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٭�...صيدا املدينة ...مدينة الن�ضال ...والعطاء ...والوفاء ...عا�صمة املقاومة والتحرير.
ذكرى حترير �صيدا � 16شباط ،وذكرى ال�شهداء الأبرار.
٭�...إنها �صيدا املدينة عا�صمة املقاومة والتحرير ،واحل�صن املقاوم الأول املنيع املتقدّم من ح�صون
املقاومة الوطنية ...والإ�سالمية  -من �صيدا اىل كل لبنان.
٭�...إنه���ا �صي���دا" -املدين���ة" عا�صم���ة املقاوم���ة ،والتحري���ر ،عا�صم���ة احلب...والعط���اء .عا�صم���ة
الن�ضال...والكفاح...والوفاء ،بقوة و�شجاعة نا�سها...و�أهلها...وقادتها...و�أ�شرف رموزها الن�ضالية
الوطنية حتى ال�شهادة يف �سبيل الوطن.
٭ ت�ستوقفك الذكرى ...واملنا�سبة.
ذك���رى حتري���ر �صي���دا من الع���دو الإ�سرائيل���ي ،وذكرى �إ�ست�شه���اد ال�شه���داء الأبرار دفاع���اً عن �صيدا
املدينة ،والوطن.
...واملنا�سبة...منا�سب���ة الب�سم���ة والفرح���ة العامرةبتحري���ر �صي���دا املدين���ة -عا�صم���ة املقاوم���ة
الوطنية...والإ�سالمي���ة ،خزان العطاء...والن�ضال .وال�شباب واملقاومني...وال�شهداء الأبرار ،الذين
نذروا �أنف�سهم دفاعاً عن مدينتهم بنا�سها ...و�أهلها ،وقادتها �ضد العدو الإ�سرائيلي بدءاً من �صيدا
و�ص ً
وال اىل عمق اجلنوب ،ومن �صيدا اىل كل لبنان.
٭ ل�صيدا املدينة املقاومة� ،صاحبة العزة والكرامة ،عنوان واحد موحد �إ�سمه املقاومة.
حتت لواء احلركة الوطنية اللبنانية ..والإ�سالمية ،يف �سبيل ن�صرة احلق والدين والوطن ،ون�صرة
الق�ضي���ة املركزي���ة ،ق�ضي���ة الأم���ة العربي���ة والإ�سالميةالق�ضي���ة "الأم" فل�سط�ي�ن املحتل���ة املقد�س���ة
ومقد�ساتها.
ف�صي���دا "املدين���ة" ه���ي منبت الرج���ال الأح���رار وال�شهداء الأب���رار واملقاومني ..،وهي �صي���دا املدينة
نف�سها التي قدمت خرية رجاالتها الكبار العظماء يف �سبيل الوطن.
ً
٭ ...ب���دءاً م���ن ال�شهي���د الأول ،رج���ل الإ�ستقالل الرئي�س ريا����ض ال�صلح ،م���رورا ...بال�شهيد الثاين
الكبري املنا�ضل معروف �سعد ،وكان �آخرهم...ال�شهيد الثالث الكبري الرئي�س رفيق احلريري ،الذين
رووا بدمائهم الزكية الطاهرة �أر�ض الوطن الغايل لبنان.
ليحي���ا �أبن���ا�ؤه بع��� ّز ٍة وكرام ٍة �إىل جان���ب قافلة كبرية من ال�شه���داء املقاومني واملنت�سب�ي�ن واملن�ضوين
حتت رايات حزبية وطنية و�إ�سالمية دفاعاً عن �صيدا ،ولبنان.
٭ ...وباملنا�سبة اخلليلة  -ذكرى ال�شهادة ..والتحرير..
يج���ب �أن ال نن�س���ى دور اجلي����ش اللبن���اين اله���ام وت�ضحيات���ه يف كاف���ة املراح���ل ،وامليادي���ن ،واملواق���ع
واجلبهات ،واحل�صون املقاومة املتقدمة ملواجهة �إعتداءات العدو الإ�سرائيلي ،دفاعاً عن الوطن.
قاوم بعزم وكرامة وجدارة وثقة وقدّم قافلة كبرية من ال�شهداء الأبرار يف �سائر اجلبهات الداخلية
ملكافحة الإرهاب واخلارجية �ضد العدو الإ�سرائيلي.
٭�...إن���ه اجلي����ش اللبن���اين كان ..وم���ا زال ..و�سيبق���ى العام���ود الفق���ري الداعم لل�شرعي���ة اللبنانية
بالت�ضحية والعطاء والوفاء والفداء يف �سبيل الوطن.
٭ والداعم الأول ..والأخري للمقاومة يف كافة مراحلها ومواجهاتها الع�صيبة وت�ضحياتها البا�سلة التي
جتلت بالإنت�صار وب�أ�سمى و�أبهى حللها يف مواجهة العدو الإ�سرائيلي يف مراحل عديدة و�أبرزها كان يف
حرب متوز  2006يوم الهزمية لإ�سرائيل ..ويوم الإنت�صار للجي�ش اللبناين وال�شعب واملقاومة.
٭ ...كان���ت �صي���دا "املدينة" ..وما زال���ت ..و�ستبقى عا�صمة املقاومة ورمز عن���وان العنفوان القومي
العرب���ي والإ�سالم���ي ...ورم���ز العط���اء والت�ضحي���ة والن�ض���ال والوف���اء امل�ستم���ر وعن���وان الإنت�ص���ار
واملواجهة الدائمة والتحدي عرب التاريخ بدءاً بغزوات الفرجن باحلقبة املا�ضية ،و�ص ً
وال اىل غزوات
العدو الإ�سرائيلي امل�ستجد يف الع�صر احلديث.
٭ �ستبقى �صيدا عا�صمة املقاومة ..وال�شرف ..والت�ضحية ..والوفاء ..والعطاء ..واحلب لكل النا�س
والوفاء �أي�ضاً لل�شهداء الأبرار"رحم اهلل �سبحانه وتعاىل" �شهدائنا الأبرار..

غالب بعا�صريي
3

�صيدا

الغالف

الغالف

القدّا�س الإحتفايل بعيد مار مارون يف كاتدرائ ّية جرج�س يف و�سط  -بريوت

بد من حفظ التعاون
البطريرك الراعي�:أ ّنه ال ّ
والم�ساواة والتوازن بين جميع الطوائف اللّبنان ّية

توجه بالقول �إلى رئي�س الجمهور ّية:
الراعي ّ
ّ
"كل �إ�ساءة �إلى �شخ�صك هي �إ�ساءة لكل اللّبنانيين"

السيدة وفاء ،ورئيسا مجلسي ّ
ّ
الجمهورية العماد ميشال سليمان وعقيلته ّ
النواب نبيه ّبري والوزراء نجيب ميقاتي
فخامة رئيس

تر�أ� ��س البطري ��رك امل ��اروين "مار ب�ش ��ارة بطر�س
ال ّراعي"القدّا� ��س الإحتف ��ايل بعيد م ��ار مارون يف
كاتدرائ ّية مار جرج�س و�سط بريوت.
مبعاونة رئي�س �أ�ساقفة بريوت املطران بول�س مطر،و
النائ ��ب البطريركي العام املط ��ران بول�س �ص ّياح و
راعي �أبر�ش ّية جبيل املارون ّية املطران مي�شال عون،
والنائب البطريركي الع ��ام ال�سابق املطران روالن
�أبو جودة و لفيف من الكهنة.
ح�ض ��ر القدّا�س ،فخامة رئي�س اجلمهور ّية "العماد
مي�شال �سليم ��ان و عقيلته ال�س ّيدة و فاء" ،و"رئي�سا
جمل�س ��ي الن� � ّواب نبي ��ه ب� � ّري و ال ��وزراء جني ��ب
ميقات ��ي"�" ،أمني جم ّيل و عقيلت ��ه ال�س ّيدة جوي�س"
وعقيالت ر�ؤ�س ��اء اجلمهور ّي ��ة ال�سابقني "�صوالجن
اجلم ّي ��ل" ،و"نايل ��ة مع ّو�ض" ،و "من ��ى الهراوي"،
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و الر�ؤ�س ��اء "ح�س�ي�ن احل�سيني"و"مي�شال عون" ،و
"ف�ؤاد ال�سنيورة" ووزراء و ن ّواب ،و ممثلو ر�ؤ�ساء
الطوائف و ح�شد كبري هام من ال�شخ�ص ّيات.
و يف عظت ��ه �أ ّكد الراعي�:أن يكون نهج ح ّبة احلنطة
نه ��ج كل واحد،و نهج م�ؤ�س�س ��ات الدولة و �إدارتها ،
لينم ��و لبنان �سيا�س ّي ًا،و �إقت�صادي� � ًا ...و �إجتماعي ًا،
وثقاف ّي ًا.
اّ
وال جم ��ال لذل ��ك �إل باجلم ��ع بني موجب ��ات العمل
ال�سيا�س ��ي و الإداري و املبادئ الأخالق ّية  ،و �إلتزام
تعزيز حقوق الإن�سان على امل�ستويات الإقت�صاد ّية و
الإجتماع ّية و املعي�ش ّية ،و �أنّ ال�شهداء الذين �سقطوا
يف �سبيل الوطن منذ الإ�ستقالل كانوا ح ّبات حنطة
ماتت و بف�ضلهم ثبت لبنان و منا وكرب.
ور�أى �أنّ جمد لبن ��ان يتح ّقق بوحدة �شعبه و ر�سالة

عي�شه الواح ��د و حوار احلياة بني خمتلف الأديان،
�أ ّم ��ا البطريرك ّي ��ة فبقي ��ت ع�ب�ر مراح ��ل التاري ��خ
ملتزمة.
�أمانتني:عقيدة الإمي ��ان و الكيان ال ّلبناين و بف�ضل
ما لها م ��ن روابط مع الكر�س ��ي الر�سويل و الغرب
و جت� � ّذر يف ال�ش ��رق �شكل املوارن ��ة كما غريهم من
الطوائف ال ّلبنان ّية،
قيم ��ة م�ضافة متم ّي ��زة بالإنفتاح عل ��ى ال�شرق – و
الغ ��رب ولفت البطريرك ال ّراعي � :إىل �أنّ الغر�شاد
الر�س ��ويل ،يذ ّكرن ��ا �أنّ النهو� ��ض بلبن ��ان مه ّم ��ة
م�شرتك ��ة ،و �أنّ اجلماع ��ات املتن ّوعة من م�سيحيني
– و م�سلمني على �إختالف طوائفهم ت�ؤ ّلف ن�سيجه
الإجتماع ��ي الوطني  ،و هي ث ��روة و فرادة ،و ال بد
من حفظ التعاون بامل�ساواة و التوازن.
5
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طلبت دولة عظمى �أجنبية من العرب الذين كانوا يعملون
1
حل�ساب هذه الدولة (العظمى) �أيام االنتداب على فل�سطني
والأردن ويحمل���ون هوية خا�صة� ،إب���راز �أوراقهم التي تثبت
 5علم���ت م�صادرن���ا اخلا�ص���ة ...ملاذا؟ رف�ضت �سي���دة تتعاطى
ذلك �إىل ال�سفارة (للدولة املذكورة) ملنحهم اجلن�سية.
ال�ش����أن الع���ام مبادرة مرجع كبري لنق���ل زوجة �شقيقها �إىل
 2معظ���م حمط���ات الإع�ل�ام املرئ���ي يف لبن���ان مل يع���د عل���ى
جناح خا�ص يف م�ست�شفى �أف�ضل من امل�ست�شفى الذي تعالج
(مفك���رة) براجمه���ا الإعالني���ة االنتخابي���ة� ،أي مت�س���ع
فيه ،من �أجل زيادة االعتناء بها وب�صحتها.
ال�ستقب���ال املزي���د م���ن املر�شح�ي�ن؟ �إذاً من ه���ي ال�شخ�صية
املرج���ع ال���ذي اطم����أن على �صح���ة ال�سي���دة الت���ي تعالج يف
ال�سيا�سي���ة املرموق���ة التي حتاول ال�ضغط �س���راً على دائرة
امل�ست�شف���ى ع�ب�ر ات�ص���االت �سري���ة وموفدي���ن نقل���وا �إلي���ه
العالق���ات العام���ة ملحط���ة (تلفزيوني���ة) لغر����ض عر����ض
تباعاً تطور و�ضعها ال�صحي ،مل يي�أ�س من رف�ض مبادرته
خا�ص يتعلق مبر�شح جديد يف �آخر �أ�سبوع قبل بدء املعركة
وي�ستم���ر يف العم���ل على �إقن���اع ال�سيدة الراف�ض���ة ب�أن املهم
االنتخابية ،لقاء مبلغ طائل من املال.
�أو ًال ..و�أخرياً هو �صحة زوجة �شقيقها وتقدمي كل ما يلزم
لعالجها وت�أمني �شفائها.
 3م���ن ه���و؟ املهند�س ال�صي���داوي الذي تلقّى ات�ص���ا ًال هاتفياً
بع���د منت�ص���ف اللي���ل ،م���ن �شخ�صي���ة مرموق���ة ومعروف���ة  6زعي���م ونياب���ي كب�ي�ر كان���ت ل���ه يف الآون���ة الأخ�ي�رة مواقف
تدع���وه فيه���ا بقبول دعوة ع�شاء جتمعه م���ع ثالثة �أقطاب
�صارخ���ة يف معار�ضته���ا طلب موعداً يف �أح���د املراجع �إال �أن
ً
كب���ار م���ن �أ�صحاب امل���ال واالقت�ص���اد يف ا�سرتاح���ة �سياحية
الأخري مل يعط جوابا رغم تكرار الطلب.
جميل���ة (و�س���ط جوني���ة) للت���داول والتباحث ب�أم���ر يتعلق
 7هم�س���ات �سيا�سي���ة :جهة �سيا�سي���ة ذكرت �أنه���ا مل تتلق بعد
بت�أ�سي�س م�شروع �سياحي كبري يف مدينة� -صيدا.
�ضمان���ات قاطع���ة ب�ش����أن تخ�صي����ص مقع���د نياب���ي لأح���د
 4م���ن هو؟ ال�شاب ال�صي���داوي املعروف الذي ا�ست�ضاف رجل
مر�شحيه���ا ع���ن دائ���رة ر�أ����س ب�ي�روت -زق���اق الب�ل�اط -يف
�أعمال عربي هام ومعروف يف منزله الكائن يف بلدة مُط ّلة
ب�ي�روت �ضم���ن التحالف���ات الك�ب�رى التي يج���ري تركيبها
حالياً.
وم�شرف���ة عل���ى مدينة �صي���دا ،للتباحث والت���داول يف عدة
م�شاري���ع مطروح���ة ،و�أه���م ما فيه���ا م�شروع ن���ادي �سياحي
كبري ال مثيل له يف اجلنوب.
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يفتق���د لبن���ان يف ه���ذه الظ���روف الدقيق���ة
وال�صعب���ة رفي���ق احلري���ري رج���ل احل���وار
والوح���دة ،ورج���ل احلا�ض���ر وامل�ستقب���ل،
ورجل املحبة الذي لعب دوراً بارزاً يف �إعادة
ّ
مل �شمل اللبنانيني الذين فرقتهم احلرب
الأهلية على مدى �أكرث من عقدين.
حب���ذا لو كان رفي���ق احلريري بينن���ا اليوم
يزرع التفا�ؤل يف القلوب ،وتغ ّلب لغة اجلمع
عل���ى االنق�سام والت�شرذم ..فه���و الذي كان
يخ���رج يف الأزم���ات �إىل هنا وهن���اك وا�ص ً
ال
كل م���ا انقط���ع ،متعالي���اً عل���ى الأناني���ة،
وت���اركاً املج���ال مفتوح���اً دائم���اً للحل���ول
والتفاهمات.
�إنه رجل احللول يف �أ�صعب الأزمات� ،صاحب
م�ش���روع وطن���ي يت�سع ل���كل اللبنانيني بكل
فئاتهم وطوائفهم ومذاهبهم .لذلك ف�إننا
يف ذك���رى جرمي���ة اغتيال���ه جن���د �أنف�سن���ا
ن�ستذك���ر ه���ذا الرج���ل ال���ذي كان بحج���م
الوطن والآمال.
�إن م���ا يح ّز يف نفو�سنا جميعاً هو هذا املناخ
االنق�سام���ي الب�ش���ع ال���ذي ي�ض���رب لبن���ان
واللبنانيني اليوم ،وهذا اخلطاب التعبوي
ال���ذي يجتاح كل الأط���راف فيعزز متاري�س
الت�شنج واحلقد ب���د ًال من �أن يب�سط بينهم
روح التعاون والإلفة.
ل���و كان الرئي����س ال�شهي���د بينن���ا ل���كان �أول
املبادري���ن �إىل التالق���ي وحت�ص�ي�ن ال���ذات
اللبناني���ة ،وكان �أول الداع�ي�ن �إىل نب���ذ
اخلط���اب التع�صب���ي املتط���رف وتعميم لغة
احل���وار واملحبة والت�سامح ب�ي�ن اللبنانيني
ملواجه���ة رياح احلق���د اخلارجي���ة ،ولتعزيز
موقف لبنان ومناعته يف وجه ما يجري يف

املنطقة من تطورات و�أحداث.
رج�ل�ا �سيا�سي���اً
ً
مل يك���ن رفي���ق احلري���ري
�أو رئي����س حكوم���ة لبن���ان فح�س���ب ،ب���ل كان
منوذج���اً للقي���ادي الوطني ال���ذي عرب من
رح���اب حي���اة رج���ال الأعم���ال �إىل امل�س���رح
ال�سيا�س���ي ب�سال�س���ة مدعوم���ة بتفوي����ض
�شعبي كبري ق ّل نظريه.
�أط��� ّل الرئي����س احلري���ري على ه���ذا امل�سرح
ال�سيا�س���ي ع���ام  1983ح�ي�ن ب���رز ا�سم���ه
كمبع���وث �شخ�ص���ي للعاه���ل ال�سع���ودي
الراحل امللك فه���د بن عبد العزيز م�شاركاً
يف �أعم���ال م�ؤمتر جينيف ثم م�ؤمتر لوزان
يف �سوي�س���را الج�ت�راح ح��� ّل ينه���ي احل���رب
اللبناني���ة ويبل���ور ال�صيغ���ة ال�سيا�سي���ة
التوافقية بني اللبنانيني.
ورغ���م ف�ش���ل امل�ؤمتري���ن مل ييا����س رفي���ق
احلري���ري ،فن�شط بعد ذلك باجتاه بريوت
عاق���داً لق���اءات حواري���ة م���ع الأقط���اب
ال�سيا�سي���ة اللبناني���ة ،وبق���ي يتح���رك يف
اخل���ارج والداخل عل���ى مدى خم�س �سنوات
�إىل �أن ح���ان ن�ضوج عق���د م�ؤمتر امل�صاحلة
يف الطائ���ف عام  ،1989فكان���ت له م�ساهمة
ب���ارزة يف �إجن���اح ه���ذا امل�ؤمت���ر ال���ذي عق���د
برعاية �سعودية و�سورية.
م���ن هنا كان له ال���دور الوا�ض���ح والبارز يف
والدة وثيق���ة الوف���اق الوطن���ي اللبناين يف
الطائ���ف الت���ي �أنتج���ت د�ستورن���ا احل���ايل،
و�أجنب���ت ال�صيغ���ة اجلدي���دة للت���وازن
ال�سيا�سي والطائف���ي القائم ،و�شكلت �أي�ضاً
الإط���ار الأ�سا�س���ي لإع���ادة روح الوحدة بني
اللبناني�ي�ن ،تارك���ة للأط���راف اللبناني���ة
العمل من �أجل تر�سيخها وتعزيزها.
ومم���ا ال �ش���ك في���ه �أن ال���دور الب���ارز ال���ذي
لعب���ه احلريري يف والدة هذا االتفاق الذي
�أ�س�س د�ستورية جدي���دة للبنان كان مبثابة
نقط���ة حت ّ���ول لي����س يف الو�ض���ع اللبن���اين
فح�س���ب بل �أي�ض���اً يف حرك���ة ودور الرئي�س
احلري���ري نف�سه الذي بات ب�شهادة اجلميع
رج���ل لدولة الأول املر�ش���ح لرئا�سة حكومة

الرئيس فؤاد السنيورة وأخت الشهيد بهية الحريري يقرآن الفاتحة عن روحه الطاهرة
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ال���ذي دافع وحمى املقاومة يف اتفاق ني�سان م���د يده لأ�شقائه اللبناني�ي�ن حتى يف �أ�صعب
كل لبنان.
وبعد ف�ت�رة انتقالية امتدت حلوايل ثالث ال�شهري..
الظ���روف التي مر به���ا ..كان ال�صديق الذي
�سن���وات ت���وىل الرئي����س احلري���ري رئا�س���ة كان رفي���ق احلري���ري رج���ل ف���وق املح���اور يفتقده اجلميع ال �سيما يف عز الأزمات ..وها
حكومت���ه الأوىل ع���ام  1992و�س���ط �إجم���اع ال�سيا�سي���ة ،ومل يبخ���ل �أو يحج���م يوم���اً يف نحن اليوم نفتقد رجل الوحدة والوفاق.
لبن���اين ق ّل نظريه ،وب���د�أت مرحلة جديدة
م���ن مراح���ل احلكوم���ات اللبناني���ة الت���ي
متي���زت ب�ش���كل خا����ص بتح�س�ي�ن الو�ض���ع
االقت�ص���ادي والإمنائي وتفعي���ل دور لبنان
يف املحافل الدولية.
وعل���ى م���دى ممار�سته ال�سيا�س���ة وال�سلطة
يف �آن معاً كان رفيق احلريري رجل واحد..
كان ين���زع دائم���اً فتي���ل الأزم���ات ويحر����ص
على التوا�صل مع اجلميع مل�صلحة الوحدة
الوطني���ة الت���ي مل تغ���ب يوم���اً ع���ن فك���ره
وممار�سته.
كان دائم���اً يتم�سك بحق لبنان يف ا�سرتجاع
�أر�ض���ه من العدو الإ�سرائيلي ،وكان الرجل
�صيدا
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مهم���ا ط���ال الزمن ،ومهم���ا ع�صف بالبالد
م���ن �أزم���ات وم�ش���اكل ،يبق���ى علين���ا �أن
نتعل���م م���ن رفي���ق احلري���ري روح الت�سامح
واملحب���ة واحل���وار ..و�أن ن�س�ي�ر على نهجه،

و�أن ال ن�ض ّي���ع البو�صل���ة يف اخل�صوم���ات ر�سال���ة يف ذك���رى مول���د الرئي����س ال�شهي���د
واالنق�سام���ات ون�صب���ح �أ�س���رى لل�ضغائ���ن وجهته���ا يف الع���ام املن�ص���رم  ":مطل���وب
م ّن���ا الي���وم �أن نحاف���ظ عل���ى تل���ك املكا�سب
والأحقاد.
ون�ستعي���د م���ن ال�سي���دة ن���ازك احلري���ري (الت���ي حققه���ا الرئي����س ال�شهي���د) و�أن
نحم���ي مقوم���ات ال�سل���م الأهل���ي والوحدة
الوطني���ة ،وال نتخل���ى ع���ن مب���ادئ العي����ش
امل�ش�ت�رك وعما �أثبته لبن���ان ب�أنه قادر على
ح���ل م�شاكل���ه بلغة احل���وار والتفاه���م وفقاً
للميث���اق الوطني ود�ستور الطائف ،و�إقامة
دولة يكون العدل فيها �أ�سا�س احلكم".
وتبقى م�سرية الرئي�س ال�شهيد نهراً دافقاً
بهذا النموذج من املمار�سة ال�سيا�سية املبنية
عل���ى تعزيز اللحمة ب�ي�ن اللبنانيني ،وخلق
املن���اخ الدائ���م ال���ذي يع���زز وحدته���م ،ومما
ال �ش���ك في���ه �أن �شقيق���ة الرئي����س ال�شهي���د
ال�سيدة بهي���ة احلريري تلعب الدور البارز
يف بلورة وا�ستمرار هذا النهج الوطني.
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المنا�ضل الكبير ال�شهيد معروف �سعد

م�سيرة وم�سار �آ َمن بق�ضايا �شعبه و�أ ّمته
والتزم بها حتى �إ�ست�شهاده..

الشهيد معروف سعد

املقاوم دائم ًا
ويف الع ��ام  1935اجته مع ��روف �سعد �إىل حيفا يف
فل�سطني ،حيث عمل مدر�س� � ًا للريا�ضة يف مدر�سة
الربج الإ�سالمية ،وا�شرتك يف املقاومة مع ال�شهيد
عبد القادر احل�سيني ،ليعود �إىل �صيدا عام 1936
منظم ًا جمموعة من �شباب �صيدا للعمل �ضد قوافل
التموين املر�سل ��ة لل�صهاين ��ة والربيطانيني ،وقام
بع ��دة تظاهرات �ض ��د �سلطات االنت ��داب ،اقتحم
يف �إحداه ��ا ق�شل ��ة الدرك يف �صي ��دا حيث �أطلقت
وح ِوكم يف متوز ،1936
النار عليه ف�أ�صيب يف يدهُ ،
وتع� � ّرف يف ال�سج ��ن �إىل �أنط ��ون �سع ��ادة م�ؤ�س�س
وعينّ منفذ ًا
احل ��زب ال�سوري القوم ��ي االجتماعي ُ
عام� � ًا له يف �صيدا ،ليعود ويلحق ثانية باملقاومة يف
فل�سطني عام  .1937وترك يف هذه الفرتة احلزب
ال�س ��وري القوم ��ي خلالف ح ��ول ق�ضي ��ة فل�سطني
بع ��د �أن حمل لقب “جماهد” للم ��رة الثانية حتت
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حت���ت عن���وان “معروف �سع���د ،الهوية واليومي���ات” يورد الباح���ث نزيه ح�سني يف
درا�ست���ه املُع ْن َون���ة “�صي���دا وم�س�ألة الزعامة ال�سيا�سي���ة /معروف �سعد” �أن النائب
والزعي���م ال�صي���داوي مع���روف �سع���د ول���د يف �صي���دا ع���ام  ،1910الأب ب�ست���اين هو
م�صطفى �سعد ،و�أم م�سيحية هي جميلة عطا عطية من بلدة درب ال�سيم القريبة
م���ن �صي���دا ،دخل مدر�سة الفنون الإجنيلية يف �صيدا عام  ،1925وبرز يف الريا�ضة
ً
منتق�ل�ا �أوائل العام � 1928إىل اجلامعة الوطنية يف عالية ،لي�سافر يف نهاية
فيه���ا،
الع���ام �إىل اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة للعم���ل يف التدري����س ،حي���ث �أدّى فري�ض���ة
احل���ج هن���اك ليع���ود �إىل عالي���ة ويعمل ناظ���راً يف مدر�سته���ا ،وفاز يف تل���ك الفرتة
ببطول���ة لبنان املدر�سية يف رم���ي الكرة احلديدية والقر�ص ،ويف العام  1931عمل
مد ّر�س���اً يف الكلي���ة العلمي���ة بدم�شق مم���ا �أتاح له �إن�ش���اء عالقات م���ع ال�شخ�صيات
ال�سوري���ة الوطني���ة ،كم���ا عمل يف ب�ي�روت يف مدر�سة ال�شيخ عبا����س الأزهر مدر�ساً
ل ّلغ���ة الإنكليزي���ة والريا�ض���ة ع���ام  1932وكان �صاح���ب املدر�سة معروف���اً بوطنيته،
فتخ��� ّرج عل���ى يديه جيل كامل من الوطنيني ،كما كانت املدر�سة التي تطورت �إىل
“الكلية الإ�سالمية” ت�ضم عدداً كبرياً من الطالب العرب والقادمني من البالد
الإ�سالمية.
قي ��ادة “عب ��د الرحيم احلاج حمم ��د” يف منطقة
طولك ��رم ،بع ��د �أن منحه �إياه �سابق� � ًا ال�شهيد عبد
الق ��ادر احل�سين ��ي ،ويف الع ��ام  1939ان�ض ��م �إىل
فرق ��ة ع�سكرية يف �سوريا بقي ��ادة ح�سني الزعيم،
م�شارك ًا يف العمل الوطن ��ي �ضد االنتداب .واعتقل
�أواخ ��ر  1940حيث و�ضع يف �سجن املية ومية قرب
�صيدا حت ��ى العام  ،1944وما ب�ي�ن 1949 -1946
ُع�ّي�نّ ناظ ��ر ًا داخلي� � ًا يف كلي ��ة املقا�ص ��د يف �صيدا
حيث �ش ّكل فيه ��ا نواة املقاومة ال�شعبية التي قامت
يف العملي ��ات الع�سكري ��ة يف اجللي ��ل الأعلى و�أبرز
معاركه ��ا “املالكية” حيث ا�ست�شه ��د فيها املالزم
حمم ��د زغيب ،و”اله ��راوي” الت ��ي ا�ست�شهد فيها
ديب عكرة ابن �صيدا.

املنا�ضل الثابت
وي�شري نزيه ح�سني �إىل دور معروف �سعد كمفو�ض
يف ال�شرط ��ة ب�ي�ن  1957 -1949ال ��ذي مل مينع ��ه

من مواكبة احلركات الوطني ��ة وت�أ�سي�س النقابات
والأندية واجلمعيات وتبنيه للنا�صرية وتع ّرفه �إىل
الرئي� ��س جم ��ال عبد النا�ص ��ر ثم قيادت ��ه حلركة
املقاومة ال�شعبية يف ثورة  1958يف �صيدا واجلنوب
وانتقال ��ه بعده ��ا �إىل العم ��ل الر�سم ��ي �إىل جانب
العم ��ل ال�سيا�سي كرئي�س للبلدية عام  1963ونائب
ل�صي ��دا ع ��دة م� � ّرات ،ودوره يف ت�أ�سي� ��س جمل� ��س
ال�سلم العاملي ،ثم ت�أ�سي�سه لتنظيم القوى ال�شعبية
حت ��ى ا�ست�شهاده يف � 6آذار  1975بع ��د �إ�صابته يف
� 26شب ��اط � 1975أثناء قيادته تظاهرة لل�صيادين
�ض ��د �شركة بروتيني التي ه ��ددت م�صالح �صيادي
اجلنوب ب�سعيها �إىل احتكار ال�صيد على ال�شواطئ
اللبناني ��ة والت ��ي يرت�أ� ��س جمل� ��س �إدارته ��ا يومها
الرئي�س الأ�سبق كميل �شمعون.
وهذه كان ��ت خال�صة امل�س�ي�رة الن�ضالي ��ة للزعيم
املجاه ��د ال�شهيد معروف �سعد على امتداد �أربعني
�سن ��ة من العم ��ل ال�سيا�سي ال�شعب ��ي الوطني الذي

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).

ك ّر�س ��ه الق�ضاي ��ا الوطني ��ة والقومي ��ة والإن�ساني ��ة
كمنا�ضل ثابت املواقف كما هي �أوالده من بعده.

حقائق �أ�سا�سية
ت�ؤكده ��ا م�سلم ��ات التاري ��خ ح ��ول دور وم�س�ي�رة
املنا�ض ��ل ال�شهيد معروف �سع ��د كان لها دورها يف
حياته منها:
�أوال� :أن ��ه ابن الطبق ��ة ال�شعبية التي ظ� � ّل وفي ًا لها
ط ��وال حياته ،فلم يتغري �أو يتب� �دّل �أو ينقلب عليها
على الرغم من كل املتغريات التي م ّرت على لبنان
وعلي ��ه� ،إذ ظل اب ��ن ه ��ذه الطبقة يهت ��م لأمرها،
وي�سع ��ى �إىل حفظ حقوقه ��ا ،و�إىل حماية مطالبها
وتبني هذه املطالب والعمل على حتقيقها ،وخا�صة
خ�ل�ال �أحداث  1958حي ��ث كان ي�سهر على ت�أمني
و�صول القوت �إىل فقرائها ،وعلى متابعة �أو�ضاعها
بيت� � ًا بيت� � ًا خ�ل�ال ظ ��روف احل�صار عل ��ى املدينة،
وكان ��ت مطالب �صيدا دائم ًا ه ��ي مطالب معروف

�سعد واجلمي ��ع بادلوه الوفاء بالوف ��اء حتى �أ�صبح
البطل -الرمز ل�صمود املدينة دائم ًا.
ثاني� � ًا� :أن الق�ضي ��ة الفل�سطينية كان ��ت الأ�سا�س يف
حيات ��ه ال�سيا�سي ��ة ،ودوره يف مواجه ��ة ال�صهاين ��ة
يف �أواخ ��ر الثالثين ��ات حتدث ��ت عن ��ه كل القيادات
الفل�سطيني ��ة و�أر�شي ��ف الث ��ورة الفل�سطيني ��ة زاخر
بعطاءات ��ه ودوره �س ��واء م ��ع ال�شهي ��د عب ��د القادر
احل�سين ��ي �أو بع ��د انطالقة الث ��ورة الفل�سطينية يف
لبن ��ان و�إن اختل ��ف مع بع� ��ض ف�صائله ��ا يف �أواخر
حياته بعد تكاثر املمار�سات ال�سيا�سية اخلاطئة التي
تركت ت�أثرياتها على ال�شارع ال�صيداوي� ،إال �أنه ظل
ُم�ص ّر ًا على الوفاء للق�ضية حتى ا�ست�شهاده.
ثالث� � ًا� :أن انفتاح معروف �سعد على القوى القومية
كان يرتب ��ط دائم� � ًا بقناعات ��ه ب�أهمي ��ة الوح ��دة
العربي ��ة يف مواجهة اال�ستعم ��ار وال�صهيونية بدء ًا
من االنتداب الفرن�سي مرور ًا مبواجهة للع�صابات
ال�صهيوني ��ة ،وكانت حتكم حركت ��ه وقراراته ،فهو

�إنتم ��ى �إىل احل ��زب ال�سوري القوم ��ي حتت عنوان
فل�سط�ي�ن ،واختل ��ف معه ب�سبب فل�سط�ي�ن ،وانتمى
�إىل حرك ��ة القومي�ي�ن العرب ،وانفت ��ح على حزب
البع ��ث ،ومار� ��س الن�ض ��ال يف �سوريا ث ��م يف لبنان
ووقف �إىل جانب الرئي�س جمال عبد النا�صر حتت
عنوان فل�سطني والوحدة القومية.
ً
رابع� � ًا� :أن معروف �سع ��د كان دائما املث ��ال للقائد
امل�ؤم ��ن بالعي� ��ش امل�ش�ت�رك ،انطالق� � ًا م ��ن بيئت ��ه
الأ�سري ��ة ،م ��رور ًا بدرا�ست ��ه ،و�ص ��و ًال �إىل مواقفه
املعلن ��ة والوا�ضحة �سواء م ��ن خالل دوره يف الكلية
املقا�ص ��د الإ�سالمي ��ة الت ��ي كان ��ت منطل ��ق العمل
الوطني والقومي يف �صيدا� ،أو يف مواجهته للرئي�س
كميل �شمعون وم�شروع �إيزنهاور� ،أو من خالل دوره
يف الكلية الإ�سالمية لل�شيخ عبا�س الأزهري ،ويذكر
ال ��كل عن ��ه اهتمام ��ه بتفا�صيل العي� ��ش امل�شرتك،
واحلياة االجتماعية للفقراء واملعوزين لأي طائفة
�أو مذهب انتموا ،بال تفرقة وال متييز.
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بري يقلّد غندور با�سم رئي�س الجمهورية
و�سام الأرز الوطني برتبة فار�س
ق ّل ��د رئي�س جمل�س الن ��واب الأ�ستاذ
نبي ��ه ب ��ري القن�صل غ�س ��ان غندور
با�س ��م رئي� ��س اجلمهوري ��ة العم ��اد
مي�شال �سليمان و�سام الأرز الوطني
م ��ن رتب ��ة فار� ��س يف حف ��ل �أقام ��ه
وعقيلت ��ه ال�سي ��دة رن ��دى ب ��ري يف
عني التينة بح�ضور رئي�س احلكومة
جنيب ميقاتي والرئي�س عمر كرامي
ونائب رئي�س احلكومة �سمري مقبل،
ووزي ��ر ال�شب ��اب والريا�ض ��ة في�صل
كرام ��ي ،والوزي ��ر ال�ساب ��ق بهي ��ج
طب ��ارة ،وع ��دد م ��ن ال�شخ�صي ��ات
وعقيالتهم.
وبعد تقليده الو�سام للقن�صل ارجتل
الرئي� ��س ب ��ري الكلم ��ة الآتي ��ة� :إن
فار�س ًا من لبنان امت�شق ع�صاميته ،وبالكد واجل ّد
واجله ��د والأل ��ق املمي ��ز مل ��ع ف�أث ��رى ،وبالتوا�صل
واحلنك ��ة وح�س ��ن التنفي ��ذ كان القن�ص ��ل اب ��ن
طرابل� ��س الفيحاء ما حدا بفخام ��ة رئي�س البالد
العماد مي�شال �سليمان تكليفي تقليده و�سام الأرز
الوطن ��ي من رتبة فار�س ،من رتبة فار�س لفار�س.
بورك الو�سام ،وبورك ال�صدر الذي �سيكون عليه
هذا الو�سام.
ور ّد القن�صل غندور بالكلمة الآتية:
دولة الرئي�س،
�أ�صحاب الدولة،
ا�صحاب املعايل وال�سعادة،
�أيها الأخوة،
هذا الو�سام ي�شرفني،
و�إين �أتق ��دم م ��ن فخامة الرئي�س العم ��اد مي�شال
�سلمي ��ان ،ال ��ذي نق� � ّدر قيادته احلكيم ��ة يف هذه
املرحلة الدقيقة ،بجزي ��ل ال�شكر والتقدير ملنحي
�إياه.
كما ي�سعدين �أن �أت�س ّلم الو�سام من يدك الكرمية،
دول ��ة الرئي� ��س ال�صدي ��ق ،قي ه ��ذا احلفل الذي
ي�ض ��م نخبة م ��ن الأخ ��وة والأخوات الذي ��ن �أعتز
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احت�ضنن ��ي كم ��ا احت�ض ��ن العدي ��د
م ��ن اللبناني�ي�ن .ف�ض�ل� ًا ع ��ن �أنها
كان ��ت مه ��د ًا للدميقراطي ��ة الت ��ي
ارت�ضيناه ��ا يف لبن ��ان ،من ��ذ م ��ا
قب ��ل اال�ستق�ل�ال ،نظام� � ًا للحك ��م
يو ّف ��ر احلري ��ة للمواط ��ن ،مبختلف
�أ�شكالها ،وي�سعى ،بف�ضل املخل�صني
من �أبنائه� ،إىل �إقامة دولة القانون،
دولة العدالة والعي�ش امل�شرتك.
كان طموحي يف احلي ��اة �أن �أحاول،
بق ��در ما يتي�س ��ر يل م ��ن �إمكانات،
�إدخ ��ال الثقة �إىل نفو�س �شبابنا عن
طري ��ق تزويدهم بالعل ��م واملعرفة.
وق ��د �أكرمن ��ي اهلل �سبحانه وتعاىل
مب ��ا �سم ��ح يل �أن �أحق ��ق بع�ض ًا من

الرئيس بري:
إن ً
فارسا من لبنان
امتشق عصاميته،
وبالكد ّ
واجلد واجلهد
واأللق املميز ملع فأثرى
ب�صداقتهم و ُي�سرين ح�ضورهم معنا.
�إنه ��ا منا�سبة لك ��ي �أ�ستعيد بالذاك ��رة مرحلة من
العمر م�ضت ،وقد �شاءت الأقدار �أن ا�ستقر ،منذ
حوايل ثالثني �سنة ،يف اليونان ملتابعة �أعمايل من
هناك.
واليون ��ان ،كما يعلم الكثريون هن ��ا ،بلد م�ضياف

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

�أحالمي.
و�إين ال �أن�س ��ى ،يف ه ��ذه املنا�سب ��ة الطيب ��ة ،م ��ن
كان ل ��ه الف�ضل الكب�ي�ر يف تربيتنا عل ��ى الأعمال
ال�صاحل ��ة وهو املرح ��وم الوالد احل ��اج ر�ضوان،
وجدن ��ا املرحوم عبد اهلل غن ��دور الذي كان املثل
الأعلى جلميع الأحفاد املوجودين بيننا.
وال �أن�س ��ى رفيق ��ة عم ��ري العزي ��زة رن ��دى ،التي
وقفت دوم ًا �إىل جانبي ،وعا�شت معي ُحلو احلياة
وم ّرها ،و�ساعدتني على حتقيق هذا احللم.
�إن الو�س ��ام ال ��ذي �أتقل ��ده اليوم ه ��و ،يف الواقع،
عربون تقدير ل ��كل لبناين ا�ضط ��ر للغياب م�ؤقت ًا
عن لبنان ،لكن لبنان مل يغب ،ال عن قلبه وال عن
�ضمريه ووجدانه .و�إين �أفخر ب�أن �أكون واحد ًا من
ه�ؤالء ،وهم كرث واحلمد هلل.
�أخري ًا ،ولي�س �آخر ًا ،كلمة �إىل ال�سيدة رندى بري،
التي �ش ��اءت ،بكرم �ضيافتها وح�س ��ن ا�ستقبالها،
�أن جتعله ��ا منا�سبة للقاء الأهل والأخوة والأحبة.
ا�سمح ��وا يل �أن �أتق ��دم بال�شك ��ر والتقدي ��ر م ��ن
الرئي�س نبيه ب ��ري وال�سيدة عقيلته لهذه احلفاوة
التي اعتربها رعاية كرمية من عزيزين كرميني.
ث ��م �أومل الرئي�س بري وال�سي ��دة عقيلته للح�ضور
تكرمي ًا للقن�صل غندور.

لبنان �أمام االمتحان الكبري:الفتنة ذخرية �سيناريو "الفو�ضى املنظمة"

�سيناريو "الفو�ضى المنظمة" يهدد بتعميم الفتنة في المنطقة
لبنان �أمام االمتحان ...ومثلما �أخرجها من الباب �سيطردها من ال�شباك

حممد بلوط
مت ��ر املنطقة منذ �أكرث م ��ن �سنتني مبخا�ض كبري
ي�صع ��ب التكه ��ن مب ��ا �سينته ��ي �إلي ��ه ،ال �سيما �أن
التط ��ورات والأح ��داث م�ستم ��رة يف �أك�ث�ر من بلد
عرب ��ي ،وهي تنذر مبزيد من التداعيات على غري
�صعيد.
ومم ��ا ال �شك فيه �أن الق ��راءة العامة ملا يجري يف
العديد من الدول العربية تعزز االعتقاد ب�أن فرتة
هذا املخا�ض لي�ست ق�صرية ،و�إننا �سن�شهد مزيد ًا
من الأحداث واملتغريات يف امل�ستقبل.
وم ��ن هن ��ا ف� ��إن لبن ��ان ال ��ذي لي� ��س مبن� ��أى عن
التداعي ��ات املحتمل ��ة للتط ��ورات اجلارية ،يحتاج
�إىل تغلي ��ب لغ ��ة احل ��وار والتوافق لي� ��س من �أجل
الو�ص ��ول �إىل تفاهم ��ات ب�ي�ن �أطراف ��ه فح�سب بل
م ��ن �أجل حت�صني نف�سه مما ميكن �أن ي�صيبه من
�شظايا هذه الأحداث يف حميطه العربي.
ووف ��ق خرباء ا�سرتاتيجيني ف�إن ما ن�شهده يف هذه
الفرتة هو حركة اندف ��اع باجتاه املزيد من الت�أزم
يف البل ��دان العربي ��ة ،وه ��و الأمر ال ��ذي ي�صب يف
م�صلحة خمط ��ط الإدارة الأمريكي ��ة التي عملت
من ��ذ والي ��ة الرئي� ��س ال�سابق جورج بو� ��ش لتعميم

الفو�ضى يف ال�شرق الأو�سط حتت عنوان "الفو�ضى
اخل ّالق ��ة" بهدف �إلهاء �شع ��وب املنطقة بنزاعات
عرقية وطائفية ومذهبية ،وبالتايل حماية الكيان
الإ�سرائيلي و�صيانة �أمنه.
ويقول اخل�ب�راء �أن وا�شنطن �سع ��ت وت�سعى خللق
�أجواء م�ؤاتية من �أجل تنفيذ خريطة جيو �سيا�سية
جديدة قائمة عل ��ى حماية حدود �إ�سرائيل ،وعدم
ح ��دوث �أي تغي�ي�ر يف حميطها يتعار� ��ض مع واقع
"التعاي� ��ش م ��ع الكيان ال�صهي ��وين" الذي كانت

كر�ست ��ه يف معاه ��دات ال�س�ل�ام ب ��دء م ��ن كامب
ديفيد.
و�إذا كان ��ت املنطق ��ة قد �شه ��دت منذ م ��ا يقارب
ال�سنتني �صحوات �شعبية يف بع�ض الدول العربية،
�إال �أن الواليات املتحدة حاولت منذ اللحظة الأوىل
االلتفاف على ما �سمي الربيع العربي ،وحما�صرته
لكي تبقى �إ�سرائيل مبن�أى عن نتائج هذا احلراك
ال�شعبي.
ً
وق ��د ا�ستطاع ��ت حت ��ى الآن �أن حتقق ج ��زءا مما
�سع ��ت �إليه �إن على �صعي ��د املحافظة على اتفاقية
كامب ديفي ��د ومفاعيلها مع م�صر� ،أو على �صعيد
حتوي ��ل النظر ع ��ن �إ�سرائي ��ل وخل ��ق مناخات يف
املنطق ��ة العربي ��ة م�ش ّبع ��ة بالفتن ��ة وال�صراعات
العرقية والطائفية واملذهبية.
ويف ق ��راءة عامة له ��ذه اال�سرتاتيجي ��ة الأمريكية
اجلدي ��دة يقول مرجع �سيا�سي ب ��ارز �أن وا�شنطن
�أدرك ��ت م�ؤخ ��ر ًا بع ��د تنام ��ي روح املقاوم ��ة �ضد
�إ�سرائي ��ل وم ��ا �أحدثه ذل ��ك من معادل ��ة جديدة
تنوع ��ت ت�سميته ��ا وكان �أبرزه ��ا عب ��ارة "ت ��وازن
الرع ��ب �أو ال ��ردع"� ..أدرك ��ت �أنه ��ا بحاج ��ة �إىل
ا�سرتاتيجي ��ة جدي ��دة ملواجهة ه ��ذا اخلطر الذي
يه ��دد �إ�سرائي ��ل ،فعملت جاه ��دة �إىل ال�سعي �إىل
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الواليات املتحدة وبادرت
إىل تغذية روح الصراعات
العرقية والطائفية
واملذهبية يف املنطقة
حتييد الكي ��ان الإ�سرائيلي وخلق �صراعات �أخرى
يف املنطقة.
وب ��ر�أي املرج ��ع �أن ه ��ذه املح ��اوالت ا�شت ��دت بعد
ع ��دوان مت ��وز ونتائجه املخيب ��ة للآم ��ال بالن�سبة
للإ�سرائيلي�ي�ن ووا�شنط ��ن ،و�أن الواليات املتحدة
�أخذت حت ��اول التق ��اط الفر�ص من �أج ��ل حماية
�إ�سرائي ��ل ،وب ��ادرت �إىل تغذي ��ة روح ال�صراع ��ات
العرقية والطائفي ��ة واملذهبية يف املنطقة م�ستغلة
بع� ��ض اخلالف ��ات والتباين ��ات الت ��ي حت�ص ��ل يف
املنطقة.
ويق ��ول املرج ��ع �أن الإدارة الأمريكية و�ضعت �أكرث
م ��ن �سيناريو لتحقي ��ق �أهدافه ��ا وم�شروعها ولع ّل
�أب ��رز ه ��ذه ال�سيناريوه ��ات التي ن�شاه ��د حماولة
بن ��اء مالحمه ��ا الي ��وم ه ��و ال�سعي لقي ��ام "نظام
تع ��ددي" جديد يرتك ��ز على تفتي ��ت بع�ض الدول
العربي ��ة وجتزئته ��ا �أو تق�سيمه ��ا لدولتني �أو ثالث
�أو رمب ��ا �أكرث ،وهذا ما �سيع ��زز املناخ الت�صادمي
والتناح ��ري امل�ستم ��ر ب�ي�ن ه ��ذه ال ��دول ،ويجع ��ل
�إ�سرائيل مبن�أى عن اخلطر.
م ��ن هنا ي ��رى املرج ��ع �أن اخلط ��ر الأك�ب�ر اليوم
ه ��و وق ��وع املنطق ��ة يف �آت ��ون ال�صراع ��ات والفنت
الطائفي ��ة والعرقي ��ة واملذهبي ��ة ،و�أن م ��ا ت�شهده
بع� ��ض الدول ين ��درج يف �إطار املح ��اوالت احلثيثة
اجلاري ��ة لتمري ��ر مثل ه ��ذه امل�ؤام ��رة .و�أن هناك
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مع أن اخلالفات بني
األطراف اللبنانية مل جتد
احلل ،فإن اإلنقسام يبقى
دون حدود االنفجار

م ��ن ي�ساع ��د الأمريك ��ي عن
ق�صد �أو غ�ي�ر ق�صد يف حتويل
ه ��ذا ال�سيناري ��و �إىل واق ��ع الأمر الذي
�سي�ؤدي �إىل ما ي�سم ��ى ال�شرق الأو�سط اجلديد �أو
"الفو�ضى اخل ّالقة".
م ��اذا لو ا�ستفاق اجلميع ووع ��وا خماطر مثل هذا
املخط ��ط اجلهنم ��ي ال ��ذي يه ��دف �إىل
�إغراق املنطقة بالفتنة؟
ت�ؤك ��د التقارير والدرا�س ��ات �أن �إ�سرائيل
متر ب�أ�س ��و�أ �أزماتها منذ الع ��ام  1948على
ال�صع ��د االقت�صادي ��ة وحت ��ى الع�سكرية ،و�أن
ح ��رب مت ��وز  2006وحربي غ ��زة عام ��ي 2008
ك�شف ��ا حدود القوة الع�سكرية ،ويكفي الإ�شارة �إىل
�أن الوالي ��ات املتحدة �سارع ��ت يف حرب متوز �إىل
بن ��اء ج�سر جوي م ��ع �إ�سرائيل لإمداده ��ا بالعتاد
والذخائ ��ر ،بع ��د �أن ا�ستهلك ��ت م ��ن احتياطها يف
عدوانها على لبنان.

وتق ��ول التقاري ��ر �أن
الوالي ��ات املتح ��دة بع ��د
تراج ��ع نفوذه ��ا يف املنطق ��ة ال ��ذي
كانت �أب ��رز مظاهرة ان�سحاب الق ��وات الأمريكية
من العراق ،عمدت �إىل �سيا�س ��ة "تعميم الت�أزمي"
يف املنطق ��ة� ،أو ًال لإ�ضع ��اف بلدانه ��ا ،وثاني ًا خللق
�أجواء ت�ش ��كل حزام �أمان لإ�سرائي ��ل ،بعد �أن �أخذ
يت�ضح يوم ًا بعد يوم �أن ي�ستمر �أن العدو الإ�سرائيلي
ال ي�ستطيع �أن ي�ستمر يف االعتماد على قوته حلماية
كيانه واحتالله لفل�سطني والأرا�ضي العربية.
ويف �ضوء ذلك ،وا�ستن ��اد ًا �إىل التقارير والوقائع،
ي�ؤك ��د املرج ��ع ال�سيا�س ��ي �أن وا�شنط ��ن مل جت ��د
و�سيل ��ة �أجنح من م�شروع خل ��ق التوترات العرقية
والطائفي ��ة واملذهبي ��ة ب�ي�ن بل ��دان املنطقة ،وهي
تعتق ��د �أنها ا�ستطاع ��ت �أن ت�ؤ�س�س له ��ذا امل�شروع
ال �سيم ��ا من خلق حماولة تو�سي ��ع اله ّوة بني بع�ض
بل ��دان املنطقة وحتديد ًا بني �إي ��ران ودول اخلليج
العربي.
وي�ضيف املرجع �أن لبنان ا�ستطاع بعد حرب �أهلية
ا�ستمرت ما يق ��ارب الع�شرين �سنة �أن يتغلب على

ب�إرادة جميع
عنا�ص ��ر الفتن ��ة ،و�أ�سقط
�أبنائه م�شروع التق�سيم ،فا�ستعاد وحدته الوطنية
بعد اتفاق الطائف ،وانطلق يف م�سرية البناء التي
حققت جناحات مهمة رغ ��م العديد من الثغرات
والأخطاء.
واليوم يتعر�ض لبن ��ان من جديد ملخاطر خارجية
لإعادته �إىل دائرة ال�صراع الداخلي و�أجواء الفتنة
الطائفي ��ة واملذهبية ،وها هي الفتنة تطل بر�أ�سها
م ��ن جدي ��د م ��ن خ�ل�ال التط ��ورات والتداعيات
الناجمة عما يج ��ري يف حميطه ،ويرى املرجع �أن
م�س�ؤولي ��ة كربى تقع على اللبناني�ي�ن �أنف�سهم قبل
الآخرين خ�صو�ص ًا 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� ..أيها

اللبناني ��ون لق ��د خربمت م ��رارة �سن ��وات احلرب
الأهلي ��ة ،و�أنت ��م تدرك ��ون قبل غريك ��م �أن اخلطر
الأول والأخ�ي�ر ه ��و الفتن ��ة ب�ي�ن �أبن ��اء الوط ��ن
الواح ��د ...ف�إذا كنتم ق ��د �أخرجتموها من الباب
عليكم �أن متنع ��وا دخولها �أو ت�سللها من �شباك ما
يحاك لنا اليوم".
وي�ستدرك املرج ��ع فيق ��ول " �أن اللبنانيني قادرون
عل ��ى اجتي ��از ه ��ذا االمتح ��ان اليوم كم ��ا فعلوا يف
املراح ��ل ال�سابق ��ة ،و�إذا كن ��ا ق ��د واجهنا خمطط
الفتن ��ة يف �أيام احل ��رب ،ف�إننا ا�ستطعن ��ا �أي�ض ًا يف
�أي ��ام ال�سل ��م �أن نق�ض ��ي على حم ��اوالت مماثلة ال
�سيما يف ال�سنوات القليلة املا�ضية التي �شهدنا فيها
توترات وتفجريات كادت تعيدنا �إىل دائرة النار".
وم ��ع �أن اخلالف ��ات والتباين ��ات ب�ي�ن الأط ��راف
اللبنانية مل جتد بع ��د �سبي ًال للحل ،ف�إن الإنق�سام
ال�سيا�س ��ي احلا�ص ��ل يبق ��ى دون ح ��دود االنفجار
�إذا م ��ا ر�ض ��ي اجلمي ��ع باالحت ��كام �إىل اللعب ��ة
ال�سيا�سية الدميقراطية واالبتعاد عن اخلاطابات
الت�صعيدية واملتطرفة.
ومما ال �شك فيه �أن االحتكام �إىل امل�ؤ�س�سات و�إىل
احلوار يبقى ال�سالح الأف�ضل ملواجهة الفتنة ،و�أن
خط ��اب االعت ��دال هو الو�سيل ��ة الوحي ��دة لتعزيز
القوا�سم امل�شرتكة بني اللبنانيني و�صيانة الوحدة
الوطنية.
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نا�شطون �شباب اختاروها �شخ�صية العام  2011يف جمال حقوق االن�سان

بهية الحريري :ال�شباب جزء ا�سا�سي وفاعل
في المجتمع وا�سا�س في بناء وتطور الأوطان

اخت ��ار �أحد مواقع التوا�ص ��ل االجتماعي النا�شطة
يف جم ��ال الدف ��اع ع ��ن حق ��وق االن�س ��ان وق�ضايا
املجتم ��ع  ،النائب بهية احلري ��ري �شخ�صية العام
 2011الأكرث فعالية ون�شاطا يف هذا املجال.
فبمب ��ادرة من جمموع ��ة من ال�شب ��اب النا�شطني
على �صعيد الدفاع عن حقوق الإن�سان واملر�أة  ،مت
اط�ل�اق حملة ت�صويت عرب موق ��ع " Say No To
 -Violonce Against Womanق ��ل ال للعن ��ف
�ضد املر�أة " على الفاي� ��س بوك لإختيار �شخ�صية
الع ��ام  2011يف ه ��ذا املج ��ال  ،حي ��ث اخت�ي�رت
احلريري �شخ�صية العام بن ��اء لت�صويت � 16ألف
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اعتربت النائبة
بهية احلريري
أنه ليس هناك شيء
امسه مساواة بني الرجل
واملرأة وامنا هناك توزيع
أدوار بينهما يكمل
بعضها بعضا..

�شاب و�شابة م ��ن لبنان والعامل العربي عرب املوقع
املذك ��ور  ،وق ��ام وفد من ه� ��ؤالء ال�شب ��اب بزيارة
النائ ��ب باحلري ��ري يف جمدلي ��ون و�سلموه ��ا درع
�شخ�صية 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�ي�ن يف احلمل ��ة من
حمامني ومثقفني وفنانني واعالميني.
وحتدثت احلريري �أمام الوف ��د ال�شبابي ف�شكرت
له ��م مبادرته ��م واثن ��ت عل ��ى ن�ش ��اط ال�شب ��اب
يف جم ��ال الدف ��اع ع ��ن حق ��وق الإن�س ��ان وامل ��ر�أة

واهتمامه ��م بق�ضايا املجتم ��ع والوطن لأنهم جزء
ا�سا�س ��ي وفاعل يف املجتمع وا�سا�س يف بناء وتطور
الأوط ��ان  .وقالت :نحن مع حق ��وق االن�سان �أينما
كان �ض ��د الظلم والعنف  ،ون�ؤم ��ن ب�أن احلوار هو
الطري ��ق امل� ��ؤدي اىل ح ��ل النزاعات م ��ع احرتام
حرية التعبري واحلفاظ عل ��ى املعتقدات ورموزها
 .و�أن التوعي ��ة ح ��ول حق ��وق االن�سان تلع ��ب دور ًا
ا�سا�سي ��ا يف احلد من االنتهاكات التي ت�سجل على
ه ��ذا ال�صعي ��د  .وان ما تقومون به م ��ن مبادرات
�شبابي ��ة حول ق�ضاي ��ا املجتمع وامل ��ر�أة عرب مواقع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي ميك ��ن �أن ي�ش ��كل م�ساح ��ة

للتالق ��ي مع كل ال�شب ��اب اللبن ��اين والعربي حول
القي ��م الت ��ي جت�سدها ادياننا وتاريخن ��ا وتراثنا ،
ال �سيم ��ا على �صعيد اع ��ادة االعتبار للفرد مبا هو
قيم ��ة ان�ساني ��ة  ،ولإحرتام الآخر كم ��ا هو وتعزيز
العالق ��ة ب�ي�ن مكون ��ات املجتم ��ع  ،وعل ��ى �صعي ��د
احلقوق والواجبات.
واعت�ب�رت احلري ��ري �أنه لي�س هن ��اك �شيء ا�سمه
م�س ��اواة بني الرج ��ل وامل ��ر�أة وامنا هن ��اك توزيع
�أدوار بينهما يكمل بع�ضها بع�ضا..
وكان ��ت كلمة لكل من اب ��و زينب واملال عر�ضا فيها
للحري ��ري الهدف من اط�ل�اق احلملة وكيف متت

عملي ��ة الت�صويت عرب موق ��ع التوا�صل االجتماعي
لإختياره ��ا �شخ�صي ��ة الع ��ام وحج ��م التفاع ��ل
ال�شبابي الكبري مع هذه املبادرة من لبنان والعامل
العرب ��ي ،منوهني بجه ��ود احلريري عل ��ى �صعيد
ق�ضايا االن�سان والتنمية والرتبية واملجتمع.
وعل ��ى هام� ��ش اللق ��اء  ،قدم ��ت الر�سام ��ة دارين
�سمع ��ان لوح ��ة فني ��ة ح ��ول امل ��ر�أة اىل النائ ��ب
احلريري  ،كم ��ا قدمت لها كل من " نادين �سالم
وهبة راجحة ورانيا �سلوان " كتبا ودواوين �شعرية
م ��ن ت�أليفهن  .قبل ان ت�سلمه ��ا الإعالمية جيهان
املال و�أ�سيل رباح درع �شخ�صية العام.
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خالل افتتاح منتدى املر�أة العربية يف دورته اخلام�سة
"�صيدا عبر التاريخ"ت�ستطلع �آراء الم�شاركات
عما تنتظرنه من "الثورات العربية"؟

أملرأة العربية جزء أساسي من الثورات

الحريري خالل مشاركتها في منتدى املرأة العربية

حتقيق  :مريا

مير العامل العربي يف مرحلة من الغليان والتحول والتغري .ف�أنظمة ت�سقط و�إ�صالحات �سيا�سية واقت�صادية حتدث .ويبتدىء يف كل مكان
من العامل العربي تعط�ش �إىل الدميقراطية واحلرية وامل�ساواة الإجتماعية .
ويف هذه املرحلة حتديدا ،تلعب املر�أة دورا بارزا يف هذا الربيع العربي حيث تتواجد غالبا يف ال�صفوف الأمامية للمظاهرات ال�شعبية حتى
يف �أكرث املجتمعات العربية حمافظة .
انطالق���ا م���ن هذا الواقع ،افتتح منتدى املر�أة العربية وامل�ستقبل دورته اخلام�سة حتت عنوان "املر�أة والربيع العربي "حيث تطرق النقا�ش
حول �آفاق التغيريات ايل �أبرزتها التطورات على الأ�صعدة ال�سيا�سية والإجتماعية والثقافية ،وذلك مب�شاركة نخبة من ال�شخ�صيات البارزة
واملتنوعة عربيا وعامليا .
وق���د نظ���م املنت���دى جمموع���ة" الإقت�ص���اد والأعم���ال" وجمل���ة" احل�سن���اء" بالتعاون م���ع املعه���د الفرن�سي يف لبن���ان وجمموع���ة ال "م.بي.
�سي"الإعالمية.كما �ألقيت يف املنا�سبة كلمات لكل من وزير ال�ش�ؤون الإجتماعية وائل �أبو فاعور ،النائب بهية احلريري ،ال�سفري الفرن�سي
يف لبن���ان دني���ز بييت���ون بالإ�ضاف���ة �إىل الرئي�س���ة التنفيذية للمنت���دى ورئي�سة حتري���ر جملة احل�سناء نادي���ن �أبو زكي ومدير ع���ام الت�سويق
والعالقات العامة يف جمموعة ال "م.بي�.سي"الإعالمية مازن حايك .
لقاءات و�آراء
"�صي ��دا ع�ب�ر التاريخ "�شاركت بدورها بح�ضور هذا احلدث ،والتقت عددا
م ��ن امل�ش ��اركات للوقوف عل ��ى �آرائهن وبالت ��ايل ملعرفة ما تنتظ ��ره املر�أة من
الثورات العربية ؟

احلريري
لك ��ن قب ��ل �أن نورد اللقاءات ال بد م ��ن �أن نلفت �إىل ما تطرق ��ت �إليه الرئي�سة

الفخري ��ة للمنتدى النائب بهي ��ة احلريري يف الكلمة الت ��ي �ألقتها يف املنا�سبة
حي ��ث �أكدت خاللها "�أن احلدي ��ث عن الربيع العربي ه ��و م�س�ألة بالغة الدقة
واخلط ��ورة ،..والأمر الوحيد ال ��ذي ن�ستطيع �أن نقوله هو ب� ��أن قلوبنا مع هذا
الربي ��ع و�أحالمنا مع فتياته و�شبابه .نريد ملجتمعاتنا ودولنا زمنا جميال زمنا
�آمن ��ا زمن ��ا م�ستقرا ودوال عادل ��ة وحا�ضنة وعدالة وحرية .نري ��د لهذا الربيع
�أن يل ��م ال�شم ��ل ليزده ��ر توا�ص�ل�ا وتكام�ل�ا وتعا�ض ��دا يف �إطار هوي ��ة عربية
حديث ��ة قادرة عل ��ى مواجهة حتدياتها .كما �أننا نري ��د يف هذا الزمن خال�صا
لأع ��دل ق�ضي ��ة يف التاريخ احلديث ونري ��د لأخواتنا الفل�سطيني ��ات ولأخواننا
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د.سلوى الخليل األمني

مهى الخليل عربيد

الفل�سطينيني �أن تكون لهم دولتهم وعا�صمتها القد�س ال�شريف .
كم ��ا �أكدت النائ ��ب احلريري ب�أن الطري ��ق طويل وامل�س�ؤولي ��ات كبرية يف كل
ناحية وجمال ،لكن ما تقوم به املر�أة العربية الأن هو بحد ذاته ما كنا ن�سميه
قبل �أعوام امل�ستقبل ".

مطلوب من املر�أة �أن تكون �أقوى
اللقاء الأول كان مع مايدة من مركز �سيدات الأعمال يف العراق التي اعتربت
ب�أن على املر�أة العربية �أن تعمل بقوة �أكرث ،تقول ":لكي تتقدم املر�أة بخطوات
�إىل الأم ��ام ال بد من �أن تفعل جهدها �أكرثلتتمك ��ن من تغيري قرارات احلكام
والد�سات�ي�ر ل�صالح املر�أة،و لتكون هي من ت�صن ��ع القرار ،فتكون الأقوى .و�إن
كنت هنا يف هذا احلديث منحازة �إىل املر�أة فذلك ب�سبب الظلم الذي يتطلب
من املر�أة العربية يف هذه املرحلة ب�أن تكون �أقوى لت�أخذ حقوقها خ�صو�صا و�أن
احلقوق ت�ؤخذ وال تعطى .
ويف هذا املجال ،امل�ؤكد ب�أن املر�أة يف حال �شاركت يف هذه الثورات من املمكن
�أن تنال الإ�صالحات التي تنتظرها ولكن �إذا انتظرت فقط ب�أن يتحرك الرجل
يف ه ��ذه الثورات واكتفت ب�أن ت�شجعه و�أن تدعمه و�أن تقف �إىل جانبه فهي لن
تن ��ال �شيئا مم ��ا تطمح �إليه على �صعيد الإ�صالح ��ات وبالتايل لن يتغري �شيئا
بالن�سبة لها ".

القرار ال�سيا�سي لي�س حكرا على الرجل
بدوره ��ا ،حتدثت رئي�سة ديوان �أهل القلم الدكتورة �سلوى اخلليل الأمني التي
�أب ��دت �سعادتها للم�شارك ��ة يف هذه املنا�سبة ،تقول":من اله ��ام جدا �أن ن�شعر
ب� ��أن املر�أة ت�شارك يف الن�ضال ويف ر�سم معامل الغد وب�أن تكون مواطنة �أ�صيلة
تتفه ��م وتر�صد �أمور وطنها وبلدها وال �سيما �أن ��ه مل يعد بالإمكان �أن يهم�شها
�أحد �أو �أن يجعلها عن�صرا غري مفيد يف املجتمع .
انطالق ��ا من ذلك ،نح ��ن ن�شدد على املطالب ��ة ب�أن تكون امل ��ر�أة يف ال�صفوف
الأمامي ��ة ،و�أهمي ��ة ه ��ذا امل�ؤمتراليوم �أنه يكر� ��س هذا التطلع وه ��ذه الر�ؤية
امل�ستقبلية لو�ضع املر�أة ون�شاطها وجهدها يف �إر�ساء القرار ال�سيا�سي الذي لن
يكون بعد اليوم حكرا على الرجل ".
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مايدة

عفيفة السيد

املر�أة لوحة جميلة

الثورة موجودة داخل املر�أة و�ست�ستمر

مه ��ى اخلليل عربيد �أرادت �أن تتحدث عن امل ��ر�أة على ال�صعيد الإجتماعي ال
ال�سيا�سي  ،تقول" :علينا �أن ن�س�أل عن الدور الذي تلعبه املر�أة يف هذا املجتمع،
ال ��ذي يتمثل باملجتمع الذكوري العربي .وكم ��ا نعلم �أن لدينا الكثري من العمل
لنق ��وم به ك ��ي نح�سن ظروفها الإجتماعية وال �سيم ��ا �أن هناك تطورات كثرية
طر�أت على و�ضع املر�أة الإجتماعي .
وهن ��ا �أح ��ب �أن �أ�ؤكد على نقطة هامة ج ��دا وهي �أن ال نفتح ب ��اب الت�سوية مع
الرج ��ل لأن اهلل قال ب�أننا خلقناكم �أنثى وذكر ك ��ي تتعاي�شا وال لتت�ساويا .وقد
�أعط ��ى اهلل للم ��ر�أة لوح ��ة جميلة ،فه ��ل �سمعت يوم ��ا �أن اجلنة حت ��ت �أقدام
الرجال ؟
ب ��ل اجلنة حتت �أقدام الأمهات �،أي �أن املر�أة له ��ا �أدوار عديدة وهي لو تدرك
ق ��در �أهميتها لعلمت �أنها �أق ��وى من الرجل .فاملر�أة �إن�س ��ان وهي �أم والأمومة
التي لديها الي�ستطيع �أي كائن حي �أن يقوم بدورها".

رئي�س ��ة جلنة حقوق املر�أة ال�سابقة ليندا مطر �أكدت ب�أن املر�أة كانت م�شاركة
م�شاركة �أ�سا�سية يف كافة الثورات العربية التي ح�صلت بدءا من تون�س و�صوال
�إىل م ��ا نحن عليه اليوم  ،تقول":بدون الثورات املر�أة كانت ثائرة على الو�ضع
بحد ذاته ،لكن ماذا ننتظر اليوم؟
نح ��ن للأ�س ��ف ال�شديد �إن �أخذنا ليبي ��ا على �سبيل املثال  ،ف� ��أول ت�صريح للم�س�ؤول
الأول الذي انت�صر يف الثورة �أنه �ألغى القرار الذي مينع تعدد الزوجات واعترب ب�أنه
�ض ��د ال�شريعة وك�أن الثورة ن�ش�أت لتكون �ضد امل ��ر�أة ولي�س من �أجل املر�أة واملجتمع
ككل .ال �شك �أن نتائج الثورات العربية حتى الأن مل تب�شر ال باخلري وال بال�شر ،ولكن
امل�ؤكد �أن الثورة املوجودة داخل املر�أة �ست�ستمر .ويف حال ن�ش�أت �أنظمة جديدة ومل
تكن هذه الأنظمة بالأنظمة الدميقراطية املطلوبة �ستن�ش�أ ثورات جديدة .
يف هذه املنا�سبة انا �أحيي املر�أة العربية يف يومها و�أمتنى �أن يكون هناك عمل م�شرتك
عل ��ى ال�صعي ��د العربي ولي�س فقط يف املنا�سبات بل ب�ش ��كل دائم كي جن�سد قوة عربية

الفنان سامي خياط

وقوة يف بالدنا لأننا �إن مل نكن �أقوياء يف بالدنا فنحن �أي�ضا لن نح�صل على �شيء ".

املر�أة العربية تنتظر ما تنتظره ال�شعوب
املن�سق ��ة العامة لقط ��اع املر�أة يف تيار امل�ستقبل عفيفة ال�سي ��د �أكدت ب�أن املر�أة
العربية تنتظر ما تنتظره ال�شعوب ،تقول":املر�أة لي�ست جزيرة قائمة بحد ذاتها
ب ��ل هي ج ��زء من املواطنني يف هذه الأوطان  .بطبيعة احلال همها هم الرجل،
وم ��ا ت�سع ��ى �إليه هو م ��ا ي�سعى �إليه الرجل م ��ع �إ�ضافة تتمثل باله ��وة يف املواقع
واحلق ��وق ما بني الرج ��ل واملر�أة .هي ت�سع ��ى لأن تهدم هذه اله ��وة كي ت�صبح
مواطنة مثلها مثل الرجل وتنا�ضل من �أجل الكرامة ومن �أجل الأوطان".
وعن الإ�صالحات التي من املمكن �أن تقدمها هذه الثورات للمر�أة ،تقول ال�سيد:
"ال �شك ب�أن هذه الثورات لن ت�أخذ ق�ضية املر�أة كق�ضية ت�سعى لتحقيقها ما
مل تنا�ض ��ل املر�أة م ��ن �أجل حتقيق ذلك .فهذه الثورات ل ��ن ت�أتي لها باحلقوق
التي مل حت�صل عليها بعد  .لذلك يجب �أن تتابع الن�ضال ،لأن الن�ضال يف وطن
حمرر حتفظ فيه كرامة ال�شعب �أف�ضل بكثري من ن�ضال يف وطن كرامة النا�س
فيه مهدورة وت�سوده الديكتاتورية .وامل�ؤكد يف هكذا و�ضع �أنها لن حت�صل على
�شيء لكن بوجود الدميقراطية ب�إمكانها �أن حت�صل على كامل حقوقها ".

�أدعوها لل�صمود حتى تنال كامل احلقوق
كذل ��ك التقين ��ا على هام�ش امل�ؤمتر الفنان الكومي ��دي �سامي خياط الذي عرب عن
ر�أي ��ه يف هذه الق�ضية ،يقول":املر�أة العربية حتلم اليوم ب�أن حتقق كافة طموحاتها
م ��ن خالل الث ��ورات العربية التي حت�صل ،لك ��ن من املبكر �أن ندرك م ��ا �إذا كانت
امل ��ر�أة �ستتمكن م ��ن الو�صول �إىل ما ت�صب ��و �إليه و�أن حتقق الثواب ��ت التي تعتربها
املر�أة هامة بالن�سبة لها خ�صو�صا و�أنه يف بداية الثورات يكون هناك دوما حالة من
ال�ضياع .لكنني يف الوقت نف�سه � ،أعتقد ب�أنه لي�س هناك من مهرب ب�أن تنال املر�أة
كامل حقوقها و�أن حتق ��ق طموحاتها ،وهذه امل�س�ألة �أمتناها من كل قلبي لأن املر�أة
ت�ست�أهل منا الكثري الكثري .لذلك �أدعوها �أن ال تكل �أو متل بل �أن تبقى �صامدة لتنال
كام ��ل حقوقه ��ا  ".وختاما نتمنى �أن ال يكون الربيع العرب ��ي خريفا للمر�أة العربية
و�أن تك ��ون هن ��اك م�س ��اواة فعلية بني الرجل وامل ��ر�أة ،و�أن تبقى الع�ب�رة يف الأفعال
واملمار�سة ويف قدرة الأحرار اجلدد على تفادي �أخطاء الأ�سالف وخطاياهم .
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قن�صل غينيا الفخري يف لبنان علي �سعادة لـ"�صيدا عرب التاريخ":

وال �سيم���ا �أن دوره���ا فع���ال ج���دا بالن�سب���ة
للوطن الأم ؟
"الو�سيل ��ة الوحي ��دة حلماية اللبناني�ي�ن يف �أفريقيا
وحماي ��ة م�صاحله ��م ه ��ي تعزي ��ز العالق ��ات ب�ي�ن
اللبناني�ي�ن وال�شع ��وب الأفريقية واحل ��كام الأفارقة.
هذه هي الو�سيلة الوحي ��دة الفعالة التي ت�ؤتي بالثمار
�.أما فيما يتعل ��ق بال�ضغوطات فمن البديهي �أن يكون
هن ��اك �ضغوطات لأن املغ�ت�رب اللبن ��اين يف �أفريقيا
هو بالنهاي ��ة مواطن لبناين ولديه �إنتم ��اء �إىل لبنان
ويتاب ��ع الأو�ضاع اللبنانية ويعلم ب� ��أن لدينا نحن عدو
ه ��و الع ��دو الإ�سرائيل ��ي وه ��و موجود.كذل ��ك هناك
�إ�سرائيلي�ي�ن موجودين يف �أفريقي ��ا وهم حتما �أعداء
لنا فال بد ان يحاولوا �إ�ستعمال عالقاتهم كي ي�صبح
هن ��اك �ضغوطات على بع� ��ض الفعالي ��ات الإغرتابية
يف �أفريقي ��ا .ه ��ذه الأم ��ور طبيعي ��ة ،وكم ��ا قياداتنا
ال�سيا�سي ��ة يف �أفريقي ��ا تواج ��ه هذا الع ��دو يف لبنان
واملنطقة عموما ،نح ��ن كمغرتبني �أي�ضا نواجههم يف
�أفريقيا ولكن بتعزيز عالقاتنا مع الأفريقيني .ونحن
ب� ��إذن اهلل منت�صري ��ن دائما ونح ��اول �أن نتجاوز كل
هذه ال�صعوبات ".

بع�ض القنا�صل عينوا ب�أ�ساليب �شخ�صية تخ�صهم لكن هناك
قنا�صل �آخرون يتمتعون بثقة الدول التي يمثلونها...
حوار� :سمار الرتك

ول���د يف غيني���ا ،ليت�سل���م فيم���ا بع���د ر�سالة من الأه���ل حملته م�س�ؤولية كب�ي�رة ،ليثبت بعدها �أنه عل���ى "قد احلمل"،فانتخب ع���ام  1987رئي�سا
للجالي���ة اللبناني���ة يف غيني���ا ،ومبا �أن "العزائم ت�أتي على قدر �أه���ل العزم" فقد انتخب خلم�س مرات على التوايل كرئي�س لهذه اجلالية التي
ما يزال ير�أ�سها حتى الأن .
تربط���ه عالق���ات جي���دة ومتميزة م���ع ال�سلطات الغينية ،مما خوله بتكوي���ن �صداقات مع �سيا�سيني ووزراء وغ�ي�ر وزراء� ،إال �أن ذلك مل مينعه
�أي�ضا من القيام ب�صداقات مع العديد من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية اللبنانية.
هو يعرتف ب�أن هناك بع�ض القنا�صل الذين تعينوا من خالل بع�ض الأ�ساليب ال�شخ�صية التي تخ�صهم �إال �أن هناك قنا�صل �آخرون يتمتعون
بثقة الدول التي ميثلونها ،وهو بالت�أكيد واحد منهم .
بر�أي���ه �أن الو�سيل���ة الوحي���دة حلماي���ة اللبنانيني يف �أفريقيا وحماية م�صاحله���م تتمثل بتعزيز العالقات بني اللبناني�ي�ن وال�شعوب الأفريقية
واحلكام الأفارقة .كما يرى �أي�ضا �أنه على الدولة �أن تهتم بالقن�صل الذي يتمتع بثقة الدولة التي ميثلها وال�سيما �أنه بقدر ما تعطي الدولة
اللبناني���ة �أهمي���ة له���ذا القن�صل �ستخوله ب�أن يلع���ب دورا فعاال مل�صلحة الدولة التي ميثلها ومل�صلحة لبن���ان .ويف املقابل ف�إن املغرتب اللبناين
له دور وطني وعليه واجبات.
ه���و متفائ���ل جدا مب�ستقب���ل لبنان لوجود قيادات �سيا�سية واع���دة متم�سكة بالعي�ش امل�شرتك.انطالقا من ذل���ك ،يطالب املغرتبني الذين هم
يف �أفريقي���ا وغ�ي�ر �أفريقي���ا �أن ال يتخل���وا ع���ن لبنان لأن الإغرتاب اللبناين ميث���ل دعما كبريا لهذا الوطن الذي ي�شكل ب���دوره فخرا واعتزازا
للبنانيني والعرب عموما.
ب���دوره يتمن���ى ب����أن يحم���ل العام  2013تغريا جذريا للمر�أة ليف�سح املج���ال �أمامها ب�أن تنال ح�صة كبرية داخل املجل����س النيابي وال �سيما ب�أنها
تتمتع بكل الكفاءات املطلوبة.

�ضرورة اهتمام الدولة
بالقن�صل الفخري

قنصل غينيا الفخري في لبنان علي سعادة

�سعادة
احلديث عنه يطول �إال �أننا نكتفي بهذا القدر لنف�سح
املجال لأن يعرب بنف�سه عن �آرائه ومواقفه ال�صريحة
وال�صادق ��ة من خالل احلوار ال ��ذي �أجريناه معه يف
مكتبه حيث ا�ستقبلنا �أجمل ا�ستقبال وبحفاوة �أقل ما
يق ��ال فيها �أنها تنم عن �أخ�ل�اق و�صفات ق ّل نظريها
يف هذه الأيام.
�إن ��ه �سعادة قن�صل غينيا يف لبن ��ان علي �سعادة الذي
�ش ��رف "�صي ��دا ع�ب�ر التاريخ "به ��ذا احل ��وار الذي
حتدث فيه بكل �إ�سهاب ،فكان الأتي:

بداية امل�شوار؟
• قب���ل �أن نب���د�أ باحلدي���ث ع���ن م�سريت���ك
القن�صلي���ة ،نح���ن نعل���م �أن���ك م���ن �أركان
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اجلالي���ة اللبناني���ة يف �أفريقي���ا ،ه���ل ل���ك
�أن ت�ضعن���ا يف ملح���ة ع���ن ه���ذا الإغ�ت�راب
اللبناين؟
�أن ��ا مولود يف غينيا وبعد �إ�ستق�ل�ال غينيا كان هناك
جمعي ��ة لبنانية متثل اجلالي ��ة اللبنانية هناك بقيادة
الأه ��ل الذي ��ن �أداروا هذه اجلالي ��ة لتعزيز العالقات
مع ال�سلطات الغيني ��ة وال�شعب الغيني.يف �سنة 1987
�أعطتن ��ا الدول ��ة الغيني ��ة الرخ�ص ��ة للتح ��رك ب�إ�سم
اجلمعي ��ة .وقد ا�ستلمنا الر�سالة بع ��د الأهل ،و�أ�صبح
هن ��اك �إنتخاب ��ات م ��ن قب ��ل الأع�ض ��اء املنتخبني يف
اجلمعية والذي ��ن يبلغ عدده ��م � 1160شخ�صا .وقد
انتخبت يف العام  1987رئي�سا لهذه اجلالية اللبنانية
يف غيني ��ا ،وحت ��ى الأن �أن ��ا رئي�س ه ��ذه اجلالية وقد
انتخبت خلم�س مرات ".
• نب���د�أ م���ن البداي���ة ،م���ا ه���ي الظ���روف

الت���ي جعلت���ك تت���وىل ه���ذا املن�ص���ب كقن�صل
لغينيا؟
من خالل موقعي وكوين �أمتتع بوجود �إقت�صادي فعال
يف غينيا� ،إ�ضافة �إىل العالقات اجليدة مع ال�سلطات
الغينية ومب ��ا �أنني �أحتدث اللغة الوطنية هناك .هذه
الأمور �سهل ��ت مهمتي ،كما �أن ثقة النا�س بي جعلتني
�أكون يف هذا املوقع ".

�أمتتع بثقة الدولة
• يتزايد عدد القنا�صل يف لبنان ،ويقال �أن
البع����ض منه���م جم���رد "بر�ست�سي���ج" فما هو
ر�أي���ك ،وه���ل لن���ا �أن ن�أخ���ذ فك���رة ع���ن عملك
كقن�صل لغينيا؟
"حتما هناك ع ��دد كبري من القنا�صل الفخرية يف
لبن ��ان وه ��ذه م�س�أل ��ة �صحيح ��ة ،و�أي�ض ��ا �صحيح �أن

هناك بع�ض القنا�ص ��ل الذين تعينوا من خالل بع�ض
الأ�سالي ��ب ال�شخ�صي ��ة التي تخ�صه ��م ،ولكن هناك
قنا�صل �آخرين يقومون بالعك�س ،ولديهم عالقات مع
هذه الدول ويتمتعوا بثقة الدول التي ميثلونها ولديهم
دور فعال يف لبنان .لذلك لي�س با�ستطاعتنا �أن جنمع
كل القنا�ص ��ل يف �سلة واحدة كم ��ا ال ميكننا �أن نقارن
الذي يتمتع بعالق ��ات جيدة هناك مع القن�صل الذي
ال يتمت ��ع مبثل ه ��ذه العالقات .هن ��اك جمموعة من
القنا�ص ��ل يتمتعون بوجود فع ��ال يف لبنان ويف الدول
الت ��ي ميثلونه ��ا ومنهم �أنا �.أحلم ��د ل اهلل �أنني �أمتتع
بثق ��ة الدولة الت ��ي عينتن ��ي ولدي ال�صالحي ��ات ب�أن
�أعط ��ي ت�أ�ش�ي�رات الدخ ��ول دون �أن �أجل� ��أ �إىل وزارة
الداخلية ،كما �أننا جندد اجلوازات الغينية ،ون�صدّق
عل ��ى امل�ستن ��دات ال�ص ��ادرة م ��ن ال�سلط ��ات الغينية
وموقع ��ة م ��ن وزارة اخلارجية اللبناني ��ة .ومن حني

لآخ ��ر توكلنا الدول ��ة ببع� ��ض املهم ��ات الدبلوما�سية
وال�سيا�سية التي نقوم بها .ونحن يف هذا الإطار نلعب
دورا فعاال لتعزيز العالقات مابني لبنان والدول التي
منثلها ".
• يتعر�ض اللبنانيون يف بع�ض دول �أفريقيا
ل�ضغوط���ات متزاي���دة ،كي���ف ميك���ن �إع���ادة
حت�س�ي�ن و�ض���ع اجلالي���ة يف الق���ارة ال�سمراء،

بقدر ما تعطي
الدولة اللبنانية أهمية
للقنصل بإمكانه أن
يلعب دورا ً
فعاال

• بر�أيك���م وم���ن خ�ل�ال جتربتك���م م���ا ه���ي
العنا�ص���ر الت���ي ميكن �أن تع���زز دور القن�صل،
وبالت���ايل تنعك����س �إيجاب���ا على لبن���ان والبلد
الآخر؟
"عل ��ى الدولة اللبناني ��ة �أن تهتم بالقن�صل الفخري
ال ��ذي يتمت ��ع بثق ��ة الدول ��ة الت ��ي ميثلها ،فبق ��در ما
تعطي الدولة اللبناني ��ة �أهمية لهذا القن�صل ب�إمكانه
�أن يلعب دورا فعاال مل�صلحة الدولة التي ميثلها و�أي�ضا
مل�صلحة لبنان".

�إنتماء دائم للبنان
• بعيدا عن احلديث عن الأعمال �،إن �أردنا
ان ن�سل���ط ال�ض����ؤ عل���ى ن�ش����أة الأ�ست���اذ عل���ي
�سعادة  ،ماذا تخربنا؟
"كما �سبق �أن ذكرت ولدت يف �أفريقيا وتربيت هناك
وتعرفنا عل ��ى لبنان منذ  20عاما �أي بعد" الطائف"
،ولك ��ن كان لدينا دائما �إنتماء للبن ��ان .والدليل على
ذل ��ك �،أن وال ��دي ال ��ذي رزق ب� 10أوالد بالرغم من
انهم ول ��دوا جميعهم يف غيني ��ا �إال �أن الوالد �سجلهم
جميعه ��م يف دائرة النفو� ��س يف لبنان لأن ��ه اعترب�أن
حي ��اة الغربة مهم ��ا طالت ال ب ��د و�أن يع ��ود اللبناين
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القنصل سعادة مع رئيس جمهورية غينيا

لوطنه .وطبعا بعد �أن تعرفنا على لبنان �أحببناه �أكرث
ومت�سكنا بوطننا �أكرث ف�أكرث .ونحن نفتخر بقياداتنا
الوطني ��ة اللبنانية التي حت ��اول املحافظة على وحدة
لبنان وعلى حي ��اة اللبنانيني  .وبالنهاية ف�إن املغرتب
اللبن ��اين و�إن كان خارج احلي ��اة ال�سيا�سية يف لبنان
فهو ل ��ه دور وطني وعلي ��ه �أي�ضا واجب ��ات ،حتى على
�صعي ��د قريته .هذه الواجبات يجب �أن نحر�ص عليها
ليبق ��ى التوا�ص ��ل مثمر مل�صلح ��ة اللبن ��اين من جهة
ومل�صلح ��ة املغرتب�ي�ن اللبنانيني املقيم�ي�ن يف �أفريقيا
من جهة �أخرى".

املراحل الإغرتابية والعملية
• ماذا عن املراحل التي مررت بها يف حياتك
الإغرتابية والعملية ،وماذا عن ال�صعوبات؟
"طبع ��ا ال�صعوب ��ات الت ��ي واجهناه ��ا متثلت بتغيري
الأنظم ��ة �،أي عندما يتغري النظ ��ام يف غينيا وينتقل
�إىل نظ ��ام �آخر ،يج ��د الإن�سان �صعوبات ك ��ي يت�أقلم
ويندمج م ��ع النظام اجلدي ��د ،ملاذا ؟لأنن ��ي كرئي�س
للجالي ��ة مطل ��وب من ��ي �أن تك ��ون عالقت ��ي جيدة مع
ال�سلط ��ة .عندما ت ��زول ه ��ذه ال�سلطة وت�أت ��ي �سلطة
جدي ��دة معنويا م ��ن ال�صعب على ه ��ذا الرجل الذي
كانت عالقته جيدة مع الرئي�س ال�سابق �أن يقيم فورا
عالق ��ات م ��ع الرئي�س اجلدي ��د .هناك حال ��ة نف�سية
يج ��ب على الإن�س ��ان جتاوزها لي�ص ��ل �إىل نتيجة كي
ي�ستم ��ر بالعالقات اجلي ��دة مع ال�سلط ��ات اجلديدة
.لكن احلمد ل اهلل فنحن من خالل ت�صرفنا بوعي،
وم ��ن خ�ل�ال عالقاتن ��ا ال�صادق ��ة م ��ع كل ال�سلطات
ا�ستطعن ��ا �أن نتجاوز هذه ال�صعوب ��ات و�أن ن�صل �إىل
النتائج املطلوبة ".

ال�صداقات
• بحك���م عملك كدبلوما�سي ال بد و�أن لك
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�صداقات مع العديد من ال�شخ�صيات؟
"جتمعن ��ي �صداقة يف غينيا م ��ع رئي�س اجلمهورية
�شخ�صي ��ا بالإ�ضافة �إىل �صداق ��ات مع عدد كبري من
ال�سيا�سي�ي�ن وال ��وزراء وغ�ي�ر الوزراء حت ��ى مع بع�ض
زعم ��اء املعار�ضة ،لكن عالقاتنا مع زعماء املعار�ضة
وا�ضح ��ة ج ��دا وه ��ي عالق ��ة �شخ�صي ��ة و�إن�ساني ��ة
ولي�س ��ت عالقة �سيا�سي ��ة لأننا دوما م ��ع ال�سلطة لأنه
م ��ن امل�ستحيل �أن نك ��ون مع املعار�ض ��ة ،ومهما كانت
ال�سلط ��ة نحن معه ��ا ووالءنا دوما يج ��ب �أن يكون لها
.وهذا املوقف يحمينا ويجعلنا دائما ن�ستمر .
�أم ��ا على �صعيد لبنان فرتبطني عالقة مع الكثري من
ال�سيا�سي�ي�ن ال�شرفاء م ��ن خمتل ��ف الطوائف الذين
يعمل ��ون خلدم ��ة هذا الوط ��ن وللحفاظ عل ��ى العي�ش
امل�ش�ت�رك كم ��ا �أو�صانا القائد ال�سي ��د مو�سى ال�صدر
 .ويف مقدمته ��م رئي� ��س املجل� ��س النياب ��ي نبيه بري
و�سماحة ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل ".

املر�أة اللبنانية مظلومة يف لبنان
• كي���ف تنظ���ر �إىل امل���ر�أة اللبناني���ة والدور
الذي تلعبه اليوم؟
"امل ��ر�أة اللبناني ��ة مظلوم ��ة يف لبنان لأنه ��ا مثقفة
ب�ش ��كل ع ��ام ،حت ��ى و�إن كان ��ت �إم ��ر�أة مل ت�ص ��ل �إىل
م�ست ��وى عال م ��ن التعلي ��م ف�إنه ��ا �إجتماعي ��ا مثقفة
وواعي ��ة  .حتى الأن اجل ��و ال�سيا�سي يف لبنان مل يعط
امل ��ر�أة حقها �أو املجال كي تلعب الدور املطلوب والذي
تطم ��ح �إليه  .رمبا هن ��اك جمموعة م ��ن ال�سيا�سيني
الذي ��ن ي�ؤي ��دون دور املر�أة لك ��ن امل�س�ألة خارجة عن

أمتنى من كل قليب
أن يكمل أحدا من أوالدي
هذه املسرية

 ...ومع الرئيس ميقاتي

قدرته ��م .لذلك �أنا كمغرتب لبن ��اين �أمتنى يف العام
 2013من خالل قان ��ون الإنتخاب يف جمل�س النواب
�أن يف�سح ��وا املج ��ال له ��ا و�أن يعطوه ��ا ح�صة كبرية
لت�صل �إىل ما تطمح �إليه ".

متفائل جدا مب�ستقبل لبنان...
• هل �أنت متفائل اليوم مب�ستقبل لبنان؟
"نعم �أنا متفائل ل�سبب واحد وهو �أن لدينا قيادات
�سيا�سي ��ة واعدة وه ��ي جميعها متفق ��ة على اجلوهر
وامل�ضم ��ون �أال وه ��و العي� ��ش امل�شرتك� ،سي ��ادة لبنان
،وحدة لبنان وا�ستقالل لبن ��ان ،وب�أن الإ�سرائيلي 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 �أك�ث�ر �إ�ستقرارا من دول املنطقة.
والأم ��ر الأهم �أن كل املرجعي ��ات ال�سيا�سية يف لبنان
متم�سك ��ة بالدميقراطي ��ة وباحلك ��م التوافقي  ،مما
يجع ��ل لبنان بل ��دا م�ستقرا يبعدنا ع ��ن الديكتاتورية
ويبعدنا عن احلكم م ��ن خالل عائلة �أو جمموعة من
النا� ��س ،ويجعل املواط ��ن اللبناين يتف ��اءل مب�ستقبل
هذا الوطن ".

العائلة
• م���اذا ع���ن العائل���ة ،وبالتايل م���اذا تخربنا
عن الأب والزوج؟
" ل ��دي � 5أوالد وه ��م مبثاب ��ة رفاق ��ي الأن ،وهناك
حوار بن ��اء بيني وبينهم �أحيان ��ا الآراء تكون خمتلفة
لكنن ��ي �أربيهم على الإنفتاح على الع ��امل و�أن يتقبلوا
ويحرتم ��وا �آراء الآخرين ،وبالتايل �أن يكونوا م�ؤمنني
.والإمي ��ان عن ��دي يرتكز عل ��ى نقطت�ي�ن �أ�سا�سيتني:
العدالة وال�صدق .عالقتي معهم جيدة جدا ".
• ه���ل لدى �أحد من الأوالد ميول لدخول

املجال الدبلوما�سي �أي�ضا ؟
"ال�صبي ��ان لديهم ه ��ذه الطموح ��ات ،لذلك يوما
م ��ا عندم ��ا �أعجز رمب ��ا ي�ستلمون م ��كاين لكن هذه
امل�س�أل ��ة تع ��ود �أي�ض ��ا �إىل ال�سلط ��ات الغيني ��ة ،ف�إذا
انتقل ��ت ذات الثق ��ة �إىل �أح ��د الأوالد فليكن .مثال
�أن ��ا يف غيابي وافقت ال�سلطة الغينية ب�أن توقع �إبنتي
املوج ��ودة مع ��ي هن ��ا يف املكت ��ب (يف بريوت)عل ��ى
الت�أ�ش�ي�رات �أي �أن لديه ��ا �إذن قان ��وين ور�سمي من
ال�سلط ��ات الغينية .طبعا �أن ��ا �أمتنى من كل قلبي �أن
يكمل �أحدا من �أوالدي هذه امل�سرية ".
• كيف مت�ضي نهارك ؟
"نه ��اري �أوزعه عل ��ى � 3أق�سام ،ق�سم لعملي وثاين
لعائلت ��ي وثال ��ث للريا�ض ��ة .طبع ��ا ما ب�ي�ن الأق�سام
الثالثة هن ��اك ق�سم للإجتماعيات.كما �أنني عندما
�أكون يف لبنان �أحر�ص على �أن �أو�صل �أوالدي بنف�سي
�إىل املدر�س ��ة كي �أراهم �أكرث .ول ��دى املغرب �أحاول
�أن ال �ألب ��ي الكثري من الدعوات كي �أبقى �أطول فرتة
ممكنة مع زوجت ��ي والأوالد يف املنزل.و�أيام "الويك
ـ �أن ��د" نح ��اول �أن نتن ��اول الغ ��داء �سوي ��ا �أو الع�شاء
بالرغم من ارتباطهم مبواعيد مع �أ�صدقائهم .ويف
العطل املدر�سية نحر�ص على �أن ن�سافر �سويا .
�أم ��ا فيما يخ�ص وق ��ت العمل ف�أنا �أبق ��ى يف املكتب
لغاي ��ة الرابع ��ة والن�ص ��ف من بع ��د الظه ��ر و�أقوم
بالريا�ض ��ة � 3أيام يف الأ�سب ��وع (م�شي و�سباحة) يف
نادي احلمام الع�سك ��ري .طبعا هناك �أي�ضا احلياة
الإجتماعية التي ن�ساهم قدر الإمكان يف امل�ؤ�س�سات
الإن�ساني ��ة كم ��ا نق ��دم ل اهلل تع ��اىل م ��ا ا�ستطعنا
ون�ش ��ارك النا� ��س ب�أفراحه ��م و�أحزانه ��م .كذل ��ك
ن�ستقب ��ل الأه ��ل والأ�صدقاء يف ال�ضيع ��ة (البابلية ـ
منطقة الزهراين )".
وهنا �أحب �أن �ألفت �أن كل �إن�سان يود النجاح يف عمله

أثناء زيارة للرئيس الحريري

عليه �أن يخطط ،ف�أ�سا�س النجاح "التخطيط".
• كيف هي عالقتك بالأحفاد؟
"عالقتي بهم جيدة جدا جدا".
• ماذا عن الهوايات ؟
"هوايتي مطالعة الربامج الإقت�صادية والإجتماعية
�أوال وثانيا وثالث ��ا ال�سيا�سية .لكن كوين رجل �أعمال
�أح ��ب �أن �أبقى عل ��ى توا�صل ف�أ�شاه ��د الربامج على
التلفزيون لأراقب الأو�ضاع العاملية عموما لأن عملي
يف النهاي ��ة لي�س يف لبنان بل يف اخلارج وهو مرتبط
بال�سوق العاملي".

�إعتماد �سيا�سة لت�شجيع الإ�ستثمارات
• ه����ل هناك من م�ش����روع �إقت�صادي تنوي
تنفيذه قريبا يف لبنان؟
"لق ��د قم ��ت مب�شاري ��ع ثانوية يف لبن ��ان لأن عملي
يتمح ��ور يف  6دول �أفريقية ،ولدي م ��ا يقارب ال80
موظ ��ف لبناين وال 400موظ ��ف �أفريقي �.أمتنى �أن
يتمك ��ن �أوالدي من القي ��ام ب�أعمال هام ��ة يف لبنان
ولك ��ن العمل بحاج ��ة �إىل وقت ،والوق ��ت ثمني .وما
�أالحظ ��ه �شخ�صيا �أن العم ��ل يف لبنان ال يقدم �إفادة
كما ه ��و احلال يف اخل ��ارج .هذا بالإ�ضاف ��ة �إىل �أن
�سوق لبن ��ان �صغري وهو ممتل ��ىء ،لذلك ف�إن جمال
العمل على امل�ستوى الكبري �صعب على املغرتب الذي
ال يعرف لبنان .
لك ��ن بالرغم من ذلك وكي يكون لدي عمل يف لبنان

نلعب دورا فعاال لتعزيز
العالقات ما بني لبنان
والدول اليت منثلها

قمت مب�شروع �سياحي ينته ��ي العمل به بعد �شهرين
وهو عبارة ع ��ن مبنى �شقق مفرو�ش ��ة �.أي�ضا هناك
بع� ��ض الب�سات�ي�ن يف اجلن ��وب الت ��ي ن�شغ ��ل �أنف�سنا
به ��ا .لكن �أمتنى ان يكون ل ��دى �أوالدي �أفكارا �أ�شمل
ليخططوا للعمل يف لبنان وخا�صة يف اجلنوب .
وامل�ؤ�س ��ف �أن الدول ��ة يف لبن ��ان مل تعتم ��د �سيا�س ��ة
ت�شجي ��ع الإ�ستثمارات ،هناك كثري م ��ن الأمور التي
ال ت�شج ��ع امل�ستثم ��ر للق ��دوم �إىل لبن ��ان ،نتمنى �أن
تتغ�ي�ر الظروف كي نتمكن من العودة والإ�ستثمار يف
لبنان".
• �إىل �أي م���دى ت�أخ���ذ املو�سيق���ى حيزا من
اهتماماتك؟
"املو�سيقي ��ة الكال�سيكي ��ة �أحبها ج ��دا لأنها تهدىء
الأع�صاب ".

الإغرتاب اللبناين دعم كبري للوطن
• هل من كلمة �أخرية ؟
"�أطل ��ب م ��ن كل املغرتبني وال �سيم ��ا الذين هم يف
افريقي ��ا وغ�ي�ر �أفريقي ��ا ب� ��أن ال يرتك ��وا لبن ��ان لأن
الإغ�ت�راب اللبن ��اين ه ��و دعم كب�ي�ر للبن ��ان فليبقوا
متم�سكني به ��ذا الوطن احلبيب لأن ه ��ذا البلد فخر
واعتزاز لكل اللبنانيني والعرب .
كم ��ا �أحب �أن �أخ�ص �أهلي يف اجلنوب بكلمة �أدعوهم
فيها لل�صمود والتم�س ��ك بالت�سامح والوحدة واملحبة
و�أن يبع ��دوا ع ��ن كل امل�ش ��اكل ال�سيا�سي ��ة وخا�ص ��ة
امل�شاكل املذهبية والطائفية والعن�صرية لأن الإن�سان
�إن�سان .واهلل �سبحانه وتعاىل �أر�سل كل الر�سل للب�شر
ومل ير�سله ��م ملجموعة معينة من النا�س .لذلك يجب
�أن يكون لدينا �إنفتاح حتى نتعاي�ش مع بع�ضنا البع�ض
لأن هذا العي�ش امل�شرتك ثروة كبرية يجب �أن نتم�سك
بها ".
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بعد �أن تنا�سهم امل�س�ؤولون وغابوا عن ت�أمني احلد الأدنى من حقوقهم

كيف يواجه اللبنانيون �أزمة الكهرباء
وما هي الحلول التي يعتمدونها ؟

حتقيق� :سمار الرتك:

احلل بت�سليم "الكهرباء" ل�شركة خا�صة

وك�أنه كت ��ب علينا يف لبن ��ان �أن نعي�ش طوال الوقت
يف ظ�ل�ام دام� ��س ،وك�أن م ��ا يعي�ش ��ه املواط ��ن من
�أزم ��ات وهم ��وم ال يكفيه ب ��ل عليه �أي�ض ��ا �أن يتكبد
عناء الكهرباء ليتحمل املزيد واملزيد من متطلبات
احلياة املادية التي مل يعد يتحمل وزرها �أي منا .
وعود وعود ووعود ،وكله ��ا تذهب �سدى دون فائدة
بالرغ ��م من �أن املواطن وحده الذي ي�أمل دوما بغد
�أف�ضل فيتم�سك كما يقول املثل"بحبال الهواء"ل�شدة
رغبته بحياة �أف�ضل له ولعائلته ،وكل ما يرجوه من
هذه الدنيا هو �أن ينعم ب"ب�صي�ص نور".
واهلل وحده يعلم م ��ا يتحمله رب هذه العائلة و�سط
ج�ش ��ع �أ�صحاب املولدات الكهربائية الذين يرفعون
�أ�سع ��ار الإ�شرتاكات وهم يعلمون متاما �أن �أحدا لن
يناق�شه ��م بذل ��ك نتيجة احلاجة املا�س ��ة للكهرباء
التي ال بدي ��ل عنها .وهكذا ت ��رى املواطن اللبناين
يع ��اين الأمرين ويدفع الكهرباء مرتني وهو يف كلتا
احلالتني ينال ق�سطه من الكهرباء ب�صعوبة .
ه ��ذا الواقع فر�ض عل ��ى املواطنني ,الذي ��ن �سئموا
م ��ن تالعب �أ�صح ��اب املول ��دات الكهربائية الذين
ميدون امل�شرتكني بها تبعا ملزاجهم� ,شراء مولدات
للكهرباء خا�ص ��ة بهم وال �سيما يف املناطق اجلبلية
الت ��ي �أ�صبح ��ت م�ؤخ ��را تخ�ض ��ع لتقن�ي�ن كهربائي
م�ضاعف نتيجة للتجاذبات ال�سيا�سية.
وبني �أخذ ورد ،يبقى املواطن وحده من يدفع الثمن
يف زم ��ن تخلى فيه امل�س�ؤولون عن مهامهم ودورهم
الأ�سا�س ��ي �،أال وه ��و ال�سه ��ر عل ��ى خدم ��ة املواطن
وت�أم�ي�ن حياتا تليق به ،ين ��ال فيها احلد الأدنى من
متطلب ��ات احلي ��اة� ،إال �أن الواق ��ع ي�ؤكد لن ��ا يوميا
عك�س ذلك .

ج ��ورج ملكي ي�سك ��ن يف منطقة بعب ��دات وهو ي�ؤكد
ب� ��أن م�س�ألة كهرب ��اء الدولة ن�سيها من ��ذ زمن بعيد
وق ��د اعتمد نظ ��ام �إ�ش�ت�راك املول ��دات لرييح باله
،يقول ":منذ �سنتني انتقلت �إىل منطقة بعبدات مع
العائلة لل�سك ��ن لأنه لي�س با�ستطاعت ��ي �شراء �شقة
يف العا�صم ��ة ،بالإ�ضافة �إىل �أن املناخ الطبيعي هنا
�أجم ��ل بكثري ويريح الأع�صاب مم ��ا جذبني ب�شدة
للبق ��اء لكن امل�شكلة هي �أزمة الكهرباء التي تنقطع
ب�شكل م�ستمر مم ��ا دفعني كغريي من ال�سكان �إىل
اعتم ��اد الإ�شرتاك الكهربائ ��ي ال�شهري .يف ف�صل
ال�شت ��اء الأ�سعار تكون �أف�ضل حي ��ث �أننا ندفع مبلغ
� 160ألفا عن ثالث ��ة �أ�شهر بينما يف ف�صل ال�صيف
فنحن ندفع هذا املبلغ ب�شكل �شهري نتيجة لل�ضغط
ال�سياح ��ي وال �سيم ��ا ان املنطق ��ة هنا كم ��ا تعلمني
منطقة �سياحية بامتياز .
واملريح يف امل�س�ألة �أنن ��ا من خالل �إعتماد �إ�شرتاك
الكهرب ��اء ال ن�شع ��ر بانقط ��اع الكهرب ��اء لأنها ت�أتي
مبجرد انقطاعه ب�شكل �أوتوماتيكي.لذلك �أنا �أمتنى
عل ��ى الدولة �أن تري ��ح نف�سها من �شرك ��ة الكهرباء
لتت�سلمه ��ا �أي ��ة �شرك ��ة خا�ص ��ة لننع ��م بالكهرب ��اء

كيف يواجه اللبنانيون �أزمة الكهرباء؟
"�صيدا عرب التاريخ" �أرادت �أن ت�سلط ال�ض�ؤ على
�أزمة الكهرباء من جان ��ب �إن�ساين ـ �إجتماعي بحت
،لتلم� ��س كيفية مواجهة املواط ��ن لهذه الأزمة الذي
يعاي�شها ب�شكل يومي وهو "جمرب �أخاك ال بطل".
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بال�ش ��كل املطلوب و�أن ندف ��ع الفات ��ورة الكهربائية
مرة واحدة ولي�س مرتني ".

احلل ب�شراء "يو.بي�.أ�س"
نوال مرعي من �سكان بريوت تعاين الأمرين نتيجة
انقطاع التيار الكهربائي  ،تقول�":صدقيني كل يوم
نعي�ش ��ه يف ه ��ذا البلد ن�س� ��أل �أنف�سنا مل ��اذا مل نولد
يف بل ��د �آخ ��ر؟ حيث يح�ت�رم الإن�س ��ان وينال احلد
الأدنى م ��ن حقوقه خ�صو�صا و�أننا ندفع املتوجبات
املفرو�ض ��ة علين ��ا من قبل الدول ��ة يف وقتها ،فمثال
جاب ��ي الكهرب ��اء ال يت�أخر وه ��و ي�أت ��ي يف كل �شهر
ليقب� ��ض ما يرتتب علين ��ا وامللف ��ت �أن الكهرباء يف
غالب الأحيان تكون مقطوعة .
�أن ��ا �أ�سكن يف الطابق ال�سابع ولي�س هناك من مولد
يف املبن ��ى الذي �أقطنه مما ي�ضط ��رين �إىل ترتيب
املواعي ��د تبعا لنظ ��ام التغذي ��ة الكهربائية ف�أنا كي
علي �أن �أنتظر
�أن ��زل �إىل ال�سوق ل�شراء م ��ا يلزمني ّ
علي �أي�ضا �أن �أحدد
الكهرباء وال�ستقبال الأ�صحاب ّ
مواعي ��د الكهرب ��اء �،إىل مت ��ى هذا ال ��ذل والإهانة
للمواط ��ن اللبن ��اين ال �أعرف ؟! والغري ��ب �أن كافة
امل�س�ؤول�ي�ن يرتا�شق ��ون بالت�صريح ��ات "الطنان ��ة
والرنانة" دون �أن يهتموا بهموم النا�س .

كل م ��ا ا�ستطع ��ت �أن �أق ��وم ب ��ه ه ��و �ش ��راء "ي ��و.
بي�.أ�س"للمن ��زل وق ��د كلفن ��ي م ��ا يق ��ارب ال500
دوالر علما �أنني ال �أ�ستطي ��ع ت�شغيل الرباد عليه بل
الإ�ضاءة فقط ،لكنن ��ي ا�ضطررت لدفع هذا املبلغ
كي ال �أجل�س و�سط الظ�ل�ام خ�صو�صا و�أن الظالم
الذي نعي�شه ب�سب ��ب الظروف ال�سيا�سية والإقليمية
مل يع ��د يحتم ��ل ،فليتف ��ق امل�س�ؤولون ول ��و ملرة على
م�س�ألة تعود بفائدة على املواطن اللبناين ".

فلت�شعر احلكومة معنا
ع ��ارف ب ��و عل ��ي م ��ن �س ��كان عالي ��ه ،جتربت ��ه مع
الكهرب ��اء متعب ��ة للغاية،يقول":فيم ��ا م�ضى كانت
الكهرب ��اء تنقط ��ع ب�ش ��كل مقب ��ول وال �سيم ��ا �أنه ��ا
كان ��ت ت�أتي يف ف�صل ال�صي ��ف �إال �أننا يف ال�سنوات
الأخ�ي�رة بتنا نعاين الأمري ��ن وم�ؤخرا باتت تنقطع
با�ستم ��رار مم ��ا �أدى بعدد من �أه ��ايل املنطقة �إىل
قطع الطريق كنوع م ��ن الإحتجاج على هذا الواقع
.بالن�سب ��ة يل فقد ا�شرتيت مولد كهرباء يعمل على
البنزين كي �أ�ضيء املنزل لأن جتربتي مع �أ�صحاب

"الإ�شرتاكات"حدث ��ي وال ح ��رج �.صحي ��ح �أنن ��ي
م�ضط ��ر �إىل مراقب ��ة املولد وتغيري زيت ��ه و�إح�ضار
البنزين ب�شكل يومي مما ي�ضطرين �إىل دفع املبالغ
الطائلة لك ��ن ما باليد حيل ��ة ،فالعائلة بالن�سبة يل
خط �أحم ��ر وت�أمني متطلباتها من البديهيات ،لكن
كل م ��ا نتمناه �أن ت�شعر احلكوم ��ة معنا لأننا يف كل
م ��رة نت�أم ��ل خ�ي�را �إال �أننا مع م ��رور الوقت نحبط
لأننا نلم�س ب�أن حكوم ��ة تذهب و�أخرى ت�أتي ونحن
ما نزال مكاننا دون �أي تغيري على �صعيد متطلباتنا
احلياتية ـ املعي�شية".

�أعادونا لل�شموع و"�ضو القنديل"
�أحمد يحي من �سكان امل�شرفية يحدثنا وهو يف قمة
الغ�ض ��ب ،يقول":لقد �أعادونا �إىل �أيام زمان وعدنا
جنل� ��س على ال�شموع و"�ض ��و القنديل"�،أنا �أعلم �أن
النا� ��س تتقدم �إىل الأمام لكنن ��ا يف هذا البلد نعود
دوم ��ا �إىل الوراء لدرجة �أنني ال �أعلم �إذا ا�ستمرينا
على هذا املنوال �أين �سن�صبح؟!
�إمكانات ��ي املادية ال ت�سمح يل ب�ش ��راء مولد كهربائي

�أودفع مبلغ � 160أل ��ف ل.ل.كبدل ال�شرتاك الكهرباء
�،أنا بالكاد �أ�ؤمن لقمة العي�ش التي �أ�شقى يوميا لأنالها
من خالل قيادتي للتاك�سي فكيف �أدفع هذا املبلغ ؟!
كفى امل�س�ؤولون مراوغ ��ة وليتفقوا لت�أمني الكهرباء
قب ��ل �أن" ي� ��أكل النا� ��س بع�ضهم بع�ض ��ا "لأن حال
النا� ��س ال ت�س ��ر �أح ��دا خ�صو�ص ��ا و�أن الأو�ض ��اع
تع ��ود �إىل ال ��وراء �س ��واء ال�سيا�سي ��ة �أو الإجتماعية
وبالأخ�ص املعي�شية والإقت�صادية ".

ال�سفر هو احلل الوحيد
اللق ��اء الأخ�ي�ر كان م ��ع وف ��اء �صابر الت ��ي �ضاقت
به ��ا الدنيا من هذا البلد ،تق ��ول ":عن �أية كهرباء
ت�س�ألينني ؟" لي�ش نحنا عمن�شوفا"؟!
ما �أن ي�أتي �أول ال�شهر حتى نبد�أ بدفع املتوجب علينا
دون �أن نلم�س �أي مردود �إيجابي ،لذلك �أف�ضل �شيء
�أن نحزم حقائبنا ونهاجر من هذا البلد خ�صو�صا
وانه لي�س هناك من م�س�ؤولني يهتمون مبواطنيهم.
�صدقيني �أي بلد يف العامل مهما كان و�ضعه متدهور
�ستك ��ون احلياة فيه �أف�ضل  .بالن�سبة يل ال�سفر من
هذا البلد �أ�صبح احلل الوحيد لأن امل�س�ألة ال تتوقف
على انقط ��اع التيار الكهربائي فق ��ط ،فالإ�ستقرار
مفقود والو�ضع الإقت�صادي ال ي�سر� ،أما الإجتماعي
فال يطمئن �إطالقا وغريه وغريه ....
م ��ن يعي� ��ش يف ه ��ذا البل ��د علي ��ه �أن يك ��ون �أعمى
و�أطر� ��ش و�أخر� ��س و�إال �سيفقد �أع�صاب ��ه لكرثة ما
ي�شاه ��د ويلم�س م ��ن ا�ستفزازات يومي ��ة ،فالق�صة
لي�س ��ت ق�ص ��ة كهرب ��اء بل ق�ص ��ة �أزمة ب ��د�أت منذ
�سنوات وال �أعتقد �أنها �ستنتهي ".
وهك ��ذا  ،نكتفي بهذا القدر م ��ن اللقاءات ونرتكها
بر�سم امل�س�ؤول�ي�ن يف الدولة ع ّلهم ي�شعرون ولو ملرة
واحدة م ��ع املواط ��ن اللبناين الذي ب ��ات م�سحوقا
يف بل ��د كان الع ��امل ب�أ�س ��ره يتغنى ب ��ه ،فلي�ستفيقوا
من �سباتهم قبل ف ��وات الأوان لأنه عندئذ لن ينفع
الندم وال �سيما �أن لل�صرب حدود.
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امل�سيحي تقع على عاتق القيادات ال�سيا�سية الوطنية
وهذا واجب مقد�س وطن ��ي لتنفيذ ال�شعارات بالعمل
من خالل برامج مطلقة معدة ب�إحكام والغنية بالقيم
الوطني ��ة لتوحيد ال�صف ��وف وحمايتها م ��ن �سرطان
املذهبي ��ة والطائفي ��ة لأن الع ��دو يرتب� ��ص بنا يف كل
�شاردة وواردة من م�س�ي�رة حياتنا اليومية �سواء كان
هذا الأمر يف لبنان �أو العامل العربي.
ويج ��ب �أن ال نن�سى �أهمية دور املجتمع املدين الفاعل
م ��ن خ�ل�ال دور اجلمعي ��ات وامل�ؤ�س�س ��ات والأندي ��ة
واملدار� ��س التي ت�سه ��م م�ساهمة مبا�ش ��رة يف حماية
العي� ��ش امل�شرتك بتعزي ��ز القيم والأخ�ل�اق باملجتمع
اللبناين الأ�صيل يف �شتى املجاالت الذي كان وما زال
له ال�صدى الطيب يف نفو�س كل اللبنانيني.

تكريم ال�شاعر ح�سين حمادة ،والم�سعف ح�سن الجبيلي
في رحاب ا�ستراحة� -صيدا
حوار :غالب بعا�صريي وليال بديع ها�شم

�إ�ست�ضاف���ت �أ�س���رة "جملة �صيدا" ال�ضيفني املكرم�ي�ن �إىل مائدة الع�شاء
تكرمي���اً لدورهم وعطائه���م ووفائهم لبيئته���م ..وجمتمعهم ..ووطنهم
الغ���ايل لبن���ان وكان اجلنوب املقاوم حا�ضراً بقوة يف احلوار املفتوح الذي
�أجرته �أ�سرة املجلة.
ً
عل���ى م���دى �ساعتني �أب���دع كل واحدا منه���م يف الو�صف املب���دع والتقدير
على طريقته اخلا�صة وفق م�شاعره و�أحا�سي�سه الوطنية.
 ...لأن الإن�سان هو جمل ًة من التفاعالت الوراثية والإن�سانية ..والبيئية
وم���ا ينج���م عنه���ا م���ن �ض���رورة معرفت���ه ال�صحيح���ة لذات���ه م���ن خ�ل�ال
امل�صارح���ة ك���ي يتمك���ن م���ن التعام���ل م���ع الأح���داث التي تواجه���ه مهما
غل���ت الت�ضحيات ومهما كان نوعها ،لهذا ف����إن الإن�سان دائماً ي�سعى لأن
يك���ون مر�آة لذاته القيمة امل�شبعة بالقي���م والأخالق احلميدة والوطنية
يف كل املراح���ل ملواجه���ة كاف���ة التحدي���ات التي تهدد امل�ص�ي�ر االجتماعي
والأخالقي ..والإن�ساين ..والهوية والوطن.
 ..م���ن ه���ذا املنطلق واملنطق �أك���د لنا :ال�شاع��ر ،والكاتب الإعالمي،
"ح�س�ين حمادة" �أن لكل �إن�سان هوية ومنطق خا�ص به يعرب فيه عن
مكنونات���ه وخمزون���ه البيئ���ي واالجتماعي والوراثي ال���ذي ن�ش�أ وترعرع
علي���ه وعا����ش يف رب���وع ظالل���ه من خ�ل�ال م�س�ي�رة حياته فمثل���ه الأعلى
العقائدي امل�ؤمن به للفكر الإن�ساين املتقدم للقائد الإمام مو�سى ال�صدر
ال���ذي ر�س���خ يف نف�س���ه ويف نفو����س كل اللبناني�ي�ن� ،أ�سم���ى �آي���ات الإرتق���اء
النف�س���ي والعقائ���دي الغن���ي بالقي���م الإن�سانية والأخالقي���ة والت�ضحية
بطاقة تعريف
الكات ��ب والإعالمي ح�سني حمادة مواليد بلدة مارون
الرا� ��س عام  1962احلائز على �شهادة يف الدرا�سات
العليا يف العلوم ال�سيا�سية مت�أهل وله � 5أوالد .موظف
لدى وزارة الثقافة.
الإبن البكر علي مواليد � 1985أنهى درا�ساته اجلامعية
وحظي على �إجازتني (حقوق و�إدارة �أعمال)
 �آية مواليد 1987 حممد مواليد  1990ثاين �سنة �إدارة �أعمال �أحمد ومالك تو�أم مواليد �( 1994أحمد )secondومالك (علوم حياة).
بداي ��ة ...رحب الكاتب الإعالم ��ي ح�سني حمادة من
عا�صم ��ة املقاوم ��ة يف اجلن ��وب �صيدا ب�أ�س ��رة جملة
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بالعطاء واملحبة والوفاء وال�سالم والإطمئنان للدين والوطن.
 ...وبعد
ً
يعج���ز القل���م ع���ن كتابة كل م���ا نحب �أن نع�ب�ر عنه �إنطالقا م���ن رغبتنا
القلبية يف الدخول �إىل عامل الت�ضحية والوفاء ..والإخال�ص ..والتفاين
والعط���اء خلدم���ة الإن�س���ان حتى ال�شه���ادة ،ونقدر بكل فخ���ر واعتزاز كل
م���ن نذر نف�س���ه ،يف �سبيل العطاء والت�ضحية �إميان���اً منه بقيمة الإن�سان
وخدمت���ه له���دف �إنق���اذه و�إ�سعاف���ه ونقل���ه �إىل �أقرب م�ست�شف���ى ملعاجلته
وتوف�ي�ر كل م�ستلزم���ات العناي���ة والرعاية ال�صحية يف �سبي���ل الإن�سانية
ووطنه لبنان.
ف���كان امل�سعف املجاه���د ال�شهيد احلي ح�سن جبيلي ال���ذي �ضحى بنف�سه
وق���دم الغ���ايل والنفي����س يف �سبي���ل م�ساع���دة النا����س و�إنق���اذ اجلرح���ى
وال�شه���داء ل�سن�ي�ن طويل���ة من اخلدم���ات والت�ضحي���ات وكان يف كل مرة
ي�سعف���ه احل���ظ ويق���ف �إىل جانبه خ�ل�ال مهماته الإن�ساني���ة منذ فرتات
طويل���ة م���ن ج���راء كل �إعتداء كان���ت �إ�سرائيل تق���وم به يف �سائ���ر مناطق
اجلنوب خم ّلفة الدمار ال�شامل يف املدن والبلدات والقرى.
�إال �أن هذه املرة مل يحالفه احلظ كما كان يف كل مرة ف�سقط �شهيداً للوهلة
الأوىل ولك���ن العناي���ة الإلهي���ة وق���دره كت���ب اهلل �سبحانه وتع���اىل ال�شهادة
ف�أع���اد �إلي���ه ال���روح من جديد ف�أ�صب���ح معاقاً يفتخ���ر ح�سن اجلبيلي من
كل قلب���ه بالعناي���ة الإلهي���ة وي�شك���ر كل م���ن �ساه���م يف تقدمي ي���د امل�ساعدة
�إلي���ه وعل���ى ر�أ�سهم عقيلة ال�شهي���د الرئي�س رفيق احلري���ري ال�سيدة نازك
احلريري �صاحبة الأياد البي�ضاء ورائدة العمل الإن�ساين والإجتماعي.

�صي ��دا التي �أتاحت له الفر�صة يف �إجراء هذا احلوار
املفت ��وح للتعبري ب ��كل �صدق عن م�شاع ��ره ومكنوناته
و�أحا�سي�سه اخلا�صة يف �شتى امليادين.
• م���ن ه���ي ال�شخ�صي���ة؟ ال�سيا�سي���ة..
والأدبية ..والفنية الأحب �إىل قلبك؟
بالت�أكي ��د ال�شخ�صي ��ة الأ�سا�سي ��ة الت ��ي ت�شكل حمور
حياتي هي �أكرث من �شخ�صية �سيا�سية لأنها �شخ�صية
دينية ،و�شخ�صية فكرية ممثلة بالإمام القائد ال�سيد
مو�سى ال�صدر.
لأن ��ه القائد الق ��دوة احل�سنة والأمث ��ل الغنية بالقيم
والأخالق احلميدة والأغلى يف حياتي.
و�أكد حمادة من جانب �آخر �أن �أهم �شخ�صية �سيا�سية
تعنيه وم�ؤمن بها دولة الرئي�س نبيه بري.

لي� ��س من باب التع�صب بل نظ ��ر ًا لأهمية دوره القيم
والفاعل وقيادته احلكيمة على امل�ستوى الوطني.
�أم ��ا ال�شخ�صي ��ات الأدبي ��ة م ��ا �أكرثه ��م وم ��ا �أغنى
�أعماله ��م و�أفكاره ��م الن�ي�رة على امل�ست ��وى اللبناين
والعربي.
بالت�أكي ��د ال ب ��د �أن نتوق ��ف ملي� � ًا باملعن ��ى وامل�ضمون
للحديث عن مدر�سة جربان خليل جربان الذي وهب
وطنه �أهم كتب الأدب وال�شعر واملعرفة .والذي بدوره
�ساه ��م باالرتقاء بدور لبنان الهام بالفكر والأدب يف
بالد االغرتاب.
ً
لأن لبنان غني بالأدباء وال�شعراء ف�أنا �شخ�صيا مت�أثرا
كثري ًا بكل واحد ًا منهم بجانب هام من �أعماله.
ف�أم ��ا بالن�سبة لل�شخ�صيات الفنية ،ميكن و�صف عام
له ��ذا امل�شهد الفني �أن لبنان غني جد ًا بالفن املتقدم

الشاعر حسني حمادة

الراق ��ي ال ��ذي يجمع ما ب�ي�ن القيمة املعنوي ��ة للكلمة
واملعنى وامل�ضمون الثقايف املمزوج بالنغمة املو�سيقية
ونق ��در كثري ًا مدر�س ��ة الرحباين العمالق ��ة يف لبنان
والع ��امل العربي و�أهمها ال�سيدة فريوز بدورها املميز
الوطن ��ي يف كل م�س�ي�رة حياته ��ا الفني ��ة وم ��ا زال ��ت
تق ��دم �أهم �إبداع ��ات الفن للمدر�س ��ة الرحبانية �إىل
جان ��ب احرتامي وتقدي ��ري لكل الفنان�ي�ن واملبدعني
اللبنانيني.
• م���ا ه���و دور وزارة الثقاف���ة عل���ى �صعي���د
حماي���ة املجتم���ع اللبناين والعي����ش امل�شرتك
الإ�سالم���ي امل�سيحي ملواجهة كافة التحديات
يف لبنان؟
�أك ��د ..حمادة يف حديثه �أن مواجه ��ة التحديات التي
يتعر�ض له ��ا لبنان ي�شمل دور كل امل�ؤ�س�سات ووزارات
الدولة وكل النا�س.

ال �شك �أن وزارة الثقافة يجب �أن يكون لها دور مميز
لأنه ��ا على متا� ��س مبا�شر مع النا�س وم ��ع كل النخب
واملثقفني ونح ��ن ندرك متام ًا �أن النخ ��ب املثقفة لها
ال ��دور الأ�سا� ��س واله ��ام يف حماي ��ة البيئ ��ة الثقافية
والرتبوية لالرتق ��اء باملجتمع اللبن ��اين وتطويره من
ح�سن �إىل �أح�سن.
�إىل جانب �أهمية وزارة الثقافة يف تقومي الأمور �ضمن
�إمكاناتها املالية املتوا�ضعة.
ولكل عمل له كلف ��ة مالية يجب ت�أمينها حتى تقوم يف
خدم ��ة النا�س وتوف ��ر الدعم ال�ل�ازم لكافة الربامج
وامل�شاري ��ع املو�ضوعة يف �أجهزة 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�ل�ال
مراقبته ��ا وحر�صه ��ا وح�سها الوطن ��ي ورعايتها لكل
الأعمال التي تهدف خلدمة الوطن واملواطنني.
و�أ�ضاف حمادة �أن حماية العي�ش امل�شرتك الإ�سالمي

• ال�شعر الأحب �إىل قلبك؟
�أ�ش ��ار حمادة يف حديثه ب� ��أن ال�شاعر الأحب �إىل قلبه
"نزار قباين" لأنه كان مدر�سة من احلرية والكرامة
ا�ستطاع م ��ن خالله ��ا �أن يفر�ض منوذج م ��ن ال�شعر
الذي يتميز فيه عن الآخرين (وهو ال�شعري النرثي)
ال ��ذي فيه كل املعاين القيم ��ة �إىل جانب هام�ش كبري
م ��ن احلري ��ة الم� ��س في ��ه كل الق�ضايا عل ��ى م�ستوى
العامل العرب ��ي و�أنا من املت�أثرين ب ��ه جد ًا منذ بداية
�أعمايل وكتاباتي.
ً
وطبع ًا ت�أثرت كثريا ب�أهم ال�شعراء العرب .على �ضوء
ذل ��ك كتبت ع ��دة ق�صائ ��د جميلة متنوع ��ة مل �أ�سمح
لنف�سي لغاية هذه ال�ساعة ب�أن �أقول �أنا �شاعر.
لأنن ��ي �أكتب ال�شعر الوجداين الذي له عالقة بالواقع
واحلدث فعلى �سبي ��ل املثال نحن هنا يف لبنان نعي�ش
يف منطق ��ة حدودي ��ة من جن ��وب لبن ��ان وعلى متا�س
مبا�شر مع العدو الإ�سرائيلي.
وكلنا يعلم كم هذه االعت ��داءات اليومية الإ�سرائيلية
املبا�ش ��رة عل ��ى جنوبنا ال�صام ��د امل�ؤث ��رة يف �أذهان
كل النا� ��س هذا الك ��م الهائل من امل�شاه ��د امل�أ�ساوية
�ض ��د الإن�سانية اليومية على امل ��دن والقرى والبلدات
ال�صامدة ب�أهلها ونا�سها.
ً
ف�أن ��ا واح ��د ًا منه ��م ت�أثرت كث�ي�را لأن ه ��ذه الق�ضية
الوطني ��ة املركزي ��ة عبرّ ت عنه ��ا وع ��ن م�آ�سيها وعن
م�شاعرها بالكتاب ��ات وامل�ؤلفات التي تعرب عن �إميان
وقدرة املجاهدي ��ن املنا�ضلني يف الدفاع عن اجلنوب
و�أهله وقراه وبلداته ووطنهم لبنان.
فكان ��ت �أوىل كتاباتي والأه ��م يف حياتي ق�صائد عن
ال�سي ��د الإمام مو�سى ال�صدر �إىل جانب عدة ق�صائد
اجتماعية و�إن�سانية معربة عن فائ�ض مكنوناتي التي
تكمن يف قلبي ووجداين.
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�أهمها ق�صائد :حان الوقت – �أحالم النا�س.
ق�صدنا من ه ��ذه الق�صائد معاجلة احلالة الداخلية
التي نعي� ��ش فيها كمواطنني مع الواقع واحلدث �سواء
كان هذا احلدث معرب ًا ع ��ن واقع اجتماعي �أم �سواء
كان معرب عن �سائر االعتداءات الإ�سرائيلية اليومية
على جنوب لبنان قبل التحرير وبعد التحرير.
�إىل جانب م�شاركت ��ي يف كثري من الأعمال من خالل
اجلمعيات والأندية الفكري ��ة والأدبية م�شاركة فاعلة
وقيمة وما زالت بداخل لبنان.
• كم���ا ه���و مع���روف ل���دى اجلمي���ع �أن ث���ورة
التكنولوجي���ا كان له���ا ال�ص���دى الطي���ب يف
نفو����س كل النا����س نظ���راً لأهميته���ا يف تعزيز
تق���دمي م�سرية تقدم العل���م والنور واملعرفة،
والتوا�ص���ل االجتماع���ي �إىل جانب ت�أثرياتها
الإيجابي���ة وال�سلبي���ة ،بر�أيكم ما ه���ي ال�سبل
املتاحة حلماية املجتمع من �سلبياتها؟
للحقيقة �أ�ؤكد لكم �أن هذا املو�ضوع كبري جد ًا ال ميكن
معاجلت ��ه ال على م�ستوى �أفراد وعل ��ى م�ستوى دويل،
�أي مبعن ��ى �أ�ص ��ح و�ضع رقابة �شاملة ه ��ذا التطور قد
�أ�سه ��م بالكثري من الإيجابي ��ات ومكن كل املجتمعات
والنا� ��س من االنفت ��اح والتوا�صل م ��ع بع�ضها البع�ض
م ��ن كل النواح ��ي االجتماعية والعلمي ��ة وال�صناعية
والتكنولوجية املتطورة يف �شتى املجاالت.
وال �ش ��ك �أن هذه الثورة التكنولوجية كان لها �سلبيات
عقيم ��ة م�ض ��رة لأنه ��ا ت�سهل ت ��داول الأعم ��ال الغري
م�شروع ��ة وتخ�ت�رق املجتمعات ب�ص ��ورة بذيئة بعيدة
عن الأخ�ل�اق احلميدة التي متثل املجتمعات العريقة
ب ��الإرث والتاريخ ون�ضال ال�شع ��وب وتراث املجتمعات
املعربة عن القيمة الإن�سانية للإن�سان و�أعماله ودوره
الأخالقي النزيه.
�إذ ًا تبد�أ احلماية والرقابة االجتماعية من املجتمعات
نف�سه ��ا حلماي ��ة بيئته ��ا وتراث ��ا و�إن�سانيته ��ا وقيمها
الأخالقية م ��ن داخل البيت الواح ��د �أو ًال ومن خالل
�سل ��وك الأب والأم والأ�س ��رة متهي ��د ًا لالنط�ل�اق �إىل
جمتم ��ع ذاتي ومنه �إىل الف�ض ��اء الوا�سع اجلامع لكل
الأمم وال�شع ��وب .بالن�سب ��ة للبن ��ان م�س�ؤولي ��ة الدولة
وم�ؤ�س�ساتها و�ض ��ع الرقابة و�أ�س� ��س التوجيه الأ�سري
القي ��م وللإع�ل�ام احل�صة الأك�ب�ر والأوف ��ر حظ ًا يف
توفري امل�ساعدة الوطنية من خالل م�ؤ�س�سات الإعالم
وبراجمه ��ا القيمة التي حتفظ لن ��ا حقوقنا ال�شرعية
الرتبوي ��ة واالجتماعية لرت�سيخ مبد�أ القيم والأخالق
للمحافظ ��ة عليها م ��ن جيل �إىل جيل كم�ي�راث دائم
�أبدي.
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حوار مع الم�سعف في الدفاع المدني ح�سن الجبيلي

الرئيس نبيه بري واملسعف حسن الجبيلي في عني التينة

و�أك ��د حم ��ادة �أن ق�ص ��ر الأوني�سكو يف ب�ي�روت يلعب
دور ًا هام� � ًا ي�شكل اجلزء اله ��ام يف بناء هيكلية �أ�س�س
وبرامج الإعداد والتح�ضري والعر�ض لكافة احلفالت
والندوات والأن�شط ��ة والربامج على امل�ستوى الوطني
اللبناين والعربي.
بالإ�شراف وبالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة الرتبية
والتعليم العايل ملواجهة كافة التحديات.
لأن ق�ص ��ر الأوني�سكو يعترب مبثاب ��ة املنرب واملتنف�س
الوحي ��د للتعب�ي�ر ع ��ن كاف ��ة الآراء ب ��كل حري ��ة
ودميقراطي ��ة م ��ن خ�ل�ال ف�سح ��ة الأم ��ل الوحيدة
الق ��ادرة على جم ��ع والتوحيد بني جمي ��ع اللبنانيني
ب ��كل �أطيافه ��م وانتماءاته ��م الفكري ��ة والعقائدية
والرتبوي ��ة واالجتماعي ��ة و�أ�ش ��ار حم ��ادة يف حديثه
�أن ع ��ام  2012االجتاه العام ل ��دى الوزارة يف و�ضع
ا�سرتاتيجي ��ة هام ��ة لتعزي ��ز دور ال ��وزارة معنوي� � ًا
ومادي� � ًا ولوج�ستي ًا لرعاية واحت�ض ��ان �أكرث الأعمال
الفني ��ة والفكرية والأدبي ��ة واالجتماعية ب�شكل عام
لالرتق ��اء بهذه الأعم ��ال القيم ��ة �إىل �أ�سمى درجة
م ��ن درجات الرقي والتق ��دم والإزدهار لأن الوزارة
لي�س ��ت مق�صرة ولكن ميك ��ن الق ��ول �أن الإمكانات
املالي ��ة �ضعيفة وف ��ق موازنة احلكوم ��ة �أ�سوة ب�سائر
ال ��وزارات نظ ��ر ًا للأو�ض ��اع املالي ��ة واالقت�صادي ��ة
للبن ��ان واملنطق ��ة وخت ��م يف ه ��ذا املج ��ال حمادة.
م�شي ��د ًا ب ��دور املجتمع امل ��دين وب�سائ ��ر امل�ؤ�س�سات
واجلمعيات الفكرية والأدبية والطبية واالجتماعية
واملنتدي ��ات الثقافي ��ة والعلمية ملا في ��ه اخلري لهذا
املجتمع اللبناين والوطن.
• كتابك املف�ضل؟
للحقيقة كتابي املف�ضل هو الكتاب الديني القيم الغني
بال�سمات الإلهية والذي ي�شعرين بالثقة بالنف�س والعزة

والكرامة والإميان باهلل الذي تطمئن به القلوب.
• ما هي متنياتك يف هذه احلياة؟
دوام ال�صح ��ة والعافي ��ة لأ�سرت ��ي و�أهل ��ي و�أقارب ��ي
و�أ�صدقائي و�أن حتظى عائلتي مب�ستقبل واعد.
حت�ص�ي�ن الوطن بالوحدة الوطني ��ة والعي�ش امل�شرتك
لدرئ اخلطر عنه م ��ن الداخل واخلارج وخا�صة من
العدو الإ�سرائيلي املرتب�ص بنا دائم ًا.
• �آخ���ر الكالم ب�س�ؤالنا الأخري مع الإعالمي
ح�س�ي�ن حمادة عن �آخر �أعمال���ه ف�أكد لنا ب�أن
�آخ���ر عم���ل كان ً
عم�ل�ا ممي���زاً يف ح���ارة �صيدا
حتت عنوان (�أربعني الإمام احل�سني) "عليه
ال�س�ل�ام" ال���ذي عر����ض يف ح�سيني���ة ح���ارة
�صي���دا ب�إ�ش���راف ورعاي���ة حرك���ة �أم���ل �شعب���ة
حارة �صيدا والنادي الك�شفي.
تعبري ًا ع ��ن واقعة (كرب�ل�اء  -وذاك الفوز العظيم)
كان اله ��دف من ه ��ذا العمل عل ��ى امل�س ��رح �أن نطلع
امل�ؤمن�ي�ن املخل�ص�ي�ن ل�سيدنا احل�سني عل ��ى تفا�صيل
م�ضام�ي�ن ه ��ذه الواقع ��ة التاريخي ��ة م ��ن التاري ��خ
الإ�سالم ��ي بطريقة �إبداعية تنويري ��ة بهدف تكري�س
امل�سرح الإ�سالمي لأنه ال يوجد بالوقت احلا�ضر �شيء
ا�سمه امل�سرح الإ�سالمي.
�إذن م ��ن خ�ل�ال ه ��ذه امل�شهدي ��ة الواقعي ��ة مب�آ�سيها
وم�صابها الأليم الذي ا�صاب الأمة با�ست�شهاد �سيدنا
احل�سني و�أهل بيته.
�إنه ��ا حق ًا ثورة مع�ب�رة عن ق�ضي ��ة ا�ستهدفت �سيدنا
احل�س�ي�ن والإ�سالم بحد ذاته .وم ��ن واجبنا املقد�س
حماي ��ة الدي ��ن الإ�سالم ��ي و�أن نحفظ ه ��ذه امل�سرية
الإمياني ��ة املطلق ��ة لر�سولن ��ا الأكرم و�أه ��ل بيته كما
�أمرنا اهلل �سبحانه وتعاىل.

• ماذا يعني التطوع؟ امل�سعف وما هي
�شروطه؟
الإن�س ��ان منذ نعوم ��ة �أظافره تلده �أم ��ه طاهر ًا
بالفط ��رة ويت�أث ��ر بالبيئ ��ة الت ��ي يعي� ��ش فيه ��ا
وبالرتبي ��ة وال�سل ��وك والأخالق احلمي ��دة التي
يرتعرع فيها جت�سده ��ا الأم مع الأب من خالل
احل�ضانة والرتبية ال�صاحلة والرعاية وفق �إرث
اجلدود وال�شعائ ��ر الدينية التي ينتمي �إليها كل
جمتمع.
وعلي ��ه ميك ��ن ت�صني ��ف وتعريف النا� ��س �سواء
كان م ��ن قاطن ��ي �س ��كان ه ��ذا ال�ش ��رق العربي
والإ�سالمي �أم كان من قاطني �سكان الغرب.
انطالق ًا من ه ��ذه البيئة ال�شرقية العربية يبنى
عل ��ى ال�ش ��يء مقت�ض ��اه لب ��دء العم ��ل والعطاء
والتط ��وع يف الدف ��اع امل ��دين �أو يف �أي جمعي ��ة
�أخ ��رى تعن ��ى بال�ش�أن الع ��ام الذي يه ��دف �إىل
توفري كافة اخلدم ��ات الإن�سانية واال�ست�شفائية
وال�صحية والإ�سعاف الأويل.
�أكد امل�سعف املنا�ضل ح�سن اجلبيلي �أن التطوع
يف الإ�سع ��اف الأويل عم ��ل �صع ��ب ج ��د ًا لأن كل
متط ��وع يتعر� ��ض في ��ه �إىل �أق�ص ��ى درجات من
الت�ضحية واجلهاد والوف ��اء يف �سبيل الإن�سانية
جمعاء .هذا الأمر له �إيجابياته وعدة �سلبيات.
اجلانب احل�سن فيه �أن كل متطوع ي�شعر يف ذات
نف�سه بحب النا�س كثري ًا وي�شعر ب�أنه �أخ اجلميع
و�صدي ��ق كل النا� ��س ويتع ��رف من خ�ل�ال دوره
الإن�ساين على كافة امل ��دن والقرى والبلدات يف
�سائر املحافظات اللبنانية.
�إىل جان ��ب نظ ��رة النا� ��س �إىل كل متط ��وع
ومتطوعة واعتبارهم مبثاب ��ة الأخوة لكل عائلة
م ��ن العائالت اللبناني ��ة لأن دوره ��م الن�ضايل
الإن�س ��اين يف ال�سرع ��ة الق�ص ��وى باال�ستجاب ��ة
للن ��داء الإن�ساين للعمل بكل ح ��ب ووفاء لإنقاذ
النا� ��س و�إ�سعافهم يف �شتى احل ��االت (حوادث
ال�س�ي�ر -حرائ ��ق -ك ��وارث -عملي ��ات �إنق ��اذ
�شاملة) بكل حب ووفاء ي�ساهمون ب�إنقاذ النا�س
يف اللحظات احلا�سم ��ة التي ميكن و�صفها برد
الروح واحلياة لكل �إن�سان.
• ماذا يعني لك اخلوف والرعب وكيف

متكنت من متابعة امل�سرية بعد الإ�صابة
الأوىل.
و�أ�ش ��ار يف �سي ��اق حديثه اجلبيل ��ي �أن م�ساعدة
النا�س وبل�سمة جراحهم والتخفيف عن �آالمهم
و�إعانتهم يعترب مبثابة الإجناز العظيم لكل من
ن ��ذر نف�س ��ه يف خدمة دينه ووطن ��ه الذي يعرف

"باملتطوع" االن�ساين.
وخا�ص ��ة �أن ظروف لبنان اال�ستثنائية منذ �أكرث
م ��ن ثالث ��ة عق ��ود تعر�ض فيه ��ا وطنن ��ا الغايل
ل�شتى �أن ��واع االعتداءات واحلروب �سواء جاءت
هذه احلروب داخلية تنذك ��ر ما تنعاد �أم كانت
ح ��روب مفرو�ض ��ة علي ��ه من اخل ��ارج وحتديد ًا

املسعف حسن الجبيلي
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الشاعر حسني حمادة والزميل غالب بعاصيري

م ��ن العدو الإ�سرائيلي الذي ق ��ام بعدة عمليات
ع�سكري ��ة واجتياح ب�شكل يوم ��ي يف �سائر املدن
والقرى اللبنانية وخا�ص ��ة يف اجلنوب اللبناين
ال�صامد واملقاوم دائم ًا.
�أن ��ت متطوع ه ��ذا يعني �أنت ه ��دف مبا�شر من
قبل الع ��دو الإ�سرائيل ��ي وميكن اعتب ��ار نف�سك
م ��ع كل �شروق �شم�س ب�أنك قد ت�صبح �شهيد ًا يف
�سبي ��ل دينك ووطنك لأن العدو ال يرحم ناهيك
ع ��ن �أن املتطوع املندفع ب ��كل رحابة �صدر وقلب
عامر مل ��يء بالإميان لإنق ��اذ النا�س قد ي�سقط
�شهيد ًا يف عملية �إنقاذ �إن�سان من منزل يحرتق
�أو �شخ� ��ص يغ ��رق يتوج ��ب علين ��ا �إنق ��اذه م ��ن
الغرق.
�إىل جان ��ب عملي ��ات نوعية �إنقاذي ��ة كثرية من
الكوارث الطبيعية والزالزل وانهيار �أبنية.
ويف ا�صعب اللحظ ��ات احلا�سمة واخلطرة التي
ميكن و�صفها باجلنون وغياب الرتكيز والرهبة
واخل ��وف مهما كان الإن�س ��ان قوي وم�ستعد بكل
قوة وعزمية للدخول �إىل ميدان املعركة والأر�ض
املحروق ��ة الفعلية لإنقاذ النا� ��س وهي الطريقة
املعتم ��دة يف �سل ��وك جي� ��ش الع ��دو الإ�سرائيلي
الذي يعتم ��د �أ�سلوب التدمري واخلراب والإبادة
اجلماعية مث ��ل اقتحام �أي ه ��دف مر�صود من
قبل جي�ش هذا العدو �ضد لبنان.
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� ..إنه اخلطر حق ًا بحد ذاته
ويف نف�س الوقت اختبار ل�شجاعة وقدرة املتطوع
عل����ى ال�صمود لأن �صموده له معنى كبري وهام
عند النا�س لأنه يحم����ل �صفة امل�سعف ال�شجاع

وال يج����وز �أن يبدو عليه الرع����ب واخلوف .لأن
�سمة امل�سع����ف ال�شجاعة والب�سم����ة التي تبعث
االطمئنان يف نفو�����س وقلوب النا�س من خالل
املبا�ش����رة امليداني����ة عل����ى �أر�ض الواق����ع لنقل
النا�����س �إىل م����كان �آم����ن خارج �أر�����ض املعركة

ومعاونة اجلرحى ونقلهم �إىل امل�ست�شفيات.
�أكد جمدد ًا امل�سعف اجلبيل����ي ب�أنه عازم بقوة
و�شجاع����ة مطلقة عل����ى متابعة م�س��ي�رة حياته
متطوع���� ًا خلدم����ة النا�س بالرغم م����ن �إ�صابته
الأوىل ع����ان  1996يف منطقة دي����ر الزهراين
خالل قيام����ه بواجبه املقد�����س م�سعف متطوع
لإنقاذ اجلرح����ى وال�شهداء من �أر�ض املعركة.
بعد �أن �أنقذته 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�ساين الوطني
حت����ى �آخر املط����اف .فتغري ق����دره ومل يحالفه
احل����ظ يف االجتياح الث����اين لع����ام  2006التي
عرف����ت بح����رب مت����وز م����ن ج����راء الع����دوان
الإ�سرائيل����ي على كافة الأرا�ضي اللبنانية .بعد
�أن ا�ستهدفته الطائرات الإ�سرائيلية ا�ستهداف ًا
مبا�ش����ر ًا خ��ل�ال قيام����ه بواجبات����ه الإن�ساني����ة
كم�سعف فكانت �ضربة �صعبة وقا�سية و�أ�صابته
مبا�ش����رة مما �أدى الأمر �إىل �إجراء عملية برت
ل�ساقيه �إىل جانب �إ�صابة ثانية بيده اليمنى.
وو�صف امل�سعف ح�س����ن اجلبيلي هذه الإ�صابة
بالإ�صاب����ة القاتل����ة بع����د �أن غ����اب ع����ن الوعي
واعت��ب�ر م����ن ال�شه����داء الأب����رار يف �سبيل اهلل
والوطن.

ف����رد اهلل �سبحان����ه وتع����اىل �إلي����ه ال����روح يف
امل�ست�شف����ى وا�ستف����اق م����ن الغيبوب����ة بعد عدة
�أيام وا�ستحق بكل جدارة و�سام ال�شرف لدوره
البط����ويل والإن�س����اين يف مواجهت����ه التحديات
ف����كان هم����ه الأول زوجت����ه و�أوالده بعد �أن نظر
�إىل نف�س����ه وعلم مب�صاب����ه الألي����م و�شعر ب�أنه
عاج����ز عن متابعة حيات����ه اليومية وعاجز عن
متابع����ة م�سريت����ه الإن�سانية يف جه����از التطوع
للدف����اع امل����دين ف����كان الإكتئاب �سي����د املوقف
و�سيد احلرية والأف����كار امل�شتتة والهم الوحيد
امل�سيط����ر عل����ى كل �أف����كاره كي����ف يل �أن �أتابع
م�سرية حياتي و�أن �أ�ضمن حياتي وحياة �أ�سرتي
وكيف ...وكيف �أ�سعى لت�أمني لقمة عي�شهم.
�إىل �أن ج����اء الف����رج م����ن عن����د اهلل �سبحان����ه
وتع����اىل بع����د �أن تلقيت االت�ص����ال الهاتفي من
(ال�سي����دة ن����ازك رفي����ق احلري����ري) �إطم�أنت
في����ه ع����ن �صحت����ي وح����ال عائلت����ي و�أكدت يل
ب�أنه����ا تعه����دت بنقل����ي �إىل فرن�س����ا للمعاجل����ة
و�إجراء العمليات الالزم����ة وتركيب الأطراف
اال�صطناعي����ة احلديث����ة املعتم����دة يف �أرق����ى
امل�ست�شفي����ات الفرن�سية .بهدف �إعادة الب�سمة
والفرح����ة �إىل حيات����ي الكئيب����ة وحتويله����ا �إىل
حياة �سعيدة رغيدة.
كما تعهدت �صاحب����ة الأيادي البي�ضاء ال�سيدة

ن����ازك احلري����ري بتق����دمي كل الدع����م امل����ايل
واملعنوي �إىل �آخر مدى حتى �أعود �إىل ممار�سة
حياتي الطبيعية.

طبع ًا يف اخلتام
غ����ادرت لبنان عدة م����رات �إىل فرن�سا وتلقيت
الع��ل�اج ال��ل�ازم بع����د �إج����راء ع����دة عملي����ات
جراحي����ة عل����ى ي����د �أمه����ر الأطب����اء يف فرن�سا
�إىل جان����ب املتابع����ة اليومي����ة لل�سي����دة ن����ازك
احلري����ري .لأن ال�سيدة نازك احلريري رائدة
املبادرات املميزة يف �شتى امليادين االجتماعية
والرتبوي����ة والإن�ساني����ة وخا�صة �أنه����ا تقدم كل
امل�ساعدات املالية واملعنوية بعيد ًا عن التفرقة
واملذهبي����ة والطائفي����ة �إنها �أم ل����كل اللبنانيني
عل����ى خط����ى زوجه����ا الرئي�����س ال�شهي����د رفيق
احلري����ري وباملنا�سبة �أتق����دم بال�شكر اجلزيل
لها �أنا وعائلتي و�أهلي.

�آخر الكالم
وتق����دم �أي�ض���� ًا بال�شك����ر اجلزي����ل لأ�سرة جملة
�صي����دا لدوره����ا الوطن����ي اجلام����ع م����ن خالل
التحقيق����ات الإجتماعي����ة والت����ي فيه����ا تلق����ي
ال�ض����وء عل����ى كاف����ة النواح����ي لدع����م حتقيق
املطالب الإجتماعية لكل اللبنانيني.
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حوار:ليال بديع ها�شم

خا�صة مم ّيزة �إن كان على �صعيد م�ستوى ال�شخ�ص ّية املق�صودة �إجتماع ّياً او �سيا�س ّياً � ...أم كانت هذه ال�شخ�ص ّية لها دور
خا�ص���ة نكه���ة ّ
ل���كل زي���ارة ّ
ب���ارز ه���ام متق���دّم يف ع���دّة جماالت من خالل دورها املتقدّم و املعروف ب�سريتها الذات ّية من كل النواحي ك�س ّيدة جمتمع ...و �أم و �صديقة و رفيقة
درب زوج و عائلة.
و على هذا الأ�سا�س ميكن و�صف و تقييم ال�شخ�ص ّية املق�صودة امل�صقولة باملعرفة و الإدراك ...و العلم  ..و املح ّبة ..و الإن�سان ّية  ...لدرجة التفاين
يف حماي���ة الأ�س���رة و املجتمع.فال�س ّي���دة “نادي���ة غرابل���ي” واحدة منهم فكان خيارن���ا �صائب يف اختيارها لتكون منوذج امل���ر�أة العاملة ال�صابرة
املكافحة على مر ال�سنني لتكوين �أ�سرة �صاحلة مه ّذبة خمل�صة لدينها ووطنها و جمتمعها �إ�سوة ب�سائر الأ�سر ال ّلبنان ّية التي مت ّكنت بكل جدارة
و ثقة من حتقيق الذات الإجتماع ّية و الإن�سان ّية لرفع �ش�أن العائلة واملجتمع ال ّلبناين �إىل �أ�سمى درجة من درجات التقدّم و الإزدهار.
بطاقة تعريف
ع ّرفت عن نف�سها ال�س ّي ��دة نادية ب�أ ّنها مت�أهلة من
عم ��ر غرابلي منذ �أك�ث�ر من � 6سن ��وات �أي مبعنى
تزوجت بعمر مبكر.
�أ�صح �أ ّنها ّ
�صحي ��ح �أنّ عمره ��ا ع�ش ��رون عام� � ًا لك ّنها حت�سن
الت�ص� � ّرف و الرعاية الإجتماع ّي ��ة للأ�سرة من كل
النواح ��ي و ك�أ ّنها �إمر�أة قد جتاوز عمرها الثالثون
عام ًا.

و تابع ��ت بالتعريف عن نف�سه ��ا يف �سياق احلديث
ب�أ ّنه ��ا كانت تتم ّنى ب�أن ترف ��ع م�ستواها العلمي �إىل
�أعلى درجة علم ّية �إ�سوة بالآخرين.
و لكن الظروف مل ت�ساعده ��ا فو�صلت بالتح�صيل
ال�صف اخلام�س �إبتدائي.
العلمي �إىل ّ

الو�ضع الإجتماعي

وبالن�سب ��ة للعائل ��ة �أ�ش ��ارت يف حديثه ��ا ب� ��أنّ اللهّ
�سبحان ��ه و تعاىل قد رزقه ��ا بطفلني�"،أحمد البكر

� 6سن ��وات"،و "�أمين ��ة � 3سن ��وات"،و بالتع ��اون و
الت�ضام ��ن مع زوجه ��ا "عمر" العام ��ل يف حلويات
"كنع ��ان" منذ مدّة براتب "� "600000ألف لرية
لبنان ّية.
�إ�ستطعنا مع ًا توفري الرعاية ال�صح ّية و الإجتماع ّية
ال�صعبة التي تعاين
للعائل ��ة بالرغم من الظ ��روف ّ
منها معظ ��م الأ�سر الت ��ي ميكن و�صفه ��ا بالطبقة
الفق�ي�رة التي تعاين �أي�ض� � ًا الأمرين ملتابعة عي�شها
الكرمي وفق الأ�صول.

لأنّ الرات ��ب ال�شه ��ري لزوج ��ي املتوا�ضع ال ميكن
توفري وت�أم�ي�ن كا ّفة م�ستلزمات احلي ��اة الرتبو ّية
وال�صح ّية والإجتماع ّية والغذائ ّية للعائلة.
• ه����ل ترغب��ي�ن باحل�صول عل����ى وظيفة
مل�ساعدة الأ�سرة؟
نعم،بالت�أكي ��د �أرغ ��ب يف احل�ص ��ول عل ��ى وظيفة
مل�ساع ��دة زوج ��ي به ��دف ت�أمني جمي ��ع متط ّلبات
العائل ��ة .مهم ��ا كان نوع الوظيفة �ضم ��ن الأ�صول
الإجتماع ّية و الإحرتام.
• يف ظل غالء املعي�شة و الأ�سعار،ما هي
مطالبك ك�أم من الدّولة ؟
بالت�أكي ��د كل �أم تتم ّنى �أن تتح ّقق جميع مطالبها و
�أن ت�سع ��ى الدّولة بكل ما لديهام ��ن ق ّوة من خالل
م� ّؤ�س�ساته ��ا لتفعي ��ل دور الرقاب ��ة عل ��ى الأ�سع ��ار
وال�سل ��ع للعمل على تخفي�ضه ��ا مل�ساعدة النا�س يف
ّ
�شراء وتوفري كل حاجاتها اليومية من مواد غذائ ّية
وم�شت ّقات احللي ��ب �إلخ...لأنّ ال ّروات ��ب املتد ّنية ال
توازي قيمة امل�شرتيات اليوم ّية للأ�سرة و هذا �أمر
�ضروري مل�ساعدة النا�س يف العي�ش الكرمي.
•م����ا هي؟طموحات����ك بالن�سب����ة للأ�س����رة
ومتنياتك لتحقيق �أهداف امل�ستقبل .
بالت�أكي ��د كل �أم تتم ّن ��ى لأوالده ��ا م�ستقب ًال واعد
ال�صعبة التي ت�شاركنا
بعيد عن الهموم و الظروف ّ
يف كل يوم ّياتنا ،لأ ّننا نعاين كثري ًا ،معاناة ال ميكن
و�صفه ��ا لأ ّننا عاجزين ع ��ن توفري كل م�ستلزمات
و متط ّلبات احلي ��اة اليوم ّية للعي� ��ش ال ّرغيد التي
ت�سعى و تتم ّنى كل �أم توفريها لأ�سرتها.
�إىل جانب توفري العلم اجل ّيد بعد �أن بات الع�صر
احلدي ��ث يفر� ��ض نف�س ��ه عل ��ى كل املجتمع ��ات
للتح�صي ��ل العلمي املتط ّور و الفاعل و املتفاعل مع
الأجيال.

ويف �سياق حديثها
ع�ّب�رّ ت ب ��كل �أ�س ��ى ب�أ ّنها ق ��د �أخرج ��ت �إبنها من
املدر�س ��ة لأ ّن ��ه يع ��اين م ��ن مر� ��ض "كهرب ��اء يف
الر�أ�س"لدرجة �أ ّن ��ه كان يغمى عليه يف املدر�سة و
لي�س بالإمكان توفري لو الدواء اللاّ زم و الإ�شراف
ال�صحي �إ�سوة بكل �أطفال
الط ّبي ملتابعة عالج ��ه ّ
العامل و هذا حق لكل طفل.
ّ
السيدة نادية غرابلي وعائلتها
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• كي���ف ت� ّؤم���ن الأ�سرة ال ّرعاي���ة ال�صح ّية

منزل نادية غرابلي

للأوالد؟
ف�أن ��ا ك�أم من واجب ��ي �أن �أ�سعى بكل ما �أوتيت من
ق ّوة لتوفري ال ّرعاية ال�صح ّية لعائلتي لأنّ يف بيتي
ق�صة .
ق�صة و ّ
�ألف ّ
�أو ًال:يف بع� ��ض الأوقات عندم ��ا يتع ّر�ض �أي طفل
م ��ن �أطفايل لأي مر�ض م ��ا يتنابني �شعور غريب
و�صع ��ب م ��ن �أي ��ن يل �أن �أ�سع ��ى للح�ص ��ول على
املال.
للهّ
بالطب ��ع يله ��م ا بع�ض اخليرّ ي ��ن من اجلريان
والأقارب لتقدمي امل�ساعدة يل.
�إىل جان ��ب ح�ص ��ويل عل ��ى دعم م ��ن الأن ��روا ،
ّ
"منظمة التحرير الفل�سطين ّية"قد
وبالتايل ف� ��إنّ
ق ّدم ��ت لنا م�ساعدة لإج ��راء عمل ّية لولدي �أحمد
واحلمدهلل والتي تكللت بالنجاح.
فبكت للحظات و م�سحت دمعتها و تابعت حديثها
ع ��ن امل�ص ��اب الأك�ب�ر و الأليم عن ��د و�صف حالة
زوجها ال�صغري يف العم ��ر ب�أ ّنه يعاين من م�شكلة
ال�صح ��ي على
يف رجل ��ه بع ��د �أن عر� ��ض و�ضع ��ه ّ
طبيب خمت�ص الذي و�ص ��ف امل�شكلة التي تعرف
بتق ّل� ��ص يف �شراي�ي�ن الق ��دم و الأوردة الدمو ّي ��ة
الدقيق ��ة الأمر ال ��ذي مينعه من الوق ��وف عليها
كثري ًا يف عمله .
و لكن احلم ��دهلل �إ�ستطعن ��ا معاجلتها من خالل
�أط ّب ��اء من �أ�صحاب الكفاءة و اخلربة ال�صح ّية و
�ساعدتنا جمع ّيات باملال و الدواء و ال بد �أن �أ�شري
هنا �إىل دور جم ّلة�-صيدا التي لعبت دور ًا مم ّيز ًا
يف توف�ي�ر كا ّف ��ة م�ستلزمات ال ّرعاي ��ة ال�صح ّية و
امل ��ال من خ�ل�ال عالقاتها مع جمع ّي ��ات املدينة
ب�ش ��كل م�ستمر �إحرتام ًا لنا و حلالتنا الإجتماع ّية

لأنّ عمل اخلري ال يتباهى به الإن�سان �أمام النا�س
ك�أ ّنه م ّنة من �أحد لأحد.
لأنّ التقدي ��ر عن ��د اهلل �سبحانه تع ��اىل لكل عمل
خ�ي�ر تقوم ب ��ه اجلمع ّي ��ات يف �صيدا وه ��و وا�ضح
للعيان كو�ض ��وح ال�شم�س و ي�أت ��ي التقدير من كل
عائلة و تدعو لهم بالتوفيق و النجاح لأنّ لدورهم
�أ�سا�س يف بناء و حماية الأ�سر و املجتمع يف �صيدا
و �ضواحيها.
ً
ماذا؟�أق ��ول �أي�ضا.ف�إبنت ��ي تعاين م ��ن �إرتخاء يف
ما�سة لإجراء عمل ّية.
جفن العني و هي بحاجة ّ
نتم ّنى من جميع اخليرّ ي ��ن متابعة م�ساعدتنا يف
توف�ي�ر كا ّفة ال ّرعاية الإجتماع ّية .م�شكورين على
�ضحوا معنا كثري ًا
كل اخلدم ��ات التي ق ّدموه ��ا و ّ
ال�ضراء.
ال�سراء و ّ
ووقفوا �إىل جانبنا يف ّ

�آخر الكالم
جم ��دد ًا تق ّدم ��ت بال�شك ��ر ال�س ّي ��دة نادي ��ة م ��ن
�أ�صح ��اب الأي ��ادي البي�ض ��اء من �أه ��ل اخلري .و
�ضحوا معها ووقف ��وا �إىل جانبها
الأط ّب ��اء الذين ّ
،بالإ�ضافة ال�شكر اخلا�ص للجمع ّية التي �ساهمت
�أي�ض� � ًا معه ��ا يف توف�ي�ر كامل الع�ل�اج و املتابعة و
الإ�ش ��راف ملعاجلة زوجها ال ��ذي �إ�ستفاد كثري ًا و
�صحته بعون اهلل.
حت�سنت ّ
ّ
ً
و �شك ��ر خا�ص �أي�ض� �ا لأ�س ��رة جم ّلة�-صيدا التي
كان له ��ا الدور الهام و الأ�سا� ��س يف تقدمي العون
ال�صح ّية
و امل�ساع ��دة منذ ال ّلحظة الأوىل للوعكة ّ
الت ��ي تع ّر�ض له ��ا زوجي حيث تابع ��ت املج ّلة من
خالل رئي�سة ق�سم العالق ��ات العا ّمة "ليال بديع
ها�شم"حالته خطوة بخطوة �إىل �آخر املدى.
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زيارة خاصة

زيارة خاصة
حوار:ليال بديع ها�شم

التو�سع يف التحقيقات الإجتماع ّية
و تاب���ع فري���ق عم���ل جم ّلتنا جولته التف ّقد ّية لبع�ض الأ�سر يف �أحياء مدينة "�صيدا الأثر ّية القدمية " ،بهدف ّ
للأبناء القاطنني يف هذه املدينة الأثر ّية العريقة التي كانت و ما زالت �شاهدة على حركة التاريخ بقدميه و جديده.
فكانت ّ
اخلا�صة "لل�س ّيدة نوفه ح ّمود"
املحطة الثانية من جولة الزيارة
ّ
مل يختل���ف ال�س����ؤال ع���ن حالتها الإجتماع ّية و �أ�سرتها فع ّرفت عن نف�سها بنف�س امل�ضمون و امل�آ�سي الأليمة و ال�صعبة جداً التي تعاين منها بع�ض
الأ�س���ر ال�صيداو ّي���ة م���ن كل النواح���ي ال�صح ّي���ة و الإجتماع ّية نظ���راً لزحمة البيوت مب�ساحات �صغ�ي�رة بعيدة كل البعد ع���ن الو�صف و التو�صيف
للحالة املذرية و الب�ؤ�س و احلرمان لأ ّن البيوت �صغرية و �ض ّيقة جداً ال تدخلها ال�شم�س و ال ّرطوبة العالية امل�ض ّرة بالأطفال �أ ّو ًال و الأ�سر ب�شكل
عام  .فال�س ّيدة نوفة ح ّمود مواليد  1961غري متع ّلمة نظراً لظروف ن�ش�أتها الأوىل التي حجبت عنها فر�ص العلم .مت�أهّلة من حممود ال�سكايف،
عدد �أوالدها �سبعة �أحمد ،عبد القادر،ناديا،هال�،آمنة،عبري،كرم.
الو�ضع الإجتماعي
زوج ��ي يعمل �سائ ��ق كما ه ��و مع ��روف �أنّ ال�سائق
مهنته �صعبة جد ًا� .إىل جانب املعاناة امل�ستجدّة التي
دخل ��ت كل بيت و هي غ�ل�اء املعي�شة و ارتفاع �أ�سعار
ال�سل ��ع و الب�ضائ ��ع و احلرمان ال ميك ��ن و�صفه لأ ّنه
يعيق م�س�ي�رة كل �أ�سرة لتح�سني و�ضعها الإجتماعي
وال�صحي والرتبوي والعي�ش الكرمي.
من هن ��ا من خ�ل�ال جم ّلتك ��م ننا�ش ��د املرجع ّيات
الفاعلة و الق ّيمة لإيجاد حل جدّي و م�ؤ ّثر للنهو�ض
بكا ّفة الأ�سر القاطنة مبدينة �صيدا القدمية،بهدف
ترميم البيوت و حت�سني �أو�ضاع النا�س الإجتماع ّية
�إ�سوة ب�سائر املناطق ال ّلبنان ّية.
• ه���ل ترغبني يف احل�ص���ول على وظيفة
مل�ساعدة الأ�سرة؟
نع ��م يف كثري م ��ن الأحيان �أعمل يف ع� �دّة وظائف
لتح�صي ��ل بع� ��ض امل ��ال و �إن كان قلي�ل ً�ا ال ي ��وازي
املتط ّلب ��ات و القيم ��ة ال�شرائ ّي ��ة لتوف�ي�ر حاج ��ات
العائلة و لكن احلمدهلل رب العاملني.
• يف ظ���ل غالء املعي�شة م���ا هي مطالبك
ك�أم من الدولة؟
طبع ًا ك�أم �إ�سوة ب�سائ ��ر الأ ّمهات نتم ّنى من الدولة
الكرمية فر�ض الرقابة على كا ّفة ال�سلع وامل�شرتيات
اليوم ّي ��ة للنا�س لأنّ هذا �أمر �ض ��روري لكبح ج�شع
التجار يف الأ�سواق
ّ
كم ��ا يق ��ول املثل":ب�ي�ن يوم و ي ��وم لك مفاج� ��أة يا
م�شرتي من �إرتفاع الأ�سعار بدون رحمة"
و �أ ّكدت يف �سي ��اق حديثها فقالت:واهلل العظيم يف
�أ ّي ��ام ما معي حق الدواء و حتمد اهلل كثري ًا عندما
ت�سمع مب�صيبة غريها.
و قالت �أي�ض ًا ب�أ ّنها تعمل حتّى يف بع�ض الأحيان نظر ًا

�صيدا

38

للظرف ال�صع ��ب يف تنظيف بيوت النا�س و ت�شطف
الأدراج لتح�صيل املال ل�شراء حاجات املنزل.
و يف �سي ��اق حديثه ��ا �شك ��رت �إمر�أة �إ�سمه ��ا"�إم علي
احلريري"تهبه ��ا �أغرا�ض تكفي عائلته ��ا ملدّة ثالثة
�أ ّيام.
• م���ا هي؟طموحاتك بالن�سبة للأ�سرة و
متنياتك لتحقيق �أهداف امل�ستقبل.

�أمت ّن ��ى ب� ��أن يك ��ون �أف�ض ��ل م�ستقب ��ل لأوالدي و �أن
ال يعان ��وا كم ��ا عاني ��ت �أن ��ا يف تربيته ��م بظل هذه
ال�صعبة.
الظروف ّ
ّ
ب ��ل �أدعو اهلل �سبحانه و تع ��اىل ب�أن يكون حظهم و
�أيامهم �أف�ضل من ّ
حظي و �أ ّيامي.
من حديث �إىل حديث تابعت ال�س ّيدة نوفة حديثها
عن تفا�صيل و�ضعه ��ا الإجتماعي فقالت �أنّ ولدها
عب ��د القادر ق ��د حظى عل ��ى �شه ��ادة الربفيه ومل

ي�ستطع متابعة حت�صيله العلمي فخرج من املدر�سة
لعدم تو ّفر املال.
�أ ّما بالن�سبة لأحمد و�صل �إىل ال�صف الإبتدائي ،عبري
و �آمنة ال�صف الرابع،جميعهم مل يتابعوا حت�صيلهم
العلمي وفق الأ�صول بل يعود ال�سبب لأ�سباب �أخرى.
•كيف ت� ّؤم���ن الأ�سرة ال ّرعاية ال�صح ّية و
الرتبو ّية للأوالد؟
�إقت�ص ��رت ال�س ّيدة ح ّمود الإجابة ع ��ن كل الأ�سئلة

بجمع ب� ��أنّ �أوالد احلالل ما �أكرثه ��م ي�ساعدونني
م ��ن كل النواحي الطب ّي ��ة و الإجتماع ّي ��ة ف�أ�شارت
يف حديثه ��ا �أ ّنها كانت يف امل�ست�شفى و خرجت منذ
ثمانية �أ ّيام و يلزمها بع�ض الأدوية مل ت�ستطع لغاية
ه ��ذه ال�ساعة من ت�أمينها فه ��ي تعاين من �أمرا�ض
مزمنة الربو و ال�ضغط و ال�س ّكري.
ما�سة لعالج و دواء
ه ��ذه الأمرا�ض و العلل بحاجة ّ
�صحتي.
دائم للمحافظة على ّ
لأ ّنه ��ا تخاف م ��ن امل�ستقبل القاطم م ��ن ناحية تراجع

ال�صح ��ي و الغذائي له ��ا و لعائلتها لأنّ دورها
و�ضعها ّ
ك�أم الذي يوفر كل حاجات الأ�سرة والرتاجع ال�صحي
ي� ��ؤدي �إىل الرتاجع بالعمل و عدم قدرتي على مواجهة
التحدّيات الإجتماع ّية لتوفري العي�ش ال ّرغيد للأ�سرة.

�آخر الكالم
�شك ��رت املج ّل ��ة عل ��ى �إهتمامه ��ا من خ�ل�ال �إلقاء
ال�ض ��وء على و�ضعها الإجتماع ��ي بهدف لفت نظر
املعنيني.

ّ
حمطتنا الثالثة و الأخرية يف هذه اجلولة امليدان ّية لبع�ض �أحياء مدينة �صيدا الأثر ّية القدمية يف منزل ال�س ّيدة"مي الزين".
ع ّرف ��ت عن نف�سها مي الزي ��ن مت�أهلة من املرحوم
"حم ّمد من�صور"و لديها خم�سة �أوالد:
· نان�سي مواليد  1990مت�أهلة
· داليا موليد  1991مت�أهلة
· منى مواليد 1994
· زهري و �آية تو�أم مواليد 1998
و �أ ّك ��دت يف �سي ��اق حديثها ب� ��أنّ الرتبية ال�صاحلة
ب�إ�ش ��راف الأم ال�صاحلة حتم ًا �سوف تكون الأ�سرة
�سعيدة و حمبة و مت�ضامنة مع ًا،الأمر الذي ي�ساعد
الأ�سرة يف مواجهة كل ال�صعاب و املحن و الظروف
لتح�سني و حت�صني و�ضعها الإجتماعي

الو�ضع الإجتماعي
�أن ��ا ك�أم �أعاين من ظروف �صعبة جد ًا �أ�سوة ب�سائر
الأ�سر الفقرية.
ت�أتيني م�ساعدات م ��ن هيئة م�شكورة ب�شكل دائم،
و�أخ ��ي �ساعدين كثري ًا و ق� �دّم يل هذا املنزل الذي
�أعي�ش فيه مع �أ�سرتي .
و �أخي احلنون �أطال اهلل بعمره ي�ساعدين كل �شهر
يف توفري الدواء وعدّة �أمور �أخرى.
ح ّق� � ًا �إنّ احلياة �صعبة ج ��د ًا لدرجة يعجز الإن�سان
ع ��ن و�صفه ��ا � اّإل يف ح ��ال العي� ��ش معن ��ا يف نف� ��س
الظ ��روف و امل ��كان ح ّت ��ى ميك ��ن ت�صدي ��ق و�صف
املعانات اليوم ّية التي تعرت�ض كل �أ�سرة فقرية
• يف ظ���ل غالء املعي�شة م���ا هي مطالبك
ك�أم من الدولة؟
نتم ّنى على الدولة الكرمية �أن ت�ساعد النا�س لأ ّنها
قادرة على ذلك و تنظر �إىل حال العائالت الفقرية
نظر ًا حلاالت الفقر و الب�ؤ�س و احلرمان التي منها

الكثري من الأ�سر القاطنة يف �صيدا القدمية.
و خا�صةيف ظل غياب تنظيم و�ضع الت ّيار الكهربائي
لأن دور الكهرب ��اء هام و �أ�سا�س ��ي يف حياة النا�س
اليوم ّية
فالت ّي ��ار الكهربائي يو ّفر للأم �إجن ��از كل �أعمالها
اليوم ّية م ��ن غ�سيل و تنظيف و الك ��وي و الكهرباء
ت�ساع ��د الطال ��ب يف درا�ست ��ه على ال�ض ��وء و لي�س
العك�س على العتم وال�شمعة
�إىل جانب حفظ الط ّعام يف براد املنزل.
�إىل جان ��ب �أي�ض ًا م�ساهم ��ة الدولة يف الرقابة على
الأ�سع ��ار املرتفع ��ة يف الأ�س ��واق ب ��دون رقي ��ب و ال
ح�سيب و هذا �أمر ه ��ام للمحافظة على الراتب �أو
املدخول الذي يحظى به ّ
املوظف �أو العامل .

• م���ا ه���ي ؟طموحاتك بالن�سب���ة للأ�سرة
ومتنياتك لتحقيق �أهداف امل�ستقبل؟
طبع� � ًا كل �أم تتم ّنى من كل قلبها حتقيق �أجمل �أيام
جميلة و هنيئة لعائلتها و تدعو اهلل من كل قلبها ب�أن
يرعاهم يف حياتهم اليوم ّية و مينحهم نعمة العي�ش
الرغي ��د و امل�ستقبل الواعد لتحقي ��ق كل التمنيات و
النجاح يف احلياة �إ�سوة ب�سائر الأ�سر والعائالت.

�آخر الكالم
نتم ّن ��ى ملجل ��ة �صي ��دا املزيدم ��ن التق� �دّم
والإزدهار،للم�ساهمة دائم ًا يف �إطاللتها الإجتماع ّية
عل ��ى الأ�سر و �إلق ��اء ال�ضوء عل ��ى �أو�ضاعهم حلث
املعنيني للإهتمام بالأ�سر ال�صيداو ّية الفقرية.
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اقامت حفال تكرمييا لـ�سلوى ال�سنيورة تقديرا لدورها على ر�أ�س اللجنة الوطنية لليون�سكو :
بهية احلريري  :جتاوزت امتحان امل�س�ؤولية العامة بنجا ٍح وامتياز

كرم ��ت �سف�ي�رة اليون�سك ��و للنوايا احل�سن ��ة النائب
بهية احلريري امني ع ��ام اللجنة الوطنية لليون�سكو
ال�سي ��دة �سلوى ال�سنيورة بعا�صريي تقديرا مل�سريتها
وعطاءاته ��ا املهنية والثقافي ��ة والإن�سانية على ر�أ�س
اللجن ��ة الوطنية ملنا�سبة انته ��اء مهامها  ،وذلك يف
حفل غ ��داء اقامته احلريري على �ش ��رف ال�سنيورة
يف جمدلي ��ون و�ش ��ارك فيه ح�شد م ��ن ال�شخ�صيات
ونخب ��ة من مفك ��ري ومثقف ��ي وتربويي لبن ��ان ومن
خمتل ��ف املناط ��ق  ،وتقدم احل�ض ��ور :الرئي�س ف�ؤاد
ال�سني ��ورة ،والن ��واب  :متام �سالم  ،م ��روان حمادة
� ،أحم ��د فتفت ،هادي حبي� ��ش  ،قا�سم عبد العزيز،
كاظ ��م اخل�ي�ر ،عم ��ار ح ��وري � ،سم�ي�ر اجل�س ��ر "،
الوزراء ال�سابقون :ريا احل�سن ،جهاد ازعور� ،سليم
وردة  ،مي�ش ��ال ادة  ،ط ��ارق م�ت�ري ،ح�س ��ن منيمنة
 ،ابراهي ��م �شم� ��س الدي ��ن ،حممد يو�س ��ف بي�ضون
وف ��وزي حبي� ��ش" ،العالم ��ة ال�سي ��د ه ��اين فح�ص،
مفتي �صور ومنطقتها ال�شي ��خ مدرار احلبال ،نقيب
ال�صحافة حممد البعلبكي ،امني �سر حركة التجدد

�صيدا

40

الدميقراطي النائب ال�ساب ��ق �أنطوان حداد ،رئي�س
اللجنة الوطني ��ة لليون�سكو الربف�سور هرني عويط ،
ممثل املكتب االقليمي لليوني�سكو 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�سابق خال ��د قب ��اين ،رئي�س هيئة
التفتي� ��ش الق�ضائية القا�ضي اكرم بعا�صريي ،مدير
ع ��ام وزارة ال�سياح ��ة ن ��دى ال�س ��ردوك ،مدير عام
وزارة الرتبي ��ة فادي يرق ،رئي�سة دائرة االمتحانات
يف لبن ��ان جم ��ال بغ ��دادي  ،رئي�سة املرك ��ز الرتبوي
للبح ��وث واالمن ��اء ليلى فيا� ��ض ،امني ع ��ام اللجنة
الوطنية للحوار اال�سالمي امل�سيحي حممد ال�سماك،
رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية
الدكتور ه�شام ّ
ن�شابة ،رئي�س جامعة بريوت العربية
الدكت ��ور حمم ��د عم ��رو الع ��دوي  ،القا�ض ��ي �سعود
امل ��وىل  ،الدكتور ر�ض ��وان ال�سي ��د  ،ال�شاعر هرني
زغي ��ب  ،الدكت ��ور حممد عل ��ي مقل ��د ،ال�سفري عبد

امل ��وىل ال�صل ��ح ،ال�سيد �شفيق احلري ��ري  ،حمافظ
اجلنوب نقوال بو �ضاه ��ر ،من�سق عام تيار امل�ستقبل
يف اجلنوب الدكتور نا�صر حمود ،رئي�س بلدية �صيدا
باالنابة ابراهيم الب�ساط  ،مدير عام م�ؤ�س�سة رفيق
احلريري يف لبن ��ان م�صطفى الزعرتي  ،وعدد من
فاعليات �صيدا ومنطقتها  ،ومدراء مدار�س ال�شبكة
املدر�سي ��ة ل�صيدا واجلوار وجم ��ع من املدعوين من
�شخ�صي ��ات ومفكري ��ن ومثقف�ي�ن  .باال�ضاف ��ة اىل
عائل ��ة املحتفة بها ال�سيدة ال�سنيورة وعقيلة الرئي�س
ال�سنيورة ال�سيدة هدى.

احلريري
والق ��ت النائب احلري ��ري كلمة باملنا�سب ��ة توجهت
فيه ��ا بالتهنئ ��ة اىل ال�سيدة �سل ��وى ال�سنيورة على "
بنجاح وامتياز "..
جتاوزها امتحان امل�س�ؤولية العامة ٍ
وقال ��ت �:إ ّننا نتط ّلع �إىل ا�ستمرار عطاءاتها من �أجل
خدمة ال ّثقافة والتّعليم يف لبنان مبا يليق ب�إبداعات
اللبنانيني وت�ضحياتهم وطموحاتهم ..وجاء يف كلمة

حلم �سعينا
النائ ��ب احلري ��ري  :جنتمع اليوم ح ��ول ٍ
ال�صعبة واملظلم ��ة  ..كان حلم ًا
�إلي ��ه مع ًا يف الأي ��ام ّ
لدينا جميع ًا هو �أن ت�ستعيد بريوت ح�ضورها ودورها
كعا�صمة لل ّثقافة والفنون الإبداع  ..ومدر�سة املنطقة
وجامعته ��ا  ..ولقد �ساهمتم جميع ًا ك ّل من موقعه ..
ومل تدّخروا جه ��د ًا � ..أو ت�ضحي ًة  ..من �أجل حتقيق
أم�س
هذا احللم الوطني الكبري  ..الذي هو اليوم يف � ّ
احلاجة �إىل ت�ضاف ��ر اجلهود من �أجل احلفاظ على
ما ّمت �إجنازه  ..وا�ستكمال هذه الأمانة التي نريد �أن
ال�صاعدة مكتملة العنا�صر
ن�ضعها يف �أيد الأجي ��ال ّ
 ..قابلة للحياة والتّطور  ..لينطلقوا منها يف حتقيق
�أحالمهم  ..وكي ال يعي�شوا م�أ�ساة �إعادة البناء مر ًة
�أخ ��رى � ..إنّ احلفاظ على م ��ا ّمت �إجنازه هو �أ�صعب
بكثري من �إعادة بنائه  ..و�إ ّنني دعوتكم اليوم لنقول
وال�صديقة ال�سي ��دة �سلوى ال�سنيورة
جميع ًا للأخت ّ
حياتك
بعا�صريي �شكر ًا على ك ّل دقيقة �أعطيتها من
ِ
�صدقك  ..وم ��ن م�س�ؤولي ِتك
روحك  ..ومن
ِ
 ..وم ��ن ِ
اخلال�ص ��ة  ..و�شفاف ّيت ��ك  ..وخربت ��ك  ..لتحافظي

على م�س�ي�رة اللجن ��ة الوطني ��ة اللبناني ��ة لليون�سكو
م ��ن �أجل لبن ��ان  ..وطن احلري ��ة وال ّثقافة  ..وطن
اخلل ��ق والإب ��داع  ..وطن حرية ال ��ر�أي والإعتقاد ..
أجنزت هذه املهمة يف �أ�صعب الظروف و�أد ّقها
ولقد � ِ
ً
وجعلت م ��ن اللجنة الوطني ��ة لليون�سكو واحة من
..
ِ
أيت بهذه املهمة عن ك ّل الإهتزازات
�
ون
..
إ�ستقرار
ل
ا
ِ
الت ��ي م ّر به ��ا وطننا احلبي ��ب لبنان خ�ل�ال �سنوات
م�س�ؤوليت ��ك عن هذه امل�ؤ�س�س ��ة  ..التي نحر�ص على
دوره ��ا مبا هي م ��ر�آ ٌة للحياة الثقافي ��ة  ..والرتبوية
 ..والإبداعي ��ة  ..للبن ��ان جتاه الع ��امل  ..ملا تتمتّع به
منظم ��ة اليون�سكو م ��ن مهم ��ة عاملي ��ة �إ�ستثنائية ..
ت�ض ��ع اللجان الوطنية لليون�سكو �أمام حتديات تطور
العامل وتقدم ��ه ..ورعايته لل ّثقافة والفنون والإبداع
والتّعليم ..
و�أ�ضاف ��ت  :و�إ ّننا �سعداء بك ّل م ��ا يح ّققه اللبنانيون
يف ك ّل جم ��ال يف الوطن ويف ب�ل�اد الإنت�شار  ..وهذا
ال�صع ��اب وتراكم
ما يق� � ّوي عزميتن ��ا بالتّغ ّلب على ّ
ال�سلبي ��ات  ..لأنّ �إرادة اللبناني�ي�ن بالعل ��م واملعرفة
ّ

والإنفت ��اح �أقوى من ك ّل تلك املع ّوق ��ات  ..لقد �آمنت
ال�صديقة العزيزة �سل ��وى ال�سنيورة بعا�صريي بهذه
ّ
املهم ��ة وتفانت م ��ن �أجله ��ا  ..وت�ستحقّ م ّن ��ا جميع ًا
ك ّل التّقدي ��ر والإح�ت�رام ..و�إ ّنن ��ا جميع� � ًا عل ��ى ثقة
ب�أ ّنه ��ا �سلمت ه ��ذه الأمان ��ة على �أف�ضل م ��ا يرام ..
ب ��ك ّل �شفافي ��ة و�إتق ��ان  ..وكانت مث ��ا ًال يف امل�س�ؤولية
الوطني ��ة  ..وهي التي اعت�ب�رت املوقع ما هو �إ ّال �إدا ٌة
ال�صاحلة
خلدم ��ة الوطن واملواطن  ..و�إنّ املواطنية ّ
ه ��ي �أرقى مرتب ��ة يرنو �إليه ��ا العام ��ل يف امل�س�ؤولية
العام ��ة  ..فهنيئ� � ًا ل�سلوى ال�سني ��ورة بعا�صريي على
بنجاح وامتياز
جتاوزها امتح ��ان امل�س�ؤولية العام ��ة ٍ
 ..و�إ ّنن ��ا نتط ّل ��ع �إىل ا�ستم ��رار عطاءاته ��ا من �أجل
خدمة ال ّثقافة والتّعليم يف لبنان مبا يليق ب�إبداعات
اللبنانيني وت�ضحياته ��م وطموحاتهم  ..وهنيئ ًا لك ّل
العط ��اءات الت ��ي قدّمته ��ا زمي�ل�ات وزم�ل�اء �سلوى
ال�سني ��ورة بعا�ص�ي�ري يف ه ��ذه امل�س�ي�رة الوطني ��ة
الإختيارية  ..والذين و�ضعوا طاقاتهم وخرباتهم يف
خدمة وطنهم احلبيب لبنان ..
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برعاية احلريري وم�شاركة قعبور والرفاعي وبذكرى املولد النبوي ال�شريف
حفل ان�شادي وم�شهدية تعبريية يطلقان ان�شطة ذكرى احلريري ال�سابعة يف �صيدا
برعاي ��ة وح�ض ��ور رئي�س ��ة جلن ��ة الرتبي ��ة والثقافة
النيابي ��ة النائ ��ب بهي ��ة احلري ��ري �أطلق ��ت مدر�سة
احلاج بهاء الدين احلريري برنامج �أن�شطتها �إحياء
للذكرى ال�سنوية ال�سابع ��ة لإ�ست�شهاد الرئي�س رفيق
احلري ��ري باحتفال جمع ب�ي�ن احياء ه ��ذه الذكرى
ومنا�سبة ذكرى املولد النبوي ال�شريف وحمل عنوان
“ �صل ��وا عل ��ى النبي “ وتخلله افتت ��اح “قاعة ال ِعلم
وال َع َل ��م” يف جمم ��ع احلري ��ري الإمنائ ��ي يف �صيدا
حي ��ث اقيم الن�شاط اهداء لروح الرئي�س ال�شهيد يف
ذكرى ا�ست�شهاده .
�أحي ��ت احلف ��ل املن�شدة ر�شا الرفاع ��ي التي قدمت
انا�شي ��د من وح ��ي املنا�سبتني  ،وح ��ل �ضيف �شرف
عليه الفنان �أحمد قعبور قدم �أغنية خا�صة مهداة
للرئي� ��س ال�شهي ��د  .وح�ض ��ر الإحتف ��ال اىل جانب
احلري ��ري  :رئي� ��س بلدي ��ة �صي ��دا املهند�س حممد
ال�سعودي  ،ورئي�س جمعي ��ة جتار �صيدا و�ضواحيها
عل ��ي ال�شريف  ،ممثل امني عام تي ��ار امل�ستقبل يف
لبن ��ان احم ��د احلريري رم ��زي مرج ��ان  ،وممثل
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من�س ��ق ع ��ام تي ��ار امل�ستقب ��ل يف اجلن ��وب الدكرتو
نا�صر حمود امني احلريري  ،رئي�س نقابات العمال
وامل�ستخدم�ي�ن يف �صي ��دا واجلن ��وب عب ��د اللطيف
الرتياق ��ي ،ال�سف�ي�ر عب ��د امل ��وىل ال�صل ��ح  ،مدير
م�ؤ�س�سة احلري ��ري يف �صيدا حمي الدين القطب ،
وع�ض ��وا املجل�س البلدي “ عل ��ي دايل بلطة وكامل
كزب ��ر “ والرئي�س الأ�سبق للبلدي ��ة املهند�س �أحمد
كل� ��ش  ،ومديرة ثانوية رفي ��ق احلريري رندة درزي
الزين وح�شد من تالمذة املدر�سة وافراد الهيئتني
االدارية والتعليمية .

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

على البقاء على العهد وموا�صلة امل�سرية ..
ث ��م كانت كلمة ترحيبية للم�ش ��رف العام يف مدر�سة
البه ��اء نبيل بواب  ،حتدثت بعده ��ا مديرة املدر�سة
وداد النادري فتقدمت باحر التهاين ملنا�سبة ذكرى
املول ��د النبوي ال�شري ��ف معلنة افتت ��اح قاعة «العلم
والعل ��م « اهداء ل ��روح الرئي�س ال�شهي ��د يف الذكرى
لي�س غريب ًا
ال�سنوية ال�سابع ��ة ال�ست�شهاده  ..وقالتَ :
كر ..ولي� � َ�س غريب ًا �أن
�أن نلتق � َ�ي ملنا�سب� � ٍة ط ّيب� � ِة ِ
الذ ِ
ر�سل َني حم ّم ٍد �صلى اهلل
نتم ّث � َ�ل ب ِق َي ِم و� ِ
أخالق �س ّي ِد املُ َ
ً
علي ��ه و�س ّلم ..ولهذا �أق ّد ُم لكم جميع� �ا �أح َّر التهاين
مبنا�سب ِة املو ِل � ِ�د ال ّنبويِّ ّ
ال�شريف�.سعيد ٌة بح�ضو ِركم
معنا ،وم�شارك ِتكم لن ��ا ،فبا�ستجاب ِتكم تت ُّم فرحتَنا،
وباهتمامك ��م يكتم ُل حف ُلنا� ،أه ًال بكم يف قاعة ال ِعلم
ِ
اليوم ونحنُ على عتب ِة انق�ضا ِء
وال َع َلم ،التي نف َت ِت ُحها َ
ال�سابع ِة على ذك ��رى ا�ست�شها ِد الرئي�س رفيق
ال�سن ِة ّ
ّ
أر�ض الط ّيب ِة
خرج من ِ
احلريري الذي َ
رح � ِ�م هذ ِه ال ِ
َ
با�سم ِّ
كل
وعا َد �إليها �شهيد ًا للوط ��ن،
فارتبط ا�س ُم ُه ِ
ّ
ال�شرفا ِء واخليرّ ي ��نَ واملحب َني واملعتدل�ي�ن واملُع ِّلم َني

واملُتع ّلمني..ونح ��نُ يف مدر�س� � ِة احل ��اج به ��اء الدين
حق
احلري ��ري ف�إ ّنن ��ا ن�ستن ُري مبا تر َك ُه لن ��ا من ر�ؤيا ٍ
إ�سهام يف بنا ِء املجتم ِع،
ٍ
و�صدق ويقني ب�أنّ ال ِعل � َ�م وال َ
م ��ن �أولو ّيا ِتنا لنحققَ �أهدا َفن ��ا اخلا�ص َة والوطنية..
اليوم �إ ّال لن�ؤ ّكدَ هذا وجند َد العهدَ لل�سري
وم ��ا لقا�ؤنا َ
�شهيدنا يف التّ�ضح ّي� � ِة وال ِفداء ..والوال ِء
عل ��ى ُخطى ِ
َ
للوطن الذي نعت ُّز ونفخ ُر بانتمائنا له..
ِ
والقت كلمة الطالب التلميذة لني حممد عالء الدين
فتوجه ��ت بالتحي ��ة اىل النائ ��ب احلري ��ري معاهدة
اياها على التم�س ��ك بنهج العلم والعمل الذي ار�ساه
الرئي� ��س ال�شهي ��د .فيم ��ا قدم طالب ق�س ��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�ضرعا
اىل اهلل وقر�أوا الفاحتة لروح الرئي�س ال�شهيد.
ث ��م ان�شدت ر�ش ��ا الرفاعي عدد ًا م ��ن االنا�شيد من
وح ��ي املنا�سبتني م ��ن ت�أليف واحل ��ان الفنان احمد
قعب ��ور ال ��ذي الق ��ى كلمة يف احلف ��ل قب ��ل ان ي�ؤدي
اغنية « اغلى رفي ��ق « حتية لروح الرئي�س احلريري
 ،حي ��ث ق ��ال  :ان املنا�سبة هي مزي ��ج من امل�شاعر ،
م ��ن احتفال باملول ��د النبوي ال�شري ��ف وحزن عميق
عل ��ى الراح ��ل النائب ال�ساب ��ق ن�سيب حل ��ود ،وامل
م�ش ��رق ب� �ـ � 14شباط التي كانت ذك ��رى م�أ�ساة على

امل ان تتحول اىل ذكرى عطاء وعمل  ..هذه القامة
الكب�ي�رة للرئي�س ال�شهي ��د ،مل ارى له اي �صورة وهو
حزي ��ن ،بل كان يظه ��ر يف �صوره دائما ام ��ا مت�أم ًال
او مبت�سم� � ًا  ،ول ��و كان معنا اليوم لق ��ال لنا ابت�سموا
وحافظ ��وا عل ��ى احالمكم وكون ��وا مب�ستوى االحالم
 ...لأن هن ��اك انا�سا يحلم ��ون ولكن يتعبون وين�سون
احالمه ��م ،وهن ��اك انا�سا ال تليق به ��م الأحالم ..
ورفيق احلريري يليق به احللم ...
ويف اخلت ��ام عر� ��ض ب ��واب لربنام ��ج الأن�شطة التي
�ستق ��ام باملنا�سب ��ة قبل ان يتم اخذ �ص ��ورة تذكارية
مب�شاركة اجلميع ..
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جمعية املوا�ساة تطلق موقعها الإلكرتوين وتكرم الإعالميني
�إحتفلت جمعي ��ة املوا�ساة واخلدم ��ات االجتماعية
يف �صي ��دا ب�إط�ل�اق موقعه ��ا االلك�ت�روين www.
 almoasat.orgوذل ��ك خ�ل�ال م�ؤمت ��ر �صحف ��ي
عقدت ��ه يف مقر اجلمعية ،الكائن يف حملة القياعة
– �صي ��دا ،وبح�ض ��ور رئي�سة اجلمعية عرب كل�ش
ومدي ��رة اجلمعي ��ة ومعهد �صيدا التقن ��ي لل�شابات
مي حا�سبين ��ي ح�شي�شو وع�ض ��وات الهيئة الإدارية
والتعليمية وجمع من االعالميني.
بداية ترحيب من ع ��رب كل�ش بالإعالميني منوهة
بدورهم االن�ساين الوطني يف خدمة ق�ضايا املجتمع

يف �صيدا واجلنوب و�شك ��رت كافة و�سائل الإعالم
املرئية واملقروءة والإلكرتونية على الإهتمام الذي
تولي ��ه بن�شاط ��ات و�أخب ��ار اجلمعية ،كم ��ا توجهت
بال�شك ��ر للم�ست�ش ��ار االعالم ��ي يف اجلمعية خليل
العل ��ي ب ��دوره البن ��اء يف التو�صل م ��ع الإعالميني،
ث ��م كان ��ت كلم ��ة با�س ��م الإعالمي�ي�ن امل�شارك�ي�ن
باحلفل �ألقاها امل�ست�شار الإعالمي يف بلدية �صيدا
ال�صح ��ايف غ�س ��ان الزع�ت�ري الذي �أك ��د على دور
اجلمعي ��ة وعطاءاته ��ا يف مدينة �صي ��دا وال �سيما
يف احت�ض ��ان و�صقل مواهب ال�شاب ��ات و�إعدادهن

للم�ستقبل ،كما هن�أ �إدارة اجلمعية ب�إطالق موقعها
الإلك�ت�روين ال ��ذي �سي�ساهم 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 Techاملهند� ��س
م�صطف ��ى الباب ��ا ال ��ذي عر� ��ض تقني ��ات املوق ��ع
الإلك�ت�روين للجمعي ��ة م ��ن الناحي ��ة الت�صميمي ��ة
وامل�ضم ��ون و�سهول ��ة الدخ ��ول �إلي ��ه وت�صفح ��ه من
الق ّراء ،وتخلل امل�ؤمتر ال�صحفي و�صالت على العود
للفنان رامي عالء الدين وحفل فطور باملنا�سبة.

مقا�صد �صيدا حتييّ رئي�سها الفخري..
يف ذكرى ا�ست�شهاده ال�سابعة

مل ت�ش� ��أ ادارة ثانوية املقا�صد التابعة جلمعية املقا�صد اخلريية اال�سالمية يف �صيدا
�أن مت ��ر ذك ��رى � 14شباط ه ��ذا العام م ��ن دون ان توجه التحي ��ة ل�صاحب الذكرى
الرئي� ��س ال�شهيد رفي ��ق احلريري  ،تلميذ املقا�صد الأول وال ��ذي اعاد بناء مدر�سته
الأوىل " مدر�س ��ة عائ�شة �أم امل�ؤمنني "  ،ورعى م�سرية اجلمعية الرتبوية واالن�سانية
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وق ��ام برفع �صروح املقا�صد احلديث ��ة فا�ستحق ا�سم " باين نه�ضة املقا�صد احلديثة
"  ،ووفاء له اختارته جمعية املقا�صد ال�صيداوية رئي�سها الفخري مدى احلياة  .يف
يوم � 14شباط  ..ذكرى جرمية الع�صر التي اودت بحياة ابن املقا�صد و�صيدا رفيق
احلريري رفعت ثانوية املقا�صد عند مدخلها حتية وفاء وتقدير للرئي�س ال�شهيد.
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ال�سالم ،
جمع ّية احلركة ال�شباب ّية للتنم ّية و ّ
تك ّرم الأطفال الأيتام يف فيلاّ "عاطف �أبو مرعي"

�صيدا -جمدليون
ك ّرم����ت جمع ّي����ة احلرك����ة ال�شباب ّي����ة للتنمي����ة
و ال�س��ل�ام م����ا يق����ارب  150طف��ل� ً
ا مبنا�سب����ة
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الأعي����اد املجي����دة يف في��ل�ا رج����ل الأعم����ال
"عاطف �أب����و مرعي" �ضم����ن برنامج حافل
ترفيه����ي بهدف ر�سم الب�سم����ة و الفرحة على
وج����وهالأطف����ال.

ف�ألق����ت رئي�س����ة اجلمع ّي����ة ال�س ّيدة"رح����اب
م�ش����ورب"،كلم����ةم����نوح����ياملنا�سب����ة.
ع�ش ّي����ة الأعي����اد املجي����دة �إرتق����ت جمع ّي����ة
احلرك����ة ال�شباب ّي����ة للتنم ّي����ة و دع����م خيارات

البيئ����ة النّظيف����ة وفق املوا�صف����ات العامل ّية مع
الأخ����ذ بعني الإعتبار القيم����ة املعنو ّية حلماية
الإن�س����ان و املجتمع من خ��ل�ال برامج دورات
التوعي����ة ال�سالم �أن تخت����م هذا العام ب�إجناز
جديد ُي�ض����اف �إىل �إجنازاته����ا ال�سابقة لهذا
الع����ام م����ن العطاءالإجتماع����ي و اخلدمات����ي
يف كاف����ة املجاالت �إىل جان����ب ث ّلة �أهداف من
التوعي����ة و التوجيه حلماي����ة املجتمع.ملكافحة
���درات بالتع����اون و التن�سيق م����ع الهيئات
املخ� ّ
املدن ّي����ة و ال ّر�سم ّية حلماي����ة املجتمع من هذه
الآ ّف����ة امل�ض ّرة الغريبة عن جمتمعنا ال ّلبناين.
ونح����ن م�صم ّم����ون بكل عزمية عل����ى مكافحة
ه����ذهالظاه����رة.
ل����ذا ق ّررن����ا نح����ن كجمع ّي����ة �إع����ادة ر�س����م و
برجمة الأ�س�����س ال�صحيحة و ال�سليمة ملواكبة
كافّة التط����ورات التي يتط ّلبه����ا املجتمع لرفع
م�ستوى الإن�سان �إىل �أ�سمى و �أرقى درجة من
���دم و الإزدهاريف �سبيل
درجات الرقي و التق� ّ
جمتم����عق����وي
وت�أت����ي ه����ذه املنا�سب����ة الق ّيم����ة الي����وم ع�ش ّية
الأعي����اد املجي����دة "منا�سب����ة لر�س����م الب�سمة
و الفرح����ة عل����ى وج����وه الأطف����ال الأيت����ام
املحرومون م����ن احلنان و عطف الأم و غياب
دور الأب مل�ساعدتهم و �إحت�ضانهم بكل حم ّبة
و �إخال�����ص و فرح����ة ،به����دف منحه����م ال ّثقة
بالنف�����س و احلنان و العطف و الدفئ تعوي�ض ًا
ع����ن دور الأم الغائ����ب و الأب املغ ّي����ب نظ����ر ًا
ال�صعب����ةل����كلطف����لعل����ىح����دة"
للظ����روف ّ
عدة برامج ترفيه ّية عبارة
إطالق
م����ن خالل �
ّ
عن توزيع هداي����ا تقدير ًا ووفا ًء لدعم م�سرية

الأطف����الالأيت����ام.
من ه����ذا املنطل����ق و املنطق �إرتق����ت اجلمع ّية
�أي�ض ًا �أن يكون هذا احلفل الرتفيهي للأطفال
يف دارة"عاط����ف �أب����و مرعي"بع����د التن�سي����ق
و الت�ش����اور و قبول����ه لهذه الفك����رة �إميان ًا منه
بالعط����اء والقي����م و الأخ��ل�اق ل����دور و تن�شئة
الأطفال يف بن����اء م�سرية الأجي����ال القادم����ة.
خا�صة معبرّ ة ع����ن الوحدة
فالدار ل����ه نكه����ة ّ
ب����دلالت�ش ّت����ت،والت�ضام����نب����دلالتفرق����ة
كعائل����ة واح����دة متما�سك����ة مت�ضامن����ة حتمل
�صف����ةالأخ���� ّوةالكامل����ة.
���دة
ففرح����ة الأطف����ال يف دار و بي����ت ل����ه ع� ّ
مع����اين ق ّيمة عنوان����ه "يد ًا بيد نح����و م�ستقبل
واعد"بعيد ًا عن الب�ؤ�س و احلرمان و الت�ش ّرد
و غي����اب ال ّرعاي����ة الإجتماع ّي����ة حت����ت عنوان
الإن�سان ّي����ة.
العي����د بالن�سب����ة للطف����ل ه����و فرح����ة و حن����ان
و�أموم����ةورعاي����ةو�إحت�ض����ان.
ومبا � ّأن ه�����ؤالء الأطفال حمروم����ون من هذا
بد للجمع ّية
اجلمع يف ظل غياب الأهل كان ال ّ
خا�صة لبل�سم����ة جراح
م����ن القي����ام مبب����ادرة ّ
الأطف����ال�إىلجان����باملب����ادراتالأخ����رى.
مقد�����س لر�س����م
فتخ�صي�����ص الطف����ل واج����ب ّ
طري����قم�ستقبل����همن����ذنعوم����ة�أظاف����ره.
يف اخلت����ام نح����ن ب�إ�سم����ي و ب�إ�س����م اجلمع ّية
ن�شك����رح�ضورك����مجميع���� ًاو�شك����رخا�����ص:
 ل�صاح����ب الدار"ال�س ّي����د عاط����ف �أب����ومرعي"لإ�ست�ضافت����ه لنا و له����ذا احلفل الق ّيم
واله����ام لدع����م و تعزي����ز م�س��ي�رة الأطف����ال
وم�ستقبله����م.

 و �شك����ر خا�ص" لل�صلي����ب الأحمر اللبناينق�س����م ال�شباب " مل�شاركته معنا يف �إحياء هذا
احلفل الق ّيم الطفويل الإجتماعي كما ع ّودنا
دائم���� ًا "ال�صلي����ب الأحم����ر اللبناين"ال�س ّباق
دائم���� ًا و م����ا زال يف �ش ّت����ى امليادي����ن مل�ساعدة
و �إنق����اذ النا�����س يف �شتّى املج����االت الإن�سان ّية
واخلدمات ّي����ة و م�ساهمته معن����ا اليوم له نكهة
خا�صة وا�ضح����ة للعيان �سوف يلم�سها اجلميع
ّ
م����ع بداي����ة احلفل ح ّت����ى ختامه م����ن تن�سيق و
�إدارة و رعاي����ة احلف����ل.
 باملنا�سب����ة �أي�ض ًا �شكر خا�����ص لأ�سرة جم ّلة�صي����دا -ع��ب�ر التاري����خ  ،وتلفزي����ون �صي����دا
رع بج����زء
 قن����اة  66مل�ساهته����م مع���� ًا بالت��ب� ّم����ن الهداي����ا للجمع ّي����ة �إىل جان����ب التّغطي����ة
الإعالم ّي����ة بح�ض����ور و �إ�شراف املدي����ر العام
"غالب بعا�صريي" و رئي�سة ق�سم العالقات
العامة"لي����البدي����ع".
ّ
���در احل�ض����ور الإعالم����ي وال�صح����ايف
 ونق� ّمل�شاركتن����ا ه����ذه الفرح����ة بالتغطي����ة ال�شاملة
له����ذااحلف����ل.
كلع����امو�أنت����مبخ��ي�ر
ع�شت����موعا�����شلبن����ان
و يف اخلت����ام
وزّع����ت الهداي����ا ل����كل الأطف����ال املحتفى بهم
وكان لهذا الربنامج املعد ال�صدى الط ّيب يف
مقدرين �أي�ض���� ًا م�ساهمة رجل
نفو�����س النا�س ّ
الأعم����ال "عاطف �أب����و مرعي" ل����دوره الق ّيم
الإن�س����اين يف امل�ساع����دة ق����در امل�ستط����اع يف
بل�سم����ة جراح الأطف����ال املحرومني يف رحاب
حديق����ةق�ص����ره.
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حفل ع�شاء جمع ّية احلركة ال�شباب ّية للتنمية و ال�سالم
يف مطعم نبع امللوك  -لبعا � -صيدا
�أقامت جمع ّية "احلركة ال�شباب ّية للتنمية و ال�سالم
"حفل ع�شاء �سنوي "يف نبع امللوك"تكرمي ًا وتقدير ًا
ووفا ًء لكل امل�ساهمني و الداعمني و�أ�صحاب الأيادي
البي�ض ��اء مل�ساهمته ��م الدائم ��ة يف دع ��م وتطوير
برام ��ج و �أه ��داف اجلمع ّي ��ة امل�ستقبل ّي ��ة لتحقي ��ق
كافة امل�شاريع املع� �دّة لرفع م�ستوى اخلدمات التي
تقدّمها اجلمع ّي ��ة يف �شتّى املجاالت الإجتماع ّية و
ال�صح ّية و البيئ ّية.

كلمة رئي�سة اجلمع ّية ال�س ّيدة رحاب م�شورب
بداي ًة ب�إ�سمي و ب�إ�سم اجلمع ّية
نرح ��ب ب�أ�صح ��اب ال�سي ��ادة واملع ��ايل وال�س ��ادة
ّ
الق ��ادة الأمنيون و الع�سكري ��ون و ر�ؤ�ساء البلد ّيات
و املخات�ي�ر و ال�شخ�ص ّي ��ات الإجتماع ّي ��ة و رج ��ال
الأعم ��ال و ممثلي اجلمع ّي ��ات و الإعالم احلا�ضر
دائم� � ًا �إىل جانبنا و جان ��ب كل �صاحب ق�ض ّية حق
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و �ش�أن و ق�ض ّية �إجتماع ّية عا ّمة م�شكورين بدورهم
الق ّيم تقدي ��ر ًا م ّنا لت�ضحياته ��م الدائمة يف �سبيل
الوطن.
 ....و بعد
ع�ش ّي ��ة الأعياد املجيدة عيد املي�ل�اد و ر�أ�س ال�سنة
اجلدي ��دة � ،أعياد تتّ�سم بالرحمة و املح ّبة و الوفاء
و الإخال� ��ص و الت�سام ��ح و العط ��اء و ال�سالم �سمة
الأديان ال�سماو ّية التي �آم ّنا بها.
من خالل الأنبياء و املر�سلني التي تدعو الب�شر �إىل
املح ّبة و الت�سامح و ال�سالم لعبادة اله واحد.
....و نحن بدورنا كجمع ّي ��ة م�ؤمنني ب�إخال�ص تام
للع� �زّة الإلهي ��ة و ن�ستم ��د ق ّوتنا و عطاءن ��ا و دورنا
الإجتماع ��ي و اخلدمات ��ي والإن�س ��اين م ��ن العزّة
الإله ّي ��ة لرتجم ��ة ه ��ذه الأ�س� ��س و املب ��ادئ الغن ّية
القيمة الأخالق ّية للعم ��ل على تنفيذها و ترجمتها
�إىل حقائق ماد ّية و معنو ّية بهدف حتقيق الأحالم

للأجي ��ال ال�صاعدة بالأق ��وال و الأفعال من خالل
العي�ش امل�شرتك بني امل�سلمني و امل�سيحيني بالتكافل
و الت�ضامن للم�ساهمة مع ًا يف بناء املجتمع ال ّلبناين
حلماية الهو ّية الوطن ّية.
من هذا املنطلق و املنطق ال ميكن حتقيق الأهداف
املن�ش ��ودة للجمع ّي ��ة �إ ّال لدع ��م م�س�ي�رة براجمه ��ا
الإجتماع ّية و الإن�سان ّية املق ّررة من خالل م�ساهمة
اخليرّ ين و �أ�صحاب الأيادي البي�ضاء من �أهلنا يف
هذا الوطن.
به ��دف حتقي ��ق كل الربام ��ج املق� � ّررة مل�ساع ��دة
الأطف ��ال الأيتام والفق ��راء و امل�ساكني العاجزين
ال�سعي ��دة �إ�س ��وة ب�سائر �أطفال
عن ت�أم�ي�ن احلياة ّ
الع ��امل و ه ��ذا ح ��ق مكت�سب ل ��كل �إن�س ��ان وواجب
مق ّد� ��س على كل جمتمع توف�ي�ر و ت�أمني هذا الدور
اخلدماتي للأطفال.
للإرتق ��اء به ��ذا املجتم ��ع �إىل �أ�سم ��ى درج ��ة م ��ن

ّ
السيدة رحاب مشورب والزميلة ليال هاشم

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

د .ناصر حمود وهالل صعب

املهندس زاهر دندشلي وعقيلته وفاء وجهاد حنقير

درجات الرقي والتق� �دّم و الإزدهار يف �سبيل بناء
جمتمع قوي.
وبعد...
تن�شئ ��ة الأطفال تن�شئة �صحيحة وواعدة من خالل
�إع ��داد برامج تربو ّي ��ة �إجتماع ّي ��ة و طب ّية لرت�سيخ
بن ��اء م�سار البيئة ال�صاحلة ل ��كل طفل منذ نعومة
ما�س ��ة �إىل الرعاية و
�أظاف ��ره و الذي ه ��و بحاجة ّ
الأموم ��ة التي ت ّوفر ل ��ه العطف و احلن ��ان و املودّة
بالتكامل و الت�ضامن ما بني دور اجلمع ّية و املجتمع

املدين من �أهل اخلري.
ربعات التي حتظى بها اجلمع ّية من �أهل
لذا كل الت ّ
اخلري تعود بالفائ ��دة اجل ّمة لدعم دور اجلمع ّية و
م�شاريعها و براجمها املرحل ّي ��ة و امل�ستقبل ّية فكان
لها ال�صدى الط ّيب يف نفو�س كل حمبي عمل اخلري
و نفو�س الأطفال لأنّ بل�سمة اجلراح ور�سم الب�سمة
و الفرحة على وجوههم هو املعنى و املق�صد الق ّيم
لقيمة الإن�سان املعنو ّية و الأخالق ّية ال�سليمة .
فنحن اليوم جندّد العهد معكم

و نت�ش� � ّرف بح�ضورك ��م الك ��رمي و بت�ضامنكم معنا
دائم� � ًا لدعم م�س�ي�رة جمع ّيتنا يف �ش ّت ��ى املجاالت
نحو م�ستقبل واعد ف�شكرا لكم.
يف اخلتام:
م ��ن وحي املنا�سب ��ة قدمت جمل ��ة – �صيدا ممثل ًة
بالزميلة ليال بدي ��ع ها�شم باقة ورد عربون حمبة
وتقدير لرئي�سة اجلمعية ال�سيدة رحاب م�شورب.
كل عام و �أنتم بخري
ع�شتم و عا�ش لبنان
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حركة �أمل وك�شافة الر�سالة الإ�سالمية تكرمان امل�شاركني يف م�شهدية
كربالء  -حارة �صيدا بالتعاون مع جملة �صيدا
غالب بعا�صريي:
ك ّرم ��ت حركة �أم ��ل� -شعبة ح ��ارة �صي ��دا الأخوة
والأخ ��وات ،الذي ��ن �شاركوا يف الإع ��داد والتنفيذ
لإطالق نوعي ملبادرة امل�سرح الإ�سالمي.
حت ��ت عن ��وان  ...م�شه ��د كرب�ل�اء -ذاك الف ��وز
العظي ��م ،مبنا�سب ��ة م ��رور �أربعني ال�سي ��د الإمام
احل�سني "عليه ال�سالم"
بح�ض ��ور وم�شارك ��ة قيادة حركة �أم ��ل يف اجلنوب
ممثلة بقائد املنطقة ال�سابعة الك�شفية احلاج وائل
داغر وامل�س�ؤول التنظيمي ل�شعبة حارة �صيدا ،الأخ
ح�س ��ن كامل �صالح وم�س�ؤويل قيادة �شعبة احلركة
يف حارة �صيدا.
�إىل جان ��ب ح�ض ��ور قيادة ف ��وج عي�س ��ى بن مرمي
التابع لك�شافة الر�سالة الإ�سالمية.
بداي� � ًة �ألقيت الكلمات من وح ��ي املنا�سبة ،الغنية
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باملب ��ادئ والقيم والأخ�ل�اق احلميدة التي حتاكي
الزم ��ن بحا�ض ��ره وما�ضي ��ه للل�س�ي�رة احل�سيني ��ة
الكربالئي ��ة نظ ��ر ًا لأهمية احل ��دث وتاريخ وجمد
ث ��ورة الإم ��ام احل�سني"عليه ال�س�ل�ام" و�أهل بيته
الطيبني الطاهرين.
بالرغ ��م من احلدث وامل�صاب الأليم الذي �أ�صاب
الأم ��ة العربية والإ�سالمي ��ة �إال �أن التاريخ �أن�صفه
بحق ولآل بيته الطيبني الطاهرين.
من خالل انتم ��اء الأمة مل�سريته ب�شكل عام الغنية
باملبادئ والقيم والأخالق احلميدة والتي اعتربت
ثورة جتددي ��ة يف كل زمان وم ��كان وانتفا�ضة حق
عل ��ى الظلم والقه ��ر الذي حلق بالإم ��ام احل�سني
"عليه ال�سالم" و�أهل بيته الطيبني الطاهرين.
 ..وتاب ��ع حمبي ��ه ومريدي ��ه من بع ��ده على خطاه
الثابت ��ة وال�صادقة �سائرين كوع ��د �صادق قطعته
الأم ��ة على نف�سها ملتابع ��ة امل�سرية ..م�سرية احلق

�إىل يوم القيامة.
و�أك ��د امل�س� ��ؤول التنظيم ��ي حلركة �أم ��ل – �شعبة
ح ��ارة �صيدا الأخ ح�سن كام ��ل �صالح بعد ترحيبه
ب ��كل امل�شاركني بهذه امل�شهدية الرائعة الكربالئية
التي ج�سدت كام ��ل تفا�صيل معاين وقيم و�أخالق
و�صدق امل�سرية احل�سينية ب�أمانة يف �أداء الر�سالة
الإلهي ��ة املحمدي ��ة للر�سول الأك ��رم �سيدنا حممد
(�صل ��ى اهلل علي ��ه و�سل ��م) و�آل بيت ��ه الطيب�ي�ن
الطاهرين.
و�ش ��دد �صال ��ح يف كلمت ��ه عل ��ى متابع ��ة امل�س�ي�رة
احل�سينية التي كر�ستها املبادئ القيمة وال�صادقة
جلوهر الدين الإ�سالمي.
وه ��ذه املبادئ ال�صادقة �أ�سا�سية يف �سلوك وثقافة
ومب ��ادئ ومنهجي ��ة "حرك ��ة �أمل" والت ��ي تهدف
�إىل تن�شئ ��ة الأجيال على �أ�س� ��س �صحيحة ومناهج
�سليمة و�صادقة �أ�سا�سه ��ا جوهر الدين الإ�سالمي

كم ��ا �أمر اهلل �سبحانه وتعاىل .لأن النهج والإميان
مر�آة احلياة.
واعت�ب�ر الأخ �صال ��ح يف �سي ��اق كلمت ��ه �أن �سماحة
الإم ��ام املغ ّي ��ب ال�سيد مو�سى ال�ص ��در �إبن �ساللة
�أهل البيت عاهد نف�سه منذ نعومة �أظافره مبتابعة
امل�سرية امل�ؤمن به ��ا يف حياته وتفا�صيل ت�صرفات
يومياته حلث النا� ��س دائم ًا على املحبة والت�سامح
والت�ضام ��ن بني جميع امل�ؤمنني امل�سلمني ومل يفرق
يف نهج ��ه ومب ��د�أه ب�ي�ن م�سلم وم�سيح ��ي يف لبنان
وال يف الع ��امل العرب ��ي فكان ال�سب ��اق دائم ًا يف كل
مبادرات ��ه القيم ��ة ال�صادقة والأخالقي ��ة النابعة
م ��ن القل ��ب لدع ��م وتعزي ��ز الرواب ��ط الإن�سانية
والأخالقي ��ة واالجتماعي ��ة لرفع م�ست ��وى الإن�سان
�إىل �أرق ��ى و�أ�سم ��ى درج ��ة م ��ن درج ��ات التق ��دم
والإزدهار.
ً
ً
وكان مدافع� �ا دائم� �ا عن كل ح ��ق وموقف وحقوق
الفقراء وامل�ساكني واملظلومني.
وعلى خطاه تابع حام ��ل الأمانة الأخ الرئي�س نبيه
ب ��ري من �صاحب الأمانة الغالية امل�سرية اجلامعة
الوطني ��ة ل�سماح ��ة الإمام املغيب مو�س ��ى ال�صدر
به ��دف تعزي ��ز وح ��دة ال�ص ��ف وحماي ��ة العي� ��ش

امل�ش�ت�رك الإ�سالمي -امل�سيح ��ي يف لبنان ودفاع ًا
عن كرامته ..وكرامة الأمة العربية والإ�سالمية.

يف اخلتام
�شكر امل�س�ؤول التنظيمي حلركة �أمل – �شعبة حارة
�صي ��دا كل الذين �ساهم ��وا من الأخ ��وة والأخوات
يف �إع ��داد وتنفيذ والإ�شراف وخ� ��ص بال�شكر الأخ
ح�سني حمادة كاتب امل�شهدي ��ة لإجناح هذا العمل
الإبداع ��ي املميز وال�ضخم الغن ��ي بالقيم واملبادئ
والأخالق احلمي ��دة ال�صادقة لل�س�ي�رة احل�سينية
لأننا م�ؤمن ��ون بهذا النهج ونعاه ��د ب�صدق الإمام
احل�س�ي�ن ب�أننا باق ��ون على عه ��ده ومبادئه ونهجه
و�أخالقه لإحقاق احلق.
وتق ��دم بال�شك ��ر اخلا� ��ص لأ�س ��رة جمل ��ة �صي ��دا
ومديره ��ا الع ��ام غالب بعا�صريي عل ��ى تعاونه مع
حرك ��ة �أم ��ل �شعبة  -ح ��ارة �صي ��دا يف �إجناح هذا
احلف ��ل التكرميي املع ��د تقدير ًا من �أ�س ��رة املجلة
ل ��كل عم ��ل دين ��ي ووطن ��ي ممي ��ز قد حظ ��ي بهذا
الف ��ن الراقي الإبداعي الإ�سالمي والذي حاز على
اح�ت�رام وتقدي ��ر ر�أي النا�س وال ��ر�أي العام الذي
متثل بهذا الإجناز املت�ألق العظيم.

�آخر الكالم
�ألق ��ى القائ ��د الك�شف ��ي احلاج وائ ��ل داغر كلمة
م ��ن وح ��ي املنا�سب ��ة اجلليل ��ة و�أكد فيه ��ا �شكره
جم ��دد ًا للأخوة والأخ ��وات الك�شفيني احلركيني
مثني� � ًا عل ��ى دورهم املميز يف �إجن ��از هذا العمل
الراقي اجلبار �إميان ًا منه ��م على �أهمية ال�سرية
احل�سيني ��ة ومبادئها ال�صادقة والواعدة لن�صرة
الإ�سالم.
و�أ�شار �أن للتعاون �أهمية قيمة يف املثابرة والتطوير
والت�ضامن لإجناز هكذا عمل رائع كان له ال�صدى
الطيب يف نفو� ��س كل النا�س وترحيب ودعم هام
وجدي من الر�أي العام من خالل احل�ضور املميز
للم�ؤمنني به ��ذه امل�سرية خالل عر� ��ض امل�شهدية
يف البل ��دة ووعد ب�أنه كالع ��ادة �سوف تكون حركة
�أمل داعم ��ة دائم ًا لكل عمل ممي ��ز ديني ووطني
و�س ��وف تق ��دم كل متطلبات وحاج ��ات ومطالب
النا�س املحقة يف �شتى امليادين واملجاالت.
لأن ال�شع ��ب املق ��اوم ي�ستح ��ق من ��ا ب ��كل جدارة
واعت ��زاز وفخر وتقدير كواج ��ب مقد�س �أن نكون
معه ونقف �إىل جانبه ونحن جزء �أ�سا�س ال يتجز�أ
من هذا ال�شعب املقاوم اللبناين العظيم.
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احلريري وال�شبكة املدر�سية ك ّرما غ�سان حمود الطبيب والإن�سان
ملنا�سبة اختياره �شخ�صية العام الريادية
الرئي�س �سعد احلريري :عطاءاته الطبية جت�سد
قمة التعاطي االن�ساين احلقيقي بني الطبيب ومر�ضاه
كرم ��ت النائب بهي ��ة احلري ��ري وال�شبك ��ة املدر�سية
ل�صي ��دا واجلوار رئي�س جمل�س ادارة م�ست�شفى حمود
اجلامع ��ي الدكتور غ�سان حم ��ود ملنا�سبة اختياره من
قب ��ل ال�شبك ��ة املدر�سي ��ة ال�شخ�صية الريادي ��ة للعام
 ، 2012وذل ��ك يف احتف ��ال �أقي ��م يف دارة احلري ��ري
يف جمدليون وت�ل�اه غداء تكرمي ��ي اقامته احلريري
عل ��ى �ش ��رف املحتفى ب ��ه �شارك في ��ه الرئي� ��س ف�ؤاد
ال�سني ��ورة  ،ووجه الرئي�س �سعد احلريري خالل حفل
التكرمي ر�سالة تهنئة اىل املحتفى به منوها بعطاءاته
الإن�سانية وما قدمه ملدينت ��ه طوال ن�صف قرن واكرث
وت�أ�سي�سه لأهم �صرح طبي جامعي يف اجلنوب .
تقدم ح�ضور احلفل النائبان “ الدكتور مي�شال مو�سى
والدكتور با�سم ال�شاب “  ،الوزير ال�سابق الدكتور علي
ح�سني العبداهلل  ،مفتي �صيدا واق�ضيتها ال�شيخ �سليم
�سو�سان  ،مفتي مرجعيون وحا�صبيا ال�شيخ ح�سن ديل
 ،العالم ��ة ال�سيد حممد ح�سن الأم�ي�ن  ،ممثل راعي
ابر�شية �صي ��دا ودير القمر للموارن ��ة املطران اليا�س
ن�صار املون�سنيور اليا�س الأ�سمر  ،ممثل راعي ابر�شية
�صي ��دا ودي ��ر القمر لل ��روم الكاثوليك املط ��ران ايلي
ح ��داد الأب جهاد فرن�سي�س  ،ممثل حمافظ اجلنوب
نق ��وال بو�ضاه ��ر رئي�سة دائرة البلدي ��ات يف حمافظة
اجلنوب هوي ��دا الرتك  ،من�سق عام تيار امل�ستقبل يف
�صيدا واجلنوب الدكتور نا�صر حمود واع�ضاء جمل�س
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املن�سقي ��ة  ،امل�س�ؤول ال�سيا�سي للجماعة اال�سالمية يف
اجلن ��وب الدكتور ب�سام حمود ،رئي� ��س هيئة التفتي�ش
الق�ضائية القا�ضي �أك ��رم بعا�صريي  ،القا�ضي خالد
حم ��ود ،قائد منطقة اجلنوب الإقليمية يف قوى الأمن
الداخلي العميد ديب الطبيلي  ،رئي�س فرع خمابرات
اجلي�ش اللبناين يف اجلنوب العميد علي �شحرور� ،آمر
ف�صيلة درك �صيدا الرائد �سامي عثمان ،رئي�س غرفة
التج ��ارة وال�صناع ��ة والزراع ��ة يف �صي ��دا واجلنوب
حمم ��د ح�سن �صالح والرئي� ��س ال�سابق للغرفة حممد
الزعرتي  ،رئي�س جمعية جتار �صيدا و�ضواحيها علي
ال�شريف  ،نائب رئي�س بلدية �صيدا ابراهيم الب�ساط ،
رئي�س جمعية اجلراحني اللبنانيني حكمت احل�سيني،
رئي� ��س رابطة �أطب ��اء �صيدا الدكتور نزي ��ه نور الدين
الب ��زري  ،رئي�س احتاد نقاب ��ات العمال وامل�ستخدمني
يف �صي ��دا واجلن ��وب عبد اللطيف الرتياق ��ي  ،رئي�س
جمل� ��س ادارة م�صلح ��ة ا�ستثم ��ار مرف�أ �صي ��دا وليد
بعا�ص�ي�ري ،رئي� ��س رابط ��ة خماتري �صي ��دا ابراهيم
عنرت  ،امني عام نقابة املعلمني يف لبنان وليد جرادي
 ،رئي�س ��ة منطق ��ة اجلن ��وب الرتبوية �سمي ��ة حنينة ،
رئي�س ��ة دائ ��رة تعاونية موظفي الدول ��ة يف �صيدا لورا
ال�سن  ،رئي�س جمعية املقا�صد اخلريية اال�سالمية يف
�صي ��دا املهند�س هالل قرب�صلي  ،وع ��دد من اع�ضاء
لق ��اء رج ��ال الأعم ��ال وال�شخ�صي ��ات ال�صيداوي ��ة ،

ومن ا�صح ��اب امل�ست�شفي ��ات  ،ور�ؤ�س ��اء وممثلو عدد
م ��ن اجلمعي ��ات والهيئ ��ات الأهلي ��ة واال�ست�شفائي ��ة
والطبي ��ة ور�ؤ�ساء بلدي ��ات وخمات�ي�ر املنطقة وح�شد
من ال�شخ�صيات واملدعوين اىل جانب مدراء مدار�س
ال�شبك ��ة املدر�سية ورابطة �آل حم ��ود يف لبنان وعائلة
املحتفى به .
ا�ستهل احلفل بالن�شيد الوطني اللبناين قدم تالمذة
م ��ن ال�شبك ��ة املدر�سي ��ة م�شهدي ��ة تعبريي ��ة من وحي
م�س�ي�رة املحتف ��ى ب ��ه على وقع ت�ل�اوة ق�س ��م الطبيب
ب�صوت ��ه  ،ث ��م قدم ��وا له باق ��ة ورد مب�شارك ��ة النائب
احلريري  ،ثم ج ��رى عر�ض فيلم توثيقي عن م�سرية
املحتف ��ى به  .ثم كانت كلمة ال�شبكة املدر�سية ل�صيدا
واجلوار القاها من�سق عام ال�شبكة نبيل بواب.

احلريري
وحتدث ��ت �صاحب ��ة الدع ��وة وراعي ��ة احلف ��ل النائب
بهي ��ة احلري ��ري فقال ��ت� :شك ��ر ًا ّ
لل�شبك ��ة املدر�سي ��ة
ل�صي ��دا واجل ��وار على ه ��ذه املبادرة املم ّي ��زة  ..التي
�أعادتنا جميع� � ًا  ..و�أعادت �أجيا ًال متع� �دّدة من �أبناء
�صي ��دا واجل ��وار � ..إىل مقاع ��د الدّرا�س ��ة لنق ��ر�أ يف
كت ��اب ّ
وال�صداق ��ة  ..والأخ ّوة
الطموح  ..والعل ��وم ّ ..
 ..والوطني ��ة احل ّق ��ة  ..يف كت ��اب �صي ��دا  ..التّاري ��خ
املجيد والذي امت ّد على ما يزيد على ن�صف قرن من

ال�صلب ��ة  ..والقلب املحب ..
الك� � ّد واجله ��د والإرادة ّ
والإن�سانية العميق ��ة � ..أعادونا جميع ًا لنقر�أ يف كتاب
وال�صديق والطبيب الدكتور غ�سان حمود  ..فمن
الأخ ّ
ال�صفحات ؟ ..هل
�أي ��ن نبد�أ بالق ��راءة ؟ ..وم ��ن �أي ّ
ّ
نق ��ر�أ يف �صفحات العلم واملعرف ��ة والنجاح والتّفوق..
مرحل ��ة تلو الأخ ��رى  ..و�شه ��ادة بعد �شه ��ادة ؟ .هل
نق ��ر�أ يف �صفح ��ات ّ
الطبيب الإن�س ��ان يف ك ّل حلظة ..
ويف ك ّل دقيق ��ة  ..لك ّل �أبناء �صيدا واجلوار ؟  ..م�ؤمناً
ّ
بالط ��ب ر�سال ��ة  ..وفي ًا لق�سم ��ه يف ممار�سة مهنته ..
حتى �صار ّ
الطبي ��ب جزء ًا طبيعي ًا من ن�سيج جمتمعنا
عل ��ى اختالف طبقاته وفئات ��ه واتجّ اهاته  ..هل نقر�أ
يف �صفحات الوطني ��ة اخلال�صة التي طبعت م�سريته
جي�ل ً�ا بع ��د جي ��ل  ..وق�ضية بع ��د ق�ضي ��ة ؟ ..وكانت
دائم� � ًا ق�ضية فل�سط�ي�ن ممزوجة بق�ضاي ��ا الوطن ..
وق�ضايا احلري ��ة والعدالة وال ّتق ��دم والإزدهار  ..هل
نقر�أ يف �صفحات املب ��ادرة والإرادة ال�صلبة بت�أ�سي�س
ال�صحي ��ة ؟ ..مللء فرا ٍغ كب�ي�ر يف حياتنا
امل�ؤ�س�س ��ات ّ
الإ�ست�شفائي ��ة وحت ّم ��ل م�س�ؤولياته ��ا  ..لتغطي ��ة ظلم
الدّول ��ة و�إهماله ��ا ل�صي ��دا واجلن ��وب  ..لي�ضيف يف
م� ّؤ�س�سته  ..م�ؤ�س�سة �إ�ست�شفائية رائدة تقف �إىل جانب
مثيالتها من امل�ؤ�س�سات الترّ بوية العريقة يف �صيدا ..
والتي َتع ّل � َ�م على مقاعدها مع �أقرانه من �أبناء �صيدا
واجلن ��وب و�أبن ��اء لبن ��ان  ..ك ّل لبنان  ..ه ��ل نقر�أ يف
ال�صداق ��ة والوفاء ؟ ..التي جعلها يف �صلب
�صفحات ّ
مهنته ووطن ّيته و�إن�سانيت ��ه  ..فكان �صديق ًا  ..وفي ًا ..
و�أب� � ًا ..حمب ًا  ..نا�صح� � ًا � ..أمين ًا  ..جريئ ًا يف الوقوف
�إىل جان ��ب ّ
احلق  ..وقوي� � ًا يف رف�ضه للباطل والتّجني
ّ
والظلم بني �أبن ��اء الوطن الواحد  ..واملدينة الواحدة
 ..واملنطق ��ة الواحدة ..والأ�سرة الواح ��دة  ..كان وال
يزال �ضمري ًا ثابت ًا بني الأجيال املتعاقبة  ..فهو �صديق
ال ّرموز الكب ��ار من �أبناء �صيدا واجلن ��وب وك ّل لبنان
� ..صدي� � ٌق للذين ب ��د�أوا م�سريتهم يف احلي ��اة الآن ..

ال�صداقة والوفاء
�إنّ غ�سان حمود عا ٌمل متكام� � ٌل من ّ
� ..أ ّيه ��ا الأخ الكب�ي�ر � ..إنّ الق ��راءة يف كتاب ��ك �صعبة
 ..فكي ��ف تك ��ون جم ��اراة م�سريتك عل ��ى �أ�صدقائك
وحم ّبيك ؟ ..و�أن ��ت تبت�سم لآالم اجلميع وتبل�سمها ..
وت�صغي لهمومهم و�شكواهم  ..فيجدون فيك خري � ٍأخ
ي�أمتن ��وك على �آالمهم وعلى همومهم  ..لتح ّولها من
�ضعف �إىل عزمية قوية ..تدفعهم �إىل جتاوزها
نقاط ٍ
ّ
وال ّنظر �إىل امل�ستقبل بكل ثقة و�إ�شراق ..
وا�ضاف ��ت :مل �أكن �أتو ّقع �أن �أقف يف مثل هذه اللحظة
لأق ّل ��ب يف �صفحات ه ��ذا الكتاب الكب�ي�ر  ..و�أكرث ما
ي�ؤملني ب�أ ّنني �أق ��ر�أ هذه الكلمات يف وجوه احلا�ضرين
ويف قلوبه ��م ووجدانه ��م ولي� ��س عل ��ى �صفح ��ات من
ح�ب ٍ�ر وورق يج ��ب �أن ند ّونها ويج ��ب �أن نكتبها ويجب
�أن ن�سع ��ى جمتمع�ي�ن لنكت ��ب م�ستقبلن ��ا مب ��ا يلي ��ق
وال�سيدات العظ ��ام الذين �صنعوا
بال ّرج ��االت الكبار ّ
ّ
قلق
لنا هذه اللحظة الآمنة رغم كل ما يحيط بها من ٍ
وحتدي ��ات  ..و�إ ّنني على يقني ب�أنّ �صيدا التي �أجنبت
غ�س ��ان حم ��ود و�أمثال ��ه �ستبق ��ى معط ��اءة  ..وو ّالدة
لل�سيدات العظ ��ام  ..وال ّرجاالت الكب ��ار  ..واملهنيني
وال�صيادين ال�شجعان واملع ّلمني واملعلمات
املخل�صني ّ
املم ّيزين � ،إنّ هذه املدينة هي مدينة الأمانة والإميان
ب�أخ�صائييه ��ا وع ّماله ��ا وحرفييه ��ا و�أهايل اخلري يف
ب�ساتينه ��ا الذين يجتمع �أبنا�ؤه ��م  ..ك ّل �أبنائهم ..يف
�إطار ّ
ال�شبكة املدر�سي ��ة ل�صيدا واجلوار ليقولوا معي
،نعم نريد �أن نتع ّلم و�أن نقر�أ يف كتاب غ�سان حمود ..
حب وكربياء ..
بك ّل ّ

ر�سالة الرئي�س �سعد احلريري
الرئي�س �سعد احلريري وجه ر�سالة تهنئة اىل الدكتور
حم ��ود �سلمته اياها النائب احلري ��ري وتال ن�صها يف
االحتف ��ال من�سق ع ��ام ال�شبكة املدر�سي ��ة نبيل بواب
وجاء فيها :حتية عطرة من القلب اىل القلب للدكتور

غ�س ��ان حم ��ود ال�صدي ��ق الطبي ��ب املمي ��ز واالن�سان
الكبري �صاحب الأي ��ادي البي�ضاء وال�ساهر دوما على
�صحة ال�صيداويني واجلنوبيني ومداوي كل من طرق
ب ��اب م�ست�شفاه لي�ل�ا ونهارا وعلى م ��دار ال�ساعة ويف
كل الظ ��روف التي م ��رت على عا�صم ��ة اجلنوب ويف
حم�أة االحتالل اال�سرائيلي واالعتداءات اال�سرائيلية
العدي ��دة الت ��ي تعر�ض لها لبنان على ال ��دوام  . .كان
يف ودي ان اكون حا�ضرا هذا االحتفال املميز لأ�ضفي
نفح ��ة وف ��اء وتقدي ��ر ت�ض ��اف اىل اجله ��ود املباركة
للقيمني على ه ��ذه املنا�سبة التكرميية ،ولأ�شارك عن
ق ��رب يف تهنئ ��ة الدكتور حمود على م ��ا قدمه ملدينته
�صي ��دا وما بذله من جه ��ود وعطاءات ط ��وال ن�صف
ق ��رن واك�ث�ر وافنى عم ��ره يف �سبيل ت�أ�سي� ��س وتطوير
امل�ست�شف ��ى الذي يحم ��ل ا�سمه وا�صب ��ح بف�ضل عمله
ال ��د�ؤوب وت�ضحيات ��ه اهم �صرح طب ��ي لي�س يف �صيدا
فق ��ط وامن ��ا يف كل منطق ��ة اجلن ��وب  ..فم ��ن منا ال
يذكر ا�سم الدكتور غ�سان حم ��ود وم�ست�شفاه املطبوع
يف ذاكرتن ��ا منذ ال�صغر حت ��ى ا�صبح مرتبطا بتاريخ
عا�صم ��ة اجلنوب ومرادفا لت�ألقه ��ا وحيوتها ومغروزا
يف قل ��ب كل �صيداوي وجنوبي على ال ��دوام  .الدكتور
غ�س ��ان حمود مل ي�سع اىل �شه ��رة وال اىل جاه  ،كانت
�شهرته ت�شع على حميا مر�ضاه وكل من يبل�سم جراحه
وكان اجل ��اه ال ��ذي يتفاخر به التوا�ض ��ع والتقرب من
النا�س.نتوج ��ه بالتهنئ ��ة القلبية للدكت ��ور حمود على
كل ما قام ب ��ه وعلى عطاءاته االن�سانية والطبية التي
جت�سد قمة التعاط ��ي ال�سامي االن�ساين احلقيقي بني
الطبيب ومر�ضاه ونهنئه كذل ��ك على االجناز الكبري
ال ��ذي ا�صب ��ح عليه امل�ست�شف ��ى حاليا بف�ض ��ل رعايته
و�سه ��ره وت�ضحياته والذي ي�شكل مفخ ��رة كبرية لكل
ابن ��اء �صيدا واجلن ��وب ولبنان ونتمنى ل ��ه مزيدا من
التق ��دم والنج ��اح وعلى امل ان نلتق ��ي يف وقت قريب
جدا باذن اهلل.
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لقاء يف جمدليون تكرميا مل�سريته الوطنية واالن�سانية
�شهادات يف املطران غزال من احلريري و�سو�سان وحداد ومرتي وفرج

تكرمي ��ا لذكرى املطران الراحل �سليم غزال ووفاء
مل�سريت ��ه الوطني ��ة والإن�سانية �أقام ��ت النائب بهية
احلري ��ري يف جمدلي ��ون لق ��اء ا�ست ��ذكار للمطران
الراحل القي ��ت خالله �شهادات يف املطران الراحل
م ��ن كل من مفت ��ي �صي ��دا واق�ضيتها ال�شي ��خ �سليم
�سو�س ��ان وراع ��ي �أبر�شية �صيدا ودي ��ر القمر للروم
الكاثولي ��ك املط ��ران ايلي ح ��داد والوزي ��ر ال�سابق
طارق م�ت�ري والرئي�س الع ��ام للرهبانية املخل�صية
الأر�شمندريت ج ��ان فرج والنائب احلريري وعائلة
الراح ��ل القاه ��ا �صهره نزي ��ه حجار ،وت�ل�اه غداء
تكرميي اقامته احلريري باملنا�سبة .
تق ��دم ح�ض ��ور اللق ��اء  :الرئي� ��س ف� ��ؤاد ال�سني ��ورة
والن ��واب " عب ��د اللطي ��ف الزين وحمم ��د احلجار
ونعم ��ة طعم ��ة"  ،املط ��ران اليا�س كف ��وري  ،املفتي
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ال�شيخ مدرار احلب ��ال  ،والنواب ال�سابقون " �سمري
عازار  ،ج ��ورج جنم ،وانطوان اخلوري"  ،م�ست�شار
الرئي� ��س �سعد احلري ��ري الدكت ��ور داوود ال�صايغ،
حمافظ اجلنوب نقوال بو�ضاهر  ،رئي�س بلدية �صيدا
املهند�س حمم ��د ال�سعودي ،قائ ��د منطقة اجلنوب
االقليمي ��ة يف ق ��وى الأم ��ن الداخل ��ي العمي ��د ديب
الطبيلي  ،املدي ��ر الإقليمي لأمن الدولة يف اجلنوب
العميد يو�سف ح�سني  ،من�سق عام تيار امل�ستقبل يف
اجلنوب الدكتور نا�صر حم ��ود  ،امل�س�ؤول التنظيمي
للجماع ��ة اال�سالمي ��ة يف اجلنوب ح�س ��ن ابو زيد ،
امني �س ��ر حركة فتح ومنظمة التحرير الفل�سطينية
يف لبن ��ان فتحي ابو الع ��ردات  ،القن�صل يف �سفارة
فل�سطني حممود الأ�سدي  ،قائد قوات الأمن الوطني
الفل�سطين ��ي يف لبن ��ان العمي ��د �صبح ��ي ابو عرب ،

ع�ضو املجل�س الوطن ��ي الفل�سطيني �صالح اليو�سف
 ،م�س�ؤول حركة اجلهاد اال�سالمي يف منطقة �صيدا
�شكيب العينا  ،م�س�ؤول اجلبهة الدميقراطية لتحرير
فل�سطني يف منطقة �صيدا خالد يون�س وممثلون عن
عدد من القوى والف�صائل الفل�سطينية  .كما ح�ضر
رئي�س غرفة التجارة وال�صناعة والزراعة يف �صيدا
واجلنوب حمم ��د ح�سن �صال ��ح  ،والرئي�س ال�سابق
للغرف ��ة حممد الزعرتي ورئي�س جمعية جتار �صيدا
و�ضواحيه ��ا عل ��ي ال�شري ��ف ،رئي� ��س جمعي ��ة جتار
جزين ط ��وين رزق ،ورئي�س حلق ��ة التنمية واحلوار
امي ��ل ا�سكندر وعدد من ر�ؤ�س ��اء الدوائر وامل�صالح
الر�سمي ��ة وم ��ن ر�ؤ�س ��اء بلدي ��ات وخماترياملنطقة
وممثل ��ون عن هيئات قت�صادي ��ة واجتماعية واهلية
و�صحية من �صيدا ومنطقتها واجلنوب .

بطولة لبنان للقتال والدفاع عن النف�س

برعاية التعبئة الريا�ضية يف اجلنوب /املنطقة
الثاني����ة  ،وحت����ت �إ�ش����راف رئي�����س ف����رع لبنان
وال�شرق الأو�سط اخلب��ي�ر �أحمد �شاكر جابر ،
�أقامت اللجنة الفنية العليا للقتال والدفاع عن
النف�س يف لبنان واملنبثقة عن االحتاد اللبناين
للكاراتيه:
بطولة لبنان للقتال والدفاع عن النف�س .
وذل����ك ابتدا ًء من ال�ساعة التا�سعة �صباح ًا من
ي����وم الأحد  ، 2012 / 01 / 29يف قاعة جممع
�سيد ال�شهداء(ع)  /حارة �صيدا .
وقد �شارك كل من الأندية التالية :

اله����دى ـ حارة �صي����دا  /الر�ضوان ـ بنت جبيل
� /أبو الف�ضل ـ ب����رج قالويه /نادي ال�سك�سكية
 /ن����ادي اللوبي����ة  /نادي عرب�صالي����م  /نادي
حوم��ي�ن الفوقا  /الإ�شتب����اك – بريوت  /نادي
الأم��ي�ر  /ن����ادي الفن����ون القتالي����ة  -بريوت/
الفيكت����وري ـ بريوت حيث بلغ ع����دد امل�شاركني
 133العب.
انتهت البطولة يف نف�س اليوم ال�ساعة اخلام�سة
و الن�ص����ف م�سا ًء ومت توزي����ع اجلوائز بح�ضور
كل من :
ع�ض����و املكت����ب ال�سيا�سي حل����زب اهلل الدكتور

احم����د امل ّلي وم�س�ؤول قطاع �صي����دا ال�شيخ زيد
�ضاهر وم�س�ؤول التعبئ����ة الريا�ضية يف القطاع
احل����اج �سم��ي�ر نا�صر وح�ش����د م����ن الفعاليات
وال�شخ�صيات يف املنطقة .
وح�ضر �أهايل الأبطال امل�شاركني.
و رئي�����س لعبة القت����ال والدفاع ع����ن النف�س يف
لبنان اخلبري �أحمد �شاكر جابر.
وقد �شارك يف التحكيم :
الأ�ست����اذ واملدرب  :ح�سن ح�سن  /علي زيدان
� /سلمان �سلم����ان  /ر�ضوان عبداهلل  /حممد
حجازي  /علي احلاج ح�سن.
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اجتماع طارىء لفاعلياتها بدعوة من مفتيها
تدار�س الو�ضع الأمني بعد جرمية قتل الناتوت
�صيدا ترف�ض اجلرمية وتطالب بحقها يف الأمن والأمان وب�إعدام 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
�أك ��دت فاعليات مدين ��ة �صي ��دا ال�سيا�سية
والروحي ��ة والأهلية �أن الأم ��ن والإ�ستقرار
ي�ساوي ��ان الرغي ��ف ،و�إن الأم ��ن م ��ن �أهم
مطالب احلياة كما امل ��اء والهواء ،وعندما
تفقد مدينة �أمنها ،ويتالعب بها املجرمون،
�إمنا يو�صل هذا �إىل اخلراب و�إىل ال�ضياع،
مطالب�ي�ن الدول ��ة اللبنانية ب ��كل �أجهزتها
الأمنية و�ألق�ضائية ب� ��أن تقوم مب�سئولياتها
بفر�ض الأم ��ن والأ�ستقرار كامال يف مدينة
�صيدا �صونا للأنف�س والأموال والأعرا�ض ،
ومعتربين �أن اجلرمية النكراء التي ارتكبت
بقت ��ل املواطن ال�صيداوي حمم ��د الناتوت
ج ��اءت تتويج ��ا ل�سل�سل ��ة م ��ن الإرتب ��اكات
الأمني ��ة وال�سرقات التي عان ��ت منها مدينة �صيدا
م�ؤخرا.
ج ��اء ذلك خ�ل�ال االجتم ��اع الط ��ارىء لفاعليات
�صيدا ال ��ذي انعقد ب�صورة طارئ ��ة يف دار االفتاء
يف املدينة بدعوة من مفتي �صيدا واق�ضيتها ال�شيخ
�سليم �سو�سان لتدار�س الو�ضع الأمني يف �صيدا يف
اعقاب جرمية القتل التي ادوت بحياة ابن املدينة
ال�ص�ي�ريف حمم ��د النات ��وت  .وق ��رر ااملجتمع ��ون
ت�شكي ��ل جلنة من عدد من حمام ��ي �صيدا ملتابعة
هذه الق�ضي ��ة ،متوجهني بال�شك ��ر والتقدير للقوى
الأمني ��ة والع�سكري ��ة عل ��ى اجلهود الت ��ي مت بذلها
و�سرع ��ة الإم�س ��اك باجل ��اين  ،مطالب�ي�ن وزي ��ر
الداخلية بتعزيز عديد القوى الأمنية يف املدينة .
�ش ��ارك يف االجتم ��اع  :الرئي� ��س ف� ��ؤاد ال�سني ��ورة
 ،ممث ��ل النائ ��ب بهية احلري ��ري �شقيقه ��ا ال�سيد
�شفي ��ق احلريري ،مفت ��ي �صيدا اجلعف ��ري ال�شيخ
حمم ��د ع�س�ي�ران  ،ممثل املط ��ران اليا� ��س ن�صار
املون�سني ��ور اليا� ��س ا�سم ��ر ،ممث ��ل املط ��ران ايلي
حداد الأب جهاد فرن�سي�س  ،ممثل املطران اليا�س

�صيدا

56

وكان ��ت مداخالت لعدد م ��ن امل�شاركني يف
االجتم ��اع اجمعت على ا�ستن ��كار اجلرمية
وعل ��ى مطالبة الق ��وى �ألأمني ��ة والع�سكرية
والق�ضائي ��ة اتخ ��اذ كافة التداب�ي�ر الأمنية
الكفيل ��ة بفر� ��ض الأم ��ن واال�ستق ��رار يف
املدينة وتوفري الأمن والأمان للمواطنني .

املقررات

كف ��وري الأر�شمندري ��ت يعقوب خلي ��ل � ،أمني عام
تي ��ار امل�ستقبل يف لبنان �أحمد احلريري  ،حمافظ
اجلنوب نقوال بو�ضاه ��ر ،النائب العام اال�ستئنايف
يف اجلن ��وب القا�ضي �سميح احل ��اج  ،قائد منطقة
اجلنوب االقليمية لقوى االمن الداخلي العميد ديب
طبيل ��ي  ،رئي�س فرع خمابرات اجلي�ش يف اجلنوب
العمي ��د عل ��ي �شح ��رور  ،رئي�س مكت ��ب خمابرات
اجلي� ��ش يف �صي ��دا العقيد مم ��دوح �صعب  ،ممثل
رئي�س بلدي ��ة �صيدا نائبه ابراهيم الب�ساط ،رئي�س
غرف ��ة التج ��ارة وال�صناع ��ة والزراع ��ة يف �صي ��دا
واجلن ��وب حمم ��د ح�سن �صال ��ح  ،رئي� ��س جمعية
جتار �صيدا و�ضواحيها علي ال�شريف  ،من�سق عام
تي ��ار امل�ستقبل يف اجلنوب الدكت ��ور نا�صر حمود ،
امل�س�ؤول ال�سيا�سي للجماعة اال�سالمية يف اجلنوب
الدكت ��ور ب�س ��ام حم ��ود  ،الدكت ��ور عب ��د الرحمن
البزري وعلماء دين ور�ؤ�س ��اء ومثلو هيئات املدينة
وقطاعاته ��ا وهيئاته ��ا االقت�صادي ��ة والتجاري ��ة
واحلقوقي ��ة والرتبوي ��ة والأهلي ��ة واالجتماعي ��ة
وخماتري املدينة واع�ضاء املجل�س البلدي .

وتال املفتي �سو�سان بي ��ان با�سم املجتمعني
دعا فيه اىل االقفال العام يف املدينة خالل
فرتة ت�شييع املغدور حدادا وا�ستنكارا لهذه
اجلرمية النكراء ..
وتال املفتي �سو�س ��ان بيانا ب�إ�سم املجتمعني
جاء فيه � :إن هول اجلرمي ��ة النكراء التي ارتكبت
بقتل املواطن ال�صي ��داوي املرحوم حممد الناتوت
ج ��اءت تتويج ��ا ل�سل�سلة م ��ن الإرتب ��اكات الأمنية
وال�سرقات التي عان ��ت منها مدينة �صيدا م�ؤخرا.
لقد �أتت هذه اجلرمية يف ظروف يتوق فيها املواطن
�إىل الأم ��ن والأ�ستق ��رار ويكفيه فيه م ��ا يعانيه من
�صعوب ��ات احلياة.فالأم ��ن والإ�ستق ��رار يف احلياة
الأن�ساني ��ة ي�ساوي الرغي ��ف.وال ميكن لأي مواطن
�أن يعي�ش يف ظل �سرقات و�إ�ضطرابات وجرمية...
م ��ن هنا يتوج ��ه املجتمع ��ون �إىل الدول ��ة اللبنانية
بكل �أجهزتها الأمني ��ة و�ألق�ضائية ب�أن ت�ضرب بيد
م ��ن حديد على �أي ��دي املجرمني وتن ��زل بهم �أ�شد
العقوبات ليكونوا عربة لأمثالهم ،وي�ستتب الأمن يف
هذه املدينة الطاه ��رة حتقيقا لقوله تعاىل« :ولكم
يف الق�صا�ص حياة يا �أويل الألباب»� .إن الأمن من
�أهم مطالب احلي ��اة  ،فهو كاملاء والهواء .وعندما
تفقد مدينة �أمنها ،ويتالع ��ب بها املجرمون� ،إمنا
يو�صل هذا �إىل اخل ��راب و�إىل ال�ضياع .نحن ن�ؤكد
ونهيب ب ��كل الأجهزة الأمنية والق�ضائية ،ويف هذه

الظ ��روف الدقيقة من تاريخ هذا الوطن ب�أن تقوم
مب�سئولياته ��ا فتفر� ��ض الأمن والأ�ستق ��رار كامال
ال ��ذي هو غاية املواطنني �صون ��ا للأنف�س والأموال
والأعرا�ض يف هذه املدينة..
كم ��ا اك ��د املجتمع ��ون عل ��ى  :الدع ��وة اىل اقف ��ال
املحالت يف �صيدا من �صالة الظهر وحتى الت�شييع
عن ��د �ص�ل�اة الع�ص ��ر كم ��ا مت ت�شكي ��ل جلن ��ة من
املحام�ي�ن « حممد �شهاب  ،احمد ال�صباغ  ،حممد
علي اجلوهري» ملتابعة التحقيقات يف اجلرمية .
ووج ��ه املجتمع ��ون ال�شكر اىل الأجه ��زة االمنية
والع�سكرية والق�ضائي ��ة ل�سرعة القاء القب�ض على
اجل ��اين م�ؤكدين على الت�شدد مبالحقة املجرمني
والعم ��ل عل ��ى اعتقاله ��م ،كم ��ا طال ��ب املجتمعون
اجلهات املعني ��ة با�ضاءة ال�شوارع لي�ل ً�ا وتزويدها
بالكام�ي�رات .كما وجه املجتمعون ن ��داء اىل وزير
الداخلي ��ة بتعزيز عنا�صر ق ��وى الأمن الداخلي يف
�صي ��دا بالعديد للحفاظ على ام ��ن املدينة وتوجه
املجتمع ��ون اىل جمي ��ع ال�صيداوي�ي�ن واىل عائل ��ة
املغ ��دور الناتوت بالتعزية �سائلني املوىل ان ي�سكنه
ف�سيح جناته .

الرئي�س ال�سنيور
الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة ويف كلمة له خالل الإجتماع
قال :ن�س�أل اهلل ان يتغمد املرحوم ابو مازن الناتوت
بوا�س ��ع رحمت ��ه  ،ون�س� ��أل ل ��كل اللبناني�ي�ن ال�صرب
والع ��زاء وبالت ��ايل االلتف ��ات اي�ضا اىل م ��ا ينبغي
عمل ��ه ازاء ه ��ذا احلدث اجلل ��ل  .ومن ��ذ ال�صباح
الباكر حاولت القيام بات�صاالت الزمة مع املعنيني
وبداي ��ة مع الأجهزة الأمنية الت ��ي وان فقدنا نحن
عزيزا ال ن�ستطي ��ع ان ن�ستعيده  ،ولكن ال بد لنا ان
نن ��وه باجلهد الذي بذل منذ ارتكاب تلك اجلرمية
حتى القاء القب�ض على القاتل  ،وهذا جهد م�شكور

وهذا اجناز علينا ان نع�ت�رف به ون�شجع الأجهزة
الأمنية على �ضب ��ط االمور .وهذا يبني انه عندما
يك ��ون هناك ني ��ة ورغبة حقيقي ��ة يف �ضبط االمن
وما ي�سمى با�سرتجاع الهيبة للدولة واجهزتها لدى
املواطنني فان ذلك ميكن ان يتحقق .
وا�ضاف  :االمر الثاين جرى االت�صال مبدعي عام
التمييز من اج ��ل ان تبادر الأجهزة الق�ضائية اىل
اتخ ��اذ ما ينبغي عليها ان تقوم ب ��ه  ،وهو قد بادر
لالت�صال مبدعي عام منطقة �صيدا من اجل ذلك
 ،كم ��ا وانه ذك ��ر يل انه �سي�ص ��ار الحقا اىل جلب
املجرم ومتثيل اجلرمية حت ��ى ي�صار مبا�شرة اىل
القي ��ام مبا يل ��زم باالته ��ام ومن ثم ب ��دء عمليات
املحاكم ��ة ب�سرعة  ،ولكن �ضمن م ��ا تقره القوانني
اللبنانية  .ثم ات�صلت بدولة رئي�س جمل�س الوزراء
من اج ��ل ان يبذل كل ما ميكن م ��ن اجل ان ي�أخذ
العدل جمراه وب�سرع ��ة ،لأن هناك حاجة حقيقية
ان ي�ص ��ار اىل تطبي ��ق اق�صى العقوب ��ات بحق من
ارتكب ه ��ذه اجلرمية  ،حتى يكون ذل ��ك در�س ًا له
ولكل من تو�سل له نف�سه ارتكاب جرمية تهز الأمن
يف لبنان وال �سيما اي�ضا يف �صيدا .
وقال  :ال �شك ان هذا م�صاب جلل وعلينا ان نتعاون
جميعا من اجل تر�سيخ الأمن اكرث واكرث يف �صيدا
ونحن جميعا ن�شك ��و من هذا الت�سيب الذي متر به
املدينة ،ونعرف اي�ضا اال�سباب التي ت�ؤدي اىل مثل
هذا الت�سيب  ،اكان ذلك من انت�شار ال�سالح او من
هذا الرتاخي بالن�سبة لالمن او بالن�سبة لالو�ضاع
الت ��ي تعاين منه ��ا املدينة  ،االو�ض ��اع االقت�صادية
واالجتماعي ��ة  ،كل ذل ��ك يقت�ض ��ي من ��ا ت�صميم ��ا
ومطالبة لل�سلطات املعنية و�ضغطا حتى ي�صار اىل
حت�س�ي�ن االو�ض ��اع االمنية اكرث فاك�ث�ر وجهدا من
اج ��ل ان ي�صار اىل مواقف حازمة ازاء اي جرمية
ترتك ��ب  ..ال �ش ��ك اننا منر يف م�ص ��اب جلل وبامل

فظيع  ،ون�س� ��أل اهلل تعاىل ان يتغمد الفقيد بوا�سع
رحمته .

�أحمد احلريري
م ��ن جهته امني عام تيار امل�ستقب ��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�ت�رة املا�ضية يف الت�سعينيات يف عهد
الرئي� ��س ال�شهي ��د رفيق احلريري اتخ ��ذت قرارات
باالع ��دام جلرائم مثيلة بهذا املو�ضوع ومت ردع هذا
القات ��ل ع ��ن ان يقوم بهكذا ام ��ور  .واعتقد ان على
احلكوم ��ة ان تعود اىل مثل ه ��ذه ال�سيا�سة مبو�ضوع
الإعدامات ويعلن اع ��دام عدد من احلاالت ومنهم
حالة قاتل ابو مازن الناتوت .
وا�ض ��اف :ب�إ�سم ��ي وبا�س ��م تي ��ار امل�ستقب ��ل اطالب
ان يتم اع ��دام القاتل يف نف�س امل ��كان الذي ارتكب
فيه ��ا جرميته حت ��ى يكون ع�ب�رة للآخري ��ن وحتى
يتعل ��م ان ارواح النا� ��س ال ت�ؤخذ به ��ذه الطريقة وال
ميك ��ن التفري ��ط بها به ��ذه ال�سهول ��ة  ،وخا�صة اذا
كان ��ت لإن�س ��ان يعرف اجلميع يع ��رف عنه اخالقه
واجتماعيات ��ه  ،نفتقد ابو مازن يف البلد وخا�صة ان
املنطقة طبعت به وكان يهتم بها دائما وان �شاء اهلل
ن�أتي بحق ��ه ون�ستطيع �سريع ��ا ان ينفذ احلكم بحق
املعتدين .
كما وكان ��ت مداخالت لرئي�س جمعي ��ة جتار �صيدا
و�ضواحيها علي ال�شريف ومن�سق عام تيار امل�ستقبل
يف اجلن ��وب والدكت ��ور نا�صر حم ��ود والدكتور عبد
الرحمن البزري ا�ستنكرت اجلرمية الب�شعة ودعت
اىل انزال اق�صى العقوبات باملجرم ..
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مجتمع

مجتمع

ال�سفري العماين "حممد بن خليل اجلزمي "
�أق ��ام ّ
ال�سفارة ،حفل �إ�ستقبال مبنا�سبة
أركان
�
و
وعقيلت ��ه
ّ
" العيد الوطني الـ " 41لبالده.
بح�ض ��ور مم ّث ��ل ال ّر�ؤ�س ��اء ال ّثالث " مع ��ايل وزير
اخلارجي ��ة ا ّللبن ��اين عدنان من�ص ��ور " �إىل جانب
وال�سلك
ال�سادة ال ّنواب وال ��وزراء ّ
ح�شد كبري م ��ن ّ
وال�سل ��ك الع�سك ��ري
الدّيبلوما�س ��ي والقن�صل ��ي ّ
والق�ضائ ��ي ،ووج ��وه �إجتماع ّي ��ة و�شخ�ص ّي ��ات
�إقت�صاد ّي ��ة و�سيا�س ّي ��ة مال ّي ��ة وفن ّي ��ة ،و�أبن ��اء من
اجلالية العمان ّية املقيمني يف لبنان .
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العيد الوطني القطري  -في فندق فني�سيا �أنتركونينتال  -بيروت

مجتمع

مجتمع

�أقام ال�سفري القط ��ري "�سعد بن علي املهندي"يف
لبنان حفل �إ�ستقبال بفندق -فني�سيا بريوت،
"مبنا�سب ��ة الي ��وم الوطن ��ي" ،لت� �وليّ م�ؤ�س� ��س
الدّولة":ال�شي ��خ جا�سم بن حم ّمد بن ثاين"احلكم
يف الب�ل�اد و ح�ضره ��ا ممث�ل ً�ا الر�ؤ�س ��اء الث�ل�اث
"نائ ��ب رئي�س احلكومة �سم�ي�ر مقبل"�إىل جانب
ح�ش ��د كب�ي�ر م ��ن وزراء و ن� � ّواب ودبلوما�سي ��ون،
و�شخ�ص ّي ��ات يف ال�سيا�س ��ة و الأم ��ن و الق�ض ��اء و
الإعالم ووجوه �إجتماع ّي ��ة و مال ّية و فن ّية.و �ألقيت
الكلمات من وحي املنا�سبة.
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�أفراح �آل ال�سوحاني  -و�آل بن �أر�شيد في مطعم الج�سر  -الدامور

أفراح

�أحتف���ل ال�ش���اب املهند����س يو�سف ب���ن �أر�شيد بزفاف���ه على الأن�س���ة اجلميلة
ن�سري���ن جم���ال ال�سوح���اين  -بحف���ل حا�ش���د ح�ض���ره �شخ�صي���ات �سيا�سي���ة
وق�ضائية يف جو من البهجة والفرحة.
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أفراح

�أفراح �آل عماره و�سعد فى فندق كونكورد ال�سالم انترنا�شيونال بالقاهرة

روك

�أحتفل ال�سيد تامر ا�شرف عماره مدير بالبنك الدوىل بزفافه على الآن�سة اجلميلة ناتا�شا لطفي �سعد امل�صري كرمية الدكتور لطفي �سعد يف حفل حا�شد جمع
ال�شخ�صيات والأحبة والأهل والأقارب يف القاهرة.

كـــافيـــه القلعـــة

• قهوة
• كابت�شينو
• �شاي
• اك�سربي�سو
• نرجيلة • ن�سكافيه
�صيدا  -كورني�ش البحر  /ب�إدارة :يحيى ن�سب (�أبو �سعد)
03/093858
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أبراج

� 21آذار  20 -ني�سان

حم���ب للمغام���رة ،ذو طاق���ة قوي���ة،
متمي���ز� ،شج���اع ،متحم����س ،لدي���ه ثقة
بنف�س���ه ،ديناميك���ي و �سري���ع البديهة.
�أن���اين� ،سري���ع الغ�ض���ب ،متهور ،عدمي
ال�ص�ب�ر �أحم���ق وم���ن طبع���ه الطي����ش.
يجد �أ�صحاب برج احلمل �أنف�سهم...

 21ني�سان � 20 -أيار

�صب���ور ،ميك���ن العتم���اد علي���ه ،ذو قلب
داف���ئ ،حم���ب ،م���ن طبع���ه الإ�ص���رار
والت�صمي���م ،هادئ ويح���ب الطم�أنينة.
غي���ور ،حم���ب للتم���ك ،كث�ي�ر الرف�ض
للأم���ور ،غ�ي�ر م���رن ،منط���وي عل���ى
الذات ،طماع وج�شع .يحب مواليد...

� 21أيار  20 -حزيران

ق���ادر عل���ى التكي���ف ،متع���دد املواه���ب،
اجتماع���ي ،ذكي ،متقد الذهن ،ف�صيح،
لدي���ه روح ال�شباب واحليوي���ة .ع�صبي
املزاج ،متوتر� ،سطحي ،غري ثابت على
حال���ة ،ماك���ر ف�ض���ويل .ل���دى موالي���د
برج اجلوزاء ف�ضول وكذلك...

 21حزيران  22 -متوز:

عاطفي ،حمب� ،صاحب حد�س وبديهة،
�صاح���ب خي���ال وا�س���ع ،عني���ف وذو
انتقادات الذعة ،حذر ،يدافع عن نف�سه
ومتعاط���ف م���ع الغ�ي�ر قاب���ل للتغي�ي�ر،
مزاجي ،عاطفي ب�ش���كل مفرط� ،سريع
الغ�ضب ،مت�شبث بالأ�شياء وغري...

 23متوز � 22 -آب:

ك���رمي ،داف���ئ القل���ب ،مب���دع ،حما�س���ي،
وا�س���ع العق���ل ،ويف وحمب يح���ب املفاخرة
والغطر�س���ة ،مت�سل���ط ،يتدخ���ل ب�ش����ؤون
الغ�ي�ر ،مت�ش���دد وغ�ي�ر �صب���ور غالب���اً م���ا
ي�ضم���ن �سح���ر ب���رج الأ�س���د وقدرات���ه
الفطرية بقاءه يف منت�صف...

� 23آب � 22 -أيلول:

متوا�ض���ع ،خج���ول ،دقي���ق ،ميك���ن العتماد
علي���ه ،عمل���ي ،جمته���د ،ذك���ي وميي���ل �إىل
التحلي���ل� .سري���ع االنزع���اج ،كث�ي�ر القلق،
كثري االنتقاد ،قا�سي ،ي�سعى نحو الكمالية
وحمافظ .انطالقاً من التجاوب الغريزي
الحتياجات الآخرين واملوجود...

احلمل

الثور

اجلوزاء

ال�سرطان:

اال�سد:

العذراء:
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امليزان:

� 23أيلول  23 -ت:1

العقرب:

 24ت 21 - 1ت:2

القو�س:

 22ت 20 - 2ك:1

اجلدي:

 21ك 19 - 1ك:2

الدلو:

 20ك� 18 - 2شباط:

احلوت:

� 19شباط � 20 -آذار:

دبلوما�س����ي ،م�����ؤدب ،رومان�س����ي� ،ساح����ر،
�سه����ل النقياد ،اجتماع����ي� ،صاحب مبادئ
وم�س����امل .م��ت�ردد ،قاب����ل للتغ��ي�ر� ،س����اذج،
يت�أث����ر ب�سرع����ة ،منط����وي عل����ى نف�س����ه.
ب����رج املي����زان هو ال��ب�رج ال����ذي يبحث عن
اال�ستقرار ،االن�سجام والعدالة .يبذل...
�صاح���ب عزمية و�إ�ص���رار ،قوي ،عاطفي،
ذو حد�س ،ذو طاقة وقوة كبريتني ،مثري
و�شخ�صيته جذابة .غيور ،كثري الرف�ض،
ت�صرفات���ه ميال���ة لل�سيط���رة ،حم���ب
للتمل���ك ،كتوم للأ�سرار وعنيد .احلد�س
والف�ضول الكبريان لدى العقرب...
متفائ���ل ،حمب للحري���ة ،مرح ،له روح
مرح���ة جميلة� ،ص���ادق ،م�ستقيم ،ذكي
و�صاح���ب فل�سف���ة .متفائ���ل ب�ص���ورة
عمي���اء ،مهمل ،غري م�س�ؤول� ،سطحي،
غ�ي�ر لبق ،قلق .بالرغم من �أن القو�س
هو الذي يتنقل...
مت�شائم ،متعلق بالأقدار ،بائ�س ،حاقد،
متم�س���ك بالتقالي���د �أك�ث�ر م���ن الالزم
وجام���د .موالي���د ب���رج اجل���دي �أنا����س
طموح���ون ،جمته���دون عل���ى �صعي���د
العم���ل وال تغيب �أهدافهم عن عينيهم
�أبداً بالرغم من �أن الأ�سلوب...
ودود� ،إن�س���اين� ،ص���ادق ،ويف و�صاح���ب
والء ،مبدئ���ي ،مبتك���ر ،م�ستقل وذكي.
عني���د ،يق���ف �ض���د الأم���ور ،م�شاك����س،
غ�ي�ر متوقع الت�صرف���ات ،غري عاطفي
ول���ه ا�ستقالليت���ه .يعم���ل موالي���د برج
الدلو على �أن يكونوا مقتحمني...
�صاح���ب خي���ال ،ح�سا����س ،عاطف���ي،
لطي���ف ،غري �أن���اين ،ال تهم���ه املاديات،
�صاح���ب حد�س وبديه���ة ويتعاطف مع
الآخرين .مثايل و يتهرب من الواقع،
كتوم للأ�سرار وغام�ض� ،إرادته �ضعيفة
و�سهل االنقياد .مواليد احلوت...

