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٭ �ش ـ ــرف ..ت�ضحيـ ـ ــة ..وف ـ ـ ــاء
٭ ..ع�شي���ة االحتف���ال بالي���وم الأول م���ن �آب..
مبنا�سبة عيد اجلي�ش اللبناين
٭� ..إن���ه الأول م���ن �آب ..ي���وم الوف���اء العظي���م
للجي�ش اللبناين ،والوطن.
٭ ..عيد اجلي�ش اللبناين.
عي���د ال�شع���ب ،كل ال�شعب اللبن���اين ..واالحتفال
بعي���د اجلي����ش اللبن���اين واج���ب مقد����س وطني
ومنا�سبة وطنية غالية على قلوب كل اللبنانيني.
٭ ..لأن اجلي����ش اللبن���اين ،هو العن���وان :عنوان
احلكم���ة والت�ضامن ،ورمز عنف���وان قوة الوحدة
الوطنية.
٭ ..وهو امل�ل�اذ الأول ..والأخري ..لبقاء وحماية
لبنان.
٭� ..إنه اجلي�ش اللبناين.
ال���ذي يك ّر�س عن���وان الوح���دة الوطني���ة والعمل
امل�ؤ�س�سات���ي لينطل���ق منه �إىل بن���اء كل م�ؤ�س�سات
الوط���ن ،عل���ى قواع���د و�أ�س����س متين���ة وطني���ة،
بالت�ضام���ن م���ع كل عائالته الديني���ة والروحية،
والإ�سالمية ..امل�سيحية.
موحد �أ�صيل .كلن���ا للوطن..
حت���ت مبد�أ عن���وان ّ
لل ُعلى للعلم.
٭� ..إنه اجلي�ش اللبناين
�صورة م�شرقة ..م�ش ّرفة وا�ضحة كعني ال�شم�س..
ت�شرق نور ًا يف �سماء لبنان.
٭ ..و�صورة عطاء دائم تُ�ضيء ذاكرة الوطن.
٭� ..إنه اجلي�ش اللبناين
احلار����س الأمني ..امل�ؤمتن عل���ى حماية الوطن..
اجلاه���ز واحلا�ضر دائم ًا ملواجهة التحديات وكل
ال�صعاب للدفاع عن لبنان.
٭ ..وق���د �أثبت���ت الأح���داث يف كل مراحله���ا
الع�صيب���ة واخلط���رة� ،أن اجلي����ش اللبناين قادر
بقوة و�إمي���ان وعزمية مطلقة وطني���ة على حفظ
الأمن واال�ستق���رار وحماية و�سالم���ة املواطنني،
وه���و قادر وعل���ى ا�ستعداد وجهوزي���ة ب�شكل دائم
لفكفكة �شب���كات العم�ل�اء ،ومكافح���ة التج�س�س
الإ�سرائيلي���ة ،و�إىل جان���ب مكافح���ة الإره���اب
واالقت�صا����ص م���ن الفا ّري���ن م���ن وج���ه العدالة،
لإحقاق احل���ق والعدالة ،وفر����ض القانون وهيبة
الدولة والنظام حلماية حقوق النا�س وامل�ؤ�س�سات
والدول���ة .به���دف حف���ظ اال�ستق���رار الع���ام يف
البالد.
٭ � ..إنه اجلي�ش اللبناين

 ..اجلي����ش املق���اوم يف عيده ن ّتج���ه ب�أنظارنا �إىل
جنودن���ا الأبط���ال املنت�شرين على �أر����ض الوطن
يف �سائر مناطق���ه ،وخ�صو�ص ًا جنودن���ا البوا�سل
ال�صامدي���ن يف وج���ه الع���دو الإ�سرائيل���ي ..قبل
االندحار..وبعد االندحار للدفاع عن الوطن.
 ..وباملنا�سب���ة الوطنية امل�ش ّرف���ة نتذكر �شهدائنا
الأبرار م���ن ع�سكري�ي�ن ..ومدني�ي�ن ..ومقاومني
الذي���ن ا�ست�شه���دوا م���ن �أج���ل الوط���ن ،و�سق���وا
بدمائه���م الزكي���ة ترب���ة الوطن ،دم ًا طه���ور ًا كي
يبقى لنا لبنان،
 ..وطن �سيد ًا ..حر ًا ..م�ستق ًال.
٭� ..إنه اجلي�ش اللبناين
 ..حتية تقدير واحرتام
عيدكم ..عيدنا ..عيد ال�شعب املنا�ضل املكافح..
فعطائك���م اجلزيل اله���ام املقد�س ه���و جزء من
عطاء بلدكم الرائد.
ً
فهنيئ��� ًا لك���م ..وهنيئا لنا بكم ،مب���ا �أجنزمت من
�أدوار هام���ة وطني���ة عامة وت�ضحي���ات ون�ضاالت
بالدم حتى ال�شهادة.
 ..وفاء مقدّ�س وطني ومقدّرات جليلة ت�ستحق م ّنا
كل �إعجاب وتقدير ووفاء عظيم �شعبي ور�سمي.
 ..وهنيئ��� ًا لن���ا ..مبا يرمز �إليه ه���ذا اجلي�ش من
ح�ضارة وان�ضباط ..ونظ���ام ،ونزاهة ،و�شهامة،
وا�ستقام���ة ،وعقي���دة قومية ..وطني���ة ..مقاومة
جامع���ة ...ملواجه���ة كل التحدي���ات الداخلي���ة..
واخلارجية دفاع ًا عن لبنان
٭� ..إنه
اجلي����ش اللبن���اين ..احلار�س الأم�ي�ن لل�سيادة..
واال�ستقالل ..واحلرية والدميقراطية واال�ستقرار
العام يف لبنان.
 ..كل احل���ب والوفاء والتقدي���ر للجي�ش اللبناين
يف عيده.
٭ حتية تقدير واحرتام
٭ ..لفخامة الرئي�س العماد مي�شال �سليمان.
٭ ..للرئي�س نبيه ب ّري
٭ ..للرئي�س �سعد الدين احلريري.
حتية تقدير واحرتام
لقائد اجلي�ش اللبناين
٭ العماد جان قهوجي
 ..ولقيادة اجلي����ش ..و�إىل كل ال�ضباط ..ورتباء
و�أفراد وعنا�صر اجلي�ش اللبناين
 ..حتية �إكبار و�إجالل �إىل �شهداء اجلي�ش الذين
قدموا دماءهم الزكية دفاع ًا عن كرامة لبنان.
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هي الأوىل التي متنح ل�سيدة من الوطن العربي

�شهادة الدكتوراه الفخرية يف احلقوق لـ «بهية احلريري» من جامعة داندي – ا�سكتلندا
تقدير ًا لإجنازاتها يف ميادين الرتبية ومتكني املر�أة والعمل االجتماعي واحلفاظ على الرتاث
فم���دت م�ؤ�س�سة احلري���ري العون لأكرث م���ن 30,000
املكان  :جامعة داندي – ا�سكتلندا
طالبا وطالبة فمكنتهم من التعلم يف �أرقى اجلامعات
املنا�سب���ة � :أ�سبوع التخرج ال�سن���وي  ..حفل توزيع
داخ���ل لبنان وخارجه .وهناك ع���دد ال ي�ستهان به من
�شهادات الدكتوراه والدرا�سات العليا الفخرية
�أ�ساتذة جامعة دان���دي الذين ا�ستفادوا من هذه املنح
احلدث  :بهية احلري���ري�..أول �سيدة عربية متنح
اجلامعي���ة .يف الع���ام  1992دخل���ت ال�سيدة احلريري
�شه���ادة الدكت���وراه الفخرية يف احلق���وق من هذه
ً
مع�ت�رك العمل ال�سيا�س���ي فانتخبت نائب���ا يف الربملان
اجلامعة.
اللبن���اين وانتخبت رئي�سة للجن���ة الرتبية النيابية وهو
فق���د منحت جامعة دان���دي الإ�سكتلندية وهي من
من�ص���ب ال تزال ت�شغله من���ذ  18عاما .و�إنه ملن امللفت
�أرف���ع اجلامع���ات يف بريطاني���ا وواح���دة م���ن بني
مب���كان �أن حتاف���ظ هذه ال�سي���دة على غالبي���ة املواقع
اجلامع���ات الع�ش���ر الأول يف الع���امل  ،النائ���ب يف
املرموق���ة الت���ي احتلته���ا مع م���رور ال�سن�ي�ن .ي�صفها
الربملان اللبناين بهي���ة احلريري درجة الدكتوراة
املقربون منها ب�أنها ال تكل وال متل وال تهد�أ �أبد ًا ،يتعب
الفخري���ة يف احلقوق تقديرا جلهودها و�إجنازاتها
من حوله���ا وال تتعب هي �أب���د ًا لأن �سعادتها احلقيقية
يف ميادي���ن الرتبي���ة ومتك�ي�ن امل���ر�أة والعم���ل
ه���ي العط���اء ث���م العط���اء ..يف الع���ام � 2000أ�س�س���ت
االجتماعي .وهذه هي الدكت���وراه الفخرية الأوىل
منت���دى املر�أة العربي���ة ،وانتخبت نائب���ا لرئي�س جلنة
التي متنحها اجلامعة ل�سيدة من الوطن العربي.
الت�ضام���ن امل�صرية اللبناني���ة ورئي�سة للجنة املر�أة يف
وح�ضر االحتفال الذي �أقيم يف قاعة بلدية داندي
االحتاد الربملاين العرب���ي ثم عينت �سفرية لليوني�سكو
يف ا�سكتلن���دا :رئي����س اجلامع���ة الل���ورد باتي���ل ،
معالي السيدة بهية الحريري
للنوايا احل�سنة .ولكن اهتمامات النائب احلريري مل
ومديرها الربوف�س���ور بيتي داونز وعمداء الكليات
ً
ٌ
و�أفراد الهيئة التعليمية يف اجلامعة والطالب اخلريجني بالإ�ضافة �إىل ح�شود تق���ف عند ذلك فللبيئة والرتاث حظ �أي�ضا معها ،فقد �أ�س�ست منظمة للحفاظ على
ت���راث وبيئة �صيدا التي متثلها يف الربملان اللبناين ففازت هذه املنظمة بجائزة �آغا
من الأهايل وال�ضيوف الذين قدرت �أعدادهم بالآالف.
خان لرتميم امل�سجد العمري الكبري كما فازت يف العام ذاته بو�سام الأرز وهو �أرفع
عميدة الكلية
و�سام لبناين.
وتواىل على الكالم يف االحتفال كل من مدير اجلامعة الربف�سور دوانز وعميدة كلية و�أ�ضاف���ت �س���و ب�ل�اك � :إال �أن حياتها انقلبت ر�أ�س ًا على عق���ب عام  2005حيث مت
احلقوق الربف�سور �سو بالك التي قدمت احلريري بكلمة معربة وم�ؤثرة ا�ستعر�ضت اغتي���ال �شقيقها الرئي�س رفي���ق احلريري الذي لعب ال���دور الأبرز يف وقف نزيف
فيه���ا املحط���ات الهامة يف حياتها  ..فقالت« :النائ���ب احلريري هي �سيدة ال تعرف احل���رب يف لبنان و�إع���ادة متو�ضعه بني البل���دان الراقية  ..لق���د كان هذا الوقت
الكل���ل وال امللل .د�أبت منذ الع���ام  1979مع �أخيها الرئي����س الراحل رفيق احلريري ع�صيب��� ًا جد ًا على النائب احلريري وعلى عائلتها وجميع اللبنانيني .رمبا كان من
عل���ى العم���ل على م����ؤازرة ال�شع���ب اللبناين ال���ذي كان يغرق يف ظلم���ات احلروب ،ال�سه���ل جد ًا االن�سح���اب من احلياة العام���ة واال�ست�سالم للح���زن� ،إال �أنها �أ�سرت

قلوب اللبنانيني والع���رب عندما وقفت على املن�صة
لتعل���ن ا�ستم���رار م�سرية التنمية الت���ي �أطلق �شعلتها
�أخاه���ا الراحل .لقد مت���ت ت�سميتها ب�ي�ن عدد قليل
م���ن الن�س���اء يف الع���امل جلائ���زة نوبل لل�س�ل�ام عام
 .2005ويف الع���ام  2008مت تعيينه���ا كوزيرة للرتبية
والتعلي���م العايل وكانت ال�سيدة الوحيدة� ،إىل جانب
 29وزي���را .ه���ذه ال�سيدة مل تن�س يوم��� ًا عملها الأول
كمعلم���ة ومربي���ة وه���ي يف خ�ض���م العم���ل ال���د�ؤوب
ال�سيا�س���ي واالجتماع���ي .وهي تنتم���ي لعائلة تكافح
لأج���ل م�ساعدة الغ�ي�ر �إميان��� ًا منها ب����أن اال�ستثمار
يف االن�س���ان �أ�سا����س لتنمية الأوط���ان .لذلك ان�صب
اهتم���ام هذه العائل���ة على الرتبي���ة والتعليم وحقوق
االن�س���ان ومتك�ي�ن امل�ست�ضعف�ي�ن وحق���وق امل���ر�أة
واحلفاظ عل���ى الرتاث والبيئ���ة والت�سامح وال�سالم
يف ال�ش���رق الأو�سط ..نحن �أمام ام���ر�أة ال ميكن �إال
و�أن نعج���ب به���ا وباجنازاتها و�أن نح�ت�رم جهودها
ومنجزاتها القائمة على مبد�أ« :م�ستقبل لبنان يقوم
على موارده الب�شرية».
بعد ذلك �سلم رئي�س اجلامعة اللورد باتيل النائب
احلريري �شهادة الدكت���وراه الفخرية يف احلقوق
عل���ى وق���ع ت�صفيق ح���ار م���ن احل�ض���ور  .وكانت
كلمة باملنا�سبة للورد باتيلنوه فيها مبزايا ون�شاط
النائب احلريري .

احلريري
من جهتها �شكرت احلريري جامعة داندي رئي�سا
ومديرا و�أف���راد الهيئة التعليمي���ة على مبادرتهم
 ،وقال���ت يف حف���ل تكرمي���ي اقي���م عل���ى �شرفه���ا
باملنا�سبة :هذا يوم جميل! فال �شيء �أجمل من �أن

جنتمع حول الرتبية والتعلي���م وهي اللغة اجلامعة
لل�شع���وب .و�إنه ملن دواع���ي فخ���ري �أن �أقف اليوم
يف ه���ذا ال�صرح الرتب���وي العري���ق لأت�سلم �شهادة
الدكت���وراة الفخرية� .أ�شكر جامع���ة داندي رئي�س ًا
ومدير ًا و�أفراد ًا لهذه اللفتة الكرمية.
و�أ�ضاف���ت احلري���ري :يف الواقع ،ال �ش���يء ي�ساهم يف
تثبيت ال�سالم وا�ستدامته �أكرث من الرتبية والتعليم.
تق�صر امل�ساف���ات ،تردم الهوات وجتمع بني
فالرتبية ّ
الأدي���ان والثقاف���ات املختلفة� .إن الق���وة الالمتناهية
للرتبي���ة كان���ت الأ�سا�س ال���ذي قامت علي���ه م�ؤ�س�سة
احلري���ري للتنمية الب�شري���ة امل�ستدامة والتي �أبحرت
يف رحلتها ال�صعبة �إبان احلرب لتنقذ �شباب و�شابات
لبنان من ال�ضياع عرب تعليمهم وتثقيفهم� .أ�شكر لكم
من جديد جهودكم ولفتتكم الكرمية متمنية جلامعة
داندي الإزدهار والتقدم والريادة.

5

�صيدا

عرب التاريخ

جملة

14

طوباوي ....جديد من لبنان

16

املقاومة ت�صنع الن�صر وتك ّر�س معادلة الردع

24

لبنان يف دائرة حرب النفط البرتول القادم من �أعماق البحر

34

"� "Donna Bellaسيدت����ي ...عنوان����ك الفري����د والأف�ض����ل ...لإطاللة
م�شرقة

42

ال�سوق العقاري يف لبنان ...نعمة!� ..أم نقمة؟

لبن

�شهادة
لـ «بهية الدكتوراه الفخرية يف احلقوق
احلر
يري» من جامعة داندي  -ا�شكتلندا

يد اجلي�ش اللبناين الـ {}65

النائب قا�شم ها�شم

البحث عن الكلمة ال�ضائعة

انية ،عربية ،جامعة

الأول من اآب ع

المح ـتــويــات

اأ�

شبوعية ،ت�شدر موؤقت ًا �شهري ًا

كوالي�س

العدد  - 116اآب

العال
اإىل الأمام بققــات اللبـنانية  -ال�شـورية..
وة..
من دون عرثات ..اأو تعرثات..

حرب متوز:
ملرة
هزمية اإ�شرائيل ا ّ

العالمة ..مرجع احل
والعتدال ..كمة ..الرائد هرني من�شور
مكافحة املخدرات
يف ذمة اهلل
واجب مقد�ش وطني

اأ�شمى بلويل
رائدة يف العمل
الجتماعي ..املتقدم

النائب هاين قبي�شي

12

العالمة ..مرجع احلكمة..
واالعتدال ..يف ذمة اهلل

�صيدا

6

القــات اللبـنانية  -ال�سـورية..
الع لأمام بقوة ..من دون عرثات..
�إىل ا
�أو تعرثات..

""Donna Bella

عنوانك الفريد والأف�شل
لإطاللة م�شرقة

 62الزمي���ل عفي���ف اجل���رديل يتخ���رج يف اخت�صا����ص الهند�س���ة
املكيانيكية

8

2010

4

�شهادة الدكتوراه الفخرية
يف
احلقوق لـ «بهية احلريري»
من جامعة داندي – ا�سكتلندا

البديل "اكتئاب وانهيار" وال قرار وال خيار.

 1مل يعد �سراً
مفاج�أة �س���ارة جليل ال�شباب لتحقيق طموحاته
يف بناء �أ�سرة تليق بهذا اجليل ال�صاعد.
� 3سري للغاية:
رج���ل �أعم���ال كبري ك�ش���ف يف جمال�س���ه اخلا�صة
�شخ�صي���ة ثري���ة فاج�أت رواد مطع���م على �ساحل
ع���ن رغبت���ه يف ف���ك �أزم���ة جي���ل ال�شب���اب املتعرث
جوني���ة بح�ضوره���ا ب���دون مواكب���ة وال مرافق���ة
الباحث عن م�سك���ن للإقدام على خطوة الزواج
مم���ا �أثار ده�شة بع����ض معارفه القاطنني بجوار
واع���داً �أ�صدقائه ب�إقامة م�ش���روع �سكني كبري يف
ق�ص���ره .بع���د ط���ول انتظ���ار تب�ي�ن فيم���ا بع���د �أن
�صي���دا دعم���اً للأ�س���ر الطاحم���ة يف حتقيق حلم
هذه ال�شخ�صية مغرمة بفتاة جميلة جداً ولكن
الغد بتم ّلك �شقة بالتق�سيط املريح.
مطالبها الكثرية �أجمل.
� 2سري
 4من هو؟
فت���اة مغرم���ة ب�ش���اب �أك�ب�ر م���ن �سنه���ا ب�سن���وات
رج���ل �أعم���ال مرم���وق وموثوق و�صاح���ب �سمعة
عدي���دة حيث �شكل هذا الف���رق يف العمر م�شكلة
مميزة ي�سعى جاه���داً لتحقيق ُحلم حياته الذي
وعقدتني يف �آن.
راوده كث�ي�راً م���ن خالل معارف���ه و�صداقاته من
عقدة املال وعقدة الرف�ض من الأهل.
بع����ض �أثري���اء الع���رب وبع���د البح���ث والتدقي���ق
عق���دة امل���ال توف���ر له���ا فر�ص���ة حتقي���ق كل
وتق���دمي خرائط هند�سية لع���دة م�شاريع حظي
طموحاتها ورغباتها حلياة �سعيدة.
ه���ذا الرج���ل املرم���وق عل���ى وع���د قاط���ع ب�إقامة
عق���دة الرف�ض من الأهل ق�ضت على عقدة املال
م�شروع���ه ال�سياح���ي منا�صف���ة بالت�ضام���ن
وا ُ
حلل���م والطم���وح بعق���دة رف����ض الأه���ل فح���ل
والتكافل مع �أحد ه�ؤالء املعارف الأثرياء.

20

قم ال�صعب" يف الربوتوكول
"الر
علي حمد

28
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الغالف

الغالف

العالقــات اللبـنانية  -ال�سـورية..

�إىل الأمام بقوة ..من دون عرثات� ..أو تعرثات..
حفاوة ..وتكرمي
٭ بقلم :غالب بعا�صريي

حفاوة بالغة و هامة �سور ّية يف حفل �إ�ستقبال رئي�س احلكومة اللبنان ّية الرئي�س �سعد احلريري و الوفد املرافق على م�ستوى مقام الرئا�ستني.
...مق���ام رئا�س���ة اجلمهور ّي���ة العربي���ة ال�سور ّية  ,برعاية الرئي�س ّ
ب�شار الأ�س���د و مقام رئا�سة احلكومة العرب ّية ال�سور ّي���ة برعاية دولة الرئي�س
د.ناجي العطري  .حظت هذه الق ّمة – اللبنان ّية – ال�سور ّية على قدر كبري من �إهمام ال�شعبني اللبناين  -ال�سوري .
و على قدر كبري من حتمل امل�س�ؤول ّية التي تهم كل مواطن عربي
...دون �إ�ستثن���اء ,للت�أكي���د عل���ى الثوابت القوم ّية و الق�ضايا العرب ّية التي تهم الأ ّمة بهدف احتواء التناق�ضات و اخلالفات الثانوية حل�شد كل
طاقات �سورية ..ولبنان و �إمكاناتها من �أجل خو�ض املعركة الأ�سا�س ّية مع العدو الإ�سرائيلي

ً
الرئيس بشار حافظ األسد مستقبال الرئيس سعد الدين رفيق الحريري
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تر�سيخ العالقات ال�سورية ..اللبنانية

التعاون الثنائي ال�سوري ..اللبناين
انطالق��� ًا م���ن معاهدة الأخوة والتع���اون والتن�سيق ورغب ًة م���ن كال البلدين يف
تعزيز الروابط الأخوية املمي���زة بينهما والتي ت�ستمد قوتها من جذور القربى
والتاريخ واالنتماء القومي العربي وامل�صري الواحد وامل�صالح امل�شرتكة وبدعوة
من ال�سيد رئي�س جمل�س الوزراء يف اجلمهورية العربية ال�سورية د .حممد ناجي
عطري لبى دول���ة رئي�س جمل�س الوزراء اللبناين ال�سيد �سعد احلريري دعوته
وق���ام بزي���ارة �إىل دم�شق عل���ى ر�أ�س وفد وزاري مرافق حي���ث مت عقد اجتماع
رئي�سي جمل�س ال���وزراء وح�ضور
هيئ���ة املتابع���ة والتن�سي���ق برئا�سة ال�سيدي���ن
ّ
ال�س���ادة ال���وزراء �إ�ضافة �إىل الأم�ي�ن العام للمجل�س الأعل���ى ال�سوري اللبناين
و�سف�ي�ري البلدين ،متت خالل���ه مناق�شة خمتلف جماالت التع���اون والتن�سيق
ّ
بني البلدين ال�شقيقني ،و�سبل تفعيل العالقات املميزة وتعميقها وتطويرها مبا
يخ���دم م�صالح الدولتني وال�شعبني ويوف���ر الو�سائل الالزمة ل�ضمان تطورهما
وتقدمهما وحماية �أمنهما الوطن���ي والقومي العربي مبا ميكنهما من مواجهة
التحديات يف هذه الظروف ال�صعبة وامل�صريية.
ويف هذا ال�سياق �أ�شادت الهيئ���ة بالتطورات الإيجابية التي �شهدتها العالقات
ال�سورية اللبنانية و�أكدت ت�صميم اجلانبني على ال�سري قدم ًا يف تعزيز وتطوير
ه���ذه العالق���ات و�إزال���ة كل ما من �ش�أن���ه �أن يعرق���ل م�سرية التع���اون الثنائي
وتنفيذ االتفاقيات القائمة بني البلدين ال�شقيقني وو�ضع ت�صورات حول الآفاق
امل�ستقبلية للعالقات املميزة بني البلدين والتي ترتجم على �أر�ض الواقع ب�صيغ
وم�شاريع وت�سهيالت تعك����س �أبعاد العالقات التاريخية وال�شعبية واالجتماعية
واالقت�صادية والثقافية وال�سيا�سية.

ويف ه���ذا املج���ال �أكدت هيئ���ة املتابعة والتن�سي���ق من جديد الت���زام الدولتني
بالثواب���ت اال�سرتاتيجي���ة امل�شرتك���ة والعمل عل���ى تر�سيخ عالق���ات �سورية –
لبنانية تقوم على االحرتام املتبادل ل�سيادة وا�ستقالل كل منهما.
وتطرق���ت �إىل الأو�ض���اع الإقليمي���ة والدولي���ة و�أكدت االلت���زام بالعمل العربي
امل�ش�ت�رك وال�سع���ي لتحقيق الت�ضامن العرب���ي الف ّعال كما رك���زت على �أهمية
الت�شاور والتن�سيق بني البلدين يف الق�ضايا ال�سيا�سية ال �سيما فيما متعلق منها
بال�ص���راع العربي الإ�سرائيلي لأن حالة عدم اال�ستق���رار يف املنطقة تعود �إىل
ا�ستمرار االحتالل الإ�سرائيلي للأرا�ضي العربية وموا�صلة �إ�سرائيل �سيا�ساتها
وتهديداتها العدوانية جتاه �أمتنا العربية.
ت��� ّوج رئي����س جمل�س ال���وزراء اللبناين �سع���د احلريري زيارت���ه �إىل �سوريا
بلقائني مع الرئي�س ب�شار الأ�سد.
الأول ،يف ح�ض���ور الوفد الوزاري املرافق والثاين ،للتن�سيق والت�شاور من خالل
عر�ض التطورات والعالقات الثنائية املميزة بني البلدين.
وكان الرئي�س احلريري قد تر�أّ�س اجلانب اللبناين يف اجتماعات هيئة املتابعة
والتن�سي���ق والت���ي مت يف نهايتها التوقيع من جانبه وم���ن جانب نظريه ال�سوري
الدكتور ناجي العطري عل���ى  17اتفاقية ومذكرة تفاهم بني البلدين انطالق ًا
كم���ا جاء وفق بيان م�شرتك "من معاهدة الأخ���وة والتعاون والتن�سيق" ورغبة
م���ن ِكال البلدي���ن يف تعزيز الرواب���ط الأخوية املمي���زة بينهما والت���ي ت�ستمد
قوته���ا من جذور القرب���ى والتاريخ والعمق واالنتم���اء العربي الواحد وامل�صري
وامل�صالح امل�شرتكة.

دولة الرئيس د .ناجي العطري يستقبل دولة الرئيس سعد الدين الحريري في مطار دمشق الدولي

الرئيسني خالل توقيع االتفاقات الرسمية بني البلدين
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الغالف
مذكرات التفاهم
وبع���د الت�صدي���ق على الوثائق املوقع���ة وحما�ضر اجتماعات اللج���ان الوزارية
والفنية امل�شرتكة يف مقر رئا�سة احلكومة ال�سورية بح�ضور الرئي�سني ال�سوري
الدكت���ور ناج���ي العطري والرئي�س �سع���د احلريري وعلى �ض���وء املناق�شات مت
االتفاق والتوقيع على اتفاقات وبروتوكوالت ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية
لـ  17اتفاق ومذكرة على ال�شكل التايل:
 اتفاق تعاون ملكافحة املخدرات. اتفاق ب�ش�أن نقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم. اتفاقية تعاون يف جمال ال�صحة احليوانية واحلجر ال�صحي البيطري. اتفاقية تعاون يف املجال الزراعي. اتفاقي���ة تعاون يف جمال وقاية النبات واحلج���ر ال�صحي النباتي واملبيداتالزراعية.
 اتفاقي���ة ح���ول توحي���د قواع���د وترخي����ص وا�ست�ي�راد الأدوي���ة واللقاح���اتالبيطرية.
 اتفاقية املالحة البحرية التجارية. اتفاقية يف جمال الت�سهيالت لإن�شاء �شركات مالحية خا�صة. اتفاق حول التعاون يف جمال ال�سياحة. اتفاق تعاون وتن�سيق يف جمال الرتبية. اتفاق خا�ص بالتعليم العايل والبحث العلمي. اتفاقية للت�شجيع واحلماية املتبادلة لال�ستثمارات. مذكرة تفاهم للتعاون يف جمال حماية امل�ستهلك. مذكرة تفاهم وتعاون يف جمال البيئة. برنامج تنفيذي للتعاون الثقايف للأعوام .2012-2011-2010 برنام���ج تنفي���ذي خا�ص بالتعلي���م الفني واملهن���ي والتقني لأع���وام -2010.2012-2011
 بروتوكول تعاون يف جمال تبادل املنتجات ال�صيدالنية. بروتوك���ول ملحق باتفاقي���ة جتنب ازدواج التكلي���ف ال�ضريبي ومنع التهربال�ضريبي فيما يتعلق بال�ضرائب على الدخل.
ويف نهاي���ة االجتماع �أكد اجلانبان حر�صهما عل���ى ا�ستمرار التن�سيق والتعاون
والت�شاور وتبادل الزيارات وقد وجه دولة الرئي�س �سعد احلريري دعوة لل�سيد
رئي����س جمل�س الوزراء ال�سوري لزيارة لبنان وق���د وعد املهند�س حممد ناجي
عطري بتلبية الدعوة على �أن ي�صار �إىل حتديد موعدها الحق ًا.

 -2الوفد اللبناين املرافق لرئي�س جمل�س الوزراء �سعد احلريري

عق���دت هيئة املتابع���ة والتن�سيق ال�سوري���ة اللبنانية اجتماعا عن���د احلادية ع�شرة
والرب���ع يف مقر رئا�سة احلكوم���ة ال�سورية برئا�سة رئي�سي الوزراء يف البلدين �سعد
احلري���ري وحممد ناجي العط���ري ،وح�ضر ع���ن اجلانب اللبن���اين �أع�ضاء الوفد
وزي���ر اخلارجية علي ال�شامي ،وزير الأ�شغال العامة والنقل غازي العري�ضي ،وزير
ال�صحة العام���ة حممد جواد خليفة ،وزير االقت�ص���اد والتجارة حممد ال�صفدي،
وزي���ر الدولة ج���ان �أوغا�سبيان ،وزي���ر العدل ابراهيم جنار ،وزي���ر الداخلية زياد
ب���ارود ،وزي���ر الزراعة ح�سني احلاج ح�س���ن ،وزير الرتبية والتعلي���م العايل ح�سن
منيمن���ة ،وزي���ر ال�سياحة فادي عبود ،وزي���رة املال ريا حفار ،وزي���ر الثقافة �سليم
وردة ،وزي���ر البيئة حممد رحال ،كما ح�ضر مدير مكتب الرئي�س احلريري ال�سيد
نادر احلريري و�سفري لبنان يف دم�شق مي�شال خوري.
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وعن اجلانب ال�سوري ح�ضر �إىل جانب رئي�س جمل�س الوزراء ال�سوري
الدكتور ناجي العطري

ال�سادة الوزراء:
ح�ض���ر وزراء :اخلارجي���ة وليد املعلم ،النق���ل يعرب �سليم���ان ،ال�صحة ر�ضى
�سعي���د ،االقت�ص���اد ملياء عا�ص���ي ،رئي�س هيئ���ة تخطيط الدول���ة عامر ح�سني
لطف���ي ،العدل القا�ضي �أحم���د يون�س ،الداخلية �سعيد �سم���ور ،الزراعة عادل
�سفر ،الرتبية علي �سعد ،ال�سياحة �سعد اهلل �آغا القلعة ،املالية حممد احل�سني،
الثقافة ريا�ض نع�سان ،وزيرة الدولة ل�ش�ؤون البيئة كوكب داية ،التعليم العايل
غياث بركات ،الإ�س���كان والتعمري عمر غلوجني ،و�سفري �سورية يف لبنان علي
عبد الكرمي علي.

كم���ا ح�ضر املحادثات الأمني العام للمجل����س الأعلى اللبناين ال�سوري
ن�صري خوري.
س���ي احلكومت�ي�ن ال�سوري���ة-
 -3امل�ؤمت���ر ال�صح���ايف :امل�ش�ت�رك لرئي� ّ
اللبنانية يف دم�شق
 -3فيم���ا يل���ي ن�ص امل�ؤمتر ال�صحف���ي الذي عقده رئي�س���ا جمل�سي الوزراء يف
لبن���ان و�سوري���ا �سعد احلري���ري وحممد ناج���ي عطري يف خت���ام �أعمال هيئة
املتابعة والتن�سيق بني البلدين.

الرئي�س عطري
وقد ا�ستهل الرئي�س العطري امل�ؤمتر ال�صفحي بالقول�" :أرحب بكم يف هذا اللقاء
اخل�ي�ر الذي �سعدن���ا به من خالل اجتماع���ات هيئة املتابع���ة والتن�سيق يف ح�ضور
�أخوتنا و�أعزائن���ا ،وعلى ر�أ�سهم الأخ العزيز دولة الرئي�س �سعد احلريري والأخوة
ال�س���ادة ال���وزراء املرافقني له وذل���ك بهدف حتقيق هدف نبي���ل و�سام وهو هدف
م�ش�ت�رك لإعادة الدفء واحلرارة �إىل العالقات الأخوي���ة ال�سورية اللبنانية .هذا
هو الإطار العام ال���ذي ر�سمته معاهدة الأخوة والتعاون والتن�سيق والذي يرتجمه
املجل�س الأعلى اللبناين ال�سوري �ضمن �آلية عمل موجودة �ضمن �إطار هيئة املتابعة
والتن�سيق وهناك جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية واخلارجية وجلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية� ،إ�ضافة �إىل جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية التي تبحث يف ترجمة
التوجه���ات التي ن�ص���ت عليها معاهدة الأخ���وة والتعاون والتن�سي���ق والتي ت�أتي يف
احلقيق���ة ترجمة لد�ست���ور الطائف الذي ي�ؤكد على �أن العالق���ة اللبنانية ال�سورية

هي عالقات مميزة ،وترجمت هذه العالقات يف العقود املا�ضية من خالل العديد
من االتفاقيات التي مت توقيعها بني �سورية ولبنان".
�أ�ض���اف�" :أود با�س���م احلكومة ال�سوري���ة وبا�سم زمالئي ال�سادة ال���وزراء �أن �أعرب
عن �سعادتنا وارتياحنا للجو الأخوي الذي �ساد املباحثات بالرتكيز على الأولويات
الت���ي تهم املواطن اللبن���اين واملواطن ال�سوري .و�إننا يف �سوريا ننظر �إىل �أن الأمن
واال�ستق���رار يف لبنان هو �أمن وا�ستقرار يف �سوري���ة ،و�أن ازدهار لبنان هو ازدهار
ل�سوري���ة .فنح���ن يف ر�ؤية تكاملية للعالقات الأخوية ب�ي�ن بلدينا ال�شقيقني ،وكانت
هناك ات�صاالت دائمة بيني وبني �أخي الرئي�س �سعد احلريري لر�سم معامل �إعادة
ال���دفء واحلرارة للعالق���ات ال�سورية اللبنانية ،من �أين نب���د�أ وما هي الأولويات.
علين���ا �أن نقر�أ املا�ضي ون�ضيف �إىل الإنحج���ازات �إجنازات جديدة ،ون�ضيف على
الر�ؤي���ة ر�ؤي���ة متطورة ومتقدمة .وال ب���د �أن �أ�شري �إىل �أنه عندم���ا يكون لبنان قويا
تك���ون �سورية قوي���ة ،وعندما تكون �سورية قوية يكون لبن���ان قويا �أي�ضا .التحديات
التي تواجهن���ا يف �سوريا ولبنان هي واحدة وعندما منلك منابع القوة والتي تتمثل
يف ع���دة نواح ،ن�ستطيع م���ن خاللها �أن منلك الإرادة الت���ي ن�ستطيع منها �أن نبني
م�ستقب�ل�ا زاهرا ل�شعبينا يف �سوريا ولبنان .ال زالت مقولة الرئي�س الراحل حافظ
الأ�سد تذكرين بعمق العالقة بني ال�شعبني ،عندما قال �أننا �شعب واحد يف دولتني،
وخا�ص���ة العالقة ال�سورية اللبنانية املميزة� .إن م���ا يجمع بيننا الكثري ،من اجلبل
والنه���ر والبحر وحتى ال�سهل.كل من ينظر �إىل الطبيع���ة الثغوراتية والت�ضاري�سية
ي���درك �أننا �شعب واحد يف بلدين ،وهذا يرخي �أعباء وم�س�ؤوليات كبرية على عاتق
احلكومتني ال�سورية واللبنانية".
�أ�ض���اف" :نتائج املباحثات التي متت الي���وم ممتازة ،وقد مت التعبري عنها من
خ�ل�ال البيان امل�شرتك الذي مت توقيعه .و�أكرر ترحيبي مرة �أخرى ب�أخي دولة
الرئي�س �سعد الدين احلريري يف بلده الثاين �سورية ،وبالأخوة ال�سادة الوزراء
الذي���ن �أغن���وا جل�ساتن���ا اليوم مبقرتحات ت�ش���كل �إ�ضافة مل���ا مت االتفاق عليه،
ونر�سم ر�ؤية م�ستقبلية جديدة يف املرحلة القادمة".

كم���ا تعلمون ف�إن الوفد احلكومي ال���ذي يرافقني هو وفد مو�سع ويعرب عن م�ستوى
العالقة بني بلدينا وم�ستوى طموحنا لتطوير هذه العالقة و�إطالق التن�سيق وتعزيز
عوامل الثقة بني البلدين واحلكومتني.
�أبع���اد هذه االجتماعات مهم���ة جدا لكل من لبنان و�سوري���ا ،بدليل �أنه وبعد بحث
جدي ومعمق ،مت التوقي���ع على �سلة من االتفاقيات ومذكرات التفاهم ،من �ش�أنها
�أن تفت���ح املج���ال لنقلة نوعي���ة يف االقت�صاد والرتبي���ة والثقافة والبيئ���ة والأ�شغال
وال�صحة والعدل و�سائر الأمور التي تهم املواطنني يف البلدين.
كم���ا قل���ت لدولة الرئي�س وال�س���ادة الوزراء خالل االجتماعات ،ف����إن ما بني لبنان
و�سوري���ا �ص�ل�ات عميقة الأبعاد ،يج���ب �أن نرتجمها من خ�ل�ال عالقة وطيدة بني
البلدي���ن واحلكومت�ي�ن .و�أريد �أن �أنوه يف هذا املجال برعاي���ة �سيادة الرئي�س ب�شار
الأ�س���د املبا�شرة لعملن���ا امل�شرتك يف تطوير ه���ذه العالقات ،الت���ي يحر�ص عليها
�أي�ضا ويرعاها ب�صورة دائمة فخامة الرئي�س مي�شال �سليمان.
�إن م�ساح���ة امل�صالح امل�شرتكة بني لبنان و�سوريا م�ساح���ة وا�سعة ،فيها االقت�صاد،
والتج���ارة واجلمارك والثقاف���ة والزراعة والبيئة وال�سياح���ة والأمن .وما يزيد من
�ضرورة حت�صني هذه امل�ساحة والإفادة منها �أننا نواجه معا التحديات الكربى التي
ميثله���ا العدوان اال�سرائيلي على �سيادتنا و�أرا�ضينا م���ن ناحية ،و�إرادتنا امل�شرتكة
حترير �أرا�ضينا املحتلة يف اجلنوب اللبناين واجلوالن ال�سوري على �أ�سا�س مرجعية
م�ؤمتر مدريد ومبادرة ال�سالم العربية التي �أقرت يف قمة بريوت عام .2002
�إن لبنان يتعر�ض يوميا النتهاكات العدو الإ�سرائيلي ل�سيادته على �أجوائه و�أرا�ضيه
ومياه���ه .ولبنان يواجه ه���ذه االنتهاكات بالوحدة الوطني���ة �أوال ،وباالعتماد على
الدعم العربي وعلى ال�شرعية الدولية املتمثلة بقرارات جمل�س الأمن الدويل.
البي���ان امل�شرتك ال���ذي �صدر عن اجتماعاتن���ا يعرب عن روحي���ة متقدمة للتعاون
تق���وم على االحرتام املتبادل ل�سيادة وا�ستقالل كل من البلدين .لقد �شددنا على
�ض���رورة حتقيق ال�سالم العادل وعلى حقوق ال�شعب الفل�سطيني امل�شروعة مبا يف
ذلك حق العودة ورف����ض التوطني و�إقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�صمتها
القد�س.
كما �أكدنا احلر�ص عل���ى ا�ستمرار التعاون والت�شاور يف ما بيننا وتبادل الزيارات،
و�شددن���ا على ت�أمني مقومات التكامل االقت�ص���ادي ومتابعة �إقامة مكاتب حدودية
م�شرتكة ،ومتابعة العمل من �أجل �ضبط احلدود ومكافحة التهريب وكافة االعمال
املخالف���ة للقوان�ي�ن .كما قررن���ا ال�سري قدما يف ربط البلدي���ن عرب �سكك احلديد
و�إقامة منطقة �صناعية م�شرتكة حدودية.
وطلبن���ا من اللجنة امل�شرتكة لتحديد وتر�سيم احلدود مبا�شرة �أعمالها ومن جلنة
املفقودين �إجناز مهمتها ب�أ�سرع وقت ممكن.
ه���ذه عناوي���ن لتعزيز الثقة بني البلدين ،ونحن نراهن ب���ل نريد �أن ت�شكل العالقة
ب�ي�ن لبنان و�سوريا منوذج���ا متقدما لل�سوق العربية امل�شرتك���ة ،ونتطلع �إىل تو�سيع
نطاق التعاون لي�شمل دوال �شقيقة �أخرى.
�إن خ���ط التع���اون االقت�ص���ادي والتنموي وال�سياح���ي بني لبن���ان و�سوريا ميتد �إىل
الأردن و�إىل دول �شقيق���ة �أخرى ،و�أعترب �أن للقطاع اخلا�ص يف �سوريا ولبنان دورا
مهما وحيويا على هذا ال�صعيد.

�أخ�ي�را� ،أكرر �شك���ري ل�سيادة الرئي�س ب�شار الأ�س���د وللحكومة ال�سورية
الرئي�س احلريري
ورئي�سه���ا الأخ حمم���د ناج���ي العط���ري ولل�س���ادة ال���وزراء اللبناني�ي�ن
�أما الرئي�س احلريري فقال" :لقد �أجرينا اجتماعات ممتازة مع دولة الرئي�س وال�سوري�ي�ن وللج���ان التح�ض�ي�ر التي عمل���ت لإجناح ه���ذا اللقاء ،على
الأخ حمم���د ناجي العطري ومع ال�س���ادة الوزراء تناولت خمتلف �أوجه التعاون �أمل �أن يلبي دولة الرئي�س العطري دعوتي له لزيارة بريوت قريبا �إن
بني لبنان و�سوريا.
�شاء اهلل ملوا�صلة التن�سيق والت�شاور بيننا".
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شخصية العدد

�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

العالمة ..مرجع احلكمة ..واالعتدال ..يف ذمة اهلل
٭ بقلم :غالب بعا�صريي
مرجع احلكمة واالعتدال ..الع ّالمة الكبري �آية اهلل حممد ح�سني ف�ضل اهلل "رحمه اهلل" ..الأب الروحي ..للمقاومة .واملجاهدين يف لبنان
بق�ضاء اهلل وقدره
ّ ..غيب املوت ..الفقيه،
مرجع احلكمة واالعتدال ..الأول يف العامل العربي ..والإ�سالمي
فقدت الأمة ..العربية ..والإ�سالمية �شخ�صية عظيمة عريقة وهامة ،رحلت عنا� ..إىل رحاب اجلنة "ب�إذن اهلل".
 ..بعد �أن قدّمت �أف�ضل و�أهم الدرو�س البطولية املقاومة واجلهادية يف �سبيل هذه الأمة.
 ..بالفكر ..والدور والنهج ..واملوقف ..والعقيدة ،و�أ�ضحت هذه املبادئ واملواقف والقيم والأخالق احلميدة "مدر�سة الأ�صالة" املتجددة.
٭ � ..إنه ال�سيد ف�ضل اهلل "رحمه اهلل"
� ..سيد مقاوم ..جماهد �صاحب ال�شخ�صية الهامة املرموقة املميزة ،و�صاحب
الدور واملواقف ال�صلبة لإنطالقة املقاومة يف لبنان.
٭ � ..إنه ال�سيد ف�ضل اهلل
�سيد كب�ي�ر بحكمته ،وب�إن�سانيته ،ورحابة �صدره� ،سي���د كبري ب�إرادته ،و�إميانه
و�صربه.

�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
�سبحانه وتعاىل".

وال�صحية ..والإ�ست�شفائية يف �سبيل الأمة.

٭ � ..إنه ال�سيد ف�ضل اهلل "رحمه اهلل"
 ..ن�ص�ي�ر الفق���راء وامل�ساك�ي�ن والأيت���ام ،ن�ص�ي�ر
الع���دل ..ن�ص�ي�ر احل���ق ،ن�ص�ي�ر العق���ل ،ن�ص�ي�ر
املظلومني ..امل�ست�ضعفني يف الأر�ض.

٭ � ..إنه ال�سيد ف�ضل اهلل "رحمه اهلل"
� ..سيد الفداء وال�ش���رف ..والت�ضحية ..والوفاء..
والع���زّة والكرام���ة .. ،املق���اوم الكب�ي�ر العرب���ي..
الإ�سالمي يف �صد العدو الإ�سرائيلي

٭ �..إنه ال�سيد ف�ضل اهلل "رحمه اهلل"
 ..رائد املبادرات املحقة واملميزة يف �شتّى املجاالت،
الفكري���ة والعقائدي���ة والعط���اء ..والت�ضحي���ة..
والعمل ..واملثابرة..
ورائ���د يف اخلدم���ات االجتماعي���ة ،والرتبوي���ة..

٭  ..وداع ًا� ..سماحة الع ّالمة املرجع
ال�سيد ف�ضل اهلل "رحمك اهلل"
 ..ب���اركك اهلل ..ي���ا �سماح���ة ال�سي���د و�أ�سكن���ك
ف�سي���ح جناته وجزاك خري ًا ،مب���ا قدمته لدينك..
وملجتمعك ،ووطنك و�أمتك من خري العطاء.

شخصية العدد

�سيد كب�ي�ر بتوا�ضعه ،وعلمه ،وفكره ،وثقافته ومعرفت���ه وحر�صه لأجل حماية
الدين الإ�سالمي ،والإن�سانية جمعاء والوطن الغايل لبنان.
٭ � ..إنه ال�سيد ف�ضل اهلل "رحمه اهلل"
�سي���د مقاوم جلي���ل مرجع ديني جمته���د �صالح ،و�شخ�صية قيادي���ة و�سيا�سية
وحركي���ة ،وفكرية ،وثقافي���ة يف �سبيل جمتم���ع قوي ،قوي باملحب���ة ..والعطاء
والإخال����ص والإميان والوفاء ..قوي يف البناء والعطاء والوهب يف �سبيل "اهلل

�أ�سرة "جملة �صيدا"
تتقدّ م من عائلة الفقيد بخال�ص املوا�ساة والتعزية بامل�صاب اجللل ،ومن ال�شعب اللبناين ب�أحر التعازي،
�سائلني اهلل عزّ وجل �أن يلهمهم ال�صرب وال�سلوان.

�صيدا
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ذكرى

ذكرى

طوباوي ....جديد من لبنان
....الأخ ا�ستطفان نعمة
الراهب اللبناين املاروين
...رجل �صالح على درب القدا�سة
�...إنه
لبنان �أر�ض الر�ساالت...ومهد احل�ضارات والأديان ال�سماو ّية.
...لبنان وطن املحبة...والإميان والإخال�ص والوفاء وال�سالم.
...هب���ة �سماو ّية ...قيمة من ال�سماء ,تُ�ضاف �إىل ال�سجل الذهبي الغني الق ّيم
والعريق ملجد تاريخ لبنان

�صيدا
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�...إ ّنه
لبن���ان الوطن العريق برتاثه وجمده ...وتاريخ���ه و�إن�سان ّيته وح�ضارته ,ومكانته
باملا�ض���ي العريق وحا�ضره احلدي���ث ,ودوره املتقدّم واملت�ألق احلافل بالعطاء...
والت�ضحية ,والإجنازات الها ّمة الدين ّية احلا�ضنة واجلامعة للوطن .
�...إ ّنه
...لبنان عنوان ح�ضارة ..ال�شرق ..والغرب
عن���وان :الت�ضامن الإ�سالم���ي ..امل�سيحي ,والقدوة احل�سن���ة ,لأجل الإن�سان ّية
واملحبة والت�سامح وحوار احل�ضارات والأديان.
“عر�س القدا�سة”
ح�ضره رئي�س اجلمهور ّية العماد مي�شال �سليمان ,ورئي�س احلكومة ال�شيخ �سعد

احلري���ري ووزراء ون��� ّواب ور�ؤ�ساء ت ّيارات و�أح���زاب �إىل جانب م�شاركة جميع
اللبنانيني بكل طوائفهم و�إنتماءاتهم ,الذين جا�ؤوا من كل حدب و�صوب ومن
كافة املحافظات واملناط���ق حتت عنوان� ,إقتدى ا�سطفان نعمة مبن �سبقه من
القدي�س�ي�ن يف لبنان متج���رد ًا مبتعد ًا عن كل ما يف�صل���ه �أويعرقل و�صوله �إىل
النور الإلهي ناكر ًا ذاته واهب ًا نف�سه للهّ الذي رفعه و�سريفعه قدي�س ًا على مذبح
الكني�سة �شفيع ًا للكني�سة املارون ّية والعاملني �أجمع.
“الذبيحة الإلهية”
تر�أ�س الذبيحة الإلهية البطريرك �صفري وعاونه مم ّثل البابا املطران �أماتو ,راعي
�أبر�ش ّي���ة البرتون املارون ّية املط���ران بول�س اميل �سعادة ,الرئي����س العام للرهبانية
اللبناني���ة املاروني���ة الأب ميالد طربي���ه �أمني ال�سر الع���ام يف الرهبانية الأب كلود

ن���دره وكي���ل دعاوى القدي�س�ي�ن الأب بول�س قزي ,رئي�س دير كفيف���ان الأب مي�شال
اليان,اخلوري جوزيف بواري مر�شد دير مار يو�سف جربتا الأب جنم الها�شم.
كما �شارك يف الذبيحة االلهية بطريرك الروم الكاثوليك غريغوريو�س الثالث
حلام ,بطريرك ال�سريان الكاثوليك اغناطيو�س يو�سف الثالث يونان ,الرئي�س
ال�ساب���ق لل�سري���ان الكاثوليك مو�س���ى داود ,ال�سفري الباب���وي غربيال كات�شيا,
القائم باعم���ال ال�سفارة البابوية توما�س حبيب ,وجم���ع من مطارنة الطائفة
املارونية والروم الكاثوليك والأرمن الكاثوليك وال�سريان الكاثوليك ,والالتني
والكل���دان ,والر�ؤ�ساء العامون والرئي�سات العام���ات للرهبانيات يف لبنان من
خمتلف الكنائ�س الكاثوليكية ر�ؤ�ساء �أديار ولفيف من الكهنة واالباء والرهبان
والراهبات �إىل جانب ح�شد كبري من امل�ؤمنني يف لبنان ودول اجلوار.
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حرب متوز :هزمية �إ�سرائيل امل ّرة
و�سقوط "اجلي�ش الذي ال يقهر"
املقاومة ت�صنع الن�صر وتك ّر�س معادلة الردع

حممد بلوط:
ً
�ش ّكل���ت حرب الـ  33يوما يف متوز العام  2006التي
�ش ّنها الع���دو الإ�سرائيلي على لبن���ان حمطة بارزة
يف ال�صراع العرب���ي -الإ�سرائيلي ،لأن املقاومة يف
لبن���ان ا�ستطاع���ت �أن حتق���ق �أول ن�ص���ر من نوعه
عل���ى اجلي����ش "ال���ذي ال يقه���ر" ،كم���ا كان يتغ ّنى
الإ�سرائيليون �سابق ًا.
ومل تكن �إ�سرائيل تريد من هذا العدوان �أن ترد على
عملية �أ�سر وقتل ب�ضع���ة جنود لها على يد املقاومة
كم���ا حاولت وحتاول ت�سويقه قب���ل كل عدوان ت�شنه
على لبنان ،بل �سع���ت من خالل حت�ضريات وا�سعة
قبل ف�ت�رة طويلة من �شن هذه احل���رب �إىل �ضرب
املقاوم���ة وقت���ل روح ال�صم���ود واملمانع���ة للبن���ان،
وحتقي���ق �أه���داف حيوية واقتطاع ج���زء من �أر�ضه
حتت عنوان �إعادة ت�شكيل حزام �أمان لإ�سرائيل.
ويجم���ع املراقب���ون عل���ى �أن اجلي����ش الإ�سرائيلي،
الذي ا�ضط���ر �إىل االن�سحاب من اجلنوب يف العام
 2000بع���د ال�ضربات القوي���ة واملتالحقة للمقاومة
وانهيار امليلي�شيا املتعاملة معه� ،أراد �أن يق�ضي على
البني���ة التحتية للمقاومة يف كل لبن���ان ويعيد ن�سج
اتف���اق معه على غرار اتفاق � 17أيار .لكنه ف�شل يف
حتقيق ذلك ،و�أ�صيب ب�صدمة قوية جراء املقاومة
التي واجهها وحجم النار الذي �أ�صاب قواته الربية
ومدن���ه وم�ستوطنات���ه يف الداخ���ل الإ�سرائيلي ،ما
جعله ي�سعى �إىل وقف العمليات الع�سكرية بعد �أيام
من الع���دوان ،لك���ن الإدارة الأمريكية �آنذاك ح ّثت
امل�س�ؤولني الإ�سرائيليني على متابعة احلرب وقدمت
لإ�سرائيل م�ساعدات ع�سكرية وذخائر هائلة �سعي ًا
�إىل �إحلاق الهزمية باملقاومة "وحزب اهلل".
ورغ���م كل هذا الدعم وامل�ساعدات ف�إن العدو الذي
زج باحتياط���ه يف املعرك���ة مل يتمكن من حتقيق �أي
ّ
ً
تقدم ُيذكر وا�ضط���ر بعد  34يوما من هذه احلرب
�أن يوق���ف عدوان���ه بغط���اء "دويل" مت ّث���ل بالقرار
.1701
وج ّند الع���دو الإ�سرائيلي لهذه احل���رب يف البداية
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النائب قاسم هاشم

النائب هاني قبيسي

ع�شرة �آالف �ضابط وجن���دي قبل �أن ي�ضاعف هذا
الع���دد ثالث م���رات ،ويغرق يف الرم���ال القاتلة يف
اجلن���وب اللبناين ،حيث واج���ه �أ�شر�س مقاومة يف
الق���رى احلدودي���ة ومل يتمكن من تثبي���ت قواته يف
�أي���ة بلدة �أو قرية بعد  34يوم ًا من القتال ،رغم قوة
النريان الهائلة التي ا�ستخدمها اجلي�ش الإ�سرائيلي
جو ًا وبر ًا وبحر ًا.
وكم���ا يف كل م���رة فقد بادر الع���دو �إىل �شن غارات
مدمرة عل���ى اجلنوب و�ضاحية ب�ي�روت اجلنوبية،
ومناط���ق �أخ���رى يف اجلبل والبق���اع ،ومل مييز بني
�أه���داف مدنية �أو ع�سكرية ،لكنه فوجئ بعد دخول
قواته الربية واقتحامها احلدود جنوب ًا ب�أن كل هذه
الغ���ارات مل ت�ضع���ف م���ن املقاوم���ة ،و�أن املقاومني
ا�شتبكوا مع اجلن���ود الإ�سرائيليني عل���ى ُبعد �أمتار
من هذه احل���دود ومت ّكنوا يف اال�شتب���اك الأول من

قتل  8جنود وتدمري دبابتني.
وجنحت املقاومة يف �إف�شال كل حماوالت احل�صار
الت���ي قام به���ا اجلي����ش الإ�سرائيل���ي �إن عرب دفعه
مبئ���ات م���ن دباباته و�آليات���ه الع�سكري���ة �إىل �أر�ض
املعرك���ة حت���ت غطاء ق�ص���ف جوي وب���ري وبحري
�أو ع�ب�ر ا�سته���داف الط���رق واجل�سور ،وب���د ًال من
ذل���ك فق���د مت ّكن املقاوم���ون يف كثري م���ن املناطق
والبلدات من حما�صرة وحدات �إ�سرائيلية و�أوقعوا
يف �صفوفه���ا خ�سائ���ر ج�سيمة ومنه���ا معركة �سهل
اخليام ووادي احلجري وغريها.
ولأول م���رة ا�ستطاع���ت املقاوم���ة من �ش���ل احلركة
البحرية لب���وارج وال���زوارق احلربي���ة الإ�سرائيلية
بع���د �أن دمرت �إحدى ال�سف���ن احلربية للعدو قبالة
بريوت و�أ�صابت �أخرى.
وبالت���ايل مت ّكن���ت املقاوم���ة م���ن �إدخ���ال �س�ل�اح

�صاروخي جدي���د �إىل املعركة لإ�ضعاف قدرة العدو
بحر ًا.
ونظ���را حلج���م ال�صدم���ة الت���ي �أ�صيب به���ا العدو
الإ�سرائيلي فق���د اختلفت الأه���داف املعلنة له من
هذه احلرب ،فبعد �أن �أعلن بداية عن �أن الغاية هي
ا�ستع���ادة اجلنديني الأ�سريين ج���راء عملية الوعد
ال�ص���ادق و�ض���رب املواق���ع املتقدمة حل���زب اهلل،
ع���اد و�أُعلن �أن الهدف �ضرب بنى حزب اهلل يف كل
لبنان و�إبعاد مقاتليه �شمايل الليطاين ملنع �صواريخ
احل���زب م���ن ال�سق���وط عل���ى امل���دن وامل�ستوطنات
الإ�سرائيلي���ة .وبالرغم من تع���دّد الأهداف �إال �أن
احل���رب انته���ت دون �أن حتقق �إ�سرائي���ل �أي هدف
من هذه الأهداف.
وعل���ى الرغم من الأزمة ال�سيا�سي���ة الداخلية التي
كان���ت تع�ص���ف بلبن���ان �إال �أن ما حققت���ه املقاومة
وال�شع���ب واجلي�ش من �صمود رائع يف وجه العدوان
الإ�سرائيلي خلق مناخ ًا جي���د ًا و�إيجابي ًا يف اجلبهة
الداخلي���ة ،با�ستثناء بع�ض الثغ���رات واملواقف التي
مل تكن م�ؤثرة على الو�ضع اللبناين العام.
ورغم اختالف مواق���ف الأنظمة العربية حول هذه
احل���رب� ،إال �أن ما حققته املقاوم���ة يف قتالها �ضد
جي�ش العدو القى �صدى �إيجابي ًا كبري ًا لدى ال�شعب
العرب���ي يف خمتل���ف ال���دول ،وخرج���ت مظاهرات
م�ؤي���دة لها م�ستع���دة لإر�سال الآالف م���ن املقاتلني
للقتال �إىل جانب املقاومني اللبنانيني.
• م���اذا ح�ص���د الع���دو ،وم���ا ه���ي النتائ���ج
التي ترتبت عن هذه احلرب؟
اعرتف���ت وتع�ت�رف امل�ص���ادر الإ�سرائيلي���ة نف�سها
ب����أن العملي���ة الع�سكري���ة الوا�سع���ة الت���ي ق���ام بها
اجلي�ش الإ�سرائيلي مل حتق���ق �أهدافها� ،أو ًال جلهة
عدم الق���درة على �ضرب البن���ى التحتية للمقاومة
وح���زب اهلل ،وثاني ًا على �صعي���د حترير اجلنديني
الأ�سريي���ن ،وثالث ًا على �صعيد خل���ق عازل �أمني يف
اجلنوب ي�ضمن "�أمن وا�ستقرار املنطقة ال�شمالية
وامل�ستوطنات الإ�سرائيلية".
وب���د ًال من ذل���ك فقد �أ�صي���ب اجلي����ش الإ�سرائيلي
بخ�سائ���ر كب�ي�رة ب���الأرواح واملع���دات ،و�أحلق���ت
املقاوم���ة به هزمي���ة قا�سية يف القتال ال�ب�ري �أدّت
�إىل �إ�ضع���اف معنويات���ه �إىل �أدنى م�ست���وى بعد �أن
كان القادة ال�صهاينة يتغن���ون ب�أنه "اجلي�ش الذي
ال ُيقهر".
وا�ستطاع���ت املقاوم���ة �أن ت�ؤك���د املعادلة اجلديدة،
وه���ي معادلة القوة الرادعة ،الأم���ر الذي �أدّى �إىل
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تكري�س قاعدة جديدة ترتكز على الأ�سلوب املقاوم
يف وجه �إ�سرائيل و�أطماعها العدوانية.
بعد  33يوم م���ن حرب برية وجوية وبحرية ا�ضطر
الع���دو الإ�سرائيل���ي �إىل الإذع���ان للحقيق���ة امل ّرة،
وكان���ت �آخ���ر غ���ارة ل���ه يف ال�سابع���ة و 45دقيق���ة
م���ن �صب���اح � 14آب  2006عل���ى ب�سات�ي�ن الأطراف
ال�شرقي���ة ملدينة �صور ،وبعد ربع �ساعة دخل تطبيق
قرار "وق���ف الأعمال العدوانية" ال���ذي ن�ص عليه
الق���رار  1701ح ّيز التنفيذ ،وهو القرار الذي ن�ص
على دخول م���ا يقارب اخلم�سة ع�ش���ر �ألف �ضابط
وجندي من قوات "اليونيفيل" �إىل اجلنوب حلفظ
ال�س�ل�ام مع ان�سح���اب الق���وات الإ�سرائيلية �إىل ما
ي�سمى باخلط الأزرق وان�سحاب حزب اهلل �شمايل
الليط���اين ،وانت�ش���ار اجلي����ش اللبن���اين �إىل جانب
القوات الدولية والتن�سيق بني اجلانبني.
ويف �ض���وء ه���ذه الهزمي���ة امل��� ّرة تدحرج���ت الر�ؤو�س
ال�سيا�سي���ة والع�سكري���ة الإ�سرائيلية ب�ش���كل تدريجي
ودفع رئي�س احلكومة الإ�سرائيلية �آنذاك ايهود �أوملرت
الثمن غالي ًا حيث هزم حزبه (كادميا) الحق ًا هزمية
قا�سية ،لي�أتي "الليكود" واملتطرفون �إىل احلكم.
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�أما يف لبنان فقد خرج���ت املقاومة بن�صر وا�ضح،
و�أثبتت �أن نهجها هو النهج الناجح يف وجه �إ�سرائيل
واعتداءاته���ا ،وبقي���ت حتى اللحظ���ة الأخرية قبل
وقف هذا العدوان تطل���ق ع�شرات ال�صواريخ على
املواقع الإ�سرائيلية الع�سكرية واحليوية.
�أما اليوم فاجلميع يعرف �أن املقاومة باتت �أقوى من
املرحلة التي �سبقت  2006باعرتاف الإ�سرائيليني
�أنف�سهم الذين باتوا يح�سبون كل احل�ساب قبل �أن
يقوموا مبغامرة �أخرى �ضد لبنان.

قبي�سي :املقاومون اللبنانيون هزموا
"اجلي�ش الذي ال ُيقهر"
ويقول النائ���ب هاين قبي�سي�" :أن ح���رب متوز التي
�ش ّنه���ا العدو الإ�سرائيلي كان���ت حرب ًا على كل لبنان
ومل تك���ن ت�سته���دف املقاوم���ة فق���ط كم���ا ي�ت�راءى
للبع����ض ،وامله���م �أن املقاوم���ة �أحلق���ت باجلي����ش
الإ�سرائيل���ي �أول هزمية ،وحققت ن�ص���ر ًا قوي ًا �شهد
له العامل ب�أ�سره".

وي�ضي���ف ":لق���د ا�ستعم���ل الع���دو الإ�سرائيل���ي كل �آلته
احلربي���ة ،وا�ستخ���دم احتياط���ه من �س�ل�اح وذخرية،
ث���م ا�ستعان عرب �أ�سطول ج���وي بالدعم الأمريكي على
�صعي���د تزويده باملزي���د من القناب���ل وال�صواريخ ،ومع
ذل���ك مل يتمكن م���ن حتقيق �أي تق���دم ،فكانت دباباته
الثقيلة �صيد ًا �سه ًال ل�صواريخ املقاومة ،ووقع م�شاته يف
كمائن املقاومني الذين �أحلق���وا باجلنود الإ�سرائيليني
خ�سائر فادحة ه ّزت الكيان ال�صهيوين".
ويتاب���ع قبي�س���ي " :لق���د �شه���دت ح���رب مت���وز تكري�س
معادل���ة الردع ،حي���ث ا�ستطاع���ت املقاوم���ة لأول مرة
م���ن �أن ت���دك امل���دن وامل�ستوطن���ات الإ�سرائيلي���ة يف
عم���ق الكيان الإ�سرائيلي ،وبقيت حت���ى وقف العمليات
الع�سكرية ت�ضرب ب�صواريخها العدو م�ستهدفة املواقع
الع�سكرية واحليوية".
ويف جم���ال عر�ض���ه لنتائج هذه احلرب يق���ول قبي�سي:
" �إن االنت�صار الذي حققته املقاومة يف لبنان �أحدث
زلز ً
اال قوي ًا داخل الكيان ال�صهيوين لي�س على ال�صعيد
ال�سيا�سي فح�سب بل �أي�ض ًا على ال�صعيد الع�سكري ،وقد
�أ�سقط احلكومة الإ�سرائيلي���ة ورئي�سها ،ثم �أدّى الحق ًا
�إىل �إحل���اق الهزمية بحزب "كادمي���ا" الذي كان يقود

هذه احلكومة ،عدا ع���ن تقرير "فينوغراد" الذي �أكد
هزمية اجلي�ش الإ�سرائيلي على يد املقاومني اللبنانيني
وال�شعب واجلي�ش اللبناين .كذلك �ضرب هذا الزلزال
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ف�أقب���ل وا�ستقال ع�شرات ال�ضباط
وامل�س�ؤولني ،وخلق جو ًا من الإحباط يف �صفوف اجلنود
الإ�سرائيليني الذين ذاقوا طعم الهزمية لأول مرة على
هذا ال�شكل بعد �أن ذاق���وا املرارة الأوىل قبل االندحار
يف العام ."2000
ويختم قبي�سي ":علين���ا �أن نوظف هذا الن�صر ل�صالح
لبنان ومناعت���ه ول�صالح العرب �أي�ض��� ًا ،فما ح�صل يف
مت���وز ع���ام  2006مل ي�شكل در�س��� ًا للع���دو الإ�سرائيلي
فح�س���ب ،ب���ل يج���ب �أن يكون در�س��� ًا للعرب ب����أن �إرادة
املقاومة وال�صمود قادرة على �صناعة الن�صر ،وبالتايل
حماية احلقوق وا�سرتجاعها".

ها�شم� :سقوط مقولة الت�سويات
�أم���ا النائ���ب قا�سم ها�شم اب���ن بلدة �شبع���ا فيقول� :أن
مني بها العدو الإ�سرائيلي يف حرب متوز
الهزمية التي ّ
ً
�شهد لها العامل ب�أ�سره ،حيث حققت املقاومة ن�صرا هو
الأول من نوعه ،وا�ستط���اع املقاومون �أن يلحقوا بجنود

الع���دو خ�سائ���ر فادح���ة ،وخا�ضوا مع���ارك مواجهة مع
اجلي�ش الإ�سرائيلي يف كل قرية حاول التقدم باجتاهها،
فلمعت م���ن خالل هذه احلرب �أ�سم���اء القرى والتالل
والأودية التي �ش ّكلت عناوين لهذا الن�صر الكبري.
وي�ضي���ف ها�شم:ان ابرز نتائج ه���ذه احلرب باال�ضافة
اىل الزل���زال ال���ذي احدثته يف الكي���ان ال�صهيوين هو
ا�سقاط مقولة او فل�سفة الت�سويات وت�أكيد املعادلة التي
ال ي�ص���ح غري يف وجه ا�سرائيل ،وه���ي معادلة املقاومة
والق���وة التي ه���ي الو�سيلة الناجحة ال�س�ت�رداد االر�ض
كم���ا ح�صل يف الع���ام  2000وللدفاع عنه���ا كما ح�صل
يف العام . 2006
وي���رى اي�ض���ا ان العربي عا�ش خالل ح���رب متوز حالة
اعتزاز مل يكن اعتاد عليها يف ال�سابق  ،و�شاهدنا كيف
ان ال�صواري���خ تت�ساقط يف عمق الكي���ان اال�سرائيلي و
تالح���ق جن���وده وت�ض���رب م�ؤ�س�ساته احليوي���ة وثكناته
وم�صانع���ه ومدنه ردا على حرب التدم�ي�ر التي �شنتها
ا�سرائيل على لبنان و املدنيني.
ان ما جرى يف متوز �سيبقى دائما يف ذاكرة اللبنانيني
و العرب  ،النه حطم كل احلواجز و ا�سقط مقولة “
اجلي�ش الذي ال يقهر “ اىل االبد.
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ت�سلم و�سام الأرز من رئا�سة اجلمهورية تقديراً جلهوده

"الرقم ال�صعب" يف الربوتوكول علي حمد يتحدث
لـ �صيدا عرب التاريخ عن م�س�ؤوليات املرا�سم والتبا�ساتها

يبق���ى القول �أن الأ�ستاذ عل���ي حمد من امل�س�ؤولني املخل�ص�ي�ن لعملهم ،وهو ال
ير�ض���ى ب�أن يك���ون �صنيعة موقعه ،ب���ل ي�ؤكد على ال���دوام �أن الرجال هي التي
ت�صنع املواقع.

الرئي�س بري هو من قرر
• بداية ما الذي دفعك الختيار هذا التوجه؟
" م���ن الطبيع���ي يف موقعنا داخ���ل جمل�س النواب ومن خ�ل�ال الهيكلية �أن
يك���ون هن���اك �إدارات عدة منه���ا �إدارة �ش����ؤون الرئا�سة التي ت�شم���ل املرا�سم،
والعالق���ات العام���ة ،عالقات ال�ش�ؤون اخلارجية ،ومنه���ا بع�ض الإدارات التي
تتعلق بالأمور املالية و�أخرى بالأمور الإعالمية.
واحلقيق���ة �أن الرئي�س نبيه بري ه���و من قرر �أن �أكون يف موقع املديرية العامة
ل�ش����ؤون الرئا�س���ة والتي تخت�ص باملرا�س���م .ومن البديه���ي مب�ؤ�س�سة كاملجل�س
النياب���ي والتي تعترب من �أه���م امل�ؤ�س�سات يف البلد �أن يك���ون لديها �إدارة تعنى
ب�ش�ؤون املرا�سم"

واجهة "امل�ؤ�س�سة"
• بغ����ض النظ���ر ع���ن اختي���ار الرئي����س ب���ري ل���ك كي تك���ون يف هذا
املوقع ،ما الذي �شجعك لهذا االجتاه؟
" اختي���ار الرئي����س بري جاء نتيجة ر�ؤيته لهذا "امليل" ،ونحن �إن تابعنا تاريخ
املجل�س النيابي نلحظ ب�أن املرا�سم كانت من �أقل الإدارات فاعلية يف املجل�س،
�إال �أن الرئي�س بري كان حري�ص ًا على �أن تكون للمرا�سم "و�ضعية" ت�ستطيع من

خالله���ا �أن تكون واجهة "امل�ؤ�س�سة" التي تعنى به���ا ،وال �سيما �أن املرا�سم لها
دور تنظيمي �أ�سا�سي يف االجتماعات والزيارات وامل�آدب وما �شابه"

الربوتوكول عملية تنظيم
• كم���ا نعل���م �أن���ه يف لبن���ان لي����س هن���اك م���ن قان���ون متكام���ل ل���ـ
"الربوتوكول" ،كيف تتعامل مع هذا الواقع؟
" ه���ذه ال�سن���ة هي ال�سابعة ع�شرة التي ال �أزال �أت�سل���م فيها "الربوتوكول" يف
املجل����س النياب���ي ،وبال �شك ف�إن لبن���ان يعترب من �أكرث ال���دول العربية وحتى
بالن�سبة للدول الغربية الذي يعنى بالو�ضع الربوتوكويل" .فالربوتوكول" كلمة
رمب���ا تكون جامدة لكنه���ا تت�ضمن �أمور ًا عديدة تتمث���ل بالرتتيب ،والت�صنيف
واحلف���اظ عل���ى املواقع .وبالعودة �إىل ال���وراء ،نلحظ يف الع�شائ���ر مث ًال وجود
رئي����س الع�ش�ي�رة ث���م ابنه وبعده���ا خلف���ه ،كذلك احل���ال بالن�سب���ة للأنظمة
العربي���ة جتد �أن "الربوتوكول" لديهم عائلي حيث هناك الأمري الأول والثاين
والثالث.
�أم���ا البالد الغربي���ة فنجد �أن "الربوتوكول" بد�أ يف �إنكل�ت�را مع النظام امللكي
وكيفي���ة التعاطي مع امللك���ة و�ضيوفها وم�ساعديها ،باخت�ص���ار الربوتوكول هو
عملية تنظيم بامتياز.
�أما يف لبنان ،فدور "الربوتوكول" يكمن يف تنظيم الفو�ضى �أكرث منه التنظيم
الربوتوكويل لذلك �أنا �أ�سميه "تنظيم الفو�ضى يف لبنان".
والدلي���ل عل���ى ذل���ك� ،أنه عندم���ا يكون هن���اك احتفال م���ا مدعو �إلي���ه وجوه
اجتماعي���ة و�سيا�سية ال ميك���ن ل�شخ�صية اجتماعية لها موقعه���ا �أن تعترب ب�أن

مع الرئيس بري

مع أمني عام جامعة الدول العربية عمرو موسى

حوار� :سمار الرتك
يبق���ى يف حرك���ة دائمة ،مواكب ًا الن�ش���اط الر�سمي للرئي�س نبي���ه بري وملجل�س
الن���واب� ،أكان على �صعيد اللق���اءات �أو امل�ؤمترات �أو االحتف���االت واملنا�سبات
ذات الطابع الر�سمي.
وال يقت�ص���ر عمله على الإطار التي تفر�ضه طبيع���ة موقعه وم�س�ؤولياته يف جمل�س
الن���واب ،بل تراه حا�ضر ًا يف معظم املنا�سب���ات الر�سمية ،فهو من �أوائل احل�ضور
يف اال�ستقباالت الر�سمية .وهو الرقم ال�صعب يف "الربوتوكول" والعالقات

العام���ة .علي حم���د املدير العام ل�ش����ؤون الرئا�سة واملرا�س���م والعالقات
العام���ة يف جمل����س الن���واب ،دخ���ل �إدارة الربملان من الب���اب ال�سيا�سي بعد

�أن كان نا�شط��� ًا �سيا�سي��� ًا يف بريوت عل���ى وجه اخل�صو�ص فهو اب���ن العا�صمة
ال���ذي تربطه مع اجلميع عالقات جيدة وطيب���ة ،والذي يحر�ص على التقاليد
والثوابت الوطنية والعروبية.
عندما دخل �إىل �إدارة املجل�س مل يكن يعرف �أي موقع �سي�أخذه لكنه كان منذ
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البداية حري�ص ًا على �أن يعمل يف �إطار وجه الربملان وواجهته وح�سب ما يقول
ف�إن الرئي�س بري وجد فيه هذا امليل واملوا�صفات التي تتوافق مع مركزه الذي
يعترب من �أبرز املراكز يف جمل�س النواب ولدى رئا�ستها.
ولأن���ه جن���ح يف م�س�ؤولياته ولف���ت العديد م���ن امل�س�ؤول�ي�ن وال�سيا�سيني داخل
وخ���ارج املجل����س� ،أخذ يربز يف كل املحط���ات واملنا�سب���ات الر�سمية ،وهذا ما
�ساعد على منحه و�سام الأرز الوطني برتبة "كومندور" من رئا�سة اجلمهورية
ك�شهادة له ولكفاءته العالية يف عمله.
و�إىل جانب قدراته على تنظيم و�إدارة "الربوتوكول" يف املجل�س ،ف�إنه ي�شرف
�أي�ض��� ًا على �أمور �أخرى تتعلق بالوفود الزائرة للرئي�س بري وللمجل�س بالتعاون
مع املديريات الأخرى وعلى وجه اخل�صو�ص مع الأمانة العامة للخارجية التي
ير�أ�سها بالل �شرارة.
وال يقت�ص���ر اهتم���ام حم���د على نطاق عمله ب���ل �أنه ميتلك احل����س ال�سيا�سي
ويجيد التعامل مع ال�سيا�سة وال�سيا�سيني ،بحيث بات ر�صيده لديهم كبري ًا.
21
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ال�سيا�سي �أهم منها .كذلك ي�أتيك �إن�سان يعترب نف�سه مهم ًا وبالتايل لي�س لديه
حرمة لأي مركز قد يكون �أهم منه بالرتاتبية.
ً
فاللبن���اين هو دائم ًا من يختار موقعه وال ير�ضى ب����أن ي�صنف ،علما �أن هناك
قانون ًا للمرا�سم و�ضعناه مبعية مدير عام املرا�سم يف الق�صر اجلمهوري مارون
حيم���ري الذي يعترب �أ�ستاذ املرا�سم يف اجلمهورية اللبنانية والذي تعلمنا منه
الكثري .هناك قانون قد و�ضع واقر منذ � 8سنوات تقريب ًا ،وهذا القانون يحدد
كيفي���ة التعامل مع الزيارات الر�سمية الوافدة �إىل لبنان �أو الزيارات الر�سمية
الت���ي يقوم بها لبن���ان �إىل اخلارج �إ�ضاف���ة �إىل كيفية التعاط���ي يف املنا�سبات
واالحتفاالت واالنتخابات".
ي�ضي���ف ":هن���ا �أود �أن �أ�شري �إىل �سابقة كنا �سباقني فيها ب�إيجاد �صيغة عندما
مت انتخ���اب الرئي�س مي�شال �سليمان .فلم يكن هن���اك �أي �شيء من�صو�ص عن
كيفي���ة االنتخابات �ضمن ا�ستقبال وفود �أجنبي���ة ،وهذه امل�س�ألة ح�صلت للمرة
الأوىل ،و�ضم���ن وجود رئي�س دول���ة �ضيف �سمو �أمري قطر ،وهذه كانت �سابقة.
وبتوجي���ه من الرئي�س ب���ري والتعاون مع زم�ل�اء لنا يف املجل����س النيابي قمنا
برتتيب �شهد له العامل وكان على �أو�سع م�ستوى دويل ،علم ًا �أن هناك ن�صو�ص ًا
حتت���م كيفية �إج���راء االنتخابات وكيفية و�ص���ول الرئي�س املنتخ���ب .وقد قمنا
بعملية ف�صل ما بني ح�ضور رئي�س الدولة والرئي�س املنتخب بطريقة ذكية ومبا
ال يتعار�ض مع الد�ستور اللبناين".
كل منا�سبة ولها اخت�صا�صها

قب���ل الق�ص���ر اجلمهوري ،وبع���د الربنامج ال���ذي يتم من قبل قي���ادة اجلي�ش
لال�ستعرا����ض الع�سكري ت�أت���ي م�س�ألة اال�ستقب���ال يف الق�صر اجلمهوري حيث
ن�ساعد نحن (املجل�س النيابي) بالتعاون مع جمل�س الوزراء ووزارة اخلارجية
على تنفيذه.
�أم���ا املنا�سب���ات الأخ���رى ،فل���كل م�ؤ�س�س���ة له���ا منا�سباته���ا .قد يك���ون هناك
منا�سب���ات يدعو �إليها املجل����س النيابي لدى ح�ضور �ضي���ف �إىل لبنان ،فنقوم
بتنظي���م لقاءاته و�إقامته وامل����آدب التي يدعو �إليها الرئي����س بري� ،إ�ضافة �إىل
ت�أم�ي�ن مواعيده مع الر�ؤ�س���اء الآخرين� .أما بالن�سبة للزي���ارات الرئا�سية ف�أي
�ضي���ف لفخام���ة الرئي����س ،هنا يج���ري معنا فق���ط التن�سيق من قب���ل الق�صر
اجلمه���وري لإجراء الرتتيبات الالزمة لكيفية لقاء الرئي�س ال�ضيف مع رئي�س
املجل�س النيابي".
• هل تعانون من �إ�شكاالت معينة �أثناء عملية التن�سيق؟
" دائم��� ًا حت�ص���ل بع����ض الإلتبا�سات �أكرث منه���ا �إ�شكاالت وكم���ا تعلمني كل
م�س����ؤول له جه���ازه من مرا�س���م �أو �أم���ن ،و�أحيان��� ًا الأجهزة الأمني���ة املرافقة
لل�ضيف قد تتعار�ض ر�ؤيتها مع ما اتفق عليه واجلهاز الأمني ،وبالتايل يح�صل
خل���ل ب�سيط م���ع املرا�سم والأمنيني الأم���ر الذي يولد بع����ض املناكفات التي ال
ت�صل �إىل حد الإ�شكاالت خ�صو�ص ًا و�أننا جميع ًا نحر�ص على جناح الزيارة".

�أكرث ال�شخ�صيات تفهم ًا

• كيف تن�سقون ما بينكم وبني امل�ؤ�س�سات الأخرى خالل االحتفاالت
امل�شرتكة؟
" طبع��� ًا ،كل منا�سب���ة وله���ا اخت�صا�صها .مث ًال يف الأعي���اد الوطنية هناك
�أع���راف ومرا�سي���م حتدد كيفي���ة التعاطي معه���ا كعيد اال�ستق�ل�ال واجلي�ش.
وهات�ي�ن املنا�سبت�ي�ن يج���ري خاللهما الرتتيب م���ن خالل برنام���ج يحدد من

• املعروف �أنك �شاركت يف جميع زيارات الرئي�س بري �إىل اخلارج �سواء
الزيارات الر�سمية �أو امل�ؤمترات ،فماذا تخربنا عن هذه اجلوالت؟
" �إن �أردت التح���دث حتدي���د ًا عن الرئي�س ب���ري ،دون �أية مبالغة خ�صو�صاً
و�أنن���ي مل �أعم���ل م���ع رئي�س �سواه ول���ن �أعمل مع رئي����س �سواه� ،أق���ول �أنه �أكرث
ال�شخ�صيات �سهولة وتفهم ًا ل�سببني:

ورئيس الجزائر األسبق أحمد بامبال

ومع الرئيس الشهيد رفيق الحريري
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الأول �أن �أوج���ه ال�سف���ر لدى الرئي�س ب���ري خمتلفة ،منها اللق���اءات الر�سمية
الربملاني���ة نتيج���ة م�ؤمترات تعق���د �سنوي ًا �أو ب�ش���كل طارئ وهن���اك الزيارات
الر�سمية والزيارات اخلا�صة ك�أي م�س�ؤول.
وهن���ا ال ب���د من الإ�ش���ارة �إىل �أن الرئي�س ب���ري لدى قيامه بزي���ارة خا�صة مع
عائلت���ه فهو يق���وم بها دون اال�ستعان���ة ب�أحد من املجل�س النياب���ي بل يقوم بها
عل���ى عاتقه وذلك كي ال يخلط العمل اخلا�ص بالعمل العام ،علم ًا �أن من حقه
كرئي�س للمجل�س النيابي �أن تكون �إدارة املجل�س بت�صرفه حيثما ح ّل.
�أما فيما يتعلق بالأمور الربملانية ،فعندما يكون هناك من م�ؤمترات وبرملانات
هناك �أ�ص���ول حتكم العمل .ك�أن ننظم الرحلة �أك�ث�ر منه كدور بروتوكويل وال
�سيم���ا �أنه خالل امل�ؤمت���رات هناك تراتبية معينة ترتب���ط �أحيان ًا بالأقدمية �أو
بالأح���رف الأبجدية والأ�سماء ف�أنا ال �أ�ستطي���ع مث ًال �أن �أقول ب�أن الرئي�س بري
يج���ب �أن يكون قب���ل الرئي�س ال�سوي�س���ري �أو العك�س .ففي امل�ؤمت���رات الدولية
والعربي���ة هن���اك �أبجدي���ة معينة حتتم الرتتي���ب والربوتوك���ول وكيفية جلو�س
الر�ؤ�س���اء وكيفية تعاطيهم وهناك �إدارة برملانية �سواء كانت االحتاد الربملاين
العرب���ي �أو الربمل���اين ال���دويل هي التي حت���دد العالقة حيث يخ�س���ر دورنا يف
تنظيم ال�سفر والإقامة ال �أكرث وال �أقل.
�أم���ا بالن�سبة للزي���ارات الر�سمية والتي يك���ون الرئي�س بري مدع���و ًا �إليها من
قب���ل رئي����س جمهوريتها �أو رئي�س جمل�سها النيابي فيك���ون لنا الدور التن�سيقي
م���ع املرا�س���م بعد �أن تكون قد نظم���ت الرحلة من قبل الأمان���ة العامة لل�ش�ؤون
اخلارجية حيث يكون دورنا تنفيذي ًا".

�أكرث من ن�شاط
• كيف تق�ضي يومك �أثناء العمل؟
" عملية �ش�ؤون الرئا�سة لها �أكرث من ن�شاط ،ونحن نكلف با�ستقبال وتوديع
�ضي���وف الرئي�س بري وتنظي���م مواعيده كما نكلف ببع����ض الأمور التي لها

ات�ص���ال وتوا�صل مع امل�ؤ�س�سات الأخرى .كذل���ك نكلف بعدة مراجعات من
قب���ل الرئي����س بري وهنا ال بد م���ن �أن �ألف���ت �إىل �أن دور املجل�س النيابي ال
يقت�ص���ر على �سنّ الد�ساتري والقوانني فهو م���ن �أكرث امل�ؤ�س�سات التي تتلقى
ال�ش���كاوى من كافة النا�س .فاملجل�س النيابي لي�س م�ؤ�س�سة مناطقية حملية
�أو �شمالي���ة �أو جنوبية فنحن م�ؤ�س�سة لبنانية بحت���ة واملراجعات التي ت�أتينا
ال ميك���ن ت�صورها ما مل ي���درك حقيقتها ،هذا عدا ع���ن �ضيق الإمكانيات
املتوفرة لنا".

امل�س�ألة مرهقة
• العمل ي�أخذ كل وقتك ،كيف حتر�ص على التوفيق ما بني العمل
والعائلة؟ خ�صو�صاً �أنك �أ�صبحت جداً؟
ً
" لق���د الم�سن���ا اخلم�سني من العمر ورمبا جتاوزناها قليال� ،أما فيما يتعلق
بعملن���ا فهن���اك من يعم���ل مثلنا ورمبا �أك�ث�ر .ولكن دائم ًا عندم���ا يكون هناك
م�س�ؤولي���ة امل�س�ألة تكون مرهق���ة .لكنني ال �أبالغ �إن قلت �أن حبنا لهذه امل�ؤ�س�سة
ولرئي����س هذه امل�ؤ�س�سة هو الذي يعطين���ا احلافز كي من�ضي قدم ًا وكي نتمكن
من التوفيق ما بني حياتنا العملية والعائلية".

املراكب ت�سري
• كيف مت�ضي وقتك مع العائلة؟
" احلمدهلل �أن العائلة تعترب من العددية الكبرية �سواء من البناء �أو الأخوات.
وقد رزقني اهلل بـ � 5أوالد من �ضمنهم جمموعة متزوجة و�أ�صبح لدينا �أحفاد ًا.
وعندما ت�سنح الفر�صة ن�سافر �أو نذهب �إىل اجلبل ،واملركب ت�سري".
• هل من بروتوكول داخل العائلة؟
" الربوتوكول الوحيد يتمثل باحرتام العمر واملوقع ال �أكرث وال �أقل".

علي حمد مع الرئيس األرجنتيني األسبق كارلوس منعم
23

�صيدا

تحقيق

تحقيق

لبنان يف دائرة حرب النفط
البرتول القادم من �أعماق البحر
حممد بلوط:

ت�ؤكد درا�سات �أخرى �أجرتها قرب�ص بالإ�ضافة �إىل عمليات اال�ستك�شاف والتنقيب التي بد�أتها �إ�سرائيل وجود حو�ض نفطي كبري
ميت���د حت���ى املياه الإقليمية واالقت�صادية ل�سوريا م���روراً مبياه قرب�ص فلبنان و�صو ًال �إىل املياه الإقليمية واالقت�صادية لفل�سطني
املحتل���ة .وتعن���ي ه���ذه النتائج �أن لبن���ان بات �أمام حت ٍّد جدي حقيقي يفرت����ض منه الإ�سراع يف اخلطوات الواجب���ة من �أجل الإفادة
واحل�ص���ول عل���ى ه���ذه الرثوة الوطنية واحليوية من نفط وغاز والدفاع عنها �أي�ضاً ،ال �سيما �أن �إ�سرائيل اندفعت بقوة �إىل العمل،
ويخ�ش���ى �أن تق���وم ب�سرق���ة هذه الرثوة بط���رق خمتلفة ال �سيما �أن عمليات اال�ستك�شاف والتنقي���ب التي يقوم بها متتد �إىل احلدود
اللبنانية اجلنوبية ،ما يعني �أن هناك احتما ًال قوياً ب�أن تكون قد بد�أت بطريقة �أو ب�أخرى باعتداءها على هذه الرثوة اللبنانية.
ووف���ق املعلوم���ات املتواف���رة ف�إن لبنان ق���ادر على
�إنت���اج النفط والغاز والإف���ادة من هذه الرثوة بعد
�سب���ع �أو ثماين �سنوات �إذا م���ا بادر منذ اليوم �إىل
العمل على القيام باخلطوات املطلوبة لذلك بدء ًا
من �إقرار قانون خا�ص بالنفط يف املياه البحرية،
م���رور ًا بالب���دء ب�أعم���ال اال�ستك�ش���اف ،وانته���اء
ب�أعمال التنقيب والإنتاج.
وقد ب���د�أن ق�صة النفط عملي ًا ح�ي�ن قامت �شركة
نفط الع���راق ب�أعمال حفر حمدودة التقنية عامي
 1946و  1953يف تربل �شما ًال ويحمر بقاع ًا .وبني
 1960و  1961قام���ت �شركة �أملاني���ة �أخرى بحفر
بئر يف عدلون يف اجلنوب ،وحفرت �شركة �إيطالية
بئرا عام  1963بنزي���ن يف �سحمر البقاعية وعرب
يف جنوب البرتون.
وبقي���ت هذه املح���اوالت دون كرحل���ة ت�أكيد وجود
غ���از �أو نفط بكميات جتارية يف لبن���ان ،مع العلم
�أن اخلب�ي�ر والع���امل اللبن���اين الراح���ل غ�س���ان
قان�صوه كان قد �أكد من خ�ل�ال درا�سات �أجراها
وج���ود النف���ط يف املي���اه اللبنانية قبال���ة البرتون
و�شكا وطرابل�س.
وب���د�أت مرحلة جديدة يف العام  2002حني قامت
�شرك���ة "�سبك���روم" الإجنليزي���ة مب�س���ح ثنائ���ي
الأبعاد �أظه���ر وجود طبقات وتر�سب���ات تدل على
وج���ود كميات من النف���ط والغاز .ثم قامت �شركة
( )P.G.Sالرنوجي���ة بني العام���ي  2006و 2007
مب�س���ح ثالثي الأبعاد �أظه���ر احتمال وجود كميات
كبرية من الغ���از والنفط ،باعتب���ار �أن ت�أكيد هذه
الكمي���ات ال يتم �س���وى باال�ستك�ش���اف العملي وما
عزّز هذا االعتقاد ه���و النتائج التي تو�صلت �إليها
درا�س���ات مماثل���ة يف املي���اه القرب�صي���ة ،و�أعمال
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اال�ستك�ش���اف والتنقيب التي بد�أتها �شركة "نوبل"
الأمريكية يف املياه الفل�سطينية التي �أظهرت وجود
كمي���ات هائلة من الغ���از والنفط ب���د�أت �إ�سرائيل
العم���ل م���ن �أج���ل �إنتاجها ،حي���ث يتوق���ع �أن تبد�أ
باحل�صول على هذه الرثوة يف نهاية العام .2012
وي�شري م�ص���در لبناين متاب���ع �أن خطورة ما تقوم
به �إ�سرائيل هو يف اقرتابه���ا ب�أعمال اال�ستك�شاف
والتنقي���ب يف احل���دود اجلنوبية اللبناني���ة ،ال بل
وقيامه���ا بهذه الأعمال على احلدود ورمبا داخلها
�أي�ض ًا يف املياه اللبنانية.
و�إذا كان ه���ذا الأم���ر مو�ض���ع مراقب���ة واهتم���ام
لبناني�ي�ن ،ف����إن العمل م���ن �أجل تر�سي���م احلدود
البحري���ة اللبناني���ة ق���د ب���د�أ عل���ى �أم���ل �أن ينجز
لبن���ان ذلك يف وقت الحق متهيد ًا لإر�سال احلدود
املر�سم���ة لبناني��� ًا �إىل الأمم املتح���دة م���ن �أج���ل
ّ
حماي���ة هذه احلدود وثروته الوطنية ومنها الرثوة
النفطية.
�أما يف خ�صو�ص القانون النفطي ف�إن لبنان معني
بالإ�سراع يف �إقراره لأن كل �شيء يتوقف على ذلك،
بحي���ث �أن �إجن���ازه يتي���ح للبنان تل���زمي ال�شركات
الدولي���ة العمل م���ن �أجل اال�ستك�ش���اف والتنقيب،
م���ع العل���م �أن الرئي�س نبيه ب���ري كان قد دعا �إىل
ذلك وفت���ح هذا امللف على م�صرعيه قبل �شهرين
من االنتخاب���ات النيابية يف العام  ،2009ثم �أعاد
الك ّرة منذ �أ�شهر �ساعي ًا �إىل �إقرار القانون والبدء

بالعمل للإف���ادة من هذه الرثوة الت���ي �ستدر على
لبنان �أرباح ًا كبرية تغطي الدَ ين العام.
���ف الرئي����س ب���ري بذل���ك ب���ل و ّزع عل���ى
ومل يكت ِ
طاول���ة احل���وار الوطن���ي يف اجلل�سة الت���ي �سبقت
الأخ�ي�رة درا�سة كامل���ة حول النف���ط والدرا�سات
الت���ي �أجري���ت ،معت ً
�ب�را �أن ه���ذا ين���درج يف �إطار
اال�سرتاتيجية الدفاعية للبنان.
ويف كل احل���االت ف����إن لبن���ان �أمام حت���دٍّ حقيقي
يفرت�ض منه الإ�سراع يف خطواته ب�ش�أن هذا امللف
احلي���وي واحل�سا�س ،و�أن كل خطوة مبكرة ت�ساعد
عل���ى تقري���ب موع���د الإنت���اج والإف���ادة م���ن هذه
الرثوة ،مع العلم �أن لبنان هو ب�أ ّم�س احلاجة �إليها
لتح�سني و�ضعه االقت�صادي واملايل.
و�إذا كان امل�س�ؤولون قد اختلفوا حول بع�ض الأمور
املتعلق����ة ب�آلي����ة التعاط����ي مع ه����ذا املل����ف ،ف�إنهم
يجمعون على �أهمية هذا امللف ،وعلى الدفاع.

ياغي :لبنان منتج للنفط عام 2018
ويقول خب��ي�ر النف����ط واملتابع للمل����ف النفطي يف
لبن����ان الدكت����ور ربيع ياغي� :أن املل����ف النفطي يف
لبن����ان يع����ود �إىل �أواخ����ر الت�سعينات حي����ث بد�أت
بع�ض ال�ش����ركات ذات اخلربة بامل�سح اجليولوجي
االهتم����ام باملياه الإقليمي����ة اللبنانية وال�سماح لها
ب�إج����راء امل�س����ح اجليولوج����ي يف املي����اه اللبناني����ة
م����ون هذه ال�شركات مبعظمه����ا كانت تقوم بنف�س

العملية �أي امل�سح اجليولوج����ي للمياه القرب�صية.
وكان �أوله����ا �شرك����ة "�سبك��ت�روم" الت����ي �أجن����زت
يف الع����ام  2002م�سح���� ًا ثنائ����ي الأبع����اد يف املياه
االقت�صادي����ة اللبنانية واملي����اه الإقليمية مب�ساحة
تق���� ّدر يف ح����دود �ألف وخم�سمائ����ة كيلومرت مربع،
وكان����ت النتيج����ة يف ما بعد ح�سب م����ا مت حتليلها
�إيجابي����ة وت���� ّدل عل����ى وج����ود كمي����ات كب��ي�رة من
"الهايدروكاربونز" �أي ميكن �أن تكون من النفط
اخلام �أو الغاز الطبيعي وثلث �شركة "�سباكرتوم"
يف الع����ام  2005احلكوم����ة الرنوجي����ة التي �أبدت
اهتمام���� ًا مب�ساع����دة لبن����ان ،عرب املن����ح النفطية
التي تعطيها لدول الع����امل الثالث� ،أن متنحه هبة
عيني����ة ب�أن تق����وم ال�ش����ركات الرنوجي����ة بعمليات
امل�س����ح اجليولوج����ي للمي����اه اللبناني����ة الإقليمي����ة
واالقت�صادي����ة والتي تقدر مبجمله����ا مب�ساحة 22
�ألف كيلوم ً
��ت�را مربع ًا �أي �ضعف م�ساحة الأرا�ضي
اللبناني����ة ،و�أجنزت �شرك����ة ( )P.G.Sالرنوجية
ب��ي�ن عام����ي  2006و 2007م�سح ًا ثالث����ي الأبعاد،
وه����و م�سح متط����ور و�أكرث دقة من امل�س����ح الثنائي
الأبع����اد ،واتبعته بعملي����ة م�سح ثنائ����ي الأبعاد يف
كامل املي����اه الإقليمي����ة اللبنانية .وكان����ت النتائج
الت����ي مت احل�ص����ول عليها والتي �أعلنته����ا ال�شركة
املذكورة جد ًا �إيجابية وواعدة.
وقامت نف�����س ال�شركة �أي�ض ًا بعملية م�سح يف املياه
االقت�صادية القرب�صية واملياه الإقليمية القرب�صية
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وكان هن����اك تطابق يف اجليولوجيا ما بني قرب�ص
ولبن����ان وفل�سط��ي�ن املحتلة ،فه����ذا احلو�ض الذي
ي�سم����ى احلو�����ض ال�شرقي هو حو�����ض وا�سع جد ًا،
وح�س����ب ما �أعلنت الـ (" )U.S.Gيونايتد �ستايت
جيولوج����ي" من مدة لي�ست ببعيدة �أي من حوايل
ثمانية �أ�شهر �أن هذا احلو�ض يحتوي على خمزون
يق ّدر بـ  122تريليون قدم مك ّعب من الغاز الطبيعي
ويف حدود ملياري برميل من النفط اخلام.
�إن عملية امل�سح اجليولوجي ومن ثم االندفاع نحو
عملي����ات اال�ستك�شاف واحلف����ر التجريبي �سبقتنا
�إليه����ا �إ�سرائيل منذ �أربع �سن����وات وكانت النتيجة
عرب �شركة "نوبل �إنرجي" الأمريكية حلفر الآبار
التجريبية مذهلة جد ًا ،ومت اكت�شاف حقول هائلة
م����ن الغاز الطبيعي تق���� ّدر ح�سب النتائ����ج الأولية
مبخ����زون م�ؤكد يقارب ال����ـ  22تريليون قدم مر ّبع
من الغ����از الطبيعي �أي ما يكفي حاج����ة �إ�سرائيل
لإنت����اج الطاقة خلم�سني �سنة� ،أو م����ا تقدر قيمته
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م����ا ب��ي�ن مئت��ي�ن ومئت��ي�ن وخم�س��ي�ن ملي����ار دوالر،
وه����ذه النتائج ه����ي نتائج �أولي����ة .كذلك ا�ستمرت
�إ�سرائي����ل يف اندفاعه����ا وبد�أت برتكي����ب املن�ش�آت
بغر�����ض الإنت����اج التج����اري الذي �سيب����د�أ فعلي ًا يف
�أواخر ع����ام  ،2012و�ستكون �إ�سرائيل بلد ًا منتج ًا
م�صدر ًا للغ����از الطبيعي ابتداء ًا من نهايات العام
 2012وبداي����ات الع����ام  .2013نح����ن يف حك����م
الو�ضع ال�سيا�س����ي القائم هناك تلك�ؤ وعدم جدية
يف التعاطي باملو�ض����وع �إىل �أن �أدرج دولة الرئي�س
احل�سا�س كجزء م����ن حملته
بري ه����ذا املو�ض����وع ّ
االنتخابية وبرناجم����ه االنتخابي يف العام ،2009
وق����د ا�ستط����اع �أن يح ّرك ه����ذا املو�ض����وع ابتداء ًا
م����ن قانون النف����ط ومناق�شته يف جمل�����س النواب
م����رور ًا بتحويل مو�ضوع النف����ط �إىل مطلب وطني
و�شعب����ي على كل �شفة ول�سان يف لبنان ،وهذا بحد
ذاته �إجناز كب��ي�ر لأن الر�أي العام ي�ش ّكل عن�صر ًا
�ضاغط���� ًا عل����ى ال�سلط����ات الر�سمي����ة للإ�سراع يف

�إجن����از قان����ون النف����ط وبالت����ايل ال ت�ستطي����ع �أي
�شرك����ة يف الع����امل �أن ت�أت����ي �إىل لبن����ان بغر�����ض
اال�ستك�ش����اف والتنقي����ب ما مل يك����ن هناك قانون
نفط يح����دد �صالحيات وحقوق الدول����ة اللبنانية
وال�ش����ركات الت����ي �ستعم����ل يف املي����اه الإقليمي����ة
اللبناني����ة ،وعلي����ه ف�����إن �أول خط����وة للبن����ان ه����ي
�إجن����از هذا القانون ب�أ�سرع وقت ممكن ،وبالتايل
القي����ام بعده����ا باملرا�سيم التطبيقي����ة التي تخ ّول
من ا�ستدراج عرو�����ض و�إعالن عن مناق�صات يف
خ�صو�ص اال�ستك�شاف والإنتاج يف املياه الإقليمية
واالقت�صادي����ة اللبناني����ة ،وكذلك ق����د ي�سبق هذا
عملية تر�سيم احلدود البحرية للبنان مع قرب�ص
وفل�سط��ي�ن املحتلة و�سوريا وت�سليم ن�سخة من هذه
احل����دود املر�سم����ة لبناني���� ًا �إىل الأمم املتحدة كي
ي�ص����ار �إىل حفظ حقنا و�ضم����ان �أي ثروة طبيعية
قد تك����ون موج����ودة يف املي����اه الإقليمي����ة املحددة
لبناني ًا.

وع����ن الكمية املمك����ن �أن تكون موج����ودة يف املياه
اللبناني����ة م����ن الغ����از والنف����ط يق����ول ياغ����ي :ال
ن�ستطي����ع �أن نح ّدد �أي كمية م����ا مل نقوم بعمليات
احلفر التجريبي �أي حفر �آبار جتريبية الكت�شاف
الأمكن����ة الت����ي يقع فيها ه����ذا املخ����زون من غاز
�أو نف����ط �أو كالهم����ا .وعملية احلف����ر هي عملية
م�ضني����ة كونها حتت �سط����ح البحر وقد ت�صل �إىل
عمق �أربعة �آالف مرت ،رغم �أن الرتجيحات تقول
�أن كام����ل املياه الإقليمي����ة اللبنانية حتوي كميات
هائلة من النفط والغاز ،ولكن مبا �أن االكت�شافات
ال�ضخمة التي متت يف �شمال فل�سطني تبعد فقط
ح����وايل  35كيل����و م ً
��ت�را ع����ن احل����دود اجلنوبية
اللبناني����ة فمن املرجح �أن يك����ون اجلنوب هو من
املناط����ق الأكرث وع����د ًا يف خ�صو�ص م����ا يحت�ضنه
هذا البحر حتت �سطحه من ثروة طبيعية �أكانت
غاز �أو نفط خام.
ويف حال �أ�سرعنا يف �إ�صدار القانون النفطي حتى
ميكن �أن ننتج نفط ًا؟ يجيب اخلبري ياغي :ن�ستطيع
�أن نب����د�أ عملي����ة التل����زمي وبالت����ايل اال�ستك�ش����اف
خ��ل�ال فرتة زمنية ال تتج����اوز � 16شه����ر ًا� ،أي �أنه
عندم����ا تب����د�أ �إ�سرائيل يف الإنتاج نك����ون قد بد�أنا
يف عمليات اال�ستك�شاف ومن ثم احلفر التجريبي
ال����ذي قد ي�ستغرق حفر البئر الواحد �سنة �أو �أكرث
�أحيان���� ًا� ،إمنا �أ�ستطيع �أن �أ�ؤكد �أنه يف العام 2018
كحد �أق�صى �سيكون لبنان بل����د ًا منتج ًا وم�صدر ًا
للغاز الطبيعي �أو النفط.
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حوار مفتوح ..و�شامل مع رئي�س مكتب مكافحة املخدرات الإقليمي
يف اجلنوب الرائد هرني من�صور
اعداد وحوار :غالب بعا�صريي

حتدث �إلينا بكل رحابة �صدر يف �شتى ال�ش�ؤون املتعلقة ب�آفة املخدرات التي دخلت املجتمع اللبناين دون ا�ستئذان.
الرائد هرني من�صور ظابط مرموق من �ضباط قوى الأمن الداخلي يف لبنان هذه امل�ؤ�س�سة املعنية مبا�شرة ب�سالمة املجتمع و�أمنه �إىل
جانب مهام كثرية �إ�سوة بامل�ؤ�س�سات الع�سكرية والأمنية الر�سمية اللبنانية.
بطاقة تعريف

الرائد هنري منصور
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الرائ����د ه��ن�ري من�صور م����ن موالي����د  1966تو ّلد
بل����دة الهبارية ق�ض����اء حا�صبيا اجلن����وب مت�أهل
ولدي����ه �أربعة �أوالد ,.حائز على �إجازة يف احلقوق
ع����ام  1992وم����ا زال يتاب����ع حت�صيل����ه العلم����ي
للح�ص����ول على �إج����ازة يف الأدب العربي .انت�سب
�إىل ق����وى الأم����ن الداخلي ع����ام  1993وك ّلف من
قب����ل املديرية العامة لقوى الأم����ن الداخلي بعدة
مه����ام �أمنية و�إداري����ة ومنها رئا�سة ف����رع العديد
�أم����ن ال�سفارات ومن ثم �آم����ر مفرزة �سري جونية
و�آم����ر ف�صيل����ة �صي����دا و�ص����و ًال �إىل رئا�سة مكتب
مكافحة املخدرات منذ عام .2007
انت����دب الرائ����د من�صور للقيام ب����دورات تدريبية
مكثف����ة لتب����ادل اخل��ب�رات املتط����ورة العلمي����ة
بالداخل واخل����ارج� ,أبرزها �أهم الدول الأوروبية
املتخ�ص�ص����ة يف ه����ذا املج����ال وال����دول العربي����ة
املعني����ة بحفظ الأم����ن و�أبرز هذه ال����دورات التي
خ�ضع له����ا الرائد من�ص����ور مكافح����ة التج�س�س،
حماية ال�شخ�صي����ات ،مكافحة الإرهاب وبالطبع
�أي�ض ًا مكافحة املخدرات حلماية املجتمع والأمن
االجتماع����ي اله����ام والأ�سا�سي الرتق����اء ال�شعوب
�إىل �أ�سم����ى درج����ة م����ن درجات الرق����ي والتقدم
واالزدهار ب�سالم و�أمان.
قب����ل الب����دء والبداي����ة يف ه����ذا احل����وار املفت����وح
وال�شام����ل م����ع الرائد هرني من�ص����ور تطرقنا يف
�سياق احلديث ح����ول �أهمية مكافح����ة املخدرات
وح����ول ه����ذه الآف����ة االجتماعي����ة اخلط����رة عل����ى
املجتمع اللبناين ومن الواجب املقد�س مكافحتها
بق����وة وبكاف����ة الو�سائ����ل م����ن خ��ل�ال امل�ؤ�س�س����ات
الأمني����ة والع�سكري����ة واملدني����ة حت����ت �إ�ش����راف
الق�ض����اء املخت�����ص بالتعاون م����ع املديرية العامة
لق����وى الأم����ن الداخل����ي وف����ق القوان��ي�ن املرعية

الإجراء يف لبنان.
لأن املخ����درات �آفة اجتماعية خطرية تعاين منها
فئ����ة املراهقني وال�شب����اب وهي بالطب����ع ال تنتمي
لفئ����ة اجتماعية معينة ب����ل تخرتق كافة الطبقات
والفئات �سواء كانت فقرية ،متو�سطة �أو غنية.
بد�أت املخ����درات كعالج لأمرا�ض عديدة ك�أوجاع
الر�أ�����س وت�ضمي����د اجلروح وغريها م����ن امل�شاكل
ال�صحي����ة الت����ي ق����د تواج����ه الإن�س����ان كبطاق����ة
طبي����ة م�ؤقت����ة ت�ستعم����ل لتخفي����ف الأمل ولكن مع
الوقت وتق����دم الزمن ا�ستغله����ا بع�ض املنحرفون
يف ا�ستخدامها كعادة لله����روب من الواقع الأليم
ال����ذي يعي�شون����ه �أو لال�ستمت����اع مبفعولها يف وقت
الف����راغ فوج����دوا املخ����درات م��ل�اذ ًا �سه��ل� ًا لهم
يجدون فيه اللذة والر�ضى والراحة النف�سية.
ولكنه����م ال يعلم����ون م����دى الت�أث��ي�رات ال�سلبي����ة
وامل�ضرة على �أنف�سهم وعلى حميطهم االجتماعي
واملجتمع ب�شكل عام.
للمخ����درات �أ�صن����اف عدي����دة كما �أ�ش����ار الرائد
يف حديث����ه �إلين����ا مع����دد ًا �أنواعها م����ن احل�شي�شة
والهريويني والكوكاي��ي�ن �إىل نوع  LSD50عو�ض ًا
عن احلبوب مثل ال����ـ( )Tramalوالـ ()Extecy
وغريه����ا ...وكل تلك الأن����واع لديها مهام تختلف
ح�س����ب رغبة كل �شخ�ص فمنه����ا ما مينح ال�شعور
بالراح����ة والهدوء ومنها ما يعط����ي �شعور الإثارة
واجلنون حيث يعي�ش ال�شخ�ص يف عامل بعيد عن
الواقع ولو لفرتة معين����ة مبتدئ ًا التعاطي بجرعة
خفيفة وت����زداد هذه اجلرعة �أك��ث�ر ف�أكرث ح�سب
الرغب����ة �إىل �أن تذهب هذه ال�سع����ادة امل�ؤقتة �إىل
نهاي����ة �أبدي����ة وهي امل����وت وكما يقول����ون باللهجة
العامية (�أولها دلع و�آخرها ولع).
ويج����ب �أن ال نن�س����ى �أن �سبب تعاط����ي املخدرات
يع����ود �إىل ع����دة ظ����روف �أهمها بيئ����ة ال�شخ�ص،
الرتبي����ة ،ال�سل����وك والفراغ ال����ذي يعي�ش فيه ،كل
تلك الأمور ناق�شتها �أ�سرة جملة �صيدا مع الرائد
هرني من�صور.
ال����ذي �أك����د عل����ى كل ه����ذه املعلومات م����ن خالل
خربته ومن خالل التحقيقات التي قام بها مكتب
مكافحة املخدرات يف اجلنوب ب�إ�شرافه ومعاونيه
يف دائرة ال�شرطة الق�ضائية.
• م���ا ه���و دور املديري���ة العام���ة لق���وى
الأم���ن الداخل���ي يف لبن���ان ،تاريخه���ا،
ن�ش�أته���ا� ،أق�سامه���ا ،امله���ام املوكل���ة �إليه���ا
وفق القوان�ي�ن املرعية الإج���راء؟ و�صو ًال

الرائد هنري منصور والزميل غالب بعاصيري والزميلة منهى عالمة خالل اللقاء

�إىل مكتب مكافحة املخدرات يف لبنان؟
ت�أ�س�س����ت قوى الأم����ن الداخلي ع����ام  1861وهي
ت�ضم عدة وحدات منها وحدة ال�شرطة الق�ضائية
وت�ض����م ه����ذه الوحدة ع����دة �أق�س����ام منه����ا ق�سم
املباحث اجلنائية العامة ويتبع له مكتب مكافحة
املخ����درات املرك����زي وي�شم����ل نطاق����ه حمافظتي
ب��ي�روت وجبل لبنان والذي يتب����ع له ثالثة مكاتب
فرعية يف اجلنوب والبقاع وال�شمال.

الهرمية الت�سل�سلية لقوى الأمن
الداخلي
 ت�أ�س�����س مكت����ب مكافح����ة املخ����درات الإقليمييف اجلن����وب باال�ستن����اد �إىل املر�سوم رقم 1460
تاري����خ  1991/7/15مت حتدي����د و�إن�شاء قطعات
قوى الأمن الداخل����ي وت�سميتها وعديد كل قطعة
,وحل����ظ ه����ذا املر�س����وم �إن�ش����اء مكت����ب مكافحة
املخ����درات الإقليمي يف اجلنوب وب����د�أ العمل فيه
خالل ع����ام  1994كان موقع����ه ال�سابق يف �سراي
�صي����دا احلكوم����ي وبعدها نق����ل �إىل جممع حارة
�صي����دا الكائ����ن عل����ى تلة م����ار اليا�����س يف وحالي ًا
مركزه يف �ساحة النجمة مبنى ق�صر عدل �صيدا
القدمي.
 الإدارة املخت�صة مبكافحة املخدراتمكت����ب مكافحة املخدرات املرك����زي (حوايل 80
عن�صر ًا).
نطاق العم����ل :جميع الأرا�ض����ي اللبنانية وخا�صة
حمافظتي بريوت وجبل لبنان

ثالث����ة مكات����ب فرعي����ة �إقليمي����ة تابع����ة للمكت����ب
املركزي:
مكت����ب مكافح����ة املخ����درات الفرع����ي يف البقاع
(حوايل  55عن�صر ًا)
نطاق العمل :حمافظة البقاع
مكت����ب مكافحة املخ����درات الفرع����ي يف اجلنوب
(حوايل  27عن�صر ًا)
نطاق العمل :حمافظة لبنان اجلنوبي
مكت����ب مكافحة املخ����درات الفرع����ي يف ال�شمال
(حوايل  45عن�صر ًا)
نطاق العمل :حمافظة لبنان ال�شمايل
ن�����ص القان����ون عل����ى �إن�ش����اء �إدارة متخ�ص�ص����ة
مبكافحة املخدرات (مل حتقق بعد).
• ه���ل واجهتك���م م�ش���اكل خ�ل�ال عملي���ة
املداهمات بهدف جلب املطلوبني �أو �إلقاء
القب����ض عل���ى املجرم�ي�ن؟ �أو م�شتبه بهم
�سواء �أكانوا مر ّوجني �أم متعاطني؟
�أج����اب الرائ����د من�ص����ور :م����ن �أخط����ر الأعم����ال
الأمني����ة ه����ي عملي����ة مكافح����ة املخ����درات لأن
املر ّوجني واملهربني �شر�سني جد ًا لدرجة و�صفهم
باخلطرين وه����ذه الن�سبة تزداد عن����د التاجر �أو
امل����ر ّوج ويجب الأخ����ذ بعني االعتب����ار �أنك خالل
عملي����ة املداهمة تواجه �أخط����ر الأ�شخا�ص لأنهم
مدركني جي����د ًا ب�أنه �إذا مت �إلق����اء القب�ض عليهم
�س����وف ي�ساق����ون �إىل ال�سج����ن وم����ن ث����م الق�ضاء
املخت�ص الذي يت�ش ّدد كثري ًا يف ق�ضايا املخدرات
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انهزيُح انرسهسهُح نمىي األيٍ انذاخهٍ
انًذَزَح انؼايح نمىي األيٍ انذاخهٍ
لُادج انشزطح انمعائُح

لسى انًثاحث اندُائُح انؼايح
يكرة يكافحح انًخذراخ انًزكشٌ
يكرة يكافحح انًخذراخ اإللهًٍُ فٍ انثماع
يكرة يكافحح انًخذراخ اإللهًٍُ فٍ اندُىب
يكرة يكافحح انًخذراخ اإللهًٍُ فٍ انشًال
ألساو أخزي

يكاذة أخزي يرخصصح
وحذاخ أخزي

للح����د منه����ا ومكافحته����ا ,وقد ت��ت�راوح الأحكام
ما ب��ي�ن �سنة �إىل خم�سة �سن����وات �أو � 15سنة وفق
احلال����ة من متعاط����ي �إىل م����ر ّوج �إىل تاجر كبري
ومه ّرب.
ون�سج����ل هن����ا تقدي����ر كب��ي�ر لعنا�ص����ر مكافح����ة
ّ
املخ����درات الذين يبذل����ون جهد ًا كب ً
��ي�را لتحقيق
العدال����ة االجتماعي����ة والقان����ون وتطبيقه ح�سب
الأ�ص����ول بالرغم من املخاط����ر التي قد تواجههم
لدرج����ة الت�ضحي����ة بالنف�����س للقي����ام بالواج����ب
املقد�����س الوطن����ي املوكل �إليه����م تنفي����ذه .و�أ�شار
الرائ����د عل����ى �سبي����ل املث����ال م����ن امل�ش����اكل الت����ي
واجهته����م والت����ي ميك����ن و�صفها باخلط����رة جد ًا
كحالة م����ن احلاالت الت����ي تعرت�ضن����ا يف مهامنا
كان����ت حادثة احل�سبة يف �صيدا (�سوق اخل�ضار)
حي����ث تعاملن����ا بدقة متناهي����ة وم�س�ؤولي����ة عالية
ل����درء اخلطر عن �أنف�سنا وع����ن النا�س بحكم �أن
املطل����وب كان يتج���� ّول يف و�ض����ح النه����ار م�سلح ًا
ب�ش����كل متخف����ي وه����ذا ال�شخ�����ص خط����ر ج����د ًا
ومطل����وب بع����دة مذكرات ق�ضائية وه����و من �أبرز
جتار املخدرات و�أخطرهم فكان و�ضعنا ح�سا�س
ودقي����ق ج����د ًا ب�سبب وج����ود املواطن��ي�ن يف ال�سوق
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وه����و يحتمي باعتق����اده بالنا�س وهذا مما يخفف
ق����در امل�ستطاع عن حتقيق الهدف ب�إلقاء القب�ض
عليه م����ن قبل العنا�ص����ر الأمني����ة املكلفة بذلك.
فعندم����ا حاولن����ا االق��ت�راب منه العتقال����ه حاول
ت�صويب �سالحه باجتاه العنا�صر مما �ش ّكل رعب ًا
عند بع�����ض النا�س املتواجدي����ن ولكن ا�ستطاعت
العنا�ص����ر الأمنية احلفاظ على الت����وازن لناحية
حماية النا�س لنلحية �إلق����اء القب�ض عليه تنفيذ ًا
ملذكرات ق�ضائية بحقه وجنح مكتبنا بعد متابعة
دقيق����ة وم�ؤازرة ومراقبة من م����كان �إىل �آخر من
تنفي����ذ املهم����ة املوكلة �إلي����ه ب�إلق����اء القب�ض على
املطلوب دون وقوع �أية حوادث نهائي ًا.
ه����ذا هو دورن����ا الأ�سا�سي يف مكافح����ة املخدرات
وحماي����ة الأمن االجتماعي والعمل على احلد من
انت�شارها متهيد ًا للق�ضاء عليها نهائي ًا.
وخت����م الرائ����د يف ه����ذا املج����ال �أن م����ن النقاط
الأ�سا�سية املعتم����دة يف مكتب مكافحة املخدرات
يف اجلنوب �أ�سوة ب�سائ����ر القطاعات الأمنية هي
حماي����ة النا�س و�سالمة العنا�ص����ر الأمنية املكلفة
بعملي����ات الده����م و�إلقاء القب�ض عل����ى املطلوبني
والفارين من وجه العدالة.

لذا مكتبنا يدر�س بدقة متناهية كل خطواته قبل
الإق����دام على �أي عمل �أمني للبحث عن املطلوبني
�أو العتقاله����م وف����ق القوان��ي�ن املرعي����ة الإج����راء
معتمدين على احليطة واحلذر دائم ًا.
• م���ا ه���و تقدي���ر حج���م الإعتق���االت يف
�صيدا واجلنوب؟
 �أك����د الرائد هرني من�صور �أن����ه يف عام 2007م����ن خ��ل�ال عمليات الده����م والتوقي����ف واملتابعة
ا�ستط����اع مكتب مكافحة املخ����درات توقيف 350
�شخ�ص.
• م���ا ه���ي �أ�سب���اب انت�ش���ار �آف���ة تعاط���ي
املخ���درات الغ�ي�ر م�ألوف���ة يف املجتم���ع
اللبناين وكيف ميكن معاجلتها بر�أيكم؟
وه���ل هن���اك م���ن �سب���ل حلمل���ة توعية يف
البالد؟
 �أجاب و�أك����د الرائد هرني من�صور �أن املديريةالعام����ة لق����وى الأم����ن الداخلي ومكت����ب مكافحة
املخ����درات ي�سعيان ويقومان بحم��ل�ات توعية يف
خمتلف املناطق اللبنانية ،واجلامعات واملدار�س

وكافة امل�ؤ�س�سات املدنية واجلمعيات التي ت�ساهم
�إىل جانبن����ا به����دف ح����ث الط��ل�اب واملواطن��ي�ن
لالبتعاد عن هذه الآفة االجتماعية اخلطرة التي
تعيق تقدم الوطن وترهق جيل ال�شباب وت�ضعه يف
خانة ال�ضياع والت�شتت الأ�سري واالجتماعي.
كم����ا �أ�ش����ار الرائد من�ص����ور �أي�ضا م����ن ناحيتنا
تعاون����ا كمكتب مكافح����ة املخ����درات يف اجلنوب
مع اجلمعي����ات الأهلية يف نطاق �صيدا واجلنوب
منه����ا جمعية الرحمة ،مدار�����س الإميان ،وثانوية
رفيق احلريري حيث قمن����ا بعر�ض و�شرح مطول
للتالميذ حول خماطر هذه الآفة االجتماعية من
خالل حما�ضرات مب�شاركة �أخ�صائيني وم�شرفني
من الهيئات املخت�ص����ة يف هذا املجال �إىل جانب
حمالت توعية للأهايل حيث �شرحنا لهم خماطر
هذه الآفة وعن كيفي����ة التعاطي مع هذا املو�ضوع
حلماية �أوالدهم و�إر�شادهم �إىل ح�سن الت�صرف
�إن مل�ست �أي عائلة �أي خلل �أو �شبهة �أو تورط لأحد
الط��ل�اب لأن هذا املو�ضوع ح�سا�س ودقيق يتورط
في����ه الأبناء بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة من
خ��ل�ال ال�صحبة واملعا�ش����رة لزمالئهم بعيد ًا عن
�أنظار �أولياء �أموره����م وهذا االخرتاق من تدبري

امل����ر ّوج حت����ى ي�سع����ى �إىل تو�سيع انت�ش����ار جتارته
املربح����ة باعتق����اده ,غا�ضا النظر ع����ن املخاطر
التي ت�صيب الطالب واملجتمع.
و�أه����م النقاط التي بحثه����ا املجتمعون املر�شدون
م����ن خ��ل�ال املحا�ض����رات ملواجهة ه����ذه الآفة –
اخلط����رة االجتماعي����ة (املخدرات) عل����ى النحو
التايل:
� -1ضعف البني����ة  -2فقدان ال�شهية  -3احمرار
العين��ي�ن و�إطالة ال�سهر  -4ال����كالم بطريقة غري
منا�سب����ة (تلعث����م ،مبوا�ضي����ع م����ع �أ�شخا�ص غري
منا�سب��ي�ن)  -5ب����د�أ ظه����ور و�شام عل����ى زند يده
لتغطي����ة مكان دق الأب����ر  -6الرائحة التي تنبعث
م����ن ثياب����ه �أو غرفته  -7زي����ادة امل�صاريف �سواء
للبح����ث عن امل����ال �أو لظهور امل����ال معه من خارج
�إطار م�صروفه الذي مينح����ه �إياه الأهل .فنعترب
هذه الدالالت هي �أبرز العالمات لتعاطي الأبناء
املخ����درات وبداي����ة االنح����راف .فاملطل����وب م����ن
الأه����ايل مراقبة ت�صرفات الأبن����اء واالنتباه �إىل
ه����ذه العالمات بدق����ة وت�����أين قبل ف����وات الأوان
وانخراط �أبنائهم يف خ�ضام هذه املعركة والتي ال
ميكن اخلروج منها ب�سهولة �إن تهاونا يف التعامل

مع هذا املو�ضوع احل�سا�س واملميت.
كم����ا توا�صلن����ا �أي�ض���� ًا يف املدة الأخ��ي�رة ب�إهتمام
م����ع املدر�س����ة الإجنيلي����ة للبنني والبن����ات وكانت
هذه املحا�ض����رة القيمة القى فيه����ا العقيد عادل
م�شمو�ش����ي رئي�����س مكت����ب مكافح����ة املخ����درات
املرك����زي الذي كان لها ال�صدى الطيب يف نفو�س
النا�س لناحية البحث العميق يف الأداء والتف�صيل
والطرق ال�سليمة والإر�شادات ال�صحيحة حلماية
القط����اع الرتبوي وجي����ل ال�شباب يف اجلنوب وكل
لبنان.
كم����ا كان لنا حما�ضرات هام����ة يف مبنى البلدية
يف �صي����دا وتي����ار امل�ستقب����ل ق�سم ال�شب����اب لنف�س
الأه����داف الت����ي ن�ؤم����ن بها وه����ي �إر�ش����اد النا�س
وتوعيتهم وطالب املدار�س واجلامعات لتوعيتهم
نح����و الطري����ق ال�سليم وال�صحيح ال����ذي يبعدهم
عن �شبح املخدرات.
• ه���ل هناك تعاون بينكم وبني الق�ضاء
اللبن���اين وما هي �أهم الأ�س����س القانونية
والإج���راءات املتخ���ذة يف �أي �إجراء لإلقاء
القب����ض عل���ى مته���م �أو م�شتب���ه ب���ه �أو
مر ّوج �أو متعاطي؟
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 من امل�ؤكد يعت��ب�ر التعاون القانوين مع الق�ضاءاللبن����اين جيد ج����د ًا ال بل ه����ام و�أ�سا�سي وميكن
و�صفه باملمت����از لأن ال�سلط����ة الق�ضائية هي التي
متنحن����ا الإذن والتكلي����ف �أو الإ�ش����ارة الالزم����ة
للقيام بالإجراء القانوين لتنفيذ مذكرات توقيف
�أو ح����ول ق�ضايا معينة ومنها �إلق����اء القب�ض على
م�شتبه به لواقع جرم معني بناء على معلومات �أو
لواقعة حادثة بجرم م�شهود فكل هذه الإجراءات
والعملي����ات تكون حكم���� ًا حتت �إ�ش����راف الق�ضاء
املخت�����ص ولك����ت �إىل جانب ه����ذا الأم����ر ي�صدر
�أي�ض���� ًا م����ن مكاتبن����ا املح�ض����ر الأول الأ�سا�س����ي
واله����ام الذي يعتمد علي����ه القا�ضي وعلى �أ�سا�سه
ي�صدر احلكم جتاه املوق����وف �أو جتاه من ي�صدر
بحق����ه �أحكام ويف �أك��ث�ر الأحيان يك����ون القا�ضي
عل����ى ات�ص����ال دائم معن����ا ملعرفة كاف����ة الأمور �أو
لت�صحيحه����ا وت�صويبه����ا وفق القوان��ي�ن ولكن يف
بع�ض الأحيان تك����ون نظرتنا للأمور خمتلفة عن
الق�ضاة فنحن ننظر �إليها وفق دورنا ومهامنا من
وجه����ة نظر �أمنية معتمدين بذلك على املعلومات
واملتابعة الدقيقة للم�شتبه بهم خالل فرتة طويلة
�أو ق�ص��ي�رة يف بع�����ض الأحي����ان بينم����ا الق�ض����اة

ينظ����رون �إىل احلال����ة م����ن وجهة نظ����ر ق�ضائية.
لذا يف �أك��ث�ر الأحي����ان يطلب القا�ض����ي ال�ضابط
املخت�ص ال����ذي �ألقى القب�ض عل����ى املتهم للت�أكد
م����ن �صحة املعلومات املر�سل����ة للت�أكد وم�صداقية
التنفي����ذ لدرجة مواجهة التاجر م����ع ال�ضابط �أو
مع العنا�صر الأمنية لإثبات �صحة التهم املن�سوبة
�إليه.
و�أكد الرائد من�صور �أنه وفق القانون يجب تنظيم
تكلي����ف �أم����ر مهمة لإج����راء فحو�ص����ات خمربية
للمته����م املتعاطي �أو امل ّروج لإثب����ات عدم تعاطيه
�أو �إثب����ات العك�س�,أو �أنه يتعاطى �أو متورط وذلك
من خالل الفحو�صات املخربية التي تدين املتهم
�أو امل�شكوك ب�أمره.
ً
و�أ�شار يف �سي����اق احلديث �أي�ضا لأمر هام �إ�ضافة
�إىل املعلوم����ات الأولية التي �أ�ش����ار �إليها �أن املتهم
ال����ذي يلق����ى القب�����ض عليه م����ن قب����ل املكتب من
خالل املعلومات واملتابعة �أو اعرتافات الغري عليه
�أو لقرب����ه �أو توا�صل����ه مع التاج����ر امل�شكوك ب�أمره
لأننا لنا طرقنا اخلا�ص����ة والهامة واحل�سا�سة يف
املراقب����ة واملتابعة يف دوائرنا اخلا�ص����ة والأمنية
في�صدر ملف املتهم من قبل دائرتنا ب�شكل مهني
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• م���ا ه���ي العوائ���ق الت���ي تواجهك���م يف
املديري���ة العام���ة لق���وى الأم���ن الداخلي
والت���ي ميك���ن و�صفه���ا بالتع�ث�ر لتنفي���ذ
امله���ام املوكل���ة �إليك���م وم���ا ه���ي ال�سب���ل
ال�سليمة ملعاجلتها؟
 يعت��ب�ر بح�س����ب ر�أيي االنفت����اح العام ه����و �أحد�أه����م الأ�سب����اب ال����ذي ي�����ؤدي �إىل تزاي����د ن�سب����ة
تعاط����ي املخ����درات فالإنرتنت ل����ه �إيجابيات ويف
نف�����س الوقت له �سلبي����ات لأن الكون برمته �أ�صبح
قري����ة متوا�صل����ة مع كاف����ة ال�شع����وب والأمم مما
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دقيق مو ّثق ال ريب فيه لأن القانون يحمي اجلميع
ونح����ن ملتزم����ون بالقان����ون وال جنني عل����ى �أحد
لأن قوى الأم����ن يف خدمة الوطن وال�شعب ,هكذا
كانتمبادئن����ا منذ ن�ش�أتنا وما زالت وكل العنا�صر
يف �سائ����ر القطاع����ات التابع����ة للمديري����ة العامة
لقوى الأم����ن الداخلي تلتزم بالقان����ون واملناقبية
وال�ش����رف الع�سك����ري� .إذ ًا ال جم����ال لله����رب من
النتائ����ج العلمي����ة والفحو�صات املوثق����ة املدعومة
باملعلومات نر�سلها للق�ضاء اللبناين وفق القوانني
املرعية الإجراء.

ي�سه����ل عملي����ة التوا�ص����ل ال�شر م����ع ال�شر واخلري
مع اخلري و�أه����م ال�صعوبات التي تواجه املديرية
هي عدم وجود مراكز وتدريب وت�أهيل للمدمنني
واملتورط��ي�ن يف اجلن����وب ب�ش����كل خا�����ص .لأن يف
ب��ي�روت وجب����ل لبنان وزحل����ة يوجد ع����دة مراكز
ت�ساعد يف حل هذه امل�شكلة.
نح����ن يف اجلن����وب بحاج����ة ويتوفر ع����دة مراكز
للعالج ونطل����ب من الدولة توف��ي�ر ذلك فنحن ال
نري����د �أن نلق����ن املدمن در�س���� ًا قا�سي���� ًا من خالل
العقاب بل نري����د �أن ن�ساعده يف العالج للتخل�ص
من هذه الآفة اخلطرة.
وخا�صة �أن هذا ال�س����م متواجد يف ج�سمه ويجب
العمل على معاجلته وتنظيفه و�إعادته �إىل �سريته
الأوىل �إن�س����ان طبيعي بكل م����ا للكلمة من معنى.
فقان����ون املخدرات الذي ين�ص على �إن�شاء مراكز
عالج يحم����ل رق����م " 1998/3/16 "673وتكون
ه����ذه املراك����ز تابعة ل����وزارة ال�صح����ة �إىل جانب
م�شكل����ة كب��ي�رة تواجه املدم����ن تعيق الع����ودة �إىل
م�سرية حياته الطبيعية من خالل ال�سمعة ال�سيئة
ونظرة االحتقار التي �سوف ينظرها النا�س �إليه.
و�إ�ضاف����ة �إىل امل�صيب����ة الأكرب �أن����ه �سوف ي�صبح
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عاط ًال عن العمل لرف�����ض امل�ؤ�س�سات وال�شركات
لتوظيف����ه بحكم �أن كتب على �سجله العديل حكم
عليه احلكم ال�صادر عن الق�ضاء بعد خروجه من
ال�سجن تنفيذ ًا حلكم ًا �صدر بحقه .هذا �أمر هام
وعلى الدولة معاجلته بع����د االختبار ومرور املدة
املطلوب����ة من العالج والرعاية التي ميكن و�صفها
بعودة الإبن ال�ضال حل�ضن املجتمع ملتابعة حياته
ب�شكل طبيعي.
يف اخلت����ام �شك����ر الرائد ه��ن�ري من�ص����ور تعاون
اجلمعيات الأهلية يف هذا املجال الهام والأ�سا�سي
يف مكافح����ة املخ����درات م����ن خ��ل�ال الإر�شادات
�إ�ضاف����ة �إىل تعاون امل�ؤ�س�س����ة الع�سكرية من حيث
اجلي�ش لبناين وخمابراته و�سائر قطاعات الأمن
الداخل����ي وطالب ب�إن�شاء مراكز عالج جديدة يف
العديد من املناطق للقيام باملهام املنوطة به �إىل
جانب توفري عنا�صر جدي����دة من خالل التطويع
وفق احلاج����ة لأن العدد غري كاف م� ً
ش��ي�را �أي�ض ًا
�إىل �أهمي����ة تواجد مكات����ب مكافحة املخدرات يف
كل املعاب����ر اللبناني����ة كاحل����دود واملط����ار واملرف�أ
و�سائ����ر املرافئ اللبنانية حي����ث يلعب هذا املكتب
دوره بامتي����از يلي����ق باملجتم����ع اللبن����اين الق ّي����م

حلمايت����ه من املخاطر املح ّدق����ة التي تواجهه لأن
االخت�صا�ص واملعرف����ة واملعلومات التي تعزز دور
مكافح����ة املخدرات من خالل اخل��ب�رات العلمية
والتقنية الت����ي يتمتع بها هذا املكتب يف كل دوائر
املديري����ة العام����ة لقوى الأم����ن الداخلي يف لبنان
فنحن عل����ى ا�ستع����داد دائم ملواجه����ة التحديات
يف �سبي����ل الوط����ن واملواط����ن و�شك����ر �أ�سرة جملة
�صيدامن ناحي����ة ت�سيطال�ضوء على هذا املو�ضوع
اله����ام و احل�سا�����س به����دف الأر�ش����اد ومتنى لها
النجاح.الدائم.
وو�ض����ع الرائد من�صور عنوان املكتب بت�ص ّرف
كافة املواطنني لتقدمي امل�ساعدة �أو للتبليغ عن
ح����االت معين����ة �أو اال�ستعالم ع����ن �أي مو�ضوع
مل�ساع����دة ال�شب����اب والأهل من خ��ل�ال ات�صال
مبا�ش����ر م����ع مكت����ب مكافح����ة املخ����درات يف
اجلنوب ب�ش����كل �س����ري �إن �أراد�أو ب�شكل علني
�إذا رغبوا.
وذلك عرب الإت�صال على الأرقام التالية :مكتب:
 07-754305فاك�����س 07-754307 :ومت ّن����ى
التعاون من قبل اجلميع حلملية اجمتمع البناين
ب�شكل عام و�شبابه ب�شكل خا�ص.
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""Donna Bella

�سيدتي ...عنوانك الفريد والأف�ضل ...لإطاللة م�شرقة
نحو ال�سحر واجلمال ....والإبداع والفن الطبيعي
حوار :منتهى عالمة

كان���ت كليوبات���را عن���وان اجلمال العربي وال�شرقي بد ًء من �سحر عينيها ورقة جمالها ور�سمة حواجبه���ا ،ونعومة �أنفها ،ورقة �شفتيها وتدويرة وجهها،
ونعومة ب�شرتها ،كل هذه ال�صفات جمتمعة �أ�ضفت جما ًال رائعاً كعنوان للمر�أة اجلميلة حيث جذبت كل �أطياف الب�شر جلمالها ال�ساحر و�أناقتها التي
ال تقاوم حتى ال�شعراء والأدباء واملفكرين من رجاالت التاريخ والعظماء يف العامل.

كل ه�ؤالء تغ ّنوا بها حلن ًا و�شعر ًا وكتابة وتخليد ًا لذكراها بد ًء من الع�صر املا�ضي �إىل الع�صر احلا�ضر حيث ما زالت �شاخ�صة يف �أذهان النا�س الذين يعملون على
تقليدها �إن �سنحت لهم الفر�ص للظهور ب�صورتها البهية الرقيقة اجلميلة التي حافظت على �أن تكون �أمثولة يقتدي بها جميع ن�ساء العامل �صغار ًا وكبار ًا.
هن���ا يكم���ن �سر ال�سحر واجلم���ال والإبداع والفن يف الأداء والوهب والعط���اء يف �أ�سلوب تنفيذ وتطبيق �أدق التفا�صيل التي متك���ن املعاهد واملدار�س واملراكز التي
تعنى ب�أناقة املر�أة وجمالها من خالل قواعد �أ�سا�سية وهامة لتطوير هذه املهنة الق ّيمة الهامة للحفاظ على الب�شرة من كل النواحي بعد �أن تخ�ضع لكل الدرا�سات
والتجارب التي تليق باملر�أة الع�صرية للحفاظ على الر�شاقة واجلمال على طبيعته.
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بطاقة تعريف
ع ّرفت ال�سيدتان عن نف�سيهما وحتدثوا �إلينا و�شرحوا
لنا بالتف�صيل وكيف ومل��اذا؟ ب��د�أت الفكرة ب�إن�شاء
مركز  Donna Bellaللتجميل يف �صيدا ،البداية
والفكرة والطموح:
ً
ً
مع انت�شار م�شكلة ال�شعر الزائد انت�شارا وا�سعا بني
الن�ساء والفتيات وذل��ك على �إث��ر دخ��ول الكثري من
امل��واد الهرمونية يف طعامنا اليومي ال��ذي يحدث
خل ًال يف بنية اجل�سد لكل �إن�سان وف��ق ق��وة املناعة
عنده �سواء �أكانت فتاة �أو �شاب فكان ال بد من �إيجاد
احللول للحد من ه��ذه الآف��ة امل�ستجدة يف الع�صر
احلديث منذ ع�شر �سنوات يعترب احلل الطبي الأمثل
كان �أحد و�أهم املعدات (الليزر للمعاجلة) حلل هذه
امل�شكلة امل�ستع�صية التي ال تليق بجمال املر�أة و�أنوثتها
كما خلقها اهلل على طبيعتها.
ومبا �أن �صيدا واجلنوب تفتقر لوجود مراكز طبية
متخ�ص�صة للعالج يف ه��ذا امل��ج��ال فكان ال ب��د من
�أخذ الأمور على حممل اجلد واجتهت بنا الفكرة نحو
الطريق ال�صحيح واالجتاه ال�صائب للتح�صيل العلمي
بعد البكالوريو�س ومن ثم ماج�ستري يف العلوم وتخ ّرجنا
من �إحدى �أرقى و�أهم اجلامعات يف لبنان (.)LAU

" "Donna Bellaهو املركز الفريد والأف�ضل الذي
يعنى بكل �ش�ؤون �سحر اجلمال والر�شاقة والأناقة
التي متنح جم��دد ًا الثقة بالنف�س من خ�لال �إب��راز
جمال املر�أة.

""Donna Bella
ينطلق من منطلقات مهنية معتمد ًا على �أخ�صائيني
م��ن ذوي اخل�ب�رات الوا�سعة املعتمدة يف املعاهد
الدولية و�أرقى العوا�صم يف العامل التي تعنى ب�ش�أن
جتميل امل��ر�أة من خالل م�ستح�ضرات طبية عالية
اجلودة والنوعية التي ت�سهم يف ت�سهيل �أداء اخلبرية
�أو اخلبري املتخ�ص�صة يف �إ�ضفاء مل�سات �سحرية
للمر�أة وم��ن خ�لال امل�ستح�ضرات امل�ستخدمة �إىل
جانب براعة الأخ�صائيني املهنيني امل�شرفني على
"دونا بيال" الذين �أم�ضوا وقت ًا طوي ًال يف جمال
التخ�ص�ص العلمي والطبي والتجميلي لالرتقاء بهذه
املهنة الق ّيمة �إىل �أ�سمى درج��ة من درج��ات الفن
والإبداع وال�سحر واجلمال.
فكان ال بد من �إجراء حوار مفتوح و�شامل مع �صاحبتي
املركز ال�سيدة نورا العبدهلل وهناء العبدهلل.
لالطالع منهما من خالل هذا احلوار عن �سر �سمعة
هذا املركز الق ّيم بعد مداولة و�أحاديث النا�س املعربة
عن �أهمية دور هذا املركز �إن لناحية القيمني عليه
و�إن لناحية التقنية العالية امل�ستخدمة واحلديثة
واملتخ�ص�صة يف �ش�ؤون الفن التجميلي الطبي بعد
�إجراء مئات العمليات التي نفذت وكان لها ال�صدى

الطيب يف نفو�س النا�س الذين �أ���ش��ادوا ب��دور هذا
املركز يف �صيدا واجلنوب ولبنان �إن مل نقل �أن بع�ض
الوافدين من خ��ارج لبنان الذين �أك���دوا لنا مدى
�أهمية املركز املخت�ص يف العناية بجمال املر�أة و�أي�ض ًا
من خالل �إثباتات وبراهني ت�ؤكد �أن امل�ستح�ضرات
والتقنيات ال تفعل �شيئ ًا بعيد ًا عن مهارة امل�شرفني
والق ّيمني على ه��ذا اجل�سم الطبي الهام املتطور
ب�أ�سلوب الإب����داع وال��ف��ن والتطبيق ب��الأن��ام��ل ذات
اخلربة العالية لكل متخ�ص�ص مهني.
" "Donna Bellaيف �صيدا يعتمد على هذا
اخليار املهني املتقدم ال��ذي يجمع الفن والإب��داع
والتقنيات احل��دي��ث��ة ل���والدة ك��ل عملية مطلوبة
وف��ق احلالة وامل�شكلة التي تعاين منها امل���ر�أة �أو
الفتاة ال�شابة بعد �أن �أ�ضحى اجلمال �سر احلياة
ومنح �إعادة هذه الثقة بالنف�س للمر�أة ال�شرقية...
والغربية يف �آن.

البداية

السيدة نورا العبد الله

كانت عام  ،2004م�سلحني بالعلم واملعرفة لو�ضع
خربتنا بت�صرف النا�س لتقدمي �أف�ضل اخلدمات
وتوفري �سبل الراحة النف�سية واجل�سدية لكل من
ق�صد مركزنا للعالج �أو اال�ست�شارة.

مركز جتميلي متخ�ص�ص يت�ضمن كل اخلدمات التي
حتتاجها امل��ر�أة ب�أق�سامه املتطورة العالية التقنية
واحلديثة.
م��رك��ز ي���ؤم��ن ك��اف��ة اخل��دم��ات التجميلية كمعاجلة
الب�شرة وتقدمي العناية الالزمة للوجه واجل�سم بعد
ا�ست�شارة خا�صة من قبل الأخ�صائية لو�ضع امل��ر�أة
بكافة التفا�صيل بعد ال�شرح والتف�سري وتقدمي كل
الإي�ضاحات املطلوبة ملعاجلة �أ�سباب اخللل الب�شري
وف��ق احل��ال��ة ،م��ن �إزال����ة ال�شعر بالليزر ب���إ���ش��راف
اخلبرية املتخ�ص�صة �إىل جانب خدمات �أخرى ولكل
ق�سم �أخ�صائيون يهتمون بالزبائن لتوفري كل �سبل
الراحة.
ومنذ ع�شر �سنوات وحتى الآن ن�ستطيع القول ب�أن
النتائج ممتازة لأننا نعمل وفق برنامج عملي منظم
ي�ستحيل معه �أن ال حت�صل امل��ر�أة على نتيجة ولكل
م�شكلة معاجلة ح�سب احتياجات اجل�سم وعلى هذا
الأ�سا�س يلقى الزبائن الرعاية والعناية الالئقة
واخلا�صة ملظهر جديد مفعم باحليوية والإ�شراقة
الطبيعية.
• ه���ل ميكنك���م تعريفن���ا �أك�ث�ر عل���ى
وتو�سع نطاق
مركزكم ،من ناحي���ة تطوره ّ
عملكم يف �أك�ث�ر من جمال والذي مي ّيزكم
ع���ن غريك���م وخا�ص��� ًة يف نط���اق حمافظ���ة
اجلن���وب عام ًة و�صيدا خا�ص ًة؟ وهل هناك
�أ�شخا����ص ذوي اخت�صا����ص معينّ لكل ق�سم
م���ن تل���ك الأق�س���ام لإي�ص���ال الزبائ���ن �إىل
نتائج مر�ضية �أكرث؟
لقد م ّر املركز مبراحل عديدة للو�صول �إىل ما هو
عليه الآن من تطوير وجناح ،فقد بد�أ مبجال �إزالة
ال�شعر بالليزر ،ولكن كما هو معروف ف���إن العلم

والطب قد تطورا كثري ًا وخا�ص ًة يف جمال التجميل يف
احلقبة الأخرية .من هنا كانت �صاحبتا املركز تواكبا
�أهم التطورات العليمة لإدخال كل ما هو جديد من
�آالت وتقنيات متخ�ص�صة مبجال التجميل ،فمن
عمليات الليزر �إىل عمليات �إذابة ال�سيلوليت وتنحيف
اجل�سم و�إع����ادة ترميمه م��ن دون �أي ح��اج��ة �إىل
جراحة جتميلية ،بالإ�ضافة �إىل عالج كافة م�شاكل
الب�شرة وغريها الكثري وكلها حتت �إ�شراف �أطباء
جلد وجتميل حمتفني يف هذا املجال ...فكل ذلك هو
نتيجة مل�صداقيتنا و�إخال�صنا يف عملنا و�أبرز الأق�سام
التي يتفرع �إليها مركزنا هي على ال�شكل التايل:
 Didelaser. IPL (R.F), electric, wax زرع ال�شعر ()Hair Implant Bifiber Mesotherapy (عالج ت�ساقط ال�شعر) Hair loss Skin brightening Skin rejuvenating )Lipolitic (stimming fatty tissu Cellulite treatment Lymphatic drainage )Lifting (face+body Ultra sound+ vacum therapy Botox, felling, plastic surgery, Ipposuchtin )Irodology (advanced nutritional therapyDietetion
..Etc -

• بعد حتديدنا لأق�سام املركز هل ميكننا
التح���دث ب�ش���كل عام ع���ن كل ق�سم وخا�صة
لتقيي���م الف���رق ب�ي�ن تقني���ة اللي���زر وال���ـ
IPL؟
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اعتماد ًا على الأق�سام ال�سابقة التي مت ذكرها �سوف
ن�شرح ب�شكل عام عن تلك التقنيات امل�ستخدمة
وكيفية ممار�ستها بالطريقة ال�صحيحة وال�سليمة
التي تو�صل الزبائن �إىل النتائج املر�ضية.
فلنع ّرف ب��داي�� ًة تقنية الليزر وال��ـ  ،IPLفالليزر
ت�ستخدم الطاقة يف �شعاع ال�ضوء لإحراق ب�صيالت
ال�شعر ،بحيث متت�ص ال�شعرة ال�ضوء املر ّكز يف
طبقة امليالنني يف ا�سفل ال�شعرة ،وترتفع درجة
حرارتها �إىل  70 ºمما ي�سبب يف قتلها ومنعها
من النمو جمدد ًا .فالليزر هو �شعاع �ضوء مر ّكز ذو
لون واحد ،بينما الـ  IPLهي عبارة عن جمموعة
�ضوئية ذو خا�صية �أقل حدة ومتعددة الوظائف.
وللح�صول على نتائج �أف�ضل ،يتعينّ على ال�شخ�ص
�أن ي�ستعمل تقنية ال��ـ IPLمرافقة لتقنية الليزر
لأنهما يكمالن بع�ضهم البع�ض ،فتقنية الـ IPL
تعمل ب�شكل �أف�ضل على ال�شعر الناعم (الوبر)
بينما يعمل الليزر ب�شكل �أف�ضل على باقي �أن��واع
ال�شعر بح�سب اختالف مناطق اجل�سم �إذ لهذه
التقنية القدرة على قتل ب�صيلة مهما كانت نوعها.
كما نلفت نظر الزبون �إىل �أنه ال ميكن حتديد عدد
اجلل�سات من املرة الأوىل فهذه تختلف ح�سب نوعية
ال�شعر والب�شرة وقدرة اجل�سم على الت�أقلم مع هذه
التقنية ،فهناك �أ�شخا�ص يحتاجون لـ  4جل�سات
وهناك �أ�شخا�ص يحتاجون لـ  10جل�سات �أو �أكرث �أو
�أقل ،فيجب عدم الوقوع يف فخ هذه الأمور.
كما �أن��ن��ا نعالج ال�شعرة البي�ضاء وال��ت��ي ال تتم
معاجلتها �إال عرب تقنية الـ  ،electricحيث يدخل
ال�شعاع الكهربائي �إىل الب�صيلة وتقتل الب�صيلة
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البي�ضاء ،ونحن نلفت النظر هنا �إىل �أن ال�شخ�ص
بالإمكان �أن يحتاج �إىل �أكرث من جل�سة حتى يتم
االنتهاء من تلك النوعية من ال�شعر وب�شكل دائم.
كما لدينا �أي�ض ًا تقنية الـ  Mesotherapyوالتي
ت ّعد ثورة يف عامل العالج الطبي �سواء كانت من
ناحية عالج الب�شرة� ،أو ت�ساقط ال�شعر� ،أو معاجلة
ال�سيلوليت وتذويبه �أو لعالج ب�شرة الوجه و�إخفاء
التجاعيد ،وهي تتم �إما عرب تقنية ( professional
� )gunuseأو عن طريق ( ،)Microneedleحيث
ي�ضع الـ  Rollerمث ًال على الوجه �أو املناطق التي
حتتاج ه��ذه التقنية� ،أو ال��ـ ( )gunل��زرع ال�شعر
على املنطقة املراد تغذية ب�صيالت ال�شعر باملواد
التي حتتاجها ،حيث الهدف �أن تدخل �إىل عمق
الب�صيلة وحت�ضرينا املواد الأ�سا�سية للح�صول على
نتائج �أف�ضل و�أ�ضمن� ،أما بالن�سبة لل�سيلوليت فهذه
التقنية تعمل على تذويب الدهون حيث ب�إمكانها �أن
تخ�سر ال�سيدة بني  4و � 8سم خالل �أربع جل�سات.
و�أ���ض��اف��ت يف حديثها �أن��ن��ا نقوم بالـ Cellulite
 treatmentعن طريق �أح��دث الآالت املتطورة
ويتفرع ع��ن ه��ذا الق�سم ث�لاث��ة �أن���واع م��ن طرق
العالج وهي على ال�شكل التايل:
 Lymphatic Drainage )Lifting (face+bodyUltra sound and Vacum therapy -

حيث تت�ضامن هذه الطرق جميعها للح�صول على
�أف�ضل نتائج ممكنة.
وال نن�سى �أن �أ�سعارنا مدرو�سة ،فنحن ن�أخذ ن�صف
�سعر ما ي�أخذ غرينا يف خمتلف املناطق اللبنانية،

فهناك م��راع��اة لكافة ال��ظ��روف واملعاملة باملثل
لكافة الأ�شخا�ص والزبائن بدون متييز �أو تفرقة
بني �شخ�ص و�آخر.
كما �أننا منلك يف مركزنا تقنية لـ Hair implant
ع�بر ال���ـ  Bio fiberوه���ي تقنية ح��دي��ث��ة ج���د ًا،
فب�إمكاننا زرع � 100شعرة خالل فرتة  10دقائق
وهذه الطريقة حديثة جد ًا وب��دون �أي جراحة �أو
�أمل ،وكما منلك �أي�ض ًا تقنية عالج ت�ساقط ال�شعر
بالإ�ضافة �إىل كل ما يتعلق بالوجه كالـ ()peeling
وغريها الكثري وكافة الأم��ور التي تتعلق بالب�شرة
من ناحية العناية بن�ضارتها وتخفيف التجاعيد
قدر امل�ستطاع للحفاظ على �شباب دائم.
• كم���ا هو معروف مهن���ة التجميل مهنة
ح�سا�س���ة ج���داً .ا�ستن���اداً عل���ى ذل���ك كي���ف
ت�ص ّنف�ي�ن خطورة تل���ك العمليات عند عدم
القي���ام به���ا عن���د ذوي االخت�صا����ص ،وه���ل
واجهتك���م حاالت ت�شويه معينة وكيف متت
معاجلتها؟
ً
مهنة التجميل مهنة ح�سا�سة ج��دا وخا�صة �إن
مل تكن على �أي��دي اخت�صا�صيني ولقد قدم �إلينا
ال��ع��دي��د م��ن الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن ع��ان��وا م��ن عدة
م�شاكل كانوا قد واجهوها �سابق ًا ف�أتوا طالبني
امل�ساعدة وخا�ص ًة يف جم��ال الليزر وذل��ك �أنهم
قاموا بعدة جل�سات ومل ي�ستفيدوا �أو مل يلم�سوا
نتيجة وال فائدة ...فنحن نقوم بعملنا بعناية تامة
ون�أخذ عدة �أمور بعني االعتبار منها لون الب�شرة
وذلك علم ًا �أن الب�شرة ال�سمراء مع ّر�ضة للحروق

�أك�ثر من الب�شرة البي�ضاء وخا�ص ًة يف
جمال الليزر وذلك لن�سبة مادة امليالنني
املرتفعة عند �أ�صحاب الب�شرة ال�سمراء
�أو الداكنة ،والليزر هدفه الق�ضاء على
ميالنني الب�صيلة ليزيل ال�شعرة ب�شكل
كامل وكلما زادت ن�سبة امليالنني كلما
زادت ن�سبة الإ�صابة بحروق ،ولكن حتى
الآن مل نواجه �أي حاالت من مركزنا ،بل
�أي�ض ًا قدم �إلينا �أ�صحاب الب�شرة الداكنة
ج��د ًا (ال�����س��وداء) ولقد وج���دوا نتيجة
�أكرث مما توقعوا وكله عائد ًا �إىل �آليات
العمل املتطورة واملتواجدة يف املركز فهذا النجاح
واخلربة يف العمل هي نتيجة تخ�ص�صنا ودرا�ستنا
وخربتنا الطويلة كبداية ،ومن ثم توظيف �أ�شخا�ص
من ذوو م�ستوى مرتفع من العلم واخلربة يف جمال
التجميل ،عالوة على ذلك نقوم بتدريبات حتت
�إ�شرافنا (ف��وق خرباتهم الأ�سا�سية) لي�صبحوا
مبدعني �أكرث يف جمالهم ليعطوا للزبائن �أف�ضل
نتيجة ممكنة ،فيجب على الأ�شخا�ص عند الإقدام
على تلك اخلطوة درا�ستها جيد ًا و�أخ��ذ جديتها
وخطورتها بعني االعتبار ،خا�صة �إذا مل تكن عند
ذوي اخت�صا�ص ،فال ميكنك جمرد دق باب �أي
�شخ�ص �أو �أي مركز ب��دون اال�ستف�سار عن هذا
املو�ضوع وعن هذا املركز ونتائجه ،فعندما نقول
اخت�صا�صيني ال نق�صد فقط من ناحية اال�سم
بل �أي�ض ًا من ناحية التعقيم والطريقة التي تتبع
للقيام بهذه العمليات وخا�صة من ناحية التقنيات
والأدوات ،فمركزنا يقوم ب�أف�ضل م��ا ن�ستطيع
القيام به ،عالو ًة على ذلك نحن نتعامل مع �أطباء
اخت�صا�صيني مبجال التجميل كما هناك �أي�ض ًا
اخت�صا�صيني للتغذية والب�شرة ،وغريهم الكثري
والكثري والذين ي�أخذون ح ّيز ًا هام ًا يف مركزنا،
فلي�س هناك داعي للتوجه من مكان �إىل �آخر ،بل

مركزنا يجمع كل �شيء يف � ٍآن واح��د� ،سواء كان
من ناحية العالج عرب الآالت �أو العالج اليدوي �أو
عرب �أطباء �أخ�صائيني ،كل منهم يف جمال معينّ
لت�سهيل املهمة �أكرث و�أكرث للزبائن فكل �شيء متوفر
يف املركز وخا�صة من الناحية الطبية ،لكي تكوين
�سيدتي الأكرث مت ّيز ًا عن غريك من ناحية جمال
وجهك وج�سدك لتظهري �أنوثتك ملا تت�ضمن هذه
معان و�سحر.
الكلمة من ٍ
• م���ا ه���و جديدك���م وكي���ف تق ّيمني تقدم
طموحكم يف امل�ستقبل؟
جمال التجميل يف جتدد دائم ولي�س هناك حدود
له فب�إمكاننا اعتبار �أنه يجب دائم ًا االطالع ال بل
البقاء على ات�صال بكافة الأمور يف هذا املجال،
لأنه كل فرتة ي�صدر تقنية معينة و�آلية معينة وكل
ي��وم العلم والتطور يحالن كافة امل�شاكل التي
يعاين منها الأ�شخا�ص �سواء كانت مبظهرهم
اخل��ارج��ي �أو نطاقهم الداخلي ،وبالن�سبة لنا
نحن دائم ًا على مالحقة لهذه الأمور ف�إذا علمنا
ب�إ�صدار �آلية جديدة نعمل ما بو�سعنا لتكون
متواجدة يف مركزنا ،طبع ًا بعد جتربتها والت�أكد
من نتائجها امل�ضمونة ودقة العمل بها ،وبدون �أي
ت��ردد تكون متواجدة يف مركزنا فهناك جتدد

دائم من كافة النواحي.
وح��ال��ي�� ًا تعترب تقنية ال��ـ � Biofiberأو
 hair implantهي �أحدث تقنية دخلت
�إىل مركز  Donna Bellaوهي الأجدد
وخا�صة يف جمال �صيدا واجلنوب عامة.
وح��ال��ي�� ًا نحن يف ���ص��دد ب��ن��اء م��راك��ز يف
العديد من الدول العربية بداي ًة باململكة
العربية ال�سعودية ،وه��ذا كله يعود �إىل
جناحنا و�سمعتنا احل�سنة بني الزبائن
و�إخال�صهم لنا نتيجة ل�صدقنا وخا�صة
من ناحية التعاطي معهم.
• ختام���اً كلم���ة خا�ص���ة ...مت�ضمن���ة
ن�صائحكم ب�شكل عام
ختام ًا ب�شكل عام �أن�صح الأ�شخا�ص كافة وال�سيدات
خ�صو�ص ًا �أنها عندما تريد التوجه �إىل عالج �أي
م�شكلة كانت تعاين منها �أن ال تتوجه �إىل �أي مكان
قبل درا�سته جيد ًا والت�أكد من نتائجه امل�ضمونة،
لأن��ه ال يجب اال�ستخفاف بهذا املجال والتوجه
�إىل عدم ذوي اخلربة واالخت�صا�ص ،و�أن ال ت�أخذ
ال�سعر عنوان ًا لتقييم العمل والنتيجة ،فال�سعر ال
ي ّقيم اخلربة والنجاح يف هذا املجال فلي�س هناك
قاعدة تقول �أو ت�ؤكد �أن الأغلى هو دائم ًا الأح�سن
و�أن الأرخ�ص هو دائم ًا الأ�سو�أ �أو العك�س ،فهنا
تختلف ح�سب احلالة وح�سب احلاجة بل تعتمد
مهنتنا على عدة مقايي�س معينة لتحديد النجاح
ولي�س بالغالء �أو باال�سرتخا�ص فهي لي�ست عملية
جت��اري��ة لأن مظهر ال��ع��امل لي�س للتبادل واللعب
بل يجب االطمئنان من ناحية اليد التي �سوف
ت�ساعدها على ع�لاج امل�شكلة التي تعاين منها
�أو لتح�سني بقع ٍة ما يف مظهرها لزيادة جمالها
ورونقها و�إ�شراقها ،و�سمعتنا احل�سنة هي �أكرب
برهان على جناحنا.
37

�صيدا

لقاء

لقاء

حوار مفتوح مع ال�سيدة �أ�سمى بلويل ديراين

الرائدة يف العمل االجتماعي املتقدم يف �ش ّتى املجاالت الإن�سانية
واخلدمات العامة ،واملقاومة بقوة يف الدفاع عن حقوق املر�أة
اعداد وحوار :ليال ها�شم

املر�أة هي العنوان ..الإن�ساين ..واالجتماعي ..ك�أم ..و�أخت ..وحبيبة ..و�صديقة ..وجدة ..هي الأر�ض اخل�صبة التي تنبت الرجال العظماء
والأبطال واملفكرين واملبدعني حيث قيل �أن وراء كل رجل عظيم امر�أة املر�أة هي عنوان احلب والعطاء والكفاح حتى التفاين بالروح واجل�سد
م���ن �أج���ل الإن�س���ان الذي منحه اهلل حق مكت�س���ب يف الدنيا ب�أن يكون حراً �سيد نف�سه ،يف كل مراحل حياته ب���د ًء من الطفولة مروراً بالبلوغ
و�ص���و ًال �إىل قم���ة الرجول���ة �إنه���ا الأم بكل ما للكلمة من معنى ت�ستحق منا بجدارة �أن مننحها حق الق���ول "�أمي �إنك �سيدة الكون" و�أنت �آية
منجد �أعمالها و�أدوارها خمل�صني لها حتت العنوان
من �آيات اهلل التي ّ
جمدها يف كل كتبه ال�سماوية ،و�أمرنا اهلل ب�أن نطيع الأم و�أمرها و�أن ّ
الأ�سم���ى املب���ارك م���ن اهلل "وبالوالدين �إح�ساناً" �أ�سمى بل���ويل ديراين هي امر�أة ..ك�أي امر�أة ..نا�شط���ة يف العمل االجتماعي واخلدماتي يف
�سبي���ل بن���اء جمتم���ع قوي قادر على مواجهة كل التحديات التي تعيق م�سرية الإن�سانية الت���ي بدورها تعيق م�سرية كل �أ�سرة متعرثة احلال
عاج���زة ع���ن متابعة �ش����ؤون حياتها اليومية �إن لناحية توفري كافة حاجاتها اليومية طلباً للعي�ش الكرمي والرغيد �أم لناحية تعزيز قدرتها
ودوره���ا االجتماع���ي لالرتق���اء �إىل �أ�سم���ى درجة من درجات التقدم واالزده���ار االجتماعي الذي بدوره هذا التق���دم ي�سهم م�ساهمة مبا�شرة
يف بن���اء جمتم���ع ق���وي يف لبن���ان فكان لنا معها هذا اللقاء لالطالع منه���ا عن كثب حول كل املوا�ضيع املتعلقة بال�ش����أن االجتماعي الإن�ساين
ال�شامل والعام .وحول �أهمية دور املر�أة يف بناء املجتمع.
حتت عنوان :جتربة امر�أة.
الدور ،العطاء ،الطموح ..امل�ستقبل الواعد

تشارك مع املجلس النسائي اللبناني في تكريم السيدة االولى وفاء سليمان وتقدم درع بحضور هدى السنيورة
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 ..بداي��� ًة ..يف بداي���ة اللق���اء حني طلبت م���ن ال�سيدة
�أ�سم���ى بلويل ديراين ب�أن يكون عن���وان املقال واحلوار
م���ع �سيدة جمتم���ع ف�ضل���ت ال�سي���دة بلويل ب����أن يكون
العن���وان جتربة ام���ر�أة رائدة انطالق ًا م���ن �أن احلياة
بر ّمته���ا ه���ي عبارة ع���ن جمموعة جت���ارب وفر�ص قد
ت����ؤدي �إىل طريق النجاح �أم �إىل طريق الف�شل و�أ�شارت
ال�سيدة بلويل
ً
ّ
�أنه���ا مل ت�سعى يوما ب�أن تقل���د �أحد بل من تلقاء نف�سها
�أخذت هذه املبادرة �إميان ًا منها ب�أن العمل االجتماعي
مقدّ����س وله الأثر الطي���ب يف نف�سها �أو ًال ويف نفو�س كل
النا����س الراغب�ي�ن يف الوهب واملنح والعط���اء من �أجل
املجتمع.
ويف �سي���اق احلديث �أعط���ت دور وركزت فيه ب�أن املر�أة
ق���ادرة على الغو�ص يف جمال العمل التجاري والإداري
بدرجة امتياز يطلق عليه���ا �سيدة �أعمال لأنها متار�س
العمل التج���اري والإداري �إىل جانب الدور االجتماعي
واخلدمات���ي وه���ذه الأدوار ال ت�ؤث���ر باملطل���ق على دور
املر�أة يف الوقوف �إىل جانب �أ�سرتها ك�أم وتدبري �ش�ؤون
املنزل والرعاية والأمومة �أ�سوة ب�أي امر�أة �أخرى.
هنا يكم���ن الفرق الكبري ما بني ام���ر�أة ..وامر�أة ك�أم،
�أم ت�سع���ى لبن���اء �أ�سرة بج���دارة من خ�ل�ال الإ�شراف
واملتابع���ة اليومية ملواكبة �أف���راد الأ�سرة ولتقدمي كامل
الواجبات الأ�سرية م���ن �إ�شراف على التعليم وال�صحة
والغذاء �إىل جانب تعليمه���م احرتام النا�س وحمبتهم
وحب الأه���ل والأقارب حتت عن���وان الرتابط الأ�سري
لالرتق���اء بالأ�س���رة �إىل امل�ست���وى االجتماعي املطلوب
�أ�سوة بكل الأ�سر.
م���ن ناحي���ة ثانية امل���ر�أة الت���ي ال تبايل ب�ش����أن عائلتها
كم���ا هو مطلوب منها ك�أم وواجب مقد�س �أ�سري للأب
وللأبن���اء بل مت�ض���ي يومها م���ن ال�صب���اح �إىل امل�ساء
م���ن �صبحي���ة ل�صبحية (�شرب قه���وة ..نرجيلة) ومن
ع�صرونية لع�صرونية كيف لهذا من �أن ي�ؤدي �إىل بناء
�أ�س���رة مرتابطة مت�ضامنة هذه ه���ي الكارثة احلقيقية
التي ت�صيب بع�ض الأ�سر يف جمتمعنا اللبناين.

اسمى ديراني تيسير ديراني مع العائلة واالحفاد

بطاقة تعريف
• من هي ال�سيدة �أ�سمى بلويل؟
ع ّرف���ت ع���ن نف�سه���ا ب�أنه���ا �سي���دة واقعي���ة ومتوا�ضعة
تتعام���ل مع النا�س م���ن منطلق �أن كل �إن�س���ان ذو قيمة
معنوي���ة يج���ب احرتام���ه .لأنه���ا ن�ش����أت وترعرعت يف
بي���ت مبني على احل���ب والعطاء واالح�ت�رام والرتابط
الأ�سري بف�ضل والدها ووالدتها اللذان عمال جاهدين
لتمكني هذه الأ�سرة بالو�ص���ول �إىل �أعلى م�ستوى علمي
بالرغ���م من كل الظ���روف ال�صعبة الت���ي كانت �آنذاك
ا�ستطاع والدها من تربي���ة وتعليم ثالثة �شبان وخم�سة
بن���ات يف �أه���م املدار�س و�ص���و ًال حتى مرحل���ة التخرج
م���ن �أه���م اجلامع���ات ب���ل االخت�صا�ص���ات الهامة من
هند�س���ة ..والآداب العربية والفرن�سي���ة ..والإجنليزية
..واالقت�صاد فكان هذا الإجن���از ُيعترب �إجناز ًا عظيم ًا
يف الزم���ن املا�ضي .وكان لدور والدي ووالدتي �أثر كبري
يف الأ�س���رة وخا�صة �أن والدي رحمه اهلل حممد البلويل
كان من فعاليات مدين���ة �صيدا وامل�ؤمن بقوة ب�أن العلم
كنز وهو الرثوة احلقيقي���ة وكان مت�شدد ًا كثري ًا يف هذا
الأمر.
ه���ذا اخليار وه���ذه الر�ؤية م ّكنت الأ�س���رة من الو�صول
�إىل �أ�سم���ى درجة من درج���ات العلم واملعرف���ة ف�أر�سل
�إح���دى �شقيقاتي ملتابعة الدرا�سات العليا �إىل العا�صمة
(باري�س) والأخرى �إىل (لن���دن) وكان هذا الأمر غري
مقبول يف ذاك الوقت يف �صيدا كمدينة حمافظة فكنت
�أن���ا �أ�صغر الفتيات يف الأ�سرة و�أ ّولهن يف الزواج يف �سن
مبك���ر نظر ًا للديناميكية امللفتة بنظر والدي رحمه اهلل
وقد �أخذت عنه���م كل القيم واملبادئ وال�صدق والوفاء
واحل���ب واالحرتام ثروة ق ّيمة م���ا زالت تالزمنا جميع ًا
ك�أ�سرة.

الن�ش�أة والطفولة
 ..طفولتي كانت �سعيدة وحلوة وجميلة فيها ال�صدق
والطيب���ة والوفاء وال�صداقة ال�صادق���ة البعيدة عن

�أي غاية.
�شخ�صيتي القيادية من���ذ الطفولة ظهرت فكنت كابنت
فري���ق الطائرة وفزت ببطول���ة اجلنوب مرات عدة �إىل
جان���ب رئي�س���ة الفري���ق الك�شفي ال���ذي يع ّل���م الإن�سان
االن�ضباط واملناقبية والكفاءة وكنت من يحث الطالب
لدع���م كاف���ة املطالب املحق���ة املطروحة عل���ى ال�ساحة
�آن���ذاك �إىل جان���ب امل�شارك���ة يف املنا�سب���ات الوطني���ة
والقومية.
و�أ�ش���ارت ال�سي���دة بل���ويل ب�أنه���ا تع���ودت من���ذ ال�صغر
عل���ى مواجهة ال�صعاب التي تعي���ق م�سريتها وحتد من
ت�صميمه���ا �إىل الو�صول للهدف الأ�سمى خلدمة النا�س
لأن العط���اء ثروة الإن�سان والعلم وال�صحة ثروة العائلة
واعت�ب�رت يف نف�س الوقت ب����أن دور الزوج هام جد ًا �إذا
كان متفهم ًا لأهمي���ة دور زوجته يف امل�ساهمة يف خدمة
املجتم���ع من خ�ل�ال االنت�س���اب �إىل جمعي���ات الرعاية
والطفول���ة ،رعاية امل�س ّنني ،رعاية املعوقني الخ ...فكان
زوجي �إىل جانبي يف كل املحطات وما زال و�أنا م�ستمرة
على هذا النهج حتى اليوم.
ً
لأن التع���اون ب�ي�ن ال���زوج والزوج���ة �ضروري ج���دا من
خ�ل�ال التفاهم عل���ى كافة الأم���ور �إن لناحي���ة تق�سيم
الأدوار لتوفري الرعاية الكاملة للأ�سرة مبا ير�ضي اهلل
وير�ضي ال�ضمري� ،أو من خالل التعاون والتوفيق ما بني
دوري ك�أم وم�س�ؤولة يف عدة جمعيات �إىل جانب جتارتي
اخلا�صة ودورة كمدير �إقليمي لفرن�سا بنك يف اجلنوب
�سابق ًا.
�إن ه���ذا الت�ضام���ن العائلي ما ب�ي�ن الأم والأب �أثمر يف
خال�ص���ة الأمر �إىل حتقي���ق املبتغى املن�ش���ود والطموح
�أال وه���و حي���ازة ابني �سام���ر على �إج���ازة يف الطب من
اجلامعة الأمريكية ببريوت وغادر �إىل الواليات املتحدة
الأمريكية ملتابع���ة درا�ساته العليا يف الطب بعد �أن حاز
عل���ى �شهادات مكنته من ت�س ّل���م �أهم املنا�صب واملراكز
الطبي���ة تع���رف بالب���ورد الأمريك���ي والدكت���ور �سام���ر
الديراين ه���و الآن رئي�س ق�سم الأمرا����ض الداخلية يف
�إحدى �أهم امل�ست�شفيات الأمريكية.
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الوالد محمد البلوني والحاج اديب زيدان االصدقاءالدائمني مع الدكتور نزيه البزري
في اول حني انتخب ألول مرة نائب عن صيدا

�أم����ا بالن�سبة البنتي روال الديراين حازت على �شهادة
ما�س��ت�ر يف �إدارة الأعمال من اجلامعة الي�سوعية �إىل
جانب �شهادة دبلوم يف عزف البيانو من الكون�سرفتوار
الوطني �سن الفيل ومت�أهلة من الدكتور �أ�سامة جرادي
�أخ�صائي �أمرا�ض دم و�سرطان ولهما ثالثة �أوالد.
وحتدثت ال�سيدة بلويل عن بدايات ن�شاطها االجتماعي
من منطلقات ع����دة ت�شجيع زوجها املطلق حلثها على
متابعة درا�ساتها اجلامعية بعد �أن حازت على �شهادة
الفل�سف����ة ولكن احلرب الأهلية كانت عائق ًا يف حتقيق
ه����ذه الأمنية مع الأخذ بع��ي�ن االعتبار م�س�ؤولية تربية
الأوالد التي حال����ت دون حتقيق ذلك .لذا �إميان ًا مني
ب�����أن على الإن�سان �أن ميلأ الف����راغ بعمل جمدي يعود
بالفائدة على املجتمع يف �شتّى املجاالت.
وكان����ت البداي����ة �أنن����ي انت�سب����ت �إىل مرك����ز البحوث
والتدقيق الذي ير�أ�سه الدكت����ور م�صطفى الدند�شلي
حي����ث كان له الأثر الكبري يف حياتي من حيث الإدارة
والتوثي����ق واملعرف����ة و�ساهم����ت �إىل جان����ب ذل����ك �إىل
ت�أ�سي�����س �أك��ث�ر من جمعي����ة خريية تعنى ب�ش�����أن املر�أة
مل�ساعدته����ا وتنميته����ا و�ش�����ؤون امل�سن��ي�ن و�إىل جان����ب
القي����ام مبه����ام عديدة لدع����م اجلمعي����ات من خالل
جم����ع التربعات املالي����ة و�أ�شكر باملنا�سب����ة كل النا�س
واملح�سنني واخليرّ ين الذين يحبون العطاء والت�ضحية
يف �سبيل دعم دور اجلمعيات الأهلية واملدنية.
كل ه����ذا الكم الهائل من العمل والت�ضحيات يف �سبيل
دعم اجلمعيات مل مينعن����ي �أي�ض ًا من متابعة �أعمايل
التجارية اخلا�صة من ح�ض����ور �أهم املعار�ض الدولية
للألب�س����ة اجلاه����زة دون م�ساع����دة �أح����د م����ن �أفراد
العائلة لإثبات جدارتي وم�صداقيتي يف الأداء والعمل
وعمل����ت عل����ى تكري�س مكان����ة يل يف الداخل واخلارج
و�أ�صبح ا�سمي معروف ًا.
و�أ�ضاف����ت ال�سيدة بلويل �أن كان له����ا الدور الهام وما
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زال يف امل�شاركة يف �إدارة �إحدى املاكينات االنتخابية
يف املدين����ة �إميان���� ًا منه����ا بامل�س�ؤولي����ة الوطني����ة ودعم
اختي����ار الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب وكان لهذا
ال����دور �صدى طيب يف نفو�س النا�س نظر ًا لأهمية دور
امل����ر�أة يف امل�شارك����ة وامل�ساهمة يف خمتل����ف املجاالت
االجتماعي����ة وال�سيا�سي����ة ومن حقه����ا �أن ت�شارك بكل
القرارات الوطنية الهامة.
• م���ا ه���ي �أهم املحطات التي ميكن و�صفها
باملحطة الهامة يف م�سريتك؟
يف بداي���ة الت�سعين���ات وبع���د ا�ستتباب الو�ض���ع الأمني
يف الب�ل�اد �شاركت يف تعديل ع���دة قوانني كانت تعترب
جمحف���ة يف حق امل���ر�أة فمن خ�ل�ال ن�ضالن���ا الطويل
ا�ستطعن���ا تعدي���ل ق�سم كب�ي�ر من القوان�ي�ن التي تعود
بالفائدة على املر�أة .و�أ ّكدت ال�سيدة بلويل �أن انت�سابها
�إىل املجل�س الن�سائ���ي اللبناين كان له الأثر الكبري يف
نف�سها وم ّكنها هذا الدور من التعرف �أكرث ف�أكرث على
رائ���دات يف العمل االجتماعي م���ن منطلق الدفاع عن
ق�ضايا املر�أة وحقوقها وفق القوانني املرعية الإجراء.
و�أ�شارت يف �سياق حديثها عن بع�ض ال�سيدات البارزين
الذين نا�ضلوا كث ً
�ي�را للإرتقاء بدور امل���ر�أة وحت�صيل
حقوقها ومنهم ال�سيدة ل���ور مغيزل ..جنالء �صعب..
ليندا مطر ..الدكتورة �أم���اين �شعراين ..الدكتور نور
�سلم���ان وغريهم الكث�ي�ر من ال�سي���دات اللواتي تركن
ب�صم���ات وا�ضحة يف رفع �ش����أن املر�أة �إىل �أعلى مرتبة
من مراتب القيمة والوفاء والهيبة يف املجتمع اللبناين
من خالل تغيري قوانني يف العمل وال�ضمان االجتماعي
وال�صحي وال�سفر واالنتخاب والرت�شح وغريها.
املحط���ة الثانية كان���ت يف انت�سابي �إىل غرف���ة التجارة
وال�صناع���ة وجمعي���ة جتار �صيدا بحك���م دوري كامر�أة
�سي���دة �أعمال عن جدارة من خالل ال�صدق يف التعامل

والت�صرف.
• م���ا هي �أبرز امل�ؤمت���رات التي �شاركتي بها
لرف���ع م�ستوى ال�ش����أن االجتماعي لدعم دور
اجلمعي���ات الأهلي���ة؟ �إىل جان���ب دع���م دور
املر�أة؟
ح��ي�ن �شع����رت �أن ال�سيا�س����ة ق����د ب����د�أت تفق����د العمل
االجتماعي بريقه لتحقي����ق �أهدافه احلقيقية خلدمة
املجتم����ع .فف�ضل����ت �أن �أجت����ه �إىل العم����ل االجتماعي
بهدف �إع��ل�اء �ش�أن املر�أة ومتكينه����ا بقوة من حتقيق
الأهداف املن�شودة من خالل عقد امل�ؤمترات والندوات
وور�����ش العم����ل التي حتق����ق الأه����داف للح�صول على
الكوتا الن�سائي����ة �إىل جانب منحها اجلن�سية لأوالدها
كح����ق �شرعي يف الدين والقانون �إىل جانب توفري حل
العق����د وامل�شاكل االجتماعية التي مل�ستها مل�س اليد من
خالل املقابالت وامل�ؤمترات االجتماعية.
كم����ا �أ�ضاف����ت يف نهاية احل����وار ال�سيدة بل����ويل ب�أنها
تتمن����ى من كل قلبه����ا �أن يع����م ال�سالم والوئ����ام وب�أن
تع����ود ال�صح����وة العربي����ة لأنن����ي �أ�شعر بح����زن و�أ�سى
جت����اه العديد من الق�ضايا التي ته����م املواطن العربي
وامل����ر�أة العربي����ة وتطلب م����ن امل�س�ؤول��ي�ن يف لبنان �أن
يع����وا م�س�ؤولياته����م الوطني����ة امللق����اة عل����ى عاتقه����م
وينتظ����ر وي�أمل املواطنون منه����م الكثري لتحقيق كافة
املطال����ب املحقة لالرتقاء بهذا املجتم����ع اللبناين مبا
يلي����ق ب�سمعت����ه ومكانته وهيبته بني ال����دول املتح�ضرة
واملتقدمة والراقية.
و�أك����دت �أنها ال ت�ساير �أح����د ًا يف بع�ض املواقف ولكنها
م����ا زال����ت حتظ����ى بالعديد م����ن الأ�صدق����اء واملحبني
واملخل�ص��ي�ن وال�صادق��ي�ن امل�ؤيدي����ن ملواقفه����ا املحقة
دفاع���� ًا ع����ن دور امل����ر�أة ..دفاع ًا ع����ن دور اجلمعيات
الأهلي����ة يف �شتّى املج����االت لأنه كلمة ح����ق ُتقال بحق

اسمى الديراني تقدم هدية رمزية الى نائبة في البرملان الدانماركي حني شاركت
بمؤتمر عن أجازة االمومة التي تبلورت في الغرب

كل اجلمعيات اخلريية يف لبنان ب�أن لها الدور الفاعل
واله����ام وامل�ؤثر يف تغي��ي�ر املعادلة لرف����ع م�ستوى الأم
ورعاي����ة �ش�����ؤون الأطف����ال وامل�سنني من خ��ل�ال توفري
كل �سب����ل الدعم لهم مب�����ؤازرة اخليرّ ي����ن وامل�ؤ�س�سات
العربية والدولية التي تقف �إىل جانب لبنان.
وح�ساد مغر�ضني
طبع ًا ل����كل �إن�سان �أ�صدقاء و�أع����داء ّ
هدفه����م �إعاق����ة م�س��ي�رة العم����ل االجتماع����ي لأنه����م
عاجزين عن القيام بهذا ال����دور �أو امل�شاركة حتى يف
�أدنى عمل مطلوب.
ً
ف�����إن م�سرية حياتي ميكن و�صفها بكل ثقة �إميانا مني
باهلل والوط����ن ب�أنها كان����ت مليئة بالعم����ل اخلدماتي
و�إجن����از الكثري م����ن امل�شاري����ع وفق الطموح����ات بكل
ج����ر�أة و�ص����دق و�أمان����ة بالرغم م����ن متابع����ة امل�سرية
وحتقي����ق اله����دف املن�شود ال����ذي ر�سمت����ه حلياتي �إن
على م�ستوى اخلدم����ات االجتماعية يف عدة جمعيات
م�سلمات الأمر الواقع �أو على م�ستوى التجارة
ت�ؤكدها ّ
والإدارة ك�سيدة �أعمال و�أحمد اهلل �أن زوجي وعائلتي
ب�أم����ان ونعي�ش �سوي����ة حياة رغيدة و�أعت��ب�ر ذلك �أهم
�أمنية حققتها يف حياتي.

نبذة عن �سرية حياة ال�سيدة �أ�سمى بلويل
ع�ض����و �إداري ورئي�سة اللجن����ة االجتماعية يف املجل�س
الن�سائ����ي اللبناين ع�ضو اللجنة الأهلية ملتابعة ق�ضايا
املر�أة ع�ضو الهيئة الوطنية للطفل اللبناين يف اللجنة
املركزي����ة بريوت ع�ض����و م�ؤ�س�س يف ع����دة جمعيات يف
�صيدا.
انتخب����ت من����ذ �شه����ر رئي�سة الهيئ����ة الوطني����ة للطفل
اللبناين فرع �صيدا واجلوار بهدف م�ساعدة الأطفال
ذوي احلاجات اخلا�صة والذي يبلغ عددهم يف �صيدا
 700طفل �إميان���� ًا منها بحق الطفل يف العي�ش الكرمي
والرعاية والأمومة والإ�شراف الكامل حتى البلوغ.

الرئيسة السابقة للمجلس النسائي فائقة تركي ومندوبة محافظة الجنوب اسمى الديراني
يلقون كلمتهم في مجلس األمم املتحدة

و�أ�شارت يف �سياق احلديث ال�سيدة بلويل �أنها �شاركت
يف م�ؤمت����ر بك��ي�ن ال����ذي انعقد يف ال�صني ع����ام 1996
والذي يعت��ب�ر الأهم بالن�سبة مل�شارك����ة الدول الكربى
بع����د توقيع اتفاقية تنفذ بعد ع�شر �سنوات حتفظ فيه
حقوق املر�أة وكافة �أدوارها الق ّيمة.
ولكن للأ�سف �أكرث الدول التي �شاركت يف هذا امل�ؤمتر
مل تنفذ �أكرث بنود هذه االتفاقية.
وم����ن �أهم املحطات �أي�ض ًا انتدبت �أنا ورئي�سة املجل�س
ال�سابقة ال�سي����دة فائقة تركي حل�ضور م�ؤمتر االحتاد
الن�سائ����ي العامل����ي الذي ُيق����ام �سنوي���� ًا يف مبنى الأمم
املتحدة "نيويورك" �شباط .2008
وق���د انتدبت ع���ن حمافظ���ة اجلن���وب للم�شاركة بهذا
امل�ؤمتر ف���كان كلمة لرئي�سة املجل����س الن�سائي حتدثت
فيها ع���ن و�ضع املر�أة اللبنانية و�ألقيت �أنا بدوري كلمة
باملنا�سبة �أطلب فيها ال�سالم للأطفال ون�ساء اجلنوب
وا�ستمر هذا امل�ؤمتر ثالثة ع�شر يوم ًا مب�شاركة ممثلني
ع���ن  185دولة يف العامل من خالل �سفري دولة �أو وزير
�ش�ؤون اجتماعية بح�ضور ورعاي���ة الأمني العام للأمم
املتح���دة بان كي مون ومن خالل هذا امل�ؤمتر ا�ستطعنا
�أن نتعرف �أكرث ف�أك�ث�ر على كل هموم و�ش�ؤون وم�شاكل
الت���ي تواجه املر�أة يف الع���امل وهي ب�شكل عام مت�شابهة
يف كل العامل.
ويف اخلت����ام �أ�ش����ارت ال�سي����دة بلويل �أنه����ا �شاركت يف
م�ؤمت����رات عربي����ة و�أوروبي����ة تخ�����ص امل����ر�أة والطفل
وق�ضية فل�سطني.
• ما هي طموحاتك للغد الأف�ضل؟
ال �أخفي عليك �سر ًا �أننا نعي�ش الآن يف الزمن الرديء
ال����ذي يبحث فيه الإن�سان عن احلق واملنطق واملبادئ
عنوان القيم والأخالق لكل دور اجتماعي.
�إنني �أ�ضع نف�سي يف هذه املرحلة ب�صفة املراقبة للكثري

م����ن الأمور التي ت�سود املجتمع من غ�ش وخداع وغ�ض
النظر ع����ن �أمور كثرية فيها م����ن الكذب والتدخالت
م����ن هن����ا وهن����اك بالرغ����م م����ن الأخط����اء امللمو�سة
واملك�شوف����ة �أمام الر�أي العام ولكن الظروف ال ت�سمح
ب�أن يتخذ الإن�س����ان قرار بالذهاب يف الأمور �إىل �آخر
املدى لإحق����اق احلق كواجب مقد�س عل����ى كل �إن�سان
ب�����أن يكون �صادق مع نف�سه وم����ع الآخرين و�أن ُيعاقب
نف�سه �أو ًال �إن كان هن����اك خط�أ و�أن يحا�سب الآخرين
�إن كان هن����اك خط�أ يف مكان ما وفق القوانني املرعية
الإجراء.

احتياط
حي����ث �أك����دت �أن من ح�سنات ت����داول ال�سلط����ة ب�أن ال
يبق����ى �أي م�س�ؤول �أو م�س�ؤولة يف موقعها �أكرث من دورة
واح����دة لأن هذا الأم����ر �سوف مينح غن����ى يف العطاء
والزخ����م والأداء يف العم����ل لكاف����ة الأدوار للمنظمات
الن�سائي����ة وامل�ؤ�س�س����ات االجتماعي����ة لأنن����ا ل����و نظرنا
�إىل ال�شخ�صي����ات املمي����زة يف الع����امل جن����د �أنه����م مل
يبق����وا يف مراك����ز القرار �أكرث من خم�س����ة ع�شر عام ًا
مث����ال عل����ى ذل����ك الرئي�س جم����ال عب����د النا�ص����ر �أو
نابليون"فرن�سا".
حي����ث هناك رواي����ة م�ؤكدة تق����ول �أن الرئي�����س �شارل
ديغ����ول رف�����ض التجديد لنف�س����ه لدورة ثاني����ة رئا�سية
بالرغ����م م����ن الإ�ص����رار عليه م����ن القاع����دة ال�شعبية
فرف�ض واعتذر وا�ستقال.
ف�شع����اري �أنني �أك����ره الظلم والكذب وقل����ة الإخال�ص
وقلة التقدير واالع��ت�راف بقيمة كل �إن�سان من خالل
تقيي����م دوره وعط����اءه يف املجتم����ع لهذا �أح����ب النا�س
وم�ساع����دة النا�س وامل����ر�أة واملواجه����ة ملكافحة الظلم
والإ�س����اءة للآخرين بدون �سبب ووقائ����ع ثبوتية تدين
هذا �أو ذاك.
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ال�سوق العقاري يف لبنان
 ...نعمة!� ..أم نقمة؟

السيد حسن شحادة نادر والزميلة منتهى عالمة

اعداد وحوار :منتهى عالمة
ما هو م�صري هذا االزدهار الهام للقطاع العقاري يف
لبنان الذي حظ���ي بكل الإمكانات املتوفرة من كافة
النواح���ي املالية ،والتقنية واحلداثة �إىل جانب توفر
امل���واد الأ�سا�سية للبناء والإعمار بطرق �أ�سهل و�أمنت
و�أق���وى و�أ�سرع م���ن خالل توف���ر املع���دات احلديثة
والآلي���ات الثقيل���ة الت���ي �أ�سهمت م�ساهم���ة مبا�شرة
يف االرتق���اء يف هذا القط���اع �إىل �أ�سم���ى درجة من
درجات التقدم واالزدهار.
فهذه نعم���ة ...ميكن التوقف عنده���ا و�إلقاء التحية
للمهند�س�ي�ن وال�صناعيني والتقني�ي�ن واليد العاملة
الب�شرية �إىل جانب ال�شركات الكربى املقررة لإقامة
هك���ذا م�شاري���ع �ضخمة ج���د ًا وفق حاج���ات وتطور
وحداث���ة الق���رن اجلديد بالإ�ضاف���ة �إىل الإمكانيات
ال�ضخم���ة املالية املتوف���رة يف كل البنوك وال�شركات
العقارية الك�ب�رى وبالطبع امل�ؤ�س�س���ات اال�ستثمارية
منه���ا� ،شكل ه���ذا التطور النهو����ض ال�سريع يف بناء
املدن وكربى العوا�صم يف العامل �إىل جانب اجل�سور
ال�ضخم���ة لت�سهيل �سبل العي�ش الكرمي واالنتقال من
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مكان �إىل مكان وفن بلد �إىل بلد ب�أقل وقت ممكن.
� ...أم���ا النقمة!! �شكل ه���ذا التطور رحمة للنا�س...
ونقم���ة للنا����س يف �آن بع���د �أن �أ�صب���ح املواطن �أ�سري
احلداث���ة والتكنولوجيا والغالء الفاح����ش يف �أ�سعار
العقارات وال�شقق ال�سكني���ة التي متثل بالن�سبة لكل
مواط���ن الأمل الوحي���د لت�أ�سي�س �أ�س���رة طلب ًا للعي�ش
الرغي���د لأن هذا املواط���ن عاجز عن مغ���ادرة هذا
الكوك���ب املفرو����ض عليه فما هو امل�ص�ي�ر حلل �أزمة
ال�سكن يف لبنان والع���امل العربي والأجنبي لأن هذا
امل�صاب الأليم وامل�أزق الكبري له عنوان واحد موحد
حت���ت عن���وان املواطنية وحق���وق العي����ش الكرمي...
وحقوق بناء �أ�سرة لكل مواطن على وجه الأر�ض.
�إذ ًا ...م���ن ه���و ال�ساح���ر اخلفي ال���ذي ميلك �سرح
مفت���اح افرج وهو ال�ساحر نف�س���ه الذي يقود م�صري
الأمم وال�شع���وب حتت عن���وان ال�ش���ركات املتحكمة
بامل�سار وامل�صري الأممي.
�إال م���ن ا�ستطاع من الع�صام���ي واملكافح من الب�شر
�أن يك�س���ر الدائ���رة احلم���راء له���ذا االحت���كار م���ن
خالل املب���ادرة الفردية بطلق علي���ه م�صطلح حمق

(ال�شاط���ر) الذي �أمن م�ستقبل���ه بطريقته اخلا�صة
من خ�ل�ال ال�صرب والكفاح واح�ت�رام الذات لتتوفر
�إمكانات لبناء �أ�سرة.
جال���ت �أ�سرة جملة �صي���دا يف عدة مناط���ق لبنانية
للوقوف على �أه���م امل�ستجدات التي عرفها لبنان يف
ال�سابق كتقليد معتمد من الأهايل املعتادين لتقدمي
العون للأبناء بامل�ساعدة املالية النقدية �أم كان �إرث ًا
لعق���ار �أو منزل متكن الأبناء م���ن اال�ستقرار لإقدام
على خطوة الزواج بعزة وكرامة.
وعلي���ه بع���د الدرا�س���ات واجلوالت كان لق���اء لنا مع
�صاحب �شرك���ة التعاون العقاري���ة واملقاوالت ال�سيد
ح�سن �شحادة نادر لالطالع منه عن كثب حول هذا
القط���اع العقاري العريق يف لبن���ان بقدميه وجديده
الذي ي�شه���د النه�ض���ة يف �شتى املج���االت وامليادين
يف كل املحافظ���ات اللبنانية نظر ًا ل�ضخامة العر�ض
والطلب �إىل جانب �أخذ �آراء بع�ض املواطنني للتوقف
عن���د رئي�سهم ال�سيد ح�س���ن نادر �صاح���ب ال�شركة
اخلب�ي�ر يف ال�ش����ؤون العقارية يف لبن���ان والأقوى يف
منطقت���ه فه���و املق�ص���ود لأن���ه ذو خ�ب�رة وا�سعة يف

البيع وال�شراء لكافة العقارات والأرا�ضي �إىل جانب
خربته يف البناء والإعمار لدرجة و�صفه بالنادر جد ًا
كالعمل���ة النادرة يف زمن البحث عن النادر واخلبري
وال�صادق يف �آن.
لأن���ه ميثل املرج���ع ال�صالح يف منطقت���ه وم�ست�شار ًا
ق ّيم ًا مق�صود ًا من كربى ال�شركات واملكاتب العربية
يف لبنان والعامل العربي ف�أح ّبه املغرتبون اللبنانيون
و�شريح���ة عربي���ة م���ن رج���ال الأعم���ال ل�صدق���ه
و�إخال�ص���ه و�أمانت���ه يف الأداء والتنفيذ حتت عنوان
ال�صدق كنز ال يفنى.
ُع���رف ال�سيد ح�س���ن نادر بكل توا�ض���ع ب�أنه �صاحب
�شركة عقارية لبيع و�شراء العقارات نقد ًا وبالتق�سيط
�إىل جانب بناء ال�شقق ال�سكنية احلديثة فهو مت�أهل
ولدي���ه خم�س���ة �أوالد متزوجني بع���د �أن و ّفر لهم كل
�سبل الراح���ة بالعي�ش الكرمي
فهو مقيم يف �صي���دا ويواظب
عل���ى حرك���ة عمل���ه ودوره
يف مق���ر �شركت���ه يف منطق���ة
الرميل���ة – �صي���دا -منذ عام
� 1986س�ؤايل الأول كان له:
كي���ف ميك���ن و�ص���ف القطاع
العقاري يف الوقت الراهن يف
لبن���ان بظل واقع ح���ال الأزمة
املالية العاملية و�أثر تداعياتها
وواقعها على الأ�سواق العربية
واللبنانية ب�شكل خا�ص.
" بالطب���ع ل���ـ ت�ش���كل ه���ذهالأزم���ة املالي���ة واالقت�صادية
العاملي���ة التي �أ�صاب���ت ب�شكل
ع���ام �أم�ي�ركا وب�ل�اد الغ���رب
و�أوروب���ا والت���ي بدورها حكم ًا
�س���وف ت�ؤث���ر عل���ى الب�ل�اد
العربية ولبنان.
لأن االقت�ص���اد �س���واء كان
عاملي �أو عرب���ي �أو لبناين فهو
اقت�ص���اد مرتاب���ط ارتب���اط
وثي���ق باملالي���ة واالقت�ص���اد
وال�صناع���ة والتج���ارة فه���ي
انتكا�س���ة يتعر����ض له���ا ه���ذا
اجل�سم املتما�سك �سوف يكون
ل���ه ت�أث�ي�رات كثرية عل���ى كل
القطاع���ات الت���ي ذكرتها �إىل
جانب ال���دور املهم والأ�سا�سي
واحل�سا����س الثق���ة �أينما كنت
�أبحث عن الثق���ة وامل�صداقية
وااللت���زام حت���ى تع�ب�ر كل
امل�س���ارات ب�أم���ان م���ن ه���ذا
املنطل���ق واملنط���ق بحك���م �أن
و�ضع لبن���ان يحظى با�ستقرار

هذا ال�شراكة والثق���ة وامل�صداقية بالو�ضع املايل يف
لبن���ان �أ�سهم يف جذب اال�ستثمارات املالية ال�ضخمة
�إىل لبنان من العاملني العربي والأجنبي.
�إىل جان���ب ثقة املغرتب�ي�ن اللبناني�ي�ن املنت�شرين يف
العامل بوطنهم الأم لبنان.

م���ايل وثق���ة عالية مب�ص���رف لبنان و�سائ���ر البنوك
اللبنانية وحتى الأجنبية التي لها ح�ضور يف لبنان.

• كي����ف ت ّقي����م دور م�ؤ�س�ستك����م يف مواجه����ة
التحدي����ات وم����ا ه����ي �أه����م امل�شاري����ع الت����ي
ميك����ن و�صفه����ا بامل�شاري����ع املت�ألق����ة حت����ت
�إ�شرافكم؟
 و�أ�ض���اف ال�سيد ن���ادر �أن الثقة بلبن���ان قد عادتمن جديد يف �شت���ى امليادين وامل�سارات االقت�صادية
واملالي���ة مما ي�سهم هذا الأم���ر يف النهو�ض بالعجلة
االقت�صادي���ة والإمنائية ب�شكل �سريع جد ًا مل يحظى
به ه���ذا الوط���ن الغ���ايل منذ
زمن بعيد.
وبالطبع هذه الطفرة والنه�ضة
�س���وف تك���ون عائ���ق �أ�سا�سي
�أمام الأ�س���ر املتو�سطة احلال
وم���ن �أ�صح���اب ذوي الدخ���ل
املح���دود والعم���ال و�أ�صحاب
املهن احلرة.
نظر ًا للعر�ض والطلب واحلجم
ال���ذي ي�شه���د ف���وارق كث�ي�رة
طاق���ة ال ميك���ن �أن يتحمله���ا
لبنان نظ���ر ًا لواقعه اجلغرايف
املحدود امل�ساح���ة فال�شركات
الكربى �ش���يء واملواطن �شيء
�آخر.البور�ص���ة بيد ال�شركات
وامل�ؤ�س�س���ات العقاري���ة ه���ي
املم�سك���ة ب���كل مفا�ص���ل هذا
القط���اع العق���اري الكب�ي�ر
الذي يفر����ض ويحدد الأ�سعار
وقيم���ة العر����ض والطل���ب يف
كل عق���د بيع و�ش���راء فبدوري
�أن���ا �أعم���ل جاه���د ًا مل�ساع���دة
النا����س ق���در امل�ستط���اع م���ن
خالل التوفي���ق ما بني القدرة
ال�شرائي���ة للمواط���ن واملوق���ع
لتوفري �شقق��� ًا ومنازل للبناين
املقي���م واللبن���اين املغ�ت�رب
ب�أ�سعار تنا�س���ب اجلميع نقد ًا
وبالتق�سيط من خالل اخلربة
والتج���ارب وامل�صداقي���ة
وال�سرع���ة يف الإجناز والعمل
لت�سلي���م وتنفي���ذ العق���ود
املربم���ة ب�أوقاتها مع �أ�صحاب
ال�شقق وف���ق القوانني املرعية
الإجراء.
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وخا�ص���ة �أن ال�شركة التي �أملكها تقيم �أهم امل�شاريع
يف �أجمل املواقع والتالل والروابي اخل�ضراء اجلميلة
املطلة على البحر واجلبل� .أماكن تليق بهذا املجتمع
اللبناين الراقي والذواق.
• تردّد �إلينا بع�ض ال�شكاوي من املواطنني
ع����ن �سوء معامل����ة بع�ض مكات����ب ال�سما�سرة
يف لبن����ان لناحي����ة ع����دم االلت����زام والتق ّي����د
ب�أ�ص����ول املهنة لناحية تنفيذ العقود املربمة
وال�صدق يف املعاملة .فما هو ر�أيكم؟
�أج���اب ال�سيد ن���ادر �أنه ال يح���ب �أن ي�ضع نف�سه يفموقع التقييم للنا�س حفاظ��� ًا على كرامتهم وكرامة
املهن���ة ولكن ال ميكن الهروب م���ن ال�س�ؤال املفرو�ض
علي �أكيد بحكم دوري وموقعي يف هذا القطاع ودور
ّ
�شركتي من خالل املتابعة اليومية حكم ًا �سوف �أمل�س
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و�أعرف هذه الأخب���ار و�سوء
معامل���ة بع����ض ال�سما�س���رة
العقاري�ي�ن م���ن النا����س لأن
دوري هو التوا�صل مع النا�س
فم���ن امل�ؤك���د �أن �أ�سمع بهذه
ال�ش���كاوي عن �س���وء معاملة
بع����ض مكات���ب ال�سم�س���رة
�إىل جان���ب قي���ام العديد من
النا����س ومع���اريف قا�صدي���ن
مكتبي للت�شاور واال�ست�شارات
وال�س����ؤال واجل���واب والبحث
والتدقي���ق من خ�ل�ال تقدمي
الن�صائ���ح للإختيار الأف�ضل
حت���ى ول���و كان الزائ���ر ال
يرغ���ب يف �ش���راء �أي عق���ار
تاب���ع ل�شركت���ي ولك���ن �أقدم
امل�ساع���دة ب���كل �إخال����ص
و�صدق و�أمان���ة .لأن �صداقة
النا�س وحمبته���م ثروة ق ّيمة
ال ميك���ن التعوي����ض عنه���ا
بقلي���ل م���ن الدراه���م لأنه ال
بد من �أن ينك�شف �أمر ال�سوء
مهم���ا ط���ال الزم���ن وه���ذه
خ�س���ارة كب�ي�رة ل���كل �صاحب
مكتب ر�سم���ي يتعاطى املجال
العق���اري �أو البي���ع وال�ش���راء
لأن فق���دان الثقة يعني فقدان
الدور واملرجع ال�صالح..
نتمنى م���ن الدولة اللبنانية �أو
املعني�ي�ن به���ذا الأم���ر تنظيم
�ش�ؤون املهنة والدوائر العقارية
امللتزم���ة يف التقي���د بالقوانني
وفق النظام والقوانني املرعية
الإجراء يف لبنان.
لأن املواط���ن ال يعرف �أن هذا
مرخ�ص �أو غري ّ
املكت���ب ّ
مرخ�ص فيقع �ضحية الغ�ش
واخلداع �إن لناحية �شراء عقار �أو يف �شراء �شقة بعد
وع���د قاطع بت�سليمها يف الوق���ت املحدد فيجد نف�سه
املواطن ب�أنه وقع �ضحية عملية احتيال �أو ما �شابه.
هذا الأم���ر ي�ش ّكل �إ�ساءة لنا ول���كل املكاتب العقارية
ال�صادقة يف الأداء والتنفيذ.
• م����ا ه����ي الن�صائ����ح التي ميك����ن تقدميها
للنا�����س ول����كل زائ����ر عرب����ي ي�أت����ي �إىل لبن����ان
قا�صداً �شراء عقار �أو منزل؟
 �أو ًال �أن ي�س����أل معارف���ه م���ن �أ�صح���اب التج���ارباملتعاملني مع مكاتب عقارية مرخ�صة عن �سلوك هذه
املكاتب ،كيف كانت املعاملة ،كيف كانت امل�صداقية،
الأ�سع���ار و�صو ًال لتنفي���ذ بنود كل اتفاق م�ب�رم .ف�إذا

كان ذاك املكت���ب �أو تلك ال�شرك���ة �صادقة يف املعاملة
والتنفيذ فعليه املبادرة للقيام بزيارة وعملية ال�شراء
بنف�سه (فواثق اخلطى مي�شي ملك ًا).
و�إذا كان املكت���ب ذو �سمع���ة �سيئ���ة وغ�ي�ر ملت���زم
�صاحبه بالقوانني وامل�صداقية فامل�س�ؤولية تقع �أو ًال
عل���ى املواطن قب���ل �أن ندين �صاح���ب املكتب الغري
مرخ����ص ونطلب م���ن و�سائ���ل الإع�ل�ام اللبنانية
والدوائ���ر الر�سمية املعنية القي���ام بحمالت توعية
�إعالمي���ة عرب التلف���از حلماية النا����س و�إر�شادهم
نحو الطريق ال�صحي���ح �إىل جانب حماية اللبناين
املغ�ت�رب والعربي من الغ�ش واخل���داع .حر�ص ًا منا
عل���ى �سمعة مكاتب هذه املهن���ة �إىل جانب حر�صنا
على �سمع���ة وطننا لبنان يف ظل ه���ذه النعمة التي
�أنع���م اهلل علينا بها وهي نعمة الثق���ة وامل�صداقية
بال�شرعي���ة اللبناني���ة والأم���ن واال�ستق���رار والثقة
الهام���ة بحاكمي���ة م�ص���رف لبنان وكاف���ة البنوك
اللبناني���ة الت���ي تقود الوط���ن �إىل �شاط���ئ الأمان.
والدليل واحلمدهلل �أن لبنان مل يتعر�ض �إىل انهيار
م���ايل بحكم �شط���ارة اللبنانيني وثقته���م بوطنهم
وثقة العامل والعرب بلبنان.
تاب���ع فري���ق عملن���ا حوارات���ه م���ع بع����ض املواطنني
لالط�ل�اع عن كثب عل���ى �أ�سب���اب معاناتهم يف �شتّى
املجاالت املتعلقة بتوفري فر�ص العمل ،و�شراء منزل
يليق بالعائلة �إ�سوة بكل العائالت اللبنانية.
فكان حوارنا الأول مع املهند�س عماد كوثراين،
مهند����س من���ذ �سن���ة  ،1989احلائ���ز عل���ى �إج���ازة
الهند�س���ة م���ن اجلامع���ة العربي���ة ،وال���ذي عمل يف
جمال الهند�سة املدنية ،خربة � 20سنة وما زال يتابع
م�سريت���ه املهني���ة �إن لناحي���ة الإ�ش���راف على كربى
امل�شاري���ع الهام���ة يف لبن���ان� ،إىل جان���ب الإ�شراف
والتنفي���ذ لبناء فيل���ل وق�صور يف كاف���ة املحافظات
اللبنانية وخا�صة يف اجلنوب.
ف�أ ّك���د لنا خالل احلوار �أن �أهم �أ�سباب �أزمة ال�سكن
هي على ال�شكل التايل :
ر�أي املهند�س عماد كوثراين:
�أزمة ال�سكن يف لبنان
�أهم �أ�سبابها
• النزوح من الريف �إىل املدن الكربى.
• التدمري والتخريب نتيجة احلرب الأهلية والذي
�أدّى �إىل التهجري الداخلي واخلارجي.
• ارتفاع متو�سط عدد �أفراد العائلة.
• ارتفاع �أ�سعار ال�شقق ال�سكنية والعقارات.
• تدين م�ستوى �أجور اللبنانيني املقيمني.
• ن���درة الأرا�ض���ي ال�صاحل���ة للبن���اء يف لبن���ان
واالزدياد امل�ستمر للطلب.
• ارتفاع �أ�سعار مواد البناء خا�صة احلديد
يف بداية الت�سعين���ات بد�أت الدولة �إعادة االهتمام
مبو�ض���وع �أزم���ة ال�سك���ن وقدم���ت ع�ب�ر امل�ؤ�س�س���ة

العام���ة للإ�سكان وم�صرف الإ�سكان بع�ض احللول
الغ�ي�ر كافية ع�ب�ر تقدمي قرو����ض لبن���اء �أو �شراء
�أو ترمي���م م�سك���ن ،ولك���ن لبنان حالي��� ًا يفتقر �إىل
�سيا�سة �إ�سكانية �شاملة ومتكاملة تراعي الظروف
االجتماعي���ة واالقت�صادي���ة وت�أمني امل���وارد املالية
الكافية وال�ضرورية حلل م�شكلة ال�سكن ،واخلطط
التي و�ضعت حت���ى الآن هي جزئية ومرحلية ،مث ًال
امل�ؤ�س�س���ة العام���ة للإ�س���كان وم�ص���رف الإ�س���كان
ي�ؤمن���ون حوايل ن�ص���ف حاجات القط���اع العقاري
يف لبن���ان� ،إذ �أ�صب���ح لبنان مرك���ز ًا لال�ستثمارات
العربية واخلليجية.
من احللول لأزمة ال�سكن :تطوير ال�سيا�سة االقرتا�ضية
مل�صلح���ة ذوي الدخ���ل املح���دود واملتو�س���ط ،والعم���ل
مب�ش���روع الإيجار التملكي وال���ذي هو من �أهم امل�شاريع
حل���ل �أزمة ال�سك���ن ،وهو يقوم على م�ساهم���ة امل�ؤ�س�سة
العام���ة للإ�س���كان وامل�صارف وامل�ستثمري���ن العقاريني
ببن���اء وحدات �سكني���ة �صغرية ومتو�سط���ة وت�ؤجر لقاء
بدل �شه���ري و�أن ت�صبح مل���ك ًا للم�ست�أجر بعد �أكرث من
� 20سن���ة (حتدد ح�س���ب قيمة القر����ض) �أو تعاد قيمة
االجارات للم�ست�أجر �إذا �أراد التخلي عن امل�سكن.
�أي�ض��� ًا م���ن احلل���ول مل�شكل���ة ال�سك���ن العم���ل على
تنمي���ة كل املناطق اللبنانية م���ا ي�ساعد على عودة
اللبناني�ي�ن �إىل قراهم وبلداته���م ويخفف ال�ضغط
ال�س���كاين ع���ن العا�صمة واملدن الك�ب�رى ،بد ًال من
الهجرة املعاك�سة من القرى �إىل املدن.
وكان���ت حمطتن���ا الثانية لق���اء وحدي���ث �صريح مع
بع����ض ال�شب���اب اللبن���اين ال���ذي ع�ّب رّ �صراحة عن
معانات���ه وهموم���ه التي مي���ر بها جي���ل ال�شباب من
خ�ل�ال غياب فر����ص العمل ،تدين م�ست���وى الأجور،

غ�ل�اء املعي�شة ،ارتفاع �أ�سعار العقارات وال�شقق هذا
يعن���ي وفق ر�أي عا�صم �أب���ي علي (Msters degree
.)in international relations
قوان�ي�ن العم���ل يف لبنان نوع��� ًا ما �صعبة م���ن ناحية �أن

املتخرجني من اجلامعة �سواء كانوا �أ�صحاب ال�شهادات
العالية �أو اجلدد ،تكون معا�شاتهم متدنية ال تليق بهذا
معا�ش
املجتم���ع الراقي يف لبن���ان ،ولكي حت�ص���ل على ٍ
مغري يجب �أن يك���ون لديك خربة ع�شرة �سنوات كحد
�أدنى وكخط���وة �أوىل لقبول �أي متخ���رج جديد جامعي
للعمل لدى �أي م�ؤ�س�سة خا�صة وفق اخت�صا�صه.
وهذا الو�ضع �أكيد ال يو ّفر املال املطلوب ل�شراء منزل
بهدف �إن�شاء وت�أ�سي�س �أ�سرة.
ولنكن مو�ضوعي�ي�ن �أكرث حتى املهند�س �أو الطبيب
�أو املحام���ي �أو املهند�س والذي تكون خربته حوايل
� 30سن���ة ال ميكن���ه �ش���راء �شقة جي���دة يف منطقة

راقية نوع��� ًا ما تقييم ًا ل���دوره ومكانته يف املجتمع،
لأن تكلفة ال�شقة حوايل  4ماليني دوالر كحد �أدنى
يف منطقة م���ن املناطق الراقي���ة ،ولنق ّرب الفكرة
�أكرث مث���ا ًال النائب الذي ي�ت�راوح معا�شه حوايل 6
ماليني لرية فعلي���ه �أن يو ّفر معا�شه على � 100سنة
لك���ي ي�صبح لديه �إمكانية القدرة على �شراء منزل
فخ���م يف منطقة راقي���ة تليق مبن�صبه ،ف����إذا كان
هذا ال�ش���يء غري عادل لنائب فكي���ف �سوف يكون
بالن�سبة جليل ال�شباب اللبناين.
�أحمد قبالوي
()Financial Manager in a private company
العديد من الأ�شخا�ص �أ�صبحوا يفكرون �أن قدرتهم
للح�ص���ول على من���زل �أ�صبحت م���ن الأحالم ،وال
يفك���رون بها بل يفكرون ب�أم���ور معينة ال بل واقعية
�أك�ث�ر ليحققوها عو�ض ًا عن العي����ش بهذه الأوهام،
فلنق���ل �أنه يجب القيام بخطوة جت���اه غالء �أ�سعار
ال�شقق واملنازل ولكن يا ترى هل الدولة قادرة على
حتم���ل كافة تل���ك امل�س�ؤوليات ...و�أك�ب�ر دليل على
ذل���ك �إذا كانت الطبابة والتعليم وهم �أقل حاجات
الإن�س���ان الأ�سا�سي���ة لبناء املجتم���ع لي�ست مقدمة
جمان ًا �أو �شبه جمان ًا فكيف بال�سكن؟
ال بل �أي�ض ًا �إذا كان قطاع التجارة والزراعة مل توفر
الدولة لهم الدعم املطلوب لتعزيز هذين القطاعني
فكي���ف �ست�ساعد وتوف���ر الدعم لتخفي����ض الأ�سعار
و�ضب���ط ال�سوق العق���اري الذي يتعر����ض حلالة من
الفو�ضى ميكن و�صفها بكلمة واحدة هذا القطاع هو
قط���اع النعمة �أو النقمة� ،أم���ام هذا الواقع امل�أ�ساوي
الذي يعيق م�سرية جيل ال�شباب لبناء �أ�سرة.
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زيارة خاصة

زيارة خاصة
حوار :ليال ها�شم

طل���ة جدي���دة تطلقه���ا �أ�س���رة "�صيدا املجلة" حتم���ل �صفة زيارة خا�ص���ة مب�ضمونها االجتماع���ي واملعنوي ال�شامل كمحط���ة ...من املحطات
االجتماعية التي ترغب �أ�سرة جملة �صيدا اعتمادها ،بهدف الغو�ص يف غمار البحث والتدقيق ملعرفة كافة امل�شاكل التي ت�شكل هاج�س عند
املواطنني واالقرتاب �أكرث ...ف�أكرث من حقيقة الواقع واملرجتى.
كمب���ادرة ح�سن���ة لإلقاء ال�ضوء جمدداً على الواقع االجتماعي والإ�ست�شفائي والرتبوي واالقت�صادي ،مما يعزز دور الأ�سر اللبنانية يف �ش ّتى
املجاالت لبلوغ �أ�سمى درجة من درجات التقدم واالزدهار يف �سبيل جمتمع قوي يف لبنان.
م���ن ه���ذا املنطل���ق واملنط���ق ق���ام فريق عملن���ا باختيار �أ�س���رة �صيداوي���ة متوا�ضعة كمحط���ة ثالثة من حمط���ات الزيارة اخلا�ص���ة وفق املعنى
وامل�ضمون.
ً
التقينا ال�سيدة هدى يو�سف ربة منزل زوجة فواز عي�سى للإطالع منها عن كثب حول كافة �أو�ضاعها الأ�سرية اجتماعيا �أ�سوة ب�سائر الأ�سر
اللبنانية التي تعاين من �صعوبات يف م�سرية حياتها اليومية.
بطاقة تعريف
• من هي ال�سيدة هدى يو�سف؟
ع ّرف���ت ع���ن نف�سها ب�أنه���ا ال�سيدة �إ�سوة ب���كل الن�ساء
متوا�ضع���ة متعلم���ة حتب احلي���اة وهي تتمت���ع ب�صفة
�صلب���ة جعلته���ا تعي����ش وتواج���ه كل ال�صع���اب يف �آن.
حتت عن���وان ال�صرب مفتاح الف���رج (والقناعة كنز ال
يفن���ى) وربت �أوالدها على ه���ذا النهج تربية �صاحلة
من منطل���ق احرتام الذات والنف�س الب�شرية واحرتام
النا�س والتعام���ل بالطيبة والأخالق كما تغر�س النبتة
يف الأر����ض وترع���رع الأبناء يف جو م���ن املودة واحلب
واالحرتام والقناعة (على قد ب�ساطك مد �إجريك).
ال�سيدة هدى املت�أهلة من ال�سيد فواز عي�سى �أم لأربعة
�أوالد عرفت عنهم بالتتايل:
�سعي���د البكر م���ن موالي���د  1986خري���ج هند�سة وما
زال يتاب���ع حت�صيله العلمي لالرتقاء بنف�سه �إىل �أعلى
م�ستوى ودرجة من العلم.
وابنته���ا الوحي���دة �آجني م���ن موالي���د  1987خريجة
حق���وق وه���ي الآن يف مرحل���ة الت���درج للح�صول على
درج���ة حمام���ي بامتي���از حت���ى ت�ستطي���ع �أن ت�ضم���ن
م�ستقبله���ا الواع���د ،مبق���ام يلي���ق بهذه املهن���ة مهنة
املحاماة.
�أم���ا االب���ن الثاين حمم���د موالي���د  1991م���ا زال يف
املرحلة الثانوية يدر�س ق�سم االجتماع واالقت�صاد.
�أم���ا �آخر العنقود �أي االبن الثال���ث ح�سني من مواليد
 1995م���ا زال يتاب���ع حت�صيل���ه العلمي وه���و يف �صف
الربوفي���ه(  )Brevetوت�ضي���ف ال�سي���دة ه���دى يف
�سي���اق حديثها ح���ول ال�سرة وم�ستقبله���ا �أنه وبالرغم
م���ن كل ال�صعاب الت���ي تواجه �أ�سرته���ا وكل �أ�سرة يف
لبن���ان ت�ستم���ر يف مواجه���ة التحديات �إن م���ن ناحية
غالء املعي�ش���ة والكلفة الباهظ���ة للأق�ساط اجلامعية
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واملدر�سي���ة حت���ت عن���وان الكف���اح ل�ضم���ان م�ستقبل
الأ�سرة وحمايتها من التعرث املعي�شي.
كم���ا �أ�ش���ارت يف حديثه���ا �أن �إميانها ب���اهلل قوي جد ًا
وت���رى م�ستقبل �أوالدها م�شرق جد ًا فهذا �شعور كل �أم
اجتاه �أبنائها.
وترى ال�سيدة هدى يف �أ�سرتها مر�آة تعك�س ما عجزت
عن حتقيقه لنف�سها وحتب �أن تع ّو�ض عن عدم حتقيق
كل �أهدافه���ا من خالل �أبنائها .هذا ال�شعور يطمئنها
نف�سي��� ًا ويراود كل �أم حتلم مب�ستقب���ل واعد لأ�سرتها.
فنجاحهم يعني جناح ًا يل.
• هل فكرت يوماً بالعمل يف وظيفة �أو عمل
ح����ر مل�ساع����دة زوج����ك يف ت�أم��ي�ن متطلب����ات
الأ�سرة مادياً ومعنوياً؟
 -عندم���ا تزوج���ت مل �أخو�ض غم���ار البحث عن عمل

�أو وظيف���ة بالرغ���م م���ن �أنن���ي حائزة عل���ى �شهادة "
 "Businessالت���ي تخولن���ي يف تب���و�أ �أهم املراكز يف
امل�ؤ�س�س���ات اخلا�صة والعامة ولكن يف ع�صرنا املا�ضي
كان على املر�أة املتزوجة هذا الأمر �صعب جد ًا.
• معاناة الأ�سرة؟
 وق���د �أ�ضاف���ت ال�سيدة ه���دى كما ه���و معروف كل�أ�س���رة لديها ظروفه���ا اخلا�صة �س���واء �أكانت مقتدرة
مالي��� ًا �أم مل تك���ن فكل �أ�س���رة تواجه �صعوب���ات وبناء
الأ�سرة يتطلب م���ن الأم والأب التعاون وال�صرب لبناء
�أ�س���رة متينة قوية ومتما�سكة متك ّنها من جتاوز املحن
ومواجه���ة ال�صعاب لالرتق���اء �إىل امل�ست���وى املطلوب
بع���د �أن جتاوزنا مرحل���ة التق�شف لتوف�ي�ر املال لدفع
الأق�س���اط املدر�سية واجلامعية �أعتربه���ا بالن�سبة يل
�أ�صع���ب مرحلة مرت علينا ولك���ن يف الوقت احلا�ضر

جتاوزنا ه���ذه ال�ضائقة املالي���ة .بالرغم من كل ذلك
وف���رت �أن���ا وزوجي كل �سب���ل الراح���ة والعي�ش الكرمي
ومل نح���رم �أبناءنا م���ن �أي �شيء فعا�ش���وا كل مراحل
الطفولة �أ�سوة ب�سائر �أطفال الأ�سر الأخرى وبعد بلوغ
مرحل���ة ال�شباب وفرنا لهم امل�ستوى اجليد من العي�ش
الكرمي.

الرعاية ال�صحية
�أ�سرت���ي وكل الأ�س���ر بحاجة ما�سة ل�ضم���ان اجتماعي
يوفر لهم كل الرعاية والعناية ال�صحية والإ�ست�شفائية
لأن ال�صح���ة كم���ا يق���ال "العق���ل ال�سلي���م يف اجل�سم
ال�سلي���م" لذا يعت�ب�ر امل�ضمون ب����أي م�ؤ�س�س���ة ر�سمية
�أو خا�ص���ة كوديع���ة ذهب حتفظه وحتف���ظ �أ�سرته �إذا
تعر�ض �أحده���م لأي عار�ض �صح���ي ي�ستدعي العالج
الدائ���م .وبالرغ���م م���ن �أن �أ�سرتي م�ضمون���ة� ،أف�ضل
اللج���وء �إىل اجلمعي���ات اخلريي���ة واالجتماعية لأنها
ت�سهل كل �أم���ور الأ�سر من الناحي���ة الطبية والرعاية
ال�صحي���ة بعيد ًا عن الروت�ي�ن وعقدة دوائر املعامالت
والإج���راءات القا�سية التي يفر�ضه���ا الروتني لت�سهيل
وت�سيري �أمور النا�س وكافة املعامالت املطلوبة لإجراء
�أي ك�شف �صحي �أو طبي .ناهيكم عن الغالء يف �أ�سعار
الأدوي���ة التي ي�صفه���ا كل طبيب معال���ج لأن الطبيب
ي�ؤدي عمله بكل كفاءة ومناقبية و�أمانة و�إخال�ص وفق
�شرف املهنة والق�سم.
• ه����ل كان لدي����ك جتربة بالغربة؟ و�إىل �أي
بلد؟

�أجاب���ت كال مل يكن ل���دي �أي جتربة غربة عن وطني
لبن���ان و�أكدت يف حديثها �أن زوجها يحب الكفاح �أكرث
منها و�أنه �سع���ى جاهد ًا لتح�سني م�ستوى �أ�سرته وكان
دائم ًا يحاول �أن يح�صل على فيزا لل�سفر لتوفري العي�ش
الكرمي للعائلة واملال الالزم لتحقيق الطموحات ب�أقل
مدة زمنية ولكن الظروف مل ت�ساعده.
ف���كان دوري ك�أم �إىل جان���ب دور زوج���ي املخل�ص يل
ولأبنائ���ه �أ�سا�س���ي ملواجه���ة التحدي���ات وال�صعوب���ات
بالتع���اون والت�ضام���ن مع بع�ضن���ا البع����ض فتعلم منا
الأوالد هذا ال�صمود والإخال�ص حتى يتابعوا امل�سرية
من بعدن���ا بالت�ضام���ن واملحب���ة �أي�ض ًا كعن���وان �أ�سرة
اجتماعي���ة ت�ش���ارك الأ�س���ر الأخرى يف بن���اء جمتمع
قوي.

الهوايات
ال �أخفي���ك �سر ًا �أح���ب م�شاهدة التلفاز كث ً
�ي�را و�أحب
برنام���ج على قلب���ي برنامج الف�ساد لغ���ادة عيد الذي
يعر�ض على حمطة  NTVلأن موا�ضيع هذا الربنامج
الناج���ح واقعي���ة ومنطقي���ة تداف���ع في���ه ع���ن م�شاكل
وهم���وم النا����س وكان له الأث���ر الطي���ب يف نفو�س كل
النا����س والر�أي العام كما �أتاب���ع برنامج فتافيت الذي
يتح���دث عن فن الطب���خ ويلقي ال�ضوء عل���ى دور الأم
كربة من���زل كيف تدي���ر وترعى �ش����أن العائلة من كل
النواحي ال�صحية والغذاء والنظافة والرتتيب و�إعداد
امل�أكوالت ال�شهية والتح�ضري اجليد ال�ستقبال الأقارب
والأهل على موائد تلي���ق بقيمة ال�ضيوف .كما �أ�شاهد
الأفالم الكوميدي���ة والأجنبية ومن هواياتي ال�سباحة

وح���ب املعرفة واالطالع عل���ى الإنرتنت لأنه ي�سمح يل
باكت�شاف كم هائل من املعلومات واحلقائق اجلديدة
واملفيدة.
ف�أم���ا بالن�سبة للمطرب�ي�ن ف�أحبهم �إىل قلب���ي الفنانة
(�ألي�س���ا) والفنان���ة (جن���وى كرم) والفن���ان (فار�س
كرم).
• �صورة م�ستقبل الأ�سرة؟
 �أكيد �أنني �أمتنى لهم النجاح وحتقيق كل طموحاتهمالتي نا�ضلنا طوي ًال من �أجلها بال�صرب والكفاح.
كم���ا �أ�شارت ال�سيدة ه���دى يف حديثها ب�أنها تتمنى �أن
يحظى كل �شاب وفتاة من �أ�صحاب الكفاءة وال�شهادات
العالي���ة بالعم���ل يف امل�ؤ�س�س���ات الر�سمي���ة واخلا�ص���ة
بعيد ًا ع���ن الوا�سطات والتدخ���ل لأن الوا�سطات تعيق
م�ستقبل ال�شباب الطموح و�صاحب الكفاءة الذي يوفر
للم�ؤ�س�س���ات اخلا�صة والعامة �أف�ضل الأداء املهني من
كل النواحي ويف كل القطاعات االقت�صادية والرتبوية
واقت�صاد ومال و�سياحة و�صناعة ومهن ت�سهم يف بناء
وطن يليق بالوطن الغايل لبنان.
ً
لأن التدخ���ل بالوا�سط���ة للتوظيف بعي���دا عن الكفاءة
وو�ض���ع الرجل املنا�س���ب يف املكان املنا�س���ب قد يعيق
�أداء بع����ض دور امل�ؤ�س�س���ة اخلا�ص���ة �أو الر�سمية الذي
بدوره ينعك����س على ت�سهيل وت�سي�ي�ر معامالت النا�س
وق���د يعر�ض �أمور النا�س يف بع�ض الأحيان �إىل الوقوع
يف �أخطاء ج�سيمة� .إذ ًا فما هي قيمة الذكاء والكفاءة
والعلم �إن مل ت�ستغل هذه القيم الفنية واملعنوية يف بناء
الوطن من خ�ل�ال التفاعل والأداء و�إنعا�ش امل�ؤ�س�سات
لأن���ه يف �أكرث الأحيان تفر����ض املح�سوبيات والوا�سطة
�أ�شخا����ص لتوظيفهم وت�سليمهم مراكز ح�سا�سة بعيد ًا
عن اخل�ب�رة والعلم والكفاءة مما ي����ؤدي �إىل ظلم يف
حتقي���ق طموح���ات املتفوق�ي�ن وامل�ؤهلني بتب���و�أ مراكز
ومهن عالية وحترم الوطن من خربة �شبابه املتعلمني
واملثقفني الأمر الذي يفر�ض على جيل ال�شباب املتعلم
و�صاح���ب الكفاءة وامل�ؤه�ل�ات العلمية �إىل البحث عن
الهج���رة واالغرتاب لتوف�ي�ر العي�ش الك���رمي وحتقيق
طموحات���ه و�أمله يف احلياة .ن�ش���دد يف ختام احلديث
عل���ى العدال���ة يف توفري فر����ص العمل للجمي���ع بدون
متييز.
يف اخلت���ام �شكرت ال�سيدة ه���دى �أ�سرة جملة �صيدا
على منحها فر�صة التعبري عن ر�أيها ب�صراحة كمنرب
�صي���داوي يط���ل م���ن خالل���ه كل مواط���ن وكل �أ�سرة
للتعب�ي�ر ب�صراحة و�ص���دق عن معاناته���ا وق�ضاياها
حل���ث امل�س�ؤول�ي�ن واملعني�ي�ن على اتخ���اذ الإجراءات
الالزمة لدعم الأ�سر يف لبنان.
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املراهقة
بني الطفولة و�سن الر�شد ،املراهقة مرحلة �أ�سا�سية
وم�صريية تظهر لت�ستقطب كل االهتمامات حتديد ًا
يف م���ا يتعلق باالنحراف���ات الت�صرفي���ة وال�سلوكية
الب���ارزة .تتميز ه���ذه املرحلة بتح��� ّوالت وتغيريات
ج�سدية -نف�سي���ة  .pshychologiqueوخامتتها
يتع���رف عليه���ا م���ن خ�ل�ال الت�أقل���م االجتماع���ي
والثق���ايف  .socio-culturelleه���ذه احلقبة من
النم���و يف عمر الإن�س���ان �شهدت تغ�ي�رات مهمة يف
نهاية الألف الثاين وبداية الألف الثالث ،ف�أ�صبحت
ه���ذه املرحلة ت�أخذ مداها فعلي��� ًا من حياة العائلة،
ومل تع���د تقت�ص���ر عل���ى �سن�ي�ن مع���دودة .امت���داد
ه���ذه املرحلة مرتبط ب�ش���كل حمتّم بزي���ادة �سنني
الدرا�س���ة وبالأو�ض���اع العائلية الت���ي باتت حتت�ضن
الأبناء حت���ى �سن مت�أخرة من الن�ض���وج بت�أثري من
الأو�ضاع االقت�صادية و�ضيق فر�ص العمل .كل ذلك
يق���ف حاجز ًا فيت�أخر ال�شب���اب عن الدخول الفعلي
يف احلي���اة العملي���ة من حيث املب���د�أ يبقى ال�شباب
حمت�ضن يف عائالته���م �إىل �أن يتي�سر لهم �إمكانية
ت�أكيد الذات العملية واملهنية واالجتماعية.
لذلك ف�إن العالقة ب�ي�ن املراهق والأهل قد تغريت
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وتبدلت ب�شكل ملمو�س وذلك ب�سبب ت�أثري العادات
اجلدي���دة والتق���دم التكنولوجي وانفت���اح ال�شعوب
والثقاف���ات عل���ى بع�ضه���ا البع����ض ،حت���ررت من
املمار�سات ال�سلطوي���ة واملحبطة يف بع�ض الأحيان
ل���كل م���ا ي�سم���ى بالتقالي���د وااللتزام���ات العائدة
للع���ادات املتع���ارف عليها� .أ�صبحت ه���ذه العالقة
ت�أخ���ذ بع�ي�ن االعتب���ار وب�ص���ورة �أو�ض���ح نف�سي���ة
و�شخ�صي���ة املراه���ق معتم���دة على مبد�أي���ن هما:
اح�ت�رام حرية املراهق وع���دم التغافل عن رغباته
اخلا�صة.
باملقاب���ل �أخذ املراه���ق االعتماد عل���ى نف�سه �أكرث
م���ن االعتماد على الرا�شدي���ن .هذا ما يدعم لدى
ال�شب���اب ال�صاع���د ال�شع���ور باال�ستقاللي���ة ويخلق
بالت�س���اوي م���ع هذا ال�شع���ور املطالب به ج���و ًا �أقل
�أم���ان وا�ستق���رار .بغ�ض النظر ع���ن كل املطالبات
امللحة وال�صراعات احلادة �أحيان ًا يف �سبيل حتقيق
اال�ستقاللي���ة الفردي���ة فاملراه���ق يحف���ظ للعائلة
دورها الأ�سا�سي ويطالب الأهل مب�س�ؤولية االلتزام
يف م���ا يخت����ص بت�أم�ي�ن العل���م والتح�ض�ي�ر الت���ام
للدخول �إىل معرتك احلياة ويف كل ما ي�ساعد على

تحقيق
اعداد :ليال ها�شم

ت�أهيل���ه لك�سب مكان معرتف ب���ه �إن على ال�صعيد
العملي �أو االجتماعي.
للأهل والعائلة دورهما الذي ال غنى عنه فما مييز
مرحلة املراهقة �أ�سا�س ًا هو ال�سعي اجلدي لتحقيق
الذات يف �سبيل التنعم باحلرية الذاتية.
�إن اكت�س���اب احلري���ة ال يت���م �إال بت�أم�ي�ن ال�شروط
الثالثة ال بدي���ل عنها يف حياة املراهق و�إال حت ّولت
فك���رة احلرية �إىل تف ّلت وانح���راف نحو كل جديد
وق���دمي يف �صميمه انحرافات ع���دة يكون املراهق
�ضحيتها.
ثالثة �شروط الكت�ساب احلرية:
 -1احلرية تكت�سب بف�ضل الرتبية ال�سليمة ،الرتبية
التي ت�أخذ بعني االعتبار �شخ�صية ،منو ومتطلبات
مرحل���ة املراهق���ة فتحت�ضن التط���ورات امل�ستجدة
الت���ي تطبع ه���ذه املرحلة ب�ص���ورة ف ّعال���ة وترافق
بتف ّهم التغريات والتطلعات .وهذه التغيريات ال بد
تتج�سد من خالل ال�صراعات والت�شنجات
م���ن �أن ّ
الت���ي من �ش�أنها �إف�ساح املجال �أمام املراهق لعي�ش
خرباته ال�شخ�صية وت�أكيد ذاته.
 -2التماه���ي � L'identificationش���رط ث���انٍ

ونقطة انطالق جوهرية لتحقيق احلرية ،احلاجة
املا�س���ة ملثال يقتدى به يطبع املراهق بطابع ال�سعي
الكت�س���اب اال�ستقاللية واملطالبة بالتغيري وبالتايل
فه���و يرف�ض كل م���ا يتعار�ض مع ه���ذا املثال الذي
جذبه ف�أ�صبح جزء ًا ثمين ًا من حياته ،تبقى الأمنية
�أن يتواجد هذا املثال داخل العائلة يعني ذلك �أحد
الوالدي���ن �أو الأق���ارب في�سهل بالت���ايل مرور هذه
املرحل���ة من دون الكثري م���ن الأزمات ذلك بف�ضل
امل�ساهم���ة العملية وال�شهادة اليومية جلعل املبادئ
والقي���م حقيق���ة معا�شة ولي�س فق���ط كالم ًا ينا�شد
به.
 -3الكت�س���اب احلرية �ش���رط ثال���ث يتمحور حول
اكت�ساب املمنوعات الأ�سا�سية التي يجب ت�أكيدها.
فاملمنوع���ات يف ه���ذه املرحلة ملحة م���ن �ش�أنها �أن
ت�ؤكد املرجعيات واملبادئ والقيم التي ي�ستند عليها
املراه���ق خلو����ض كاف���ة التغي�ي�رات امل�ستجدة هي
مبثابة حزام �أمان ال���ذي ب�صورته الظاهرية يق ّيد
�إمن���ا فعلي ًا يك�سب ال�شع���ور بالأمان ويعطي الوقاية
واحلماية.
�شروط ثالثة الكت�ساب احلرية ولتحا�شي الرف�ضية
ت�ضمن للأهل وللمراهق تكوين ال�شخ�صية ال�سليمة
واالنخراط االجتماعي املميز بتفاعله.
فبق���در م���ا متر ه���ذه املرحلة م���ن دون الكثري من
الأزمات ال�صاخبة التي من �ش�أنها �أن ت�ؤذي وت�ش ّوه
احلقيقة ه���ذا التطور والنمو بالق���در ذاته ي�صبح
املراهق �إن�سان ًا را�شد ًا م�س�ؤو ًال وم�ستق ًال.
فم���ن املالح���ظ �أن يف هذه املرحلة يك���ون املراهق
�سري���ع الت�أث���ر والغ�ضب وذلك م���ن دون �أن يعرف
يف غال���ب الأحيان ملا هو على ه���ذه احلالة رغبات
متناق�ض���ة جتتاحه فهو يرغب بعدم التبعية للأهل
من ناحية ومن ناحية �أخرى يخاف من اال�ستقاللية
واالعتم���اد عل���ى ال���ذات ،تزعج���ه معامل���ة الأهل
املتقلبة فحين ًا يعاملونه كطفل وحين ًا �آخر يعاملونه
ك�إن�س���ان را�شد ونا�ضج في�أت���ي ت�صرف الأهل غري
متنا�سب ومتناغم.
فم���ن الطبيع���ي �أن يتح���دى املراه���ق القوان�ي�ن
والأنظمة املتفق واملتع���ارف عليها ،خ�صو�ص ًا لأنها
تتعلق مب���ن يطالب به���ا وهم الأه���ل ،مهمة الأهل
الرتبوي���ة والأ�سا�سي���ة يف ه���ذه املرحل���ة تكم���ن يف
م�ساع���دة �أوالدهم لتغي�ي�ر اعتباراتهم ال�شخ�صية
جتاه القوان�ي�ن والأنظمة واالنتقال بهم من مرحلة
اخل�ض���وع للقوان�ي�ن على �أنه���ا مفرو�ض���ة من قبل
الأه���ل �إىل م�ست���وى �أن ت�صب���ح القوان�ي�ن نظام��� ًا
�شخ�صي ًا للمراهق.

هذا االنتقال يتطلب الكث�ي�ر من املناق�شة واحلوار
والتعلي���م لدف���ع املراه���ق �إىل امل�شارك���ة يف و�ض���ع
الأنظم���ة والقوانني الت���ي ت�ساهم ع���ادة يف �إيجاد
احلل���ول للم�شاكل املطروح���ة ،فم�شاركته بالنقا�ش
والتفتي����ش مع الأهل على �إيج���اد احللول للم�شاكل
والإن�ص���ات لر�أيه كل هذا يع���زز احلوار بني الأهل
واملراهق.
م���ع بداية مرحل���ة املراهقة يح�ص���ل املراهق على
�أغلب الأجوبة وخ�صو�ص��� ًا املتعلقة منها بالنواحي
اجلن�سي���ة يراف���ق كل ذل���ك اكت�ش���اف للتط���ورات
امل�ستجدة على تكوين ج�سده ومنوه.
م���ن هن���ا ال عج���ب �إذا ما حمل���ت �أ�سئل���ة املراهق
وتطلعات���ه موا�ضيع �أخرى من خ�ل�ال التفتي�ش عن
معلوم���ات يطرحها على غريه م���ن املراهقني حول
مو�ضوع���ات متعددة كمثل عالق���ة احلب ،الدخول
يف �س���ن الر�شد والنمو ال�شخ�ص���ي يف �سبيل تثبيت
الهوية اجتماعي ًا وجن�سي ًا.
فاملراهق يرغب باحلديث واحلوار مع �أهله �إذا ما
�شعر ب�أنه �سيعامل كرا�شد ال كطفل ال ر�أي له.

تدخ���ل يف عملية التفتي����ش �أي�ض ًا ،تخت���ار �شخ�ص
مرغ���وب فيه وهذا ما يعطيها قيمة �أكرب واعرتاف
علني بوجودها.
ال ب���د م���ن التنوي���ه �إىل �أن الأنث���ى تتخل���ى ع���ن
ذاته���ا حم���ور
ا�ستقالليتها كي جتعل
اهتم���ام الآخ���ر به���ا عندم���ا يتح���ول �ضعفه���ا،
ح�سا�سيتها وخوفها �إىل مواطن قوة وجاذبية �أثناء
تفتي�شها على ال�شريك الآخر.
فم���ن املهم �أن يكون الأهل واملربني يف هذه املرحلة
متيقظني ومتفهمني ،فبقدر ما يكون املراهق �أكرث
راح���ة و�أمان��� ًا ويتخ���ذ �أهل���ه �أ�صدقا ًء ل���ه وبالتايل
تزداد ثقته بنف�سه.

متت���از احلي���اة العاطفي���ة عن���د املراه���ق بالرغبة
الدائم���ة يف اكت�شاف الآخ���ر والتفتي�ش عن الذات
وت�أكيده���ا والتفتي����ش ع���ن الآخري���ن للإح�سا����س
بقيمة الوجود .فبالن�سبة للمراهق �أن اخلطوة نحو
احلب يعرتيها ال�شع���ور باحلرية واحلوار مبو�ضوع
احل���ب يلفه الإحراج وخ�صو�ص ًا يف ما يت�ضمنه من
مو�ضوعات �أخرى كاجلن�س واللذة.
يف ه���ذا امل�ضمار بال���ذات �أثبت���ت الإح�صاءات �أن
 %50م���ن املراهقني تعرفوا على �شعور احلب الأول
يف عمر � 18سنة و %35منهم خا�ضوا جتربة احلب
الأوىل ما بني � 17-16سنة
الرجولية عند املراهق يف عمق تفكريه ومن خالل
م���ا تعلمه تكمن يف املقدرة عل���ى فر�ض الذات ويف
املدافع���ة ع���ن احلق���وق واملطالبة به���ا ويف التمتع
بالنج���اح يف �أي م�ضم���ار م���ن م�ضام�ي�ر احلي���اة
حي���ث ميكنه �أن ي�ب�رز قدرات���ه فال�ش���اب ي�ستعمل
قوت���ه ومواهبه لكي يلفت نظ���ر الأنثى التي �ستكون
م�ص���در لذته والتي �ستعطي معن���ى لوجوده حينئذٍ
ي�سع���ى المتالكه���ا �أم���ا بالن�سبة للإن���اث تكمن يف
املق���درة على �أن تكون مرغوب���ة املع�شر جذابة من
الناحية اجل�سدي���ة مرتاحة بعالقاتها ال�شخ�صية،
ناعم���ة ومهتمة حلاج���ات الآخر وبالرغ���م من �أن
الظاه���ر يرتجم بانتظاره���ا ملب���ادرة ال�شاب فهي
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مناسبات

كرمت املطارنة "عودة وكفوري وحداد ون�صار"
ملنا�سبة عيد �شفيعهم "مار اليا�س"

وطن و�إميانٍ يزرعون املحبة
بهية احلريري:حملوا ه ّم لبنان واللبنانيني  ..رجا َل ٍ

اعت�ب�رت رئي�سة جلن���ة الرتبية والثقاف���ة النيابية
النائب بهية احلريري ان الوطن هو فوق ال�سيا�سة
وامل�صالح ال�ض ّيقة وفوق الع�صبيات والغرائز ،و�أن
هذا هو الأ�سا�س الذي بقي �صامد ًا يف وجه الرياح
���ي
العاتي���ة والإحت�ل�االت لأنّ لبن���ان وط���نٌ حقيق ٌّ
ونهائ���ي وجلميع �أبنائه من���ذ �أن كان..وقالت :لقد
عرفن���ا الإغتيال ال�سيا�سي ب���ك ّل �أ�شكاله وجت ّرعنا
الأم��� ّر من امل���ر بالإغتي���ال ال�شخ�ص���ي ،فلم نهن
ومل نخ���ف من �إكم���ال م�سريتنا ومل ن�ض ّي���ع �إتجّ اه
ال�سبي���ل يف م�صري الوطن ووحدته م���ع ك ّل �أبنائه
ّ
وبك ّل ت�شكيالته وك ّنا الأ�ش��� ّد حر�ص ًا على عالقات
لبنان مع حميط���ه و�أ�شقائه  ..ومل نخطئ يوم ًا يف
حتديد �أعدائه  ..و�سنبقى نعمل ليبقى لبنان وطن
الر�سال���ة والأخ��� ّوة والوح���دة والعي����ش الإ�سالمي
امل�سيحي امل�شرتك � ..سيد ًا  ..حر ًا  ..م�ستق ًال ..
كالم احلري���ري ج���اء خالل حف���ل الغ���داء الذي
�أقامت���ه يف جمدلي���ون تكرمي���ا ملرتبولي���ت بريوت
للروم الأرثوذك����س املطران اليا�س عودة ومطارنة
�صي���دا" للروم الكاثوليك اليا����س حداد ،واملوارنة
اليا�س ن�صار والأرثوذك�س اليا�س كفوري " ملنا�سبة
عيد �شفيعهم مار اليا�س.
ح�ض���ر احلفل :الن���واب "علي ع�س�ي�ران ،مي�شال
مو�سى ومي�ش���ال احللو" ،مفتي �صي���دا واق�ضيتها
ال�شيخ �سليم �سو�س���ان ،مفتي حا�صبيا ومرجعيون
ال�شي���خ ح�س���ن ديل ،مطران �ص���ور للموارنة �شكر
اهلل احل���اج ،العالمة ال�سيد ه���اين فح�ص ،ممثل
الرئي����س ف����ؤاد ال�سني���ورة مدي���ر مكتب���ه ط���ارق
بعا�ص�ي�ري  ،رئي�س بلدية �صي���دا املهند�س حممد
ال�سع���ودي ،النائب���ان ال�سابق���ان " بي���ار �سرحال
وجورج جن���م ،الرئي�س العام للرهبانية املخل�صية
الأر�شمندري���ت ج���ان فرج ،ممثل املط���ران �سليم
غزال امي���ل ا�سكندر ،حمافظ اجلن���وب بالوكالة
نق���وال بو�ضاه���ر ،قائ���م مق���ام مرجعي���ون و�سام
احلايك ،امل�س�ؤول ال�سيا�س���ي للجماعة اال�سالمية
يف اجلن���وب ب�سام حمود ،الق�ضاة "ح�سني �شاهني
(ممثل النيابة العامة يف اجلنوب) ،منيف بركات
(قا�ضي التحقيق الأول يف اجلنوب) خالد عبد اهلل
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(املحامي العام اال�ستئن���ايف يف اجلنوب) ون�سيب
ايليا " ،ممثل نقابة املحامني يف اجلنوب املحامي
حمم���د �شهاب ،قائد منطقة اجلنوب االقليمية يف
ق���وى الأمن الداخل���ي العميد من���ذر الأيوبي� ،آمر
�سري���ة درك �صيدا العقيد ناج���ي امل�صري ،مدير
مكتب خمابرات اجلي�ش اللبناين يف �صيدا العقيد
مم���دوح �صعب� ،آمر مف���رزة اجلن���وب الق�ضائية
العقي���د يو�س���ف ابو خلي���ل ،رئي�س ف���رع املعلومات
يف اجلن���وب العقيد عبد اهلل �سلي���م � ،آمر ف�صيلة
درك �صي���دا الرائ���د �سامي عثم���ان ،رئي�س مكتب
مكافح���ة املخ���درات االقليمي يف اجلن���وب الرائد
هرني من�صور ،رئي�س غرف���ة التجارة وال�صناعة
والزراع���ة يف �صي���دا واجلن���وب حمم���د الزعرتي
ونائب���اه "رئي����س جتمع �صناعي���ي اجلنوب حممد
ح�س���ن �صال���ح ومنري الب�س���اط"  ،رئي����س جمل�س
ادارة ال�سوق احلرة حمم���د زيدان ،رئي�س جمعية
جت���ار �صيدا عل���ي ال�شريف  ،رئي����س جمعية جتار
جزي���ن ط���وين رزق ،قن�ص���ل �ساحل الع���اج ر�ضا
خليفة  ،رئي�س رابطة اطباء �صيدا الدكتور ه�شام
ق���دورة ،مدير ع���ام م�ؤ�س�سة احلري���ري يف لبنان
م�صطف���ى الزع�ت�ري ومدي���ر امل�ؤ�س�س���ة يف �صيدا
حمي���ي الدين القطب ولفيف م���ن الآباء وامل�شايخ
وح�شد كبري من ر�ؤ�س���اء بلديات وخماتري مناطق
�صي���دا و�ش���رق �صيدا وجزي���ن وعدد م���ن ر�ؤ�ساء
وا�صحاب امل�ست�شفيات وممثلون عن جلنة املتابعة
للقوى والف�صائل الفل�سطينية واللجان ال�شعبية يف
خميم عني احللوة وجمع من املدعوين .

احلريري
أرحب بكم يف
وجاء يف كلم���ة النائب احلري���ري ّ � :
ه���ذا اليوم الوطني الذي نلتق���ي فيه �أه ًال و�أ�شقا ًء
و�أخ���و ًة  ..و�أ�صدق���اء يف الوطن وامل�ص�ي�ر لنو�صل
احلا�ض���ر باملا�ض���ي ليك���ون �أ�سا�س ًا مل�ستقب ٍ���ل يليق
بت�ضحي���ات �أهلن���ا ،ويك���ون مث���ا ًال لتل���ك امل�سرية
الطويل���ة من الأخ ّوة ..وال ّتع���اون والإرادة الوطنية
ال�صلب���ة لأبناء الوطن الواح���د والعي�ش الواحد ..
يف مواجه���ة نزاعات امل�صال���ح وجنونها التي دفع

اللبنانيون ثمنها غالي ًا ،يوم �سيطرت الغرائز على
العقول وامل�صالح على ال�سيا�سة  ،فانهارت الدولة
مب���ا ه���ي من���وذ ٌج لتط��� ّور العالق���ات الإجتماعية
وال�سيا�سي���ة والإقت�صادي���ة لأبن���اء الوطن الواحد
� ..أف���راد ًا وجماعات و�أرا ًء ت�سع���ى جميعها ملا فيه
خري الوط���ن والإن�س���ان  ..تط ّور ًا وعمران��� ًا وعلم ًا
ومعرف��� ًة و�أمن��� ًا وا�ستق���رار ًا  ،نع���م �إ ّن���ه لي�ش ّرفنا
الي���وم �أن ُنحيي هذا الي���وم الوطني  ..حيث ي�سمو
الوط���ن فوق ال�سيا�سة وامل�صال���ح ال�ض ّيقة  ..وفوق
الع�صبيات والغرائز ،وهذا هو الأ�سا�س الذي بقي
�صامد ًا يف وجه الرياح العاتية والإحتالالت  ..لأنّ
حقيقي ونهائي وجلميع �أبنائه منذ �أن
لبنان وطنٌ
ٌّ
ّ
كان ،و�إ ّن���ه لي�شرفني �أن �أحتف���ل معكم اليوم بعيد
م���ار اليا�س ،وب�أ�صحاب ال�سي���ادة املطارنة اليا�س
ح���داد ،اليا�س ن�صار واليا�س كفوري الذين حملوا
هم لبنان واللبناني�ي�ن من خالل م�سريتهم
دائم��� ًا ّ
الرعوي���ة الطويل���ة وكان���وا رج َ
���ن و�إمي���انٍ
���ال وط ٍ
يزرعون املحبة والأخ ّوة يف ك ّل اتجّ اه ،و�صيدا التي
كان���ت دائم ًا املدين���ة النم���وذج يف ك ّل �شيء والتي
نعت��� ّز ب�أهلها وب�أخالقهم وح ّبه���م وت�ساميهم فوق
ال�صغائ���ر والأحقاد  ..وما كانوا يوم ًا روا َد فتن ٍة �أو
ّ
ً
َ
وتقى وانفتاح
مي
�
إ
أهل
�
ا
دائم
كانوا
���ل
ب
ب
تع�ص
ّ ٍ
���انٍ ً
عل���ى �إخوانهم يف الوطن وجوارهم يف ك ّل الأوقات
واجب  ..وما
والأزمات ..وما تخ ّلفوا يوم ًا عن �أدا ِء ٍ
قطع���وا يوم ًا حب���ل و ٍّد ورحم ٍة و�أخ��� ّوة مع ك ّل لبنان
� ..أردن���ا ه���ذا اليوم �أن يك���ون يوم ًا وطني��� ًا رفيع ًا
ال�صغائر والأحقاد والإفرتاءات ..
لن�سم���و به فوق ّ
ال�سبي���ل الوحيد لنحافظ على �سلمنا
لأنّ ذلك هو ّ
الأهلي وا�ستقرارنا  ..ومن خالل عي�شنا امل�شرتك
ووحدتنا ن�ستطي���ع �أن نوا�سي �أهايل مئات الألوف
م���ن اللبنانيني الذي ذهبوا �أبريا ًء طاهرين ،لي�س
لذنب اقرتفوه  ،بل كانوا �ضحايا ل�سيا�سات جمنونة
ٍ
ُ
وغري م�س�ؤول���ة ..ز ِهق���ت الأرواح  ..و ُد ّمرت املدن
..و ُق ّطع���ت الأو�ص���ال  ..وما بقي لبن���ان �إ ّال بف�ضل
�أبنائه امل�ؤمنني بوطنهم وبوحدتهم  ..حيث �صمدوا
يف �إميانهم ويف علمه���م وعملهم  ..وما �أعيد بناء
إرادات وطنية �شغوفة
لبنان وحتري���ره �إ ّال بف�ض���ل � ٍ

موحد ًا  ..ناه�ض ًا  ..قوي ًا  ..معافى ..
ل�ت�رى لبنان ّ
ولق���د عرفنا مع الرئي�س ال�شهي���د رفيق احلريري
ويف م�سريت���ه الكث َري الكثري مما يبع���ث على ال ّثقة
بال ّنف����س والوطن  ..ويزرع الأم���ل من خالل �أبناء
لبن���ان التّواقني للوحدة والعم���ل والإنتاج واحرتام
حري���ة الفرد والإن�سان  ..وبالعلم والتّنور واحلرية
ا�ستطعن���ا �أن نتج���اوز ك ّل �أ�ش���كال الإبتزازات من
قب���ل الذي���ن كانوا يقف���ون عائق ًا يف وج���ه م�سرية
ال�سل���م الأهلي  ..وبناء الدول���ة ..وحتقيق الوحدة
 ..لن�ش���ارك ك ّل اللبناني�ي�ن يف حتري���ر �أر�ضه���م..
وا�ستع���ادة دولته���م و�سيادته���م  ..وعرفن���ا �أي�ض ًا
الإغتي���ال ال�سيا�سي بك ّل �أ�شكاله  ..وجت ّرعنا �أي�ض ًا
الأم��� ّر من املر بالإغتيال ال�شخ�صي  ..فلم نهن ..
ومل نخف من �إكم���ال م�سريتنا  ..ومل ن�ض ّيع �إتجّ اه
ال�سبي���ل يف م�صري الوطن ووحدته م���ع ك ّل �أبنائه
ّ
ؤ�س�سات ..
� ..أفراد ًا  ..و�أحزاب��� ًا  ..وطوائف ًا  ..وم� ٍ
وبك ّل ت�شكيالته  ..وك ّنا الأ�ش ّد حر�ص ًا على عالقات
لبنان مع حميط���ه و�أ�شقائه  ..ومل نخطئ يوم ًا يف
حتديد �أعدائه  ..ول�سنا هنا لنتح ّدث يف ال�سيا�سة
يف ه���ذا الي���وم الوطني اجلام���ع � ..إ ّال �أ ّننا وخالل
هذا اليوم املب���ارك التكرميي لأ�صح���اب ال�سيادة
الأفا�ض���ل  ..وبح�ضوركم الكرمي  ..ن�ؤ ّكد مع ًا على
�أ ّنن���ا �سنبقى نعم���ل ليبق���ى لبنان وط���ن الر�سالة
والأخ��� ّوة والوح���دة والعي����ش الإ�سالم���ي امل�سيحي
امل�شرتك � ..سيد ًا  ..حر ًا  ..م�ستق ًال ..
					
العالمة فح�ص
و�ألقى العالمة ال�سيد هاين فح�ص كلمة اعترب فيها
�أن الإعت���دال هو احلل وهو لبن���ان  ،و�أن االعتدال
ه���و امل�ستقبل  ..وهو احلق واحلقيقة وهو املنت�صر
 ..وقال :هذا امل�شهد هو �أجمل ما ميكن �أن ي�شاهد
يف لبنان لأنه ي�شب���ه لبنان  ،ولبنان ي�شبهه  .وهذا
الت�شويه ال���ذي يتم نحن جنمله ونعيده اىل و�ضعه
 ..ه���ذا عاب���ر  ..بينما جم���ال لبن���ان ثابت تتغري

عليه كل الأمور وكل الأ�شياء والوجوه ويبقى لبنان
الر�سال���ة  ..الر�سالة التي نكتبه���ا و�سنبقى نكتبها
مهما �ص���ودرت �سنو�صله���ا  ..لأن العامل ينتظرها
 ..م���ن هن���ا  ،من ه���ذا البي���ت الكب�ي�ر بال�سيا�سة
وعامل الأعمال  ،الكب�ي�ر برمزية ال�شهيد ال�شاهد
 ،ورمزي���ة اخللف ال�صالح  ،ورمزية �أمنا � ،أختنا ،
ابنتنا ..والتي نح���ن فالحون ن�أتي اىل هذا البيت
ونخاف من حجمه  ،وعندما ندخل نن�سى احلجم
 ،ونذه���ب اىل معن���ى ه���ذا البي���ت  ،ه���ذا املعنى
متع���وب عليه  ..ه���ذا املعنى جنح  ،لك���ن ذاكرته
ال زالت مع الفق���راء  ،مع فل�سطني  ،مع املخيمات
..ال زالت م���ع العلم الذي ح�صلت���ه بتعب وب�شقاء
وب�ش���ح على النف�س  ..وبك���رم على العلم  ..والعلم
حماي���د  ..العلم �ش�أن الهي حقيقي  ،فهذا اقرتاب
م���ن اهلل � ...أم���ا اليا�س���ات ( جم���ع اليا�س) هذا
اجلمع اجلميل  ،هذه املنا�سبة الرائعة على �شرف
القدي����س وبركته  ،وكل قدي�س مهم���ا كانت هويته
يذكرن���ا كل ال�صاحل�ي�ن يف الدني���ا  ،يذكرن���ا بكل
اهل اخلري  ،فمهم كث�ي�را �أن نرى القدي�س اليا�س
بوج���وه "اليا�سات"  ،هذا يطمئننا  .نحن نعرفكم
ونعرف ك���م تعملون ونع���رف كم انت���م حري�صون
عل���ى ال�شراك���ة  .وبر�أيي �أن هذا تك���رمي لنا فيكم
 ..وان���ا اخرتت ان اك���ون الآن -لي�س مازحا -قلت
له���م انا اي�ضا ا�سمي اليا����س  ،على الأقل الرمزي
 ..جمي���ل ج���دا يا �سيدنا �أن نلتب����س ببع�ضنا  ،وان
تلتب����س في���ي والتب�س في���ك  ..وهذا لي����س اعتداء
عل���ى حقيقتك وانتمائك وال اعتداءا على حقيقتي
وانتمائي  .ه���ذا االلتبا�س جميل  ..بهذا االلتبا�س
نبني لبنان املتعدد الواحد  ،املركب اجلميل املفيد
النم���وذج الذي نح���ن مطالبون به دائم���ا  .وكلما
ازدادت �أ�سب���اب الفتنة ومظاهره���ا كنا مطالبني
�أك�ث�ر وكان���ت احلاجة الين���ا �أك�ث�ر  .الإعتدال هو
احلل  .االعتدال هو لبنان  ،االعتدال هو امل�ستقبل
 ..االعت���دال هو احلق واحلقيقة وه���و املنت�صر ..

هذه من عالم���ات انت�صار االعتدال � ..شكرا لكم
جميعا .

املطران كفوري
وحتدث املطران اليا�س كفوري لأن اعيادنا يف لبنان
 ،الأعياد الدينية هي اعياد وطنية اي�ضا وهي وطنية
بامتي���از  ،لأنه���ا جتمع  .وقال :ال ب���د من كلمة �شكر
من اعماق القلب لل�سيدة الفا�ضلة الدكتورة بهية ..
عل���ى هذه املبادرة التي مل ي�سبق ان ح�صل مثلها يف
�صيدا على الأقل ويف لبنان عامة وللعام الرابع على
التوايل  ،وهذا لي�س بغريب يا احباء لأن اعيادنا يف
لبنان ،الأعياد الدينية هي اعياد وطنية اي�ضا وهي
وطنية بامتياز  ،لأنها جتمع  .مار اليا�س كان جلميع
النا����س مل يفرق  ،وما ميز �سريت���ه �أمران بني امور
اخرى  :الأول وقوفه بكل جر�أة يف وجه امللك الظامل
وامللكة ال�شريرة  ،ووقوفه اىل جانب االن�سان الفقري
امل�سكني الذي ا�ستوليا على حقله وكانت النتيجة ان
هل���كا �شر هالك  ...منذ ح�ض���رت اىل هذه املدينة
ايها الأحباء الحظت فيه���ا نكهة خا�صة هي النكهة
احلريري���ة  ،واليوم مبادرات ال�سيدة بهية مبادرات
ممي���زة  ،كل ي���وم تطالعن���ا مببادرة جدي���دة  ،وكل
يوم جت���دون �شيئا جديدا يف �صي���دا  .و�آخر مبادرة
كانت انه���ا ان�ش�أت مع �أخي �سي���ادة املطران اليا�س
ح���داد حديقة العي����ش امل�شرتك  ..الأعي���اد الدينية
والر�س���االت ال�سماوية وجدت لتجم���ع النا�س  ،هذا
همن���ا �أن يجتم���ع اللبناني���ون عائل���ة واح���دة ح���ول
خدم���ة وطنهم  .وال بد ونح���ن يف هذه املنا�سبة ويف
هذه ال���دار الكرمية اال �أن نذك���ر باخلري والعرفان
الرئي����س ال�شهيد رفيق احلري���ري رحمة اهلل عليه .
و�شك���را خا�صا لأخي الكبري �سي���ادة املطران اليا�س
ع���ودة ال���ذي ي�شاركنا للعام الث���اين على التوايل يف
هذا العيد الذي هو عيدكم جميعا .
وكان���ت ق�صي���دة من وح���ي املنا�سبة ملخت���ار بلدة
�سنية (جزين) طنو�س غامن .
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يف الذكرى الثامنة لغياب املنا�ضل م�صطفى �سعد،
رئي�س التظيم ال�شعبي النا�صري الدكتور �أ�سامة �سعد:

نطالب الق�ضاء اللبناين مبالحقة املجرمني يف
ق�ضية تفجري منزل املنا�ضل الراحل م�صطفى �سعد

يف الذك���رى الثامنة لرحيل رمز املقاومة الوطنية
غ�ص���ت جبانة
اللبناني���ة م�صطفى مع���روف �سعد ّ
�صيدا اجلديدة بالوفود من خمتلف القوى الوطنية
اللبنانية ،والف�صائل الفل�سطينية ،ومن الفاعليات
ال�سيا�سي���ة والإجتماعي���ة وال�شعبي���ة والنقابي���ة ،
تقدمهم رئي�س التنظيم ال�شعبي النا�صري الدكتور
�أ�سام���ة �سعد وعائلة الفقيد� ،إ�ضافة �إىل ح�شد من
املواطنني .وقد ُتلي���ت الفاحتة على �ضريح الفقيد،
وو�ضعت �أكاليل الزهور.
وق���د �ألقى الدكت���ور �أ�سامة �سعد كلم���ة طالب فيها
الق�ض���اء اللبن���اين مبالحق���ة املجرم�ي�ن يف ق�ضية
تفج�ي�ر من���زل املنا�ض���ل الراح���ل م�صطف���ى �سعد
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�سن���ة  .1985ور�أى �سع���د �أن املحكمة الدولية باتت
تهدد الأمن واال�ستق���رار يف لبنان وال ميكن الوثوق
به���ا خ�صو�ص ًا بع���د امل�سار الذي �س���ارت فيه خالل
املرحل���ة ال�سابق���ة ،و�أ�ضاف ":من يري���د احلقيقة
والعدالة فعال ال ينبغي ل���ه امل�سارعة �إىل العفو عن
قات���ل رئي����س وزراء لبن���ان ال�شهيد ر�شي���د كرامي،
كم���ا ال ينبغي له االجن���رار�إىل �سياق الفربكة التي
تدخ���ل فيه���ا دول معادية للبن���ان يف ق�ضية اغتيال
احلري���ري" .ودعا �سعد �إىل العمل من �أجل حتقيق
العدالة ع�ب�ر الق�ض���اء اللبناين وب����أدوات لبنانية.
كم���ا طال���ب ب�ض���رورة ال�سعي م���ن �أجل بن���اء دولة
امل�ؤ�س�سات يف لبنان.

ث���م انتقل���ت الوف���ود امل�شارك���ة �إىل به���و املق�ب�رة
مل�صافح���ة الدكت���ور �أ�سام���ة �سع���د ،والت�أكي���د على
اال�ستمرار بنه���ج املنا�ضل الراحل م�صطفى �سعد.
وكان الدكت���ور �أ�سام���ة �سع���د ق���د تلق���ى باملنا�سبة
ات�ص���االت وبرقيات من عدد م���ن ر�ؤ�ساء الأحزاب
الوطني���ة ،وم���ن مرجعي���ات �سيا�سي���ة ،وم���ن �أبناء
مدينة �صيدا يف دول االغرتاب.
ه���ذا ويفتتح يوم الإثنني يف  26متوز  2010ال�ساعة
ال�سابع���ة م�س���اء يف قاع���ة مرك���ز مع���روف �سع���د
الثق���ايف معر�ض بعن���وان " �أبو مع���روف يف خ�ضم
احلدث" .وي�ستمر املعر�ض حتى يوم ال�سبت يف 31
متوز .2010

يف احتفال بتوقيع مذكرة تفاهم لإقامة حديقة العي�ش امل�شرتك رعته احلريري وحداد

فاعليات �صيدا واجلوار جتمع على رف�ض حماوالت اثارة الفتنة بني ابنائها
بعد بيان وزع ليال يف بع�ض قرى �شرق �صيدا يدعو م�سيحييها اىل الرحيل
�شكل حفل توقيع مذكرة التفاهم بني م�ؤ�س�سة
احلريري للتنمية الب�شرية امل�ستدامة ومطرانية
�صيدا للروم الكاثوليك لإقامة حديقة العي�ش
امل�شرتك يف منطقة �صيدا �صرخة م��دوي��ة يف
وجه اية حماولة الثارة الفتنة بني ابناء املنطقة
 ،حيث �أجمعت فاعليات مدينة �صيدا واجلوار
ال�سيا�سية وال��روح��ي��ة التي �شاركت يف احلفل
على رف�ض وادان��ة البيان املد�سو�س ال��ذي وزع
ليل اجلمعة  -ال�سبت يف بع�ض قرى �شرق �صيدا
وت�ضمن انذارا �صريحا مل�سيحيي املنطقة باخالء
قراهم  ،ف�أكد امل�شاركون يف احلفل ان من قام
بتوزيع هذا البيان ومن خلفه لي�س اال وجها او
يدا من وجوه وايدي العدو ال�صهيوين الذي حاول
�سابقا زرع الفتنة يف ه��ذه املنطقة فف�شل  ،والآن
�سيف�شل يف �أي م�شروع فتنة ي�سعى اليه بني ابناء
الوطن الواحد..
وقع مذكرة التفاهم عن م�ؤ�س�سة احلريري للتنمية
الب�شرية امل�ستدامة رئي�ستها النائب بهية احلريري

وعن مطرانية �صيدا الكاثوليكية راعي الأبر�شية
املطران ايلي حداد  ،و�شارك يف حفل التوقيع الذي
جرى يف دارة جمدليون  :مفتي �صيدا و�أق�ضيتها
ال�شيخ �سليم �سو�سان � ،سفري فل�سطني يف لبنان عبد
اهلل عبد اهلل  ،ممثل الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة طارق
بعا�صريي ،حمافظ اجلنوب بالوكالة نقوال بو�ضاهر،

امل�س�ؤول ال�سيا�سي للجماعة اال�سالمية يف لبنان
ب�سام ح��م��ود ،رئي�س بلدية �صيدا املهند�س
حممد ال�سعودي ،ممثل املطران اليا�س ن�صار
املون�سينيور اليا�س الأ�سمر ،ممثل املطران
�سليم غ��زال اميل ا�سكندر ،رئي�س الرابطة
اال�سالمية ال�سنية ال�شيخ احمد ن�صار ،رئي�س
غرفة التجارة وال�صناعة والزراعة يف �صيدا
واجل���ن���وب حم��م��د ال���زع�ت�ري ،رئ��ي�����س جتمع
�صناعيي اجلنوب حممد ح�سن �صالح ،رئي�س
جمعية جتار �صيدا و�ضواحيها علي ال�شريف ،
ورئي�س رابطة اطباء �صيدا الدكتور ه�شام قدورة
وح�شد من ر�ؤ�ساء وجمال�س بلديات وخماتري
وفاعليات املنطقة و�أع�ضاء جمل�س بلدية �صيدا
وممثلون عن اللقاء الت�شاوري ال�صيداوي واللجنة
اللبنانية الفل�سطينية للحوار والتنمية وال�شبكة
املدر�سية ل�صيدا واجلوار وال�شبكة الأهلية للتنمية
وهيئات اهلية لبنانية وفل�سطينية من �صيدا واجلوار
وجمع من املدعوين .

برعاية ال�سنيورة وم�شاركة احلريري والعامري

و�ضع احلجر الأ�سا�س مل�شروع ا�ستكمال " معهد �صيدا التقني لل�شابات "
بهبة من م�ؤ�س�سة ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان

برعاي���ة رئي�س كتل���ة امل�ستقبل النيابي���ة الرئي�س
ف�ؤاد ال�سنيورة وم�شاركة النائب بهية احلريري ،
احتفل���ت جمعية امل�ؤا�ساة واخلدمات االجتماعية
يف �صي���دا باط�ل�اق م�ش���روع " ا�ستكم���ال معهد
�صي���دا التقني لل�شاب���ات " التاب���ع للجمعية بهبة
م���ن م�ؤ�س�سة ال�شي���خ زايد بن �سلط���ان ال نهيان
لالعم���ال اخلريي���ة واالن�ساني���ة وقدره���ا مليون
و� 270أل���ف دوالر ومب�سع���ى م���ن نائب���ي �صي���دا
ال�سنيورة واحلريري..
وق���د اقيم حفل و�ضع احلجر الأ�سا�س للم�شروع
يف مبنى اجلمعي���ة يف القياعة –�صيدا مب�شاركة
ممث���ل �سفري دول���ة االمارات يف لبن���ان القن�صل

احم���د املزروعي وممث���ل م�ؤ�س�سة ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان لالعمال اخلريية ال�سيد
�سامل العامري وح�ضور مفتي �صيدا واق�ضيتها
ال�شي���خ �سلي���م �سو�س���ان ورئي�س بلدي���ة �صيدا
املهند�س حمم���د ال�سعودي وام�ي�ن �سر حركة
فت���ح يف لبنان فتح���ي ابو الع���ردات وامل�س�ؤول
ال�سيا�س���ي للجماع���ة اال�سالمي���ة يف اجلنوب
ب�س���ام حم���ود وممثل���ون عن مطارن���ة �صيدا
ورئي�س غرف���ة التجارة وال�صناع���ة والزراعة
يف �صي���دا واجلنوب حمم���د الزعرتي ،وجمع
م���ن ر�ؤ�س���اء اجلمعي���ات وفاعلي���ات �أهلي���ة
واقت�صادية وتربوية.
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"ثانوية ال�سفري"
تكرم �إعالميي �صيدا تقديرا ملواكبتهم لأن�شطتها
نحويل � :أنتم جنود اخلري واملنرب لكل فكر متقدم ور�أي حر

ملنا�سب����ة انته����اء الع����ام الدرا�س����ي ال����ذي حفل
بالأن�شطة والربامج وامل�شاريع الرتبوية والبيئية
والثقافي����ة وت����وج بت�سجيل طالبه����ا ن�سبة جناح
مائ����ة يف املائ����ة يف �شه����ادة الربيفي����ه  ،كرم����ت

�صيدا

54

ثانوي����ة ال�سفري – الغازية ممثلة برئي�س جمل�س
ادارته����ا �أحم����د جنيب نح����ويل �إعالميي مدينة
�صي����دا تقديرا جلهوده����م ومواكبته����م ملختلف
الأح����داث والأن�شط����ة وملهرج����اين " الزهور" و

الغازية ح�ضره :ممثل نقي����ب ال�صحافة حممد
البعلبكي ف�ؤاد احلرك����ة وممثل نقابة املحررين
كمال ف�ضل اهلل ورئي�س م�صلحة ال�ش�ؤون املالية
يف م�ؤ�س�سة مياه لبنان اجلنوبي املهند�س زكريا
غدار وفاعليات تربوية واجتماعية وا�سرة ثانوية
ال�سف��ي�ر ادارة ومعلم��ي�ن ،وكان يف ا�ستقباله����م
�صاح����ب الدعوة نحويل وعقيلت����ه ال�سيدة غادة
و�أفراد العائلة .
والقى نح����ويل كلمة رحب فيها باحل�ضور وقال:
فخر لنا وجود اجل�سم االعالمي وال�صحايف يف
دارنا ال�سف��ي�ر  .انه اجل�سم الذي كان دور مهم
و�أ�سا�س����ي يف نق����ل مهرجان الزه����ور ومهرجان
البيئ����ة والزراع����ة ال����ذي كان عن����وان نهاي����ة
الع����ام الدرا�س����ي لثانويتن����ا  ..انك����م بح����ق �أيها
االعالميون وال�صحافي����ون  ،ت�ستحقون تكرميا

تل����و تكرمي و�شكرا بعد �شكر  . ،انكم تتفانون يف
ن�شر الثقافة واحلقيقة عرب و�سائلكم االعالمية
ومواقعك����م املكتوبة واملرئي����ة وامل�سموعة .ف�أنتم
ناقل����و احلا�صل ب��ي�ن اه����ل ال�سيا�س����ة وال�شعب،
وم����ا يخف����ى عن����ا نعرف����ه م����ن خاللك����م � .أنتم
الفدائيون املجازفون يف �أماكن التوتر تتحملون
ما تتحمل����ون من االهانات واال�ساءات  ،ولكنكم
على الرغم من ذلك ،ت�صرون على نقل الأخبار
والأحداث كما هي من موقع احلدث بكل �شفافية
وم�صداقية  .ف�أنت����م املنرب احلر لكل فكر متقد
ور�أي ح����ر  ،جتاهرون فيه ب����كل جر�أة ال تهابون
اال اهلل �سبحان����ه وتع����اىل � .أما نح����ن يف ثانوية
ال�سف��ي�ر ،فلن تتلقوا من����ا اال كل حمبة واحرتام
 ،ف�أنت����م من �ساعدن����ا على اي�ص����ال غاياتنا يف
االهتم����ام البيئي والثق����ايف بالن�سب����ة للأن�شطة

واملهرجان����ات املدر�سي����ة  .فدارن����ا مفتوحة لكم
ب�ص����در رحب دائما ,اب����دا � .أنتم جنود اخلري ،
جن����ود احل����دث  .ووجودكم يف دارن����ا هذه مهم
بالن�سب����ة لعائلتنا ،عائلة ال�سف��ي�ر .ف�أهال بكم ،
�أه��ل�ا بال�سلط����ة الرابعة � ،أه��ل�ا بالكلمة احلرة
وبال�ص����ورة العفوي����ة ال�صادقة � ،أه��ل�ا بع�صب
الكلمة والوقائع .
وتوق����ف نحويل عن����د خ�صو�صية ه����ذه املنا�سبة
واعت����زازه ب�أنه����ا تتزام����ن م����ع ت�سجي����ل طالب
ثانوي����ة ال�سف��ي�ر ن�سب����ة جناح مائ����ة يف املائة يف
�شه����ادة الربيفيه الر�سمية لهذا العام  ،متوجها
بالتحية اىل اجل�سم الرتبوي يف الثانوية ومنوها
بجهوده ودوره الكب��ي�ر يف جناح مهرجان نهاية
العام الدرا�سي وحتقيق هذه النتائج امل�شرفة يف
االمتحانات الر�سمية .

البيئ����ة والزراع����ة " اللذين نظمتهم����ا املدر�سة
م�ؤخرا.
ج����اء ذلك خ��ل�ال حفل ع�ش����اء تكرمي����ي �أقامه
نح����ويل عل����ى �ش����رف االعالمي��ي�ن يف دارته يف
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ثانوية ح�سام الدين احلريري تطلق الدفعة الثانية

ا�ستقبل �سفري اجلمهورية اال�سالمية
وبحث معه تعزيز العالقات بني البلدين

قرب�صلي ":احل�سام " منوذج لرعاية رئي�س املقا�صد الفخري
ال�شهيد رفيق احلريري مل�ؤ�س�ساتها الرتبوية

ال�سنيورة :للتعاون على ا�سا�س االحرتام املتبادل والعمل على امل�شرتكات التي جتمعنا ا�سرائيل يف
م�أزق وال يجب �أن نخرجها منه ونحرتم القرار الإيراين ب�إرجاء ار�سال ال�سفن
ركن �أبادي  :دولة الرئي�س ال�سنيورة لعب دورا بارزا يف تر�سيخ العالقات اللبنانية االيرانية

من متخرجيها الثانويني مب�شاركة بهية احلريري

احتفل���ت ثانوي���ة ح�س���ام الدين احلري���ري التابعة
جلمعي���ة املقا�صد اخلريي���ة اال�سالمي���ة يف �صيدا
بتخري���ج الدفع���ة الثاني���ة م���ن طالبه���ا للمرحل���ة
الثانوي���ة للع���ام الدرا�س���ي  ، 2010-2009وذل���ك
مب�شارك���ة رئي�سة جلن���ة الرتبية والثقاف���ة النيابية
النائ���ب بهي���ة احلري���ري ورئي�س جمعي���ة املقا�صد

–�صي���دا املهند����س ه�ل�ال قرب�صل���ي وح�ض���ور :
ممث���ل الرئي�س ف�ؤاد ال�سني���ورة مدير مكتبه طارق
بعا�صريي وممث���ل مقرر اللجنة اخلما�سية يف تيار
امل�ستقب���ل �أحمد احلري���ري كرم ال�س���كايف ،مدير
املرك���ز الثق���ايف الفرن�سي يف �صي���دا �أوليفييه لونغ
 ،مدي���ر م�ؤ�س�سة احلري���ري يف �صيدا حميي الدين

القطب  ،نائب رئي�س جمعية املقا�صد فايز البزري
وامني ال�سر حميي الدين اجلويدي و�أع�ضاء الهيئة
االدارية " �سعيد جمعة  ،ندى قدورة و�سمري ب�ساط
"  ،وعدد من �أع�ضاء املجل�س البلدي للمدينة وجمع
م���ن ال�شخ�صي���ات والفاعليات الأهلي���ة والرتبوية
واهايل اخلريجني .

�سافني �أبي عاد تغني بالفرن�سية يف خان االفرجن مبنا�سبة عيد املو�سيقى

ا�ستقب���ل رئي�س كتل���ة امل�ستقبل النيابي���ة الرئي�س ف�ؤاد
ال�سني���ورة يف مكتب���ه يف الهاللي���ة – �صي���دا �سف�ي�ر
اجلمهوري���ة اال�سالمي���ة االيرانية يف لبن���ان غ�ضنفر

رك���ن �أبادي عل���ى را�س وفد م���ن ال�سف���ارة  ،يف اطار
جول���ة قام بها ال�سفري اال�سرياين على فاعليات �صيدا
ال�سيا�سية والروحية .
وجرى خالل اللقاء عر�ض للعالقات اللبنانية االيرانية
و�سبل تعزيزها  ،وكانت وجهات النظر متطابقة جلهة
ترجمة هذا التعاون يف العديد من املجاالت .
وق���ال ال�سفري ال�سف�ي�ر االي���راين اثر اللق���اء �:سررنا
الي���وم بلق���اء دول���ة الرئي����س ف����ؤاد ال�سني���ورة نظ���را
لدوره الب���ارز يف جمال العالق���ات االيرانية اللبنانية
وال���دور ال���ذي لعب���ه دول���ة الرئي����س يف تر�سي���خ هذه
العالق���ات �سابق���ا  ،وملتابعة ه���ذه الأمور الي���وم قمنا
بزي���ارة دولة الرئي�س وحتدثنا ح���ول الزيارة املرتقبة
للوف���د التج���اري واالقت�ص���ادي الكبري ال���ذي �سياتي
م���ن اجلمهورية اال�سالمية االيراني���ة اىل اجلمهورية

اللبناني���ة  ،والتح���دث والت�ش���اور حول ه���ذا املو�ضوع
لأج���ل ترتي���ب برنامج للتج���ار واالقت�صادي�ي�ن الكبار
اللبنانيني للجلول�س والتحدث ومتابعة الأمور التجارية
واالقت�صادية بني البلدين .

ريا�ضيو �صيدا وخميماتها يت�ضامنون مع �أبطال قافلة احلرية
ويحرقون العلم اال�سرائيلي ا�ستنكارا للمجزرة

ملنا�سب����ة عي����د املو�سيق����ى ،وبرعاي����ة النائب بهية
احلري����ري� ،أقام����ت م�ؤ�س�س����ة احلري����ري للتنمية
الب�شري����ة امل�ستدام����ة واملرك����ز الثق����ايف الفرن�سي
يف �صي����دا حف��ل�ا مو�سيقي����ا خم�ص�����ص للأغنية
الفرن�سية �أحيته املغني����ة �سافني �أبي عاد يرافقها
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العازف جنيب ق�سطنطني ..
وتق����دم ح�ضور احلف����ل :ممثل النائ����ب احلريري
رئي�����س جمعي����ة جت����ار �صي����دا و�ضواحيه����ا عل����ي
ال�شري����ف ،ممثلة الرئي�س ف�����ؤاد ال�سنيورة �أماين
بتكج����ي  ،مدير املركز الثقايف الفرن�سي يف �صيدا

�أوليفييه لونغ وح�شد من ال�شخ�صيات واملهتمني .
وقدمت ابي عاد عل����ى مدى �أكرث من �ساعة عددا
من الأغنيات ال�شهرية لكبار املطربني الفرن�سيني
القدمية واحلديث����ة  ..و�أ�شركت احل�ضور يف �أداء
بع�ضها ..

حت����ت �شع����ار "�سرن�سم بدمائك����م درب احلري����ة يا دعاة
ال�س��ل�ام " وا�ستن����كارا للجرمي����ة الت����ي ارتكبه����ا الع����دو
اال�سرائيل����ي بحق قافلة احلرية وه����ي يف طريقها لتقدمي
امل�ساع����دات اىل قط����اع غ����زة املحا�صر ودعم����ا وت�ضامنا
م����ع اه����ايل ال�شه����داء واجلرح����ى �ضم����ن القافل����ة  ،ومع
ال�شع����ب الفل�سطين����ي املحا�ص����ر يف قط����اع غ����زة وترجمة
ملق����ررات اللقاء املو�سع اللبن����اين الفل�سطيني الذي انعقد
يف جمدلي����ون بدعوة من النائب بهي����ة احلريري ،نظمت
�شبكة الأم����ان للأندية الريا�ضي����ة اللبنانية والفل�سطينية
اعت�صاما يف قاعة ن����ادي الفتيان –�صيدا بح�ضور ممثل
النائ����ب احلريري امني �سر اللجن����ة التكرميية الريا�ضية
البط����ل االوملبي احمد امل�صري وجمع من ر�ؤ�ساء واع�ضاء
الأندي����ة الريا�ضية اللبناني����ة والفل�سطينية واندية �صيدا
ال�شعبي����ة وممثل����ون علن ال�شبك����ة املدر�سية وع����ن اللجنة
اللبناني����ة الفل�سطينية للح����وار والتنمي����ة  .ورفعت خالل
االعت�ص����ام الأعالم اللبنانية والفل�سطينية كما رفع العلم

الرتكي حتية ملوقف احلكومة وال�شعب يف تركيا.
ا�سته����ل االعت�ص����ام بالوق����وف دقيق����ة �صم����ت وق����راءة
الفاحت����ة لأرواح ال�شه����داء  ،فرتحي����ب م����ن رئي�����س نادي
البه����اء الريا�ضي نبي����ل بواب تناول فيه����ا ابعاد اجلرمية
اال�سرائيلية اجلديدة واهمية مواجهة كل القوى احلية يف
املجتمع للع����دوان عرب اعلى درجات الت�ضامن مع ال�شعب
الفل�سطين����ي واملطالبة بفك احل�ص����ار عن اهلنا يف غزة،
ثم حت����دث ممثل النائ����ب احلريري احم����د امل�صري اكد
فيه����ا الوقوف ي����دا واحدة م����ع كل الق�ضاي����ا العربية ويف
مقدمته����ا فل�سط��ي�ن مطالبا املحكم����ة اجلنائي����ة الدولية
بالتح����رك بوج����ه الع����دو اال�سرائيل����ي وا�ص����دار مذكرات
توقي����ف بح����ق قادت����ه الرتكابه����م جرائم ح����رب وجرائم
�ضد االن�سانية .كم����ا طالب جامعة الدول العربية مبوقف
عربي واح����د وحا�سم بوجه احل�صار اال�سرائيلي  .وتوجه
بالتحية اىل ال�شعب واحلكومة الرتكية على موقفهم واىل
ال�شعب الفل�سطيني على �صموده .

ثم كانت كلمة لكل م����ن م�س�ؤول مكتب ال�شباب والريا�ضة
الفل�سطين����ي تي�س��ي�ر الربك����ة وع�ض����و اللجن����ة اللبناني����ة
الفل�سطيني����ة للح����وار والتنمي����ة ابو وائل كلي����ب اكدا فيها
ت�ضام����ن ال�شع����ب الفل�سطين����ي يف الداخ����ل ويف ال�شت����ات
منا�شدي����ن املجتمع��ي�ن العرب����ي وال����دويل بو�ض����ع ح����د
للإنتهاكات اال�سرائيلية ل����كل ال�شرائع والقوانني الدولية
واالن�سانية.
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مناسبات

مناسبات

جمعية رعاية اليتيم حتتفل بافتتاح مدر�سة �أجيال �صيدا
وتخريج �أول دفعة من طالبها
ال�سنيورة :ق�ص ُة جنا ٍح رائعة تدلنا على �أن ال �شيء ي�ستع�صي على االرادة
احلريري� :شراكة �إن�سانية رفيعة تلتقي فيها �إرادة اخلري من �أ�شقائنا العرب و�أبناء �صيدا

جامعي�ي�ن يف جمي���ع دول العامل ..لق���د �أو�صى بعد
وفاته بثلث خرياته للأعمال اخلريية ،فاحلمد اهلل
ال���ذي �أنعم علينا بهذه املدر�س���ة مببادرة طيبة من
الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة ،الذي نريد �أن ينطبق عليه
قول الر�س���ول (�ص)" :الدال على اخلري كفاعله"،
وه���و الذي دلنا على ه���ذه اجلمعية  ،والذي نفتخر
ك�أ�س���رة نا�صر ال�سعيد ب�أن ه���ذه الأموال يف مكانها
ال�صحي���ح ،يف هذا العمل الرتبوي الفاعل الذي هو
�أف�ضل من العديد من املدار�س الر�سمية واخلا�صة،
ونتمن���ى كل اخل�ي�ر للبنان و�صيدا وهن���اك م�شروع
�أخ���ر بالتعاون م���ع الرئي�س ال�سني���ورة �سنلعن عنه
قريب ًا.

احلريري

برعاي���ة الرئي�س ف����ؤاد ال�سني���ورة وم�شاركة النائب
بهي���ة احلري���ري واملح�س���ن الكويت���ي ال�شي���خ عب���د
الرحمن نا�صر ال�سعيد احتفلت جمعية رعاية اليتيم
يف �صي���دا بافتتاح "مدر�سة �أجي���ال �صيدا" التابعة
لـها وتخريج الدفعة الأوىل من طالبها وذلك بحفل
�أقي���م يف باح���ة املدر�سة ،ح�ض���ره حمافظ اجلنوب
نقوال بو�ضاهر ،مفتي �صيدا و�أق�ضيتها ال�شيخ �سليم
�سو�سان ،ممثل �سفري دولة الكويت يف لبنان �سليمان
عبد الع���ال القناعي ال�سكرتري الث���اين يف ال�سفارة
�صال���ح ال�صرع���اوي ،ممثل مدير عام ق���وى الأمن
الداخل���ي اللواء �أ�شرف ريف���ي م�ساعد قائد منطقة
اجلنوب العقيد �سيمون تومي���ة ،رئي�س بلدية �صيدا
املهند�س حمم���د ال�سعودي ،وممثل���ون عن مطارنة
�صيدا وعلم���اء دين و�شخ�صيات ر�سمي���ة و�سيا�سية
واقت�صادية وتربوية واجتماعية واهلية .

مكاوي
ا�سته���ل احلفل بالن�شيد الوطني اللبناين وع�شر من
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القر�آن الك���رمي رتله الطالب حمي���ي الدين ن�صار،
فكلمة ترحيبية من وليد املكاوي ،حتدثت بعده مديرة
املدر�سة �سمر حالق الددا فر�أت �أن فكرتها انطلقت
م���ن اميان القيمني عل���ى اجلمعية بحق كل طفل يف
التع ّل���م  .وقالت :هناك الكثري من الأهايل يدفعون
ب�أوالدهم للعمل باكر ًا لأنهم ال ي�ستطيعون �إدخالهم
املدار����س ،حتى احلكومي���ة منها ،لأنه���م عاجزون
ع���ن ت�أمني النفق���ات املدر�سية ..ثم حت���دث رئي�س
اجلمعية الدكتور �سعيد املكاوي ،فتوجه بال�شكر اىل
الرئي����س ال�سنيورة والنائب احلري���ري وال�شيخ عبد
الرحم���ن نا�صر ال�سعيد عل���ى مبادرتهم بدعم هذه
املدر�سة ول���كل املتربعني اخلريي���ن الذين �ساهموا
يف �أن تب�صر الن���ور .وقال :لطاملا كان رهاننا دائم ًا
على عون اهلل �أو ًال ودعم �أهلنا الط ّيبني اخلريين يف
بالد اخلري ,من على هذا املنرب �أعلن يف يوم اخلري
ه���ذا البدء بحمل���ة "كفالة تعلي���م طالب خارجي"،
كلفة الطالب �سنوي ًا  800دوالر .و�أنا على ثقة ويقني
ب�أن هذا املجتمع الط ّي���ب املتكافل املت�ضامن والذي

حم���ى البلد يف الظروف ال�صعب���ة قادر على حماية
ه���ذا امل�شروع ال ّذي ي�ستثم���ر باالن�سان يف بلد ثروته
يف نا�س���ه ,م�ست�شهد ًا بق���ول ر�سولنا الكرمي "اخلري
ّيف ويف �أمتي اىل يوم القيامة".

ال�سعيد
وكانت كلمة للمح�سن الكويتي ال�شيخ عبد الرحمن
نا�ص���ر ال�سعيد ال���ذي �أ�شار فيه���ا اىل �أن بناء هذه
املدر�سة كان ثمرة من ثمرات والده املرحوم نا�صر
ال�سعي���د رحمه اهلل ،والذي �أو�ص���ى بعد وفاته بثلث
ثروت���ه للأعم���ال اخلريي���ة ،الفت���ا اىل التح�ض�ي�ر
لإط�ل�اق م�ش���روع �آخ���ر �سيعلن عنه قريب���ا  .وقال:
لق���د كان �شعاره يف حيات���ه وبعد مماته ل���ن تنالوا
الرب حتى تنفقوا مما حتبون ،لأنه ا�ستمد ذلك من
حيات���ه بيتمه منذ ال�صغر فم���ن اهلل عليه بالرثوة،
ولأن���ه عرف قيم���ة اليتم والفقر ،فق���ام باملبادرات
الإن�ساني���ة والتعليمي���ة والدينية ،وان�ش���اء مدار�س
وم�ست�شفي���ات وم�ساج���د ودور عل���م وتدري�س طلبة

ث���م حتدث���ت النائ���ب احلري���ري ف���ر�أت �أنّ العم���ل
الأهل���ي اخل�ي�ري والرعائي ه���و يف �صل���ب تربيتنا
وقيمن���ا ومعتقداتن���ا ..و�إ ّن���ه واجب مقدّ����س علينا
القيام به جتاه جمتمعاتنا بك ّل فئاته ويف مقدّمتهم
من فقدوا �أعزّاء لهم م���ن �آباء و�أ ّمهات �أو تع ّر�ضوا
ملا يجعلهم �أ�صح���اب حاجة  ..وقالت :ولقد عرفت
ه���ذه املدين���ة  ..ومن���ذ عق���ود طويلة  ..مب���ادرات
�أهلي���ة مم ّي���زة � ّأ�س�ست جلمعي���ات يف اخت�صا�صات
متع���دّدة ومتن ّوعة م���ن تعليم  ..و�صح���ة  ..ورعاية
�أيت���ام  ..وذوي حاجة  ..وم�سنني  ..و�إىل ما هنالك
م���ن م�س�ؤوليات �إجتماعية و�إن�ساني���ة  ..و�إ ّننا اليوم
وبع���د �سن�ي�ن طويلة حت ّمل���ت فيها ه���ذه اجلمعيات
م�س�ؤولياته���ا كاملة يف زمن غابت فيه رعاية الدولة

واحت�ضانه���ا فكان���ت خ�ي�ر م���ن يتح ّم���ل امل�س�ؤولية
بت�ضاف���ر �أبنائه���ا و�أ�صدقائه���ا م���ن �أه���ل اخل�ي�ر
واملحبة .و�إ ّنن���ا اليوم نحتفل مع��� ًا ب�شراكة �إن�سانية
عربية رفعية� ..إذ تلتق���ي �إرادة اخلري من �أ�شقائنا
العرب يف دول���ة الكويت ممثلة مببادرة ال�شيخ عبد
الرحم���ن نا�ص���ر ال�سعيد ع���ن روح وال���ده املرحوم
ال�شي���خ نا�صر ال�سعيد ،ومن �أبناء �صيدا لنكمل مع ًا
م�س�ي�رة "جمعية رعاي���ة اليتيم" يف �صي���دا لتط ّور
عمله���ا يف ا�ستح���داث مدر�سة تطال فئ���ات وا�سعة
تتعدى مه ّمتها الأ�سا����س ..لتح ّقق العدالة الرتبوية
لك ّل م���ن ي�ستح ّقها ..وهذا لي�س جدي���د ًا على دولة
الكوي���ت ال�شقيق ووقوفها �إىل جان���ب لبنان ..وهي
م���ن ال���دول الأميز الت���ي �شارك���ت لبن���ان نهو�ضه
و�إعم���اره وا�ستع���ادة �سلم���ه الأهل���ي ..و�إنّ العالقة
الكويتي���ة اللبناني���ة هي النم���وذج الأمثل للعالقات
أ�سي�س
الأخوية العربي���ة  -العربية ..و�إ ّننا يف طور ت� ٍ
ملرحل��� ٍة جديدة من العمل الأهل���ي يف لبنان لينتقل
م���ن ال���دور الرعائ���ي �إىل التطوع���ي �إىل املرحل���ة
التخ�ص�صي���ة والإنتاج وي�صبح الإنتم���اء للم�ؤ�س�سة
الأهلية عم ً
�ل�ا كام ًال �ش�أنه �ش����أن العمل يف القطاع
اخلا����ص �أو يف �إدارات الدول���ة ..لأنّ ّ
ال�شراك���ة بني
الدولة والقطاع اخلا�ص واملجتمع املدين ال ت�ستقيم
منتج وقاد ٍر
�إ ّال �إذا حت��� ّول املجتمع املدين �إىل ٍ
عامل ٍ
ال�شراكة ب���ك ّل ما تعني ّ
عل���ى ّ
ال�شراك���ة من معنى..
ونرحب بهذه املب���ادرة الكرمية للأخوة
و�إ ّنن���ا نعتز ّ
يف دول���ة الكوي���ت مب�ساهمته���ا يف مدر�س���ة �أجيال
�صي���دا  ..وت�أكي���د ًا عل���ى الإنتاجي���ة وامل�صداقي���ة

ف�إ ّنن���ا نحتفل �أي�ض��� ًا اليوم بتخري���ج الدفعة الأوىل
لطالبه���ا  ..ونحيي الهيئ���ة الإدارية جلمعية رعاية
اليتيم يف �صيدا على جناحها يف حت ّمل م�س�ؤولياتها
والتزاماتها  ..ف�إ ّننا نتط ّل���ع مع اجلمعيات الأخرى
ومع �أه���ل اخلري من �أ�شقائنا الع���رب و�أبناء �صيدا
�إىل تطوي���ر هذه امل�ؤ�س�سات وتفعيله���ا لتكون �صيدا
�أول مدين���ة مكتملة العنا�ص���ر التنموية  ..ومنوذج ًا
يف حتقي���ق ّ
ال�شراك���ة بني الدول���ة والقطاع اخلا�ص
واجلمعي���ات الأهلية و�شركاء التنمي���ة من �أ�شقائنا
الع���رب والهيئات الإ�سالمية والدولي���ة  ..و�إ ّنني �إذ
أرحب ب�إخواننا الع���رب فيما بيننا  ..ف�إ ّننا �سنكون
� ّ
ّ
ّ
معهم يف كل تطلعاتهم يف بناء جمتمع عربي ناه�ض
ومتكامل وقادر على حتقيق ال ّنهو�ض والتّقدم ..

ال�سنيورة
و�ألقى راعي احلفل الرئي�س ال�سنيورة كلمة نوه فيها
بالر�سالة التكافلية التي ت�ؤديها جمعية رعاية اليتيم
والت���ي ت�شكل ه���ذه املدر�سة �أحد وجوهه���ا امل�شرقة
حي���ث �أقامته���ا خلدمة �أطفاله���ا وخدم���ة الأجيال
اجلديدة التي تريد �أن ت�شعر ب�أنها حماطة بالرعاية
واملحب���ة و�أن تت�أهل خلو�ض غم���ار احلياة باقتدار .
وق���ال :هذه املنا�سبة عزي���ز ٌة على قلبي ،لأنها تتعلق
مب�ؤ�س�س ٍة عريق ٍة يف �صيدا للتكافل والت�ضامن ورعاية
املحرومني وت�أهيلهم ،ونحن اليوم ينا�سب احتفالنا
منا�سب���ة طيب���ة لأننا نرى هذه الوج���وه امل�شرقة من
الناجح�ي�ن يف املراح���ل االبتدائي���ة ومراحل ريا�ض
الأطفال ،
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مناسبات

مناسبات

احياء منا�سبة عيد "مار اليا�س"يف مزاره حارة �صيدا

خالل ا�ستقباله وفد ًا من حزب اهلل
الدكتور �أ�سامة �سعد:
�صيدا لها دور �أ�سا�سي يف مواجهة العدو ال�صهيوين ،ندعو �إىل ترتيب العالقات اللبنانية
الفل�سطينية مبا يخدم ن�ضال ال�شعبني اللبناين الفل�سطيني.
قماطي:
�إن مدينة �صيدا متثل رمز العي�ش امل�شرتك ،نحن نحمل ق�ضية كربى للبنان وللعامل
العربي والإ�سالمي �إ�سمها املقاومة.

بح�ضور و م�شاركة ح�شد كبري من �أبناء الرعية,املطران اليا�س ق�صار ,قدا�س ًا
�إحتفالي��� ًا من وحي املنا�سبة ح�ضره حمافظ اجلنوب بالوكالة نقوال �أبو �ضاهر
,و قا�ض���ي التحقيق الأول يف اجلنوب منيف ب���ركات ,رئي�س بلدية حارة �صيدا
�سميح الزين .
و ع���اون املط���ران اليا�س ن�ص���ار  ,املون�سنيور اليا�س الأ�سم���ر و الأب جان بول
خوري  ,وخادم الرعية طوين �شلهوب  ,ورتلت جوقة بلدة القر ّية ترانيم دين ّية
ن�ص���ار يف عظته للم�ؤمنني قائ ًال  :يجب �أن
م���ن وحي املنا�سبة و �شدّد املطران ّ
ال ت�ضع���ف �إرادتن���ا و ني�أ����س يف هذه الأوق���ات الع�صيبة التي مي���ر بها وطننا و

�شرقن���ا ,هذه الأوقات التي ي�شوبها القلق و اخل���وف على امل�صري و الالفت ان
كل اجلماعات يف ال�شرق خائفة على م�صريها لي�س فقط امل�سيحيون هم من
يخافون على م�صيلرهم يف ال�شرق.
ً
اجلميع يخاف...مل���اذا يخافون؟ لأن من يريد �شرا بال�شرق و بلبنان هو الذي
ي���زرع هذا اخل���وف و هذا القل���ق يف النفو�س هو الذي يق�س���م اجلماعات عن
بع�ضه���ا البع����ض علم��� ًا �أن كل جماعات ال�ش���رق اليوم ه���ي جماعات جتمعها
الأخ��� ّوة الواح���دة و يجمعه���ا الإمي���ان الواح���د ب���اللهّ و �إن كان كل واحد على
طريقته يعبد اللهّ لكن الكل يجمع “ ب�أن اللهّ واحد ال �شريك له”.

ا�ستقب����ل رئي�����س التنظي����م ال�شعب����ي النا�ص����ري
الدكت����ور �أ�سام����ة �سع����د يف مكتبه نائ����ب رئي�س
املجل�س ال�سيا�س����ي يف حزب اهلل احلاج حممود
قماط����ي ،يرافقه م�س�����ؤول العم����ل البلدي ع�ضو
قي����ادة منطق����ة اجلن����وب احل����اج ح����امت حرب

وم�س�����ؤول منطق����ة �صي����دا ال�شيخ زي����د �ضاهر،
وبح�ض����ور ع�ض����و املكتب ال�سيا�س����ي يف التنظيم
بالل نعمة.
قماط����ي ويف ت�صريح له اعت��ب�ر �أن اجلولة التي
يق����وم بها على احللف����اء والفاعلي����ات يف مدينة

�صيدا ت�أتي يف �إطار الت�أكيد على �أهمية التوافق
بعد انته����اء اال�ستحقاق����ات االنتخابي����ة ،داعي ًا
�إىل العم����ل يد ًا بيد خل�صو�صي����ة �صيدا وحلفظ
موقعه����ا يف دور املقاوم����ة والعي�����ش الواح����د بني
امل�سلمني وامل�سيحيني.

ّ
ترقبوا :يف العدد القادم
ملف خا�ص عن م�سرية
الزعيم الراحل م�صطفى معروف �سعد
رمز املقاومة الوطن ّية اللبنان ّية يف ذكراه  ...الثامنة
� ...إ ّنه الزعيم الراحل م�صطفى معروف �سعد
اللهّ
 ...منا�ض���ل رحل ع ّنا� ...إىل رح���اب اجل ّنة ب�إذن باجل�سد  ,و مل يغادرنا
ج�سدها
بال���روح ...و النف����س و املب���ادئ و القيم و الأخ�ل�اق احلميدة التّ���ي ّ
دوره املتق���دّم كمنا�ض���ل  ...بط���ل �شج���اع �صام���د ب���كل ثقة و �صاح���ب �أهم
و�أ�ش���رف و �أ�صدق و �أنبل املواق���ف الوطن ّية  ,يف الكفاح و الن�ضال �ضد العدو
الإ�سرائيلي.
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مجتمع

الزميل عفيف اجلردلي يتخرج
يف اختصاص اهلندسة املكيانيكية

1الزميل
عفيف
الجردلي

من جامعة بريوت العربية  -الدبية
اطلق���ت جامعة ب�ي�روت العربية ف���رع الدبية دفعة
اليوبي���ل الذهب���ي من خريجيها له���ذا العام وذلك
يف احتف���ال اقيم يف ح���رم اجلامع���ة يف الدبية مت
في���ه توزيع ال�شه���ادات اجلامعية لل���دورة ال�سابعة
واالربعون يف جميع االخت�صا�صات .
ومن بينهم الزميل عفيف اجلرديل الذي جمع بني
ر�سالته يف مهن���ة البحث عن املتاعب وبني متابعته
لدرا�سته الأكادميية  ،حيث نال �شهادته اجلامعية
يف اخت�صا����ص الهند�س���ة امليكانيكي���ة لتك���ون �أول
ثم���رة ل�سنوات الك���د والعرق والتع���ب بعدما كانت
ظروف احلياة خ ّرجت���ه باكرا �إليها مت�سلما الراية
الت���ي حملها وال���ده املرحوم عب���د الغني اجلرديل
الذي ق�ض���ى اثناء قيامه بواجب���ه املهني قبل �أكرث
من ثالثة اعوام.
وتلق���ى الزمي���ل عفي���ف اجل���رديل تهنئ���ة العائلة
والأ�صدقاء وزم�ل�اء املهنة الذين متنوا له التوفيق
والنجاح الدائم ..

الزميل عفيف الجردلي مع النائب بهية الحريري
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من اليمني :ملى خليفة ،شريهان الحريري ،الزميل عفيف الجردلي ،ريم الحريري ومروة السبع اعني

من اليمني :ريم الحريري ،ملى خليفة ،شيراز الحريري ،محمد الحريري ،جميلة الجردلي ،نزهة الحريري وشريهان الحر

من اليمني :علي ارناؤوط ،سمير الجردلي والزميل عفيف الجردلي

من اليمني :احمد عبدو ،الزميل عفيف الجردلي ،عبدالله املصري واشرف نصار

الزميل عفيف الجردلي يتسلم شهادته

من اليمني :مروة السبع اعني ،ريم الحريري والزميل عفيف الجردلي

الزميل عفيف الجردلي وعبدالله املصري

الزميل عفيف الجردلي وعائلته

شريهان الحريري

شريهان الحريري تتسلم شهادتها

مهدي عواضة والزميل عفيف الجردلي
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مجتمع

�شرياز بالل احلريري تب�رص النور
رزق م�س�ؤول ق�سم ال�صحة يف م�ؤ�س�سة احلريري ال�سيد بالل
احلري���ري وعقيلت���ه ال�سيدة ف���رح قبالوي مبول���ودة انثى
ا�سمياه���ا "�ش�ي�راز" تيمنا" با�سم جدته���ا لأبيها وهي
الثانية بعد �شقيقها "حممود" وقد اب�صرت "�شرياز"
النور تزامنا" مع عيد زواجهما وعيد ميالد ابنهما
البكر حممود .متت الوالدة على يدي الدكتور نزيه
الب���زري يف م�ست�شفى حمود اجلامع���ي يف �صيدا،
الوال���دة و املولودة بخري و�صج���ة جيدة ،وقد تلقى
احلريري �سي�ل�ا من ات�ص���االت التهنئة من االهل
واالق���ارب وعدد كبري م���ن اال�صدقاء الذين باركوا
له ولزوجته باملولودة اجلديدة ..الف مربوك وتربى
بعزكما وان �شاء اهلل تكون من املتميزات
يف احلياة.

�ألف مربوك

مبارك
يف ر�ضوان اهلل ..

مبارح لفتن���ي نور بدي���ارك  ...ديارك عليي
علو مقدارك ..
ت���ادق عابابك �،أخذين �س���ر  ...ح�سيت قلبي
فاتني وزارك ..
ح�سيت عقلي انفلت مني  ...وروحي ان�سلخت
 ..وحلقت بديارك..
م�شيت النقلة  ..ت�سابق النقلة  ...وزور دارك
� ،شو بيلبقلي ..
و�سلم عليك وفيك اتبارك ...
دقيت عل الباب و انا مرعوب  ...هل باب �شو
منزان � ..شو مهيوب ..
و�صار قلب���ي خم�س �ست قل���وب  ...و كل قلب
يدق عاوتارك...
دقيت كم د ّق���ة عال�سكي���ت  ...خفت الدقات
ي�ؤذوا البيت ...
و مل���ت حايل  ،ريت م���ا دقي���ت  ...لتكون بني
عيون جبارك ...
�ص���رت ا�سمع رتل للق���ر�آن  ...ت�سابيح نور  ،و
ذكر للرحمان ...
�ص���رت �شوف م���ن ال�صور �أل���وان  ...و مالك
زارك ي�سمع �أخبارك..
فج����أة ! �سمعت الباب �إنه �إن�شق  ،و قال �صوت
�إنه احلق ...
الزهر و املنت���ور �ألنب رق ...م�شتاق رب البني
 ،و اختارك ...
ندم���ان ،كفتا ما كنت حدّك  ...ما كنت رافق
حلمك وحدك ...
ني���ال �إللي مل�س خدك � ...سبحان ربك بالتقى
مدك ...
ور�ضوان ربك � ...ألك مبارك
علي ح�سني �شعيب

اعتذار

�ألف مربوك
�صيدا
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ورد يف العدد ال�سابق خط�أ فني
با�ستبدال �صور جلمعية "�أجيالنا"
ن�شرت يف حتقيق عن الهيموفيليا لذا
اقت�ضى الت�صويب واالعتذار.

الفنان رامي عالء الدين
�صدر للفنان واملطرب امل ّلحن رامي عالء الدين ،الألبوم اجلديد الغنائي الأول يف لبنان.
حتت عنوان� :س�ألتك يا عمري ،كلمات عماد الراعي و�أحلان الفنان رامي .يت�ضمن الألبوم � 6أغاين
رومان�سية ،وعاطفية ،وجبلية.
مب�شاركة امللحن الفنان و�سام النقيب ،وجرى ت�صوير الألبوم يف الداون – تاون و�سط بريوت �إ�ضافة
�إىل مقاطع خارجية يف �أوتيل القلعة �صيدا – وجانب �آخر منه يف خليج جوينة ال�سياحي .مربوك.

�أ�رسة جملة �صيدا تهنئ
الطالبة مريا بلوط
�ألف مربوك �ألف مربوك
ح���ازت تلمي���ذة "اللي�سي���ه فردان" م�ي�را بلوط ابن���ة الزميلني حممد

و�سمار بل���وط على ال�شهادة املتو�سطة "الربيفي���ه" بدرجة جيد جد ًا.
وقد نالت  230عالمة هي ثمرة اجتهادها� .ألف مربوك و�إىل الأمام.
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أبـــــــراج

ُتعلِن �إدارة النادي

� 21آذار  20 -ني�سان

با�ستطاعت���ك ي���ا عزي���زي احلم���ل
حتقي���ق نتائج جي���دة ومقبولة يف
العمل ،ب�شرط ان تلتزم مواعيدك
ب�شكل طبيع���ي .ال ت�ؤجل موعدك
مع ال�شريك

 21ني�سان � 20 -أيار

ت�شه���د هذا اليوم بع����ض التقلبات
عل���ى ال�صعيدي���ن ال�شخ�ص���ي
وامل���ادي ،فاحذر م���ن الأيقاع بك.
ق���د تواجه انتق���ادات واعرتا�ضات
من احلبيب .رقم احلظ 14

� 21أيار  20 -حزيران

ت�ستعي���د �أنفا�س���ك وتب���ادر اىل
ت�صحي���ح خط����أ وقع���ت ب���ه م���ع
�أح���د معاوني���ك .ال تي�أ����س م���ن
تك���رار املح���اوالت وا�ص�ب�ر ق���در
ا�ستطاعتك ،فالفرج �آتٍ ال حمال

 21حزيران  22 -متوز:

ال تع����ر ال�ش�ؤون النظرية الكثري
م����ن الأهتم����ام ،ب����ل ر ّك����ز عل����ى
الدخ����ل وم�ص����ادر التموي����ل.
القليل من الريا�ضة مفيد .رقم
احلظ 3

 23متوز � 22 -آب:

ت�ستطي���ع متابعة �أعمالك كاملعتاد
وب�ص���ورة طبيعي���ة ،بع���د الأزم���ة
ال�صحية التي املّت بك ،و�أجربتك
عل���ى الوقاي���ة� .أن���ت الي���وم تتمتع
بالطاقة الكاملة

� 23آب � 22 -أيلول:

قد تعي�ش خيبة عاطفية من جراء
ت�ص���رف ال�شري���ك ،ف�أن���ت ح�سا�س
وم�شاع���رك رقيق���ة ،تهت���ز عن���د
�أول جترب���ة .حاذر من الوقوع يف
اخلط�أ .رقم احلظ 21

احلمل

الثور

اجلوزاء

ال�سرطان:

اال�سد:

العذراء:
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امليزان:

� 23أيلول  23 -ت:1

العقرب:

 24ت 21 - 1ت:2

القو�س:

 22ت 20 - 2ك:1

اجلدي:

 21ك 19 - 1ك:2

الدلو:

 20ك� 18 - 2شباط:

احلوت:

� 19شباط � 20 -آذار:

يب���دو �أن الأوق���ات منا�سبة لإتخاذ
ق���رارات جريئة يف جم���ال العمل،
وال�ص���ورة ب���د�أت ترت�س���م وا�ضحة
يف خميلت���ك اخل�صب���ة� .س���ارع اىل
مرا�ضاة احلبيب
ح���اذر م���ن الت���ورط يف ق�ضاي���ا
وخ�ص�ص املزيد
�شائك���ة ومعق���دةّ ،
م���ن وقت���ك للعائل���ة .ان���ت مل���ك
احلقيقة ،فال جتعل للكذب ممراً
يف حياتك .رقم احلظ 19

عن ا�ستقبال الراغبني باالنت�ساب �إىل النادي
يف الألعاب التالية :
الكاراتيه (فنون القتال والدفاع عن النف�س).
النن�شاكو  -الكيك بوك�سنغ  -كمال الأج�سام  -اللياقة البدنية � -أيروبيك
�سونا  -حمام تركي  -جاكوزي  -تكيي�س.

يجب عليك ايها القو�س �أن تنظر
اىل الأم���ور م���ن جان���ب ايجاب���ي
ومو�ضوع���ي ،وعلي���ك احيان���اً �أن
تبذل جهداً ا�ضافياً لر�ؤية الأمور
ب�شكل �أو�ضح
متهّ���ل وف ّكر بتم ّعن لك���ي تتو�صل
اىل حل ير�ضيك و ُيقنع الآخرين
بوجه���ة نظ���رك� .أن���ت �شخ����ص
مث���ايل ،وقلي���ل علي���ك كلم���ات
الأطراء .رقم احلظ 35
تتلق����ى ات�ص����ا ًال هاتفي����اً يدخ����ل
البهج����ة اىل قلب����ك .موع����د عل����ى
الع�ش����اء م����ع �أح����د الأ�صدق����اء،
يحملك عل����ى تغيري منط حياتك،
بعد الروتني اليومي الذي تعي�شه
لي����س كل م���ا يلم���ع ذهب���اً ،ولي�ست
الكلم���ة التي ت�سمعها ه���ي الكلمة
الت���ي تع�ّب�رّ ع���ن الواق���ع .عد اىل
�صفاء ذهنك .رقم احلظ 42

كما ّ
يسر إدارة النادي أن تستضيف

بطولة لبنان يف القتال والدفاع عن النفس ـ كاراتيه
للعام 2010م يوم األحد الواقع  01آب 2010م
يف جممع سيد الشهداء (ع) ـ حارة صيدا .
للمراجعة  :يف مقر النادي كل يوم من ال�ساعة الرابعة ع�صر ًا حتى العا�شرة م�ساء ًا.
العنوان  :جممع �سيد ال�شهداء (ع) ـ حارة �صيدا  /الطابق الثاين

