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٭  ..عام 2011
ع ��ام �أرز لبن ��ان ...لبن ��ان الأخ�ض ��ر ال�شام ��خ..
ال�صامد بقوة يف وجه كل الأعا�صري.
٭  ..عام 2011
ع ��ام اال�ستحق ��اق الكب�ي�ر ..ع ��ام احلما� ��س
والت�ضحي ��ة ..والوف ��اء ...والعط ��اء والعم ��ل يف
�سبيل ..لبنان.
٭� ...إنه
حق ًا ع ��ام احلن ��ان و�ص ��دق امل�شاع ��ر ..والعودة
�إىل دفء ينب ��وع �صفاء ال ��ود واملحبة والإخال�ص
الت ��ام ،للج ��ذور والأ�صال ��ة العريق ��ة اللبنانية..
لأبناء لبنان.
٭� ...إنه
لبنان بجباله ال�شاخمة ..و�أرزه الأخ�ضر ال�صامد
يف �أعايل القمم� ،أرزه رمز وحدة �شعب لبنان.
وعن ��ون ت�ضامنه ..وقوته وجمده وعزته وكرامته
وعروبت ��ه ..ب ��كل �أطياف ��ه وعائالت ��ه الروحي ��ة
"الإ�سالمي ��ة  -امل�سيحية" ..التي ت�ستمد قوتها
م ��ن �صالب ��ة �أرزه الأخ�ض ��ر ال�شام ��خ عنوانه ��ا
احلياة الدائمة ب�إ�ستقرار و�أمان.
٭ � ...إنه لبنان
مبج ��ده  ..وتاريخ ��ه وح�ضارت ��ه ..وثقافت ��ه..
و�إن�سانيت ��ه ،ور�سالت ��ه احل�ضاري ��ة الواح ��دة..
املوحدة امل�ؤمنة بكل ال ُكتب ال�سماوية التي �أنزلها
اهلل �سبحان ��ه وتعاىل على عباده ،عنوانها املحبة
وال�س�ل�ام ..والإمي ��ان والت�سام ��ح� ،آم ��ن بها كل
الر�س ��ل ..والأنبياء والأفا�ضل م ��ن رجال الدين
"م�سلمني  ..وم�سيحيني" ،انطالق ًا من �أن لبنان
ر�سالة ...و�أر�ض قدا�سة ..ومهد احل�ضارات.
ت�ش ��رف به ��ا لبن ��ان واحت�ضنها ولآم ��ن بها منذ
الق ��دم ،وتوارثها الأباء ..والأبناء ..عن الأجداد
الأوفي ��اء لل�سم ��اء ...والأر� ��ض ،لأن ال�سماء نور
الوه ��ب ال�صالح املن ��زل ب� ٍأمر م ��ن اهلل �سبحانه
وتعاىل لكل امل�ؤمنني.
٭� ...إنه لبنان
 ..كان وم ��ا زال ..و�سوف يبق ��ى �إىل الأبد لبنان
م�ؤمن� � ًا بهذا الوهب الإلهي املن ّزل تكرمي ًا لأهمية
دور لبنان ،كهمزة و�صل بني ال�شرق ..والغرب
ووط ��ن العط ��اء واخل�ي�رات ،والعي� ��ش امل�شرتك

ب�سالم بني جميع اللبنانيني.
٭� ...إنها حق ًا
نعمة �إلهية طاهرة �صاحلة
 ...وق ��دوة ح�سنة نقت ��دي بها دائم� � ًا و�إىل الأبد
حلماي ��ة وطننا الغ ��ايل لبن ��ان وعلين ��ا �أن نعمل
جاهدين دائم� � ًا حلمايته ��ا و�صيانتها واحلر�ص
عليها بكل قوة ..و�إميان.
ً
حكم ًا ..وحكوم ًة و�شعب ًا ...وجي�شا ...ومقاوم ًة.
 ..عنوانه ��ا ..الوح ��دة الوطنية الواح ��دة القوية
امل�ستمرة �إىل الأبد.
 ..حمرو�سني برعاية اهلل �سبحانه وتعاىل.
 ..وحمرو�س�ي�ن بتاري ��خ وح�ض ��ارة جم ��د وطننا
لبنان
الذي ورثناه عن الآباء ..والأجداد.
٭� ..إنه لبنان
الق ��وي ال�صام ��د ..ق ��ادر عل ��ى مواجه ��ة كل
التحديات واملخاطر املحدقة به ،بت�ضامن �شعبه
�سواء جاءت هذه املخاطر من العدو الإ�سرائيلي،
�أو م ��ن غريه الراغ ��ب يف العبث ب�أم ��ن الوطن..
واملواطن.
حتت عناوين :ورايات ورغبات وهمية لن تتحقق
لأن كل الأه ��داف �أ�صبحت مك�شوف ��ة يف ال�سر..
والعلن.
 ..ونحن لها جميع ًا باملر�صاد
حكم ًا ..وحكوم ًة ...و�شعب ًا ..وجي�ش ًا ..ومقاوم ًة
بالت�ضامن والتعاون وت�ضافر كل القوى الداخلية
اللبناني ��ة  -واخلارجي ��ة العربي ��ة وعل ��ى ر�أ�سها
اجلمهوري ��ة العربي ��ة ال�سوري ��ة � ،سورية الرئي�س
ب�شار الأ�سد،
 ..واململك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة ،برئا�سة خدام
احلرم�ي�ن ال�شريف�ي�ن املل ��ك عب ��د اهلل ب ��ن عبد
العزيز.
 ..بقل � ٍ�ب واح ��د ..و�شع � ٍ�ب واحد ..وق ��رار واحد
موح ��د يف �سبي ��ل الت�ص ��دي وال�صم ��ود والكفاح
واملقاوم ��ة ملواجه ��ة كل التحدي ��ات الإ�سرائيلية
املرتب�صة بالأمة العربي ��ة – والإ�سالمية للدفاع
ع ��ن ق�ضايا الأمة وحتري ��ر كل الأرا�ضي العربية
املحتلة من العدو الإ�سرائيلي.
وكل عام و�أنتم بخري.

غالب بعا�صريي
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�شخ�صية العام � :2010صاحبة املعايل ال�سيدة بهية احلريري

رائدة املبادرات ..واحل�ضور املميز يف لبنان
بقلم :غالب بعا�صريي

 ...للحي����اة �أ�س�����س غالي����ة ومع����اين قيم����ة ..وقي����م و�أخ��ل�اق ...ومنط����ق
وا�ض����ح �صريح ومبادئ و�أ�ص����ول عريقة ،عنوانه����ا :الت�ضحية وال�صدق
والإخال�ص ..والوفاء ..وال�شجاعة ..و�صدق املوقف والكلمة يف املعاين
والأقوال ..والأفعال ،والرتجمة ..والتنفيذ ،لتحقيق �أحالم املجتمع.
م����ن منطل����ق وا�ض����ح �ص����ادق و�صري����ح العبارة ،كع��ي�ن ال�شم�����س يف و�ضح
النهار.
 ...ميك����ن لأي �إن�س����ان �ص����ادق م�ؤم����ن �شريف يحمل �صف����ة مراقب من
ال����ر�أي الع����ام ،ال�سيا�سي ...الإجتماع����ي ...والرتب����وي ،واخلدماتي� ،أن
يق����رر بوج����ه حق م����ع من يجب �أن يك����ون ،ويف �أي اجت����اه ي�سري ..ي�سري
مع احلق.
� ..أم ي�ؤيد الباطل؟
� ..أكيد كل �إن�سان �سوف يكون حمق وفق الأ�صول ،حكماً مع احلق.
مب����ا �أن كافة ه����ذه املواقف ال�صادقة الغنية والقيم����ة وامل�شرفة ،باملعنى
وامل�ضم����ون وال�ص����دق وفق الأ�صول ،الت����ي قدمتها وقام����ت بها ال�سيدة
بهية احلريري،

من����ذ ثالث����ة عق����ود وف����ا ًء لدينه����ا الإ�سالم����ي ،وعروبته����ا ،ومدينته����ا
"�صيدا" ووطنها لبنان.
ت�أكي����داً ..ودعماً ..للعي�����ش امل�شرتك" ،الإ�سالم����ي -امل�سيحي" ،يف كافة
املراح����ل الع�صبي����ة ال�سابقة التي مرت على لبن����ان ويف �أحلك الظروف،
كان����ت ..وم����ا زال����ت و�ستبق����ى ...ه����ذه ال�سي����دة ال�صادق����ة م����ع نف�سه����ا..
ووطنها ،وق�ضيتها العربية ..والإ�سالمية.
 ...رائ����دة املواق����ف امل�شرف����ة ،واملتقدم����ة ،واملت�ألق����ة يف �شت����ى امليادي����ن
ال�سيا�سية ..والإجتماعية واخلدماتية والرتبوية.
 ..من هذا املنطلق ..واملنطق ت�ستحق منا بكل جدارة ،ومن كل مواطن
�شري����ف خمل�����ص وطن����ي �ص����ادق مع نف�س����ه ..ودين����ه ..ووطن����ه �أن ي�ؤيد
ويدعم اختيار "�شخ�صية العام ال�سيدة بهية احلريري.
 ..وفاءً ..وتقديراً لنموذج املر�أة الرائدة اللبنانية والعربية يف احلياة.
ال�سيا�سية ...والإجتماعية ...والرتبوية يف �سبيل جمتمع قوي.
� ..إنها ال�سيدة بهية احلريري
 ..م�سرية عطاء م�ستمرة ..رائدة ..متقدمة.

 ..هي �سيدة لها علينا الكثري يف كل مواقفها املتقدمة الوطنية فهي املت�ألقة �أبد ًا
يف كل املج ��االت ..الثقافية ..والفكرية والرتبوي ��ة ،والإن�سانية ،واالجتماعية،
عل ��ى امل�ستوى اللبناين ،والعرب ��ي ،والعاملي ،بكل رحابة �ص ��در وعطاء ومدى
الفك ��ر املتجدد للم�ستقب ��ل ،عم ًال ،وق ��و ًال ..وعطا ًء وبناء يلي ��ق بهذا املجتمع
املقاوم ،وبه ��ذه املدينة العريقة "�صيدا" التي ع ّلم ��ت احلرف الأول وال�شراع
الأول لت�ؤكد حا�ضرها ..وما�ضيها.
� ..إنه���ا مدين���ة للحياة والإب���داع يف كل م���ا حتمله ه���ذه ال�سيدة من
�إمكان���ات وطموح���ات تبل���غ ح���د احلُ لم ..ال���ذي ال ُيح���د ..فهي التي
توا�صل���ت ..حوار ًا ح�ضاري��� ًا ..بني خمتلف احل�ض���ارات ،ومن خالل
دعوته���ا للعديد من �أه���م و�أرقى امل�ؤ�س�س���ات وال�شخ�صيات العربية..
والأوروبية والعاملية.
 ..وعق ��د امل�ؤمترات ،وتك ��رمي املبدعني من اللبناني�ي�ن ،والعرب وغريهم من
دول العامل.
 ..وتو�أمت �صيدا "املدينة" مع العديد من املدن العربية وغري العربية،
 ..و�أع ��ادت ترمي ��م كل الأماكن واملباين الأثرية حلمايته ��ا واملحافظة عليها،

و�إبقا�ؤها �شعلة ومنارة للأجيال.
 ..وال ي�ؤث ��ر كل ه ��ذا عل ��ى ن�شاطاته ��ا وعطاءاته ��ا الإن�ساني ��ة ،لتق ��دم كل
�أ�ش ��كال امل�ساعدات ..واخلدم ��ات على امل�ستوى امل ��ايل والرتبوي ،وال�صحي،
والإجتماعي ،والثقايف والعلمي لغدٍ مزهر.
� ..إنه ��ا ال�سيدة بهية احلريري ،رائ ��دة املبادرات ..واحل�ضور املميز يف لبنان
والعامل العربي والدويل،
� ..إنه ��ا حق� � ًا �أي�ض ًا ال�سي ��دة املت�ألقة يف كل زمان وم ��كان ت�ستحق منا التقدير
وكل االحرتام املمي ��ز نظر ًا لأهمية دورها الرائد وال�شامل يف �شتى املجاالت،
ال ��ذي نخطه لها ب�أحرف من ذهب يف �سجل الأمان ��ة التاريخية لهذه ال�سيدة
الكب�ي�رة ..بهية احلريري �أخت ال�شهيد الرئي�س رفيق احلريري ،وتو�أم روحه
ورمز روح م�سريته الن�ضالية الطويلة.
 ..م ��ن منطلق �أ�صالتها الإ�سالمية والعربي ��ة يف �سبيل لبنان الواحد ..املوحد
القوي الإ�سالمي  -امل�سيحي وجه لبنان احل�ضاري ...ويف �سبيل حماية العي�ش
امل�شرتك ولبنان.
كل عام و�أنتم بخري
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� 1سري للغاية
التق����ت �شخ�صي����ة اقت�صادي����ة مرموقة �صاحب����ة نفوذ مايل
ق����وي ..يف ب��ي�روت ب�أح����د �أ�صح����اب ال�ش����ركات العقاري����ة،
للتباحث يف ق�ضية بيع عدة عقارات مبحيط مدينة بريوت
خوف����اً من �صدور ق����رار ر�سمي بعدم متلك الأجانب بن�سبة
عالية من الن�سب املحددة وفق القوانني املرعية الإجراء 4 .من هو
ّ
�إىل جان����ب خوف����ه م����ن تدين �أ�سع����ار ثمن عقارات����ه يف حال
�صاح����ب احلظ ال����ذي توفر له فر�صة ذهبي����ة لق�ضاء ليلة
�ص����دور ق����رار وقان����ون جدي����د يخ�����ص متل����ك الأجان����ب يف
حمراء من العمر يف �إحدى املرابع الليلية ..ليلة عيد ر�أ�س
الظروف الراهنة.
ال�سن����ة ال�صاخب����ة يف البهجة وال�سرور بح�ض����ور الأ�صدقاء
واملقرب��ي�ن وعل����ى ر�أ�سهم حبيب����ة القلب لفن����ان عربي طرد
 2مل يعد �سراً
م����ن بريوت العام املا�ضي لأ�سباب مل تعرف بعد لغاية هذه
اقرتب موعد �إعالن طالق فنانة عربية مرموقة و�صاحبة
ال�ساعة لدى الر�أي العام.
ب����اع طوي����ل بالعم����ل الفن����ي عل����ى امل�ست����وى الع����ام واخللي����ج
العرب����ي مما ا�ستدعى ه����ذا الأمر من الفنان����ة القيام بعدة  5من هي الفتاة؟
خط����وات ا�ستباقي����ة حلف����ظ حقه����ا امل����ايل والعق����اري نظراً
ً
الت����ي ت�سع����ى جاه����دة للح�ص����ول عل����ى موع����د ب�أ�س����رع وقت
لتداخ����ل �أم��ل�اك الزوج��ي�ن مع����اً يف ع����دة ا�ستم����ارات مالية
ممك����ن م����ن رج����ل مقرب م����ن �شخ�صي����ة اغرتابي����ة للبحث
وفنية بالو�سط الفني.
مع����ه جمدداً يف ق�ضي����ة عالقة تتمثل يف معرفة حقيقة �سر
رف�����ض ه����ذه ال�شخ�صية بال����زواج م����ن الفت����اة ال�ساعية من
 3من هو
وراء الكوالي�����س �س����راً لتجدي����د العالق����ة الت����ي �شابها كنف
الرج����ل الغام�����ض الذي غ����ادر العا�صمة ب��ي�روت على جناح
الغمو�����ض .وكوالي�����س �أفراد عائلة املذك����ورة �أعاله ما زالت
ال�سرعة بطائرة خا�صة مع �صديق له.
تت�ساءل عن �أ�سباب هذا الرف�ض.
بوا�سط����ة م����ن مرج����ع هام م����ايل خليجي به����دف عقد عدة
اجتماع����ات للعم����ل عل����ى ت�صفي����ة كام����ل العالق����ات املالي����ة
والعقاري����ة بعي����داً عن �أع��ي�ن النا�س والأ�صح����اب واملقربني
منه يف بريوت.
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بلدية �صيدا كرمت املرا�سلني
والإعالميني يف منطقة �صيدا
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ذكرى ..حماولة اغتيال "رمز املقاومة الوطنية اللبنانية"
الزعيم ..املنا�ضل ..الراحل م�صطفى معروف �سعد
بقلم :غالب بعا�صريي
 ..زعي ��م كب�ي�ر ،فق ��ده لبن ��ان ،عرب ��ي ..منا�ضل..
مكاف ��ح عريق وطني ،متقدم يف كل �أدواره وم�سريته
الن�ضالية الوطنية� ،ضد العدو الإ�سرائيلي.
 ..م�سرية طويلة.
عنوانها ..الكفاح ..وال�شرف ..والن�ضال ..والوفاء..
والت�ضحية يف �سبيل الدين والوطن.
دفاع� � ًا ع ��ن ق�ضاي ��ا جم ��د الأم ��ة العربي ��ة -
والإ�سالمية.
� ..أبرزها الدفاع عن الق�ضية الأم املركزية،
ق�ضية "فل�سطني" املحتلة،
 ...ووطنه ،لبنان حتى ال�شهادة.
فمن ��ذ �ستة وع�ش ��رون عام ًا ( )26امت ��دت يد الغدر
والعدوان الإ�سرائيلية وا�ستهدفت الراحل م�صطفى
معروف �سعد رمز املقاومة الوطنية اللبنانية.
به ��دف اغتيال ��ه للق�ضاء عل ��ى هذا الرم ��ز الوطني
العري ��ق �إب ��ن البي ��ت ال�سيا�س ��ي الن�ض ��ايل العري ��ق
ال�صيداوي اللبناين العربي.
 ..وجاء الإ�ست�شهاد الأول
 ..للرم ��ز الأول الكب�ي�ر ال�شهي ��د مع ��روف �سع ��د،
حماولني بذلك مرتني ،يف املرة الأوىل اغتيل الرمز
الأول بر�صا�صة الغدر ال�شهيد معروف �سعد،
ويف املرة الثانية،
حماول ��ة اغتي ��ال الرم ��ز الث ��اين الراح ��ل الكب�ي�ر
م�صطفى معروف �سع ��د قائد م�سرية الن�ضال و�سر
�أبي ��ه معروف �سعد يف الكف ��اءة ،واملوقف امل�ش ّرف..
وال�شجاع ��ة والت�ضحية والوفاء حت ��ى ال�شهادة� ،إىل
جان ��ب �أخيه املنا�ض ��ل الدكتور �أ�سام ��ة �سعد ،الذي
تابع امل�سرية من بعدهما وفا ًء وتقدير ًا لهذه امل�سرية
العريقة الأ�صيلة للعروبة ،والإ�سالم والوطن.
 ..فنج ��ح الدكت ��ور �أ�سام ��ة يف جت ��اوز ه ��ذه املحنة
الع�صيب ��ة والأليمة والقا�سية جد ًا ،مع �أخيه الراحل
م�صطف ��ى �سع ��د ملتابع ��ة امل�س�ي�رة الوطني ��ة ،ب ��كل
�شجاعة و�إخال�ص ،و�أمانة غالية تاريخية عريقة
 ...وا�ستم ��رت ه ��ذه العا�صمة املقاوم ��ة �صيدا �إىل
جان ��ب الدكت ��ور �أ�سام ��ة تقدم دعم� � ًا قوي� � ًا وت�أييد ًا
�صارخ� � ًا ملواجهة كافة التحدي ��ات يف �شتى امليادين
مبواكب ��ة جمهور عريق كبري م ��ن خمتلف ال�شرائح
لدعم هذا اخلط القومي الوطني وامل�سار الطويل..
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املناضل الراحل مصطفى معروف سعد متوسطًا الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبالط والشهيد جورج حاوي

املكت ��وب عل ��ى درب الكف ��اح عنوانه ورم ��زه الكفاح
امل�ستمر واملقاومة لتحقيق الهدف املن�شود.
وت�ستم ��د �صي ��دا املدين ��ة املقاومة �شرعي ��ة الن�ضال
والكف ��اح من مواطنيها وم ��ن رموزها الوطنية ومن
رم ��وز الأمه ��ات اللواتي �أجننب الرج ��ال  ..الرجال
الأبطال ..ال�شرفاء ..املنا�ضلني..
..عن ��وان ال�شهام ��ة والع ��زة والكرام ��ة والكف ��اءة
واملوقف اجلريء املتقدم ال�صادق وال�صريح النابع
م ��ن القل ��ب والرتبي ��ة ال�صاحلة وال�سل ��وك احل�سن
ال ��ذي ن�ش�أ وترع ��رع عليه رموز �أبط ��ال هذه املدينة
ال�صامدة "�صيدا" فكان الف�ضل فيه لإميان الأب...
والأم والأ�سرة بالق�ضية القومية العربية.
ف ��كان ال�شهي ��د مع ��روف �سع ��د واح ��د ًا م ��ن �أولئك
الأبط ��ال الأبرار ال�شه ��داء يف �سبي ��ل الوطن و�سار
وم�ش ��ي على درب �أبيه الراحل م�صطفى �سعد وتابع
م ��ن بعده �أخوه الدكت ��ور �أ�سامة �سعد حامل وحافظ
الأمان ��ة الغالية والراية العربية ،وال�شعلة النا�صرية
املتقدم ��ة ملواجه ��ة كاف ��ة التحدي ��ات الت ��ي تواج ��ه

املنطقة �إىل جانب �صمود ومقاومة جنوبنا اللبناين
�ضد العدو الإ�سرائيلي.
مت�ضامن�ي�ن متحدي ��ن حت ��ت راي ��ة واح ��دة مقاومة
ومم�سك�ي�ن ب�شعلة واحدة نورها ن ��ور و�أنوار ال�شهداء
الأبرار الذين �ضحوا بالغايل والنفي�س حتى ال�شهادة
يف �سبي ��ل الق�ضية العربية والإ�سالمي ��ة حفاظ ًا على
�إرث اجلدود ووطنهم الغايل لبنان.
�إنه ��ا حق� � ًا م�س�ي�رة ...م�ستم ��رة حتى بل ��وغ الهدف
املن�ش ��ود بال�سيف والدم والن ��ار واحلديد مهما غلت
الت�ضحيات اجل�سام.
ومن حقنا الوطني �أن نقد�س كل منا�سباتنا الوطنية
تقدي ��ر ًا ...واحرتام� � ًا ...و�إجال ًال لرموزن ��ا الوطنية
وال�شهداء الأبرار ودعم الأحياء منهم كرموز وطنية
يقفون معنا ..يف ال�سراء ..وال�ضراء ،كواجب مقد�س
وطني وعربون وفاء وتقدير ملا يبذلونه من ت�ضحيات
يف �سبيل حتقيق �آمال ال�شعوب والأمم.
�صحي ��ح �أن ��ك يا �أب ��و معروف ق ��د غادرتن ��ا ج�سدياً
ولكنك بقيت يف القلب رمز ًا مقاوم ًا ويف قلوب جميع

حمبيك و�أهلك ونا�سك وجمهورك ومدينتك ووطنك
لبنان.
ف�أن ��ت الزعي ��م والفقي ��د الغ ��ايل على قل ��وب جميع
اللبنانيني واملنا�ضلني يف لبنان والعامل العربي.
 ...و�ستبق ��ى �صيدا وفية مل�سريتك الن�ضالية الطويلة
بالقول والفعل والعمل والعطاء امل�ستمر.
من قري ��ر الع�ي�ن ي ��ا �أب ��و مع ��روف ف�أخي ��ك املنا�ضل
الدكت ��ور �أ�سام ��ة مي�ش ��ي واث ��ق اخلطى بق ��وة وعزم
و�شجاعة ..و�إخال�ص ..ووفاء ..وت�صميم �إميان ًا منه
بهذه امل�سرية الن�ضالية الغالية التي ال ميكن التفريط
والتهاون بها مهما غ ّلت الت�ضحيات يف �سبيل الق�ضية
العربية ولبنان.
� ...إنه
الدكتور �أ�سامة �سعد
الأمني امل�ؤمتن ب�إخال�ص على هذه امل�سرية الن�ضالية
الطويلة امل�ستمرة.
فال تخف يا �أبو معروف على الق�ضية وامل�سرية ف�إىل
جنة اخللد ب�إذن اهلل "رحمك اهلل".
9
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�أيها اللبنانيون :الفتنة �أحمر باخلط العري�ض
ي�أتي العام اجلدي ��د و�سط �أجواء من الأمل والتفا�ؤل باخلروج من الأزمة التي
يتخب ��ط بها الوطن منذ �سنوات ،والتي ال ت�صي ��ب طائفة �أو مذهب �أو فئة من
اللبنانيني ،بقدر ما تطاول اجلميع وحتا�صرهم وت�ستهدفهم على كل ال�صعد.
هك ��ذا ترح ��ل �سنة حمل ��ت الكثري من الهم ��وم وامل�آ�سي للبناني�ي�ن ،وت�أتي �سنة
جديدة ن�أمل �أن حتم ��ل معها احللول واخلري للجميع ،خ�صو�ص ًا و�أن ما و�صلنا
�إلي ��ه يف �سياق تطور الأزمة بات يت�شكل تهدي ��د ًا حقيقي ًا للبالد وينذر بفو�ضى
رمبا جتتاح اجلميع.
ومع مطلع العام اجلديد كان ملرجع �سيا�سي بارز كالم يف �أحد جمال�سه يبعث
على االطمئنان خ�صو�ص ًا جلهة �أن الأمن يف البالد مم�سوك ،و�أن ال خوف من
زعزع ��ة اال�ستقرار طاملا �أن هناك تواف ��ق غري معلن على �إبقاء الو�ضع الأمني
م�ستقر ًا وهادئ ًا.
وح�س ��ب املعلومات املتوافرة من غري م�صدر ف�إن هن ��اك قرار ًا يتخطى حدود
الق ��رار الداخلي ب� ��أن يبقى لبنان يف دائ ��رة اال�ستق ��رار و�أن ال تتجاوز الأمور
حدود الأزمة ال�سيا�سية �إىل االنهيار الأمني �أو ال�صدام يف ال�شارع.
وم ��ا يعزز هذه املعلومات هو �إجماع الأطراف يف فريقي  14و� 8آذار على عدم
االجن ��رار �إىل الفتنة التي �ست�أكل الأخ�ضر والياب� ��س ،والتي لن تكون نتائجها
مقت�صرة على لبنان ،بل �ستتو�سع �إىل ما �أبعد من ذلك.
م ��ن هنا ف� ��إن القا�سم امل�شرتك لدى كل الأطراف ه ��و �أن الفتنة خط �أحمر ال
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يج ��ب وال يجوز جت ��اوزه ب�أي �شكل من الأ�شكال ،لكن ذل ��ك ال يعني النوم على
حرير الأزم ��ة ال�سيا�سية كما يقول املرجع البارز ،م�ضيف� � ًا �أن هناك م�س�ؤولية
تقع على اجلمي ��ع ويف مقدمهم القيادات امل�س�ؤولة للعمل بال�سرعة املمكنة من
�أجل معاجلة الأزمة القائمة لأن ا�ستمرارها �سي�ؤدي �إىل م�ضاعفات لي�س على
ال�صعي ��د ال�سيا�س ��ي فح�سب بل �أي�ض ًا على ال�صعي ��د االجتماعي ،و�أن التدهور
االجتماع ��ي واملعي�شي ي�شكل خطر ًا حقيقي ًا عل ��ى الأمن يف البالد بالرغم من
حر�ص اجلميع على الو�ضع الأمني واال�ستقرار يف البالد.
وي�ضي ��ف املرج ��ع �أن هناك ق�ضاي ��ا ملحة ال ميكن �أن تبق ��ى يف دائرة الت�أجيل
مث ��ل مو�ضوع النفط الذي يحت ��اج �إىل خطوات �سريع ��ة خ�صو�ص ًا يف �ضوء ما
قام ��ت وتق ��وم به �إ�سرائي ��ل يف هذا املجال ،حي ��ث ت�ؤكد املعلوم ��ات �أنها بد�أت
بالتنقي ��ب ع ��ن النفط والغاز يف البح ��ر ،و�أن هذا التنقيب يه ��دد ب�شكل جدي
خمزون لبنان من الغاز والنفط وي�شكل اعتداء على ثروة لبنان الوطنية وعلى
ال�سيادة اللبنانية.
ويق ��ول املرج ��ع �أنه كلما ت�أخرن ��ا على ه ��ذا ال�صعيد كلما �أف�سحن ��ا يف املجال
لإ�سرائي ��ل لك ��ي تتمادى يف عدوانه ��ا على ثروتنا ،ال بل �أن ه ��ذا الت�أخري يعني
التفريط بحقنا من ا�ستثمار ثروتنا اليوم قبل الغد.
من هنا ف� ��إن اللبنانيني يتطلعون يف العام اجلديد �إىل اخلال�ص واخلروج من
امل� ��أزق الذي حا�صرهم ويحا�صرهم منذ �سن ��وات ،مع العلم �أن احلل ال�سوري

وال�سع ��ودي يبقى ه ��و خ�شبة اخلال� ��ص وال �شيء �س ��واه ،و�أن الدخول من باب
احل ��ل العربي �إىل مرحلة اال�ستق ��رار احلقيقي هو الطريق ال�صحيح وال �شيء
�س ��واه ،لأن انتظار �أو الت�ساهل يف �أية تدخالت �أخرى يعني �إف�ساح املجال �أمام
�إطالة الأزمة وا�ستفحالها.
ووف ��ق ما يدور يف الأروقة ال�سيا�سية الداخلي ��ة واخلارجية ف�إن ا�شتداد انهيار
الو�ضع العربي ،يفرت�ض �أن يدعوا اللبنانيني جميع ًا �إىل الوقوف وقفة م�س�ؤولة
ب ��د ًال م ��ن اال�ستم ��رار يف الره ��ان عل ��ى الأو�ض ��اع اخلارجية ،لأن م ��ا يجري
يف حميطن ��ا ال يبع ��ث على االطمئنان ب ��ل ي�ساهم يف زي ��ادة املخاطر املحدقة
بلبنان.
ويف قراءة امل�شهد العام يف املنطقة ال تختلف الأو�ساط املراقبة على �أن الو�ضع
العرب ��ي يزداد تردي ًا يف ظل غياب كل �أ�شكال الت�ضامن وازدياد حجم م�ؤامرة
التفتيت والتق�سيم التي ت�سعى �إليها الدوائر الأمريكية و�إ�سرائيل.
وال �ش ��ك �أن م ��ا تعر�ض وما �أ�صاب ال�سودان هو �أبل ��غ دليل و�أو�ضح �صورة لهذا
الو�ض ��ع امل�ت�ردي وهذا االنهي ��ار العرب ��ي الكبري بع ��د انف�ص ��ال اجلنوب عن
ال�شم ��ال بتحري�ض �أمريكي �سافر واكتفاء عربي بال�صمت وامل�شاهدة وخ�ضوع
�سوداين.
�أم ��ا يف العراق ف�إن ت�شكيل احلكومة مل ين ��ه الأزمة التي يتخبط بها هذا البلد
العربي الكبري منذ االحتالل الأمريكي وحتى اليوم ،وال ي�شك �أحد �أن خماطر

تق�سي ��م الع ��راق واقتط ��اع �أجزاء منه ما ت ��زال ماثلة ال بل جدي ��ة يف ظل هذا
الواقع الذي يعي�شه حتى الآن ،هذا عدا عن تهجري امل�سيحيني وا�ستمرار اللعب
على الوتر املذهبي.
وتبق ��ى الق�ضية الفل�سطيني ��ة ال�شاهد على هذا االنهيار العرب ��ي بعد �أن ت�أكد
ب�شكل ال يقبل اجلدل �سقوط الت�سويات و�أكذوبة الرعاية الأمريكية للحل ،ويف
ظل ال�سيا�س ��ة العدوانية واال�ستيطانية الإ�سرائيلي ��ة املتعاظمة واملتمادية دون
ح�سيب �أو رقيب ،وما يجري م ��ن تهويد للقد�س وللمدن والبلدات الفل�سطينية
يف ال�ضف ��ة الغربي ��ة ،بينم ��ا تبقى غزة حما�ص ��رة و�شاهد ًا على ه ��ذا التواط�ؤ
ال ��دويل مع الع ��دوان الإ�سرائيلي ،وه ��ذا ال�ضعف واخلن ��وع للأنظمة العربية
املتفرجة اللهم با�ستثناء الق ّلة التي ما تزال ت�ؤمن باحلق وبالدفاع عن احلق.
وال �ش ��ك �أن االنق�س ��ام الفل�سطيني �ساهم وم�ساهم �أي�ض� � ًا يف �إ�ضعاف ال�شعب
الفل�سطين ��ي يف مقاومته لالحتالل ولل�سيا�سة الإ�سرائيلية العدوانية ،وهذا ما
يفر�ض على القادة والأطراف الفل�سطينية �أن تتحمل امل�س�ؤولية يف االنتهاء من
هذه احلالة ال�شاذة و�إعادة التوحد يف مواجهة العدو.
يف ظل هذا امل�شه ��د العربي اخلطري يقف لبنان عند مرحلة دقيقة وح�سا�سة،
وهذا ما يفر�ض على اللبنانيني جميع ًا من �أن يحولوا املوقف املعلن "ال للفتنة"
�إىل فعل جاد وقوي لتم�ضي لبنان من هذا اخلطر الذي يهددنا جميع ًا.
�أ�سرة جملة �صيدا
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املواطنون ي�ستقبلون العام  2011و�سط ارتفاع
�أ�سعار ال�سلع ب�شكل ع�شوائي يف ظل غياب الرقابة
بريوت� -سمار الرتك

ه���ا نح���ن ن���ودّع عاماً جديداً لن�ستقبل �آخر .بينما ما نزال "مكانك �سر" ،فالأ�س���واق اللبنانية ت�شهد ارتفاعاً ب�سرعة ال�صاروخ يف �أ�سعار العديد
من املواد وال�سلع الأ�سا�سية دون ح�سيب �أو رقيب يحد من ارتفاعها ،هذا عدا عن �أ�سعار املحروقات التي بد�أت فعلياً تهتك كاهل املواطن الذي
بات بني نارين :نار ال�سلع ونار املحروقات.
وه���ذه الأزم���ة و�إن كان���ت تطال كافة فئ���ات املجتمع اللبناين� ،إال �أنها بالدرجة الأوىل ت�ستهدف رب العائل���ة الذي يحتار يف كيفية ت�أمني لقمة
عي�شه خ�صو�صاً عندما يكون من �أ�صحاب الدخل املحدود وعليه �أن يجمع ما بني دفع الأق�ساط املدر�سية و�أ�سعار ال�سلع واملحروقات.
وبالرغ���م م���ن انت�شار التعاونيات الك�ب�رى "واملوالت" يف كل املناطق اللبنانية� ،إ�ضافة �إىل الـ "ميني -ماركت" التي باتت موجودة يف كل �شارع،
�إال �أن هذه امل�شاريع جميعها مل ت�صب يف م�صلحة املواطن الذي بات بدوره يحتار من �أين ي�شرتي ال�سلع املطلوبة لأن الأ�سعار تتفاوت ما بني
"مول" ولآخر خ�صو�صاً يف ظل الفلتان احلا�صل.
انطالق���اً م���ن ه���ذا الواق���ع نتمنى �أن تتحم���ل كل وزارة م�س�ؤولياتها ب�شكل ج���دي وف ّعال للحد من هذا الفلتان امل�ست�ش���ري يف كل حدب و�صوب
وال���ذي ي�سته���دف كم���ا �سبق �أن ذكرنا ال�شريح���ة اللبنانية ككل ،لذلك ال بد �أن تو�ضع قوانني جديدة تراع���ي املرحلة االقت�صادية املرتقبة من
كافة جوانبها مع كثري من الدقة واملراقبة من قبل امل�س�ؤولني وذلك للحفاظ على �أب�سط حقوق املواطن.
دولرة االقت�صاد اللبناين
اخل�ب�راء االقت�صادي ��ون يعت�ب�رون �أن الأ�سب ��اب
الت ��ي �أدت �إىل ارتف ��اع الأ�سعار تع ��ود �إىل دولرة
االقت�ص ��اد اللبناين و�إىل �أن لبنان ي�ستورد �أ�شياء
كث�ي�رة م ��ن دول �أوروبية تتعامل بالي ��ورو ،وندفع
بال ��دوالر فواتري �أو �سلع "مفوت ��رة" باليورو علم ًا
�أن �سعر �صرف الدوالر يرتاجع �أمام �سعر �صرف
اليورو مما يت�سبب بارتفاع ال�سعر نتيجة فروقات
�أ�سع ��ار ال�ص ��رف ،وهن ��ا يقع لبن ��ان �ضحية هذه
امل�شكلة اخلارجية.
�أما فيما يتعل ��ق بالأ�سباب فهناك �أو ًال كما ذكرنا
ارتف ��اع للأ�سعار ب�سبب دولرة االقت�صاد اللبناين
وب�سب ��ب �إ�سترياد لبن ��ان �سل ��ع ا�ستهالكية كثرية
م ��ن �أوروبا يدفعها بالي ��ورو ،وب�سبب تراجع �سعر
�صرف الدوالر جتاه اليورو.
�أم ��ا ال�سب ��ب الث ��اين فهو �سب ��ب داخل ��ي هيكلي،
لأن الإنت ��اج يف لبن ��ان �ضعي ��ف وحم ��دود وغ�ي�ر
متن ��وع و�أ�سباب عدم وجود �إنت ��اج يف لبنان تعود
�إىل �سيا�س ��ات الدولة واحلكوم ��ات ال�سابقة التي
اعتم ��دت حتري ��ر االقت�صاد وخف� ��ض اجلمارك
ب�ش ��كل دراماتيك ��ي وا�ستح ��داث ال�ضريب ��ة على
القيم ��ة امل�ضاف ��ة الت ��ي ال متي ��ز ب�ي�ن املحل ��ي
والأجنب ��ي ،ومب ��ا �أن الكلفة عالي ��ة يف لبنان فقد
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ت�سب ��ب هذا الأم ��ر بانهي ��ار العديد م ��ن املعامل
وامل�صان ��ع لأنه مت الت�سرع كثري ًا يف م�س�ألة حترير
االقت�صاد وم�س�أل ��ة خف�ض اجلمارك� ،إذ �أنه كان
هناك ت�س ّرع ورعونة و�سوء تقدير لنتائج مثل هذا
الق ��رار لأن القطاعات غري مهي� ��أة للمناف�سة مع

اخل ��ارج ،حتى اتفاقات منظم ��ة التجارة العاملية
ت�سم ��ح بف�ت�رات طويل ��ة قب ��ل خف� ��ض اجلمارك
ب�ش ��كل كب�ي�ر ،والفرتة متت ��د ل�سن ��وات ،لعقدين
من الزمن .فامل�س�أل ��ة ال ت�أتي بني ليلة و�ضحاها،
ب�شكل تخف�ض فيه اجلمارك بهذا ال�شكل ،ونفتح

احلدود ونع ّر�ض الإنتاج واالقت�صاد للخطر وهذا
ما ح�صل بالفعل.
وبالن�سبة للخطوات الأولية للحد من ارتفاع �أ�سعار
ال�سل ��ع ،ت�شري امل�صادر �إىل �أنه من املفرت�ض على
امل�ص ��رف املرك ��زي �أن يبد�أ بطريقة م ��ا �أن ين ّوع
املدخ ��رات فب ��د ًال م ��ن �أن تكون "بعمل ��ة �صعبة"
واحدة فلتكن بعملتني :بال ��دوالر واليورو .عندما
ي�صبح هناك يف البلد دوالر ويورو حينها �سيتمكن
امل�صرف املركزي من �أن يكون لديه احتياط من
ال ��دوالر واليورو ،وهك ��ذا امل�س�ألة ال تعود مرتبطة
بال ��دوالر فقط .عندئذٍ يف ح ��ال ارتفع الدوالر �أو
انخف�ض الي ��ورو �أو العك�س �ستبقى اللرية جاهزة
وثابت ��ة �أي م�ستقرة ،وعندها �إن �أردت �أن �أ�ستورد
من �أوروبا �أدفع باليورو و�إن �أردت �أن �أ�ستورد من
�أمريكا �أدفع بالدوالر.
�أما م�س�أل ��ة الإنتاج الداخلي فه ��ي حتتاج لإعادة
نظ ��ر ب�سيا�سات اال�ستق ��رار االقت�صادي جميعها
بدء ًا من ال�سيا�سة النقدي ��ة انتقا ًال �إىل ال�سيا�سة
املالي ��ة ،ل�سيا�س ��ة الإنف ��اق و�سيا�س ��ة اال�ستثم ��ار
وت�شجيعه وخلق فر�ص عمل.

مطالبة الدولة بتدخل مبا�شر
ويف ه ��ذا املج ��ال �أي�ض� � ًا ،ال ي�سعن ��ا �أن نتنا�س ��ى
ال�صرخات التي �أطلقها م ��رار ًا وتكرار ًا "جمعية
حماية امل�ستهلك" حني طالبت الدولة ب�أن تتدخل
ب�ش ��كل مبا�ش ��ر وف ��وري لتخلق نوع ًا م ��ن التوازن

عارف بو علي

محمود يوسف

كي حتافظ على م�صال ��ح اجلميع من م�ستهلكني
وجت ��ار خ�صو�ص� � ًا و�أن ه ��ذا املو�ض ��وع يتحك ��م
مب�صالح النا�س.

ماذا يقول املواطن؟
• ويبق���ى ال�س�ؤال املط���روح ،كيف يتقبل
املواطن ارتفاع الأ�سعار؟
 ع����ارف ب����و عل����ي يق����ول" :الأو�ض ��اع مل تع ��دحتتم ��ل ،و�أنا بالرغم م ��ن �أنني قل�ص ��ت نفقاتي
�إىل الربع� ،إال �أنني يف كل مرة �أذهب فيها ل�شراء
م ��ا يلزمني �أدفع م ��ا يقارب املئت ��ي �ألف لرية �أي
�إنن ��ي ف يح ��ال ذهب ��ت �إىل "امل ��ول" مرت�ي�ن يف
ال�شه ��ر �أدفع مبلغ يقارب احل ��د الأدنى للأجور،
وم ��ع ذلك ال �أح ��د يحا�سب �أو يدق ��ق وكل "مول"
تبي ��ع عل ��ى هواه ��ا لعلمه ��ا �أن �أحد ًا ل ��ن يراقب
وراءها .لذل ��ك �أمتنى على احلكومة �أن تقوم مبا
يتوج ��ب عليها لأننا ب�صراح ��ة كمواطنني مل يعد
با�ستطاعتنا تكبد ما يجري حولنا من �ضغوطات
حياتي ��ة اقت�صادية فليتفقوا قبل "�أن ت�أكل النا�س
بع�ضها".
ولدي �أوالد
موظف
أنا
�
"
����ول:
ق
ي
فقيه
����د
 حممّ
بالكاد �أ�ستطيع �أن �أتكف ��ل بدرا�ستهم كما مل يعد
با�ستطاعتي �أن �أ�شرتي لهم �سوى ال�سلع ال�ضرورية
كي ن�ؤمن قوتنا اليومي �أي الرز والزيت واملعكرونة
وما �شابه� .أم ��ا باقي ال�سل ��ع "كالتونا" واملعلبات
الأخرى �أو الب�سكوي ��ت وال�شوكوال التي يتمنى كل
طف ��ل �شرائها فلم يع ��د ب�إم ��كاين ت�أمينها ،حتى
احلليب �أح ��اول �أن �أوفر فيه فب ��د ًال من كوبني �أو
ثالث ��ة يف النهار نكتفي بك ��وب واحد لكل طفل يف
النهار ،وذلك كي ن�ستهلك �أكرب وقت ممكن علبة
احلليب التي ح ّلق �سعرها كال�صاروخ .وما ذكرته
يعترب بع�ض من في�ض لأن الأ�سعار جميعها ح ّلقت
دون ا�ستثن ��اء� .صدقين ��ي مل �أع ��د �أهت ��م لو�ض ��ع

ُحسن صافي

�سيا�س ��ي �أو �أمني ،كل ما يهمني �أن �أ�ؤمن "لقمة"
جيدة لأ�سرتي والباقي كله تفا�صيل".
 حممود يو�سف يقول" :بالرغم من �أن راتبييعترب جيد ًا مقارنة مع غريي �إال �إنني بد�أت �أ�شعر
بال�ضائق ��ة املادي ��ة ،لدرجة �أنن ��ي مل �أعد �أ�شرتي
�سوى امل�ستلزمات ال�ضرورية والأ�سا�سية للمنزل.
�أما املعلبات التي كن ��ت �أ�شرتيها و�أكد�سها يف كل
زي ��ارة ف�أ�صبحت �أ�شرتيها عن ��د احلاجة فقط �أو
عندم ��ا يكون لدي مائ ��دة للأ�صدق ��اء� .أما فيما
عدا ذلك فال�سلع حمدودة.
ف�أنا �إن �أردت �أن �أعبئ "كارت" الهاتف اخلليوي
�إ�ضاف ��ة �إىل "تفوي ��ل" �سيارت ��ي بالبنزين و�شراء
م ��ا يلزمني من �سلع للمنزل ل ��ن يبقى معي �شيئ ًا
�أعي�ش ب ��ه لآخر ال�شهر .لذل ��ك �أ�صبحت �أ�صرف
�شيئ� � ًا ف�شيئ� � ًا لدرجة �أنن ��ي عدلت كاف ��ة نفقاتي
ب�ش ��كل يتما�شى م ��ع الواقع االقت�ص ��ادي اجلديد
�إىل �أن تتك ��رم دولتن ��ا وت�ض ��ع حد ًا له ��ذا الفلتان
احلا�صل يف الأ�سعار.
 حِ � ِسُ ����ن �صايف تق����ول�" :أو�ضاعنا االقت�صاديةب�شكل عام ال ت�سر �أحد ،لذلك �أخذت على عاتقي
ع ��دم االهتمام بكل ما يح�ص ��ل ،فكما امل�س�ؤولني
لدين ��ا يدي ��رون ظهورهم ملواطنيه ��م وال يكرتثوا
لأو�ضاعه ��م �أنا �أي�ض ًا �أدير ظهري لكل ما يح�صل
يف ه ��ذا البل ��د لأن الفلتان موج ��ود يف كل زاوية.
�صحيح �أن الفلتان يف �أ�سعار ال�سلع ي�صر �أكرث من
غ�ي�ره لأنه ي�صيب املواطن ب�شكل مبا�شر يف لقمة
عي�شه ،ولكن مهم ��ا تكلمنا و�أطلقن ��ا ال�صرخات
فل ��ن ي�سمعنا �أح ��د ،وبالتايل بات علين ��ا �أن نتّبع
�سيا�سة "على ق ��د ب�ساطك مد رجليك" وبالتايل
لي� ��س علين ��ا �أن ننتظر تغي�ي�ر الأو�ض ��اع لأنها لن
تتغ�ي�ر ،فهكذا هو ح ��ال البلد من ��ذ �سنني ،وهذا
بالأح ��رى هو لبن ��ان �إال �إذا افتعل اهلل معجزة يف
هذا البلد و�أ�شفق على عباده".
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اللبنانيون ي�ستقبلون العام اجلديد بفرحة خجولة
نتيجة ما يعانونه من ظروف اجتماعية واقت�صادية �صعبة
بريوت� -سمار الرتك

ا�ستع���دادات االحتف���ال بي���وم "ر�أ����س ال�سنة" هذا العام ج���اءت خجولة جداً مقارن ًة بال�سن���وات املا�ضية ،وباتت م�س�أل���ة "ال�سهرة" يف هذا اليوم
واجب تقليدي �أكرث منه فرحة حقيقية بوداع عام وا�ستقبال �آخر.
فالنا����س متعب���ة نتيج���ة ما تعاي�شه من ظ���روف اجتماعية واقت�صادية متقلبة ،والف���رد منا �أم�سى قلق على ما �سيحمل���ه امل�ستقبل يف طياته.
�أ�سئلة كثرية باتت جتول يف ر�أ�س كل مواطن ،وال �سيما رب العائلة امل�س�ؤول عن م�ستقبل �أوالده.
باخت�صار �شوارع بريوت اليوم غريها بالأم�س ،لأن ظاهرة االحتفاالت يف املا�ضي كانت تنت�شر يف كل املناطق دون ا�ستثناء ،وكنا نعي�ش يومها
�أجمل اللحظات لأن نفو�س النا�س �أي�ضاً كانت �صافية و�أو�ضاعهم االقت�صادية �أف�ضل بكثري.
وبالرغم من الوفود التي ت�أتي من اخلارج �إىل لبنان لتم�ضية فرتة الأعياد مع الأهل والأ�صدقاء ،وبالرغم من اكتمال عمليات احلجوزات
يف الفن���ادق ب�ش���كل الف���ت �إال �أن���ه ال ي�سعن���ا �س���وى �أن نتح�سر على فرحتن���ا بفرتة الأعياد �أيام زم���ان حيث كان لالحتفال يومه���ا نكهة خا�صة
ومميزة.
فالنا����س بغالبيته���ا متعط�ش���ة لتل���ك املرحل���ة ،مرحلة الفرح والبهج���ة وراحة النف����س التي كانت جتمع النا����س من كل الفئ���ات دون ا�ستثناء
ليحتفلوا �سوياً و�سط فرحة التالقي.
كيف �أم�ضى اللبنانيون "ر�أ�س ال�سنة"؟
ً
ال�ستط�ل�اع كيفي���ة مت�ضي���ة �سه���رة "را�س ال�سن���ة" يف ظل الظروف الراهن���ة التي مير بها البل���د ،ا�ستطلعت "�صيدا ع�ب�ر التاريخ" عددا من
املواطنني ،فكانت اللقاءات التالية:
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الرا أفندي

ريتا دنف

روال اسماعيل

• الرا �أفندي تقول " :كل عام نحر�ص على �أن نلتقي مع الأهل والأ�صدقاء
يف من ��زل �أحدنا ،على �أن ي�أتي كل واحد منا مبا يتوجب عليه من م�أكوالت كي
تك ��ون ال�سهرة "م�شاركة" فال يتحمل �أحد منا التكاليف وحده .وهكذا من�ضي
الأم�سي ��ة ب�سرد الن ��كات �أحيان ًا والغناء �أحيان ًا �أخرى ،كم ��ا �أننا نرق�ص لنودع
ال�سنة و�سط جو من البهجة وال�سرور.
�إن �ش ��اء اهلل يحمل الع ��ام اجلديد يف طياته معطيات جدي ��دة على ال�صعيد
ال�سيا�س ��ي واالجتماع ��ي وال �سيم ��ا االقت�ص ��ادي لأن النا�س تعب ��ت مما يجري
وم ّلت الت�صاريح التي ال "بتودّي وال بتجيب".
• ريتا دنف تقول " :منذ �سنوات م�ضت مل نعد نحتفل بليلة "ر�أ�س ال�سنة"
لأنن ��ا نعي�ش يف بل ��د �سرقت منه الفرحة ،وبالتايل مل يع ��د هناك من "�شهية"
عل ��ى "الهي�ص ��ة" .ف�أو�ضاعنا الأمني ��ة معدومة واالجتماعية �سيئ ��ة للغاية �أما
االقت�صادي ��ة "فح� �دّث ال ح ��رج" .باخت�ص ��ار و�ضعن ��ا تعي�س جد ًا ج ��د ًا جد ًا،
فكي ��ف ن�ضحك على �أنف�سنا يف ه ��ذه "الليلة"؟! هل يتوجب علينا �أن نرمي كل
ال�صعوبات التي نعي�شها خلفنا ،لنحتفل بليلة ر�أ�س ال�سنة؟!
�إ�سمح ��ي يل ،ف�أن ��ا ال �أ�ستطي ��ع �أن �أ�ضح ��ك عل ��ى نف�س ��ي ،لتتب ��دل الأمور يف
ه ��ذا الوط ��ن لنعود بعدها ونحتفل كم ��ا يجب بليلة ر�أ�س ال�سن ��ة ك�سائر الدول
املتح�ضرة".
• روال �إ�سماعي���ل تق���ول� " :أنا �أنتظر هذا اليوم بفارغ ال�صرب لأودّع فيه
م�ش ��اكل وهموم �سنة م� � ّرت ولأ�ستقبل �سن ��ة جديدة مل�ؤها الأم ��ل والتمنيات،
وبالت ��ايل �أنا �أحر� ��ص مع عدد من الأ�صدق ��اء �أن �أحجز يف �أح ��د الفنادق كي
�أ�سه ��ر حتى �ساعات ال�صب ��اح و�أ�صعد �إىل غرفتي متى �شئت .وهكذا ال �أ�ضطر
لأن �أق ��ود ال�سي ��ارة لي ًال �أو فج ��ر ًا �إذا �ص ��ح التعبري وال �أع ّر� ��ض حياتي وحياة
الآخرين لأي حادث �سري ال �سمح اهلل ،خ�صو�ص ًا و�أن هناك العديد مم يقودون
يف ه ��ذا اليوم الذين ال يتقيدون بقوانني ال�سري .باخت�صار� ،أنا ال �أف ّوت ال�سهر
يف هذه الليلة و�إال ف�س�أ�شعر ب�أن هناك �شيئ ًا ينق�صني ،وكل عام واجلميع ب�ألف
خري".
• فات���ن دي���ب تق���ول " :ه ��ذه الليلة عادية ج ��د ًا بالن�سب ��ة �إ ّ
يل لأن الإن�سان
عندم ��ا يكون فرح ًا كل ي ��وم ب�إمكانه �أن ي�شكل عي ��د ًا بالن�سبة �إليه ،فنحن من
ن�صنع االحتفال ولي�س العك�س .ممكن �أن �أ�شاهد التلفزيون مع الأهل واالكتفاء
بع�ش ��اء ب�سيط كي �أ�ضفي البهجة �إىل قلوبهم ،لك ��ن ال�سهر خارج املنزل فهذه
م�س�أل ��ة ن�سيته ��ا منذ زم ��ن وال �أفكر بها ،ف�أن ��ا �أ�سهر عندما �أ�شع ��ر ب�أن هناك
دافع� � ًا �أو منا�سبة تعنيني بحق لكن ما ع ��دا ذلك فهذه م�سائل تقليدية ال متت
يل ب�صلة".
• كاتي���ا ب���و عل���ي تقول " :م ��ع اقرتاب موعد ف�ت�رة الأعي ��اد �أحر�ص على

فاتن ديب

كاتيا بو علي

�أن �آخ ��ذ �إجازتي ال�سنوي ��ة لأ�سافر فيها �إىل اخلارج بعي ��د ًا عن �ضغط احلياة
اليومي ��ة التي نعي�شها يف هذا البلد با�ستم ��رار .و�أحاول دوم ًا �أن يرافقني عدد
من الأ�صدقاء كي نحتفل �سوي ًا فال �أ�شعر بالغربة.
�صدقين ��ي يف �إح ��دى امل ��رات الت ��ي مل �أمتكن فيها م ��ن ال�سف ��ر واالحتفال يف
اخلارج نتيجة عدم توف ��ر الإمكانيات املادية �شعرت كم هو الفرق ال�شا�سع ما
ب�ي�ن االحتف ��ال يف لبنان �أو اخلارج ،ف�ل�ا جمال لأية مقارن ��ة .لذلك �أ�صبحت
�أحر� ��ص على توفري ما ميكن توفريه خالل العام لأمتكن من االحتفال بال�شكل
الالئق وال�سفر".
ونح ��ن بدورن ��ا ،ال ي�سعنا �س ��وى �أن نتمنى ب�أن يحمل الع ��ام اجلديد كل ما فيه
خ�ي�ر للوط ��ن واملواطن يف �آن مع ًا وال �سيما �أن النا� ��س ذاقت الأم ّرين يف العام
املن�صرم وعلى كافة ال�صعد.
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�أقامت حفل غداء تكرمييا جامعا لفاعليات �صيدا واجلوار وجزين ملنا�سبة الأعياد

وال�سعي
بهية احلريري :ن�ؤمن بالتنوع �سبي ًال للحوار ّ
لإ�ستنها�ض القوى ورفع امل�س�ؤولية الوطنية
ال�سيا�سة واحلزبية يج ��ب �أن تكون يف خدمة الوطن
اعت�ب�رت النائب بهية احلري ��ري �أن ّ
ً
ال�سيا�سة ..و�إذا
ال�سيا�سة �أ ّيا كانت تلك ّ
واملجتمع  ..ال �أن يكون الوطن واملجتمع يف خدمة ّ
كان ال ّتن ��وع �أدا ًة للتّناف� ��س نحو الأف�ضل مبا يخدم ك ّل الوط ��ن وك ّل املجتمع  ..ف�إ ّننا ن�ؤمن
وال�سع ��ي الدائم لإ�ستنها�ض القوى ورف ��ع امل�س�ؤولية الوطنية
به ��ذا التنوع �سبي ًال للحوار ّ
لدى ك ّل �أبناء الوطن  ..واكدت �إ ّننا نتوق �إىل اليوم الذي ال يكون فيه الإختالف يف الر�أي
�سبب ًا للدّمار ّ
وال�ضياع..
كالم احلري ��ري جاء خالل حفل الغ ��داء اجلامع الذي اقامته ملنا�سب ��ة الأعياد املباركة
واملجيدة يف جمدليون وجمعت فيه العائلة اللبنانية ممثلة ب�صيدا وجوارها و�شرق �صيدا
وجزي ��ن ت�أكيدا على الوحدة الوطنية والعي�ش الواحد .حيث و�صفته احلريري ب�أنه ت�أكي ٌد
على نعيم الوحدة والتّعاون والتّعا�ضد يف وجه الأعداء وخال�ص الوطن من �أيامه ال�سوداء
وب�أ ّنه لقا ٌء لتجديد العهد على امل�ضي قدم ًا من �أجل ال ّنهو�ض مبنطقتنا ووطننا..

احل�ضور
�ش ��ارك يف حفل الغداء  :الرئي�س ف�ؤاد ال�سني ��ورة  ،النائب مي�شال مو�سى  ،مطرانا �صيدا
ودي ��ر القمر للروم الكاثوليك ايلي حداد وللموران ��ة اليا�س ن�صار ،ممثل املطران اليا�س
كف ��وري الأر�شمندري ��ت يعق ��وب خلي ��ل � ،سفرية كندا يف لبن ��ان هي�ل�اري ت�شايلدز�آدمز ،
حماف ��ظ اجلنوب نق ��وال بو�ضاهر ،ممثل رئي� ��س بلدية �صيدا املهند� ��س حممد ال�سعودي
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نائب ��ه املهند�س ابراهي ��م الب�ساط ،الوزي ��ر ال�سابق رميون ع ��ودة ،النائب ��ان ال�سابقان "
انط ��وان اخلوري وجورج جنم" ،امل�س�ؤول ال�سيا�سي للجماعة اال�سالمية يف اجلنوب ب�سام
حم ��ود  ،من�س ��ق عام تيار امل�ستقبل يف جنوب لبنان الدكت ��ور نا�صر حمود ،رئي�س الرابطة
اال�سالمية ال�سنية ال�شيخ احمد ن�صار ،الرئي�س العام للرهبانية املخل�صية الأر�شمندريت
جان فرج ،قن�صل ايطاليا رفلة دبانة  ،قن�صل �ساحل العاج ر�ضا خليفة وقن�صل الفليبني
عل ��ي عالء الدين ،الرئي�سة الأوىل ملحاكم لبن ��ان اجلنوبي القا�ضية رىل جدايل  ،النائب
الع ��ام اال�ستئنايف يف اجلن ��وب القا�ضي �سميح احلاج  ،رئي�س الهيئة االتهامية يف اجلنوب
القا�ضي خ�ضر زنهور  ،رئي�سة جلنة احلوار اللبناين الفل�سطيني يف رئا�سة جمل�س الوزراء
املحامي ��ة مايا جم ��ذوب  ،قائد منطقة اجلنوب االقليمية يف ق ��وى الأمن الداخلي العميد
منذر الأيوبي  ،املدير االقليمي لأمن الدولة يف اجلنوب العميد يو�سف ح�سني ،مدير مكتب
خمابرات اجلي�ش اللبناين يف �صيدا العقيد ممدوح �صعب� ،آمر مفرزة اجلنوب الق�ضائية
العقيد يو�سف ابو خليل  ،رئي�س فرع املعلومات يف اجلنوب العقيد عبد اهلل �سليم  ،ورئي�س
مكت ��ب مكافحة املخدرات يف اجلن ��وب الرائد هرني من�صور و�آم ��ر مفرزة �سري اجلنوب
الرائ ��د حمم ��د احللبي  ،رئي�س جتمع �صناعيي اجلنوب حممد ح�سن �صالح  ،نائب رئي�س
غرف ��ة التج ��ارة وال�صناع ��ة والزراعة يف �صيدا واجلن ��وب منري الب�س ��اط ورئي�س جمعية
جت ��ار �صيدا علي ال�شري ��ف ورئي�س جمعية جتار جزين ط ��وين رزق ،رئي�س احتاد نقابات
العم ��ال وامل�ستخدم�ي�ن يف اجلنوب عب ��د اللطيف الرتياق ��ي ،رئي�س رابط ��ة اطباء �صيدا

الدكت ��ور ه�شام قدورة  ،رئي�س رابطة خماتري �صي ��دا ابراهيم عنرت ،رئي�س جمل�س ادارة
م�ؤ�س�س ��ة مياه لبنان اجلنوب ��ي احمد نظام ،رئي�سة دائ ��رة البلديات يف حمافظة اجلنوب
هويدا الرتك ،مدير كلية االعالم والتوثيق الدكتور م�صطفى متبويل ،ال�سفري عبد املوىل
ال�صلح  ،ال�سيد احمد بك ال�صلح ،مدير عام م�ؤ�س�سة رفيق احلريري م�صطفى الزعرتي
ومدي ��ر م�ؤ�س�سة احلري ��ري يف �صيدا حميي الدين القط ��ب وم�س�ؤولة العالقات اخلارجية
يف وزارة الرتبي ��ة �سمية حنينة  ،ورئي�سة منطقة اجلنوب الرتبوية جمال بغدادي  ،رئي�سة
دائرة التنظيم امل ��دين يف اجلنوب �آية الزين ،ورئي�سة تعاونية موظفي الدولة يف اجلنوب
لورا ال�سن ورئي�س دائرة ال�سجل العديل فرا�س معطي ،امينة ال�سجل العقاري يف اجلنوب
نايفة �شبو  ،رئي�س جمعية املقا�صد اخلريية اال�سالمية يف �صيدا املهند�س هالل قرب�صلي
وفاعلي ��ات ر�سمي ��ة و�سيا�سي ��ة وامنية وع�سكري ��ة وق�ضائي ��ة واقت�صادية وتربوي ��ة واهلية
ور�ؤ�س ��اء بلدي ��ات وخماتري من مناط ��ق �صيدا والزه ��راين و�شرق �صي ��دا وجزين واقليم
اخلروب واع�ضاء املجل�س البلدي وجمع من خماتري �صيدا واعالمييها.

احلريري
أرحب بكم يف هذا اللقاء اجلامع
بعد الن�شيد الوطني اللبناين حتدثت احلريري فقالتّ � :
مبنا�سبة الأعياد املباركة واملجيدة  ..التي �شاءت القدرة الإلهية �أن ت�أتي متقاربة لتذ ّكرنا
و�سالم  ..وخ ٍري للب�شرية جمعاء ..
وتقارب  ..وم ��ود ٍة ..
إنفتاح ..
ٍ
مب ��ا �أراده اهلل لن ��ا من � ٍ
ٍ
وابتعاد ع ّما ُب ّ�شرنا به من �أنبياء اهلل ور�سله � ..إ ّنه
إنغالق  ..وتقوق� � ٍع ..
وم ��ا ُيراد لنا من � ٍ
ٍ
لق ��ا ٌء لل ّرحمة واملودة والألفة ب�ي�ن �أبناء املدينة الواحدة  ..واملنطق ��ة الواحدة  ..والبيت
الواحد  ..وهو عود ٌة يف ا�ستذكار �آالم التّناحر  ..والتّقاتل  ..والعبثّ ..
وال�ضياع  ..وت�أكي ٌد

على نعيم الوحدة  ..والتّعاون  ..والتّعا�ضد يف وجه الأعداء  ..وخال�ص الوطن من �أيامه
ال�سوداء � ..إ ّنه لقا ٌء لتجديد العهد على امل�ضي قدم ًا من �أجل ال ّنهو�ض مبنطقتنا ووطننا
 ..و�إنّ اخل�ي�ر �أينم ��ا ح ّل ي�صل �إىل ك ّل اجلوار وك ّل الوط ��ن  ..فجزين النامية والناه�ضة
ه ��ي جز ٌء من �صيدا الناه�ض ��ة والنامية  ..كما �صور ومرجعي ��ون وحا�صبيا وعكار � ..إنّ
ك ّل �إجن ��ا ٍز يف �أي بقع ��ة م ��ن لبنان هو خطو ٌة نح ��و خال�ص لبنان  ..وتق� �دّم لبنان � ..إ ّننا
ال�سيا�سة واحلزبي ��ة يجب �أن تكون يف
ال�سيا�سة وفوق املحازب ��ة  ..لأنّ ّ
نلتق ��ي الي ��وم فوق ّ
ً
ال�سيا�سة �أ ّيا كانت
خدمة الوطن ويف خدمة املجتمع ال �أن يكون الوطن واملجتمع يف خدمة ّ
ال�سيا�س ��ة ..و�إذا كان ال ّتن ��وع �أدا ًة للتّناف�س نحو الأف�ضل مبا يخ ��دم ك ّل الوطن وك ّل
تل ��ك ّ
ً
وال�سعي الدائم
املجتم ��ع  ..ف�إنّ هذا التّنوع الذي نحرتم ونقدّر ون�ؤمن ب ��ه �سبيال للحوار ّ
ال�ستنها� ��ض القوى ورف ��ع امل�س�ؤولية الوطنية ل ��دى ك ّل �أبناء الوط ��ن  ..لأنّ ما من نه�ض ٍة
ميك ��ن �أن حت ّق ��ق �أهدافها ما مل تكتمل عنا�صرها  ..وذل ��ك ال يكون �إ ّال بالوحدة الوطنية
ال�سبل لبلوغها � ..إ ّننا نتوق لليوم الذي يجتمع
وحتدي ��د الأهداف الكربى واحرتام تع� �دّد ّ
َ
رجل
في ��ه ك ّل اللبناني�ي�ن  ..وك ّل طاقاته ��م يف الوطن والإنت�ش ��ار لننه�ض بلبن ��ان نه�ضة ٍ
واح � ٍ�د لنعي ��د لهذا الوطن احلبيب ت�أ ّلق ��ه  ..وانفتاحه  ..ومتايز �أبنائ ��ه يف العلم والعمل
والإبداع  ..ونقدّم مرة �أخرى منوذج ًا عن �إمياننا العميق بالدميقراطية نهج ًا و�سبي ًال ..
وبالعدال ��ة الت ��ي يف جوهرها حرية الإن�سان  ..وحرية اعتقاده  ..وحرية ر�أيه � ..إ ّننا نتوق
�إىل الي ��وم ال ��ذي ال يكون فيه الإخت�ل�اف يف الر�أي �سبب ًا للدّمار ّ
أرحب بكم
وال�ضي ��اع ّ � ..
جم ��دد ًا يف بيت الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري الذي هو واح ٌد منكم ولك ّل لبنان  ..كما
كنتم دائم ًا منوذج ًا للمواجهة واملبادرة والعطاء واحلرية ليبقى لبنان �سيد ًا  ..جامع ًا ..
حا�ضن ًا  ..مت�ألق ًا  ..م�ستقر ًا..
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كرمت رئي�س م�ؤ�س�سة الفكر العربي �أمري منطقة مكة املكرمة
الأمري خالد الفي�صل:
بهية احلريري:
ا�شكر لبنان حكومة و�شعبا على احت�ضان
نعي�ش اياما بالغة الدّقة ت�ستدعي
امل�ؤ�س�سة ولن ان�سى رفيق احلريري
وال�سعي �إىل ال ّتالقي واحلوار
م ّنا امل�س�ؤولية ّ

كرمت النائب بهية احلريري �أمري منطقة مكة املكرمة رئي�س م�ؤ�س�سة الفكر
العرب ��ي الأمري خالد الفي�صل بحفل ع�شاء اقامته على �شرفه يف مطعم Al
 Mandaloune Sur Merيف "البي ��ال" – و�سط ب�ي�روت ح�ضره :الرئي�س
ف�ؤاد ال�سنيورة ،وزيرة امل ��ال ريا احل�سن ،وزيرة الدولة منى عفي�ش ،رئي�س
الدورة احلالية لوزراء الثقافة العرب وزير الثقافة القطري حمد الكواري،
�سف�ي�ر اململك ��ة العربية ال�سعودية عل ��ي عو�ض الع�س�ي�ري � ،سفري م�صر يف
لبن ��ان احمد ف�ؤاد البديوي  ،املمثل ال�شخ�صي لالمني العام لالمم املتحدة
يف لبن ��ان ماي ��كل وليامز ،رئي� ��س جمل�س اخلدم ��ة املدني ��ة القا�ضي خالد
قب ��اين ،مدير ع ��ام وزارة ال�سياحة ن ��دى ال�سردوك ،رئي� ��س جمموعة دلة
الربكة ال�شيخ �صالح كامل  ،وعدد من ر�ؤ�ساء وممثلي البعثات الدبلوما�سية
العربي ��ة وم�ؤ�س�سات املجتمع امل ��دين والأهلي اللبناين وعن منظمات عربية
وا�سالمية و�شخ�صيات �سيا�سية وتربوية وادبية وفكرية وثقافية واعالمية.
وكان ��ت يف ا�ستقبالهم النائب احلريري وكرميته ��ا ال�سيدة غنى احلريري
عيتاين.

احلريري
والق ��ت النائب احلريري كلمة ترحيبية بالأم�ي�ر الفي�صل قالت فيها :نرحب
بك ��م ومعكم ب�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خال ��د الفي�صل �أمري منطقة مكة
املك ّرم ��ة ورئي�س م�ؤ�س�سة الفكر العربي وب�أ�صحاب املعايل الوزيرات والوزراء
الع ��رب � ..ضي ��وف م�ؤ�س�سة الفك ��ر العربي و�ضيوف لبنان .وكم ��ا �إ ّننا ندرك
و�إ ّياك ��م �أنّ الأيام التي تعي�شها جمتمعاتن ��ا و�أ ّمتنا هي بالغة ال ّدقة وت�ستدعي
وال�سعي ال ّدائ ��م �إىل التّالقي واحلوار  ..لأنّ يف ذلك
م ّن ��ا التّه ّيب وامل�س�ؤولية ّ
ّ
ق ّوتنا ومنعتنا وقدرتنا على مواجهة حت ّدياتنا  ..و�إننا نلتقي اليوم مع م�سري ٍة
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له ��ا قواعده ��ا و�أ�س�سها املتينة و�أهدافه ��ا ال ّنبيلة  ..وم ��ن �شروطها �أن تكون
ال�ث�روة ه ��ي يف �أن ال يك ��ون يف جمتمعك عاط ٌل عن العم ��ل � ..أو حمتا ٌج � ..أو
فق�ي�ر  ..و�إنّ �سعادت ��ك ورفاه ّيتك هي يف �أن تنعم �أ ّمت ��ك بالأمن والإ�ستقرار
والعدال ��ة  ..و�أن تك ��ون ميزتك وموقعك ه ��و يف �أ ّال يكون يف �أ ّمت ��ك جاه ٌل �أو
�أم � ّ�ي ..و�أن تك ��ون املعرفة ه ّم� � ًا عام ًا لك ّل �أبن ��اء الوطن والأ ّم ��ة  ..و�أن يكون
احل ��وار �شرط� � ًا لل ّنهو�ض والتّقدم  ..تل ��ك هي �أب�سط �ش ��روط �أن يكون املرء
ال�سم ��و امللكي الأمري خال ��د الفي�صل يف م�سريت ��ه من �أجل
رفيق� � ًا ل�صاح ��ب ّ
ال ّنهو� ��ض بالأ ّم ��ة العربية  ..واحلفاظ عل ��ى ثرواتها ّ
الطبيعي ��ة والب�شرية ..
و�إ ّنني �أعت ّز بهذه امل�سرية ..وبهذه الأهداف  ..وبالزّميالت والزّمالء الكرام
يف م�ؤ�س�س ��ة الفك ��ر العربي التي تعت ّز بك ّل مبادر ٍة  ..وب ��ك ّل م�ؤ�س�س ٍة عربية ..
تعمل عل ��ى حتقيق ال ّنه�ضة ّ
وال�شراك ��ة ويف ال ّت�أ�سي�س له ��ا  ..ولقد �أردنا هذا
اللقاء التكرميي مب�شاركة ال ّرائدات اللبنانيات يف ّ
ال�ش�أن العام  ..ويف املجتمع
املدين  ..والإعالم  ..والتّعليم  ..ومب�شاركة الأ�صدقاء من املنظمات العربية
والإ�سالمي ��ة والدولية ..التي تعت ّز بريوت باختيارهم لها مقر ًا لهم ولدورهم
نرح ��ب بكم يا �صاحب ال�سمو امللك ��ي  ..وب�أ�صحاب ال�سمو واملعايل
املم ّي ��ز ّ ..
ّ
ونوجه من خالل
.
العربي
الفكر
ؤ�س�سة
�
م
يف
�اء
ل
�
م
ز
ال
ادة
وال�س
ّ
..وال�سي ��دات ّ
ّ
ه ��ذا اللق ��اء وعرب �ضيفنا الك ��رمي  ..معايل وزير الثقاف ��ة القطري  ..رئي�س
الدورة احلالية لوزراء الثقافة العرب .تهنئة خا�صة بفوز دولة قطر ال�شقيقة
ال�صديقات والأ�صدقاء و�إنّ
با�ست�ضافة موندي ��ال  ، 2022كما نرحب بجميع ّ
بريوت �ستبقى مرفق ال ّثقافة العربية ..وف�ضا ًء للر�أي واحلرية..

بالتحي ��ة اىل �صاحب ��ة الدعوة النائ ��ب احلريري وا�صفا اياه ��ا بانها �أول
امل�ؤ�س�سني الذين تقدموا بكل �شجاعة مل�ساندة فكرة و�صفت يف ذلك الوقت
ب�أنه ��ا مغام ��رة وحمفوفة بكل املخاط ��ر ولكن اجلهد ال ��ذي بذله اع�ضاء
م�ؤ�س�سة الفكر العربي جعلها تتفوق على مثيالتها حتى �أ�صبحت من �أكرب
وم ��ن �أهم امل�ؤ�س�سات الفكرية والثقافية يف الوطن العربي .وقال :ي�سرين
ان اق ��ف بينكم جميعا وان ا�شيد بال�سي ��دة احلريري ،وقد كانت وال تزال
�سبب ��ا رئي�سيا يف جناح م�ؤ�س�سة الفكر العربي ،وقد كان دور ال�سيدات من
اول م�ؤ�س�س ��ي الذي ��ن ابتدعوا فكرة و�صفت يف ذل ��ك الوقت بانها مغامرة
وحمفوف ��ة بكل املخاطر  .ولكن وبف�ضل هذه ال�سيدة وزميالتها وزمال�ؤها
م ��ن اع�ض ��اء م�ؤ�س�سة الفكر العرب ��ي التي ان�شئت وتقدم ��ت ،ال بل تفوقت

حتى ا�صبحت م ��ن اكرب ومن اهم امل�ؤ�س�سات الفكرية والثقافية يف وطننا
العربي الكرمي .ا�شكر ال�سيدة احلريري وا�شكر لبنان حكومة و�شعبا على
احت�ض ��ان امل�ؤ�س�س ��ة ولن ان�سى ال�شهيد الرئي�س رفي ��ق احلريري ملا له من
ف�ض ��ل عظيم على ه ��ذه امل�ؤ�س�سة ووقف م ��ع فكرة امل�ؤ�س�س ��ة منذ والدتها
وكان �سببا رئي�سيا يف وجودها يف هذا البلد املعطاء .وهذه امل�ؤ�س�سة اعتز
يف وجوده ��ا يف لبن ��ان واعتز باحت�ض ��ان اهل لبنان واه ��ل الفكر والثقافة
واحل�ض ��ارة .نحن ن�شع ��ر ونحن هنا اننا ننهل م ��ن احلكمة واملعرفة ومن
العلم واحل�ض ��ارة يف بلد احل�ضارة واحييكم با�سم جميع اع�ضاء م�ؤ�س�سة
الفك ��ر العرب ��ي واعدكم بان نح ��اول ما امكنا ان نك ��ون عند ح�سن ظنكم
فينا.

الفي�صل
وحت ��دث املحتفى به �صاح ��ب ال�سمو امللكي الأمري خال ��د الفي�صل فتوجه
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�أحمد احلريري زار �صور وقراها احلدودية
ود�شن بئرا ارتوازيا يف مروحني

�أم�ض ��ى �أمني ع ��ام تيار امل�ستقب ��ل احمد احلريري
يوما جنوبي ��ا طويال يرافقه من�سق تي ��ار امل�ستقبل
يف اجلن ��وب الدكت ��ور نا�ص ��ر حمود ووف ��د قيادي
م ��ن تيار امل�ستقب ��ل ،ا�ستهله يف مدين ��ة �صور بلقاء
جمعه م ��ع ح�شد من ابنائها وذل ��ك يف دار االفتاء
فيها حي ��ث كان يف ا�ستقباله هن ��اك اع�ضاء جلنة
�صن ��دوق الزكاة وائم ��ة م�ساجد حي ��ث القى نائب
رئي�سها علي ق ��دادو كلمة ترحيبي ��ة حتدث بعدها
احلريري م�شريا اىل اهمية دار االفتاء يف املنطقة
ودور الراح ��ل املفتي القا�ض ��ي ال�شيخ حممد دايل
بلطة يف توحي ��د الكلمة وق ��ال ان الوحدة الوطنية
مطلوب ��ة والوحدة اال�سالمية مطلوب ��ة ال�سيما بني
ال�سن ��ة وال�شيعة وا�ضاف يجب ان يكون لدينا قرار
واح ��د كلبنانيني وه ��و ممنوع الع ��ودة اىل احلرب
االهلي ��ة وقال � :سقفنا بناء الدول ��ة معلنا التم�سك
بنهج الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري  .ومن هناك
انتقل احلريري اىل مرك ��ز و م�سجد االمام احمد
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الرفاع ��ي الذي يجري ت�شييده عل ��ى نفقة الرئي�س
�سعد احلريري حيث ا�ستمع من املهند�س امل�شرف
عل ��ى البناء احمد ال ��در اىل تفا�صيل ان�شاء املركز
وامل�سجد .
وم ��ن �ص ��ور انتق ��ل احلري ��ري اىل بل ��دة مروحني
احلدودي ��ة حي ��ث كان يف ا�ستقبال ��ه هن ��اك رئي�س
بلديته ��ا حمم ��د عبي ��د واع�ض ��اء املجل� ��س البلدي
وح�ش ��د م ��ن ابنائها  ،وبع ��د ان ا�ستم ��ع منهم اىل
م�شاكلهم و معاناتهم القى احلريري كلمة ا�ستهلها
بتوجي ��ه التحية لبلدية مرح�ي�ن ورئي�سها كما وجه
التع ��ازي اىل ال�شعب الفل�سطين ��ي فربحيل القائد
اب ��و ماهر اليماين ث ��م قال �:أدخ ��ل مروحني وكلي
فخر و�إعت ��زاز بت�ضحي ��ات هذه القري ��ة اجلنوبية
الت ��ي علمتن ��ا جميع ًا درو�س� � ًا يف املقاوم ��ة يف وجه
الع ��دو الإ�سرائيلي والت ��ي �أرتوت �أر�ضه ��ا البا�سلة
من دم ��اء �أبنائها و�أطفاله ��ا الطاهرة الذين فدوا
ع ��زة لبنان وكرامت ��ه والذي ��ن ننحني له ��م اليوم

وكل ي ��وم تقدي ��ر ًا و�إحرتام� � ًا .وا�ض ��اف :خمط ��ئ
م ��ن يظ ��ن �أن مروحني جم ��رد قري ��ة �صغرية على
احل ��دود اجلنوبية ،مروحني قري ��ة كبرية ،بنا�سها
وت�ضحياتهم ،و�ستبقى كب�ي�رة ،ولن ي�ستطيع �أحد،
كائن ًا من كان� ،أن ُيخ�ضع �إرادتها التي قاومت على
مر التاريخ كل حمتل �أو ظامل �أو م�ستكرب.
وا�ض ��اف :من مروحني �أق ��ول ،ان هويتها املت�أ�صلة
يف نفو�س �أهله ��ا �ستبقى ع�صية على كل املحاوالت
اليائ�سة ل�ضربها وتغيريها.و�أطمئنكم� ،أن مروحني
ل ��ن تبقى من�سية ،فقلبنا يكرب بها ومعها  ،و�أعدكم
�أننا لن نوفر جه ��د ًا يف �سبيل �إمناء و�إن�صاف هذه
القري ��ة املقاوم ��ة بل ه ��ذه املنطقة املقاوم ��ة التي
دفع ��ت �ضريب ��ة الدم الغالي ��ة ،والتي كان ��ت دائم ًا
وابد ًا يف يف طليعة املواجهة مع العدو الإ�سرائيلي .
ومروحني كانت و�ستبقى يف قلب "تيار امل�ستقبل"،
ويف قلب دولة الرئي�س �سع ��د احلريري ،كما كانت
دائم ًا يف قلب الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري.

وتوج ��ه بعده ��ا احلري ��ري والوف ��د املراف ��ق وت�ل�ا
الفاحت ��ة ع ��ن ارواح �شهدائه ��ا ال� �ـ 23الذين كانوا
ا�ست�شهدوا يف عدوان متوز على لبنان �صيف العام
. 2006
ثم توجه احلريري اىل مدخل البلدة الذي ال يبعد
اكرث من  200مرت خط نار عن احلدود الدولية مع
فل�سطني املحتلة حيث د�ش ��ن البئر االرتوازية التي
كانت حفرت على نفقة رئي�س جمل�س الوزراء �سعد
احلري ��ري ومبواكب ��ة واحت�ضان م ��ن النائب بهية
احلريري .
وبعد تد�شني البئ ��ر وردا على �س�ؤال قال احلريري
 :انن ��ا اذ نامل االنت�ص ��ار لل�شع ��ب الفل�سطيني يف
مواجهة العدو املحتل فنحن هنا بكل فخر لنجتمع
مع اهل هذه البلدة ونتب ��ادل وجهات النظر معهم
 ،فه ��م اهلن ��ا ووقف ��وا م ��ع الرئي� ��س ال�شهي ��د قبل
ا�ست�شه ��اده وبع ��ده وا�ضاف نحن �صام ��دون بوجه
الع ��دو اال�سرائيل ��ي وبوجه كل انتهاكات ��ه و�شبكاته

التج�س�سية  ،هذا العدو الذي يحارب بلدنا و�شعبنا
ودولتن ��ا وكل �ش ��يء ا�سم ��ه مدافع ��ا ع ��ن الق�ضية
الفل�سطيني ��ة املركزي ��ة الت ��ي ل ��ن نن�ساه ��ا وقال:
�سنبق ��ى نعم ��ل حتى حتقي ��ق ع ��ودة الفل�سطينيني
اىل ار�ضه ��م واقام ��ة دولتهم وعا�صمته ��ا القد�س
ال�شريف .
وا�ضاف احلريري :ان ر�سالتنا للجميع هي التم�سك
بالوحدة الوطني ��ة والوح ��دة اال�سالمية ويجب ان
نتعل ��م م ��ن كل املا�س ��ي يف البلدان م ��ن حولنا من
الع ��راق اىل ال�سودان وم�صر كم ��ا ان لنا جتربتنا
يف احل ��رب االهلي ��ة يف لبنان يج ��ب ان نتعلم وان
النع ��ود اىل هذه االيام ال�س ��وداء التي عا�شها البلد
على م ��دى � 25سنة  .وق ��ال احلريري ان اخلالف
دائم ��ا موجود ويجب و�ضع ��ه يف اطار معني ويجب
معاجلته لكنه يجب ان اليطغى على كل امور النا�س
وان يعطل احلكومة وكل م�ؤ�س�سات الدولة  .م�ؤكدا
ا�ستكمال الر�سال ��ة التنموية للرئي�س ال�شهيد رفيق

احلريري بامل�شاركة مع النا� ��س واالهل والبلديات
واملجتمع املدين .
ومن مروحني انتقل احلريري اىل بلدة الب�ستان حيث
كان يف ا�ستقبال ��ه هناك ح�شد من ابنائها يتقدمهم
رئي� ��س البلدي ��ة عدنان االحم ��د الذي �ش ��رح وابناء
البل ��دة للحري ��ري معان ��اة البلدة وابنائه ��ا  ،لينتقل
بعده ��ا احلري ��ري اىل بل ��دة ياري ��ن حي ��ث ا�ستقبله
اهلها يتقدمهم رئي� ��س البلدية غ�سان املطلق ونائبه
عادل ال�ب�ردان واع�ضاء املجل�س البلدي وخماتريها
والقى مطلق للمنا�سبة كلمة ترحيبية تناول فيها دور
البلدة وباقي القرى املحيطة يف ال�ضهرية والب�ستنان
والزلوطية وام التوت ومروحني يف مقاومة االحتالل
 ،انتقل بعدها احلريري اىل بلدة ال�ضهرية احلدودية
حيث ا�ست�ضافه رئي�س بلديتها فايز الدروي�ش وح�شد
من االهايل بن�ث�ر االرز والزغاري ��د م�ستعر�ضني له
معاناتهم مع الطريق الدولية حيث حتولت اىل برك
تغرق فيها ال�سيارات العابرة .
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بلدية �صيدا كرمت املرا�سلني والإعالميني يف منطقة �صيدا
�أعلنت بلدية �صيدا عن ت�أ�سي�س خط �ساخن لتلقي
ال�ش ��كاوى واحل ��االت الطارئة ب�ش ��كل مبا�ش ��ر من
املواطنني على رقم الهاتف  07-751400وت�شكيل
هيئ ��ة ط ��وارىء ومتابعة بلدية خا�ص ��ة لهذه الغاية
تكون يف خدمة املواطنني يوميا من ال�ساعة الثامنة
�صباحا ولغاية الثانية ع�شر ليال.
من جهت ��ه �أكد رئي� ��س بلدية �صي ��دا خالل احلفل
التكرمي ��ي ال ��ذي �أقامت ��ه البلدي ��ة عل ��ى �ش ��رف
املرا�سل�ي�ن والإعالمي�ي�ن يف منطق ��ة �صي ��دا "�أن
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�ص ��در البلدية رحب لتلقي اية �ش ��كاوى ملعاجلتها،
و�أن ب ��اب البلدي ��ة مفتوح �أم ��ام الإعالميني يف �أي
وقت م ��ن �أجل التعاون �سويا خلدم ��ة �أبناء املدينة
وجميع املقيمني فيها" .
وق ��د ح�ضر احلفل الذي �أقيم يف مطعم العربي يف
�صي ��دا � إىل جانب ال�سعودي :نائبه ال�سيد �إبراهيم
الب�س ��اط وعدد من �أع�ض ��اء املجل�س البلدي وجمع
من املرا�سلني والإعالميني املحتفى بهم يف منطقة
�صيدا وعدد من ر�ؤ�ساء الدوائر يف البلدية.

بداية ترحيب من رئي�س اللجنة الإعالمية يف بلدية
�صي ��دا ال�سيد مطاع جم ��ذوب بالإعالميني منوها
بجهودهم يف �شتى املجاالت خلدمة املدينة.

ال�سعودي
ثم حت ��دث رئي� ��س بلدي ��ة �صي ��دا املهند�س حممد
ال�سعودي فقال  :اه�ل�ا و�سهال بكم ،ونحن واياكم
ا�سرة واحدة وتربطنا بال�صحافيني عالقة تتوطد
يوم ��ا بعد يوم  .ونح ��ن كبلدية نرحب ب� ��أي انتقاد

�أو مالحظ ��ة� أو �شكوى تنق ��ل بوا�سط ��ة ال�صحافة
وو�سائل الإع�ل�ام ،التي ت�ضيء على م�شاكل النا�س
ونحن نتقبلها بكل رحابة �صدر.
و�أ�ض ��اف  :نح ��ن على تعاون م�ستم ��ر معكم ،وباب
البلدية مفت ��وح لكم يف �أي وقت  ،والبلدية م�س�ؤولة
ع ��ن معاجل ��ة كافة ما يح�صل يف ه ��ذه املدينة من
ق�ضايا بلدية تهم املواطنني .
و�أن ��ا اعترب نف�س ��ي مع �إخ ��واين يف املجل�س البلدي
�أخ ��ا ل ��كل �صحايف و�إعالم ��ي يف هذه املدين ��ة و�أنا
�أت�ش ��رف ب�أن �أكون معكم ه ��ذه الليلة وعلى توا�صل
دائم وم�ستمر.
ورد ال�سع ��ودي عل ��ى مداخل ��ة ح ��ول م ��ا تق ��وم به

م�صلحة مياه �صيدا من �أعمال وحفريات يف �شارع
ريا� ��ض ال�صل ��ح و�ساحة النجمة (مي ��دان الرئي�س
جم ��ال عب ��د النا�ص ��ر) ،وال�شكاوى الت ��ي �صدرت
م ��ن بع�ض املواطنني حيالها ،الفت ��ا �إىل �أن البلدية
م�س�ؤول ��ة عن كل ما يجري يف املدينة حتى و�إن كان
هن ��اك تق�صري �أو�إهمال من قب ��ل �أي جهة �أخرى،
فواجبن ��ا يف البلدي ��ة مالحق ��ة ه ��ذه الأعم ��ال مع
الإدارات املعني ��ة كي ال يت�ضرر املواطن ومبا يحقق
م�صلحة املدينة.

نقوزي
م ��ن جهت ��ه �شكر ال�صح ��ايف نزيه النق ��وزي ب�إ�سم

الإعالمي�ي�ن املحتف ��ى به ��م لبلدية �صي ��دا البادرة
التكرميي ��ة منوه ��ا ب�إجن ��ازات البلدي ��ة خ�ل�ال
الف�ت�رة الق�ص�ي�رة الت ��ي ت�سلم ��ت فيه ��ا املجل� ��س
البل ��دي ،م�ش�ي�را �إىل �أن البلدي ��ة كان لها� أي ��اد
بي�ض ��اء و�إج ��راءات قام ��ت به ��ا على �أكم ��ل وجه
ملواجه ��ة تداعيات العا�صفة   الت ��ي �ضربت املدينة
قبل نحو �شهر .
كم ��ا ن ��وه بالإج ��راءات الت ��ي تق ��وم به ��ا البلدي ��ة
يف جم ��ال النظاف ��ة العام ��ة وجم ��ع النفاي ��ات
و�أن ه ��ذه الإج ��راءات كان ��ت ملمو�س ��ة و�أخ ��ذة
بالتح�س ��ن ب�إ�ستم ��رار من ��ذ اال�شه ��ر القليل ��ة
املا�ضية.
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الدكتور ه�شام قدورة يكرم اعالميي �صيدا:
يجمعنا هدف واحد وهو الك�شف عن احلقيقة

ملنا�سب ��ة الأعياد املباركة واملجي ��دة  ،كرم رئي�س رابطة اطباء �صيدا الدكتور
ه�ش ��ام قدورة اعالميي مدينة �صيدا تقديرا لدورهم  ،وذلك يف حفل ع�شاء
اقام ��ه عل ��ى �شرفه ��م يف دارته يف ج ��ادة نبيه ب ��ري بح�ضور الن ��واب " بهية
احلري ��ري ،علي ع�سريان ومي�شال مو�سى " وحمافظ اجلنوب نقوال بو�ضاهر
وم�ست�شار وزير ال�صحة الدكتور رميون اليا�س.
وممث ��ل مكتب الرئي� ��س بري يف امل�صيل ��ح الدكتور احمد مو�س ��ى ومن�سق عام
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تي ��ار امل�ستقبل يف جنوب لبنان الدكتور نا�صر حمود وممثل رئي�س بلدية �صيدا
املهند�س حممد ال�سعودي نائب رئي�س البلدية املهند�س ابراهيم الب�ساط وعدد
من اع�ضاء املجل�س البلدي ورئي�سة دائرة تعاونية موظفي الدولة يف �صيدا لورا
ال�سن ،وال�سيد عدنان الزيباوي وجمع من ال�شخ�صيات واملدعوين.
و�ألق ��ى الدكت ��ور قدورة كلم ��ة باملنا�سبة ق ��ال فيها :الإعالميون ه ��م ال�سلطة
الرابع ��ة كما قال االنكلي ��زي بورك .وان مهمة الإع�ل�ام واالعالميني الك�شف

ع ��ن احلقيقة والت�أثري يف ال ��ر�أي العام والتعبري عن طم ��وح ال�شعب و�صناعة
التاريخ.االع�ل�ام هي مهن ��ة التي تقوم على جمع وحتلي ��ل املعلومات والتحقق
م ��ن م�صداقيتها وتقدميه ��ا للعامل ،وغالب ًا م ��ا تكون ه ��ذه املعلومات متعلقة
مب�ستجدات الأحداث على ال�ساحة ال�سيا�سية �أو البيئة �أو الثقافية �أو الريا�ضية
�أو ال�صحية .ومهنة الطبيب هي �أي�ضا مهمتها الك�شف عن حقيقة املر�ض من
خ�ل�ال معاينة املري�ض واال�ستفادة من عل ��م وخربة الزمالء والعلماء واجراء
التحاليل وال�صور ال�شعاعية وا�ستخدام كل ما تو�صل اليه العلم من تكنولوجيا
م ��ن اجل معاجلة املري�ض و�شفائه .وهنا ن�صل اىل نتيجة واحدة ب�أن االطباء
واالعالميني يجمعهم هدف واحد وهو الك�شف عن احلقيقة .اليوم �شرفتموين
بح�ضورك ��م من �أجل وقفة تكرميية متوا�ضعة تقدير ًا لدور وعطاء االعالميني
العامل�ي�ن يف مدينة �صيدا و�ضواحيها ومن خالله ��م نحيي اعمال وت�ضحيات

االعالمي�ي�ن اليومي ��ة يف �ساح ��ة املعارك خ�ل�ال احل ��رب ويف جماهل احلياة
خ�ل�ال ال�سلم.ومبنا�سبة االعي ��اد ال�سعيدة – عيد املي�ل�اد املجيد وعيد ر�أ�س
ال�سن ��ة امليالدية – نتمنى لك ��م دوام ال�صحة وال�سعادة ولوطننا الغايل لبنان
الوح ��دة واملحبة وال�سالم ،والك�شف عن احلقيق ��ة – حقيقة اغتيال الرئي�س
ال�شهيد رفيق احلريري وكافة ال�شهداء.وكل عام وانتم بخري.
والق ��ى ال�صحايف نزيه نقوزي كلم ��ة با�سم االعالمي�ي�ن املحتفى بهم ف�شكر
للدكت ��ور قدورة مبادرت ��ه بالتكرمي واحل�ضور م�شاركته ��م ونوه بدور الطبيب
ال ��ذي ي�شب ��ه اىل ح ��د م ��ا دور االعالم ��ي ال �سيما اب ��ان املحط ��ات ال�صعبة
واحلروب التي يعمل فيها االثنان كل من موقعه ودوره يف خدمة املجتمع .
ويف اخلت ��ام ج ��رى قط ��ع قال ��ب حل ��وى باملنا�سب ��ة مب�شارك ��ة االعالمي�ي�ن
املكرمني.
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زيارة خاصة

زيارة خاصة
حوار :ليال ها�شم

طلة جديدة تطلقها �أ�سرة "�صيدا املجلة" حتمل �صفة زيارة خا�صة مب�ضمونها الإجتماعي واملعنوي ال�شامل كمحطة هامة ...من املحطات
الإجتماعي���ة الت���ي ترغ���ب �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 الإجتماعي والإ�ست�شفائي والرتبوي والإقت�صادي ،مما يعزز دور الأ�سر اللبنانية يف �ش ّتى
املجاالت لبلوغ �أ�سمى درجة من درجات التقدم والإزدهار يف �سبيل جمتمع قوي يف لبنان.
م���ن ه���ذا املنطل���ق واملنطق قام فريق عملنا ب�إختيار �أ�سرة �صيداوية متوا�ضعة كمحط���ة خام�سة من حمطات الزيارة اخلا�صة ال�شهرية وفق
املعنى وامل�ضمون.
التقينا ال�سيدة نهاد الزغبي ...ربة منزل زوجة امل�ؤهل الأول فاروق خوندي املتقاعد يف اجلي�ش اللبناين للإطالع منها عن كثب حول كافة
�أو�ضاعها الأ�سرية �إجتماعياً �إ�سو ًة ب�سائر الأ�سر اللبنانية التي تعاين من �صعوبات يف م�سرية حياتها اليومية.
بطاقة تعريف
• من هي ال�سيدة نهاد الزغبي؟
ع ّرفت عن نف�سها ب�أنها �إمر�أة �إ�سو ًة ب�سائر الن�ساء
كربة من ��زل ترعى وحتافظ عل ��ى دور الأ�سرة من
منطلق �إميانها ب� ��أن للأ�سرة عناية ورعاية خا�صة
متداخلة بني الدين واملجتمع.
�أي مبعنى �أن حتافظ كل �أم كربة منزل على التقاليد
والبيئ ��ة املوروث ��ة من الآب ��اء والأج ��داد �إن لناحية
الدي ��ن واملجتم ��ع مبعن ��ى �أ�صح القا�س ��م امل�شرتك
الإجتماع ��ي املبن ��ي عل ��ى ..املحب ��ة والت�سام ��ح..
والأخالق والف�ضيل ��ة� ،إن لناحية الرتبية وال�سلوك
والرتابط الأ�سري والتقاليد الإجتماعية ال�صارمة
التي تختلف تقاليدها عن الع�صر احلديث وخا�صة
�أن املجتمع اللبناين مرتابط حمب مت�سامح عنوانه
العي� ��ش امل�ش�ت�رك بني جمي ��ع العائ�ل�ات الروحية

الإ�سالمية ..وامل�سيحية يف لبنان.
 ..ويف �سياق احلديث �أكدت" :ال�سيدة نهاد �أن الأم
مدر�س ��ة �أ�سا�سية يف بناء الأ�س ��رة وتربية الأطفال
من خ�ل�ال التوجيه الأ�سري باملحب ��ة واملداراة بني
الأب ..والأم ومعرف ��ة ال�صح م ��ن اخلط�أ حل�ضانة
الأطف ��ال خالل كل املراحل و�ص ��و ًال ملرحلة البلوغ،
ه ��ذا الأمر هو الأ�سا�س يف وحدة بناء الأ�سرة ومنه
تنطلق الأ�س ��رة �إىل املجتمع ال�صالح يف اخليارات
واملب ��ادئ و�أ�سل ��وب التوا�صل واحلكم ��ة والتعارف
الآخ ��ر م ��ع الآخ ��ر �س ��واء يف الداخ ��ل �أو باخلارج
م�ؤكدة �أنها ترعرعت يف بيئة حمافظة ت�شد �أزرها
م ��ع نف�سها �أو ًال :ومع جريانه ��ا ومن ثم مع املجتمع
اللبناين عامة.
هكذا كل عائلة ت�سهم يف بناء الوطن.
• حديثنا :عن العائلة وما هي الطموحات

فاروق خوندي ونهاد الزغبي والزميلة ليال الهاشم
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بر�أي���ك الت���ي ترغب�ي�ن يف حتقيقه���ا لأفراد
الأ�سرة؟
تتك ّون العائلة من:
 خم�سة بنات و�شاب الكب�ي�رة تدع ��ى "لينا" تو ّل ��د  1978حائزة على�شهادة البكالوريا بع ��د �أن �أنهت حت�صيلها العلمي
ت�أهلت م ��ن ال�سيد عبد الك ��رمي احل�سيني ووهبها
اهلل بطفل منذ �شهر.
 البن ��ت الثاني ��ة ا�سمه ��ا "ي ��وال" موالي ��د 1980ت�أهلت من ال�سيد م�صطفى املر�ضعة قبل �أن تنهي
درا�سته ��ا العليا وذل ��ك بعد حيازتها عل ��ى �شهادة
البكالوريا.
 الثالث ��ة :هي "رميا" موالي ��د  1982بالتقارب مع�شقيقتها يوال لنف�س الظروف ت�أهلت من ال�سيد ف�ؤاد
�أبو غزالة بعد �أن نالت �شهادة البكالوريا �أي�ض ًا.
 -وبالن�سب ��ة للإبن الرابع "حمم ��د" تابع درا�سته

يف اخت�صا� ��ص الإدارة واملحا�سب ��ة ويعم ��ل يف هذا
املجال وما زال عازب ًا يبحث عن �شريكة عمره.
 �أم ��ا بالن�سب ��ة البنت ��ي "هب ��ة" فهي م ��ن مواليد 1990مت�أهل ��ة من ال�سي ��د بالل �سنب ��ل وم�ستمرة
يف حت�صيله ��ا العلم ��ي اجلامعي لتحقي ��ق �أمنيتها
للح�صول على �شهادة �أخ�صائية تغذية.
 وبالن�سبة البنتي ال�صغرية "�شريين" كما يقولون�آخ ��ر العنق ��ود فه ��ي تو ّل ��د  1995وما زال ��ت تتابع
درا�ستها الثانوية.
• ه���ل فك���رت يوم���اً يف العم���ل يف وظيفة
�أو عم���ل ح���ر مل�ساع���دة زوج���ك يف ت�أم�ي�ن
متطلبات الأ�سرة مادياً ومعنوياً؟
بالن�سب ��ة للع ��ادات والتقالي ��د القدمي ��ة بالن�سب ��ة
جليلنا كان غ�ي�ر �ضروري ًا البحث عن عمل وهناك
�صعوبات تواجه هذا القرار.
 با�ستثن ��اء قط ��اع الطباب ��ة ،واال�ست�شف ��اء،واملمر�ض ��ات �إىل جانب القطاع الرتبوي واملدار�س
واملعاه ��د مع �أخذ بعني االعتب ��ار دور املر�أة الرائد
يف جم ��ال الرعاي ��ة والأموم ��ة للجمعي ��ات و�سائر
اجلمعيات التي ترعى �ش�ؤون الطفل والأمومة.
 و�أكدت يف �سياق احلديث: �أن زوجه ��ا قد و ّفر له ��ا كل �سبل الراحة وللعائلةكونه م�ؤهل �أول يف اجلي� ��ش اللبناين .مبعنى �أ�صح
م�ضم ��ون م ��ن كل النواح ��ي االجتماعي ��ة واملالي ��ة
وال�صحية الخ.
• ه���ل لدي���ك جترب���ة بالغرب���ة و�إىل �أي
بلد:

 طبع ًا �أحب �أن �أ�سافر و�أقوم ب�سياحة �إىل خمتلفالب�ل�اد ولي�س به ��دف الغربة ملدة طويل ��ة بحث ًا عن
املال بحكم زوجي دوره وعمله يف لبنان.
• كي���ف ت�ؤم���ن ال�سي���دة نه���اد الرعاي���ة
ال�صحية للأ�سرة؟
احلم ��د هلل �أك ��دت يف �سي ��اق حديثه ��ا �أن اجلي�ش
اللبن ��اين يوف ��ر ل ��كل �أف ��راد امل�ؤ�س�س ��ة الع�سكرية
الرعاية التامة وال�شاملة من كل النواحي ال�صحية
�إىل جانب ت�أمني الأدوية الالزمة لكل حالة يتعر�ض
لها �أي فرد من الأ�سرة �إىل جانب رعاية الأم والأب
مبعنى �أ�صح رعاي ��ة �شاملة للأ�سرة مل ينق�صنا يف
كل مراح ��ل انت�س ��اب زوج ��ي �إىل ه ��ذه امل�ؤ�س�س ��ة
الكرمي ��ة �أي نوع �أو خدم ��ة �أو حاجة �صحية ومالية
واجتماعي ��ة خالل ف�ت�رة اخلدم ��ة الع�سكرية التي
بلغت ما يق ��ارب ثالثون عام ًا وم�ستمر هذا الدعم
بع ��د �إحالته �إىل التقاعد وفق ال�سن القانونية لهذه
امل�ؤ�س�سة.
• الهوايات :ما هي هواياتك املف�ضلة؟
بداي� � ًة� :أح ��ب املطالع ��ة ب�ش ��كل الف ��ت� ،إىل جانب
قراءة الق�ص�ص االجتماعية والفنية ..مثل جربان
خليل جربان �أدب ،واملجالت الفنية.
 وبالن�سب ��ة للربام ��ج التلفزيوني ��ة �أح ��ب متابع ��ةامل�سل�سالت االجتماعية العربية املفيدة.
 �إىل جانب اال�ستماع �إىل الطرب الأ�صيل لل�سيدة�أم كلثوم وحممد عب ��د الوهاب ..وفريد الأطر�ش،
وعبد احلليم حافظ.
 .. -وحدثتن ��ا :ع ��ن �أهمية دور املمثل�ي�ن يف �إبراز

املعان ��اة االجتماعي ��ة للع ��امل العرب ��ي م ��ن خالل
متابع ��ة الأف�ل�ام العربي ��ة ،والأح ��ب �إىل قلبه ��ا،
املمثل ��ون فريد �شوقي ،عماد حمدي� ،شادية ،فاتن
حمامة ،وكرمية خمتار ،و�أمينة رزق.
 ه ��ذا ال يعني �أب ��د ًا االنتقا�ص من حق كل الوجوهالفني ��ة ال�صاع ��دة ،و�أدواره ��م املت�ألق ��ة وف ��ق كل
برنامج معد للر�أي العام ،ولكن لكل جيل ر�أيه.
• وبال�س�ؤال؟ ما قبل الأخري :هل حتبني
امل�ساع���دة وامل�شارك���ة يف �أي دور اجتماع���ي
خدماتي؟
فقالت نعم بالرغم م ��ن امل�شاغل املنزلية والو�ضع
االقت�صادي ال�صعب ،املعيق لتحقيق كامل رغبات
كل �إن�س ��ان �إال �أن ��ه ال مانع من القي ��ام بهذا الدور
وبعدة �أدوار ت�ساه ��م يف بل�سمة جراح النا�س ،وكل
حمتاج من خالل �أي جمعية اجتماعية يف �صيدا.
• كلم���ة �أخرية :ماذا تتمنى ال�سيدة نهاد
يف نهاي���ة اللق���اء وم���اذا تتمن���ى للأ�س���رة
والوطن يف العام اجلديد؟
منك وم ��ن �أ�سرة جملة
�أو ًال �إنن ��ي �أتق ��دم بال�شكر ِ
ُ
�صي ��دا التي منحتني فر�صة ذهبي ��ة لكي �أعبرّ عن
ر�أيي وم�شاع ��ري ال�صادقة اجتاه �أ�سرتي وكل �أ�سر
عائ�ل�ات لبن ��ان وباملنا�سب ��ة �أتقدم بال�شك ��ر �أي�ض ًا
م ��ن اجلي�ش اللبن ��اين الذي يحت�ض ��ن �أ�سرتي وكل
الأ�سر من خالل الرعاي ��ة الكاملة والدائمة املالية
وال�صحي ��ة واالجتماعي ��ة .و�أمتنى ل ��كل اللبنانيني
وللجي� ��ش والوط ��ن عام� � ًا �سعي ��د ًا �سائل�ي�ن اهلل �أن
يحمي وطننا الغايل لبنان.
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الإكتئاب

الذك ��ور و لك ��ن هذا ت�ص� � ّور خاط ��ى ء و لكن ربمّ ا
كانت العبارة التالية �أدق يف و�صف عالقة اجلن�س
�أو النوع بانت�شار الأمرا�ض مع التح ّفظ.
ً
املر�أة حتاول �إيذاء نف�سها �إيذاء ًا ج�سديا مبعدالت
�أعلى من الرجال يبلغ � 3أ�ضعاف ما بني الإناث

هو م�صطلح ط ّبي ي�شمل نطاقاً وا�سعاً من الإ�ضطرابات النف�س ّية فهو يت�سبب يف مزاج هابط مينعك من ممار�سة
حياتك الطبيع ّية و ُي�ص ّعب عليك القيام بالأمور و يجعلها تبدو �أقل قيمة.
فهو يهدّد احلياة و قد يدفع �إىل التفكري يف قتل النف�س �أو التو ّقف عن الرغبة يف احلياة.
�إ ّن الإكتئ���اب ال يقت�ص���ر فق���ط عل���ى الكبار يف ال�سن و لي�س فقط على الأمي بل ميك���ن �أن ي�صيب �أنا�س يف خمتلف
الأعمار و خمتلف الطبقات الإجتماع ّية و م�ستويات التعليم.

فرتة ما بعد الوالدة

�إعداد :ليال ها�شم

�أ�سباب الإكتئاب
• �أ�سباب ع�ضو ّية
تغي�ي�رات يف بع�ض كيمائيات امل ��خ من �أهمها مادة
ال�سريوتون�ي�ن و م ��ادة النورادرنيالني و من املعتقد
�أن لهم ��ا دور ًا هام� � ًا يف حدوث الإكتئ ��اب النف�سي
عند نق�صهما.
• اجلينات
عوامل وراث ّية لظه ��ور الإكتئاب يف بع�ض العائالت
حيث �أنّ الدرا�سات التي �أجريت على التو�أم �أحادي
البوي�ض ��ة وج ��د �أنّ �إ�صابة �أحد التوائ ��م بالإكتئاب
يرف ��ع ن�سبة حدوث الإكتئاب يف الت ��و�أم ا ّالخر �إىل
 %70و يكون عر�ضة للإ�صابة بالإكتئاب يف مرحلة
ما م ��ن حياته ال�شخ�ص ّية ,هناك بع�ض الأ�شخا�ص
ممن له ��م �سم ��ات ت�ؤهلهم عن غريه ��م للإ�صابة
بالإكتئاب و منها:
الروح الإنهزام ّية
الإعتماد ّية على الغري
املت�أثرون باملتغيرّ ات اخلارج ّية وال�شخ�ص ّيات التي
لها دائم ًا نظرة ت�شا�ؤم ّية للأمور.
• عوامل بيئ ّية
ك�ث�رت التع ّر� ��ض للعن ��ف و الإعت ��داء النف�س ��ي �أو
اجل�سدي كذل ��ك كرثت ال�ضغ ��وط اخلارج ّية على
الإن�س ��ان دون وجود منف�س لها تدع ��و �إىل ال�شعور
بع ��دم جدوى احلياة و هي �أهم امل�ؤديات للإكتئاب
و لكن يج ��ب مراعاة �أنّ الإكتئاب النف�سي رغم كل
امل�سببات ال�سابق ذكرها من املمكن حدوثه لإن�سان
يعي� ��ش حياته العاد ّية و قد نعتربه ��ا نحن مثال ّية و
خالية من امل�شاكل و من ال�ضغوط.
• الوراثة
تنتق ��ل بوا�سط ��ة موروث ��ات ج�سم ّي ��ة مهيمن ��ة �أو
موروثات جن�س ّية حممولة على الكرومو�سوم
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و ذلك بالإ�ضافة �إىل �أ�سباب �إجتماع ّية و �أه ّمها:
مرحل ��ة الطفولة  ,الأح ��داث امل�أ�ساو ّي ��ة (�إعتداء,
�إغت�صاب,وفاة,ا�ضطهاد,ترهيب,م�شاكل الأبوين
و الط�ل�اق) و�أي�ض� � ًا ع ��دم توف ��ر فر� ��ص عمل هو
عام ��ل �أ�سا�سي يف العوام ��ل الإجتماع ّي ��ةو بالتايل
العم ��ل �أكرث من ثماين �ساعات ي�ؤدي �إىل ما ي�سمى
الإرهاق و هذا بدوره ي�ؤدي �إىل الإكتئاب.
ال ت�ؤدي ه ��ذه العوامل اخلارج ّية يف جميع الأحيان

�إىل م ��ا ي�س ّمى نوب ��ة الإكتئاب الك�ب�رى و �إنمّ ا ت�ؤ ّثر
فقط على الأ�شخا�ص الذين ميلكون عاملي الوراثة
و اخللل يف توازن الناقالت الع�صب ّية.
• الكحول و بع�ض الأدوية
�سل�سل ��ة م ��ن العمليات الكيماو ّية بع ��د �ساعات من
تناول الكحول حت ��دث يف الكبد و ت�ؤدي �إىل تكوين
م ��ادة ت�س ّمى الك ّاب ��ة قد يت�ص ّور البع� ��ض �أنّ جن�س
الإن ��اث هم �أك�ث�ر عر�ضة للإ�صاب ��ة بالإكتئاب من

الإ�ضطراب ��ات التي حت�صل مل�ستوي ��ات الهرمونات
يف ج�سم املر�أة احلامل ,فبعد الوالدة ي�صاب عاد ًة
 %15من الن�ساء بهذه احلالة.
• �أمرا�ض و عاهات ج�سد ّية
فالإكتئاب لي�س له عالقة بال�ضعف ,و عدم الإهتمام
بهذا ال�شعور قد ي�ساعد على زيادة احلالة.
فمنه ��م م ��ن ع ّرف ��ه ب�أ ّن ��ه خل ��ل ج�سم ��اين يت�س ّبب
بح ��دوث بع�ض التغ�ي�رات الكيميائ ّية يف املخ و هذه
التغيريات لن تتال�شى مبفردهاو ال�شفاء من حالة
الإكتئ ��اب يتط ّل ��ب (ع�ل�اج دوائ ��ي  ,ع�ل�اج نف�سي
وبع�ض العالجات الأخرى)
و هن ��اك نوع ��ان م ��ن الإكتئاب:نف�سي(ع�صابي),
عقلي (ذهني)
و بالتايل هناك �أعرا�ض لهذين النوعني:
• �أعرا�ض نف�س ّية:
هبوط الروح املعنو ّية
عدم الر�ضى بالنف�س
عدم الثقة ب�أنف�سهم
من�شغلني ب�أفكار �سلب ّية
ي�شعرون بالعجز و الي�أ�س
نظرة يائ�سة و مت�شائمة للم�ستقبل
و ال�شعور بالقلق و اخلوف
• �أعرا�ض �سلوك ّية:
�إيذاء النف�س �أو الإنتحار
يلومون �أنف�سهم بالذنب جتاه الأمور بدون �ضرورة
�صعوبة يف اتخاذ القرارات
�سريعي الإنفعال ب�شكل غري �إعتيادي
يفقدون ال�صرب
�إ�ضطرابات يف النوم
ي�أكلون ب�شكل كبري �أو بالعك�س يفقدون ال�شه ّية
ال يتمت ّعون بالأن�شطة املبهجة عاد ًة
يعانون من نق�ص بالرغبة اجلن�س ّية
�ضعف يف الن�شاط و الطاقة
يبتعدون عن ا ّالخرين بد ًال من �أن يطلبوا امل�ساعدة
منهم
عدم الرتكيز
*بالإ�ضافة �إىل ذلك ف� ��إن هناك �أعرا�ض ج�سد ّية

و منها:
�صداع
ّاالم يف الع�ضالت
الدوار

الإرهاق و ال�ضعف العام
بع� ��ض تلك الأعرا�ض قد متر على الإن�سان العادي
يف كث�ي�ر م ��ن الأحيان و ه ��ذا ال يعن ��ي �أ ّنه م�صاب
بالإكتئاب لأن جم ّرد ظهور هذه الأعرا�ض ال يكفي
ب ��ل يج ��ب �أن تكون م�ستم� � ّرة و لف�ت�رة طويلة حتّى
يكون الت�شخي�ص �صحيح.

عالج الإكتئاب
ع�ل�اج الإكتئاب بالعقاقري امل�ضادة التي تعمل على
تعديل توازن مواد كيميائ ّية يف الدماغ
الفئات الرئي�سية الثالث من العقاقري امل�ضادة:.مث ّبطات �إعادة ال�سريوتني الإختيار ّية
.م�ضادات الإكتئاب امل�ضادة لأنزمي املونوامني
.م�ض ��ادات اكتئ ��اب غ�ي�ر متجان�س ��ة الرتكي ��ب
احللقي(ثالث ّية احللقة)
و لك ��ن حتدث بع�ض الت�أث�ي�رات اجلانبية عند بدء
تناولها و هي:
(جف ��اف يف الفم  ,طفح جل ��دي  ,دوار � ,إم�ساك ,
�إهتياج)
ّ
و لك ��ن جتدر الإ�شارة هنا �إنه ال يجوز تناول الدواء
دون �إ�ست�ش ��ارة الطبي ��ب مل ��ا ق ��د ي�ؤدي ��ه ذلك من
�أعرا�ض جانب ّية تتعار�ض مع �إحتياجات املري�ض
لذا يجب �إ�ست�شارة الطبيب النف�سي لو�صف العقار

املنا�سب للفرتة املنا�سبة باجلرعة املطلوبة.

امل�ساعدة الذات ّية
ميك ��ن زي ��ادة ف ّعال ّية �أي عالج للإكتئ ��اب بالإنتباه
�إىل منط احلياة و الروتني اليومي
القيام بتمارين ريا�ض ّية
�صحي
تناول ط ّعام ّ
التوا�صل مع الأ�صدقاء

العالج النف�سي
امل�شكلة �إنّ �إ�ستعمال �أي دواء ملعاجلة الإكتئاب �أ ّنها
تتط ّلب من � 4إىل � 6أ�سابيع لتبد�أ مفعولها .
حت�سن م ��ن ج ّراء
يف �أحي ��ان كث�ي�رة ال يظه ��ر �أي ّ
ّ
في�ضط ��ر الطبيب �إىل جتربة
�إ�ستعم ��ال دواء معينّ
نوع ّاخ ��ر من الدواء و لك ��ن يف كل الأحوال الدواء
ال يكف ��ي �إذا مل يت ��م حماول ��ة حل ��ل كل امل�ش ��اكل
و التوت ��رات اخلارج ّي ��ة �أو بع� ��ض ال�صف ��ات يف
�شخ�ص ّية الإن�سان فعالج الك ّابة هو جمهودي�شرتك
فيه الطبيب و الباحث الإجتماعي و املري�ض نف�سه
فجل�سات العالج النف�سي تتيح فر�صة للتعرف على
كيف ّي ��ة التعامل مع ال�ضغ ��وط اخلارج ّية و التحدّث
عنها,و كذلك التع� � ّرف على �أف�ضل ال�سبل للتعامل
م ��ع الأعرا� ��ض التي يع ��اين منه ��ا املري� ��ض �أثناء
املر�ض و هذه اجلل�سات يتّبع منها �أ�ساليب خمتلفة
للعالج منها:
عالج �سلوكي ,عالج معريف ,عالج نف�سي حتليلي,
ع�ل�اج �أ�س ��ري ,ع�ل�اج جماع ��ي ,حت ��دد النوع ّي ��ة
الأن�سب للمري�ض بعد �أخذ تاريخ املر�ض.
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تعدد الزوجات:هل هو حل مل�شكله
�أم م�شكله تريد ح ًال؟؟؟
�إعداد وحوار :منتهى عالمه

يعتربالتف�س�ي�ر املعجم���ي لتع���دد الزوجات ه���و �أن يتزوج الرجل �أكرث من زوجة يف وقت واحد ،وتع���دد الزوجات جائز يف الكثري من ال�شرائع
مث���ل الإ�س�ل�ام وبع����ض الطوائف امل�سيحي���ة واليهودية .يف حني تبيح قوانني بع�ض الدول تعدد الزوجات ف�إن���ه ممنوع يف دول �أخرى و�أحيانا
ق���د ت�ص���ل العقوب���ة لل�سجن .ويختلف العدد امل�سموح به من الزوجات من ديانة لأخ���رى ،ففي حني يحدده الإ�سالم ب�أربع زوجات ف�إن بع�ض
الديان���ات ال ت�ض���ع ح���دا على عدد الزوجات مثل طائفة املورمون .يختلف انت�ش���ار تعدد الزوجات يف -الديانات التي تبيحه -بح�سب الثقافة
العام���ة م���ن دول���ة لأخرى ،فمثال يعد تعدد الزوجات ممار�سة �شائعة يف دول اخلليج العربي بينما هي قليلة احلدوث يف دول �شمال �أفريقيا
برغم �أنه مباح قانونا.

بداي ��ة �أ ّك ��د الإ�س�ل�ام �أن رخ�صة تع ��دد الزوجات
م�شروط ��ة مبراعاة عدّة وعوام ��ل وظروف معينه.
ف� ��إذا كان الرجل يفتقر �إىل تل ��ك املادّة وال�شروط
الأخالقي ��ة ،وه ��و لي� ��س م�ؤهّ ��ل مب ��ا في ��ه الكفاية
لإر�ضائه ��م ك ّلهم ،فهو لن يك ��ون م�ؤهّ ل لأخذ �أكرث
م ��ن زوجة واح ��دة .كما �أ ّك ��د الإ�سالم �أي�ض ��ا ب�أنّ
ال�صحية يجيء
اله ��دف الأ�سا�سي للحياة الزوجية
ّ
احلب والإح�س ��ان املتبادل بني الزوج والزوجة
من ّ
الذي عادة ميكن �أن يوجد على �شكل زواج منتظم
( زواج �أح ��ادي) .وحف ��ظ تلك امل ��ودة� ،إ�ستقرار،
ونق ��اوة يف احلي ��اة العائلي ��ة ميكن �أن ت ��رى ب�شكل
وا�ض ��ح يف مذاهب عديدة وكذل ��ك يف تقليد النبي
(�ص) وجميع الديانات ال�سماويه..
مثاال على ذلك:
�آيات جاءت يف القر�آن الكرمي:
"وم ��ن �آيات ��ه �أن خل ��ق لكم من �أنف�سك ��م �أزواجا
لت�سكن ��و �إليه ��ا وجعل بينك ��م مودة ورحم ��ه �إن يف
ذلك لأيات لقوم يتفكرون"
()21-30
وعن النبي حممد (�ص) قال:
""�أف�ضل رجل بينكم هو الأف�ضل مع زوجته
كدي ��ن واقعي ي�ش ّرع احلل ��ول احلقيقية للإن�سانية،
تفادى الإ�س�ل�ام � ّأي مذهب طوب ��اوي .ويف العديد
م ��ن قوانين ��ه مرونة,ومع هذا ال ميك ��ن لقانون �أن
يكون  % 100جيد لك ّل �شخ�ص،ولكن على �أية حال
فوائد القانون تتغ ّلب على �أ�ضراره.
وتع ��دد الزوجات ،مثل � ّأي قان ��ون �آخر ،له �أ�ضراره
وفوائ ��ده على كال ال ��زوج والزوج ��ة .لكن هل تلك
ترجح على الأ�ضرار؟
الفوائد ّ
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تعدد الزوجات قبل الإ�سالم:
تع ��دد الزوجات وجد قبل و�صول الإ�سالم بني عدّة
ح�ض ��ارات و�أديان ,ولك ��ن الإ�سالم ح� �دّده وجعله
ّ
منظ ��م و�أكرث ّ
حت�ضرا,حيث �أن بع�ض رجال الدين
يف الع�صور الو�سط ��ى �إعتقدوا ب�أنّ تعدد الزوجات
كان �إب ��داع م ��ن النب ��ي حممد (� ��ص)  .ولكن تلك
لي�س ��ت احلال ��ة فتعدد الزوج ��ات مار� ��س يف �أكرث
املجتمع ��ات قبل الإ�س�ل�ام ,مثال �سيدن ��ا �إبراهيم
(ع�� �.س) ت ��ز ّوج �س ��اره وكان عن ��ده منه ��ا �إ�سحاق
وب�شكل �آين هو كان متز ّوج من خادمته و كان عنده
منها �إ�سماعيل.

�شروط التعدد
�أو ًال  :الع ��دل  ،لقوله تعاىل ( :ف�إن خفتم �أال تعدلوا
فواح ��دة) الن�ساء� ، 3/أفادت ه ��ذه الآية الكرمية
ب� ��أن الع ��دل �ش ��رط لإباحة التع ��دد  ،ف� ��إذا خاف
الرج ��ل من عدم العدل بني زوجاته �إذا تزوج �أكرث
م ��ن واحدة  ،كان حمظ ��ور ًا عليه الزواج ب�أكرث من
واح ��دة  .واملق�ص ��ود بالعدل املطلوب م ��ن الرجل
لإباح ��ة التعدد ل ��ه  ،ه ��و الت�سوية ب�ي�ن زوجاته يف
النفق ��ة والك�س ��وة واملبي ��ت ونحو ذلك م ��ن الأمور
املادية مما يكون يف مقدوره وا�ستطاعته.
و�أم ��ا العدل يف املحبة فغري مكلف بها  ،وال مطالب
بها لأن ��ه ال ي�ستطيعها  ،وهذا هو معنى قوله تعاىل
( :ول ��ن ت�ستطيع ��وا �أن تعدل ��وا ب�ي�ن الن�س ��اء ول ��و
حر�صتم) الن�ساء129/
ثاني ًا  :القدرة على الإنفاق على الزوجات  ،والدليل
عل ��ى هذا ال�شرط قوله تعاىل ( :ولي�ستعفف الذين
ال يج ��دون نكاح� � ًا حت ��ى يغنيهم اهلل م ��ن ف�ضله)

الن ��ور .33/فق ��د �أم ��ر اهلل يف هذه الآي ��ة الكرمية
م ��ن يقدر على النكاح وال يج ��ده ب�أي وجه تعذر �أن
ي�ستعفف.
وم ��ن الأ�ض ��رار الرئي�سي ��ة لتع ��دد الزوج ��ات من
منظور الزوجة:
و ّق ��ت �أقل مع ال ��زوج و�أقل �إنتباه ؛ذل ��ك �أن الوقت
ي�شرتك الآن بني �إثنان �أو �أكرث- .
واحلب امل�شرتك؛ لأن املر�أة حتب �أن ت�أخذ
الغريةّ
واحلب الكامل.
الإنتباه
ّ
تعطيل وفو�ضى يف العائلة منذ �أن ي�صرف الزوجو ّقت �أقل مع الأطفال.
م�شاكل ال�سكن التي ترهق املجتمع وذلك �أن كلتاالزوجتني (�أو �أكرث) �سيكون عندهم �أطفال.
عموما ،تعدد الزوجات ال ي�سمح له �إذا هو �سي�صبح
�سل ��وك تدم�ي�ري و�إهم ��ال  .وال ��زوج ال ��ذي ي�سيئ
�إ�ستعمال ��ه ،هو ي�سيئ �إ�ستعمال القانون �أ�سا�سا .يف
مثل هذه احلالة،امل�شكلة يف الإن�سان الأثيم ,ولي�س
بالقانون نف�سه.

اجلوانب النف�سية للظاهرة
وهن ��ا نقف �أم ��ام الر�ؤي ��ة النف�سية لظاه ��رة تعدد
الزوج ��ات ،وه ��ي لي�س ��ت حك ��ر ًا عل ��ى املجتمعات
العربية ال�شرقية ،ولي�س ��ت مرتبطة فقط بالثقافة
الإ�سالمي ��ة رغم �أنها  -م ��ن املنظور الإ�سالمي –
عمل م�شروع ،وممار�سة له ��ا �ضوابطها يف القر�آن
وال�سن ��ة ،وت�سم ��ح بها بع� ��ض املجتمع ��ات البدائية
�أي�ض� � ًا كم ��ا ت�سمح بها بع�ض الطوائ ��ف امل�سيحية ،
ويف درا�س ��ة حول بع� ��ض اجلوان ��ب النف�سية لتعدد
الزوج ��ات �أقيم ��ت عل ��ى عين ��ة من ال�سي ��دات ومت

مناق�شتها يف م�ؤمتر عاملي للطب النف�سي ،وكذلك
مت ن�شره ��ا يف دوري ��ات علمي ��ة ،وفيه ��ا مت عر� ��ض
احلقائق التالية حول تعدد الزوجات:
ت�ش�ي�ر الأرق ��ام �إىل �أن ظاه ��رة ال ��زواج املتع ��دد
لي�ست وا�سع ��ة االنت�شار يف البلدان العربية ،وطبق ًا
للإح�صائي ��ات املتاح ��ة ف�إن الن�سب ��ة يف م�صر هي
 %4م ��ن ح ��االت ال ��زواج ،وتزيد قلي�ل ً�ا لت�صل �إىل
ح ��وايل  %5يف �سوريا والع ��راق بينما ت�صل يف دول
اخلليج �إىل نحو  ، %8لكن هذه الأرقام الر�سمية ال
تعرب عن واقع احل ��ال حيث توجد ن�سبة �أخرى من
احلاالت متثل الزواج غ�ي�ر الر�سمي �أو غري املوثق
الذي يطلق عليه �أحيان ًا العريف �أو ال�سري.
ي�ت�راوح االجت ��اه والقب ��ول االجتماع ��ي لتع ��دد
الزوج ��ات يف املجتمع ��ات العربي ��ة ب�ي�ن الت�سامح
مع الظاه ��رة وقبوله ��ا يف دول اخللي ��ج� ,أوالقبول
اجلزئي يف �أماكن �أخرى مثل املجتمع امل�صري� ،أو
الرف� ��ض التام واملنع مبوجب قوانني مثل ما يحدث
يف تون� ��س ،ولكن يف بل ��د �أخر هو ال�س ��ودان هناك
دعوة ر�سمية وت�شجيع لتعدد الزوجات ،لكن الغالب
�أن و�صمة ما ارتبطت بالزواج املتعدد ونظرة عامة
اجتماعية ال ترحب بتكرار الزواج وتنظر ملن يفعل
ذلك على �أنه قام بعمل غري مقبول .

�أخريا ولي�س �أخرا �شذوذ جن�سي
لكن لي�س لتعدد الزوجات!
ومن ال�ساخر جدا �أن ع� � ّدة بلدان غربية تتجاهل

حل ��د الآن ب�شكل عنيف � ّأي ع ��ذر لتعدد الزوجات
ال ب ��ل ينتقدون الإ�س�ل�ام على تل ��ك النقطه وهم
ي�ش ّرع ��ون ال�شذوذ اجلن�سي حت ��ت �أعذار امل�شاكل
الوراثية والنف�سية �أو الطبيعة.
ختام ��ا تع ��دد الزوج ��ات هو ح ��ل مل�ش ��اكل معينه
وم�ستع�صي ��ه يعاين منه ��ا الأزواج,ولي�ست لإ�ضاء
الرغب ��ات �أو لكيد الن�ساء لأنها �إذا كانت من �أجل
ذلك فهي تعترب خيانه عظمى.
ولأ�ساعدك ��م �أك�ث�ر هن ��ا ا�ستط�ل�اع لآراء بع� ��ض
الأ�شخا� ��ص على �إخت�ل�اف كافة الأ�صع ��دة �سواء
م ��ن ناحي ��ة العم ��ر ،اجلن� ��س ،امل�ست ��وى الثقايف،
االجتماعي وغريها من النواحي وهي على ال�شكل
التايل:

املتزوجات يرف�ضن
تق ��ول هنا عالم ��ه  25عام ��ا متزوج ��ة حديثا ":
امل�شكله �أن من يرغب بالتعدد من الرجال اليريد
مطلق ��ه ب�أطف ��ال او ارمل ��ه وال عان� ��س كبريه امنا
يبحث عن الفتيات ال�صغريات او غري املتزوجات
م ��ن املوظف ��ات اجلمي�ل�ات  ،يعن ��ي يبح ��ث ع ��ن
م�صلحته فقط".
وتقول �سح ��ر كوثراين  31عاما معلمه  ":لال�سف
الرج ��ل �إذا �أراد �أن يع ��دد فه ��و ال يحب ��ذ اختي ��ار
عان� ��س �أو �أرمل ��ة ،ب ��ل يبحث عن فت ��اه حتت �سن
الع�شرين �أو رمبا عان�س ولكنه لن يفكر يف الزواج
من �أجل ح ��ل م�شكلة العنو�سة و�أنا كزوجة ال انكر

عل ��ى زوجي حقه ال�شرع ��ي يف التعدد ولكني عليه
�أن يبلغن ��ي ووقتها �أن ��ا ال �أملك �أن �أرف�ض �أن يفعل
ما يريد ولكن ��ي املك �أن �أرف� ��ض اال�ستمرار معه
فاملوت بالن�سبة ىل �أهون من ذلك "
فيما ت ��رى نازك �سي ��ده فى االربعين ��ات �أن تعدد
الزوج ��ات ال ينهي م�شكل ��ة اخليان ��ة ،لأن الرجل
الذي يبحث عن اخليانة ال يبحث فقط عن زوجة
�أو �سي ��دة ،ولكن ��ه يبحث ع ��ن املغامرة ،كم ��ا �أنه
يرغ ��ب يف التن�صل من جمي ��ع م�سئوليات الزواج
من خالل عالقات اخليانة ،فكيف ي�ضيف لنف�سه
املزيد م ��ن امل�سئوليات من خالل ال ��زواج بامر�أة
�أخ ��ري ،ل ��ذا ف� ��إن الرجل ال ��ذي يخ ��ون ال يتزوج
ب�أخري غالب ًا .
والفتيات:
" ممكن اقبل " قالتها �سوزان  26عاما موظفة
حما�سب ��ه وا�ضاف ��ت  ":م ��ن املمك ��ن �أن �أقب ��ل �أن
�أك ��ون زوجة ثاني ��ة لرجل متزوج و�أن ��ه ال عيب يف
ذل ��ك فهذا من حق ��ه وحقي �أي�ض ��ا  ،لكن ب�شرط
�أن تك ��ون زوجت ��ه على علم بذل ��ك "  ،م�شرية �إىل
�أنها ترف�ض متاما ان تكون يف نف�س املوقف  ،حيث
�إذا كان ��ت هي الزوج ��ة الأوىل فرتف�ض �أن يتزوج
زوجها من امر�أة .
ورف�ض ��ت دانا  27عاما اخ�صائية جتميل �أن تكون
زوجة ثاني ��ة لرجل هي حتبه بالفع ��ل وهو زميلها
بالعمل لكنها ترف�ض �أن ت�شارك �أ�سرته فيه خا�صة
�أن لدي ��ه �أطفاال وتعتقد �صفاء �أنه لو مل يكن لديه
�أطفال لكان الو�ضع اختلف مبعنى �أنه توجد ن�سبة
للقبول ب�أن �أكون زوجة ثانية.

الرجال يتحدثون
وعل ��ى عك�س املتوق ��ع رف�ض ح�س ��ن "�سائق" هذا
االمر اذا كان بنية التمتع بانثي �صغرية فى العمر
النه ح�سب قوله يدل على فراغة عني و�شهوة فقط
اما لو كان الزواج بهدف �سرت امراة مطلقة ومعها
اوالد او ارملة الختلف .
ويق ��ول د.عبود طبيب �أ�سنان  ":بالت�أكيد التعدد
ال ي�ساهم يف ح ��ل م�شكلة العنو�س ��ة وحتقيق حلم
الفتي ��ات غري املتزوج ��ات يف تكوي ��ن �أ�سرة  ،النه
بالتع ��دد رمبا نكون ن�شت ��ت ا�سر قائمة بالفعل لأن
املراة ب�صفة عامة واملر�أة اللبنانيه ب�صفة خا�صة
ال تقبل �شريك يف حياتها وبالتايل ف�أغلب الن�ساء
لن تتقبل ه ��ذا الأمر وبالت ��ايل ت�سعى لالنف�صال
فب ��دال من �أن نحل م�شكلة فت ��اة عان�س ن�ساهم يف
زيادة حاالت الطالق والتفكك الأ�سري ".
31

�صيدا

مناسبات

مناسبات

بري يحيي ليايل عا�شوراء يف امل�صيلح
ح�ضور جامع ودعوة للوحدة ون�صرة احلق
�أحي ��ا رئي�س جمل�س النواب نبيه بري كعادته كل عام ليايل عا�شوراء يف دارته
يف امل�صيل ��ح ،و�شه ��دت الليايل الع�ش ��ر ح�ضور ًا جامع ًا وممي ��ز ًا لكل الطوائف
واملذاهب ،بالإ�ضافة �إىل ح�ضور �سيا�سي و�شعبي وفعاليات بلدية واختيارية.
كم ��ا متيز برنامج �إحي ��اء ليايل عا�ش ��وراء بتنوع اخلطباء الذي ��ن ركزوا على
معنى ه ��ذه الذكرى وعلى ما يدعو �إليه الإ�سالم م ��ن خ�صال حميدة والدفاع
عن احلق والعدالة .و�شددوا على الوحدة الوطنية.
ويف الليل ��ة الثانية �ألقى �إمام م�سجد القد�س ال�شيخ ماهر حمود كلمة �أكد فيها
"�أن عا�شوراء كمدر�سة يف اجلهاد والإ�صالح ال تعني طائفة بعينها وهي ال
تخ� ��ص امل�سلم�ي�ن وحدهم و�إمن ��ا هي مدر�س ��ة لكل الأح ��رار يف الع ��امل .و�أن
الإ�صالح هو عملية م�ستدامة يجب �أن تتداول كما يتداول الليل والنهار".
وق ��ال "�أن كل خماب ��رات الع ��امل تف ��رغ كل ما لديه ��ا من �إمكاني ��ات من �أجل
�إحداث الفتنة بني امل�سلمني �س ّنة و�شيعة" .و�أكد "�أن املقاومة يف لبنان تت�ش ّرف
الر�ؤو�س وت�صلح احلال وهي م�صدر العزة للأمة جمعاء".
ويف كلمته يف الليلة الثالثة �شدد �أمني �سر اللجنة الأ�سقفية لو�سائل الإعالم يف
جمل�س كنائ�س ال�شرق الأو�سط الأب يو�سف م ّون�س على معنى لبنان "الر�سالة،
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والنموذج الفريد للإن�سانية".
وق ��ال" :من بكارة دم ال�شه ��داء وطهارته تولد �سماء جديدة ،فالعنف املقد�س
يعتق ��د �أنه يقتل ال�ضحية ،لك ��ن ال�ضحية الربيئة تغ�س ��ل بدمها خطيئة القاتل
وتفتدي اجلالد وتقدم ذاتها قربان ًا وحمرقة لأجل احلق واحلرية والكرامة.
هك ��ذا كان دم احل�س�ي�ن يف ال�صح ��راء ،وهك ��ذا كان دم امل�سيحيني يف كني�سة
�سي ��دة النجاة يف بغداد .هذا هو عهدنا يف عر�س قانا كونية متتد من اجلنوب
�إىل �أقا�ص ��ي الكون فن�أتي �إىل عر�س احلي ��اة والفرح .نحن هذا امل�ساء هنا ،ال
ن�ستذك ��ر ال�شجن والأ�س ��ى ليكرب فينا احلزن والبكاء ،ب ��ل ليفي�ض فينا الفرح
واخلري وتزهر القيم والقيامة التي لأجلها ا�ست�شهد احل�سني".
ويف الليل ��ة الرابعة �ألقى مفتي طرابل�س وال�شمال ال�شيخ الدكتور مالك ال�شعار
كلمة قال فيها:
"عا�ش ��وراء مب ��ا متثل واحدة من عظائم الفنت يف تاريخ الأمة ،وهي م�شهد
م ��ن تلك الدوام ��ة الطا�شئة الت ��ي يتع�سف منه ��ا الطرف الق ��وي ،فال يراعي
طه ��ر ًا وال قدا�س ��ة ،وال ي�صغي �إىل �ش ��رع وال عقل ،خمرتق� � ًا كل �أنوار احلكمة
بعم ��ى �أع�شى ،ومتخطي ًا كل ثوابت القي ��م باندفاع �أهوج ،ومتجاوز ًا كل معايري

الع ��دل بطغيان �أ�صم ،ف�أ�سفر ال�صخب ،وانق�ش ��ع عن تدمري روح الإ�صالح يف
الأمة ،ونخر كيانها من الداخل وتفتيت طاقاتها".
و�أ�ض ��اف� :أن الوطن �أكرب م ��ن اجلميع ،والأمور ال تقبل الفراغ وال اجلمود� .إن
قت ��ال امل�سلم للم�سلم حرام وكفر ،وال�صراع يف لبنان مل يكن يوم ًا على خلفية
ديني ��ة �أو مذهبية رغم العزف على �أوتارها يف كثري من الأحيان ،ولكن طبيعة
ال�ص ��راع تك ��ون دائم ًا �سيا�سية ..و�ش�أن الفتنة �أنه ��ا ال تفرق بني �أحد و�أحد وال
نبي منطقة و�أخرى.
و�إذا ب ��د�أت وملج ��رد حدوثه ��ا �أفلت زمامه ��ا من يد اجلميع ،ونك ��ون بذلك قد

قدمنا هدية جمانية وال �أروع �إىل عدونا املرتب�ص بنا �إ�سرائيل".
وكان رئي� ��س املحاك ��م ال�شرعية اجلعفري ��ة ال�شيخ ح�سن عواد ق ��د �ألقى كلمة
يف الليل ��ة الأوىل حتدث فيها عن معنى الث ��ورة احل�سينية و�أبعادها وقيمها يف
تعزي ��ز قواعد العدالة والإ�صالح وا�ستقامة الدي ��ن" ،مركز ًا على "�أبعاد كلمة
التوحي ��د انطالق� � ًا من �شهادة "ال �إل ��ه �إال اهلل" باعتبار �أن ه ��ذه ال�شهادة هي
�إقرار بني الإن�سان وخالقه ،وهي �شهادة بالإميان والعالقة بني الب�شر".
ودع ��ا �إىل تعميم الكلمة الطيب ��ة ،م�شدد ًا على �أن يك ��ون الإن�سان �شاهدا على
احلق ،و�أن يكون حمايد ًا �إزاء ق�ضايا احلق والعدالة.

33

�صيدا

مناسبات

مناسبات

حارة "�صيدا" حُتيي ليايل عا�شوراء
وقيادتي حركة �أمل وحزب اهلل
مب�شاركة �أهايل البلدة -
ّ

�إحي ��ا ًء لذكرى ا�ست�شه ��اد الإمام احل�س�ي�ن "عليه ال�س�ل�ام" العا�شر من �شهر
حمرم.
نظمت امل�سريات ،كما �أقيمت املجال�س "العا�شورائية" يف حارة �صيدا.
وتخلل �إحياء الذكرى �أعمال فنية من وحي امل�سرية الكربالئية.
كما نظمت حلقات اللطم وفق ما جرت عليه العادة.
 ...رك ��زت الكلم ��ات على مع ��اين ثورة الإم ��ام احل�سني مبا متثل ��ه من منوذج
للمقاومة �ضد الظلم.
 ...حارة �صيدا ،كانت على موعد حا�سم.
�إحي ��ا ًء لذكرى ا�ست�شهاد الإم ��ام احل�سني "عليه ال�س�ل�ام" العا�شر من حمرم
�إ�سو ًة بكل عام.
حت ��ت عن ��وان :كل �أر� ��ض كربالء ..وكل ي ��وم عا�ش ��وراء ..لتحري ��ر الإن�سان..
والأر�ض من الظلم والطغيان واال�ستعباد.

"يوم امل�سريات"
ُنظم ��ت امل�س�ي�رات :مب�شارك ��ة �أه ��ايل البل ��دة وفاعلي ��ات و�شخ�صي ��ات دينية
واقت�صادي ��ة واجتماعية من كافة املناط ��ق والقرى املجاورة �إىل جانب قيادتي
حركة �أمل -وحزب اهلل ...فكان النظام �سيد املوقف.
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ملنا�سبة اليوم العا�شر من حمرم نظمت "حركة �أمل" م�سرية ح�سينية حا�شدة
يف بل ��دة ح ��ارة �صي ��دا فتوافد من ��ذ ال�صباح الباك ��ر �آالف م ��ن املواطنني من
خمتل ��ف القرى واملناطق املج ��اورة� .إىل جانب �شخ�صي ��ات دينية واجتماعية
وتربوي ��ة وفاعليات البل ��دة ومدينة �صيدا ،ورئي�س و�أع�ض ��اء املجل�س البلدي لـ
حارة� -صيدا وقيادتي حركة �أمل – وحزب اهلل للمنطقة.
واحت�شدوا يف ال�ساحات وال�شوارع التي اتخذت فيها �إجراءات �أمنية وع�سكرية
م�شددة من وحدات تابعة للجي�ش اللبناين ،وقوى الأمن الداخلي.
ا�ستع ��داد ًا للم�شارك ��ة يف امل�س�ي�رة تقدمها ف ��رق لك�شافة الر�سال ��ة الإ�سالمية
ومواكب املر�شدات والدفاع املدين واملو�سيقى.
انطلق ��ت امل�س�ي�رة احل�سينية لتجوب عدد ًا م ��ن �شوارع البل ��دة مب�شاركة فرق

اللطمية .وانتهت �أمام ح�سينية البلدة.
وب ��دوره نظم حزب اهلل م�س�ي�رة ح�سينية حا�شدة يف ح ��ارة "�صيدا" انطلقت
م ��ن �ساحة البل ��دة وتقدمها ك�شافة الإم ��ام املهدي وحملة الراي ��ات ال�سوداء،
واخل�ضراء ورايات املقاوم ��ة و�صور ل�شهداء املقاومة وقادة املقاومة وفرق من
الفتية الذين ارتدوا ثياب املنا�سبة املت�شحة بال�سواد من وحي املنا�سبة.
و�ش ��ارك يف امل�س�ي�رة �شخ�صيات وفاعلي ��ات دينية واجتماعي ��ة وتربوية و�آالف
املواطن�ي�ن الذي ��ن رددوا الهتافات واللطمي ��ات احل�سيني ��ة �إىل جانب قيادتي
حركة �أمل -وحزب اهلل.
�إ�ضافة �إىل موكب �صغار وكب ��ار الأخوات ..وجابت امل�سرية ال�شوارع الرئي�سية
للبلدة وانتهت بكلمات من وحي املنا�سبة �أمام جممع �سيد ال�شهداء.
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الرئي�س احلريري ي�ضيء �شجرة امليالد
يف �ساحة ال�شهداء

يف اط ��ار الن�شاطات املتنوعة التي تنظمها �شركة "�سوليدير" احتفا ًء بالأعياد
املجي ��دة عنوانه ��ا "بريوت حتتف ��ل"� ،أ�ض ��اء الرئي�س �سعد احلري ��ري �شجرة
املي�ل�اد يف �ساحة ال�شه ��داء مب�شاركة بابا نويل فنلندا ال ��ذي اختتم زيارة اىل
لبنان ا�ستمرت �أربعة �أيام ،يف ح�ضور مدير عام ال�شركة منري دويري.
�سب ��ق ا�ضاءة ال�شجرة ا�ستعرا�ض ميالدي تقدمه "بابا نويل" على ر�أ�س موكب
م�ؤل ��ف م ��ن  150راق�ص� � ًا وراق�صة يرت ��دون �أزياء املي�ل�اد ،على �أنغ ��ام فرقة
مو�سيقي ��ة ،و�سط جمهور حاف ��ل تقدمه الأوالد الذين �صفق ��وا وهتفوا ترحيب ًا
بـ "بابا نويل".
وتوجه املوكب نحو ال�شجرة ،و�أحيت جوقة تراتيل مع الفنانة عبري نعمة احلفل
الذي انتهى ب�إطالق الأ�سهم النارية.
ويبلغ طول ال�شجرة  21مرت ًا ،وهي م�ؤلفة من � 500شجرية طبيعية وقد توجت
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بنجم ��ة م�ض ��اءة ،كم ��ا مت تزيينه ��ا بنحو  750ك ��رة ف�ضي ��ة و 200حلقة ومتت
انهارته ��ا ب� �ـ 1150ملبة من ن ��وع " "Strobe Lightsو 20ك�ش ��اف نور تعك�س
�ألوان ًا خمتلفة.
كم ��ا ن�صبت يف �ساحة ال�شه ��داء � 86شجرة متو�سطة ز ّين ��ت بالكرات الف�ضية
و�أ�ضيئت ب�إنارة "."Led Lights
ي�شار اىل ان ن�شاطات "ب�ي�روت حتتفل" م�ستمرة طيلة فرتة الأعياد وتت�ضمن
عرو� ��ض هاي �سكول ميوزي ��كل  ،"2يف �سوق ال�صيفي ون�شاط ��ات "ليتيل بييج
كل ��وب" للأوالد يف مركز البيال ،اىل �أم�سيات تراتيل دينية يف كنائ�س الو�سط
ت�ش ��ارك فيها جوقات حملي ��ة ،و�سيبد�أ يف  16اجل ��اري املعر�ض احلريف "حي
الفن ��ون يف عيد" على �أن تت ��وج بحفل غنائي يف �ساحة ال�شهداء احتفاء بالعام
اجلديد.
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ال�سيدة رندة بري
تكرم ال�سيدة الأوىل ،وفاء مي�شال �سليمان

�أقامت ال�سيدة رندى بري م�أدبة غداء على �شرف ال�سيدة الأوىل وفاء مي�شال �سليمان يف امل�صيلح ،ح�ضرها ح�شد كبري من عقيالت الوزراء والنواب.

رندى بري ،وفاء سليمان ،جوليات جمعة ولودي أبو درويش

ليلى الصلح
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السيدة رباب الصدر شرف الدين

زينة عبد الرحمن البزري

هويدا أبو مرعي  ،تحية بزي ،رمزة قاسم هاشم

عناية ورجاء البابا وهالة ياسمني

صونيا فرنجية  ،امليرة خوال ارسالن

فاديا حيدر وسعاد العشي

مارلني حرب وهدى السنيورة

نجوى شوقي املصري

املحامية عبير فياض
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حملة الأيادي البي�ضاء من اجل املر�أة

متنح بهية احلريري لقب ودرع "املر�أة النموذج"
تقديرا مل�سريتها احلافلة بالعطاء وخدمة املجتمع

كرمت " حملة الأيادي البي�ضاء من �أجل املر�أة " رئي�سة جلنة الرتبية والثقافة
النيابي ��ة النائب بهية احلريري ومنحتها لق ��ب ودرع "املر�أة النموذج" تقديرا
مل�سريتها احلافلة بالعطاءات.
فق ��د ا�ستقبل ��ت احلريري يف جمدليون وف ��دا من حملة الأي ��ادي البي�ضاء من
اج ��ل املر�أة التي ينظمها احتاد املنتجني العرب لأعمال التلفزيون بالتعاون مع
 70حمطة تلفزيونية عربية  .و�ضم الوفد امني عام االحتاد م�صطفى �سالمة
وعماد �شاهني و�سفرية اليادي البي�ضاء االعالمية رحاب زين الدين.
واطلع ��ت احلريري من الوف ��د على طبيعة احلملة واهدافه ��ا جلهة ابراز دور
امل ��ر�أة العربية من خالل االعالم ،واملراحل الت ��ي قطعتها احلملة على �صعيد

الثنائي مرعي �أبومرعي وعقيلته هوي ــدا الأكرث ت�ألق ــا للعام 2010
يف موقع جريدة �صيدونيانيوز.نت www.sidonianews.net

الع ��امل العرب ��ي منذ انطالقها قب ��ل حوايل �ستة ا�شهر  .ولف ��ت �سالمة اىل �أن
احت ��اد املنتجني الع ��رب يعمل من خالل جمل� ��س وزراء االعالم العرب وحتت
مظلة جامع ��ة الدول العربي ��ة وان حملة الأيادي البي�ضاء الت ��ي يطلقها تعترب
الأك�ب�ر من نوعها على �صعيد العامل العرب ��ي وانه مت اختيار ال�سيدة احلريري
كنموذج للمر�أة اللبناين من خالل برنامج املر�أة النموذج احد فعاليات احلملة
 ،وق ��رر احتاد املنتجني الع ��رب تكرميها مبنحها لقب ودرع " املر�أة النموذج "
تكرميا مل�سريتها احلافلة بالعطاء وتقديرا لدورها الكبري يف خدمة املجتمع .
ويف اخلت ��ام  ،ق ��دم �سالمة و زين الدين ال ��درع التكرميية اىل احلريري اليت
�شكرت للإحتاد وحلملة اليادي البي�ضاء مبادرتهما.

ح ��از رجل الأعمال ال�سيد مرعي ابومرعي وعقيلته ال�سيدة
هويدا لقب الثنائي الأكرث ت�ألقا للعام  2010يف موقع جريدة
�صيدونيانيوز.ن ��ت الإلكرتوني ��ة www.sidonianews.
 ,netوه ��ي �أول �صحيف ��ة �إلكرتوني ��ة يف �صي ��دا واجلن ��وب
�ص ��درت �أواخ ��ر الع ��ام � 2002أ�س�سه ��ا ال�صح ��ايف غ�س ��ان
الزعرتي .
وبح�س ��ب جريدة �صيدونيانيوز.ن ��ت فقد متيز العام 2010
ب�سل�سل ��ة كب�ي�رة م ��ن العط ��اءات والنجاح ��ات واملنا�سبات
ال�سعيدة لل�سيد �أبومرعي وعقيلته ال�سيدة هويدا ولعائلتهما
الكرمية.
كم ��ا �أن ��ه كان حافال بالن�شاط ��ات املتنوع ��ة يف م�ؤ�س�سة �أبو
مرعي اخلريي ��ة  ،التي �أ�س�سها ال�سي ��د �أبومرعي وترت�أ�سها
عقيلته ال�سيدة هويدا ومقرها القام يف الهاللية ـ �صيدا.
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وت ��وج الثنائ ��ي ابومرعي وعقيلته الع ��ام  2010بالإحتفال
باليوبي ��ل الف�ضي لزواجهم ��ا ف�أقاما حف�ل�ا باملنا�سبة جمع
العائلة والأ�صدقاء.
كم ��ا متيز الع ��ام  2010بالإحتف ��ال التكرميي ال ��ذي �أقامه
الثنائ ��ي ابومرع ��ي وعقيلت ��ه هوي ��دا عل ��ى �ش ��رف ال�سفري
ال�س ��وري يف لبن ��ان ال�سيد عل ��ي عبد الكرمي عل ��ي وعقيلته
ال�سيدة ف�ي�روز يف دارتهما يف زيداني ��ة جمدليون(�صيدا)
 ،بح�ضور جمع كبري م ��ن ال�شخ�صيات الر�سمية والروحية
والزمنية.
كما �إختتم العام  2010بوالدة حفيدتهما الأوىل بانا كرمية
الدكتور �أحم ��د �سعيد عكرة وعقيلته هن ��ا مرعي �أبومرعي
(كرمي ��ة الثنائ ��ي ابومرع ��ي وعقيلت ��ه) ،فظلل ��ت الأفراح
العائلتني الكرميتني والأهل والأ�صدقاء.
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افتتاح مركز" " saida mallالتجاري مب�شاركة فاعليات �صيداوية وجنوبية

بهية احلريري :حتدي للأزمات
و�إ�صرار ًا من �صيدا على عدم اال�ستكانة

وعقيلتاهما روال رنو ونادين البابا.
وبع ��د جولة على ارجاء املركز حيث �شقت طريقها
ب�صعوبة و�سط املت�سوقني ورواد املقاهي ا�ستعر�ضت
احلري ��ري و�أ�سعد والأ�سدي عرو�ضا نارية و�ضوئية
ومو�سيقي ��ة لفرق ��ة اجنبية كان ��ت �شاركت يف حفل
افتتاح �أوملبياد قطر ..

احلريري
وكان للحري ��ري كلم ��ة على هام�ش حف ��ل االفتتاح
حي ��ث بارك ��ت ل�صي ��دا واجلن ��وب ه ��ذا احل ��دث
فقال ��ت :م�ب�روك ل�صي ��دا  ،م�ب�روك للجن ��وب ،
م�ب�روك لكل لبنان بهذا املرك ��ز املهم الذي ي�شكل

�شه ��دت عا�صم ��ة اجلنوب �صي ��دا ع�شي ��ة الأعياد
املجي ��دة حدثا اقت�صاديا هاما متثل بافتتاح مركز
 Saida Mallالتج ��اري على بولف ��ار الدكتور نزيه
الب ��زري –الأوتو�سرتاد ال�شرق ��ي  ،و�شكل افتتاحه
نافذة فرح و�أمل وثقة بلبنان رغم الو�ضع ال�سيا�سي
املت� ��أزم يف البالد  ،وهو املركز التجاري الثاين من
نوع ��ه وحجمه الذي يفتتح يف اجلن ��وب هذا العام
بعد . Le Mall saida
وت ��وزع حف ��ل االفتت ��اح ال ��ذي نظمت ��ه �شرك ��ة ".R.A
امل�ساهم ��ة " على �شكل مهرج ��ان متنقل داخل باحات
املرك ��ز ومتاج ��ره ومطاعم ��ه ومقاهي ��ه الت ��ي غ�صت
باملواطنني من خمتلف مناطق اجلنوب .وي�ضم Saida

�صيدا

42

 Mallنحو  24متجرا تعر� ��ض �أ�شهر املاركات العاملية
و� 5صاالت �سينما و�ستة من ا�شهر املطاعم  ،وي�ساهم
ه ��ذا املرك ��ز يف توفري �أكرث من �أل ��ف فر�صة عمل اىل
جان ��ب كونه ي�شكل م�ساحة لق ��اء وتوا�صل وتفاعل بني
اللبنانيني جم�سدا بذلك دور وميزة مدينة �صيدا .
و�شارك يف حفل االفتتاح فاعليات ر�سمية و�سيا�سية
وروحية واقت�صادية واجتماعي ��ة تقدمهم :النائب
بهي ��ة احلري ��ري ،رئي� ��س بلدي ��ة �صي ��دا املهند�س
حمم ��د ال�سع ��ودي ،ممثل املط ��ران اليا� ��س ن�صار
املون�سنيور اليا�س الأ�سمر ،ممثلة حمافظ اجلنوب
نق ��وال بو�ضاه ��ر رئي�س ��ة دائ ��رة البلدي ��ات هويدا
الرتك ،رئي�س غرفة التجارة وال�صناعة والزراعة

نقط ��ة التقاء ت�ستقطب كل النا�س لتق�صده وتختار
م ��ا تري ��د .ون�شك ��ر كل الذين فكروا به ��ذه الفكرة
والتي اف�سحت املجال حل ��وايل  1000فر�صة عمل
 ،واعت�ب�ر انه من اه ��م امل�شاريع التي اجنزت املول
الأول واملول الث ��اين وال زال هناك مول ثالث ومول
رابع  .وه ��ذه �صيدا ودورها ان تك ��ون مكانا يلتقي
فيه كل النا�س ومن كل الأماكن  ،وبغ�ض النظر عن
كل الأزم ��ات  .كما تعودن ��ا �أن ال ن�ستكني لأي �شيء
يعط ��ل ق�ضايا النا�س وهذا امل�ش ��روع هو دليل على
اهميته لنقطة اللقاء وفر�ص العمل.
ُو�س ِئل ��ت احلري ��ري� :ألي�ست مفارق ��ة ان يقوم مثل
هك ��ذا م�ش ��روع يف ظ ��ل الأزم ��ة ال�سيا�سي ��ة ؟ ..

ف�أجابت  :هذا هو التحدي و�صيدا دائما يف طليعة
املتحدي ��ن  .لذل ��ك نقول مربوك لك ��م ونتمنى لك
التوفي ��ق و�أن يرخ ��ي ه ��ذا املكان اجلام ��ع بظالله
ازدهارا واقت�صادا على املنطقة كلها �سويا.

ال�سعودي
من جهته قال رئي�س بلدية �صيدا حممد ال�سعودي:
م�ب�روك ل�صي ��دا افتت ��اح ه ��ذا ال�ص ��رح العظيم،
وامتن ��ى التوفي ��ق لأ�صح ��اب املح�ل�ات ،وه ��ذه
االحتف ��االت �ستكرر يف �صي ��دا رغم كل الأزمات ..
وان �ش ��اء اهلل ه ��ذه املنا�سبات �ستك ��رر قريبا جدا
وبنف�س الزخم ..

يف �صي ��دا واجلن ��وب حمم ��د الزع�ت�ري ،الرئي�س
ال�ساب ��ق للبلدية الدكت ��ور عبد الرحم ��ن البزري،
رج ��ل الأعمال مرع ��ي �أبو مرع ��ي ورئي�سة منطقة
اجلن ��وب الرتبوية جم ��ال بغ ��دادي ورئي�سة دائرة
التنظي ��م املدين يف �صيدا �آية الزي ��ن ورئي�سة فرع
تعاوني ��ة موظفي الدول ��ة يف اجلنوب ل ��ورا ال�سن،
ورئي� ��س دائ ��رة ال�سجل الع ��ديل يف �صي ��دا فرا�س
معطي وح�شد من ال�شخ�صيات واملدعوين .
وكان يف ا�ستقباله ��م :مدي ��ر ع ��ام �شركتي  .R.Aو
 Best Sellerب�س ��ام �أ�سع ��د ،ورئي� ��س جمل�س ادارة
�شرك ��ة  Assadi Groupاحل ��اج عم ��اد الأ�س ��دي
ممث�ل�ا مبدي ��ر ع ��ام ال�شرك ��ة حمم ��ود الأ�س ��دي
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برعاية وح�ضور �سفري دولة فل�سطني يف لبنان

�سعادة الدكتور عبد اهلل عبد اهلل
وبالتعاون والت�ضامن مع املركز الوطني للعيون يف لبنان
�أقام امل�سرح الوطني الفل�سطيني بعر�ض م�سرحية حتت ا�سم "حار�س
اخلراب" يف جممع ال�سيدة الزه����راء (�صيدا) بح�ضور ح�شد كبري
من الفعاليات واملهتمني والقيادات الفل�سطينية يف لبنان �إىل جانب
ال�سي����دة جن��ل�اء م�صطفى �سع����د على م����دى �ساعتني ب����رع امل�سرح
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الفل�سطين����ي يف الإب����داع والأداء للتعب��ي�ر مل�ضمون عن����وان امل�سرحية
الت����ي ي�شرح فيه����ا املمثل معاناة الواق����ع الفل�سطيني االجتماعي ويف
البحث عن حق����ه املتوا�ضع يف العي�ش الكرمي �إ�س����وة ب�سائر ال�شعوب
العربية.
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عر�ض عام لـ 11فيلم من �إخراج طالب
اجلامعه اللبنانيه الدوليه

�أقام طالب اجلامعه اللبنانيه الدوليهLebanese -
- International Universityق�س ��م العالق ��ات

العام ��ه و الت�سويق عر�ض عام لأب ��رز الأفالم من
�إخراج طالب املرئي وامل�سموع.
وكان احلف ��ل قد �أقيم على م�س ��رح بريوت يف عني
املري�سه وق ��د ح�ضر احلفل ع ��دد كبري من طالب
اجلامعات من خمتلف املناطق اللبنانيه بالإ�ضافه
�إىل عدد من العاملني يف املجال الرتبوي اجلامعي
و�أبرزهم امل�س�ؤول عن الق�سم الدكتور جمال وكيم,
والدكت ��ور ح�سان �شوبا�س ��ي ,وامل�شرف ��ه عن �صف
العاللقات العام ��ه والت�سويق الدكتوره زويا عوكي,
والدكتور وليد رعد.
ومتيز احلف ��ل باحل�ض ��ور الإعالمي لع ��دة و�سائل
�إع�ل�ام لبناني ��ه لتغطي ��ة احل ��دث بكاف ��ة جوانبه,
وح�ضر عن جملة �صيدا عرب التاريخ-املدير العام
غالب بعا�صريي ,ممثال بالزميله ليال ها�شم.
حيث كان الهدف م ��ن عر�ض هذه الأفالم ت�سليط
ال�ض ��وء على معاناة ال�شب ��اب اللبناين بكافة فئاته
و�أعم ��اره بالإ�ضافه �إىل ال�صعوب ��ات التي يواجهها
املجتم ��ع اللبن ��اين ,و�أي�ض ��ا لإب ��راز ق ��درة اجليل
اللبن ��اين ال�صاع ��د لتقدمي �ش ��يء ب�سيط يعرب عن
�إنتمائ ��ه لوطن ��ه وقدرت ��ه عل ��ى العط ��اء م ��ن �أجل

�صيدا

لبنان.
ملحه عامه ع ��ن الأفالم التي مت عر�ضها وهي على
ال�شكل التايل:
� *-*Personإخراج :رومانا حجازي
وال ��ذي يعرب ع ��ن حي ��اة �شخ�ص يعي� ��ش حاله من
التوحد ومعاناته مع هذه احلاله.
*اليوم فيلم م�ش بعيم* �إخراج :جيهاد مرحبا
حيث تت ��داول �أحداثه ق�صة �شابان يحاوالن �سرقة
بنك وكيفية التخطيط للو�صول �إىل الأموال.
*� *Stayإخراج :رواد قان�صويتن ��اول حياة �شاب يحاول بكاف ��ة الطرق للطريان
ولكنه يف�ش ��ل �إىل �أن ي�صل ملرحل ��ة ال ي�ستطيع فيه
العوده �إىل عامل الواقع.
*� *Sweet Potatoإخراج :ح�سني كوثراينيعرب عن ق�صة فتاة بدويه تقرر النزول من الريف
�إىل املدينه ومعاناتها مع �أحداث عديده.
*� *Yasmineإخراج :مالك حربفت ��اة تعي� ��ش حياة طبيعي ��ه ولديها حل ��م ك�أي فتاة
لبناني ��ه لتعي�ش حياة �سعيده ولك ��ن معانتها وعدم
قدرتها على حتقيق هذا احللم وعودتها للواقع.
*� *Massamirإخراج :ح�سني �صباغفتاة تعي�ش احللم اللبناين ب�شخ�صيات متعدده.

*� *Soft Drinkإخراج �سندريال مزهروه ��و عباره عن جتربة زائ ��ر ب�إحدى و�سائل النقل
وت�سا�ؤلته عن املكان الذي يتواجد فيه.
**Mobile Mediaوهوعب ��اره ع ��ن تع ��اون ب�ي�ن ثماني ��ة ط�ل�اب م ��ن
اجلامع ��ه اللبناني ��ه الدولي ��ه وثماني ��ة طالب من
جامعة Webster University
وكنتيجة لهذا التعاون مت �إنتاج عدة �أفالم منها:
*� *Iam Dutchiإخراج :عبدهلل �أحمد*� *The fake Realityإخراج :نانا �شومان*� *Trappedإخراج :يحيى فيداوي*� *Too Little Too Highإخ ��راج ن ��ورجبخاجني
ومن وحي املنا�سبه مت توزيع ُكتيب يت�ضمن نبذة عن
الأف�ل�ام الوثائقيه ,بالإ�ضافه �إىل تنويه و�شكر لكل
امل�ساهمني يف �إجناح هذا العمل املميز و�أبرزهم:
فريد يا�سنيع�صام العبدهللم�ؤيد حمودم�سرح بريوتومدي ��ر ع ��ام جملة �صي ��دا عرب التاري ��خ "غالببعا�صريي".

الدكتور أيمن دحروج

الدكور حسان شوباسي وزميلته

الدكتور وليد رعد

املسؤول عن قسم فنون التواصل الدكتور جمال واكيم

اإلعالميه ليال الهاشم و أميه كنعان

اإلعالميه منتهى عالمه متوسطه زميليها علي نصار ومحمد حرب

هبه إسماعيل -تمارا تحتا-لونا سنو

الدكتور وليد رعد متوسطا قسم من صف العالقات العامه

اإلعالميه منتهى عالمه متوسطه زمالئها منى بزي-سمر كمال الدين-لونا سنو-يامن عربيد

إبراهيم يونس و فرح شحاده

منى بزي وسمر كمال الدين

جانب من الحضور

جانب من الحضور

مندوبة النهار الزميله هنادي الديري

سحر شراره-زويا عوكي-جمال وكيم
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ن�شاط ترفيهي مبنا�سبة الأعياد املجيدة
مبنا�سبة الأعي ��اد املجيدة� أقامت جلنة الن�شاطات
يف  Frizzyن�شاط� � ًا ترفيهي� � ًا يف فرعه ��ا يف
�صي ��دا  - - Le Mallبتاري ��خ 2010-12-24
م ��ن ال�ساع ��ة  4ولغاي ��ة  6م�س ��ا ًء ،وح�ضراحلف ��ل
حوايل � 500ضيف.
ان �شخ�صي ��ات دي ��زين �أبه ��رت احلا�ضري ��ن:
Dora - Spiderman – Charlotte aux
 – fraisesفرق ��ة  HSMالرتفيهي ��ة ...وق ��د

تفاع ��ل االطفال مع االلع ��اب احلما�سية والغناء
والرق� ��ص اجلماعي .وج ��اءت املفاج�أة الكربى
خ�ل�ال احلفل بح�ض ��ور بابا نويل ال ��ذي �أتى من
ب�ي�ن غي ��وم الدخ ��ان الأبي� ��ض  باه ��ر ًا الأطفال
بعربت ��ه املتحركة املزين ��ة ب�شكل رائ ��ع ،حتى �أنّ
الكب ��ار احلا�ضرين �أعجبوا بهذه الهالة �أكرث من
الأطفال .نزل من العرب ��ة ليقرتب منهم و يقوم
بتوزيع الهدايا جلميع االطفال .بينما كان رفاقه
الأقزام يوزّعون احلل ��وى اخلا�صة بعيد امليالد،
يف �أجواء مو�سيقية جذبت اجلميع.
وكان ��ت ه ��ذه احلفل ��ة مبثاب ��ة �إكت�ش ��اف للبع�ض لـ
 Frizzyوالألع ��اب اجلديدة بالإ�ضافة �إىل الألعاب
التثقيفية املعروفة فيه.
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اليوم الوطني القطري

مجتمع
�أق ��ام ال�سف�ي�ر القط ��ري � -سعد بن عل ��ي املهندي يف لبنان حف ��ل ا�ستقبال
بفن ��دق  -فيني�سيا  -بريوت ،مبنا�سبة اليوم الوطن ��ي لتويل م�ؤ�س�س الدولة
ال�شي ��خ جا�س ��م ب ��ن حممد ب ��ن ثاين احلك ��م يف الب�ل�اد ،وح�ضره ��ا وزير
اخلارجية علي ال�شامي ممث ًال رئي�س اجلمهورية ،والنائب علي بزي ممث ًال
رئي� ��س جمل�س النواب ،ووزير الإعالم طارق مرتي ممث ًال رئي�س احلكومة.

يف فندق فيني�سيا �أنرتكونتيننتال  -بريوت

مجتمع

�إىل جانب ح�شد كبري من وزراء ونواب ودبلوما�سيون ،العميد الركن �شربل
ب ��رق ممث ًال قائ ��د اجلي�ش اللبن ��اين ،العميد عدنان اللقي� ��س ممث ًال املدير
الع ��ام لقوى الأمن الداخلي ،الرائد �أمني �سليقة ممث ًال املدير العام للأمن
الع ��ام بالإناب ��ة ،وح�شد م ��ن ال�شخ�صي ��ات ال�سيا�سية والفني ��ة والإعالمية
واالجتماعية.

النائب عاطف مجدالني والوزير محمد جواد خليفة وسارة

الزميل غالب بعاصيري مع السفير القطري

السفير القطري سعد بن علي املهندي متوسطًا الوزير علي الشامي والنائب علي بزي والوزير طارق متري

عدد من الشخصيات يتوسطهم الوزير محمد جواد خليفة والنائب علي بزي

العميد الركن حسن أيوب متوسطًا عقيلته دميانا والزميل غالب بعاصيري وجورج كزما وخليل املصري
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الفنان شوقي متى وعقيلته

الفنانة هيام يونس

اإلعالمية زينة جونبيه
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العيد الوطني الأربعني ل�سلطنة ُعمان يف فندق احلبتور  -بريوت

مجتمع

�أق ��ام �سف�ي�ر �سلطن ��ة ُعمان يف لبنان حممد بن خليل اجلزمي ،حفل ا�ستقبال مبنا�سبة العيد الوطن ��ي ال  40ل�سلطنة ُعمان يف فندق – احلبتور بريوت ،بح�ضور
ح�شد كبري من �شخ�صيات �سيا�سية وع�سكرية و�أمنية ودبلوما�سية واجتماعية و�إعالمية.

اليوم الوطني الإماراتي يف فندق احلبتور  -بريوت

مجتمع

مبنا�سب ��ة الي ��وم الوطن ��ي  39لدولة الإم ��ارات� ،أقام �سفري الإم ��ارات العربية
املتح ��دة لدى لبنان رحمة الزعابي ،حفل ا�ستقبال يف قاعة الإمارات يف فندق
احلبت ��ور ح�ض ��ره وزير اخلارجي ��ة علي ال�شام ��ي ،ممث ًال رئي� ��س اجلمهورية،

والنائ ��ب عل ��ي ب ��زي ممث�ل ً�ا رئي� ��س جمل� ��س الن ��واب ،والوزير حمم ��د رحال
ممث�ل ً�ا رئي�س احلكوم ��ة� ،إىل جانب ح�ش ��د كبري من ال�شخ�صي ��ات ال�سيا�سية
والدبلوما�سية والدينية والأمنية والع�سكرية والإعالمية واالجتماعية.

مع ممثلي الرؤساء الثالثة أمام قالب الحلوى

السفير وأعضاء السفارة

السفير السوري علي عبد الكريم والسفير العماني وأركان السفارة

الوزير خالد قباني ,السفير العماني محمد الجزمي ,والسفير السعودي علي العسيري

السفير السعودي علي عواض العسيري والسفير العاني

السفير العماني والوزير طارق متري والوزير حسن منيمنة خالل قطع قالب الحلوى

النائب نوار الساحلي علي املقداد رفيق شالال بهاء عيتاني

الوزير سليم ورده وحسن مطر والوزير حسن منيمنة

سفير اإلمارات مع اللواء أشرف ريفي

�صيدا
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السفير القطري سعد بن علي املهندي

سفير اإلمارات مع السيدة إلهام فريحة

سفير اإلمارات والنائب عمار حوري

وزير البيئة محمد رحال والسفير التونسي محمد سمير عبد الله

النائبان علي بزي ومصباح األحدب
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�آل عالء الدين و�آل مكاري

أفراح

العروسان عامر عالء الدين ،وآية مكاري

العروسان يقطعان قالب الحلوى

العقيد ممدوح صعب وزوجته حنان واملهندس محمد وأحالم الشماع  ،العميد علي شحرور
وزوجته دينا والعقيد جورج خميس وزوجته ليلى

النائب علي بزي واملطرب أمير يزبك ومرعي أبو مرعي

العروسان مع والدة العريس وشقيقاته

العروسان مع عائلة العروس

القاضي رهيف رمضان والقاضي ضياء

القاضي عوني رمضان وعقيلته زمزم

مرعي أبو مرعي وزوجته هويدا والعروسان

القنصل علي عالء الدين ،وزوجته ندى مع العائلة

اإلعالمي غالب بعاصيري ،عبد حمود ،عاطف أبو مرعي

النائب ميشال موسى وعقيلته جنني

مرعي أبو مرعي وزوجته هويدا

�صيدا

احتف ��ل القن�ص ��ل علي عالء الدي ��ن ،بزفاف جنله عام ��ر �إىل اجلميلة �آية مكاري ،بحف ��ل ع�شاء �ساهر وحا�ش ��د يف ا�سرتاحة �صيدا
ال�سياحية .بح�ضور ح�شد كبري من الفعاليات ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية والأ�صدقاء والأهل و�أقارب العرو�سان.

54

ربيع وريما عالء الدين

رامي البزري وشرين بسمة

سمر كركي

حسن وسوسن ناصر

أفراح

حسن وفاطمة الزين
55

�صيدا

�آل حنينه  -و�آل نحلة  -فندق فور �سيزون  -بريوت

أفراح

أفراح

احتف ��ل ال�ش ��اب رفيق في�صل حنين ��ه بزفافه ،على الآن�سة رنا �سعيد نحل ��ة و�أقيم باملنا�سبة ،حفل ع�ش ��اء فاخر ح�ضره ح�شد كبري م ��ن الفعاليات وال�شخ�صيات
االجتماعية �إىل جانب الأهل والأقارب والأ�صدقاء تخلل احلفل برنامج فني �ساهر ا�ستمر حتى ال�صباح.

املحامي سامر حداد ومحمد صالح

دكتور محمد لطفي وعلي عالء الدين وميشال حايك

فاروق ومنى البزري واملهندس نهاد وسمر الخولي

عاطف أبو مرعي مع الدكتور أحمد عكرة وزوجته هناء ونور عكرة

العروسان رفيق حنينه ورنا نحلة

�صيدا

السفير الفليبيني والقنصل علي عالء الدين

ندى عالء الدين ،داليا وشرين بسمة

املهندس محمد الشماع وزوجته رنا

محمد أبو ظهر وزوجته رنا

نجوى املصري وفرح بساط ومنى الزعتري

العروسان واألصدقاء

56

العروسان مع األهل

العروسان مع عائلة العريس في صورة تذكارية

العروسان مع عائلة العروس في صورة تذكارية

القاضي أكرم بعاصيري ،وزوجته سناء

العروسان مع اإلعالمي منير الحافي وزوجته كارن واإلعالمية شهيرة دريس

ّ
والدي العريس
العميد نزار خليل وزوجته وفاء مع

الرائد محمود هالل قبرصلي وزوجته بانه
57

�صيدا

أفراح

أفراح

العروسان مع األصدقاء

توفيق ومنى بساط وكريمتهما شرين

وائل بساط وزوجته فرح

زينة عبد الرحمن البزري وفرح بساط

طارق حنينه وخطيبته غيدا بيطار

فصيل حنينه وزوجته هدى

الدكتور أحمد عكره وعقيلته هناء

زكية مجذوب ،زينة البزري ،رقية نزيه البزري ،زينات أبو ظهر

فيصل حنينه وشفيق الحريري وزوجته مهى

هبة بحصلي وغيدا مجذوب رعد

العروسان رفيق حنينه ورنا نحله

نور سكاكيني ،آية كوجو وغيدا الحسن

حسن وسوسن ناصر

مروه الزين ،ياسمني مملوك ،وغيدا الجبيلي

ميرا األسعد ،وكريستا مودي

�صيدا

58

مصطفى ورانيا املجذوب

هناء الزعتري

59

�صيدا

حفل رجال الأعمال مرعي �أبو مرعي

مجتمع
ودّع اللبناني ��ون ع ��ام  -2010وا�ستقبل ��وا الع ��ام  2011اجلديد ،م ��ن خالل عدة
حفالت مميزة �أقيمت يف العا�صمة بريوت وكافة املناطق واملحافظات اللبنانية.
 ..ومن �أبرز احلفالت املميزة يف العا�صمة "بريوت" تلك احلفل ال�ساهر الذي

�أقي ��م على �شرف املدعوين يف فندق �أورين ��ت كوين -هوم وح�ضره ح�شد كبري
من الفعاليات ال�سيا�سية ،واالجتماعية ،والق�ضائية� ،إىل جانب رجال الأعمال
والأطباء ،وبع�ض الوجوه الفنية.

رجل األعمال مرعي أبو مرعي ،والقنصل علي عالء الدين وزوجته ندى

دكتور سعيد عكره ،املحامي حسن شمس الدين ،ومرعي أبو مرعي

نهاد وسحر الخولي

علي وداليا شرف الدين

القنصل علي عالء الدين ونجله علي

رئيس بلدية الهاللية سيمون ،وغادة ،رانيا ،وسعيد مخول

دكتور سعيد عكره وندى وعلي عالء الدين

الدكتور محمد لطفي وزوجته رولى

دكتور فؤاد حنينه وزوجته سائدة

دكتور محمد مملوك وزوجته عبير

علي وبشار ولبنى وربى الحاج

دكتور نزيه البزري وعقيلته زينة

شارل ريشا ومرعي أبو مرعي

�صيدا

مبنا�سبة العام اجلديد  2011بريوت

مجتمع

60

شرين بسمه  ،ندى عالء الدين

الفنانة ميشلني خليفة ،والفنان جورج وديع الصافي

القاضي سميح الحاج وعائلته

أحالم واملهندس محمد الشماع وحسن وسوسن ناصر

مرعي أبو مرعي

أحمد ونادين اليمن

شارل وماغي ريشا
61

�صيدا

اليوبيل الف�ضي الـ  25لرجل الأعمال مرعي �أبو مرعي

مجتمع

مرعي وهويدا أبو مرعي مع عدد من الفنانني خالل قطع قالب الحلوى

القاضي محمد بدران وزوجته عبير ومرعي أبو مرعي وعقيلته هويدا

النائب السابق فيصل الصايغ وزوجته مهى

القاضي رهيف رمضان وزوجته القاضي ضيا

مرعي أبو مرعي وزوجته هويدا والقاضي سميح الحاج وزوجته ندى

مرعي أبو مرعي والقنصل علي عالء الدين وزوجته ندى

العميد صالح عيد وزوجته زهرة ومرعي أبو مرعي وهويدا

الدكتور غسان بعاصيري وزوجته هالة مع مرعي وهويدا

مرعي أبو مرعي وهويدا واملقدم حسني غدار وزوجته عبير

مرعي وهويدا والعميد حسن أيوب وزوجته دميانا

نور ،وبانة وسعيد وأحمد وهناء وجنني عكرة مع محمد الحريري

وائل وفرح بساط ومرعي أبو مرعي وزوجته هويدا

حسن العزي وزوجته سارة

�صيدا

احتفل مرعي �أبو مرعي وعقيلته هويدا مبنا�سبة عيد زواجهما ،بح�ضور ح�شد كبري من الفعاليات االجتماعية
والأ�صدقاء والأهل والأقارب.

مجتمع

62

حسن الزين وعقيلته فاطمة

وجيه البزري وزوجته رلى

عاطف أبو مرعي مع هناء وأحمد عكرة

هويدا أبو مرعي ونجلها أحمد

املهندس محمد الشماع وزوجته أحالم
63

�صيدا

حفل عيد ميالد الطفلة �سيما حممد ال�شريف يف �صيدا

مجتمع

مجتمع

احتفل الرائد حممد ال�شريف وعقيلته ندى بعيد ميالد طفلتهما �سيما ،و�أقيم باملنا�سبة ،حفل اقت�صر على �أ�صدقاء املحتفى بها والأهل.

�أفراح
�آل ها�شم  -و�آل نا�رص

سحر وعالء وإبراهيم مستو

صورة تذكارية لألصدقاء وصاحبة العيد

صاحبة العيد ووالديها أمام قالب الحلوى

الرائد محمد الشريف وعقيلته ندى وصاحبة الدعوة مع األصدقاء أمام قالب الحلوى

الرائد محمد الشريف وزوجته ندى وكريمتهما سيما

جورج عون وساندرا ديب

جنا حسن جوني

بطولة الـ ping-pong

للمدار�س يف اجلنوب

فازت الطالبة ر ّيان �شاكر العبد
يف م �ب��اراة ال �ـ ping-pong
لبطولة امل��دار���س يف اجلنوب
وح�صلت على امل��رك��ز الثاين
خ�ل�ال ه��ذه امل �ب��اراة وت��أه�ل��ت
للدخول �إىل بطولة لبنان.
وحظت باملنا�سبة �أي�ض ًا على
املرتبة الثانية لبطولة فل�سطني
من خالل م�شاركتها باملباراة
�إىل جانب  90م�شرتك باحلفل
الذي �أقيم على ملعب مدر�سة
الإميان يف �صيدا.

تعريف
الطالبة ر ّيان �شاكر العبد من مواليد �صيدا ،العمر � 18سنة.
امل�ستوى العلمي :ثالث ثانوي �إقت�صاد و�إجتماع.
لني وسيما الشريف

�صيدا

64

تاال ولني الشريف

احتفل ال�شاب خ�ضر ها�شم بحف ��ل خطوبته �إىل الآن�سة �آية نا�صر
بح�ض ��ور الأه ��ل ..والأق ��ارب والأ�صدقاء و�سط ج ��و عامر بالفرح
والبهجة ومتنى اجلميع للخطيبني دوام ال�سعادة والهناء.
مبارك لـ خ�ضر  -و�آية ،وعقبال الفرحة الكربى.

دالل متولي وتوفيق الشافعي
65

�صيدا

أبـــــــراج

� 21آذار  20 -ني�سان

�أن���ت حمب���وب من اجلن����س الآخر
وهن���اك م���ن يت���وق للقائ���ك ع���ن
قريب� .س���وف تتع���رف بدقة على
كل م���ا يدور من حول���ك ،والفلك
�إىل جانبك ينري درب العمل

 21ني�سان � 20 -أيار

تناول الأمور بواقعية �أكرث ،وركز
اهتمام���ك عل���ى نقط���ة واح���دة،
وخف���ف م���ن ت�شوي����ش �أف���كارك.
ك�ث�رة العم���ل تبلب���ل �إرادت���ك
وجتعلك تائهًا .رقم احلظ 20

� 21أيار  20 -حزيران

�أم���ورك العاطفي���ة �إىل حلحل���ة،
فال حت���اول �سد الطري���ق يف وجه
احلبي���ب .تقلب���ات يف حميط���ك
العملي تتيح لك الفر�صة للتقدم
على ح�ساب الغري

 21حزيران  22 -متوز:

م�صاحل���ة مرتقب���ة بع���د جف���اء
طوي���ل تق���دم عليها قري ًب���ا وتفتح
�صفحة جديدة مع �أعداء الأم�س.
ال جتازف قبل �أن تت�أكد من �صدق
امل�شاعر .رقم احلظ 42

 23متوز � 22 -آب:

ك���ن كالأ�سد يف املواق���ف احلرجة،
وال ترتدد يف اتخاذ القرار املنا�سب
يف وقته .ت�ضاعف جهودك العملية
للتو�ص���ل �إىل الك�سب املادي الذي
يحميك من تقلبات الأ ّيام

� 23آب � 22 -أيلول:

العفوي���ة م���ن �صفات���ك وه���ي
�ستفي���دك يف املرحل���ة املقبل���ة.
عالقات���ك الإجتماعي���ة ال ب�أ����س
به���ا ،وه���ذا بف�ض���ل �شخ�صيت���ك
املحببة .رقم احلظ 9

احلمل

الثور

اجلوزاء

ال�سرطان:

اال�سد:

العذراء:

�صيدا

66

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:

تق���وم بتق���دمي �إعت���ذار ل�شخ����ص
�أخط����أت �إلي���ه ،وت�سع���ى ب���كل ق���واك
لفتح �صفحة جديدة معه .ال تت�س ّرع
م���ن الآن و�صاع���دًا باتخ���اذ مواق���ف
ع�شوائية ت�ض ّر بالغري وبك �شخ�صياً
ال ت�سم���ح لأي كان �أن يورط���ك يف
�أم���ور ال ت�ستطي���ع �أن تتحمله���ا،
ب���ل افر����ض �شخ�ص ّيت���ك القوي���ة
�أينما حللت ليهابك اجلميع .رقم
احلظ 38
تنف�ص���ل ع���ن �شراكة قدمي���ة لت�سنح
�أمام���ك فر����ص عدي���دة ل�ش���ركاء
�أف�ضل .و�ضعك ال�صحي جيد ،وتعمل
منذ مدة عل���ى �إجراء تعديالت على
نظامك الغذائي ي�ساهم بحميتك
يوم مليء باحليوية والن�شاط ،وهذا
�شيء ج ّي����د ي�ساعدك عل����ى املبادرات
والعمل املثمر .ذكريات قدمية تعود
�إىل بال����ك م����ن جدي����د ،وترف����ع م����ن
معنوياتك .رقم احلظ 1
دع���ك من املزاح وخ���ذ الأمور على
حمم���ل اجل���دّ .عالق���ة عاطفي���ة
جدي���دة فالتغي�ي�ر م���ن �صفات���ك
���ط وقت���اً للراح���ة
الأ�سا�سي���ة .اع ِ
لأنها �ضرورية لك
ما كنت تتوقعه �سيتحقق ،والنجاح
�سمة املرحلة القادمة .يوم منا�سب
لربجم���ة �أمور كانت عالقة� .إهتم
بنف�س���ك قلي�ل�ا فالزم���ن ق�ص�ي�ر.
رقم احلظ 13

