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�صيدا "املدينة"عا�صمة اجلنوب
عا�صمة املقاومة والتحرير
٭ � 16شب���اط منا�سبة وطن ّي���ة حتتفل بها املدينة
و�أهله���ا كل ع���ام مبنا�سب���ة حتري���ر املدين���ة م���ن
العدوالإ�سرائيلي.
ويف نف�س الوقت هي منا�سبة �أي�ضاً لإحياء ذكرى
ال�شه���داء الأب���رار ا ّلذي���ن �إ�ست�شه���دوا م���ن �أج���ل
ق�ض ّي���ة حم ّق���ة �أال وه���ي حترير �صي���دا ومتابعة
امل�سرية القوم ّية العرب ّية لتحرير �سائر اجلنوب
من العدوالإ�سرائيلي.
�إىل جان���ب �إ�س�ت�رداد احل���ق املغت�ص���ب �أعني فيها
الق�ض ّي���ة "الأم" املركز ّي���ة ق�ض ّي���ة فل�سط�ي�ن
املحت ّلة
٭ ...ول�صي���دا املدين���ة نكه���ة خا�صّ ���ة يف العي����ش
امل�ش�ت�رك الإ�سالمي ...امل�سيح���ي ونكهة خا�صّ ة يف
الوف���اء والعط���اء والت�ضحية بالدم ح ّت���ى ال�شهادة
خدم���ة لق�ضاي���ا الأمّ���ة العرب ّي���ة والإ�سالم ّي���ة ويف
�سبي���ل �صي���دا ولبن���ان ع�ب�ر التاري���خ وعل���ى م���ر
الع�صور حيث كانت �صيدا املدينة دائماً متقدمة يف
مواقفها املح ّقة ملواجهة �أعداء الداخل واخلارج.
٭ التاريخ �إن حكى:
مبخزونه الرتاثي الغن���ي بالعطاء والت�ضحيات
والوفاء لأبناء هذه املدينة الطاهرة.
الذي���ن نذروا �أنف�سهم ودمائهم الذك ّية الطاهرة
يف �سبي���ل حماي���ة ه���ذا الكيان ال ّلبن���اين املم ّيز يف
ه���ذا ال�ش���رق اله���ادي املتو ّت���ر يف �أك�ث�ر الأحي���ان
وف���ق الظ���روف واملعطي���ات ال�سيا�س ّي���ة املحل ّي���ة
والإقليم ّية والدول ّية.
فكان ل�صيدا املدينة ح�صّ ة دائمة دفعت وما زالت
تدف���ع م���ن ر�صيده���ا الغن���ي بالقي���م والأخ�ل�اق
احلميدة �شه���داء لن�صرة احلق الوطني ال ّلبناين
والعربي.
حقائ���ق التاري���خ ت�ؤ ّك���د جم���دّداً �أن ه���ذا ال���كالم
مل ي����أت م���ن فراغ وال �سرد ق�ص����ص و�أحالم على
ال ّنا�س بل هوواقع مرير خ�سرت فيه �صيدا كبار
رجاالته���ا وزعمائه���ا املنا�ضل�ي�ن واملجاهدي���ن يف
�سبيل ن�صرة احلق والوطن
�أبرزهم كان ال�شهيد الكبري معروف �سعد
ل���ه �سجل حاف���ل بالن�ضال والت�ضح ّي���ات والوفاء
دفاع���اً ع���ن ق�ضاي���ا �أ ّمت���ه العرب ّية و�أبن���اء مدينة
�صي���دا و�أبن���اء لبن���ان عامّ���ة لتح�صي���ل حقوقهم
ال�شعب ّي���ة املح ّقة ولرفع م�ستوى عي�شهم الكرمي
كحق مكت�سب لكل مواطن يف هذا املجتمع.
لقم���ة عي����ش مغ ّم�س���ة بال���دم نا�ض���ل م���ن �أجله���ا

وداف���ع عنه���ا به���دف ت�أمينه���ا للطبق���ة ال�شعب ّية
الفق�ي�رة ف�سق���ط �شهي���داً م���ن �أجله���م عل���ى ي���د
الغدر والعدوان.
هذا احللم ال�شعبي املتقدّم
فبا�ست�شه���اده �إ�ست�س�شه���دت �آم���ال و�أحالم ال ّنا�س
معه ،وامل�سرية م�ستمرة.
ّ
...ف�سط���ر التاري���خ ب�أحرف من ذهب يف ذاكرة
٭
ال ّنا����س م�سرية هذا الرجل العظيم ال�شهيد فما
�ضاع حق ووراءه مطالب.
٭...فكان���ت �صي���دا وم���ا زال���ت ...و�ست�ستم���ر يف
تقدمي �أ�شرف �أبنائها �شهداء على مذبح الوطن.
٭ ف���كان �أي�ض���اً الرئي���س ال�شهي��د رفي��ق
احلريري
واح���داً منه���م كب�ي�راً وف ّي���اً مقتدراً عل���ى العطاء
والوه���ب والت�ضحي���ة يف �سبي���ل �أبن���اء مدينت���ه
ووطنه لبنان و�أمّته العرب ّية والإ�سالم ّية .
رباق���ة يف �ش ّت���ى
وكان���ت م�سريت���ه الطويل���ة ال ّ
املج���االت وامليادي���ن حتاك���ي قد�س ّي���ة الزم���ن يف
العط���اء النبي���ل به���دف الإرتق���اء به���ذا املجتم���ع
�إىل �أ�سم���ى درج���ة م���ن درج���ات ال ّرق���ي والتق���دم
والإزدهار يف �سبيل جمتمع قوي.
ه���ذه ال�شخ�ص ّية ال�صيداويّة املتقدّمة واملرموقة
ّ
�سخ���رت كل �إمكانياته���ا ومعارفه���ا وعالقاته���ا
العرب ّي���ة واملحل ّي���ة والدول ّي���ة يف �سبي���ل النهو�ض
بلبن���ان م���ن حت���ت ال���ركام و�إعادت���ه �إىل مكانت���ه
املرموقة املعهودة الطبيعية.
كهمزة و�صل بني ال�شرق ...والغرب.
لأ ّن���ه رج���ل م�ؤم���ن ب����أ ّن لبن���ان �أر����ض القدا�س���ة
واحل�ض���ارة الإن�سان ّي���ة ووط���ن العي����ش امل�ش�ت�رك
الإ�سالمي ...وامل�سيحي فكان هم ال�شهيد الرئي�س
رفي���ق احلري���ري الأ ّول والأخ�ي�ر حماي���ة العي����ش
امل�شرتك جوهر لبنان و�صيغته ال�شاملة الوطن ّية
والدميقراط ّية ودولة ال�سيادة والإ�ستقالل
دول���ة القان���ون وامل� ّؤ�س�س���ات والعدال���ة املطلق���ة
حلماية الأجيال القادمة وم�ستقبل لبنان
٭ ....ي���د الغ���در والعدوان كان���ت باملر�صاد لهذه
ال�شخ�ص ّي���ة الفريدة من نوعها يف لبنان والعامل
العرب���ي ف�سق���ط �شهي���داً �إب���ن �صيدا الب���ار دفاعاً
ع���ن الق�ضاي���ا الت���ي �آم���ن به���ا �إىل جان���ب قافلة
كب�ي�رة من ال�شهداء من كا ّفة الطبقات ال�شعب ّية
.ن�س����أل اهلل �أن ي�سكنه���م جميع���اً يف ج ّن���ات اخللد
كما وعدنا ربّنا يف القر�آن الكرمي.
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العماد ال ّرئي�س مي�شال �سليمان
ال�صعبة
عماد الوطن رجل الإعتدال والمواقف ّ
بقلم :غالب بعا�صريي
�...إ ّنه
ال ّرئي�س العماد مي�شال �سليمان
ال�صعبة
عم ��اد الوطن ورج ��ل الإعتدال واملواق ��ف ّ
حلماية لبنان من �أعداء الدّاخل واخلارج
رئي� ��س ق ��وي مقت ��در �صاح ��ب �شخ�ص ّي ��ة مم ّي ��زة
مرموق ��ة �إبن امل� ّؤ�س�س ��ة "الع�سكر ّية "التي حتت�ضن
يف ط ّياته ��ا كل العائ�ل�ات الروح ّي ��ة الإ�سالم ّية...
وامل�سيح ّية...
ّ
ّ
مدر�س ��ة وطن ّي ��ة جامعة كل اللبناني�ي�ن مكنته هذه
امل�ؤ�س�س ��ة ذات ال�صف ��ات احل�سن ��ة م ��ن ت�أ�سي� ��س
م�سريته الوطن ّية
ملتابعة امل�س�ي�رة التي ن�ش�أ عليه ��ا لبنان وترعرعت
الأجي ��ال على هذا الأ�سا�س �...أ�سا�س جوهر لبنان
وطن جلميع �أبنائه.
ب�ل�اد الأرز مب�سلمي ��ه ...وم�سيحيي ��ه وعروبت ��ه ر�أ� ��س
حربته دفاع ًا ع ��ن القيم واملبادئ والأخالق والأهداف
اجلوهر ّية لهو ّية لبنان املعروفة بكل جدارة عرب التاريخ
�أر�ض قدا�سة كهمزة و�صل بني ال�شرق والغرب.
�...إ ّنه
ال ّرئي�س املقاوم ...
بال�سيا�س ��ة والق ��ول والفع ��ل حلماية حق ��وق �شعبه
ووطنه باملحافل العرب ّية والدول ّية
املق ��اوم حلماي ��ة الإقت�ص ��اد وامل ��ال والأعم ��ال
وال�سياحة وال�صناعة
يق ��اوم حلماي ��ة الد�ست ��ور والعدال ��ة وامل� ّؤ�س�س ��ات
ال�شرع ّية املدن ّية والع�سكر ّية
يقاوم م ��ن كل قلبه حلماية الإ�ستق ��رار والأمن يف
ظل الظروف املحيطة واملتغيرّ ات باملنطقة.
رئي� ��س ع ��ادل من�ص ��ف لتطبي ��ق كا ّف ��ة القوان�ي�ن
املرع ّي ��ة الإجراء وفق القان ��ون والد�ستور والنظام
ال ّلبناين مقاوم حلماي ��ة حق التعبري وح ّرية الر�أي
والدميوقراط ّية وحر ّية الإعالم.
�...إ ّنه ال ّرئي�س
رج ��ل املواق ��ف املتق ّدم ��ة يف �ش ّت ��ى امليادين لدعم
م�سرية عهده الذي يواجه بق ّوة وح�سا�سة املتغيرّ ات
يف املنطقة العرب ّية.
ً
�آخذ ًا بعني الإعتبار ما هو مفيد للبنان وراف�ضا كل
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ال ّرئي�س مي�شال �سليمان في "الزعيم"
قائد م�ؤ�س�س لجيل ال�شباب في لبنان
ح�ض���ر رئي����س اجلمهورية العم���اد مي�شال
�سليمان افتت���اح احللقة االوىل يف م�سل�سل
"الزعي���م" ال���ذي تبث���ه قن���اة اجلدي���د يف
ح�ضور نائب رئي�س احلكومة �سمري مقبل
 ،وزيري البيئ���ة ناظم اخلوري والداخلية
والبلديات م���روان �شربل ،الوزي���ر ال�سابق
ناج���ي الب�ست���اين ومدي���ر ع���ام رئا�س���ة
اجلمهورية الدكت���ور انطوان �شقري وعدد
م���ن امل�ست�شاري���ن وكب���ار موظف���ي الق�ص���ر
اجلمهوري.
كلمة الرئي�س �سليمان

ما هو م�سيء وم�ضر للبنان و�شعبه.
لأنّ لبن ��ان �س ّباق دائم� � ًا يف تطبيق احل ّري ��ة والعدالة
واليموقرط ّي ��ة وال�سي ��ادة يف حميط ��ه العرب ��ي من ��ذ
ن�ش�أت ��ه والدليل القاطع العي� ��ش امل�شرتك والإ�ستقرار
الإجتماعي ب�ي�ن كا ّفة العائالت الروح ّي ��ة الإ�سالم ّية
راق ت�ؤ ّكده ��ا م�س ّلم ��ات
امل�سيح ّي ��ة من ��وذج ح�ض ��اري ٍ
التاريخ ب�أنّ لبنان بلد العي�ش امل�شرتك ووطن القدا�سة
والر�س ��االت يف حميط ��ه العرب ��ي ميزة يت�ش� � ّرف بها
ال ّرئي�س وال�شعب ال ّلبناين وكل معتدل وعربي.
�إذ ًا ال ّرئي�س
العماد مي�شال �سليمان
مل ت�أت خطواته الوطن ّية الدائمة من فراغ بل العك�س
هو ال�صحيح ت�أتي كا ّفة خطواته املتقدّمة من منطق
ومنطل ��ق الإميان بهذا الوطن ال�س ّيد العريق املتم ّيز
واملم ّي ��ز يف املنطق ��ة ويف نف� ��س الوق ��ت م ��ن واجبه
املق ّد� ��س �أن يتع ��اون م ��ع اجلمي ��ع وف ��ق �شخ�ص ّيته
وتربيت ��ه العائل ّية وب�صفته �إب ��ن امل� ّؤ�س�سة الع�سكر ّية
اجلامعة مل�ساعدة �شعبه يف حتقيق �أحالمه.
وه ��ذا الواج ��ب �أ�ص�ل ً�ا هوم�ؤم ��ن به �إ�س ��وة ب�سائر
الر�ؤ�س ��اء الوطني�ي�ن الذي ��ن توا ّل ��وا عل ��ى احلك ��م
وخا�صة �أنّ مقام الرئا�سة الأوىل
ّ
ّ
رئا�سة اجلمهورية اللبنان ّية
ه ��ي �أمانة غالية بيد كل رئي� ��س م�ؤمتن على العهد
والد�ست ��ور والنظ ��ام والعي�ش امل�ش�ت�رك .وللجي�ش
ال ّلبناين دور �أ�سا�س ��ي يف حماية الد�ستور والنظام
وال�شعب واحل ّرية وال�سيادة والإ�ستقالل.

�إىل جان ��ب كا ّف ��ة امل� ّؤ�س�س ��ات املدن ّي ��ة والع�سكر ّية
للنهو�ض بهذا الوطن �إىل �أ�سمى درجة من درجات
الرقي والتقدم والإزدهار يف �سبيل لبنان.
�...إ ّنه ال ّرئي�س
ّ
املق ��اوم الداعم للجي� ��ش اللبناين الأم�ي�ن امل�ؤمتن
على لبنان
الداعم املق ��اوم للمقاومة وال�شع ��ب حلماية لبنان
ووقف الإعتداءات الإ�سرائيل ّية املتكررة عليه.
�إىل جانب املتابعة لتحرير باقي الأرا�ضي ال ّلبنان ّية
املحت ّلة من مزارع �شبع ��ا وتالل كفر�شوبا بالتعاون
م ��ع الأمم املتح ��دة م ��ن خ�ل�ال تكلي ��ف اجلي� ��ش
احل�سا�س
ال ّلبن ��اين ب�شكل دائم ملتابعة ه ��ذا الأمر ّ
واحلق الوطني للبنان.
كل ه ��ذا الك ��م الهائ ��ل وال�ضخم م ��ن امل�س�ؤوليات
الوطني ��ة يف ظل هذه الظ ��روف ال�صعبة التي متر
بها املنطقة العرب ّية.
ً
�أ ّك ��د الرئي� ��س م ��رارا �أنّ طاولة احل ��وار هي احلل
املن�ش ��ود لط ��رح الق�ضاي ��ا العالق ��ة ال�سيا�س ّية بني
جمي ��ع ال ّلبناني�ي�ن لتوف�ي�ر ال�س�ل�ام والإطمئن ��ان
والإ�ستقرار والأمن لل�شعب ال ّلبناين.
لأنّ احل ��وار والإعت ��دال هو�س ّي ��د املوقف ميكن من
خالل ��ه حلحل ��ة كا ّفة العق ��د ال�سيا�سي ��ة بني جميع
ال ّلبناني�ي�ن ومن دون احل ��وار ق ��د يتع ّر�ض الوطن
لبع� ��ض املخاط ��ر امل�ست ��وردة م ��ن خ ��ارج البيئ ��ة
النظف ��ة التي عا�شها لبنان على م ��ر ال�سنني ب�أمن
و�إ�ستقرار.

والقى الرئي� ��س �سليمان كلمة جاء فيهاُ " :ي�سعدين
ان ُاحي ��ي نخبة من ال�شباب وال�صبايا الذين قبلوا
التح ��دي وقبل ��وا ان يخ�ضع ��وا لإختب ��ار موهبتهم
القيادي ��ة م ��ن دون الإت ��كال عل ��ى عن�ص ��ر الإرث
ال�سيا�س ��ي وم ��ن دون الإت ��كال عل ��ى عن�ص ��ر املال
وم ��ن دون الإتكال على الع�صبي ��ة الطائفية .فقط
مبادراتهم وت�صرفاته ��م وردود فعلهم وقراراتهم
ه ��ي املعيار الوحيد لتقدي ��رات جلنة احلكم ,وهي
اي�ض ًا املعيار الوحيد لت�صويت اجلمهور امل�شاهد.
عربك ��م اتوجه اىل جميع �شباب لبنان طالب ًا منهم
جمدد ًا ان يقول ��وا كلمته ��م يف الق�ضايا امل�صريية
م ��ن خ ��ارج الإ�صطفاف ��ات التقليدي ��ة ,لأن �شباب
لبن ��ان ه ��م بن ��وا دول الإغ�ت�راب ,و�شب ��اب لبنان
قاوموا العدو الإ�سرائيل ��ي وهزموه وحرروا لبنان.
�شب ��اب لبن ��ان حاربوا وهزم ��وا الإره ��اب ,واي�ض ًا
�شب ��اب لبن ��ان �إنتف�ض ��وا للحري ��ة والدميوقراطية
ب�أرقى مظاهر التعبري احل�ضاري.
م ��ا هو مفه ��وم الزعامة والقي ��ادة؟ .طبع ًا املفهوم
تط ��ور م ��ع التط ��ور العلمي وم ��ع تط ��ور الذهنيات
وتط ��ور املفاهي ��م والنظ ��رة �إىل 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�ض� � َا لي�ست بزعامة الع�ش�ي�رة .الزعامة هي نتاج
تفاع ��ل اجلماعة مع زعيمه ��ا يف االو�ضاع املتعددة
واملتغرية .من هي اجلماعة؟ .املق�صود باجلماعة
هم امل�ؤيدون او القاعدة واع�ضاء احلزب واع�ضاء

امل�ؤ�س�سة ورمبا اع�ضاء العائلة ,ه�ؤالء كلهم تطورات
مفاهي ��م .كل جماع ��ة بح�س ��ب تنوعه ��ا وتعددها
ترت ��دي اهمية خا�صة من قب ��ل القيادة ,وقد تكون
اجلماع ��ة املتعددة قيادتها ا�صعب بكثري من قيادة
اجلماع ��ة م ��ن ذات الل ��ون .ام ��ا ما ه ��و الو�ضع؟.
الو�ض ��ع هو احلالة التي حتوط ه ��ذه اجلماعة وما
يرافقها من ت�أث�ي�رات داخلية وخارجية ومتغريات
ناجت ��ة طبع ًا ع ��ن التط ��ور العلمي وتط ��ور تقنيات
الإت�ص ��ال واملعلوم ��ات .ام ��ا بي ��ت الق�صي ��د فه ��و
الزعي ��م القائد ,هو احلجر اال�سا� ��س يف منظومة
القيادة .فبالإ�ضاف ��ة �إىل موا�صفاته و�صفاته التي
حتدثت عنها الكتب "هناك تعداد يف كل املقاالت"
منها ال�شجاعة احلكم ��ة املعرفة الكرم واجلاذبية
ال�شخ�صي ��ة والكاريزما .وهن ��اك �صفات متعددة,
وه ��و مدعو اىل الإنفتاح والتط ��ور واي�ض ًا الإعتماد
على فريق عم ��ل و�إنتهاج ا�سلوب قي ��ادي معا�صر.
فري ��ق العمل يكون �إىل جان ��ب القائد الذي يقرتح
اخلطط وير�س ��م االهداف وعل ��ى القائد ان يقرر
وان يوج ��ه فري ��ق العم ��ل لإنتاج ه ��ذه الإقرتاحات
ويتخ ��ذ الق ��رار يف الوق ��ت املنا�س ��ب "وه ��ذا م ��ا
ي�سمون ��ه �صن ��ع الق ��رار" .وا�ض ��اف :ام ��ا ا�سلوب
القي ��ادي املعا�ص ��ر فه ��و يعتمد على ث�ل�اث ركائز:
الالمركزية -امل�شارك ��ة -والتوا�صل .الالمركزية
اله ��دف منه ��ا توزي ��ع امل�س�ؤولي ��ات عل ��ى القاعدة
"اجلماعة امل�ؤيدين" وهذه تت�ضمن فيما تت�ضمن
�إعطاء ه�ؤالء ثقة القائ ��د .طبع ًا ال ي�ستطيع القائد
او الزعي ��م ان يعط ��ي ثق ��ة للأخري ��ن �إذا مل يكن

لدي ��ه ثق ��ة بنف�سه .مل ��اذا هي؟ ,ه ��ي ملجابهة
االو�ض ��اع الطارئ ��ة امل�ستجدة ب َن َف� ��س القائد
و َن َف�س الزعيم الذي يتوىل �إحدى املجموعات
من اج ��ل حتقي ��ق االه ��داف .ام ��ا امل�شاركة
فهي م�شاركة ه ��ذه القاعدة يف �صنع القرار,
يف ر�س ��م االه ��داف ,يف حتقي ��ق االه ��داف
املر�سوم ��ة لأن ه ��ذه امل�شارك ��ة ت�ؤم ��ن ح�سن
تنفيذ القرارات وت�ؤمن الدفاع عن القرارات
م ��ن قب ��ل اف ��راد املجموع ��ة او اح ��د اف ��راد
اجلماعة .ام ��ا التوا�صل والركيزة الثالثة من
ا�سل ��وب القي ��ادة او الإت�ص ��ال واملق�صود بها
" "Communicationsه ��و ال ��ذي ي�سم ��ح
للقائ ��د ان يق ��ف عل ��ى حاج ��ات اجلماع ��ة
لك ��ي ي�ضع االهداف التي بحاج ��ة لها املجموعة او
اجلماعة او القاعدة .وتالي ًا وهذا االهم ,التوا�صل
هو لإقناع املجموعة ب�أه ��داف القائد .واليوم هذا
الإقن ��اع ا�صبح ا�سهل م ��ن املا�ضي ب�سبب التقنيات
احلديثة و�شبكات التوا�صل الإجتماعية.
وختم رئي�س اجلمهوري ��ة القيادة الزعامة تقع بني
حدي ��ن والقائ ��د او الزعي ��م لديه خياري ��ن :احلد
االول ان ي�أخ ��ذ القائد ق ��رارات تتوقعها اجلماعة
وتنتظره ��ا ,ف� ��إذا كان ��ت عل ��ى ح�س ��اب امل�صلحة
العامة فالقيادة جتن ��ح �إىل ال�شعبوية "اخليار هنا
زعي ��م الزاروب او امري احلرب" .اما احلد الثاين
فه ��و جعل اجلماع ��ة تتبنى اه ��داف القائد وتعمل
ب�إندف ��اع على حتقيق هذه االه ��داف عن امل�صلحة
ال�شخ�صية وترتق ��ي �إىل امل�صلح ��ة العامة "ت�سمو
ه ��ذه القي ��ادة" ,وخي ��ار القائ ��د هنا ه ��و الزعيم
رجل الدول ��ة .لبنان بحاجة �إىل زعماء رجال دولة
ولي� ��س رجال زواريب .ويف النهاية حتية تقدير �إىل
قن ��اة اجلديد الت ��ي قبل ��ت التح ��دي ونظمت هذا
الربنام ��ج وحتي ��ة للقيمني على الربنام ��ج ,واي�ض ًا
�إىل اع�ضاء جلنة احلكم .ويلفتني مقال �صدر منذ
يومني او ثالثة "اجلديد تبحث عن الزعيم" رغم
الأرثوذوك�س ��ي .ملاذا ال ا�شع ��ر ان يف ايطاليا توجد
فر�ص ��ة "ا�سمها فر�صة الـ خم�سة جتوم" وهي غري
حزبية يقوده ��ا ممثل حاز على اك�ب�ر م�ستوى من
اال�ص ��وات وا�صبحت هي اقوى ح ��زب يف ايطاليا،
و�شكر ًا".
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البحث عن الكلمة ال�ضائعة
�سري للغاية
�سري
ّ 3
ّ 1
وطاويط ال ّليل يع�شقون ال ّليل
ت�ساب���ق ومناف�س���ة �شدي���دة قائم���ة ب�ي�ن بع����ض
اجلمع ّيات يف لبنان و املرجع ّيات الدول ّية،لك�سب
ل ّأن ال ّلي����ل �س ّت����ار العي����وب بظلمت����ه الدّاكن����ة �إىل
ود ال ّنا����س �إىل جان���ب الك�س���ب امل���ادّي و املعن���وي
جانب ال�سكون والهدوء و يرت ّنح طائراً من غ�صن
م���ن خ�ل�ال امل�ساع���دات و الع ّينات الت���ي تقدّمها
ال�شجرة و�إىل غ�صن دون ح�سيب �أو رقيب.
ّ
املهجري���ن
م���ن ه���و؟ ه���ذا الوط���واط الفري���د م���ن نوع���ه.
املنظم���ات الدول ّي���ة املعن ّي���ة مبل���ف ّ
ال�سوريني امل�ستجدة على ال�ساحة ال ّلبنان ّية.
اجل���واب ال ميك���ن معرفت���ه يف خي���ال املواطنني.
لأن الوطواط يعرف كيف يخفي نف�سه.
�سر ًا
 2مل يعد ّ
�سر ًا
تر ّقب���وا ف�ضائح و ن�شر غ�سي���ل بع�ض اجلمع ّيات  4مل يعد ّ
ال�ساحة ال ّلبنان ّية و امل�ص ّنفة بالفئة
م���ن ه���ي ال�س ّيدة املرموقة و املعت�ب�رة يف الو�سط
العاملة على ّ
الأوىل و ....املوثوقة عند الر�أي العام
الإجتماع���ي والت���ي تتغ ّن���ى دائم���اً ب�أعماله���ا
و لك���ن بعد ك�ش���ف امل�ستور باملخ���زون و امل�ضمون
و�إجنازاته���ا �أم���ام النا����س ال تدري م���اذا يعد لها
الأم���ر ال���ذي �سي�سق���ط الأقنع���ة ع���ن ال ّرم���وز
م���ن خل���ف كوالي����س و خل���ف �ست���ار م���ن �إع���داد
مل ّف���ات ّ
بالتقن ّي���ة النزيه���ة لدرج���ة التف���اين يف �سبي���ل
حم�ضرة �سلفاً ملواجهته���ا مع نهاية هذا
املجتمع.
العام حتت عنوان حما�سبة وح�ساب.
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يف هذه الذكرى الأليمة الب�شعة...ذكرى �إ�ست�شهاد ال ّرئي�س ال�شهيد
رفيق احلريري.
متر ذكرى هذه اجلرمية النكراء والأليمة ك�أ ّنها وقعت بالأم�س،مل
ي�ستط���ع العق���ل �أن يتق ّبله���ا لغاية هذه اللحظة ومي���ر عليها مرور
الك���رام  ،بالرغ���م �أن هذا الأمر ووقعه و�ص���داه ال�سيئ الذي فر�ض
علينا بالق ّوة والإكراه على كل املواطنني يف لبنان والعامل
لأ ّن م�س�ي�رة ال ّرئي����س ّ
ال�شهي���د رفي���ق احلري���ري غن ّي���ة بالقي���م
والأخ�ل�اق احلمي���دة النادرة يف هذا الزم���ن الع�صيب الذي يخ�ضع
بالإكراه �أي�ضاً لقوانني �إقليم ّية ودول ّية وفق م�صاحلها.
لق���د جنح���وا يف اغتي���ال اجل�س���د ومل ينجح���وا يف اغتي���ال ال���روح
والعم���ل وه���ذا �إع�ت�راف �صري���ح ال ميكن نكران���ه باملطل���ق ولك ّنهم
ن�س���وا وتنا�س���وا �أ ّن احل���ق �أق���وى و�أع���دل و.....م���ن كل املجرم�ي�ن
الذي���ن ّ
يخططون وين ّفذون معتقدين بذات �أنف�سهم ب�أ ّنهم جنحوا
يف حتقيق الغاية املن�شودة
ً
...ولك���ن يف احلقيق���ة ج���اء اجل���واب معاك�س���ا لأمنيته���م امل�س�ي�رة
م�ستم��� ّرة وه���ي يف عهدة و�أي���ادي �أمين���ة ....الأمني عليه���ا امل�ؤمتن
ال ًرئي�س ال�شاب �سعد احلريري من �صاحب الأمانة
�شعلة ب ّراقة م�ستم ّرة ،راية مرفوعة مت�أ ّلقة يف زمانها ومكانها
�إ ّنه���ا م�س�ي�رة ّ
ال�شهي���د ال ّرئي�س رفيق احلري���ري ت�ؤ ّكده���ا م�س ّلمات
التاريخ يف زمانها ...ومكانها ،وما�ضيها ،وحا�ضرها ،وم�ستقبلها.
لأ ّن الإعتدال قانون فر�ضته الكتب ال�سماو ّية ال ميكن جتاوزه
لأن الإعت���دال �شري���ك �أ�سا�س���ي يف بن���اء املجتمع���ات واحل�ض���ارات
الراقية.
ولل�س ّي���دة به ّي���ة احلريري رائدة املب���ادرات املم ّيزة وال���دور املميز يف
�ش ّتى املجاالت وامليادي���ن ال�سيا�س ّية والإجتماع ّية واخلدمات ّية على
م�ستوى �صيدا والوطن،
دورا فاع ً
ال وف ّعا ًال يف حماية هذه امل�سرية مبا�ضيها وحا�ضرها.
ب�صفتها �أخت ال�شهيد الرئي�س رفيق احلريري
من خ�ل�ال �شخ�ص ّيتها املرموقة القوية املقت���درة ب�إميان و�إخال�ص
بتج���اوز كل املح���ن الت���ي فر�ضت قب���ل اجلرمية وبع���د اجلرمية يف
�سبيل وطنها لبنان.
كان لها وما زال الدور الأ�سا�س يف املا�ضي واحلا�ضر حلماية �إجنازات
هذه امل�سرية ال�ضخمة باعرتاف اجلميع حمل ّياً وعرب ّياً ودول ّياً.
�إىل جانب امل�ؤمنني من ال�شعب ال ّلبناين مب�سرية الرئي�س ال�شهيد
رفيق احلري���ري وبجوهر العي�ش امل�ش�ت�رك الإ�سالمي ...امل�سيحي
وقي���ام دولة على �أ�س����س �سليمة دولة امل� ّؤ�س�س���ات والقانون والعدالة
والدميوقراط ّية واحلر ّية والإ�ستقالل وال�سيادة ال ّلبنان ّية.

بقلم :غالب بعا�صريي

يفتق ��د لبنان يف هذه الظروف الدقيق ��ة وال�صعبة رفيق احلريري
رجل احلوار والوح ��دة ،ورجل احلا�ضر وامل�ستقب ��ل ،ورجل املحبة
الذي لعب دور ًا ب ��ارز ًا يف �إعادة ّمل �شمل اللبنانيني الذين فرقتهم
احلرب الأهلية على مدى �أكرث من عقدين.
حب ��ذا لو كان رفيق احلريري بيننا اليوم يزرع التفا�ؤل يف القلوب،
وتغ ّلب لغة اجلمع على االنق�سام والت�شرذم ..فهو الذي كان يخرج
يف الأزم ��ات �إىل هن ��ا وهن ��اك وا� ً
صال كل ما انقط ��ع ،متعالي ًا على
الأنانية ،وتارك ًا املجال مفتوح ًا دائم ًا للحلول والتفاهمات.
�إن ��ه رجل احللول يف �أ�صعب الأزمات� ،صاحب م�شروع وطني يت�سع
لكل اللبنانيني بكل فئاته ��م وطوائفهم ومذاهبهم .لذلك ف�إننا يف
ذكرى جرمية اغتياله جند �أنف�سنا ن�ستذكر هذا الرجل الذي كان
بحجم الوطن والآمال.
�إن ما يح ّز يف نفو�سنا جميع ًا هو هذا املناخ االنق�سامي الب�شع الذي
ي�ض ��رب لبن ��ان واللبنانيني الي ��وم ،وهذا اخلط ��اب التعبوي الذي
يجت ��اح كل الأطراف فيعزز متاري�س الت�شن ��ج واحلقد بد ًال من �أن
يب�سط بينهم روح التعاون والإلفة.
ل ��و كان الرئي� ��س ال�شهيد بيننا ل ��كان �أول املبادري ��ن �إىل التالقي
وحت�ص�ي�ن ال ��ذات اللبنانية ،وكان �أول الداع�ي�ن �إىل نبذ اخلطاب
التع�صب ��ي املتط ��رف وتعميم لغة احل ��وار واملحب ��ة والت�سامح بني
اللبناني�ي�ن ملواجهة رياح احلقد اخلارجي ��ة ،ولتعزيز موقف لبنان
ومناعته يف وجه ما يجري يف املنطقة من تطورات و�أحداث.
مل يك ��ن رفي ��ق احلريري رج�ل� ًا �سيا�سي� � ًا �أو رئي� ��س حكومة لبنان
فح�س ��ب ،ب ��ل كان منوذج ًا للقيادي الوطني ال ��ذي عرب من رحاب
حي ��اة رج ��ال الأعم ��ال �إىل امل�س ��رح ال�سيا�سي ب�سال�س ��ة مدعومة
بتفوي�ض �شعبي كبري ق ّل نظريه.
�أط ّل الرئي�س احلريري على هذا امل�سرح ال�سيا�سي عام  1983حني
ب ��رز ا�سمه كمبعوث �شخ�صي للعاه ��ل ال�سعودي الراحل امللك فهد
ب ��ن عبد العزيز م�شارك ًا يف �أعمال م�ؤمتر جينيف ثم م�ؤمتر لوزان
يف �سوي�س ��را الج�ت�راح ح ّل ينهي احلرب اللبناني ��ة ويبلور ال�صيغة
ال�سيا�سية التوافقية بني اللبنانيني.
ورغم ف�شل امل�ؤمتري ��ن مل ييا�س رفيق احلريري ،فن�شط بعد ذلك
باجت ��اه بريوت عاق ��د ًا 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 �إىل �أن حان ن�ضوج عقد م�ؤمتر امل�صاحلة يف الطائف عام
 ،1989فكانت له م�ساهمة بارزة يف �إجناح هذا امل�ؤمتر الذي عقد
برعاية �سعودية و�سورية.
م ��ن هنا كان ل ��ه ال ��دور الوا�ضح والب ��ارز يف والدة وثيق ��ة الوفاق
الوطن ��ي اللبن ��اين يف الطائ ��ف الت ��ي �أنتج ��ت د�ستورن ��ا احلايل،
و�أجنب ��ت ال�صيغة اجلديدة للتوازن ال�سيا�س ��ي والطائفي القائم،
و�شكلت �أي�ض ًا الإطار الأ�سا�سي لإعادة روح الوحدة بني اللبنانيني،

أخت الشهيد بهية الحريري تقرأ الفاتحة عن روحه الطاهرة
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تارك ��ة للأط ��راف اللبناني ��ة العم ��ل م ��ن �أجل اجلمي ��ع مل�صلحة الوحدة الوطنية التي مل تغب ال ��ذي داف ��ع وحم ��ى املقاومة يف اتف ��اق ني�سان
تر�سيخها وتعزيزها.
ال�شهري..
يوم ًا عن فكره وممار�سته.
ً
ومم ��ا ال �شك في ��ه �أن الدور الب ��ارز الذي لعبه كان دائم� �ا يتم�س ��ك بحق لبن ��ان يف ا�سرتجاع كان رفي ��ق احلري ��ري رج ��ل ف ��وق املح ��اور
احلري ��ري يف والدة ه ��ذا االتفاق ال ��ذي �أ�س�س �أر�ض ��ه م ��ن الع ��دو الإ�سرائيل ��ي ،وكان الرجل ال�سيا�سية ،ومل يبخل �أو يحجم يوم ًا يف مد يده
د�ستوري ��ة جدي ��دة للبن ��ان كان مبثاب ��ة نقط ��ة
حت ّول لي�س يف الو�ضع اللبناين فح�سب بل �أي�ض ًا
يف حرك ��ة ودور الرئي� ��س احلريري نف�سه الذي
بات ب�شه ��ادة اجلميع رجل لدولة الأول املر�شح
لرئا�سة حكومة كل لبنان.
وبع ��د ف�ت�رة انتقالي ��ة امت ��دت حل ��وايل ثالث
�سنوات توىل الرئي�س احلريري رئا�سة حكومته
الأوىل ع ��ام  1992و�س ��ط �إجم ��اع لبن ��اين ق ّل
نظ�ي�ره ،وب ��د�أت مرحل ��ة جديدة م ��ن مراحل
احلكوم ��ات اللبنانية التي متيزت ب�شكل خا�ص
بتح�س�ي�ن الو�ضع االقت�صادي والإمنائي وتفعيل
دور لبنان يف املحافل الدولية.
وعلى مدى ممار�سته ال�سيا�سة وال�سلطة يف �آن
مع ًا كان رفيق احلريري رجل واحد ..كان ينزع
دائم ًا فتيل الأزمات ويحر�ص على التوا�صل مع
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لأ�شقائ ��ه اللبنانيني حت ��ى يف �أ�صعب الظروف مهما طال الزمن ،ومهم ��ا ع�صف بالبالد من
الت ��ي م ��ر به ��ا ..كان ال�صدي ��ق ال ��ذي يفتقده �أزمات وم�شاكل ،يبقى علينا �أن نتعلم من رفيق
اجلمي ��ع ال �سيم ��ا يف عز الأزم ��ات ..وها نحن احلري ��ري روح الت�سام ��ح واملحب ��ة واحل ��وار..
و�أن ن�س�ي�ر على نهج ��ه ،و�أن ال ن�ض ّي ��ع البو�صلة
اليوم نفتقد رجل الوحدة والوفاق.

يف اخل�صوم ��ات واالنق�سام ��ات ون�صبح �أ�سرى
لل�ضغائن والأحقاد.
ون�ستعيد من ال�سيدة نازك احلريري ر�سالة يف
ذكرى مولد الرئي� ��س ال�شهيد وجهتها يف العام
املن�ص ��رم  ":مطلوب م ّنا اليوم �أن نحافظ على
تلك املكا�سب (الت ��ي حققها الرئي�س ال�شهيد)
و�أن نحم ��ي مقوم ��ات ال�سلم الأهل ��ي والوحدة
الوطنية ،وال نتخلى عن مبادئ العي�ش امل�شرتك
وعما �أثبت ��ه لبنان ب�أنه قادر عل ��ى حل م�شاكله
بلغ ��ة احلوار والتفاه ��م وفق ًا للميث ��اق الوطني
ود�ست ��ور الطائ ��ف ،و�إقام ��ة دولة يك ��ون العدل
فيها �أ�سا�س احلكم".
وتبق ��ى م�س�ي�رة الرئي� ��س ال�شهيد نه ��ر ًا دافقاً
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 ال �شك
فيه �أن �شقيق ��ة الرئي�س ال�شهي ��د ال�سيدة بهية
احلريري تلعب الدور البارز يف بلورة وا�ستمرار
هذا النهج الوطني.
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يف لقاء ملن�سقية تيار امل�ستقبل يف �صيدا واجلنوب يف ذكرى حترير املدينة

الرئي�س ال�سنيورة :ندعو �إلى حكومة حيادية تجنب لبنان
الكم الهائل من االحتقان والتوتر
هذا ّ

اطل ��ق رئي�س كتلة امل�ستقبل النيابي ��ة الرئي�س ف�ؤاد
ال�سني ��ورة من �صيدا جملة مواق ��ف من التطورات
عل ��ى ال�ساحة الداخلية واالقليمية ،ومن الو�ضع يف
مدين ��ة �صيدا .فدع ��ا الرئي�س ال�سني ��ورة ال�شركاء
يف الوط ��ن �إىل" التفكري مبا كنا اقرتحناه ملعاجلة
احل ��ال التي و�صلنا �إليها ،اي بالذهاب �إىل حكومة
الكم الهائل من االحتقان
حيادية جتنب لبنان هذا ّ
والتوتر. " ...
وخالل لقاء وح ��وار نظمته من�سقية تيار امل�ستقبل
يف �صي ��دا واجلن ��وب يف ثانوية رفي ��ق احلريري يف
�صيدا ملنا�سبة الذكرى ال�سنوية الثامنة والع�شرين
لتحري ��ر املدين ��ة م ��ن االحت�ل�ال اال�سرائيلي قال
ال�سني ��ورة :ان ما يج ��ري حولنا ،وينعك� ��س علينا،
�أك�ب�ر م ��ن لبن ��ان ،و�أك�ب�ر م ��ن الق ��درات احلالية
املتوف ��رة ،واحل ��ل يك ��ون بتخفي ��ف االحتقان عرب
حكوم ��ة حيادية ،ما يزال من املمك ��ن التفكري بها
لتحقي ��ق ال�صدم ��ة الإيجابي ��ة الت ��ي نح ��ن ب�أم�س
احلاجة �إليها اليوم قبل الغد على ال�صعد الوطنية
والأمني ��ة وال�سيا�سي ��ة واالقت�صادية.لبن ��ان الذي
نريد ،هو لبنان الكرام ��ة واحلرية والربيع الدائم
ولي�س لبنان الو�صاية والرتهيب و�سطوة ال�سالح.
وج ��دد ال�سني ��ورة مت�سك تي ��ار امل�ستقب ��ل باجراء
االنتخاب ��ات النيابية يف موعده ��ا ورف�ضه للقانون
امل�سم ��ى خط� ��أ قانون اللق ��اء الأرثوذك�س ��ي وقال :
رف�ضن ��ا قان ��ون الف�ص ��ل الطائف ��ي واملذهبي الننا
متم�سك ��ون بلبن ��ان الوح ��دة والعي� ��ش امل�ش�ت�رك.
فتحن ��ا قلوبنا وعقولنا للنقا� ��ش والتحاور من اجل
مل �شم ��ل الق ��وى للعبور بلبن ��ان اىل �ضف ��ة االمان
ع�ب�ر االتفاق عل ��ى قان ��ون لالنتخاب ��ات النيابية.
لكن البع� ��ض الذي خط ��ط لت�شتيت لبن ��ان وقواه،
م ��ن �أجل �إبقاء ال�سيط ��رة مل ي�ست�سلم ولن يرتاجع
ب�سهول ��ة .و�ست�ستمر املحاوالت على ما يبدو بهدف
حتوي ��ل مكا�س ��ب االنق�ل�اب امل�سل ��ح امل�ؤقت� � َه اىل
مكا�س ��ب ومع ��ادالت �سيا�سية �سلطوي ��ة دائمة وهو
م ��ا �سنت�صدى له.نري ��د االنتخاب ��ات يف موعدها،
ع�ب�ر قانون ي�ؤمن م�صالح اجلمي ��ع ،ويحقق حرية
االختيار وعدالة و�صحة التمثيل ،والعي�ش امل�شرتك
واملنا�صف ��ة ب�ي�ن امل�سيح�ي�ن وامل�سلم�ي�ن ،بعيد ًا عن
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الكيدي ��ة وع ��ن وطموح ��ات ال�سيط ��رة واال�ستئثار
وامل�شاري ��ع الت ��ي تطي ��ح بلبن ��ان الر�سال ��ة والعي�ش
امل�ش�ت�رك .ولذل ��ك لن نر�ض ��خ ملح ��اوالت البع�ض
�شق ال�صف ��وف او ال�سيطرة باالره ��اب والرتهيب
والتهديد.
وتوق ��ف الرئي� ��س ال�سنيورة عند اق�ت�راب الذكرى
ال�سنوية لإنطالقة ثورة الأرز متطرقا ب�شكل مب�شار
اىل الو�ضع داخل قوى الرابع ع�شر من �آذار فقال:
ان ق ��وى � 14آذار لي�س ��ت على خري ما ي ��رام ،لكن
ليعلم من يهمه الأمر ،ان قوى � 14آذار �ستخرج ان
ْ
�شاء اهلل اقوى مما كانت ..نعم ع�صفت بنا الرياح،
لكنه ��ا ف�شلت يف النيل من �إمياننا وت�صميمنا .فما
يجم ��ع حتال ��ف � 14آذار ،اك�ب�ر بكثري مم ��ا يباعد
بينه ��ا� 14..آذار ه ��ي بداي ��ة الربي ��ع العربي الذي
انطل ��ق من لبن ��ان ،وبات َي ُع ُّم الع ��امل العربي ،وهو
ان كان يع ��اين م ��ن هجمة اخلري ��ف العربي عليه،

فانه �سيع ��ود ليزهر حرية ودميقراطي ��ة وانفتاح ًا
وقب ��و ًال للآخر واحرتام ًا حلق ��وق االن�سان� .صحيح
�أنّ هن ��اك �صعوب ��ات ومطب ��ات ،ولكن م ��ن قال ان
ال�س ُب ��ل ك َّلها �أرا� ٍ��ض منب�سطة و�سه ��ل التقدم على
ُ
م�ساراته ��ا؟� 14 .آذار قوية بكم ولن تقوى �شياطني
الو�صاية واال�ستبداد والقمع عليها.
ويف امللف ال�سوري ق ��ال ال�سنيورة :نقول ال للتورط
يف الن ��زاع امل�سل ��ح يف �سوري ��ا ،اوقف ��وا ار�س ��ال
مقاتليك ��م اىل �سوري ��ا للقت ��ال اىل جان ��ب النظام
املج ��رم املمع ��ن يف قت ��ل �شعب ��ه وت�شريده.اوقف ��وا
تورطك ��م وتوريط لبن ��ان ،جمددا املطالب ��ة بن�شر
اجلي�ش على احلدود ال�شمالية وال�شرقية مب�ساعدة
قوات الط ��وارئ الدولية ومعتربا ان ��ه لي�س مقبوال
بعد الي ��وم ا�ستمرار االنتهاكات لل�سيادة واالعتداء
على الآمنني والأبرياء والعزل من �أهلنا يف ال�شمال
والبقاع.

ويف ال�ش� ��أن ال�صي ��داوي وم ��ا �شهدت ��ه املدين ��ة
م�ؤخ ��را قال الرئي�س ال�سني ��ورة :اننا ال نوافق على
التهدي ��دات والتلميح ��ات الت ��ي �أطلقه ��ا ويطلقها
ُ
البع�ض باتجّ اه املدينة مبا�شر ًة �أو عرب و�سطاء لأننا
نرف� ��ض القبول مبنط ��ق القوة والإرغ ��ام والتهويل
والتهدي ��د والإره ��اب ولي�س مقبو ًال حم� � ُل ال�سالح
يف املدين ��ة والتهديد با�ستعماله ،ولي�س لأحدٍ احل ُّق
يف ادعاء احت ��كار احلقيقة �أو املعرف ��ة �أو الوطنية
وان على الدولة �أن حت � ِ�ز َم �أمرها ،وتطبق القانون
على اجلمي ��ع لأن ترددها وعجزه ��ا وغ�ض النظر
عم ��ن ي�سل ��ب هيبته ��ا ي� ��ؤدي �إىل ت�سي ��ب االو�ضاع
وازدياد ال ُفرقة بني �أبنائها .ور�أى انه يتوجب على
ال�سلطة ال�سيا�سية ان حت�ض االجهزة االمنية على
القب� ��ض على املجرم�ي�ن الذين اطلق ��وا النار على
ال�شاب�ي�ن من �أبن ��اء املدين ��ة علي �سمه ��ون ولبنان
العزي واملواطن امل�صري علي �شربيني يف التعمري
يف كان ��ون الأول املا�ض ��ي  .وقال  :لي� ��س مقبو ًال ان
ي�ستم ��ر الذين ارتكب ��وا تلك اجلرمية �أح ��رار ًا وال
ي�ساق ��ون �إىل العدال ��ة ب�سب ��ب �أن طرف� � ًا �أو حزب� � ًا
يعرق ��ل دور الأجه ��زة الأمنية والق�ضائي ��ة ،داعيا
الدول ��ة مب�ؤ�س�ساتها وم�س�ؤوليه ��ا والأطراف جميع ًا
�إىل �أن نعم ��ل انطالق� � ًا م ��ن �صيدا عل ��ى ما ف�شلت
احلكوم ��ة حت ��ى الآن يف تطبيق ��ه يف طرابل�س� ،أي
العمل بداية على منع حمل ال�سالح والظهور به يف
املدينة واقفال املراكز امل�سلحة .وقال  :ان من يريد
قط ��ع الطرق ،وتهدي ��د حرية احلرك ��ة والتنقل يف
املدينة� ،إمنا ي�ساهم يف تخريب مدينة �صيدا ،عن
ق�صد او غري ق�صد ،وانا �أدعو ال�سلطات الر�سمية
والأجهزة الأمني ��ة �أن َ
تعمل ملنع التجاوزات من �أي
طرف كان.
ٍ
تقدم ح�ضور احلفل  :ممثل النائب بهية احلريري
رئي�س جمعية جتار �صيدا و�ضواحيها علي ال�شريف
رئي� ��س بلدي ��ة �صي ��دا املهند�س حمم ��د ال�سعودي،
امني �س ��ر حركة فت ��ح وف�صائل منظم ��ة التحرير
الفل�سطيني ��ة يف لبنان فتحي اب ��و العردات  ،ممثل
قي ��ادة اجلماع ��ة اال�سالمية ح�سن اب ��و زيد وعدد
من ر�ؤ�ساء البلديات واملخاتري و�شخ�صيات ر�سمية
وروحية واقت�صادية وتربوي ��ة واجتماعية و�شبابية
وريا�ضية واع�ضاء من�سقية تيار امل�ستقبل يف �صيدا
اجلن ��وب وخمتلف قطاعات التي ��ار وجمهور غفري
من ابناء �صيدا واجلوار .

د .حمود
بع ��د الن�شي ��د الوطن ��ي اللبن ��اين والوق ��وف دقيقة

�صمت حتية لروح الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري
وارواح �شه ��داء �صي ��دا وكلم ��ة ترحيب م ��ن �سعيد
حجازي ،ثم كانت كلم ��ة ملن�سق عام تيار امل�ستقبل
يف اجلن ��وب الدكتور نا�صر حم ��ود الذي قال  :من
التحرير اىل احلرية  ،هذا حتما درب لبنان ومهما
طال الزمان �سنخرج حتما من الظلمات اىل النور
 ..م ��ن قب�ضة الظالميني اىل ح�ضن 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  14اذار  ،نحن تيار
امل�ستقب ��ل التي ��ار ال�سيا�س ��ي امل ��دين الدميقراطي
املعتدل �سنم�ض ��ي يف الدرب نحو �صناعة امل�ستقبل
وحتقي ��ق حل ��م الرئي� ��س ال�شهيد رفي ��ق احلريري
 ..و�سنبق ��ى نبح ��ث ع ��ن ت�صحيح امل�س ��ار الوطني
والد�ست ��وري و�سنبق ��ى ثابتني يف الدف ��اع عن دولة
لبن ��ان الكب�ي�ر ع ��ن العي� ��ش امل�ش�ت�رك واحلي ��اد
االيجاب ��ي وح�صرية ال�سلط ��ة  .من هنا من �صيدا
� ،صي ��دا التحريروالأحرار �صيدا � 16شباط نعلنها
�صراح ��ة واذا كان نرف� ��ض متام ��ا اي حماولة من
اي كان للإخ�ل�ال بالأمن او قطع الطرق او توريط
املدينة يف اية مواجه ��ات ال ي�ستفيد منها اال العدو
اال�سرتائيلي فانها نعلنها مدوية :كال لي�س ل�صيدا
يوجه مثل هذا التهديد با�ستخدام القوة وال �صيدا
التي ت�س�أل اين عقالئه ��ا وهي التي كانت و�ستبقى
مدينة للحياة وللقاء.

الرئي�س ال�سنيورة
وبعد عر� ��ض فيلم عن ذكرى حترير �صيدا بعنوان
" �صيدا من التحرير اىل البناء " حتدث الرئي�س
ال�سنيورة فقال :جنتمع الي ��وم يف الذكرى الثامنة
والع�شرين لتحري ��ر مدينتنا احلبيبة حتت عنوان:
"�صيدا من التحرير اىل البناء" .وقد �شاهدنا مع ًا
هذا الفيلم الوثائقي ال�سريع الذي ي�ستعيد ذاكرتنا
عندما كانت مدينة �صيدا حتت نري العدوان والغزو
واالحتالل الإ�سرائيلي وت�ت�راءى �أمامنا كيف فكر
وب ��ادر و�صمم يومه ��ا رجل اخلري والبن ��اء والر�ؤية
البعي ��دة رفيق احلريري على بذل الغايل والنفي�س
م ��ن �أجل م�ساع ��دة مدينته و�أهل بل ��ده وعمل على
تقدمي العون لهم ول ��كل اللبنانيني دون ا�ستثناء �أو
وج ِه وامل�ستويات.
متييز على خمتلف الأَ ُ
ولق ��د ان�صرف ابو بهاء يومه ��ا للوقوف اىل جانب
�أهل ��ه و�أبناء مدينته لدع ��م �صمودهم ،وعمل على
ت�أم�ي�ن امل�ساعدات الغذائي ��ة والدوائية والعالجية
م ��رور ًا ب�إزال ��ة ال ��ركام وترمي ��م املن ��ازل والأبنية

العام ��ة و�ص ��و ًال �إىل �شق الط ��رق اجلدي ��دة وبناء
وتطوير البنى التحتي ��ة للمدينة وم�ساعدة البلدية
على القيام مبهام كبرية كانت ال ُ
االمكانيات
متلك
ِ
للقيام بها� ،إ�ضافة �إىل �إف�ساح املجال امام ال�شباب
وال�شابات من �أبناء �صيدا وكل لبنان يف تلقي العلم
الناف ��ع عل ��ى كافة امل�ستوي ��ات وفتح فر� ��ص العمل
وامل�ستقب ��ل من �أمامهم يف لبن ��ان وخارجهْ � ..أذ ُك ُر
م ��ن تلك االيام ،يوم العا�شر من �شهر �أيلول 1982
وح�ي�ن كانت بريوت حت ��ت احل�ص ��ار اال�سرائيلي،
كي ��ف قر ْرن ��ا �أن نزو َر �سوية �أه َلن ��ا يف �صيدا خالل
الغزو والق�ص ��ف وبالرغم من املخاط ��ر وانطلقْنا
يف �سيارت ��ي واىل جانب ��ي �أخ ��ي و�صديق ��ي �آنذاك
رجل االعمال رفيق احلريري من �أجل زيارة �أه ِلنا
وتفقدهم يف �صيدا رغ ��م االحتالل وحواجز الذل
واملهان ��ة .واذكر كيف عربنا نق ��اط التفتي�ش التي
�أقامتها ق ��وات االحتالل من بريوت مرور ًا باجلبل
و�ص ��و ًال اىل �صي ��دا مث ُلن ��ا َك َم َث ِل الآالف م ��ن �أبناء
وطننا الذين ت�شردوا يف جهات االر�ض االربع.
ال يفوتن ��ي هن ��ا التذكري مب ��ن �سقط ��وا على درب
ال�شهادة من �أبناء هذه املدينة ال�صامدة واملنا�ضلة
من الرئي�س ريا�ض ال�صلح ومعروف �سعد و�شهداء
املقاوم ��ة الأوائ ��ل م ��ن �أبن ��اء �صي ��دا �أمث ��ال نزيه
القرب�صل ��ي وجمال حب ��ال وحممد عل ��ي ال�شريف
وحممود زهرة و�سليم حجازي وب�شري الأتب و�أحمد
الدميا�سي �إىل الرئي�س رفيق احلريري وغريهم من
�أولئك ال�شه ��داء الأبطال ،والذين �ضحوا بحياتهم
لكي تبقى �شعلة لبنان ال�سيد احلر العربي امل�ستقل
غو�ص كث�ي�ر ًا يف التفا�صيل ولكن لن
م�ضيئة .ل ��ن �أَ َ
�أن�س ��ى �أنّ رفي ��قَ احلريري رجل الأعم ��ال الناجح
�صاحب الرثوة الإن�سانية الكبرية والتي
كان �أي�ض� � ًا
َ
تتمث ��ل لديه بذلك الدف ��ق الفيا�ض الذي ال ين�ضب
من العاطفة جتاه �أبناء وطنه و�أمته وعرب التح�س�س
وااللت ��زام بامل�س�ؤولية نحو وطنه .وهو قد عمد �إىل
زي ��ارة مدينته �صيدا �آن ��ذاك بالرغم من املخاطر
املحدق ��ة ليقف على حقيق ��ة الو�ضع مبا ميكنه من
امل�ساعدة يف مواجهة و�إزالة �آثار العدوان لي�س عن
مدين ��ة �صيدا بل و�أي�ض� � ًا عن مدين ��ة بريوت وعن
كل لبنان .بكل ب�ساط ��ة ،رفيق احلريري كان َ
رجل
البن ��اء والعطاء واخلري اراد رفع الظلم واحلرمان
عن ابناء مدينته ووطنه من خالل حماربة اجلهل
بالعلم ،والعتمة بالنور ،والدمار بالعمران ،والعقوق
والتنكر بالإح�سان وهو قد فعل.
�إخ ��واين �أحبائ ��ي و�أه ��ل بلدي،نحتف ��ل الي ��وم يف
الذك ��رى  28لتحرير �صيدا يف توقيت بني موعدَ ين
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ها َّم�ي�ن ،الأول كان قب ��ل �أ�سبوع�ي�ن حي ��ث م ��رت
الذك ��رى الثامنة ال�ست�شهاد �شهيدن ��ا الكبري رفيق
احلريري واملوعد الثاين وه ��و الآتي بعد ا�سبوعني
وه ��و الذكرى الثامنة النتفا�ضة اال�ستقالل الثاين.
لكنن ��ا بالأم� ��س وخ�ل�ال الأي ��ام القليل ��ة املا�ضي ��ة
واجهن ��ا يف �صيدا و�ضع ًا 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 الر�ؤية
الوا�ضح ��ة وال�صراحة باتتا مطلوبتني اكرث من �أي
وق � ٍ�ت م�ضى ،وهنا �س�أك ��ونُ مبا�ش ��ر ًا ووا�ضح ًا لأنّ
امل�س�ؤولية الوطنية تقت�ضي منا ذلك.
نح ��ن يف �صي ��دا ،ال ميكن لن ��ا ان نتنك ��ر لتاريخنا
وت ��راث اجدادنا ال�ضارب عميق� � ًا يف �أر�ض لبنان،
ولذل ��ك ف�إنن ��ا م�صمم ��ون عل ��ى ان تبق ��ى �صي ��دا
كم ��ا كان ��ت مدين ��ة االنفت ��اح وعا�صم ��ة اجلن ��وب
ومدين� � َة العي� ��ش الواح ��د الإ�سالم ��ي /امل�سيحي،
والإ�سالمي /الإ�سالم ��ي .مدينة لكل ال�صيداويني
ول ��كل اجلنوبيني ولكل اللبنانيني .بل وكما �سبق �أنْ
قلنا �سابق ًا مدين َة َتالقٍ ال نقطة افرتاق .ولأننا �أه ُل
نب�س � ُ�ط �أيدينا للجميع ونفتح
ٍ
اعتدال وحمب ٍة ف�إننا ُ
�أبوابن ��ا وقلوبن ��ا لكل اللبنانيني وخا�ص� � ًة لأهلنا يف
اجلن ��وب واملحي ��ط الذي ��ن تقا�سمنا معه ��م احللو
واملر وواج ْهنا و�إياهم الغز َو واالحتالل و�سنتقا�سم
واياه ��م امل�ستقبل الواع ��د الذي �سن�صنع ��ه �سوية
ب�أيدينا و�أيدي �أوالدنا من بعدنا.
لذلك ال نريد ان نحيد عن هذه الدرب الوطنية وال
نريد ان نبدِّ ل امل�سار الذي اردناه ملدينتنا و�أبنائها.
لكن هذا ،ال يعني ان ن�سكت عن الظلم� ،أو اننا من
دون كرامة� ،أو اننا ال نتم�سك باملبادئ� ،أو اننا من
دون موق ��ف حيث يجب �أن يك ��ون لنا موقف وا�ضح
مم ��ا يجري م ��ن حولنا.ال يا �إخ ��واين ،ليكن االمر
ُ
ونعرف ما
وا�ضح� � ًا ،لنا موق � ٌ�ف من كل ما يج ��ري
نريده �صحي� � ٌح �أننا نختلف باملوق ��ف ال�سيا�سي مع
ق ��وى �سيا�سي ��ة وحزبية ولكننا نرف� ��ض من يحاول
حتوي ��ل االخت�ل�اف �إىل خ�ل�اف ي� ��ؤدي باملح�صلة
�إىل الفتن ��ة واالقتت ��ال ب�ي�ن االخ ��وة يف الوط ��ن
والدي ��ن .ونحن لنا �أُ�س ُلوبن ��ا للتعبري وادارة االمور
باحلكم ��ة وال�صالبة والثبات عل ��ى املواقف ولي�س
بالتهور والتوتري ،لأننا وبه ��ذا الأ�سلوب نفوِّتَ على
امل�صطادي ��ن بامل ��اء ال ِعكر الفر�ص َة لك ��ي ال ت َّ
ُ�ستغل
الأو�ض ��ا ُع احلالي ��ة وبع� �ُ�ض الت�صرف ��ات لل َنيل من
�صي ��دا مدين ًة وب�ش ��ر ًا وتاريخ ًا.هن ��اك خمططات
ونواي ��ا عدوانية وحتري�ض ميار�س ��ه البع�ض ،لكننا
ازاء ذلك ينبغي علين ��ا ان جننب مدينتنا التحول
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من مدين ��ة للق ��اء والت�ضام ��ن والتفاع ��ل الوطني
اىل مدين ��ة للمواجهة ب�ي�ن املحاور وب�ي�ن االطماع
االقليمي ��ة والدولي ��ة وه ��ي املواجهة الت ��ي ت�ستولد
خماطر تتعدى حدود مدينة �صيدا وحدود لبنان.
�إن الذي ��ن ينفخ ��ون يف ن ��ار ال�شق ��اق والفتنة كرث،
ولذلك علينا �أن نتب�ص ��ر ال �أن نتهور و�أن نت�صرف
أ�سا�سها
وفق قواعد وا�ضح ��ة نلتزمها ون�س ُل ُك على � ِ
و�أبرز هذه القواعد:
 ان الدول ��ة اللبناني ��ة وم�ؤ�س�سا ِته ��ا الأمني ��ةوالق�ضائي ��ة ه ��ي امل�س�ؤول ��ة ع ��ن حف ��ظ االم ��ن
واال�ستق ��رار و�إحقاق احلق وحت�صيل حقوق النا�س
ولي�س لأحد �أن يقت�ضي حقه بيده.
 نح ��ن ال نوافق على قطع الطرق العامة �أو تهديدحري ��ة احلرك ��ة للم ��ا ّرة ،واملواطن�ي�ن والعابري ��ن
وال ��زوار ،وق ��د �سب ��ق �أن �أعل ّنا موقف� � ًا وا�ضح ًا من
ذلك يوم ُقطعت الطريقُ يف حزيران املا�ضي.
 نحن ال نوافق عل ��ى التهجم على �أي جمموعة �أوفئة ت�سكن املدين ��ة لأن اجلميع هم �أه ُلها و�سكا ُنها
طامل ��ا يلتزم ��ون بالقوانني ،كما انن ��ا ال نوافق على
التهجم على م�ؤ�س�س ��ات الدولة الأمنية والق�ضائية
ورموزها بطريق ٍة تخ ُر ُج عن الأُ�صول.
 يف املقاب ��ل نح ��ن ال نواف ��ق عل ��ى التهدي ��داتُ
البع�ض باتجّ اه
والتلميحات التي �أطلقه ��ا ويطلقها
املدين ��ة مبا�ش ��ر ًة �أو ع�ب�ر و�سط ��اء لأنن ��ا نرف� ��ض
القبول مبنطق الق ��وة والإرغام والتهويل والتهديد
والإرهاب.
ً
ُ
 لي�س مقب ��وال حمل ال�س�ل�اح يف املدينة والتهديدبا�ستعماله ،ومدين ��ة �صيدا التي لطاملا كانت رمز ًا
لالنفت ��اح واالعت ��دال ه ��ي الواح ��ة الت ��ي حتت�ضن

وت�ستوع ��ب جمي� � َع الآراء واالجتاه ��ات ووجه ��ات
النظر ولي�س لأحدٍ احل ُّق يف ادعاء احتكار احلقيقة
�أو املعرفة �أو الوطنية.
 عل ��ى الدولة �أن حت � ِ�ز َم �أمرها ،وتطب ��ق القانونعلى اجلمي ��ع لأن ترددها وعجزه ��ا وغ�ض النظر
عم ��ن ي�سل ��ب هيبته ��ا ي� ��ؤدي �إىل ت�سي ��ب االو�ضاع
وازدي ��اد ال ُفرقة ب�ي�ن �أبنائها .لذل ��ك يتوجب على
ال�سلط ��ة ال�سيا�سي ��ة ان حت� ��ض االجه ��زة االمنية
على ان تقب�ض عل ��ى املجرمني الذين اطلقوا النار
على ال�شابني من �أبن ��اء املدينة وهما علي �سمهون
ولبن ��ان الع ��زي واملواطن امل�صري عل ��ي �شربيني.
ولي� ��س مقب ��و ًال ان ي�ستم ��ر الذي ��ن ارتكب ��وا تل ��ك
اجلرمي ��ة �أح ��رار ًا وال ي�ساق ��ون �إىل العدالة ب�سبب
�أن طرف� � ًا �أو حزب� � ًا يعرق ��ل دور الأجه ��زة الأمنية
والق�ضائي ��ة .كذلك ن�ؤكد عل ��ى �أن ا�ستمرار التلك�ؤ
يف تطبيق القانون ي�ساهم يف �شحن روح اال�ستقواء
ل ��دى البع�ض ،مم ��ا يفاقم التوت ��ر ويزيد من حدة
املخاطر وهو الأمر الذي ال م�صلحة للبنان فيه.
 ندعو الدول ��ة مب�ؤ�س�ساتها وم�س�ؤوليها والأطرافجميع� � ًا �إىل �أن نعم ��ل انطالق ًا من �صي ��دا على ما
ف�شلت احلكومة حتى الآن يف تطبيقه يف طرابل�س،
�أي العمل بداية على منع حمل ال�سالح والظهور به
يف املدينة واقفال املراكز امل�سلحة.
 و�أخ�ي�ر ًا� ،أو ّد �أن �أق ��ول ،من يري ��د قطع الطرق،وتهدي ��د حرية احلرك ��ة والتنق ��ل يف املدينة� ،إمنا
ي�ساهم يف تخريب مدينة �صيدا ،عن ق�صد او غري
ق�ص ��د ،وانا �أدع ��و ال�سلطات الر�سمي ��ة والأجهزة
طرف
الأمني ��ة �أن تعم � َ�ل ملن ��ع التجاوزات م ��ن �أي ٍ
كان.

اخواين واهل بلدي،
قل ��ت يف بداي ��ة كالمي �إنن ��ا بني موعدي ��ن ،موعد
االحتف ��ال بالذك ��رى الثامن ��ة الغتي ��ال الرئي� ��س
ال�شهي ��د رفيق احلريري ونتج ��ه لالحتفال بذكرى
ث ��ورة االرز واال�ستقالل الثاين ،و�سيق ��ول قائ ٌل �إنّ
ذكرى ا�ست�شهاد رفي ��ق احلريري هذه ال�سنة ح َّل ْت
وح ��ال ق ��وى � 14آذار لي�ست على ما ي ��رام ،ب�سبب
ما ت�سب ��ب به اقرتاح ايل ��ي الفرزيل امل�سم ��ى ُزور ًا
امل�ش ��روع االرثوذك�سي .ولقد ت�سب ��ب هذا االقرتاح
يف تبا ُي � ٍ�ن بني �أبناء ال�ص � ّ�ف الواحد نتيجة موافقة
حزب الكتائب وحزب القوات اللبنانية على ال�سري
يف امل�ش ��روع املذك ��ور ...وهذا �صحي ��ح .فقوى 14
�آذار لي�س ��ت عل ��ى خ�ي�ر ما ي ��رام ،لكن ��ي �س�أُ�سار ُع
وليعلم م ��ن يهمه الأمر ،ان ق ��وى � 14آذار
للق ��ول،
ْ
ُ
�ستخ ��رج ان �شاء اهلل اق ��وى مم ��ا كانت�.س�أقولها
ب�صراح ��ة ،نعم ع�صفت بنا الري ��اح ،لكنها ف�شلت
يف الني ��ل م ��ن �إميانن ��ا وت�صميمن ��ا .فم ��ا يجم ��ع
حتال ��ف � 14آذار ،اك�ب�ر بكثري مما يباع ��د بينها.
ان جه ��د املت�آمري ��ن واملجرمني ان�ص � َّ�ب منذ قيام
لق ��اء الربي�ستول عام  2005من �أج ��ل تفريق هذه
الوح ��دة اال�سالمية امل�سيحية يف الق ��رار الوطني.
لق ��د تق ��رر اغتي ��ال الرئي�س رفي ��ق احلريري ،الن
البع� ��ض وجد في ��ه قي ��اد ًة النتفا�ض ��ة ا�ستقالل يف
لبن ��ان جتم ��ع امل�سيحيني وامل�سلمني ،بع ��د �أن كانوا
قد جنحوا يف تفريق �صفوفهم وبثّ ال ُفرقة بينهم.
� 14آذار فك ��ر ٌة نبيلة وراقية وواع ��دة ،يتم�سك بها
ويداف ��ع عنه ��ا من ي�ؤم ��ن مببادئه ��ا وقيمها ،وهي
لذلك �ستظ ��ل اقوى من كل امل�ؤام ��رات واجلربوت
والت�سل ��ط واالج ��رام� 14.آذار لي�ست جتمع ًا حزبي ًا

�أو حتالف� � ًا �سيا�سي ًا فق ��ط� 14.آذار هي ر�ؤي ٌة للبنان
امل�ستق ��ل ال�سي ��د احل ��ر العرب ��ي الدميقراط ��ي،
�صاح ��ب الكرام ��ة واحلرية ،القائ ��م على احرتام
الف ��رد وحقوق الإن�سان والعي� ��ش امل�شرتك والدولة
املدني ��ة� 14.آذار ه ��ي بداية الربي ��ع العربي الذي
انطلق من لبنان ،وبات َي ُع ُّم العامل العربي ،وهو ان
كان يعاين م ��ن هجمة اخلريف العربي عليه ،فانه
�سيعود ليزهر حري ��ة ودميقراطية وانفتاح ًا وقبو ًال
للآخ ��ر واحرتام ًا حلقوق االن�سان .ولهذه اال�سباب
نح ��ن �سنكون �أقوى و�أفعل و�أك�ث�ر متا�سك ًا� .صحيح
�أنّ هن ��اك �صعوب ��ات ومطب ��ات ،ولكن م ��ن قال ان
ال�س ُب ��ل ك َّلها �أرا� ٍ��ض منب�سطة و�سه ��ل التقدم على
ُ
م�ساراته ��ا؟� 14 .آذار قوية بكم ولن تقوى �شياطني
الو�صاي ��ة واال�ستبداد والقمع عليه ��ا� 14.آذار قوية
فيك ��م لأنك ��م �أه � ُ�ل ال�شه ��داء ،رفي ��ق احلريري/
وبا�سل فليحان /و�سم�ي�ر ق�صري /وجورج حاوي/
وج�ب�ران 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 �إخ ��واين و�أحبائي و�أه ��ل بلدي،رف�ضنا
قانون الف�صل الطائف ��ي واملذهبي الننا متم�سكون
بلبن ��ان الوحدة والعي� ��ش امل�شرتك .فتحن ��ا قلوبنا
وعقولن ��ا للنقا� ��ش والتح ��اور م ��ن اج ��ل مل �شم ��ل
الق ��وى للعب ��ور بلبن ��ان اىل �ضف ��ة االم ��ان ع�ب�ر
االتف ��اق على قان ��ون لالنتخاب ��ات النيابي ��ة .لكن
البع� ��ض ال ��ذي خطط لت�شتي ��ت لبنان وق ��واه ،من
�أج ��ل �إبق ��اء ال�سيط ��رة مل ي�ست�سل ��م ول ��ن يرتاجع
ب�سهول ��ة .و�ست�ستمر املحاوالت على ما يبدو بهدف
حتوي ��ل مكا�س ��ب االنق�ل�اب امل�سل ��ح امل�ؤقت� � َه اىل

مكا�س ��ب ومع ��ادالت �سيا�سية �سلطوي ��ة دائمة وهو
م ��ا �سنت�صدى له.نري ��د االنتخاب ��ات يف موعدها،
ع�ب�ر قانون ي�ؤمن م�صالح اجلمي ��ع ،ويحقق حرية
االختيار وعدالة و�صحة التمثيل ،والعي�ش امل�شرتك
واملنا�صف ��ة ب�ي�ن امل�سيح�ي�ن وامل�سلم�ي�ن ،بعيد ًا عن
الكيدي ��ة وع ��ن وطموح ��ات ال�سيط ��رة واال�ستئثار
وامل�شاري ��ع الت ��ي تطي ��ح بلبن ��ان الر�سال ��ة والعي�ش
امل�ش�ت�رك .ولذل ��ك لن نر�ض ��خ ملح ��اوالت البع�ض
�شق ال�صف ��وف او ال�سيطرة باالره ��اب والرتهيب
والتهديد�.إرفع ��وا الرتهي ��ب عن لبن ��ان ،فال�سالح
يدوم ،خا�ص� � ًة �أنّ البع�ض يرى �أن ب�إمكانه
ُغ ُل� � ٌّو لن َ
تو�سل القوة والرتهيب طريق ًا ،ال�ستمرار ال�سيطرة
وه ��و �أمر مل يدم لفرتة وبالتايل لن يدوم له.ونحن
نقول ال 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 �شعب ��ه وت�شريده.
اوقف ��وا تورطك ��م وتوري ��ط لبنان.ونح ��ن من هنا
نكرر املطالبة بن�شر اجلي�ش على احلدود ال�شمالية
وال�شرقي ��ة مب�ساع ��دة ق ��وات الط ��وارئ الدولي ��ة
فلي� ��س مقب ��وال بع ��د الي ��وم ا�ستم ��رار االنتهاكات
لل�سيادة واالعتداء عل ��ى الآمنني والأبرياء والعزل
من �أهلن ��ا يف ال�شمال والبقاع.ارفع ��وا �أيديكم عن
ترويج جتارة الف�ساد ،واحلبوب املخدرة ،واالدوية
املزورة واالندي ��ة الريا�ضية املرت�شي ��ة ،واملباريات
املباع ��ة ،وامل ��ازوت امله ��رب والدينامي ��ت امل�صدر
واالت�ص ��االت الفا�شلة والكهرب ��اء ال�ضائعة.ارفعوا
�أيد َي ُكم ع ��ن احلكوم ��ة العاج ��زة والفا�شلة ،وهنا
�س�أتوج ��ه بكالم ��ي جم ��دد ًا �إىل جمي ��ع �إخواين يف
الوطن لأكرر الدعوة �إىل التفكري مبا كنا اقرتحناه
ملعاجلة احلال التي و�صلنا �إليها ،اي بالذهاب �إىل
الكم الهائل من
حكومة حيادية جتن ��ب لبنان هذا ّ
االحتق ��ان والتوتر ...ان ما يجري حولنا ،وينعك�س
علينا� ،أكرب من لبنان ،و�أكرب من القدرات احلالية
املتوف ��رة ،واحل ��ل يك ��ون بتخفي ��ف االحتقان عرب
حكوم ��ة حيادية ،ما يزال من املمك ��ن التفكري بها
لتحقي ��ق ال�صدم ��ة الإيجابي ��ة الت ��ي نح ��ن ب�أم�س
احلاجة �إليها اليوم قبل الغد على ال�صعد الوطنية
والأمني ��ة وال�سيا�سي ��ة واالقت�صادية.لبن ��ان الذي
نريد ،هو لبنان الكرام ��ة واحلرية والربيع الدائم
ولي�س لبنان الو�صاي ��ة والرتهيب و�سطوة ال�سالح.
عا�ش ��ت �صي ��دا ح ��رة ابي ��ة يف مواجه ��ة االحتالل
واملحتل�ي�ن ،مدينة مت�ألقة منفتحة ناب�ضة باحلياة،
تزه ��و بحريته ��ا وت�آل ِفه ��ا مع حميطه ��ا ،وحتيا يف
لبنان من �أجل كل لبنان ...و�سيبقى لبنان...
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الحريري ا�ستقبلت م�سقاوي ومديرة الر�ؤية العالمية ورئي�س
الرهبنة المخل�صية ورئي�س النجدة ال�شعبية الفرن�سية

ا�ستقبل ��ت النائب بهي ��ة احلريري يف جمدليون نائب رئي� ��س املجل�س ال�شرعي
اال�سالمي الأعلى الوزير ال�سابق عمر م�سقاوي وعائلته يف زيارة عائلية �شكر
خالله ��ا م�سقاوي احلريري على احلفل التكرميي الذي اقامته على �شرفه يف
البيال قبل ا�سبوعني وتقليده درع الطائف .
وكان اللق ��اء منا�سبة للت ��داول يف الأو�ضاع العامة وامل�ستج ��دات على ال�ساحة
الوطنية .وقدم م�سقاوي للحريري �صورتني قدميتني ملدينة �صيدا من اجلو.
وكان ��ت احلري ��ري ا�ستقلب ��ت مدير ع ��ام م�ؤ�س�س ��ة الر�ؤية العاملي ��ة "World
 "Visionانيتا دلها�س التي تزور لبنان برفقة زوجها االقت�صادي الهولندي
روب ��رت دلها�س للإط�ل�اع على او�ض ��اع النازحني ال�سوري�ي�ن  ،حبيث التقتهم
احلري ��ري بح�ضور قا�ضي �صي ��دا ال�شرعي ال�شيخ حمم ��د �أبوزيد ومدير كلية
الالهوت املعمدانية الدكتور مارتن عقاد .
وجرى خ�ل�ال اللقاء البحث يف �ش�ؤون النازح�ي�ن ال�سوريني اىل منطقة �صيدا
وما تقوم به م�ؤ�س�سة الر�ؤية العاملية على �صعيد �أعمال الإيواء والإغاثة.
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كم ��ا التق ��ت احلري ��ري الرئي�س الع ��ام للرهباني ��ة املخل�صي ��ة الأر�شمندريت
جان ف ��رج يرافقه الأر�شمندريت انطوان �سع ��د .وا�ستقبلت احلريري امل�صور
الفرن�سي اللبناين الأ�صل ملكان با�سيل ترافقه مديرة املركز الثقايف الفرن�سي
يف �صيدا ليت�سيا بارب بح�ض ��ور من�سق عام ال�شبكة املدر�سية ل�صيدا واجلوار
نبي ��ل بواب ووفيقة �سكايف عن م�ؤ�س�سة احلري ��ري للتنمية الب�شرية امل�ستدامة
حيث جرى البحث يف التح�ضريات ملعر�ض ال�صور الفوتوغرافية الذي �سيقام
بالتع ��اون بني املركز وامل�ؤ�س�سة يف خان االفرجن يف �آذار املقبل ويت�ضمن �صورا
فنية وطبيعية وتراثية وبيئية من خمتلف املناطق اللبنانية.
وكان ��ت احلريري التقت رئي� ��س جمعية النجدة ال�شعبي ��ة يف فرن�سا جان لوي
كاالن يرافقه م�ست�شار احلزب اال�شرتاكي الفرن�سي وم�ست�شار رئي�س بلدية ليل
الدكت ��ور وليد حنا والدكتور ا�سماعيل ح�سونة ورئي�س جمعية التنمية للإن�سان
والبيئة ف�ضل اهلل ح�سونة  .حيث جرى البحث يف �سبل التعاون يف جمال العمل
االجتماعي واالن�ساين واالغاثي.
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ذكرى �إ�ست�شهاد الزعيم املنا�ضل الكبري "ال�شهيد معروف �سعد"

الدكتور ا�سامة �سعد لـ"�صيدا عبر التاريخ":
القومية تجمعنا ...والمذهبية تُفرقنا؟

الدكتور أسامة سعد ّ
متوسطًا الزميلة ليال بديع والزميلة زينب شعبو

حوار :ليال بديع وزينب �شعبو

معروف �سعد م�سرية وم�سار طويل �آمن بق�ضايا �شعبه وا ّمته والتزم
بها ح ّتى ا�ست�شهاده.
زعي���م كبري �شجاع ،فقدت���ه مدينة �صيدا ،وفقده لبنان كرمز مقاوم
منا�ضل عربي.
رباق���ة الن�ضال ّي���ة �ض���د
مكاف���ح متق���دّم يف كل �أدواره ،وم�سريت���ه ال ّ
العدوالإ�سرائيلي
واملدافع الأ ّول عن حقوق ال�شعب يف لبنان.
....م�سرية طويلة
عنوانها الكفاح  ...والت�ضحية ...والوفاء...وال�شرف
يف �سبيل مدينة �صيدا ووطنه لبنان.
وكان �أبرزه���ا الدف���اع ع���ن الق�ض ّي���ة الأم املركز ّية� ،أال وه���ي ق�ض ّية "
فل�سطني "املحت ّلة
ه���ذا الإرث ال�سيا�س���ي الغني بالقيم والأخ�ل�اق احلميدة ،مب�ساره...
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وم�سريت���ه ال���ذي �ساه���م م�ساهمة مبا�ش���رة يف دعم م�س�ي�رة النه�ضة
القوم ّية العربية ،دفاعاً عن ق�ضايا لبنان والأ ّمة العرب ّية من خالل
متابعة امل�سرية الن�ضال ّية الطويلة ،الأمر الذي م ّكن حامل الأمانة
الراح���ل م�صطفى �سع���د من �صاحب الأمان���ة ّ
ال�شهيد معروف �سعد
م���ن متابعة امل�س�ي�رة الن�ضال ّي���ة الطويلة ،بالرغم م���ن كل الظروف
وال�صعاب التي واجهت هذه امل�سرية من خالل امل�ؤامرات والأحداث
وخا�صة جنوبه
اللبنان ّي���ة والداخل ّية والإحت�ل�ال الإ�سرائيلي للبنان ّ
،بد�أً من �صيدا و�صو ًال �إىل �سائر مناطق وقرى جنوبه.
وم���ا ج���اءت �آنذاك حماولة �إغتيال املنا�ض���ل م�صطفى �سعد � ،اّإل بهدف
واحد �أال وهو�إغتيال الهدف الرمز والعنوان الوطني وامل�سرية حماولة
فا�شلة �إ�سرائيلية يف الق�ضاء على االرث العريق الوطني والعربي.
الدكتور الأمني امل�ؤمتن �أ�سامة �سعد حامل الأمانة والراية وال�شعلة
رباقة القوم ّية الوطن ّية العرب ّية من بعده.
ال ّ
ماذا يقول يف هذه املنا�سبة؟

• �شه���ر �شب���اط �شه���ر ممي���ز يف ذاك���رة كل
املواطن�ي�ن في���ه فرح���ى و�آالم عل���ى �صعي���د
لبن���اين و�صي���داوي ب�ش���كل خا����ص ،ففي���ه
ح���زن يف ذك���رى �إ�ست�شه���اد مع���روف �سع���د
وفرح���ى مبنا�سب���ة حتري���ر مدين���ة �صي���دا
ماذا تقول بهذا ال�صدد؟
�إن حتري ��ر �صيدا هو حترير لبنان ،كلف اللبنانيني
ت�ضحيات كبرية ب ��د ًء من حترير بريوت وانطالقة
�شعلة املقاومة الوطنية اللبنانية وحترير جبل لبنان
و�صيدا والنبطية وا�ستمرار م�سرية التحريرعندما
حملت الراية املقاومة الإ�سالمية وا�ستكملت عملية
التحرير ومواجهة الإحتالل الإ�سرائيلي خ�صو�ص ًا
يف العام .2006
�إذن �إن م�سرية التحرير التي توجت بالن�صر والتي
احتفل ��ت �صيدا به ��ا يف � 16شباط من ��ذ �أيام ،هي
م�سرية فيها الت�ضحيات والآالم والأحزان وال�شهداء
واجلرحى واملعوقني ،وفيها من حافظ على الأمانة
ومن خانها ومن تعامل م ��ع العدوالإ�سرائيلي ومن
ق ��اوم العدووعلين ��ا �أن مني ��ز بني ه ��ذا وذاك ومن
هو�صاحب الف�ضل يف هذا الإجناز ومن هومتعاون
م ��ع الإحت�ل�ال ،لذالك نحن ن�سجل عل ��ى ه�ؤالء ما
هوالبديل لديهم عن �سالح املقاومة.
• ب�صفت���ك اب���ن ال�شهي���د مع���روف �سع���د
املق���اوم ،البط���ل ال���ذي عاي����ش ث���وارت منذ
الإ�ستقالل وما قبل ،ما ر�أيك اليوم بثورات
الربي���ع العربي وكيف ترى تداعياتها على
لبنان؟ ولوكان الوالد حياًكيف بر�أيك كان
ليت�صرف يف ظل هذه الأو�ضاع؟
�إن الدواف ��ع الت ��ي قامت م ��ن �أجلها ه ��ذه الثورات
حتديد ًا يف تون�س وم�صره ��ي دوافع �شريفة ونبيلة
له ��ا عالق ��ة بالكرام ��ة الإن�سانية ورف� ��ض التبعية
للغ ��رب والوالي ��ات املتحدة الأمريكي ��ة ولها عالقة
بالدميوقراطي ��ة واحلرية ورف� ��ض الإ�ستبدادولها
عالقة �أي�ض� � ًا بالعدالة الإجتماعي ��ة ورف�ض القهر
الإجتماعي ،غري �أن القوى اخلارجية مثل الواليات
املتحدة الأمريكية والقوى الرجعية يف هذه القطار
وبع�ض الأنظمة العربية دعت لإحتواء هذه الثورات
وتغيري �إجتاه م�سارها مب ��ا ال يتعار�ض مع م�صالح
الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكية والأم ��ن الإ�سرائيلي
ونف ��وذ ودور الأنظم ��ة الرجعية املتبع ��ة خا�ص ًة يف
اخلليج.
�إن حراك ال�شهيد معروف �سعد والتنظيم ال�شعبي
النا�ص ��ري هوجزء م ��ن احلراك الث ��وري ال�شعبي
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العرب ��ي املطال ��ب بالكرام ��ة الإن�ساني ��ة والوطنية
واحلري ��ة والدميوقراطي ��ة احلقيقي ��ة والعدال ��ة
الإجتماعي ��ة ه ��ذه ه ��ي اه ��داف التنظي ��م من ��ذ
البداي ��ة ،فنح ��ن منح ��ازون متام ًاله ��ذا احلراك
ال�شعب ��ي الثوري العربي اينم ��ا كان ونحن �ضد كل
املحاوالت الهادفة لتغيري م�ساره احلقيقي.
• م���اذا �أخ���ذت م���ن �شخ�صي���ة وال���دك؟
وه���ل كانت �صفة الوال���د مقدمة لدخولك
املعرتك ال�سيا�سي؟
ب�صراح ��ة هذه �أ�سئلة �شخ�صية ال �أ�ستطيع الإجابة
عنه ��ا ،ف�أنا ال �أعرف ما ال�صفات التي �أخذتها من
�شخ�صية والدي ،و�إن انخراطي يف العمل ال�سيا�سي
نتيج ��ة ت�أثري يف مناخ ث ��وري كان قد ترعرع به يف
الأ�سا�س ال�شهيد معروف �سعد.
• كي���ف تقر�أ الأحداث الأخ�ي�رة يف مدينة
�صي���دا؟ وه���ل بر�أي���ك مت ت�شوي���ه �ص���ورة
املدينة وموقعها الوطني؟
من ال�صعب �أن ي�شوه �أحد �صورة املدينة� ،إن تاريخ
املدين ��ة طويل بهويتها و�إنتمائه ��ا وموقعها ودورها
يف املعادل ��ة الوطني ��ة والعربية لي�س م ��ن ال�سهولة
�أن ي�أت ��ي �أحد لي�شوه هذه ال�صورة� ،إن هوية املدينة
وا�ضح ��ة بغ�ض النظ ��ر عن الإعتب ��ارات ال�سيا�سية
الأني ��ة الت ��ي م ��ن املمك ��ن �أن حت�ص ��ل ب�ي�ن احلني
والآخ ��ر واملحط ��ات الإنتخابية �أي�ض� � ًا هذه ال تعرب
عن تغري وجهة املدينة وهويتها.
• ه���ل �سترت�ش���ح يف الإنتخاب���ات النيابي���ة
املقبلة وه���ل تراها مبوعدها؟ وهل بر�أيك
�سيفوز القانون الأورثوذك�سي؟
لي� ��س هناك قرار �إن كن ��ت �س�أتر�شح للإنتخابات،
وهناك ترجيحات بت�أجيل الإنتخابات لأنه حتى الآن
مل يتم الإتفاق على قانون �إنتخابي وهذا من �ش�أنه
ت�أجيلها� ،أما بالن�سبة للقان ��ون الأورثوذك�سي ف�إنه
ب�صراح ًة جي ��د ومثايل للع�صور م ��ا قبل الو�سطى
و�أن ��ا �أق ��دم التهنئ ��ة للتي ��ارات والق ��وى ال�سيا�سية
الت ��ي �أيدت هذا القانون و�أنه ��ا ت�ؤكد حر�صها على
�أن يعود لبنان لتلك الع�ص ��ور وهذه القوى بدورها
نقلت لبنان من القرن � 21إىل الع�صور الو�سطى.
• هل �صيدا ذاهبة �إىل التهلكة؟وما الدور
�أواخلط���وات الت���ي �سيتخذه���ا التنظي���م
ال�شعب���ي النا�ص���ري ل���درء �أي حم���اوالت
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للفتنة؟
�صي ��دا حم�صن ��ة بخياراته ��ا الوطني ��ة وموقعه ��ا
وبدوره ��ا و�صي ��دا �ستك ��ون نقط ��ة �إرت ��كاز
لتعزي ��ز الوح ��دة الوطني ��ة يف لبن ��ان والت�ص ��دي
للعدوال�صهيوين� ،إن خيار التهلكة يعني الإنخراط
يف احلرب الأهلية والتفتي ��ت والإقتتال و�صيدا لن
تذه ��ب �إىل ه ��ذا اخليار ،فه ��ذا لي�س خي ��ار �أهلها
الطيب�ي�ن والوطني�ي�ن ،العروبي�ي�ن ،املقاومي�ي�ن بل
خيار �أعداء الوطن و�صيدا.
فالن�ستذك ��ر اليوم �صي ��دا عاي�ش ��ت ذل الإحتالل
وقه ��ره واعتداءات ��ه فقاومت ��ه وانت�ص ��رت علي ��ه،
وه ��ذا ي�ستوج ��ب وحدة وطنية وه ��ي �إرادة حياة ال
التهلكة.
�أم ��ا بالن�سبة لدور التنظيم ال�شعبي النا�صري فهو
دع ��وة وطنية جامعة وتوحيد الطاقات واجلهود يف
مواجهة التحديات واملخاطر احلقيقية على ر�أ�سها
اخلط ��ر الآتي من العدوال�صهي ��وين ،ونحن ن�سعى
مع كل القوى لتوحيد الطاقات وملواجهة التحديات
وجتنيب البلد التوترات.

صيدا ستكون نقطة
إرتكاز لتعزيز الوحدة
الوطنية يف لبنان
والتصدي للعدوالصهيوني

• كي���ف تف�س���ر ب�صفت���ك كزعي���م ظاه���رة
ال�شي���خ �أحم���د الأ�س�ي�ر الغ�ي�ر علماني���ة يف
�صيدا؟
�إنه حالة مثل �أي حالة يف الواقع اللبناين والعربي،
و�صيدا �أبية عن �أي خماطر ولي�س لأحد �أن يفر�ض
خياراته على �صيدا.
• ب�صفتك���م �أم�ي�ن ع���ام التنظي���م ال�شعب���ي
النا�ص���ري كيف ترى الدور الفل�سطيني يف
لبنان؟
�إن وجود الأخ ��وة الفل�سطنيني يف لبنان هوب�سبب
الإحت�ل�ال ال�صهي ��وين لبالده ��م و�أر�ضهم ونحن
مطالب ��ون بدع ��م ن�ضاله ��م لإ�ستع ��ادة حقوقه ��م
الوطني ��ة ب ��كل الو�سائ ��ل  ،وندعودوم� � ًا الدول ��ة
اللبناني ��ة ب� ��أن تق ��رر حق ��وق �إن�ساني ��ة و�إجتماعية
لل�شع ��ب الفل�سطيني كي يتمك ��ن من ممار�سة دوره
وحق ��ه يف الن�ضال ملواجه ��ة العدو ،وعل ��ى ال�شعب
اللبناين دعم هذا ال�شعب.
• م���اذا ع���ن امل�شاري���ع الإمنائي���ة يف
�صيدا؟وه���ل هناك خط���ط جادة للحد من
البطالة وم�شاريع معدة قيد التنفيذ؟
�إن البطالة يف لبنان عامة ومعدالت الفقر متزايدة
وهناك �صعوبات �صحية وتعليمية ومعي�شية وتردي
يف اخلدم ��ات م ��ن كهرب ��اء ومي ��اه ويف القطاعات
الإنتاجية عام ًة ،واملو�ضوع هنا له عالقة ب�سيا�سات

النصب التذكاري للشهيد معروف سعد

احلكوم ��ات املتعاقبة منذ حكومة احلريري الأوىل
بعد الطائف حت ��ى حكومة ميقاتي الي ��وم مار�سوا
�سيا�س ��ات �إقت�صادي ��ة و�إجتماعي ��ة كن ��ا وم ��ا زلنا
معار�ضني لها لأنها �أدت �إىل مما عليه ،فيما يتعلق
ب�صيدا هناك بع� ��ض املواقف املتقوقع ��ة واملنغلقة
التي تفاقم الأزمة.
• هل ترى �أن اجلمعيات الأهلية يف مدينة
�صي���دا تق���وم بواجباته���ا الإجتماعية جتاه
املواطنني؟
عندما تتخلى الدول ��ة واحلكومة عن م�س�ؤلياتها ال
ب ��د �أن ن�شكر كل ما تقوم به ه ��ذه اجلمعيات لأنها
تق ��وم مبه ��ام متوجبة عل ��ى الدول ��ة اللبنانية وهي
حتل جزئي ًا فال �أحد ي�ستطيع �أن يحل مكان الدولة
يف تقدمي احلقوق الأ�سا�سية للمواطنيني من رعاية
�صحي ��ة وتعليمي ��ة وت�أم�ي�ن فر� ��ص العم ��ل بح�سب
الإخت�صا� ��ص وذل ��ك للتخفيف من ح ��دة امل�شاكل
الإجتماعية.
• ماذا قدم التنظيم منذ ن�ش�أته  1973حتى

اليوم لأبن���اء �صيدا؟وما هي �أهم حمطاته
الإجتماعية؟
كل م ��ا قدم ��ه التنظي ��م عل ��ى �صعي ��د �إجتماعي ال
يتحدث عنه بالعلن وال ي�ستخدمه لغايات �سيا�سية،
ولكن هناك توا�صل يومي بني التنظيم ك�أفراد من
خالل الأخالقي ��ات الإن�سانية لت�أم�ي�ن ما ن�ستطيع
ت�أمينه �سواء كان من التنظيم �أم ال.
• م���ا ر�أي���ك بقان���ون ال���زواج امل���دين
الإختياري؟
�إن ه ��ذا القان ��ون ال ي�ش ��كل �أولوي ��ة الآن للنقا�ش،
وطرحه الآن ال �أعرف ما الغاية منه� ،إمنا الأولوية
اليوم حماي ��ة ال�سلم الأهلي م ��ن الإهتزازات التي

ليس هناك قرار إن كنت
سأترشح لإلنتخابات،
وهناك ترجيحات
بتأجيل اإلنتخابات

يتعر�ض لها البالد ،وهذه هي ق�ضية الر�أي العام.
• يف الآون���ة الأخرية جند ظاهرة اخلطف
وال�سرقة والقتل ما ر�أيك بها؟
هذه الظواهر كلها نتيجة تردي الأو�ضاع الإقت�صادية
والإجتماعية وف�ساد ال�سلط ��ة وم�ؤ�س�ساتها ،وهناك
م ��ن يغطي حاالت ف�ساد هائلة يف البلد ويرعاها يف
ظل غياب الردع من قبل الدولة.
• كلمة �أخرية:
نتمنى للبن ��ان الأم ��ن والإ�ستقراروال�سل ��م الأهلي
والتق ��دم والوح ��دة والتما�س ��ك يف ه ��ذه الظروف
العربية ال�صعبة ويف ظ ��ل ال�سيا�سات الكربى التي
حت ��اول �أن تن ��ال من وح ��دة جمتماعاتن ��ا وحتاول
�أن تفر� ��ض �إرادته ��ا علينا� ،أدع ��وكل اللبنانيني كل
الأوفي ��اء املخل�ص�ي�ن �إىل مواجهة ه ��ذه التحديات
بروح امل�س�ؤولية و�أعتق ��د �أننا قادرون على مواجهة
هذه التحديات.
و�أخ�ي�ر ًا تتق ��دم �أ�س ��رة جمل ��ة �صي ��دا بال�شك ��ر
لإ�ست�ضافتكم لنا.
21

�صيدا

الغالف

الغالف

الإنتخابات بني ف ّكي ال�صراع الداخلي والغليان الإقليمي

قانون الإنتخاب في عنق الزجاجة

�إلى التمديد د ّر!

�إعداد� :أ�سرة جملة �صيدا

هل �ستجري االنتخابات يف موعدها؟
يطرح هذا ال�س�ؤال اليوم بقوة يف ظل ف�شل كل املحاوالت للتو�صل اىل قانون جديد لالنتخابات ب�سبب اخلالفات امل�ستع�صية
حول النظام الأنتخابي و�شكل وعدد الدوائر وتوزيعها.
وب���ات وا�ضح���ا ان عام���ل الوق���ت اخذ ي�ش���كل عامال �ضاغط���ا على اجلهود الت���ي تبذل يف �سبي���ل التو�صل اىل �صيغ���ة توافقية
للقانون اجلديد ,ال �سيما ان الفرتة الباقية واملتاحة ملثل هذه املحاوالت ا�صبحت ق�صرية للغاية.
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ي�ص ��ف مرجع ب ��ارز امل�شهد اليوم بان ��ه عبارة عن
�سب ��اق �سريع ب�ي�ن امل�ساعي من اجل اق ��رار قانون
جدي ��د وبني تزاي ��د فر� ��ص القبول باالم ��ر الواقع
,وبالتايل الذهاب اما للتمديد او للفراغ .
ويق ��ول ان قان ��ون ال�ست�ي�ن احلايل مل يع ��د موجود
عمليا ,وبالتايل ال ميك ��ن اجراء اية انتخابات من
دون اق ��رار قان ��ون جدي ��د  ,خ�صو�ص ��ا ان جمل�س
الوزراء مل يتمكن م ��ن ت�شكيل هيئة الإ�شراف على
الإنتخاب ��ات الت ��ي ين� ��ص عليه ��ا القان ��ون املذكور
 ,والت ��ي م ��ن دونه ��ا ال ميك ��ن ان حت�ص ��ل العملية
الإنتخابي ��ة ,عدا عن ان هن ��اك معار�ضة �سيا�سية
�شبه عامة لإجرائها وفق القانون احلايل .
وحتى الأن يتجنب اي طرف ان يتحدث عن التمديد
م ��ع ان فر�صه بد�أت تكرب,لكن احلديث عن ت�أجيل
تقن ��ي بات امرا مطروحا بق ��وة ,ما يعني عمليا ان
فر�صةاجراء الإنتخابات يف حزيران باتت �ضعيفة
للغاية ,فهل تنج ��ح ااجلهود يف الإتفاق على قانون
جديد يف املهلة الإ�ضافية ؟
يعتق ��د املرجع ان كل �شيء 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�شخا�ص ,الفت ��ا اىل ان ما ط ��رح حتى الآن
م ��ن مقاربات ح ��ول القانون املختل ��ط الذي يجمع
النظام�ي�ن الن�سبي والأك�ث�ري معا  ,ه ��ي متابعدة
ب�سبب حماولةكل طرف ان يق�سم الدوائر بطريقة
ي�ضمن فيها الفوز باكرب عدد ممكن مناملقاعد يف
املجل�س املقبل.
وي�ص ��ف املرج ��ع امل�شه ��د الإنتخاب ��ي بان ��ه معقد
للغاية .فاق�ت�راح قانون اللق ��اء الأورثذك�سي الذي
ن ��ال اكرثي ��ة يف اللجنة الفرعي ��ة النيابية ولد ميتا
ب�سب ��ب معار�ضت ��ه من قبل مكون�ي�ن ا�سا�سيني هما
تي ��ار "امل�ستقبل" واحل ��زب التقدم ��ي الإ�شرتاكي
 ,وم�ش ��روع احلكوم ��ة واجه من ��ذ البداية معار�ضة
�شدي ��دة خ ��ارج احلكوم ��ة وداخله ��ا ,وامل�ش ��روع
املختل ��ط ال ��ذي قدمه الرئي� ��س بري كح ��ل و�سط
تعامل مع ��ه الأطراف على طريق ��ة ق�صق�ص ورق
كما عرب رئي�س املجل�س.
ويب ��دو ان الرئي� ��س بري غ�ي�ر را�ض عل ��ى طريقة
التعاطي مع مبادرته التوفيقية التي قدمها  ,لذلك
ترك الكرة يف ملعب اجلميع لتح�سني ادائهم معها

قبل فوات الأوان ,خ�صو�صا ان الوقت اخذ بالنفاذ
ومل يعد ي�سمح باللعب او املناورة.
وق ��د لوح ��ظ م�ؤخ ��را ان رئي� ��س اجلمهوريةدخ ��ل
عل ��ى خ ��ط امل�ساع ��ي ب�ش ��كل مبا�ش ��ر مدعوما من
رئي�س احلكومة ومن النائ ��ب جنبالط  ,وبت�شجيع
م ��ن امل�ستقبل ال ��ذي يري ��د توجيه �ضرب ��ة قا�ضية
للقان ��ون الأرثوذك�سي  .لك ��ن كل هذه املحاوالت ما
تزال ت�صطدم بال�سب ��ب نف�سه  ,وهو تعامل معظم
الأطراف مع القانون الإنتخابي على انه املعرب اىل
الفوز يف الإنتخابات وبالتايل القب�ض على ال�سلطة
وقاليد الأمور يف البالد.
وميكن ا�ستخال�ص امل�شهد حتى الآن بالآتي:
 - 1ت ��كاد فر� ��ص قان ��ون اللق ��اء الأرثوذك�س ��ي يف
الو�ص ��ول اىل جل�سة الهيئة العام ��ة للمجل�س تكون
معدومة  ,ال �سيما بع ��د ان اعلن الرئي�س بري بانه
لن يدعو جلل�سة عامة من دون توافق .
 -2ام ��ام م�ش ��روع قان ��ون املختل ��ط فر�صةليك ��ون
البدي ��ل الوفاقي  ,لكن امل�شكل ��ة تكمن يف اخلالف
على الدوائر و�شكلها �ؤعددها .
 - 3الأح ��داث والتط ��ورات يف املنطق ��ة ال �سيم ��ا
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الغالف

رئي�سة املجل�س الن�سائي اللبناين جمال هرمز غربيل لـ"�صيدا عرب التاريخ":

الن�ساء هن من يمنعن الحروب وهن من ي�ؤ�س�سن للوحدة الوطنية
لذلك من ال�ضروري �أن يكون لهن ر�أي في مختلف ق�ضايا الوطن
حوار� :سمار الرتك

يف �سوري ��ا وانعكا�ساتها عل ��ى لبنان خ�صو�صا على
ال�صعيد الأمني ال ��ذي يعترب�شرطاا�سا�سيا ل�صول
العملية الإنتخابية.
واذا كان املتفائل ��ون يعتق ��دون ان الوق ��ت ال ي ��زال
متوف ��ر لوالدة قانون انتخاب ��ي جديد ,فان االجواء
وامل�ؤ�شرات ترجح يوما بعد يوم الذهاب اىل موعد
الإنتخابات من دون قانون ,وبالتايل بقاء �صناديق
الإقرتاع مقفلة.
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و ت ��دل امل�ؤ�ش ��رات واملواق ��ف والتط ��ورات املت�صلة
بالأ�ستحقاق الأ نتخابي على اننا ذاهبون اىل خيار
م ��ن اثنني  ,اما التمدي ��د للمجل�س النيابي احلايل
�سنت�ي�ن وما ف ��وق  ,اوعدم اج ��راء الأنتخابات قبل
نهاي ��ة والية 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� ��ض) �سجل ��ت يف االونة الأ خ�ي�رة بعيدا
عن الأ�ضواء لر�سم مالمح املرحلة املقبلة يف حال
مل جت ��ر الأنتخاب ��ات اويف حال التمدي ��د للمجل�س
احلايل ..
وتقول مراجع مطلعة ان املفاو�ضات غري املبا�شرة
او املعلن ��ة ق ��د بد�أت منذ فرتة �سعي ��ا لالتفاق على
�سلة متدي ��دات اذا تعذر اجراء الإنتخابات ,بل ان
هناك جهات واط ��راف �سيا�سية لبنانية انخرطت
من ��ذ ف�ت�رة يف مث ��ل ه ��ذه احل�سابات,بحي ��ث يتم
الأتفاق على �صفقة كاملة تق�ضي بالتمديد للمجل�س
النياب ��ي �سنتني على الأق ��ل  ,وان ي�صار اي�ضا اىل
التمديد لرئي�س اجلمهورية ثالث �سنوات  ,وكذلك
لقئد اجلي� ��ش العماد جان قهوج ��ي وللمدير العام
لقوى الأمن الداخلي اللواء ا�شرف ريفي .
وح�س ��ب املعلوم ��ات اي�ض ��ا ف ��ان ه ��ذه املفاو�ضات
تطرق ��ت اىل ت�شكيل حكومة جدي ��دة  ,لكن الأخذ
وال ��رد مل يتو�صال اىل ح�سم هوية رئي�سها وال �شكل
احلكومة حيادية ام حكوم ��ة وحدة وطنية ت�شارك
فيها كل الأطراف من 14و 8اذار .
ووف ��ق املعلوم ��ات اي�ضا  ,ف ��ان مرجعي ��ات روحية
دخل ��ت على خ ��ط ه ��ذه الأت�صاالت و�س ��ط اجواء
ت�ؤ�ش ��ر اىل ان هناك رغبة خارجية يف عدم اجراء
اللإنتخاب ��ات اذا ما كان ��ت �سته ��دد الإ�سقرار يف
لبن ��ان ,وان الأطراف ال�سيا�سي ��ة الداخلية اخذت
ت�سلم تدريجيا بان البالد ذاهبة اىل التمديد.
يف كل الأح ��وال ,البالد مت ��ر مبخا�ض ع�سري ,فهل
نح ��ن ذاهب ��ون اىل متديد الأزم ��ة ام اننا ما�ضون
اىل الإنتخاب ��ات ولو احتاج ذل ��ك اىل تاجيل تقني
لب�ضعة ا�شهر عل امل�شهد الإقليمي ينق�شع اكرث.

يق���وم املجل����س الن�سائ���ي اللبناين منذ �سنوات ب���دور م�ؤ�س�سة حا�ضنة للحركة الن�سائية اللبنانية.فهو ي�ض���م ما يفوق ال ١٦٦جمعية ن�سائية
ومدنية منت�شرة على الأرا�ضي اللبنانية كافة من اجلنوب �إىل ال�شمال ومن البقاع �إىل ال�ساحل واجلبل .ومتثل تعددية وت�ضامن �أع�ضائه
الوحدة الوطنية اللبنانية .فقد نا�ضلت املر�أة اللبنانية لن�صرة الق�ضايا العربية املحقة كما �شاركت بالن�ضال لنيل ا�ستقالل لبنان فان�ضمت
�إىل املظاهرات والإ�ضرابات ودافعت عن اال�ستقالل وكان من الطبيعي بعدها �أن ت�صر على املطالبة بحقوقها ال�سيا�سية واالجتماعية الكاملة.
وبن���اء علي���ه ر�أت امل���ر�أة اللبنانية توحيد جهودها يف ه���ذا املجال .فانعقد �سنة  ١٩٥٢اجتماع بني الهيئ���ات الن�سائية يف لبنان وبجهد جمعيات
عدة و�سيدات رائدات وباندماج هيئتي "االحتاد الن�سائي العربي اللبناين" (امل�ؤ�س�س �سنة  ) ١٩٢٩و"الت�ضامن الن�سائي اللبناين" (امل�ؤ�س�س
�سنة  ،) ١٩٤٧تقرر ت�أ�سي�س املجل�س الن�سائي اللبناين املعروف حينها با�سم "جامعة الهيئات الن�سائية اللبنانية".
ونتيج���ة العم���ل املوح���د وامل�ستمر واجلاد ،نالت امل���ر�أة اللبنانية باكورة �إجنازاته���ا عندما ح�صلت عام  ١٩٥٣على حقه���ا ال�سيا�سي ب�أن تنتخب
وتنتخب.لك���ن ه���ذه م���ا كان���ت �س���وى البدايات ،بداية �أكرث من خم�س�ي�ن �سنة من العمل من �أج���ل جمتمع لبناين متكاف���ئ الفر�ص �سوا�سية
للرجل واملر�أة .ومن الأولويات الثابتة تفعيل دور احلركة الن�سائية لتمكني املر�أة وانتزاع حقوقها و�إي�صالها �إىل مراكز القرار ال�سيا�سي.
رئي�سات املجل�س الرائدات كرث بدءا من ال�سيدة لبيبة تابت و�صوال �إىل ال�سيدة جمال هرمز غربيل التي ت�سلمت م�ؤخرا رئا�سة املجل�س الن�سائي
اللبن���اين ،بالإ�ضاف���ة �إىل كونه���ا م�ست�ش���ارة يف الهيئة العام���ة للمجل�س الن�سائي الدويل .وطبعا ال ن�ستطيع �أن نن�س���ى �أنها زميلة كونها عملت يف
جمال الإعالم على مدى �سنوات الأمر الذي دعاها خلو�ض جمال الن�ضال الن�سائي للمطالبة بحقوق املر�أة  ،وبالرغم من �أنها �إمر�أة متزوجة
وم�س�ؤولة عن �أ�سرة �إال �أن هذه امل�س�ألة مل تقف يوما يف وجه طموحاتها وتطلعاتها و�أفكارها يف ظل زوج داعم و�أوالد على قدر من امل�س�ؤولية.
"�صي���دا ع�ب�ر التاري���خ" التق���ت غربي���ل يف مق���ر املجل����س ملعرفة ما ه���ي الأولويات التي ت�سع���ى لتحقيقها لإكمال ر�سالة م���ن �سبقنها يف هذا
املجال ،و�سط هذه امل�سرية املليئة بالن�ضاالت ،فكان احلوار اللآتي:
امل�سرية م�ستمرة
• بداي����ة نهنئك����م والهيئة الإدارية للمجل�س
الن�سائ����ي ،وال ب����د من ال�س�ؤال ع����ن الأولويات
التي ت�ضعونها على ر�أ�س جدول �أعمالكم؟
"حاليا �سن�ستمر بالت�أكيد مبا بد�أنا به ،وال �سيما �أننا
ال ن�ستطيع �أن ننكر التاريخ الذي �سبقنا بكافة جهوده.
طبع ��ا نحن نعمل على املوا�ضي ��ع التي تخ�ص املر�أة يف
موقع القرار والتحفظ ��ات والإتفاقية الدولية للق�ضاء
على التمييز �ضد امل ��ر�أة بحيث تتمكن املر�أة اللبنانية
من �إعطاء جن�سيتها لأوالده ��ا بالإ�ضافة �إىل القانون
املدين للأح ��وال ال�شخ�صية والعنف �ضد املر�أة،املر�أة
يف القوانني...
ومب ��ا �أننا عل ��ى �أب ��واب الإنتخابات النيابي ��ة �سنطالب
دون �شك ب�أن تقر "الكوتا " الن�سائية� .أما فيما يخ�ص

الوزير قباني وعصام علي حسن يقدمان درعا تقديريا لغبريل
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تطلعات ��ي امل�ستقبلي ��ة فهي تتمث ��ل ب�ض ��رورة �أن نتجه
�إىل اجلي ��ل اجلدي ��د �أي �إىل ال�شابات مما يحتم علينا
�إ�ستعم ��ال �أدوات وخطاب �آخ ��ر غري الذي اعتدنا عليه
خ�ل�ال ال�سنوات املا�ضية خ�صو�صا �إث ��ر ما ن�شهده من
�أزمات �إقليمية وعاملية فامل�شاكل باتت معقدة �أكرث من
ال�سابق وتقريبا تكاد تكون امل�شاكل مت�ساوية يف �صفوف
اجلي ��ل اجلديد �سواء كان �ش ��اب �أو �صبية.لذلك نحن
ن ��ود التوجه �إليهم ك ��ي يتكاتفوا ليتمكن ��وا بالتايل من
تخطي امل�شاكل التي �سيواجهونها يف الأيام املقبلة.
�أي�ضا يهمنا �أن يفهم جيل ال�شباب �أن ق�ضية املر�أة هي
ق�ضية �إجتماعية ولي�ست ق�ضية ملجموعة من ال�سيدات
اللوات ��ي ال يفهمن �سوى مبو�ضوع املر�أة وال يتحدثن �إال
به.كذل ��ك علينا �أن نبد�أ العمل لإع ��داد كوادر ن�سائية
لنق ��ول �أن ه ��ذه ه ��ي قي ��ادات امل�ستقبل.طبع ��ا يجب
�أن يك ��ون هن ��اك مه ��ارات �شخ�صية ل ��دى الن�ساء كي
ت�صبحن من القي ��ادات بالإ�ضافة �إىل معلومات يجب
عل ��ى كل �إن�سان معرفته ��ا ليتمكن من حتديد خياراته
يف ه ��ذه احلي ��اة �س ��واء ال�سيا�سي ��ة �أو الإقت�صادية �أو
الإجتماعي ��ة .كما من ال�ض ��روري �أن يكون هناك ر�أي
للن�س ��اء يف خمتل ��ف ق�ضاي ��ا الوط ��ن ،ف� ��إن �شاء اهلل
نتمكن من القي ��ام ب�شرعة ن�سائية نطالب من خاللها
بكافة هذه الق�ضايا،باخت�صار امل�سرية م�ستمرة".

الدور الأكرب لو�سائل الإعالم
• ه����ل تفك����رون القي����ام بتح����رك ن�سائ����ي
ميداين،مبعن����ى �أنن����ا �أ�صبحن����ا نفتق����د ن�سبيا
للم�س��ي�رات والإعت�صام����ات والتح����ركات
امليدانية �إال يف املنا�سبات،ملاذا؟
"�صحيح �أن التحرك امليداين كان ي�ؤتي ثماره،لكنني
م ��ن امل�ؤمن ��ات بق ��درة و�سائل الإع�ل�ام عل ��ى الت�أثري
املت�س ��اوي م ��ع الإعت�صام ��ات يف ال�شارع.انطالقا من
ذلك ،وب�سبب الأو�ضاع التي مير بها البلد ومع التعطيل
احلا�ص ��ل والطرقات املقفلة هنا وهن ��اك ب�سبب عدة
مطالبات والتي ت�شارك بها الن�ساء مبختلف قطاعاتها
ارت�أينا �أن نعم ��ل عرب الو�سائل الإعالمية لأن الإعالم
ي�ص ��ل �إىل جماه�ي�ر عديدة ووا�سع ��ة .كذلك ما عدنا
نلح ��ظ جتاوبا مع هذه الإعت�صامات حتى �أن الإعالم
مل يع ��د يوليها الأهمية نف�سها.انطالقا من ذلك نحن
نعمل عل ��ى تكوين ر�أي عام داع ��م لق�ضايا املر�أة عرب
و�سائل الإعالم".

"ال�ضعف" م�س�ؤولية النظام ال�سيا�سي
• رغ����م كل الن�ض����االت وم����ا حققت����ه امل����ر�أة
اللبنانية ،نرى �أن وجودها يف املجل�س النيابي
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�سب ��ق �أن ذكرنا �أن الأثر لأي �أزمة يكون م�ضاعفا على
املر�أة،فحني يتدهور الو�ض ��ع الإقت�صادي املر�أة جتوع
مثله ��ا مث ��ل الرجل،حتتاج مثلها مث ��ل الرجل وتت�شرد
مثلها مث ��ل الرج ��ل وبالإ�ضافة لذل ��ك ت�صبح عر�ضة
للإغت�ص ��اب والتحر�ش...حت ��ى يف احلروب تغت�صب
ك�س�ل�اح يف املعرك ��ة ويف �سوق العم ��ل �أي�ضا ممكن �أن
تتعر� ��ض للتحر�ش لذلك يجب �أن ن�سعى لإقرار قوانني
حتميها كما هو احلال يف اخلارج".

ال�شكر لكل ال�سيدات

السيدة بري خالل استقبال الهيئة اإلدارية الجديدة للمجلس

يكاد يك����ون معدوما،بر�أيك ملاذا هذا ال�ضعف،
وباملنا�سب����ة �أي����ن �أ�صبحت "الكوت����ا" الن�سائية
والتحرك من �أجلها ؟
"ه ��ذا ال�ضعف م�س� ��ؤول عنه النظ ��ام ال�سيا�سي الذي
يح ��ول دون و�ص ��ول املر�أة،والالفت �أن ه ��ذا ال�ضعف
�أي�ض ��ا موج ��ود يف متثيل الكف ��اءات الذكوري ��ة ،فمن
نراهم �إما وارثني و�إما تابعني...؟!
نح ��ن ال ن ��رى تل ��ك ال�شخ�صي ��ات التي نا�ضل ��ت ،و�إن
و�صل �أحدا منهم ي�ضع ��ون له" الع�صا يف الدواليب"
ليمحونه ��م عل ��ى الفور.لذل ��ك ه ��ذه امل�شكل ��ة امل ��ر�أة
مت�ساوية بها مع الرجل،وكما تالحظني من املمكن �أن
ي�أتي نائب يف ال 25من عمره ملجرد �أنه وارث دون �أن
يتمكن منا�ضل من املجيء �إىل �سدة الربملان علما �أنه
يكون قد دفع حياته ثمنا للمبادىء.
�أم ��ا فيم ��ا يخ� ��ص "الكوتا" فه ��ي دون �ش ��ك م�س�ألة
�صعبة ال ن�ستطيع �أن ننك ��ر ذلك ويبدو �أن ال�سيا�سيني
يف البل ��د ال ي�ست�سيغونها عل ��ى الإطالق كما �أنهم غري
م�ستعدي ��ن �أن يبع ��دوا رج�ل�ا لي�ضعوا مكان ��ه �إمر�أة.
نحاول �أن نقوم ب�ضغط �إجتماعي لأنه ال يجوز الت�شريع
�إال حت ��ت �ضغوطات �إجتماعية ،مع الأ�سف عند لقائنا
بال�سيا�سيني ومطالبتنا ب�أن تكون "الكوتا" %30يقولون
يج ��ب �أن تك ��ون  %50لكن عند ذهابه ��م �إىل الت�شريع
ت�صب ��ح الن�سب ��ة % 0لكن مع ذلك نح ��ن م�ستمرون يف
املطالب ��ة وبالعمل على هذا املو�ض ��وع لأنه لي�س هناك
من حل يخ ��ول املر�أة �أن ت�صل �س ��وى "الكوتا"�أما �إذا
بقي البلد على حاله ف�سيكون بلدا �أعرجا".

ت�سجيل موقف
• �سبق �أن تر�شحت للإنتخابات النيابية،ماذا

تخربين����ا عن ه����ذه التجربة وه����ل من املمكن
�أن تعيدي الكرة؟
"تر�شيحن ��ا كان عب ��ارة عن ت�سجيل موقف لأننا كنا
ن ��درك �أن لي� ��س با�ستطاعتن ��ا �أن ننجح،وم ��ع الأ�سف
ح�ص ��ل نوع من التالع ��ب �إذا �صح التعب�ي�ر يف م�س�ألة
الرت�شيح ��ات حيث هناك �أ�شخا� ��ص مل يدفعوا املبالغ
املتوجب ��ة عليه ��م و�سم ��ح له ��م بتعلي ��ق �صوره ��م يف
ال�ش ��ارع ،لكنن ��ا مع ذلك �أ�صرين ��ا وا�ستمرينا رغم ما
ح�صل لنربهن عن م ��دى جديتنا،ويومها كما تعلمني
تر�شحت �أنا وال�سيدة ليندا مطر.
وال تن�س ��ي �أننا مل نذه ��ب �إىل ر�ؤو�ساء اللوائح وف�ضلنا
�أن نك ��ون م�ستقلني .ومما ال �شك فيه �أن هذه اخلطوة
كان ��ت �شجاع ��ة لك ��ن فيم ��ا يخ� ��ص �إع ��ادة التجربة
ف�ل�ا �أعتق ��د ذل ��ك لأنني حالي ��ا �أطم ��ح و�أ�سع ��ى �إىل
دع ��م كل �إم ��ر�أة تنوي �أن ترت�شح لت�ش ��ارك يف املعركة
الإنتخابية.
وامل�ؤ�س ��ف �أنني �شعرت �أن ه ��ذه امل�س�ألة لي�ست للن�ساء
�أو للأ�شخا� ��ص العادي�ي�ن �أو لأ�صح ��اب العقول بل هي
لأ�صحاب الر�ساميل .كنت �أحاول �أن �أظهر على و�سائل
الإعالم املرئية لأو�صل ر�سالتي ولأعر�ض �أفكاري لكن
علي قبل �شهر ون�ص ��ف �أن �أدفع مبلغ 10
كان يتوج ��ب ّ
�آالف دوالر كي �أظهر ملدة ن�صف �ساعة على التلفزيون
علي دفع 20
ول ��دى اقرتاب الإنتخابات �أ�صبح يتوجب ّ
�أل ��ف دوالر لأظه ��ر قبل �أ�سب ��وع �أو � 10أيام.طبعا هذه
لي�ست قدرات الن�ساء بل قدرات ل "املحادل"".

متييز �ضد املر�أة
• م����ا ت����زال املر�أة العاملة تواج����ه �صعوبات �إن
كان عل����ى �صعي����د الت�شري����ع ال����ذي ين�صفها �أو

غبريل مع تجمع النهضة النسائي

عل����ى �صعيد املعامل����ة يف �أماكن العمل ،بر�أيك
م����ا ه����ي الأ�سباب وكي����ف ال�سبي����ل �إىل حت�سني
ظروف املر�أة العاملة؟
"ه ��ذه امل�س�أل ��ة ت�أتي بالتدري ��ج عندما ي�صب ��ح لدينا
� gender focus pointأي عندم ��ا ي�صب ��ح لدين ��ا
�أ�شخا� ��ص عملهم البح ��ث عن �أي ت�شري ��ع �أو �أي عمل
ممكن �أن ي�ؤثر على امل ��ر�أة �سلبا �أم �إيجابا ويت�صرفوا
بن ��اء عليه.ه� ��ؤالء الأ�شخا� ��ص موج ��ودون لكنهم مع
الأ�سف ال يعملون بال�شكل املطلوب .مع الأ�سف ممكن
�أن ي�أت ��ي ت�شري ��ع يزيد عمل امل ��ر�أة ل�ساع ��ة واحدة �أو
ل�ساعت�ي�ن لي�ضع ن�صف الن�ساء خارج �سوق العمل .من
لي�س �ضليعا بق�ضايا الن�ساء تفوته هذه امل�س�ألة.
واحلقيق ��ة �أن هناك متييزا �ضد املر�أة وال �سيما املر�أة
ال�شابة كونها يف امل�ستقبل �سوف تتزوج وترزق بالأوالد
مم ��ا ي�ستدعي غيابها لذلك تري ��ن ب�أن القرار �ضدها
متخذ �سلف ��ا حتى قبل �أن تتزوج.نحن نحاول �أن نقيم
نوعا م ��ن التوازن لأن ��ه لي�س با�ستطاعتن ��ا �أن نطالب
ب� ��أن تطول فر�صة الأموم ��ة لأن �أحدا حينها لن ي�سمح
بتوظيف املر�أة.لكن امل�ؤ�س ��ف �أنك ت�شعرين ب�أن لبنان
بلد ع�صي على التغيري،فالتغيري �أ�سهل يف �أي بقعة من
الع ��امل �إال يف لبنان رمبا ذلك يعود �إىل الإ�ستقطابات
الطائفية وانق�سام البلد"...

عنف �ضد الن�ساء
• العن����ف العائل����ي �ض����د املر�أة،بر�أي����ك م����ا هي
�أ�سب����اب وج����وده وا�ستمراره ،وه����ل الأمر يعود
لغياب القوانني الالزمة ملعاجلة هذا املو�ضوع
�أم يف التنفيذ؟
"العن ��ف �ضد الن�ساء ه ��و نف�سه يف خمتل ��ف �أنحاء

العامل،يف �أك�ث�ر الدول تطورا و�أ�س ��و�أ الدول.فن�سبة
العنف �ضد الن�ساء موجودة �أينما كان ،لكن الفارق
يكمن بوج ��ود �أو عدم وج ��ود قوانني.حاليا نحن يف
لبنان ن�سعى جهدنا لإيجاد قانون يجرم العنف �ضد
الن�ساء،لكنهم ما زالوا "يلف ��ون ويدورون"لي�أخذوا
امل�س�أل ��ة �إىل العن ��ف الأ�س ��ري نح ��ن ال نري ��د ه ��ذه
الت�سمية لأن هن ��اك حتديدا عنف �ضد الن�ساء،وهو
منف�صل عن �أي نوع من �أنواع العنف.فاملر�أة عندما
تعن ��ف �سواء معنوي ��ا �أو ماديا ه ��ذه امل�س�ألة �ستخلق
جي�ل�ا خمدو�ش ��ا نف�سيا �إذا مل يك ��ن حمطما نف�سيا
لذل ��ك ه ��ذا املو�ضوع لي� ��س منوطا بامل ��ر�أة فح�سب
لأن ��ه مو�ضوع �إجتماع ��ي بامتياز.ومن يعنف زوجته
ب�إمكان ��ه �أن ي�ستخ ��دم كل الأ�سالي ��ب لذل ��ك م ��ن
املفرو�ض �أن تكون هذه امل�س�ألة جرمية يعاقب عليها
القانون".

�سالح يف املعركة
• التحر�����ش اجلن�س����ي �آف����ة �إجتماعي����ة يف كل
البل����دان ومنه����ا يف لبن����ان ،ونالح����ظ �أن ه����ذا
الت�ص����رف يح�ص����ل يف كل الأمكن����ة ومنه����ا يف
�أماكن العمل وي�شكل و�سيلة �ضاغطة وابتزاز
عل����ى امل����ر�أة فهل لدى املجل�����س الن�سائي خطة
ملواجهة هذه الآفة؟
"ه ��ذه الق�ضي ��ة من �صل ��ب حق ��وق امل ��ر�أة واملجل�س
الن�سائ ��ي لديه العديد م ��ن اجلمعيات التي تعمل على
ه ��ذه الق�ضايا.لذلك نح ��ن ال ن�ستطيع �أن نقوم مبهام
اجلمعي ��ات لكننا نعمل عل ��ى الإ�سرتاتيجيات الكربى
ومن خالل القوانني.
طبعا املر�أة تتعر�ض للتحر� ��ش اجلن�سي وامل�ؤ�سف كما

• و�س����ط ه����ذه ال�ص����ورة ال�ضبابي����ة لأو�ض����اع
املر�أة هل �أنت متفائلة مب�ستقبلها؟
"دائم ��ا النتيجة تك ��ون عبارة ع ��ن تراكمات،وال بد
لأحد م ��ن �أن ي�ضع ال�سكة ليم�شي غ�ي�ره عليها.لذلك
ال�شك ��ر لكل ال�سيدات اللوات ��ي �سبقنني واللواتي بد�أن
بح ��ق امل ��ر�أة باختي ��ار ال ��زوج وبالإنتخ ��اب وحقها يف
العم ��ل �إىل �أن و�صل ��ن �إىل م ��كان تخطني ب ��ه كل هذه
املوا�ضيع لق�ضايا �أخرى نحن ب�صدد ال�سعي لإقرارها
اليوم.وب ��دوري �أعترب �أنني �إذا ا�ستطعت �أن �أ�ضع لبنة
واح ��دة يف العم ��ل الن�سائي عل ��ى �أن يكمله غريي من
ال�سيدات �أعترب ذلك جناحا".

ال �أحد يعلم
• هل تطمحني ملركز �سيا�سي؟
"تر�شح ��ي للمجل� ��س الن�سائ ��ي ج ��اء به ��دف حتقيق
م ��ا �أ�صب ��و �إليه م ��ن �أف ��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
�أن �أق ��دم كل الدع ��م لأحد غريي ك ��ي ي�صل �إىل هذا
املرك ��ز ال�سيا�سي،لكن ماذا يخبىء لنا امل�ستقبل فال
�أحد يعلم ؟"
• ختاما هل من كلمة؟
"�آم ��ل �أن ي ��درك اجلميع �أن ��ه �إذا مل تتمكن املر�أة من
التمت ��ع بدرجة من الوع ��ي والثقافة فالع ��امل �سي�سري
باجت ��اه الهاوية بدءا م ��ن م�شكلة الإنفج ��ار ال�سكاين
يف الع ��امل مرورا مب�شكل ��ة التنمي ��ة امل�ستدامة و�صوال
للم�شكل ��ة الإقت�صادية.فالن�س ��اء ه ��ن م ��ن مينع ��ن
احلروب وهن من ي�ؤ�س�س ��ن للوحدة الوطنية،وال�سيما
�أن �أ�س ��و�أ كوابي�س املر�أة �أن ال يع ��ود �إبنها �إىل ح�ضنها
لذلك ت�سعى من خالل عملها ال�سيا�سي �أن يعود ولدها
�إىل املنزل وهذه امل�س�ألة تعم على كل النا�س.ف�إن �شاء
اهلل يتفه ��م جمتمعنا ب�أن تطور املر�أة هو الأ�سا�س لكل
فئات املجتمع".
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م ّثل النائب بهية احلريري يف افتتاح "دورة الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري الريا�ضية الثامنة"

�أمين عام تيار الم�ستقبل �أحمد الحريري من �صيدا:
لن ي�ستطيع احد ان ي�ضرب عر�سال بالجي�ش و"ف�شر" من يحاول ذلك

عقدنا العزم على متابع ��ة امل�سرية بقيادة ال ّرئي�س
�سع ��د احلريري ك ّنا نعرف م ��دى امل�س�ؤولية وحجم
التّحدي ��ات .والوف ��اء لرفيق احلري ��ري والدّرو�س
الت ��ي تعلمناه ��ا من ��ه يف م�سريت ��ه ّ
الطويل ��ة املليئة
بالكيد والتّعطيل والقهر ..
احلريري كان يتحدث ممث ًال رئي�سة جلنة الرتبية
والثقاف ��ة النيابي ��ة النائ ��ب بهي ��ة احلري ��ري يف
رعاي ��ة حفل افتت ��اح "دورة الرئي�س ال�شهيد رفيق
احلريري الريا�ضية الثامنة " التي تنظمها اللجنة
التكرميي ��ة الريا�ضية بالتعاون مع اللجنة اللبنانية
الفل�سطيني ��ة للح ��وار والتنمي ��ة يف �صي ��دا ملنا�سبة
الذك ��رى ال�سنوي ��ة الثامن ��ة لإ�ست�شه ��اد الرئي� ��س
احلريري وذل ��ك يف جممع احلريري الريا�ضي يف
القياعة –�صيدا وي�شارك فيها هذا العام  75ناديا
ريا�ضي ��ا يف خمتلف الألع ��اب وت�ستمر حتى الثالث
ع�شر من اجلاري .

احل�ضور

�أك ��د �أمني ع ��ام تيار امل�ستقبل �أحم ��د احلريري �أن
�أح ��د ًا ل ��ن ي�ستطي ��ع ان ي�ضرب عر�س ��ال باجلي�ش
 ،وان ه ��ذا التي ��ار الذي كان ا�سم ��ه التيار الوطني
احلر ا�صبح 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�ضرب
عر�س ��ال واجلي� ��ش ببع�ضهما البع�ض به ��ذه الفتنة
الت ��ي حاول ��وا افتعالها  .وق ��ال  :ال ميكن و�ضع فئة
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م ��ن اللبنانيني بوجه اجلي� ��ش اللبناين  ..الذي هو
جي�ش لكل اللبنانيني ولكل الطوائف  ،وهو اجلي�ش
الذي يحمي البلد وكلنا داعمني له .
وتوج ��ه احلري ��ري اىل م ��ن يق ��ول ان عر�س ��ال
حما�ص ��رة ..بالقول  :ال  ،عر�سال لي�ست حما�صرة
 ..عر�س ��ال تتطلع اىل �سوريا احلرة  ،عر�سال على
ح ��دود �سوريا الدميقراطي ��ة  ،عر�سال على حدود
دم�شق وعلى بعد حجر م ��ن دم�شق التي ب�إذن اهلل

�ستتحرر قريبا قريبا.
واك ��د احلري ��ري ان وج ��ع و�أمل � 14شب ��اط 2005
اغلى لدينا واقوى من كل الآالم املوجودة وال �شيء
يعو�ضنا رفيق احلريري  ،وال تعو�ضه �سلطة وال مال
 ..و�إذا كان ��وا يعتقدون ب�أنّ هن ��اك �شيء �أكرب من
املتفجرات فيه ��ا  ..ف�إننا نقول
� 14شب ��اط و�أطنان ّ
للقا�ص ��ي وال ��داين �إنّ خ�سارتن ��ا للرئي� ��س ّ
ال�شهيد
رفيق احلري ��ري ال ت�ساويها خ�سارة  ..و�إ ّننا عندما

تق ��دم ح�ضور حفل االفتتاح  :ممث ��ل الرئي�س ف�ؤاد
ال�سنيورة ط ��ارق بعا�صريي  ،ممث ��ل قائد اجلي�ش
العم ��اد جان قهوج ��ي العميد الرك ��ن حممد ترو ،
ممثل مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء ا�شرف
ريفي املقدم حممد حمود  ،ممثل مدير عام الأمن
الع ��ام اللواء عبا� ��س ابراهيم املدي ��ر االقليمي يف
اجلن ��وب العقيد حامت غملو� ��ش  ،ممثل مدير عام
ام ��ن الدول ��ة الل ��واء ج ��ورج قرعة النقي ��ب غازي
علو� ��ش � ،آم ��ر ف�صيل ��ة درك �صيدا املق ��دم �سامي
عثم ��ان ،من�س ��ق ع ��ام تي ��ار امل�ستقب ��ل يف اجلنوب
الدكت ��ور نا�ص ��ر حمود وم�س� ��ؤول دائ ��رة �صيدا يف
التيار ام�ي�ن احلريري  ،ممثل امل�س� ��ؤول ال�سيا�سي
للجماع ��ة اال�سالمي ��ة يف اجلنوب الدكت ��ور ب�سام
حمود حمم ��د زعرتي  ،ممثل رئي� ��س بلدية �صيدا
املهند� ��س حممد ال�سع ��ودي ع�ضواملجل� ��س البلدي

حمم ��د قرب�صلي،رئي� ��س احت ��اد نقاب ��ات العم ��ال
وامل�ستخدم�ي�ن يف �صي ��دا واجلنوب عب ��د اللطيف
الرتياق ��ي  ،رئي�س رابطة خمات�ي�ر �صيدا ابراهيم
عنرت  ،املدير العام ال�سابق مل�ؤ�س�سة رفيق احلريري
م�صطف ��ى الزعرتي  ،امينة �س ��ر اللجنة اللبنانية
الفل�سطيني ��ة للح ��وار والتنمي ��ة املحامي ��ة ماي ��ا
جمذوب  ،قائد �شرطة بلدية �صيدا املفو�ض جالل
النقي ��ب  ،الرئي�س الأ�سبق لبلدي ��ة �صيدا املهند�س
احم ��د كل�ش ،امني �س ��ر اللجنة الأوملبي ��ة اللبنانية
العمي ��د ح�س ��ان ر�ستم  ،وع�ض ��و اللجن ��ة الأوملبية
الدولي ��ة طوين خ ��وري  ،رئي�س م�صلح ��ة الريا�ضة
يف وزارة ال�شب ��اب والريا�ضي ��ة حمم ��د عويدات ،
من�س ��ق قطاع الريا�ضة 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 �آ�سيا يف التاي بوك�سينغ �سامي
قب�ل�اوي ،رئي�س االحت ��اد اللبن ��اين للكيوك�شنكاي
�سم�ي�ر �شمخا وامني عام االحتاد علي فواز ،رئي�س
احت ��اد ال�شطرجن حمم ��د نبيل بدر  ،نائ ��ب رئي�س
االحت ��اد الفل�سطين ��ي للتاي بوك�سين ��غ زياد بقاعي
وعدد ر�ؤ�ساء وممثلي الأندي ��ة الريا�ضية اللبنانية
والفل�سطيني ��ة امل�شارك ��ة يف ال ��دورة وح�ش ��د غفري
من ال�شخ�صي ��ات والريا�ضيني وم ��ن ابناء املدينة
واجل ��وار  .وكان يف ا�ستقبالهم اع�ضاء من اللجنة
التكرميية الريا�ضية واللجنة اللبنانية الفل�سطينية
للحوار والتنمية واللجنة املنظمة للدورة .

امل�صري
ا�سته ��ل احلف ��ل با�ستعرا� ��ض الف ��رق الريا�ضي ��ة
امل�شارك ��ة ث ��م بالن�شيدي ��ن اللبن ��اين والفل�سطيني
معزوف ��ا م ��ن مو�سيقى ك�شاف ��ة لبن ��ان امل�ستقبل ،
وكلم ��ة ترحي ��ب م ��ن عريف احلف ��ل رئي� ��س نادي

البه ��اء الريا�ض ��ي نبيل بواب  ،ث ��م كلمة امني عام
اللجنة التكرميية الريا�ضي ��ة البطل الدويل احمد
امل�ص ��ري الذي قال :اهال بكم يف عا�صمة اجلنوب
�صيدامبنا�سبة ذكرى � 14شباط رجل ال�شهادة دولة
الرئي� ��س ال�شهي ��د رفيق احلري ��ري ..لقد حر�صت
اللجن ��ة التكرميي ��ة الريا�ضي ��ة واللجن ��ة اللبنانية
الفل�سطينية على تقدير دور الريا�ضه والريا�ضيني
يف خمتلف املنا�سب ��ات فالريا�ضة كما قلنا للجميع
وال نطلب �شيئا لأنف�سنا ك ��ون يف مفهومنا امل�س�ؤول
يبق ��ى قويا حتى يطلب �شيئا لنف�سه ..وانني افتخر
ب� ��أن هذه ال ��دورة الثامنة تخليدا لذك ��رى الرئي�س
ال�شهي ��د هي من اكرب الدورات الريا�ضية يف لبنان
وي�شارك فيها  75ناديا من كل لبنان وبالتعاون مع
االحت ��ادات الريا�ضية ووزارة ال�شب ��اب والريا�ضة
واللجن ��ة االوملبي ��ة اللبناني ��ة واملرك ��ز الع ��ايل
للريا�ض ��ه الع�سكري ��ة .كم ��ا نحر� ��ص دائم ��ا على
تكرمي ال�شخ�صيات البارزة يف املجاالت الريا�ضية
والرتبوية والع�سكري ��ة  ،لنعطي كل ان�سان ي�ستحق
التكرمي حق ��ه  ..و�ستبقى �صي ��دا مدينة ال�صمود
واجله ��اد ..مدين ��ة ال�شهي ��د رفي ��ق احلري ��ري
 ..مدين ��ة التعاي� ��ش الوطن ��ي والعي� ��ش امل�ش�ت�رك
والوحده الوطني ��ة  ..لقد اغتالوك يا دولة الرئي�س
فاغتال ��وا االمن واال�ستق ��رار يف البالد  ..يا �شهيد
االم ��ة والوط ��ن كنت تن ��ادي دائم ��ا ال ع�صبية وال
مذهبية وال طائفية  ..ونحن على خطاك �سائرون
وم�سريت ��ك م�ستم ��رة مع الرئي� ��س �سعد احلريري
وراعية النه�ضة الرتبوي ��ه والريا�ضيه النائب بهيه
احلري ��ري و�شيخ ال�شباب امني ع ��ام تيار امل�ستقبل
رئي� ��س اللجن ��ة التكرميي ��ة احم ��د احلري ��ري وكل
املخل�صني واالوفياء لذكراك ..
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�أحم ��د احلريري فق ��ال  :م�ساء �صي ��دا ال�صابرة ،
م�س ��اء �صيدا رفيق احلريري ،وم�ساء اهايل �صيدا
 ..م�ساء هذا احلي  ،هذا احلي املقاوم الأول الذي
هو حي قياعة  ،ه ��ذه املدينة التي لها علينا كثري ،
والت ��ي لنا الفخر �أن نكون ولدنا فيها  ،هذه املدينة
التي اطلق ��ت الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري على
كل الع ��امل  ..نحن الي ��وم يف افتتاح الدورة الثامنة
لذكرى اغتيال الرئي� ��س ال�شهيد رفيق احلريري ،
فيظل ه ��ذه املرحلة ال�صعبة التي منر بها يف البلد
 ،يجب علينا الت�أكيد على ان �شباب لبنان الواقفني
على ي�س ��اري ومييني هم الذي ��ن �سيبنون م�ستقبل
لبن ��ان  ،ه� ��ؤالء ال�شباب الذين هم م ��ن خرية ابنا
ه ��ذا الوطن ه ��م الذين �سيكملون ب ��اذن اهلل حلم
الرئي� ��س ال�شهي ��د رفي ��ق احلري ��ري  .ونح ��ن من
خالل هذه الدورة  ،ن�ؤكد ان الروح الريا�ضية التي
تزرعه ��ا الريا�ضة يف نفو�س ال�شباب وال�صبايا هي
التي يجب ان نعززها يف �صفوف ال�سيا�سيني..
ا�ض ��اف :اليوم احلي ��اة ال�سيا�سية يف لبنان بحاجة
اىل روح ريا�ضي ��ة ونف�س طوي ��ل لن�ستطيع ان منرر
ه ��ذه املرحلة ال�صعبة التي منر بها يف البلد  .نحن
اليوم يف هذا الظ ��رف ال ن�ستطيع اال ان ن�ستعر�ض
ع ��دة ق�ضايا مي ��ر بها لبنان والبل ��د  ،بداية �س�أبد�أ
مم ��ا يجري يف عر�سال من حماولة �ضرب عر�سال
واجلي� ��ش ببع�ضهم ��ا البع�ض  ..بداي ��ة اوجه حتية
اىل عر�سال من �صي ��دا من هنا  ،واوجه حتية اىل
القوى الأمنية وعلى ر�أ�سها اجلي�ش اللبناين واي�ضا
من �صيدا من هنا  ،واقول ان الذي يحاول ي�ضرب
عر�سال باجلي�ش " ف�شر ومية ف�شر " ولن ي�ستطيع
�أن ي�ضرب عر�سال باجلي�ش ..
وتاب ��ع  :ان ه ��ذا التي ��ار ال ��ذي كان ا�سم ��ه التي ��ار
الوطن ��ي احلر ا�صب ��ح اليوم ا�سمه التي ��ار الوطني
العب ��د ولي�س احل ��ر  ،هذا التيار العب ��د للطائفية ،
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هذا التيار العب ��د للف�ساد  ،هذا التيار العبد للمال
 ،ه ��ذا التيار ال ��ذي باع كرامته " ف�ش ��ر عليه " ان
ي�ضرب عر�س ��ال واجلي�ش ببع�ضهما البع�ض �ضمن
ه ��ذه الفتنة الت ��ي حاولوا افتعاله ��ا  .نحن من هنا
م ��ن �صيدا  ،من هذه املدينة التي �صربت و�صمدت
 ،ه ��ذه املدين ��ة التي نعتربه ��ا امنا وابين ��ا  ،والتي
نعتربه ��ا هذه املدين ��ة القلعة ال�صام ��دة بوجه كل
امل�ؤام ��رات والف�ت�ن �سنق ��ول  :ال ميك ��ن و�ض ��ع فئة
م ��ن اللبناني�ي�ن بوجه اجلي�ش اللبن ��اين  ..اجلي�ش
اللبن ��اين هو جي� ��ش للجميع ول ��كل اللبنانيني ولكل
الطوائ ��ف  ،ه ��و اجلي�ش ال ��ذي يحمي البل ��د وكلنا
داعم�ي�ن له ب� ��إذن اهلل  ..من هنا  ..م ��ن يقول ان
عر�س ��ال حما�ص ��رة ؟ ..ال � ،أب ��د ًا عر�س ��ال لي�ست
حما�ص ��رة  ..عر�س ��ال تتطلع اىل �سوري ��ا احلرة ،
عر�سال على حدود �سوريا الدميقراطية  ،عر�سال
على حدود دم�شق وعلى بعد حجر من دم�شق التي
ب�إذن اهلل �ستتحرر قريبا قريبا .
وق ��ال :بالع ��ودة اىل هذه ال ��دورة واهميتها  ،نقول
للجميع ان وج ��ع وامل � 14شباط  2005اغلى لدينا
واقوى لدينا من كل الآالم املوجودة  ..يف � 14شباط
 2005خ�سرن ��ا الرئي�س ال�شهي ��د رفيق احلريري ،
وال �شيء يعو�ضنا رفيق احلريري  ،ونقول ملن يقول
لن ��ا انه �سلطة وم ��ال يعو�ضوا رفي ��ق احلريري  ،ال
�أبدا  ..رفيق احلري ��ري �أغلى من ذلك � ،أغلى من
ذل ��ك � ،أغلى من ذلك بكثري  ..م ��ن هذه الدورة ،
من دورة ال�شهيد رفيق احلريري  ،نوجه الف والف
وال ��ف حتية اىل �شهداء �سوريا  ..اىل �شهداء درعا
وادلب وحماه ودم�شق وحل ��ب وكل ال�شهداء الذين
�سقطوا يف �سوريا ..
وا�ض ��اف :واي�ض ��ا نق ��ول  ،حتي ��ة من هن ��ا اىل كل
الريا�ضي�ي�ن ال�سوري�ي�ن الذي ��ن ان�شق ��وا عن نظام
الغ ��در والقت ��ل داخ ��ل �سوري ��ا  ..من ه ��ذه الدورة

ومن ا�سمه ��ا وبا�سم املنظم�ي�ن وامل�شاركني  ،نقول
ان �ش ��اء اهلل ال�سنة املقبلة او بعد خم�س �سنوات �أو
بعد ع�شر �سن ��وات او بعد مائة �سنة � ،سننظم هذه
الدورة داخ ��ل القد�س ال�شري ��ف عا�صمة فل�سطني
ب ��اذن اهلل  ..وانا ا�شكر منظمي ال ��دورة ومن قام
به ��ا وكل الأندية التي �شاركت والتي تعرب معنا عن
معن ��ى الريا�ضة وع ��ن الروح التي تبثه ��ا الريا�ضة
داخ ��ل نفو� ��س النا� ��س وداخ ��ل نفو� ��س ال�شباب ..
و�سنع ��ود ونق ��ول انن ��ا يف تي ��ار امل�ستقب ��ل �سنبقى
متم�سكني بال�شراكة اوطني ��ة اال�سالمية امل�سيحية
حفاظا على ال�صيغة اللبنانية ..
واعت�ب�ر احلري ��ري اننا يف ه ��ذه الذك ��رى الأليمة
ب�أم� ��س احلاج ��ة لأن ن�ستم ��ع ل ��ك ّل م ��ن عا�ش تلك
التجرب ��ة يوم ًا بي ��وم  ..و�ساع ًة ب�ساعة  ..يف ميدان
البن ��اء والإعمار � ..أو عل ��ى مقاعد الدّرا�سة يف ك ّل
مب�ستقبل
جامعات العامل  ..وك ّل من ا�ستعاد الأمل
ٍ
 ..فعم ��ل على حتقيق طموح ��ه يف وطنه ..حرفيني
 ..ومهنيني  ..و�إخت�صا�صيني  ..وم�ستثمرين  ..كل
�أولئ ��ك الذين ا�ستعادوا ال ّثق ��ة بال ّنف�س وبالآخر ..
و�سع ��وا �إىل امل�صاحلة والوح ��دة  ..حيث ت�شابكت
الأي ��دي  ..وت�ضاف ��رت اجلهود  ..وتك ّثف ��ت الر�ؤى
والأحالم  ..و�أ�صبح امل�ستقبل الآمن وامل�ستقر �سهل
ال�سعيدة مكان الكوابي�س
املنال  ..وح ّلت الأح�ل�ام ّ
القاتل ��ة الت ��ي عا�شه ��ا �أهلن ��ا و�شبابن ��ا على مدى
عق ��ود من ال ّزم ��ن الأ�سود والقات ��ل  ..وقال� :إنّ يف
اختيارك ��م لهذه ال ��دورة الريا�ضية لتك ��ون تكرمي ًا
لرفيق احلريري الكثري من الدّالالت  ..ف�إ ّنني على
يق�ي�ن لو �أن رفيق احلريري بيننا ملا �أراد �شيئ ًا �آخر
�سوى �أن ننه�ض ّ
ونتم�سك
ونحطم الي�أ�س واخلوف ّ ..
نتم�سك
بح ّقن ��ا باحلي ��اة الآمنة وامل�ستق ��رة  ..و�أن ّ
بخيارن ��ا ..الدول ��ة العادل ��ة والق ��ادرة واحلا�ضنة
جلمي ��ع �أبنائه ��ا  ..و�إ ّننا و�إ ّياكم عل ��ى موعدٍ قريب

لنجعل مع ًا م ��ن البطولة يف �صيدا ويف عني احللوة
هدف ًا �سهل املنال  ..و�إ ّنني ال �أخفي �س ّر ًا ب�أ ّننا ك ّلفنا
متخ�ص�صة يف التّنمي ��ة ال ّريا�ضية لو�ضع
م�ؤ�س�س ��ة
ّ
ّ
�إ�سرتاتيجي ��ة لتنمية ق ��درات كل �أبنائنا وتدريبهم
 ..وتطوير مه ��ارات قاداتهم ومد ّربيهم  ..لت�صبح
ه ��ذه الدّورة على م ��دار العام  ..ولتك ��ون البطولة
والتّناف�س ال ّريا�ض ��ي هما خيار ًا �إجتماعي ًا عري�ض ًا
ي�شم ��ل ك ّل �أبنائنا يف املدار� ��س  ..ومب�شاركة ف ّعالة
من �أ�سرهم ..لن�صنع مع� � ًا م�ستقب ًال زاهر ًا �سليم ًا
يك ��ون دافع ًا لل ّنجاح وال ّتف� � ّوق يف ك ّل جمال  ..ف�إذا
كان ��ت ال ّريا�ضة يف علومها اخت�صا�ص� � ًا � ..إنمّ ا يف
واقعها هي حاجة لنا جميع ًا كاملاء والهواء ..
ال�سيا�سة
وتاب ��ع �:إنّ هذه ال� �دّورة لي�ست هروب ًا م ��ن ّ
ال�سيا�س ��ة عن ��د رفيق
 ..ب ��ل ه ��ي يف �صلبه ��ا  ..لأنّ ّ
احلري ��ري ه ��ي تنمي ��ة ونهو� ��ض وتعلي ��م ورعاية ..
و�إب ��داع وابتكار  ..وجناح وتف� � ّوق  ..وتقدّم وازدهار
ال�سيا�سة عند رفيق احلريري هي عم ٌل وعطاء
� ..إنّ ّ
 ..ه ��ي م�س�ؤولية كامل ��ة عن ك ّل م ��ا يحتاجه الوطن
واملواط ��ن يف عي�ش ��ه وعمل ��ه و�أمن ��ه وا�ستق ��راره ..
و�ضمان م�ستقبله  ..وحماية حقوقه وح ّر ّيته  ..لهذه
ال�سيا�سة  ..ومنها
الأ�سباب جاء رفيق احلريري �إىل ّ
ال�سيا�سة  ..ونحن و�إ ّياكم مع الرئي�س �سعد
انطلق �إىل ّ
احلريري �سنكمل هذه الطريق  ..و�سندافع عن هذه
التّجربة  ..و�سنبقى نريد لبنان وطن ًا حر ًا م�ستق ًال ..
وطن� � ًا نهائي ًا جلميع �أبنائه � ..إذا كانوا يعتقدون ب�أنّ
املتفجرات
هن ��اك �شيء �أكرب من � 14شباط و�أطنان ّ
فيه ��ا  ..والتي مل تث ِننا عن �أن نحافظ على وطننا ..
و�أن نحم ��ل �أمانة رفيق احلري ��ري بالوحدة الوطنية
والدول ��ة الق ��ادرة  ..ف� ��إنّ ك ّل ما فعلوه بع ��د ذلك ..
وما اعتق ��دوا �أ ّنه يجعلن ��ا ني�أ� ��س  ..و�أن نتخ ّلى عن
هذه الأمان ��ة  ..ف�إ ّننا نقول للقا�ص ��ي والدّاين ..و�إنّ
خ�سارتنا للرئي�س ّ
ال�شهيد رفيق احلريري ال ت�ساويها

خ�س ��ارة  ..و�إ ّننا عندم ��ا عقدنا الع ��زم على متابعة
امل�س�ي�رة بقيادة ال ّرئي�س �سع ��د احلريري ك ّنا نعرف
م ��دى امل�س�ؤولي ��ة  ..وحج ��م التّحدي ��ات  ..والوف ��اء
لرفيق احلري ��ري  ..والدّرو�س التي تعلمناها منه يف
م�سريته ّ
الطويلة  ..املليئ ��ة بالكيد والتّعطيل والقهر
تثن ال ّرئي�س ّ
مت�سكه بحلمه
ال�شهيد عن ّ
 ..وكي ��ف مل ِ
ور�ؤيت ��ه الوطني ��ة الكبرية  ..ونحن �أبن ��ا�ؤه وتالميذه
ال�سي ��د احلر امل�ستقل
 ..وه ��ذه مدر�ستن ��ا  ..ولبنان ّ
�سيبقى غايتنا وهدفنا وق�ض ّيتنا  ..و�إ ّننا نث ّمن غالي ًا
هذه الأخ� � ّوة اللبنانية الفل�سطيني ��ة العميقة  ..التي
بتكافل
حتمل هموم �صي ��دا وا�ستقرارها وازدهارها
ٍ
�إجتماع ��ي  ..و�إ ّننا نتط ّلع �إىل الي ��وم الذي نقيم فيه
هذه ال� �دّورة يف القد� ��س ّ
ال�شري ��ف  ..عا�صمة دولة
احلقّ الفل�سطينية ..
ونقل احلريري اىل احل�ضور وامل�شاركني يف الدورة
�شك ��ر وتقدي ��ر النائ ��ب ال�سي ��دة بهي ��ة احلري ��ري
 ..وق ��ال� :إ ّنن ��ي �أنق ��ل �إليك ��م ك ّل ال ��و ّد والإحرتام
لوقوفك ��م معه ��ا يف هذا الي ��وم الألي ��م  ..الذي لن
تطي ��ب جراح ��ه  ..يوم فق ��دت �شقيقه ��ا  ..ورفيق
عمرها  ..الرئي�س ّ
ال�شهيد رفيق احلريري  ..وكان
لوقوفك ��م �إىل جانبها  ..لبناني�ي�ن وفل�سطينيني ..
خ�ي�ر ع ��زاء � ..ش ّد م ��ن �أزرها  ..وع� �زّز �صمودها
 ..و�أبع ��د عنه ��ا م�شاع ��ر احلقد والك ��ره  ..لتنظر
وال�صرب وال ّثبات ..
معك ��م �إىل الأمن والإ�ستق ��رار ّ
والقبول بق�ضاء اهلل  ..لأنّ ما �أراده رفيق احلريري
لك ��م هو ال�سلم الأهلي  ..لأنّ ع ��د ّوه الأ�سا�سي كان
التّنافر والإقتت ��ال والإ�ستهانة بدماء بع�ضنا بع�ض ًا
 ..ومبمتل ��كات بع�ضنا  ..و�إ ّنن ��ي با�سمها �أ�ؤ ّكد لكم
ب�أنّ الأخ� � ّوة اللبنانية الفل�سطينية �ستبقى �أمان ًة يف
�أعناقنا حت ��ى ا�ستعادة احلق ��وق  ..و�إقامة الدولة
وعا�صمتها القد�س ّ
ال�شريف  ..كما ن�ؤ ّكد لأهلنا يف
�صي ��دا واجلنوب � ..ستبقى الدولة القوية والقادرة

ق�ض ّيتن ��ا وغايتنا  ..و�ستبق ��ى �سالمة الإن�سان على
كامل ال�ت�راب اللبناين هي حم ّل اهتمامنا و�سعينا
 ..ليبقى لبنان �سيد ًا حر ًا م�ستق ًال ..

عرو�ض تراثية وريا�ضية وتكرمي �شخ�صيات
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 ��اال بافتتاح ال ��دورة ،
قدم ��ت بعدها عرو� ��ض يف الكاراتي ��ه كيوك�شنكاي
حت ��ت ا�ش ��راف املدرب ال ��دويل ه ��ادي حمود ويف
النون�شاك ��و حت ��ت ا�ش ��راف امل ��درب خال ��د عفارة
وكذلك قدمت عرو�ض باجلمب ��از ايذانا بانطالق
الدورة .
وجري ��ا على عادتها يف كل �سنة بتكرمي �شخ�صيات
ريا�ضي ��ة واعالمية  ،كرمت اللجنة املنظمة للدورة
كال م ��ن عمي ��د ال�صحافي�ي�ن يف �صي ��دا واجلنوب
نزيه نقوزي ورئي�س نادي مدر�سة الفنون االجنيلية
الريا�ضي يف �صي ��دا الأب جان داوود ورئي�س نادي
مدار�س االميان الريا�ضي كامل كزبر ورئي�س نادي
الرابية اخل�ضراء – مغدو�شة فادي �صايف ورئي�س
احتاد غرب �آ�سيا يف التاي بوك�سينغ �سامي قبالوي
ورئي�س احتاد الكيوك�شنكاي �سمري �شمخا .
وتت�ضم ��ن ال ��دورة هذا الع ��ام بط ��والت يف العاب
ك ��رة الق ��دم وك ��رة ال�سل ��ة وك ��رة الطاول ��ة وك ��رة
الطائرة واملالكم ��ة والكاراتيه كيوك�شنكاي والتاي
بوك�سنيغ مب�شاركة نحو  75ناديا ريا�ضيا من �صيدا
وخميماتها واجلنوب وعدد من املناطق اللبنانية .
ومن اب ��رز فعاليات الدورة لقاء بني ناديي النجمة
والأهل ��ي� -صيدا بكرة الق ��دم ومباريات بني فريق
من الكويت وبني منتخ ��ب فل�سطني ونادي الفتيان
–�صي ��دا يف املالكم ��ة و�سب ��اق �ضاحي ��ة لتالمذة
مدار�س ال�شبكة املدر�سية ل�صيدا واجلوار .
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ال�سيد راجي حكيم ملجلة "�صيدا":

�أثناء الإجتياح ال�صهيوني عام  1982كان للرابطة
دور ًا ع�سكري ًا على كافة المحاور ل�صد العدوان
حوار :زينب �شعبو

�صرخ���ة لي�س���ت الأوىل وال الأخ�ي�رة الت���ي تطلقه���ا �أ�س���رة جمل���ة �صي���دا لت�سليط ال�ض���وء عل���ى دور اجلمعي���ات الأهلية يف لبن���ان بهدف خدمة
املجتمع.
�إن الواق���ع الإجتماع���ي يف لبن���ان لطاملا تطل���ب �أكرث من غريه وجود جمعيات تقف بجانب الدول���ة و�أحياناًتلعب 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�ضال والثقافة تبقى ب�أهلها واحداثها ذاكرة تاريخ لأحداث ع�سكرية و�إجتماعية
وثقافية جعلت منها موقعاً �إ�سرتاتيجياً فعا ًال وجاذباً.
الطريق اجلديدة املقاومة لها تاريخها الن�ضايل على كافة امل�ستويات ،قدمت �شهداء �أثناء الإجتياح الإ�سرائيلي لبريوت و�ساهمت من خالل
جمعياتها الأهلية ب�إ�صالح ما �أف�سدته احلرب الأهلية من قيم ومبادئ وما زالت حتى اليوم للأ�سف تدفع ثمن �إجتاهاتها.
م���ن هن���ا التقين���ا بال�سيد "راجي حكيم" رئي�س الرابطة الأهلية يف الطريق اجلديدة ورئي����س �إحتاد اجلمعيات والروابط والهيئات البريوتية
للإطالع على دور اجلمعية تاريخياً-حا�ضراً-وم�ستقب ً
ال.
االستاذ راجي حكيم مع الراحل خالد جمال عبد الناصر

• كي���ف ن�ش����أت فك���رة اجلمعي��� ُة ،ومت���ى
ت�أ�س�ست؟
ت�أ�س�ست الرابطة االهلية عام  ،1973كفكرة بد�أت
م ��ع جمموعة من ال�شبان كان ��وا يلعبون كرة القدم
يف "فريق ال�شعلة" يف املنطقة وه�ؤالء ال�شبان كانوا
يحب ��ون العمل الإجتماع ��ي واخلدم ��ات الإن�سانية
فبا�شروا التحرك لإن�شاء الرابطة.

االستاذ راجي الحكيم رئيس إتحاد الجمعيات والروابط والرابطة األهلية
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• نب���ذة تاريخي���ة ع���ن ن�شاط���ات اجلمعي���ة
وما �أهم حمطاتها؟
ن�ش�أت الرابطة الأهلية قبل �سنتني من بدء ال�صراع
اللبن ��اين الداخل ��ي ،ورئي�سها ال�سي ��د راجي حكيم
كان ق ��د التح ��ق يف عام  1971ب�صف ��وف الثورةيف
اجلن ��وب اللبناين وقات ��ل بجانبه ��م ودافع عنهم،
وخ�ل�ال احلرب الأهلية عام � 1975إىل عام 1982
كان هن ��اك تقدمي ��ات �إجتماعي ��ة و�إن�ساني ��ة على
�صعيد مدينة بريوت .للرابط ��ة ن�شاط �إجتماعي-
�صحي-ثق ��ايف ،فهناك م�ستو�صف خ�ي�ري ومعهد
جم ��اين لتعلي ��م اللغ ��ات والكومبيوت ��ر وحم ��و
الأمية،كما وا�ستطاعت الرابطة �إن�شاء اللجان امل
ختلفة"الثقافية،الإعالمية،الن�سائية،ال�صحية،الب
يئية،الريا�ضية،الدفاع املدين،فوج الك�شافة" التي
تتكامل مع �أهداف املجتمع املحلي والوطن.

�أثناء الإجتياح ال�صهيوين عام  1982كان للرابطة
دور ًا ع�سكري ًا على كافة املحاور ل�صد العدوان حيث
كان ��ت منطقة طري ��ق اجلديدة املقاوم ��ة وخا�ص ًة
�ش ��ارع الفاكه ��اين نقط ��ة �إ�ستهداف الع ��دو حيث
�أعلن احلكيم حالة الت�أه ��ب والإ�ستنفار للمواجهة
والدف ��اع عن املنطقة ،وبالفعل فقد دمر
�شب ��اب الرابطة دبابتني وناقلة جند ومت
قتل خم�سة �صهاين ��ة ،عندها �سقط �أول
�شهيدي ��ن م ��ن الرابط ��ة وهما"ع�صام
الي�س�ي�ر وحمم ��د ال�صي ��داين" وخم�سة
جرح ��ى ،و� 12شهيد ًاعلى �صعيد منطقة
بريوت م ��ن املتطوعني يف اجلمعية ومن
ثم انطلق ��ت املقاومة الوطني ��ة لتحرير
العا�صمة من الإحتالل.
ويف الع ��ام  2003زار رئي�س الرابطة مع
وف ��د لبناين الع ��راق ملناه�ض ��ة احلرب
به ��دف ك�س ��ر احل�صار وتكل ��ل بالنجاح
مرتني جو ًا وبر ًا.
ويف العام  2011ت�شرفت الرابطة برئا�سة
احلكي ��م بزي ��ارة �أر� ��ض الرباط"غزة"
م�ش ��ارك ًا يف ا�سطول �أ�سي ��ا  -1-والتقى
ب�أهله ��ا و�شبابه ��ا وعلى ر�أ�سه ��م رئي�س
رئي�س احلكومة املقالة �إ�سماعيل هنية.

األستاذ راجي حكيم مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري

• �إن العمل الإجتماعي يف �صفته اخلا�صة
ه���و ن�ض���ال ذات���ي وجماعي،م���اذا ع���ن ه���ذا
الن�ضال �إجتماعياً وثقافياً؟
�إن تق ��دمي اخلدم ��ات الإجتماعي ��ة والثقافي ��ة يف
احلالة الطبيعية لأي بل ��د هو هدف �سامي ،فكيف

الرئيس الراحل ياسر عرفات واألستاذ راجي حكيم

يف �أيام احلرب؟
فق ��د قدمن ��ا يف ظ ��ل ق�ص ��ف املداف ��ع التعلي ��م،
واخلدمات للمالجئ مثل ت�أمني الإ�سعافات الأولية
و�إع ��ادة بن ��اء ما تهدم يف الطريق ج ��راء الق�صف
من خ�ل�ال املتطوعني فهذا الن�ض ��ال كان جماعي
ولي�س فردي مما ولد �شعور ًا بالإطمئنان
املتب ��ادل بني �أهايل املنطق ��ة والرابطة،
وم ��ا زال ه ��ذا الن�ض ��ال م�ستم ��ر ًا فق ��د
قدم ��ت اجلمعي ��ة يف حرب مت ��وز 2006
العدي ��د م ��ن اخلدم ��ات وامل�ساع ��دات
للنازحني ومت ق�ص ��ف �سيارتني للرابطة
يف �شت ��ورا وعند نقط ��ة امل�صنع اللبناين
و�أي�ض� � ًا �سي ��ارة �إ�سع ��اف يف منطق ��ة
الدامور.
• ه���ل تق���وم اجلمعية بن�ش���اط ريا�ضي
علماً �أن للريا�ضة فائدة بدنية  -نف�سية
وتعود بنتائج �إيجابية على املجتمع؟
نعم هن ��اك ن�شاطات ريا�ضي ��ة عديدة،
فريق�ي�ن ك ��رة ق ��دم م ��ن كاف ��ة الأعمار
بالإ�ضافة �إىل ف ��وج الك�شافة الذي يقوم
بكافة �أن ��واع الريا�ضات وهك ��ذا حققنا
نوع ًا من الدمج الإجتماعي بني الرابطة
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مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني واالستاذ راجي حكيم

و�أع�ضائه ��ا وب�ي�ن الأه ��ايل م ��ن خ�ل�ال الرحالت
الرتفيهية.
• �إن اجلمعي���ات الأهلي���ة ب�ش���كل
عام هي عمل �إن�ساين بحت يهدف
اىل خدم���ة املجتم���ع وم�ساع���دة
�أبنائ���ه ،اىل �أي ح���د جت���د �أن
اجلمعية حققت �أهدافها؟
�إن الأهداف الت ��ي حققتها اجلمعية من
رعاية �صحية  -وطنية  -علمية  -ثقافية
 ترفيهية كله ��ا ت�ؤدي اىل تنمية ب�شريةبالدرجة الأوىل ووحدة وطنية بالدرجة
الثانية و�أخري ًام�ساعدة الدولة.
فمن خالل مههد اللغات الذي بد�أنا العمل
ب ��ه عام  ،1975ومعهد تعلي ��م الكومبيوتر
ال ��ذي با�شرنا العمل به ع ��ام  1991كانت
الرابطة تخرج �ستة االف متعلم ًا كل ثالث
�سنوات ،وتلبي ًة لدعوة من الرابطة للعديد
م ��ن امل�ؤ�س�س ��ات الإقت�صادي ��ة حل�ض ��ور
التخ ��رج كان يتم توظيف ع ��دد كبري من
املتخرج�ي�ن مما ي�ساع ��د يف �إن�شاء فر�ص
عم ��ل وتخفي ��ف ح ��دة البطال ��ة وامل�شاكل
افجتماعية املرتتبة عليها.
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• ه���ل تتطلع الدخول يف املجال ال�سيا�سي،
و�إىل �أي جهة تنتمي؟
كال ،حالي� � ًا ال �أتطلع الدخول يف املعرتك ال�سيا�سي

األستاذ راجي حكيم والسيدة ليلى الصلح

ولكن يف امل�ستقبل ممك ��ن ان ندعم احد الأع�ضاء
�أو �أح ��د الأ�صدقاء ولي� ��س يل �إنتماء خا�ص توجهي
هو العروب ��ة والوحدة الوطني ��ة،و�أي �شخ�ص لديه
منهج وا�ضح وفعال انا معه.
• كلن���ا نع���رف الظ���روف الإقت�صادي���ة
م���ا ه���ي اجله���ات �أو الي���ادي البي�ض���اء
الداعمة للجمعية؟وما هو دور الدولة
االن؟
�إن امل�ساع ��دات داخلي ��ة فق ��ط م ��ن
�إ�ش�ت�راكات الأع�ض ��اء ولي� ��س للدول ��ة
م�ساعدات ب�إ�ستثن ��اء م�ساعدات رمزية
م ��ن �أ�شخا�ص خريي ��ن ،يف البداية حتى
ع ��ام  1982كان هناك دع ��م مادي من
الراحل يا�سر عرفات.
و�أي�ض� � ًا هن ��اك �أطب ��اء متطوع�ي�ن م ��ن
كاف ��ة الإخت�صا�ص ��ات يقدمون خدمات
�صحية.

راجي الحكيم عام  1982عند اجتياح بيروت واثناء القصف الصهيوني مبنى كلية الهندسة

• ه���ل تقدمي���ات اجلمعي���ة مقت�ص���رة
عل���ى �أهايل الطريق اجلديدة �أم ت�شمل
كافة املناطق؟
كال ،لطامل ��ا كان ��ت التقدمي ��ات ت�شم ��ل

أثناء تسليم األستاذ راجي حكيم غصن زيتون من قطاع غزة أثناء كسر الحصار

مدينة بريوت يف الأحداث وكافة املناطق اللبنانية
واليوم لدينا �أع�ضاء �إن كان داخل الرابطة الأهلية
�أو يف "تي ��ار وح ��دة لبن ��ان" التاب ��ع للرابط ��ة يف
�سعدنايل وتعنايل ي�ضم �أع�ضاء من كافة الطوائف
واملذاهب والإجتاهات ال�سيا�سية.
• ما هي تطلعات اجلمعية امل�ستقبلية؟
نتطلع لإقامة ح�ضانة للأطف ��ال وتفعيل الرحالت
الرتفيهية الهادفة و�إعادة ت�شغيل ق�سم الكومبيوتر
بهدف مواكبة التكنولوجيا.

األستاذ راجي حكيم مع الزميلة زينب شعبو

ر�أي���ك كنا�ش���ط يف املجتم���ع امل���دين يف ح���ق
املر�أة ب�إعطاء اجلن�سية لأوالدها؟
�إن دور امل ��راة ال �شك �أنه فعال فهي ن�صف املجتمع
ونح ��ن لديناهيئة ن�سائي ��ة فعالة يف املجتمع املدين
يف كاف ��ة املج ��االت و�أنا كرئي�س �إحت ��اد اجلمعيات
والرواب ��ط والهيئات البريوتية �أ�ؤيد �إقرار مثل هذا
القانون.
• �إن اكرث املو�ضوعات �شيوعاً اليوم الزواج

• م����اذا ع����ن ذوي افحتياج����ات اخلا�ص����ة
وهل هناك تن�سيق بينكم وبني اجلمعيات
الأخرى وما هو تقييمكم لعملهم؟
بالطب ��ع هناك تن�سيق بينن ��ا وبني اجلمعيات
الأخ ��رى ،فم�ساع ��دة ذوي الإحتياج ��ات
اخلا�ص ��ة ي�أت ��ي بالتن�سي ��ق فيم ��ا بينن ��ا على
م�ست ��وى �شخ�ص ��ي لت�أمني ما يحتاج ��ون� ،أما
ع ��ن الأدوار الت ��ي يلعبونها فهن ��اك جمعيات
م�سي�سة و�أخ ��رى تتلقى م�ساعدات دون وجود
مقر ر�سمي لها �إذن فاملو�ضوع ن�سبي.
• م���اذا عن العن�ص���ر الن�سائي ،ما هو

امل���دين الإختي���اري ،ه���ل ت�ؤي���د �إق���رار ه���ذا
القانون؟
كال ل�ست مع �إقراره.
• كرجل مقاوم ورئي�س رابطة بدات عملها
يف غ���رار ح���رب وث���ورة ،م���ا ر�أي���ك بالث���ورة
ال�سورية؟
�أن ��ا م ��ع احلرية والإ�ص�ل�اح يف اي م ��كان ولكن ما
يح�ص ��ل يف �سوري ��ا اليوم لي� ��س بثورة،النظام كان
ظ ��امل ولديه �أخطاء ولكن اليوم طريف النزاع
يخط ��ئ وهناك تغطية خارجي ��ة تعد بال�ضرر
لي� ��س فق ��ط عل ��ى م�ست ��وى �سوريا �إمن ��ا على
املنطقة ككل.
• ما ه���ي ال�صعوبات املالية واملعنوية التي
تواجهكم؟
مادي ًا:نعاين من �ضعف املوارد املالية.
معنوي ًا:لطامل ��ا كان ��ت الرابط ��ة حمارب ��ة لأن
نهجها وطني ولي�س فئوي.

شعار الرابطة األهلية

• كلمة اخرية:
نتمنا لك ��م التوفي ��ق و�أن يبق الإع�ل�ام هدفاً
للإ�صالح.
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احلاج حممد حمي الدين البلعة ملجلة "�صيدا":

من المعروف �أن توجه معظم �أهالي بيروت � 14أذار،
وتوجهي الخا�ص داعم دوم ًا منهج الإعمار والعلم
حوار زينب �شعبو

نقل���ة نوعي���ة تق���وم به���ا �أ�سرة جمل���ة �صيدا لتغطية ال���دور الفعال الذي يقوم ب���ه املجتمع املدين من جمعي���ات �أهلية ورواب���ط عائلية للوقوف
بجانب الدولة اللبنانية بهدف تنمية املجتمع اللبناين وم�ساعدة �أبنائه.
ً
ً
بريوت املدينة العريقة بتاريخها وتراثها وعائالتها العريقة التي �ساهمت ثقافيا و�إجتماعيا لتخفيف الأفات الإجتماعية.
ً
ً
�إن رابط���ة �أل البلع���ة حديث���ة الن�شئ���ة ولكن عائلة البلعة البريوتية العريقة لها تاريخها الثق���ايف والإجتماعي والديني �أي�ضا ،يكفي فخرا �أن
احل���اج حمم���د حم���ي الدي���ن البلعة قد كتب ثالث ن�سخ من امل�صح���ف ال�شريف ،وهو �صحفي عا�ش بني بريوت ودم�ش���ق و م�ؤ�س�س �أول املدر�سة
الر�شيدية �سنة .1863
اليوم التقينا برئي�س رابطة وجمعية �أل البلعة الإجتماعية للوقوف على �أبرز ن�شاطاتها الإجتماعية والثقافية.
• بداية كيف ن�ش�أت فكرة الرابطة؟ومتى
ت�أ�س�ست؟
�إن الفك ��رة راودت جمي ��ع �أبناء العائل ��ة ،علم ًا �أننا
نبلغ حوايل � 2000شخ�ص يف بريوت وذلك بهدف
توحي ��د جه ��ود العائلة ليكون لها موق ��ع مرموق يف
املجتم ��ع اللبناين عام� � ًة و البريوت ��ي خا�ص ًة ،وقد
ت�أ�س�س ��ت الرابط ��ة بهيئة ت�أ�سي�سي ��ة و�سجلت حتت
علم وخرب رقم  688يف  9حزيران عام .2008
• م���ا ه���ي �أب���رز ن�شاط���ات الرابط���ة عائلياً
و�إجتماعياً؟وما هي الفئات التي ت�سلطون
ال�ضوء عليها؟
�إن الن�شاط ��ات بغالبيته ��ا عائلية،نب ��د�أ بالإح�صاء
ملعرف ��ة ع ��دد املتعلم�ي�ن و�إيجاد فر� ��ص عمل لهم،
وتعود بالفائدة بالدرجة الأوىل للعائلة ف"الأقربون
�أوىل باملع ��روف" ،ولكنن ��ا نقدم بالطب ��ع خدمات
�إجتماعية على �صعي ��د �شخ�صي،للأرامل والأيتام
ونقدم دع ��م علمي "�أي م�ساع ��دات مادية للعديد
من ال�شباب ملوا�صلة درا�ستهم.

كال ،ال �أتطلع الدخول �شخ�صي ًا
وال �أ�ستطي ��ع �أن �أمل ��ي ر�أي ��ي
ال�شخ�صي على �أحد من �أفراد
العائلة ،ومن املعروف �أن توجه
معظم �أهايل بريوت � 14أذار،
وتوجه ��ي اخلا�ص داع ��م دوم ًا
منهج الإعمار والعلم والنه�ضة
وال�س�ل�ام والتج ��ارة وه ��و
منهج الرئي� ��س ال�شهيد رئي�س
احلريري.

ل ��كل عمل وقته ،وطبع ًا هناك
تن�سي ��ق م ��ع كاف ��ة الأع�ض ��اء
لتقدمي الأف�ضل.
• ما هي �أهم تطلعاتكم
امل�ستقبلية؟
نتطل ��ع �إىل �إن�ش ��اء مرك ��ز
ون ��ادي دائم للجمعي ��ة و�إقامة
ن ��دوات وحما�ض ��رات و�إقام ��ة
كل الأن�شط ��ة الإجتماعي ��ة من
تع ��ارف وتعا�ض ��د وم�ساعدات
لطالب العائلة ومر�ضى العائلة
وعم ��ل تام�ي�ن للإ�ست�شف ��اء
والطباب ��ة ب�أ�سع ��ار خمف�ض ��ة
م ��ع �أه ��م ال�ش ��ركات ال�ضامن ��ة ،بالإ�ضاف ��ة �إىل
ن�ش ��اط ك�شف ��ي وتعليمي ل�شباب اجلمعي ��ة و�أطفال
اجلمعية.
• ه���ل هن���اك تن�سي���ق م���ع الرواب���ط
واجلمعيات الإجتماعية يف بريوت؟
هن ��اك مراقبة من بعي ��د للروابط الأخرى ،ولكن

لي�س هنالك من تن�سيق فعلي فيما بيننا ،و�إمنا دون
�أدن ��ى �شك توج ��د عالقات �شخ�صية م ��ع �أ�صحاب
الروابط مث ًال ال �سنو و�أل العيتاين..
• ه���ل تطمح الدخ���ول يف املجال ال�سيا�سي
خا�ص��� ًة �أن���ك رئي����س لرابط���ة له���ا وزنه���ا
الإنتخاب���ي يف بريوت؟وم���ن ه���و توجه���ك
�سيا�سياً؟

• م���اذا حقق���ت الرابط���ة
حت���ى الي���وم علم���اً �أن ن�ش�أته���ا
حديث���ة؟ وكي���ف تقي���م دور
الدولة اللبنانية بهذا ال�صدد؟
قدمت العديد من فر� ��ص العمل لل�شباب ،والعديد
م ��ن اخلدم ��ات ال�صحي ��ة والتعلمي ��ة والثقافي ��ة،
�إن ال ��دور ال ��ذي تق ��وم ب ��ه الدول ��ة الي ��وم مراقبة
عمل اجلمعي ��ات الأهلية والرواب ��ط العائلية نظر ًا
لل�صعوب ��ات التي تواجهها ،ال ب ��د �إذن من الوقوف
بجانبها خدم ًة للوطن.

• مب���ا �أن الرابط���ة عائلي���ة ه���ل تقت�ص���ر
�إ�شرتاكاتها على �أع�ضائها؟
نعم� ،إن الإ�شرتاكات من الأع�ضاء داخل الرابطة.
• كيف حتر�ص على التوفيق بني ن�شاطات
الرابط���ة الإجتماعي���ة وب�ي�ن �أعمال���ك
ال�شخ�صية؟
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مناسبات

الإجنيلية � -صيدا احتفلت بعيدها الـ 150ونيلها ثالث اعتمادات دولية

النائب بهية الحريري :ال قوة ت�ستطيع ان تغير ارادة العي�ش مع ًا ..
ولبنان ر�سالة منفتحة للعالم اجمع ولن يتغير

اعت�ب�رت رئي�سة جلن ��ة الرتبي ��ة والثقاف ��ة النيابية
النائ ��ب بهي ��ة احلريري ان ال ق ��وة ت�ستطيع ان تغري
ارادة العي� ��ش مع ًا ل ��دى اللبنانيني ،وقالت :نريد ان
نعي� ��ش مع ��ا وان نبني بلدن ��ا وننه�ض ب ��ه لأن لبنان
ر�سالة منفتحة للعامل اجمع ولن يتغري ،وذلك بهمة
االرادات اخلرية وامل�ؤمنني بهذا البلد..
ور�أت احلري ��ري اننا منر بظ ��روف �صعبة جدا لكن
هذه الظروف تتبدد والهواج�س تزول عندما ندخل
اىل م�ؤ�س�ساتنا الرتبوية لأن فيها م�ستقبل البلد..
كالم احلري ��ري جاء خالل االحتف ��ال الذي اقامته
مدر�سة الفنون االجنيلية الوطنية يف �صيدا ملنا�سبة
م ��رور مائ ��ة وخم�س�ي�ن عاما عل ��ى ت�أ�سي�سه ��ا ونيل
املدر�سة ثالث اعتمادات تربوية دولية ،حيث اهدى
رئي�سه ��ا الأب ج ��ان داوود ه ��ذا االجن ��از الرتبوي
ل ��روح الرئي�س ال�شهي ��د رفيق احلري ��ري يف ذكرى
ا�ست�شهاده الثامنة.
وح�ض ��ر االحتفال ال ��ذي اقيم يف قاع ��ة املدر�سة :
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النائ ��ب مي�ش ��ال مو�سى ،حمافظ اجلن ��وب نقوال بو
�ضاهر،رئي�س املجم ��ع الأعلى للطائفة الإجنيلية يف
�سوري ��ا ولبنان الق�س الدكتور �سليم �صهيون وع�ضوا
املجمع الق�سي�س �سهيل �سعود والدكتور جوين عواد،
ممثل املط ��ران ايلي ح ��داد االب �سا�سني غريغوار،
ممث ��ل امني ع ��ام تي ��ار امل�ستقب ��ل يف لبن ��ان احمد
احلريري ع�ض ��و من�سقية اجلن ��وب رمزي مرجان،
رئي�س جمعية جتار �صيدا و�ضواحيها علي ال�شريف،
ال�سي ��د �شفي ��ق احلري ��ري وعقيلت ��ه رئي�س ��ة جمعية
متخرج ��ي مدر�س ��ة الفن ��ون االجنيلي ��ة يف �صي ��دا
ال�سيدة مهى ابو عزة احلريري ،رئي�سة بنك العيون
الوطن ��ي جن�ل�اء �سعد ،ممث ��ل رئي�س بلدي ��ة �صيدا
املهند� ��س حممد ال�سع ��ودي ع�ضو املجل� ��س البلدي
منذر ابو ظهر،رئي� ��س املنطقة الرتبوية يف اجلنوب
با�س ��م عبا�س ،وع ��دد من ر�ؤ�س ��اء بلديات وخماتري
وفاعلي ��ات املنطق ��ة ومن م ��دراء مدار� ��س ال�شبكة
املدر�سي ��ة ل�صي ��دا واجل ��وار .وكان يف ا�ستقباله ��م

ا�سرة االجنيلية يتقدمها رئي�سها الأب جان داوود.
بعد الن�شيد الوطني اللبناين ون�شيد االجنيلية ،جرى
عر�ض �شهادات من عدد من خريجي االجنيلية من
وزراء ون ��واب و�شخ�صي ��ات عام ��ة ،و�شريط م�صور
ع ��ن اجن ��ازات املدر�س ��ة الرتبوي ��ة وال �سيم ��ا نيلها
ثالث اعتم ��ادات دولية هي " االعتمادية االمريكية
 ،NCAاالعتمادي ��ة الربيطاني ��ة  ISAواالعتمادية
العربية  ."IABثم جرى رئي�سة جمعية اخلريجني
ال�سيدة مهى ابو عزة احلريري حيث قدم لها رئي�س
املدر�سة جان داوود درع ��ا تكرمييا،والقت املحتفى
بها كلم ��ة �شكرت فيها ال�سينود�س االنيجيلي وا�سرة
املدر�س ��ة رئي�س ��ا وادارة ومعلم�ي�ن على ه ��ذه اللفتة
الكرمي ��ة متمنية لها املزيد م ��ن التقدم والعطاء يف
املجال الرتبوي والتعليمي..

داوود
والقى داوود كلمة م�ستعر�ضا م�سرية املدر�سة معتربا

انه ��ا مل ��ك للمجتم ��ع ومل ��ن تخدم،وق ��ال :ومن هذا
املنطلق كان ��ت مدر�سة الفنون االجنيلي ��ة وما تزال
اك�ث�ر من حقيقة واكرب من واق ��ع النها ومنذ ن�ش�أتها
�آمن ��ت انه ��ا ملك لكم وه ��ذا �سر جناحه ��ا ..احبت
النا� ��س فبادلوها احلب حبا ووف ��اءا وما ال�شهادات
التي ا�ستمعنا اليها القدمية واحلديثة اال تعبريا عن
حبهم ووفائهم ملدر�ستهم .وا�ستح�ضر داوود م�سرية
الرئي� ��س ال�شهيد رفيق احلري ��ري يف جمال الرتبية
والتعلي ��م واال�ستثم ��ار يف االن�سان ودع ��م امل�ؤ�س�سات
الرتبوي ��ة ال �سيما منها االجنيلي ��ة التي تهديه اليوم
هذا االجناز الرتبوي اجلديد ،متوجها بالتحية اىل
النائب بهية احلريري التي تكمل هذه امل�سرية والفتا
اىل ان املدر�س ��ة ووفاءا لعطاءات ��ه احيت هذا العام
كما يف كل �سن ��ة ذكرى ا�ست�شهاده من خالل العديد
من االن�شطة التي نظمتها باملنا�سبة..

احلريري
ثم حتدث ��ت النائب احلريري فقالت  :افتخر بهذا
اليوم وبه ��ذا االجناز ال ��ذي ا�ستطاعت االجنيلية
حتقيقه والتي قدمت به قيمة م�ضافة ملدينة �صيدا
واجلوار ..طبعا نحنا واال�ستاذ جان م�سريتنا بدات
منذ فتحن ��ا اعيننا يف هذه املدينة التي ت�ستحق ان
تك ��ون مدين ��ة للعلم بامتي ��از .االجنيلي ��ة اجنزت

ق�ص ��ة جناح وا�ضحة من خالل ه ��ذه ال�سل�سلة من
اخلريج�ي�ن الذي ��ن نفتخر به ��م يف املدينة والذين
ا�ستطاع ��وا الو�ص ��ول اىل مراك ��ز عالي ��ة ..طبع ��ا
اجلميل يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية املوجودة يف املدينة
ه ��و التناف�س للو�صول بطالبهم دائما نحو االف�ضل
ونحن ��ا ب ��كل فخ ��ر مل نتخل ��ف يف اي منا�سب ��ة عن
اع�ل�اء �ش ��ان مدار�سنا  ،طبعا كم ��ا تعلمون جميعا
منر بظروف �صعبة جدا ولكن هذه الظروف تتبدد
والهواج� ��س تزول عندما ندخل ه ��ذه املدار�س الن
فيه ��ا م�ستقبل البل ��د وال يزال فيها الهم ��ة العالية
موج ��ودة باداراته ��ا وهيئاته ��ا التعليمي ��ة ودائم ��ا
يف�ضل ��ون ان يكون ��وا دائم ��ا يف ال�ص ��ف االول بكل
اخلطوات التي يقومون بها.
وا�ضاف ��ت :اذا اردت ان ا�ض ��ع معادلة ب�سيطة عما
تعني ��ه االجنيلي ��ة بالن�سب ��ة ل�صي ��دا ولبن ��ان ،هي
ت�س ��اوي ق�صة جناح لأنها حتم ��ل ر�سالة ومل تتخل
ع ��ن دوره ��ا من ��ذ التا�سي� ��س ،وان �ش ��اء اهلل نحن
عل ��ى موعد مع الب ��دء بتح�ضري مل ��ف متكامل من
امل�ؤ�س�س ��ات الرتبوي ��ة التي له ��ا تاري ��خ عريق مثل
االجنيلي ��ة والراهبات والفرير التي نتمنى ان تعود
وجمعية املقا�صد التي تتالق دائما ..كل هذه االمور
�ستكون حم ��ور ابحاث �سيقوم بها ط�ل�اب ال�شبكة
املدر�سي ��ة حت ��ى ي ��روا ارادات اخل�ي�ر املوجودة يف

هذه املدينة التي ال تزال م�ستمرة.
وقال ��ت :نتمنى ان تبقى االجنيلية على هذا امل�سار
املنفتح،ر�سال ��ة حمب ��ة وخري و�س�ل�ام ور�سالة زرع
الف ��رح يف نفو�س االجي ��ال القادمة ،النه 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 لالجنلية هذا
التال ��ق و�شكرا لك ا�ستاذ ج ��ان على قيادتكم لهذه
امل�س�ي�رة انت والهيئة االداري ��ة والتعليمية .و�شكرا
لل�سينودو� ��س االجنيل ��ي عل ��ى ا�ستم ��راره يف ه ��ذه
الر�سالة لي�س فقط يف �صيدا وامنا على م�ستوى كل
لبن ��ان ..ونقول  :يف لبنان ال يوجد قوة ت�ستطيع ان
تغري ارادة العي�ش معا لدى اللبنانيني ..كلنا جميعا
نريد ان نعي�ش معا ونريد ان نبني بلدنا وننه�ض به
الن لبنان ا�ستط ��اع ان يكون ر�سالة منفتحة للعامل
اجمع ولن يتغري ،وذلك بهمة هذه االرادات اخلرية
وامل�ؤمنني بهذا البلد.
ويف اخلت ��ام كرم ��ت الهيئتان التعليمي ��ة واالدارية
للمدر�سة رئي�سها جان داوود بتقدمي درع له تقديرا
لقيادته للإجنيلية وم�سرية النهو�ض بها وعطاءاته
يف جمال الرتبية والتعليم .ثم ازيحت ال�ستارة عن
لوحة تذكارية متثل �شه ��ادات االعتمادات الدولية
التي نالتها املدر�سة.
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اتحاد الم�ؤ�س�سات الإغاثية في �صيدا والجنوب
يفتتح مركز ًا ح�صري ًا لت�سجيل النازحين ال�سوريين في بلدية �صيدا

امل�س�ؤولي ��ة حمل ال يقدر علي ��ه �إال �أ�صحاب الألباب
والقلوب والأي ��ادي احلانية .فب�سب ��ب تزايد �أعداد
النازحني ،وت�ضخم �أعبائهم ،قام احتاد امل�ؤ�س�سات
الإغاثية يف �صيدا واجلنوب بافتتاح مركزا ح�صري ًا
لت�سجيل النازحني ال�سوريني يف بلدية �صيدا بهدف
تق ��دمي �أك�ب�ر ع ��ون ممكن له ��م ،مم ��ن يحتاجون
للرعاي ��ة وت�أمني بع�ض احتياجاتهم اليومية ،لتكون
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اليد القوية بتج ّمعها التي ت�ساهم يف تخفيف جزءا
ولو ب�سيطا مما يعانون ،وت�أمني بع�ض ما يحتاجون.
يذك ��ر �أن عدد النازحني ال�سوريني يف مدينة �صيدا
وجواره ��ا وخميماته ��ا ناهز ال� �ـ  3294عائلة حتى
الآن .ويقوم الإحتاد من خالل تربعات وم�ساعدات
خارجية ومن �أه ��ل البلد بت�أمني وح ��دات غذائية،
وحدات �أطفال ،وح ��دات نظافة ،فر�ش وحرامات،

دفاي ��ات� ،ألب�س ��ة ،ا�ست�شف ��اء وطباب ��ة ،ب ��رادات
وغ�ساالت وتقدميات نقدية لهم.
كم ��ا تقوم الهيئ ��ة الإ�سالمي ��ة للرعاي ��ة با�ستقبال
تقدمياتك ��م وتربعاتك ��م للنازح�ي�ن ال�سوري�ي�ن يف
خمتل ��ف فروعها ،وملزي ��د م ��ن التفا�صيل ميكنكم
الإ�ستف�س ��ار عل ��ى الرق ��م � 03/999690أو زوروا
موقعنا الإلكرتوين www.iswa-lb.org

اتحاد الم�ؤ�س�سات الإغاثية في �صيدا والجوار تطلق حملة
"قديم بالن�سبة �إلك ،لك ّنو جديد �إلن" لجمع المالب�س لإخواننا النازحين ال�سوريين
باب خ ٍري ُفتح ،ل � ِّ
طلبت،
�اب
نف�س ْ
ِ
�كل ٍ
ال�صدقات ُ
ب� ُ
ً
ً
َّ
رب يرح � ُ�م ،كل عب ��دٍ
عف ��وا ور�ض� �ا �س�أل � ْ�ت ،م ��ن ٍ
ُ
يت�صدق.
ي�ستغف ُر ،وب�أمواله
بلفت� � ٍة جميل ��ة ،و بعد بح ��ث و نظرة �أو�س ��ع لأحوال
النازح�ي�ن ال�سوري�ي�ن ،اطل ��ق احت ��اد امل�ؤ�س�س ��ات
الإغاثية يف �صيدا واجل ��وار حملة " قدمي بالن�سبة
�إل ��ك ،لكن ��ه جدي ��د �إل ��ن " به ��دف جم ��ع �أك�ب�ر
ع ��دد من املالب� ��س اجلدي ��دة والقدمي ��ة ،ل�صالح
�إخوانن ��ا النازح�ي�ن ال�سوري�ي�ن لت�أم�ي�ن مالب� ��س
ملختلف الأعمار والأحجام نظ ��ر ًا ل�سوء �أو�ضاعهم
االقت�صادي ��ة ،ولكونها حاج ��ة ومطلب �أ�سا�سي من
�أ�سا�سي ��ات احلي ��اة ،وخا�ص ��ة �أن الكثريي ��ن منهم
خرج من �سوريا ناجي ًا بنف�سه ومل ي�ستطع حمل كل
ما يحتاج معه من �ضرورات احلياة اليومية ،ومنها
املالب�س.
و�ستُج َم ��ع املالب�س يف املراكز �أدن ��اه ،ثم تو ّزع على

العائ�ل�ات ال�سورية النازح ��ة يف غالبية املناطق يف
�صيدا واجلنوب .املراكز هي :
الإغاث ��ة الإ�سالمي ��ة  /بريطاني ��ا � :صي ��دا –
الأوت�س�ت�راد ال�شرق ��ي – بناية غ ��زاوي – الطابق
الثاين – هاتف 07731022 :
الهيئة الإ�سالمية للرعاية :
مركز �أبو عبيدة بن اجلراح � :صيدا – تعمري عني
احللوة – هاتف 07739398 :
مرك ��ز الرحمة خلدمة املجتم ��ع – طلعة املحافظ
– هاتف 07724100 :
جمعية �إ�ش ��راق النور اخل�ي�ري � :ساحة القد�س –
زاروب احل ��اج حافظ – ق ��رب مطبعة خيزران –
هاتف07737064 :
جمعي ��ة الإ�ص�ل�اح � :سه ��ل ال�صب ��اغ مقاب ��ل جامع
احل�سني
جمعي ��ة الفرق ��ان  :مركز �أبو هن ��ود – خميم عني

احللوة – ال�ش ��ارع التحتاين – قرب م�سجد خالد
بن الوليد
م�ؤ�س�سة احلريري للتنمية الب�شرية امل�ستدامة:
مرك ��ز �صي ��دا الثق ��ايف – الهاللي ��ة – هات ��ف :
07750730
جممع احلاج بهاء الدين احلريري – طابق �أر�ضي
– هاتف 07722006 :
جمعية التعاون الإن�ساين – �ساحة القد�س – �سنرت
حجازي – طابق  – 1هاتف 07750177 :
مرك ��ز االحت ��اد الع ��ام للم ��ر�أة الفل�سطيني ��ة –
خمي ��م عني احلل ��وة – �شارع الب�ست ��ان – هاتف :
03481178
مركز الأق�صى – خميم امليه وميه
ونن ��وه �أن ��ه �سيتم ا�ستقب ��ال التربع ��ات يف املراكز
املذك ��ورة م ��ن االثن�ي�ن �إىل ي ��وم اخلمي� ��س م ��ن 8
�صباحا وحتى  1ظهرا من كل �أ�سبوع.
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النجمة يلتقي الأهلي� -صيدا �ضمن دورة رفيق احلريري الريا�ضية الثامنة

الحريري تكرم الداعوق :لي�س المهم من يربح ومن يخ�سر
المهم ان نجد م�ساحات لّلقاء

كرم ��ت رئي�س ��ة جلن ��ة الرتبي ��ة والثقاف ��ة النيابية
النائ ��ب بهي ��ة احلري ��ري رئي� ��س ن ��ادي النجم ��ة
الريا�ض ��ي حممد امني الداعوق  ،يف ختام املباراة
الت ��ي جمعت فريقه مع فريق نادي الأهلي –�صيدا
عل ��ى ار� ��ض مدين ��ة رفي ��ق احلري ��ري الريا�ضي ��ة
يف �صي ��دا �ضمن فعالي ��ات دورة الرئي� ��س ال�شهيد
الريا�ضية الثامنة الت ��ي نظمتها اللجنة التكرميية
الريا�ضية واللجن ��ة اللبناني ��ة الفل�سطينية للحوار
والتنمية يف �صي ��دا يف اطار ان�شطة احياء الذكرى
الثامن ��ة لإ�ست�شهاد الرئي�س رفيق احلريري  ،حيث
انتهت املباراة بفوز النجمة ( . )3-6
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واقيم باملنا�سبة احتفال يف جمدليون ح�ضره رئي�س
نادي النجمة الداعوق وممثل رئي�س النادي الأهلي
احمد احلريري امني �سر النادي خالد بديع وكابنت
النجمة مو�سى حجيج وكابنت الأهلي حممد نا�صر
واع�ضاء الهيئة االداري ��ة واجلهاز الفني للفريقني
والالعبون  ،واللجنة املنظمة للدورة يتقدمها امني
�سر اللجنة التكرميية الريا�ضية احمد امل�صري .

احلريري
بعد ق ��راءة الفاحت ��ة والوقف دقيق ��ة �صمت حتية
ل ��روح الرئي� ��س ال�شهي ��د  ،حتدث امل�ص ��ري ف�شكر

نادي ��ي النجمة والأهل ��ي رئي�سا واع�ض ��اءا وجهازا
فنيا والعبني على م�شاركتهم يف دورة الرئي�س رفيق
احلري ��ري الريا�ضية الثامن ��ة  ،ثم حتدثت النائب
احلري ��ري فقالت  :نرحب بن ��ادي النجمة والهيئة
االداري ��ة الذين دائما يحر�ص ��ون على امل�شاركة 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�شطة تكون
منا�سب ��ة لتلتقي النا�س عل ��ى م�ساحة من الأمل وال
احد ي�شكل الأمل �إال ال�شباب  .وتعرفون اول اجناز
للرئي� ��س احلريري بعدما ت�سل ��م اول حكومة كانت

املدين ��ة الريا�ضية التي دمرها الع ��دو اال�سرائيلي
 ،وكان اع ��ادة اعماره ��ا اجن ��از غ�ي�ر متوق ��ع يف
وق ��ت قيا�سي وا�ستقبال ال ��دورة الريا�ضية العربية
الت ��ي نتذكره ��ا جميع ��ا لأن ��ه كان يهم ��ه كثريا ان
ي�ؤم ��ن امل�ساحة الت ��ي يلتقي فيها �شب ��اب لبنان مع
بع�ضه ��م ويلتقي �شباب الع ��رب وا�ست�ضافة الكثري
م ��ن املباري ��ات الدورية ..وان �ش ��اء اهلل بجهودكم
وجهودنا وجهود كل اخلريي ��ن يعود هذا البلد اىل
انطالق ��ة حقيقية للنهو�ض بع ��د كل التعرثات التي
نلم�سه ��ا لك ��ن ارادتكم اق ��وى م ��ن كل التعرثات .
ومواطنيتك ��م قوية لذلك نح ��ن كم�س�ؤولني مهمتنا
ان نلبي طموحاتك ��م  ..فابقوا على هذه املبادرات
ونح ��ن �سنبقى بجانبك ��م ونرافقكم لك ��ن انتم يف
املقدم ��ة وهذا دليل ان �ش ��اء اهلل على عافية البلد
لتنطل ��ق بجه ��ود و�سواعد ابنائه ��ا  .فاهال و�سهال
بكم وفع�ل�ا �شرفتمونا كم ��ا عودمتون ��ا دائما على
ا�صراركم وح�ضوركم .

الداعوق
ثم حتدث الداعوق فقال :الرئي�س احلا�ضر الغائب

دول ��ة الرئي�س ال�شهي ��د رفيق احلري ��ري � ،سيدتي
الكرمي ��ة �شقيقة الرئي�س ال�شهيد  ،اخل�ص واطيب
الته ��اين على هذا الن�ش ��اط الدائب ال ��ذي نلم�سه
م ��ن ه ��ذا البيت ويف ه ��ذا البيت ويف ه ��ذه املدينة
ال�شقيقة �صيدا  .لن ان�سى اطالقا عالقتي اخلا�صة
بالرئي� ��س ال�شهيد ولن ان�شى ب�ش ��كل خا�ص انه هو
ال ��ذي عينني رئي�سا لنادي النجمة  ،وقد كان يبني
�آم ��اال كبرية عل ��ى هذا النادي العري ��ق الذي ميثل
لبنان بامتداداته كافة  ،وميثل بريوت بامتداداتها
كافة  ،فلبنان وب�ي�روت بالتحديد امتزجت روحها
ب ��روح ال�شهي ��د واحبها كما احب �صي ��دا كما احب
لبن ��ان اىل درجة انه �ضاعت حيات ��ه وا�ست�شهد يف
�سبيل ما �آم ��ن به ويف �سبيل بلده ومدنه لأن معظم
م ��دن لبنان تنتمي اىل نهجه واىل م�سريته  .ن�شكر
ل ��ك �سيدتن ��ا الكرمي ��ة ا�ست�ضافت ��ك لن ��ا ولنادي
النجم ��ة بالتحديد ال�ضيف الدائ ��م يف هذا البيت
يف املنا�سب ��ات املختلفة وي�سرن ��ا فعال ان نكون اىل
جانب ��ك واىل جانب ذكرى الرئي� ��س ال�شهيد واىل
جان ��ب الأخ ��وة جميعا مم ��ن كانت متت ��د الأيادي
وتت�شابك مع يدي ��ه الكرميتني � ..شكرا واىل مزيد

من الن�شاط..
ث ��م كرمت النائ ��ب احلريري الداع ��وق بت�سليمه
درع ال ��دورة وو�ش ��اح العل ��م اللبن ��اين  ،وم ��ن ثم
�سلمت ك�أ�س الدورة اىل كابنت النجمة بطل لبنان
الدويل مو�س ��ى حجيج وك�أ�س املرك ��ز الثاين اىل
مدي ��ر الريا�ضة يف النادي الأهل ��ي حميي الدين
جم ��ال وامليدالي ��ات اىل العبي النجم ��ة والأهلي
كم ��ا جرى تك ��رمي الهيئت�ي�ن االداريت�ي�ن للنجمة
والأهلي .
وكانت مب ��اراة النجمة والأهل ��ي التي جرت على
ار� ��ض مدينة رفي ��ق احلري ��ري الريا�ضية انتهت
بنتجي ��ة ( )3- 6للنجم ��ة  / ،ال�ش ��وط الأول
( . )3-3وق ��اد املب ��اراة احل ��كام ح�س�ي�ن حمية
و�سام ��ر بدر وتي�سري بدر .و�سج ��ل للنجمة " علي
علوية  ، 2عبا�س عطوي ،ح�سن حممد ،والغابوين
ماليك وا�سام ��ة �سعد الفزاين "  ،و�سجل للأهلي
" حمم ��د ال�صف�صوف ،احم ��د اليمني ،وح�سن
الزي ��ن " .وح�ضر املب ��اراة اىل جانب الداعوق ،
نائب رئي�س الن ��ادي الأهلي الدكتور نا�صر حمود
وعدد من اع�ضاء الهيئتني االداريتني للناديني .
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تيار امل�ستقبل يحيي ذكرى �شهداء جمزرة امل�ست�شفى احلكومي يف ذكرى حترير �صيدا

�أحمد حجازي :الوطن يحيا بجميع �أبنائه
فال يراهن �أحد على �سيطرة لطائفة �أو مذهب �أو فئة

ملنا�سبة الذكرى الثامن ��ة والع�شرين لتحرير مدينة
�صي ��دا م ��ن االحت�ل�ال اال�سرائيلي واحي ��اء لذكرى
�شهداء جم ��زرة م�ست�شفى �صي ��دا احلكومي الذين
ق�ضوا اب ��ان االجتياح اال�سرائيل ��ي للبنان  ،اقامت
دائ ��رة �صي ��دا يف تي ��ار امل�ستقبل احتف ��اال يف مكان
املج ��زرة يف منطق ��ة الربك�س ��ات خل ��ف امل�ست�شفى
احلكوم ��ي �ش ��ارك في ��ه  :من�س ��ق ع ��ام التي ��ار يف
اجلن ��وب الدكت ��ور نا�ص ��ر حم ��ود وم�س� ��ؤول دائرة
�صي ��دا امني احلريري واع�ض ��اء جمل�س املن�سقية "
املحام ��ي حميي الدي ��ن اجلويدي ورم ��زي مرجان
وكرم �سكايف وب�ش�ي�ر �سنجر " وم�س�ؤول قطاع املهن
احل ��رة يف اجلنوب الدكتور ف� ��ؤاد حنينة  ،وفد من
احل ��زب التقدمي اال�شرتاكي تقدم ��ه وكيل داخلية
اجلن ��وب يف احل ��زب حمم ��ود النم�ي�ري  ،نائ ��ب
الأم�ي�ن العام جلبه ��ة التحري ��ر الفل�سطينية ناظم
اليو�س ��ف وع�ضو املكت ��ب ال�سيا�س ��ي للجبهة �صالح
اليو�سف  ،قائد قوات الأمني الوطني
الفل�سطيني الل ��واء �صبحي ابو عرب
 ،وف ��د م ��ن احت ��اد عم ��ال فل�سط�ي�ن
برئا�س ��ة ابو يو�سف الع ��دوي  ،رئي�س
احتاد نقابات العم ��ال وامل�ستخدمني
يف �صي ��دا واجلن ��وب عب ��د اللطي ��ف
الرتياق ��ي  ،دنيا خ�ض ��ر ممثلة حزب
ال�شع ��ب الفل�سطين ��ي  ،علي طحيب�ش
ممثال اللجن ��ة اللبنانية الفل�سطينية
للح ��وار والتنمي ��ة  ،الدكت ��ور �أحم ��د
حجازي ممث�ل ً�ا امل�ست�شفى احلكومي
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وف ��د من رابطة خمات�ي�ر �صيدا  ،ووف ��د من اهايل
ال�شه ��داء ومب�شارك ��ة �شعبي ��ة من �أه ��ايل املنطقة،
م ��ن الوح ��دات واملكات ��ب التابعة لدائ ��رة �صيدا يف
تي ��ار امل�ستقبل  .حيث قام امل�شارك ��ون بو�ضع اكليل
من الزهر امام الن�صب التذكاري ل�شهداء جمزرة
امل�ست�شف ��ى احلكوم ��ي الذين دفن ��وا يف نف�س املكان
اذيل وقع ��ت في ��ه املج ��رزة يف الع ��ام  1982وقر�أوا
الفاحتة لأرواحهم .

حجازي
والقى م�س� ��ؤول �شعبة ع�ي�ن احللوة يف تي ��ار امل�ستقبل
احم ��د حجازي كلم ��ة باملنا�سب ��ة قال فيه ��ا :ال�سالم
عليكم جميع ًا و�أه ًال و�سه�ل� ًا بكم يف �ساحتكم الأحب
�ساح ��ة املواجه ��ة وال�صم ��ود وال�شه ��ادة  ..لق ��د ظن
العدو الإ�سرائيلي �أن ��ه ب�إجتياحه ملدينة �صيدا ولبنان
�سيطفىء �شعلة املقاومة الوطنية والفل�سطينية ف�أمعن

تقتي ًال وتدمري ًا �ضارب ًا بعر�ض احلائط بكل الأعراف
والإتفاقات الدولية وملا اجنل ��ت غبار املعركة �إنتف�ض
ال�شع ��ب اللبن ��اين والفل�سطين ��ي يف وجه �آل ��ة الدمار
ال�صهيونية عابرين للطوائف واملذاهب واحل�سا�سيات
ال�ضيقة لي�سطروا مالحم املقاومة وال�شهادة وحققوا
التحري ��ر  ..يف ذك ��رى حتري ��ر �صيدا ن�ؤك ��د نحن يف
تي ��ار امل�ستقبل على ثوابتن ��ا الوطني ��ة والقومية نحن
م ��ع الق�ضي ��ة الفل�سطيني ��ة مني ��ل معه ��ا اينم ��ا مالت
ون�سانده ��ا يف كل م�ساحات املقاوم ��ة واملواجهة حتى
حتقيق �إقامة الدول ��ة الفل�سطينية وعا�صمتها القد�س
ال�شري ��ف ون�ش ��دد على الوح ��دة الوطنية ب�ي�ن جميع
مكون ��ات ال�شع ��ب الفل�سطين ��ي يف الداخ ��ل وال�شتات
كما لن ن�سق ��ط الرهان على الوحدة الوطنية والعي�ش
امل�شرتك يف لبنان وعلى �ضرورة �إقامة الدولة العادلة
الدميوقراطي ��ة دول ��ة ال يناف�سه ��ا دويل ��ة م ��ن هنا �أو
ح ��زب م ��ن هناك دول ��ة تب�س ��ط �سلطتها عل ��ى كامل
�أرا�ضيها وال يرفع �سالح فيها اال �سالح
ال�شرعي ��ة وه ��و ال�ضام ��ن للإ�ستقرار
والعي� ��ش امل�ش�ت�رك �.إننا ن�ؤم ��ن ب�أن ال
ع ��داوة لن ��ا �إال م ��ع �إ�سرائي ��ل لكن يف
الوقت عينه نطالب اجلميع بالكف عن
الرهان عل ��ى اخلارج وعدم الإنخراط
يف م�شاريع �إقليمي ��ة ال م�صلحة للبنان
فيه ��ا  ،نح ��ن نطال ��ب اجلمي ��ع �شرق ًا
وغرب� � ًا بدعم لبنان الدول ��ة وال�شرعية
و�إال فليكفوا �أيديهم عن لبنان .
وا�ض ��اف :الوط ��ن ال يحي ��ا �إال بجميع

�أبنائ ��ه ف�ل�ا يراهن �أح ��د عل ��ى �سيط ��رة لطائفة �أو
مذه ��ب �أو فئة فق ��د جرب اجلمي ��ع الإ�ستقواء بقوى
ودول ومل يح�ص ��دوا �إال اخلراب لقد �آن االوان ليعلم
اجلميع �أن خيار الوح ��دة الوطنية والعي�ش امل�شرتك
هو خي ��ار الغالبية العظمى م ��ن اللبنانيني وان درب
ال�شهادة م ��ن اجل لبنان يلزمن ��ا بت�صويب البو�صلة
فال ي�سق ��ط �شبابنا يف حروب لي�س ��ت لهم وم�شاريع
�إقليمي ��ة ال تقيم لأحد �إال بق ��در ما يخدم م�صاحلها
.يف ه ��ذه املنا�سب ��ة ن�ؤك ��د ان �صي ��دا �ستبق ��ى عرين
الوح ��دة الوطني ��ة والإعتدال واحلوار كم ��ا حلم بها
ال�شهي ��د الكب�ي�ر رفيق احلري ��ري وكما تعم ��ل دائما
�شقيق ��ة ال�شهيد بهية احلري ��ري على الدفع يف و�ضع
مدين ��ة �صيدا يف مقدمة امل ��دن اللبنانية التي ت�شكل
منوذج ��ا للحلم يف م�ش ��روع الدولة .ختام� � ًا �سنكون
دائم ًا مع� � ًا �أينما فر�ض ��ت علينا املواجه ��ة مع العدو
الإ�سرائيل ��ي و�سنكون مع ًا من �أج ��ل لبنان وفل�سطني
 ،وال�سالم عليكم .

د .نا�صر حمود
وعل ��ى هام� ��ش االحتفال حت ��دث من�سق ع ��ام تيار
امل�ستقبل يف اجلن ��وب الدكتور نا�صر حمود فتطرق
اىل م ��ا جرى م�ؤخرا يف اللجان امل�شرتكة من اقرار
قانون اللقاء الأرثوذك�س ��ي فقال:هذا اليوم هو يوم
حلمة ال�شعب�ي�ن الفل�سطيني واللبناين عندما قاوما
االجتياح اال�سرائيلي  .الي ��وم نتذكره ودائما نتطلع
اىل الأم ��ام اىل امل�ستقبل ولك ��ن للأ�سف اليوم كما
ق ��ال الرئي� ��س �سعد احلري ��ري اليوم ي ��وم ا�سود يف
تاري ��خ الت�شري ��ع اللبناين  .فعندم ��ا نتذكر وجنري
ه ��ذه املقارنة ب�ي�ن تلك الف�ت�رة وبني الي ��وم  ،جند
الي ��وم التفرق ��ة يف لبن ��ان واعادة ان�ش ��اء كانتونات

والتح�ض�ي�ر لفيدرالي ��ة  .نح ��ن ن�أ�س ��ف �أن اللجان
اق ��رت القان ��ون الأرثوذك�س ��ي  ،وطبعا نح ��ن كتيار
امل�ستقب ��ل والأخوة يف احل ��زب التقدمي اال�شرتاكي
ان�سحبنا  ،والأيام القادمة بال�سيا�سة نراها �سوداء
 ،ون ��رى ان هذا ال�شعب الذي كان يف يوم من الأيام
بقيادة الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري رحمه اهلل ،
وبعد هذه النظرة التقدمية واملدنية لهذا البلد نرى
انن ��ا عدنا مائة �سنة اىل ال ��وراء  ..نحن يف خطاب
ال�شي ��خ �سعد احلري ��ري يف � 14شب ��اط كان خطابا
مدني ��ا وخط ��اب رج ��ل دولة و�ض ��ع نظ ��رة متقدمة
للبن ��ان  ،ولك ��ن للأ�سف الي ��وم اعادون ��ا مائة �سنة
اىل الوراء  .ال�شي ��خ �سعد احلريري حتدث بالعي�ش
امل�شرتك وبالدولة املدنية وباالدارة وتوزيع االدارات
وا�ستقالليتها وحتدث باحلقوق املدنية جلميع فئات
ال�شعب اللبناين ومنها حقوق املر�أة وحقها يف اعطاء
اوالده ��ا اجلن�سية  ،وحتدثنا يف امور متقدمة ولكن
للأ�سف ع ��ادوا ليتحدثوا عن التقوق ��ع والعودة اىل
الع ��ام  . 1860ن�أمل ان تعالج االت�صاالت ال�سيا�سية
وم ��ا خل ��ف الكوالي�س م ��ا ح�صل الي ��وم  .ونحن مع
اخوانن ��ا يف احل ��زب التقدم ��ي اال�شرتاك ��ي اعتقد
ان هناك حرك ��ة �سيا�سية نا�شطة خل ��ف الكوالي�س
ل�ن�رى ماذا ميكن ان نفع ��ل  ..واعتقد انه اليوم من
املبك ��ر التعليق وعلينا ان ننتظ ��ر توجيهات القيادة
والأمان ��ة العامة وحتى الآن ال يوجد اي تو�ضيح من
جهته ��م  ،وكنا ن�أمل ان تكون خط ��وة �ضمن 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 بخال�ص ��ة قد ت�صحح م ��ا جرى ونحن
�سننتظر ونرى ..

النمريي
من جهته قال م�س�ؤول احل ��زب التقدمي اال�شرتاكي
حمم ��ود النم�ي�ري :اوال نتوجه بالرحم ��ة اىل ه�ؤالء
ال�شه ��داء واىل كل ال�شه ��داء الذين �سقطوا من اجل
�سي ��ادة لبن ��ان وحريت ��ه وا�ستقالل ��ه وعروبت ��ه  ،يف
هذا الي ��وم الذي امتزج فيه ال ��دم اللبناين مع الدم
الفل�سطين ��ي ملقاوم ��ة االحت�ل�ال اال�سرائيل ��ي الذي
ات ��ى يف اكرث م ��ن مرة ليجع ��ل من لبن ��ان حمميات
وكانتونات مت�صارع ��ة مت�ضاربة  ،انت�صر الدم على
ال�سيف  ،انت�صر باملقاومة الوطنية اللبنانية وبدماء
�شهدائه ��ا  ،اال اننا ن ��رى اليوم تطل علين ��ا م�شاريع
تعيدنا اىل زمن التع�صب والتمذهب  ،ون�أمل من كل
القيمني القادرين على كبح هذه النف�سيات التي تود
ان تذه ��ب بلبنان اىل املجه ��ول ان تعود اىل �صوابها
وان يخرج قانون انتخاب ��ي يالئم الع�صر ويكون من
�ضم ��ن اتفاق الطائ ��ف الذي دف ��ع ثمنه دم ��ا ليعود
للبن ��ان احلي ��اة املدني ��ة وليع ��ود للبناني�ي�ن املواطنة
احلقيقية بعيدا عن اي ت�شرذم ومتذهب ..

العدوي
ب ��دوره ق ��ال رئي�س احت ��اد عمال فل�سط�ي�ن يف لبنان
اب ��و يو�سف الع ��دوي  :يف يوم الوفاء لل�شه ��داء ن�ؤكد
ل�شهدائن ��ا اننا م�ستم ��رون يف الن�ضال م ��ع ا�شقائنا
�ش ��ركاء اخلن ��دق الواح ��د ال�شع ��ب اللبن ��اين وقواه
الوطني ��ة م ��ن اج ��ل الو�ص ��ول لأهدافن ��ا املن�ش ��ودة
بالعودة وقيام دولتنا الفل�سطينية وعا�صمتها القد�س
ال�شريف �..شاء من �شاء وابى من ابى  ،ونقول ل�شعبنا
اللبناين اجمع باننا باذن اهلل �سن�صلي معا و�سويا يف
القد�س ال�شريف .
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مناسبات

دائرة �صيدا في تيار الم�ستقبل تقيم مولدا دينيا
لروح الرئي�س ال�شهيد في ذكراه الثامنة

�ضمن فعاليات �إحياء الذكرى الثامنة لإ�ست�شهاد
الرئي�س رفيق احلري ��ري اقامت دائرة �صيدا يف
تيار امل�ستقبل مولدا ديني ًا اهداءا لروح الرئي�س
ال�شهيد يف قاعة ثانوية املقا�صد ،بح�ضور ممثل
من�س ��ق ع ��ام التي ��ار يف اجلنوب الدكت ��ور نا�صر
حمود م�س�ؤول دائرة �صيدا امني احلريري وع�ضو
املن�سقية رم ��زي مرجان ورئي�س احت ��اد نقابات
العم ��ال وامل�ستخدم�ي�ن يف �صي ��دا
واجلن ��وب عبد اللطي ��ف الرتياقي
وم�س�ؤول قط ��اع النقابات العمالية
يف التي ��ار يف اجلن ��وب احم ��د
حجازي وح�ش ��د من املواطنني من
خمتلف احياء املدينة القدمية .
وقدمت فرق ��ة ان�شاد دينية مدائح
وابته ��االت م ��ن وح ��ي ال�س�ي�رة
النبوي ��ة ال�شريف ��ة  ،والقى م�س�ؤول
�شعب ��ة �صي ��دا القدمي ��ة يف دائرة
�صي ��دا يف تي ��ار امل�ستقب ��ل عل ��ي
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العي�س ��اوي كلمة باملنا�سبة اك ��د فيها ال�سري على
خطى ونهج الرئي�س ال�شهيد يف االمناء واالعمار
والدميقراطي ��ة واالعت ��دال ومتابع ��ة امل�سرية مع
حامل االمانة الرئي�س �سعد احلريري ..م�ستعيدا
�آخر ما قاله الرئي� ��س ال�شهيد قبيل ا�ست�شهاده "
انن ��ي ا�ست ��ودع اهلل �سبحان ��ه وتعاىل ه ��ذا البلد
احلبي ��ب لبن ��ان و�شعب ��ه الطي ��ب " ومعت�ب�را �أن

اوىل اه ��داف اغتيال الرئي� ��س احلريري �ضرب
حل ��م ال�شع ��ب اللبن ��اين باعادجة لبن ��ان الدولة
وامل�ؤ�س�س ��ات  ،حيث ابى املجرم ��ون اال ان ينالوا
م ��ن الرج ��ل ب ��اين احللم  ،لك ��ن دم ��اءه عجلت
با�شراق ��ة �شم� ��س احلرية فاندحرت ق ��وى ال�شر
مهزوم ��ة وازهرت الأر�ض ربيعا عربيا بد�أ 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�شر املطلقة
من حزب ال�سالح املرتهن اىل التيار
الع ��وين نقول كفاكم ف�سادا واف�سادا
وتبعي ��ة  ..و�سنبق ��ى نح ��ن مدر�س ��ة
ال�شهي ��د الكب�ي�ر رفي ��ق احلري ��ري
مدر�س ��ة الدميقراطي ��ة واالعت ��دال
واالمناء واالعم ��ار و�صوال اىل لبنان
الدولة وامل�ؤ�س�سات.

"رح نعلم الحلم حقيقة" م�شهدية تعبيرية
لتالمذة البهاء تحية للرئي�س ال�شهيد في ذكراه

برعاية رئي�سة جلنة الرتبية والثقافة النيابية النائب بهية احلريري وحتت
�شع ��ار " كانت احلقيق ��ة حلم  ..رح نعم ��ل احللم حقيق ��ة " ،قدم تالمذة
مدر�سة احلاج بهاء الدين احلريري و�ضمن ان�شطة احياء الذكرى الثامنة
لإ�ست�شه ��اد الرئي�س رفيق احلريري م�شهدية تعبريية من وحي املنا�سبة يف
باح ��ة املدر�سة يف �صيدا بح�ض ��ور :ممثل النائب احلريري ن ��زار الروا�س
ومن�س ��ق ع ��ام تي ��ار امل�ستقبل يف �صي ��دا واجلن ��وب الدكتور نا�ص ��ر حمود
ومدي ��رة املدر�سة وداد النادري ورئي�س جلنة الأه ��ل خالد بديع وجمع من

اهايل الطالب.
وق ��ام التالم ��ذة بتقدمي لوح ��ات تعبريية عل ��ى وقع اغان وطني ��ة وخا�صة
بذك ��رى الرئي�س ال�شهيد وه ��م يحملون اقوا�س ال ��ورود ويلوحون ب�شرائط
ملون ��ة ب�ألوان العل ��م اللبناين  ،حول جم�سم يتو�سط ��ه �شعار احلقيقة التي
ح�ضرت اي�ضا يف م�شهدي ��ة �أخرى قدمها التالمذة يف قاعة "العِلم وال َعلم
"يف املدر�س ��ة ويف ق�صائد وكلمات القوه ��ا باملنا�سبة واهدوها ل�صاحب
الذكرى.
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في تعاون بين م�ؤ�س�سة الحريري والجامعة اللبنانية الأميركية
الحريري وجبرا اطلقا "�أكاديمية علم القيادة والد�ستور"

�أطلق ��ت رئي�سة جلن ��ة الرتبي ��ة والثقاف ��ة النيابية
النائ ��ب بهية احلريري ورئي� ��س اجلامعة اللبنانية
االمريكي ��ة  LAUالدكت ��ور جوزي ��ف ج .ج�ب�را "
�أكادميية علم القيادة والد�ستور" يف اطار برنامج
تع ��اون م�شرتك ب�ي�ن م�ؤ�س�س ��ة احلري ��ري للتنمية
الب�شري ��ة امل�ستدام ��ة ووح ��دة التوا�ص ��ل اخلارجي
وااللتزام امل ��دين يف اجلامع ��ة ،ويت�ضمن امل�شروع
�سل�سل ��ة ور�ش عمل ح ��ول امله ��ارات القيادية حيث
ي�شمل تدريب طالب املرحلتني املتو�سطة والثانوية
يف ثانوي ��ة رفيق احلريري يف �صيدا على ا�سا�سيات
عل ��م القيادة م ��ن منظوره ��ا العمل ��ي والقانوين،
وتتبع فيه تقنيات لعب االدوار وديناميات التوا�صل
التفاعل ��ي ل�صقل مفاهيم القيادة واي�صالها لقادة
الغد.
جاء ذلك خالل م�ؤمت ��ر �صحفي عقدته احلريري
وج�ب�را يف دارة جمدلي ��ون وج ��رى خالل ��ه توقي ��ع
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اتفاقي ��ة تع ��اون م�شرتكة بني م�ؤ�س�س ��ة احلريري و
 LAUبح�ض ��ور مديرة ثانوية رفيق احلريري رندة
درزي الزين ونائب رئي�س اجلامعة الدكتورة ايليز
�سامل ورئي�س وحدة التوا�ص ��ل اخلارجي وااللتزام
امل ��دين يف اجلامع ��ة الدك�ت�رو ايلي �سمي ��ا ورئي�س
جلن ��ة الأهل يف ثانوي ��ة احلري ��ري املهند�س فادي
حج ��ازي واف ��رادي الهيئت�ي�ن االداري ��ة والتعليمية
يف املدر�س ��ة والط�ل�اب امل�شارك�ي�ن يف الأكادميي ��ة
وزمالءهم الذين �شاركوا يف منوذج جامعة الدول
العربية العام املا�ضي.

احلريري
ا�سته ��ل امل�ؤمت ��ر بالن�شي ��د الوطن ��ي اللبن ��اين ث ��م
حتدثت النائب احلري ��ري فرحبت بالدكتور جربا
وا�سرت ��ي  LAUوثانوية احلري ��ري وقالت :ي�سرين
ان ارح ��ب بالدكت ��ور جوزيف جربا عل ��ى ا�صراره

وتواج ��ده معنا مع اط�ل�اق العام الث ��اين للم�شروع
امل�ش�ت�رك الذي نقوم به والذي ه ��و منوذج جامعة
ال ��دول العربي ��ة ب�ي�ن الـ LAUوب�ي�ن ثانوي ��ة رفيق
احلري ��ري .وان �شاء اهلل الآن مع العر�ض املتكامل
لفري ��ق املتطوعني القادمني من اجلامعة مع فريق
املدر�سة ان كان معلم�ي�ن او ر�ؤ�ساء اق�سام او نظار
او ط�ل�اب ،ان �ش ��اء اهلل دائما نك ��ون فريقا واحدا
حتى نبني فك ��رة رائدة ن�ستطي ��ع ان نن�شرها على
م�ساح ��ة لبنان والعامل العرب ��ي وان �شاء اهلل تكون
امل�ستقبل.
وا�ضاف ��ت :جديدن ��ا له ��ذه ال�سن ��ة ه ��ذا امل�شروع
�سيح ��اول ان يط ��ال اي�ض ��ا ح ��وايل  600طالب يف
مدار� ��س منت�ش ��رة عل ��ى الأر� ��ض اللبناني ��ة اي�ضا
باال�ش�ت�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�شره وتعميم ��ه على كل طالب موجود يف املدار�س

الثانوي ��ة الر�سمية واخلا�صة يف لبنان .بهذا القدر
ما تقومون به �سيكون منوذجا ليعمم على الطالب
الذين ينتمون مثلكم اىل ه ��ذه ال�صفوف الثانوية
والذي ��ن ان �ش ��اء اهلل يكون ��وا يحمل ��ون مب ��ادىء
حق ��وق االن�سان وحل النزاع ��ات والعمل التطوعي
والدف ��اع عن الق�ضاي ��ا ال�صعبة ،كله ��ا هذه جزء
من برناجمكم ،جزء من الربنامج التعليمي ،لأننا
هك ��ذا نرى التعليم ،التعلي ��م اذا مل يكن له عالقة
باحلي ��اة التي �ستبنوها الحقا اعتقد نكون بعيدين
ج ��دا عن التط ��ور .لبن ��ان رائ ��د يف التعلي ��م كان
و�سيبقى بف�ضل هذه االرادة املوجودة لدى القيمني
على امل�ؤ�س�سات التعليمية ول ��دى الهيئات االدارية
والتعليمي ��ة ولدى الطالب .واوج ��ه للطالب كلمة
واق ��ول لهم هذه فر�ص ��ة لكم حت ��ى حتلموا وحتى
ت�ستطيع ��ون ان تطبق ��وا احالمكم ونح ��ن مهمتنا
ان نر�شدكم اىل الطري ��ق .فخر كبري بالن�سبة لنا

ان تك ��ون لدينا هذه ال�شراكة مع جامعة ،LAU
عالقتن ��ا مع هذه اجلامعة قدمية ولي�ست جديدة،
لك ��ن م ��ع كل امل�شاريع التي قمنا به ��ا مع اجلامعة
هذا ه ��و اال�ستثم ��ار احلقيقي يف م�ستقب ��ل لبنان
لأننا ن�ستثمر باجليل اجلدي ��د الذي متثلونه ،ولنا
ال�ش ��رف ان ن�ستقبلكم يف هذا البي ��ت ،بيت رفيق
احلري ��ري ال ��ذي ط ��وال عم ��ره يجم ��ع االرادات
الطيبة ويبث الأمل بامل�ستقبل الذي ن�أمل ان يكون
فاحتة لأن تبقى رادات اخلري مكملة.
وقال ��ت :امل�شروع 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�شروع رائد باعتماد الدراما �ضمن
املنه ��ج وانتجت دلي�ل�ا تعليميا..اتفقن ��ا ان تقوم
الـ LAUبتنقي ��ح هذا الدليل وحتويل ��ه اىل تقنية
وا�ضح ��ة بالتعلي ��م �ضم ��ن متابع ��ة الأداء داخ ��ل

مدر�سة البهاء م ��ع التدريب لبقية الفريق ..وبعد
اجنازه �سندرب بهذا الدليل على م�ستوى ال�شبكة
املدر�سية بداية ثم على م�ستوى �ألأر�ض اللبنانية..
وبحثن ��ا اي�ضا يف امكاني ��ة ان�ش ��اء مر�صد تربوي
للأبحاث بالتعاون مع اجلامعة .ان ما نقوم به مع
اجلامعة اللبناني ��ة الأمريكية ا�سرتاتيجية تربوية
على املدى الطويل لأنن ��ا ن�ؤمن بان اجلامعة كلما
امتدت افقيا كلم ��ا ا�ستطعنا ان نغري يف جمتمعنا
�ضم ��ن القي ��م الت ��ي نحر� ��ص ان جنع ��ل طالبنا
يتبنوه ��ا ولي�س فقط ان ي�ؤمن ��وا بها بل ويطبقوها
اي�ضا.

د .جربا
ث ��م حتدث رئي� ��س جامع ��ة  LAUالدكتور جوزيف
جربا فقال  :اننا نعي�ش يف عامل حيث ا�صبحت الأمور
او�ضح ع ��ن طريق توثيق عملية عوملة معقدة ..كما
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االعالمية ماريا معلوف تكرم العالمة ال�سيد علي الأمين
لجهوده في �إعالء نهج االعتدال

نعل ��م العوملة لديها عدة جوان ��ب ايجابية ..التطور
التكنولوجي يف عدة حقول كان وا�ضحا وم�سيطرا،
لكن هذه احل�سنات توازيه ��ا اي�ضا ب�شكل مت�ساوي
عدد من امل�ساوىء ومن املهم جدا ان نعي ما الذي
يح ��دث حقا .م ��ع العوملة ا�صب ��ح الفق ��ر يف لبنان
متزاي ��دا ب�شكل 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�شلنا جميع ��ا جتاه حتديات
العومل ��ة وحتديات بن ��اء املواطنة ،وكلن ��ا نقول اننا
نحب لبن ��ان ولكن يف احلقيقة نحن ال 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 وال منار�سه ��ا .وم ��ن املهم ج ��دا مقابل هذا
الواق ��ع املظلم احل�ض عل ��ى اعطاء الأم ��ل للنا�س
واحلل ��م بامل�ستقب ��ل والبدء بفهم اك�ث�ر لتطلعاتهم
النبيل ��ة .ونح ��ن كم�ؤ�س�سة موكلة مبهم ��ة عظيمة،
مهمة ترك ��ز على كرامة اجلن� ��س الب�شري ..علينا
ان نتعل ��م كيف نحرتم بع�ضن ��ا البع�ض وكيف نقبل
بع�ضنا البع�ض �ضمن التنوع وكيف نحل خالفاتنا.
وان مننع هذه اخلالفات من ان تتحول اىل حروب
هذه هي الطريقة ولهذا جئنا لن�ؤكد على جمموعة
م ��ن القيم الت ��ي يج ��ب ان نت�شاركه ��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�ي�ر نحو الأف�ضل ..القيادة
التغيريي ��ة املتوا�ضع ��ة واملهتم ��ة وبينم ��ا تدر�س ��ون
القي ��ادة ت�أك ��دوا م ��ن الرتكيز طبعا عل ��ى العوامل
االكادميي ��ة والتقني ��ة .واريد ان اخربك ��م ان امرا
اذا مل يك ��ن ال�شغف واحلما� ��س والطاقة الداخلية
ه ��ي العن�صر الفعال يف القيادة لن تتمكنوا من ان
ت�صبح ��وا قادة اقوي ��اء .يجب ان منتل ��ك العن�صر
الفع ��ال لي�صبح لنا القدرة عل ��ى تغيري العامل ومع
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 LAUومعك ��م لي�س هناك تراجع حي ��ث �سنتعاون
الظه ��ار طاقاتك ��م الكب�ي�رة والتزاماتك ��م جت ��اه
املجتمع و�شغفكم جلعل لبنان و العامل مكان اف�ضل
لنا جميعا.

درزي
وحتدثت مديرة ثانوية رفيق احلريري رندة درزي
الزين فقالت:م ��ن امل�ؤكد �أن جتربة منوذج جامعة
ال ��دول العربي ��ة يف ثانوية رفيق احلري ��ري تزيدنا
غنى يف املفاهي ��م وال ��ر�ؤى وتنعك�س خري ًا
جميع� � ًا ً
عل ��ى ح�صادن ��ا .وهن ��ا ال ي�سعن ��ي �إال �أن �أ�شري �إىل
مالحظتني�:إحداهم ��ا� :أن ه ��ذه التجرب ��ة تكت�سب
�أهميته ��ا م ��ن �أنه ��ا مل تعتم ��د يف تطبيقه ��ا عل ��ى
من ��وذج �أو من ��اذج خمت ��ارة من بني الط�ل�اب ،بل
كانت جترب ��ة عامة �شامل ��ة ،ج ��رى تطبيقها على
جمي ��ع ط�ل�اب ال�صف ��وف امل�شارك ��ة يف املرحلتني
املتو�سطة والثانوية.واملالحظة الثانية� :أن اختيارنا
مو�ضوع جامعة ال ��دول العربية منوذج ًا تتفرع منه
مو�ضوع ��ات متع ��ددة عاجلتها جمموع ��ات العمل
الطالبية قد هدف اىل �أمرين متالزمني�:أحدهما:
تفعي ��ل الإهتمام بال�ش�أن القوم ��ي العربي رد ًا على
واقع الإنق�سام والتفكك و�سي ��ادة املفاهيم املحلية
واالقليمي ��ة والقطري ��ة .والث ��اين :تق ��دمي ر�ؤى
وتطلع ��ات وحلول ايجابية مل�ش ��اكل عربية قد تكون
م�شرتك ��ة يف معظ ��م االحي ��ان ،كاملي ��اه ،والبيئ ��ة،
والتلوث ،وحل النزاع ��ات ،وامل�شاكل االقت�صادية،
مع احلر�ص على ان يت ��م ذلك من خالل التدريب
على مهارات قيادية كاملناظ ��رة والنقا�ش واحلوار
وط ��رح املب ��ادرات ،ا�سهام� � ًا يف التح�ض�ي�ر جلي ��ل
جديد يفكر ويحلل ويب ��ادر ويح�سن القيادة.ونحن
فخ ��ورون ومعتزّون بمِ ��ا �أجنزناه وخ�ي�ر دليل على
ذل ��ك �أنّ اجلامع ��ة اللبنان ّي ��ة الأمريك ّي ��ة �ستع ّم ��م
ه ��ذا الربنامج عل ��ى ِّ
مدرا�س الوط ��ن يف العام
كل
ِ

الدّرا�س ��ي احل ��ايل  ،2013 - 2012كما �أن احللم
�أن تعمم التجربة يف الدّول العرب ّية.

د� .سميا
ث ��م �ش ��رح م�س� ��ؤول وح ��دة التوا�ص ��ل اخلارج ��ي
وااللت ��زام امل ��دين يف جامع ��ة  LAUالدكتور ايلي
�سمي ��ا بع�ض م ��ا يت�ضمنه امل�شروع ال ��ذي ي�شمل يف
مرحل ��ة اوىل تدريب  24طالب ��ا وطالبة من ثانوية
احلريري فقال :اكادميية عل ��م القيادة والد�ستور
�ستنظ ��م �سل�سل ��ة م ��ن ور� ��ش العمل ح ��ول �صفات
امله ��ارات القيادية من منظوري ��ن ،منظور قانوين
د�ستوري من جهة ومنظور حياتي من جهة ثانية..
وطبع ��ا هذه العالقة ه ��ي عالق ��ة ا�سرتاتيجية مع
م�ؤ�س�س ��ة احلريري للتنمي ��ة الب�شري ��ة امل�ستدامة.
واله ��دف من الأكادميية ه ��و تدريب الطالب ،من
قب ��ل طالب ،حيث ال فارق عمري بينهم وميكن ان
يفهم ��وا على بع�ضهم ،واهم �ش ��يء يف هذا ال�سياق
هو الأ�ساليب التفاعلي ��ة ولي�س الأ�ساليب اجلامدة
حيث يلقن الطالب ماذا يجب ان يقول ويفعل.

د�.سامل
وكان ��ت مداخلة لنائ ��ب رئي�س اجلامع ��ة الدكتورة
ايلي ��ز �س ��امل عر�ض ��ت فبيه ��ا لأهمي ��ة امل�ش ��روع
وللتع ��اون القائم مع م�ؤ�س�س ��ة احلريري .ثم جرى
التعري ��ف بفريق العم ��ل من قب ��ل اجلامعة وفريق
الط�ل�اب امل�شاريك ��ن يف امل�ش ��روع من قب ��ل ثانوية
رفيق احلريري وكانت اي�ضا �شهادات لزمالء لهم
�شارك ��و يف جترب ��ة من ��وذج جامعة ال ��دول العربية
العام املا�ضي.
ويف اخلتام قامت احلريري والدكتور جربا بتوقيع
اتفاقي ��ة التعاون ب�ي�ن م�ؤ�س�سة احلري ��ري وجامعة
 ،LAUاومل ��ت بعده احلريري عل ��ى �شرف ا�سرتي
اجلامعة والثانوية.

قام���ت االعالمي���ة ماري���ا معل���وف ،رئي����س
جمل����س ادارة �شرك���ة "ماري���ا معل���وف
لل�صحافة والن�شر والتوزيع "،ورئي�سة حترير

جري���دة "ال���رواد" ،بتق���دمي درع تكرمي���ي
للعالم���ة ال�سيد علي الأم�ي�ن يف �إطار تعزيز
نهج االعت���دال واحلوار ،واعتربت الإعالمية

معل���وف �أن العالمة ال�سي���د علي الأمني خري
مث���ال على ثقافة احل���وار يف زمن يغلب عليه
التطرف.
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م�سيرة حا�شد في �صيدا في الذكرى ال�سنوية
لإغتيال ال�شهيد معروف �سعد

�إنطلق ��ت �صباح اليوم يف �صي ��دا م�سرية حا�شد يف
الذك ��رى ال�سنوي ��ة لإغتيال ال�شهي ��د معروف �سعد
( . )1975وتق ��دم امل�س�ي�رة �أم�ي�ن ع ��ام التنظيم
ال�شعبي النا�صري الدكت ��ور �أ�سامة �سعد مب�شاركة
ممثل الرئي�س نبيه بري النائب عبد املجيد �صالح،
وممثل حزب اهلل احل ��اج حممود قماطي ،ورئي�س
املرابطون العمي ��د م�صطفى حمدان ،ورئي�س تيار
الفجر احلاج عبداهلل الرتياقي و�أمني عام احلزب
ال�شيوعي اللبناين خالد حدادة و�أمني عام احلزب
الدميقراط ��ي ال�شعب ��ي عدن ��ان حم ��زة وقي ��ادات
و�أحزاب لبنانية والفل�سطينية
كما �ش ��ارك رئي�س بلدي ��ة �صي ��دا املهند�س حممد
ال�سع ��ودي ورئي� ��س جمعي ��ة التج ��ار يف �صي ��دا
و�ضواحيه ��ا ال�سي ��د علي ال�شري ��ف وع�ضو املجل�س
البلدي املهند�س حممود �شريتح
امل�س�ي�رة �إنطلقت من البواب ��ة الفوقا مرورا ب�شارع
ريا�ض ال�صلح ف�ساح ��ة النجمة حيث جرى عر�ض
�إن ��زال لوح ��دة الإنق ��اذ ال�شعب ��ي التابع ��ة مل�ؤ�س�سة
معروف �سع ��د ،ثم تابعت �سريها باجتاه ال�شاكرية
حي ��ث �ألق ��ى �سعد كلم ��ة �أكد فيه ��ا عل ��ى موا�صلة
التم�سك باملقاومة والت�صدي للفنت واحلفاظ على
الوحدة الداخلية وال�صمود بوجه امل�ؤامرات.
و�شارك ��ت الف ��رق الك�شفي ��ة وحمل ��ة الأع�ل�ام
اللبناني ��ة والفل�سطينية و�أع�ل�ام التنظيم ال�شعبي
النا�صري وحزب اهلل وحركة �أمل وعدد من �أعالم
الأح ��زاب اللبناني ��ة والفل�سطيني ��ة  .كماحمل ��ت
�أعالم �سورية فيها �صور الرئي�س ب�شار الأ�سد
وفيم ��ا يل ��ي ن� ��ص كلم ��ة الدكت ��ور �أ�سام ��ة �سع ��د
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التي عممه ��ا املكت ��ب الإعالمي للتنظي ��م ال�شعبي
النا�صري
�أيها الإخوة ،
يا �أبناء �صيدا واجلنوب  ...يا �أبناء كل لبنان ...
�أيه ��ا الوطني ��ون والتقدمي ��ون � ...أيه ��ا املقاومون
اللبنانيون والفل�سطينيون
ي ��ا �أحب ��اء مع ��روف �سع ��د  ...و�أ�صدق ��اء معروف
�سعد ،
با�سمكم جميعا نوجه حتي ��ة الإجالل والإكبار �إىل
�أب ��ي الفق ��راء � ...إىل املجاه ��د واملق ��اوم � ...إىل
القائ ��د الوطن ��ي والقومي الكب�ي�ر � ...إىل ال�شهيد
املنا�ضل معروف �سعد.
وبا�سمكم جميعا نقول له :كم ا�شتقنا �إليك �أيها الأب
واملعل ��م والقائد املثال  ...ك ��م ا�شتاق �إليك العمال
واحلرفيون وال�صيادون والفق ��راء والكادحون ...
كم ا�شت ��اق �إليك املثقفون والوطني ��ون والعروبيون
والأحرار يف لبنان ويف كل الأقطار.
ه� ��ؤالء جميع ��ا ال زل ��ت ت�سكن يف قلوبه ��م ،وال زال
نهجك ينري لهم طري ��ق الكفاح ملواجهة الغطر�سة
اال�ستعماري ��ة والعدواني ��ة ال�صهيوني ��ة ،وملواجه ��ة
الظلم واال�ستغالل والرجعية الظالمية التكفريية.
وهذه اجلم ��وع تعاهدك �أيه ��ا ال�شهي ��د �أن توا�صل
ال�س�ي�ر عل ��ى خط ��اك م ��ن �أج ��ل اخلب ��ز واحلرية
والكرامة الوطنية والقومية .فنهجك �أيها ال�شهيد
ه ��و نه ��ج الغ ��د امل�ش ��رق العزي ��ز  ...ونه ��ج املجد
واالنت�ص ��ار� .أم ��ا �أتب ��اع اال�ستعم ��ار وال�صهيوني ��ة
والرجعي ��ة فم�صريه ��م الهزمي ��ة والع ��ار ومزبلة
التاريخ.

�أيها الإخوة ،
تع ��ود ذك ��رى ال�شهيد ه ��ذا الع ��ام يف الوقت الذي
ن�شه ��د في ��ه �أو�ضاعا معي�شي ��ة واقت�صادي ��ة �صعبة
ترهق كاه ��ل �أبن ��اء ال�شعب  ...اخلدم ��ات العامة
والتقدميات االجتماعية يف �أ�سو�أ حال  ...الأ�سواق
يف حالة ركود  ...وامل�ؤ�س�سات االقت�صادية يف حالة
�إنهيار  ...واملوا�س ��م الزراعية وال�سياحية يف حالة
ك�ساد.
غ�ي�ر �أن ال ��وزراء والن ��واب ال ي ��رف له ��م جف ��ن!
بينما همه ��م الأول والأخري ه ��و ت�أمني م�صالح ما
ي�سم ��ى بالهيئات االقت�صادية على ح�ساب الغالبية
ال�ساحق ��ة م ��ن �أبن ��اء ال�شع ��ب  ...ه ��م منحازون
مل�صلح ��ة املراب�ي�ن وامل�ضارب�ي�ن وال�سما�س ��رة
واملحتكري ��ن� ،أي  %1م ��ن اللبناني�ي�ن ،يف مواجهة
�سائ ��ر الفئ ��ات االجتماعي ��ة الأخ ��رى� ،أي %99
م ��ن ال�شعب اللبن ��اين .ومما ال �شك في ��ه �أنه على
ال�صعي ��د االقت�ص ��ادي واالجتماع ��ي ال ف ��رق ب�ي�ن
حكومة امليقاتي وحكومات احلريري وال�سنيورة.
يف املقاب ��ل ،ويف مواجهة ه ��ذه ال�سيا�سات الظاملة،
ينتف� ��ض املعلم ��ون واملوظف ��ون والأج ��راء ،وه ��م
يتظاه ��رون ويعت�صم ��ون من ��ذ �أ�سبوع�ي�ن ب�ش ��كل
متوا�صل بقيادة حركة التن�سيق النقابية.
ونح ��ن �إذ نك ��رر �إع�ل�ان الدع ��م والت�أيي ��د لهيئ ��ة
التن�سي ��ق النقابي ��ة وانتفا�ضته ��ا املع�ب�رة تعب�ي�را
�صادق ��ا ع ��ن وجع النا� ��س ،نوجه �أل ��ف حتية لهذه
احلرك ��ة النقابي ��ة امل�ستقل ��ة املنا�ضل ��ة � ...أل ��ف
حتية لع�شرات الألوف م ��ن امل�ضربني واملعت�صمني
واملتظاهري ��ن واملنتف�ضني م ��ن كل مناطق لبنان،

ومن كل االنتماءات 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�صال ��ح ال�شعب
اللبن ��اين  ...وه ��ي دلي ��ل �ساطع �أي�ض ��ا على كذب
كل النظريات واالدع ��اءات التي ال ترى يف ال�شعب
اللبناين �إال جمرد طوائف ومذاهب.
�أما ال�سلطة فتتجاهل هذه االنتفا�ضة ال�شعبية ،كما
تن� ��أى بنف�سها عن الأزم ��ة االقت�صادية واملعي�شية.
وكل همه ��ا تف�صي ��ل قان ��ون انتخابي عل ��ى مقا�س
زعماء الطوائف واملذاهب  ...قانون هدفه �ضرب
عنا�ص ��ر وحدة ال�شعب اللبن ��اين ،يف مقابل تعزيز
عوامل االنق�سام الطائفي واملذهبي.
�أم ��ا نحن امل�ؤمن ��ون بوحدة لبن ��ان ،ووحدة ال�شعب
اللبن ��اين ،ف�إنن ��ا ندع ��و �إىل قانون انتخ ��اب خارج
القي ��د الطائف ��ي .ولأنن ��ا م�ؤمن ��ون بالدميقراطية
احلقيقي ��ة ،ال املزيفة ،ف�إننا ندعو �إىل متثيل جميع
فئات ال�شع ��ب واجتاهاته من خالل قانون انتخاب
يقوم عل ��ى الن�سبي ��ة والدائرة الوطني ��ة الواحدة.
ولقد بات وا�ضحا ما للقوانني االنتخابية الطائفية
التي اعتمدت يف لبنان حتى اليوم من �إ�سهام كبري
يف تقوي ��ة الطائفية واملذهبي ��ة ،والت�سبب مب�سل�سل
احلروب الأهلية.
فلنتح ��رك �ض ��د م�شاري ��ع القوان�ي�ن الطائفي ��ة
املطروح ��ة ولننا�ض ��ل م ��ن �أج ��ل �إلغ ��اء الطائفية
ال�سيا�سي ��ة لأن �إلغاءها ه ��و �سبيل الوحدة الوطنية
وحماية ال�سلم الأهلي.
�أيها الإخوة ،
التحري� ��ض املذهب ��ي املت�صاع ��د ،والتح ��ركات
اال�ستفزازية ،واملربعات الأمنية ،وانفالت ال�سالح
وامل�سلح�ي�ن ... ،كل ذل ��ك �أدى �إىل ه ��ز الأم ��ن
واال�ستق ��رار ،و�إىل �إحل ��اق �أفدح الأ�ض ��رار بحياة
النا� ��س وم�صاحلهم ،بل بات يه ��دد ال�سلم الأهلي
تهديدا جديا  .

وما يثري اال�ستهجان واال�ستنكار هو �سكوت الدولة
و�أجهزتها الق�ضائية والأمنية عن تلك املمار�سات،
ب ��ل م�شاركة مرجعي ��ات �سيا�سية ر�سمي ��ة و�أجهزة
�أمني ��ة يف توفري الرعاية واحلماي ��ة للقائمني بتلك
املمار�سات.
لقد �أ�صبح وا�ضح ��ا و�ضوح ال�شم�س �أن املجموعات
الظالمي ��ة التكفريي ��ة ت�ستخدم ال�شح ��ن املذهبي
م ��ن �أجل تفجري فتنة مذهبية بني ال�سنة وال�شيعة،
الأم ��ر الذي ي� ��ؤدي �إىل �ضرب الأم ��ن واال�ستقرار
ف�ضال عن �إراحة الع ��دو ال�صهيوين .وال يخفى �أن
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�ضع ��ة لأوام ��ر الوالي ��ات املتح ��دة .فالواليات
املتحدة �أعلنت احلرب على تيار املقاومة يف بالدنا
خدمة مل�صاحله ��ا اال�ستعمارية ،ومن �أجل ت�صفية
الق�ضية الفل�سطينية خدمة للعدو ال�صهيوين.
كما �أن خطاب التحري�ض والتوتري والت�صعيد الذي
�أطل علينا بنموذج منه بالأم�س من ا�ستفاق مت�أخرا
جدا على ذكرى حترير �صيدا ،هذا اخلطاب ي�ؤدي
�إىل توتري الأجواء ،و�ضرب اال�ستقرار ،والنفخ بنار
الفتنة .وهو ما ي�ضاع ��ف اخل�سائر والأ�ضرار التي
ت�صيب املواطنني يف حياتهم وم�صاحلهم وم�صادر
عي�شهم.
يف مواجه ��ة م�ؤام ��رات احلل ��ف اال�ستعم ��اري
ال�صهي ��وين الرجع ��ي ،ن�ؤكد نح ��ن ال�سائرون على
خطى املجاه ��د واملقاوم معروف �سعد �أننا �سنبقى
�إىل جانب كل املقاومني يف لبنان  ...وفل�سطني ...
ويف كل مكان.
كم ��ا ن�ؤكد �أنن ��ا �سنوا�صل ال�سري عل ��ى خطى القائد
الوطني العروبي معروف �سعد حلماية ال�سلم الأهلي
والوحدة الوطنية ،ومواجهة حماوالت تفجري الفتنة
املذهبية ومن يقف وراءها من مذهبيني وظالميني

 ...وملواجهة �أ�سيادهم يف وا�شنطن.
كم ��ا ن�ؤكد لك ي ��ا �شهيدن ��ا الكبري ،يا �إب ��ن �صيدا
البار� ،أن هذه املدينة �ستبقى وفية لنهجك العروبي
املنفت ��ح ،ولن ن�سم ��ح لأي كان �أن يح ّولها �إىل ب�ؤرة
مذهبية متخا�صمة مع نف�سها� ،أومع حميطها.
ولنا كل الثق ��ة �أن �صيدا �ستتغلب على كل الظواهر
املر�ضية الظرفية ال�شاذة ،و�ستحبط كل مغامرات
الإثارة الأمنية والإعالمية.
�ستبقى �صي ��دا كما �أردته ��ا �أيها ال�شهي ��د عا�صمة
اجلن ��وب  ...ومدين ��ة املقاومة  ...وقلع ��ة الوحدة
الوطني ��ة والعروب ��ة التقدمي ��ة  ...وعا�صم ��ة
الدميقراطية واالنفتاح.
وكما �أ�سقطت قوى �صي ��دا الوطنية م�ؤامرة الفتنة
الطائفية �سنة  ... 1958وكما �أ�سقطتها عام 1985
 ...نحن عل ��ى ثقة تامة �أن �صيدا �ست�سقط جمددا
م�ؤامرة الفتنة املذهبية.
�أيها املجاهد واملقاوم ،
م ��ن �صي ��دا �إىل اجلن ��وب �إىل كل لبن ��ان  ...ومن
حيف ��ا �إىل القد�س �إىل املالكي ��ة ،قاتلت يا �شهيدنا
الغايل ال�صهاينة وامل�ستعمرين  ...ونحن نعاهدك
�أن نوا�صل احلرب عليهم� ،إىل جانب كل املقاومني
اللبنانيني والفل�سطينيني  ...حتى ا�ستكمال نحرير
لبن ��ان  ...وحتى حترير فل�سطني وكل �أر�ض عربية
حمتلة.
�أيها املنا�ضل العروبي التقدمي احلر ،لقد �ساندت
ودعمت الث ��وار والأحرار من املحي ��ط �إىل اخلليج
� ...إىل �سائ ��ر الأقط ��ار  ...و نح ��ن نعاهدك على
الوق ��وف �إىل جان ��ب كل الثوار والأح ��رار يف �سبيل
احلرية والعدالة االجتماعية واال�ستقالل.
�أيها الإخوة ،
نكرر توجيه حتي ��ة الإجالل والإكب ��ار �إىل ال�شهيد
معروف �سعد  ...و�إىل كل ال�شهداء.
�ألف حتية لكم وال�سالم عليكم
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نادي �شباب �صيدا الريا�ضي كرم اعالميي �صيدا ومنطقتها

الحاج يو�سف ارقدان نطمح �إلى ت�شكيل اطار ريا�ضي جامع
وموحد للريا�ضة في مدينة �صيدا بم�شاركة وتعاون الجميع

ملنا�سب ��ة انطالقت ��ه ونيل ��ه على ترخي� ��ص ر�سمي من
وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة ك ��رم نادي �شب ��اب �صيدا
الريا�ض ��ي اعالميي �صي ��دا ومنطقته ��ا بحفل ع�شاء
اقام ��ه على �شرفهم يف مطعم العرب ��ي �صيدا تقديرا
لعطاءاته ��م يف جمال ال�صحافة واالعالم وملواكبتهم
ان�شطة النادي..و�ش ��ارك يف احلفل التكرميي  :نائب
رئي� ��س االحتاد اللبن ��اين للكاراتيه مي�ش ��ال ناكوزي،
امني عام االحتاد اللبناين للكاراتيه عبد اهلل �صالح،
ممث ��ل م�س� ��ؤول ال�شب ��اب والريا�ض ��ة الفل�سطيني يف
لبن ��ان اللواء اب ��و احمد زيداين مع�ي�ن اجل�ش،رئي�س
احتاد امل�صارعة الفل�سطيني �صالح �آغا ،نائب رئي�س
الن ��ادي االهلي الدكتور نا�صر حم ��ود ،رئي�س النادي
ال�شعبي الريا�ضي عبد الق ��ادر الب�ساط ،رئي�س نادي
البهاء نبيل بواب ،رئي�س نادي الفتيان البطل الدويل
احم ��د امل�صري ،رئي� ��س نادي الفداء ن ��زار الروا�س،
رئي� ��س ن ��ادي الرادي ��كال احم ��د ال�صفدي،رئي� ��س
ن ��ادي املعن ��ي املهند�س حمم ��د الدنب،رئي� ��س نادي
الري ��ف ال�شيهان ابراهيم كم ��ال ،رئي�س نادي الفجر
عم ��اد جرادي ،ام�ي�ن �سر نادي االجنيلي ��ة الريا�ضي
ه ��ادي حم ��ود ،امني �سر ن ��ادي االهلي خال ��د بديع..
و�شخ�صيات ريا�ضي ��ة وجمع من االعالميني املحتفى
بهم..
وكان يف ا�ستقباله ��م رئي� ��س الن ��ادي احل ��اج يو�سف
ارق ��دان واع�ض ��اء الهيئ ��ة االداري ��ة  :ريا� ��ض الددا،
ح�سن عطوي،مازن اال�شق ��ر ،حممود ارقدان ،احمد
ارقدان،وائل ق�صب و حنان نداف..
بعد الن�شيد الوطني اللبناين وكلمة ترحيبية من امني
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�س ��ر النادي ريا�ض ال ��ددا كانت كلم ��ة رئي�س النادي
احلاج يو�سف ارقدان فق ��ال  :انه ملن دواعي �سرورنا
الي ��وم ان نت�ش ��ارك واياك ��م فرحتن ��ا بانطالقة نادي
�شباب �صي ��دا الريا�ضي بعد نيله الرتخي�ص الر�سمي
م ��ن وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة لين�ض ��م بذل ��ك اىل
جمموعة االندية الريا�ضي ��ة يف املدينة وا�ضعا ن�صب
عيني ��ه حتقيق كل ما من �شانه اع�ل�اء �ش�أن الريا�ضة
يف لبنان وتطويرها..
ان ال�شعار لذي يعتم ��ده نادي �شباب �صيدا الريا�ضي
ه ��و الريا�ضة للجميع،ففي الوقت ال ��ذي يتخا�صم به
االفرق ��اء اللبناني ��ون يف ال�سيا�س ��ة يجمعهم احلدث
الريا�ضي ذلك ان الريا�ضة تهذيب للروح والعقل قبل
ان تكون تقوميا للج�سد والننا ن�ؤمن بذلك فنحن على
م�سافة واحدة من اجلميع هدفنا اوال و�أخريا النهو�ض
بالريا�ض ��ة و �أننا مند ايدينا للجميع من اجل التعاون
يف اطالق جيل ريا�ضي جديد ي�ستطيع ان يرفع ا�سم

بلده عاليا يف البطوالت العربية والدولية...
انن ��ا يف ن ��ادي �شباب �صي ��دا الريا�ض ��ي والذي ي�ضم
جمموعة من مدرب ��ي لعبة الكاراتيه تدربوا وانطلقوا
من اندية �صيدا الريا�ضية العريقة �شارك النادي يف
العديد من االن�شطة الريا�ضية يف املدينة كما �شاركنا
يف بطول ��ة اجلن ��وب الت ��ي نظمه ��ا االحت ��اد اللبناين
للكاراتي ��ه لع ��ام  2012واحرز فريقن ��ا املرتبة االوىل
كما اننا وم ��ع انطالقة النادي ر�سميا ن�سعى من اجل
�صقل موهب ��ة فريقنا الريا�ض ��ي وتطويرها ما ي�ؤهله
للم�شاركة يف اللعبة باعلى امل�ستويات...
كم ��ا اننا نطمح واياكم جميعا اىل ت�شكيل اطار جامع
وموح ��د للريا�ض ��ة يف مدين ��ة �صي ��دا لنناق� ��ش �سويا
م�ش ��اكل وهموم الريا�ضة ب�شكل عام،ون�ضع ت�صورات
م�ستقبلي ��ة ت�صب يف م�صلح ��ة الريا�ضة والريا�ضيني
عموما...
النن ��ا ن�ؤم ��ن ا�شد امي ��ان ان م ��ا من ح ��دث �سواء يف
الريا�ض ��ة او غريه ��ا ال ميك ��ن ان ي�ب�رز او يع ��رف به
النا� ��س اال م ��ن خ�ل�ال االعالم..م ��ن خاللك ��م انتم
(يا اه ��ل ال�صحافة ) ومن خالل ال ��دور الهام الذي
ت�ضطلع ��ون به يف نق ��ل االحداث خا�ص ��ة يف ظل هذه
الظ ��روف ال�صعب ��ة والدقيق ��ة التي مير به ��ا الوطن
واملنطقة عموما..
فاننا نحي ��ي �شجاعتكم 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 �ص ��ورة تذكاري ��ة
مب�شاركة اجلميع..

خطوبة �آل حنقير – و �آل �أورفلي
�إحتفل ال�شاب ل�ؤي نبيل حنقري بخطوبته �إىل اجلميلة الآن�سة فاطمة حمدو �أورفلي ،بح�ضور الأهل و الأقارب و الأ�صدقاء� .ألف مربوك

فرع جديد لم� ّؤ�س�سة محمود �صالح للتجارة العا ّمة في �سبلين
فرع جديد يب�صر النور مل� ّؤ�س�سة حممود �صالح للتجارة العا ّمة يف �سبلني �،إقليم اخل ّروب .ي�ضاف �إىل الفروع املنت�شرة يف �صيدا و اجلنوب �.ألف مربوك
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زيارة خاصة

حوار:ليال بديع ها�شم

زيارة خاصة

لـ"ميرفت البابا" في �صيدا

ّ
كمحط���ة �أ�سا�س ّية ها ّمة ،من
خا�صة مب�ضمونها املعن���وي الإجتماعي ال�شامل،
�إطالل���ة جدي���دة تطلقه���ا �أ�سرة �صي���دا – املج ّلة ،حتمل �صفة زي���ارة ّ
املحطات املرموقة الإجتماع ّية الهادفة باملعنى وامل�ضمون التي ترغب �أ�سرة املج ّلة يف �إعتمادها ك�إطاللة من كل �شهر.
به���دف الغو����ص �أك�ث�ر يف غم���ار البح���ث و التدقيق ملعرفة كا ّف���ة الق�ضايا الها ّمة ع���ن كثب التي تهم �ش����ؤون كل النا�س ،و البحث ع���ن حلول لكافة
امل�شاكل العالقة الإجتماع ّية التي ت�ش ّكل هاج�س خوف عند كل النا�س.
وللإقرتاب �أكرث...ف�أكرث من الواقع...و املرجتى.
ال�صحي و الأ�سري،الأم���ر الذي قد ي�سهم
و
���وي،
ب
الرت
و
إ�ست�شفائي
ل
ا
و
���ي،
ع
إجتما
ل
ا
الواقع
���ى
...مب���ادرة ح�سن���ة �أي�ض���اً لإلق���اء ال�ضوء جمدداً عل
ّ
مما يع ّزز دور الأ�سر ال ّلبنان ّية يف �ش ّتى امليادين و املجالت ب�شكل عام
م�ساهمة فاعلة و ف ّعالة يف ت�صويب كا ّفة الأمور نحو الأف�ضل ّ
يف �سبيل بناء جمتمع قوي يف لبنان
....م���ن ه���ذا املنطل���ق ...و املنطق يق���وم فريق عملنا باحلوارات ال�شهرية وب�إختيار �شخ�ص ّية ما �إجتماع ّي���ة� ،أو لقاء مع �أي �أ�سرة متوا�ضعة لإجراء
ّ
اخلا�صة ال�شهر ّية وفق املعنى  ...وامل�ضمون.
كمحطة من حمطات الزيارة
احلوار
ّ
ّ
ّ
ف���كان لن���ا ه���ذا اللق���اء م���ع ال�س ّي���دة "مريفت البابا" ر ّبة من���زل زوجة ال�س ّيد "حممود رحم���ة " لل ّإطالع منها عن كثب ح���ول كافة �أو�ضاعها
الأ�سر ّية� ،إجتماع ّياً �إ�سوة ب�سائر الأ�سر ال ّلبنان ّية التي تعاين من �صعوبات يف م�سرية حياتها اليوم ّية.
بطاقة تعريف
• من هي ال�س ّيدة "مريفت البابا" ؟
ع ّرف ��ت ع ��ن نف�سها ب�أ ّنه ��ا �س ّيدة �إ�س ��وة ب�سائر كل
الن�س ��اء متوا�ضعة حتب احلي ��اة و�سالحها ال�صرب
والت�ضحية يف �سبيل بناء الأ�سرة.
ر ّب ��ت �أوالده ��ا عل ��ى نه ��ج �صحيح،تربي ��ة �صاحلة
وغر�س ��ت بنف�سهم حكم ��ة�،أنّ القناعة كنز ال يفنى
و�أنّ ال�صرب هومفتاح الفرج.
وق ��د جعلت من �أب ��رز �صفاتهم ع ّف ��ة النف�س وذكر
اهلل وحمده على ال�س ّراء وال�ض ّراء.
ال�س ّيدة "مريفت البابا"املت�أهلة من ال�س ّيد"حممود
رحم ��ة"�أم لأربع ��ة �أوالد "ريه ��ام� ،أحم ��د� ،سعيد،
ناهد".
ريه ��ام البالغة من العم ��ر "�17سنة" دخلت ميدان
العمل يف عمر مبكر وذلك ب�سبب عدم ا�ستطاعتنا
اخلا�صة.
ت�أمني كافة احتياجاتها
ّ
�أ ّم ��ا "�أحمد" البالغ من العمر"� 15سنة" فهويتع ّلم
مهنة "�صيانة الأو�سون�سري".
�أم ��ا �سعيد البالغ م ��ن العمر "� 12سن ��ة" فهويتابع
حت�صيل ��ه العلم ��ي يف مدر�س ��ة ال�صخ ��رة وه ��ويف
املرحلة الإبتدائ ّية ال�صف اخلام�س.
�أم ��ا ناهد وهي �آخ ��ر العنق ��ود البالغة م ��ن العمر
"� 6سنوات"فه ��ي يف ال�ص ��ف الأ ّول م ��ن املرحلة
الإبتدائ ّية.
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كما �أ�شارت يف �سياق حديثها �أنّ �إميانها باهلل قوي
ج ��د ًا وهي را�ضي ��ة مب ��ا يق�سمه اهلل له ��ا من رزق
وم�صري وم�ستقبل لها ولأوالدها وللأ�سرة.
• ه���ل ف ّك���رت يوم���اً بالعم���ل يف وظيف���ة،
�أوعم���ل ح���ر مل�ساع���دة زوج���ك يف ت�أم�ي�ن
متط ّلبات احلياة؟
�أن ��ا �أمت ّن ��ى �أن �أجد عم ��ل مل�ساعدة زوج ��ي ف�أنا يف
كث�ي�ر م ��ن الأحيان كن ��ت �أ�سانده و�أ�ساع ��ده بعمله
رغم �أنّ عمل ��ه متعب فهوبائع �سمك متج ّول ،ولكن
هناك معوقات كث�ي�رة تواجه املر�أة وعقبة متنعني
من القيام ب�أي عم ��ل �أ ّولها امل�ستوى العلمي ف�أنا مل
الزميلة ليال بديع
وميرفت البابا

�أتاب ��ع حت�صيلي العلمي ومل �أحم ��ل �أي �شهادة ،قد
متك ّني من �إيجاد فر�صة عمل ت�ساعد الأ�سرة.
�صحت ��ي ال ت�ساع ��دين عل ��ى القي ��ام بالعمل
ثان ّي� � ًا ّ
ً
داخل وخ ��ارج املنزل يف �آن،وثالثا م�س�ؤول ّية العائلة
فالعائل ��ة بحاج ��ة �إىل وق ��ت طويل واهتم ��ام و�إىل
متابع ��ة يوم ّي ��ة والإنتب ��اه �إىل كل �صغ�ي�رة وكبرية
تتعل ��ق به ��م وبدرو�سهم،ف ��كل ه ��ذا قد �ش� � ّكل هم
�أ�سا�سي وحاجز كبري بيني وبني �إ�ستطاعتي ملزاولة
�أي عمل.

الرعاية ال�صح ّية
كيف ت�ؤ ّمنني الرعاية ال�صح ّية للأ�سرة؟

ما�س ��ة ل�ضم ��ان
�أ�سرت ��ي وكل الأ�س ��ر بحاج ��ة ّ
�إجتماع ��ي يو ّفر لهم كل الرعاية والعناية ال�صح ّية
والإ�ست�شفائ ّية.
ولك ��ن بالن�سب ��ة لن ��ا ال ن�ستطي ��ع احل�ص ��ول عل ��ى
ال�ضم ��ان الإجتماعي لأنّ جن�سيتن ��ا الفل�سطينية ال
ت�سمح،ف�إ ّنن ��ا نلج� ��أ �إىل الأنروا يف بع� ��ض الأحيان
لت�أمني الرعاية ال�صحية واال�ست�شفائ ّية.
ولك ��ن حتّى الأنروا ال ت�ؤم ��ن لنا جميع الإحتياجات
الطب ّية م ��ن �أدوي ��ة �أوعمل ّية،ف�إبن ��ي �سعيد بحاجة
ما�سة يف عيون ��ه والأنروا ال ت�ستطيع تغطية
لعمل ّية ّ
نفق ��ات هذه العملية وال حت ��ى امل�ساهمة بجزء من
تكاليفها الباهظة جد ًا.
الكثري م ��ن الأحيان الرعاية ال�صح ّية على ح�ساب
اخلا�صة،و�صلب امل�شكلة هي �أنّ زوجي يعمل
نفقتنا
ّ
مم ��ا يعني �أ ّنه ال يوجد مدخول
بائع �سمك متج ّول ّ
مما يجعلنا نعاين من �صعوبة كبرية
ثابت للأ�سرة ّ
ملعاجل ��ة احل ��االت املر�ض ّي ��ة الت ��ي ت�صيبن ��ا �إ�سوة
ب�سائر الأ�سر.
• ما هي ال�صعوبات التي تواجهها الأ�سرة
على ال�صعيد املايل؟
هن ��اك �صعوبات كث�ي�رة تواجهنا،كم ��ا ذكرت من
قب ��ل �أن املدخ ��ول غري ثاب ��ت وهوال يكف ��ي لتغطية
ة،مما يجعلني �أ�صاب
احتياجات الأ�س ��رة الأ�سا�س ّي ّ
يف حال ��ة م ��ن القهر ب�سب ��ب ح ��زين عليهم،ف�أنا ال
�أ�ستطيع �أن �أرمي ال ّلوم على زوجي فهويعمل جاهد ًا
وب�أق�ص ��ى ما عنده لـت�أمني قوتنا اليومي،فهوي�سعى
وال ي�ستطيع �أخذ �أكرث من رزقته.
ونح ��ن يف هذه الأ ّيام نعي�ش يف �أو�ض ��اع �إقت�صاد ّية
�صعب ��ة� ،أ�سعار ال�سلع مرتفع ��ة الثمن يف ظل غياب
الرقابة ،فجميع العائالت التي و�ضعها مثل و�ضعي

تع ��اين من �صعوبات يف العي�ش،امل�صروف �أكرث من
املدخول بكثري.
و�أي�ض ًا فه ��ذه احلال ��ة الإقت�صاد ّية الت ��ي نواجهها
�صعبة علينا لأ ّنه ال يوجد معيل �آخر للعائلة ن�ستطيع
م ��ن خالله ت�أمني ولوجزء ب�سي ��ط من امل�ستلزمات
ولكن �صحيح �أن بيتنا الذي نقطن فيه �إيجار قدمي
ولكن احلمدهلل ف�إنّ �أجرته رخي�صة.

معاناة الأ�سرة
هناك معاناة كثرية يف العائلة ولكن ال�شيء ال�صعب
الذي ال ميكنني حت ّمله ه ��ي م�شكلة توفري الطبابة
ال�صح ّي ��ة وابني �سعيد ،فهو يع ��اين من م�شكلة يف
عينيه "ينام وه ��و مفتّح عيونو" مما ي�سبب ن�شاف
يف العني والقدّر اهلل قد ت�ؤدي �إىل العمى.
واحلل الوحي����د هواجراء عمل ّية لأن الأدوية ال
جتدي نفع ًا يف هذه احلالة وبالفعل قد �أجرينا
له عمل ّية منذ �سنتني وقد كانت تكلفتها باهظة
وقد تكفّل بها وبكافة م�صاريفها "ال�شيخ �أحمد
احلريري" وقد تفاج�أت بوقتها �أنّه ّ
غطى كافّة
تكلف����ة العمل ّي����ة بالكام����ل ،ال����ذي تعاط����ف مع
حالة �إبني ف�أنا �أ�شك����ره كثري ًا مل�ساعدته لنا يف
وقتها.
وت�ضيف ولكن الآن وبعد م�ضي �سنتني على العمل ّية
تبينّ �أنّ العملية مل تنجح و�أنّ �إبني حالته ال�صح ّية
برتاج ��ع م�ستم ��ر ،وق ��د عر�ضت ��ه منذ ف�ت�رة على
ع ��دة دكاترة ولك ��ن مل �أقتن ��ع بحديث �أ ًي� � ًا منهم،
ويف النهاية �سمعت دكت ��ور يف بريوت وهو برف�سور
�إكلينيكي يف طب وجراحة العيون ولكن املعوقة هي
�أ ّنن ��ي ال �أملك املال لدف ��ع الفح�ص ّية للحكيم ولكن
�أوالد احل�ل�ال قد قام ��وا مب�ساعدت ��ي و�إ�ستطاعوا
�أوي�ؤمن ��وا يل ثم ��ن الفح�ص ّي ��ة وبع ��د عر�ضه على

احلكي ��م تب�ّي�نّ �أنّ حالت ��ه يف تراجع م�ستم ��ر و�أ ّنه
ما�س ��ة �إىل عمل ّية وتكلفته ��ا  ،$3700مما
بحاج ��ة ّ
زاد و�ضع ��ي �س ��وء ًا ف�إ ّنني ال �أعلم كي ��ف �س�أ�ستطيع
ت�أم�ي�ن امل ��ال لإخ�ضاعه له ��ذه العمل ّي ��ة اجلراح ّية
ال�ضرور ّية.
• �إذا كان لديك فانو�س �سحري ،ويحق لك
�أن تتمني �أمنية واحدة .فماذا تتمنني؟
�أمنيات ��ي كث�ي�رة وال �أ�ستطي ��ع �إخت�صاره ��ا ب�أمنية
واح ��دة ،ولك ��ن الأمني ��ة املهمة بالن�سب ��ة يل والتي
�أدعواهلل ع ّز وج ��ل �أن يحققها يل هي ت�أمني تكلفة
عمل ّية �سعيد لأ ّنه همي الأكرب ف�سعيد ببداية عمره
و�أمام ��ه م�ستقبل كبري وهو�أملي يف هذه احلياة،وال
�أ�ستطيع ر�ؤيته به ��ذه احلالة ،ف�أنا كل يوم مئة مرة
عند ر�ؤيته ي�صرخ من �شدّة الأمل.
ف ��الأمل الذي �أعي�ش فيه هوب�سبب عدم قدرتي على
م�ساعدته و�إنقاذه من هذه احلالة.
• م���اذا تتم ّن�ي�ن للأ�س���رة ب�ش���كل خا����ص؟
وللبنان ب�شكل عام؟
بالن�سب ��ة لعائلتي امت ّنى ب�أن تك ��ون حياتهم �أف�ضل
من حياتي و�أن تكون �أ ّيامهم مليئة باالمل والتفا�ؤل
وال�سعادة.
ف ��كل �أم تتم ّن ��ى لأوالدها حياة كرمي ��ة خالية من
الي�أ� ��س و�أن يح�صلوا عل ��ى وظائف ج ّيدة تخ ّولهم
بالعي� ��ش بكرامة،وعدم احلاجة لأح ��د،و�أن يبعد
عنهم �أوالد احلرام و�أن يرزقهم ب�أنا�س ذو�أخالق
حمي ��دة ويبع ��د عنه ��م الأمرا� ��ض و�أن يظ ّل ��وا
متما�سك�ي�ن وال ي�سمح ��وا لأح ��د �أن يبعده ��م عن
بع�ض.
�أم ��ا بالن�سب ��ة للبنان �أمت ّن ��ى �أن يعم ال�س�ل�ام و�أن
ي�صبح لبنان املزدهر و�أن تلغى كلمة الطائف ّية،وكل
هذا ممكن عندما ن�سعى للعي�ش بكرامة بعيد ًا عن
�أي تبعات �سيا�س ّية.
فلبنان وطن ي�ستحق الت�ضحية من �أجله و�أن ندافع
عنه يف �سبيل بقائه الأجمل والأف�ضل.

كلمة �أخرية
�شكرت ال�س ّيدة "مريف ��ت البابا"جم ّلة �صيدا على
منحها فر�ص ��ة للتعبري عن ر�أيها ،يف وقت يتجاهل
فيه الكثري �إلق ��اء ال�ضوء على املعان ��اة التي نعاين
منها،ف�شك ��ر ًا لكم و�أمت ّنى من خ�ل�ال هذه املقابلة
�أن ي�صل �صوتي �إىل عدد كبري من النا�س اخليرّ ين
الط ّيبني.
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كلمة

تحقيق

ال�صديق الخيالي للطفل
كث�ي�ر ًا ما يختلق الطفل �صديق ًا خيال ّي ًا له،وهو�أمر ًا
لي� ��س خط�ي�ر ًا عل ��ى الإط�ل�اق ب ��ل العك� ��س متام ًا
فح ��وايل ثلث الأطفال لديه ��م �أوكان لديهم خالل
فرتة زمن ّي ��ة متفاوتة �صديق خي ��ايل وعلى الرغم
م ��ن �إنت�شار ه ��ذه الظاهرة م� ّؤخ ��ر ًا ب�شكل كبري � اًإل
�أ ّنها مل تدر�س ج ّيد ًا.
فال�صديق اخليايل يظه ��ر فج�أة وبال مقدّمات يف
حياة الطفل،فهو�صديق يبتكره يف خياله ،ويختفي
كذلك دون �سابق �إنذار.
فه ��ذا ال�صديق ي�صبح م�ص ��در قلق وحرية وخوف
عند الآباء.
وهنا تب ��د�أ الت�س ��ا�ؤالت �إذا كان طفلهم يعاين من
م�شكل ��ة نف�س ّي ��ة ؟و�إذا كان ال�صدي ��ق اخليايل قد
ي�ؤ ّث ��ر �سلب ًا عل ��ى حياته؟و�إذا م ��ن ال�ضروري جعله
يقوم برتك ال�صديق اخليايل؟
ولك ��ن ي َتف ��ق الإخت�صا�ص ّيون النف�س ّي ��ون ّ
املطلعون
على هذا املو�ضوع عل ��ى �أنّ �إختالق الطفل �صديقاً
خيال ًيا ال يدعوللقلق ولو�أنّ الواقع ّية التي ينظر بها
الطفل �إىل �صديقه اخليايل �أمامه خداع،وهويعلم
ب�أنّ هذا ال�صديق غري موجود يف الواقع.
فال�شخ�ص ّية اخليال ّية قد تك ��ون �شخ�ص ّية حقيق َية
(كالأم مث ًال)�،أو�شخ�ص ّي ��ة م�شهورة م�أخوذة عاد ًة
من ق�ص� ��ص الأطفال�،أو�شخ�ص ّي ��ة وهم ّية �صنعها
خيال الطفل�،أو�شخ�ص ّية كرتون ّية.
ع ��امل الأطف ��ال مل ��يء باخلي ��ال فيمك ��ن �أن يكون

ال�صدي ��ق يف خمتلف الأ�ش ��كال والأحجام ويتعامل
معه بلغة �سر ّية.
الأ�سباب التي تدف ��ع الطفل على �إختالق ال�صديق
اخلي ��ايل التغي�ي�رات الت ��ي حت�ص ��ل يف حي ��اة
الطف ��ل تدفعه �إىل تخ ّي ��ل رقيق ًا خف ًي ��ا ،ومن هذه
التغيريات:
 تكون الوالدة بانتظار مولود جديد يف حال طالق الوالدين وجود �أحد الوالدين بامل�ست�شفىففي هذه احلاالت ه ��ذا ال�صديق اخليايل ي�ساعد
الطفل على ّ
تخطي ال�شعور بالوحدة �أوال�ضياع.
ا ّللع ��ب الإيهامي لي� ��س هروب ًا من الواق ��ع بقدر ما
هوو�سيلة طفل ما قبل املدر�سة للتع ّرف على العامل
احلقيقي.

�إيجاب ّيات ال�صديق اخليايل
ي�ساعد الطفل يف التعامل مع التغيريات يف احلياة
�أو�إكت�ساب مهارة جديدة
ي�ساعده �أي�ض ًا بني ال�صواب واخلط�أ
مث�ل ً�ا :م ��ن خ�ل�ال معامل ��ة الطف ��ل م ��ع ال�صديق
اخليايل ،نرى �أنّ الطفل يو ّبخ �صديقه
ر ّت ��ب غرفتك�،أع ��د الأ�شي ��اء �إىل مكانه ��ا� ،إغ�سل
يديك قبل وبعد الطعام..
يبع ��د الطف ��ل ع ��ن الوح ��دة فم ��ن خ�ل�ال ه ��ذا
ال�صدي ��ق ي�صبح الطفل �أكرث �إعتم ��اد ًا على نف�سه

و�أق ��ل عدوان ّية جت ��اه رفاقه و�أك�ث�ر تعاون ًا وت�صبح
املفردات �أكرث تط ّور ًا.
ي�ساع ��د عل ��ى تفري ��غ التو ّت ��ر العاطف ��ي وامل�شاعر
املكبوتة،يخ ّل�صه من خا�ص ّية التمركز حول الذات،
فهويتح� �دّث �إليه ويالعب ��ه وي�شاركه حزنه وفرحه
وي�أكل معه ويقر�أ معه الق�ص�ص.
وم ��ن خ�ل�ال حم ّبت ��ه ل�صديق ��ه اخلي ��ايل ممك ��ن
�أن ت�ساع ��دك يف توجي ��ه طفل ��ك ،مث�ل ً�ا بقول ��ك
ل�صديق ��ه اخليايل يجب �أن ت�أكل كي تكرب �أو يجب
�أن ت�ساع ��دين فهنا قد يقوم الطف ��ل بتطبيق هذه
الأ�شياء.
و�أي�ض ًا م ��ن خالل الدرا�سات التي �أجريت قد تبينّ
�أنّ الأطف ��ال الذي ��ن لديهم �أ�صدق ��اء خيال ّيون هم
�أك�ث�ر ق ��درة عل ��ى التوا�ص ��ل والإبداع،و�إنهم �إكرث
قدرة من غريهم على الإقناع من خالل املحادثات
التي يجرونها مع البالغني و�أ ّنهم ي�ستطيعون معرفة
ماذا يريد ال�شخ�ص الذي يحادثونه معرفته.
فمعظم الأطفال الذين يكون لديهم �صديق خيايل
ي�صبحون كتّاب وخمرجون ،فهم ي�صنعون حوارات
لأنف�سهم ولأ�صدقائهم اخلياليني �أي�ض ًا.
ً
ولك ��ن ق ��د ي�صبح ال�صدي ��ق اخليايل خط ��را على
الطف ��ل ،عندم ��ا يتواج ��د �أ�صدق ��اء حقيقي�ي�ن
ّ
معهم،ويف�ضل ا ّللعب مع �صديقه
والينخرط الطفل
اخلي ��ايل ويبتع ��د ع ��ن النا�س يف ه ��ذه احلالة من
ال�ضروري ا�ست�شارة طبيب نف�سي.

� 14شباط هو القدر

�.إنه عيد ال�شهادة يوم زرعت ج�سدك الكبري بهموم لبنان من �أجل قيامته ،ن�صبت قامتك الكبرية ال�شاخمة ف�أنبتت الأر�ض
وردها اجلوري مكحلة بدمائك الزكية الطاهرة
�أيها ال�شهيد
...نتم�سك بالأ�شياء التي مرت عليها عيناك ،مرت عليها يداك و مر عليها خيالك و الوجوه تلوح فوق �أناملك
�أيها ال�شهيد
�...إ�سمك مكتوب على م�ستقبل لبنان يا �شهيد لبنان
نذرت �إليك دموعي التي مل تتوقف يوماً عن الذرف و حني توقفت ف�أعلم ان ال�سيدة الكرمية الفا�ضلة التي كانت ثابتة على
متابع���ة م�سريت���ك امل�ستم���رة� ،إعلم �أيها ال�شهيد �أن هي من �أوقفت الدمع و بل�سمت جراحتنا ،لقد علمتنا ال�صرب و ازدننا قوة
بف�ضل ثباتها و متابعتها لأف�ضل جهاد على وجه الأر�ض �إال و هو جهاد النف�س ،عنيت بها ال�سيدة نازك رفيق احلريري
�.إن كلماتي تعجز عن �شكرها و تقديرها و قلمي يحاول الكتابة ف�أبكي � ...أبكي لي�س لوجعي بل لأنني عاجز عن الو�صف
يف كل مرة �أ�سمعها تخاطبك و تعاهدك� ،أجدها تزداد �إمياناً و عطاء .لها حمبة قلوبنا و قلوب اللبنانبني جميعاً فما فرقت
يوماً و كانت كما كنت ال متيز بني اللبنانيني عندما تتعلق بالعطاء و املحبة
.و �أخ�ي�راً يف مث���ل ه���ذا الي���وم �أن م�صابك هو م�صابنا و م�صاب الوطن �أجمع  ...جعل اهلل مثواك اجلنة �أيها ال�شهيد .و �أطال
يف عمركِ و عمر عائلتك الكرمية �أيتها الكرمية

اجلريح ح�سن علي اجلبيلي
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�أطلق مركز النتمية الثقاف ّية م�شاريعه العلم ّية التربو ّية الحديثة في مركز با�سل الأ�سد "�صور"

مجتمع

بح�ض ��ور عقيلة رئي�س جمل�س الن ّواب ال ّلبن ��اين "ال�س ّيدة رندى ب ّري"و �صاحبة
الرعاي ��ة ال�س ّيدة معايل الوزيرة "ليلى ال�صل ��ح" �إفتتح مركز التنمية الثقاف ّية
املتخ�ص�ص ��ة بال�صم و البكم و
يف �ص ��ور م�شاريع ��ه الرتبو ّية العلم ّي ��ة احلديثة
ّ
العميان.
�إىل جان ��ب رئي�س و �أع�ض ��اء جمع ّية "املركز" التنمية و الثقافة و ح�شد كبري من
ر�ؤ�س ��اء اجلمع ّي ��ات و ال�شخ�ص ّي ��ات و الف ّعال ّيات يف املنطق ��ة و املهت ّمني بال�ش�أن
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ال�صحي و حم ّبي الأعمال و الأدوار الإن�سان ّية يف اجلنوب.
الرتبوي و الثقايف و
ّ
و �ألقي ��ت الكلم ��ات من وح ��ي املنا�سبة املعبرّ ة تعب�ي�ر ًا �صارخ� � ًا مل�ساعدة كا ّفة
ما�سة �إىل تطوير
املكفوف�ي�ن و املعوقني يف لبنان لأنّ املجتمع ال ّلبن ��اين بحاجة ّ
كا ّفة القطاعات الرتبو ّية و الإجتماع ّية التي ت�سهم م�ساهمة مبا�شرة يف رعاية
املع ّوق�ي�ن من كا ّفة النواحي للإرتقاء بهذا املجتم ��ع لأ�سمى درجة من درجات
الرقي و التقدّم و الإزدهار يف �سبيل جمتمع قوي.

ال�شاعر بالل �شرارة يوقّع كتابه الجديد في مركز با�سل الأ�سد � -صور
بح�ض ��ور ورعاية عقيلة رئي�س جمل�س الن� � ّواب ال ّلبناين ال�س ّيدة رندى ب ّري و ّقع
ال�شاعر بالل �شرارة كتابه اجلديد "�أوراق التني".

مجتمع

ح�ضر الإحتفال النائب علي خري�س ،و�شخ�ص ّيات تربو ّية وثقاف ّية ،و�إجتماع ّية
ودينية ور�ؤ�ساء بلد ّيات وخماتري واملحبني والأ�صدقاء والإعالم ّيني.
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بهية الحريري  :كرمت معلمي ثانوية الحريري ومدر�سة البهاء بمنا�سبة عيد المعلم

مجتمع

اعت�ب�رت رئي�س ��ة جلن ��ة الرتبي ��ة والثقاف ��ة النيابية
النائب بهية احلريري اننا منر بظروف �صعبة وغري
طبيعي ��ة لكنن ��ا تعودنا ان ال ن�ست�سل ��م وان نفتح �آفاق
الأمل وهذا ما عودنا عليه رفيق احلريري وبالنهاية
لبن ��ان هو الذي �سينت�صر  .وقالت  :ال 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 رائد ًا يف كثري م ��ن الق�ضايا بان�سانه � .آملة
ان يجت ��از اللبنانيون هذه املرحلة التي ي�شوبها القلق
لن�صل اىل ب ��ر �آمن �أهم ما فيه ان نزرع يف حميطنا
معن ��ى الت�سامح ومعنى واهمي ��ة االختالف الذي هو
�سمة من �سمات هذا البلد..
كالم احلريري جاء خالل 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 �ش ��ارك فيه
مديرت ��ا املدر�ستني رندة درزي الزين ووداد النادري
وامل�شرف 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�شبهكم  ،وت�شبه طموحاتكم وامالكم
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واحالمكم وتكون فع�ل�ا تخدمكم وال ت�ستخدمكم ..
�آمل ��ة �أن ينج ��ح املعلم ��ون يف التو�ص ��ل اىل حتقي ��ق
مطالبه ��م م ��ن دون الوق ��وع يف الت�ضخ ��م الذي هم
اول م ��ن يعاين من ��ه  .ويف ال�ش�أن ال�صي ��داوي قالت
احلري ��ري ان �صيدا تعودت ان حتم ��ل خطايا كثرية
لي� ��س له ��ا عالقة به ��ا  ،لكن اي�ضا تع ��ودت ان حتمل
ق�ضايا وطني ��ة وقومية وكونية � .آملة ان تنعم املدينة
باال�ستقرار وان تكون الأ�شهر املقبلة اقل قلقا .
وج ��اء يف كالم احلريري امام املعلمني املحتفى بهم
 :كن ��ت اح ��اول ان اتذك ��ر منذ الع ��ام  1982رمبا يف
ع ��ام واحد مل جنتمع كان الع ��ام  ، 2005وكل الأيام
كنا ن�صر على هذا اللق ��اء الذي ي�ؤكد على التوا�صل
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 ال ت�ستخف ��وا ب ��ه لأن بني ايديك ��م م�ستقبل
البل ��د الذين هم هذه الأجي ��ال  .ففي كل مرة التقي
به�ؤالء الطالب يزيد ا�صراري على املتابعة لأنه فعال
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 ال يكررا نف�سيهما  ،اي ال متر �سنة ونعيد
م ��ا قمنا به يف ال�سنة التي قبلها  ،بالعك�س نبني على
الآفاق اجلديدة والتححديات التي تواجهنا .
وقال ��ت :التقيت م�ؤخرا اح ��دى الطالبات وافتخرت
كث�ي�را عندم ��ا قال ��ت يل انن ��ا يج ��ب ان نرك ��ز على
رف� ��ض العن�صري ��ة  .العن�صرية لي� ��س بال�ضرورة ان
تك ��ون باللون او باملناطق  ،يف ه ��ذا البلد العن�صرية
ه ��ي الطائفية  .فهذا اجليل فخور بتعدديته وبهويته
وبتنوع ��ه  ،ونحن اي�ضا يج ��ب �أن نكون فخورين به .
ف�أطمئ ��ن الأهل ان ال يخافوا عل ��ى اوالدهم ،هم يف
اي ��د امينة وه ��م اي�ض ��ا ي�ساعدونن ��ا وي�ؤازروننا لكي
نطل ��ق العنان ملرحلة له ��ا عالقة كث�ي�را بالتحديات
الت ��ي نراها يف كل البالد  .احلرية بالن�سبة للطالب
ا�سا�س  ،وامل�س�ؤولية اي�ضا نحن واياكم يجب ان نحاول
ان ندربهم عليها لأن احلرية من دون م�س�ؤولية 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�ض ��وع املطال ��ب النقابي ��ة وحقوق املعلم�ي�ن  ،لكن
اي�ض ��ا كان هن ��اك تعاط ع ��ال مب�س�ؤولي ��ة  ،فلم يكن
هن ��اك فرق ب�ي�ن رئي� ��س او مدير وب�ي�ن معلمني  ،بل
كان هناك تناغم مع بع�ضهم لي�ستطيعوا ان يحققوا
مطالبته ��م وحقوقه ��م ككل معلمي لبن ��ان ويف نف�س
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الوق ��ت ينظ ��روا اىل م�صلحة الطالب ب�ش ��كل رفيع
امل�ست ��وى  .وهذا ال ا�ستطي ��ع اال ان اوجه اليكم حتية
كبرية واعرب عن فخر كبري جدا بكم .
وا�ضاف ��ت :جميل جدا ان نفتح دائم ��ا �آفاقا لبع�ضنا
 ،واه ��م �شيء 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 ��د�أت احلقيقة وكنت
امتن ��ى ان تكون ل ��دي نتائج ل�صن ��ع بطاقة للمعلمني
ت�شمل املعلم وعائلته ويكون لديه نوع من الت�سهيالت
يف كل م�صروف ��ه اليوم ��ي  ،ان كان م ��ا يتعلق باملواد
الغذائي ��ة او امللبو�سات او حتى الرفاهية من مطاعم
ودور �سينم ��ا وحمالت للريا�ض ��ة  ،لأنه مهم جدا ان
يكون لدين ��ا متنف�سا ويكون هن ��اك خ�سم على مدار
ال�سنة لكل معلمي ال�شبكة املدر�سية ل�صيدا واجلوار
م ��ن �صي ��دا اىل جزي ��ن  .و�س�ت�رون انك ��م �ستكونون
الرافعة االقت�صادية للمنطقة .
وقال ��ت  :اكيد منر بظروف �صعبة  ،وال اقول ظروف
طبيعي ��ة  ،لي�س ��ت طبيعي ��ة  ،لكن نح ��ن تعودنا على
التحدي ��ات وتعودن ��ا ان ال ن�ست�سل ��م وان نفت ��ح افاق
الأمل  ،هذا ما عودنا عليه رفيق احلريري  ،ف�سنبقى
مكمل�ي�ن الطريق نحن واياك ��م  ،واكيد بالنهاية انتم
م ��ن �ستنت�ص ��رون ولبنان الذي �سينت�ص ��ر ويف نف�س

الوق ��ت ان �ش ��اء اهلل نحل ��م بي ��وم تك ��ون حكومتن ��ا
ت�شبهك ��م  ،وت�شب ��ه طموحاتكم وامالك ��م واحالمكم
وتكون فعال تخدمكم وال ت�ستخدمكم  ..هذا ما يجب
ان ن�صل الي ��ه  ،والتغيري يبد�أ من مكان وهذا املكان
انتم ت�شكلون حجر الزاوية فيه  ..هذه املدينة تعودت
ان حتم ��ل خطايا كث�ي�رة لي�س لها عالق ��ة بها  ،لكن
اي�ضا تعودت ان حتمل ق�ضايا  ،ق�ضايا وطنية ولي�ست
حملية  ،ق�ضايا وطنية وق�ضايا قومية وق�ضايا كونية
بنف�س الوقت وهذا الأمر انتم تالحظونه �ضمن هذا
اجلي ��ل ان عقله منفتح وحا�ضر  ،وان �شاء اهلل يدينا
بيدكم لن�ستطيع ان نو�صلهم دائما اىل بر الأمان .
ويف مو�ض ��وع مطال ��ب املعلم�ي�ن قال ��ت  :احي ��ي هذا
اال�صرار املوجود عندكم واالميان بق�ضاياكم والذي
بالنهاي ��ة �سيج ��د طريق ��ه ليتحق ��ق  ،ومهم ��ا ت�أخ ��ر
بالنهاي ��ة �سي�ص ��ل اىل نقط ��ة و�سطي ��ة ت�ستطي ��ع ان
ت�ؤم ��ن م�صلحتكم دون الوقوع يف الت�ضخم الذي اول
من يعاين منه هو �أنت ��م  .وبالنهاية ال ي�ضيع حق اذا
بقي ��ت وراءه مطالب  .ون�أمل الأ�شهر الثالثة 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 انطالق ��ة �آمنة م�ستقرة كم ��ا اطلقنا
ه ��ذه ال�سنة ع ��ام ام ��ن وم�ستقر  .ال 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�ضايا ب�أفراده
 .ويف �آخر املطاف �سي�ص ��ل بالت�أكيد اىل حكم يكون
على قدر الطموحات مهما طال ..
وخل�صت للق ��ول  :يجب ان نتعاون عليه لن�ستطيع ان
نحقق ��ه ومنرر هذه املرحل ��ة ال�صعبة  .وان �شاء اهلل
بعد هذه املرحلة التي نحن قلقون منها ن�صل اىل بر
�آم ��ن اهم ما في ��ه ان ن�ستطيع ان ن ��زرع يف حميطنا
معن ��ى الت�سامح ومعنى واهمي ��ة االختالف الذي هو
�سمة و�صفة من �صفات هذا البلد ..
وختم ��ت احلريري بتوجيه التحية اىل مدير م�ؤ�س�سة
احلري ��ري يف �صي ��دا حمي ��ي الدي ��ن القط ��ب الذي
ا�ضطر للتغيب ع ��ن احلفل لظروف قاهرة  ،معتربة
انه رافق امل�ؤ�س�سة من بداياتها والزال جزء من هذه
امل�سرية الرتبوية واالن�سانية الرفيعة ومنوهة بجهوده
يف هذا االطار.
وتخل ��ل احلفل كلمات ل ��كل من مدي ��رة ثانوية رفيق
احلريري رن ��دة درزي الزين ومديرة مدر�سة البهاء
وداد الن ��ادري وامل�شرف العام يف املدر�سة نبيل بواب
ورئي� ��س جلنة الأه ��ل يف ثانوية احلري ��ري املهند�س
فادي حجازي .
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جمع ّية المقا�صد الخير ّية الإ�سالم ّية تك ّرم المع ّلم في عيده في مطعم ذوات �صيدا
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�أقام ��ت جمع ّية املقا�صد يف منا�سبة عيد املع ّلم حفل تكرمي خا�ص تقدير ًا لدور
املع ّل ��م يف النهو� ��ض الدائم للقط ��اع الرتبوي يف �شتّى امليادي ��ن و املجاالت يف
لبن ��ان ،لأنّ للمع ّل ��م دور �أ�سا�س ��ي و هام يف تعزيز العل ��م و الثقافة و التوا�صل
الإجتماعي بني جميع ال ّلبنانيني ،وللمع ّلم دور مقدّ�س هام �أ�سا�سي يف الإرتقاء

اعت�صام لإعالميي �صيدا ومنطقتها ت�ضامنا مع مرا�سل قناة الجديد الزميل ح�سن الجراح

بهذا املجتمع لأ�سمى درجة من درجات الرقي و التقدّم و الإزدهار ب�شكل دائم
مبا يليق باملجتمع ال ّلبناين.
ح�ضر احلفل رئي�س اجلمع ّية املهند�س هالل قرب�صلي و ح�شد كبري من املدراء
و املع ّلمني و املع ّلمات من كا ّفة املدار�س التابعة جلمع ّية املقا�صد.

ا�ستن ��كارا ملا تعر�ض له مرا�سل قناة اجلدي ��د يف البقاع الزميل ح�سن اجلراح
من اعتداء و�ضرب خالل ت�أديته واجبه املهني وانت�صارا حلرية الر�أي والتعبري
نف ��ذ اعالميو �صيدا ومنطقتها اعت�صاما يف �ساحة ال�شهداء يف �صيدا  ،عربوا
خالل ��ه ع ��ن ت�ضامنهم م ��ع الزميل اجل ��راح ورف�ضهم ملا يتعر� ��ض له اجل�سم
االعالمي ككل من اعت ��داءات تكررت يف الفرتة الأخرية ،ما يتنافى مع حرية
الراي والتعبري وما ي�شكل خرقا حلقوق االن�سان واحلريات العامة..
�شارك يف االعت�ص ��ام ممثل نقابة املحررين يف اجلنوب الزميل احمد الغربي
وح�ش ��د من ممثلي و�سائل االع�ل�ام املكتوبة واملرئي ��ة وامل�سموعة وااللكرتونية
 ،وق ��ام االعالميون املعت�صم ��ون بو�ضع كامرياتهم �أر�ض� � ًا تعبريا عن ت�ضامن
اجل�سم االعالمي مع نف�سه .
ورف ��ع املعت�صم ��ون الفتة كبرية كت ��ب عليه ��ا " اعالميو �صي ��دا ي�ستنكرون ما
تعر�ض له الزميل ح�سن اجلراح وللمعتدين نقول  :لن ت�ستطيعوا ك�سر اقالمنا
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وتعطيل كامرياتنا " ..
وكان ��ت كلمة ب�إ�سم االعالميني �ألقاها عمي ��د ال�صحافيني يف اجلنوب الزميل
نزيه نقوزي الذي ندد باالعتداء الذي تعر�ض له الزميل ح�سن اجلراح معتربا
ان ه ��ذا االعتداء يطال اجل�سم االعالمي ككل  ..وقال  :نحن اليوم يف وقفتنا
هذه جئنا لرنف ��ع ال�صوت من �صيدا من �ساحة ال�شهداء ت�ضامنا مع الزميلني
ح�س ��ن اجلراح م ��ن تلفزي ��ون اجلديد ورميون عب ��د اهلل كنع ��ان منددين مبا
يتعر� ��ض له اجل�س ��م ال�صحفي من اعت ��داء و�ضرب ومعتربي ��ن ان هذا العمل
امن ��ا يطال وي�ستهدف اجل�سم االعالمي ككل وهو اعتداء مرفو�ض وم�ستهجن
ل ��ذا نريد من اجلميع العم ��ل على احرتام االعالميني الذي ��ن يحملون الكلمة
احلرة لنقلها اىل العامل اجمع وندعو مب�ساعدتهم اىل القيام بواجبهم املهني
يف ك�ش ��ف احلقائق والدفاع عن ق�ضاي ��ا االن�سان والوطن واملواطن وحتييدهم
بالتايل عن اي نزاع لي�سوا هم طرفا فيه .
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أبراج

� 21آذار  20 -ني�سان

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

 21ني�سان � 20 -أيار

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

� 21أيار  20 -حزيران

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

 21حزيران  22 -متوز:

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

 23متوز � 22 -آب:

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

� 23آب � 22 -أيلول:

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

احلمل

الثور

اجلوزاء

ال�سرطان:

اال�سد:

العذراء:
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امليزان:

� 23أيلول  23 -ت:1

العقرب:

 24ت 21 - 1ت:2

القو�س:

 22ت 20 - 2ك:1

اجلدي:

 21ك 19 - 1ك:2

الدلو:

 20ك� 18 - 2شباط:

احلوت:

� 19شباط � 20 -آذار:

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

www.saidatvchannel66.com
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AL-QUALA’ SECONDARY SCHOOL: SAIDA LEBANON

www.qss.edu.lb
Contact Info
ELEMENTARY SCHOOL:
Tel. No.: 07/725009 – 03/811156
Fax: 07/725006
E-mail: adminelementary@qss.edu.lb

SECONDARY SCHOOL:
Tel. No.: 07/725051
Fax: 07/751857
E-mail: adminsecondary@qss.edu.lb

