
جملة
عرب التاريخ

لبنانية، عربية، جامعة �لع��دد  124  -  كان���ن �لأول  2012�أ�شب�عية، ت�شدر م�ؤقتًا �شهريًا

الرئي�س نبيه بري رجل 
الإعتدال و�صاحب الكلمة 
الف�صل لفك رموز الزمات

غبطة البطريرك 
مار ب�صارة بطر�س الراعي

كارديناًل

فخامة رئي�س اجلمهورية 
العماد مي�صال �صليمان... 

عماد الوطن

اأحمد احلريري: ل حوار 
حتت تهديد الإغتيالت

النائب بهية احلريري رائدة 
املبادرات...  والإعتدال 

الدكتور اأ�صامة �صعد:
النهج املقاوم امل�صتمر

برتول لبنان 
يف الأ�صواق 

عام 2018



�شاحبه��ا �ملدي��ر �لع��ام
غالب بعا�صريي
�ملدير �مل�ش�ؤول

�صمار الرتك

رئي�شة ق�شم �لعالقات �لعامة
ليال بديع

�مل�شت�شار �لقان�ين
املحامي حممد فيا�ض

 �لإخر�ج �لفني
علي كمال الدين

�لطباعة
دار بالل للطباعة والن�صر

�لت�زيع: ك�ديك���
املكتب الرئي�صي �صيدا ــ لبنان

بناية اجلبيلي - هاتف : 524385 - 03
�ض ب 301 �صيدا - لبنان 

الإ�صرتاكات ال�صنوية للموؤ�ص�صات احلكومية
يتفق ب�صاأنها مع  الإدارة

________________
لبنان 3000ل.ل.  ــــــــ  �صورية 25 ل.�ض.
م�صر 5جنيه  ــــــــ  ال�صعودية 10ري الإت
 الإمارات 10دراهم  ــــــــ  البحرين 1دينار
قطر 10ري الإت  ــــــــ  الكويت 750 فل�ض

________________

لبنانية، عربية، جامعة
�أ�شب�عية، ت�شدر م�ؤقتًا �شهريًا

غالب بعا�شريي

www.saida-magazine.com
ghaleb@saida-magazine.com

info@saida-magazine.com
www.saidatvchannel66.com

كلمة العدد

عيد �لإ�شتقالل.. عيد �ل�شعب و�ل�طن
٭... عيــــد الإ�صتقــــالل منا�صبــــة وطنيــــة جامعــــة لــــكل اللبنانيــــن على ال�صــــواء، لأنها 
منا�صبــــة هامة وطنية توؤكد فيها ال�صرعية اللبنانية على وجودها وح�صورها الدائم 
ب�صائر موؤ�ص�صاتها الر�صمية املدنية والع�صكرية منذ جالء ال�صتعمار الفرن�صي يف عام 
1943 وعلــــى �صــــوء هذا الإجناز العظيم املقد�ض الذي حتقــــق بدماء ال�صهداء الأبرار 
اللبنانين من جميع الطوائف واملذاهب، هذا الفداء العظيم بت�صامن ال�صعب وكبار 
الزعمــــاء اآنــــذاك وقادة تلــــك املرحلة الذيــــن �صطــــروا بدمائهم الذكيــــة وت�صحياتهم 
ون�صالهم ملحمة تاريخية لتحقيق هذا الن�صر العظيم والإ�صتقالل الذي ننعم فيه 

ونتغنى به كل عام على امل�صتوى الر�صمي وال�صعبي واجلي�ض والدولة.
٭... وبعد اأيها ال�صادة

وبالإنتقال اإىل املحطة الثانية من تاريخ اإ�صتقالل لبنان املنجز �صيا�صياً ودبلوما�صياً 
وع�صكريــــاً وعلى �صــــوء هذا الإنت�صار املنجز بالدم لبنانيــــاً مت اعرتاف الأمم املتحدة 
وجمل�ض الأمن الدويل باإ�صتقالل لبنان الر�صمي اإىل جانب اعرتاف الدول العربية 

و�صائر الدول يف العامل بلبنان.
٭ من هنا اأيها ال�صادة

نتمنــــى بــــكل �صــــدق اأن نبقى موحديــــن مت�صامنــــن كلبنانين من جميــــع الطوائف 
واملذاهــــب التي متثــــل عامة ال�صعب بــــكل عائالته الروحية الإ�صالميــــة - وامل�صيحية 
حلماية الإ�صتقالل بكل ما للكلمة من معنى وم�صمون وحلماية الإ�صتقالل �صيا�صياً 
واإجتماعيــــاً ودبلوما�صيــــاً وع�صكريــــاً مــــن خالل ال�صرعيــــة اللبنانية التــــي متثل �صائر 
املوؤ�ص�صــــات اإ�صــــوة بــــكل دولــــة ذات �صيادة وحريــــة ودميوقراطيــــة واإ�صتقــــالل. وخا�صة 
بظــــل امل�صتجــــدات واملتغــــريات والتطورات الإقليميــــة والدولية، املفرحــــة واملحزنة يف 
نف�ــــض الوقت نظراً ل�صخامة الأحداث واحلــــروب والإقتتال ما بن الفئات املتحاربة 
واملت�صارعة على احلدود وامل�صاحات الداخلية ال�صيقة لتحقيق الهدف املن�صود حتت 
رايــــة الدميقراطيــــة اأو غري الدميقراطية وفق وجهة نظــــر كل فريق املوؤمن بوجهة 

نظره املحقة والتي يعتربها الفريق الآخر غري حمقة، هنا يقع اخلالف.
٭ ونخــــاف للحقيقــــة من كل هذه التطــــورات وال�صدامات العنيفة امل�صــــَرة بالإن�صان 

والإقت�صاد والأمن والإ�صتقرار والوطن.
مبحبتنــــا بــــكل �صــــدق لبع�صنــــا البع�ــــض وت�صامننــــا مــــع بع�صنــــا البع�ــــض حتــــت لواء 
ال�صرعيــــة اللبنانيــــة حكماً وحكومة و�صعبــــاً وجي�صاً ومقاومة يف �صبيــــل حماية �صيادة 

لبنان وا�صتقالله.
حلمايــــة الجنــــازات والن�صــــر الــــذي حققنــــاه بدمــــاء ال�صهــــداء من ال�صعــــب واجلي�ض 

واملقاومة.
وكل عام واأنتم بخري.
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فخامة رئي�س �لجمه�رية �للبنانية
�لعماد مي�شال �شليمان عماد �ل�طن

كلمة �لرئي�س �شليمان في عيد �لإ�شتقالل

�أبرز ما جاء فيها:
٭ �ّيها �للبناني�ن،

عي���د �ال�ستق���ال منا�سبة ال�ستذكار ف���رح �حلرّية 
و�النعت���اق م���ن كّل �سيط���رة �أو تبعّي���ة �أو �حت���ال؛ 
ولتق���ومي م�س���رة �لعق���ود �لت���ي م�س���ت، بحلوه���ا 
ومّره���ا، باإجناز�ته���ا و�إخفاقاته���ا؛ وال�ستنها����ض 
عزم جدي���د، للم�س���ّي يف تطوير �سيغ���ة خيار�تنا 
�ل�سيا�سّية، وحتدي���د روؤى م�ستقبلّية و��سحة، على 
قاع���دة ميثاقن���ا �لوطن���ي، و��ستكم���ال عملّية بناء 
دول���ة �ال�ستقال على �أ�س�ض ر��سخ���ة، بالرغم من 

�مل�ساعب و�لتحديات.
عي���د �ال�ستق���ال منا�سبة قبل كّل �س���يء، كي نعيد 
تاأكي���د حّبنا للوطن ووالئن���ا �ملطلق و�حل�سرّي له، 
و��ستعد�دن���ا للت�سحي���ة يف �سبيله، وب���ذل كّل غال 
ونفي�ض، كي يبقى على �لدو�م، حّرً�، �سّيدً�، ع�سّيًا 

على �لد�سائ�ض و�ملوؤ�مر�ت و�لفنت.
وال ي�ستقيم �ال�ستقال يف هذ� �لظرف �لدقيق من 
تاريخنا، وال ي�سدق �حلّب للوطن، �أّيها �للبنانيون، 
ويا �أه���ل �ل�سيا�سة و�لفك���ر و�ل���ر�أي، �إذ� مل نحّدد 
الأنف�سن���ا جمموع���ة �أولوّي���ات نلتزمه���ا، و�أبرزه���ا 
و�جب �البتع���اد عن كّل قول وعمل، م���ن �ساأنه جّر 
لبن���ان �إىل �لفتنة �لد�خلّية، �أو �إىل �أتون �لنز�عات 
�الإقليمّي���ة، وذلك يف مو�ز�ة و�جب مو��سلة �ل�سعي 
لتعزيز جممل قدر�تنا �لوطنّية �ملقاومة و�لر�دعة، 
و�لتو�فق، بح�سب ما دعوت �إليه، على ��سرت�تيجّية 
وطنّي���ة للدفاع ع���ن لبنان، حتافظ عل���ى م�سلحة 
�لوط���ن وعلى دور �لدولة �ملرك���زي وم�سوؤولّيتها يف 

�إد�رة �ل�سوؤون �مل�سرّية؛
ذل���ك، يف وقت ما زلنا ن�سع���ى فيه الإلز�م �إ�سر�ئيل 
على تطبيق قر�ر جمل�ض �الأمن �لدويل رقم 1701 

، مب�ساع���دة م�سك���ورة م���ن ق���و�ت �الأمم �ملتح���دة 
�لعاملة يف �جلنوب.

لنا  و�لو�قع �أّننا �أحطنا �لتو�فق �مليثاقي �لذي تو�سّ
�إليه ب�سبكة دعم و�أمان �إقليمّية ودولّية، من خال 
�الت�س����االت �لت����ي �أجريناها مع �ل����دول �ل�سقيقة 
و�ل�سديقة، ف����كان �أن ترجم هذ� �لتاأييد ببيانات 
�س����ادرة عن جمل�����ض �الأمن �ل����دويل وعن �ملجل�ض 
�لوز�ري لاحتاد �الأوروبي و�الأمانة �لعامة جلامعة 
�ل����دول �لعربّي����ة، ت�سي����د كله����ا مب�سم����ون »�إعان 
بعب����د�« ومبا ذه����ب �إليه م����ن دع����وة �إىل �لتحييد 
و�ال�ستق����ر�ر و�حل����و�ر. وهذ� دع����م �سيا�سّي دويّل 
و��سح وم�ستم����ّر، فكيف ال ن�ستفي����د منه مل�سلحة 
لبن����ان وخره ؟ ونعمل على تعزيز �سيادتنا وتنقية 
�سيا�ستن����ا �لد�خلّية و�خلارجّية من �ل�سو�ئب �لتي 

�عرتتها؟

بقلم: غالب بعا�شريي

الغالفالغالف

٭... �إنه 
�لرئي�س رئي�س �لت��فق... و�ل�فاق �ل�طني

�ملخت���ار بالقر�ر... و�خليار �لوطن���ي... و�الإختيار 
�جلامع �ملوحد مل�سرة �لوطن

٭ �إنه
�لعماد �لقائد

عفي���ف �لي���د و�لنف����ض و�لل�س���ان �ملوؤم���ن بالوطن 
�لو�حد لكل �أبنائه.

٭ �إنه 
�لرئي�س

�لعم���اد قائد كبر من �سب���اط �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية 
�لنزيه���ة �لذي���ن يحمل���ون �لقل���ب �ل�سج���اع ط���َي 

�سدورهم �لعامرة باالإميان
�لذي ينب�ض بكل مع���اين �ل�سرف... و�لت�سحية... 
و�لوف���اء �لعظيم لوطنهم، وه���ي �ملعاين �ل�سادقة 

�لتي تتمثل فيها وحدة �لوطن.
مع���اين غني���ة، قيمة، هام���ة ال ت�سوبه���ا �سائبة من 
�أدر�ن �لتع�س���ب �لطائف���ي و�ملذهب���ي �أو �الأناني���ة 
�لفردي���ة �أو �ل���روح �الإنتهازي���ة، �الإنهز�مي���ة، ب���ل 

�لعك�ض هو �ل�سحيح... �إنه قائد حقيقي ميثل كل 
هذه �لقيم و�ملعاين �لغنية بالوطنية.

و�ل�سعار �لقيم و�ملعَب �لذي �نطلق منه �لرئي�ض.
ه���و رمز �جلي����ض �للبن���اين، �لنم���وذج �ملعب وهو 
رمز �ل�سعب �للبناين �لو�حد �ملوحد لكل �لعائات 

�لروحية �الإ�سامية و�مل�سيحية.
حتت ر�ية: كلنا للوطن للعلى للعلم.

٭ �إنه 
�لرئي�س مي�شال �شليمان

�ملوؤم���ن بوطنه بادر باإط���اق م�سرة عهده �جلديد 
منذ �للحظة �الأوىل نحو �آفاق �مل�ستقبل بهدف دعم 
وتكري�ض �لدور �لوطن���ي للبنان وحماية �الإجناز�ت 
�لت���ي تكر�س���ت على م�ست���وى �لوط���ن، و�لتي لعبت 
ه���ذه �ملوؤ�س�س���ة �لع�سكرية دورً� ر�ئ���دً� و�أ�سا�سيًا يف 
حتقيقها �إن عل���ى �سعيد �لبني���ة �لوطنية �جلامعة 
�لت���ي �أ�سبحت م���ر�آة نا�سع���ة لاإن�سه���ار �ل�سامل 
وحامي���ة �لوح���دة �لوطنية �ملنيعة �لت���ي متثل �إر�دة 
�ل�سعب �للبناين مما �أك�سب هذه �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية 

وقائده���ا ثقة �ل�سعب و�لتفاف���ه حولها، �الأمر �لذي 
مكنها من �لقيام بالدور �ملناط بها يف تعزيز عملية 
�لنهو�ض بالوطن و��ستيعاب �الأمن وحماية و�سامة 
م�سرة �ل�سلم �الأهلي و�إعادة �لبناء �الإعمار و�الأمن 
و�الأمان و�الإطمئنان �إىل نفو�ض كل �ملو�طنني، �الأمر 
�لذي �أ�سهم �أي�س���ًا باإعادة �لثقة بني لبنان �ملغرتب 

ولبنان �ملقيم و�لعامل.

٭ �إنه
�لرئي�س

�ل���ذي ي�ستح���ق منا كل تقدي���ر و�ح���رت�م، ووقفة عز 
و�إكبار و�إجال لدوره �لوطني وملو�قفه �لثابتة �لوطنية 

يف �ستى �ملجاالت و�مليادين د�خليًا وعربيًا ودوليًا.
ومن و�جبنا �ملقَد�ض نحن كلبنانيني �أن نقف معه يف 
�ل�سر�ء و�ل�س���ر�ء وم�ساعدته ملتابعة م�سرة �لق�سم 
�لد�ست���وري �لذي �أق�سمه �لرئي�ض وقطعه على نف�سه 
كرئي����ض للب���اد وحام���ي �لد�ست���ور و�لدميقر�طية 
و�حلرية و�ل�سيادة و�ال�ستقال، و�لذي يعتب مبثابة 
�الأب �لروحي و�ملعنوي و�لفعلي الإد�رة �سوؤون �لباد 

حلماية �لد�ستور و�لنظام و�ل�سيادة و�ال�ستقال،
كو�جب مقد�ض على كل رئي�ض جلمهورية لبنان.
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هيئة اإدارة القطاع املدخل ملرحلة التلزمي
والعام املقبل بداية التاأ�صي�ض للحفر والتنقيب

اأمن عام تيار امل�صتقبل "ال�صيخ اأحمد احلريري" 
يوؤكد على مواقف التيار

بهية احلريري زارت ووفد �صيداوي غزة والتقت هنية 
وم�صوؤولن يف حما�ض وعائلة ال�صهيد اجلعربي

حوار مفتوح مع رئي�صة جلنة حقوق املراأة اللبنانية غانيا دوغان: 

"التوحد"بداأ التعرف عليه منذ 60 عاماً
وهو الأكرث �صيوعا لدى الأطفال

احلياة الزوجية... اأ�صرار و ن�صائح!!

المحــتــويــات
جملة
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فخامة رئي�س اجلمهورية اللبنانية
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�صري للغاية
اأو�صـــاط  وحتديـــداً  الجتماعيـــة  الأو�صـــاط  يف  تـــردد 

جمعيات يف الكوالي�ض.
اأن اإحـــدى ال�صيـــدات حتمـــل �صفة رئي�صـــة جمعية �صوق 
تعلـــن ر�صميـــاً ا�صتقالتهـــا ب�صكل مفاجئ خـــالل موؤمتر 
عـــام للجمعية، الأمر الذي ي�صهم حتماً باإرباك جمل�ض 

اإدارتها.

مل يعد �صراً
جناح بعد تعرث

جنـــح مهند�ـــض �صـــاب �صيـــداوي مرمـــوق يف الأو�صـــاط 
الجتماعيـــة يف تخطي اأزمة مالية كانت �صوف تعر�صه 
لالإفال�ـــض حتمـــاً والإنهيـــار الكلـــي معنويـــاً وماديـــاً... 

ومهنياً يف �صيدا.

مل يعد �صراً
يراهـــن بع�ـــض املهند�صـــن ورجـــال الأعمـــال يف �صيـــدا، 
علـــى تخطـــي اأزمة مكـــب النفايات املزمنـــة يف امل�صتقبل 
القريب ومراهنن لدرجة الوثوق، باأن تطلق م�صاريع 
جديـــدة �صـــوف نب�صر النـــور بعد اإزالة هـــذا املكب الذي 
ُيعيـــق م�صرية نه�صـــة البنـــاء والإعمار لهـــذه امل�صاحات 

العقارية ال�صا�صعة التي ما تزال جمهولة امل�صري.

�صري جداً
�صيـــدا علـــى موعـــد مـــع مفاجـــاآت مو�صـــم ال�صيـــف من 
ملغرتبـــن  كثيـــف  وح�صـــور  وم�صرحيـــات  كرنفـــالت 
مـــن  حافـــل  �صياحـــي  لربنامـــج  اجليـــد  الإعـــداد  بعـــد 
قبـــل مهند�ـــض يع�صـــق الفن و�صحـــر اجلمـــال واملبادرات 
ال�صياحيـــة مل�صاعـــدة وطنه “الأم” لبنـــان و�صيدا ب�صكل 

خا�ض.

خرب على املك�صوف
�صيـــدا حتت�صـــن احلـــب والوفـــاء والإخال�ـــض و�صحـــر 

غروب ال�صم�ض على �صاطئها، جميل جداً
ركـــن من اأركان مطاعم املدينـــة اجلميل يحت�صن لقاء 
ب�صـــكل �صبه يومـــي لـ “فتاة ثرية جميلـــة من العا�صمة 
بـــريوت مـــع �صـــاب �صيـــداوي جميـــل علـــى وقـــع اأنغـــام 
املو�صيقـــى ودفء حرارة ال�صموع احلمـــراء م�صرت�صلن 
بهـــدوء بعد اختيـــار اأجمل الـــكالم واملعـــاين واأبدع عرب 
احلـــب ال�صادقـــة، التي توحي بقرب موعـــد الزواج قبل 
اإعالنه ر�صمياً، ف�صكراً لهذا الركن ال�صيداوي اجلميل 

الهادئ الذي يجمع احلب ول يفرق.
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عندما �طلق �لرئي�س نبي��ه بري يف �آذ�ر �لعام 
2006 مبادرت���ه وجمع �طر�ف فريقي 8 و 14 �آذ�ر 
�ىل طاول���ة �حل���و�ر �مل�ستديرة يف جمل����ض �لنو�ب 
،كان يع���رف جي���د� �ن ال �سبي���ل ملعاجل���ة �زماتنا 
واليج���اد �حلل���ول للمع�س���ات �لت���ي نو�جهه���ا �ال 

باحلو�ر و�حلو�ر فقط.
ويومه���ا ��ستطاع رئي�س �ملجل���س �ن يقود �سفينة 
�حل���و�ر ب���كل �قتد�ر،وتو�س���ل �جلمي���ع �ىل نتائج 
�يجابي���ة وقر�ر�ت يف �س���اأن )10 ( بنود من جدول 
�العم���ال تتعلق بالتحقيق �ل���دويل يف �ساأن جرمية 
�غتيال �لرئي�ض �ل�سهيد رفيق �حلريري وبال�ساح 
�لفل�سطين���ي خ���ارج �ملخيم���ات وبق�ساي���ا �خرى.
وبق���ي �ملو�س���وع �الب���رز �لعالق ه���و �ال�سرت�تيجية 

�لدفاعية.
وبع���د �ست �سن���و�ت ونّيف ج���دد �لرئي���س بري 
خ���ال �ملاأدب���ة �حلا�سدة،�لت���ي جمع���ت كل �لكتل 
�لنيابية من 14 و8 �آذ�ر يف منا�سبة تكرميا للرئي�ض 
�الرمين���ي �سرج �ساركي�سيان ،�لتاأكيد على �حلو�ر 
�لوطني،وقال "�ن جترب���ة �حلرب �للبنانية �ثبتت 
�ن���ه ال ميكن �ق�س���اء �و تهمي�ض �و �سطب �حد و�ن 
�حلل هو �التفاق و�لتو�فق عب �حلو�ر"، د�عيا �ىل 
طاولة ح���و�ر" ت�سع ن�سب عينيه���ا �ن �ل�ساح هو 
فقط للدفاع ع���ن �لوطن،و�ن من كان���ت ��سر�ئيل 

عدوه فهي عدو كاف"
لق���د ر�هن �لرئي�س ب��ري د�ئما على �حلو�ر ومل 
يقفل قنو�ت �لتو��سل مع �حد حتى يف عز �الزمات 
�ل�سيا�سية،بدليل �نه يف ظل �ملقاطعة �لتي �علنتها 
�ملعار�س���ة للحكومة بقيت �خلط���وط مفتوحة بينه 
وبني معظ���م قي���اد�ت و�ط���ر�ف 14 �ذ�ر ، �ن من 
خ���ال �الت�س���االت �لهاتفي���ة يف �ملنا�سب���ات م���ع 
�لرئي����ض �سع���د �حلري���ري �و من خ���ال �للقاء�ت 
و�خلل���و�ت مع رئي����ض كتلة تيار �مل�ستقب���ل �لرئي�ض 
ف���وؤ�د �ل�سني���ورة، �و م���ن خال لقاء�ت���ه مع رئي�ض 

حزب �لكتائب �مني �جلميل وجنله �سامي.
ويق���ول �حد �لن���و�ب �ملقرب���ني �ن �لرئي�س بري 
موؤمن باأن من ينادي باحلو�ر عليه �ن ال يقفل على 

نف�سه �الب���و�ب ،و�ن �لقطيعة و�ملقاطعة ال ت�ستقيم 
بالعم���ل �ل�سيا�س���ي بني �بناء �لوط���ن �لو�حد مهما 

��ستدت �خلافات و�الزمات.
وي�سي���ف بان رئي����ض �ملجل�ض ال يو�فق عل���ى �لطريقة 
�لتي �تبعته���ا وتتبعها �ملعار�سة م���ن خال مقاطعتها 
للحكومة وللعمل �ملجل�سي،ماحظا �نها �خذت �ل�سيء 
�ل�سيء من جتربة فريق 8 �ذ�ر�ل�سابقة يف عهد حكومة 
�لرئي����ض �ل�سنيورة رغ���م �ن هناك فرق���ا و��سحا وال 
جمال للمقارنة بني ظروف �حلكومة �حلالية وو�قعها 
وبني و�قع حكومة �ل�سنيورة �لتي كانت تفتقد م�ساركة 

طائفة ��سا�سية من مكونات لبنان.
وها هي �ليوم تلجاأ �ىل "�لتخييم"  يف �ساحة ريا�ض 
�ل�سل���ح مثلما فع���ل �سب���اب 8 �ذ�ر يف ذلك �حلني 
لفرتة طويلة يف عهد حكومة �لرئي�ض �ل�سنيورة وهي 
متار�ض �ملقاطع���ة �ل�ساملة للحكوم���ة،ال بل و�سلت 
�ىل ح���دود مقاطع���ة �لعمل �ملجل�س���ي بحجة عدم 
�لقب���ول بامل�سارك���ة يف �جلل�سات �لعام���ة وجل�سات 

�للجان �لتي تتو�جد فيها �حلكومة و�لوزر�ء.
ومل تكت���ف بذل���ك ب���ل قاطع���ت �للج���ان حت���ى يف 
�الجتماع���ات �لت���ي ال يوج���د فيه���ا متثي���ل مبا�سر 
للحكوم���ة بحج���ة �لدو�ع���ي �المنية،م���ع �لعلم �ن 
�لعديد م���ن نو�بها يتنقل���ون ويتحركون بن�ساط يف 

�ملنا�سبات �الجتماعية و�ل�سيا�سية وغرها.
ورغم كل ذلك فان �لرئي�س بري ال يريد وال يرغب 
يف �ن ينقطع �لتو��سل بينه وبني �حد،ال بل �نه تعامل 
مع �حلم���ات �لتي تعر����ض لها يف ف���رت�ت متفاوتة 

و�خره���ا �لهجمة �الخرة عليه من قبل رئي�ض حزب 
"�لق���و�ت �للبنانية"�سمر جعجع وبع�ض �ع�ساء 14 
�ذ�ر مبرون���ة و��سحة،وف�س���ل عدم �الجن���ر�ر للرد 
عليها جم���دد� ��ستخد�م ��سلوبه �ملعروف يف �حتو�ء 
مثل ه���ذه �لهجمات لقناعته بان���ه �ال�سلوب �الجنح 

لتعطيل مفعول مثل هذه �حلمات.
وكلم���ا نقل ل���ه �ملقربون م���ا يقول���ه �لبع�ض يف 14 
بابت�سام���ة  ب��ري  �لرئي���س  يكتف���ي  عن���ه  �ذ�ر 
" �مل�سائية  معبةويو��سل ممار�سة "ريا�سة �مل�سي 
يف دي���و�ن مقر ع���ني �لتينة بحيث يحت���ار من معه 
ما �ل���ذي �خفاه ويخفيه ور�ء تل���ك �البت�سامة �لتي 

تخت�سر �بلغ �ملو�قف و�لكلمات.
يدرك �لرئي���س بري ،كما ينقل �مل�سدر �لنيابي 
�ملق���رب ،�ن �للبنانيني حمكوم���ون يف نهاية �المر 
بالتاقي و�لتحاور عن قرب الن �ل�سجال لن يوؤدي 
�ال �ىل مزي���د م���ن �لت���اأزم و�لتوتر.و�نطاق���ا من 
ه���ذه �لقناعة �لر��سخة يفتح رئي�ض �ملجل�ض �سدره 
لاآخرين وي�سجع كل �ملبادر�ت �اليجابية كما فعل 
م���ع مبادرة �لنائ���ب وليد جنب���اط و�الخرة �لتي 

كان مو�كبا لها منذ ما قبل �عانها من �ملختارة.
وعل���ى وقع ه���ذ� �الد�ء �ل�سيا�س���ي �ملميز يت�سرف 
�لرئي���س ب��ري ب���كل عناي���ة حت���ى �ن �خل�سوم 
و�حللف���اء يجمعون على �نه �سم���ام �المان ونقطة 
�لو�س���ل و�لتو��س���ل يف �حل���ك و��سع���ب �لظروف.
وال �س���ك �ن ه���ذ� �حل�سور �حلا�س���د �لذي �سهدته 
�ملاأدب���ة �لت���ي �قامه���ا موؤخ���ر� تكرمي���ا للرئي����ض 

�الرمين���ي يوؤك���د �نه ال ي���ز�ل �لرج���ل �الول �لقادر 
عل���ى لع���ب دور �حلفاظ عل���ى �لت���و�زن �ل�سيا�سي 
يف �لباد،و�ساح���ب �لكلم���ة �لف�س���ل يف ��ستنباط 

�حللول وفك رموز �الزمات.
وال يعني ذلك �ن �لرئي�س بري يهادن �و يتهاون 
يف �س���اأن �ملو�قف و�لثو�بت �لوطني���ة،ال بل �نه كان 
�ل�سب���اق د�ئما للت�س���دي �ىل من ي�سع���ى للم�ض �و 

�النقاب على هذه �لثو�بت.
غ���ر �ن �لدف���اع عنه���ا ال يحت���اج �ىل �لتطرف �و 
�لت�سل���ب بقدر ما ي�س���ان باملوق���ف �ملعتدل �لذي 
طامل���ا متيز ب���ه �لرئي�س ب��ري باع���رت�ف كل �و 

معظم خ�سومه.
ويق���ول �ح���د �ملقرب���ني �ن رئي�ض �ملجل����ض ال يز�ل 
ميلك يف جعبته �ور�ق���ا عديدة ميكن �ن يلعبها يف 
�لوقت �ملنا�سب العادة لغة �لتو��سل ب�سكل �و باآخر 
، و�نه مقتنع باأن �لو�قع �لر�هن لن ي�ستمرطويا ، 
و�نه ياأخذ بعني �العتبار �ن معاجلة �الزمة �لقائمة 
حتتاج �ىل كثر من �لدقة و�لعناية ،ولذلك يف�سل 
رئي�ض �ملجل�ض �ن ال يقدم على "دع�سة ناق�سة" مع 
�لعل���م �ن هناك مقومات ب���د�أت تتكون لكي يخرج 
م���ن جيبه بع����ض �الور�ق �لت���ي ت�ساهم يف حت�سني 
فر�ض ��ستئناف �حلو�ر و�لتو��سل بني 8 و 14 �ذ�ر 
،ال �سيم���ا �ن خطر �لتط���رف �لذي �خذ يتمدد �ىل 
�ل�ساح���ة �للبنانية بات خطر� حقيقيا  ال ميكن الي 
طرف �ن يختبئ من���ه ور�ء ��سبعه،ال بل �نه خطر 

يحدق باجلميع وال مييز بني �ملو�الة و�ملعار�سة.

بري رجل �لأب��ب �لمفت�حة و�لإعتد�ل 
و�شاحب �لكلمة �لف�شل لفك رم�ز �لزمات

الغالفالغالف

بقلم: حممد بل�ط
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الغالف

�لنائب بهية �لحريري 
ر�ئدة �لمبادر�ت، و�لإعتد�ل �ل�طني، و�لح�ش�ر �لمميز في لبنان

للحياة قيم و�أ�س�ض هام���ة ومعاين �سادقة قيمة 
وغالية،عزيزة على قلوب كل �ملوؤمنني، ومبادىء 
و�أخاق حميدة، ينطلق على �أ�سا�سها كل �إن�سان 
�سادق مع نف�س���ه، وفق تربيت���ه ون�ساأته و�سلوكه 
و�إميان���ه يف حيات���ه �ليومية وف���ق موقفه �لديني 
و�لوطن���ي يف �آن، منطلق���ًا نح���و �آف���اق �حلياة، 
و�آف���اق �مل�ستقبل و�آف���اق �لف�س���اء �لو��سع للفوز 
و�لنج���اح يف حتقي���ق غٍد م�س���رٍق. �الأم���ر �لذي 
ميكنه م���ن �الإ�ستم���ر�ر يف �لعط���اء و�لنجاح يف 

م�سرته �لذ�تية وم�سرته �لوطنية.
للمجتم���ع  و�لوف���اء  و�لت�سحي���ة  �الإخا����ض 
و�لوطن، �أمر �أ�سا�سي يف تكوين �ل�سخ�سية لكل 
�إن�س���ان. وعلى �سوء هذه �لبيئة �لغنية بال�سدق 
و�ملو�ق���ف �ل�سجاعة �ملتقدمة يف تطبيق �الأقو�ل 
و�الأفعال م���ن خال ترجمة �الأف���كار و�ملبادىء 
و�مل�ساريع �ملطروحة قيد �لتنفيذ لرتجمة �أحام 
�لنا����ض �إىل حقيق���ة و��سحة كع���ني �ل�سم�ض يف 
و�س���ح �لنهار ال لب�ض فيه���ا. وعلى هذ� �ال�سا�ض 
ميكن ل���كل �إن�سان �سادق موؤم���ن �سريف يحمل 
�سف���ة مر�ق���ب ع���ادل بحق م���ن �ل���ر�أي �لعام 
�أن ين�س���ف �أي���ة �سخ�سي���ة مرموق���ة �سيا�سية، 
و�إجتماعي���ة، وتربوية وخدماتي���ة لها باع طويل 
يف �ملو�ق���ف �ل�سيا�سي���ة و�ملب���ادىئ و�الأخ���اق 
حياته���ا  كل حمط���ات  �مل�سّرف���ة يف  �حلمي���دة 
�ل�سيا�سي���ة �مل�سّرف���ة على مذبح �لوط���ن دفاعًا 
ع���ن حقوق �ملو�طنني، دفاعًا عن مدينة �سيد�، 
وعن �ل�سرعية و�ل�سيادة �للبنانية وق�سية �الأمة 
ووطنها  �ملركزية فل�سطني "�ملحتلة" وعروبتها 

لبنان.

٭ �إنها �ل�شيدة بهية �حلريري
و�لعربي���ة  �للبناني���ة  �ل�سخ�سي���ات  و�حدةم���ن 
�ل���ويف  �ل�س���ادق  �الإمتي���از  �ساحب���ة  �ملروق���ة، 
و�حل�س���ور �ملمي���ز يف لبن���ان و�لع���امل �لعرب���ي. 
وخا�سة �أن دوره���ا وح�سورها �ملتاألق د�ئمًا فب 

�ستى �مليادين و�ملحافل.
�أدو�ر ومو�ق���ف �سجاع���ة لي�س���ت خافي���ة عل���ى 
�أح���د الأنها متثل �ملر�أة �ساحب���ة �حلقوق و�لعزة 
�الإجتماعي���ة  مو�قفه���ا  كاف���ة  يف  و�لكر�م���ة 
و�ل�سجاعة يف �ملحط���ات �ل�سيا�سية �لهامة �لتي 
تعر�ض له���ا لبنان وماز�ل و�سي���د� يف �لقلب يف 

كل يومياتها.
�سي���د� مدين���ة �لعي����ض �مل�س���رتك �الإ�سام���ي..
�مل�سيح���ي من خ���ال مو�قفه���ا �لثابت���ة و�ملتينة 
حلماية هذ� �لنموذج �لعربي �لعريق �حل�ساري 
�الإن�س���اين لعن���و�ن ح�س���ارة لبن���ان بجناحي���ه 
�الإ�سامي..�مل�سيحي ومنه �الإنطاق �إىل �لعامل 

�لعربي و�لغربي. 
عن���و�ن ح�س���اري ق���دمي جدي���د متج���ّدد د�ئمًا 
باعتب���ار لبن���ان كهمزة و�س���ل ع���ب �لتاريخ ما 

ب���ني �ل�س���رق و�لغ���رب، لبن���ان �أر����ض �لقد��سة 
و�لر�س���االت و�الأدي���ان �ل�سماوّي���ة و�سيبق���ى �إىل 

�الأبد.
٭ �إّنها �ل�شّيدة بهّية �حلريري

�ستبقى على �لعهد كما عرفناها ولن تتغّر بالرغم 
من كل �ل�سغوطات على خطى �لّرئي�س �ل�ّشهيد 
"رفيق �حلريري"قائد م�سرة �لوفاق �لوطني 
�لطائف"و�لعي����ض �مل�سرتك �الإ�سامي.. "�إتفاق 

�مل�سيح���ي متمث���ًا باإتف���اق �لطائف �ل���ذي �أنهى 
�حل���رب �لّلبنانّية وح�س���م �أمرهوّية لبنان ،لبنان 

�لعي�ض �مل�سرتك �الإ�سامي..�مل�سيحي.
لبن���ان �حل�سارة،لبن���ان �لعروب���ة ملو�جه���ة عدو 
و�ح���د مرتّب�ض بن���ا �أال و هو �لع���دو �الإ�سر�ئيلي. 
م���ن هذ� �ملنطلق و�ملنطق ت�ستح���ق مّنا �ل�شّيدة 

�حلريري" "بهّية 

ب���كل ج���د�رة و حمّب���ة و �إخا����ض �أن نقّدره���ا 
ونحرتمه���ا و نق���ف �إىل جانبه���ا د�ئم���ًا و ندع���م 
دوره���ا �ملعت���دل و�لد�ئ���م لتح�س���ني �لوط���ن يف 
م�سرته���ا �لوطنّي���ة و من و�جب م���ن كل مو�طن 
�سري���ف خمل�ض �سادق مع نف�س���ه و دينه ووطنه 
�أن يوؤّي���د و يدعم كل زعي���م و �سخ�سّية �سيا�سّية 
كق���دوة ح�سنة وف���ق م�سرته و مو�قف���ه و �أعماله 
و �سجاعت���ه يف �أ�سع���ب و �أحل���ك �لظ���روف �لتي 

يتعّر�ض لها �لوطن لبنان.
���ة يف ظل �لتط���ّور�ت و �مل�ستج���ّد�ت �لتي  و خا�سّ
حتي���ط به و �الأحد�ث �الأليم���ة �لتي حتيط بلبنان 
م���ن كل ح���دب و �س���وب بالت�سام���ن بال�س���دق 
باملحّب���ة و �لوفاء و�لوح���دة �لوطنّية يجتاز لبنان 
كاّف���ة �ملح���ن و �ملخاط���ر �إىل �ساطئ ب���ر �الأمان 

ب�ساح.

الغالف

بقلم: غالب بعا�شريي
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�لإحتفال �لر�شمي لمنح غبطة �لبطريرك �لكردينال 
مار ب�شارة بطر�س �لر�عي �لرتبة �لكاردينالية - روما

ت�سّل����م �لبطري����رك �مل����اروين �لكردينال م����ار ب�سارة 
بطر�ض �لر�عي  قبل ظه����ر �ليوم �ل�سبت 24 ت�سرين 
�لث����اين 2012 �ل�سارة �لكردينالية يف �حتفال ر�سمي 
تر�أ�س����ه قد��سة �حل����ب �الأعظ����م �لباب����ا بنديكتو�ض 
�ل�ساد�����ض ع�س����ر يف بازيلي����ك �لقدي�����ض بطر�����ض يف 
حا�سرة �لفاتيكان بح�سور فخامة رئي�ض �جلمهورية 
�لعماد مي�سال �سليمان وعقيلته �ل�سيدة �الوىل وفاء، 
ممثل رئي�ض �حلكومة جني����ب ميقاتي وزير �العام 
ولي����د �لد�ع����وق، رئي�����ض ح����زب �لكتائ����ب  �للبنانية 
�لرئي�����ض �أمني �جلميل، نائ����ب رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء 
�سمر مقبل، وزير �لد�خلية و�لبلديات مرو�ن �سربل، 
وزي����ر �ل�س����وؤون �الجتماعية و�ئ����ل �بو فاع����ور، وزير 
�الت�ساالت نقوال �ل�سحن����اوي، وزير �لطاقة جب�ن 
با�سيل، رئي�ض �ملجم����ع �ل�سرقي �لكاردينال ليوناردو 
�سان����دري، �سفر لبنان يف �لفاتي����كان جورج خوري، 
ممثل����ون عن بطريرك �نطاكيا و�سائر �مل�سرق للروم 
�الأرثوذك�����ض �غناطيو�����ض �لر�ب����ع ه����زمي، بطريرك 
�نطاكي����ا و�ال�سكندري����ة و�أور�سلي����م لل����روم �مللكي����ني 
�لكاثولي����ك غريغوريو�����ض �لثال����ث حل����ام وبطريرك 

�الأرمن �الرثوذك�����ض �آر�م �الأول كي�سي�سيان، وفد من 
"�لتي����ار �لوطن����ي �حلر" �سّم  �لن����و�ب نبيل نقوال، 
�بر�هي����م كنعان، عبا�ض �لها�سم، �الن عون، �سيمون 
�ب����ي رمي����ا، ولي����د �خلوري، ناج����ي غاريو�����ض وفريد 
�ليا�����ض �خل����ازن، ممثل "ح����زب �لق����و�ت �للبنانية" 
�لنائ����ب �أنطو�ن زهر� و�ل�سي����د �سوقي �لدكا�ض، وفد 
من "تي����ار �مل�ستقب����ل" �سم �لنائب����ني �سمر �جل�سر 
وه����ادي حبي�����ض وج����ورج بكا�سيني، �لنائ����ب مرو�ن 
حم����اده، �لنائب روبر غامن، وف����د من "تيار �ملردة" 
�سم �لنائبني ��سطفان �لدويهي و�ميل رحمة و�لوزير 
�ل�ساب����ق يو�س����ف �سع����ادة وطوين فرجني����ة،  �لوزر�ء 
�ل�سابق����ون: زياد ب����ارود، خليل �له����ر�وي ، �لنائبان 
�ل�سابق����ان من�سور غامن �لبون و�سلي����م عون، �ملدير 
�لعام لام����ن �لعام �لل����و�ء عبا�����ض �بر�هيم، ممثل 
�لنائب �الأ�سبق لرئي�ض جمل�ض �لوزر�ء ع�سام فار�ض 
�لعميد وليم جملي، رئي�ض �لر�بطة �ملارونية جوزف 
طربيه على ر�أ�ض وف����د من �لر�بطة، رئي�ض �ملوؤ�س�سة 
�ملارونية لانت�س����ار �لوزير �ل�ساب����ق مي�سال �ده على 
ر�أ�ض وفد من �ملوؤ�س�سة، رئي�ض �ملجل�ض �ملاروين �لعام 

�لوزي����ر �ل�سابق وديع �خلازن، ع�سو مكتب �ل�سيا�سي 
يف ح����زب �هلل غالب �بو زينب، �لنائ����ب علي فيا�ض 
ممثل����ني عن ح����زب �هلل، �لقائ����م باعم����ال �ل�سفارة 
�للبناني����ة يف روم����ا ك����رمي خلي����ل، مدي����رة �لوكال����ة 
�لوطني����ة لاعام ل����ور �سليمان �سع����ب، ��سافة �ىل 
ح�سد من �لفعليات �ل�سيا�سية و�الجتماعية و�لدينية 
و�لثقافي����ة ووفد لبناين الفت و�س����ل من لبنان  ومن 
بلد�ن �النت�سار للم�ساركة يف تكري�ض هذه �لرتبة �لتي 
منحت  �ي�سا خلم�سة ��ساقفة �آخرين هم �ملون�سنيور 
ماي����كل جيم�ض هاريف م����ن �م����ركا �ل�سمالية مدّبر 
�لق�س����ر �لبابوي م����ن �لواليات �ملتح����دة �المركية، 
رئي�ض �أ�ساقفة �لكني�س����ة �ل�سرو ماالنكارية �لهندية 
با�سيليو�ض كليمو�ض، رئي�ض �أ�ساقفة �بوجا �ملون�سنيور 
ج����ون �لدروننغوم����ي يف جنري����ا، �ملون�سنيور رومني 
�س����االز�ر غوفيز من بوغوتا- كولومبي����ا و�ملون�سنيور 

لوي�ض �نطونيو تاغلي من �لفيليبني.
��سته����ل �الحتف����ال بت����اوة �س����اة �إفتتاحي����ة للحب 
�الأعظم، قبل قر�ءة ف�سل من �الجنيل �ملقد�ض �علن 
بعده �لبابا ب����دء مر��سم منح �لرتب����ة �لكاردينالية، 

حي����ث ت����ا �لكر�د�لة �جل����دد قانون �المي����ان وميني 
�ل����والء للكني�سة وللح����ب �الأعظم وخلفائ����ه، قبل �ن 
يت�سلمو� م����ن قد��سة �لباب����ا �ل�س����ار�ت �لكاردينالية 
و�خل����امت �خلا�����ض باملرتب����ة �جلديدة �لت����ي ح�سلو� 
عليها لي�سبحو� معاونني جدد له و�ع�ساء يف جممع 
كر�دل����ة �لكني�سة، يوؤ�زرون �حلب �الأعظم ويدعمون 

��س�ض �ل�سر�كة يف �لكني�سة وتثبيت �الميان. 
  ث����م ق����ر�أ �لبابا مر�سوم خل����ق كر�دلة ج����دد، معلنا 
�أ�سماءه����م، بع����د ذلك، تق����دم �لبطري����رك �لر�عي 
و �لكر�دل����ة �خلم�س����ة كل  مبف����رده م����ن �لبابا وجثا 
�أمام����ه عل����ى ركبتي����ه ليلب�س����ه �لقبع����ة �الأرجو�ني����ة 
ومينحه لقب �لكردينالية وكر�سيه �جلديد يف روما، 
با�ستثن����اء �لبطري����رك �لر�ع����ي �ل����ذي يحافظ على 
كر�سي����ه �لبطريرك����ي يف �نطاكيا. وم����ع و�سع �حلب 
�الأعظ����م �لقبع����ة على ر�أ�ض �لكر�دل����ة كل على حدة، 
قال: "�عتم����ر هذه �لقبعة �الأرجو�نية كرمز للكر�مة 
�لكاردينالي����ة، الأنه����ا ترم����ز �أي�س����ا �ىل جهوزيت����ك 
لتاأدي����ة خدمت����ك بقوة،  لدرجة ب����ذل دمك يف �سبيل 
�لكني�سة." وقد منح �لبطريرك �لر�عي رتبة �أ�سقف 

وهي �أعلى رتبة بني �لكر�دلة �ل�ستة. 
و�نته����ى �الحتف����ال بن�سي����د �لتهليل و�ل�سك����ر و�ساة 
للع����ذر�ء م����رمي، قبل �ن مين����ح �لباب����ا بركته جلميع 
�حلا�سري����ن ويغ����ادر �لكني�سة بع����د �ن �سافح رئي�ض 
�جلمهوري����ة و�ل�سيدة �الأوىل �للذي����ن هناآه بالكر�دلة 
�جل����دد، جمددين  ل����ه �ل�سكر الختي����اره �لبطريرك 
�لر�ع����ي من بينهم، عربون حمب����ة وت�سجيع لكني�سة 

لبنان و�مل�سرق.
وللمنا�سب����ة �ق����ام �ملعه����د �حل����بي �مل����اروين ماأدبة 
غد�ء ر�سمية على، �س����رف رئي�ض �جلمهورية �لعماد 
مي�س����ال �سليمان و�لبطري����رك �ملاروين �س����ارك فيه 
وزي����ر �الإعام وليد �لد�عوق  ممثا رئي�ض �حلكومة  
جنيب ميقاتي، ح�سد من �لوزر�ء و�لنو�ب �حلاليني 
و�ل�سابق����ني وممثلني عن �الأح����ز�ب �ل�سيا�سية، وفد 
فاتي����كاين ير�أ�سه عمي����د جمل�ض �لكنائ�����ض �ل�سرقية 
يف �لكر�سي �لر�سويل �لكاردينال ليوناردو �ساندري، 
��ساقف����ة و�آباء عام����ني ووكاء �لرهبانيات �للبنانية 
�ملعتمدي����ن يف روم����ا، �ىل جان����ب �ع�س����اء �ل�سل����ك 
�لفاتي����كان  ل����دى حا�س����رة  �ملعتم����د  �لديبلوما�س����ي 

وعدد من �ل�سخ�سي����ات �ل�سيا�سية و�الجتماعية من 
�للبنانيني �حلا�سرين يف روما للمنا�سبة.

��ستهل حفل �لغ����د�ء بالن�سيدين �للبناين و�الإيطايل 
�ملعتم����د  عي����د  فر�ن�س����و�  �ملط����ر�ن  �لق����ى  بعده����ا 
�لبطريرك����ي �مل����اروين يف روما كلم����ة ترحيبية �أ�سار 
فيها �ىل �ن �لكردينال �لر�عي دخل �ليوم  يف خدمة 
�لكني�س����ة �جلامع����ة لي�سب����ح فيها "�م����ر� خادما" 
وق����ال:"  منذ �ليوم �ستحمل ي����ا �ساحب �لنيافة  �ىل 
قل����ب �لكثلكة �ثن����ني، �ملو�رن����ة ولبن����ان . �ملو�رنة مع 
�خوته����م م�سيحي����ي �ل�سرق جميعا الأن����ك كنت د�ئما 
كا لل����كل حتمله����م مع همومه����م و�سجونهم وقلقهم 
و�نتظار�ته����م. ولبنان ب����كل عائاته الأن����ك �حببتها 
كله����ا م����ن دون تفرقة لتك����ون �ساهد� عل����ى �ن لبنان 
هو �ر�����ض لقاء �بن����اء �هلل �جمعني بالعي�����ض �لو�حد 
�ملتح����اب و�ملتفاع����ل و�ملت�سام����ن. وتاب����ع" حافظت 
ي����ا �ساح����ب �لنياف����ة عل����ى قد��س����ة ه����ذه �لكني�س����ة  
وموؤمنيه����ا وتاريخها وم�ستقبله����ا وهذ� ما �سعرت به 
بفخر كبر غم����رين عند �عانك كرديناال. وعندما 
ت�سرفت بال�س����ام على قد��سة �لباب����ا و�سكرته على 
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ناج����ًز� مبقّوماته �لثاث����ة: �سيادة �لق����ر�ر �لد�خلي 
بعي����ًد� عن �ي تبعية للخارج، و�سامة �الر��سي حّرة 
وحم����ّررة من كل جي�����ض و�ساح �جنبي����ني، ومن كل 
�ساح وتنظيم ع�سكري غر �سرعي، وكر�مة �لوطن 

و�ل�سعب، و�أبرز ما جاء فيها:
فخامة �لرئي�ض،

- �ن ح�سوركم م����ع �للبناني����ة �الوىل عقيلتكم،على 
ر�أ�ض �لوفد �للبناين �لعزيز، �ملكّون من �ل�سخ�سيات 
�لر�سمي����ة، �لدينية و�ملدني����ة و�ل�سيا�سي����ة و�حلزبية 
و�لق�سائي����ة و�لع�سكري����ة و�العامي����ة م����ن خمتل����ف 
�لطو�ئ����ف و�النتماء�ت، وعلى ر�أ�ض �لوفود �الآتية من 
بل����د�ن �النت�سار، يف �الحتفال �ملهي����ب �لذي منحني 
في����ه قد��س����ة �لبابا بندكتو�����ض �ل�ساد�����ض ع�سر رتبة 
�لكردينالي����ة �ل�سريف����ة �سب����اح �ليوم، وعل����ى مائدة 
�ملحبة هذه، �من����ا يوليني �سرًفا كبًر�، وي�سددين يف 
ر�سالتي �لبطريركية ويف �خلدمة �لعامة عب جممع 

�لكر�دل����ة، بقي����ادة �الب �القد�����ض �حلكيم����ة. �نن����ي 
��سكرك����م فخامة �لرئي�ض، وجمي����ع �لوفود على هذه 
�الحاط����ة �لو��سعة و�لعزيزة على قلبي، وقّدرين �هلل 

�ن �بادلكم �ياها عب خدمتي �ملخل�سة و�ملتفانية. 
�ن  �ال  �ل�سعي����دة  �ملنا�سب����ة  ه����ذه  ي�سعن����ي يف  وال   -
�أعرب ل����اب �القد�ض عن عميق �متن����اين و�سكري، 
ا  وق����د �سّرفني برتبة �لكردينالي����ة، �لتي �ر�دها �ي�سً
تكرمًي����ا لكني�ستن����ا �ملاروني����ة ب����ل ول�سائ����ر �لكنائ�ض 
�ل�سرقي����ة، وتقديًر� لل�سعب �للبن����اين وللر�سالة �لتي 
يحمله����ا لبن����ان و�س����ط �ال�س����رة �لعربي����ة و�لدولية. 
و�عتق����د �ن زيارت����ه �لتاريخي����ة �ىل لبن����ان يف �سهر 
�يل����ول �ملا�سي، كانت �لد�ف����ع �ال�سا�ض لهذه �ملبادرة 

�لبابوية �ل�سامية.
- و�عرب عن حمبتي ل�سيادة �ملطر�ن فرن�سو� عيد، 
�ملعتمد �لبطريركي لدى �لكر�سي �لر�سويل، ورئي�ض 
معهدنا �حلبي �مل����اروين، �ساكًر� له كلمة �لرتحيب 

�للطيفة، وحل�سرة نائبه و�لقيم �خلور��سقف طوين 
ج����ب�ن عل����ى �لدع����وة �ىل مائ����دة �ملحب����ة بالتعاون 
م����ع �سعادة �ل�سف����ر جيلبر �ل�ساغ����وري �لذي تكّرم 

بتقدميها.
�ل�س����ادة �ملطارن����ة  بال�سك����ر �خ����و�ين  �أخ�����ض  و�ين 
و�أ�سح����اب �ل�سيادة ممثلي �لبطاركة �لكليي �لطوبى 
وقد�����ض �لروؤ�س����اء �لعام����ني و�لرئي�س����ات �لعام����ات. 
و�وّجه عاطف����ة �لتقدير و�المتن����ان لفخامة �لرئي�ض 
�ال�سب����ق �ل�سيخ �مني �جلمي����ل، وممثلي كل من دولة 
رئي�ض جمل�ض �لنو�ب ودول����ة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء، 
و�لن����و�ب،  �ل����وزر�ء  و�ل�سع����ادة  �ملع����ايل  و��سح����اب 
وممثل����ي ��سح����اب �لدول����ة و�الح����ز�ب و�لتي����ار�ت 
�ل�سيا�سية، و�سع����ادة �ل�سف����ر�ء و�لقنا�سل، وح�سرة 
لانت�س����ار  �ملاروني����ة  و�ملوؤ�س�س����ة  و�ع�س����اء  روؤ�س����اء 
و�لر�بط����ة �ملارونية و�ملجل�ض �لعام �مل����اروين و�سائر 
�ل�سخ�سيات، و�بناء حمايا �العز�ء. �ن ح�سوركم 
جميًعا تعب����ر عن �ل�سرك����ة و�ملحبة، �لت����ي �جددها 
�سع����اًر� خلدمت����ي �لبطريركي����ة و�لكردينالية بحيث 

ت�سمل لبنان و�ل�سرق �الو�سط وبلد�ن �النت�سار.
- �ن زيارة قد��سة �لبابا �لتاريخية للبنان يف عهدكم، 
وبدعوة منكم وم����ن �لكني�سة، وما بذلتم من �جلهد 
و�لوق����ت من �جل جناحها، قد حققت تطّلعاتكم، �ذ 
رفعت لبنان �ىل مكانه �لطبيعي �حلقيقي، فظهرت 
للعامل، من خال �أمنه وحمبة �سعبه ووحدة طو�ئفه، 
حقيق����ة ه����ذ� �لوطن - �لنم����وذج و�لر�سال����ة كمكان 
حلو�ر �الدي����ان و�لثقاف����ات، �لذي طالبت����م باإقر�ره 

دولًيا من على منب منظمة �المم �ملتحدة. 
- وبنتيج����ة ه����ذه �لزي����ارة �سّرفن����ي قد��س����ة �حلب 
�العظ����م مبنح����ي رتب����ة �لكردينالي����ة، و�سّمني �ىل 
جمم����ع �لكر�د�ل����ة �ل����ذي يعاونه يف �س����وؤون �لكني�سة 

�جلامعة. 

ه����ذه �للفت����ة �لكرمية �أجابني حرفي����ا :" �لبطريرك 
�لر�عي ي�ستح����ق، �لكني�سة �ملارونية ت�ستحق، ولبنان 

ي�ستحق." 
وتاب����ع عيد " و�ستحمل معك لبن����ان �ىل قلب �لكثلكة  
�نت يا من ج����اءت زيار�تك �ىل مناطق وقرى لبنان 
بكل طو�ئف����ه ومكوناته �ملتع����ددة للتاأكيد على وحدة 
هذ� �ل�سع����ب وعلى قد�سي����ة عي�س����ه �مل�سرتك"وثّمن 
وغبط����ة  �لرئي�����ض  لفخام����ة  �ملقد�����ض  "�الإ�س����ر�ر 
�لبطري����رك على �قامة �حلو�ر ب����ني مكونات �لوطن 
م����ن �هل �ل�سيا�س����ة الإميانهما بان لبن����ان ال يقوم �ال 

على �لتفاهم و�لتعاون و�مل�ساركة".

كلمة رئي�س �جلمه�رية
�لعماد مي�شال �شليمان

بعدها كانت كلمة رئي�����ض �جلمهورية �لعماد مي�سال 
�سليم����ان �أبرز ما جاء فيها:  "حدث منح �لبطريرك 
�لرتب����ة  �لر�ع����ي  بطر�����ض  ب�س����ارة  م����ار  �مل����اروين 
�لكاردينالي����ة، هو ر�سال����ة �ىل �للبناني����ني كي يبقو� 
ملتفني حول �ملنا�سبات �لعظمى و�الهد�ف �لكبى، 
و�ن����ه على �جلميع �ن يلعبو� دور �لتو��سل و�ال نكتفي 
بالوقوف مع هذ� �و ذ�ك �و مع هذ� �ملذهب �و ذ�ك" 
وقال:" �ن هذه �ملنا�سبة �ليوم حدث تاريخي ومثلما 
يقول �سيدنا، �نها من عامات �الزمنة �ن تت�سادف 

وعيد �ال�ستقال. 
�ن �حلدث يتخطى �لبعد �ملاروين �ىل �لبعد �للبناين 
لكاف����ة �لطو�ئ����ف، و�لبعد �مل�سيح����ي �مل�سرقي. ذلك 
�ن تك����رمي قد��س����ة �حل����ب �العظ����م مبنح����ه �لرتبة 
�لكاردينالية للبطريرك �لر�عي، ياأتي تقديرً� للجهد 
�لكب����ر �لذي بذل����ه منذ �نتخابه، وه����و �ي�سًا ر�سالة 
�ىل �للبناني����ني ك����ي يبق����و� ملتفني ح����ول �ملنا�سبات 
�لعظم����ى و�الهد�ف �لك����بى، كما كانو� ي����وم زيارة 

قد��س����ة �لبابا وكما كانو� باالم�ض يف عيد �ال�ستقال 
�س����و�ء يف �لعر�����ض �لع�سك����ري �و خ����ال �لتهنئ����ة يف 
ق�سر بعبد�. وها هم �ليوم يتمثلون بجميع طو�ئفهم 
و�جتاهاتهم �ل�سيا�سية، وه����ذ� مو�سع تقدير وثناء. 
و�الب����رز �نه����ا ر�سالة مهمة ج����دً� يف بلد مث����ل لبنان 
يعي�����ض عل����ى �مليثاقي����ة، وه����و دور مطل����وب م����ن كل 
مكون م����ن مكونات �ل�سع����ب �للبناين وم����ن �ل�سلطة 
�ل�سيا�سي����ة. على �جلميع �ن يلعبو� دور �لتو��سل و�ال 
نكتف����ي بالوقوف مع ه����ذ� �و ذ�ك �و مع هذ� �ملذهب 
�و ذ�ك. علينا خ�سو�سًا يف �الزمات �لكبى تقريب 
وجه����ات �لنظر و�لقل����وب و�مل�سافات ك����ي نكون على 

م�ستوى �لدور �مل�سيحي �ملطلوب منا.
غبط����ة �لبطريرك، �ع����دك د�ئمًا وكم����ا �تفقنا، �ن 
نبقى �نا وغبطتك����م ن�سر على �مر هام: ال يجب �ن 
ي�سع����ر �أحد يف لبنان �ن����ه مقهور �و مظلوم �و معتدى 
عليه، ويجب علينا �ن مننع �أي �حد من �ن ي�ستعلي �و 

ي�ستكب على �الآخر. هذ� ما تفاهمنا عليه �نا وغبطة 
�لبطري����رك �لكاردينال. نحن مع �ل�سعيف و�ملظلوم 

ونقف �ىل جانبه ب�سكل د�ئم، ونحن مع �لقلقني.
�م����ا بال�سبة يل، غبطة �لبطري����رك، فهذ� من ��سعد 
�ي����ام حيات����ي �ن �كون معك����م حا�س����رً� رتبة منحكم 
مر�س����دي  ه����و  �لبطري����رك  �سي����دي  �لكاردينالي����ة، 

�لروحي و�سديقي وجاري.
غبط����ة �لبطريرك، مبا �والين �لد�ستور من حق منح 
�الو�سم����ة، قررت �ن �منحك����م �رفع و�سام لبناين هو 

و�سام �الرز �لوطني من رتبة �لو�ساح �الكب".

كلمة �لكاردينال �لر�عي
ب����دوره  �سكر �لكاردينال �لر�ع����ي رئي�ض �جلمهورية 
و�ل�سيدة �الوىل عل����ى ح�سورهما �حتفاالت حا�سرة 
�لفاتي����كان، مق����ّدر� كل م����ا يبذله �لرئي�����ض �سليمان 
م����ن جه����ود حكيمة م����ن �ج����ل �ن يك����ون �ال�ستقال 
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لبنان على ال�صّكة اإىل نادي دول النفط

هيئة �إد�رة �لقطاع �لمدخل لمرحلة �لتلزيم
و�لعام �لمقبل بد�ية �لتاأ�شي�س للحفر و�لتنقيب

ت���دل �لدر��سات �لت���ي و�سع���ت وز�رة �لنفط يدها 
عليه���ا، وتلك �لتي ما تز�ل لدى �س���ركات �أجنبية، 
باالإ�سافة �إىل درجة �هتمام هذه �ل�سركات بلبنان 
يف �ملوؤمت���ر�ت �ملتخ�س�س���ة ومنه���ا موؤمت���ر لندن 
�ل���ذي �نعق���د موؤخرً�.. كله���ا تدل عل���ى �أن كميات 

�لنفط و�لغاز �ملوعودة يف �ملياه �الإقليمية و�ملنطقة 
�القت�سادي���ة �للبنانية هي كمي���ات �إنتاجية و�عدة 

وكبرة.
وه���ذ� يعني �أن لبنان و�سع رجل���ه على �ل�سكة �لتي 
�ستحول���ه �إىل دول���ة نفطية بكل معن���ى �لكلمة، و�أن 

�ملطل���وب عدم قت���ل �ملزيد م���ن �لوق���ت و�الندفاع 
بكل قوة نح���و ��ستثمار هذ� �لعن�س���ر �القت�سادي 
�حليوي من مرحلة �إىل مرحلة �أخرى �أكرث �إ�سر�قًا 

و�زدهارً�.
وال �س���ك �أنه من���ذ �آب عام 2011 ي���وم �أقر جمل�ض 

�لن���و�ب قان���ون �لنف���ط،  �نتقل لبن���ان �إىل مرحلة 
عملية ممهنج���ة لدر��س���ة و��ستك�س���اف و�لتنقيب 
ع���ن �لنفط و�لغاز، وتوف���ر كل �ل�سروط �لقانونية 

�لازمة لذلك.

دور �لرئي�س بري
وال يختل���ف �إثنان �أن �لرئي�ض نبي���ه بري لعب دورً� 
ب���ارزً� يف حّث �ملجل����ض على �إق���ر�ر �لقانون، وكان 
�ل�سّب���اق للدع���وة �إىل وجوب ر�س���م خارطة طريق 
ال�ستثم���ار �ل���رثوة �لنفطي���ة يف مي���اه لبن���ان وبّره 
عندم���ا �أعلن يف �حتف���ال جماهري خال تد�سني 
م�سروع مي���اه عني �لزرقاء يف �لبق���اع �لغربي منذ 
حو�يل �الأربع �سن���و�ت عن وجود كميات و�فرة من 
هذه �لرثوة �ل�سحرية يف مياه لبنان وفقًا لدر��سات 

�ّطلع عليها �سخ�سيًا قبل �سنة �أو �سنتني.
وبعد �إق���ر�ر �لقانون و��س���ل �لرئي�ض بري �ل�سغط 
باجت���اه ت�سريع �خلطى �لتالي���ة �أكان جلهة �إ�سد�ر 
�ملر��سي���م �لتطبيقي���ة �أو ت�سكيل هيئ���ة �إد�رة قطاع 
�لنف���ط �ل�سد��سي���ة �لتي تاأخ���رت الأ�سب���اب تتعلق 
بتجاذب���ات �سيا�سي���ة عام���ة ثم بتجاذب���ات �أخرى 

د�خل �حلكومة �حلالية �إىل �أن ولدت موؤخرً�.
ويعت���ب ت�سكيل هذه �لهيئة �ل�سد��سية خطوة مهمة 
عل���ى طريق �النتقال للمرحل���ة �لثانية وهي مرحلة 
�لتل���زمي �لتي يفرت�ض، وف���ق وع���ود وز�رة �لطاقة 

و�ملياه، �أن تبد�أ بعد مطلع �لعام �جليد.

لبنان منتج بعد 5 �شن��ت
ووفق م�سادر مطلعة فاإن لبنان �سيدخل يف مرحلة 
�الإنت���اج بعد خم�ض �سن���و�ت تقريب���ًا �إذ� ما �سارت 
�الأم���ور ب�س���كل �إيجابي ومن دون معوق���ات و�إذ� ما 
�سدقت �لدر��سات وترجم���ت يف عمليات �لتنقيب 

�ملوعودة.
وح�سب �مل�سادر فاإن كمي���ات �لغاز �ملقدر �إنتاجها 
�ستك���ون كبرة، و�أن �الأمو�ل �لت���ي �سيجنيها لبنان 
�ستكون كبرة �أي�س���ًا هذ� عد� عن عائد�ت كميات 
�لنف���ط �لو�ع���دة �لت���ي توؤ�س���ر �إليه���ا �لدر��س���ات 

�الأخرة.

مفاو�شات �حلدود
ومب���و�ز�ة ذلك فاإن �ملفاو�سات �لتي يجريها لبنان 
على غر �سعيد من �أجل ر�سم حدوده �القت�سادية 
�لبحري���ة و�الإفادة من هذه �حل���دود غر منقو�سة 
�س���بً� و�ح���دً� جتري يف ظ���روف �سعب���ة ومعقدة، 
وتلعب قيادة �جلي�ض �للبناين دورً� تقنيًا ولوج�ستيًا 

مهمًا فيها �إىل جانب �جلهود �لتي تبذلها �جلهات 
�ل�سيا�سية �لر�سمية.

ووفق �ملعلوم���ات �أن �لدولة �للبناني���ة �أبلغت �الأمم 
�ملتح���دة �أك���رث م���ن م���رة �أن تتحم���ل م�سوؤولياتها 
يف ر�س���م �حل���دود �لبحري���ة مثلما فعل���ت يف ر�سم 
�حلدود �لبية م���ع �لكيان �الإ�سر�ئيل���ي، مع �لعلم 
�أن قب����ض �أبدت موقفًا �إيجابيًا ومرنًا ال �سيما بعد 
زيارة �لرئي�ض نبيه بري �إىل نيقو�سيا و�جتماعه مع 

�لرئي�ض �لقب�سي وكبار �مل�سوؤولني �لقبار�سة.
و�ملعل���وم �أن هن���اك حو�يل 860 كيلو م���رتً� متنازع 
عليها ويعتب لبن���ان �أنها من حقه �إىل جانب باقي 

م�ساح���ة مياه���ه �الإقليمية و�ملنطق���ة �القت�سادية. 
وتفي���د م�س���ادر مطلع���ة �أنه ج���رى �إح���ر�ز بع�ض 
�لتق���دم يف �الأ�سهر �ملا�سية، و�أن �لفريق �الأمركي 
�أبلغ لبنان �أنه �أحرز تقدمًا مع �الإ�سر�ئيليني يف هذ� 

�ملجال من دون �أن يعرف حجم هذ� �لتقدم.
وتفي���د �ملعلوم���ات �أن ه���ذه �ملفاو�س���ات �لت���ي مل 
تتوق���ف تو�سل���ت �إىل �العرت�ف لبن���ان مبا يقارب 
�خلم�سماية كيلو مرتً� مربعًا من �أ�سل �ل� 860 كلم 

�ملتنازع عليها. 
و�إذ� كان���ت هذه �ملفاو�س���ات �ل�سعبة حول �حلدود 
للمي���اه �القت�سادية �لبحرية م�ستم���رة ومل تتوقف، 

بقلم: حممد بل�ط
عـــام 1918 يدخـــل لبنـــان عمليـــاً يف نادي الدول املنتجة للنفط، وبالتـــايل ميكن اأن ين�صم اإىل منظمة "اأوبك"، اإذا مـــا �صارت الأمور بالجتاه 
الإيجابـــي، واندفعـــت الدولـــة اللبنانيـــة مـــع بدايـــة العـــام اجلديـــد اإىل النطـــالق مبرحلـــة التلـــزمي للتنقيـــب علـــى النفـــط والغـــاز يف املياه 

اللبنانية.
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جانب لبن���ان �لر�سمي يف هذ� �ملج���ال. وال �سك �أن 
�إقر�ر �لقانون وت�سكيل �لهيئة تعزز�ن �سدقية لبنان 
و�مل�سار �جلدي �لذي �نتهجه يف �ل�سنتني �الأخرتني 
يف جم���ال �الهتم���ام بقط���اع �لنفط، وتع���زز� �لثقة 
�أي�س���ًا بلبن���ان م���ن جان���ب �ل�س���ركات �لر�غب���ة يف 
�لتنقي���ب و�ال�ستثم���ار. فف���ي �لف���رتة �لت���ي �سبقت 
ت�سكي���ل �لهيئة كان���ت �لنظرة خلطوة �إق���ر�ر قانون 
�لنفط عل���ى �أنها ن�س���ف خطوة خ�سو�س���ًا �أن دور 
�لهيئ���ة يعتب دورً� حموريًا و�أ�سا�سيًا. فوزير �لطاقة 
ه���و و�سيط بني �لهيئة وجمل�ض �لوزر�ء، وال ي�ستطيع 

�أن يلعب كل �لدور �و يقوم بدور �لهيئة.
�أما بعد ت�سكيلها م���ن عنا�سر كفوؤة م�سهود لها فاإن 
�لهيئ���ة �ملذك���ورة مدع���وة �إىل �ملبا�س���رة بالت�سدي 

لا�ستحقاقات �ملرتتبة يف هذ� �لقطاع بدءً� من:
1- تكري�ض ��ستقاليتها كهيئة باختيار مبنى خا�ض 
به���ا، �آخذة يف ع���ني �العتبار م�ستق���ل �لنمو لقطاع 
�لنف���ط على غر�ر كثر من �لدول �لنفطية. وتعك�ض 
بهذ� �ملبنى �سورة مقنعة لل�سركات �لدولية �ملقبلة، 
خ�سو�س���ًا �أن ميز�نية كل �سركة من هذه �ل�سركات 

ت�سل �إىل مو�زنة دولة �أو �أكرث.
2- �أن تتف���رغ �لهيئة �إىل و�س���ع ��سرت�تيجية للع�سر 
�سن���و�ت �ملقبل���ة له���ذ� �لقط���اع ومن���ّوه بامل�سوحات 
وتطويره���ا، �أو برت�سي���م وتقطيع �ملن���وي �ال�ستثمار 
فيها، و�لتح�سر للدورة �الأوىل للمز�يدة و�ملناق�سة 

�لتي وعد وزير �لطاقة بها قبل نهاية �لعام.
كاف���ة  للهيئ���ة  �لتطبيقي���ة  �ملر��سي���م  �إنه���اء   -3

وللقانون.
4- �لتح�س���ر و�لتخطيط للنتائ���ج �ملرتقبة للم�سح 
�ل���بي. وجتد �الإ�س���ارة �إىل �أن وز�رة �لطاقة لّزمت 

�مل�سح �لبي ل�سركة �سباكرتوم �الإنكليزية.
5- �أن تلح���ظ �لهيئ���ة م���ن �سم���ن خططه���ا و�س���ع 
خمطط توجيه���ي ياأخذ بعني �العتبار باأن لبنان هو 
بل���د نفطي، ويلحظ بالتايل �إن�ساء مناطق �سناعية، 
لتوزي���ع  و�سبك���ة  �للوج�ستي���ة،  للخدم���ات  ومو�ق���ع 
�ملحروق���ات �لغازي���ة و�ل�سائل���ة يف لبن���ان، ومر�فئ 

ت�سدير خا�سة.

�لث�رة �لنفطية
ويق���ول �مل�س���در يف هذ� �ملج���ال �أنه م���ن �ملتوقع �أن 
تنق���ل "�لث���ورة �لنفطية" لبنان م���ن موقعه �حلايل 
�إىل موق���ع �آخ���ر �أكرث تقدمًا عل���ى �ل�سعد �الإمنائية 

و�القت�سادية و�الجتماعية.
ويلف���ت �مل�س���در �أي�س���ًا �إىل �أن���ه م���ن �مله���م للغاية 
�أن يدخ���ل لبنان ه���ذه �ملرحلة مب�ساحل���ة وتفاهم 
لبناني���ني، الأن ه���ذه �ل���رثوة يجب �أن تع���ود بالنعمة 

على لبنان ولي�ض بالنقمة �أو �للعنة عليه.
فلبنان �ملق�سم �أو �ملفّرق وغر �ملوّحد ي�سبح فري�سة 
�سهل���ة لل�س���ركات �لعاملية، فكلما تع���زت �مل�ساحلة 
�لوطني���ة و�لوفاق �لوطني كلما ��ستطعنا �أن ن�ستثمر 
وحدتن���ا يف �لتعاط���ي مع ه���ذه �ل�س���ركات بحيث ال 
تك���ون �حلي���اة �ل�سيا�سية يف لبنان حق���ًا "للوبيات 

�القت�سادية �لنفطية �لكبى".

كميات �شخمة من �لغاز و�لنفط
ماذ� �سيجني لبنان من �لنفط و�لغاز؟ 

يجيب �مل�سدر: "وفق �لتقدير�ت فاإن لبنان �سيكون 
��ستهاكه من �لغاز لقرن كامل جمانًا تقريبًا. �أما 
يف �س���اأن �لرثوة �لنفطية فاإن �سركات عاملية كبى 
ت�سع عينها على لبن���ان يف �ل�سنو�ت �الأخرة، وقد 
ظه���ر ذل���ك جلي���ًا يف موؤمتر لن���دن �الأخ���ر �لذي 
��ستقطب كبي���ات �ل�سركات �لنفطي���ة يف �لعامل، 

�أي �ل�سركات �الأمركية و�الأوروبية و�الآ�سيوية.
وهنا يكمن دور هيئة �إد�رة قطاع �لنفط يف �جرت�ع 
�أو و�سع م�ساريع عقود متميزة عن �لعقود �ملتد�ولة 
دولي���ًا بت�سمينه���ا �س���روط ذ�ت مو��سف���ات بيئية 
�سليم���ة كون لبن���ان ال يحتمل �أي خط���اأ يف عمليات 
��ستخ���ر�ج "�لهايدروكاربونز" مهما كان حجمها. 
وكذل���ك باإل���ز�م �ل�س���ركات �لنفطي���ة و�سع خطة 
تنموية للمناطق �للبناني���ة كما ح�سل ويح�سل يف 

�لعديد من �لدول �لنفطية.
ويرى �مل�سدر " �أن هناك �إيجابية كبى على لبنان 
�أن يرتقبه���ا ويتوقعه���ا، وهي �أن نوعي���ة �ل�سركات 
�لتي تنوي �مل�ساركة بدور�ت �لتلزمي وباملناق�سات 
حتدد بعدده���ا و�أحجامها موؤ�س���رً� لتغير �لنظرة 

و�لتقييم �القت�سادي للبنان عامليًا".
ويقول �مل�س���در ردً� على �سوؤ�ل حول كميات �لنفط 
�ملوعودة: "�إن كل �لتوقعات حول خمزون �لنفط يف 
لبنان باأنه يتجاوز �أ�سعاف ما �كت�سف يف حميطه، 
وه���ذه �لتقدي���ر�ت ت�ستن���د �إىل �مل�س���ح �لزل���ز�يل 

ودر��سات جرت موؤخرً�".
وح���ول موعد �الإف���ادة من �ل���رثوة �لنفطي���ة يقول 
�مل�س���در �أن���ه "خال خم����ض �سن���و�ت �أي بعد هذه 
�لف���رتة ميكن �أن نح�س���ل على �لغ���از و�لنفط �إذ� 
م���ا �سارت �الأم���ور وفق �مل�س���ار �الإيجاب���ي. وميكن 
�لق���ول �أن ع���ام 2013 هي بد�ي���ة �لتاأ�سي�ض للحفر 

و�لتنقيب".
وحول �لتفاو�ض ب�ساأن تر�سيم �حلدود �القت�سادية 
�لبحري���ة و�ملنطقة �ملتنازع عليه���ا )860 كيلومرتً� 
مربعًا( يكتفي �مل�سدر بالق���ول: "حتى �الآن لبنان 
و�سع���ه جيد عل���ى م�ستوى �إظه���ار حقوقه بحدوده 
ومبنطقته �القت�سادي���ة �لبحرية بعك�ض �الآخرين. 
وال ب���د من �الإ�سارة �إىل �أن �جلي����ض �للبناين يلعب 
دورً� �أ�سا�سيًا يف �إظهار ر�سم حدودنا باأرقى �ملعاير 
�لعلمي���ة و�لدولية، م���ع �لعل���م �أن �إ�سر�ئيل حتاول 
�خت���اق �ّدعاء لت�سع بذهن �لر�أي �لعام �أن هناك 
منطق���ة متنازع عليه���ا من دون �أن تك���ون م�ستندة 

�إىل �أي م�سوغ �أو م�ستند علمي ومو�سوعي".

ف���اإن هذ� ال يعيق �أو مينع يف �أن يتابع لبنان خطو�ته 
�لعملية نحو �لتنقيب عن �لنفط يف مياهه �الإقليمية 
ويف �ملنطق���ة �القت�سادي���ة �خلال�سة غ���ر �ملتنازع 
عليه���ا و�لتي ت�سل �إىل حدود �الثنني وع�سرين �ألف 

كيلومرت مربع.

�حلقائق �جلغر�فية
وتوؤكد عمليات وتاريخ ر�سد �حلركة �جليولوجية يف 
�ملنطقة �أن لبنان و�سوريا هما يف نطاق �ملنطقة �لتي 
ت�سكلت فيه���ا حرك���ة ر�سوبية �سميك���ة و�لتي ت�سمل 
دول �خللي���ج و�ليم���ن. وه���ذه �لطبق���ة �لتي حتتوي 
عل���ى �سخور م�سققة ميك���ن �أن تتحول �إىل خز�نات 
طبيعية لل�سو�ئل �ل�سميكة و�ملياه، �أي للنفط و�ملياه.

ولع���ّل �لفر�سي���ات �لتي تر�فق���ت �أو �سبقت عمليات 
�لتنقيب عن �لنفط يف �خلليج �لعربي هي �لتي جعلت 
�ملخت�سون ي�سرفون �لنظر ع���ن تو�سيع �لدر��سات 
�لدقيق���ة �إىل لبنان و�سوريا وفل�سطني، �إال �أن �سوريا 
وبالتعاون مع رو�سي���ا ودول �أوروبية ��ستك�سفت �أكرث 
م���ن منطقة د�خل �الأر��س���ي �ل�سورية، ومتكنت من 
�لتثب���ت من وجود نفط يف بع�سها قبل �أن تعمل على 

��ستخر�جه الحقًا.
ورغ���م ذلك ف���اإن �حتم���ال وجود �لنف���ط و�لغاز يف 
�ل���ب و�لبح���ر �للبناين �أخ���ذ يزد�د م���ع �لدر��سات 
�لتي �سارك فيها خب�ء �أجان���ب ولبنانيني ��ستنادً� 
�إىل �لعل���م �جليولوج���ي �ل���ذي يوؤك���د وج���ود غطاء 
ر�سوب���ي كثيف يف لبنان يتج���اوز �لثاثة �آالف مرت، 
و�لفر�غات يف �ل�سخ���ور �ل�سينية �لتي حتوي مو�د 

ع�سوية بن�سب عالية.
كل هذه �حلقائق �جليولوجية توؤكد �أن �حتمال وجود 
نف���ط وغاز يف لبنان برً� وبح���رً� وبكميات كبرة هو 
�حتم���ال كبر، وهذ� م���ا جعل �ملهتم���ون ي�ستاأنفون 
�لدر��سات موؤخرً� على عك����ض �مل�سوؤولني �للبنانيني 
�لذين تعاقب���و� على �حلكم من���ذ �ال�ستقال وحتى 
�لي���وم، و�لذي���ن مل يب���دو� �أي �هتم���ام ج���دي بهذ� 
�ل�س���اأن �حليوي للبنان، وكان���و� ال يعرون �الهتمام 

�لكايف للدر��سات �أو لعمليات �لتنقيب �لتي جرت.

تاريخ �لتنقيب
و�حلقيقة �أن لبنان ع���رف عمليات تنقيب حمدودة 
وغ���ر نا�سط���ة منذ �أك���رث م���ن خم�سني عام���ًا بعد 
�جلزي���رة  �سب���ه  يف  �لتنقي���ب  "طف���رة" عملي���ات 
�لعربي���ة، وثم حفر عدد م���ن �الآب���ار يف �ألربعينات 
ومنت�س���ف �خلم�سينات. وفق �لتقاري���ر و�ملعلومات 
فقد جرى حفر �سبعة �آبار يف مناطق خمتلفة لكنها 

مل ت���وؤد �إىل �كت�س���اف كمي���ات �إنتاجية وبع���د �لعام 
1955 بقي���ت جتري �لدر��سات ح���ول �لنفط ب�سكل 
غ���ر منتظم ومرّك���ز الأ�سباب عدي���دة منها �أ�سباب 
�سيا�سي���ة لل�س���ركات �الأجنبية �أو الأ�سب���اب �سيا�سية 
تتعلق بتوجه �لنظ���ام �ل�سيا�سي �للبناين يف كل تلك 

�لفرتة.
و�سبق �ال�ستقال �أن �هتم���ت دولة �النتد�ب فرن�سا 
بدر��سة �إمكانية وجود نفط يف �سوريا ولبنان، وقام 
�ملهند����ض �جليولوج���ي �لفرن�س���ي لوي����ض دوبرتريه 
مب�س���ح جيولوجي و��سع يف لبن���ان مبعاونة عدد من 
�خل���ب�ء و�مل�ساعدي���ن، وتو�س���ل �إىل �الإ�ساءة على 
بع�ض �جلو�نب �ملتعلقة بعمليات �لتحليل حول وجود 
�لنفط و�لغاز م���ن دون �لتعمق بدر��سة متخ�س�سة 

لهذ� �الأمر. 
قان�س���وه  غ�س���ان  �ملهند����ض  ق���ام  �ل�ستين���ات  ويف 
بدر��س���ات عديدة، وتبني ل���ه منها �أن هناك كميات 
نفط �إنتاجية ميكن �أن ت�ستخرج من �أكرث من بئر يف 

لبنان، ومنها يف �لبقاع، و�لبحر.
و��ستمرت �لدر��س���ات و�ملحاوالت الحقًا ب�سكل غر 
مدعوم ر�سميًا �إىل حني قامت �لدولة �للبنانية باأول 
حماول���ة لا�ستك�س���اف �لنفطي يف �لبح���ر �سمايل 
طر�بل�ض على طول ع�سرين كيلو مرتً�، و�أثبت �مل�سح 
�لذي جرى يف بد�ية �لت�سعينات وجود بنية �ساحلة 

الحتو�ء �لنفط يف حال وجوده يف تلك �ملنطقة.
ويف �لع���ام 2000 قام���ت �إح���دى �ل�س���ركات مب�سح 
�ل�ساطئ �للبناين بنف�ض �لطريقة وتو�سلت �إىل نتائج 

�إيجابية. �أما يف �لعام 2002 فقد جرى �النتهاء من 
�مل�س���ح �لزلز�يل �جلديد �ل���ذي تبنّته وز�رة �لطاقة 
و�ملياه وخرجت �لنتائ���ج بانطباع �إيجابي �آخر حول 

�إمكانية وجود �لنفط.
والحقًا ج���رت در��سات �أخرى ترك���زت يف �جلنوب 
بو��سط���ة �أكرث م���ن �سرك���ة ومنها �سرك���ة نروجية، 
وتو�سل���ت ه���ذه �لدر��س���ات �إىل نتائ���ج توؤكد وجود 

كميات و�عدة من �لنفط و�لغاز.
ووفق �لتقارير �لر�سمية وغ���ر �لر�سمية فاإن �مل�سح 
�لثنائي �الأبع���اد �لذي �أجنزته �سرك���ة "�سبكرتوم" 
عام 2002 يف �ملياه �للبنانية )�ملنطقة �القت�سادية 
و�ملي���اه �الإقليمية( �أظه���ر نتائج �إيجابي���ة تدل على 
"�لهايدروكاربون���ز"،  وج���ود كمي���ات كب���رة م���ن 
�أي ميك���ن �أن تك���ون من �لنفط �خل���ام �أو �لغاز. ثم 
ج���رت عمليات م�سح ثاثي �الأبعاد من قبل �سركات 
نروجي���ة عامي 2006 و2007 وجاءت �لنتائج جيدة 
ج���دً� وتدل عل���ى وجود كمي���ات و�عدة م���ن �لنفط 

و�لغاز.

هيئة �إد�رة �لنفط
ويف �إط���ار متابعة هذ� �مللف �حلي���وي و�لهام �ساألت 
"�سي���د� عب �لتاريخ" م�سدرً� متابعًا مللف �لنفط 
و�لغ���از ماذ� بع���د ت�سكيل هيئ���ة �إد�رة �لنفط فقال: 
�إقر�ر قانون �لنف���ط يف �لعام 2011 جاءت  "بع���د 
�لي���وم خطوة ت�سكيل �لهيئة �لناظم���ة �أو هيئة �إد�رة 
قطاع �لنفط لت�سكل �خلط���وة �الأ�سا�سية �لثانية من 
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جتديد �لتيار
• بداية، �صهدنا �صل�صلة ن�صاطات لتجديد 
�صبـــاب تيـــار امل�صتقبـــل، مـــاذا حتقـــق؟ اأيـــن 

و�صلتم؟ وملاذا كانت هذه اخلطوة؟
بعد �ملوؤمتر �لعام �الأول للتيار بد�أنا جتربة تنظيمية 
جديدة، فق���د و�سعنا �لنظام �لد�خل���ي و�لهيكلية 
�لتنظيمي���ة، و�نطلقنا عل���ى هذ� �الأ�سا����ض، وعند 
�لتجرب���ة تب���د�أ �لنتائ���ج بالظهور فتع���رف �أماكن 
�لتطبي���ق �جليدة، ومو�ق���ع �لتطوير، و�لفو�رق بني 
�لنظ���ري و�لعملي، ولذلك كن���ا د�ئمًا كاأمانة عامة 
تتحم���ل �مل�سوؤولي���ة �ملبا�س���رة ع���ن عم���ل �لهيئات 
و�ملن�سقيات و�لقطاعات نوؤك���د على �أننا مل ننطلق 
م���ن فر�غ، ب���ل �أقمنا �لبن���اء على عم���ل �بتد�أ منذ 
�لع���ام 2007 ونتاب���ع لتطوي���ر ه���ذ� �لعم���ل ب�سكل 
متطور ومنظم مع �لتح�سني �مل�ستمر الآليات �لعمل 
بتخفي���ف �ملركزي���ة �ملطلق���ة حيث تظه���ر الإعطاء 

�ل�سباب �لفر�سة للمبادر�ت �لتي ميكن حتقيقها.
يف هذ� �الإط���ار، �إذ� مل نف�سح لل�سباب باأن يعملو�، 
ونحن يف ظل �أجو�ء �لربيع �لعربي، فذلك �سي�سكل 
خط���اأ تاريخي���ًا للتي���ار، ولذلك ميكنن���ي �لقول �أن 
�لور�سة �لتنظيمية تتابع ن�ساطاتها و�ست�ستمر بذلك 
حتى ت�سل �إىل �ملرحلة �لتي ميكن فيها �لكادر تيار 
�مل�ستقب���ل �أن يك���ون كادًر منتخب���ًا، فذل���ك �سيقلل 
من �أعبائنا، ويرتك �لفر�س���ة للطاقات �ل�سابة �أن 

تتناف�ض �سمن �إطار دميقر�طي �سحيح.

�إعادة �لهيكلة
• هـــل ميكـــن القول باأن هـــذا التجديد هو 
اإعادة لهيكلة الرعيل القدمي اأو ما ي�صطلح 

على ت�صميته عادة باحلر�ض القدمي؟
بالن�سب���ة للتي���ار لي�ض لدينا فك���رة �حلر�ض �لقدمي 
و�حلر����ض �جلدي���د، م���ا ح�س���ل �أن���ه حتل���ق حول 
�لرئي�ض �ل�سهي���د رفيق �حلريري منذ �لعام 1979 
و�إىل �لي���وم �لعديد من �لكو�در، وبالن�سبة لنا ال بد 
من �لتو��س���ل وال ميكننا قطع حب���ل �لتو��سل هذ� 
للحفاظ عل���ى خط �لرئي����ض �ل�سهي���د، الأن هناك 
خ���ب�ت ال بد م���ن �حلفاظ عليها و�الإف���ادة منها، 
والأن �أ�سح���اب هذه �خلب�ت عاي�س���و� �لعديد من 
�لظ���روف، والأنن���ا ال ن���رى �أن هناك م���ن هو �سيء 
باملطل���ق، بل هن���اك ظ���روف متبدلة، ول���كل دوره 
وموقع���ه �لذي ميك���ن �أن يعطي ب�س���كل �أف�سل فيه 
�إذ� ��ستطعن���ا �أن نتب���ني ه���ذ� �ملوق���ع �ملنا�سب له، 
خا�س���ة و�أننا ندرك متام���ًا يف تيار �مل�ستقبل �أنه ما 

من ح���زب �إال ويتعر����ض �إىل �ن�سقاق���ات وحركات 
ت�سحيحية، وم���ا �إىل ذلك، �إال �أننا و�حلمد هلل مل 
ن�سهد م���ا �سهدته تلك �الأح���ز�ب الأن ثمة �حرت�مًا 
ب���ني �لكو�در لبع�سها �لبع����ض، و�إميانًا باأن م�سرة 
�لرئي����ض �ل�سهي���د �أعلى م���ن �ل�سخ�ساني���ة، ومن 

�إمكانية �لتاأثر على �مل�سار �لعام.
�سحي���ح �أن �خلاف���ات لي�ست غائبة متام���ًا لكننا 
نعاجله���ا ب�س���كل منفت���ح وب�سم���اع كل �الأط���ر�ف 
وخمتل���ف وجهات �لنظر خا�س���ة و�أن لدينا قطاعًا 
و��سع���ًا من �ل�سباب و�ل�ساب���ات �لذين يديرون تيار 
�مل�ستقب���ل عل���ى �الأر�ض، وم���ع �جله���ود �لتي تبذل 
نكت�س���ف ظهور �لكث���ر من �لطاق���ات �لتي ميكنها 
م���ع �لوق���ت �أن ت�سارك معن���ا يف كل مفا�سل �لعمل 

�ل�سيا�سي و�الإنتخابي و�سو�ها.

��شتمر�ر �لبلد
• هـــل �صدت اأبواب احلـــوار بن 8 و 14 اآذار 
ونحـــن نعلم اأن ثمـــة ق�صايا كربى مل يعد 

باإمكان البلد حتملها يف هذه الأجواء؟
لنك���ن و��سحني، نحن كتي���ار �سيا�سي، وكمجموعة 
قوى 14 �آذ�ر كن���ا د�ئمًا نحبذ مد �ليد �إىل �الآخر، 
لقد مار�سن���ا عملية �جلمع ب���ني �للبنانيني، ونحن 
مل نتغ���ر �أب���دً�، ب���ل �الآخري���ن، �الآخري���ن �لذي���ن 
ظهرت نو�ياهم، �لرئي����ض �سعد �حلريري مل يغر 
خط �لرئي����ض �ل�سهيد، بل حاف���ظ يف كل �ملفا�سل 
�ل�سعب���ة، رغ���م تخوي���ن �الآخري���ن لنا بع���د �لعام 
1006، قتلن���ا يف 6 �أي���ار 2007 و�أغلق���ت مكاتبن���ا 
و�إعامن���ا، ورغم ذلك حافظنا عل���ى مد �ليد �إىل 
�الآخري���ن وذهبنا �إىل �لدوح���ة، ربحنا �النتخابات 
�ل�سيا�سي���ة ورغ���م ذل���ك تب���ني �أن �لفري���ق �الآخر 
تغر�ت نو�ي���اه و�رتباطاته �لتي ه���ي خارج حدود 

لبنان وخارج م�سلحة لبنان.
لذل���ك مل يعد با�ستطاعتن���ا �أن نتخلى عن قول كل 
�حلقيق���ة جلمهورنا، مل يع���د باالإم���كان �أن نقنعه 
باأنن���ا �سنذهب �إىل حو�ر با �أفق، وهناك تو�زنات 
ومع���ادالت يف �لبلد قد حت�سل �إقليميًا رمبا �ستغر 
هذ� �ملوق���ف �إذ� ر�أينا �أن ثم���ة �أر�سية جديدة الأي 
حو�ر ميكن �أن توؤدي به �إىل نتائج وعندها ميكن �أن 
يكون لنا موقف يلتقي مع هذه �الأر�سية �جلديدة.

لكنن���ا �ليوم ويف ظ���ل �لربيع �لعرب���ي �لذي �أ�سقط 
فيه �سعفاء �لنا����ض �أقوى �لديكتاتوريات، وجابهو� 
ول���و بالكلم���ات و�حلج���ارة، �س���ار ل���دى جمهورنا 
قناعات���ه باأن باالإمكان �النت�س���ار يف معركة حرية 
ودميقر�طي���ة �لبل���د ولذل���ك نح���ن وجمهورنا معًا 

على م�سار و�حد لن�سل �إىل ما يريد هذ� �جلمهور 
كم���ا يري���د �لبل���د بانتظ���ار �أن ي�ستفي���ق �لط���رف 
�الآخر ويك�سف �ملاأزق �ل���ذي �أوقع نف�سه فيه وينتبه 

الأخطاره وي�سحح م�سرته.

�حل��ر �ملفق�د
وحت�صـــرون  احلـــوار  تدخلـــون  ل  ملـــاذا   •

الفريق الآخرين كما يقال؟
بد�ية، هناك �أمر�ن �أ�سا�سيان:

�أواًل: ال ح���و�ر يف ظ���ل حكوم���ة تغطي �لقت���ل، وقد 
كانت عملية �غتي���ال �ل�سهيد و�سام �حل�سن �سربة 
�أمني���ة كب���رة للبل���د، و�سربة موجع���ة ك�سفت عن 
�أنه �إذ� جن���ح �أي م�سوؤول يف �ملج���ال �الأمني و�سار 
ن���دً� لاآخرين فق���د جتاوز �ملمنوع���ات، وهذ� كان 

و�ساحًا من ر�سالة و�سام �حل�سن.
ثاني���ًا: طاول���ة �حلو�ر ه���ي طاولة عق���دت يف زمن 
معني، لك���ن �ليوم ه���ل ي�سمن رئي����ض �جلمهورية 
�أمن و�سامة �لقي���اد�ت من و�إىل ق�سر بعبد� دون 
�أن يتعر����ض �أي منهم لاغتي���ال؟ �إذ� كان ي�سمن 
ذل���ك فا م�سكل���ة، ولكن ال �أح���د ي�سمن ذلك ومل 

تقدم هذه �ل�سمانة، هذ� من �لناحية �الأمنية.
ثالث���ًا: ومن جهة �أخرى فالظ���روف مل تن�سج لهذ� 
�حلو�ر، وقد �أ�سار �إىل ذلك �الأ�ستاذ وليد جنباط 
بحديث���ه عن �ملثل �الإيرلندي للحو�ر �لذي ��ستغرق 
رب���ع قرن ونيف وبالتايل فا �أر�سية و��سحة حاليًا 

ملثل هذ� �حلو�ر.

�غتيال وممن�عات
• اإذا كانـــت نتيجـــة النجـــاح يف ال�صيا�صة اأو 
الأمن اأو الإقت�صاد اأو املوقع الدويل جتعل 
كل مـــن هـــوؤلء مهـــدداً بالإغتيـــال فمـــا هو 

امل�صموح به يف لبنان؟
�غتي���ال �لرئي�س �ل�شهيد رفيق �حلريري كان 
ر�سال���ة و��سحة �إىل كل طاقة موج���ودة بالبلد �إىل 
�أن���ه ممنوع عليه���ا �لعمل مل�سلحة �لبل���د، �لرئي�ض 
�ل�سهي���د كانت فيه كل �لطاقات �لتي ذكرت، �ليوم 
لو ر�أي���ت �أي طاقة ناجحة يف �أي من هذه �ملجاالت 
�ستقول ل���ك: ماذ� ميكنني �أن �أحق���ق �إذ� كانو� قد 

�غتالو� �سو�ي؟!
م���ا �لعمل �إذً�؟ بر�أيي يج���ب �أن يتحقق ربيع لبنان 
�لذي �أطلقناه �س���د �ل�ساح غر �ل�سرعي يف �لبلد 
وه���و �لعائق �أمام تطور �حلياة �ل�سيا�سية يف �لبلد، 
فاليوم �ل�ساح �لفردي وغ���ر �ل�سرعي �ملوجود ال 
ميك���ن للبلد �أن تتحمله لذ� �أطلقنا هذ� �لربيع عام 

اأمن عام تيار امل�صتقبل "�ل�شيخ �أحمد �حلريري" يوؤكد على مواقف التيار:
ل ح��ر تحت تهديد �لإغتيالت ول في ظل حك�مة تغطي �لقتل

�ل�ر�شة �لتنظيمية لتيار �لم�شتقبل تتنامى با�شتمر�ر
حاوره: غالب بعا�شريي

وخالد �للحام

احلوار مـــع ال�صيخ اأحمـــد احلريري 
مبا�صر، و�صادق، و�صريح، ول حدود 
فاإجاباتـــه  فيـــه،  موانـــع  اأو  �صـــدد  اأو 
اإىل  لت�صـــل  القلـــب..  مـــن  تنطلـــق 
يقـــف  ل  اأن  اعتـــاد  لأنـــه  القلـــب..، 
ينطـــق  واأن  املخاطـــر  اأمـــام  �صامتـــاً 

باحلقيقة.
ال�صهيـــد  الرئي�ـــض  خالـــه  مـــن  ورث 
املحببـــة  الطلـــة  احلريـــري  رفيـــق 
والقـــدرة على اأ�صر القلب، وحواراته 
يف  الوا�صحـــة  املمنهجـــة  ال�صل�صـــة 
اإىل  وم�صاراتهـــا  ال�صيا�صـــي  خطهـــا 

الآخرين.
عندما جتل�ض اإليـــه تعتقد اأنك اأحد 
جدليـــة  حواركمـــا  واأن  "الرفـــاق" 
النتائـــج  اإىل  الو�صـــول  ت�صتهـــدف 
املنطقيـــة ولي�ض جمرد التاأكيد على 
دور �صيا�صـــي للتيـــار وقـــد اأكـــد اأن ل 
حوار ما بن قوى 8 و 14 اآذار يف ظل 
الإغتيـــال والتهديـــد بالإغتيال، واأن 
التجديـــد يف تيـــار امل�صتقبـــل م�صتمر 
للو�صول اإىل الأف�صل يف الإنتخابات 
الداخليـــة، مت�صائـــاًل عـــن �صـــر عـــدم 
الإ�صالميـــة  القـــوى  بع�ـــض  اإنتقـــاد 

حلكومة الرئي�ض جنيب ميقاتي.
وفيما يلي ن�ض احلوار:
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لطر�بل�����ض، فه����م �سامت����ون جت����اه كل �ملوبقات 
�لناجم����ة ع����ن ح����زب �هلل يف �لبلد م����ن �لدو�ء 
�لفا�س����د وف�س����اد يف �ملرف����اأ وكبتاغ����ون وحل����وم 
فا�سدة و�إغ����اق طرقات و�الأجنح����ة �لع�سكرية 

�لتي �نفجرت بهم، ملاذ�؟

مال �لإنتخابات
طـــريف  اأن  ال�صحـــف  اإحـــدى  اأ�صـــارت   •
اخلـــالف 8 و14 اآذار ت�صلهم حقائب مالأى 
باملـــال لالإنتخابـــات، فمـــا قولكـــم يف توازن 

احلقائب هذه؟
نحن نحج���ز يف �لدرجة �الإقت�سادي���ة يف رحاتنا 
وبالت���ايل ال ميكننا �لعودة بحقائب م���اأى باملال، 
والأقول ب�س���ورة �أو�سح �أن �سيا�سة �لرئي�ض �ل�سهيد 
رفي���ق �حلري���ري مل توظ���ف �لعاق���ات مل�سال���ح 
�سخ�سي���ة فالعاق���ة �لت���ي مت بناءه���ا م���ع �ململكة 
�لعربي���ة �ل�سعودية كانت الأجل لبنان، و�مل�ساعد�ت 
منها كانت تاأت���ي للدولة وكان���ت بع�ض �حلكومات 
�سدن���ا حينه���ا فحكوم���ة �لرئي����ض �حل����ض ع���ام 
1998 ح�سل���ت عل���ى دع���م عربي كب���ر، ومل نقل 

�أي موق���ف �س���د مثل ه���ذ� �لدعم �ل���ذي جاء بعد 
�عت���د�ء �إ�سر�ئيلي فنحن على ثقة �أن �ململكة همها 

�الأ�سا�سي دعم جهود لبنان.
ولك���ن، علي���ك �أن ت�ساأل ع���ن �لطرف �ل���ذي ينفذ 
�أجندة خارجية و�لذي ميثل قاعدة متقدمة الإير�ن، 
�أن ت�ساأله كيف يتم متويله وكيف يح�سل على �ملال 
يف كل �ملوبقات �ملوجودة من تهريب وتبيي�ض �أمو�ل 

وكل هذه �الأمور، فنحن هذه "لي�ست �سغلتنا" 
و�أق���ول لك: �حرتنا معهم، ت���ارًة يقولو� �أنه مل يعد 
لدينا �ملال، وتارًة �أخرى �أننا نتلقى لدعم، حّرونا، 
لكنن���ي �أق���ول فليظه���ر كل �لنا�ض عل���ى حقيقتهم 
م���ن معك �إنتم���اء ووالء ومن معك الأج���ل �مل�سالح 

�ل�سخ�سية.

ميثاق �شرف
• هـــل ميكـــن التو�صـــل اإىل ميثـــاق �صـــرف 
يف �صيـــدا علـــى املهادنـــة، خا�صـــة واأننا على 

اأبواب اإنتخابات؟
�لط���رف �لثاين ب�سر�حة �أن���ا ال �أر�ه يف �سيد�، هو 
جمرد بوق من �أبو�ق حزب �هلل فلماذ� �أهادنه؟ لو 

�أن���ه بقي على نهج �ل�سهيد مع���روف �سعد و�ل�سهيد 
م�سطفى �سع���د باإبقاء هام�ض ملدينة �سيد� ونلعب 
خارجه���ا بال�سيا�س���ة ح�سبما تقت�س���ي م�ساحلهم 
لقبلن���ا، لكنن���ي ال �أرى ه���ذ� �الآخر �لي���وم و�أق�سد 
�لتنظي���م �ل�سعب���ي �لنا�س���ري ب���ل �أن لن���ا حتالفًا 
و��سح���ًا مع �جلماع���ة �الإ�سامي���ة، حتالف مرئي 
�أم���ام �جلميع، ولن���دع �ملعرك���ة �الإنتخابي���ة تاأخذ 
جمر�ه���ا، فلماذ� �أذه���ب �إىل تو�فق م���ع فريق مل 

يقف معي عندما �إ�ست�سهد رفيق �حلريري.

�مل�شروع �خلا�س
• لكـــن القوى الإ�صالميـــة، حتى اجلماعة 
اخلا�ـــض  م�صروعهـــا  لديهـــا  الإ�صالميـــة، 
ومـــن م�صـــر اإىل تون�ـــض اإىل املنطقـــة كلهـــا 
هـــذا اخلط لي�ض حليفك، بـــل له م�صروعه 

اخلا�ض؟!
هذ� حقهم، وبالن�سبة يل �أنا �أعرف مو�زين �لقوى 
لدين���ا و�أع���رف كيف نقدرها و�أي���ن يفيد �لتحالف 
و�أي���ن يك���ون �نتقام���ًا �إذ� مت���دد �أك���رث لذلك نحن 
نع���رف تو�زناتنا، ويف لبنان �حلركة �الإ�سامية مل 

2011 وال زلنا نتابع.

�مل�قف �لأمني
• كيف ال�صبيل اإىل تعزيز الإ�صتقرار يف ظل 
هـــذه الإغتيـــالت والأحـــداث؟ واأي موقف 

لكم من اجلي�ض والقوى الأمنية؟!
نح���ن �لفري���ق �الأكرث و�سوح���ًاُ يف دعمنا لاأجهزة 
�الأمنية وجلهوده���ا �أكانت �جلي����ض �أم قوى �الأمن 
�لد�خلي وغره���ا، �إنطاقًا من قناعتن���ا باأننا �إن 
مل نح���م �ملوؤ�س�سات يف �لبل���د ونحافظ على بقائها 
و�سيانته���ا �أي���ا كان���ت �ملو�ق���ف من���ا ف�سنكون من 
�مل�سارك���ني يف تدم���ر موؤ�س�سات �لدول���ة و�لق�ساء 

على هيبتها.
ه���ذ� �ملوق���ف مل يتغ���ر لدين���ا رغ���م �أن �الأجهزة 
�ملذك���ورة مل حتمنا يوم 7 �أي���ار لكننا ما زلنا نوؤمن 
بها وباحلفاظ عل���ى ��ستمر�ريتها وعلى حزب �هلل 
�أن يفه���م �أن���ه �إذ� ��ستم���ر يف �سيا�س���ة �الإ�ستكب���ار 
و�الأ�سابع �ملرفوعة و�لتخوين وف�سل �لنا�ض ما بني 
�أ�س���رف �لنا�ض و�أحقر �لنا�ض لن يرى �أفقًا مفتوحًا 
�أمامه وعليه �أن يختار بني �أن يتابع يف هذه �ل�سيا�سة 
وبني �أن يتو��سع وي�سع �أقد�مه على �الأر�ض، ولكنه 
حت���ى �الآن ال يفعل ذلك بل هو م�ستمر يف عنجهيته 

فليتابع ذلك �إذ� �ساء.

�أ�شرية "�لأ�شري"
• األ تـــرى اأن حـــزب اهلل مـــن القـــوى التي 
تتعـــزز قوتهـــا يف املنطقة يف حـــن اأن �صيدا 

�صارت اأ�صرية "الأ�صري"؟!
مو�سوع �ل�سيخ �أحمد �الأ�سر هو من �سمن �حلاالت 
�لتي �أو�سلن���ا �إليها �لنهج �الإ�ستكباري حلزب �هلل، 
م���اذ� يق���ول �الأ�س���ر؟ يق���ول �أن هناك م���ن يرفع 

�ساحه يف وجهنا وي�ستفزنا يوميًا ويتهمنا.
ومع �أننا يف تيار �مل�ستقبل ال نتفق مع �أ�ساليب �ل�سيخ 
�أحم���د �الأ�سر الأنه مل يقم حتى �لي���وم بتحرك �إال 
وكان���ت �آثاره �سلبية على مدين���ة �سيد� �أكان جلهة 
�إغ���اق �لطري���ق، �أم جله���ة �إ�ست�سه���اد �سابني من 
�سي���د�، فكل �لتاأث���ر�ت كانت على �سي���د� ال على 

حركة �أمل وحزب �هلل!
ولك���ن جنوح ح���زب �هلل و�إ�سر�ره ب���اأن يتابع بهذه 
�لطريق���ة �سيكت�سف �أن �لكثر م���ن �لظو�هر بهذ� 
�ل�سكل �ستقف يف وجهه الأنك عندما مت�ض �لنا�ض يف 
كر�متهم لن ي�سمتو� خا�سة و�أنهم يرون �نعكا�سات 
ونتائج �لربيع �لعربي على �لديكتاتوريات، فهناك 
�أنظمة �سقطت و�أخرى يف طريق �ل�سقوط، فمن هو 

حزب �هلل ليبقى على عنجهيته؟
ومن جه���ة �أخرى نحن �لفريق �الأك���ب يف �ملدينة، 
و�لفري���ق �حلري�ض على �سبط وجم���ع �لكل وهذ� 
نه���ج �لو�لدة �لذي ما ز�ل قائم���ًا يف �ملدينة وتتابع 
في���ه فهي تتحرك كقبطان �ل�سفين���ة ��سمها �سيد� 
�إنطلق���ت منها �س���ر�رة �حل���رب �الأهلي���ة باإغتيال 
�ل�سهي���د معروف �سع���د و�أي زعزعة و�أي تهور فيها 

قد يقودنا �إىل كارثة �أخرى نتمنى �أن ال حت�سل.

�ل��شع �لأمني
الأمنـــي  الو�صـــع  علـــى  تخ�صـــى  هـــل   •

للمدينة؟
ال �أخ�س���ى ذل���ك �إذ ��ستم���ر �ملنهج �ملتب���ع م�ستمرً� 
بالتو��س���ل م���ع �ملخي���م بكاف���ة ف�سائل���ه وب�سبط 
�خلط���اب �ملذهبي، الأن ال م�سكل���ة لنا يف �خلطاب 
�ل�سيا�س���ي بينن���ا وب���ني ح���زب �هلل لك���ن �أن ننتقل 
�إىل �ملذهبي���ة فهن���اك �خلط���ورة فمدين���ة �سي���د� 
لي�س���ت معزول���ة ع���ن �حلي���اة �ل�سيا�سي���ة يف �لبلد 
كله���ا �أكان يف عكار �أم طر�بل����ض �أم �لبقاع �لغربي 
و�سعدنايل وعر�سال وم���ا حققه تيار �مل�ستقبل على 
ه���ذ� �ل�سعيد هام الأنه فتح �ل�ساحات على بع�سها 
وحق���ق �لتو��سل و�لتاقي بينها وهو قائم وم�ستمر 
لذلك كان موقفي و��سحًا جتاه ما ح�سل يف �سيد� 
و�أحم���د �هلل �س���درت �الإ�ستنابات بح���ق من قامو� 
بذلك و�ست�سدر �إ�ستنابات �أخرى بحق من �أطلقو� 
�لن���ار مبا�سرة لاأذية و�أدو� �إىل قتل �سهيدين علي 
�سمه���ون ولبنان �لعزي و�سنتابع �لتحقيقات و�سواًل 

�إىل تهدئة �لنفو�ض.

�أي حك�مة؟
وطنيـــة،  وحـــدة  بحكومـــة  تقبلـــون  ل   •
واحلكومـــة احلياديـــة �صبـــه م�صتحيلـــة يف 
هذه املرحلة، حتى امل�صاندة اخلارجية يبدو 
اأنهـــا اإىل جانب احلكومـــة القائمة، وي�صري 
البع�ـــض اأنهـــا �صت�صـــرف علـــى الإنتخابـــات، 

فماذا �صتفعلون؟
���ر �أنف�سنا بالن�سب���ة لاإنتخابات الأ�سو�أ  نحن نح�سّ
�لظ���روف، و�أعني بذلك �أن تبقى ه���ذه �حلكومة، 
وتاأت���ي بقانون مف�سل على قيا�سه���ا ويبقى �لو�سع 
يف �سوري���ا عل���ى ما هو عليه مبا ل���ه �رتد�د�ت على 

�ل�ساحة �للبنانية.
ر �أنف�سنا له���ا، وما �ستاأتي به  هذه �لظ���روف نح�سّ
�لظ���روف من متغ���ر�ت �أخرى حت���ى ذلك �حلني 
���ر �أنف�سنا لها لكننا ال ن�سعها يف ح�سباننا،  �سنح�سّ

فاإذ� حتققت �ملتغر�ت كانت �أف�سل مل�سلحتنا.
�أم���ا �ليوم ف���ا ثقة لنا به���ا لنخو����ض �النتخابات 
وت�س���رف عليه���ا بكل �أمان���ة، و�أنا �أعتق���د باأن هذه 
�حلكوم���ة �سي�سقطها �ل�سارع �للبن���اين يف �لنهاية 
نتيجة كل هذ� �لكبت �القت�سادي و�لعمايل و�ملايل 
و�مل�س���ريف ويف كل قطاعات �لبل���د، هذ� �سينفجر 
كله يف وجه �لرئي����ض ميقاتي و�سينتهي دوره بذ�ت 
�لطريقة �لت���ي ح�سلت عام 1992، وبعدها �نتظر 
�لرئي�ض كر�مي 13 �سنة للعودة �إىل �حلكومة يف ظل 
وجود �ل�سوريني بينما �أعتقد �أن �لرئي�ض ميقاتي لن 

يت�سلم �حلكم بعدها �إذ� �سقط يف �ل�سارع.
�أما بالن�سب���ة للحكومة �حليادية، فهناك حياديني 
لكنن���ا ال نقول �أنهم غر منتمني �سيا�سيًا بل لي�سو� 
متورطني بالعمل �ليومي �ل�سيا�سي وهوؤالء ال ميكن 
�أن ي�سكل���و� حكوم���ة حتق���ق قانون���ًا متو�زنًا يعطي 
�لفر����ض لكاف���ة �لفرق���اء للتناف����ض للو�س���ول �إىل 
�الأكرثية وحتف���ظ �لو�سع �الإقت�س���ادي من جتاوز 
�سفر �لهاوي���ة وبعد �الإنتخابات ميك���ن للفائز �أن 
ي�س���كل �حلكوم���ة �لتي يري���د، وبالن�سب���ة لنا هذه 
�مل���رة ال نر�س���ى بحكومة وحدة وطني���ة وال بالثلث 

�ملعطل.

�حلركات �ل�شلفية
• األ تـــرون اأن احلـــركات ال�صلفيـــة تتنامى 

يف �صيدا وميكن لها اأن تهدد دوركم؟
ه���ذه �حلركات لي�ست بنت �لي���وم، فالتيار �ل�سلفي 
متو�ج���د من���ذ �ل�سبعين���ات وهو �سريح���ة موجودة 
يف �ملجتم���ع، لي�ض باإمكانه���م �إلغاوؤن���ا، وال نطالب 
نح���ن باإلغائه���م، لكل من���ا �إطاره، نتاق���ي �أحيانًا 
ونختل���ف �أحينًا �أخرى يف �ل�سيا�سة �لعامة �أو بع�ض 

�لتفا�سيل.
لكننا ن�ساأل: ملاذ� ال تهاجم هذه �لتيار�ت �حلكومة 

�حلالية؟
وهل من تو�ط���وؤ بينها وبني حكومة �أ�سعفت �ملركز 
�ل�سن���ي �الأول يف لبنان؟ وهل ثم���ة دعم مادي لهم 

من رئي�ض �حلكومة �حلايل؟
ملاذ� ال يهاجمون �لرئي�ض ميقاتي؟ �إنه �سوؤ�ل بر�سم 
�ل�س���ارع �ل�سني بالبلد فلماذ� ي�سمتون عن �لو�سع 

�ملهرتئ �حلا�سل يف د�ر �لفتوى؟
م����ع �أن����ه بالن�سب����ة يل �أن����ا ال يوج����د عن����دي �أي 
موق����ف �سخ�سي يف ه����ذ� �ملو�س����وع فاملقام هو 
مق����ام للطائفة �ل�سنية، ولكنه����م مل يقولو� �سيئًا 
ح����ول و�سع د�ر �لفتوى وال ح����ول �حلكومة �أكان 
يف �سي����د� �أم يف كل مو�ق����ع تو�جده����م و�س����واًل 
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تك���ن مقموعة كما يف م�سر وتون�ض �ليمن و�سوريا، 
ومن �لطبيعي �أن نر�ها يف هذه �ملناطق لي�ض الأنها 
�الأك���رث �سعبي���ة ولكن الأنه���ا �الأكرث تنظيم���ًا ب�سبب 
�س���رورة عملها ب�سكل �سري يف ظ���ل ديكتاتوريات، 
ث���م ب�سبب �لقم���ع �ل���ذي تعر�ست له ح���ازت على 
عط���ف �لنا�ض، ولذ� ت���رى �لي���وم �لرت�جعات �لتي 
حت�س���ل، يف م�سر هناك خ�سة كب���رة، يف تون�ض 
�الإ�ساميني قامو� بتحالف عري�ض و�أدخلو� �لي�سار 
معهم، وكذلك يف �ملغرب، �أما يف م�سر فت�سرفو� 
بعنجهي���ة �أكرث ولكنهم بالنتيج���ة �أخذو� �الأمر �إىل 

�الإ�ستفتاء �أي ل�سوت �ل�سعب.

�نت�شار�ت فل�شطينية
• مـــا راأيكـــم مبـــا ح�صـــل يف غـــزة والأمم 

املتحدة؟
دع���اة �ملمانعة قال���و� �أن �لربيع �لعربي �أدى �إىل �أن 
ين�سى �لنا�ض ق�سية فل�سطني ويف �عتقادي مل تكن 
غزة لتحقق �لن�سر لوال �لربيع �لعربي، ولو مل يكن 
هن���اك م�سري يهدد ب���كل �الإتفاقات �ملعقودة معه 
يف كامب ديفيد مل يكن �الإ�سر�ئيلي لر�سخ لاأمر 
�لو�قع، "وننت ياهون" خا�ض �حلرب من �مللجاأ وال 

ن�سته���ني بذلك ب���ل �أن �ل�سو�ريخ �لت���ي و�سلت لتل 
�أبي���ب �أدت �إىل �الإنت�س���ار ونحن هن���ا نتعاطى مع 
ه���ذ� �ملو�سوع ب�س���كل عرب���ي الأن �الإنت�سار مل ياأت 
بتوقي���ت �إير�ين، وما حققته غزة هدنة ولي�ض قر�ر 
كالق���ر�ر 1701 �ألزم لبنان مب���ا �ألزمه من �سروط 
دولي���ة و�سغط دويل عليه، كما تد�خل �سهد�ء غزة 
م���ع �ل�سه���د�ء �لذين ي�سقط���ون �لي���وم يف �سوريا، 

تد�خلت �ل�سور معًا.

�ملرحلة �لإنتقالية
• قيل اأن املجتمع العربي ي�صنع ديكتاتوره 
بيـــده، هـــل تت�صـــور اأن هذا الربيـــع العربي 

بداأ ب�صنع الديكتاتورين؟
يف  �الإنتقالي���ة  �ملر�ح���ل  يف  ن���ز�ل  ال  فنح���ن  ال، 
ه���ذ� �لربي���ع �لعرب���ي وق���د ت�ستم���ر م���ن 7 �إىل 8 
�سنو�ت، وعندما تق���ر �لد�ساتر �جلديدة وجتري 
�الإنتخابات على �أ�سا�سه���ا ويت�سكل جمال�ض �سعبية 
ورئا�سات وبعدها ميكن���ك �أن تطلق �الأحكام ولكن 
ال �س���ك �أن على �جلميع �أن يدرك���و� �أن قوى �لثورة 
�إذ� �ختلفو� معًا �سيقوى ع�سب �لدولة �لعقيمة �أي 
�لت���ي كانت حاكمة �أيام �الأنظم���ة �ل�سابقة ولكنهم 

�إذ� حت���اورو� للم�ستقب���ل معًا فيمكنه���م �أن ينقذو� 
بادهم ويطوروها �إىل دول دميقر�طية حقيقية.

�إنتقال ن�عي
• هـــل مـــا حققـــه الرئي�ض حممـــود عبا�ض 

حقق اإنتقال نوعي لفل�صطن؟
ح�سل���ت مقاوم���ة عل���ى �الأر����ض يف غ���زة وحرب 
دبلوما�سي���ة خا�سته���ا �ل�سلط���ة يف �الأمم �ملتحدة، 
ولي����ض ب�سيط���ًا �أن ت�سان���د 138 عل���ى �أن ت�سب���ح 
فل�سط���ني دولة ع�سو مر�ق���ب، ومن �حلر�ك �لذي 
ظه���ر يف �أمركا بعد و�س���ول �أوباما يبدو �أن هناك 
�إحلاح���ًا للو�سول �إىل ت�سوي���ة للق�سية �لفل�سطينية 
و�أعتقد �أن �النتخاب���ات �الإ�سر�ئيلية �الآتية �ستوؤدي 

�إىل نتائج �أخرى بالن�سبة لنتنياهو 

حزب �هلل لند
• مـــن حلـــوم فا�صـــدة اإىل اأ�صمـــاك واأجبان 
هـــل  مـــزورة،  اأدويـــة  اإىل  فا�صـــدة  واألبـــان 
�صيبقى لبنـــان يخو�ض هذا الواقع دون اأي 

ي�صاأل اأحد؟
.)LAND أها بك يف حزب �هلل�(

مناسباتمناسبات

عيد �لإ�شتقالل في محافظة �لجن�ب
مبنا�سبة عيد �الإ�ستقال ،�أقام �سعادة حمافظ �جلنوب "نقوال بو �ساهر" حفل 
�إ�ستقبال حا�سد يف قاعة حمافظة �جلنوب، ح�سره فّعالّيات �ملدينة،مب�ساركة 

وف���ود ع�سكرّية و �أمنّي���ة ،�إىل جانب وجوه وفّعالّيات �إجتماعّي���ة و �إقت�سادّية و 
�سعبّية.
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مناسبات زيارةمناسبات زيارة

يف زيارة هي �الأوىل لها �ىل �الأر��سي �لفل�سطينية ، 
ودعما ل�سمود �بناء �ل�سعب �لفل�سطيني ومقاومتهم 
لاإحتال �ال�سر�ئيلي ، ز�رت �لنائب بهية �حلريري 
قط���اع غزة على ر�أ����ض وفد �سي���د�وي ر�فقه ممثل 
حرك���ة حما����ض يف لبنان عل���ي بركة ، و�س���م �لوفد 
�ل�سعودي ،  بلدية �سيد� �ملهند�ض حممد  " رئي����ض 
من�سق عام تيار �مل�ستقبل يف �سيد� و�جلنوب �لدكتور 
نا�س���ر حمود، رئي�ض جمعية جتار �سيد� و�سو�حيها 
عل���ي �ل�سريف، رئي�سة �للجنة �للبنانية �لفل�سطينية 
للحو�ر و�لتنمية يف �سيد� وخميماتها �ملحامية مايا 
جم���ذوب ، وع�سوي �ملجل�ض �لبل���دي ملدينة �سيد�" 
�ملحام���ي ��سكندر حد�د و�لدكتور عبد �هلل كنعان " 
وهبة حنينة عن موؤ�س�سة �حلريري للتنمية �لب�سرية 
�مل�ستد�م���ة . وحفل���ت حمط���ات �لزي���ارة بلق���اء�ت 
مع عدد م���ن �مل�سوؤولني يف حرك���ة حما�ض و�ملجل�ض 
�لت�سريعي و�جلامعة �ال�سامية وجولة على عدد من 
عو�ئل �ل�سه���د�ء وبع�ض �ملن�س���اآت و�ملر�فق و�الأبنية 
�لت���ي ��ستهدفتها �لع���دو�ن �ال�سر�ئيلي �الأخر على 
�لقط���اع ، وتوجت �حلري���ري زيارتها لغزة بلقاء مع 

رئي�ض �حلكومة ��سماعيل هنية .
و�سل���ت �حلريري و�لوفد �ملر�فق �ىل غزة عنطريق 
مع���ب رفح قر�بة �لثانية ع�سرة ظهر� بعدما �قلتهم 
طائرة خا�سة �ىل مطار �لعري�ض ، وفور و�سولها �دت 
�حلريري �ساة �سكر هلل على �ر�ض فل�سطني. وكان 
يف ��ستقبالها على �ملع���ب يف �جلانب �لفل�سطيني " 
وزي���رة �سوؤون �ملر�أة جميلة �ل�سنطي ، ع�سو �ملجل�ض 
�لت�سريع���ي �لنائب ع���ن حما�ض ه���دى نعيم وع�سو 
�للجن���ة �ملركزي���ة حلركة فتح �أمال حم���د ، وع�سو� 
قيادة حما�ض �سامي �بو زهري وفوزي برهوم و�مني 
عام جمل�ض �ل���وزر�ء ووزير �لرتبية �ل�سابق �لدكتور 
حممد ع�سفور ، ورئي�ض بلدية غزة ووفد من رئا�سة 
جمل����ض �لوزر�ء وم���ن وز�رة �خلارجي���ة يف غزة .. 
حي���ث جالت و�لوفد �ملر�ف���ق برفقتهم على معر�ض 
حي عن �لع���دو�ن �ال�سر�ئيلي �الأخ���ر على �لقطاع 
، فعاينت بقاي���ا �سيارة �لقي���ادي يف كتائب �لق�سام 
�حمد �جلعبي �لذي �غتيل يف بد�ية �لعدو�ن ، كما 
�طلع���ت على مناذج م���ن �ل�سو�ريخ و�لقذ�ئف �لتي 
��ستخدمه���ا �لعدو �ال�سر�ئيلي يف �لعدو�ن على غزة 

وجالت على معر�ض �سور عن �ملجازر �لتي �رتكبتها 
��سر�ئي���ل خال �لعدو�ن �الأخ���ر بحق �ملدنيني من 

�طفال ون�ساء و�سيوخ .
ويف قاع���ة �ل�س���رف على مع���ب رفح �لق���ت �لوزيرة 
�ل�سنطي كلمة ترحي���ب باحلريري و�لوفد �ملر�فق ، 
ث���م ��سطحبوهم يف جولة بد�أت من خان يون�ض �ىل 
دير �لبلح و�سوال �ىل مدينة غزة ، وال �سيما �الأحياء 
�لت���ي ��ستهدفه���ا �لعدو�ن �ال�سر�ئيل���ي �الأخر فيها 

وخا�سة حي �ل�سجاعية  . 
وكان���ت �ملحط���ة �الأوىل يف غ���زة يف من���زل عائل���ة 
�ل�سهي���د �حم���د �جلعبي حي���ث �لتق���ت �حلريري 
و�لدت���ه و�سقيق���ه وعدد من �ف���ر�د �لعائل���ة .  ومن 
هن���اك عرج���ت �حلري���ري يف جولتها عل���ى مقري 
وز�رة �لد�خلي���ة ورئا�س���ة �ل���وزر�ء وملعب فل�سطني 
�لذي���ن دمرو� يف �لعدو�ن �ال�سر�ئيلي على �لقطاع . 
قب���ل �ن تتوقف �مام �نقا�ض منزل عائلة �لدلو �لتي 
��ست�سهد 11 من �فر�دها يف جمزرة �رتكبتها قو�ت 

�الحتال يف �لعدو�ن �الأخر .
�جلامع���ة  �ملر�ف���ق  و�لوف���د  �حلري���ري  ز�رت  ث���م 

�الد�ري���ة  هيئته���ا  و�لتق���ت  غ���زة   يف  �ال�سامي���ة 
و�الأكادميي���ة و�لق���ى رئي�ض  �جلامع���ة كمالني �سعث 
 ، �للبن���اين  و�لوف���د  باحلري���ري  ترحيبي���ة  كلم���ة 
وردت �حلري���ري بكلم���ة �عربت فيها ع���ن �سعادتها 
و�عتز�زه���ا ب���اأن تك���ون يف غ���زة ويف �س���رح تربوي 
و�كادمي���ي .. وكان �للق���اء منا�سبة لتب���ادل �الأفكار 
ح���ول �سبل �لتعاون من �ج���ل تعزيز �سمود �لطاب 

�لفل�سطينيني يف �لقطاع .
ث���م ق���دم �سع���ث درع���ا تقديري���ا للحري���ري باإ�سم 
�جلامعة وقنين���ة زيت من نتاج زيت���ون �جلامعة يف 
غزة .ث���م جالت �حلريري و�لوفد �ملر�فق على عدد 
من �ق�سام �جلامعة وتوقفت يف بع�ض �لور�ض �لفنية 
�خلا�س���ة ببع����ض �الأعم���ال �ليدوي���ة و�ل�سناع���ات 

�حلرفية . 
وم���ن هن���اك توجه���ت �حلري���ري و�لوف���د �ملر�ف���ق 
�ىل �ملجل����ض �لت�سريع���ي �لفل�سطين���ي حيث كان يف 
��ستقبالهم �لنائ���ب �الأول لرئي����ض �ملجل�ض �لدكتور 
�حم���د بحر وع���دد من �ع�ساء �ملجل����ض، حيث قدم 
�لدكتور بح���ر �حلريري �لكوفي���ة �لفل�سطينية  �ىل 

�ع�ساء �لوفد �للبناين ومن ثم عقد �جتماع م�سرتك 
يف قاع���ة �ملجل����ض �لق���ى في���ه �لدكت���ور بح���ر كلمة 
ترحيبي���ة توقف فيها عند �همية �لت�سامن �للبناين 
و�لعربي م���ع �ل�سعب �لفل�سطين���ي منوها باحت�سان 
لبنان و�سيد� خ�سو�سا لل�سعب �لفل�سطيني وق�سيته 
�لعادلة و�ملحقة ودعمه �لد�ئم ل�سموده ومقاومته.  
ومن ثم قدم بحر درعا للحريري عبارة عن خارطة 

فل�سطني .

�حلريري
وخال جولتها يف غزة قالت �حلريري لل�سحافيني: 
�ن ه���ذه �لزيارة ه���ي تعبر عما حلم ب���ه كل عربي 
وعربي���ة ب���اأن حتق���ق ه���ذه �لق�سي���ة �لعادل���ة �لتي 
ت�ساف���رت جه���ود �الأجيال من �ل�سع���ب �لفل�سطيني 
و�ل�سع���وب �لعربي���ة ب���اأن جعلته���ا �لق�سي���ة �لعربية 
�الأوىل . و�ن �لوطن �لعربي باأكمله يتطلع �ىل حتقيق 
�لعد�لة لل�سعب �لفل�سطيني �ل�سقيق الإ�ستعادة �أر�سه 
و�قامة دولت���ه �مل�ستقلة وعا�سمتها �لقد�ض �ل�سريف 
�أوىل �لقبلت���ني وثال���ث �حلرم���ني . ولق���د كنت على 

�ت�س���ال مع �الأخوة يف حما����ض ويف منظمة �لتحرير 
�لفل�سطينية و�ل�سلط���ة �لوطنية منذ �للحظة �الأوىل 
للع���دو�ن �ال�سر�ئيل���ي على غزة لك���ي ناأتي �ىل هنا 
ونك���ون معهم يف تلك �الأيام �ل�سعب���ة �لتي ��سيفت 
�ىل �سنو�ت طويلة م���ن �الحتال و�لعدو�ن و�لدمار 
و�العتقال و�ل�ستات كما عا�ست �ي�سا كل من م�سر 
ولبن���ان و�الأردن و�جل���والن �ملحت���ل. ولق���د �سعرن���ا 
بالع���زة و�النت�س���ار م���ن �سم���ود ه���ذ� �ل�سع���ب يف 

مو�جهة �لعدو�ن. 
و��ساف���ت: ولق���د �خ���رتت ه���ذ� �لي���وم �لعا�سر من 
كان���ون �الأول/ دي�سمب  وهو �لي���وم �لعاملي ل�سرعية 
حق���وق �الن�سان و�لذي �س���در يف نف�ض �لزمن �لذي 
�نتهك���ت في���ه �سرع���ة ح���ق �الن�س���ان ��لفل�سطين���ي 
يف �أر�س���ه ووطنه ودولت���ه و�سكينته مم���ا جعل هذ� 
�الع���ان و�سم���ة ع���ار لو��سعي���ه .و�نن���ا �ذ نهنىء 
�ل�سع���ب �لفل�سطين���ي �ل�سقي���ق مب���ا حقق���ه يف 29 
ت�سري���ن �لثاين / نوفم���ب من هذ� �لع���ام يف �ليوم 
�ل���ذي �قرته �الأمم �ملتحدة يوما عامليا للت�سامن مع 
�ل�سعب �لفل�سطيني وجعلته �الأمم �ملتحدة بعد طول 

بهية �لحريري ز�رت ووفد �شيد�وي غزة و�لتقت 
هنية وم�ش�ؤولين في حما�س وعائلة �ل�شهيد �لجعبري
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وبا�س���م  �لفل�سطين���ي  �سعبن���ا  وبا�س���م  �حلكوم���ة 
�ملقاوم���ة �لفل�سطينية �ال �ن �رحب باالأخت �لنائب 
بهية �حلريري و�الأخوة �لك���ر�م �لوفد �ملر�فق من 
رجاالت ومن بنات لبنان وكذلك �خو�ننا من �ل�سعب 
�لفل�سطيني �لقادمني من لبنان . �سحيح �أن تلتقي 
لبن���ان بفل�سطني عب بو�بة غ���زة فهو لقاء �لتاريخ 
و�حلا�س���ر و�مل�ستقبل �ن �س���اء �هلل. �لدم �للبناين 
�مت���زج بال���دم �لفل�سطين���ي ، ولبن���ان رغ���م �سغر 
جغر�فيت���ه �ال �ن قلبه كان كب���ر� و�ت�سع لكل �بناء 
�سعبنا �لفل�سطيني منذ �لنكبة �لعام 1948 ، وهذه 
لبنان وفية و��سيلة بعروبته���ا ومو�قفها وبقوميتها 
وبكل مكوناته���ا وطو�ئفها كيف �سمت هذ� �للجوء 
�لفل�سطيني و�حت�سن���ت �ملقاومة �لفل�سطينية منذ 
�ن خ���رج م���ن �الأردن ويف �ل�سيعينيات و�ىل �ن وقع 
م���ا وقع وخرج �لث���و�ر �لفل�س�سطيني���ون من لبنان 
وما ز�ل لبنان ويف لكل �ل�سعب �لفل�سيطني .. �عب 
ع���ن تقديري �لعايل له���ذه �لزيارة و�ه���دي �ليكم 
ه���ذ� �لن�سر الأنه لي�ض ن�سر� فقط لغزة و�منا لكل 
�الأمة �لعربية ولكل �ل���دول �لعربية والأحر�ر �لعامل 
ولكل من يقول ال لاحت���ال �ال�سر�ئيلي على هذه 

�الأر�ض �ملباركة.
ورد� على �س���وؤ�ل من �ل�سحافيني ع���ن �لكلمة �لتي 
يوجهه���ا �ىل �ل�سعب �ل�سوري باملنا�سبة ، قال هنية: 
�ل�سع���ب �ل�سوري �وج���ه له حتية خا�س���ة وهو �سعب 
�حت�س���ن حما����ض و�ملقاومة �لفل�سطيني���ة و�حت�سن 
�ي�س���ا �للج���وء �لفل�سطيني هناك �ك���رث من ن�سف 
ملي���ون فل�سطين���ي يعي�سون يف خميم���ات �للجوء يف 
�سوري���ا .. �سوري���ا وفي���ة و�سعبها عظيم لك���ن �ليوم 
تقلب���ت �الأمور عل���ى ه���ذ� �ل�سعب من قب���ل حكامه 
وم�سوؤولي���ه . �حيي �ل�سعب �ل�سوري و�لثورة �ل�سورية 
�لت���ي وقفت معنا حت���ى يف �ثناء �ملعرك���ة على غزة 
وجدنا �ن �ل�سعب �ل�سوري �لثائر مل ين�ض غزة ورفع 
يافطات �لت�سامن مع غزة و�لوقوف �ىل جانب غزة 
و�لت�سدي �ىل هذ� �لعدو�ن رغم �نه يوميا ي�س�سقط 
ع�س���ر�ت �ل�سهد�ء من �بن���اء �ل�سعب �ل�سوري ورغم 
ذل���ك مل ين�ض �جل���رح ��لفل�سطين���ي ومل ين�ض غزة 
ومل ين����ض �ل�سع���ب �لفل�سطيني �ل���ذي كان يتعر�ض 
للع���دو�ن. �وجه حتية �ىل �ل�سعب �ل�سوري و�نا �وؤكد 
�نن���ا نقف د�ئما ومع �ل���دول ومع �لنظام حني يقفو� 
م���ع �ملقاومة ومع �ل�سع���ب �لفل�سطين���ي لكن حينما 

يتح���ول �لنظام �ىل �ن ي�سبح يقت���ل �سعبه ال ميكن 
�ن نك���ون �ال �ىل جان���ب �ل�سع���وب الأنن���ا نحن �ي�سا 
حركة ول���دت من رحم �ل�سع���ب �لفل�سطيني . حتية 
لل�سع���ب �ل�س���وري و�دع���و �هلل عز وج���ل الأن يحقن 
�لدماء وين���ال �ل�سعب �ل�سوري حريته وكر�مته  و�أن 
تزول ه���ذه �لغمة عن �ل�سعب �ل�س���وري �ن �ساء �هلل 

تعاىل . .
وحول �مل�ساحل���ة �لفل�سطينية قال:مما ال �سك فيه 
�أن �الأجو�ء �لت���ي �سادت �ل�ساحة �لفل�سطينية خال 
�ملعركة وبعدها هي �جو�ء �يجابية ومب�سرة وم�ستوى 
�حلديث عن �مل�ساحلة هو م�ستوى جيد ونحن ندفع 
بهذ� �الجت���اه ونعتقد �أن �ول ثمرة يجب �أن نقطفها 
بع���د ن�س���ر �ملقاوم���ة هو ن�س���ر حتقي���ق �مل�ساحلة 
و��ستعادة �لوحدة �لوطني���ة ، �ملي كبر �ن ن�ستثمر 
هذه �الأجو�ء وننهي �النق�سام ون�ستعيد وحدة �سعبنا 
�لفل�سطيني الأنن���ا نعرف �ن هذ� �النق�سام هو �سيء 
��ستثنائ���ي يف تاري���خ �سعبن���ا وهو ال ي�س���ر �حد� من 
�بناء �الأمة وخا�سة �لذين يقفون �ىل جانب ق�سيتنا 
وجان���ب �سعبنا ، و�ملنا �ن نحقق هذه �مل�ساحلة �ن 

�ساء �هلل بهمة �لنا�ض جميعا باذن �هلل.

�نتظ���ار يوما لاإعرت�ف بالدولة �لفل�سطينية كع�سو 
مر�ق���ب يف �الأمم �ملتح���دة . ولق���د هناأن���ا يف �لعام 
�ملا�سي �لدول �ل� 107 �لتي �عرتفت بفل�سطني دولة 
كامل���ة �لع�سوية يف �الأوني�سكو وه���ذ� �لقر�ر ي�سجل 
لل�سي���دة �إيرين���ا بوكوف���ا �ملدي���ر �لع���ام لاأوني�سكو 
. ولق���د �عتبن���ا يومه���ا �أن �ملقد�س���ات �ال�سامي���ة 
و�مل�سيحي���ة ��سبحت يف عهدة �لدول���ة �لفل�سطينية 
يف �الأوني�سك���و . و�أن تاأت���ي كل ه���ذه �ملنا�سب���ات يف 
�لذكرى �ل� 25 الإنطاقة حركة حما�ض �لتي ي�سعدنا 
�ن نك���ون معهم عل���ى �ر�ض فل�سط���ني ، وقد �سمعنا 
منه���م باالأم�ض باأ، �لوحدة �لفل�سطينية هي �لق�سية 
�الأوىل ل���دى �ل�سعب �لفل�سطيني ب���كل ف�سائله و�أن 
يف تل���ك �لوح���دة �لفل�سطيني���ة م���ا يعي���د �لثقة �ىل 
�ل�سع���وب �لعربي���ة باأنف�سهم وبق�سيته���م �لتاريخية 
الإ�ستعادة فل�سطني وع���ودة �لاجئني و�قامة �لدولة 
�لفل�سطينية �مل�ستقلة وعا�سمتها �لقد�ض �ل�سريف . 
وقال���ت: �نن���ي �حم���ل �ليكم م���ن �هلك���م يف �سيد� 
�لذي���ن تعرفونه���م ويعرفونك���م ، �سي���د� �لت���ي كنا 
مع���ا يف �ل�س���ر�ء و�ل�سر�ء وعلى م���دى عقود طويلة 
قب���ل �لنكبة وبعدها لتك���ون �سيد� عا�سم���ة �الأخوة 

�للبناني���ة �لفل�سطيني���ة . ويف ه���ذه �ملنا�سب���ة ، لقد 
حملن���ي دولة �لرئي����ض �سعد رفيق �حلري���ري الأهله 
يف غ���زة ويف عم���وم فل�سطني كل �حل���ب و�لتقدير ، 
متمني���ا �أن جتد كل �ل�سعوب �لعربية �لتي تعاين من 
�لظل���م و�ال�ستب���د�د طريقها نحو �حلري���ة و�لتقدم 
و�حرت�م حقوق �الن�سان .. و�نني ك�سفرة لليون�سكو 
للمر�أة و�لفتاة �لعربية �أدع���و كل �ملنظمات �لعربية 
�لدولي���ة  و�ملنظم���ات  �خلا����ض  و�لقط���اع  �الأهلي���ة 
الإ�ستح���د�ث �آلية لندعم م���ن خالها تعلي���م �ملر�أة 
�لفل�سطيني���ة عل���ى �أر�سه���ا مبا ت�ستحق���ه من علوم 
ومعرفة . و�نني عل���ى ثقة باأننا قادرون �ذ� تو�فرت 
�الر�د�ت �لطيبة �أن نعيد �لثقة باأنف�سنا و�لثقة فيما 
بينن���ا وبني �لعامل و�أن نعي���د ل�سرعة حقوق �الن�سان 
م�سد�قيته���ا وقيمته���ا بعد �أن ياأخ���ذ كل فل�سطيني 
وفل�سطيني���ة عل���ى �أر�ض فل�سط���ني �أو يف �ل�ستات يف 
�لع���ودة و�لدولة لتعود �لقد�ض قبلة للجميع �مل�سلمني 

و�مل�سيحيني و�لعي�ض �لكرمي ب�سام . 
وتابع���ت : �ن وجودنا هنا �لي���وم لنقول كلمة و�حدة 
�ن ه���ذ� �ل�سمود وهذ� �لن�سر وهذ� �ال�سر�ر ال بد 
�ن ي�س���ل �ىل قيام �لدول���ة �لفل�سطينية وعا�سمتها 

�لقد����ض . جئن���ا لننق���ل ر�سال���ة ��سا�سي���ة يف �ليوم 
�لعامل���ي ل�سرعة حقوق �الن�سان ه���ي ر�سالة و��سحة 
باأن �حل���ق ال بد �ن ينت�سر يف �لنهاية ودعم �سمود 
غزة بعد �لن�س���ر �لذي حتقق موؤخ���ر� ودعم �ي�سا 
�لدبلوما�سي���ة �لتي و�سلت �ىل قبول فل�سطني كدولة 
مر�قبة يف �الأمم �ملنتح���دة بعد قبولها كع�سو كامل 
�لع�سوي���ة يف �الأوني�سك���و. كل هذه �الأم���ور جمتمعة 
توؤكد على �حقية هذ� �ل�سعب وحقه يف دولته ووطنه 
ويف �سكن���ه ويف كر�مته ويف ��ستقر�ره . نحن نبارك 
حلما����ض بذكرى �ل���� 25 �سنة الإنطاقته���ا ، ونتباع 
بدقة �لكام �ذيل قاله �الأخ خالج م�سعل يف �لزيارة 
�الأوىل لغزة وتاأكيده على �مل�ساحلة �لوطنية ونقول 
للفل�سطيني���ني باأنه���م �سيبق���ون �لق�سي���ة �ملركزية 
�الأوىل ل���كل �ل�سعوب �لعربي���ة يف توقها �ىل �حلرية 

و�لدميقر�طية و�لعد�لة.

هنية
و�ختتمت �حلريري زيارتها لغ���زة بلقاء مع رئي�ض 
�حلكوم���ة ��سماعيل هنية �لذي رح���ب باحلريري 
و�لوف���د �ملر�ف���ق وق���ال: ال ي�سعني با�سم���ي وبا�سم 

مناسبات زيارةمناسبات زيارة
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حوار مفتوح مع رئي�صة جلنة حقوق املراأة اللبنانية غانيا دوغان: 
م�شيرتنا م�شتمرة �إلى حين تغيير و�قع �لمر�أة �للبنانية 

لما ه� �أف�شل

غانيا دوغان

ح��ر: �شمار �لرتك 
لقاوؤنـــا اليـــوم مـــع �صيـــدة منا�صلة بامتياز منذ العـــام 1967 اإذ بداأت م�صوارها منذ ن�صـــالت احلركة الطالبية يف �صوريـــا بعد نك�صة حزيران، 
لت�صتمـــر بعدهـــا وتدخـــل احلياة العامة يف لبنان منذ العام 1977 �صمـــن جمعية جلنة الأمهات يف لبنان حيث بقيت اأمينة �صر اجلمعية حتى 

العام 1986.
هي �صورية الولدة وبريوتية الهوى ، بعد اأن اقرتن اإ�صمها باإ�صم ال�صحايف املرحوم حممد اأمن دوغان �صاحب جريدة ال�صعب حيث تزوجا 

يف العام 1968 ليثمر زواجهما اإبنتان غنى واأمان. 
مل تتخـــل يومـــا عـــن ق�صيـــة املراأة ، فانتخبت اأمينـــة ل�صوؤون املراأة يف "النجـــدة ال�صعبية اللبنانية" خالل �صنوات احلـــرب الأهلية والإحتالل 
الإ�صرائيلي ،وكانت هذه املرة الأوىل يف تاريخ "النجدة" حيث تنتخب اإمراأة يف هيئتها .تعرفت اإىل جلنة حقوق املراأة واأ�صبحت ع�صوة فيها 

منذ العام 1987 لتتدرج وت�صبح اليوم رئي�صة لهذه اللجنة حيث مت انتخابها يف 29 اأيار 2010.
باخت�صـــار اإنهـــا غانيـــا دوغان التي ما انكفاأت يوما عن املطالبة بحقوق املراأة، دون اأن تكل اأو متل لإميانها ب�صرورة حتقيق هذه املطالب ويف 

مقدمتها قانون اجلن�صية والكوتا الن�صائية ،بالإ�صافة اإىل قانون انتخابي عادل يلحظ اأهمية م�صاركة املراأة.
للتعـــرف علـــى هـــذه ال�صيـــدة اأكرث كان ل بد مـــن اإجراء هذا احلوار الذي حتدثـــت خالله بكل اإ�صهاب وب�صراحة مطلقـــة عن روؤيتها ملختلف 

الق�صايا،واأبرز املحطات الن�صالية . 

حوارحوار

دوغان
الن�صايل؟ املعرتك  دخلت  • كيف 

لبنان ، وقد تعرفت  �أعرف  �أكن  �أنني مل  "�حلقيقة 
�إىل هذ� �لبلد للم���رة �الأوىل عندما �لتقيت بزوجي 
�ل�سحايف حممد �أمني دوغان رحمه �هلل. ومبا �أنني 
�أتيت من بيئ���ة مثقفة وتعنى بال�ساأن �لعام و�لوطني 
يف �سوري���ا كان ال ب���د ل���دى جميئ���ي �إىل لبن���ان �أن 
�أتابع هذه �الإهتمامات ع���ب �ل�سحافة كوين زوجة 
�سحايف ،وبحكم وج���ودي يف منطقة تعتب منوذجا 
عن لبنان و�لتي هي منطقة �مل�سيطبة ت�سكلت لدي 
�سورة �إنطباعية عن �لو�قع �للبناين ومن هنا بد�أت 
�أك���ون فكرت���ي ،ويف �لوقت  نف�س���ه كان لدي �إهتمام 
وهاج����ض حول مو�سوع �ملر�أة فب���د�أت �أحاول �إيجاد 
منف���ذ ميكنني م���ن مل�ض و�ق���ع �مل���ر�أة �للبنانية، وال 
�سيم���ا �أن كل جمتم���ع يتمت���ع بخ�سو�سي���ة معين���ة.

وهكذ� ب���د�أت �مل�سو�ر فاأ�سبحت �أتابع �لق�سايا عب 
�الإع���ام و�لن���دو�ت حي���ث كان يلفت نظ���ري بع�ض 
�الأ�سخا����ض �لذي���ن كن���ت �أتوقف عن���د طروحاتهم 
.بع���د ذلك �لتقي���ت عن طري���ق �ل�سدف���ة بجمعية 
ن�سائية:"جلن���ة  �الأمهات يف لبن���ان" و�لتي ال تز�ل 
نا�سطة  حت���ى �الأن .طبعا يف ذلك �لوقت �للجنة مل 
تكتف بعملها �خلري الأنها كانت �أمام حرب وتهجر 
وف���رز طائفي ودميوغ���ر�يف لذلك و�سع���ت يف �سلم 
�أولولياتها مد يد �مل�ساعدة للجميع .من هنا �سعرت 
�أن عملي يف هذه �للجنة هو مبثابة نافذة ميكنني �أن 
�أعب من خالها �إىل حلمي �الأبعد �لذي �أبحث عنه 
.بع���د ذلك تدرجت يف جلنة �الأمهات �إىل �أن و�سلت 
�إىل موق���ع �أمانة �ل�سر و�أعتقد �ن �إ�سم غانيا دوغان 
بد�أ يعرف ع���ب جلنة �الأمهات يف لبنان، وذلك من 

خال �لعمل �لوطني �لذي كنا نقوم به."

ر�شالة خطية
نف�صك؟ وجدت  • اأين 

"يف ذ�ك �لوق���ت، كانت جلن���ة حقوق �ملر�أة تعمل 
م���ع كل �لفئ���ات وكنت ب���دوري من خ���ارج �لع�سوية 
�أجد نف�سي �سمن ه���ذ� �الإ�سطفاف �إىل �أن �تخذت 
ق���ر�ري وتقدمت بطل���ب �إنت�س���اب �إىل جلنة حقوق 
�مل���ر�أة لكنه رف�ض وحتديد� من قب���ل رئي�سة �للجنة 
لين���د� مط���ر، وه���ذه �مل�ساأل���ة �سبب���ت يل �لده�س���ة 
خ�سو�سا و�أنها كانت ترع���اين دوما، ولدى �ل�سوؤ�ل 
عن �ل�سبب �أك���دت يل يومها باأنها ال تعرت�ض نهائيا 
عل���ى �سخ�سي �إمنا مبا �أن موقعي يف جلنة �الأمهات 
وه���و �إيجابي بامتياز فهي ال ميك���ن �أن تاأخذين من 

هذ� �ملوق���ع وال �سيما �أن هناك لياقات يجب �ن يتم 
�لتعام���ل بها .كما �أنها ال تقب���ل �أن تفرغ �للجنة من 
�أه���م عنا�سرها، م���ن هنا كان رف�سه���ا. و�حلقيقة 
�أن ه���ذ� م���ا ز�دين �إ�سر�ر�.و�أذك���ر �أن هناك رحلة 
نظمه���ا �الإحتاد �لن�سائي �لدميقر�طي للجنة حقوق 
�ملر�أة كي تذهنب يف جولة عاملية للحديث عن ق�سية 
�ملر�أة، وكان ذلك  بعد �الإجتياح �الإ�سر�ئيلي فطلبت 
مني زميات���ي �أن �أك�سب �لفر�سة و�أن �أتقدم بطلب 
�إنت�س���اب ح���ايل �إىل �للجنة لكنن���ي مل �أتقدم بطلب 

ر�سمي و�كتفيت بر�سالة خطية وهكذ� قبل �لطلب.
بع���د هذه �ملرحلة دخلت كع�سوة ب�سيطة يف فرع من 
فروع ب���روت و�أ�سبحنا نعمل مب���ا ي�سمح به �لو�سع 
�الأمن���ي ،ويف �لع���ام 1985 �أعدن���ا �إحي���اء �ل�سن���ة 
�لعاملي���ة للمر�أة وال �سيما �أن ق�سية �ملر�أة هي ق�سية 
جمتمع وه���ي مرتبطة بالنظ���ام �ل�سيا�سي وبالو�قع 
�الإجتماعي وبقو�نني تعيق و�قع تقدم �ملر�أة .وهكذ� 
�نتقل���ت من جلن���ة �الأمهات �إىل جلن���ة حقوق �ملر�أة 

الأ�سبح �إحدى م�سوؤوالت فرع بروت."

�أبرز �ل�شع�بات؟
التي واجهتك؟ ال�صعوبات  اأبرز  • ما هي 
�إبنتي  "�لقو�ن���ني بح���د ذ�ته���ا ظاملة فهي تظل���م 
و�أخت���ي و�سديقت���ي وجارتي...�نطاق���ا من ذلك 
ياأتي �ملحف���ز �إىل �لقيام بالتغير كي جتدي �ملكان 
�ملنا�س���ب �ل���ذي ميكن���ك م���ن �أن تقدم���ي �الإفادة 
و�لتوعي���ة للعدي���د م���ن �لن�س���اء �للو�ت���ي ال يعلمن 
�أب�س���ط حقوقهن .لذلك ف���اإن �لعمل �سيق و�سائك، 
�سائ���ك ل�سعوب���ة �لدخ���ول �إىل ه���وؤالء �لن�سوة ويف 
�لوق���ت نف�سه �أنت ت�ستفيدين من �ملعرفة ،وبالتايل 
يتوج���ب عليك �ملزيد و�ملزيد م���ن هذه �ملعرفة كي 
تتمكني من �إقن���اع  �الآخر باأهميته،وال �سيما �أن يف 

ذل���ك �لوق���ت كان �حلديث عن �الأم���ن وعن كيفية 
تاأم���ني �خلب���ز و�حتياجاتن���ا �ليومية �أك���رث من �أن 

تتحدثي بق�سية ما �أو بقو�نني...
لذلك �مل�ساألة حتتاج �إىل نوع من �لتو�زن، �أمتنى �أن 
�أكون قد ��ستطعت �أن �أحقق ولو جزء� ب�سيطا، طبعا 
بالتع���اون مع زمياتي وبف�س���ل �ملدر�سة �لتي �أنتمي 

�إليها".

�أبرز �ملحطات �لن�شالية 
اأبـــرز حمطـــات  عـــن  ملحـــة  تعطينـــا  • لـــو 

م�صريتك الن�صالية ؟
�إجتي���اح 1982 و�الإعت�سام �لكبر �لذي  "هن���اك  
ح�س���ل يف �جلامع���ة �الأمركي���ة رف�س���ا لاإحتال 
وتعب���ر� ع���ن موق���ف �سج���ل للم���ر�أة �للبناني���ة يف 
�حلقيق���ة حيث كانت �مل���ر�أة �لفل�سطيني���ة م�ساركة 
�أي�سا بفعالية وهو كان حمطة هامة جد� يف ن�سالنا 

�لوطني .
كذلك هن���اك �لعديد م���ن �ملوؤمتر�ت منه���ا موؤمتر 
�مليث���اق �ل���ذي �أقي���م يف فن���دق "�لريفي���ر�" حيث 
�سارك���ت خمتلف �لهيئات �لن�سائي���ة فيه، باالإ�سافة 

�إىل �لهيئات �لنقابية و�لعمالية و�ملهنية .
باخت�سار فاإن م�سرة حيات���ي �لن�سالية رمبا تكون 
منوعة بع����ض �ل�سيء لكنها يف �لنهاية هي جزء من 
جهاز "طوي���ل عري�ض"يقوم مبهام عديدة نت�سارك 

بها جميعا."

�لن�شال بني �لأم�س و�لي�م
واليوم؟ الأم�ض  بن  الن�صال  عن  • ماذا 

�أن���ه �أ�سبح هناك  ب���ات �أ�سعب مبعنى   " �لن�س���ال 
�لعديد م���ن �جلمعيات �لتي تتح���دث بق�سية �ملر�أة 

وقد �نت�سرت مثل"�لفطر" .
جلنة حق���وق �مل���ر�أة تاأ�س�س���ت ع���ام 1947 وكانت 
�أول جمعي���ة ن�سائي���ة يف لبن���ان تتكلم ع���ن �سيادة 
و�إ�ستق���ال لبن���ان الأن �ملوؤ�س�س���ات �لر�ئ���د�ت كن 
يوؤم���ن باأن ق�سية �ملر�أة ه���ي ق�سية جمتمع وق�سية 
وط���ن وق�سية نظام ومل يعتبنه���ا جزء� منف�سا 
ع���ن كل م���ا يج���ري حوله���ا .�لن�س���ال كان �سعبا 
باأدو�ت���ه بينما �الأن كرثة �لعمل رمب���ا ت�ستت بع�ض 
�ل�س���يء بالرغم من �أهميتها.ويف هذه �مل�ساألة لدي 
غ�س���ة و�أمل الأن من ميلك �أك���رث يظهر �أكرث .نحن 
يف �للجن���ة فقر�ء نعمل وال ناأخ���ذ �مل�ساعد�ت لكن 
طموحن���ا كبر جد�.طبعا نح���ن ال نرف�ض �لتمويل 
ملج���رد �لرف�ض �إمنا نحن لدين���ا خطوط حمر�ء ال 

نتهاون فيها �إطاقا ."
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حوار

�ل��قع �ملحلي
لكن ماذ� عن و�قع هذه �ملحات يف لبنان؟

ملعرف���ة �ملزيد ،ز�رت "�سيد� عب �لتاريخ"بع����ض  حمات �خل�سار �جلاهزة 
�لت���ي بد�أت تاق���ي رو�جا يف لبنان وال �سيما خ���ال �ل�سنو�ت �الأخرة فالتقت 
�أ�سح���اب هذه �ملح���ات وزبائنه���ا با�الإ�ساف���ة �إىل �لن�ساء �للو�ت���ي يعملن يف 

حت�سر هذه �خل�سار �جلاهزة .
لك���ن قبل �لدخ���ول يف �سلب �ملو�سوع ال بد من �أن ن�س���ر �إىل �أن جغر�فية هذه 
�ملح���ات يختلف حالها عن �لو�قع يف �سوريا الأنها ال تتو�جد �سمن �سوق و�حد 
كونه���ا منت�سرة يف بع�ض مناطق �لعا�سم���ة، باالإ�سافة �إىل وجودها �أي�سا على 

�لرفوف يف �لعديد من "�ملوالت" �أي�سا.

زبائننا من كل �لفئات
 �أب���و حممود �ساح���ب �إحدى حمات �خل�س���ار �جلاهزة يف منطق���ة كورني�ض 
�ملزرعة بالقرب من جامع عبد �لنا�سر حتدث عن �ل�سوق وزبائنه ،يقول:"لقد 
�فتتحن���ا ه���ذ� �ملحل منذ 7 �سن���و�ت تقريبا ويومها مل يكن هن���اك �لعديد من 
حمات �خل�سار �جلاهزة لكن ما �أن بد�أنا �لعمل حتى حذ� حذونا �لكثرون.
�أم���ا فيما يخ�ض �لزبائ���ن فهم ال يقت�سرون على فئة حمددة فهم من خمتلف 
�لطبق���ات لكن �أغلبهم من �ل�سيد�ت �لعام���ات و�ملتزوجات �للو�تي يجدن يف 
حملن���ا �حلل �ل�سريع لتح�سر وجب���ة باأقل وقت ممكن خ�سو�س���ا و�أن �لفرق 
ب���ني �جلاهز وغر �ملح�سر لي�ض كبر� ن�سبة لتوفر �لوقت و�جلهد فمثا كيلو 

�ملكا�شب
ا�صتطعتم حتقيقها  التي  املكا�صب  • مـــا هي 

للمراأة حتى الأن؟ 
"�أ�س�سن���ا م���ا ي�سمى باللق���اء �لوطن���ي الإلغاء جميع 
�أ�سكال �لتمييز �سد �ملر�أة و�لذي تاأ�س�ض بعد موؤمتر" 
بيك���ني "وقد قمن���ا مبهمت���ني �الأوىل نظري���ة و�لثانية 

عملية.
�ملهم���ة �لنظري���ة متثلت بدر��سة ع���ن جميع �لقو�نني 
�للبناني���ة مب�ساعدة متخ�س�س���ني يف �لقانون فر�أينا 
مكم���ن �لثغر�ت �لت���ي من �ملمكن �أن ننف���ذ منها تبعا 
لن����ض �الإتفاقي���ة .و�حلقيق���ة �أن هذ� "�للق���اء" قام 
باإجن���از�ت كب���رة ج���د� وكان لن���ا دور� كب���ر� فيما 
يخ�ض قو�نني �لعمل و�الإ�ستفادة من تعاونية �ملوظفني 
،باالإ�ساف���ة �إىل �ل�سم���ان �الإجتماع���ي  مب���ا يخت�ض 
بكيفية �سمان �لزوجة لل���زوج والأوالدها يف حال كان 
�لزوج غر م�سمون���ا. هذه �مل�سائل �أفادت جد� �ملر�أة 
�لعامل���ة .كذلك دخلن���ا يف مو�سوع قان���ون �لعقوبات 

بالتعاون مع كافة فئات �حلركة �لن�سائية.
ويف ه���ذ� �الإط���ار متكن���ا للم���رة �الأوىل م���ن تخفيف 
�لعقوب���ة بع���د �أن كان���ت يف �لعذر �ملح���ل، �ألغي �لعذر 
�ملحل .كما �أن جر�ئم �ل�سرف يف لبنان باتت معروفة 
وال �سيما يف �ملناط���ق �للبنانية ويف غالبيتها هي ظلم 
للم���ر�أة .�حلم���د ل �هلل بعد ن�سال طوي���ل مع �للجان 
�لنيابية و�مل�سرعني ��ستطاعو� تغيرها �إىل ما ي�سمى 
بالعذر �ملخفف.لكننا �أي�س���ا رف�سنا ذلك العتبار �أن 
�جلرمي���ة هي �جلرمي���ة مهما كان���ت دو�فعها .طبعا 
باالإ�سافة �إىل �لعديد من �لقو�نني �لتي مت تعديلها."

م�ش�ؤولية �لرئا�شة؟
جلنـــة  رئا�صـــة  م�صوؤوليـــة  ت�صلمـــت  متـــى   •

حقوق املراأة؟
ع���ن طري���ق �لت���درج ،و�حلقيقة  "�مل�ساأل���ة ح�سل���ت 
�أن �ل�سي���دة لين���د� مطر ��ستمرت على م���دى 32 �سنة 
برئا�سة �للجنة وبنجاح. ويف كل موؤمتر كانت تثر هذه 
�لنقطة لكننا جميعا كنا نخ�س���ى هذه �للحظة �إىل �أن 
�أعلن���ت يف �ملوؤمتر �ل�17  باأنها لن تعود �إىل هذ� �ملوقع 
ولتتحمل كل منكن �مل�سوؤولي���ة حينها جرى ت�ساور ومت 
�إق���رت�ح �إ�سم���ي وبالرغم م���ن �أنني كن���ت خائفة جد� 
ويومها تر�سحت �إحدى �لزميات �أمامي وطبعا هي ال 

تقل �ساأنا �إال �ن �الإختيار وقع علّي، وهكذ� كان.
لك���ن حتى �لي���وم ليند� ما ت���ز�ل حتيطن���ي بالرعاية 
و�أن���ا دوما �أع���ود �إليه���ا ال�ست�سارةه���ا  يف �لعديد من 

�مل�سائل."

�إ�شر�ك �ملر�أة  يف �حلقل �لعام
عن برنامج"اللجنة" امل�صتقبلي ؟ • ماذا 

�إ�سافة للم�ساركة يف �لعمل �لوطني  "يف هذه �ملرحلة 
لدين���ا هاج�ض �أال وهو �إ�س���ر�ك �ملر�أة يف �حلقل �لعام 
وحتديد� يف موقع �لقر�ر �ل�سيا�سي ولكن هذ� يتطلب 

�أمور �أخرى. 
نحن لدينا 3 عناوين رئي�سية :

� �لكوتا �لن�سائية 
� قانون �الإنتخاب
� قانون �جلن�سية 

لاأح���و�ل  �مل���دين  �لقان���ون  �إىل  باالإ�ساف���ة  طبع���ا 
�ل�سخ�سي���ة الأننا نعتب �أن عملي���ة �الإن�سهار �لوطني 

تبد�أ من هنا ."

متعاونة متاما
• هل من تعاون بينكم وبن ال�صيدة الأوىل 

وفاء �صليمان؟ 
�سليم���ان حرك���ت ق�سية  وف���اء  فال�سي���دة  " ال�س���ك 
�مل���ر�أة وهي تتف���ق معنا مبو�سوع" �لكوت���ا" و�لقو�نني 
�ل�سخ�سي���ة باالإ�ساف���ة �إىل قان���ون �جلن�سي���ة. طبعا 
بحك���م موقعه���ا كزوج���ة لرئي����ض �جلمهوري���ة هناك 
بالتاأكيد ح���دود لعملها لكنها مع ذل���ك متعاونة معنا 
متام���ا، وال �سيما يف مو�س���وع "�لكوتا"وهناك تن�سيق 
م���ا بيننا .كذل���ك ال ن�ستطيع �أن نن�س���ى �جلهود �لتي 

تقوم بها �ل�سيدة رنده بري يف هذ� �ملجال ."

�ملعاناة كبرية
النواب؟ ال�صيدات  عن  • ماذا 

"�حلمد ل �هلل لي�ض هناك �أحد من �ل�سيد�ت �لنو�ب 
�للو�ت���ي �أت���ني �إىل �ملجل����ض �لنيابي  وه���ي حتمل هم 
�مل���ر�أة ،�سحي���ح �أن �لنائ���ب هي نائب ع���ن كل لبنان 
وق�سية �ملر�أة تعن���ي كل لبنان لكن �أيا منهن مل تاأخذ 

�لق�سية ب�سكل جدي .
و�حلقيق���ة �أن هن���اك معان���اة كب���رة ج���د� يف ه���ذ� 
�ملو�سوع.ت�سوري �أن هناك 3 م�ساريع لقو�نني �إنتخاب 
ال تلحظ �ملر�أة .�لرئي�ض مي�سال �سليمان كان متحم�سا 
ملو�س���وع" �لكوتا" �لن�سائية وطالب معنا بال30% لكن 
بعد ج���دل طوي���ل تو�سلن���ا �إىل 10%ولك���ن بالرت�سيح 
ولي����ض باملقاعد.نحن ن�سر على �أن تكون هذه �مل�ساألة 

باملقاعد وبالرت�سيح وهذ� ما �سن�سعى لتحقيقه ."

�أ�شحاب ر�شالة
اأن هنـــاك م�صوؤوليـــة تقع  • األ تعتقديـــن 

على عاتق احلركة الن�صائية؟
الأن هناك هيئات حملت مو�سوع  �لتعميم  يجوز  "ال 
و�سارت فيه �إىل �أن و�سلت جلد�ر م�سدود فاأحبطت 
،لك���ن نحن �أ�سبحنا �لي���وم يف مرحلة متقدمة جد� 
من �لن�سال �لن�سوي، وبالتايل نحن �أ�سحاب ر�سالة 
،لذل���ك ال نغ���رق يف �لتفا�سيل .نحن لدين���ا ر�سالة 
وعلينا �أن نبتدع �لو�سائل �سمن كل �لظروف لن�سر 
بني �ل�سوك و�الألغام لنتمكن من �لو�سول. نحن نتابع 
هذه �مل�سرة و�أهد�فنا و��سحة متاما و�سن�ستمر �إىل 

حني تغير و�قع �ملر�أة �للبنانية ملا هو �أف�سل ."

�أمر م�شتغرب 
املراأة عن  ا�صتبعـــاد  اإىل  تنظريـــن  • كيـــف 
موقـــع القـــرار �صـــواء علـــى �صعيـــد العمـــل 

عموما والعمل ال�صيا�صي خ�صو�صا؟
�أثبتت  �مل���ر�أة  �أم���ر م�ستغرب خ�سو�س���ا و�أن  "ه���ذ� 
جد�رته���ا يف �لعدي���د م���ن �مليادي���ن لكن م���ع �الأ�سف 
قل���ة منه���ن با�ستطاعتك �أن تريه���ن يف موقع �لقر�ر.
هنا تاأتي حاجتنا ل "�لكوتا" فالكوتا ال تن�سحب فقط 
باالإنتخاب���ات بل هي عل���ى كل �ملو�قع .كل جمال عمل 
عام "�لكوت���ا" مطلوبة وهي بالتاأكيد لي�ست هدف بل 
و�سيلة .و�الأهم �أن يتقبل �ملجتمع �لذكوري وجود �ملر�أة  
كن���ّد �إىل جانبه ،ك�سريكة وه���ذه �مل�ساألة تتطلب وقتا 
وهن���ا ندخل يف �لنفو�ض ولي�ض يف �لن�سو�ض  ولكن �أن 
يحميني ن����ض  ويكر�سني ال بد و�أن ن�سل �إىل نتيجة، 
وبالت���ايل �إىل جمتمع �سلي���م يف ظل نظام دميقر�طي 

ودولة مدنية ترعى كل �أبناءها بالت�ساوي ."

• هـــل تطمحن اإىل تويل من�صب �صيا�صي 
معن؟

"�حلقيق���ة �أنن���ي ال �أطم���ح بذل���ك عل���ى �ل�سعيد 
�ل�سخ�سي لكنني بالتاأكي���د �أطمح للمر�أة كي ت�سل 
.طموح���ي �ن �أكم���ل م�سرتي �سمن نا�س���ي �للو�تي 
ه���ن جماهر �لن�ساء  الأنني �أحم���ل بالنتيجة ق�سية 
�الإن�س���ان، لكنني �أدعم كل �إمر�أة ترت�سح وكل �إمر�أة 

تتوىل من�سب .

كلمة �أخرية
كلمة؟  من  هل  • ختاما، 

"�أمتن���ى عل���ى �مل���ر�أة �للبناني���ة �أن تع���ي لقدر�ته���ا 
وحلقوقها و�أن ال تتنازل ولت�ستمر يف �لن�سال الأنه ال 
بد يف �لنهاية من �أن ت�ستحق ق�سيتها كونها مو�طنة 
و�إن�سان���ة بالدرج���ة �الأوىل وه���ي ال�س���ك ت�ستح���ق 

�لن�سال و�لت�سحية."

تحقيق

حتقيق: مري� بل�ط 
 اإنطالقة الفكرة تعود اإىل 15 عاما للوراء عندما تاأ�ص�ض اأول حمل لبيع اخل�صار اجلاهزة يف �صوق ال�صيخ مبنطقة املزة يف دم�صق ل�صاحبه اأبو 

عدنان ،وبعد النجاح الذي حققه اأبو عدنان واملردود املادي الكبري قلده العديدون فحولوا حمالتهم اإىل حمالت لبيع اخل�صار اجلاهزة .
اأ�صـــكال واأنـــواع خمتلفـــة من خ�صـــار دم�صق يعر�صها الباعة يف �صوق ال�صعالن الذي اأ�صبح العامة يطلقـــون عليه منذ �صنوات "�صوق التنابل"اأو 

�صوق الن�صاء الك�صولت كون زبائنه يف غالبيتهم من الن�صاء اللواتي يبحثن عن الراحة يف مطابخهن .
هـــذه الت�صميـــة اعرت�ـــض عليها بع�ض الباعة والن�صاء، خ�صو�صا واأن هناك الكثري من ال�صيـــدات العامالت اللواتي هن بحاجة ل�صراء اخل�صار 

اجلاهزة من ال�صوق ك�صبا للوقت .
اخل�صـــار باأنواعهـــا املختلفـــة جتدها مغلفـــة ب�صكل اأنيق حيث ل حتتاج املـــراأة اإل لفتح كي�ض اخل�صار وحت�صريها للطبـــخ  بدءا من البقدون�ض 

املفروم مرورا بالكو�صا  والباذجنان املعباأ اأي�صا بالأكيا�ض واجلاهز حل�صيه باللحم والأرز ،بالإ�صافة لغريها من اخل�صار اجلاهزة....
ومبـــا اأن متطلبـــات احليـــاة اليوميـــة واملنزليـــة باتـــت �صاغطة فقد لقت هـــذه الفكرة رواجا  يف العديـــد من الدول العربية املجـــاورة ول �صيما 

الأردن ولبنان حيث بتنا ن�صهد الكثري من حمالت اخل�صار اجلاهزة .

بعد انطالق "�صوق التنابل" ورواجه يف دم�صق منذ �صنوات:
محالت �لخ�شار �لجاهزة تنت�شر في "�لعا�شمة" لتخت�شر �ل�قت
�ل�قت و�لجهد  وغالبية �لزبائن من �لن�شاء �لعامالت و�لطالب
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�ملحات كرثت لدرج���ة �أنك يف كل منطقة جتدين 
حمل���ني �أو ثاث يبعن �خل�س���ار �جلاهزة وهذ� �إن 
دل على �سيء فهو يدل على �أن هذه �ملحات ت�سهد 

�إقباال كثيفا من قبل �لن�ساء ."

جيل "ف�فا�س"
ب�سرى فاكهاين �سيدة يف �ل 60 من عمرها ر�أتنا 
ونح����ن نتح����دث �إىل �إح����دى �ل�سي����د�ت ف�ساألتن����ا 
ماذ� نفع����ل؟ ولدى �إي�ساحنا �له����دف من �إجر�ء 
�ملقابات ثارت يف وجهنا تقول:"�أي زمن ن�سهده 
مل يعد باإم����كان �ملر�أة �س����وى �أن ت�سرتي �خل�سار 
جاه����زة وبعدها ت�سك����ي وتنعي غ����اء �الأ�سعار؟! 
.م����اذ� ينق�سه����ا ك����ي حت�س����ر �خل�س����ار بنف�سها 
،جميعه����ن يتحجج����ن باأنه����ن �سي����د�ت عامات 
و�أن وقته����ن ال ي�سمح "بنقر "�لكو�سا و�لباذجنان 
زم����ان  .�أي����ام  ل�ساع����ات  حتت����اج  �مل�ساأل����ة  وكاأن 
كن����ا نعم����ل ونح�س����ر باأنف�سن����ا كل �الأطعمة حتى 
�حللوي����ات، وقد ربينا �أوالدنا  �أح�سن تربية. جيل 
�لي����وم جيل"فوفا�ض"وجيل "دليفري" لدرجة �أن 
�ملر�أة  رمبا �ستحت����اج يوما �إىل من يقوم بالوالدة 
عو�س����ا عنها و�سدقيني �أنني لن �أ�ستغرب �مل�ساألة 

حينها. 
لكن بالعودة �إىل مو�سوعنا �الأ�سا�سي �أود �أن �أطرح 
�ل�س���وؤ�ل �لت���ايل على �أولئ���ك �ل�سي���د�ت �لعامات 
،كي���ف �أنه���ن ي�ستطعن تناول �خل�س���ار و�هلل �أعلم 

من جهزها وكيف؟!"

ل ي�شح �إل �ل�شحيح
بدورها هن���د مو�سلي وهي ربة من���زل يف �ل50 من 
عمرها ترف�ض متاما فكرة �سر�ء �خل�سار �جلاهزة 
،تقول:"ه���ذه ع���ادة �سيئ���ة للغاي���ة تتبعه���ا �ل�سيدة 
�لك�سول���ة ،عد� عن �أن ثمن �خل�س���ار هذه �أغلى من 
�خل�س���ار �ملتو�جدة يف �ل�سوق كم���ا �أنها ال ميكن �أن 
تكون بنظافة و�إتقان �ملنزل .لذلك �أمتنى على ن�ساء 
ه���ذه �الأي���ام �أن يحافظن على �لع���اد�ت �لتي تربني 
عليه���ا من قبل �أمهاتهن الأن���ه يف �لنهاية ال ي�سح �إال 
�ل�سحي���ح ولي�ض هن���اك �أطعم و�أنظ���ف من �لطعام 

�لذي يح�سر يف �ملنزل من قبل ربة �الأ�سرة خ�سو�سا 
يف ظ���ل ما ن�سهده موؤخر� من �أطعم���ة ومو�د فا�سدة 

،فكيف هو �حلال  بنظافة �خل�سار عموما؟!

باب رزق
ح�سنا من�سور�سيدة يف مقتبل �لعمر تهتم بدورها 
يومي���ا ب�س���ر�ء م���ا يلزمه���ا م���ن خ�س���ار جاه���زة 
باالإ�ساف���ة �إىل �س���ر�ء �ملعجن���ات و�أقر�����ض �لكبة 
�جلاهزة وغرها من �خل�سار و�ملاأكوالت ،تقول:"
بد�ي���ة علينا �أن نفرق ون�س���ر �إىل �أن هناك نوعان 
م���ن �ل�سيد�ت �لعامات، �الأول حيث تعمل �ل�سيدة 
مل�ساع���دة زوجها وه���ي بحاجة للم���ال وال ت�ستطيع 
�تباع هذ� �لنمط �الإ�ستهاكي .و�أخرى تعمل ولكن 
با�ستطاعته���ا �س���ر�ء هذ� �لنوع من �لغ���ذ�ء الأنه ال 

يتوفر لديها �لوقت. 
يف �ملا�س���ي كان���ت �مل���ر�أة تق�سي معظ���م وقتها يف 
�ملطبخ وجتهيز �لطعام �أما �ليوم فاإن وقتها �أ�سبح 

جمزء� بني �لدر��سة و�لعمل وغر ذلك .
�نطاقا من هذ� �لو�قع، فاإنني �أتكل ب�سكل كبر على 
�ملحات �لت���ي توؤمن �خل�س���ار و�ملعجنات �جلاهزة 
الأن وقت���ي كمعيدة يف �جلامع���ة ال ي�سمح يل �إطاقا 

�الإهتمام مب�ساألة حت�سر �خل�سار وما �سابه...
وبالرغ���م م���ن �أن �لعديد من �لنا����ض ينظرون �إىل 
هذه �ملحات على �أنها حمات لل�سيد�ت �لك�سوالت 
�إال �أنني �أخالفهم �لر�أي وال �سيما �أن هذه �ملحات 
فتح���ت �أم���ام �لعديد من رب���ات �لبي���وت و�لن�ساء 
عموما باب رزق ميكنهن من �لعمل وك�سب لقمتهن 
بع���رق جبينه���ن وال �سيم���ا فيما يخ����ض �ل�سيد�ت 

�الأر�مل و�ملطلقات ".
وختام���ا ،البد لنا من �أن ن�سر �إىل �أن در��سات علم 
�الإقت�س���اد تطرقت �إىل ه���ذ� �لنوع من �لعمل الفتة 
�إىل �أن���ه كلم���ا حت�سن���ت م�ستويات �ملعي�س���ة وكانت 
�لزوج���ة عاملة ف���اإن �لوقت لديه���ا ي�سبح حمدود� 
ب�سبب �الإن�سغال، لذل���ك ومن �أجل �خت�سار �لوقت 
�أخ���ذت �مل���ر�أة باللجوء له���ذ� �لنم���ط �الإ�ستهاكي 
�إقت�ساديا لتح�سني و�سعها �إجتماعيا ح�سب روؤيتها، 

وبالتايل �أخذت تقلل من تو�جدها يف �ملطبخ .
ويف �ملقاب���ل، فاإن ه���ذ� �لنم���ط �الإ�ستهاكي ميثل 
فر�س���ة عم���ل ل�سي���د�ت يف �أ�س���ر فق���رة ، �للو�تي 
يقمن بهذ� �جلهد للح�سول على �لدخل، وبالتايل 

كي ت�سعر �ملر�أة بوجودها وفائدتها كعاملة.
لكن �الأهم يف هذ� �الإطار هو دعوة �مل�ستهلكني �إىل 
ع���دم �إ�ستغال هذه �الأ�سر �لفقرة �إذ� كان �جلهد 

�أكب من �الأجرة. 

�لكو�س���ا" �ملحف���ورة " ب 4000 ل.ل.بينم���ا �لغر 
"حمفورة"ب 2000 ل.ل. كذلك فاإن كيلو �ل�سبانخ 
�ملح�سر مثا ب 3000ل.ل.بينما �لغر حم�سر ب     
1000 ل.ل. وفيم���ا يخ�ض �لبقدون����ض فاإن �لوقية 

�ملفرومة تباع ب 2000 ل.ل.
و�الأه���م يف �ملو�س���وع �أنن���ا نتعامل م���ع �لعديد من 
رب���ات �لبي���وت �للو�تي يقم���ن بهذ� �لعم���ل مقابل 
�أجر متف���ق عليه لكل كيلو من �خل�س���ار . كما �أننا 
�أ�سبحنا نح�سر �ملاأكوالت �لبيتية �أي�سا كاملعجنات 
و�أقر�����ض �لكب���ة و�ملكدو�ض وغرها م���ن �الأطعمة 

�لتي يطلبها �لزبائن حتديد� ."

�لطالب يريدون �خل�شار مطب�خة
�أب���و �سم���ر �أي�سا ميل���ك �إحدى حم���ات �خل�سار 
�جلاه���زة يف منطق���ة م���ار �ليا�ض من���ذ 3 �سنو�ت 
تقريب���ا ،يق���ول:" �لزبائن ال تقت�سر عل���ى �لن�ساء 
فق���ط فهناك �لعديد من �لطاب �لذين يق�سدون 
�ملحل كي ي�سرتو� �خل�سار �جلاهزة ، و�لطريف يف 
�ملو�سوع �أن بع�سه���م ي�ساألني ملا ال �أبيعها مطبوخة 

فاأوفر عليهم �لوقت كامللوخية و�ل�سبانخ مثا.
�حلقيقة �أنني عندما �فتتحت �ملحل مل �أت�سور �أنه 
�سيحق���ق يل هذ� �مل���ردود �ملادي لذل���ك �أنا �أحمد 
�هلل دوم���ا و�أحاول �أن �أعم���ل د�ئما مبا ير�سي �هلل 
و�أطال���ب �لعام���ات ل���دي ب���اأن تعتم���دن �لنظافة 

و�لدقة يف �لعمل ." 

�أك�شب لقمتي بعرق جبيني
منرة �حلموي �أرمل���ة تعمل منذ �سنو�ت يف �إحدى 
حم���ات �خل�س���ار �جلاهزة وهي تاأت���ي كل �سباح 
لت�سلي���م م���ا �أنتجت���ه يد�ه���ا م���ن ف���رم للبقدون�ض 
و"نقر"للكو�س���ا و�لباذجن���ان وحت�س���ر الأ�سناف 
عديدة غرها...،تقول:"هذ� �لعمل �ساعدين على 
�أن �أك�س���ب لقمت���ي بعرق جبين���ي دون �أن �أمد يدي 
لاآخري���ن خ�سو�س���ا بع���د �أن تويف زوج���ي وترك 
برقبت���ي 3 �أوالد .ه���ذ� باالإ�ساف���ة �إىل �أنن���ي �أعمل 
مع���ززة مكرمة يف منزيل وعلى ر�حتي .يف �لبد�ية 
كنت �آخذ كمي���ات قليلة لكنني �ليوم �أ�سبحت �آخذ 

كميات كبرة و�أنهيها يف وقت قيا�سي .
طبع���ا �لطل���ب يزي���د علين���ا يف �سهر رم�س���ان الأن 
�لنا����ض تتناول �خل�سار بك���رثة يف هذ� �ل�سهر كما 
�أن �مل���ر�أة �لعامل���ة ال ت�ستطيع �لتوفي���ق بني عملها 
وتاأم���ني ما يلزم لطاول���ة �الإفطار مم���ا ي�سطرها 
ل�س���ر�ء �حتياجاتها م���ن هذه �ملح���ات ،وبالتايل 

يت�ساعف عملنا ومردودنا �ملادي ."

ت�سيف:"�سدقين���ي �أنني عندم���ا �أعمل يف حت�سر 
�خل�سار �أعتب �أنني �أح�سرها لبيتي الأنني �أعلم �أن 
هن���اك عائات وثقت بي وال بد م���ن �أن �أكون على 

قدر هذه �مل�سوؤولية." 

�مل�شاألة"بت�شتاهل"
ح�سن���ا غملو�ض �سيدة يف �ل 30 م���ن عمرها تعمل 
كموظفة يف �إح���دى �ل�سركات وهي متزوجة منذ 5 
�سنو�ت ،تقول:"�سدقيني �إن حمات بيع �خل�سار 
ه���ذه �سهل���ت عل���ّي �أم���ور كث���رة خ�سو�س���ا و�أن 
زوج���ي من حمبي ماأك���والت "�ملحا�سي" و�مللوخية 

و"�ليخن���ة" عموما، �أي �ملاأك���والت �لتي تاأخذ وقتا 
يف �لتح�س���ر �أك���رث م���ن طهيها ،ومبا �أنن���ي �أعمل 
ولدي م�سوؤولي���ة جتاه 3 �أوالد ف���اإن �سر�ء �خل�سار 
�جلاهزة ي�سهل علي كثر� م�ساألة �لطبخ، وبالتايل 

ي�سمح يل �أن �أقدم لعائلتي ما لذ ّ وطاب .
�سحي���ح �أن �سعر �خل�سار يكون �أغلى بع�ض �ل�سيء 
لكن �إذ� ح�سبت �لوقت و�جلهد �للذ�ن يبذالن فاإن 
�مل�ساألة ت�ستاأهل هذ� �ل�سعر .لذلك �أعتب باأن هذه 
�ملحات �سهلت �لكثر على �ملر�أة عموما وال �سيما 

�ملر�أة �لعاملة. 

�إقبال كثيف من �لن�شاء
ليل���ى بلطجي يف �ل45 م���ن عمرها ، تعمل كمعلمة 
يف �إحدى �ملد�ر�ض �خلا�سة وهي من �أوىل �ل�سيد�ت 
�للو�ت���ي �عتم���دن حم���ات �خل�سار �جلاه���زة �أو 
كم���ا يحب �أن يطل���ق عليها �لبع����ض يف لبنان �إ�سم 
"حم���ات  �لتنابل" تيمن���ا ب "�سوق �لتنابل" يف 
دم�سق،تقول:"كن���ت �أول من �كت�سف هذه �ملحات 
ف�سارعت على �لف���ور �إىل �إخبار �سديقاتي �للو�تي 
كن يعانني �الأمري���ن يف م�ساألة حت�سر �لبقدون�ض 
للتبول���ة �أو �ل�سبانخ ه���ذ� عد� عن �لوقت �لذي كن ّ 

ّي�ستغرقنه يف "حفر" �لكو�سا و�لباذجنان .
�حلقيق���ة �أن �إن�س���اء مث���ل ه���ذه �ملح���ات �ساع���د 
�لعدي���د من �ل�سيد�ت خ�سو�س���ا �للو�تي ال يعرفن 
مثا كيفية فرم �لبقدون�ض للتبولة �أو كيفية "نقر" 
�لكو�س���ا و�لباذجنان"و�لافت يف �ملو�سوع �أن هذه 
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ماذ� يق�ل �لأهل؟
عم����ر  يف  طفله����ا  �إ�ساب����ة  �كت�سف����ت  منيمن����ة  روال 
�ل�سنت����ني حتدي����د� �إال �أنها مل تقتنع بذل����ك لرف�سها 
تقب����ل �الأمر �لو�ق����ع، تقول:"ما �إن ب����د�أ طفلي بالنمو 
و�ل�س����ر يف �أوىل خطو�ته حتى �سعرت باأنه ال يتفاعل 
مع����ي ك�سائر �الأطف����ال لكنن����ي �عتق����دت �أن �مل�ساألة 
عادي����ة و�أنها �ستتبلور تلقائي����ا، خ�سو�سا و�أن هناك 
�أطف����اال يتاأخرون يف �لنطق و�أحيان����ا نتيجة "�لدلع" 
ال ي�ستجيب����ون مل����ن حولهم .لكن  عندم����ا تاأكدت من 
�مل�ساأل����ة �سعقت خ�سو�سا و�أن وليد كان �أول  �أوالدي 
لكنن����ي مل �أياأ�����ض وب����د�أت �أبحث عن �لع����اج �الأمثل 
و�سيئ����ا ف�سيئا بد�أت �أتفهم "�لتوحد" لكرثة ما قر�أت 
عن����ه .ولدى دخول����ه �ملدر�سة خ�س�ست ل����ه" معلمة 
مر�فق����ة" كي تك����ون عل����ى تو��سل د�ئم مع����ه .طبعا 
�الأم����ر مكلف لكن م����ا باليد حيل����ة خ�سو�سا عندما 
تلم�س����ني تق����دم ولدك ،عنده����ا م�ساألة �مل����ال ت�سبح 

رمزية".
ح�سان����ة فليفل كان����ت تعي�ض يف �لكوي����ت وقد حاولت 
�مل�ستحي����ل لع����اج ولدها هن����اك لكنه����ا مل تنجح يف 
ذل����ك ،تقول:"�حلم����د ل �هلل �نني م����ا �إن عدت �إىل 

لبن����ان متكنت من �أن �أعالج ول����دي بال�سكل �ملائم، 
وذل����ك من خال �تباع �لع����اج �ل�سلوكي بعد �أن كان 
ق����د نفذ �سبي من زيارة �الأطب����اء �لذين مل يوفقو� 
يف تق����دمي �لع����اج �ملفيد لولدي .�أما �لي����وم وبعد �أن 
بد�أ باتباع �لعاج �ل�سلوكي من خال نظام معني من 
�جلل�سات �أ�سبحت �أمل�ض ب�سي�ض �أمل ونتيجة �أف�سل 
بكث����ر .�سحي����ح �أنني �أ�سع����ر ب�سيق �أحيان����ا الإ�سابة 
ول����دي مبر�ض "�لتوحد" لكنني �أعود الأ�سكر �هلل الأن 
ه����ذ� �ملر�ض لي�ض مبر�ض خط����ر �أو مميت وما على 
�الأه����ل �سوى تقب����ل �مل�ساألة وتفهمه����ا ليتمكن ولدهم 

من �مل�سي قدما بحياته �الأكادميية و�حلياتية". 

لكن ما ه� "�لت�حد"؟
ملعرف����ة �ملزيد عن ه����ذ� �ملر�ض �لتق����ت "�سيد� عب 
�لتاريخ" �الأخ�سائي يف طب �الأطفال �لذي يتابع عن 
كث����ب هذه �حل����االت �لدكتور حممد ح�س����ن عيتاين، 
ف����كان حو�ر� م�سهبا حدثنا خاله عن ماهية �ملر�ض 

و�أ�سبابه وكيفية �لعاج .

ما هو مر�ض "التوحد"؟  • بداية، 
�لطف����ل  �سلوكي����ات  يف  تط����وري  �إ�سط����ر�ب  "ه����و 

�لتو��سلي����ة مع حميطه تظهر �أعر��سه عند �الأطفال 
دون عمر �لثاثة �سنو�ت".

 
اكت�صافه؟  ممكن  عمر  اأي  • يف 

"�لتوح����د �إ�سط����ر�ب غ����ر متجان�ض �إن م����ن ناحية 
وق����ت ظهور �الأعر��ض �أو من ناحي����ة حدتها. وميكن 
�أن تظه����ر �أعر��سه يف �أي مرحل����ة من مر�حل تطور 
�ل�سلوك �الإجتماعي و�لتو��سلي عند �لطفل �سرط �أن 
يحدث هذ� �الأمر قبل عم����ر �لثاث �سنو�ت، وغالبًا 
م����ا يكت�س����ف �لتوحد بع����د عم����ر �ل�سنت����ني. ومعظم 
�حل����االت �لت����ي يت����م حتويله����ا �ىل �لت�سخي�ض تكون 

ب�سبب �لتاأخر يف �لنطق".

العوار�ض؟  هي  • ما 
"�لتوح����د" ه����ي تاأخ����ر يف تط����ور  "�أه����م �أعر������ض 
�ل�سل����وك �الإجتماع����ي عند �لطفل. ويتط����ور �ل�سلوك 
�الإجتماعي عن����د �الأطفال على �ل�س����كل �لتايل: يبد�أ 
�لطف����ل بالتو��س����ل م����ع حميط����ه �بتد�ًء م����ن �ل�سهر 
�لث����اين بع����د �ل����والدة باملناغ����اة �أواًل ، وتتط����ور تلك 
�لق����در�ت تباع����ًا فيتعرف �لطف����ل على �أم����ه ويتعلق 
بها �بتد�ًء م����ن �ل�سهر �ل�سابع وتقوى �لعاقة بينهما 
يف �ل�سه����ر �ل�سابع. ويف �ل�سن����ة �الأوىل ي�سبح �لطفل 
قادرً� عل����ى ��ستخد�م لغة �جل�سد فيل����وح بيده "باي 
- ب����اي" وي�سارك باألع����اب مثل "�لبقو�س����ة"، ويرفع 
�لغط����اء بحثًا عن غر�ض خمفي حتت����ه، ويقلد �الأهل 
با�ستعم����ال �لهاتف �لخ .... ويف عم����ر �ل�سنة وثاثة 
�أ�سه����ر يلج����اأ �لطف����ل �ىل تقليد �أمه يف م�س����ح �لغبار 
وي�س����ارك �أقر�نه باللعب. ويف عم����ر �ل�سنة و�لن�سف 
يب����د�أ بتكوين مفر�دته لي�سبح يف عمر �ل�سنتني لديه 
حو�يل خم�سني كلمة وي�سبح قادرً� على تكوين جملة 

من كلمتني. 
 ولك����ن يف معظم حاالت "�لتوحد" �لتي نر�ها جند 
ب����اأن �لطف����ل، وبع����د مرحلة م����ن �لتط����ور �لطبيعي، 
يب����د�أ بفق����د�ن قدر�ت����ه �لتو��سلية بل وحت����ى �للغوية 
م����ع حميطه. في�سب����ح منطويًا على نف�س����ه وال يلعب 
م����ع �أقر�نه وينغم�ض يف �هتمام����ات و�سلوكيات رتيبة 
باليدي����ن،  كالرفرف����ة  م�ستم����رة  ب�س����ورة  يكرره����ا 
و�ل����دور�ن ح����ول نف�س����ه، �أو �للعب ب����دوالب �ل�سيارة 
�للعب����ة بداًل من "تكريجها" عل����ى �الأر�ض .  من هنا 
كان تركيزن����ا على �الإهتمام بتوعي����ة �أطباء �الأطفال 
ب�س����رورة �ل�س����وؤ�ل و�لبحث عن �أعر������ض "�لتوحد" 
خال �ملعاينات �لروتينية لاأطفال دون عمر �لثاثة 
�سن����و�ت وكذلك توعي����ة �الأهل على مر�ح����ل �لتطور 
�لطبيع����ي عن����د �الأطف����ال للم�ساع����دة يف �كت�س����اف 

�لتاأخر �ل�سلوكي قبل عمر �ل�سنتني".

• مـــاذا عـــن الأ�صباب ؟وهل ممكـــن اأن تكون 
وراثية؟ 

�أعر��سه  يختل����ف يف  �سلوكي  "�لتوح����د" ��سطر�ب 
ويف حدت����ه م����ن طف����ل �ىل �آخ����ر، م����ن هن����ا كان����ت 

�ل�سعوب����ة يف حتدي����د �أ�سب����اب ه����ذ� �الإ�سط����ر�ب. 
و�الإعتق����اد �ل�سائ����د حاليًا باأن ��سط����ر�ب "�لتوحد" 
يظهر نتيجة الأكرث من �سبب ويجمع بينها �الإ�ستعد�د 
�لور�ثي-�جلين����ي، ويظه����ر تاأث����ر ه����ذ� �لعامل من 
خ����ال ظهور �الإ�سطر�ب بن�سب����ة مرتفعة عند بع�ض 
�الأطف����ال مبتازم����ات ور�ثية مثل متازم����ة "�إك�ض" 
"د�ون" ومتازم����ة" �أجنلم����ان  �له�س����ة ومتازم����ة 
تل����ك �ملتازمات �كرث من  "وغره����ا.... وال ت�سكل 
10% من حاالت "�لتوحد" �ملعروفة، �أما يف �حلاالت 
�لباقية فتعتب �الأ�سب����اب �جلينية غر كافية لظهور 
�أعر������ض �ملر�����ض �إذ� مل تك����ن م�سحوب����ة بتطور�ت 
خارجي����ة يف �ملحي����ط �ل����ذي يعي�ض في����ه �لطفل وهي 
مته����د وتت�سبب يف فقد�ن �لطف����ل للقدر�ت �لتي كان 
ق����د �كت�سبها يف �ل�سابق. ومن تلك �الأ�سباب �ملحتملة 
�لتهاب����ات �أو �أمر������ض يف �جله����از �لع�سبي، خلل يف 
جهاز �ملناعة، �أمر��ض يف �جلهاز �له�سمي، تو��سل 
�لطفل م����ع �الأجه����زة �الإلكرتونية �أكرث م����ن تو��سله 
م����ع حميط����ه �ل����خ ....  وهن����اك عدة حم����اوالت من 
قب����ل �الأخ�سائيني لتو�سي����ف �إ�سطر�بات "�لتوحد" 
�سمن جمموعات متجان�سة ي�سار بعدها �ىل حتديد 

در��سة �الأ�سباب �ملحتملة لكل جمموعة منها".

تعتـــرب اأن  ،هـــل  موقعـــك  مـــن  • انطالقـــا 
ن�صبة الوعي زادت جتاه هذا املر�ض من قبل 

الأهل؟ 
"من����ذ تاأ�سي�ض �جلمعية �للبنانية ل�"�لتوحد"، قمنا 
بعدة ن����دو�ت وموؤمتر�ت للتوعية ون�ساأت عدة مر�كز  
يف مناطق خمتلفة من لبنان لتقييم حاالت "�لتوحد" 

وللقيام بالعاج بو��سطة �لتدخل �ملبكر."

الأطفـــال  ن�صبـــة  عـــن  فكـــرة  لديـــك  • هـــل 
امل�صابن مبر�ض "التوحد" يف لبنان؟ 

"ال يوج����د �إح�س����اء�ت ر�سمي����ة ولك����ن يوج����د على 
�الأق����ل 1500 طف����ل م�س����اب با�سط����ر�ب "�لتوحد" 

و�أطيافه".

• هـــل مـــن املمكـــن دمج مري�ـــض "التوحد" 
بغريه من الأطفال ؟ 

"ب�س����كل عام ته����دف �جلمعية �للبناني����ة للتوحد �ىل 
، ولكي يتم  دم����ج �أطف����ال "�لتوحد" يف جمتمعه����م 
ه����ذ� �الأم����ر ال بد م����ن تع����ود �لطف����ل �ل�سحيح على 
وج����ود طفل خمتلف �ىل جانبه عل����ى مقعد �لدر��سة 

�أو يف �مللعب".
ي�سي����ف:"�إن تقبل �الأطفال الأقر�نه����م �ملعوقني على 

تحقيق تحقيق

"التوحد"بداأ التعرف عليه منذ 60 عاماً وهو الأكرث �صيوعا لدى الأطفال:
�لإح�شاء�ت �لغير ر�شمية ت�شير �إلى 1500 طفل في لبنان 

و�لمطل�ب مركز للخدمات �لإجتماعية و�لتعليمية
حتقيق : �شمار �لرتك

املو�صـــوع الـــذي نطرحـــه اليـــوم يتمثل باإحـــدى حالت الإعاقة التي تعـــوق من ا�صتيعاب املـــخ للمعلومات وكيفية معاجلتها وتـــوؤدي اإىل حدوث 
م�صـــاكل لـــدى الطفـــل يف كيفية الإت�صال مبن حوله وا�صطرابات يف اكت�صاب مهارات التعليم ال�صلوكي والإجتماعي، األ وهو مر�ض "التوحد" 

الذي يعترب من اأكرث الأمرا�ض �صيوعا التي ت�صيب اجلهاز التطوري للطفل . 
وت�صري الدرا�صات اإىل اأن ن�صبة الإ�صابة يف الوليات املتحدة الأمريكية  بنحو 1 بن كل 500 طفل وبالغ ، اإل اأنه يف املقابل ل تتوفر اإح�صائيات 
دقيقة عن عدد امل�صابن يف كل دولة .وكل ما يعرف باأن اإعاقة "التوحد" ت�صيب الذكور اأكرث من الإناث مبعدل 4 اإىل 1 ،وهي اإعاقة ت�صيب 

الأ�صر من جميع الطبقات الإجتماعية ومن جميع الأجنا�ض والأعراق. 
وت�صري الدرا�صة اإىل اأن مر�ض "التوحد" بداأ التعرف عليه منذ حوايل 60 عاما وبالتحديد �صنة 1944 وقد زادت ن�صبة حدوثه من طفل يف كل 
10 اآلف يف عام 1978 اإىل طفل يف كل 300 طفل. ويف ني�صان 2002 اأعلن مركز مراقبة يف الوليات املتحدة الأمريكية عن ارتفاع ن�صبة الإ�صابة 
بهـــذا املر�ـــض يف وليـــة "نيوجر�صـــي" وقـــدرت ن�صبة الإ�صابة بحوايل 7،6 طفل لكل األف طفل مما يدعونا للت�صاوؤل عن �صبب هذه الإعاقة التي 

ت�صتمر بالإزدياد.
وبالرغـــم مـــن ذلـــك ،فـــاإن هـــذا املر�ض ل يـــزال يعاين مـــن االإ�صتخفاف بـــه يف لبنان ،علمـــا اأنه اأ�صبـــح منت�صرا اأكـــرث من "ال�صيـــدا" وال�صكري 

وال�صرطان ....

نادين شحادةد.محمد حسن عيتاني

د.حممد حسن عيتاني: 
أألعراض تظهر عند 
األطفال دون عمر 3 

سنوات

أبرز األسباب: 
اإللتهابات، األمراض يف 
اجلهاز العصيب، تواصل 

الطفل مع األجهزة 
اإللكرتونية أكثر من 
تواصله مع حميطه
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مقاع����د �لدر��س����ة ه����ي �لبد�ي����ة لك����ي يتقبلونهم يف 
�ملجتم����ع عندم����ا ين�سج����ون. �أم����ا بالن�سب����ة الأطفال 
"�لتوح����د" فه����م يختلفون عن بقي����ة �الإعاقات كون 
�إعاقته����م متنعهم م����ن تلقف �ملعلوم����ات من حولهم 
.�أ�س����ف �ىل ذل����ك خ�سو�سي����ة قدر�ته����م �لفكري����ة 
و�لتو��سلي����ة �لتي تختلف من طفل �ىل �آخر. من هنا 
كان دجمه����م يف �ملد�ر�ض �أمرً� غ����ر م�ستحيل ولكن 
يحت����اج �ىل تد�بر تربوي����ة وبر�م����ج تعليمية خا�سة 
لكل طف����ل تبعًا لقدر�ت����ه �لتو��سلية وتب����د�أ من دمج 
�إجتماعي يف �مللعب �ىل دمج جزئي ومن ثم دمج كلي 

تباعًا لتطور قدر�ت �لطفل يف �ملر�حل �ملختلفة".

؟ العالج  عن  • ماذا 
"�لتوحد" هو عاج �سلوكي  �الأ�سا�سي ل  �لعاج  "�إن 
وال يوجد عاج دو�ئي ل����ه. لكن �الأدوية قد ت�ستخدم 
يف مر�ح����ل متع����ددة م����ن تط����ور �ملر�����ض للتحك����م 
باأعر������ض "�لتوحد" �لقا�سية �لت����ي متنع �لطفل من 
تلق����ي �لعاج �ل�سلوكي. ويهدف �لعاج �ل�سلوكي �ىل 
�إيجاد �آليات للتو��سل ب����ني �لطفل و�ملعالج �ل�سلوكي 
�أواًل ثم بني �لطفل وحميطه، ثم ي�سار بعد ذلك �ىل 
و�سع برنامج تعليم����ي خمت�ض لكل طفل يرتكز على 

قدر�ت �لطفل �لفكرية �خلا�سة". 

اأن احلكومة ل تدعم  • ختاما، هل �صحيح 
بال�صـــكل الالزم مر�صى "التوحـــد"، وما هو 

املطلوب؟ 
"�إن وز�رة �ل�س����وؤون �الإجتماعي����ة بتوجيه من �لوزير 
و�ئ����ل �أب����و فاع����ور ال تاأل����و جه����دً� يف تق����دمي �لدعم 
�ملعنوي لتغطي����ة جزء من �لكلف����ة �لعاجية الأطفال 
"�لتوحد"، لكن �ملطلوب ما ز�ل �أكب من �إمكانياتنا 
كجمعية �أهلية ويتطلب �إمكانيات مادية توفر مركزً� 
قادرً� على توف����ر �خلدمات �الإجتماعية، و�لتعليمية 
و�لرتبوية و�لت�سغيلية للم�سابني بالتوحد منذ حلظة 
�إكت�ساف �الإ�سطر�ب وحتى بلوغهم �لكهولة. وي�سكل 
هك����ذ� مركز �سمام �أمان �إجتماع����ي الأهل �مل�سابني 
باالإ�سط����ر�ب ويجع����ل من ه����ذه �لفئ����ة �الإجتماعية 
�ملهم�س����ة يف �ملجتم����ع فئ����ة منتجة بداًل م����ن �أن تكون 

عبئًا على �لدولة �للبنانية". 

�لعالج �ل�شل�كي و�لتدخل �ملبكر
�ل�سلوك����ي  �لع����اج  عل����ى  �ل�س����وء  ولت�سلي����ط 
نادي��ن  �لنف�شي��ة  �ملعاجل��ة  و�أهميته،�لتقين����ا 
�شح��ادة �لتي تعمل ب�سكل خا�ض مع �الأطفال �لذين 
يعان����ون م����ن" �لتوح����د "، ح����ول �لع����اج  �ل�سلوك����ي 

و�خلطو�ت �لو�ج����ب �تباعها تقول:"نحن نتبع عاج 
حتلي����ل �ل�سل����وك �لتطبيق����ي وه����و عبارة ع����ن عاج 
�سلوك����ي نعم����ل علي����ه من خ����ال �لتدخ����ل �ملبكر مع 
�الأطفال مبجرد �أن يت����م ت�سخي�ض �ملر�ض ، فنبا�سر 
�لعاج �لذي يبد�أ يف �ملنزل ونعتمد غرفة نوم �لطفل 
فنزي����ل منها كل �لعو�م����ل �لدخيلة مث����ل �ل�سور وما 
�ساب����ه ذلك لنجعله����ا غرفة خالية م����ن �ملثر�ت كي 
ال يتله����ى �لطف����ل. وطبعا فاإن �لتدخ����ل �ملبكر �الأمثل 
للطف����ل يكون يف عم����ر �لثاث �سن����و�ت الأن �لعار�ض 
يك����ون قد متركز وهنا كلم����ا �أ�سرعنا يف �لعاج كلما 
ح�سدنا نتيجة �أف�سل. ونحن نعمل على عدة نو�حي 
تبعا لدرجات "�لتوحد"،فنبد�أ بالتقليد �لذي نعتبه 
من �أهم �الأمور �لتي يتعلم من خالها �الإن�سان وهي 
و�سيل����ة هامة جد� م����ن و�سائل �مل�ساع����دة �لتي نركز 
عليه����ا يف مرحل����ة �لعاج.نعمل على �سل����وك �لطفل 
خ�سو�س����ا و�أن �الأطف����ال �مل�ساب����ني بالتوح����د عادة 
يكون لديهم م�س����اكل �سلوكية مرت�فق����ة مع عو�ر�ض 
�لتوحد .�أي�سا نعمل على �لناحية �الأكادميية فنعلمه 
�أم����ور عدة منها يتعلق بالتقليد وباللغة وتعلم �لكتابة 

و�لر�سم �إ�ساف����ة �إىل �أمور ح�سية وتعبرية �أي كل ما 
يتعل����ق باملدر�س����ة ، فالعاج هو مبثاب����ة مظلة تغطي 
خمتل����ف �لنو�ح����ي. لكن طبعا كل حال����ة تختلف عن 
�الأخرى فهناك �أطف����ال ي�ستوعبون �أكرث من غرهم 
.كذل����ك نعلمه����م كيفية م�ساع����دة �أنف�سه����م وحتمل 
�مل�سوؤولي����ة كاأن يرتدو� ثيابه����م مبفردهم �أن ينظفو� 
�أ�سنانه����م باأنف�سهم،كيفي����ة دخوله����م للحمام...كما 
نرك����ز على �للعب ،الأن جزءً� كبر� من �لتوحد يكون 
عبارة عن نق�ض بالتو��سل .هذه �الأمور نركز عليها 
يف بد�ي����ة �لع����اج ،وهن����اك �لتو��س����ل �لنظ����ري كي 
ينظ����ر �إلينا وليجيب على �إ�سمه وبعدها تاأتي �ملرحلة 
�لثانية مبتفرعاتها �لت����ي �سبق �أن ذكرناها و�ملتعلقة 
بال�سل����وك �لذي هو ج����زء ال يتجز�أ م����ن هذ� �لعاج 
.ويف هذ� �ملجال ن�سدد عل����ى �أهمية تعاطي �ملعاجلة 
�لنف�سية مع نوبات �لغ�س����ب �لتي يعاين منها �لطفل 
تعاطي  و�أن طريقة  �مل�ساب ب "�لتوحد" خ�سو�سا 
�لع����اج �ل�سلوكي تختلف عن غره����ا من �لعاجات 
فيم����ا يخ�ض نوبات �لغ�سب .وهنا ال بد من �أن ن�سر 
�إىل �أن نوب����ات �لغ�سب نتيجة �لعاج �ل�سلوكي تخف 
تدريجيا وت�سمحل متاما مع مرور �لوقت عندما يتم 

�لعاج ب�سكل منظم ".
وح����ول كلفة �لعاج تقول �سح����ادة :"نحن نحاول  �أن 
نقدم �سل����ة متكاملة للعائات الأن �لفقر بدوره يحق 
ل����ه �أن ياأخذ عاجا جي����د�،وال �سيم����ا �أن �لدر��سات 
�أك����دت باأن هذ� �لنوع من �لع����اج فعال جد� ويحقق 
نتائ����ج �سريع����ة �أي �أنن����ا يف غ�سون �سه����ر �أو �سهرين 
نب����د�أ بتلم�ض �لنتائج. لذل����ك �أف�سل �أن يب����د�أ �الأهل 
به����ذ� �لنوع من �لع����اج و�إن مل يكن مكثفا على �أن ال 

يعتم����دوه نهائيا الأن عاج �لنط����ق و�لعاج �حل�سي � 
�حلرك����ي وحدهما ال يحققان �لنتائج �ملطلوبة لطفل 
م�ساب ب "�لتوحد".وهنا ال بد �أن نوؤكد باأن �لطفل 
�ل����ذي يعاين م����ن "�لتوحد" يج����ب �أن ال يرتك ثانية 
لوح����ده الأن �لثاني����ة �لتي يكون فيه����ا لوحده ي�ستطيع 
�أن يق����وم خاله����ا بنوع من �إثارة �ل����ذ�ت �الأمر �لذي 
يعك�����ض لديه �إح�سا�سا لذي����ذ� �الأمر �لذي يرتجم من 
خ����ال عاد�ت تكر�رية ت�سكل نوع����ا من �لهو�ض لديه 
وه����و يف هذه �للحظة يدخ����ل يف متاهة لذلك عندما 
يدور يف مكان����ه وال يجيب عندما نناديه  باإ�سمه فاإن 
هذ� "�لدور�ن" يعطي����ه �سعادة وباإمكاننا �أن ن�ساويه 

بنف�ض �سعور بلوغ �لذروة لدى �لكبار .
�أم����ا فيم����ا يخ�ض ف����رتة �لع����اج فيتوج����ب �أن يقوم 
�لطف����ل �مل�ساب بالتوح����د مبا يق����ارب �ل 48 �ساعة 
�أي 3�ساع����ات ون�س����ف �سباحا و3 �ساع����ات ون�سف 
بع����د �لظهر .طبعا هذه �مل�ساأل����ة مكلفة جد� الأن �أقل 
معاجل����ة نف�سي����ة تتقا�س����ى عن كل �ساع����ة عاج 15 
دوالر� وت�س����ل �إىل 20 دوالر� خ�سو�سا و�أن �ملعاجلة 
تذهب �إىل منزل �لطفل كما �أن هناك �ألعابا و�أدو�ت 

يرتتب على �الأهل �سر�ئها لتطبيق �لعاج.
نحن نحاول قدر �الإمكان م�ساعدة �الأهل �لذين لي�ض 
با�ستطاعتهم تاأمني هذ� �لعدد من �ل�ساعات ونطلب 
منه����م تاأمني �ساعة �أو �ساعتني يف �الأ�سبوع باالإ�سافة 
�إىل �إعطائهم �لن�سائح و�لتوجيهات �لتي باإمكانهم 

تطبيقها مع �لطفل ."
،تق����ول  �لع����اج  يف  �الأه����ل  دور  �أهمي����ة  وع����ن 
�سحادة:"يرتتب على �لعائلة دور �أ�سا�سي وهام جد� 
لذلك منذ �لبد�ية �أحاول �ن �أعطيهم ملحة عن �لعاج 

�لذي �سيعطى للطفل ليكونو� على �طاع وال �سيما �أن 
�مل�ساأل����ة حتتاج �إىل تعاوننا م����ع بع�سنا �لبع�ض الأنني 
عندم����ا �أمنع �أمر� ما عن �لطفل وي�سمح به �الأهل لن 
�أمتكن من من متابعة �لعاج معه ،وبالتايل �سيهرب 
م����ن عن����دي ليذه����ب �إليه����م ،خ�سو�س����ا و�أن هناك 
تقنيات يف �لعاج يجب �تباعها بحذ�فرها دون �أي 

تغير لتحقيق �لنتائج �ملطلوبة .
كما �أن �لعاج يعتمد يف �لكثر من مر�حله على �للهو 
و�لرتفي���ه و�إعطاء �حلو�فز ،فم���ن �ل�سروري جد� �أن 
نن���زل �إىل نف����ض م�ستوى �لطفل لك���ن يف نف�ض �لوقت 
علينا �أن نحافظ على �ل�سلطة عليه كي نخلق نوعا من 

�لتو�زن ويدرك باأن هناك وقتا للجد ووقتا للعب."
وعن �أهمية �لتن�سيق مع �ملد�ر�ض ،تقول:"عادة لي�ض 
هناك مد�ر�ض تقبل �الأطف����ال �مل�سابني بالتوحد �إال 
مع "معلمة مر�فق����ة" . وطبعا هي تكون متخ�س�سة 
يف هذ� �ملج����ال ،فتذهب مع����ه �إىل �ملدر�سة وت�ساعد 
عل����ى دجم����ه باملجتم����ع وتق����وم بن����وع م����ن �لتعدي����ل 
لبنام����ج �ل�س����ف م����ع تن�سيق م����ع �ملدر�س����ة ومعلمة 
�ل�سف .بالتاأكيد  هذه �مل�ساألة مكلفة بالن�سبة لاأهل 

خ�سو�س����ا و�أن����ه يرتت����ب عليهم دفع ق�س����ط �ملدر�سة 
باالإ�ساف����ة �إىل ر�ت����ب �ملعلمة �ملر�فق����ة للطفل ،ومع 
�الأ�س����ف فاإن �لدولة ال تق����دم �أي دعم يف هذ� �ملجال 

�إال عندما ي�سجل �لطفل كمعوق لديها." 
وعم����ا �إذ� كان هناك من مر�كز تقدم �لدعم لهوؤالء 
�الأطفال، تقول:"طبعا هن����اك مر�كز خمت�سة ومن 
ال يتمك����ن من �عتماد عاج "�الآي. ب .�آي " باإمكانه 
ن ه����ذ� �لطفل م����ن متابعة  �عتم����اد عاج �آخ����ر ميّكّ
حياته .كما �أن �الأه����ل يتلقون �لن�سائح و�لتوجيهات 
لتعلم كيفي����ة �لتعاطي مع طفله����م �مل�ساب بالتوحد 
.و�أحيانا كثرة نعطي �لتعليمات لاأهل عب �لهاتف 

مل�ساعدتهم ."
وع����ن �ل�سعوب����ات �لت����ي تعانيه����ا خ����ال عمله����ا مع 
�الأطفال �مل�سابني بالتوح����د ، تقول:"�أ�سعب م�ساألة 
عندم����ا يتعر�ض �لطفل لنوبة غ�س����ب حادة وتكونني 
م�سطرة لعدم �لتدخل وقلبك يع�سر عليه خ�سو�سا 
و�أن هناك �أطفال يف هذه �حلالة يعمدون �إىل �سرب 
ر�أ�سه����م باالأر�����ض �أو �إىل ع�ض يديه����م ب�سدة .هنا ال 
�أ�ستطي����ع �لتدخ����ل الأنني يف ح����ال تدخلت وقدمت له 
�الإهتمام �سيعود مرة �أخ����رى لتكر�ر �مل�ساألة نف�سها، 
لذل����ك �أحاول �أن �أترك����ه و�أقف جانبا .ه����ذه �مل�ساألة 
تقهرين جد� لكنني م�سطرة لذلك كي �أقوم بالعاج 

على �أكمل وجه ."
ختام����ا �أك����دت �سح����ادة �أن �الأطف����ال �مل�ساب����ني ب 
"�لتوحد" باإمكانهم �لو�سول �إىل �ملرحلة �جلامعية 
ومنه����م من يتوجه �إىل �لدر��سة �ملهنية بينما �آخرين 
يتوجهون �إىل �الأعمال �ليدوية ، وذلك تبعا لتطور كل 
طفل وكيفي����ة تلقيه للعاج ومثابرت����ه عليه و�لتعاون 

�لقائم ما بني �الأهل و�ملدر�سة .
�سحادة متن����ت على �الأهل يف ح����ال ماحظتهم الأي 
م�ساأل����ة غر عادية لدى طفله����م تختلف عن طفلهم 
�الآخ����ر ،باأن ي�سارع����و� �إىل �لقي����ام بالفح�ض �لطبي 
لت�سخي�����ض حالته الأن����ه كلما �أجرين����ا �لتدخل �ملبكر 
وقدمن����ا �لع����اج باك����ر� ��ستطعنا �أن نحق����ق �لنتائج 
�ل�سريع����ة و�الإيجابية، �مله����م �أن ال يتم �إهمال �لطفل 

�مل�ساب ب"�لتوحد".
وختام����ا ،ال بد من �أن ن�سر �إىل �أن �لدر��سات �أثبتت 
�إىل �أن بع�����ض �الأطفال �مل�ساب����ني ب "�لتوحد" لهم 
ق����در�ت خارق����ة ومع����دل �ل����ذكاء لديه����م �أعلى من 
�لطبيع����ي ،وبالتايل هم باإمكانهم �أن ي�سبحو� نابغة 
يف جماالت خمتلفة مثل �لعلوم و�لريا�سيات و�الأدب 
و�لريا�س����ة ،منهم علم����اء �سجل �لتاري����خ �أ�سماءهم 
�أمث����ال :�ألبت �أين�ستاين ،بي����ل جيت�ض �إ�سحاق نيوتن 

، توما�ض �إيدي�سون ، برنارد �سو وغرهم...

تحقيق تحقيق

نعمل على نواحي
عدة منها: التقليد، 
اللغة، تعلم الكتابة، 
الرسم إضافة ألمور 

حسية ـ حركية

نادين شحادة: نوبات 
الغضب ختف تدرجييًا 

وتضمحل متامًا
مع مرور الوقت 

نتيجة العالج
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تحقيق

�لحياة �لزوجية... �أ�شر�ر و ن�شائح!!
�إعد�د ليال بديع

هم لأن امل�صاكل قد تفاقمت  يف الأعداد ال�صابقة تطّرقنا ملوا�صيع كثرية تخ�ض الرجل واملراأة ،ففي هذا العدد اأي�صا �صوف اأتناول مو�صوع يخ�صّ
و قد ازدادت حالت الطالق. فهديف من هذا املقال هو الرقي بال�صلوك و الفكر نحو الأف�صل.

فاحليـــاة الزوجّيـــة يجـــب اأن تكـــون قوّية و متما�صكة و اأن يعمل كل من الطرفن على اإر�صاء الآخر . فاملراأة كائن قوي و بنف�ض الوقت �صعيف 
،حتتاج اإىل احلنان و الرعاية و الفهم وممكن اأن متلك قلبها بكلمة واحدة و ممكن اأن تكرهك بكلمة واحدة. فيا رجل اإليك بع�ض اخلطوات 

الذي ت�صتطيع القيام بها للفوز بقلب زوجتك و �صريكة عمرك و تعي�ض حياًة هنيئة و رغيدة بعيدة عن التوّتر و امل�صاكل.

،ه���ي من خال �جللو�ض مع زوجها و معرفة كل ما 
يدور مع���ه �أثناء �لنهار ،هكذ� ت�سعر باأّنها مرتبطة 
مع���ه ب�س���كل جّيد و �أّنها تع���رف كل �سيء عنه لي�ض 
به���دف �لتحّكم و لكن به���دف طماأنتها ،و بالتايل 
هذه �لتفا�سيل جتعله���ا ت�سعر باأّنها �سريكة بالفعل 
لي�س���ت فق���ط لتنظي���ف �ملن���زل و ترتي���ب �الأمور و 
�الإهتمام باالأوالد بل هي مت�سامنة معه يف �ل�سر�ء 

و �ل�سر�ء.

تبادل �لآر�ء
�سحي���ح �أّن �ملر�أة مقتنعة بفكرة �أّنها ت�ستطيع تويّل 
كاّفة �الأمور بنف�سها و �أّنها ت�ستطيع �إختيار �الأف�سل 
و �الأن�س���ب و تك���ره �أّن �لّرجل ميل���ي عليها �الأو�مر، 
ولكن رغم كل قّوتها و �سابتها ففي بع�ض �الأحيان 
حت���ب �الإ�ست�سارة و �أخذ �لر�أي، فعندما تلجاأ �إليك 
زوجت���ك الأخذ �ل���ر�أي حاول فهمه���ا و من �ملهم �أن 
تكون م�س���غ جّيد لها و تقوم بتق���دمي �الإقرت�حات 

و�لن�سائح لها، لكي تعيد �لكّرة مّرة �أخرى.
و �أي�س���ًا عندما يكون هن���اك م�سكلة على �لّطرفني 
�جللو����ض للمناق�سة و �الإ�ستم���اع لبع�سهم �لبع�ض، 
فالزوج���ة تع�سق �لّرجل �لذي ي�سغ���ي �إليها و هذ� 

ما ي�سعرها باأّنها قريبة منه.
فاحل���و�ر ه���و ج���زء �أ�سا�س���ي و مه���م يف �حلي���اة 

�لزوجّية.
فعندم���ا تق���ع زوجتك يف م�سكل���ة ال تلومها بل على 
�لعك����ض ق���ف بجانبها وه���ّون عليه���ا و�ساعدها يف 
�إيجاد �حللول الأّنك بيوم من �الأّيام �سوف تقع �أنت 

مب�سكلة و �ستقف �إىل جانبك وت�ساعدك.

�لنظر �إليها يلعب دورً� هاّما يف �حل��ر
فم���ن �الأ�سياء �لت���ي تكرهها �مل���ر�أة و تزعجها هي 
عندم���ا تتكّل���م م���ع زوجها وه���و ينظ���ر �إىل �سيء 
�آخر كالتلف���از مثًا فهذ� ي�سعره���ا باأّنه غر مبال 

لكامها وال معنى للكام �لذي تقوله.

فاإمنحها �لقليل من وقتك حتى لو دقائق قد جتعل 
�ملر�أة تقّدرك و حترتمك �أكرث و جتعل حياتك �أكرث 

�سعادة.
فهي كائ���ن ح�ّسا�ض وحن���ون طّي���ب فباإ�ستطاعتك 

ك�سبها وباإ�ستطاعتك حتويلها �إىل عد�ئّية.
فه���ي حتب �ملفاجاآة كثرً� و متيل �إىل �لرومان�سّية، 
تع�س���ق �لرجل �لذي ي�سعرها باأّنها ملكة و �أّنه يقوم 

باإ�سعادها يف �سّتى �لو�سائل.
ف���اإذ� �سعرت يومًا باأّن هن���اك م�سكلة بينك و بينها 
قم بدعوتها �إىل �لع�ساء بعيدً� عن �الأعمال �ملنزلّية 
و �الأوالد فه���ذ� ي�سعرها باالإرتي���اح و يجعلها تن�سى 

كل �مل�ساكل.
و يف عيده���ا ق���م بتقدمي هدّية له���ا و لو حتى وردة 
فالهدّي���ة لي�س���ت بثمنها بل بقيمته���ا �ملعنوّية فهذ� 

ي�سعرها باأّنك تفّكر بها يف كل حلظة.
فف���ي �خلتام �أمتّنى �أن جتدي هذه �لن�سائح نفعًا، 

و�أن تعك�ض �ل�سعادة على حياتكم �لزوجّية.

�لتمّيز
فمن �أهم �لت�سّرفات �لتي حتّبها �ملر�أة بالرجل 
ب����اأن ي�سعره����ا باأّنها ممّي����زة ، و �أن ت�سع����ر باأّن 
زوجه����ا يرغ����ب يف �إ�سعادها يف �سّت����ى �لو�سائل 
،فب�سال����ة �إطمئن����ان ع����ب �لهات����ف ت�سعدها و 
جتعلها ت�سع����ر باأّنها ملكت �لدني����ا و �أّنها د�ئمًا 
يف عقل و فكر زوجها ،و حتب باأن يقّدم لها كل 

ما هو جميل .

�شماع �حلقيقة 
من �أك���رث �الأمور �لتي تفرح �مل���ر�أة �سماع �حلقيقة 
م���ن زوجها ،الأّنها تك���ره �لكذب و �خلد�ع ، مبجّرد 
خد�عه���ا �أو �لكذب عليها م���ّرة و�حدة فبعدها لن 
ت�س���ّدق منه و ال كلمة ،الأّن م���ن �أبرز �لعو�مل �لتي 
ت�ساع���د �حلي���اة �لزوجّية عل���ى �مل�س���ي قدمًا هي 
�ل�سر�ح���ة و ذل���ك للمحافظ���ة عل���ى �الإ�ستقر�ر و 

�حلب.

�مل�شاركة
يف �أيامن���ا ه���ذه ن�سب���ة كب���رة م���ن �لن�س���اء تعمل 
مل�ساعدة زوجها و هذ� ما فر�سته علينا هذه �الأيام 
�ل�سعب���ة �لت���ي نعي�سها من كل �لنو�ح���ي �ملعنوية و 

�الإقت�سادية و �الإجتماعية.
فتحوّل���ت حياته���ا كدمي���ة �إلكرتونّي���ة مبجم���ة، 
ب���اح تذه���ب �إىل عملها و عندما  ت�ستيق���ظ يف �ل�سّ
للقي���ام  منزله���ا  �إىل  تع���ود  �لعم���ل  دو�م  ينته���ي 
بو�جباته���ا �ملنزلّي���ة و تدري����ض �الأوالد ، في���ا رجل 
�مل���ر�أة حت���ب و تع�س���ق �ل���ذي يق���وم مب�ساعدته���ا 
فه���ذه �مل�ساع���دة تقّدرها و بالتايل تع���ود بالناحية 

�الإيجابّية لك.
فالدر��س���ات ت�س���ر ب���اأّن �لرجال �لذي���ن يقدمون 
�مل�ساعدة لزوجاتهم يحظون بحياة جن�سّية �سعيدة 

كنوع من �ملكافاأة.
الأّن �مل�ساع���دة تزيد من طاقة �مل���ر�أة و تقديرها و 

�حرت�مها لزوجها.

�خلالفات و �مل�شاكل
�مل���ر�أة كائ���ن حي ح�ّسا����ض جدً� فال�س���يء �جلميل 
و�لعم���ل �جلّي���د التن�ساه، وبنف�ض �لوق���ت �ملعاملة 
�ل�سيئ���ة و �خلاف���ات ال ت�ستطي���ع ن�سيانها، فكل 

ت���رتك �أمل و�إنطباع فرح���ة �أو جرح 

يف قلبها ،فحاول فه���م طبيعتها عن ك�سب و كيفّية 
معاملتها و �ل�سب على هذ� �ل�سلوك.

فاحلجر ممكن �أن يلني بكلمة حلوة، فكيف لو كان 
كائن حي ؟؟؟

معرفة �لتفا�شيل
م���ن �أجم���ل �الأ�سي���اء �لتي 
ت�سعر �ملر�أة باأّنها �سريكة 
بالفع���ل يف بن���اء �الأ�سرة 
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يف ي���وم عيد �لعل���م وع�سية عي���د �ال�ستقال، عبت 
عا�سمة �جلنوب �سيد� بقطاعاتها �الأهلية و�لرتبوية 
و�ل�سبابي���ة ع���ن مت�سكه���ا بال�سل���م �الأهل���ي و�لعي�ض 
�لو�ح���د وقبول و�ح���رت�م �الآخر حتت مظل���ة �لدولة 

�للبنانية ...
 ج���اء ذلك خال �مللتقى �الأهلي �لرتبوي �ل�سيد�وي 
�ل���ذي �نعق���د مبب���ادرة م���ن �لنائب بهي���ة �حلريري 
ونظمت���ه �ل�سب���كات �الأهلي���ة و�ملدر�سي���ة و�لك�سفي���ة 
و�لريا�سي���ة ل�سي���د� و�جل���و�ر يف ثانوي���ة �ل�سي���دة 
للر�هب���ات �ملخل�سيات يف عب� حتت �سعار "�ر�د�ت 
�خل���ر : �سي���د� .. جمتم���ع �آم���ن وم�ستق���ر " حي���ث 
�طلق���ت �حلري���ري �سل�سل���ة مو�قف عل���ى �مل�ستويني 
�لوطن���ي و�ل�سي���د�وي ، فاعتبت �إّنن���ا �ليوم ع�سية 

�الإ�ستق���ال �لوطن���ي ن�سعر بحنني �سدي���د �إليه و�إىل 
�الإر�د�ت �لّطّيبة �لتي �سنعته لنا والأبنائنا ، مت�سائلة 
"�إذ� خ�سرنا وطننا .. �إىل �أين نذهب" ؟! .. وقالت: 
�إّنن���ا عندما نخاط���ب �لّدولة ب�سلطته���ا �لّتنفيذية.. 
وق���د ت�سّدت ه���ذه �ل�ّسلط���ة مبكّوناته���ا �ل�ّسخ�سية 
و�ل�ّسيا�سية الإد�رة مقّدر�ت �لباد وحتّمل �مل�سوؤوليات 
مبا ين����ضّ عليه �لّد�ستور و�لقان���ون فعندما ن�ساِئلها 
ت�ستك���ب وت�ستنكر ، فاإّن يف ذل���ك �إعد�مًا للم�سوؤولية 
وتنّكرً� لها مم���ا ي�ستدعي تذكرهم باأّنهم حيث هم 
موؤمتنون على ��ستقال لبنان و��ستقر�ره و�سيادته..

ويف �ل�س���اأن �ل�سي���د�وي قال���ت �حلري���ري : �إّنن���ا �إذ 
جنعل �سيد� �ليوم عا�سمًة للعلم �للبناين لتقوم كما 
كانت د�ئمًا بدورها �لوطن���ي و�نفتاحها و�حت�سانها 

ملحيطه���ا ولق�ساي���ا �لوط���ن، فاإّننا نعت���ّز برفع علم 
لبن���ان يف مدينتن���ا .. يف حني تعي�ض �مل���دن �الأخرى 
قلق���ًا على هذ� �خلي���ار .. ولّلذين �أر�دو� قهر �إر�دتنا 
، و�إميانن���ا بدولتنا وموؤ�ّس�ساتها.. �إّننا �ليوم �أكرث من 
�أي وقت م�سى، نقول لهم �أّننا متم�ّسكون مبوؤ�ّس�ساتنا 
�الأمني���ة .. و�لع�سكرية .. و�لق�سائية .. وندعو �لقوى 
�ل�ّسيا�سية لتن���اأى بنف�سها من �أمام ه���ذه �ملوؤ�س�سات 
، لتق���وم بدوره���ا �لوطن���ي ولت���زرع �الأم���ن و�لعد�لة 
و�ل�ّس���ام يف نفو����ض كّل �للبنانيني ب���دون �نحياز �أو 

�إ�ستثناء.. 
�فتت���ح �مللتق���ى بالوق���وف دقيقة �سمت ح���د�د� على 
�سهد�ء �لع���دو�ن �ال�سر�ئيلي على غزة ، ثم بالن�سيد 
�لوطن���ي �للبن���اين ، فكلمة تق���دمي م���ن من�سق عام 

�ل�سبك���ة �ملدر�سية ل�سيد� و�جلو�ر نبيل بو�ب ، �لقى 
بعده���ا جنيب د�وود كلم���ة با�سم �ملدر�س���ة �مل�سيفة 
ثانوية �ل�سيدة للر�هب���ات �ملخل�سيات – عب� فقال 
"ما �جمل �ن جنتمع يف ذكرى �ال�ستقال حتت ر�ية 
�لعلم �للبن���اين متخذين �المن و�ال�ستقر�ر و�ل�سام 
و�لعي����ض �مل�س���رتك �سع���ار� لن���ا يف �سي���د� وجو�رها 
ر�جني �ن يكون �سعار� لكافة �ملناطق للوطن كله ليعم 
�ل�سام لبنان ، فنحيا بامان و�طمئنان نبني لاأجيال 
�لقادمة وطن �حلري���ة و�ل�سيادة". تلته رئي�سة جلنة 
�الأه���ل يف �ملدر�س���ة نورما �حللو با�س���م جلان �الأهل 
يف مد�ر�ض �سيد� و�جل���و�ر �لر�سمية و�خلا�سة �لتي 
دع���ت �ىل م���ن ن�س���ر ثقافة فه���م �الآخ���ر و�حرت�مه 
وتعمي���م ثقافة �حلو�ر و�لتفاعل بني مكونات �ملجتمع 
وغر����ض قيم �لت�سامح و�ملحبة يف نفو�ض �لطلبة لبناء 

�سخ�سية �لطالب �ملو�طن �ل�سالح.

�لطالب
ثم كان���ت كلمة طاب مد�ر�ض �ل�سبك���ة �لقاها عدد 
منه���م ، فقال���ت �لطالبة ناتالي���ا �ل�سيد م���ن ثانوية 
ح�سام �لدين �حلريري " �ن يحتفل وطن با�ستقاله 
فه���ذ� يعني �أن ثم���ة ��ستقر�ر� و�سي���ادة و�أمنًا ورخاء 
مو�ط���ن  ل���كل  وطباب���ة  جماني���ا  وتعليم���ا  ووح���دة 
وموؤ�س�س���ات وقانونا �سيد� وتكافوؤ فر�ض ولاأ�سف كل 
هذ� غ���ر موج���ود يف وطننا ، فاأنك���م مل حتافظو� 

عل���ى �رث �الأج���د�د والأنكم �نتجتم من���ذ �ال�ستقال 
�ك���رث من ح���رب �هلية والأنكم فر�ست���م ثقافة بعيدة 
ع���ن و�قع �لدولة �لعادلة فق���د �آن �الأو�ن الأن ت�سمعو� 
�أ�سو�تن���ا الأنن���ا ال نريد �ن نتخرج م���ن �جلامعة ويف 
�يدينا �سهادة جامعي���ة وتاأ�سرة خروج من �لوطن ، 
ب���ل نريد مع �ل�سهاد تاأ�سرة دخول �ىل قلب �لوطن . 
ما ي�ستدع���ي �لتغير ، للتغير �مامن���ا خيار�ن : �ما 
�ن نكرر �خطاء �ملا�سي و�ما �ن ن�ستيقظ من �سباتنا 
�لعمي���ق ونطرد من ذ�كرتن���ا �لكابو�ض �لفظيع �لذي 
ن���ر�ه يف عيون �آبائنا ويف ذ�كرتهم .. فا تتاأخرو� يف 
�حت���و�ء �ل�سر �لذي يرتب�ض بن���ا . نريده وطنا يت�سع 
للجميع ب���كل �مل�سارب و�الأفكار و�ملعتق���د�ت ، نريده 
وطنا نحاف���ظ عليه كما يحافظ علين���ا ، نريده �آمنا 
نظيف���ا مزده���ر� متح�سر� ول���ن يكون ذل���ك �ال �ذ� 
كنا ف���وق تر�به ال �ن نكون م�سردي���ن يف �ربع جهات 
�الأر����ض .. هي �سرخة من قلب حم���ب لوطن جدير 

باملحبة فلنكن جديرين به .
وقالت �لطالبة �سارة نا�سر من ثانوية �سيد� الر�سمية 
للبنات " تلك هي �سيد�، �سيد� �لباب �ملفتوح و�لدر� 
�لهني���ة، جر�ن���ًا و�أه���ًا، �سيد� �لبي���وت با حدود، 
و�أزقته���ا �لفرجنية و�ململوكية حتك���ي حكايات �لنبل 
و�لتعاي�ض، كتفًا بكتٍف.يف �سيد� قلوب و��سعة ك�سدر 
�سديق و�إن كانت جغر�فيتها بحجم قلٍب، �سورًة عن 
ة و�إىل �الأبد باأن لبنان  �لوطن �لطيب �لذي �آمن م���رَّ

وط���ٌن نهائي جلمي���ع �أبنائه.ث���م ت�س���ارك �لطالبان 
�سليم���ان �سليمان وفاطمة عودة م���ن ثانوية �لدكتور 

نزيه �لبزري �لر�سمية ق�سيدة من وحي �ملنا�سبة. 

با�شم عبا�س
و�لقى رئي����ض منطقة �جلنوب �لرتبوية با�سم عبا�ض 
كلمة با�س���م �لقطاع �لرتبوي فق���ال : �ال�ستقال هو 
�الح�سا����ض باحلري���ة �حلقيقية ، وه���و �ن يكون ثمن 
فر�ض عمل جلميع �ملو�طنني ، وهو �ن ننبذ �لطائفية 
و�ملذهبي���ة و�ي ح�ض عن�س���ري .. �ال�ستقال هو �ن 
تك���ون �لع�سافر ق���ادرة على �حلب ب���ا خوف و�ن 
نقطفمن ع���ب �ل�سم�ض باقة �سوق نقتل���ع بها �ل�سوك 
م���ن �سدر �لوطن .. و�ن ه���ذ� �للقاء ي�سكل �حل�سن 
�الأه���م دفاعا ع���ن م�س���رة �لرتبية يف ه���ذه �ملدينة 
�لت���ي يغفو �مل���وج على يديه���ا وت�ستيق���ط �ل�سم�ض يف 
مر�آة عينيها.. �ن �ي خاف على �مل�ستوى �ل�سيا�سي 
�و �لدين���ي يج���ب �أن يبقى بعيد� ع���ن م�سرة �لعمل 
�لرتب���وي ..ولن ن�سامح كل م���ن يكون �سببا يف �عاقة 
�لعملي���ة �لرتبوي���ة..  بالثقاف���ة و�لرتبي���ة ، باحلرية 

و�لدميقر�طية وباالنتماء �ل�سادق نحفظ لبنان .

د. علي ��شماعيل
وحت���دث رئي����ض �ملعه���د �جلامع���ي للتكنولوجي���ا يف 
�جلامع���ة �للبناني���ة �لدكت���ور علي ��سماعي���ل با�سم 

ارادات اخلري ال�صيداوية جتتمع يف امللتقى الأهلي الرتبوي من اأجل"جمتمع اآمن وم�صتقر"
بهية �لحريري: ن�شعر بحنين �شديد لالإ�شتقالل ولالإر�د�ت �لّطّيبة �لتي �شنعته

نق�ل لّلذين �أر�دو� قهر �إر�دتنا �ننا متم�ّشك�ن بدولتنا وم�ؤ�ش�شاتها
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�لقط���اع �جلامع���ي يف �سيد� و�جلو�ر فق���ال : نلتقي 
�لي���وم يف يوم �لعلم ويف عيد �ال�ستقال ، لنوؤكد على 
�ر�دة �لتم�سك بالدولة وموؤ�س�ساتها وعلى �لثقة بهذ� 
�لعلم �لذي يظلن���ا و�لوطن �لذي يحت�سننا ويجمعنا 
.وال ب���د يف ه���ذه �ملنا�سبة م���ن �لتذك���ر بامل�سوؤولية 
و�المانة �لتي نحملها نح���ن �لرتبويون و�الأكادمييون 
يف �ع���د�د لبنات بناء م�ستقب���ل �لوطن. على عاتقنا 
جميع���ا تقع م�سوؤولية �حلفاظ عل���ى م�ستقبل �لوطن 
من خال تن�سئة �طفاله و�سبابه يف بيئة �أمان تربوي 
وجمتمع م�ستقر ال ي�سوبها �لتنافر و�لتع�سب �للذ�ن 

يف�سد�ن �لفكر وروح �ملو�طنة . 

�ميل ��شكندر
ثم �لقى رئي�ض حلق���ة �لتنمية و�حلو�ر �ميل ��سكندر 
كلم���ة با�س���م �ل�سبك���ة �الأهلي���ة للتنمي���ة ف���ر�أى �أننا 
نعي����ض �أزمة �نق�سام ح���ادة يتد�خل فيه���ا �ل�سيا�سي 
بالدين���ي وق���د �أبع���دت �الأخ ع���ن �أخيه و�جل���ار عن 
ج���اره . وحتت تاأث���ر هذ� �لو�ق���ع �ملقل���ق، ال ي�سعنا 
كجمعيات �أهلية هدفها �الإن�سان �إال �أن نعلن مت�سكنا 
بال�سع���ي �إىل وقف مظاه���ر �لعن���ف يف كل مظاهره 
ع���ب �ل�سا�س���ات �لتلفزيونية و�سفح���ات �جلر�ئد �أو 
عن طريق �لتجمع���ات و�ملظاه���ر�ت و�العت�سامات 
مم���ا يوؤجج لغة �لتح���دي و�إثارة �مل�ساع���ر �لبغي�سة، 
وعدم ��ستخد�م �لدين الأغر��ض �سيا�سية، وبداًل من 
ذلك تعميم �خلطاب �لدين���ي �لذي ينزع �إىل تهدئة 
�خلو�طر ون�س���ر �الإلفة و�ل�سام. و�لتاأكيد على مبد�أ 
�ملو�طن���ة �لت���ي توؤ�س����ض للوحدة �لوطني���ة من خال 
�ملحافظ���ة على وحدة �الأر����ض و�ل�سعب و�ملوؤ�س�سات، 
و�لعم���ل عل���ى تغي���ر �ل�س���ورة �لقامتة ع���ن �ملدينة 
بتنظيم موؤمتر حملي حتت عن���و�ن �لرت�ث و�لثقافة 
�ل�سعبي���ة هدفه �إحياء �لقيم �مل�سرتكة بني �للبنانيني 
يف �حلي���اة �ليومية و�ملنا�سب���ات �لدينية �لتي جت�سد 
�لكث���ر م���ن مع���اين �لتو��س���ل و�الن�سج���ام وهذ� ما 
كان �سائ���دً� يف �ملدينة منذ بد�ية �لت�سعينات ، وخلق 
م�ساح���ات تو��سل جدي���دة بني �ل�سب���اب عن طريق 

ن�ساط���ات تربوي���ة وترفيهي���ة وتثقيفي���ة بالتعاون مع 
�لبلدي���ات و�جلمعيات �ملحلية الإح���د�ث حتول نوعي 
يف منهجي���ة �لتفكر و�ل�سلوك ل���دى �جليل �جلديد. 
و�إنن���ا نتطل���ع �لي���وم حتت ر�ي���ة �لعل���م �لو�حد ومن 
خ���ال ه���ذ� �للق���اء �إىل �إطاق مب���ادر�ت جمتمعية 
تقوده���ا �ملوؤ�س�س���ات �الأهلي���ة و�لقطاع���ات �لرتبوية 
و�القت�سادي���ة وتدعمه���ا كل �لفاعلي���ات �لقادرة يف 
�ملجتم���ع عل���ى �خت���اف توجهاته���ا من �أج���ل وقف 
ه���ذ� �مل�سار �لت�سعيدي �ل���ذي ي�سرب �سمعة �ملدينة 

وم�ساحلها و�سورة �لعي�ض �لو�حد فيها . 
ف�سل �هلل ح�سونة

و�لقى ف�سل �هلل ح�سونة كلم���ة بام جتمع �ملوؤ�س�سات 
�الأهلي���ة يف �سي���د� و�جل���و�ر فقال:�ن �سي���د� مدينة 
وطنية دميقر�طية مقاومة، تفخر بانتمائها �ال�سا�سي 
للوط���ن، ومل�سرة دول���ة �لقان���ون و�ملوؤ�س�سات،�سيد� 
عا�سمة �جلن���وب �حلبيب.ويفتخر جتمع �ملوؤ�س�سات 
�الهلية بالدور �لري���ادي للمدينة يف مو�جهة عدو�ن 
2006، ح���ني �سط���رت �ملدين���ة ملحم���ة وطني���ة يف 
مو�جه���ة �لع���دو�ن �لغا�س���ب م���ن خ���ال �حت�سان 
�هلها من كل �جلن���وب فاحتًة قلبها وعقلها وبيوتها، 
مقدم���ًة �لغايل و�لنفي����ض دفاعا ع���ن �لوطن.�سيد� 
مدينة للعَلم و�لِعلم، لل�سهادة و�حلياة، �سيد� مدينة 
للت�سام���ن و�لت�سامح و�لعي����ض �لو�حد،مدينة �لقيم 
�الن�سانية،و�حلري���ة و�لعد�ل���ة و�لدميقر�طية وقبول 

�الخر.

�حلريري
ويف �خلت����ام حتدث����ت ر�عي����ة �مللتق����ى �لنائ����ب بهية 
�حلري����ري فقالت: قبل ما يق����ارب �ل�سبعة عقود من 
�ليوم .. �إجتمع �أ�سحاب �الإر�د�ت �لّطّيبة .. ليوقّعو� 
على علم لبنان .. ليكون ر�يًة لوطٍن �سيد حر م�ستقل 
.. و�سعٍب �آمن طم����وح .. ي�ستحّق �لوطن �لذي �أر�ده 
لنف�س����ه.. وعمل من �أجل����ه.. يف جتربة وطنية ر�ئدة 
.. قّدم����ت مناذج����ًا يف �لوحدة و�لّتفاع����ل حتت ظّل 
�الإنت����د�ب .. حت����ى ن�سج����ت جتربت����ه .. ومتا�س����ك 

بنيان����ه .. و�ن�سهر يف �إر�دة وطني����ة و�حدة .. فكان 
يوم �لعل����م هو �الإ�س����ارة �الأخرة ع�سي����ة �الإ�ستقال 
.. ولق����د عرفنا خال ه����ذه �ل�ّسنو�ت �لّط����و�ل �أياَم 
�سع����وٍد و�زدهار .. وتق����ّدٍم وتاأّل����ٍق ..  وجناحات يف 
كّل جم����ال .. وكان ذل����ك د�ئمًا م����ع �لتز�منا بكتاب 
�لوطن ود�ستوره وقو�نينه .. مبا يحفظ حرية �لفرد 
و�جلماعة عل����ى �أ�سا�ض �حلق����وق و�لو�جبات .. ويف 
كّل م����رة جتاوزنا فيها �لد�ست����ور و�لقانون و�ل�ّسيادة 
و�الإ�ستق����ال .. دخلن����ا بعدها يف زمٍن م����ن �الإنهيار 
ي����اع .. وكان هناك د�ئمًا  و�لّتد�ع����ي و�لفرق����ة و�ل�سّ
�إر�د�ت طّيب����ة من �أبناء وطنن����ا �حلبيب لبنان تريد 
مّل �ل�ّسمل .. و�لع����ودة �إىل �لدولة وموؤ�ّس�ساتها .. مبا 
ام����ن �لوحيد حلقوق �الأف����ر�د و�جلماعات  هي �ل�سّ
..�إّنن����ا �لي����وم نلتقي ح����ول �الإر�د�ت �لّطّيبة �لعميقة 
�جل����ذور يف ه����ذه �ملدينة �لعريق����ة �ملنفتحة و�ملحّبة 
.. و�لت����ي �أر�دت منذ عق����ود طويلة �أن يكون لها دورً� 
وطنيًا كب����رً� .. ففي �لع����ام 1852 تاأ�ّس�ست مدر�سة 
ر�هب����ات مار يو�سف �لّظهور لتحت�س����ن بناَت و�أبناء 
�ملدين����ة .. وت�سهر على تربيتهم وتعليمهم .. لتنطلق 
�سي����د� يف رحلته����ا �لّطويل����ة م����ع �لعل����م و�ملعرفة .. 
و�الإميان �جلامع و�حلا�س����ن للخر و�الإر�دة �لّطّيبة 
ف����وق �لطو�ئف و�ملذ�هب .. ويف �لع����ام 1854 بد�أت 
مدر�س����ة �لفنون �الإجنيلية يف من����زٍل قدمٍي قّدمه �آل 
ع�س����ر�ن �لك����ر�م .. ث����م يف �لع����ام 1862 تاأ�ّس�س����ت 
مدر�س����ة �لفنون �الإجنيلية �لوطني����ة للبنات و�لبنني 
لتكون يف طليعة �ملد�ر�ض يف لبنان .. �إذ �أر�د �الأخوة 
�الإجنيلي����ون �أن ي�ساهم����و� يف تعلي����م بن����ات و�أبن����اء 
مدينتهم ومنطقتهم .. وتطّورت هذه �الإر�دة �لّطّيبة 
لت�سب����ح مدر�س����ًة الأبن����اء �لوطن جميع����ًا ..وتاقت 
�الإر�د�ت �لّطّيب����ة .. �إر�د�ت �خل����ر و�لعلم و�الإميان 
م����ع جمعي����ة �ملقا�س����د يف �لع����ام 1879 .. لتعمل مع 
زمياته����ا مدر�س����ة ر�هب����ات م����ار يو�س����ف �لّظهور 
ومدر�س����ة �لفن����ون �الإجنيلي����ة �لوطني����ة .. حتقيق����ًا 
للمقا�س����د �الإ�سامي����ة من حّق �الإن�س����ان يف �حرت�م 
دينه .. وح����ق �لّن�سل حلماية �أ�سرت����ه .. وحّق �لعقل 

بالعل����م و�ملعرف����ة و�لّتفكر .. وح����ّق �لّتملك يف بيته 
وعمله و�أرز�قه .. وحّق �لّنف�ض بحياة �آمنة وم�ستقرة 
.. ولي�����ض �ّدع����اءً� �أو مكاب����رة �أن نق����ول ب����اأّن ه����ذه 
�ملد�ر�����ض �أ�ّس�ست لاإ�ستق����ال .. ولّلّنهو�ض و�لّتقّدم 
.. وحملت معها �آمااًل كبارً� .. فكان منها �الأطباء .. 
و�ملهند�س����ون .. و�ملحامون .. و�ملعّلمات و�ملعّلمون .. 
و�لعلوم �الإد�رية.. لتكون �سيد� و�أهلها من موؤ�ّس�سي 
�الإ�ستقال �لوطني .. وتكاثرت �لّتجارب لت�سمل كّل 
�ملج����االت .. من رعاية �لعجزة و�الأيتام و�ملعّوقني .. 
ومتكني �ملر�أة .. و�لريا�سة .. و�لثقافة .. و�لتنمية . 
وما ميّيز ه����ذه �ملدينة ومنطقتها �أّن ما من موؤ�ّس�سة 
�أهلي����ة �أو جمعية �أو مدر�سة �إاّل وكانت وال تز�ل تقوم 

مبهامها .. وُتطّور ذ�تها .. وت�ستوعب �أخو�تها .. 
و�أ�سافت:و�إّنن����ا �لي����وم ع�سي����ة �الإ�ستق����ال �لوطني 
�ل����ذي ن�سعر بحن����ني �سدي����د �إلي����ه .. و�إىل �الإر�د�ت 
�لّطّيب����ة �لتي �سنعته لن����ا والأبنائنا .. ف����اإذ� خ�سرنا 
وطنن����ا .. �إىل �أي����ن نذه����ب ؟! .. وق����د ع�سن����ا �آالم 
وجر�ح وعذ�بات �أ�ّسقائن����ا �لذين خ�سرو� وطنهم.. 
وال يز�ل����ون ي�سّح����ون بالغ����ايل و�لّنفي�����ض م����ن �أجل 
��ستع����ادة وطنه����م .. فل�سط����ني .. و�إّنن����ا �ليوم نقف 
وقف����ة �إج����اٍل و�ح����رت�م ل�سه����د�ء غ����زة �الأبطال .. 
�لذين نعي�����ض معهم �آالمهم �ساعة ب�ساعة .. ودقيقة 
بدقيقة .. ون�ستم����ّد من عزميتهم و�سمودهم �سبً� 
وقوة .. فاإذ� كان �أخو�تنا و�إخو�ننا من �أبناء �ل�ّسعب 
�لفل�سطين����ي �ل�ّسقي����ق ي�سّح����ون باأرو�حهم من �أجل 
��ستع����ادة �أر�سه����م .. وبن����اء دولته����م .. وعا�سمتها 
�لقد�����ض �ل�ّسريف .. فلماذ� ن�س����ارع نحن �للبنانيون 
عل����ى �إ�ساعة وطننا م����رة �أخرى .. بع����د �أن دّمرناه 
تدمرً� كام����ًا .. وقّطْعنا �أو�ساله .. وخ�سرنا خرة 
�سبابنا .. وخ�سرنا نهو�سنا وتقّدمنا لعقود طويلة .. 
و�حُتّل����ت عا�سمتنا ومدننا وقر�ن����ا .. وهذ� لي�ض يف 
�لّتاري����خ �لقدمي .. �إّننا قبل �سنو�ت قليلة وحتى �الآن 
ال نز�ل نعالج �آثار ذلك �لّدمار �لكبر .. و�الإحتال 
�لبغي�����ض.. و�لفرق����ة �لنك����ر�ء .. وكان خا�سنا يف 
�إر�دتن����ا �لّطّيب����ة �لت����ي �جتمعت يف مدين����ة �لطائف 

قب����ل ثاث����ة وع�سرين عام����ًا لتعيد و�سل م����ا �نقطع 
.. وُتنت����ج وثيق����ة وفاقن����ا �لوطن����ي.. وت�س����ع �أ�س�س����ًا 
مل�سرتنا �لوطنية �لد�ستورية نحو �الأمن و�الإ�ستقر�ر 
و�الإزده����ار .. ولقد �س����ار هوؤالء �لّرج����ال بكّل �إميان 
ب����اهلل .. عّز وج����ّل .. وثقة باللبناني����ني .. و��ستعدنا 
�أر�سن����ا .. و�أعدنا بناء مدنن����ا وقر�نا .. فلماذ� �الآن 
نف����ّكك دولتنا ؟!.. �إّننا هنا جنتم����ع مبا منّثل تربويًا 
.. و�إجتماعي����ًا .. ووطنيًا .. ولي�����ض �سيا�سيًا .. �إّن يف 
�سيد� و�جلو�ر خم�سني �ألف طالب يريدون �لّذهاب 
�إىل مد�ر�سهم .. و�لع����ودة �إىل بيوتهم .. على �أر�ض 
مدينته����م ووطنه����م لبنان باأم����ٍن و�س����ام .. ويريد 
�أّمهاُتهم و�آباوؤه����م �أن يذهبو� �إىل عملهم.. لينتجو� 
ويوؤّمنو� كّل م����ا يحتاجه هوؤالء �الأطف����ال مل�ستقبلهم 
من عل����ٍم ومعرفة وعمل و�خت�سا�����ض .. ويحرتمون 
ر�ئ����ب للّدولة  �لقان����ون و�لّنظ����ام ..  ويدفع����ون �ل�سّ
�للبناني����ة بديل �أمنه����م و��ستقر�ره����م وحقوقهم .. 
لتكون �لّدولة يف موؤ�ّس�ساته����ا �الإد�رية .. و�الأمنية .. 
و�لع�سكري����ة .. و�لق�سائية .. يف خدمة �ملجتمع .. ال 
ر�ئب .. يف خدمة هذه  �أن يكون �ملجتمع .. د�فع �ل�سّ
�ملوؤ�ّس�س����ات .. و�أن يبقى �أم����ن �ملجتمعات و�ملد�ر�ض 
و�جلامعات عر�سة لاإهتز�ز يف كّل حلظة و�أمام كّل 
�ختاف .. �لذي نوؤّكد على �حرت�مه.. وعلى حمايته 
.. الأّن����ه ح����ّق لاأفر�د و�جلماع����ات  يف �لّتناف�ض من 
�أجل �الأف�سل.. و�إّننا عندما نخاطب �لّدولة ب�سلطتها 
�لّتنفيذي����ة.. وقد ت�س����ّدت هذه �ل�ّسلط����ة مبكّوناتها 
�ل�ّسخ�سي����ة و�ل�ّسيا�سي����ة .. الإد�رة مق����ّدر�ت �لباد 
.. وحتّم����ل �مل�سوؤولي����ات .. مبا ين�ّض علي����ه �لّد�ستور 
و�لقان����ون .. فعندما ن�ساِئلها .. ت�ستكب وت�ستنكر .. 
فاإّن يف ذلك �إعد�مًا للم�سوؤولية .. وتنّكرً� لها.. مما 
ي�ستدع����ي تذكرهم باأّنهم حيث ه����م موؤمتنون على 
��ستقال لبن����ان .. و��ستقر�ر لبنان.. و�سيادة لبنان 
..�إّنن����ا �إذ جنعل �سيد� �ليوم عا�سمًة للعلم �للبناين 
لتقوم كما كانت د�ئمًا بدورها �لوطني .. و�نفتاحها 
.. و�حت�سانها ملحيطها ولق�سايا �لوطن .. فاإّننا نعتّز 
برف����ع علم لبن����ان يف مدينتنا .. يف حني تعي�ض �ملدن 

�الأخ����رى قلقًا على هذ� �خليار .. ولّلذين �أر�دو� قهر 
�إر�دتنا .. و�إمياننا بدولتنا وموؤ�ّس�ساتها.. فاإّننا �ليوم 
�أكرث من �أي وق����ت م�سى.. نقول لهم �أّننا متم�ّسكون 
مبوؤ�ّس�ساتنا �الأمني����ة .. و�لع�سكرية .. و�لق�سائية .. 
وندعو �لقوى �ل�ّسيا�سية لتناأى بنف�سها من �أمام هذه 
�ملوؤ�س�سات .. لتقوم بدورها �لوطني .. ولتزرع �الأمن 
و�لعد�ل����ة و�ل�ّس����ام يف نفو�����ض كّل �للبناني����ني بدون 
�نحي����از �أو �إ�ستثن����اء .. و�سيبقى لبنان وطن����ًا نهائيًا 

جلميع �أبنائه .. �سيدً� .. حرً� .. م�ستقًا .. 
بع���د ذل���ك �د�ر رئي����ض مدر�س���ة �لفن���ون �الجنيلية 
و�لوطنية للبنات و�لبنني يف �سيد� جان د�وود جل�سة 
نقا�ض د�خل فيها عدد من ممثلي �جلمعايت �الأهلية 
وم���در�ء �ملد�ر����ض وجلان �الأهل و�لط���اب وطرحو� 
عدد� من �ملقرتحات : ت�سكيل جلنة متابعة تنبثق عن 
�مللتقى لو�سع تو�سيات مبا �طلق خاله من مبادر�ت 
و�فكار وو�سع �لية لتنفيذها، وت�سكيل جمل�ض لطاب 
�سيد� و�جلو�ر، و�عتبار هذ� �مللتقى �طار� م�ستد�مًا 

للتن�سيق و�لتعاون بني �لقطاعات �لتني تتمثل فيه .

�لأب عبدو رعد
وخت���م رئي�ض مدر�سة دير �ملخل����ض �الأب عبدو رعد 
�جلل�س���ة بكلم���ة ق���ال فيه���ا : �ين �ق���ر�أ يف �فكاركم 
كم���ا يف فكرنا رغبة �سادق���ة و�ر�دة طيبة كلنا نريد 
�ن نعي����ض يف �حل���ب و�ل�س���ام ، هذه �لرغب���ة علينا 
�ن نك���ون جريئ���ني كما �لي���وم �ن نعب عنه���ا يف كل 
م���كان وخ�س���اة حيث يج���ب ، حي���ث �لتفرقة وحيث 
�ل�س���ر وحيث م���ن يدعو �ىل �لعن���ف وال يريد �ساما 
بل يريد حرب���ا و�ساحا ، هناك فلرتفع �سوتنا بكل 
فخر و�عتز�ز وهكذ� يبن���ى هذ� �لوطن . �ن �لقطاع 
�لرتب���وي و�الجتماعي ل���ه من �لقوة م���ا ي�ستطيع �ن 
يقن���ع كثري���ن ويجعلهم يف �فكاره���م متغرين لكي 
يحيدو� عن �لعنف وعن �لاوعي ..نعم هذ� �لتاقي 
�لي���وم هو ر�ئع وجميل ، يقول لنا �سيد� هي لبنان .. 
وه���ي عنو�ن وكل مدينة وقري���ة وكل �ن�سان يجب �ن 

يتحول �ىل عنو�ن يف هذ� �لوطن .
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... ويف جمدلي�ن
بعد ذلك �وملت �حلريري على �سرف �مل�ساركني 
جمدلي����ون  يف  �لعائل����ة  د�رة  يف  �مللتق����ى  يف 
مب�سارك����ة حماف����ظ �جلن����وب نق����وال بو�ساهر 
ورئي�ض بلدية �سيد� �ملهند�ض حممد �ل�سعودي 

وقائد منطقة �جلنوب �القليمية يف قوى �الأمن 
�لد�خل����ي �لعميد طارق عب����د �هلل ومن�سق عام 
تيار �مل�ستقبل يف �جلنوب �لدكتور نا�سر حمود 
وممثل �مل�سوؤول �ل�سيا�سي للجماعة �ال�سامية 
يف �جلن����وب �لدكت����ور ب�س����ام حم����ود حمم����د 
زع����رتي وممثل����ون ع����ن مطارنة �سي����د� وعدد 

من روؤ�ساء بلدي����ات �ملنطقة و�ملخاتر وروؤ�ساء 
�لدو�ئر �لر�سمية و�لق����ادة �الأمنيني وفاعليات 
�قت�سادي����ة و�جتماعي����ة ونقابي����ة وح�س����د من 
توقي����ع  �لتكرمي����ي  �لغ����د�ء  �ملدعوين.و�سب����ق 
�مل�سارك����ني عل����ى علم لبن����اين كب����ر مبنا�سبة 

عيدي �لعلم و�ال�ستقال.،

مناسبات مناسباتمناسبات مناسبات

نا�شر �أب� ��شبر: حكاية �لطم�ح ل�شتحقاق �لعام 2013
�لر�ئ���د نا�سر �بو ��س���ب رجل يج�سد 
روح �للبن���اين �لطام���ح و�جلريء يف 

�آن معا"...
ه���و �لرجل �ملتنقل من �ل�سلك �الأمني 
)�ملديرية �لعام���ة لاأمن �لعام( �ىل 
ف�ساء �حلياة �ملدنية و�حلامل بالعمل 
ب���كل  و�ل�سيا�س���ة  �لع���ام  �ل�س���اأن  يف 

فرو�سية و�لتز�م.
من���ذ �للحظ���ة �الأوىل النتقاله للحياة 
�ملدني���ة ر�س���م �أب���و ��س���ب "خريط���ة 
�لطري���ق" �لت���ي يري���د م���ن خاله���ا 
�لعب���ور �ىل �لن���دوة �لنيابية ليرتجم 
 ، �لفق���ر  منا�س���رة  يف  �حام���ه 
وحماربة �ملذهبية و�لطائفية، ال�سيما 
�ن���ه عا�ض وترعرع عل���ى �مل�ساركة مع 
�الآخري���ن يف �الأف���ر�ح و�الأت���ر�ح من 
دون �لوق���وف عند �لهوي���ة �لطائفية 
و�ملذهبي���ة الأن �لهوي���ة �حلقيقية هي 

�ملو�طنة و�لوطنية.
ي�سع����ر �أنه ق����ادر بعزميت����ه �ل�سلبة 
على �لعمل من �أجل حتقيق برنامج 
عم����ل حاف����ل ب����دء�" م����ن معاجل����ة 
هم����وم �ملو�طن �ملعي�سي����ة و�الأزمات 
�خلدماتية من كهرباء وماء وطرق 
وغرها، مرور�" ب�سا�سل �لرو�تب 
و�لطباب����ة،  و�ملد�ر�����ض  و�الأج����ور 
�النتخاب����ات  بقان����ون  و�نته����اء�" 
وم�سارك����ة �ل�سب����اب وخف�����ض �س����ن 
�الق����رت�ع �ىل 18 �سن����ة، و��س����ر�ك 
و�ن�ساء  �لع�سكريني يف �النتخابات، 
�ل�سدود لكي ال تبقى مياهنا تذهب 
هدر�" �ىل �لبحر وغرها وغرها.
   �لر�ئد نا�سر �أبو ��سب بد�أ �خلطوة 
�الأوىل من���ذ �لي���وم ليك���ون مر�سحا" 
يف �النتخاب���ات �لنيابي���ة �ملقبل���ة ... 
وه���و يعتمد �أوال" و�أخ���ر�" على هذه 
�لعزمي���ة �ال�ستثنائي���ة �لت���ي ميلكها، 
وعل���ى �سبك���ة �لعاقات �لت���ي تربطه 
�لطو�ئ���ف  كل  م���ن  ب���روت  باأبن���اء 

و�ملذ�هب.
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�أقي����م جتم����ع ت�سامني مع غ����زة بدعوة م����ن لقاء 
�لق����وى و�لهيئ����ات �ل�سيا�سية و�لروحي����ة �للبناين 
�سي����د�.  يف  �ل�سه����د�ء  �ساح����ة  يف  �لفل�سطيني����ة 
وت����و�ىل على �لكام ممثلو ق����وى و�أحز�ب لبنانية 
وفل�سطيني����ة. وكان الأم����ني عام �لتنظي����م �ل�سعبي 
�لنا�س����ري �لدكتور �أ�سام����ة �سعد كلمة، ومما جاء 

فيها:
م����ن �سيد� عا�سمة �ملقاوم����ة وبو�بة فل�سطني نحو 
�لع����ودة و�لتحري����ر. م����ن �سي����د� �إىل غ����زة مرورً� 
ب�س����ور و�لنبطية وبن����ت جبيل و�سبع����ا وكفر�سوبا 
و�جللي����ل وحيف����ا وع����كا وياف����ا و�ل�سف����ة �لغربية 
و�لقد�����ض و�سواًل �إىل غ����زة خط �ملقاوم����ة و�حد، 
خ����ط �ل�سه����ادة و�حد، �لن�س����ال �ل�سعب����ي و�حد، 

�مل�سر و�حد، و�لعدو و�حد.
عام����ود �لغي����م عنو�ن �لع����دو�ن على غ����زة �سوف 
يتب����دد بف�سل �ملقاوم����ة، وبف�سل �سم����ود �ل�سعب 
�لفل�سطين����ي. وعام����ود �لدم �لعرب����ي �لفل�سطيني 
�للبن����اين �ملقاوم �سوف ينت�س����ر، وهو منت�سر يف 
وجه حكام �ملهانة و�ملذل����ة، يف وجه �لفتنة ودعاة 
�لفتن����ة يف ه����ذه �الأم����ة. عام����ود �لدم ه����ذ� �لذي 
ي�ستنف����ر طاقات �الأمة يف وجه م����ن يريد �أن يبدد 
طاق����ات �الأم����ة و�أن يه����در طاقاتها. عام����ود �لدم 
ه����ذ� �سوف يغ����ر �ملعادل����ة، معادل����ة �ل�سر�ع مع 
ه����ذ� �لكي����ان �ل�سهي����وين �لع����دو�ين �لعن�سري. 
وكم����ا متكنت �ملقاومة يف لبنان من حترير بروت 
وجبل لبنان و�سيد� و�س����ور و�لنبطية وبنت جبيل 
ومرجعي����ون وحا�سبيا، وكما متكنت هذه �ملقاومة 
من �سد �لع����دو�ن وحتقيق �النت�سار يف �ل 2006 
ويف تغير معادلة �لردع يف م�سار �ل�سر�ع مع هذ� 
�لع����دو�ن، كذل����ك �ستتمكن �ملقاوم����ة �لفل�سطينية 
بف�س����ل حجارة �سجيل من �ن تغ����ر �ملعادلة. كما 
�سيتمك����ن �ل�سع����ب �لفل�سطين����ي م����ن حترير غزة 
باملقاومة. وكما متكن م����ن �سد �لعدو�ن و�إف�ساله 
يف �ل 2008- 2009 �سيتمك����ن �لي����وم من �إف�سال 
هذ� �لع����دو�ن، ومن �إدخ����ال عنا�سر جديدة على 

معادلة �ل�سر�ع مع هذ� �لعدو.

�لن�س����ر الأمتن����ا... �لن�س����ر ل�سع����ب فل�سط����ني... 
�لن�سر لغ����زة... �لن�سر للقد�����ض ولكل �ملقاومني 
يف �سائ����ر �الأقط����ار �لعربية يف مو�جه����ة �مل�ساريع 
�لرجعي����ة...  �لعربي����ة  �الإ�سر�ئيلي����ة  �الأمركي����ة 
�لن�سر للوحدة �لوطنية يف كل �ساحة من �ساحات 
�أمتنا �لعربية... �لن�سر للكر�مة �لوطنية ورف�ض 

�لتبعية يف كل �ساحة من �ساحات �أمتنا �لعربية... 
�ساح����ة  كل  يف  �الجتماعي����ة  للعد�ل����ة  �لن�س����ر 
م����ن �ساحات �أمتن����ا �لعربي����ة... �لن�س����ر للحرية 
و�لدميقر�طي����ة يف كل �ساح����ة من �ساح����ات �أمتنا 

�لعربية... 
�ملقاوم����ة هي عن����و�ن م�س����روع �لنه�س����ة �لعربية، 

وهي عن����و�ن �لوح����دة �لوطنية و�لوح����دة �لعربية 
و�لعزة و�لكر�مة لهذه �الأمة. �سعب فل�سطني �ليوم 
يخو�ض معركة يف غزة لي�ض من �أجل غزة، بل من 

�أجل كل فل�سطني وكل �لعرب.
فتحي����ة ل�سهد�ء ون�س����اء و�أبطال و�سي����وخ و�طفال 

غزة ولكل �ملقاومني.

الدكتور اأ�صامة �صعد يف جتمع ت�صامني مع غزة:
�لمقاومة هي عن��ن م�شروع �لنه�شة �لعربية، وهي عن��ن 

�ل�حدة �ل�طنية و�ل�حدة �لعربية و�لعزة و�لكر�مة لهذه �لأمة
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�صيدا تكرم ال�صهيد و�صام احل�صن "للوطن و�صاماً .. فخراً ون�صيداً" 
حفل لأورك�شتر� ق�ى �لأمن �لد�خلي وك�ر�ل �ل�شبكة �لمدر�شية
�لجمه�رية" �شدر  على  و�ل��شام  �ل�شرف  �شهد�ء  لأرو�ح  "تحية 

الأن���ه حم���ى لبن���ان يف حيات���ه و�سهي���د� .. �أ�سب���ح 
للوط���ن و�سام���ًا .. فخ���ر� ون�سيد�.. والأن���ه كذلك ، 
و�سام �حل�سن �لل���و�ء �ل�سهيد ورفيق درب �لرئي�ض 
�ل�سهي���د ، كرمته عا�سمة �جلنوب �سيد� يف ذكرى 
مرور خم�س���ني يوما على ��ست�سه���اده وذلك بحفل 
مو�سيق���ي وطن���ي " حتي���ة الأرو�ح �سه���د�ء �ل�سرف 
و�لو�سام على �س���در �جلمهورية" ، �قامته �ل�سبكة 
�ملدر�سي���ة ل�سيد� و�جل���و�ر برعاي���ة رئي�سة جلنة 
�لرتبية و�لثقاف���ة �لنيابية �لنائ���ب بهية �حلريري 
بالتعاون م���ع بلدية �سي���د� و�أحيت���ه مو�سيقى قوى 
�الأم���ن �لد�خلي بقيادة �ملقدم زياد مر�د مب�ساركة 
كور�ل تامذة �ل�سبك���ة �ملدر�سية و�لفنانني كارول 
ع���ون و�سادي عيدموين من ��ساتذة �ملعهد �لوطني 

للمو�سيقى.
وتقدم ح�س���ور �حلفل �لذي �قي���م يف قاعة ثانوية 
رفي���ق �حلريري يف �سيد� : حمافظ �جلنوب نقوال 
بو�ساه���ر، ممث���ل مدير عام قوى �الم���ن �لد�خلي 
�للو�ء ��سرف ريفي قائد منطقة �جلنوب �القليمية 
�لعميد طارق عبد�هلل، ممثل رئي�ض فرع �ملعلومات 
يف لبنان �لعقيد عماد عثمان رئي�ض فرع �ملعلومات 
يف �جلن���وب �لعقيد عب���د �هلل �سليم ، ممثل من�سق 

عام تيار �مل�ستقبل يف �جلنوب �لدكتور نا�سر حمود 
ع�س���و �ملن�سقية رمزي مرج���ان ، قائد �سرية درك 
�سيد� �لعقيد ماهر �حللبي، �آمر �سرية درك �سور 
�لعقي���د جورج �ليا�ض، �آمر مف���رزة �ال�ستق�ساء يف 
�جلن���وب �لر�ئد جان غ�سطني و�آم���ر ف�سيلة درك 
�سيد� �لر�ئد �سامي عثمان ، رئي�ض غرفة �لتجارة 
و�ل�سناع���ة و�لزر�ع���ة يف �سي���د� و�جلنوب حممد 
ح�سن �سال���ح، وممثل رئي�ض بلدية �سيد� �ملهند�ض 
حممد �ل�سع���ودي ع�سو �ملجل�ض �لبلدي عرب كل�ض 
وروؤ�س���اء وممثل���و عدد م���ن �لهيئ���ات و�جلمعيات 
�الأهلي���ة ومن م���در�ء مد�ر����ض �ل�سبك���ة �ملدر�سية 

وح�سد من طاب مد�ر�ض �ل�سبكة ..

كلمة �ل�شبكة �ملدر�شية
بع���د �لوقوف دقيق���ة �سمت حتي���ة ل���روح �ل�سهيد 
�للو�ء و�سام �حل�سن ومر�فقه �ملوؤهل �الأول �ل�سهيد 
�أحم���د �سهي���وين و�ل�سهيدة جورجي���ت �سرك�سيان 
�لذي���ن ��ست�سه���دو� يف تفج���ر �الأ�سرفي���ة ، وق���ف 
�حل�سور �ي�س���ا دقيقة �سمت حتية لروح بطريرك 
�نطاكي���ة و�سائر �مل�سرق للروم �الأرثوذك�ض �لر�حل 
�غناطيو����ض �لر�ب���ع ه���زمي ، ث���م ع���زف �لن�سي���د 

�لوطن���ي �للبن���اين ون�سي���د ق���وى �الأم���ن �لد�خلي 
..�لقى بعده���ا من�سق عامال�سبك���ة �ملدر�سية نبيل 
بو�ب كلمة باإ�سم �ل�سبكة فقال : لك يا وطني �الأبي 
، نقف يف مد�ر�ت �ل�سهادة، نقف يف مد�ر�ت �لعلى 
للعلم، لك يا وطني نعل���ن �ل�سباح ونعلو بالن�سيد، 
ل���ك ي���ا وطن���ي �سي���د� ت���وؤدي �لتحية عل���ى �سهوة 
�حلنني، وحناج���ر �لوفاء و�أنفا����ض �لرفيق، لك يا 
وطني نق���ف بالنقاء و�ل�سف���اء و�الإنتم���اء و�لوالء 
و�لف���د�ء و�لع���اء، و�ل�سياء يف مدر�س���ة �أبا بهاء، 
لك يا وطني نن�سد �لع���زة و�الإباء، يا وطني عنو�ن 
�لدر����ض بطل من ب���ادي، عنو�ن �لكت���اب " ت�سلم 
يا ع�سكر لبن���ان".. ويتاألق �لن�سي���د ل�سهيد ي�سكن 
�سياء �لعني، ويتاألق �لن�سيد ذكرى و�إ�ستياق لرفاق 
�الأم���ن ، لرف���اق �ل�سي���ف و�لقلم و�الأع���ايل، لك يا 
�ل�سهيد �لغايل، رف���اق �ملدر�سة �لع�سكرية، جي�سنا 
�الأبي، مو�سيقى قوى �الأمن �لد�خلي بقيادة �ملقدم 
زياد مر�د، كور�ل طاب �ل�سبكة �ملدر�سية ل�سيد� 
و�جل���و�ر، ويف �نفا�سه���م �ملجد، ي�سدح���ون نهجًا 
ومنهاج���ًا تربويًا ووطنيًا، لك ي���ا �ل�سهيد �لغايل ، 
يتاأل���ق �لن�سي���د، �سعارنا على �لزم���ن عا�ض �لوطن 
عا�ض �لوطن، يتاألق وياأتلق تقا�سيمًا وقبات، على 

�سل���م �ملقامات على خد �ملعاين، لك هذه �الأنا�سيد 
خلود �ل�سه���ادة، مذ �أن قادها رفي���ق �لوطن، دولة 
�ل�سهي���د و�سهي���د �لدول���ة رفيق �حلري���ري، مذ �ن 
قادها ونلته���ا �لو�سام، لك تتاألق �الأنا�سيد ، كاآذ�ن 
�ل�سباح وتر�تي���ل �ملرمييات، بل كفجر لوالده نحو 
�أقا�س���ي �ل�سوق، ل���ك يا �ل�سهيد �لغ���ايل، خم�سون 
باقة حب من �سيد� م���ن �سبكتنا �ملدر�سية ل�سيد� 
و�جلو�ر، خم�س���ون ربيعًا مبو��سم �الأزهار خم�سون 
�ست���اء مبو��سم �الأمطار ، لك يا �ل�سهيد �لغايل من 
�سقيق���ة �لرئي����ض �ل�سهي���د رفيق �حلري���ري، بهية 
�حلريري �إ�ستياق �سيدون وعدً� يف قبة �ل�سماء، يف 
زرقة �مل�ساء و�جله���ات �الأربع، خم�سون يومًا ت�ساأل 
عن���ك �ملط���ارح يف �أ�سرفي���ة �لوط���ن، تبحث عنك 
�الأ�سئل���ة و�لقل���وب يف مزهرية �الأر����ض، و�لنعمان 
تويج���ات �سقائق قرنفل و�أقح���و�ن، خم�سون يومًا ، 
نه���ر �الأحز�ن �سفاف �لوط���ن، ورود �لعمر للجرح 
يف �ل�س���در �سكل �لوتر، خم�سون غياب���ًا ، وما قبل 
قبل وما بعد بعد، مد�ر�سنا دفاترنا �أقامنا تهطل 
مط���رً� تروي حق���ًا، ت�سيء �سمو����ض �لنهار خلف 

�حلدقات و�لغيم ، تتحدث عن بطل 
م���ن ب���ادي ت���روي �سم���وخ �الأر�ض، 
تق����ض حكاي���ة وط���ن كلم���ا �سعدت 
�سهادة يف مو�ك���ب �ل�سهد�ء، للوطن 
لل���و�ء و�س���ام �حل�س���ن نن�س���د ع���زً� 

وفخرً� ون�سيدً�. 

�أغنية خا�شة �هد�ء 
لل�شهيد �حل�شن

و�مام �سورة عماق���ة للو�ء �ل�سهيد 
�حل�سن كتب عليها "بطل من بادي 
�لفرقة �لكا�سيكية  "  توزع �ع�ساء 

ملو�سيقى قوى �الأم���ن �لد�خلي  ومن خلفهم كور�ل 
ط���اب �ل�سبكة �ملدر�سي���ة  ، ليوؤدو� على مدى �كرث 
من �ساعة  باقة م���ن �الغاين �لوطنية تفاعل معها 
�حل�سور غن���اء وت�سفيق���ا . و�دى �لفنانان كارول 
عون و�سادي عيدم���وين �غنيات منفردة وم�سرتكة 
مع �لفرق���ة �ملو�سيقية لقوى �الأمن ، وتخلل برنامج 
�حلف���ل �غنية خا�س���ة مهد�ة لروح �لل���و�ء �ل�سهيد 
م���ن كلم���ات نبيل ب���و�ب وج���اء فيه���ا:" ال عيونك 
���ُر/ خم�س���ون  تاأت���ي وال �حلل���م يف دمعت���ي ُيخَت�سَ
غياب���ًا / �أنا�سيد �ل�سدى و�مل���دى و�لندى/ �أحلان 
�ملط���ر نايات �لريح وحمابر �لغمام/ �سيد� �لنا�ض 
مقامات مد�ر�سها/ قامات �أجيالها دولة �سهيدها/ 
�ستاء �لدمع قبلة وبرق �لفر�ق حلظة/ �أوتار �لريح 
نظر/ طول �لغياب �سفر/ ال عيونك تاأتي وال �حللم 
ُر / خم�سون غيابًا / وعلى �سدر  من دمعتي ُيخَت�سَ

�لرت�ب �سهادة وو�سام و�لرفيق ينتظُر...".

�ملد�ر�س �مل�شاركة
�م���ا مد�ر�ض �ل�سبكة �لتي �ساركت يف �لكور�ل فهي 

: " مدر�س���ة �لفنون �الجنيلي���ة �لوطنية ، �ال�ساح 
�ملتو�سط���ة �ملختلط���ة �لر�سمي���ة، �سي���د� �للبنانية 
�لكويتي���ة ، ثانوي���ة �ملقا�س���د �ال�سامي���ة للبن���ات 
و�لدوح���ة ، ع���ب� �ملتو�سط���ة �ملختلط���ة �لر�سمي���ة 
، ثانوي���ة �سي���د� �لر�سمي���ة للبن���ات ، درب �ل�سي���م 
�ملتو�سطة �لر�سمية ، ثانوي���ة �لدكتور نزيه �لبزري 
�لر�سمية ، مدر�سة عائ�سة �م �ملوؤمنني ، ثانوية رفيق 
�حلري���ري ، مدر�سة �حلاج بهاء �لدين �حلريري ، 
ثانوي���ة ح�سام �لدي���ن �حلري���ري ، مدر�سة �جيال 

�سيد� ، ومدر�سة �لغازية �لر�سمية للبنات ".

�ملقدم مر�د
و�ألقى قائد �ورك�س���رت� قوى �الأمن �لد�خلي �ملقدم 
زي���اد م���ر�د كلم���ة يف �حلف���ل توجه فيه���ا بالتحية 
�ىل �لنائ���ب �حلري���ري و�ل�سبك���ة �ملدر�سي���ة عل���ى 
��ست�سافته���م له���ذ� �حلف���ل منوه���ا ب���اأد�ء كور�ل 
ط���اب �ل�سبكة و�علن عن �ه���د�ء هذ� �حلفل كما 
كل �حلف���ات �لت���ي �حيته���ا مو�سيقى ق���وى �الأمن 
�لد�خل���ي منذ عي���د �ال�ستقال وحت���ى �ليوم لروح 
�لل���و�ء �ل�سهيد و�س���ام �حل�سن �لذي 
ق���ال �ن���ه كان م���ن �ب���رز �لد�عمني 
ملو�سيق���ى ق���وى �الأم���ن كم���ا توج���ه 
بالتحي���ة �ىل مدير ع���ام قوى �الأمن 

�لد�خلي �للو�ء ��سرف ريفي.
ويف �خلت���ام ق���دم ع���دد م���ن مدر�ء 
مد�ر����ض �ل�سبكة لقائ���د �الأورك�سرت� 
�ملق���دم م���ر�د و�ساح �لعل���م �للبناين 
ودرعا تقديريا باإ�سم �ل�سبكة وباقتي 
زه���ر �ىل كل من �لنائ���ب �حلريري 
وممث���ل �لل���و�ء ريف���ي �لعمي���د عبد 

�هلل.
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�لم�شيلح تحيي مجال�س عا�ش�ر�ء:
تاأكيد على نبذ �لفتنة وت�حيد �لكلمة و�ل�شف

 رندى بّري تحيي عا�ش�ر�ء في د�رتها

�أحي���ا �لرئي����ض نبي���ه ب���ري يف د�رت���ه يف �مل�سيلح 
كعادته كل عام و�ملجال�ض �لعا�سور�ئية �لتي متيزت 
ه���ذ� �لع���ام بح�س���ور وم�ساركة م���ن كل �لطو�ئف 

و�ملذ�هب و�ملناطق.
و�أجمع خطباء �أيام عا�س���ور�ء على �سرورة تعزيز 
�خلط���اب �ملعتدل ونب���ذ �لفتنة، وب���ذل �ملزيد من 

�جله���ود لابتع���اد عن �لتفرق���ة و�لعمل م���ن �أجل 
�ال�ستحق���اق  وج���ه  يف  �للبناني���ني  كلم���ة  توحي���د 
و�لتحدي���ات �لناجمة عن �لتط���ور�ت �خلطرة يف 

�ملنطقة.
و�س���دد �خلطب���اء على نب���ذ �لطائفي���ة و�ملذهبية، 
موؤكدي���ن على �لوحدة �لوطني���ة �جلامعة �لتي هي 

عنو�ن حماية لبنان.
ومن بني �خلطباء �لذي���ن تكلمو� يف هذه �ملجال�ض 
�سماحة �ملفتي �ل�سيخ مدر�ر حّبال، و�سماحة مفتي 
�س���ور �ل�سيخ ح�سن عبد �هلل و�سماحة �ل�سيخ ماهر 
حمود، ورئي����ض �ملركز �لكاثوليك���ي لاإعام �الأب 

عبد �أبو ك�سم، و�ملحامي ر�ساد �سامة.

و بدورها عقيلة رئي�ض جمل�ض �لنو�ب �للبناين �ل�سيدة رندى بّري �أحيت جمال�ض عا�سور�ء يف د�رتها �مل�سيلح.
بح�سور �لهيئات �لن�سائية و �الإجتماعية و فعاليات يف �جلنوب.

مناسبات مناسباتمناسبات مناسبات
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�إحي���اًء لذك���رى ��ست�سه���اد �الإمام �حل�س���ني "عليه 
�ل�سام" �لعا�سر من �سهر حمرم.

�ملجال����ض  �أقيم���ت  كم���ا  �مل�س���ر�ت،  نظم���ت 
�سيد�. حارة  "�لعا�سور�ئية" يف 

وتخلل �إحياء �لذكرى �أعمال فنية من وحي �مل�سرة 
�لكربائية. 

كم���ا نظم���ت حلق���ات �للطم وف���ق ما ج���رت عليه 
�لعادة.

... ركزت �لكلمات على معاين ثورة �الإمام �حل�سني 
مبا متثله من منوذج للمقاومة �سد �لظلم.
... حارة �سيد�، كانت على موعد حا�سم.

�إحي���اًء لذك���رى ��ست�سه���اد �الإمام �حل�س���ني "عليه 
�ل�سام" �لعا�سر من حمرم �إ�سوًة بكل عام.

ي���وم  وكل  كرب���اء..  �أر����ض  كل  عن���و�ن:  حت���ت 
عا�س���ور�ء.. لتحرير �الإن�سان.. و�الأر�ض من �لظلم 

و�لطغيان و�ال�ستعباد.

�مل�شري�ت" "ي�م 
ُنظمت �مل�سر�ت: مب�ساركة �أهايل �لبلدة وفاعليات 
و�سخ�سيات دينية و�قت�سادية و�جتماعية من كافة 
�ملناطق و�لقرى �ملجاورة �إىل جانب قيادتي حركة 

�أمل- وحزب �هلل... فكان �لنظام �سيد �ملوقف.
ملنا�سبة �لي���وم �لعا�سر من حم���رم نظمت "حركة 
�أمل" م�سرة ح�سينية حا�سدة يف بلدة حارة �سيد� 
فتو�ف���د من���ذ �ل�سباح �لباك���ر �آالف من �ملو�طنني 
من خمتلف �لقرى و�ملناط���ق �ملجاورة. �إىل جانب 

�سخ�سيات ديني���ة و�جتماعية وتربوي���ة وفاعليات 
�لبل���دة ومدينة �سي���د�، ورئي�ض و�أع�س���اء �ملجل�ض 
�لبل���دي ل� ح���ارة- �سي���د� وقيادتي حرك���ة �أمل – 

وحزب �هلل للمنطقة.
و�حت�س���دو� يف �ل�ساح���ات و�ل�س���و�رع �لتي �تخذت 
فيها �إجر�ء�ت �أمنية وع�سكرية م�سددة من وحد�ت 

تابعة للجي�ض �للبناين، وقوى �الأمن �لد�خلي.
��ستع���د�دً� للم�سارك���ة يف �مل�س���رة تقدمه���ا ف���رق 
لك�ساف���ة �لر�سال���ة �الإ�سامية ومو�ك���ب �ملر�سد�ت 

و�لدفاع �ملدين و�ملو�سيقى.
�نطلق���ت �مل�س���رة �حل�سيني���ة لتج���وب ع���ددً� من 
�س���و�رع �لبلدة مب�سارك���ة فرق �للطمي���ة.  و�نتهت 

�أمام ح�سينية �لبلدة.

حارة "�شيد�" ُتحيي ليالي عا�ش�ر�ء
بم�شاركة �أهالي �لبلدة - وقيادتّي حركة �أمل وحزب �هلل

وبدوره نظم حزب �هلل م�سرة ح�سينية حا�سدة 
يف ح����ارة "�سي����د�" �نطلق����ت من �ساح����ة �لبلدة 
وتقدمه����ا ك�سافة �الإمام �مله����دي وحملة �لر�يات 
�ل�س����ود�ء، و�خل�س����ر�ء ور�يات �ملقاوم����ة و�سور 
ل�سهد�ء �ملقاومة وقادة �ملقاومة وفرق من �لفتية 

�لذين �رت����دو� ثياب �ملنا�سب����ة �ملت�سحة بال�سو�د 
من وحي �ملنا�سبة.

و�س����ارك يف �مل�سرة �سخ�سيات وفاعليات دينية 
و�جتماعي����ة وتربوي����ة و�آالف �ملو�طن����ني �لذي����ن 
�إىل  �حل�سيني����ة  و�للطمي����ات  �لهتاف����ات  رددو� 

جانب قيادتي حركة �أمل- وحزب �هلل.
�إ�ساف����ة �إىل موك����ب �سغ����ار وكب����ار �الأخ����و�ت.. 
للبل����دة  �لرئي�سي����ة  �ل�س����و�رع  �مل�س����رة  وجاب����ت 
و�نته����ت بكلمات من وح����ي �ملنا�سبة �أمام جممع 

�سيد �ل�سهد�ء.
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�أق����ام مدير عام "جمل����ة �سيد� عب �لتاريخ" �لزمي����ل غالب بعا�سري حفل 
غ����د�ء تكرميي على �سرف �أمني عام تيار �مل�ستقبل يف لبنان �أحمد �حلريري 
يف منت����زه �ل�سيخ - �لكنايات يف منطقة �الأويل ح�سره جمع من �ل�سخ�سيات 
و�الأ�سدقاء ، تقدمهم : �لعميد �لركن �سهيل �ل�سامية ، رئي�ض مكتب مكافحة 

�ملخ����در�ت يف �جلن����وب �ملقدم هرني من�سور ومن�سق ع����ام تيار �مل�ستقبل يف 
�جلنوب �لدكتور نا�سر حمود وعدد من �ع�ساء �ملجل�ض �لبلدي ملدينة �سيد� 
وم����ن �ملخاتر وقياديون يف عدد م����ن �لف�سائل و�لق����وى �لفل�سطينية ووجوه 

�جتماعية.

مدير عام "مجلة �شيد� عبر �لتاريخ" �لزميل غالب بعا�شيري يقيم
غد�ًء تكريميًا لأمين عام تيار �لم�شتقبل في لبنان �أحمد �لحريري

 العميد الركن سيهل شامية و محمد أبو ظهر
ً
املدير العام غالب بعاصيري مستقبال

املقدم هنري منصور والدكتور ناصر حمود

بدر عبيد وأديب بعاصيري

أحمد الحريري مصافحًا حسن الجبيلي

الدكتور ناصر حمود وغالب بعاصيري

الشيخ أحمد الحريري مصافحًا داني بعاصيري

املهندس محمود بعاصيري ووليد صفدية وأحمد عاصي

الشيخ أحمد الحريري مصافحًا الشيخ يوسف مسلماني وخالد كردية

 أمني عام تيار املسنقبل الشيخ أحمد الحريري
ً
املدير العام غالب بعاصيري مستقبال

أحمد الحريري متوسطًا العميد الركن سهيل شامية وغالب بعاصيري والدكتور أحمد مرجان

حسن الطويل وبالل جوهر

فاروق خواندي وناصر الجردلي

القائد جالل النقيب وسمير السبع أعني

بشيرسنجر وبالل صفدية

كرم سكافي وطارق أبو زينب

مصطفى أرنائوط وبالل جوهر

أحمد الحريري مصافحًا املختار محمد البعاصيري

بدر عيبد ومحمد النوام وأديب بعاصيري

حسن جبيلي ووليد صفدية
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�أحي���ت حارة �سيد� هذ� �لع���ام كالعادة جمال�ض عا�س���ور�ء يف ح�سينية �لبلدة 
بح�سور فعاليات و�سخ�سيات وهيئات �جتماعية و�سعبية.

وتكل���م يف لي���ايل عا�س���ور�ء عدد م���ن رج���ال �لدي���ن و�لفعالي���ات �الإ�سامية 
و�مل�سيحي���ة، ومن �أبرزهم �سماحة �ل�سيخ ماهر م���ود، و�ملطر�ن �ليا�ض حد�د، 
ورئي����ض �ملكتب �ل�سيا�سي حلركة "�أم���ل" �حلاج جميل حايك، و�سماحة �ل�سيخ 

ح�سن �مل�سري.
وق���د �أقام رئي�ض ر�بطة خماتر �سيد� – �لزهر�ين م�سطفى �لزين ماآدب يف 
�ملنا�سبة جريًا على عادته كل عام تكرميًا لعدد من �ل�سخ�سيات وكان �لتكرمي 
يف �لي���وم �لتا�سع لل�سيخ ح�س���ن �مل�سري بح�سور رئي����ض �لبلدية �سميح �لزين 

وعدد من �لفعاليات.

�لمختار م�شطفى �لزين يكرم �ل�شيخ �لم�شري في حارة �شيد�

ين ووليد الزين و سامر الزين و حسن صالح
ّ
ين واملختار مصطفى الز

ّ
الشيخ حسن املصري و رئيس البلدّية سميح الز

الرائد كامل صالح والزميل غالب بعاصيري ، و خليل شّداد ين و الشيخ محّمد سرور
ّ
املختار مصطفى الز

املهندس أحمد هاشم، واملهندس سمير عبدو والسّيد حسن الزين

وليد الزين واملختار مصطفى الزين وحسن صالح

جانب من الحضور

الدكتور ناصر الزين و الدكتور أحمد موسى و يوسف الزين ح
ّ

حسن صالح الزين ، املهندس عيسى الزين و عصام املال

الشيخ حسن املصري ،جمال جوني
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تقدي���ر� ل���دور "�للو�ء" يف ن�س���ر �لكلمة �حل���رة و�ل�سادقة �مللتزم���ة باإميانها 
ووطنه���ا وعروبتها وحمل هم���وم �لنا�ض وق�ساياهم.وملنا�سب���ة بلوغها �ليوبيل 
�لذهبي، يف عيده���ا �ل�0 كرم "�إحتاد �جلمعيات و�لرو�ب���ط �الأهلية �لبروتية 
"و�لر�بط���ة �الأهلي���ة يف �لطريق �جلديدة" "�للو�ء" و�أ�سرتها يف لقاء عائلي 
حميم �أقيم يف مكاتب "�للو�ء" يف بروت �قت�سر على م�ساركة نقيب �ل�سحافة 
حممد بعلبكي ونقيب �ملحررين �ليا�ض عون ورئي�ض �إحتاد �جلمعيات و�لرو�بط 
�الأهلية يف �لطريق �جلديدة ر�جي �حلكيم و�أمني عام �ملجل�ض �ل�سرعي �الأعلى 
�ل�سيخ خلدون عرميط . وقد كان يف ��ستقبالهم رئي�ض حترير "�للو�ء" �لزميل 

�س���اح �سام وممثل عميد "�للو�ء" �الأ�ست���اذ عبد �لغني �سام �سقيقه �سامي 
�سام و�أ�سرة "�للو�ء".

وباملنا�سبة �ألقيت كلمات لكل من ر�جي �حلكيم ،�لزميل �ساح �سام، �لنقيب 
�ليا����ض عون و�لنقيب حممد بعبلكي ،تاها توزيع �لدروع �لتذكارية و�سهاد�ت 

�لتقدير على �ملكرمني قبل قطع �لقالب �لتقليدي باملنا�سبة.
�أ�س���رة "�سيد� عب �لتاريخ " تب���ارك للمدير �مل�سوؤول �سمار �لرتك نيلها �لدرع 
�لتقدي���ري و�سهادة �لتقدير ب�سفتها �أي�سا رئي�سة ق�سم �لتحقيقات يف جريدة 

�سنو�ت. مدى  على  جلهودها  تقدير�  وذلك  "�للو�ء"، 

مجتمعمجتمع موؤتمر �سحافي خا�ص للفنانة "دانا الحلبي" في مطعم "Square Café"اأ�سرة "اللواء" تحتفل بيوبيلها الذهبي

غّزة مدينة المقاومة ... مدينة الأحرار تنت�سر!

عقدت �لفنانة �الإن�سانة �لرقيقة "د�نا �حللبي" موؤمتر �سحفي يف مطعم 
"Square Café" �سرح����ت في����ه كاف����ة تفا�سي����ل و �أه����د�ف ومب����ادىء و 
�إ�سرت�جتي����ة �ملوؤ�س�س����ة �لفتية �مل�ّسماة " موؤ�س�س����ة �حللبي �خلرية" حتت 
عن����و�ن " ربيع �أطف����ال �لعامل �لعربي" بح�سور ح�س����د كبر من �لزماء  

�الإعاميني وبع�ض و�سائل �الإعام �مل�سموعة و �ملرئية و �ملقروءة.
بد�ي����ة رحبت د�نا باحل�سور �لكرمي و تابع����ت �سرحها للتفا�سيل �لدقيقة 
للغاي����ة �ملن�سودة �الإن�سانية �لهادفة �إىل بل�سمة جر�ح �الأطفال و �لتخفيف 

عنه����م ق����در �مل�ستط����اع من خ����ال توف����ر كاف����ة �ملتطلب����ات و �حلاجات 
�الإجتماعي����ة حلماية و �سمان م�ستقبلهم �لو�عد على �أن يت�سمن �مل�سروع 
ع����دة جماالت و �آف����اق و��سعة جديدة ته����م كل �أطفال لبن����ان يف �ملناطق 
�للبناني����ة و �لعامل �لعربي م����ن خال تكثيف جوالته����ا �ل�ساملة �إىل كافة 
�ملناط����ق �للبناني����ة لاإط����اع و �الإهتمام �ملبا�س����ر و لل�سع����ي �إىل توفر و 
تاأم����ني بكل جهد كل ما هو مطلوب و عام لتقدميه الأطفال لبنان و �لعامل 

�لعربي.

قومي و اإنتف�ِض يا غّزة من ُترابك
قومي و زغردي ل�صبابك

بالأم�ض غ�صلت رايتك ال�صوداء
و اليوم تعلو راية اإنت�صارك

قالوا:�صتهزمن يا غّزة
قالت:و اهلل لأحاربن بكل �صرف و عّزة

قالوا:�صندّمر كل ما متلكن
�صنقتل اأبناءك

و ن�صتحي ن�صاءك

و نذل �صيوخك
و نحّطم كربياءك

قالت :اإفعلوا ما ت�صاوؤون 
لقد كّنا و ما زلنا قوماً ل يقهرون

دّمروا بيوتي
�صّردوا اأطفايل و �صبابي

و ا�صلبوا عّزتي
لكن ماذا تنتظرون؟؟

نارميان عبد �لعال

الفنانة دانا وسامية بدرانالفنانة دانا والزميل غالب بعاصيري الفنانة دانا
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�إحتف���ااًل بالعيد �لوطني لباده ،�أقام �ل�سف���ر �ل�سعودي يف لبنان  "علي �لع�سري"، 
و�أركان �ل�سفارة، حفل �إ�ستقبال وكوكتيل يف �لبيال - بروت.

ح�س����ره ممثلني �لّروؤ�ساء �لثاث، نائب رئي�ض �حلكومة "�سمر مقبل" ممّثًا 
رئي�����ض �جلمهورّية، و�لنائب "علي بّزي"ممثًا رئي�ض جمل�ض �لنّو�ب، و�لوزير 

"ولي����د �لد�عوق"ممث����ًا رئي�����ض �حلكومة، وح�سد كبر من �ل����وزر�ء و �لنّو�ب 
و�ل�سف����ر�ء �لعرب و�الأجانب �إىل جان����ب عدد كبر من �ل�سخ�سّيات �ل�سيا�سّية 
و�لدبلوما�سّي����ة و�لع�سكرّي����ة و�ملدنّي����ة ووج����وه �إجتماعّية و�إقت�سادّي����ة، ومالّية 

وفنّية.

�أق���ام �سع���ادة �سفر �سلطن���ة عمان يف لبن���ان "�أحمد بن ب���ركات بن عبد �هلل 
�آل �إبر�هي���م" حف���ل �إ�ستقبال حا�س���د يف فندق "فيني�سيا - ب���روت" مبنا�سبة 
�لعي���د �لوطن���ي "�لث���اين و �الأربعني"�ملجي���د لباده ح�س���ره ممّث���ل �لروؤ�ساء 

�لثاث "معايل �لوزير مي�س���ال مو�سى" �إىل جانب �ل�ّسفر�ء �لعرب و �الأجانب  
و�ل�سخ�سّيات �ل�سيا�سّية و �الإقت�سادّية و �لع�سكرّية  ووجوه �إجتماعّية و فّعالّيات 

و�لعديد من و�سائل �الإعام.

مجتمعمجتمع منا�سبات: العيد الوطني الثاني و الأربعين المجيد ل�سلطنة عمانالعيد الوطني ال�سعودي في البيال – بيروت 

السفير العماني و النائب تمام سالمالسفير السعودي و نائب رئيس الحكومة سمير مقبل

ي و النائب روبير غانم
ّ
النقيب محمد بعلبكي و الزميل غالب بعاصيريالسفير السعودي علي العسيري و النائب علي بز

السفير العماني و السفير اإليرانيالسفير السعودي و دولة الرئيس حسني الحسيني

السفير أحمد بن بركات بن عبد الله آل إبراهيم مصافحًا مدير عام مجلة صيدا غالب بعاصيريالسفير السعودي علي العسيري ومدير عام مجلة صيدا غالب بعاصيري

السفير العماني أحمد بن بركات بن عبد الله آل إبراهيم و ممثل الرؤساء الثالث الوزير مشيل موسىالسفير السعودي و الرئيس فؤاد السنيورة و النائب أحمد فتفت

السفير العماني و السفير السوريالسفير السعودي و الوزير مارون شريل

السفير العماني و السفيرة االمريكيةالسفير السعودي و شفيق الحريري

كمال شاتيال و الزميل غالب بعاصيريالسفير السعودي و نقيب الصحافة محمد بعلبكي
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أفراحأفراح

نا�صـــر  حمّمـــد  ال�صّيـــد  اإحتفـــل 
بزفـــاف  عائلتـــه  و  ظهـــر  اأبـــو 
اجلميلـــة  اإىل  "اأحمـــد"  جنلـــه 
الّديـــن"،  عـــالء  �صمـــري  "رول 
�صالـــة يف  �صاهـــر   ع�صـــاء  بحفـــل 

ح�صـــد  "Le-Reve" بح�صـــور 
كبري مـــن الفّعالّيات الإجتماعّية 
والإقت�صادّية والأ�صدقاء والأهل 

واأقارب العرو�صان.

د وروال
�أحم

اآل اأبو ظهر – و اآل عالء الّدين في الرميلة  -  �سيدا

الرائد كامل الزين وعقيلته سارة

معني أبو ظهر و حسان حشيشو
رجل األعمال مرعي أبو مرعي و القنصل عالء الدين و الزميل غالب بعاصيري

رفيق صفدية وخطيبته مريم

الدكتور سهيل األتب و عقيلته الريسا العميد الركن مصطفى البركة

الدكتور عبد الرحمان البزري و العروسان

عدنان املصري و عقيلته إيمان، و عبير
العميد الركن سهيل شامية  و العميد الركن حبيب حبيب و العميد الركن إلياس شامية  

والزميل غالب بعاصيري

محيي الدين املجذوب وعقيلته شاديا

طالل أرقدان و عبد خير ومحمد أبو ظهر و الزميل غالب بعاصيري العميد الركن مصطفى املجذوب و عقيلته هنا وعقيلة العميد الركن مصطفى البركة وفاء
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أبراج

احلمل
21 اآذار - 20 ني�سان

امليزان: 
23 اأيلول - 23 ت1: 

الثور 
21 ني�سان - 20 اأيار

العقرب:
24 ت1 - 21 ت2:  

اجلوزاء
 21 اأيار - 20 حزيران

القو�س:
 22 ت2 - 20 ك1:

ال�سرطان:
21 حزيران - 22 متوز:

اجلدي:
21 ك1 - 19 ك2: 

اال�سد: 
23 متوز - 22 اآب:

الدلو: 
20 ك2 - 18 �سباط:

العذراء:
23 اآب - 22 اأيلول: 

احلوت:
19 �سباط - 20 اآذار:

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

يجد اأ�صحاب برج احلمل اأنف�صهم...

�صبـــور، ميكـــن العتمـــاد عليـــه، ذو قلب 
الإ�صـــرار  طبعـــه  مـــن  حمـــب،  دافـــئ، 
والت�صميـــم، هادئ ويحـــب الطماأنينة. 
غيـــور، حمـــب للتمـــك، كثـــري الرف�ض 
علـــى  منطـــوي  مـــرن،  غـــري  لالأمـــور، 
الذات، طماع وج�صع. يحب مواليد...

قـــادر علـــى التكيـــف، متعـــدد املواهـــب، 
اجتماعـــي، ذكي، متقد الذهن، ف�صيح، 
لديـــه روح ال�صباب واحليويـــة. ع�صبي 
املزاج، متوتر، �صطحي، غري ثابت على 
حالـــة، ماكـــر ف�صـــويل. لـــدى مواليـــد 

برج اجلوزاء ف�صول وكذلك...

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

الغ�صب، مت�صبث بالأ�صياء وغري...

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

الفطرية بقاءه يف منت�صف...

متوا�صـــع، خجـــول، دقيـــق، ميكـــن العتماد 
عليـــه، عملـــي، جمتهـــد، ذكـــي ومييـــل اإىل 
التحليـــل. �صريـــع النزعـــاج، كثـــري القلق، 
كثري النتقاد، قا�صي، ي�صعى نحو الكمالية 
وحمافظ. انطالقاً من التجاوب الغريزي 

لحتياجات الآخرين واملوجود...

�صاحــــر،  رومان�صــــي،  مــــوؤدب،  دبلوما�صــــي، 
�صهــــل النقياد، اجتماعــــي، �صاحب مبادئ 
وم�صــــامل. مــــرتدد، قابــــل للتغــــري، �صــــاذج، 
نف�صــــه.  علــــى  منطــــوي  ب�صرعــــة،  يتاأثــــر 
بــــرج امليــــزان هو الــــربج الــــذي يبحث عن 
ال�صتقرار، الن�صجام والعدالة. يبذل...

�صاحـــب عزمية واإ�صـــرار، قوي، عاطفي، 
ذو حد�ض، ذو طاقة وقوة كبريتن، مثري 
و�صخ�صيته جذابة. غيور، كثري الرف�ض، 
حمـــب  لل�صيطـــرة،  ميالـــة  ت�صرفاتـــه 
للتملـــك، كتوم لالأ�صرار وعنيد. احلد�ض 

والف�صول الكبريان لدى العقرب...

متفائـــل، حمب للحريـــة، مرح، له روح 
مرحـــة جميلة، �صـــادق، م�صتقيم، ذكي 
ب�صـــورة  متفائـــل  فل�صفـــة.  و�صاحـــب 
عميـــاء، مهمل، غري م�صوؤول، �صطحي، 
غـــري لبق، قلق. بالرغم من اأن القو�ض 

هو الذي يتنقل...

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

اأبداً بالرغم من اأن الأ�صلوب...

اإن�صـــاين، �صـــادق، ويف و�صاحـــب  ودود، 
ولء، مبدئـــي، مبتكـــر، م�صتقل وذكي. 
عنيـــد، يقـــف �صـــد الأمـــور، م�صاك�ـــض، 
غـــري متوقع الت�صرفـــات، غري عاطفي 
ولـــه ا�صتقالليتـــه. يعمـــل مواليـــد برج 

الدلو على اأن يكونوا مقتحمن...

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

و�صهل النقياد. مواليد احلوت...

كما يسّر إدارة النادي أن تستضيف 
بطولة لبنان يف القتال والدفاع عن النفس ـ كاراتيه 

للعام 2012م  يوم األحد الواقع 16 كانون األول 2012م 
يف قاعة الرئيس نبيه بري ـ حارة صيدا

للمر�جعة : يف  مقر �لنادي كل ي�م من �ل�شاعة  �لر�بعة ع�شرً� حتى �لعا�شرة م�شاءً�.
 �لعن��ن: جممع �شيد �ل�شهد�ء )ع( � حارة �شيد�  / �لطابق �لثاين

ُتعِلن اإدارة النادي 
عن ا�صتقبال الراغبن ب الإنت�صاب اإىل النادي 

يف الألعاب التالية :
الكاراتيه )فنون القتال والدفاع عن النف�ض(.

النن�صاكو - كمال الأج�صام - اللياقة البدنية - اأيروبيك
�صونا   - حمام تركي   - جاكوزي  - تكيي�ض.
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