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كلمة العدد

�شيد� "�ملدينة"عا�شمة �جلن�ب
عا�شمة �ملقاومة و�لتحرير

٭ 16 �صبـــاط منا�صبة وطنّيـــة حتتفل بها املدينة 
واأهلهـــا كل عـــام مبنا�صبـــة حتريـــر املدينـــة مـــن 

العدوالإ�صرائيلي.
ويف نف�ض الوقت هي منا�صبة اأي�صاً لإحياء ذكرى 
ال�صهـــداء الأبـــرار اّلذيـــن اإ�صت�صهـــدوا مـــن اأجـــل 
ق�صّيـــة حمّقـــة األ وهـــي حترير �صيـــدا ومتابعة 
امل�صرية القومّية العربّية لتحرير �صائر اجلنوب 

من العدوالإ�صرائيلي.
اإىل جانـــب اإ�صـــرتداد احلـــق املغت�صـــب اأعني فيها 
فل�صطـــن  ق�صّيـــة  املركزّيـــة  "الأم"  الق�صّيـــة 

املحتّلة 
العي�ـــض  يف  ـــة  خا�صّ نكهـــة  املدينـــة  ول�صيـــدا  ٭... 
ة يف  امل�صـــرتك الإ�صالمي... امل�صيحـــي ونكهة خا�صّ
الوفـــاء والعطـــاء والت�صحية بالدم حّتـــى ال�صهادة 
خدمـــة لق�صايـــا الأّمـــة العربّيـــة والإ�صالمّيـــة ويف 
مـــر  وعلـــى  التاريـــخ  عـــر  ولبنـــان  �صيـــدا  �صبيـــل 
الع�صور حيث كانت �صيدا املدينة دائماً متقدمة يف 

مواقفها املحّقة ملواجهة اأعداء الداخل واخلارج.
٭ التاريخ اإن حكى:

مبخزونه الرتاثي الغنـــي بالعطاء والت�صحيات 
والوفاء لأبناء هذه املدينة الطاهرة.

الذيـــن نذروا اأنف�صهم ودمائهم الذكّية الطاهرة 
يف �صبيـــل حمايـــة هـــذا الكيان الّلبنـــاين املمّيز يف 
هـــذا ال�صـــرق الهـــادي املتوّتـــر يف اأكـــر الأحيـــان 
املحلّيـــة  ال�صيا�صّيـــة  واملعطيـــات  الظـــروف  وفـــق 

والإقليمّية والدولّية.
ة دائمة دفعت وما زالت  فكان ل�صيدا املدينة ح�صّ
تدفـــع مـــن ر�صيدهـــا الغنـــي بالقيـــم والأخـــالق 
احلميدة �صهـــداء لن�صرة احلق الوطني الّلبناين 

والعربي.
حقائـــق التاريـــخ توؤّكـــد جمـــّدداً اأن هـــذا الـــكالم 
مل يـــاأت مـــن فراغ ول �صرد ق�ص�ـــض واأحالم على 
الّنا�ض بل هوواقع مرير خ�صرت فيه �صيدا كبار 
رجالتهـــا وزعمائهـــا املنا�صلـــن واملجاهديـــن يف 

�صبيل ن�صرة احلق والوطن
اأبرزهم كان �ل�شهيد �لكبري معروف �شعد 

لـــه �صجل حافـــل بالن�صال والت�صحّيـــات والوفاء 
دفاعـــاً عـــن ق�صايـــا اأّمتـــه العربّية واأبنـــاء مدينة 
�صيـــدا واأبنـــاء لبنـــان عاّمـــة لتح�صيـــل حقوقهم 
ال�صعبّيـــة املحّقة ولرفع م�صتوى عي�صهم الكرمي 

كحق مكت�صب لكل مواطن يف هذا املجتمع.
لقمـــة عي�ـــض مغّم�صـــة بالـــدم نا�صـــل مـــن اأجلهـــا 

ودافـــع عنهـــا بهـــدف تاأمينهـــا للطبقـــة ال�صعبّية 
الفقـــرية ف�صقـــط �صهيـــداً مـــن اأجلهـــم علـــى يـــد 

الغدر والعدوان.
هذا احللم ال�صعبي املتقّدم 

فبا�صت�صهـــاده اإ�صت�ص�صهـــدت اآمـــال واأحالم الّنا�ض 
معه، وامل�صرية م�صتمرة.

٭ ...ف�صّطـــر التاريـــخ باأحرف من ذهب يف ذاكرة 
الّنا�ـــض م�صرية هذا الرجل العظيم  ال�صهيد فما 

�صاع حق ووراءه مطالب.
يف  ...و�صت�صتمـــر  زالـــت  ومـــا  �صيـــدا  ٭...فكانـــت 

تقدمي اأ�صرف اأبنائها �صهداء على مذبح الوطن.
رفيــق  �ل�شهيــد  �لرئي�ــس  اأي�صـــاً  فـــكان  ٭ 

�حلريري 
واحـــداً منهـــم كبـــرياً وفّيـــاً مقتدراً علـــى العطاء 
اأبنـــاء مدينتـــه  �صبيـــل  والت�صحيـــة يف  والوهـــب 

ووطنه لبنان واأّمته العربّية والإ�صالمّية .
�صّتـــى  يف  الّراقـــة  الطويلـــة  م�صريتـــه  وكانـــت 
املجـــالت واملياديـــن حتاكـــي قد�صّيـــة الزمـــن يف 
العطـــاء النبيـــل بهـــدف الإرتقـــاء بهـــذا املجتمـــع 
اإىل اأ�صمـــى درجـــة مـــن درجـــات الّرقـــي والتقـــدم 

والإزدهار يف �صبيل جمتمع قوي.
هـــذه ال�صخ�صّية ال�صيداوّية املتقّدمة واملرموقة 
وعالقاتهـــا  ومعارفهـــا  اإمكانياتهـــا  كل  �صّخـــرت 
العربّيـــة واملحلّيـــة والدولّيـــة يف �صبيـــل النهو�ض 
بلبنـــان مـــن حتـــت الـــركام واإعادتـــه اإىل مكانتـــه 

املرموقة املعهودة الطبيعية.
كهمزة و�صل بن ال�صرق... والغرب.

اأر�ـــض القدا�صـــة  بـــاأّن لبنـــان  لأّنـــه رجـــل موؤمـــن 
واحل�صـــارة الإن�صانّيـــة ووطـــن العي�ـــض امل�صـــرتك 
الإ�صالمي... وامل�صيحي فكان هم ال�صهيد الرئي�ض 
رفيـــق احلريـــري الأّول والأخـــري حمايـــة العي�ـــض 
امل�صرتك جوهر لبنان و�صيغته ال�صاملة الوطنّية 

والدميقراطّية ودولة ال�صيادة والإ�صتقالل
املطلقـــة  والعدالـــة  واملوؤ�ّص�صـــات  القانـــون  دولـــة 

حلماية الأجيال القادمة وم�صتقبل لبنان
٭.... يـــد الغـــدر والعدوان كانـــت باملر�صاد لهذه 
ال�صخ�صّيـــة الفريدة من نوعها يف لبنان والعامل 
العربـــي ف�صقـــط �صهيـــداً اإبـــن �صيدا البـــار دفاعاً 
عـــن الق�صايـــا التـــي اآمـــن بهـــا اإىل جانـــب قافلة 
كبـــرية من ال�صهداء من كاّفة الطبقات ال�صعبّية 
.ن�صـــاأل اهلل اأن ي�صكنهـــم جميعـــاً يف جّنـــات اخللد 

كما وعدنا رّبنا يف القراآن الكرمي.
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�لعماد �لّرئي�س مي�شال �شليمان
عبة عماد �ل�طن رجل �لإعتد�ل و�لم��قف �ل�شّ

�لّرئي�س مي�شال �شليمان في "�لزعيم"
قائد م�ؤ�ش�س لجيل �ل�شباب في لبنان

ح�صـــر رئي�ـــض اجلمهورية العمـــاد مي�صال 
�صليمان افتتـــاح احللقة الوىل يف م�صل�صل 
"الزعيـــم" الـــذي تبثـــه قنـــاة اجلديـــد يف 
ح�صور نائب رئي�ض احلكومة �صمري مقبل 
، وزيري البيئـــة ناظم اخلوري والداخلية 
والبلديات مـــروان �صربل، الوزيـــر ال�صابق 
رئا�صـــة  عـــام  ومديـــر  الب�صتـــاين  ناجـــي 
اجلمهورية الدكتـــور انطوان �صقري وعدد 
مـــن امل�صت�صاريـــن وكبـــار موظفـــي الق�صـــر 

اجلمهوري. 

كلمة �لرئي�س �شليمان 
والقى الرئي����س �سليمان كلمة جاء فيها: "ُي�سعدين 
ان ُاحي���ي نخبة من ال�سباب وال�سبايا الذين قبلوا 
التح���دي وقبل���وا ان يخ�سع���وا لإختب���ار موهبتهم 
القيادي���ة م���ن دون الإت���كال عل���ى عن�س���ر الإرث 
ال�سيا�س���ي وم���ن دون الإت���كال عل���ى عن�س���ر املال 
وم���ن دون الإتكال على الع�سبي���ة الطائفية. فقط 
مبادراتهم وت�سرفاته���م وردود فعلهم وقراراتهم 
ه���ي املعيار الوحيد لتقدي���رات جلنة احلكم, وهي 
اي�سًا املعيار الوحيد لت�سويت اجلمهور امل�ساهد. 

عربك���م اتوجه اىل جميع �سباب لبنان طالبًا منهم 
جمددًا ان يقول���وا كلمته���م يف الق�سايا امل�سريية 
م���ن خ���ارج الإ�سطفاف���ات التقليدي���ة, لأن �سباب 
لبن���ان ه���م بن���وا دول الإغ���راب, و�سب���اب لبنان 
قاوموا العدو الإ�سرائيل���ي وهزموه وحرروا لبنان. 
�سب���اب لبن���ان حاربوا وهزم���وا الإره���اب, واي�سًا 
�سب���اب لبن���ان اإنتف�س���وا للحري���ة والدميوقراطية 

باأرقى مظاهر التعبري احل�ساري.
م���ا هو مفه���وم الزعامة والقي���ادة؟. طبعًا املفهوم 
تط���ور م���ع التط���ور العلمي وم���ع تط���ور الذهنيات 
وتط���ور املفاهي���م والنظ���رة اإىل القي���م الإن�سانية 
وتط���ور احلري���ات العامة وحق���وق الإن�س���ان. هنا 
القي���ادة لي�س���ت باملفه���وم الع�سك���ري, والزعام���ة 
اي�س���َا لي�ست بزعامة الع�س���رية. الزعامة هي نتاج 
تفاع���ل اجلماعة مع زعيمه���ا يف الو�ساع املتعددة 
واملتغرية. من هي اجلماعة؟. املق�سود باجلماعة 
هم املوؤيدون او القاعدة واع�ساء احلزب واع�ساء 

املوؤ�س�سة ورمبا اع�ساء العائلة, هوؤلء كلهم تطورات 
مفاهي���م. كل جماع���ة بح�س���ب تنوعه���ا وتعددها 
ترت���دي اهمية خا�سة من قب���ل القيادة, وقد تكون 
اجلماع���ة املتعددة قيادتها ا�سعب بكثري من قيادة 
اجلماع���ة م���ن ذات الل���ون. ام���ا ما ه���و الو�سع؟. 
الو�س���ع هو احلالة التي حتوط ه���ذه اجلماعة وما 
يرافقها من تاأث���ريات داخلية وخارجية ومتغريات 
ناجت���ة طبعًا ع���ن التط���ور العلمي وتط���ور تقنيات 
الإت�س���ال واملعلوم���ات. ام���ا بي���ت الق�سي���د فه���و 
الزعي���م القائد, هو احلجر ال�سا����س يف منظومة 
القيادة. فبالإ�ساف���ة اإىل موا�سفاته و�سفاته التي 
حتدثت عنها الكتب "هناك تعداد يف كل املقالت" 
منها ال�سجاعة احلكم���ة املعرفة الكرم واجلاذبية 
ال�سخ�سي���ة والكاريزما. وهن���اك �سفات متعددة, 
وه���و مدعو اىل الإنفتاح والتط���ور واي�سًا الإعتماد 
على فريق عم���ل واإنتهاج ا�سلوب قي���ادي معا�سر. 
فري���ق العمل يكون اإىل جان���ب القائد الذي يقرح 
اخلطط وير�س���م الهداف وعل���ى القائد ان يقرر 
وان يوج���ه فري���ق العم���ل لإنتاج ه���ذه الإقراحات 
ويتخ���ذ الق���رار يف الوق���ت املنا�س���ب "وه���ذا م���ا 
ي�سمون���ه �سن���ع الق���رار". وا�س���اف: ام���ا ا�سلوب 
القي���ادي املعا�س���ر فه���و يعتمد على ث���اث ركائز: 
الامركزية- امل�سارك���ة- والتوا�سل. الامركزية 
اله���دف منه���ا توزي���ع امل�سوؤولي���ات عل���ى القاعدة 
تت�سمن  فيما  تت�سمن  املوؤيدين" وهذه  "اجلماعة 
اإعطاء هوؤلء ثقة القائ���د. طبعًا ل ي�ستطيع القائد 
او الزعي���م ان يعط���ي ثق���ة لاأخري���ن اإذا مل يكن 

لدي���ه ثق���ة بنف�سه. مل���اذا هي؟, ه���ي ملجابهة 
الو�س���اع الطارئ���ة امل�ستجدة بَنَف����س القائد 
وَنَف�س الزعيم الذي يتوىل اإحدى املجموعات 
من اج���ل حتقي���ق اله���داف. ام���ا امل�ساركة 
فهي م�ساركة ه���ذه القاعدة يف �سنع القرار, 
يف ر�س���م اله���داف, يف حتقي���ق اله���داف 
املر�سوم���ة لأن ه���ذه امل�سارك���ة توؤم���ن ح�سن 
تنفيذ القرارات وتوؤمن الدفاع عن القرارات 
م���ن قب���ل اف���راد املجموع���ة او اح���د اف���راد 
اجلماعة. ام���ا التوا�سل والركيزة الثالثة من 
ا�سل���وب القي���ادة او الإت�س���ال واملق�سود بها 
ي�سم���ح  ال���ذي  "Communications" ه���و 
للقائ���د ان يق���ف عل���ى حاج���ات اجلماع���ة 
لك���ي ي�سع الهداف التي بحاج���ة لها املجموعة او 
اجلماعة او القاعدة. وتاليًا وهذا الهم, التوا�سل 
هو لإقناع املجموعة باأه���داف القائد. واليوم هذا 
الإقن���اع ا�سبح ا�سهل م���ن املا�سي ب�سبب التقنيات 

احلديثة و�سبكات التوا�سل الإجتماعية.
وختم رئي�س اجلمهوري���ة القيادة الزعامة تقع بني 
حدي���ن والقائ���د او الزعي���م لديه خياري���ن: احلد 
الول ان ياأخ���ذ القائد ق���رارات تتوقعها اجلماعة 
وتنتظره���ا, ف���اإذا كان���ت عل���ى ح�س���اب امل�سلحة 
العامة فالقيادة جتن���ح اإىل ال�سعبوية "اخليار هنا 
زعي���م الزاروب او امري احلرب". اما احلد الثاين 
فه���و جعل اجلماع���ة تتبنى اه���داف القائد وتعمل 
باإندف���اع على حتقيق هذه اله���داف عن امل�سلحة 
ال�سخ�سية وترتق���ي اإىل امل�سلح���ة العامة "ت�سمو 
ه���ذه القي���ادة", وخي���ار القائ���د هنا ه���و الزعيم 
رجل الدول���ة. لبنان بحاجة اإىل زعماء رجال دولة 
ولي����س رجال زواريب. ويف النهاية حتية تقدير اإىل 
قن���اة اجلديد الت���ي قبل���ت التح���دي ونظمت هذا 
الربنام���ج وحتي���ة للقيمني على الربنام���ج, واي�سًا 
اإىل اع�ساء جلنة احلكم. ويلفتني مقال �سدر منذ 
يومني او ثاثة "اجلديد تبحث عن الزعيم" رغم 
الأرثوذوك�س���ي. ملاذا ل ا�سع���ر ان يف ايطاليا توجد 
فر�س���ة "ا�سمها فر�سة ال� خم�سة جتوم" وهي غري 
حزبية يقوده���ا ممثل حاز على اك���رب م�ستوى من 
ال�س���وات وا�سبحت هي اقوى ح���زب يف ايطاليا, 

و�سكرًا."

بقلم: غالب بعا�شريي

الغالفالغالف

...اإّنه 
الّرئي�س العماد مي�سال �سليمان

عبة  عم���اد الوطن ورج���ل الإعتدال واملواق���ف ال�سّ
حلماية لبنان من اأعداء الّداخل واخلارج

رئي����س ق���وي مقت���در �ساح���ب �سخ�سّي���ة ممّي���زة 
مرموق���ة اإبن املوؤ�ّس�س���ة "الع�سكرّية "التي حتت�سن 
يف طّياته���ا كل العائ���ات الروحّي���ة الإ�سامّية... 

وامل�سيحّية...
مدر�س���ة وطنّي���ة جامعة كل الّلبناني���ني مكّنته هذه 
املوؤ�س�س���ة ذات ال�سف���ات احل�سن���ة م���ن تاأ�سي����س 

م�سريته الوطنّية 
ملتابعة امل�س���رية التي ن�ساأ عليه���ا لبنان وترعرعت 
الأجي���ال على هذا الأ�سا�س ...اأ�سا�س جوهر لبنان 

وطن جلميع اأبنائه.
ب���اد الأرز مب�سلمي���ه... وم�سيحيي���ه وعروبت���ه راأ����س 
حربته دفاعًا ع���ن القيم واملبادئ والأخاق والأهداف 
اجلوهرّية  لهوّية لبنان املعروفة بكل جدارة عرب التاريخ 

اأر�س قدا�سة كهمزة و�سل بني ال�سرق والغرب.
...اإّنه

الّرئي�س املقاوم ...
بال�سيا�س���ة والق���ول والفع���ل حلماية حق���وق �سعبه 

ووطنه باملحافل العربّية والدولّية 
والأعم���ال  وامل���ال  الإقت�س���اد  حلماي���ة  املق���اوم 

وال�سياحة وال�سناعة
يق���اوم حلماي���ة الد�ست���ور والعدال���ة واملوؤ�ّس�س���ات 

ال�سرعّية املدنّية والع�سكرّية
يقاوم م���ن كل قلبه حلماية الإ�ستق���رار والأمن يف 

ظل الظروف املحيطة واملتغرّيات باملنطقة.
رئي����س ع���ادل من�س���ف لتطبي���ق كاّف���ة القوان���ني 
املرعّي���ة الإجراء وفق القان���ون والد�ستور والنظام 
الّلبناين مقاوم حلماي���ة حق التعبري وحّرية الراأي 

والدميوقراطّية وحرّية الإعام.
...اإّنه الّرئي�س 

رج���ل املواق���ف املتقّدم���ة يف �سّت���ى امليادين لدعم 
م�سرية عهده الذي يواجه بقّوة وح�سا�سة املتغرّيات 

يف املنطقة العربّية.
اآخذًا بعني الإعتبار ما هو مفيد للبنان وراف�سًا كل 

ما هو م�سيء وم�سر للبنان و�سعبه.
لأّن لبن���ان �سّباق دائم���ًا يف تطبيق احلّري���ة والعدالة 
واليموقرطّي���ة وال�سي���ادة يف حميط���ه العرب���ي من���ذ 
ن�ساأت���ه والدليل القاطع العي����س امل�سرك والإ�ستقرار 
الإجتماعي ب���ني كاّفة العائات الروحّي���ة الإ�سامّية 
امل�سيحّي���ة من���وذج ح�س���اري راٍق توؤّكده���ا م�سّلم���ات 
التاريخ باأّن لبنان بلد العي�س امل�سرك ووطن القدا�سة 
والر�س���الت يف حميط���ه العرب���ي ميزة يت�س���ّرف بها 

الّرئي�س وال�سعب الّلبناين وكل معتدل وعربي.
اإذًا الّرئي�س

العماد مي�سال �سليمان 
مل تاأت خطواته الوطنّية الدائمة من فراغ بل العك�س 
هو ال�سحيح تاأتي كاّفة خطواته املتقّدمة من منطق 
ومنطل���ق الإميان بهذا الوطن ال�سّيد العريق املتمّيز 
واملمّي���ز يف املنطق���ة ويف نف����س الوق���ت م���ن واجبه 
املقّد����س اأن يتع���اون م���ع اجلمي���ع وف���ق �سخ�سّيته 
وتربيت���ه العائلّية وب�سفته اإب���ن املوؤ�ّس�سة الع�سكرّية 

اجلامعة مل�ساعدة �سعبه يف حتقيق اأحامه.
وه���ذا الواج���ب اأ�س���ًا هوموؤم���ن به اإ�س���وة ب�سائر 
الروؤ�س���اء الوطني���ني الذي���ن تواّل���وا عل���ى احلك���م 

ة اأّن مقام الرئا�سة الأوىل وخا�سّ
رئا�سة اجلمهورية الّلبنانّية

ه���ي اأمانة غالية بيد كل رئي����س موؤمتن على العهد 
والد�ست���ور والنظ���ام والعي�س امل�س���رك. وللجي�س 
الّلبناين دور اأ�سا�س���ي يف حماية الد�ستور والنظام 

وال�سعب واحلّرية وال�سيادة والإ�ستقال.

اإىل جان���ب كاّف���ة املوؤ�ّس�س���ات املدنّي���ة والع�سكرّية 
للنهو�س بهذا الوطن اإىل اأ�سمى درجة من درجات 

الرقي والتقدم والإزدهار يف �سبيل لبنان.
...اإّنه الّرئي�س

املق���اوم الداعم للجي����س الّلبناين الأم���ني املوؤمتن 
على لبنان

الداعم املق���اوم للمقاومة وال�سع���ب حلماية لبنان 
ووقف الإعتداءات الإ�سرائيلّية املتكررة عليه.

اإىل جانب املتابعة لتحرير باقي الأرا�سي الّلبنانّية 
املحتّلة من مزارع �سبع���ا وتال كفر�سوبا بالتعاون 
م���ع الأمم املتح���دة م���ن خ���ال تكلي���ف اجلي����س 
الّلبن���اين ب�سكل دائم ملتابعة ه���ذا الأمر احل�ّسا�س 

واحلق الوطني للبنان.
كل ه���ذا الك���م الهائ���ل وال�سخم م���ن امل�سوؤوليات 
الوطني���ة يف ظل هذه الظ���روف  ال�سعبة التي متر 

بها املنطقة العربّية.
اأّك���د الرئي����س م���رارًا اأّن طاولة احل���وار هي احلل 
املن�س���ود لط���رح الق�ساي���ا العالق���ة ال�سيا�سّية بني 
جمي���ع الّلبناني���ني لتوف���ري ال�س���ام والإطمئن���ان 

والإ�ستقرار والأمن لل�سعب الّلبناين.
لأّن احل���وار والإعت���دال هو�سّي���د املوقف ميكن من 
خال���ه حلحل���ة كاّفة العق���د ال�سيا�سي���ة بني جميع 
الّلبناني���ني ومن دون احل���وار ق���د يتعّر�س الوطن 
لبع����س املخاط���ر امل�ست���وردة م���ن خ���ارج البيئ���ة 
النظف���ة التي عا�سها لبنان على م���ر ال�سنني باأمن 

واإ�ستقرار.
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�شّري
بع�ـــض  بـــن  قائمـــة  �صديـــدة  ومناف�صـــة  ت�صابـــق 
اجلمعّيات يف لبنان و املرجعّيات الدولّية،لك�صب 
ود الّنا�ـــض اإىل جانـــب الك�صـــب املـــاّدي و املعنـــوي 
مـــن خـــالل امل�صاعـــدات و العّينات التـــي تقّدمها 
املهّجريـــن  مبلـــف  املعنّيـــة  الدولّيـــة  املنّظمـــات 

ال�صورين امل�صتجدة على ال�صاحة الّلبنانّية.

مل يعد �شّرً�
ترّقبـــوا ف�صائح و ن�صر غ�صيـــل بع�ض اجلمعّيات 
العاملة على ال�ّصاحة الّلبنانّية و امل�صّنفة بالفئة 

الأوىل و ....املوثوقة عند الراأي العام
و لكـــن بعد ك�صـــف امل�صتور باملخـــزون و امل�صمون 
الّرمـــوز  عـــن  الأقنعـــة  �صي�صقـــط  الـــذي  الأمـــر 
�صبيـــل  التفـــاين يف  لدرجـــة  النزيهـــة  بالتقنّيـــة 

املجتمع.

�شّري للغاية
وطاويط الّليل يع�صقون الّليل 

لأّن الّليــــل �صّتــــار العيــــوب بظلمتــــه الّداكنــــة اإىل 
جانب ال�صكون والهدوء و يرتّنح طائراً من غ�صن 

ال�صجرة واإىل غ�صن دون ح�صيب اأو رقيب.
مـــن هـــو؟ هـــذا الوطـــواط الفريـــد مـــن نوعـــه. 
اجلـــواب ل ميكـــن معرفتـــه يف خيـــال املواطنن. 

لأن الوطواط يعرف كيف يخفي نف�صه.

مل يعد �شّرً�
مـــن هـــي ال�صّيدة املرموقة و املعتـــرة يف الو�صط 
باأعمالهـــا  دائمـــاً  تتغّنـــى  والتـــي  الإجتماعـــي 
واإجنازاتهـــا اأمـــام النا�ـــض ل تدري مـــاذا يعد لها 
مـــن خلـــف كوالي�ـــض و خلـــف �صتـــار مـــن اإعـــداد 
رة �صلفاً ملواجهتهـــا مع نهاية هذا  ملّفـــات حم�صّ

العام حتت عنوان حما�صبة وح�صاب.
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الغالفالغالف

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

بقلم: غالب بعا�شريي

يفتق����د لبنان يف هذه الظروف الدقيق����ة وال�سعبة رفيق احلريري 
رجل احلوار والوح����دة, ورجل احلا�سر وامل�ستقب����ل, ورجل املحبة 
الذي لعب دورًا ب����ارزًا يف اإعادة مّل �سمل اللبنانيني الذين فرقتهم 

احلرب الأهلية على مدى اأكرث من عقدين.
حب����ذا لو كان رفيق احلريري بيننا اليوم يزرع التفاوؤل يف القلوب, 
وتغّلب لغة اجلمع على النق�سام والت�سرذم.. فهو الذي كان يخرج 
يف الأزم����ات اإىل هن����ا وهن����اك وا�سًا كل ما انقط����ع, متعاليًا على 

الأنانية, وتاركًا املجال مفتوحًا دائمًا للحلول والتفاهمات.
اإن����ه رجل احللول يف اأ�سعب الأزمات, �ساحب م�سروع وطني يت�سع 
لكل اللبنانيني بكل فئاته����م وطوائفهم ومذاهبهم. لذلك فاإننا يف 
ذكرى جرمية اغتياله جند اأنف�سنا ن�ستذكر هذا الرجل الذي كان 

بحجم الوطن والآمال.
اإن ما يحّز يف نفو�سنا جميعًا هو هذا املناخ النق�سامي الب�سع الذي 
ي�س����رب لبن����ان واللبنانيني الي����وم, وهذا اخلط����اب التعبوي الذي 
يجت����اح كل الأطراف فيعزز متاري�س الت�سن����ج واحلقد بدًل من اأن 

يب�سط بينهم روح التعاون والإلفة.
ل����و كان الرئي�����س ال�سهيد بيننا ل����كان اأول املبادري����ن اإىل التاقي 
وحت�س����ني ال����ذات اللبنانية, وكان اأول الداع����ني اإىل نبذ اخلطاب 
التع�سب����ي املتط����رف وتعميم لغة احل����وار واملحب����ة والت�سامح بني 
اللبناني����ني ملواجهة رياح احلقد اخلارجي����ة, ولتعزيز موقف لبنان 

ومناعته يف وجه ما يجري يف املنطقة من تطورات واأحداث.
مل يك����ن رفي����ق احلريري رج����ًا �سيا�سي����ًا اأو رئي�����س حكومة لبنان 
فح�س����ب, ب����ل كان منوذجًا للقيادي الوطني ال����ذي عرب من رحاب 
حي����اة رج����ال الأعم����ال اإىل امل�س����رح ال�سيا�سي ب�سا�س����ة مدعومة 

بتفوي�س �سعبي كبري قّل نظريه.
اأطّل الرئي�س احلريري على هذا امل�سرح ال�سيا�سي عام 1983 حني 
ب����رز ا�سمه كمبعوث �سخ�سي للعاه����ل ال�سعودي الراحل امللك فهد 
ب����ن عبد العزيز م�ساركًا يف اأعمال موؤمتر جينيف ثم موؤمتر لوزان 
يف �سوي�س����را لج����راح حّل ينهي احلرب اللبناني����ة ويبلور ال�سيغة 

ال�سيا�سية التوافقية بني اللبنانيني.
ورغم ف�سل املوؤمتري����ن مل ييا�س رفيق احلريري, فن�سط بعد ذلك 
باجت����اه بريوت عاق����دًا لق����اءات حوارية م����ع الأقط����اب ال�سيا�سية 
اللبناني����ة, وبق����ي يتحرك يف اخل����ارج والداخل عل����ى مدى خم�س 
�سنوات اإىل اأن حان ن�سوج عقد موؤمتر امل�ساحلة يف الطائف عام 
1989, فكانت له م�ساهمة بارزة يف اإجناح هذا املوؤمتر الذي عقد 

برعاية �سعودية و�سورية.
م����ن هنا كان ل����ه ال����دور الوا�سح والب����ارز يف ولدة وثيق����ة الوفاق 
الوطن����ي اللبن����اين يف الطائ����ف الت����ي اأنتج����ت د�ستورن����ا احلايل, 
واأجنب����ت ال�سيغة اجلديدة للتوازن ال�سيا�س����ي والطائفي القائم, 
أخت الشهيد بهية الحريري تقرأ الفاتحة عن روحه الطاهرةو�سكلت اأي�سًا الإطار الأ�سا�سي لإعادة روح الوحدة بني اللبنانيني, 

يف هذه الذكرى الأليمة الب�صعة...ذكرى اإ�صت�صهاد الّرئي�ض ال�صهيد 
رفيق احلريري.

متر ذكرى هذه اجلرمية النكراء والأليمة كاأّنها وقعت بالأم�ض،مل 
ي�صتطـــع العقـــل اأن يتقّبلهـــا لغاية هذه اللحظة وميـــر عليها مرور 
الكـــرام ، بالرغـــم اأن هذا الأمر ووقعه و�صـــداه ال�صيئ الذي فر�ض 

علينا بالقّوة والإكراه على كل املواطنن يف لبنان  والعامل
بالقيـــم  غنّيـــة  احلريـــري  رفيـــق  ال�ّصهيـــد  الّرئي�ـــض  م�صـــرية  لأّن 
والأخـــالق احلميـــدة النادرة يف هذا الزمـــن الع�صيب الذي يخ�صع 

بالإكراه اأي�صاً لقوانن اإقليمّية ودولّية وفق م�صاحلها.
لقـــد جنحـــوا يف اغتيـــال اجل�صـــد ومل ينجحـــوا يف اغتيـــال الـــروح 
والعمـــل وهـــذا اإعـــرتاف �صريـــح ل ميكن نكرانـــه باملطلـــق ولكّنهم 
ن�صـــوا وتنا�صـــوا اأّن احلـــق اأقـــوى واأعـــدل و.....مـــن كل املجرمـــن 
الذيـــن يخّططون وينّفذون معتقدين بذات اأنف�صهم باأّنهم جنحوا 

يف حتقيق الغاية املن�صودة
...ولكـــن يف احلقيقـــة جـــاء اجلـــواب معاك�صـــاً لأمنيتهـــم امل�صـــرية 
م�صتمـــّرة وهـــي يف عهدة واأيـــادي اأمينـــة.... الأمن عليهـــا املوؤمتن 

الًرئي�ض ال�صاب �صعد احلريري من �صاحب الأمانة 
�صعلة بّراقة م�صتمّرة، راية مرفوعة متاأّلقة يف زمانها ومكانها 

اإّنهـــا م�صـــرية ال�ّصهيـــد الّرئي�ض رفيق احلريـــري توؤّكدهـــا م�صّلمات 
التاريخ يف زمانها... ومكانها، وما�صيها، وحا�صرها، وم�صتقبلها.

لأّن الإعتدال قانون فر�صته الكتب ال�صماوّية ل ميكن جتاوزه 
املجتمعـــات واحل�صـــارات  بنـــاء  اأ�صا�صـــي يف  �صريـــك  الإعتـــدال  لأن 

الراقية.
ولل�صّيـــدة بهّيـــة احلريري رائدة املبـــادرات املمّيزة والـــدور املميز يف 
�صّتى املجالت واملياديـــن ال�صيا�صّية والإجتماعّية واخلدماتّية على 

م�صتوى �صيدا والوطن،
دورا فاعاًل وفّعاًل يف حماية هذه امل�صرية مبا�صيها وحا�صرها.

ب�صفتها اأخت ال�صهيد الرئي�ض رفيق احلريري
من خـــالل �صخ�صّيتها املرموقة القوية املقتـــدرة باإميان واإخال�ض 
بتجـــاوز كل املحـــن التـــي فر�صت قبـــل اجلرمية وبعـــد اجلرمية يف 

�صبيل وطنها لبنان.
كان لها وما زال الدور الأ�صا�ض يف املا�صي واحلا�صر حلماية اإجنازات 

هذه امل�صرية ال�صخمة باعرتاف اجلميع حملّياً وعربّياً ودولّياً.
اإىل جانب املوؤمنن من ال�صعب الّلبناين مب�صرية الرئي�ض ال�صهيد 
رفيق احلريـــري وبجوهر العي�ض امل�صـــرتك الإ�صالمي... امل�صيحي 
وقيـــام دولة على اأ�ص�ـــض �صليمة دولة املوؤ�ّص�صـــات والقانون والعدالة 

والدميوقراطّية واحلرّية والإ�صتقالل وال�صيادة الّلبنانّية. ضريح الشهيد الرئيس رفيق الحريري
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تارك����ة لاأط����راف اللبناني����ة العم����ل م����ن اأجل 
تر�سيخها وتعزيزها.

ومم����ا ل �سك في����ه اأن الدور الب����ارز الذي لعبه 
احلري����ري يف ولدة ه����ذا التفاق ال����ذي اأ�س�س 
د�ستوري����ة جدي����دة للبن����ان كان مبثاب����ة نقط����ة 
حتّول لي�س يف الو�سع اللبناين فح�سب بل اأي�سًا 
يف حرك����ة ودور الرئي�����س احلريري نف�سه الذي 
بات ب�سه����ادة اجلميع رجل لدولة الأول املر�سح 

لرئا�سة حكومة كل لبنان.
وبع����د ف����رة انتقالي����ة امت����دت حل����وايل ثاث 
�سنوات توىل الرئي�س احلريري رئا�سة حكومته 
الأوىل ع����ام 1992 و�س����ط اإجم����اع لبن����اين قّل 
نظ����ريه, وب����داأت مرحل����ة جديدة م����ن مراحل 
احلكوم����ات اللبنانية التي متيزت ب�سكل خا�س 
بتح�س����ني الو�سع القت�سادي والإمنائي وتفعيل 

دور لبنان يف املحافل الدولية.
وعلى مدى ممار�سته ال�سيا�سة وال�سلطة يف اآن 
معًا كان رفيق احلريري رجل واحد.. كان ينزع 
دائمًا فتيل الأزمات ويحر�س على التوا�سل مع 

اجلمي����ع مل�سلحة الوحدة الوطنية التي مل تغب 
يومًا عن فكره وممار�سته.

كان دائم����ًا يتم�س����ك بحق لبن����ان يف ا�سرجاع 
اأر�س����ه م����ن الع����دو الإ�سرائيل����ي, وكان الرجل 

ال����ذي داف����ع وحم����ى املقاومة يف اتف����اق ني�سان 
ال�سهري..

املح����اور  ف����وق  رج����ل  احلري����ري  رفي����ق  كان 
ال�سيا�سية, ومل يبخل اأو يحجم يومًا يف مد يده 

لأ�سقائ����ه اللبنانيني حت����ى يف اأ�سعب الظروف 
الت����ي م����ر به����ا.. كان ال�سدي����ق ال����ذي يفتقده 
اجلمي����ع ل �سيم����ا يف عز الأزم����ات.. وها نحن 

اليوم نفتقد رجل الوحدة والوفاق.

مهما طال الزمن, ومهم����ا ع�سف بالباد من 
اأزمات وم�ساكل, يبقى علينا اأن نتعلم من رفيق 
احلري����ري روح الت�سام����ح واملحب����ة واحل����وار.. 
واأن ن�س����ري على نهج����ه, واأن ل ن�سّي����ع البو�سلة 

يف اخل�سوم����ات والنق�سام����ات ون�سبح اأ�سرى 
لل�سغائن والأحقاد.

ون�ستعيد من ال�سيدة نازك احلريري ر�سالة يف 
ذكرى مولد الرئي�����س ال�سهيد وجهتها يف العام 
املن�س����رم :" مطلوب مّنا اليوم اأن نحافظ على 
تلك املكا�سب )الت����ي حققها الرئي�س ال�سهيد( 
واأن نحم����ي مقوم����ات ال�سلم الأهل����ي والوحدة 
الوطنية, ول نتخلى عن مبادئ العي�س امل�سرك 
وعما اأثبت����ه لبنان باأنه قادر عل����ى حل م�ساكله 
بلغ����ة احلوار والتفاه����م وفقًا للميث����اق الوطني 
ود�ست����ور الطائ����ف, واإقام����ة دولة يك����ون العدل 

فيها اأ�سا�س احلكم".
وتبق����ى م�س����رية الرئي�����س ال�سهيد نه����رًا دافقًا 
به����ذا النموذج من املمار�س����ة ال�سيا�سية املبنية 
على تعزيز اللحمة بني اللبنانيني, وخلق املناخ 
الدائ����م ال����ذي يع����زز وحدتهم, ومم����ا ل �سك 
فيه اأن �سقيق����ة الرئي�س ال�سهي����د ال�سيدة بهية 
احلريري تلعب الدور البارز يف بلورة وا�ستمرار 

هذا النهج الوطني.
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يف لقاء ملن�صقية تيار امل�صتقبل يف �صيدا واجلنوب يف ذكرى حترير املدينة 
�لرئي�س �ل�شني�رة: ندع� �إلى حك�مة حيادية تجنب لبنان 

هذ� �لكّم �لهائل من �لحتقان و�لت�تر
اطل���ق رئي�س كتلة امل�ستقبل النيابي���ة الرئي�س فوؤاد 
ال�سني���ورة من �سيدا جملة مواق���ف من التطورات 
عل���ى ال�ساحة الداخلية والقليمية, ومن الو�سع يف 
مدين���ة �سيدا. فدع���ا الرئي�س ال�سني���ورة ال�سركاء 
يف الوط���ن اإىل" التفكري مبا كنا اقرحناه ملعاجلة 
احل���ال التي و�سلنا اإليها, اي بالذهاب اإىل حكومة 
حيادية جتنب لبنان هذا الكّم الهائل من الحتقان 

والتوتر... " .
 وخال لقاء وح���وار نظمته من�سقية تيار امل�ستقبل 
يف �سي���دا واجلن���وب يف ثانوية رفي���ق احلريري يف 
�سيدا ملنا�سبة الذكرى ال�سنوية الثامنة والع�سرين 
لتحري���ر املدين���ة م���ن الحت���ال ال�سرائيلي قال 
ال�سني���ورة: ان ما يج���ري حولنا, وينعك����س علينا, 
اأك���رب م���ن لبن���ان, واأك���رب م���ن الق���درات احلالية 
املتوف���رة, واحل���ل يك���ون بتخفي���ف الحتقان عرب 
حكوم���ة حيادية, ما يزال من املمك���ن التفكري بها 
لتحقي���ق ال�سدم���ة الإيجابي���ة الت���ي نح���ن باأم�س 
احلاجة اإليها اليوم قبل الغد على ال�سعد الوطنية 
والأمني���ة وال�سيا�سي���ة والقت�سادية.لبن���ان الذي 
نريد, هو لبنان الكرام���ة واحلرية والربيع الدائم 

ولي�س لبنان الو�ساية والرهيب و�سطوة ال�ساح. 
وج���دد ال�سني���ورة  مت�سك تي���ار امل�ستقب���ل باجراء 
النتخاب���ات النيابية يف موعده���ا ورف�سه للقانون 
امل�سم���ى خط���اأ قانون اللق���اء الأرثوذك�س���ي وقال : 
رف�سن���ا قان���ون الف�س���ل الطائف���ي واملذهبي لننا 
متم�سك���ون بلبن���ان الوح���دة والعي����س امل�س���رك. 
فتحن���ا قلوبنا وعقولنا للنقا����س والتحاور من اجل 
مل �سم���ل الق���وى للعبور بلبن���ان اىل �سف���ة المان 
ع���رب التفاق عل���ى قان���ون لانتخاب���ات النيابية. 
لكن البع����س الذي خط���ط لت�ستيت لبن���ان وقواه, 
م���ن اأجل اإبقاء ال�سيط���رة مل ي�ست�سلم ولن يراجع 
ب�سهول���ة. و�ست�ستمر املحاولت على ما يبدو بهدف 
حتوي���ل مكا�س���ب النق���اب امل�سل���ح املوؤقت���َه اىل 
مكا�س���ب ومع���ادلت �سيا�سية �سلطوي���ة دائمة وهو 
م���ا �سنت�سدى له.نري���د النتخاب���ات يف موعدها, 
ع���رب قانون يوؤمن م�سالح اجلمي���ع, ويحقق حرية 
الختيار وعدالة و�سحة التمثيل, والعي�س امل�سرك 
واملنا�سف���ة ب���ني امل�سيح���ني وامل�سلم���ني, بعيدًا عن 

الكيدي���ة وع���ن وطموح���ات ال�سيط���رة وال�ستئثار 
وامل�ساري���ع الت���ي تطي���ح بلبن���ان الر�سال���ة والعي�س 
امل�س���رك. ولذل���ك لن نر�س���خ ملح���اولت البع�س 
�سق ال�سف���وف او ال�سيطرة بالره���اب والرهيب 

والتهديد.
وتوق���ف الرئي����س ال�سنيورة عند اق���راب الذكرى 
ال�سنوية لإنطاقة ثورة الأرز  متطرقا ب�سكل مب�سار 
اىل الو�سع داخل قوى الرابع ع�سر من اآذار فقال: 
ان ق���وى 14 اآذار لي�س���ت على خري ما ي���رام, لكن 
ليعلْم من يهمه الأمر, ان قوى 14 اآذار �ستخرج ان 
�ساء اهلل اقوى مما كانت.. نعم ع�سفت بنا الرياح, 
لكنه���ا ف�سلت يف النيل من اإمياننا وت�سميمنا. فما 
يجم���ع حتال���ف 14 اآذار, اك���رب بكثري مم���ا يباعد 
بينه���ا..14 اآذار ه���ي بداي���ة الربي���ع العربي الذي 
انطل���ق من لبن���ان, وبات َيُعمُّ الع���امل العربي, وهو 
ان كان يع���اين م���ن هجمة اخلري���ف العربي عليه, 

فانه �سيع���ود ليزهر حرية ودميقراطي���ة وانفتاحًا 
وقب���وًل لاآخر واحرامًا حلق���وق الن�سان. �سحيح 
اأّن هن���اك �سعوب���ات ومطب���ات, ولكن م���ن قال ان 
ال�ُسُب���ل كلَّها اأرا����سٍ منب�سطة و�سه���ل التقدم على 
م�ساراته���ا؟. 14 اآذار قوية بكم ولن تقوى �سياطني 

الو�ساية وال�ستبداد والقمع عليها. 
ويف امللف ال�سوري ق���ال ال�سنيورة: نقول ل للتورط 
ار�س���ال  اوقف���وا  �سوري���ا,  يف  امل�سل���ح  الن���زاع  يف 
مقاتليك���م اىل �سوري���ا للقت���ال اىل جان���ب النظام 
املج���رم املمع���ن يف قت���ل �سعب���ه وت�سريده.اوقف���وا 
تورطك���م وتوريط لبن���ان, جمددا املطالب���ة بن�سر 
اجلي�س على احلدود ال�سمالية وال�سرقية مب�ساعدة 
قوات الط���وارئ الدولية ومعتربا ان���ه لي�س مقبول 
بعد الي���وم ا�ستمرار النتهاكات لل�سيادة والعتداء 
على الآمنني والأبرياء والعزل من اأهلنا يف ال�سمال 

والبقاع. 

املدين���ة  �سهدت���ه  وم���ا  ال�سي���داوي  ال�س���اأن  ويف 
موؤخ���را قال الرئي�س ال�سني���ورة: اننا ل نوافق على 
التهدي���دات والتلميح���ات الت���ي اأطلقه���ا ويطلقها 
البع�ُس باجّتاه املدينة مبا�سرًة اأو عرب و�سطاء لأننا 
نرف����س القبول مبنط���ق القوة والإرغ���ام والتهويل 
والتهدي���د والإره���اب ولي�س مقبوًل حم���ُل ال�ساح 
يف املدين���ة والتهديد با�ستعماله, ولي�س لأحٍد احلقُّ 
يف ادعاء احت���كار احلقيقة اأو املعرف���ة اأو الوطنية 
وان على الدولة اأن حت���ِزَم اأمرها, وتطبق القانون 
على اجلمي���ع لأن ترددها وعجزه���ا وغ�س النظر 
عم���ن ي�سل���ب هيبته���ا ي���وؤدي اإىل ت�سي���ب الو�ساع 
وازدياد الُفرقة بني اأبنائها. وراأى انه  يتوجب على 
ال�سلطة ال�سيا�سية ان حت�س الجهزة المنية على 
القب����س على املجرم���ني الذين اطلق���وا النار على 
ال�ساب���ني من اأبن���اء املدين���ة علي �سمه���ون ولبنان 
العزي واملواطن امل�سري علي �سربيني يف التعمري 
يف كان���ون الأول املا�س���ي . وقال : لي����س مقبوًل ان 
ي�ستم���ر الذين ارتكب���وا تلك اجلرمية اأح���رارًا ول 
ي�ساق���ون اإىل العدال���ة ب�سب���ب اأن طرف���ًا اأو حزب���ًا 
يعرق���ل دور الأجه���زة الأمنية والق�سائي���ة, داعيا 
الدول���ة مبوؤ�س�ساتها وم�سوؤوليه���ا والأطراف جميعًا 
اإىل اأن نعم���ل انطاق���ًا م���ن �سيدا عل���ى ما ف�سلت 
احلكوم���ة حت���ى الآن يف تطبيق���ه يف طرابل�س, اأي 
العمل بداية على منع حمل ال�ساح والظهور به يف 
املدينة واقفال املراكز امل�سلحة. وقال : ان من يريد 
قط���ع الطرق, وتهدي���د حرية احلرك���ة والتنقل يف 
املدينة, اإمنا ي�ساهم يف تخريب مدينة �سيدا, عن 
ق�سد او غري ق�سد, وانا اأدعو ال�سلطات الر�سمية 
والأجهزة الأمني���ة اأن تعمَل ملنع التجاوزات من اأي 

طرٍف كان.
تقدم ح�سور احلفل : ممثل النائب بهية احلريري 
رئي�س جمعية جتار �سيدا و�سواحيها علي ال�سريف 
رئي����س بلدي���ة �سي���دا املهند�س حمم���د ال�سعودي, 
امني �س���ر حركة فت���ح وف�سائل منظم���ة التحرير 
الفل�سطيني���ة يف لبنان فتحي اب���و العردات , ممثل 
قي���ادة اجلماع���ة ال�سامية ح�سن اب���و زيد وعدد 
من روؤ�ساء البلديات واملخاتري و�سخ�سيات ر�سمية 
وروحية واقت�سادية وتربوي���ة واجتماعية و�سبابية 
وريا�سية واع�ساء من�سقية تيار امل�ستقبل يف �سيدا 
اجلن���وب وخمتلف قطاعات التي���ار وجمهور غفري 

من ابناء �سيدا واجلوار .

د. حم�د
بع���د الن�سي���د الوطن���ي اللبن���اين والوق���وف دقيقة 

�سمت حتية لروح الرئي�س ال�سهيد رفيق احلريري 
وارواح �سه���داء �سي���دا وكلم���ة ترحيب م���ن �سعيد 
حجازي, ثم كانت كلم���ة ملن�سق عام تيار امل�ستقبل 
يف اجلن���وب الدكتور نا�سر حم���ود الذي قال : من 
التحرير اىل احلرية , هذا حتما درب لبنان ومهما 
طال الزمان �سنخرج حتما من الظلمات اىل النور 
.. م���ن قب�سة الظاميني اىل ح�سن الوطن الكبري 
اىل دول���ة لبنان الكبري املدني���ة  وكما اعلنها واثقا 
دولة الرئي����س �سعد احلريري نح���ن لدينا خارطة 
طري���ق له���ذه الدول���ة , نح���ن 14 اذار , نحن تيار 
امل�ستقب���ل التي���ار ال�سيا�س���ي امل���دين الدميقراطي 
املعتدل �سنم�س���ي يف الدرب نحو �سناعة امل�ستقبل 
وحتقي���ق حل���م الرئي����س ال�سهيد رفي���ق احلريري 
.. و�سنبق���ى نبح���ث ع���ن ت�سحيح امل�س���ار الوطني 
والد�ست���وري و�سنبق���ى ثابتني يف الدف���اع عن دولة 
لبن���ان الكب���ري ع���ن العي����س امل�س���رك واحلي���اد 
اليجاب���ي وح�سرية ال�سلط���ة .  من هنا من �سيدا 
, �سي���دا التحريروالأحرار �سيدا 16 �سباط نعلنها 
�سراح���ة واذا كان نرف����س متام���ا اي حماولة من 
اي كان لاإخ���ال بالأمن او قطع الطرق او توريط 
املدينة يف اية مواجه���ات ل ي�ستفيد منها ال العدو 
ال�سرتائيلي فانها نعلنها مدوية:  كا لي�س ل�سيدا 
يوجه مثل هذا التهديد با�ستخدام القوة ول �سيدا 
التي ت�ساأل اين عقائه���ا وهي التي كانت و�ستبقى 

مدينة للحياة وللقاء.

�لرئي�س �ل�شني�رة
وبعد عر����س فيلم عن ذكرى حترير �سيدا بعنوان 
" �سيدا من التحرير اىل البناء " حتدث الرئي�س 
ال�سنيورة فقال: جنتمع الي���وم يف الذكرى الثامنة 
والع�سرين لتحري���ر مدينتنا احلبيبة حتت عنوان: 
"�سيدا من التحرير اىل البناء". وقد �ساهدنا معًا 
هذا الفيلم الوثائقي ال�سريع الذي ي�ستعيد ذاكرتنا 
عندما كانت مدينة �سيدا حتت نري العدوان والغزو 
والحتال الإ�سرائيلي وت���راءى اأمامنا كيف فكر 
وب���ادر و�سمم يومه���ا رجل اخلري والبن���اء والروؤية 
البعي���دة رفيق احلريري على بذل الغايل والنفي�س 
م���ن اأجل م�ساع���دة مدينته واأهل بل���ده وعمل على 
تقدمي العون لهم ول���كل اللبنانيني دون ا�ستثناء اأو 

متييز على خمتلف الأَوُجِه وامل�ستويات.
ولق���د ان�سرف ابو بهاء يومه���ا للوقوف اىل جانب 
اأهل���ه واأبناء مدينته لدع���م �سمودهم, وعمل على 
تاأم���ني امل�ساعدات الغذائي���ة والدوائية والعاجية 
م���رورًا باإزال���ة ال���ركام وترمي���م املن���ازل والأبنية 

العام���ة و�س���وًل اإىل �سق الط���رق اجلدي���دة وبناء 
وتطوير البنى التحتي���ة للمدينة وم�ساعدة البلدية 
على القيام مبهام كبرية كانت ل متلُك المكانياِت 
للقيام بها, اإ�سافة اإىل اإف�ساح املجال امام ال�سباب 
وال�سابات من اأبناء �سيدا وكل لبنان يف تلقي العلم 
الناف���ع عل���ى كافة امل�ستوي���ات وفتح فر����س العمل 
وامل�ستقب���ل من اأمامهم يف لبن���ان وخارجه.. اأْذُكُر 
م���ن تلك اليام, يوم العا�سر من �سهر اأيلول 1982 
وح���ني كانت بريوت حت���ت احل�س���ار ال�سرائيلي, 
كي���ف قرْرن���ا اأن نزوَر �سوية اأهَلن���ا يف �سيدا خال 
الغزو والق�س���ف وبالرغم من املخاط���ر وانطلْقنا 
يف �سيارت���ي واىل جانب���ي اأخ���ي و�سديق���ي اآنذاك 
رجل العمال رفيق احلريري من اأجل زيارة اأهِلنا 
وتفقدهم يف �سيدا رغ���م الحتال وحواجز الذل 
واملهان���ة. واذكر كيف عربنا نق���اط التفتي�س التي 
اأقامتها ق���وات الحتال من بريوت مرورًا باجلبل 
و�س���وًل اىل �سي���دا مثُلن���ا َكَمَثِل الآلف م���ن اأبناء 

وطننا الذين ت�سردوا يف جهات الر�س الربع.
ل يفوتن���ي هن���ا التذكري مب���ن �سقط���وا على درب 
ال�سهادة من اأبناء هذه املدينة ال�سامدة واملنا�سلة 
من الرئي�س ريا�س ال�سلح ومعروف �سعد و�سهداء 
املقاوم���ة الأوائ���ل م���ن اأبن���اء �سي���دا اأمث���ال نزيه 
القرب�سل���ي وجمال حب���ال وحممد عل���ي ال�سريف 
وحممود زهرة و�سليم حجازي وب�سري الأتب واأحمد 
الدميا�سي اإىل الرئي�س رفيق احلريري وغريهم من 
اأولئك ال�سه���داء الأبطال, والذين �سحوا بحياتهم 
لكي تبقى �سعلة لبنان ال�سيد احلر العربي امل�ستقل 
م�سيئة. ل���ن اأَغو�َس كث���ريًا يف التفا�سيل ولكن لن 
اأن�س���ى اأّن رفي���َق احلريري رجل الأعم���ال الناجح 
كان اأي�س���ًا �ساحَب الرثوة الإن�سانية الكبرية والتي 
تتمث���ل لديه بذلك الدف���ق الفيا�س الذي ل ين�سب 
من العاطفة جتاه اأبناء وطنه واأمته وعرب التح�س�س 
واللت���زام بامل�سوؤولية نحو وطنه. وهو قد عمد اإىل 
زي���ارة مدينته �سيدا اآن���ذاك بالرغم من املخاطر 
املحدق���ة ليقف على حقيق���ة الو�سع مبا ميكنه من 
امل�ساعدة يف مواجهة واإزالة اآثار العدوان لي�س عن 
مدين���ة �سيدا بل واأي�س���ًا عن مدين���ة بريوت وعن 
كل لبنان. بكل ب�ساط���ة, رفيق احلريري كان رجَل 
البن���اء والعطاء واخلري اراد رفع الظلم واحلرمان 
عن ابناء مدينته ووطنه من خال حماربة اجلهل 
بالعلم, والعتمة بالنور, والدمار بالعمران, والعقوق 

والتنكر بالإح�سان وهو قد فعل.
اإخ���واين اأحبائ���ي واأه���ل بلدي,نحتف���ل الي���وم يف 
الذك���رى 28 لتحرير �سيدا يف توقيت بني موعَدين 
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���ني, الأول كان قب���ل اأ�سبوع���ني حي���ث م���رت  هامَّ
الذك���رى الثامنة ل�ست�سهاد �سهيدن���ا الكبري رفيق 
احلريري واملوعد الثاين وه���و الآتي بعد ا�سبوعني 
وه���و الذكرى الثامنة لنتفا�سة ال�ستقال الثاين.

لكنن���ا بالأم����س وخ���ال الأي���ام القليل���ة املا�سي���ة 
واجهن���ا يف �سيدا و�سعًا ا�ستثنائي���ًا بالغ اخلطورة 
عق���ب ممار�س���ات ونتيج���ة تهدي���دات وتهديدات 
مقابل���ة من هن���ا ومن هن���اك. لذلك ف���ان الروؤية 
الوا�سح���ة وال�سراحة باتتا مطلوبتني اكرث من اأي 
وق���ٍت م�سى, وهنا �ساأك���وُن مبا�س���رًا ووا�سحًا لأّن 

امل�سوؤولية الوطنية تقت�سي منا ذلك.
نح���ن يف �سي���دا, ل ميكن لن���ا ان نتنك���ر لتاريخنا 
وت���راث اجدادنا ال�سارب عميق���ًا يف اأر�س لبنان, 
ولذل���ك فاإنن���ا م�سمم���ون عل���ى ان تبق���ى �سي���دا 
كم���ا كان���ت مدين���ة النفت���اح وعا�سم���ة اجلن���وب 
ومدين���َة العي����س الواح���د الإ�سام���ي/ امل�سيحي, 
والإ�سامي/ الإ�سام���ي. مدينة لكل ال�سيداويني 
ول���كل اجلنوبيني ولكل اللبنانيني. بل وكما �سبق اأْن 
قلنا �سابقًا مدينَة َتاٍق ل نقطة افراق. ولأننا اأهُل 
اعتداٍل وحمبٍة فاإننا نب�ُس���ُط اأيدينا للجميع ونفتح 
اأبوابن���ا وقلوبن���ا لكل اللبنانيني وخا�س���ًة لأهلنا يف 
اجلن���وب واملحي���ط الذي���ن تقا�سمنا معه���م احللو 
واملر وواجْهنا واإياهم الغزَو والحتال و�سنتقا�سم 
واياه���م امل�ستقبل الواع���د الذي �سن�سنع���ه �سوية 

باأيدينا واأيدي اأولدنا من بعدنا.
لذلك ل نريد ان نحيد عن هذه الدرب الوطنية ول 
ل امل�سار الذي اردناه ملدينتنا واأبنائها.  نريد ان نبدِّ
لكن هذا, ل يعني ان ن�سكت عن الظلم, اأو اننا من 
دون كرامة, اأو اننا ل نتم�سك باملبادئ, اأو اننا من 
دون موق���ف حيث يجب اأن يك���ون لنا موقف وا�سح 
مم���ا يجري م���ن حولنا.ل يا اإخ���واين, ليكن المر 
وا�سح���ًا, لنا موق���ٌف من كل ما يج���ري ونعرُف ما 
نريده �سحي���ٌح اأننا نختلف باملوق���ف ال�سيا�سي مع 
ق���وى �سيا�سي���ة وحزبية ولكننا نرف����س من يحاول 
حتوي���ل الخت���اف اإىل خ���اف ي���وؤدي باملح�سلة 
الوط���ن  يف  الخ���وة  ب���ني  والقتت���ال  الفتن���ة  اإىل 
والدي���ن. ونحن لنا اأُ�سُلوبن���ا للتعبري وادارة المور 
باحلكم���ة وال�سابة والثبات عل���ى املواقف ولي�س 
َت على  بالتهور والتوتري, لأننا وبه���ذا الأ�سلوب نفوِّ
امل�سطادي���ن بامل���اء الِعكر الفر�سَة لك���ي ل ُت�ستغلَّ 
الأو�س���اُع احلالي���ة وبع����سُ الت�سرف���ات للَنيل من 
�سي���دا مدينًة وب�س���رًا وتاريخًا.هن���اك خمططات 
ونواي���ا عدوانية وحتري�س ميار�س���ه البع�س, لكننا 
ازاء ذلك ينبغي علين���ا ان جننب مدينتنا التحول 

من مدين���ة للق���اء والت�سام���ن والتفاع���ل الوطني 
اىل مدين���ة للمواجهة ب���ني املحاور وب���ني الطماع 
القليمي���ة والدولي���ة وه���ي املواجهة الت���ي ت�ستولد 

خماطر تتعدى حدود مدينة �سيدا وحدود لبنان.
اإن الذي���ن ينفخ���ون يف ن���ار ال�سق���اق والفتنة كرث, 
ولذلك علينا اأن نتب�س���ر ل اأن نتهور واأن نت�سرف 
وفق قواعد وا�سح���ة نلتزمها ون�سُلُك على اأ�سا�ِسها 

واأبرز هذه القواعد:
الأمني���ة  وموؤ�س�ساِته���ا  اللبناني���ة  الدول���ة  ان   -
الم���ن  حف���ظ  ع���ن  امل�سوؤول���ة  ه���ي  والق�سائي���ة 
وال�ستق���رار واإحقاق احلق وحت�سيل حقوق النا�س 

ولي�س لأحد اأن يقت�سي حقه بيده.
- نح���ن ل نوافق على قطع الطرق العامة اأو تهديد 
حري���ة احلرك���ة للم���اّرة, واملواطن���ني والعابري���ن 
وال���زوار, وق���د �سب���ق اأن اأعلّنا موقف���ًا وا�سحًا من 

ذلك يوم ُقطعت الطريُق يف حزيران املا�سي.
- نحن ل نوافق عل���ى التهجم على اأي جمموعة اأو 
فئة ت�سكن املدين���ة لأن اجلميع هم اأهُلها و�سكاُنها 
طامل���ا يلتزم���ون بالقوانني, كما انن���ا ل نوافق على 
التهجم على موؤ�س�س���ات الدولة الأمنية والق�سائية 

ورموزها بطريقٍة تخُرُج عن الأُ�سول.
التهدي���دات  نواف���ق عل���ى  املقاب���ل نح���ن ل  - يف 
والتلميحات التي اأطلقه���ا ويطلقها البع�ُس باجّتاه 
املدين���ة مبا�س���رًة اأو ع���رب و�سط���اء لأنن���ا نرف����س 
القبول مبنطق الق���وة والإرغام والتهويل والتهديد 

والإرهاب.
- لي�س مقب���وًل حمُل ال�س���اح يف املدينة والتهديد 
با�ستعماله, ومدين���ة �سيدا التي لطاملا كانت رمزًا 
لانفت���اح والعت���دال ه���ي الواح���ة الت���ي حتت�سن 

وت�ستوع���ب جمي���َع الآراء والجتاه���ات ووجه���ات 
النظر ولي�س لأحٍد احلقُّ يف ادعاء احتكار احلقيقة 

اأو املعرفة اأو الوطنية.
- عل���ى الدولة اأن حت���ِزَم اأمرها, وتطب���ق القانون 
على اجلمي���ع لأن ترددها وعجزه���ا وغ�س النظر 
عم���ن ي�سل���ب هيبته���ا ي���وؤدي اإىل ت�سي���ب الو�ساع 
وازدي���اد الُفرقة ب���ني اأبنائها. لذل���ك يتوجب على 
ال�سلط���ة ال�سيا�سي���ة ان حت����س الجه���زة المنية 
على ان تقب�س عل���ى املجرمني الذين اطلقوا النار 
على ال�سابني من اأبن���اء املدينة وهما علي �سمهون 
ولبن���ان الع���زي واملواطن امل�سري عل���ي �سربيني. 
ولي����س مقب���وًل ان ي�ستم���ر الذي���ن ارتكب���وا تل���ك 
اجلرمي���ة اأح���رارًا ول ي�ساق���ون اإىل العدالة ب�سبب 
اأن طرف���ًا اأو حزب���ًا يعرق���ل دور الأجه���زة الأمنية 
والق�سائي���ة. كذلك نوؤكد عل���ى اأن ا�ستمرار التلكوؤ 
يف تطبيق القانون ي�ساهم يف �سحن روح ال�ستقواء 
ل���دى البع�س, مم���ا يفاقم التوت���ر ويزيد من حدة 

املخاطر وهو الأمر الذي ل م�سلحة للبنان فيه.
- ندعو الدول���ة مبوؤ�س�ساتها وم�سوؤوليها والأطراف 
جميع���ًا اإىل اأن نعم���ل انطاقًا من �سي���دا على ما 
ف�سلت احلكومة حتى الآن يف تطبيقه يف طرابل�س, 
اأي العمل بداية على منع حمل ال�ساح والظهور به 

يف املدينة واقفال املراكز امل�سلحة.
- واأخ���ريًا, اأوّد اأن اأق���ول, من يري���د قطع الطرق, 
وتهدي���د حرية احلرك���ة والتنق���ل يف املدينة, اإمنا 
ي�ساهم يف تخريب مدينة �سيدا, عن ق�سد او غري 
ق�س���د, وانا اأدع���و ال�سلطات الر�سمي���ة والأجهزة 
الأمني���ة اأن تعم���َل ملن���ع التجاوزات م���ن اأي طرٍف 

كان.

اخواين واهل بلدي,
قل���ت يف بداي���ة كامي اإنن���ا بني موعدي���ن, موعد 
الرئي����س  الثامن���ة لغتي���ال  بالذك���رى  الحتف���ال 
ال�سهي���د رفيق احلريري ونتج���ه لاحتفال بذكرى 
ث���ورة الرز وال�ستقال الثاين, و�سيق���ول قائٌل اإّن 
ذكرى ا�ست�سهاد رفي���ق احلريري هذه ال�سنة حلَّْت 
وح���ال ق���وى 14 اآذار لي�ست على ما ي���رام, ب�سبب 
ما ت�سب���ب به اقراح ايل���ي الفرزيل امل�سم���ى ُزورًا 
امل�س���روع الرثوذك�سي. ولقد ت�سب���ب هذا القراح 
يف تباُي���ٍن بني اأبناء ال�س���ّف الواحد نتيجة موافقة 
حزب الكتائب وحزب القوات اللبنانية على ال�سري 
يف امل�س���روع املذك���ور... وهذا �سحي���ح. فقوى 14 
اآذار لي�س���ت عل���ى خ���ري ما ي���رام, لكن���ي �ساأُ�سارُع 
للق���ول, وليعلْم م���ن يهمه الأمر, ان ق���وى 14 اآذار 
�ستخ���رج ان �ساء اهلل اق���وى مم���ا كانت.�ساأقوُلها 
ب�سراح���ة, نعم ع�سفت بنا الري���اح, لكنها ف�سلت 
يف الني���ل م���ن اإميانن���ا وت�سميمن���ا. فم���ا يجم���ع 
حتال���ف 14 اآذار, اك���رب بكثري مما يباع���د بينها. 
ان جه���د املتاآمري���ن واملجرمني ان�س���بَّ منذ قيام 
لق���اء الربي�ستول عام 2005 من اأج���ل تفريق هذه 
الوح���دة ال�سامية امل�سيحية يف الق���رار الوطني.

لق���د تق���رر اغتي���ال الرئي�س رفي���ق احلريري, لن 
البع����س وجد في���ه قي���ادًة لنتفا�س���ة ا�ستقال يف 
لبن���ان جتم���ع امل�سيحيني وامل�سلمني, بع���د اأن كانوا 
قد جنحوا يف تفريق �سفوفهم وبّث الُفرقة بينهم. 
14 اآذار فك���رٌة نبيلة وراقية وواع���دة, يتم�سك بها 
ويداف���ع عنه���ا من يوؤم���ن مببادئه���ا وقيمها, وهي 
لذلك �ستظ���ل اقوى من كل املوؤام���رات واجلربوت 
والت�سل���ط والج���رام.14 اآذار لي�ست جتمعًا حزبيًا 

اأو حتالف���ًا �سيا�سيًا فق���ط.14 اآذار هي روؤيٌة للبنان 
الدميقراط���ي,  العرب���ي  احل���ر  ال�سي���د  امل�ستق���ل 
�ساح���ب الكرام���ة واحلرية, القائ���م على احرام 
الف���رد وحقوق الإن�سان والعي����س امل�سرك والدولة 
املدني���ة.14 اآذار ه���ي بداية الربي���ع العربي الذي 
انطلق من لبنان, وبات َيُعمُّ العامل العربي, وهو ان 
كان يعاين م���ن هجمة اخلريف العربي عليه, فانه 
�سيعود ليزهر حري���ة ودميقراطية وانفتاحًا وقبوًل 
لاآخ���ر واحرامًا حلقوق الن�سان. ولهذه ال�سباب 
نح���ن �سنكون اأقوى واأفعل واأك���رث متا�سكًا. �سحيح 
اأّن هن���اك �سعوب���ات ومطب���ات, ولكن م���ن قال ان 
ال�ُسُب���ل كلَّها اأرا����سٍ منب�سطة و�سه���ل التقدم على 
م�ساراته���ا؟. 14 اآذار قوية بكم ولن تقوى �سياطني 
الو�ساي���ة وال�ستبداد والقمع عليه���ا.14 اآذار قوية 
فيك���م لأنك���م اأه���ُل ال�سه���داء, رفي���ق احلريري/ 
وبا�سل فليحان/ و�سم���ري ق�سري/ وجورج حاوي/ 
وج���ربان تويني/ وبيار اجلمي���ل/ وانطوان غامن/ 
وولي���د عي���دو/ وفرن�س���وا احل���اج/ وو�س���ام عيد/ 

وو�سام احل�سن...
م���ن هنا يا اإخ���واين واأحبائي واأه���ل بلدي,رف�سنا 
قانون الف�سل الطائف���ي واملذهبي لننا متم�سكون 
بلبن���ان الوحدة والعي����س امل�سرك. فتحن���ا قلوبنا 
وعقولن���ا للنقا����س والتح���اور م���ن اج���ل مل �سم���ل 
بلبن���ان اىل �سف���ة الم���ان ع���رب  للعب���ور  الق���وى 
التف���اق على قان���ون لانتخاب���ات النيابي���ة. لكن 
البع����س ال���ذي خطط لت�ستي���ت لبنان وق���واه, من 
اأج���ل اإبق���اء ال�سيط���رة مل ي�ست�سل���م ول���ن يراجع 
ب�سهول���ة. و�ست�ستمر املحاولت على ما يبدو بهدف 
حتوي���ل مكا�س���ب النق���اب امل�سل���ح املوؤقت���َه اىل 

مكا�س���ب ومع���ادلت �سيا�سية �سلطوي���ة دائمة وهو 
م���ا �سنت�سدى له.نري���د النتخاب���ات يف موعدها, 
ع���رب قانون يوؤمن م�سالح اجلمي���ع, ويحقق حرية 
الختيار وعدالة و�سحة التمثيل, والعي�س امل�سرك 
واملنا�سف���ة ب���ني امل�سيح���ني وامل�سلم���ني, بعيدًا عن 
الكيدي���ة وع���ن وطموح���ات ال�سيط���رة وال�ستئثار 
وامل�ساري���ع الت���ي تطي���ح بلبن���ان الر�سال���ة والعي�س 
امل�س���رك. ولذل���ك لن نر�س���خ ملح���اولت البع�س 
�سق ال�سف���وف او ال�سيطرة بالره���اب والرهيب 
والتهديد.اإرفع���وا الرهي���ب عن لبن���ان, فال�ساح 
ُغُل���وٌّ لن يدوَم, خا�س���ًة اأّن البع�س يرى اأن باإمكانه 
تو�سل القوة والرهيب طريقًا, ل�ستمرار ال�سيطرة 
وه���و اأمر مل يدم لفرة وبالتايل لن يدوم له.ونحن 
نقول ل للتورط يف النزاع امل�سلح يف �سوريا, اوقفوا 
ار�س���ال مقاتليك���م اىل �سوري���ا للقت���ال اىل جانب 
النظ���ام املج���رم املمع���ن يف قتل �سعب���ه وت�سريده.
اوقف���وا تورطك���م وتوري���ط لبنان.ونح���ن من هنا 
نكرر املطالبة بن�سر اجلي�س على احلدود ال�سمالية 
وال�سرقي���ة مب�ساع���دة ق���وات الط���وارئ الدولي���ة 
فلي����س مقب���ول بع���د الي���وم ا�ستم���رار النتهاكات 
لل�سيادة والعتداء عل���ى الآمنني والأبرياء والعزل 
من اأهلن���ا يف ال�سمال والبقاع.ارفع���وا اأيديكم عن 
ترويج جتارة الف�ساد, واحلبوب املخدرة, والدوية 
املزورة والندي���ة الريا�سية املرت�سي���ة, واملباريات 
املباع���ة, وامل���ازوت امله���رب والدينامي���ت امل�سدر 
والت�س���الت الفا�سلة والكهرب���اء ال�سائعة.ارفعوا 
اأيدَيُكم ع���ن احلكوم���ة العاج���زة والفا�سلة, وهنا 
�ساأتوج���ه بكام���ي جم���ددًا اإىل جمي���ع اإخواين يف 
الوطن لأكرر الدعوة اإىل التفكري مبا كنا اقرحناه 
ملعاجلة احلال التي و�سلنا اإليها, اي بالذهاب اإىل 
حكومة حيادية جتن���ب لبنان هذا الكّم الهائل من 
الحتق���ان والتوتر... ان ما يجري حولنا, وينعك�س 
علينا, اأكرب من لبنان, واأكرب من القدرات احلالية 
املتوف���رة, واحل���ل يك���ون بتخفي���ف الحتقان عرب 
حكوم���ة حيادية, ما يزال من املمك���ن التفكري بها 
لتحقي���ق ال�سدم���ة الإيجابي���ة الت���ي نح���ن باأم�س 
احلاجة اإليها اليوم قبل الغد على ال�سعد الوطنية 
والأمني���ة وال�سيا�سي���ة والقت�سادية.لبن���ان الذي 
نريد, هو لبنان الكرام���ة واحلرية والربيع الدائم 
ولي�س لبنان الو�ساي���ة والرهيب و�سطوة ال�ساح.
عا�س���ت �سي���دا ح���رة ابي���ة يف مواجه���ة الحتال 
واملحتل���ني, مدينة متاألقة منفتحة ناب�سة باحلياة, 
تزه���و بحريته���ا وتاآلِفه���ا مع حميطه���ا, وحتيا يف 

لبنان من اأجل كل لبنان... و�سيبقى لبنان...

14 �صيدا�صيدا 15



الغالفالغالف

�لحريري ��شتقبلت م�شقاوي ومديرة �لروؤية �لعالمية ورئي�س 
�لرهبنة �لمخل�شية ورئي�س �لنجدة �ل�شعبية �لفرن�شية

ا�ستقبل���ت النائب بهي���ة احلريري يف جمدليون نائب رئي����س املجل�س ال�سرعي 
ال�سامي الأعلى الوزير ال�سابق عمر م�سقاوي وعائلته  يف زيارة عائلية �سكر 
خاله���ا م�سقاوي احلريري على احلفل التكرميي الذي اقامته على �سرفه يف 

البيال قبل ا�سبوعني وتقليده درع الطائف .
وكان اللق���اء منا�سبة للت���داول يف الأو�ساع العامة وامل�ستج���دات على ال�ساحة 

الوطنية. وقدم م�سقاوي للحريري �سورتني قدميتني ملدينة �سيدا من اجلو.
 World" وكان���ت احلري���ري ا�ستقلب���ت مدير ع���ام موؤ�س�س���ة الروؤية العاملي���ة
Vision" انيتا دلها�س التي تزور لبنان برفقة زوجها القت�سادي الهولندي 
روب���رت دلها�س لاإط���اع على او�س���اع النازحني ال�سوري���ني , حبيث التقتهم 
احلري���ري بح�سور قا�سي �سي���دا ال�سرعي ال�سيخ حمم���د اأبوزيد ومدير كلية 

الاهوت املعمدانية الدكتور مارتن عقاد .
وجرى خ���ال اللقاء البحث يف �سوؤون النازح���ني ال�سوريني اىل منطقة �سيدا 

وما تقوم به موؤ�س�سة الروؤية العاملية على �سعيد اأعمال الإيواء والإغاثة.

كم���ا التق���ت احلري���ري الرئي�س الع���ام للرهباني���ة املخل�سي���ة الأر�سمندريت 
جان ف���رج يرافقه الأر�سمندريت انطوان �سع���د. وا�ستقبلت احلريري امل�سور 
الفرن�سي اللبناين الأ�سل ملكان با�سيل ترافقه مديرة املركز الثقايف الفرن�سي 
يف �سيدا ليت�سيا بارب بح�س���ور من�سق عام ال�سبكة املدر�سية ل�سيدا واجلوار 
نبي���ل بواب ووفيقة �سكايف عن موؤ�س�سة احلري���ري للتنمية الب�سرية امل�ستدامة 
حيث جرى البحث يف التح�سريات ملعر�س ال�سور الفوتوغرافية الذي �سيقام 
بالتع���اون بني املركز واملوؤ�س�سة يف خان الفرجن يف اآذار املقبل ويت�سمن �سورا 

فنية وطبيعية وتراثية وبيئية من خمتلف املناطق اللبنانية.
وكان���ت احلريري التقت رئي����س جمعية النجدة ال�سعبي���ة يف فرن�سا جان لوي 
كالن يرافقه م�ست�سار احلزب ال�سراكي الفرن�سي وم�ست�سار رئي�س بلدية ليل 
الدكت���ور وليد حنا والدكتور ا�سماعيل ح�سونة ورئي�س جمعية التنمية لاإن�سان 
والبيئة ف�سل اهلل ح�سونة . حيث جرى البحث يف �سبل التعاون يف جمال العمل 

الجتماعي والن�ساين والغاثي.
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ذكرى اإ�صت�صهاد الزعيم املنا�صل الكبري "ال�صهيد معروف �صعد"

�لدكت�ر ��شامة �شعد لـ"�شيد� عبر �لتاريخ":
�لق�مية تجمعنا... و�لمذهبية ُتفرقنا؟

�صبـــاط �صهـــر مميـــز يف ذاكـــرة كل  • �صهـــر 
املواطنـــن فيـــه فرحـــى واآلم علـــى �صعيـــد 
لبنـــاين و�صيـــداوي ب�صـــكل خا�ـــض، ففيـــه 
حـــزن يف ذكـــرى اإ�صت�صهـــاد معـــروف �صعـــد 
وفرحـــى مبنا�صبـــة حتريـــر مدينـــة �صيـــدا 

ماذا تقول بهذا ال�صدد؟
اإن حتري���ر �سيدا هو حترير لبنان, كلف اللبنانيني 
ت�سحيات كبرية ب���دًء من حترير بريوت وانطاقة 
�سعلة املقاومة الوطنية اللبنانية وحترير جبل لبنان 
و�سيدا والنبطية وا�ستمرار م�سرية التحريرعندما 
حملت الراية املقاومة الإ�سامية وا�ستكملت عملية 
التحرير ومواجهة الإحتال الإ�سرائيلي خ�سو�سًا 

يف العام 2006.
اإذن اإن م�سرية التحرير التي توجت بالن�سر والتي 
احتفل���ت �سيدا به���ا يف 16 �سباط من���ذ اأيام, هي 
م�سرية فيها الت�سحيات والآلم والأحزان وال�سهداء 
واجلرحى واملعوقني, وفيها من حافظ على الأمانة 
ومن خانها ومن تعامل م���ع العدوالإ�سرائيلي ومن 
ق���اوم العدووعلين���ا اأن مني���ز بني ه���ذا وذاك ومن 
هو�ساحب الف�سل يف هذا الإجناز ومن هومتعاون 
م���ع الإحت���ال, لذالك نحن ن�سجل عل���ى هوؤلء ما 

هوالبديل لديهم عن �ساح املقاومة.

ابـــن ال�صهيـــد معـــروف �صعـــد  ب�صفتـــك   •
املقـــاوم، البطـــل الـــذي عاي�ـــض ثـــوارت منذ 
الإ�صتقالل وما قبل، ما راأيك اليوم بثورات 
الربيـــع العربي وكيف ترى تداعياتها على 
لبنان؟ ولوكان الوالد حياًكيف براأيك كان 

ليت�صرف يف ظل هذه الأو�صاع؟
اإن الدواف���ع الت���ي قامت م���ن اأجلها ه���ذه الثورات 
حتديدًا يف تون�س وم�سره���ي دوافع �سريفة ونبيلة 
له���ا عاق���ة بالكرام���ة الإن�سانية ورف����س التبعية 
للغ���رب والولي���ات املتحدة الأمريكي���ة ولها عاقة 
الإ�ستبدادولها  بالدميوقراطي���ة واحلرية ورف����س 
عاقة اأي�س���ًا بالعدالة الإجتماعي���ة ورف�س القهر 
الإجتماعي, غري اأن القوى اخلارجية مثل الوليات 
املتحدة الأمريكية والقوى الرجعية يف هذه القطار 
وبع�س الأنظمة العربية دعت لإحتواء هذه الثورات 
وتغيري اإجتاه م�سارها مب���ا ل يتعار�س مع م�سالح 
الولي���ات املتح���دة الأمريكية والأم���ن الإ�سرائيلي 
ونف���وذ ودور الأنظم���ة الرجعية املتبع���ة خا�سًة يف 

اخلليج.
اإن حراك ال�سهيد معروف �سعد والتنظيم ال�سعبي 
النا�س���ري هوجزء م���ن احلراك الث���وري ال�سعبي 

ح��ر: ليال بديع وزينب �شعب�
معروف �صعد م�صرية وم�صار طويل اآمن بق�صايا �صعبه واّمته والتزم 

بها حّتى ا�صت�صهاده.
زعيـــم كبري �صجاع، فقدتـــه مدينة �صيدا، وفقده لبنان كرمز مقاوم 

منا�صل عربي.
مكافـــح متقـــّدم يف كل اأدواره، وم�صريتـــه الّراقـــة الن�صالّيـــة �صـــد 

العدوالإ�صرائيلي 
واملدافع الأّول عن حقوق ال�صعب يف لبنان.

....م�صرية طويلة 
عنوانها الكفاح ... والت�صحية ...والوفاء...وال�صرف

يف �صبيل مدينة �صيدا ووطنه لبنان.
وكان اأبرزهـــا الدفـــاع عـــن الق�صّيـــة الأم املركزّية، األ وهـــي ق�صّية " 

فل�صطن "املحتّلة
هـــذا الإرث ال�صيا�صـــي الغني بالقيم والأخـــالق احلميدة، مب�صاره... 

وم�صريتـــه الـــذي �صاهـــم م�صاهمة مبا�صـــرة يف دعم م�صـــرية النه�صة 
القومّية العربية ،دفاعاً عن ق�صايا لبنان والأّمة العربّية من خالل 
متابعة امل�صرية الن�صالّية الطويلة، الأمر الذي مّكن حامل الأمانة 
الراحـــل م�صطفى �صعـــد من �صاحب الأمانـــة ال�ّصهيد معروف �صعد 
مـــن متابعة امل�صـــرية الن�صالّيـــة الطويلة ،بالرغم مـــن كل الظروف 
وال�صعاب التي واجهت هذه امل�صرية من خالل املوؤامرات والأحداث 
ة جنوبه  اللبنانّيـــة والداخلّية والإحتـــالل الإ�صرائيلي للبنان وخا�صّ

،بداأً من �صيدا و�صوًل اإىل �صائر مناطق وقرى جنوبه.
ومـــا جـــاءت اآنذاك حماولة اإغتيال املنا�صـــل م�صطفى �صعد، اإّل بهدف 
واحد األ وهواإغتيال الهدف الرمز والعنوان الوطني وامل�صرية حماولة 

فا�صلة اإ�صرائيلية يف الق�صاء على الرث العريق الوطني والعربي. 
الدكتور الأمن املوؤمتن اأ�صامة �صعد  حامل الأمانة والراية وال�صعلة 

الّراقة القومّية الوطنّية العربّية من بعده.
ماذا يقول  يف هذه املنا�صبة؟

الدكتور أسامة سعد متوّسطًا الزميلة ليال بديع والزميلة زينب شعبو

الدكتور أسامة سعد
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احلكوم���ات املتعاقبة منذ حكومة احلريري الأوىل 
بعد الطائف حت���ى حكومة ميقاتي الي���وم مار�سوا 
�سيا�س���ات اإقت�سادي���ة واإجتماعي���ة كن���ا وم���ا زلنا 
معار�سني لها لأنها اأدت اإىل مما عليه, فيما يتعلق 
ب�سيدا هناك بع����س املواقف املتقوقع���ة واملنغلقة 

التي تفاقم الأزمة.

• هل ترى اأن اجلمعيات الأهلية يف مدينة 
�صيـــدا تقـــوم بواجباتهـــا الإجتماعية جتاه 

املواطنن؟
عندما تتخلى الدول���ة واحلكومة عن م�سوؤلياتها ل 
ب���د اأن ن�سكر كل ما تقوم به ه���ذه اجلمعيات لأنها 
تق���وم مبه���ام متوجبة عل���ى الدول���ة اللبنانية وهي 
حتل جزئيًا فا اأحد ي�ستطيع اأن يحل مكان الدولة 
يف تقدمي احلقوق الأ�سا�سية للمواطنيني من رعاية 
�سحي���ة وتعليمي���ة وتاأم���ني فر����س العم���ل بح�سب 
الإخت�سا����س وذل���ك للتخفيف من ح���دة امل�ساكل 

الإجتماعية.

• ماذا قدم التنظيم منذ ن�صاأته 1973 حتى 

اليوم لأبنـــاء �صيدا؟وما هي اأهم حمطاته 
الإجتماعية؟

كل م���ا قدم���ه التنظي���م عل���ى �سعي���د اإجتماعي ل 
يتحدث عنه بالعلن ول ي�ستخدمه لغايات �سيا�سية, 
ولكن هناك توا�سل يومي بني التنظيم كاأفراد من 
خال الأخاقي���ات الإن�سانية لتاأم���ني ما ن�ستطيع 

تاأمينه �سواء كان من التنظيم اأم ل.

املـــدين  الـــزواج  بقانـــون  راأيـــك  مـــا   •
الإختياري؟

 اإن ه���ذا القان���ون ل ي�س���كل اأولوي���ة الآن للنقا�س, 
وطرحه الآن ل اأعرف ما الغاية منه, اإمنا الأولوية 
اليوم حماي���ة ال�سلم الأهلي م���ن الإهتزازات التي 

يتعر�س لها الباد, وهذه هي ق�سية الراأي العام.

• يف الآونـــة الأخرية جند ظاهرة اخلطف 
وال�صرقة والقتل ما راأيك بها؟

 هذه الظواهر كلها نتيجة تردي الأو�ساع الإقت�سادية 
والإجتماعية وف�ساد ال�سلط���ة وموؤ�س�ساتها, وهناك 
م���ن يغطي حالت ف�ساد هائلة يف البلد ويرعاها يف 

ظل غياب الردع من قبل الدولة.

• كلمة اأخرية:
نتمنى للبن���ان الأم���ن والإ�ستقراروال�سل���م الأهلي 
والتق���دم والوح���دة والتما�س���ك يف ه���ذه الظروف 
العربية ال�سعبة ويف ظ���ل ال�سيا�سات الكربى التي 
حت���اول اأن تن���ال من وح���دة جمتماعاتن���ا وحتاول 
اأن تفر����س اإرادته���ا علينا, اأدع���وكل اللبنانيني كل 
الأوفي���اء املخل�س���ني اإىل مواجهة ه���ذه التحديات 
بروح امل�سوؤولية واأعتق���د اأننا قادرون على مواجهة 

هذه التحديات.
بال�سك���ر  �سي���دا  جمل���ة  اأ�س���رة  تتق���دم  واأخ���ريًا 

لإ�ست�سافتكم لنا.

العرب���ي املطال���ب بالكرام���ة الإن�ساني���ة والوطنية 
والعدال���ة  احلقيقي���ة  والدميوقراطي���ة  واحلري���ة 
الإجتماعي���ة ه���ذه ه���ي اه���داف التنظي���م من���ذ 
البداي���ة, فنح���ن منح���ازون متامًاله���ذا احلراك 
ال�سعب���ي الثوري العربي اينم���ا كان ونحن �سد كل 

املحاولت الهادفة لتغيري م�ساره احلقيقي.

والـــدك؟  �صخ�صيـــة  مـــن  اأخـــذت  مـــاذا   •
وهـــل كانت �صفة الوالـــد مقدمة لدخولك 

املعرتك ال�صيا�صي؟
ب�سراح���ة هذه اأ�سئلة �سخ�سية ل اأ�ستطيع الإجابة 
عنه���ا, فاأنا ل اأعرف ما ال�سفات التي اأخذتها من 
�سخ�سية والدي, واإن انخراطي يف العمل ال�سيا�سي 
نتيج���ة تاأثري يف مناخ ث���وري كان قد ترعرع به يف 

الأ�سا�س ال�سهيد معروف �سعد.

• كيـــف تقراأ الأحداث الأخـــرية يف مدينة 
�صـــورة  ت�صويـــه  مت  براأيـــك  وهـــل  �صيـــدا؟ 

املدينة وموقعها الوطني؟
من ال�سعب اأن ي�سوه اأحد �سورة املدينة, اإن تاريخ 
املدين���ة طويل بهويتها واإنتمائه���ا وموقعها ودورها 
يف املعادل���ة الوطني���ة والعربية لي�س م���ن ال�سهولة 
اأن ياأت���ي اأحد لي�سوه هذه ال�سورة, اإن هوية املدينة 
وا�سح���ة بغ�س النظ���ر عن الإعتب���ارات ال�سيا�سية 
الأني���ة الت���ي م���ن املمك���ن اأن حت�س���ل ب���ني احلني 
والآخ���ر واملحط���ات الإنتخابية اأي�س���ًا هذه ل تعرب 

عن تغري وجهة املدينة وهويتها.

• هـــل �صترت�صـــح يف الإنتخابـــات النيابيـــة 
املقبلة وهـــل تراها مبوعدها؟ وهل براأيك 

�صيفوز القانون الأورثوذك�صي؟
لي����س هناك قرار اإن كن���ت �ساأتر�سح لاإنتخابات, 
وهناك ترجيحات بتاأجيل الإنتخابات لأنه حتى الآن 
مل يتم الإتفاق على قانون اإنتخابي وهذا من �ساأنه 
تاأجيلها, اأما بالن�سبة للقان���ون الأورثوذك�سي فاإنه 
ب�سراحًة جي���د ومثايل للع�سور م���ا قبل الو�سطى 
واأن���ا اأق���دم التهنئ���ة للتي���ارات والق���وى ال�سيا�سية 
الت���ي اأيدت هذا القانون واأنه���ا توؤكد حر�سها على 
اأن يعود لبنان لتلك الع�س���ور وهذه القوى بدورها 

نقلت لبنان من القرن 21 اإىل الع�سور الو�سطى.

• هل �صيدا ذاهبة اإىل التهلكة؟وما الدور 
التنظيـــم  �صيتخذهـــا  التـــي  اأواخلطـــوات 
حمـــاولت  اأي  لـــدرء  النا�صـــري  ال�صعبـــي 

للفتنة؟
 �سي���دا حم�سن���ة بخياراته���ا الوطني���ة وموقعه���ا 
اإرت���كاز  نقط���ة  �ستك���ون  و�سي���دا  وبدوره���ا 
لتعزي���ز الوح���دة الوطني���ة يف لبن���ان والت�س���دي 
للعدوال�سهيوين, اإن خيار التهلكة يعني الإنخراط 
يف احلرب الأهلية والتفتي���ت والإقتتال و�سيدا لن 
تذه���ب اإىل ه���ذا اخليار, فه���ذا لي�س خي���ار اأهلها 
الطيب���ني والوطني���ني, العروبي���ني, املقاومي���ني بل 

خيار اأعداء الوطن و�سيدا.
 فالن�ستذك���ر اليوم �سي���دا عاي�س���ت ذل الإحتال 
وقه���ره واعتداءات���ه فقاومت���ه وانت�س���رت علي���ه, 
وه���ذا ي�ستوج���ب وحدة وطنية وه���ي اإرادة حياة ل 

التهلكة.
 اأم���ا بالن�سبة لدور التنظيم ال�سعبي النا�سري فهو 
دع���وة وطنية جامعة وتوحيد الطاقات واجلهود يف 
مواجهة التحديات واملخاطر احلقيقية على راأ�سها 
اخلط���ر الآتي من العدوال�سهي���وين, ونحن ن�سعى 
مع كل القوى لتوحيد الطاقات وملواجهة التحديات 

وجتنيب البلد التوترات.

• كيـــف تف�صـــر ب�صفتـــك كزعيـــم ظاهـــرة 
ال�صيـــخ اأحمـــد الأ�صـــري الغـــري علمانيـــة يف 

�صيدا؟
 اإنه حالة مثل اأي حالة يف الواقع اللبناين والعربي, 
و�سيدا اأبية عن اأي خماطر ولي�س لأحد اأن يفر�س 

خياراته على �سيدا.

• ب�صفتكـــم اأمـــن عـــام التنظيـــم ال�صعبـــي 
النا�صـــري كيف ترى الدور الفل�صطيني يف 

لبنان؟
  اإن وجود الأخ���وة الفل�سطنيني يف لبنان هوب�سبب 
الإحت���ال ال�سهي���وين لباده���م واأر�سهم ونحن 
مطالب���ون بدع���م ن�ساله���م لإ�ستع���ادة حقوقه���م 
الدول���ة  وندعودوم���ًا   , الو�سائ���ل  ب���كل  الوطني���ة 
اللبناني���ة ب���اأن تق���رر حق���وق اإن�ساني���ة واإجتماعية 
لل�سع���ب الفل�سطيني كي يتمك���ن من ممار�سة دوره 
وحق���ه يف الن�سال ملواجه���ة العدو, وعل���ى ال�سعب 

اللبناين دعم هذا ال�سعب.

يف  الإمنائيـــة  امل�صاريـــع  عـــن  مـــاذا   •
�صيدا؟وهـــل هناك خطـــط جادة للحد من 

البطالة وم�صاريع معدة قيد التنفيذ؟
اإن البطالة يف لبنان عامة ومعدلت الفقر متزايدة 
وهناك �سعوبات �سحية وتعليمية ومعي�سية وتردي 
يف اخلدم���ات م���ن كهرب���اء ومي���اه ويف القطاعات 
الإنتاجية عامًة, واملو�سوع هنا له عاقة ب�سيا�سات 

صيدا ستكون نقطة 
إرتكاز لتعزيز الوحدة 

الوطنية يف لبنان 
والتصدي للعدوالصهيوني

ليس هناك قرار إن كنت 
سأترشح لإلنتخابات، 

وهناك ترجيحات 
بتأجيل اإلنتخابات

الدكتور أسامة سعد والزميلة ليال بديع

النصب التذكاري للشهيد معروف سعد
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ي�س���ف مرجع ب���ارز امل�سهد اليوم بان���ه عبارة عن 
�سب���اق �سريع ب���ني امل�ساعي من اجل اق���رار قانون 
جدي���د وبني تزاي���د فر����س القبول بالم���ر الواقع 

,وبالتايل الذهاب اما للتمديد او للفراغ .
ويق���ول ان قان���ون ال�ست���ني احلايل مل يع���د موجود 
عمليا ,وبالتايل ل ميك���ن اجراء اية انتخابات من 
دون اق���رار قان���ون جدي���د , خ�سو�س���ا ان جمل�س 
الوزراء مل يتمكن م���ن ت�سكيل هيئة الإ�سراف على 
الإنتخاب���ات الت���ي ين����س عليه���ا القان���ون املذكور 
, والت���ي م���ن دونه���ا ل ميك���ن ان حت�س���ل العملية 
الإنتخابي���ة ,عدا عن ان هن���اك معار�سة �سيا�سية 

�سبه عامة لإجرائها وفق القانون احلايل .
وحتى الأن يتجنب اي طرف ان يتحدث عن التمديد 
م���ع ان فر�سه بداأت تكرب,لكن احلديث عن تاأجيل 
تقن���ي بات امرا مطروحا بق���وة ,ما يعني عمليا ان 
فر�سةاجراء الإنتخابات يف حزيران باتت �سعيفة 
للغاية ,فهل تنج���ح ااجلهود يف الإتفاق على قانون 

جديد يف املهلة الإ�سافية ؟
يعتق���د املرجع ان كل �سيء ممكن اذا �سلم اجلميع 
ان املطلوب هو قان���ون انتخابي على قيا�س الوطن 

ولي����س عل���ى قيا����س طائف���ة او فري���ق �سيا�س���ي او 
حت���ى ا�سخا�س ,لفت���ا اىل ان ما ط���رح حتى الآن 
م���ن مقاربات ح���ول القانون املختل���ط الذي يجمع 
النظام���ني الن�سبي والأك���رثي معا , ه���ي متابعدة 
ب�سبب حماولةكل طرف ان يق�سم الدوائر بطريقة 
ي�سمن فيها الفوز باكرب عدد ممكن مناملقاعد يف 

املجل�س املقبل.
وي�س���ف املرج���ع امل�سه���د الإنتخاب���ي بان���ه معقد 
للغاية .فاق���راح قانون اللق���اء الأورثذك�سي الذي 
ن���ال اكرثي���ة يف اللجنة الفرعي���ة النيابية ولد ميتا 
ب�سب���ب معار�ست���ه من قبل مكون���ني ا�سا�سيني هما 
تي���ار "امل�ستقبل" واحل���زب التقدم���ي الإ�سراكي 
, وم�س���روع احلكوم���ة واجه من���ذ البداية معار�سة 
,وامل�س���روع  وداخله���ا  احلكوم���ة  خ���ارج  �سدي���دة 
املختل���ط ال���ذي قدمه الرئي����س بري كح���ل و�سط 
تعامل مع���ه الأطراف على طريق���ة ق�سق�س ورق 

كما عرب رئي�س املجل�س.
ويب���دو ان الرئي����س بري غ���ري را�س عل���ى طريقة 
التعاطي مع مبادرته التوفيقية التي قدمها , لذلك 
ترك الكرة يف ملعب اجلميع لتح�سني ادائهم معها 

قبل فوات الأوان ,خ�سو�سا ان الوقت اخذ بالنفاذ 
ومل يعد ي�سمح باللعب او املناورة.

وق���د لوح���ظ موؤخ���را ان رئي����س اجلمهوريةدخ���ل 
عل���ى خ���ط امل�ساع���ي ب�س���كل مبا�س���ر مدعوما من 
رئي�س احلكومة ومن النائ���ب جنباط , وبت�سجيع 
م���ن امل�ستقبل ال���ذي يري���د توجيه �سرب���ة قا�سية 
للقان���ون الأرثوذك�سي . لك���ن كل هذه املحاولت ما 
تزال ت�سطدم بال�سب���ب نف�سه , وهو تعامل معظم 
الأطراف مع القانون الإنتخابي على انه املعرب اىل 
الفوز يف الإنتخابات وبالتايل القب�س على ال�سلطة 

وقاليد الأمور يف الباد.
وميكن ا�ستخا�س امل�سهد حتى الآن بالآتي:

1 -  ت���كاد فر����س قان���ون اللق���اء الأرثوذك�س���ي يف 
الو�س���ول اىل جل�سة الهيئة العام���ة للمجل�س تكون 
معدومة , ل �سيما بع���د ان اعلن الرئي�س بري بانه 

لن يدعو جلل�سة عامة من دون توافق .
2- ام���ام م�س���روع قان���ون املختل���ط فر�سةليك���ون 
البدي���ل الوفاقي , لكن امل�سكل���ة تكمن يف اخلاف 

على الدوائر و�سكلها وؤعددها .
3 -   الأح���داث والتط���ورات يف املنطق���ة ل �سيم���ا 

�إعد�د: �أ�شرة جملة �شيد� 
هل �صتجري النتخابات يف موعدها؟

يطرح هذا ال�صوؤال اليوم بقوة  يف ظل ف�صل كل املحاولت للتو�صل اىل قانون جديد لالنتخابات ب�صبب اخلالفات امل�صتع�صية 
حول النظام الأنتخابي و�صكل وعدد الدوائر وتوزيعها.

وبـــات وا�صحـــا ان عامـــل الوقـــت اخذ ي�صـــكل عامال �صاغطـــا على اجلهود التـــي تبذل يف �صبيـــل التو�صل اىل �صيغـــة توافقية 
للقانون اجلديد ،ل �صيما ان الفرتة الباقية واملتاحة ملثل هذه املحاولت ا�صبحت ق�صرية للغاية.

الإنتخابات بن فّكي ال�صراع الداخلي والغليان الإقليمي
قان�ن �لإنتخاب في عنق �لزجاجة
�إلى �لتمديد دّر!
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الغالف

يف �سوري���ا وانعكا�ساتها عل���ى لبنان خ�سو�سا على 
ال�سعيد الأمني ال���ذي يعترب�سرطاا�سا�سيا ل�سول 

العملية الإنتخابية.
واذا كان املتفائل���ون يعتق���دون ان الوق���ت ل ي���زال 
متوف���ر لولدة قانون انتخاب���ي جديد ,فان الجواء 
واملوؤ�سرات ترجح يوما بعد يوم الذهاب اىل موعد 
الإنتخابات من دون قانون ,وبالتايل بقاء �سناديق 

الإقراع مقفلة.

و ت���دل املوؤ�س���رات واملواق���ف والتط���ورات املت�سلة 
بالأ�ستحقاق الأ نتخابي على اننا ذاهبون اىل خيار 
م���ن اثنني , اما التمدي���د للمجل�س النيابي احلايل 
�سنت���ني وما ف���وق , اوعدم اج���راء الأنتخابات قبل 
نهاي���ة ولية هذا املجل����س , وبالتايل تت�سلم يف مثل 
ه���ذه احلال احلكومةاحلالية مقاليدالبلد من دون 

جمل�س نيابي.
ووف���ق املعطي���ات املتواف���رة ف���ان هن���اك عمليات 

)ج����س نب����س( �سجل���ت يف الونة الأ خ���رية بعيدا 
عن الأ�سواء لر�سم مامح املرحلة املقبلة  يف حال 
مل جت���ر الأنتخاب���ات اويف حال التمدي���د للمجل�س 

احلايل ..
وتقول مراجع مطلعة ان املفاو�سات غري املبا�سرة 
او املعلن���ة ق���د بداأت منذ فرة �سعي���ا لاتفاق على 
�سلة متدي���دات اذا تعذر اجراء الإنتخابات, بل ان 
هناك جهات واط���راف �سيا�سية لبنانية انخرطت 
من���ذ ف���رة يف مث���ل ه���ذه احل�سابات,بحي���ث يتم 
الأتفاق على �سفقة كاملة تق�سي بالتمديد للمجل�س 
النياب���ي �سنتني على الأق���ل , وان ي�سار اي�سا اىل 
التمديد لرئي�س اجلمهورية ثاث �سنوات , وكذلك 
لقئد اجلي����س العماد جان قهوج���ي وللمدير العام 

لقوى الأمن الداخلي اللواء ا�سرف ريفي .
وح�س���ب املعلوم���ات اي�س���ا ف���ان ه���ذه املفاو�سات 
تطرق���ت اىل ت�سكيل حكومة جدي���دة , لكن الأخذ 
وال���رد مل يتو�سا اىل ح�سم هوية رئي�سها ول �سكل 
احلكومة حيادية ام حكوم���ة وحدة وطنية ت�سارك 

فيها كل الأطراف من 14و8 اذار .
ووف���ق املعلوم���ات اي�سا , ف���ان مرجعي���ات روحية 
دخل���ت على خ���ط ه���ذه الأت�سالت و�س���ط اجواء 
توؤ�س���ر اىل ان هناك رغبة خارجية يف عدم اجراء 
الاإنتخاب���ات اذا ما كان���ت �سته���دد الإ�سقرار يف 
لبن���ان, وان الأطراف ال�سيا�سي���ة الداخلية اخذت 

ت�سلم تدريجيا بان الباد ذاهبة اىل التمديد.
يف كل الأح���وال, الباد مت���ر مبخا�س ع�سري, فهل 
نح���ن ذاهب���ون اىل متديد الأزم���ة ام اننا ما�سون 
اىل الإنتخاب���ات ولو احتاج ذل���ك اىل تاجيل تقني 

لب�سعة ا�سهر عل امل�سهد الإقليمي ينق�سع اكرث.

�مل�شرية م�شتمرة

• بدايــــة نهنئكــــم والهيئة الإدارية للمجل�ض 
الن�صائــــي، ول بــــد من ال�صوؤال عــــن الأولويات 

التي ت�صعونها على راأ�ض جدول اأعمالكم؟
"حاليا �سن�ستمر بالتاأكيد مبا بداأنا به, ول �سيما اأننا 
ل ن�ستطيع اأن ننكر التاريخ الذي �سبقنا بكافة جهوده. 
طبع���ا نحن نعمل على املوا�سي���ع التي تخ�س املراأة يف 
موقع القرار والتحفظ���ات والإتفاقية الدولية للق�ساء 
على التمييز �سد امل���راأة بحيث تتمكن املراأة اللبنانية 
من اإعطاء جن�سيتها لأولده���ا بالإ�سافة اإىل القانون 
املدين لاأح���وال ال�سخ�سية والعنف �سد املراأة,املراأة 

يف القوانني...
ومب���ا اأننا عل���ى اأب���واب الإنتخابات النيابي���ة �سنطالب 
دون �سك باأن تقر "الكوتا " الن�سائية. اأما فيما يخ�س 

تحقيق

 رئي�صة املجل�ض الن�صائي اللبناين جمال هرمز غريل لـ"�صيدا عر التاريخ":
�لن�شاء هن من يمنعن �لحروب وهن من ي�ؤ�ش�شن لل�حدة �ل�طنية 

لذلك من �ل�شروري �أن يك�ن لهن ر�أي في مختلف ق�شايا �ل�طن

ح��ر: �شمار �لرتك 
يقـــوم املجل�ـــض الن�صائـــي اللبناين  منذ �صنوات بـــدور موؤ�ص�صة حا�صنة للحركة الن�صائية اللبنانية.فهو ي�صـــم ما يفوق ال166 جمعية ن�صائية 
ومدنية منت�صرة على الأرا�صي اللبنانية كافة من اجلنوب اإىل ال�صمال ومن البقاع اإىل ال�صاحل واجلبل. ومتثل تعددية وت�صامن اأع�صائه 
الوحدة الوطنية اللبنانية. فقد نا�صلت املراأة اللبنانية لن�صرة الق�صايا العربية املحقة كما �صاركت بالن�صال لنيل ا�صتقالل لبنان فان�صمت 
 اإىل املظاهرات والإ�صرابات ودافعت عن ال�صتقالل وكان من الطبيعي بعدها اأن ت�صر على املطالبة بحقوقها ال�صيا�صية والجتماعية الكاملة.

وبنـــاء عليـــه راأت املـــراأة اللبنانية توحيد جهودها يف هـــذا املجال. فانعقد �صنة 1952 اجتماع بن الهيئـــات الن�صائية يف لبنان وبجهد جمعيات 
عدة و�صيدات رائدات وباندماج هيئتي "الحتاد الن�صائي العربي اللبناين" )املوؤ�ص�ض �صنة 1929 ( و"الت�صامن الن�صائي اللبناين" )املوؤ�ص�ض 

�صنة 1947 (، تقرر تاأ�صي�ض املجل�ض الن�صائي اللبناين املعروف حينها با�صم "جامعة الهيئات الن�صائية اللبنانية".
ونتيجـــة العمـــل املوحـــد وامل�صتمر واجلاد، نالت املـــراأة اللبنانية باكورة اإجنازاتهـــا عندما ح�صلت عام 1953 على حقهـــا ال�صيا�صي باأن تنتخب 
وتنتخب.لكـــن هـــذه مـــا كانـــت �صـــوى البدايات ،بداية اأكر من خم�صـــن �صنة من العمل من اأجـــل جمتمع لبناين متكافـــئ الفر�ض �صوا�صية 

للرجل واملراأة. ومن الأولويات الثابتة تفعيل دور احلركة الن�صائية لتمكن املراأة وانتزاع حقوقها واإي�صالها اإىل مراكز القرار ال�صيا�صي.
رئي�صات املجل�ض الرائدات كر بدءا من ال�صيدة لبيبة تابت و�صول اإىل ال�صيدة جمال هرمز غريل التي ت�صلمت موؤخرا رئا�صة املجل�ض الن�صائي 
اللبنـــاين ،بالإ�صافـــة اإىل كونهـــا  م�صت�صـــارة يف الهيئة العامـــة للمجل�ض الن�صائي الدويل. وطبعا ل ن�صتطيع اأن نن�صـــى اأنها زميلة كونها عملت يف 
جمال الإعالم على مدى �صنوات الأمر الذي دعاها خلو�ض جمال الن�صال الن�صائي للمطالبة بحقوق املراأة ، وبالرغم من اأنها اإمراأة متزوجة 

وم�صوؤولة عن اأ�صرة اإل اأن هذه امل�صاألة مل تقف يوما يف وجه طموحاتها وتطلعاتها واأفكارها يف ظل زوج داعم واأولد على قدر من امل�صوؤولية.
  "�صيـــدا عـــر التاريـــخ" التقـــت غريـــل يف مقـــر املجل�ـــض ملعرفة ما هـــي الأولويات التي ت�صعـــى لتحقيقها لإكمال ر�صالة مـــن �صبقنها يف هذا 

املجال، و�صط هذه امل�صرية املليئة بالن�صالت ،فكان احلوار الالآتي:

الوزير قباني وعصام علي حسن يقدمان درعا تقديريا لغبريل
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علــــى �صعيد املعاملــــة يف اأماكن العمل، براأيك 
مــــا هــــي الأ�صباب وكيــــف ال�صبيــــل اإىل حت�صن 

ظروف املراأة العاملة؟
امل�ساأل���ة تاأتي بالتدري���ج عندما ي�سب���ح لدينا  "ه���ذه 
لدين���ا  ي�سب���ح  عندم���ا  اأي   gender focus point
اأ�سخا����س عملهم البح���ث عن اأي ت�سري���ع اأو اأي عمل 
ممكن اأن يوؤثر على امل���راأة �سلبا اأم اإيجابا ويت�سرفوا 
بن���اء عليه.ه���وؤلء الأ�سخا����س موج���ودون لكنهم مع 
الأ�سف ل يعملون بال�سكل املطلوب. مع الأ�سف ممكن 
اأن ياأت���ي ت�سري���ع يزيد عمل امل���راأة ل�ساع���ة واحدة اأو 
ل�ساعت���ني لي�سع ن�سف الن�ساء خارج �سوق العمل. من 

لي�س �سليعا بق�سايا الن�ساء تفوته هذه امل�ساألة.
واحلقيق���ة اأن هناك متييزا �سد املراأة ول �سيما املراأة 
ال�سابة كونها يف امل�ستقبل �سوف تتزوج وترزق بالأولد 
مم���ا ي�ستدعي غيابها لذلك تري���ن باأن القرار �سدها 
متخذ �سلف���ا حتى قبل اأن تتزوج.نحن نحاول اأن نقيم 
نوعا م���ن التوازن لأن���ه لي�س با�ستطاعتن���ا اأن نطالب 
ب���اأن تطول فر�سة الأموم���ة لأن اأحدا حينها لن ي�سمح 
بتوظيف املراأة.لكن املوؤ�س���ف اأنك ت�سعرين باأن لبنان 
بلد ع�سي على التغيري,فالتغيري اأ�سهل يف اأي بقعة من 
الع���امل اإل يف لبنان رمبا ذلك يعود اإىل الإ�ستقطابات 

الطائفية وانق�سام البلد..."

عنف �شد �لن�شاء
• العنــــف العائلــــي �صــــد املراأة،براأيــــك مــــا هي 
اأ�صبــــاب وجــــوده وا�صتمراره، وهــــل الأمر يعود 
لغياب القوانن الالزمة ملعاجلة هذا املو�صوع 

اأم يف التنفيذ؟
"العن���ف �سد الن�ساء ه���و نف�سه يف خمتل���ف اأنحاء 

العامل,يف اأك���رث الدول تطورا واأ�س���واأ الدول.فن�سبة 
العنف �سد الن�ساء موجودة اأينما كان, لكن الفارق 
يكمن بوج���ود اأو عدم وج���ود قوانني.حاليا نحن يف 
لبنان ن�سعى جهدنا لإيجاد قانون يجرم العنف �سد 
الن�ساء,لكنهم ما زالوا "يلف���ون ويدورون"لياأخذوا 
امل�ساأل���ة اإىل العن���ف الأ�س���ري نح���ن ل نري���د ه���ذه 
الت�سمية لأن هن���اك حتديدا عنف �سد الن�ساء,وهو 
منف�سل عن اأي نوع من اأنواع العنف.فاملراأة عندما 
تعن���ف �سواء معنوي���ا اأو ماديا ه���ذه امل�ساألة �ستخلق 
جي���ا خمدو�س���ا نف�سيا اإذا مل يك���ن حمطما نف�سيا 
لذل���ك ه���ذا املو�سوع لي����س منوطا بامل���راأة فح�سب 
لأن���ه مو�سوع اإجتماع���ي بامتياز.ومن يعنف زوجته 
باإمكان���ه اأن ي�ستخ���دم كل الأ�سالي���ب لذل���ك م���ن 
املفرو�س اأن تكون هذه امل�ساألة جرمية يعاقب عليها 

القانون".

�شالح يف �ملعركة
• التحر�ــــض اجلن�صــــي اآفــــة اإجتماعيــــة يف كل 
البلــــدان ومنهــــا يف لبنــــان، ونالحــــظ اأن هــــذا 
الت�صــــرف يح�صــــل يف كل الأمكنــــة ومنهــــا يف 
اأماكن العمل وي�صكل و�صيلة �صاغطة وابتزاز 
علــــى املــــراأة فهل لدى املجل�ــــض الن�صائي خطة 

ملواجهة هذه الآفة؟
حق���وق امل���راأة واملجل�س  �سل���ب  من  الق�سي���ة  "ه���ذه 
الن�سائ���ي لديه العديد م���ن اجلمعيات التي تعمل على 
ه���ذه الق�سايا.لذلك نح���ن ل ن�ستطيع اأن نقوم مبهام 
اجلمعي���ات لكننا نعمل عل���ى الإ�سراتيجيات الكربى 

ومن خال القوانني.
طبعا املراأة تتعر�س للتحر����س اجلن�سي واملوؤ�سف كما 

�سب���ق اأن ذكرنا اأن الأثر لأي اأزمة يكون م�ساعفا على 
املراأة,فحني يتدهور الو�س���ع الإقت�سادي املراأة جتوع 
مثله���ا مث���ل الرجل,حتتاج مثلها مث���ل الرجل وتت�سرد 
مثلها مث���ل الرج���ل وبالإ�سافة لذل���ك ت�سبح عر�سة 
لاإغت�س���اب والتحر�س...حت���ى يف احلروب تغت�سب 
ك�س���اح يف املعرك���ة ويف �سوق العم���ل اأي�سا ممكن اأن 
تتعر����س للتحر�س لذلك يجب اأن ن�سعى لإقرار قوانني 

حتميها كما هو احلال يف اخلارج".

�ل�شكر لكل �ل�شيد�ت
• و�صــــط هــــذه ال�صــــورة ال�صبابيــــة لأو�صــــاع 

املراأة هل اأنت متفائلة مب�صتقبلها؟
بد  تراكمات,ول  ع���ن  تك���ون عبارة  النتيجة  "دائم���ا 
لأحد م���ن اأن ي�سع ال�سكة ليم�سي غ���ريه عليها.لذلك 
ال�سك���ر لكل ال�سيدات اللوات���ي �سبقنني واللواتي بداأن 
بح���ق امل���راأة باختي���ار ال���زوج وبالإنتخ���اب وحقها يف 
العم���ل اإىل اأن و�سل���ن اإىل م���كان تخطني ب���ه كل هذه 
املوا�سيع لق�سايا اأخرى نحن ب�سدد ال�سعي لإقرارها 
اليوم.وب���دوري اأعترب اأنني اإذا ا�ستطعت اأن اأ�سع لبنة 
واح���دة يف العم���ل الن�سائي عل���ى اأن يكمله غريي من 

ال�سيدات اأعترب ذلك جناحا".

ل �أحد يعلم
• هل تطمحن ملركز �صيا�صي؟

للمجل����س الن�سائ���ي ج���اء به���دف حتقيق  "تر�سح���ي 
م���ا اأ�سب���و اإليه م���ن اأف���كار وتطلعات,وبالنهاية نحن 
جميعن���ا نعم���ل يف ال�سيا�سة لأننا حماط���ون بها لكن 
الي���وم دوري كرئي�س���ة للمجل����س الن�سائ���ي اللبن���اين 
اأن اأق���دم كل الدع���م لأحد غريي ك���ي ي�سل اإىل هذا 
املرك���ز ال�سيا�سي,لكن  ماذا يخبىء لنا امل�ستقبل فا 

اأحد يعلم ؟"

• ختاما هل من كلمة؟
"اآم���ل اأن ي���درك اجلميع اأن���ه اإذا مل تتمكن املراأة من 
التمت���ع بدرجة من الوع���ي والثقافة فالع���امل �سي�سري 
باجت���اه الهاوية بدءا م���ن م�سكلة الإنفج���ار ال�سكاين 
يف الع���امل مرورا مب�سكل���ة التنمي���ة امل�ستدامة و�سول 
مينع���ن  م���ن  ه���ن  الإقت�سادية.فالن�س���اء  للم�سكل���ة 
احلروب وهن من يوؤ�س�س���ن للوحدة الوطنية,ول�سيما 
اأن اأ�س���واأ كوابي�س املراأة اأن ل يع���ود اإبنها اإىل ح�سنها 
لذلك ت�سعى من خال عملها ال�سيا�سي اأن يعود ولدها 
اإىل املنزل وهذه امل�ساألة تعم على كل النا�س.فاإن �ساء 
اهلل يتفه���م جمتمعنا باأن تطور املراأة هو الأ�سا�س لكل 

فئات املجتمع."

تطلعات���ي امل�ستقبلي���ة  فهي تتمث���ل ب�س���رورة اأن نتجه 
اإىل اجلي���ل اجلدي���د اأي اإىل ال�سابات مما يحتم علينا 
اإ�ستعم���ال اأدوات وخطاب اآخ���ر غري الذي اعتدنا عليه 
خ���ال ال�سنوات املا�سية خ�سو�سا اإث���ر ما ن�سهده من 
اأزمات اإقليمية وعاملية فامل�ساكل باتت معقدة اأكرث من 
ال�سابق وتقريبا تكاد تكون امل�ساكل مت�ساوية يف �سفوف 
اجلي���ل اجلديد �سواء كان �س���اب اأو �سبية.لذلك نحن 
ن���ود التوجه اإليهم ك���ي يتكاتفوا ليتمكن���وا بالتايل من 

تخطي امل�ساكل التي �سيواجهونها يف الأيام املقبلة.
اأي�سا يهمنا اأن يفهم جيل ال�سباب اأن ق�سية املراأة هي 
ق�سية اإجتماعية ولي�ست ق�سية ملجموعة من ال�سيدات 
اللوات���ي ل يفهمن �سوى مبو�سوع املراأة ول يتحدثن اإل 
به.كذل���ك علينا اأن نبداأ العمل لإع���داد كوادر ن�سائية 
لنق���ول اأن ه���ذه ه���ي قي���ادات امل�ستقبل.طبع���ا يجب 
اأن يك���ون هن���اك مه���ارات �سخ�سية ل���دى الن�ساء كي 
ت�سبحن من القي���ادات بالإ�سافة اإىل معلومات يجب 
عل���ى كل اإن�سان معرفته���ا ليتمكن من حتديد خياراته 
يف ه���ذه احلي���اة �س���واء ال�سيا�سي���ة اأو الإقت�سادية اأو 
الإجتماعي���ة. كما من ال�س���روري اأن يكون هناك راأي 
للن�س���اء يف خمتل���ف ق�ساي���ا الوط���ن, ف���اإن �ساء اهلل 
نتمكن من القي���ام ب�سرعة ن�سائية نطالب من خالها 

بكافة هذه الق�سايا,باخت�سار امل�سرية م�ستمرة."

�لدور �لأكرب ل��شائل �لإعالم
ن�صائــــي  بتحــــرك  القيــــام  تفكــــرون  هــــل   •
ميداين،مبعنــــى اأننــــا اأ�صبحنــــا نفتقــــد ن�صبيا 
والتحــــركات  والإعت�صامــــات  للم�صــــريات 

امليدانية اإل يف املنا�صبات،ملاذا؟
"�سحيح اأن التحرك امليداين كان يوؤتي ثماره,لكنني 
م���ن املوؤمن���ات بق���درة و�سائل الإع���ام عل���ى التاأثري 
املت�س���اوي م���ع الإعت�سام���ات يف ال�سارع.انطاقا من 
ذلك, وب�سبب الأو�ساع التي مير بها البلد ومع التعطيل 
احلا�س���ل والطرقات املقفلة هنا وهن���اك ب�سبب عدة 
مطالبات والتي ت�سارك بها الن�ساء مبختلف قطاعاتها 
ارتاأينا اأن نعم���ل عرب الو�سائل الإعامية لأن الإعام  
ي�س���ل اإىل جماه���ري عديدة ووا�سع���ة. كذلك ما عدنا 
نلح���ظ جتاوبا مع هذه الإعت�سامات حتى اأن الإعام 
مل يع���د يوليها الأهمية نف�سها.انطاقا من ذلك نحن 
نعمل عل���ى تكوين راأي عام داع���م لق�سايا املراأة عرب 

و�سائل الإعام."

�ل�شيا�شي �لنظام  "�ل�شعف" م�ش�ؤولية 
املــــراأة  حققتــــه  ومــــا  الن�صــــالت  كل  رغــــم   •
اللبنانية، نرى اأن وجودها يف املجل�ض النيابي 

يكاد يكــــون معدوما،براأيك ملاذا هذا ال�صعف، 
وباملنا�صبــــة اأيــــن اأ�صبحت "الكوتــــا" الن�صائية 

والتحرك من اأجلها ؟
"ه���ذا ال�سعف م�س���وؤول عنه النظ���ام ال�سيا�سي الذي 
يح���ول دون و�س���ول املراأة,والافت اأن ه���ذا ال�سعف  
اأي�س���ا موج���ود يف متثيل الكف���اءات الذكوري���ة, فمن 

نراهم اإما وارثني واإما تابعني...؟!
نح���ن ل ن���رى تل���ك ال�سخ�سي���ات التي نا�سل���ت, واإن 
الدواليب"  يف  و�سل اأحدا منهم ي�سع���ون له" الع�سا 
ليمحونه���م عل���ى الفور.لذل���ك ه���ذه امل�سكل���ة امل���راأة 
مت�ساوية بها مع الرجل,وكما تاحظني من املمكن اأن 
ياأتي نائب يف ال25 من عمره ملجرد اأنه وارث دون اأن 
يتمكن منا�سل من املجيء اإىل �سدة الربملان علما اأنه 

يكون قد دفع حياته ثمنا للمبادىء.
اأم���ا فيم���ا يخ����س "الكوتا" فه���ي دون �س���ك م�ساألة 
�سعبة ل ن�ستطيع اأن ننك���ر ذلك ويبدو اأن ال�سيا�سيني 
يف البل���د ل ي�ست�سيغونها عل���ى الإطاق كما اأنهم غري 
م�ستعدي���ن اأن يبع���دوا رج���ا لي�سعوا مكان���ه اإمراأة.
نحاول اأن نقوم ب�سغط اإجتماعي لأنه ل يجوز الت�سريع 
اإل حت���ت �سغوطات اإجتماعية, مع الأ�سف عند لقائنا 
بال�سيا�سيني ومطالبتنا باأن تكون "الكوتا"30% يقولون 
يج���ب اأن تك���ون 50% لكن عند ذهابه���م اإىل الت�سريع 
ت�سب���ح الن�سب���ة 0 %لكن مع ذلك نح���ن م�ستمرون يف 
املطالب���ة وبالعمل على هذا املو�س���وع لأنه لي�س هناك 
من حل يخ���ول املراأة اأن ت�سل �س���وى "الكوتا"اأما اإذا 

بقي البلد على حاله ف�سيكون بلدا اأعرجا."

ت�شجيل م�قف
• �صبق اأن تر�صحت لالإنتخابات النيابية،ماذا 

تخرينــــا عن هــــذه التجربة وهــــل من املمكن 
اأن تعيدي الكرة؟

"تر�سيحن���ا كان عب���ارة عن ت�سجيل موقف لأننا كنا 
ن���درك اأن لي����س با�ستطاعتن���ا اأن ننجح,وم���ع الأ�سف 
ح�س���ل نوع من التاع���ب اإذا �سح التعب���ري يف م�ساألة 
الر�سيح���ات حيث هناك اأ�سخا����س مل يدفعوا املبالغ 
املتوجب���ة عليه���م و�سم���ح له���م بتعلي���ق �سوره���م يف 
ال�س���ارع, لكنن���ا مع ذلك اأ�سرين���ا وا�ستمرينا رغم ما 
ح�سل لنربهن عن م���دى جديتنا,ويومها كما تعلمني 

تر�سحت اأنا وال�سيدة ليندا مطر.
ول تن�س���ي اأننا مل نذه���ب اإىل روؤو�ساء اللوائح وف�سلنا 
اأن نك���ون م�ستقلني. ومما ل �سك فيه اأن هذه اخلطوة 
كان���ت �سجاع���ة لك���ن فيم���ا يخ����س اإع���ادة التجربة 
ف���ا اأعتق���د ذل���ك لأنني حالي���ا اأطم���ح واأ�سع���ى اإىل 
دع���م كل اإم���راأة تنوي اأن تر�سح لت�س���ارك يف املعركة 

الإنتخابية.
واملوؤ�س���ف اأنني  �سعرت اأن ه���ذه امل�ساألة لي�ست للن�ساء 
اأو لاأ�سخا����س العادي���ني اأو لأ�سح���اب العقول بل هي 
لأ�سحاب الر�ساميل. كنت اأحاول اأن اأظهر على و�سائل 
الإعام املرئية لأو�سل ر�سالتي ولأعر�س اأفكاري لكن 
كان يتوج���ب علّي قبل �سهر ون�س���ف اأن اأدفع مبلغ 10 
اآلف دولر كي اأظهر ملدة ن�سف �ساعة على التلفزيون 
ول���دى اقراب الإنتخابات اأ�سبح يتوجب علّي دفع 20 
األ���ف دولر لأظه���ر قبل اأ�سب���وع اأو 10 اأيام.طبعا هذه 

لي�ست قدرات الن�ساء بل قدرات ل "املحادل"."

متييز �شد �ملر�أة
• مــــا تــــزال املراأة العاملة تواجــــه �صعوبات اإن 
كان علــــى �صعيــــد الت�صريــــع الــــذي ين�صفها اأو 

تحقيقتحقيق

غبريل مع تجمع النهضة النسائي السيدة بري خالل استقبال الهيئة اإلدارية الجديدة للمجلس 
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اأك���د اأمني ع���ام تيار امل�ستقبل اأحم���د احلريري اأن 
اأح���دًا ل���ن ي�ستطي���ع ان ي�سرب عر�س���ال باجلي�س 
, وان ه���ذا التي���ار الذي كان ا�سم���ه التيار الوطني 
احلر ا�سبح اليوم ا�سمه التيار الوطني العبد ولي�س 
احلر , وهو التيار العبد للطائفية وللف�ساد وللمال , 
وان هذا التيار باع كرامته ولن ينجح يف ان ي�سرب 
عر�س���ال واجلي����س ببع�سهما البع�س به���ذه الفتنة 
الت���ي حاول���وا افتعالها . وق���ال : ل ميكن و�سع فئة 

م���ن اللبنانيني بوجه اجلي����س اللبناين .. الذي هو 
جي�س لكل اللبنانيني ولكل الطوائف , وهو اجلي�س 

الذي يحمي البلد وكلنا داعمني له . 
عر�س���ال  ان  يق���ول  م���ن  اىل  احلري���ري  وتوج���ه 
حما�س���رة.. بالقول : ل , عر�سال لي�ست حما�سرة 
.. عر�س���ال تتطلع اىل �سوريا احلرة , عر�سال على 
ح���دود �سوريا الدميقراطي���ة , عر�سال على حدود 
دم�سق وعلى بعد حجر م���ن دم�سق التي باإذن اهلل 

�ستتحرر قريبا قريبا. 
واك���د احلري���ري ان وج���ع واأمل 14 �سب���اط 2005 
اغلى لدينا واقوى من كل الآلم املوجودة ول �سيء 
يعو�سنا رفيق احلريري , ول تعو�سه �سلطة ول مال 
.. واإذا كان���وا يعتقدون باأّن هن���اك �سيء اأكرب من 
14 �سب���اط واأطنان املتفّجرات فيه���ا .. فاإننا نقول 
للقا�س���ي وال���داين اإّن خ�سارتن���ا للرئي����س ال�ّسهيد 
رفيق احلري���ري ل ت�ساويها خ�سارة .. واإّننا عندما 

عقدنا العزم على متابع���ة امل�سرية بقيادة الّرئي�س 
�سع���د احلريري كّنا نعرف م���دى امل�سوؤولية وحجم 
الّتحدي���ات .والوف���اء لرفيق احلري���ري والّدرو�س 
الت���ي تعلمناه���ا من���ه يف م�سريت���ه الّطويل���ة املليئة 

بالكيد والّتعطيل والقهر .. 
احلريري كان يتحدث ممثًا رئي�سة جلنة الربية 
يف  احلري���ري  بهي���ة  النائ���ب  النيابي���ة  والثقاف���ة 
رعاي���ة حفل افتت���اح  "دورة  الرئي�س ال�سهيد رفيق 
احلريري الريا�سية الثامنة " التي تنظمها اللجنة 
التكرميي���ة الريا�سية بالتعاون مع اللجنة اللبنانية 
الفل�سطيني���ة للح���وار والتنمي���ة يف �سي���دا ملنا�سبة 
الذك���رى ال�سنوي���ة الثامن���ة لإ�ست�سه���اد الرئي����س 
احلريري وذل���ك يف جممع احلريري الريا�سي يف 
القياعة –�سيدا وي�سارك فيها هذا العام 75 ناديا 
ريا�سي���ا يف خمتلف الألع���اب وت�ستمر حتى الثالث 

ع�سر من اجلاري . 

�حل�ش�ر
تق���دم ح�سور حفل الفتتاح : ممث���ل الرئي�س فوؤاد 
ال�سنيورة ط���ارق بعا�سريي , ممث���ل قائد اجلي�س 
العم���اد جان قهوج���ي العميد الرك���ن حممد ترو , 
ممثل مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء ا�سرف 
ريفي املقدم حممد حمود , ممثل مدير عام الأمن 
الع���ام اللواء عبا����س ابراهيم املدي���ر القليمي يف 
اجلن���وب العقيد حامت غملو����س , ممثل مدير عام 
ام���ن الدول���ة الل���واء ج���ورج قرعة النقي���ب غازي 
علو����س , اآم���ر ف�سيل���ة درك �سيدا املق���دم �سامي 
عثم���ان, من�س���ق ع���ام تي���ار امل�ستقب���ل يف اجلنوب 
الدكت���ور نا�س���ر حمود وم�س���وؤول دائ���رة �سيدا يف 
التيار ام���ني احلريري , ممثل امل�س���وؤول ال�سيا�سي 
للجماع���ة ال�سامي���ة يف اجلنوب الدكت���ور ب�سام 
حمود حمم���د زعري , ممثل رئي����س بلدية �سيدا 
املهند����س حممد ال�سع���ودي ع�سواملجل����س البلدي 

حمم���د قرب�سلي,رئي����س احت���اد نقاب���ات العم���ال 
وامل�ستخدم���ني يف �سي���دا واجلنوب عب���د اللطيف 
الرياق���ي , رئي�س رابطة خمات���ري �سيدا ابراهيم 
عنر , املدير العام ال�سابق ملوؤ�س�سة رفيق احلريري 
م�سطف���ى الزعري , امينة �س���ر اللجنة اللبنانية 
ماي���ا  املحامي���ة  والتنمي���ة  للح���وار  الفل�سطيني���ة 
جمذوب , قائد �سرطة بلدية �سيدا املفو�س جال 
النقي���ب , الرئي�س الأ�سبق لبلدي���ة �سيدا املهند�س 
احم���د كل�س, امني �س���ر اللجنة الأوملبي���ة اللبنانية 
العمي���د ح�س���ان ر�ستم , وع�س���و اللجن���ة الأوملبية 
الدولي���ة طوين خ���وري , رئي�س م�سلح���ة الريا�سة 
يف وزارة ال�سب���اب والريا�سي���ة حمم���د عويدات , 
من�س���ق قطاع الريا�سة يف تي���ار امل�ستقبل يف لبنان 
ح�س���ام زبيب���و ومن�س���ق القطاع يف اجلن���وب خالد 
بدي���ع, رئي����س احتاد رف���ع الأثقال والق���وة البدنية 
ملي���ح عليوان , رئي�س احت���اد اجلمباز حممد مكي 
, رئي�س احتادغرب اآ�سيا يف التاي بوك�سينغ �سامي 
قب���اوي,  رئي�س الحت���اد اللبن���اين للكيوك�سنكاي 
�سم���ري �سمخا وامني عام الحتاد علي فواز, رئي�س 
احت���اد ال�سطرجن حمم���د نبيل بدر , نائ���ب رئي�س 
الحت���اد الفل�سطين���ي للتاي بوك�سين���غ زياد بقاعي 
وعدد روؤ�ساء وممثلي الأندي���ة الريا�سية اللبنانية 
والفل�سطيني���ة امل�سارك���ة يف ال���دورة وح�س���د غفري 
من ال�سخ�سي���ات والريا�سيني وم���ن ابناء املدينة 
واجل���وار . وكان يف ا�ستقبالهم اع�ساء من اللجنة 
التكرميية الريا�سية واللجنة اللبنانية الفل�سطينية 

للحوار والتنمية واللجنة املنظمة للدورة .

�مل�شري
الريا�سي���ة  الف���رق  ا�سته���ل احلف���ل با�ستعرا����س 
امل�سارك���ة ث���م بالن�سيدي���ن اللبن���اين والفل�سطيني 
معزوف���ا م���ن مو�سيقى ك�ساف���ة لبن���ان امل�ستقبل , 
وكلم���ة ترحي���ب م���ن عريف احلف���ل رئي����س نادي 

البه���اء الريا�س���ي نبيل بواب , ث���م كلمة امني عام 
اللجنة التكرميية الريا�سي���ة البطل الدويل احمد 
امل�س���ري الذي قال: اها بكم يف عا�سمة اجلنوب 
�سيدامبنا�سبة ذكرى 14 �سباط رجل ال�سهادة دولة 
الرئي����س ال�سهي���د رفيق احلري���ري.. لقد حر�ست 
اللجن���ة التكرميي���ة الريا�سي���ة واللجن���ة اللبنانية 
الفل�سطينية على تقدير دور الريا�سه والريا�سيني 
يف خمتلف املنا�سب���ات فالريا�سة كما قلنا للجميع 
ول نطلب �سيئا لأنف�سنا ك���ون يف مفهومنا امل�سوؤول 
يبق���ى قويا حتى يطلب �سيئا لنف�سه.. وانني افتخر 
ب���اأن هذه ال���دورة الثامنة تخليدا لذك���رى الرئي�س 
ال�سهي���د هي من اكرب الدورات الريا�سية يف لبنان 
وي�سارك فيها 75 ناديا من كل لبنان وبالتعاون مع 
الحت���ادات الريا�سية ووزارة ال�سب���اب والريا�سة 
الع���ايل  واملرك���ز  اللبناني���ة  الوملبي���ة  واللجن���ة 
للريا�س���ه الع�سكري���ة. كم���ا نحر����س دائم���ا على 
تكرمي ال�سخ�سيات البارزة يف املجالت الريا�سية 
والربوية والع�سكري���ة , لنعطي كل ان�سان ي�ستحق 
التكرمي حق���ه  .. و�ستبقى �سي���دا مدينة ال�سمود 
احلري���ري  رفي���ق  ال�سهي���د  ..مدين���ة  واجله���اد 
.. مدين���ة التعاي����س الوطن���ي والعي����س امل�س���رك 
والوحده الوطني���ة .. لقد اغتالوك يا دولة الرئي�س 
فاغتال���وا المن وال�ستق���رار يف الباد .. يا �سهيد 
الم���ة والوط���ن كنت تن���ادي دائم���ا ل ع�سبية ول 
مذهبية ول طائفية .. ونحن على خطاك �سائرون 
وم�سريت���ك م�ستم���رة  مع الرئي����س �سعد احلريري 
وراعية النه�سة الربوي���ه والريا�سيه النائب بهيه 
احلري���ري و�سيخ ال�سباب امني ع���ام تيار امل�ستقبل 
رئي����س اللجن���ة التكرميي���ة احم���د احلري���ري وكل 

املخل�سني والوفياء لذكراك ..

�أحمد �حلريري
ثم حتدث ممثل راعية الدورة النائب بهية احلريري 

مّثل النائب بهية احلريري يف افتتاح  "دورة  الرئي�ض ال�صهيد رفيق احلريري الريا�صية الثامنة"
�أمين عام تيار �لم�شتقبل �أحمد �لحريري من �شيد�:

لن ي�شتطيع �حد �ن ي�شرب عر�شال بالجي�س و"ف�شر" من يحاول ذلك
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لنجعل معًا م���ن البطولة يف �سيدا ويف عني احللوة 
هدفًا �سهل املنال .. واإّنني ل اأخفي �سّرًا باأّننا كّلفنا 
�سة يف الّتنمي���ة الّريا�سية لو�سع  موؤ�س�س���ة متخ�سّ
اإ�سراتيجي���ة لتنمية ق���درات كّل اأبنائنا وتدريبهم 
.. وتطوير مه���ارات قاداتهم ومدّربيهم .. لت�سبح 
ه���ذه الّدورة على م���دار العام .. ولتك���ون البطولة 
والّتناف�س الّريا�س���ي هما خيارًا اإجتماعيًا عري�سًا 
ي�سم���ل كّل اأبنائنا يف املدار����س .. ومب�ساركة فّعالة 
من اأ�سرهم.. لن�سنع مع���ًا م�ستقبًا زاهرًا �سليمًا 
يك���ون دافعًا للّنجاح والّتف���ّوق يف كّل جمال .. فاإذا 
كان���ت الّريا�سة يف علومها اخت�سا�س���ًا .. اإمّنا يف 

واقعها هي حاجة لنا جميعًا كاملاء والهواء .. 
وتاب���ع :اإّن هذه ال���ّدورة لي�ست هروبًا م���ن ال�ّسيا�سة 
.. ب���ل ه���ي يف �سلبه���ا .. لأّن ال�ّسيا�س���ة عن���د رفيق 
احلري���ري ه���ي تنمي���ة ونهو����س وتعلي���م ورعاية .. 
واإب���داع وابتكار .. وجناح وتف���ّوق .. وتقّدم وازدهار 
.. اإّن ال�ّسيا�سة عند رفيق احلريري هي عمٌل وعطاء 
.. ه���ي م�سوؤولية كامل���ة عن كّل م���ا يحتاجه الوطن 
واملواط���ن يف عي�س���ه وعمل���ه واأمن���ه وا�ستق���راره .. 
و�سمان م�ستقبله .. وحماية حقوقه وحّرّيته .. لهذه 
الأ�سباب جاء رفيق احلريري اإىل ال�ّسيا�سة .. ومنها 
انطلق اإىل ال�ّسيا�سة .. ونحن واإّياكم مع الرئي�س �سعد 
احلريري �سنكمل هذه الطريق .. و�سندافع عن هذه 
الّتجربة .. و�سنبقى نريد لبنان وطنًا حرًا م�ستقًا .. 
وطن���ًا نهائيًا جلميع اأبنائه .. اإذا كانوا يعتقدون باأّن 
هن���اك �سيء اأكرب من 14 �سباط واأطنان املتفّجرات 
فيه���ا .. والتي مل تثِننا عن اأن نحافظ على وطننا .. 
واأن نحم���ل اأمانة رفيق احلري���ري بالوحدة الوطنية 
والدول���ة الق���ادرة .. ف���اإّن كّل ما فعلوه بع���د ذلك .. 
وما اعتق���دوا اأّنه يجعلن���ا نياأ����س ..  واأن نتخّلى عن 
هذه الأمان���ة .. فاإّننا نقول للقا�س���ي والّداين.. واإّن 
خ�سارتنا للرئي�س ال�ّسهيد رفيق احلريري ل ت�ساويها 

خ�س���ارة .. واإّننا عندم���ا عقدنا الع���زم على متابعة 
امل�س���رية بقيادة الّرئي�س �سع���د احلريري كّنا نعرف 
م���دى امل�سوؤولي���ة .. وحج���م الّتحدي���ات .. والوف���اء 
لرفيق احلري���ري .. والّدرو�س التي تعلمناها منه يف 
م�سريته الّطويلة .. املليئ���ة بالكيد والّتعطيل والقهر 
.. وكي���ف مل تثِن الّرئي�س ال�ّسهيد عن مت�ّسكه بحلمه 
وروؤيت���ه الوطني���ة الكبرية .. ونحن اأبن���اوؤه وتاميذه 
.. وه���ذه مدر�ستن���ا .. ولبنان ال�ّسي���د احلر امل�ستقل 
�سيبقى غايتنا وهدفنا وق�سّيتنا .. واإّننا نثّمن غاليًا 
هذه الأخ���ّوة اللبنانية الفل�سطيني���ة العميقة .. التي 
حتمل هموم �سي���دا وا�ستقرارها وازدهارها بتكافٍل 
اإجتماع���ي .. واإّننا نتطّلع اإىل الي���وم الذي نقيم فيه 
هذه ال���ّدورة يف القد����س ال�ّسري���ف .. عا�سمة دولة 

احلّق الفل�سطينية .. 
ونقل احلريري اىل احل�سور وامل�ساركني يف الدورة 
�سك���ر وتقدي���ر النائ���ب ال�سي���دة بهي���ة احلري���ري 
.. وق���ال: اإّنن���ي اأنق���ل اإليك���م كّل ال���وّد والإحرام 
لوقوفك���م معه���ا يف هذا الي���وم الألي���م .. الذي لن 
تطي���ب جراح���ه .. يوم فق���دت �سقيقه���ا .. ورفيق 
عمرها .. الرئي�س ال�ّسهيد رفيق احلريري .. وكان 
لوقوفك���م اإىل جانبها .. لبناني���ني وفل�سطينيني .. 
خ���ري ع���زاء .. �سّد م���ن اأزرها .. وع���ّزز �سمودها 
.. واأبع���د عنه���ا م�ساع���ر احلقد والك���ره .. لتنظر 
رب والّثبات ..  معك���م اإىل الأمن والإ�ستق���رار وال�سّ
والقبول بق�ساء اهلل .. لأّن ما اأراده رفيق احلريري 
لك���م هو ال�سلم الأهلي .. لأّن ع���دّوه الأ�سا�سي كان 
الّتنافر والإقتت���ال والإ�ستهانة بدماء بع�سنا بع�سًا 
.. ومبمتل���كات بع�سنا .. واإّنن���ي با�سمها اأوؤّكد لكم 
باأّن الأخ���ّوة اللبنانية الفل�سطينية �ستبقى اأمانًة يف 
اأعناقنا حت���ى ا�ستعادة احلق���وق .. واإقامة الدولة 
وعا�سمتها القد�س ال�ّسريف .. كما نوؤّكد لأهلنا يف 
�سي���دا واجلنوب .. �ستبقى الدولة القوية والقادرة 

ق�سّيتن���ا وغايتنا .. و�ستبق���ى �سامة الإن�سان على 
كامل ال���راب اللبناين هي حمّل اهتمامنا و�سعينا 

.. ليبقى لبنان �سيدًا حرًا م�ستقًا ..

عرو�س تر�ثية وريا�شية وتكرمي �شخ�شيات
ثم قدم نادي الفولكل���ور يف ثانوية رفيق احلريري 
ويف مدر�س���ة احلاج بهاء الدي���ن احلريري لوحات 
فني���ة وطني���ة وتراثي���ة احتف���ال بافتتاح ال���دورة , 
قدم���ت بعدها عرو����س يف الكاراتي���ه كيوك�سنكاي 
حت���ت ا�س���راف املدرب ال���دويل ه���ادي حمود ويف 
النون�ساك���و حت���ت ا�س���راف امل���درب خال���د عفارة 
وكذلك قدمت عرو�س باجلمب���از ايذانا بانطاق 

الدورة . 
وجري���ا على عادتها يف كل �سنة بتكرمي �سخ�سيات 
ريا�سي���ة واعامية , كرمت اللجنة املنظمة للدورة 
كا م���ن عمي���د ال�سحافي���ني يف �سي���دا واجلنوب 
نزيه نقوزي ورئي�س نادي مدر�سة الفنون الجنيلية 
الريا�سي يف �سي���دا الأب جان داوود ورئي�س نادي 
مدار�س الميان الريا�سي كامل كزبر ورئي�س نادي 
الرابية اخل�سراء – مغدو�سة فادي �سايف ورئي�س 
احتاد غرب اآ�سيا يف التاي بوك�سينغ �سامي قباوي 

ورئي�س احتاد الكيوك�سنكاي �سمري �سمخا . 
وتت�سم���ن ال���دورة هذا الع���ام بط���ولت يف العاب 
ك���رة الق���دم وك���رة ال�سل���ة وك���رة الطاول���ة وك���رة 
الطائرة واملاكم���ة والكاراتيه كيوك�سنكاي والتاي 
بوك�سنيغ مب�ساركة نحو 75 ناديا ريا�سيا من �سيدا 
وخميماتها واجلنوب وعدد من املناطق اللبنانية . 
ومن اب���رز فعاليات الدورة لقاء بني ناديي النجمة 
والأهل���ي- �سيدا بكرة الق���دم ومباريات بني فريق 
من الكويت وبني منتخ���ب فل�سطني ونادي الفتيان 
–�سي���دا يف املاكم���ة و�سب���اق �ساحي���ة لتامذة 

مدار�س ال�سبكة املدر�سية ل�سيدا واجلوار .

اأحم���د احلريري فق���ال : م�ساء �سي���دا ال�سابرة , 
م�س���اء �سيدا رفيق احلريري, وم�ساء اهايل �سيدا 
.. م�ساء هذا احلي , هذا احلي املقاوم الأول الذي 
هو حي قياعة , ه���ذه املدينة التي لها علينا كثري , 
والت���ي لنا الفخر اأن نكون ولدنا فيها , هذه املدينة 
التي اطلق���ت الرئي�س ال�سهيد رفيق احلريري على 
كل الع���امل .. نحن الي���وم يف افتتاح الدورة الثامنة 
لذكرى اغتيال الرئي����س ال�سهيد رفيق احلريري , 
فيظل ه���ذه املرحلة ال�سعبة التي منر بها يف البلد 
, يجب علينا التاأكيد على ان �سباب لبنان الواقفني 
على ي�س���اري ومييني هم الذي���ن �سيبنون م�ستقبل 
لبن���ان , ه���وؤلء ال�سباب الذين هم م���ن خرية ابنا 
ه���ذا الوطن ه���م الذين �سيكملون ب���اذن اهلل حلم 
الرئي����س ال�سهي���د رفي���ق احلري���ري . ونح���ن من 
خال هذه الدورة , نوؤكد ان الروح الريا�سية التي 
تزرعه���ا الريا�سة يف نفو�س ال�سباب وال�سبايا هي 

التي يجب ان نعززها يف �سفوف ال�سيا�سيني.. 
ا�س���اف: اليوم احلي���اة ال�سيا�سية يف لبنان بحاجة 
اىل روح ريا�سي���ة ونف�س طوي���ل لن�ستطيع ان منرر 
ه���ذه املرحلة ال�سعبة التي منر بها يف البلد . نحن 
اليوم يف هذا الظ���رف ل ن�ستطيع ال ان ن�ستعر�س 
ع���دة ق�سايا مي���ر بها لبنان والبل���د , بداية �ساأبداأ 
مم���ا يجري يف عر�سال من حماولة �سرب عر�سال 
واجلي����س ببع�سهم���ا البع�س .. بداي���ة اوجه حتية 
اىل عر�سال من �سي���دا من هنا , واوجه حتية اىل 
القوى الأمنية وعلى راأ�سها اجلي�س اللبناين واي�سا 
من �سيدا من هنا , واقول ان الذي يحاول ي�سرب 
عر�سال باجلي�س " ف�سر ومية ف�سر " ولن ي�ستطيع 

اأن ي�سرب عر�سال باجلي�س .. 
وتاب���ع : ان ه���ذا التي���ار ال���ذي كان ا�سم���ه التي���ار 
الوطن���ي احلر ا�سب���ح اليوم ا�سمه التي���ار الوطني 
العب���د ولي�س احل���ر , هذا التيار العب���د للطائفية , 

هذا التيار العب���د للف�ساد , هذا التيار العبد للمال 
, ه���ذا التيار ال���ذي باع كرامته " ف�س���ر عليه " ان 
ي�سرب عر�س���ال واجلي�س ببع�سهما البع�س �سمن 
ه���ذه الفتنة الت���ي حاولوا افتعاله���ا . نحن من هنا 
م���ن �سيدا , من هذه املدينة التي �سربت و�سمدت 
, ه���ذه املدين���ة التي نعتربه���ا امنا وابين���ا , والتي 
نعتربه���ا هذه املدين���ة القلعة ال�سام���دة بوجه كل 
املوؤام���رات والف���ن �سنق���ول : ل ميك���ن و�س���ع فئة 
م���ن اللبناني���ني بوجه اجلي�س اللبن���اين .. اجلي�س 
اللبن���اين هو جي����س للجميع ول���كل اللبنانيني ولكل 
الطوائ���ف , ه���و اجلي�س ال���ذي يحمي البل���د وكلنا 
داعم���ني له ب���اإذن اهلل .. من هنا .. م���ن يقول ان 
عر�س���ال حما�س���رة ؟.. ل , اأب���دًا عر�س���ال لي�ست 
حما�س���رة .. عر�س���ال تتطلع اىل �سوري���ا احلرة , 
عر�سال على حدود �سوريا الدميقراطية , عر�سال 
على حدود دم�سق وعلى بعد حجر من دم�سق التي 

باإذن اهلل �ستتحرر قريبا قريبا . 
وق���ال: بالع���ودة اىل هذه ال���دورة واهميتها , نقول 
للجميع ان وج���ع وامل 14 �سباط 2005 اغلى لدينا 
واقوى لدينا من كل الآلم املوجودة .. يف 14 �سباط 
2005 خ�سرن���ا الرئي�س ال�سهي���د رفيق احلريري , 
ول �سيء يعو�سنا رفيق احلريري , ونقول ملن يقول 
لن���ا انه �سلطة وم���ال يعو�سوا رفي���ق احلريري , ل 
اأبدا .. رفيق احلري���ري اأغلى من ذلك , اأغلى من 
ذل���ك , اأغلى من ذلك بكثري .. م���ن هذه الدورة , 
من دورة ال�سهيد رفيق احلريري , نوجه الف والف 
وال���ف حتية اىل �سهداء �سوريا .. اىل �سهداء درعا 
وادلب وحماه ودم�سق وحل���ب وكل ال�سهداء الذين 

�سقطوا يف �سوريا ..
وا�س���اف: واي�س���ا نق���ول , حتي���ة من هن���ا اىل كل 
الريا�سي���ني ال�سوري���ني الذي���ن ان�سق���وا عن نظام 
الغ���در والقت���ل داخ���ل �سوري���ا .. من ه���ذه الدورة 

ومن ا�سمه���ا وبا�سم املنظم���ني وامل�ساركني , نقول 
ان �س���اء اهلل ال�سنة املقبلة او بعد خم�س �سنوات اأو 
بعد ع�سر �سن���وات او بعد مائة �سنة , �سننظم هذه 
الدورة داخ���ل القد�س ال�سري���ف عا�سمة فل�سطني 
ب���اذن اهلل .. وانا ا�سكر منظمي ال���دورة ومن قام 
به���ا وكل الأندية التي �ساركت والتي تعرب معنا عن 
معن���ى الريا�سة وع���ن الروح التي تبثه���ا الريا�سة 
داخ���ل نفو����س النا����س وداخ���ل نفو����س ال�سباب .. 
و�سنع���ود ونق���ول انن���ا يف تي���ار امل�ستقب���ل �سنبقى 
متم�سكني بال�سراكة اوطني���ة ال�سامية امل�سيحية 

حفاظا على ال�سيغة اللبنانية ..
واعت���رب احلري���ري اننا يف ه���ذه الذك���رى الأليمة 
باأم����س احلاج���ة لأن ن�ستم���ع ل���كّل م���ن عا�س تلك 
التجرب���ة يومًا بي���وم .. و�ساعًة ب�ساعة .. يف ميدان 
البن���اء والإعمار .. اأو عل���ى مقاعد الّدرا�سة يف كّل 
جامعات العامل .. وكّل من ا�ستعاد الأمل مب�ستقبٍل 
.. فعم���ل على حتقيق طموح���ه يف وطنه.. حرفيني 
.. ومهنيني .. واإخت�سا�سيني .. وم�ستثمرين .. كل 
اأولئ���ك الذين ا�ستعادوا الّثق���ة بالّنف�س وبالآخر .. 
و�سع���وا اإىل امل�ساحلة والوح���دة .. حيث ت�سابكت 
الأي���دي .. وت�ساف���رت اجلهود .. وتكّثف���ت الروؤى 
والأحام .. واأ�سبح امل�ستقبل الآمن وامل�ستقر �سهل 
املنال .. وحّلت الأح���ام ال�ّسعيدة مكان الكوابي�س 
القاتل���ة الت���ي عا�سه���ا اأهلن���ا و�سبابن���ا على مدى 
عق���ود من الّزم���ن الأ�سود والقات���ل .. وقال: اإّن يف 
اختيارك���م لهذه ال���دورة الريا�سية لتك���ون تكرميًا 
لرفيق احلريري الكثري من الّدللت .. فاإّنني على 
يق���ني لو اأن رفيق احلريري بيننا ملا اأراد �سيئًا اآخر 
�سوى اأن ننه�س ونحّطم الياأ�س واخلوف .. ونتم�ّسك 
بحّقن���ا باحلي���اة الآمنة وامل�ستق���رة .. واأن نتم�ّسك 
بخيارن���ا.. الدول���ة العادل���ة والق���ادرة واحلا�سنة 
جلمي���ع اأبنائه���ا .. واإّننا واإّياكم عل���ى موعٍد قريب 
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ومتـــى  اجلمعيـــُة،  فكـــرة  ن�صـــاأت  كيـــف   •
تاأ�ص�صت؟

تاأ�س�ست الرابطة الهلية عام 1973, كفكرة بداأت 
م���ع جمموعة من ال�سبان كان���وا يلعبون كرة القدم 
يف "فريق ال�سعلة" يف املنطقة وهوؤلء ال�سبان كانوا 
يحب���ون العمل الإجتماع���ي واخلدم���ات الإن�سانية 

فبا�سروا التحرك لإن�ساء الرابطة.

• نبـــذة تاريخيـــة عـــن ن�صاطـــات اجلمعيـــة 
وما اأهم حمطاتها؟

ن�ساأت الرابطة الأهلية قبل �سنتني من بدء ال�سراع 
اللبن���اين الداخل���ي, ورئي�سها ال�سي���د راجي حكيم 
كان ق���د التح���ق يف عام 1971 ب�سف���وف الثورةيف 
اجلن���وب اللبناين وقات���ل بجانبه���م ودافع عنهم, 
وخ���ال احلرب الأهلية عام 1975 اإىل عام 1982 
كان هن���اك تقدمي���ات اإجتماعي���ة واإن�ساني���ة على 
�سعيد مدينة بريوت. للرابط���ة ن�ساط اإجتماعي-
�سحي-ثق���ايف, فهناك م�ستو�سف خ���ريي ومعهد 
وحم���و  والكومبيوت���ر  اللغ���ات  لتعلي���م  جم���اين 
الأمية,كما وا�ستطاعت الرابطة اإن�ساء اللجان امل
ختلفة"الثقافية,الإعامية,الن�سائية,ال�سحية,الب

يئية,الريا�سية,الدفاع املدين,فوج الك�سافة" التي 
تتكامل مع اأهداف املجتمع املحلي والوطن.

اأثناء الإجتياح ال�سهيوين عام 1982 كان للرابطة 
دورًا ع�سكريًا على كافة املحاور ل�سد العدوان حيث 
كان���ت منطقة طري���ق اجلديدة املقاوم���ة وخا�سًة 
�س���ارع الفاكه���اين نقط���ة اإ�ستهداف الع���دو حيث 
اأعلن احلكيم حالة التاأه���ب والإ�ستنفار للمواجهة 

والدف���اع عن املنطقة, وبالفعل فقد دمر 
�سب���اب الرابطة دبابتني وناقلة جند ومت 
قتل خم�سة �سهاين���ة, عندها �سقط اأول 
�سهيدي���ن م���ن الرابط���ة وهما"ع�سام 
الي�س���ري وحمم���د ال�سي���داين" وخم�سة 
جرح���ى, و12 �سهيدًاعلى �سعيد منطقة 
بريوت م���ن املتطوعني يف اجلمعية ومن 
ثم انطلق���ت املقاومة الوطني���ة لتحرير 

العا�سمة من الإحتال.
ويف الع���ام 2003 زار رئي�س الرابطة مع 
وف���د لبناين الع���راق ملناه�س���ة احلرب 
به���دف ك�س���ر احل�سار وتكل���ل بالنجاح 

مرتني جوًا وبرًا.
ويف العام 2011 ت�سرفت الرابطة برئا�سة 
احلكي���م بزي���ارة اأر����س الرباط"غزة" 
م�س���اركًا يف ا�سطول اأ�سي���ا -1- والتقى 
باأهله���ا و�سبابه���ا وعلى راأ�سه���م رئي�س 

رئي�س احلكومة املقالة اإ�سماعيل هنية.

• اإن العمل الإجتماعي يف �صفته اخلا�صة 
هـــو ن�صـــال ذاتـــي وجماعي،مـــاذا عـــن هـــذا 

الن�صال اإجتماعياً وثقافياً؟
اإن تق���دمي اخلدم���ات الإجتماعي���ة والثقافي���ة يف 
احلالة الطبيعية لأي بل���د هو هدف �سامي, فكيف 

يف اأيام احلرب؟
فق���د قدمن���ا يف ظ���ل ق�س���ف املداف���ع التعلي���م, 
واخلدمات للماجئ مثل تاأمني الإ�سعافات الأولية 
واإع���ادة بن���اء ما تهدم يف الطريق ج���راء الق�سف 
من خ���ال املتطوعني فهذا الن�س���ال كان جماعي 
ولي�س فردي مما ولد �سعورًا بالإطمئنان 
املتب���ادل بني اأهايل املنطق���ة والرابطة, 
وم���ا زال ه���ذا الن�س���ال م�ستم���رًا فق���د 
قدم���ت اجلمعي���ة يف حرب مت���وز 2006 
وامل�ساع���دات  اخلدم���ات  م���ن  العدي���د 
للنازحني ومت ق�س���ف �سيارتني للرابطة 
يف �ست���ورا وعند نقط���ة امل�سنع اللبناين 
منطق���ة  يف  اإ�سع���اف  �سي���ارة  واأي�س���ًا 

الدامور.

• هـــل تقـــوم اجلمعية بن�صـــاط ريا�صي 
علماً اأن للريا�صة فائدة بدنية - نف�صية 

وتعود بنتائج اإيجابية على املجتمع؟
نعم هن���اك ن�ساطات ريا�سي���ة عديدة, 
فريق���ني ك���رة ق���دم م���ن كاف���ة الأعمار 
بالإ�سافة اإىل ف���وج الك�سافة الذي يقوم 
بكافة اأن���واع الريا�سات وهك���ذا حققنا 
نوعًا من الدمج الإجتماعي بني الرابطة 

حوار حوار

ال�صيد راجي حكيم ملجلة "�صيدا":
�أثناء �لإجتياح �ل�شهي�ني عام 1982 كان للر�بطة

دورً� ع�شكريًا على كافة �لمحاور ل�شد �لعدو�ن
ح��ر: زينب �شعب�

�صرخـــة لي�صـــت الأوىل ول الأخـــرية التـــي تطلقهـــا اأ�صـــرة جملـــة �صيـــدا لت�صليط ال�صـــوء علـــى دور اجلمعيـــات الأهلية يف لبنـــان بهدف خدمة 
املجتمع.

اإن الواقـــع الإجتماعـــي يف لبنـــان لطاملا تطلـــب اأكر من غريه وجود جمعيات تقف بجانب الدولـــة واأحياناًتلعب دورها يف وقت الأزمات،هناك 
العديد من اجلمعيات الأهلية والروابط يف لبنان منها ما يعمل على �صعيد حملي واخرى على �صعيد البلد ككل.

اليوم من بريوت بوابة العروبة، مدينة التاريخ والرتاث والن�صال والثقافة تبقى باأهلها واحداثها ذاكرة تاريخ لأحداث ع�صكرية واإجتماعية 
وثقافية جعلت منها موقعاً اإ�صرتاتيجياً فعاًل وجاذباً.

الطريق اجلديدة املقاومة لها تاريخها الن�صايل على كافة امل�صتويات ،قدمت �صهداء اأثناء الإجتياح الإ�صرائيلي لبريوت و�صاهمت من خالل 
جمعياتها الأهلية باإ�صالح ما اأف�صدته احلرب الأهلية من قيم ومبادئ وما زالت حتى اليوم لالأ�صف تدفع ثمن اإجتاهاتها.

مـــن هنـــا التقينـــا بال�صيد "راجي حكيم" رئي�ض الرابطة الأهلية يف الطريق اجلديدة ورئي�ـــض اإحتاد اجلمعيات والروابط والهيئات البريوتية 
لالإطالع على دور اجلمعية تاريخياً-حا�صراً-وم�صتقباًل.

االستاذ راجي الحكيم  رئيس إتحاد الجمعيات والروابط والرابطة األهلية

األستاذ راجي حكيم مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري االستاذ راجي حكيم مع الراحل خالد جمال عبد الناصر

الرئيس الراحل ياسر عرفات واألستاذ راجي حكيم
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واأع�سائه���ا وب���ني الأه���ايل م���ن خ���ال الرحات 
الرفيهية.

• اإن اجلمعيـــات الأهليـــة ب�صـــكل 
عام هي عمل اإن�صاين بحت يهدف 
اىل خدمـــة املجتمـــع وم�صاعـــدة 
اأن  جتـــد  حـــد  اأي  اىل  اأبنائـــه، 

اجلمعية حققت اأهدافها؟
اإن الأهداف الت���ي حققتها اجلمعية من 
رعاية �سحية - وطنية - علمية - ثقافية 
- ترفيهية كله���ا توؤدي اىل تنمية ب�سرية 
بالدرجة الأوىل ووحدة وطنية بالدرجة 

الثانية واأخريًام�ساعدة الدولة.
فمن خال مههد اللغات الذي بداأنا العمل 
ب���ه عام 1975, ومعهد تعلي���م الكومبيوتر 
ال���ذي با�سرنا العمل به ع���ام 1991 كانت 
الرابطة تخرج �ستة الف متعلمًا كل ثاث 
�سنوات, وتلبيًة لدعوة من الرابطة للعديد 
حل�س���ور  الإقت�سادي���ة  املوؤ�س�س���ات  م���ن 
التخ���رج كان يتم توظيف ع���دد كبري من 
املتخرج���ني مما ي�ساع���د يف اإن�ساء فر�س 
عم���ل وتخفي���ف ح���دة البطال���ة وامل�ساكل 

افجتماعية املرتبة عليها.

• هـــل تتطلع الدخول يف املجال ال�صيا�صي، 
واإىل اأي جهة تنتمي؟

كا, حالي���ًا ل اأتطلع الدخول يف املعرك ال�سيا�سي 

ولكن يف امل�ستقبل ممك���ن ان ندعم احد الأع�ساء 
اأو اأح���د الأ�سدقاء ولي����س يل اإنتماء خا�س توجهي 
هو العروب���ة والوحدة الوطني���ة,واأي �سخ�س لديه 

منهج وا�سح وفعال انا معه.

• كلنـــا نعـــرف الظـــروف الإقت�صاديـــة 
مـــا هـــي اجلهـــات اأو اليـــادي البي�صـــاء 
الداعمة للجمعية؟وما هو دور الدولة 

الن؟
م���ن  فق���ط  داخلي���ة  امل�ساع���دات  اإن 
للدول���ة  ولي����س  الأع�س���اء  اإ�س���راكات 
م�ساعدات باإ�ستثن���اء م�ساعدات رمزية 
م���ن اأ�سخا�س خريي���ن, يف البداية حتى 
ع���ام 1982 كان هناك دع���م مادي من 

الراحل يا�سر عرفات.
واأي�س���ًا هن���اك اأطب���اء متطوع���ني م���ن 
كاف���ة الإخت�سا�س���ات يقدمون خدمات 

�سحية.

• هـــل تقدميـــات اجلمعيـــة مقت�صـــرة 
علـــى اأهايل الطريق اجلديدة اأم ت�صمل 

كافة املناطق؟
كا, لطامل���ا كان���ت التقدمي���ات ت�سم���ل 

مدينة بريوت يف الأحداث وكافة املناطق اللبنانية 
واليوم لدينا اأع�ساء اإن كان داخل الرابطة الأهلية 
اأو يف "تي���ار وح���دة لبن���ان" التاب���ع للرابط���ة يف 
�سعدنايل وتعنايل ي�سم اأع�ساء من كافة الطوائف 

واملذاهب والإجتاهات ال�سيا�سية.

• ما هي تطلعات اجلمعية امل�صتقبلية؟
نتطلع لإقامة ح�سانة لاأطف���ال وتفعيل الرحات 
الرفيهية الهادفة واإعادة ت�سغيل ق�سم الكومبيوتر 

بهدف مواكبة التكنولوجيا.

• مــــاذا عــــن ذوي افحتياجــــات اخلا�صــــة 
وهل هناك تن�صيق بينكم وبن اجلمعيات 

الأخرى وما هو تقييمكم لعملهم؟
بالطب���ع هناك تن�سيق بينن���ا وبني اجلمعيات 
الإحتياج���ات  ذوي  فم�ساع���دة  الأخ���رى, 
اخلا�س���ة ياأت���ي بالتن�سي���ق فيم���ا بينن���ا على 
م�ست���وى �سخ�س���ي لتاأمني ما يحتاج���ون, اأما 
ع���ن الأدوار الت���ي يلعبونها فهن���اك جمعيات 
م�سي�سة واأخ���رى تتلقى م�ساعدات دون وجود 

مقر ر�سمي لها اإذن فاملو�سوع ن�سبي.

• مـــاذا عن العن�صـــر الن�صائي، ما هو 

راأيـــك كنا�صـــط يف املجتمـــع املـــدين يف حـــق 
املراأة باإعطاء اجلن�صية لأولدها؟

اإن دور امل���راة ل �سك اأنه فعال فهي ن�سف املجتمع 
ونح���ن لديناهيئة ن�سائي���ة فعالة يف املجتمع املدين 
يف كاف���ة املج���الت واأنا كرئي�س اإحت���اد اجلمعيات 
والرواب���ط والهيئات البريوتية اأوؤيد اإقرار مثل هذا 

القانون.

• اإن اكر املو�صوعات �صيوعاً اليوم الزواج 

املـــدين الإختيـــاري، هـــل توؤيـــد اإقـــرار هـــذا 
القانون؟

كا ل�ست مع اإقراره.

• كرجل مقاوم ورئي�ض رابطة بدات عملها 
يف غـــرار حـــرب وثـــورة، مـــا راأيـــك بالثـــورة 

ال�صورية؟
اأن���ا م���ع احلرية والإ�س���اح يف اي م���كان ولكن ما 
يح�س���ل يف �سوري���ا اليوم لي����س بثورة,النظام كان 
ظ���امل ولديه اأخطاء ولكن اليوم طريف النزاع 
يخط���ئ وهناك تغطية خارجي���ة تعد بال�سرر 
لي����س فق���ط عل���ى م�ست���وى �سوريا اإمن���ا على 

املنطقة ككل.

• ما هـــي ال�صعوبات املالية واملعنوية التي 
تواجهكم؟

ماديًا:نعاين من �سعف املوارد املالية.
معنويًا:لطامل���ا كان���ت الرابط���ة حمارب���ة لأن 

نهجها وطني ولي�س فئوي.

اخرية: • كلمة 
نتمنا لك���م التوفي���ق واأن يبق الإع���ام هدفًا 

لاإ�ساح.

حوار حوار

األستاذ راجي حكيم مع الزميلة زينب شعبو أثناء تسليم األستاذ راجي حكيم غصن زيتون من قطاع غزة أثناء كسر الحصاراألستاذ راجي حكيم والسيدة ليلى الصلح مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني واالستاذ راجي حكيم

شعار الرابطة األهليةراجي الحكيم عام 1982 عند اجتياح بيروت واثناء القصف الصهيوني مبنى كلية الهندسة
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احلاج حممد حمي الدين البلعة ملجلة "�صيدا":
من �لمعروف �أن ت�جه معظم �أهالي بيروت 14 �أذ�ر، 

وت�جهي �لخا�س د�عم دومًا منهج �لإعمار و�لعلم
ح��ر زينب �شعب�

نقلـــة نوعيـــة تقـــوم بهـــا اأ�صرة جملـــة �صيدا لتغطية الـــدور الفعال الذي يقوم بـــه املجتمع املدين من جمعيـــات اأهلية وروابـــط عائلية للوقوف 
بجانب الدولة اللبنانية بهدف تنمية املجتمع اللبناين وم�صاعدة اأبنائه.

 بريوت املدينة العريقة بتاريخها وتراثها وعائالتها العريقة التي �صاهمت ثقافياً واإجتماعياً لتخفيف الأفات الإجتماعية.
  اإن رابطـــة األ البلعـــة حديثـــة الن�صئـــة ولكن عائلة البلعة البريوتية العريقة لها تاريخها الثقـــايف والإجتماعي والديني اأي�صاً، يكفي فخراً اأن 
احلـــاج حممـــد حمـــي الديـــن البلعة قد كتب ثالث ن�صخ من امل�صحـــف ال�صريف، وهو �صحفي عا�ض بن بريوت ودم�صـــق و موؤ�ص�ض اأول املدر�صة 

الر�صيدية �صنة 1863.
 اليوم التقينا برئي�ض رابطة وجمعية األ البلعة الإجتماعية للوقوف على اأبرز ن�صاطاتها الإجتماعية والثقافية.

  ل���كل عمل وقته, وطبعًا هناك 
الأع�س���اء  كاف���ة  م���ع  تن�سي���ق 

لتقدمي الأف�سل.

• ما هي اأهم تطلعاتكم 
امل�صتقبلية؟

مرك���ز  اإن�س���اء  اإىل  نتطل���ع 
ون���ادي دائم للجمعي���ة واإقامة 
ن���دوات وحما�س���رات واإقام���ة 
كل الأن�سط���ة الإجتماعي���ة من 
تع���ارف وتعا�س���د وم�ساعدات 
لطاب العائلة ومر�سى العائلة 
لاإ�ست�سف���اء  تام���ني  وعم���ل 
خمف�س���ة  باأ�سع���ار  والطباب���ة 

اإىل  بالإ�ساف���ة  ال�سامن���ة,  ال�س���ركات  اأه���م  م���ع 
ن�س���اط ك�سف���ي وتعليمي ل�سباب اجلمعي���ة واأطفال 

اجلمعية.

الروابـــط  مـــع  تن�صيـــق  هنـــاك  هـــل   •
واجلمعيات الإجتماعية يف بريوت؟

  هن���اك مراقبة من بعي���د للروابط الأخرى, ولكن 

لي�س هنالك من تن�سيق فعلي فيما بيننا, واإمنا دون 
اأدن���ى �سك توج���د عاقات �سخ�سية م���ع اأ�سحاب 

الروابط مثًا ال �سنو واأل العيتاين..

• هـــل تطمح الدخـــول يف املجال ال�صيا�صي 
لهـــا وزنهـــا  رئي�ـــض لرابطـــة  اأنـــك  خا�صـــًة 
الإنتخابـــي يف بريوت؟ومـــن هـــو توجهـــك 

�صيا�صياً؟

كا, ل اأتطلع الدخول �سخ�سيًا 
راأي���ي  اأمل���ي  اأن  اأ�ستطي���ع  ول 
ال�سخ�سي على اأحد من اأفراد 
العائلة, ومن املعروف اأن توجه 
معظم اأهايل بريوت 14 اأذار, 
وتوجه���ي اخلا�س داع���م دومًا 
منهج الإعمار والعلم والنه�سة 
وه���و  والتج���ارة  وال�س���ام 
ال�سهيد رئي�س  الرئي����س  منهج 

احلريري.

الرابطـــة  حققـــت  مـــاذا   •
حتـــى اليـــوم علمـــاً اأن ن�صاأتهـــا 
دور  تقيـــم  وكيـــف  حديثـــة؟ 

الدولة اللبنانية  بهذا ال�صدد؟
قدمت العديد من فر����س العمل لل�سباب, والعديد 
م���ن اخلدم���ات ال�سحي���ة والتعلمي���ة والثقافي���ة, 
اإن ال���دور ال���ذي تق���وم ب���ه الدول���ة الي���وم مراقبة 
عمل اجلمعي���ات الأهلية والرواب���ط العائلية نظرًا 
لل�سعوب���ات التي تواجهها, ل ب���د اإذن من الوقوف 

بجانبها خدمًة للوطن.

• بداية كيف ن�صاأت فكرة الرابطة؟ومتى 
تاأ�ص�صت؟

اإن الفك���رة راودت جمي���ع اأبناء العائل���ة ,علمًا اأننا 
نبلغ حوايل 2000 �سخ�س يف بريوت وذلك بهدف 
توحي���د جه���ود العائلة ليكون لها موق���ع مرموق يف 
املجتم���ع اللبناين عام���ًة و البريوت���ي خا�سًة, وقد 
تاأ�س�س���ت الرابط���ة بهيئة تاأ�سي�سي���ة و�سجلت حتت 

علم وخرب رقم 688 يف 9 حزيران عام 2008.

• مـــا هـــي اأبـــرز ن�صاطـــات الرابطـــة عائلياً 
واإجتماعياً؟وما هي الفئات التي ت�صلطون 

ال�صوء عليها؟
اإن الن�ساط���ات بغالبيته���ا عائلية,نب���داأ بالإح�ساء 
ملعرف���ة ع���دد املتعلم���ني واإيجاد فر����س عمل لهم,  
وتعود بالفائدة بالدرجة الأوىل للعائلة ف"الأقربون 
اأوىل باملع���روف", ولكنن���ا نقدم بالطب���ع خدمات 
اإجتماعية على �سعي���د �سخ�سي,لاأرامل والأيتام 
ونقدم دع���م علمي "اأي م�ساع���دات مادية للعديد 

من ال�سباب ملوا�سلة درا�ستهم.

• مبـــا اأن الرابطـــة عائليـــة هـــل تقت�صـــر 
اإ�صرتاكاتها على اأع�صائها؟

نعم, اإن الإ�سراكات من الأع�ساء داخل الرابطة.

• كيف حتر�ض على التوفيق بن ن�صاطات 
اأعمالـــك  وبـــن  الإجتماعيـــة  الرابطـــة 

ال�صخ�صية؟

حوار
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اعت���ربت رئي�سة جلن���ة الربي���ة والثقاف���ة النيابية 
النائ���ب بهي���ة احلريري ان ل ق���وة ت�ستطيع ان تغري 
ارادة العي����س معًا ل���دى اللبنانيني, وقالت: نريد ان 
نعي����س مع���ا وان نبني بلدن���ا وننه�س ب���ه لأن لبنان 
ر�سالة منفتحة للعامل اجمع ولن يتغري, وذلك بهمة 

الرادات اخلرية واملوؤمنني بهذا البلد.. 
وراأت احلري���ري اننا منر بظ���روف �سعبة جدا لكن 
هذه الظروف تتبدد والهواج�س تزول عندما ندخل 

اىل موؤ�س�ساتنا الربوية لأن فيها م�ستقبل البلد..
كام احلري���ري جاء خال الحتف���ال الذي اقامته 
مدر�سة الفنون الجنيلية الوطنية يف �سيدا ملنا�سبة 
م���رور مائ���ة وخم�س���ني عاما عل���ى تاأ�سي�سه���ا ونيل 
املدر�سة ثاث اعتمادات تربوية دولية, حيث اهدى 
رئي�سه���ا الأب ج���ان داوود ه���ذا الجن���از الربوي 
ل���روح الرئي�س ال�سهي���د رفيق احلري���ري يف ذكرى 

ا�ست�سهاده الثامنة. 
 وح�س���ر الحتفال ال���ذي اقيم يف قاع���ة املدر�سة : 

النائ���ب مي�س���ال مو�سى, حمافظ اجلن���وب نقول بو 
�ساهر,رئي�س املجم���ع الأعلى للطائفة الإجنيلية يف 
�سوري���ا ولبنان الق�س الدكتور �سليم �سهيون وع�سوا 
املجمع الق�سي�س �سهيل �سعود والدكتور جوين عواد, 
ممثل املط���ران ايلي ح���داد الب �سا�سني غريغوار, 
ممث���ل امني ع���ام تي���ار امل�ستقب���ل يف لبن���ان احمد 
احلريري ع�س���و من�سقية اجلن���وب رمزي مرجان, 
رئي�س جمعية جتار �سيدا و�سواحيها علي ال�سريف, 
ال�سي���د �سفي���ق احلري���ري وعقيلت���ه رئي�س���ة جمعية 
متخرج���ي مدر�س���ة الفن���ون الجنيلي���ة يف �سي���دا 
ال�سيدة مهى ابو عزة احلريري, رئي�سة بنك العيون 
الوطن���ي جن���اء �سعد, ممث���ل رئي�س بلدي���ة �سيدا 
املهند����س حممد ال�سع���ودي ع�سو املجل����س البلدي 
منذر ابو ظهر,رئي����س املنطقة الربوية يف اجلنوب 
با�س���م عبا�س, وع���دد من روؤ�س���اء بلديات وخماتري 
وفاعلي���ات املنطق���ة ومن م���دراء مدار����س ال�سبكة 
املدر�سي���ة ل�سي���دا واجل���وار. وكان يف ا�ستقباله���م 

ا�سرة الجنيلية يتقدمها رئي�سها الأب جان داوود.
بعد الن�سيد الوطني اللبناين ون�سيد الجنيلية, جرى 
عر�س �سهادات من عدد من خريجي الجنيلية من 
وزراء ون���واب و�سخ�سي���ات عام���ة, و�سريط م�سور 
ع���ن اجن���ازات املدر�س���ة الربوي���ة ول �سيم���ا نيلها 
ثاث اعتم���ادات دولية هي " العتمادية المريكية 
NCA, العتمادي���ة الربيطاني���ة ISA والعتمادية 
رئي�سة جمعية اخلريجني  جرى  ثم   ."IAB العربية
ال�سيدة مهى ابو عزة احلريري حيث قدم لها رئي�س 
املدر�سة جان داوود درع���ا تكرمييا,والقت املحتفى 
بها كلم���ة �سكرت فيها ال�سينود�س النيجيلي وا�سرة 
املدر�س���ة رئي�س���ا وادارة ومعلم���ني على ه���ذه اللفتة 
الكرمي���ة متمنية لها املزيد م���ن التقدم والعطاء يف 

املجال الربوي والتعليمي.. 

د�وود
والقى داوود كلمة م�ستعر�سا م�سرية املدر�سة معتربا 

انه���ا مل���ك للمجتم���ع ومل���ن تخدم,وق���ال: ومن هذا 
املنطلق كان���ت مدر�سة الفنون الجنيلي���ة وما تزال 
اك���رث من حقيقة واكرب من واق���ع لنها ومنذ ن�ساأتها 
اآمن���ت انه���ا ملك لكم وه���ذا �سر جناحه���ا.. احبت 
النا����س فبادلوها احلب حبا ووف���اءا وما ال�سهادات 
التي ا�ستمعنا اليها القدمية واحلديثة ال تعبريا عن 
حبهم ووفائهم ملدر�ستهم. وا�ستح�سر داوود م�سرية 
الرئي����س ال�سهيد رفيق احلري���ري يف جمال الربية 
والتعلي���م وال�ستثم���ار يف الن�سان ودع���م املوؤ�س�سات 
الربوي���ة ل �سيما منها الجنيلي���ة التي تهديه اليوم 
هذا الجناز الربوي اجلديد, متوجها بالتحية اىل 
النائب بهية احلريري التي تكمل هذه امل�سرية ولفتا 
اىل ان املدر�س���ة ووفاءا لعطاءات���ه احيت هذا العام 
كما يف كل �سن���ة ذكرى ا�ست�سهاده من خال العديد 

من الن�سطة التي نظمتها باملنا�سبة..

�حلريري
ثم حتدث���ت النائب احلريري فقالت : افتخر بهذا 
اليوم وبه���ذا الجناز ال���ذي ا�ستطاعت الجنيلية 
حتقيقه والتي قدمت به قيمة م�سافة ملدينة �سيدا 
واجلوار.. طبعا نحنا وال�ستاذ جان م�سريتنا بدات 
منذ فتحن���ا اعيننا يف هذه املدينة التي ت�ستحق ان 
تك���ون مدين���ة للعلم بامتي���از. الجنيلي���ة اجنزت 

ق�س���ة جناح وا�سحة من خال ه���ذه ال�سل�سلة من 
اخلريج���ني الذي���ن نفتخر به���م يف املدينة والذين 
ا�ستطاع���وا الو�س���ول اىل مراك���ز عالي���ة.. طبع���ا 
اجلميل يف املوؤ�س�سات الربوية املوجودة يف املدينة 
ه���و التناف�س للو�سول بطابهم دائما نحو الف�سل 
ونحن���ا ب���كل فخ���ر مل نتخل���ف يف اي منا�سب���ة عن 
اع���اء �س���ان مدار�سنا , طبعا كم���ا تعلمون جميعا 
منر بظروف �سعبة جدا ولكن هذه الظروف تتبدد 
والهواج����س تزول عندما ندخل ه���ذه املدار�س لن 
فيه���ا م�ستقبل البل���د ول يزال فيها الهم���ة العالية 
موج���ودة باداراته���ا وهيئاته���ا التعليمي���ة ودائم���ا 
يف�سل���ون ان يكون���وا دائم���ا يف ال�س���ف الول بكل 

اخلطوات التي يقومون بها.
وا�ساف���ت: اذا اردت ان ا�س���ع معادلة ب�سيطة عما 
تعني���ه الجنيلي���ة بالن�سب���ة ل�سي���دا ولبن���ان, هي 
ت�س���اوي ق�سة جناح لأنها حتم���ل ر�سالة ومل تتخل 
ع���ن دوره���ا من���ذ التا�سي����س, وان �س���اء اهلل نحن 
عل���ى موعد مع الب���دء بتح�سري مل���ف متكامل من 
املوؤ�س�س���ات الربوي���ة التي له���ا تاري���خ عريق مثل 
الجنيلي���ة والراهبات والفرير التي نتمنى ان تعود 
وجمعية املقا�سد التي تتالق دائما.. كل هذه المور 
�ستكون حم���ور ابحاث �سيقوم بها ط���اب ال�سبكة 
املدر�سي���ة حت���ى ي���روا ارادات اخل���ري املوجودة يف 

هذه املدينة التي ل تزال م�ستمرة.
وقال���ت: نتمنى ان تبقى الجنيلية على هذا امل�سار 
املنفتح,ر�سال���ة حمب���ة وخري و�س���ام ور�سالة زرع 
الف���رح يف نفو�س الجي���ال القادمة, لنه كما ترون 
اينم���ا ذهب الإن�سان ويف اي مكان در�س يف مرحلة 
ما قبل اجلامعة هذه ه���ي الذاكرة احلقيقية التي 
يحملها معه اينم���ا ذهب.. فمبارك لاجنلية هذا 
التال���ق و�سكرا لك ا�ستاذ ج���ان على قيادتكم لهذه 
امل�س���رية انت والهيئة الداري���ة والتعليمية. و�سكرا 
لل�سينودو����س الجنيل���ي عل���ى ا�ستم���راره يف ه���ذه 
الر�سالة لي�س فقط يف �سيدا وامنا على م�ستوى كل 
لبن���ان.. ونقول : يف لبنان ل يوجد قوة ت�ستطيع ان 
تغري ارادة العي�س معا لدى اللبنانيني.. كلنا جميعا 
نريد ان نعي�س معا ونريد ان نبني بلدنا وننه�س به 
لن لبنان ا�ستط���اع ان يكون ر�سالة منفتحة للعامل 
اجمع ولن يتغري, وذلك بهمة هذه الرادات اخلرية 

واملوؤمنني بهذا البلد. 
ويف اخلت���ام كرم���ت الهيئتان التعليمي���ة والدارية 
للمدر�سة رئي�سها جان داوود بتقدمي درع له تقديرا 
لقيادته لاإجنيلية وم�سرية النهو�س بها وعطاءاته 
يف جمال الربية والتعليم. ثم ازيحت ال�ستارة عن 
لوحة تذكارية متثل �سه���ادات العتمادات الدولية 

التي نالتها املدر�سة.

الإجنيلية - �صيدا احتفلت بعيدها الـ150 ونيلها ثالث اعتمادات دولية
�لنائب بهية �لحريري: ل ق�ة ت�شتطيع �ن تغير �ر�دة �لعي�س معًا ..

ولبنان ر�شالة منفتحة للعالم �جمع ولن يتغير
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امل�سوؤولي���ة حمل ل يقدر علي���ه اإل اأ�سحاب الألباب 
والقلوب والأي���ادي احلانية. فب�سب���ب تزايد اأعداد 
النازحني, وت�سخم اأعبائهم, قام احتاد املوؤ�س�سات 
الإغاثية يف �سيدا واجلنوب بافتتاح مركزا ح�سريًا 
لت�سجيل النازحني ال�سوريني يف بلدية �سيدا بهدف 
تق���دمي اأك���رب ع���ون ممكن له���م, مم���ن يحتاجون 
للرعاي���ة وتاأمني بع�س احتياجاتهم اليومية, لتكون 

اليد القوية بتجّمعها التي ت�ساهم يف تخفيف جزءا 
ولو ب�سيطا مما يعانون, وتاأمني بع�س ما يحتاجون. 
يذك���ر اأن عدد النازحني ال�سوريني يف مدينة �سيدا 
وجواره���ا وخميماته���ا  ناهز ال���� 3294 عائلة حتى 
الآن. ويقوم الإحتاد من خال تربعات وم�ساعدات 
خارجية ومن اأه���ل البلد بتاأمني وح���دات غذائية, 
وحدات اأطفال, وح���دات نظافة, فر�س وحرامات, 

ب���رادات  وطباب���ة,  ا�ست�سف���اء  األب�س���ة,  دفاي���ات, 
وغ�سالت وتقدميات نقدية لهم. 

كم���ا تقوم الهيئ���ة الإ�سامي���ة للرعاي���ة با�ستقبال 
تقدمياتك���م وتربعاتك���م للنازح���ني ال�سوري���ني يف 
خمتل���ف فروعها, وملزي���د م���ن التفا�سيل ميكنكم 
الإ�ستف�س���ار عل���ى الرق���م  03/999690  اأو زوروا 

 www.iswa-lb.org موقعنا الإلكروين

ب���اُب ال�سدقاِت باُب خرٍي ُفتح, ل���كلِّ نف�ٍس طلبْت, 
عف���وًا ور�س���ًا �ساأل���ْت, م���ن رٍب يرح���ُم, كلَّ عب���ٍد 

ي�ستغفُر, وباأمواله يت�سدُق.
بلفت���ٍة جميل���ة, و بعد بح���ث و نظرة اأو�س���ع لأحوال 
النازح���ني ال�سوري���ني, اطل���ق احت���اد املوؤ�س�س���ات 
الإغاثية يف �سيدا واجل���وار حملة " قدمي بالن�سبة 
"  به���دف جم���ع اأك���رب  اإل���ك, لكن���ه جدي���د اإل���ن 
ع���دد من املاب����س اجلدي���دة والقدمي���ة, ل�سالح 
ماب����س  لتاأم���ني  ال�سوري���ني  النازح���ني  اإخوانن���ا 
ملختلف الأعمار والأحجام نظ���رًا ل�سوء اأو�ساعهم 
القت�سادي���ة, ولكونها حاج���ة ومطلب اأ�سا�سي من 
اأ�سا�سي���ات احلي���اة, وخا�س���ة اأن الكثريي���ن منهم 
خرج من �سوريا ناجيًا بنف�سه ومل ي�ستطع حمل كل 
ما يحتاج معه من �سرورات احلياة اليومية, ومنها 

املاب�س.
و�سُتجَم���ع املاب�س يف املراكز اأدن���اه, ثم توّزع على 

العائ���ات ال�سورية النازح���ة يف غالبية املناطق يف 
�سيدا واجلنوب. املراكز هي : 

 – �سي���دا   : بريطاني���ا   / الإ�سامي���ة  الإغاث���ة 
الأوت�س���راد ال�سرق���ي – بناية غ���زاوي – الطابق 

الثاين – هاتف : 07731022
الهيئة الإ�سامية للرعاية :

مركز اأبو عبيدة بن اجلراح : �سيدا – تعمري عني 
احللوة – هاتف : 07739398

مرك���ز الرحمة خلدمة املجتم���ع – طلعة املحافظ 
07724100  : – هاتف 

جمعية اإ�س���راق النور اخل���ريي : �ساحة القد�س – 
زاروب احل���اج حافظ – ق���رب مطبعة خيزران – 

هاتف: 07737064
جمعي���ة الإ�س���اح : �سه���ل ال�سب���اغ مقاب���ل جامع 

احل�سني
جمعي���ة الفرق���ان : مركز اأبو هن���ود – خميم عني 

احللوة – ال�س���ارع التحتاين – قرب م�سجد خالد 
بن الوليد

موؤ�س�سة احلريري للتنمية الب�سرية امل�ستدامة:
مرك���ز �سي���دا الثق���ايف – الهالي���ة – هات���ف : 

07750730
جممع احلاج بهاء الدين احلريري – طابق اأر�سي 

07722006  : – هاتف 
جمعية التعاون الإن�ساين – �ساحة القد�س – �سنر 

حجازي – طابق 1 – هاتف : 07750177
 – الفل�سطيني���ة  للم���راأة  الع���ام  الحت���اد  مرك���ز 
خمي���م عني احلل���وة – �سارع الب�ست���ان – هاتف : 

03481178
مركز الأق�سى – خميم امليه وميه

ونن���وه اأن���ه �سيتم ا�ستقب���ال التربع���ات يف املراكز 
املذك���ورة م���ن الثن���ني اإىل ي���وم اخلمي����س م���ن 8 

�سباحا وحتى 1 ظهرا من كل اأ�سبوع.

�تحاد �لم�ؤ�ش�شات �لإغاثية في �شيد� و�لجن�ب 
يفتتح مركزً� ح�شريًا لت�شجيل �لنازحين �ل�ش�ريين في بلدية �شيد�

�تحاد �لم�ؤ�ش�شات �لإغاثية في �شيد� و�لج��ر تطلق حملة 
�ل�ش�ريين �لنازحين  لإخ��ننا  �لمالب�س  �إلن" لجمع  جديد  لكّن�  �إلك،  بالن�شبة  "قديم 
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كرم���ت رئي�س���ة جلن���ة الربي���ة والثقاف���ة النيابية 
النائ���ب بهي���ة احلري���ري رئي����س ن���ادي النجم���ة 
الريا�س���ي حممد امني الداعوق , يف ختام املباراة 
الت���ي جمعت فريقه مع فريق نادي الأهلي –�سيدا 
عل���ى ار����س مدين���ة رفي���ق احلري���ري الريا�سي���ة 
يف �سي���دا �سمن فعالي���ات دورة الرئي����س ال�سهيد 
الريا�سية الثامنة الت���ي نظمتها اللجنة التكرميية 
الريا�سية واللجن���ة اللبناني���ة الفل�سطينية للحوار 
والتنمية يف �سي���دا يف اطار ان�سطة احياء الذكرى 
الثامن���ة لإ�ست�سهاد الرئي�س رفيق احلريري , حيث 

انتهت املباراة بفوز النجمة ) 3-6( .

واقيم باملنا�سبة احتفال يف جمدليون ح�سره رئي�س 
نادي النجمة الداعوق وممثل رئي�س النادي الأهلي 
احمد احلريري امني �سر النادي خالد بديع وكابن 
النجمة مو�سى حجيج وكابن الأهلي حممد نا�سر 
واع�ساء الهيئة الداري���ة واجلهاز الفني للفريقني 
والاعبون , واللجنة املنظمة للدورة يتقدمها امني 

�سر اللجنة التكرميية الريا�سية احمد امل�سري . 

�حلريري
بعد ق���راءة الفاحت���ة والوقف دقيق���ة �سمت حتية 
ل���روح الرئي����س ال�سهي���د , حتدث امل�س���ري ف�سكر 

نادي���ي النجمة والأهل���ي رئي�سا واع�س���اءا وجهازا 
فنيا ولعبني على م�ساركتهم يف دورة الرئي�س رفيق 
احلري���ري الريا�سية الثامن���ة , ثم حتدثت النائب 
احلري���ري فقالت : نرحب بن���ادي النجمة والهيئة 
الداري���ة الذين دائما يحر�س���ون على امل�ساركة يف 
فعاليات ه���ذه الدورة , والأهم ه���و ان جند دائما 
م�ساحات للق���اء , لي�س مهما من يربح ومن يخ�سر 
, امله���م ان تلتق���ي النا����س , وه���ذه الأن�سطة تكون 
منا�سب���ة لتلتقي النا�س عل���ى م�ساحة من الأمل ول 
احد ي�سكل الأمل اإل ال�سباب . وتعرفون اول اجناز 
للرئي����س احلريري بعدما ت�سل���م اول حكومة كانت 

املدين���ة الريا�سية التي دمرها الع���دو ال�سرائيلي 
, وكان اع���ادة اعماره���ا اجن���از غ���ري متوق���ع يف 
وق���ت قيا�سي وا�ستقبال ال���دورة الريا�سية العربية 
الت���ي نتذكره���ا جميع���ا لأن���ه كان يهم���ه كثريا ان 
يوؤم���ن امل�ساحة الت���ي يلتقي فيها �سب���اب لبنان مع 
بع�سه���م ويلتقي �سباب الع���رب وا�ست�سافة الكثري 
م���ن املباري���ات الدورية ..وان �س���اء اهلل بجهودكم 
وجهودنا وجهود كل اخلريي���ن يعود هذا البلد اىل 
انطاق���ة حقيقية للنهو�س بع���د كل التعرثات التي 
نلم�سه���ا لك���ن ارادتكم اق���وى م���ن كل التعرثات . 
ومواطنيتك���م قوية لذلك نح���ن كم�سوؤولني مهمتنا 
ان نلبي طموحاتك���م .. فابقوا على هذه املبادرات 
ونح���ن �سنبقى بجانبك���م ونرافقكم لك���ن انتم يف 
املقدم���ة وهذا دليل ان �س���اء اهلل على عافية البلد 
لتنطل���ق بجه���ود و�سواعد ابنائه���ا . فاها و�سها 
بكم وفع���ا �سرفتمونا كم���ا عودمتون���ا دائما على 

ا�سراركم وح�سوركم . 

�لد�ع�ق
ثم حتدث الداعوق فقال: الرئي�س احلا�سر الغائب 

دول���ة الرئي�س ال�سهي���د رفيق احلري���ري , �سيدتي 
الكرمي���ة �سقيقة الرئي�س ال�سهيد , اخل�س واطيب 
الته���اين على هذا الن�س���اط الدائب ال���ذي نلم�سه 
م���ن ه���ذا البيت ويف ه���ذا البيت ويف ه���ذه املدينة 
ال�سقيقة �سيدا . لن ان�سى اطاقا عاقتي اخلا�سة 
بالرئي����س ال�سهيد ولن ان�سى ب�س���كل خا�س انه هو 
ال���ذي عينني رئي�سا لنادي النجمة , وقد كان يبني 
اآم���ال كبرية عل���ى هذا النادي العري���ق الذي ميثل 
لبنان بامتداداته كافة , وميثل بريوت بامتداداتها 
كافة , فلبنان وب���ريوت بالتحديد امتزجت روحها 
ب���روح ال�سهي���د واحبها كما احب �سي���دا كما احب 
لبن���ان اىل درجة انه �ساعت حيات���ه وا�ست�سهد يف 
�سبيل ما اآم���ن به ويف �سبيل بلده ومدنه لأن معظم 
م���دن لبنان تنتمي اىل نهجه واىل م�سريته . ن�سكر 
ل���ك �سيدتن���ا الكرمي���ة ا�ست�سافت���ك لن���ا ولنادي 
النجم���ة بالتحديد ال�سيف الدائ���م يف هذا البيت 
يف املنا�سب���ات املختلفة وي�سرن���ا فعا ان نكون اىل 
جانب���ك واىل جانب ذكرى الرئي����س ال�سهيد واىل 
جان���ب الأخ���وة جميعا مم���ن كانت متت���د الأيادي 
وتت�سابك مع يدي���ه الكرميتني .. �سكرا واىل مزيد 

من الن�ساط.. 
ث����م كرمت النائ����ب احلريري الداع����وق بت�سليمه 
درع ال����دورة وو�س����اح العل����م اللبن����اين , وم����ن ثم 
�سلمت كاأ�س الدورة اىل كابن النجمة بطل لبنان 
الدويل مو�س����ى حجيج وكاأ�س املرك����ز الثاين اىل 
مدي����ر الريا�سة يف النادي الأهل����ي حميي الدين 
جم����ال وامليدالي����ات اىل لعبي النجم����ة والأهلي 
كم����ا جرى تك����رمي الهيئت����ني الداريت����ني للنجمة 

والأهلي . 
وكانت مب����اراة النجمة والأهل����ي التي جرت على 
ار�����س مدينة رفي����ق احلري����ري الريا�سية انتهت 
الأول  ال�س����وط   /  , للنجم����ة   )3-  6( بنتجي����ة 
)3-3( . وق����اد املب����اراة احل����كام ح�س����ني حمية 
و�سام����ر بدر وتي�سري بدر .و�سج����ل للنجمة " علي 
علوية 2 , عبا�س عطوي, ح�سن حممد, والغابوين 
ماليك وا�سام����ة �سعد الفزاين " , و�سجل لاأهلي 
اليمني, وح�سن  " حمم����د ال�سف�سوف, احم����د 
الزي����ن ".  وح�سر املب����اراة اىل جانب الداعوق  , 
نائب رئي�س الن����ادي الأهلي الدكتور نا�سر حمود 

وعدد من اع�ساء الهيئتني الداريتني للناديني .

النجمة يلتقي الأهلي- �صيدا �صمن دورة رفيق احلريري الريا�صية الثامنة
�لحريري تكرم �لد�ع�ق: لي�س �لمهم من يربح ومن يخ�شر 

�لمهم �ن نجد م�شاحات ّللقاء
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تيار امل�صتقبل يحيي ذكرى �صهداء جمزرة امل�صت�صفى احلكومي يف ذكرى حترير �صيدا
�أحمد حجازي: �ل�طن يحيا بجميع �أبنائه

فال ير�هن �أحد على �شيطرة لطائفة �أو مذهب �أو فئة

ملنا�سبة الذكرى الثامن���ة والع�سرين لتحرير مدينة 
�سي���دا م���ن الحت���ال ال�سرائيلي واحي���اء لذكرى 
�سهداء جم���زرة م�ست�سفى �سي���دا احلكومي الذين 
ق�سوا اب���ان الجتياح ال�سرائيل���ي  للبنان , اقامت 
دائ���رة �سي���دا يف تي���ار امل�ستقبل احتف���ال يف مكان 
املج���زرة يف منطق���ة الربك�س���ات خل���ف امل�ست�سفى 
احلكوم���ي �س���ارك في���ه : من�س���ق ع���ام التي���ار يف 
اجلن���وب الدكت���ور نا�س���ر حم���ود وم�س���وؤول دائرة 
�سي���دا امني احلريري واع�س���اء جمل�س املن�سقية " 
املحام���ي حميي الدي���ن اجلويدي ورم���زي مرجان 
وكرم �سكايف وب�س���ري �سنجر " وم�سوؤول قطاع املهن 
احل���رة يف اجلنوب الدكتور ف���وؤاد حنينة , وفد من 
احل���زب التقدمي ال�سراكي تقدم���ه وكيل داخلية 
نائ���ب   , النم���ريي  اجلن���وب يف احل���زب حمم���ود 
الأم���ني العام جلبه���ة التحري���ر الفل�سطينية ناظم 
اليو�س���ف وع�سو املكت���ب ال�سيا�س���ي للجبهة �ساح 

اليو�سف , قائد قوات الأمني الوطني 
الفل�سطيني الل���واء �سبحي ابو عرب 
, وف���د م���ن احت���اد عم���ال فل�سط���ني 
برئا�س���ة ابو يو�سف الع���دوي , رئي�س 
احتاد نقابات العم���ال وامل�ستخدمني 
يف �سي���دا واجلن���وب عب���د اللطي���ف 
الرياق���ي , دنيا خ�س���ر ممثلة حزب 
ال�سع���ب الفل�سطين���ي , علي طحيب�س 
ممثا اللجن���ة اللبنانية الفل�سطينية 
للح���وار والتنمي���ة , الدكت���ور اأحم���د 
حجازي ممث���ًا امل�ست�سفى احلكومي 

وف���د من رابطة خمات���ري �سيدا , ووف���د من اهايل 
ال�سه���داء ومب�سارك���ة �سعبي���ة من اأه���ايل املنطقة, 
م���ن الوح���دات واملكات���ب التابعة لدائ���رة �سيدا يف 
تي���ار امل�ستقبل . حيث قام امل�سارك���ون بو�سع اكليل 
من الزهر امام الن�سب التذكاري ل�سهداء جمزرة 
امل�ست�سف���ى احلكوم���ي الذين دفن���وا يف نف�س املكان 
اذيل وقع���ت في���ه املج���رزة يف الع���ام 1982 وقراأوا 

الفاحتة لأرواحهم .

حجازي
والقى م�س����وؤول �سعبة ع����ني احللوة يف تي����ار امل�ستقبل 
احم����د حجازي كلم����ة باملنا�سب����ة قال فيه����ا: ال�سام 
عليكم جميعًا واأهًا و�سه����ًا بكم يف �ساحتكم الأحب 
�ساح����ة املواجه����ة وال�سم����ود وال�سه����ادة .. لق����د ظن 
العدو الإ�سرائيلي اأن����ه باإجتياحه ملدينة �سيدا ولبنان 
�سيطفىء �سعلة املقاومة الوطنية والفل�سطينية فاأمعن 

تقتيًا وتدمريًا �ساربًا بعر�س احلائط بكل الأعراف 
والإتفاقات الدولية وملا اجنل����ت غبار املعركة اإنتف�س 
ال�سع����ب اللبن����اين والفل�سطين����ي يف وجه اآل����ة الدمار 
ال�سهيونية عابرين للطوائف واملذاهب واحل�سا�سيات 
ال�سيقة لي�سطروا ماحم املقاومة وال�سهادة وحققوا 
التحري����ر .. يف ذك����رى حتري����ر �سيدا نوؤك����د نحن يف 
تي����ار امل�ستقبل على ثوابتن����ا الوطني����ة والقومية نحن 
م����ع الق�سي����ة الفل�سطيني����ة مني����ل معه����ا اينم����ا مالت 
ون�سانده����ا يف كل م�ساحات املقاوم����ة واملواجهة حتى 
حتقيق اإقامة الدول����ة الفل�سطينية وعا�سمتها القد�س 
ال�سري����ف ون�س����دد على الوح����دة الوطنية ب����ني جميع 
مكون����ات ال�سع����ب الفل�سطين����ي يف الداخ����ل وال�ستات 
كما لن ن�سق����ط الرهان على الوحدة الوطنية والعي�س 
امل�سرك يف لبنان وعلى �سرورة اإقامة الدولة العادلة 
الدميوقراطي����ة دول����ة ل يناف�سه����ا دويل����ة م����ن هنا اأو 
ح����زب م����ن هناك دول����ة تب�س����ط �سلطتها عل����ى كامل 
اأرا�سيها ول يرفع �ساح فيها ال �ساح 
ال�سرعي����ة وه����و ال�سام����ن لاإ�ستقرار 
والعي�����س امل�س����رك .اإننا نوؤم����ن باأن ل 
ع����داوة لن����ا اإل م����ع اإ�سرائي����ل لكن يف 
الوقت عينه نطالب اجلميع بالكف عن 
الرهان عل����ى اخلارج وعدم الإنخراط 
يف م�ساريع اإقليمي����ة ل م�سلحة للبنان 
فيه����ا , نح����ن نطال����ب اجلمي����ع �سرقًا 
وغرب����ًا بدعم لبنان الدول����ة وال�سرعية 

واإل فليكفوا اأيديهم عن لبنان .
وا�س���اف: الوط���ن ل يحي���ا اإل بجميع 

اأبنائ���ه ف���ا يراهن اأح���د عل���ى �سيط���رة لطائفة اأو 
مذه���ب اأو فئة فق���د جرب اجلمي���ع الإ�ستقواء بقوى 
ودول ومل يح�س���دوا اإل اخلراب لقد اآن الوان ليعلم 
اجلميع اأن خيار الوح���دة الوطنية والعي�س امل�سرك 
هو خي���ار الغالبية العظمى م���ن اللبنانيني وان درب 
ال�سهادة م���ن اجل لبنان يلزمن���ا بت�سويب البو�سلة 
فا ي�سق���ط �سبابنا يف حروب لي�س���ت لهم وم�ساريع 
اإقليمي���ة ل تقيم لأحد اإل بق���در ما يخدم م�ساحلها 
.يف ه���ذه املنا�سب���ة نوؤك���د ان �سي���دا �ستبق���ى عرين 
الوح���دة الوطني���ة والإعتدال واحلوار كم���ا حلم بها 
ال�سهي���د الكب���ري رفيق احلري���ري وكما تعم���ل دائما 
�سقيق���ة ال�سهيد بهية احلري���ري على الدفع يف و�سع 
مدين���ة �سيدا يف مقدمة امل���دن اللبنانية التي ت�سكل 
منوذج���ا للحلم يف م�س���روع الدولة .ختام���ًا �سنكون 
دائمًا مع���ًا اأينما فر�س���ت علينا املواجه���ة مع العدو 
الإ�سرائيل���ي و�سنكون معًا من اأج���ل لبنان وفل�سطني 

, وال�سام عليكم .

د. نا�شر حم�د
وعل���ى هام����س الحتفال حت���دث من�سق ع���ام تيار 
امل�ستقبل يف اجلن���وب الدكتور نا�سر حمود فتطرق 
اىل م���ا جرى موؤخرا يف اللجان امل�سركة من اقرار 
قانون اللقاء الأرثوذك�س���ي فقال:هذا اليوم هو يوم 
حلمة ال�سعب���ني الفل�سطيني واللبناين عندما قاوما 
الجتياح ال�سرائيلي . الي���وم نتذكره ودائما نتطلع 
اىل الأم���ام اىل امل�ستقبل ولك���ن لاأ�سف اليوم كما 
ق���ال الرئي����س �سعد احلري���ري اليوم ي���وم ا�سود يف 
تاري���خ الت�سري���ع اللبناين . فعندم���ا نتذكر وجنري 
ه���ذه املقارنة ب���ني تلك الف���رة وبني الي���وم , جند 
الي���وم التفرق���ة يف لبن���ان واعادة ان�س���اء كانتونات 

والتح�س���ري لفيدرالي���ة . نح���ن ناأ�س���ف اأن اللجان 
اق���رت القان���ون الأرثوذك�س���ي , وطبعا نح���ن كتيار 
امل�ستقب���ل والأخوة يف احل���زب التقدمي ال�سراكي 
ان�سحبنا , والأيام القادمة بال�سيا�سة نراها �سوداء 
, ون���رى ان هذا ال�سعب الذي كان يف يوم من الأيام 
بقيادة الرئي�س ال�سهيد رفيق احلريري رحمه اهلل , 
وبعد هذه النظرة التقدمية واملدنية لهذا البلد نرى 
انن���ا عدنا مائة �سنة اىل ال���وراء .. نحن يف خطاب 
ال�سي���خ �سعد احلري���ري يف 14 �سب���اط كان خطابا 
مدني���ا وخط���اب رج���ل دولة و�س���ع نظ���رة متقدمة 
للبن���ان , ولك���ن لاأ�سف الي���وم اعادون���ا مائة �سنة 
اىل الوراء . ال�سي���خ �سعد احلريري حتدث بالعي�س 
امل�سرك وبالدولة املدنية وبالدارة وتوزيع الدارات 
وا�ستقاليتها وحتدث باحلقوق املدنية جلميع فئات 
ال�سعب اللبناين ومنها حقوق املراأة وحقها يف اعطاء 
اولده���ا اجلن�سية , وحتدثنا يف امور متقدمة ولكن 
لاأ�سف ع���ادوا ليتحدثوا عن التقوق���ع والعودة اىل 
الع���ام 1860 . ناأمل ان تعالج الت�سالت ال�سيا�سية 
وم���ا خل���ف الكوالي�س م���ا ح�سل الي���وم . ونحن مع 
اخوانن���ا يف احل���زب التقدم���ي ال�سراك���ي اعتقد 
ان هناك حرك���ة �سيا�سية نا�سطة خل���ف الكوالي�س 
ل���رى ماذا ميكن ان نفع���ل .. واعتقد انه اليوم من 
املبك���ر التعليق وعلينا ان ننتظ���ر توجيهات القيادة 
والأمان���ة العامة وحتى الآن ل يوجد اي تو�سيح من 
جهته���م , وكنا ناأمل ان تكون خط���وة �سمن حراك 
�سيا�س���ي لإجتاه معني , تبني انه حتى لو كان تكتيكا 
�سيا�سي���ا فقد غرقن���ا يف املذهبي���ة .. وطبعا رئي�س 
جمل����س الن���واب الأ�ستاذ نبيه بري اعط���ى ا�سبوعا 
حت���ى يخرج بخا�س���ة قد ت�سحح م���ا جرى ونحن 

�سننتظر ونرى ..

�لنمريي
من جهته قال م�سوؤول احل���زب التقدمي ال�سراكي 
حمم���ود النم���ريي :اول نتوجه بالرحم���ة اىل هوؤلء 
ال�سه���داء واىل كل ال�سه���داء الذين �سقطوا من اجل 
�سي���ادة لبن���ان وحريت���ه وا�ستقال���ه وعروبت���ه , يف 
هذا الي���وم الذي امتزج فيه ال���دم اللبناين مع الدم 
الفل�سطين���ي ملقاوم���ة الحت���ال ال�سرائيل���ي الذي 
ات���ى يف اكرث م���ن مرة ليجع���ل من لبن���ان حمميات 
وكانتونات مت�سارع���ة مت�ساربة , انت�سر الدم على 
ال�سيف , انت�سر باملقاومة الوطنية اللبنانية وبدماء 
�سهدائه���ا , ال اننا ن���رى اليوم تطل علين���ا م�ساريع 
تعيدنا اىل زمن التع�سب والتمذهب , وناأمل من كل 
القيمني القادرين على كبح هذه النف�سيات التي تود 
ان تذه���ب بلبنان اىل املجه���ول ان تعود اىل �سوابها 
وان يخرج قانون انتخاب���ي يائم الع�سر ويكون من 
�سم���ن اتفاق الطائ���ف الذي دف���ع ثمنه دم���ا ليعود 
للبن���ان احلي���اة املدني���ة وليع���ود للبناني���ني املواطنة 

احلقيقية بعيدا عن اي ت�سرذم ومتذهب ..

�لعدوي
ب���دوره ق���ال رئي�س احت���اد عمال فل�سط���ني يف لبنان 
اب���و يو�سف الع���دوي : يف يوم الوفاء لل�سه���داء نوؤكد 
ل�سهدائن���ا اننا م�ستم���رون يف الن�سال م���ع ا�سقائنا 
�س���ركاء اخلن���دق الواح���د ال�سع���ب اللبن���اين وقواه 
الوطني���ة م���ن اج���ل الو�س���ول لأهدافن���ا املن�س���ودة 
بالعودة وقيام دولتنا الفل�سطينية وعا�سمتها القد�س 
ال�سريف ..�ساء من �ساء وابى من ابى , ونقول ل�سعبنا 
اللبناين اجمع باننا باذن اهلل �سن�سلي معا و�سويا يف 

القد�س ال�سريف .  
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�سمن فعاليات اإحياء الذكرى الثامنة لإ�ست�سهاد 
الرئي�س رفيق احلري���ري اقامت دائرة �سيدا يف 
تيار امل�ستقبل مولدا دينيًا  اهداءا لروح الرئي�س 
ال�سهيد يف قاعة ثانوية املقا�سد, بح�سور  ممثل 
من�س���ق ع���ام التي���ار يف اجلنوب الدكت���ور نا�سر 
حمود م�سوؤول دائرة �سيدا امني احلريري وع�سو 
املن�سقية رم���زي مرجان ورئي�س احت���اد نقابات 

العم���ال وامل�ستخدم���ني يف �سي���دا 
واجلن���وب عبد اللطي���ف الرياقي 
وم�سوؤول قط���اع النقابات العمالية 
احم���د  اجلن���وب  يف  التي���ار  يف 
حجازي وح�س���د من املواطنني من 

خمتلف احياء املدينة القدمية  . 
وقدمت فرق���ة ان�ساد دينية مدائح 
ال�س���رية  وح���ي  م���ن  وابته���الت 
النبوي���ة ال�سريف���ة , والقى م�سوؤول 
�سعب���ة �سي���دا القدمي���ة يف دائرة 
عل���ي  امل�ستقب���ل  تي���ار  يف  �سي���دا 

العي�س���اوي كلمة باملنا�سبة اك���د فيها ال�سري على 
خطى ونهج الرئي�س ال�سهيد يف المناء والعمار 
والدميقراطي���ة والعت���دال ومتابع���ة امل�سرية مع 
حامل المانة الرئي�س �سعد احلريري.. م�ستعيدا 
اآخر ما قاله الرئي����س ال�سهيد قبيل ا�ست�سهاده " 
انن���ي ا�ست���ودع اهلل �سبحان���ه وتعاىل ه���ذا البلد 
احلبي���ب لبن���ان و�سعب���ه الطي���ب " ومعت���ربا اأن 

اوىل اه���داف اغتيال الرئي����س احلريري �سرب 
حل���م ال�سع���ب اللبن���اين باعادجة لبن���ان الدولة 
واملوؤ�س�س���ات , حيث ابى املجرم���ون ال ان ينالوا 
م���ن الرج���ل ب���اين احللم , لك���ن دم���اءه عجلت 
با�سراق���ة �سم����س احلرية فاندحرت ق���وى ال�سر 
مهزوم���ة وازهرت الأر�س ربيعا عربيا بداأ يتفتح 

عاما بعد عام. 
وقال: رفيق احلري���ري , يف ذكراك 
الثامن���ة عه���دا وق�سم���ا ل���ن نن�ساك 
, لنهج���ك �سنظ���ل اوفي���اء اقوي���اء 
بذكراك متحدين قوى ال�سر املطلقة 
من حزب ال�ساح املرتهن اىل التيار 
الع���وين نقول كفاكم ف�سادا واف�سادا 
وتبعي���ة .. و�سنبق���ى نح���ن مدر�س���ة 
رفي���ق احلري���ري  الكب���ري  ال�سهي���د 
مدر�س���ة الدميقراطي���ة والعت���دال 
والمناء والعم���ار و�سول اىل لبنان 

الدولة واملوؤ�س�سات.

برعاية رئي�سة جلنة الربية والثقافة النيابية النائب بهية احلريري وحتت 
�سع����ار " كانت احلقيق����ة حلم .. رح نعم����ل احللم حقيق����ة ", قدم تامذة 
مدر�سة احلاج بهاء الدين احلريري و�سمن ان�سطة احياء الذكرى الثامنة 
لإ�ست�سه����اد الرئي�س رفيق احلريري م�سهدية تعبريية من وحي املنا�سبة يف 
باح����ة املدر�سة يف �سيدا بح�س����ور: ممثل النائب احلريري ن����زار الروا�س 
ومن�س����ق ع����ام تي����ار امل�ستقبل يف �سي����دا واجلن����وب الدكتور نا�س����ر حمود 
ومدي����رة املدر�سة وداد النادري ورئي�س جلنة الأه����ل خالد بديع وجمع من 

اهايل الطاب.
وق����ام التام����ذة بتقدمي لوح����ات تعبريية عل����ى وقع اغان وطني����ة وخا�سة 
بذك����رى الرئي�س ال�سهيد وه����م يحملون اقوا�س ال����ورود ويلوحون ب�سرائط 
ملون����ة باألوان العل����م اللبناين , حول جم�سم يتو�سط����ه �سعار احلقيقة التي 
ح�سرت اي�سا يف م�سهدي����ة اأخرى قدمها التامذة يف قاعة "الِعلم والَعلم 
"يف املدر�س����ة ويف ق�سائد وكلمات القوه����ا باملنا�سبة واهدوها ل�ساحب 

الذكرى.

د�ئرة �شيد� في تيار �لم�شتقبل تقيم م�لد� دينيا
لروح �لرئي�س �ل�شهيد في ذكر�ه �لثامنة

"رح نعلم �لحلم حقيقة" م�شهدية تعبيرية 
لتالمذة �لبهاء تحية للرئي�س �ل�شهيد في ذكر�ه
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في تعاون بين م�ؤ�ش�شة �لحريري و�لجامعة �للبنانية �لأميركية
�لحريري وجبر� �طلقا "�أكاديمية علم �لقيادة و�لد�شت�ر"

اأطلق���ت رئي�سة جلن���ة الربي���ة والثقاف���ة النيابية 
النائ���ب بهية احلريري ورئي����س اجلامعة اللبنانية 
المريكي���ة LAU الدكت���ور جوزي���ف ج. ج���ربا " 
اأكادميية علم القيادة والد�ستور" يف اطار برنامج 
تع���اون م�سرك ب���ني موؤ�س�س���ة احلري���ري للتنمية 
الب�سري���ة امل�ستدام���ة ووح���دة التوا�س���ل اخلارجي 
واللتزام امل���دين يف اجلامع���ة, ويت�سمن امل�سروع 
�سل�سل���ة ور�س عمل ح���ول امله���ارات القيادية حيث 
ي�سمل تدريب طاب املرحلتني املتو�سطة والثانوية 
يف ثانوي���ة رفيق احلريري يف �سيدا على ا�سا�سيات 
عل���م القيادة م���ن منظوره���ا العمل���ي والقانوين, 
وتتبع فيه تقنيات لعب الدوار وديناميات التوا�سل 
التفاعل���ي ل�سقل مفاهيم القيادة واي�سالها لقادة 

الغد. 
جاء ذلك خال موؤمت���ر �سحفي عقدته احلريري 
وج���ربا يف دارة جمدلي���ون وج���رى خال���ه توقي���ع 

اتفاقي���ة تع���اون م�سركة بني موؤ�س�س���ة احلريري و
LAU بح�س���ور مديرة ثانوية رفيق احلريري رندة 
درزي الزين ونائب رئي�س اجلامعة الدكتورة ايليز 
�سامل ورئي�س وحدة التوا�س���ل اخلارجي واللتزام 
امل���دين يف اجلامع���ة الدك���رو ايلي �سمي���ا ورئي�س 
جلن���ة الأهل يف ثانوي���ة احلري���ري املهند�س فادي 
حج���ازي واف���رادي الهيئت���ني الداري���ة والتعليمية 
يف املدر�س���ة والط���اب امل�سارك���ني يف الأكادميي���ة 
وزماءهم الذين �ساركوا يف منوذج جامعة الدول 

العربية العام املا�سي.

�حلريري
ا�سته���ل املوؤمت���ر بالن�سي���د الوطن���ي اللبن���اين ث���م 
حتدثت النائب احلري���ري فرحبت بالدكتور جربا 
وا�سرت���ي LAU وثانوية احلري���ري وقالت: ي�سرين 
ان ارح���ب بالدكت���ور جوزيف جربا عل���ى ا�سراره 

وتواج���ده معنا مع اط���اق العام الث���اين للم�سروع 
امل�س���رك الذي نقوم به والذي ه���و منوذج جامعة 
ال���دول العربي���ة ب���ني ال�LAU وب���ني ثانوي���ة رفيق 
احلري���ري. وان �ساء اهلل الآن مع العر�س املتكامل 
لفري���ق املتطوعني القادمني من اجلامعة مع فريق 
املدر�سة ان كان معلم���ني او روؤ�ساء اق�سام او نظار 
او ط���اب, ان �س���اء اهلل دائما نك���ون فريقا واحدا 
حتى نبني فك���رة رائدة ن�ستطي���ع ان نن�سرها على 
م�ساح���ة لبنان والعامل العرب���ي وان �ساء اهلل تكون 

امل�ستقبل.
وا�ساف���ت: جديدن���ا له���ذه ال�سن���ة ه���ذا امل�سروع 
�سيح���اول ان يط���ال اي�س���ا ح���وايل 600 طالب يف 
مدار����س منت�س���رة عل���ى الأر����س اللبناني���ة اي�سا 
بال�س���راك م���ع اجلامع���ة. ما نقوم ب���ه يف ثانوية 
رفي���ق احلري���ري لي����س ل���ه قيم���ة اذا مل ن�ستط���ع 
ن�سره وتعميم���ه على كل طالب موجود يف املدار�س 

الثانوي���ة الر�سمية واخلا�سة يف لبنان. بهذا القدر 
ما تقومون به �سيكون منوذجا ليعمم على الطاب 
الذين ينتمون مثلكم اىل ه���ذه ال�سفوف الثانوية 
والذي���ن ان �س���اء اهلل يكون���وا يحمل���ون مب���ادىء 
حق���وق الن�سان وحل النزاع���ات والعمل التطوعي 
والدف���اع عن الق�ساي���ا ال�سعبة, كله���ا هذه جزء 
من برناجمكم, جزء من الربنامج التعليمي, لأننا 
هك���ذا نرى التعليم, التعلي���م اذا مل يكن له عاقة 
باحلي���اة التي �ستبنوها لحقا اعتقد نكون بعيدين 
ج���دا عن التط���ور. لبن���ان رائ���د يف التعلي���م كان 
و�سيبقى بف�سل هذه الرادة املوجودة لدى القيمني 
على املوؤ�س�سات التعليمية ول���دى الهيئات الدارية 
والتعليمي���ة ولدى الطاب. واوج���ه للطاب كلمة 
واق���ول لهم هذه فر�س���ة لكم حت���ى حتلموا وحتى 
ت�ستطيع���ون ان تطبق���وا احامكم ونح���ن مهمتنا 
ان نر�سدكم اىل الطري���ق. فخر كبري بالن�سبة لنا 

 ,LAU ان تك���ون لدينا هذه ال�سراكة مع جامعة
عاقتن���ا مع هذه اجلامعة قدمية ولي�ست جديدة, 
لك���ن م���ع كل امل�ساريع التي قمنا به���ا مع اجلامعة 
هذا ه���و ال�ستثم���ار احلقيقي يف م�ستقب���ل لبنان 
لأننا ن�ستثمر باجليل اجلدي���د الذي متثلونه, ولنا 
ال�س���رف ان ن�ستقبلكم يف هذا البي���ت, بيت رفيق 
احلري���ري ال���ذي ط���وال عم���ره يجم���ع الرادات 
الطيبة ويبث الأمل بامل�ستقبل الذي ناأمل ان يكون 

فاحتة لأن تبقى رادات اخلري مكملة.
وقال����ت: امل�سروع ال����ذي نراه اليوم ه����و مع ثانوية 
رفي����ق احلري����ري, لكن تعرف����ون ان لدينا مدر�سة 
ثانية ا�سمها مدر�سة احلاج بهاء الدين احلريري 
وه����ي قامت مب�سروع رائد باعتماد الدراما �سمن 
املنه����ج وانتجت دلي����ا تعليميا..اتفقن����ا ان تقوم 
ال�LAU بتنقي����ح هذا الدليل وحتويل����ه اىل تقنية 
وا�سح����ة بالتعلي����م �سم����ن متابع����ة الأداء داخ����ل 

مدر�سة البهاء م����ع التدريب لبقية الفريق.. وبعد 
اجنازه �سندرب بهذا الدليل على م�ستوى ال�سبكة 
املدر�سية بداية ثم على م�ستوى األأر�س اللبنانية.. 
وبحثن����ا اي�سا يف امكاني����ة ان�س����اء مر�سد تربوي 
لاأبحاث بالتعاون مع اجلامعة. ان ما نقوم به مع 
اجلامعة اللبناني����ة الأمريكية ا�سراتيجية تربوية 
على املدى الطويل لأنن����ا نوؤمن بان اجلامعة كلما 
امتدت افقيا كلم����ا ا�ستطعنا ان نغري يف جمتمعنا 
�سم����ن القي����م الت����ي نحر�����س ان جنع����ل طابنا 
يتبنوه����ا ولي�س فقط ان يوؤمن����وا بها بل ويطبقوها 

اي�سا. 

د. جرب�
ث���م حتدث رئي����س جامع���ة LAU الدكتور جوزيف 
جربا فقال : اننا نعي�س يف عامل حيث ا�سبحت الأمور 
او�سح ع���ن طريق توثيق عملية عوملة معقدة.. كما 
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نعل���م العوملة لديها عدة جوان���ب ايجابية.. التطور 
التكنولوجي يف عدة حقول كان وا�سحا وم�سيطرا, 
لكن هذه احل�سنات توازيه���ا اي�سا ب�سكل مت�ساوي 
عدد من امل�ساوىء ومن املهم جدا ان نعي ما الذي 
يح���دث حقا. م���ع العوملة ا�سب���ح الفق���ر يف لبنان 
متزاي���دا ب�سكل رهي���ب وكذلك �سلبي���ات اخرى.. 
والأخط���ر ان العومل���ة لديها ما يجعله���ا تتحول اىل 
انق�سام���ات دموي���ة وعنف يف لنب���ان وخارجه وكل 
انح���اء العامل.. لق���د ف�سلنا جميع���ا جتاه حتديات 
العومل���ة وحتديات بن���اء املواطنة, وكلن���ا نقول اننا 
نحب لبن���ان ولكن يف احلقيقة نحن ل نفعل ونحنة 
منق�سم���ون على انف�سنا ولي����س لدينا اي فكرة عن 
كينون���ة املواطنة ومل نعرف مقيا�س احلرية, نتكلم 
عنه���ا ول منار�سه���ا. وم���ن املهم ج���دا مقابل هذا 
الواق���ع املظلم احل�س عل���ى اعطاء الأم���ل للنا�س 
واحلل���م بامل�ستقب���ل والبدء بفهم اك���رث لتطلعاتهم 
النبيل���ة. ونح���ن كموؤ�س�سة موكلة مبهم���ة عظيمة, 
مهمة ترك���ز على كرامة اجلن����س الب�سري.. علينا 
ان نتعل���م كيف نحرم بع�سن���ا البع�س وكيف نقبل 
بع�سنا البع�س �سمن التنوع وكيف نحل خافاتنا. 
وان مننع هذه اخلافات من ان تتحول اىل حروب 
هذه هي الطريقة ولهذا جئنا لنوؤكد على جمموعة 
م���ن القيم الت���ي يج���ب ان نت�ساركه���ا, لي�س فقط 
ان نتح���دث عنه���ا ب���ل ان منار�سه���ا. LAU وانتم 
متح���دون معها من اجل تقدمي القي���ادة التي �سقع 
على عاتقها مهمة التغي���ري نحو الأف�سل.. القيادة 
التغيريي���ة املتوا�سع���ة واملهتم���ة وبينم���ا تدر�س���ون 
القي���ادة تاأك���دوا م���ن الركيز طبعا عل���ى العوامل 
الكادميي���ة والتقني���ة. واريد ان اخربك���م ان امرا 
اذا مل يك���ن ال�سغف واحلما����س والطاقة الداخلية 
ه���ي العن�سر الفعال يف القيادة لن تتمكنوا من ان 
ت�سبح���وا قادة اقوي���اء. يجب ان منتل���ك العن�سر 
الفع���ال لي�سبح لنا القدرة عل���ى تغيري العامل ومع 

LAU ومعك���م لي�س هناك تراجع حي���ث �سنتعاون 
لظه���ار طاقاتك���م الكب���رية والتزاماتك���م جت���اه 
املجتمع و�سغفكم جلعل لبنان و العامل مكان اف�سل 

لنا جميعا.

درزي
وحتدثت مديرة ثانوية رفيق احلريري رندة درزي 
الزين فقالت:م���ن املوؤكد اأن جتربة منوذج جامعة 
ال���دول العربي���ة يف ثانوية رفيق احلري���ري تزيدنا 
جميع���ًا غنًى يف املفاهي���م وال���روؤى وتنعك�س خريًا 
عل���ى ح�سادن���ا. وهن���ا ل ي�سعن���ي اإل اأن اأ�سري اإىل 
ماحظتني:اإحداهم���ا: اأن ه���ذه التجرب���ة تكت�سب 
اأهميته���ا م���ن اأنه���ا مل تعتم���د يف تطبيقه���ا عل���ى 
من���وذج اأو من���اذج خمت���ارة من بني الط���اب, بل 
كانت جترب���ة عامة �سامل���ة, ج���رى تطبيقها على 
جمي���ع ط���اب ال�سف���وف امل�سارك���ة يف املرحلتني 
املتو�سطة والثانوية.واملاحظة الثانية: اأن اختيارنا 
مو�سوع جامعة ال���دول العربية منوذجًا تتفرع منه 
مو�سوع���ات متع���ددة عاجلتها جمموع���ات العمل 
الطابية قد هدف اىل اأمرين متازمني:اأحدهما: 
تفعي���ل الإهتمام بال�ساأن القوم���ي العربي ردًا على 
واقع الإنق�سام والتفكك و�سي���ادة املفاهيم املحلية 
روؤى  تق���دمي  والث���اين:  والقطري���ة.  والقليمي���ة 
وتطلع���ات وحلول ايجابية مل�س���اكل عربية قد تكون 
م�سرك���ة يف معظ���م الحي���ان, كاملي���اه, والبيئ���ة, 
والتلوث, وحل النزاع���ات, وامل�ساكل القت�سادية, 
مع احلر�س على ان يت���م ذلك من خال التدريب 
على مهارات قيادية كاملناظ���رة والنقا�س واحلوار 
وط���رح املب���ادرات, ا�سهام���ًا يف التح�س���ري جلي���ل 
جديد يفكر ويحلل ويب���ادر ويح�سن القيادة.ونحن 
فخ���ورون ومعتّزون مِب���ا اأجنزناه وخ���ري دليل على 
ذل���ك اأّن اجلامع���ة اللبنانّي���ة الأمريكّي���ة �ستعّم���م 
ه���ذا الربنامج عل���ى كلِّ مدرا�ِس الوط���ن يف العام 

الّدرا�س���ي احل���ايل 2012 - 2013, كما اأن احللم 
اأن تعمم التجربة يف الّدول العربّية.

د. �شميا
ث���م �س���رح م�س���وؤول وح���دة التوا�س���ل اخلارج���ي 
واللت���زام امل���دين يف جامع���ة LAU الدكتور ايلي 
�سمي���ا بع�س م���ا يت�سمنه امل�سروع ال���ذي ي�سمل يف 
مرحل���ة اوىل تدريب 24 طالب���ا وطالبة من ثانوية 
احلريري فقال: اكادميية عل���م القيادة والد�ستور 
�ستنظ���م �سل�سل���ة م���ن ور����س العمل ح���ول �سفات 
امله���ارات القيادية من منظوري���ن, منظور قانوين 
د�ستوري من جهة ومنظور حياتي من جهة ثانية.. 
وطبع���ا هذه العاقة ه���ي عاق���ة ا�سراتيجية مع 
موؤ�س�س���ة احلريري للتنمي���ة الب�سري���ة امل�ستدامة. 
واله���دف من الأكادميية ه���و تدريب الطاب, من 
قب���ل طاب, حيث ل فارق عمري بينهم وميكن ان 
يفهم���وا على بع�سهم, واهم �س���يء يف هذا ال�سياق 
هو الأ�ساليب التفاعلي���ة ولي�س الأ�ساليب اجلامدة 

حيث يلقن الطالب ماذا يجب ان يقول ويفعل. 

د.�شامل
وكان���ت مداخلة لنائ���ب رئي�س اجلامع���ة الدكتورة 
امل�س���روع  لأهمي���ة  فبيه���ا  �س���امل عر�س���ت  ايلي���ز 
وللتع���اون القائم مع موؤ�س�س���ة احلريري. ثم جرى 
التعري���ف بفريق العم���ل من قب���ل اجلامعة وفريق 
الط���اب امل�ساريك���ن يف امل�س���روع من قب���ل ثانوية 
رفيق احلريري وكانت اي�سا �سهادات لزماء لهم 
�سارك���و يف جترب���ة من���وذج جامعة ال���دول العربية 

العام املا�سي.
ويف اخلتام قامت احلريري والدكتور جربا بتوقيع 
اتفاقي���ة التعاون ب���ني موؤ�س�سة احلري���ري وجامعة 
LAU, اومل���ت بعده احلريري عل���ى �سرف ا�سرتي 

اجلامعة والثانوية.

مناسبات مناسباتمناسبات مناسبات

قام���ت العامي���ة ماري���ا معل���وف, رئي����س 
معل���وف  "ماري���ا  �سرك���ة  ادارة  جمل����س 
لل�سحافة والن�سر والتوزيع," ورئي�سة حترير 

تكرمي���ي  درع  بتق���دمي  "ال���رواد",  جري���دة 
للعام���ة ال�سيد علي الأم���ني يف اإطار تعزيز 
نهج العت���دال واحلوار, واعتربت الإعامية 

معل���وف اأن العامة ال�سي���د علي الأمني خري 
مث���ال على ثقافة احل���وار يف زمن يغلب عليه 

التطرف.  

�لعالمية ماريا معل�ف تكرم �لعالمة �ل�شيد علي �لأمين
لجه�ده في �إعالء نهج �لعتد�ل 
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مناسبات مناسباتمناسبات مناسبات

اإنطلق���ت �سباح اليوم يف �سي���دا م�سرية حا�سد يف 
الذك���رى ال�سنوي���ة لإغتيال ال�سهي���د معروف �سعد 
)1975( . وتق���دم امل�س���رية اأم���ني ع���ام التنظيم 
ال�سعبي النا�سري الدكت���ور اأ�سامة �سعد مب�ساركة 
ممثل الرئي�س نبيه بري النائب عبد املجيد �سالح, 
وممثل حزب اهلل احل���اج حممود قماطي, ورئي�س 
املرابطون العمي���د م�سطفى حمدان, ورئي�س تيار 
الفجر احلاج عبداهلل الرياقي واأمني عام احلزب 
ال�سيوعي اللبناين خالد حدادة واأمني عام احلزب 
الدميقراط���ي ال�سعب���ي عدن���ان حم���زة وقي���ادات 

واأحزاب لبنانية والفل�سطينية 
كما �س���ارك رئي�س بلدي���ة �سي���دا املهند�س حممد 
�سي���دا  يف  التج���ار  جمعي���ة  ورئي����س  ال�سع���ودي 
و�سواحيه���ا ال�سي���د علي ال�سري���ف وع�سو املجل�س 

البلدي املهند�س حممود �سريتح
امل�س���رية اإنطلقت من البواب���ة الفوقا مرورا ب�سارع 
ريا�س ال�سلح ف�ساح���ة النجمة حيث جرى عر�س 
اإن���زال لوح���دة الإنق���اذ ال�سعب���ي التابع���ة ملوؤ�س�سة 
معروف �سع���د, ثم تابعت �سريها باجتاه ال�ساكرية 
حي���ث األق���ى �سعد كلم���ة اأكد فيه���ا عل���ى موا�سلة 
التم�سك باملقاومة والت�سدي للفن واحلفاظ على 

الوحدة الداخلية وال�سمود بوجه املوؤامرات.
الأع���ام  وحمل���ة  الك�سفي���ة  الف���رق  و�سارك���ت 
اللبناني���ة والفل�سطينية  واأع���ام التنظيم ال�سعبي 
النا�سري  وحزب اهلل وحركة اأمل وعدد من اأعام 
الأح���زاب اللبناني���ة والفل�سطيني���ة .  كماحمل���ت 

اأعام �سورية فيها �سور الرئي�س ب�سار الأ�سد 
وفيم���ا يل���ي ن����س كلم���ة الدكت���ور اأ�سام���ة �سع���د 

التي عممه���ا املكت���ب الإعامي للتنظي���م ال�سعبي 
النا�سري

اأيها الإخوة, 
يا اأبناء �سيدا واجلنوب ... يا اأبناء كل لبنان ... 

اأيه���ا الوطني���ون والتقدمي���ون ... اأيه���ا املقاومون 
اللبنانيون والفل�سطينيون 

ي���ا اأحب���اء مع���روف �سع���د ... واأ�سدق���اء معروف 
�سعد, 

با�سمكم جميعا نوجه حتي���ة الإجال والإكبار اإىل 
اأب���ي الفق���راء ... اإىل املجاه���د واملق���اوم ... اإىل 
القائ���د الوطن���ي والقومي الكب���ري ... اإىل ال�سهيد 

املنا�سل معروف �سعد. 
وبا�سمكم جميعا نقول له: كم ا�ستقنا اإليك اأيها الأب 
واملعل���م والقائد املثال ... ك���م ا�ستاق اإليك العمال 
واحلرفيون وال�سيادون والفق���راء والكادحون ... 
كم ا�ست���اق اإليك املثقفون والوطني���ون والعروبيون 

والأحرار يف لبنان ويف كل الأقطار. 
ه���وؤلء جميع���ا ل زل���ت ت�سكن يف قلوبه���م, ول زال 
نهجك ينري لهم طري���ق الكفاح ملواجهة الغطر�سة 
ال�ستعماري���ة والعدواني���ة ال�سهيوني���ة, وملواجه���ة 
الظلم وال�ستغال والرجعية الظامية التكفريية. 
وهذه اجلم���وع تعاهدك اأيه���ا ال�سهي���د اأن توا�سل 
ال�س���ري عل���ى خط���اك م���ن اأج���ل اخلب���ز واحلرية 
والكرامة الوطنية والقومية. فنهجك اأيها ال�سهيد 
ه���و نه���ج الغ���د امل�س���رق العزي���ز ... ونه���ج املجد 
والنت�س���ار. اأم���ا اأتب���اع ال�ستعم���ار وال�سهيوني���ة 
والرجعي���ة فم�سريه���م الهزمي���ة والع���ار ومزبلة 

التاريخ. 

اأيها الإخوة, 
تع���ود ذك���رى ال�سهيد ه���ذا الع���ام يف الوقت الذي 
ن�سه���د في���ه اأو�ساعا معي�سي���ة واقت�سادي���ة �سعبة 
ترهق كاه���ل اأبن���اء ال�سعب ... اخلدم���ات العامة 
والتقدميات الجتماعية يف اأ�سواأ حال ... الأ�سواق 
يف حالة ركود ... واملوؤ�س�سات القت�سادية يف حالة 
اإنهيار ... واملوا�س���م الزراعية وال�سياحية يف حالة 

ك�ساد. 
غ���ري اأن ال���وزراء والن���واب ل ي���رف له���م جف���ن! 
بينما همه���م الأول والأخري ه���و تاأمني م�سالح ما 
ي�سم���ى بالهيئات القت�سادية على ح�ساب الغالبية 
ال�ساحق���ة م���ن اأبن���اء ال�سع���ب ... ه���م منحازون 
وال�سما�س���رة  وامل�سارب���ني  املراب���ني  مل�سلح���ة 
واملحتكري���ن, اأي 1% م���ن اللبناني���ني, يف مواجهة 
 %99 اأي  الأخ���رى,  الجتماعي���ة  الفئ���ات  �سائ���ر 
م���ن ال�سعب اللبن���اين. ومما ل �سك في���ه اأنه على 
ال�سعي���د القت�س���ادي والجتماع���ي ل ف���رق ب���ني 

حكومة امليقاتي وحكومات احلريري وال�سنيورة. 
يف املقاب���ل, ويف مواجهة ه���ذه ال�سيا�سات الظاملة, 
وه���م  والأج���راء,  واملوظف���ون  املعلم���ون  ينتف����س 
يتظاه���رون ويعت�سم���ون من���ذ اأ�سبوع���ني ب�س���كل 

متوا�سل بقيادة حركة التن�سيق النقابية. 
ونح���ن اإذ نك���رر اإع���ان الدع���م والتاأيي���د لهيئ���ة 
التن�سي���ق النقابي���ة وانتفا�سته���ا املع���ربة تعب���ريا 
�سادق���ا ع���ن وجع النا����س, نوجه األ���ف حتية لهذه 
األ���ف   ... املنا�سل���ة  امل�ستقل���ة  النقابي���ة  احلرك���ة 
حتية لع�سرات الألوف م���ن امل�سربني واملعت�سمني 
واملتظاهري���ن واملنتف�سني م���ن كل مناطق لبنان, 

ومن كل النتماءات الدينية واملذهبية وال�سيا�سية. 
ه���ذه التح���ركات املوحدة لهيئة التن�سي���ق النقابية 
ه���ي دلي���ل �ساط���ع عل���ى وح���دة م�سال���ح ال�سعب 
اللبن���اين ... وه���ي دلي���ل �ساطع اأي�س���ا على كذب 
كل النظريات والدع���اءات التي ل ترى يف ال�سعب 

اللبناين اإل جمرد طوائف ومذاهب. 
اأما ال�سلطة فتتجاهل هذه النتفا�سة ال�سعبية, كما 
تن���اأى بنف�سها عن الأزم���ة القت�سادية واملعي�سية. 
وكل همه���ا تف�سي���ل قان���ون انتخابي عل���ى مقا�س 
زعماء الطوائف واملذاهب ... قانون هدفه �سرب 
عنا�س���ر وحدة ال�سعب اللبن���اين, يف مقابل تعزيز 

عوامل النق�سام الطائفي واملذهبي. 
اأم���ا نحن املوؤمن���ون بوحدة لبن���ان, ووحدة ال�سعب 
اللبن���اين, فاإنن���ا ندع���و اإىل قانون انتخ���اب خارج 
القي���د الطائف���ي. ولأنن���ا موؤمن���ون بالدميقراطية 
احلقيقي���ة, ل املزيفة, فاإننا ندعو اإىل متثيل جميع 
فئات ال�سع���ب واجتاهاته من خال قانون انتخاب 
يقوم عل���ى الن�سبي���ة والدائرة الوطني���ة الواحدة. 
ولقد بات وا�سحا ما للقوانني النتخابية الطائفية 
التي اعتمدت يف لبنان حتى اليوم من اإ�سهام كبري 
يف تقوي���ة الطائفية واملذهبي���ة, والت�سبب مب�سل�سل 

احلروب الأهلية. 
الطائفي���ة  القوان���ني  م�ساري���ع  �س���د  فلنتح���رك 
املطروح���ة ولننا�س���ل م���ن اأج���ل اإلغ���اء الطائفية 
ال�سيا�سي���ة لأن اإلغاءها ه���و �سبيل الوحدة الوطنية 

وحماية ال�سلم الأهلي. 
اأيها الإخوة, 

والتح���ركات  املت�ساع���د,  املذهب���ي  التحري����س 
ال�ستفزازية, واملربعات الأمنية, وانفات ال�ساح 
الأم���ن  ه���ز  اإىل  اأدى  ذل���ك  كل   ... وامل�سلح���ني, 
وال�ستق���رار, واإىل اإحل���اق اأفدح الأ�س���رار بحياة 
النا����س وم�ساحلهم, بل بات يه���دد ال�سلم الأهلي 

تهديدا جديا.  

وما يثري ال�ستهجان وال�ستنكار هو �سكوت الدولة 
واأجهزتها الق�سائية والأمنية عن تلك املمار�سات, 
ب���ل م�ساركة مرجعي���ات �سيا�سية ر�سمي���ة واأجهزة 
اأمني���ة يف توفري الرعاية واحلماي���ة للقائمني بتلك 

املمار�سات. 
لقد اأ�سبح وا�سح���ا و�سوح ال�سم�س اأن املجموعات 
الظامي���ة التكفريي���ة ت�ستخدم ال�سح���ن املذهبي 
م���ن اأجل تفجري فتنة مذهبية بني ال�سنة وال�سيعة, 
الأم���ر الذي ي���وؤدي اإىل �سرب الأم���ن وال�ستقرار 
ف�سا عن اإراحة الع���دو ال�سهيوين. ول يخفى اأن 
تل���ك املجموعات حتظ���ى بالرعاي���ة ال�سيا�سية من 
قب���ل القوى املعادي���ة خليار املقاوم���ة, كما حتظى 
بالدع���م والتموي���ل م���ن قب���ل الأنظم���ة الرجعي���ة 
اخلا�سع���ة لأوام���ر الولي���ات املتح���دة. فالوليات 
املتحدة اأعلنت احلرب على تيار املقاومة يف بادنا 
خدمة مل�ساحله���ا ال�ستعمارية, ومن اأجل ت�سفية 

الق�سية الفل�سطينية خدمة للعدو ال�سهيوين. 
كما اأن خطاب التحري�س والتوتري والت�سعيد الذي 
اأطل علينا بنموذج منه بالأم�س من ا�ستفاق متاأخرا 
جدا على ذكرى حترير �سيدا, هذا اخلطاب يوؤدي 
اإىل توتري الأجواء, و�سرب ال�ستقرار, والنفخ بنار 
الفتنة. وهو ما ي�ساع���ف اخل�سائر والأ�سرار التي 
ت�سيب املواطنني يف حياتهم وم�ساحلهم وم�سادر 

عي�سهم. 
ال�ستعم���اري  احلل���ف  موؤام���رات  مواجه���ة  يف 
ال�سهي���وين الرجع���ي, نوؤكد نح���ن ال�سائرون على 
خطى املجاه���د واملقاوم معروف �سعد اأننا �سنبقى 
اإىل جانب كل املقاومني يف لبنان ... وفل�سطني ... 

ويف كل مكان. 
كم���ا نوؤكد اأنن���ا �سنوا�سل ال�سري عل���ى خطى القائد 
الوطني العروبي معروف �سعد حلماية ال�سلم الأهلي 
والوحدة الوطنية, ومواجهة حماولت تفجري الفتنة 
املذهبية ومن يقف وراءها من مذهبيني وظاميني 

... وملواجهة اأ�سيادهم يف وا�سنطن. 
كم���ا نوؤكد لك ي���ا �سهيدن���ا الكبري, يا اإب���ن �سيدا 
البار, اأن هذه املدينة �ستبقى وفية لنهجك العروبي 
املنفت���ح, ولن ن�سم���ح لأي كان اأن يحّولها اإىل بوؤرة 

مذهبية متخا�سمة مع نف�سها, اأومع حميطها. 
ولنا كل الثق���ة اأن �سيدا �ستتغلب على كل الظواهر 
املر�سية الظرفية ال�ساذة, و�ستحبط كل مغامرات 

الإثارة الأمنية والإعامية. 
�ستبقى �سي���دا كما اأردته���ا اأيها ال�سهي���د عا�سمة 
اجلن���وب ... ومدين���ة املقاومة ... وقلع���ة الوحدة 
وعا�سم���ة   ... التقدمي���ة  والعروب���ة  الوطني���ة 

الدميقراطية والنفتاح. 
وكما اأ�سقطت قوى �سي���دا الوطنية موؤامرة الفتنة 
الطائفية �سنة 1958 ... وكما اأ�سقطتها عام 1985 
... نحن عل���ى ثقة تامة اأن �سيدا �ست�سقط جمددا 

موؤامرة الفتنة املذهبية. 
اأيها املجاهد واملقاوم, 

م���ن �سي���دا اإىل اجلن���وب اإىل كل لبن���ان ... ومن 
حيف���ا اإىل القد�س اإىل املالكي���ة, قاتلت يا �سهيدنا 
الغايل ال�سهاينة وامل�ستعمرين ... ونحن نعاهدك 
اأن نوا�سل احلرب عليهم, اإىل جانب كل املقاومني 
اللبنانيني والفل�سطينيني ... حتى ا�ستكمال نحرير 
لبن���ان ... وحتى حترير فل�سطني وكل اأر�س عربية 

حمتلة. 
اأيها املنا�سل العروبي التقدمي احلر, لقد �ساندت 
ودعمت الث���وار والأحرار من املحي���ط اإىل اخلليج 
... اإىل �سائ���ر الأقط���ار ... و نح���ن نعاهدك على 
الوق���وف اإىل جان���ب كل الثوار والأح���رار يف �سبيل 

احلرية والعدالة الجتماعية وال�ستقال. 
اأيها الإخوة, 

نكرر توجيه حتي���ة الإجال والإكب���ار اإىل ال�سهيد 
معروف �سعد ... واإىل كل ال�سهداء. 

األف حتية لكم وال�سام عليكم

م�شيرة حا�شد في �شيد� في �لذكرى �ل�شن�ية
لإغتيال �ل�شهيد معروف �شعد
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نادي �صباب �صيدا الريا�صي كرم اعالميي �صيدا ومنطقتها 
�لحاج ي��شف �رقد�ن  نطمح �إلى ت�شكيل �طار ريا�شي جامع 
وم�حد للريا�شة في مدينة  �شيد� بم�شاركة وتعاون �لجميع

خط�بة �آل حنقير – و �آل �أورفلي

فرع جديد لم�ؤ�ّش�شة محم�د �شالح للتجارة �لعاّمة في �شبلين

ملنا�سب���ة انطاقت���ه ونيل���ه على ترخي����س ر�سمي من 
وزارة ال�سب���اب والريا�س���ة ك���رم نادي �سب���اب �سيدا 
الريا�س���ي اعاميي �سي���دا ومنطقته���ا بحفل ع�ساء 
اقام���ه على �سرفهم يف مطعم العرب���ي �سيدا تقديرا 
لعطاءاته���م يف جمال ال�سحافة والعام وملواكبتهم 
ان�سطة النادي..و�س���ارك يف احلفل التكرميي : نائب 
رئي����س الحتاد اللبن���اين للكاراتيه مي�س���ال ناكوزي, 
امني عام الحتاد اللبناين للكاراتيه عبد اهلل �سالح, 
ممث���ل م�س���وؤول ال�سب���اب والريا�س���ة الفل�سطيني يف 
لبن���ان اللواء اب���و احمد زيداين مع���ني اجل�س,رئي�س 
احتاد امل�سارعة الفل�سطيني �ساح اآغا, نائب رئي�س 
الن���ادي الهلي الدكتور نا�سر حم���ود, رئي�س النادي 
ال�سعبي الريا�سي عبد الق���ادر الب�ساط, رئي�س نادي 
البهاء نبيل بواب, رئي�س نادي الفتيان البطل الدويل 
احم���د امل�سري, رئي����س نادي الفداء ن���زار الروا�س, 
ال�سفدي,رئي����س  احم���د  الرادي���كال  ن���ادي  رئي����س 
ن���ادي املعن���ي املهند�س حمم���د الدنب,رئي����س نادي 
الري���ف ال�سيهان ابراهيم كم���ال, رئي�س نادي الفجر 
عم���اد جرادي, ام���ني �سر نادي الجنيلي���ة الريا�سي 
ه���ادي حم���ود, امني �سر ن���ادي الهلي خال���د بديع..
و�سخ�سيات ريا�سي���ة وجمع من العاميني املحتفى 

بهم..
وكان يف ا�ستقباله���م رئي����س الن���ادي احل���اج يو�سف 
ارق���دان واع�س���اء الهيئ���ة الداري���ة : ريا����س الددا, 
ح�سن عطوي,مازن ال�سق���ر, حممود ارقدان, احمد 

ارقدان,وائل ق�سب و حنان نداف..
بعد الن�سيد الوطني اللبناين وكلمة ترحيبية من امني 

�س���ر النادي ريا�س ال���ددا كانت كلم���ة رئي�س النادي 
احلاج يو�سف ارقدان فق���ال : انه ملن دواعي �سرورنا 
الي���وم ان نت�س���ارك واياك���م فرحتن���ا بانطاقة نادي 
�سباب �سي���دا الريا�سي بعد نيله الرخي�س الر�سمي 
م���ن وزارة ال�سب���اب والريا�س���ة لين�س���م بذل���ك اىل 
جمموعة الندية الريا�سي���ة يف املدينة وا�سعا ن�سب 
عيني���ه حتقيق كل ما من �سانه اع���اء �ساأن الريا�سة 

يف لبنان وتطويرها..
ان ال�سعار لذي يعتم���ده نادي �سباب �سيدا الريا�سي 
ه���و الريا�سة للجميع,ففي الوقت ال���ذي يتخا�سم به 
الفرق���اء اللبناني���ون يف ال�سيا�س���ة يجمعهم احلدث 
الريا�سي ذلك ان الريا�سة تهذيب للروح والعقل قبل 
ان تكون تقوميا للج�سد ولننا نوؤمن بذلك فنحن على 
م�سافة واحدة من اجلميع هدفنا اول واأخريا النهو�س 
بالريا�س���ة و اأننا مند ايدينا للجميع من اجل التعاون 
يف اطاق  جيل ريا�سي جديد ي�ستطيع ان يرفع ا�سم 

بلده عاليا يف البطولت العربية والدولية...
انن���ا يف ن���ادي �سباب �سي���دا الريا�س���ي والذي ي�سم 
جمموعة من مدرب���ي لعبة الكاراتيه تدربوا وانطلقوا 
من اندية �سيدا الريا�سية العريقة �سارك النادي يف 
العديد من الن�سطة الريا�سية يف املدينة كما �ساركنا 
يف بطول���ة اجلن���وب الت���ي نظمه���ا الحت���اد اللبناين 
للكاراتي���ه لع���ام 2012 واحرز فريقن���ا املرتبة الوىل 
كما اننا وم���ع انطاقة النادي ر�سميا ن�سعى من اجل 
�سقل موهب���ة فريقنا الريا�س���ي وتطويرها ما يوؤهله 

للم�ساركة يف اللعبة  باعلى امل�ستويات...
كم���ا اننا نطمح واياكم جميعا اىل ت�سكيل اطار جامع 
وموح���د للريا�س���ة يف مدين���ة  �سي���دا لنناق����س �سويا 
م�س���اكل وهموم الريا�سة ب�سكل عام,ون�سع ت�سورات 
م�ستقبلي���ة ت�سب يف م�سلح���ة الريا�سة والريا�سيني 

عموما...
لنن���ا نوؤم���ن ا�سد امي���ان ان م���ا من ح���دث �سواء يف 
الريا�س���ة او غريه���ا ل ميك���ن ان ي���ربز او يع���رف به 
النا����س ال م���ن خ���ال العام..م���ن خالك���م انتم 
)يا اه���ل ال�سحافة ( ومن خال ال���دور الهام الذي 
ت�سطلع���ون به يف نق���ل الحداث خا�س���ة يف ظل هذه 
الظ���روف ال�سعب���ة والدقيق���ة التي مير به���ا الوطن 

واملنطقة عموما..
فاننا نحي���ي �سجاعتكم ومناقبيتك���م وان هذا اللقاء 
التكرمي���ي اليوم ه���و اقل ما ميكن القي���ام به تقديرا 

جلهودكم وعطاءاتكم امل�ستمرة يف هذا املجال... 
ويف خت���ام احلف���ل ج���رى التق���اط �س���ورة تذكاري���ة 

مب�ساركة اجلميع..

اإحتفل ال�ساب لوؤي نبيل حنقري بخطوبته اإىل اجلميلة الآن�سة فاطمة حمدو اأورفلي, بح�سور الأهل و الأقارب و الأ�سدقاء. األف مربوك

فرع جديد يب�سر النور ملوؤ�ّس�سة حممود �سالح للتجارة العاّمة يف �سبلني ,اإقليم اخلّروب .ي�ساف اإىل الفروع املنت�سرة يف �سيدا و اجلنوب .األف مربوك
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ل�سم���ان  ما�ّس���ة  بحاج���ة  الأ�س���ر  وكل  اأ�سرت���ي 
اإجتماع���ي يوّفر لهم كل الرعاية والعناية ال�سحّية 

والإ�ست�سفائّية.
ولك���ن بالن�سب���ة لن���ا ل ن�ستطي���ع احل�س���ول عل���ى 
ال�سم���ان الإجتماعي لأّن جن�سيتن���ا الفل�سطينية ل 
ت�سمح,فاإّنن���ا نلج���اأ اإىل الأنروا يف بع����س الأحيان  

لتاأمني الرعاية ال�سحية وال�ست�سفائّية.
ولك���ن حّتى الأنروا ل توؤم���ن لنا جميع الإحتياجات 
الطبّية م���ن اأدوي���ة اأوعملّية,فاإبن���ي �سعيد بحاجة 
لعملّية ما�ّسة يف عيون���ه والأنروا ل ت�ستطيع تغطية 
نفق���ات هذه العملية ول حت���ى امل�ساهمة بجزء من 

تكاليفها الباهظة جدًا.
الكثري م���ن الأحيان الرعاية ال�سحّية على ح�ساب 
ة,و�سلب امل�سكلة هي اأّن زوجي يعمل  نفقتنا اخلا�سّ
بائع �سمك متجّول مّم���ا يعني اأّنه ل يوجد مدخول 
ثابت لاأ�سرة مّما يجعلنا نعاين من �سعوبة كبرية 
ملعاجل���ة احل���الت املر�سّي���ة الت���ي ت�سيبن���ا اإ�سوة 

ب�سائر الأ�سر.

• ما هي ال�صعوبات التي تواجهها الأ�صرة 
على ال�صعيد املايل؟

هن���اك �سعوبات كث���رية تواجهنا,كم���ا ذكرت من 
قب���ل اأن املدخ���ول غري ثاب���ت وهول يكف���ي لتغطية 
احتياجات الأ�س���رة الأ�سا�سّية,مّما يجعلني اأ�ساب 
يف حال���ة م���ن القهر ب�سب���ب ح���زين عليهم,فاأنا ل 
اأ�ستطيع اأن اأرمي الّلوم على زوجي فهويعمل جاهدًا 
وباأق�س���ى ما عنده ل�تاأمني قوتنا اليومي,فهوي�سعى 

ول ي�ستطيع اأخذ اأكرث من رزقته.
ونح���ن يف هذه الأّيام نعي�س يف اأو�س���اع اإقت�سادّية 
�سعب���ة, اأ�سعار ال�سلع مرتفع���ة الثمن يف ظل غياب 
الرقابة, فجميع العائات التي و�سعها مثل و�سعي 

تع���اين من �سعوبات يف العي�س,امل�سروف اأكرث من 
املدخول بكثري.

واأي�سًا فه���ذه احلال���ة الإقت�سادّية الت���ي نواجهها 
�سعبة علينا لأّنه ل يوجد معيل اآخر للعائلة ن�ستطيع 
م���ن خاله تاأمني ولوجزء ب�سي���ط من امل�ستلزمات 
ولكن �سحيح اأن بيتنا الذي نقطن فيه اإيجار قدمي 

ولكن احلمدهلل فاإّن اأجرته رخي�سة.

معاناة �لأ�شرة
هناك معاناة كثرية يف العائلة ولكن ال�سيء ال�سعب 
الذي ل ميكنني حتّمله ه���ي م�سكلة توفري الطبابة 
ال�سحّي���ة وابني �سعيد, فهو يع���اين من م�سكلة يف 
عينيه "ينام وه���و مفّتح عيونو" مما ي�سبب ن�ساف 

يف العني ولقّدر اهلل قد توؤدي اإىل العمى.
واحلل الوحي����د هواجراء عملّية لأن  الأدوية ل 
جتدي نفعًا يف هذه احلالة وبالفعل قد اأجرينا  
له عملّية منذ �سنتني وقد كانت تكلفتها باهظة 
وقد تكّفل بها وبكافة م�ساريفها "ال�سيخ اأحمد 
احلريري" وقد تفاجاأت بوقتها اأّنه غّطى كاّفة 
تكلف����ة العملّي����ة بالكام����ل, ال����ذي تعاط����ف مع 
حالة اإبني فاأنا اأ�سك����ره كثريًا مل�ساعدته لنا يف 

وقتها.
وت�سيف ولكن الآن وبعد م�سي �سنتني على العملّية 
تبنّي اأّن العملية مل تنجح واأّن اإبني حالته ال�سحّية 
براج���ع م�ستم���ر, وق���د عر�ست���ه منذ ف���رة على 
ع���دة دكاترة ولك���ن مل اأقتن���ع بحديث اأًي���ًا منهم, 
ويف النهاية �سمعت دكت���ور يف بريوت وهو برف�سور 
اإكلينيكي يف طب وجراحة العيون ولكن املعوقة هي 
اأّنن���ي ل اأملك املال لدف���ع الفح�سّية للحكيم ولكن 
اأولد احل���ال قد قام���وا مب�ساعدت���ي واإ�ستطاعوا 
اأويوؤمن���وا يل ثم���ن الفح�سّي���ة وبع���د عر�سه على 

احلكي���م تب���نّي اأّن حالت���ه يف تراجع م�ستم���ر واأّنه 
بحاج���ة ما�ّس���ة اإىل عملّية وتكلفته���ا 3700$, مما 
زاد و�سع���ي �س���وءًا فاإّنني ل اأعلم كي���ف �ساأ�ستطيع 
تاأم���ني امل���ال لإخ�ساعه له���ذه العملّي���ة اجلراحّية 

ال�سرورّية.

• اإذا كان لديك فانو�ض �صحري، ويحق لك 
اأن تتمني اأمنية واحدة. فماذا تتمنن؟

اأمنيات���ي كث���رية ول اأ�ستطي���ع اإخت�ساره���ا باأمنية 
واح���دة, ولك���ن الأمني���ة املهمة بالن�سب���ة يل والتي 
اأدعواهلل عّز وج���ل اأن يحققها يل هي تاأمني تكلفة 
عملّية �سعيد لأّنه همي الأكرب ف�سعيد ببداية عمره 
واأمام���ه م�ستقبل كبري وهواأملي يف هذه احلياة,ول 
اأ�ستطيع روؤيته به���ذه احلالة, فاأنا كل يوم مئة مرة 

عند روؤيته ي�سرخ من �سّدة الأمل.
ف���الأمل الذي اأعي�س فيه هوب�سبب عدم قدرتي على 

م�ساعدته واإنقاذه من هذه احلالة.

• مـــاذا تتمّنـــن لالأ�صـــرة ب�صـــكل خا�ـــض؟ 
وللبنان ب�صكل عام؟

بالن�سب���ة لعائلتي امتّنى باأن تك���ون حياتهم اأف�سل 
من حياتي واأن تكون اأّيامهم مليئة بالمل والتفاوؤل 

وال�سعادة.
ف����كل اأم تتمّن����ى لأولدها حياة كرمي����ة خالية من 
الياأ�����س واأن يح�سلوا عل����ى وظائف جّيدة تخّولهم 
بالعي�����س بكرامة,وعدم احلاجة لأح����د,واأن يبعد 
عنهم اأولد احلرام واأن يرزقهم باأنا�س ذواأخاق 
يظّل����وا  واأن  الأمرا�����س  عنه����م  ويبع����د  حمي����دة  
متما�سك����ني ول ي�سمح����وا لأح����د اأن يبعده����م عن 

بع�س.
اأم���ا بالن�سب���ة للبنان اأمتّن���ى اأن يعم ال�س���ام واأن 
ي�سبح لبنان املزدهر واأن تلغى كلمة الطائفّية,وكل 
هذا ممكن عندما ن�سعى للعي�س بكرامة بعيدًا عن 

اأي تبعات �سيا�سّية.
فلبنان وطن ي�ستحق الت�سحية من اأجله  واأن ندافع 

عنه يف �سبيل بقائه الأجمل والأف�سل.

كلمة �أخرية
�سكرت ال�سّيدة "مريف���ت البابا"جمّلة �سيدا على 
منحها فر�س���ة للتعبري عن راأيها ,يف وقت يتجاهل 
فيه الكثري اإلق���اء ال�سوء على املعان���اة التي نعاين 
منها,ف�سك���رًا لكم واأمتّنى من خ���ال هذه املقابلة 
اأن ي�سل �سوتي اإىل عدد كبري من النا�س اخلرّيين 

الطّيبني.

ح��ر:ليال بديع ها�شم
ة مب�صمونها املعنـــوي الإجتماعي ال�صامل، كمحّطـــة اأ�صا�صّية هاّمة، من  اإطاللـــة جديـــدة تطلقهـــا اأ�صرة �صيـــدا – املجّلة، حتمل �صفة زيـــارة خا�صّ

املحطات املرموقة الإجتماعّية الهادفة باملعنى وامل�صمون التي ترغب اأ�صرة املجّلة يف اإعتمادها كاإطاللة من كل �صهر.
بهـــدف الغو�ـــض اأكـــر يف غمـــار البحـــث و التدقيق ملعرفة كاّفـــة الق�صايا الهاّمة عـــن كثب التي تهم �صـــوؤون كل النا�ض، و البحث عـــن حلول لكافة 

امل�صاكل العالقة الإجتماعّية التي ت�صّكل هاج�ض خوف عند كل النا�ض.
ولالإقرتاب اأكر...فاأكر من الواقع...و املرجتى.

...مبـــادرة ح�صنـــة اأي�صـــاً لإلقـــاء ال�صوء جمدداً علـــى الواقع الإجتماعـــي، و الإ�صت�صفائي و الرتبـــوي، و ال�صّحي و الأ�صري،الأمـــر الذي قد ي�صهم 
م�صاهمة فاعلة و فّعالة يف ت�صويب كاّفة الأمور نحو الأف�صل مّما يعّزز دور الأ�صر الّلبنانّية يف �صّتى امليادين و املجالت ب�صكل عام 

يف �صبيل بناء جمتمع قوي يف لبنان
....مـــن هـــذا املنطلـــق... و املنطق يقـــوم فريق عملنا باحلوارات ال�صهرية وباإختيار �صخ�صّية ما اإجتماعّيـــة، اأو لقاء مع اأي اأ�صرة متوا�صعة لإجراء 

ة ال�صهرّية وفق املعنى ... وامل�صمون. احلوار كمحّطة من حمطات الزيارة اخلا�صّ
فـــكان لنـــا هـــذا اّللقـــاء مـــع ال�صّيـــدة "مريفت �لبابا" رّبة منـــزل زوجة ال�صّيد "حممود رحمـــة " لالإّطالع منها عن كثب حـــول كاّفة اأو�صاعها 

الأ�صرّية، اإجتماعّياً اإ�صوة ب�صائر الأ�صر الّلبنانّية التي تعاين من �صعوبات يف م�صرية حياتها اليومّية.

لـ"ميرفت �لبابا" في �شيد�

زيارة خاصة زيارة خاصة

بطاقة تعريف
• من هي ال�صّيدة  "مريفت البابا" ؟

عّرف���ت ع���ن نف�سها باأّنه���ا �سّيدة اإ�س���وة ب�سائر كل 
الن�س���اء متوا�سعة حتب احلي���اة و�ساحها ال�سرب 

والت�سحية يف �سبيل بناء الأ�سرة.
رّب���ت اأولده���ا عل���ى نه���ج �سحيح,تربي���ة �ساحلة 
وغر�س���ت بنف�سهم حكم���ة,اأّن القناعة كنز ل يفنى 

واأّن ال�سرب هومفتاح الفرج.
وق���د جعلت من اأب���رز �سفاتهم عّف���ة النف�س وذكر 

اهلل وحمده على ال�سّراء وال�سّراء.
ال�سّيدة "مريفت البابا"املتاأهلة من ال�سّيد"حممود 
رحم���ة"اأم لأربع���ة اأولد "ريه���ام, اأحم���د, �سعيد, 

ناهد".
ريه���ام البالغة من العم���ر "17�سنة" دخلت ميدان 
العمل يف عمر مبكر وذلك ب�سبب عدم ا�ستطاعتنا 

ة. تاأمني كافة احتياجاتها اخلا�سّ
اأّم���ا "اأحمد" البالغ من العمر"15 �سنة" فهويتعّلم 

مهنة "�سيانة الأو�سون�سري".
اأم���ا �سعيد البالغ م���ن العمر "12 �سن���ة" فهويتابع 
حت�سيل���ه العلم���ي يف مدر�س���ة ال�سخ���رة وه���ويف 

املرحلة الإبتدائّية ال�سف اخلام�س.
اأم���ا ناهد وهي اآخ���ر العنق���ود البالغة م���ن العمر 
م���ن املرحلة  الأّول  "6 �سنوات"فه���ي يف ال�س���ف 

الإبتدائّية.

كما اأ�سارت يف �سياق حديثها اأّن اإميانها باهلل قوي 
ج���دًا وهي را�سي���ة مب���ا يق�سمه اهلل له���ا من رزق 

وم�سري وم�ستقبل لها ولأولدها ولاأ�سرة.

بالعمـــل يف وظيفـــة،  فّكـــرت يومـــاً  هـــل   •
تاأمـــن  يف  زوجـــك  مل�صاعـــدة  حـــر  اأوعمـــل 

متطّلبات احلياة؟
اأن���ا اأمتّن���ى اأن اأجد عم���ل مل�ساعدة زوج���ي فاأنا يف 
كث���ري م���ن الأحيان كن���ت اأ�سانده واأ�ساع���ده بعمله 
رغم اأّن عمل���ه متعب فهوبائع �سمك متجّول, ولكن 
هناك معوقات كث���رية تواجه املراأة وعقبة متنعني 
من القيام باأي عم���ل اأّولها امل�ستوى العلمي فاأنا مل 

اأتاب���ع حت�سيلي العلمي ومل اأحم���ل اأي �سهادة, قد 
متكّني من اإيجاد فر�سة عمل ت�ساعد الأ�سرة.

ثانّي���ًا �سّحت���ي ل ت�ساع���دين عل���ى القي���ام بالعمل 
داخل وخ���ارج املنزل يف اآن,وثالثًا م�سوؤولّية العائلة 
فالعائل���ة بحاج���ة اإىل وق���ت طويل واهتم���ام واإىل 
متابع���ة يومّي���ة والإنتب���اه اإىل كل �سغ���رية وكبرية 
تتعل���ق به���م وبدرو�سهم,ف���كل ه���ذا قد �س���ّكل هم 
اأ�سا�سي وحاجز كبري بيني وبني اإ�ستطاعتي ملزاولة 

اأي عمل.

�لرعاية �ل�شحّية
كيف توؤّمنن الرعاية ال�صحّية لالأ�صرة؟

الزميلة ليال بديع 
وميرفت البابا

56 �صيدا�صيدا 57



14 �شباط ه� �لقدر

.اإنه عيد ال�صهادة يوم زرعت ج�صدك الكبري بهموم لبنان من اأجل قيامته، ن�صبت قامتك الكبرية ال�صاخمة فاأنبتت الأر�ض 
وردها اجلوري مكحلة بدمائك الزكية الطاهرة

اأيها ال�صهيد
...نتم�صك بالأ�صياء التي مرت عليها عيناك، مرت عليها يداك و مر عليها خيالك و الوجوه تلوح فوق اأناملك 

اأيها ال�صهيد
...اإ�صمك مكتوب على م�صتقبل لبنان  يا �صهيد لبنان 

نذرت اإليك دموعي التي مل تتوقف يوماً عن الذرف و حن توقفت فاأعلم ان ال�صيدة الكرمية الفا�صلة التي كانت ثابتة على 
متابعـــة م�صريتـــك امل�صتمـــرة، اإعلم اأيها ال�صهيد اأن هي من اأوقفت الدمع و بل�صمت جراحتنا، لقد علمتنا ال�صر و ازدننا قوة 

بف�صل ثباتها و متابعتها لأف�صل جهاد على وجه الأر�ض اإل و هو جهاد النف�ض، عنيت بها ال�صيدة نازك رفيق احلريري

.اإن كلماتي تعجز عن �صكرها و تقديرها و قلمي يحاول الكتابة فاأبكي ... اأبكي لي�ض لوجعي بل لأنني عاجز عن الو�صف
يف كل مرة اأ�صمعها تخاطبك و تعاهدك، اأجدها تزداد اإمياناً و عطاء. لها حمبة قلوبنا و قلوب اللبنانبن جميعاً فما فرقت 

يوماً و كانت كما كنت ل متيز بن اللبنانين عندما تتعلق بالعطاء و املحبة
.و اأخـــرياً يف مثـــل هـــذا اليـــوم اأن م�صابك هو م�صابنا و م�صاب الوطن اأجمع ... جعل اهلل مثواك اجلنة اأيها ال�صهيد. و اأطال 

يف عمرِك و عمر عائلتك الكرمية اأيتها الكرمية
�جلريح ح�شن علي �جلبيلي

كث���ريًا ما يختلق الطفل �سديقًا خيالّيًا له,وهواأمرًا 
لي����س خط���ريًا عل���ى الإط���اق ب���ل العك����س متامًا 
فح���وايل ثلث الأطفال لديه���م اأوكان لديهم خال 
فرة زمنّي���ة متفاوتة �سديق خي���ايل وعلى الرغم 
م���ن اإنت�سار ه���ذه الظاهرة موؤّخ���رًا ب�سكل كبري اإًل 

اأّنها مل تدر�س جّيدًا.
فال�سديق اخليايل يظه���ر فجاأة وبا مقّدمات يف 
حياة الطفل,فهو�سديق يبتكره يف خياله, ويختفي 

كذلك دون �سابق اإنذار.
فه���ذا ال�سديق ي�سبح م�س���در قلق وحرية وخوف 

عند الآباء.
وهنا تب���داأ الت�س���اوؤلت اإذا كان طفلهم  يعاين من 
م�سكل���ة نف�سّي���ة ؟واإذا كان ال�سدي���ق اخليايل قد 
يوؤّث���ر �سلبًا عل���ى حياته؟واإذا م���ن ال�سروري جعله 

يقوم برك ال�سديق اخليايل؟
ولك���ن يَتف���ق  الإخت�سا�سّيون النف�سّي���ون املّطلعون 
على هذا املو�سوع عل���ى اأّن اإختاق الطفل �سديقًا 
خيالًيا ل يدعوللقلق ولواأّن الواقعّية التي ينظر بها 
الطفل اإىل �سديقه اخليايل اأمامه خداع,وهويعلم 

باأّن هذا ال�سديق غري موجود يف الواقع.
فال�سخ�سّية اخليالّية قد تك���ون �سخ�سّية حقيقَية 
)كالأم مثًا(,اأو�سخ�سّي���ة م�سهورة ماأخوذة عادًة 
من ق�س����س الأطفال,اأو�سخ�سّي���ة وهمّية �سنعها 

خيال الطفل,اأو�سخ�سّية كرتونّية.
ع���امل الأطف���ال مل���يء باخلي���ال فيمك���ن اأن يكون 

ال�سدي���ق يف خمتلف الأ�س���كال والأحجام ويتعامل 
معه بلغة �سرّية.

الأ�سباب التي تدف���ع الطفل على اإختاق ال�سديق 
حي���اة  يف  حت�س���ل  الت���ي  التغي���ريات  اخلي���ايل 
الطف���ل تدفعه اإىل تخّي���ل رقيقًا خفًي���ا, ومن هذه 

التغيريات:
- تكون الوالدة بانتظار مولود جديد

- يف حال طاق الوالدين 
- وجود اأحد الوالدين بامل�ست�سفى

ففي هذه احلالت ه���ذا ال�سديق اخليايل ي�ساعد 
الطفل على تخّطي ال�سعور بالوحدة اأوال�سياع.

اّللع���ب الإيهامي لي����س هروبًا من الواق���ع بقدر ما 
هوو�سيلة طفل ما قبل املدر�سة للتعّرف على العامل 

احلقيقي.

�إيجابّيات �ل�شديق �خليايل
ي�ساعد الطفل يف التعامل مع التغيريات يف احلياة 

اأواإكت�ساب مهارة جديدة
ي�ساعده اأي�سًا بني ال�سواب واخلطاأ

مث���ًا: م���ن خ���ال معامل���ة الطف���ل م���ع ال�سديق 
اخليايل, نرى اأّن الطفل يوّبخ �سديقه 

رّت���ب غرفتك,اأع���د الأ�سي���اء اإىل مكانه���ا, اإغ�سل 
يديك قبل وبعد الطعام..

الوح���دة فم���ن خ���ال ه���ذا  يبع���د الطف���ل ع���ن 
ال�سدي���ق ي�سبح الطفل اأكرث اإعتم���ادًا على نف�سه 

واأق���ل عدوانّية  جت���اه رفاقه واأك���رث تعاونًا وت�سبح 
املفردات اأكرث تطّورًا.

ي�ساع���د عل���ى تفري���غ التوّت���ر العاطف���ي وامل�ساعر 
املكبوتة,يخّل�سه من خا�سّية التمركز حول الذات, 
فهويتح���ّدث اإليه وياعب���ه وي�ساركه حزنه وفرحه 

وياأكل معه ويقراأ معه الق�س�س.
وم���ن خ���ال حمّبت���ه ل�سديق���ه اخلي���ايل ممك���ن 
اأن ت�ساع���دك  يف توجي���ه طفل���ك, مث���ًا بقول���ك 
ل�سديق���ه اخليايل يجب اأن تاأكل كي تكرب اأو يجب 
اأن ت�ساع���دين  فهنا قد يقوم الطف���ل بتطبيق هذه 

الأ�سياء.
واأي�سًا م���ن خال الدرا�سات التي اأجريت قد تبنّي 
اأّن الأطف���ال الذي���ن لديهم اأ�سدق���اء خيالّيون هم 
اأك���رث ق���درة عل���ى التوا�س���ل والإبداع,واإنهم اإكرث 
قدرة من غريهم على الإقناع من خال املحادثات 
التي يجرونها مع البالغني واأّنهم ي�ستطيعون معرفة 

ماذا يريد ال�سخ�س الذي يحادثونه معرفته.
فمعظم الأطفال الذين يكون لديهم �سديق خيايل 
ي�سبحون كّتاب وخمرجون, فهم ي�سنعون حوارات 

لأنف�سهم ولأ�سدقائهم اخلياليني اأي�سًا.
ولك���ن ق���د ي�سبح ال�سدي���ق اخليايل خط���رًا على 
حقيقي���ني  اأ�سدق���اء  يتواج���د  عندم���ا  الطف���ل, 
ل اّللعب مع �سديقه  ولينخرط الطفل معهم,ويف�سّ
اخلي���ايل ويبتع���د ع���ن النا�س يف ه���ذه احلالة من 

ال�سروري ا�ست�سارة طبيب نف�سي.

كلمة تحقيق

�ل�شديق �لخيالي للطفل
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بح�س���ور عقيلة رئي�س جمل�س النّواب الّلبن���اين "ال�سّيدة رندى بّري"و �ساحبة 
الرعاي���ة ال�سّيدة معايل الوزيرة "ليلى ال�سل���ح" اإفتتح مركز التنمية الثقافّية 
�س���ة بال�سم و البكم و  يف �س���ور م�ساريع���ه الربوّية العلمّي���ة احلديثة املتخ�سّ

العميان.
اإىل جان���ب رئي�س و اأع�س���اء جمعّية "املركز" التنمية و الثقافة و ح�سد كبري من 
روؤ�س���اء اجلمعّي���ات و ال�سخ�سّي���ات و الفّعالّيات يف املنطق���ة و املهتّمني بال�ساأن 

الربوي و الثقايف و ال�سّحي و حمّبي الأعمال و الأدوار الإن�سانّية يف اجلنوب.
و األقي���ت الكلم���ات من وح���ي املنا�سبة املعرّبة تعب���ريًا �سارخ���ًا مل�ساعدة كاّفة 
املكفوف���ني و املعوقني يف لبنان لأّن املجتمع الّلبن���اين بحاجة ما�ّسة اإىل تطوير 
كاّفة القطاعات الربوّية و الإجتماعّية التي ت�سهم م�ساهمة مبا�سرة يف رعاية 
املعّوق���ني من كاّفة النواحي لاإرتقاء بهذا املجتم���ع لأ�سمى درجة من درجات 

الرقي و التقّدم و الإزدهار يف �سبيل جمتمع قوي.

بح�س���ور ورعاية عقيلة رئي�س جمل�س الن���ّواب الّلبناين ال�سّيدة رندى بّري وّقع 
ال�ساعر بال �سرارة كتابه اجلديد "اأوراق التني".

ح�سر الإحتفال النائب علي خري�س, و�سخ�سّيات تربوّية وثقافّية, واإجتماعّية  
ودينية وروؤ�ساء بلدّيات وخماتري واملحبني والأ�سدقاء والإعامّيني.

مجتمعمجتمع ال�صاعر بالل �صرارة يوّقع كتابه الجديد في مركز با�صل الأ�صد - �صوراأطلق مركز النتمية الثقافّية م�صاريعه العلمّية التربوّية الحديثة في مركز با�صل الأ�صد "�صور"
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اعت���ربت رئي�س���ة جلن���ة الربي���ة والثقاف���ة النيابية 
النائب بهية احلريري اننا منر بظروف �سعبة وغري 
طبيعي���ة لكنن���ا تعودنا ان ل ن�ست�سل���م وان نفتح اآفاق 
الأمل وهذا ما عودنا عليه رفيق احلريري وبالنهاية 
لبن���ان هو الذي �سينت�سر . وقالت : ل يجب ان نفقد 
الأم���ل يوما ببلدنا وبهذا التنوع املوجود الذي نعتربه 
غن���ى بالن�سبة لنا .وان لبن���ان �سيبقى حمطة انظار 
و�سيبق���ى رائدًا يف كثري م���ن الق�سايا بان�سانه . اآملة 
ان يجت���از اللبنانيون هذه املرحلة التي ي�سوبها القلق 
لن�سل اىل ب���ر اآمن اأهم ما فيه ان نزرع يف حميطنا 
معن���ى الت�سامح ومعنى واهمي���ة الختاف الذي هو 

�سمة من �سمات هذا البلد.. 
كام احلريري جاء خال حف���ل تكرميي اقامته يف 
جمدلي���ون للهيئة التعليمية يف ثانوية رفيق احلريري 
ومدر�س���ة احل���اج به���اء الدي���ن احلري���ري مبنا�سبة 
عيد املعل���م حيث توجه���ت اىل املعلمني �س���ارك فيه 
مديرت���ا املدر�ستني رندة درزي الزين ووداد النادري 
وامل�سرف العام يف مدر�سة البهاء نبيل بواب ورئي�سا 
جلنتي الأه���ل يف املدر�ستني املهند�س فادي حجازي 

وخالد بديع. 
احلريري خاطب���ت املعلمني بالقول : اننا نحلم بيوم 
تكون حكومتنا ت�سبهكم , وت�سبه طموحاتكم وامالكم 

واحامكم وتكون فع���ا تخدمكم ول ت�ستخدمكم .. 
اآمل���ة اأن ينج���ح املعلم���ون يف التو�س���ل اىل حتقي���ق 
مطالبه���م م���ن دون الوق���وع يف الت�سخ���م الذي هم 
اول م���ن يعاين من���ه . ويف ال�ساأن ال�سي���داوي قالت 
احلري���ري ان �سيدا تعودت ان حتم���ل خطايا كثرية 
لي����س له���ا عاقة به���ا , لكن اي�سا تع���ودت ان حتمل 
ق�سايا وطني���ة وقومية وكونية . اآملة ان تنعم املدينة 

بال�ستقرار وان تكون الأ�سهر املقبلة اقل قلقا . 
وج���اء يف كام احلريري امام املعلمني املحتفى بهم 
: كن���ت اح���اول ان اتذك���ر منذ الع���ام 1982 رمبا يف 
ع���ام واحد مل جنتمع كان الع���ام 2005 , وكل الأيام 
كنا ن�سر على هذا اللق���اء الذي يوؤكد على التوا�سل 
الأ�سا�س���ي بني هذه الأ�س���رة التي هي ا�سرة التعليم . 
احلقيق���ة انه رغ���م كل املراحل التي من���ر بها والتي 
مت���رون بها , يف النهاية معا ن�ستطيع ان نن�سج الأمل 
. والأم���ل ل ت�ستخف���وا ب���ه لأن بني ايديك���م م�ستقبل 
البل���د الذين هم هذه الأجي���ال . ففي كل مرة التقي 
بهوؤلء الطاب يزيد ا�سراري على املتابعة لأنه فعا 
ه���م متحررون من كل ما ترونه, مل ي�ستطيعوا �سجن 
عقولهم , لكن املهم ان نحاول نحن واياكم ان نطلق 
العنان لأفكارهم . واعتقد ان ثانوية رفيق احلريري 
ومدر�س���ة احل���اج به���اء الدين احلري���ري اخذا على 

عاتقهما ان ل يكررا نف�سيهما , اي ل متر �سنة ونعيد 
م���ا قمنا به يف ال�سنة التي قبلها , بالعك�س نبني على 

الآفاق اجلديدة والتححديات التي تواجهنا . 
وقال���ت: التقيت موؤخرا اح���دى الطالبات وافتخرت 
كث���ريا عندم���ا قال���ت يل انن���ا يج���ب ان نرك���ز على 
رف����س العن�سري���ة . العن�سرية لي����س بال�سرورة ان 
تك���ون باللون او باملناطق , يف ه���ذا البلد العن�سرية 
ه���ي الطائفية . فهذا اجليل فخور بتعدديته وبهويته 
وبتنوع���ه , ونحن اي�سا يج���ب اأن نكون فخورين به . 
فاأطمئ���ن الأهل ان ل يخافوا عل���ى اولدهم ,هم يف 
اي���د امينة وه���م اي�س���ا ي�ساعدونن���ا ويوؤازروننا لكي 
نطل���ق العنان ملرحلة له���ا عاقة كث���ريا بالتحديات 
الت���ي نراها يف كل الباد . احلرية بالن�سبة للطاب 
ا�سا�س , وامل�سوؤولية اي�سا نحن واياكم يجب ان نحاول 
ان ندربهم عليها لأن احلرية من دون م�سوؤولية لي�س 
لها فعالي���ة . هذه ال�سنة لي�ست �سنة طبيعية , لكنني 
افتخ���ر كثريا ب���الأداء الذي �سج���ل يف املدر�ستني يف 
مو�س���وع املطال���ب النقابي���ة وحقوق املعلم���ني , لكن 
اي�س���ا كان هن���اك تعاط ع���ال مب�سوؤولي���ة , فلم يكن 
هن���اك فرق ب���ني رئي����س او مدير وب���ني معلمني , بل 
كان هناك تناغم مع بع�سهم لي�ستطيعوا ان يحققوا 
مطالبته���م وحقوقه���م ككل معلمي لبن���ان ويف نف�س 

الوق���ت ينظ���روا اىل م�سلحة الطاب ب�س���كل رفيع 
امل�ست���وى . وهذا ل ا�ستطي���ع ال ان اوجه اليكم حتية 

كبرية واعرب عن فخر كبري جدا بكم . 
وا�ساف���ت: جميل جدا ان نفتح دائم���ا اآفاقا لبع�سنا 
, واه���م �سيء بالن�سبة لنا ه���ذه ال�سنة مبنا�سبة عيد 
املعل���م ان تكون لديكم ميزة كمعلمني , ميزة تختلف 
ع���ن اي وظي���ف ثانية , وان���ا ب���داأت احلقيقة وكنت 
امتن���ى ان تكون ل���دي نتائج ل�سن���ع بطاقة للمعلمني 
ت�سمل املعلم وعائلته ويكون لديه نوع من الت�سهيات 
يف كل م�سروف���ه اليوم���ي , ان كان م���ا يتعلق باملواد 
الغذائي���ة او امللبو�سات او حتى الرفاهية من مطاعم 
ودور �سينم���ا وحمات للريا�س���ة , لأنه مهم جدا ان 
يكون لدين���ا متنف�سا ويكون هن���اك خ�سم على مدار 
ال�سنة لكل معلمي ال�سبكة املدر�سية ل�سيدا واجلوار 
م���ن �سي���دا اىل جزي���ن . و�س���رون انك���م �ستكونون 

الرافعة القت�سادية للمنطقة .
وقال���ت : اكيد منر بظروف �سعبة , ول اقول ظروف 
طبيعي���ة , لي�س���ت طبيعي���ة , لكن نح���ن تعودنا على 
التحدي���ات وتعودن���ا ان ل ن�ست�سل���م وان نفت���ح افاق 
الأمل , هذا ما عودنا عليه رفيق احلريري , ف�سنبقى 
مكمل���ني الطريق نحن واياك���م , واكيد بالنهاية انتم 
م���ن �ستنت�س���رون ولبنان الذي �سينت�س���ر ويف نف�س 

الوق���ت ان �س���اء اهلل نحل���م بي���وم تك���ون حكومتن���ا 
ت�سبهك���م , وت�سب���ه طموحاتكم وامالك���م واحامكم 
وتكون فعا تخدمكم ول ت�ستخدمكم .. هذا ما يجب 
ان ن�سل الي���ه , والتغيري يبداأ من مكان وهذا املكان 
انتم ت�سكلون حجر الزاوية فيه .. هذه املدينة تعودت 
ان حتم���ل خطايا كث���رية لي�س لها عاق���ة بها , لكن 
اي�سا تعودت ان حتمل ق�سايا , ق�سايا وطنية ولي�ست 
حملية , ق�سايا وطنية وق�سايا قومية وق�سايا كونية 
بنف�س الوقت وهذا الأمر انتم تاحظونه �سمن هذا 
اجلي���ل ان عقله منفتح وحا�سر , وان �ساء اهلل يدينا 

بيدكم لن�ستطيع ان نو�سلهم دائما اىل بر الأمان .
ويف مو�س���وع مطال���ب املعلم���ني قال���ت : احي���ي هذا 
ال�سرار املوجود عندكم والميان بق�ساياكم والذي 
بالنهاي���ة �سيج���د طريق���ه ليتحق���ق , ومهم���ا تاأخ���ر 
بالنهاي���ة �سي�س���ل اىل نقط���ة و�سطي���ة ت�ستطي���ع ان 
توؤم���ن م�سلحتكم دون الوقوع يف الت�سخم الذي اول 
من يعاين منه هو اأنت���م . وبالنهاية ل ي�سيع حق اذا 
بقي���ت وراءه مطالب . وناأمل الأ�سهر الثاثة املتبقية 
من العام الدرا�سي اق���ل قلقا ون�ستطيع ون�ستطيع ان 
ننهي عامن���ا الدرا�س���ي زونفتح افاقا للع���ام القادم 
ليك���ون حقيقة انطاق���ة اآمنة م�ستقرة كم���ا اطلقنا 
ه���ذه ال�سنة ع���ام ام���ن وم�ستقر . ل يج���ب ان نفقد 

الأم���ل يوما بقدراتكم وببلدنا وبه���ذا التنوع املوجود 
الذي نعتربه غنى بالن�سبة لنا . لبنان �سيبقى حمطة 
انظ���ار و�سيبقى رائدا يف كثري م���ن الق�سايا باأفراده 
. ويف اآخر املطاف �سي�س���ل بالتاأكيد اىل حكم يكون 

على قدر الطموحات مهما طال .. 
وخل�ست للق���ول : يجب ان نتعاون عليه لن�ستطيع ان 
نحقق���ه ومنرر هذه املرحل���ة ال�سعبة . وان �ساء اهلل 
بعد هذه املرحلة التي نحن قلقون منها ن�سل اىل بر 
اآم���ن اهم ما في���ه ان ن�ستطيع ان ن���زرع يف حميطنا 
معن���ى الت�سامح ومعنى واهمي���ة الختاف الذي هو 

�سمة و�سفة من �سفات هذا البلد .. 
وختم���ت احلريري بتوجيه التحية اىل مدير موؤ�س�سة 
احلري���ري يف �سي���دا حمي���ي الدي���ن القط���ب الذي 
ا�سطر للتغيب ع���ن احلفل لظروف قاهرة , معتربة 
انه رافق املوؤ�س�سة من بداياتها ولزال جزء من هذه 
امل�سرية الربوية والن�سانية الرفيعة ومنوهة بجهوده 

يف هذا الطار.
وتخل���ل احلفل كلمات ل���كل من مدي���رة ثانوية رفيق 
احلريري رن���دة درزي الزين ومديرة مدر�سة البهاء 
وداد الن���ادري وامل�سرف العام يف املدر�سة نبيل بواب 
ورئي����س جلنة الأه���ل يف ثانوية احلري���ري املهند�س 

فادي حجازي .

مجتمعمجتمع بهية الحريري : كرمت معلمي ثانوية الحريري ومدر�صة البهاء بمنا�صبة عيد المعلم
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اأقام���ت جمعّية املقا�سد يف منا�سبة عيد املعّلم حفل تكرمي خا�س تقديرًا لدور 
املعّل���م يف النهو����س الدائم للقط���اع الربوي  يف �سّتى امليادي���ن و املجالت يف 
لبن���ان ,لأّن للمعّل���م  دور اأ�سا�س���ي و هام يف تعزيز العل���م و الثقافة و التوا�سل 
الإجتماعي بني جميع الّلبنانيني  ,وللمعّلم دور مقّد�س هام اأ�سا�سي يف الإرتقاء 

بهذا املجتمع لأ�سمى درجة من درجات الرقي و التقّدم و الإزدهار ب�سكل دائم 
مبا يليق باملجتمع الّلبناين.

ح�سر احلفل رئي�س اجلمعّية املهند�س هال قرب�سلي و ح�سد كبري من املدراء 
و املعّلمني و املعّلمات من كاّفة املدار�س التابعة جلمعّية املقا�سد.

ا�ستن���كارا ملا تعر�س له مرا�سل قناة اجلدي���د يف البقاع الزميل ح�سن اجلراح 
من اعتداء و�سرب خال تاأديته واجبه املهني وانت�سارا حلرية الراأي والتعبري 
نف���ذ اعاميو �سيدا ومنطقتها اعت�ساما يف �ساحة ال�سهداء يف �سيدا , عربوا 
خال���ه ع���ن ت�سامنهم م���ع الزميل اجل���راح ورف�سهم ملا يتعر����س له اجل�سم 
العامي ككل من اعت���داءات تكررت يف الفرة الأخرية, ما يتنافى مع حرية 

الراي والتعبري وما ي�سكل خرقا حلقوق الن�سان واحلريات العامة..
�سارك يف العت�س���ام ممثل نقابة املحررين يف اجلنوب الزميل احمد الغربي 
وح�س���د من ممثلي و�سائل الع���ام املكتوبة واملرئي���ة وامل�سموعة واللكرونية 
, وق���ام العاميون املعت�سم���ون بو�سع كامرياتهم اأر�س���ًا تعبريا عن ت�سامن 

اجل�سم العامي مع نف�سه .
ورف���ع املعت�سم���ون لفتة كبرية كت���ب عليه���ا " اعاميو �سي���دا ي�ستنكرون ما 
تعر�س له الزميل ح�سن اجلراح وللمعتدين نقول : لن ت�ستطيعوا ك�سر اقامنا 

وتعطيل كامرياتنا " ..
وكان���ت كلمة باإ�سم العاميني األقاها عمي���د ال�سحافيني يف اجلنوب الزميل 
نزيه نقوزي الذي ندد بالعتداء الذي تعر�س له الزميل ح�سن اجلراح معتربا 
ان ه���ذا العتداء يطال اجل�سم العامي ككل .. وقال : نحن اليوم يف وقفتنا 
هذه جئنا لرف���ع ال�سوت من �سيدا من �ساحة ال�سهداء ت�سامنا مع الزميلني 
ح�س���ن اجلراح م���ن تلفزي���ون اجلديد ورميون عب���د اهلل كنع���ان منددين مبا 
يتعر����س له اجل�س���م ال�سحفي من اعت���داء و�سرب ومعتربي���ن ان هذا العمل 
امن���ا يطال وي�ستهدف اجل�سم العامي ككل وهو اعتداء مرفو�س وم�ستهجن 
ل���ذا نريد من اجلميع العم���ل على احرام العاميني الذي���ن يحملون الكلمة 
احلرة لنقلها اىل العامل اجمع وندعو مب�ساعدتهم اىل القيام بواجبهم املهني 
يف ك�س���ف احلقائق والدفاع عن ق�ساي���ا الن�سان والوطن واملواطن وحتييدهم 

بالتايل عن اي نزاع لي�سوا هم طرفا فيه .

مجتمعمجتمع اعت�صام لإعالميي �صيدا ومنطقتها ت�صامنا مع مرا�صل قناة الجديد الزميل ح�صن الجراحجمعّية المقا�صد الخيرّية الإ�صالمّية تكّرم المعّلم  في عيده في مطعم ذوات �صيدا
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اجلوزاء
 21 اأيار - 20 حزيران

القو�س:
 22 ت2 - 20 ك1:

ال�سرطان:
21 حزيران - 22 متوز:

اجلدي:
21 ك1 - 19 ك2: 

اال�سد: 
23 متوز - 22 اآب:

الدلو: 
20 ك2 - 18 �سباط:

العذراء:
23 اآب - 22 اأيلول: 

احلوت:
19 �سباط - 20 اآذار:

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

يجد اأ�صحاب برج احلمل اأنف�صهم...

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

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

برج اجلوزاء ف�صول وكذلك...

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

الغ�صب، مت�صبث بالأ�صياء وغري...

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

الفطرية بقاءه يف منت�صف...

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

لحتياجات الآخرين واملوجود...

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

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

والف�صول الكبريان لدى العقرب...

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

هو الذي يتنقل...

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

اأبداً بالرغم من اأن الأ�صلوب...

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

الدلو على اأن يكونوا مقتحمن...

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

و�صهل النقياد. مواليد احلوت...
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