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� 25أيار« ...الع�صر الذهبي» للمقاومة
�إنطالق ًا ...من لبنان
وحرب متوز بالغ رقم ( )1ىّ
ول زمن الهزائم
وح�سم الأمر بالإنت�صار
٭ حتقق الن�ص ��ر ب�سواعد املجاهدين واملنا�ضلني
وال�شهداء الأبرار ...وبنه�ضة الأمم وال�شعوب.
٭ ...لقد ىّول ...زمن الهزائم وت�ألق وعاد وا�ستقر
مكانه بقوة جمد التاريخ �إنطالق ًا ...من لبنان.
٭� ...إنه ..الع�صر الذهب ��ي للمقاومة واملقاومني
واملجاهدي ��ن وال�شه ��داء والأب ��رار �إىل جان ��ب
�صحوة الأمم وال�شع ��وب العربية والإ�سالمية....،
لإ�سرتداد احلق امل�شروع ...للأمم وال�شعوب.
٭ .....وللق�ضي ��ة العربية نكهة خا�صة �أال وهي...
الق�ضية املركزية فل�سطني "املحتلة" قبلة امل�ؤمنني
(امل�سلمني وامل�سيحيني) واحلق امل�سلوب �أ�ص ًال من
الأمة العربية والإ�سالمية.
بع ��د �أن وط�أت �أق ��دام ال�صهاينة القد�س ال�شريف
�أر�ض الطهارة واملقد�س ��ات الإ�سالمية وامل�سيحية
ومهد الر�ساالت ال�سماوية لعبادة �إله واحد.
عبث ��وا فيه ��ا ف�س ��اد ًا و�إذ ً
الال و�إعت ��دا ًء عل ��ى كل
قاطنيها.
على مر ال�سن�ي�ن وخا�صة باليوم امل�شهود اخلام�س
م ��ن حزيران ي ��وم النك�س ��ة يوم الهزمي ��ة الكربى
وف ��ق معتق ��دات و�أح�ل�ام ال�صهاين ��ة غ�ي�ر �آبهني
بالقرارات وال�شرعية الدولية التي كانت تدعو اىل
االن�سحاب من �أي �أر� ��ض حمتلة وخا�صة فل�سطني
�أر� ��ض العروبة والإ�سالم مب ��ا فيها حقوق ال�شعوب
الأخرى.
٭ مم ��ا تعر�ض ��وا لإحت�ل�ال و�إذالل عل ��ى ي ��د �أي
معتدي حمت ��ل غريب ع ��ن �أر�ضه �أ�س ��و ًة ب�إحتالل
العدو الإ�سرائيلي لفل�سطني ....احلدث.
٭ �إذ ًا نح ��ن جم ��دد ًا يف قل ��ب ..احل ��دث :بع ��د
�أن �أثب ��ت ال�شع ��ب واملقاومة الق ��درة على حتقيق
الن�ص ��ر و�أن الت�ضام ��ن والعزمي ��ة هم ��ا مفت ��اح
الف ��رج للخال�ص من رج�س وبراثن وطغيان العدو
الإ�سرائيل ��ي املغت�ص ��ب لأر�ض فل�سط�ي�ن املقد�سة

ب�شعبه ��ا ومقد�ساته ��ا مب ��ا فيها اجل ��والن العربي
ال�س ��وري املحت ��ل وج ��زء ه ��ام متبقي م ��ن وطننا
الغ ��ايل لبنان " �شبع ��ا وكفر�شوب ��ا ،والغجر" من
�أر�ض جنوبنا ال�صامد الطاهر.
٭�...إنه لأمر طبيعي جد ًا �أن ت�شهد كافة ال�ساحات
العربية نه�ضة فكري ��ة قومية عقائدية من منطلق
الإمي ��ان باحلق ��وق امل�شروع ��ة لل�شع ��وب وال ميكن
حتريره ��ا �إال ب�سواعد املجاهدين واملنا�ضلني على
قاع ��دة منطق احل ��ق ما �أخذ بالق ��وة ال ي�سرتد �إال
بالقوة.
٭ م ��ن ه ��ذا املنطل ��ق .....واملنط ��ق �سط ��رت
املقاومة يف لبن ��ان ب�سواعد املجاهدين واملقاومني
واملنا�ضلني �أ�سمى �آيات الن�ض ��ال والوفاء والدفاع
والكفاح والت�ضحية يف �سبيل اهلل والوطن.
٭ فكتب اهلل لنا العزة ..والكرامة يف عيد املقاومة
والتحرير ،ويف اليوم امل�شهود الن�صر العظيم.
٭� ...إنه ...يوم عيد املقاومة والتحرير
٭ �إنه يوم جميد ...يوم عيد ال�شعب ...مقد�س...
مربوك ...مبارك من ال�سماء والأر�ض.
٭ حتية �إىل ال�شهداء الأبرار الذين رووا بدمائهم
الزكي ��ة تراب الوطن الغايل م ��ن �أجل الدفاع عن
لبن ��ان وكرامت ��ه وعزت ��ه و�شعب ��ه ومن وح ��ي هذه
املنا�سبة اجلليلة ندع ��وا �إىل الت�ضامن الدائم يدا
بيد م�سلمني وم�سيحي�ي�ن حلماية العي�ش امل�شرتك
ووطننا لبنان.
٭ وم ��ن واجبن ��ا املقد� ��س �أن نحي ��ي دور اجلي�ش
اللبناين اله ��ام يف دعم وم�ؤازرة املقاومة وال�شعب
يف م�س�ي�رة الن�ضال الطويل ��ة لتحقيق هذا الن�صر
العظي ��م حي ��ث امتزج ��ت دم ��اء املقاوم ��ة بدماء
اجلي� ��ش الذي ق ��دم ت�ضحيات جلى م ��ن ال�شهداء
دفاع ًا عن لبنان وكرامته و�شعبه و�سالمة �أرا�ضيه
�ضد العدو الإ�سرائيلي.

غالب بعا�صريي
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الرئي�س نبيه بري
«�ضمانة الوطن» و�صمام �أمان لبنان
بقلم :غالب بعا�صريي

 ..قائد املقاومة ..والإمناء والتحرير يف �آن.
٭� ..إنه
الرئي�س القائد
�صاح���ب الدول���ة  -وال�سي���ادة ..والقي���ادة
والزعامة.
وهيب���ة القان���ون بق���وة ح�ض���وره وحنكت���ه..
و�شخ�صيت���ه املرن���ة مم���ا م ّكن جمل����س «النواب»
اللبن���اين م���ن جت���اوز كل ال�صع���اب واملحن التي
ع�صف���ت بلبنان يف �أحلك الظروف من الو�صول
باملركب الوطني �إىل �شاطئ الأمان ..ب�أمن.
..و�أخرياً
�أب�ص���رت حكوم���ة الأكرثية الن���ور حكومة «كلنا
للوطن كلنا للعمل».
٭ ..جمدداً يطلق القائد الرئي�س نبيه بري
�أه���م املواقف الوطنية ك�ضم���ان وطني يف �أحلك
الظروف املحيطة بلبنان.
به���دف �إنق���اذ م�س�ي�رة العي�ش امل�ش�ت�رك ووطنه
لبنان.
� ..إنه الرئي�س
املدرك للمخاطر املحدقة بلبنان فكان ال بد من
ح�س���م خيارات���ه ال�سيا�سي���ة من منطل���ق زعامته
وم�س�ؤولياته الدينية والوطنية للعبور بالبالد
بقوة ومتايز من نفق الظلمات� ..إىل النور.
الرئيس نبيه بري
٭� ..إنه
٭� ..إنه
املخل�ص�ي�ن واملقاوم�ي�ن ،الأبط���ال الطيب�ي�ن الرئي�س بري
الرئي����س نبي���ه بري الأم�ي�ن ...امل�ؤمت���ن «حامل لدينهم ..ووطنهم لبنان حتى ال�شهادة.
الرائد الأم�ي�ن ..امل�ؤمتن على م�سرية الوطن..
الأمانة» الغالية من �صاحب «الأمانة»� ..سماحة ٭� ..إنه
وانحي���ازه املطل���ق للبن���ان ق���د م ّك���ن احلكوم���ة
الإمام املغ ّيب ال�سيد «مو�سى» ال�صدر.
الرئي�س النبيه..
اجلدي���دة مب�ساعدته..وت�ضحيات���ه بالف���وز
٭� ..إنه
املنا�ضل رفي���ق الدرب الطويل مل�س�ي�رة «�سماحة ال�ساح���ق م���ن العب���ور �إىل كن���ف ال�شرعي���ة وفق
الرئي����س رائ���د املب���ادرات املمي���زة واملواق���ف الإمام ال�سيد مو�سى ال�صدر» يف �شتى امليادين القان���ون والد�ست���ور ،وامليث���اق الوطن���ي .وبدعم
احلا�سمة يف كل زمان ..ومكان.
٭� ..إنه
كام���ل م���ن �سائ���ر الق���وى الوطني���ة اللبناني���ة
�إنه
املق���اوم بق���وة و�إمي���ان ..العنيد املح���ق يف الكفاح امل�شاركة بقوة يف هذه احلكومة.
الرئي�س القائد ..املخل�ص  ..لدينه ..ووطنه ،والدفاع عن «كرامة ووحدة �شعبه ووطنه.
و�أخرياً:
�إب���ن جب���ل عام���ل ..جب���ل العلم���اء ..وال�سي���اد ..٭� ..إنه
�أب�صرت حكومة الأكرثية النور
وامل�شاي���خ وكل الأ�ش���راف املجاهدي���ن ..الأطهار الرئي�س نبيه بري
حكومة «كلنا للوطن ،كلنا لعمل».

كلمة ..بهية احلريري مبنا�سبة  25ايار

يوم التحرير� ...إ�ستحق اللبنانيون وطنهم
بكل ٍ
عزة و �إباء
� ...إن���ه ي���وم مبارك ...ي���وم عظيم عملنا
ل���ه �سن�ي�ن طويل���ة و ذقن���ا من �أجل���ه م ّر
الأيام
و وقفن���ا ...م���ع �أهلن���ا يف جن���وب لبن���ان،
قلباً واحداً...
و يداً واحدة و �إنغر�سنا يف �أر�ضنا
كاجلبال العالية.

� 25أيار:
يف هذا اليوم الوطني الكبري
 ...و يف ذكرى حترير الأر�ض و الإن�سان
 ...ي���وم �إ�ستحق اللبناني���ون وطنهم بكل
عز ٍة و �إباء.
...فه���ذا �أقل ما ميك���ن �أن تقدمه لأهلنا
يف اجلنوب
الذين ج�سدوا الوحدة الوطنية
يف �أبهى �صورها.
يف مواجهة العدو الإ�سرائيلي
الذي �إحتل �أر�ضنا ..و دمر مدننا..
و �إرتكتب املجازر بحق �أهلنا...
و فت���ك ...و قتل ظناً منه ب�أنه قادر على
�إقتالعنا من جذورنا
و �إرهابن���ا ،ف���كان �أن �أُقتل���ع م���ن �أر�ضن���ا
الط ّيبة ...و ُحررت
مدنن���ا ...و ُقران���ا و �إ�ستع���اد اجلن���وب
لبنانيته ...و �أ�ستعاد لبنان جنوبه.

معالي السيدة بهية الحريري
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البحث عن الكلمة ال�ضائعة
ال تخفي �سراً
مو�سع حتت عنوان حوار مفتوح.
لبنان بهدف عقد لقاء ّ
1
من هي؟ ال�شخ�صية االقت�صادية الهامة التي ا�ست�ضافت
�أم�ي�راً عربي���اً بع���د منت�صف اللي���ل ،للتوقي���ع على ن�ص  5من هي؟
فتاة جميلة يف مقتبل العمر مل تتجاوز الع�شرين عاماً
اتف���اق لعق���د م�شروع كبري قيد الإع���داد والدرا�سة قبل
بدء التنفيذ والإجناز مع بداية هذا العام.
تعر�ض���ت لعملي���ة ابتزاز مهن���ي يف عا�صم���ة عربية مما
دفع بهذه الفتاة بالتوجه على جناح ال�سرعة �إىل لبنان
لتق���دمي �شكوى حتمل �صفة عائلي���ة حفاظاً منها على
 2اختبار
�سمعة العائلة.
تعت���زم �شخ�صي���ة اقت�صادي���ة فاعل���ة وهام���ة ج�س نب�ض
بع����ض الفعالي���ات االقت�صادي���ة االغرتابي���ة اللبناني���ة
يف ب�ل�اد االنت�ش���ار بخ�صو�ص رغبة عق���د لقاء اغرتابي  6تت�أل����ق ام����ر�أة لبنانية يف كافة املنا�سب����ات االجتماعية وك�أنه
كب�ي�ر ي�ؤي���د فكرة �إن�شاء جمل����س اقت�صادي – اغرتابي
�أمر يوحي للعارفني واملقربني وحفظة الأ�سرار (ال�صندوق
به���دف �إقامة م�شاري���ع �سياحية ك�ب�رى يف لبنان ،نظراً
الأ�سود) ب�أن لهذه الإمر�أة م�ستقبل باهر يحمل �صفة تب ّو�أ
للخط���وات االيجابي���ة الت���ي يعتمده���ا حاك���م م�ص���رف
من�صب هام اجتماعي يف �إحدى امل�ؤ�س�سات الهامة والفاعلة
لبنان.
يف "بريوت" حتمل �صفة الطبقة املخملية.

لبن
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يوم التحرير...
اإ�س
تحق اللبنانيون وطنهم
بكل عزةٍ و اإباء

 25اأيار بداية ع�صر ال
إنت�صارات اللبناين والعربي
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قاومة والتحرير؟
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كوالي�س

 3من هو؟
� 7شخ�صية مرموقة جتوب �شوارع �صيدا
املهند����س ال�شاب ال�صيداوي العائ���د من اخلارج بعد �أن
�شوه���دت �سيارة مر�سيد����س �( 600شبح) جت���وب �شوارع
قام بع���دة جوالت مكوكية قا�صداً �أق���رب املقربني �إليه،
ميدن���ة �صي���دا بحث���اً ع���ن من���زل �شخ�صي���ة كرتونية ال
قيم���ة له���ا باملطلق يف الأو�س���اط ال�صيداوي���ة اجتماعياً
طلباً للنجدة املالية.
وثقافياً واقت�صادياً .تبني فيما بعد �أن هذه ال�شخ�صية
 4ترقبوا!
الكرتوني���ة ال تقط���ن يف مدين���ة �صي���دا كما ا ّدع���ى �أمام
الباحث عنه يف جمال�سه اخلا�صة.
زي����ارة خا�ص����ة لرئي�����س حترير جري����دة عربي����ة هامة �إىل

16

يف عيد التحرير :ال�شيخ ماهر
ود ي�ؤكد على �أهمية االنت�صار
حم
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58

�صائب دياب متحدثاً يف ا

لعيد الـ 52لـ تلفزيون لبنان

و�سام �سعد املعروف ب�شخ�ص ّية
الكوميدي
�أبو طالل ال ّ�صيداوي
7
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الغالف

الغالف

اللقاء امل�سيحي الثاين يف ال�صرح البطريركي
بكركي م�سرية ...م�ستمرة برعاية “مار ب�شارة بطر�س الراعي”

و�أخرياً� :أب�صرت حكومة الأكرثية النور
حكومة «كلنا للوطن ،كلنا لعمل»

الرئيس ميشال سليمان والرئيس نبيه بري متوسطان الحكومة الجديدة

الديني����ة «امل�سيحي����ة» «الإ�سالمي����ة» والر�سمي����ة
ي�ستم����ر غبط����ة البطري����رك املاروين م����ار ب�شارة
بعا�صريي
غالب
بقلم:
الوطنية �أ�سا�س هام يف تر�سيخ الأ�س�س اللبنانية،
بطر�س الراعي يف متابعة �أداء ر�سالته الإن�سانية
حلماي����ة ال�شرعي����ة وم�ؤ�س�ساته����ا والد�ست����ور
القيم����ة وقي����ادة م�سريت����ه الوطني����ة و يف جم����ع
القي����ادات وال�شخ�صي����ات امل�سيحي����ة املارونية� ،إىل جان����ب دعم م�سار والقان����ون ،و�سائ����ر م�ؤ�س�سات الدول����ة املدنية والع�سكري����ة والأمنية
وال�سيادة
الإنفتاح الهام ال�شامل العام على كافة املذاهب و الطوائف اللبنانية لأجل حماية امليثاق الوطني ..والدميقراطية ،واحلريةّ ،
والإ�ستقالل.
«امل�سيحية» و «الإ�سالمية»...
م����ن خالل وحدة ال�ص����ف بالت�ضامن وال�س��ل�ام باملحبة والإخال�ص
 ...حتت ر�آية �شركة وحمبة.
و باملحب����ة و ال�س��ل�ام ننت�ص����ر عل����ى كل التحدي����ات وال�صع����اب وكافة للدي����ن والوط����ن لأن ه����ذا اجلم����ع املتنام����ي املرتاب����ط ي�ش����كل ج�سر
الأزم����ات الداخلي����ة واخلارجي����ة ،لأن الإمي����ان املطلق ال����ذي يتحلى توا�ص����ل دائ����م ب��ي�ن جمي����ع �أبناء ه����ذا الوط����ن ويحمي بق����وة العي�ش
ب����ه �صاحب الر�سالة البطريرك املاروين مار ب�شارة بطر�س الراعي امل�شرتك وي�ضمن م�سرية بقاء لبنان.
 ...لبنان املحبة و ال�سالم
قوي جداً و كبري،
و ه����و �صاح����ب ال�سي����ادة و «الأب الروح����ي» الإن�س����اين امل����درك ب�����أن  ...لبنان �أر�ض قدا�سة
الوط����ن غ����ايل على قل����وب اجلمي����ع.و ب�����أن دور ال�شع����ب و امل�ؤ�س�سات  ...لبنان �أر�ض الر�ساالت واحل�ضارات.
٭ افتت ��ح غبطت ��ه اللق ��اء بكلمة ترحيب �ش ��دد فيها على �ض ��رورة االنطالق من �سينود� ��س الأ�ساقفة اخلا� ��ص مب�سيحيي ال�شرق الأو�س ��ط الذي يدعو
امل�سيحي�ي�ن �إىل �ش ��د �أوا�صر ال�شركة والوحدة يف ما بينهم وت�أدية �شهادة م�سيحية يف جمتمعاتهم ،ثم ذكر غبطته ب�أننا كم�سيحيني وكموارنة ملتزمون
مب ��ادئ الإجني ��ل وتعليم الكني�سة العقائدي والأخالقي ،فيم ��ا منار�س ن�شاطاتها الروحية من جانب اجلماعة الكن�سي ��ة وتلك ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية من جانب اجلماعة املدنية.
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رئي�س الوزراء :الرئي�س جنيب ميقاتي
ال�سادة الوزراء الوزير:
٭ �شكيب قرطباوي
٭ عدنان من�صور
٭ نقوال نحا�س
٭ مروان �شربل
٭ وريج �ضابوجنيان
٭ ح�سان دياب
٭ وليد الداعوق
٭ بانو�س ماجنوجان
٭ غابي ليون
٭ نقوال �صحناوي
٭ في�صل كرامي
٭ جربان با�سيل
٭ ح�سني احلاج ح�سن
٭ �شربل نحا�س
٭ فادي عبود
٭ �سليم كرم
٭ عالء الدين ترو
٭ �أحمد كرامي
٭ ناظم اخلوري
٭ فايز غ�صن
٭ �سمري مقبل

٭ طالل �أر�سالن
٭ نقوال فتو�ش
٭ غازي العري�ضي
٭ علي قان�صو

٭ علي ح�سن خليل
٭ حممد ال�صفدي
٭ حممد فني�ش
٭ وائل �أبو فاعور.

ال�سادة
الوزراء
9
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الغالف

� 25أيار يوم جميد يف تاريخ العرب:
ماذا يقول نواب الأمة يف عيد املقاومة والتحرير؟
�سمار الرتك:

ملنا�سب���ة حتري���ر بع����ض مناط���ق اجلنوب والبق���اع الغربي يف الـ  25من �أيار يف الع���ام  2000وان�سحاب جي�ش االحتالل الإ�سرائيل���ي بفعل ن�ضال املقاومة
الوطنية وت�ضحياتها الكبرية وحترير �أر�ض لبنان الغالية بات الـ  25من �أيار من كل عام عيداً وطنياً ،عيداً للمقاومة والتحرير.
و�إمياناً ب�أهمية هذه املنا�سبة بات يطلب �إىل الإدارات العامة واملدار�س الر�سمية واملواطنني والهيئات املدنية والبلديات و�إىل جميع امل�س�ؤولني املعنيني
فيه���ا املب���ادرة �إىل االحتف���ال به���ذا اليوم احتفاال يليق به���ذه املنا�سبة حيث حتتفل املدار�س الر�سمي���ة واخلا�صة بيوم التحرير عل���ى �أن تخ�ص�ص �ساعة
درا�سي���ة يف كل مدر�س���ة يف منا�سب���ة هذا اليوم ،ل�شرح �أبعاد عملية التحرير و�أهميتها التي حققتها مقاومة ال�شعب اللبناين بدعم من اجلي�ش الوطني
وقواته الأمنية والدولة وال�شعب اللبناين.
تت���وىل البلدي���ات واجلمعيات الأهلية وم�ؤ�س�سات املجتمع امل���دين واملنظمات الك�شفية ،املبادرة �إىل �إقامة االحتفاالت ،وتخ�ص�ص و�سائل الإعالم املرئية
وامل�سموعة واملكتوبة ،فقرات وبرامج خا�صة تتحدث عن هذا اليوم ،ويتوىل ر�ؤ�ساء البلديات واملحافظون يف املناطق ،رعاية هذه االحتفاالت وتنظيمها
وو�ضع �أكاليل من الزهر على �أ�ضرحة ال�شهداء الذين �سقطوا دفاعاً عن �أر�ضنا املقد�سة يف كل املناطق.
"�صيدا عرب التاريخ" التقت عدداً من النواب يف هذه املنا�سبة ملعرفة ما يج�سده هذا اليوم بالن�سبة �إليهم ،فكانت اللقاءات التالية:
قباين :هو يوم مبارك
ع�ضو كتلة امل�ستقبل النيابية النائب حممد
قباين يرى ان هذا اليوم هو يوم مبارك،
يف ه ��ذا اليوم املجيد �أكد �شع ��ب لبنان قدرته على
هزمية الع ��دو وطرده من �أر�ضن ��ا وبالتايل �إحلاق
هزمية نكراء بالعدو ال�صهيوين.
ليكفي فخر ًا ل�شعبنا وخا�صة لأهلنا يف اجلنوب.
فه ��م هزم ��وا اجلي�ش ال ��ذي كان ُيقال عن ��ه �أنه ال
ُيهزم ،وبالتايل �ألغوا هذه الأ�سطورة و�أحلقوا العار
بجي�ش العدوان.
يف ه ��ذه املنا�سبة �أود �أن �أن ّوه و�أن �أُه ِّنىء اللبنانيني
كاف ��ة يف هذا اليوم املجيد و�أمتن ��ى �أن يبقى تراب
الوطن اللبناين ح ّر ًا و�سيد ًا".

قبي�سي :املقاومة للبنان واللبنانيني
ع�ض��و كتل��ة التنمي��ة والتحري��ر النائ��ب
ه��اين قبي�سي يقول يف عي ��د املقاومة والتحرير:
يف اخلام� ��س والع�شري ��ن من الع ��ام  2000اندحر
اجلي� ��ش الإ�سرائيلي ع ��ن معظم �أر�ضن ��ا العزيزة
با�ستثن ��اء م ��زارع �شبع ��ا وت�ل�ال كفر�شوب ��ا .وكان
هذا حدث ًا تاريخي ًا ب ��كل معنى الكلمة حققته زنود
�شب ��اب املقاوم ��ة الذي ��ن خا�ضوا �أ�ش ��رف مواجهة
ل�سنوات و�سنوات مع جي�ش العدو املدجج بال�سالح
والعتاد الع�سكري ،وكان الن�صر حليفهم رغم عدم

�صيدا
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النائب محمد قباني

النائب هاني قبيسي

النائب أميل رحمة

التوازن الع�سكري م ��ع قوات االحتالل .لكن الغلبة
كانت ل�ل��إرادة والعزمي ��ة والإمي ��ان ،وللحق الذي
ثب ��ت �أنه ال يع ��ود �إال باملقاومة بع ��د �أن بقي القرار
 425ح�ب�ر ًا على ورق منذ العام  1978وحتى العام
.2000
لقد �ش ��كل �إجناز املقاومة والتحري ��ر در�س ًا قا�سياً
للع ��دو الإ�سرائيل ��ي ،و�أعطى منوذج ًا قوي� � ًا لقدرة
ال�شعب �إذا ما اخت ��ار �أ�سلوب املقاومة على حتقيق
املعجزات .ال بل �أن ما جرى يف العام  2000دح�ض
كل النظري ��ات التي ت�سوق ملا ي�سمى باالعتماد على
خي ��ار الت�سوي ��ة والدبلوما�سي ��ة لتحري ��ر الأر� ��ض.
ويكفي الإ�شارة �إىل �أن االعتماد على هذا اخليار مل
يحقق للعرب �شيئا ،و�أن فل�سطني مل تتعزز ق�ضيتها
�إال م ��ن خالل املقاوم ��ة وعندما �ضعف ��ت املقاومة
وانق�س ��م الفل�سطينيون تراجعت الق�ضية ون�أمل يف
امل�صاحلة الفل�سطينية -الفل�سطينية التي ح�صلت
م�ؤخر ًا من �أن تعيد �إىل الق�ضية زخمها وقوتها.
لق ��د �أعط ��ت املقاوم ��ة يف لبن ��ان درو�س� � ًا جديدة
ل�شعوب العامل ،وبات ��ت الإ�سرتاتيجية التي اتبعتها
تعترب جتربة حتت ��ذى .و�أننا يف هذه املنا�سبة ن�ؤكد
مرة �أخرى عل ��ى خيار املقاومة الذي يبقى عن�صر
القوة للبنان واللبنانيني جميع ًا.

�شعبي ��ة بع ��د �أن �أثبتت كل املراحل عق ��م الإعتماد
على القرارات الدولية وجمل�س الأمن.
�إنها حلظة بل منا�سبة للإعتزاز بهذه املقاومة التي
قدمت الت�ضحيات والدم يف �سبيل حترير الأر�ض.
والتي �أحلقت بالع ��دو الإ�سرائيلي هزمية �ساحقة،
ومتكنت الحق ًا يف مت ��وز  2006من االنت�صار على
اجلي�ش الإ�سرائيلي الذي كان يقال �أنه ال يقهر.
و�أري ��د �أي�ض� � ًا �أن �أ�شري �إىل �أن ه ��ذه املنا�سبة وهذا
العي ��د هو لي�س لفئة من اللبناني�ي�ن ،بل هو جلميع
اللبناني�ي�ن ،وهو ثم ��رة ن�ضال وت�ضحي ��ات مريرة.
كم ��ا �أن ه ��ذه الذكرى تعترب منارة يج ��ب �أن تبقى
تنري درب اجلميع يف الدفاع عن الوطن يف مواجهة
عدو �شر�س ما يزال يحتل �أجزاء من ترابنا.

من خ�ل�ال جملتك ��م كل اللبنانيني به ��ذا الإجناز
التاريخ ��ي ال ��ذي حققت ��ه املقاوم ��ة بفع ��ل الإميان
والت�ضحي ��ات وال�صم ��ود .و�أري ��د هن ��ا �أن �أقول �أن
�س�ل�اح املقاومة كان دائم ًا عن ��وان العزة والكرامة
وال�ش ��رف ،وكان الو�سيل ��ة الوحي ��دة الت ��ي حررت
�أر�ضنا وحافظت على كرامتنا.
�إن التجارب على مدى كل ال�سنوات التي مرت منذ
احتالل العدو الإ�سرائيلي لأر�ضنا �أثبتت بطريقة ال
تقبل ال�شك ب� ��أن املقاومة �ضرورة لبنانية للتحرير
وملنع العدوان على حدود لبنان وعلى اللبنانيني.
�إنن ��ا ن�سم ��ع اليوم م ��ن يعرت�ض على ه ��ذا ال�سالح
بحجة رف� ��ض ا�ستخدامه يف الداخ ��ل ،لكننا ن�ؤكد
�أن �س�ل�اح املقاومة مل يكن يوم� � ًا �سالح ًا ي�ستخدم
يف احل�ساب ��ات الداخلية ،ال ب ��ل �أن املقاومة �أثبتت
يف كل املراح ��ل �أنه ��ا ف ��وق احل�ساب ��ات ال�سيا�سية
ال�ضيق ��ة ،وهي ما�ضي ��ة يف نهجه ��ا الوا�ضح الذي
ر�سمت ��ه منذ انطالقته ��ا ،ف�سالحه ��ا دائم ًا موجه
نحو الع ��دو الإ�سرائيلي الذي يبقى م�صدر اخلطر
احلقيقي والدائم �ضد لبنان واللبنانيني.
و�أق ��ول باملنا�سب ��ة �أي�ض� � ًا جلمي ��ع اللبناني�ي�ن �أن ال
خال� ��ص للبن ��ان �إال ب�أيدينا ،فلق ��د �أثبتت املقاومة
�أنه ��ا الأ�سل ��وب الوحي ��د لتحرير الأر� ��ض وحماية
الوط ��ن ،ول ��و كن ��ا انتظرن ��ا املفاو�ض ��ات �أو تنفيذ
ق ��رارات جمل�س الأم ��ن الدويل ل ��كان اجلنوب ما
يزال حت ��ت االحتالل الإ�سرائيل ��ي ،ال بل �أن قوات
االحت�ل�ال مل تندحر م ��ن بريوت وباق ��ي الأرا�ضي
اللبنانية �سوى بفعل املقاومة وزنود كل املقاومني.
و�أختم لأقول �أن العدو الإ�سرائيلي ما يزال يرتب�ص
بالوطن وباللبنانيني جميع ًا ،و�أن امل�صلحة تقت�ضي
من اجلميع ب�أن نبق ��ى موحدين ومتم�سكني بخيار
املقاومة الذي �أثبت �أنه عنوان الن�صر الدائم.

ال�ساحلي :املقاومة عنوان الن�صر
ويقول ع�ضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب
ن��وار ال�ساحل��ي :يف ه ��ذا العيد وه ��ذه املنا�سبة
العزي ��زة على قلوب اللبناني�ي�ن �أود بداية �أن �أهنئ

رحمة :ذكرى ترفع ر�ؤو�س
اللبنانيني والعرب
ع�ضو تكتل الإ�صالح والتغيري النا�سب �إميل
رحم��ة يق ��ول :يف عي ��د املقاوم ��ة والتحري ��ر �أود
�أن �أ�ؤك ��د �أن ه ��ذه املنا�سبة ترفع ر�أ� ��س كل لبناين
وعربي ،وهي ت�شكل حمط ��ة تاريخية من حمطات
ال�صراع العربي -الإ�سرائيلي� ،إذ �أنها املرة الأوىل
الت ��ي يج ��ري حتري ��ر الأر� ��ض من خ�ل�ال مقاومة

النائب نوار الساحلي
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الغالف

� 25أيار عيد املقاومة والتحرير

بداية ع�صر الإنت�صارات اللبناين والعربي
وهزمية "اجلي�ش الذي ال يقهر"
حممد بلوط

� 25أيار  2000يوم تاريخي من عمر لبنان..
عنوان مميز من عناوين البطولة والن�صر لل�شعوب املقاومة ،وحمطة نا�صعة يف تاريخ لبنان والعرب.
يف ذلك اليوم املجيد حققت املقاومة يف لبنان �إجنازاً عجزت اجليو�ش العربية عن حتقيق مثيله .لقد حررت اجلنوب من االحتالل الإ�سرائيلي
و�أدوات���ه ،واندح���ر �ضب���اط وجن���ود "اجلي����ش الذي ال يقهر" اندح���اراً خمزياً وم���ذ ًال تاركني معداته���م و�آلياتهم يف �أر�ض املعرك���ة لتبد�أ �صفحة
جديدة ر�سمت خطاً بيانياً جديداً لتاريخ املقاومة اللبنانية تاريخ الهزائم �إىل غري رجعة.
و�أك�ب�ر دلي���ل عل���ى ذل���ك كان ما ح�صل يف ع���دوان متوز عام � ،2006أي بعد �ست �سن���وات على التحرير ،حيث �شن الع���دو الإ�سرائيلي حرباً وا�سعة
النط���اق ب���راً وجواً وبحراً م�ستهدفاً املقاومة ولبن���ان ،فدمر اجل�سور واملن�ش�آت والطرق والأحياء ال�سكنية والقرى والبلدات ،وارتكب املزيد من
املجازر بحق املدنيني لكنه ذاق مرة �أخرى طعم الهزمية ومل يحقق �شيئاً من هذه احلرب التي خرجت منها املقاومة منت�صرة مرة �أخرى رغم
التفاوت يف العدد والعتاد.
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حكاية املقاومة
مل يك ��ن التحرير يف الع ��ام  2000وليدة معركة
واح ��دة �أو ي ��وم واحد ب ��ل جاء حم�صل ��ة جلهاد
ون�ض ��ال طويل�ي�ن عل ��ى م ��دى �سن ��وات و�سنوات
يف الت�ضحي ��ات الت ��ي قدمه ��ا ال�شع ��ب اللبناين
املقاوم ،فكانت املقاومة بكل تالوينها ال�سيا�سية
والفئوي ��ة وم ��ن كل الطوائ ��ف �شعل ��ة املواجه ��ة
احلقيقي ��ة لإ�سرائي ��ل ولأطماعه ��ا ولالحت�ل�ال
منذ ال�سبعين ��ات مرور ًا باملقاوم ��ة الوا�سعة بعد
ح ��رب  1982واحتالل العا�صمة بريوت ،وانتهاء
باملقاومة التي ا�ستطاعت �أن تفر�ض �إرادة احلق
وحت ��رر معظ ��م الأرا�ضي م ��ا عدا م ��زارع �شبعا
وت�ل�ال كفر�شوب ��ا .وللمقاوم ��ة والتحرير حكاية
طويل ��ة لك ��ن الأب ��رز كان خ�ل�ال وبع ��د احلرب
الوا�سع ��ة الت ��ي �شنه ��ا الع ��دو الإ�سرائيل ��ي على
لبن ��ان يف العام  1982بحجة ا�ستهداف املقاومة
الفل�سطيني ��ة والق�ض ��اء عليه ��ا ..وحت ��ت ه ��ذا
العن ��وان احتل اجلي� ��ش الإ�سرائيلي �أول عا�صمة

عربي ��ة بعد القد�س �أي ب�ي�روت وارتكب ع�شرات
املجازر بح ��ق ال�شعب�ي�ن اللبن ��اين والفل�سطيني
وح ��اول �أن يبقى على احتالل ��ه �إىل حني �إطفاء
ن ��ار املقاومة يف لبنان وتن�صي ��ب حكومة موالية
له �أو م�ساملة معه.
ومنذ اللحظة الأوىل من هذه احلرب واجه جنود
الع ��دو مقاوم ��ة �شعبية عنيفة يف �ص ��ور والنبطية
و�صي ��دا ومرجعي ��ون وبن ��ت جبي ��ل و�سائ ��ر مدن
وبل ��دات اجلنوب وعن ��د ما ح�ص ��ل �إىل م�شارف
العا�صمة جنوب� � ًا ت�صدى له املقاومون من "�أمل"
والأح ��زاب الوطني ��ة الأخ ��رى يف خل ��دة وعن ��د
�أطراف املطار ون�ش� ��أت جبهات املقاومة ال�شعبية
مبختلف �ألوانها ال�سيا�سية الوطنية ،وجرى تنفيذ
ع�شرات العمليات يف ب�ي�روت واجلبل وال�ضاحية
والبقاع الغربي وحا�صبيا وغريها.

املقاومة و�إطفاء نارها ويف عقد اتفاق مع لبنان،
وا�ضط ��رت �إ�سرائيل �إىل االن�سح ��اب من بريوت
ثم جب ��ل لبنان بع ��د �أن تكبدت خ�سائ ��ر ج�سيمة
يف الأرواح واملع ��دات والآلي ��ات .وحاولت القوات
املتع ��ددة اجلن�سيات ال �سيما الق ��وات الأمريكية
(املارين ��ز) والق ��وات الفرن�سي ��ة �أن متار�س دور
ال�شرط ��ي و�أن تفر� ��ض حل ��و ًال ا�ست�سالمي ��ة على
لبن ��ان /فتعر�ضت لهجمات عنيفة وغري م�سبوقة
وظه ��رت العملي ��ات اال�ست�شهادية الت ��ي �أ ّدت �إىل
مقتل عدد كبري من املارينز واجلنود الفرن�سيني
ما ا�ضط ��ر هذه القوات �إىل الإن�سحاب من لبنان
من دون قيد �أو �شرط.

العمليات اال�ست�شهادية والزيت املغلي
وفتح ��ت العملي ��ات اال�ست�شهادية ه ��ذه باب ًا لهذا
النم ��وذج من ال�سالح ال ��ذي ا�ستخدمته املقاومة
اندحار القوات املتعددة
يف لبن ��ان �ض ��د االحت�ل�ال الإ�سرائيل ��ي ،ونف ��ذ
ويف العام  1983دخلت قوات متعددة اجلن�سيات املقاوم ��ون اللبنانيون بعد ذلك ع ��دد ًا كبري ًا من
�إىل لبنان بع ��د �أن ف�شلت �إ�سرائيل يف كبح جماح هذه العملي ��ات التي �شاركت فيها الإ�ست�شهاديات

13

�صيدا

الغالف

الغالف

ما �أدى �إىل �إيقاع خ�سائر كبرية يف �صفوف قوات
االحتالل.
ودخ ��ل يف هذه املرحلة على خ ��ط املقاومة حزب
اهلل �إىل جان ��ب "�أم ��ل" والأح ��زاب الوطني ��ة
كال�شيوعي والقومي والبعثي( .وحاولت �إ�سرائيل
يف  1985تنفي ��ذ م ��ا �أ�سمته ��ا �سيا�س ��ة القب�ض ��ة
احلديدي ��ة يف اجلن ��وب فدمرت مناط ��ق وا�سعة
من ��ه .لكن اجلنوبي�ي�ن ه َبوا �إىل جان ��ب املقاومة
امل�سلحة ليواجهوا جنود العدو يف القرى والبلدات
بكل ما ملكت �أيديهم ،وا�ستخدمت الن�سوة الزيت
املغل ��ي يف �إحدى املواجه ��ات ال�شهرية �ضد جنود
الع ��دو الذين وج ��دوا �أنف�سهم �أم ��ام مقاومة قل
نظريها ،وبد�أت تنهار بعد ذلك معنويات اجلي�ش
الإ�سرائيلي ب�شكل تدريجي.
وبرز منذ الع ��ام  1989دور حزب اهلل يف املقاومة
�أكرث م ��ن ال�سنوات ال�سابقة ،واغتي ��ل �أمينه العام
ال�شهيد ال�سيد عبا�س املو�سوي عام  1992بوا�سطة
هجوم �إ�سرائيلي على موكبه يف اجلنوب .لكن هذا
االغتيال مل يفت من ع�ضد املقاومة بل زادها قوة
و�إ�صرار ًا على امل�ضي يف معركة التحرير.
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وبد�أت املقاومة تنفذ العمليات النوعية �ضد مواقع
اجلي� ��ش الإ�سرائيلي وامليلي�شي ��ا العملية املتعاونة
مع ��ه ،وا�ستطاع رجالها �أن ي�سيطروا على العديد
من هذه املواق ��ع لأوقات معينة ويبيدوا حاميتها،
وكانت هذه بداية �أو منوذج حترير اجلنوب.

وب ��دا وا�ضح� � ًا �أن �إ�سرائي ��ل �أخ ��ذت تفت� ��ش عن
�أ�سل ��وب �أو طريقة للخ ��روج من اجلنوب من دون
�إذالل ،لكنه ��ا عبث� � ًا حاولت �إخف ��اء احلقيقة لأن
عمليات املقاوم ��ة الحقتها وعمالئها يف كل قرية
وتلة و�سهل ،و�أحلق ��ت باجلي�ش الإ�سرائيلي �أفدح
اخل�سائر.

وحاول ��ت �إ�سرائي ��ل يف الع ��ام � 1993شن عدوان
وا�سع للق�ضاء على املقاوم ��ة ،لكنها ف�شلت ف�ش ًال
ذريع ًا بعد ت�سعة �أيام من الق�صف والتدمري.
وانته ��ى هذا العدوان ومبعاه ��دة �شفوية بتجنيب
املدنيني.
(وك ��رر الع ��دو الإ�سرائيل ��ي املحاول ��ة على نطاق
�أو�س ��ع يف الع ��ام  1996حت ��ت عن ��وان "عناقي ��د
الغ�ض ��ب" .ومل يح�صد �س ��وى اخليب ��ة والف�شل،
ف�أجرب على وقف عدوان ��ه باتفاق ني�سان ال�شهري
الذي ق�ضى �أي�ض ًا بتجنيب املدنيني.
وخرج ��ت املقاومة من هذه احل ��رب �أقوى بكثري
من ال�ساب ��ق فا�شتدت عمليته ��ا وتو�سعت لتطاول
كل �أر�ض اجلنوب املحتل.

الإندحار املذل جلي�ش العدو
وخلق ��ت ه ��ذه الهزائم �أج ��واء ومناخ� � ًا �ضاغط ًا
يف الداخ ��ل الإ�سرائيل ��ي ،وارتفع ��ت �أ�ص ��وات
الإ�سرائيلي�ي�ن تن ��ادي باالن�سح ��اب م ��ن جحي ��م
اجلنوب اللبناين ،ونظمت التظاهرات وامل�سريات
لعائ�ل�ات اجلنود القتل ��ى مطالب ��ة باخلروج من
لبنان .غري �أن العامل الأول والأخري لهذا االندحار
املذل جلي�ش االحت�ل�ال الإ�سرائيلي عن اجلنوب
كان ��ت املقاومة التي �سطرت �صفحة جميدة لي�س
يف تاري ��خ ال�صراع اللبن ��اين -الإ�سرائيلي ،بل يف
تاري ��خ ال�ص ��راع العربي-الإ�سرائيل ��ي ،و�أحدثت
�أي�ض ًا ثورة حقيقي ��ة يف طريقة مواجهة ومقاومة
�أي �شعب حمتلة �أر�ضه.

حرب  93و 96

لقد ح ��اول رئي� ��س ال ��وزراء الإ�سرائيل ��ي �آنذاك
�إيه ��ودا ب ��اراك �أن ي�ضع موع ��د ًا الن�سحاب جي�ش
االحتالل من اجلنوب ،لكن هذا اجلي�ش الذي ال
يقه ��ر اندحر قبل املوعد املح ��دد ب�سبب االنهيار
ال�شام ��ل الذي �أ�ص ��اب قواته يف اجلن ��وب والذي
طاول �أي�ض� � ًا ميلي�شيا �أنطوان حل ��د العميلة لهذا
الإحتالل.
منذ � 19آذار  1978وحتى � 25أيار عام  2000بقي
القرار  425ال�صادر عن جمل�س الأمن حرب ًا على
ورق ،مث ��ل �سائر الق ��رارات الدولية التي �ضربت
�إ�سرائيل بها بعر�ض احلائط من دون �أي ح�ساب
�أو حت ��ى عتاب من جانب الأمم املتحدة واملجتمع
الدويل.
بق ��ي ه ��ذا الق ��رار ،ال ��ذي ين�ص عل ��ى ان�سحاب
الإ�سرائيليني دون قي ��د �أو �شرط ،حرب ًا على ورق
�إىل �أن ا�ستطاع ��ت املقاوم ��ة �أن ت�سط ��ر بدمائها
قرار ًا جديد ًا قابل للتحقيق ،فكان التحرير الذي
رفع ر�ؤو�س اللبنانيني والعرب.
كان ذل ��ك �أبل ��غ در�س عل ��ى قيمة العم ��ل املقاوم
وال ��روح اجلهادي ��ة والن�ضالي ��ة يف �إجب ��ار العدو

الإ�سرائيل ��ي عل ��ى الر�ض ��وخ واالن�سح ��اب ،ولوال
ذل ��ك لبق ��ي االحتالل جاثم عل ��ى �صدر اجلنوب
واجلنوبيني

الثقة بالدولة وب�أنف�سنا ..تعالوا لندخل �إىل لبنان
من بوابة املقاومة .ف�إذا فعلنا ف�إن �أحد ًا يف العامل
لن يتجر�أ على لبنان وعلى اللبنانيني".

بري

ن�صر اهلل

وللكالم عن عيد املقاومة والتحرير بعد  11عام ًا
من اندح ��ار اجلي�ش الإ�سرائيل ��ي عن اجلنوب ال
ب ��د من �أن ن�ستعيد ما قال ��ه الرئي�س نبيه بري يف
�إح ��دى املنا�سب ��ات " :كان هذا حدث� � ًا �إ�ستثنائي ًا
يف تاري ��خ ال�شرق املعا�ص ��ر ،حيث مل يكن �أحد يف
العامل يتوقع خيبة مماثلة "اجلي�ش الذي ال يقهر"
ومل يكن �أحد يف الع ��امل ي�صدق �أن نبي �إ�سرائيل
اجلديد بعد راب�ي�ن� ،أق�صد �إيهودا باراك� ،سوف
يق ��ود �إ�سرائيل خطوت�ي�ن �إىل اخللف بدل خطوة
�إىل الأمام".
�أ�ض ��اف الرئي� ��س ب ��ري" :ما ح ��دث كان هزمية
كاملة واندح ��ار ًا ع�سكري ًا ...تعال ��وا مع ًا لنحتفل
بالن�ص ��ر .تعال ��وا لنع�ت�رف باملقاوم ��ة .تعال ��وا
لنعرتف ب�أنها �ض ��رورة لبنانية ملنع العدوان على
حدود لبنان وعلى ح ��دود املجتمع� .ضرورة لبناء

�أم ��ا الأمني العام حل ��زب اهلل ال�سيد ح�سن ن�صر
اهلل فيقول يف عيد املقاومة والتحرير هذا العام:
ه ��ذا العيد لي� ��س جلماع ��ة �أو طائف ��ة� ،إمنا عيد
ال�شع ��ب اللبناين ويج ��ب �أن يكون عي ��د ًا لل�شعب
الفل�سطين ��ي ..لذلك نحن نحر�ص �أن يكون عيد ًا
وطني ًا وعيد ًا توافقي ًا بامتياز...
�إن �أمتنا حتتاج �إىل ا�ستح�ضار �أيام االنت�صارات
لتم�س ��ح الأيام ال�سوداء يف النكب ��ة والنك�سة...
�إننا نزداد قناعة ب�صحة خياراتنا منذ البداية،
ولقد �أثبتت جمريات العقود املا�ضية �أن اخليار
ال�صحيح والواقعي واملنطقي واملجدي واملحقق
للأه ��داف ه ��و املقاوم ��ة ال�شعبي ��ة امل�سلح ��ة،
يف ح�ي�ن �أن اخلي ��ار العبثي واجلن ��وين والذي
ال يو�ص ��ل �إال �إىل االحب ��اط واله ��وان ه ��و خيار
املفاو�ضات؟؟
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يف عيد التحرير :ال�شيخ ماهر حمود
ي�ؤكد على �أهمية االنت�صار
حوار :خالد اللحام

عيد التحرير ذكرى عظيمة ،ويف اعتقادي �أننا ورغم مرور هذه املدة ،مل ي�ستطع بع�ضنا وللأ�سف حتى الآن مدى �أهمية وحجم هذا االنت�صار
ال���ذي حتق���ق يف الع���ام  2000م وم���ا ميثل���ه يف تاريخن���ا ،خا�ص���ة و�أن ه���ذا االنت�ص���ار العظي���م والنوع���ي ،ج���اء بعد هزائ���م ال حت�ص���ى مررنا بها،
وانت�صارات وهمية كثرية �سبق و�أعلن عنها.
ً
لق���د كان عي���د التحري���ر انت�ص���اراً حقيقياً �سطر بالدم وكان نتاج قتال مرتاكم ومتوا�صل �ضد الع���دو ال�صهيوين ملدة  22عاما منذ العام 1978
عندم���ا مت االجتي���اح الأول جل���زء كب�ي�ر من �أر�ض لبن���ان ،وبعد  18عاماً منذ االجتياح الث���اين عام  1982والذي تركزت عملي���ات املقاومة بعده
ب�صورة �أكرب وحققت الكثري مما دفع العدو ال�صهيوين للإن�سحاب يجرجر خلفه �أذيال اخليبة.
انت�صار �سطر الدم

الشيخ ماهر حمود
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به ��ذه الكلمات ابت ��د�أ حوارنا م ��ع ف�ضيلة ال�شيخ
ماهر حم��ود يف مكتبه يف �صيدا رد ًا على �س�ؤالنا
ع ��ن عي ��د التحري ��ر بع ��د  11عام� � ًا عل ��ى حتقيق
االنت�صار ،و�أ�ضاف:
الالف ��ت �أن البع� ��ض يته ��رب من االع�ت�راف بهذا
االنت�صار الوطني ،ويحاول طرحه �أو احلديث عنه
كانت�صار مذهبي على الرغم من �أن قادة املقاومة
�أك ��دوا �أن هذا االنت�ص ��ار كان نتاج تراكم عمليات
املقاومة ،على �أنواعها ،ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر،
لك ��ن النفو� ��س ال�ضعيف ��ة �أب ��ت �إال �أن تعرتف لهذا
اجلزء من �أر�ض الوطن ب�أنه ا�ستطاع باملقاومة �أن
يحق ��ق ما عجز عنه الآخرين ولذلك يتو�سل ه�ؤالء
ال�ضعاف النفو� ��س الفتنة املذهبي ��ة عند احلديث
عن دور املقاومة ،يف ح�ي�ن �أثبت املوقف من العدو
الذي كان ب�إمكانه �أن يجعل ان�سحابه هروب ًا م�ؤقت ًا
�أو من ��اورة �أنه انت�صار بحق ،وهذا ما �أثبتته حرب
 2006عندم ��ا �أكدت املقاومة �أنها ال تعي�ش اللهو �أو
العب ��ث �أو اال�سرتخاء ،بل تعمل با�ستمرار من �أجل
االنت�صار على هذا العدو يف �أي مواجهة حت�صل.
الآن يح ��اول البع� ��ض التالع ��ب على ال ��كالم عرب
�إب ��داء اخلوف م ��ن �سالح املقاوم ��ة واحلديث عن
املقاوم ��ة يف الوقت نف�سه وه ��ذا تزوير للحقائق ال
يحرتم عق ��ول النا�س خا�صة بعدم ��ا ك�شفت وثائق
ويكيليك� ��س ما ك�شفت ��ه من �سعي ه� ��ؤالء ،الجتثاث
املقاوم ��ة وتدمريه ��ا وه ��ي الرمز النت�ص ��ار لبنان
ع�ب�ر رف ��ع �شع ��ارات كاذب ��ة كال�سي ��ادة واحلري ��ة

واال�ستقالل.
وللأ�سف نقول� ،أن ه� ��ؤالء جعلوا امل�شاعر املذهبية
ت�سيطر على بع�ض العق ��ول والأذهان ،ومل ت�ستطع
ف�ضائ ��ح ويكيليك� ��س �أن تغ�ي�ر �أو تب ��دل يف ه ��ذه
امل�شاع ��ر رغ ��م ف�ضحه ��ا مل ��ا حاولوه ،لق ��د حققت
منا�سبة التحري ��ر ع ��ام  2000واالنت�صار العظيم
ع ��ام  2006على العدو ال�صهي ��وين الن�صر للبنان
كل ��ه ولكنهم يحاولون منذ الع ��ام � 2008إىل اليوم
�ضرب هذا االنت�صار الذي حتقق.
و�أقول هن ��ا �أنه لو كان هناك وع ��ي �سيا�سي كاف،
لأتخذ املوقف الذي ال يتالعب بعقول النا�س وي�سعى
لطغيان امل�شاع ��ر املذهبية ،ولذا نحن نخ�شى على
ثقافة املقاومة من هذه الثقافة الدخيلة املحر�ضة،
ولأننا ن ��رى �أن املقاومة ما زال ��ت ملتزمة ب�شروط
الن�صر التي وردت يف القر�آن الكرمي و�أهمها عدم
الزه ��و والكرب والعل ��و يف الأر� ��ض و�إ�صرارها على
الثق ��ة ب�أن الن�صر من عند اهلل لآ من ال�سالح وب�أن
من �شروطه اال�ستع ��داد و�إعداد العدة و�أن ال يكون
املقاوم �أناني ًا يف االعرتاف بدور املجتمع يف حتقيق
الن�صر ال فريق ًا واحد ًا فقط.

املقاومة مع غزة
ال�شي��خ ماه��ر حم��ود ورد ًا عل ��ى ت�ساءلنا حول
وج ��ود م�شروع يتجاوز لبن ��ان على الأقل من خالل
موقف �إعالم املقاومة من ما يح�صل يف بع�ض دول
املنطقة قال:
هذا كالم ال قيمة له ،يروجه الأمريكيون ،و�إذا كان
البع� ��ض ي ��رى يف بع�ض ما يرد يف �إع�ل�ام املقاومة
من تعاطف �إن�ساين مع �أي �شعب عربي ،نقول لهذا
البع� ��ض �أن يرى العمل الع�سك ��ري العظيم يف غزة
والدع ��م الفعل ��ي والإعالمي بكل معن ��ى الكلمة يف
غ ��زة مع املقاومني كما يرى التعاطف الإن�ساين مع
ال�شيع ��ة يف البحرين ،وق ��د اعرتف الإعالم هناك
ب� ��أن ال�سلطة بحثت ع ��ن �أي دور لدع ��م ما ح�صل
هن ��اك ومل جت ��د �أي دليل على ارتب ��اط فعلي فيما
�أك ��د العامل كل ��ه موق ��ف املقاومة من غ ��زة ولهذا
يحاولون جعل حزب اهلل يدفع ثمن ذلك.
وق ��ال ف�ضيلة ال�شيخ ماهر حم��ود �أنه بالن�سبة
للبن ��ان فل ��و �أرادت املقاومة حتقي ��ق م�شروع ما يف
لبنان لفعلت ،لكنه ��ا اكتفت ب�أن تطالب مبا يحمي
املقاوم ��ة ،وحتى بالن�سبة ملا يقال ع ��ن � 7أيار فقد
كان با�ستطاعته ��ا يومه ��ا �أن حتقق ما تريد لو كان
لديه ��ا �أي م�ش ��روع كال ��ذي يحك ��ى عن ��ه لكنها مل
تفعل �شيئ ًا �سوى الدفاع ع ��ن �سالح املقاومة بوجه

امل�ؤامرة الدنيئة التي ح�صلت يوم � 5أيار.

امل�شروع والأبعاد
ون�س�أل� :أال تتهمون املقاومة بال�سعي لل�سيطرة على
لبنان فقال :االتهام الوحيد للمقاومة �إذا كان ذلك
يعت�ب�ر اتهام ًا هو �أنها و�ضع ��ت نف�سها لتكون جزء ًا
م ��ن حرب التحري ��ر ال�شاملة ،و�أنه ��ا متني نف�سها
�أن تك ��ون ج ��زء ًا من النه�ض ��ة الإ�سالمي ��ة العاملية
الت ��ي �ستكون املقدم ��ة لنهاية �إ�سرائي ��ل و�أنها على
حق تركه كثريون من �أهل احلق من امل�سلمني� ،أما
مبعنى �أنها تريد �ش�أن ًا ما من لبنان ف�إنها مل حتاول
ذلك حتى �إنني ق ��ر�أت بالأم�س انتقاد ًا حلزب اهلل
يف �أنه لي�س لديه �أي م�شروع �إ�صالحي للبنان.
و�أ�ضاف� :إن �سالح املقاوم ��ة هو حلماية املقاومة،
لكن التحام ��ل على هذا ال�سالح كب�ي�ر ،والداعون
�إىل رف� ��ض ه ��ذا ال�س�ل�اح �أفلح ��وا يف التحري� ��ض
على املقاوم ��ة ويف العمل �ضدها �إعالمي ًا و�سيا�سي ًا
وتنظيمي ًا و�أمني ًا لأن العدو العاملي ال�شر�س ا�ستطاع
�أن يجد له جنود ًا من �أهلنا ت�أثروا بالفتنة املذهبية
التي يروج لها هذا العدو.

م�صطنعة �أم حقيقية؟!
ماذا ع ��ن الث ��ورات العربية امل�صطنع ��ة كما يقال
وموقف املقاومة منها؟ يقول ال�شيخ ماهر حمود:
لي�ست ثورات عربي ��ة م�صطنعة ،وحتى الرتجمات
لل�صح ��ف الأمريكية تثب ��ت �أن الكثري من الأجهزة
الأمنية الأمريكية ت�ؤكد �أنها مل تكت�شف هذا التغيري
ال ��ذي حتقق قبل ح�صوله ،ولك ��ن يجب �أن نعرتف
الأمريك ��ي والأوروبي وحتى الإ�سرائيلي دخلوا على
اخل ��ط كما ر�أين ��ا يف �أدواره ��م يف ليبيا من خالل
البع� ��ض ،وكما ر�أين ��ا يف مقابلة عبد احلليم خدام
للقناة الإ�سرائيلية الثانية ،هم مل ي�صنعوا الثورات
وهم كاذبون �إذا ادعوا ذلك وواهم من ي�صدق هذا
االدع ��اء ،ولكن هل ي�ستطيعون حتريف �أو ا�ستثمار
�أو الإف ��ادة مما يح�صل؟ ه ��ذا �صراع ويف ال�صراع
قد يف�شلوا يف مواقع ويخرتق ��وا مواقع لكنه �صراع
م�ستمر �أما املحطات املتعاطفة �شكلي ًا مع ال�شعوب
حتت �شع ��ارات خمتلفة فهي كلم ��ات حق يراد بها
باط ��ل� ،أما الثورات ال�شعبي ��ة فهي متر ب�صراعات
خمتلفة والكثريون يحاولون الدخول على خطها.
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تحقيق

تحقيق

عيد التحرير
فرحة ال تو�صف وذاكرة ال تن�سى

املفتي ال�صلح

حوار :خالد اللحام

لعي���د التحري���ر عن���د مرجعياتنا التي عا�شت ظروفه ...ومعاناته ،ورافقت انت�صارات���ه و�أفراحه ،مكانة ال توازيها مكانة ،وخماوف تنطلق من
�إدراك �ألعاب العدو وم�شاريعه الدموية .وحول هذا العيد التقينا ثالث من مرجعياتنا فكانت هذه الآراء:
املفتي دل
مفتي حا�صبيا ومرجعيون القا�ضي ح�سن
ديل ق ��ال :لكل منا�سب ��ة فرحته ��ا ،وفرحة عيد
التحرير ال ت�ساويها �أي فرحة مهما كانت كبرية،
فق ��د �أعادت الأم ��ل �إىل النفو� ��س ،والب�سمة �إىل
الوجوه ،والثقة بالغد الآتي �إىل القلوب� ،إذ جاءت
بعد �أك�ث�ر من ثماني ��ة ع�شر عام ًا م ��ن الإجتياح
واالحت�ل�ال وتفريغ القرى من �أهله ��ا وبالتدريج
بالت�سلط والإرهاب والأذية واحلواجز.
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جميع ًا للوطن وللعلى وللعل ��م ولأن احلق قوة �إذا
كان ��ت للح ��ق ق ��وة ،و�إذا كنا نعت�ص ��م بحبل اهلل
جميع� � ًا ون�ؤكد على رف�ض التف ��رق وعلى الت�أكيد
عل ��ى ما �ألفه اهلل بيننا وجعلن ��ا بنعمته �إخوان ًا ال
ت�ستطيع قوة يف الأر�ض �أن تفرق هذا الت�آلف.

يق ��ال� ،أن الإع�ل�ام قيم ��ة ال قام ��ة ،و�أق ��ول ب�أنه
ل ��وال جن ��اح الإع�ل�ام اللبن ��اين يف دع ��م �صمود
�شعبنا يف �أر�ض ��ه ،ويف حتقيق االحت�ضان الكامل
لعملي ��ات املقاوم ��ة طيل ��ة �سن ��وات االحت�ل�ال ملا
ا�ستط ��اع �شعبن ��ا رف ��ع �صوت ��ه �أم ��ام الع ��امل كله
مكت�سب ًا الدعم والت�أييد ،وملا ا�ستطاعت املقاومة
بث الرع ��ب يف قلوب جن ��ود الع ��دو ال�صهيوين،
فالإنت�ص ��ار الإعالمي وزعزعة ثق ��ة الإ�سرائيلي
بجي�ش ��ه اخت�صر ن�صف املعرك ��ة يف الطريق �إىل
التحرير.

وال ب ��د لن ��ا م ��ن �أن ن�ؤك ��د هن ��ا عل ��ى �أن معركة
التحرير طويل ��ة ،و�أن ما زرعه العدو يف النفو�س
م ��ن خماوف وانعكا�سات ،وم ��ا زرعه من عمالء
وجوا�سي� ��س وما يحركه من �أدوات ،وما يتهدد به
الب�ل�اد والعباد ،ويعمل على �إثارته من �صراعات
يتطلب من ��ا �أن نح�ص ��ن عيد التحري ��ر بتحرير
النفو� ��س املري�ض ��ة م ��ن �أحقاده ��ا التاريخي ��ة،
ويطه ��ر الأر� ��ض م ��ن رج� ��س الع ��دو ال�صهيوين
املتمثل ب�أدواته و�أزالمه و�أفكاره و�شعاراته ،فهذا
التح�ص�ي�ن مطلبنا جميع� � ًا لأننا ن�أم ��ل �أن نكون

مفتي بعلبك ال�شيخ خالد ال�صلح قال:
عيد التحرير منا�سبة غالية علينا ،فقد جاء بعد
اجتي ��اح  1978ثم اجتي ��اح  1982ون�ضال مار�سه
�شعبنا طيلة عقدين من الزمن قدم خالله مئات
ال�شه ��داء ومل يبخل بالدم عل ��ى �أر�ضنا الطاهرة
و�إال م ��ا كان لهذا التحري ��ر �أن يتحقق وما كان له
�أن ي�صل �إىل �إخراج العدو ال�صهيوين وهو يلملم
�أذيال اخليبة ويفر فرار الثعالب يف جوف الليل.
�إنن ��ا عندم ��ا نذك ��ر عي ��د التحري ��ر ال تغيب عن
الب ��ال تلك ال�ص ��ورة الرائعة لأبن ��اء �شعبنا وهو
يح ��ررون النفو� ��س م ��ن املخ ��اوف ويقتحم ��ون
مع�سك ��ر االعتق ��ال يف �أن�ص ��ار ويطلق ��وا �س ��راح
امل�ساج�ي�ن املعتقلني من �شبابنا و�شاباتنا ونتذكر
�صورة الأ�سالك ال�شائكة و�أيدي ال�شباب تقتلعها

وت�سق ��ط ال�س ��دود واحلدود الت ��ي �أرادوا غر�سها
بينن ��ا وبني �أهلنا� ،إنها �ص ��ورة ال تن�سى تعيد �إىل
الب ��ال زغاريد الن�ص ��ر و�أ�ص ��وات امل�ؤذنني وهي
ت�صدح :اهلل �أكرب ،اهلل �أكرب ،و�أجرا�س الكنائ�س
وه ��ي ت ��دق دق ��ات الف ��رح بالن�صر .لق ��د مرت
عل ��ى البال �أحد ع�شرة �سنة ونح ��ن ن�ستعيد تلك
ال�صورة اجلميلة ونتذكر الهلع الذي كان ي�صيب
قادة جي� ��ش العدو وجنوده عندما يطال التفجري
�سياراته وخمابراته وعمالئه.
�إن هذا كله يدعونا اليوم لأن نكون �أكرث �صراحة
مع بع�ضن ��ا يف قول كلمة احل ��ق والإ�صرار عليها
للح�ؤول دون تغلغل الأ�صابع ال�صهيونية بيننا من
جدي ��د� .إن �أجمل ما يف الأرز �شموخه و�أ�صدق ما
يف ال�شموخ العنفوان والكرامة وعلينا �أن ال ن�سمح
�أبد ًا لأحد لأن ينال من عنفواننا وكرامتنا.

املفتي اللدن
مفتي را�شيا والبقاع ال�شيخ الدكتور �أحمد اللدن:
لعي ��د التحرير مقدمات ،وظ ��روف ،ونتائج ،فهو مل
ي� ��أت من ف ��راغ بل بعد  22عام ًا عل ��ى اجتياح 1978
و 18عام� � ًا على اجتي ��اح الع ��ام  1982ونحن نعي�شه

بع ��د  11عام� � ًا على حتقق ��ه ع ��ام  2000و� 5سنوات
عل ��ى حماولة �إ�سرائيل النيل من نتائجه عام 2006
وق ��د ا�ستمر �شعبنا �صامد ًا يف �إ�صراره على التحرير
الكامل وعلى ا�ستكمال ف�صول فرحته بالنيل من هذا
العدو ال�صهيوين البغي�ض بال تراجع وال تهاون.
نع ��م ،كله ��ا منا�سب ��ات ع�شناه ��ا ونعي�شه ��ا ما بني
حرب وحرب ،واجتياح واجتياح ،و�صراعات تتكرر
وتتغ�ي�ر وتتب ��دل ،ولكن ��ه العيد والعي ��د فرحة ومن
يعي�ش فرحة التحرير يدرك �أن ال �أحد ي�ستطيع �أن
ينتزع من قلوب اللبناني�ي�ن وعقولهم هذا ال�شموخ
وذلك العنفوان وتل ��ك الزغاريد التي زينت �أيامنا
يوم � 25أيار من العام  2000ب�ألوان الفرح.
الأعياد كث�ي�رة يف بالدنا ،ولكل عيد فرحته ،ولكن
عي ��د التحرير �أزهاها و�أبهاه ��ا لأنه عيد ع ّمد بدم
ال�شهداء ،ول ّون ب�ألوان الن�صر ،وارتقى فوق الذرى
مردد ًا �أنا�شيد الن�صر و�أهازيج العودة �إىل الأر�ض
الت ��ي �أ�سرعت �إلينا بنف�س القوة التي �أ�سرعنا فيها
�إليها فكان التالقي �أهزوجة فرح ال تن�سى ،ودبكات
العز التي تبقى يف البال طوال العمر فال تنتهي وال
حت ��زن وال تدفع �إىل الإحباط ب ��ل تتغنى بالتحرير
ونغني معها للن�صر.
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�صائب دياب متحدثاً يف العيد الـ 52لـ تلفزيون لبنان:

نحن الأوائل عربي ًا و�آ�سيوي ًا و�شا�شتنا لكل لبنان
ولي�س لفئة معينة ..وقريب ًا موعودون برفع "امليزانية"
حوار� :سمار الرتك

�أن�شئ���ت �أول حمط���ة تلفزيوني���ة
يف لبن���ان ع���ام  1959با�س���م "�شرك���ة
التلفزيون اللبنانية" يف املبنى القائم
الي���وم يف تل���ة اخلي���اط يف ب�ي�روت،
وق���د و�ض���ع حج���ر الأ�سا����س ل���ه ع���ام
 1957رئي����س اجلمهوري���ة اللبناني���ة
يف ذل���ك احل�ي�ن املرح���وم كمي���ل
�شمع���ون يف ح�ض���ور رئي����س احلكومة
املرح���وم �سام���ي ال�صل���ح واجل�ن�رال
�سليم���ان نوفل �أول رئي����س مدير عام
لتلفزي���ون لبن���ان .وكان���ت ال�شرك���ة
مملوكة �أ�سهمها بالكامل من القطاع
اخلا����ص ،مع جه���ات فرن�سية و�شركة
�سوف�ي�رات �ضمن دف�ت�ر �شروط يتيح
للدولة اللبنانية الإ�شراف فقط على
الأخبار والربامج ال�سيا�سية.
ويف الع���ام � 1961أن�ش����أت �شرك���ة ثانية
م���ن قب���ل القط���اع اخلا����ص �أي�ضاً مع
�ش���ركاء �إنكلي���ز وبنف����س املوا�صف���ات
با�س���م "�شرك���ة تلفزي���ون لبن���ان
وامل�شرق" ومقرها احلازمية.
وق���د �ش���كل ت�أ�سي����س �شركت�ي�ن
تلفزيونيت�ي�ن يف لبنان حركة نا�شطة
يف الإع�ل�ام املرئي وامل�سم���وع ،وعك�س
نف�س���ه عل���ى الن�ش���اط الإعالم���ي
والثق���ايف والفن���ي وامل�سرح���ي
وال�سيا�س���ي واالجتماع���ي والرتب���وي
والتعليمي �أي�ضاً ،من خالل املناف�سة
امل�شروع���ة عل���ى تق���دمي الربام���ج
واحل���وارات وغري ذلك م���ن الن�شاط
الإعالمي.
صائب دياب :أنا متفائل بمستقبل تلفزيون لبنان
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يف بداية احلرب اللبنانية عام  1975وانق�سام
لبنان �إىل فريقني تف�صل بينهما خطوط متا�س
م�صطنعة ،كان م ��ن الطبيعي �أن ينعك�س ذلك
على جميع امل�ؤ�س�سات مبا فيها تلفزيون لبنان.
وهذا ما حدا عام  1976يف عهد الرئي�س اليا�س
�سركي� ��س �إىل ط ��رح فك ��رة توحي ��د التلفزيون
يف لبن ��ان ،وقد مت دمج ال�شركت�ي�ن يف م�ؤ�س�سة
واح ��دة حتت ا�س ��م �شركة " تلفزي ��ون لبنان"،
بحي ��ث توزع ��ت �أ�سهم ��ه منا�صفة ب�ي�ن الدولة
موحد
والقطاع اخلا�ص ،وبات له جمل�س �إدارة ّ
من اثني ع�شر ع�ضو ًا يعني جمل�س الوزراء �ستة
منهم ،ويكون الرئي�س املدير العام من ه�ؤالء.
وق ��د عينّ الدكتور �شارل رزق �أول رئي�س ومدير
عام لتلفزيون لبنان .وبات التلفزيون يبث على
�أربعة �أقني ��ة (5و  11و  7و  )9حيث خ�ص�صت
الأخ�ي�رة للغ ��ة الفرن�سي ��ة وكان الفرن�سي ��ون
ميلك ��ون نح ��و ثالثني باملئة م ��ن ح�صة القطاع
اخلا�ص.
ب�ي�ن الع ��ام  1988والعام � 1996أج ��رى تداول
�أ�سه ��م القطاع اخلا�ص بني �أك�ث�ر من م�ستثمر
كان �آخره ��م الرئي�س ال�شهي ��د رفيق احلريري
الذي ا�شرتى ح�صة القطاع اخلا�ص بالكامل.
وبع ��د �صدور قان ��ون الإعالم املرئ ��ي وامل�سموع
الرق ��م  382/94و�إث ��ر الرتخي� ��ص لع ��دد من
املحط ��ات اخلا�صة التي �أفقدته بن�شوئها احلق
احل�صري املمنوح له لغاية العام  2012بقانون
من الدولة ي ��وم نال االمتياز� ،إثر ذلك ا�شرتت
الدولة ح�صة القطاع اخلا�ص وباتت منذ العام
 1996متلك �أ�سهم تلفزيون لبنان بالكامل.
ومنذ ذلك احلني بات ��ت املناف�سة �شديدة على
�شح ��ت مداخيله
تلفزي ��ون لبن ��ان و�إث ��ر ذل ��ك ّ
الإعالنية �إىل احل ��دود الدنيا ،فتعر�ض للكثري
من املعاناة� ،إىل �أن مت �إقفاله يف �آخر �شباط من
العام  2001و�ص ��رف جميع م�ستخدميه الذين
فاقوا اخلم�سمئ ��ة واخلم�سني م�ستخدم ًا بقرار
من جمل�س الوزراء ،عل ��ى �أن يعاد تنظيمه من
جديد خالل ثالثة ا�شهر ،وو�ضع حد للخ�سائر
مني به ��ا من ج ��راء الظ ��روف ال�صعبة
الت ��ي ّ
للدولة وقلة املوارد الإعالنية التي توزعت على
نحو ثماين حمطات بدل �أن ينفرد بها تلفزيون
لبنان مبوجب احلق احل�صري املعطى له حتى
العام .2012
مل تك ��ن ف�ت�رة الأ�شه ��ر الثالثة كافي ��ة لإعادة
تنظي ��م تلفزي ��ون لبنان كم ��ا كان يج ��ب وكما

تق�ض ��ي �أ�ص ��ول املهن ��ة التلفزيوني ��ة ،ف�أعي ��د
فتح ��ه عل ��ى عج ��ل يف الذك ��رى الأوىل لعي ��د
املقاوم ��ة والتحرير يف � 25أيار  2001وكان من
الطبيع ��ي �أن مت اال�ستعان ��ة ب�أ�صح ��اب اخلربة
من امل�ستخدم�ي�ن ال�سابقني يف تلفزيون لبنان،
و�صرفت له موازنة �ضئيلة جد ًا من قبل الدولة
وع ��دد �ضئيل جد ًا جد ًا من امل�ستخدمني ،ومنذ
ذلك احلني يحاول تلفزيون لبنان النهو�ض من
أعدت له �أكرث
جديد يف ظل ظروف �صعبة وقد � ّ
م ��ن خطة نهو� ��ض ،وكان �آخره ��ا اخلطة التي
و�ضعها وزي ��ر الإعالم الدكتور طارق مرتي يف
�أوائل الع ��ام  2009لعر�ضها على مقام جمل�س
ال ��وزراء ملناق�شته ��ا و�إقراره ��ا يف �أول فر�ص ��ة
ممكنة.

حوار �صريح بالعيد الـ25
م�ؤخ ��ر ًا ،احتف ��ل تلفزي ��ون لبنان بعي ��ده الـ52
و�إميان� � ًا من ��ا ب�أهمي ��ة ه ��ذا التلفزي ��ون ،وم ��ا
ي�شكل ��ه من ذكريات جميلة لدينا وال �سيما �أننا
ترعرعن ��ا ون�ش�أنا على �شا�شته� ،أردنا �أن ن�سلط
ال�ض ��وء على واقعه الي ��وم وخططه امل�ستقبلية.
فما كان منا �إال �أن التقينا مدير �أخبار تلفزيون
لبنان الأ�ستاذ �صائب دياب الذي يحاول جاهد ًا
بكل ما �أوتي من قوة �أن ي�صمد ويتحمل ويواجه
ال�صعوب ��ات ليبقى هذا التلفزي ��ون �صامد ًا يف
وجه الرياح التي جتتاحه.
ا�ستقبلن ��ا يف مكتبه يف مبنى تل ��ة اخلياط بكل
ترح ��اب وحمبة كعادت ��ه يف ا�ستقب ��ال زمالئه
و�ضيوفه ،فتحدث �إلينا من القلب �إىل القلب عن
هموم و�شجون تلفزيون لبنان وجرحه ال�شديد
عل ��ى �أهمية تقدم وتطور هذا التلفزيون ،فكان
حوار ًا مطو ًال م�سهب ًا بال�صدق والعفوية ،نورده
كالآتي:
• م���ا ه���ي الكلم���ة الت���ي تتوج���ه به���ا

ملنا�سبة العيد ال  52لتلفزيون لبنان؟
" �أحب �أن �أتوجه �إىل تلفزيون لبنان بكلمتني.
الأوىل ه ��ي للعاملني معن ��ا يف مديرية الأخبار
والربام ��ج ال�سيا�سي ��ة خ�صو�ص� � ًا والتلفزي ��ون
ككل عموم� � ًا ،لن�شكره ��م عل ��ى عطاءاته ��م
وجهوده ��م �أم ��ا الكلم ��ة الثاني ��ة ف�أتوج ��ه بها
للمراج ��ع امل�س�ؤول ��ة يف الدول ��ة ب� ��أن تلفزي ��ون
لبن ��ان حاجة وطنية و�أداة توحيد للبلد كله مثل
اجلي� ��ش ،مث ��ل م�صرف لبن ��ان ،مث ��ل ال�شركة
الوطنية للطريان .فتلفزي ��ون لبنان �أي�ض ًا �أداة
توحي ��د يف زم ��ن �أ�صبح ��ت فيه الكلم ��ة م�شتتة
و�أ�صبح ��ت الكلم ��ة في ��ه ن�صف كلم ��ة يف بع�ض
و�سائل الإعالم� ،أما عندنا فالكلمة هي الكلمة
واملو�ضوعية وال�ص ��دق والعمل من �أجل لبنان،
كل لبنان".

�أعمل بكل مو�ضوعية ولكل لبنان
• مت���ى ت�س ّلم���ت من�صب مدي���ر �أخبار
تلفزيون لبنان؟
يف احلقيق ��ة ،هناك ق�صة �صغ�ي�رة تدور حول
ه ��ذا املو�ض ��وع ،عندما كنت مدي ��ر ًا ملكتب الـ"
 "BBCيف لبن ��ان ملدة � 7سنوات حيث انتقلت
بعده ��ا لتلفزي ��ون امل�ستقب ��ل و�إذاع ��ة ال�ش ��رق
لفرتة كمدير �أخبار .و�صادف و�أن كانت هناك
م�شكلة بني الرئي�س اليا� ��س الهراوي والرئي�س
رفي ��ق احلري ��ري رحمه اهلل حول م ��ن �سيكون
مدير �أخبار تلفزيون لبنان .كان هناك �شكوى
من قب ��ل الرئي�س الهراوي �أن تلفزيون لبنان ال
يهتم به بال�شكل الالزم فات�صلت بي م�ست�شارة
الرئي�س الهراوي زميلتنا مي كحالة وقالت يل �أن
الرئي�س يريد �أن يقابلني فذهبت �إليه وحتدثنا
وطلب من ��ي �أن �أك ��ون مدير ًا لأخب ��ار تلفزيون
لبنان .ثم حتدث معي الرئي�س رفيق احلريري
بهذا ال�ش�أن ف�أتي ��ت �إىل تلفزيون لبنان وتركت
"امل�ستقبل" يف نهاية العام  .1996وبعد ذلك
غادرت تلفزيون لبن ��ان يف مطلع عهد الرئي�س
�إميل حلود ب�سبب خالف ��ات ح�صلت معه علم ًا
�أن ��ه عندما كان قائ ��د ًا للجي�ش كن ��ا على وفاق
تام ،هو غيرّ  ،نحن مل نغيرّ  .ف�أ�صبح ي�ضايقني
بطلبات حمددة �ض ��د الرئي�س رفيق احلريري
يومه ��ا غ ��ادرت التلفزي ��ون ملدة �سن ��ة وع�شرة
�أ�شهر ثم ع ��دت �إىل موقعي بعد انتخابات عام
 2000وا�ستمريت حتى العام  ،2003بعد ذلك
حدث ��ت م�شكلة مع وزير الإعالم �آنذاك مي�شال
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�سماحة وذل ��ك �أي�ض ًا لأهداف مهنية و�سيا�سية
فعدت وا�ست�أنفت عملي بعد �سنتني يف تلفزيون
لبن ��ان� .أنا ال �أخط ��ئ ،ورمبا ه ��ذه احلادثة �أو
هات�ي�ن احلادثتني تظه ��ران �أنني مل �أخطئ مع
�أن كل �إن�س ��ان ّ
خط ��اء لكنن ��ي كن ��ت �أعمل بكل
مو�ضوعي ��ة يف تلفزي ��ون لبن ��ان ل ��كل لبنان ،ال
لطائف ��ة ،ال ملذهب وال حل ��زب وال لأحد ،فهذا
أنت ال ت�ستطيعني
التلفزيون ميثل كل لبن ��ان .ف� ِ
�أن تكوين مدي ��رة �أخبار تلفزي ��ون لبنان و�أنت
تنتمني �إىل حزب �أو فئة لأنك حينها ت�ستطيعني
�أن تذهبي �إىل تلفزيون �آخر فاليوم كل فئة وكل
حزب لديه تلفزيونه اخلا�ص.
 �أما عندما يقت�ضي ال�شخ�ص �أن يكون مدير ًالأخب ��ار تلفزي ��ون لبن ��ان ،علي ��ه �أن يعم ��ل بكل
مو�ضوعي ��ة ول ��كل لبنان وه ��ذا م ��ا ترينه على
ن�شراتن ��ا الإخبارية وحت ��ى براجمنا ال�سيا�سية
ت�ست�ضيف �أ�شخا�ص ًا من كل لبنان"

تلفزيون لبنان الأول عربي ًا و�آ�سيوي ًا
• م���ن املعل���وم �أن تلفزي���ون لبنان كان
الرائ���د يف املا�ض���ي �أما الي���وم فقد يقول
البع����ض �أن تلفزي���ون لبن���ان مل يع���د
ب���ارزاً فق���د و ّل���ت �أي���ام "�أب���و ملح���م"..
م���ا قول���ك؟ وبالت���ايل م���ا ه���ي الأ�سباب
�أو امل�ش���اكل الت���ي تعي���ق تط���ور تلفزيون
لبنان �أكرث ف�أكرث؟
"تلفزيون لبنان هو الأول عربي ًا و�آ�سيوي ًا وهو
الأول حت ��ى بالن�سب ��ة لبع�ض ال ��دول الأوروبية،
�أي �أن تلفزي ��ون لبنان �سب ��ق التلفزيون الإملاين
مث�ل� ًا ،ف� ��أول ب ��ث ل ��ه كان ع ��ام  .1959خالل
� 52سن ��ة خ� � ّرج العديد من العدي ��د من النا�س
كبار العاملني يف و�سائل الإعالم والتلفزيونات
الأخ ��رى كان ��وا يف تلفزي ��ون لبن ��ان وكب ��ار
املخرج�ي�ن �أي�ض ًا فتلفزي ��ون لبنان كان مدر�سة
ع ّلم ��ت وخ ّرج ��ت �أ�شخا�ص ًا كرث م ��ا ح�صل �أن
هن ��اك م�ؤامرة غ�ي�ر مق�صودة م ��ن قبل بع�ض
املراج ��ع والقيادات يف لبنان ،فق ��ام كل واحد
منه ��م ب�صنع تلفزيونه اخلا� ��ص ،وبالتايل من
لديه تلفزيونه اخلا�ص لن يدعم تلفزيون لبنان
و�سيهت ��م ويدع ��م تلفزيونه .لذا ف� ��إن تلفزيون
لبن ��ان ممتاز �إخب ��ار ًا ويف ما يتعل ��ق بالربامج
ال�سيا�سي ��ة �إال �أن نح ��ن نعلم الربام ��ج العادية
ال�ضخمة تتطلب �أم ��وا ًال ،باال�ستطالعات التي
حت�ص ��ل� ،أن اللبنانيني يتابعون �أخبار تلفزيون
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لبن ��ان وبراجم ��ه ال�سيا�سي ��ة وبع� ��ض الربامج
املنوع ��ة لكن هم غري مكتف�ي�ن فهم يطلبون �أن
يك ��ون لتلفزيون لبن ��ان برامج كم ��ا يف ال�سابق
مث ��ل "ا�ستدي ��و الف ��ن" مث�ل� ًا الذي خ� � ّرج من
عندن ��ا والآخرين يق ّلدونه الي ��وم بينما نحن ال
ن�ستطيع �أن نقدم "�ستديو الفن".
وذل ��ك لي� ��س لع ��دم وج ��ود الكف ��اءة ب ��ل لعدم
وج ��ود امل ��ال .ف�أق ��ل تلفزيون خا� ��ص ي�صرف
ح ��وايل ملي ��ون ون�ص ��ف دوالر �شهري� � ًا بينم ��ا
ميزانية تلفزيون لبنان ال تكفي لربنامج واحد
فميزانيت ��ه اليوم � 330ألف دوالر .ه�ؤالء عبارة
عن رواتب ومازوت و�صيانة� ،أنت ال ت�ستطيعني
�صنع برامج بهذا املبلغ ،وال �سيما �أن الربنامج
الواح ��د يكلف �أحيان� � ًا � 600أو � 700ألف دوالر.
ه ��ذه املراج ��ع امل�س�ؤول ��ة يج ��ب �أن تع ��ي ذلك،
�إن كن ��ا نري ��د �أن ن�ستعيد جمدن ��ا علينا القيام

تلفزيون لبنان
ً
عربيا
هو األول
ً
وآسيويا وهو األول حتى
بالنسبة لبعض الدول
األوروبية
بربام ��ج غ�ي�ر الأخب ��ار .بد�أن ��ا ب�إع ��ادة �إنتاج
الدرام ��ا ،فهناك اليوم  3برام ��ج درامية ُيعمل
عليه ��ا يف ا�ستديوهاتن ��ا يف احلازمي ��ة ونح ��ن
موع ��ودون برفع امليزاني ��ة يف املوازنة اجلديدة
الت ��ي مل تق ��ر بعد يف جمل� ��س الن ��واب على �أن
ت�صب ��ح ميزانيتنا  13مليار لرية ما يعادل 600
�ألف دوالر و�أكرث قلي ًال تقريب ًا.
وه ��ذا املبل ��غ �أي�ض� � ًا ال يكف ��ي .لذل ��ك �أطال ��ب
املراج ��ع و�أ�شدد �أنه ��م �إذا كانوا يريدون وحدة
لبنان عليه ��م البدء يف تلفزي ��ون لبنان لريجع
وي�ستعي ��د دوره عل ��ى م�ست ��وى البل ��د كل ��ه وهو
بقدرات ال�شباب املوجودين فيه قادر على لعب
هذا الدور ولكن الدعم �أو ًال و�أخري ًا".

الر�ؤ�ساء جميعهم مهتمون بالتلفزيون
• من خالل عالقاتك مع امل�س�ؤولني،
وات�صاالت���ك مع الفعالي���ات ،كيف يكون
التن�سيق؟ هل هناك وعود..؟

"رئي� ��س اجلمهوري ��ة العماد مي�ش ��ال �سليمان
مهت ��م جد ًا بو�ضع تلفزي ��ون لبنان و�سمعنا منه
�أنه يعت�ب�ر تلفزيون لبن ��ان الأ�سا�س يف الدولة،
و�أن ��ه رك ��ن م ��ن �أركان الدول ��ة اللبنانية ،وعد
بتقدمي الدعم لكن رمبا الظروف ال ت�سمح.
كذل ��ك �سمعن ��ا م ��ن كل املراجع ،م ��ن الرئي�س
�سع ��د احلريري �أن ��ه �إذا كان هن ��اك من خطة
لتلفزي ��ون لبن ��ان فه ��و م�ستع ��د �أن يدعمه ��ا
و�سمعن ��ا م ��ن الرئي�س نبي ��ه ب ��ري �أن تلفزيون
لبنان �أولوية وتلفزيون لبن ��ان لعب دور ًا وطني ًا
على م�ستوى لبنان كله ،وعلى م�ستوى التحرير
واجلن ��وب واملقاومة والآن نحن نلعب دور ًا على
م�ست ��وى الدخل ،حتى الرئي� ��س ميقاتي �سمعنا
من ��ه قبل �أن ي�ش� � ّكل احلكومة ،وبع ��د �أن تكلف
به ��ا �أنه بالن�سب ��ة له تلفزيونه لبن ��ان �أولوية يف
العم ��ل .تلفزيون لبنان يلزمه �أمرين :الأول هو
التخطي ��ط بانطالقه جديدة والثاين هو دعمه
بامل ��ال .فالعق ��ل واملال هم ��ا الل ��ذان ي�صنعان
التلفزيون".

الكلمة الوا�ضحة تبني وتعمر
• ه���ل بر�أي���ك �أن الوع���ود والت�صاري���ح
تكفي؟
طبع� � ًا التنفيذ على الأر�ض هو الأ�سا�س فقد �آن
الأوان �أن يلتفت ��وا �إىل تلفزيون لبنان �إن �أرادوا
م�صلحة البلد فتلفزيون لبنان قادر على العمل
من �أجل البلد كله" .ال �إله �إال اهلل" ،نحن ن�صنع
هذه اجلملة بينما غرين ��ا ي�ضع "ال �إله" فقط.
البلد يخرب وجزء كبري من اخلراب ال�سيا�سي
احلا�ص ��ل يف البل ��د �سبب ��ه و�سائ ��ل الإع�ل�ام،
والتعاطي مع ال�ش� ��أن على �أ�سا�س ن�صف كلمة.
الن�صف كلمة تخرب �أما الكلمة الكاملة فهي ال
تخرب ،تكون وا�ضحة فتبني وتع ّمر".
• البع�ض متخوف من �إقفال تلفزيون
لبنان ،هل �أنت متفائل �أم مت�شائم؟
�أن ��ا متفائ ��ل مب�ستقبل تلفزي ��ون لبنان .وجتدر
الإ�ش ��ارة �أنن ��ا ا�ستطعن ��ا �أن نح ��ول تلفزي ��ون
لبنان م ��ن تلفزيون ر�سم ��ي �إىل تلفزيون عام.
التلفزي ��ون الر�سم ��ي كان ا�ستقب ��ل وو ّدع .يف
عمل ��ي لي�س لدي تلفزي ��ون ر�سمي ،لأنني �أحلق
باحلدث و�أب ��د�أ بالأهم ثم امله ��م وهكذا لآخر
الن�ش ��رة .رمب ��ا �أب ��د�أ الن�شرة باليم ��ن �إذا كان
هن ��اك م ��ن تط ��ورات هن ��اك� ،أو رمب ��ا نب ��د�أ

الكفاءات موجودة لكن ينقصنا الدعم املادي

الن�شرة بالطق� ��س �إذا كان الطق�س هو احلدث
الأب ��رز ،بد�أنا �أي�ض ًا بالباكتريي ��ا الأملانية مث ًال
يف �أول الن�ش ��رة و�صحي ��ح �أن ��ه �إذا كان لرئي�س
اجلمهوري ��ة �أي�ض ًا موقف ًا ما نبد�أ به� ،أم لرئي�س
احلكومة عل ��ى ال�سواء .بالإ�ضاف ��ة �إىل �أنه �إن
كان هن ��اك �أي ح ��دث �أمني يف البل ��د نبد�أ به،
فل ��م يعد التلفزيون ر�سمي ًا ب ��ل �أ�صبح تلفزيون ًا
عام ًا وتوجهاتنا ه ��ي توجهات الدولة اللبنانية
لأن الدولة هي عبارة عن م�س�ؤولني و�شعب.

هناك كفاءات جيدة
• ه���ل الك���وادر الب�شرية كافية �أم �أنك
بحاجة للمزيد من الكوادر الب�شرية؟
العدد املوج ��ود حالي ًا يف تلفوي ��ن لبنان يقارب
كاف .هناك
ال  220و�أعتق ��د �أن  220هو عدد ٍ
تلفزيونات �أخرى لديها � 800أو � 900شخ�ص �أو
حتى � 1000شخ�ص .نحن لدينا  220معظمهم
�أك ّف ��اء .نري ��د �أن ن�صل �إىل خط ��ة ،الغري كفوء

�سيخ ��رج من ه ��ذا العم ��ل والكف ��وء �سي�ستمر،
ونح ��ن بحاجة للب ��دء بخطة جدي ��دة للنهو�ض
من جديد".
• ه���ل م���ن املمك���ن �أن ت�ستعي���دوا
باملذيع�ي�ن الكب���ار الذي���ن كان���وا يف
تلفزيون لبنان؟
يف ما يتعلق بهذا املو�ضوع ،هناك ر�أيان :الأول
�أن املذيعة �أو مقدمة الربامج ال بد من �أن تكون
�صبي ��ة �صغرية يف ال�سن واملقدم �أو املذيع يجب
�أن يك ��ون �شاب� � ًا �صغري ًا يف ال�س ��ن .فقد تعودنا
�أن تط ��ل علينا املذيعة ال�شاب ��ة اجلميلة وكلهن
ب َ
نت ي�شبهن بع�ضهن اليوم� .أما املدر�سة الثانية
تقول �أن هذا غ�ي�ر �صحيح ،ممكن لرجل كبري
يف ال�س ��ن �أن يعط ��ي م�صداقي ��ة للخ�ب�ر �أك�ث�ر
ونح ��ن نرى جمي ��ل ع ��ازار يف "اجلزيرة" ،هو
كب�ي�ر يف العم ��ر لكنه يعط ��ي م�صداقية للخرب
ال ��ذي يذيعه .كم ��ا �أن كل برنامج له ال�شخ�ص

املنا�سب ،ففي برنامج ما رمبا ت�أتي ب�صبية تبلغ
� 20سنة من العمر لتقوم به ويف برنامج �آخر ى
ت�ستطيعني �سوى �أن ت�أتي بامر�أة رمبا كبرية يف
ال�سن ،لكنها ت�ضفي م�صداقية للخرب".

تلفزيون لبنان جلميع الفئات
• يف اخلت���ام ،م���ا الكلمة الت���ي تود �أن
تقوله���ا مل�شاهدي تلفزيون لبنان؟ وهل
هن���اك م���ن �ش���يء حت���ب �أن ت�ضيفه ومل
نتطرق �إليه؟
أوج ��ه كلم ��ة مل�شاه ��دي تلفزيون
�أن ��ا �أري ��د �أن � ّ
لبنان لأ�ؤك ��د �أن �شعارنا يف مديرية الأخبار هو
�أن تلفزي ��ون لبن ��ان لكل لبنان ولي� ��س تلفزيون ًا
لفئ ��ة من لبنان ،بل لكل لبن ��ان من �أق�صاه �إىل
�أق�صاه .ويف اخلتام �أي�ض ًا �أوجه حتياتي لأهايل
�صي ��دا واجلنوب ع�ب�ر جملتكم جمل ��ة �صيدا،
و�أمتن ��ى كل اخل�ي�ر لأهلنا يف �صي ��دا واجلنوب
ويف كل لبنان.
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القطاع ال�سياحي ينتظر ت�شكيل احلكومة على نار
لإنقاذ ما ميكن �إنقاذه من مو�سم اال�صطياف
حتقيق� :سمار الرتك

القط���اع ال�سياح���ي يف لبنان معر�ض لالنهي���ار ب�سبب الأزمة احلكومية امل�ست�شرية يف البلد ،وبالت���ايل انعدام الثقة نتيجة عدم
اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني .الأمر الذي بات ال يطمئن العديد من ال�سياح الذين كانوا قد اعتادوا مت�ضية عطلتهم ال�صيفية
يف ربوع لبنان.
هذا الواقع انعك�س ب�شكل �سلبي يف خمتلف القطاعات ال�سياحية التي �أقفل بع�ض منها �أبوابه ب�سبب عدم قدرته على ال�صمود
وحتم���ل املزي���د م���ن اخل�سائر بينم���ا البع�ض الآخر ما زال يح���اول �أن يواجه هذا الواقع بكثري من التح���دي ف�إميانه ب�أن لبنان
�سيبقى وي�ستمر بالرغم من كل هذه الأزمات التي يتخبط بها حالياً لأنه كطائر الفينيق الذي ينه�ض دوما من بني الرماد.
انطالقاً من هذا الواقع ،كان لنا لقاءات مع بع�ض امل�س�ؤولني القيمني على هذا القطاع ،نوردها كالآتي:
إقبال سياحي خجول

الأ�شقر
نقيب �أ�صح��اب الفنادق بيان الأ�شقر �أكد �أن
الو�ض ��ع العام يف منطقة ال�شرق الأو�سط ي�ؤثر على
القطاع ال�سياحي� ،إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن عدم وجود
احلكومة ي ��دل على �إنع ��دام الإ�ستق ��رار يف البلد،
يق ��ول� " :إن ع ��دم الإ�ستقرار ال�سيا�س ��ي يف لبنان
يخي ��ف من تطور الأزمة ال�سيا�سية �إىل �أزمة �أمنية
وبالت ��ايل هذا الهاج�س ال ي�شجع ال�سائح العربي �أو
الأجنبي وحتى املغرتب اللبناين للمجيء �إىل لبنان
ومنطقة ال�ش ��رق الأو�سط عام ��ة خ�صو�ص ًا عندما
ي�شاه ��د امل�ش ��اكل التي حت�صل يف تون� ��س ،الأردن،
م�صر ....،الأمر ال ��ذي انعك�س �سلب ًا على املنطقة
ككل .لكن بالرغم م ��ن ذلك ،نحن ما زلنا نراهن
عل ��ى �إخوانن ��ا الع ��رب وخا�صة اخلليجي�ي�ن منهم
وال�سيما" �أن الأعور بني العميان ملك" لهذا ال�سب
بد�أنا نلحظ حت�سنا تدريجي� � ًا منذ  20يوم ًا تقريب ًا
لأنهم ب ��د�أوا يتلم�سوا �أن الو�ض ��ع يف لبنان �إىل حد
ما م�ستق ��ر وال �سيما �أنه ما ي ��زال الأف�ضل كوجهة
�سياحية �إمنا هناك تخ ��وف .كما �أن الفر�صة التي
كان ب�إمكاننا �أن ن�ستفيد منها كانت تتمثل بت�شكيل
احلكومة �إال �أن ه ��ذه امل�س�ألة مل تتحقق مع الأ�سف
علما �أنها كانت �ستعطي الكثري من الطم�أنينة".
وبالن�سبة لعدد ال�سياح مقارنة بال�سنوات املا�ضية،
يقول " :خالل �أول �شهري ��ن من بداية ال�سنة وبعد
�أن �سقط ��ت احلكوم ��ة كان هناك تراجع ��ا بن�سبة
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نقيب أصحاب املطاعم بول عريس

 %50حالي� � ًا الرتاج ��ع بات يقارب ال� �ـ  %25مقارنة
م ��ع ال�سنوات املا�ضي ��ة لكن امله ��م �أن يبقى هناك
�إيجابي ��ة يف اخلط ��اب ال�سيا�س ��ي و�أن نتمك ��ن من
ت�شكي ��ل حكومة يف مدة ال تتج ��اوز ال�شهر لأن هذا
�سيمكنن ��ا �أن ننع ��م مبو�سم ا�صطي ��اف مقبول و�إن
كان هذا املو�سم ال يتعد ال�شهر تقريب ًا نظر ًا لقدوم
�شه ��ر رم�ضان املب ��ارك وبدء املو�س ��م الدرا�سي يف
منت�صف �أيلول مم ��ا يوفر لنا ما يقارب الـ  45يوم
ا�صطياف".

حتدث عن الواقع الذي يتخبط به �أ�صحاب املقاهي
ب�سبب الأزمة احلكومية القائمة ،يقول� " :إن املطاعم
التي تقدم الأ�سماك وامل�أكوالت اليابانية والفرن�سية
واللبنانية ف�إن �أهم ه ��ذه املطاعم �أ�ستطيع �أن �أ�ؤكد
ل ��ك �أن ن�سب ��ة �أعمالها تراجع ��ت � %20أما املطاعم
املتبقي ��ة فقد �سجل ��ت تراجعا بن�سب ��ة  %50مقارنة
مع ال�سن ��ة املا�ضية .ف�إن بقيت الأو�ض ��اع ال�سياحية
عل ��ى حاله ��ا ومل ن�ستقط ��ب ال�سي ��اح �أو املغرتب�ي�ن
اللبناني�ي�ن فمعنى ذلك �أنن ��ا �سن�شهد �أزمة حقيقية
خ�صو�ص� � ًا �أنه يف ال�سنوات الث�ل�اث املا�ضية ت�أ�س�س
م ��ا ال يقل عن  1500م�ؤ�س�س ��ة �سياحية جديدة وكل
هذه امل�ؤ�س�سات كانت تراهن على الطلب اخلارجي

عري�س
نقيب �أ�صحاب املطاعم يف لبنان بول عري�س

اكرث منه الطلب الداخلي .ويف ظل هذا الو�ضع ف�إن
الطلب الداخلي ال يفي بالعر�ض املوجود.
وما ي�ؤ�س ��ف �أن هناك العديد من ه ��ذه امل�ؤ�س�سات
الت ��ي �أقفلت �أبوابها ،منها  20م�ؤ�س�سة يف اجلميزة
 10منها �أقفلت �أبوابها متام ًا بينما الـ 10الآخرين
حول ��وا ه ��ذه امل�ؤ�س�سات الجتاهات �أخ ��رى .كذلك
يف منطق ��ة �أنطليا�س هن ��اك  10م�ؤ�س�سات �أقفلت
�أبوابها متام� � ًا علم ًا �أن هذه املنطق ��ة �شهدت منو ًا
ممتاز ًا على ال�صعيد ال�سياحي.
لذل ��ك ن�أم ��ل �أن يت ��م ت�شكي ��ل احلكوم ��ة يف �أقرب
وقت كي نعطي الثقة لل�سي ��اح اللبنانيني والأجانب
ون�ؤك ��د لهم �أننا ننعم باال�ستقرار كي ي�أتوا ومل�ؤهم
الطم�أنين ��ة و�إال ف� ��إن ال�صناع ��ة ال�سياحي ��ة �ستمر
مبرحلة عاطلة جد ًا".

دقدوق
�أم ��ا �أو�ضاع مكاتب ت�أجري ال�سي ��ارات فحالها لي�س
�أف�ضل بكثري تبع ًا ملا يورده نقيبها حممد دقدوق
ال ��ذي �أكد ب ��دوره �أن اخل�سارة الت ��ي �أملّت مبكاتب
ت�أجري ال�سيارات ال تقل �ض ��رر ًا عن اخل�سارة التي
�أملّت بالقطاع ال�سياح ��ي عموم ًا ،يقول�" :إن الواقع
ال ��ذي و�صلنا �إلي ��ه نتيجة عدم اال�ستق ��رار الأمني
�أدى �إىل تراجع ال�سياحة ب�شكل كبري ،وبالتايل �إىل
غي ��اب  %80من ال�سياح مما ت�سبب بخ�سائر كبرية
يف قطاعنا �أدّت �إىل �إقفال ما يقارب الـ 21مكتب ًا.

بيار األشقر :هذا العام
سيتوفر لنا  45يوم
اصطياف فقط ال غري
بول عريس 20 :مؤسسة
يف اجلميزة أقفلت أبوابها
و 10مؤسسات يف إنطلياس
حممد محد:
 %40من احلجوزات
اختفت إن مل نقل %60
غسان بيالني:
بالرغم من أننا مؤسسة
سياحية كربى إال أننا
نواجه الصعوبات فكيف
باملؤسسات الصغرية؟!

وكم ��ا تعلم�ي�ن غالبي ��ة مكات ��ب ت�أج�ي�ر ال�سيارات
ت�ش�ت�ري بالتق�سي ��ط عل ��ى �أن تدف ��ع الأق�ساط من
الرب ��ح الذي تنتجه من خالل حرك ��ة الزبائن .يف
ال�سن ��وات املا�ضية �شهدنا حركة ال مثي ��ل لها� ،أما
الي ��وم فاخل�سائر غري طبيعي ��ة ،وال �سيما �أنه متت
�سرق ��ة العديد م ��ن �سي ��ارات الت�أج�ي�ر وامل�ضحك
املبك ��ي �أنه بالرغم من ذلك م ��ا زال يتوجب علينا
دف ��ع "امليكاني ��ك" له ��ذه ال�سي ��ارات �أي �أن ��ه فوق
م�صيبتنا م�صيبة!.
كذل ��ك هن ��اك العدي ��د م ��ن املرا�سي ��م والقوانني
املتعلقة بعم ��ل ت�أجري ال�سي ��ارات والتي حتتاج �إىل
متابع ��ة وتفعي ��ل لك ��ن الأم ��ور مقي ��دة نتيجة عدم
ت�شكي ��ل احلكوم ��ة ،لذلك كل ما نتمن ��اه �أن تت�شكل
احلكوم ��ة يف �أقرب فر�صة كي تنظ ��ر يف �أو�ضاعنا
وال ن�ضطر لإقفال ما تبقى من مكاتبنا".
�أم ��ا بالن�سبة ملكاتب ال�سياح ��ة واملحالت التجارية
فحاله ��ا �أي�ض ًا ال ير�ض ��ي على الإط�ل�اق لأن ن�سبة
الإقبال عليه ��ا ت�ضاءلت ب�شكل كب�ي�ر نتيجة خوف
النا� ��س عما يخبئه الغ ��د يف طياته فه ��م يف�ضلون
"�إبقاء القر�ش الأبي�ض ليومهم الأ�سود" خ�صو�ص ًا
و�أن م ��ا يجري يف منطقة ال�شرق الأو�سط عموم ًا ال
يطمئن نهائي ًا ،هذا عدا عن الو�ضع الداخلي الذي
نتخبط به.
فلن�أم ��ل �أن تت�ش ��كل احلكوم ��ة يف القري ��ب العاجل
لتتمكن من �إنقاذ ما ميكن �إنقاذه.
25
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عيد التحرير عرب عد�سات امل�صورين عام 2000

حدث تاريخي ي�ؤرخ حلدث تاريخي
ي�ؤكد �أن قوة لبنان يف �أبنائه

مي���ر العام تلو العام ،وعي���د التحرير يبقى يف
الذاكرة م�ؤ�شراً عل���ى انت�صار الإرادة ال�شعبية
عندم���ا يتالحم اجلي�ش وال�شعب واملقاومة يف
مواجهة العدو ال�صهيوين.
واالحتفال بعي ��د التحرير هذا العام اتخذ منحى �أكرث
عمق� � ًا يف تعمي ��ق ه ��ذه ال�ص ��ورة احلية مل ��ا حتقق من
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تالحم على �أر�ض الواقع فتحقق من خالل االنت�صار.
هذا ما �أكدته مديرية الدرا�سات يف وزارة الإعالم
من خ�ل�ال معر�ض ال�ص ��ور الذي تعاون ��ت فيه مع
مديرية التوجيه يف قيادة اجلي�ش والأمن الداخلي
ونقابة امل�صورين والذي حتقق يف ق�صر الأوني�سكو
وحي ��ث �أك ��د الرئي���س الدكتور �سلي��م احل�ص
�أثن ��اء زيارت ��ه للمعر�ض �أنه �سعيد ج ��د ًا مب�شاهدة

ه ��ذه ال�ص ��ور التي تذك ��ره ب�أي ��ام عزي ��زة عا�شها
ال�شع ��ب كل ��ه وجعل ��ت من الذك ��رى عزي ��زة ويوم ًا
عظيم� � ًا لكل لبن ��اين خمل� ��ص مهنئ ًا لبن ��ان بهذه
الذكريات الغالية.
�أم ��ا وزي��ر الإع�لام ط��ارق مرتي فاعت�ب�ر �أن
املعر� ��ض ي�سه ��م يف حف ��ظ ذاكرتن ��ا الوطنية من
خ�ل�ال عد�س ��ات امل�صوري ��ن الذين التقط ��وا هذه

ال�ص ��ور بالإ�ضافة �إىل عي ��ون النا�س ممن حفظوا
م ��ا ر�أوا ما يتحقق ب�أم العني يف ذلك اليوم مت�أم ًال
ب� ��أن يكون املعر�ض بداية لعم ��ل �أكرث �شمولية يبني
الذاك ��رة الوطني ��ة عل ��ى مدامي ��ك ثابت ��ة يف وجه
االحتالل ال�صهيوين عرب ال�شعب الواحد واملقاومة
واجلي�ش م�ؤكد ًا �أن بالإمكان ا�ستعادة هذه الوحدة
لأن �إمكاني ��ات النا�س غري حمدودة فيما �إمكانيات
الدولة حم ��دودة وبدوره ق ��ال مدي ��ر �إذاعة لبنان
الأ�ست���اذ حمم���د ابراهي���م �أن املعر� ��ض �إع ��ادة
بالذاك ��رة �إىل ي ��وم اندحار الع ��دو ال�صهيوين عن
لبنان بفعل ت�آزر اجلي�ش وال�شعب واملقاومة معترب ًا
�أن �إقام ��ة املعر�ض ت�ساه ��م يف بناء ذاكرة املواطن

والت�أكي ��د عل ��ى �أن كل �شعب ي�صم ��م على �أن يكون
حر ًا �أبي ًا �سينت�صر مهما كانت امل�صاعب والعقبات
مذك ��ر ًا ب�أنه "�إذا ال�شع ��ب يوم ًا �أراد احلياة فال بد
�أن ي�ستجي ��ب القدر" فال�شعب احلي ير�سم تاريخه
مبداد من الدم وير�سم م�ستقبله مبداد من احلرب
والثقافة واحل�ضارة.
وهن�أ الأ�ستاذ حمم��د �إبراهيم الت�آزر والتعاون
الذي حتقق لإجناز املعر�ض ليبقي ذاكرة املواطن
حافظة له ��ذا االنت�صار و�أ�سبابه ومنعته متمني ًا �أن
ي�ساهم ال�شعب كله بال�ص ��ور التي التقطها �أفراده
يف املعار�ض املقبلة لتكون ذاكرتنا حية دائم ًا جتاه
هذا اجلزء من تاريخنا الن�ضايل الطويل.

وق ��ال امل�ست�ش��ار الرئا�س��ي للرئي���س حل��ود
الإعالمي رفي��ق �شالال عند �س�ؤاله عن املعر�ض
ب�أنه :حفظ حلدث تاريخي ال ين�سى ع�شناه بتفا�صيله
يومها وت�أتي ال�صور اليوم لتحيي الذاكرة وجتعل ما
ح�صل يف �أذه ��ان كل ال�شباب فاملعر�ض عمل ي�ؤرخ
ملرحل ��ة ،فال�صور ال تتك ��رر لأن الأحداث ال تتكرر،
ه ��ي حية يف الب ��ال ويف قلوبنا لكنه ��ا اليوم مدعاة
للتمييز ب�ي�ن ال�صديق والع ��دو واحلبيب واخل�صم
وب�أن قوة لبنان يف لبنان ولي�ست قوته يف �ضعفه.
يبق ��ى �أن نق ��ول �أن املعر� ��ض حدث تاريخ ��ي ي�ؤرخ
بال�صور حلدث تاريخ ��ي يثبت ب�أن لبنان �سيواجه
كل اعتداء على �سيادته وكرامته.
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هدية �صيدا يف عيد التحرير تكرمي �شريك ال�صمود وديع ال�صايف

تقديرا من ال�شبكة املدر�سية لفنه امللتزم ق�ضايا الوطن ..والبيئة

بهية احلريري� :صوت قاوم العدو مع الأبطال املقاومني جندّد معه �إمياننا بلبنان
هدية عا�صمة اجلنوب �صيدا للجنوبيني يف عيد التحرير تكرمي فنان كان �شريكا يف دعم �صمودهم بفنه امللتزم ق�ضايا الوطن ،وابداعه
الذي ال ين�ضب ،فنان لبنان الكبري وديع ال�صايف �صاحب " اهلل معك يا بيت �صامد باجلنوب " وغريها من الروائع التي �صدح �صوته
بها للوطن واالن�سان فيه..
برعاي ��ة رئي�سة جلن ��ة الرتبي ��ة والثقاف ��ة النيابية
النائ ��ب بهية احلري ��ري كرمت ال�شبك ��ة املدر�سية
ل�صيدا واجل ��وار الفنان ال�ص ��ايف تقديرا مل�سريته
الفنية ولعطائه الوطني وو�صيته الغنائية للأجيال
اللبناني ��ة باحلف ��اظ عل ��ى البيئة يف لبن ��ان والتي
ع�ب�ر عنها يف عمل ��ه الفني " و�صيتك ��م بيئتكم"..
وي�أتي هذا التكرمي الذي اختارت ال�شبكة ان يكون
عنوانه " يا جدّي لبن ��ان" وهو نف�سه مطلع اغنيته
ع ��ن البيئة..ي�أتي تتويج ��ا لأن�شط ��ة ال�شبكة للعام
الدرا�س ��ي املنته ��ي والت ��ي �شكلت البيئ ��ة حمورها
الأ�سا�سي.
وح�ضر االحتفال ال ��ذي اقيم يف قاعة ثانوية رفيق
احلري ��ري يف �صي ��دا  :حماف ��ظ اجلن ��وب نق ��وال
بو�ضاه ��ر ،ممث ��ل النائ ��ب عل ��ي ع�س�ي�ران نان�سي
ع�س�ي�ران ،النائ ��ب ال�ساب ��ق ج ��ورج جن ��م ،ممثل
املط ��ران ايلي ح ��داد الأب �سليم ��ان وهبي ،ممثل
رئي�س بلدية �صيدا املهند�س حممد ال�سعودي ع�ضو
املجل� ��س البلدي عرب كل�ش ،ممثل نقابة املحررين
نائب رئي�س النقابة والنقيب بالوكالة �سعيد نا�صر
الدي ��ن ،ممثل نقاب ��ة الفنان�ي�ن املحرتفني ع�صام
احلاج �شحادة ،من�سق عام تيار امل�ستقبل يف جنوب
لبن ��ان الدكت ��ور نا�صر حم ��ود ،قائ ��د �سرية درك
�صي ��ددا العميد ف ��ادي �سلمان� ،آم ��ر ف�صيلة درك
�صيدا الرائ ��د �سامي عثمان ،رئي�س غرفة التجارة
وال�صناع ��ة والزراع ��ة يف �صي ��دا واجلنوب حممد
الزع�ت�ري ،رئي�س جمعية جتار �صي ��دا و�ضواحيها
عل ��ي ال�شري ��ف ،مدير كلي ��ة االع�ل�ام والتوثيق يف
اجلامع ��ة اللبناني ��ة الدكت ��ور م�صطف ��ى متبويل،
رئي� ��س جمعي ��ة املقا�ص ��د اخلريي ��ة اال�سالمية يف
�صي ��دا املهند� ��س ه�ل�ال قرب�صلي ،ممث ��ل قن�صل
لبنان يف بو�سط ��ن ابراهيم حنا و�سام حنا ،رئي�س
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حلق ��ة التنمي ��ة واحل ��وار امي ��ل ا�سكن ��در ،رئي�سة
منطق ��ة اجلن ��وب الرتبوي ��ة �سمية حنين ��ة ،وعدد
م ��ن ر�ؤ�ساء بلدي ��ات وخماتري وفاعلي ��ات املنطقة
الرتبوية والأهلية واالجتماعية وال�شبابية ،ومدراء
مدار�س ال�شبكة وح�شد من املدعوين.

بواب
افتتاح ��ا بكلمة م ��ن من�سق عام ال�شبك ��ة املدر�سية
نبيل بواب الذي قال ..و�أفتح �ستارة التكرمي و�أطل
با�س ��م ال�شبكة املدر�سي ��ة ل�صيدا واجل ��وار و�ألقي
حتية امل�ساء ،م�ساء اخلري لكم يا كل الأحبة ،م�ساء
اخل�ي�ر وامل ��وال الودي ��ع ال�ص ��ايف ،م�س ��اء التكرمي
املمتل ��ئ بالإح�سا� ��س وامل�شاعر النبيل ��ة احلا�ضرة
بح�ضوركم ،م�ساء الوفاء من �صيدا ،مدينة احلياة
تعك�س �ص ��ورة لبنان ،م�ساء راعي ��ة املهرجان بهية
الأرجوان ،تر�س ��ل �أ�شعة القيم م ��ن مدر�سة القيم
ثانوي ��ة ال�شهيد رفيق احلريري ،تر�سلها على مدى
الأب�ص ��ار وت�سج ��ل عل ��ى �صفح ��ات منابرها ،هذه

رجاالت ��ك يا وطن ��ي ت�صدح وت ��روي ،حكايا القلب
لزه ��ور البنف�س ��ج ل�شمو� ��س ال�صباح ..ل ��ن يطول
االنتظار ملن القمر يعرب الآن ملن نفتح �أبواب القلب
واملدينة ،ملن تر� ��ش �صيدون ماء الزهر والأقحوان
والبيل�س ��ان ،ملن يعلو الت�صفيق م ��ن �صيدا �إىل كل
لبن ��ان ،حلظات ويط ��ل ال�صايف من �أع ��ايل الأرز
وتطل العيون �صوب من نحب ونكرم..

و�شاح العلم اللبناين
وم ��ن عل ��ى م�سرح �شم ��خ يف خلفيت ��ه جم�سم كبري
لقلع ��ة بعلب ��ك واىل جانب ��ه جم�س ��م لأرزة لبنان،
وعل ��ى وقع �أغنية"طلوا حبابن ��ا طلوا" �أطل الفنان
الكبري وديع ال�صايف عل ��ى املحتفني به ،حيث �أدى
الأغني ��ة ال�شه�ي�رة مب�شاركة تالمذة م ��ن مدار�س
ال�شبك ��ة لوح ��وا بباق ��ات م ��ن الزه ��ور ي�شاركه ��م
اجلمه ��ور وقوف ��ا غن ��ا ًء وت�صفيق ��ا ،ث ��م تقدم ��ت
النائ ��ب احلريري لرتح ��ب بالفنان الكب�ي�ر ب�إ�سم
�صيدا،وتقلده ب�إ�سمها و�شاح الوطن والقيم ممثال

بو�شاح العلم اللبناين..
ثم ع ��زف الن�شي ��د الوطني اللبناين ،ق ��دم بعدها
تالمذة مدار� ��س ال�شبكة مب�شاركة الفنان ال�صايف
م�شهدي ��ة غنائي ��ة تعبريي ��ة بعن ��وان " و�صيتك ��م
بيئتكم" وهي الأغنية التي غناها ال�صايف وجت�سد
ن�صيح ��ة من اجل ��د للأحف ��اد ب�ض ��رورة احلفاظ
على البيئةوه ��ي من ر�ؤية ومو�سيق ��ى :وجدي �شيا
وكلم ��ات� :سليم حم ��ادة ويق ��ول مطلعها:و�صيتكم
بيئتكم م ��ن الولد للولد /و�صيتك ��م بيئتكم يا �أهل
البل ��د  /وانتو يا �أوالدي انتو يا �أحفادي  /م�ستقبل
هالبلد /يا جدي لبنان خبرّ نا يا جدي لبنان � /شو
بدنا نعمل يا جدي ،تا يبقى لبنان تا يحال لبنان /
تنحافظ يا جدي عا بيئة لبنان وجبال لبنان.

احلريري
بعد ذلك راف ��ق التالمذة املحتفى ب ��ه �إىل مقاعد
احل�ضور حيث جرى عر�ض فيلم خا�ص يحكي عن
م�سريته الفنية والوطنية مدعما ب�أغنياته ومقاطع
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م ��ن اعماله امل�سرحي ��ة والفنية ..ث ��م �ألقت راعية
احلف ��ل النائ ��ب بهي ��ة احلري ��ري كلم ��ة باملنا�سبة
فقال ��ت� :إ ّن ��ه يو ٌم مب ��ارك ..ي ��و ٌم عظي ��م ..عملنا
ل ��ه �سن�ي�ن طويل ��ة ..وذقنا م ��ن �أجله م� � ّر الأيام..
ووقفن ��ا مع �أهلن ��ا يف جن ��وب لبنان قلب� � ًا واحد ًا..
وي ��د ًا واح ��دة ..وانغر�سن ��ا يف �أر�ضن ��ا كاجلب ��ال
العالي ��ة ..كان يربطن ��ا بوطنن ��ا احلبيب نعمة اهلل
يف �ص ��وت حبيبنا الكبري ودي ��ع ال�صايف ..يوم كان
وم�شجع ًا وحم ّيي ًا ،حني كان ينادي
ينادينا م� ��ؤازر ًا
ّ
 :اهلل مع ��ك ي ��ا بي ��ت �صام ��د يف اجلن ��وب ..كانت
حب ��ال �صوت ��ه ال ّنقي ��ة ت�ش� � ّد و�صالنا م ��ع �أهلنا يف
الوط ��ن ال�صغري ..وم ��ع �أهلنا يف الع ��امل الكبري..
يومه ��ا عرفنا ماذا تعني احلب ��ال ال�صوتية ..لأ ّنها
وتلم ال�شم ��ل ..وجتمع الأحباب..
تق ّرب البعي ��دّ ..
وتعي ��د للقيم رونقه ��ا و�أه ّميته ��ا ..غ ّن ��ى لبنان..
رابط ًا �شمال ��ه بجنوبه ..وجبل ��ه ب�ساحله ..والأهل
ب�أبنائه ��م ..واجلار باجلار ،ملّنا ف ��رد ًا فرد ًا وقري ًة
قري ��ة ومدين ًة مدينة ،ومل تكن حبال ذلك ال�صوت
ال�شّ جي تتو ّقف عند حدود الوطن ،بل بلغت �أعماق
نفو�سن ��ا يف ك ّل م ��كان م ��ن ه ��ذا الع ��امل ..فنادى
حب
اجلميع بالع ��ودة �إىل الوطن ..وع ّل ��م اجلميع ّ
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الوطن ..وجع ��ل من لبنان واللبنانيني بيئ ًة للأخ ّوة
توحدن ��ا يف �صوته ..وتذ ّوقنا
واملحبة وال�صّ داقةّ ..
ّ
حم ّبت ��ه ووف ��اءه ..يف داخ ��ل كل واح ��دٍ م ّن ��ا ،وديع
ال�ص ��ايف �أينم ��ا كان يف لبنان �أو يف دني ��ا الإنت�شار
القريب �أو البعيد..
وا�ضاف ��ت :و�أن ت�ست�ضيف ��ه �صي ��دا يف ه ��ذا الي ��وم
الوطن ��ي الكب�ي�ر ..ويف ذك ��رى حتري ��ر الأر� ��ض
والإن�س ��ان ..ي ��وم ا�ستح ��ق اللبناني ��ون وطنهم بك ّل
ع ��ز ٍة و�إب ��اء ،فهذا �أقل م ��ا ميكن �أن نق ّدم ��ه لأهلنا

يف اجلن ��وب ..الذي ��ن ج�سّ دوا الوح ��دة الوطنية يف
�أبه ��ى �صورها ..يف مواجهة العدو الإ�سرائيلي الذي
احت ��ل �أر�ضن ��ا ..ود ّم ��ر مدنن ��ا ..وارتك ��ب املجازر
بح ��قّ �أهلنا ..ففت ��ك وقتل ظن ًا منه ب�أ ّن ��ه قاد ٌر على
اقتالعنا من جذورن ��ا و�إرهابنا ،فكان �أن اق ُت ِلع من
وح ّررت مدنن ��ا وقرانا ..وا�ستعاد
�أر�ضن ��ا الط ّيبةُ ..
اجلنوب لبنانيته ..وا�ستعاد لبنان جنوبه ..لقد كان
�صوت وديع ال�صايف �صدّاح ًا فتّاك ًا ..قاوم العدو مع
الأبطال املقاومني ،نلتقيه اليوم لنجدّد معه �إمياننا

بلبنان ،لبن ��ان الذي �أن�شده  :لبن ��ان يا قطعة �سما،
لرتتف ��ع الأر�ض وم ��ا عليها �إىل مرتب ��ة املقدّ�سات..
هك ��ذا ت�صان الأوطان ..وهكذا يك ��ون الغناء� ..إ ّننا
�أ ّيها ال�ضيف الكبري جنتمع يف �صوتك لن�صري �أغني ًة
ون�شيد ًا للحرية والوطنية واملحبة والأمان..
وكانت لوحات فلوكلورية راق�صة من تراث الفنان
ال�صايف قدمها تالمذة مدار�س ال�شبكة من تدريب
�ألبين ��ا يقط�ي�ن وابته ��اج ال�س ��ن .وق ��دم ع ��دد من
التالم ��ذة باقة ورد اىل املحتفى ب ��ه ،قبل �أن يغني

املطرب ال�صي ��داوي ال�شاب حمم ��د عبا�س �أغنية
"عندك بحرية يا ري�س".
كما غنى جنل الفن ��ان ال�صايف "�أنطوان" �أغنيات
حيا بها والده مبنا�سبة تكرميه.
و�ألق ��ى ال�صايف الإبن كلمة �شك ��ر فيها ب�إ�سم والده
منظم ��ي احلف ��ل ،وخ�ص�ص بال�شك ��ر النائب بهية
احلري ��ري وال�شبك ��ة املدر�سية واحل�ض ��ور ،وقال:
ه ��ذه الدار لي�ست غريبة علين ��ا ولي�س غريبا علينا
ه ��ذه املحبة وه ��ذه القل ��وب املفتوح ��ة ..رحم اهلل

الذي بنى وع ّمر وعرفنا بكم الرئي�س ال�شهيد رفيق
احلريري ،وحفظ اهلل لنا ال�سيدة بهية احلريري.
ث ��م قدمت احلريري درعا تكرميي ��ا ب�إ�سم ال�شبكة
اىل املحتف ��ى ب ��ه ال ��ذي ادى بع�ض ��ا م ��ن �أغنياته
ال�شه�ي�رة التي حف ��رت عميقا يف ذاك ��رة ووجدان
الأجيال.

املحتفى به يف �سطور
ول ��د الفنان ودي ��ع ال�صايف وا�سم ��ه احلقيقي وديع
فرن�سي�س ،يف الأول م ��ن يناير عام  1921يف قرية
نيحا ال�ش ��وف وهو االبن الث ��اين يف ترتيب العائلة
املكون ��ة من ثم ��اين �أوالد كان وال ��ده ب�شارة يو�سف
جربائي ��ل فرن�سي�س ،رقي ��ب يف ال ��درك اللبناين.
وامللح ��ن اللبناين ،وعمالق
وديع ال�صايف املطرب ّ
م ��ن عمالقه الطرب يف لبنان والعامل العربي ،كان
له ال ��دور الرائد برت�سي ��خ قواعد الغن ��اء اللبناين
وفنه ،ويف ن�شر الأغني ��ة اللبنانية يف �أكرث من بلد.
�أ�صبح مدر�سة يف الغن ��اء والتلحني ،لي�س يف لبنان
فقط ،بل يف الع ��امل العربي � ً
أي�ض ��ا .واقرتن ا�سمه
بلبنان ،وبجباله التي مل يقارعها �سوى �صوته الذي
�ص ّور �شموخها وعنفوانها.
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ت�شارك ووفد ن�سائي لبناين و ُت ّك َرم ك�شخ�صية ن�سائية عربية

احلريري ت�صل �إىل قطر ع�شية �إفتتاح
امللتقى الدويل الثاين ل�سيدات الأعمال

بكلم ��ات لنائ ��ب رئي�س ال ��وزراء القط ��ري ورئي�س
ديوان �صاحب ال�سمو امري البالد الأ�ستاذ عبد اهلل
بن حمد العطية ،وللنائ ��ب بهية احلريري والأمني
الع ��ام للتخطيط التنموي والتوقع ��ات االقت�صادية
يف قطر الدكت ��ور ابراهيم ابراهي ��م ،كما يتحدث
كل م ��ن عائ�شة الفردان ورائد �شهيب ب�إ�سم اجلهة
املنظمة .و�سيك ��ون للحريري عل ��ى هام�ش امللتقى
لقاءات مع عدد من امل�س�ؤولني القطريني.
وت�أتي ه ��ذه امل�شاركة اللبناني ��ة النوعية يف امللتقى

و�صلت رئي�سة جلنة الرتبية والثقافة النيابية النائب
بهية احلريري اىل الدوحة على منت طائرة خا�صة
للم�شارك ��ة على ر�أ�س وفد ن�سائ ��ي كبري ميثل لبنان
يف ملتق ��ى قطر ال ��دويل الثاين ل�سي ��دات الأعمال
ال ��ذي ت�ست�ضيفه العا�صمة القطري ��ة والذي ينعقد
حت ��ت الرعاية الكرمي ��ة ل�صاحبة ال�سم ��و ال�شيخة
موزا بن ��ت نا�ص ��ر ،رئي� ��س جمل� ��س �إدارة م�ؤ�س�سة
قط ��ر للرتبي ��ة والعلوم وتنمية املجتم ��ع حتت �شعار
"ب�إ�شراك املر�أة :التحديات ت�صنع فر�ص ًا" ويتخلله
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تك ��رمي عدد م ��ن ال�شخ�صيات الن�سائي ��ة القطرية
والعربي ��ة مم ��ن كان له ��ن اجن ��ازات وعط ��اءات
ت�سته ��دف تعزي ��ز دور امل ��ر�أة ويف طليعتهن النائب
احلري ��ري .وتنظم امللتقى ال ��ذي ينعقد على مدى
يومني يف فن ��دق الريتز كارلت ��ون  -الدوحة رابطة
�سي ��دات الأعمال القطريات بالإ�ش�ت�راك والتعاون
مع �شرك ��ة �إنرت�أكتف بزن�س نت ��ورك ( ،)IBNوهو
ملتق ��ى اقت�صادي عامل ��ي يجمع نخبة م ��ن �سيدات
الأعم ��ال من قطر والعامل العرب ��ي والعامل ملناق�شة

عل ��ى خلفية العالق ��ات املميزة القائم ��ة بني لبنان
ودول ��ة قط ��ر ،وال ��دور ال ��ذي بات ��ت تلعب ��ه امل ��ر�أة
اللبناني ��ة يف �شتى املجاالت.حيث ي�ب�رز دور املر�أة
ب�ش ��كل يتزاي ��د يف �إنها� ��ض املجتم ��ع ويف حتقي ��ق
التنمي ��ة امل�ستدامة التي ه ��ي هدف دولة قطر منذ
�سنوات ع ��دة .وي�ستقط ��ب امللتقى اي�ض ��ا م�شاركة
عربي ��ة ودولي ��ة وا�سعة تعك�س تقدي ��ر اجلهود التي
تبذلها املر�أة القطرية والإجنازات التي حتققها.
ويتناول امللتق ��ى عدد ًا من الق�ضاي ��ا االقت�صادية

واال�ستثماري ��ة املتعلق ��ة ب ��دور امل ��ر�أة يف جم ��ال
الأعم ��ال واال�ستثم ��ار والتحدي ��ات الت ��ي تواج ��ه
االقت�ص ��اد العامل ��ي ودور �سي ��دات الأعم ��ال يف
الت�صدي لهذه التحديات ،ومن �أبرز املحاور التي
يتناولها امللتقى "القي ��ادة لدى الن�ساء واملجاالت
الت ��ي يتفوق ��ن فيها على الرج ��ال ،ق�ص�ص جناح
عن �سيدات �أعمال بارزات ،دور �سيدات الأعمال
و�أدا�ؤه ��ن يف منطق ��ة اخللي ��ج ملواجه ��ة الثقاف ��ة
والتقاليد".

عدد من الق�ضايا االقت�صادية والإ�ستثمارية.
وكان يف ا�ستقبال احلريري يف مطار الدوحة �سفري
لبنان يف قطر ح�سن �سعد وال�سيدة عائ�شة الفردان
نائب رئي�س جمل� ��س �إدارة رابطة �سيدات الأعمال
القطريات ممثلة رئي�س ��ة الرابطة �سعادة ال�شيخة
العن ��ود بنت خليف ��ة ب ��ن حم ��د �آل ثاين،والرئي�س
التنفي ��ذي ل�شرك ��ة �إنرت�أكتف بزن�س نت ��ورك رائد
�شهيب.
هذا ويفتتح امللتقى عند التا�سعة من �صباح الثالثاء
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زارت متحف الفن اال�سالمي وال�سفارة اللبنانية وقناة اجلزيرة

بهية احلريري يف ختام زيارتها للدوحة:

حتية لقطر و�أمريها على هذه النقلة النوعية على درب العاملية

عادت النائب بهية احلريري بعد ظهر الأربعاء
اىل لبن ��ان عل ��ى م�ت�ن طائ ��رة خا�ص ��ة قادمة
م ��ن الدوحة ،خمتتم ��ة بذلك زي ��ارة للعا�صمة
القطري ��ة ا�ستمرت يوم�ي�ن �شاركت خاللها يف
افتت ��اح "ملتق ��ى قطر الدويل الث ��اين ل�سيدات
الأعمال" ،الذي نظمته رابطة �سيدات الأعمال
القطري ��ات ،بالتعاون م ��ع م�ؤ�س�س ��ة �إنرت�أكتف
بزن� ��س نت ��ورك ،يف فن ��دق الريت ��ز كارلتون –
الدوحة حتت �شعار "ب�إ�شراك املر�أة :التحديات
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ت�صن ��ع فر�ص� � ًا" ،حيث مت تكرميه ��ا يف امللتقى
ك�شخ�صي ��ة ن�سائية عربية رائدة ،لها اجنازات
وعطاءات يف جمال تعزيزَ دور املر�أة.
وقبي ��ل مغادرته ��ا الدوح ��ة زارت النائ ��ب
احلريري يرافقها وف ��د من م�ؤ�س�سة احلريري
للتنمي ��ة الب�شري ��ة امل�ستدام ��ة مق ��ر ال�سف ��ارة
اللبناني ��ة يف الدوحة حي ��ث كان يف ا�ستقبالها
ال�سفري اللبن ��اين ح�سن �سعد ..وجالت برفقته
يف ارجاء ال�سفارة والتقت موظفيها وعددا من

�أفراد اجلالية اللبنانية.
ثم زارت احلريري برفقة ال�سفري �سعد متحف
الفن اال�سالمي يف الدوحة وجالت على اجنحته
واطلعت من القيمني عليه على ما يت�ضمنه من
حتف وخمطوطات وجم�سمات وقطع نادرة من
التاريخ العربي واال�سالمي.
ودون ��ت احلري ��ري يف �سج ��ل املتح ��ف كلم ��ة
قال ��ت فيها :لقد ت�شرفت بزي ��ارة متحف الفن
اال�سالم ��ي وزرت �أجنحته املوجودة عن العامل

اال�سالم ��ي منذ بدايته وهو يظهر الوجه الآخر
واملي ��زات الت ��ي طبع ��ت الع�ص ��ور اال�سالمي ��ة
ب�أبعاده ��ا اجلغرافي ��ة وبتنوعها الفن ��ي .ولقد
�سع ��دت كث�ي�را بت�صميم املعار� ��ض التي تعطي
�ص ��ورة حقيقية للتن ��وع والتفاعل ب�ي�ن حقبات
املرحل ��ة اال�سالمي ��ة جم�س ��دة باملخطوط ��ات
واحلرفي ��ات عل ��ى درج ��ة عالية م ��ن العر�ض
وا�ستخدام التقنيات احلديثة يف العر�ض .وانني
�أفتخر ب�أن يكون يف عاملنا العربي مقاربة عاملية

ب�أح ��دث العرو� ��ض والتقنيات وه ��ي معرو�ضة
بر�س ��م الأجيال القادمة وال ��زوار .وفقكم اهلل
و�سدد خطاكم ،وحتية اىل �صاحب ال�سمو �أمري
الب�ل�اد املفدى على هذه النقل ��ة النوعية لقطر
على درب العاملية.
وكانت احلريري زارت مقر تلفزيون اجلزيرة
يف الدوحة وجالت برفق ��ة القيمني عليه داخل
ا�ستديوهات املحطة وال �سيما اجلزيرة العربية
واجلزيرة االنكليزية.

والتق ��ت احلريري عددا من م�س� ��ؤويل املحطة
واالعالمي�ي�ن والتقني�ي�ن العامل�ي�ن فيه ��ا ،كما
زارت متح ��ف الت ��ذكارات اخلا� ��ص مبرا�سلي
اجلزي ��رة و�شهدائه ��ا ،مبدي ��ة تقديره ��ا مل ��ا
حققته ه ��ذه املحطة من انت�شار على امل�ستويني
العرب ��ي والعاملي مرتك ��زة اىل ر�صيد كبري من
امل�صداقية واملو�ضوعية والأمانة ال�صحفية يف
نقل اخلرب وتغطية الأحداث من حولنا.
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ل�سماحة ال�سيد ح�سن ها�شم مبنا�سبة "عيد املقاومة" والتحرير
حوار :ليال بديع ها�شم

�إرتق���ت �صي���دا املجل���ة �أن تنفرد ب�صفحاته���ا البي�ضاء ملواكبة هذا احلدث التاريخ���ي العظيم ...يوم العزة والكرام���ة للبنان من خالل �إجراء
احلوارات املفتوحة ...مع �شخ�صيات دينية ...و�إجتماعية..وفعاليات �سيا�سية ...للوقوف على �آرائهم النرية..
لطرح م�ضمون هذا الن�صر من كافة النواحي وفق �آرائهم وتطلعاتهم املرحلية وامل�ستقبلية.
و�سب���ل دعم���ه وحمايت���ه من االعت���داءات الإ�سرائيلية م���ن كل النواحي ،الثقافية والعقائدي���ة والفكرية واملنهجية الت���ي يعتمدها العدو من
خالل التخطيط الإ�سرتاتيجي البعيد املدى.
والإعتداءات املتكررة بعدة �أ�شكال و�ألوان �سيا�سية وع�سكرية و�أمنية للق�ضاء على نهج هذه الأمة العريقة بعروبتها و�إ�سالمها.
الت���ي ت�ؤكده���ا م�سلم���ات التاريخ ب�أن الأمة العربية والإ�سالمية �أمة م�ؤمنة باهلل والكت���ب ال�سماوية التي �أنزلها اهلل على كل امل�ؤمنني لعبادة
�إله واحد� .أمه مت�ساحمة ...عريقة برتاثها وتقاليدها العربية ال�سمحاء الأ�صيلة.
فكان لنا لقاء مع �سماحة ال�سيد ح�سن ها�شم �إمام م�سجد يف حارة �صيدا.
• مبنا�سب���ة عي���د املقاوم���ة والتحري���ر ماذا
يقول ال�سيد ح�سن طالل ها�شم؟
�إعترب ال�سيد ح�سن �أن عي ��د املقاومة والتحرير رمزاً
وطني� � ًا عام ًا لأنه فيه حت ��ررت الأر�ض وحترر الوطن
بف�ض ��ل �سواع ��د املجاهدي ��ن املثابري ��ن واملواطن�ي�ن
وال�شع ��ب ال ��ذي حمى املقاومة ووق ��ف �إىل جانبها يف
�شتى امليادين �إميان ًا باهلل والق�ضية والوطن.
ويج ��ب �أن ال نن�سى يف هذه املنا�سب ��ة اجلليلة �أن عيد
املقاومة هو عيد ال�شرف ��اء والأطهار والأحرار الذين
بذل ��وا الغ ��ايل والنفي� ��س يف �سبي ��ل حتري ��ر الأر� ��ض
ومواجهة �أعتى عدو على �سطح الب�شرية والأر�ض� .أال
وهو العدو الإ�سرائيلي ومن خلفه ال�صهيونية العاملية
امل�س�ؤولة ع ��ن كل امل�آ�سي التي �أ�صاب ��ت الأمة العربية
والإ�سالمية.
و�ش ��دد ال�سيد يف كلمته من خ�ل�ال احلوار �أن الإميان
ب ��اهلل يزيل اخل ��وف ويق ��وي العزمية ويغم ��ر القلوب
فرحة مبالقاة اهلل واخت�صار الطريق �إىل اجلنة.
وكم ��ا هو مع ��روف �أن قوة الطغاة تلتق ��ي يف منهجية
واحدة وعقيدة واحدة �شر�سة تختلف معنا باملبادىء
الإ�سالمية والأخالق لأن الدين الإ�سالمي دين ت�سامح
وحمبة و�سالم و�إميان باهلل ور�سوله و�آل بيته.
�إمي ��ان مطل ��ق ت�ؤم ��ن ب ��ه كل ال�شع ��وب العربي ��ة
والإ�سالمية.
ف ��كان عيد املقاوم ��ة والتحري ��ر انت�ص ��ار احلق على
الباط ��ل وانت�صار اخل�ي�ر على ال�ش ��ر وميكننا اعتبار
�أن عيد املقاومة والن�صر �إعالء كلمة اهلل كلمة احلق
العليا يف ال�سماء والأر�ض.
لأن ال�شيط ��ان ال ميكنه باملطل ��ق االنت�صار على كلمة
احلق ال يف الدنيا وال يف الآخرة.
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�إذا ف� ��إن اندح ��ار الع ��دو الإ�سرائيل ��ي مهزوم� � ًا م ��ن
اجلن ��وب خري دلي ��ل عل ��ى �أن العزمي ��ة والإميان هي
الأق ��وى وال�س�ل�اح الأم�ضى يف حتقي ��ق الن�صر و�إنني
�أعترب هذا العيد من �أعظم الأعياد.
وم ��ن واجبنا املقد�س �أن ن ��زرع يف نفو�س كل امل�ؤمنني
الإمي ��ان و�أجمل املعاين ال�صادقة املعربة لأن �صاحب
احل ��ق مهما طال الزمن البد �أن ي�سرتد حقه ب�سواعد
املجاهدين وامل�ؤمنني واملنا�ضلني.
وعلين ��ا يف هذه املنا�سب ��ة اجلليلة �أن ندعو اجلميع يف
لبن ��ان �إىل الت�ضام ��ن الداخلي وحتري ��ر النفو�س من
الأحق ��اد مل�صلحة الت�ضامن والأخ ��وة واملحبة داخلي ًا
ملواجهة كل التحديات اخلارجية.
وحتري ��ر النفو�س ال يكون �إال بالإلفة واملحبة واالحتاد
لأن توحيد ال�صف واملوقف اعتربه اعظم عيد.
فطاملا نحن منق�سم�ي�ن على �أنف�سنا حتت �أي راية لن
يكون هن ��اك عيد موح ��د وطني لأن كلم ��ة احلق هي
الكلمة اجلامعة لكل �أبناء لبنان.
وخا�ص ��ة �أن الدين الإ�سالمي مل يك ��ن يوم ًا يف تاريخ
الأم ��ة يدعو �إىل القتل ب ��ل هو دي ��ن الت�سامح واملودة
والوئام.
وبالرغ ��م من �أن تعر�ض الإ�س�ل�ام يف بع�ض الظروف
العت ��داءات م ��ن قبل �آخرين ف ��كان ال ��رد دفاع ًا عن
الدي ��ن واحلق وال ميك ��ن ت�سجيله يف خان ��ة االعتداء
على الآخرين.
• ماذا يعني اجلهاد يف الإ�سالم؟
الإ�سالم هو عقيدة وجهاد وقتال يف �سبيل اهلل و�إعالء
كلمة اهلل....
وحتقي ��ق �أه ��داف الدي ��ن وتر�سي ��خ قواع ��د الإ�سالم

ومتتينها يف اجلزي ��رة العربية وكان البد من ت�أ�سي�س
جي� ��ش �إ�سالم ��ي قوي م�ؤم ��ن تبقى �أهداف ��ه وا�ضحة
ي�ؤمتر ب�أوامر �صارمة ال ترد وال ا�ست�سالم فيها بحيث
�أنه ي� ��ؤدي واجبه املقد�س يف ن�شر الر�سالة الإ�سالمية
وو�صول ��ه �إىل جمي ��ع النا� ��س كم ��ا ق ��ال اهلل يف كتابه
الكرمي.
ه ��و اهلل ال ��ذي �أر�سل ر�سول ��ه باله ��دى ،امل�ؤمتن على
الدين دين احلق ليظهره على الدين كله.
�إظهار هذا الدي ��ن �إظهار �صحيح و�سليم بعد الدعوة
باحل�سن ��ى وبعد �إلق ��اء احلجج والرباه�ي�ن ي�أتي دور
اجلهاد هو عزة الإ�سالم.
علي �أمري امل�ؤمنني عليه ال�سالم..
اجلهاد كما قالّ :
اجله ��اد باب م ��ن �أب ��واب اجلنة فتح ��ه اهلل ليخل�ص
�أوليائه ال�صاحلني �إن مل يكن هناك بالأمة الإ�سالمية
من يقاتل ويجاهد يف �سبيل اهلل....
حكم� � ًا �أعداء الأمة �سيت�ضامنون ويتكاتفون ويتحدون
�ضد الأمة الإ�سالمية والعربية
�إن اجله ��اد واجب مقد�س و�أمر �إله ��ي و�أمر منزل يف
كتابه احلكيم لأن اجلهاد له �أربع جواب..
 �إعالء كلمة اهلل �إلقاء الرعب يف قلوب الأعداء لكي ال يطمعوا يوم ًا �أن يقاتلوا امل�سلمني اجلهاد باب العزة والكرامة للم�سلمنيفاجله ��اد دف ��اع ال �إعت ��داء فهو ع ��زة الإ�س�ل�ام ومن
خالله ي�ستقر الدين.
• ما هو الو�ضع احلايل يف لبنان؟
الو�ضع الراهن يف لبنان م�أ�ساوي من ناحية اجتماعية
لأن هن ��اك طبقتني طبقة فقرية وطبقة غنية ال مكان

نبذة عن ال�سيد ح�سن ها�شم
ال�سيد ح�سن ها�شم تولد  1978مت�أهل وله ولدان طالل وفاطمة تلقى
علوم ��ه الفقهية يف حوزة ال�سي ��د حممد مهدي �شم� ��س الدين ومعهد
ال�شهيد الأول للدرا�سات الإ�سالمية يف بريوت.
تتلمذ على �أيدي ال�شيخ عبد الأمري �شم�س الدين وال�شيخ حممد كاظم
عياد ابن ال�شيخ اجلليل العالمة مقتدى ع ّياد.
هذه املدر�سة واحلوزة اجلليلة علمته �أ�س�س العلم واملعرفة والفقه عن
حقيقة عمق الدين الإ�سالم ��ي وتوجهاته النقية لأن الدين �أ�سا�س كل
�شيء يف الدنيا و�صلة الو�صل الدائمة مع اهلل �سبحانه وتعاىل.
« كالأم ��ر باملع ��روف والنهي عن املنك ��ر وتعريف النا� ��س على �أ�صول
دينه ��م الإ�سالمي كالتوحيد والنب ��وءة والإميان والعدل ،عقائد �أ�س�س
الإ�س�ل�ام» وه ��ذه احل ��وزة الفقهية اجلليل ��ة فيها كل العل ��وم واملعرفة
لأن الق ��ر�آن الك ��رمي يح ��وي مب�ضمون ��ه جمي ��ع العل ��وم والإر�ش ��ادات
والتوجيه ��ات الإميانية باهلل ور�سوله ملعرفة احلق من الباطل ليقتدي
النا� ��س مب�ضمون القر�آن الكرمي املنزل من اهلل �سبحانه وتعاىل وعلى
كل م�ؤمن �أن يقتدي بالقر�آن الكرمي يف م�سرية حياته اليومية.
يف اخلت ��ام� :إن �سماحة ال�سيد ح�سن ط�ل�ال ها�شم يقوم بدور �إ�ضايف
ب�صفت ��ه كرجل دين و�إم ��ام م�سجد الإمام ال�ص ��ادق عليه ال�سالم يف
ح ��ارة �صيدا ،اىل جانب �سماحة العالم ��ة املفتي ال�شيخ عبد احل�سني
العب ��داهلل وامل�شارك ��ة يف �إقام ��ة ال�صل ��وات واملحا�ض ��رات والندوات
الدينية وخا�صة يف �صالة اجلمعة للنظر يف ق�ضايا امل�ؤمنني وامل�صلني
لتوجيهه ��م وار�شاده ��م �إىل الأ�س�س ال�صحيح ��ة الإ�سالمية والإقتداء
به ��ا اىل جان ��ب خدمات اجتماعي ��ة ي�ساهم بها ال�سي ��د ح�سن ها�شم
مل�ساعدة كافة النا�س واملحتاجني ممن يق�صده وبحاجة اىل م�ساعدة
وعون.
سماحة السيد حسن طالل هاشم

لطبقة متو�سطة طاحم ��ة �إىل العي�ش الرغيد بكرامة
�أ�سوة ب�سائر املجتمعات.
و�ش ��دد ال�سيد ح�سن ها�شم يف كلمت ��ه �أنه مهما بلغت
�شدة اخلالف بني بع�ض اللبنانيني ال ميكن �أن ن�سمح
بالقول �أن هناك خالف� � ًا طائفي ُا �أو مذهبي ًا بني �أبناء
الوطن الواحد.
ولن يكون هناك خالف �سني �شيعي كما يحلم البع�ض
ويرتدد يف و�سائل الإعالم وال بني الدروز وال�شيعة وال
بني امل�سلمني وامل�سيحيني لأن لبنان موحد وخري دليل
االخت�ل�اط وت ��زاوج العائ�ل�ات اللبنانية م ��ن بع�ضها
البع�ض رغم اختالف املذاهب والأديان.
و�أن هذا الوطن ال يقوم �إال بت�ضامن جميع �أبنائه كما
قال �سماحة الإمام املغيب الإمام مو�سى ال�صدر:
لبن ��ان وط ��ن نهائي جلمي ��ع �أبنائه لبن ��ان ال يقوم �إال
بجناحيه امل�سيحي وامل�سلم.

�إن الطائفي ��ة يف لبنان نقمة والطوائف نعمة يجب �أن
ن�ستفي ��د من ه ��ذه النعمة املكر�س ��ة يف لبنان حلماية
العي�ش امل�شرتك الإ�سالمي امل�سيحي.
و�شبه يف �سي ��اق حديثه ال�سيد ها�ش ��م �أن لبنان �أ�شبه
ب�سفين ��ة �إذا غرق ��ت نغ ��رق فيه ��ا جميع� � ًا لأن عندها
املركب عندما يغرق ال يفرق بني م�سيحي� ..أو م�سلم.
ويجب �أن نحافظ عل ��ى الإنفتاح القائم بيننا ونحمي
هذا النموذج املميز يف هذا ال�شرق العظيم.
والإبتعاد �إىل �أبعد مدى عن تر�سيخ احلقد والكراهية
يف نفو� ��س البع�ض منا لأن ��ه �سي�ؤثر �سلب ًا على الأجيال
القادم ��ة م�ؤك ��د ًا �أن املحافظ ��ة عل ��ى �أ�صال ��ة العي�ش
امل�ش�ت�رك يعني املحافظ ��ة على الكي ��ان اللبناين و�أن
ال ن�ت�رك �أيادي الغرباء �أن تعب ��ث بنظامنا ال�سيا�سي
واالقت�ص ��ادي والوطن ��ي والت�ضام ��ن هو عن ��وان هذه
املرحلة وكل املراحل حلماية م�ستقبل لبنان.

لأن املقاوم ��ة لي�س ��ت مقاومة لل�شيعة ب ��ل هي مقاومة
جلميع الطوائف والع�ب�رة احلقيقية �أن حترير لبنان
واجلن ��وب والبق ��اع كان انت�ص ��ار ًا ميث ��ل جميع فئات
ال�شعب اللبناين وانت�صار ًا للمقاومة وال�شعب والوطن.
فم ��ن واجبنا املقد�س �أن نقوي وندعم �سالح املقاومة
ال �أن نعمل على نزعه بقرار �أجندة خارجية.
• كلمة �أخرية.
�شك ��ر خا� ��ص لأ�سرة جمل ��ة �صيدا عرب التاري ��خ لدورها
الوطن ��ي القيم الت ��ي ت�سع ��ى دائم ًا �إىل توحي ��د �صفوف
جمي ��ع اللبناني�ي�ن والكلمة من خالل احل ��وارات القيمة
واملفتوحة مع كل اللبنانيني بدون �أبعاد �سيا�سية �أو تفرقة
�أو متييز �أو �إنتماء �إىل فريق �ضد فريق لغاية ما.
هذا �أمر �ضروري ودائم لدعم وحدة ال�صف اللبناين
واملقاومة ملواجهة العدو الإ�سرائيلي يف كل املراحل.
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مبنا�سبة "عيد املقاومة والتحرير" لقاء خا�ص مع مدير تكميلية حارة � -صيدا الر�سمية...

الأ�ستاذ ح�سني اجلبيلي

حوار :غالب بعا�صريي

للقط���اع الرتب���وي يف لبن���ان نكه���ة خا�صة من���ذ زمن بعيد يف ت�أ�سي�س املنه���ج العلمي والرتبوي الق ّيم املعتم���د كمدماك وطني هام �أ�سا�س م���ن �أ�س�س بناء الأجيال
والوط���ن عل���ى املناه���ج الرتبوي���ة ال�سليم���ة وال�صحيحة لرف���ع م�ستوى الإط���ار الرتب���وي والإجتماعي �إىل �أ�سم���ى درجة ..من درج���ات العلم ..والرق���ي والتقدم
والإزدهار .الأمر الذي �أ�سهم ب�إعتبار لبنان منارة العلم و�شعلة احل�ضارة يف ال�شرق الأو�سط والعامل العربي ملا يحمله املنهج الرتبوي من مفاهيم و�أ�س�س يف �شتى
املجاالت العلمية امل�صنفة بالت�صنيف العلمي الأول .مما �أ�سهم هذا الأمر يف �إعتبار اللبناين �أينما ح ّل �ضيفاً مميزاً يف البالد العربية �أو بالد الإنت�شار والإغرتاب
هو املعترب القدوة احل�سنة و�صاحب العلم واملعرفة ميزة متقدمة لبنانية قادرة على الإن�صهار يف كل البالد ومع �سائر املجتمعات العربية والأجنبية.

األستاذ حسني الجبيلي
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• كان �س�ؤالن����ا �إلي����ه ماذا تقول مبنا�سبة عيد
املقاومة والتحرير؟
يف احلقيق ��ة �إن ه ��ذا الي ��وم يعت�ب�ر ي ��وم عظي ��م ،يوم
تاريخ ��ي ،يذكر ب�إنطالق كل عه ��د جديد للمقاومة يوم
االنت�صار.
لأن  25من �أيار منذ  11عام ًا ميثل �إرادة مهمة يف �سبيل
حتقي ��ق كامل الأهداف املن�ش ��ودة لتحرير ما تبقى من
الأرا�ض ��ي اللبناني ��ة �إىل جان ��ب االنت�ص ��ار الأول الذي
حتق ��ق باندحار الع ��دو من لبنان على �أي ��دي املقاومني
ال�شرف ��اء وه ��و تعب�ي�ر �ص ��ارخ �أن ع�ص ��ر الهزائم وىل
وب ��د�أ بزوغ فجر االنت�صار احلقيقي املحقق يف يوم عيد
املقاومة والتحرير.
الذي يحتفل فيه اليوم وخا�صة �أننا نحمل قيم ومبادىء
�سماحة الإمام املغيب الإم ��ام مو�سى ال�صدر فهو �إمام
املقاومة يف لبنان.
و�أكد الأ�ستاذ ح�سني اجلبيلي:
�أن ه ��ذا الي ��وم العظيم هو مبثابة ن�ص ��ر للأمة العربية
والإ�سالمية وهدية خا�صة لل�شعب اللبناين.
هدية قيمة غنية باملعاين وامل�ضمون.
وخا�صة �أن اجلنوبيني لعبوا الدور الهام والأ�سا�سي اىل
جان ��ب �إخوانهم البقاعي�ي�ن وكل ال�شع ��ب اللبناين �أيد
ودعم املقاومة يف حتقيق هذا الن�صر العظيم.
وبوحدتنا وت�ضامننا مع ًا يد ًا واحدة نحمي هذا الن�صر
واملقاومة مدى احلياة لأن الإمام القائد مو�سى ال�صدر
�أك ��د �أن ال كرام ��ة للبن ��ان �إال بوح ��دة وت�ضام ��ن جميع
طوائفه والعي�ش امل�شرتك.
و�شدد الأ�ستاذ ح�سني اجلبيلي يف �سياق حديثه.
�أن ��ه بالرغم م ��ن كل الظ ��روف ال�صعبة الت ��ي مير بها
لبن ��ان واملخاط ��ر املحيطة باملنطق ��ة �سن�ستمر يف دعم
وحت�ص�ي�ن املقاوم ��ة وحمايتها من املخاط ��ر اخلارجية
ب� ��إرادة املجاهدي ��ن املقاوم�ي�ن الذي ��ن حقق ��وا ه ��ذا

االنت�صار بال�سيف والدم.
و�ستبقى اليد على الزناد ملتابعة هذه امل�سرية الن�ضالية
الطويل ��ة لتحري ��ر باق ��ي الأرا�ض ��ي اللبناني ��ة وحترير
فل�سطني والقد�س ال�شريف واجلوالن العربي ال�سوري.
ه ��ذا هو الأمر الأ�سا�سي مهم ��ا غلت الت�ضحيات ومهما
كرثت امل�ؤامرات املحاكة يف الغرف ال�سوداء يف ظلمات
الليل ،لن ي�ستطيع �أحد �أن يهزمنا طاملا ال�شعب اللبناين
موحد واجلي� ��ش واملقاومة باملر�ص ��اد لأن هذا الر�صيد
املنج ��ز العظي ��م بع ��د �أن حتق ��ق الن�صر بف�ض ��ل دماء
ال�شهداء الأبرار وت�ضحياتهم دفاع ًا عن لبنان وكرامته
وعزت ��ه وعزة �شعبه و�سالمة �أرا�ضيه .ميكن توظيفه يف
دع ��م م�ؤ�س�سات الدول ��ة ورعاية وتن�شئة جي ��ل ال�شباب
ال�صاعد على حب الوط ��ن والإميان بالق�ضية ،والدفاع
ع ��ن احل ��ق امل�شروع ل ��كل ال�شع ��وب بعيدا ع ��ن اخلوف
والتفرقة ون ��زع روح الهزمية من النفو� ��س والن�صو�ص
واالمالءات التي تفر�ض علينا من اخلارج كما مل�سناها
يف املراح ��ل ال�سابق ��ة وكان ��ت عقبة �أ�سا�سي ��ة يف �إعاقة
الفك ��ر واملنطق ال�سائد عند البع� ��ض فاليوم هو العربة
الأ�سا�سية الهامة �أن الإميان باهلل والق�ضية والوطن هو
العنوان والن�صر ال ��ذي حتقق فهو �شعلة ومنارة ت�ضيء
طري ��ق الأجيال القادمة فاملقاومة والعزمية والت�ضامن
الوطني هو الطريق الوحيد خلال�ص الأمة و�أبناء الوطن
من عبء وهموم الهزائم املتكررة التي �أ�صابت الأمة يف
مراح ��ل �سابق ��ة و�آن الأوان لأن نحتفل ب�إجنازاتنا التي
حققناها ب�سواعدنا وجهادنا وت�ضحياتنا يف �سبيل بقاء
الوطن �شاخم ًا بعزة وكرامة ويبقى مرفوع الر�أ�س.
• م����ا ه����و دور القط����اع الرتب����وي يف توجي����ه
وتعليم الأجيال القادمة؟
�إن دور القطاع الرتبوي قيم وهام جد ًا يف بناء الأجيال
والتوجي ��ه �أ�سا� ��س النجاح ل ��كل املجتمع ��ات وال يقا�س

رق ��ي �أم ��ة م ��ن الأمم �إال بالرتبي ��ة وال�سل ��وك احل�سن
والتوجيه الإ�سم ��ي لبناء الأ�سرة ومن الأ�سرة الإنطالق
نح ��و املجتمع ب�شكل ع ��ام من خالل م�شارك ��ة كل �أبناء
الوطن يف بناء الأ�س�س ال�سليمة لكافة امل�ؤ�س�سات املدنية
والع�سكرية واالجتماعية.
لأن تن�شئة وت�أ�سي�س الأجيال القادمة كما �أ�س�س القطاع
الرتب ��وي الأجيال ال�سابقة يف لبن ��ان و�ساهموا يف دورة
احلياة ب�ش ��كل �صحيح و�سليم مهني� � ًا واجتماعي ًا وطبي ًا
ويف كل القطاع ��ات لتطوير وبن ��اء الوطن وهذا ما ميز
لبن ��ان يف ه ��ذا ال�ش ��رق العري ��ق كمنارة عل ��م ومعرفة
ومرك ��ز ثقاف ��ات وتالق ��ي احل�ض ��ارات ما ب�ي�ن ال�شرق
والغ ��رب اىل جان ��ب متيز اللبن ��اين يف �شت ��ى امليادين
واملج ��االت يف الب�ل�اد العربية وبالد االغ�ت�راب الذين
بدوره ��م �ساهموا م�ساهمة مهمة جدا وناجحة يف دعم
لبنان مالي ًا ومعنوي� � ًا واقت�صادي ًا كبطاقة ذهبية للعبور
وقوة متي ��ز يف احل�ض ��ور يف املحافل الدولي ��ة والعربية
حيث تبو�أ اللبناين �أهم املنا�صب الر�سمية واالجتماعية
والثقافية والطبية الخ....
كما �أكد و�شدد يف �سياق احلديث �أن الر�صيد الأ�سا�سي
للقط ��اع الرتب ��وي تو�أم ��ة ثقاف ��ة الن�ض ��ال والت�ضحي ��ة
والرتبي ��ة ل�صاحل ��ه واملقاوم ��ة تو�أم ��ان ال ينف�ص�ل�ان
ع ��ن �أ�س�س حب الوط ��ن واالنتماء �إىل الهوي ��ة الوطنية
اللبنانية والعربية والإ�سالمية.
واجلهاد �أم ��ر مقد�س حلماية الهوي ��ة والوطن والعي�ش
امل�ش�ت�رك الإ�سالمي امل�سيح ��ي حلماية وطنن ��ا الغايل
لبن ��ان .من الع ��دو الإ�سرائيلي املرتب�ص لن ��ا دائم ًا ويف
كل ي ��وم ويف كل حلظ ��ة ول ��ن يتهاون حلظ ��ة واحدة يف
التخطيط الدائم للقيام باعتداءات لتحقيق �أهدافه يف
ال�سيط ��رة على املياه اللبنانية وللعم ��ل على �إخفاق دور
لبنان املتميز يف هذا ال�شرق العريق.
ولك ��ن يف اخلت ��ام ويف عي ��د املقاوم ��ة والتحري ��ر ن�ؤكد

جم ��دد ًا �أن لبن ��ان هزم ا�سرائيل وع�ص ��ر الهزائم وىل
ول ��ن يتك ��رر بت�ضامن جمي ��ع �أبنائه ووحدته ��م ووحدة
م�ؤ�س�سات ��ه الر�سمية حكم ��ا وحكوم ��ة ومعادلة اجلي�ش
وال�شع ��ب واملقاومة لأنها املعادل ��ة الوحيدة التي حتمي
لبنان من الداخل واخلارج من كل االعتداءات من �أين
�أتت.

مربوك للمقاومة يف عيدها
مربوك لل�شعب واجلي�ش واملقاومة
ونحن م�ؤمنون بحماية لبن ��ان وحماية العي�ش امل�شرتك
الإ�سالم ��ي امل�سيح ��ي ولن يفل ��ح املراهنون عل ��ى �إثارة
الفنت الطائفية واملذهبية لأن اجلميع لها باملر�صاد.
ومتنى عودة الإمام املغيب الإمام ال�سيد مو�سى ال�صدر
�إم ��ام املقاومة احلكيم الذي لع ��ب دور ًا مهم ًا يف �إن�شاء
املقاوم ��ة ولعب دور ًا ممي ��ز ًا يف توحيد ال�صف اللبناين
وكان ن�ص�ي�ر الفق ��راء واملظلومني و�شك ��ر الرئي�س نبيه
ب ��ري على دوره الهام والوطني يف كل املراحل الع�صيبة
الت ��ي ع�صف ��ت بلبنان وما زال ��ت مواقفه قوي ��ة و�صلبة
داعم� � ًا لقي ��ام الدول ��ة وامل�ؤ�س�س ��ات الر�سمي ��ة حلماية
ال�شرعي ��ة اللبناني ��ة واملقاومة وحماي ��ة معادلة اجلي�ش
وال�شعب واملقاومة �إىل جانب معادلة �إمناء ومقاومة لأنه
حامل الأمانة الغالية من �صاحب الأمانة الإمام ال�سيد
مو�س ��ى ال�ص ��در فوعد ف�صدق الرئي� ��س بري يف تقدمي
كل الدع ��م وامل�شاريع املنفذة م ��ن طرقات ومدرا�س يف
اجلن ��وب والبقاع وخمتل ��ف املناط ��ق اللبنانية حلماية
ودع ��م امل ��زارع واملواط ��ن لبقائه يف �أر�ض ��ه ويف القرى
اجلنوبي ��ة ليتم�سك بها مهما غل ��ت الت�ضحيات بالرغم
من كل االعت ��داءات الإ�سرائيلية املتكررة فكان الإمناء
م�ستمر يوازي جنب ًا �إىل جنب مع املقاومة وال�شعب.
ويف اخلت ��ام �شكر الأ�ستاذ ح�س�ي�ن اجلبيلي �أ�سرة جملة
�صيدا على دورها الوطني و�أهتمامها بال�ش�أن املقاوم.
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ذكرى
مناسبات

حوار

حوار مع الر�أي العام يف "عيد املقاومة والتحرير"

الذكرى ال�سنوية الـ  12ال�ست�شهاد الق�ضاة الأربعة

امل�سعف ح�سن اجلب ّيلي
م ��ن حق الثورات �أن ت�ستبيح الدماء �إذا كانت تراق من �أجل املقد�سات
الأر�ض ،الوطن و احلقوق.
هك ��ذا بذلنا الدم ��اء املطهرة على م ��دى عقود من الزم ��ن لإ�سرتجاع
الأر�ض و احلقوق و الدفاع عن امل�صري.
عيد التحرير مبعناه احلقيقي هو عيد �إدارة ال�شعب الذي �شكل املدماك
الأ�سا�س لتحقيق الهدف الأ�سمى الذي هو ال ّن�صر املت ّوج ب�أكاليل املجد،
لذل ��ك ننظر �إىل هذا العيد م ��ن الزاوية املعنوية �أكرث من غريها حيث
تكر�ست املعادلة ب�صمود و دفاع دائمني �إزاء العدو ال�صهيوين.
عيد التحرير هو عيد كل جماهد و كل �صامد و كل م�ؤمن باحلق و العدالة
 ،هو عيد كل مواطن �شامخ و كل مواطن متم�سك بالهوية الوطنية .عيد
الن�صر و التحرير عالمة �شرف را�سخة على جبني الزمن.
مبنا�سب ��ة عيداملقاومة و التحرير ال ي�سعني �إالّ �أن �أح ّي ��ي و � ِأجل جميع ال�شهداء الذين ّ
�سطروا بدمائهم
الزك ّي ��ة الن�ص ��ر العظيم الذي عجزت عنه جمي ��ع الأنظمة العرب ّية بكل مق ّوماته ��ا املال ّية و الع�سكر ّية ،
رحم مدر�سة الإمام القائ ��د ال�س ّيد مو�سى ال�صدر الذي
و ه� ��ؤالء املقاومون ال�شرفاء ال ّذي ��ن ولدوا من ِ
و�ض ��ع حج ��ر الأ�سا�س لهذه امل�س�ي�رة املقاومة التي �أعطت ثمارها التحري ��ر و ال�صمود يف وجه �أكرب قوة
يف العامل.
ال�س ّيد نبيل زيدان
�إنّ �أذكى ال�شهادات عند هلل هي �شهادة الدم و يعترب «� 25أيار» من العام  2000هو يوم �إنت�صار
الدم على ال�سيف.
و يعت�ب�ر �أي�ض ًا نقطة حت ��ول يف عاملنا العربي و الإ�سالمي و هذا الإنت�صار املحقّق يعترب املدماك
الأ ّول ل�سق ��وط الكي ��ان “ال�صهيوين” .ه ��ذا الإنت�صار
�أع ��اد ر�س ��م خريط ��ة جدي ��دة للمنطقة و ه ��ذا ال�شعب
املجاه ��د الذي ق ��اد املقاوم ��ة �إىل الن�ص ��ر الكبري يعي
متام� � ًا �أنّ �صراعنا مع العدو هو �ص ��راع وجود ال �صراع
حدود.
�إنّ وعد بلفور �أ ّدى �إىل �صفقة “�سايك�س  -بيكو”
�إنّ زم ��ن الهزائ ��م ق ��د ىّ
ول و�أتى زم ��ن الإنت�صارات...
وباملنا�سبة اجلليلة نق ��ول لل�شهداء الأبرار و للمقاومني
الأبط ��ال هنيئ� � ًا لكم به ��ذا الن�ص ��ر املظف ��ر و الن�صر
الكب�ي�ر � ٍآت ال حمال“ ،القد�س” على مرمى حجر مهما
طال الزمان.
املوت للعدو والن�صر واخللود لل�شهداء
ح�سن عز الدين
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بع ��د �سق ��وط الكرام ��ة العربي ��ة و
دخول �أك�ث�ر الأنظم ��ة الفا�سدة يف
موت �سريري� ،إنتف�ض �أبناء الإمام
القائد ال�سيد مو�سى ال�صدر دفاع ًا
عن كرام ��ة الأمة جمع ��اء و �سحقو
الع�صاب ��ات ال�صهيوني ��ة الغادرة و
�سط ��روا بدمائهم ال ��ذ كية الن�صر
الإله ��ي ،و خذل ��وا توقع ��ات عمالء
الداخ ��ل ...لقد �ص ��دق قول الإمام
ب�أن «ال�سالح زينة الرجال و القد�س
اليحررها �إال امل�ؤمنون».
ح�سن همدر

�سليم
وراى املحام ��ي �س ��امل �سلي ��م يف كلمت ��ه ان «العدال ��ة مقيا�س تق ��دم لالوطان
ورقيه ��ا ،اذا كان الع ��دل ا�سا� ��س امللك فما ه ��و م�صري املل ��ك عندما يتعر�ض
الع ��دل لالغتي ��ال» ،معت�ب�را ان «املعادلة �سهل ��ة ممتنعة يف وط ��ن ي�صعب فيه
ال�سهل وي�سهل ال�صعب ،وطن الت�سويات الدائمة التي ال حتدث اال على ح�ساب
الوط ��ن واملواطن وحتما تكون العدالة احدى �ضحاي ��اه» ،م�ؤكدا ان «العدالة ال
تتحقق اال وفق معايري حتددها القوانني» ،م�شريا اىل ان «ملف اغتيال الق�ضاة
ال�شهداء ميكن الو�صول فيه اىل النتائج املرجوة دون البحث عن االدلة».

�أحي ��ا اجل�س ��م الق�ضائي يف مدينة �صي ��دا الذكرى ال�سنوية ال� �ـ  12ال�ست�شهاد
الق�ضاة الأربعة وذلك ب�إحتفال �أقيم يف ق�صر العدل يف املدينة بح�ضور ممثل
النائ ��ب بهية احلريري عل ��ي ال�شريف والرئي�س ��ه الأوىل ملحكمة اجلنايات يف
�صي ��دا واجلن ��وب القا�ضية رىل جدايل واملدعي الع ��ام الإ�ستئنايف يف اجلنوب
القا�ض ��ي �سميح احل ��اج وال�سفري عبد املوىل ال�صلح وقائ ��د �سرية درك �صيدا
العمي ��د ف ��ادي �سليمان ومدي ��ر مكتب �صي ��دا يف خمابرات اجلي� ��ش اللبناين
العقي ��د ممدوح �صعب وعدد من الق ��ادة الأمنيني والق�ض ��اة واملحامني وذوي
ال�شهداء.
بداي ��ة الن�شيد الوطني اللنباين  ،فدقيقة �صمت ع ��ن ارواح ال�شهداء االربعة،
ثم كلمة ترحيب وتقدمي م ��ن القا�ضي اياد الربدان ،ثم حتدثت القا�ضية رىل
جداي ��ل ققال ��ت �« :صمتنا اليوم كم ��ا �صمتنا باالم�س� ،صم ��ت ت�ضج فيه العرب
فب�صمتنا هذا ت�سرتجع يف كل �سنة ،يف كل يوم ويف كل �ساعة ذكراهم ،ذكرى
ق�ضاة االربعة كبار �سالت دما�ؤهم الزكية على ار�ض �صيدا االبية».
ا�ضافت« :ايها االربعة الق�ضاة الكبار لقد �سرقتكم يد الغدر .اما من اغتالكم
يق�ص ��د اغتيال الق�ضاء والعدالة و�صيدا احلرية ولبنان فقد �ضاع كل مق�صده
الن ال�سه ��م الذي ا�ستهدف الطعن بالق�ضاء ما حقق يف الق�ضاء اال نتيجة من
الت�صميم على متابعة امل�سرية رغم العوائق ورغم ال�صعاب».

ث ��م كلمة اهايل ال�شهداء �ألقاها املحامي بالل ابو �ضاهر قال فيها« :اذا كان العدل
ا�سا�س ��ا للملك كيف ميك ��ن مللك ان ي�ستقيم وللدولة ان تق ��وم بواجباتها جتاه افراد
املجتم ��ع والعدالة قد نحرت يف حمرابه ��ا ،منا�شدا «ق�ضاة لبنان ب� ��أن يبقوا اوفياء
لتلك الدماء الزكية التي �سالت وان يبقى هذا احلدث اجللل ماثال يف اذهانكم اىل
االب ��د» .وختم« :ان م�سريتكم يف احلياة التي كانت مفعمة بالكد والتح�صيل والعناء
وتكللت بالعلم والنجاح والعطاء حتى ال�شهادة �ستبقى مفخرة لنا وا�سما�ؤكم االربعة
هي مبثابة و�سام رفيع �سن�ضعه على �صدورنا طاملا بقينا احياء».

�شهاب

اكاليل

ث ��م الق ��ى املحامي حممد �شه ��اب كلمة نقاب ��ة املحامني اكد فيه ��ا انه «ورغم
املرارة فاننا كمحام�ي�ن نكمل مع الق�ضاة كيان العدالة ،و�سنبقى على االميان
ب� ��أن الق�ضاء هو اال�سا�س يف بني ��ان الدولة ،ون�صر على حت�صينه وا�ستقالليته
ون�ؤك ��د على ان الق�ضاء امل�ستق ��ل هو اهم مقومات الدولة والوطن ،وان ال دولة
ح�ضارية بدون ق�ضاء م�ستق ��ل ،معاهدا على البقاء بالعمل �سعيا لالقت�صا�ص
م ��ن القتلة املجرمني� ،سائال اىل «اي متى يبقى االمن والق�ضاء مغلول اليدين
ليقت� ��ص من جمرم�ي�ن مل ي�ستهدفوا فقط �شهداءنا االربع ��ة ،وامنا ا�ستهدفوا
الق�ضاء ذاته والعدالة وحكمها».

ويف اخلت ��ام و�ضعت رئي�س ��ة املحكمة القا�ضية جداي ��ل والقا�ضي احلاج وذوي
ال�شه ��داء اكاليل م ��ن الزهر با�سم نقاب ��ة املحامني يف ب�ي�روت وق�ضاة �صيدا
واجلن ��وب ،عل ��ى اللوحة التذكاري ��ة للق�ضاة االربعة التي علق ��ت يف بهو ق�صر
العدل كتب عليها «�شهداء العدالة»« ...حتى ال نن�سى  8حزيران «  1999وهم:
الرئي�س الأول ملحكمة ا�ستئناف اجلنوب ح�سن خزاعي عثمان ،امل�ست�شار لدى
حمكمة ا�ستئناف اجلنوب عماد ف�ؤاد �شهاب ،رئي�س غرفة لدى حمكمة الدرجة
الأوىل يف اجلنوب وم�ست�شار بالإ�ستئناف وليد حممد هرمو�ش واملحامي العام
لدى النيابة العامة يف اجلنوب عا�صم خالد ابو �ضاهر.

ابو �ضاهر

41

�صيدا

زيارة

تقدير

تلقت ر�سالة تقدير من بكركي
«�صيدا عرب التاريخ» ت�شّ كر و تتمنى
�إ�ستمرار امل�سرية الوطنية لبطريرك الراعي

«�صيدا عرب التاريخ» يف املجل�س النيابي

تلق���ى مدي���ر ع���ام جمل���ة «�صيدا ع�ب�ر التاري���خ» ر�سالة تقدي���ر و �شكر م���ن مدير املكت���ب الإعالم���ي و الربوتوك���ول يف ال�صرح
البطريرك���ي – بكرك���ي املحامي وليد غ ّيا�ض ،منوهاً مب���ا قامت به املجلة من «تغطية مميزه حلدث تولية غبطة البطريرك
مار ب�شارة بطر�س الراعي على كر�سي �أنطاكية و �سائر امل�شرق».
كم���ا ن���وه غ ّيا�ض « مبوا�ضيع املجل���ة الوطنية و الإجتماعية التي تعزز روح ال�شراكة و املحبة» متمنياً «�أن ي�ستمر التعاون بيننا
مبا فيه خري وطننا و جمتمعنا».

ّ
من اليمني :مدير عام مجلة صيدا األستاذ غالب بعاصيري والزميلة ليال هاشم ورئيس مصلحة اإلعالم محمد بلوط

ت���ويل «�صي���دا ع�ب�ر التاري���خ» �إهتمام���اً مميزاً بن�ش���اط و دور املجل�س النياب���ي ال �س ّيما يف املراح���ل و املحطات البارزة يف احلي���اة العامة .و
حتر�ص «املجلة» على �إ�ستمرار التوا�صل مع �إدارة املجل�س يف �إطار تعزيز تغطية هذه املحطات.
ال�سياق زا َر مدير عام «املجلة» الأ�ستاذ غالب بعا�صريي و الزميلة ليال بديع ها�شم املجل�س بعد �إنتهاء �أعمال الرتميم يف املبنى
و يف هذا ّ
الأول ،و �إلتقى رئي�س م�صلحة الإعالم حممد ب ّلوط ،و كانت جولة يف �إطار التعاون الإعالمي بني «املجلة» و املجل�س.

ويتوج���ه املدي���ر العام غالب بعا�صريي ،و�أ�س���رة املجلة �إىل الأ�ستاذ غ ّيا�ض بجزيل ال�شكر والتقدير والإحرتام على هذه اللفتة
الكرمي���ة الت���ي تع�ّب�رّ ع���ن ما يك ّنه و يولي���ه غبطة البطريرك م���ار ب�شارة بطر�س الراعي م���ن �إهتمام بالإعالم وال���ر�أي العام،
�أمتنى يف املنا�سبة لغبطته كل العافية وال�صحة والإ�ستمرار يف امل�سرية التي يقودها اليوم على ال�صعيد الوطني العام.
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كرمت نائب رئي�س الوزراء امل�صري يف جمدليون

بهية احلريري� :سالمة م�صر من �سالمة الأمة ..وطاملا م�صر بخري فالأمة كلها بخري
د.يحيى اجلمل :ن�س�أل اهلل �أن يعيد للأمة جمدها وللبنان ا�ستقراره ومل�صر حيويتها

كرم ��ت رئي�س ��ة جلن ��ة الرتبي ��ة والثقاف ��ة النيابية
النائ ��ب بهي ��ة احلري ��ري نائ ��ب رئي� ��س ال ��وزراء
امل�ص ��ري الدكت ��ور يحي ��ى اجلمل وذل ��ك يف حفل
غ ��داء �أقامته على �شرفه يف دارة جمدليون �شارك
في ��ه  :رئي�س الوزراء امل�صري الأ�سبق الدكتور عبد
العزيز حجازي� ،سفري م�صر يف لبنان �أحمد ف�ؤاد
البدي ��وي وامل�ست�شار يف ال�سف ��ارة امل�صرية حممد
ممدوح ،ع�ضوا كتلة امل�ستقب ��ل النيابية “النائبان
حممد احلج ��ار ونهاد امل�شن ��وق” ،مفتي طرابل�س
وال�شم ��ال ال�شي ��خ مال ��ك ال�شع ��ار ومفت ��ي �صي ��دا
واق�ضيته ��ا ال�شي ��خ �سلي ��م �سو�سان ،ال�سي ��د �شفيق
احلريري � ،أمني عام تيار امل�ستقبل يف لبنان �أحمد
احلري ��ري  ،ومن�سق عام تيار امل�ستقبل يف اجلنوب
الدكت ��ور نا�صر حم ��ود ،ممثل رئي� ��س بلدية �صيدا
املهند�س حممد ال�سع ��ودي نائبه ابراهيم الب�ساط
 ،ونقي ��ب حمامي ال�شمال الأ�سب ��ق ر�شيد دربا�س ،
و�أمني ع ��ام اللجنة الوطنية للح ��وار اال�سالمي –
امل�سيحي حممد ال�سماك ،وع�ضو املجل�س ال�شرعي
اال�سالم ��ي الأعل ��ى املحامي عبد احللي ��م الزين،
رئي� ��س غرف ��ة التج ��ارة وال�صناع ��ة والزراع ��ة يف
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�صيدا واجلن ��وب حممد الزع�ت�ري ورئي�س جمعية
جت ��ار �صي ��دا و�ضواحيها عل ��ي ال�شري ��ف  ،رئي�س
م�ست�شف ��ى حمود اجلامعي الدكت ��ور غ�سان حمود،
الدكت ��ور ر�ض ��وان ال�سي ��د  ،ال�سف�ي�ر ال�سابق عبد
امل ��وىل ال�صل ��ح ،املحام ��ي خالد لطف ��ي  ،الرئي�س
الأ�سبق لبلدية �صيدا املهند�س �أحمد كل�ش وال�سيد
عدنان الزيباوي.

احلريري
ورحب ��ت النائب احلريري بالوفد امل�صري فقالت:
نرح ��ب بكم يف هذا البيت  ،بي ��ت الرئي�س ال�شهيد
رفي ��ق احلريري ،هذا البيت ال ��ذي اعتاد �أن يكون
مفتوحا جلميع اللبنانيني ول ��كل الأ�شقاء العرب..
نرح ��ب بكم يف بلدك ��م الثاين لبن ��ان ويف عا�صمة
اجلنوب �صيدا  ،مع تقديرنا الكبري للحراك الذي
�شهدت ��ه م�صر الت ��ي نتطلع دائم ��ا اىل ا�ستقرارها
ونهو�ضها بكل اطيافها لأننا نعترب �أن �سالمة م�صر
ه ��ي من �سالمة الأمة ،وطامل ��ا م�صر بخري فالأمة
كله ��ا بخري..فخورون جدا با�ستقبالكم ون�س�أل اهلل
تعاىل �أن يوفقكم ملا فيه خري بلدكم والأمة جمعاء

 ،و�أن يك ��ون على ق ��در طموحات ال�شب ��اب� ..أهال
و�سه ًال بكم.

املفتي ال�شعار
و�ألقى املفتي ال�شيخ مال ��ك ال�شعار كلمة باملنا�سبة
ق ��ال فيها  :ان النائب بهي ��ة احلريري حملت بكلتا
يديه ��ا راية ال�شهيد الراحل ال�شيخ رفيق احلريري
رحم ��ه اهلل و�أ�سكنه ف�سيح جنان ��ه من �أجل ان يعم
بلدن ��ا امل�ضم ��ون العرب ��ي والعمق العرب ��ي والبعد
العرب ��ي يف حركتنا ال�سيا�سي ��ة والثقافية والفكرية
واالجتماعية وغريها.
وتوج ��ه ال�شعار اىل الدكت ��ور اجلمل بالقول  :ان هذا
اللق ��اء ال من اجل تكرميكم فح�سب  ،لكن على الأقل
من اج ��ل ان نحملكم طموحاتن ��ا ور�سالة اىل م�صر
واىل �شعبه ��ا الأبي واىل نيلها الذي �آمل ان ال ين�ضب
ب� ��إذن اهلل تع ��اىل .وبحك ��م اين خريج الأزه ��ر � ،أود
و�أنت ��م قادة فكر ور�أي وعلى �س ��دة م�س�ؤولية �سيا�سية
ا�سا�سي ��ة �أن تول ��وا الأزهر كامل عنايتك ��م وان يعود
للأزهر ذلك الدور الذي عندما كان متمكنا وموجودا
يف كل بالدنا العربية واال�سالمية مل ي�شهد بلد عربي

وال ا�سالم ��ي ظاه ��رة واحدة من ظواه ��ر التطرف،
لكن عندما انح�س ��ر دور الأزهر وتراجع �شيئا ف�شيئ ًا
بد�أت هذه الأمور تن�ش�أ يف كثري من بالدنا اال�سالمية
والعربية .وانا �آمل �أن يعطى دور للأزهر حتى ت�ساهم
م�صر من جديد يف اقتالع التطرف الديني املوجود
يف عاملنا العربي واال�سالمي..

اجلمل
وحت ��دث الدكت ��ور اجلم ��ل اث ��ر الغ ��داء التكرميي
فق ��ال� :أن ��ا ا�شكر لل�سي ��دة بهية احلري ��ري و�أ�شكر
�آل احلري ��ري كله ��م عل ��ى ه ��ذه الدع ��وة الكرمية
والنخب الت ��ي التقيت بها والأعالم الذين التقيهم
 ،واحلقيق ��ة اي�ض ��ا تذك ��رت انن ��ي جئ ��ت يف حياة
الرئي� ��س ال�شهي ��د رفيق احلري ��ري رحمه اهلل هنا
ويف قريط ��م  ،وال�شهيد رفي ��ق احلريري كان علما
عربيا عظيما ..ون�س�أل اهلل �أن يعيد للأمة العربية
جمده ��ا ويعي ��د للبن ��ان ا�ستق ��راره ويعي ��د مل�ص ��ر
حيويته ��ا  ،وان �شاء اهلل نلتق ��ي على خري دائم ًا...
م�ص ��ر بخري  ،وكل يوم اف�ضل من اليوم الذي قبله
ونرجو ان يكون ذلك الأمر يف لبنان اي�ض ًا.
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النائب بهية احلريري تقيم �إحتفاال تكرمييا
على �شرف �إعالميني ومدراء مدار�س

ملنا�سب ��ة �إنتهاء العام الدرا�سي� ،أقامت رئي�سة جلنة الرتبية والثقافة والتعليم
الع ��ايل النائب بهي ��ة احلريري �إحتفاال تكرميي ��ا يف دارة العائلة يف جمدليون
 �صي ��دا ح�ضره جمع من الإعالميني ،وم ��دراء مدار�س وذلك بح�ضور رئي�سبلدية �صيدا املهند�س حممد ال�سع ��ودي ومن�سق عام ال�شبكة املدر�سية ل�صيدا
واجلواب نبيل بواب �شخ�صيات تربوية و�إجتماعية وثقافية .وكان �سبق التكرمي
لقاء عام لل�شبكة املدر�سية ل�صيدا واجلوار يف دارة النائب احلريري.
ملنا�سب ��ة انته ��اء العام الدرا�س ��ي  ، 2011-2010كرمت رئي�س ��ة جلنة الرتبية
والثقاف ��ة النيابي ��ة النائ ��ب بهية احلريري م ��دراء مدار�س ال�شبك ��ة املدر�سية
ل�صي ��دا واجل ��وار تقدي ��را جلهوده ��م على �صعي ��د �أن�شط ��ة وبرام ��ج ال�شبكة
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واعالمي ��ي املدينة تقديرا ملواكبتهم لعمل و�أن�شطة ال�شبكة ،وذلك بحفل غداء
اقامت ��ه يف جمدليون ح�ضره  :رئي�س بلدي ��ة �صيدا املهند�س حممد ال�سعودي ،
ورئي�س ��ة دائرة االمتحان ��ات يف وزارة الرتبية جمال بغ ��دادي ورئي�سة منطقة
اجلنوب الرتبوية �سمية حنينة  ،وحل �ضيف �شرف على احلفل امل�ؤلف واملخرج
امل�سرحي الفل�سطيني فرن�سوا ابو �سامل.
و�سبق الغداء التكرميي  ،لقاء لأ�سرة مدراء مدار�س ال�شبكة ا�ستهل بالن�شيد
الوطني اللبن ��اين وعر�ض فيلمني م�صورين عن ابرز ان�شطة ال�شبكة خالل
الع ��ام الدرا�س ��ي وال �سيم ��ا الي ��وم الرتبوي املفت ��وح وتكرمي الفن ��ان وديع
ال�صايف.
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مهرجان �سيا�سي احياء للذكرى ال�سنوية اخلام�سة
ال�ست�شهاد القائد حممود املجذوب �أبو حمزة و�شقيقه ن�ضال
�أقي ��م يف مركز معروف �سعد الثقايف مهرجان �سيا�سي احياء للذكرى ال�سنوية
اخلام�س ��ة ال�ست�شه ��اد القائ ��د حمم ��ود املجذوب �أب ��و حمزة و�شقيق ��ه ن�ضال،
وتكرمي ��ا ل�شه ��داء م�سرية الع ��ودة ،بدعوة م ��ن حركة اجله ��اد اال�سالمي يف
فل�سط�ي�ن ،ح�ض ��ره رئي�س التنظيم ال�شعب ��ي النا�صري النائ ��ب ال�سابق �أ�سامة
�سع ��د ،ممثلو الف�صائ ��ل الفل�سطينية واالحزاب اللبناني ��ة و�شخ�صيات وطنية
ودينية وح�شد �شعبي كبري.
وكان ��ت كلمة ال�سام ��ة �سعد وجه فيها التحي ��ة اىل ال�شهداء وق ��ال :ال�شهيدان
ال�شقيق ��ان حمم ��ود ون�ض ��ال املج ��ذوب� ،ضحي ��ا بحياتهما يف مواجه ��ة العدو
ال�صهي ��وين وعمالئ ��ه م ��ن اجلوا�سي�س الذي ��ن اخرتق ��وا ال�ساح ��ة اللبنانية.
و�شهداء م�سرية الع ��ودة �ضحوا بحياتهم يف مواجهة ال�صهاينة الذين يحتلون
�أر�ض فل�سطني.
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واالل ��وف م ��ن املقاوم�ي�ن يف لبنان وفل�سط�ي�ن ،ومن �أبن ��اء ال�شعب�ي�ن اللبناين
والفل�سطين ��ي قدم ��وا حياته ��م م ��ن �أج ��ل حتري ��ر لبن ��ان ،ومن �أج ��ل حترير
فل�سطني.
و�أك ��د ان االنت�ص ��ار يف معرك ��ة التحري ��ر �سن ��ة � 2000ش ��كل منعطف ��ا
كب�ي�ر الأهمي ��ة يف تاري ��خ ال�ص ��راع العرب ��ي الإ�سرائيل ��ي .وق ��د تع ��زز ه ��ذا
االنت�ص ��ار يف ح ��رب مت ��وز  2006الت ��ي انه ��زم فيه ��ا اجلي� ��ش الإ�سرائيل ��ي
�ش ��ر هزمي ��ة ،ومت فيه ��ا �إ�سق ��اط مقولة:اجلي� ��ش ال ��ذي ال يقه ��ر.
ومب ��وازاة انت�ص ��ارات املقاوم ��ة يف لبن ��ان جنح ��ت املقاوم ��ة الفل�سطيني ��ة
يف غ ��زة يف �إف�ش ��ال �أه ��داف احل ��رب الإ�سرائيلي ��ة عل ��ى القط ��اع �سن ��ة
 .2009 - 2008وق ��د ف�شل ��ت ح ��رب الإب ��ادة �ض ��د غ ��زة الت ��ي �ش ��ارك
فيه ��ا نظ ��ام ح�سن ��ي مب ��ارك ،و�أنظم ��ة االعت ��دال العرب ��ي ،ف�شل ��ت يف

الني ��ل م ��ن �صم ��ود ال�شع ��ب الفل�سطين ��ي يف غ ��زة مدين ��ة البطول ��ة والعزة.
و�شدد عل ��ى ان الوحدة الوطنية الفل�سطينية تبقى الركي ��زة الأ�سا�سية ملعركة
التحرر الوطني من اال�ستعمار اال�ستيطاين ال�صهيوين.
وتناول �سعد يف كلمته الثورات العربية معتربا �أن هذه الثورات ولدت من رحم
املقاومة الفل�سطيني ��ة واللبنانية ،ومن رحم الن�ضاالت ال�شعبية املرتاكمة �ضد
التبعية واال�ستبداد واال�ستغ�ل�ال ،م�ضيفا غري �أن هذه الثورات تتعر�ض للت�آمر
اخلارج ��ي من قبل �أمريكا وال ��دول اال�ستعمارية الأخ ��رى� ،إ�ضافة �إىل الت�آمر
الداخلي من قبل قوى الثورة امل�ضادة.
والدليل على النف ��اق اال�ستعماري هو املوقف ال�سلبي جتاه �سوريا ،على الرغم
م ��ن الربنامج الإ�صالحي الذي طرحت ��ه القيادة ال�سيا�سي ��ة .فال�ضغوط التي
متار�سه ��ا ال ��دول اال�ستعمارية ،وال ��دول العربي ��ة الرجعية� ،ض ��د �سوريا �إمنا
ت�سته ��دف مواقف �سوريا امل�ؤيدة للمقاوم ��ة يف فل�سطني ولبنان ،واملتحالفة مع
�إي ��ران الث ��ورة ،والراف�ضة لال�ست�س�ل�ام لإ�سرائيل�.أما نحن فعل ��ى ثقة بقدرة
ال�شع ��ب والقي ��ادة يف �سوري ��ا على جتاوز الأو�ض ��اع الراهن ��ة ،وتعزيز امل�سرية
اال�صالحي ��ة م ��ن خ�ل�ال احل ��وار الداخل ��ي ،بعيدا ع ��ن كل �أ�ش ��كال ال�ضغوط
اخلارجية.

وتناول�سعدالو�ضعاللبناينوتعرثت�شكيلاحلكومةوالأحداثاالخرية،وخ�صو�صا
حادثتي االعتداء عل ��ى اليونيفل ومبنى وزارة االت�صاالت ،معتربا �أن الأو�ضاع
تبعث على القلق ال�شديد .فاالعتداء على اليونيفيل ميثل جرمية م�شبوهة ،قد
تكون �إ�سرائيل وراءها� .أما الهدف فهو دفع قوات اليونيفيل �إىل نقل مقر قيادتها
�إىل داخل الأرا�ضي املحتلة من �أجل �إخ�ضاعها للمزيد من ال�ضغوط الإ�سرائيلية.
وقبل �أم�س قامت عنا�صر من جهاز املعلومات باحتالل الطابق الثاين يف مبنى
تاب ��ع لوزارة االت�صاالت ،وذلك ب�أوامر من املدي ��ر العام لقوى الأمن الداخلي
الذي مترد علنا على �أوامر وزيري االت�صاالت والداخلية.
ودع ��ا اىل ان تبادر القوى الوطنية املقاومة ،وقوى االكرثية النيابية اجلديدة،
�إىل االلتقاء على برنامج لالنقاذ الوطني ،وت�شكيل حكومة جديدة قادرة على
حمل برنامج يركز على حماية ال�سلم الأهلي ،احلفاظ على املقاومة و�سالحها،
�إقفال الأبواب �أمام التدخالت واالخرتاقات اال�ستعمارية وال�صهيونية� ،إ�ضافة
�إىل الإ�ص�ل�اح ال�سيا�سي وجتاوز النظام الطائفي ،ف�ضال عن معاجلة االزمات
االقت�صادية واالجتماعية التي يعاين منها املواطنون.
وخت ��م �سع ��د بتوجيه حتية اج�ل�ال واكب ��ار �إىل ال�شهيدي ��ن ال�شقيقني حممود
ون�ضال املجذوب ،و�إىل �شهداء م�سرية العودة وجرحاها.
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العالمة النابل�سي يرعى حف ً
ال لتكرمي القا�ضي �سميح احلاج
�أك ��د �سماح ��ة العالم ��ة ال�شي ��خ عفي ��ف النابل�س ��ي :عل ��ى �أهمية بن ��اء الدولة
وامل�ؤ�س�س ��ات احلامية والراعي ��ة للإن�سان واملواطن اللبن ��اين  .وقال �سماحته
خ�ل�ال حفل غداء تكرميي �أقامته جمعية الأبرار اخلريية برعايته على �شرف
النائب العام اال�ستئن ��ايف يف اجلنوب القا�ضي �سميح احلاج ح�ضره ح�شد من
الق�ض ��اة والع�سكري�ي�ن واحلقوقي�ي�ن والإعالمي�ي�ن� :إنّ الطائف ��ة لي�ست بدي ًال
�صحيح ًا عن الدولة ,والزعامة لي�ست بدي ًال �سليم ًا عن امل�ؤ�س�سات .وما ن�شهده
ه ��ذه الأيام نتيجة ملا بنين ��اه نحن� .إذ كنا نبني للطائف ��ة وكنا نبني للزعامة,
ومل نكن نبني للدولة وامل�ؤ�س�سات .فجنينا ما جنيناه من ف�ساد واهرتاء وتنازع
وحتلل وحمميات وما �إىل ذلك.
�أ�ضاف:نري ��د الق�ضاء �سلطة م�ستقلة ,تتوخى العدل و�إحقاق احلق ,ويكفي �أن
نرتك الق�ضاء يعمل با�ستقاللية تامة لتتغري الكثري من الأو�ضاع يف هذا البلد.
و�أما الأمن فهو عنوان اال�ستق ��رار والطم�أنينة لذلك نريده ج�سم ًا واحد ًا قوي ًا
فاع ًال ,يعمل كل جهاز بالتن�سيق مع اجلهاز الآخر يف �إطار تكامل الأدوار.
ولعل من املنا�سب الت�أكيد �أي�ض ًا على تعاون وتفاعل دور اجلي�ش وبقية االجهزة
االمني ��ة مع املقاومة لأن ذلك بالفعل هو ما يح�ص ��ن لبنان ويقويه ومينع عنه
الفنت واال�ضطرابات والتهديدات اال�سرائيلية ب�شكل خا�ص.
وختم� :إننا يف ظل هذه الظروف امل�صريية ولعل قدر لبنان �أن تكون كل ظروفه
م�صريية وحا�سمة ,ن�شد على �أياديكم �أيها الق�ضاة و�أيها الع�سكريون لتحفظوا
لبنان بالعدل والقيم والقوة والوحدة.
من جهت ��ه �شكر القا�ضي احل ��اج ل�سماحة العالمة التك ��رمي واعترب �أن تعاون
اجلميع كفيل بتحقيق �إجنازات مهمة على �صعيد م�ؤ�س�سات الدولة و�أنّ الق�ضاء
يعمل بجهد لأجل �إحقاق احلق و�إعادة الأمور �إىل ن�صابها ال�صحيح.
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مبنا�سبة والدة ال�س ّيدة فاطمة الزهراء (ع)
وذكرى والدة الإمام روح اللهّ املو�سوي اخلميني(ق.د.ه)
�أقام ��ت جمع ّي ��ة م�ؤ�سّ �س ��ة الإمناء الإ�سالم ّية �صيدا حفل تخ ّرج جمموعة م ��ن ط ّالبها و طالباتها ل�سنة « »2011-2010بح�ض ��ور و رعاية مم ّثل جامعة امل�صطفى
حجة الإ�س�ل�ام و امل�سلمني ال�شّ يخ «م�صطفى اجلعفري» بح�ضور ح�شد كبري من الف ّعال ّي ��ات الإجتماع ّية و ال�شخ�ص ّيات �إىل جانب ح�شد كبري
العامل ّي ��ة يف لبن ��ان ّ ،
من �أهايل الط ّالب املحتفى بهم.

راعي اإلحتفال حجة اإلسالم واملسمني الشيخ مصطفى الجعفري

صورة تجمع مجلس اإلدارة

جانب من حضور حفل تخرج معاهد دار الحر العاملي

صورة لطالبات القرآن الكريم

ّ
صورة لطالبات معهد ّ
اإلسالمية
السيدة نرجس للعلوم

حفل تخرج معاهد دار الحر العاملي
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(الرين) �صالة �أفراح جديدة تب�صر النور يف مغدو�شة � -صيدا

ّ
الدكتور أسامة سعد متوسطًا عقيلته إيمان ،وأيمن رنون ،ويوسف حنينة ،ورئيس بلدية درب السيم مارون حجا ،والزميل غالب بعاصيري وسامر أبو درويش

�سحر الطبيعة وجمالها اخلالب وظالل الأ�شجار اخل�ضراء املحيطة بالرابية
اخل�ض ��راء اجلميلة ت�ستقبلكم� -صالة (الرين) للأفراح على تلة م�شرفة من
ت�ل�ال بل ��دة مغدو�ش ��ة اجلميلة اخل�ض ��راء واملطل ��ة على مدين ��ة �صيدا حيث
يجذب ��ك �سحر غ ��روب ال�شم�س الداف ��ئ �إىل جانب �إطالل ��ه �إميانية املتمثلة
باملنط ��رة املق ��ام ال�سيدة العذراء مزار يق�ص ��ده كل امل�ؤمنني من كل املناطق
اللبنانية.
برعاي ��ة وح�ض ��ور رئي� ��س التنظيم ال�شعب ��ي النا�ص ��ري الدكت ��ور �أ�سامة �سعد
افتتحت ال�صالة اجلدي ��دة (الرين) ل�صاحبها �أمين رنو بح�ضور رئي�س بلدية
درب ال�سي ��م م ��ارون جحا �إىل جانب ح�ش ��د كبري من الفعالي ��ات االجتماعية
ولفيف من الأ�صدقاء واملهتمني واملحبني والعائلة �آل رنو.

دكتور أسامة سعد ،أحمد الكردي ،ناصر الدبسي ،أبو خضر عكره وخضر عكره ،أبو حسني عفارة،
يوسف حنينة ،أبو طارق رنو
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سحر الزعتري ،ندين رنو ،فريال الصلح ،إيمان سعد  ،خديجة الصلح

عائلة ايمن رنو

حسان اللقيس ومنى اللقيس ،وجمانة اللقيس ،سامر أبو درويش

صورة املطرب بل Bell

عل ��ى وقع �أنغ ��ام املو�سيقى وفرقة الدبكة اللبناني ��ة الأ�صيلة جرى عر�ض حفل
زف ��اف �إفرتا�ض ��ي على �سبي ��ل التجرب ��ة لإثبات اجل ��دارة والتنظي ��م وح�سن
اال�ستقبال والعداد والتح�ضري لأي زفاف مرتقب.
مما �أده�ش كافة احل�ضور ولفت انتباه اجلميع اىل ح�سن اال�ستقبال والتن�سيق
املعتم ��د للأزه ��ار والإ�ض ��اءة املميزة �إىل جان ��ب اخلدمة ال�سريع ��ة يف تقدمي
احللوى وامل�أكوالت وامل�شروبات الغازية واملياه املعدنية ب�إ�شراف مدير ال�صالة
�سامر �أبو دروي�ش ورين رنو
ويف اخلت ��ام �أطلق ��ت الأ�سه ��م النارية التي ر�سم ��ت يف ال�سماء �أ�ش ��كا ًال جميلة
و�أ�ض ��واء تبه ��ر النظر وواجهت في ��ه ظلمات الليل التي حتي ��ط باملنطقة حيث
جعلت حميط ال�صالة وم�ساحتها ال�شا�سعة �إىل �ضوء ي�شبه النهار.

منظر عام للصالة

عائلة رنو

إيمان سعد ،وهبة الصلح

قطع قالب الحلوى وأيمن رنو أسامة سعد

العائلة تحتفل بقطع قالب الحلوى.
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�إفتتاح �إ�سرتاحة َ�صح ِ�صح يف �صيدا
�إفتتح ��ت �إ�سرتاح ��ة �صح �صح لـ الني�سكافية يف �صيدا ل�صاحبها �صالح �شحادة برعاية الدكت ��ور ا�سامة �سعد بالقرب من �سبين�س �صيدا وبح�ضور ح�شد كبري من
ال�شخ�صيات والفعاليات االجتماعية واال�صدقاء.

الدكتور اسامة سعد مصافحًا الحضور

الدكتور اسامة سعد يقص الشريط

�صيدا

جانب من الحضور

الدكتور اسامة سعد مع مدير عام مجلة صيدا غالب بعاصيري

ً
صالح شحادة مستقبال الدكتور اسامة سعد

جانب من الحضور

من اليمني :الدكتور عبد القادر بساط واملحامي محمد البظان والزميل هالل حبلي والدكتور اسامة سعد

54
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االستراحة من الخارج

عزت أبو جاموس وعلي جمعة
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افتتاح معر�ض لوحات زيتية ومائية يف جمدليون � -صيدا
افتت ��ح الفن ��ان الت�شكيلي ناجي املعماري معر�ضه الذي حمل عن ��وان ذاكرة ني�سان بح�ضور ح�شد كبري من املهتمني والأ�صدق ��اء وامل�شجعني الداعمني لهذا الفن
املميز يف لبنان.

افتتاح �صيدلية و�سام بعا�صريي
بعون ��ه تعاىل افتتح ال�صيديل و�سام بعا�ص�ي�ري �صيدلية حتمل ا�سمه يف حملة
ال�صاحلي ��ة �صيدا بح�ض ��ور ح�شد كبري من الفعالي ��ات االجتماعية �إىل جانب
الأهل والأ�صدقاء من ال�صليب الأحمر اللبناين واملحبني واملهتمني ومثل �أمني

الفنان التشكيلي ناجي املعماري

عام تيار امل�ستقبل �أحمد احلريري الدكتور رمزي مرجان.
حي ��ث ق ��دم ل�ضيوفه خالل احلف ��ل احلل ��وى والكوكتيل .و�أ�س ��رة �صيدا املجلة
تتمنى له النجاح والتوفيق يف دوره وعمله ومهنته.

وسام بعاصيري وعائلته

العميد الركن سهيل الشامية ومدير عام مجلة صيدا غالب بعاصيري ومحمد أبو ظهر وولده جاد

الفنان متوسطًا الحضور

وسام بعاصيري ،القاضي أكرم بعاصيري وجواد بعاصيري

ممثل أمني عام تيار املستقبل أحمد الحريري الدكتور رمزي مرجان مع عائلة آل بعاصيري

العميد الركن سهيل الشامية وولده جاد والفنان ناجي املعماري

الفنان وجانب من لوحاته

وسام بعاصيري وزمالئه في الصليب األحمر اللبناني

جانب من الحضور
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الكوميدي و�سام �سعد املعروف ب�شخ�ص ّية �أبو طالل ال�صّ يداوي
حلّ �ضيف ًا يف رحاب �إ�سرتاحة �صيدا ال�سياح ّية
حوار:غالب بعا�صريي

�إ�ست�ضاف���ت �أ�س���رة «جم ّلة �صيدا» الف ّن���ان الكوميدي «و�سام �سعد» املعروف ب�شخ�ص ّية �أبو ط�ل�ال» ال�صيداوي �إىل مائدة الغداء يف
�إ�سرتاحة – �صيدا تكرمياً له و لإجراء حوار :مفتوح من القلب �...إىل القلب.
فكانت له �إطاللة �ساحرة مم ّيزة و معبرّ ة �إ�ستطاع فيها بطالقة الكوميدي �أبو طالل فر�ضها ب�إعجاب و �إحرتام على احلوار من
والق�ص�ص الفكاه ّية.
كل النواحي ...الفن ّية ...والإجتماع ّية...والأحاديث
ّ
فجذبن���ا �إلي���ه بالب�سم���ة  ...واملزح���ة ...و ال�ضحكة...وخ ّفة ال���دّم وال ّروح املرحة التي يتم ّت���ع بها ،واملعنو ّيات العالي���ة ،للت�ش ّوق...
اخلا�صة املختزنة يف قلبه ..وعقله.
�أكرث ..ف�أكرث ملعرفة املزيد من املكنونات
ّ
...و�سر القطب املخف ّية "ل�صندوق" كنوز �أفكاره  ..و�أ�سراره
�إىل جان���ب قدرت���ه العالي���ة عل���ى دم���ج ال�شخ�ص ّيتني التو�أم�ي�ن ،وهما �شخ�ص ّية و�س���ام �سعد ،الإن�س���ان العادي املتوا�ض���ع الطبيعي
الباحث عن م�ستقبل باهر وواعد لت�أمني م�ستقبله �إ�سو ًة ب�أي �شاب لبناين يبحث عن ت�أ�سي�س �أ�سرة.
 ...و ال�شخ�ص ّي���ة الثاني���ة الكوميد ّي���ة املعروفة ب�أبو طالل ال�صيداوي املعبرّ ة بطريقة خمتلفة وال�صاعدة والأكرث �شهرة وتقدماً
ج�سده���ا الف ّن���ان �أبو ط�ل�ال املت�أ ّلق يوم���اً ...بعد يوم من خ�ل�ال �إطاللت���ه الأ�سبوع ّية بربناجم���ه امل�شهور
بزم���ن ق�ص�ي�ر قيا�س���ي ّ
ال�ساخر والالذع ب « �« CH.N.Nشي�.أن�.أن»الذي يعر�ض على قناة تلفزيون اجلديد.
واملعروف بربنامج الكوميدي ال�ضاحك ّ
بطاقة تعريف
الفن ��ان و�س ��ام �سعد املع ��روف ب�شخ�صي ��ة �أبو طالل
ال�صيداوي لبناين تولد بريوت يف  1981/1/1تلقى
علوم ��ه املدر�سي ��ة وحاز يف نهاية املط ��اف على ثالث
�سن ��ة �إلكرتوني ��ك ( )BTخ�ل�ال ف�ت�رة �شبابه جذبه
العم ��ل الفني والنقد واملو�سيق ��ى والعزف على العود
والدربك ��ة وتقلي ��د ال�شخ�صيات بدق ��ة متناهية من
مدر�سني وج�ي�ران والأ�صحاب عند لقائه بهم يف كل
لقاء �أو فر�صة مدر�سية.
�إىل جان ��ب اجنذاب ��ه �إىل �شخ�صي ��ة احلكوات ��ي
ال�صي ��داوي امل�شه ��ور م ��ن جي ��ل �إىل جي ��ل بقدميه
وجدي ��ده م ��ن خ�ل�ال �س ��رد الق�ص� ��ص واحلكايات
الفكاهي ��ة واالجتماعي ��ة التي ا�شتهر به ��ا احلكواتي
يف �سه ��رات ليايل �صي ��دا القدمية املعروف ��ة ب�أهلها
ونا�سبها الطيبني العفويني،
وكان احلكوات ��ي يعرف بنكهة ال�سه ��رات واللقاءات
واجلل�سات الليلية الطويلة التي ج�سد فيها احلكواتي
وينقل ��ك احلكوات ��ي م ��ن حكاي ��ة �إىل حكاي ��ة ت�شبه
ق�ص�ص لي ��ايل «�ألف ليلة وليل ��ة» .البعيدة كل البعد
عن املل ��ل والكلل ،حماط ًا بالعديد م ��ن النا�س كبار ًا
و�صغار ًا ي�ستمع ��ون �إىل �أحاديثه ال�شيقة واملعربة عن
الواق ��ع االجتماع ��ي لكل حي وكل ق�ص ��ة لها حكاية،
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الكوميدي وسام سعد

أبو طالل وأصدقاءه

وكل منطقة لها نكهة خا�صة.
�شخ�صية �أب��و طالل ال�صي��داوي املت�أثرة بالبيئة
الت ��ي ن�ش� ��أ فيه ��ا وترع ��رع من ��ذ �صغره م ��ع حمبيه
و�أ�صدقائ ��ه و�أبناء مدينت ��ه �صيدا الطيب ��ة ال�سمحة
املخل�ص ��ة والعفوية يف التعاطي مع الآخرين البعيدة
كل البع ��د عن احلقد وال�ضغين ��ة واحل�سد دفعته اىل
التعبري عن خمزون بيئت ��ه وم�سريته الطويلة ك�شاب
�صيداوي ميث ��ل �شخ�صيتني يف �آن مع� � ًا كو�سام �سعد
وال�شخ�صي ��ة الكوميدية العفوية ال�ساخرة «�أبوطالل
ال�صيداوي».
لرتجمة ق�ص�ص النا� ��س اليومية التي حتاكي الوقت
والزم ��ن وكل املراح ��ل الت ��ي تعي�شه ��ا النا� ��س �سواء
�أكانت هذه الق�ص�ص االجتماعية فكاهية �ساخرة �أم
كانت معاناة اجتماعية مع�ب�رة وحزينة وم�ؤملة متثل
عذابات النا�س اليومية الطاحمة �إىل العي�ش الكرمي
من خالل البحث عن توفري فر�ص العمل والوظائف
�إ�س ��و ًة بحاج ��ات كل ال�شع ��ب اللبن ��اين م ��ن �أق�صى
اجلنوب �إىل �أق�صى ال�شمال واجلبل والبقاع.
ه ��ذه الكاريزم ��ا املعربة ع ��ن كل هذا الك ��م الهائل
املخزون يف القل ��ب والعقل والفكر مكنته من حتقيق
�شخ�صيته ب�أق�ص ��ى �سرعة قيا�س� � ًا لفنانني �آخرين،
مم ��ا ج ��ذب النا� ��س �إلي ��ه ف�أ�صب ��ح حدي ��ث ال�ساعة
واللحظ ��ة بالرغم من انتقاد البع�ض لأدواره ومتثيله

لأهم م�شاه ��د املفا�صل الإجتماعية ال�صيداوية التي
تعت�ب�ر م ��ن اخل�صو�صي ��ة ال�صيداوي ��ة الإجتماعية
املمن ��وع التعري ��ف عنها به ��ذه الطريق ��ة ال�ساخرة،
هكذا يف�ضل بع�ض النا�س.
ويف �سياق احلديث �س�ألنا �أبو طالل كيف ا�ستطاع �أبو
طالل اجلمع ما بني ال�شخ�صيتني؟
ق ��ال �أبو طالل ال�صي ��داوي احلائز عل ��ى �شهادة يف
الإلكرتونيك �أنه ال ميكنه التوفيق ما بني الفن ومهنة
الكهرب ��اء ،لذا قررت الدمج ب�ي�ن ال�شخ�صيتني وفق
الأ�ص ��ول مبعنى ا�ص ��ح الذهاب �إىل املعاه ��د الفنية
لتلقي العلوم والدرا�سات العليا لكي �أمتكن من تو�أمة
ال�شخ�صيت�ي�ن ،فق ��رر �أبو طالل الذه ��اب �إىل م�صر
�أم الف ��ن� ...أم التمثي ��ل� ...أم الدني ��ا ...و�أم الإبداع
امل�سرح ��ي بدعم مطلق من والدت ��ه التي يكن لها كل
اح�ت�رام ويدعو لها بطول العم ��ر وال�صحة لأنها هي
الوحي ��دة امل�شجع ��ة وامل�ؤيدة مع �إخوان ��ه لهذا امل�سار
الفن ��ي الطوي ��ل بالرغم م ��ن اعرتا� ��ض العديد من
الأهل فكانت رحلته الطويل ��ة ال�شاقة �إىل م�صر بعد
�أن وفرت له والدته املال الالزم لتحقيق هذا النجاح
ف�أكد �أب ��و طالل منوه ًا مبعهد الفن ��ون امل�سرحية يف
القاه ��رة بع ��د �أن �أم�ض ��ى في ��ه �سنة ون�ص ��ف وتلقى
العل ��وم والدرا�سات يف هذا املجال ونال �شهادة ثانية
من معهد خا�ص يع ��رف با�سم «حممد عبد الهادي»

ومكث ��ت في ��ه �أربع �سنوات هذه امل ��دة مكنتني من �أن
�أكون ق ��ادر ًا على القي ��ام بدور الفن ��ان الطامح �إىل
حتقيق الإبداع وال�شهرة معتمد ًا يف نف�س الوقت على
جمهوره وحمبيه من الر�أي العام.
لأن ال ��ر�أي العام هو احلكم يف �أي دور يقدمه الفنان
يف لبنان والعامل العربي ومن واجب الفنان �أن يتقبل
االنتقاد من الر�أي العام مهما كان هذا االنتقاد وقد
يك ��ون ه ��ذا النقد حم ��ق �أو قد ال يك ��ون فمن واجب
الفنان �أن يحرتم الأ�صول االجتماعية و�أ�صول النقد
والتعبري للر�أي العام.
وه ��ذا املعه ��د تخ ��رج من ��ه املو�سيق ��ار حمم ��د عبد
الوه ��اب� ،أحم ��د رج ��ب ،م ��ي عزالدي ��ن ،احمد عز
وباملنا�سبة ن ��وه �أبو طالل ب ��دور ال�صحافة امل�صرية
لقيامه ��ا بتق ��دمي كل الدع ��م لتعريف ��ه عل ��ى �سائ ��ر
املعاهد الفنية امل�شهورة يف القاهرة العريقة بالفن.

حكاية لبنان ...و�سر جناحه بعد العودة
�أك ��د �أبو ط�ل�ال �أن �أول �إطالله له يف لبنان كانت من
خ�ل�ال برنامج الع ��رب امل�شه ��ور �سوبر �ست ��ار الذي
�أع ��ده ونظمه تلفزي ��ون امل�ستقبل ل ��كل الهواة العرب
واملدع�ي�ن والفنانني كفر�صة ذهبي ��ة لتحقيق الذات
وال�شخ�صي ��ة الفني ��ة وف ��ق الأ�صول ب�إ�ش ��راف جلنة
متخ�ص�ص ��ة ومتمثل ��ة ب�شخ�صيات قيم ��ة ي�شهد لهم
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مناسبات
حوار

ال�صي ��داوي فتقبل ��ت ه ��ذه الفكرة ولك ��ن ا�ستمريت
ب� ��أداء �شخ�صي ��ة �أبو ط�ل�ال ال�صيداوي ع ��ن قناعة
وثقة وجنحت بر�ؤيتي لأنني �أجد نف�سي مرتاح نف�سي ًا
و�شخ�صية �أبو طالل هي الأقوى عندي.

حاول �أبو طالل الته ��رب من �س�ؤالنا عن التهديدات
الت ��ي تعر�ض له ��ا يف بداية م�شواره الفن ��ي ف�أقت�صر
اجل ��واب على �أنه �صحيح تعر� ��ض لبع�ض التهديدات
وا�ستطعت �أن �أجتاوزها بكل طيبة خاطر وت�سامح.
وخا�ص ��ة �أن �أه ��ل �صي ��دا الطيب�ي�ن عنده ��م نزع ��ة
الت�سامح للنا� ��س فتفهموا �شخ�صية �أبو طالل الفنية
من خالل معرفتهم ب�شخ�صي ��ة و�سام �سعد املواطن
ال�صي ��داوي ابن البلد وعن ��ده مع�شر و�صداقات مثل
�أي مواطن.
و�أك ��د جم ��دد ًا �أن امل�شرف العام عل ��ى الربنامج ابن
�صي ��دا �سالم الزع�ت�ري هو ابن املدين ��ة ويعرف كل
هذه التفا�صيل �إىل جانب الدعم املطلق الذي تلقيته
من �إدارة تلفزيون اجلديد.
وختم �أب ��و طالل يف هذا ال�سياق �أن ��ه يرغب ويتمنى
يف �إع ��داد م�سرحي ��ة فنية جتمع حت ��ت �سقف واحد
جمه ��ور � 8آذار و� 14آذار حتم ��ل ا�س ��م «لبن ��ان ي ��د ًا
واح ��دة» بعيد ًا عن املذهبي ��ة والطائفية حتى ن�ؤ�س�س
للأجي ��ال القادم ��ة احلي ��اة الرغيدة والثق ��ة ما بني
جميع �أبناء الوطن.
�أح ��ب املمثل�ي�ن والفنان�ي�ن عل ��ى قل ��ب �أب ��و ط�ل�ال
ال�صيداوي من لبنانيني وعرب:
 الفنان ال�صيداوي ف�ضل �شاكر الفنان العربي ح�سني اجلا�سمي �شريين الفنان عبد اهلل روي�شد الفنان را�شد املاجد -وبالطبع الفنان جورج و�سوف.

�أ�صعب موقف تعر�ض له �أبو طالل

�أهم هواياته

�أ�شار �أبو ط�ل�ال ال�صيداوي تعر�ضت لأ�صعب موقف
عندما بد�أنا بعر�ض برنامج «�شي �أن �...أن» برم�ضان
وواجهت انتقادات الذعة من بع�ض �أبناء �صيدا على
خلفية اللهجة واال�سم وح�صر ال�شخ�صية حتت ا�سم
�أبو طالل ال�صيداوي باللهجة وامل�ضمون.
لأن ��ه كاراكت�ي�ر جدي ��د يعر� ��ض عل ��ى �شا�ش ��ة قن ��اة
اجلديد.
ف�أك ��دت لهم ب�أنن ��ي �أنا �أعرب عن البيئ ��ة ال�صيداوية
وكل املراح ��ل الت ��ي ع�ش ��ت فيه ��ا يف �أحي ��اء �صي ��دا
القدمي ��ة بنا�سه ��ا ومقاهيه ��ا وبيئته ��ا وجمتمعه ��ا
واخلربي ��ات والق�ص� ��ص معروفة ل ��دى اجلميع و�أنا
فع ًال تعرفت على �شخ�ص ا�سمه �أبو طالل من �سكان
�صيدا وكبري يف ال�سن ون�صف اخلربيات كان يرويها
لنا وت�أثرت بها كما قلنا يف بداية احلديث من خالل
بطاقة التعريف يف بداية احلديث.

 الباي�سب ��ول� ،إىل جان ��ب حب ��ه ال�شدي ��د مل�شاه ��دةغروب ال�شم�س بجوار قلع ��ة �صيدا البحرية وحميط
املدين ��ة القدمية املجاورة ل�شاطئ البحر ال�صيداوي
الهادئ.
 يخ ��اف �أب ��و ط�ل�ال ال�صي ��داوي م ��ن املرتفع ��اتوامل�صاعد وكافة الأماكن العالية.
بالرغم من ت�أكيده عن جتاوز هذا اخلوف.
و�ش ��دد جمدد ًا على �أهمية دور الأم يف رعاية الأ�سرة
وحمايته ��ا وت�شجيعه ��ا لتحقي ��ق ال�شخ�صي ��ة وبن ��اء
امل�ستقب ��ل و�شك ��ر باملنا�سبة كل من وق ��ف �إىل جانبه
من و�سائل الإع�ل�ام والفنانني وخ�ص بال�شكر �إدارة
تلفزيون اجلديد مدير ًا وموظفني ومتنى ملجلة �صيدا
ع�ب�ر التاريخ املزيد م ��ن التق ��دم والإزدهار حل�سن
�أداء دورها ومنحه الفر�ص ��ة و�إجراء احلوار املفتوح
للتعبري ال�شامل وال�صريح وم�سريته الفنية الطويلة.

الكوميدي وسام سعد والزميل غالب بعاصيري

بال�ص ��دق والأمان ��ة عل ��ى �أداء هذه الر�سال ��ة الفنية
احل�سا�س ��ة وال ميكن العبور والف ��وز وحتقيق النجاح
والإب ��داع �إالّ من خالل موافقة جلنة احلكم امل�شرفة
على هذا الربنامج.
م�ؤلف ��ة من :الفنان القدير اليا� ��س الرحباين ،وزياد
بطر� ��س ،وجيه ��ان وعب ��داهلل �سعود ف ��كان االختيار
الأول ع ��ام  2002 -2001و�أ�شك ��ر باملنا�سب ��ة الأب
الروح ��ي «�سالم الزع�ت�ري» الذي وق ��ف �إىل جانبي
وفت ��ح يل ب ��اب التجرب ��ة واحلم ��داهلل ع�ب�رت ه ��ذا
االختبار بنجاح وكانت �إطاللتي ناجحة على م�ستوى
�صيدا ولبنان والعامل العربي ب�شكل عام.
ومن ��ذ ذل ��ك الوق ��ت اتخ ��ذت ق ��رار ًا ب� ��أن ا�ستم ��ر
ب�إطاللتي ك�أبو طالل ال�صيداوي وبعد برنامج �سوبر
�ستار العرب ��ي انتقلت �إىل برنامج جديد كان يعر�ض
يف رم�ضان ا�سمه «يوميات رم�ضان» يعر�ضه تلفزيون
امل�ستقبل احلادية ع�شر لي ًال برعاية �سالم الزعرتي
وكان الكاراكت�ي�ر جنوبي �صي ��داوي وا�ستمرينا بهذا
العم ��ل م ��ا يق ��ارب ال�سن ��ة وكان هن ��اك برامج مثل
الكامريا اخلفية ومقالب �ساخرة.
بالرغ ��م م ��ن �أن العديد م ��ن الأ�صدق ��اء طلبوا مني
التخل ��ي لبع� ��ض الوق ��ت ع ��ن �شخ�صي ��ة �أب ��و طالل
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حفل افتتاح م�سبح

Beach and Restaurant
Night

الرميلة � -صيدا

gladly invites you to the Cocktail

�صيداheld on the
الرميلة17 th of-
June 2011 starting
بح�ضور ح�شد كبري من الفعاليات ال�سيا�سية والإجتماعية وامل�صرفية
افتت ��ح ال�سي ��دان علي الغمجي – وحممد �سرور م�سبح «p.m.« »Le capلو 9كاب»
Your attendance is highly appreciated and welcomed.
أهل.
ل
وا
أ�صحاب
واالقت�صادية ،وال�سياحية �إىل جانب ح�ضور مميز من الأ�صدقاء وال
And we are earnestly expecting your participation.
كمب ��ادرة �إع�ل�ان بدء املو�سم ال�سياحي ال�صيفي لعام  2011ومتي ��ز احلفل ب�إطالق الأ�سهم النارية املميزة على مدى ع�شر دقائق م�صحوبة ب�أنغام املو�سيقى من
وحي املنا�سبة �إىل جانب ح�سن ال�ضيافة والإ�ستقبال الذي �أبهر احل�ضور لناحية تقدمي الطعام ،وحفل الكوكتيل الذي ا�ستمر حتى منت�صف الليل و�صفت ب�سهرة
العمر التي ال تن�سى كما متيز بها اللبنانيون ب�شكل عام.
Sincerely at your service
Ocap Management team
For more info please call 03738855

Beirut – Saida highway, Rmeileh exit, Lebanon
www.ocaponline.com

Beach and Restaurant
gladly invites you to the Cocktail Night
held on the 17 th of June 2011 starting 9 p.m.
Your attendance is highly appreciated and welcomed.
And we are earnestly expecting your participation.

Sincerely at your service
Ocap Management team
For more info please call 03738855

ّ
البلدية :املختار طوني داغر ،جون داغر ،جورج خوري ،الدكتور بيار عطا الله،
طاولة رئيس
الدكتور جون عطا الله،فريد داغر

Beirut – Saida highway, Rmeileh exit, Lebanon
www.ocaponline.com

السفير خليل خليل ،محمد عبيد ،العميد خليل ّ
حب الله ،سامي سلمان وصاحب الدعوة علي الغمجي

النوام،هيفاء ّ
نادر أبو ضاهر،لينا ّوتار،زينة قطب،ديانا البابا،غنى الزعتري،فراس ّ
النوام،جينا برغوتي

غالب األشقر ،واملصرفي الدكتور غسان ّ
عطار

صاحبة الدعوة ياسمني سرور مع األصدقاء
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ن�ضال ب�شراوي يكرم الإعالمني يف مطعم " "Square cafeال�ضبية
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ّ
طاولة الشرف :الوزير إيلي ماروني متوسطًا ممثل نقابة الصحافة فؤاد الحركة و الوفد املشارك صاحب الدعوة نضال بشراوي و مدير عام مجلة صيدا غالب بعاصيري

�صيدا

الوزير إيلي ماروني ،نضال بشراوي و مدير عام مجلة صيدا الزميل غالب بعاصيري

ّ
نضال بشراوي ،اإلعالمي وسام حنا و رانيا سواح

عبد الرحمن بلعه و خطيبته رنا

ّ
وسام حنا ،رانيا ّميال ،نضال بشراوي و عبد الرحمن بلعه
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�أق ��ام ن�ض ��ال ب�ش ��راوي حفل �ساهر تكرمي ًا للإعالم�ي�ن يف مطعم "  "Square cafeال�ضبية .ح�ض ��ر ح�شد كبري من الوجوه
الإعالمية و الفنية و �أهل ال�سيا�سة واملجتمع.

ّ
ّ
نضال بشراوي مرحبًا الزميل غالب بعاصيري والزميل جعفر جواد

نضال بشراوي ،الدكتور نادر صعب ،اإلعالمية أنابيال هالل ويعقوب بشراوي

كوكبة من الجميالت مع صاحب الدعوة

املذيعة داليا طه

مجتمع

اإلعالمية جوزفني رحمه

اإلعالمية رانيا ّميال

اإلعالمية ريما صيرفي
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حفل تخرج ثانوية رفيق احلريري يف �صيدا
ح ��ازت الطالب ��ة ليتي�سيا ح�سن الزين على �شهادة البكالوريا الثانية املدر�سية بتقدير جيد جد ًا و نالت الطالبة �سينتيا ح�سن الزين �أي�ض ًا على درجة تقدير جيد
جد ًا يف �شهادة الربفيه املدر�سية ،واحتفل املهند�س ح�سن الزين وعقيلته رمال بنجاح ابنتيهما مع الأهل والأ�صدقاء بهذه املنا�سبة ،واقيم حفل كوكتيل.

املهندس حسن الزين وكريمتيه ليتيسيا وسينتيا

املهندس حسن الزين متوسطًا العائلة

ليتيسيا حسن الزين وملكة غدار

املهندس حسن الزين والعائلة واملهندس محمد عالء الدين

�أفراح� :آل رباح و�آل املعلم

الريا�ضي بريوت �أخرياً بطل �سلة النوادي الآ�سيوية

�أحرز النادي الريا�ضي ببريوت للمرة الأوىل ك�أ�س بطولة النوادي الأ�سيوية ال
 22يف كرة ال�سلة للرجال التي �إ�ست�ضافتها العا�صمة الفيلبينية يف � 28أيار �إىل
 5حزيران يف قاعة «فيلي�سورن» مبانيال.
بع ��د فوزه يف املباراة النهائية عل ��ى حامل اللقب يف ال�سنتني الأخريتني مهرام
الإي ��راين بف ��ارق ت�سع نق ��اط  ( 82-91الأ�ش ��واط ،58-57 ،39-38 ،14-17

� )82-91أم ��ام جمهور كبري تقدمه رئي�س الإحتاد الأ�سيوي لكرة ال�سلة ال�شيخ
�سع ��ود ب ��ن علي �آل ثاين و �سف�ي�ر �إيران و قن�صل لبنان الع ��ام جوزيف �أ�سعد و
رئي�س النادي الريا�ضي املهند�س ه�شام اجلارودي.
�ألف مربوك
للريا�ضي و لبنان

يف ج� � ّو عابق بالبهجة و الفرح �إحتفل ال�شاب عبدو علي رباح و اجلميلة
ل ّبنى املعلم بزفافهما يف فندق غوالدن – بالزا – طريق املطار .ح�ضر
احلفل الذي �إ�ستمر �إىل �ساعات ال�صّ باح االوىل ،عدد كبري من الأهل و
الأ�صدقاء الذين متنوا جميعهم التوفيق للعرو�سني و بالرفاه و البنني.
�ألف مربوك

تو�ضيح
ورد يف احلوار الذي �أجرته « �صيدا عرب التاريخ» مع رئي�سة جمعية «�إعانة
الطفل» ال�سيدة �أ�سمى ب ّلويل خط�أ غري مق�صود �ش ّوه معنى الفقرة املتعلقة
ب�ش�ؤون رعاية الطفل يف �صيدا .لذلك �إقت�ضى الإعتذار والتو�ضيح.
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�صيدا

أبـــــــراج

احلمل

� 21آذار  20 -ني�سان

الثور

 21ني�سان � 20 -أيار

اجلوزاء

� 21أيار  20 -حزيران

ال�سرطان:

 21حزيران  22 -متوز:

اال�سد:

 23متوز � 22 -آب:

العذراء:

� 23آب � 22 -أيلول:

�صيدا
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ت�ست���درك �أخ�ي�راً بع����ض الأم���ور
وت�صل���ح م���ا يج���ب �إ�صالح���ه يف
حميط���ك العمل���ي .زي���ارة متوقع���ة
م���ن �أح���د الأ�صدق���اء تفت���ح �صفحة
جديدة م���ن املودة والإخال�ص .رقم
احلظ 13

امليزان:

� 23أيلول  23 -ت:1

�ص���راع �صع���ب مع �سوء احل���ظ ،لكنّ
الآم���ال ب���د�أت تل���وح يف الأف���ق ،ف�ل�ا
ت�ت�رك الي�أ�س ي�سيط���ر عليك .جتد
نف�سك و�س���ط دوامة من الت�سا�ؤالت
املحيرّ ة ،فال ت�ست�سلم

العقرب:

م�ش���روع �سف���ر عل���ى الأب���واب،
وعرو�ض���ات كثرية يف العمل جتعلك
يف ح�ي�رة من �أم���رك .خالف ب�سيط
م���ع احلبي���ب وال�سب���ب ه���و الغرور.
رقم احلظ 4

القو�س:

تعال���ج م�شاكل���ك ب�صم���ت ،وت�ض���ع
النق���اط على احل���روف يف كل �شاردة
�أو واردة تتعل���ق ب���ك .حتل���م كث�ي�راً،
و�أحالم���ك غالب���اً تتحق���ق رغ���م
تدخالت القدر

اجلدي:

تراع���ي م�شاع���ر املقرب�ي�ن من���ك،
وتفتح �صفحة جديدة مع �شركائك،
التو�ص���ل
والق�ص���د ك ّل الق�ص���د
ّ
�إىل فر����ض �شروط���ك عل���ى طاول���ة
املفاو�ضات .رقم احلظ 36

الدلو:

تفاه���م عمي���ق م���ع احلبي���ب و�شعور
بالر�ضى .بع����ض امل�شاكل ال�سطحية
جت���د طريقه���ا اىل احل��� ّل .ال ت�ص���غ
�إىل الأ�ص���وات الت���ي ت�شذ عن �أ�صول
الكالم

احلوت:

 24ت 21 - 1ت:2

 22ت 20 - 2ك:1

 21ك 19 - 1ك:2

 20ك� 18 - 2شباط:

� 19شباط � 20 -آذار:

تع�ش���ق احلي���اة وتتلم����س طري���ق
النج���اح ب���كل ثق���ة بالنف����س .حتاول
فر����ض احلل���ول املر�ضي���ة لكاف���ة
العوائ���ق ،وتنج���ح يف الت�أث�ي�ر عل���ى
جمريات الأمور.
رقم احلظ 19
ا�ص���رف م���ا يف اجلي���ب ،ي�أتيك ما يف
الغي���ب� ،شع���ار تتم�س���ك ب���ه بع���د �أن
زادت م�صاريفك عن حدّها ،والفلك
ين�صح���ك بع�ص���ر النفق���ات يف ه���ذا
الزمن الرديء
تبح���ث ع���ن كل جدي���د يف ع���امل
املو�ض���ة ،و ُتدخل التج���ارة اىل عاملك
اخلا�ص .الأزياء ت�سرتعي �إنتباهك،
واحلظ ي�ضحك لك عند كل خطوة
ُتقدم عليها.
رقم احلظ 8
حيات���ك العملي���ة مليئ���ة باملفاج�آت،
والعاطفي���ة تت�س���م باله���دوء
وال�سكين���ة .الته���اين م���ن الفل���ك
تن�ص���ب عليك ،لكن املهم �أن حتافظ
على توا�ضعك يف املجتمع
م���ا ت�شه���ده �أيام���ك ه���ذه الف�ت�رة
م���ردّه اىل ق���وة �إميان���ك مب���ا تفعل.
حان وق���ت القط���اف ،والزمن الذي
تعي�ش���ه يع���دك بالأرب���اح الوف�ي�رة
والغد امل�شرق.
رقم احلظ 40
�أ�سا�س���ك مت�ي�ن �أيه���ا احل���وت،
و�شخ�صيتك بلورها الزمن و�صقلها
بقال���ب متكام���ل .ف���رح منتظ���ر يف
حميط���ك العمل���ي ،واحلبيب يجدد
وعده لك بالإخال�ص

