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كلمة العدد

�شيد� "�ملدينة" عا�شمة �جلن�ب
٭...�صيدا املدينة... مدينة الن�صال... والعطاء... وال�فاء... عا�صمة املقاومة والتحرير.

ذكرى حترير �صيدا 16 �صباط، وذكرى ال�صهداء الأبرار.
٭...اإنها �صيدا املدينة عا�صمة املقاومة والتحرير، واحل�صن املقاوم الأول املنيع املتقّدم من ح�ص�ن 

املقاومة ال�طنية... والإ�صالمية - من �صيدا اىل كل لبنان.
"املدينـــة" عا�صمـــة املقاومـــة، والتحريـــر، عا�صمـــة احلب...والعطـــاء. عا�صمـــة  ٭...اإنهـــا �صيـــدا- 
الن�صال...والكفاح...وال�فاء، بق�ة و�صجاعة نا�صها...واأهلها...وقادتها...واأ�صرف رم�زها الن�صالية 

ال�طنية حتى ال�صهادة يف �صبيل ال�طن.
٭ ت�صت�قفك الذكرى... واملنا�صبة.

ذكـــرى حتريـــر �صيـــدا من العـــدو الإ�صرائيلـــي، وذكرى اإ�صت�صهـــاد ال�صهـــداء الأبرار دفاعـــاً عن �صيدا 
املدينة، وال�طن. 

املقاومـــة  عا�صمـــة  املدينـــة-  �صيـــدا  العامرةبتحريـــر  والفرحـــة  الب�صمـــة  ...واملنا�صبة...منا�صبـــة 
ال�طنية...والإ�صالميـــة، خزان العطاء...والن�صال. وال�صباب واملقاومني...وال�صهداء الأبرار، الذين 
نذروا اأنف�صهم دفاعاً عن مدينتهم بنا�صها... واأهلها، وقادتها �صد العدو الإ�صرائيلي بدءاً من �صيدا 

و�ص�ًل اىل عمق اجلن�ب، ومن �صيدا اىل كل لبنان.
٭ ل�صيدا املدينة املقاومة، �صاحبة العزة والكرامة، عن�ان واحد م�حد اإ�صمه املقاومة.

حتت ل�اء احلركة ال�طنية اللبنانية.. والإ�صالمية، يف �صبيل ن�صرة احلق والدين وال�طن، ون�صرة 
الق�صيـــة املركزيـــة، ق�صيـــة الأمـــة العربيـــة والإ�صالميةالق�صيـــة "الأم" فل�صطـــني املحتلـــة املقد�صـــة 

ومقد�صاتها.
ف�صيـــدا "املدينـــة" هـــي منبت الرجـــال الأحـــرار وال�صهداء الأبـــرار واملقاومني،.. وهي �صيـــدا املدينة 

نف�صها التي قدمت خرية رجالتها الكبار العظماء يف �صبيل ال�طن.
٭... بـــدءاً مـــن ال�صهيـــد الأول، رجـــل الإ�صتقالل الرئي�ض ريا�ـــض ال�صلح، مـــروراً... بال�صهيد الثاين 
الكبري املنا�صل معروف �صعد، وكان اآخرهم...ال�صهيد الثالث الكبري الرئي�ض رفيق احلريري، الذين 

رووا بدمائهم الزكية الطاهرة اأر�ض ال�طن الغايل لبنان.
ليحيـــا اأبنـــاوؤه بعـــّزٍة وكرامٍة اإىل جانـــب قافلة كبرية من ال�صهـــداء املقاومني واملنت�صبـــني واملن�ص�ين 

حتت رايات حزبية وطنية واإ�صالمية دفاعاً عن �صيدا، ولبنان.
٭... وباملنا�صبة اخلليلة - ذكرى ال�صهادة.. والتحرير..

يجـــب اأن ل نن�صـــى دور اجلي�ـــض اللبنـــاين الهـــام وت�صحياتـــه يف كافـــة املراحـــل، واملياديـــن، وامل�اقـــع 
واجلبهات، واحل�ص�ن املقاومة املتقدمة مل�اجهة اإعتداءات العدو الإ�صرائيلي، دفاعاً عن ال�طن.

قاوم بعزم وكرامة وجدارة وثقة وقّدم قافلة كبرية من ال�صهداء الأبرار يف �صائر اجلبهات الداخلية 
ملكافحة الإرهاب واخلارجية �صد العدو الإ�صرائيلي.

٭...اإنـــه اجلي�ـــض اللبنـــاين كان.. ومـــا زال.. و�صيبقـــى العامـــ�د الفقـــري الداعم لل�صرعيـــة اللبنانية 
بالت�صحية والعطاء وال�فاء والفداء يف �صبيل ال�طن.

٭ والداعم الأول.. والأخري للمقاومة يف كافة مراحلها وم�اجهاتها الع�صيبة وت�صحياتها البا�صلة التي 
جتلت بالإنت�صار وباأ�صمى واأبهى حللها يف م�اجهة العدو الإ�صرائيلي يف مراحل عديدة واأبرزها كان يف 

حرب مت�ز 2006 ي�م الهزمية لإ�صرائيل.. وي�م الإنت�صار للجي�ض اللبناين وال�صعب واملقاومة.
٭... كانـــت �صيـــدا "املدينة".. وما زالـــت.. و�صتبقى عا�صمة املقاومة ورمز عنـــ�ان العنف�ان الق�مي 
العربـــي والإ�صالمـــي... ورمـــز العطـــاء والت�صحيـــة والن�صـــال وال�فـــاء امل�صتمـــر وعنـــ�ان الإنت�صـــار 
وامل�اجهة الدائمة والتحدي عرب التاريخ بدءاً بغزوات الفرجن باحلقبة املا�صية، و�ص�ًل اىل غزوات 

العدو الإ�صرائيلي امل�صتجد يف الع�صر احلديث.
٭ �صتبقى �صيدا عا�صمة املقاومة.. وال�صرف.. والت�صحية.. وال�فاء.. والعطاء.. واحلب لكل النا�ض 

وال�فاء اأي�صاً لل�صهداء الأبرار"رحم اهلل �صبحانه وتعاىل" �صهدائنا الأبرار..
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تراأ����س البطري���رك امل���اروين "مار ب�ش���ارة بطر�س 
الّراعي"القّدا����س الإحتف���ايل بعيد م���ار مارون يف 

كاتدرائّية مار جرج�س و�شط بريوت.
مبعاونة رئي�س اأ�شاقفة بريوت املطران بول�س مطر،و 
النائ���ب البطريركي العام املط���ران بول�س �شّياح و 
راعي اأبر�شّية جبيل املارونّية املطران مي�شال عون، 
والنائب البطريركي الع���ام ال�شابق املطران رولن 

اأبو جودة و لفيف من الكهنة.
ح�ش���ر القّدا�س، فخامة رئي�س اجلمهورّية "العماد 
مي�شال �شليم���ان و عقيلته ال�شّيدة و فاء"، و"رئي�شا 
ال���وزراء جني���ب  و  ب���ّري  نبي���ه  الن���ّواب  جمل�ش���ي 
ميقات���ي"، "اأمني جمّيل و عقيلت���ه ال�شّيدة جوي�س" 
وعقيالت روؤ�ش���اء اجلمهورّي���ة ال�شابقني "�شولجن 
اجلمّي���ل"، و"نايل���ة معّو�س"، و "من���ى الهراوي"، 

و الروؤ�ش���اء "ح�ش���ني احل�شيني"و"مي�شال عون"، و 
روؤ�شاء  ،و ممثلو  نّواب  و  ال�شنيورة" ووزراء  "فوؤاد 

الطوائف و ح�شد كبري هام من ال�شخ�شّيات.
و يف عظت���ه اأّكد الراعي:اأن يكون نهج حّبة احلنطة 
نه���ج كل واحد،و نهج موؤ�ش�ش���ات الدولة و اإدارتها ، 
لينم���و لبنان �شيا�شّيًا،و اإقت�شادي���ًا ...و اإجتماعيًا، 

وثقافّيًا.
ول جم���ال لذل���ك اإّل باجلم���ع بني موجب���ات العمل 
ال�شيا�ش���ي و الإداري و املبادئ الأخالقّية ، و اإلتزام 
تعزيز حقوق الإن�شان على امل�شتويات الإقت�شادّية و 
الإجتماعّية و املعي�شّية، و اأّن ال�شهداء الذين �شقطوا 
يف �شبيل الوطن منذ الإ�شتقالل كانوا حّبات حنطة 

ماتت و بف�شلهم ثبت لبنان و منا وكرب.
وراأى اأّن جمد لبن���ان يتحّقق بوحدة �شعبه و ر�شالة 

عي�شه الواح���د و حوار احلياة بني خمتلف الأديان، 
اأّم���ا البطريركّي���ة فبقي���ت ع���رب مراح���ل التاري���خ 

ملتزمة.
اأمانتني:عقيدة الإمي���ان و الكيان الّلبناين و بف�شل 
ما لها م���ن روابط مع الكر�ش���ي الر�شويل و الغرب 
و جت���ّذر يف ال�ش���رق �شكل املوارن���ة كما غريهم من 

الطوائف الّلبنانّية،
قيم���ة م�شافة متمّي���زة بالإنفتاح عل���ى ال�شرق – و 
الغ���رب ولفت البطريرك الّراعي : اإىل اأّن الغر�شاد 
مهّم���ة  بلبن���ان  النهو����س  اأّن  يذّكرن���ا  الر�ش���ويل، 
م�شرتك���ة ،و اأّن اجلماع���ات املتنّوعة من م�شيحيني 
– و م�شلمني على اإختالف طوائفهم توؤّلف ن�شيجه 
الإجتماع���ي الوطني ، و هي ث���روة و فرادة، و ل بد 

من حفظ التعاون بامل�شاواة و التوازن.

القّدا�ض الإحتفايل بعيد مار مارون يف كاتدرائّية جرج�ض يف و�صط - بريوت
�لبطريرك �لر�عي:�أّنه ال بّد من حفظ �لتعاون 

و�لم�شاو�ة و�لت��زن بين جميع �لط��ئف �لّلبنانّية

�لّر�عي ت�ّجه بالق�ل �إلى رئي�س �لجمه�رّية:
�لّلبنانيين" لكل  �إ�شاءة  هي  �شخ�شك  �إلى  �إ�شاءة  "كل 

الغالفالغالف

فخامة رئيس الجمهورّية العماد ميشال سليمان وعقيلته السّيدة وفاء، ورئيسا مجلسي النّواب نبيه بّري والوزراء نجيب ميقاتي
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طلبت دولة عظمى اأجنبية من العرب الذين كان�ا يعمل�ن 
حل�صاب هذه الدولة )العظمى( اأيام النتداب على فل�صطني 
والأردن ويحملـــ�ن ه�ية خا�صة، اإبـــراز اأوراقهم التي تثبت 

ذلك اإىل ال�صفارة )للدولة املذك�رة( ملنحهم اجلن�صية.

معظـــم حمطـــات الإعـــالم املرئـــي يف لبنـــان مل يعـــد علـــى 
مت�صـــع  اأي  النتخابيـــة،  الإعالنيـــة  براجمهـــا  )مفكـــرة( 
ل�صتقبـــال املزيـــد مـــن املر�صحـــني؟ اإذاً من هـــي ال�صخ�صية 
ال�صيا�صيـــة املرم�قـــة التي حتاول ال�صغط �صـــراً على دائرة 
العالقـــات العامـــة ملحطـــة )تلفزي�نيـــة( لغر�ـــض عر�ـــض 
خا�ض يتعلق مبر�صح جديد يف اآخر اأ�صب�ع قبل بدء املعركة 

النتخابية، لقاء مبلغ طائل من املال.

مـــن هـــ�؟ املهند�ض ال�صيـــداوي الذي تلّقى ات�صـــاًل هاتفياً 
بعـــد منت�صـــف الليـــل، مـــن �صخ�صيـــة مرم�قـــة ومعروفـــة 
تدعـــ�ه فيهـــا بقب�ل دع�ة ع�صاء جتمعه مـــع ثالثة اأقطاب 
كبـــار مـــن اأ�صحاب املـــال والقت�صـــاد يف ا�صرتاحـــة �صياحية 
جميلـــة )و�صـــط ج�نيـــة( للتـــداول والتباحث باأمـــر يتعلق 

بتاأ�صي�ض م�صروع �صياحي كبري يف مدينة- �صيدا.

مـــن ه�؟ ال�صاب ال�صيـــداوي املعروف الذي ا�صت�صاف رجل 
اأعمال عربي هام ومعروف يف منزله الكائن يف بلدة ُمطّلة 
وم�صرفـــة علـــى مدينة �صيـــدا، للتباحث والتـــداول يف عدة 

م�صاريـــع مطروحـــة، واأهـــم ما فيهـــا م�صروع نـــادي �صياحي 
كبري ل مثيل له يف اجلن�ب.

علمـــت م�صادرنـــا اخلا�صـــة... ملاذا؟ رف�صت �صيـــدة تتعاطى 
ال�صـــاأن العـــام مبادرة مرجع كبري لنقـــل زوجة �صقيقها اإىل 
جناح خا�ض يف م�صت�صفى اأف�صل من امل�صت�صفى الذي تعالج 

فيه، من اأجل زيادة العتناء بها وب�صحتها.
املرجـــع الـــذي اطمـــاأن على �صحـــة ال�صيـــدة التـــي تعالج يف 
امل�صت�صفـــى عـــرب ات�صـــالت �صريـــة وم�فديـــن نقلـــ�ا اإليـــه 
تباعاً تط�ر و�صعها ال�صحي، مل يياأ�ض من رف�ض مبادرته 
وي�صتمـــر يف العمـــل على اإقنـــاع ال�صيدة الراف�صـــة باأن املهم 
اأوًل.. واأخرياً ه� �صحة زوجة �صقيقها وتقدمي كل ما يلزم 

لعالجها وتاأمني �صفائها.

زعيـــم ونيابـــي كبـــري كانـــت لـــه يف الآونـــة الأخـــرية م�اقف 
�صارخـــة يف معار�صتهـــا طلب م�عداً يف اأحـــد املراجع اإل اأن 

الأخري مل يعط ج�اباً رغم تكرار الطلب.

هم�صـــات �صيا�صيـــة: جهة �صيا�صيـــة ذكرت اأنهـــا مل تتلق بعد 
�صمانـــات قاطعـــة ب�صـــاأن تخ�صي�ـــض مقعـــد نيابـــي لأحـــد 
مر�صحيهـــا عـــن دائـــرة راأ�ـــض بـــريوت- زقـــاق البـــالط- يف 
بـــريوت �صمـــن التحالفـــات الكـــربى التي يجـــري تركيبها 

حالياً.
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ما �أح�جنا �لي�م �إلى �لرئي�س �ل�شهيد رفيق �لحريري
رجل �لح��ر و�ل�حدة و�ل�فاق �ل�طني

بقلم: غالب بعا�شريي

يفتقـــد لبنـــان يف هـــذه الظـــروف الدقيقـــة 
وال�صعبـــة رفيـــق احلريـــري رجـــل احلـــ�ار 
وامل�صتقبـــل،  احلا�صـــر  ورجـــل  وال�حـــدة، 
ورجل املحبة الذي لعب دوراً بارزاً يف اإعادة 
مّل �صمل اللبنانيني الذين فرقتهم احلرب 

الأهلية على مدى اأكرث من عقدين.
حبـــذا ل� كان رفيـــق احلريري بيننـــا الي�م 
يزرع التفاوؤل يف القل�ب، وتغّلب لغة اجلمع 
علـــى النق�صام والت�صرذم.. فهـــ� الذي كان 
يخـــرج يف الأزمـــات اإىل هنا وهنـــاك وا�صاًل 
الأنانيـــة،  علـــى  متعاليـــاً  انقطـــع،  مـــا  كل 
للحلـــ�ل  دائمـــاً  مفت�حـــاً  املجـــال  وتـــاركاً 

والتفاهمات.
اإنه رجل احلل�ل يف اأ�صعب الأزمات، �صاحب 
م�صـــروع وطنـــي يت�صع لـــكل اللبنانيني بكل 
فئاتهم وط�ائفهم ومذاهبهم. لذلك فاإننا 
يف ذكـــرى جرميـــة اغتيالـــه جنـــد اأنف�صنـــا 
ن�صتذكـــر هـــذا الرجـــل الـــذي كان بحجـــم 

ال�طن والآمال.
اإن مـــا يحّز يف نف��صنا جميعاً ه� هذا املناخ 
النق�صامـــي الب�صـــع الـــذي ي�صـــرب لبنـــان 
واللبنانيني الي�م، وهذا اخلطاب التعب�ي 
الـــذي يجتاح كل الأطـــراف فيعزز متاري�ض 
الت�صنج واحلقد بـــدًل من اأن يب�صط بينهم 

روح التعاون والإلفة.
لـــ� كان الرئي�ـــض ال�صهيـــد بيننـــا لـــكان اأول 
الـــذات  اإىل التالقـــي وحت�صـــني  املبادريـــن 
نبـــذ  اإىل  الداعـــني  اأول  وكان  اللبنانيـــة، 
اخلطـــاب التع�صبـــي املتطـــرف وتعميم لغة 
احلـــ�ار واملحبة والت�صامح بـــني اللبنانيني 
مل�اجهـــة رياح احلقـــد اخلارجيـــة، ولتعزيز 
م�قف لبنان ومناعته يف وجه ما يجري يف 

املنطقة من تط�رات واأحداث.
مل يكـــن رفيـــق احلريـــري رجـــاًل �صيا�صيـــاً 
اأو رئي�ـــض حك�مـــة لبنـــان فح�صـــب، بـــل كان 
من�ذجـــاً للقيـــادي ال�طني الـــذي عرب من 
امل�صـــرح  اإىل  رحـــاب حيـــاة رجـــال الأعمـــال 
بتف�ي�ـــض  مدع�مـــة  ب�صال�صـــة  ال�صيا�صـــي 

�صعبي كبري قّل نظريه.
اأطـــّل الرئي�ـــض احلريـــري على هـــذا امل�صرح 
ا�صمـــه  بـــرز  حـــني   1983 عـــام  ال�صيا�صـــي 
ال�صعـــ�دي  للعاهـــل  �صخ�صـــي  كمبعـــ�ث 
الراحل امللك فهـــد بن عبد العزيز م�صاركاً 
يف اأعمـــال م�ؤمتر جينيف ثم م�ؤمتر ل�زان 
يف �ص�ي�صـــرا لجـــرتاح حـــّل ينهـــي احلـــرب 
ال�صيا�صيـــة  ال�صيغـــة  ويبلـــ�ر  اللبنانيـــة 

الت�افقية بني اللبنانيني.
رفيـــق  ييا�ـــض  امل�ؤمتريـــن مل  ورغـــم ف�صـــل 
احلريـــري، فن�صط بعد ذلك باجتاه بريوت 
الأقطـــاب  مـــع  ح�اريـــة  لقـــاءات  عاقـــداً 
يف  يتحـــرك  وبقـــي  اللبنانيـــة،  ال�صيا�صيـــة 
اخلـــارج والداخل علـــى مدى خم�ض �صن�ات 
اإىل اأن حـــان ن�ص�ج عقـــد م�ؤمتر امل�صاحلة 
يف الطائـــف عام 1989، فكانـــت له م�صاهمة 
بـــارزة يف اإجنـــاح هـــذا امل�ؤمتـــر الـــذي عقـــد 

برعاية �صع�دية و�ص�رية.
مـــن هنا كان له الـــدور ال�ا�صـــح والبارز يف 
ولدة وثيقـــة ال�فـــاق ال�طنـــي اللبناين يف 
الطائـــف التـــي اأنتجـــت د�صت�رنـــا احلـــايل، 
للتـــ�ازن  اجلديـــدة  ال�صيغـــة  واأجنبـــت 
ال�صيا�صي والطائفـــي القائم، و�صكلت اأي�صاً 
الإطـــار الأ�صا�صـــي لإعـــادة روح ال�حدة بني 
اللبنانيـــة  لالأطـــراف  تاركـــة  اللبنانيـــني، 

العمل من اأجل تر�صيخها وتعزيزها.
وممـــا ل �صـــك فيـــه اأن الـــدور البـــارز الـــذي 
لعبـــه احلريري يف ولدة هذا التفاق الذي 
اأ�ص�ض د�صت�رية جديـــدة للبنان كان مبثابة 
اللبنـــاين  نقطـــة حتـــّ�ل لي�ـــض يف ال��صـــع 
فح�صـــب بل اأي�صـــاً يف حركـــة ودور الرئي�ض 
احلريـــري نف�صه الذي بات ب�صهادة اجلميع 
رجـــل لدولة الأول املر�صـــح لرئا�صة حك�مة  الرئيس فؤاد السنيورة وأخت الشهيد بهية الحريري يقرآن الفاتحة عن روحه الطاهرةضريح الشهيد الرئيس رفيق الحريري
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كل لبنان.
وبعد فـــرتة انتقالية امتدت حل�ايل ثالث 
�صنـــ�ات تـــ�ىل الرئي�ـــض احلريـــري رئا�صـــة 
حك�متـــه الأوىل عـــام 1992 و�صـــط اإجمـــاع 
لبنـــاين قّل نظريه، وبـــداأت مرحلة جديدة 
التـــي  اللبنانيـــة  احلك�مـــات  مراحـــل  مـــن 
ال��صـــع  بتح�صـــني  خا�ـــض  ب�صـــكل  متيـــزت 
القت�صـــادي والإمنائي وتفعيـــل دور لبنان 

يف املحافل الدولية.
وعلـــى مـــدى ممار�صته ال�صيا�صـــة وال�صلطة 
يف اآن معاً كان رفيق احلريري رجل واحد.. 
كان ينـــزع دائمـــاً فتيـــل الأزمـــات ويحر�ـــض 
على الت�ا�صل مع اجلميع مل�صلحة ال�حدة 
ال�طنيـــة التـــي مل تغـــب ي�مـــاً عـــن فكـــره 

وممار�صته.
كان دائمـــاً يتم�صك بحق لبنان يف ا�صرتجاع 
اأر�صـــه من العدو الإ�صرائيلي، وكان الرجل 

الـــذي دافع وحمى املقاومة يف اتفاق ني�صان 
ال�صهري..

املحـــاور  فـــ�ق  رجـــل  احلريـــري  رفيـــق  كان 
اأو يحجـــم ي�مـــاً يف  ال�صيا�صيـــة، ومل يبخـــل 

مـــد يده لأ�صقائه اللبنانيـــني حتى يف اأ�صعب 
الظـــروف التي مر بهـــا.. كان ال�صديق الذي 
يفتقده اجلميع ل �صيما يف عز الأزمات.. وها 

نحن الي�م نفتقد رجل ال�حدة وال�فاق.

مهمـــا طـــال الزمن، ومهمـــا ع�صف بالبالد 
اأن  علينـــا  يبقـــى  وم�صـــاكل،  اأزمـــات  مـــن 
نتعلـــم مـــن رفيـــق احلريـــري روح الت�صامح 
واملحبـــة واحلـــ�ار.. واأن ن�صـــري على نهجه، 

اخل�ص�مـــات  يف  الب��صلـــة  ن�صّيـــع  ل  واأن 
لل�صغائـــن  اأ�صـــرى  ون�صبـــح  والنق�صامـــات 

والأحقاد.
احلريـــري  نـــازك  ال�صيـــدة  مـــن  ون�صتعيـــد 

ر�صالـــة يف ذكـــرى م�لـــد الرئي�ـــض ال�صهيـــد 
مطلـــ�ب   ": املن�صـــرم  العـــام  يف  وجهتهـــا 
مّنـــا اليـــ�م اأن نحافـــظ علـــى تلـــك املكا�صب 
واأن  ال�صهيـــد(  الرئي�ـــض  حققهـــا  )التـــي 
نحمـــي مق�مـــات ال�صلـــم الأهلـــي وال�حدة 
ال�طنيـــة، ول نتخلـــى عـــن مبـــادئ العي�ـــض 
امل�صـــرتك وعما اأثبته لبنـــان باأنه قادر على 
حـــل م�صاكلـــه بلغة احلـــ�ار والتفاهـــم وفقاً 
للميثـــاق ال�طني ود�صت�ر الطائف، واإقامة 

دولة يك�ن العدل فيها اأ�صا�ض احلكم".
وتبقى م�صرية الرئي�ض ال�صهيد نهراً دافقاً 
بهذا النم�ذج من املمار�صة ال�صيا�صية املبنية 
علـــى تعزيز اللحمة بـــني اللبنانيني، وخلق 
املنـــاخ الدائـــم الـــذي يعـــزز وحدتهـــم، ومما 
ل �صـــك فيـــه اأن �صقيقـــة الرئي�ـــض ال�صهيـــد 
ال�صيدة بهيـــة احلريري تلعب الدور البارز 

يف بل�رة وا�صتمرار هذا النهج ال�طني.
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الرئيس جمال عبد الناصر يتوسط أعضاء الوفد اللبناني الذي زاره في مكتبه بقصر القبة وهم إلى يمني الرئيس عبد الناصر: )الصف األول( كامل األسعد، معروف سعد، شفيق مرتضى، أحمد األسعد، وإلى يسار 
الرئيس عبد الناصر، رشيد كرامي، عدنان الحكيم، محمد صفي الدين، صالح األسير، وفي الصف الثاني )من اليسار( جبران مجدالني، نسيم مجدالني، أحمد جابر، عبد املجيد الرافعي، حسني سجعان. وفي الصف 

الثالث )من اليمني( هاشم الحسيني، اميل حايك، محمد الخطيب، باسم الجسر )وقد غاب بعض أعضاء الوفد عن هذا اللقاء(.

حتـــت عنـــ�ان “معروف �صعـــد، اله�ية والي�ميـــات” ي�رد الباحـــث نزيه ح�صني يف 
درا�صتـــه املُعْنَ�نـــة “�صيـــدا وم�صاألة الزعامة ال�صيا�صيـــة/ معروف �صعد” اأن النائب 
والزعيـــم ال�صيـــداوي معـــروف �صعـــد ولـــد يف �صيـــدا عـــام 1910، الأب ب�صتـــاين ه� 
م�صطفى �صعد، واأم م�صيحية هي جميلة عطا عطية من بلدة درب ال�صيم القريبة 
مـــن �صيـــدا، دخل مدر�صة الفن�ن الإجنيلية يف �صيدا عام 1925، وبرز يف الريا�صة 
فيهـــا، منتقـــاًل اأوائل العام 1928 اإىل اجلامعة ال�طنية يف عالية، لي�صافر يف نهاية 
العـــام اإىل اململكـــة العربيـــة ال�صع�ديـــة للعمـــل يف التدري�ـــض، حيـــث اأّدى فري�صـــة 
احلـــج هنـــاك ليعـــ�د اإىل عاليـــة ويعمل ناظـــراً يف مدر�صتهـــا، وفاز يف تلـــك الفرتة 
ببط�لـــة لبنان املدر�صية يف رمـــي الكرة احلديدية والقر�ض، ويف العام 1931 عمل 
مدّر�صـــاً يف الكليـــة العلميـــة بدم�صق ممـــا اأتاح له اإن�صـــاء عالقات مـــع ال�صخ�صيات 
ال�ص�ريـــة ال�طنيـــة، كمـــا عمل يف بـــريوت يف مدر�صة ال�صيخ عبا�ـــض الأزهر مدر�صاً 
لّلغـــة الإنكليزيـــة والريا�صـــة عـــام 1932 وكان �صاحـــب املدر�صة معروفـــاً ب�طنيته، 
فتخـــّرج علـــى يديه جيل كامل من ال�طنيني، كما كانت املدر�صة التي تط�رت اإىل 
“الكلية الإ�صالمية” ت�صم عدداً كبرياً من الطالب العرب والقادمني من البالد

 الإ�صالمية.

�لمنا�شل �لكبير �ل�شهيد معروف �شعد 
م�شيرة وم�شار �آَمن بق�شايا �شعبه و�أّمته 

و�لتزم بها حتى �إ�شت�شهاده..

الشهيد معروف سعد

�ملقاوم د�ئمًا
ويف الع���ام 1935 اجته مع���روف �شعد اإىل حيفا يف 
فل�شطني، حيث عمل مدر�ش���ًا للريا�شة يف مدر�شة 
الربج الإ�شالمية، وا�شرتك يف املقاومة مع ال�شهيد 
عبد القادر احل�شيني، ليعود اإىل �شيدا عام 1936 
منظمًا جمموعة من �شباب �شيدا للعمل �شد قوافل 
التموين املر�شل���ة لل�شهاين���ة والربيطانيني، وقام 
بع���دة تظاهرات �ش���د �شلطات النت���داب، اقتحم 
يف اإحداه���ا ق�شل���ة الدرك يف �شي���دا حيث اأطلقت 
النار عليه فاأ�شيب يف يده، وُحوِكم يف متوز 1936، 
وتع���ّرف يف ال�شج���ن اإىل اأنط���ون �شع���ادة موؤ�ش�س 
احل���زب ال�شوري القوم���ي الجتماعي وُعنّي منفذًا 
عام���ًا له يف �شيدا، ليعود ويلحق ثانية باملقاومة يف 
فل�شطني عام 1937. وترك يف هذه الفرتة احلزب 
ال�ش���وري القوم���ي خلالف ح���ول ق�شي���ة فل�شطني 
بع���د اأن حمل لقب “جماهد” للم���رة الثانية حتت 

قي���ادة “عب���د الرحيم احلاج حمم���د” يف منطقة 
طولك���رم، بع���د اأن منحه اإياه �شابق���ًا ال�شهيد عبد 
الق���ادر احل�شين���ي، ويف الع���ام 1939 ان�ش���م اإىل 
فرق���ة ع�شكرية يف �شوريا بقي���ادة ح�شني الزعيم، 
م�شاركًا يف العمل الوطن���ي �شد النتداب. واعتقل 
اأواخ���ر 1940 حيث و�شع يف �شجن املية ومية قرب 
�شيدا حت���ى العام 1944، وما ب���ني 1946- 1949 
ُع���نّي ناظ���رًا داخلي���ًا يف كلي���ة املقا�ش���د يف �شيدا 
حيث �شّكل فيه���ا نواة املقاومة ال�شعبية التي قامت 
يف العملي���ات الع�شكري���ة يف اجللي���ل الأعلى واأبرز 
معاركه���ا “املالكية” حيث ا�شت�شه���د فيها املالزم 
حمم���د زغيب، و”اله���راوي” الت���ي ا�شت�شهد فيها 

ديب عكرة ابن �شيدا.

�ملنا�شل �لثابت
وي�شري نزيه ح�شني اإىل دور معروف �شعد كمفو�س 
يف ال�شرط���ة ب���ني 1949- 1957 ال���ذي مل مينع���ه 

من مواكبة احلركات الوطني���ة وتاأ�شي�س النقابات 
والأندية واجلمعيات وتبنيه للنا�شرية وتعّرفه اإىل 
الرئي����س جم���ال عبد النا�ش���ر ثم قيادت���ه حلركة 
املقاومة ال�شعبية يف ثورة 1958 يف �شيدا واجلنوب 
وانتقال���ه بعده���ا اإىل العم���ل الر�شم���ي اإىل جانب 
العم���ل ال�شيا�شي كرئي�س للبلدية عام 1963 ونائب 
ل�شي���دا ع���دة م���ّرات، ودوره يف تاأ�شي����س جمل����س 
ال�شلم العاملي، ثم تاأ�شي�شه لتنظيم القوى ال�شعبية 
حت���ى ا�شت�شهاده يف 6 اآذار 1975 بع���د اإ�شابته يف 
26 �شب���اط 1975 اأثناء قيادته تظاهرة لل�شيادين 
�ش���د �شركة بروتيني التي ه���ددت م�شالح �شيادي 
اجلنوب ب�شعيها اإىل احتكار ال�شيد على ال�شواطئ 
اللبناني���ة والت���ي يرتاأ����س جمل����س اإدارته���ا يومها 

الرئي�س الأ�شبق كميل �شمعون.
وهذه كان���ت خال�شة امل�ش���رية الن�شالي���ة للزعيم 
املجاه���د ال�شهيد معروف �شعد على امتداد اأربعني 
�شن���ة من العم���ل ال�شيا�شي ال�شعب���ي الوطني الذي 

كّر�ش���ه الق�شاي���ا الوطني���ة والقومي���ة والإن�شاني���ة 
كمنا�شل ثابت املواقف كما هي اأولده من بعده.

حقائق �أ�شا�شية
التاري���خ ح���ول دور وم�ش���رية  توؤكده���ا م�شلم���ات 
املنا�ش���ل ال�شهيد معروف �شع���د كان لها دورها يف 

حياته منها:
اأول: اأن���ه ابن الطبق���ة ال�شعبية التي ظ���ّل وفيًا لها 
ط���وال حياته، فلم يتغري اأو يتب���ّدل اأو ينقلب عليها 
على الرغم من كل املتغريات التي مّرت على لبنان 
وعلي���ه، اإذ ظل اب���ن ه���ذه الطبقة يهت���م لأمرها، 
وي�شع���ى اإىل حفظ حقوقه���ا، واإىل حماية مطالبها 
وتبني هذه املطالب والعمل على حتقيقها، وخا�شة 
خ���الل اأحداث 1958 حي���ث كان ي�شهر على تاأمني 
و�شول القوت اإىل فقرائها، وعلى متابعة اأو�شاعها 
بيت���ًا بيت���ًا خ���الل ظ���روف احل�شار عل���ى املدينة، 
وكان���ت مطالب �شيدا دائمًا ه���ي مطالب معروف 

�شعد واجلمي���ع بادلوه الوفاء بالوف���اء حتى اأ�شبح 
البطل- الرمز ل�شمود املدينة دائمًا.

ثاني���ًا: اأن الق�شي���ة الفل�شطينية كان���ت الأ�شا�س يف 
حيات���ه ال�شيا�شي���ة، ودوره يف مواجه���ة ال�شهاين���ة 
يف اأواخ���ر الثالثين���ات حتدث���ت عن���ه كل القيادات 
الفل�شطيني���ة واأر�شي���ف الث���ورة الفل�شطيني���ة زاخر 
بعطاءات���ه ودوره �ش���واء م���ع ال�شهي���د عب���د القادر 
احل�شين���ي اأو بع���د انطالقة الث���ورة الفل�شطينية يف 
لبن���ان واإن اختل���ف مع بع����س ف�شائله���ا يف اأواخر 
حياته بعد تكاثر املمار�شات ال�شيا�شية اخلاطئة التي 
تركت تاأثرياتها على ال�شارع ال�شيداوي، اإل اأنه ظل 

ُم�شّرًا على الوفاء للق�شية حتى ا�شت�شهاده.
ثالث���ًا: اأن انفتاح معروف �شعد على القوى القومية 
الوح���دة  باأهمي���ة  بقناعات���ه  دائم���ًا  يرتب���ط  كان 
العربي���ة يف مواجهة ال�شتعم���ار وال�شهيونية بدءًا 
من النتداب الفرن�شي مرورًا مبواجهة للع�شابات 
ال�شهيوني���ة، وكانت حتكم حركت���ه وقراراته، فهو 

اإنتم���ى اإىل احل���زب ال�شوري القوم���ي حتت عنوان 
فل�شط���ني، واختل���ف معه ب�شبب فل�شط���ني، وانتمى 
اإىل حرك���ة القومي���ني العرب، وانفت���ح على حزب 
البع���ث، ومار����س الن�ش���ال يف �شوريا ث���م يف لبنان 
ووقف اإىل جانب الرئي�س جمال عبد النا�شر حتت 

عنوان فل�شطني والوحدة القومية.
رابع���ًا: اأن معروف �شع���د كان دائمًا املث���ال للقائد 
املوؤم���ن بالعي����س امل�ش���رتك، انطالق���ًا م���ن بيئت���ه 
الأ�شري���ة، م���رورًا بدرا�شت���ه، و�ش���وًل اإىل مواقفه 
املعلن���ة والوا�شحة �شواء م���ن خالل دوره يف الكلية 
املقا�ش���د الإ�شالمي���ة الت���ي كان���ت منطل���ق العمل 
الوطني والقومي يف �شيدا، اأو يف مواجهته للرئي�س 
كميل �شمعون وم�شروع اإيزنهاور، اأو من خالل دوره 
يف الكلية الإ�شالمية لل�شيخ عبا�س الأزهري، ويذكر 
ال���كل عن���ه اهتمام���ه بتفا�شيل العي����س امل�شرتك، 
واحلياة الجتماعية للفقراء واملعوزين لأي طائفة 

اأو مذهب انتموا، بال تفرقة ول متييز.
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لبنان اأمام المتحان الكبري:الفتنة ذخرية �صيناري� "الف��صى املنظمة"

�شيناري� "�لف��شى �لمنظمة" يهدد بتعميم �لفتنة في �لمنطقة
لبنان �أمام �المتحان... ومثلما �أخرجها من �لباب �شيطردها من �ل�شباك

حممد بل�ط

مت���ر املنطقة منذ اأكرث م���ن �شنتني مبخا�س كبري 
ي�شع���ب التكه���ن مب���ا �شينته���ي اإلي���ه، ل �شيما اأن 
التط���ورات والأح���داث م�شتم���رة يف اأك���رث من بلد 
عرب���ي، وهي تنذر مبزيد من التداعيات على غري 

�شعيد.
ومم���ا ل �شك فيه اأن الق���راءة العامة ملا يجري يف 
العديد من الدول العربية تعزز العتقاد باأن فرتة 
هذا املخا�س لي�شت ق�شرية، واإننا �شن�شهد مزيدًا 

من الأحداث واملتغريات يف امل�شتقبل.
وم���ن هن���ا ف���اإن لبن���ان ال���ذي لي����س مبن���اأى عن 
التداعي���ات املحتمل���ة للتط���ورات اجلارية، يحتاج 
اإىل تغلي���ب لغ���ة احل���وار والتوافق لي����س من اأجل 
الو�ش���ول اإىل تفاهم���ات ب���ني اأطراف���ه فح�شب بل 
م���ن اأجل حت�شني نف�شه مما ميكن اأن ي�شيبه من 

�شظايا هذه الأحداث يف حميطه العربي.
ووف���ق خرباء ا�شرتاتيجيني فاإن ما ن�شهده يف هذه 
الفرتة هو حركة اندف���اع باجتاه املزيد من التاأزم 
يف البل���دان العربي���ة، وه���و الأمر ال���ذي ي�شب يف 
م�شلحة خمط���ط الإدارة الأمريكي���ة التي عملت 
من���ذ ولي���ة الرئي����س ال�شابق جورج بو����س لتعميم 

الفو�شى يف ال�شرق الأو�شط حتت عنوان "الفو�شى 
اخلاّلق���ة" بهدف اإلهاء �شع���وب املنطقة بنزاعات 
عرقية وطائفية ومذهبية، وبالتايل حماية الكيان 

الإ�شرائيلي و�شيانة اأمنه.
ويقول اخل���رباء اأن وا�شنطن �شع���ت وت�شعى خللق 
اأجواء موؤاتية من اأجل تنفيذ خريطة جيو �شيا�شية 
جديدة قائمة عل���ى حماية حدود اإ�شرائيل، وعدم 
ح���دوث اأي تغي���ري يف حميطها يتعار����س مع واقع 
"التعاي����س م���ع الكيان ال�شهي���وين" الذي كانت 

كر�شت���ه يف معاه���دات ال�ش���الم ب���دء م���ن كامب 
ديفيد.

واإذا كان���ت املنطق���ة قد �شه���دت منذ م���ا يقارب 
ال�شنتني �شحوات �شعبية يف بع�س الدول العربية، 
اإل اأن الوليات املتحدة حاولت منذ اللحظة الأوىل 
اللتفاف على ما �شمي الربيع العربي، وحما�شرته 
لكي تبقى اإ�شرائيل مبناأى عن نتائج هذا احلراك 

ال�شعبي.
وق���د ا�شتطاع���ت حت���ى الآن اأن حتقق ج���زءًا مما 
�شع���ت اإليه اإن على �شعي���د املحافظة على اتفاقية 
كامب ديفي���د ومفاعيلها مع م�شر، اأو على �شعيد 
حتوي���ل النظر ع���ن اإ�شرائي���ل وخل���ق مناخات يف 
املنطق���ة العربي���ة م�شّبع���ة بالفتن���ة وال�شراعات 

العرقية والطائفية واملذهبية.
ويف ق���راءة عامة له���ذه ال�شرتاتيجي���ة الأمريكية 
اجلدي���دة يقول مرجع �شيا�شي ب���ارز اأن وا�شنطن 
اأدرك���ت موؤخ���رًا بع���د تنام���ي روح املقاوم���ة �شد 
اإ�شرائي���ل وم���ا اأحدثه ذل���ك من معادل���ة جديدة 
تنوع���ت ت�شميته���ا وكان اأبرزه���ا عب���ارة "ت���وازن 
الرع���ب اأو ال���ردع".. اأدرك���ت اأنه���ا بحاج���ة اإىل 
ا�شرتاتيجي���ة جدي���دة ملواجهة ه���ذا اخلطر الذي 
يه���دد اإ�شرائي���ل، فعملت جاه���دة اإىل ال�شعي اإىل 

الغالف

قّل����د رئي�س جمل�س الن����واب الأ�شتاذ 
نبي����ه ب����ري القن�شل غ�ش����ان غندور 
با�ش����م رئي�����س اجلمهوري����ة العم����اد 
مي�شال �شليمان و�شام الأرز الوطني 
م����ن رتب����ة فار�����س يف حف����ل اأقام����ه 
ب����ري يف  وعقيلت����ه ال�شي����دة رن����دى 
عني التينة بح�شور رئي�س احلكومة 
جنيب ميقاتي والرئي�س عمر كرامي 
ونائب رئي�س احلكومة �شمري مقبل، 
ووزي����ر ال�شب����اب والريا�ش����ة في�شل 
بهي����ج  ال�شاب����ق  والوزي����ر  كرام����ي، 
طب����ارة، وع����دد م����ن ال�شخ�شي����ات 

وعقيالتهم.
وبعد تقليده الو�شام للقن�شل ارجتل 
الرئي�����س ب����ري الكلم����ة الآتي����ة: اإن 

فار�شًا من لبنان امت�شق ع�شاميته، وبالكد واجلّد 
واجله����د والأل����ق املمي����ز مل����ع فاأث����رى، وبالتوا�شل 
اب����ن  واحلنك����ة وح�ش����ن التنفي����ذ كان القن�ش����ل 
طرابل�����س الفيحاء ما حدا بفخام����ة رئي�س البالد 
العماد مي�شال �شليمان تكليفي تقليده و�شام الأرز 
الوطن����ي من رتبة فار�س، من رتبة فار�س لفار�س. 
بورك الو�شام، وبورك ال�شدر الذي �شيكون عليه 

هذا الو�شام.

ورّد القن�شل غندور بالكلمة الآتية:
دولة الرئي�س،

اأ�شحاب الدولة،
ا�شحاب املعايل وال�شعادة،

اأيها الأخوة،
هذا الو�شام ي�شرفني،

واإين اأتق����دم م����ن فخامة الرئي�س العم����اد مي�شال 
�شلمي����ان، ال����ذي نق����ّدر قيادته احلكيم����ة يف هذه 
املرحلة الدقيقة، بجزي����ل ال�شكر والتقدير ملنحي 

اإياه.
كما ي�شعدين اأن اأت�شّلم الو�شام من يدك الكرمية، 
دول����ة الرئي�����س ال�شدي����ق، قي ه����ذا احلفل الذي 
ي�ش����م نخبة م����ن الأخ����وة والأخوات الذي����ن اأعتز 

ب�شداقتهم وُي�شرين ح�شورهم معنا.
اإنه����ا منا�شبة لك����ي اأ�شتعيد بالذاك����رة مرحلة من 
العمر م�شت، وقد �شاءت الأقدار اأن ا�شتقر، منذ 
حوايل ثالثني �شنة، يف اليونان ملتابعة اأعمايل من 

هناك.
واليون����ان، كما يعلم الكثريون هن����ا، بلد م�شياف 

احت�شنن����ي كم����ا احت�ش����ن العدي����د 
م����ن اللبناني����ني. ف�ش����اًل ع����ن اأنها 
الت����ي  للدميقراطي����ة  مه����دًا  كان����ت 
م����ا  من����ذ  لبن����ان،  يف  ارت�شيناه����ا 
للحك����م  قب����ل ال�شتق����الل، نظام����ًا 
يوّف����ر احلري����ة للمواط����ن، مبختلف 
اأ�شكالها، وي�شعى، بف�شل املخل�شني 
من اأبنائه، اإىل اإقامة دولة القانون، 

دولة العدالة والعي�س امل�شرتك. 
كان طموحي يف احلي����اة اأن اأحاول، 
بق����در ما يتي�ش����ر يل م����ن اإمكانات، 
اإدخ����ال الثقة اإىل نفو�س �شبابنا عن 
طري����ق تزويدهم بالعل����م واملعرفة. 
وق����د اأكرمن����ي اهلل �شبحانه وتعاىل 
مب����ا �شم����ح يل اأن اأحق����ق بع�شًا من 

اأحالمي.
واإين ل اأن�ش����ى، يف ه����ذه املنا�شب����ة الطيب����ة، م����ن 
كان ل����ه الف�شل الكب����ري يف تربيتنا عل����ى الأعمال 
ال�شاحل����ة وهو املرح����وم الوالد احل����اج ر�شوان، 
وجدن����ا املرحوم عبد اهلل غن����دور الذي كان املثل 

الأعلى جلميع الأحفاد املوجودين بيننا.
ول اأن�ش����ى رفيق����ة عم����ري العزي����زة رن����دى، التي 
وقفت دومًا اإىل جانبي، وعا�شت معي ُحلو احلياة 

ومّرها، و�شاعدتني على حتقيق هذا احللم.
اإن الو�ش����ام ال����ذي اأتقل����ده اليوم ه����و، يف الواقع، 
عربون تقدير ل����كل لبناين ا�شط����ر للغياب موؤقتًا 
عن لبنان، لكن لبنان مل يغب، ل عن قلبه ول عن 
�شمريه ووجدانه. واإين اأفخر باأن اأكون واحدًا من 

هوؤلء، وهم كرث واحلمد هلل.
اأخريًا، ولي�س اآخرًا، كلمة اإىل ال�شيدة رندى بري، 
التي �ش����اءت، بكرم �شيافتها وح�ش����ن ا�شتقبالها، 
اأن جتعله����ا منا�شبة للقاء الأهل والأخوة والأحبة. 
ا�شمح����وا يل اأن اأتق����دم بال�شك����ر والتقدي����ر م����ن 
الرئي�س نبيه ب����ري وال�شيدة عقيلته لهذه احلفاوة 
التي اعتربها رعاية كرمية من عزيزين كرميني.

ث����م اأومل الرئي�س بري وال�شي����دة عقيلته للح�شور 
تكرميًا للقن�شل غندور.

تكريم

بري يقّلد غندور با�شم رئي�س �لجمه�رية
و�شام �الأرز �ل�طني برتبة فار�س

القنصل غندور:
كان طموحي أن أحاول، 
بقدر ما يتيسر لي من 
إمكانات، إدخال الثقة 

إىل نفوس شبابنا

الرئيس بري:
إن فارسًا من لبنان 
امتشق عصاميته، 

وبالكد واجلّد واجلهد 
واأللق املميز ملع فأثرى
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حتييد الكي���ان الإ�شرائيلي وخلق �شراعات اأخرى 
يف املنطقة.

وب���راأي املرج���ع اأن ه���ذه املح���اولت ا�شت���دت بعد 
ع���دوان مت���وز ونتائجه املخيب���ة لالآم���ال بالن�شبة 
لالإ�شرائيلي���ني ووا�شنط���ن، واأن الوليات املتحدة 
اأخذت حت���اول التق���اط الفر�س من اأج���ل حماية 
اإ�شرائي���ل، وب���ادرت اإىل تغذي���ة روح ال�شراع���ات 
العرقية والطائفي���ة واملذهبية يف املنطقة م�شتغلة 
بع����س اخلالف���ات والتباين���ات الت���ي حت�ش���ل يف 

املنطقة.
ويق���ول املرج���ع اأن الإدارة الأمريكية و�شعت اأكرث 
م���ن �شيناريو لتحقي���ق اأهدافه���ا وم�شروعها ولعّل 
اأب���رز ه���ذه ال�شيناريوه���ات التي ن�شاه���د حماولة 
بن���اء مالحمه���ا الي���وم ه���و ال�شعي لقي���ام "نظام 
تع���ددي" جديد يرتك���ز على تفتي���ت بع�س الدول 
العربي���ة وجتزئته���ا اأو تق�شيمه���ا لدولتني اأو ثالث 
اأو رمب���ا اأكرث، وهذا ما �شيع���زز املناخ الت�شادمي 
والتناح���ري امل�شتم���ر ب���ني ه���ذه ال���دول، ويجع���ل 

اإ�شرائيل مبناأى عن اخلطر.
م���ن هنا ي���رى املرج���ع اأن اخلط���ر الأك���رب اليوم 
ه���و وق���وع املنطق���ة يف اآت���ون ال�شراع���ات والفنت 
الطائفي���ة والعرقي���ة واملذهبي���ة، واأن م���ا ت�شهده 
بع����س الدول ين���درج يف اإطار املح���اولت احلثيثة 
اجلاري���ة لتمري���ر مثل ه���ذه املوؤام���رة. واأن هناك 

م���ن ي�شاع���د الأمريك���ي عن 
ق�شد اأو غ���ري ق�شد يف حتويل 

ه���ذا ال�شيناري���و اإىل واق���ع الأمر الذي 
�شيوؤدي اإىل ما ي�شم���ى ال�شرق الأو�شط اجلديد اأو 

اخلاّلقة". "الفو�شى 
م���اذا لو ا�شتفاق اجلميع ووع���وا خماطر مثل هذا 

اإىل  يه���دف  ال���ذي  اجلهنم���ي  املخط���ط 
اإغراق املنطقة بالفتنة؟

توؤك���د التقارير والدرا�ش���ات اأن اإ�شرائيل 
متر باأ�ش���واأ اأزماتها منذ الع���ام 1948 على 

ال�شع���د القت�شادي���ة وحت���ى الع�شكرية، واأن 
ح���رب مت���وز 2006 وحربي غ���زة عام���ي 2008 

ك�شف���ا حدود القوة الع�شكرية، ويكفي الإ�شارة اإىل 
اأن الولي���ات املتحدة �شارع���ت يف حرب متوز اإىل 
بن���اء ج�شر جوي م���ع اإ�شرائيل لإمداده���ا بالعتاد 
والذخائ���ر، بع���د اأن ا�شتهلك���ت م���ن احتياطها يف 

عدوانها على لبنان.

اأن  التقاري���ر  وتق���ول 
بع���د  املتح���دة  الولي���ات 

ال���ذي  املنطق���ة  يف  نفوذه���ا  تراج���ع 
كانت اأب���رز مظاهرة ان�شحاب الق���وات الأمريكية 
من العراق، عمدت اإىل �شيا�ش���ة "تعميم التاأزمي" 
يف املنطق���ة، اأوًل لإ�شع���اف بلدانه���ا، وثانيًا خللق 
اأجواء ت�ش���كل حزام اأمان لإ�شرائي���ل، بعد اأن اأخذ 
يت�شح يومًا بعد يوم اأن ي�شتمر اأن العدو الإ�شرائيلي 
ل ي�شتطيع اأن ي�شتمر يف العتماد على قوته حلماية 

كيانه واحتالله لفل�شطني والأرا�شي العربية.
ويف �شوء ذلك، وا�شتن���ادًا اإىل التقارير والوقائع، 
يوؤك���د املرج���ع ال�شيا�ش���ي اأن وا�شنط���ن مل جت���د 
و�شيل���ة اأجنح من م�شروع خل���ق التوترات العرقية 
والطائفي���ة واملذهبي���ة ب���ني بل���دان املنطقة، وهي 
تعتق���د اأنها ا�شتطاع���ت اأن توؤ�ش�س له���ذا امل�شروع 
ل �شيم���ا من خلق حماولة تو�شي���ع الهّوة بني بع�س 
بل���دان املنطقة وحتديدًا بني اإي���ران ودول اخلليج 

العربي.
وي�شيف املرجع اأن لبنان ا�شتطاع بعد حرب اأهلية 
ا�شتمرت ما يق���ارب الع�شرين �شنة اأن يتغلب على 

باإرادة جميع عنا�ش���ر الفتن���ة، واأ�شقط 
اأبنائه م�شروع التق�شيم، فا�شتعاد وحدته الوطنية 
بعد اتفاق الطائف، وانطلق يف م�شرية البناء التي 
حققت جناحات مهمة رغ���م العديد من الثغرات 

والأخطاء.
واليوم يتعر�س لبن���ان من جديد ملخاطر خارجية 
لإعادته اإىل دائرة ال�شراع الداخلي واأجواء الفتنة 
الطائفي���ة واملذهبية، وها هي الفتنة تطل براأ�شها 
م���ن جدي���د م���ن خ���الل التط���ورات والتداعيات 
الناجمة عما يج���ري يف حميطه، ويرى املرجع اأن 
م�شوؤولي���ة كربى تقع على اللبناني���ني اأنف�شهم قبل 
الآخرين خ�شو�شًا يف ه���ذه املرحلة الدقيقة التي 
من���ر بها، لدرء الفتنة الت���ي ت�شكل العدو امل�شرتك 

لكل اللبنانيني.
وي���ردد املرج���ع "احذروا، اح���ذروا الفتن���ة.. اأيها 

اللبناني���ون لق���د خربمت م���رارة �شن���وات احلرب 
الأهلي���ة، واأنت���م تدرك���ون قبل غريك���م اأن اخلطر 
الوط���ن  اأبن���اء  ب���ني  الفتن���ة  ه���و  والأخ���ري  الأول 
الواح���د... فاإذا كنتم ق���د اأخرجتموها من الباب 
عليكم اأن متنع���وا دخولها اأو ت�شللها من �شباك ما 

يحاك لنا اليوم".
وي�شتدرك املرج���ع فيق���ول " اأن اللبنانيني قادرون 
عل���ى اجتي���از ه���ذا المتح���ان اليوم كم���ا فعلوا يف 
املراح���ل ال�شابق���ة، واإذا كن���ا ق���د واجهنا خمطط 
الفتن���ة يف اأيام احل���رب، فاإننا ا�شتطعن���ا اأي�شًا يف 
اأي���ام ال�شل���م اأن نق�ش���ي على حم���اولت مماثلة ل 
�شيما يف ال�شنوات القليلة املا�شية التي �شهدنا فيها 
توترات وتفجريات كادت تعيدنا اإىل دائرة النار".

وم���ع اأن اخلالف���ات والتباين���ات ب���ني الأط���راف 
اللبنانية مل جتد بع���د �شبياًل للحل، فاإن الإنق�شام 
ال�شيا�ش���ي احلا�ش���ل يبق���ى دون ح���دود النفجار 
اللعب���ة  اإىل  بالحت���كام  ر�ش���ي اجلمي���ع  م���ا  اإذا 
ال�شيا�شية الدميقراطية والبتعاد عن اخلاطابات 

الت�شعيدية واملتطرفة.
ومما ل �شك  فيه اأن الحتكام اإىل املوؤ�ش�شات واإىل 
احلوار يبقى ال�شالح الأف�شل ملواجهة الفتنة، واأن 
خط���اب العت���دال هو الو�شيل���ة الوحي���دة لتعزيز 
القوا�شم امل�شرتكة بني اللبنانيني و�شيانة الوحدة 

الوطنية.

الغالفالغالف

الواليات املتحدة وبادرت 
إىل تغذية روح الصراعات 

العرقية والطائفية 
واملذهبية يف املنطقة

مع أن اخلالفات بني 
األطراف اللبنانية مل جتد 
احلل، فإن اإلنقسام يبقى 

دون حدود االنفجار
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اخت���ار اأحد مواقع التوا�ش���ل الجتماعي النا�شطة 
يف جم���ال الدف���اع ع���ن حق���وق الن�ش���ان وق�شايا 
املجتم���ع ، النائب بهية احلري���ري �شخ�شية العام 

2011 الأكرث فعالية ون�شاطا يف هذا املجال.
فبمب���ادرة من جمموع���ة من ال�شب���اب النا�شطني 
على �شعيد الدفاع عن حقوق الإن�شان واملراأة ، مت 
 Say No To " اط���الق حملة ت�شويت عرب موق���ع
Violonce Against Woman- ق���ل ل للعن���ف 
�شد املراأة " على الفاي����س بوك لإختيار �شخ�شية 
الع���ام 2011 يف ه���ذا املج���ال ، حي���ث اخت���ريت 
احلريري �شخ�شية العام بن���اء لت�شويت 16 األف 

�شاب و�شابة م���ن لبنان والعامل العربي عرب املوقع 
املذك���ور ، وق���ام وفد من ه���وؤلء ال�شب���اب بزيارة 
النائ���ب باحلري���ري يف جمدلي���ون و�شلموه���ا درع 

�شخ�شية العام. 
وتقدم الوفد منظما احلملة وامل�شرفان على املوقع 
املذك���ور : طارق ابو زينب والإعالمية جيهان املال 
ورافقهم���ا ع���دد م���ن النا�شط���ني يف احلمل���ة من 

حمامني ومثقفني وفنانني واعالميني. 
وحتدثت احلريري اأمام الوف���د ال�شبابي ف�شكرت 
ال�شب���اب  ن�ش���اط  له���م مبادرته���م واثن���ت عل���ى 
يف جم���ال الدف���اع ع���ن حق���وق الإن�ش���ان وامل���راأة 

واهتمامه���م بق�شايا املجتم���ع والوطن لأنهم جزء 
ا�شا�ش���ي وفاعل يف املجتمع وا�شا�س يف بناء وتطور 
الأوط���ان . وقالت: نحن مع حق���وق الن�شان اأينما 
كان �ش���د الظلم والعنف ، ونوؤم���ن باأن احلوار هو 
الطري���ق امل���وؤدي اىل ح���ل النزاعات م���ع احرتام 
حرية التعبري واحلفاظ عل���ى املعتقدات ورموزها 
. واأن التوعي���ة ح���ول حق���وق الن�شان تلع���ب دورًا 
ا�شا�شي���ا يف احلد من النتهاكات التي ت�شجل على 
ه���ذا ال�شعي���د . وان ما تقومون به م���ن مبادرات 
�شبابي���ة حول ق�شاي���ا املجتمع وامل���راأة عرب مواقع 
التوا�ش���ل الجتماع���ي ميك���ن اأن ي�ش���كل م�شاح���ة 

للتالق���ي مع كل ال�شب���اب اللبن���اين والعربي حول 
القي���م الت���ي جت�شدها ادياننا وتاريخن���ا وتراثنا ، 
ل �شيم���ا على �شعيد اع���ادة العتبار للفرد مبا هو 
قيم���ة ان�شاني���ة ، ولإحرتام الآخر كم���ا هو وتعزيز 
العالق���ة ب���ني مكون���ات املجتم���ع ، وعل���ى �شعي���د  

احلقوق والواجبات.
واعت���ربت احلري���ري اأنه لي�س هن���اك �شيء ا�شمه 
م�ش���اواة بني الرج���ل وامل���راأة وامنا هن���اك توزيع 

اأدوار بينهما يكمل بع�شها بع�شا.. 
وكان���ت كلمة لكل من اب���و زينب واملال عر�شا فيها 
للحري���ري الهدف من اط���الق احلملة وكيف متت 

عملي���ة الت�شويت عرب موق���ع التوا�شل الجتماعي 
التفاع���ل  وحج���م  الع���ام  �شخ�شي���ة  لإختياره���ا 
ال�شبابي الكبري مع هذه املبادرة من لبنان والعامل 
العرب���ي، منوهني بجه���ود احلريري عل���ى �شعيد 

ق�شايا الن�شان والتنمية والرتبية واملجتمع.
وعل���ى هام����س اللق���اء ، قدم���ت الر�شام���ة دارين 
امل���راأة اىل النائ���ب  �شمع���ان لوح���ة فني���ة ح���ول 
احلريري ، كم���ا قدمت لها كل من " نادين �شالم 
وهبة راجحة ورانيا �شلوان " كتبا ودواوين �شعرية 
م���ن تاأليفهن . قبل ان ت�شلمه���ا الإعالمية جيهان 

املال واأ�شيل رباح درع �شخ�شية العام.

مناسبات تكريممناسبات تكريم

نا�صط�ن �صباب اختاروها �صخ�صية العام 2011 يف جمال حق�ق الن�صان
بهية �لحريري: �ل�شباب جزء ��شا�شي وفاعل 
في �لمجتمع و��شا�س في بناء وتط�ر �الأوطان

اعتربت النائبة
بهية احلريري 

أنه ليس هناك شيء 
امسه مساواة بني الرجل 
واملرأة وامنا هناك توزيع 

أدوار بينهما يكمل 
بعضها بعضا.. 
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لقاء�ت و�آر�ء
"�شي���دا ع���رب التاريخ "�شاركت بدورها بح�شور هذا احلدث، والتقت عددا 
م���ن امل�ش���اركات للوقوف عل���ى اآرائهن وبالت���ايل ملعرفة ما تنتظ���ره املراأة من 

الثورات العربية ؟

�حلريري
لك���ن قب���ل اأن نورد اللقاءات ل بد م���ن اأن نلفت اإىل ما تطرق���ت اإليه الرئي�شة 

الفخري���ة للمنتدى النائب بهي���ة احلريري يف الكلمة الت���ي األقتها يف املنا�شبة 
حي���ث اأكدت خاللها "اأن احلدي���ث عن الربيع العربي ه���و م�شاألة بالغة الدقة 
واخلط���ورة ..،والأمر الوحيد ال���ذي ن�شتطيع اأن نقوله هو ب���اأن قلوبنا مع هذا 
الربي���ع واأحالمنا مع فتياته و�شبابه .نريد ملجتمعاتنا ودولنا زمنا جميال زمنا 
اآمن���ا زمن���ا م�شتقرا ودول عادل���ة وحا�شنة وعدالة وحرية .نري���د لهذا الربيع 
اأن يل���م ال�شم���ل ليزده���ر توا�ش���ال وتكام���ال وتعا�ش���دا يف اإطار هوي���ة عربية 
حديث���ة قادرة عل���ى مواجهة حتدياتها .كما اأننا نري���د يف هذا الزمن خال�شا 
لأع���دل ق�شي���ة يف التاريخ احلديث ونري���د لأخواتنا الفل�شطيني���ات ولأخواننا 

خالل افتتاح منتدى املراأة العربية يف دورته اخلام�صة
�لم�شاركات  �آر�ء  �لتاريخ"ت�شتطلع  عبر  "�شيد� 

عما تنتظرنه من "�لث�ر�ت �لعربية"؟

منتدى

الحريري خالل مشاركتها في منتدى املرأة العربية أملرأة العربية جزء أساسي من الثورات

حتقيق : مري�
مير العامل العربي يف مرحلة من الغليان والتح�ل والتغري .فاأنظمة ت�صقط واإ�صالحات �صيا�صية واقت�صادية حتدث .ويبتدىء يف كل مكان 

من العامل العربي تعط�ض اإىل الدميقراطية واحلرية وامل�صاواة الإجتماعية .
ويف هذه املرحلة حتديدا ،تلعب املراأة دورا بارزا يف هذا الربيع العربي حيث تت�اجد غالبا يف ال�صف�ف الأمامية للمظاهرات ال�صعبية حتى 

يف اأكرث املجتمعات العربية حمافظة .
انطالقـــا مـــن هذا ال�اقع ،افتتح منتدى املراأة العربية وامل�صتقبل دورته اخلام�صة حتت عن�ان "املراأة والربيع العربي "حيث تطرق النقا�ض 
ح�ل اآفاق التغيريات ايل اأبرزتها التط�رات على الأ�صعدة ال�صيا�صية والإجتماعية والثقافية ،وذلك مب�صاركة نخبة من ال�صخ�صيات البارزة 

واملتن�عة عربيا وعامليا .
وقـــد نظـــم املنتـــدى جمم�عـــة" الإقت�صـــاد والأعمـــال" وجملـــة" احل�صنـــاء" بالتعاون مـــع املعهـــد الفرن�صي يف لبنـــان وجمم�عـــة ال "م.بي. 
�صي"الإعالمية.كما األقيت يف املنا�صبة كلمات لكل من وزير ال�ص�ؤون الإجتماعية وائل اأب� فاع�ر ،النائب بهية احلريري ،ال�صفري الفرن�صي 
يف لبنـــان دنيـــز بييتـــ�ن بالإ�صافـــة اإىل الرئي�صـــة التنفيذية للمنتـــدى ورئي�صة حتريـــر جملة احل�صناء ناديـــن اأب� زكي ومدير عـــام الت�ص�يق 

والعالقات العامة يف جمم�عة ال "م.بي.�صي"الإعالمية مازن حايك .
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منتدىمنتدى

الفنان سامي خياطليندا مطر عفيفة السيدمهى الخليل عربيد مايدةد.سلوى الخليل األمني

الفل�شطينيني اأن تكون لهم دولتهم وعا�شمتها القد�س ال�شريف .
كم���ا اأكدت النائ���ب  احلريري باأن الطري���ق طويل وامل�شوؤولي���ات كبرية يف كل 
ناحية وجمال، لكن ما تقوم به املراأة العربية الأن هو بحد ذاته ما كنا ن�شميه 

قبل اأعوام امل�شتقبل ."

مطل�ب من �ملر�أة �أن تك�ن �أق�ى 
اللقاء الأول كان مع مايدة من مركز �شيدات الأعمال يف العراق التي اعتربت 
باأن على املراأة العربية اأن تعمل بقوة اأكرث ،تقول :"لكي تتقدم املراأة  بخطوات 
اإىل الأم���ام ل بد من اأن تفعل جهدها اأكرثلتتمك���ن من تغيري قرارات احلكام 
والد�شات���ري ل�شالح املراأة،و لتكون هي من ت�شن���ع القرار ،فتكون الأقوى .واإن  
كنت هنا يف هذا احلديث منحازة اإىل املراأة فذلك ب�شبب الظلم الذي يتطلب 
من املراأة العربية يف هذه املرحلة باأن تكون اأقوى لتاأخذ حقوقها خ�شو�شا واأن 

احلقوق توؤخذ ول تعطى .
ويف هذا املجال ،املوؤكد باأن املراأة يف حال �شاركت يف هذه الثورات من املمكن 
اأن تنال الإ�شالحات التي تنتظرها ولكن اإذا انتظرت فقط باأن يتحرك الرجل 
يف ه���ذه الثورات واكتفت باأن ت�شجعه واأن تدعمه واأن تقف اإىل جانبه فهي لن 
تن���ال �شيئا مم���ا تطمح اإليه على �شعيد الإ�شالح���ات وبالتايل  لن يتغري �شيئا 

بالن�شبة لها ."

�لقر�ر �ل�شيا�شي لي�س حكر� على �لرجل
بدوره���ا ،حتدثت رئي�شة ديوان اأهل القلم  الدكتورة �شلوى اخلليل الأمني التي  
اأب���دت �شعادتها للم�شارك���ة يف هذه املنا�شبة ،تقول:"من اله���ام جدا اأن ن�شعر 
ب���اأن املراأة ت�شارك يف الن�شال ويف ر�شم معامل الغد وباأن تكون مواطنة اأ�شيلة 
تتفه���م وتر�شد اأمور وطنها وبلدها ول �شيما اأن���ه مل يعد بالإمكان اأن يهم�شها 

اأحد اأو اأن يجعلها عن�شرا غري مفيد يف املجتمع .
انطالق���ا من ذلك، نح���ن ن�شدد على املطالب���ة باأن تكون امل���راأة يف ال�شفوف 
الأمامي���ة ،واأهمي���ة ه���ذا  املوؤمتراليوم اأنه  يكر����س هذا التطلع وه���ذه الروؤية 
امل�شتقبلية لو�شع املراأة ون�شاطها وجهدها يف اإر�شاء القرار ال�شيا�شي الذي لن 

يكون بعد اليوم حكرا على الرجل ."

�ملر�أة ل�حة جميلة
مه���ى اخلليل عربيد اأرادت اأن تتحدث عن امل���راأة على ال�شعيد الإجتماعي ل 
ال�شيا�شي ، تقول: "علينا اأن ن�شاأل عن الدور الذي تلعبه املراأة يف هذا املجتمع، 
ال���ذي يتمثل باملجتمع الذكوري العربي .وكم���ا نعلم اأن لدينا الكثري من العمل 
لنق���وم به ك���ي نح�شن ظروفها الإجتماعية ول �شيم���ا اأن هناك تطورات كثرية 

طراأت على و�شع املراأة الإجتماعي .
وهن���ا اأح���ب اأن اأوؤكد على نقطة هامة ج���دا وهي اأن ل نفتح ب���اب الت�شوية مع 
الرج���ل لأن اهلل قال باأننا خلقناكم اأنثى وذكر ك���ي تتعاي�شا ول لتت�شاويا .وقد 
اأعط���ى اهلل للم���راأة لوح���ة جميلة ،فه���ل �شمعت يوم���ا اأن اجلنة حت���ت اأقدام 

الرجال ؟
ب���ل اجلنة حتت اأقدام الأمهات ،اأي اأن املراأة له���ا اأدوار عديدة وهي لو تدرك 
ق���در اأهميتها لعلمت اأنها اأق���وى من الرجل .فاملراأة اإن�ش���ان وهي اأم والأمومة 

التي لديها لي�شتطيع اأي كائن حي اأن يقوم بدورها".

�لث�رة م�ج�دة د�خل �ملر�أة و�شت�شتمر
رئي�ش���ة جلنة حقوق املراأة ال�شابقة ليندا مطر اأكدت باأن املراأة كانت م�شاركة 
م�شاركة اأ�شا�شية يف كافة الثورات العربية التي ح�شلت بدءا من تون�س و�شول 
اإىل م���ا نحن عليه اليوم ، تقول:"بدون الثورات املراأة كانت ثائرة على الو�شع 

بحد ذاته ،لكن ماذا ننتظر اليوم؟
نح���ن لالأ�ش���ف ال�شديد اإن اأخذنا ليبي���ا على �شبيل املثال ، ف���اأول ت�شريح للم�شوؤول 
الأول الذي انت�شر يف الثورة اأنه األغى القرار الذي مينع تعدد الزوجات واعترب باأنه 
�ش���د ال�شريعة وكاأن الثورة ن�شاأت لتكون �شد امل���راأة ولي�س من اأجل املراأة واملجتمع 
ككل .ل �شك اأن نتائج الثورات العربية حتى الأن مل تب�شر ل باخلري ول بال�شر ،ولكن 
املوؤكد اأن الثورة املوجودة داخل املراأة �شت�شتمر .ويف حال ن�شاأت اأنظمة جديدة ومل 

تكن هذه الأنظمة بالأنظمة الدميقراطية املطلوبة �شتن�شاأ ثورات جديدة .
يف هذه املنا�شبة انا اأحيي املراأة العربية  يف يومها واأمتنى اأن يكون هناك عمل م�شرتك 
عل����ى ال�شعي����د العربي ولي�س فقط يف املنا�شبات بل ب�ش����كل دائم كي جن�شد قوة عربية 

وقوة يف بالدنا لأننا اإن مل نكن اأقوياء يف بالدنا فنحن اأي�شا لن نح�شل على �شيء ."

�ملر�أة �لعربية تنتظر  ما تنتظره �ل�شع�ب
املن�شق���ة العامة لقط���اع املراأة يف تيار امل�شتقبل عفيفة ال�شي���د اأكدت باأن املراأة 
العربية تنتظر ما تنتظره ال�شعوب، تقول:"املراأة لي�شت جزيرة قائمة بحد ذاتها 
ب���ل هي ج���زء من املواطنني يف هذه الأوطان . بطبيعة احلال همها هم الرجل، 
وم���ا ت�شع���ى اإليه هو م���ا ي�شعى اإليه الرجل م���ع اإ�شافة تتمثل باله���وة يف املواقع 
واحلق���وق ما بني الرج���ل واملراأة .هي ت�شع���ى لأن تهدم هذه اله���وة كي ت�شبح 

مواطنة مثلها مثل الرجل وتنا�شل  من اأجل الكرامة ومن اأجل الأوطان."
وعن الإ�شالحات التي من املمكن اأن تقدمها هذه الثورات للمراأة، تقول ال�شيد: 
"ل �شك باأن هذه الثورات لن تاأخذ ق�شية املراأة كق�شية ت�شعى لتحقيقها ما 
مل تنا�ش���ل املراأة م���ن اأجل حتقيق ذلك .فهذه الثورات ل���ن تاأتي لها باحلقوق 
التي مل حت�شل عليها بعد . لذلك يجب اأن تتابع الن�شال ،لأن الن�شال يف وطن 
حمرر حتفظ فيه كرامة ال�شعب اأف�شل بكثري من ن�شال يف وطن كرامة النا�س 
فيه مهدورة وت�شوده الديكتاتورية .واملوؤكد يف هكذا و�شع اأنها لن حت�شل على 

�شيء لكن بوجود الدميقراطية باإمكانها اأن حت�شل على كامل حقوقها ."

�أدع�ها لل�شم�د حتى تنال كامل �حلق�ق 
 كذل���ك التقين���ا على هام�س املوؤمتر الفنان الكومي���دي �شامي خياط الذي عرب عن 
راأي���ه يف هذه الق�شية ،يقول:"املراأة العربية حتلم اليوم باأن حتقق كافة طموحاتها 
م���ن خالل الث���ورات العربية التي حت�شل ،لك���ن من املبكر اأن ندرك م���ا اإذا كانت 
امل���راأة �شتتمكن م���ن الو�شول اإىل ما ت�شب���و اإليه واأن حتقق الثواب���ت التي تعتربها 
املراأة هامة بالن�شبة لها خ�شو�شا واأنه يف بداية الثورات يكون هناك دوما حالة من 
ال�شياع. لكنني يف الوقت نف�شه ، اأعتقد باأنه لي�س هناك من مهرب باأن تنال املراأة 
كامل حقوقها واأن حتق���ق طموحاتها، وهذه امل�شاألة اأمتناها من كل قلبي لأن املراأة 
ت�شتاأهل منا الكثري الكثري. لذلك اأدعوها اأن ل تكل اأو متل بل اأن تبقى �شامدة لتنال 
كام���ل حقوقه���ا  ." وختاما نتمنى اأن ل يكون الربيع العرب���ي خريفا للمراأة العربية 
واأن تك���ون هن���اك م�ش���اواة فعلية بني الرجل وامل���راأة ،واأن تبقى الع���ربة يف الأفعال 

واملمار�شة ويف قدرة الأحرار اجلدد على تفادي اأخطاء الأ�شالف وخطاياهم .
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لقاء لقاء

هناك بع�س القنا�ش���ل الذين تعينوا من خالل بع�س 
الأ�شالي���ب ال�شخ�شي���ة التي تخ�شه���م ،ولكن هناك 
قنا�شل اآخرين يقومون بالعك�س، ولديهم عالقات مع 
هذه الدول ويتمتعوا بثقة الدول التي ميثلونها ولديهم 
دور فعال يف لبنان .لذلك لي�س با�شتطاعتنا اأن جنمع 
كل القنا�ش���ل يف �شلة واحدة كم���ا ل ميكننا اأن نقارن 
الذي يتمتع بعالق���ات جيدة هناك مع القن�شل الذي 
ل يتمت���ع مبثل ه���ذه العالقات .هن���اك جمموعة من 
القنا�ش���ل يتمتعون بوجود فع���ال يف لبنان ويف الدول 
الت���ي ميثلونه���ا ومنهم اأنا .اأحلم���د ل اهلل اأنني اأمتتع 
بثق���ة الدولة الت���ي عينتن���ي ولدي ال�شالحي���ات باأن 
اأعط���ي تاأ�ش���ريات الدخ���ول دون اأن اأجل���اأ اإىل وزارة 
الداخلية ،كما اأننا جندد اجلوازات الغينية ،ون�شّدق 
عل���ى امل�شتن���دات ال�ش���ادرة م���ن ال�شلط���ات الغينية 
وموقع���ة م���ن وزارة اخلارجية اللبناني���ة .ومن  حني 

لآخ���ر توكلنا الدول���ة ببع����س املهم���ات الدبلوما�شية 
وال�شيا�شية التي نقوم بها. ونحن يف هذا الإطار نلعب 
دورا فعال لتعزيز العالقات مابني لبنان والدول التي 

منثلها ."

• يتعر�ض اللبناني�ن يف بع�ض دول اأفريقيا 
اإعـــادة  ميكـــن  ،كيـــف  متزايـــدة  ل�صغ�طـــات 
حت�صـــني و�صـــع اجلاليـــة يف القـــارة ال�صمراء، 

قن�صل غينيا الفخري يف لبنان علي �صعادة لـ"�صيدا عرب التاريخ":
بع�س �لقنا�شل عين�� باأ�شاليب �شخ�شية تخ�شهم لكن هناك

قنا�شل �آخرون يتمتع�ن بثقة �لدول �لتي يمثل�نها...
ح��ر: �شمار �لرتك

ولـــد يف غينيـــا ،ليت�صلـــم فيمـــا بعـــد  ر�صالة من الأهـــل حملته م�ص�ؤولية كبـــرية، ليثبت بعدها اأنه علـــى "قد احلمل"،فانتخب عـــام 1987 رئي�صا 
للجاليـــة اللبنانيـــة يف غينيـــا ،ومبا اأن "العزائم تاأتي على قدر اأهـــل العزم" فقد انتخب خلم�ض مرات على الت�ايل كرئي�ض لهذه اجلالية التي 

ما يزال يراأ�صها حتى الأن .
تربطـــه عالقـــات جيـــدة ومتميزة مـــع ال�صلطات الغينية، مما خ�له بتك�يـــن �صداقات مع �صيا�صيني ووزراء وغـــري وزراء، اإل اأن ذلك مل مينعه 

اأي�صا من القيام ب�صداقات مع العديد من ال�صخ�صيات ال�صيا�صية اللبنانية.
ه� يعرتف باأن هناك بع�ض القنا�صل الذين تعين�ا من خالل بع�ض الأ�صاليب ال�صخ�صية التي تخ�صهم اإل اأن هناك  قنا�صل اآخرون يتمتع�ن 

بثقة الدول التي ميثل�نها، وه� بالتاأكيد واحد منهم .
براأيـــه اأن ال��صيلـــة ال�حيـــدة حلمايـــة اللبنانيني يف اأفريقيا وحماية م�صاحلهـــم تتمثل بتعزيز العالقات بني اللبنانيـــني وال�صع�ب الأفريقية 
واحلكام الأفارقة .كما يرى اأي�صا اأنه على الدولة اأن تهتم بالقن�صل الذي يتمتع بثقة الدولة التي ميثلها ول�صيما اأنه بقدر ما تعطي الدولة 
اللبنانيـــة اأهميـــة لهـــذا القن�صل �صتخ�له باأن يلعـــب دورا فعال مل�صلحة الدولة التي ميثلها ومل�صلحة لبنـــان .ويف املقابل فاإن املغرتب اللبناين 

له دور وطني وعليه واجبات.
هـــ� متفائـــل جدا مب�صتقبـــل لبنان ل�ج�د قيادات �صيا�صية واعـــدة متم�صكة بالعي�ض امل�صرتك.انطالقا من ذلـــك، يطالب املغرتبني الذين هم 
يف اأفريقيـــا وغـــري اأفريقيـــا اأن ل يتخلـــ�ا عـــن لبنان لأن الإغرتاب اللبناين ميثـــل دعما كبريا لهذا ال�طن الذي ي�صكل بـــدوره فخرا واعتزازا 

للبنانيني والعرب عم�ما.
بـــدوره يتمنـــى بـــاأن يحمـــل العام 2013 تغريا جذريا للمراأة ليف�صح املجـــال اأمامها باأن تنال ح�صة كبرية داخل املجل�ـــض النيابي ول �صيما باأنها 

تتمتع بكل الكفاءات املطل�بة.

�شعادة
احلديث عنه يطول اإل اأننا نكتفي بهذا القدر لنف�شح 
املجال لأن يعرب بنف�شه عن اآرائه ومواقفه ال�شريحة 
وال�شادق���ة من خالل احلوار ال���ذي اأجريناه معه يف 
مكتبه حيث ا�شتقبلنا اأجمل ا�شتقبال وبحفاوة اأقل ما 
يق���ال فيها اأنها تنم عن اأخ���الق و�شفات قّل نظريها 

يف هذه الأيام.
اإن���ه �شعادة قن�شل غينيا يف لبن���ان علي �شعادة الذي 
�ش���رف "�شي���دا ع���رب التاريخ "به���ذا احل���وار الذي  

حتدث فيه بكل اإ�شهاب، فكان الأتي:

بد�ية �مل�ش��ر؟
م�صريتـــك  عـــن  باحلديـــث  نبـــداأ  اأن  • قبـــل 
اأركان  مـــن  اأنـــك  نعلـــم  ،نحـــن  القن�صليـــة 

لـــك  ،هـــل  اأفريقيـــا  يف  اللبنانيـــة  اجلاليـــة 
الإغـــرتاب  هـــذا  عـــن  ملحـــة  يف  ت�صعنـــا  اأن 

اللبناين؟
اأن���ا مولود يف غينيا وبعد اإ�شتق���الل غينيا كان هناك 
جمعي���ة لبنانية متثل اجلالي���ة اللبنانية هناك بقيادة 
الأه���ل الذي���ن اأداروا هذه اجلالي���ة لتعزيز العالقات 
مع ال�شلطات الغيني���ة وال�شعب الغيني.يف �شنة 1987 
اأعطتن���ا الدول���ة الغيني���ة الرخ�ش���ة للتح���رك باإ�شم 
اجلمعي���ة .وقد ا�شتلمنا الر�شالة بع���د الأهل، واأ�شبح 
هن���اك اإنتخاب���ات م���ن قب���ل الأع�ش���اء املنتخبني يف 
اجلمعية والذي���ن يبلغ عدده���م 1160 �شخ�شا .وقد 
انتخبت يف العام 1987 رئي�شا لهذه اجلالية اللبنانية 
يف غيني���ا، وحت���ى الأن اأن���ا رئي�س ه���ذه اجلالية وقد 

انتخبت خلم�س مرات ."
الظـــروف  هـــي  ،مـــا  البدايـــة  مـــن  نبـــداأ   •

التـــي جعلتـــك تتـــ�ىل هـــذا املن�صـــب كقن�صل 
لغينيا؟

من خالل موقعي وكوين اأمتتع بوجود اإقت�شادي فعال 
يف غينيا، اإ�شافة اإىل العالقات اجليدة مع  ال�شلطات 
الغينية ومب���ا اأنني اأحتدث اللغة الوطنية هناك. هذه 
الأمور �شهل���ت مهمتي، كما اأن ثقة النا�س بي جعلتني 

اأكون يف هذا املوقع ."

�أمتتع بثقة �لدولة
اأن  • يتزايد عدد القنا�صل يف لبنان ،ويقال 
البع�ـــض منهـــم جمـــرد "بر�صت�صيـــج" فما ه� 
راأيـــك، وهـــل لنـــا اأن ناأخـــذ فكـــرة عـــن عملك 

كقن�صل لغينيا؟
الفخرية يف  القنا�شل  ع���دد كبري من  "حتما هناك 
لبن���ان وه���ذه م�شاأل���ة �شحيح���ة ،واأي�ش���ا �شحيح اأن 

بالن�صبـــة  جـــدا  فعـــال  دورهـــا  اأن  �صيمـــا  ول 
لل�طن الأم ؟

اأفريقيا  اللبناني���ني يف  الوحي���دة حلماية  "الو�شيل���ة 
ب���ني  العالق���ات  تعزي���ز  وحماي���ة م�شاحله���م ه���ي 
اللبناني���ني وال�شع���وب الأفريقية واحل���كام الأفارقة. 
هذه هي الو�شيلة الوحي���دة الفعالة التي توؤتي بالثمار 
.اأما فيما يتعل���ق بال�شغوطات فمن البديهي اأن يكون 
هن���اك �شغوطات لأن املغ���رتب اللبن���اين يف اأفريقيا 
هو بالنهاي���ة مواطن لبناين ولديه اإنتم���اء اإىل لبنان 
ويتاب���ع الأو�شاع اللبنانية ويعلم ب���اأن لدينا نحن عدو 
ه���و الع���دو الإ�شرائيل���ي وه���و موجود.كذل���ك هناك  
اإ�شرائيلي���ني موجودين يف اأفريقي���ا وهم حتما اأعداء 
لنا فال بد ان يحاولوا اإ�شتعمال عالقاتهم كي ي�شبح 
هن���اك �شغوطات على بع����س الفعالي���ات الإغرتابية 
يف اأفريقي���ا .ه���ذه الأم���ور طبيعي���ة، وكم���ا قياداتنا 
ال�شيا�شي���ة يف اأفريقي���ا تواج���ه هذا الع���دو يف لبنان 
واملنطقة عموما، نح���ن كمغرتبني اأي�شا نواجههم يف 
اأفريقيا ولكن بتعزيز عالقاتنا مع الأفريقيني .ونحن 
ب���اإذن اهلل منت�شري���ن دائما ونح���اول اأن نتجاوز كل 

هذه ال�شعوبات ."

�شرورة �هتمام �لدولة
بالقن�شل �لفخري

هـــي  مـــا  خـــالل جتربتكـــم  ومـــن  • براأيكـــم 
العنا�صـــر التـــي ميكن اأن تعـــزز دور القن�صل، 
وبالتـــايل تنعك�ـــض اإيجابـــا على لبنـــان والبلد 

الآخر؟
"عل���ى الدولة اللبناني���ة اأن تهتم بالقن�شل الفخري 
ال���ذي يتمت���ع بثق���ة الدول���ة الت���ي ميثلها ،فبق���در ما 
تعطي الدولة اللبناني���ة اأهمية لهذا القن�شل باإمكانه 
اأن يلعب دورا فعال مل�شلحة الدولة التي ميثلها واأي�شا 

مل�شلحة لبنان." 

�إنتماء د�ئم للبنان 
اأردنا  ،اإن  • بعيدا عن احلديث عن الأعمال 
ان ن�صلـــط ال�صـــ�ؤ علـــى ن�صـــاأة الأ�صتـــاذ علـــي 

�صعادة ، ماذا تخربنا؟
"كما �شبق اأن ذكرت ولدت يف اأفريقيا وتربيت هناك 
وتعرفنا عل���ى لبنان منذ 20 عاما اأي بعد" الطائف" 
،ولك���ن كان لدينا دائما اإنتماء للبن���ان. والدليل على 
ذل���ك ،اأن وال���دي ال���ذي رزق ب10 اأولد بالرغم من 
انهم ول���دوا جميعهم يف غيني���ا اإل اأن الوالد �شجلهم 
جميعه���م يف دائرة النفو����س يف لبنان لأن���ه اعترباأن  
حي���اة الغربة مهم���ا طالت ل ب���د واأن يع���ود اللبناين 

قنصل غينيا الفخري في لبنان علي سعادة

بقدر ما تعطي
الدولة اللبنانية أهمية 

للقنصل بإمكانه أن 
يلعب دورا فعااًل
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لقاء لقاء

املجال الدبل�ما�صي اأي�صا ؟
يوما  ،لذلك  الطموح���ات  ه���ذه  لديهم  "ال�شبي���ان 
م���ا عندم���ا اأعجز رمب���ا ي�شتلمون م���كاين لكن هذه 
امل�شاأل���ة تع���ود اأي�ش���ا اإىل ال�شلط���ات الغيني���ة ،فاإذا 
انتقل���ت ذات الثق���ة  اإىل  اأح���د الأولد فليكن .مثال 
اأن���ا يف غيابي وافقت ال�شلطة الغينية باأن توقع اإبنتي 
املوج���ودة مع���ي هن���ا يف املكت���ب )يف بريوت(عل���ى 
التاأ�ش���ريات اأي اأن لديه���ا اإذن قان���وين ور�شمي من 
ال�شلط���ات الغينية .طبعا اأن���ا اأمتنى من كل قلبي اأن 

يكمل اأحدا من اأولدي هذه امل�شرية ."

؟ نهارك  مت�صي  • كيف 
"نه���اري اأوزعه عل���ى 3 اأق�شام ،ق�شم لعملي وثاين 
لعائلت���ي وثال���ث للريا�ش���ة .طبع���ا ما ب���ني الأق�شام 
الثالثة هن���اك ق�شم لالإجتماعيات.كما اأنني عندما 
اأكون يف لبنان اأحر�س على اأن اأو�شل اأولدي بنف�شي 
اإىل املدر�ش���ة كي اأراهم اأكرث .ول���دى املغرب اأحاول 
اأن ل األب���ي الكثري من الدعوات كي اأبقى اأطول فرتة 
ممكنة مع زوجت���ي والأولد يف املنزل.واأيام "الويك 
� اأن���د" نح���اول اأن نتن���اول الغ���داء �شوي���ا اأو الع�شاء 
بالرغم من ارتباطهم مبواعيد مع اأ�شدقائهم. ويف 

العطل املدر�شية نحر�س على اأن ن�شافر �شويا . 
اأم���ا فيما يخ�س وق���ت العمل فاأنا اأبق���ى يف املكتب 
لغاي���ة الرابع���ة والن�ش���ف من بع���د الظه���ر واأقوم 
بالريا�ش���ة 3 اأيام يف الأ�شب���وع )م�شي و�شباحة( يف 
نادي احلمام الع�شك���ري .طبعا هناك اأي�شا احلياة 
الإجتماعية التي ن�شاهم قدر الإمكان يف املوؤ�ش�شات 
الإن�شاني���ة كم���ا نق���دم ل اهلل تع���اىل م���ا ا�شتطعنا 
ون�ش���ارك النا����س باأفراحه���م واأحزانه���م .كذل���ك  
ن�شتقب���ل الأه���ل والأ�شدقاء يف ال�شيع���ة )البابلية � 

منطقة الزهراين (."
وهنا اأحب اأن األفت اأن كل اإن�شان يود النجاح يف عمله 

عليه اأن يخطط، فاأ�شا�س النجاح "التخطيط".

بالأحفاد؟ عالقتك  هي  • كيف 
جدا." جدا  جيدة  بهم  "عالقتي 

؟ اله�ايات  عن  • ماذا 
"هوايتي مطالعة الربامج الإقت�شادية والإجتماعية 
اأول وثانيا وثالث���ا ال�شيا�شية .لكن كوين رجل اأعمال 
اأح���ب اأن اأبقى عل���ى توا�شل فاأ�شاه���د الربامج على 
التلفزيون لأراقب الأو�شاع العاملية عموما لأن عملي 
يف النهاي���ة لي�س يف لبنان بل يف اخلارج وهو مرتبط 

بال�شوق العاملي."

�إعتماد �شيا�شة لت�شجيع �الإ�شتثمار�ت
تن�ي  اإقت�صادي  م�صــــروع  • هــــل هناك من 

تنفيذه قريبا يف لبنان؟
"لق���د قم���ت مب�شاري���ع ثانوية يف لبن���ان لأن عملي 
يتمح���ور يف 6 دول اأفريقية ،ولدي م���ا يقارب ال80 
موظ���ف لبناين وال400 موظ���ف اأفريقي .اأمتنى اأن 
يتمك���ن اأولدي من القي���ام باأعمال هام���ة يف لبنان 
ولك���ن العمل بحاج���ة اإىل وقت ،والوق���ت ثمني .وما 
األحظ���ه �شخ�شيا اأن العم���ل يف لبنان ل يقدم اإفادة 
كما ه���و احلال يف اخل���ارج .هذا بالإ�شاف���ة اإىل اأن 
�شوق لبن���ان �شغري وهو ممتل���ىء، لذلك فاإن جمال 
العمل على امل�شتوى الكبري �شعب على املغرتب الذي 

ل يعرف لبنان .
لك���ن بالرغم من ذلك وكي يكون لدي عمل يف لبنان 

قمت مب�شروع �شياحي ينته���ي العمل به بعد �شهرين 
وهو عبارة ع���ن مبنى �شقق مفرو�ش���ة .اأي�شا هناك 
بع����س الب�شات���ني يف اجلن���وب الت���ي ن�شغ���ل اأنف�شنا 
به���ا. لكن اأمتنى ان يكون ل���دى اأولدي اأفكارا اأ�شمل 

ليخططوا للعمل يف لبنان وخا�شة يف اجلنوب .
واملوؤ�ش���ف اأن الدول���ة يف لبن���ان مل تعتم���د �شيا�ش���ة 
ت�شجي���ع الإ�شتثمارات، هناك كثري م���ن الأمور التي 
ل ت�شج���ع امل�شتثم���ر للق���دوم اإىل لبن���ان ،نتمنى اأن 
تتغ���ري الظروف كي نتمكن من العودة والإ�شتثمار يف 

لبنان."

امل��صيقـــى حيزا من  تاأخـــذ  اأي مـــدى  • اإىل 
اهتماماتك؟

اأحبها ج���دا لأنها تهدىء  "املو�شيقي���ة الكال�شيكي���ة 
الأع�شاب ."

�الإغرت�ب �للبناين دعم كبري لل�طن
؟ اأخرية  كلمة  من  • هل 

"اأطل���ب م���ن كل املغرتبني ول �شيم���ا الذين هم يف 
افريقي���ا وغ���ري اأفريقي���ا ب���اأن ل يرتك���وا لبن���ان لأن 
الإغ���رتاب اللبن���اين ه���و دعم كب���ري للبن���ان فليبقوا 
متم�شكني به���ذا الوطن احلبيب لأن ه���ذا البلد فخر 

واعتزاز لكل  اللبنانيني والعرب .
كم���ا اأحب اأن اأخ�س اأهلي يف اجلنوب بكلمة اأدعوهم 
فيها لل�شمود والتم�ش���ك بالت�شامح والوحدة واملحبة 
واأن يبع���دوا ع���ن كل امل�ش���اكل ال�شيا�شي���ة وخا�ش���ة 
امل�شاكل املذهبية والطائفية والعن�شرية لأن الإن�شان 
اإن�شان .واهلل �شبحانه وتعاىل اأر�شل كل الر�شل للب�شر 
ومل ير�شله���م ملجموعة معينة من النا�س .لذلك يجب 
اأن يكون لدينا اإنفتاح حتى نتعاي�س مع بع�شنا البع�س 
لأن هذا العي�س امل�شرتك ثروة كبرية يجب اأن نتم�شك 

بها ."

لوطنه .وطبعا بعد اأن تعرفنا على لبنان اأحببناه اأكرث 
ومت�شكنا بوطننا اأكرث فاأكرث .ونحن نفتخر بقياداتنا 
الوطني���ة اللبنانية التي حت���اول املحافظة على وحدة 
لبنان وعلى حي���اة اللبنانيني . وبالنهاية فاإن املغرتب 
اللبن���اين واإن كان خارج احلي���اة ال�شيا�شية يف لبنان 
فهو ل���ه دور وطني وعلي���ه اأي�شا واجب���ات ،حتى على 
�شعي���د قريته. هذه الواجبات يجب اأن نحر�س عليها 
ليبق���ى التوا�ش���ل مثمر مل�شلح���ة اللبن���اين من جهة 
ومل�شلح���ة املغرتب���ني اللبنانيني املقيم���ني يف اأفريقيا 

من جهة اأخرى."

�ملر�حل �الإغرت�بية و�لعملية
• ماذا عن املراحل التي مررت بها يف حياتك 
الإغرتابية والعملية، وماذا عن ال�صع�بات؟

"طبع���ا ال�شعوب���ات الت���ي واجهناه���ا متثلت بتغيري 
الأنظم���ة ،اأي عندما يتغري النظ���ام يف غينيا وينتقل 
اإىل نظ���ام اآخر ،يج���د الإن�شان �شعوبات ك���ي يتاأقلم 
ويندمج م���ع النظام اجلدي���د ،ملاذا ؟لأنن���ي كرئي�س 
للجالي���ة مطل���وب من���ي اأن تك���ون عالقت���ي جيدة مع 
ال�شلط���ة .عندما ت���زول ه���ذه ال�شلطة وتاأت���ي �شلطة 
جدي���دة معنويا م���ن ال�شعب على ه���ذا الرجل الذي 
كانت عالقته جيدة مع الرئي�س ال�شابق اأن يقيم فورا 
عالق���ات م���ع الرئي�س اجلدي���د .هناك حال���ة نف�شية 
يج���ب على الإن�ش���ان جتاوزها لي�ش���ل اإىل نتيجة كي 
ي�شتم���ر بالعالقات اجلي���دة مع ال�شلط���ات اجلديدة 
.لكن احلمد ل اهلل فنحن  من خالل ت�شرفنا بوعي، 
وم���ن خ���الل عالقاتن���ا ال�شادق���ة م���ع كل ال�شلطات 
ا�شتطعن���ا اأن نتجاوز هذه ال�شعوب���ات واأن ن�شل اإىل 

النتائج املطلوبة ."

�ل�شد�قات
لك  واأن  بد  • بحكـــم عملك كدبل�ما�صي ل 

�صداقات مع العديد من ال�صخ�صيات؟
اجلمهورية  رئي�س  م���ع  غينيا  يف  �شداقة  "جتمعن���ي 
�شخ�شي���ا بالإ�شافة اإىل �شداق���ات مع عدد كبري من 
ال�شيا�شي���ني وال���وزراء وغ���ري الوزراء حت���ى مع بع�س 
زعم���اء املعار�شة ،لكن عالقاتنا مع زعماء املعار�شة 
واإن�شاني���ة  وه���ي عالق���ة �شخ�شي���ة  وا�شح���ة ج���دا 
ولي�ش���ت عالقة �شيا�شي���ة لأننا دوما م���ع ال�شلطة لأنه 
م���ن امل�شتحيل اأن نك���ون مع املعار�ش���ة ،ومهما كانت 
ال�شلط���ة نحن معه���ا وولءنا دوما يج���ب اأن يكون لها 

.وهذا املوقف يحمينا ويجعلنا دائما ن�شتمر .
اأم���ا على �شعيد لبنان فرتبطني عالقة مع الكثري من 
ال�شيا�شي���ني ال�شرفاء م���ن خمتل���ف الطوائف الذين 
يعمل���ون خلدم���ة هذا الوط���ن وللحفاظ عل���ى العي�س 
امل�ش���رتك كم���ا اأو�شانا القائد ال�شي���د مو�شى ال�شدر 
. ويف مقدمته���م رئي����س املجل����س النياب���ي نبيه بري 

و�شماحة ال�شيد ح�شن ن�شر اهلل ."

�ملر�أة �للبنانية مظل�مة يف لبنان
اللبنانيـــة والدور  املـــراأة  اإىل  تنظـــر  • كيـــف 

الذي تلعبه الي�م؟
مثقفة  لأنه���ا  لبنان  مظلوم���ة يف  اللبناني���ة  "امل���راأة 
ب�ش���كل ع���ام ،حت���ى واإن كان���ت اإم���راأة مل ت�ش���ل اإىل 
م�شت���وى عال م���ن التعلي���م فاإنه���ا اإجتماعي���ا مثقفة 
وواعي���ة . حتى الأن اجل���و ال�شيا�شي يف لبنان مل يعط 
امل���راأة حقها اأو املجال كي تلعب الدور املطلوب والذي 
تطم���ح اإليه . رمبا هن���اك جمموعة م���ن ال�شيا�شيني 
الذي���ن  يوؤي���دون دور املراأة  لك���ن امل�شاألة خارجة عن 

قدرته���م .لذلك اأنا كمغرتب لبن���اين اأمتنى يف العام 
2013 من  خالل قان���ون الإنتخاب يف جمل�س النواب 
اأن يف�شح���وا املج���ال له���ا واأن يعطوه���ا ح�شة كبرية 

لت�شل اإىل ما تطمح اإليه ."

متفائل جد� مب�شتقبل لبنان...
• هل اأنت متفائل الي�م مب�صتقبل لبنان؟

قيادات  لدينا  اأن  وهو  واحد  ل�شبب  متفائل  اأنا  "نعم 
�شيا�شي���ة واعدة وه���ي جميعها متفق���ة على اجلوهر 
وامل�شم���ون األ وه���و العي����س امل�شرتك، �شي���ادة لبنان 
،وحدة لبنان وا�شتقالل لبن���ان، وباأن الإ�شرائيلي هو 
ع���دو للبنان .عندما يكونوا متفقني على هذا اجلوهر 
الأم���ور الأخ���رى تك���ون ثانوي���ة وجمرد ق�ش���ور .هذا 
الوعي يجعل لبنان اأك���رث اإ�شتقرارا من دول املنطقة. 
والأم���ر الأهم اأن كل املرجعي���ات ال�شيا�شية يف لبنان 
متم�شك���ة بالدميقراطي���ة وباحلك���م التوافقي ، مما 
يجع���ل لبنان بل���دا م�شتقرا يبعدنا ع���ن الديكتاتورية 
ويبعدنا عن احلكم م���ن خالل عائلة اأو جمموعة من 
النا����س، ويجعل املواط���ن اللبناين يتف���اءل مب�شتقبل 

هذا الوطن ."

�لعائلة
• مـــاذا عـــن العائلـــة، وبالتايل مـــاذا تخربنا 

عن الأب والزوج؟
" ل���دي 5 اأولد وه���م مبثاب���ة رفاق���ي الأن ،وهناك 
حوار بن���اء بيني وبينهم اأحيان���ا الآراء تكون خمتلفة 
لكنن���ي اأربيهم على الإنفتاح على الع���امل واأن يتقبلوا 
ويحرتم���وا اآراء الآخرين، وبالتايل اأن يكونوا موؤمنني 
.والإمي���ان عن���دي يرتكز عل���ى نقطت���ني اأ�شا�شيتني: 

العدالة وال�شدق .عالقتي معهم جيدة جدا ."

الأولد مي�ل لدخ�ل  اأحد من  • هـــل لدى 

نلعب دورا فعاال لتعزيز 
العالقات ما بني لبنان 

والدول اليت منثلها

أمتنى من كل قليب
أن يكمل أحدا من أوالدي 

هذه املسرية
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تحقيقتحقيق

حتقيق: �شمار �لرتك:

وكاأنه كت���ب علينا يف لبن���ان اأن نعي�س طوال الوقت 
يف ظ���الم دام����س، وكاأن م���ا يعي�ش���ه املواط���ن من 
اأزم���ات وهم���وم ل يكفيه ب���ل عليه اأي�ش���ا اأن يتكبد 
عناء الكهرباء ليتحمل املزيد واملزيد من متطلبات 

احلياة املادية التي مل يعد يتحمل وزرها اأي منا .
وعود وعود ووعود، وكله���ا تذهب �شدى دون فائدة 
بالرغ���م من اأن املواطن وحده الذي ياأمل دوما بغد 
اأف�شل فيتم�شك كما يقول املثل"بحبال الهواء"ل�شدة 
رغبته بحياة اأف�شل له ولعائلته ،وكل ما يرجوه من 

هذه الدنيا هو اأن ينعم ب"ب�شي�س نور".
واهلل وحده يعلم م���ا يتحمله رب هذه العائلة و�شط 
ج�ش���ع اأ�شحاب املولدات الكهربائية الذين يرفعون 
اأ�شع���ار الإ�شرتاكات وهم يعلمون متاما اأن اأحدا لن 
يناق�شه���م بذل���ك نتيجة احلاجة املا�ش���ة  للكهرباء 
التي ل بدي���ل عنها .وهكذا ت���رى املواطن اللبناين 
يع���اين الأمرين ويدفع الكهرباء مرتني وهو يف كلتا 

احلالتني ينال ق�شطه من الكهرباء ب�شعوبة .
ه���ذا الواقع فر�س عل���ى املواطنني، الذي���ن �شئموا 
م���ن تالعب اأ�شح���اب املول���دات الكهربائية الذين 
ميدون امل�شرتكني بها تبعا ملزاجهم، �شراء مولدات 
للكهرباء خا�ش���ة بهم ول �شيما يف املناطق اجلبلية 
الت���ي اأ�شبح���ت موؤخ���را تخ�ش���ع لتقن���ني كهربائي 

م�شاعف نتيجة للتجاذبات ال�شيا�شية.
وبني اأخذ ورد، يبقى املواطن وحده من يدفع الثمن 
يف زم���ن تخلى فيه امل�شوؤولون عن مهامهم ودورهم 
الأ�شا�ش���ي ،األ وه���و ال�شه���ر عل���ى خدم���ة املواطن 
وتاأم���ني حياتا تليق به، ين���ال فيها احلد الأدنى من 
متطلب���ات احلي���اة، اإل اأن الواق���ع يوؤكد لن���ا يوميا 

عك�س ذلك .

كيف ي��جه �للبناني�ن �أزمة �لكهرباء؟
على  ال�شوؤ  ت�شلط  اأن  التاريخ" اأرادت  "�شيدا عرب 
اأزمة الكهرباء من جان���ب اإن�شاين � اإجتماعي بحت 
،لتلم����س كيفية مواجهة املواط���ن لهذه الأزمة الذي 

يعاي�شها ب�شكل يومي وهو "جمرب اأخاك ل بطل".

�حلل بت�شليم "�لكهرباء" ل�شركة خا�شة
ج���ورج ملكي ي�شك���ن يف منطقة بعب���دات وهو يوؤكد 
ب���اأن م�شاألة كهرب���اء الدولة ن�شيها من���ذ زمن بعيد 
وق���د اعتمد نظ���ام اإ�ش���رتاك املول���دات لرييح باله 
،يقول:" منذ �شنتني انتقلت اإىل منطقة بعبدات مع 
العائلة لل�شك���ن لأنه لي�س با�شتطاعت���ي �شراء �شقة 
يف العا�شم���ة، بالإ�شافة اإىل اأن املناخ الطبيعي هنا 
اأجم���ل بكثري ويريح الأع�شاب مم���ا جذبني ب�شدة 
للبق���اء لكن امل�شكلة هي اأزمة الكهرباء التي تنقطع 
ب�شكل م�شتمر مم���ا دفعني كغريي من ال�شكان اإىل 
اعتم���اد الإ�شرتاك الكهربائ���ي ال�شهري .يف ف�شل 
ال�شت���اء الأ�شعار تكون اأف�شل حي���ث اأننا ندفع مبلغ 
160 األفا عن ثالث���ة اأ�شهر بينما يف ف�شل ال�شيف 
فنحن ندفع هذا املبلغ ب�شكل �شهري نتيجة لل�شغط 
ال�شياح���ي ول �شيم���ا ان املنطق���ة هنا كم���ا تعلمني 

منطقة �شياحية بامتياز .
واملريح يف امل�شاألة اأنن���ا من خالل اإعتماد اإ�شرتاك 
الكهرب���اء ل ن�شع���ر بانقط���اع الكهرب���اء لأنها تاأتي 
مبجرد انقطاعه ب�شكل اأوتوماتيكي.لذلك اأنا اأمتنى 
عل���ى الدولة اأن تري���ح نف�شها من �شرك���ة الكهرباء 
لتت�شلمه���ا اأي���ة �شرك���ة خا�ش���ة لننع���م بالكهرب���اء 

بال�ش���كل املطلوب واأن ندف���ع الفات���ورة الكهربائية 
مرة واحدة ولي�س مرتني ."

�حلل ب�شر�ء "ي�.بي.�أ�س"
نوال مرعي من �شكان بريوت تعاين الأمرين نتيجة 
انقطاع التيار الكهربائي ، تقول:"�شدقيني كل يوم 
نعي�ش���ه يف ه���ذا البلد ن�ش���األ اأنف�شنا مل���اذا مل نولد 
يف بل���د اآخ���ر؟ حيث يح���رتم الإن�ش���ان وينال احلد 
الأدنى م���ن حقوقه خ�شو�شا واأننا ندفع املتوجبات 
املفرو�ش���ة علين���ا من قبل الدول���ة يف وقتها ،فمثال 
جاب���ي الكهرب���اء ل يتاأخر وه���و ياأت���ي يف كل �شهر 
ليقب����س ما يرتتب علين���ا وامللف���ت اأن الكهرباء يف 

غالب الأحيان تكون مقطوعة .
اأن���ا اأ�شكن يف الطابق ال�شابع ولي�س هناك من مولد 
يف املبن���ى الذي اأقطنه مما ي�شط���رين اإىل ترتيب 
املواعي���د تبعا لنظ���ام التغذي���ة الكهربائية فاأنا كي 
اأن���زل اإىل ال�شوق ل�شراء م���ا يلزمني علّي اأن اأنتظر 
الكهرباء ول�شتقبال الأ�شحاب علّي اأي�شا اأن اأحدد 
مواعي���د الكهرب���اء ،اإىل مت���ى هذا ال���ذل والإهانة 
للمواط���ن اللبن���اين ل اأعرف ؟! والغري���ب اأن كافة 
"الطنان���ة  بالت�شريح���ات  يرتا�شق���ون  امل�شوؤول���ني 

والرنانة" دون اأن يهتموا بهموم النا�س .

كل م���ا ا�شتطع���ت اأن اأق���وم ب���ه ه���و �ش���راء "ي���و.
بي.اأ�س"للمن���زل وق���د كلفن���ي م���ا يق���ارب ال500 
دولر علما اأنني ل اأ�شتطي���ع ت�شغيل الرباد عليه بل 
الإ�شاءة فقط  ،لكنن���ي ا�شطررت لدفع هذا املبلغ 
كي ل اأجل�س و�شط الظ���الم خ�شو�شا واأن الظالم 
الذي نعي�شه ب�شب���ب الظروف ال�شيا�شية والإقليمية 
مل يع���د يحتم���ل ،فليتف���ق امل�شوؤولون ول���و ملرة على 

م�شاألة تعود بفائدة على املواطن اللبناين ."

فلت�شعر �حلك�مة معنا
ع���ارف ب���و عل���ي م���ن �ش���كان عالي���ه ،جتربت���ه مع 
الكهرب���اء متعب���ة للغاية،يقول:"فيم���ا م�شى كانت 
الكهرب���اء تنقط���ع ب�ش���كل مقب���ول ول �شيم���ا اأنه���ا 
كان���ت تاأتي يف ف�شل ال�شي���ف اإل اأننا يف ال�شنوات 
الأخ���رية بتنا نعاين الأمري���ن وموؤخرا باتت تنقطع 
با�شتم���رار مم���ا اأدى بعدد من اأه���ايل املنطقة اإىل 
قطع الطريق كنوع م���ن الإحتجاج على هذا الواقع 
.بالن�شب���ة يل فقد ا�شرتيت مولد كهرباء يعمل على 
البنزين كي اأ�شيء املنزل لأن جتربتي مع اأ�شحاب 

اأنن���ي  .�شحي���ح  ح���رج  ول  "الإ�شرتاكات"حدث���ي 
م�شط���ر اإىل مراقب���ة املولد وتغيري زيت���ه واإح�شار 
البنزين ب�شكل يومي مما ي�شطرين اإىل دفع املبالغ 
الطائلة لك���ن ما باليد حيل���ة ،فالعائلة بالن�شبة يل 
خط اأحم���ر وتاأمني متطلباتها من البديهيات ،لكن 
كل م���ا نتمناه اأن ت�شعر احلكوم���ة معنا لأننا يف كل 
م���رة نتاأم���ل خ���ريا اإل اأننا مع م���رور الوقت نحبط 
لأننا نلم�س باأن حكوم���ة تذهب واأخرى تاأتي ونحن 
ما نزال مكاننا دون اأي تغيري على �شعيد متطلباتنا 

احلياتية � املعي�شية."

�أعادونا لل�شم�ع  و"�ش� �لقنديل"
اأحمد يحي من �شكان امل�شرفية يحدثنا وهو يف قمة 
الغ�ش���ب ،يقول:"لقد اأعادونا اإىل اأيام زمان وعدنا 
جنل����س على ال�شموع و"�ش���و القنديل"،اأنا اأعلم اأن 
النا����س تتقدم اإىل الأمام لكنن���ا يف هذا البلد نعود 
دوم���ا اإىل الوراء لدرجة اأنني ل اأعلم اإذا ا�شتمرينا 

على هذا املنوال اأين �شن�شبح؟!
اإمكانات���ي املادية ل ت�شمح يل ب�ش���راء مولد كهربائي 

اأودفع مبلغ 160 األ���ف ل.ل.كبدل ل�شرتاك الكهرباء 
،اأنا بالكاد اأوؤمن لقمة العي�س التي اأ�شقى يوميا لأنالها 

من خالل قيادتي للتاك�شي فكيف اأدفع هذا املبلغ ؟!
كفى امل�شوؤولون مراوغ���ة وليتفقوا لتاأمني الكهرباء 
قب���ل اأن" ي���اأكل النا����س بع�شهم بع�ش���ا "لأن حال 
الأو�ش���اع  واأن  اأح���دا خ�شو�ش���ا  ت�ش���ر  ل  النا����س 
تع���ود اإىل ال���وراء �ش���واء ال�شيا�شي���ة اأو الإجتماعية 

وبالأخ�س املعي�شية والإقت�شادية ."

�ل�شفر ه� �حلل �ل�حيد
اللق���اء الأخ���ري كان م���ع وف���اء �شابر الت���ي �شاقت 
به���ا الدنيا من هذا البلد، تق���ول :"عن اأية كهرباء 

ت�شاألينني ؟" لي�س نحنا عمن�شوفا"؟!
ما اأن ياأتي اأول ال�شهر حتى نبداأ بدفع املتوجب علينا 
دون اأن نلم�س اأي مردود اإيجابي ،لذلك اأف�شل �شيء 
اأن نحزم حقائبنا ونهاجر من هذا البلد خ�شو�شا 
وانه لي�س هناك من م�شوؤولني يهتمون مبواطنيهم. 
�شدقيني اأي بلد يف العامل مهما كان و�شعه متدهور 
�شتك���ون احلياة فيه اأف�شل . بالن�شبة يل ال�شفر من 
هذا البلد اأ�شبح احلل الوحيد لأن امل�شاألة ل تتوقف 
على انقط���اع التيار الكهربائي فق���ط ،فالإ�شتقرار  
مفقود والو�شع الإقت�شادي ل ي�شر، اأما الإجتماعي 

فال يطمئن اإطالقا وغريه وغريه ....
م���ن يعي����س يف ه���ذا البل���د علي���ه اأن يك���ون اأعمى 
واأطر����س واأخر����س واإل �شيفقد اأع�شاب���ه لكرثة ما 
ي�شاه���د ويلم�س م���ن ا�شتفزازات يومي���ة ،فالق�شة 
لي�ش���ت ق�ش���ة كهرب���اء بل ق�ش���ة اأزمة ب���داأت منذ 

�شنوات ول اأعتقد اأنها �شتنتهي ."
وهك���ذا ، نكتفي بهذا القدر م���ن اللقاءات ونرتكها 
بر�شم امل�شوؤول���ني يف الدولة عّلهم ي�شعرون ولو ملرة 
واحدة م���ع املواط���ن اللبناين الذي ب���ات م�شحوقا 
يف بل���د كان الع���امل باأ�ش���ره يتغنى ب���ه ،فلي�شتفيقوا 
من �شباتهم قبل ف���وات الأوان لأنه عندئذ لن ينفع 

الندم ول �شيما اأن لل�شرب حدود.

بعد اأن تنا�صهم امل�ص�ؤول�ن وغاب�ا عن تاأمني احلد الأدنى من حق�قهم
كيف ي��جه �للبناني�ن �أزمة �لكهرباء 

وما هي �لحل�ل �لتي يعتمدونها ؟
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تكريم �ل�شاعر ح�شين حمادة، و�لم�شعف ح�شن �لجبيلي
في رحاب ��شتر�حة- �شيد�

حوارحوار

بطاقة تعريف
الكات���ب والإعالمي ح�شني حمادة مواليد بلدة مارون 
الرا����س عام 1962 احلائز على �شهادة يف الدرا�شات 
العليا يف العلوم ال�شيا�شية متاأهل وله 5 اأولد. موظف 

لدى وزارة الثقافة.
الإبن البكر علي مواليد 1985 اأنهى درا�شاته اجلامعية 

وحظي على اإجازتني )حقوق واإدارة اأعمال(
- اآية مواليد 1987 

- حممد مواليد 1990 ثاين �شنة اإدارة اأعمال 
 )second اأحمد ومالك تواأم مواليد 1994 )اأحمد -

ومالك )علوم حياة(.
بداي���ة... رحب الكاتب الإعالم���ي ح�شني حمادة من 
عا�شم���ة املقاوم���ة يف اجلن���وب �شيدا باأ�ش���رة جملة 

�شي���دا التي اأتاحت له الفر�شة يف اإجراء هذا احلوار 
املفت���وح للتعبري ب���كل �شدق عن م�شاع���ره ومكنوناته 

واأحا�شي�شه اخلا�شة يف �شتى امليادين.

ال�صيا�صيـــة..  ال�صخ�صيـــة؟  هـــي  مـــن   •
والأدبية.. والفنية الأحب اإىل قلبك؟

بالتاأكي���د ال�شخ�شي���ة الأ�شا�شي���ة الت���ي ت�شكل حمور 
حياتي هي اأكرث من �شخ�شية �شيا�شية لأنها �شخ�شية 
دينية، و�شخ�شية فكرية ممثلة بالإمام القائد ال�شيد 

مو�شى ال�شدر.
لأن���ه القائد الق���دوة احل�شنة والأمث���ل الغنية بالقيم 

والأخالق احلميدة والأغلى يف حياتي.
واأكد حمادة من جانب اآخر اأن اأهم �شخ�شية �شيا�شية 

تعنيه وموؤمن بها دولة الرئي�س نبيه بري.

لي����س من باب التع�شب بل نظ���رًا لأهمية دوره القيم 
والفاعل وقيادته احلكيمة على امل�شتوى الوطني.

اأم���ا ال�شخ�شي���ات الأدبي���ة م���ا اأكرثه���م وم���ا اأغنى 
اأعماله���م واأفكاره���م الن���رية على امل�شت���وى اللبناين 

والعربي.
بالتاأكي���د ل ب���د اأن نتوق���ف ملي���ًا باملعن���ى وامل�شمون 
للحديث عن مدر�شة جربان خليل جربان الذي وهب 
وطنه اأهم كتب الأدب وال�شعر واملعرفة. والذي بدوره 
�شاه���م بالرتقاء بدور لبنان الهام بالفكر والأدب يف 

بالد الغرتاب.
لأن لبنان غني بالأدباء وال�شعراء فاأنا �شخ�شيًا متاأثرا 

كثريًا بكل واحدًا منهم بجانب هام من اأعماله.
فاأم���ا بالن�شبة لل�شخ�شيات الفنية، ميكن و�شف عام 
له���ذا امل�شهد الفني اأن لبنان غني جدًا بالفن املتقدم 

الراق���ي ال���ذي يجمع ما ب���ني القيمة املعنوي���ة للكلمة 
واملعنى وامل�شمون الثقايف املمزوج بالنغمة املو�شيقية 
ونق���در كثريًا مدر�ش���ة الرحباين العمالق���ة يف لبنان 
والع���امل العربي واأهمها ال�شيدة فريوز بدورها املميز 
الوطن���ي يف كل م�ش���رية حياته���ا الفني���ة وم���ا زال���ت 
تق���دم اأهم اإبداع���ات الفن للمدر�ش���ة الرحبانية اإىل 
جان���ب احرتامي وتقدي���ري لكل الفنان���ني واملبدعني 

اللبنانيني.

الثقافـــة علـــى �صعيـــد  هـــ� دور وزارة  مـــا   •
حمايـــة املجتمـــع اللبناين والعي�ـــض امل�صرتك 
الإ�صالمـــي امل�صيحي مل�اجهة كافة التحديات 

يف لبنان؟
اأك���د.. حمادة يف حديثه اأن مواجه���ة التحديات التي 
يتعر�س له���ا لبنان ي�شمل دور كل املوؤ�ش�شات ووزارات 

الدولة وكل النا�س.

ل �شك اأن وزارة الثقافة يجب اأن يكون لها دور مميز 
لأنه���ا على متا����س مبا�شر مع النا�س وم���ع كل النخب 
واملثقفني ونح���ن ندرك متامًا اأن النخ���ب املثقفة لها 
ال���دور الأ�شا����س واله���ام يف حماي���ة البيئ���ة الثقافية 
والرتبوية لالرتق���اء باملجتمع اللبن���اين وتطويره من 

ح�شن اإىل اأح�شن.
اإىل جانب اأهمية وزارة الثقافة يف تقومي الأمور �شمن 

اإمكاناتها املالية املتوا�شعة.
ولكل عمل له كلف���ة مالية يجب تاأمينها حتى تقوم يف 
خدم���ة النا�س وتوف���ر الدعم ال���الزم لكافة الربامج 
وامل�شاري���ع املو�شوعة يف اأجهزة التنفيذ وفق القوانني 
املرعي���ة الإج���راء يف لبنان. ل���ذا وزارة الثقافة تقدم 
اخلدم���ات للمجتم���ع كواج���ب مقد����س م���ن خ���الل 
مراقبته���ا وحر�شه���ا وح�شها الوطن���ي ورعايتها لكل 

الأعمال التي تهدف خلدمة الوطن واملواطنني.
واأ�شاف حمادة اأن حماية العي�س امل�شرتك الإ�شالمي 

امل�شيحي تقع على عاتق القيادات ال�شيا�شية الوطنية 
وهذا واجب مقد�س وطن���ي لتنفيذ ال�شعارات بالعمل 
من خالل برامج مطلقة معدة باإحكام والغنية بالقيم 
الوطني���ة لتوحيد ال�شف���وف وحمايتها م���ن �شرطان 
املذهبي���ة والطائفي���ة لأن الع���دو يرتب����س بنا يف كل 
�شاردة وواردة من م�ش���رية حياتنا اليومية �شواء كان 

هذا الأمر يف لبنان اأو العامل العربي.
ويج���ب اأن ل نن�شى اأهمية دور املجتمع املدين الفاعل 
م���ن خ���الل دور اجلمعي���ات واملوؤ�ش�ش���ات والأندي���ة 
واملدار����س التي ت�شه���م م�شاهمة مبا�ش���رة يف حماية 
العي����س امل�شرتك بتعزي���ز القيم والأخ���الق باملجتمع 
اللبناين الأ�شيل يف �شتى املجالت الذي كان وما زال 

له ال�شدى الطيب يف نفو�س كل اللبنانيني.

• ال�صعر الأحب اإىل قلبك؟
اأ�ش���ار حمادة يف حديثه ب���اأن ال�شاعر الأحب اإىل قلبه 
"نزار قباين" لأنه كان مدر�شة من احلرية والكرامة 
ا�شتطاع م���ن خالله���ا اأن يفر�س منوذج م���ن ال�شعر 
الذي يتميز فيه عن الآخرين )وهو ال�شعري النرثي( 
ال���ذي فيه كل املعاين القيم���ة اإىل جانب هام�س كبري 
م���ن احلري���ة لم����س في���ه كل الق�شايا عل���ى م�شتوى 
العامل العرب���ي واأنا من املتاأثرين ب���ه جدًا منذ بداية 

اأعمايل وكتاباتي.
وطبعًا تاأثرت كثريًا باأهم ال�شعراء العرب. على �شوء 
ذل���ك كتبت ع���دة ق�شائ���د جميلة متنوع���ة مل اأ�شمح 

لنف�شي لغاية هذه ال�شاعة باأن اأقول اأنا �شاعر.
لأنن���ي اأكتب ال�شعر الوجداين الذي له عالقة بالواقع 
واحلدث فعلى �شبي���ل املثال نحن هنا يف لبنان نعي�س 
يف منطق���ة حدودي���ة من جن���وب لبن���ان وعلى متا�س 

مبا�شر مع العدو الإ�شرائيلي.
وكلنا يعلم كم هذه العت���داءات اليومية الإ�شرائيلية 
املبا�ش���رة عل���ى جنوبنا ال�شام���د املوؤث���رة يف اأذهان 
كل النا����س هذا الك���م الهائل من امل�شاه���د املاأ�شاوية 
�ش���د الإن�شانية اليومية على امل���دن والقرى والبلدات 

ال�شامدة باأهلها ونا�شها.
فاأن���ا واح���دًا منه���م تاأثرت كث���ريًا لأن ه���ذه الق�شية 
الوطني���ة املركزي���ة عرّبت عنه���ا وع���ن ماآ�شيها وعن 
م�شاعرها بالكتاب���ات واملوؤلفات التي تعرب عن اإميان 
وقدرة املجاهدي���ن املنا�شلني يف الدفاع عن اجلنوب 

واأهله وقراه وبلداته ووطنهم لبنان.
فكان���ت اأوىل كتاباتي والأه���م يف حياتي ق�شائد عن 
ال�شي���د الإمام مو�شى ال�شدر اإىل جانب عدة ق�شائد 
اجتماعية واإن�شانية معربة عن فائ�س مكنوناتي التي 

تكمن يف قلبي ووجداين.

ح��ر: غالب بعا�شريي وليال بديع ها�شم
اإ�صت�صافـــت اأ�صـــرة "جملة �صيدا" ال�صيفني املكرمـــني اإىل مائدة الع�صاء 
تكرميـــاً لدورهم وعطائهـــم ووفائهم لبيئتهـــم.. وجمتمعهم.. ووطنهم 
الغـــايل لبنـــان وكان اجلن�ب املقاوم حا�صراً بق�ة يف احل�ار املفت�ح الذي 

اأجرته اأ�صرة املجلة.
علـــى مـــدى �صاعتني اأبـــدع كل واحداً منهـــم يف ال��صف املبـــدع والتقدير 

على طريقته اخلا�صة وفق م�صاعره واأحا�صي�صه ال�طنية.
... لأن الإن�صان ه� جملًة من التفاعالت ال�راثية والإن�صانية.. والبيئية 
ومـــا ينجـــم عنهـــا مـــن �صـــرورة معرفتـــه ال�صحيحـــة لذاتـــه مـــن خـــالل 
امل�صارحـــة كـــي يتمكـــن مـــن التعامـــل مـــع الأحـــداث التي ت�اجهـــه مهما 
غلـــت الت�صحيات ومهما كان ن�عها، لهذا فـــاإن الإن�صان دائماً ي�صعى لأن 
يكـــ�ن مراآة لذاته القيمة امل�صبعة بالقيـــم والأخالق احلميدة وال�طنية 
يف كل املراحـــل مل�اجهـــة كافـــة التحديـــات التي تهدد امل�صـــري الجتماعي 

والأخالقي.. والإن�صاين.. واله�ية وال�طن.
.. مـــن هـــذا املنطلق واملنطق اأكـــد لنا: �ل�شاعــر، و�لكاتب �الإعالمي، 
"ح�شــن حمادة" اأن لكل اإن�صان ه�ية ومنطق خا�ض به يعرب فيه عن 
مكن�ناتـــه وخمزونـــه البيئـــي والجتماعي وال�راثي الـــذي ن�صاأ وترعرع 
عليـــه وعا�ـــض يف ربـــ�ع ظاللـــه من خـــالل م�صـــرية حياته فمثلـــه الأعلى 
العقائدي امل�ؤمن به للفكر الإن�صاين املتقدم للقائد الإمام م��صى ال�صدر 
الـــذي ر�صـــخ يف نف�صـــه ويف نف��ـــض كل اللبنانيـــني، اأ�صمـــى اآيـــات الإرتقـــاء 
النف�صـــي والعقائـــدي الغنـــي بالقيـــم الإن�صانية والأخالقيـــة والت�صحية 

بالعطاء واملحبة وال�فاء وال�صالم والإطمئنان للدين وال�طن.
... وبعد

يعجـــز القلـــم عـــن كتابة كل مـــا نحب اأن نعـــرب عنه اإنطالقاً مـــن رغبتنا 
القلبية يف الدخ�ل اإىل عامل الت�صحية وال�فاء.. والإخال�ض.. والتفاين 
والعطـــاء خلدمـــة الإن�صـــان حتى ال�صهـــادة، ونقدر بكل فخـــر واعتزاز كل 
مـــن نذر نف�صـــه، يف �صبيل العطاء والت�صحية اإميانـــاً منه بقيمة الإن�صان 
وخدمتـــه لهـــدف اإنقـــاذه واإ�صعافـــه ونقلـــه اإىل اأقرب م�صت�صفـــى ملعاجلته 
وت�فـــري كل م�صتلزمـــات العنايـــة والرعاية ال�صحية يف �صبيـــل الإن�صانية 

ووطنه لبنان.
فـــكان امل�صعف املجاهـــد ال�صهيد احلي ح�صن جبيلي الـــذي �صحى بنف�صه 
وقـــدم الغـــايل والنفي�ـــض يف �صبيـــل م�صاعـــدة النا�ـــض واإنقـــاذ اجلرحـــى 
وال�صهـــداء ل�صنـــني ط�يلـــة من اخلدمـــات والت�صحيـــات وكان يف كل مرة 
ي�صعفـــه احلـــظ ويقـــف اإىل جانبه خـــالل مهماته الإن�صانيـــة منذ فرتات 
ط�يلـــة مـــن جـــراء كل اإعتداء كانـــت اإ�صرائيل تقـــ�م به يف �صائـــر مناطق 

اجلن�ب خمّلفة الدمار ال�صامل يف املدن والبلدات والقرى.
اإل اأن هذه املرة مل يحالفه احلظ كما كان يف كل مرة ف�صقط �صهيداً لل�هلة 
الأوىل ولكـــن العنايـــة الإلهيـــة وقـــدره كتـــب اهلل �صبحانه وتعـــاىل ال�صهادة 
فاأعـــاد اإليـــه الـــروح من جديد فاأ�صبـــح معاقاً يفتخـــر ح�شن �جلبيلي من 
كل قلبـــه بالعنايـــة الإلهيـــة وي�صكـــر كل مـــن �صاهـــم يف تقدمي يـــد امل�صاعدة 
اإليـــه وعلـــى راأ�صهم عقيلة ال�صهيـــد الرئي�ض رفيق احلريـــري ال�صيدة نازك 

احلريري �صاحبة الأياد البي�صاء ورائدة العمل الإن�صاين والإجتماعي.
الشاعر حسني حمادة
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اأهمها ق�شائد: حان الوقت – اأحالم النا�س.
ق�شدنا من ه���ذه الق�شائد معاجلة احلالة الداخلية 
التي نعي����س فيها كمواطنني مع الواقع واحلدث �شواء 
كان هذا احلدث معربًا ع���ن واقع اجتماعي اأم �شواء 
كان معرب عن �شائر العتداءات الإ�شرائيلية اليومية 

على جنوب لبنان قبل التحرير وبعد التحرير.
اإىل جانب م�شاركت���ي يف كثري من الأعمال من خالل 
اجلمعيات والأندية الفكري���ة والأدبية م�شاركة فاعلة 

وقيمة وما زالت بداخل لبنان.

• كمـــا هـــ� معـــروف لـــدى اجلميـــع اأن ثـــ�رة 
الطيـــب يف  ال�صـــدى  لهـــا  التكن�ل�جيـــا كان 
نف��ـــض كل النا�ـــض نظـــراً لأهميتهـــا يف تعزيز 
تقـــدمي م�صرية تقدم العلـــم والن�ر واملعرفة، 
والت�ا�صـــل الجتماعـــي اإىل جانب تاأثرياتها 
الإيجابيـــة وال�صلبيـــة، براأيكم ما هـــي ال�صبل 

املتاحة حلماية املجتمع من �صلبياتها؟
للحقيقة اأوؤكد لكم اأن هذا املو�شوع كبري جدًا ل ميكن 
معاجلت���ه ل على م�شتوى اأفراد وعل���ى م�شتوى دويل، 
اأي مبعن���ى اأ�ش���ح و�شع رقابة �شاملة ه���ذا التطور قد 
اأ�شه���م بالكثري من الإيجابي���ات ومكن كل املجتمعات 
والنا����س من النفت���اح والتوا�شل م���ع بع�شها البع�س 
م���ن كل النواح���ي الجتماعية والعلمي���ة وال�شناعية 

والتكنولوجية املتطورة يف �شتى املجالت.
ول �ش���ك اأن هذه الثورة التكنولوجية كان لها �شلبيات 
عقيم���ة م�ش���رة لأنه���ا ت�شهل ت���داول الأعم���ال الغري 
م�شروع���ة وتخ���رتق املجتمعات ب�ش���ورة بذيئة بعيدة 
عن الأخ���الق احلميدة التي متثل املجتمعات العريقة 
ب���الإرث والتاريخ ون�شال ال�شع���وب وتراث املجتمعات 
املعربة عن القيمة الإن�شانية لالإن�شان واأعماله ودوره 

الأخالقي النزيه.
اإذًا تبداأ احلماية والرقابة الجتماعية من املجتمعات 
نف�شه���ا حلماي���ة بيئته���ا وتراث���ا واإن�شانيته���ا وقيمها 
الأخالقية م���ن داخل البيت الواح���د اأوًل ومن خالل 
�شل���وك الأب والأم والأ�ش���رة متهي���دًا لالنط���الق اإىل 
جمتم���ع ذاتي ومنه اإىل الف�ش���اء الوا�شع اجلامع لكل 
الأمم وال�شع���وب. بالن�شب���ة للبن���ان م�شوؤولي���ة الدولة 
وموؤ�ش�شاتها و�ش���ع الرقابة واأ�ش����س التوجيه الأ�شري 
القي���م ولالإع���الم احل�شة الأك���رب والأوف���ر حظًا يف 
توفري امل�شاعدة الوطنية من خالل موؤ�ش�شات الإعالم 
وبراجمه���ا القيمة التي حتفظ لن���ا حقوقنا ال�شرعية 
الرتبوي���ة والجتماعية لرت�شيخ مبداأ القيم والأخالق 
للمحافظ���ة عليها م���ن جيل اإىل جيل كم���رياث دائم 

اأبدي.

واأك���د حم���ادة اأن ق�ش���ر الأوني�شكو يف ب���ريوت يلعب 
دورًا هام���ًا ي�شكل اجلزء اله���ام يف بناء هيكلية اأ�ش�س 
وبرامج الإعداد والتح�شري والعر�س لكافة احلفالت 
والندوات والأن�شط���ة والربامج على امل�شتوى الوطني 

اللبناين والعربي.
بالإ�شراف وبالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة الرتبية 

والتعليم العايل ملواجهة كافة التحديات.
لأن ق�ش���ر الأوني�شكو يعترب مبثاب���ة املنرب واملتنف�س 
حري���ة  ب���كل  الآراء  كاف���ة  ع���ن  للتعب���ري  الوحي���د 
ودميقراطي���ة م���ن خ���الل ف�شح���ة الأم���ل الوحيدة 
الق���ادرة على جم���ع والتوحيد بني جمي���ع اللبنانيني 
ب���كل اأطيافه���م وانتماءاته���م الفكري���ة والعقائدية 
والرتبوي���ة والجتماعي���ة واأ�ش���ار حم���ادة يف حديثه 
اأن ع���ام 2012 الجتاه العام ل���دى الوزارة يف و�شع 
ا�شرتاتيجي���ة هام���ة لتعزي���ز دور ال���وزارة معنوي���ًا 
ومادي���ًا ولوج�شتيًا لرعاية واحت�ش���ان اأكرث الأعمال 
الفني���ة والفكرية والأدبي���ة والجتماعية ب�شكل عام 
لالرتق���اء بهذه الأعم���ال القيم���ة اإىل اأ�شمى درجة 
م���ن درجات الرقي والتق���دم والإزدهار لأن الوزارة 
لي�ش���ت مق�شرة ولكن ميك���ن الق���ول اأن الإمكانات 
املالي���ة �شعيفة وف���ق موازنة احلكوم���ة اأ�شوة ب�شائر 
ال���وزارات نظ���رًا لالأو�ش���اع املالي���ة والقت�شادي���ة 
للبن���ان واملنطق���ة وخت���م يف ه���ذا املج���ال حمادة. 
م�شي���دًا ب���دور املجتمع امل���دين وب�شائ���ر املوؤ�ش�شات 
واجلمعيات الفكرية والأدبية والطبية والجتماعية 
واملنتدي���ات الثقافي���ة والعلمية ملا في���ه اخلري لهذا 

املجتمع اللبناين والوطن.

• كتابك املف�صل؟
للحقيقة كتابي املف�شل هو الكتاب الديني القيم الغني 
بال�شمات الإلهية والذي ي�شعرين بالثقة بالنف�س والعزة 

والكرامة والإميان باهلل الذي تطمئن به القلوب.

• ما هي متنياتك يف هذه احلياة؟
دوام ال�شح���ة والعافي���ة لأ�شرت���ي واأهل���ي واأقارب���ي 

واأ�شدقائي واأن حتظى عائلتي مب�شتقبل واعد.
حت�ش���ني الوطن بالوحدة الوطني���ة والعي�س امل�شرتك 
لدرئ اخلطر عنه م���ن الداخل واخلارج وخا�شة من 

العدو الإ�شرائيلي املرتب�س بنا دائمًا.

• اآخـــر الكالم ب�ص�ؤالنا الأخري مع الإعالمي 
ح�صـــني حمادة عن اآخر اأعمالـــه فاأكد لنا باأن 
اآخـــر عمـــل كان عمـــاًل مميـــزاً يف حـــارة �صيدا 
حتت عن�ان )اأربعني الإمام احل�صني( "عليه 
حـــارة  ح�صينيـــة  يف  عر�ـــض  ال�صـــالم" الـــذي 
�صيـــدا باإ�صـــراف ورعايـــة حركـــة اأمـــل �صعبـــة 

حارة �صيدا والنادي الك�صفي.
تعبريًا ع���ن واقعة )كرب���الء - وذاك الفوز العظيم( 
كان اله���دف من ه���ذا العمل عل���ى امل�ش���رح اأن نطلع 
املوؤمن���ني املخل�ش���ني ل�شيدنا احل�شني عل���ى تفا�شيل 
التاري���خ  م���ن  التاريخي���ة  الواقع���ة  ه���ذه  م�شام���ني 
الإ�شالم���ي بطريقة اإبداعية تنويري���ة بهدف تكري�س 
امل�شرح الإ�شالمي لأنه ل يوجد بالوقت احلا�شر �شيء 

ا�شمه امل�شرح الإ�شالمي.
اإذن م���ن خ���الل ه���ذه امل�شهدي���ة الواقعي���ة مباآ�شيها 
وم�شابها الأليم الذي ا�شاب الأمة با�شت�شهاد �شيدنا 

احل�شني واأهل بيته.
اإنه���ا حقًا ثورة مع���ربة عن ق�شي���ة ا�شتهدفت �شيدنا 
احل�ش���ني والإ�شالم بحد ذاته. وم���ن واجبنا املقد�س 
حماي���ة الدي���ن الإ�شالم���ي واأن نحفظ ه���ذه امل�شرية 
الإمياني���ة املطلق���ة لر�شولن���ا الأكرم واأه���ل بيته كما 

اأمرنا اهلل �شبحانه وتعاىل.

حوارحوار

هي  وما  امل�صعف  التط�ع؟  يعني  • ماذا 
�صروطه؟

الإن�ش����ان منذ نعوم����ة اأظافره تلده اأم����ه طاهرًا 
بالفط����رة ويتاأث����ر بالبيئ����ة الت����ي يعي�����س فيه����ا 
وبالرتبي����ة وال�شل����وك والأخالق احلمي����دة التي 
يرتعرع فيها جت�شده����ا الأم مع الأب من خالل 
احل�شانة والرتبية ال�شاحلة والرعاية وفق اإرث 
اجلدود وال�شعائ����ر الدينية التي ينتمي اإليها كل 

جمتمع.
وعلي����ه ميك����ن ت�شني����ف وتعريف النا�����س �شواء 
كان م����ن قاطن����ي �ش����كان ه����ذا ال�ش����رق العربي 

والإ�شالمي اأم كان من قاطني  �شكان الغرب.
انطالقًا من ه����ذه البيئة ال�شرقية العربية يبنى 
عل����ى ال�ش����يء مقت�ش����اه لب����دء العم����ل والعطاء 
والتط����وع يف الدف����اع امل����دين اأو يف اأي جمعي����ة 
اأخ����رى تعن����ى بال�شاأن الع����ام الذي يه����دف اإىل 
توفري كافة اخلدم����ات الإن�شانية وال�شت�شفائية 

وال�شحية والإ�شعاف الأويل.
اأكد امل�شعف املنا�شل ح�شن اجلبيلي اأن التطوع 
يف الإ�شع����اف الأويل عم����ل �شع����ب ج����دًا لأن كل 
متط����وع يتعر�����س في����ه اإىل اأق�ش����ى درجات من 
الت�شحية واجلهاد والوف����اء يف �شبيل الإن�شانية 
جمعاء. هذا الأمر له اإيجابياته وعدة �شلبيات.

اجلانب احل�شن فيه اأن كل متطوع ي�شعر يف ذات 
نف�شه بحب النا�س كثريًا وي�شعر باأنه اأخ اجلميع 
و�شدي����ق كل النا�����س ويتع����رف من خ����الل دوره 
الإن�شاين على كافة امل����دن والقرى والبلدات يف 

�شائر املحافظات اللبنانية.
متط����وع  كل  اإىل  النا�����س  نظ����رة  جان����ب  اإىل 
ومتطوعة واعتبارهم مبثاب����ة الأخوة لكل عائلة 
م����ن العائالت اللبناني����ة لأن دوره����م الن�شايل 
الإن�ش����اين يف ال�شرع����ة الق�ش����وى بال�شتجاب����ة 
للن����داء الإن�شاين للعمل بكل ح����ب ووفاء لإنقاذ 
النا�����س واإ�شعافهم يف �شتى احل����الت )حوادث 
اإنق����اذ  ك����وارث- عملي����ات  ال�ش����ري- حرائ����ق- 
�شاملة( بكل حب ووفاء ي�شاهمون باإنقاذ النا�س 
يف اللحظات احلا�شم����ة التي ميكن و�شفها برد 

الروح واحلياة لكل اإن�شان.

• ماذا يعني لك اخل�ف والرعب وكيف 

متكنت من متابعة امل�صرية بعد الإ�صابة 
الأوىل.

واأ�ش����ار يف �شي����اق حديثه اجلبيل����ي اأن م�شاعدة 
النا�س وبل�شمة جراحهم والتخفيف عن اآلمهم 
واإعانتهم يعترب مبثابة الإجناز العظيم لكل من 
ن����ذر نف�ش����ه يف خدمة دينه ووطن����ه الذي يعرف 

"باملتطوع" الن�شاين.
وخا�ش����ة اأن ظروف لبنان ال�شتثنائية منذ اأكرث 
م����ن ثالث����ة عق����ود تعر�س فيه����ا وطنن����ا الغايل 
ل�شتى اأن����واع العتداءات واحلروب �شواء جاءت 
هذه احلروب داخلية تنذك����ر ما تنعاد اأم كانت 
ح����روب مفرو�ش����ة علي����ه من اخل����ارج وحتديدًا 

ح��ر مع �لم�شعف في �لدفاع �لمدني ح�شن �لجبيلي

املسعف حسن الجبيلي

الرئيس نبيه بري واملسعف حسن الجبيلي في عني التينة
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ومعاونة اجلرحى ونقلهم اإىل امل�شت�شفيات.
اأكد جمددًا امل�شعف اجلبيل����ي باأنه عازم بقوة 
و�شجاع����ة مطلقة عل����ى متابعة م�ش����رية حياته 
متطوع����ًا خلدم����ة النا�س بالرغم م����ن اإ�شابته 
الأوىل ع����ان 1996 يف منطقة دي����ر الزهراين 
خالل قيام����ه بواجبه املقد�����س م�شعف متطوع 
لإنقاذ اجلرح����ى وال�شهداء من اأر�س املعركة. 
بعد اأن اأنقذته العناي����ة الإلهية يف املرة الأوىل 
مل يتوان����ى ومل يخ����ف للحظ����ة واح����دة بل عاد 
للقي����ام بلع����ب دوره كاملعت����اد يف جه����از الدفاع 
امل����دين، تلبية لنداء الواجب الإن�شاين الوطني 
حت����ى اآخر املط����اف. فتغري ق����دره ومل يحالفه 
احل����ظ يف الجتياح الث����اين لع����ام 2006 التي 
عرف����ت بح����رب مت����وز م����ن ج����راء الع����دوان 
الإ�شرائيل����ي على كافة الأرا�شي اللبنانية. بعد 
اأن ا�شتهدفته الطائرات الإ�شرائيلية ا�شتهدافًا 
مبا�ش����رًا خ����الل قيام����ه بواجبات����ه الإن�شاني����ة 
كم�شعف فكانت �شربة �شعبة وقا�شية واأ�شابته 
مبا�ش����رة مما اأدى الأمر اإىل اإجراء عملية برت 

ل�شاقيه اإىل جانب اإ�شابة ثانية بيده اليمنى.
وو�شف امل�شعف ح�ش����ن اجلبيلي هذه الإ�شابة 
بالإ�شاب����ة القاتل����ة بع����د اأن غ����اب ع����ن الوعي 
واعت����رب م����ن ال�شه����داء الأب����رار يف �شبيل اهلل 

والوطن.

ال����روح يف  اإلي����ه  ف����رد اهلل �شبحان����ه وتع����اىل 
امل�شت�شف����ى وا�شتف����اق م����ن الغيبوب����ة بعد عدة 
اأيام وا�شتحق بكل جدارة و�شام ال�شرف لدوره 
البط����ويل والإن�ش����اين يف مواجهت����ه التحديات 
ف����كان هم����ه الأول زوجت����ه واأولده بعد اأن نظر 
اإىل نف�ش����ه وعلم مب�شاب����ه الألي����م و�شعر باأنه 
عاج����ز عن متابعة حيات����ه اليومية وعاجز عن 
متابع����ة م�شريت����ه الإن�شانية يف جه����از التطوع 
للدف����اع امل����دين ف����كان الإكتئاب �شي����د املوقف 
و�شيد احلرية والأف����كار امل�شتتة والهم الوحيد 
امل�شيط����ر عل����ى كل اأف����كاره كي����ف يل اأن اأتابع 
م�شرية حياتي واأن اأ�شمن حياتي وحياة اأ�شرتي 

وكيف... وكيف اأ�شعى لتاأمني لقمة عي�شهم.
اإىل اأن ج����اء الف����رج م����ن عن����د اهلل �شبحان����ه 
وتع����اىل بع����د اأن تلقيت الت�ش����ال الهاتفي من 
)ال�شي����دة ن����ازك رفي����ق احلري����ري( اإطماأنت 
في����ه ع����ن �شحت����ي وح����ال عائلت����ي واأكدت يل 
باأنه����ا تعه����دت بنقل����ي اإىل فرن�ش����ا للمعاجل����ة 
واإجراء العمليات الالزم����ة وتركيب الأطراف 
اأرق����ى  يف  املعتم����دة  احلديث����ة  ال�شطناعي����ة 
امل�شت�شفي����ات الفرن�شية. بهدف اإعادة الب�شمة 
والفرح����ة اإىل حيات����ي الكئيب����ة وحتويله����ا اإىل 

حياة �شعيدة رغيدة. 
كما تعهدت �شاحب����ة الأيادي البي�شاء ال�شيدة 

ن����ازك احلري����ري بتق����دمي كل الدع����م امل����ايل 
واملعنوي اإىل اآخر مدى حتى اأعود اإىل ممار�شة 

حياتي الطبيعية. 

طبعًا يف �خلتام 
غ����ادرت لبنان عدة م����رات اإىل فرن�شا وتلقيت 
الع����الج ال����الزم بع����د اإج����راء ع����دة عملي����ات 
جراحي����ة عل����ى ي����د اأمه����ر الأطب����اء يف فرن�شا 
اإىل جان����ب املتابع����ة اليومي����ة لل�شي����دة ن����ازك 
احلري����ري. لأن ال�شيدة نازك احلريري رائدة 
املبادرات املميزة يف �شتى امليادين الجتماعية 
والرتبوي����ة والإن�شاني����ة وخا�شة اأنه����ا تقدم كل 
امل�شاعدات املالية واملعنوية بعيدًا عن التفرقة 
واملذهبي����ة والطائفي����ة اإنها اأم ل����كل اللبنانيني 
عل����ى خط����ى زوجه����ا الرئي�����س ال�شهي����د رفيق 
احلري����ري وباملنا�شبة اأتق����دم بال�شكر اجلزيل 

لها اأنا وعائلتي واأهلي.

�آخر �لكالم
وتق����دم اأي�ش����ًا بال�شك����ر اجلزي����ل لأ�شرة جملة 
�شي����دا لدوره����ا الوطن����ي اجلام����ع م����ن خالل 
التحقيق����ات الإجتماعي����ة والت����ي فيه����ا تلق����ي 
ال�ش����وء عل����ى كاف����ة النواح����ي لدع����م حتقيق 

املطالب الإجتماعية لكل اللبنانيني.

م����ن العدو الإ�شرائيلي الذي ق����ام بعدة عمليات 
ع�شكري����ة واجتياح ب�شكل يوم����ي يف �شائر املدن 
والقرى اللبنانية وخا�ش����ة يف اجلنوب اللبناين 

ال�شامد واملقاوم دائمًا.
اأن����ت متطوع ه����ذا يعني اأنت ه����دف مبا�شر من 
قبل الع����دو الإ�شرائيل����ي وميكن اعتب����ار نف�شك 
م����ع كل �شروق �شم�س باأنك قد ت�شبح �شهيدًا يف 
�شبي����ل دينك ووطنك لأن العدو ل يرحم ناهيك 
ع����ن اأن املتطوع املندفع ب����كل رحابة �شدر وقلب 
عامر مل����يء بالإميان لإنق����اذ النا�س قد ي�شقط 
�شهيدًا يف عملية اإنقاذ اإن�شان من منزل يحرتق 
اأو �شخ�����س يغ����رق يتوج����ب علين����ا اإنق����اذه م����ن 

الغرق.
اإىل جان����ب عملي����ات نوعية اإنقاذي����ة كثرية من 

الكوارث الطبيعية والزلزل وانهيار اأبنية.
ويف ا�شعب اللحظ����ات احلا�شمة واخلطرة التي 
ميكن و�شفها باجلنون وغياب الرتكيز والرهبة 
واخل����وف مهما كان الإن�ش����ان قوي وم�شتعد بكل 
قوة وعزمية للدخول اإىل ميدان املعركة والأر�س 
املحروق����ة الفعلية لإنقاذ النا�����س وهي الطريقة 
املعتم����دة يف �شل����وك جي�����س الع����دو الإ�شرائيلي 
الذي يعتم����د اأ�شلوب التدمري واخلراب والإبادة 
اجلماعية مث����ل اقتحام اأي ه����دف مر�شود من 

قبل جي�س هذا العدو �شد لبنان.

.. �إنه �خلطر حقًا بحد ذ�ته
ويف نف�س الوقت اختبار ل�شجاعة وقدرة املتطوع 
عل����ى ال�شمود لأن �شموده له معنى كبري وهام 
عند النا�س لأنه يحم����ل �شفة امل�شعف ال�شجاع 

ول يج����وز اأن يبدو عليه الرع����ب واخلوف. لأن 
�شمة امل�شع����ف ال�شجاعة والب�شم����ة التي تبعث 
الطمئنان يف نفو�����س وقلوب النا�س من خالل 
املبا�ش����رة امليداني����ة عل����ى اأر�س الواق����ع لنقل 
النا�����س اإىل م����كان اآم����ن خارج اأر�����س املعركة 

الشاعر حسني حمادة والزميل غالب بعاصيري

34 �صيدا�صيدا 35



لأّن الرات����ب ال�شه����ري لزوج����ي املتوا�شع ل ميكن 
توفري وتاأم����ني كاّفة م�شتلزمات احلي����اة الرتبوّية 

وال�شحّية والإجتماعّية والغذائّية للعائلة.

علــــى وظيفة  ترغبــــني باحل�ص�ل  • هــــل 
مل�صاعدة الأ�صرة؟

نعم،بالتاأكي����د اأرغ����ب يف احل�ش����ول عل����ى وظيفة 
مل�شاع����دة زوج����ي به����دف تاأمني جمي����ع متطّلبات 
العائل����ة .مهم����ا كان نوع الوظيفة �شم����ن الأ�شول 

الإجتماعّية و الإحرتام.

• يف ظل غالء املعي�صة و الأ�صعار،ما هي 
مطالبك كاأم من الّدولة ؟

بالتاأكي���د كل اأم تتمّنى اأن تتحّقق جميع مطالبها و 
اأن ت�شع���ى الّدولة بكل ما لديهام���ن قّوة من خالل 
موؤ�ّش�شاته���ا لتفعي���ل دور الرقاب���ة عل���ى الأ�شع���ار 
وال�ّشل���ع للعمل على تخفي�شه���ا مل�شاعدة النا�س يف 
�شراء وتوفري كل حاجاتها اليومية من مواد غذائّية 
وم�شتّقات احللي���ب اإلخ...لأّن الّروات���ب املتدّنية ل 
توازي قيمة امل�شرتيات اليومّية لالأ�شرة و هذا اأمر 

�شروري مل�شاعدة النا�س يف العي�س الكرمي.

•مــــا هي؟طم�حاتــــك بالن�صبــــة لالأ�صــــرة 
ومتنياتك لتحقيق اأهداف امل�صتقبل .

بالتاأكي����د كل اأم تتمّن����ى لأولده����ا م�شتقباًل واعد 
عبة التي ت�شاركنا  بعيد عن الهموم و الظروف ال�شّ
يف كل يومّياتنا ،لأّننا نعاين كثريًا ،معاناة ل ميكن 
و�شفه����ا لأّننا عاجزين ع����ن توفري كل م�شتلزمات 
و متطّلبات احلي����اة اليومّية للعي�����س الّرغيد التي 

ت�شعى و تتمّنى كل اأم توفريها لأ�شرتها.
اإىل جانب توفري العلم اجلّيد بعد اأن بات الع�شر 
املجتمع����ات  كل  عل����ى  نف�ش����ه  يفر�����س  احلدي����ث 
للتح�شي����ل العلمي املتطّور و الفاعل و املتفاعل مع 

الأجيال.

ويف �شياق حديثها
ع����رّبت ب����كل اأ�ش����ى باأّنها ق����د اأخرج����ت اإبنها من 
املدر�ش����ة لأّن����ه يع����اين م����ن مر�����س "كهرب����اء يف 
الراأ�س"لدرجة اأّن����ه كان يغمى عليه يف املدر�شة و 
لي�س بالإمكان توفري لو الدواء الاّلزم و الإ�شراف 
حي اإ�شوة بكل اأطفال  الطّبي ملتابعة عالج����ه ال�شّ

العامل و هذا حق لكل طفل.

• كيـــف ت�ؤّمـــن الأ�صرة الّرعايـــة ال�صحّية 

لالأولد؟
فاأن����ا كاأم من واجب����ي اأن اأ�شعى بكل ما اأوتيت من 
قّوة لتوفري الّرعاية ال�شحّية لعائلتي لأّن يف بيتي 

ة . ة و ق�شّ األف ق�شّ
اأوًل:يف بع�����س الأوقات عندم����ا يتعّر�س اأي طفل 
م����ن اأطفايل لأي مر�س م����ا يتنابني �شعور غريب 
و�شع����ب م����ن اأي����ن يل اأن اأ�شع����ى للح�ش����ول على 

املال.
بالطب����ع يله����م اهلّل بع�س اخلرّيي����ن من اجلريان 

والأقارب لتقدمي امل�شاعدة يل.
اإىل جان����ب ح�ش����ويل عل����ى دعم م����ن الأن����روا ، 
وبالتايل ف����اإّن "منّظمة التحرير الفل�شطينّية"قد 
قّدم����ت لنا م�شاعدة لإج����راء عملّية لولدي اأحمد 

واحلمدهلل والتي تكللت بالنجاح.
فبكت للحظات و م�شحت دمعتها و تابعت حديثها 
ع����ن امل�ش����اب الأك����رب و الأليم عن����د و�شف حالة 
زوجها ال�شغري يف العم����ر باأّنه يعاين من م�شكلة 
ح����ي على  يف رجل����ه بع����د اأن عر�����س و�شع����ه ال�شّ
طبيب خمت�س الذي و�ش����ف امل�شكلة التي تعرف 
بتقّل�����س يف �شراي����ني الق����دم و الأوردة الدموّي����ة 
الدقيق����ة الأمر ال����ذي مينعه من الوق����وف عليها 

كثريًا يف عمله .
و لكن احلم����دهلل اإ�شتطعن����ا معاجلتها من خالل 
اأطّب����اء من اأ�شحاب الكفاءة و اخلربة ال�شحّية و 
�شاعدتنا جمعّيات باملال و الدواء و ل بد اأن اأ�شري 
هنا اإىل دور جمّلة-�شيدا التي لعبت دورًا ممّيزًا 
يف توف����ري كاّف����ة م�شتلزمات الّرعاي����ة ال�شحّية و 
امل����ال من خ����الل عالقاتها مع جمعّي����ات  املدينة 
ب�ش����كل م�شتمر اإحرتامًا لنا و حلالتنا الإجتماعّية 

لأّن عمل اخلري ل يتباهى به الإن�شان اأمام النا�س 
كاأّنه مّنة من اأحد لأحد.

لأّن التقدي����ر عن����د اهلل �شبحانه تع����اىل لكل عمل 
خ����ري تقوم ب����ه اجلمعّي����ات يف �شيدا وه����و وا�شح 
للعيان كو�ش����وح ال�شم�س و ياأت����ي التقدير من كل 
عائلة و تدعو لهم بالتوفيق و النجاح لأّن لدورهم 
اأ�شا�س يف بناء و حماية الأ�شر و املجتمع يف �شيدا 

و �شواحيها.
ماذا؟اأق����ول اأي�شًا.فاإبنت����ي تعاين م����ن اإرتخاء يف 

جفن العني و هي بحاجة ما�ّشة لإجراء عملّية.
نتمّنى من جميع اخلرّيي����ن متابعة م�شاعدتنا يف 
توف����ري كاّفة الّرعاية الإجتماعّية .م�شكورين على 
كل اخلدم����ات التي قّدموه����ا و �شّحوا معنا كثريًا 

راء. ووقفوا اإىل جانبنا يف ال�ّشراء و ال�شّ

�آخر �لكالم
جم����ددًا تقّدم����ت بال�شك����ر ال�شّي����دة نادي����ة م����ن 
اأ�شح����اب الأي����ادي البي�ش����اء من اأه����ل اخلري .و 
الأطّب����اء الذين �شّحوا معها ووقف����وا اإىل جانبها 
،بالإ�شافة ال�شكر اخلا�س للجمعّية التي �شاهمت 
اأي�ش����ًا معه����ا يف توف����ري كامل الع����الج و املتابعة و 
الإ�ش����راف ملعاجلة زوجها ال����ذي اإ�شتفاد كثريًا و 

حت�ّشنت �شّحته بعون اهلل.
و �شك����ر خا�س اأي�ش����ًا لأ�ش����رة جمّلة-�شيدا التي 
كان له����ا الدور الهام و الأ�شا�����س يف تقدمي العون 
حّية  و امل�شاع����دة منذ الّلحظة الأوىل للوعكة ال�شّ
الت����ي تعّر�س له����ا زوجي حيث تابع����ت املجّلة من 
خالل رئي�شة ق�شم العالق����ات العاّمة "ليال بديع 

ها�شم"حالته خطوة بخطوة اإىل اآخر املدى.

ح��ر:ليال بديع ها�شم
ة ممّيزة اإن كان على �صعيد  م�صت�ى  ال�صخ�صّية املق�ص�دة اإجتماعّياً او �صيا�صّياً ... اأم كانت هذه ال�صخ�صّية لها دور  ـــة نكهـــة خا�صّ لـــكل زيـــارة خا�صّ
بـــارز هـــام متقـــّدم يف عـــّدة جمالت من خالل دورها املتقّدم و املعروف ب�صريتها الذاتّية من كل الن�احي ك�صّيدة جمتمع ...و اأم و �صديقة و رفيقة 

درب زوج و عائلة.
و على هذا الأ�صا�ض ميكن و�صف و تقييم ال�صخ�صّية املق�ص�دة  امل�صق�لة باملعرفة و الإدراك... و العلم .. و املحّبة.. و الإن�صانّية ... لدرجة التفاين 
يف حمايـــة الأ�صـــرة و املجتمع.فال�صّيـــدة “ناديـــة غرابلـــي” واحدة منهم فكان خيارنـــا �صائب يف اختيارها لتك�ن من�ذج املـــراأة العاملة ال�صابرة 
املكافحة على مر ال�صنني  لتك�ين اأ�صرة �صاحلة مهّذبة خمل�صة لدينها ووطنها و جمتمعها اإ�ص�ة ب�صائر الأ�صر الّلبنانّية التي متّكنت بكل جدارة 

و ثقة من حتقيق الذات الإجتماعّية و الإن�صانّية لرفع �صاأن العائلة واملجتمع الّلبناين اإىل اأ�صمى درجة من درجات التقّدم و الإزدهار.

زيارة خاصة زيارة خاصة

بطاقة تعريف
عّرفت عن نف�شها ال�شّي���دة نادية باأّنها متاأهلة من 
عم���ر غرابلي منذ اأك���رث من 6 �شن���وات اأي مبعنى 

اأ�شح اأّنها تزوّجت بعمر مبكر.
�شحي���ح اأّن عمره���ا ع�ش���رون عام���ًا لكّنها حت�شن 
الت�ش���ّرف و الرعاية الإجتماعّي���ة لالأ�شرة من كل 
النواح���ي و كاأّنها اإمراأة قد جتاوز عمرها الثالثون 

عامًا.

و تابع���ت بالتعريف عن نف�شه���ا يف �شياق احلديث 
باأّنه���ا كانت تتمّنى باأن ترف���ع م�شتواها العلمي اإىل 

اأعلى درجة علمّية اإ�شوة بالآخرين.
و لكن الظروف مل ت�شاعده���ا فو�شلت بالتح�شيل 

ف اخلام�س اإبتدائي. العلمي اإىل ال�شّ

�ل��شع �الإجتماعي
وبالن�شب���ة للعائل���ة اأ�ش���ارت يف حديثه���ا ب���اأّن اهلّل 
�شبحان���ه و تعاىل قد رزقه���ا بطفلني،"اأحمد البكر 

6 �شن���وات"،و "اأمين���ة 3 �شن���وات"،و بالتع���اون و 
الت�شام���ن مع زوجه���ا "عمر" العام���ل يف حلويات 
"600000" األف لرية  "كنع���ان" منذ مّدة براتب 

لبنانّية.
اإ�شتطعنا معًا توفري الرعاية ال�شحّية و الإجتماعّية 
عبة التي تعاين  للعائل���ة بالرغم من الظ���روف ال�شّ
منها معظ���م الأ�شر الت���ي ميكن و�شفه���ا بالطبقة 
الفق���رية التي تعاين اأي�ش���ًا الأمرين ملتابعة عي�شها 

الكرمي وفق الأ�شول.

السّيدة نادية غرابلي وعائلتها

منزل نادية غرابلي
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زيارة خاصة زيارة خاصة

ي�شتطع متابعة حت�شيله العلمي فخرج من املدر�شة 
لعدم توّفر املال.

اأّما بالن�شبة لأحمد و�شل اإىل ال�شف الإبتدائي، عبري 
و اآمنة ال�شف الرابع،جميعهم مل يتابعوا حت�شيلهم 
العلمي وفق الأ�شول بل يعود ال�شبب لأ�شباب اأخرى.

•كيف ت�ؤّمـــن الأ�صرة الّرعاية ال�صحّية و 
الرتب�ّية لالأولد؟

اإقت�ش���رت ال�شّيدة حّمود الإجابة ع���ن كل الأ�شئلة 

بجمع ب���اأّن اأولد احلالل ما اأكرثه���م ي�شاعدونني 
م���ن كل النواحي الطبّي���ة و الإجتماعّي���ة فاأ�شارت 
يف حديثه���ا اأّنها كانت يف امل�شت�شفى و خرجت منذ 
ثمانية اأّيام و يلزمها بع�س الأدوية مل ت�شتطع لغاية 
ه���ذه ال�شاعة من تاأمينها فه���ي تعاين من اأمرا�س 

مزمنة الربو و ال�شغط و ال�شّكري.
ه���ذه الأمرا�س و العلل بحاجة ما�ّشة لعالج و دواء 

دائم للمحافظة على �شّحتي.
لأّنه���ا تخاف م���ن امل�شتقبل القاطم م���ن ناحية تراجع 

و�شعها ال�شّح���ي و الغذائي له���ا و لعائلتها لأّن دورها 
كاأم الذي يوفر كل حاجات الأ�شرة والرتاجع ال�شحي 
ي���وؤدي اإىل الرتاجع بالعمل و عدم قدرتي على مواجهة 
التحّديات الإجتماعّية لتوفري العي�س الّرغيد لالأ�شرة.

�آخر �لكالم
�شك���رت املجّل���ة عل���ى اإهتمامه���ا من خ���الل اإلقاء 
ال�ش���وء على و�شعها الإجتماع���ي بهدف لفت نظر 

املعنيني.

ح��ر:ليال بديع ها�شم
و تابـــع فريـــق عمـــل جمّلتنا ج�لته التفّقدّية لبع�ض الأ�صر يف اأحياء مدينة "�صيدا الأثرّية القدمية "، بهدف الت��ّصع يف التحقيقات الإجتماعّية 

لالأبناء القاطنني يف هذه املدينة الأثرّية العريقة التي كانت و ما زالت �صاهدة على حركة التاريخ بقدميه و جديده.
ة "لل�صّيدة ن�فه حّم�د" فكانت املحّطة الثانية من ج�لة الزيارة اخلا�صّ

مل يختلـــف ال�صـــ�ؤال عـــن حالتها الإجتماعّية و اأ�صرتها فعّرفت عن نف�صها بنف�ض امل�صم�ن و املاآ�صي الأليمة و ال�صعبة جداً التي تعاين منها بع�ض 
الأ�صـــر ال�صيداوّيـــة مـــن كل الن�احـــي ال�صحّيـــة و الإجتماعّية نظـــراً لزحمة البي�ت مب�صاحات �صغـــرية بعيدة كل البعد عـــن ال��صف و الت��صيف 
للحالة املذرية و الب�ؤ�ض و احلرمان لأّن البي�ت �صغرية و �صّيقة جداً ل تدخلها ال�صم�ض و الّرط�بة العالية امل�صّرة بالأطفال اأّوًل و الأ�صر ب�صكل 
عام . فال�صّيدة ن�فة حّم�د م�اليد 1961 غري متعّلمة نظراً لظروف ن�صاأتها الأوىل التي حجبت عنها فر�ض العلم. متاأّهلة من حمم�د ال�صكايف، 

عدد اأولدها �صبعة اأحمد ،عبد القادر،ناديا،هال،اآمنة،عبري،كرم.

حمّطتنا الثالثة و الأخرية يف هذه اجل�لة امليدانّية لبع�ض اأحياء مدينة �صيدا الأثرّية القدمية يف منزل ال�صّيدة"مي الزين". �ل��شع �الإجتماعي
زوج���ي يعمل �شائ���ق كما ه���و مع���روف اأّن ال�شائق 
مهنته �شعبة جدًا. اإىل جانب املعاناة امل�شتجّدة التي 
دخل���ت كل بيت و هي غ���الء املعي�شة و ارتفاع اأ�شعار 
ال�شل���ع و الب�شائ���ع و احلرمان ل ميك���ن و�شفه لأّنه 
يعيق م�ش���رية كل اأ�شرة لتح�شني و�شعها الإجتماعي 

وال�شحي والرتبوي والعي�س الكرمي.
من هن���ا من خ���الل جمّلتك���م ننا�ش���د املرجعّيات 
الفاعلة و القّيمة لإيجاد حل جّدي و موؤّثر للنهو�س 
بكاّفة الأ�شر القاطنة مبدينة �شيدا القدمية،بهدف 
ترميم البيوت و حت�شني اأو�شاع النا�س الإجتماعّية 

اإ�شوة ب�شائر املناطق الّلبنانّية.

• هـــل ترغبني يف احل�صـــ�ل على وظيفة 
مل�صاعدة الأ�صرة؟

نع���م يف كثري م���ن الأحيان اأعمل يف ع���ّدة وظائف 
لتح�شي���ل بع����س امل���ال و اإن كان قلي���اًل ل ي���وازي 
املتطّلب���ات و القيم���ة ال�شرائّي���ة لتوف���ري حاج���ات 

العائلة و لكن احلمدهلل رب العاملني.
 

• يف ظـــل غالء املعي�صة مـــا هي مطالبك 
كاأم من الدولة؟

طبعًا كاأم اإ�شوة ب�شائ���ر الأّمهات نتمّنى من الدولة 
الكرمية فر�س الرقابة على كاّفة ال�شلع وامل�شرتيات 
اليومّي���ة للنا�س لأّن هذا اأمر �ش���روري لكبح ج�شع 

التّجار يف الأ�شواق 
كم���ا يق���ول املثل:"ب���ني يوم و ي���وم لك مفاج���اأة يا 

م�شرتي من اإرتفاع الأ�شعار بدون رحمة"
و اأّكدت يف �شي���اق حديثها فقالت:واهلل العظيم يف 
اأّي���ام ما معي حق الدواء و حتمد اهلل كثريًا عندما 

ت�شمع مب�شيبة غريها.
و قالت اأي�شًا باأّنها تعمل حّتى يف بع�س الأحيان نظرًا 

للظرف ال�شع���ب يف تنظيف بيوت النا�س و ت�شطف 
الأدراج لتح�شيل املال ل�شراء حاجات املنزل.

و يف �شي���اق حديثه���ا �شك���رت اإمراأة اإ�شمه���ا"اإم علي 
احلريري"تهبه���ا اأغرا�س تكفي عائلته���ا ملّدة ثالثة 

اأّيام.

• مـــا هي؟طم�حاتك بالن�صبة لالأ�صرة و 
متنياتك لتحقيق اأهداف امل�صتقبل.

اأمتّن���ى ب���اأن يك���ون اأف�ش���ل م�شتقب���ل لأولدي و اأن 
ل يعان���وا كم���ا عاني���ت اأن���ا يف تربيته���م بظل هذه 

عبة. الظروف ال�شّ
ب���ل اأدعو اهلل �شبحانه و تع���اىل باأن يكون حّظهم و 

اأيامهم اأف�شل من حّظي و اأّيامي.
من حديث اإىل حديث تابعت ال�شّيدة نوفة حديثها 
عن تفا�شيل و�شعه���ا الإجتماعي فقالت اأّن ولدها 
عب���د القادر ق���د حظى عل���ى �شه���ادة الربفيه ومل 

عّرف���ت عن نف�شها مي الزي���ن متاأهلة من املرحوم 
اأولد: خم�شة  لديها  من�شور"و  "حمّمد 

متاأهلة  1990 مواليد  · نان�شي 
متاأهلة  1991 موليد  · داليا 

 1994 مواليد  · منى 
 1998 مواليد  تواأم  اآية  و  · زهري 

و اأّك���دت يف �شي���اق حديثها ب���اأّن الرتبية ال�شاحلة 
باإ�ش���راف الأم ال�شاحلة حتمًا �شوف تكون الأ�شرة 
�شعيدة و حمبة و مت�شامنة معًا،الأمر الذي ي�شاعد 
الأ�شرة يف مواجهة كل ال�شعاب و املحن و الظروف 

لتح�شني و حت�شني و�شعها الإجتماعي 

�ل��شع �الإجتماعي
اأن���ا كاأم اأعاين من ظروف �شعبة جدًا اأ�شوة ب�شائر 

الأ�شر الفقرية.
تاأتيني م�شاعدات م���ن هيئة م�شكورة ب�شكل دائم، 
واأخ���ي �شاعدين كثريًا و ق���ّدم يل هذا املنزل الذي 

اأعي�س فيه مع اأ�شرتي .
و اأخي احلنون اأطال اهلل بعمره ي�شاعدين كل �شهر 

يف توفري الدواء وعّدة اأمور اأخرى.
حّق���ًا اإّن احلياة �شعبة ج���دًا لدرجة يعجز الإن�شان 
ع���ن و�شفه���ا اإّل يف ح���ال العي����س معن���ا يف نف����س 
الظ���روف و امل���كان حّت���ى ميك���ن ت�شدي���ق و�شف 

املعانات اليومّية التي تعرت�س كل اأ�شرة فقرية 

• يف ظـــل غالء املعي�صة مـــا هي مطالبك 
كاأم من الدولة؟

نتمّنى على الدولة الكرمية اأن ت�شاعد النا�س لأّنها 
قادرة على ذلك و تنظر اإىل حال العائالت الفقرية 
نظرًا حلالت الفقر و البوؤ�س و احلرمان التي منها 

الكثري من الأ�شر القاطنة يف �شيدا القدمية.
و خا�شةيف ظل غياب تنظيم و�شع التّيار الكهربائي 
لأن دور الكهرب���اء هام و اأ�شا�ش���ي يف حياة النا�س 

اليومّية 
فالتّي���ار الكهربائي يوّفر لالأم اإجن���از كل اأعمالها 
اليومّية م���ن غ�شيل و تنظيف و الك���وي و الكهرباء 
ت�شاع���د الطال���ب يف درا�شت���ه على ال�ش���وء و لي�س 

العك�س على العتم وال�شمعة 
اإىل جانب حفظ الطّعام يف براد املنزل.

اإىل جان���ب اأي�شًا م�شاهم���ة الدولة يف الرقابة على 
الأ�شع���ار املرتفع���ة يف الأ�ش���واق ب���دون رقي���ب و ل 
ح�شيب و هذا اأمر ه���ام للمحافظة على الراتب اأو 

املدخول الذي يحظى به املوّظف اأو العامل .

• مـــا هـــي ؟طم�حاتك بالن�صبـــة لالأ�صرة 
ومتنياتك لتحقيق اأهداف امل�صتقبل؟

طبع���ًا كل اأم تتمّنى من كل قلبها حتقيق اأجمل اأيام 
جميلة و هنيئة لعائلتها و تدعو اهلل من كل قلبها باأن 
يرعاهم يف حياتهم اليومّية و مينحهم نعمة العي�س 
الرغي���د و امل�شتقبل الواعد لتحقي���ق كل التمنيات و 

النجاح يف احلياة اإ�شوة ب�شائر الأ�شر والعائالت.

�آخر �لكالم
التق���ّدم  املزيدم���ن  �شي���دا  ملجل���ة  نتمّن���ى 
والإزدهار،للم�شاهمة دائمًا يف اإطاللتها الإجتماعّية 
عل���ى الأ�شر و اإلق���اء ال�شوء عل���ى اأو�شاعهم حلث 

املعنيني لالإهتمام بالأ�شر ال�شيداوّية الفقرية.
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اقامت حفال تكرمييا لـ�صل�ى ال�صني�رة تقديرا لدورها على راأ�ض اللجنة ال�طنية للي�ن�صك� :
بهية احلريري : جتاوزت امتحان امل�ص�ؤولية العامة بنجاٍح وامتياز

كرم���ت �شف���رية اليون�شك���و للنوايا احل�شن���ة النائب 
بهية احلريري امني ع���ام اللجنة الوطنية لليون�شكو 
ال�شي���دة �شلوى ال�شنيورة بعا�شريي تقديرا مل�شريتها 
وعطاءاته���ا املهنية والثقافي���ة والإن�شانية على راأ�س 
اللجن���ة الوطنية ملنا�شبة انته���اء مهامها ، وذلك يف 
حفل غ���داء اقامته احلريري على �ش���رف ال�شنيورة 
يف جمدلي���ون و�ش���ارك فيه ح�شد م���ن ال�شخ�شيات 
ونخب���ة من مفك���ري ومثقف���ي وتربويي لبن���ان ومن 
خمتل���ف املناط���ق ، وتقدم احل�ش���ور:  الرئي�س فوؤاد 
ال�شني���ورة، والن���واب : متام �شالم ، م���روان حمادة 
، اأحم���د فتفت، هادي حبي����س ، قا�شم عبد العزيز، 
كاظ���م اخل���ري، عم���ار ح���وري ، �شم���ري اجل�ش���ر "، 
الوزراء ال�شابقون: ريا احل�شن، جهاد ازعور، �شليم 
وردة ، مي�ش���ال ادة ، ط���ارق م���رتي، ح�ش���ن منيمنة 
، ابراهي���م �شم����س الدي���ن، حممد يو�ش���ف بي�شون 
وف���وزي حبي����س"، العالم���ة ال�شي���د ه���اين فح�س، 
مفتي �شور ومنطقتها ال�شي���خ مدرار احلبال، نقيب 
ال�شحافة حممد البعلبكي، امني �شر حركة التجدد 

الدميقراطي النائب ال�شاب���ق اأنطوان حداد، رئي�س 
اللجنة الوطني���ة لليون�شكو الربف�شور هرني عويط ، 
ممثل املكتب القليمي لليوني�شكو يف بريوت جوزيف 
كري���دي، املمثلة املقيم���ة ملنظمة العم���ل الدولية يف 
لبنان ندى النا�ش���ف، وممثلون عن منظمات عربية 
ودولي���ة عامل���ة يف لبن���ان ، ورئي�س جمل����س اخلدمة 
املدني���ة الوزي���ر ال�شابق خال���د قب���اين، رئي�س هيئة 
التفتي����س الق�شائية القا�شي اكرم بعا�شريي، مدير 
ع���ام وزارة ال�شياح���ة ن���دى ال�ش���ردوك، مدير عام 
وزارة الرتبي���ة فادي يرق، رئي�شة دائرة المتحانات 
يف لبن���ان جم���ال بغ���دادي ، رئي�شة املرك���ز الرتبوي 
للبح���وث والمن���اء ليلى فيا����س، امني ع���ام اللجنة 
الوطنية للحوار ال�شالمي امل�شيحي حممد ال�شماك، 
رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية 
الدكتور ه�شام ن�ّشابة، رئي�س جامعة بريوت العربية 
الدكت���ور حمم���د عم���رو الع���دوي ، القا�ش���ي �شعود 
امل���وىل ، الدكتور ر�ش���وان ال�شي���د ،  ال�شاعر هرني 
زغي���ب ، الدكت���ور حممد عل���ي مقل���د، ال�شفري عبد 

امل���وىل ال�شل���ح، ال�شيد �شفيق احلري���ري ، حمافظ 
اجلنوب نقول بو �شاه���ر، من�شق عام تيار امل�شتقبل 
يف اجلنوب الدكتور نا�شر حمود، رئي�س بلدية �شيدا 
بالنابة ابراهيم الب�شاط ، مدير عام موؤ�ش�شة رفيق 
احلريري يف لبن���ان م�شطفى الزعرتي ، وعدد من 
فاعليات �شيدا ومنطقتها ، ومدراء مدار�س ال�شبكة 
املدر�شي���ة ل�شيدا واجلوار وجم���ع من املدعوين من 
�شخ�شي���ات ومفكري���ن ومثقف���ني . بال�شاف���ة اىل 
عائل���ة املحتفة بها ال�شيدة ال�شنيورة وعقيلة الرئي�س 

ال�شنيورة ال�شيدة هدى.

�حلريري
والق���ت النائب احلري���ري كلمة باملنا�شب���ة  توجهت 
فيه���ا بالتهنئ���ة اىل ال�شيدة �شل���وى ال�شنيورة على " 
جتاوزها امتحان امل�شوؤولية العامة بنجاٍح وامتياز ".. 
وقال���ت :اإّننا نتطّلع اإىل ا�شتمرار عطاءاتها من اأجل 
خدمة الّثقافة والّتعليم يف لبنان مبا يليق باإبداعات 
اللبنانيني وت�شحياتهم وطموحاتهم ..وجاء يف كلمة 

النائ���ب احلري���ري : جنتمع اليوم ح���ول حلٍم �شعينا 
عبة واملظلم���ة .. كان حلمًا  اإلي���ه معًا يف الأي���ام ال�شّ
لدينا جميعًا هو اأن ت�شتعيد بريوت ح�شورها ودورها 
كعا�شمة للّثقافة والفنون الإبداع .. ومدر�شة املنطقة 
وجامعته���ا .. ولقد �شاهمتم جميعًا كّل من موقعه .. 
ومل تّدخروا جه���دًا .. اأو ت�شحيًة .. من اأجل حتقيق 
هذا احللم الوطني الكبري .. الذي هو اليوم يف اأم�ّس 
احلاجة اإىل ت�شاف���ر اجلهود من اأجل احلفاظ على 
ما مّت اإجنازه .. وا�شتكمال هذه الأمانة التي نريد اأن 
اعدة مكتملة العنا�شر  ن�شعها يف اأيد الأجي���ال ال�شّ
.. قابلة للحياة والّتطور .. لينطلقوا منها يف حتقيق 
اأحالمهم .. وكي ل يعي�شوا ماأ�شاة اإعادة البناء مرًة 
اأخ���رى .. اإّن احلفاظ على م���ا مّت اإجنازه هو اأ�شعب 
بكثري من اإعادة بنائه .. واإّنني دعوتكم اليوم لنقول 
ديقة ال�شي���دة �شلوى ال�شنيورة  جميعًا لالأخت وال�شّ
بعا�شريي �شكرًا على كّل دقيقة اأعطيتها من حياتِك 
.. وم���ن روحِك .. ومن �شدقِك .. وم���ن م�شوؤوليِتك 
اخلال�ش���ة .. و�شفافّيت���ك .. وخربت���ك .. لتحافظي 

على م�ش���رية اللجن���ة الوطني���ة اللبناني���ة لليون�شكو 
م���ن اأجل لبن���ان .. وطن احلري���ة والّثقافة  .. وطن 
اخلل���ق والإب���داع .. وطن حرية ال���راأي والإعتقاد .. 
ولقد اأجنزِت هذه املهمة يف اأ�شعب الظروف واأدّقها 
.. وجعلِت م���ن اللجنة الوطني���ة لليون�شكو واحًة من 
الإ�شتقرار .. وناأيِت بهذه املهمة عن كّل الإهتزازات 
الت���ي مّر به���ا وطننا احلبي���ب لبنان خ���الل �شنوات 
م�شوؤوليت���ك عن هذه املوؤ�ش�ش���ة .. التي نحر�س على 
دوره���ا مبا هي م���راآٌة للحياة الثقافي���ة .. والرتبوية 
.. والإبداعي���ة .. للبن���ان جتاه الع���امل .. ملا تتمّتع به 
منظم���ة اليون�شكو م���ن مهم���ة عاملي���ة اإ�شتثنائية .. 
ت�ش���ع اللجان الوطنية لليون�شكو اأمام حتديات تطور 
العامل وتقدم���ه..  ورعايته للّثقافة والفنون والإبداع 

والّتعليم .. 
واأ�شاف���ت : واإّننا �شعداء بكّل م���ا يحّققه اللبنانيون 
يف كّل جم���ال يف الوطن ويف ب���الد الإنت�شار .. وهذا 
ع���اب وتراكم  ما يق���ّوي عزميتن���ا بالّتغّلب على ال�شّ
ال�ّشلبي���ات .. لأّن اإرادة اللبناني���ني بالعل���م واملعرفة 

والإنفت���اح اأقوى من كّل تلك املعّوق���ات .. لقد اآمنت 
ديقة العزيزة �شل���وى ال�شنيورة بعا�شريي بهذه  ال�شّ
املهم���ة وتفانت م���ن اأجله���ا .. وت�شتحّق مّن���ا جميعًا 
كّل الّتقدي���ر والإح���رتام.. واإّنن���ا جميع���ًا عل���ى ثقة 
باأّنه���ا �شلمت ه���ذه الأمان���ة على اأف�شل م���ا يرام .. 
ب���كّل �شفافي���ة واإتق���ان .. وكانت مث���اًل يف امل�شوؤولية 
الوطني���ة .. وهي التي اعت���ربت املوقع ما هو اإّل اإداٌة 
احلة  خلدم���ة الوطن واملواطن .. واإّن املواطنية ال�شّ
ه���ي اأرقى مرتب���ة يرنو اإليه���ا العام���ل يف امل�شوؤولية 
العام���ة .. فهنيئ���ًا ل�شلوى ال�شني���ورة بعا�شريي على 
جتاوزها امتح���ان امل�شوؤولية العام���ة بنجاٍح وامتياز 
.. واإّنن���ا نتطّل���ع اإىل ا�شتم���رار عطاءاته���ا من اأجل 
خدمة الّثقافة والّتعليم يف لبنان مبا يليق باإبداعات 
اللبنانيني وت�شحياته���م وطموحاتهم .. وهنيئًا لكّل 
العط���اءات الت���ي قّدمته���ا زمي���الت وزم���الء �شلوى 
الوطني���ة  امل�ش���رية  ال�شني���ورة بعا�ش���ريي يف ه���ذه 
الإختيارية .. والذين و�شعوا طاقاتهم وخرباتهم يف 

خدمة وطنهم احلبيب لبنان ..  
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برعاي���ة وح�ش���ور رئي�ش���ة جلن���ة الرتبي���ة والثقافة 
النيابي���ة النائ���ب بهي���ة احلري���ري اأطلق���ت مدر�شة 
احلاج بهاء الدين احلريري برنامج اأن�شطتها اإحياء 
للذكرى ال�شنوية ال�شابع���ة لإ�شت�شهاد الرئي�س رفيق 
احلري���ري باحتفال جمع ب���ني احياء ه���ذه الذكرى 
ومنا�شبة ذكرى املولد النبوي ال�شريف  وحمل عنوان 
“ �شل���وا عل���ى النبي “ وتخلله افتت���اح “قاعة الِعلم 
والَعَل���م” يف جمم���ع احلري���ري الإمنائ���ي يف �شيدا 
حي���ث اقيم الن�شاط اهداء لروح الرئي�س ال�شهيد يف 

ذكرى ا�شت�شهاده .
اأحي���ت احلف���ل املن�شدة ر�شا الرفاع���ي التي قدمت 
انا�شي���د من وح���ي املنا�شبتني ، وح���ل �شيف �شرف 
عليه  الفنان اأحمد قعبور قدم اأغنية خا�شة مهداة 
للرئي����س ال�شهي���د . وح�ش���ر الإحتف���ال اىل جانب 
احلري���ري : رئي����س بلدي���ة �شي���دا املهند�س حممد 
ال�شعودي ، ورئي�س جمعي���ة جتار �شيدا و�شواحيها 
عل���ي ال�شريف ، ممثل امني عام تي���ار امل�شتقبل يف 
لبن���ان احم���د احلريري رم���زي مرج���ان ، وممثل 

من�ش���ق ع���ام تي���ار امل�شتقب���ل يف اجلن���وب الدكرتو 
نا�شر حمود امني احلريري ، رئي�س نقابات العمال 
وامل�شتخدم���ني يف �شي���دا واجلن���وب عب���د اللطيف 
الرتياق���ي، ال�شف���ري عب���د امل���وىل ال�شل���ح ، مدير 
موؤ�ش�شة احلري���ري يف �شيدا حمي الدين القطب ، 
وع�ش���وا املجل�س البلدي “ عل���ي دايل بلطة وكامل 
كزب���ر “ والرئي�س الأ�شبق للبلدي���ة املهند�س اأحمد 
كل����س ، ومديرة ثانوية رفي���ق احلريري رندة درزي 
الزين وح�شد من تالمذة  املدر�شة وافراد الهيئتني 

الدارية والتعليمية . 

م�شهدية
ا�شته���ل احلفل بالن�شيد الوطن���ي اللبناين ، ثم قدم 
تالم���ذة البه���اء  م�شهدي���ة تعبريية بعن���وان » رفيق 
الِعل���م والَعلم » حتية لذك���رى الرئي�س ال�شهيد رفيق 
احلري���ري، اأهدوا يف ختامها النائب احلريري وردة 
حم���راء عرب���ون حمبة وتقدي���ر وكتاب كب���ري يرمز 
لل�ش���ري على نهج وخطى الرئي����س ال�شهيد معاهدين 

على البقاء على العهد وموا�شلة امل�شرية ..
ث���م كانت كلمة ترحيبية للم�ش���رف العام يف مدر�شة 
البه���اء نبيل بواب ، حتدثت بعده���ا مديرة املدر�شة 
وداد النادري فتقدمت باحر التهاين ملنا�شبة ذكرى 
املول���د النبوي ال�شري���ف معلنة افتت���اح قاعة »العلم 
والعل���م » اهداء ل���روح الرئي�س ال�شهي���د يف الذكرى 
ال�شنوية ال�شابع���ة ل�شت�شهاده .. وقالت: لي�َس غريبًا 
اأن نلتق���َي ملنا�شب���ٍة طّيب���ِة الِذكِر.. ولي����سَ غريبًا اأن 
نتمّث���َل بِقَيِم واأخالِق �شّيِد املُر�َشلنَي حمّمٍد �شلى اهلل 
علي���ه و�شّلم.. ولهذا اأقّدُم لكم جميع���ًا اأحرَّ التهاين 
مبنا�شبِة املوِل���ِد الّنبويِّ ال�ّشريف.�شعيدٌة بح�شوِركم 
معنا، وم�شاركِتكم لن���ا، فبا�شتجابِتكم تتمُّ فرحَتنا، 
وباهتماِمك���م يكتمُل حفُلنا، اأهاًل بكم يف قاعة الِعلم 
والَعَلم، التي نفَتِتُحها اليوَم ونحُن على عتبِة انق�شاِء 
ال�ّشنِة ال�ّشابعِة على ذك���رى ا�شت�شهاِد الرئي�س رفيق 
احلريري الذي خرَج من رِح���ِم هذِه الأر�ِس الطّيبِة 
وعاَد اإليها �شهيدًا للوط���ن، فارتبَط ا�شُمُه با�شِم كلِّ 
ال�ّشرفاِء واخلرّيي���َن واملحبنَي واملعتدل���ني واملُعلِّمنَي 

واملُتعّلمني..ونح���ُن يف مدر�ش���ِة احل���اج به���اء الدين 
احلري���ري فاإّنن���ا ن�شتنرُي مبا ترَكُه لن���ا من روؤيا حٍق 
و�شدٍق ويقني باأّن الِعل���َم والإ�شهاَم يف بناِء املجتمِع، 
م���ن اأولوّياِتنا لنحقَق اأهداَفن���ا اخلا�شَة والوطنية.. 
وم���ا لقاوؤنا اليوَم اإّل لنوؤّكَد هذا وجندَد العهَد لل�شري 
عل���ى ُخطى �شهيِدنا يف الّت�شحّي���ِة والِفداء.. والولِء 

للوطِن الذي نعتُزّ ونفَخُر بانتمائنا له.. 
والقت كلمة الطالب التلميذة لني حممد عالء الدين 
فتوجه���ت بالتحي���ة اىل النائ���ب احلري���ري معاهدة 
اياها على التم�ش���ك بنهج العلم والعمل الذي ار�شاه 
الرئي����س ال�شهي���د. فيم���ا قدم طالب ق�ش���م الرتبية 

الديني���ة م�شهدي���ة م���ن وحي ذك���رى املول���د النبوي 
ال�شري���ف قبل ان يرفع���وا ايديهم بالدع���اء ت�شرعا 

اىل اهلل وقراأوا الفاحتة لروح الرئي�س ال�شهيد. 
ث���م ان�شدت ر�ش���ا الرفاعي عددًا م���ن النا�شيد من 
وح���ي املنا�شبتني م���ن تاأليف واحل���ان الفنان احمد 
قعب���ور ال���ذي الق���ى كلمة يف احلف���ل قب���ل ان يوؤدي 
اغنية » اغلى رفي���ق » حتية لروح الرئي�س احلريري 
، حي���ث ق���ال : ان املنا�شبة هي مزي���ج من امل�شاعر ، 
م���ن احتفال باملول���د النبوي ال�شري���ف وحزن عميق 
عل���ى الراح���ل النائب ال�شاب���ق ن�شيب حل���ود ،وامل 
م�ش���رق ب���� 14 �شباط التي كانت ذك���رى ماأ�شاة على 

امل ان تتحول اىل ذكرى عطاء وعمل .. هذه القامة 
الكب���رية للرئي�س ال�شهي���د، مل ارى له اي �شورة وهو 
حزي���ن، بل كان يظه���ر يف �شوره دائما ام���ا متاأماًل 
او مبت�شم���ًا ، ول���و كان معنا اليوم لق���ال لنا ابت�شموا 
وحافظ���وا عل���ى احالمكم وكون���وا مب�شتوى الحالم 
... لأن هن���اك انا�شا يحلم���ون ولكن يتعبون وين�شون 
احالمه���م، وهن���اك انا�شا  ل تليق به���م الأحالم .. 

ورفيق احلريري يليق به احللم ... 
ويف اخلت���ام عر����س ب���واب لربنام���ج الأن�شطة التي 
�شتق���ام باملنا�شب���ة قبل ان يتم اخذ �ش���ورة تذكارية 

مب�شاركة اجلميع .. 

مناسبات مناسباتمناسبات مناسبات

برعاية احلريري وم�صاركة قعب�ر والرفاعي وبذكرى امل�لد النب�ي ال�صريف
حفل ان�صادي وم�صهدية تعبريية يطلقان ان�صطة ذكرى احلريري ال�صابعة يف �صيدا
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مقا�صد �صيدا حتيّي رئي�صها الفخري..
يف ذكرى ا�صت�صهاده ال�صابعة

مل ت�ش���اأ ادارة ثانوية املقا�شد التابعة جلمعية املقا�شد اخلريية ال�شالمية يف �شيدا 
اأن مت���ر ذك���رى 14 �شباط ه���ذا العام م���ن دون ان توجه التحي���ة ل�شاحب الذكرى 
الرئي����س ال�شهيد رفي���ق احلريري ، تلميذ املقا�شد الأول وال���ذي اعاد بناء مدر�شته 
الأوىل " مدر�ش���ة عائ�شة اأم املوؤمنني " ، ورعى م�شرية اجلمعية الرتبوية والن�شانية 

وق���ام برفع �شروح املقا�شد احلديث���ة فا�شتحق ا�شم " باين نه�شة املقا�شد احلديثة 
" ، ووفاء له اختارته جمعية املقا�شد ال�شيداوية رئي�شها الفخري مدى احلياة . يف 
يوم 14 �شباط .. ذكرى جرمية الع�شر التي اودت بحياة ابن املقا�شد و�شيدا رفيق 

احلريري رفعت ثانوية املقا�شد عند مدخلها حتية وفاء وتقدير للرئي�س ال�شهيد.

اإحتفلت جمعي���ة املوا�شاة واخلدم���ات الجتماعية 
www. يف �شي���دا باإط���الق موقعه���ا اللك���رتوين
�شحف���ي  موؤمت���ر  خ���الل  وذل���ك   almoasat.org
عقدت���ه يف مقر اجلمعية، الكائن يف حملة القياعة 
– �شي���دا، وبح�ش���ور رئي�شة اجلمعية عرب كل�س 
ومدي���رة اجلمعي���ة ومعهد �شيدا التقن���ي لل�شابات 
مي حا�شبين���ي ح�شي�شو وع�ش���وات الهيئة الإدارية 

والتعليمية وجمع من العالميني.
بداية ترحيب من ع���رب كل�س بالإعالميني منوهة 
بدورهم الن�شاين الوطني يف خدمة ق�شايا املجتمع 

يف �شيدا واجلنوب و�شك���رت كافة و�شائل الإعالم 
املرئية واملقروءة والإلكرتونية على الإهتمام الذي 
تولي���ه بن�شاط���ات واأخب���ار اجلمعية، كم���ا توجهت 
بال�شك���ر للم�شت�ش���ار العالم���ي يف اجلمعية خليل 
العل���ي ب���دوره البن���اء يف التو�شل م���ع الإعالميني، 
ث���م كان���ت كلم���ة با�ش���م الإعالمي���ني امل�شارك���ني 
باحلفل األقاها امل�شت�شار الإعالمي يف بلدية �شيدا 
ال�شح���ايف غ�ش���ان الزع���رتي الذي اأك���د على دور 
اجلمعي���ة  وعطاءاته���ا يف مدينة �شي���دا ول �شيما 
يف احت�ش���ان و�شقل مواهب ال�شاب���ات واإعدادهن 

للم�شتقبل، كما هناأ اإدارة اجلمعية باإطالق موقعها 
الإلك���رتوين ال���ذي �شي�شاهم يف تعري���ف اجلمعية 

لدى كافة املحافل املحلية والعربية والدولية.
وبع���د ذل���ك حت���دث رئي����س جمل����س ادارة �شرك���ة 
التكنولوجي���ا املفتوح���ة )Open Tech( املهند����س 
م�شطف���ى الباب���ا ال���ذي  عر����س تقني���ات املوق���ع 
الإلك���رتوين للجمعي���ة م���ن الناحي���ة الت�شميمي���ة 
وامل�شم���ون و�شهول���ة الدخ���ول اإلي���ه وت�شفح���ه من 
القّراء، وتخلل املوؤمتر ال�شحفي و�شالت على العود 

للفنان رامي عالء الدين وحفل فطور باملنا�شبة.

جمعية امل�ا�صاة تطلق م�قعها الإلكرتوين وتكرم الإعالميني

44 �صيدا�صيدا 45



مناسبات مناسباتمناسبات مناسبات

جمعّية احلركة ال�صبابّية للتنمّية و ال�ّصالم ،
تكّرم الأطفال الأيتام يف فياّل "عاطف اأب� مرعي"

�شيد�- جمدلي�ن

كّرم����ت جمعّي����ة احلرك����ة ال�شبابّي����ة للتنمي����ة 
و ال�ش����الم م����ا يق����ارب 150 طف����اًل مبنا�شب����ة 

الأعم����ال  رج����ل  في����ال  يف  املجي����دة  الأعي����اد 
حافل  برنامج  مرعي" �شم����ن  اأب����و  "عاطف 
ترفيه����ي بهدف ر�شم الب�شم����ة و الفرحة على 

وج����وه الأطف����ال.

ال�شّيدة"رح����اب  اجلمعّي����ة  رئي�ش����ة  فاألق����ت 
م�ش����ورب"، كلم����ة م����ن وح����ي املنا�شب����ة.

جمعّي����ة  اإرتق����ت  املجي����دة  الأعي����اد  ع�شّي����ة 
احلرك����ة ال�شبابّي����ة للتنمّي����ة و دع����م خيارات 

البيئ����ة الّنظيف����ة وفق املوا�شف����ات العاملّية مع 
الأخ����ذ بعني الإعتبار القيم����ة املعنوّية حلماية 
الإن�ش����ان و املجتمع من خ����الل برامج دورات 
التوعي����ة ال�شالم اأن تخت����م هذا العام باإجناز 
جديد ُي�ش����اف اإىل اإجنازاته����ا ال�شابقة لهذا 
الع����ام م����ن العطاءالإجتماع����ي و اخلدمات����ي 
يف كاف����ة املجالت اإىل جان����ب ثّلة اأهداف من 
التوعي����ة و التوجيه حلماي����ة املجتمع.ملكافحة 
املخ����ّدرات بالتع����اون و التن�شيق م����ع الهيئات 
املدنّي����ة و الّر�شمّية حلماي����ة املجتمع من هذه 
الآّف����ة امل�شّرة الغريبة عن جمتمعنا الّلبناين.

ونح����ن م�شمّم����ون بكل عزمية عل����ى مكافحة 
ه����ذه الظاه����رة.

ل����ذا قّررن����ا نح����ن كجمعّي����ة اإع����ادة ر�ش����م و 
برجمة الأ�ش�����س ال�شحيحة و ال�شليمة ملواكبة 
كاّفة التط����ورات التي يتطّلبه����ا املجتمع لرفع 
م�شتوى الإن�شان اإىل اأ�شمى و اأرقى درجة من 
درجات الرقي و التق����ّدم و الإزدهاريف �شبيل 

جمتم����ع ق����وي 
وتاأت����ي ه����ذه املنا�شب����ة القّيم����ة الي����وم ع�شّية 
الأعي����اد املجي����دة "منا�شب����ة لر�ش����م الب�شمة 
الأيت����ام  الأطف����ال  وج����وه  عل����ى  الفرح����ة  و 
املحرومون م����ن احلنان و عطف الأم و غياب 
دور الأب مل�شاعدتهم و اإحت�شانهم بكل حمّبة 
و اإخال�����س و فرح����ة ،به����دف منحه����م الّثقة 
بالنف�����س و احلنان و العطف و الدفئ تعوي�شًا 
ع����ن دور الأم الغائ����ب و الأب املغّي����ب نظ����رًا 

عب����ة ل����كل طف����ل عل����ى ح����دة"  للظ����روف ال�شّ
م����ن خالل اإطالق عّدة برامج ترفيهّية عبارة 
عن توزيع هداي����ا تقديرًا ووفاًء لدعم م�شرية 

الأطف����ال الأيت����ام .
من ه����ذا املنطل����ق و املنطق اإرتق����ت اجلمعّية 
اأي�شًا اأن يكون هذا احلفل الرتفيهي لالأطفال 
يف دارة"عاط����ف اأب����و مرعي"بع����د التن�شي����ق 
و الت�ش����اور و قبول����ه لهذه الفك����رة اإميانًا منه 
بالعط����اء  والقي����م و الأخ����الق ل����دور و تن�شئة 

الأطفال يف بن����اء م�شرية الأجي����ال القادم����ة.
ة معرّبة ع����ن الوحدة  فالدار ل����ه نكه����ة خا�شّ

ب����دل الت�شّت����ت، والت�شام����ن ب����دل التفرق����ة
كعائل����ة واح����دة متما�شك����ة مت�شامن����ة حتمل 

�شف����ة الأخ����ّوة الكامل����ة.
ع����ّدة  ل����ه  بي����ت  و  دار  الأطف����ال يف  ففرح����ة 
مع����اين قّيمة عنوان����ه "يدًا بيد نح����و م�شتقبل 
واعد"بعيدًا عن البوؤ�س و احلرمان و الت�شّرد 
و غي����اب الّرعاي����ة الإجتماعّي����ة حت����ت عنوان 

الإن�شانّي����ة .
العي����د بالن�شب����ة للطف����ل ه����و فرح����ة و حن����ان 

واأموم����ة و رعاي����ة واإحت�ش����ان.
ومبا اأّن ه����وؤلء الأطفال حمروم����ون من هذا 
اجلمع يف ظل غياب الأهل كان ل بّد للجمعّية 
ة لبل�شم����ة جراح  م����ن القي����ام مبب����ادرة خا�شّ

الأطف����ال اإىل جان����ب املب����ادرات الأخ����رى.
فتخ�شي�����س الطف����ل واج����ب مقّد�����س لر�ش����م 

طري����ق م�شتقبل����ه من����ذ نعوم����ة اأظاف����ره.
يف اخلت����ام نح����ن باإ�شم����ي و باإ�ش����م اجلمعّية 

ن�شك����ر ح�شورك����م جميع����ًا و �شك����ر خا�����س :
اأب����و  عاط����ف  الدار"ال�شّي����د  ل�شاح����ب   -
مرعي"لإ�شت�شافت����ه لنا و له����ذا احلفل القّيم 
الأطف����ال  م�ش����رية  تعزي����ز  و  لدع����م  واله����ام 

وم�شتقبله����م. 

- و �شك����ر خا�س" لل�شلي����ب الأحمر اللبناين 
ق�ش����م ال�شباب " مل�شاركته معنا يف اإحياء هذا 
احلفل القّيم الطفويل الإجتماعي كما عّودنا 
دائم����ًا "ال�شلي����ب الأحم����ر اللبناين"ال�شّباق 
دائم����ًا و م����ا زال يف �شّت����ى امليادي����ن مل�شاعدة 
و اإنق����اذ النا�����س يف �شّتى املج����الت الإن�شانّية  
واخلدماتّي����ة و م�شاهمته معن����ا اليوم له نكهة 
ة وا�شح����ة للعيان �شوف يلم�شها اجلميع  خا�شّ
م����ع بداي����ة احلفل حّت����ى ختامه م����ن تن�شيق و 

اإدارة و رعاي����ة احلف����ل.
- باملنا�شب����ة اأي�شًا �شكر خا�����س لأ�شرة جمّلة 
وتلفزي����ون �شي����دا   ، التاري����خ  �شي����دا- ع����رب 
- قن����اة 66 مل�شاهته����م مع����ًا بالت����رّبع بج����زء 
م����ن الهداي����ا للجمعّي����ة اإىل جان����ب الّتغطي����ة 
الإعالمّي����ة بح�ش����ور و اإ�شراف املدي����ر العام 
العالقات  ق�شم  رئي�شة  بعا�شريي" و  "غالب 

العاّمة"لي����ال بدي����ع".
وال�شح����ايف  الإعالم����ي  ونق����ّدر احل�ش����ور   -
مل�شاركتن����ا ه����ذه الفرح����ة بالتغطي����ة ال�شاملة 

له����ذا احلف����ل.
كل ع����ام و اأنت����م بخ����ري
ع�شت����م و عا�����س لبن����ان

و يف اخلت����ام 
وّزع����ت الهداي����ا ل����كل الأطف����ال املحتفى بهم 
وكان لهذا الربنامج املعد ال�شدى الطّيب يف 
نفو�����س النا�س مقّدرين اأي�ش����ًا م�شاهمة رجل 
الأعم����ال "عاطف اأب����و مرعي" ل����دوره القّيم 
ق����در امل�شتط����اع يف  الإن�ش����اين يف امل�شاع����دة 
بل�شم����ة جراح الأطف����ال املحرومني يف رحاب 

حديق����ة ق�ش����ره.
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حفل ع�صاء جمعّية احلركة ال�صبابّية للتنمية و ال�صالم
يف مطعم نبع املل�ك - لبعا - �صيدا

اأقامت جمعّية "احلركة ال�شبابّية للتنمية و ال�شالم 
"حفل ع�شاء �شنوي "يف نبع امللوك"تكرميًا وتقديرًا 
ووفاًء لكل امل�شاهمني و الداعمني واأ�شحاب الأيادي 
البي�ش���اء مل�شاهمته���م الدائم���ة يف دع���م وتطوير 
برام���ج و اأه���داف اجلمعّي���ة امل�شتقبلّي���ة لتحقي���ق 
كافة امل�شاريع املع���ّدة لرفع م�شتوى اخلدمات التي 
تقّدمها  اجلمعّي���ة يف �شّتى املجالت الإجتماعّية و 

ال�شحّية و البيئّية.

كلمة رئي�شة �جلمعّية �ل�شّيدة رحاب م�ش�رب
بدايًة باإ�شمي و باإ�شم اجلمعّية 

وال�ش���ادة  واملع���ايل  ال�شي���ادة  باأ�شح���اب  نرّح���ب 
الق���ادة الأمنيون و الع�شكري���ون و روؤ�شاء البلدّيات 
و املخات���ري و ال�شخ�شّي���ات الإجتماعّي���ة و رج���ال 
الأعم���ال و ممثلي اجلمعّي���ات و الإعالم احلا�شر 
دائم���ًا اإىل جانبنا و جان���ب كل �شاحب ق�شّية حق 

و �شاأن و ق�شّية اإجتماعّية عاّمة م�شكورين بدورهم 
القّيم تقدي���رًا مّنا لت�شحياته���م الدائمة يف �شبيل 

الوطن.
.... و بعد

ع�شّي���ة الأعياد املجيدة عيد املي���الد و راأ�س ال�شنة 
اجلدي���دة ، اأعياد تّت�شم بالرحمة و املحّبة و الوفاء 
و الإخال����س و الت�شام���ح و العط���اء و ال�شالم �شمة 

الأديان ال�شماوّية التي اآمّنا بها.
من خالل الأنبياء و املر�شلني التي تدعو الب�شر اإىل 

املحّبة و الت�شامح و ال�شالم لعبادة اله واحد.
....و نحن بدورنا كجمعّي���ة موؤمنني باإخال�س تام 
للع���ّزة الإلهي���ة و ن�شتم���د قّوتنا و عطاءن���ا و دورنا 
الإجتماع���ي و اخلدمات���ي  والإن�ش���اين م���ن العّزة 
الإلهّي���ة لرتجم���ة ه���ذه الأ�ش����س و املب���ادئ الغنّية 
القيمة الأخالقّية للعم���ل على تنفيذها و ترجمتها 
اإىل حقائق مادّية و معنوّية بهدف حتقيق الأحالم 

لالأجي���ال ال�شاعدة بالأق���وال و الأفعال من خالل 
العي�س امل�شرتك بني امل�شلمني و امل�شيحيني بالتكافل 
و الت�شامن للم�شاهمة معًا يف بناء املجتمع الّلبناين 

حلماية الهوّية الوطنّية.
من هذا املنطلق و املنطق ل ميكن حتقيق الأهداف 
املن�ش���ودة للجمعّي���ة اإّل لدع���م م�ش���رية براجمه���ا 
الإجتماعّية و الإن�شانّية املقّررة من خالل م�شاهمة 
اخلرّيين و اأ�شحاب الأيادي البي�شاء من اأهلنا يف 

هذا الوطن.
به���دف حتقي���ق كل الربام���ج املق���ّررة مل�شاع���دة 
الأطف���ال الأيتام  والفق���راء و امل�شاكني العاجزين 
عن تاأم���ني احلياة ال�ّشعي���دة اإ�ش���وة ب�شائر اأطفال 
الع���امل و ه���ذا ح���ق مكت�شب ل���كل اإن�ش���ان وواجب 
مقّد����س على كل جمتمع توف���ري و تاأمني هذا الدور 

اخلدماتي لالأطفال.
لالإرتق���اء به���ذا املجتم���ع اإىل اأ�شم���ى درج���ة م���ن 

درجات الرقي  والتق���ّدم و الإزدهار يف �شبيل بناء 
جمتمع قوي.

وبعد...
تن�شئ���ة الأطفال تن�شئة �شحيحة وواعدة من خالل 
اإع���داد برامج تربوّي���ة اإجتماعّي���ة و طبّية لرت�شيخ 
بن���اء م�شار البيئة ال�شاحلة ل���كل طفل منذ نعومة 
اأظاف���ره و الذي ه���و بحاجة ما�ّش���ة اإىل الرعاية و 
الأموم���ة التي تّوفر ل���ه العطف و احلن���ان و املوّدة 
بالتكامل و الت�شامن ما بني دور اجلمعّية و املجتمع 

املدين من اأهل اخلري. 
لذا كل الترّبعات التي حتظى بها اجلمعّية من اأهل 
اخلري تعود بالفائ���دة اجلّمة لدعم دور اجلمعّية و 
م�شاريعها و براجمها املرحلّي���ة و امل�شتقبلّية فكان 
لها ال�شدى الطّيب يف نفو�س كل حمبي عمل اخلري 
و نفو�س الأطفال لأّن بل�شمة اجلراح ور�شم الب�شمة 
و الفرحة على وجوههم هو املعنى و املق�شد القّيم 

لقيمة الإن�شان املعنوّية و الأخالقّية ال�شليمة .
فنحن اليوم جنّدد العهد معكم

و نت�ش���ّرف بح�شورك���م الك���رمي و بت�شامنكم معنا 
دائم���ًا لدعم م�ش���رية جمعّيتنا يف �شّت���ى املجالت 

نحو م�شتقبل واعد ف�شكرا لكم. 
يف اخلتام: 

م���ن وحي املنا�شب���ة قدمت جمل���ة – �شيدا ممثلًة 
بالزميلة ليال بدي���ع ها�شم باقة ورد عربون حمبة 

وتقدير لرئي�شة اجلمعية ال�شيدة رحاب م�شورب.
كل عام و اأنتم بخري
ع�شتم و عا�س لبنان

العميد الركن سهيل الشامية، عاطف أبو مرعي ومحمد أبو ضهر وديانا أبو مرعي

املهندس زاهر دندشلي وعقيلته وفاء وجهاد حنقير

السّيدة رحاب مشورب والزميلة ليال هاشم

د. ناصر حمود وهالل صعب
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غالب بعا�شريي:

كّرم���ت حركة اأم���ل- �شعبة ح���ارة �شي���دا الأخوة 
والأخ���وات، الذي���ن �شاركوا يف الإع���داد والتنفيذ 

لإطالق نوعي ملبادرة امل�شرح الإ�شالمي.
حت���ت عن���وان ... م�شه���د كرب���الء- ذاك الف���وز 
العظي���م، مبنا�شب���ة م���رور اأربعني ال�شي���د الإمام 

احل�شني "عليه ال�شالم"
بح�ش���ور وم�شارك���ة قيادة حركة اأم���ل يف اجلنوب 
ممثلة بقائد املنطقة ال�شابعة الك�شفية احلاج وائل 
داغر وامل�شوؤول التنظيمي ل�شعبة حارة �شيدا، الأخ 
ح�ش���ن كامل �شالح وم�شوؤويل قيادة �شعبة احلركة 

يف حارة �شيدا.
اإىل جان���ب ح�ش���ور قيادة ف���وج عي�ش���ى بن مرمي 

التابع لك�شافة الر�شالة الإ�شالمية.
بداي���ًة األقيت الكلمات من وح���ي املنا�شبة، الغنية 

باملب���ادئ والقيم والأخ���الق احلميدة التي حتاكي 
الزم���ن بحا�ش���ره وما�شي���ه للل�ش���رية احل�شيني���ة 
الكربالئي���ة نظ���رًا لأهمية احل���دث وتاريخ وجمد 
ث���ورة الإم���ام احل�شني"عليه ال�ش���الم" واأهل بيته 

الطيبني الطاهرين.
بالرغ���م من احلدث وامل�شاب الأليم الذي اأ�شاب 
الأم���ة العربية والإ�شالمي���ة اإل اأن التاريخ اأن�شفه 

بحق ولآل بيته الطيبني الطاهرين.
من خالل انتم���اء الأمة مل�شريته ب�شكل عام الغنية 
باملبادئ والقيم والأخالق احلميدة والتي اعتربت 
ثورة جتددي���ة يف كل زمان وم���كان وانتفا�شة حق 
عل���ى الظلم والقه���ر الذي حلق بالإم���ام احل�شني 

الطاهرين. الطيبني  بيته  ال�شالم" واأهل  "عليه 
.. وتاب���ع  حمبي���ه ومريدي���ه من بع���ده على خطاه 
الثابت���ة وال�شادقة �شائرين كوع���د �شادق قطعته 
الأم���ة على نف�شها ملتابع���ة امل�شرية.. م�شرية احلق 

اإىل يوم القيامة.
واأك���د امل�ش���وؤول التنظيم���ي حلركة اأم���ل – �شعبة 
ح���ارة �شيدا الأخ ح�شن كام���ل �شالح بعد ترحيبه 
ب���كل امل�شاركني بهذه امل�شهدية الرائعة الكربالئية 
التي ج�شدت كام���ل تفا�شيل معاين وقيم واأخالق 
و�شدق امل�شرية احل�شينية باأمانة يف اأداء الر�شالة 
الإلهي���ة املحمدي���ة للر�شول الأك���رم �شيدنا حممد 
الطيب���ني  بيت���ه  واآل  و�شل���م(  علي���ه  اهلل  )�شل���ى 

الطاهرين.
و�ش���دد �شال���ح يف كلمت���ه عل���ى متابع���ة امل�ش���رية 
احل�شينية التي كر�شتها املبادئ القيمة وال�شادقة 

جلوهر الدين الإ�شالمي.
وه���ذه املبادئ ال�شادقة اأ�شا�شية يف �شلوك وثقافة 
ومب���ادئ ومنهجي���ة "حرك���ة اأمل" والت���ي تهدف 
اإىل تن�شئ���ة الأجيال على اأ�ش����س �شحيحة ومناهج 
�شليمة و�شادقة اأ�شا�شه���ا جوهر الدين الإ�شالمي 

كم���ا اأمر اهلل �شبحانه وتعاىل. لأن النهج والإميان 
مراآة احلياة.

واعت���رب الأخ �شال���ح يف �شي���اق كلمت���ه اأن �شماحة 
الإم���ام املغّي���ب ال�شيد مو�شى ال�ش���در اإبن �شاللة 
اأهل البيت عاهد نف�شه منذ نعومة اأظافره مبتابعة 
امل�شرية املوؤمن به���ا يف حياته وتفا�شيل ت�شرفات 
يومياته حلث النا����س دائمًا على املحبة والت�شامح 
والت�شام���ن بني جميع املوؤمنني امل�شلمني ومل يفرق 
يف نهج���ه ومب���داأه ب���ني م�شلم وم�شيح���ي يف لبنان 
ول يف الع���امل العرب���ي فكان ال�شب���اق دائمًا يف كل 
مبادرات���ه القيم���ة ال�شادقة والأخالقي���ة النابعة 
م���ن القل���ب لدع���م وتعزي���ز الرواب���ط الإن�شانية 
والأخالقي���ة والجتماعي���ة لرفع م�شت���وى الإن�شان 
اإىل اأرق���ى واأ�شم���ى درج���ة م���ن درج���ات التق���دم 

والإزدهار.
وكان مدافع���ًا دائم���ًا عن كل ح���ق وموقف وحقوق 

الفقراء وامل�شاكني واملظلومني.
وعلى خطاه تابع حام���ل الأمانة الأخ الرئي�س نبيه 
ب���ري من �شاحب الأمانة الغالية امل�شرية اجلامعة 
الوطني���ة ل�شماح���ة الإمام املغيب مو�ش���ى ال�شدر 
به���دف تعزي���ز وح���دة ال�ش���ف وحماي���ة العي����س 

امل�ش���رتك الإ�شالمي- امل�شيح���ي يف لبنان ودفاعًا 
عن كرامته.. وكرامة الأمة العربية والإ�شالمية.

يف �خلتام
�شكر امل�شوؤول التنظيمي حلركة اأمل – �شعبة حارة 
�شي���دا كل الذين �شاهم���وا من الأخ���وة والأخوات 
يف اإع���داد وتنفيذ والإ�شراف وخ����س بال�شكر الأخ 
ح�شني حمادة كاتب امل�شهدي���ة لإجناح هذا العمل 
الإبداع���ي املميز وال�شخم الغن���ي بالقيم واملبادئ 
والأخالق احلمي���دة ال�شادقة لل�ش���رية احل�شينية 
لأننا موؤمن���ون بهذا النهج ونعاه���د ب�شدق الإمام 
احل�ش���ني باأننا باق���ون على عه���ده ومبادئه ونهجه 

واأخالقه لإحقاق احلق.
وتق���دم بال�شك���ر اخلا����س لأ�ش���رة جمل���ة �شي���دا 
ومديره���ا الع���ام غالب بعا�شريي عل���ى تعاونه مع 
حرك���ة اأم���ل �شعبة - ح���ارة �شي���دا يف اإجناح هذا 
احلف���ل التكرميي املع���د تقديرًا من اأ�ش���رة املجلة 
ل���كل عم���ل دين���ي ووطن���ي ممي���ز قد حظ���ي بهذا 
الف���ن الراقي الإبداعي الإ�شالمي والذي حاز على 
اح���رتام وتقدي���ر راأي النا�س وال���راأي العام الذي 

متثل بهذا الإجناز املتاألق العظيم.

�آخر �لكالم
األق���ى القائ���د الك�شف���ي احلاج وائ���ل داغر كلمة 
م���ن وح���ي املنا�شب���ة اجلليل���ة واأكد فيه���ا �شكره 
جم���ددًا لالأخوة والأخ���وات الك�شفيني احلركيني 
مثني���ًا عل���ى دورهم املميز يف اإجن���از هذا العمل 
الراقي اجلبار اإميانًا منه���م على اأهمية ال�شرية 
احل�شيني���ة ومبادئها ال�شادقة والواعدة لن�شرة 

الإ�شالم.
واأ�شار اأن للتعاون اأهمية قيمة يف املثابرة والتطوير 
والت�شامن لإجناز هكذا عمل رائع كان له ال�شدى 
الطيب يف نفو�����س كل النا�س وترحيب ودعم هام 
وجدي من الراأي العام من خالل احل�شور املميز 
للموؤمنني به����ذه امل�شرية خالل عر�����س امل�شهدية 
يف البل����دة ووعد باأنه كالع����ادة �شوف تكون حركة 
اأمل داعم����ة دائمًا لكل عمل ممي����ز ديني ووطني 
و�ش����وف تق����دم كل متطلبات وحاج����ات ومطالب 

النا�س املحقة يف �شتى امليادين واملجالت.
لأن ال�شع����ب املق����اوم ي�شتح����ق من����ا ب����كل جدارة 
واعت����زاز وفخر وتقدير كواج����ب مقد�س اأن نكون 
معه ونقف اإىل جانبه ونحن جزء اأ�شا�س ل يتجزاأ 

من هذا ال�شعب املقاوم اللبناين العظيم.

حركة اأمل وك�صافة الر�صالة الإ�صالمية تكرمان امل�صاركني يف م�صهدية 
كربالء - حارة �صيدا بالتعاون مع جملة �صيدا
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لب���ة .. والقلب املحب ..  الك���ّد واجله���د والإرادة ال�شّ
والإن�شانية العميق���ة .. اأعادونا جميعًا لنقراأ يف كتاب 
ديق والطبيب الدكتور غ�شان حمود .. فمن  الأخ وال�شّ
فحات ؟.. هل  اأي���ن نبداأ بالق���راءة ؟.. وم���ن اأي ال�شّ
نق���راأ يف �شفحات العلم واملعرف���ة والّنجاح والّتفوق.. 
مرحل���ة تلو الأخ���رى .. و�شه���ادة بعد �شه���ادة ؟. هل 
نق���راأ يف �شفح���ات الّطبيب الإن�ش���ان يف كّل حلظة .. 
ويف كّل دقيق���ة .. لكّل اأبناء �شيدا واجلوار ؟ .. موؤمنًا 
بالّط���ب ر�شال���ة .. وفيًا لق�شم���ه يف ممار�شة مهنته .. 
حتى �شار الّطبي���ب جزءًا طبيعيًا من ن�شيج جمتمعنا 
عل���ى اختالف طبقاته وفئات���ه واجّتاهاته .. هل نقراأ 
يف �شفحات الوطني���ة اخلال�شة التي طبعت م�شريته 
جي���اًل بع���د جي���ل .. وق�شية بع���د ق�شي���ة ؟.. وكانت 
دائم���ًا ق�شية فل�شط���ني ممزوجة بق�شاي���ا الوطن .. 
وق�شايا احلري���ة والعدالة والّتق���دم والإزدهار .. هل 
نقراأ يف �شفحات املب���ادرة والإرادة ال�شلبة بتاأ�شي�س 
حي���ة ؟.. مللء فراٍغ كب���ري يف حياتنا  املوؤ�ش�ش���ات ال�شّ
الإ�شت�شفائي���ة وحتّم���ل م�شوؤولياته���ا .. لتغطي���ة ظلم 
الّدول���ة واإهماله���ا ل�شي���دا واجلن���وب .. لي�شيف يف 
موؤ�ّش�شته .. موؤ�ش�شة اإ�شت�شفائية رائدة تقف اإىل جانب 
مثيالتها من املوؤ�ش�شات الرّتبوية العريقة يف �شيدا .. 
والتي َتعّل���َم على مقاعدها مع اأقرانه من اأبناء �شيدا 
واجلن���وب واأبن���اء لبن���ان .. كّل لبنان .. ه���ل نقراأ يف 
داق���ة والوفاء ؟.. التي جعلها يف �شلب  �شفحات ال�شّ
مهنته ووطنّيته واإن�شانيت���ه .. فكان �شديقًا .. وفيًا .. 
واأب���ًا.. حمبًا .. نا�شح���ًا .. اأمينًا .. جريئًا يف الوقوف 
اإىل جان���ب احلّق .. وقوي���ًا يف رف�شه للباطل والّتجني 
والّظلم بني اأبن���اء الوطن الواحد .. واملدينة الواحدة 
.. واملنطق���ة الواحدة.. والأ�شرة الواح���دة .. كان ول 
يزال �شمريًا ثابتًا بني الأجيال املتعاقبة .. فهو �شديق 
الّرموز الكب���ار من اأبناء �شيدا واجلن���وب وكّل لبنان 
.. �شدي���ٌق للذين ب���داأوا م�شريتهم يف احلي���اة الآن .. 

داقة والوفاء  اإّن غ�شان حمود عامٌل متكام���ٌل من ال�شّ
.. اأّيه���ا الأخ الكب���ري .. اإّن الق���راءة يف كتاب���ك �شعبة 
.. فكي���ف تك���ون جم���اراة م�شريتك عل���ى اأ�شدقائك 
وحمّبيك ؟.. واأن���ت تبت�شم لآلم اجلميع وتبل�شمها .. 
وت�شغي لهمومهم و�شكواهم .. فيجدون فيك خري اأٍخ 
ياأمتن���وك  على اآلمهم وعلى همومهم .. لتحّولها من 
نقاط �شعٍف اإىل عزمية قوية..  تدفعهم اإىل جتاوزها 

والّنظر اإىل امل�شتقبل بكّل ثقة واإ�شراق .. 
وا�شاف���ت: مل اأكن اأتوّقع اأن اأقف يف مثل هذه اللحظة 
لأقّل���ب يف �شفحات ه���ذا الكتاب الكب���ري .. واأكرث ما 
يوؤملني باأّنني اأق���راأ هذه الكلمات يف وجوه احلا�شرين 
ويف قلوبه���م ووجدانه���م ولي����س عل���ى �شفح���ات من 
ح���رٍب وورق يج���ب اأن ندّونها ويج���ب اأن نكتبها ويجب 
اأن ن�شع���ى جمتمع���ني لنكت���ب م�شتقبلن���ا مب���ا يلي���ق 
بالّرج���الت الكبار وال�ّشيدات العظ���ام الذين �شنعوا 
لنا هذه اللحظة الآمنة رغم كّل ما يحيط بها من قلٍق 
وحتدي���ات .. واإّنني على يقني باأّن �شيدا التي اأجنبت 
غ�ش���ان حم���ود واأمثال���ه �شتبق���ى معط���اءة ..  ووّلدة 
لل�شيدات العظ���ام .. والّرجالت الكب���ار .. واملهنيني 
يادين ال�شجعان واملعّلمني واملعلمات  املخل�شني وال�شّ
املمّيزين ، اإّن هذه املدينة هي مدينة الأمانة والإميان 
باأخ�شائييه���ا وعّماله���ا وحرفييه���ا واأهايل اخلري يف 
ب�شاتينه���ا الذين يجتمع اأبناوؤه���م .. كّل اأبنائهم.. يف 
اإطار ال�ّشبكة املدر�شي���ة ل�شيدا واجلوار ليقولوا معي 
،نعم نريد اأن نتعّلم واأن نقراأ يف كتاب غ�شان حمود .. 

بكّل حّب وكربياء .. 

ر�شالة �لرئي�س �شعد �حلريري
الرئي�س �شعد احلريري وجه ر�شالة تهنئة اىل الدكتور 
حم���ود �شلمته اياها النائب احلري���ري وتال ن�شها يف 
الحتف���ال من�شق ع���ام ال�شبكة املدر�شي���ة نبيل بواب 
وجاء فيها :حتية عطرة من القلب اىل القلب للدكتور 

غ�ش���ان حم���ود ال�شدي���ق الطبي���ب املمي���ز والن�شان 
الكبري �شاحب الأي���ادي البي�شاء وال�شاهر دوما على 
�شحة ال�شيداويني واجلنوبيني ومداوي كل من طرق 
ب���اب م�شت�شفاه لي���ال ونهارا وعلى م���دار ال�شاعة ويف 
كل الظ���روف التي م���رت على عا�شم���ة اجلنوب ويف 
حماأة الحتالل ال�شرائيلي والعتداءات ال�شرائيلية 
العدي���دة الت���ي تعر�س لها لبنان على ال���دوام . . كان 
يف ودي ان اكون حا�شرا هذا الحتفال املميز لأ�شفي 
نفح���ة وف���اء وتقدي���ر ت�ش���اف اىل اجله���ود املباركة 
للقيمني على ه���ذه املنا�شبة التكرميية، ولأ�شارك عن 
ق���رب يف تهنئ���ة الدكتور حمود على م���ا قدمه ملدينته 
�شي���دا وما بذله من جه���ود وعطاءات ط���وال ن�شف 
ق���رن واك���رث وافنى عم���ره يف �شبيل تاأ�شي����س وتطوير 
امل�شت�شف���ى الذي يحم���ل ا�شمه وا�شب���ح بف�شل عمله 
ال���دوؤوب وت�شحيات���ه اهم �شرح طب���ي لي�س يف �شيدا 
فق���ط وامن���ا يف كل منطق���ة اجلن���وب .. فم���ن منا ل 
يذكر ا�شم الدكتور غ�شان حم���ود وم�شت�شفاه املطبوع 
يف ذاكرتن���ا منذ ال�شغر حت���ى ا�شبح مرتبطا بتاريخ 
عا�شم���ة اجلنوب ومرادفا لتاألقه���ا وحيوتها ومغروزا 
يف قل���ب كل �شيداوي وجنوبي على ال���دوام . الدكتور 
غ�ش���ان حمود مل ي�شع اىل �شه���رة ول اىل جاه ، كانت 
�شهرته ت�شع على حميا مر�شاه وكل من يبل�شم جراحه 
وكان اجل���اه ال���ذي يتفاخر به التوا�ش���ع والتقرب من 
النا�س.نتوج���ه بالتهنئ���ة القلبية للدكت���ور حمود على 
كل ما قام ب���ه وعلى عطاءاته الن�شانية والطبية التي 
جت�شد قمة التعاط���ي ال�شامي الن�شاين احلقيقي بني 
الطبيب ومر�شاه ونهنئه كذل���ك على الجناز الكبري 
ال���ذي ا�شب���ح عليه امل�شت�شف���ى حاليا بف�ش���ل رعايته 
و�شه���ره وت�شحياته والذي ي�شكل مفخ���رة كبرية لكل 
ابن���اء �شيدا واجلن���وب ولبنان ونتمنى ل���ه مزيدا من 
التق���دم والنج���اح وعلى امل ان نلتق���ي يف وقت قريب 

جدا باذن اهلل. 

كرم���ت النائب بهي���ة احلري���ري وال�شبك���ة املدر�شية 
ل�شي���دا واجلوار رئي�س جمل�س ادارة م�شت�شفى حمود 
اجلامع���ي الدكتور غ�شان حم���ود ملنا�شبة اختياره من 
قب���ل ال�شبك���ة املدر�شي���ة ال�شخ�شية الريادي���ة للعام 
2012 ، وذل���ك يف احتف���ال اأقي���م يف دارة احلري���ري 
يف جمدليون وت���اله غداء تكرمي���ي اقامته احلريري 
عل���ى �ش���رف املحتفى ب���ه �شارك في���ه الرئي����س فوؤاد 
ال�شني���ورة ، ووجه الرئي�س �شعد احلريري خالل حفل 
التكرمي ر�شالة تهنئة اىل املحتفى به منوها بعطاءاته 
الإن�شانية وما قدمه ملدينت���ه طوال ن�شف قرن واكرث 

وتاأ�شي�شه لأهم �شرح طبي جامعي يف اجلنوب . 
تقدم ح�شور احلفل النائبان “ الدكتور مي�شال مو�شى 
والدكتور با�شم ال�شاب “ ، الوزير ال�شابق الدكتور علي 
ح�شني العبداهلل ، مفتي �شيدا واق�شيتها ال�شيخ �شليم 
�شو�شان ، مفتي مرجعيون وحا�شبيا ال�شيخ ح�شن ديل 
، العالم���ة ال�شيد حممد ح�شن الأم���ني ، ممثل راعي 
ابر�شية �شي���دا ودير القمر للموارن���ة املطران اليا�س 
ن�شار املون�شنيور اليا�س الأ�شمر ، ممثل راعي ابر�شية 
�شي���دا ودي���ر القمر لل���روم الكاثوليك املط���ران ايلي 
ح���داد الأب جهاد فرن�شي�س ، ممثل حمافظ اجلنوب 
نق���ول بو�شاه���ر رئي�شة دائرة البلدي���ات يف حمافظة 
اجلنوب هوي���دا الرتك ، من�شق عام تيار امل�شتقبل يف 
�شيدا واجلنوب الدكتور نا�شر حمود واع�شاء جمل�س 

املن�شقي���ة ، امل�شوؤول ال�شيا�شي للجماعة ال�شالمية يف 
اجلن���وب الدكتور ب�شام حمود، رئي����س هيئة التفتي�س 
الق�شائية القا�شي اأك���رم بعا�شريي ، القا�شي خالد 
حم���ود، قائد منطقة اجلنوب الإقليمية يف قوى الأمن 
الداخلي العميد ديب الطبيلي ، رئي�س فرع خمابرات 
اجلي�س اللبناين يف اجلنوب العميد علي �شحرور، اآمر 
ف�شيلة درك �شيدا الرائد �شامي عثمان ،رئي�س غرفة 
التج���ارة وال�شناع���ة والزراع���ة يف �شي���دا واجلنوب 
حمم���د ح�شن �شالح والرئي����س ال�شابق للغرفة حممد 
الزعرتي ، رئي�س جمعية جتار �شيدا و�شواحيها علي 
ال�شريف ، نائب رئي�س بلدية �شيدا ابراهيم الب�شاط ، 
رئي�س جمعية اجلراحني اللبنانيني حكمت احل�شيني، 
رئي����س رابطة اأطب���اء �شيدا الدكتور نزي���ه نور الدين 
الب���زري ، رئي�س احتاد نقاب���ات العمال وامل�شتخدمني 
يف �شي���دا واجلن���وب عبد اللطيف الرتياق���ي ، رئي�س 
جمل����س ادارة م�شلح���ة ا�شتثم���ار مرفاأ �شي���دا وليد 
بعا�ش���ريي، رئي����س رابط���ة خماتري �شي���دا ابراهيم 
عنرت ، امني عام نقابة املعلمني يف لبنان وليد جرادي 
، رئي�ش���ة منطق���ة اجلن���وب الرتبوية �شمي���ة حنينة ، 
رئي�ش���ة دائ���رة تعاونية موظفي الدول���ة يف �شيدا لورا 
ال�شن ، رئي�س جمعية املقا�شد اخلريية ال�شالمية يف 
�شي���دا املهند�س هالل قرب�شلي ، وع���دد من اع�شاء 
لق���اء رج���ال الأعم���ال وال�شخ�شي���ات ال�شيداوي���ة ، 

ومن ا�شح���اب امل�شت�شفي���ات ، وروؤ�ش���اء وممثلو عدد 
م���ن اجلمعي���ات والهيئ���ات الأهلي���ة وال�شت�شفائي���ة 
والطبي���ة وروؤ�شاء بلدي���ات وخمات���ري املنطقة وح�شد 
من ال�شخ�شيات واملدعوين اىل جانب مدراء مدار�س 
ال�شبك���ة املدر�شية ورابطة اآل حم���ود يف لبنان وعائلة 

املحتفى به .
ا�شتهل احلفل بالن�شيد الوطني اللبناين قدم تالمذة 
م���ن ال�شبك���ة املدر�شي���ة م�شهدي���ة تعبريي���ة من وحي 
م�ش���رية املحتف���ى ب���ه على وقع ت���الوة ق�ش���م الطبيب 
ب�شوت���ه ، ث���م قدم���وا له باق���ة ورد مب�شارك���ة النائب 
احلريري ، ثم ج���رى عر�س فيلم توثيقي عن م�شرية 
املحتف���ى به . ثم كانت كلمة ال�شبكة املدر�شية ل�شيدا 

واجلوار القاها من�شق عام ال�شبكة نبيل بواب.

�حلريري
وحتدث���ت �شاحب���ة الدع���وة وراعي���ة احلف���ل النائب 
بهي���ة احلري���ري فقال���ت: �شك���رًا لل�ّشبك���ة املدر�شي���ة 
ل�شي���دا واجل���وار على ه���ذه املبادرة املمّي���زة .. التي 
اأعادتنا جميع���ًا .. واأعادت اأجياًل متع���ّددة من اأبناء 
�شي���دا واجل���وار .. اإىل مقاع���د الّدرا�ش���ة لنق���راأ يف 
داق���ة .. والأخّوة  كت���اب الّطموح .. والعل���وم .. وال�شّ
.. والوطني���ة احلّق���ة .. يف كت���اب �شي���دا .. الّتاري���خ 
املجيد والذي امتّد على ما يزيد على ن�شف قرن من 

احلريري وال�صبكة املدر�صية كّرما غ�صان حم�د الطبيب والإن�صان 
ملنا�صبة اختياره �صخ�صية العام الريادية

الرئي�ض �صعد احلريري: عطاءاته الطبية جت�صد 
قمة التعاطي الن�صاين احلقيقي بني الطبيب ومر�صاه
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لقاء يف جمدلي�ن تكرميا مل�صريته ال�طنية والن�صانية 
�صهادات يف املطران غزال من احلريري و�ص��صان وحداد ومرتي وفرج 

تكرمي���ا لذكرى  املطران الراحل �شليم غزال ووفاء 
مل�شريت���ه الوطني���ة والإن�شانية اأقام���ت النائب بهية 
احلري���ري يف جمدلي���ون لق���اء ا�شت���ذكار للمطران 
الراحل القي���ت خالله �شهادات يف املطران الراحل 
م���ن كل من مفت���ي �شي���دا واق�شيتها ال�شي���خ �شليم 
�شو�ش���ان وراع���ي اأبر�شية �شيدا ودي���ر القمر للروم 
الكاثولي���ك املط���ران ايلي ح���داد والوزي���ر ال�شابق 
طارق م���رتي والرئي�س الع���ام للرهبانية املخل�شية 
الأر�شمندريت ج���ان فرج والنائب احلريري وعائلة 
الراح���ل القاه���ا �شهره نزي���ه حجار، وت���اله غداء 

تكرميي اقامته احلريري باملنا�شبة .
تق���دم ح�ش���ور اللق���اء : الرئي����س ف���وؤاد ال�شني���ورة 
والن���واب " عب���د اللطي���ف الزين وحمم���د احلجار 
ونعم���ة طعم���ة" ، املط���ران اليا�س كف���وري ، املفتي 

ال�شيخ مدرار احلب���ال ، والنواب ال�شابقون " �شمري 
عازار ، ج���ورج جنم، وانطوان اخلوري" ، م�شت�شار 
الرئي����س �شعد احلري���ري الدكت���ور داوود ال�شايغ، 
حمافظ اجلنوب نقول بو�شاهر ، رئي�س بلدية �شيدا 
املهند�س حمم���د ال�شعودي، قائ���د منطقة اجلنوب 
القليمي���ة يف ق���وى الأم���ن الداخل���ي العمي���د ديب 
الطبيلي ، املدي���ر الإقليمي لأمن الدولة يف اجلنوب 
العميد يو�شف ح�شني ، من�شق عام تيار امل�شتقبل يف 
اجلنوب الدكتور نا�شر حم���ود ، امل�شوؤول التنظيمي 
للجماع���ة ال�شالمي���ة يف اجلنوب ح�ش���ن ابو زيد ، 
امني �ش���ر حركة فتح ومنظمة التحرير الفل�شطينية 
يف لبن���ان فتحي ابو الع���ردات ، القن�شل يف �شفارة 
فل�شطني حممود الأ�شدي ، قائد قوات الأمن الوطني 
الفل�شطين���ي يف لبن���ان العمي���د �شبح���ي ابو عرب ، 

ع�شو املجل�س الوطن���ي الفل�شطيني �شالح اليو�شف 
، م�شوؤول حركة اجلهاد ال�شالمي يف منطقة �شيدا 
�شكيب العينا ، م�شوؤول اجلبهة الدميقراطية لتحرير 
فل�شطني يف منطقة �شيدا خالد يون�س وممثلون عن 
عدد من القوى والف�شائل الفل�شطينية . كما ح�شر 
رئي�س غرفة التجارة وال�شناعة والزراعة يف �شيدا 
واجلنوب حمم���د ح�شن �شال���ح ، والرئي�س ال�شابق 
للغرف���ة حممد الزعرتي ورئي�س جمعية جتار �شيدا 
و�شواحيه���ا عل���ي ال�شري���ف، رئي����س جمعي���ة جتار 
جزين ط���وين رزق، ورئي�س حلق���ة التنمية واحلوار 
امي���ل ا�شكندر وعدد من روؤ�ش���اء الدوائر وامل�شالح 
الر�شمي���ة وم���ن روؤ�ش���اء بلدي���ات وخماترياملنطقة 
وممثل���ون عن هيئات قت�شادي���ة واجتماعية واهلية 

و�شحية من �شيدا ومنطقتها واجلنوب .

بط�لة لبنان للقتال والدفاع عن النف�ض

برعاية التعبئة الريا�شية يف اجلنوب/ املنطقة 
الثاني����ة ، وحت����ت اإ�ش����راف رئي�����س ف����رع لبنان 
وال�شرق الأو�شط اخلب����ري اأحمد �شاكر جابر ، 
اأقامت اللجنة الفنية العليا للقتال والدفاع عن 
النف�س يف لبنان واملنبثقة عن الحتاد اللبناين 

للكاراتيه:
بطولة لبنان للقتال والدفاع عن النف�س .

وذل����ك ابتداًء من ال�شاعة التا�شعة �شباحًا من 
ي����وم الأحد 29 / 01 / 2012 ، يف قاعة جممع 

�شيد ال�شهداء)ع( / حارة �شيدا .
وقد �شارك كل من الأندية التالية :

اله����دى � حارة �شي����دا /  الر�شوان � بنت جبيل 
/ اأبو الف�شل � ب����رج قالويه/ نادي ال�شك�شكية 
/ ن����ادي اللوبي����ة / نادي عرب�شالي����م / نادي 
حوم����ني الفوقا / الإ�شتب����اك – بريوت / نادي 
الأم����ري / ن����ادي الفن����ون القتالي����ة - بريوت/ 
الفيكت����وري � بريوت حيث بلغ ع����دد امل�شاركني  

133 لعب.
انتهت البطولة يف نف�س اليوم ال�شاعة اخلام�شة 
و الن�ش����ف م�شاًء ومت توزي����ع اجلوائز  بح�شور 

كل من :
ع�ش����و املكت����ب ال�شيا�شي حل����زب اهلل الدكتور 

احم����د املّلي وم�شوؤول قطاع �شي����دا ال�شيخ زيد 
�شاهر وم�شوؤول التعبئ����ة الريا�شية يف القطاع 
احل����اج �شم����ري نا�شر وح�ش����د م����ن الفعاليات 

وال�شخ�شيات يف املنطقة  .
وح�شر اأهايل الأبطال امل�شاركني.

و رئي�����س لعبة القت����ال والدفاع ع����ن النف�س يف 
لبنان اخلبري اأحمد �شاكر جابر.

وقد �شارك يف التحكيم :
الأ�شت����اذ واملدرب :  ح�شن ح�شن / علي زيدان 
/ �شلمان �شلم����ان / ر�شوان عبداهلل / حممد 

حجازي / علي احلاج ح�شن.
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الظ���روف الدقيقة من تاريخ هذا الوطن باأن تقوم 
مب�شئولياته���ا فتفر����س الأمن والأ�شتق���رار كامال 
ال���ذي هو غاية املواطنني �شون���ا لالأنف�س والأموال 

والأعرا�س يف هذه املدينة..
كم���ا اك���د املجتمع���ون عل���ى : الدع���وة اىل اقف���ال 
املحالت يف �شيدا من �شالة الظهر وحتى الت�شييع 
عن���د �ش���الة الع�ش���ر كم���ا مت ت�شكي���ل جلن���ة من 
املحام���ني » حممد �شهاب ، احمد ال�شباغ ، حممد 

علي اجلوهري« ملتابعة التحقيقات يف اجلرمية .
   ووج���ه املجتمع���ون ال�شكر اىل الأجه���زة المنية 
والع�شكرية والق�شائي���ة ل�شرعة القاء القب�س على 
اجل���اين  موؤكدين على الت�شدد مبالحقة املجرمني 
والعم���ل عل���ى اعتقاله���م ،كم���ا طال���ب املجتمعون 
اجلهات املعني���ة با�شاءة ال�شوارع لي���اًل وتزويدها 
بالكام���ريات .كما وجه املجتمعون ن���داء اىل وزير 
الداخلي���ة بتعزيز عنا�شر ق���وى الأمن الداخلي يف 
�شي���دا بالعديد للحفاظ على ام���ن املدينة  وتوجه 
املجتمع���ون اىل جمي���ع ال�شيداوي���ني واىل عائل���ة 
املغ���دور الناتوت بالتعزية �شائلني املوىل ان ي�شكنه 

ف�شيح جناته . 

�لرئي�س �ل�شني�ر
الرئي�س فوؤاد ال�شنيورة ويف كلمة له خالل الإجتماع 
قال: ن�شاأل اهلل ان يتغمد املرحوم ابو مازن الناتوت 
بوا�ش���ع رحمت���ه ، ون�ش���األ ل���كل اللبناني���ني ال�شرب 
والع���زاء وبالت���ايل اللتف���ات اي�شا اىل م���ا ينبغي 
عمل���ه ازاء ه���ذا احلدث اجلل���ل . ومن���ذ ال�شباح 
الباكر حاولت القيام بات�شالت لزمة مع املعنيني 
وبداي���ة مع الأجهزة الأمنية الت���ي وان فقدنا نحن 
عزيزا ل ن�شتطي���ع ان ن�شتعيده ، ولكن ل بد لنا ان 
نن���وه باجلهد الذي بذل منذ ارتكاب تلك اجلرمية 
حتى القاء القب�س على القاتل ، وهذا جهد م�شكور 

وهذا اجناز علينا ان نع���رتف به ون�شجع الأجهزة 
الأمنية على �شب���ط المور.  وهذا يبني انه عندما 
يك���ون هناك ني���ة ورغبة حقيقي���ة يف �شبط المن 
وما ي�شمى با�شرتجاع الهيبة للدولة واجهزتها لدى 

املواطنني فان ذلك ميكن ان يتحقق .
وا�شاف : المر الثاين جرى الت�شال مبدعي عام 
التمييز من اج���ل ان تبادر الأجهزة الق�شائية اىل 
اتخ���اذ ما ينبغي عليها ان تقوم ب���ه ، وهو قد بادر 
لالت�شال مبدعي عام منطقة �شيدا من اجل ذلك 
، كم���ا وانه ذك���ر يل انه �شي�ش���ار لحقا اىل جلب 
املجرم ومتثيل اجلرمية حت���ى ي�شار مبا�شرة اىل 
القي���ام مبا يل���زم بالته���ام ومن ثم ب���دء عمليات 
املحاكم���ة ب�شرعة ، ولكن �شمن م���ا تقره القوانني 
اللبنانية . ثم ات�شلت بدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
من اج���ل ان يبذل كل ما ميكن م���ن اجل ان ياأخذ 
العدل جمراه وب�شرع���ة، لأن هناك حاجة حقيقية 
ان ي�ش���ار اىل تطبي���ق اق�شى العقوب���ات بحق من 
ارتكب ه���ذه اجلرمية ، حتى يكون ذل���ك در�شًا له 
ولكل من تو�شل له نف�شه ارتكاب جرمية تهز الأمن 

يف لبنان ول �شيما اي�شا يف �شيدا .
وقال : ل �شك ان هذا م�شاب جلل وعلينا ان نتعاون 
جميعا من اجل تر�شيخ الأمن اكرث واكرث يف �شيدا 
ونحن جميعا ن�شك���و من هذا الت�شيب الذي متر به 
املدينة،  ونعرف اي�شا ال�شباب التي توؤدي اىل مثل 
هذا الت�شيب ، اكان ذلك من انت�شار ال�شالح او من 
هذا الرتاخي بالن�شبة لالمن او بالن�شبة لالو�شاع 
الت���ي تعاين منه���ا املدينة ، الو�ش���اع القت�شادية 
والجتماعي���ة ، كل ذل���ك يقت�ش���ي من���ا ت�شميم���ا 
ومطالبة لل�شلطات املعنية و�شغطا حتى ي�شار اىل 
حت�ش���ني الو�ش���اع المنية اكرث فاك���رث وجهدا من 
اج���ل ان ي�شار اىل مواقف حازمة ازاء اي جرمية 
ترتك���ب .. ل �ش���ك اننا منر يف م�ش���اب جلل وبامل 

فظيع ، ون�ش���األ اهلل تعاىل ان يتغمد الفقيد بوا�شع 
رحمته .

�أحمد �حلريري
م���ن جهته امني عام تيار امل�شتقب���ل يف لبنان احمد 
احلري���ري دعا اىل ان���زال عقوبة الإع���دام بالقاتل 
وان يتم تنفيذها يف املكان الذي ارتكب فيه جرميته 
.. وق���ال: بداية هذه اجلرمي���ة تتكرر يف كل لبنان ، 
من���ذ جرمية قتل الفتاة التي ذهبت اىل الدير،  اىل 
جرمية الك���ورة اىل عدد من اجلرائم وهذه اخرها 
، اعتقد يف الف���رتة املا�شية يف الت�شعينيات يف عهد 
الرئي����س ال�شهي���د رفيق احلريري اتخ���ذت قرارات 
بالع���دام جلرائم مثيلة بهذا املو�شوع ومت ردع هذا 
القات���ل ع���ن ان يقوم بهكذا ام���ور . واعتقد ان على 
احلكوم���ة ان تعود اىل مثل ه���ذه ال�شيا�شة مبو�شوع 
الإعدامات ويعلن اع���دام عدد من احلالت ومنهم 

حالة قاتل ابو مازن الناتوت . 
وا�ش���اف: باإ�شم���ي وبا�ش���م تي���ار امل�شتقب���ل اطالب 
ان يتم اع���دام القاتل يف نف�س امل���كان الذي ارتكب 
فيه���ا جرميته حت���ى يكون ع���ربة لالآخري���ن وحتى 
يتعل���م ان ارواح النا����س ل توؤخذ به���ذه الطريقة ول 
ميك���ن التفري���ط بها به���ذه ال�شهول���ة ، وخا�شة اذا 
كان���ت  لإن�ش���ان يعرف اجلميع يع���رف عنه اخالقه 
واجتماعيات���ه ، نفتقد ابو مازن يف البلد وخا�شة ان 
املنطقة طبعت به وكان يهتم بها دائما وان �شاء اهلل 
ناأتي بحق���ه ون�شتطيع �شريع���ا ان ينفذ احلكم بحق 

املعتدين . 
كما وكان���ت مداخالت لرئي�س جمعي���ة جتار �شيدا 
و�شواحيها علي ال�شريف ومن�شق عام تيار امل�شتقبل 
يف اجلن���وب والدكت���ور نا�شر حم���ود والدكتور عبد 
الرحمن البزري ا�شتنكرت اجلرمية الب�شعة ودعت 

اىل انزال اق�شى العقوبات باملجرم .. 

اأك���دت فاعليات مدين���ة �شي���دا ال�شيا�شية 
والروحي���ة والأهلية اأن الأم���ن والإ�شتقرار 
ي�شاوي���ان الرغي���ف، واإن الأم���ن م���ن اأهم 
مطالب احلياة كما امل���اء والهواء، وعندما 
تفقد مدينة اأمنها، ويتالعب بها املجرمون، 
اإمنا يو�شل هذا اإىل اخلراب واإىل ال�شياع، 
مطالب���ني الدول���ة اللبنانية ب���كل اأجهزتها 
الأمنية واألق�شائية ب���اأن تقوم مب�شئولياتها 
بفر�س الأم���ن والأ�شتقرار كامال يف مدينة 
�شيدا �شونا لالأنف�س والأموال والأعرا�س ، 
ومعتربين اأن اجلرمية النكراء التي ارتكبت 
بقت���ل املواطن ال�شيداوي حمم���د الناتوت 
ج���اءت تتويج���ا ل�شل�شل���ة م���ن الإرتب���اكات 

الأمني���ة وال�شرقات التي عان���ت منها مدينة �شيدا 
موؤخرا.

ج���اء ذلك خ���الل الجتم���اع الط���ارىء لفاعليات 
�شيدا ال���ذي انعقد ب�شورة طارئ���ة يف دار الفتاء 
يف املدينة بدعوة من مفتي �شيدا واق�شيتها ال�شيخ 
�شليم �شو�شان لتدار�س الو�شع الأمني يف �شيدا يف 
اعقاب جرمية القتل التي ادوت بحياة ابن املدينة 
ال�ش���رييف حمم���د النات���وت . وق���رر ااملجتمع���ون 
ت�شكي���ل جلنة من عدد من حمام���ي �شيدا  ملتابعة 
هذه الق�شي���ة، متوجهني بال�شك���ر والتقدير للقوى 
الأمني���ة والع�شكري���ة عل���ى اجلهود الت���ي مت بذلها 
وزي���ر  ، مطالب���ني  باجل���اين  الإم�ش���اك  و�شرع���ة 

الداخلية بتعزيز عديد القوى الأمنية يف املدينة .
�ش���ارك يف الجتم���اع : الرئي����س ف���وؤاد ال�شني���ورة 
، ممث���ل النائ���ب بهية احلري���ري �شقيقه���ا ال�شيد 
�شفي���ق احلريري، مفت���ي �شيدا اجلعف���ري ال�شيخ 
حمم���د ع�ش���ريان ، ممثل املط���ران اليا����س ن�شار 
املون�شني���ور اليا����س ا�شم���ر، ممث���ل املط���ران ايلي 
حداد الأب جهاد فرن�شي�س ، ممثل املطران اليا�س 

كف���وري الأر�شمندري���ت يعقوب خلي���ل ، اأمني عام 
تي���ار امل�شتقبل يف لبنان اأحمد احلريري ، حمافظ 
اجلنوب نقول بو�شاه���ر، النائب العام ال�شتئنايف 
يف اجلن���وب القا�شي �شميح احل���اج ، قائد منطقة 
اجلنوب القليمية لقوى المن الداخلي العميد ديب 
طبيل���ي ، رئي�س فرع خمابرات اجلي�س يف اجلنوب 
العمي���د عل���ي �شح���رور ، رئي�س مكت���ب  خمابرات 
اجلي����س يف �شي���دا العقيد مم���دوح �شعب ، ممثل 
رئي�س بلدي���ة �شيدا نائبه ابراهيم الب�شاط ،رئي�س 
غرف���ة التج���ارة وال�شناع���ة والزراع���ة يف �شي���دا 
واجلن���وب حمم���د ح�شن �شال���ح ،  رئي����س جمعية 
جتار �شيدا و�شواحيها علي ال�شريف ، من�شق عام 
تي���ار امل�شتقبل يف اجلنوب الدكت���ور نا�شر حمود ، 
امل�شوؤول ال�شيا�شي للجماعة ال�شالمية يف اجلنوب 
الدكت���ور ب�ش���ام حم���ود ، الدكت���ور عب���د الرحمن 
البزري وعلماء دين وروؤ�ش���اء ومثلو هيئات املدينة 
والتجاري���ة  القت�شادي���ة  وهيئاته���ا  وقطاعاته���ا 
والجتماعي���ة  والأهلي���ة  والرتبوي���ة  واحلقوقي���ة 

وخماتري املدينة  واع�شاء املجل�س البلدي .

وكان���ت مداخالت لعدد م���ن امل�شاركني يف 
الجتم���اع اجمعت على ا�شتن���كار اجلرمية 
وعل���ى مطالبة الق���وى األأمني���ة والع�شكرية 
والق�شائي���ة اتخ���اذ كافة التداب���ري الأمنية 
يف  وال�شتق���رار  الأم���ن  بفر����س  الكفيل���ة 
املدينة وتوفري الأمن والأمان للمواطنني . 

�ملقرر�ت
وتال املفتي �شو�شان بي���ان با�شم املجتمعني 
دعا فيه اىل القفال العام يف املدينة  خالل 
فرتة ت�شييع املغدور حدادا وا�شتنكارا لهذه 

اجلرمية النكراء .. 
وتال املفتي �شو�ش���ان بيانا باإ�شم املجتمعني 
جاء فيه : اإن هول اجلرمي���ة النكراء التي ارتكبت 
بقتل املواطن ال�شي���داوي املرحوم حممد الناتوت 
ج���اءت تتويج���ا ل�شل�شلة م���ن الإرتب���اكات الأمنية 
وال�شرقات التي عان���ت منها مدينة �شيدا موؤخرا.
لقد اأتت هذه اجلرمية يف ظروف يتوق فيها املواطن 
اإىل الأم���ن والأ�شتق���رار ويكفيه فيه م���ا يعانيه من 
�شعوب���ات احلياة.فالأم���ن والإ�شتق���رار يف احلياة 
الأن�شاني���ة ي�شاوي الرغي���ف.ول ميكن لأي مواطن 
اأن يعي�س يف ظل �شرقات واإ�شطرابات وجرمية... 
م���ن هنا يتوج���ه املجتمع���ون اإىل الدول���ة اللبنانية 
بكل اأجهزتها الأمني���ة واألق�شائية باأن ت�شرب بيد 
م���ن حديد على اأي���دي املجرمني وتن���زل بهم اأ�شد 
العقوبات ليكونوا عربة لأمثالهم، وي�شتتب الأمن يف 
هذه املدينة الطاه���رة حتقيقا لقوله تعاىل: »ولكم 
يف الق�شا�س حياة يا اأويل الألباب«.  اإن الأمن من 
اأهم مطالب احلي���اة ، فهو كاملاء والهواء. وعندما 
تفقد مدينة اأمنها، ويتالع���ب بها املجرمون، اإمنا 
يو�شل هذا اإىل اخل���راب واإىل ال�شياع. نحن نوؤكد 
ونهيب ب���كل الأجهزة الأمنية والق�شائية، ويف هذه 

اجتماع طارىء لفاعلياتها بدع�ة من مفتيها 
تدار�ض ال��صع الأمني بعد جرمية قتل النات�ت

�صيدا ترف�ض اجلرمية وتطالب بحقها يف الأمن والأمان وباإعدام قاتل ابنها
املفيت سوسان: عندما تفقد مدينة أمنها ويتالعب بها اجملرمون تصل إىل اخلراب والضياع

السنيورة: اجلرمية هي نتيجة للتسيب والرتاخي األمين واملطلوب عدم التهاون مع اجملرمني
امحد احلريري: نطالب بإعدام القاتل يف نفس املكان الذي ارتكب فيه جرميته ليكون عربة لغريه
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اأق���ام ال�ّشفري العماين "حممد بن خليل اجلزمي " 
وعقيلت���ه واأركان ال�ّشفارة، حفل اإ�شتقبال مبنا�شبة 

" لبالده. ال�41  الوطني  " العيد 
بح�ش���ور ممّث���ل الّروؤ�ش���اء الّثالث " مع���ايل وزير 
اخلارجي���ة اّللبن���اين عدنان من�ش���ور " اإىل جانب 
ح�شد كبري م���ن ال�ّشادة الّنواب وال���وزراء وال�ّشلك 
الع�شك���ري  وال�ّشل���ك  والقن�شل���ي  الّديبلوما�ش���ي 
و�شخ�شّي���ات  اإجتماعّي���ة  ووج���وه  والق�شائ���ي، 
اإقت�شادّي���ة و�شيا�شّي���ة مالّي���ة وفنّي���ة ،واأبن���اء من 

اجلالية العمانّية املقيمني يف لبنان .

مجتمعمجتمع العيد الوطني الـ41 
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مجتمعمجتمع العيد الوطني القطري - في فندق فني�سيا اأنتركونينتال - بيروت

اأقام ال�شفري القط���ري "�شعد بن علي املهندي"يف 
لبنان حفل اإ�شتقبال بفندق- فني�شيا بريوت،

موؤ�ش����س  لت���ويّل  الوطن���ي"،  الي���وم  "مبنا�شب���ة 
الّدولة:"ال�شي���خ جا�شم بن حمّمد بن ثاين"احلكم 
يف الب���الد و ح�شره���ا ممث���اًل الروؤ�ش���اء الث���الث 
�شم���ري مقبل"اإىل جانب  رئي�س احلكومة  "نائ���ب 
ح�ش���د كب���ري م���ن وزراء و ن���ّواب ودبلوما�شي���ون، 
و�شخ�شّي���ات يف ال�شيا�ش���ة و الأم���ن و الق�ش���اء و 
الإعالم ووجوه اإجتماعّي���ة و مالّية و فنّية.و األقيت 

الكلمات من وحي املنا�شبة.
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أفراحأفراح اأفراح اآل ال�سوحاني - واآل بن اأر�سيد في مطعم الج�سر - الدامور

اأحتفـــل ال�صـــاب املهند�ـــض ي��صف بـــن اأر�صيد بزفافـــه على الأن�صـــة اجلميلة 
ن�صريـــن جمـــال ال�ص�حـــاين - بحفـــل حا�صـــد ح�صـــره �صخ�صيـــات �صيا�صيـــة 

وق�صائية يف ج� من البهجة والفرحة.
ألف مبروك
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اأحتفل ال�شيد تامر ا�شرف عماره مدير بالبنك الدوىل بزفافه على الآن�شة اجلميلة ناتا�شا لطفي �شعد امل�شري كرمية الدكتور لطفي �شعد يف حفل حا�شد جمع 
ال�شخ�شيات والأحبة والأهل والأقارب يف القاهرة.

اأفراح اآل عماره و�سعد فى فندق كونكورد ال�سالم انترنا�سيونال بالقاهرة

أفراح

ألف مبروك

كـــافيـــه القلعـــة

• كابت�شين�
• �ك�شربي�ش�

• ن�شكافيه

• قه�ة
• �شاي

• نرجيلة

�شيد� - ك�رني�س �لبحر  /  باإد�رة: يحيى ن�شب )�أب� �شعد(
03/093858
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أبراج

احلمل
21 اآذار - 20 ني�سان

امليزان: 
23 اأيلول - 23 ت1: 

الثور 
21 ني�سان - 20 اأيار

العقرب:
24 ت1 - 21 ت2:  

اجلوزاء
 21 اأيار - 20 حزيران

القو�س:
 22 ت2 - 20 ك1:

ال�سرطان:
21 حزيران - 22 متوز:

اجلدي:
21 ك1 - 19 ك2: 

اال�سد: 
23 متوز - 22 اآب:

الدلو: 
20 ك2 - 18 �سباط:

العذراء:
23 اآب - 22 اأيلول: 

احلوت:
19 �سباط - 20 اآذار:

ق�يـــة،  طاقـــة  ذو  للمغامـــرة،  حمـــب 
متميـــز، �صجـــاع، متحم�ـــض، لديـــه ثقة 
بنف�صـــه، ديناميكـــي و �صريـــع البديهة. 
اأنـــاين، �صريـــع الغ�صـــب، مته�ر، عدمي 
ال�صـــرب اأحمـــق ومـــن طبعـــه الطي�ـــض. 

يجد اأ�صحاب برج احلمل اأنف�صهم...

�صبـــ�ر، ميكـــن العتمـــاد عليـــه، ذو قلب 
الإ�صـــرار  طبعـــه  مـــن  حمـــب،  دافـــئ، 
والت�صميـــم، هادئ ويحـــب الطماأنينة. 
غيـــ�ر، حمـــب للتمـــك، كثـــري الرف�ض 
علـــى  منطـــ�ي  مـــرن،  غـــري  لالأمـــ�ر، 
الذات، طماع وج�صع. يحب م�اليد...

قـــادر علـــى التكيـــف، متعـــدد امل�اهـــب، 
اجتماعـــي، ذكي، متقد الذهن، ف�صيح، 
لديـــه روح ال�صباب واحلي�يـــة. ع�صبي 
املزاج، مت�تر، �صطحي، غري ثابت على 
حالـــة، ماكـــر ف�صـــ�يل. لـــدى م�اليـــد 

برج اجل�زاء ف�ص�ل وكذلك...

عاطفي، حمب، �صاحب حد�ض وبديهة، 
وذو  عنيـــف  وا�صـــع،  خيـــال  �صاحـــب 
انتقادات لذعة، حذر، يدافع عن نف�صه 
ومتعاطـــف مـــع الغـــري قابـــل للتغيـــري، 
مزاجي، عاطفي ب�صـــكل مفرط، �صريع 

الغ�صب، مت�صبث بالأ�صياء وغري...

حما�صـــي،  مبـــدع،  القلـــب،  دافـــئ  كـــرمي، 
وا�صـــع العقـــل، ويف وحمب يحـــب املفاخرة 
ب�صـــ�ؤون  يتدخـــل  مت�صلـــط،  والغطر�صـــة، 
الغـــري، مت�صـــدد وغـــري �صبـــ�ر غالبـــاً مـــا 
وقدراتـــه  الأ�صـــد  بـــرج  �صحـــر  ي�صمـــن 

الفطرية بقاءه يف منت�صف...

مت�ا�صـــع، خجـــ�ل، دقيـــق، ميكـــن العتماد 
عليـــه، عملـــي، جمتهـــد، ذكـــي ومييـــل اإىل 
التحليـــل. �صريـــع النزعـــاج، كثـــري القلق، 
كثري النتقاد، قا�صي، ي�صعى نح� الكمالية 
وحمافظ. انطالقاً من التجاوب الغريزي 

لحتياجات الآخرين وامل�ج�د...

�صاحــــر،  رومان�صــــي،  مــــ�ؤدب،  دبل�ما�صــــي، 
�صهــــل النقياد، اجتماعــــي، �صاحب مبادئ 
وم�صــــامل. مــــرتدد، قابــــل للتغــــري، �صــــاذج، 
نف�صــــه.  علــــى  منطــــ�ي  ب�صرعــــة،  يتاأثــــر 
بــــرج امليــــزان ه� الــــربج الــــذي يبحث عن 
ال�صتقرار، الن�صجام والعدالة. يبذل...

�صاحـــب عزمية واإ�صـــرار، ق�ي، عاطفي، 
ذو حد�ض، ذو طاقة وق�ة كبريتني، مثري 
و�صخ�صيته جذابة. غي�ر، كثري الرف�ض، 
حمـــب  لل�صيطـــرة،  ميالـــة  ت�صرفاتـــه 
للتملـــك، كت�م لالأ�صرار وعنيد. احلد�ض 

والف�ص�ل الكبريان لدى العقرب...

متفائـــل، حمب للحريـــة، مرح، له روح 
مرحـــة جميلة، �صـــادق، م�صتقيم، ذكي 
ب�صـــ�رة  متفائـــل  فل�صفـــة.  و�صاحـــب 
عميـــاء، مهمل، غري م�ص�ؤول، �صطحي، 
غـــري لبق، قلق. بالرغم من اأن الق��ض 

ه� الذي يتنقل...

مت�صائم، متعلق بالأقدار، بائ�ض، حاقد، 
متم�صـــك بالتقاليـــد اأكـــرث مـــن الالزم 
وجامـــد. م�اليـــد بـــرج اجلـــدي اأنا�ـــض 
�صعيـــد  علـــى  جمتهـــدون  طم�حـــ�ن، 
العمـــل ول تغيب اأهدافهم عن عينيهم 

اأبداً بالرغم من اأن الأ�صل�ب...

اإن�صـــاين، �صـــادق، ويف و�صاحـــب  ودود، 
ولء، مبدئـــي، مبتكـــر، م�صتقل وذكي. 
عنيـــد، يقـــف �صـــد الأمـــ�ر، م�صاك�ـــض، 
غـــري مت�قع الت�صرفـــات، غري عاطفي 
ولـــه ا�صتقالليتـــه. يعمـــل م�اليـــد برج 

الدل� على اأن يك�ن�ا مقتحمني...

عاطفـــي،  ح�صا�ـــض،  خيـــال،  �صاحـــب 
لطيـــف، غري اأنـــاين، ل تهمـــه املاديات، 
�صاحـــب حد�ض وبديهـــة ويتعاطف مع 
الآخرين. مثايل و يتهرب من ال�اقع، 
كت�م لالأ�صرار وغام�ض، اإرادته �صعيفة 

و�صهل النقياد. م�اليد احل�ت...
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