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٭ ...عي����د الإ�ستق��ل�ال منا�سب����ة وطني����ة جامع����ة ل����كل اللبناني��ي�ن على ال�س����واء ،لأنها
منا�سب����ة هامة وطنية ت�ؤكد فيها ال�شرعية اللبنانية على وجودها وح�ضورها الدائم
ب�سائر م�ؤ�س�ساتها الر�سمية املدنية والع�سكرية منذ جالء اال�ستعمار الفرن�سي يف عام
 1943وعل����ى �ض����وء هذا الإجناز العظيم املقد�س الذي حتق����ق بدماء ال�شهداء الأبرار
اللبنانيني من جميع الطوائف واملذاهب ,هذا الفداء العظيم بت�ضامن ال�شعب وكبار
الزعم����اء �آن����ذاك وقادة تل����ك املرحلة الذي����ن �سط����روا بدمائهم الذكي����ة وت�ضحياتهم
ون�ضالهم ملحمة تاريخية لتحقيق هذا الن�صر العظيم والإ�ستقالل الذي ننعم فيه
ونتغنى به كل عام على امل�ستوى الر�سمي وال�شعبي واجلي�ش والدولة.
٭ ...وبعد �أيها ال�سادة
وبالإنتقال �إىل املحطة الثانية من تاريخ �إ�ستقالل لبنان املنجز �سيا�سياً ودبلوما�سياً
وع�سكري����اً وعلى �ض����وء هذا الإنت�صار املنجز بالدم لبناني����اً مت اعرتاف الأمم املتحدة
وجمل�س الأمن الدويل ب�إ�ستقالل لبنان الر�سمي �إىل جانب اعرتاف الدول العربية
و�سائر الدول يف العامل بلبنان.
٭ من هنا �أيها ال�سادة
نتمن����ى ب����كل �ص����دق �أن نبقى موحدي����ن مت�ضامن��ي�ن كلبنانيني من جمي����ع الطوائف
واملذاه����ب التي متث����ل عامة ال�شعب ب����كل عائالته الروحية الإ�سالمي����ة  -وامل�سيحية
حلماية الإ�ستقالل بكل ما للكلمة من معنى وم�ضمون وحلماية الإ�ستقالل �سيا�سياً
و�إجتماعي����اً ودبلوما�سي����اً وع�سكري����اً م����ن خالل ال�شرعي����ة اللبنانية الت����ي متثل �سائر
امل�ؤ�س�س����ات �إ�س����وة ب����كل دول����ة ذات �سيادة وحري����ة ودميوقراطي����ة و�إ�ستق��ل�ال .وخا�صة
بظ����ل امل�ستج����دات واملتغ��ي�رات والتطورات الإقليمي����ة والدولية ,املفرح����ة واملحزنة يف
نف�����س الوقت نظراً ل�ضخامة الأحداث واحل����روب والإقتتال ما بني الفئات املتحاربة
واملت�صارعة على احلدود وامل�ساحات الداخلية ال�ضيقة لتحقيق الهدف املن�شود حتت
راي����ة الدميقراطي����ة �أو غري الدميقراطية وفق وجهة نظ����ر كل فريق امل�ؤمن بوجهة
نظره املحقة والتي يعتربها الفريق الآخر غري حمقة ,هنا يقع اخلالف.
٭ ونخ����اف للحقيق����ة من كل هذه التط����ورات وال�صدامات العنيفة امل�ض���� َرة بالإن�سان
والإقت�صاد والأمن والإ�ستقرار والوطن.
مبحبتن����ا ب����كل �ص����دق لبع�ضن����ا البع�����ض وت�ضامنن����ا م����ع بع�ضن����ا البع�����ض حت����ت لواء
ال�شرعي����ة اللبناني����ة حكماً وحكومة و�شعب����اً وجي�شاً ومقاومة يف �سبي����ل حماية �سيادة
لبنان وا�ستقالله.
حلماي����ة االجن����ازات والن�ص����ر ال����ذي حققن����اه بدم����اء ال�شه����داء من ال�شع����ب واجلي�ش
واملقاومة.
وكل عام و�أنتم بخري.

غالب بعا�صريي
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فخامة رئي�س الجمهورية اللبنانية
العماد مي�شال �سليمان عماد الوطن

٭� ...إنه
الرئي�س رئي�س التوافق ...والوفاق الوطني
املخت ��ار بالقرار ...واخليار الوطن ��ي ...والإختيار
اجلامع املوحد مل�سرية الوطن
٭ �إنه
العماد القائد
عفي ��ف الي ��د والنف� ��س والل�س ��ان امل�ؤم ��ن بالوطن
الواحد لكل �أبنائه.
٭ �إنه
الرئي�س
العم ��اد قائد كبري من �ضب ��اط امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
النزيه ��ة الذي ��ن يحمل ��ون القل ��ب ال�شج ��اع ط � َ�ي
�صدورهم العامرة بالإميان
الذي ينب�ض بكل مع ��اين ال�شرف ...والت�ضحية...
والوف ��اء العظيم لوطنهم ,وه ��ي املعاين ال�صادقة
التي تتمثل فيها وحدة الوطن.
مع ��اين غني ��ة ,قيمة ,هام ��ة ال ت�شوبه ��ا �شائبة من
�أدران التع�ص ��ب الطائف ��ي واملذهب ��ي �أو الأناني ��ة
الفردي ��ة �أو ال ��روح الإنتهازي ��ة ,الإنهزامي ��ة ,ب ��ل
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وقائده ��ا ثقة ال�شعب والتفاف ��ه حولها ,الأمر الذي
بقلم :غالب بعا�صريي
مكنها من القيام بالدور املناط بها يف تعزيز عملية
العك�س هو ال�صحيح� ...إنه قائد حقيقي ميثل كل النهو�ض بالوطن وا�ستيعاب الأمن وحماية و�سالمة
هذه القيم واملعاين الغنية بالوطنية.
م�سرية ال�سلم الأهلي و�إعادة البناء الإعمار والأمن
واملعب الذي انطلق منه الرئي�س .والأمان والإطمئنان �إىل نفو�س كل املواطنني ,الأمر
وال�شعار القيم رَ
ً
ه ��و رمز اجلي� ��ش اللبن ��اين ,النم ��وذج املعرب وهو الذي �أ�سهم �أي�ض� �ا ب�إعادة الثقة بني لبنان املغرتب
رمز ال�شعب اللبناين الواحد املوحد لكل العائالت ولبنان املقيم والعامل.
الروحية الإ�سالمية وامل�سيحية.
حتت راية :كلنا للوطن للعلى للعلم.
٭ �إنه
الرئي�س
٭ �إنه
ال ��ذي ي�ستح ��ق منا كل تقدي ��ر واح�ت�رام ,ووقفة عز
الرئي�س مي�شال �سليمان
و�إكبار و�إجالل لدوره الوطني وملواقفه الثابتة الوطنية
امل�ؤم ��ن بوطنه بادر ب�إط�ل�اق م�سرية عهده اجلديد يف �شتى املجاالت وامليادين داخلي ًا وعربي ًا ودولي ًا.
منذ اللحظة الأوىل نحو �آفاق امل�ستقبل بهدف دعم ومن واجبنا املقدَ�س نحن كلبنانيني �أن نقف معه يف
وتكري�س الدور الوطن ��ي للبنان وحماية الإجنازات ال�سراء وال�ض ��راء وم�ساعدته ملتابعة م�سرية الق�سم
الت ��ي تكر�س ��ت على م�ست ��وى الوط ��ن ,والتي لعبت الد�ست ��وري الذي �أق�سمه الرئي�س وقطعه على نف�سه
ه ��ذه امل�ؤ�س�س ��ة الع�سكرية دور ًا رائ ��د ًا و�أ�سا�سي ًا يف كرئي� ��س للب�ل�اد وحام ��ي الد�ست ��ور والدميقراطية
حتقيقها �إن عل ��ى �صعيد البني ��ة الوطنية اجلامعة واحلرية وال�سيادة واال�ستقالل ,والذي يعترب مبثابة
الت ��ي �أ�صبحت م ��ر�آة نا�صع ��ة للإن�صه ��ار ال�شامل الأب الروحي واملعنوي والفعلي لإدارة �ش�ؤون البالد
وحامي ��ة الوح ��دة الوطنية املنيعة الت ��ي متثل �إرادة حلماية الد�ستور والنظام وال�سيادة واال�ستقالل,
ال�شعب اللبناين مما �أك�سب هذه امل�ؤ�س�سة الع�سكرية كواجب مقد�س على كل رئي�س جلمهورية لبنان.

كلمة الرئي�س �سليمان في عيد الإ�ستقالل

�أبرز ما جاء فيها:
٭ ا ّيها اللبنانيون،
عي ��د اال�ستق�ل�ال منا�سبة ال�ستذكار ف ��رح احلر ّية
واالنعت ��اق م ��ن ك ّل �سيط ��رة �أو تبع ّي ��ة �أو احت�ل�ال؛
ولتق ��ومي م�س�ي�رة العق ��ود الت ��ي م�ض ��ت ،بحلوه ��ا
وم ّره ��ا ،ب�إجنازاته ��ا و�إخفاقاته ��ا؛ وال�ستنها� ��ض
عزم جدي ��د ،للم�ض � ّ�ي يف تطوير �صيغ ��ة خياراتنا
ال�سيا�س ّية ،وحتدي ��د ر�ؤى م�ستقبل ّية وا�ضحة ،على
قاع ��دة ميثاقن ��ا الوطن ��ي ،وا�ستكم ��ال عمل ّية بناء
دول ��ة اال�ستقالل على �أ�س�س را�سخ ��ة ،بالرغم من
امل�صاعب والتحديات.
عي ��د اال�ستق�ل�ال منا�سبة قبل ك ّل �ش ��يء ،كي نعيد
واحل�صري له،
ت�أكي ��د ح ّبنا للوطن ووالئن ��ا املطلق
ّ
وا�ستعدادن ��ا للت�ضحي ��ة يف �سبيله ،وب ��ذل ك ّل غال
ونفي�س ،كي يبقى على الدوام ،ح ّر ًا� ،س ّيد ًا ،ع�ص ّي ًا

على الد�سائ�س وامل�ؤامرات والفنت.
وال ي�ستقيم اال�ستقالل يف هذا الظرف الدقيق من
احلب للوطن� ،أ ّيها اللبنانيون،
تاريخنا ،وال ي�صدق ّ
ويا �أه ��ل ال�سيا�سة والفك ��ر وال ��ر�أي� ،إذا مل نحدّد
لأنف�سن ��ا جمموع ��ة �أولو ّي ��ات نلتزمه ��ا ،و�أبرزه ��ا
واجب االبتع ��اد عن ك ّل قول وعمل ،م ��ن �ش�أنه ج ّر
لبن ��ان �إىل الفتنة الداخل ّية� ،أو �إىل �أتون النزاعات
الإقليم ّي ��ة ،وذلك يف موازاة واجب موا�صلة ال�سعي
لتعزيز جممل قدراتنا الوطن ّية املقاومة والرادعة،
والتوافق ،بح�سب ما دعوت �إليه ،على ا�سرتاتيج ّية
وطن ّي ��ة للدفاع ع ��ن لبنان ،حتافظ عل ��ى م�صلحة
الوط ��ن وعلى دور الدولة املرك ��زي وم�س�ؤول ّيتها يف
�إدارة ال�ش�ؤون امل�صري ّية؛
ذل ��ك ،يف وقت ما زلنا ن�سع ��ى فيه لإلزام �إ�سرائيل
على تطبيق قرار جمل�س الأمن الدويل رقم 1701

 ،مب�ساع ��دة م�شك ��ورة م ��ن ق ��وات الأمم املتح ��دة
العاملة يف اجلنوب.
تو�صلنا
والواقع �أ ّننا �أحطنا التوافق امليثاقي الذي ّ
�إليه ب�شبكة دعم و�أمان �إقليم ّية ودول ّية ،من خالل
االت�ص ��االت الت ��ي �أجريناها مع ال ��دول ال�شقيقة
وال�صديقة ،ف ��كان �أن ترجم هذا الت�أييد ببيانات
�ص ��ادرة عن جمل� ��س الأمن ال ��دويل وعن املجل�س
الوزاري لالحتاد الأوروبي والأمانة العامة جلامعة
ال ��دول العرب ّي ��ة ،ت�شي ��د كله ��ا مب�ضم ��ون «�إعالن
بعب ��دا» ومبا ذه ��ب �إليه م ��ن دع ��وة �إىل التحييد
�سيا�سي دو ّ
يل
واال�ستق ��رار واحل ��وار .وهذا دع ��م
ّ
وا�ضح وم�ستم� � ّر ،فكيف ال ن�ستفي ��د منه مل�صلحة
لبن ��ان وخريه ؟ ونعمل على تعزيز �سيادتنا وتنقية
�سيا�ستن ��ا الداخل ّية واخلارج ّية من ال�شوائب التي
اعرتتها؟
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� 1سري للغاية
ً
ت���ردد يف الأو�س���اط االجتماعي���ة وحتدي���دا �أو�س���اط
� 4سري جداً
جمعيات يف الكوالي�س.
�صي���دا عل���ى موع���د م���ع مفاج����آت مو�س���م ال�صي���ف من
�أن �إح���دى ال�سي���دات حتم���ل �صفة رئي�س���ة جمعية �سوق
كرنف���االت وم�سرحي���ات وح�ض���ور كثي���ف ملغرتب�ي�ن
تعل���ن ر�سمي���اً ا�ستقالته���ا ب�شكل مفاجئ خ�ل�ال م�ؤمتر
بع���د الإع���داد اجلي���د لربنام���ج �سياح���ي حاف���ل م���ن
ع���ام للجمعية ،الأمر الذي ي�سهم حتماً ب�إرباك جمل�س
قب���ل مهند����س يع�ش���ق الفن و�سح���ر اجلم���ال واملبادرات
�إدارتها.
ال�سياحي���ة مل�ساع���دة وطنه “الأم” لبن���ان و�صيدا ب�شكل
 2مل يعد �سراً
خا�ص.
جناح بعد تعرث
جن���ح مهند����س �ش���اب �صي���داوي مرم���وق يف الأو�س���اط  5خرب على املك�شوف
�صي���دا حتت�ض���ن احل���ب والوف���اء والإخال����ص و�سح���ر
االجتماعي���ة يف تخطي �أزمة مالية كانت �سوف تعر�ضه
غروب ال�شم�س على �شاطئها ،جميل جداً
للإفال����س حتم���اً والإنهي���ار الكل���ي معنوي���اً ومادي���اً...
رك���ن من �أركان مطاعم املدين���ة اجلميل يحت�ضن لقاء
ومهنياً يف �صيدا.
ب�ش���كل �شبه يوم���ي لـ “فتاة ثرية جميل���ة من العا�صمة
 3مل يعد �سراً
ب�ي�روت م���ع �ش���اب �صي���داوي جمي���ل عل���ى وق���ع �أنغ���ام
املو�سيق���ى ودفء حرارة ال�شموع احلم���راء م�سرت�سلني
يراه���ن بع����ض املهند�س�ي�ن ورج���ال الأعم���ال يف �صي���دا،
به���دوء بعد اختي���ار �أجمل ال���كالم واملع���اين و�أبدع عرب
عل���ى تخط���ي �أزمة مك���ب النفايات املزمن���ة يف امل�ستقبل
احل���ب ال�صادق���ة ،التي توحي بقرب موع���د الزواج قبل
القريب ومراهنني لدرجة الوثوق ،ب�أن تطلق م�شاريع
�إعالنه ر�سمياً ،ف�شكراً لهذا الركن ال�صيداوي اجلميل
جدي���دة �س���وف نب�صر الن���ور بعد �إزالة ه���ذا املكب الذي
الهادئ الذي يجمع احلب وال يفرق.
ُيعي���ق م�سرية نه�ض���ة البن���اء والإعمار له���ذه امل�ساحات

2012

الرئي�س نبيه بري رجل
ال
إعتدال و�صاحب الكلمة
ال
ف�صل لفك رموز الزمات

غبطة البطريرك
مار ب�صارة بطر�س الراعي
كاردينا ً
ل

الدكتور اأ�صامة �صعد:
النهج املقاوم امل�صتمر
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فخامة
العماد رئي�س اجلمهورية اللبنانية
مي�شال �سليمان عماد الوطن

العقارية ال�شا�سعة التي ما تزال جمهولة امل�صري.

لبن

برتول لبنان
يف الأ�صواق
عام 2018

�أمني عام تيار امل�ستقبل "ال�شيخ �أحمد احلريري"
ي�ؤكد على مواقف التيار

البحث عن الكلمة ال�ضائعة

انية ،عربية ،جامعة

ف
خامة رئي�س اجلمهورية
العماد مي�صال �صليمان...
عماد الوطن

هيئة �إدارة القطاع املدخل ملرحلة التلزمي
والعام املقبل بداية الت�أ�سي�س للحفر والتنقيب

كوالي�س

أبواب املفتوحة والإعتدال
بري رجل المة الف�صل لفك رموز االزمات
و�صاحب الكل

10

12

ية احلريري رائدة املبادرات،
النائب به
واحل�ضور املميز يف لبنان
والإعتدال الوطني،

رك مار ب�شارة بطر�س الراعي
غبطة البطري
كارديناالً
7

�صيدا

الغالف

الغالف

بري رجل الأبواب المفتوحة والإعتدال
و�صاحب الكلمة الف�صل لفك رموز االزمات
بقلم :حممد بلوط

عندما اطلق الرئي�س نبي��ه بري يف �آذار العام
 2006مبادرت ��ه وجمع اطراف فريقي  8و � 14آذار
اىل طاول ��ة احل ��وار امل�ستديرة يف جمل� ��س النواب
،كان يع ��رف جي ��دا ان ال �سبي ��ل ملعاجل ��ة ازماتنا
واليج ��اد احلل ��ول للمع�ض�ل�ات الت ��ي نواجهه ��ا اال
باحلوار واحلوار فقط.
ويومه ��ا ا�ستطاع رئي�س املجل���س ان يقود �سفينة
احل ��وار ب ��كل اقتدار،وتو�ص ��ل اجلمي ��ع اىل نتائج
ايجابي ��ة وقرارات يف �ش� ��أن ( ) 10بنود من جدول
االعم ��ال تتعلق بالتحقيق ال ��دويل يف �ش�أن جرمية
اغتيال الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري وبال�سالح
الفل�سطين ��ي خ ��ارج املخيم ��ات وبق�ضاي ��ا اخرى.
وبق ��ي املو�ض ��وع االب ��رز العالق ه ��و اال�سرتاتيجية
الدفاعية.
وبع ��د �ست �سن ��وات ون ّيف ج ��دد الرئي���س بري
خ�ل�ال امل�أدب ��ة احلا�شدة،الت ��ي جمع ��ت كل الكتل
النيابية من  14و� 8آذار يف منا�سبة تكرميا للرئي�س
االرمين ��ي �سريج �ساركي�سيان ،الت�أكيد على احلوار
الوطني،وقال "ان جترب ��ة احلرب اللبنانية اثبتت
ان ��ه ال ميكن اق�ص ��اء او تهمي�ش او �شطب احد وان
احلل هو االتفاق والتوافق عرب احلوار" ،داعيا اىل
طاولة ح ��وار" ت�ضع ن�صب عينيه ��ا ان ال�سالح هو
فقط للدفاع ع ��ن الوطن،وان من كان ��ت ا�سرائيل
عدوه فهي عدو كاف"
لق ��د راهن الرئي�س ب��ري دائما على احلوار ومل
يقفل قنوات التوا�صل مع احد حتى يف عز االزمات
ال�سيا�سية،بدليل انه يف ظل املقاطعة التي اعلنتها
املعار�ض ��ة للحكومة بقيت اخلط ��وط مفتوحة بينه
وبني معظ ��م قي ��ادات واط ��راف  14اذار  ،ان من
خ�ل�ال االت�ص ��االت الهاتفي ��ة يف املنا�سب ��ات م ��ع
الرئي� ��س �سع ��د احلري ��ري او من خ�ل�ال اللقاءات
واخلل ��وات مع رئي� ��س كتلة تيار امل�ستقب ��ل الرئي�س
ف� ��ؤاد ال�سني ��ورة ،او م ��ن خالل لقاءات ��ه مع رئي�س
حزب الكتائب امني اجلميل وجنله �سامي.
ويق ��ول احد الن ��واب املقرب�ي�ن ان الرئي�س بري
م�ؤمن ب�أن من ينادي باحلوار عليه ان ال يقفل على
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نف�سه االب ��واب ،وان القطيعة واملقاطعة ال ت�ستقيم
بالعم ��ل ال�سيا�س ��ي بني ابناء الوط ��ن الواحد مهما
ا�شتدت اخلالفات واالزمات.
وي�ضي ��ف بان رئي� ��س املجل�س ال يوافق عل ��ى الطريقة
التي اتبعته ��ا وتتبعها املعار�ضة م ��ن خالل مقاطعتها
للحكومة وللعمل املجل�سي،مالحظا انها اخذت ال�شيء
ال�سيء من جتربة فريق  8اذارال�سابقة يف عهد حكومة
الرئي� ��س ال�سنيورة رغ ��م ان هناك فرق ��ا وا�ضحا وال
جمال للمقارنة بني ظروف احلكومة احلالية وواقعها
وبني واقع حكومة ال�سنيورة التي كانت تفتقد م�شاركة
طائفة ا�سا�سية من مكونات لبنان.
وها هي اليوم تلج�أ اىل "التخييم" يف �ساحة ريا�ض
ال�صل ��ح مثلما فع ��ل �شب ��اب  8اذار يف ذلك احلني
لفرتة طويلة يف عهد حكومة الرئي�س ال�سنيورة وهي
متار�س املقاطع ��ة ال�شاملة للحكوم ��ة،ال بل و�صلت
اىل ح ��دود مقاطع ��ة العمل املجل�س ��ي بحجة عدم
القب ��ول بامل�شارك ��ة يف اجلل�سات العام ��ة وجل�سات
اللجان التي تتواجد فيها احلكومة والوزراء.
ومل تكت ��ف بذل ��ك ب ��ل قاطع ��ت اللج ��ان حت ��ى يف
االجتماع ��ات الت ��ي ال يوج ��د فيه ��ا متثي ��ل مبا�شر
للحكوم ��ة بحج ��ة الدواع ��ي االمنية،م ��ع العلم ان
العديد م ��ن نوابها يتنقل ��ون ويتحركون بن�شاط يف
املنا�سبات االجتماعية وال�سيا�سية وغريها.
ورغم كل ذلك فان الرئي�س بري ال يريد وال يرغب
يف ان ينقطع التوا�صل بينه وبني احد،ال بل انه تعامل
مع احلم�ل�ات التي تعر� ��ض لها يف ف�ت�رات متفاوتة

واخره ��ا الهجمة االخرية عليه من قبل رئي�س حزب
"الق ��وات اللبنانية"�سمري جعجع وبع�ض اع�ضاء 14
اذار مبرون ��ة وا�ضحة،وف�ض ��ل عدم االجن ��رار للرد
عليها جم ��ددا ا�ستخدام ا�سلوبه املعروف يف احتواء
مثل ه ��ذه الهجمات لقناعته بان ��ه اال�سلوب االجنح
لتعطيل مفعول مثل هذه احلمالت.
وكلم ��ا نقل ل ��ه املقربون م ��ا يقول ��ه البع�ض يف 14
اذار عن ��ه يكتف ��ي الرئي���س ب��ري بابت�سام ��ة
معربةويوا�صل ممار�سة "ريا�ضة امل�شي " امل�سائية
يف دي ��وان مقر ع�ي�ن التينة بحيث يحت ��ار من معه
ما ال ��ذي اخفاه ويخفيه وراء تل ��ك االبت�سامة التي
تخت�صر ابلغ املواقف والكلمات.
يدرك الرئي���س بري ،كما ينقل امل�صدر النيابي
املق ��رب ،ان اللبنانيني حمكوم ��ون يف نهاية االمر
بالتالقي والتحاور عن قرب الن ال�سجال لن ي�ؤدي
اال اىل مزي ��د م ��ن الت� ��أزم والتوتر.وانطالق ��ا من
ه ��ذه القناعة الرا�سخة يفتح رئي�س املجل�س �صدره
للآخرين وي�شجع كل املبادرات االيجابية كما فعل
م ��ع مبادرة النائ ��ب وليد جنب�ل�اط واالخرية التي
كان مواكبا لها منذ ما قبل اعالنها من املختارة.
وعل ��ى وقع ه ��ذا االداء ال�سيا�س ��ي املميز يت�صرف
الرئي���س ب��ري ب ��كل عناي ��ة حت ��ى ان اخل�صوم
واحللف ��اء يجمعون على انه �صم ��ام االمان ونقطة
الو�ص ��ل والتوا�ص ��ل يف احل ��ك وا�صع ��ب الظروف.
وال �ش ��ك ان ه ��ذا احل�ضور احلا�ش ��د الذي �شهدته
امل�أدب ��ة الت ��ي اقامه ��ا م�ؤخ ��را تكرمي ��ا للرئي� ��س

االرمين ��ي ي�ؤك ��د انه ال ي ��زال الرج ��ل االول القادر
عل ��ى لع ��ب دور احلفاظ عل ��ى الت ��وازن ال�سيا�سي
يف البالد،و�صاح ��ب الكلم ��ة الف�ص ��ل يف ا�ستنباط
احللول وفك رموز االزمات.
وال يعني ذلك ان الرئي�س بري يهادن او يتهاون
يف �ش� ��أن املواقف والثوابت الوطني ��ة،ال بل انه كان
ال�سب ��اق دائما للت�ص ��دي اىل من ي�سع ��ى للم�س او
االنقالب على هذه الثوابت.
غ�ي�ر ان الدف ��اع عنه ��ا ال يحت ��اج اىل التطرف او
الت�صل ��ب بقدر ما ي�ص ��ان باملوق ��ف املعتدل الذي
طامل ��ا متيز ب ��ه الرئي�س ب��ري باع�ت�راف كل او
معظم خ�صومه.
ويق ��ول اح ��د املقرب�ي�ن ان رئي�س املجل� ��س ال يزال
ميلك يف جعبته اوراق ��ا عديدة ميكن ان يلعبها يف
الوقت املنا�سب العادة لغة التوا�صل ب�شكل او ب�آخر
 ،وانه مقتنع ب�أن الواقع الراهن لن ي�ستمرطويال ،
وانه ي�أخذ بعني االعتبار ان معاجلة االزمة القائمة
حتتاج اىل كثري من الدقة والعناية ،ولذلك يف�ضل
رئي�س املجل�س ان ال يقدم على "دع�سة ناق�صة" مع
العل ��م ان هناك مقومات ب ��د�أت تتكون لكي يخرج
م ��ن جيبه بع� ��ض االوراق الت ��ي ت�ساهم يف حت�سني
فر�ص ا�ستئناف احلوار والتوا�صل بني  8و  14اذار
،ال �سيم ��ا ان خطر التط ��رف الذي اخذ يتمدد اىل
ال�ساح ��ة اللبنانية بات خطرا حقيقيا ال ميكن الي
طرف ان يختبئ من ��ه وراء ا�صبعه،ال بل انه خطر
يحدق باجلميع وال مييز بني املواالة واملعار�ضة.
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النائب بهية الحريري

رائدة المبادرات ،والإعتدال الوطني ،والح�ضور المميز في لبنان
بقلم :غالب بعا�صريي

للحياة قيم و�أ�س�س هام ��ة ومعاين �صادقة قيمة
وغالية،عزيزة على قلوب كل امل�ؤمنني ،ومبادىء
و�أخالق حميدة ،ينطلق على �أ�سا�سها كل �إن�سان
�صادق مع نف�س ��ه ،وفق تربيت ��ه ون�ش�أته و�سلوكه
و�إميان ��ه يف حيات ��ه اليومية وف ��ق موقفه الديني
والوطن ��ي يف �آن ،منطلق� � ًا نح ��و �آف ��اق احلياة،
و�آف ��اق امل�ستقبل و�آف ��اق الف�ض ��اء الوا�سع للفوز
والنج ��اح يف حتقي ��ق غدٍ م�ش ��رقٍ  .الأم ��ر الذي
ميكنه م ��ن الإ�ستم ��رار يف العط ��اء والنجاح يف
م�سريته الذاتية وم�سريته الوطنية.
الإخال� ��ص والت�ضحي ��ة والوف ��اء للمجتم ��ع
والوطن� ،أمر �أ�سا�سي يف تكوين ال�شخ�صية لكل
�إن�س ��ان .وعلى �ضوء هذه البيئة الغنية بال�صدق
واملواق ��ف ال�شجاعة املتقدمة يف تطبيق الأقوال
والأفعال م ��ن خالل ترجمة الأف ��كار واملبادىء
وامل�شاريع املطروحة قيد التنفيذ لرتجمة �أحالم
النا� ��س �إىل حقيق ��ة وا�ضحة كع�ي�ن ال�شم�س يف
و�ض ��ح النهار ال لب�س فيه ��ا .وعلى هذا اال�سا�س
ميكن ل ��كل �إن�سان �صادق م�ؤم ��ن �شريف يحمل
�صف ��ة مراق ��ب ع ��ادل بحق م ��ن ال ��ر�أي العام
�أن ين�ص ��ف �أي ��ة �شخ�صي ��ة مرموق ��ة �سيا�سية،
و�إجتماعي ��ة ،وتربوية وخدماتي ��ة لها باع طويل
يف املواق ��ف ال�سيا�سي ��ة واملب ��ادىئ والأخ�ل�اق
احلمي ��دة امل�ش ّرف ��ة يف كل حمط ��ات حياته ��ا
ال�سيا�سي ��ة امل�ش ّرف ��ة على مذبح الوط ��ن دفاع ًا
ع ��ن حقوق املواطنني ،دفاع ًا عن مدينة �صيدا،
وعن ال�شرعية وال�سيادة اللبنانية وق�ضية الأمة
املركزية فل�سطني "املحتلة" وعروبتها ووطنها
لبنان.

�شتى امليادين واملحافل.
�أدوار ومواق ��ف �شجاع ��ة لي�س ��ت خافي ��ة عل ��ى
�أح ��د لأنها متثل املر�أة �صاحب ��ة احلقوق والعزة
والكرام ��ة يف كاف ��ة مواقفه ��ا الإجتماعي ��ة
وال�شجاعة يف املحط ��ات ال�سيا�سية الهامة التي
تعر�ض له ��ا لبنان ومازال و�صي ��دا يف القلب يف
كل يومياتها.
�صي ��دا مدين ��ة العي� ��ش امل�ش�ت�رك الإ�سالم ��ي..
امل�سيح ��ي من خ�ل�ال مواقفه ��ا الثابت ��ة واملتينة
حلماية هذا النموذج العربي العريق احل�ضاري
الإن�س ��اين لعن ��وان ح�ض ��ارة لبن ��ان بجناحي ��ه
الإ�سالمي..امل�سيحي ومنه الإنطالق �إىل العامل
العربي والغربي.
عن ��وان ح�ض ��اري ق ��دمي جدي ��د متج� � ّدد دائماً
باعتب ��ار لبن ��ان كهمزة و�ص ��ل ع�ب�ر التاريخ ما

ب�ي�ن ال�ش ��رق والغ ��رب ,لبن ��ان �أر� ��ض القدا�سة
والر�س ��االت والأدي ��ان ال�سماو ّي ��ة و�سيبق ��ى �إىل
الأبد.
٭ �إنّها ال�س ّيدة به ّية احلريري
�ستبقى على العهد كما عرفناها ولن تتغيرّ بالرغم
الرئي�س ّ
ال�شهيد
من كل ال�ضغوطات على خطى ّ
"رفيق احلريري"قائد م�سرية الوفاق الوطني
"�إتفاق الطائف"والعي� ��ش امل�شرتك الإ�سالمي..
امل�سيح ��ي متمث�ل ً�ا ب�إتف ��اق الطائف ال ��ذي �أنهى
احل ��رب ال ّلبنان ّية وح�س ��م �أمرهو ّية لبنان ,لبنان
العي�ش امل�شرتك الإ�سالمي..امل�سيحي.
لبن ��ان احل�ضارة,لبن ��ان العروب ��ة ملواجه ��ة عدو
واح ��د مرت ّب�ص بن ��ا �أال و هو الع ��دو الإ�سرائيلي.
م ��ن هذا املنطلق واملنطق ت�ستح ��ق م ّنا ال�س ّيدة
"به ّية احلريري"

ب ��كل ج ��دارة و حم ّب ��ة و �إخال� ��ص �أن نقدّره ��ا
ونحرتمه ��ا و نق ��ف �إىل جانبه ��ا دائم� � ًا و ندع ��م
دوره ��ا املعت ��دل والدائ ��م لتح�ص�ي�ن الوط ��ن يف
م�سريته ��ا الوطن ّي ��ة و من واجب م ��ن كل مواطن
�شري ��ف خمل�ص �صادق مع نف�س ��ه و دينه ووطنه
�أن ي�ؤ ّي ��د و يدعم كل زعي ��م و �شخ�ص ّية �سيا�س ّية
كق ��دوة ح�سنة وف ��ق م�سريته و مواقف ��ه و �أعماله
و �شجاعت ��ه يف �أ�صع ��ب و �أحل ��ك الظ ��روف التي
يتع ّر�ض لها الوطن لبنان.
خا�ص ��ة يف ظل التط� � ّورات و امل�ستج� �دّات التي
و ّ
حتي ��ط به و الأحداث الأليم ��ة التي حتيط بلبنان
م ��ن كل ح ��دب و �ص ��وب بالت�ضام ��ن بال�ص ��دق
باملح ّب ��ة و الوفاء والوح ��دة الوطن ّية يجتاز لبنان
كا ّف ��ة املح ��ن و املخاط ��ر �إىل �شاطئ ب ��ر الأمان
ب�سالح.

٭ �إنها ال�سيدة بهية احلريري
واحدةم ��ن ال�شخ�صي ��ات اللبناني ��ة والعربي ��ة
املروق ��ة� ،صاحب ��ة الإمتي ��از ال�ص ��ادق ال ��ويف
واحل�ض ��ور املمي ��ز يف لبن ��ان والع ��امل العرب ��ي.
وخا�صة �أن دوره ��ا وح�ضورها املت�ألق دائم ًا فب
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الإحتفال الر�سمي لمنح غبطة البطريرك الكردينال
مار ب�شارة بطر�س الراعي الرتبة الكاردينالية  -روما

ت�س ّل ��م البطري ��رك امل ��اروين الكردينال م ��ار ب�شارة
بطر�س الراعي قبل ظه ��ر اليوم ال�سبت  24ت�شرين
الث ��اين  2012ال�شارة الكردينالية يف احتفال ر�سمي
تر�أ�س ��ه قدا�سة احل�ب�ر الأعظ ��م الباب ��ا بنديكتو�س
ال�ساد� ��س ع�ش ��ر يف بازيلي ��ك القدي� ��س بطر� ��س يف
حا�ضرة الفاتيكان بح�ضور فخامة رئي�س اجلمهورية
العماد مي�شال �سليمان وعقيلته ال�سيدة االوىل وفاء،
ممثل رئي�س احلكومة جني ��ب ميقاتي وزير االعالم
ولي ��د الداع ��وق ،رئي� ��س ح ��زب الكتائ ��ب اللبنانية
الرئي� ��س �أمني اجلميل ،نائ ��ب رئي�س جمل�س الوزراء
�سمري مقبل ،وزير الداخلية والبلديات مروان �شربل،
وزي ��ر ال�ش� ��ؤون االجتماعية وائ ��ل ابو فاع ��ور ،وزير
االت�صاالت نقوال ال�صحن ��اوي ،وزير الطاقة جربان
با�سيل ،رئي�س املجم ��ع ال�شرقي الكاردينال ليوناردو
�سان ��دري� ،سفري لبنان يف الفاتي ��كان جورج خوري،
ممثل ��ون عن بطريرك انطاكيا و�سائر امل�شرق للروم
الأرثوذك� ��س اغناطيو� ��س الراب ��ع ه ��زمي ،بطريرك
انطاكي ��ا واال�سكندري ��ة و�أور�شلي ��م لل ��روم امللكي�ي�ن
الكاثولي ��ك غريغوريو� ��س الثال ��ث حل ��ام وبطريرك
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الأرمن االرثوذك� ��س �آرام الأول كي�شي�شيان ،وفد من
�ضم الن ��واب نبيل نقوال،
"التي ��ار الوطن ��ي احلر" ّ
ابراهي ��م كنعان ،عبا�س الها�شم ،االن عون� ،سيمون
اب ��ي رمي ��ا ،ولي ��د اخلوري ،ناج ��ي غاريو� ��س وفريد
اليا� ��س اخل ��ازن ،ممثل "ح ��زب الق ��وات اللبنانية"
النائ ��ب �أنطوان زهرا وال�سي ��د �شوقي الدكا�ش ،وفد
من "تي ��ار امل�ستقب ��ل" �ضم النائب�ي�ن �سمري اجل�سر
وه ��ادي حبي� ��ش وج ��ورج بكا�سيني ،النائ ��ب مروان
حم ��اده ،النائب روبري غامن ،وف ��د من "تيار املردة"
�ضم النائبني ا�سطفان الدويهي واميل رحمة والوزير
ال�ساب ��ق يو�س ��ف �سع ��ادة وطوين فرجني ��ة ،الوزراء
ال�سابق ��ون :زياد ب ��ارود ،خليل اله ��راوي  ،النائبان
ال�سابق ��ان من�صور غامن البون و�سلي ��م عون ،املدير
العام لالم ��ن العام الل ��واء عبا� ��س ابراهيم ،ممثل
النائب الأ�سبق لرئي�س جمل�س الوزراء ع�صام فار�س
العميد وليم جملي ،رئي�س الرابطة املارونية جوزف
طربيه على ر�أ�س وف ��د من الرابطة ،رئي�س امل�ؤ�س�سة
املارونية لالنت�ش ��ار الوزير ال�ساب ��ق مي�شال اده على
ر�أ�س وفد من امل�ؤ�س�سة ،رئي�س املجل�س املاروين العام

الوزي ��ر ال�سابق وديع اخلازن ،ع�ضو مكتب ال�سيا�سي
يف ح ��زب اهلل غالب ابو زينب ،النائ ��ب علي فيا�ض
ممثل�ي�ن عن ح ��زب اهلل ،القائ ��م باعم ��ال ال�سفارة
اللبناني ��ة يف روم ��ا ك ��رمي خلي ��ل ،مدي ��رة الوكال ��ة
الوطني ��ة لالعالم ل ��ور �سليمان �صع ��ب ،ا�ضافة اىل
ح�شد من الفعليات ال�سيا�سية واالجتماعية والدينية
والثقافي ��ة ووفد لبناين الفت و�ص ��ل من لبنان ومن
بلدان االنت�شار للم�شاركة يف تكري�س هذه الرتبة التي
منحت اي�ضا خلم�سة ا�ساقفة �آخرين هم املون�سنيور
ماي ��كل جيم�س هاريف م ��ن ام�ي�ركا ال�شمالية مد ّبر
الق�ص ��ر البابوي م ��ن الواليات املتح ��دة االمريكية،
رئي�س �أ�ساقفة الكني�س ��ة ال�سريو ماالنكارية الهندية
با�سيليو�س كليمو�س ،رئي�س �أ�ساقفة ابوجا املون�سنيور
ج ��ون الدروننغوم ��ي يف جنريي ��ا ،املون�سنيور رومني
�س ��االزار غوفيز من بوغوتا -كولومبي ��ا واملون�سنيور
لوي�س انطونيو تاغلي من الفيليبني.
ا�سته ��ل االحتف ��ال بت�ل�اوة �ص�ل�اة �إفتتاحي ��ة للحرب
الأعظم ،قبل قراءة ف�صل من االجنيل املقد�س اعلن
بعده البابا ب ��دء مرا�سم منح الرتب ��ة الكاردينالية،

حي ��ث ت�ل�ا الكرادالة اجل ��دد قانون االمي ��ان وميني
ال ��والء للكني�سة وللح�ب�ر الأعظم وخلفائ ��ه ،قبل ان
يت�سلموا م ��ن قدا�سة الباب ��ا ال�ش ��ارات الكاردينالية
واخل ��امت اخلا� ��ص باملرتب ��ة اجلديدة الت ��ي ح�صلوا
عليها لي�صبحوا معاونني جدد له واع�ضاء يف جممع
كرادل ��ة الكني�سة ،ي�ؤازرون احلرب الأعظم ويدعمون
ا�س�س ال�شراكة يف الكني�سة وتثبيت االميان.
ث ��م ق ��ر�أ البابا مر�سوم خل ��ق كرادلة ج ��دد ،معلنا
�أ�سماءه ��م ،بع ��د ذلك ،تق ��دم البطري ��رك الراعي
و الكرادل ��ة اخلم�س ��ة كل مبف ��رده م ��ن البابا وجثا
�أمام ��ه عل ��ى ركبتي ��ه ليلب�س ��ه القبع ��ة الأرجواني ��ة
ومينحه لقب الكردينالية وكر�سيه اجلديد يف روما،
با�ستثن ��اء البطري ��رك الراع ��ي ال ��ذي يحافظ على
كر�سي ��ه البطريرك ��ي يف انطاكيا .وم ��ع و�ضع احلرب
الأعظ ��م القبع ��ة على ر�أ�س الكرادل ��ة كل على حدة،
قال" :اعتم ��ر هذه القبعة الأرجوانية كرمز للكرامة
الكاردينالي ��ة ،لأنه ��ا ترم ��ز �أي�ض ��ا اىل جهوزيت ��ك
لت�أدي ��ة خدمت ��ك بقوة ،لدرجة ب ��ذل دمك يف �سبيل
الكني�سة ".وقد منح البطريرك الراعي رتبة �أ�سقف

وهي �أعلى رتبة بني الكرادلة ال�ستة.
وانته ��ى االحتف ��ال بن�شي ��د التهليل وال�شك ��ر و�صالة
للع ��ذراء م ��رمي ،قبل ان مين ��ح الباب ��ا بركته جلميع
احلا�ضري ��ن ويغ ��ادر الكني�سة بع ��د ان �صافح رئي�س
اجلمهوري ��ة وال�سيدة الأوىل اللذي ��ن هن�آه بالكرادلة
اجل ��دد ،جمددين ل ��ه ال�شكر الختي ��اره البطريرك
الراع ��ي من بينهم ،عربون حمب ��ة وت�شجيع لكني�سة
لبنان وامل�شرق.
وللمنا�سب ��ة اق ��ام املعه ��د احل�ب�ري امل ��اروين م�أدبة
غداء ر�سمية على� ،ش ��رف رئي�س اجلمهورية العماد
مي�ش ��ال �سليمان والبطري ��رك املاروين �ش ��ارك فيه
وزي ��ر الإعالم وليد الداعوق ممثال رئي�س احلكومة
جنيب ميقاتي ،ح�شد من الوزراء والنواب احلاليني
وال�سابق�ي�ن وممثلني عن الأح ��زاب ال�سيا�سية ،وفد
فاتي ��كاين ير�أ�سه عمي ��د جمل�س الكنائ� ��س ال�شرقية
يف الكر�سي الر�سويل الكاردينال ليوناردو �ساندري،
ا�ساقف ��ة و�آباء عام�ي�ن ووكالء الرهبانيات اللبنانية
املعتمدي ��ن يف روم ��ا ،اىل جان ��ب اع�ض ��اء ال�سل ��ك
الديبلوما�س ��ي املعتم ��د ل ��دى حا�ض ��رة الفاتي ��كان

وعدد من ال�شخ�صي ��ات ال�سيا�سية واالجتماعية من
اللبنانيني احلا�ضرين يف روما للمنا�سبة.
ا�ستهل حفل الغ ��داء بالن�شيدين اللبناين والإيطايل
بعده ��ا الق ��ى املط ��ران فران�س ��وا عي ��د املعتم ��د
البطريرك ��ي امل ��اروين يف روما كلم ��ة ترحيبية �أ�شار
فيها اىل ان الكردينال الراعي دخل اليوم يف خدمة
الكني�س ��ة اجلامع ��ة لي�صب ��ح فيها "ام�ي�را خادما"
وق ��ال ":منذ اليوم �ستحمل ي ��ا �صاحب النيافة اىل
قل ��ب الكثلكة اثن�ي�ن ،املوارن ��ة ولبن ��ان  .املوارنة مع
اخوته ��م م�سيحي ��ي ال�شرق جميعا لأن ��ك كنت دائما
كال لل ��كل حتمله ��م مع همومه ��م و�شجونهم وقلقهم
وانتظاراته ��م .ولبنان ب ��كل عائالته لأن ��ك احببتها
كله ��ا م ��ن دون تفرقة لتك ��ون �شاهدا عل ��ى ان لبنان
هو ار� ��ض لقاء ابن ��اء اهلل اجمعني بالعي� ��ش الواحد
املتح ��اب واملتفاع ��ل واملت�ضام ��ن .وتاب ��ع" حافظت
ي ��ا �صاح ��ب النياف ��ة عل ��ى قدا�س ��ة ه ��ذه الكني�س ��ة
وم�ؤمنيه ��ا وتاريخها وم�ستقبله ��ا وهذا ما �شعرت به
بفخر كبري غم ��رين عند اعالنك كرديناال .وعندما
ت�شرفت بال�س�ل�ام على قدا�سة الباب ��ا و�شكرته على
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ه ��ذه اللفت ��ة الكرمية �أجابني حرفي ��ا  ":البطريرك
الراعي ي�ستح ��ق ،الكني�سة املارونية ت�ستحق ،ولبنان
ي�ستحق".
وتاب ��ع عيد " و�ستحمل معك لبن ��ان اىل قلب الكثلكة
انت يا من ج ��اءت زياراتك اىل مناطق وقرى لبنان
بكل طوائف ��ه ومكوناته املتع ��ددة للت�أكيد على وحدة
هذا ال�شع ��ب وعلى قد�سي ��ة عي�ش ��ه امل�شرتك"وث ّمن
"الإ�ص ��رار املقد� ��س لفخام ��ة الرئي� ��س وغبط ��ة
البطري ��رك على اقامة احلوار ب�ي�ن مكونات الوطن
م ��ن اهل ال�سيا�س ��ة لإميانهما بان لبن ��ان ال يقوم اال
على التفاهم والتعاون وامل�شاركة".

كلمة رئي�س اجلمهورية
العماد مي�شال �سليمان
بعدها كانت كلمة رئي� ��س اجلمهورية العماد مي�شال
�سليم ��ان �أبرز ما جاء فيها" :حدث منح البطريرك
امل ��اروين م ��ار ب�ش ��ارة بطر� ��س الراع ��ي الرتب ��ة
الكاردينالي ��ة ،هو ر�سال ��ة اىل اللبناني�ي�ن كي يبقوا
ملتفني حول املنا�سبات العظمى واالهداف الكربى،
وان ��ه على اجلميع ان يلعبوا دور التوا�صل واال نكتفي
بالوقوف مع هذا او ذاك او مع هذا املذهب او ذاك"
وقال ":ان هذه املنا�سبة اليوم حدث تاريخي ومثلما
يقول �سيدنا ،انها من عالمات االزمنة ان تت�صادف
وعيد اال�ستقالل.
ان احلدث يتخطى البعد املاروين اىل البعد اللبناين
لكاف ��ة الطوائ ��ف ،والبعد امل�سيح ��ي امل�شرقي .ذلك
ان تك ��رمي قدا�س ��ة احل�ب�ر االعظ ��م مبنح ��ه الرتبة
الكاردينالية للبطريرك الراعي ،ي�أتي تقدير ًا للجهد
الكب�ي�ر الذي بذل ��ه منذ انتخابه ،وه ��و اي�ض ًا ر�سالة
اىل اللبناني�ي�ن ك ��ي يبق ��وا ملتفني ح ��ول املنا�سبات
العظم ��ى واالهداف الك�ب�رى ،كما كانوا ي ��وم زيارة
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قدا�س ��ة البابا وكما كانوا باالم�س يف عيد اال�ستقالل
�س ��واء يف العر� ��ض الع�سك ��ري او خ�ل�ال التهنئ ��ة يف
ق�صر بعبدا .وها هم اليوم يتمثلون بجميع طوائفهم
واجتاهاتهم ال�سيا�سية ،وه ��ذا مو�ضع تقدير وثناء.
واالب ��رز انه ��ا ر�سالة مهمة ج ��د ًا يف بلد مث ��ل لبنان
يعي� ��ش عل ��ى امليثاقي ��ة ،وه ��و دور مطل ��وب م ��ن كل
مكون م ��ن مكونات ال�شع ��ب اللبناين وم ��ن ال�سلطة
ال�سيا�سي ��ة .على اجلميع ان يلعبوا دور التوا�صل واال
نكتف ��ي بالوقوف مع ه ��ذا او ذاك او مع هذا املذهب
او ذاك .علينا خ�صو�ص ًا يف االزمات الكربى تقريب
وجه ��ات النظر والقل ��وب وامل�سافات ك ��ي نكون على
م�ستوى الدور امل�سيحي املطلوب منا.
غبط ��ة البطريرك ،اع ��دك دائم ًا وكم ��ا اتفقنا ،ان
نبقى انا وغبطتك ��م ن�سري على امر هام :ال يجب ان
ي�شع ��ر �أحد يف لبنان ان ��ه مقهور او مظلوم او معتدى
عليه ،ويجب علينا ان مننع �أي احد من ان ي�ستعلي او

ي�ستكرب على الآخر .هذا ما تفاهمنا عليه انا وغبطة
البطري ��رك الكاردينال .نحن مع ال�ضعيف واملظلوم
ونقف اىل جانبه ب�شكل دائم ،ونحن مع القلقني.
ام ��ا بال�سبة يل ،غبطة البطري ��رك ،فهذا من ا�سعد
اي ��ام حيات ��ي ان اكون معك ��م حا�ض ��ر ًا رتبة منحكم
الكاردينالي ��ة� ،سي ��دي البطري ��رك ه ��و مر�ش ��دي
الروحي و�صديقي وجاري.
غبط ��ة البطريرك ،مبا اوالين الد�ستور من حق منح
االو�سم ��ة ،قررت ان امنحك ��م ارفع و�سام لبناين هو
و�سام االرز الوطني من رتبة الو�شاح االكرب".

كلمة الكاردينال الراعي
ب ��دوره �شكر الكاردينال الراع ��ي رئي�س اجلمهورية
وال�سيدة االوىل عل ��ى ح�ضورهما احتفاالت حا�ضرة
الفاتي ��كان ،مق� �دّرا كل م ��ا يبذله الرئي� ��س �سليمان
م ��ن جه ��ود حكيمة م ��ن اج ��ل ان يك ��ون اال�ستقالل

ناج� � ًزا مبق ّوماته الثالث ��ة� :سيادة الق ��رار الداخلي
بعي� �دًا عن اي تبعية للخارج ،و�سالمة االرا�ضي ح ّرة
وحم� � ّررة من كل جي� ��ش و�سالح اجنبي�ي�ن ،ومن كل
�سالح وتنظيم ع�سكري غري �شرعي ،وكرامة الوطن
وال�شعب ،و�أبرز ما جاء فيها:
فخامة الرئي�س،
 ان ح�ضوركم م ��ع اللبناني ��ة االوىل عقيلتكم،علىر�أ�س الوفد اللبناين العزيز ،املك ّون من ال�شخ�صيات
الر�سمي ��ة ،الدينية واملدني ��ة وال�سيا�سي ��ة واحلزبية
والق�ضائي ��ة والع�سكري ��ة واالعالمي ��ة م ��ن خمتل ��ف
الطوائ ��ف واالنتماءات ،وعلى ر�أ�س الوفود الآتية من
بل ��دان االنت�شار ،يف االحتفال املهي ��ب الذي منحني
في ��ه قدا�س ��ة البابا بندكتو� ��س ال�ساد� ��س ع�شر رتبة
الكردينالي ��ة ال�شريف ��ة �صب ��اح اليوم ،وعل ��ى مائدة
املحبة هذه ،امن ��ا يوليني �شر ًفا كب ًريا ،وي�شددين يف
ر�سالتي البطريركية ويف اخلدمة العامة عرب جممع

الكرادل ��ة ،بقي ��ادة االب االقد� ��س احلكيم ��ة .انن ��ي
ا�شكرك ��م فخامة الرئي�س ،وجمي ��ع الوفود على هذه
االحاط ��ة الوا�سعة والعزيزة على قلبي ،وقدّرين اهلل
ان ابادلكم اياها عرب خدمتي املخل�صة واملتفانية.
 وال ي�سعن ��ي يف ه ��ذه املنا�سب ��ة ال�سعي ��دة اال ان�أعرب ل�ل�اب االقد�س عن عميق امتن ��اين و�شكري،
وق ��د �ش ّرفني برتبة الكردينالي ��ة ،التي ارادها ً
اي�ضا
تكر ًمي ��ا لكني�ستن ��ا املاروني ��ة ب ��ل ول�سائ ��ر الكنائ�س
ال�شرقي ��ة ،وتقدي ًرا لل�شعب اللبن ��اين وللر�سالة التي
يحمله ��ا لبن ��ان و�س ��ط اال�س ��رة العربي ��ة والدولية.
واعتق ��د ان زيارت ��ه التاريخي ��ة اىل لبن ��ان يف �شهر
ايل ��ول املا�ضي ،كانت الداف ��ع اال�سا�س لهذه املبادرة
البابوية ال�سامية.
 واعرب عن حمبتي ل�سيادة املطران فرن�سوا عيد،املعتمد البطريركي لدى الكر�سي الر�سويل ،ورئي�س
معهدنا احلربي امل ��اروين� ،شاك ًرا له كلمة الرتحيب

اللطيفة ،وحل�ضرة نائبه والقيم اخلورا�سقف طوين
ج�ب�ران عل ��ى الدع ��وة اىل مائ ��دة املحب ��ة بالتعاون
م ��ع �سعادة ال�سف�ي�ر جيلبري ال�شاغ ��وري الذي تك ّرم
بتقدميها.
واين �أخ� ��ص بال�شك ��ر اخ ��واين ال�س ��ادة املطارن ��ة
و�أ�صح ��اب ال�سيادة ممثلي البطاركة الكليي الطوبى
وقد� ��س الر�ؤ�س ��اء العام�ي�ن والرئي�س ��ات العام ��ات.
واوجه عاطف ��ة التقدير واالمتن ��ان لفخامة الرئي�س
ّ
اال�سب ��ق ال�شيخ امني اجلمي ��ل ،وممثلي كل من دولة
رئي�س جمل�س النواب ودول ��ة رئي�س جمل�س الوزراء،
وا�صح ��اب املع ��ايل وال�سع ��ادة ال ��وزراء والن ��واب،
وممثل ��ي ا�صح ��اب الدول ��ة واالح ��زاب والتي ��ارات
ال�سيا�سية ،و�سع ��ادة ال�سف ��راء والقنا�صل ،وح�ضرة
ر�ؤ�س ��اء واع�ض ��اء وامل�ؤ�س�س ��ة املاروني ��ة لالنت�ش ��ار
والرابط ��ة املارونية واملجل�س العام امل ��اروين و�سائر
ال�شخ�صيات ،وابناء حماليا االعزاء .ان ح�ضوركم
جمي ًعا تعب�ي�ر عن ال�شرك ��ة واملحبة ،الت ��ي اجددها
�شع ��ا ًرا خلدمت ��ي البطريركي ��ة والكردينالية بحيث
ت�شمل لبنان وال�شرق االو�سط وبلدان االنت�شار.
 ان زيارة قدا�سة البابا التاريخية للبنان يف عهدكم،وبدعوة منكم وم ��ن الكني�سة ،وما بذلتم من اجلهد
والوق ��ت من اجل جناحها ،قد حققت تط ّلعاتكم ،اذ
رفعت لبنان اىل مكانه الطبيعي احلقيقي ،فظهرت
للعامل ،من خالل �أمنه وحمبة �شعبه ووحدة طوائفه،
حقيق ��ة ه ��ذا الوطن  -النم ��وذج والر�سال ��ة كمكان
حلوار االدي ��ان والثقاف ��ات ،الذي طالبت ��م ب�إقراره
دول ًيا من على منرب منظمة االمم املتحدة.
 وبنتيج ��ة ه ��ذه الزي ��ارة �ش ّرفن ��ي قدا�س ��ة احلرباالعظ ��م مبنح ��ي رتب ��ة الكردينالي ��ة ،و�ض ّمني اىل
جمم ��ع الكرادال ��ة ال ��ذي يعاونه يف �ش� ��ؤون الكني�سة
اجلامعة.
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لبنان على ال�س ّكة �إىل نادي دول النفط

هيئة �إدارة القطاع المدخل لمرحلة التلزيم
والعام المقبل بداية الت�أ�سي�س للحفر والتنقيب

الن ��واب قان ��ون النف ��ط ،انتقل لبن ��ان �إىل مرحلة
عملية ممهنج ��ة لدرا�س ��ة وا�ستك�ش ��اف والتنقيب
ع ��ن النفط والغاز ،وتوف�ي�ر كل ال�شروط القانونية
الالزمة لذلك.

دور الرئي�س بري
وال يختل ��ف �إثنان �أن الرئي�س نبي ��ه بري لعب دور ًا
ب ��ارز ًا يف حثّ املجل� ��س على �إق ��رار القانون ،وكان
ال�س ّب ��اق للدع ��وة �إىل وجوب ر�س ��م خارطة طريق
ال�ستثم ��ار ال�ث�روة النفطي ��ة يف مي ��اه لبن ��ان وب ّره
عندم ��ا �أعلن يف احتف ��ال جماهريي خالل تد�شني
م�شروع مي ��اه عني الزرقاء يف البق ��اع الغربي منذ
حوايل الأربع �سن ��وات عن وجود كميات وافرة من
هذه الرثوة ال�سحرية يف مياه لبنان وفق ًا لدرا�سات
ّ
اطلع عليها �شخ�صي ًا قبل �سنة �أو �سنتني.
وبعد �إق ��رار القانون وا�ص ��ل الرئي�س بري ال�ضغط
باجت ��اه ت�سريع اخلطى التالي ��ة �أكان جلهة �إ�صدار
املرا�سي ��م التطبيقي ��ة �أو ت�شكيل هيئ ��ة �إدارة قطاع
النف ��ط ال�سدا�سي ��ة التي ت�أخ ��رت لأ�سب ��اب تتعلق
بتجاذب ��ات �سيا�سي ��ة عام ��ة ثم بتجاذب ��ات �أخرى
داخل احلكومة احلالية �إىل �أن ولدت م�ؤخر ًا.
ويعت�ب�ر ت�شكيل هذه الهيئة ال�سدا�سية خطوة مهمة
عل ��ى طريق االنتقال للمرحل ��ة الثانية وهي مرحلة
التل ��زمي التي يفرت�ض ،وف ��ق وع ��ود وزارة الطاقة
واملياه� ،أن تبد�أ بعد مطلع العام اجليد.

لبنان منتج بعد � 5سنوات

بقلم :حممد بلوط

ع���ام  1918يدخ���ل لبن���ان عملي���اً يف نادي الدول املنتجة للنفط ،وبالت���ايل ميكن �أن ين�ضم �إىل منظمة "�أوبك"� ،إذا م���ا �سارت الأمور باالجتاه
الإيجاب���ي ،واندفع���ت الدول���ة اللبناني���ة م���ع بداي���ة الع���ام اجلدي���د �إىل االنط�ل�اق مبرحل���ة التل���زمي للتنقي���ب عل���ى النف���ط والغ���از يف املياه
اللبنانية.
ت ��دل الدرا�سات الت ��ي و�ضع ��ت وزارة النفط يدها
عليه ��ا ،وتلك التي ما تزال لدى �ش ��ركات �أجنبية،
بالإ�ضافة �إىل درجة اهتمام هذه ال�شركات بلبنان
يف امل�ؤمت ��رات املتخ�ص�ص ��ة ومنه ��ا م�ؤمت ��ر لندن
ال ��ذي انعق ��د م�ؤخر ًا ..كله ��ا تدل عل ��ى �أن كميات
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النفط والغاز املوعودة يف املياه الإقليمية واملنطقة
االقت�صادي ��ة اللبنانية هي كمي ��ات �إنتاجية واعدة
وكبرية.
وه ��ذا يعني �أن لبنان و�ضع رجل ��ه على ال�سكة التي
�ستحول ��ه �إىل دول ��ة نفطية بكل معن ��ى الكلمة ،و�أن

املطل ��وب عدم قت ��ل املزيد م ��ن الوق ��ت واالندفاع
بكل قوة نح ��و ا�ستثمار هذا العن�ص ��ر االقت�صادي
احليوي من مرحلة �إىل مرحلة �أخرى �أكرث �إ�شراق ًا
وازدهار ًا.
وال �ش ��ك �أنه من ��ذ �آب عام  2011ي ��وم �أقر جمل�س

ووفق م�صادر مطلعة ف�إن لبنان �سيدخل يف مرحلة
الإنت ��اج بعد خم�س �سن ��وات تقريب� � ًا �إذا ما �سارت
الأم ��ور ب�ش ��كل �إيجابي ومن دون معوق ��ات و�إذا ما
�صدقت الدرا�سات وترجم ��ت يف عمليات التنقيب
املوعودة.
وح�سب امل�صادر ف�إن كمي ��ات الغاز املقدر �إنتاجها
�ستك ��ون كبرية ،و�أن الأموال الت ��ي �سيجنيها لبنان
�ستكون كبرية �أي�ض� � ًا هذا عدا عن عائدات كميات
النف ��ط الواع ��دة الت ��ي ت�ؤ�ش ��ر �إليه ��ا الدرا�س ��ات
الأخرية.

مفاو�ضات احلدود
ومب ��وازاة ذلك ف�إن املفاو�ضات التي يجريها لبنان
على غري �صعيد من �أجل ر�سم حدوده االقت�صادية
البحري ��ة والإفادة من هذه احل ��دود غري منقو�صة
�ش�ب� ً
را واح ��د ًا جتري يف ظ ��روف �صعب ��ة ومعقدة،
وتلعب قيادة اجلي�ش اللبناين دور ًا تقني ًا ولوج�ستياً

مهم ًا فيها �إىل جانب اجلهود التي تبذلها اجلهات
ال�سيا�سية الر�سمية.
ووفق املعلوم ��ات �أن الدولة اللبناني ��ة �أبلغت الأمم
املتح ��دة �أك�ث�ر م ��ن م ��رة �أن تتحم ��ل م�س�ؤولياتها
يف ر�س ��م احل ��دود البحري ��ة مثلما فعل ��ت يف ر�سم
احلدود الربية م ��ع الكيان الإ�سرائيل ��ي ،مع العلم
�أن قرب� ��ص �أبدت موقف ًا �إيجابي ًا ومرن ًا ال �سيما بعد
زيارة الرئي�س نبيه بري �إىل نيقو�سيا واجتماعه مع
الرئي�س القرب�صي وكبار امل�س�ؤولني القبار�صة.
واملعل ��وم �أن هن ��اك حوايل  860كيلو م�ت� ً
را متنازع
عليها ويعترب لبن ��ان �أنها من حقه �إىل جانب باقي

م�ساح ��ة مياه ��ه الإقليمية واملنطق ��ة االقت�صادية.
وتفي ��د م�ص ��ادر مطلع ��ة �أنه ج ��رى �إح ��راز بع�ض
التق ��دم يف الأ�شهر املا�ضية ،و�أن الفريق الأمريكي
�أبلغ لبنان �أنه �أحرز تقدم ًا مع الإ�سرائيليني يف هذا
املجال من دون �أن يعرف حجم هذا التقدم.
وتفي ��د املعلوم ��ات �أن ه ��ذه املفاو�ض ��ات الت ��ي مل
تتوق ��ف تو�صل ��ت �إىل االعرتاف لبن ��ان مبا يقارب
اخلم�سماية كيلو مرت ًا مربع ًا من �أ�صل الـ  860كلم
املتنازع عليها.
و�إذا كان ��ت هذه املفاو�ض ��ات ال�صعبة حول احلدود
للمي ��اه االقت�صادية البحرية م�ستم ��رة ومل تتوقف،
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ف� ��إن هذا ال يعيق �أو مينع يف �أن يتابع لبنان خطواته
العملية نحو التنقيب عن النفط يف مياهه الإقليمية
ويف املنطق ��ة االقت�صادي ��ة اخلال�صة غ�ي�ر املتنازع
عليه ��ا والتي ت�صل �إىل حدود االثنني وع�شرين �ألف
كيلومرت مربع.

احلقائق اجلغرافية
وت�ؤكد عمليات وتاريخ ر�صد احلركة اجليولوجية يف
املنطقة �أن لبنان و�سوريا هما يف نطاق املنطقة التي
ت�شكلت فيه ��ا حرك ��ة ر�سوبية �سميك ��ة والتي ت�شمل
دول اخللي ��ج واليم ��ن .وه ��ذه الطبق ��ة التي حتتوي
عل ��ى �صخور م�شققة ميك ��ن �أن تتحول �إىل خزانات
طبيعية لل�سوائل ال�سميكة واملياه� ،أي للنفط واملياه.
ولع� � ّل الفر�ضي ��ات التي ترافق ��ت �أو �سبقت عمليات
التنقيب عن النفط يف اخلليج العربي هي التي جعلت
املخت�صون ي�صرفون النظر ع ��ن تو�سيع الدرا�سات
الدقيق ��ة �إىل لبنان و�سوريا وفل�سطني� ،إال �أن �سوريا
وبالتعاون مع رو�سي ��ا ودول �أوروبية ا�ستك�شفت �أكرث
م ��ن منطقة داخل الأرا�ض ��ي ال�سورية ،ومتكنت من
التثب ��ت من وجود نفط يف بع�ضها قبل �أن تعمل على
ا�ستخراجه الحق ًا.
ورغ ��م ذلك ف� ��إن احتم ��ال وجود النف ��ط والغاز يف
ال�ب�ر والبح ��ر اللبناين �أخ ��ذ يزداد م ��ع الدرا�سات
التي �شارك فيها خرباء �أجان ��ب ولبنانيني ا�ستناد ًا
�إىل العل ��م اجليولوج ��ي ال ��ذي ي�ؤك ��د وج ��ود غطاء
ر�سوب ��ي كثيف يف لبنان يتج ��اوز الثالثة �آالف مرت،
والفراغات يف ال�صخ ��ور ال�صينية التي حتوي مواد
ع�ضوية بن�سب عالية.
كل هذه احلقائق اجليولوجية ت�ؤكد �أن احتمال وجود
نف ��ط وغاز يف لبنان بر ًا وبح ��ر ًا وبكميات كبرية هو
احتم ��ال كبري ،وهذا م ��ا جعل املهتم ��ون ي�ست�أنفون
الدرا�سات م�ؤخر ًا على عك� ��س امل�س�ؤولني اللبنانيني
الذين تعاقب ��وا على احلكم من ��ذ اال�ستقالل وحتى
الي ��وم ،والذي ��ن مل يب ��دوا �أي اهتم ��ام ج ��دي بهذا
ال�ش� ��أن احليوي للبنان ،وكان ��وا ال يعريون االهتمام
الكايف للدرا�سات �أو لعمليات التنقيب التي جرت.

تاريخ التنقيب
واحلقيقة �أن لبنان ع ��رف عمليات تنقيب حمدودة
وغ�ي�ر نا�شط ��ة منذ �أك�ث�ر م ��ن خم�سني عام� � ًا بعد
"طف ��رة" عملي ��ات التنقي ��ب يف �شب ��ه اجلزي ��رة
العربي ��ة ،وثم حفر عدد م ��ن الآب ��ار يف �ألربعينات
ومنت�ص ��ف اخلم�سينات .وفق التقاري ��ر واملعلومات
فقد جرى حفر �سبعة �آبار يف مناطق خمتلفة لكنها
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مل ت� ��ؤد �إىل اكت�ش ��اف كمي ��ات �إنتاجية وبع ��د العام
 1955بقي ��ت جتري الدرا�سات ح ��ول النفط ب�شكل
غ�ي�ر منتظم ومر ّك ��ز لأ�سباب عدي ��دة منها �أ�سباب
�سيا�سي ��ة لل�ش ��ركات الأجنبية �أو لأ�سب ��اب �سيا�سية
تتعلق بتوجه النظ ��ام ال�سيا�سي اللبناين يف كل تلك
الفرتة.
و�سبق اال�ستقالل �أن اهتم ��ت دولة االنتداب فرن�سا
بدرا�سة �إمكانية وجود نفط يف �سوريا ولبنان ،وقام
املهند� ��س اجليولوج ��ي الفرن�س ��ي لوي� ��س دوبرتريه
مب�س ��ح جيولوجي وا�سع يف لبن ��ان مبعاونة عدد من
اخل�ب�راء وامل�ساعدي ��ن ،وتو�ص ��ل �إىل الإ�ضاءة على
بع�ض اجلوانب املتعلقة بعمليات التحليل حول وجود
النفط والغاز م ��ن دون التعمق بدرا�سة متخ�ص�صة
لهذا الأمر.
ويف ال�ستين ��ات ق ��ام املهند� ��س غ�س ��ان قان�ص ��وه
بدرا�س ��ات عديدة ،وتبني ل ��ه منها �أن هناك كميات
نفط �إنتاجية ميكن �أن ت�ستخرج من �أكرث من بئر يف
لبنان ،ومنها يف البقاع ،والبحر.
ً
وا�ستمرت الدرا�س ��ات واملحاوالت الحقا ب�شكل غري
مدعوم ر�سمي ًا �إىل حني قامت الدولة اللبنانية ب�أول
حماول ��ة لال�ستك�ش ��اف النفطي يف البح ��ر �شمايل
طرابل�س على طول ع�شرين كيلو مرت ًا ،و�أثبت امل�سح
الذي جرى يف بداية الت�سعينات وجود بنية �صاحلة
الحتواء النفط يف حال وجوده يف تلك املنطقة.
ويف الع ��ام  2000قام ��ت �إح ��دى ال�ش ��ركات مب�سح
ال�شاطئ اللبناين بنف�س الطريقة وتو�صلت �إىل نتائج

�إيجابية� .أما يف العام  2002فقد جرى االنتهاء من
امل�س ��ح الزلزايل اجلديد ال ��ذي تبنتّه وزارة الطاقة
واملياه وخرجت النتائ ��ج بانطباع �إيجابي �آخر حول
�إمكانية وجود النفط.
والحق ًا ج ��رت درا�سات �أخرى ترك ��زت يف اجلنوب
بوا�سط ��ة �أكرث م ��ن �شرك ��ة ومنها �شرك ��ة نروجية،
وتو�صل ��ت ه ��ذه الدرا�س ��ات �إىل نتائ ��ج ت�ؤكد وجود
كميات واعدة من النفط والغاز.
ووفق التقارير الر�سمية وغ�ي�ر الر�سمية ف�إن امل�سح
الثنائي الأبع ��اد الذي �أجنزته �شرك ��ة "�سبكرتوم"
عام  2002يف املياه اللبنانية (املنطقة االقت�صادية
واملي ��اه الإقليمية) �أظه ��ر نتائج �إيجابي ��ة تدل على
وج ��ود كمي ��ات كب�ي�رة م ��ن "الهايدروكاربون ��ز"،
�أي ميك ��ن �أن تك ��ون من النفط اخل ��ام �أو الغاز .ثم
ج ��رت عمليات م�سح ثالثي الأبعاد من قبل �شركات
نروجي ��ة عامي  2006و 2007وجاءت النتائج جيدة
ج ��د ًا وتدل عل ��ى وجود كمي ��ات واعدة م ��ن النفط
والغاز.

هيئة �إدارة النفط
ويف �إط ��ار متابعة هذا امللف احلي ��وي والهام �س�ألت
"�صي ��دا عرب التاريخ" م�صدر ًا متابع ًا مللف النفط
والغ ��از ماذا بع ��د ت�شكيل هيئ ��ة �إدارة النفط فقال:
"بع ��د �إقرار قانون النف ��ط يف العام  2011جاءت
الي ��وم خطوة ت�شكيل الهيئة الناظم ��ة �أو هيئة �إدارة
قطاع النفط لت�شكل اخلط ��وة الأ�سا�سية الثانية من

جانب لبن ��ان الر�سمي يف هذا املج ��ال .وال �شك �أن
�إقرار القانون وت�شكيل الهيئة تعززان �صدقية لبنان
وامل�سار اجلدي الذي انتهجه يف ال�سنتني الأخريتني
يف جم ��ال االهتم ��ام بقط ��اع النفط ،وتع ��ززا الثقة
�أي�ض� � ًا بلبن ��ان م ��ن جان ��ب ال�ش ��ركات الراغب ��ة يف
التنقي ��ب واال�ستثم ��ار .فف ��ي الف�ت�رة الت ��ي �سبقت
ت�شكي ��ل الهيئة كان ��ت النظرة خلطوة �إق ��رار قانون
النفط عل ��ى �أنها ن�ص ��ف خطوة خ�صو�ص� � ًا �أن دور
الهيئ ��ة يعترب دور ًا حموري ًا و�أ�سا�سي ًا .فوزير الطاقة
ه ��و و�سيط بني الهيئة وجمل�س الوزراء ،وال ي�ستطيع
�أن يلعب كل الدور او يقوم بدور الهيئة.
�أما بعد ت�شكيلها م ��ن عنا�صر كف�ؤة م�شهود لها ف�إن
الهيئ ��ة املذك ��ورة مدع ��وة �إىل املبا�ش ��رة بالت�صدي
لال�ستحقاقات املرتتبة يف هذا القطاع بدء ًا من:
 -1تكري�س ا�ستقالليتها كهيئة باختيار مبنى خا�ص
به ��ا� ،آخذة يف ع�ي�ن االعتبار م�ستق ��ل النمو لقطاع
النف ��ط على غرار كثري من الدول النفطية .وتعك�س
بهذا املبنى �صورة مقنعة لل�شركات الدولية املقبلة،
خ�صو�ص� � ًا �أن ميزانية كل �شركة من هذه ال�شركات
ت�صل �إىل موازنة دولة �أو �أكرث.
� -2أن تتف ��رغ الهيئة �إىل و�ض ��ع ا�سرتاتيجية للع�شر
�سن ��وات املقبل ��ة له ��ذا القط ��اع ومن� � ّوه بامل�سوحات
وتطويره ��ا� ،أو برت�سي ��م وتقطيع املن ��وي اال�ستثمار
فيها ،والتح�ضري للدورة الأوىل للمزايدة واملناق�صة
التي وعد وزير الطاقة بها قبل نهاية العام.
� -3إنه ��اء املرا�سي ��م التطبيقي ��ة للهيئ ��ة كاف ��ة

وللقانون.
 -4التح�ض�ي�ر والتخطيط للنتائ ��ج املرتقبة للم�سح
ال�ب�ري .وجتد الإ�ش ��ارة �إىل �أن وزارة الطاقة لزّمت
امل�سح الربي ل�شركة �سباكرتوم الإنكليزية.
� -5أن تلح ��ظ الهيئ ��ة م ��ن �ضم ��ن خططه ��ا و�ض ��ع
خمطط توجيه ��ي ي�أخذ بعني االعتبار ب�أن لبنان هو
بل ��د نفطي ،ويلحظ بالتايل �إن�شاء مناطق �صناعية،
ومواق ��ع للخدم ��ات اللوج�ستي ��ة ،و�شبك ��ة لتوزي ��ع
املحروق ��ات الغازي ��ة وال�سائل ��ة يف لبن ��ان ،ومرافئ
ت�صدير خا�صة.

الثورة النفطية
ويق ��ول امل�ص ��در يف هذا املج ��ال �أنه م ��ن املتوقع �أن
تنق ��ل "الث ��ورة النفطية" لبنان م ��ن موقعه احلايل
�إىل موق ��ع �آخ ��ر �أكرث تقدم ًا عل ��ى ال�صعد الإمنائية
واالقت�صادية واالجتماعية.
ويلف ��ت امل�ص ��در �أي�ض� � ًا �إىل �أن ��ه م ��ن امله ��م للغاية
�أن يدخ ��ل لبنان ه ��ذه املرحلة مب�صاحل ��ة وتفاهم
لبناني�ي�ن ،لأن ه ��ذه ال�ث�روة يجب �أن تع ��ود بالنعمة
على لبنان ولي�س بالنقمة �أو اللعنة عليه.
املوحد ي�صبح فري�سة
فلبنان املق�سم �أو املف ّرق وغري ّ
�سهل ��ة لل�ش ��ركات العاملية ،فكلما تع ��زت امل�صاحلة
الوطني ��ة والوفاق الوطني كلما ا�ستطعنا �أن ن�ستثمر
وحدتن ��ا يف التعاط ��ي مع ه ��ذه ال�ش ��ركات بحيث ال
تك ��ون احلي ��اة ال�سيا�سية يف لبنان حق�ل ً�ا "للوبيات
االقت�صادية النفطية الكربى".

كميات �ضخمة من الغاز والنفط
ماذا �سيجني لبنان من النفط والغاز؟
يجيب امل�صدر" :وفق التقديرات ف�إن لبنان �سيكون
ا�ستهالكه من الغاز لقرن كامل جمان ًا تقريب ًا� .أما
يف �ش� ��أن الرثوة النفطية ف�إن �شركات عاملية كربى
ت�ضع عينها على لبن ��ان يف ال�سنوات الأخرية ،وقد
ظه ��ر ذل ��ك جلي� � ًا يف م�ؤمتر لن ��دن الأخ�ي�ر الذي
ا�ستقطب كربي ��ات ال�شركات النفطي ��ة يف العامل،
�أي ال�شركات الأمريكية والأوروبية والآ�سيوية.
وهنا يكمن دور هيئة �إدارة قطاع النفط يف اجرتاع
�أو و�ضع م�شاريع عقود متميزة عن العقود املتداولة
دولي� � ًا بت�ضمينه ��ا �ش ��روط ذات موا�صف ��ات بيئية
�سليم ��ة كون لبن ��ان ال يحتمل �أي خط� ��أ يف عمليات
ا�ستخ ��راج "الهايدروكاربونز" مهما كان حجمها.
وكذل ��ك ب�إل ��زام ال�ش ��ركات النفطي ��ة و�ضع خطة
تنموية للمناطق اللبناني ��ة كما ح�صل ويح�صل يف
العديد من الدول النفطية.
ويرى امل�صدر " �أن هناك �إيجابية كربى على لبنان
�أن يرتقبه ��ا ويتوقعه ��ا ،وهي �أن نوعي ��ة ال�شركات
التي تنوي امل�شاركة بدورات التلزمي وباملناق�صات
حتدد بعدده ��ا و�أحجامها م�ؤ�ش ��ر ًا لتغيري النظرة
والتقييم االقت�صادي للبنان عاملي ًا".
ويقول امل�ص ��در رد ًا على �س�ؤال حول كميات النفط
املوعودة�" :إن كل التوقعات حول خمزون النفط يف
لبنان ب�أنه يتجاوز �أ�ضعاف ما اكت�شف يف حميطه،
وه ��ذه التقدي ��رات ت�ستن ��د �إىل امل�س ��ح الزل ��زايل
ودرا�سات جرت م�ؤخر ًا".
وح ��ول موعد الإف ��ادة من ال�ث�روة النفطي ��ة يقول
امل�ص ��در �أن ��ه "خالل خم� ��س �سن ��وات �أي بعد هذه
الف�ت�رة ميكن �أن نح�ص ��ل على الغ ��از والنفط �إذا
م ��ا �سارت الأم ��ور وفق امل�س ��ار الإيجاب ��ي .وميكن
الق ��ول �أن ع ��ام  2013هي بداي ��ة الت�أ�سي�س للحفر
والتنقيب".
وحول التفاو�ض ب�ش�أن تر�سيم احلدود االقت�صادية
البحري ��ة واملنطقة املتنازع عليه ��ا ( 860كيلومرت ًا
مربع ًا) يكتفي امل�صدر بالق ��ول" :حتى الآن لبنان
و�ضع ��ه جيد عل ��ى م�ستوى �إظه ��ار حقوقه بحدوده
ومبنطقته االقت�صادي ��ة البحرية بعك�س الآخرين.
وال ب ��د من الإ�شارة �إىل �أن اجلي� ��ش اللبناين يلعب
دور ًا �أ�سا�سي ًا يف �إظهار ر�سم حدودنا ب�أرقى املعايري
العلمي ��ة والدولية ،م ��ع العل ��م �أن �إ�سرائيل حتاول
اخت�ل�اق ادّعاء لت�ضع بذهن الر�أي العام �أن هناك
منطق ��ة متنازع عليه ��ا من دون �أن تك ��ون م�ستندة
�إىل �أي م�سوغ �أو م�ستند علمي ومو�ضوعي".
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�أمني عام تيار امل�ستقبل "ال�شيخ �أحمد احلريري" ي�ؤكد على مواقف التيار:

ال حوار تحت تهديد الإغتياالت وال في ظل حكومة تغطي القتل
الور�شة التنظيمية لتيار الم�ستقبل تتنامى با�ستمرار
حاوره :غالب بعا�صريي
وخالد اللحام

احلوار م���ع ال�شيخ �أحم���د احلريري
مبا�شر ،و�صادق ،و�صريح ،وال حدود
�أو �س���دد �أو موان���ع في���ه ،ف�إجابات���ه
تنطل���ق م���ن القل���ب ..لت�ص���ل �إىل
القل���ب ،..لأن���ه اعت���اد �أن ال يق���ف
�صامت���اً �أم���ام املخاط���ر و�أن ينط���ق
باحلقيقة.
ورث م���ن خال���ه الرئي����س ال�شهي���د
رفي���ق احلري���ري الطل���ة املحبب���ة
والق���درة على �أ�سر القلب ،وحواراته
ال�سل�س���ة املمنهج���ة الوا�ضح���ة يف
خطه���ا ال�سيا�س���ي وم�ساراته���ا �إىل
الآخرين.
عندما جتل�س �إلي���ه تعتقد �أنك �أحد
"الرف���اق" و�أن حواركم���ا جدلي���ة
ت�سته���دف الو�ص���ول �إىل النتائ���ج
املنطقي���ة ولي�س جمرد الت�أكيد على
دور �سيا�س���ي للتي���ار وق���د �أك���د �أن ال
حوار ما بني قوى  8و � 14آذار يف ظل
الإغتي���ال والتهدي���د بالإغتيال ،و�أن
التجدي���د يف تي���ار امل�ستقب���ل م�ستمر
للو�صول �إىل الأف�ضل يف الإنتخابات
ً
مت�سائ�ل�ا ع���ن �س���ر ع���دم
الداخلي���ة،
�إنتق���اد بع����ض الق���وى الإ�سالمي���ة
حلكومة الرئي�س جنيب ميقاتي.
وفيما يلي ن�ص احلوار:
�صيدا
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جتديد التيار
• بداية� ،شهدنا �سل�سلة ن�شاطات لتجديد
�شب���اب تي���ار امل�ستقب���ل ،م���اذا حتق���ق؟ �أي���ن
و�صلتم؟ وملاذا كانت هذه اخلطوة؟
بعد امل�ؤمتر العام الأول للتيار بد�أنا جتربة تنظيمية
جديدة ،فق ��د و�ضعنا النظام الداخل ��ي والهيكلية
التنظيمي ��ة ،وانطلقنا عل ��ى هذا الأ�سا� ��س ،وعند
التجرب ��ة تب ��د�أ النتائ ��ج بالظهور فتع ��رف �أماكن
التطبي ��ق اجليدة ،ومواق ��ع التطوير ،والفوارق بني
النظ ��ري والعملي ،ولذلك كن ��ا دائم ًا ك�أمانة عامة
تتحم ��ل امل�س�ؤولي ��ة املبا�ش ��رة ع ��ن عم ��ل الهيئات
واملن�سقيات والقطاعات ن�ؤك ��د على �أننا مل ننطلق
م ��ن فراغ ،ب ��ل �أقمنا البن ��اء على عم ��ل ابتد�أ منذ
الع ��ام  2007ونتاب ��ع لتطوي ��ر ه ��ذا العم ��ل ب�شكل
متطور ومنظم مع التح�سني امل�ستمر لآليات العمل
بتخفي ��ف املركزي ��ة املطلق ��ة حيث تظه ��ر لإعطاء
ال�شباب الفر�صة للمبادرات التي ميكن حتقيقها.
يف هذا الإط ��ار� ،إذا مل نف�سح لل�شباب ب�أن يعملوا،
ونحن يف ظل �أجواء الربيع العربي ،فذلك �سي�شكل
خط� ��أ تاريخي� � ًا للتي ��ار ،ولذلك ميكنن ��ي القول �أن
الور�شة التنظيمية تتابع ن�شاطاتها و�ست�ستمر بذلك
حتى ت�صل �إىل املرحلة التي ميكن فيها الكادر تيار
امل�ستقب ��ل �أن يك ��ون كاد ًر منتخب� � ًا ،فذل ��ك �سيقلل
من �أعبائنا ،ويرتك الفر�ص ��ة للطاقات ال�شابة �أن
تتناف�س �ضمن �إطار دميقراطي �صحيح.

�إعادة الهيكلة
• ه���ل ميك���ن القول ب�أن ه���ذا التجديد هو
�إعادة لهيكلة الرعيل القدمي �أو ما ي�صطلح
على ت�سميته عادة باحلر�س القدمي؟
بالن�سب ��ة للتي ��ار لي�س لدينا فك ��رة احلر�س القدمي
واحلر� ��س اجلدي ��د ،م ��ا ح�ص ��ل �أن ��ه حتل ��ق حول
الرئي�س ال�شهي ��د رفيق احلريري منذ العام 1979
و�إىل الي ��وم العديد من الكوادر ،وبالن�سبة لنا ال بد
من التوا�ص ��ل وال ميكننا قطع حب ��ل التوا�صل هذا
للحفاظ عل ��ى خط الرئي� ��س ال�شهي ��د ،لأن هناك
خ�ب�رات ال بد م ��ن احلفاظ عليها والإف ��ادة منها،
ولأن �أ�صح ��اب هذه اخلربات عاي�ش ��وا العديد من
الظ ��روف ،ولأنن ��ا ال ن ��رى �أن هناك م ��ن هو �سيء
باملطل ��ق ،بل هن ��اك ظ ��روف متبدلة ،ول ��كل دوره
وموقع ��ه الذي ميك ��ن �أن يعطي ب�ش ��كل �أف�ضل فيه
�إذا ا�ستطعن ��ا �أن نتب�ي�ن ه ��ذا املوق ��ع املنا�سب له،
خا�ص ��ة و�أننا ندرك متام� � ًا يف تيار امل�ستقبل �أنه ما

من ح ��زب �إال ويتعر� ��ض �إىل ان�شقاق ��ات وحركات
ت�صحيحية ،وم ��ا �إىل ذلك� ،إال �أننا واحلمد هلل مل
ن�شهد م ��ا �شهدته تلك الأح ��زاب لأن ثمة احرتام ًا
ب�ي�ن الكوادر لبع�ضها البع� ��ض ،و�إميان ًا ب�أن م�سرية
الرئي� ��س ال�شهي ��د �أعلى م ��ن ال�شخ�صاني ��ة ،ومن
�إمكانية الت�أثري على امل�سار العام.
ً
�صحي ��ح �أن اخلالف ��ات لي�ست غائبة متام� �ا لكننا
نعاجله ��ا ب�ش ��كل منفت ��ح وب�سم ��اع كل الأط ��راف
وخمتل ��ف وجهات النظر خا�ص ��ة و�أن لدينا قطاع ًا
وا�سع� � ًا من ال�شباب وال�شاب ��ات الذين يديرون تيار
امل�ستقب ��ل عل ��ى الأر�ض ،وم ��ع اجله ��ود التي تبذل
نكت�ش ��ف ظهور الكث�ي�ر من الطاق ��ات التي ميكنها
م ��ع الوق ��ت �أن ت�شارك معن ��ا يف كل مفا�صل العمل
ال�سيا�سي والإنتخابي و�سواها.

ا�ستمرار البلد
• ه���ل �سدت �أبواب احل���وار بني  8و � 14آذار
ونح���ن نعلم �أن ثم���ة ق�ضايا كربى مل يعد
ب�إمكان البلد حتملها يف هذه الأجواء؟
لنك ��ن وا�ضحني ،نحن كتي ��ار �سيا�سي ،وكمجموعة
قوى � 14آذار كن ��ا دائم ًا نحبذ مد اليد �إىل الآخر،
لقد مار�سن ��ا عملية اجلمع ب�ي�ن اللبنانيني ،ونحن
مل نتغ�ي�ر �أب ��د ًا ،ب ��ل الآخري ��ن ،الآخري ��ن الذي ��ن
ظهرت نواياهم ،الرئي� ��س �سعد احلريري مل يغري
خط الرئي� ��س ال�شهيد ،بل حاف ��ظ يف كل املفا�صل
ال�صعب ��ة ،رغ ��م تخوي ��ن الآخري ��ن لنا بع ��د العام
 ،1006قتلن ��ا يف � 6أي ��ار  2007و�أغلق ��ت مكاتبن ��ا
و�إعالمن ��ا ،ورغم ذلك حافظنا عل ��ى مد اليد �إىل
الآخري ��ن وذهبنا �إىل الدوح ��ة ،ربحنا االنتخابات
ال�سيا�سي ��ة ورغ ��م ذل ��ك تب�ي�ن �أن الفري ��ق الآخر
تغريات نواي ��اه وارتباطاته التي ه ��ي خارج حدود
لبنان وخارج م�صلحة لبنان.
لذل ��ك مل يعد با�ستطاعتن ��ا �أن نتخلى عن قول كل
احلقيق ��ة جلمهورنا ،مل يع ��د بالإم ��كان �أن نقنعه
ب�أنن ��ا �سنذهب �إىل حوار بال �أفق ،وهناك توازنات
ومع ��ادالت يف البلد قد حت�صل �إقليمي ًا رمبا �ستغري
هذا املوق ��ف �إذا ر�أينا �أن ثم ��ة �أر�ضية جديدة لأي
حوار ميكن �أن ت�ؤدي به �إىل نتائج وعندها ميكن �أن
يكون لنا موقف يلتقي مع هذه الأر�ضية اجلديدة.
لكنن ��ا اليوم ويف ظ ��ل الربيع العرب ��ي الذي �أ�سقط
فيه �ضعفاء النا� ��س �أقوى الديكتاتوريات ،وجابهوا
ول ��و بالكلم ��ات واحلج ��ارة� ،ص ��ار ل ��دى جمهورنا
قناعات ��ه ب�أن بالإمكان االنت�ص ��ار يف معركة حرية
ودميقراطي ��ة البل ��د ولذل ��ك نح ��ن وجمهورنا مع ًا

على م�سار واحد لن�صل �إىل ما يريد هذا اجلمهور
كم ��ا يري ��د البل ��د بانتظ ��ار �أن ي�ستفي ��ق الط ��رف
الآخر ويك�شف امل�أزق ال ��ذي �أوقع نف�سه فيه وينتبه
لأخطاره وي�صحح م�سريته.

احلوار املفقود
• مل���اذا ال تدخل���ون احل���وار وحت�ش���رون
الفريق الآخرين كما يقال؟
بداية ،هناك �أمران �أ�سا�سيان:
�أو ًال :ال ح ��وار يف ظ ��ل حكوم ��ة تغطي القت ��ل ،وقد
كانت عملية اغتي ��ال ال�شهيد و�سام احل�سن �ضربة
�أمني ��ة كب�ي�رة للبل ��د ،و�ضربة موجع ��ة ك�شفت عن
�أنه �إذا جن ��ح �أي م�س�ؤول يف املج ��ال الأمني و�صار
ن ��د ًا للآخرين فق ��د جتاوز املمنوع ��ات ،وهذا كان
و�ضاح ًا من ر�سالة و�سام احل�سن.
ثاني� � ًا :طاول ��ة احلوار ه ��ي طاولة عق ��دت يف زمن
معني ،لك ��ن اليوم ه ��ل ي�ضمن رئي� ��س اجلمهورية
�أمن و�سالمة القي ��ادات من و�إىل ق�صر بعبدا دون
�أن يتعر� ��ض �أي منهم لالغتي ��ال؟ �إذا كان ي�ضمن
ذل ��ك فال م�شكل ��ة ،ولكن ال �أح ��د ي�ضمن ذلك ومل
تقدم هذه ال�ضمانة ،هذا من الناحية الأمنية.
ثالث� � ًا :ومن جهة �أخرى فالظ ��روف مل تن�ضج لهذا
احلوار ،وقد �أ�شار �إىل ذلك الأ�ستاذ وليد جنبالط
بحديث ��ه عن املثل الإيرلندي للحوار الذي ا�ستغرق
رب ��ع قرن ونيف وبالتايل فال �أر�ضية وا�ضحة حالي ًا
ملثل هذا احلوار.

اغتيال وممنوعات
• �إذا كان���ت نتيج���ة النج���اح يف ال�سيا�سة �أو
الأمن �أو الإقت�صاد �أو املوقع الدويل جتعل
كل م���ن ه����ؤالء مه���دداً بالإغتي���ال فم���ا هو
امل�سموح به يف لبنان؟
اغتي ��ال الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري كان
ر�سال ��ة وا�ضحة �إىل كل طاقة موج ��ودة بالبلد �إىل
�أن ��ه ممنوع عليه ��ا العمل مل�صلحة البل ��د ،الرئي�س
ال�شهي ��د كانت فيه كل الطاقات التي ذكرت ،اليوم
لو ر�أي ��ت �أي طاقة ناجحة يف �أي من هذه املجاالت
�ستقول ل ��ك :ماذا ميكنني �أن �أحق ��ق �إذا كانوا قد
اغتالوا �سواي؟!
م ��ا العمل �إذ ًا؟ بر�أيي يج ��ب �أن يتحقق ربيع لبنان
الذي �أطلقناه �ض ��د ال�سالح غري ال�شرعي يف البلد
وه ��و العائق �أمام تطور احلياة ال�سيا�سية يف البلد،
فاليوم ال�سالح الفردي وغ�ي�ر ال�شرعي املوجود ال
ميك ��ن للبلد �أن تتحمله لذا �أطلقنا هذا الربيع عام
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 2011وال زلنا نتابع.

املوقف الأمني
• كيف ال�سبيل �إىل تعزيز الإ�ستقرار يف ظل
ه���ذه الإغتي���االت والأح���داث؟ و�أي موقف
لكم من اجلي�ش والقوى الأمنية؟!
نح ��ن الفري ��ق الأكرث و�ضوح� � ًُا يف دعمنا للأجهزة
الأمنية وجلهوده ��ا �أكانت اجلي� ��ش �أم قوى الأمن
الداخلي وغريه ��ا� ،إنطالق ًا من قناعتن ��ا ب�أننا �إن
مل نح ��م امل�ؤ�س�سات يف البل ��د ونحافظ على بقائها
و�صيانته ��ا �أي ��ا كان ��ت املواق ��ف من ��ا ف�سنكون من
امل�شارك�ي�ن يف تدم�ي�ر م�ؤ�س�سات الدول ��ة والق�ضاء
على هيبتها.
ه ��ذا املوق ��ف مل يتغ�ي�ر لدين ��ا رغ ��م �أن الأجهزة
املذك ��ورة مل حتمنا يوم � 7أي ��ار لكننا ما زلنا ن�ؤمن
بها وباحلفاظ عل ��ى ا�ستمراريتها وعلى حزب اهلل
�أن يفه ��م �أن ��ه �إذا ا�ستم ��ر يف �سيا�س ��ة الإ�ستكب ��ار
والأ�صابع املرفوعة والتخوين وف�صل النا�س ما بني
�أ�ش ��رف النا�س و�أحقر النا�س لن يرى �أفق ًا مفتوح ًا
�أمامه وعليه �أن يختار بني �أن يتابع يف هذه ال�سيا�سة
وبني �أن يتوا�ضع وي�ضع �أقدامه على الأر�ض ،ولكنه
حت ��ى الآن ال يفعل ذلك بل هو م�ستمر يف عنجهيته
فليتابع ذلك �إذا �شاء.

�أ�سرية "الأ�سري"
• �أال ت���رى �أن ح���زب اهلل م���ن الق���وى التي
تتع���زز قوته���ا يف املنطقة يف ح�ي�ن �أن �صيدا
�صارت �أ�سرية "الأ�سري"؟!
مو�ضوع ال�شيخ �أحمد الأ�سري هو من �ضمن احلاالت
التي �أو�صلن ��ا �إليها النهج الإ�ستكباري حلزب اهلل،
م ��اذا يق ��ول الأ�س�ي�ر؟ يق ��ول �أن هناك م ��ن يرفع
�سالحه يف وجهنا وي�ستفزنا يومي ًا ويتهمنا.
ومع �أننا يف تيار امل�ستقبل ال نتفق مع �أ�ساليب ال�شيخ
�أحم ��د الأ�سري لأنه مل يقم حتى الي ��وم بتحرك �إال
وكان ��ت �آثاره �سلبية على مدين ��ة �صيدا �أكان جلهة
�إغ�ل�اق الطري ��ق� ،أم جله ��ة �إ�ست�شه ��اد �شابني من
�صي ��دا ،فكل الت�أث�ي�رات كانت على �صي ��دا ال على
حركة �أمل وحزب اهلل!
ولك ��ن جنوح ح ��زب اهلل و�إ�صراره ب� ��أن يتابع بهذه
الطريق ��ة �سيكت�شف �أن الكثري م ��ن الظواهر بهذا
ال�شكل �ستقف يف وجهه لأنك عندما مت�س النا�س يف
كرامتهم لن ي�صمتوا خا�صة و�أنهم يرون انعكا�سات
ونتائج الربيع العربي على الديكتاتوريات ،فهناك
�أنظمة �سقطت و�أخرى يف طريق ال�سقوط ،فمن هو
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حزب اهلل ليبقى على عنجهيته؟
ومن جه ��ة �أخرى نحن الفريق الأك�ب�ر يف املدينة،
والفري ��ق احلري�ص على �ضبط وجم ��ع الكل وهذا
نه ��ج الوالدة الذي ما زال قائم� � ًا يف املدينة وتتابع
في ��ه فهي تتحرك كقبطان ال�سفين ��ة ا�سمها �صيدا
�إنطلق ��ت منها �ش ��رارة احل ��رب الأهلي ��ة ب�إغتيال
ال�شهي ��د معروف �سع ��د و�أي زعزعة و�أي تهور فيها
قد يقودنا �إىل كارثة �أخرى نتمنى �أن ال حت�صل.

الو�ضع الأمني
• ه���ل تخ�ش���ى عل���ى الو�ض���ع الأمن���ي
للمدينة؟
ال �أخ�ش ��ى ذل ��ك �إذ ا�ستم ��ر املنهج املتب ��ع م�ستمراً
بالتوا�ص ��ل م ��ع املخي ��م بكاف ��ة ف�صائل ��ه وب�ضبط
اخلط ��اب املذهبي ،لأن ال م�شكل ��ة لنا يف اخلطاب
ال�سيا�س ��ي بينن ��ا وب�ي�ن ح ��زب اهلل لك ��ن �أن ننتقل
�إىل املذهبي ��ة فهن ��اك اخلط ��ورة فمدين ��ة �صي ��دا
لي�س ��ت معزول ��ة ع ��ن احلي ��اة ال�سيا�سي ��ة يف البلد
كله ��ا �أكان يف عكار �أم طرابل� ��س �أم البقاع الغربي
و�سعدنايل وعر�سال وم ��ا حققه تيار امل�ستقبل على
ه ��ذا ال�صعيد هام لأنه فتح ال�ساحات على بع�ضها
وحق ��ق التوا�صل والتالقي بينها وهو قائم وم�ستمر
لذلك كان موقفي وا�ضح ًا جتاه ما ح�صل يف �صيدا
و�أحم ��د اهلل �ص ��درت الإ�ستنابات بح ��ق من قاموا
بذلك و�ست�صدر �إ�ستنابات �أخرى بحق من �أطلقوا
الن ��ار مبا�شرة للأذية و�أدوا �إىل قتل �شهيدين علي
�سمه ��ون ولبنان العزي و�سنتابع التحقيقات و�صو ًال
�إىل تهدئة النفو�س.

�أي حكومة؟
• ال تقبل���ون بحكوم���ة وح���دة وطني���ة،
واحلكوم���ة احليادي���ة �شب���ه م�ستحيل���ة يف
هذه املرحلة ،حتى امل�ساندة اخلارجية يبدو
�أنه���ا �إىل جانب احلكوم���ة القائمة ،وي�شري
البع����ض �أنه���ا �ست�ش���رف عل���ى الإنتخاب���ات،
فماذا �ستفعلون؟
نحن ّ
نح�ض ��ر �أنف�سنا بالن�سب ��ة للإنتخابات لأ�سو�أ
الظ ��روف ،و�أعني بذلك �أن تبقى ه ��ذه احلكومة،
وت�أت ��ي بقانون مف�صل على قيا�سه ��ا ويبقى الو�ضع
يف �سوري ��ا عل ��ى ما هو عليه مبا ل ��ه ارتدادات على
ال�ساحة اللبنانية.
هذه الظ ��روف ّ
نح�ضر �أنف�سنا له ��ا ،وما �ست�أتي به
الظ ��روف من متغ�ي�رات �أخرى حت ��ى ذلك احلني
ّ
�سنح�ض ��ر �أنف�سنا لها لكننا ال ن�ضعها يف ح�سباننا،

ف�إذا حتققت املتغريات كانت �أف�ضل مل�صلحتنا.
�أم ��ا اليوم ف�ل�ا ثقة لنا به ��ا لنخو� ��ض االنتخابات
وت�ش ��رف عليه ��ا بكل �أمان ��ة ،و�أنا �أعتق ��د ب�أن هذه
احلكوم ��ة �سي�سقطها ال�شارع اللبن ��اين يف النهاية
نتيجة كل هذا الكبت االقت�صادي والعمايل واملايل
وامل�ص ��ريف ويف كل قطاعات البل ��د ،هذا �سينفجر
كله يف وجه الرئي� ��س ميقاتي و�سينتهي دوره بذات
الطريقة الت ��ي ح�صلت عام  ،1992وبعدها انتظر
الرئي�س كرامي � 13سنة للعودة �إىل احلكومة يف ظل
وجود ال�سوريني بينما �أعتقد �أن الرئي�س ميقاتي لن
يت�سلم احلكم بعدها �إذا �سقط يف ال�شارع.
�أما بالن�سب ��ة للحكومة احليادية ،فهناك حياديني
لكنن ��ا ال نقول �أنهم غري منتمني �سيا�سي ًا بل لي�سوا
متورطني بالعمل اليومي ال�سيا�سي وه�ؤالء ال ميكن
�أن ي�شكل ��وا حكوم ��ة حتق ��ق قانون� � ًا متوازن ًا يعطي
الفر� ��ص لكاف ��ة الفرق ��اء للتناف� ��س للو�ص ��ول �إىل
الأكرثية وحتف ��ظ الو�ضع الإقت�ص ��ادي من جتاوز
�شفري الهاوي ��ة وبعد الإنتخابات ميك ��ن للفائز �أن
ي�ش ��كل احلكوم ��ة التي يري ��د ،وبالن�سب ��ة لنا هذه
امل ��رة ال نر�ض ��ى بحكومة وحدة وطني ��ة وال بالثلث
املعطل.

احلركات ال�سلفية
• �أال ت���رون �أن احل���ركات ال�سلفي���ة تتنامى
يف �صيدا وميكن لها �أن تهدد دوركم؟
ه ��ذه احلركات لي�ست بنت الي ��وم ،فالتيار ال�سلفي
متواج ��د من ��ذ ال�سبعين ��ات وهو �شريح ��ة موجودة
يف املجتم ��ع ،لي�س ب�إمكانه ��م �إلغا�ؤن ��ا ،وال نطالب
نح ��ن ب�إلغائه ��م ،لكل من ��ا �إطاره ،نتالق ��ي �أحيان ًا
ونختل ��ف �أحين ًا �أخرى يف ال�سيا�سة العامة �أو بع�ض
التفا�صيل.
لكننا ن�س�أل :ملاذا ال تهاجم هذه التيارات احلكومة
احلالية؟
وهل من تواط� ��ؤ بينها وبني حكومة �أ�ضعفت املركز
ال�سن ��ي الأول يف لبنان؟ وهل ثم ��ة دعم مادي لهم
من رئي�س احلكومة احلايل؟
ملاذا ال يهاجمون الرئي�س ميقاتي؟ �إنه �س�ؤال بر�سم
ال�ش ��ارع ال�سني بالبلد فلماذا ي�صمتون عن الو�ضع
املهرتئ احلا�صل يف دار الفتوى؟
م ��ع �أن ��ه بالن�سب ��ة يل �أن ��ا ال يوج ��د عن ��دي �أي
موق ��ف �شخ�صي يف ه ��ذا املو�ض ��وع فاملقام هو
مق ��ام للطائفة ال�سنية ،ولكنه ��م مل يقولوا �شيئ ًا
ح ��ول و�ضع دار الفتوى وال ح ��ول احلكومة �أكان
يف �صي ��دا �أم يف كل مواق ��ع تواجده ��م و�ص ��و ًال
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لطرابل� ��س ،فه ��م �صامت ��ون جت ��اه كل املوبقات
الناجم ��ة ع ��ن ح ��زب اهلل يف البلد م ��ن الدواء
الفا�س ��د وف�س ��اد يف املرف� ��أ وكبتاغ ��ون وحل ��وم
فا�سدة و�إغ�ل�اق طرقات والأجنح ��ة الع�سكرية
التي انفجرت بهم ،ملاذا؟

مال الإنتخابات
• �أ�ش���ارت �إح���دى ال�صح���ف �أن ط���ريف
اخل�ل�اف  8و� 14آذار ت�صلهم حقائب ملأى
بامل���ال للإنتخاب���ات ،فم���ا قولك���م يف توازن
احلقائب هذه؟
نحن نحج ��ز يف الدرجة الإقت�صادي ��ة يف رحالتنا
وبالت ��ايل ال ميكننا العودة بحقائب م�ل��أى باملال،
ولأقول ب�ص ��ورة �أو�ضح �أن �سيا�سة الرئي�س ال�شهيد
رفي ��ق احلري ��ري مل توظ ��ف العالق ��ات مل�صال ��ح
�شخ�صي ��ة فالعالق ��ة الت ��ي مت بناءه ��ا م ��ع اململكة
العربي ��ة ال�سعودية كانت لأجل لبنان ،وامل�ساعدات
منها كانت ت�أت ��ي للدولة وكان ��ت بع�ض احلكومات
�ضدن ��ا حينه ��ا فحكوم ��ة الرئي� ��س احل� ��ص ع ��ام
 1998ح�صل ��ت عل ��ى دع ��م عربي كب�ي�ر ،ومل نقل

�أي موق ��ف �ض ��د مثل ه ��ذا الدعم ال ��ذي جاء بعد
اعت ��داء �إ�سرائيلي فنحن على ثقة �أن اململكة همها
الأ�سا�سي دعم جهود لبنان.
ولك ��ن ،علي ��ك �أن ت�س�أل ع ��ن الطرف ال ��ذي ينفذ
�أجندة خارجية والذي ميثل قاعدة متقدمة لإيران،
�أن ت�س�أله كيف يتم متويله وكيف يح�صل على املال
يف كل املوبقات املوجودة من تهريب وتبيي�ض �أموال
وكل هذه الأمور ،فنحن هذه "لي�ست �شغلتنا"
و�أق ��ول لك :احرتنا معهم ،ت ��ار ًة يقولوا �أنه مل يعد
لدينا املال ،وتار ًة �أخرى �أننا نتلقى لدعم ،حيرّ ونا،
لكنن ��ي �أق ��ول فليظه ��ر كل النا�س عل ��ى حقيقتهم
م ��ن معك �إنتم ��اء ووالء ومن معك لأج ��ل امل�صالح
ال�شخ�صية.

ميثاق �شرف
• ه���ل ميك���ن التو�ص���ل �إىل ميث���اق �ش���رف
يف �صي���دا عل���ى املهادن���ة ،خا�ص���ة و�أننا على
�أبواب �إنتخابات؟
الط ��رف الثاين ب�صراحة �أن ��ا ال �أراه يف �صيدا ،هو
جمرد بوق من �أبواق حزب اهلل فلماذا �أهادنه؟ لو

�أن ��ه بقي على نهج ال�شهيد مع ��روف �سعد وال�شهيد
م�صطفى �سع ��د ب�إبقاء هام�ش ملدينة �صيدا ونلعب
خارجه ��ا بال�سيا�س ��ة ح�سبما تقت�ض ��ي م�صاحلهم
لقبلن ��ا ،لكنن ��ي ال �أرى ه ��ذا الآخر الي ��وم و�أق�صد
التنظي ��م ال�شعب ��ي النا�ص ��ري ب ��ل �أن لن ��ا حتالف ًا
وا�ضح� � ًا مع اجلماع ��ة الإ�سالمي ��ة ،حتالف مرئي
�أم ��ام اجلميع ،ولن ��دع املعرك ��ة الإنتخابي ��ة ت�أخذ
جمراه ��ا ،فلماذا �أذه ��ب �إىل توافق م ��ع فريق مل
يقف معي عندما �إ�ست�شهد رفيق احلريري.

امل�شروع اخلا�ص
• لك���ن القوى الإ�سالمي���ة ،حتى اجلماعة
الإ�سالمي���ة ،لديه���ا م�شروعه���ا اخلا����ص
وم���ن م�ص���ر �إىل تون����س �إىل املنطق���ة كله���ا
ه���ذا اخلط لي�س حليفك ،ب���ل له م�شروعه
اخلا�ص؟!
هذا حقهم ،وبالن�سبة يل �أنا �أعرف موازين القوى
لدين ��ا و�أع ��رف كيف نقدرها و�أي ��ن يفيد التحالف
و�أي ��ن يك ��ون انتقام� � ًا �إذا مت ��دد �أك�ث�ر لذلك نحن
نع ��رف توازناتنا ،ويف لبنان احلركة الإ�سالمية مل
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عيد الإ�ستقالل في محافظة الجنوب
مبنا�سبة عيد الإ�ستقالل �،أقام �سعادة حمافظ اجلنوب "نقوال بو �ضاهر" حفل
�إ�ستقبال حا�شد يف قاعة حمافظة اجلنوب ،ح�ضره ف ّعال ّيات املدينة،مب�شاركة

تك ��ن مقموعة كما يف م�صر وتون�س اليمن و�سوريا،
ومن الطبيعي �أن نراها يف هذه املناطق لي�س لأنها
الأك�ث�ر �شعبي ��ة ولكن لأنه ��ا الأكرث تنظيم� � ًا ب�سبب
�ض ��رورة عملها ب�شكل �سري يف ظ ��ل ديكتاتوريات،
ث ��م ب�سبب القم ��ع ال ��ذي تعر�ضت له ح ��ازت على
عط ��ف النا�س ،ولذا ت ��رى الي ��وم الرتاجعات التي
حت�ص ��ل ،يف م�صر هناك خ�ضة كب�ي�رة ،يف تون�س
الإ�سالميني قاموا بتحالف عري�ض و�أدخلوا الي�سار
معهم ،وكذلك يف املغرب� ،أما يف م�صر فت�صرفوا
بعنجهي ��ة �أكرث ولكنهم بالنتيج ��ة �أخذوا الأمر �إىل
الإ�ستفتاء �أي ل�صوت ال�شعب.

انت�صارات فل�سطينية
• م���ا ر�أيك���م مب���ا ح�ص���ل يف غ���زة والأمم
املتحدة؟
دع ��اة املمانعة قال ��وا �أن الربيع العربي �أدى �إىل �أن
ين�سى النا�س ق�ضية فل�سطني ويف اعتقادي مل تكن
غزة لتحقق الن�صر لوال الربيع العربي ،ولو مل يكن
هن ��اك م�صري يهدد ب ��كل الإتفاقات املعقودة معه
يف كامب ديفيد مل يكن الإ�سرائيلي لري�ضخ للأمر
الواقع" ،وننت ياهون" خا�ض احلرب من امللج�أ وال
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ن�سته�ي�ن بذلك ب ��ل �أن ال�صواريخ الت ��ي و�صلت لتل
�أبي ��ب �أدت �إىل الإنت�ص ��ار ونحن هن ��ا نتعاطى مع
ه ��ذا املو�ضوع ب�ش ��كل عرب ��ي لأن الإنت�صار مل ي�أت
بتوقي ��ت �إيراين ،وما حققته غزة هدنة ولي�س قرار
كالق ��رار � 1701ألزم لبنان مب ��ا �ألزمه من �شروط
دولي ��ة و�ضغط دويل عليه ،كما تداخل �شهداء غزة
م ��ع ال�شه ��داء الذين ي�سقط ��ون الي ��وم يف �سوريا،
تداخلت ال�صور مع ًا.

املرحلة الإنتقالية
• قيل �أن املجتمع العربي ي�صنع ديكتاتوره
بي���ده ،ه���ل تت�ص���ور �أن هذا الربي���ع العربي
بد�أ ب�صنع الديكتاتوريني؟
ال ،فنح ��ن ال ن ��زال يف املراح ��ل الإنتقالي ��ة يف
ه ��ذا الربي ��ع العرب ��ي وق ��د ت�ستم ��ر م ��ن � 7إىل 8
�سنوات ،وعندما تق ��ر الد�ساتري اجلديدة وجتري
الإنتخابات على �أ�سا�سه ��ا ويت�شكل جمال�س �شعبية
ورئا�سات وبعدها ميكن ��ك �أن تطلق الأحكام ولكن
ال �ش ��ك �أن على اجلميع �أن يدرك ��وا �أن قوى الثورة
�إذا اختلفوا مع ًا �سيقوى ع�صب الدولة العقيمة �أي
الت ��ي كانت حاكمة �أيام الأنظم ��ة ال�سابقة ولكنهم

�إذا حت ��اوروا للم�ستقب ��ل مع ًا فيمكنه ��م �أن ينقذوا
بالدهم ويطوروها �إىل دول دميقراطية حقيقية.

�إنتقال نوعي
• ه���ل م���ا حقق���ه الرئي�س حمم���ود عبا�س
حقق �إنتقال نوعي لفل�سطني؟
ح�صل ��ت مقاوم ��ة عل ��ى الأر� ��ض يف غ ��زة وحرب
دبلوما�سي ��ة خا�ضته ��ا ال�سلط ��ة يف الأمم املتحدة،
ولي� ��س ب�سيط� � ًا �أن ت�سان ��د  138عل ��ى �أن ت�صب ��ح
فل�سط�ي�ن دولة ع�ضو مراق ��ب ،ومن احلراك الذي
ظه ��ر يف �أمريكا بعد و�ص ��ول �أوباما يبدو �أن هناك
�إحلاح� � ًا للو�صول �إىل ت�سوي ��ة للق�ضية الفل�سطينية
و�أعتقد �أن االنتخاب ��ات الإ�سرائيلية الآتية �ست�ؤدي
�إىل نتائج �أخرى بالن�سبة لنتنياهو

حزب اهلل الند
• م���ن حل���وم فا�س���دة �إىل �أ�سم���اك و�أجبان
و�ألب���ان فا�س���دة �إىل �أدوي���ة م���زورة ،ه���ل
�سيبقى لبن���ان يخو�ض هذا الواقع دون �أي
ي�س�أل �أحد؟
(�أهال بك يف حزب اهلل .)LAND

وف ��ود ع�سكر ّية و �أمن ّي ��ة �،إىل جانب وجوه وف ّعال ّيات �إجتماع ّي ��ة و �إقت�صاد ّية و
�شعب ّية.
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مناسبات
زيارة

بهية الحريري زارت ووفد �صيداوي غزة والتقت
هنية وم�س�ؤولين في حما�س وعائلة ال�شهيد الجعبري

يف زيارة هي الأوىل لها اىل الأرا�ضي الفل�سطينية ،
ودعما ل�صمود ابناء ال�شعب الفل�سطيني ومقاومتهم
للإحتالل اال�سرائيلي  ،زارت النائب بهية احلريري
قط ��اع غزة على ر�أ� ��س وفد �صي ��داوي رافقه ممثل
حرك ��ة حما� ��س يف لبنان عل ��ي بركة  ،و�ض ��م الوفد
" رئي� ��س بلدية �صيدا املهند�س حممد ال�سعودي ،
من�سق عام تيار امل�ستقبل يف �صيدا واجلنوب الدكتور
نا�ص ��ر حمود ،رئي�س جمعية جتار �صيدا و�ضواحيها
عل ��ي ال�شريف ،رئي�سة اللجنة اللبنانية الفل�سطينية
للحوار والتنمية يف �صيدا وخميماتها املحامية مايا
جم ��ذوب  ،وع�ضوي املجل�س البل ��دي ملدينة �صيدا"
املحام ��ي ا�سكندر حداد والدكتور عبد اهلل كنعان "
وهبة حنينة عن م�ؤ�س�سة احلريري للتنمية الب�شرية
امل�ستدام ��ة  .وحفل ��ت حمط ��ات الزي ��ارة بلق ��اءات
مع عدد م ��ن امل�س�ؤولني يف حرك ��ة حما�س واملجل�س
الت�شريعي واجلامعة اال�سالمية وجولة على عدد من
عوائل ال�شه ��داء وبع�ض املن�ش� ��آت واملرافق والأبنية
الت ��ي ا�ستهدفتها الع ��دوان اال�سرائيلي الأخري على
القط ��اع  ،وتوجت احلري ��ري زيارتها لغزة بلقاء مع
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رئي�س احلكومة ا�سماعيل هنية .
و�صل ��ت احلريري والوفد املرافق اىل غزة عنطريق
مع�ب�ر رفح قرابة الثانية ع�شرة ظهرا بعدما اقلتهم
طائرة خا�صة اىل مطار العري�ش  ،وفور و�صولها ادت
احلريري �صالة �شكر هلل على ار�ض فل�سطني .وكان
يف ا�ستقبالها على املع�ب�ر يف اجلانب الفل�سطيني "
وزي ��رة �ش�ؤون املر�أة جميلة ال�شنطي  ،ع�ضو املجل�س
الت�شريع ��ي النائب ع ��ن حما�س ه ��دى نعيم وع�ضو
اللجن ��ة املركزي ��ة حلركة فتح �أمال حم ��د  ،وع�ضوا
قيادة حما�س �سامي ابو زهري وفوزي برهوم وامني
عام جمل�س ال ��وزراء ووزير الرتبية ال�سابق الدكتور
حممد ع�صفور  ،ورئي�س بلدية غزة ووفد من رئا�سة
جمل� ��س الوزراء وم ��ن وزارة اخلارجي ��ة يف غزة ..
حي ��ث جالت والوفد املراف ��ق برفقتهم على معر�ض
حي عن الع ��دوان اال�سرائيلي الأخ�ي�ر على القطاع
 ،فعاينت بقاي ��ا �سيارة القي ��ادي يف كتائب الق�سام
احمد اجلعربي الذي اغتيل يف بداية العدوان  ،كما
اطلع ��ت على مناذج م ��ن ال�صواريخ والقذائف التي
ا�ستخدمه ��ا العدو اال�سرائيلي يف العدوان على غزة

وجالت على معر�ض �صور عن املجازر التي ارتكبتها
ا�سرائي ��ل خالل العدوان الأخ�ي�ر بحق املدنيني من
اطفال ون�ساء و�شيوخ .
ويف قاع ��ة ال�ش ��رف على مع�ب�ر رفح الق ��ت الوزيرة
ال�شنطي كلمة ترحي ��ب باحلريري والوفد املرافق ،
ث ��م ا�صطحبوهم يف جولة بد�أت من خان يون�س اىل
دير البلح و�صوال اىل مدينة غزة  ،وال �سيما الأحياء
الت ��ي ا�ستهدفه ��ا العدوان اال�سرائيل ��ي الأخري فيها
وخا�صة حي ال�شجاعية .
وكان ��ت املحط ��ة الأوىل يف غ ��زة يف من ��زل عائل ��ة
ال�شهي ��د احم ��د اجلعربي حي ��ث التق ��ت احلريري
والدت ��ه و�شقيق ��ه وعدد من اف ��راد العائل ��ة  .ومن
هن ��اك عرج ��ت احلري ��ري يف جولتها عل ��ى مقري
وزارة الداخلي ��ة ورئا�س ��ة ال ��وزراء وملعب فل�سطني
الذي ��ن دمروا يف العدوان اال�سرائيلي على القطاع .
قب ��ل ان تتوقف امام انقا�ض منزل عائلة الدلو التي
ا�ست�شهد  11من افرادها يف جمزرة ارتكبتها قوات
االحتالل يف العدوان الأخري .
ث ��م زارت احلري ��ري والوف ��د املراف ��ق اجلامع ��ة

اال�سالمي ��ة يف غ ��زة والتق ��ت هيئته ��ا االداري ��ة
والأكادميي ��ة والق ��ى رئي�س اجلامع ��ة كمالني �شعث
كلم ��ة ترحيبي ��ة باحلري ��ري والوف ��د اللبن ��اين ،
وردت احلري ��ري بكلم ��ة اعربت فيها ع ��ن �سعادتها
واعتزازه ��ا ب� ��أن تك ��ون يف غ ��زة ويف �ص ��رح تربوي
واكادمي ��ي  ..وكان اللق ��اء منا�سبة لتب ��ادل الأفكار
ح ��ول �سبل التعاون من اج ��ل تعزيز �صمود الطالب
الفل�سطينيني يف القطاع .
ث ��م ق ��دم �شع ��ث درع ��ا تقديري ��ا للحري ��ري ب�إ�سم
اجلامعة وقنين ��ة زيت من نتاج زيت ��ون اجلامعة يف
غزة .ث ��م جالت احلريري والوفد املرافق على عدد
من اق�سام اجلامعة وتوقفت يف بع�ض الور�ش الفنية
اخلا�ص ��ة ببع� ��ض الأعم ��ال اليدوي ��ة وال�صناع ��ات
احلرفية .
وم ��ن هن ��اك توجه ��ت احلري ��ري والوف ��د املراف ��ق
اىل املجل� ��س الت�شريع ��ي الفل�سطين ��ي حيث كان يف
ا�ستقبالهم النائ ��ب الأول لرئي� ��س املجل�س الدكتور
احم ��د بحر وع ��دد من اع�ضاء املجل� ��س ،حيث قدم
الدكتور بح ��ر احلريري الكوفي ��ة الفل�سطينية اىل

اع�ضاء الوفد اللبناين ومن ثم عقد اجتماع م�شرتك
يف قاع ��ة املجل� ��س الق ��ى في ��ه الدكت ��ور بح ��ر كلمة
ترحيبي ��ة توقف فيها عند اهمية الت�ضامن اللبناين
والعربي م ��ع ال�شعب الفل�سطين ��ي منوها باحت�ضان
لبنان و�صيدا خ�صو�صا لل�شعب الفل�سطيني وق�ضيته
العادلة واملحقة ودعمه الدائم ل�صموده ومقاومته.
ومن ثم قدم بحر درعا للحريري عبارة عن خارطة
فل�سطني .

احلريري
وخالل جولتها يف غزة قالت احلريري لل�صحافيني:
ان ه ��ذه الزيارة ه ��ي تعبري عما حلم ب ��ه كل عربي
وعربي ��ة ب� ��أن حتق ��ق ه ��ذه الق�ضي ��ة العادل ��ة التي
ت�ضاف ��رت جه ��ود الأجيال من ال�شع ��ب الفل�سطيني
وال�شع ��وب العربي ��ة ب� ��أن جعلته ��ا الق�ضي ��ة العربية
الأوىل  .وان الوطن العربي ب�أكمله يتطلع اىل حتقيق
العدالة لل�شعب الفل�سطيني ال�شقيق لإ�ستعادة �أر�ضه
واقامة دولت ��ه امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س ال�شريف
�أوىل القبلت�ي�ن وثال ��ث احلرم�ي�ن  .ولق ��د كنت على

ات�ص ��ال مع الأخوة يف حما� ��س ويف منظمة التحرير
الفل�سطينية وال�سلط ��ة الوطنية منذ اللحظة الأوىل
للع ��دوان اال�سرائيل ��ي على غزة لك ��ي ن�أتي اىل هنا
ونك ��ون معهم يف تلك الأيام ال�صعب ��ة التي ا�ضيفت
اىل �سنوات طويلة م ��ن االحتالل والعدوان والدمار
واالعتقال وال�شتات كما عا�شت اي�ضا كل من م�صر
ولبن ��ان والأردن واجل ��والن املحت ��ل .ولق ��د �شعرن ��ا
بالع ��زة واالنت�ص ��ار م ��ن �صم ��ود ه ��ذا ال�شع ��ب يف
مواجهة العدوان.
وا�ضاف ��ت :ولق ��د اخ�ت�رت ه ��ذا الي ��وم العا�شر من
كان ��ون الأول /دي�سمرب وهو الي ��وم العاملي ل�شرعية
حق ��وق االن�سان والذي �ص ��در يف نف�س الزمن الذي
انتهك ��ت في ��ه �شرع ��ة ح ��ق االن�س ��ان االفل�سطين ��ي
يف �أر�ض ��ه ووطنه ودولت ��ه و�سكينته مم ��ا جعل هذا
االع�ل�ان و�صم ��ة ع ��ار لوا�ضعي ��ه .وانن ��ا اذ نهنىء
ال�شع ��ب الفل�سطين ��ي ال�شقي ��ق مب ��ا حقق ��ه يف 29
ت�شري ��ن الثاين  /نوفم�ب�ر من هذا الع ��ام يف اليوم
ال ��ذي اقرته الأمم املتحدة يوما عامليا للت�ضامن مع
ال�شعب الفل�سطيني وجعلته الأمم املتحدة بعد طول
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انتظ ��ار يوما للإعرتاف بالدولة الفل�سطينية كع�ضو
مراق ��ب يف الأمم املتح ��دة  .ولق ��د هن�أن ��ا يف العام
املا�ضي الدول الـ  107التي اعرتفت بفل�سطني دولة
كامل ��ة الع�ضوية يف الأوني�سكو وه ��ذا القرار ي�سجل
لل�سي ��دة �إيرين ��ا بوكوف ��ا املدي ��ر الع ��ام للأوني�سكو
 .ولق ��د اعتربن ��ا يومه ��ا �أن املقد�س ��ات اال�سالمي ��ة
وامل�سيحي ��ة ا�صبحت يف عهدة الدول ��ة الفل�سطينية
يف الأوني�سك ��و  .و�أن ت�أت ��ي كل ه ��ذه املنا�سب ��ات يف
الذكرى الـ  25لإنطالقة حركة حما�س التي ي�سعدنا
ان نك ��ون معهم عل ��ى ار�ض فل�سط�ي�ن  ،وقد �سمعنا
منه ��م بالأم�س ب�أ ،الوحدة الفل�سطينية هي الق�ضية
الأوىل ل ��دى ال�شعب الفل�سطيني ب ��كل ف�صائله و�أن
يف تل ��ك الوح ��دة الفل�سطيني ��ة م ��ا يعي ��د الثقة اىل
ال�شع ��وب العربي ��ة ب�أنف�سهم وبق�ضيته ��م التاريخية
لإ�ستعادة فل�سطني وع ��ودة الالجئني واقامة الدولة
الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س ال�شريف .
وقال ��ت :انن ��ي احم ��ل اليكم م ��ن اهلك ��م يف �صيدا
الذي ��ن تعرفونه ��م ويعرفونك ��م � ،صي ��دا الت ��ي كنا
مع ��ا يف ال�س ��راء وال�ضراء وعلى م ��دى عقود طويلة
قب ��ل النكبة وبعدها لتك ��ون �صيدا عا�صم ��ة الأخوة
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اللبناني ��ة الفل�سطيني ��ة  .ويف ه ��ذه املنا�سب ��ة  ،لقد
حملن ��ي دولة الرئي� ��س �سعد رفيق احلري ��ري لأهله
يف غ ��زة ويف عم ��وم فل�سطني كل احل ��ب والتقدير ،
متمني ��ا �أن جتد كل ال�شعوب العربية التي تعاين من
الظل ��م واال�ستب ��داد طريقها نحو احلري ��ة والتقدم
واحرتام حقوق االن�سان  ..وانني ك�سفرية لليون�سكو
للمر�أة والفتاة العربية �أدع ��و كل املنظمات العربية
الأهلي ��ة والقط ��اع اخلا� ��ص واملنظم ��ات الدولي ��ة
لإ�ستح ��داث �آلية لندعم م ��ن خاللها تعلي ��م املر�أة
الفل�سطيني ��ة عل ��ى �أر�ضه ��ا مبا ت�ستحق ��ه من علوم
ومعرفة  .وانني عل ��ى ثقة ب�أننا قادرون اذا توافرت
االرادات الطيبة �أن نعيد الثقة ب�أنف�سنا والثقة فيما
بينن ��ا وبني العامل و�أن نعي ��د ل�شرعة حقوق االن�سان
م�صداقيته ��ا وقيمته ��ا بعد �أن ي�أخ ��ذ كل فل�سطيني
وفل�سطيني ��ة عل ��ى �أر�ض فل�سط�ي�ن �أو يف ال�شتات يف
الع ��ودة والدولة لتعود القد�س قبلة للجميع امل�سلمني
وامل�سيحيني والعي�ش الكرمي ب�سالم .
وتابع ��ت  :ان وجودنا هنا الي ��وم لنقول كلمة واحدة
ان ه ��ذا ال�صمود وهذا الن�صر وهذا اال�صرار ال بد
ان ي�ص ��ل اىل قيام الدول ��ة الفل�سطينية وعا�صمتها

القد� ��س  .جئن ��ا لننق ��ل ر�سال ��ة ا�سا�سي ��ة يف اليوم
العامل ��ي ل�شرعة حقوق االن�سان ه ��ي ر�سالة وا�ضحة
ب�أن احل ��ق ال بد ان ينت�صر يف النهاية ودعم �صمود
غزة بعد الن�ص ��ر الذي حتقق م�ؤخ ��را ودعم اي�ضا
الدبلوما�سي ��ة التي و�صلت اىل قبول فل�سطني كدولة
مراقبة يف الأمم املنتح ��دة بعد قبولها كع�ضو كامل
الع�ضوي ��ة يف الأوني�سك ��و .كل هذه الأم ��ور جمتمعة
ت�ؤكد على احقية هذا ال�شعب وحقه يف دولته ووطنه
ويف �سكن ��ه ويف كرامته ويف ا�ستقراره  .نحن نبارك
حلما� ��س بذكرى ال� �ـ � 25سنة لإنطالقته ��ا  ،ونتباع
بدقة الكالم اذيل قاله الأخ خالج م�شعل يف الزيارة
الأوىل لغزة وت�أكيده على امل�صاحلة الوطنية ونقول
للفل�سطيني�ي�ن ب�أنه ��م �سيبق ��ون الق�ضي ��ة املركزية
الأوىل ل ��كل ال�شعوب العربي ��ة يف توقها اىل احلرية
والدميقراطية والعدالة.

هنية
واختتمت احلريري زيارتها لغ ��زة بلقاء مع رئي�س
احلكوم ��ة ا�سماعيل هنية الذي رح ��ب باحلريري
والوف ��د املراف ��ق وق ��ال :ال ي�سعني با�سم ��ي وبا�سم

احلكوم ��ة وبا�س ��م �شعبن ��ا الفل�سطين ��ي وبا�س ��م
املقاوم ��ة الفل�سطينية اال ان ارحب بالأخت النائب
بهية احلريري والأخوة الك ��رام الوفد املرافق من
رجاالت ومن بنات لبنان وكذلك اخواننا من ال�شعب
الفل�سطيني القادمني من لبنان � .صحيح �أن تلتقي
لبن ��ان بفل�سطني عرب بوابة غ ��زة فهو لقاء التاريخ
واحلا�ض ��ر وامل�ستقبل ان �ش ��اء اهلل .الدم اللبناين
امت ��زج بال ��دم الفل�سطين ��ي  ،ولبن ��ان رغ ��م �صغر
جغرافيت ��ه اال ان قلبه كان كب�ي�را وات�سع لكل ابناء
�شعبنا الفل�سطيني منذ النكبة العام  ، 1948وهذه
لبنان وفية وا�صيلة بعروبته ��ا ومواقفها وبقوميتها
وبكل مكوناته ��ا وطوائفها كيف �ضمت هذا اللجوء
الفل�سطيني واحت�ضن ��ت املقاومة الفل�سطينية منذ
ان خ ��رج م ��ن الأردن ويف ال�سيعينيات واىل ان وقع
م ��ا وقع وخرج الث ��وار الفل�س�صطيني ��ون من لبنان
وما زال لبنان ويف لكل ال�شعب الفل�سيطني  ..اعرب
ع ��ن تقديري العايل له ��ذه الزيارة واه ��دي اليكم
ه ��ذا الن�صر لأنه لي�س ن�صرا فقط لغزة وامنا لكل
الأمة العربية ولكل ال ��دول العربية ولأحرار العامل
ولكل من يقول ال لالحت�ل�ال اال�سرائيلي على هذه

الأر�ض املباركة.
وردا على �س� ��ؤال من ال�صحافيني ع ��ن الكلمة التي
يوجهه ��ا اىل ال�شعب ال�سوري باملنا�سبة  ،قال هنية:
ال�شع ��ب ال�سوري اوج ��ه له حتية خا�ص ��ة وهو �شعب
احت�ض ��ن حما� ��س واملقاومة الفل�سطيني ��ة واحت�ضن
اي�ض ��ا اللج ��وء الفل�سطيني هناك اك�ث�ر من ن�صف
ملي ��ون فل�سطين ��ي يعي�شون يف خميم ��ات اللجوء يف
�سوري ��ا � ..سوري ��ا وفي ��ة و�شعبها عظيم لك ��ن اليوم
تقلب ��ت الأمور عل ��ى ه ��ذا ال�شعب من قب ��ل حكامه
وم�س�ؤولي ��ه  .احيي ال�شعب ال�سوري والثورة ال�سورية
الت ��ي وقفت معنا حت ��ى يف اثناء املعرك ��ة على غزة
وجدنا ان ال�شعب ال�سوري الثائر مل ين�س غزة ورفع
يافطات الت�ضامن مع غزة والوقوف اىل جانب غزة
والت�صدي اىل هذا العدوان رغم انه يوميا ي�س�سقط
ع�ش ��رات ال�شهداء من ابن ��اء ال�شعب ال�سوري ورغم
ذل ��ك مل ين�س اجل ��رح االفل�سطين ��ي ومل ين�س غزة
ومل ين� ��س ال�شع ��ب الفل�سطيني ال ��ذي كان يتعر�ض
للع ��دوان .اوجه حتية اىل ال�شعب ال�سوري وانا ا�ؤكد
انن ��ا نقف دائما ومع ال ��دول ومع النظام حني يقفوا
م ��ع املقاومة ومع ال�شع ��ب الفل�سطين ��ي لكن حينما

يتح ��ول النظام اىل ان ي�صبح يقت ��ل �شعبه ال ميكن
ان نك ��ون اال اىل جان ��ب ال�شع ��وب لأنن ��ا نحن اي�ضا
حركة ول ��دت من رحم ال�شع ��ب الفل�سطيني  .حتية
لل�شع ��ب ال�س ��وري وادع ��و اهلل عز وج ��ل لأن يحقن
الدماء وين ��ال ال�شعب ال�سوري حريته وكرامته و�أن
تزول ه ��ذه الغمة عن ال�شعب ال�س ��وري ان �شاء اهلل
تعاىل . .
وحول امل�صاحل ��ة الفل�سطينية قال:مما ال �شك فيه
�أن الأجواء الت ��ي �سادت ال�ساحة الفل�سطينية خالل
املعركة وبعدها هي اجواء ايجابية ومب�شرة وم�ستوى
احلديث عن امل�صاحلة هو م�ستوى جيد ونحن ندفع
بهذا االجت ��اه ونعتقد �أن اول ثمرة يجب �أن نقطفها
بع ��د ن�ص ��ر املقاوم ��ة هو ن�ص ��ر حتقي ��ق امل�صاحلة
وا�ستعادة الوحدة الوطني ��ة  ،املي كبري ان ن�ستثمر
هذه الأجواء وننهي االنق�سام ون�ستعيد وحدة �شعبنا
الفل�سطيني لأنن ��ا نعرف ان هذا االنق�سام هو �شيء
ا�ستثنائ ��ي يف تاري ��خ �شعبن ��ا وهو ال ي�س ��ر احدا من
ابناء الأمة وخا�صة الذين يقفون اىل جانب ق�ضيتنا
وجان ��ب �شعبنا  ،واملنا ان نحقق هذه امل�صاحلة ان
�شاء اهلل بهمة النا�س جميعا باذن اهلل.
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حوار مفتوح مع رئي�سة جلنة حقوق املر�أة اللبنانية غانيا دوغان:

م�سيرتنا م�ستمرة �إلى حين تغيير واقع المر�أة اللبنانية
لما هو �أف�ضل
حوار� :سمار الرتك

لقا�ؤن���ا الي���وم م���ع �سي���دة منا�ضلة بامتياز منذ الع���ام � 1967إذ بد�أت م�شوارها منذ ن�ض���االت احلركة الطالبية يف �سوري���ا بعد نك�سة حزيران،
لت�ستم���ر بعده���ا وتدخ���ل احلياة العامة يف لبنان منذ العام � 1977ضم���ن جمعية جلنة الأمهات يف لبنان حيث بقيت �أمينة �سر اجلمعية حتى
العام .1986
هي �سورية الوالدة وبريوتية الهوى  ،بعد �أن اقرتن �إ�سمها ب�إ�سم ال�صحايف املرحوم حممد �أمني دوغان �صاحب جريدة ال�شعب حيث تزوجا
يف العام  1968ليثمر زواجهما �إبنتان غنى و�أمان.
مل تتخ���ل يوم���ا ع���ن ق�ضي���ة املر�أة  ،فانتخبت �أمين���ة ل�ش�ؤون املر�أة يف "النج���دة ال�شعبية اللبنانية" خالل �سنوات احل���رب الأهلية والإحتالل
الإ�سرائيلي ،وكانت هذه املرة الأوىل يف تاريخ "النجدة" حيث تنتخب �إمر�أة يف هيئتها .تعرفت �إىل جلنة حقوق املر�أة و�أ�صبحت ع�ضوة فيها
منذ العام  1987لتتدرج وت�صبح اليوم رئي�سة لهذه اللجنة حيث مت انتخابها يف � 29أيار .2010
باخت�ص���ار �إنه���ا غاني���ا دوغان التي ما انكف�أت يوما عن املطالبة بحقوق املر�أة ،دون �أن تكل �أو متل لإميانها ب�ضرورة حتقيق هذه املطالب ويف
مقدمتها قانون اجلن�سية والكوتا الن�سائية ،بالإ�ضافة �إىل قانون انتخابي عادل يلحظ �أهمية م�شاركة املر�أة.
للتع���رف عل���ى ه���ذه ال�سي���دة �أكرث كان ال بد م���ن �إجراء هذا احلوار الذي حتدث���ت خالله بكل �إ�سهاب وب�صراحة مطلق���ة عن ر�ؤيتها ملختلف
الق�ضايا،و�أبرز املحطات الن�ضالية .

غانيا دوغان

ذل ��ك الوق ��ت كان احلديث عن الأم ��ن وعن كيفية
ت�أم�ي�ن اخلب ��ز واحتياجاتن ��ا اليومية �أك�ث�ر من �أن
تتحدثي بق�ضية ما �أو بقوانني...
لذلك امل�س�ألة حتتاج �إىل نوع من التوازن� ،أمتنى �أن
�أكون قد ا�ستطعت �أن �أحقق ولو جزءا ب�سيطا ،طبعا
بالتع ��اون مع زميالتي وبف�ض ��ل املدر�سة التي �أنتمي
�إليها".

دوغان
• كيف دخلت املعرتك الن�ضايل؟
"احلقيقة �أنني مل �أكن �أعرف لبنان  ،وقد تعرفت
�إىل هذا البلد للم ��رة الأوىل عندما التقيت بزوجي
ال�صحايف حممد �أمني دوغان رحمه اهلل .ومبا �أنني
�أتيت من بيئ ��ة مثقفة وتعنى بال�ش�أن العام والوطني
يف �سوري ��ا كان ال ب ��د ل ��دى جميئ ��ي �إىل لبن ��ان �أن
�أتابع هذه الإهتمامات ع�ب�ر ال�صحافة كوين زوجة
�صحايف ،وبحكم وج ��ودي يف منطقة تعترب منوذجا
عن لبنان والتي هي منطقة امل�صيطبة ت�شكلت لدي
�صورة �إنطباعية عن الواقع اللبناين ومن هنا بد�أت
�أك ��ون فكرت ��ي ،ويف الوقت نف�س ��ه كان لدي �إهتمام
وهاج� ��س حول مو�ضوع املر�أة فب ��د�أت �أحاول �إيجاد
منف ��ذ ميكنني م ��ن مل�س واق ��ع امل ��ر�أة اللبنانية ،وال
�سيم ��ا �أن كل جمتم ��ع يتمت ��ع بخ�صو�صي ��ة معين ��ة.
وهكذا ب ��د�أت امل�شوار ف�أ�صبحت �أتابع الق�ضايا عرب
الإع�ل�ام والن ��دوات حي ��ث كان يلفت نظ ��ري بع�ض
الأ�شخا� ��ص الذي ��ن كن ��ت �أتوقف عن ��د طروحاتهم
.بع ��د ذلك التقي ��ت عن طري ��ق ال�صدف ��ة بجمعية
ن�سائية":جلن ��ة الأمهات يف لبن ��ان" والتي ال تزال
نا�شطة حت ��ى الأن .طبعا يف ذلك الوقت اللجنة مل
تكتف بعملها اخلريي لأنها كانت �أمام حرب وتهجري
وف ��رز طائفي ودميوغ ��رايف لذلك و�ضع ��ت يف �سلم
�أولولياتها مد يد امل�ساعدة للجميع .من هنا �شعرت
�أن عملي يف هذه اللجنة هو مبثابة نافذة ميكنني �أن
�أعرب من خاللها �إىل حلمي الأبعد الذي �أبحث عنه
.بع ��د ذلك تدرجت يف جلنة الأمهات �إىل �أن و�صلت
�إىل موق ��ع �أمانة ال�سر و�أعتقد ان �إ�سم غانيا دوغان
بد�أ يعرف ع�ب�ر جلنة الأمهات يف لبنان ،وذلك من
خالل العمل الوطني الذي كنا نقوم به".

هذا املوق ��ع وال �سيما �أن هناك لياقات يجب ان يتم
التعام ��ل بها .كما �أنها ال تقب ��ل �أن تفرغ اللجنة من
�أه ��م عنا�صرها ،م ��ن هنا كان رف�ضه ��ا .واحلقيقة
�أن ه ��ذا م ��ا زادين �إ�صرارا.و�أذك ��ر �أن هناك رحلة
نظمه ��ا الإحتاد الن�سائي الدميقراطي للجنة حقوق
املر�أة كي تذهنب يف جولة عاملية للحديث عن ق�ضية
املر�أة ،وكان ذلك بعد الإجتياح الإ�سرائيلي فطلبت
مني زميالت ��ي �أن �أك�سب الفر�صة و�أن �أتقدم بطلب
�إنت�س ��اب ح ��ايل �إىل اللجنة لكنن ��ي مل �أتقدم بطلب
ر�سمي واكتفيت بر�سالة خطية وهكذا قبل الطلب.
بع ��د هذه املرحلة دخلت كع�ضوة ب�سيطة يف فرع من
فروع ب�ي�روت و�أ�صبحنا نعمل مب ��ا ي�سمح به الو�ضع
الأمن ��ي ،ويف الع ��ام � 1985أعدن ��ا �إحي ��اء ال�سن ��ة
العاملي ��ة للمر�أة وال �سيما �أن ق�ضية املر�أة هي ق�ضية
جمتمع وه ��ي مرتبطة بالنظ ��ام ال�سيا�سي وبالواقع
الإجتماعي وبقوانني تعيق واقع تقدم املر�أة .وهكذا
انتقل ��ت من جلن ��ة الأمهات �إىل جلن ��ة حقوق املر�أة
لأ�صبح �إحدى م�س�ؤوالت فرع بريوت".

ر�سالة خطية

�أبرز ال�صعوبات؟

• �أين وجدت نف�سك؟
"يف ذاك الوق ��ت ،كانت جلن ��ة حقوق املر�أة تعمل
م ��ع كل الفئ ��ات وكنت ب ��دوري من خ ��ارج الع�ضوية
�أجد نف�سي �ضمن ه ��ذا الإ�صطفاف �إىل �أن اتخذت
ق ��راري وتقدمت بطل ��ب �إنت�س ��اب �إىل جلنة حقوق
امل ��ر�أة لكنه رف�ض وحتديدا من قب ��ل رئي�سة اللجنة
لين ��دا مط ��ر ،وه ��ذه امل�س�أل ��ة �سبب ��ت يل الده�ش ��ة
خ�صو�صا و�أنها كانت ترع ��اين دوما ،ولدى ال�س�ؤال
عن ال�سبب �أك ��دت يل يومها ب�أنها ال تعرت�ض نهائيا
عل ��ى �شخ�صي �إمنا مبا �أن موقعي يف جلنة الأمهات
وه ��و �إيجابي بامتياز فهي ال ميك ��ن �أن ت�أخذين من

• ما هي �أبرز ال�صعوبات التي واجهتك؟
"القوان�ي�ن بح ��د ذاته ��ا ظاملة فهي تظل ��م �إبنتي
و�أخت ��ي و�صديقت ��ي وجارتي...انطالق ��ا من ذلك
ي�أتي املحف ��ز �إىل القيام بالتغيري كي جتدي املكان
املنا�س ��ب ال ��ذي ميكن ��ك م ��ن �أن تقدم ��ي الإفادة
والتوعي ��ة للعدي ��د م ��ن الن�س ��اء اللوات ��ي ال يعلمن
�أب�س ��ط حقوقهن .لذلك ف� ��إن العمل �شيق و�شائك،
�شائ ��ك ل�صعوب ��ة الدخ ��ول �إىل ه� ��ؤالء الن�سوة ويف
الوق ��ت نف�سه �أنت ت�ستفيدين من املعرفة ،وبالتايل
يتوج ��ب عليك املزيد واملزيد م ��ن هذه املعرفة كي
تتمكني من �إقن ��اع الآخر ب�أهميته،وال �سيما �أن يف

�أبرز املحطات الن�ضالية
• ل���و تعطين���ا ملح���ة ع���ن �أب���رز حمط���ات
م�سريتك الن�ضالية ؟
"هن ��اك �إجتي ��اح  1982والإعت�صام الكبري الذي
ح�ص ��ل يف اجلامع ��ة الأمريكي ��ة رف�ض ��ا للإحتالل
وتعب�ي�را ع ��ن موق ��ف �سج ��ل للم ��ر�أة اللبناني ��ة يف
احلقيق ��ة حيث كانت امل ��ر�أة الفل�سطيني ��ة م�شاركة
�أي�ضا بفعالية وهو كان حمطة هامة جدا يف ن�ضالنا
الوطني .
كذلك هن ��اك العديد م ��ن امل�ؤمترات منه ��ا م�ؤمتر
امليث ��اق ال ��ذي �أقي ��م يف فن ��دق "الريفي�ي�را" حيث
�شارك ��ت خمتلف الهيئات الن�سائي ��ة فيه ،بالإ�ضافة
�إىل الهيئات النقابية والعمالية واملهنية .
باخت�صار ف�إن م�سرية حيات ��ي الن�ضالية رمبا تكون
منوعة بع� ��ض ال�شيء لكنها يف النهاية هي جزء من
جهاز "طوي ��ل عري�ض"يقوم مبهام عديدة نت�شارك
بها جميعا".

الن�ضال بني الأم�س واليوم
• ماذا عن الن�ضال بني الأم�س واليوم؟
" الن�ض ��ال ب ��ات �أ�صعب مبعنى �أن ��ه �أ�صبح هناك
العديد م ��ن اجلمعيات التي تتح ��دث بق�ضية املر�أة
وقد انت�شرت مثل"الفطر" .
جلنة حق ��وق امل ��ر�أة ت�أ�س�س ��ت ع ��ام  1947وكانت
�أول جمعي ��ة ن�سائي ��ة يف لبن ��ان تتكلم ع ��ن �سيادة
و�إ�ستق�ل�ال لبن ��ان لأن امل�ؤ�س�س ��ات الرائ ��دات كن
ي�ؤم ��ن ب�أن ق�ضية املر�أة ه ��ي ق�ضية جمتمع وق�ضية
وط ��ن وق�ضية نظام ومل يعتربنه ��ا جزءا منف�صال
ع ��ن كل م ��ا يج ��ري حوله ��ا .الن�ض ��ال كان �صعبا
ب�أدوات ��ه بينما الأن كرثة العمل رمب ��ا ت�شتت بع�ض
ال�ش ��يء بالرغم من �أهميتها.ويف هذه امل�س�ألة لدي
غ�ص ��ة و�أمل لأن من ميلك �أك�ث�ر يظهر �أكرث .نحن
يف اللجن ��ة فقراء نعمل وال ن�أخ ��ذ امل�ساعدات لكن
طموحن ��ا كبري جدا.طبعا نح ��ن ال نرف�ض التمويل
ملج ��رد الرف�ض �إمنا نحن لدين ��ا خطوط حمراء ال
نتهاون فيها �إطالقا ".
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تحقيق

حوار
املكا�سب

�إ�شراك املر�أة يف احلقل العام

• م���ا هي املكا�سب التي ا�ستطعتم حتقيقها
للمر�أة حتى الأن؟
"�أ�س�سن ��ا م ��ا ي�سمى باللق ��اء الوطن ��ي لإلغاء جميع
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة والذي ت�أ�س�س بعد م�ؤمتر"
بيك�ي�ن "وقد قمن ��ا مبهمت�ي�ن الأوىل نظري ��ة والثانية
عملية.
املهم ��ة النظري ��ة متثلت بدرا�سة ع ��ن جميع القوانني
اللبناني ��ة مب�ساعدة متخ�ص�ص�ي�ن يف القانون فر�أينا
مكم ��ن الثغرات الت ��ي من املمكن �أن ننف ��ذ منها تبعا
لن� ��ص الإتفاقي ��ة .واحلقيق ��ة �أن هذا "اللق ��اء" قام
ب�إجن ��ازات كب�ي�رة ج ��دا وكان لن ��ا دورا كب�ي�را فيما
يخ�ص قوانني العمل والإ�ستفادة من تعاونية املوظفني
،بالإ�ضاف ��ة �إىل ال�ضم ��ان الإجتماع ��ي مب ��ا يخت�ص
بكيفية �ضمان الزوجة لل ��زوج ولأوالدها يف حال كان
الزوج غري م�ضمون ��ا .هذه امل�سائل �أفادت جدا املر�أة
العامل ��ة .كذلك دخلن ��ا يف مو�ضوع قان ��ون العقوبات
بالتعاون مع كافة فئات احلركة الن�سائية.
ويف ه ��ذا الإط ��ار متكن ��ا للم ��رة الأوىل م ��ن تخفيف
العقوب ��ة بع ��د �أن كان ��ت يف العذر املح ��ل� ،ألغي العذر
املحل .كما �أن جرائم ال�شرف يف لبنان باتت معروفة
وال �سيما يف املناط ��ق اللبنانية ويف غالبيتها هي ظلم
للم ��ر�أة .احلم ��د ل اهلل بعد ن�ضال طوي ��ل مع اللجان
النيابية وامل�شرعني ا�ستطاعوا تغيريها �إىل ما ي�سمى
بالعذر املخفف.لكننا �أي�ض ��ا رف�ضنا ذلك العتبار �أن
اجلرمي ��ة هي اجلرمي ��ة مهما كان ��ت دوافعها .طبعا
بالإ�ضافة �إىل العديد من القوانني التي مت تعديلها".

• ماذا عن برنامج"اللجنة" امل�ستقبلي ؟
"يف هذه املرحلة �إ�ضافة للم�شاركة يف العمل الوطني
لدين ��ا هاج�س �أال وهو �إ�ش ��راك املر�أة يف احلقل العام
وحتديدا يف موقع القرار ال�سيا�سي ولكن هذا يتطلب
�أمور �أخرى.
نحن لدينا  3عناوين رئي�سية :
ـ الكوتا الن�سائية
ـ قانون الإنتخاب
ـ قانون اجلن�سية
طبع ��ا بالإ�ضاف ��ة �إىل القان ��ون امل ��دين للأح ��وال
ال�شخ�صي ��ة لأننا نعترب �أن عملي ��ة الإن�صهار الوطني
تبد�أ من هنا ".

م�س�ؤولية الرئا�سة؟
• مت���ى ت�سلم���ت م�س�ؤولي���ة رئا�س���ة جلن���ة
حقوق املر�أة؟
"امل�س�أل ��ة ح�صل ��ت ع ��ن طري ��ق الت ��درج ،واحلقيقة
�أن ال�سي ��دة لين ��دا مطر ا�ستمرت على م ��دى � 32سنة
برئا�سة اللجنة وبنجاح .ويف كل م�ؤمتر كانت تثري هذه
النقطة لكننا جميعا كنا نخ�ش ��ى هذه اللحظة �إىل �أن
�أعلن ��ت يف امل�ؤمتر الـ 17ب�أنها لن تعود �إىل هذا املوقع
ولتتحمل كل منكن امل�س�ؤولي ��ة حينها جرى ت�شاور ومت
�إق�ت�راح �إ�سم ��ي وبالرغم م ��ن �أنني كن ��ت خائفة جدا
ويومها تر�شحت �إحدى الزميالت �أمامي وطبعا هي ال
علي ،وهكذا كان.
تقل �ش�أنا �إال ان الإختيار وقع ّ
لك ��ن حتى الي ��وم ليندا ما ت ��زال حتيطن ��ي بالرعاية
و�أن ��ا دوما �أع ��ود �إليه ��ا ال�ست�شارةه ��ا يف العديد من
امل�سائل".
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متعاونة متاما
• هل من تعاون بينكم وبني ال�سيدة الأوىل
وفاء �سليمان؟
" ال�ش ��ك فال�سي ��دة وف ��اء �سليم ��ان حرك ��ت ق�ضية
امل ��ر�أة وهي تتف ��ق معنا مبو�ضوع" الكوت ��ا" والقوانني
ال�شخ�صي ��ة بالإ�ضاف ��ة �إىل قان ��ون اجلن�سي ��ة .طبعا
بحك ��م موقعه ��ا كزوج ��ة لرئي� ��س اجلمهوري ��ة هناك
بالت�أكيد ح ��دود لعملها لكنها مع ذل ��ك متعاونة معنا
متام ��ا ،وال �سيما يف مو�ض ��وع "الكوتا"وهناك تن�سيق
م ��ا بيننا .كذل ��ك ال ن�ستطيع �أن نن�س ��ى اجلهود التي
تقوم بها ال�سيدة رنده بري يف هذا املجال ".

املعاناة كبرية
• ماذا عن ال�سيدات النواب؟
"احلمد ل اهلل لي�س هناك �أحد من ال�سيدات النواب
اللوات ��ي �أت�ي�ن �إىل املجل� ��س النيابي وه ��ي حتمل هم
امل ��ر�أة �،صحي ��ح �أن النائ ��ب هي نائب ع ��ن كل لبنان
وق�ضية املر�أة تعن ��ي كل لبنان لكن �أيا منهن مل ت�أخذ
الق�ضية ب�شكل جدي .
واحلقيق ��ة �أن هن ��اك معان ��اة كب�ي�رة ج ��دا يف ه ��ذا
املو�ضوع.ت�صوري �أن هناك  3م�شاريع لقوانني �إنتخاب
ال تلحظ املر�أة .الرئي�س مي�شال �سليمان كان متحم�سا
ملو�ض ��وع" الكوتا" الن�سائية وطالب معنا بال %30لكن
بعد ج ��دل طوي ��ل تو�صلن ��ا �إىل %10ولك ��ن بالرت�شيح
ولي� ��س باملقاعد.نحن ن�صر على �أن تكون هذه امل�س�ألة
باملقاعد وبالرت�شيح وهذا ما �سن�سعى لتحقيقه ".

�أ�صحاب ر�سالة
• �أال تعتقدي���ن �أن هن���اك م�س�ؤولي���ة تقع

على عاتق احلركة الن�سائية؟
"ال يجوز التعميم لأن هناك هيئات حملت مو�ضوع
و�سارت فيه �إىل �أن و�صلت جلدار م�سدود ف�أحبطت
،لك ��ن نحن �أ�صبحنا الي ��وم يف مرحلة متقدمة جدا
من الن�ضال الن�سوي ،وبالتايل نحن �أ�صحاب ر�سالة
،لذل ��ك ال نغ ��رق يف التفا�صيل .نحن لدين ��ا ر�سالة
وعلينا �أن نبتدع الو�سائل �ضمن كل الظروف لن�سري
بني ال�شوك والألغام لنتمكن من الو�صول .نحن نتابع
هذه امل�سرية و�أهدافنا وا�ضحة متاما و�سن�ستمر �إىل
حني تغيري واقع املر�أة اللبنانية ملا هو �أف�ضل ".

�أمر م�ستغرب
• كي���ف تنظري���ن �إىل ا�ستبع���اد املر�أة عن
موق���ع الق���رار �س���واء عل���ى �صعي���د العم���ل
عموما والعمل ال�سيا�سي خ�صو�صا؟
"ه ��ذا �أم ��ر م�ستغرب خ�صو�ص ��ا و�أن امل ��ر�أة �أثبتت
جدارته ��ا يف العدي ��د م ��ن امليادي ��ن لكن م ��ع الأ�سف
قل ��ة منه ��ن با�ستطاعتك �أن تريه ��ن يف موقع القرار.
هنا ت�أتي حاجتنا ل "الكوتا" فالكوتا ال تن�سحب فقط
بالإنتخاب ��ات بل هي عل ��ى كل املواقع .كل جمال عمل
عام "الكوت ��ا" مطلوبة وهي بالت�أكيد لي�ست هدف بل
و�سيلة .والأهم �أن يتقبل املجتمع الذكوري وجود املر�أة
كن� � ّد �إىل جانبه ،ك�شريكة وه ��ذه امل�س�ألة تتطلب وقتا
وهن ��ا ندخل يف النفو�س ولي�س يف الن�صو�ص ولكن �أن
يحميني ن� ��ص ويكر�سني ال بد و�أن ن�صل �إىل نتيجة،
وبالت ��ايل �إىل جمتمع �سلي ��م يف ظل نظام دميقراطي
ودولة مدنية ترعى كل �أبناءها بالت�ساوي ".
• ه���ل تطمحني �إىل تويل من�صب �سيا�سي
معني؟
"احلقيق ��ة �أنن ��ي ال �أطم ��ح بذل ��ك عل ��ى ال�صعيد
ال�شخ�صي لكنني بالت�أكي ��د �أطمح للمر�أة كي ت�صل
.طموح ��ي ان �أكم ��ل م�سريتي �ضمن نا�س ��ي اللواتي
ه ��ن جماهري الن�ساء لأنني �أحم ��ل بالنتيجة ق�ضية
الإن�س ��ان ،لكنني �أدعم كل �إمر�أة ترت�شح وكل �إمر�أة
تتوىل من�صب .

كلمة �أخرية
• ختاما ،هل من كلمة؟
"�أمتن ��ى عل ��ى امل ��ر�أة اللبناني ��ة �أن تع ��ي لقدراته ��ا
وحلقوقها و�أن ال تتنازل ولت�ستمر يف الن�ضال لأنه ال
بد يف النهاية من �أن ت�ستحق ق�ضيتها كونها مواطنة
و�إن�سان ��ة بالدرج ��ة الأوىل وه ��ي ال�ش ��ك ت�ستح ��ق
الن�ضال والت�ضحية".

بعد انطالق "�سوق التنابل" ورواجه يف دم�شق منذ �سنوات:
محالت الخ�ضار الجاهزة تنت�شر في "العا�صمة" لتخت�صر الوقت
الوقت والجهد وغالبية الزبائن من الن�ساء العامالت والطالب
حتقيق :مريا بلوط

�إنطالقة الفكرة تعود �إىل  15عاما للوراء عندما ت�أ�س�س �أول حمل لبيع اخل�ضار اجلاهزة يف �سوق ال�شيخ مبنطقة املزة يف دم�شق ل�صاحبه �أبو
عدنان ،وبعد النجاح الذي حققه �أبو عدنان واملردود املادي الكبري قلده العديدون فحولوا حمالتهم �إىل حمالت لبيع اخل�ضار اجلاهزة .
�أ�ش���كال و�أن���واع خمتلف���ة من خ�ض���ار دم�شق يعر�ضها الباعة يف �سوق ال�شعالن الذي �أ�صبح العامة يطلق���ون عليه منذ �سنوات "�سوق التنابل"�أو
�سوق الن�ساء الك�سوالت كون زبائنه يف غالبيتهم من الن�ساء اللواتي يبحثن عن الراحة يف مطابخهن .
ه���ذه الت�سمي���ة اعرت����ض عليها بع�ض الباعة والن�ساء ،خ�صو�صا و�أن هناك الكثري من ال�سي���دات العامالت اللواتي هن بحاجة ل�شراء اخل�ضار
اجلاهزة من ال�سوق ك�سبا للوقت .
اخل�ض���ار ب�أنواعه���ا املختلف���ة جتدها مغلف���ة ب�شكل �أنيق حيث ال حتتاج امل���ر�أة �إال لفتح كي�س اخل�ضار وحت�ضريها للطب���خ بدءا من البقدون�س
املفروم مرورا بالكو�سا والباذجنان املعب�أ �أي�ضا بالأكيا�س واجلاهز حل�شيه باللحم والأرز ،بالإ�ضافة لغريها من اخل�ضار اجلاهزة....
ومب���ا �أن متطلب���ات احلي���اة اليومي���ة واملنزلي���ة بات���ت �ضاغطة فقد القت ه���ذه الفكرة رواجا يف العدي���د من الدول العربية املج���اورة وال �سيما
الأردن ولبنان حيث بتنا ن�شهد الكثري من حمالت اخل�ضار اجلاهزة .

الواقع املحلي
لكن ماذا عن واقع هذه املحالت يف لبنان؟
ملعرف ��ة املزيد ،زارت "�صيدا عرب التاريخ"بع� ��ض حمالت اخل�ضار اجلاهزة
الت ��ي بد�أت تالق ��ي رواجا يف لبنان وال �سيما خ�ل�ال ال�سنوات الأخرية فالتقت
�أ�صح ��اب هذه املح�ل�ات وزبائنه ��ا باالإ�ضاف ��ة �إىل الن�ساء اللوات ��ي يعملن يف
حت�ضري هذه اخل�ضار اجلاهزة .
لك ��ن قبل الدخ ��ول يف �صلب املو�ضوع ال بد من �أن ن�ش�ي�ر �إىل �أن جغرافية هذه
املح�ل�ات يختلف حالها عن الواقع يف �سوريا لأنها ال تتواجد �ضمن �سوق واحد
كونه ��ا منت�شرة يف بع�ض مناطق العا�صم ��ة ،بالإ�ضافة �إىل وجودها �أي�ضا على
الرفوف يف العديد من "املوالت" �أي�ضا.

زبائننا من كل الفئات
�أب ��و حممود �صاح ��ب �إحدى حمالت اخل�ض ��ار اجلاهزة يف منطق ��ة كورني�ش
املزرعة بالقرب من جامع عبد النا�صر حتدث عن ال�سوق وزبائنه ،يقول":لقد
افتتحن ��ا ه ��ذا املحل منذ � 7سن ��وات تقريبا ويومها مل يكن هن ��اك العديد من
حمالت اخل�ضار اجلاهزة لكن ما �أن بد�أنا العمل حتى حذا حذونا الكثريون.
�أم ��ا فيما يخ�ص الزبائ ��ن فهم ال يقت�صرون على فئة حمددة فهم من خمتلف
الطبق ��ات لكن �أغلبهم من ال�سيدات العام�ل�ات واملتزوجات اللواتي يجدن يف
حملن ��ا احلل ال�سريع لتح�ضري وجب ��ة ب�أقل وقت ممكن خ�صو�ص ��ا و�أن الفرق
ب�ي�ن اجلاهز وغري املح�ضر لي�س كبريا ن�سبة لتوفري الوقت واجلهد فمثال كيلو
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تحقيق

تحقيق
الكو�س ��ا" املحف ��ورة " ب  4000ل.ل.بينم ��ا الغري
"حمفورة"ب  2000ل.ل .كذلك ف�إن كيلو ال�سبانخ
املح�ضر مثال ب 3000ل.ل.بينما الغري حم�ضر ب
 1000ل.ل .وفيم ��ا يخ�ص البقدون� ��س ف�إن الوقية
املفرومة تباع ب  2000ل.ل.
والأه ��م يف املو�ض ��وع �أنن ��ا نتعامل م ��ع العديد من
رب ��ات البي ��وت اللواتي يقم ��ن بهذا العم ��ل مقابل
�أجر متف ��ق عليه لكل كيلو من اخل�ض ��ار  .كما �أننا
�أ�صبحنا نح�ضر امل�أكوالت البيتية �أي�ضا كاملعجنات
و�أقرا� ��ص الكب ��ة واملكدو�س وغريها م ��ن الأطعمة
التي يطلبها الزبائن حتديدا ".

الذي يح�ضر يف املنزل من قبل ربة الأ�سرة خ�صو�صا
يف ظ ��ل ما ن�شهده م�ؤخرا من �أطعم ��ة ومواد فا�سدة
،فكيف هو احلال بنظافة اخل�ضار عموما؟!

باب رزق

الطالب يريدون اخل�ضار مطبوخة
�أب ��و �سم�ي�ر �أي�ضا ميل ��ك �إحدى حم�ل�ات اخل�ضار
اجلاه ��زة يف منطق ��ة م ��ار اليا�س من ��ذ � 3سنوات
تقريب ��ا ،يق ��ول ":الزبائن ال تقت�صر عل ��ى الن�ساء
فق ��ط فهناك العديد من الطالب الذين يق�صدون
املحل كي ي�شرتوا اخل�ضار اجلاهزة  ،والطريف يف
املو�ضوع �أن بع�ضه ��م ي�س�ألني ملا ال �أبيعها مطبوخة
ف�أوفر عليهم الوقت كامللوخية وال�سبانخ مثال.
احلقيقة �أنني عندما افتتحت املحل مل �أت�صور �أنه
�سيحق ��ق يل هذا امل ��ردود املادي لذل ��ك �أنا �أحمد
اهلل دوم ��ا و�أحاول �أن �أعم ��ل دائما مبا ير�ضي اهلل
و�أطال ��ب العام�ل�ات ل ��دي ب� ��أن تعتم ��دن النظافة
والدقة يف العمل ".

�أك�سب لقمتي بعرق جبيني
منرية احلموي �أرمل ��ة تعمل منذ �سنوات يف �إحدى
حم�ل�ات اخل�ض ��ار اجلاهزة وهي ت�أت ��ي كل �صباح
لت�سلي ��م م ��ا �أنتجت ��ه يداه ��ا م ��ن ف ��رم للبقدون�س
و"نقر"للكو�س ��ا والباذجن ��ان وحت�ض�ي�ر لأ�صناف
عديدة غريها،...تقول":هذا العمل �ساعدين على
�أن �أك�س ��ب لقمت ��ي بعرق جبين ��ي دون �أن �أمد يدي
للآخري ��ن خ�صو�ص ��ا بع ��د �أن تويف زوج ��ي وترك
برقبت ��ي � 3أوالد .ه ��ذا بالإ�ضاف ��ة �إىل �أنن ��ي �أعمل
مع ��ززة مكرمة يف منزيل وعلى راحتي .يف البداية
كنت �آخذ كمي ��ات قليلة لكنني اليوم �أ�صبحت �آخذ
كميات كبرية و�أنهيها يف وقت قيا�سي .
طبع ��ا الطل ��ب يزي ��د علين ��ا يف �شهر رم�ض ��ان لأن
النا� ��س تتناول اخل�ضار بك�ث�رة يف هذا ال�شهر كما
�أن امل ��ر�أة العامل ��ة ال ت�ستطيع التوفي ��ق بني عملها
وت�أم�ي�ن ما يلزم لطاول ��ة الإفطار مم ��ا ي�ضطرها
ل�ش ��راء احتياجاتها م ��ن هذه املح�ل�ات ،وبالتايل
يت�ضاعف عملنا ومردودنا املادي ".
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ت�ضيف�":صدقين ��ي �أنني عندم ��ا �أعمل يف حت�ضري
اخل�ضار �أعترب �أنني �أح�ضرها لبيتي لأنني �أعلم �أن
هن ��اك عائالت وثقت بي وال بد م ��ن �أن �أكون على
قدر هذه امل�س�ؤولية".

امل�س�ألة"بت�ستاهل"
ح�سن ��ا غملو�ش �سيدة يف ال  30م ��ن عمرها تعمل
كموظفة يف �إح ��دى ال�شركات وهي متزوجة منذ 5
�سنوات ،تقول�":صدقيني �إن حمالت بيع اخل�ضار
ه ��ذه �سهل ��ت عل � ّ�ي �أم ��ور كث�ي�رة خ�صو�ص ��ا و�أن
زوج ��ي من حمبي م�أك ��والت "املحا�شي" وامللوخية

أبوحممود :نتعامل
مع العديد من ربات
البيوت اللواتي يقمن
بهذا العمل مقابل أجر
متفق عليه لكل كيلو
من اخلضار
أبومسري :أطالب
العامالت دوما باعتماد
النظافة والدقة بالعمل

و"اليخن ��ة" عموما� ،أي امل�أك ��والت التي ت�أخذ وقتا
يف التح�ض�ي�ر �أك�ث�ر م ��ن طهيها ،ومبا �أنن ��ي �أعمل
ولدي م�س�ؤولي ��ة جتاه � 3أوالد ف� ��إن �شراء اخل�ضار
اجلاهزة ي�سهل علي كثريا م�س�ألة الطبخ ،وبالتايل
ي�سمح يل �أن �أقدم لعائلتي ما لذ ّ وطاب .
�صحي ��ح �أن �سعر اخل�ضار يكون �أغلى بع�ض ال�شيء
لكن �إذا ح�سبت الوقت واجلهد اللذان يبذالن ف�إن
امل�س�ألة ت�ست�أهل هذا ال�سعر .لذلك �أعترب ب�أن هذه
املحالت �سهلت الكثري على املر�أة عموما وال �سيما
املر�أة العاملة.

�إقبال كثيف من الن�ساء
ليل ��ى بلطجي يف ال 45م ��ن عمرها  ،تعمل كمعلمة
يف �إحدى املدار�س اخلا�صة وهي من �أوىل ال�سيدات
اللوات ��ي اعتم ��دن حم�ل�ات اخل�ضار اجلاه ��زة �أو
كم ��ا يحب �أن يطل ��ق عليها البع� ��ض يف لبنان �إ�سم
"حم�ل�ات التنابل" تيمن ��ا ب "�سوق التنابل" يف
دم�شق،تقول":كن ��ت �أول من اكت�شف هذه املحالت
ف�سارعت على الف ��ور �إىل �إخبار �صديقاتي اللواتي
كن يعانني الأمري ��ن يف م�س�ألة حت�ضري البقدون�س
للتبول ��ة �أو ال�سبانخ ه ��ذا عدا عن الوقت الذي كن ّ
ّي�ستغرقنه يف "حفر" الكو�سا والباذجنان .
احلقيق ��ة �أن �إن�ش ��اء مث ��ل ه ��ذه املح�ل�ات �ساع ��د
العدي ��د من ال�سيدات خ�صو�ص ��ا اللواتي ال يعرفن
مثال كيفية فرم البقدون�س للتبولة �أو كيفية "نقر"
الكو�س ��ا والباذجنان"والالفت يف املو�ضوع �أن هذه

املحالت كرثت لدرج ��ة �أنك يف كل منطقة جتدين
حمل�ي�ن �أو ثالث يبعن اخل�ض ��ار اجلاهزة وهذا �إن
دل على �شيء فهو يدل على �أن هذه املحالت ت�شهد
�إقباال كثيفا من قبل الن�ساء ".

جيل "فوفا�ش"
ب�شرى فاكهاين �سيدة يف ال  60من عمرها ر�أتنا
ونح ��ن نتح ��دث �إىل �إح ��دى ال�سي ��دات ف�س�ألتن ��ا
ماذا نفع ��ل؟ ولدى �إي�ضاحنا اله ��دف من �إجراء
املقابالت ثارت يف وجهنا تقول�":أي زمن ن�شهده
مل يعد ب�إم ��كان املر�أة �س ��وى �أن ت�شرتي اخل�ضار
جاه ��زة وبعدها ت�شك ��ي وتنعي غ�ل�اء الأ�سعار؟!
.م ��اذا ينق�صه ��ا ك ��ي حت�ض ��ر اخل�ض ��ار بنف�سها
،جميعه ��ن يتحجج ��ن ب�أنه ��ن �سي ��دات عامالت
و�أن وقته ��ن ال ي�سمح "بنقر "الكو�سا والباذجنان
وك�أن امل�س�أل ��ة حتت ��اج ل�ساع ��ات �.أي ��ام زم ��ان
كن ��ا نعم ��ل ونح�ض ��ر ب�أنف�سن ��ا كل الأطعمة حتى
احللوي ��ات ،وقد ربينا �أوالدنا �أح�سن تربية .جيل
الي ��وم جيل"فوفا�ش"وجيل "دليفري" لدرجة �أن
املر�أة رمبا �ستحت ��اج يوما �إىل من يقوم بالوالدة
عو�ض ��ا عنها و�صدقيني �أنني لن �أ�ستغرب امل�س�ألة
حينها.
لكن بالعودة �إىل مو�ضوعنا الأ�سا�سي �أود �أن �أطرح
ال�س� ��ؤال الت ��ايل على �أولئ ��ك ال�سي ��دات العامالت
،كي ��ف �أنه ��ن ي�ستطعن تناول اخل�ض ��ار واهلل �أعلم
من جهزها وكيف؟!"

ال ي�صح �إال ال�صحيح
بدورها هن ��د مو�صلي وهي ربة من ��زل يف ال 50من
عمرها ترف�ض متاما فكرة �شراء اخل�ضار اجلاهزة
،تقول":ه ��ذه ع ��ادة �سيئ ��ة للغاي ��ة تتبعه ��ا ال�سيدة
الك�سول ��ة ،عدا عن �أن ثمن اخل�ض ��ار هذه �أغلى من
اخل�ض ��ار املتواجدة يف ال�سوق كم ��ا �أنها ال ميكن �أن
تكون بنظافة و�إتقان املنزل .لذلك �أمتنى على ن�ساء
ه ��ذه الأي ��ام �أن يحافظن على الع ��ادات التي تربني
عليه ��ا من قبل �أمهاتهن لأن ��ه يف النهاية ال ي�صح �إال
ال�صحي ��ح ولي�س هن ��اك �أطعم و�أنظ ��ف من الطعام

السيدات :هذا العمل
ساعدني على أن أكسب
لقميت بعرق جبيين
دون أن أمد يدي
لآلخرين
إنشاء هذه احملالت
ساعد العديد من
النساء العامالت
لتحضري ما لذ وطاب

ح�سنا من�صور�سيدة يف مقتبل العمر تهتم بدورها
يومي ��ا ب�ش ��راء م ��ا يلزمه ��ا م ��ن خ�ض ��ار جاه ��زة
بالإ�ضاف ��ة �إىل �ش ��راء املعجن ��ات و�أقرا� ��ص الكبة
اجلاهزة وغريها من اخل�ضار وامل�أكوالت ،تقول":
بداي ��ة علينا �أن نفرق ون�ش�ي�ر �إىل �أن هناك نوعان
م ��ن ال�سيدات العامالت ،الأول حيث تعمل ال�سيدة
مل�ساع ��دة زوجها وه ��ي بحاجة للم ��ال وال ت�ستطيع
اتباع هذا النمط الإ�ستهالكي .و�أخرى تعمل ولكن
با�ستطاعته ��ا �ش ��راء هذا النوع من الغ ��ذاء لأنه ال
يتوفر لديها الوقت.
يف املا�ض ��ي كان ��ت امل ��ر�أة تق�ضي معظ ��م وقتها يف
املطبخ وجتهيز الطعام �أما اليوم ف�إن وقتها �أ�صبح
جمزءا بني الدرا�سة والعمل وغري ذلك .
انطالقا من هذا الواقع ،ف�إنني �أتكل ب�شكل كبري على
املحالت الت ��ي ت�ؤمن اخل�ض ��ار واملعجنات اجلاهزة
لأن وقت ��ي كمعيدة يف اجلامع ��ة ال ي�سمح يل �إطالقا
الإهتمام مب�س�ألة حت�ضري اخل�ضار وما �شابه...
وبالرغ ��م م ��ن �أن العديد من النا� ��س ينظرون �إىل
هذه املحالت على �أنها حمالت لل�سيدات الك�سوالت
�إال �أنني �أخالفهم الر�أي وال �سيما �أن هذه املحالت
فتح ��ت �أم ��ام العديد من رب ��ات البي ��وت والن�ساء
عموما باب رزق ميكنهن من العمل وك�سب لقمتهن
بع ��رق جبينه ��ن وال �سيم ��ا فيما يخ� ��ص ال�سيدات
الأرامل واملطلقات ".
وختام ��ا ،البد لنا من �أن ن�شري �إىل �أن درا�سات علم
الإقت�ص ��اد تطرقت �إىل ه ��ذا النوع من العمل الفتة
�إىل �أن ��ه كلم ��ا حت�سن ��ت م�ستويات املعي�ش ��ة وكانت
الزوج ��ة عاملة ف� ��إن الوقت لديه ��ا ي�صبح حمدودا
ب�سبب الإن�شغال ،لذل ��ك ومن �أجل اخت�صار الوقت
�أخ ��ذت امل ��ر�أة باللجوء له ��ذا النم ��ط الإ�ستهالكي
�إقت�صاديا لتح�سني و�ضعها �إجتماعيا ح�سب ر�ؤيتها،
وبالتايل �أخذت تقلل من تواجدها يف املطبخ .
ويف املقاب ��ل ،ف�إن ه ��ذا النم ��ط الإ�ستهالكي ميثل
فر�ص ��ة عم ��ل ل�سي ��دات يف �أ�س ��ر فق�ي�رة  ،اللواتي
يقمن بهذا اجلهد للح�صول على الدخل ،وبالتايل
كي ت�شعر املر�أة بوجودها وفائدتها كعاملة.
لكن الأهم يف هذا الإطار هو دعوة امل�ستهلكني �إىل
ع ��دم �إ�ستغالل هذه الأ�سر الفقرية �إذا كان اجلهد
�أكرب من الأجرة.
35

�صيدا

تحقيق

تحقيق

"التوحد"بد�أ التعرف عليه منذ  60عاماً وهو الأكرث �شيوعا لدى الأطفال:

الإح�صاءات الغير ر�سمية ت�شير �إلى  1500طفل في لبنان
والمطلوب مركز للخدمات الإجتماعية والتعليمية
حتقيق � :سمار الرتك

املو�ض���وع ال���ذي نطرح���ه الي���وم يتمثل ب�إح���دى حاالت الإعاقة التي تع���وق من ا�ستيعاب امل���خ للمعلومات وكيفية معاجلتها وت����ؤدي �إىل حدوث
م�ش���اكل ل���دى الطف���ل يف كيفية الإت�صال مبن حوله وا�ضطرابات يف اكت�ساب مهارات التعليم ال�سلوكي والإجتماعي� ،أال وهو مر�ض "التوحد"
الذي يعترب من �أكرث الأمرا�ض �شيوعا التي ت�صيب اجلهاز التطوري للطفل .
وت�شري الدرا�سات �إىل �أن ن�سبة الإ�صابة يف الواليات املتحدة الأمريكية بنحو  1بني كل  500طفل وبالغ � ،إال �أنه يف املقابل ال تتوفر �إح�صائيات
دقيقة عن عدد امل�صابني يف كل دولة .وكل ما يعرف ب�أن �إعاقة "التوحد" ت�صيب الذكور �أكرث من الإناث مبعدل � 4إىل ، 1وهي �إعاقة ت�صيب
الأ�سر من جميع الطبقات الإجتماعية ومن جميع الأجنا�س والأعراق.
وت�شري الدرا�سة �إىل �أن مر�ض "التوحد" بد�أ التعرف عليه منذ حوايل  60عاما وبالتحديد �سنة  1944وقد زادت ن�سبة حدوثه من طفل يف كل
� 10آالف يف عام � 1978إىل طفل يف كل  300طفل .ويف ني�سان � 2002أعلن مركز مراقبة يف الواليات املتحدة الأمريكية عن ارتفاع ن�سبة الإ�صابة
به���ذا املر����ض يف والي���ة "نيوجر�س���ي" وق���درت ن�سبة الإ�صابة بحوايل  7،6طفل لكل �ألف طفل مما يدعونا للت�سا�ؤل عن �سبب هذه الإعاقة التي
ت�ستمر بالإزدياد.
وبالرغ���م م���ن ذل���ك ،ف����إن ه���ذا املر�ض ال ي���زال يعاين م���ن االإ�ستخفاف ب���ه يف لبنان ،علم���ا �أنه �أ�صب���ح منت�شرا �أك�ث�ر من "ال�سي���دا" وال�سكري
وال�سرطان ....
لبن ��ان متكنت من �أن �أعالج ول ��دي بال�شكل املالئم،
وذل ��ك من خالل اتباع الع�ل�اج ال�سلوكي بعد �أن كان
ق ��د نفذ �صربي من زيارة الأطب ��اء الذين مل يوفقوا
يف تق ��دمي الع�ل�اج املفيد لولدي �.أما الي ��وم وبعد �أن
بد�أ باتباع العالج ال�سلوكي من خالل نظام معني من
اجلل�سات �أ�صبحت �أمل�س ب�صي�ص �أمل ونتيجة �أف�ضل
بكث�ي�ر �.صحي ��ح �أنني �أ�شع ��ر ب�ضيق �أحيان ��ا لإ�صابة
ول ��دي مبر�ض "التوحد" لكنني �أعود لأ�شكر اهلل لأن
ه ��ذا املر�ض لي�س مبر�ض خط�ي�ر �أو مميت وما على
الأه ��ل �سوى تقب ��ل امل�س�ألة وتفهمه ��ا ليتمكن ولدهم
من امل�ضي قدما بحياته الأكادميية واحلياتية".

ماذا يقول الأهل؟
روال منيمن ��ة اكت�شف ��ت �إ�صاب ��ة طفله ��ا يف عم ��ر
ال�سنت�ي�ن حتدي ��دا �إال �أنها مل تقتنع بذل ��ك لرف�ضها
تقب ��ل الأمر الواق ��ع ،تقول":ما �إن ب ��د�أ طفلي بالنمو
وال�س�ي�ر يف �أوىل خطواته حتى �شعرت ب�أنه ال يتفاعل
مع ��ي ك�سائر الأطف ��ال لكنن ��ي اعتق ��دت �أن امل�س�ألة
عادي ��ة و�أنها �ستتبلور تلقائي ��ا ،خ�صو�صا و�أن هناك
�أطف ��اال يت�أخرون يف النطق و�أحيان ��ا نتيجة "الدلع"
ال ي�ستجيب ��ون مل ��ن حولهم .لكن عندم ��ا ت�أكدت من
امل�س�أل ��ة �صعقت خ�صو�صا و�أن وليد كان �أول �أوالدي
لكنن ��ي مل �أي�أ� ��س وب ��د�أت �أبحث عن الع�ل�اج الأمثل
و�شيئ ��ا ف�شيئا بد�أت �أتفهم "التوحد" لكرثة ما قر�أت
عن ��ه .ولدى دخول ��ه املدر�سة خ�ص�صت ل ��ه" معلمة
مرافق ��ة" كي تك ��ون عل ��ى توا�صل دائم مع ��ه .طبعا
الأم ��ر مكلف لكن م ��ا باليد حيل ��ة خ�صو�صا عندما
تلم�س�ي�ن تق ��دم ولدك ،عنده ��ا م�س�ألة امل ��ال ت�صبح
رمزية".
ح�سان ��ة فليفل كان ��ت تعي�ش يف الكوي ��ت وقد حاولت
امل�ستحي ��ل لع�ل�اج ولدها هن ��اك لكنه ��ا مل تنجح يف
ذل ��ك ،تقول":احلم ��د ل اهلل انني م ��ا �إن عدت �إىل
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لكن ما هو "التوحد"؟
ملعرف ��ة املزيد عن ه ��ذا املر�ض التق ��ت "�صيدا عرب
التاريخ" الأخ�صائي يف طب الأطفال الذي يتابع عن
كث ��ب هذه احل ��االت الدكتور حممد ح�س ��ن عيتاين،
ف ��كان حوارا م�سهبا حدثنا خالله عن ماهية املر�ض
و�أ�سبابه وكيفية العالج .
د.محمد حسن عيتاني

• بداية ،ما هو مر�ض "التوحد"؟
"ه ��و �إ�ضط ��راب تط ��وري يف �سلوكي ��ات الطف ��ل

التوا�صلي ��ة مع حميطه تظهر �أعرا�ضه عند الأطفال
دون عمر الثالثة �سنوات".
• يف �أي عمر ممكن اكت�شافه؟
"التوح ��د �إ�ضط ��راب غ�ي�ر متجان�س �إن م ��ن ناحية
وق ��ت ظهور الأعرا�ض �أو من ناحي ��ة حدتها .وميكن
�أن تظه ��ر �أعرا�ضه يف �أي مرحل ��ة من مراحل تطور
ال�سلوك الإجتماعي والتوا�صلي عند الطفل �شرط �أن
يحدث هذا الأمر قبل عم ��ر الثالث �سنوات ،وغالب ًا
م ��ا يكت�ش ��ف التوحد بع ��د عم ��ر ال�سنت�ي�ن .ومعظم
احل ��االت الت ��ي يت ��م حتويله ��ا اىل الت�شخي�ص تكون
ب�سبب الت�أخر يف النطق".
• ما هي العوار�ض؟
"�أه ��م �أعرا� ��ض "التوح ��د" ه ��ي ت�أخ ��ر يف تط ��ور
ال�سل ��وك الإجتماع ��ي عند الطفل .ويتط ��ور ال�سلوك
الإجتماعي عن ��د الأطفال على ال�ش ��كل التايل :يبد�أ
الطف ��ل بالتوا�ص ��ل م ��ع حميط ��ه ابتدا ًء م ��ن ال�شهر
الث ��اين بع ��د ال ��والدة باملناغ ��اة �أو ًال  ،وتتط ��ور تلك
الق ��درات تباع� � ًا فيتعرف الطف ��ل على �أم ��ه ويتعلق
بها ابتدا ًء م ��ن ال�شهر ال�سابع وتقوى العالقة بينهما
يف ال�شه ��ر ال�سابع .ويف ال�سن ��ة الأوىل ي�صبح الطفل
قادر ًا عل ��ى ا�ستخدام لغة اجل�سد فيل ��وح بيده "باي
 ب ��اي" وي�شارك ب�ألع ��اب مثل "البقو�س ��ة" ،ويرفعالغط ��اء بحث ًا عن غر�ض خمفي حتت ��ه ،ويقلد الأهل
با�ستعم ��ال الهاتف الخ  ....ويف عم ��ر ال�سنة وثالثة
�أ�شه ��ر يلج� ��أ الطف ��ل اىل تقليد �أمه يف م�س ��ح الغبار
وي�ش ��ارك �أقرانه باللعب .ويف عم ��ر ال�سنة والن�صف
يب ��د�أ بتكوين مفرادته لي�صبح يف عمر ال�سنتني لديه
حوايل خم�سني كلمة وي�صبح قادر ًا على تكوين جملة
من كلمتني.
ولك ��ن يف معظم حاالت "التوحد" التي نراها جند
ب� ��أن الطف ��ل ،وبع ��د مرحلة م ��ن التط ��ور الطبيعي،
يب ��د�أ بفق ��دان قدرات ��ه التوا�صلية بل وحت ��ى اللغوية
م ��ع حميطه .في�صب ��ح منطوي ًا على نف�س ��ه وال يلعب
م ��ع �أقرانه وينغم�س يف اهتمام ��ات و�سلوكيات رتيبة
يكرره ��ا ب�ص ��ورة م�ستم ��رة كالرفرف ��ة باليدي ��ن،
وال ��دوران ح ��ول نف�س ��ه� ،أو اللعب ب ��دوالب ال�سيارة
اللعب ��ة بد ًال من "تكريجها" عل ��ى الأر�ض  .من هنا
كان تركيزن ��ا على الإهتمام بتوعي ��ة �أطباء الأطفال
ب�ض ��رورة ال�س� ��ؤال والبحث عن �أعرا� ��ض "التوحد"
خالل املعاينات الروتينية للأطفال دون عمر الثالثة
�سن ��وات وكذلك توعي ��ة الأهل على مراح ��ل التطور
الطبيع ��ي عن ��د الأطف ��ال للم�ساع ��دة يف اكت�ش ��اف

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
الت�أخر ال�سلوكي قبل عمر ال�سنتني".
• م���اذا ع���ن الأ�سباب ؟وهل ممك���ن �أن تكون
وراثية؟
"التوح ��د" ا�ضطراب �سلوكي يختل ��ف يف �أعرا�ضه
ويف حدت ��ه م ��ن طف ��ل اىل �آخ ��ر ،م ��ن هن ��ا كان ��ت

ال�صعوب ��ة يف حتدي ��د �أ�سب ��اب ه ��ذا الإ�ضط ��راب.
والإعتق ��اد ال�سائ ��د حالي ًا ب�أن ا�ضط ��راب "التوحد"
يظهر نتيجة لأكرث من �سبب ويجمع بينها الإ�ستعداد
الوراثي-اجلين ��ي ،ويظه ��ر ت�أث�ي�ر ه ��ذا العامل من
خ�ل�ال ظهور الإ�ضطراب بن�سب ��ة مرتفعة عند بع�ض
الأطف ��ال مبتالزم ��ات وراثية مثل متالزم ��ة "�إك�س"
اله�ش ��ة ومتالزم ��ة "داون" ومتالزم ��ة" �أجنلم ��ان
"وغريه ��ا ....وال ت�شكل تل ��ك املتالزمات اكرث من
 %10من حاالت "التوحد" املعروفة� ،أما يف احلاالت
الباقية فتعترب الأ�سب ��اب اجلينية غري كافية لظهور
�أعرا� ��ض املر� ��ض �إذا مل تك ��ن م�صحوب ��ة بتطورات
خارجي ��ة يف املحي ��ط ال ��ذي يعي�ش في ��ه الطفل وهي
مته ��د وتت�سبب يف فقدان الطف ��ل للقدرات التي كان
ق ��د اكت�سبها يف ال�سابق .ومن تلك الأ�سباب املحتملة
التهاب ��ات �أو �أمرا� ��ض يف اجله ��از الع�صبي ،خلل يف
جهاز املناعة� ،أمرا�ض يف اجلهاز اله�ضمي ،توا�صل
الطفل م ��ع الأجه ��زة الإلكرتونية �أكرث م ��ن توا�صله
م ��ع حميط ��ه ال ��خ  ....وهن ��اك عدة حم ��اوالت من
قب ��ل الأخ�صائيني لتو�صي ��ف �إ�ضطرابات "التوحد"
�ضمن جمموعات متجان�سة ي�صار بعدها اىل حتديد
درا�سة الأ�سباب املحتملة لكل جمموعة منها".
• انطالق���ا م���ن موقع���ك ،ه���ل تعت�ب�ر �أن
ن�سبة الوعي زادت جتاه هذا املر�ض من قبل
الأهل؟
"من ��ذ ت�أ�سي�س اجلمعية اللبنانية لـ"التوحد" ،قمنا
بعدة ن ��دوات وم�ؤمترات للتوعية ون�ش�أت عدة مراكز
يف مناطق خمتلفة من لبنان لتقييم حاالت "التوحد"
وللقيام بالعالج بوا�سطة التدخل املبكر".
• ه���ل لدي���ك فك���رة ع���ن ن�سب���ة الأطف���ال
امل�صابني مبر�ض "التوحد" يف لبنان؟
"ال يوج ��د �إح�ص ��اءات ر�سمي ��ة ولك ��ن يوج ��د على
الأق ��ل  1500طف ��ل م�ص ��اب با�ضط ��راب "التوحد"
و�أطيافه".

نادين شحادة

• ه���ل م���ن املمك���ن دمج مري����ض "التوحد"
بغريه من الأطفال ؟
"ب�ش ��كل عام ته ��دف اجلمعية اللبناني ��ة للتوحد اىل
دم ��ج �أطف ��ال "التوحد" يف جمتمعه ��م  ،ولكي يتم
ه ��ذا الأم ��ر ال بد م ��ن تع ��ود الطف ��ل ال�صحيح على
وج ��ود طفل خمتلف اىل جانبه عل ��ى مقعد الدرا�سة
�أو يف امللعب".
ي�ضي ��ف�":إن تقبل الأطفال لأقرانه ��م املعوقني على
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مقاع ��د الدرا�س ��ة ه ��ي البداي ��ة لك ��ي يتقبلونهم يف
املجتم ��ع عندم ��ا ين�ضج ��ون� .أم ��ا بالن�سب ��ة لأطفال
"التوح ��د" فه ��م يختلفون عن بقي ��ة الإعاقات كون
�إعاقته ��م متنعهم م ��ن تلقف املعلوم ��ات من حولهم
�.أ�ض ��ف اىل ذل ��ك خ�صو�صي ��ة قدراته ��م الفكري ��ة
والتوا�صلي ��ة التي تختلف من طفل اىل �آخر .من هنا
كان دجمه ��م يف املدار�س �أمر ًا غ�ي�ر م�ستحيل ولكن
يحت ��اج اىل تدابري تربوي ��ة وبرام ��ج تعليمية خا�صة
لكل طف ��ل تبع ًا لقدرات ��ه التوا�صلية وتب ��د�أ من دمج
�إجتماعي يف امللعب اىل دمج جزئي ومن ثم دمج كلي
تباع ًا لتطور قدرات الطفل يف املراحل املختلفة".
• ماذا عن العالج ؟
"�إن العالج الأ�سا�سي ل "التوحد" هو عالج �سلوكي
وال يوجد عالج دوائي ل ��ه .لكن الأدوية قد ت�ستخدم
يف مراح ��ل متع ��ددة م ��ن تط ��ور املر� ��ض للتحك ��م
ب�أعرا� ��ض "التوحد" القا�سية الت ��ي متنع الطفل من
تلق ��ي العالج ال�سلوكي .ويهدف العالج ال�سلوكي اىل
�إيجاد �آليات للتوا�صل ب�ي�ن الطفل واملعالج ال�سلوكي
�أو ًال ثم بني الطفل وحميطه ،ثم ي�صار بعد ذلك اىل
و�ضع برنامج تعليم ��ي خمت�ص لكل طفل يرتكز على
قدرات الطفل الفكرية اخلا�صة".
• ختاما ،هل �صحيح �أن احلكومة ال تدعم
بال�ش���كل الالزم مر�ضى "التوح���د" ،وما هو
املطلوب؟
"�إن وزارة ال�ش� ��ؤون الإجتماعي ��ة بتوجيه من الوزير
وائ ��ل �أب ��و فاع ��ور ال ت�أل ��و جه ��د ًا يف تق ��دمي الدعم
املعنوي لتغطي ��ة جزء من الكلف ��ة العالجية لأطفال
"التوحد" ،لكن املطلوب ما زال �أكرب من �إمكانياتنا
كجمعية �أهلية ويتطلب �إمكانيات مادية توفر مركز ًا
قادر ًا على توف�ي�ر اخلدمات الإجتماعية ،والتعليمية
والرتبوية والت�شغيلية للم�صابني بالتوحد منذ حلظة
�إكت�شاف الإ�ضطراب وحتى بلوغهم الكهولة .وي�شكل
هك ��ذا مركز �صمام �أمان �إجتماع ��ي لأهل امل�صابني
بالإ�ضط ��راب ويجع ��ل من ه ��ذه الفئ ��ة الإجتماعية
املهم�ش ��ة يف املجتم ��ع فئ ��ة منتجة بد ًال م ��ن �أن تكون
عبئ ًا على الدولة اللبنانية".

العالج ال�سلوكي والتدخل املبكر
ولت�سلي ��ط ال�ض ��وء عل ��ى الع�ل�اج ال�سلوك ��ي
و�أهميته،التقين ��ا املعاجل��ة النف�سي��ة نادي��ن
�شح��ادة التي تعمل ب�شكل خا�ص مع الأطفال الذين
يعان ��ون م ��ن" التوح ��د " ،ح ��ول الع�ل�اج ال�سلوك ��ي
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نادين شحادة :نوبات
الغضب ختف تدرجيياً
وتضمحل ً
متاما
مع مرور الوقت
نتيجة العالج
واخلطوات الواج ��ب اتباعها تقول":نحن نتبع عالج
حتلي ��ل ال�سل ��وك التطبيق ��ي وه ��و عبارة ع ��ن عالج
�سلوك ��ي نعم ��ل علي ��ه من خ�ل�ال التدخ ��ل املبكر مع
الأطفال مبجرد �أن يت ��م ت�شخي�ص املر�ض  ،فنبا�شر
العالج الذي يبد�أ يف املنزل ونعتمد غرفة نوم الطفل
فنزي ��ل منها كل العوام ��ل الدخيلة مث ��ل ال�صور وما
�شاب ��ه ذلك لنجعله ��ا غرفة خالية م ��ن املثريات كي
ال يتله ��ى الطف ��ل .وطبعا ف�إن التدخ ��ل املبكر الأمثل
للطف ��ل يكون يف عم ��ر الثالث �سن ��وات لأن العار�ض
يك ��ون قد متركز وهنا كلم ��ا �أ�سرعنا يف العالج كلما
ح�صدنا نتيجة �أف�ضل .ونحن نعمل على عدة نواحي
تبعا لدرجات "التوحد"،فنبد�أ بالتقليد الذي نعتربه
من �أهم الأمور التي يتعلم من خاللها الإن�سان وهي
و�سيل ��ة هامة جدا م ��ن و�سائل امل�ساع ��دة التي نركز
عليه ��ا يف مرحل ��ة العالج.نعمل على �سل ��وك الطفل
خ�صو�ص ��ا و�أن الأطف ��ال امل�صاب�ي�ن بالتوح ��د عادة
يكون لديهم م�ش ��اكل �سلوكية مرتافق ��ة مع عوار�ض
التوحد �.أي�ضا نعمل على الناحية الأكادميية فنعلمه
�أم ��ور عدة منها يتعلق بالتقليد وباللغة وتعلم الكتابة

والر�سم �إ�ضاف ��ة �إىل �أمور ح�سية وتعبريية �أي كل ما
يتعل ��ق باملدر�س ��ة  ،فالعالج هو مبثاب ��ة مظلة تغطي
خمتل ��ف النواح ��ي .لكن طبعا كل حال ��ة تختلف عن
الأخرى فهناك �أطف ��ال ي�ستوعبون �أكرث من غريهم
.كذل ��ك نعلمه ��م كيفية م�ساع ��دة �أنف�سه ��م وحتمل
امل�س�ؤولي ��ة ك�أن يرتدوا ثيابه ��م مبفردهم �أن ينظفوا
�أ�سنانه ��م ب�أنف�سهم،كيفي ��ة دخوله ��م للحمام...كما
نرك ��ز على اللعب ،لأن جزء ًا كبريا من التوحد يكون
عبارة عن نق�ص بالتوا�صل .هذه الأمور نركز عليها
يف بداي ��ة الع�ل�اج ،وهن ��اك التوا�ص ��ل النظ ��ري كي
ينظ ��ر �إلينا وليجيب على �إ�سمه وبعدها ت�أتي املرحلة
الثانية مبتفرعاتها الت ��ي �سبق �أن ذكرناها واملتعلقة
بال�سل ��وك الذي هو ج ��زء ال يتجز�أ م ��ن هذا العالج
.ويف هذا املجال ن�شدد عل ��ى �أهمية تعاطي املعاجلة
النف�سية مع نوبات الغ�ض ��ب التي يعاين منها الطفل
امل�صاب ب "التوحد" خ�صو�صا و�أن طريقة تعاطي
الع�ل�اج ال�سلوكي تختلف عن غريه ��ا من العالجات
فيم ��ا يخ�ص نوبات الغ�ضب .وهنا ال بد من �أن ن�شري
�إىل �أن نوب ��ات الغ�ضب نتيجة العالج ال�سلوكي تخف
تدريجيا وت�ضمحل متاما مع مرور الوقت عندما يتم
العالج ب�شكل منظم ".
وح ��ول كلفة العالج تقول �شح ��ادة ":نحن نحاول �أن
نقدم �سل ��ة متكاملة للعائالت لأن الفقري بدوره يحق
ل ��ه �أن ي�أخذ عالجا جي ��دا،وال �سيم ��ا �أن الدرا�سات
�أك ��دت ب�أن هذا النوع من الع�ل�اج فعال جدا ويحقق
نتائ ��ج �سريع ��ة �أي �أنن ��ا يف غ�ضون �شه ��ر �أو �شهرين
نب ��د�أ بتلم�س النتائج .لذل ��ك �أف�ضل �أن يب ��د�أ الأهل
به ��ذا النوع من الع�ل�اج و�إن مل يكن مكثفا على �أن ال

يعتم ��دوه نهائيا لأن عالج النط ��ق والعالج احل�سي ـ
احلرك ��ي وحدهما ال يحققان النتائج املطلوبة لطفل
م�صاب ب "التوحد".وهنا ال بد �أن ن�ؤكد ب�أن الطفل
ال ��ذي يعاين م ��ن "التوحد" يج ��ب �أن ال يرتك ثانية
لوح ��ده لأن الثاني ��ة التي يكون فيه ��ا لوحده ي�ستطيع
�أن يق ��وم خالله ��ا بنوع من �إثارة ال ��ذات الأمر الذي
يعك� ��س لديه �إح�سا�سا لذي ��ذا الأمر الذي يرتجم من
خ�ل�ال عادات تكرارية ت�شكل نوع ��ا من الهو�س لديه
وه ��و يف هذه اللحظة يدخ ��ل يف متاهة لذلك عندما
يدور يف مكان ��ه وال يجيب عندما نناديه ب�إ�سمه ف�إن
هذا "الدوران" يعطي ��ه �سعادة وب�إمكاننا �أن ن�ساويه
بنف�س �شعور بلوغ الذروة لدى الكبار .
�أم ��ا فيم ��ا يخ�ص ف�ت�رة الع�ل�اج فيتوج ��ب �أن يقوم
الطف ��ل امل�صاب بالتوح ��د مبا يق ��ارب ال � 48ساعة
�أي �3ساع ��ات ون�ص ��ف �صباحا و� 3ساع ��ات ون�صف
بع ��د الظهر .طبعا هذه امل�س�أل ��ة مكلفة جدا لأن �أقل
معاجل ��ة نف�سي ��ة تتقا�ض ��ى عن كل �ساع ��ة عالج 15
دوالرا وت�ص ��ل �إىل  20دوالرا خ�صو�صا و�أن املعاجلة
تذهب �إىل منزل الطفل كما �أن هناك �ألعابا و�أدوات
يرتتب على الأهل �شرائها لتطبيق العالج.
نحن نحاول قدر الإمكان م�ساعدة الأهل الذين لي�س
با�ستطاعتهم ت�أمني هذا العدد من ال�ساعات ونطلب
منه ��م ت�أمني �ساعة �أو �ساعتني يف الأ�سبوع بالإ�ضافة
�إىل �إعطائهم الن�صائح والتوجيهات التي ب�إمكانهم
تطبيقها مع الطفل ".
وع ��ن �أهمي ��ة دور الأه ��ل يف الع�ل�اج ،تق ��ول
�شحادة":يرتتب على العائلة دور �أ�سا�سي وهام جدا
لذلك منذ البداية �أحاول ان �أعطيهم ملحة عن العالج

نعمل على نواحي
عدة منها :التقليد،
اللغة ،تعلم الكتابة،
الرسم إضافة ألمور
حسية ـ حركية
الذي �سيعطى للطفل ليكونوا على اطالع وال �سيما �أن
امل�س�أل ��ة حتتاج �إىل تعاوننا م ��ع بع�ضنا البع�ض لأنني
عندم ��ا �أمنع �أمرا ما عن الطفل وي�سمح به الأهل لن
�أمتكن من من متابعة العالج معه ،وبالتايل �سيهرب
م ��ن عن ��دي ليذه ��ب �إليه ��م ،خ�صو�ص ��ا و�أن هناك
تقنيات يف العالج يجب اتباعها بحذافريها دون �أي
تغيري لتحقيق النتائج املطلوبة .
كما �أن العالج يعتمد يف الكثري من مراحله على اللهو
والرتفي ��ه و�إعطاء احلوافز ،فم ��ن ال�ضروري جدا �أن
نن ��زل �إىل نف� ��س م�ستوى الطفل لك ��ن يف نف�س الوقت
علينا �أن نحافظ على ال�سلطة عليه كي نخلق نوعا من
التوازن ويدرك ب�أن هناك وقتا للجد ووقتا للعب".
وعن �أهمية التن�سيق مع املدار�س ،تقول":عادة لي�س
هناك مدار�س تقبل الأطف ��ال امل�صابني بالتوحد �إال
مع "معلمة مرافق ��ة"  .وطبعا هي تكون متخ�ص�صة
يف هذا املج ��ال ،فتذهب مع ��ه �إىل املدر�سة وت�ساعد
عل ��ى دجم ��ه باملجتم ��ع وتق ��وم بن ��وع م ��ن التعدي ��ل
لربنام ��ج ال�ص ��ف م ��ع تن�سيق م ��ع املدر�س ��ة ومعلمة
ال�صف .بالت�أكيد هذه امل�س�ألة مكلفة بالن�سبة للأهل

خ�صو�ص ��ا و�أن ��ه يرتت ��ب عليهم دفع ق�س ��ط املدر�سة
بالإ�ضاف ��ة �إىل رات ��ب املعلمة املرافق ��ة للطفل ،ومع
الأ�س ��ف ف�إن الدولة ال تق ��دم �أي دعم يف هذا املجال
�إال عندما ي�سجل الطفل كمعوق لديها".
وعم ��ا �إذا كان هناك من مراكز تقدم الدعم له�ؤالء
الأطفال ،تقول":طبعا هن ��اك مراكز خمت�صة ومن
ال يتمك ��ن من اعتماد عالج "الآي .ب �.آي " ب�إمكانه
اعتم ��اد عالج �آخ ��ر مي ّكن ه ��ذا الطفل م ��ن متابعة
حياته .كما �أن الأه ��ل يتلقون الن�صائح والتوجيهات
لتعلم كيفي ��ة التعاطي مع طفله ��م امل�صاب بالتوحد
.و�أحيانا كثرية نعطي التعليمات للأهل عرب الهاتف
مل�ساعدتهم ".
وع ��ن ال�صعوب ��ات الت ��ي تعانيه ��ا خ�ل�ال عمله ��ا مع
الأطفال امل�صابني بالتوح ��د  ،تقول�":أ�صعب م�س�ألة
عندم ��ا يتعر�ض الطفل لنوبة غ�ض ��ب حادة وتكونني
م�ضطرة لعدم التدخل وقلبك يع�صر عليه خ�صو�صا
و�أن هناك �أطفال يف هذه احلالة يعمدون �إىل �ضرب
ر�أ�سه ��م بالأر� ��ض �أو �إىل ع�ض يديه ��م ب�شدة .هنا ال
�أ�ستطي ��ع التدخ ��ل لأنني يف ح ��ال تدخلت وقدمت له
الإهتمام �سيعود مرة �أخ ��رى لتكرار امل�س�ألة نف�سها،
لذل ��ك �أحاول �أن �أترك ��ه و�أقف جانبا .ه ��ذه امل�س�ألة
تقهرين جدا لكنني م�ضطرة لذلك كي �أقوم بالعالج
على �أكمل وجه ".
ختام ��ا �أك ��دت �شح ��ادة �أن الأطف ��ال امل�صاب�ي�ن ب
"التوحد" ب�إمكانهم الو�صول �إىل املرحلة اجلامعية
ومنه ��م من يتوجه �إىل الدرا�سة املهنية بينما �آخرين
يتوجهون �إىل الأعمال اليدوية  ،وذلك تبعا لتطور كل
طفل وكيفي ��ة تلقيه للعالج ومثابرت ��ه عليه والتعاون
القائم ما بني الأهل واملدر�سة .
�شحادة متن ��ت على الأهل يف ح ��ال مالحظتهم لأي
م�س�أل ��ة غري عادية لدى طفله ��م تختلف عن طفلهم
الآخ ��ر ،ب�أن ي�سارع ��وا �إىل القي ��ام بالفح�ص الطبي
لت�شخي� ��ص حالته لأن ��ه كلما �أجرين ��ا التدخل املبكر
وقدمن ��ا الع�ل�اج باك ��را ا�ستطعنا �أن نحق ��ق النتائج
ال�سريع ��ة والإيجابية ،امله ��م �أن ال يتم �إهمال الطفل
امل�صاب ب"التوحد".
وختام ��ا ،ال بد من �أن ن�شري �إىل �أن الدرا�سات �أثبتت
�إىل �أن بع� ��ض الأطفال امل�صاب�ي�ن ب "التوحد" لهم
ق ��درات خارق ��ة ومع ��دل ال ��ذكاء لديه ��م �أعلى من
الطبيع ��ي ،وبالتايل هم ب�إمكانهم �أن ي�صبحوا نابغة
يف جماالت خمتلفة مثل العلوم والريا�ضيات والأدب
والريا�ض ��ة ،منهم علم ��اء �سجل التاري ��خ �أ�سماءهم
�أمث ��ال �:ألربت �أين�شتاين ،بي ��ل جيت�س �إ�سحاق نيوتن
 ،توما�س �إيدي�سون  ،برنارد �شو وغريهم...
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الحياة الزوجية� ...أ�سرار و ن�صائح!!
�إعداد ليال بديع

يخ�صهم لأن امل�شاكل قد تفاقمت
يف الأعداد ال�سابقة تط ّرقنا ملوا�ضيع كثرية تخ�ص الرجل واملر�أة ،ففي هذا العدد �أي�ضا �سوف �أتناول مو�ضوع ّ
و قد ازدادت حاالت الطالق .فهديف من هذا املقال هو الرقي بال�سلوك و الفكر نحو الأف�ضل.
فاحلي���اة الزوج ّي���ة يج���ب �أن تك���ون قو ّية و متما�سكة و �أن يعمل كل من الطرفني على �إر�ضاء الآخر  .فاملر�أة كائن قوي و بنف�س الوقت �ضعيف
،حتتاج �إىل احلنان و الرعاية و الفهم وممكن �أن متلك قلبها بكلمة واحدة و ممكن �أن تكرهك بكلمة واحدة .فيا رجل �إليك بع�ض اخلطوات
الذي ت�ستطيع القيام بها للفوز بقلب زوجتك و �شريكة عمرك و تعي�ش حيا ًة هنيئة و رغيدة بعيدة عن التو ّتر و امل�شاكل.
التم ّيز
فمن �أهم الت�ص ّرفات التي حت ّبها املر�أة بالرجل
ب� ��أن ي�شعره ��ا ب�أ ّنها مم ّي ��زة  ،و �أن ت�شع ��ر ب�أنّ
زوجه ��ا يرغ ��ب يف �إ�سعادها يف �ش ّت ��ى الو�سائل
،فرب�سال ��ة �إطمئن ��ان ع�ب�ر الهات ��ف ت�سعدها و
جتعلها ت�شع ��ر ب�أ ّنها ملكت الدني ��ا و �أ ّنها دائم ًا
يقدم لها كل
يف عقل و فكر زوجها ،و حتب ب�أن ّ
ما هو جميل .

كنوع من املكاف�أة.
لأنّ امل�ساع ��دة تزيد من طاقة امل ��ر�أة و تقديرها و
احرتامها لزوجها.

اخلالفات و امل�شاكل
ح�سا� ��س جد ًا فال�ش ��يء اجلميل
امل ��ر�أة كائ ��ن حي ّ
والعم ��ل اجل ّي ��د التن�ساه ،وبنف�س الوق ��ت املعاملة
ال�سيئ ��ة و اخلالف ��ات ال ت�ستطي ��ع ن�سيانها ،فكل
ت�ت�رك �أمل و�إنطباع
فرح ��ة �أو جرح

يف قلبها ،فحاول فه ��م طبيعتها عن ك�سب و كيف ّية
معاملتها و ال�صرب على هذا ال�سلوك.
فاحلجر ممكن �أن يلني بكلمة حلوة ،فكيف لو كان
كائن حي ؟؟؟

معرفة التفا�صيل
م ��ن �أجم ��ل الأ�شي ��اء التي
ت�شعر املر�أة ب�أ ّنها �شريكة
بالفع ��ل يف بن ��اء الأ�سرة

،ه ��ي من خالل اجللو�س مع زوجها و معرفة كل ما
يدور مع ��ه �أثناء النهار ،هكذا ت�شعر ب�أ ّنها مرتبطة
مع ��ه ب�ش ��كل ج ّيد و �أ ّنها تع ��رف كل �شيء عنه لي�س
به ��دف التح ّكم و لكن به ��دف طم�أنتها ،و بالتايل
هذه التفا�صيل جتعله ��ا ت�شعر ب�أ ّنها �شريكة بالفعل
لي�س ��ت فق ��ط لتنظي ��ف املن ��زل و ترتي ��ب الأمور و
الإهتمام بالأوالد بل هي مت�ضامنة معه يف ال�سراء
و ال�ضراء.

�سماع احلقيقة

تبادل الآراء

من �أك�ث�ر الأمور التي تفرح امل ��ر�أة �سماع احلقيقة
م ��ن زوجها ،لأ ّنها تك ��ره الكذب و اخلداع  ،مبج ّرد
خداعه ��ا �أو الكذب عليها م� � ّرة واحدة فبعدها لن
ت�ص� �دّق منه و ال كلمة ،لأنّ م ��ن �أبرز العوامل التي
ت�ساع ��د احلي ��اة الزوج ّية عل ��ى امل�ض ��ي قدم ًا هي
ال�صراح ��ة و ذل ��ك للمحافظ ��ة عل ��ى الإ�ستقرار و
احلب.

�صحي ��ح �أنّ املر�أة مقتنعة بفكرة �أ ّنها ت�ستطيع توليّ
كا ّفة الأمور بنف�سها و �أ ّنها ت�ستطيع �إختيار الأف�ضل
و الأن�س ��ب و تك ��ره �أنّ ال ّرجل ميل ��ي عليها الأوامر،
ولكن رغم كل ق ّوتها و �صالبتها ففي بع�ض الأحيان
حت ��ب الإ�ست�شارة و �أخذ الر�أي ،فعندما تلج�أ �إليك
زوجت ��ك لأخذ ال ��ر�أي حاول فهمه ��ا و من املهم �أن
تكون م�ص ��غ ج ّيد لها و تقوم بتق ��دمي الإقرتاحات

والن�صائح لها ،لكي تعيد الك ّرة م ّرة �أخرى.
و �أي�ض� � ًا عندما يكون هن ��اك م�شكلة على ّ
الطرفني
اجللو� ��س للمناق�شة و الإ�ستم ��اع لبع�ضهم البع�ض،
فالزوج ��ة تع�شق ال ّرجل الذي ي�صغ ��ي �إليها و هذا
ما ي�شعرها ب�أ ّنها قريبة منه.
فاحل ��وار ه ��و ج ��زء �أ�سا�س ��ي و مه ��م يف احلي ��اة
الزوج ّية.
فعندم ��ا تق ��ع زوجتك يف م�شكل ��ة ال تلومها بل على
العك� ��س ق ��ف بجانبها وه� � ّون عليه ��ا و�ساعدها يف
�إيجاد احللول لأ ّنك بيوم من الأ ّيام �سوف تقع �أنت
مب�شكلة و �ستقف �إىل جانبك وت�ساعدك.

النظر �إليها يلعب دور ًا ها ّما يف احلوار
فم ��ن الأ�شياء الت ��ي تكرهها امل ��ر�أة و تزعجها هي
عندم ��ا تتك ّل ��م م ��ع زوجها وه ��و ينظ ��ر �إىل �شيء
�آخر كالتلف ��از مث ًال فهذا ي�شعره ��ا ب�أ ّنه غري مبال
لكالمها وال معنى للكالم الذي تقوله.

ف�إمنحها القليل من وقتك حتى لو دقائق قد جتعل
املر�أة تقدّرك و حترتمك �أكرث و جتعل حياتك �أكرث
�سعادة.
ح�سا�س وحن ��ون ط ّي ��ب فب�إ�ستطاعتك
فهي كائ ��ن ّ
ك�سبها وب�إ�ستطاعتك حتويلها �إىل عدائ ّية.
فه ��ي حتب املفاج�آة كث ً
ريا و متيل �إىل الرومان�س ّية،
تع�ش ��ق الرجل الذي ي�شعرها ب�أ ّنها ملكة و �أ ّنه يقوم
ب�إ�سعادها يف �شتّى الو�سائل.
ف� ��إذا �شعرت يوم ًا ب�أنّ هن ��اك م�شكلة بينك و بينها
قم بدعوتها �إىل الع�شاء بعيد ًا عن الأعمال املنزل ّية
و الأوالد فه ��ذا ي�شعرها بالإرتي ��اح و يجعلها تن�سى
كل امل�شاكل.
و يف عيده ��ا ق ��م بتقدمي هد ّية له ��ا و لو حتى وردة
فالهد ّي ��ة لي�س ��ت بثمنها بل بقيمته ��ا املعنو ّية فهذا
ي�شعرها ب�أ ّنك تف ّكر بها يف كل حلظة.
فف ��ي اخلتام �أمت ّنى �أن جتدي هذه الن�صائح نفعاً،
و�أن تعك�س ال�سعادة على حياتكم الزوج ّية.

امل�شاركة
يف �أيامن ��ا ه ��ذه ن�سب ��ة كب�ي�رة م ��ن الن�س ��اء تعمل
مل�ساعدة زوجها و هذا ما فر�ضته علينا هذه الأيام
ال�صعب ��ة الت ��ي نعي�شها من كل النواح ��ي املعنوية و
الإقت�صادية و الإجتماعية.
فتحو ّل ��ت حياته ��ا كدمي ��ة �إلكرتون ّي ��ة مربجم ��ة،
ال�صب ��اح تذه ��ب �إىل عملها و عندما
ت�ستيق ��ظ يف ّ
ينته ��ي دوام العم ��ل تع ��ود �إىل منزله ��ا للقي ��ام
بواجباته ��ا املنزل ّي ��ة و تدري� ��س الأوالد  ،في ��ا رجل
امل ��ر�أة حت ��ب و تع�ش ��ق ال ��ذي يق ��وم مب�ساعدته ��ا
فه ��ذه امل�ساع ��دة تقدّرها و بالتايل تع ��ود بالناحية
الإيجاب ّية لك.
فالدرا�س ��ات ت�ش�ي�ر ب� ��أنّ الرجال الذي ��ن يقدمون
امل�ساعدة لزوجاتهم يحظون بحياة جن�س ّية �سعيدة
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ارادات اخلري ال�صيداوية جتتمع يف امللتقى الأهلي الرتبوي من �أجل"جمتمع �آمن وم�ستقر"

بهية الحريري :ن�شعر بحنين �شديد للإ�ستقالل وللإرادات ّ
الط ّيبة التي �صنعته
متم�سكون بدولتنا وم�ؤ�س�ساتها
نقول ل ّلذين �أرادوا قهر �إرادتنا اننا ّ

يف ي ��وم عيد العل ��م وع�شية عي ��د اال�ستقالل ،عربت
عا�صمة اجلنوب �صيدا بقطاعاتها الأهلية والرتبوية
وال�شبابي ��ة ع ��ن مت�سكه ��ا بال�سل ��م الأهل ��ي والعي�ش
الواح ��د وقبول واح�ت�رام الآخر حتت مظل ��ة الدولة
اللبنانية ...
ج ��اء ذلك خالل امللتقى الأهلي الرتبوي ال�صيداوي
ال ��ذي انعق ��د مبب ��ادرة م ��ن النائب بهي ��ة احلريري
ونظمت ��ه ال�شب ��كات الأهلي ��ة واملدر�سي ��ة والك�شفي ��ة
والريا�ضي ��ة ل�صي ��دا واجل ��وار يف ثانوي ��ة ال�سي ��دة
للراهب ��ات املخل�صيات يف عربا حتت �شعار "ارادات
اخل�ي�ر � :صي ��دا  ..جمتم ��ع �آم ��ن وم�ستق ��ر " حي ��ث
اطلق ��ت احلري ��ري �سل�سل ��ة مواقف عل ��ى امل�ستويني
الوطن ��ي وال�صي ��داوي  ،فاعتربت �إ ّنن ��ا اليوم ع�شية
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الإ�ستق�ل�ال الوطن ��ي ن�شعر بحنني �شدي ��د �إليه و�إىل
الإرادات ّ
الط ّيبة التي �صنعته لنا ولأبنائنا  ،مت�سائلة
"�إذا خ�سرنا وطننا � ..إىل �أين نذهب" ؟!  ..وقالت:
�إ ّنن ��ا عندما نخاط ��ب الدّولة ب�سلطته ��ا التّنفيذية..
ال�سلط ��ة مبك ّوناته ��ا ّ
ال�شخ�صية
وق ��د ت�صدّت ه ��ذه ّ
وال�سيا�سية لإدارة مقدّرات البالد وحت ّمل امل�س�ؤوليات
ّ
مبا ين� ّ��ص عليه الدّ�ستور والقان ��ون فعندما ن�سا ِئلها
ت�ستك�ب�ر وت�ستنكر  ،ف�إنّ يف ذل ��ك �إعدام ًا للم�س�ؤولية
وتن ّكر ًا لها مم ��ا ي�ستدعي تذكريهم ب�أ ّنهم حيث هم
م�ؤمتنون على ا�ستقالل لبنان وا�ستقراره و�سيادته..
ويف ال�ش� ��أن ال�صي ��داوي قال ��ت احلري ��ري � :إ ّنن ��ا �إذ
جنعل �صيدا اليوم عا�صم ًة للعلم اللبناين لتقوم كما
كانت دائم ًا بدورها الوطن ��ي وانفتاحها واحت�ضانها

ملحيطه ��ا ولق�ضاي ��ا الوط ��ن ،ف�إ ّننا نعت� � ّز برفع علم
لبن ��ان يف مدينتن ��ا  ..يف حني تعي�ش امل ��دن الأخرى
قلق� � ًا على هذا اخلي ��ار  ..ول ّلذين �أرادوا قهر �إرادتنا
 ،و�إميانن ��ا بدولتنا وم� ّؤ�س�ساتها� ..إ ّننا اليوم �أكرث من
متم�سكون مب� ّؤ�س�ساتنا
�أي وقت م�ضى ،نقول لهم �أ ّننا ّ
الأمني ��ة  ..والع�سكرية  ..والق�ضائية  ..وندعو القوى
ال�سيا�سية لتن� ��أى بنف�سها من �أمام ه ��ذه امل�ؤ�س�سات
ّ
 ،لتق ��وم بدوره ��ا الوطن ��ي ولت ��زرع الأم ��ن والعدالة
وال�س�ل�ام يف نفو� ��س ك ّل اللبنانيني ب ��دون انحياز �أو
ّ
�إ�ستثناء..
افتت ��ح امللتق ��ى بالوق ��وف دقيقة �صمت ح ��دادا على
�شهداء الع ��دوان اال�سرائيلي على غزة  ،ثم بالن�شيد
الوطن ��ي اللبن ��اين  ،فكلمة تق ��دمي م ��ن من�سق عام

ال�شبك ��ة املدر�سية ل�صيدا واجلوار نبيل بواب  ،القى
بعده ��ا جنيب داوود كلم ��ة با�سم املدر�س ��ة امل�ضيفة
ثانوية ال�سيدة للراهب ��ات املخل�صيات – عربا فقال
"ما اجمل ان جنتمع يف ذكرى اال�ستقالل حتت راية
العلم اللبن ��اين متخذين االمن واال�ستقرار وال�سالم
والعي� ��ش امل�ش�ت�رك �شع ��ارا لن ��ا يف �صي ��دا وجوارها
راجني ان يكون �شعارا لكافة املناطق للوطن كله ليعم
ال�سالم لبنان  ،فنحيا بامان واطمئنان نبني للأجيال
القادمة وطن احلري ��ة وال�سيادة" .تلته رئي�سة جلنة
الأه ��ل يف املدر�س ��ة نورما احللو با�س ��م جلان الأهل
يف مدار�س �صيدا واجل ��وار الر�سمية واخلا�صة التي
دع ��ت اىل م ��ن ن�ش ��ر ثقافة فه ��م الآخ ��ر واحرتامه
وتعمي ��م ثقافة احلوار والتفاعل بني مكونات املجتمع
وغر� ��س قيم الت�سامح واملحبة يف نفو�س الطلبة لبناء
�شخ�صية الطالب املواطن ال�صالح.

الطالب
ثم كان ��ت كلمة طالب مدار�س ال�شبك ��ة القاها عدد
منه ��م  ،فقال ��ت الطالبة ناتالي ��ا ال�سيد م ��ن ثانوية
ح�سام الدين احلريري " ان يحتفل وطن با�ستقالله
فه ��ذا يعني �أن ثم ��ة ا�ستقرارا و�سي ��ادة و�أمن ًا ورخاء
ووح ��دة وتعليم ��ا جماني ��ا وطباب ��ة ل ��كل مواط ��ن
وم�ؤ�س�س ��ات وقانونا �سيدا وتكاف�ؤ فر�ص وللأ�سف كل
هذا غ�ي�ر موج ��ود يف وطننا  ،فلأنك ��م مل حتافظوا

عل ��ى ارث الأج ��داد ولأنكم انتجتم من ��ذ اال�ستقالل
اك�ث�ر من ح ��رب اهلية ولأنكم فر�ضت ��م ثقافة بعيدة
ع ��ن واقع الدولة العادلة فق ��د �آن الأوان لأن ت�سمعوا
�أ�صواتن ��ا لأنن ��ا ال نريد ان نتخرج م ��ن اجلامعة ويف
ايدينا �شهادة جامعي ��ة وت�أ�شرية خروج من الوطن ،
ب ��ل نريد مع ال�شهاد ت�أ�شرية دخول اىل قلب الوطن .
ما ي�ستدع ��ي التغيري  ،للتغيري امامن ��ا خياران  :اما
ان نكرر اخطاء املا�ضي واما ان ن�ستيقظ من �سباتنا
العمي ��ق ونطرد من ذاكرتن ��ا الكابو�س الفظيع الذي
ن ��راه يف عيون �آبائنا ويف ذاكرتهم  ..فال تت�أخروا يف
احت ��واء ال�شر الذي يرتب�ص بن ��ا  .نريده وطنا يت�سع
للجميع ب ��كل امل�شارب والأفكار واملعتق ��دات  ،نريده
وطنا نحاف ��ظ عليه كما يحافظ علين ��ا  ،نريده �آمنا
نظيف ��ا مزده ��را متح�ضرا ول ��ن يكون ذل ��ك اال اذا
كنا ف ��وق ترابه ال ان نكون م�شردي ��ن يف اربع جهات
الأر� ��ض  ..هي �صرخة من قلب حم ��ب لوطن جدير
باملحبة فلنكن جديرين به .
وقالت الطالبة �سارة نا�صر من ثانوية �صيدا الر�سمية
للبنات " تلك هي �صيدا� ،صيدا الباب املفتوح والدرا
الهني ��ة ،جريان� � ًا و�أه�ل ً�ا� ،صيدا البي ��وت بال حدود،
و�أزقته ��ا الفرجنية واململوكية حتك ��ي حكايات النبل
بكتف.يف �صيدا قلوب وا�سعة ك�صدر
والتعاي�ش ،كتف ًا ٍ
قلب� ،صور ًة عن
�صديق و�إن كانت جغرافيتها بحجم ٍ
الوطن الطيب الذي �آمن م� � َّرة و�إىل الأبد ب�أن لبنان

وط ��نٌ نهائي جلمي ��ع �أبنائه.ث ��م ت�ش ��ارك الطالبان
�سليم ��ان �سليمان وفاطمة عودة م ��ن ثانوية الدكتور
نزيه البزري الر�سمية ق�صيدة من وحي املنا�سبة.

با�سم عبا�س
والقى رئي� ��س منطقة اجلنوب الرتبوية با�سم عبا�س
كلمة با�س ��م القطاع الرتبوي فق ��ال  :اال�ستقالل هو
االح�سا� ��س باحلري ��ة احلقيقية  ،وه ��و ان يكون ثمن
فر�ض عمل جلميع املواطنني  ،وهو ان ننبذ الطائفية
واملذهبي ��ة واي ح�س عن�ص ��ري  ..اال�ستقالل هو ان
تك ��ون الع�صافري ق ��ادرة على احلب ب�ل�ا خوف وان
نقطفمن ع ��ب ال�شم�س باقة �شوق نقتل ��ع بها ال�شوك
م ��ن �صدر الوطن  ..وان ه ��ذا اللقاء ي�شكل احل�صن
الأه ��م دفاعا ع ��ن م�س�ي�رة الرتبية يف ه ��ذه املدينة
الت ��ي يغفو امل ��وج على يديه ��ا وت�ستيق ��ط ال�شم�س يف
مر�آة عينيها ..ان اي خالف على امل�ستوى ال�سيا�سي
او الدين ��ي يج ��ب �أن يبقى بعيدا ع ��ن م�سرية العمل
الرتب ��وي ..ولن ن�سامح كل م ��ن يكون �سببا يف اعاقة
العملي ��ة الرتبوي ��ة ..بالثقاف ��ة والرتبي ��ة  ،باحلرية
والدميقراطية وباالنتماء ال�صادق نحفظ لبنان .

د .علي ا�سماعيل
وحت ��دث رئي� ��س املعه ��د اجلامع ��ي للتكنولوجي ��ا يف
اجلامع ��ة اللبناني ��ة الدكت ��ور علي ا�سماعي ��ل با�سم
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القط ��اع اجلامع ��ي يف �صيدا واجلوار فق ��ال  :نلتقي
الي ��وم يف يوم العلم ويف عيد اال�ستقالل  ،لن�ؤكد على
ارادة التم�سك بالدولة وم�ؤ�س�ساتها وعلى الثقة بهذا
العلم الذي يظلن ��ا والوطن الذي يحت�ضننا ويجمعنا
.وال ب ��د يف ه ��ذه املنا�سبة م ��ن التذك�ي�ر بامل�س�ؤولية
واالمانة التي نحملها نح ��ن الرتبويون والأكادمييون
يف اع ��داد لبنات بناء م�ستقب ��ل الوطن .على عاتقنا
جميع ��ا تقع م�س�ؤولية احلفاظ عل ��ى م�ستقبل الوطن
من خالل تن�شئة اطفاله و�شبابه يف بيئة �أمان تربوي
وجمتمع م�ستقر ال ي�شوبها التنافر والتع�صب اللذان
يف�سدان الفكر وروح املواطنة .

اميل ا�سكندر
ثم القى رئي�س حلق ��ة التنمية واحلوار اميل ا�سكندر
كلم ��ة با�س ��م ال�شبك ��ة الأهلي ��ة للتنمي ��ة ف ��ر�أى �أننا
نعي� ��ش �أزمة انق�سام ح ��ادة يتداخل فيه ��ا ال�سيا�سي
بالدين ��ي وق ��د �أبع ��دت الأخ ع ��ن �أخيه واجل ��ار عن
ج ��اره  .وحتت ت�أث�ي�ر هذا الواق ��ع املقل ��ق ،ال ي�سعنا
كجمعيات �أهلية هدفها الإن�سان �إال �أن نعلن مت�سكنا
بال�سع ��ي �إىل وقف مظاه ��ر العن ��ف يف كل مظاهره
ع�ب�ر ال�شا�ش ��ات التلفزيونية و�صفح ��ات اجلرائد �أو
عن طريق التجمع ��ات واملظاه ��رات واالعت�صامات
مم ��ا ي�ؤجج لغة التح ��دي و�إثارة امل�شاع ��ر البغي�ضة،
وعدم ا�ستخدام الدين لأغرا�ض �سيا�سية ،وبد ًال من
ذلك تعميم اخلطاب الدين ��ي الذي ينزع �إىل تهدئة
اخلواطر ون�ش ��ر الإلفة وال�سالم .والت�أكيد على مبد�أ
املواطن ��ة الت ��ي ت�ؤ�س� ��س للوحدة الوطني ��ة من خالل
املحافظ ��ة على وحدة الأر� ��ض وال�شعب وامل�ؤ�س�سات،
والعم ��ل عل ��ى تغي�ي�ر ال�ص ��ورة القامتة ع ��ن املدينة
بتنظيم م�ؤمتر حملي حتت عن ��وان الرتاث والثقافة
ال�شعبي ��ة هدفه �إحياء القيم امل�شرتكة بني اللبنانيني
يف احلي ��اة اليومية واملنا�سب ��ات الدينية التي جت�سد
الكث�ي�ر م ��ن مع ��اين التوا�ص ��ل واالن�سج ��ام وهذا ما
كان �سائ ��د ًا يف املدينة منذ بداية الت�سعينات  ،وخلق
م�ساح ��ات توا�صل جدي ��دة بني ال�شب ��اب عن طريق
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ن�شاط ��ات تربوي ��ة وترفيهي ��ة وتثقيفي ��ة بالتعاون مع
البلدي ��ات واجلمعيات املحلية لإح ��داث حتول نوعي
يف منهجي ��ة التفكري وال�سلوك ل ��دى اجليل اجلديد.
و�إنن ��ا نتطل ��ع الي ��وم حتت راي ��ة العل ��م الواحد ومن
خ�ل�ال ه ��ذا اللق ��اء �إىل �إطالق مب ��ادرات جمتمعية
تقوده ��ا امل�ؤ�س�س ��ات الأهلي ��ة والقطاع ��ات الرتبوية
واالقت�صادي ��ة وتدعمه ��ا كل الفاعلي ��ات القادرة يف
املجتم ��ع عل ��ى اخت�ل�اف توجهاته ��ا من �أج ��ل وقف
ه ��ذا امل�سار الت�صعيدي ال ��ذي ي�ضرب �سمعة املدينة
وم�صاحلها و�صورة العي�ش الواحد فيها .
ف�ضل اهلل ح�سونة
والقى ف�ضل اهلل ح�سونة كلم ��ة بام جتمع امل�ؤ�س�سات
الأهلي ��ة يف �صي ��دا واجل ��وار فقال:ان �صي ��دا مدينة
وطنية دميقراطية مقاومة ،تفخر بانتمائها اال�سا�سي
للوط ��ن ،ومل�سرية دول ��ة القان ��ون وامل�ؤ�س�سات�،صيدا
عا�صمة اجلن ��وب احلبيب.ويفتخر جتمع امل�ؤ�س�سات
االهلية بالدور الري ��ادي للمدينة يف مواجهة عدوان
 ،2006ح�ي�ن �سط ��رت املدين ��ة ملحم ��ة وطني ��ة يف
مواجه ��ة الع ��دوان الغا�ص ��ب م ��ن خ�ل�ال احت�ضان
اهلها من كل اجلن ��وب فاحت ًة قلبها وعقلها وبيوتها،
مقدم� � ًة الغايل والنفي� ��س دفاعا ع ��ن الوطن�.صيدا
مدينة للع َلم وال ِعلم ،لل�شهادة واحلياة� ،صيدا مدينة
للت�ضام ��ن والت�سامح والعي� ��ش الواحد،مدينة القيم
االن�سانية،واحلري ��ة والعدال ��ة والدميقراطية وقبول
االخر.

احلريري
ويف اخلت ��ام حتدث ��ت راعي ��ة امللتق ��ى النائ ��ب بهية
احلري ��ري فقالت :قبل ما يق ��ارب ال�سبعة عقود من
اليوم � ..إجتمع �أ�صحاب الإرادات ّ
الط ّيبة  ..ليوق ّعوا
لوطن �سيد حر م�ستقل
على علم لبنان  ..ليكون راي ًة ٍ
و�شعب �آمن طم ��وح  ..ي�ستحقّ الوطن الذي �أراده
ٍ ..
لنف�س ��ه ..وعمل من �أجل ��ه ..يف جتربة وطنية رائدة
 ..ق ّدم ��ت مناذج� � ًا يف الوحدة والتّفاع ��ل حتت ظ ّل
الإنت ��داب  ..حت ��ى ن�ضج ��ت جتربت ��ه  ..ومتا�س ��ك

بنيان ��ه  ..وان�صهر يف �إرادة وطني ��ة واحدة  ..فكان
يوم العل ��م هو الإ�ش ��ارة الأخرية ع�شي ��ة الإ�ستقالل
ال�سنوات ّ
أيام
الط ��وال � َ
 ..ولق ��د عرفنا خالل ه ��ذه ّ
�صع ��ودٍ وازدهار  ..وتق� � ّد ٍم وت�أ ّل � ٍ�ق  ..وجناحات يف
ك ّل جم ��ال  ..وكان ذل ��ك دائم ًا م ��ع التزامنا بكتاب
الوطن ود�ستوره وقوانينه  ..مبا يحفظ حرية الفرد
واجلماعة عل ��ى �أ�سا�س احلق ��وق والواجبات  ..ويف
وال�سيادة
ك ّل م ��رة جتاوزنا فيها الد�ست ��ور والقانون ّ
زمن م ��ن الإنهيار
والإ�ستق�ل�ال  ..دخلن ��ا بعدها يف ٍ
والتّداع ��ي والفرق ��ة ّ
وال�ضي ��اع  ..وكان هناك دائم ًا
�إرادات ط ّيب ��ة من �أبناء وطنن ��ا احلبيب لبنان تريد
ّمل ّ
ال�شمل  ..والع ��ودة �إىل الدولة وم� ّؤ�س�ساتها  ..مبا
هي ّ
ال�ضام ��ن الوحيد حلقوق الأف ��راد واجلماعات
ّ
�..إ ّنن ��ا الي ��وم نلتقي ح ��ول الإرادات الط ّيبة العميقة
اجل ��ذور يف ه ��ذه املدينة العريق ��ة املنفتحة واملح ّبة
 ..والت ��ي �أرادت منذ عق ��ود طويلة �أن يكون لها دور ًا
وطني ًا كب�ي�ر ًا  ..ففي الع ��ام  1852ت� ّأ�س�ست مدر�سة
راهب ��ات مار يو�سف ّ
الظهور لتحت�ض ��ن بناتَ و�أبناء
املدين ��ة  ..وت�سهر على تربيتهم وتعليمهم  ..لتنطلق
�صي ��دا يف رحلته ��ا ّ
الطويل ��ة م ��ع العل ��م واملعرفة ..
ّ
والإميان اجلامع واحلا�ض ��ن للخري والإرادة الط ّيبة
ف ��وق الطوائف واملذاهب  ..ويف الع ��ام  1854بد�أت
�زل قد ٍمي قدّمه �آل
مدر�س ��ة الفنون الإجنيلية يف من � ٍ
ع�س�ي�ران الك ��رام  ..ث ��م يف الع ��ام  1862ت� ّأ�س�س ��ت
مدر�س ��ة الفنون الإجنيلية الوطني ��ة للبنات والبنني
لتكون يف طليعة املدار�س يف لبنان � ..إذ �أراد الأخوة
الإجنيلي ��ون �أن ي�ساهم ��وا يف تعلي ��م بن ��ات و�أبن ��اء
مدينتهم ومنطقتهم  ..وتط ّورت هذه الإرادة ّ
الط ّيبة
لت�صب ��ح مدر�س� � ًة لأبن ��اء الوطن جميع� � ًا ..وتالقت
الإرادات ّ
الط ّيب ��ة � ..إرادات اخل�ي�ر والعلم والإميان
م ��ع جمعي ��ة املقا�ص ��د يف الع ��ام  .. 1879لتعمل مع
زميالته ��ا مدر�س ��ة راهب ��ات م ��ار يو�س ��ف ّ
الظهور
ومدر�س ��ة الفن ��ون الإجنيلي ��ة الوطني ��ة  ..حتقيق� � ًا
للمقا�ص ��د الإ�سالمي ��ة من حقّ الإن�س ��ان يف احرتام
دينه  ..وح ��ق ال ّن�سل حلماية �أ�سرت ��ه  ..وحقّ العقل

بالعل ��م واملعرف ��ة والتّفكري  ..وح ��قّ التّملك يف بيته
وعمله و�أرزاقه  ..وحقّ ال ّنف�س بحياة �آمنة وم�ستقرة
 ..ولي� ��س ا ّدع ��اء ًا �أو مكاب ��رة �أن نق ��ول ب� ��أنّ ه ��ذه
املدار� ��س � ّأ�س�ست للإ�ستق�ل�ال  ..ول ّل ّنهو�ض والتّق ّدم
 ..وحملت معها �آما ًال كبار ًا  ..فكان منها الأطباء ..
واملهند�س ��ون  ..واملحامون  ..واملع ّلمات واملع ّلمون ..
والعلوم الإدارية ..لتكون �صيدا و�أهلها من م� ّؤ�س�سي
الإ�ستقالل الوطني  ..وتكاثرت التّجارب لت�شمل ك ّل
املج ��االت  ..من رعاية العجزة والأيتام واملع ّوقني ..
ومتكني املر�أة  ..والريا�ضة  ..والثقافة  ..والتنمية .
وما مي ّيز ه ��ذه املدينة ومنطقتها �أنّ ما من م� ّؤ�س�سة
�أهلي ��ة �أو جمعية �أو مدر�سة �إ ّال وكانت وال تزال تقوم
مبهامها  ..وتُط ّور ذاتها  ..وت�ستوعب �أخواتها ..
و�أ�ضافت:و�إ ّنن ��ا الي ��وم ع�شي ��ة الإ�ستق�ل�ال الوطني
ال ��ذي ن�شعر بحن�ي�ن �شدي ��د �إلي ��ه  ..و�إىل الإرادات
ّ
الط ّيب ��ة التي �صنعته لن ��ا ولأبنائنا  ..ف� ��إذا خ�سرنا
وطنن ��ا � ..إىل �أي ��ن نذه ��ب ؟!  ..وق ��د ع�شن ��ا �آالم
وجراح وعذابات � ّأ�شقائن ��ا الذين خ�سروا وطنهم..
ي�ضح ��ون بالغ ��ايل وال ّنفي� ��س م ��ن �أجل
وال يزال ��ون ّ
ا�ستع ��ادة وطنه ��م  ..فل�سط�ي�ن  ..و�إ ّنن ��ا اليوم نقف
�ال واح�ت�رام ل�شه ��داء غ ��زة الأبطال ..
وقف ��ة �إج�ل ٍ
الذين نعي� ��ش معهم �آالمهم �ساعة ب�ساعة  ..ودقيقة
بدقيقة  ..ون�ستم� � ّد من عزميتهم و�صمودهم � ً
صربا
وقوة  ..ف�إذا كان �أخواتنا و�إخواننا من �أبناء ّ
ال�شعب
الفل�سطين ��ي ّ
ي�ضح ��ون ب�أرواحهم من �أجل
ال�شقي ��ق ّ
ا�ستع ��ادة �أر�ضه ��م  ..وبن ��اء دولته ��م  ..وعا�صمتها
القد� ��س ّ
ال�شريف  ..فلماذا ن�س ��ارع نحن اللبنانيون
عل ��ى �إ�ضاعة وطننا م ��رة �أخرى  ..بع ��د �أن د ّمرناه
تدم ً
ريا كام�ل� ًا ّ ..
وقط ْعنا �أو�صاله  ..وخ�سرنا خرية
�شبابنا  ..وخ�سرنا نهو�ضنا وتق ّدمنا لعقود طويلة ..
واح ُت ّل ��ت عا�صمتنا ومدننا وقران ��ا  ..وهذا لي�س يف
التّاري ��خ القدمي � ..إ ّننا قبل �سنوات قليلة وحتى الآن
ال نزال نعالج �آثار ذلك ال ّدمار الكبري  ..والإحتالل
البغي� ��ض ..والفرق ��ة النك ��راء  ..وكان خال�صنا يف
�إرادتن ��ا ّ
الط ّيب ��ة الت ��ي اجتمعت يف مدين ��ة الطائف

قب ��ل ثالث ��ة وع�شرين عام� � ًا لتعيد و�صل م ��ا انقطع
 ..وتُنت ��ج وثيق ��ة وفاقن ��ا الوطن ��ي ..وت�ض ��ع �أ�س�س� � ًا
مل�سريتنا الوطنية الد�ستورية نحو الأمن والإ�ستقرار
والإزده ��ار  ..ولقد �س ��ار ه�ؤالء ال ّرج ��ال بك ّل �إميان
ب ��اهلل  ..ع ّز وج� � ّل  ..وثقة باللبناني�ي�ن  ..وا�ستعدنا
�أر�ضن ��ا  ..و�أعدنا بناء مدنن ��ا وقرانا  ..فلماذا الآن
نف� � ّكك دولتنا ؟!� ..إ ّننا هنا جنتم ��ع مبا من ّثل تربوي ًا
 ..و�إجتماعي� � ًا  ..ووطني ًا  ..ولي� ��س �سيا�سي ًا � ..إنّ يف
�صيدا واجلوار خم�سني �ألف طالب يريدون ال ّذهاب
�إىل مدار�سهم  ..والع ��ودة �إىل بيوتهم  ..على �أر�ض
مدينته ��م ووطنه ��م لبنان ب�أم � ٍ�ن و�س�ل�ام  ..ويريد
�أ ّمهاتُهم و�آبا�ؤه ��م �أن يذهبوا �إىل عملهم ..لينتجوا
وي�ؤ ّمنوا ك ّل م ��ا يحتاجه ه�ؤالء الأطف ��ال مل�ستقبلهم
من عل � ٍ�م ومعرفة وعمل واخت�صا� ��ص  ..ويحرتمون
القان ��ون وال ّنظ ��ام  ..ويدفع ��ون ّ
ال�ضرائ ��ب لل ّدولة
اللبناني ��ة بديل �أمنه ��م وا�ستقراره ��م وحقوقهم ..
لتكون الدّولة يف م� ّؤ�س�ساته ��ا الإدارية  ..والأمنية ..
والع�سكري ��ة  ..والق�ضائية  ..يف خدمة املجتمع  ..ال
�أن يكون املجتمع  ..دافع ّ
ال�ضرائب  ..يف خدمة هذه
امل� ّؤ�س�س ��ات  ..و�أن يبقى �أم ��ن املجتمعات واملدار�س
واجلامعات عر�ضة للإهتزاز يف ك ّل حلظة و�أمام ك ّل
اختالف  ..الذي ن�ؤ ّكد على احرتامه ..وعلى حمايته
 ..لأ ّن ��ه ح ��قّ للأفراد واجلماع ��ات يف التّناف�س من
�أجل الأف�ضل ..و�إ ّننا عندما نخاطب الدّولة ب�سلطتها
ال�سلط ��ة مبك ّوناتها
التّنفيذي ��ة ..وقد ت�ص� � ّدت هذه ّ
ّ
وال�سيا�سي ��ة  ..لإدارة مق� �دّرات البالد
ال�شخ�صي ��ة ّ
ين�ص علي ��ه الدّ�ستور
 ..وحت ّم ��ل امل�س�ؤولي ��ات  ..مبا ّ
والقان ��ون  ..فعندما ن�سا ِئلها  ..ت�ستكرب وت�ستنكر ..
ف�إنّ يف ذلك �إعدام ًا للم�س�ؤولية  ..وتن ّكر ًا لها ..مما
ي�ستدع ��ي تذكريهم ب�أ ّنهم حيث ه ��م م�ؤمتنون على
ا�ستقالل لبن ��ان  ..وا�ستقرار لبنان ..و�سيادة لبنان
�..إ ّنن ��ا �إذ جنعل �صيدا اليوم عا�صم ًة للعلم اللبناين
لتقوم كما كانت دائم ًا بدورها الوطني  ..وانفتاحها
 ..واحت�ضانها ملحيطها ولق�ضايا الوطن  ..ف�إ ّننا نعت ّز
برف ��ع علم لبن ��ان يف مدينتنا  ..يف حني تعي�ش املدن

الأخ ��رى قلق ًا على هذا اخليار  ..ول ّلذين �أرادوا قهر
�إرادتنا  ..و�إمياننا بدولتنا وم� ّؤ�س�ساتها ..ف�إ ّننا اليوم
متم�سكون
�أكرث من �أي وق ��ت م�ضى ..نقول لهم �أ ّننا ّ
مب� ّؤ�س�ساتنا الأمني ��ة  ..والع�سكرية  ..والق�ضائية ..
ال�سيا�سية لتن�أى بنف�سها من �أمام هذه
وندعو القوى ّ
امل�ؤ�س�سات  ..لتقوم بدورها الوطني  ..ولتزرع الأمن
وال�س�ل�ام يف نفو� ��س ك ّل اللبناني�ي�ن بدون
والعدال ��ة ّ
انحي ��از �أو �إ�ستثن ��اء  ..و�سيبقى لبنان وطن� � ًا نهائي ًا
جلميع �أبنائه � ..سيد ًا  ..حر ًا  ..م�ستق ًال ..
بع ��د ذل ��ك ادار رئي� ��س مدر�س ��ة الفن ��ون االجنيلية
والوطنية للبنات والبنني يف �صيدا جان داوود جل�سة
نقا�ش داخل فيها عدد من ممثلي اجلمعايت الأهلية
وم ��دراء املدار� ��س وجلان الأهل والط�ل�اب وطرحوا
عددا من املقرتحات  :ت�شكيل جلنة متابعة تنبثق عن
امللتقى لو�ضع تو�صيات مبا اطلق خالله من مبادرات
وافكار وو�ضع الية لتنفيذها ،وت�شكيل جمل�س لطالب
�صيدا واجلوار ،واعتبار هذا امللتقى اطارا م�ستدام ًا
للتن�سيق والتعاون بني القطاعات التني تتمثل فيه .

الأب عبدو رعد
وخت ��م رئي�س مدر�سة دير املخل� ��ص الأب عبدو رعد
اجلل�س ��ة بكلم ��ة ق ��ال فيه ��ا  :اين اق ��ر�أ يف افكاركم
كم ��ا يف فكرنا رغبة �صادق ��ة وارادة طيبة كلنا نريد
ان نعي� ��ش يف احل ��ب وال�س�ل�ام  ،هذه الرغب ��ة علينا
ان نك ��ون جريئ�ي�ن كما الي ��وم ان نعرب عنه ��ا يف كل
م ��كان وخ�ص ��اة حيث يج ��ب  ،حي ��ث التفرقة وحيث
ال�ش ��ر وحيث م ��ن يدعو اىل العن ��ف وال يريد �سالما
بل يريد حرب ��ا و�سالحا  ،هناك فلريتفع �صوتنا بكل
فخر واعتزاز وهكذا يبن ��ى هذا الوطن  .ان القطاع
الرتب ��وي واالجتماعي ل ��ه من القوة م ��ا ي�ستطيع ان
يقن ��ع كثريي ��ن ويجعلهم يف افكاره ��م متغريين لكي
يحيدوا عن العنف وعن الالوعي ..نعم هذا التالقي
الي ��وم هو رائع وجميل  ،يقول لنا �صيدا هي لبنان ..
وه ��ي عنوان وكل مدينة وقري ��ة وكل ان�سان يجب ان
يتحول اىل عنوان يف هذا الوطن .
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بعد ذلك اوملت احلريري على �شرف امل�شاركني
يف امللتق����ى يف دارة العائل����ة يف جمدلي����ون
مب�شارك����ة حماف����ظ اجلن����وب نق����وال بو�ضاهر
ورئي�س بلدية �صيدا املهند�س حممد ال�سعودي
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وقائد منطقة اجلنوب االقليمية يف قوى الأمن
الداخل����ي العميد طارق عب����د اهلل ومن�سق عام
تيار امل�ستقبل يف اجلنوب الدكتور نا�صر حمود
وممثل امل�س�ؤول ال�سيا�سي للجماعة اال�سالمية
يف اجلن����وب الدكت����ور ب�س����ام حم����ود حمم����د
زع��ت�ري وممثل����ون ع����ن مطارنة �صي����دا وعدد

من ر�ؤ�ساء بلدي����ات املنطقة واملخاتري ور�ؤ�ساء
الدوائر الر�سمية والق����ادة الأمنيني وفاعليات
اقت�صادي����ة واجتماعي����ة ونقابي����ة وح�ش����د من
املدعوين.و�سب����ق الغ����داء التكرمي����ي توقي����ع
امل�شارك��ي�ن عل����ى علم لبن����اين كب��ي�ر مبنا�سبة
عيدي العلم واال�ستقالل,.

نا�صر �أبو ا�سبر :حكاية الطموح ال�ستحقاق العام 2013
الرائ ��د نا�صر ابو ا�س�ب�ر رجل يج�سد
روح اللبن ��اين الطام ��ح واجلريء يف
�آن معا"...
ه ��و الرجل املتنقل من ال�سلك الأمني
(املديرية العام ��ة للأمن العام) اىل
ف�ضاء احلياة املدنية واحلامل بالعمل
يف ال�ش� ��أن الع ��ام وال�سيا�س ��ة ب ��كل
فرو�سية والتزام.
من ��ذ اللحظ ��ة الأوىل النتقاله للحياة
املدني ��ة ر�س ��م �أب ��و ا�س�ب�ر "خريط ��ة
الطري ��ق" الت ��ي يري ��د م ��ن خالله ��ا
العب ��ور اىل الن ��دوة النيابية ليرتجم
احالم ��ه يف منا�ص ��رة الفق�ي�ر ،
وحماربة املذهبية والطائفية ،ال�سيما
ان ��ه عا�ش وترعرع عل ��ى امل�شاركة مع
الآخري ��ن يف الأف ��راح والأت ��راح من
دون الوق ��وف عند الهوي ��ة الطائفية
واملذهبي ��ة لأن الهوي ��ة احلقيقية هي
املواطنة والوطنية.
ي�شع ��ر �أنه ق ��ادر بعزميت ��ه ال�صلبة
على العمل من �أجل حتقيق برنامج
عم ��ل حاف ��ل ب ��دءا" م ��ن معاجل ��ة
هم ��وم املواطن املعي�شي ��ة والأزمات
اخلدماتية من كهرباء وماء وطرق
وغريها ،مرورا" ب�سال�سل الرواتب
والأج ��ور واملدار� ��س والطباب ��ة،
وانته ��اءا" بقان ��ون االنتخاب ��ات
وم�شارك ��ة ال�شب ��اب وخف� ��ض �س ��ن
االق�ت�راع اىل � 18سن ��ة ،وا�ش ��راك
الع�سكريني يف االنتخابات ،وان�شاء
ال�سدود لكي ال تبقى مياهنا تذهب
هدرا" اىل البحر وغريها وغريها.
   الرائد نا�صر �أبو ا�سرب بد�أ اخلطوة
الأوىل من ��ذ الي ��وم ليك ��ون مر�شحا"
يف االنتخاب ��ات النيابي ��ة املقبل ��ة ...
وه ��و يعتمد �أوال" و�أخ�ي�را" على هذه
العزمي ��ة اال�ستثنائي ��ة الت ��ي ميلكها،
وعل ��ى �شبك ��ة العالقات الت ��ي تربطه
ب�أبن ��اء ب�ي�روت م ��ن كل الطوائ ��ف
واملذاهب.
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الدكتور �أ�سامة �سعد يف جتمع ت�ضامني مع غزة:

المقاومة هي عنوان م�شروع النه�ضة العربية ،وهي عنوان
الوحدة الوطنية والوحدة العربية والعزة والكرامة لهذه الأمة
�أقي ��م جتم ��ع ت�ضامني مع غ ��زة بدعوة م ��ن لقاء
الق ��وى والهيئ ��ات ال�سيا�سية والروحي ��ة اللبناين
الفل�سطيني ��ة يف �ساح ��ة ال�شه ��داء يف �صي ��دا.
وت ��واىل على الكالم ممثلو ق ��وى و�أحزاب لبنانية
وفل�سطيني ��ة .وكان لأم�ي�ن عام التنظي ��م ال�شعبي
النا�ص ��ري الدكتور �أ�سام ��ة �سعد كلمة ،ومما جاء
فيها:
م ��ن �صيدا عا�صمة املقاوم ��ة وبوابة فل�سطني نحو
الع ��ودة والتحري ��ر .م ��ن �صي ��دا �إىل غ ��زة مرور ًا
ب�ص ��ور والنبطية وبن ��ت جبيل و�شبع ��ا وكفر�شوبا
واجللي ��ل وحيف ��ا وع ��كا وياف ��ا وال�ضف ��ة الغربية
والقد� ��س و�صو ًال �إىل غ ��زة خط املقاوم ��ة واحد،
خ ��ط ال�شه ��ادة واحد ،الن�ض ��ال ال�شعب ��ي واحد،
امل�صري واحد ،والعدو واحد.
عام ��ود الغي ��م عنوان الع ��دوان على غ ��زة �سوف
يتب ��دد بف�ضل املقاوم ��ة ،وبف�ضل �صم ��ود ال�شعب
الفل�سطين ��ي .وعام ��ود الدم العرب ��ي الفل�سطيني
اللبن ��اين املقاوم �سوف ينت�ص ��ر ،وهو منت�صر يف
وجه حكام املهانة واملذل ��ة ،يف وجه الفتنة ودعاة
الفتن ��ة يف ه ��ذه الأم ��ة .عام ��ود الدم ه ��ذا الذي
ي�ستنف ��ر طاقات الأمة يف وجه م ��ن يريد �أن يبدد
طاق ��ات الأم ��ة و�أن يه ��در طاقاتها .عام ��ود الدم
ه ��ذا �سوف يغ�ي�ر املعادل ��ة ،معادل ��ة ال�صراع مع
ه ��ذا الكي ��ان ال�صهي ��وين الع ��دواين العن�صري.
وكم ��ا متكنت املقاومة يف لبنان من حترير بريوت
وجبل لبنان و�صيدا و�ص ��ور والنبطية وبنت جبيل
ومرجعي ��ون وحا�صبيا ،وكما متكنت هذه املقاومة
من �صد الع ��دوان وحتقيق االنت�صار يف ال 2006
ويف تغيري معادلة الردع يف م�سار ال�صراع مع هذا
الع ��دوان ،كذل ��ك �ستتمكن املقاوم ��ة الفل�سطينية
بف�ض ��ل حجارة �سجيل من ان تغ�ي�ر املعادلة .كما
�سيتمك ��ن ال�شع ��ب الفل�سطين ��ي م ��ن حترير غزة
باملقاومة .وكما متكن م ��ن �صد العدوان و�إف�شاله
يف ال � 2009 -2008سيتمك ��ن الي ��وم من �إف�شال
هذا الع ��دوان ،ومن �إدخ ��ال عنا�صر جديدة على
معادلة ال�صراع مع هذا العدو.
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الن�ص ��ر لأمتن ��ا ...الن�ص ��ر ل�شع ��ب فل�سط�ي�ن...
الن�صر لغ ��زة ...الن�صر للقد� ��س ولكل املقاومني
يف �سائ ��ر الأقط ��ار العربية يف مواجه ��ة امل�شاريع
الأمريكي ��ة الإ�سرائيلي ��ة العربي ��ة الرجعي ��ة...
الن�صر للوحدة الوطنية يف كل �ساحة من �ساحات
�أمتنا العربية ...الن�صر للكرامة الوطنية ورف�ض

التبعية يف كل �ساحة من �ساحات �أمتنا العربية...
الن�ص ��ر للعدال ��ة االجتماعي ��ة يف كل �ساح ��ة
م ��ن �ساحات �أمتن ��ا العربي ��ة ...الن�ص ��ر للحرية
والدميقراطي ��ة يف كل �ساح ��ة من �ساح ��ات �أمتنا
العربية...
املقاوم ��ة هي عن ��وان م�ش ��روع النه�ض ��ة العربية،

وهي عن ��وان الوح ��دة الوطنية والوح ��دة العربية
والعزة والكرامة لهذه الأمة� .شعب فل�سطني اليوم
يخو�ض معركة يف غزة لي�س من �أجل غزة ،بل من
�أجل كل فل�سطني وكل العرب.
فتحي ��ة ل�شهداء ون�س ��اء و�أبطال و�شي ��وخ واطفال
غزة ولكل املقاومني.
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�صيدا تكرم ال�شهيد و�سام احل�سن "للوطن و�ساماً  ..فخراً ون�شيداً"

حفل لأورك�سترا قوى الأمن الداخلي وكورال ال�شبكة المدر�سية
"تحية لأرواح �شهداء ال�شرف والو�سام على �صدر الجمهورية"

لأن ��ه حم ��ى لبن ��ان يف حيات ��ه و�شهي ��دا � ..أ�صب ��ح
للوط ��ن و�سام� � ًا  ..فخ ��را ون�شيدا ..ولأن ��ه كذلك ،
و�سام احل�سن الل ��واء ال�شهيد ورفيق درب الرئي�س
ال�شهي ��د  ،كرمته عا�صمة اجلنوب �صيدا يف ذكرى
مرور خم�س�ي�ن يوما على ا�ست�شه ��اده وذلك بحفل
مو�سيق ��ي وطن ��ي " حتي ��ة لأرواح �شه ��داء ال�شرف
والو�سام على �ص ��در اجلمهورية"  ،اقامته ال�شبكة
املدر�سي ��ة ل�صيدا واجل ��وار برعاي ��ة رئي�سة جلنة
الرتبية والثقاف ��ة النيابية النائ ��ب بهية احلريري
بالتعاون م ��ع بلدية �صي ��دا و�أحيت ��ه مو�سيقى قوى
الأم ��ن الداخلي بقيادة املقدم زياد مراد مب�شاركة
كورال تالمذة ال�شبك ��ة املدر�سية والفنانني كارول
ع ��ون و�شادي عيدموين من ا�ساتذة املعهد الوطني
للمو�سيقى.
وتقدم ح�ض ��ور احلفل الذي اقي ��م يف قاعة ثانوية
رفي ��ق احلريري يف �صيدا  :حمافظ اجلنوب نقوال
بو�ضاه ��ر ،ممث ��ل مدير عام قوى االم ��ن الداخلي
اللواء ا�شرف ريفي قائد منطقة اجلنوب االقليمية
العميد طارق عبداهلل ،ممثل رئي�س فرع املعلومات
يف لبنان العقيد عماد عثمان رئي�س فرع املعلومات
يف اجلن ��وب العقيد عب ��د اهلل �سليم  ،ممثل من�سق
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عام تيار امل�ستقبل يف اجلنوب الدكتور نا�صر حمود
ع�ض ��و املن�سقية رمزي مرج ��ان  ،قائد �سرية درك
�صيدا العقيد ماهر احللبي� ،آمر �سرية درك �صور
العقي ��د جورج اليا�س� ،آمر مف ��رزة اال�ستق�صاء يف
اجلن ��وب الرائد جان غ�سطني و�آم ��ر ف�صيلة درك
�صيدا الرائد �سامي عثمان  ،رئي�س غرفة التجارة
وال�صناع ��ة والزراع ��ة يف �صي ��دا واجلنوب حممد
ح�سن �صال ��ح ،وممثل رئي�س بلدية �صيدا املهند�س
حممد ال�سع ��ودي ع�ضو املجل�س البلدي عرب كل�ش
ور�ؤ�س ��اء وممثل ��و عدد م ��ن الهيئ ��ات واجلمعيات
الأهلي ��ة ومن م ��دراء مدار� ��س ال�شبك ��ة املدر�سية
وح�شد من طالب مدار�س ال�شبكة ..

كلمة ال�شبكة املدر�سية
بع ��د الوقوف دقيق ��ة �صمت حتي ��ة ل ��روح ال�شهيد
اللواء و�سام احل�سن ومرافقه امل�ؤهل الأول ال�شهيد
�أحم ��د �صهي ��وين وال�شهيدة جورجي ��ت �سرك�سيان
الذي ��ن ا�ست�شه ��دوا يف تفج�ي�ر الأ�شرفي ��ة  ،وق ��ف
احل�ضور اي�ض ��ا دقيقة �صمت حتية لروح بطريرك
انطاكي ��ة و�سائر امل�شرق للروم الأرثوذك�س الراحل
اغناطيو� ��س الراب ��ع ه ��زمي  ،ث ��م ع ��زف الن�شي ��د

الوطن ��ي اللبن ��اين ون�شي ��د ق ��وى الأم ��ن الداخلي
..القى بعده ��ا من�سق عامال�شبك ��ة املدر�سية نبيل
بواب كلمة ب�إ�سم ال�شبكة فقال  :لك يا وطني الأبي
 ،نقف يف مدارات ال�شهادة ،نقف يف مدارات العلى
للعلم ،لك يا وطني نعل ��ن ال�صباح ونعلو بالن�شيد،
ل ��ك ي ��ا وطن ��ي �صي ��دا ت� ��ؤدي التحية عل ��ى �صهوة
احلنني ،وحناج ��ر الوفاء و�أنفا� ��س الرفيق ،لك يا
وطني نق ��ف بالنقاء وال�صف ��اء والإنتم ��اء والوالء
والف ��داء والع�ل�اء ،وال�ضياء يف مدر�س ��ة �أبا بهاء،
لك يا وطني نن�شد الع ��زة والإباء ،يا وطني عنوان
الدر� ��س بطل من ب�ل�ادي ،عنوان الكت ��اب " ت�سلم
يا ع�سكر لبن ��ان" ..ويت�ألق الن�شي ��د ل�شهيد ي�سكن
�ضياء العني ،ويت�ألق الن�شيد ذكرى و�إ�شتياق لرفاق
الأم ��ن  ،لرف ��اق ال�سي ��ف والقلم والأع ��ايل ،لك يا
ال�شهيد الغايل ،رف ��اق املدر�سة الع�سكرية ،جي�شنا
الأبي ،مو�سيقى قوى الأمن الداخلي بقيادة املقدم
زياد مراد ،كورال طالب ال�شبكة املدر�سية ل�صيدا
واجل ��وار ،ويف انفا�سه ��م املجد ،ي�صدح ��ون نهج ًا
ومنهاج� � ًا تربوي ًا ووطني ًا ،لك ي ��ا ال�شهيد الغايل ،
يت�أل ��ق الن�شي ��د� ،شعارنا على الزم ��ن عا�ش الوطن
عا�ش الوطن ،يت�ألق وي�أتلق تقا�سيم ًا وقبالت ،على

�سل ��م املقامات على خد املعاين ،لك هذه الأنا�شيد
خلود ال�شه ��ادة ،مذ �أن قادها رفي ��ق الوطن ،دولة
ال�شهي ��د و�شهي ��د الدول ��ة رفيق احلري ��ري ،مذ ان
قادها ونلته ��ا الو�سام ،لك تت�ألق الأنا�شيد  ،ك�آذان
ال�صباح وتراتي ��ل املرمييات ،بل كفجر لوالده نحو
�أقا�ص ��ي ال�شوق ،ل ��ك يا ال�شهيد الغ ��ايل ،خم�سون
باقة حب من �صيدا م ��ن �شبكتنا املدر�سية ل�صيدا
واجلوار ،خم�س ��ون ربيع ًا مبوا�سم الأزهار خم�سون
�شت ��اء مبوا�سم الأمطار  ،لك يا ال�شهيد الغايل من
�شقيق ��ة الرئي� ��س ال�شهي ��د رفيق احلري ��ري ،بهية
احلريري �إ�شتياق �صيدون وعد ًا يف قبة ال�سماء ،يف
زرقة امل�ساء واجله ��ات الأربع ،خم�سون يوم ًا ت�س�أل
عن ��ك املط ��ارح يف �أ�شرفي ��ة الوط ��ن ،تبحث عنك
الأ�سئل ��ة والقل ��وب يف مزهرية الأر� ��ض ،والنعمان
تويج ��ات �شقائق قرنفل و�أقح ��وان ،خم�سون يوم ًا ،
نه ��ر الأحزان �ضفاف الوط ��ن ،ورود العمر للجرح
يف ال�ص ��در �شكل الوتر ،خم�سون غياب� � ًا  ،وما قبل
قبل وما بعد بعد ،مدار�سنا دفاترنا �أقالمنا تهطل
مط ��ر ًا تروي حق�ل ً�ا ،ت�ضيء �شمو� ��س النهار خلف
احلدقات والغيم  ،تتحدث عن بطل
م ��ن ب�ل�ادي ت ��روي �شم ��وخ الأر�ض،
تق� ��ص حكاي ��ة وط ��ن كلم ��ا �صعدت
�شهادة يف مواك ��ب ال�شهداء ،للوطن
لل ��واء و�س ��ام احل�س ��ن نن�ش ��د ع ��ز ًا
وفخر ًا ون�شيد ًا.

�أغنية خا�صة اهداء
لل�شهيد احل�سن
وامام �صورة عمالق ��ة للواء ال�شهيد
احل�سن كتب عليها "بطل من بالدي
" توزع اع�ضاء الفرقة الكال�سيكية

ملو�سيقى قوى الأم ��ن الداخلي ومن خلفهم كورال
ط�ل�اب ال�شبكة املدر�سي ��ة  ،لي�ؤدوا على مدى اكرث
من �ساعة باقة م ��ن االغاين الوطنية تفاعل معها
احل�ضور غن ��اء وت�صفيق ��ا  .وادى الفنانان كارول
عون و�شادي عيدم ��وين اغنيات منفردة وم�شرتكة
مع الفرق ��ة املو�سيقية لقوى الأمن  ،وتخلل برنامج
احلف ��ل اغنية خا�ص ��ة مهداة لروح الل ��واء ال�شهيد
م ��ن كلم ��ات نبيل ب ��واب وج ��اء فيه ��ا ":ال عيونك
ت�أت ��ي وال احلل ��م يف دمعت ��ي ُيخت ََ�ص� � ُر /خم�س ��ون
غياب� � ًا � /أنا�شيد ال�صدى وامل ��دى والندى� /أحلان
املط ��ر نايات الريح وحمابر الغمام� /صيدا النا�س
مقامات مدار�سها /قامات �أجيالها دولة �شهيدها/
�شتاء الدمع قبلة وبرق الفراق حلظة� /أوتار الريح
نظر /طول الغياب �سفر /ال عيونك ت�أتي وال احللم
من دمعتي ُيخت ََ�ص ُر  /خم�سون غياب ًا  /وعلى �صدر
الرتاب �شهادة وو�سام والرفيق ينتظ ُر."...

املدار�س امل�شاركة
ام ��ا مدار�س ال�شبكة التي �شاركت يف الكورال فهي

 " :مدر�س ��ة الفنون االجنيلي ��ة الوطنية  ،اال�صالح
املتو�سط ��ة املختلط ��ة الر�سمي ��ة� ،صي ��دا اللبنانية
الكويتي ��ة  ،ثانوي ��ة املقا�ص ��د اال�سالمي ��ة للبن ��ات
والدوح ��ة  ،ع�ب�را املتو�سط ��ة املختلط ��ة الر�سمي ��ة
 ،ثانوي ��ة �صي ��دا الر�سمي ��ة للبن ��ات  ،درب ال�سي ��م
املتو�سطة الر�سمية  ،ثانوي ��ة الدكتور نزيه البزري
الر�سمية  ،مدر�سة عائ�شة ام امل�ؤمنني  ،ثانوية رفيق
احلري ��ري  ،مدر�سة احلاج بهاء الدين احلريري ،
ثانوي ��ة ح�سام الدي ��ن احلري ��ري  ،مدر�سة اجيال
�صيدا  ،ومدر�سة الغازية الر�سمية للبنات ".

املقدم مراد
و�ألقى قائد اورك�س�ت�را قوى الأمن الداخلي املقدم
زي ��اد م ��راد كلم ��ة يف احلف ��ل توجه فيه ��ا بالتحية
اىل النائ ��ب احلري ��ري وال�شبك ��ة املدر�سي ��ة عل ��ى
ا�ست�ضافته ��م له ��ذا احلف ��ل منوه ��ا ب� ��أداء كورال
ط�ل�اب ال�شبكة واعلن عن اه ��داء هذا احلفل كما
كل احلف�ل�ات الت ��ي احيته ��ا مو�سيقى ق ��وى الأمن
الداخل ��ي منذ عي ��د اال�ستقالل وحت ��ى اليوم لروح
الل ��واء ال�شهيد و�س ��ام احل�سن الذي
ق ��ال ان ��ه كان م ��ن اب ��رز الداعمني
ملو�سيق ��ى ق ��وى الأم ��ن كم ��ا توج ��ه
بالتحي ��ة اىل مدير ع ��ام قوى الأمن
الداخلي اللواء ا�شرف ريفي.
ويف اخلت ��ام ق ��دم ع ��دد م ��ن مدراء
مدار� ��س ال�شبكة لقائ ��د الأورك�سرتا
املق ��دم م ��راد و�شاح العل ��م اللبناين
ودرعا تقديريا ب�إ�سم ال�شبكة وباقتي
زه ��ر اىل كل من النائ ��ب احلريري
وممث ��ل الل ��واء ريف ��ي العمي ��د عبد
اهلل.
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الم�صيلح تحيي مجال�س عا�شوراء:
ت�أكيد على نبذ الفتنة وتوحيد الكلمة وال�صف

�أحي ��ا الرئي� ��س نبي ��ه ب ��ري يف دارت ��ه يف امل�صيلح
كعادته كل عام واملجال�س العا�شورائية التي متيزت
ه ��ذا الع ��ام بح�ض ��ور وم�شاركة م ��ن كل الطوائف
واملذاهب واملناطق.
و�أجمع خطباء �أيام عا�ش ��وراء على �ضرورة تعزيز
اخلط ��اب املعتدل ونب ��ذ الفتنة ،وب ��ذل املزيد من

�صيدا
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اجله ��ود لالبتع ��اد عن التفرق ��ة والعمل م ��ن �أجل
توحي ��د كلم ��ة اللبناني�ي�ن يف وج ��ه اال�ستحق ��اق
والتحدي ��ات الناجمة عن التط ��ورات اخلطرية يف
املنطقة.
و�ش ��دد اخلطب ��اء على نب ��ذ الطائفي ��ة واملذهبية،
م�ؤكدي ��ن على الوحدة الوطني ��ة اجلامعة التي هي

بري تحيي عا�شوراء في دارتها
رندى ّ
و بدورها عقيلة رئي�س جمل�س النواب اللبناين ال�سيدة رندى ب ّري �أحيت جمال�س عا�شوراء يف دارتها امل�صيلح.
بح�ضور الهيئات الن�سائية و الإجتماعية و فعاليات يف اجلنوب.

عنوان حماية لبنان.
ومن بني اخلطباء الذي ��ن تكلموا يف هذه املجال�س
�سماحة املفتي ال�شيخ مدرار ح ّبال ،و�سماحة مفتي
�ص ��ور ال�شيخ ح�سن عبد اهلل و�سماحة ال�شيخ ماهر
حمود ،ورئي� ��س املركز الكاثوليك ��ي للإعالم الأب
عبد �أبو ك�سم ،واملحامي ر�شاد �سالمة.
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حارة "�صيدا" ُتحيي ليالي عا�شوراء
وقيادتي حركة �أمل وحزب اهلل
بم�شاركة �أهالي البلدة -
ّ

�إحي ��ا ًء لذك ��رى ا�ست�شه ��اد الإمام احل�س�ي�ن "عليه
ال�سالم" العا�شر من �شهر حمرم.
نظم ��ت امل�س�ي�رات ،كم ��ا �أقيم ��ت املجال� ��س
"العا�شورائية" يف حارة �صيدا.
وتخلل �إحياء الذكرى �أعمال فنية من وحي امل�سرية
الكربالئية.
كم ��ا نظم ��ت حلق ��ات اللطم وف ��ق ما ج ��رت عليه
العادة.
 ...ركزت الكلمات على معاين ثورة الإمام احل�سني
مبا متثله من منوذج للمقاومة �ضد الظلم.
 ...حارة �صيدا ،كانت على موعد حا�سم.
�إحي ��ا ًء لذك ��رى ا�ست�شه ��اد الإمام احل�س�ي�ن "عليه
ال�سالم" العا�شر من حمرم �إ�سو ًة بكل عام.
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حت ��ت عن ��وان :كل �أر� ��ض كرب�ل�اء ..وكل ي ��وم
عا�ش ��وراء ..لتحرير الإن�سان ..والأر�ض من الظلم
والطغيان واال�ستعباد.

"يوم امل�سريات"
ُنظمت امل�سريات :مب�شاركة �أهايل البلدة وفاعليات
و�شخ�صيات دينية واقت�صادية واجتماعية من كافة
املناطق والقرى املجاورة �إىل جانب قيادتي حركة
�أمل -وحزب اهلل ...فكان النظام �سيد املوقف.
ملنا�سبة الي ��وم العا�شر من حم ��رم نظمت "حركة
�أمل" م�سرية ح�سينية حا�شدة يف بلدة حارة �صيدا
فتواف ��د من ��ذ ال�صباح الباك ��ر �آالف من املواطنني
من خمتلف القرى واملناط ��ق املجاورة� .إىل جانب

�شخ�صيات ديني ��ة واجتماعية وتربوي ��ة وفاعليات
البل ��دة ومدينة �صي ��دا ،ورئي�س و�أع�ض ��اء املجل�س
البل ��دي لـ ح ��ارة� -صي ��دا وقيادتي حرك ��ة �أمل –
وحزب اهلل للمنطقة.
واحت�ش ��دوا يف ال�ساح ��ات وال�ش ��وارع التي اتخذت
فيها �إجراءات �أمنية وع�سكرية م�شددة من وحدات
تابعة للجي�ش اللبناين ،وقوى الأمن الداخلي.
ا�ستع ��داد ًا للم�شارك ��ة يف امل�س�ي�رة تقدمه ��ا ف ��رق
لك�شاف ��ة الر�سال ��ة الإ�سالمية ومواك ��ب املر�شدات
والدفاع املدين واملو�سيقى.
انطلق ��ت امل�س�ي�رة احل�سيني ��ة لتج ��وب ع ��دد ًا من
�ش ��وارع البلدة مب�شارك ��ة فرق اللطمي ��ة .وانتهت
�أمام ح�سينية البلدة.

وبدوره نظم حزب اهلل م�سرية ح�سينية حا�شدة
يف ح ��ارة "�صي ��دا" انطلق ��ت من �ساح ��ة البلدة
وتقدمه ��ا ك�شافة الإمام امله ��دي وحملة الرايات
ال�س ��وداء ،واخل�ض ��راء ورايات املقاوم ��ة و�صور
ل�شهداء املقاومة وقادة املقاومة وفرق من الفتية

الذين ارت ��دوا ثياب املنا�سب ��ة املت�شحة بال�سواد
من وحي املنا�سبة.
و�ش ��ارك يف امل�سرية �شخ�صيات وفاعليات دينية
واجتماعي ��ة وتربوي ��ة و�آالف املواطن�ي�ن الذي ��ن
رددوا الهتاف ��ات واللطمي ��ات احل�سيني ��ة �إىل

جانب قيادتي حركة �أمل -وحزب اهلل.
�إ�ضاف ��ة �إىل موك ��ب �صغ ��ار وكب ��ار الأخ ��وات..
وجاب ��ت امل�س�ي�رة ال�ش ��وارع الرئي�سي ��ة للبل ��دة
وانته ��ت بكلمات من وح ��ي املنا�سبة �أمام جممع
�سيد ال�شهداء.
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مدير عام "مجلة �صيدا عبر التاريخ" الزميل غالب بعا�صيري يقيم
غداء تكريمي ًا لأمين عام تيار الم�ستقبل في لبنان �أحمد الحريري
ً
�أق ��ام مدير عام "جمل ��ة �صيدا عرب التاريخ" الزمي ��ل غالب بعا�صريي حفل
غ ��داء تكرميي على �شرف �أمني عام تيار امل�ستقبل يف لبنان �أحمد احلريري
يف منت ��زه ال�شيخ  -الكنايات يف منطقة الأويل ح�ضره جمع من ال�شخ�صيات
والأ�صدقاء  ،تقدمهم  :العميد الركن �سهيل ال�شامية  ،رئي�س مكتب مكافحة

املخ ��درات يف اجلن ��وب املقدم هرني من�صور ومن�سق ع ��ام تيار امل�ستقبل يف
اجلنوب الدكتور نا�صر حمود وعدد من اع�ضاء املجل�س البلدي ملدينة �صيدا
وم ��ن املخاتري وقياديون يف عدد م ��ن الف�صائل والق ��وى الفل�سطينية ووجوه
اجتماعية.

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

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

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

القائد جالل النقيب وسمير السبع أعني

�صيدا

بدر عبيد وأديب بعاصيري

الدكتور ناصر حمود وغالب بعاصيري

املهندس محمود بعاصيري ووليد صفدية وأحمد عاصي

أحمد الحريري مصافحًا حسن الجبيلي

الشيخ أحمد الحريري مصافحًا داني بعاصيري

الشيخ أحمد الحريري مصافحًا الشيخ يوسف مسلماني وخالد كردية
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مصطفى أرنائوط وبالل جوهر

املقدم هنري منصور والدكتور ناصر حمود

حسن جبيلي ووليد صفدية

فاروق خواندي وناصر الجردلي

كرم سكافي وطارق أبو زينب

بدر عيبد ومحمد النوام وأديب بعاصيري

أحمد الحريري مصافحًا املختار محمد البعاصيري

حسن الطويل وبالل جوهر

بشيرسنجر وبالل صفدية
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المختار م�صطفى الزين يكرم ال�شيخ الم�صري في حارة �صيدا
�أحي ��ت حارة �صيدا هذا الع ��ام كالعادة جمال�س عا�ش ��وراء يف ح�سينية البلدة
بح�ضور فعاليات و�شخ�صيات وهيئات اجتماعية و�شعبية.
وتكل ��م يف لي ��ايل عا�ش ��وراء عدد م ��ن رج ��ال الدي ��ن والفعالي ��ات الإ�سالمية
وامل�سيحي ��ة ،ومن �أبرزهم �سماحة ال�شيخ ماهر م ��ود ،واملطران اليا�س حداد،
ورئي� ��س املكتب ال�سيا�سي حلركة "�أم ��ل" احلاج جميل حايك ،و�سماحة ال�شيخ

ح�سن امل�صري.
وق ��د �أقام رئي�س رابطة خماتري �صيدا – الزهراين م�صطفى الزين م�آدب يف
املنا�سبة جري ًا على عادته كل عام تكرمي ًا لعدد من ال�شخ�صيات وكان التكرمي
يف الي ��وم التا�سع لل�شيخ ح�س ��ن امل�صري بح�ضور رئي� ��س البلدية �سميح الزين
وعدد من الفعاليات.
وليد الزين واملختار مصطفى الزين وحسن صالح

ّ
ّ
ّ
البلدية سميح الزين واملختار مصطفى الزين ووليد الزين و سامر الزين و حسن صالح
الشيخ حسن املصري و رئيس

ّ
الزين و الشيخ ّ
محمد سرور
املختار مصطفى

الرائد كامل صالح والزميل غالب بعاصيري  ،و خليل ّ
شداد

جانب من الحضور

ّ
والسيد حسن الزين
املهندس أحمد هاشم ،واملهندس سمير عبدو

لاّ
حسن صالح الزين  ،املهندس عيسى الزين و عصام امل ح

الدكتور ناصر الزين و الدكتور أحمد موسى و يوسف الزين

الشيخ حسن املصري ،جمال جوني

�صيدا
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�أ�سرة "اللواء" تحتفل بيوبيلها الذهبي

مجتمع

تقدي ��را ل ��دور "اللواء" يف ن�ش ��ر الكلمة احل ��رة وال�صادقة امللتزم ��ة ب�إميانها
ووطنه ��ا وعروبتها وحمل هم ��وم النا�س وق�ضاياهم.وملنا�سب ��ة بلوغها اليوبيل
الذهبي ،يف عيده ��ا الـ 0كرم "�إحتاد اجلمعيات والرواب ��ط الأهلية البريوتية
"والرابط ��ة الأهلي ��ة يف الطريق اجلديدة" "اللواء" و�أ�سرتها يف لقاء عائلي
حميم �أقيم يف مكاتب "اللواء" يف بريوت اقت�صر على م�شاركة نقيب ال�صحافة
حممد بعلبكي ونقيب املحررين اليا�س عون ورئي�س �إحتاد اجلمعيات والروابط
الأهلية يف الطريق اجلديدة راجي احلكيم و�أمني عام املجل�س ال�شرعي الأعلى
ال�شيخ خلدون عرميط  .وقد كان يف ا�ستقبالهم رئي�س حترير "اللواء" الزميل

م�ؤتمر �صحافي خا�ص للفنانة "دانا الحلبي" في مطعم ""Square Café

مجتمع

�ص�ل�اح �سالم وممثل عميد "اللواء" الأ�ست ��اذ عبد الغني �سالم �شقيقه �سامي
�سالم و�أ�سرة "اللواء".
وباملنا�سبة �ألقيت كلمات لكل من راجي احلكيم ،الزميل �صالح �سالم ،النقيب
اليا� ��س عون والنقيب حممد بعبلكي ،تالها توزيع الدروع التذكارية و�شهادات
التقدير على املكرمني قبل قطع القالب التقليدي باملنا�سبة.
�أ�س ��رة "�صيدا عرب التاريخ " تب ��ارك للمدير امل�س�ؤول �سمار الرتك نيلها الدرع
التقدي ��ري و�شهادة التقدير ب�صفتها �أي�ضا رئي�سة ق�سم التحقيقات يف جريدة
"اللواء" ،وذلك تقديرا جلهودها على مدى �سنوات.

الفنانة دانا والزميل غالب بعاصيري

الفنانة دانا

عقدت الفنانة الإن�سانة الرقيقة "دانا احللبي" م�ؤمتر �صحفي يف مطعم
"� "Square Caféشرح ��ت في ��ه كاف ��ة تفا�صي ��ل و �أه ��داف ومب ��ادىء و
امل�سماة " م�ؤ�س�س ��ة احللبي اخلريية" حتت
�إ�سرتاجتي ��ة امل�ؤ�س�س ��ة الفتية ّ
عن ��وان " ربيع �أطف ��ال العامل العربي" بح�ضور ح�ش ��د كبري من الزمالء
الإعالميني وبع�ض و�سائل الإعالم امل�سموعة و املرئية و املقروءة.
بداي ��ة رحبت دانا باحل�ضور الكرمي و تابع ��ت �شرحها للتفا�صيل الدقيقة
للغاي ��ة املن�شودة الإن�سانية الهادفة �إىل بل�سمة جراح الأطفال و التخفيف

الفنانة دانا وسامية بدران

عنه ��م ق ��در امل�ستط ��اع من خ�ل�ال توف�ي�ر كاف ��ة املتطلب ��ات و احلاجات
الإجتماعي ��ة حلماية و �ضمان م�ستقبلهم الواعد على �أن يت�ضمن امل�شروع
ع ��دة جماالت و �آف ��اق وا�سعة جديدة ته ��م كل �أطفال لبن ��ان يف املناطق
اللبناني ��ة و العامل العربي م ��ن خالل تكثيف جوالته ��ا ال�شاملة �إىل كافة
املناط ��ق اللبناني ��ة للإط�ل�اع و الإهتمام املبا�ش ��ر و لل�سع ��ي �إىل توفري و
ت�أم�ي�ن بكل جهد كل ما هو مطلوب و عام لتقدميه لأطفال لبنان و العامل
العربي.

غ ّزة مدينة المقاومة  ...مدينة الأحرار تنت�صر!
إنتف�ض يا غ ّزة من ُترابك
قومي و � ِ
قومي و زغردي ل�شبابك
بالأم�س غ�سلت رايتك ال�سوداء
و اليوم تعلو راية �إنت�صارك
قالوا�:ستهزمني يا غ ّزة
قالت:و اهلل لأحاربن بكل �شرف و ع ّزة
قالوا�:سند ّمر كل ما متلكني
�سنقتل �أبناءك
و ن�ستحي ن�ساءك
�صيدا
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و نذل �شيوخك
و ّ
نحطم كربياءك
قالت �:إفعلوا ما ت�شا�ؤون
لقد ك ّنا و ما زلنا قوماً ال يقهرون
د ّمروا بيوتي
�ش ّردوا �أطفايل و �شبابي
و ا�سلبوا ع ّزتي
لكن ماذا تنتظرون؟؟
نارميان عبد العال
61
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العيد الوطني ال�سعودي في البيال – بيروت

مجتمع

منا�سبات :العيد الوطني الثاني و الأربعين المجيد ل�سلطنة عمان

مجتمع

�إحتف ��ا ًال بالعيد الوطني لبالده �،أقام ال�سف�ي�ر ال�سعودي يف لبنان "علي الع�سريي"،
و�أركان ال�سفارة ،حفل �إ�ستقبال وكوكتيل يف البيال  -بريوت.
ح�ض ��ره ممثلني ال ّر�ؤ�ساء الثالث ،نائب رئي�س احلكومة "�سمري مقبل" مم ّث ًال
رئي� ��س اجلمهور ّية ،والنائب "علي بزّي"ممث ًال رئي�س جمل�س الن ّواب ،والوزير

"ولي ��د الداعوق"ممث�ل� ًا رئي� ��س احلكومة ،وح�شد كبري من ال ��وزراء و الن ّواب
وال�سف ��راء العرب والأجانب �إىل جان ��ب عدد كبري من ال�شخ�ص ّيات ال�سيا�س ّية
والدبلوما�س ّي ��ة والع�سكر ّي ��ة واملدن ّي ��ة ووج ��وه �إجتماع ّية و�إقت�صاد ّي ��ة ،ومال ّية
وفن ّية.

�أق ��ام �سع ��ادة �سفري �سلطن ��ة عمان يف لبن ��ان "�أحمد بن ب ��ركات بن عبد اهلل
�آل �إبراهي ��م" حف ��ل �إ�ستقبال حا�ش ��د يف فندق "فيني�سيا  -ب�ي�روت" مبنا�سبة
العي ��د الوطن ��ي "الث ��اين و الأربعني"املجي ��د لبالده ح�ض ��ره مم ّث ��ل الر�ؤ�ساء

ال�سفراء العرب و الأجانب
الثالث "معايل الوزير مي�ش ��ال مو�سى" �إىل جانب ّ
وال�شخ�ص ّيات ال�سيا�س ّية و الإقت�صاد ّية و الع�سكر ّية ووجوه �إجتماع ّية و ف ّعال ّيات
والعديد من و�سائل الإعالم.

السفير السعودي و الرئيس فؤاد السنيورة و النائب أحمد فتفت

السفير السعودي و نائب رئيس الحكومة سمير مقبل

السفير العماني أحمد بن بركات بن عبد الله آل إبراهيم و ممثل الرؤساء الثالث الوزير مشيل موسى

السفير العماني و النائب تمام سالم

السفير السعودي و شفيق الحريري

السفير السعودي و دولة الرئيس حسني الحسيني

السفير العماني و السفيرة االمريكية

السفير العماني و السفير اإليراني

السفير السعودي و الوزير مارون شريل

ّ
السفير السعودي علي العسيري و النائب علي بزي و النائب روبير غانم

السفير العماني و السفير السوري

النقيب محمد بعلبكي و الزميل غالب بعاصيري

السفير السعودي و نقيب الصحافة محمد بعلبكي

السفير السعودي علي العسيري ومدير عام مجلة صيدا غالب بعاصيري

كمال شاتيال و الزميل غالب بعاصيري

السفير أحمد بن بركات بن عبد الله آل إبراهيم مصافحًا مدير عام مجلة صيدا غالب بعاصيري

�صيدا
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�آل �أبو ظهر – و �آل عالء ال ّدين في الرميلة � -صيدا

أفراح

�إحتف���ل ال�س ّي���د حم ّم���د نا�ص���ر
�أب���و ظه���ر و عائلت���ه بزف���اف
جنل���ه "�أحم���د" �إىل اجلميل���ة
"روال �سم�ي�ر ع�ل�اء ال ّدي���ن"،
بحف���ل ع�ش���اء �ساه���ر يف �صال���ة
" "Le-Reveبح�ض���ور ح�ش���د
كبري م���ن الف ّعال ّيات الإجتماع ّية
والإقت�صاد ّية والأ�صدقاء والأهل
و�أقارب العرو�سان.

أفراح

الدكتور عبد الرحمان البزري و العروسان

الرائد كامل الزين وعقيلته سارة

�أ

حم
د
و
ر
وال

العميد الركن سهيل شامية و العميد الركن حبيب حبيب و العميد الركن إلياس شامية
والزميل غالب بعاصيري

رجل األعمال مرعي أبو مرعي و القنصل عالء الدين و الزميل غالب بعاصيري

العميد الركن مصطفى املجذوب و عقيلته هنا وعقيلة العميد الركن مصطفى البركة وفاء

العميد الركن مصطفى البركة

�صيدا
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محيي الدين املجذوب وعقيلته شاديا

رفيق صفدية وخطيبته مريم

عدنان املصري و عقيلته إيمان ،و عبير

معني أبو ظهر و حسان حشيشو

طالل أرقدان و عبد خير ومحمد أبو ظهر و الزميل غالب بعاصيري

الدكتور سهيل األتب و عقيلته الريسا
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أبراج

ُتعلِن �إدارة النادي

� 21آذار  20 -ني�سان

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

 21ني�سان � 20 -أيار

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

� 21أيار  20 -حزيران

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

 21حزيران  22 -متوز:

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

 23متوز � 22 -آب:

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

� 23آب � 22 -أيلول:

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

احلمل

الثور

اجلوزاء

ال�سرطان:

اال�سد:

العذراء:

�صيدا
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امليزان:

� 23أيلول  23 -ت:1

العقرب:

 24ت 21 - 1ت:2

القو�س:

 22ت 20 - 2ك:1

اجلدي:

 21ك 19 - 1ك:2

الدلو:

 20ك� 18 - 2شباط:

احلوت:

� 19شباط � 20 -آذار:

دبلوما�س����ي ،م�����ؤدب ،رومان�س����ي� ،ساح����ر،
�سه����ل النقياد ،اجتماع����ي� ،صاحب مبادئ
وم�س����امل .م��ت�ردد ،قاب����ل للتغ��ي�ر� ،س����اذج،
يت�أث����ر ب�سرع����ة ،منط����وي عل����ى نف�س����ه.
ب����رج املي����زان هو ال��ب�رج ال����ذي يبحث عن
اال�ستقرار ،االن�سجام والعدالة .يبذل...
�صاح���ب عزمية و�إ�ص���رار ،قوي ،عاطفي،
ذو حد�س ،ذو طاقة وقوة كبريتني ،مثري
و�شخ�صيته جذابة .غيور ،كثري الرف�ض،
ت�صرفات���ه ميال���ة لل�سيط���رة ،حم���ب
للتمل���ك ،كتوم للأ�سرار وعنيد .احلد�س
والف�ضول الكبريان لدى العقرب...

عن ا�ستقبال الراغبني ب الإنت�ساب �إىل النادي
يف الألعاب التالية :
الكاراتيه (فنون القتال والدفاع عن النف�س).
النن�شاكو  -كمال الأج�سام  -اللياقة البدنية � -أيروبيك
�سونا  -حمام تركي  -جاكوزي  -تكيي�س.

متفائ���ل ،حمب للحري���ة ،مرح ،له روح
مرح���ة جميلة� ،ص���ادق ،م�ستقيم ،ذكي
و�صاح���ب فل�سف���ة .متفائ���ل ب�ص���ورة
عمي���اء ،مهمل ،غري م�س�ؤول� ،سطحي،
غ�ي�ر لبق ،قلق .بالرغم من �أن القو�س
هو الذي يتنقل...
مت�شائم ،متعلق بالأقدار ،بائ�س ،حاقد،
متم�س���ك بالتقالي���د �أك�ث�ر م���ن الالزم
وجام���د .موالي���د ب���رج اجل���دي �أنا����س
طموح���ون ،جمته���دون عل���ى �صعي���د
العم���ل وال تغيب �أهدافهم عن عينيهم
�أبداً بالرغم من �أن الأ�سلوب...
ودود� ،إن�س���اين� ،ص���ادق ،ويف و�صاح���ب
والء ،مبدئ���ي ،مبتك���ر ،م�ستقل وذكي.
عني���د ،يق���ف �ض���د الأم���ور ،م�شاك����س،
غ�ي�ر متوقع الت�صرف���ات ،غري عاطفي
ول���ه ا�ستقالليت���ه .يعم���ل موالي���د برج
الدلو على �أن يكونوا مقتحمني...
�صاح���ب خي���ال ،ح�سا����س ،عاطف���ي،
لطي���ف ،غري �أن���اين ،ال تهم���ه املاديات،
�صاح���ب حد�س وبديه���ة ويتعاطف مع
الآخرين .مثايل و يتهرب من الواقع،
كتوم للأ�سرار وغام�ض� ،إرادته �ضعيفة
و�سهل االنقياد .مواليد احلوت...

كما ّ
يسر إدارة النادي أن تستضيف

بطولة لبنان يف القتال والدفاع عن النفس ـ كاراتيه
للعام 2012م يوم األحد الواقع  16كانون األول 2012م
يف قاعة الرئيس نبيه بري ـ حارة صيدا
للمراجعة  :يف مقر النادي كل يوم من ال�ساعة الرابعة ع�صر ًا حتى العا�شرة م�ساء ًا.
العنوان :جممع �سيد ال�شهداء (ع) ـ حارة �صيدا  /الطابق الثاين
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