع ا�ستثنائي لـ"اللبنانية الفل�سطينية للحوار والتنمية" مب�شاركة ال�سنيورة واحلريري و�سو�سان وحداد

بحث يف االنتهاكات الإ�سرائيلية يف القد�س ويف خطة
حترك مدنية تعبري ًا عن رف�ضها ودعما لل�شعب الفل�سطيني
عق ��دت اللجن ��ة اللبناني ��ة الفل�س ��طينية للح ��وار
والتنمي ��ة يف �ص ��يدا واجلوار واملخيم ��ات اجتماعا
ا�س ��تثنائيا يف جمدليون وعلى ج ��دول �أعمالها بند
واحد هو االنتهاكات اال�س ��رائيلية الأخرية املتمثلة
با�س ��تباحة املقد�س ��ات اال�س�ل�امية وامل�س ��يحية يف
القد�س وبن ��اء كني�س اخلراب يف حميط امل�س ��جد
الأق�صى .
�ش ��ارك يف االجتم ��اع ال ��ذي تر�أ�س ��ته النائب بهية
احلريري :الرئي�س ف�ؤاد ال�س ��نيورة ومفتي �ص ��يدا
و�أق�ض ��يتها ال�شيخ �س ��ليم �سو�س ��ان وراعي �أبر�شية
�ص ��يدا ودير القمر للروم الكاثوليك املطران ايلي
حداد  ،وح�ض ��ره جميع �أع�ض ��اء اللجنة من ممثلي
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين والأهلي والرتبوي اللبناين
والفل�سطيني يف �صيدا واجلوار واملخيمات .

احلريري
ا�س ��تهلت النائ ��ب احلريري اللقاء بكلمة عر�ض ��ت
فيها للهدف من االجتماع فقالت :الق�ض ��ية لي�ست
ق�ض ��ية فع ��ل ورد فعل  ،نح ��ن نعترب انن ��ا لبنانيني
وفل�س ��طينيني نحم ��ل ه ��ذه الق�ض ��ية ب�أولوياتن ��ا ،
ولقا�ؤن ��ا اليوم ه ��و للبحث يف خطة عم ��ل متكاملة
ولي� ��س فق ��ط ان لدينا ن�ش ��اطا يف هذه املنا�س ��بة ،
نح ��ن نعترب �أن ��ه يف كل منا�س ��باتنا هناك ق�ض ��ية
تطغى على حياتنا هي ق�ض ��ية عادلة ق�ض ��ية �شعب
فل�س ��طني وق�ض ��ية القد�س التي تتعر�ض لإنتهاكات
بحق ال�ش ��عب الفل�س ��طيني �ض ��من خطة وا�ض ��حة
من قبل ا�س ��رائيل  .ونحن نعترب �أن هذه الق�ض ��ية
يحملها امل�س ��لمون وامل�س ��يحيون لأنه ��ا تعنينا كلنا
وتعن ��ي كل الع ��امل ،فنحن يفرت� ��ض �أن تكون لدينا
�آلي ��ة دائم ��ة للدف ��اع عن املقد�س ��ات وع ��ن حقوق
ال�ش ��عب الفل�س ��طيني .نحن لدينا ق�ض ��ية ا�س ��مها
فل�س ��طني  ،كيف نبقيها حا�ض ��رة وموجودة يف كل
حيوياتنا ه ��ذه تكون بداية بداية ثمرة عملنا الذي
عملنا فيه خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية وجنحنا
يف اطالق حوار بني اجلميع يف �ص ��يدا واملخيم ومل
ن�س ��مح باالن�ش ��قاقات املوجودة �أن متتد الينا لأننا
رفعنا م�ستوى الق�ض ��ية �أكرب بكثري من الأ�شخا�ص
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ومن اخلالفات ومن ي�أتي ومن يذهب ..فل�س ��طني
تبق ��ى والقد� ��س تبقى  .ه ��ذا املو�ض ��وع يحتاج اىل
�آلي ��ة ال ت�س ��تكني وال ته ��د�أ عل ��ى كل الأ�ص ��عدة ان
كان ��ت داخلية  ،بني الفل�س ��طينيني وبني اللبنانيني
�أو هناك طريقة لتكون ق�ضية عاملية ولي�ست ق�ضية
فقط حملية ..

ال�سنيورة
من جهت ��ه قال الرئي� ��س ال�س ��نيورة :ان اجتماعنا
الي ��وم هو على ه ��دف مقد�س ونبي ��ل  ،و�أعتقد �أنه
م ��ن املهم ان نرى كيف ن�س ��تعمل هذه الطاقة التي
لدينا ب�أف�ض ��ل طريقة ممكنة ب�شكل تعود بفائدة .
و�أنا �أزعم ان ا�سرائيل ان تكون ردة فعلنا تظاهرة
وحرق �أعالم وحرق دواليب لأن كل منا يذهب بعد
ذلك اىل بيته ويعتقد �أنه �أدى ق�سطه للعلى  ،بينما
هو مل ي�ؤد �شيئا  .نحن يجب ان ن�صرف هذه الطاقة
الت ��ي لدينا بالطريقة ال�ص ��حيحة  .علينا �أن نعمل
عل ��ى �أن نحق ��ق تقدما على �ص ��عيد احلفاظ على
ق�ض ��ية فل�س ��طني حية وق�ض ��ية القد�س مبا حتتويه
من مقد�س ��ات  ..ان ما يقوم به اال�س ��رائيليون هي
عملي ��ة الغاء للآخرين وهذا هو جوهر امل�ش ��كلة ..
نحن ما نريد �أن نقوم به هنا يف مدينتنا �صيدا وان
نكون منوذجا لكيفية ردود الفعل يف لبنان واي�ض� � ًا

يف الع ��امل العرب ��ي كيف ميك ��ن �أن جنعل ق�ض ��ية
القد�س بالن�س ��بة للنا�ش ��ئة �ش ��يئا معروفا  ..وكيف
نح�ص ��ل كل املعلوم ��ات عن القد� ��س بالتعرف اىل
هذه املدين ��ة وماذا تعني من تاريخها وحا�ض ��رها
وما يقوم به اال�س ��رائيليون من عملية الغاء الطابع
العربي للمدينة وعملية التهجري الق�س ��ري امل�ستمر
 ،حتى نتمكن من ان يك ��ون لدينا الثقافة واملعرفة
 .ال ميكنن ��ا ان نح ��ارب عدونا باجله ��ل  ،وبالتايل
يجب �أن نرى كيف ميكن ان نحافظ على ح�ض ��ارة
الفل�س ��طينيني يف فل�س ��طني ويف القد� ��س حتدي ��دا
 ،على �أن ��واع الفنون العائدة له ��ا واملهارات وكيف
نتعرف عليها  ..وت�أكدوا ان اال�سرائيليني يتمنوا ان
ن�س ��تمر بنف�س الأ�سلوب الذي درجنا عليه طيلة 62
�سنة يف التعاطي مع هذه الق�ضية ومل نخرج ب�شيء
� .آن الأوان لأن نتعل ��م م ��ن �أخطائنا وندرك حجم
الق�ضية التي تتعاظم..

�سو�سان
وحت ��دث املفتي �سو�س ��ان ف ��ر�أى �أننا امام ق�ض ��ية
كب�ي�رة  ،هذه الق�ض ��ية الآن ه ��ي قرار ا�س ��رائيلي
بتهويد مدين ��ة القد�س واالعتداء على املقد�س ��ات
امل�س ��يحية واال�سالمية  .واذا كان امل�ستهدف اليوم
ه ��و امل�س ��جد فغ ��دا الكني�س ��ة  .اقرتح ن�ش ��ر ثقافة

ال�صراع العربي اال�سرائيلي يف كل جماالت احلياة
ولنبد�أ باملدار�س وال�ش ��بكة املدر�س ��ية واجلامعات
واالع�ل�ام � ..أعتق ��د ان هذا الأمر هو �أف�ض ��ل من
ثقافة �أخرى تن�ش ��ر يف و�س ��ائل االعالم هذه الأيام
 .الأم ��ر الثاين دعم الأخوة الفل�س ��طينيني املعنوي
وامل ��ادي وال�سيا�س ��ي واالجتماعي  ،وان ��ا اعتقد ان
الفل�س ��طينيني الآن بحاجة اىل هذا الدعم ولي�سوا
بحاجة اىل الكلمات وال اىل �ش ��عر ال�شعراء �.أقرتح
اي�ض ��ا رفع ال�ص ��وت عاليا بفك احل�صار عن غزة
وباع ��ادة احياء منظومة الدفاع العربي امل�ش�ت�رك
وبقط ��ع العالقات العربية اال�س ��رائيلية املبا�ش ��رة
وغري املبا�ش ��رة  ..ورفع ال�ص ��وت عاليا حتى ي�سمع
العامل كله �ص ��وت الفل�س ��طينيني و�صوت العرب يف
هذا املكان  .و�ص ��يدا قدمت �ش ��هداء وال ي�س ��تطيع
�أح ��د ان يزاي ��د عليه ��ا  ،وه ��ذا البيت رع ��ى هذه
الق�ض ��ية وحم ��ى الأطف ��ال والن�س ��اء ب ��دون متييز
ب�ي�ن لبن ��اين وفل�س ��طيني وكذل ��ك كل م�ؤ�س�س ��اتنا
االجتماعية واالن�سانية والرتبوية كنا نحن واياهم
يف خن ��دق واحد  .فلذلك نطلب وال نتمنى ان يعمل
اجلميع م ��ن اجل وحدة القرار الفل�س ��طيني احلر
امل�ستقل اليوم ولي�س غدا .

املطران حداد
وق ��ال املطران ايل ��ي حداد  :نرى الي ��وم ما يجري
يف القد�س م ��ن حماوالت لتهمي� ��ش الديانات كلها
وحماول ��ة �س ��طو �أعتربها له ��ذه الأر�ض املقد�س ��ة
فه ��ذا مرفو�ض بال�ش ��كل وامل�ض ��مون  .وك�أن هناك
روزنامة يهودية ا�س ��رائيلية مربجم ��ة منذ اربعني
وخم�س�ي�ن �س ��نة وتنف ��ذ دون اي ح�س ��يب او رقي ��ب
ولي� ��س هن ��اك اي قوة ال دولية وال حملية ت�س ��تطيع
ان تقول لإ�س ��رائيل توقفي  ،او ال لأي م�شروع تريد
ان تفعل ��ه  .ورمبا حان الوق ��ت اليوم لنتكاتف �أكرث
وهذا دلي ��ل قاطع على ان احلاج ��ة للتكاتف ملحة
الي ��وم لأن حماول ��ة التهوي ��د ق ��د م�س ��ت الأماكن
املقد�س ��ة عالمات امل�س ��يحية واال�سالم معا  .وك�أن
هذه الروزنامة اال�س ��رائيلية ت�س ��تفيد من التجزئة
املوجودة بني العرب  ،بني امل�سلمني  ،بني امل�سيحيني
 ،بني الغرب وال�ش ��رق  ..بني عدة عنا�صر موجودة
وجتعلنا نتفرق عن بع�ضنا بع�ضا  .اال�سرائيلي وحده
وك�أنه ينمو وكلنا نرتاجع للوراء  ..و�أت�ساءل ملاذا ؟
 .بينم ��ا الق ��درة اللوج�س ��تية ال�ش ��عبية اجلغرافية
ال�سيا�س ��ية وكل القدرات املمك ��ن تفعيلها موجودة
لدين ��ا  ،ويكفي وج ��ود النية بالتكاتف مع بع�ض ��نا
البع�ض  .واليوم ل�ستم وحدكم م�سلمون يف املعركة
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 ،امل�سيحيون معكم  ،ونحن م�سيحيون وم�سلمون يف
معركة واحدة فلما هذا اخلوف ال �أعرف ..
وبعد مداخالت لعدد من امل�شاركني تناولت اخلطر
ال ��ذي تتعر� ��ض ل ��ه القد�س مب ��ا هي رم ��ز مقد�س
للم�س ��لمني وامل�سيحيني ،جرى التداول يف ما ميكن
القي ��ام به م ��ن حتركات تع�ب�ر عن حال ��ة الرف�ض
واال�ستنكار لهذه املمار�سات العدوانية اال�سرائيلية
التي ته ��دف اىل تهويد القد�س وفل�س ��طني �أر�ض ��ا
وتراثا وثقافة و�أديان ًا..
و�صدر عن املجتمعني بيان ب�إ�سم اللجنة جاء فيه:
 –1تع�ب�ر اللجن ��ة ع ��ن ا�س ��تنكارها ورف�ض ��ها
ال�ش ��ديدين للإعت ��داءات اال�س ��رائيلية املتمادي ��ة
على املقد�س ��ات اال�س�ل�امية وامل�س ��يحية وال �سيما
القد� ��س والأق�ص ��ى مه ��د الر�س ��االت والأنبي ��اء ،
وتعترب �أن هذه املمار�س ��ات التي تتزامن مع ارتفاع
وترية اال�س ��تيطان اال�س ��رائيلي ته ��دف اىل افراغ
املدينة املقد�سة من اهلها املقد�سيني والغاء الطابع
العربي اال�سالمي وامل�سيحي لها .
 -2ت�ؤك ��د اللجن ��ة وقوفه ��ا اىل جان ��ب �أهلن ��ا
ال�ص ��امدين يف فل�س ��طني والقد� ��س املدافعني عن
الأر�ض واملقد�سات .
 -3ت�ؤكد اللجنة على �أهمية ا�ستنها�ض كافة القوى
احلي ��ة يف لبن ��ان والعامل العربي والع ��امل من �أجل
وق ��ف هذا املخطط ال�ص ��هيوين الذي يطال معلما
ان�س ��انيا عامليا يتمثل مبا تختزنه القد�س من قيمة
ح�ضارية دينية وتاريخية وان�سانية.
 -4ينا�ش ��د املجتمع ��ون الأخ ��وة الفل�س ��طينيني
اعتماد احل ��وار فيما بينهم لأن يف وحدتهم قوتهم
التي ي�س ��تطيعون به ��ا مواجهة حم ��اوالت التهويد
ال�صهيوينة لأر�ضهم ومقد�ساتهم.
� -5ش ��دد املجتمع ��ون عل ��ى �ض ��رورة الت�ص ��دي
للم�ش ��روع ال�ص ��هيوين ع�ب�ر التم�س ��ك بالأر� ��ض
والهوية والثقاف ��ة وتعميم ثقافة القد�س من خالل
ابقائها ق�ض ��ية حية يف ذاكرة الأجيال ويف حياتهم
اليومية و�ض ��من ن�ش ��اطات وحيويات م�ستدامة يف
املدينة وعلى م�ساحة الوطن.
 -6اك ��د املجتمع ��ون عل ��ى اهمي ��ة التح ��رك ب ��كل
الو�سائل املتاحة باجتاه املجتمعني الدويل والغربي
ومنا�شدتهما العمل من �أجل ال�ضغط على ا�سرائيل
لوقف عملية التهويد واال�ستيطان يف القد�س وباقي
الأرا�ضي الفل�سطينية .
 -7ق ��رر املجتمعون رفع مذك ��رة اىل م�ؤمتر القمة
العرب ��ي تت�ض ��من ث�ل�اث نق ��اط  :الت�أكي ��د عل ��ى
امل�صاحلة الف�سطينية الفل�س ��طينية لأنها ا�سا�سية
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ا�ستقبلت رئي�س وادارية املقا�صد � -صيدا الفائزين بالتزكية يف جمدليون

بهية احلريري :واجبنا دعم املقا�صد
لتنجح لأنه بنجاحها تنجح �صيدا

 ،و�ض ��ع �آلية لدعم ال�ش ��عب الفل�سطيني يف �صموده
وخا�ص ��ة يف القد� ��س  ،وو�ض ��ع برنامج وا�ض ��ح يف
التعاطي مع الق�ض ��ية الفل�س ��طينية من قبل الدول
العربية  .كما قرروا رفع مذكرة مماثلة اىل الأمني
الع ��ام ل�ل��أمم املتح ��دة واالحت ��اد الأوروب ��ي بهذا
اخل�صو�ص .

مقرتحات خطة حترك
وتق ��دم عدد من امل�ش ��اركني يف اللق ��اء مبقرتحات
واف ��كار بهذا ال�ش� ��أن جرى تكليف جلنة م�ص ��غرة
م ��ن اللقاء مبتابعتها وو�ض ��ع �آلية حت ��رك متكاملة
وم�س ��تدامة وعل ��ى م�س ��احة جمي ��ع الهيئ ��ات
والتجمعات وامل�ؤ�س�سات الرتبوية والأهلية اللبنانية
والفل�سطينية  .ومن �أبرز هذه املقرتحات:
 اعتب ��ار ذكرى يوم الأر� ��ض يف الثالثني من �آذاراجلاري يوم غ�ضب ن�صرة للقد�س وفل�سطني ولرفع
ال�ص ��وت عالي ��ا يف كل املحاف ��ل املحلي ��ة والعربية
والدولية لوقف االنتهاكات ال�صيهونية .
 اقام ��ة ن ��دوات ومعار� ��ض و�أم�س ��يات واع ��دادمل�صقات و�ص ��ور ووثائق تلقي ال�ضوء على القد�س
تاريخا وجغرافيا ورمزا ا�سالميا وم�سيحيا وملتقى
ان�س ��انيا عاملي ًا.وعل ��ى الواقع الذي تعي�ش ��ه املدينة
املقد�سة يف ظل �أ�سر االحتالل اال�سرائيلي وامعانه
يف �س ��رقة تاريخه ��ا وتراثه ��ا وم�ص ��ادرة طابعه ��ا
اال�سالمي وامل�سيحي .
 جم ��ع كل املعلومات عن القد�س لتعريف الأجيالالنا�ش ��ئة على هذه املدينة وماذا تعني من تاريخها
وحا�ض ��رها وما يقوم به اال�س ��رائيليون من عملية
الغ ��اء الطاب ��ع العرب ��ي للمدينة وعملي ��ة التهجري
الق�سري امل�ستمر ،

 احي ��اء كل ال�ت�راث الفل�س ��طيني يف القد�س منخالل ت�س ��ليط ال�ض ��وء على �أنواع الفنون واحلرف
العائ ��دة له ��ا والتعري ��ف به ��ذه الفنون وم ��ا متثل
بالن�س ��بة للهوي ��ة الثقافي ��ة واحل�ض ��ارية والذاكرة
ال�شعبية الفل�سطينية والعربية .
 توقي ��ع عرائ�ض م ��ن خمتلف الهيئ ��ات اللبنانيةوالفل�سطينية رف�ضا ملا يجري يف فل�سطني والقد�س
وت�سليم هذه العرائ�ض اىل الأمم املتحدة واملجتمع
الغرب ��ي ومطالبتهم ��ا بو�ض ��ع ح ��د للممار�س ��ات
اال�س ��رائيلية  .وت�ش ��كيل وفد او وف ��ود تزور مكاتب
امل�ؤ�س�سات الدولية وبع�ض �س ��فارات الدول امل�ؤثرة
عامليا ..
 تخ�ص ��ي�ص يوم للتربع دعما لفل�سطني ولو حتىمب�ش ��روع الألف لرية  ،وار�س ��ال املبل ��غ الذي يجمع
اىل اي جمعي ��ة خا�ص ��ة يف القد� ��س تت ��وىل عملية
احلفاظ على النا�س املوجودين يف املدينة القد�سة
لرت�سيخهم يف �أر�ضهم.
 يف �أجواء ال�صوم املبارك وا�سبوع القيامة توجيه�ص ��رخة رجاء وحق وال�ص�ل�اة من اجل �أن يحفظ
اهلل القد�س ويحميها من اخلطر ال�صهيوين .
 البح ��ث يف امكاني ��ة �أن تق ��وم جلن ��ة حقوقي ��ةمنبثقة من اللقاء برفع دعوى ق�ضائية على الكيان
ال�ص ��هيوين لدى الأمم املتح ��دة واملحاكم الدولية
ب�أن هناك كني�س ًا يبنى على �أر�ض وقف �إ�سالمية .
 تبن ��ي جميع الأن�ش ��طة والتحركات الت ��ي �أقرتهاال�ش ��بكة املدر�س ��ية ل�ص ��يدا واجلوار على �ص ��عيد
مدار�س ال�شبكة
ومت يف ختام االجتماع ت�ش ��كيل جلنة م�ص ��غرة من
املجتمع�ي�ن لو�ض ��ع برنامج التح ��رك انطالقا مما
جاء يف االجتماع من مقرتحات .

بع ��د فوزه ��ا بالتزكي ��ة يف االنتخاب ��ات التي كانت
مق ��ررة اليوم الأح ��د  ،قام رئي�س و�أع�ض ��اء الهيئة
االداري ��ة جلمعي ��ة املقا�ص ��د اخلريية اال�س�ل�امية
يف �ص ��يدا بزيارة لرئي�س ��ة جلنة الرتبي ��ة والثقافة
النيابي ��ة النائ ��ب بهي ��ة احلري ��ري يف جمدلي ��ون
وو�ضعوها يف �أجواء ما �آلت اليه العملةي االنتخابية
بعد االن�س ��حابات الأخرية لعدد من املر�ش ��حني ما
�أ ّم ��ن التزكية للرئي� ��س والأع�ض ��اء الثمانية للهيئة
االدارية .
وتق ��دم الوف ��د رئي� ��س اجلمعية اجلدي ��د املهند�س
هالل قرب�صلي و�ضم الأع�ضاء الفائزين بالتزكية”
حمي الدين جويدي� ،س ��عيد جمعة ،فايز البزري،
ر�ض ��وان ال�س ��بع �أع�ي�ن� ،أحمد الرمالوي� ،س ��امي
اجلرديل� ،سمري الب�ساط ،وندى قدورة».
بداي ��ة هن�أت احلري ��ري الهيئ ��ة االدارية اجلديدة
للمقا�ص ��د معتربة �أن املجل� ��س اجلديد �أمامه حتد
ا�ستكمال م�س�ي�رة النهو�ض باجلمعية وم�ؤ�س�ساتها
وتطوير عملها مبا يخدم الر�س ��الة التي قامت من
�أجله ��ا  ،وقالت ان جمعية املقا�ص ��د التي كانت يف
عقل وقلب الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري �ستبقى
يف قلبنا وعقلنا و�سنبقى اىل جانبها  ،ونحن ننتظر
ب ��دء املجل�س اجلديد بو�ض ��ع خط ��ة عمله لرنى ما
ميك ��ن ان نقوم ب ��ه بهذا اخل�ص ��و�ص  ،لأن واجبنا
دعم املقا�ص ��د ك ��ي تنجح  ،ولأنه بنجاح املقا�ص ��د
تنجح �صيدا ..

من جهته �ش ��كر رئي�س اجلمعي ��ة اجلديد املهند�س
قرب�ص ��لي احلريري على رعايته ��ا ودعمها معتربا
�أن هذا لي� ��س جديدا على عائلة وبيت املقا�ص ��دي
الأول الرئي� ��س ال�ش ��هيد رفيق احلري ��ري الرئي�س
الفخري للجمعية وباين نه�ضتها احلديثة .
وقال قرب�ص ��لي  :حر�ص ��نا على �أن تكون اول زيارة
نق ��وم بها هي اىل هذا البيت الذي نحرتمه وزيارة
ال�س ��يدة بهية احلريري نائب �ص ��يدا والبيت الذي
بناه ال�ش ��هيد رفي ��ق احلريري  .نحن ال نن�س ��ى �أن
املقا�ص ��د يف الف�ت�رة الأخ�ي�رة انتقلت م ��ن مرحلة
اىل مرحل ��ة يف حياة الرئي� ��س رفيق احلريري لأنه
هو باين نه�ض ��تها احلديث ��ة  ،من مرحلة �أوىل بناء
مدر�س ��ة عائ�ش ��ة �أم امل�ؤمنني التي بنيت ب�أول مبلغ

م ��ال ا�س ��تطاع ان يجمع ��ه للمقا�ص ��د وا�س ��تكملت
بثانوية ح�س ��ام الدين احلريري الت ��ي تعبرت اليوم
مث ��اال للمدار� ��س املتط ��ورة يف لبن ��ان .اىل جان ��ب
كل امل�س ��اعدات الت ��ي قدمت خالل فرتة � 30س ��نة
للمدار�س للتعليم ول�سد العجز املقا�صدي .
وا�ض ��اف :نحن انتخبنا الي ��وم كمجل�س جديد بعد
التعدي ��ل ال ��ذي مت يف �آخر جمعي ��ة عمومية والذي
ا�س ��تعي�ض عن جمل�س ��ي الأمناء واالداري مبجل�س
واح ��د هو جمل� ��س اداري م�ؤلف م ��ن رئي�س ونائب
رئي�س و�أمني �سر و�أع�ضاء جمموعهم جميعا ت�سعة.
والرئي� ��س يف نف�س الوقت هو رئي� ��س الهيئة العامة
ورئي�س املجل�س االداري �أي ال�سلطة التنفيذية .
وع ��ن خطة العمل للمرحلة املقبلة قال قرب�ص ��لي :
برناجمنا وا�ضح نحن م�ؤ�س�سة تربوية ولكن الرتبية
يف الوق ��ت احلا�ض ��ر اذا مل تك ��ن ممي ��زة مل يع ��د
ممكنا ان ت�س ��تمر امام التناف�س الكبري املوجود يف
املدار�س يف كل لبنان  ،ولذلك نحن مبتغانا وا�ضح
 ،نحن مدر�سة ت�ؤمن تدري�سا مميزا ولكن ال نن�سى
�أن املقا�ص ��د هي م�ؤ�س�سة �ص ��يداوية عربية م�سلمة
 ..تعتمد على الرتبية اال�سالمية والدين اال�سالمي
احلني ��ف كرتبية وكمث ��ل عليا .الرتبي ��ة يف الوقت
احلا�ضر مكلفة والتدري�س مكلف وبالت�أكيد �سيكون
هناك عجز مايل ب�س ��بب التدري�س  ،و�سنحاول �أن
نفعل امالك وعقارات املقا�صد لت�ستطيع �أن تغطي
العجز ايل ميكن �أن ي�سجل عندنا .
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مناسبات

�إعت�صام جماهريي ت�ضامن ًا مع فل�سطني

ت�ض ��امن ًا م ��ع فل�س ��طني ،ودعم� � ًا لكف ��اح ال�ش ��عب
الفل�سطينييفمواجهةم�ؤامرةتهويدالقد�سوت�صفية
الق�ضية الفل�س ��طينية ،وبدعوة من اللقاء ال�سيا�سي
اللبناين الفل�س ��طيني� ،أقيم يف �س ��احة ال�شهداء يف
�ص ��يدا �إعت�ص ��ام جماهريي حا�ش ��د ،تقدمه رئي�س
التنظيم ال�ش ��عبي النا�ص ��ري الدكتور �أ�سامة �سعد،
ورئي�س بلدية �ص ��يدا الدكتور عبد الرحمن البزري،
وممثلون عن الأحزاب والقوى الوطنية والإ�سالمية
اللبناني ��ة والفل�س ��طينية ،وح�ش ��د جماه�ي�ري .
رف ��ع امل�ش ��اركون يف االعت�ص ��ام الأع�ل�ام اللبنانية
والفل�س ��طينية ،كم ��ا هتف ��وا لفل�س ��طني واملقاوم ��ة
منددين بالتواط�ؤ الر�س ��مي العرب ��ي حيال العدوان
الإ�س ��رائيلي .و�ألقيت يف االعت�ص ��ام كلم ��ات �أ ّكدت
عل ��ى �ض ��رورة دع ��م الق�ض ��ية الفل�س ��طينية وعل ��ى
�ض ��رورة توحي ��د ال�ص ��فوف ملواجه ��ة الع ��دوان
اال�سرائيلي والأمريكي.
افتتح االعت�صام بكلمة جلمال الغربي معرفاً.
ث ��م �ألق ��ى د .عب ��د الرحم ��ن الب ��زري كلم ��ة �أك ��د
فيه ��ا عل ��ى توحيد ال�ص ��فوف م�ش ��روط ًا ب�إ�س ��قاط
التفاو� ��ض ،ودع ��ا للعم ��ل م ��ن �أجل دعم انتفا�ض ��ة
�ش ��عب فل�س ��طني وحتويله ��ا �إىل انتفا�ض ��ة ثالث ��ة..
وعلى م�س ��توى طاولة احلوار �أ�ش ��ار الب ��زري �إىل �أن
احلوار الذي حدث يف ظروف ا�س ��تثنائية هي دعوة
م�ش ��بوهة وحماولة للإلتف ��اف على خي ��ار املقاومة
وعلى خي ��ار تطوير العالقات اللبناني ��ة العربية وال
�سيما اللبنانية – ال�سورية .و�أ�ضاف البزري “ :نحن
م�ؤمنون باملقاومة وال �ضرورة �إىل بحث ا�سرتاتيجية
دفاع لأننا نثق باملقاومة وبقدرات اجلي�ش”.
بعده ��ا �ألق ��ى م�س� ��ؤول حرك ��ة اجلهاد الإ�س�ل�امي
يف اجلن ��وب �ش ��كيب العين ��ي كلم ��ة با�س ��م حتالف
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الق ��وى الفل�س ��طينية ،اعت�ب�ر فيه ��ا �أن الوح ��دة
الداخلية الفل�س ��طينية و�إنهاء كل �أ�ش ��كال اخلالف
واالنق�س ��ام هو الرد املبا�شر على ما يقوم به العدو.
و�أك ��د عل ��ى �ض ��رورة رف� ��ض كل �أ�ش ��كال التفاو�ض
والت�س ��ويات مع العدو وعلى التم�سك بخيار اجلهاد
واملقاومة ،م�س ��تغرب ًا ال�ص ��مت املريب ملنظمة امل�ؤت
الإ�س�ل�امي وجلن ��ة القد� ��س� ،إزاء م ��ا يتعر� ��ض له
ال�شعب الفل�سطيني.
ثم كانت كلمة ملنظمة التحرير الفل�س ��طينية �ألقاها
ع�ض ��و اللجن ��ة املركزي ��ة يف اجلبه ��ة الدميقراطية
خالد يون� ��س ،دعا فيها الدول العربي ��ة �إىل اعتماد
�سيا�س ��ة ا�س�ت�راتيجية جدي ��دة و�أ�ض ��اف“ :ج ��رب
العرب دو ًال و�ش ��عوب ثالثني عام� � ًا من الرهان على
�شعار ال�س�ل�ام خيار ا�س�ت�راتيجي ،وع�ش ��ر �سنوات
من الرهان على مبادرة ال�س�ل�ام العربية ،وكان رد
�ش ��ارون باحلرب ال�ش ��املة “ حرب ال�سور الواقي”
على القد�س وال�ضفة الفل�سطينية و�أعاد احتالل كل
مناطق ال�سلطة الفل�سطينية”.
واختتم االعت�ص ��ام بكلمة رئي�س التنظيم ال�ش ��عبي
النا�صري الدكتور �أ�سامة �سعد جاء فيها:
ه ��ي فل�س ��طني ال�ش ��هيدة ال�ش ��اهدة عل ��ى تواط� ��ؤ
ح ��كام الع ��رب ،وكذب ��ة املجتم ��ع ال ��دويل.
فل�س ��طني جتدد الي ��وم �أ�س ��طورة املقاوم ��ة باللحم
احلي .يدافع �شع ُبها عن العرب كل العرب  ،مقدم ًا
الغ ��ايل ،وب ��اذ ًال الت�ض ��حيات اجل�س ��ام ،ومقدم� � ًا
ال�ش ��هداء قراب�ي�ن نور وعط ��اء على مذب ��ح احلرية
والتحرير.
الع ��دو يمُ عن يف تو�س ��يع اال�س ��تيطان ،واال�س ��تيالء
على الأر� ��ض ،وتهويد القد�س ،ويتعر�ض للأق�ص ��ى
باالعتداء تلو االعتداء  .ومما ال�شك فيه �أن ك َّل ذلك

ماكان ليح�ص ��ل لوال هذا التواط�ؤ الر�س ��مي العربي
مع ال�ص ��هاينة ،ال�س ��يما من قب ��ل دول “االعتالل”
العربي ،ال “االعتدال” العربي كما يدعون.
�إن ال�ش ��عوب العربي ��ة مطالب ��ة اليوم �،أك�ث�ر من �أي
وقت م�ضى ،بالتحرر من قب�ضة الأنظمة و�أجهزتها
القمعية ،وتكوين �إرادة �شعبية عربية داعمة لل�شعب
الفل�س ��طيني ت�ش ��كل غط ��ا ًء قومي ًا ملعارك ��ه وكفاحه
املجيد.
كم ��ا �أنن ��ا مطالب ��ون الي ��وم ،كقوى حت ��رر عربية،
�أال نبق ��ى متفرج�ي�ن ،ب ��ل �أن ن�س ��ارع �إىل ت�ش ��كيل
مظل ��ة �ش ��عبية عربي ��ة وا�س ��عة ت�ؤك ��د �إن املعرك ��ة
واح ��دة ،وامل�ص�ي�ر واح ��د ،والق�ض ��ية واح ��دة.
وال يج ��وز ب� ��أي ح ��ال من الأح ��وال ان ُيرتك �ش ��عب
فل�س ��طني فري�س ��ة للغ ��در واالره ��اب والع ��دوان
ال�صهيوين ،والتواط�ؤ الر�سمي العربي.
م ��ع ذل ��ك لي� ��س امل�ش ��هد العرب ��ي بكل ّيت ��ه مفجعاً.
فلننظرجي ��د ًا :يف �أعل ��ى ال�ص ��ورة ن ��رى بط ��والت
املقاومني يف لبنان ،واملقاومني يف فل�سطني والعراق.

وال نن�سى املوقف ال�سوري املمانع والواقف ب�صالبة
يف وجه التهديدات والعدوان  ،كما النن�س ��ى املوقف
الإي ��راين امل�س ��اند عل ��ى الرغم من حم ��اوالت قوى
“االعتالل” العربي لت�ص ��وير �إي ��ران وكانها عدوﱞ
للعرب.
و�أ�شار �سعد �إىل بع�ض العناوين ال�ضرورية املت�صلة
بتعزيز خيار املقاومة .
�أو ًال :مايجري يف فل�سطني اليوم يدف ُعنا �إىل التم�سك،
اكرث من �أي وقت م�ضى ،ب�سالح املقاومة يف لبنان .بل
زياد ًة على ذلك ،ندعو املقاومة �إىل تطوير املنظومة
ال�ص ��اروخية الرادعة ،وندعو ال�شباب اللبناين �إىل
التدرب على ال�س�ل�اح واالنخراط يف العمل املقاوم.
كم ��ا ندعو �إىل ب ��ث ثقافة املقاوم ��ة يف وجه ثقافة
االنه ��زام التي ت ��ر ّوج لها فلول فريق «الرابع ع�ش ��ر
�آذار» املنهزمة يف خياراتها ورهاناتها و�سيا�س ��اتها.
ولن تنجح املحاوالت البائ�سة للثنائي ف�ؤاد ال�سنيورة
و�س ��مري جعجع يف �إنقاذ هذه القوى من م�ص�ي�رها
امل�ش�ؤوم.

ثاني ًا:على �أهمية ك�ش ��ف �شبكات العمالء يف لبنان
وحماكمة �أفرادها ،وهو �أمرﱞ ندعو �إىل اال�س ��تمرار
في ��ه ،وتكثي ��ف اجله ��ود الكت�ش ��اف املزي ��د م ��ن
ال�شبكات� ،إال �أن ما نطالب به �أكرث هو �أال يقت�صر
االمرعل ��ى �ص ��غار العم�ل�اء ،بينما يبق ��ى العمال ُء
الكب ��ار خ ��ارج ال�س ��جون واملحاكم ��ة .م ��ن ه�ؤالء
العمالء م ��ن تواط�أ مع �إ�س ��رائيل يف عدوان متوز،
ومنهم من �س ��عى �إىل نزع �س�ل�اح املقاومة  ،وعمل
م ��ن �أج ��ل حماكمة قادته ��ا ،وراهن على انت�ص ��ار
امل�ش ��روع االمريكي ال�صهيوين .ونحن نح ّذر � ً
أي�ضا
من حم ��اوالت التالعب مبو�ض ��وع حماكمة العميل
حممود راف ��ع� ،أو �إعادة املحاكم ��ة بهدف تخفيف
احلكم .
ثالث� � ًا :الوح ��دة مطلوب ��ة م ��ن جمي ��ع الف�ص ��ائل
الفل�س ��طينية ،ولتتوح ��د كل االق ��وى ح ��ول خي ��ار
االنتفا�ض ��ة واملقاوم ��ة يف فل�س ��طني .فه ��ذا
اخلي ��ار �أثب ��ت �ص ��حته جم ��ددا م ��ع �س ��قوط
الرهان ��ات والأوهام حول الت�س ��وية واملفاو�ض ��ات.
�إن فل�س ��طني اك�ب�ر بكثري من خالفات الف�ص ��ائل
وامل�صالح  ،فال ت�ض ّيعوا البو�صلة.
ُ
و�أ�ضاف �سعد� »:إن كان لنا من كلمة نقولها الخوتنا
ابن ��اء املخيم ��ات الفل�س ��طينية يف لبن ��ان ،ف�إنن ��ا
ندعوهم �إىل االنتباه جيدً ا لأالعيب ومناورات تقوم
بها قوى �سيا�س ��ية لبناني ��ة فئوية مذهبية ،متار�س
الري ��اء والك ��ذب ،وت ّدع ��ي احلر�ص عل ��ى الوجود
الفل�س ��طيني يف لبنان ،بينما احلقيقة انها ت�س ��عى
اىل زج الواقع الفل�س ��طيني يف معاركها اخلا�ص ��ة،
وجعل املو�ضوع الفل�سطيني ورقة يف يدها.
والتن�س ��وا ايه ��ا االخ ��وة ان ه ��ذه الق ��وى مرتهن ��ة
للم�ش ��روع االمريك ��ي واال�س ��رائيلي وال�س ��عودي

والرجعي العربي .وهذا امل�شروع ي�سعى اىل تهجري
الفل�سطينيني من لبنان ،او توطينهم ،خدمة للعدو.
اق ��ول ه ��ذا و�ص ��يدا بتاريخه ��ا الوطن ��ي ،وبقواها
املقاوم ��ة ،ال قواها املقامرة املتمذهبة ،هي املعنية
�أ�سا�س� � ًا واملهتم ��ة فع ًال ال قو ًال ،بتح�ص�ي�ن الو�ض ��ع
الفل�سطيني يف لبنان ،وتقدمي كل العون وامل�ساعدة
للو�ص ��ول اىل موقف فل�س ��طيني موحد ين�سجم مع
ن�ض ��االت ابن ��اء املخيم ��ات  .وذل ��ك انطالق� � ًا من
التزامن ��ا التاريخي بحق ال�ش ��عب الفل�س ��طيني يف
املقاومة وحترير الأر�ض والعودة اىل فل�سطني.
وخاط ��ب قائ ًال� :أقول لكم با�س ��م �ص ��يدا الوطنية
العربي ��ة املقاومة �إنن ��ا نحن يف التنظيم ال�ش ��عبي
النا�ص ��ري ،ويف اللق ��اء الوطن ��ي الدميقراط ��ي
والق ��وى الوطني ��ة التقدمي ��ة  ،نحن �إ�ص ��ب ُعنا على
الزن ��اد ،وي ُدن ��ا �س ��تقاتل العدو كم ��ا قاتلناه خالل
مرحلة االحتالل وما قب ��ل ذلك بكثري ،ويف الوقت
ذاته �أعي ُننا �س ��اهرة الف�ش ��ال املخطط ��ات الفئوية
امل�شبوهة التي قد ُتطل جمددًا بر�أ�سها على م�سرح
االح ��داث اللبناني ��ة به ��دف خل ��ق التوت ��ر خدم� � ًة
للم�شروع الأمريكي ال�صهيوين.
وختم �سعد قائ ًال:
«�أحيي با�س ��مكم جميع ًا املنا�ضلني واملقاومني على
�أر�ض فل�سطني
و �أتوج ��ه بتحي ��ة الإكب ��ار والإج�ل�ال �إىل �ش ��هداء
فل�سطني و�شهداء املقاومة
و�أ�ؤك ��د لك ��م �أن فل�س ��طني حتم� � ًا �ستنت�ص ��ر...
�ستنت�صر� ...ستنت�صر»
ً
ثم �أح ��رق العلم اال�س ��رائيلي تعبريا عن الغ�ض ��ب
العام ��ر يف النفو� ��س نتيجة للممار�س ��ات الهمجية
للعدو ال�صهيوين.
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مناسبات

مناسبات

برعاية وح�ضور وزير ال�شباب والريا�ضة الدكتور علي عبد اهلل

افتتح "نادي الهدى" الريا�ضي يف حارة �صيدا

مكتب �صيدا  -جمانة ن.
رعى وزير ال�شباب والريا�ضة علي عبد اهلل حفل
افتتاح نادي الهدى الريا�ضي بح�ضور ح�شد كبري
من الفعاليات االجتماعية والريا�ضية والأهايل.
تخلل احلفل عرو�ض للفرق الريا�ض ��ية امل�ش ��اركة
به ��ذا احلف ��ل ،خا�ص ��ة لفرق ��ة الن ��ادي متي ��زت
باللياق ��ة البدنية والر�ش ��اقة واخلف ��ة يف احلركة
لفت نظر احل�ض ��ور والريا�ض ��يني ،وتناول
ب� ��أداء َ
معايل الوزير يف كلمته �أ�شاد ب�أهمية دور الريا�ضة
حتت عنوان العقل ال�س ��ليم يف اجل�س ��م ال�سليم،
وك�شف عن خطة ا�س�ت�راتيجية لتفعيل دور وزارة
ال�شباب والريا�ضة يف امل�ستقبل القريب وعن دور
يليق بهذا الوطني املقاوم ال�صامد يف وجه العدو
وامل�س ��تعد دائم ًا ملواجهة كل التحديات ،كما �شدد
يف كلمت ��ه عل ��ى �أهمي ��ة روح الت�آخ ��ي واملحبة بني
املواطنني والريا�ض ��ة جزء ال يتج ��ز�أ من املجتمع
اللبن ��اين ،ويج ��ب توف�ي�ر كل مقومات ال�ص ��مود
والنمو والتطور واحلداثة لكي يعود ويلعب القطاع
الريا�ض ��ي دور ًا مميز ًا كما كان يف ال�سابق حملي ًا
وعربي ًا ودولي ًا.

�صيدا

42

حركة �أمل
تكرم "املعلّم" يف عيده
ّ

مكتب �صيدا  -جمانة ن.
حركة �أمل املكتب الرتبوي ومركز نبيه بري الثقايف
يك ّرمان املعلم يف عيده.
بح�ض ��ور ح�ش ��د كبري م ��ن الفعالي ��ات االجتماعية
والهيئ ��ات الرتبوي ��ة يف اجلن ��وب �إىل جانب مدراء
ور�ؤ�س ��اء �أق�س ��ام املدار� ��س الر�س ��مية واخلا�ص ��ة،
بهذه املنا�س ��بة �أُلقيت الكلمات بعد الن�شيد الوطني
اللبناين ون�ش ��يد حركة �أمل ثم �ألقى املدير الأ�ستاذ
ح�س�ي�ن جبيلي كلمة املركز الثقايف و�شدد فيها على
�أهمية دور امل�ؤ�س�س ��ات الرتبوية الر�سمية واخلا�صة

يف ن�ش� ��أة الأجيال ال�ص ��اعدة �أجيال امل�س ��تقبل كما
وفرت هذه امل�ؤ�س�سات الرتبوية يف املراحل ال�سابقة
الأ�س�س املتينة الغنية بالرتاث والتقاليد التي يتمتع
بها املجتمع اللبناين والذي �أثبت جدارته يف �ش ��تى
املج ��االت الطبي ��ة والهند�س ��ة والرتبي ��ة والتعلي ��م
ب�شكل عام هذه الأ�س�س نف�سها �أنتجت رموز القادة
الوطني�ي�ن ،ورموز الإب ��داع الرتب ��وي املتقدم الذي
جمع ما بني املا�ضي واحلا�ضر �أمثال �سماحة االمام
ال�سيد مو�سى ال�صدر والأخ الرئي�س نبيه بري.
كم ��ا �ألق ��ى رئي�س املكت ��ب الرتب ��وي يف حرك ��ة �أمل

كلمة �ش ��دد فيها على �أهمية دور امل�ؤ�س�سات الرتبوي
الر�سمية واخلا�صة التي حتافظ على املناهج الوطنية
والرتبوية ال�ص ��حيحة و�أثنى عل ��ى �أهمية دور املعلم
واملعلمة يف �ش ��تى املجاالت وكاف ��ة امليادين الرتبوية
واالجتماعي ��ة والأدبية وتن�ش ��ئة الأجيال ال�ص ��احلة
بعد �أن ير�س ��خوا يف نفو�سهم حمبة الوطن واملجتمع
واحرتام النا�س لبع�ضهم البع�ض من منطلق الأ�س�س
الوطنية الغنية بالقيم والأخالق احلميدة.
واختت ��م احلفل بحفل كوكتيل بعد تكرمي املربية
نتيجة الزين.
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تكريم

تكريم

جمعية �إيالف للعمل الثقايف االجتماعي يف �صيدا

تكرم جمل�س �إدارة امل�ست�شفى احلكومي اجلامعي
ّ

مكتب �صيدا  -جمانة ن.
ك ّرمت جمعية �إي�ل�اف للعمل الثقايف واالجتماعي يف
�صيدا ب�شخ�ص رئي�سها ال�شيخ غازي حنينة وح�ضور
�أع�ض ��اء اجلمعية بحفل حا�ش ��د ح�ض ��ره �شخ�صيات
وفعالي ��ات ديني ��ة واجتماعي ��ة ،مدي ��ر امل�ست�ش ��فى
احلكوم ��ي عل ��ي عبد اجل ��واد والدكتور ولي ��د فار�س
رئي�س ق�س ��م التخدير والإنعا�ش والطوارئ  -الدكتور
هالل �شعبان رئي�س ق�س ��م اجلراحة والدكتورة مهى
�أبو علفا رئي�سة ق�سم الأطفال ورئي�سة ق�سم التمري�ض
ن�س ��رين ال�ص ��ياد والدكتور �أحم حجازي �إىل جانب
�أع�ض ��اء جمل� ��س الإدارة الإداري�ي�ن ،وتخل ��ل احلفل
كلم ��ات وتقدمي الدروع تقدير ًا لدور هذا امل�ست�ش ��فى
اله ��ام القيم عل ��ى امل�س ��توى ال�ص ��يداوي واجلنوبي
واللبن ��اين ب�ش ��كل ع ��ام ،نظ ��ر ًا لأهمي ��ة دور جمل�س
�إدارته والعامل�ي�ن فيه والأطب ��اء والإداريني يف كافة
امليادين والأق�سام .خدمات كثرية و�إجنازات عظيمة
قدمها هذا الفريق املتوا�ضع املخل�ص امل�ؤمن بقد�سية
دور الطبي ��ب يف خدمة النا�س والتخفيف من �آالمهم
ومعاناتهم قدر امل�س ��تطاع بعد التوفري لهم كل �س ��بل
الراحة النف�س ��ية وال�ص ��حية والإ�ست�ش ��فائية لدرجة
و�ص ��ف هذا الدور اله ��ام الفاعل والفعال ب�إ�ش ��راف
جمل�س �إدارته واملوظفني والعاملني بالأ�سرة الواحدة
كبي ��ت واحد مع النا�س و�ص ��وت واح ��د ووجع واحد،
�أم ��ل واحد طري ��ق واحد خلال�ص النا� ��س .ومن حق
النا�س �أن تعبرّ عن حقيقة م�ش ��اعرها جتاه الآخرين
واملخل�صني يف �سبيل وطنهم لبنان.
حق ًا �إنها �أ�سرة جامعة ت�ستحق منا الإجالل والتقدير
يف �سبيل جمتمع قوي يف �صيدا واجلنوب وكل لبنان.
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لقاء

لقاء

املختار �سليم خليل عبود  -خمتار حملة القناية �صيدا -لـ �صيدا  -عرب التاريخ

من واجب املختار �أن يكون جمند ًا نف�سه خلدمة النا�س
�إعداد وحوار منتهى عالمة:
املختار �سليم خليل عبود -خمتار حملة القناية �صيدا-
لـ �ص ��يدا -عرب التاريخ بحوار مفتوح :مبنا�سبة الأعياد
املجي ��دة وعيد الأم وقرب موعد االنتخابات االختيارية
والبلدي ��ة يف لبن ��ان قامت �أ�س ��رة جملة �ص ��يدا بزيارة
خا�ص ��ة يف هذه املنا�س ��بة منا�س ��بة عيد الف�صح املجيد
وقدم ��ت الته ��اين للمختار و�أ�س ��رته ومتنت ل ��ه النجاح
والتوفيق يف دوره املحبب القريب من قلوب كل النا�س.
لأن املختار �س ��ليم عبود �أثبت جدارته يف �إقامة ن�س ��يج
من العالقات االجتماعية يف املحيط واجلوار� -ص ��يدا
ب�شكل عام وكان على م�سافة واحدة مع جميع الطوائف
الإ�سالمية وامل�س ��يحية �إ�ضافة �إىل الأخذ بعني االعتبار
متتني �أوا�صر املحبة بني جميع املواطنني وكان وما زال
ال�س ّباق يف خدمتهم.
م�ؤك ��د ًا يف كالمه �أن من واجب املختار �أن يكون جمند ًا
نف�سه خلدمة النا�س وت�سيري كافة معامالتهم بالدوائر
الر�س ��مية وفق القوان�ي�ن املرعية الإج ��راء .كما كان له
الر�أي اخلا�ص بالو�ضع ال�سيا�سي املميز يف �صيدا لكافة
الق ��وى ال�سيا�س ��ية عنوان ��ه الوح ��دة الوطني ��ة -العي�ش
امل�ش�ت�رك ب�ي�ن جميع الطوائ ��ف واملذاهب الإ�س�ل�امية
وامل�س ��يحية واعترب �أن هذا ال�س ��ر املميز ل�صيدا املدينة
كان عنوان يف م�س�ي�رة �إعادة بناء الوطن بعد احلروب
وامل�آ�سي والآالم التي ع�صفت بلبنان احلبيب.
بداي ��ة نرحب بك ��م يف احل ��وار املفتوح م ��ن القلب �إىل
القلب وكل ع ��ام و�أنتم بخري عيد جميد وللأم املختارة
و�أ�سرتك نتمنى لكم جميع ًا حياة �سعيدة.
بطاقة تعريف� :سليم عبود خمتار حملة القناية مت�أهل
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من ج ��وال من�ص ��ور لديه خم�س ��ة �أوالد الت ��و�أم “خليل
و�إيل ��ي” والتو�أمان الآخران “ف ��ردي وترييزا” وكارول
وهو من مواليد  1975متعلم حتى املرحلة الثانوية وهو
من �أ�ص ��ل  23خمتار ًا منتخبني يف �ص ��يدا وبعد �أ�ص ��غر
املخاتري �س ��ن ًا وهو ميثل رابطة املخاتري �أمام احلكومة
اللبناني ��ة �إىل جانب دوره كمختار فهو �ص ��احب “ميني
ماركت” الكائن يف حي البعا�صريي وهو معروف قدمي ًا
من ��ذ �أيام املختار املرحوم والده خلي ��ل عبود ملدة تزيد
عن خم�سون عام ًا وجده فادي �سليم عبود �سابق ًا.
م ��ا ه ��و دور املختار؟ خمت ��ار املحلة ،البل ��دة ،واملدينة
وعلى �أي �أ�سا�س ينتخب املختار من ال�شعب؟
كان ينتخب املختار يف ال�ض ��يعة قدمي ًا بح�سب �سمعتهاحل�س ��نة ومعاملت ��ه الطيب ��ة وعالقته اجلي ��دة مع �أهل

املنطق ��ة ب�ش ��كل خا�ص والنا� ��س عامة .فاملخت ��ار بر�أي
�س ��ليم عبود هو امل�ص ��لح االجتماعي ب�ي�ن النا�س وهذا
ال ��دور يتق ��دم قب ��ل كل الأدوار الر�س ��مية ومن �ص ��ميم
مهام ��ه �أن يق ��دم اخلدم ��ات االجتماعي ��ة لأن �ص ��فته
الرئي�سية ودوره حتمل �صفة جامع م�صلح اجتماعي بني
العائالت والأفراد .بل �أكرث من ذلك �ص ��لة الو�صل بني
�شخ�صني متخا�صمني بالإ�ض ��افة �إىل ذلك يقو ب�إجناز
املعامالت الر�سمية بال�س ��فر (با�سبور) والإفادات من
زواج ووفاة ووالدة التي يحتاجها النا�س.
·ه ��ل ميك ��ن للمخت ��ار الق ��دمي �أو للمخت ��ار املر�ش ��ح
اجلدي ��د �أن يكون على م�س ��افة واحدة م ��ن اجلميع �أم
عليه �أن ينتمي �إىل جهات �سيا�س ��ية حت ��ى يحقق الفوز
�أ�سوة بالكوتا ال�سيا�سية؟

�أجاب املختار عبود� :ص ��يدا مدين ��ة ذات طابع خا�ص�سيا�س ��ي منذ زمن بعيد وال ميكن التفريط بهذا الإرث
ال�سيا�س ��ي العري ��ق لأنه يحمل يف طياته �أ�س ��مى املعاين
واملواق ��ف واملحط ��ات الوطنية الهام ��ة يف كافة مراحل
حياة �ص ��يدا ال�سيا�س ��ية .من ناحيتي ن�ش� ��أت على هذا
الب ��اع الطويل ب�أ�س ��ره ترعرع ��ت على الن�ش� ��أة الوطنية
وحمبة النا�س والإخال�ص والتفاين من �أجل هذه املدينة
حيث ع ّلمني والدي ووالدتي والأقارب من �سكان املحلة
�أن الوحدة الوطنية والعي�ش امل�ش�ت�رك هو العنوان الأول
والأخ�ي�ر لذا �إنن ��ي �أقف على م�س ��افة واحدة من جميع
القادة ال�سيا�س ��يني امل�س� ��ؤولني عن قيادة ه ��ذه املدينة
كركن �أ�سا�س ��ي م ��ن �أركان الوطن دون متييز وخا�ص ��ة
�أن ه ��ذه املدين ��ة العريق ��ة قدمت الكثري من ال�ش ��هداء
الأوفياء وعلى ر�أ�سهم ال�ش ��هيد معروف �سعد والرئي�س
رفي ��ق احلريري واملختار له �ص ��فة خدماتي ��ة ولي�س له
موقع �سيا�س ��ي مع�ي�ن لأي طرف كان وهو على توا�ص ��ل
م ��ع اجلميع من كافة النواحي حت ��ى ال يقع يف املحظور
�أو �أي �سوء تفاهم.

وخا�ص ��ة كما �أفاد املختار عبود كم ��ا هو معروف عنالقناية حتت�ض ��ن قدر كبري من امل�س ��يحيني وامل�س ��لمني
فه ��ي ترم ��ز �إىل عن ��وان العي� ��ش امل�ش�ت�رك يف �ص ��يدا
حيث نت�شارك كل امل�س ��لمني يف �أعيادهم وي�شاركونا يف
�أعيادنا.
كم ��ا هو معروف وف ��ق القوانني املرعي ��ة الإجراء وزارة
الداخلي ��ة والبلدي ��ات ه ��ي املعني ��ة وامل�س� ��ؤولة ب�ش ��كل
مبا�شر عن حقوق وواجبات املواطنني ك�صمام �أمان يف
نف� ��س القوت ع ��ن دور ومقام املختار كيف ت�ص ��ف هذه
العالقة؟
بالدرج ��ة الأوىل ومبنا�س ��بة الأعي ��اد املجي ��دة نتقدمم ��ن معايل وزير الداخلية والبلدي ��ات زياد بارود ب�أحر
التهاين والتمنيات بالنج ��اح الدائم يف مهامه الوطنية
الكربى لأن على قدر امل�س� ��ؤولية التي �أوكلت �إليه و�أثبت
جدارت ��ه يف كل امليادي ��ن الت ��ي تخت� ��ص بوزارته وكان
�س� � ّباق ًا يف كل �ش ��يء و�أعطى لكل مو�ض ��وع حقه وو�ضعه
يف مكان ��ه املنا�س ��ب ونتمنى منه �أن يزي ��د من خدماته
وحر�صه على م�صلحة املواطنني.

وبالعودة �إىل دور املختار فهو دور �أ�سا�سي يف كل �شيءوه ��و احلري�ص كل احلر�ص على التقيد بكافة القوانني
املرعية الإجراء فهو همزة الو�صل بني املواطنني ووزارة
الداخلية.
وطالب املختار يف �سياق حديثه من معايل الوزير زيادبارود ب�أن ي�س ��عى �إىل حتقيق بع� ��ض املطالب املطروحة
من قبل املخاتري يف لبنان من ناحية ت�أمني راتب �شهري
و�ضمان اجتماعي و�إجناز م�شروع ال�شيخوخة الذي هو
مدار بح ��ث ونقا�ش يف �أروقة الوزارة ،و�ش ��ارك املختار
�أ�سوة ب�س ��ائر املخاتري يف الأوني�س ��كو ببريوت مبنا�سبة
حف ��ل عيد املخت ��ار العاملي ال ��ذي رعاه وزي ��ر الداخلية
والبلديات ت�ض ��امن ًا منه “الوزير” مع ق�ضايا ومطالب
وهم ��وم املخاتري يف لبنان �آم ًال م ��ن احلكومة اللبنانية
ب�أن حتقق كافة املطالب و�إن جاءت على مراحل.
يف اخلتام �أكد املختار �أنه مل يواجه �أي م�ش ��اكل خاللممار�س ��ته لدوره كمختار للمحلة التي يقيم بها واملعني
ب�ش� ��ؤونها وال�س ��بب يعود يف ذلك لإخال�ص املوظفني يف
ال�س ��راي احلكومي يف �صيدا ب�شكل عام ودائرة نفو�سها
ب�ش ��كل خا�ص لأن رئي�س القلم الأ�س ��تاذ ال�س ��مرا �أثبت
جدارته يف حتمل امل�س�ؤولية املوكلة �إليه �إىل جانب دعم
و�إ�ش ��راف حماف ��ظ لبنان اجلنوب ��ي بالوكالة الأ�س ��تاذ
نق ��وال �أب ��و �ض ��اهر واتخاذ كاف ��ة الإج ��راءات الالزمة
لت�س ��هيل �أمور النا�س وكافة معامالتهم .وما مل�ست من
املواطن�ي�ن �أيى حماول ��ة لتمرير معاملة غري م�ش ��روعة
وغري قانونية واحلمد هلل.
ويف نهاي ��ة اللق ��اء فاج�أنا املختار وعائلت ��ه ب�أنه قد �أع ّد
حفل �إفطار على وقع �أنغام املو�س ��يقى مبنا�سبة الأعياد
املجيدة وعيد الأم ،بقيادة الفنان جمدي ال�شريف الذي
�أحتفنا بو�ص�ل�اته الغنائية وب�أنامله الذهبية الر�ش ��يقة
التي �أطربت القلوب والنفو�س بح�ض ��ور �أ�س ��رة املختار
و�أ�س ��رة جملة �ص ��يدا وبع�ض ال�شخ�ص ��يات وال�ض ��يوف
واملحامية رانيا �أبو �شقرا �صديقة العائلة.
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حوار مفتوح مع الفنان ال�صيداوي ال�صاعد للنجومية ،بالل النقوزي "-"Bel
يف �صيدا بالتناغم والت�ضامن مع امللحن طارق رباح رفيق دربه و�صديق عمره

بطاقة تعريف
ع ّرف عن نف�س ��ه الفنان ال�ص ��اعد بالل النقوزي كما نعرفه با�سمه الفني “”Bel
جن ��م �إذاعة جنوم لبنان  Lebanon Starيف برناجم ��ه اخلا�ص املع ّد من كل يوم
خمي� ��س يطلق عليه ت�س ��مية برنامج “روعة” فهو روعة يف م�ض ��مونه ومعانيه التي
يحبها ال�ش ��باب وال�شابات .موعد �أ�س ��بوعي منظم ينتظره كل النا�س وكل ال�شباب
وكل حمب ��ي الف ��ن واجلمال والروع ��ة .الروعة يف االختيار وامل�ض ��مون وال�ص ��وت
الدافئ امل�س ��موع ع�ب�ر الأثري� ،أثري �ص ��يدا واجلنوب ال�س ��اعة “ ”7.30هو موعد
اللقاء والتالقي يعم ال�ص ��مت والهدوء بانتظار بدء �س ��ماع �ص ��وت الفنان “”Bel
وماذا يخبئ لهم يف جعبته هذا الأ�سبوع وكل �أ�سبوع لأنه ال يحب التكرار والروتني
اململ لذات نف�سه وامل�ستمعني معه.
كثافة ات�ص ��االت هاتفية وكم هائل من ر�س ��ائل ال  SMSال تعد وال حت�صى ،الغاية
من كل ذلك امل�ش ��اركة ال�ص ��ادقة مع هذا الربنامج القريب م ��ن قلوب كل النا�س
بالو�ص ��ف والتعبري والتقدير نظر ًا حل�سا�س ��ية و�أهمية الآراء املطروحة واملداوالت
املعربة عند �صدق معد الربنامج “ ”Belوامل�ستمعني� ..إنه تعبري �صارخ عن حمبة
النا�س ملعد هذا الربنامج وفريق عمله املتعاون باملعنى وامل�ض ��مون من �ص ��يدا �إىل
كل اجلنوب� .إنه برنامج عنوان الوحدة :الوحدة الوطنية لأنه برنامج روعة يجمع
روعة �أفكار ومبادئ كل النا�س ال�ش ��ابة الطموح ��ة لاللتقاء والتالقي حتت عنوان
املحبة والت�س ��امح وال�ص ��داقة ب�س�ل�ام و�إميان مطلق ،بح ّرية الر�أي العام لأن هذا
الربنامج بعيد كل البعد عن املذهبية والطائفية� ،سالحه الوحيد الوحدة الوطنية
اجلامعة �س�ل�اح الوردة� ،سالح احلب �سالح املو�سيقى والرقة واحلنان وال�صداقة
ال�ص ��ادقة النابعة من قلب �ص ��ادق جلمهور �ص ��ادق ”Bel« .هو اجلامع ب�ص ��وته
الرنان اللطيف الهادئ الغني باملعاين والتعبري .وروعة �أ�سلوبه يف �إجناح برناجمه
حتت عنوان ما يطلبه امل�ستمعون احرتام ًا لأراء وم�شاعر و�صدق النا�س يف التعبري
والإخال�ص لن�سج عالقات وترابط و�صداقات متينة جامعة بني النا�س.
فكان لنا معه هذا احلوار نزو ًال عند رغبة اجلماهري وم�س�ؤولية الإعالم يف البحث
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والتدقي ��ق بهدف �إلقاء ال�ض ��وء على كل م ��ا هو جميل وحمب ولطي ��ف عند الر�أي
العام.
بداي ��ة :نرح ��ب بالفنان ال�ص ��يداوي “ ”Belال ��ذي �أكد يف بداي ��ة كالمه وحواره
املفتوح و�إىل جانبه رفيق ال�ص ��با وال�شباب امللحن املوهوب طارق رباح الذي يتمتع
ب�إح�سا�س رائع على �آلة العود.
�إن برناجم ��ه مه�ض ��وم وناجح مبحبة النا�س وبرناجمه بال مو�ض ��وع ويعود �س ��بب
جناحه يف الأ�سا�س ب�سبب ابتعاده الكلي عن ال�سيا�سة والكالم الطائفي واملذهبي.
برنام ��ج يهدف من خالل الرتكيز على تقدمي الإب ��داع الفني وروح النكتة والغناء
املبا�شر عرب ا~لأثري دون الإعداد ال�سبق ،وعلى الهواء مبا�شرة لأن لديه املوهبة،
خفي ��ف الظ ��ل ،مه�ض ��وم ،متوا�ض ��ع �إىل �أق�ص ��ى درجة ،خل ��وق مثقف
بامتياز ،حائز على عدة �شهادات �أهمها “ل�سان�س بزن�س”.
و�ص ّرح حقيقة وب�أمانة �أن �صديقه الويف امللحن طارق رباح
املدر� ��س يف القطاع الرتب ��وي مادة الفيزي ��اء هو الذي
مل� ��س حقيقة قدرت ��ه على العط ��اء يف املج ��ال الفني
والغناء والتلحني� ...إل ��خ .فكانت بداية انطالقتنا
مع� � ًا يف رحل ��ة الفن خطوة خطوة مدرو�س ��ة بت�أن
نحو م�ش ��وار درب الف ��ن الطويل ال ��ذي يتطلب
جمه ��ود ًا كب�ي�ر ًا لتقييم ال ��ذات �أو ًال مثل تقييم
اجلمه ��ور واملحبني والر�أي العام .فكانت ثمرة
هذا التع ��اون الأوىل �أن �أعددن ��ا �أغنية مميزة
باللحن والكلمات ،حتمل ا�س ��م “كلمة وحدة”
ث ��م �أطلقن ��ا الأغني ��ة الثانية “�ش ��فنا باحللم”
والأغني ��ة الثالثة بعن ��وان “لبن ��ان وطن الكل”
وم�ؤخر ًا يف عيد الع�شاق �أغنية حتمل ا�سم “نيال
عيوين” ب�أحلان رائعة و�أ�ص ��وات جميلة ت�أ�سر قلب
امل�ستمعني كان لها ال�ص ��دى الطيب عرب �أثري �صيدا
واجلنوب وكل لبنان لدرجة ميكن و�ص ��فها ب�أن النا�س
�أحب ��ت هذا العم ��ل ويرددها النا�س ب�ش ��كل متق ��ن .وهذا
�سبب جناحي فني ًا ،فمحبة النا�س و�أحا�سي�س النا�س ال�صادقة
هي ث ��روة الفنان والكنز املعنوي الذي مينحه الثقة ملتابعة م�ش ��واري
الفني.
و�أ�ش ��ار الفن ��ان « ”Belيف �س ��ياق حديث ��ه �أن ��ه يعي�ش �أجمل حلظ ��ات حياته من
خالل حمبة النا�س ولديه �شعور ميكن و�صفه باالندماج الكلي مع اجلمهور وخا�صة
عندما ي�ش ��دد عن �أهمية دور الأم يف عيدها “�س ��ت احلباي ��ب” �أغاين لها معاين
قيمة بالفحوى وامل�ضمون لأنها تعرب عن �صرخة حنان وحب للأم لكل �أبنائها وكل
الوطن.

“ الدنيا �أم”
وعن ��د �س� ��ؤالنا عن �أهمي ��ة االحتف ��االت والربامج التي قدمها ب�ش ��كل مبا�ش ��ر مع
اجلمهور كم�شوار متقدم مع النا�س ف�أكد �أنه طبع ًا كان هناك العديد من الربامج
ميكن و�ص ��فها بالربامج الناجحة واملهرجانات القيمة .كان برنامج روعة ميداني ًا
ومبا�شر ًة مع النا�س املحبني واملعجبني يف (حمالت حلويات كنعان) الأويل �صيدا،
حيث قدّمنا الكثري من اجلوائز القيمة للفائزين امل�شاركني يف هذا املهرجان.
وكان ��ت املحط ��ة الثانية “خان الإفرجن” خالل برنامج ف�ص ��ل ال�ص ��يف املا�ض ��ي

بالتعاون مع م�ؤ�س�س ��ة احلريري فكان لهذا املهرجان ال�صدى الطيب يف نفو�س كل
النا�س واملعجبني.
و�أ�شار الفنان “� ”Belأن �صديقه ورفيق دربه الفني طارق رباح هو ي�شكل العامل
الأ�سا�سي يف جناح كل الأغاين التي قدمتها وغنيتها ب�صوتي نظر ًا لأحلانه الرائعة
والنغ ��م املو�س ��يقي النابع م ��ن القلب الغن ��ي واملفعم بالأحا�س ��ي�س وعبارات احلب
والهيام التي تطرب �آذان امل�ستمعني وتدخل �إىل قلوبهم ب�سرعة.
وب�س�ؤالنا للملحن طارق رباح عن ر�أيه يف هذا الكالم ف�أكد �أن املو�سيقار والفنانتو�أم ��ان ال ينف�ص�ل�ان ال بالروح وال بالنغ ��م وال باللحن والألوان املو�س ��يقية ،وهذا
�س ��ر جناح كل م�س�ي�رة فنان �صاعد قبل �أن ي�صبح جنم ًا و�أ�ض ��اف طارق �أنه تع ّلم
املو�س ��يقى يف املعه ��د الوطني للمو�س ��يقى ملدة طويلة بهدف حت�س�ي�ن الدور
والأداء لالنتق ��ال م ��ن دور اله ��اوي �إىل دور االح�ت�راف املو�س ��يقي
والفن ��ي حلن ًا ونغم ًا و�إيقاع ًا مبعنى تنظيم �أمور امل�ش ��وار الفني
كمهنة واحرتاف ملواكبة درب الفن الطويل العريق ب�أ�صالته
يف لبنان حلن ًا و�ص ��وت ًا وكلمات ونغم� � ًا تليق بهذا املجتمع
الراقي يف لبنان املنفتح على ال�ش ��رق والغرب ،لأن هذا
ال�ش ��عب ذواق يح ��ب الف ��ن والأغنية الفني ��ة باملعنى
وامل�ض ��مون النابع ��ة م ��ن ثقاف ��ة النا� ��س وتقاليدها
ال�ش ��رقية بعيد ًا عن الطرب التج ��اري الذي يبحث
ع ��ن الربح امل ��ادي والبعي ��د عن املعنى وامل�ض ��مون
واللحن اجلميل.
و�أكد طارق رباح يف �س ��ياق حديثه �أن مل�س�ي�رة الفن
�ش ��روط عل ��ى �أن يكون الفن ��ان واملوه ��وب لتحقيق
النجاح يف م�س�ي�رته الفنية مثقف ومهذب و�أن يتابع
�أخب ��ار ال�ش ��عراء والفنان�ي�ن والأدباء به ��دف اختيار
�أف�ض ��ل الكلمات واملع ��اين العذبة اللطيفة مب�ض ��مونها
وح�سها وم�ش ��اعرها ال�صادقة التي ت�س ��اعد النا�س على
اختيار الأف�ض ��ل من ب�ي�ن الفنانني واملو�س ��يقيني وامللحنني
حتى ي�س ��تحق الفنان �أو املطرب لقب جن ��م عن جدارة و�إبداع
وعل ��ى �أن يوازي ما بني املمار�س ��ة والتدريب و�أن يجمع ما بني الفن
القدمي واجلديد مع ما يتنا�س ��ب مع اجلوهر وامل�ضمون كخيار م�شرتك..
اللحن ..العزف ..ال�صوت ..والإيقاع.
و�أ�ش ��ار يف ختام حديثه �أن الفر�ص متاحة �أمام اجلمي ��ع للتعبري عن وجوده الفني
وفق الأ�ص ��الة والتقاليد العربية وال مانع من ا�س ��تخدام �أ�س ��لوب احلداثة طاملا �أن
الع�صر فر�ض هذا اجلو واملناخ.
ل ��ذا من باب لف ��ت النظر نتمنى م ��ن جميع ال�ش ��ركات املنتجة للف ��ن والألبومات
ل�س ��ائر املطربني والفنانني �أن يكونوا م�س ��اهمني و�ش ��ركاء مع الفنانني واملبدعني
العاجزي ��ن عن توفري امل ��ال قيمة الإعداد والإخراج للإ�ص ��دار وعم ��ل فني للجيل
الفني ال�صاعد لأنه للأ�سف �أمرباطور املال ال�ضخم وامل�سيطر على بع�ض ال�ش�ؤون
الفني ��ة والإنتاجية يف لبن ��ان حتى ال يقع الفنان املوه ��وب والفنان املحرتف وحتى
النجم امل�ش ��هور واملعروف �أ�س�ي�ر املال التجاري لأننا نعيق م�سرية الفن للمبتدئني
والهواة واملحرتفني.
ويف اخلت ��ام متنى لأ�س ��رة املجلة التوفيق يف دورها الإعالم ��ي ولإطاللتها الدائمة
ومواكبته ��ا كافة �ش� ��ؤون املجتمع والف ��ن ،وبدورها املجلة متنت التوفي ��ق للتو�أمان
ال�صديقان  Belوطارق ،والنجاح الدائم يف م�سريتهما الفنية.
49

�صيدا

حفل زفاف � -آل حر�شي و�آل ح�سني

مجتمع

احتف ��ل رج ��ل الأعم ��ال
املهند�س با�س ��ل م�صطفى
حر�ش ��ي بزفاف ��ه عل ��ى
املحامي ��ة ن ��دى حمم ��د
ح�س�ي�ن ،و�أقيم باملنا�س ��بة
حفل ع�شاء �ساهر يف فندق
– فيني�س ��يا ح�ضره ح�شد
كب�ي�ر من �أه ��ل ال�سيا�س ��ة
واملجتمع والإعالم و�أقارب
و�أهل العري�س.

يف فندق فيني�سيا  -بريوت

علي وإيمان بحسون

القاضي حاتم ماضي وزوجته صفية

الدكتور محمد حسني ورشا وندى حسني  ،باسل حرشي ،ناهد وهند وسهام حسني

الدكتور هشام وزوجته ميرنا

سامر حرشي ونسرين شميساني وورسيم حرشي وندى حسني والعريس باسل وفريال مصطفى حرشي

رشا حسني وكريمتها مهى قادي الحريري

�صيدا
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الدكتور محمد كشتبان وزوجته كاترين

عفيف حشيشو وعقيلته

أحمد الحريري وعقيلته ملى مع العريس

عال الحريري

الدكتور مصطفى وزوجته هند

محمد الحريري وخطيبته نور عكرة

العروس املحامية ندي حسني والعريس باسل حرشي

ريم ورشا حسني ،هبة زيدان ،تهاني كوبر ،نسرين دسوقي ،النا مملوك ،ونورا أبو ظهر
51

�صيدا

حفل عيد ميالد رغد بحلق يف �صيدا

مجتمع

احتفلت الطفلة رغد علي بحلق بعيد ميالدها ال�س ��اد�س يف �ص ��يدا ،و�أقيم باملنا�س ��بة حفل اقت�ص ��ر على الأهل والأ�ص ��دقاء والأقارب ،و�أطف�أت رغد (� )6شموع
احتفا ًال باملنا�سبة.

�صيدا
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علي ورغد ونور وصادق بحلق

رغد بحلق تتوسط األصدقاء خالل قطع قالب الحلوى

ملك اليوسف جنني ،اسماعيل ياسني عرقوب

رمانة اليوسف ،نجاة البساط ،ريهام بحلق

صاحبة العيد رغد بحلق

محمود بحلق  ،سعيد اليوسف ،رغد ونور بحلق

محمد وهادي شحادة مع رغد بحلق

ريهام وجوال ،وملك ورغد بحلق

حفل غداء �سمر كركي يف مطعم �أحلان� /صيدا  -الأويل

مجتمع

�صيدا

منى البزري ،مهى الحريري ،سمر كركي ،زمزم رمضان ،وندى عالء الدين وبانة عكرة

نورا ومهى الحريري ،سمر كركي ،سابني فقيه

سوسن مهنا سمر كركي ،جهان صابر ورنا أنطونيس

هنادي وندى خليفة  ،سمر كركي ،منى عبد الجواد وناهد غدار

54

�أقامت خبرية التجميل �سمر كركي م�أدبة غداء لل�صديقات يف مطعم �أحلان� -صيدا -جمع نحو مائة �سيدة من عقيالت الفعاليات
ال�صيداوية واجلنوبية و�سيدات املجتمع.

ريما عالء الدين وراوية املصري

سحر السوسي  ،منى بزوني

تمار بعاصيري

سمر كركي ومريم النقيب

رنا أنطونيس وسابني فقيه

ليال معروف سعد ،وسلوى البابا

سارة عسلي وريما عمر الحريري

ناديا البابا وميابا غدار

سالم وفاتن بزي وهيفاء غدار

علياء خليفة ومنى البزري

سمر الخولي وبانة سعيد عكرة

زمزم رمضان وندى عالء الدين

منى البزري وسارة العزي
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حفل ع�صرونية �إميان �أ�سامة �سعد يف �صيدا

مجتمع

مبنا�سبة عيد الأمهات

�أقامت رئي�سة الهيئة الن�سائية ال�شعبية� ،إميان �أ�سامة �سعد ع�صرونية يف مطعم ال�سلملك �صيدا جمع نحو � 500سيدة من �سيدات املجتمع ال�صيداوي والعائالت
و�ضيوف توافدو من اجلنوب وبريوت واجلوار .تال احلفل كلمة لل�سيدة �إميان �سعد رحبت فيه باحل�ضور الكرام.

هند وهبة عسيران
الشيخة قيسر الجابر  ،بشرى عسيران ،إيمان سعد ،وهدى حداد

الشيخة صباح حيدر ،إيمان سعد  ،سونيا سليمان فرنجية ،وسناء الترك

سناء الترك ،أسمى حمادة ،جمال بري ،إيمان سعد

عزة السعيد والدكتور نتاشا سعد

إيمان سعد والفنانة رغدة

�صيدا
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منار أسامة سعد

جمال بري وليلى فرحات

إيمان سعد ولويا مصطفى سعد

روال انصاري ،رقية نزيه البزري

إيمان سعد  ،ريم محمد دنيش

هناء أبو ظهر ،وماجدة شعيب

نازك وميرنا عز الدين
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�صيدا

جنالء �سعد تكرم الوزيرة ليلى ال�صلح يف مطعم بحري �صيدا

مجتمع

ّ
الزميل جمال الغربي  ،الدكتور أنيس ونا  ،نجالء سعد ،ليلى الصلح ،اإلعالمي غالب بعاصيري ،والزميلة منتهى عالمة

�صيدا
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فيفيان روبير غانم ،نجالء سعد ،مارلني بطرس حرب

عبير كريم  ،حكمت سعد

بشرى خياط ،نجالء سعد

بثينة الحركة ليلى ،هويدا أبو مرعي

�أقامت ال�سيدة جنالء م�صطفى �سعد حفل غداء يف مطعم بحري �صيدا تكرمي ًا لل�سيدة ليلى ال�صلح حمادة مبنا�سبة عيد الأمهات
ح�ضرها ح�شد كبري من الفعاليات وعقيالت الوزراء والنواب وال�سيا�سيني والع�سكريني ور�ؤ�ساء و�أع�ضاء جمعيات اجتماعية.

ّ
هبة غانم ،ليلى الصلح ،نجالء سعد والدكتور أنيس ونا

نجالء سعد ،ليلى الصلح وسارة مصطفى سعد

ملعان مجذوب

عايدة وفيق جزيني وهند برهوم

ريما سعد

رنا الخليل

ماجدة شعيب ،علياء عز الدين
59

�صيدا

الهيئة الوطنية للطفل اللبناين

مجتمع

تك ّرم �سلوى غدار يون�س يف بريوت

ك ّرمت الهيئة الوطنية للطفل اللبناين �ص ��ديقة الطفولة يف لبنان و�س ��يدة الأعمال اللبنانية �س ��لوى غدار يون�س تقدير ًا لعطائها يف احلقل االجتماعي اخلريي،
وتقدير ًا لأعمالها الإن�سانية ،وقدمت لها رئي�سة الهيئة الدكتورة نور �سليمان درع ًا تقدير باملنا�سبة تال احلفل كلمات �إ�شادة ب�أدوارها و�أعمالها.
ح�ضر احلفل ح�شد كبري من عقيالت الوزراء والنواب وال�سفراء والقادة الع�سكريون والأمنيون و�سيدات املجتمع.

دكتورة نور سليمان ،ليلى الصلح ،سلوى يونس ،املحامية ميرنا يونس
دولي حكيم ،سلوى يونس ،أسمى ديراني ،علياء خليفة ،روزي الجمال

ليلى فرحات ،مليكة الحاصي ،ليلى عجم

رئيسة املجلس النسائي الدكتورة آمال شعراتي وسلوى يونس

دكتورة سلوى أمني  ،إيمان سعد  ،الشيخة صباح حيدر

نبيلة بزي وتحية علي بزي

سلوى نابلسي ،ليلى أبو شقرا ،نجالء سعد

لودي عصام أبو درويش ،منى فايز شكر ،ليندا زياد بارود

سلوى يونس ،ليلى الصلح ،املذيعة ريما نجم

نجوى شوقي املصري ،عايدة وفيق جزيني ،ندى رياض سالمة

�صيدا
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سلوى يونس ،أمينة بري فواز ،دالل بري

روال ديراني جرادي

الدكتورة نور سليمان تقدم درع الشرف للسيدة سلوى يونس بحضور أسمى ديراني

ريم غدار خليفة،وهالة خليفة

جمال بري ،ليندا غدار

زينة جانبيه
61

�صيدا

حفل نقابة ال�سينمائيني اللبنانيني يف ق�صر الأوني�سكو بريوت

مجتمع

�صيدا

دعت نقابة ال�سينمايني اللبنانيني �إىل حفل �أقيم يف ق�صر الأوني�سكو واملثقفني كرمت خالله ح�شد كبري من الكتاب والفنانني والإعالميني واملثقفني ورعاه وزير الثقافة �سليم
وردة .تال احلفل كلمة لنقيب ال�سينمائيني �صبحي �سيف الدين �أ�شاد فيها بدور الفنانني واملثقفني واملبدعني .وخ�ص بال�شكر املحامية مرينا يون�س لدعمها الدائم للنقابة.

رندة سركيس ،نادر جبوري ،صرح تيزاني ،فؤاد حسن ،وسناء العجمي

الوزير سليم وردة  ،سلوى يونس ،الشاعر بالل شرارة

املخرج عادل سرحال وزينة جانبيه

رندة سركيس  ،طلحة حمدي

نقيب السينمائيني صبحي سيف الدين يقدم درعًا لإلعالمية مريم البسام

النقيب صبحي سيف الدين يقدم درعًا للشاعر بالل شرارة

نعمة بدوي وروال حمادة

املخرج سمير حبشي وريتا برسونا

النقيب صبحي سيف الدين يقدم درعًا للمثل علي دياب

سلوى يونس والنقيب والحضور خالل قطع قالب الحلوى

لورا خباز ،باميال الكك

املذيعة رانيا مدبوح
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�صيدا

�آل حنقري -و�آل حداد يف �صيدا

أفراح

يف جو عابق بالبهجة والفرح احتفل ال�شاب فادي ع�صام حداد واجلميلة ملكة ح�سن حنقري بزفافهما يف مطعم الربج الأخ�ضر ،ح�ضر احلفل الذي ا�ستمر �إىل
�ساعات ال�صباح الأوىل عدد كبري من الأهل والأ�صدقاء الذين متنوا جميعهم التوفيق للعرو�سني وبالرفاه والبنني.
�ألف مربوك لعائلة الزميل ح�سن حنقري ومربوك لعائلة ع�صام حداد.

حفل عيد ميالد ..زمن و�أمري ح�سن الزين يف �صيدا

أفراح

احتفل الطفالن زمن و�أمري ح�س ��ن الزين بعيد ميالدهما يف �ص ��الة ماكدونالد ،بح�ض ��ور الأ�صدقاء وطالب ثانوية رفيق احلريري ،وقدّم ال�ساحر “جو” عر�ض
متوا�صل من عرو�ضه امل�شهورة� ،إ�ضافة �إىل و�صلة فنية غنائية خا�صة بالأطفال ،قدمها املطرب زهيد �صالح ،ويف ختام احلفل مت توزيع هدايا للجميع.

أمير حسن الزين

زمن حسن الزين

�أفراح �آل طبو�ش و�آل خوندي
ممثل الرئيس نبيه بري علي دياب وعقيلته مع العروسني

احتفل ال�سيد ح�سني
طبو�ش وال�سيدة نهى
خوندي بزفافهما
بح�ضور لفيف من
الأهل والأ�صدقاء
والأقارب.
�ألف مربوك

فادي حداد والجميلة ملكة

السيد اسامه سعد والعروسان ووالد العريس ووالد العروس

أهل العريس فادي حداد

أهل العروس

مربوك لآل طفيلي
مربوك لآل طفيلي
مبولودتهما اجلديدة
المار ابراهيم طفيلي.
�ألف مربوك

�صيدا
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�صيدا

أبـــــــراج
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تتخل����ص م���ن كل الأحم���ال الت���ي
ترهق���ك ،وت�أخ���ذ اج���ازة ق�سرية من
العم���ل بع���د تع���ب الأي���ام الأخ�ي�رة.
ا�ستع���د لف�ت�رة م���ن احل���ب الع���ذب.
رقم احلظ 16

 21ني�سان � 20 -أيار

الث���ور :ان���ت ال تع���رف الأ�ست�س�ل�ام،
واملعرك���ة عن���دك م�ستم���رة حت���ى
النهاي���ة .احلي���اة يف قامو�س���ك رب���ح
وخ�س���ارة ،فانتظر النتائج .ال تعاتب
احلبيب فهو متعب.

 24ت 21 - 1ت:2

الأخط���اء الت���ي تق���ع فيه���ا تع���ود
لطيب���ة قلب���ك و�صفاء نيت���ك ،فانت
ت�صدق اي �شيء حتى لو كان �صديق
امل�ستحيل .رقم احلظ 27

القو�س:

احلمل

الثور

اجلوزاء

� 21أيار  20 -حزيران

 21حزيران  22 -متوز:

 23متوز � 22 -آب:

ب���د�أت تعت���اد عل���ى العم���ل اجلدي���د
بع���د ال�صعوب���ات الت���ي اعرت�ضت���ك
يف البداي���ة� .أن���ت يف قل���ب احل���دث،
والأنظ���ار �شاخ�صة عل���ى حتركاتك،
فال حتبط الآخرين .رقم احلظ 5

� 23آب � 22 -أيلول:

انت تتمت���ع بال�سحر ال�ل�ازم لإغواء
احلبيب ،واملطلوب نظرة جدية من
عينيه حتى حتقي���ق احللم القدمي.
ال تبال���غ يف نظرت���ك اىل الأم���ور
وحتمل امل�س�ؤولية بت�صرفات �أعمق.

اال�سد:

العذراء:

�صيدا
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� 23أيلول  23 -ت:1

العقرب:

 22ت 20 - 2ك:1

تعي����ش �صراع���اً م���ع ذات���ك ،وتكاف���ح
م���ن اج���ل اخلروج م���ن ه���ذا الواقع
الألي���م .اهتمام���ك باجلي���ب يع���ود
علي���ك بالنف���ع العاطف���ي ،وتق���رر
منحه و�سام الأ�ستحقاق.

ال�سرطان:

امليزان:

اجلدي:

 21ك 19 - 1ك:2

الدلو:

 20ك� 18 - 2شباط:

احلوت:

� 19شباط � 20 -آذار:

مزاي���اك �سامية  ،فانت كما عهدناك
�صاحب القلب الكبري الذي يحت�ضن
ال���كل ب���دون مقاب���ل .تل���وح يف الأفق
ب���وادر جديدة على ال�صعيد العملي،
فا�ستعد ملالقاتها .رقم احلظ 1
بع����ض ال�شائع���ات املغر�ض���ة ت�ؤث���ر
علي���ك ،ف�ل�ا تت�ص���رف م���ن ه���ذه
اخللفية ،ب���ل انظر اىل الأمور بعني
الثق���ة املطلقة .زاول الريا�ضة لأنها
مفيدة لك.
ب���د�أت ت�ستوع���ب الأم���ور ،وت���درك
بعقلك الراج���ح �أنك تعرف حجمك
الطبيع���ي يف املجتم���ع .عالقت���ك
باحلبي���ب جي���دة ،وه���و يف انتظارك
نهاية الأ�سبوع .رقم احلظ 3
تنطف���ئ حما�ست���ك فج����أة وك�أن���ك
تخلي���ت عم���ا كن���ت ت�سع���ى اىل
حتقيق���ه .اع���د اىل نف�س���ك روح
احلما�س���ة والإندف���اع ،فالأح�ل�ام ال
تتحقق ب�سهولة
�أن���ت رج���ل املغام���رات الأوح���د� ،أو
هكذا تتخ ّيل نف�سك دوماً .جميل ان
يعي����ش الإن�سان �أحالم اليقظة ،لكن
الأجم���ل ان ي�ستطع باميانه حتقيق
جزء منها .رقم احلظ 30
يقت�ص���ر ن�شاط���ك ه���ذا الي���وم عل���ى
�إجن���از بع����ض الأعم���ال امل�ؤجل���ة،
فت�س�ي�ر الأم���ور ب�ش���كل طبيع���ي
رتي���ب .زي���ارة �صديق حمي���م واجب
�ضروري.

