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ال يوج ��د م ��كان اك�ث�ر اح�سا�س ��ا بال�ب�ر ،وم ��كان اك�ث�ر اح�سا�س� � ًا بالبحر من
�صيدا...
ال يوجد مكان اكرث اح�سا�س ًا بلبنان واكرث اح�سا�سا بفل�سطني من �صيدا...
ال يوج ��د م ��كان اك�ث�ر اح�سا�س� � ًا بالنا� ��س ومكان اك�ث�ر اح�سا�س ��ا بالوقت من
�صيدا...
وعليه فان �صيدا هي الطريق االق�صر اىل الوحدة الوطنية اللبنانية مبا فيها
من تنوعات وتعددية �سيا�سية.
و�صي ��دا هي الطري ��ق االق�صر اىل الوحدة الوطني ��ة الفل�سطينية مبا حتت�ضن
من تنوع فل�سطيني وتعددية يف االنتماء.
و�صيدا بعد كل ذلك هي وحدها التي ت�ستطيع ان يعرب ا�ستقرارها عن اال�ستقرار
يف النظام العام يف لبنان ،وهي كذلك با�س ��تقرار ال�شارع الفل�سطيني يف اكرب
خميمات لبنان عني احللوة ،ت�ستطيع ان تعرب عن ا�ستقرار املجتمع الفل�سطيني
وعن امكانيات ا�ستعادته لوحدة خطابه و�سلطاته الر�سمية وتنظيماته.
�ص ��يدا قبل كل ذلك هي كتاب التاريخ وهي امل�س ��تهدفة يف اال�سفار كما �صور،
هي التي ت�س ��تهدفها النوايا ال�س ��وداء باالحراق واالغراق والدمار وقتل اهلها
و�سبي ن�سائها.
�ص ��يدا و�ص ��ور قبل اي عنوان �آخ ��ر هما هدف دائ ��م على منظار الت�ص ��ويب
اليهودي ،النهما قالتا "لأور�شاليم" هه.
يبقى ان �ص ��يدا بعد ذلك كله هي عا�صمة اجلنوب التي يجب ان ال تنفك عنه
ال باجلغرافي ��ا وال بالنا�س ،ف�ص ��يدا عني و�ص ��ور عني اجلن ��وب الثانية ،وهما
ال�ش ��باكان املفتوحان على كل التاريخ الذي علق على ا�س ��وارهما ،و�صيدا هي
عنوان كل احلا�ض ��ر الذي نكتبه مقاومة منذ عام  1948بيد ال�ش ��هيد معروف
�س ��عد ونكتب ��ه اعمار ًا من ��ذ جتديد قيام ��ة لبنان بي ��د ال�ش ��هيد الرئي�س رفيق
احلريري.
و�ص ��يدا هي ما ه ��ي عليه ،ولكنها دائم ��ا املر�أة اجلميلة اجلليل ��ة املكللة بعقد
زهر الليمون ،وهي االمكنة والن�س ��وة واالطفال وال�ش ��موع التي تنري ال�ص ��مت
واخلر�س على م�ساحة ما تبقى من ا�سماء اخرى.
بالل �شرارة

info@saidamagazine.com
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�صيدا

ا�ست�شهاد الرئي�س رفيق احلريري يف ذكراه الرابعة
"كتاب مفتوح من القلب�...إىل القلب"
لإبن �صيدا -البار
�شهيداً ...لأجل لبنان

افتتاحية

٭ ...بعد الأحداث اجل�سيمةَ ،
حتملك الذكرى الأليمة
٭� ...إنه الرئي�س
بقلم :غالب بعا�صريي
على النطق واحلديث ،ولو �أردت لنف�س � َ�ك ...ال�صمت
وهم م�ص�ي�ر
وامل�س�ي�رة ...م�س�ي�رة قائ ��د كبريّ ...
والت�أ ّمل.
وحدة وطن ق�ض ��اها يف خدم ��ة وطنه و�أ ّمته الإ�س�ل�امية والعربية .قائ ٌد
ّ
َّ
ُ
وقد بقي طيف الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري ،منذ ا�ست�شهاده ،يخالج ي ّت�ص ��ف بكل ال�ص ��فات احلميدة احل�س ��نة� ،ص ��فات ق� �ل �أن جتدها يف
خالج �ض ��مائر كثريين ممن عرفوه ،من خارج الوطن غريه.
�ض ��مريي ،ولع ّل ُه َ
العربي ،فكيف بالوطن العربي ك ّله ووطنه ،لبنان.
٭� ...إنه الرئي�س
٭ ...ويح ّفزين هذا ال�ش ��عور �إىل الكتابة عنه ،بل �أين �أج ُد هذا الكالم الذي وقف يف وجه الأعا�ص�ي�ر ...وامل�ؤامرات الإ�س ��رائيلية �ض ��د لبنان،
واجب ًا مقدّ�س� � ًا يفر�ض ��ه الإعج ��اب بالرجل “كبري الق ��وم” ودَين ًا علينا قبل تفاهم ني�سان ( )1996وبعده.
للأجيال النا�شئة.
دعم ًا لل�شعب واجلي�ش واملقاومة ولبنان.
٭ ...كان ...و�س ��يبقى الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري ،منوذج ًا عالي ًا  ...فما اهتزت قناعته الوطنية ...وال �ض ��عفت �ش ��جاعته ...وال �ضعفت
ل ��كل �ش ��اب لبناين وعرب ��ي يري ��د �أن يفتح لنف�س ��ه باب امل�س ��تقبل على ب�صريته ...وال فرتت مقاومته.
ً
م�صراعيه ،لي�صبح �شيئ ًا مذكورا �أو خالد ًا يف قومه وبالده.
وكان ه ��و الأق ��در ...والأقوى ،دائما والأ�ش ��جع يف مواجه ��ة العدو ،وكل
٭ ...فلق ��د ب ��د�أ الرئي�س ال�ش ��هيد ...رفي ��ق حياته من نقطة ال�ص ��فر ،امل�ؤامرات والأعداء �ضد لبنان.
كما يقال :يف العل ��م ،يف املال ،يف الأعمال ،ولكنه انتهى ،غدر ًا قمة بني ٭� ...إنه الرئي�س
رج ��ال العلم ،ورجال املال ،والأعمال على النطاق العربي ،و�شخ�ص ��يته ال ��ذي ا�س ��تطاع ،بحكمته ،وحنكت ��ه ،وخربته ،وقدرت ��ه ،وعالقاته على
املرموقة ذات �ش�أن على النطاق العاملي.
التعاط ��ي مع �أعقد الأح ��داث والأزمات ،وفك الألغاز ف ��كان “الر ّبان”
ً
ا
غدر
أجل
ل
ا
�اء
�
ه
وانت
ة
ي
املن
�اة
�
ف
٭ ...مل يح� � ّد م ��ن ا�س ��تكمالها �إ ّال موا
الذي قاد �سفينة وطنه لبنان �إىل �شاطئ الأمان ،ب�أمان.
ّ
و�شهيد ًا.
٭� ...إنه الرئي�س
و�ستبقى ذكراه.
موحد ،ب�شعبه ..وجي�شه ،ومقاومته،
رئي�س “احللم الكبري” مل�صري وطن ّ
ً
ً
ُ
٭ ...كم ��ا كان الرئي�س ال�ش ��هيد رفيق احلري ��ري منوذجا كامال للخلق لأنه ،كبري ..كبري ،بالو�صف والتقدير ،لوطن ا�سمه لبنان.
الرفيع والت�ض ��حية ..والوفاء ..والوطنية ال�صادقة ،لأجل وطنه ،و�أ ّمته ،اجلرمية النكراء� -ض ّد الإن�سانية.
“العربية”.
اهت ّزت لنعيه جنبات الوطن العربي ك ّله!
٭� ...إنه الرئي�س
و�شاركت كل الدنيا ...واملحافل الدولية
�س � ّ�طر التاريخ ب�أح ُر ٍف من ذهب يف �س ��جل تاريخ “كبري القوم” القائد يف ت�أبينه ...وبكت عليه عيون الأمهات ...والآباء وال�شيوخ ...والأطفال
ال�شهيد رفيق احلريري� ،أجمل املعاين ...و�أنبل و�أ�صدق املواقف!
وال�ش ��باب ...وال�ش ��ابات ،والعائلة والأهل والأقارب والأحباء وال�ضعفاء
 ...تاري ��خ عري ��ق وطني �ص ��ادق وم�ش� � ِّرف ،حاف ��ل بالن�ض ��ال والكفاح وامل�ساكني من �أهل اخلري.
احل�صة الأوفر مع القادة والر�ؤ�ساء.
والت�ض ��حيات والكفاءة ...واملوقف بالأ�ص ��الة والعطاء والوفاء يف �سبيل وللزعماء ّ
دي َنه ووطنه و�أ ّمته.
٭� ...إنه الرئي�س
٭� ...إنه الرئي�س
ال�ش ��هيد رفيق احلريري� ،أب الفقراء والوطن� ،ص ��احب املجد واحلدث
جديد للبنان يف اجللل وامل�صاب الأليم.
قائ ٌد حكي ٌم �ش ��جاع �أمني� ...أعل ��نَ ومنح بداية ع�ص � ٍ�ر ٍ
زمن احلرب.
“ هو العنوان” عنوان :الأ ّمة وكرامتها وجمدها وعنفوانها ،القومي.
٭� ...إنه الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري
ورمز �شموخها وكربياءها وع ّزتها و�صربها“ ،ور�أ�س حكمتها”
ّ
الذي جمع بني املا�ضي واحلا�ضر.
�إىل جنات اخللد
 ...ما� ٍ��ض م�ش� � ِّرف عري ��ق ...وحا�ض ��ر قويّ متط� � ِّور حدي ��ث يف تنمية  ...يا �شهيد الوطن  ...يا رفيق الدرب الطويل ،رحمك اهلل �شهيد ًا...
الب�شر ...و�أ�سطورة الإعمار ...لأجل لبنان.
لأجل لبنان.
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3

من هو؟ الرجل ال�سحري احلامل الغام�ض والراغب!! يف حتقيق ُحلمه الكبري مبدينة طرابل�س – حتت مظلة
القطاع ال�سياحي.

4

خ�سائر فادحة تعر�ض لها مهند�س لبناين يف عدة م�شاريع قيد البناء والإجناز! على خلفية تداعيات البور�صات
املالية بالأ�سواق العاملية.

5

جلوء �سياحي لرثي مقربي يف لبنان الهارب من دفع ال�ضرائب يف بالده.

6

من هي؟ فنانة �شابة لبنانية تعقد قرانها �سراً على �شاب جميل يف بلدة جبلية دون علم الأهل.

7

م���ن هي؟ ال�شخ�صية ال�سيا�سية الت���ي �أعطت ال�ضوء الأخ�ضر لبع�ض املحيطني بها لريوجوا ال�ستحقاق قريب
تع���ود في���ه هذه ال�شخ�صي���ة �إىل تعبئة �أن�صارها �أم ً
ال يف العودة �إىل الواجهة ال�سيا�سية واالجتماعية! بعد غياب
طويل عن ال�ساحة اللبنانية!!

تاألق دائم

 44الهجرة اللبنانية والنزيف امل�ستمر :نعمة �أم نقمة؟

الرئي�س نبيه برّي..
�ضمانة الوطن

2

لوحظ غياب �شخ�ص���ية ن�س���ائية اجتماعية تعمل بال�ش����أن العام ملدة طويلة خارج مدينة �ص���يدا – فتبني الأمر
فيما بعد �أن �سبب هذا الغياب الطويل م�شاكل ابنتها مع زوجها الرثي جداً.

النهج امل�ضتمر

عايدة �شويكي:وراء االجنازات التي حتققت جهود �صامتة
 27بذلتها ن�ساء نذرن �أنف�سهن لعمل اخلري لتن�شئة �إن�سان امل�ستقبل

16

1

نائ���ب م���ن كتل���ة برملانية ،ات�ص���ل بنائب �ص���ديق له م�س���تقل مهدداً �إي���اه بطريقة غري مبا�ش���رة مطالب���اً ب�إعادة
موظف كان ف�ص���له النائب ال�ص���ديق بعد ك�شف ن�ش���اطه مل�صلحة نائب الكتلة الربملانية ما �سبب م�شاكل عديدة
للنائب الذي ي�ستخدمه.

ال�سيخ �سعد احلريري

 25ماذا يريد املواطن من الإنتخابات النيابية املقبلة؟

" 33جمعيــة م�ســجد االمام علي بن �أبي طالب"
(مركز الرازي الطبي) – �صيدا

كوالي�س

2009

8

12

ئي�س ال�شهيد رفيق احلريري
الر ار م�ستمر وعطاءه ال يتوقف
م�س

الن
ائب والوزيرة بهية احلريري
رائدة املبادرات املميزة

44

رئي�س نادي الأهلي �صيدا
�أحمد احلريري

22

الإع

المية �سعاد قاروط الع�شي
بني الأم�س واليوم

30

ست�شفى دار العجزة اال�سالمية
مدير م�
عزام حوري
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الغالف

الغالف

الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري يف ذكراه الرابعة:
م�سار م�ستمر وعطاءه ال يتوقف ورفاق درب يتابعون امل�سرية
حاورهم :خالد اللحام

يف الذكرى الرابعة ال�ست�شهاد الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري ،كنا على العهد ،والوعد ،فاحتفلنا باملنا�سبة جمددين الوالء والوفاء ،وكان ال بد من
ان نلتق���ي مرجعياتن���ا الروحي���ة اال�سالمية يف خمتلف املناطق لنعرف :كيف قر�أ ا�صح���اب ال�سماحة التحرك ال�شعبي الويف لدماء الرئي�س ال�شهيد يف
ذكراه الرابعة؟
االجابات كانت مب�ستوى احلدث ،والأمل كان فوق قدرة النا�س على احتماله ،لكنهم حتملوا ف�شرعوا اىل �ضبط النف�س والوفاء لل�شهيد فكان لهم ما
ارادوا ،ومن هنا كان حوارنا معهم:
احب �صيدا ف�أحبته
قال مفتي جبل لبنان ال�شيخ
الدكتور حممد علي اجلوزو:
رفي ��ق احلريري ا�س ��م راف ��ق �ص ��يدا يف احلك
ظروفها فادخلها غمار التاريخ م�س ��ج ًال ا�سمها
ب�أح ��رف من ن ��ور لت�ض ��يء وتنري قل ��وب اهلها
الطيبني ومتلأ نفو�سهم بالفرح.
لقد احب �ص ��يدا اىل درج ��ة ال مياثلها اي حب
�آخ ��ر ،فكانت يف مو�ض ��ع القلب من ��ه وكان هذا
القل ��ب يرتمن �ش ��وق ًا حلبه ��ا ويحبه ��ا حتى قيل
ان  22الف� � ًا من موظف ��ي اوجيه لبنان كانوا من
�ص ��يدا ،وال غرو فه ��ي املدينة الت ��ي احب رمبا
كان ��ت حمبته ملدينت ��ه تتجاوز كل حب وع�ش ��ق
املفتي الرفاعي األول من اليمني ،د.عمر مسقاري ،املفتي امليس ،ومفتي الجمهورية محمحد رشيد قباني ،د .رضوان السيد ،املفتي قبالن،
الشيخ غاندي الحلبي ،رئيس املحاكم الشيخ عبد اللطيف دريان ،املفتي الشعار عبد الغني سالم واملفتي دالي بلطة
�آخ ��ر ميكن ان يحلم ب ��ه يف حياته النها مدينته
والنه ارادها ان تكون ام العوا�ص ��م ،اىل جانب
لبنان يف املحافل الدولية ،وبنى للوطن م�شاريع �سيذكر التاريخ يوم ًا انها
بريوت �سيدة العوا�صم العربية.
اعطى الرئي�س احلريري ل�ص ��يدا حمبته ،وجه ��ده ،ووقته ،وكان يتباهى �أ�س�س ��ت للبنان امل�س ��تقبل وو�ضعت املداميك االوىل مل�س ��ار االلف ميل يف
بها يف ح�ض ��رة م ��ن يحب ،ويتغزل مبحا�س ��نها امام كل من ي ��راه مقدر ًا الو�صول بلبنان اىل بلد العدالة ووطن الكفاية واحلق.
لوطن ��ه وحمب� � ًا ملدينته ورمبا اعطاه ��ا عمره وهو الثم ��ن االغلى لكنه مل رفيق احلريري احب وطنه حتى اال�ست�ش ��هاد ،واثبت ب�شهادته م�صداقية
يطلب من �ص ��يدا ان تبادله حب ًا بحب النه كان يدرك ان ال منة الن�س ��ان حمبت ��ه لهذا الوط ��ن ،فلم يغ ��ادره عندم ��ا كان احلديث عن ا�ست�ش ��هاد
�س ��يطاله ،ومل يخف اح ��د ًا عندما قاموا بتخويفه ،وكان �ش ��عاره ودوم ًا ال
على وطنه وال على اهله ،لكنها بادلته احلب باحلب.
احلريري �ش ��هيد ًا ،وهل ثمة �ص ��فة تكرميية لإن�سان اكرب من �صفة ال�شهادة؟ اح ��د اكرب من البلد ،وبالفعل ال احد اكرب من البلد ،لكن يد الغدر قادرة
لقد �أثبت انه الكبري الكبري واثبت اعداءه انهم ال�ص ��غار ال�صغار ف�شتان بني على ان تطال الكبار وال�صغار على حد �سواء.
الكبار وال�صغار و�شتان بني يعطي للوطن وبني من يريد للوطن ان يعطيه ! رفي ��ق احلري ��ري مل يكن رئي�س� � ًا فق ��ط ،وال رجل اعمال ناجح فح�س ��ب،
ب ��ل كان ،وهن ��ا الأهم مواطنا لبناني ًا �ص ��ادقا يف حمبت ��ه للبنان ،وفي ًا يف
رجل العطاء
اخال�صه ل�شعبه ،فخور ًا مبا حقق ومبا كان يعمل لتحقيقه ،مل ي�س�أل يوم ًا
مفتي �صيدا ال�شيخ �سليم �سو�سان قال:
ع ��ن م ��ردود او ارباح او فوائد ،بل كان يخو�ض غمار م�ش ��اريعه الناجحة
عندم ��ا نتحدث عن الرئي�س ال�ش ��هيد رفيق احلري ��ري نتحدث عن رجل وي�س� ��أل اهلل ال�س�ل�امة واال�س ��تمرار يف امل�س ��ار حتى حتقيق النجاح وكان
اعط ��ى ب�ل�ا م ّن ��ة ،وعمل ب�ل�ا كلل ،و�ض ��حى ب�ص ��مت ،وخا� ��ض يف وحل النج ��اح حليفه ،لق ��د اتكل على اهلل دوم ًا فكان اهلل ح�س ��به ،وعلم اوالده
ال�سيا�س ��ة اللبانية فاغت�سلت مبروره وتطهرت من ادرانها ومما فيها من حمبة الوطن فتحولوا اىل ا�شجار ارز تنغر�س عميق ًا يف تربته وترتفع اىل
ف�س ��اد ،ودافع عن املقاومة فكان ال�سند واحلامي وال�صوت الداوي با�سم عنان ال�سماء �شاخمة وله كانت هتافاتنا ودموعنا باالم�س.
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�أمة يف رجل
مفتي عكار ال�شيخ الدكتور ا�سامة الرفاعي قال:
رجل ال كالرجال ،هو امة يف رجل ،جاءنا يف زمان القحط والآالم ،فاعاد
الفرح ��ة اىل القل ��وب والنفو�س ،و�ص ��ار الرمز ،والتففن ��ا حوله نتمنى له
النجاح يف م�س�ي�رته وم�س ��اره ،ونرج ��و ان مين اهلل علي ��ه بالعمر الطويل
ليحق ��ق طموحات هي احالمنا ،وليمنح الوطن الكثري الكثري مما متناه،
لكنها يد الغدر كانت باملر�صاد.
الرئي�س ال�ش ��هيد رفي ��ق احلريري ،كان امة يف رجل ،ق ��دم للبنان خالل
اقل من ع�ش ��رين عام ًا ،ما كان يحتاج لبنان الجنازه قرن كامل ،تغا�ضى
عن اال�ساءات ،تعاىل عن االخطاء ،ت�سامى عن طعنات الغدر التي كانت
ت�أتيه من كل حدب و�ص ��وب اىل ان ارتفع �ش ��هيد ًا وهو ال�ص ��ابر املحتمل
الذي ازعجهم حتى يف �صربه و� ّ
أق�ض م�ضاجعهم.
كي ��ف ال وه ��و الرئي� ��س ،والرئي�س عندما مي�ل��أ مركزه يك ��ون مثار غيظ
الكثريين ،وحمط احالم املاليني ،على ان احالم هذه املاليني مل ت�ستطع
ان حتمي الرئي�س ال�ش ��هيد من غدر الغادرين وال من �أذيتهم وم�شاريعهم
التي ارادوا فر�ض ��ها على الوطن فا�سقطها ال�ش ��عب الذي انتف�ض لدماء
ال�شهيد فحال بينهم وبني ما يريدونه.
ف�ألف حتية للرئي�س ال�ش ��هيد وله نقول :لقد راهنت على �ش ��عبك وك�سبت
الرهان وراهنوا على الغدر والعنف والقتل واالرهاب وف�ش ��ل رهانهم وان
غد لناظره قريب.
مل ي�س ��تمد الرئي� ��س احلريري قوته من وطنه بل ا�س ��تمد الوط ��ن القوة منه
واليوم ننتظر من خري خلف خلري �س ��لف ال�ش ��يخ �س ��عد الدين احلريري ان
يكون القدوة يف متابعة امل�سرية لنكون مع ًا يف م�سريته املظفرة واىل جانبه.

تبنا نفتقد فيه الرجال يف مواقف العز فال نرى اال القليل القليل.
كان الرئي�س ال�ش ��هيد يدرك ان ال�شهادة بانتظاره ،وكان بامكانه ان يدع
كل �شيء جانب ًا ويرحل بهدوء اىل حيث ي�ستقر ويقيم بعيدا عن �ضو�ضاء
خالفاتهم و�صراعاتهم لكنه ابى اال ان يبقى كال�ضوء ال�شامخ فوق تراب
الوط ��ن عزيزا ب�ص ��موده ام ��ام كل امل�ش ��اريع التي ال تري ��د اخلري له وال
للوطن ،فكان ان ا�ست�شهد ليعطر الوطن بدمائه وت�ضحياته.
كبري هو الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري ،وكبري عطا�ؤه ،وكبري ا�ست�شهاده
وكل الذي ��ن راهنوا على ان الوطن �سي�س ��قط با�ست�ش ��هاده وي�ص ��بح طوع
ايديهم ثبت لهم ان الرئي�س ال�شهيد قوي يف غيابه بقدر قوته يف ح�ضوره
واكرث.
فنح ��ن ندرك ان امل�س ��ار طويل ،لكننا نعلم ان االخال� ��ص للدماء الذكية
التي نزفها الرئي�س ال�ش ��هيد يحتم علينا متابعة امل�س�ي�رة من اجل لبنان
العربي ال�سيد احلر امل�ستقل.

الرجال الكبار
مفتي حا�صبيا ومرجعيون ال�شيخ ح�سن ديل قال:
كبار هم الرجال الذين يقدمون ارواحهم فداء ملا ي�ؤمنون به ودفاع ًا عن
ما يحبونه ،وكبري هو الرئي�س ال�ش ��هيد رفيق احلريري يف ما �آمن به ويف
ما دافع عنه ويف ما احبه.
كبار هم ال�شهداء الذين ال تتوقف م�سرية اوطانهم من بعدهم بل تنطلق
بزخم ا�ست�ش ��هادهم لت�ص ��ل نحو االف�ضل واىل بر الأمان وكبري هو لبنان
الذي انتف�ض للدم الزكي فحقق ا�ستمرارية امل�سرية.
وق ��د ثبت للجمي ��ع ان الرئي�س ال�ش ��هيد يف مماته بنف�س قوت ��ه يف حياته
الن رفاق درب ��ه مل يتوقفوا ،مل يهنوا ،مل يرتاجعوا ،وكانوا اوفياء لدمائه
و�شهادته وحبه لوطنه ،ولذا فال احد ي�ستطيع ان ينكر قدرة هذا ال�شهيد
ال�شهادة املنتظرة
على التوا�ص ��ل مع العطاء من خالل احبت ��ه بنف�س قدرته على العطاء يف
وقال مفتي �صور ال�شيخ القا�ضي حممد دايل بلطة:
حال وجوده.
ان تعطي للوطن اىل حد ال�ش ��هادة ،مقيا�س ال ميكن الحد مهما ت�س ��امى نع ��م ،الرئي� ��س رفيق احلريري ا�ست�ش ��هد ،هذه حقيقة ال ن�س ��تطيع نكرانها
وارتق ��ى ان ي�ص ��ل اىل درجات ��ه العليا كما و�ص ��ل الرئي�س ال�ش ��هيد رفيق لكن ��ه حي يف قلب كل واحد منا يحب لبنان بق ��در ما احب احلريري لبنان
احلريري الذي كان منا ولنا خري الرجال الرجال يف ع�صر القحط الذي ويعطيه بقدر ما اعطاه ،ويحمل ر�سالته اىل الكون بقدر ما حمل ر�سالته.

املفتي سوسان الثاني من اليمني واملفتي ّ
دلي الرابع من اليمني

الزميل خالد اللحام مع املفتي خالد الصلح
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الغالف

الغالف
رحم اهلل الرئي�س ال�شهيد وا�سكنه ف�سيح جنانه وجعل
م ��ن ابنائه ويف طليعتهم ال�ش ��يخ �س ��عد احلريري خري
خلف خلري �سلف.

احلريرية ،حدثاً وحديثاً وحلماً

مفتي طرابل�س وال�شمال

ال�شيخ الدكتور مالك ال�شعار قال:
الرئي�س ال�ش ��هيد رفيق احلريري زعي ��م لبنان وعربي
كب�ي�ر ا�س ��تحق حمبة النا� ��س واحرتامه ��م وتقديرهم
ف�ص ��ار رمز ًا لكل ما هو جميل وراق و�س ��ام يف حياتهم
لذا ال ميكن احلديث عنه اال ب�ص ��يغة االن�س ��ان الكبري
الذي كرب املركز به ومل يكرب هو ب�أي مركز.
لقد كان الرئي�س ال�ش ��هيد اب ًا ل�ش ��عبه ،واخ� � ًا لرفاق دربه،
و�صديق ًا لكل الذين عملوا معه فكانت حياته عطاء متوا�ص ًال
و�س ��عي ًا متكام ًال لتحقيق املعرفة ،ور�س ��الة علم للأمة فقد
قدم الدع ��م والرعاية لآالف الطالب اجلامعيني يف لبنان
واخل ��ارج واعطى اجلميع بال تفرقة وال متييز واحت�ض ��نت
م�ؤ�س�س ��اته الرتبوي ��ة �آالف الطالب الذي ��ن جا�ؤوها لطلب
العلم واملعرفة او ملتابعة حت�صيلهم العلمي.
ولق ��د حفظ النا�س له اجلميل وكان ��وا اوفياء لذكراه ومل
يغ ��ادر افئدتهم وال خميلته ��م وما يهدئ روعنا وي�س ��ري
اال�سى عنا وجود الفار�س املقدم والقائد احلكيم الزعيم
ال�ش ��يخ �س ��عد الدين احلريري الذي اعط ��ى ومل يبخل ال
على بريوت وال على لبنان حماه اهلل من كل �شر.

الوزير مسقاوي متحدثًا الى الزميل اللحام

مفتي بعلبك

ال�شيخ خالد ال�صلح قال:
ا�ست�ش ��هاد هذا الكبري الكبري داللة اكيدة على ان دوره
يف احلياة كان اكرب ،وكان ي�شكل م�صدر خطر على من
قتلوه ،لقد خافوه فقتلوه ،لكن امل�س�ي�رة م�س ��تمرة باذن
اهلل من خالل جنله ال�شيخ �سعد الدين احلريري حفظه
اهلل و�س ��دد خطاه رمبا ي�ش ��كل بع�ض الرجال عالمات
فارق ��ة يف تاريخ اوطانهم ولكن الرئي�س ال�ش ��هيد رفيق
احلري ��ري كان م ��ن العالمات املمي ��زة يف تاريخ لبنان
واالم ��ة العربية عامة ،ويف مف�ص ��ل تاريخي هام جد ًا،
ويف وقت كنا ب�أ�ش ��د احلاجة اليه لبن ��اء لبنان اجلديد
القادرة على مواجه ��ة كل املخاطر التي تتهدد املنطقة
العربية يف ظل م�شروع ال�شرق االو�سط اجلديد.
لقد �ش ��كل غياب الرئي�س ال�ش ��هيد ج�س ��د ًا ح�ضور ًا له
باملوق ��ف والقرار والر�أي عند كل اللبنانيني ال�ش ��رفاء
ال�س ��اعني اىل خ�ي�ر امته ��م وم�ص ��لحتها كم ��ا علمهم
الرئي� ��س ال�ش ��هيد وهذا ما نراه وا�ض ��ح ًا من خالل ما
يجري يف لبنان منذ ا�ست�شهاده وحتى اليوم.
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مل اكن قبل انتخابات عام  1992وت�أليف حكومة احلريري
االوىل ق ��د تعرفت �شخ�ص ��يا عل ��ى الرئي�س ال�ش ��هيد رفيق
احلريري ،ولكن �س ��معنا يف طرابل�س �ص ��دى لدوره يف بهيم ليل الفتنة وغياب الدولة
منذ بداية الثمانينات .وكان احللم الذي ا�سرتاح على يده قلق اجليل ،فاورث مناخ ًا
يت�آلف تبا�ش�ي�ر الغد وزاد ًا من فر�ص التخ�ص ���ص العلمي يوظف الطاقة الب�ش ��رية يف
بناء امل�س ��تقبل الوطني او ي�س�ي�ر بها يف �آفاق خمتلفة يف فورة النمو املت�صاعد حميط
اخلليج واوبا وامريكا ،و�س ��معنا الول مرة با�س ��م رجل االعم ��ال رفيق احلريري ابن
�ص ��يدا ال ��ذي جاء يعر�ض على احلكومة ان�ش ��اء م�ش ��اريع على نفقته ال�شخ�ص ��ية يف
مدينة �صيدا.
ث ��م بد�أ لنا من ت ��وارد االخبار ذلك املدى الذي بد�أت ت�س ��لكه "م�ؤ�س�س ��ة احلريري"
حني ا�ص ��يبت طرابل�س يف احداث عام  1986وكانت منا�س ��بة لنتعرف على امل�ؤ�س�سة
ع ��ن قرب حني طرحت ور�ش ��ة �آلياته ��ا ومهند�س ��يها لتزيل عن منطقة ب ��اب التبانة
وجواره ��ا انقا�ض ما تهدم منها ،واذا العمل احتاج اىل ا�ست�ش ��ارة حمام ير�ش ��د اىل
ا�ص ��ول التعاطي يف انقا�ش امالك خا�ص ��ة كان يل من ذلك ما قدمته عطاء اهتمام
بال�ش�أن العام .وهكذا و�صلنا من ذلك التعاون جيل اقرتب من ذلك املناخ العام ،واذ
طرحت "م�ؤ�س�س ��ة احلريري" �ش� ��ؤون ت�أهيل الطالب املتخرجني من الثانويات كانت
ثانوية "رو�ض ��ة الفيحاء" وما ي�ص ��لني بها تقدم جناح ًا ت�شغله ادارة امل�ؤ�س�سة ،وحني
�س ��ئلنا عن بدل االيجار قلنا لهم انه االجر امل�ش�ت�رك بيننا وبينكم عند اهلل وكم هو
بدل خري وعظيم.
وحني وجلت املعرتك ال�سيا�سي الول مرة عام  1992كان ا�سمي اذ ورد بني املر�شحني
قد ات�صل باجواء ال�شيخ رفيق احلريري لتعاون �سبق مع م�ؤ�س�سته يف طرابل�س وكانت
هذه منا�سبة لرتحيبهم ،وهكذا دخلت الندوة النيابية.
كانت حيوية الرئي�س احلريري حترك الطاقات من حوله يف اداء يرتبط بالزمن ويف
بداية قيامي مب�س� ��ؤولياتي الوزارية حدد يل الرئي�س موعد ًا ال�ساعة ال�سابعة �صباح ًا،
واذ ذهبت اىل املوعد التقيت الوزير بهيج طبارة خارج ًا ف�س�ألته ممازح ًا" :هل كنت
نائما عند دولته"؟ فقال يل" :كان موعدي عنده ال�ساعة ال�ساد�سة".
كان الرئي�س احلريري ي�ضع الوقت يف فاعلية االجناز وجمالية االتقان وكان ح�ساب
الزمن لديه دقيق ًا ،وقد بد�أنا نتعود �صرامة مواعيده ثم رحابة توا�صله االن�ساين.
كان م�شروع الرئي�س احلريري الذي عر�ضه علينا يف اول اجتماع غري ر�سمي للحكومة
االوىل يف قريطم هو درا�سة �شاملة واح�صائية مل�شروع ي�ستمر ع�شر �سنوات يحدد لكل
منطق ��ة يف البالد دورها يف وح ��دة العملية االمنائية قد �أعده الرئي�س احلريري عرب
مكاتب درا�سات تابعة له .ووجدتني ان�سجام ًا مع ر�ؤيتي الفكرية ف�ض ًال عن ال�سيا�سية
واالخالقية ان ات�ضامن مع م�سرية الرئي�س احلريري وفاء مني مل�س�ؤوليتي كنائب عن
مدينة طرابل�س و�ش ��عور ًا مني باهمية ما ينبغي تفعيله مع طاقاتها من �سيا�سة حتدد
موقعه ��ا كمدين ��ة اتاح لها موقعها اجلغرايف ان تكون باب ات�ص ��ال لبنان مبحيطه يف
بالد ال�شام وما وراءها.
وهكذا عقد امل�ؤمتر ال�ص ��حفي اال�س ��بوعي احد و�س ��ائل التعبري عن هذه الر�ؤية التي
كانت ت�ص ��ب يف �سيا�س ��ة االمناء واالعمار احلريرية .ث ��م ان متابعة الدفاع والرد يف
اخلطاب ال�سيا�سي مل تقت�صر على امل�ؤمتر ال�صحايف بل ان املقالة ال�سيا�سية وكذلك
املقابالت ال�ص ��حافية ت�ض ��امنت هذه كلها كي ت�ؤدي دوره ��ا يف تلك الفرتة ،اي حني
مل تكن و�س ��ائل االعالم التي ان�ش� ��أها الرئي�س احلريري بد�أت يف ال�صدور اال م�ؤخر ًا
حتت عنوان "امل�ستقبل" وباخل�صو�ص �صحيفة "امل�ستقبل".
لقد ا�س�س ��ت هذه البدايات ملفهوم "احلريرية" يف ال�ص ��عيد ال�سيا�سي ،وهذا التعبري
اطلقته عفو ًا يف تلك املقاالت الخت�ص ��ر م�شروعه ال�سيا�سي واالعماري ،لكن ر�سوخه
يف االذه ��ان واالعالم كان وليد تراكمية من املواقف جاءت عفو ًا ومن غري تخطيط،
اذ كان الرئي� ��س نف�س ��ه يفاج�أ بال ��ردود التي ابادر بها املواق ��ف املختلفة فيقر�أها يف

الوزير ال�سابق عمر م�سقاوي*

الزميل خالد اللحام متوسطًا املفتي امليس من اليمني واملفتي الشعار من اليسار

املفتي دالي البلطة األول من اليسار واملفتي الشعار الثالث من اليسار

ال�ص ��حف وكانت جتد لديه ال�ص ��دى الداخلي الذي قلي ًال
ما يعرب يل عنه وان كنت اقر�أ �سماته يف مدى ال�شعور الذي

يحيط به يف اجوائه.
ذلك كان �س ��بي ًال اىل توثيق ال�ص ��لة باملناخ الذي بد�أ يتفاعل اول يوم بل يف �صباح كل
يوم يف ق�صر قريطم ،اذ كان جتميع الذين هم مفاتيح االجناز اليومي من امل�س�ؤولني
يف االمناء واالعمار وال�سيا�س ��ة العامة ي�أتون اىل ق�صر قريطم منذ ال�سابعة �صباح ًا
وب�ص ��ورة دورية قبل الذهاب اىل مكاتبهم اذا مل يكن هناك موعد حمدد مل�س�ؤول يف
ال�ساعة ال�ساد�سة.
كان الرئي� ��س احلريري يواجه التحديات بقوة ر�ؤيته وخطة م�س�ي�رته ،كانت واقعيته
تقوده اىل م�سارب الو�صول دائما اىل الهدف النهائي رغم التحديات.
لق ��د كان الرئي� ��س احلري ��ري يط ��رح مناخ ًا م ��ن الأداء يتج ��اوز العهود ،لذا �أ�س ���س
"تيار امل�س ��تقبل" ليكون م�س ��ارا وتفاع ًال يدفع اجليل اىل مدار يف احلياة ي�ست�شرق
مطالع الغد ،وقد ا�ش ��رق به احلكم كما ا�شرق مب�ؤ�س�ساته اخلا�صة فا�ستقام له �سعي ًا
وا�ستجاب له اجناز ًا وعلو ًا واتقان ًا و�سعة ات�صال.
هكذا هي "احلريرية" يف م�س�ي�رتها انها اليوم "تيار امل�س ��تقبل" وح�س ��بها من ذلك
م�س ��ارا وتفاع ًال تدفع اجليل اىل مدار احلياة ا�ص ��فى واقوى حني �ستقل بنف�سه عرب
دف ��ع طاقة امل�ؤ�س ���س يحفزنا امل�س ��ار ابد ًا اىل مطال ��ع الغد ،وقد ا�ش ��رق لها يف بهيم
الفتنة "احللم" وكان احللم وال�سيا�س ��ة منذ الت�س ��عينات بع�ض ف�ص ��ول ذلك احللم
يف م�ساحة الوطن.
كان رفيق احلريري منذ البداية يختار �ص ��عب العال ل�ص ��عب االرادة ،وتبدو يل انها
متر�س ��ت يف قلق اخلم�س ��ينات ثم ات�س ��عت لها �آفاق ال�س ��تينات يف القلق على امل�صري
العربي ،ثم كانت ال�س ��بعينات �س ��لم ال�ص ��عود يف �ص ��عب النجاح ف�إذا ما ا�ستوى على
�س ��وقه ا�ستقرت به الثمانينات م�سرية وفاء لبيئته يف �ص ��يدا ،دامع الذكريات يف كل
�ش�أنه ،وا�سع التطلعات يف كل �أمره ي�سابق التطورات والزمن ،وهكذا ا�ضحى الرئي�س
احلريري واحلريرية حديث املرحلة لربع قرن م�ض ��ى يف تعاقب جناحاتها وتوا�ص ��ل
مبادراتها يف ال�ص ��عيد العربي والدويل واالمنائي ،لذا غدا حمور اجلدل ال�سيا�سي،
م ��واالة ومعار�ض ��ة ،انه يف عمق امل�ش ��كالت وم�ص ��اعبها وهو يف �ض ��باب االفق يبدو
للجميع امان الطريق.
ً
يخاطبه املعار�ض ��ون له مبث ��ل ما يخاطبه املوال ��ون� ،إنهم جميعا منتظرون ي�ض ��عون
م�ش ��كالت الوطن وم�صاعبه يف �س ��احته حني افتقد املناخ ال�سيا�سي يف البالد طريق
اخلروج فاف�ضى مرتهنا ل�شعاراته.
مل يدرك اجلميع �سواء منهم الذين دخلوا الدولة او الذين رف�ضوها حلظة احلريري
يف مناخها النف�س ��ي يوم كلف بالوزارة يف  30ت�ش ��رين االول  1992فقد كان الرئي�س
احلريري مبا لعب من دور يف اتفاق الطائف وار�سى من امل يف ال�صعيد االجتماعي
باب ًا لوطن يحتاج اىل ذلك احللم ليطرح والءه للم�ستقبل ،لكن اللحظة مرت يف عقد
املا�ضي وتعقيدات احلا�ضر.
تلكم هي احلريرية حدث ًا وحديث ًا وحلم ًا ،انها حديث الر�ؤي امل�س ��تقبلية وهي امتحان
التجربة يف ال�صواب واخلط�أ ،تتطور وتتفاعل مع املحيط لت�صبح يف النهاية اكرب من
م�ؤ�س�س ��ها و�إرث ًا ي�شهد لها االجناز يف م�ساحة البالد وخط ًا ي�ستحق املبادرة ،وذكرى
ت�ستبطن الإعجاب.
ويبقى ،والكالم فيه وعنه يطول ،ان دم الرئي�س ال�ش ��هيد هو اليوم يف حجم الوطن،
فاحلقيق ��ة يف جرمية اغتياله االرهابية ال بد ان يعرفها اجلميع :من قتل احلريري؟
م ��ن قت ��ل امل الوط ��ن؟" فالدم الذي اريق اته ��ام ال يحل بال�سيا�س ��ة وال بالوفاق النه
يت�ص ��ل مبب ��د�أ احلكم و�أ�س ��ا�س امل�س� ��ؤولية ،ت ��رى ماذا تبق ��ى من الدول ��ة اذا غدت
"العدالة" تتيه يف توازنات وفاق مفرت�ض؟
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�صيدا

الغالف

الغالف

رائدة املبادرات املميزة

النائب والوزيرةال�سيدة بهية احلريري
املت�ألقة دائما يف كل زمان ومكان
خدمة �شاملـة يف �سـبيل جمتمـع قوي
بقلم :غالب بعا�صريي

� ...إنه���ا ال�سي���دة بهية �أخت ال�شهيد الرئي�س رفيق احلريري تو�أم ...روحه ...وقلبه ...وعقله يف م�سريته الوطنية
لأجل لبنان...
لأن الوزي���رة ال�سي���دة بهي���ة ه���ي من���وذج للم���ر�أة العربية ،حني نتطل���ق من �أخالقه���ا ال�شرقي ،املتزن���ة نحو العطاء
االجتماع���ي ،والثق���ايف ،والرتب���وي ...ولأنها الأم يف املن���زل واملجتمع ...ولأنها �سيدة احت�ضن���ت الثقافة لتنتزع من
النفو�س العنف مل�صلحة التخاطب بلغة ح�ضارية بديلة :هي القلم ،والري�شة ،والكلمة احل�سنة.
 ...م ��ن �أ�س ��رار جن ��اح املجتمعات املتح�ض ��رة
هي ت�ص ��احلها مع ذاتها وهذا الت�صالح مت من
خالل تكامل الن�صف الأول من هذه املجتمعات
مع الن�ص ��ف الآخر.
لي�ص ��بح الرجل واملر�أة طاقة واحدة يف م�سرية
البن ��اء والعطاء واالنت ��اج ...ويف هذا ال�س ��ياق
ظل ��ت وحده ��ا املجتمع ��ات النامي ��ة او املختلفة
(ح�سب التعبري الغربي) تعي�ش بطاقات هادرة
جزاف� � ًا طاق ��ات الن�ص ��ف الآخ ��ر م ��ن ثروته ��ا
الفكرية ،والب�ش ��رية �أي طاقات املر�أة.
 ...وال �ش ��ك ان حت ��ى الع ��امل الثالث ب ��د�أ منذ
عق ��ود بالتغ�ي�ر والتطلع نح ��و امل�س ��تقبل بتفهم
وروحي ��ة ع�ص ��رية ...وكان الف�ض ��ل يف ذل ��ك،
ملجموعة من الرواد "الرجال والن�س ��اء" الذين
اقتحموا �س ��وية العم ��ل االجتماعي واالن�س ��اين
وال�سيا�س ��ي ليثبت ��وا ان ��ه بطاقة الرج ��ل واملر�أة
ي�ص ��بحاملجتمع�أف�ض ��ل.

 ...ال�سي��دة بهي��ة...
واح ��دة من تلك الن�س ��وة ال ��رواد الذين منحوا
جتربة امل ��ر�أة يف لبنان بعد ًا القى من االحرتام
والتقدي ��ر م ��ا يجعل ��ه مث�ل� ًا ُيحت ��ذى يف جمال
ت�ص ��الح املجتم ��ع اللبن ��اين ،ودف ��ع امل ��ر�أة اىل
مي ��دان العطاء ت�ش ��د �أزر املجتمع ومت�س ��ح عن

�صيدا

12

وجه ��ه�آث ��اراملعان ��اة.
 ...وجترب ��ة الوزي ��رة ال�س ��يدة بهي ��ة احلريري
امل�س ��تمرة �أثبت ��ت ان امل ��ر�أة اللبنانية ال�ش ��رقية
ت�س ��تطيع ان تقدم للمجتمع من العطايا اخلرية
ما ت�س ��تطيعه هذه املر�أة ذاتها تقدميه ،للمنزل
و�أطفاله ��ا ...فامل ��ر�أة اللبناني ��ة كم ��ا يعك�س ��ها
جهد ال�س ��يدة بهية.
هي امر�أة جدية وا�ص ��يلة يف اتزانها ،واخالقها
ال�ش ��رقية ومندفع ��ة يف ميادي ��ن احلي ��اة
االن�س ��انية ،واالجتماعية ،والثقافية ،والرتبوية
اىل �آخر م ��دى ت�س ��تطيع الطاقة الإن�س ��انية �أن
ت�ص ��ل ا ليه.
 ...كم ��ا �أن جترب ��ة ال�س ��يدة بهي ��ة يف لبن ��ان
بعام ��ة ويف �ص ��يدا بخا�ص ��ة ،اثبت ��ت �أن �أرتقاء
امل ��ر�أة اىل هذا امل�ص ��اف من االخ�ل�اق والعمل
االجتماعي�ي�ن ،م ��ن �ش� ��أنه ان ي�س ��هم يف رف ��ع
م�س ��توى التط ��ور يف حمي ��ط عملها ون�ش ��اطها،
ب�ش ��كل قوي دائم ومعرب يف �ش ��تى املجاالت وكل
امليادي ��ن.
�س ��يالحظ كل �إن�س ��ان ومراقب بال �ش ��ك حجم
العطاء ،و�س ��يالحظ بال �ش ��ك وه ��ذا هو الأهم
حجم اجلهد الذي بذلته ال�سيدة بهية ،لرتجمة
�أح�ل�ام النا� ��س وقائ ��ع عل ��ى الأر� ��ض.
 ...لقد اهتمت ال�س ��يدة بهي ��ة باملجتمع من كل

جوانب ��ه الأ�سا�س ��ية ،فهي �أعط ��ت التعليم حقه
م ��ن االهتمام املطلق من خ�ل�ال عدة مبادرات
علمي ��ة فكري ��ة ،متط ��ورة ملواكبة ع�ص ��ر العلم
واحلداث ��ة.
 ...ومبوازاة اهتمامه ��ا بالتعليم والرتبية ،كان
لل�س ��يدة بهية اهتمام متوازي� � ًا بالثقافة وتقدمي
احلواف ��ز لن�ش ��ر التعاطي ب�أ�س ��لوب احل�ض ��ارة
كلغ ��ة تخاطبية بني النا�س ،ولي�س من �ش ��ك انه
�إذا كان التعلي ��م مين ��ح الب�ل�اد ح�ص ��انته على
م�ستوى االم�س ��اك "بركب الع�صر" وحماكاته،
ف�أنه ن�ش ��ر الثقافة ك�أ�س ��لوب ح�ضاري للتخاطب
مينح لبنان فر�ص ��ة نبذ العنف الذي ا�س ��تقر يف
نفو� ��س بع�ض النا�س ،مل�ص ��لحة تقدمي لغة بديلة
ه ��ي لغة احل�ض ��ارة الثقافية ،ويف هذا ال�س ��ياق
رع ��ت ال�س ��يدة بهية ب�ش ��كل مكث ��ف العديد من
املعار� ��ض الفني ��ة م ��ن ر�س ��وم ونح ��ت و�ص ��ور
تعود بنا اىل جمد املا�ض ��ي وحداثة احلا�ض ��ر.
كم ��ا رعت افتت ��اح معار�ض الكتب وبح�ض ��ورها
وت�ش ��جيعها.
 ...انها ال�سيدة بهية ،رائدة املبادرات املميزة،
ول ��كل مب ��ادرة حكاي ��ة...
م ��ن حكايات العمل الد�ؤوب يف م�س�ي�رة حياتها
اليومي ��ة .االمر الذي يعني ان العمل ال�سيا�س ��ي
مل يع ��د زعامات فارغة بل م�س�ي�رة عطاء دائم

– �إجتماع ��ي ،ترب ��وي� ،إن�س ��اين خدمات ��ي...
و�سيا�سي متوازٍ و�شامل وتتوا�صل هذه االهداف
لدعم م�س�ي�رة بناء لبنان "امل�س ��تقبل".
 ...انه ��ا �س ��يدة املحب ��ة ...حمب ��ة كل النا� ��س
و�س ��يدة العطاء والإخال� ��ص ،كل الإخال�ص...
والوف ��اء ،ل ��كل لبن ��ان.
 ...لـ"�ص ��يدا املدين ��ة" يف وجدانه ��ا وقلبه ��ا،
وعقله ��ا ...وفكره ��ا خ�صو�ص ��ية ..خا�ص ��ة
منحته ��ا العزمي ��ة والإرادة والعط ��اء املطلق ��ة
والت�ص ��ميم ملتابع ��ة ه ��ذا النه ��ج والأداء ،وفا ًء
لهذه العا�ص ��مة الوطنية.
 ...واملب ��د�أ واملنطق ال�ص ��ريح ،ي�ؤكد م�ض ��مون
القول امل�أثورة ومفاده�" :أكرم ع�شريتك و�أهلك
فه ��م جناح ��ك ال ��ذي ب ��ه ت�س�ي�ر ،وم ��ن خزلته
ا�س ��رته ...مل ت�أت من الأباعد ن�ص ��رته".
 ...فكي ��ف؟ ال و�ص ��يدا – املدين ��ة ،عا�ص ��مة
املقاوم ��ة والتحري ��ر� ...إنه ��ا "�ص ��يدا املدينة"
عا�ص ��مة الوح ��دة الوطني ��ة مب�س ��اجدها...
وكنائ�س ��ها ،و�أهلها ونا�سها مع ًا يف خندق واحد
بامل�س ��ار وامل�ص�ي�ر.

 ...ولأنها "�ص ��يدا املدينة" احرقت نف�سها كما
يف التاريخ ...وما ا�ست�س ��لمت للغزاة.
 ...والنه ��ا بواب ��ة اجلن ��وب ...بواب ��ة املقاوم ��ة
كانت و�س ��تظل اىل جنة اجلنوب.
 ...ولأنها �ش ��راع ال�ص ��يادين و�ش ��باكهم وطعم
غلته� �م.
 ...لأن املدين ��ة ...خبزن ��ا وملحن ��ا وح�ل�اوة
�أرواحن ��ا.
 ...ولأنه ��ا املدينة التي تل ّون العامل ب�أريج زهرة
الليم ��ون.
 ...ولأنه ��ا "�ص ��يدا – املدين ��ة" التي ت�س ��تحق
من ��ا كل ه ��ذا املج ��د والتقدي ��ر والإهتم ��ام
لتو�أم ��ة املجدي ��ن ،جم ��د عب ��ق تراث املا�ض ��ي،
وجم ��د حداث ��ة احلا�ض ��ر لالنطالق نح ��و �آفاق
"امل�س ��تقبل".
وم ��ن ه ��ذا املنطل ��ق واملنط ��ق �أطلق ��ت رائ ��دة
املب ��ادرات املمي ��زة ال�س ��يدة بهي ��ة احلري ��ري
جم ��دد ًا ع ��دة م�ش ��اريع م�س ��تقبلية جديدة حتت
عن ��وان" :م�ش ��اريع �ص ��يدا – االمنائي ��ة" لع ��ام
 2009 – 2008من �ضمن �سل�سلة برامج تتجاوز

 38م�ش ��روعا نفذت او قيد التنفيذ او اال�ستكمال
او املتابع ��ة للتنفي ��ذ يف املدين ��ة� ،ض ��من خط ��ة
النهو� ��ض والتنمية امل�س ��تدامة املطلوب ��ة للمدينة
بع ��د الت�ش ��اور واالط�ل�اع حمله ��ا وف ��د "اللق ��اء
الت�ش ��اوري ال�ص ��يداوي" تقدم ��ه نائ ��ب �ص ��يدا
وزي ��رة الرتبي ��ة والتعليم الع ��ايل بهية احلريري
اىل رئي�س احلكومة ف�ؤاد ال�س ��نيورة.
بعد و�ض ��ع الق�سم االكرب من هذه امل�شاريع على
�س ��كة التنفيذ بع ��د ت�أم�ي�ن التمويل له ��ا بهبات
م ��ن ال�ص ��ناديق العربية والدولي ��ة� ،أو مببادرة
احلكومة اللبنانية ومن النائب �س ��عد احلريري
(وم�ؤ�س�س ��ة احلريري).
خارطة امل�شاريع االمنائية لـ"�صيدا – املدينة"
قب ��ل االعالن عنها ر�س ��مي ًا كانت حم ��ور نقا�ش
وت�ش ��اور ب�ي�ن الوزي ��رة بهي ��ة احلري ��ري وب�ي�ن
هيئ ��ات ،وم�ؤ�س�س ��ات املجتم ��ع امل ��دين واالهلي
ال�ص ��يداوي ،خ�ل�ال اللق ��اء ال ��ذي عق ��د يف
جمدليون – �صيدا و�ش ��ارك فيه ممثلو القطاع
االقت�ص ��ادي ،واملهن احلرة والهيئ ��ات النقابية
والرتبوي ��ة.
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وا�س ��تهلت احلريري اللقاء بتوجيه التحية ل�ص ��يدا
على موقفها امل�شرف يف دعمها للق�ضية الفل�سطينية
وت�ضامنها مع غزة ابان احلرب الأخرية معتربة �أن
ذل ��ك لي�س بجديد على عا�ص ��مة اجلنوب  ،وم�ؤكدة
�أن غزة �س ��تبقى معنا يف يومياتنا بت�ض ��امننا معها.
وحيت احلري ��ري وحدة الأخوة الفل�س ��طينيني التي
ظهرت يف فرتة احلرب ،م�ش ��ددة على �أهمية تثبيت
ه ��ذه الوح ��دة ومعربة عن ثقتها بحكم ��ة الأخوة يف
حركتي حما�س وفتح يف هذا االطار . .وتوقفت عند
مق ��ررات قمة الكويت الأخرية متوجهة بالتحية اىل
خادم احلرمني ال�شريفني جاللة امللك عبد اهلل بن
عبد العزيز على مبادرته باعادة مل ال�ش ��مل العربي
وامل�ص ��احلات التي جرت على هام� ��ش قمة الكويت
 ،متوقفة ع ��ن �أهمية الدور الذي �أعطي للبنان ب�أن
يقول كلمة العرب يف ختام القمة .و�أكدت احلريري
�أن امله ��م بالن�س ��بة لن ��ا مل �ش ��ملنا وتثبي ��ت وحدتنا
وت�أكي ��د ثوابتنا والتم�س ��ك بحقنا يف اقام ��ة الدولة
الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س .
ثم تناولت احلريري مو�ضوع اللقاء  ،فقالت لقا�ؤنا
اليوم عنوانه التنمية امل�س ��تدامة ،واملتعلق بتطوير
املدين ��ة وبالنهو� ��ض به ��ا ،نحن ل�س ��نا �آتني لعر�ض
جمموعة م�ش ��اريع ،بل جئنا لن�ضع خارطة املدينة
االمنائية كله ��ا �أمامكم لريى اجلمي ��ع ماذا يوجد
فيها وما هو خمطط لها م�س ��تقب ًال ،ومن �أجل فتح
نقا�ش عام واالفادة من اقرتاحاتكم واالجابة على
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ا�ستف�س ��اراتكم عن كل الق�ض ��ايا يف املدينة  .فمن
حق كل النا�س �أن تعرف ماذا يجري يف �ص ��يدا من
م�ش ��اريع  ،لك ��ن تطوير هذه امل�ش ��اريع بحاجة اىل
ور�ش عمل مع اخت�صا�صيني يفرت�ض �أن ن�سعى لها
مع التنظيم املدين وغرفة التجارة وجمعية التجار
ملتابعة هذه امل�شاريع.
ث ��م ت ��وىل املهند� ��س عب ��د الواحد �ش ��هاب �ش ��رح
امل�ش ��اريع املق ��ررة ملدينة �ص ��يدا وعر�ض م�ص ��ادر
التمويل واملبالغ املر�صودة لها  ،واملواعيد املفرت�ضة
للبدء بتنفيذها �أو ا�س ��تكمالها  .وكانت مقرتحات
لعدد من امل�ش ��اركني من بينها ت�أمني خطوط بديلة
لل�صرف ال�ص ��حي اىل جانب اخلطوط الأ�سا�سية
التابع ��ة ملحط ��ة التكري ��ر منع� � ًا لأي ��ة تداعيات قد
تنج ��م ع ��ن �أي ��ة م�ش ��اكل ميك ��ن �أن تتعر� ��ض لها
اخلط ��وط الرئي�س ��ية .كما اق�ت�رح البع�ض اطالق
م�ش ��روع جتميل واجهات بع�ض الأبنية على جانبي
البولفار ال�ش ��رقي  ،واق�ت�رح �آخرون م�ش ��روع نقل
�سوق اخل�ضار من ال�سوق التجاري .
واختتم اللقاء بت�ش ��كيل جلان متابعة متخ�ص�ص ��ة
لكل جمموعة من امل�شاريع التي مت عر�ضها متهيد ًا
ملناق�ش ��تها م ��ع �أه ��ل االخت�ص ��ا�ص يف ور� ��ش عمل
�ست�شهدها املدينة الحق ًا ..

م�شاريع �صيدا الإمنائية
 38م�ش ��روع ًا نفذت �أو قيد التنفيذ �أو الإ�س ��تكمال.

وفيم ��ا يلي امل�ش ��اريع التي قدمها الوفد على �ش ��كل
ملف متكامل �ض ��منه ما هو مطلوب بالن�س ��بة لكل
م�ش ��روع وما يحتاج من متوي ��ل ،و�أرفقها بخارطة
تنموية �ش ��املة للمدينة حدد فيها موقع كل م�شروع
بال�صور:
 -1طري ��ق ال�س ��لطانية من م�س ��تديرة القناية اىل
مدخل �ص ��يدا ال�ش ��مايل م ��رورا بج�س ��ر جون  .مت
ر�ص ��د  30مليار ًا لهذا امل�شروع على �سنتني ،وو�ضع
�ض ��من ميزاني ��ة وزارة الأ�ش ��غال والتنفي ��ذ خالل
الـ 2009يبد�أ العمل .
 -2م�ست�ش ��فى متخ�ص�ص باحلروق -مدخل �صيدا
ال�ش ��مايل بتموي ��ل من الأت ��راك قيمت ��ه  21مليون
دوالر ،يبد�أ العمل هذا العام.
 -3طريق م�ستديرة القناية – جمدليون  :م�شروع
ق ��دمي م�س ��تملك ومت الب ��دء بج ��دران الدع ��م به،
وو�ض ��ع ه ��ذا الع ��ام على برنام ��ج وزارة الأ�ش ��غال
وقيمته خم�س ��ة ملي ��ارات لرية ودرا�س ��اته جاهزة
و�ستبد�أ عملية التلزمي قريب ًا.
 -4حماية املدينة ال�ص ��ناعية يف �س ��ينيق من جهة
البح ��ر وا�ص�ل�اح الأ�ض ��رار الناجت ��ة ع ��ن الأنواء
البحرية.متويل وزارة الأ�شغال العامة والنقل .
 -5حاجز احلماية البحري لرفع �ض ��رر انهيارات
جب ��ل النفاي ��ات عن البح ��ر  .وامل�ش ��روع جزء من
التخطي ��ط ملرف� ��أ �ص ��يدا امل�س ��تقبلي  ،ويتكامل مع
املرحلة الثانية من م�ش ��روع حمطة التكرير .ميتد

احلاجز البح ��ري من ر�أ�س جبل
النفاي ��ات اىل حمطة التكرير يف
�س ��ينيق وقيمته  30مليار لرية مت
ر�صدها على �سنتني .
 -6تطويل �سن�س ��ول مرف�أ �ص ��يدا
احل ��ايل مب�س ��افة  300م�ت�ر
خلدم ��ات املين ��اء ..التكلف ��ة 7
مليون دوالر.
 -7و�ض ��ع تخطي ��ط ومر�س ��وم
�أوتو�س�ت�راد اجلنوب ،ق�سم �شرق
�ص ��يدا -الغازية م ��ع البولفارات
والتحوي�ل�ات اخلا�ص ��ة به بربط
املدين ��ة والبل ��دات املحيط ��ة
م ��ع الغ ��اء املر�س ��وم الق ��دمي ال ��ذي يلح ��ظ وجود
الأوتو�سرتاد داخل �صيدا.
 -8اع ��ادة درا�س ��ة لل�س�ي�ر يف املدين ��ة (Traffic
 ) Managementللتخفيف من م�شكلة �ضغط
ال�سري .
� -9ص ��يانة البولف ��ار البح ��ري املح ��اذي للمدينة
القدمي ��ة ال ��ذي ت�ض ��رر بفعل م ��رور ال�ش ��احنات.
و�أعل ��ن رئي� ��س بلدية الغازية احلاج حممد �س ��ميح
غ ��دار �أن احت ��اد بلديات �ص ��يدا الزهراين ر�ص ��د
مبلغ ًا ل�صيانة البولفار البحري.
 -10ا�س ��تكمال احلماي ��ات للبولف ��ار البح ��ري يف
منطقة خليج ا�سكندر .
-11ان�ش ��اء كلية �صحة يف مبنى الرو�ضات ال�سابق
التاب ��ع جلمعي ��ة املقا�ص ��د باتف ��اق ب�ي�ن م�ؤ�س�س ��ة
احلريري واملقا�ص ��د وبني جامعة ب�ي�روت العربية
بت�ب�رع من النائ ��ب �س ��عد الدين احلري ��ري مببلغ
مليونني ون�صف مليون دوالر .
 -12ا�س ��تكمال الواجهة البحرية �ض ��من م�ش ��روع
االرث الثق ��ايف  3ملي ��ون و� 350ألف دوالر بهبة من
النائب �سعد احلريري .
 -13ت�أهيل البنية التحتية ورفع م�ستوى احلياة يف
خميم عني احللوة ،مو�ضوع �ضمن برنامج �صندوق
التنمية ال�سعودي بقيمة 7.5مليون دوالر .
 -14دع ��م م�ست�ش ��فى �ص ��يدا احلكومي/ميزانية
�ستخ�ص ���ص لها �ض ��من ميزاني ��ات امل�ست�ش ��فيات
احلكومية.
 -15م�ش ��روع ان�ش ��اء مدر�س ��ة منوذجي ��ة يف �أر�ض
�ض ��من عق ��ار املهنية م�س ��احتها  5000مرت مربع ،
قيد الدرا�سة تت�سع حلوايل �ألف طالب .
 -16م�شروع احلديقة العامة مقابل ق�صر العدل ،

الوزيرة بهية الحريري بلحظة تأمل

املو�ضوع قيد املتابعة من قبل وزير الداخلية .
 -17حمي ��ط امللعب البل ��دي ا�س ��تكمال الردميات
اخللفي ��ة لي�ص ��بح هن ��اك م�س ��احات ا�ض ��افية مع
الأر�ض التابعة له من اجلنوب ت�ستفيد منها لإن�شاء
جممعات �سياحية و�أوتيالت .
 -18معمل معاجلة النفايات ال�صلبة /قيد املتابعة
وت�ألفت جلنة لال�شراف على �سري العمل  .بالتزامن
م ��ع مراقب ��ة انهاء العمل م ��ن قبل وزارة الأ�ش ��غال
العامة والنقل وفر�ض �أف�ضل ال�شروط لإنهائه .
 -19معمل معاجلة املياه الآ�سنة( حمطة التكرير)
 /ا�ستكمال املرحلة الثانية من امل�شروع  ..امل�شروع
قيمت ��ه حت ��ى الآن  53ملي ��ون دوالر م ��ن القر� ��ض
الياب ��اين  ..املرحل ��ة الأوىل جتمي ��ع – حمط ��ات
�ضخ) ،
 -20الرحمل ��ة الثاني ��ة من حمط ��ة التكرير /خط
بح ��ري �س ��ينفذه الأتراك قيمته ح ��وايل  30مليون
دوالر الدرا�سات ل�شركة يابانية /التنفيذ املقاولون
العرب  /التمويل من القر�ض الياباين.
 -21مين ��اء اليخ ��وت ( بجان ��ب القلع ��ة وبح ��ر
ا�سكندر ) . .
 -22ت�أهي ��ل مرف� ��أ ال�ص ��يادين احل ��ايل ( حوايل
مليون دوالر ) .
 -23دعم �ص ��يادي الأ�س ��ماك بتجهيزات و�سرتات
جن ��اة ومركبي ا�س ��عاف بحري وحمطات �ص ��يانة
للمراكب على ال�شاطىء.
� -24ص ��يدا القدمي ��ة  /م�ش ��روع الإرث الثق ��ايف
بتمويل من البنك الدويل
 -25م�شروع مدر�سة عائ�شة القدمية(دار حمود)
بت�ب�رع م ��ن م�ؤ�س�س ��ة احلريري(مليونني ون�ص ��ف
مليون دوالر).
 -26م�شروع ترميم الكني�سة الكاثوليكية يف �صيدا

القدمي ��ة وحتويله ��ا اىل
معر� ��ض للأيقونات (تربع
م ��ن ال�ش ��يخ �س ��عد الدي ��ن
احلريري /مليون ون�ص ��ف
مليون دوالر) .
 -27ت�أهي ��ل خ ��ان الق�ش ��لة
من الهبة االيطالية .
 -28ت�أهي ��ل القلع ��ة الربية
من البن ��ك الدويل(مليون
دوالر) .
 -29متح ��ف �ص ��يدا م ��ن
ال�ص ��ندوق العرب ��ي (5
مليون دوالر) .
 -30ا�ستكمال البولفار البحري وربطه ب�أوتو�سرتاد
اجلن ��وب -مف�ت�رق مغدو�شة�،ص ��در املر�س ��وم عن
جمل�س الوزراء تنفيذ جينيكو.
 -31اع ��ادة بن ��اء مبن ��ى اجلم ��ارك م ��كان املبنى
القدمي .
 -32املرف� ��أ اجلدي ��د /جنوبي املدين ��ة يف املنطقة
الواقعة خلف مكب �صيدا ..
 -33بناء حمطة حتويل توتر عايل  220كيلو فولت
– طلعة املحافظ -قيمته  7مليون دوالر .
 -34جتهيز مركز �صيدا ال�صحي يف بناية الرببري
– �ساحة النجمة ،بهبة يونانية � 300ألف دوالر .
 -35م�ش ��روع � – IDBس ��توكهومل ( ت�أهيل و�سط
املدين ��ة التج ��اري وتعم�ي�ر عني احللوة ) ( �ش ��ارع
ريا�ض ال�صلح و�شارع الأوقاف) التمويل من البنك
اال�س�ل�امي(  15ملي ��ون دوالر) والتنفي ��ذ جمل� ��س
االمناء واالعمار.
 -36اع ��ادة رف ��ع م�س ��توى البنية التحتي ��ة ملنطقة
تعمري عني احللوة .
 -37حل م�ش ��كلة �س ��ندات التمليك ملنطقة تعمري
ع�ي�ن احلل ��وة  ..بد�أ امل�ش ��روع ع ��ام  1996و�أجري
م�س ��ح واجريت عدة �أنواع من ال�سندات.امل�ش ��روع
�أجن ��ز ومل يبق ��ى اال ا�ص ��دار ال�س ��ندات ..هن ��اك
تخطي ��ط مبناط ��ق يج ��ب حتريره ��ا ،مت ار�س ��ال
كت ��اب اىل بلدية �ص ��يداالتي عقدت جل�س ��ة و�ألغت
التخطيط و�أر�سلته اىل التنظيم املدين .بد�أ العمل
على ا�ست�صدار ال�س ��ندات التي ي�ستفيد منها �أكرث
من  2600عائلة.
 -38ان�شاء تعاونيات �سكنية للح�صول على قرو�ض
مي�س ��رة للآ�س ��كان يف ظل ارتفاع تكلفة ال�سكن يف
املدينة
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بري�..ضمانة الوطن
الرئي�س نبيه ّ
بقلم :غالب بعا�صريي

٭� ...إنه الرئي�س الأمني ...حامل وحافظ الأمانة الغالية،
 ...من �صاحب الأمانة� ...سماحة الإمام املغ ّيب “ال�سيد مو�سى ال�صدر”.
٭� ...إن���ه الرئي����س القائ���د املخل����ص ...لدي َنه ووطن���ه ...ابن جبل عام���ل ،جبل العلماء
وال�سي���اد وامل�شاي���خ ...الأطه���ار ...الأ�ش���راف ...واملقاوم�ي�ن ،الأبط���ال ،املخل�ص�ي�ن...
الطيبني لدينهم ووطنهم.
٭� ...إن���ه الرئي����س النبي���ه املنا�ض���ل رفي���ق ال���درب الطويل ل���ـ “�سماحة الإم���ام” املغ ّيب
ال�سيد مو�سى ال�صدر،
٭� ...إن���ه الرئي�س املق���اوم العنيد املح ّق يف الكفاح والدفاع عن “كرامة ووحدة م�صري”
وطنه لبنان.
٭� ...إن���ه الرئي����س ...قائ���د املقاوم���ة والإمن���اء والتحري���ر� ...صاح���ب املوق���ف امل�ش��� ّرف
والن�ضال الطويل امل�ستمر لتحرير كامل الرتاب الغايل للوطن.
٭� ...إنه الرئي�س القائد �صاحب الدولة ...وال�سيادة والقيادة ...والزعامة.
بقوت���ه وق���وة ح�ض���وره ،و�شخ�صيته املرنة ،م ّك���ن جمل�س النواب اللبن���اين من الو�صول
باملركب �إىل �شاطئ الأمان ...ب�أمان.
 ...و�ص ��ل �ص ��وت املقاومة املح ّقة ،بو�ص ��ول �ش ��خ�ص
الرئي�س "نبيه ب ّري" �إىل جمل�س النواب ،منذ اللحظة
الأول ،جمدّد ًا بذلك عنوان :التح ّرك الدائم القدمي-
اجلديد.
خلي ��ار الن�ض ��ال واملقاوم ��ة اله ��ادف لتحري ��ر كامل
الرتاب اللبناين.
بعد االندحار الأول للعدو الإ�سرائيلي عن لبنان ي�ستمر
الهم املعي�ش ��ي
ه � ّ�م املجل�س النياب ��ي ...مرك ��ز ًا على ّ
واالجتماعي واالقت�ص ��ادي ،باعتباره "بيت الق�صيد"
يف كل الق�ض ��ايا العالق ��ة واملوا�ض ��يع املطروح ��ة� ،إن
على امل�س ��توى االقت�صادي والإمنائي قبل االندحار...
وبع ��د االندح ��ار بع ��د �أن ب ��ات وا�ض ��ح ًا �أن ال�س�ل�اح
االقت�ص ��ادي ...كان وال يزال �أخطر من كل الأ�س ��لحة
احلرب �ض ّد لبنان.
خدمت يف
الف ّتاكة التي ا�س ُت ِ
ِ
 ...م ��ن ه ��ذا املنطل ��ق واملنط ��ق والعتب ��ارات قومية
ووطن ّية �شاملة عمل ...ويعمل املجل�س ورئي�سه لتطوير
الإمن ��اء االجتماعي والرتبوي ،لمِ ا فيه م�ص ��لحة عامة
لكل اللبنانيني ،يف وجه الأطماع الإ�سرائيلية والتطبيع
والغزو الفكري والثقايف الغريب عن جمتمعنا وقيمنا
الأخالقي ��ة ...والدينية عرب الف�ض ��ائيات التي تدخل
كل "بيت دون ا�ستئذان".
 ...مع كل تلك الآراء واملواقف امل�ش ّرفة يبقى العدو...
عدو ،وهو �إ�سرائيل.
ومع دولة الرئي�س نبيه ب ّريُ ،نردّد من كانت �إ�س ��رائيل
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كاف.
عد ّوه ...فهي عدو ٍ
 ...وانطالق ًا من �إميانه "بجيل ال�شباب" ...باعتباره
�أنهم خمرية الأ ّمة مل�ستقبلها.
رعى رئي� ��س جمل�س الن ��واب ،نبيه ب ّري حف ��ل افتتاح
�أعم ��ال امل�ؤمت ��ر اخلام� ��س ع�ش ��ر ّ
لك�ش ��افة الر�س ��الة
الإ�س�ل�امية يف "جم ّمع نبيه ب� � ّري الثقايف" يف الرادار
امل�صيلح.
بري :املال ال�سيا�سي
لن يعيد العجلة �إىل الوراء
رع ��ى رئي�س جمل� ��س النواب نبي ��ه ب ّري حف ��ل افتتاح
�أعم ��ال امل�ؤمت ��ر اخلام� ��س ع�ش ��ر ،جلمعي ��ة ك�ش ��افة
الر�س ��الة الإ�سالمية يف قاعة جم ّمع نبيه ب ّري الثقايف
يف ال ��رادار امل�ص ��يلح ،االحتفال ح�ض ��ره نائب رئي�س
املجل�س الإ�س�ل�امي ال�شيعي الأعلى الإمام ال�شيخ عبد
الأم�ي�ر قبالن ،وال ��وزراء حممد ج ��واد خليفة ،غازي
زعي�ت�ر ،وفوزي �ص� � ّلوخ ،والن ��واب �أي ��وب حم ّيد ،علي
ع�س�ي�ر ،يا�سني جابر ،علي ب ّزي ،عبد اللطيف الزين،
عب ��د املجيد �ص ��الح ،مي�ش ��ال مو�س ��ى ،عل ��ي خري�س،
قا�سم ها�شم ،نا�صر ن�صر اهلل ،يو�سف النقيب ممث ًال
النائب �س ��عد احلري ��ري ،رمزي كنج ممث�ل ً�ا النائب
مي�شال عون ،العميد ف�ؤاد الطويل ممث ًال العماد قائد
اجلي� ��ش ،العقيد مو�س ��ى ج ّف ��ال ممث ًال املدي ��ر العام
للأمن العام ،املقدّم علي هزمية ممث ًال اللواء �أ�شرف

ح�س ��ان فلحة ممث ًال
ليفي ،مدير عام وزارة الإعالم ّ
وزير الإعالم ،مدير عام املغرتبني هيثم جمعة ،رئي�س
جمل� ��س اجلنوب قبالن قبالن ،املفت�ش الرتبوي العام
ر�ض ��ا �س ��عادة ،مدير عام الريجي نا�صيف �سقالوي،
مدي ��ر عام وزارة ال�ش ��باب والريا�ض ��ة زي ��د خيامي،
قائمقام �ص ��ور ح�س�ي�ن كيالن ،قائمق ��ام جزين نبيه
حمود ،قائمقام ب�أعمال �سفارة اجلمهورية الإ�سالمية
يف �إي ��ران ،مفت �ص ��ور وجبل عامل ح�س�ي�ن عبد اهلل،
�أع�ض ��اء هيئ ��ة الرئا�س ��ة والهيئ ��ة التنفيذي ��ة ورئي�س
و�أع�ضاء املكتب ال�سيا�س ��ي يف حركة �أمل ،وامل�س�ؤولني
التنظيميني حلركة �أمل ،ورئي�س احتاد ّ
ك�ش ��افة لبنان
م�صطفى عبد الر�س ��ول ،و�أع�ضاء القيادة واملفو�ض ّية
العامة لك�شافة الر�سالة الإ�سالمية.
االحتفال ا�ستهل بالن�شيدين الوطني اللبناين ،ون�شيد
ّ
ك�ش ��افة الر�س ��الة الإ�س�ل�امية ،ثم �ألق ��ى مف ّو�ض عام
ك�ش ��افة الر�س ��الة الإ�س�ل�امية ح�س�ي�ن حم ��دان الذي
ا�س ��تعر�ض فيه ��ا �إجن ��ازات اجلمعي ��ة وخط ��ة عملها
ل�س ��نوات اخلم�س املقبلة ،معلن ًا جتديد العهد للرئي�س
نبي ��ه ب ّري قائد ًا عام ًا لك�ش ��افة الر�س ��الة الإ�س�ل�امية
لوالي ��ة جديدة .ثم �ألق ��ى رئي�س احتاد ك�ش ��افة لبنان
املحامي م�ص ��طفى عبد الر�س ��ول كلمة االحتاد �أ�شاد
فيها بك�ش ��افة الر�س ��الة الإ�س�ل�امية ودورها الإمنائي
على كافة امل�ستويات ،بقيادة دولة الرئي�س نبيه ب ّري.
ثم �ألقى نائب رئي�س املجل�س الإ�سالمي ال�شيعي ال�شيخ

الغالف
عبد الأمري قبالن كلمة �أ�ش ��اد فيها بدور الرئي�س نبيه
ب ّري الوطني م�س ��تذكر ًا الإمام ال�سيد مو�سى ال�صدر،
كقائد �إن�س ��اين داعي ًا القيادات الك�ش ��فية �إىل التعاون
على ال�ب ّ�ر والتقوى ونبذ الإثم والع ��دوان ،م�ؤكد ًا على
�ضرورة �أن يبقى هذا اخلط هو خط االعتدال.
ث ��م �ألق ��ى رئي�س جمل� ��س النواب الأ�س ��تاذ نبي ��ه ب ّري
الكلمة التالية:
لأبنائن ��ا الذين يرتب ��ون اللغة يف دفاترهم املدر�س ��ية
�أنا�ش ��يد للوط ��ن ،و�أغاين للفج ��ر ،و�س�ل�ال �أرقام يف
جداول ال�ضرب.
لأبنائن ��ا الذي ��ن نغزلهم من حروف ال�ض ��وء ،وجنمع
�ص ��ورهم م ��ن م�ش ��اوير ال�ش ��م�س وم ��ن زواب ��ع الثلج
وم�ساكب الأريج.
لأبنائنا الذين ين�ضجون على �أ�شجارنا كثمرة احلياة،
واللذي ��ن يلتمعون يف عيوننا كمج ��رة النجوم ،والذين
يزدهرون كنهر ال�شتاء.
لأبنائن ��ا الذي ��ن ي�س ��قون بدمائه ��م زناب ��ق احلري ��ة،
والذين يقبلون على ال�شهادة كفرح الغ�صون ،والذين
يتدف ��ق يف �ش ��رايينهم نهر ال�ش ��عب ،ال ��ذي منه عرق
جبني الفالحني والعمال وال�ص ��يادين ،والذين ر�ست
كلماته يف بحر احلياة.
لبناتن ��ا و�أبنائن ��ا يف جمعي ��ات �أ�س ��رة الر�س ��الة ويف
الطليعة جمعية ك�ش ��افة الر�س ��الة الإ�سالمية والدفاع
املدين.
ل�ش ��هداء ه ��ذه اجلمعي ��ة الق ��ادة الأف ��ذاذ :زه�ي�ر
�ش ��حاذي ،مر�ش ��د النحا�س ،ح�سن م�ش ��يم�ش ،ح�سن
داود وغريهم.
وللقادة الك�شفيني اال�ست�شهاديني:
ح�سن ق�صري وبالل وه�شام فح�ص وغريهم.
وللكوادر ال�شهداء حممد وعبا�س وهبي وو�سام مون�س
ومعني �سرور وحممد �أمني احلاج وغريهم.
ول�ش ��هداء الدفاع املدين يف حرب مت ��وز  2006فوزي
جفال ،ح�سن ال�سيد ،حيدر �سعد وعلي �أخ�ضر.
جلرحى الدفاع املدين الثالثة واخلم�سني �أثناء �إنقاذ
امل�صابني يف حرب متوز ،ويف طليعتهم مفو�ض الدفاع
املدين ح�سن عي�سى.
لدمهم الذي ي�س ��طع يف ديجورنا ويطهرنا ب�س�ل�امه،
وي�س ��تيقظ يف �أرواحنا ،ويرتاح يف �ألق عيوننا حار�س� � ًا
للمجد واملواويل.
ل�س ��واعدهم الت ��ي حتم ��ل جراحن ��ا وجرحانا �س ��اعة
ال�ش� �دّة ،و�أياديه ��م الت ��ي تبل�س ��م اجل ��راح يف عملن ��ا
ِ
الوطن ��ي ون�ش ��يدنا الوطن ��ي املرتوك�ي�ن ذات ي ��وم،
�أحدهما يرفرف على �س ��ارية مهجورة والثاين ين�ش ��د
يف برية الأمل.
لك�شافة الر�س ��الة الإ�س�ل�امية يف م�ؤمترهم اخلام�س

املجتمع امل ��دين والر�أي الع ��ام ،وامل�ؤ�س�س ��ات الدولية
ومنظم ��ات الأمم املتح ��دة واجلمعي ��ات واالحتادات
املحلية غري احلكومية.
و�أود �أن �أ�ش ��هد للجمعية يف النتائج التي حققتها على
م�س ��توى الربام ��ج املجتمعة خالل العامني املا�ض ��يني
بالتع ��اون مع  42منظمة دولي ��ة ،يف خمتلف املجاالت
ال�صحية والبيئية والرتاثية وتعزيز املهارات والفنون،
ومتكني املر�أة وحمو الأمية.

احل�ضور الكرمي �أيها الك�شافة
ع�شر الذي ينعقد بعد واحد وثالثني عام ًا من العطاء
امل�ستمر ،حتية م�ؤ�س�س جمعيتهم الإمام القائد ال�سيد
مو�س ��ى ال�صدر ،وامل�ؤ�س�س ��ات القيادية يف حركة �أمل،
وحتيتي وحمبتي وفخري وبعد.
�أتذ ّك ��ر يف كلمت ��ي االفتتاحية للم�ؤمتر احلادي ع�ش ��ر
عام � ،1999أنني قلت �أن ك�ش ��افة الر�سالة الإ�سالمية
ه ��ي احلدث اال�س ��تثنائي يف حياة حرك ��ة �أمل ،يومها
اعتق ��د البع�ض �أنني �أقول كالم� � ًا “عاطفي ًا خطابي ًا”
�أو تعبوي ًا “حما�س ��ي ًا” ،ومل ينتبه ��وا �أنني �أحتدث عن
م�س ��تقبلنا اليوم ،عن م�ؤ�س�س ��ة ت�ض ��م خم�س وثالثني
�ألف ع�ض ��و موزعني على فئات عمرية من ال�ساد�س ��ة
�إىل الثمانية ع�ش ��ر عام ًا وما فوق من الإناث والذكور،
و�أن ه�ؤالء الأع�ض ��اء ينجذبون �إىل هذه امل�ؤ�س�سة لي�س
لأ�سباب ترفيهية و�أن كانت تقيم وزن ًا للرتفيه يف حياة
ال�شباب ،بل لأنها ا�ستثنائية يف �أدوارها ومهامها زمن
احلرب وزمن ال�س ��لم ،وهي كما قل ��ت ذات مرة لي�س
جمرد �إطار ل�س ��هرة نار بل هي �إطار ي�سهر على حياة
الوطن ،وي�س ��هر لي ��ل الوط ��ن ليخمد �أي نار ي�ش ��علها
العدو يف حدائقنا وحقولنا ومنازلنا.
كما �أود �أن �أُقدّم �شهادتي ل�صالح اجلمعية يف جماالت
التدريب وتطوير املهارات وتنفيذ الن�شاطات.
كما �أنني �أ�شهد للجمعية على ما �أجنزته يف امل�ستويات
الثقافي ��ة والإعالمي ��ة ويف جم ��ال الفنون امل�س ��رحية
والتعبئ ��ة ،وكذل ��ك عل ��ى م�س ��توى الإدارة والتنظي ��م
والتنمية االقت�ص ��ادية ،ويف هذا املجال �إن�ش ��اء مركز
التمك�ي�ن املجتمع ��ي وامل�س ��اهمة يف �إن�ش ��اء املر�ص ��د
الوطني للم ��ر�أة يف الزراعة والريف ،و�إن�ش ��اء املركز
اللبناين للتمكني والإر�شاد وال�شراكة ،و�إن�شاء مزرعة
للأبقار وم�ص ��نع لإنت ��اج احلليب وم�ش ��تقاته يف بلدة
�شمع.
ً
بداي� �ة �أود �أن �أن� � ّوه بربامج ال�ش ��راكة والتع ��اون التي
تقيمه ��ا اجلمعي ��ة مع اجلمعي ��ات الك�ش ��فية اللبنانية
والعربي ��ة والعاملية ،ومع املجال�س البلدية وم�ؤ�س�س ��ات

ينعقد م�ؤمتركم اليوم غداة العيد  65لال�س ��تقالل يف
الوقت الذي نعمل فيه لتح�ص�ي�ن وفاقنا واتفاقنا عرب
عملية النهو�ض امل�ؤ�س�س ��ي التي �أعقبت اتفاق الدوحة،
وقد قطعنا دون �أدنى �ش ��ك مرحل ��ة هامة على طريق
تنفيذ هذا االتفاق.
�إ ّال �أن الأه ��م هو �أن ال ��ر�ؤى والأفكار وامل�ش ��اريع التي
طرحها الإمام القائد ال�س ��يد مو�س ��ى ال�صدر م�ؤ�س�س
وقائ ��د حركتن ��ا وم�س�ي�رتنا يف �إط ��ار الإ�ص�ل�احات
ال�سيا�س ��ية والإداري ��ة ،تتخذ الآن بع ��د ًا وطني ًا بعد �أن
م�ض ��ت ثالثة عقود و�أكرث من طرحها وعلى رف�ض ��ها
�أو حتديدها يف �أح�سن االحتماالت وو�ضع الفيتو عليها
ب�سبب م�صالح طائفية �أو مذهبية �أو فئوية �أو جهوية.
وكم ��ا تعرفون ف� ��إن املطالبة ب ��وزارة للتخطيط كانت
مطلب ًا للإمام ال�صدر وحركة املحرومني ،ويف الإطار
نف�س ��ه رمبا كانت احلركة �أول من انحاز �إىل م�ش ��روع
وزارة الت�ص ��ميم التي كان ينادي بها ال�ش ��يخ موري�س
اجلم ّيل.
كم ��ا �أن مبد�أ ف�ص ��ل ال ��وزارة ع ��ن النياب ��ة كان �أحد
املطالب الت ��ي نادى بها الإمام ال�ص ��در ومعه جمل�س
ال�ش ��يعي الأعلى وحرك ��ة املحروم�ي�ن لأن ذلك مي ّكن
املجل� ��س النيابي من زي ��ادة الرقابة واملحا�س ��بة على
�أعمال احلكومة.
�إن الإمن ��اء املت ��وازن والعدال ��ة االجتماعي ��ة كان ��ت
يف �أ�س ��ا�س املطال ��ب الإ�ص�ل�احية التي رفعه ��ا الإمام
ال�صدر ،ونحن اليوم �أكرث �إحلاح ًا من �أي وقت م�ضى
عل ��ى كل تلك املطال ��ب التي ت�س ��هم يف رفع احلرمان
والغنب.
�أين �أيه ��ا الأع� � ّزاء وعلى ح ��دود املجتم ��ع �أعترب هذه
املطالب جزء ًا من م�س� ��ؤولياتكم يف �إطار ممار�ستكم
حلياتك ��م الك�ش ��فية والطالبي ��ة واملهني ��ة والنقابي ��ة
وال�سيا�س ��ية ،ونح ��ن نطالبك ��م برف� ��ض كل حماول ��ة
لتحيدكم جتاه تلك املطالب وغريها ،بل �إننا ندعوكم
�إىل �أك�ث�ر من ذل ��ك �إىل اعتبار مطال ��ب متكني املر�أة
وتو�س ��يع اخليارات �أمام املواطنني وزيادة االئتمانات
وال�ضمانات لديهم جزء ًا من م�س�ؤوليتهم.
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الرئي�س نبيه بري:
ق�ضية اجلنوب
وعلى �صعيد امل�س�ؤوليات وانطالقاً من حدود الوطن يف اجلنوب
والبق���اع الغرب���ي ،و�إزاء التهدي���دات واال�ستع���دادات واملن���اورات
واملوجه���ة �ض���د لبن���ان،
الإ�سرائيلي���ة املعلن���ة وال�سري���ة امل�ستم���رة ّ
والهادف���ة لالنتق���ام م���ن لبنان ،ف����إين �إذ �أُج���دد الت�أكي���د ولل�سنة
التا�سع���ة عل���ى الت���وايل عل���ى حف���ظ املقاوم���ة ويف قلبه���ا لبن���ان
وحف���ظ لبنان ويف قلب���ه اجلنوب .هنا �أتذ ّكر خيبة الأمل امل�ستمرة
التي نعي�شها منذ �أ�شهر قليلة �إزاء عدم وجود ح ّد �أدنى من جتهيزات
الطوارئ احلكومية مبواجهة املخاوف من �إمكانية تطوّر الن�شاط الزلزايل الذي �ضرب اجلنوب �أكرث من  800ه ّزة زلزالية.
وطامل���ا �أن احلدي���ث ع���ن الو�سائ���ل املدن ّية ملواجهة الكوارث الطبيعية كما العدواني���ة الإ�سرائيلية ،ف�إنني و�إذ �أن ّوه باجلهد ال���ذي بذلته ك�شافة الر�سالة
الإ�سالمي���ة بالتع���اون م���ع املرك���ز اللبناين للأعم���ال املتعلقة بالألغ���ام يف اجلي�ش اللبن���اين ،وجمعية امل�ساع���دات ال�شعبية الرنوجي���ة وجامعة البلمند
ومنظم���ة اليوني�س���ف يف �إط���ار التوعية من خماطر الألغ���ام والقنابل العنقودية ،ف�إنني يف هذا املجال على الأقل� ،أدع���و احلكومة �إىل �إ�صدار اعتمادات
مالية يف املوازنة حتى ت�ستطيع ونحن نطالب الأ�سرة الدولية ،ويف رحلتي الأخرية �إىل الكويت وقطر كان هذا املطلب على الأقل �أن تتحرك حكومتنا
وتتوا�ضع ولو تبد�أ يف املوازنة فيما يتع ّلق بالألغام.
�أيها �أعزّ اء
يف �إط ��ار امل�س� ��ؤوليات امل�ؤ�س�س ��ية الت ��ي �ألقيه ��ا على
عاتقك ��م ،ف�إين �أطلب �أن تكون �إحدى مهامكم حتويل
م�ؤ�س�س ��تكم �إىل مدر�سة للرتبية على احلوار كما على
الدميقراطي ��ة ،وخلق �أجيال م�ؤمنة يف ر�س ��الة لبنان
كوطن للتعاي�ش.
كم ��ا �أن مهامن ��ا تت�ض� � ّمن الأخ ��ذ بي ��د �أ�ش ��قاءنا
الفل�س ��طينيني حل� � ّل م�ش ��كالتهم باحل ��وار والوف ��اق
وامل�ش ��اركة ورف� ��ض اال�س ��تئثار ،و�أنن ��ا با�س ��م لبن ��ان
وت�ض ��حيات لبن ��ان جتاه الق�ض ��ية الفل�س ��طينية �أدعو
الأخ ��وة يف الف�ص ��ائل الفل�س ��طينية ببد�أ ح ��وار دون
قا�س يرتكز
�ش ��روط م�س ��بقة ،حوار مفتوح و�ص ��ريح ٍ
على نقد ذاتي بل وم�ؤمل تو�ص�ل ً�ا �إىل �ص ��ياغة خطاب
موحد ،وترميم منظمة التحرير الفل�سطينية
�سيا�سي ّ
وموحد لن�ضال ال�شعب
د
موح
إطار
�
ك
دورها
لت�س ��تعيد
ٍّ
ّ
الفل�س ��طيني .ه ��ذه املخيم ��ات الت ��ي كان ��ت هدف� � ًا
لإ�س ��رائيل �أ�ص ��بحت هدف ًا للإرهاب ،هذه املخيمات
التي كان ��ت معجن ًا للمقاومة �أ�ص ��بحت معجن ًا للفتنة
ول�شيء �آخر.

�أيها الأعزاء
�إنن ��ي يف �إط ��ار اال�س ��تعداد لال�س ��تحقاق الوطن ��ي
املتم ّثل باالنتخابات النيابي ��ة� ،أُلزمكم بالتحرك فور
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انف�ض ��ا�ض م�ؤمتركم يف الإطار ال�شبابي بالتعاون مع
مكتب ال�ش ��باب والريا�ض ��ة املركزي وجمعية �ش ��باب
الر�س ��الة ،من �أج ��ل �أن تكون فر�ص ��ة الأمل ل�ش ��باب
لبن ��ان لرف ��ع م�ش ��اركة ال�ش ��باب املقي ��م واملغرتب يف
االنتخابات.
�إنني �أدعوكم �إىل تنمية م�شاعر ال�شباب حول الق�ضايا
الوطني ��ة الكربى التي �أُ ّجلت منذ اال�س ��تقالل ،ومنها
التطوي ��ر ومعاجل ��ة النظام الطائف ��ي واقتالع جذور
الإقطاع ال�سيا�س ��ي ،ه ��ذا الإقطاع ال ��ذي يعود ليط ّل
ر�أ�س ��ه يف موا�س ��م االنتخاب ��ات عرب املال ال�سيا�س ��ي
املعروف امل�ص ��در ،والذي ال يعلق ب�ص ��نارته �أحد ذو
قيم ��ة والذي لن مي ّكنه جعل امليت “يع ّيط” هذا مثل
جنوبي ،و�أن يعيد عجلة التاريخ �إىل الوراء.
�إنني �أدعوكم لأن تكونوا ح ّرا�س م�ش ��روع الليطاين،
و�أن تنتبهوا �أن هذا امل�ش ��روع هو الطعم الذي يجلب
�إ�س ��رائيل �إىل �ساحتنا� ،أول مرة دخلت �إ�سرائيل �إىل
لبنان واحتلت ق�س ��م ًا منه عام  1978كانت ذريعتها
�آنذاك وجود مقاومة فل�س ��طينية ولكن العملية ّمتت
حتت عن ��وان “عملي ��ة الليط ��اين” ،ما ه ��ي ذريعة
وعالق ��ة الليطاين باملقاومة الفل�س ��طينية م ّرة ثانية
وكما قلت بالأم�س بالدوحة ،احتاللهم ملزارع �ش ��بعا
لي�ست لأنها �سوريا هي مزارع �شبعا لبنانية ،املو�ضوع
لي�س هنا ،املو�ض ��وع مو�ض ��وع املاء ،هن ��اك  224نبع
ماء يف مزارع �ش ��بعا ،مزارع �شبعا هي م�ساقط املياه
غني وغني جد ًا
ومنابعه ��ا ،قلنا ذات يوم �أن لبن ��ان ّ

باملاء ،وقلنا �أن قنينة املاء �سوف ت�صبح تعادل �سعر
برميل البرتول مل ي�صدقوا هذا الأمر ،ها هو العامل
ك ّله وهناك كذبة �شائعة تقول �أن الذي يح�صل اليوم
هي �أزمة مالية كتلك التي ح�ص ��لت عام  1929هذا
غري �ص ��حيح ،لذلك ح�ص ��لت �أزمة لكن كانت �أزمة
مو�ض ��عية مع ّينة يف �أم�ي�ركا �أن هذه الأزمة هي �أزمة
عاملي ��ة ،ثلث ثروة العامل والنا�س �ض ��اعت حتى الآن
مل تت�أ ّل ��ف جلن ��ة حتقي ��ق ملعرف ��ة ملاذا ح�ص ��ل هذا
الأمر� ،إنني �أ�س� ��أل فقط هل هناك مت�ض ��ررون �أكرث
من ال ��دول النامي ��ة �أو التي هي يف ط ��ور النمو ،هل
ميكن �أن ت�س ��تمر بعد على دول الثمانية ال�ص ��ناعية
دون ال�ص�ي�ن والهند ،لي�س ��وا لأنهم �أكرث امل�ستهلكني
فقط بل لأنهما من �أكرث الدول �إنتاجية ،هل �سيبقى
�أح ��ادي القط ��ب فيم ��ا يتع ّلق لي� ��س فقط بالق ��وة �أو
بال�سيا�س ��ة ب ��ل يف مو�ض ��وع املال ،هل يعن ��ي هذا �أن
الدوالر �سي�ض ��عف؟ م ��اذا يعني انعكا� ��س ذلك على
الع ��امل العرب ��ي� ،أمل يع ��ي الع ��امل العرب ��ي �أن الآن
�أك�ث�ر م�س ��تهلكني هو الإمن ��اء ال�ص ��ارخ والذي كان
يقف ��ز قفز ًَا ه ��و هذا اال�س ��تهداف عل ��ى الأقل نحن
اقرتحنا ب ��كل توا�ض ��ع يف الكويت تقدم ��تُ باقرتاح
�أن ي�ص ��ار �إىل عق ��د ق ّمة ا�س ��تثنائي لإحياء املجل�س
االقت�ص ��ادي العربي عل ��ى الأقل �أن يتح� � ّرك ،علم ًا
�أن هذا املجل�س �أُ ِّ�س � َ��س  ،1954االحتاد االقت�ص ��ادي
العربي �أُ ِّ�س�س  ،1954ما ح�صل على هذا امل�ستوى يف
�أوروبا ح�صل بعد ذلك� .أين �أ�صبح الأوروبيون ،و�أين
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�أ�ص ��بحنا نحن ،كل هذه الأمور حت�ص ��ل الآن و�أقول
ب�ص ��راحة �س ��معت كالم ًا خميف� � ًا يف الكويت وقطر
بالن�سبة للتد ّرج يف �سعر النفط الآن ،الآن �سعر املاء
�أغلى من �س ��عر النفط ،م�ش ��روع الليط ��اين كان هو
الذي ي�ستدرج �إ�س ��رائيل دائم ًا �أول م ّرة عام ،1945
حميد فرجني ��ة وقف كان هناك قر�ض� � ًا يف املجل�س
النيابي  45مليون لرية لبنانية ،لتنفيذ امل�ش ��روع بني
 800و  600مرت ،وبني حانا ومانا طارت كانا! ونف�س
ال�ش ��يء بالن�سبة لنهر العا�ص ��ي بني  60و 80مليون،
طار امل�شروع �أي�ض ًا.
�إذا كان هذا الأمر هو فر�ص ��ة الآن �أن لبنان ي�ستطيع
�أن ين ّف ��ذ بوج ��ود جي�ش ��ه الوطني وبوحدت� � ِه الوطنية
ح ��ول جي�ش ��ه ومقاومته فلين ّف ��ذ هذا امل�ش ��روع ،وقد
تقدّمت الكويت م�ش ��كورة بتمويله و ُو�ضعت الدرا�سات
والت�صاميم واجلدوى االقت�صادية ،وهو متو ّقف الآن
وكما قلت يف جمل�س الأ ّمة الكويتي� ،أريد وا�س ��طة مع
احلكومة الكويتية مع حكومتي ع ّلها وع�س ��اها �أن تبد�أ
بتنفيذ هذا امل�شروع.
�أيها الك�شافة �إن ر�سالتي �إليكم اليوم ،هي �أن الك�شافة
تربية م�ستمرة من �أجل حتقيق الأهداف.
�إنن ��ا ندعوك ��م �إىل �إيجاد الو�س ��ائل الالزم ��ة لتنمية
الرتبية الك�ش ��فية بحيث ت�شمل كل و�سائل االت�صاالت
واملعلومات ولغات الع�صر املتّ�صلة ب�سوق العمل ،دون
�أن ن�س ��مح ب�أي حال من الأحوال مبوت لغتنا العربية،
حيث �أن جانب ًا من جهدنا وجهادنا يجب �أن ين�ص ��ب

عل ��ى الرتبية على لغة الق ��ر�آن العربي ��ة وتعليم اللغة
العربية.
�إن دور ومهم ��ة الك�ش ��اف اليوم هو غ�ي�ره بامل�س ،فلم
ي ُع ��د املطلوب منكم ربط عقدة البح ��ر وال ح ّل عقدة
احلرام� .إن دوركم ومهمتكم اليوم يجب �أن ي�ستجيب
حلاجات املجتمع واملتطلبات تطوير التكنولوجيا.

�أيها الك�شافة
�إن تاري ��خ الغ ��د الك�ش ��في مرتب ��ط ب�ص ��ورة دائم ��ة
بالتخطيط البعيد املدى والإدارة الك�ش ��فية ،حيث �أن
التخطيط والإدارة وجهان لعملة واحدة.
لقد حتدثن ��ا كثري ًا خالل افتتاح امل�ؤمترات ال�س ��ابقة
عن خطط ،بع�ض ��ها �س ��نوي وبع�ض ��ها خطط خم�سية
�إلخ ...ورغم �أن بع�ض تلك اخلطط قد حت ّقق �إ ّال �أنني
ال �أريد �أن تنقلب اخلطط �إىل جم ّرد مراجع وت�ص ��بح
واد �آخر.
واد والإدارة واملهمات يف ٍ
يف ٍ
�إن قائ ًال قد يقول� ،أن ال�س ��بب ال ��ذي ي�ؤدّي �إىل ذلك
ه ��و ّ
تدخ ��ل الإدارة التنظيمية �أو ال�سيا�س ��ية يف عمل
ُ
ً
ومهمات �أ�س ��رة جمعيات الر�س ��الة خ�صو�صا جمعية
ك�ش ��افة الر�سالة الإ�س�ل�امية� ،إنني وب�ص ��ورة نهائية
�أق ��ول �إنن ��ي لن �أ�س ��مح بالط�ل�اق بني ه ��ذه اجلمعية
و�إدارة امل�شروع ال�سيا�سي حلركة �أمل ،لأنني امل�س�ؤول
ع ��ن و�ض ��ع اخلط ��ط لك�ش ��افة الر�س ��الة الإ�س�ل�امية
�أو الت�ص ��ديق عليه ��ا ،ف�إنني �أنا نف�س ��ي امل�س� ��ؤول عن
�إدارة امل�ش ��روع ال�سيا�سي حلركة �أمل ،وبالتايل ف�إنني

�س�أ�ض ��من م�س� ��ألة الأخذ والعطاء بني �إدارة امل�ش ��روع
الك�ش ��في و�إدارة امل�شروع ال�سيا�سي لتحقيق الأهداف
التي هي م�شرتكة بطبيعة الأحوال.
�أخ�ي�ر ًا �أيه ��ا الأع ��زاء� ،إذا �أدركن ��ا �أن الطفول ��ة هي
�صانعة ال�شباب وال�ش ��باب هي �صانعة امل�ستقبل ،ف�إن
ذلك �سي�س ��تدعي على الفور �إعداد �أنف�سنا للبد�أ بدور
التغيري الذي من ّثله كم�ؤ�س�سة تعبرّ عن حركة اللبناين
نحو الأف�ض ��ل يف قلوب النا�ش ��ئة من ��ذ طفولتهم �أحد
�أكرب امل�ش ��اكل يف لبنان �أنت تع ّلم �أطفالنا يف املدار�س
�أمرا�ض الطائفية ،ونر�ض ��عهم حليب املذهبية ،والآن
عادة جديدة الإرهابية .وهذا امل�ش ��روع يطرح نف�س ��ه
يف �إطالقكم عرب جمعيات الر�س ��الة لربامج التن�شئة
االجتماعية التي تر ّكز مهامها على �إك�س ��اب الأطفال
املناعة اجل�س ��دية والثقة بالنف�س ومقومات االنتقاء،
وتكوي ��ن عادات التفك�ي�ر العلمي ،وغر� ��س �إمكانيات
التجديد واملغامرة واجلر�أة.
ُ
�س�س مل�شروع لبنان
ل
أ
ا
و�ضعنا
ُترى هل نكون بذلك قد
ّ
الغد!
هل ن�س ��تطيع �أن نح ّقق �أهدافنا ،فن�س ��تحق ت�ضحيات
�شهدائنا وهذا الوطن اجلميل املبدع .هذا ال لبنان.
ع�شتم وعا�ش لبنان
و�أختتم امل�ؤمتر بتوزيع الدروع على القادة الك�شفيني،
كما �أُقيمت ال�صالة ب�إمامة ال�شيخ عبد الأمري قبالن،
يف م�سجد الإ�سراء واملعراج.
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انتخابات لبنان :م�شهد مل يكتمل
ترجح حكم التوافق
وامل�صاحلة ال�سورية – ال�سعودية ّ

الرئيس نبيه بري

النائب سعد الحريري

اما زعيم االكرثية احلالية النائب �س ��عد احلريري
في�ش ��دد عل ��ى اج ��راء االنتخابات ويعتربه ��ا بانها
مف�صلية ،وقد ا�ضاف م�ؤخر ًا اىل خطابه االنتخابي
موقف ًا �آخر وهو انه اذا ما خ�سر فريقه االنتخابات
فهو لن ي�شارك يف احلكومة ،وقد قوبل كالم النائب
احلريري يف او�ساط املعار�ضة و�صالونات اقطابها
ب�ش ��يء من اال�ستغراب واال�س ��تهجان ،لكن البع�ض
ي ��رى ان املعرك ��ة االنتخابية رمبا فر�ض ��ة وتفر�ض
عل ��ى زعيم تيار امل�س ��تقبل اطالق مثل هذا الكالم
لك�س ��ب مزيد م ��ن النتاخبني وزي ��ادة حجم الكتلة
الناخبة التي ت�ؤيد .ومبعنى �آخر يريد ان ينفخ روح
احلما�سة يف �صفوف ان�صاره وان يك�سب الناخبني
املرتددين ال �سيما يف القاعدة التقليدية للتيار.
ويقول ه�ؤالء ان احلريري يعرف متام ًا ،وقد �س ��مع
ه ��ذا الكالم م ��رار م ��ن الرئي�س بري ،ان ��ه رئي�س
احلكوم ��ة املقب ��ل ان جنحت املواالة ام املعار�ض ��ة
النه �س ��يفوز باغلبي ��ة املقاعد ال�س ��نية .وعليه فان
كالم ��ه االخ�ي�ر ال يتالءم م ��ع رغبة املعار�ض ��ة يف
التواف ��ق ،ولذلك فقد ا�ض ��اف االمني العام حلزب
اهلل ال�س ��يد ح�سن ن�ص ��راهلل على كالمه التوافقي
جملة مفاده ��ا ان الدع ��وة اىل التوافق ال تعني ان
املعار�ض ��ة غري قادرة على احلك ��م لوحدها اذا ما
فازت يف االنتخابات ،ال بل انها �ستقوم بذلك ولكن
لن تتف ّرد باحلكم او ان حتكم بكيدية.
ام ��ا زعيم املخت ��ارة النائ ��ب وليد جنب�ل�اط فانه

حت ��دث عن انه يتمث ��ل بالوزير طالل ار�س�ل�ان يف
حال فازت املعار�ض ��ة ،وحر� ��ص يف الآونة االخرية
على ا�ض ��فاء االعتدال على خطابه ال�سيا�سي دون
ان ي�سقط من قامو�سه احلملة على �سوريا.
ويف املقلب امل�س ��يحي ي�ش ��تد ال�ص ��راع ب�ي�ن التيار
العوين و"القوات اللبنانية" التي ت�س ��عى لكي تكون
قيادة الفريق امل�سيحي الآخر ،مع ان تيار اجلرنال
قد تعر�ض ل�ض ��غوطات فانه م ��ا يزال يحتفظ بقوة
جتيريية انتخابية جتعل ��ه مطمئن ًا جلهة املحافظة
على الرقم االكرب من املقاعد امل�سيحية.
ويختل ��ف كل طرف يف ح�س ��اباته ،ففي حني ينظر
العونيون اىل زيادة مقاعدهم ،ي�سعى "القواتيون"
وحلفا�ؤه ��م اىل ك�س ��ب املزي ��د م ��ن املقاع ��د على
ح�س ��اب ح�ص ��ة تكتل التغيري واال�صالح ،ويرغبون
اي�ض ًا يف ا�ضعاف هذا التكتل وتقلي�صه ان مبا�شرة
او بوا�س ��طة والدة كتل ��ة ثالثة هي الكتلة الو�س ��طية
التي �ستن�ش�أ على ح�ساب ح�صة عون.
يف �ض ��وء ه ��ذه املواق ��ف الت ��ي تبل ��ورت يف املرحلة
االوىل من التح�ض�ي�رات لالنتخابات املقبلة ،كيف
يبدو امل�شهد االنتخابي؟
يجم ��ع املوال ��ون واملعار�ض ��ون �أن املعرك ��ة املقبل ��ة
�س ��تكون �ص ��عبة ومهم ��ة و�أن تداعياته ��ا ل ��ن تكون
عادية ،لكن البع�ض يختلف عن الآخر يف تو�ص ��يف
حجم هذه التداعيات.
فيما يرى النائب احلريري �أنها �س ��تكون مف�ص ��لية

بحجم الوطن ،يعتق ��د الرئي�س بري �أن االنتخابات
ترمم يف الوط ��ن �أو البيت ولكنه ��ا ال تبني الوطن،
لأن الوطن موجود �أ�ص�ل ً�ا وعلين ��ا �أن نحافظ عليه
وعل ��ى وحدت ��ه .ويف اعتق ��اد �أو�س ��اط مراقب ��ة �أن
اخلطاب االنتخابي احلاد �سيبقى حتت �سقف معني
ال �س ��يما بعد التطورات الأقليمية الأخرية� ،أي بعد
التحوالت على �صعيد اخلالفات العربية  -العربية
التي �أخذت تتجه �إىل امل�ص ��احلة منذ قمة الكويت،
ومبادرة وخطاب امللك عبد الل بن عبد العزيز.
وح�س ��ب االعتق ��اد �أي�ض� � ًا ف� ��أن انتقال امل�ص ��احلة
ال�س ��ورية  -ال�س ��عودية �إىل مرحل ��ة متقدمة ،ال ب ّد
�أن ينعك�س ب�ش ��كل �أو ب�آخر على ال�س ��احة اللبنانية،
وبالت ��ايل ف� ��أن التوترات �أو الت�ش ��نجات التي كانت
ت�ش ��هدها هذه ال�س ��احة على م�س ��توى ال�س ��جاالت
العنيفة بني املوالني واملعار�ض�ي�ن �س ��ترتاجع كثري ًا
لتحل حملها �أجواء الهدوء والتهدئة ورمبا مناخات
التعاون �أو بع�ض �أ�شكال التعاون بني الطرفني.
وت ��رى الأو�س ��اط �أن ا�س ��تعادة العالقات ال�س ��ورية
 ال�س ��عودية حلويتيه ��ا ال بد �أن ت�ؤث ��ر على طبيعةاملعرك ��ة الإنتخابية يف لبنان وعل ��ى مرحلة ما بعد
الإنتخابات.
وكل الدالئل ت�ش�ي�ر حتى الأن �إىل �أن هناك فر�صة
متنا�س ��بة لتعزي ��ز روح التواف ��ق ب�ي�ن اللبناني�ي�ن،
وبالت ��ايل تكري� ��س ذلك م ��ن خالل حك ��م توافقي
�ستتبلور �صورته يف املرحلة املقبلة.

النائب وليد جنبالط

حممد بلوط

"ج�س النب�ض" التي مار�سها فريقا املعركة� 14 :آذار ،و� 8آذار
تدخ���ل احلم�ل�ات االنتخابي���ة مع �صدور هذا العدد املرحل���ة الثانية بعد مرحلة ّ
 +التيار الوطني احلر بزعامة العماد مي�شال عون.
وتتمي���ز املرحل���ة الثاني���ة با�شتداد اخلطابات التعبوية االنتخابية لدى الطرف ،وبدء انق�شاع مالمح اللوائح يف خمتلف االق�ضية ،مع العلم
ان هناك فرقاء يف الفريقني ي�سعون البقاء هذه امل�س�ألة اىل ابعد وقت ممكن من اجل اال�ستمرار يف االحتفاظ بهام�ش مناورة خ�صو�صاً يف
الدوائر احل�سا�سة.
ومع ان املعركة تبدو �شديدة و�صعبة على الفريقني اال ان امل�ؤ�شرات تدل على ان الفائز لن يكون بعي ًد عن اخلا�سر ب�أكرث من خم�س نقاط،
اي ان االكرثي���ة املقبل���ة ل���ن تزي���د عن االقلي���ة باكرث من خم�س ن���واب ،وهو هام�ش �ضئيل يب�ي�ن بو�ضوح تقارب حج���م الفريقني االنتخابي
وال�شعبي.
ويكاد الرئي�س نبيه بري يجزم بان الفارق لن يكون اكرث من ذلك ،مكرراً الدعوة اىل حكم توافقي بعد انتخابات حزيران "الن لبنان يحكم
بالتوافق" ،والن الدميوقراطية التوافقية جزء من عرفنا ود�ستورنا.
النائب ميشال عون
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لقـــــاء

لقـــــاء
– للمر�أة كالم) .بالت�أكيد التجربة طويلة وغنية
و�ش ��اقة ومنوعة وهي جتربة باحلقيق ��ة اعتز بها،
واجلميل يف هذه التجربة انني ا�ش ��عر دائما ب�أنني
مل اتخط الـ � 35سنة يف هذا املجال .ف�أ�شعر ك�أنني
"بنت مبارح" و�أن هناك العديد من االمور التي
مل �أقم بها ويجب علي ان �أقوم بها ،و�أن ت�س� ��ألينني
عنها �أق ��ول لك ال �أعلم .لكن هن ��اك �أمور �أمامي،
ب�إمكانها ان تلمع وان �أحقق فيها الكثري.

الإعالمية �سعاد قاروط الع�شي
بني الأم�س واليوم:

ال�ساحة الإعالمية تب�شر باخلري رغم وجود
بع�ض الظواهر الطفيلية �أمتنى ان ي�أتي "طقــم"
نيابي جديد ال ي�شبه القدمي نهائي ًا� ،أحلم
مبحطة حتقق يل الربنامج الذي طاملا انتظرته

العالقة باالوالد

حوار – �سمار الرتك

دخل���ت اىل املج���ال الإعالم���ي يف التا�سع���ة ع�ش���رة من عمرها ،وعن طري���ق ال�صدفة حيث التق���ت ب�أحد م�س����ؤويل الإذاعة اللبنانية ال���ذي �شجعها على
دخ���ول ه���ذا املع�ت�رك لإميانه ال�شديد مبوهبتها .و�سرعان م���ا انتقلت بعدها اىل تلفزيون لبنان ،فكانت من �أوائل الوج���ود التي �أطلت علينا كل م�ساء
بح�ضورها الراقي و�صوتها املميز ،فدخلت اىل قلوبنا دون ا�ستئذان.
م�سريته���ا غني���ة ج���داً ،تخلله���ا العديد م���ن النجاحات وال�صعوبات يف نف�س الوق���ت� 35 ،سنة يف هذا املجال قدمت خاللها الكثري ب���دءاً من ن�شرات الأخبار اىل
الربام���ج ال�سيا�سي���ة ،الثقافي���ة ،والإجتماعي���ة ،كم���ا كان���ت يف �أحي���ان كثرية "اجلندي املجه���ول" �إن �ص ّح التعب�ي�ر يف تلفزيون لبنان ،فهي كان���ت تعمل يف �أحلك
الظ���روف و�أ�صعبه���ا .ه���ي م���ن الإعالميات التي ترفع لهن القبعة ،لأنها بجهدها ال�شخ�ص���ي ا�ستطاعت �أن ت�صنع لنف�سها ب�صمة يف هذا املجال ال ميكن
لأح���د ان ميحوه���ا ،ف�أن���ت ال ت�ستطيع التحدث عن �أبرز الإعالميات دون ان تذكر �إ�سمها .ه���ي باخت�صار �سعاد قاروط الع�شي التي مل ت�ستطع االبتعاد
عن املجال الإعالمي فعادت وقدمت العديد من الربامج التلفزيونية منها" :التاريخ �إن حكى" ،و"للمر�أة كالم".
كما �أنها اليوم تقدم على �شا�شة الـ"�آ �آر تي" برناجماً بعنوان" :من ذاكرتهم" ،تقدم خالله ملحة عن �أبرز املثقفني والأدباء والفنانني ،اال انها ما تزال تنتظر
�أن تقدم برناجماً "غري �شكل" ،على �أمل �إيجاد حمطة ت�ستطيع �أن توفر لها الإمكانات الالزمة ليكون الربنامج على م�ستوى الطموح.
ه���ي ت���رى ب����أن ال�ساح���ة الإعالمية تب�ش���ر باخلري رغم وجود بع�ض الظواه���ر الطفيلية التي ي�ؤ�سف لها .كم���ا ترى ب�أن املر�أة يجب ان تب���ذل املزيد من اجلهد
لتدخل املعرتك النيابي مثلها مثل الرجل وبالت�ساوي فهي ن�صف املجتمع الذي يهيء هذا املجتمع ،وبالتايل عليها ان ترف�ض م�س�ألة "الكوتا".
�سعاد قاروط الع�شي تتمنى �أن ي�أتي طقم نيابي جديد ال ي�شبه القدمي بتاتاً و�إال فامل�س�ألة �ستكون جمرد �إ�ستمرارية للو�ضع القائم.
ورغم �إن�شغاالتها املتعددة �إال انها ا�ستطاعت �أن تبقى على توا�صل م�ستمر مع الأوالد ف�أحاطتهم بالرعاية فكانت الأم وال�صديقة يف نف�س الوقت وكما
متيزت يف جمالها الإعالمية متيزت بدورها ك�أم وربة �أ�سرة.
"�صيدا عرب التاريخ" التقت الإعالمية الع�شي التي كعادتها ا�ستقبلتنا بكل مودة وترحاب ،فكان احلوار الآتي:
• مل���اذا اخ�ت�رت املج���ال الإعالم���ي ،وكي���ف
كانت البدايات؟
 �أن ��ا مل �أخت ��ار املج ��ال الإعالم ��ي ،بل ه ��و الذياختارين ف�ش ��عوري الداخل ��ي� ،إح�سا�س ��ي� ،إقبايل
وال�شغف الذي كان لدي هو الذي دفعني للإعالم،
وهذا االمر اكت�سبته منذ الطفولة �سواء من خالل
ت�ص ��رفاتي يف املدر�س ��ة �أم م ��ع اال�ص ��دقاء كان ��ت
جميعها ،قيادية� ،إ�ستعرا�ض ��ية جميعها ت�ش�ي�ر �إىل
�أنني فتاة ميولها �إعالمية.
�أما البداية ،فكانت يف عمر التا�س ��عة ع�شرة ،حني
التقي ��ت �ص ��دفة مب�س� ��ؤول يف االذاع ��ة اللبناني ��ة،
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فع�ب�رت له عن هذا ال�ش ��عور ،فطلب ان ي�س ��معني،
فق ��ر�أت له اجلري ��دة ،ف�أعجب ب�ص ��وتي و�أ�ص ��بح
يدربني �إىل ان خ�ضعت المتحان وجنحت ،فبد�أت
يف الإذاعة ،وبعد �أربعة �أ�ش ��هر طلبت �إىل تلفزيون
لبنان ،وهكذا كان"...
• كيف تقيمني جتربتك يف هذا املجال؟
 جتربت ��ي غنية جد ًا ،وال �س ��يما ان الأحداث التيم ��ر به ��ا لبنان ،اك�س ��بتني الكث�ي�ر ،ف�أنا ب ��د�أت يف
نهاية العام  1972وبداية العام  ،1973وكان لبنان
وقتها يف �أحلى �أحواله ،فحققت جناحات كثرية يف

الأذاعة والتلفزيون مع برنامج "ا�س ��توديو الفن"،
لكن مع دخول العام  1975بد�أت حرب ال�س ��نتني،
وب ��د�أت معها الأح ��داث العميق ��ة وال�ص ��عبة التي
عا�ش ��ها لبنان ،هذه االحداث بالن�سبة يل بقدر ما
كان ��ت م�ؤملة بقدر م ��ا كانت جتربة غنية بالن�س ��بة
ايل ،م ��ررت خالله ��ا ب�ص ��عوبات وتغطي ��ات هامة
جدا ،والتجربة كانت غنية جد ًا ومتنوعة� ،ص ��حيح
ان الرتكي ��ز مبجمل ��ه كان عل ��ى ن�ش ��رات االخب ��ار
والربامج ال�سيا�س ��ية اال �أنني خ�ض ��ت �أي�ض ًا جمال
الربامج املتنوع ��ة :من برامج ثقافي ��ة (املتفوقون
والن ��دوات) �إىل الإجتماعي منها (حكاية كل بيت

• م���ا ه���ي عالقت���ك الي���وم ب���االوالد ،وه���ل
�شع���رت بفارق ب�ي�ن الأم�س والي���وم يف هذه
العالقة؟
 لدي ثالثة �أوالد� ،ش ��ابان و�صبية :مازن وحممدومت ��ارا ،والثالث ��ة خارج لبنان ،حمم ��د يف �أمريكا
يحقق ذاته يف �ش ��ركة هامة جد ًا يف امريكا ،مازن
مت ��زوج ويعمل يف كن ��دا وله مركز هام يف �ش ��ركة
�أجنبية ،ومتارا يف الـ  22من عمرها تدر�س هند�سة
"الكومبيوتر" يف امريكا اي�ض ��ا .وال تت�صوري كم
ان عالقتي كبرية به ��م وحميمة ،رغم �أنهم خارج
لبنان ف�أنا على توا�ص ��ل با�ستمرار معهم ،كما �أنني
احدثه ��م يومي� � ًا ارب ��ع او خم�س م ��رات ،فالعالقة
جميلة جد ًا ،وغري عالقة االم ب�أوالدها فال�صداقة
جتمعن ��ا ،وهن ��اك اعجاب متب ��ادل ،ف�أن ��ا معجبة
بهم وه ��م معجبون بي ،فعالقتنا غريبة من نوعها
وجميل ��ة ،وامتن ��ى ان يتمت ��ع غالبي ��ة الأه ��ل بهذه
العالقة مع اوالدهم.
و�أن ��ا بالرغم من ان�ش ��غايل عنه ��م عندما كنت يف
التلفزي ��ون �إال �أنني مل �أكن يوم ًا بعيدة عنهم وكنت
دوم ًا قريبة �إليهم ،مما وطد العالقة بيننا.
• ه���ل �شجعته���م عل���ى دخ���ول املع�ت�رك
الإعالمي؟
 مت ��ارا تتمتع بهذا املي ��ول �أكرث من اخوتها حممدلدي ��ه بع� ��ض من ه ��ذا امليول لكنه ف�ض ��ل هند�س ��ة
"الكومبيوت ��ر" .مت ��ارا لديه ��ا مي ��ول قوي ��ة ج ��د ًا
للإخ ��راج والكتاب ��ة والفن ،لكنها "ك�ب�رت عقلها"
واحلقيق ��ة انن ��ي مل اتدخ ��ل ،لك ��ن والده ��ا احمد
�شجعها على درا�سة هند�سة "الكومبيوتر" ،وبعدها،
ان وجدت ان ميوله ��ا االخراجية ما زالت موجودة
ب�إمكانه ��ا ان تدر� ��س الإخ ��راج كهواي ��ة ،وبالت ��ايل
حتق ��ق ذاتها .وهي عندما حتدثني تقول يل دائم ًا:
"ماما الإخراج ما راح من فكري عندما انتهي من
هند�سة "الكومبيوتر"� ،س�أبد�أ بالإخراج".

• هل هناك من مبادئ معينة حر�صت على
اتباعها مع االوالد؟
 ربي ��ت �أوالدي عل ��ى نف� ��س املب ��ادئ الت ��ي ربتنيعليه ��ا والدت ��ي ،وكما تعلم�ي�ن فالأم دائم ��ا �أقرب
�إىل الأبن ��اء م ��ن الأب ،طبع ��ا وال ��دي كان رج�ل�ا
ع�ص ��اميا بنى نف�س ��ه بنف�سه ،وح�ض ��رنا كي نكون
يف املجتمع على �أف�ض ��ل وجه وطم ��وح ،اما الوالدة
فربتن ��ا عل ��ى مبادئ اعت ��ز بها جد ًا وقد حر�ص ��ت
على ان اق ��دم الوالدي نف�س املب ��ادئ ،واحلمد هلل
�أن ��ا فخورة بهم ج ��د ًا ،خ�صو�ص� � ًا وان ابنتي كانت
�ص ��غرية جد ًا عندما �س ��افرت �إىل ام�ي�ركا (يف الـ
 19من عمرها) وهي متم�س ��كة مببادئنا ال�شرقية
التي تربينا عليها ،هي بالن�س ��بة لنا تقاليد �إال �أنها
مبادئ ال�ش ��رف والأخالق وهي �أ�س ��ا�س يف حياتنا
الإجتماعية لذلك �أنا فخورة بهم بالرغم من �أنهم
يعي�شون يف الغرب.
االعالم يف عاملنا العربي
• كي���ف تقيم�ي�ن و�ض���ع الإع�ل�ام الي���وم يف
عاملن���ا العرب���ي ،وم���ن م���ن الإعالمي���ات
يذكرك بالبدايات؟
 �إعالم اليوم �س ��واء يف لبنان او يف عاملنا العربيال �ش ��ك ب�أن ��ه خطى خط ��وات جبارة خ�ل�ال فرتة
ق�ص�ي�رة ،وال �س ��يما �أن ��ه منذ �س ��نوات خل ��ت كان
الإعالم �إعالم ًا حملي ًا حم�ض� � ًا ب ��كل دولة عربية،
فن�ش ��رة الأخبار كانت تقت�صر على ا�ستقبل وودع،
كذل ��ك و�ض ��ع ال�ص ��حيفة ،وبالت ��ايل كان �إعالم ًا
�س ��طحي ًا متقوقع� � ًا .الي ��وم حق ��ق الع ��امل العربي
وثب ��ة جبارة يهن�أ عليه ��ا ،ف�إعالمنا يق ��ارع اليوم
�إع�ل�ام الغ ��رب .ورغ ��م كل "الربوباغن ��دا" التي
ق ��ام بها الغرب لي�س�ت�ر عن حقيقة م ��ا يجري يف
املنطق ��ة ،والدليل على ذلك ما ج ��رى م�ؤخر ًا يف
غزة� ،إ�س ��تطاع �إعالمنا ان ينقل ال�صورة وامل�أ�سة
لإي�ص ��الها �إىل ع ��امل الغ ��رب ،ال ��ذي �إن �س ��ئلته
يف م ��ا م�ض ��ى عن لبن ��ان ،يق ��ول ل ��ك�" :أين ،يف
ا�س ��رائيل"؟ و�إن حدثته عن ال�س ��عودية يقول لك:
"ال�ص ��حراء واجلم ��ل" اليوم ا�س ��تطاع �إعالمنا
الدخول له ��ذه املنطقة ،ليقول له ��م �أننا �أهم من
ذل ��ك بكث�ي�ر واحلم ��د هلل� ،إ�س ��تطعنا ان نق ��ارع.
وبالن�س ��بة للإع�ل�ام اللبناين فنح ��ن بالرغم من
�سنني احلرب التي اخرتنا عن الركب احل�ضاري
يف الإع�ل�ام �إال �أننا ا�س ��تطعنا ان نتج ��اوز ونلحق
به ��ذه اخلط ��وات والي ��وم اذا ا�ستعر�ض ��ت جميع
الف�ض ��ائيات العربية ترين ب�إنها جميعا تقوم على

الإعالميني اللبنانيني ،فنحن ن�صدر الإعالميني
�إىل العامل العربي وهذه م�س� ��ألة نفتخر بها .طبعا
نحن مل ن�ص ��ل �إىل مرحل ��ة الكمال وال يزال لدينا
الكثري من االمور لنتخطاها ولن�ص ��ل اليها ،وهذه
االجي ��ال اجيال كفوءة وان �ش ��اء اهلل ن�ص ��ل �إىل
�أعلى امل�ستويات.
على �صعيد �آخر ،هناك يف جمالنا الإعالمي طفرة
ت�سطيح و�إ�ست�سهال ،حيث نرى بع�ض الإعالميات
والإعالمي�ي�ن الغري متجذري ��ن بالإعالم ،وه�ؤالء
هم الذي ��ن �إتخذوا خ ��ط اللهو والت�س ��لية واملرح،
الذي ��ن يفك ��رون بال�ش ��كل دون امل�ض ��مون ،وه ��م
كالطفيليني العالقني على اجل�س ��م الإعالمي ،وال
�أعلم ملا ت�ش ��جع امل�ؤ�س�س ��ات الإعالمية هذا النوع،
رمبا املجتمع بحاجة ،لكن نتمنى �أن ال تطغى هذه
الظاهرة لأن هناك �أي�ض ًا حمطات �إعالمية هامة
كم كبري من الإعالميني والإعالميات
جد ًا وفيها ّ
الذي ��ن ترف ��ع له ��م القبعة ونح ��ن نعتز به ��ا ،كما
نرج ��و دائم� � ًا ان تتف ��وق الظاه ��رة اجلي ��دة التي
فيها من النخب على الظاهرة ال�س ��طحية .لذلك
�أن ��ا لن ادخل يف الت�س ��ميات كي ال �أظلم �أو �أن�س ��ى
�أح ��د ًا ،لكن هن ��اك يف املحطات العربي ��ة الكثري
من الإعالميات اللوات ��ي حققن جناحات كبرية،
كم ��ا يف لبن ��ان العديد م ��ن الإعالمي ��ات اللواتي
حترتم ��ن .واملوجود على ال�س ��احة يب�ش ��ر باخلري
رغم وجود بع�ض الظواهر التي ي�ؤ�سف لها.
املر�أة و"الكوتا"
• م���ا ه���و تقييمك ل���دور املر�أة وم���ا حققته
حت���ى الآن ،وه���ل ان���ت را�ضي���ة ع���ن دورها،
وبالتايل ما ر�أيك يف مو�ضوع "الكوتا"؟
 نح ��ن الي ��وم ن ��رى اجلمعي ��ات الن�س ��ائية وه ��يحتمل لواء املر�أة و�أي�ض ��ا كي ال �أظلم �أحد ًا �أريد �أن
�أعرتف ب�أن هذه الهيئات حققت ا�شياء كثرية منذ
ت�أ�سي�س ��ها �إىل اليوم ،لكن هناك عتب ،فبالن�س ��بة
للبنان ،العامل ي�س ��بقنا با�ش ��ياء كثرية ،ف�إن نظرنا
للم ��ر�أة العربية نراها اقتحمت امليدان ال�سيا�س ��ي
والإجتماع ��ي �أكرث منا ،وامل ��ر�أة اللبنانية ما زالت
توح ��ي بانه ��ا تهت ��م باملظهر �أك�ث�ر م ��ن اهتمامها
باجلوهر �إال �أن هذه لي�س ��ت احلقيق ��ة ،لكن املر�أة
اللبناني ��ة ال "تطح� ��ش" وه ��ذا م ��ا ينق�ص ��ها� ،أن
"تطح�ش" لتكون موجودة �أكرث.
فـ"الكوتا" الن�س ��ائية التي يجب علينا ان نرف�ضها
ال ن�س ��تطيع الو�ص ��ول �إليه ��ا ،مبعنى "�أننا ر�ض ��ينا
بالكوت ��ا ومل تر� ��ض بن ��ا" .فه ��ل من املعق ��ول ببلد
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انتخابات

لقـــــاء
اليوم .وهو كتاب يف احلقيقة ممتع ورائع وما زلت
اقر�أ فيه.

مث ��ل لبنان ح�ض ��ارته �س ��بقته وتاريخه �س ��بقه� ،أن
يحكي بـ"الكوتا" الن�س ��ائية الت ��ي يجب على املر�أة
ان ترف�ض ��ها ،لأن ��ه عليه ��ا �أن ت�ص ��ل �إىل الن ��دوة
النيابي ��ة مثلها مثل الرجل� ،إىل جانب ��ه ،عليها �أن
ت�أخذ الفر�ص بالت�س ��اوي ،وبالنتيجة املر�أة ن�صف
املجتم ��ع ولي�س ن�ص ��فه العادي بل الن�ص ��ف الذي
يهيئ املجتمع.
• ل���و تري���ن املظامل الإجتماعي���ة وال �سيما
بالن�سب���ة لإعط���اء املر�أة اجلن�سي���ة لأبنائها
وغريه���ا ،مل���اذا مل تتمك���ن امل���ر�أة م���ن ه��� ّز
املجتمع؟!
الي ��وم وزي ��ر الداخلية زياد ب ��ارود يتحرك يف هذا
الإجت ��اه ويبدو �أن ��ه يقف �إىل جانب امل ��ر�أة يف هذا
املجال (�إعطاء اجلن�سية).
• نح���ن قادمون عل���ى الإنتخابات النيابية ،ماذا
تريد �سعاد الع�شي من االنتخابات املقبلة؟
 ي ��ا رب كم �أرغ ��ب� ،أن ي�أتينا طق ��م نيابي جديدال ي�ش ��به الق ��دمي ،ف�أن ��ا ج ��د ًا م�س ��تاءة وحزين ��ة
وال تت�ص ��وري "قدي� ��ش" ،و"قرفان ��ة" ال تت�ص ��وي
"قدي� ��ش" م ��ن هذا الطقم ال�سيا�س ��ي الذي بات
كنم ��وذج الن�س ��اء "الرداح ��ات" ال ��ذي ن ��راه يف
الأفالم امل�ص ��رية ،ف�سيا�س ��يني اليوم هكذا .نحن
"قرفن ��ا" مل نع ��د نري ��د ه ��ذا النم ��وذج ،نري ��د
منوذج ًا يعمل دون حماور ومتاري�س و�سب و�شتائم
فنح ��ن عدنا للمذهبية والطائفي ��ة ،و�أنا لي�س لدي
�أي امل ب�أن يكون الطقم ال�سيا�س ��ي اجلديد �أف�ضل
من الطقم ال�سيا�سي القدمي ،نف�س ال�شيء �سيكون
جمرد �إ�ستمرارية ،للأ�سف ال�شديد؟
ما اجلديد؟
• عل���ى �صعي���د �آخ���ر ،هل هناك م���ن جديد
ل�سعاد الع�شي وما الربنامج الذي ترغبني
بتقدميه؟
ً
 حالي� � ًا� ،أن ��ا اق ��دم برناجم� �ا بعن ��وان" :م ��نذاكرتهم" ،لقناة الـ "�آ ار تي" الف�ضائية التي تبث
�إىل ام�ي�ركا وكندا واو�س�ت�راليا� ،إىل خارج لبنان.
ه ��ذا الربنامج ي�ش ��به برنام ��ج "التاريخ ان حكى"
�إىل ح ��د م ��ا ،لكن م ��ع مثقف�ي�ن و�أدب ��اء وفنانني،
�شخ�ص ��يات لها قيمة يجب �أن تتعرف �إليها النا�س
وهي بعي ��دة عنها .الربنامج بد�أ منذ كانون الثاين
اي مع بداية العام  ،2009وهو �سي�س ��تمر ملدة عام
تقريب ًا.
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• بالن�سبة للمو�سيقى ،ملن ت�ستمعني؟
 �أن ��ا �أح ��ب مو�س ��يقانا ال�ش ��رقية الق ��دمي منه ��اواجلديد ولكل �ش ��يء وقته ،ف�أحيان ًا �أ�س ��مع القدمي
واحيان ًا �أرغب ب�س ��ماع اجلديد ،فب�إ�س ��تطاعتي �أن
�أجمع الإثن�ي�ن مع ًا� ،إال �أن �ش ��وقي دائم ًا يتجه نحو
القدمي اكرث.

لكن م ��ا �أزال �أطم ��ح لربنامج "غري �ش ��كل" ،لكن
للأ�س ��ف ان ظ ��روف املحطات الت ��ي اعمل معها ال
ت�ساعد ،وبالتايل الظروف مل ت�ساعدين على العمل
م ��ع حمط ��ة �إمكاناتها ت�ؤهله ��ا ان اق ��وم بربنامج
"بالثقل" الذي �أحلم به.
• كي���ف تق�ض�ي�ن �أوق���ات الف���راغ ،ه���ل م���ن
هوايات معينة؟
 حالي� � ًا لدي ف ��راغ لأن جمي ��ع �أوالدي يف اخلارج�إال �أن الربنام ��ج ال ��ذي �أعم ��ل علي ��ه ي�أخ ��ذ من ��ي
وقت� � ًا ومتحي�ص� � ًا خ�صو�ص� � ًا و�أن ال�شخ�ص ��ية التي
�أ�ست�ضيفها علي �أن ادر�سها متام ًا� ،إىل جانب ذلك
ان ��ا �إم ��ر�أة �إجتماعية ،ادعى كثري ًا �إىل منا�س ��بات
ثقافي ��ة اجتماعية و�سيا�س ��ية ،احيان ًا البي واحيان ًا
ال �أ�س ��تطيع� .إىل جانب ذلك ،اتاب ��ع ما يجري من
ح ��ويل من �أحداث ،والوقت ق�ص�ي�ر مير ب�س ��رعة.
�أما هوايتي فهي عملي.
• هل تدخل �سعاد الع�شي �إىل املطبخ؟
 بالت�أكيد ف�أنا يوميا ادخل �إىل املطبخ ،و�سواء لديعمل او ال� ،أ�س ��تيقظ باكر ًا ،اقر�أ اجلريدة وا�شرب
قهوتي ثم فور ًا �إىل املطبخ ف�أح�ض ��ر طبختي و�أنهي
كل واجبات ��ي ،بعدما �أنتق ��ل �إىل عملي وارتباطاتي
اليومية .لك ��ن حالي ًا طبختي �ص ��غرية جد ًا ،فلي�س
هناك من وقف ��ات طويلة يف املطبخ ب�س ��بب غياب
الأوالد.
• ملن تقر�أي حالياً؟
 �آخر كتاب كنت ب�ص ��دد قراءته بعنوان "النف�سالعربي ��ة" للكاتب الكبري رفيق املعلوف ،وهو عبارة
عن غو�ص يف النف�س العربية مما قبل الإ�سالم �إىل

• م���ا هي الكلمة التي تتوجهني بها للمر�أة
وال �سيما �إعالميات اليوم؟
 الإعالميات اجلادات احرتمهن جد ًا واحييهن،لك ��ن هناك الق�س ��م الآخر والذي ال ي�س ��تحق كلمة
�إعالميات ،كاللواتي يعملن يف هذا املجال ول�س ��نا
يف الإعالم اجلاد بل يف الإعالم امل�س ��لي ولن �أقول
"الهابط" كي ال ا�ؤذي �أحد ًا� ،أن�صح ْهن ب�أن يعملن
على ذاتهم ولي�ستفدن من فر�صهن لتقوية ذاتهن،
فبالنتيجة حبة املا�س �إن مل ن�ص ��قلها ونعمل عليها
لن تلمع".
• ل���و عدت �إىل الوراء ،ما هي اال�شياء التي
كن���ت ترغب�ي�ن بت�صحيحه���ا او تل���ك الت���ي
كنت ترغبني بح�صولها ومل حت�صل؟
 لي� ��س هناك من �ش ��يء معني ،لكن كما �س ��بق �أنقلت لك كنت �أمتنى �أن �أعمل مع حمطة �إمكانياتها
املادي ��ة قوية لأ�س ��تطيع �أن �أقدم برناجم ًا �ض ��خم ًا.
واحلم ��د هلل �إنن ��ي يف عملي كن ��ت حمظوظة جد ًا،
ف ��اهلل �أعطاين الفر� ��ص لأظهر موهبت ��ي وقدم يل
الكثري م ��ن النجاح .بقيت لدي نقط ��ة كنت �أمتنى
من بدايات طريق ��ي �أن �أنالها لكنني مل �أمتكن من
ذلك رغم �أنني �أم�ض ��ت � 30سنة يف تلفزيون لبنان
�إال �أنه للحظ ��ة �إمكاناته �ض ��عيفة ،بعد ذلك عملت
مع الـ ان بي ان" و�أي�ض� � ًا كانت الإمكانات �ض ��عيفة،
ولغاي ��ة اللحظ ��ة مل �أمتكن م ��ن العم ��ل مع حمطة
�إمكاناتها عالية وعلى امل�ستوى املطلوب لأمتكن من
تقدمي ما يف تفكريي من طموح .ات�أمل �أن يح�ص ��ل
ذلك؟
ونح ��ن بدورن ��ا ،ال ي�س ��عنا �إال �أن نتمن ��ى للزميل ��ة
�س ��عاد ق ��اروط الع�ش ��ي �أن حتقق الربنام ��ج الذي
تنتظ ��ر تنفيذه ب�أ�س ��رع وقت ممكن ،عل ��ى �أمل �أن
جتد املحطة التي �س ��تتمكن من خاللها �أن يب�ص ��ر
برناجمه ��ا النور م ��ع التمنيات باملزي ��د من الت�ألق
والنجاح الدائم.

ماذا يريد املواطن من الإنتخابات النيابية املقبلة؟
ت�أكيد على �ضرورة الإلتفات للظروف
الإقت�صادية وتوفري فر�ص العمل جليل ال�شباب

م���ع اق�ت�راب موع���د اال�ستحق���اق االنتخاب���ي ،نلحظ حت���ركاً كبرياً ل���دى العديد م���ن الفاعليات االنتخابي���ة بهدف واح���د �أال وهو اع���ادة الروابط بني
املر�شح�ي�ن االنتخابي�ي�ن واملواطن�ي�ن ب�شكل عام ،وهذه امل�س�ألة ت�شمل اجلميع ،القدماء من املر�شح�ي�ن واجلدد منهم ،خوفاً من عدم توجه املواطن اىل
�صناديق االقرتاع ،ورمبا ل�شعور داخلي لديهم ب�أنهم ق�صروا جداً جتاه هذا املواطن و�أو�ضاعه عموماً.
وهك���ذا ،ن���رى املكات���ب االنتخابية قد بد�أت عجلتها بالدوران اعالناً لبدء املعركة االنتخابية التي ما ت���زال �صورتها �ضبابية ،فالبع�ض يعترب بانها لن
حت�صل يف اوانها والبع�ض الآخر ي�ؤكد ح�صولها يف الوقت املحدد .وبانتظار املوعد يبقى املواطن وحده الذي يدفع ثمن هذه املهاترات االنتخابية.
والي���وم بع���د ان خا����ض املواط���ن اللبن���اين العدي���د من اال�ستحقاق���ات النيابية ،كي���ف يتح�ضر لهذا الي���وم املرتق���ب؟ وبالتايل ما الذي يري���ده املواطن
اللبناين من هذه االنتخابات؟
رنا بكري

س

مر عيتاني

االجابات يف �ص ��فوف املواطنـني
تفاوت ��ت ب�ي�ن متفائل ومت�ش ��ائم،
منه ��م من رح ��ب به ��ذه اخلطوة
ومنه ��م م ��ن اعتربه ��ا جم ��رد
ا�س ��تحقاق اعت ��اد عل ��ى القي ��ام
ب ��ه ومنه ��م م ��ن اراد اال�س ��تغناء
عنه ��ا نهائي� � ًا كونه ��ا ال تقدم وال
ت�ؤخر ،وال �س ��يما انها م ��ع تكرار
التجرب ��ة ثب ��ت بالع�ي�ن املج ��ردة
سام
مح
�أن لي�س هناك اح ��د ًا من النواب
ي دمشقية
مد عيتاني
الذي ��ن يهتمون له ��ذا املواطن �أو
حول هذا اال�س ��تحقاق ،ملعرفة ،م ��اذا يريدون من
ذاك فاله ��م الوحي ��د ت�أمني املركز ال�سيا�س ��ي دون االنتخاب ��ات النيابي ��ة املقبل ��ة ،فكان ��ت اللق ��اءات
ال�س� ��ؤال عن م�ص ��الح املواطن الذي ب ��ات يتخبط الآتية:
بظروفه الإقت�ص ��ادية التي باتت تق�ض م�ض ��جعه،
با�س ��تثناء عدد قليل منهم ال ��ذي حر�ض ويحر�ص ماذا يريد املواطنون من االنتخابات؟
• ه���دى خاجن���ي �أو�ضح���ت بانه���ا ال تريد �شيئاً
على النهو�ض بهذا البلد من كبوته.
ملعرف ��ة م ��ا يج ��ول يف فكر ه ��ذا املواط ��ن ،وكيفية م���ن االنتخابات النيابية املقبلة ،تقول" :عاي�شت
حت�ض�ي�ره لال�س ��تحقاق املرتق ��ب� ،أردنا من خالل تقريب ��ا غالبي ��ة االنتخابات النيابية وكلها ت�ص ��ب
"�ص ��يدا عرب التاريخ" ان ن�ستطلع �آراء املواطنني يف نف� ��س االط ��ار ،فمع اقرتاب موعد اال�س ��تحقاق

سناء اليمن

ه

دى خانجي

ه

شام حمادة

ترين جميع املر�شحني يتهافتون لإعالن الت�صاريح
الطنان ��ة والرنان ��ة ،لك ��ن مبج ��رد ان ينجح ��وا يف
االنتخاب ��ات وتق�ص ��دين �أحد ًا منه ��م بطلب ما ،ال
يعود هناك من �آذان �ص ��اغية� .صدقيني لقد مللت
من هذا الو�ض ��ع القائ ��م ،ويف كل م ��رة �أقول انني
ل ��ن اذهب اىل �ص ��ناديق االقرتاع ولن ا�ش ��ارك يف
االنتخابات .لكنني اعود وا�ش ��ارك على امل ايجاد
نائب ما يكون على م�س ��توى ه ��ذا الوطن "املعرت"
الذي ال يريد �شيئا �سوى ان يعي�ش بكرامة وبحبوبة
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جمعيات

انتخابات
�إقت�صادية مقبولة ،فنحن عندما نطلب هذا االمر
ال نطالب بالكثري خ�صو�ص ًا و�أن هذه �أب�سط حقوق
املواط ��ن .ف� ��إن �ش ��اء اهلل تك ��ون الإنتخاب ��ات هذه
املرة �أف�ض ��ل ،ويتمتع املجل�س النيابي اجلديد بعدد
من الأع�ض ��اء الذي ��ن رمبا يحدثون فرق ��ا ما على
ال�ساحة ال�سيا�سية والإجتماعية والإقت�صادية على
حد �سواء".
• �سامي دم�شقية مواطن بريوتي عتيق يقول:
"ننتظر امل�ش ��اركة يف موعد اال�س ��تحقاق النيابي
الق ��ادم عل ��ى �أمل �أن حت ��دث م�ش ��اركتنا نوع ًا من
التغي�ي�ر خلل ��ق من ��اخ �سيا�س ��ي �أف�ض ��ل ،وبالتايل
ل�ن�رد اجلميل لإن�س ��ان قدم الكثري له ��ذا البلد من
عطاءات �إن�س ��انية وخريية .ونحن كل ما نريده من
ه ��ذه الإنتخابات �أن من�ض ��ي قدم ًا بالئحة ال�ش ��يخ
�سعد احلريري لتنجح بالكامل وذلك كعربون وفاء
ومودة للرئي�س ال�ش ��هيد رفيق احلريري ،وال �سيما
�أن جنل ��ه �س ��عد يحر�ص على �إكمال م�س�ي�رة والده
ب ��كل ما فيها من حر�ص عل ��ى هذا الوطن وابنائه،
وهذا ما مل ن�ش ��هده يف �أي �شخ�ص ��ية �سيا�س ��ية من
قبل.
ن�أم ��ل �أن تتم الإنتخابات النيابية يف موعدها منعا
لأي ت�أخ�ي�ر ،وذل ��ك ك ��ي يتمكن املواط ��ن يف العام
 2009م ��ن حتقي ��ق ولو جزء ب�س ��يط م ��ن �إحالمه
�أال وهو حت�سني �صورة الو�ض ��ع ال�سيا�سي يف البلد،
لأن اللبن ��اين مل يعد ب�إمكانه حتمل �أي خ�ض ��ات �أو
�إ�ضطرابات ال من قريب وال من بعيد".
• �سم���ر عيت���اين بدوره���ا حتدث���ت ع���ن املو�ضوع،
تقول�" :أعترب �أنه من ال�ضروري على كل مواطن
�أن يع�ب�ر ع ��ن ر�أي ��ه يف ه ��ذا اال�س ��تحقاق ،وذلك
ك�إثب ��ات معنى وجوده كمواط ��ن .من هذا املنطلق،
ان ��ا احر�ص عل ��ى الإدالء ب�ص ��وتي ي ��وم الإنتخاب
لكنني دوم ًا �أمتنى لو �أن م�ش ��اركة املر�أة يف الندوة
النيابي ��ة تكون اكرث فعالية وال تقت�ص ��ر على الإرث
ال�سيا�س ��ي ،فهناك الكث�ي�ر من الن�س ��اء الرائدات
واللواتي يتمتعن باخلربة وامل�س ��توى العلمي املتميز
اال �أنهن يبقني دوم ًا خارج الأ�ضواء �أنا مع ان تثبت
امل ��ر�أة وجوده ��ا بجدارة لت�س ��ن بنف�س ��ها القوانني
والت�شريعات ،وال �سيما تلك املتعلقة بهموم و�شجون
املر�أة ،فلن�ش ��جع املر�أة على دخول هذا املعرتك وال
ت�ت�رد لأن هناك الكثري الجنازه على �ص ��عيد املر�أة
حتديد ًا".
• رن����ا بك����ري �أك����دت ب�����أن اال�ستحق����اق االنتخابي
موع����داً ال مفر منه ،تق����ول�" :أعتدنا يف كل دورة
�إنتخابي ��ة �أن نتج ��ه �إىل �ص ��ناديق الإقرتاع لنديل
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ب�أ�ص ��واتنا� .ص ��حيح ان اخليارات لي�ست عري�ضة
�إال �أنني دوم ًا �أحاول اختيار الالئحة الأن�س ��ب� ،أما
ماذا �أريد من االنتخابات؟ بكل ب�ساطة �أقول لك،
�أريد اال�س ��تقرار واالمان� ،أريد حت�س ��ن الأو�ض ��اع
الإقت�صادية� ،أريد �إ�ستقرار الو�ضع ال�سيا�سي ومنع
الإ�ض ��طرابات داخل ال�س ��احة اللبناني ��ة ،لنتمكن
نحن ك�ش ��باب من حتقيق �أحالمنا ب�سالم .فكفانا
تفك�ي�ر ًا بالهج ��رة لت�أمني امل�س ��تقبل ،نح ��ن نريد
�أن نبق ��ى يف وطننا �ش ��رط ت�أمني احلي ��اة الالئقة
لن ��ا والتي تتيح فر� ��ص العمل لنبن ��ي وطن ًا معافى
وذل ��ك من خ�ل�ال �أجي ��ال جدي ��دة ذات مقدرات
و�أحالم م�ستقبلية تبني الب�شر واحلجر لت�أمني غد
�أف�ضل".
• حممد عيت���اين ر�أى ب�أن الإنتخابات النيابية
ه���ي عب���ارة عن غربل���ة لأو�ض���اع �سيا�سي���ة معينة،
يق���ول" :م ��ع �إقرتاب موع ��د الإنتخاب ��ات ،ترين
النا� ��س بد�أت تفكر يف �أ�س ��م املر�ش ��ح ال ��ذي تنوي

�إنتخابه م�ستعر�ض ��ة ما قام به هذا املر�شح �أو ذاك
خالل ال�س ��نوات الأربع التي م�ض ��ت على �إنتخابه.
وهكذا يح�صل نوع من الغربلة ،لكن الالفت �أنه يف
�أحي ��ان كثرية يعود املواطن لينتخب نف�س املر�ش ��ح
بالرغ ��م م ��ن �أن ��ه مل يق ��دم �ش ��يئ ًا على ال�ص ��عيد
الوطني ،لذلك ما �أمتناه م ��ن الإنتخابات النيابية
القادمة �أن ي�ص ��بح لدى املواط ��ن نوع ًا من الوعي
ليخت ��ار الأف�ض ��ل ال �أن تتم العملي ��ة "عالعميانة"،
وبذل ��ك عندم ��ا نختار النخب ��ة ميكنن ��ا حينها �أن
نرتف ��ع مب�س ��توى هذا الوط ��ن على كافة ال�ص ��عد.
�أم ��ا يف ما يخ�ص ��ني ،ف�أنا منذ اللحظ ��ة �أعلم من
�س� ��أنتخب يوم يح�ي�ن موع ��د الإ�س ��تحقاق ،الئحة
ال�شيخ �سعد احلريري خ�صو�صا و�أنه الوحيد الذي

يفكر بهذا الوطن �ش�أنه �ش�أن والده رحمه اهلل".
• ه�شام حمادة ،يقول" :ما �أريده من الإنتخابات
النيابية ب�س ��يط جد ًا ،ف�أنا منذ �سنوات و�أنا �أبحث
ع ��ن عم ��ل م ��ا� ،إال �أن جمي ��ع الأب ��واب �أقفل ��ت يف
وجهي لذلك �أمتنى من الطقم النيابي اجلديد �أن
يكون هن ��اك بع�ض النواب الذي ��ن يهمهم املواطن
و�أو�ض ��اعه ليلتف ��وا ويقدم ��وا فر�ص عم ��ل لي�ؤمنوا
بالتايل الإ�ستمرارية حلياة هذا املواطن .فالأ�سعار
نار ،وال �أحد ي�س� ��أل �أو يحا�سب �أو يراقب� .إىل متى
هذا الإ�ستهتار بحياتنا اليومية؟! ج ّل ما نتمناه من
الإنتخاب ��ات النيابي ��ة القادمة �أن ت�ض ��ع حد ًا لهذا
الو�ضع الإقت�ص ��ادي املتدهور ،وبالتايل �أن ي�ستتب
الأمن والإ�ستقرار يف املنطقة ككل".
• مواطن رف�ض الإف�صاح عن �أ�سمه يقول" :ال
انتظر �ش ��يئ ًا من الإنتخابات النيابية القادمة ،كما
انن ��ي ال افكر بها اطالق ًا وبالتايل لن �أتعب نف�س ��ي
لأتوجه �إىل �ص ��ناديق الإق�ت�راع ،فالوجوه هي هي،
وامل�ص ��الح هي ه ��ي ،ولي�س هناك من ي�س� ��أل على
املواطن و�أو�ضاعه.
فالظ ��روف ال�سيا�س ��ية �إىل ال ��وراء ،والظ ��روف
الإقت�ص ��ادية �إىل ال ��وراء .كذل ��ك ح ��ال الأو�ض ��اع
الإجتماعي ��ة ح ��دث ال حرج .من ه ��ذا املنطلق ،ال
�أ�ش ��عر ب� ��أي تف ��ا�ؤل �س ��واء كان "الطق ��م" النيابي
قدمي� � ًا �أو جدي ��د ًا خ�صو�ص� � ًا و�أن الوجود هي هي،
فلي� ��س هناك م ��ن كف ��اءات �شخ�ص ��ية ،فالكفاءة
املعتم ��دة حم�ص ��ورة بطري ��ق الأرث ال�سيا�س ��ي،
فلي� ��س هناك من جم ��ال لدخول ه ��ذا املعرتك �إال
لـ"املر�ض ��ى عنهم" .ب�إخت�ص ��ار� ،أن ��ا ال �أرى �أحدا
هم ��ه البلد �أو املواطن�ي�ن يف هذا البل ��د ،وب�إنتظار
�أن يخل ��ق دم جديد بني ا�س ��ماء املر�ش ��حني �أكتفي
باجللو� ��س يف من ��زيل على امل �أن يح ��دث التغيري
يوم ًا ما".
• �سن���اء اليم���ن طالب���ت مبغ���ادرة جمي���ع النواب
البل���د ،تق���ول" :كل م ��ا اطلب ��ه م ��ن الإنتخاب ��ات
النيابي ��ة �أن يغ ��ادر جميع ه�ؤالء الن ��واب البلد لأن
وجودهم مثل عدمه .فنحن �ص ��حيح �أننا ننتخبهم
�إال �أننا يف ما بعد ال ن�شعر بوجودهم ،فهم ببا�سطة
يتفاعلون مع �إقرتاب موعد الإ�س ��تحقاق الإنتخابي
وبعدها ي�ص ��متون وال يلتفتوا للمواطن و�أو�ض ��اعه.
لذلك �أرى �أنه من الأف�ضل عليهم �أن يغادروا البلد
لأن املواطنني �س ��يكونون �أف�ض ��ل ح ��ا ًال من دونهم.
و�ص ��دقيني ل ��و ت ��رك االم ��ر للمواطن به ��ذا البلد
لع�شنا ب�أف�ضل حال على كافة ال�صعد".
مريا

… من���ذ ان ب���د�أت �صي���دا (املجل���ة) االنط�ل�اق يف اطار املهمة امللق���اة على عاتقها متابعة هموم وق�ضايا النا����س اليومية واحلياتية ،على خمتلف
اال�صع���دة وم���ن خ�ل�ال التحقيق���ات امليداني���ة امل�ص���ورة للو�ص���ول على عمق هم���وم النا����س املعي�شية واالعب���اء التي تثقل كاه���ل املواطن�ي�ن ،ان كان على
امل�ست���وى االقت�ص���ادي ،او االجتماع���ي وم���ا يعك�سه واقع احلال للو�ضع العام يف البالد ،ومن �ضمن �سل�سلة حتقيق���ات اجرتها ا�سرة (املجلة) مع العديد
من ال�شخ�صيات والفعاليات ور�ؤ�ساء جمعيات تابع فريق عمل جملتنا م�شوار حتقيقاته من بريوت اىل �صيدا – املدينة (الأم).

رئي�سة جمعية العناية بالطفل والأم
عايدة �شويكي:
وراء االجنازات التي حتققت جهود �صامتة
بذلتها ن�ساء نذرن �أنف�سهن لعمل اخلري
لتن�شئة �إن�سان امل�ستقبل

السيدة عايدة غندور شويكي :ترحب بالسيدات :منى الهراوي ،هدى السنيورة وليلى الصلح حمادة
وجميع الحاضرات لتلبية دعوتها الى الغداء التي أقامته بمناسبة انتخابها رئيسة للجمعية في مطعم Le Maillon

حوار� :سمار الرتك

مبوجب العلم واخلرب رقم  423عام  ،1994وبهدف رفع امل�ستوى ال�صحي للطبقات املحتاجة من خمتلف املناطق والطوائف ولالعتناء ب�صحة الطفل
والأم ت�أ�س�س���ت جمعي���ة العناي���ة بالطفل واالم .ومع تطور عطاءاتها ال�صح���ي متا�شياً مع حاجات املجتمع مت بناء امل�ست�شفى عام  .1972وبدءاً من العام
ً
�شام�ل�ا ،جمه���زاً ب�أح���دث املعدات الطبي���ة ،وي�ضم جمي���ع االخت�صا�صات باال�ضاف���ة اىل ق�سم املخترب ال���ذي جتري فيه
 1986ا�صب���ح القط���اع ال�صح���ي
الفحو�صات املخربية كافة ،ق�سم اال�شعة بفروعه :الت�صوير ال�صوتي وال�شعاعي و"املاموغرايف" وغريه .كذلك ال�صيدلية التي ت�ؤمن الدواء واللوازم
الطبي���ة للم�ست�شف���ى .وامل�ستو�ص���ف الذي ي�ؤمه حوايل  50مري�ضاً للمعاينة على ايدي اطباء م���ن جميع االخت�صا�صات ا�ضافة اىل عيادة طب اال�سنان
وطب العيون حتى ا�صبح عدد املر�ضى الذين ي�ؤومون القطاع ال�صحي يفوق الألف مري�ض �شهريا.
ملعرفة املزيد عن هذه اجلمعية التقينا رئي�ستها عايدة غندور �شويكي التي حدثتنا عن االهداف والن�شاطات وامل�شاريع ،فكان احلوار الآتي:
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اجتماع للهيئة العمومية للجمعية وتبدو السيدة حسان الداعوق (صورة قبل وفاتها)

فكرة اجلمعية
• كي����ف ن�ش�����أت فكرة جمعي����ة العناية بالطفل
والأم؟
 يف بل ��د كلبنان ،تغلب فيه الطبق ��ة املحدودة الدخلالت ��ي ال قدرة لها على مواجهة اعباء احلياة وتكاليفها
وال �سيما يف جمال الطبابة واال�ست�شفاء والوالدة ،كانت
احلاجة ما�سة اىل اجلمعيات االهلية ويف مقدمها تلك
التي تعنى باالمومة والطفولة .وبدافع من هذه احلاجة
ت�أ�س�ست جمعية العناية بالطفل واالم منذ عام ،1944
و�س ��رعان ما حظيت باهتمام املواطنني وت�ش ��جيعهم،
وراحت �آفاق عملها تتو�س ��ع وتتطور من م�ستو�صف اىل
م�ست�ش ��فى ،اىل عمل خدماتي د�ؤوب على ال�ص ��عيدين
ال�ص ��حي واالجتماعي اىل ان�ش ��اء املراكز االجتماعية
الثابتة واحل�ض ��انات واملراكز الرتبوي ��ة االمنائية اىل
دار للم�سنني هي "دار الكرامة".

�أبرز الن�شاطات
• ما ه����ي �أبرز الن�شاطات التي حر�صت عليها
اجلمعية؟
 تركز ن�ش ��اط اجلمعي ��ة يف بادئ االم ��ر على الطفلو�صحة الطفل ،ذلك ان امل�ستقبل ال�سليم هو يف الطفل
ال�س ��ليم الذي يجب ان تتهي�أ له ا�س ��باب النمو املتوازن
لكيون مواطن ًا �ص ��احل ًا وع�ضو ًا فع ًال يف املجتمع .وكان
ع ��دم اهتمام االه ��ل بتلقيح �أطفالهم �ض ��د االمرا�ض
ال�س ��ارية دافع� � ًا لقي ��ام اجلمعي ��ة بحم�ل�ات الوقاي ��ة
واالر�ش ��اد يف امل�ستو�ص ��فات واملراك ��ز ال�ص ��حية التي
ان�ش�أتها يف العا�صمة واملدن والقرى.
كذلك بادرت اجلمعية يف ال�س ��نة العاملية للطفولة عام
 1979اىل ان�ش ��اء دار منوذجي ��ة للح�ض ��انة لتخفي ��ف
اعباء العمل عن االم وا�س ��هام ًا يف تهيئة اجلو النف�سي
للطفل مل�ساعدته على النمو ال�سليم.
ومل تقت�ص ��ر ن�ش ��اطات اجلمعي ��ة عل ��ى االم وطفله ��ا
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بل تناولت الفتيات وامل�س ��نني وا�ص ��بح �ش ��عارها" :من
الطفول ��ة اىل ال�ش ��يخوخة" .وكان االهتم ��ام بالفتيات
ع�ب�ر املراك ��ز الرتبوي ��ة – االمنائي ��ة الت ��ي ان�ش� ��أتها
العداد احلا�ض ��نات واملمر�ضات وامل�ساعدات ،ولتعليم
التف�صيل واخلياطة والتطريز� .أما اهتمامها بامل�سنني
رجا ًال ون�س ��اء فكان عرب ت�أ�سي�سها "دار الكرامة" التي
ته ��دف اىل اك ��رام املواط ��ن امل�س ��ن واملحافظ ��ة على
مقومات ان�سانيته.

اال�ستمرارية؟
• كي����ف ت�ستم����رون يف ظ����ل ه����ذه الظ����روف
ال�صعبة؟
 غن ��ي ع ��ن الق ��ول ان ��ه وراء تل ��ك االجن ��ازات التيحققتها اجلمعية طوال  65عام ًا ،جهود �صامتة بذلتها
باقة من الن�س ��اء نذرن انف�سهن لعمل اخلري ،وتطوعن
لعمل اخلري ،لتن�شئة ان�س ��ان امل�ستقبل ،ف�أر�سني العمل
االن�س ��اين يف لبنان على قواعد را�سخة كما جنحت يف
العمل ب ��روح الفريق الواحد املتع ��اون واملتكاتف لبلوغ
اهداف اجلمعية وغاياتها النبيلة".

املركز الثقايف – االجتماعي
• م����اذا ع����ن الن�ش����اط الثق����ايف – االجتماع����ي
للجمعية؟
 ع ��ام  1986ب ��د�أ الن�ش ��اط يف املرك ��ز الثق ��ايف –االجتماعي (نادي ال�س ��يدات) وم ��ن �أهدافه النهو�ض
بامل ��ر�أة اللبناني ��ة اجتماعي ًا وثقافي� � ًا يف جميع مراحل
عمره ��ا وعل ��ى خمتلف اال�ص ��عدة ا�ض ��افة اىل الدعم
امل ��ادي مل�ش ��اريع اجلمعي ��ة وذل ��ك م ��ن خ�ل�ال اقامة
الن�شاطات واحلفالت االجتماعية.

املركز االمنائي
 هذا وق ��د توجت اجلمعي ��ة ن�ش ��اطها وحتقق حلمهابان�ش ��اء ال�صرح الثالث للجمعية فكان املركز االمنائي

اجلدي ��د الذي و�ض ��ع حج ��ر الأ�س ��ا�س له ع ��ام 1992
وانته ��ى بن ��ا�ؤه وافتتاحه ع ��ام  .1999وق ��د جهز هذا
املرك ��ز ب�أح ��دث االدوات ال�س ��معية والب�ص ��رية .ومن
�أهدافه:
 اتاحة التدريب املو�س ��ع النظري والعلمي للعاملة معالطفل وللممر�ضة امل�ساعدة واف�ساح املجال لهن للعمل
يف احل�ضانة وامل�ست�شفات ،كما يحتوي على:
 مرك ��ز للخياط ��ة احلرفية الراقي ��ة واملتطورة لدعمامل�شاريع اخلريية.
 مرك ��ز للنا�ش ��ئة جمه ��ز بالتكنولوجي ��ا احلديث ��ةاملتطورة.
 كما مت ان�شاء املركز الثقايف الذي ي�ضم: اوديتوري ��وم ح�س ��انة فت ��ح اهلل داع ��وق ا�ض ��افة اىل�صالة كربى للمعار�ض وهو يقيم وي�ست�ضيف امل�ؤمترات
الهام ��ة واملحا�ض ��رات والن ��دوات العلمي ��ة واالدبي ��ة
والفنية والعديد من االحتفاالت املو�سيقية والتكرميية
لكبار املبدعني يف �شتى املجاالت.
 امللتق ��ى الثق ��ايف – لعقد االجتماعات التح�ض�ي�ريةللن�شاطات الثقافية.
 مركز ح�س ��انة فتح اهلل الداعوق للرتبية اال�س�ل�اميةوالذي ي�ضم امل�صلى الذي يت�سع ملائة من امل�ؤمنني كما
ي�ض ��م مكتبة حتوي اهم الكتب ال�شهر االئمة والعلماء
يف الفكر اال�س�ل�امي ،وتعقد فيها لقاءات يوم اجلمعة
اال�س ��بوعية مع ا�س ��اتذة يف التوجيه والبحث يف الفكر
والرتبي ��ة الديني ��ة ،ولق ��د مت افتتاحه بح�ض ��ور مفتي
اجلمهوري ��ة اللبناني ��ة الدكتور ال�ش ��يخ حممد ر�ش ��يد
راغب قباين يف مطلع عام .1999

بطاقة هوية
• من هي عايدة غندور �شويكي ،وملاذا اخرتت
دخول العمل االجتماعي؟
 كن ��ت وم ��ا زل ��ت من ��ذ ن�ش� ��أتي االوىل حمب ��ة للعملاالجتماع ��ي من خالل اال�س ��تماع اىل م�ش ��اكل النا�س

وحماولة معاجلتها وم�ساعدتهم قدر ا�ستطاعتي.
وم ��ن هذا املنطلق ،انتميت اىل جمعية العناية بالطفل
واالم من ��ذ اك�ث�ر م ��ن ثالثني عام� � ًا ،هي ن�ص ��ف عمر
اجلمعي ��ة ،وق ��د واكبت ب�ش ��كل خا�ص ق�س ��م ال�ش� ��ؤون
االجتماعية فيها الذي يركز على امل�ساعدات اال�سرية
من �صحية ومدر�سية وان�سانية .كما ان ح�ضوري يومي ًا
اىل مقر اجلمعية يغمرين براحة نف�س ��ية عميقة النني
ا�س ��تطعت ان اخف ��ف الع ��بء عن كل من يق�ص ��ده ولو
بقدر �ضئيل.
والآن بعد ا�س ��تالمي رئا�س ��ة اجلمعية ازداد اح�سا�سي
بامل�س� ��ؤولية امللقاة على عاتقي والتي ا�ص ��بحت ت�ش ��مل
اال�ش ��راف عل ��ى جمي ��ع االق�س ��ام ،وكل ما امتن ��اه ان
ميدين اهلل بال�صحة ال�ستمر يف عطائي لهذه اجلمعية
التي ا�شهد انها باتت يف مقام بيتي الثاين.

التقدميات
• ه����ل ت�شمل تقدميات اجلمعية كافة املناطق
وجميع الفئات دون ا�ستثناء؟
 ان اجلمعية حتر�ص حر�ص� � ًا �ش ��ديدا عل ��ى ان ت�ؤمنالتقدميات لكافة املناطق وجلميع الفئات دون ا�ستثناء
الن العمل اخلريي واالجتماعي ال حدود له فهو يتجاوز
كافة اخلطوط لهدف واحد ور�س ��الة واحدة م�س ��اعدة
املحت ��اج وتقدمي م ��ا يلزم لكل ان�س ��ان ي ��دق باب هذه
"اجلمعية".
• ان����ت تعمل��ي�ن يف املج����ال االجتماع����ي ،كي����ف
تقيمني دور اجلمعيات الن�سائية يف لبنان؟
 خ�ل�ال احلرب االهلية التي مرت علينا يف لبنانمل يك ��ن هن ��اك م ��ن دولة لتق ��وم بخدم ��ة النا�س،
فكان ��ت امل ��ر�أة م ��ن خ�ل�ال اجلمعي ��ات االهلية –
الن�س ��ائية مبثاب ��ة اجلندي املجه ��ول وذلك لت�أمني
امل�ساعدات للمواطنني ،فنحن يف اجلمعية مل نقفل
بابن ��ا يوم ًا وعملنا حتت الق�ص ��ف لتقدمي ما يلزم

لنبقى م�س ��تمرين يف خدمة النا� ��س .واملر�أة ثبتت
كفاءته ��ا يوم� � ًا بعد ي ��وم يف هذا املج ��ال مبختلف
القطاعات.

املر�أة واملجل�س النيابي
• ما ر�أيك مب�شاركة املر�أة يف املجل�س النيابي،
وهل تدعينها مل�شاركة اكرث فاعلية؟
 ان امل�س� ��ألة االنتخابي ��ة يج ��ب ان تت ��م م ��ن خ�ل�الامل�س ��اواة ب�ي�ن امل ��ر�أة والرج ��ل ويف جو م ��ن االحرتام
املتب ��ادل وعلى م�س ��توى م ��ن التكاف�ؤ ،وبالت ��ايل لدينا
العدي ��د من الن�س ��اء اللوات ��ي يتمتعت مب�س ��توى علمي
متميز ،فلترت�ش ��ح ه�ؤالء ال�س ��يدات وليثبنت جدارتهم
على االر�ض وليفوز االف�ض ��ل .وان �ش ��اء اهلل ن�صل اىل
مرحلة تتبو�أ فيها املر�أة املنا�ص ��ب املتعددة خ�صو�ص� � ًا
وانن ��ا بد�أنا نتلم�س ذلك من خالل م�ش ��اركة املر�أة يف
احلكوم ��ة واملجل� ��س النياب ��ي و�إن كنا نريد م�ش ��اركمة
ن�سائية اكرث يف امل�ستقبل.
• م����ا ه����ي الر�سالة الت����ي حتر�ص��ي�ن عليها يف
اجلمعية؟
 ر�س ��التنا يف اجلمعي ��ة ه ��ي مبثابة �ش ��غلنا ال�ش ��اغلوتتمثل برفع م�س ��توى العائ�ل�ات اللبنانية ويف خمتلف
القطاعات ال�ص ��حية ،العلم ��ي ،وذلك خلدمة املجتمع
ككل.

م�شاريع م�ستقبلية
• ه����ل هن����اك م����ن م�شاري����ع م�ستقبلي����ة
للجمعية؟
 لدينا م�ش ��اريع عديدة ابرزه ��ا ان نفتتح العديد مناملراكز لت�ش ��مل كافة املناطق ،ونحن ب�صدد احل�صول
على عدد من املعدات الطبية املتطورة لتطوير م�ست�شفانا
ك�آل ��ة اجلديدة وحتى امل�ست�ش ��فات الك�ب�رى ال متلكها.
كذلك �سنح�ص ��ل عل ��ى �آل ��ة جدي ��دة للـ"ماموغرايف"

وذل ��ك ليتمك ��ن
كاف ��ة ابن ��اء ال�ش ��عب
م ��ن اال�س ��تفادة م ��ن
م�ست�ش ��فانا ومعداته.
هدفن ��ا تنمية القطاع
ال�صحي واالجتماعي
ون�ش ��ر الثقافة ،وهذا
ما نحلم به.
• نح����ن
قادم����ون على
ا نتخا ب����ا ت
نيابي����ة ،م����اذا
تنتظر ي����ن
الرئيسة
م����ن ه����ذه
عايدة غندور شويكي
االنتخابات؟
ً
 االن�سان يجب دائما ان يكون متفائال ،فان �شاء اهللجتري االنتخابات على خري ،وينال كل ان�س ��ان مراده،
فنحن نريد لبنان عربي م�ستقل غري تابع الحد ال لهذا
الفري ��ق وال لذاك الفري ��ق بل للبن ��ان الواحد املوحد.
فاهلل ي�سلط علينا اخيارنا ولي�س ا�شرارنا.

كلمة �أخرية؟
 ال ي�س ��عني اال ان اتذك ��ر ال�س ��يدة ح�س ��ان فتح اهللالداع ��وق ال ��ذي كان له ��ا الف�ض ��ل يف تق ��دم ه ��ذه
اجلمعية ،ا�ض ��افة اىل جميع ال�سيدات اللواتي ان�ش�أن
هذه اجلمعية وحر�ص ��ن على تقدمها وا�ستمراريتها،
ف ��ان �ش ��اء اهلل نك ��ون على م�س ��توى ه ��ذه امل�س� ��ؤولية
ونتمكن من تقدمي كل م�ساعدة لكل حمتاج ،وبالتايل
امتن ��ى على كل من يرغ ��ب بزيارتنا ان ي�أتي ليتعرف
عل ��ى ه ��ذه اجلمعي ��ة واق�س ��امها وليلم� ��س خدماتنا،
ومدى االهتمام املوجود.
�س .ت.

جمل�س ادارة جمعية العناية بالطفل واالم للعام 2009

 -هيئة املكتب التنفيذي

ال�سيدة عائدة غندور �شويكي رئي�سة اجلمعية
ال�سيدة �شريين داعوق نائبة الرئي�سة
اال�ستاذة ع�صام �شرمند �أمينة ال�سر
ال�سيدة هدى فتح اهلل امني ال�سر
ال�سيدة جناة الر�شيدي امينة ال�صندوق
ال�سيدة �أ�سما حمود املحا�سبة
ال�سيدة �سهام جبيلي ع�ضو مكتب

 -جمل�س االدارة

ال�سيدة غادة البلعبكي
ال�سيدة امل قباين
ال�سيدة فادية الدب�س
ال�سيدة هند فر�شوخ
ال�سيدة هدى بربري
ال�سيدة لينا طبارة
ال�سيدة غادة عري�سي

ال�سيدة �شهرزاد قليالت
ال�سيدة رميا طبارة
ال�سيدة مروة النويري �سمعون
ال�سيدة وجدان �سوبرة
ال�سيدة اغار كبارة
ال�سيدة جنوى قباين
ال�سيدة جهاد رازيان
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اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات اال�سالمية يف لبنان
(م�ست�شفى دار العجزة اال�سالمية)

حتقيق :خالد اللحام

تعت�ب�ر م�ؤ�س�س���ة م�ست�شف���ى دار العج���زة اال�سالمي���ة م���ن اوائ���ل امل�ؤ�س�س���ات
اخلريي���ة االن�ساني���ة عل���ى ال�ساح���ة اال�سالمية يف لبنان ،رغ���م ان خدماتها
ت�شم���ل ابن���اء كل الطوائف واملذاهب واملناطق اللبناني���ة ،فهي م�ؤ�س�سة ذات
منفع���ة عامة ال تتوخى الرب���ح مت ت�صنيفها بدرجة م�ست�شفى متخ�ص�ص 5
جنوم.
وق���د انطلق���ت الفك���رة ع���ام  1938عندما دعا املفت���ي ال�شيخ حمم���د توفيق
خال���د رحمه اهلل اىل ان�شاء روابط لالحياء اال�سالمية يف بريوت لتح�سني
او�ضاعه���ا وتعزيز حالتها االجتماعي���ة والتنموية فحمل الفكرة جمموعة
م���ن ال���رواد امل�سلمني وعل���ى ر�أ�سهم احل���اج اني�س ال�شيخ و�شكل���وا عام 1940
رابطة جلان االحياة اال�سالمية.
وق���د تدار����س اع�ضاء الرابط���ة االو�ضاع االجتماعي���ة يف العا�صمة فوجدوا
احلاجة ما�سة اىل ان�شاء م�ؤ�س�سات خريية ا�سالمية فتقرر ان�شاء جلنة دار
العج���زة اال�سالمي���ة وو�ضع الرئي�س الراحل ريا����ض ال�صلح حجر الأ�سا�س
له���ا يف  19مت���وز  1949قب���ل ا�ست�شهاده بعامني فيما ق���دم وقف �آل الداعوق
الكائ���ن اىل جان���ب مط���ار ب�ي�روت القدمي وخل���ف املين���ة الريا�ضي���ة حالياً
ليكون م�شروعاً لبناء دار العجزة.
بني العام  1952والعام  1954كانت مرحلة الدرا�سة والتجهيز واالن�شاء ويف
ني�س���ان م���ن الع���ام  1954مت افتتاح الدار وب���د�أ العمل في���ه برعاية وح�ضور
رئي����س اجلمهورية �آن���ذاك كميل �شمعون ،وكانت م�ساحة امل�سطحات �آنذاك
 1200م 2والبن���اء ت�أل���ف م���ن طابق�ي�ن احتويا على � 33سري���راً حتت ا�شراف
طبيبني اهتما ب�أمور العجزة وامل�سنني.
م�شاريع م�ستقبلية
وت�ش�ي�ر درا�س ��ة بعنوان "الواقع ال�ص ��حي للم�س ��ن
يف م�ست�ش ��فى دار العجزة اال�سالمية" اعدت لنيل
اج ��ازة يف العل ��وم التمري�ض ��ية من كلية ال�ص ��حة
العام ��ة يف اجلامعة اللبنانية – الف ��رع اخلام�س،
اىل ان امل�ست�ش ��فى حالي� � ًا م ��ن ق�س ��مني ،اولهم ��ا
دار للعج ��زة امل�س ��نني واملقعدي ��ن وعده ��م ،400
وم�ست�ش ��فى لالمرا� ��ض العقلي ��ة والنف�س ��ية ع ��دد
مر�ض ��اها  400وبالتايل فامل�ست�ش ��فى ي�ض ��م حاليا
� 800س ��رير م�شغولة دائم ًا باملر�ضى ،وثمة م�شروع
جديد �س ��يحولها اىل � 2000سرير عندما يتم بناء
امل�ست�ش ��فى اجلديد يف ار�ض ا�شرتتها امل�ؤ�س�سة يف
منطقة الناعمة ت�صل م�س ��احته اىل  60,000مرت
مربع.
على انه يف انتظار ذلك فان م�ست�شفى دار العجزة
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اال�س�ل�امية من خ�ل�ال عمدته وادارت ��ه يعمل على
تطوير اق�س ��امه القائمة وجتهيزاته وعلى تو�س ��عة
امل�ست�ش ��فى عل ��ى كامل العق ��ار القائ ��م حاليا على
اطراف حملة �صربا والبالغة م�ساحته  15الف مرت
مرب ��ع القامة مبان م�س ��تقلة للعجزة وكبار ال�س ��ن
والع�ل�اج الفيزيائي والنقاهة وللمر�ض ��ى العقليني
والنف�س ��يني ا�ضافة اىل مدر�س ��ة للتمري�ض ومكتبة
وجمموعة من العيادات املتخ�ص�صة.

�شخ�صيات معنوية
وم�ست�شفى دارة العجزة اال�سالمية ع�ضو يف نقابة
امل�ست�ش ��فات يف لبن ��ان واملجل�س الوطن ��ي للخدمة
االجتماعي ��ة واالحت ��اد اللبن ��اين لرعاي ��ة الطف ��ل
وال�ص ��ندوق الوطن ��ي للتعا�ض ��د ال�ص ��حي والهيئة
الوطنية ل�ش� ��ؤون امل�س ��نني ،ومن اهدافه التي يعمل
على حتقيقها ت�أمني اخلدمات ال�صحية ،والطبية،

والكبد ،االمرا�ض الن�سائية والتوليد والعقم.
وبذلك ال يقل عدد افراد اال�س ��رة من االطباء عن
 25طبيب ًا متخ�ص�ص ��ا يف اقل تقدير ،فيما ي�شرف
جمل� ��س العمدة وه ��و اعلى هيئة يف م�ست�ش ��فى دار
العجزة على مراقبة ح�سن �سري العمل يف امل�ؤ�س�سة
والنظ ��ر يف �أو�ض ��اعها العامة وو�ض ��ع الدرا�س ��ات
والتخطي ��ط لتطوي ��ر العم ��ل نح ��و االف�ض ��ل ،كما
تعترب الهيئة التنفيذية للدار العني ال�س ��اهرة على
ا�ستمرارية العمل يف امل�ؤ�س�سة فهي من يدير العمل
بوا�سطة الآخرين.
ويف امل�ؤ�س�سة جلنة �صديقات امل�ست�شفى وهي جلنة
ن�سائية م�ؤلفة من ال�سيدات املتطوعات الالتي يبلغ
تعداده ��ن قرابة مائة �س ��يدة ومهمتها الأ�سا�س ��ية
م�س ��اندة امل�ست�ش ��فى مادي� � ًا واعالمي� � ًا من خالل
ن�ش ��اطات عدي ��دة يقم ��ن به ��ا يف رحابه ��ا وللجنة
ه ��ذه هيئة ادارية م�ؤلفة من � 12س ��يدة تنتخب كل
�سنتني.
كما ان يف امل�ؤ�س�سة نقابة موظفي وعمال امل�ست�شفى
وه ��ي ت�ض ��م  300موظف ��ا وعام ًال ولديه ��ا جمل�س
تنفيذي م�ؤلف من � 12شخ�ص ��ا ينتخب منهم �ستة
اع�ضاء كل �سنتني.

خدمات وعيادات ومراكز

مدير املستشفى عزام حوري

والتمري�ضية ،والرعائية ،واالجتماعية للمحتاجني
ودرء االخط ��ار عن املجتمع و�س�ت�ر ع ��ورات النا�س
وم�ص ��ائبهم وحماية االطفال وتلقيحهم وت�س ��هيل
مهم ��ة التخ�ص ���ص يف الط ��ب العقل ��ي والنف�س ��ي
الطباء ال�صحة العامة.
وم ��ن هنا جند ان االطباء العاملني يف امل�ست�ش ��فى
وم�ستو�ص ��فها يتوزعون على جمموعات كبرية من
االخت�صا�صات التي ت�شمل :الطب العقلي والنف�سي،
االع�ص ��اب والدماغ ،اجلرامة العام ��ة ،االمرا�ض
الداخلية ،واالورام ال�سرطانية ،االطفال ،التخدير
واالنعا�ش ،جراحة الفم واال�س ��نان ،االنف واالذن
واحلنجرة ،القلب وال�ش ��رايني ،العيون ،االمرا�ض
اجللدي ��ة والزهري ��ة ،الروماتي ��زم والدي�س ��ك
واملفا�ص ��ل ،االمرا� ��ض الداخل ��ي وطب امل�س ��نني،
الت�صوير ال�شعاعي ،العلوم املخربية ،الكلى و�ضغط
ال ��دم ،االمرا� ��ض ال�ص ��درية ،اجله ��از اله�ض ��مي

ي�ش�ي�ر الباحث ��ون راني ��ة العاك ��وم وح�س ��ان حدرج
وحممد زرقط و�س ��عيد �س ��يف الدين يف درا�ستهم
امليدانية حول م�ست�ش ��فى دار العجزة اىل �سل�س ��لة
م ��ن اخلدمات التي تقدم للمر�ض ��ى ب ��دون النظر
اىل الطائفة او املذهب او املنطقة ،ومنها:
 اخلدمات الطبية :وت�شمل  800مري�ض ًا مقيم ًاو 8000م�ستفيدا ً| من اخلدمات الطبية اخلارجية
من خ�ل�ال العي ��ادات العقلية والنف�س ��ية وعيادات
طب ال�ش ��يخوخة وم�ستو�ص ��ف االطف ��ال اخلارجي
ومركز االدوات الطبية.
 اخلدمات التمري�ضية واالجتماعية :وهيتق ��دم اخلدمات للمر�ض ��ى من خالل املمر�ض ��ات
واملمر�ض�ي�ن الذين تعت�ب�ر امل�ست�ش ��فى بحاجة اىل
زيادة اعدادهم با�ضطراد.
 اخلدم��ات الفندقي��ة :والت ��ي تت ��وزععل ��ى ق�س ��م التغذي ��ة واملطب ��خ ،وق�س ��م غ�س ��يل
املالب� ��س ،وق�س ��م اخلياط ��ة واحلياك ��ة لت�أم�ي�ن
كاف ��ة احتياج ��ات امل�ست�ش ��فى الداخلي ��ة ،وق�س ��م
التدفئ ��ة املركزي ��ة واحلمامات ،وور�ش ال�ص ��يانة
م ��ن جن ��ارة وح ��دادة و�س ��مكرية وكهرب ��اء.

 اخلدم��ات الرتفيهي��ة ون�ش��اط املر�ض��ى:وت�شمل الرحالت اال�س ��بوعية اىل خمتلف املناطق
اللبناني ��ة كل ي ��وم اربع ��اء ،وحفالت عي ��د امليالد
اال�س ��بوعية للمر�ض ��ى كل ي ��وم �س ��بت ،والتدريب
على اال�ش ��غال اليدوية كالر�سم والبازل واخلياطة
واحلكاية وتن�سيق الزهور ،والريا�ضة ،واحلديقة،
واالعم ��ال الفكري ��ة واملطالع ��ة وجمل ��ة احلائ ��ط
وال�شطرجن ،والت�سلية.
 اخلدم ��ات التعليمية :من خالل نظام معلوماتيةمت اعتم ��اده من ��ذ الع ��ام  ،1981واملكتب ��ة الطبية
والعلمية املتخ�ص�ص ��ة والعام ��ة ،وتدريب الطالب
من كاف ��ة اجلامعات واملعاهد ،وتزويد الدار�س�ي�ن
والباحثني باملعلومات واالح�ص ��اءات الطروحاتهم
العلمي ��ة ،ومتك�ي�ن اطب ��اء ال�ص ��حة العام ��ة م ��ن
التخ�ص ���ص يف الطب العقلي والنف�سي واحل�صول
على مرتب ��ة البورد العربي حي ��ث اعرتف املجل�س
العرب ��ي لالخت�صا�ص ��ات الطبي ��ة بامل�ست�ش ��فى
كم�ست�ش ��فى تعليمي ��ة يف جم ��ال الط ��ب العقل ��ي
والنف�س ��ي منذ الع ��ام  ،1997واعتماد امل�ست�ش ��فى
مرك ��ز ًا الج ��راء الدرا�س ��ات واالبح ��اث العلمي ��ة
وال�س ��ريرية يف االمرا� ��ض العقلية والنف�س ��ية منذ
العام .2001
 العي ��ادات التخ�ص�ص ��ية :ويف م�ست�ش ��فى دارالعجزة عيادات من خمتلف االخت�صا�ص ��ات منها
 3عي ��ادات نف�س ��ية داخلي ��ة وخارجي ��ة ،وعيادات
ال�ص ��حة ،عيادة طب ال�ش ��يخوخة ،عي ��ادة القلب،
عي ��ادة العي ��ون ،عي ��ادة ط ��ب اال�س ��نان ،العي ��ادة
الن�سائية.
وفيه ��ا مراكز ت�شخي�ص ��ية مثل :املخترب ،ت�ص ��وير
اال�ش ��عة ،تخطي ��ط الدماغ ،الت�ص ��وير ال�ص ��وتي،
التخطي ��ط للقل ��ب ،االختبارات النف�س ��ية ،وهناك
خم�س ��ة انواع من العالج ومنها :العالج النف�س ��ي،
والفيزيائ ��ي ،والدوائ ��ي ال�ص ��يديل ،والع�ل�اج
بال�صدمة الكهربائية ،والعالج االن�شغايل.

م�صادر الدعم
ويعتم ��د امل�ست�ش ��فى يف م�ص ��ادر الدع ��م عل ��ى
م�صدرين ا�سا�سيني:
اولهم ��ا :امل�س ��اعدات والتربعات والهب ��ات املالية
والعينية.
ثانيهم ��ا :العقود مع امل�ؤ�س�س ��ات ال�ض ��امنة ووزارة
ال�صحة العامة فهناك ما تغطيه الدولة من خالل
وزارة ال�ص ��حة ،وما تغطيه االونروا ،وامل�ؤ�س�س ��ات
ال�ضامنة ،وما يدفعه االفراد للمر�ضى اخلا�صني.
31
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جمعيات

جمعيات

"جمعيــة م�ســجد االمام علي بن �أبي طالب"

(مركز الرازي الطبي)
– �صيدا
حوار :ق�سم ال�ش�ؤون االجتماعية
وب�ص ��ورة عامة فان امل�ست�ش ��فى تعمل ب�شكل جاهد
عل ��ى تلبية حاجة جمي ��ع املواطنني الذين يطرقون
بابها اذا توافرت ال�شروط التالية:
 موافق ��ة الطبيب امل�س� ��ؤول الذي يعط ��ي تقريرهعما اذا كان املري�ض بحاجة للعالج يف امل�ست�ش ��فى
ام ال.
 وجود مكان �شاغر له. حتدي ��د اجلهات ال�ض ��امنة لتمويل دخوله اال يفاحل ��االت الطارئة او احلاالت التي ت�أتي عن طريق
النيابة العامة.

امل�ست�شفى االوىل
ويعت�ب�ر م�ست�ش ��فى دار العج ��زة اال�س�ل�امية م ��ن
ا�ضخم امل�ست�ش ��فات التي تعنى بامل�سنني واملر�ضى
العقلي�ي�ن والنف�س ��يني يف لبنان اذ ان ��ه وفق جدول
التعاقد مع وزارة ال�صحة الوارد يف درا�سة الدكتور
زكريا عبد القادر التل "الو�ضع ال�صحي للم�سن يف
دار العجزة" املقدمة كدبلوم جامعي حول املراقبة
الطبية – االدارية تظهر اعداد اال�س ��رة املتعاقدة
عليها كالتايل:
م�ست�شفى دار العجزة اال�سالمية (� 800سرير).
دار الرحمة (� 350سرير).
دار �ضيافة �سامي القد�سي (� 75سرير ًا).
م�ؤ�س�سة دار العناية (� 100سرير).
مركز رعاية امل�س ��نني يف م�ست�شفى عني وزين (55
�سرير ًا).
م�ست�شفى هملني (� 40سريرا).
جمعية اخلدمات االجتماعية (� 90سرير).
م�أوى مار يو�سف (� 20سرير).
م�أوى العجزة املاروين (� 35سرير).
وذلك وفق اح�صائية الدرا�سة للعامل .2001
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ارقام وحقائق
ت�ش�ي�ر الدرا�س ��ة ال�ص ��ادرة ع ��ن م�ست�ش ��فى دار
العجزة اال�س�ل�امية حول اخلدمات ال�صحية فيها
اىل ظاهرة ملفت ��ة ميكن مالحظتها وادراك مدى
ال�شفافية التي تتعامل فيها هذه امل�ؤ�س�سة اال�سالمية
البريوتية مع املر�ضى ،فعلى �سبيل املثال:
 كان عدد املر�ض ��ى نهاية عام  2005يتوزعون مابني ( )360من ال�سنة و( )227من ال�شيعة و()43
م ��ن ال ��دروز و( )19م�س ��يحيا و( )7م ��ن االرمن
و( )6مل حت ��دد هوياته ��م اي ان ه ��ذه امل�ست�ش ��فى
التي ان�ش� ��أها ابناء بريوت من امل�س ��لمني ال�سنة مل
تتعام ��ل يوم� � ًا مع املر�ض ��ى على �أ�س ��ا�س طائفي او
مذهبي بل على �أ�سا�س ان�ساين �صرف.
 كما ان التوزع اجلغرايف للمر�ضى يدل على نف�سامل�س ��توى من التعامل االن�س ��اين اذ كان فيها نهاية
ذلك العام ( )229مري�ضا من بريوت و( )82من
اجلب ��ل و( )46من ال�ش ��مال و( )151من اجلنوب
و( )99م ��ن البق ��اع و( )55م ��ن مواق ��ع �أخ ��رى
(فل�سطينيون وعرب).
 وبلغ عدد اللبنانيني فيها يف ذات التاريخ ()600وغري اللبناني�ي�ن ( )62وكان عدد الذكور ()374
واالناث ( )288فيما ابتد�أ العام مع  706مر�ض ��ى
وت ��رك منه ��م  313وانتق ��ل اىل رحمت ��ه تعاىل 70
فيم ��ا دخل اليها خالل العام  348مري�ض� � ًا وانتهى
العام 2005مع  662مري�ضا.

اح�صائيات وا�شارات
اىل ما ت�شري هذه االح�صائات؟
�أو ًال :ان م�ست�شفى دار العجزة اال�سالمية تتعامل
م ��ع املري�ض العقل ��ي والعاجز من خالل ان�س ��انيته
كان�س ��ان فهي تق ��دم خدماته ��ا للمر�ض ��ى من كل

الطوائف ،واملذاهب ،واملناطق ،واجلن�سيات ،بدون
تفرقة يف اجلن�س او العمر ،فهي وان حملت �ص ��فة
(اال�سالمية) وان ا�س�سها ابناء بريوت من ال�سنة،
مل تكن يوم ًا مغلقة االبواب امام اي مري�ض.
ثاني�� ًا :ان الكثريي ��ن ي�ص ��لون اىل ال ��دار بن ��اء
لق ��رارات ومبادرات ت�ؤخذ بحق م ��ن لهم وحدهم
احل ��ق يف تقري ��ر م�ص�ي�رهم ،وق ��د �آزر الزم ��ان
اوالده ��م وذويهم ب�إ�ش ��احة وجوههم عنهم يف عز
حاجتهم اليهم ،ومما يزيد يف �ص ��عوبة او�ضاعهم
ع ��دم زيارة االهل لغالبيتهم فاملعدل العام للزيارة
ه ��و زائ ��ر واحد لكل �س ��بعة مر�ض ��ى م ��ع العلم ان
املري� ��ض يف عزلت ��ه يكون مت�ش ��وق ًا ل�س ��ماع اخبار
االه ��ل ور�ؤيته ��م وي�أمل زيارتهم له دوم� � ًا وهذا ما
ت�ش�ي�ر اليه درا�س ��ة للدكتور زكريا عبد القادر التل
ال ��ذي يرى ان من الغريب ان املعدل ينخف�ض عند
االطفال لي�ص ��ل اىل زيارة واحدة لكل احد ع�ش ��ر
طف ًال م ��ا يدفع املمر�ض ��ات للعب دور املمر�ض ��ات
واالهل يف �آن واح ��د والرعاية واالنتباه لي ًال ونهارا
وتقدمي العطف واحلنان اىل االطفال.
ثالث�� ًا :ان ن�س ��بة الوفي ��ات ت�ش�ي�ر اىل ان معظ ��م
العج ��زة ي�ؤتى بهم اىل الدار يف ا�ص ��عب اوقاتهم،
مما ي�شري اىل ان التكافل االجتماعي لدى اال�سرة
يف لبنان بد�أ ي�ش ��هد تراجع ًا ب�س ��بب عمل الزوجني
يف اغل ��ب االحيان مما ال يبق ��ي للعاجز من يرعاه
غري امل�ست�ش ��فيات ودور العج ��زة فيما حق املري�ض
على عائلته زيارته بانتظام وعدم ن�س ��يانه اوتركه
كليا ال�ش ��عاره ب�أهميته وانه ما زال ع�ضو ًا فعا ًال يف
ا�س ��رته وت�أمني احتياجاته كما ان من حق املري�ض
عل ��ى جمتمع ��ه اعتب ��ار املري� ��ض العقلي مري�ض ��ا
عادي ��ا ومعاملته على هذا اال�س ��ا�س وعدم اعتباره
ك�شخ�ص خارج املجتمع وعدم نفيه واعتباره غريب ًا
من جمتمعه وعائلته.

تاب���ع فريق عم���ل جملتنا م�شوار حتقيقاته من بريوت اىل
�صيدا – املدينة (الأم).
التزام���اً بامل�ضم���ون واملعن���ى واملوع���د املق���رر للق���اء رئي����س
"جمعية م�سجد االمام علي بن ابي طالب" (مركز الرازي
الطبي) ال�سيد يو�سف امل�سلماين الذي ا�ستقبلنا بكل رحابة
�صدر واجرينا معه احلوار التايل:
رئيس الجمعية السيد يوسف مسلماني

• مت���ى ت�أ�س�س���ت جمعي���ة م�سج���د االم���ام عل���ي (م�ستو�ص���ف الرازي
الطب���ي) يف �صي���دا وم���ا ه���و دوره���ا ،وكي���ف تقي���م اداءه���ا يف الوق���ت
الراهن؟
 ت�أ�س�س ��ت جمعيتنا ع ��ام 1978م من قبل جمموعة عم ��ال يعملون يف القطاعال�صناعي ،باملدينة ال�صناعية القدمية.
وكانت بداية الفكر العمل على ت�أ�س ��ي�س جمعية مل�س ��اعدة العمال املحتاجني يف
�شتى املجاالت ال�صحية واالجتماعية واال�ست�شفائية الخ.
و�أكد امل�س ��لماين وقال انها جمعية اهلية تعمل منذ ت�أ�سي�س ��ها على روح االميان
وال�ص ��دق وال�صداقة وا�ش ��اعة املحبة والتعاون بني النا�س وعلى انقاذ املجتمع
واالرتقاء به اىل امل�ستوى املطلوب م�شدد ًا حتى يغدو جمتمع ًا مثاليا.
فم ��ن رحم املعاناة ول ��دت اجلمعية على ي ��د املثابرين واملكافح�ي�ن من العمال
الذي ��ن ميثلون اه ��ل الرب واخلري والتقوى م ��ن العاملني يف ال�ش� ��أن االجتماعي
يف املدينة وعلى ر�أ�س ��هم �س ��ماحة مفتي �صور ومنطقتها القا�ضي ال�شيخ حممد
دايل بلطة ،توفيق نحويل ،حممد �س ��عدية ،احم ��د الكل�ش ،حممد بديع ،احمد
دحدويل ،ح�سن الدميا�سي ،احمد زهرة.
فكان لهم الدور الهام الأ�سا�سي والفاعل والفعال يف �شتى املجاالت من العطاء
واملحبة واخلدمة ال�شاملة مل�ساعدة بكل النا�س دون ا�ستثناء منذ بداية ت�أ�سي�س
ه ��ذه اجلمعية الت ��ي تعترب بالن�س ��بة اليهم �أهم اجن ��از عظيم لبداية م�ش ��وار
العطاء واخلدمات يف مدينة �صيدا .وكانت هناك خطوة وخطوات كثرية ومنها
االجتاه لت�أ�سي�س "مركز الرازي – الطبي" الذي يقع يف منطقة �شعبية مكتظة

بال�سكان ما ي�سهل زيارة املر�ضى اليه ،حيث يقدم لهم كافة اخلدمات املطلوب
يف �شتى املجاالت.
ولعب هذا املركز دور ًا مهم ًا و�أ�سا�س ��ي ًا يف تقدمي امل�س ��اعدات الطبية وال�صحية
واال�ست�شفائية ل�شريحة وا�سعة من املجتمع ال�صيداوي واجلنوب على حد �سواء
ووفر العناية الطبية الكرب عدد من املهجرين ،خالل االعتداء اال�سرائيلي على
لبنان يف االعوام  ،1996 – 1993 – 1982فكان لها ال�صدى الطيب يف نفو�س
جميع النا�س ،كما كان للجمعية دور مهم �أي�ضا يف حرب متوز االخرية ()2006
من خالل تعاونها مع اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات االهلية يف �صيدا ،وبالتعاون اي�ض ًا
مع بلدية �ص ��يدا ،وجمل�س ��ها ،حيث ا�س ��توعبت وا�ش ��رفت على اكرث من ت�س ��عة
مراكز للمهجرين مل�ساعدتهم وتقدمي اخلدمات للتخفيف عنهم قدر امل�ستطاع
من معاناتهم وبل�سمة جراحهم.
ولعب ��ت اجلمعي ��ة �أي�ض� � ًا دور و�أدوار يف كاف ��ة املج ��االت �إن كان عل ��ى م�س ��توى
الن�ش ��اطات العامة واقامة ندوات وحما�ض ��رات من �ش� ��أنها رفع م�ستوى الوعي
ال�ص ��حي والبيئ ��ي لدى املواطنني ،ا�ض ��افة لقي ��ام حمالت تلقي ��ح يف املدار�س
الر�سمية بالتن�سيق والتعاون مع وزارة ال�صحة.
ون�ضيف يف جمال اخلدمات دور �آخر للمركز مهم النه ي�ستقبل حواىل ()600
مري�ضا �شهريا بحاجة ملعاجلة يف كافة اق�سامه.
ورد ًا عل ��ى �س� ��ؤالكم ،م ��ن ناحي ��ة التقيي ��م ميكنن ��ي ان اق ��ول ان اجلمعي ��ة يف
ال�س ��ابق ويف الوقت احلا�ض ��ر بعد انتخابنا ما زالت امل�س�ي�رة م�س ��تمرة بنف�س
النه ��ج والوترية بالرغم من الظروف ال�ص ��عبة ،نقدم الكثري من امل�س ��اعدات
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واخلدمات على اكمل وجه.
وما نطمح اليه يف امل�س ��تقبل يحمل اكرث من معنى ودور على جمابهة ال�صعاب
واال�صرار على مواجهتها بعزمية �صلبة ال تلني.
وهذا يعني اي�ض� � ًا ان املجتمع يقف بكل قوته اىل جانب كل الفقراء واملعوزين،
وامل�ساكني ممن �صعبت عليهم احلياة ب�سبب احلالة االقت�صادية الراهنة.
… ون�ؤكد يف �سياق حديثنا انه كان هناك دور ًا هام ًا و�أ�سا�سي ًا للهيئة امل�ؤ�س�سة
للجمعي ��ة يف كل املراحل الت�أ�سي�س ��ية رح ��م اهلل من توف ��اه اهلل ،واطال بعمر من
بق ��ي على قي ��د احلياة وال بد من ذكر ا�س ��ماء الهيئ ��ة امل�ؤ�س�س ��ة للجمعية االخوة
�س ��ماحة املفتي القا�ضي ال�ش ��يخ حممد دايل بلطة ،املرحوم اال�ستاذ �سعد الدين
حبال ،الدكتور فوزي جنيا ،احلاج احمد الربكة ،اال�س ��تاذ خليل الثمني ،اال�ستاذ
عدنان النقوزي ،اال�ستاذ اديب ح�سنا ،احلاج زكيا زهرة ،احلاج ح�سني حبلي.
عمل االع�ض ��اء وامل�ؤ�س�س ��ون عل ��ى تطوير املركز م ��ن كل النواحي ب�ش ��كل الئق
االمر الذي ا�سهم بان�شاء كافة االق�سام امل�ستحدثة منها والقدمية على ال�شكل
الذي ي�ؤمن حاجات املر�ضى من كافة االخت�صا�صات التي ت�ضمن وت�ؤمن راحة
املر�ضى على ال�شكل التايل:
ق�سم العيون ،ق�سم اجللد ،ق�سم ال�صحة ،الق�سم الن�سائي ،ق�سم العظم ،ق�سم
االطفال ،ق�سم اجلهاز اله�ضمي واجلراحة ،ق�سم ال�شرايني واالع�صاب ،ق�سم
امل�سالك البولية ،ق�سم الأنف واالذن واحلنجرة ،ق�سم القلب ،ق�سم احل�سا�سية
والربو ،ق�سم اال�سنان ،ق�سم املخترب وال�صيدلة.
�إذن نحن لن نتوقف عند هذا احلد والطموح بل �س ��وف نعمل لتح�سني وتطوير
املركز ون�سعى جاهدين منذ انتخاب الهيئة االدارية اجلديدة برئا�ستي وال�سادة
االع�ضاء ملتابعة م�سرية النهو�ض والتطور نحو الأف�ضل خلدمة النا�س:
 يو�سف امل�سلماين رئي�س ًا. احلاج حممد �سعدية (نائبا للرئي�س). اديب ح�سنا (�أمني ال�سر). احمد ابو عون (امني ال�صندوق). احلاج نزيه الكبي (املحا�سب). احلاج يحيى عزام (م�ست�شار). عدنان نقوزي (م�ست�شار).• بر�أيك���م م���ا ه���ي الطموح���ات التي تطمحون اليها بع���د انتخابكم
رئي�سا واع�ضاء لهذه اجلمعية للمرحلة املقبلة؟
 اننا �س ��عينا وما زلنا ن�سعى ال�ستحداث و�شراء معدات متطورة حديثة تواكبع�ص ��ر التكنولوجي ��ا وتقنياتها التي ا�س ��همت يف تطوير كاف ��ة املراحل الطبية
واملعاينات واالكت�ش ��اف املبكر لالمرا�ض امل�ستع�ص ��ية وه ��ذا يعني ان املري�ض
�س ��وف يتلقى العالج املنا�سب بعد حتديد علة مر�ض ��ه وا�سباب اوجاعه و�آالمه
كمري�ض ح�ض ��ر للمعاينة يف مركزنا ،ولكن باملنا�سبة ال اخفي عنك امر ًا يتعلق
بواق ��ع حال املركز فنحن بحاجة ما�س ��ة الع ��ادة تطوير املرك ��ز وحتديثه على
النحو الذي ي�س ��اعد على مواكبة الع�ص ��ر احلديث مل�س ��اعدة النا�س ،ومبا اننا
ال منل ��ك االموال الالزمة ل�ش ��راء املعدات املنظورة احلديثة تنا�س ��ب الع�ص ��ر
الذهب ��ي للط ��ب احلدي ��ث فنح ��ن بحاج ��ة لدعم مايل ا�ض ��ايف م ��ن اخلريين
وال�شخ�ص ��يات والنافذين والفعاليات لت�أمني �ش ��راء كافة امل�ستلزمات املطلوب
ون�ش ��كر باملنا�سبة املواطنني الذين يتربعون لنا يف �ش ��هر رم�ضان املبارك ويف
كافة املنا�س ��بات من كل عام وه ��ذا ال يكفي برغم �ش ��كرنا وتقديرنا لتربعات
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النا�س ووقوفهم اىل جانبنا.
• م���ا ه���ي املتطلب���ات الت���ي تعتربها كافية ووافية مطل���وب ت�أمينها
العادة احياء ودعم دور اجلمعية بال�شكل املطلوب؟
 نح ��ن بحاج ��ة اىل اعادة ت�أهيل ق�س ��م الط ��وارئ واال�س ��عاف اي مبعنى �آخر�س ��يارات ا�سعاف لنقل املر�ض ��ى وم�ساعدتهم بالو�ص ��ول اىل جمعيتنا للك�شف
واملعاين ��ة او اىل باقي امل�ست�ش ��فيات يف احلاالت الطارئة به ��دف اعانه النا�س
وب�س ��لمة جراحه ��م والتخفي ��ف عنهم قدر امل�س ��تطاع م ��ن �آالمه ��م ومعاناتهم
اليومية ،وهذا االمر قرار يتوقف على خيار ودعم اخلريين من �صيدا واجلوار
بالرغم من اننا تقدمنا مب�ش ��روع بعد االعداد اجليد له ودرا�س ��ته ب�شكل متقن
قررت اجلمعية باالجماع اعادة ت�أهيل م�ساحة  600م من �ضمن مالك اجلمعية
امل�ؤلف من طابقني طابق للعيادات ،وطابق خام�س لقاعة ومكتبة ،وقاعة عزاء
حتمل ا�سم الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري يف ذكراه الرابعة.
ون�ش ��كر باملنا�س ��بة الوزي ��رة ال�س ��يد بهي ��ة احلريري وال�ش ��يخ �س ��عد احلريري
لتجاوبه ��م معنا يف حتقيق واجناح هذا امل�ش ��روع من خالل تربعهم مببلغ قيم
لتحقيق هذا احللم واجناحه يف الوقت املنا�سب ،بالرغم من اننا بحاجة لدعم
ا�ضافية لتكملة امل�شروع نظر ًا لغالء اال�سعار يف تلك الفرتة على امل�ستوى العاملي
من الب�ض ��ائع واليد العاملة واال�س ��عار ،االمر الذي ا�سهم يف توقف العديد من
امل�شاريع الكربى وال�صغرى.
ً
اذ ًا ه ��ذه القاع ��ة وامل�س ��احة الكربى ت�س ��هم كث�ي�را يف حتقيق دع ��م طموحات
اجلمعية القامة الندوات واملحا�ض ��رات العلمي ��ة والطبية ومكتبة عامة ،وقاعة
ثانية للعزاء لتقبل التعازي يف هذا احلي ال�شعبي املكتظ بال�سكان �أ�سا�س فكرة
ان�شاء هذا املركز ودوره يف هذه املنطقة بالذات.
• م���ا ه���ي طموحاتك���م امل�ستقبلية يف ح���ال �ضمنتم الفوز جمددا يف
االنتخابات املقبلة لدورة عام  2009املرتقبة؟
 من الطبيعية جد ًا كل ان�س ��ان يطمح ان يكون هو االف�ض ��ل واالح�س ��ن لتقيمدوره يف املجتم ��ع من خ�ل�ال اداء عمله وخدماته وعطاءات ��ه االمر الذي مينح
االن�س ��ان الثقة جمددا م ��ن الر�أي العام والهيئة الناخب ��ة هذا من ناحية ومن
ناحية ثانية على االن�س ��ان ان ي�س ��عى دائما نحو االف�ضل واال�ستفادة من ن�سيج
عالقاته االجتماعية يف مدينته وحميطه مما يعني تعزيز دور اجلمعية واملوارد
املالية لتحقيق اف�ضل اخلدمات االجتماعية وال�صحية واال�ست�شفائية للمر�ضى
الوافدين اليها ب�شكل يومي ،مما يعني اي�ضا ان الدور الهام للدولة وم�ؤ�س�ساتها
الر�س ��مية لها اكرب ت�أثري على م�س ��ار كافة اجلمعيات يف لبنان من خالل ت�أمني
االموال الالزمة لدعم دور اجلمعيات عرب امل�ؤ�س�سات الر�سمية املعنية بال�ش�ؤون
االجتماعية وال�صحية ،وهذا مطلب نتمنى ان يتحقق ب�أق�صى �سرعة النه حق ًا
يرفع من �ش�أن جمعيتنا واجلمعيات االخرى.
وبذل ��ك ميكنن ��ا ان ن�ؤكد جمدد ًا ونق ��ول باننا حق ًا قد قدمن ��ا خدمات جلى يف
�سبيل م�ساعدة النا�س واملجتمع على قدر طموحنا و�صالحيتنا ومنطقتنا ان مل
نقل اننا �سوف نعمل على تقدمي امل�ساعدات لكافة املحافظات يف لبنان.
يف اخلت ��ام� :ش ��كر ًا لزيارتكم وجمهودكم الكبري الذي تبذلونه يف �س ��بيل القاء
ال�ض ��وء عل ��ى جممل الق�ض ��ايا االجتماعية الت ��ي تهم كافة النا� ��س ،ولالعالم
دور هام بذلك من خالل اال�ض ��اءة ب�ش ��كل دائم عرب و�سائلها املرئية واملقروءة
وامل�سموعة ب�شكل يومي.
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الي�سا :ال �أحد يناف�سني وجناحي
ال عالقة له بالإثارة!...

تواج���ه املغني���ة اللبناني���ة الي�سا بع����ض االنتق���ادات يف الو�سط الغنائ���ي ,خ�صو�صاً بع���د انتقالها اىل
�شركة “روتانا” ,على �أثر امل�شاكل التي واجهتها مع �شركة «ميوزيك ما�سرت” والرتا�شق الإعالمي
بينهم���ا ...ع�شي���ة �ص���دور �ألبومها اجلدي���د «�أحلى دنيا” ,حتدثت الي�س���ا اىل “احلياة” عن كل هذه
الأمور ,وعن �آخر اخبارها الفنية

• مل���اذا ت� ّأخ���ر �ص���دور �ألبوم���ك اجلدي���د
“�أحلى دنيا” عن روتانا؟
 كان من املفرت�ض ان ي�صدر �ألبوم “�أحلى دنيا”قبل فرتة ,لكن للت�أخري �أ�سباب ًا عدة .ي�ضم الألبوم
ثالث ع�ش ��رة اغنية منوع ��ة اللهجات بني اللبنانية
وامل�ص ��رية ,تعامل ��ت في ��ه مع ع ��دد م ��ن امللحنني
اجلدد من لبنانيني وم�صريني .كما �صورت فيديو
كلي ��ب لأغني ��ة “كل ي ��وم يف عم ��ري” م ��ن �إخراج
�سعيد املاروق.
• ه���ذا �أول تعاون لك م���ع “روتانا” ,كيف
تركت “ميوزيك ما�سرت”؟
 عندما �أردت ان � ّأح�ض ��ر الألب ��وم الثالث وجهت
�إنذار ًا اىل “ميوزيك ما�سرت» ,ومل ندخل يف دعاوى
بل حلينا امل�س� ��ألة حبي ًا ...ودفعوا يل عن الألبومني
املا�ض ��يني ,ودفع ��وا يل مبلغ� � ًا جي ��د ًا ع ��ن الب ��وم
“عي�ش ��الك” .وعندما عملت على الألبوم وجنح,
ن�س ��بوا هذا النجاح �إليهم وهذا غري �ص ��حيح .اما
الف�ضل فهو يل وجلان ماري ريا�شي� .أما “روتانا”
فدفع ��ت يل قب ��ل �إ�ص ��دار “عي�ش ��الك” ,وكان ��ت
م�س ��تعدة ان تدفع البن ��د اجلزائي م ��ع “ميوزيك
ما�سرت” لأنتقل اليها فلم َ
ار�ض .و�أنا مرتاحة �أكرث
بكثري يف و�ضعي احلايل.
• يق���ول ج���ان �صليب���ا ان االتف���اق م���ع
“ميوزي���ك ما�س�ت�ر” كان انت���اج �أعمال���ك
م���ن دون مقاب���ل م���ادي ,وان���ه دف���ع ل���ك
ين�ص على ذلك؟
مراراً ,مع ان العقد ال ّ
 بالن�س ��بة اىل حقوق ��ي املادي ��ة ,مل تدف ��ع يل“ميوزي ��ك ما�س�ت�ر” �إال عندما تدخ ��ل املحامي,
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وهو الذي متكن من حت�صيل اموايل� .أما بالن�سبة
اىل جان �ص ��ليبا فه ��و يتكلم كثري ًا وه ��و ح ّر يف ما
يقول ...اما انا فال اريد ان ان�ش ��ر الغ�س ��يل الو�سخ
�أمام امللأ.
• م���ا زال م���ن املب ّك���ر ال���كالم عل���ى “�أحلى
دنيا” ...لكن ماذا عن االلبوم اال�سبق؟ هل
كنت تتوقعني جناح �أغنية “عي�شالك”؟
 طبع ًا ال .مل اكن اتوقع هذا النجاح الكبري .كنتاعطي �إح�سا�سي يف هذه الأغنية ,ويف الألبوم كله.
�أخذت �آراء الكثريين ,و�أتذكر ان الأغنية مل تعجب
م�س� ��ؤولني يف “ميوزيك ما�سرت” ...مل تكن عندي
معنويات يف تلك املرحلة.
• كي���ف �ستحافظ�ي�ن عل���ى النج���اح ال���ذي
حققته؟
 �أكم ��ل طريقي كما ب ��د�أت ,و�أحر�ص على التطورم ��ع الزمن ومتطلباته ,و�أعم ��ل على تنويع الأغاين
واختي ��ار الكلمات اجلميل ��ة .ولأول مرة يف البومي
اجلديد “�أحلى دنيا”� ,أختار كلمات انا �أ�شعر بها,
و�أجرب ان اغنيها ,وا�س ��مع اغاين جاهزة ,و�أنتقي
ما ينا�سبني ,بالتن�س ��يق مع جان ماري ريا�شي لأن
�شركة روتانا ال تتدخل يف اختيار الأغاين .وانا الأن
ال ا�س ��تطيع ان اق ّوم الأغاين او ان اتخذ قرار ًا قبل
�إ�صدار الألبوم وعندما ي�سمعه النا�س اعرف كيف
كان �أدائي وم�س ��توى الأغاين .وعندي اي�ض ًا اغنية
طربي ��ة جدي ��دة ,اتعام ��ل فيها لأول م ��رة مع نهاد
جنار ...وهي اغنية �شرقية طربية جميلة احببتها
كث�ي�ر ًا م ��ع العلم ب�أن توج ��ه مو�س ��يقى اغنياتي يف
الإجمال نحو املو�سيقى الغربية �أكرث.

• فيدي���و كلي���ب “اجم���ل �إح�سا����س” �أث���ار
�ض���دّك كث�ي�ر من االنتق���ادات ...ما ال�سبب
بر�أيك؟
 ال اع ��رف مل ��اذا هاجم ��وين� .أن ��ا احبب ��ت ه ��ذاالفيديو الكليب كث�ي�ر ًا ,وعندما قال يل املخرج ان
�أم ّثل مثلت �شخ�ص ��ية زوجة م ��ع زوجها ,وكان كله
متثي ��ل بتمثي ��ل ...مثل اي فيلم م�ص ��ري نراه على
ال�شا�ش ��ة يج ��ب ان يكون هناك متثي ��ل لواقع معني
وعندما ينتهي ت�صوير امل�شهد تنتهي احلالة .وهذا
ما فعلته ...وكنت مقتنعة متام ًا مبا فعلت .وال �شك
يف �أن الكثريي ��ن ممن �ش ��اهدوا الكليب ,قالوا عنه
�إن ��ه طبيعي جد ًا .ام ��ا ما كتبه بع� ��ض النقاد عني
وع ��ن الفيديو الكليب فهذا ر�أيهم .لكنني �أقول �إنه
حتى لو انتقد الفيديو الكليب فهو ال يت�ضمن الإثارة
املجانية التي ا�ص� � ّر بع�ض ��هم على ر�ؤيته ��ا .الإثارة
املوجودة فيه لي�س ��ت مفتعلة ,والدليل على ذلك ان
الأغنية جنحت .والكم الهائل من الفنانات اللواتي
نراهن على الف�ض ��ائيات ,لي�س عندهن �ش ��يء لذا
يفتعلن الإثارة توخي ًا للنجاح� .أنا جناحي ال عالقة
له باالثارة! الإثارة مل تنجحني لأنني عندما �ص ّورت
فيديو كليب مثلت فيه ق�ص ��ة معينة وجنحت فيها.
• اىل �أي مدى تهمك االنتقادات؟
 يهمني النقد كثري ًا� ,أما االنتقادات فال .ا�س ��تمعاىل النق ��د الر�ص�ي�ن واالم�ي�ن وال�ص ��ادق ,و�أغ�ض
الط ��رف عن حم ��اوالت اال�س ��اءة املتعم ��دة .يحق
لالخت�صا�ص ��يني ان ينتقدوا �ص ��وتي او �آدائي ,لأن
الإن�سان لي�س كام ًال .اما ان ينتقدوين ملجرد النقد
او بغية الت�ش ��هري بي لغاية يف انف�س ��هم ,فهذا �أمر
�آخر ال ار�ضى به.

يف املا�ض ��ي عندما كان يكتب عني �أحد �شيئ ًا �سلبي ًا
كنت ابكي وات�ص ��ل بالذين يعملون معي ,و�أ�س�ألهم
مل ��اذا يكتب ��ون عن ��ي هكذا ...ف�ي�ردون عل � ّ�ي انني
�س� ��أعتاد عليهم .وهكذا كان ...و�أ�ص ��بحت عندي
مناع ��ة ,وال �أع�ي�ر اي اهتمام لأ�ش ��خا�ص يفتقرون
اىل النزاهة وال�صدقية...
• هناك من يقول ان الي�سا مغرورة...
 ليقول ��وا م ��ا يري ��دون .ال ا�س ��تطيع ان ابت�س ��ملكل �ش ��خ�ص التقيه ,وان ا�س ��اير اجلمي ��ع .الذين
يعرفونني جيد ًا يعرفون انني ل�س ��ت مغرورة ,ل�ست
م�س�ؤولة عما يقال عني.
• قدمت “دويتو” مع راغب عالمة ومع
�ستين���غ ومثل���ت يف فيديو كلي���ب مع كري�س
دي ب���رغ ,اي م���ن ه���ذه التج���ارب اف���ادك
اكرث؟
 كل جتربة �أفادتني من ناحية .مث ًال �أغنية “بديدوب” مل تك ��ن دويت ��و مبعن ��ى �أغني ��ة حوارية بني
اثن�ي�ن .ومل اكن اغني ويرد علي بج ��واب الأغنية.

ام ��ا الدويت ��و
الفعل ��ي ,فكان
م ��ع راغ ��ب
عالم ��ة وطبع ًا
اف ��ادين ,لأن ��ه
حينه ��ا كان ��ت
جتر بت ��ي
ق�ص�ي�ر ة . . .
فبد ًال ان ا�صعد �سلم ال�شهرة خطوة خطوة �صعدت
مع راغب اربع خطوات .مل اكن �أريد تقدمي دويتو يف
البوم “عي�شالك” لأنني ا�ستطيع ان اجنح وحدي.
وج ��اءت التجربة مع كري� ��س دي برغ وحدها ...مل
اكن افكر فيها �إال �أنها �أفادتني معنوي ًا.
• تتعر�ض�ي�ن حالي���اً ملناف�س���ة يف ال�ساح���ة
الفني���ة بفع���ل وج���ود هيف���ا وهب���ي ونان�سي
عج���رم وغريهم���ا م���ن املطرب���ات م���ن
جيل���ك وه���ن يقدم���ن الل���ون نف�س���ه ال���ذي
تقدمينه...
 هيف ��ا وهب ��ي ال تغني وال تناف�س ��ني .انا اعتربهاام ��ر�أة جميل ��ة فق ��ط ,وال اعرف م ��اذا تعمل وهي
حرة مبا تفعل .اما نان�س ��ي عجرم فبنت �ص ��غرية,
عندها �صوت وميكن �أن يكون �صوتها �أهم وعندها
طاقات� .صدقني ال احد يناف�س احد ًا ,و�أنا ال �أخاف
من احد .كل �ش ��خ�ص له جمهوره ...ولي�س كل من
غنى وحتدثت عنه ال�ص ��حافة ,ي�ص ��بح قادر ًا على
الغاء الآخرين .لكل مطرب �أدا�ؤه و�ص ��وته و�ش ��كله
و�إح�سا�سه .املناف�س ��ة عندي ان ت�ؤدي اغنية اجمل

من غريك ,ال اعترب �أن هناك مناف�سني يل.
�إط�ل�اق “�أحل ��ى دني ��ا” يف ب�ي�روت ه ��ذا امل�س ��اء
توقع اليوم الفنانة اللبنانية الي�س ��ا البومها “�أحلى
دني ��ا” يف حمالت فريجني ب�ي�روت .وي�أتي الألبوم
اجلدي ��د بعد �س ��نتني م ��ن �ألبومها “عاي�ش ��الك”,
وي�ض ��م ث�ل�اث ع�ش ��رة اغني ��ة معظمه ��ا باللهج ��ة
امل�ص ��رية والبقية باللهج ��ة اللبناني ��ة .واالغنيات
ه ��ي “ارج ��ع لل�ش ��وق” ,كلم ��ات �ص ��فوح �ش ��غالة
و�أحلان نهاد جنار�“ ,أحل ��ى دنيا” كلمات و�أحلان
حمم ��د الرفاع ��ي“ ,كل ي ��وم يف عم ��ري” كلمات
حمم ��د الرفاع ��ي و�أحل ��ان وليد �ش ��ركي“ ,خليني
اعي� ��ش” كلمات �س ��امح العجمي و�أحلان �ش ��ريف
تاج ,و”ب�ي�ن العني» كلمات نبيل �أب ��و عبدو و�أحلان
دي ��ل بندن ,و”حبك وجع” كلمات نزار فرن�س ��ي�س
و�أحلان �سمري �ص ��فري ,و”قد ما ب�شتقلك” كلمات
حمم ��د الرفاع ��ي و�أحلان ح�س ��ام حبي ��ب ,و”كان
نف�س ��ي اعرف” كلمات و�أحلان حمم ��د الرفاعي,
و”ارح ��م قلب ��ي” كلمات حمم ��د الرفاعي و�أحلان
ر�ش ��يدة حار�س ,و”جوايا لي ��ك” ,كلمات و�أحلان
حممد الرفاعي ,و”مربلي” كلمات نبيل �أبو عبدو
و�أحل ��ان جان م ��اري ريا�ش ��ي ,و”لو نرجع �س ��وى»
كلمات جورج بو ع�ساف و�أحلان نهاد جنار.
ولدى اال�ستماع اىل الألبوم اجلديد ,ي�شعر اجلمهور
ب�أن ثمة ت�شابه ًا يف الأ�سلوب بني معظم اغانيه ,قد
يكون يف التوزيع الذي يتواله جان  -ماري ريا�ش ��ي
ال ��ذي تتعامل مع ��ه منذ بداية جناحه ��ا ,بل ميكن
الق ��ول ان اغانيه ��ا اجلي ��دة ا�س ��تمرار لأ�س ��لوبها
الغنائ ��ي الرومان�س ��ي ,اذ تق ��دم االغ ��اين العابقة
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تط ��ال الي�س ��ا ال�ش ��ائعات يف اك�ث�ر م ��ن
جم ��ال ,فق ��د ن�ش ��رت بع� ��ض ال�ص ��حف
اخبار ًا “ملفقة» ع ��ن عالقة ودية تربطها
بعمرو دياب وت�س ��ربت اخب ��ار اخرى ت�ؤكد
عالقته ��ا العاطفية مع ال�ش ��اب الذي مثل
معه ��ا يف كلي ��ب “اجمل اح�س ��ا�س” ,لكن
الي�س ��ا قال ��ت “ان ال�ش ��اب ج ��اء يوم�ي�ن
اىل لبن ��ان ومث ��ل الكلي ��ب ث ��م غ ��ادر”.
ام ��ا عم ��رو دي ��اب فتعرف ��ه جي ��د ًا وتغني
مع ��ه وترتبط به ب�ص ��داقة وحتب ��ه كثري ًا.
يف �أحاديثه ��ا ,كثري ًا ما تفتخر �ألي�س ��ا ب�أن
من حمطاتها املهمة يف حياتها ,غنا�ؤها يف
ح�ضور الرئي�س الأمريكي بيل كلينتون ,وقد
تعرف ��ت اليه و�ص ��افحته ,وحينما غنت مع
املغني العاملي كري�س دو بورغ يف دويتو .اما
املحطة الأهم فكانت اغنية “عاي�ش ��الك”
بثوب من ت�صميم كري�س ��تيان ديور اختري
من بني ع�ش ��رات الف�س ��اتني امل�ص ��ممة يف
تلك الدار .وتراوح العاملية عند الي�سا بني
الثياب الأنيقة الباري�سية والغناء مع جنوم
عامليني والتعرف اىل ال�سلطة.
ويف امل ��دة الأخ�ي�رة التق ��ت الي�س ��ا ث�ل�اث
جنم ��ات يف لن ��دن ,ه ��ن برتن ��ي �س ��بريز
وبيو�سي �سي وبينك...

باالح�س ��ا�س ,حتك ��ي عن احل ��ب والع�ش ��ق والقلب
والعت ��اب وال�ش ��وق ,على ان اح�س ��ا�س الي�س ��ا ي�أتي
مرفق ًا مبو�س ��يقى ذات ايقاع �شرقي و�إيقاع غربي,
وهناك ايقاع �صعيدي م�صري.

مل يح ��دث كلي ��ب الي�س ��ا “زوبع ��ة”
كالتي اعتدناها يف كليباتها ال�س ��ابقة,
وخ�صو�ص� � ًا كليب “بدي دوب” وكليب
“اجمل اح�سا�س».

وكانت الي�سا �صورت اغنيتها “احلى دنيا” و�أوقفت
عر�ض ��ها لأن املونتاج الذي ق ��ام به خمرج الأغنية
�س ��عيد امل ��اروق مل يعجبه ��ا ,ومل يك ��ن بامل�س ��توى
املطل ��وب ,وبعد جتميله �أعيد عر�ض ��ه .ويف الكليب
ق�ص ��تان :تذهب الي�س ��ا اىل مغ�س ��لة للمالب�س كي
ت�ضع ثيابها ,وتلتقي هناك احد ال�شبان الذي جاء
للغر�ض نف�س ��ه ,ويعجبها ال�ش ��اب ,وتر�سم لنف�سها
ق�ص ��ة حب معه ,وكذلك ير�س ��م لنف�سه ق�صة حب
معها ,لكن كل هذا االعجاب يبقى يف اطار اخليال.

حتب الي�س ��ا ان تكون جميلة ,والنا�س
يحبونه ��ا كذل ��ك ,وه ��ي اغرائية من
غري ا�ص ��طناع ,ورومان�س ��ية اىل حد
االفتعال .على ان الي�س ��ا تبدو ممثلة
يف كليباته ��ا ,ومتي ��ل اىل جت�س ��يد
ق�ص�ص احلب وان اختلفت ا�شكالها,
بينما يف احلفالت تعتمد على �صوتها
و�أغانيها ,وتكون يف “�س�س ��تام” �آخر
ينا�سب اغانيها.
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وعودته الأبدية اىل روتانا..
مل يك���ن امل�ؤمتر الذي عقد ام�س االول
الثالث���اء يف ب�ي�روت ،جم���رد احتفالية
بتوقي���ع عق���د �أب���دي ب�ي�ن �أك�ب�ر �شرك���ة
النت���اج املو�سيقى العربي���ة ،وفنان كبري
بحج���م عا�ص���ي احل�ل�اين .او جم���رد
احتفالي���ة بعودة احل�ل�اين جمدداً اىل
ال�شركة الرائدة يف دعم احلركة الفنية
العربية بل كان حدث���ا مليئاً باملفاج�آت
والت�صريح���ات النارية ،من قبل رئي�س
روتان���ا لل�صوتي���ات �س���امل الهن���دي
والنج���م عا�ص���ي احل�ل�اين و�سلط���ان
الط���رب ج���ورج و�س���وف ال���ذي فاج����أ
احل�ض���ور بوج���وده لالحتف���ال بع���ودة
فار�س الغناء العربي اىل روتانا.
وق ��د حمل امل�ؤمتر ت�ص ��ريحات كثرية قوية بعد
«م�شاك�س ��ات» �ص ��حافية من هنا وهناك .فمن
اعالن عا�ص ��ي عودته اىل روتان ��ا عودة �أبدية،
اىل ت�س ��ا�ؤل ج ��ورج متهكم� � ًا عن ال�ش ��ركة التي
�س�ي�رحل اليه ��ا ،رد ًا على �س� ��ؤال ح ��ول حقيقة
تركه لروتانا قريب ًا؟ وو�ص ��و ًال اىل اعالن �سامل
الهندي مقاطعة جائزة امليوزيك �آورد �س ��لمي ًا،
واعالنه اطالق مهرجان «ليايل فرباير».
وب ��د�أ امل�ؤمتر حتت عن ��وان و«رجعنا» .وبدا فيه
النجم عا�ص ��ي احلالين مت�ألقا يف حفل توقيعه
وحتدث �س ��امل الهندي رئي�س روتانا لل�صوتيات
ع ��ن عودة عا�ص ��ي و�أثن ��اه احلدث ع ��ن قراءة
الكلم ��ة من على الورق ليك ��ون عفوي ًا كما دائم ًا
وكم ��ا اعت ��ادت روتانا �أن تكون يف منا�س ��باتها،
وخرج ��ت ليلة عا�ص ��ي على الطريق ��ة اللبنانية
فال�س ��يف والرت�س والزفة اخلا�صة بفن بحجم
فار�س االغنية العربية.
عا�ص ��ي احلالين املعروف بدماث ��ة �أخالقه حيى
جه ��ود القائم�ي�ن على ه ��ذه االحتفالي ��ة وحتدث
با�س ��هاب ع ��ن روتان ��ا ك�ش ��ركة رائ ��دة يف العامل
العرب ��ي وحيى �أهل ال�ص ��حافة �أه ��ل الكلمة وقال

احل ��رف والكلم ��ة طلع ��وا م ��ن لبن ��ان وع�ب�ر عن
�س ��عادته بروتان ��ا ولبن ��ان ال ��ذي ي�ش ��ع بنجوم ��ه
و�ض ��يوفه دائم ًا..و�ش ��كر احلالين �صاحب ال�سمو
امللكي االمري الوليد بن طالل وو�ص ��فه ب�ص ��احب
االيادي البي�ض ��اء لي�س فقط على ال�صعيد الفني
بل �أي�ض� � ًا مب�س ��اندته لبن ��ان يف كل الظروف التي
مرت ومتر ثم �ش ��كر اال�ستاذ �س ��امل الهندي على
جهوده ،م�ؤكدا انه عل ��ى الرغم من االنقطاع عن
روتانا فانه قد كانت هناك �صلة و�صل بيننا يف كل
االحوال واالوقات يف الفرح واحلزن.

�س ��لطان الط ��رب على املن�ص ��ة الرئي�س ��ية اىل
جانب املحتفى بهم وو�ص ��ف عا�صي العقود مع
روتانا ب�أنها �ش ��فهية �أك�ث�ر منها على الورق كما
ه ��و احل ��ال مع النج ��م جورج و�س ��وف الذي مل
يوقع عقد ًا مع روتانا.
وعل ��ق �س ��امل الهندي على �س� ��ؤال ح ��ول االزمة
التي تعر�ض لها جورج و�س ��وف فقال انه �أحيان ًا
تعرت�ض بع�ض العقب ��ات التعاون املثمر ولكن ال
بد من غلبة احلكمة يعن ��ي روتانا تتنازل قلي ًال
والفنان كذلك وي�سوى كل �شي

وحي ��ى جهود االعالمي ��ة جومان ��ة بوعيد وقال
ان برنامج كلمة ف�ص ��ل ال ��ذي تقدمه هو «كلمة وبعدها قال عا�ص ��ي ان اخلالف مع روتانا كان
الو�صل» يف ا�شارة اىل �أن �أول اعالن لعودته اىل يف وجهات النظر على بع�ض بنود العقد واالمر
روتانا كان عرب كلمة ف�صل على �شا�شة روتانا .ا�صبح �سه ًال اليوم وو�صف عقده مع روتانا ب�أنه
زواج �أبدي ال طالق فيه.
وتوقف �س ��يل اال�س ��ئلة فج� ��أة بعدم ��ا دخل اىل
القاع ��ة التي يعقد به ��ا امل�ؤمتر �ص ��دفة الفنان و�أك ��د �س ��امل الهن ��دي ردا عل ��ى �س� ��ؤال ب�ش� ��أن
الكب�ي�ر جورج الذي و�ص ��ل ليكون �ش ��اهد ًا على هجوم بع�ض ال�ص ��حف الكويتي ��ة الأخري ،على
ع ��ودة احل�ل�اين اىل قل ��ب ال�ش ��ركة الأم الت ��ي �شخ�ص ��ه وروتانا ،فقال« :ال�س ��بب يعود اىل �أن
احت�ض ��نت �أعم ��ال مئ ��ات الفنانني ،وهن ��ا بد�أ روتانا �س ��تنظم مهرجان ليايل فرباير ،م�ؤكدا
العناق والقبالت احلارة كما و�ص ��فتها جومانة ان املهرجان �سيكون ا�ض ��خم مهرجان فني يف
بو عي ��د التي ا�س ��تمرت لدقائق بعده ��ا يجل�س تاريخ الكويت واملنطقة العربية.
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اكت�شاف طبي جديد ...يف �أمريكا
�إدخال مادة الأن�سولني عن طريق م�ضغ علكة!

ينهي اجلولة الأمريكية
بت َم ُّيز بعد غياب اربع �سنوات
عن الواليـات املتحدة الأمريكية

�أع ��اد النج ��م راغب عالمة حيوي ��ة احلفالت العربي ��ة �إىل بع�ض الواليات،
خ�صو�ص� � ًا تل ��ك الت ��ي جتتمع فيه ��ا اجلالي ��ات العربي ��ة .وبعد ا�س ��ابيع من
التح�ض�ي�ر انه ��ى النج ��م راغب عالمة جولت ��ه الفنية التي بد�أه ��ا يف كندا،
حي ��ث احيا حفلت�ي�ن يف مونرتيال وتورنتو ،و�ش ��هدت احلفالت جناح ًا كبري ًا
ب�شهادة ال�صحافة الكندية التي واكبت ح�ضوره وو�صفته « باحلدث الفني”،
ك ��ون النجم راغب عالم ��ة من النجوم القالئ ��ل الذين يول ��ون كندا اهمية
على ال�ص ��عيد الفني .ومنها انتقل النجم راغب عالمة �إىل امريكا التي بد�أ
جولته فيها بال�س فيغا�س �ض ��من ا�ض ��خم حدث فني على �ص ��عيد احل�ضور
ال ��ذي جتاوز اخلم�س ��ة �آالف �ش ��خ�ص .و�ش ��هدت احلفلة ح�ض ��ور ًا امريكي ًا
من مواطن�ي�ن جاءوا من بع�ض الواليات مل�ش ��اهدة جنمهم العربي عن كثب
والذي احتفهم باجمل الأغنيات �.إ�ض ��افة غلى اجلاليات العربية من لبنان
و�س ��وريا وفل�س ��طني والأردن وم�ص ��ر واخلليج ودول املغرب العربي .وبعدها
بقي النجم راغب عالمة يف املدينة ملدة اربعة ايام للإ�س ��تجمام وممار�س ��ة
ريا�ضة ال�س ��باحة حتت ا�شعة ال�شم�س ،كما ح�ضر حفلة الفنانة �سيلني ديون
يف ال�س فيغا�س .وبعد ا�س�ت�راحته تابع النجم راغب عالمة جولته اىل �س ��ان
فرن�سي�سكو التي احيا فيها حفلة �ساهرة �شهدت ح�ضور ًا عربي ًا كثيف ًا ،ا�شفى
بغنائه غليل �شوقهم للفن العربي .وعاد النجم راغب عالمة ليلتقي جمهوره
يف �ش ��يكاغو �ضمن حفلة متيزت بح�ض ��ور كبري للجالية الإيرانية التي تقيم
هناك ،ا�ض ��افة غل ��ى اجلاليات العربية من كل ال ��دول  .اما ديرتويت فكان
لها احل�ص ��ة الأكرب من حيث املفاج�آت ،فقد احيا النجم راغب عالمة فيها

ر�س ��يتا ًال كبري ًا بح�ض ��ور جمهور كبري غطى مب�ساحة ح�ض ��وره حدود املكان
مما زاد من فرحة النجم راغب عالمة املفاج�أة التي ح�ضرها يو�سف حرب
ل ��ه بدع ��وة اجلمهور للإحتف ��ال بنجاح اجلول ��ة الأمريكي ��ة والإحتفال بعيد
مي�ل�اده الذي تزامن م ��ع وجوده بينهم .وبعد عودته م ��ن جولته املتفوقة يف
امريكا� ،ص ��رح النج ��م راغب عالمة بانها كانت اجم ��ل جوالته الفنية التي
يق ��وم بها �إىل امريكا .وبعد هذا النجاح لن يت�أخر يف زيارتها عل الأقل مرة
كل �س ��نة ،خ�صو�صا بعد تلقيه ر�س ��ائل بريدية من مواطنني امريكي الأ�صل
كانوا على توا�ص ��ل مع فنه املو�س ��يقي واخب ��اره التي �س ��بقته اليهم .والذين
متنوا ان يلتقوه يف حفالت كبرية ت�ش ��هد ح�ضور ًا امريكي ًا كثيف ًا ولي�س عربي ًا
فقط .وقد وعدهم راغب بجوالت جديدة

نان�سي عجرم
و�شقيقتها نادين على خالف
نادين ت�صرح بانها �صاروخ لبنان اجلديد
بالرغم من ت�ص ��ريحات نان�س ��ي عجرم بع ��دم وجود خالف مع �ش ��قيقتها
نادي ��ن عجرم واكدت ب�أنها تو�أم روحه ��ا ودعمهالها لو فكرت يف الغناء اىل
جانب التمثيل� ،إال �أن توجد م�صادر ت�ؤكد ان احلقيقة مغايرة.
وكان ��ت نادين قد ردت من خالل موقعها عل ��ى االنرتنت بانها ملكة الفيديو
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كليب القادمة و�صاروخ لبنان اجلديد ,كما وقالت ان جناحها �سيجعل �شركة
املياه الغازية املتعاقدة مع نان�سي ان تف�سخ التعاقد معها.
ولكن نان�سي ت�ؤكد ان هذه �شائعات وانها لن ت�ستمع اليها.
وتخو� ��ض االن نان�س ��ي جتربة الغن ��اء باللهج ��ة الإماراتي ��ة يف �أغنية (كرث
اخليال) وهي من ت�أليف ال�شاعر �أنور امل�شريى

�أعل ��ن �ص ��يديل �أمريكي اكت�ش ��افه طريق ��ة جديدة
لإدخ ��ال مادة الأن�س ��ولني �إىل اجل�س ��م ع ��ن طريق
م�ض ��غ علكة بدل الأدوية الأخرى كاحلقن واحلبوب
التي ت�ؤخذ عن طريق الفم.
وق ��ال روب ��رت دويل ��ي من جامع ��ة �س ��ايروكو�س يف
نيويورك �إن لديه حال حمتمال مل�ش ��كلة �أن اجل�س ��م
لدي ��ه �آلي ��ة معينة حلماي ��ة وامت�ص ��ا�ص اجلزيئات
القيم ��ة مل ��ا تتعر�ض له م ��ن تلف عند و�ص ��ولها �إىل
الأمع ��اء ،م�ض ��يفا �أن العلكة التي اخرتعها ت�س ��اعد
اجل�س ��م عل ��ى امت�ص ��ا�ص الأن�س ��ولني بال�ش ��كل
املطلوب.
و�أ�ض ��اف �أنه من املع ��روف �أن فيتامني ب 12متكن
حمايته بوا�سطة بروتني يف اللعاب ا�سمه هابتوكورين
يلت�صق بالفم ويحمي املعدة ،مو�ضحا �أن هذه املادة
�أي هابتوكورين -عندما ت�ص ��ل �إىل الأمعاء يتوىلجم ��رى كيميائي �آخر م�س ��اعدة الفيتامني و�إدخاله
�إىل جمرى الدم.
وم ��ع �أن مر�ض ��ى كثريين يف�ض ��لون ا�س ��تخدام حبة
�أن�س ��ولني ع ��ن طريق الف ��م ،ف�إن بع�ض الدرا�س ��ات
ذكرت �أن الأن�س ��ولني ميكن �أن يتحول ب�س ��هولة �إىل
�أج ��زاء �ص ��غرية بوا�س ��طة اجلهاز اله�ض ��مي ،وب�أن
جمرى الدم ال ميت�ص الأنزميات احلية ب�سهولة.
وقال دويلي �إن العلكة التي م�ضغتها جرذان املخترب

�أثبتت فعاليتها ،م�ضيفا �أن ذلك يعني �أنها قد تعطي
نتائج مماثلة على الب�شر.
ي�شار �إىل �أن بخاخ �أن�سولني كان قد طرح يف الأ�سواق
الأمريكية عام  ،2006ولكنه مت �سحبه بعد عام من
ذلك ب�سبب عدم فعاليته.
ربطت درا�س ��ة �أملانية حديثة بني الإ�ص ��ابة املتكررة
ب�صداع يف الر�أ�س ب�شكل متكرر وبني ال�ضرر الدائم
يف خاليا املخ.
و�إىل جان ��ب م ��ا ي�س ��ببه ال�ص ��داع م ��ن �أمل نف�س ��ي
وج�س ��دي يتمثل يف حالة الإرهاق وال�ض ��عف العامة
الت ��ي تعرتي اجل�س ��د وع ��دم القدرة عل ��ى الرتكيز
ف�ض�ل�ا عن �ش ��دة الأمل ،قد ي�ص ��ل الأمر �إىل و�ض ��ع
�أكرث خطورة -بر�أي الدرا�س ��ة -متت ��د �آثاره �أحيانا
�إىل فقدان “املادة الرمادية” يف ق�شرة املخ.
ويف ه ��ذا ال�ص ��دد يق ��ول مدي ��ر امل�ست�ش ��فى الطبي
للأع�صاب بجامعة �آي�سن غربي �أملانيا الربوفي�سور
هان ��ز كري�س ��توف دي�ن�ر ملجل ��ة “برجي ��ت وومان”
الأملانية “�إذا ا�ستمر �صداع الر�أ�س لفرتات متقطعة
تزيد عن خم�س ��ة �أع ��وام ،لن ي�س ��تطيع املري�ض �أن
يتحرر من الأمل مطلقا».
و�أ�ش ��ار دي�ن�ر �إىل �أن ��ه ال ميك ��ن معاجلة ال�ص ��داع
ب� ��أي حال من الأحوال �إال عندما يتم حتديد �س ��ببه
ب�ش ��كل مبكر وا�س ��تهداف ذلك ال�س ��بب ومعاجلته.

و�أ�ض ��اف «حينها فقط ميكن منع �إ�ص ��ابة ال�شخ�ص
بامل�ضاعفات ومنها الإ�صابة ب�ضعف الذاكرة».
كما اعترب �أن حتديد �سبب ال�صداع يف حد ذاته �أمر
لي�س بالهني ,قائال “هناك نحو  243نوعا ل�ص ��داع
الر�أ� ��س مدرج ��ة بالقائم ��ة الت ��ي �أعلنته ��ا منظمة
ال�صحة العاملية حول �أنواع ال�صداع املختلفة ،وفيها
يحتل ال�صداع الن�صفي املركز الأول».
وح ��ذر دي�ن�ر قائال “من و�ص ��لت حالت ��ه �إىل درجة
متقدم ��ة يحتاج معها �إىل تناول امل�س ��كنات ب�ص ��فة
متكررة مثال يف ع�ش ��رة �أيام من ال�شهر ،لن يجدي
معه العالج نفعا».
ون�ص ��ح بنوع م ��ن “العالج املتكام ��ل” الذي يجمع
ب�ي�ن الأدوي ��ة وعالج ال�س ��لوك املعريف مث ��ل متارين
اال�س�ت�رخاء و�أ�س ��اليب التخل�ص م ��ن التوتر والقلق
واملمار�س ��ة الدائمة لريا�ض ��ة زيادة ق ��درة التحمل
حت ��ى يت ��م حتا�ش ��ي �إح ��داث �أي �ض ��رر “بامل ��ادة
الرمادية” يف املخ.
ي�ش ��ار �إىل �أن املادة الرمادية ت�س ��مى كذلك ب�س ��بب
لونه ��ا الظاه ��ر للعني املج ��ردة ،وهي متثل ق�ش ��رة
املخ .وتبني حت ��ت املالحظة املجهرية �أن هذه املادة
مكون ��ة �أ�سا�س ��ا من �أج�س ��ام رخوية جنمية ال�ش ��كل
ت�شكل �أج�س ��ام اخلاليا الع�صبية ،يف حني �أن املادة
البي�ضاء يتكون قوامها من الألياف الع�صبية.
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الهجرة اللبنانية والنزيف امل�ستمر :نعمة �أم نقمة؟
بقلم :خالد اللحام

م���ن املفارقات التي تلف���ت االنتباه عندما ت�ستمتع
اىل حمط���ات االخبار العاملي���ة ،وخا�صة تلك التي
ت�شه���د ح���وارات حي���ة ب�ي�ن امل�ستمع�ي�ن واملحطات،
ان���ك عندم���ا ت�ستم���ع اليه���ا تكت�شف ان م���ا يعرفه
النا����س العادي���ون يف �أي بل���د يف العامل ع���ن لبنان،
يف���وق ا�ضعافاً م�ضاعفة م���ا يعرفه اي لبناين عن
زعماء تلك الدول وقادتها ومدنها ومناطقها ،اىل
درج���ة تثري العجب ،فق���د ال يعرف اللبناين مث ًال
ا�س���م رئي����س اجلمهورية املوريت���اين او ال�صومايل
او ا�س���م رئي����س احلكوم���ة ال�س���وداين او الليبي ،او
ا�س���م الزعي���م االفغ���اين امل�ؤث���ر او قائد اجلي�ش الباك�ستاين الفاعل يف بلده ،لكنك ت�ستمع اىل �آراء يبديها م�ستمعون يف تلك البالد يف النائب اللبناين الفالين
ومواقفه ،او رئي�س احلكومة احلايل ودوره ،او وا�ضعوا امليثاق اللبناين وتفا�صيل ذلك امليثاق ،وتعجب اكرث عندما يدخل ه�ؤالء يف تفا�صيل احلياة ال�سيا�سية
يف لبنان ودور كل قوة �سيا�سية قومية او ا�سالمية او م�سيحية ،ميينية او ي�سارية فيه!!
ويقول البحث امل�صري الدكتور حممود ح�سني ان
ذلك لي� ��س باالمر العجيب ،الن لبن ��ان بلد ميتاز
بوجود ابنائه يف كل بق ��اع االر�ض ،وبقوة اعالمه
القادر على الو�صول اىل بالد "االنت�شار اللبناين"
تل ��ك ،وت�أثري الوجود اللبن ��اين حيثما حل مواطن
من لبنان ،فهو يعي�ش لبنانه مع حميطه اجلديد،
ويرتك ت�أثرياته على من حوله.
واذا كان ل ��كل بل ��د يف الع ��امل ميزت ��ه اخلا�ص ��ة ،او
جمموعة املميزات ،ان يف ان�س ��انه ،او اقت�صاده ،او
اعالمه ،او مناخه وطبيعته ،فان لبنان ميتاز بذلك
كل ��ه ،ليجعل من لبن ��ان الوطن قبلة انظ ��ار العامل،
خا�ص ��ة بعدم ��ا ا�س ��تطاع اللبن ��اين الو�ص ��ول اك�ث�ر
م ��ن م ��رة ،ويف اكرث من بل ��د يف العامل اىل رئا�س ��ة
اجلمهوري ��ة يف تل ��ك البالد ،او رئا�س ��ة احلكومة او
املجل�س النيابي ،واىل مقاع ��د الكونغر�س ،حتى ان
طبيب الزعيم ال�صيني الراحل ماوت�سي تونغ الذي
رافق ��ه خالل م�س�ي�رة الأل ��ف ميل لبن ��اء جمهورية
ال�ص�ي�ن ال�ش ��عبية كان لبناني� � ًا ،وعر�ض ��ت اح ��دى
ال�ص ��حف اللبنانية قبل �س ��نوات تقرير ًا يف �صفحة
كاملة عنه يف �صفحاتها ،ولي�س ادل على �صحة ذلك
م ��ن ان املبعوث االمريكي اىل ال�ش ��رق االو�س ��ط يف
ادارة اوباما وهو جورج ميت�شل من ا�صل لبناين كما
ان وزير اال�ش ��غال يف تلك االدارة راي حلود لبناين
اال�ص ��ل وق�س على ذلك ر�ؤ�س ��اء تولوا امل�س� ��ؤولية يف
العدي ��د م ��ن دول ام�ي�ركا الالتينية وم�ست�ش ��اريون
للر�ؤ�ساء يف ع�شرات الدول االفريقية.
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مراحل ومواقف
وي�ش�ي�ر كت ��اب "اللبناني ��ون يف الع ��امل – ق ��رن م ��ن
الهجرة" للكاتبني الربت حوراين وندمي �ش ��حادة اىل
ان الهج ��رة اللبنانية تقع يف ارب ��ع مراحل تتوزع على
ال�شكل التايل:
 املرحل ��ة الأوىل :م ��ن الق ��رن ال�س ��ابع ع�ش ��ر حتىمنت�ص ��ف القرن التا�س ��ع ع�شر� ،س ��افر خاللها عدد
حمدود م ��ن اللبنانيني وال�س ��وريني اىل م�ص ��ر واىل
اب ��رز امل ��دن التجاري ��ة ب�ي�ن اوروب ��ا وال�ش ��رق االدنى
كمر�سيليا ،وليفورنو ،ومان�شي�سرت.
 امل ��رةل الثاني ��ة ،وه ��ي مرحل ��ة املت�ص ��رفية ،م ��نمنت�ص ��ف القرن التا�سع ع�ش ��ر حتى ال�سنوات الأوىل
من القرن الع�ش ��رين ،وق ��د خاللها عدد غري حمدود
م ��ن اللبنانيني اىل االمريكيتني ال�ش ��مالية واجلنوبية
رغ ��م حماول ��ة االمرباطوري ��ة العثماني ��ة احل� ��ؤول
دون ال�س ��فر ،وكان معظ ��م ه� ��ؤالء املهاجرين �ش ��بان ًا
م�س ��يحيني ودروز ًا اكرثه ��م م ��ن م�س ��توى اجتماعي
متدن وثقافة حمدودة.
 املرحل ��ة الثالث ��ة :مرحل ��ة االنت ��داب بع ��د احلربالعاملي ��ة الأوىل ،حي ��ث انفتح ��ت ابواب امل�س ��تعمرات
االفريقية التي كان يديرها الربيطانيون والفرن�سيون
وكانت حتتاج اىل عنا�صر جديدة.
 املرحل ��ة الرابع ��ة :وه ��ي مرحل ��ة اللج ��وء اىل دولالنفط م ��ع منو االقت�ص ��اد يف دول اخلليج العربي يف
ال�ستينات ،وبعد انطالع احلرب اللبنانية عام ،1975
حيث هاج ��ر الكثري من اللبناني�ي�ن اىل اخلليج واىل

الوالي ��ات املتحدة ومن مل يتجه اىل هناك هاجر اىل
كندا واو�س�ت�راليا وامريكا الالتينية واوروبا الغربية،
ومعظ ��م ه�ؤالء ان مل يكون ��وا جميع ًا هم من املتعلمني
واملثقف�ي�ن والتقني�ي�ن امله ��رة وم ��ن جمي ��ع الطوائف
واملذاهب.

النماذج والنجاحات
من جهته يرى الدكتور جهاد العقل يف كتابه "الهجرة
احلديث ��ة يف لبن ��ان وتعاط ��ي امل�ؤ�س�س ��ات الر�س ��مية
واالهلية معه ��ا  "2000 – 1860ان الهجرة اللبنانية
ميكن توزيعها اىل مراحل:
  1918 – 1861وت�ش ��مل الهج ��رة اللبنانية يف عهداملت�صرفية.
  1943 – 1918وتن ��اول الهج ��رة اللبنانية يف عهداالنتداب الفرن�سي.
  1990 – 1943وهي الهجرة التي ارتبطت بن�شاطاجلامع ��ة الثقافي ��ة اللبناني ��ة يف الع ��امل ودور وزارة
اخلارجي ��ة واملغرتب�ي�ن ،وظ ��روف احل ��رب االهلي ��ة
وتنامي الفر�ص اخلارجية.
  1990وحتى اليوم ،وهي املرتبطة بت�أثري انخفا�ض�س ��عر �ص ��رف اللرية اللبناني ��ة ومدى تده ��ور النقد
الوطني على ات�ساع حركة الهجرة.
يف ح�ي�ن يعترب مدير عام وزارة املغرتبني هيثم جمعة
يف كتاب ��ه "الهجرة اللبنانية واقع و�آفاق" اىل مراحل
اخرى يف هذه الهجرة وان ت�ش ��ابهت او تقاربت حيث
يوزعها اىل:
 -املرحل ��ة الأوىل ،وق ��د امتدت من منت�ص ��ف القرن

التا�س ��ع ع�ش ��ر اىل بداي ��ة احل ��رب العاملي ��ة الأوىل،
وكانت اال�ض ��طرابات االهلية من ا�س ��بابها باال�ضافة
اىل تردي االو�ضاع االقت�صادية وال�سيا�سية.
 املرحل ��ة الثانية ،امتدت من احلرب العاملية االوىلوحتى نهاية احلرب العاملية الثانية وكان من ا�سبابها
احل�صار البحري املفرو�ض على لبنان.
 املرحلة الثالثة ،من انته ��اء احلرب العاملية الثانيةحت ��ى بداية احلرب االهلية ع ��ام  1975واجتهت اىل
دول اخلليج العربي والكويت وال�سعودية حيث �شهدت
الهج ��رة حت ��و ًال جذري� � ًا لت�ش ��مل الكف ��اءات العالي ��ة
امل�ستوى.
 املرحل ��ة الرابع ��ة ،من بداية احل ��رب االهلية حتىالع ��ام  1990وكانت احلرب من ا�س ��بابها باال�ض ��افة
اىل االعتداءات اال�سرائيلية والبطالة.
 املرحلة اخلام�س ��ة ،من ��ذ الع ��ام  1990حتى العام 2002و�س ��ببها النق� ��ص يف فر� ��ص العمل م ��ع تنامي
التعليم العايل.

ا�سباب ونتائج
م ��ا نود اال�ش ��ارة الي ��ه بعد ه ��ذه املراجعة ال�س ��ريعة
ملراحل الهجرة اللبنانية اىل العامل ان هذه الهجرة:
 ارتبط ��ت دائم ًا بال�ص ��راعات الداخلي ��ة يف لبنان،او احل ��روب الت ��ي ت ��دور يف حميطه او �ض ��د ار�ض ��ه،
وعدم اال�ستقرار ال�سيا�س ��ي واالجتماعي فيه ،نتيجة
واقعه اجلغرايف ،وانعكا�س ��ات ه ��ذا الواقع على دوره
وطموح ��ات ابنائه يف العي�ش احلر الكرمي وامل�س ��توى
الالئق والدور املميز.
 كم ��ا انها ارتبط ��ت يف البداية بال�س ��عي اىل ايجادفر� ��ص العم ��ل للي ��د العاملة الفق�ي�رة ال�س ��اعية اىل
حت�س�ي�ن �أو�ضاعها وال�شعور باالمان واال�ستقرار لبناء
امل�ستقبل االف�ضل لال�سرة ثم تطورت لت�شمل املثقفني
وذوي الكفاءات والتعليم العايل �س ��عي ًا وراء املدخول
االعلى مل�ساعدة االهل يف الوطن.
 و�ساهم يف زيادتها مع الوقت �أمران:�أولهم ��ا :ان الهجرة باتت ج ��زء ًا من الثقافة الوطنية
بعدما جن ��ح املهاجرون يف اخلارج وو�ص ��لوا اىل قمة
ال�شهرة عاملي ًا كجربان خليل جربان وميخائيل نعيمة
واملئات من املثقفني غريهم ،كما و�ص ��ل بع�ضهم اىل
قمة الرثوة مادي ًا كالرئي�س رفيق احلريري وكارلو�س
�س ��ليم و�س ��واهم ،فم ��ن ال يهاج ��ر �س ��عي ًا للمكت�س ��ب
املعنوي كاملثقفني ،يهاجر �س ��عي ًا وراء املك�سب املادي
ك�أ�صحاب الكفاءات العالية.
ثانيهما :حالة ال�ض ��غط الداخل ��ي ،فاللبناين يرف�ض
اخل�ض ��وع تاريخي ًا الي �س ��لطة غري �س ��لطته الوطنية
حيث نالحظ ان الهجرة متت ايام ال�سلطنة العثمانية
احلاكم ��ة ،ثم �أيام االنتداب الفرن�س ��ي ،ث ��م يف �أيام

الوجود ال�س ��وري يف لبنان ،وقبلها خالل تنامي الدور
الفل�س ��طيني للثورة الفل�س ��طينية يف لبنان ،ولعل من
اخطر ا�س ��باب الهج ��رة حالي ًا ال�ض ��غط الناجم عن
وج ��ود قوى م�س ��لحة متع ��ددة قابلة للت�ص ��ادم يف �أي
حلظة يف لبنان االمر الذي يعيد اىل ذاكرة اللبنانيني
�سنوات احلرب االهلية و�أهوالها.
ثالثه ��ا :ان الهجرة ارتبطت دائم� � ًا مبناخ احلرية يف
لبنان ال ��ذي اوجد روح املب ��ادرة الفردي ��ة فاللبناين
يتج ��اوز بطموح ��ه حجم وطن ��ه اىل الع ��امل كله ،فهو
يعترب العامل كله �س ��احته التي ميكن ان يثبت فيها انه
ق ��ادر على التطور والتقدم وع ��دم املكوث عند حدود
املجاالت التي يوفرها الوطن له.

نعمة ام نقمة؟
هن ��ا ال ب ��د م ��ن ان نقف عند نقط ��ة الت�س ��ا�ؤل :وطن
م�ساحته  10452كلم ،2عدد �سكانه املقيمني قرابة 4
مليون ن�س ��مة او بالتحديد وفق اح�صاء العام 1999م
هو  3,239,627ن�س ��مة ،فيما يق ��ول الباحث الدكتور
ع�ص ��ام نور الدي ��ن اال�س ��تاذ املحا�ض ��ر يف اجلامعة
اللبناني ��ة ان ع ��دد ابن ��اءه املهاجرين ي�ص ��ل اىل 11
مليون ن�س ��مة فيما يرفع البع� ��ض ،ويف اعتقادي انهم
عل ��ى ح ��ق يف تقديراته ��م اذا قر�أن ��ا بامع ��ان حجم
الوج ��ود اللبناين يف امريكا اجلنوبية ،ي�ص ��ل اىل 16
مليون ن�س ��مة ،هل ميكن للهجرة ان ت�ش ��كل بالن�س ��بة
اليه نعمة ام نقمة؟
او ًال :باال�س ��تناد اىل ح�س ��اب مي ��زان املدفوع ��ات
ع ��ام  2006بلغ حج ��م التحويالت املالي ��ة للمغرتبني

بيروت والشباب الضائع

واملهاجري ��ن اىل اهله ��م يف لبن ��ان  5,6مليار دوالر،
وه ��و الرق ��م ال ��ذي ي�ش ��كل نقط ��ة ق ��درة اللبناني�ي�ن
املقيمني على ال�ص ��مود يف ار�ض ��هم رغم االعتداءات
اال�س ��رائيلية املتوا�ص ��لة عل ��ى بلده ��م ورغم و�ص ��ول
قيمة الدين العام اىل م ��ا يقارب  42مليار دوالر كما
تذكر بع�ض االح�ص ��اءات ،ومقاب ��ل حتويالت العمال
االجان ��ب العاميلن فيه اىل اخلارج والتي قاربت 4,2
ملي ��ار دوالر عام  2006بحيث يب ��دو يف هذه املرحلة
ان اخلط ��ر الوحيد الذي يهدد لبنان هو انعكا�س ��ات
االزم ��ة املالية على ق ��درة ابنائه عل ��ى احلفاظ على
م�س ��توى حتويالتهم اليه ،او ا�ضطرارهم اىل العودة
من املغرتبات واملهاجر اىل الوطن الأم نتيجة ظروف
البطالة التي تتهددهم خا�ص ��ة يف بع�ض دول اخلليج
العرب ��ي ،وهنا قد تتحول هذه النعمة اىل نقمة يف �أي
حلظة.
ثاني ًا :ان الهجرة اللبنانية �شهدت اجنذاب ًا متوا�صالً
نح ��و اماكن الفر�ص يف الع ��امل ،حيث كان االجنذاب
نحو م�ص ��ر �أيام فتح قناة ال�سوي�س ،واىل امريكا �أيام
طفرة البحث عن الذهب ،واىل افريقيا واو�س�ت�راليا
اث ��ر انفتاح ه ��ذه البلدن لال�س ��تثمار اخلارجي ،واىل
ال ��دول العربي ��ة عند تدف ��ق البرتول فيه ��ا ،وبالتايل
فان الهجرة احلا�ض ��رة �ستتجه او هي تتجه فعلي ًا اىل
مواقع ا�س ��تقطاب العقول واالدمغة مع تنامي التعليم
الع ��ايل حي ��ث توج ��ه يف لبن ��ان  45جامع ��ة لبناني ��ة
وعربي ��ة وعاملي ��ة ت�ض ��خ �س ��نوي ًا �آالف اخلريج�ي�ن
الذين ال يجدون فر�صا للعمل ،وبالتايل فان الو�ضع
الداخل ��ي ال�ص ��عب واحل ��روب املتتالي ��ة الداخلي ��ة
واخلارجية تن�ش ��كل عامل طرد اللبنانيني املفكرين
واالطباء واملهند�سني واخلرباء واالدباء وزاد عليهم
اليوم االعالميون وهذا يعني امرين ،اولهما هجرة
العقول واالدمغة من الوطن ،وثانيهما تفريغ الوطن
من �شبابه يف اوج �سني عطاءاتهم.
ثالث ًا ،االنعكا�س ��ات االجتماعية ،حيث ت�شري درا�سة
للدكت ��ورة �س ��لوى ك ��رم الباحثة يف مركز االنت�ش ��ار
اللبن ��اين يف جامع ��ة �س ��يدة اللوي ��زة اىل ان ن�س ��بة
العزوبة ارتفعت اىل  %73بني �س ��ن � 24 – 20سنة،
و %49بني �س ��ن � 29 – 25س ��نة ،و %30,1بني �س ��ن
� 34 – 30س ��نة ،و %20,9بني �س ��ن � 39 – 35سنة،
باال�ض ��افة اىل الت�أثري على النمو ال�سكاين وارتفاع
معدل ال�شيخوخة.
ي�ض ��اف اىل ذل ��ك اىل ان لبنان بد�أ ي�ش ��هد هجرة
ن�س ��ائية �أي�ض� � ًا منها  %50لاللتحاق بزوج ،و%12,6
للعم ��ل ،و %8,8بحث ًا عن حالة اقت�ص ��ادية اف�ض ��ل،
و %5,5ب�سبب احلرب.
وه ��ذا يعني تغ�ي�ر ًا يف منط احلي ��اة االجتماعية يف
لبنان ويف �سلم القيم ولكن لهذا مو�ضوع �آخر.
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تخليد ًا لذكرى �إ�ست�شهاد الرئي�س احلريري
رعت وزيرة الرتبية والتعليم العايل ال�سيدة بهية احلريري يف �صيدا دورة الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري الريا�ضية ،التي نظمتها اللجنة التكرميية
الريا�ضية يف �صيدا واجلنوب بالتعاون مع اللجنة اللبنانية الفل�سطينية للحوار والتنمية حتية لنهج وم�سرية �شهيد لبنان الكبري يف ذكرى ا�ست�شهاده
الرابع���ة  ،حي���ث ي�ش���ارك يف ه���ذه ال���دورة التي حتولت اىل حمط���ة ريا�ضية �سنوية ثابت���ة كل عام �أكرث من خم�س�ي�ن نا ٍد لبن���اين وفل�سطيني من �صيدا
واجلن���وب واملخيم���ات الفل�سطيني���ة وتت�ضم���ن مباري���ات يف �ألعاب " كرة القدم  ،ك���رة ال�سلة  ،كرة طاولة  ،مالكمة  ،كاراتيه  ،نون�شاكو وكيك بوك�سينغ".
ومتيز افتتاح الدورة هذا العام بتكرمي  22ريا�ضياً لبنانياً وفل�سطينياً من بينهم �أبطال �صيدا ومدربوها وريا�ضيوها الذين رفعوا ا�سمها وا�سم لبنان
عالياً يف خمتلف الألعاب ..
صورة تذكارية تجمع الوزيرة بهية الحريري مع فريقي النجمة واألهلي

الوزير بهية الحريري تكرم الفرق الرياضية املشاركة بالدورة

رئيس نادي األهلي صيدا أحمد الحريري يسلم درع تكريمي للمحتفى به أحمد املجذوب

صورة تذكارية تجمع رئيس النادي مع األعضاء

لوحة فنية فلكلورية مشتركة من التراث الشعبي اللبناني الفلسطيني

تق ��دم ح�ض ��ور حف ��ل االفتت ��اح ال ��ذي �أقي ��م يف قاعة
جممع احلريري الريا�ضي يف القياعة� -صيدا ،ممثل
وزيرة الرتبية والتعليم الع ��ايل بهية احلريري جنلها
رئي�س اللجنة التكرميية الريا�ض ��ية �أحمد احلريري ،
ممثل دولة فل�س ��طني رئي�س ممثلي ��ة منظمة التحرير
الفل�سطينية يف لبنان عبا�س زكي ،ممثل وزير ال�شباب
والريا�ضة الأمري طالل �أر�سالن مالك �أر�سالن ،ممثل
رئي�س تيار امل�س ��تقبل النائب �س ��عد احلريري من�س ��ق
عام قطاع الريا�ض ��ة يف التيار ح�س ��ام الدي ��ن زبيبو،
ممثل اللواء ا�ش ��رف ريف ��ي العقيد ناجي امل�ص ��ري ،
ممثلة حمافظ لبنان اجلنوبي رئي�سة دائرة البلديات
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يف املحافظة هويدا الرتك ،قائد ال�ش ��رطة الق�ضائية
يف اجلن ��وب املقدم يو�س ��ف اب ��و خليل ،ع�ض ��و اللجنة
الأوملبية اللبناني ��ة طوين خوري ،النائب الأول لرئي�س
اللجنة الأوملبية اللبنانية مليح عليوان ،م�س�ؤول مكتب
ال�ش ��باب والريا�ضة الفل�سطينية تي�س�ي�ر بركة ،رئي�س
جمعية جتار �صيدا و�ض ��واحيها علي ال�شريف ،رئي�س
بلدية حارة �صيدا �سميح الزين ،وممثلون عن اللجان
ال�شعبية لتحالف القوى الفل�سطينية ومنظمة التحرير
الفل�س ��طينية ،ور�ؤ�س ��اء احت ��ادات “ الكاراتي ��ه ،كرة
الطاولة ،املالكمة والأثقال “ و�أع�ضاء اللجنة اللبنانية
الفل�س ��طينية للح ��وار والتنمي ��ة واللجن ��ة التكرميي ��ة

الريا�ضية يف �ص ��يدا واجلنوب  ،ور�ؤ�ساء وممثلو عدد
من الأندية الريا�ض ��ية وال�ش ��بابية وال�شعبية يف �صيدا
وخميماتها وجمهور غفري من �أبناء املدينة .
ا�ستهل االحتفال با�ستعرا�ض الأندية والفرق امل�شاركة
تتقدمه ��ا مو�س ��يقى ك�ش ��افة لبنان امل�س ��تقبل  ،وحملة
الأع�ل�ام والراي ��ات  ،ث ��م عزفت مو�س ��يقى الك�ش ��افة
الن�شيدين الوطنيني اللبناين والفل�سطيني  ،فالوقوف
دقيقة �صمت وقراءة الفاحتة لروح الرئي�س ال�شهيد ثم
كان ��ت كلمة ترحيب من رئي�س نادي البهاء الريا�ض ��ي
نبيل ب ��واب �ألقى بعدها مدير الدورة �أحمد امل�ص ��ري
كلم ��ة اللجنة املنظمة ،فق ��ال :ال الأيام وال ال�س ��نوات

�س ��تجعلنا نن�س ��ى ذكراه  ..فذكراه خالدة معنا وحبه
ب ��اق يف قلوبن ��ا لأنه باق يف ذاكرة وقلوب الريا�ض ��يني
كما كانوا دائم ًا يف بال ال�ش ��هيد ويف �صلب �إهتماماته.
ولق ��د �أردنا اليوم ب�إفتت ��اح هذه ال ��دورة �أن نكرم من
ي�س ��تحق التكرمي� ..أبطال لبنان الريا�ضيني،لأن البلد
ال ��ذي ال يكرم �أبطاله املتميزين هو بلد ال ما�ض له وال
حا�ض ��ر وال م�س ��تقبل .واننا نعاهدك يا �شهيد احلرية
مبتابعة م�سريتك مع قائد امل�سرية النائب ال�شيخ �سعد
الدين رفيق احلريري ومع راعية النه�ض ��ة الريا�ضية
يف �ص ��يدا واجلن ��وب وراعية الرتبي ��ة يف لبنان معايل
الوزيرة ال�س ��يدة بهية احلريري  .عا�ش ��ت �أفكار وقيم
ومبادئ رفيق احلريري حية فينا  ،عا�ش ��ت الريا�ض ��ة
وعا�ش لبنان .
و�ألقى تي�س�ي�ر بركة كلمة ريا�ضيي فل�سطني فقال� :إننا
من موقع امل�س�ؤولية يف ال�شباب والريا�ضة الفل�سطينية
نتمنى لكم اال�ستمراية على الدوام يف تن�شيط وتفعيل
احلرك ��ة الريا�ض ��ية فل�س ��طيني ًا ولبناني� � ًا ..ويف ه ��ذه
املنا�س ��بة ال ب ��د لنا وبا�س ��م اجلمي ��ع �أن نتوجه بتحية
�إكب ��ار و�إج�ل�ال لدم ��اء ال�ش ��هداء واجلرح ��ى الذين
�س ��قطوا �أثناء العدوان الإ�س ��رائيلي الغا�شم على غزة
كما نتوجه بالتحية لكل ف�صائل املقاومة التي واجهت
�آل ��ة احلرب الظامل ��ة بال�ص ��دور العارية و�إىل �ش ��عبنا
ال�صامد ال�ص ��ابر و�أمام هول ما �ش ��هدناه من جتاوز
لكل القيم الأخالقية والإن�س ��انية لهذا العدو الغا�ش ��م
 ،ندعو كل جلان حقوق الإن�س ��ان لوقفة جادة ملحا�سبة
ال�صهاينة مرتكبي املجازر يف فل�سطني ولبنان .
وحت ��دث ممثل راعي ��ة االحتف ��ال الوزي ��رة احلريري
جنلها �أحم ��د احلريري فقال :ت�أت ��ي الذكرى الرابعة
ال�ست�شهاد الرئي�س رفيق احلريري بك ّل ما حتمله هذه
لتج�س ��د املواجهة
الذكرى م ��ن ٍ
معان وطني� � ٍة وعربي ٍة ّ
احلقيقية ب�ي�ن �إرادة اخل�ي�ر والنهو� ��ض والبناء وبني
و�إرادة ال�ش� � ّر والقت ��ل والدمار وال�ض ��ياع واخل�ض ��وع

رئيس النادي األهلي أحمد الحريري يلقي كلمته

والإذالل ..ولأ ّنن ��ا عاهدن ��ا اللبناني�ي�ن عل ��ى امل�ض ��ي
قدم ًا يف متابعة م�س�ي�رة الرئي�س ال�ش ��هيد ببناء لبنان
العرب ��ي احلديث الآمن امل�س ��تقر واملزدهر ،وانطالق ًا
من هذه امل�س�ي�رة ومبادئه ��ا  ..كانت اللجنة اللبنانية
الفل�س ��طينية للحوار والتنمي ��ة ..لرنقى بهذه العالقة
الأخوي ��ة العميق ��ة �إىل م�س ��توى ال ّتحديات امل�ش�ت�ركة
 ..ويف مقدمته ��ا النهو� ��ض ب�أو�ض ��اع مدينتن ��ا و�أهلنا
يف �ص ��يدا ويف املخيم ��ات ..ولنعم ��ل مع� � ًا عل ��ى م ��ا
يجمعنا يف مواجهة حتدياتنا الإن�س ��انية واالجتماعية
والثقافية والريا�ض ��ية ..لنتح ّمل م�س� ��ؤولياتنا ك ٌّل من
جهت ��ه م ��ن �أجل �ص ��ياغة عالقة بن ��اء ٍة وعمل ّي� � ٍة تعود
باخلري عل ��ى �أهلنا جميع ًا ..و�إذا ك ّن ��ا نلتقي اليوم يف
هذه الذكرى الأليمة و�أهلنا يف غ ّزة ال يزالوا يعي�ش ��ون
�أ�صعب الظروف و�أخطرها جراء العدوان اال�سرائيلي
احلاقد على ابناء غزة الذين حتملوا ب�ص�ب�ر ٍ وبطول ٍة
�ان وعزمية ه ��ول العدوان و�شرا�س ��ته و�إجرامه،
و�إمي � ٍ
ف�إ ّننا اليوم ويف �إطالق هذه الدورة الريا�ضية الرابعة
م ّتخذين من �ص ��مودهم قو ًة ملتابعة م�سريتنا الأخوية
نقول لأعداء الأ ّمة ب�أنّ هذه الأ ّمة �س ��تبقى ح ّي ًة وقوي ًة
و�ستبقى ق�ض ّية ال�شعب الفل�سطيني يف قلبنا ووجداننا
كم ��ا نقول �أنّ دماء ال�ش ��هداء لن تذهب هدر ًا و�أن يوم
العقاب قريب..
و�أ�ض ��اف � :إنّ امل�س� ��ؤولية امل�ش�ت�ركة للجن ��ة احل ��وار
اللبنانية – الفل�سطينية واللجنة التكرمي ّية الريا�ضية
يف �صيدا واجلنوب ب�إطالقهما دورة الألعاب الريا�ضية
وعي كبري ملواجهة قوى الظالم
الرابعة �إنمّ ا تعبرّ عن ٍ
والقهر ّ
وال�ضياع وت�شتيت الطاقات ومنعنا من متابعة
حياتن ��ا وم�س�ي�رتنا النه�ض ��وية ..و�إ ّننا به ��ذه الدورة
ن ��ر ّد عل ��ى ك ّل الذين ظ ّن ��وا �أ ّنه ��م باغتي ��ال الرئي�س
ال�ش ��هيد رفيق احلريري �س ��ننكفئ ونغيب ونتال�شى،
وظ ّنوا �أي�ض� � ًا �أ ّنهم بقتل الأطفال والن�س ��اء وال�ش ��يوخ
وق�ص ��ف املدار�س �سيمنعون ّ
ال�ش ��عب الفل�سطيني من

مت�س ��كه بح ّق ��ه يف الع ��ودة اىل �أر�ض ��ه و�إقام ��ة دولته
ّ
وعا�صمتها القد�س ال�ش ��ريف ..نرد عليهم ب�أن �إرادة
اللبنانيني �ستنت�صر يف ا�ستعادة �أمنهم وا�ستقرارهم
وحماي ��ة مكت�س ��باتهم ومنجزاته ��م ،وب� ��أن �إرادة
ال�ش ��عب الفل�س ��طيني �ستنت�ص ��ر يف الع ��ودة و�إقام ��ة
الدولة امل�س ��تقلة ..و�إنني وبا�س ��م معايل ال�سيدة بهية
أتوج ��ه بخال�ص ال�ش ��كر والتقدي ��ر للجنة
احلري ��ري � ّ
اللبناني ��ة – الفل�س ��طينية للح ��وار والتنمي ��ة وللجنة
التكرميي ��ة الريا�ض ��ية يف �ص ��يدا واجلن ��وب  ..كم ��ا
أتوجه من ك ّل امل�شاركني يف هذه الألعاب بك ّل التقدير
� ّ
واملح ّب ��ة واالحرتام ،على �أمل �أن تقام دور ًة ريا�ض ��ية
قريبة وعلى �أر�ض فل�سطني..
بعد ذلك قام احلريري  ،وكل من زكي وممثل �أر�سالن
وممثل النائب �س ��عد احلريري وطوين خوري بتقدمي
ال ��دروع التقديري ��ة اىل  22ريا�ض ��ي ًا مت تكرميهم من
قب ��ل اللجنة املنظمة للدورة  ،واملكرمون هم � « :أحمد
املج ��ذوب ،حميي الدي ��ن الظري ��ف ،ن ��زار الروا�س،
ن ��ور الدين �س ��مورة� ،س ��عد الدي ��ن الربك ��ة  ،املدرب
حمم ��ود بديع ،املدرب يو�س ��ف �أرق ��دان ،املدرب بالل
جمع ��ة ،املدرب مروان البزري ،تي�س�ي�ر بركة ،املدرب
عبد الكرمي م�ص ��طفى الغزي ،امل ��درب �أحمد الددا،
املدرب يو�س ��ف �أحم ��د احللبي ،والأبط ��ال الدوليون:
حممد العاليل ��ي ( �ألعاب الق ��وى ) ،حممد الهب�ش (
كرة الطاولة ) ،ر�ش ��يد الب ��وب (كرة الطاولة ) ،بالل
امل�ص ��ري (املالكمة ) ،م�صطفى الزينو (املالكمة )،
مع ��روف طرحة (رف ��ع الأثقال) ،ربيع ال�س ��قا ( قوى
بدنية) حممود وهبي ( قوى بدنية ) ،رامي ال�ش ��امية
( كمال �أج�سام ) .
بعد ذلك قدم نادي الفولكلور يف مدر�س ��ة احلاج بهاء
الدي ��ن احلريري وفرق ��ة الكوفية الفل�س ��طينية لوحة
فني ��ة م�ش�ت�ركة من ال�ت�راث ال�ش ��عبي حتت ا�ش ��راف
املدربتني ابتهاج ال�سن وحورية الفار .
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�صيدا تكرم الرئي�س ال�سنيوره
كرم���ت عا�صم���ة اجلن���وب �صيدا " رج���ل الوفاء
بامتي���از" ابنه���ا الب���ار رئي����س جمل����س ال���وزراء
ف����ؤاد ال�سني���ورة يف احتف���ال دع���ت الي���ه ال�شبكة
املدر�سي���ة ل�صي���دا واجل���وار ب�إ�ش���راف وزي���رة
الرتبي���ة والتعلي���م الع���ايل بهي���ة احلري���ري
ملنا�سب���ة الذك���رى الرابع���ة لإ�ست�شه���اد الرئي�س
رفيق احلريري .
تق���دم ح�ضور احلف���ل التكرميي ال���ذي اقيم يف
قاع���ة ثانوي���ة رفيق احلري���ري يف �صيدا  :وزير
الدول���ة خال���د قب���اين ،املطران اليا����س كفوري،
ممث���ل املطران ايلي ح���داد الأب �سليمان وهبي،
مفت���ي �ص���ور ومنطقته���ا ال�شي���خ حمم���د دايل
بلط���ة ،مفت���ي حا�صبي���ا ومرجعي���ون ال�شي���خ
ح�س���ن ديل ،نقيب ال�صحاف���ة حممد البعلبكي،
حماف���ظ اجلن���وب مال���ك عب���د اخلال���ق ،رئي�س
درع اللجان للرئيس السنيورة والوزيرة بهية الحريري
حمكم���ة جنايات لبنان اجلنوبي القا�ضي �أكرم
بعا�ص�ي�ري ،النائ���ب العام اال�ستئنايف يف اجلن���وب القا�ضي عوين رم�ضان ،قائد منطقة اجلنوب االقليمية يف قوى الأمن الداخلي العقيد منذر الأيوبي
 ،وف���د م���ن اجلماع���ة اال�سالمية تقدمه امل�س�ؤول ال�سيا�سي ب�س���ام حمود وامل�س�ؤول التنظيمي ح�سن �أبو زيد ،وفاعلي���ات �سيا�سية وروحية ور�سمية و�أمنية
وع�سكرية وق�ضائية واقت�صادية واجتماعية وتربوية واهلية �صيداوية وجنوبية ،وممثلون عن خمتلف قطاعات وهيئات املجتمع املدين ال�صيداوي .
و�ص ��ل الرئي�س ال�س ��نيورة اىل �ص ��يدا قرابة ال�س ��اعة
احلادي ��ة ع�ش ��رة والن�ص ��ف ترافقه عقيلته ال�س ��يدة
ه ��دى وجنل ��ه وائ ��ل ،وكان يف ا�س ��تقباله عند مدخل
الثانوية  :الوزيرة احلريري يحيط بها �شقيقها ال�سيد
�ش ��فيق احلري ��ري وجنالها ن ��ادر و�أحم ��د احلريري
ومدراء مدار�س ال�ش ��بكة املدر�سية ل�صيدا واجلوار..
وبعد م�صافحته م�س ��تقبليه من ال�شخ�صيات  ،انتقل
اجلمي ��ع اىل القاعة الك�ب�رى للثانوية حيث ا�س ��تقبل
الرئي�س ال�سنيورة بعا�ص ��فة من الت�صفيق والرتحيب
من �أبناء �ص ��يدا الذين �ض ��اقت بهم القاعة وحر�ص
الوقوف مطو ًال لتحيتهم ..
و�أمام �ص ��ورة عمالق ��ة للرئي�س رفي ��ق احلريري،
ا�س ��تهل االحتف ��ال بالوق ��وف دقيقة �ص ��مت حتية
لروح الرئي�س ال�ش ��هيد وارواح �ش ��هداء الوطن ،ثم
بالن�شيد الوطني اللبناين جرى بعدها عر�ض فيلم
وثائقي عن الرئي�س ال�س ��نيورة وم�سريته امل�شرتكة
مع الرئي�س احلريري ثم بعد ا�ست�شهاده .
بع ��د ذل ��ك قدم ��ت تلمي ��ذات م ��ن مدار�س ال�ش ��بكة
املدر�س ��ية ل�ص ��يدا واجلوار لوحة فولكلورية راق�ص ��ة
بعنوان " هيال يا �ص ��يدا "  ،وقدمت بع�ضهن باقة من
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الزه ��ور اىل الرئي�س ال�س ��نيورة والوزيرة احلريري ،
ومثلهن فعلت فتيات ك�شافة لبنان امل�ستقبل .
ثم �ألقى نبيل بواب كلمة ال�ش ��بكة املدر�س ��ية ل�ص ��يدا
واجلوار فحيا ب�إ�سم مدراء ومدار�س وطالب ال�شبكة
الرئي� ��س ال�س ��نيورة  ،م�ؤكد ًا �أن ه ��ذا احلفل هو حفل
الوف ��اء والتك ��رمي لرج ��ل الدول ��ة ولإبن �ص ��يدا البار
ورفيق درب وم�سرية �شهيد لبنان رفيق احلريري .
ثم �ألقى رئي�س جمعية املقا�صد اخلريية الإ�سالمية
يف �صيدا املهند�س حممد راجي الب�ساط كلمة حيا
فيه ��ا ال�ش ��بكةعلى ه ��ذا اللقاء  .وق ��ال :يطيب لنا
جميع ��ا ان نلتقي يف هذا اللق ��اء احلميم ان نلتقي
بدولة الرئي� ��س ف�ؤاد ال�س ��نيورة مكرما .ومن احق
منك يا دولة الرئي�س بهذا التكرمي تلميذا مميزا.
عرفتك املقا�ص ��د وتفتخر بك ،وان �ش� ��ؤون �ص ��يدا
ومقا�صدها مل تغيب يوما عن خاطرك واهتماماتك
..حملت ��م االمان ��ة وكنت ��م عل ��ى ق ��در امل�س� ��ؤولية
عرفناك يف مهماتك رج ��ل دولة من الطراز االول
بعالقاتك التي ن�سجتها مع املحيط العربي والعامل
والر�ص ��انة التي تتمتع بها بامتياز .اهم ما مييزك
هو اح�ت�رام الذات واح�ت�رام االخر ال�ص�ل�ابة يف

السنيورة يلقي كلمته

املوقف وال�ص�ب�ر عل ��ى امل�ص ��اعب ،ال ترتاجع عن
احل ��ق وال ت�ت�رك للخ ��وف ان ي�ؤثر عل ��ى اتخاذك
الق ��رارات امل�ص�ي�رية حماي ��ة للوط ��ن وال�ش ��واهد
كثرية  .وان ادارتك لل�ش�أن العام ات�صفت باحلنكة
والدراية رغم الظروف ال�سيا�س ��ية واالقت�ص ��ادية
واملالي ��ة ال�ص ��عبة وغ�ي�ر امل�ؤاتية الت ��ي حتيط بك
وبالدول ��ة  .وان �ص ��دقك واميانك �س ��اعداك على
تخطي ال�صعاب  .واننا يف هذا اللقاء ال بد من ان
ن�س ��تنكر ون�شجب لغة اخلطاب املتدين ت�صريحات
ومق ��االت متجني ��ة يتعر�ض لها دول ��ة الرئي�س دون

وجه حق ان ف�ؤاد ال�سنيورة ايها ال�سادة مدر�سة يف
التهذيب والرتفع والبعد عن اال�س ��فاف كما يتمتع
ب�سمو الر�ؤية وبعد النظر .
ث ��م �ألقى الرئي�س ال�س ��ينورة كلمة ا�س ��تهلها بتحية
خا�صة ملدينته �صيدا :

كالم رئي�س جمل�س الوزراء ف�ؤاد
ال�سنيورة يف احلفل التكرميي
الذي �أقامته له ال�شبكة املدر�سية
ل�صيدا واجلوار
 2009/2/22م�سرح ثانوية رفيق
احلريري – �صيدا

�أخواين� ،أخواتي ،،
�أهلي الأحباء � ،أيها الأعزاء � ،أيها احلفل الكرمي
�أهلي الأحباء يف مدينة �صيدا احلبيبة

ي�ش ��كل ه ��ذا اللقاء معك ��م ،بالن�س ��بة يل ،لقاء مع
الأه ��ل والأ�ص ��حاب ،لق ��اء يف املن ��زل الأول ،موئل
الذكريات ،حيث عا�ش ابا�ؤنا و�أهلنا واجدادنا
وع�ش ��ت �س ��نوات من اجم ��ل �س ��نوات حياتي ،هذا
امل ��كان ال ��وادع والألي ��ف ،القريب م ��ن القلب ،بل
القري ��ب من الف�ؤاد ،وهو ما �أعن ��ي به هذه املدينة
اجلميل ��ة ،املعطاء� ،ص ��يدا � .....ص ��يدا احلبيبة،
�ص ��يدا احلا�ض ��نة لنا ،التي لها كل الف�ض ��ل علينا
وواجبنا �أن نقابلها بكل الوفاء..
�ص ��يدا زه ��ر الليم ��ون و�ألأك ��ي دني ��ا� ،ص ��يدا حبة
الربتق ��ال ،املزروع ��ة بع ��رق اجلب�ي�ن  ،املحمي ��ة
وامل�صانة بالأيدي الطيبة الودودة،،
�صيدا اللقاء والألفة واملحبة والوداعة ،،
�ص ��يدا الذكريات وال�س ��كينة � ..صيدا حي الكنان،
�ص ��يدا املقا�ص ��د وجامع البح ��ر ،وباب ال�س ��راي،
وال�شاكرية وب�ستان الكبري  ...وغريه وغريه
�صيدا ،ال�صيادين املنا�ضلني مع كل ا�شراقة �شم�س
�صيدا البحث عن الرزق احلالل ،بعرق اجلبني ،،
�صيدا العروبة والن�ضال وال�صمود واملقاومة ،،
�صيدا ،املقاوم الأول ،وال�شهيد الأول،،،
�ص ��يدا ريا�ض ال�صلح� ،صيدا معروف �سعد� ،صيدا
نزيه قرب�صلي و�آخرين كرث.
نعم �إنها �صيدا ال�شهيد احلبيب� ،صيدا رفيق بهاء
الدين احلريري ،،

�أخواين� ،أخواتي ،،
حني دعتني الأخت بهية وال�شبكة املدر�سية ل�صيدا
واجل ��وار  ،للقاء بكم  ،تعجب ��ت يف داخلي ،ورحت

�أخاطب نف�سي بالقول  ،هل �إين انقطعت عن �أهلي
 ،لألتق ��ي به ��م؟؟ � ..إذ �أنن ��ي يف ظن ��ي� ،أنني  ،مل
انقط ��ع يوم� � ًا عن �أخوت ��ي و�أهل بل ��دي ،فانا �أينما
ذهب ��ت كنت �أعترب نف�س ��ي �أين مازلت يف �ص ��يدا،
بني �أهلي و�أحبابي� ،أعي�ش معهم �ص ��بح ًا وم�س ��اء،
ويف كل مهمات ��ي و�أعم ��ايل  .لكني ع ��دت وتذكرت
�أن لقائ ��ي بهم كان لقاءا روحي ًا وان كان مت�ص�ل ً�ا
ويومي ًا ومن دون انقطاع اال �أن االن�شغاالت اليومية
منعتني عن التوا�صل املادي معهم.

الرئيس السنيورة متوسطًا الوزيرة بهية الحريري،
أحمد الحريري وخطيبته ملى.

�أهلي الأحباء ،،
يف الأيام الع�ص ��يبة احلالكة ،حني ادلهمت الأمور
من حولنا اثر ا�ست�شهاد احلبيب وال�صديق الرئي�س
رفيق احلريري ،وكان يل �ش ��رف حتمل امل�س� ��ؤولية
با�سم �إخواين الذين ر�شحوين �إليها ،وبا�سم جميع
املواطن�ي�ن الذين انتدبوين �إليه ��ا ،فدارت الدوائر
م ��ن بعدها حولنا لإحباط �إن�ش ��اء املحكمة الدولية
ملحاكم ��ة قتل ��ة الرئي�س ال�ش ��هيد ورفاق ��ه الأبرار،
فق ��د انتابن ��ي وم ��ازال حت ��ى اللحظ ��ة� ،إح�س ��ا�س
بان م�س� ��ؤولية حماية م�ص ��الح الدول ��ة واملواطنني
واجلمهورية والإ�ستقالل� ..أمانة يجب �أن ال نفرط
بها ،وهي م�س� ��ؤوليتنا بالأ�سا�س �أمام �أنف�سنا و�أمام
�ش ��عبنا و�أمام جميع من �ضحوا وتعبوا وا�ست�شهدوا
م ��ن اج ��ل �أن نعي� ��ش يف ظ ��ل جمهورية م�س ��تقلة،
حرة ،عربي ��ة ،بنظام مدين دميقراطي مت�س ��امح
يقبل الآخر ويتوخى االعتدال  ،النظام والد�س ��تور
حمرتمني وهما حماية اجلميع و�س ��ياجهم الواقي
واحلا�ضنني حلا�ضرهم ومل�ستقبلهم.
ل�س ��وء ّ
حظ وط ِنن ��ا ومدين ِتنا �أو ُمدُنن ��ا وكل �أنحاء
الوط ��ن يف العقود الثالثة الأخرية� ،أننا نبد�أُ دائماً
بظروف م�ص�ي�رية
كالمن ��ا فيها بالق ��ول �إننا من ُّر
ٍ
َ
�أو دقيق ��ة �أو م ��ا �ش ��ابه .ول�س ��وء احل � ّ�ظ �أي�ض� � ًا أنّ�
هذا �ص ��حي ٌح يف �أكرث الأحيان ،وهو �صحي ٌح اليوم.
و�صحي ٌح منذ ا�ست�شهاد الرئي�س رفيق احلريري.
لق ��د ان�ص � َّ�ب َج ْه ُد َم ��نْ نعل ��م َو َمنْ ال نعل � ُ�م طوال
ال�س ��نوات الأربع املا�ضية على �إثبات ثالثة �أمور يف
عقولنا و�ضمائرنا:
	�أنّ اللبناني�ي�ن ال ي�س ��تطيعون تد ُّب ��ر�ش�ؤونهم ب�أ ْن ُف ِ�سهِ ْم.
و�أنّ ظاه ��رة رفي ��ق احلري ��ري ظاهرة
ُ
ً
عابرة ،وينبغ ��ي جتا ُوزه ��ا� ،إذا �أراد اللبنانيون �أن
يبقوا على قيد احلياة و�أنهم عملي ًا �س ��وف ين�سونه
ويتذكرونه فقط يف املنا�سبات.
و�أنّ لبنان �س ��يبقى �س ��اح ًة لل�صراعات
-

الرئيس السنيورة متوسطا الوزيرة بهية الحريري والزميل غالب بعاصيري

املدعي العام القاضي عوني رمضان وشقيق الحريري

الإقليمي ��ة والدولية �إ ّال �إذا ر�ض ��خ وعاد لل�س�ي�ر يف
�سياقات مع َّينة داخلي ًا وخارجي ًا.
ٍ
ه ��ذه ه ��ي التحدي ��اتُ الت ��ي واج ْهناه ��ا جميع ًا يف
ال�س ��نوات املا�ض ��ية كم ��ا قل ��تُ  .ولي�س من ال�س ��هل
الإجاب ��ة بب�س ��اطة عن م ��دى النج ��اح �أو التعرث �أو
الف�ش ��ل يف مواجهة تل ��ك التحدي ��ات �أو جتا ُوزها.
أهم الأد ّلة عل ��ى �أنّ رفيق احلريري ما انتهى
لك ��نّ � َّ
ك�شخ�ص ��ية وكظاهرة ،وان ح�ضوره يكرب يف غيابه
اليوم يف م�س ��قط ر�أْ ِ�س ��ه ،لي�س
 ،ه ��و �أننا نتالق ��ى َ
ُ
لنتذ َّك� � َر ُه فقط ،بل ولن ُق َّ�ص عليه وعلى �أنف�س ��نا ما
�أجنزنا ُه من م�شروعه �أو ر�ؤيته على ال�صعد الوطنية
وال�سيا�س ��ية واالجتماعي ��ة واالقت�ص ��ادية  .و�أه� � ُّم
ما �أجنزناه بال�ض ��بط الإ�ص ��رار عل ��ى القدرة على
تد ُّبر ال�ش�أن الوطني الداخلي واخلارجي باحلرية
واال�س ��تقالل ،والإ�ص ��رار على رف�ض بق ��اء مدننا :
�ص ��يدا وبريوت وطرابل�س و�ص ��ور وجوني ��ه وزحلة
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وبعلبك و�س ��ائر �أنحاء الوطن �س ��اح ًة لل�صراعات
اخلارجي ��ة �أو للتج � ُ
�اذب الداخل ��ي .وهن ��اك دلي ٌل
ُّ
ُّ
� َآخ ُر على ِجدّيتنا يف تطلب العدالة ،وتطلب احلياة
ال�سيا�س ��ية الدميقراطية والآمن ��ة واملزدهرة ،هو
قيام املحكم ��ة ذات الطابع الدويل ملحاكمة الذين
ُ
اغتالوا الرئي�س ال�ش ��هيد رفيق احلريري ،و�س ��ائر
ال�سيا�سيني والإعالميني واملثقفني الذين نالتهم ي ُد
نف�س ��ه الذي كان وراء اغتيال رفيق
الغدر ،لل�سبب ِ
احلري ��ري� ،أعني احلرية واال�س ��تقالل وال�س ��يادة
وحت ��ى ال يبقى بلدن ��ا مكانا ترتكب في ��ه اجلرائم
واالغتياالت ويبقى املجرمون مبن�أى من العقاب .
يف الأول م ��ن �آذار الق ��ادم �س ��وف تب ��د�أ املحكم ��ة
ونكون بذلك خطين ��ا الطريق حتى ينال املجرمون
عقابهم ويع ��ود اللبنانيون قادرون عل ��ى �أن يقولوا
ر�أيهم ويحددوا موقفهم بحرية .

�إخواين الأعزاء
النقيب محمد بعلبكي قادية قباني محافظ الجنوب مالك عبد الخالق

الوزير قباني والوزيرة بهية الحريري

رئيس املقاصد يلقي كلمته محمد راجي بساط

الفرقة (املوسيقية)
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املو�ض ��وعات واملتغريات كثرية .لكنّ التفا�ص ��يل ال
ينبغي �أن ُت ْله َي َنا عن امل�ش ��هد العا ّم والطابع العام،
�أو م ��ا ُيع ��رف بالثواب ��ت .والثوابت ه ��ي :االلتزام
بالعي� ��ش امل�ش�ت�رك ،وااللت ��زام بال�س� � ْلم الأهل ��ي
والوطني ،وااللتزام باتفاق بالطائف والد�ستور.
لق ��د مررن ��ا بث�ل�اث ح ��روب� ،أو �أنّ ث�ل�اث حروب
ُ�ش� � ّن ْت عل ��ى الدول ��ة اللبناني ��ة :ح ��رب االغتياالت
والتفج�ي�رات ،احل ��رب الإ�س ��رائيلية يف متوز عام
 ،2006وح ��رب االره ��اب يف خم َّي ��م نه ��ر البارد.
ثم كان ذلك ال�ص ��دام ال�سيا�س ��ي الكب�ي�ر واملمت ّد
لأكرث من ثمانية ع�ش ��ر �شهر ًا حتى اتفاق الدوحة.
وه ��و ما انته ��ى هناك ..ب ��ل دخل مرحل� � ًة جديد ًة
ينبغ ��ي كما قل ��تُ �أن نت�أم َّلها من منطل ��ق الثوابت:
العي�ش امل�ش�ت�رك ،وال�سلم الأهلي ،واتفاق الطائف
والد�ستور .فال�صراع ما يزال على ا�ستقالل لبنان
متا�س ِكه امل�سيحي-الإ�سالمي وعلى
و�سيادته ،وعلى ُ
�صيغته الفريدة يف العي�ش امل�شرتك وعلى ممار�سة
ال�سيا�س ��ة بال�س� � ْلم ومن خالل امل�ؤ�س�س ��ات  ،بعيد ًا
ع ��ن ا�س ��تعمال العنف ولغ ��ة ال�س�ل�اح ،وعلى قيام
الدولة القوية القادرة ،والتي تنفرد بقرار احلرب
وال�س� � ْلم ،كما تنف ��رد قواتُها ال�ش ��رعية بال�س�ل�اح
وبال�سيطرة على �سائر �أنحاء الأر�ض اللبنانية.
ال ينبغ ��ي وال يج ��وز �أن من � َّ�ل �أو نتع ��ب �أو تخ ��و َر
عزائ ُمنامهم ��ا واجهن ��ا من م�ص ��اعب وعراقيل..
�ص ��حيح �أننا مل نحق ��ق حتى الآن جمي ��ع �أهدافنا.
لكننا ا�ستطعنا ال�صمود يف احلروب التي ذك ْرتُها،
وخرجن ��ا منها ومعن ��ا �أك�ث�ر اللبنانيني ا�ش ��د
ب ��ل
ْ
�ص�ل�ابة و�أكرث اميان ًا وحققنا الكثري من املكا�س ��ب
ملنطق الدولة  ،و�س ��نتقدم بال�سلم وبالإ�صرار على

الدولة الواحدة ،والإ�ص ��رار على الت�ضا ُمن العربي
وااللت ��زام العرب ��ي وع ��دم الدخ ��ول يف �سيا�س ��ات
املحاور ،والإ�صرار على حترير الأر�ض والعودة �إىل
اتفاقية ال ُه ْدنة .حتى التو�صل اىل ال�سالم ال�شامل
املبني على املبادرة العربية.
يقول ��ون ع ّن ��ا �إننا مثالي ��ون� ،أو �أنّ م ��ا نقو ُل ُه يتعذ ُر
حتقي ُق ��ه .م ��ع ان ه ��ذا يع�ب�ر ع ��ن �ض ��مري النا�س
ووجدانه ��م .ان بقاء الأمور على ما هي ملد ٍة طويل ٍة
ال يجع ُل منها �أمور ًا عادي ًة �أو م�ش ��روعة �أو مقبولة.
�إذا قب ْلن ��ا �أن يتحول م�ش ��روع الدولة �إىل مزرعة او
اىل منطق امليلي�ش ��يا ،فهذا يعني �أنّ دما َء �شهدائنا
هدر ًا ،و�أنّ �سنوات الآالم فيما بعد اخلروج،
ذهبت ْ
�أ�س ��و�أ �إيالم ��ا و�أكرث مم ��ا قبل اخل ��روج .ال بد اذاً
م ��ن اال�س ��تمرار يف العمل لك ��ي تعود للم�ؤ�س�س ��ات
الد�س ��تورية عافي ُته ��ا وتوازنها .والف�س ��اد الإداري
دا ٌء كب�ي�ر ،لك ��نَّ الف�س ��ا َد ال�سيا�س � َّ�ي دا ٌء �أكرب� .إذ
املفرو�ض �أنّ امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية هي التي تُراقب
وت�ص � ّ�حح امل� َّؤ�س�س ��ات الأُخرى يف م�س�ي�رتها .لكنَّ
العم � َ�ل ال�سيا�س � َّ�ي النزي ��ه ،وامل�ؤ�س�س ��ة الق�ض ��ائية
القوية وامل�ستقلة ،يظ ّالن �أم ًال كبري ًا للبنان ال يجوز
�أن نتخلى عنه مهما كانت ال�ص ��عاب و�سيبقى هذا
الأم ��ل والعمل حت ��ى نحقق هذا اال�س ��تقالل وهذا
التعاون بني كافة امل�ؤ�س�سات الد�ستورية.
هن ��اك حركية كب�ي�رة يف الوطن العربي وامل�ش ��رق
العربي بعد احلرب العدوانية على غزة .لكن علينا
�أن نح ��ول هذه النوائ ��ب النازلة علين ��ا اىل فر�ص
م�س ��تجدة .الأولويات للم�ص ��احلة الفل�س ��طينية-
الفل�سطينية ،والعربية -العربية وال يجوز �أن تبقى
حال ه ��ذه اخلالفات التي عانين ��ا منها على مدى
عقود طويلة كما هي  ،ال �سيما و�أنها هي التي تدمر
حا�ضرنا وم�ستقبلنا  ،فهذا ما تتمناه �إ�سرائيل وما
تراهن علي ��ه .لتحقيق املكا�س ��ب وملزيد منها على
الأر�ض يف ال�ضفة الغربية ويف القد�س ال�شريف.
هناك م�ؤمتر قمة عربي بالدوحة � ِآخر �ش ��هر �آذار،
املفرو�ض �أنه �س ��تجري قبله وفيه ُمراجع ٌة �شامل ٌة،
وت�ص ُد ُر عنه قراراتٌ مهمة حتى نتمكن من العودة
�إىل ال�س�ي�ر بت�ض ��امن واقتدار .مبا يحق ��ق لدولنا
و�أمتن ��ا التق ��دم عل ��ى �أكرث م ��ن م�س ��ار يف حتقيق
ق�ض ��ايانا املحقة ونتالءم م ��ع املتغريات من حولنا
ملا فيه م�صلحة �شعوبنا العربية.
نح ��ن بحاج� � ٍة بالفع ��ل �إىل مراجع ��ة �ش ��املة على
امل�س ��توى العرب ��ي ل�س ��ائر الأم ��ور بع ��د ال�س ��نوات
الثماين املا�ض ��ية ،والتي �شهد فيها امل�شرق العربي
حروب� � ًا وك ��وارث :من احتالل الع ��راق �إىل اجتياح
لبن ��ان� ،إىل �إع ��ادة احتالل ال�ض ��فة وغزة ،و�ش ��نّ
الهجمات هن ��ا وهناك� ،إىل غي ��اب زعماء وقادة،

وتفا ُق ��م التدخ�ل�ات يف ال�ش� ��أن العرب ��ي والأر� ��ض
العربي ��ة ،وا�س ��تباحتها من الكثري م ��ن الطامعني
يف فر� ��ض النف ��وذ والهيمن ��ة �أو جعله ��ا �س ��احة
لت�صفية احل�س ��ابات �إىل االن�ش ��قاقات يف �صفوف
خطاب
الفل�س ��طينيني والعرب الآخرين .ال بد من
ٍ
�اب ثقا ٍيف
�سيا�س � ٍ�ي عرب � ٍ�ي جدي ��د .وال بد من خط � ٍ
ً
عرب ��ي جديد يعي ��د مللمة �ص ��فوفنا جميع� �ا ويعيد
ترتي ��ب �أولوياتن ��ا وي�ض ��ع يف املقدم ��ة م ��ا يجمعنا
كلبناني�ي�ن �أو ًال ولي�س ما يفرقن ��ا ويجمعنا ويبعدنا
عن اخلطاب الطائفي واملذهبي امل�س ��تجد ومنطق
تخوين بع�ضنا �ضد بع�ض ��نا الآخر خطاب يجمعنا
كعرب نت�شارك يف حمل م�س�ؤولية ق�ضايانا العربية
ونت�ضامن مع ًا يف �سبيل ن�صرتها وال �سيما ق�ضيتنا
الكربى فل�سطني.
لي�س ��ت لدينا حتفظات عل ��ى عالقات جي ��دة ووثيقة
و�أخوية مع ال�ش ��قيقة �س ��وريا .عل ��ى العك�س من ذلك
فهذا م ��ا نريده ونتم�س ��ك به عن قناع ��ة وعن اميان
�وم ه ��ذه العالق ��ات القوي ��ة
 ..ب ��ل انن ��ا ن�أ ُم� � ُل �أن تق � َ
والطبيعي ��ة بني دولتني جارتني �ش ��قيقتني م�س ��تقلتني
و�س ��يدتني لكي ن�س ��تطيع �أن نناق�ش وم ��ن موقع الثقة
والندي ��ة والت�ض ��امن العربي امل�ش ��كالت القائمة مثل
تر�سيم احلدود ب�شكل عام وبخا�ص ٍة يف مزارع �شبعا،
وال�س�ل�اح الفل�س ��طيني خ ��ارج املخيم ��ات وال �س ��يما
على احل ��دود اللبنانية ال�س ��ورية وم�س� ��ألة املفقودين
ومراجع ��ة االتفاقيات املعقودة حي ��ث لزم الأمر ومبا
ي�ض ��من م�ص ��لحة البلدين ال�ش ��قيقني وميكنهما من
التطلع معا اىل امل�ستقبل بثقة واقتدار..
يف امل�س ��ائل الداخلي ��ة �أكرر يف هذا اللق ��اء انه عندنا
ثوابت العي�ش امل�ش�ت�رك ،وال�س ��لم الأهلي ،والتم�سك
باتف ��اق الطائ ��ف والد�س ��تور .ويف ظل ه ��ذه الثوابت
ُك ُّل �ش ��ي ٍء ميكن مناق�ش� � ُت ُه ومعاجل ُت ُه باحل ��وار ،و�إذا
مل ننجح اليوم ،ف�س ��وف ننجح غ ��د ًا .والعنف ال يح ُّل
إنق�سامات ال
امل�شكالت ،بل يزيدها تعقيد ًا ،ويو�صل ل
ٍ
تنتهي واحللول ال تتحقق ال بال�س�ل�اح وال باال�س ��تقواء
وال باالبتزاز وال بالتهويل وال بالإ�سفاف.
�أيها الإخوة ،،
�أيها الأحباء ،،
لق ��د ح ��ددت للحكوم ��ة احلالي ��ة مع انط�ل�اق عملها
مهمتني �أ�سا�س ��يتني  ،الأوىل �إعادة الثقة مب�ؤ�س�س ��ات
نظامنا ال�سيا�سي الدميقراطي الربملاين عرب �إعادتها
�إىل العمل لكي تعود الثقة بلبنان وي�س ��تعيد اللبنانيون
الأنفا� ��س بعد املعان ��اة التي وقعوا فيها ط ��وال الأيام
املا�ض ��ية ،ولكي يتمكنوا ونتمكن معه ��م من مواجهة
التحديات والأعباء على �أكرث من �ص ��عيد مبا يف ذلك
الأعباء االقت�صادية واالجتماعية ونتمكن من الإعداد

مل�س ��تقبلنا وتوقع ما هو �آت علين ��ا من ارتدادات �أزمة
عاملي ��ة اقت�ص ��ادية مالي ��ة خانق ��ة .واملهم ��ة الثاني ��ة
ه ��ي ت�أم�ي�ن �إج ��راء االنتخاب ��ات النيابي ��ة يف الوقت
املح ��دد لكي تتمك ��ن البالد من االنتق ��ال �إىل مرحلة
جدي ��دة اث ��ر مرحل ��ة الت�أزمي والت�ش ��تيت والت�ش ��رذم
واالنق�س ��ام ونتطل ��ع �إىل الأمام ب ��روح الدميقراطية
احلقة والت�س ��امح وقبول الأخر واالنفتاح على احلوار
والتعاون.
كم ��ا تالحظ ��ون �أيه ��ا الإخ ��وة  ،امل�س�ي�رة �ص ��عبة
و�شاقة وم�ض ��نية  ،لكن ما من طريق �آمن ومو�صل
لأهدافنا غريها � .ص ��حيح �إنن ��ا يف بع�ض الأحيان
ن�سري الهوينة ب�سبب ظروف تركيب هذه احلكومة،
لكننا ن�س�ي�ر بال�ص�ب�ر والثبات وااللتزام واملثابرة
وحتما ال بد �إننا لوا�صلون �إىل ما نريد.
يف ختام لقائي معك ��م �أود مرة �أخرة �أن �أ�ؤكد على
التم�سك بالثوابت ،ثوابت العي�ش امل�شرتك ،وال�سلم
الأهل ��ي ،والتم�س ��ك بالطائف والد�س ��تور .والعودة
اىل كنف الدولة واحرتام القانون وعمل امل�ؤ�س�سات
وت�سيبري �ش�ؤون الدولة وحتقيق النمو االقت�صاداي
ور�سم الطريق من �أجل التنمية املناطقية.
لق ��د جنح ��ت هات ��ان احلكومت ��ان عل ��ى م ��دى
ال�س ��نوات الأرب ��ع املا�ض ��ية ورغم كل امل�ص ��اعب
والتحديات ويف هذا املجال علينا دائم ًا �أن نقارن
�أنف�س ��نا مع غرينا من البل ��دان  ،ومع اخذنا بعني
االعتبار الظروف ال�ص ��عبة التي م ��رت ومازالت
مت ��ر بها الدول ��ة  ،حركنا عجلة الدلة وا�س ��تطعنا
ان نحقق ن�س ��ب منو غري م�س ��بوقة يف تاريخ لبنان
وال �سيما خالل ال�سنتني  2007و ،2008وا�ستطعنا
�أن نح ��رك جملة كب�ي�رة من امل�ش ��اريع التي تقوم
به ��ا الدول ��ة وانفت ��ح القط ��اع اخلا� ��ص وحمين ��ا
م�ؤ�س�س ��اتنا املالي ��ة وحمينا اقت�ص ��ادنا من الآثار
املدم ��رة للأزم ��ة املالية العاملية  ،ونحن �س ��اعون
من �أجل التعاون والت�ض ��امن �سوية من �أجل ان ال
ت�ؤث�ص ��ر بنا الأزمة االقت�ص ��ادية العاملية القادمة
 .نحن ن�س�ي�ر على الدرب ال�ص ��حيح بالرغم من
كل العراقي ��ل والعقبات التي تو�ض ��ع يومي ًا امامنا
 ،ا�س ��تطعنا �أن نحقق اقل ن�س ��بة ت�ضخم باملقارنة
م ��ع جميع الدول املحيطة بنا  ،و�أن نحتوي ق�س ��م ًا
كبري ًا من ا�س ��باب الت�ض ��خم الداخلي , ،ان نقلل
من ت�أثريات الت�ض ��خم اخلارجي  .وها هي ن�س ��ب
الت�ض ��خم تعود �ش ��هرا ف�ش ��هر ًا ،ويعود اقت�صادنا
للعمل ويتالءم مع اقت�ص ��ادات الدول املحيطة بنا
 ،ونحن �س ��اعون من اجل اط�ل�اق برنامج للتنمية
املناطقي ��ة بحي ��ث ينبث ��ق مع ��ه ومن ��ه جمل ��ة من
الأن�ش ��طة التي ميكن ان يقوم بها القطاع اخلا�ص
والتي ت�شرف الدولة وترعى هذا العمل من خالل

مستشار الشيخ سعد الحريري داوود الصايغ والقاضي أكرم بعاصيري

نقيب الصحافة اللبنانية محمحد بعلبكي والزميل غالب بعاصيري

نقيب الصحافة متوسطًا الزمالء غسان الزعتري ورئيفة املالح
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املحتفى به والوزيرة وأعضاء اللجنة

احلوافز ومن خالل البيئة واملناخات التي تخلقها
لت�شجيع حركة االقت�صاد.
مل نر�ض ��خ يوم ًا للرتهيب والتهديد واالبتزاز ،ولن
نر�ض ��خ له الآن� ،أو يف امل�س ��تقبل ان �ش ��اء اهلل ،مل
نرتاج ��ع عن �أهدافنا ولن نرتاجع عنها  ،و�س ��نظل
نرتف ��ع عن الإ�س ��فاف وع ��ن ال�س ��فه واملهاترات..
ن�ص ��ون بلدنا ،و�س ��نبقى ندافع عنه كم ��ا دافع من
هم قبلن ��ا ،كما دافع عن ��ه الرئي�س ال�ش ��هيد رفيق
احلري ��ري  ..و�س ��يبقى لبن ��ان � ،س ��يبقى لبن ��ان ،
�س ��يبقى لبن ��ان بل ��د ًا ح ��ر ًا م�س ��تق ًال دميقراطي� � ًا
موئ ًال للعروبة احل�ض ��ارية واملنفتحة ال ي�ض ��يع فيه
دم ال�ش ��هداء بلد ًا يفخر في ��ه �أوالدنا بالإنتماء �إليه
ويرون فيه جما ًال حيوي ًا لبناء م�س ��تقبلهم امل�ش ��رق
ان �ش ��اء اهلل� .سنظل �س ��وي ًا مع لبنان ومع عروبته
وحريته وا�ستقالله و�سيادته .
ع�شتم  ،عا�شت �صيدا الأبية � ،صيدا عا�صمة اجلنوب
�ص ��يدا املقاومة  ،مدينة العي�ش امل�شرتك� ،شكرا لكم
عل ��ى م ��ا احتتموه يل ب� ��أن �أكون معكم الي ��وم  ،جميع
العامل�ي�ن يف ال�ش ��بكة املدر�س ��ية ل�ص ��يدا واجل ��وار ،
الأخ ��ت بهية �أخ ��واين و�أخوات ��ي وزمالئ ��ي و�أحبابي
والكث�ي�ر م ��ن الوج ��وه التي كن ��ت معها عل ��ى مقاعد
الدرا�سة وتذكرين ب�صيدا التي ترعرعنا فيها .
ع�شتم ،عا�ش لبنان .

�صيدا

50

بعد ذلك قدمت الوزيرة احلريري ي�شاركها مدراء
مدار�س ال�ش ��بكة املدر�س ��ية درع ًا تكرميية ب�إ�س ��م
ال�شبكة اىل الرئي�س ال�سنيورة .
وظه ��ر ًا �أقامت وزيرة الرتبية والتعليم العايل بهية
احلريري حفل غداء تكرميي ًا على �ش ��رف الرئي�س
ال�س ��نيورة ح�ض ��رته �شخ�صيات ر�س ��يمة و�سيا�سية
وروحية وامنية وع�س ��كرية وق�ض ��ائية واقت�ص ��ادية
واجتماعية وح�ش ��د من فاعلي ��ات املدينة وهيئاتها
الأهلية .
و�ألق ��ت الوزي ��رة احلريري كلمة باملنا�س ��بة رحبت
فيها ب�إ�سم عا�صمة اجلنوب ب�إبنها “ دولة الرئي�س
“ �أ ّيها الأهل والأخوة والأ�صدقاء ..
يا �أبناء �صيدا  ..عا�صمة اجلنوب � ..صيدا ال ّريادة
وال�ص�ب�ر وال ّثب ��ات � ..ص ��يدا امل�س� ��ؤولية
والقي ��ادة ّ
الوطني ��ة � ..ص ��يدا العروب ��ة � ..ص ��يدا الإمن ��اء
والإعمار � ..ص ��يدا العلم واملعرفة � ..صيدا احلرية
والتّقدّم � ..ص ��يدا احلوار واح�ت�رام الر�أي والر�أي
الآخ ��ر � ..ص ��يدا الأح�ل�ام الكب�ي�رة والتّحدي ��ات
واملواجه ��ات العظ ��ام� ..ص ��يدا امل�س ��تقبل الآم ��ن
وامل�ستقر واملزدهر � ..ص ��يدا التي حملت مع رفيق
احلري ��ري هموم ك ّل لبنان  ..و�ض� � ّمدت اجلراح ..
وق ّربت امل�سافات بني �أبناء الوطن الواحد  ..وبنت
اجل�س ��ور  ..ج�س ��ور التّوا�ص ��ل واملح ّب ��ة والأخاء ..

�ص ��يدا العدالة وامل�س ��اواة بني الأفراد واجلماعات
� ..صيدا رفيق احلريري ّ
وال�شهداء الكبار � ..صيدا
الت ��ي �أبت وت�أب ��ى التهمي�ش واال�س ��تتباع � ..ص ��يدا
البيت الأول  ..واملدر�س ��ة الأوىل  ..والأ�سرة الأوىل
ترح ��ب بابنه ��ا الب ��ار  ..رفي ��ق ال ��درب الطويل
ّ ..
لرفيق ّ
ال�ش ��هادة  ..وحام ��ل لواء الدول ��ة والعدالة
واحلف ��اظ على الإجن ��ازات والت�ض ��حيات العظام
 ..دولة الرئي�س ف�ؤاد ال�س ��نيورة  ..ابن �صيدا البار
 ..يحمل همومها وهموم الوطن والإنت�ص ��ار للحق
والعدالة  ..رجل امل�ؤ�س�سات الذي حت ّمل على مدى
�سنوات طوال �سهام الغوغاء والتّ�س ّلط على الأر�ض
تك�س ��رت ال ّن�صال على ال ّن�صال
واملقدّرات  ..حتى ّ
 ..فل ��م يه ��ن  ..ومل يخف  ..وبقيت دول ��ة القانون
وامل�ؤ�س�س ��ات �س ��بيله للحفاظ على وح ��دة لبنان ..
وم�ستقبل لبنان ..
�أ ّيها الأخ العزيز ..
يا رفيق ال ّرفيق ..
مل تك ��ن وح ��دك يف � ْأ�س � ِ�رك الطوي ��ل  ..كان �أبناء
بيوم  ..و�س ��اع ًة ب�س ��اعة يف
مدينت ��ك مع ��ك يوم� � ًا ٍ
�أيام ��ك ال�ص ��عاب  ..وليلك الطويل  ..ي�س ��تلهمون
مع ��ك ب�ص�ب ٍ�ر و�إميان طريق اخلال� ��ص لك ّل لبنان
 ..وكان ��وا مع ��ك عل ��ى طري ��ق احلقيق ��ة و�إحق ��اق
احل ��ق ومعاقبة اجلناة  ..لي�س ث� ��أر ًا وال انتقام ًا ..

بل �ص ��ون ًا لدماء الأح ��رار يف ك ّل لبن ��ان ..وما من
�ش ��يء يعيد �إلين ��ا رفيقنا الغ ��ايل والقلب الكبري ..
ال�صغري والكبري  ..الرئي�س ّ
ال�شهيد رفيق
حا�ض ��ن ّ
احلري ��ري  ..و�أن تك ��ون معن ��ا الي ��وم يف الذك ��رى
ال ّرابع ��ة ال�ست�ش ��هاده لنجدّد العهد ال ��ذي التزمته
مع ��ه من ��ذ اللحظ ��ة الأوىل على �إعادة بن ��اء لبنان
و�صون وحدته وا�ستقراره ..ومن هنا  ..ومن �صيدا
 ..كانت اخلط ��وة الأوىل حيث انطلق رفاق الدرب
نحو املهم ��ة الكربى والتّحدي ��ات العظام  ..فكنت
معه يوم ًا بيوم ت�ش� � ّقون طريق امل�س ��تقبل لك ّل �أبناء
ك�س ��رت حواجز االنكفاء
لبن ��ان � ..إنّ �ص ��يدا بكما ّ
واال�س ��تتباع  ..وفتح ��ت �أبواب امل�س ��تقبل  ..وكانت
معكم يف ك ّل مواجهة  ..ويف ك ّل حتدّي  ..ترفع راية
احلرية والعدالة وال ّتن� � ّوع من �أجل لبنان  ..وكانت
معكم يف م�س�ي�رتكم من �أجل نهو�ض لبنان وتقدّمه
 ..يف وج ��ه م ��ن يري ��دون �إع ��ادة عق ��ارب الزمان
�إىل ال ��وراء  ..والإ�س ��تئثار مب�ص�ي�ر �أبن ��اء الوطن
 ..ومنعه ��م م ��ن التّعبري عن ذاته ��م  ..وح ّقهم يف
ال ّنجاح والتّقدّم  ..وبناء الدولة العادلة احلا�ض ��نة
جلميع �أبنائها..
�إنّ ّ
ال�ش ��راكة الوطنية التي �أ�س�ستم لها مع الرئي�س
ّ
ال�ش ��هيد رفيق احلريري لت�ص ��بح �ص ��يدا �ش ��ريك ًا
ً
وطني� �ا كام�ل ً�ا يف حت ّم ��ل امل�س� ��ؤوليات واحلق ��وق
والواجب ��ات � ..إنّ هذه ال�ش ��راكة التي فتحت �آفاق
امل�ش ��اركة ل ��ك ّل اللبناني�ي�ن  ..ومل تع ��د امل�س� ��ؤولية
 ..والري ��ادة  ..والقي ��ادة حك ��ر ًا على فئة �ص ��غرية
دون �س ��واها  ..فمن �ص ��يدا انطلقت رحلة العدالة
وامل�ساواة  ..والعلم واملعرفة  ..واالنفتاح  ..لت�صبح
�صيدا مدر�سة الوطنية ويف امل�س�ؤولية ..
يا دولة الرئي�س ..
�إنّ �أهلك يف �صيدا  ..ويف بريوت  ..ويف جبل لبنان
 ..ويف طرابل� ��س  ..وعكار  ..واجلنوب  ..والبقاع..
الذي ��ن عا�ش ��وا معك ومع جنل الرئي�س ال�ش ��هيد..
�س ��عد الدين رفي ��ق احلريري من ��ذ اللحظة الأوىل
لالغتي ��ال  ..الأي ��ام ال�ص ��عبة والطويل ��ة وواجهوا
التّحدي ��ات الكب�ي�رة � ..س ��يبقون �أوفي ��اء مل�س�ي�رة
الرئي�س ّ
ال�ش ��هيد  ..ولت�ضحياتكم  ..و�صمودكم ..
و�ص�ب�ركم  ..يا دولة الرئي�س � ..أن تكون مع �أهلك
يف يوم حترير �ص ��يدا من االحتالل الإ�سرائيلي ..
ه ��ذا العدو الذي مار�س حقده عل ��ى لبنان  ..قت ًال
وهجر
ودم ��ار ًا واجتياح� � ًا  ..فارتك ��ب املج ��ازر ّ ..
املدن والقرى � ..ص ��يدا التي �س ��تبقى م ��ع �إخوانها
الفل�س ��طينيني ومع حقوقهم كم ��ا كانت دائم ًا منذ
اللحظ ��ة الأوىل لالغت�ص ��اب � ..س ��تبقى معه ��م

حت ��ى حتري ��ر الأر� ��ض وا�س ��تعادة احلق ��وق وقيام
الدول ��ة � ..إنّ �أبن ��اء �ص ��يدا الذين �أطلقوا �ش ��رارة
املقاوم ��ة  ..مقاومة االحت�ل�ال  ..التي تكاملت مع
�إرادة اللبنانيني يف حترير الأر�ض  ..و�ص ��يدا التي
انطلقت منها مقاومة رفع �آثار العدوان واالحتالل
وهزمت العدو من خالل م�س�ي�رة الوحدة والإمناء
والإعمار  ..هذه امل�س�ي�رة التي �أعادت �إعمار لبنان
 ..وبناء م�ؤ�س�س ��اته  ..ووحدة �شعبه  ..وعاد لبنان

لأبنائه ولأ�شقائه ولأ�صدقائه ..
ف�أه ًال بكم بني �أهلكم و�إخوانكم لنجدّد
العهد على متابعة امل�س�ي�رة مهما غلت الت�ضحيات
 ..ووف ��ا ًء ل�ش ��هداء لبنان  ..ك ّل ال�ش ��هداء  ..ووفاء
لت�ض ��حيات �أبنائه ليبقى لبنان �سيد ًا حر ًا م�ستق ًال
 ..وطن� � ًا لي� ��س كك ّل الأوط ��ان  ..عرب ��ي الهوي ��ة
والإنتماء ..
ع�شتم وعا�ش لبنان

رجل األعمال محمد زيدان والرئيس السنيورة

دكتور غسان حمود ودكتور وهبي شعيب

مفتي مرجعيون حسن دلي العقيد يوسف أبو خليل القاضي عوني رمضان

قنصل ايطاليا روفائيل دباني ومحافظ الجنوب مالك عبد الخالق قائد
منطقة الجنوب االقليمية في قوى األمن الداخلي العقيد منذر األيوبي
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ـــــــــــ م�أدبة غداء �سيا�سية ـــــــــــ

بدع���وة م���ن وزي���رة الرتبي���ة بهي���ة احلري���ري �أقيم���ت يف "فن���دق فيني�سي���ا" م�أدبة غ���داء �سيا�سية جمع���ت ح�شداً كب�ي�راً م���ن ال�شخ�صي���ات ال�سيا�سية
والدبلوما�سية واالجتماعية والوجوه االعالمية..

ـــــــــــ تكرمي يف فندق ـ الكومودور بريوت ـــــــــــ
بح�ض���ور ح�ش���د م���ن عقيالت الر�ؤ�ساء والوزراء وال�سفراء والنواب �أقيم يف فندق الكومودور ـ بريوت حفل غداء تكرمياً للوزيرة ال�سابقة
ليلى ال�صلح بدعوة من املجل�س الن�سائي اللبناين.

عقيلة رئيس الجمهورية وفاء ميشال سليمان،عقيلة رئيس مجلس الوزراء هدى السنيورة ،بهية الحريري وليلى الصلح حمادة

حرم سفير الجزائر مليكة الحاصي

نعمت كنعان ،لياى الصلح ،سميرة محمد الزعتري

سفير تونس سمير العبدالله وحرمه

�صيدا
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السيدة نجالء سعد

رلى عبد الرحمن اإلنصاري

السيدة منى الهراوي

منى الهراوي ،هدى السنيورة وزير االعالم طارق متري

فاديا خالد قباني ،هدى فؤاد السنيورة ،ليلى الصلح حمادة ورئيسة املجلس النسائي أماني شعراتي.

ليلى غدار فرحات واألميرة صباح حيدر
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غداء ا�سرتاحة �صيدا ال�سياحية
على �شرف ال�سيدة رندة بري

دندش وبانا

ناديا البابا ـ مليس علي
نجالء مصطفى سعد تلقي كلمة

عايدة وفيق جزيني  ،نجالء سعد أمينة بري فواز ،جنني ميشال موسى

�أقام���ت ال�سي���دة جن�ل�اء م�صطف���ى �سع���د
رئي�سة املركز الوطن���ي للعيون م�أدبة غداء
يف ا�سرتاحة �صيدا على �شرق عقيلة رئي�س
جمل����س النواب اللبناين ال�سيدة رندة بري
ح�ضره���ا ح�ش���د م���ن عقي�ل�ات ال�سيا�سيني
والفعاليات والوجوه االجتماعية.

ليلى أنور الخليل ،عفت عمار

�صيدا
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ونـا ـ رندة بري ،نجالء سعد
هبة غانم دكتور أنيس ّ

سوزي محمد جواد خليفة ـ فدوى أبو ظهر

هويد أبو مرعي ـ لودي عصام أبو درويش ،سمر محمود املولي
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مجتمع

مجتمع

حفل تكرميي
ك����رم املجل�����س الن�سائ����ي يف بريوت وزي����رة الرتبية بهية احلريري ح�ضرها عقيلة رئي�س جمل�س الوزراء ه����دى ال�سنيورة وعقيالت وزراء ـ ونواب
و�سيا�سيني و�سيدات جمتمع...

هيام البزري الشريف  ،بهية الحريري ،هدى السنيورة ،أماني شعراتي ،ونجوى رمضان

منـذي محمد الصفدي

�صيدا

56

غالدس عاطف مجدالتي وهند محمد كبارة

مهى شفيق الحريري

سمر مرجان وهناء أبو ظهر

يسرى غازي العريضي

آسمي ديراني غسانة كشتبان
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غداء ليلى غدار فرحات
�صيدا

فندق املوفنبيك
بريوت

�أقام���ت ال�سي���دة ليلى غ���دار فرح���ات م�أدبة غداء تكرمي���ا للأمري
�صب���اح حي���در يف منزله���ا الغازي���ة – �صي���دا ،ح�ضره���ا كوكب���ة من
ال�صديقات والوجوه االجتماعية.
سلمى خليفة ،االميرة صباح حيدر ،ليلى غدار فرحات ،فاطمة بدرا

اقيم���ت يف فن���دق املوفنبي���ك حف���ل غنائ���ي
�ساه���ر احي���اه الفن���ان فار�س ك���رم والفنانة
ميلي�س���ا باال�ش�ت�راك مع الراق�ص���ة الينور،
وا�ستم���ر احلف���ل حت���ى �ساع���ات االوىل من
الفجر على وقع انغام املو�سيقى ال�صاخبة.
الفنان فارس كرم

الشاعرة فاطمة غدار خليفة وسامية خليفة.

سلمى خليفة ،االميرة صباح حيدر ،ليلى غدار فرحات ،فاطمة بدرا

ليلى غدار فرحات ،ماجدة وهبي شعيب ،هناء لبيب أبو ظهر واملصممة السعودية لالزياء امنية الجاسم

املصممة مريم خطاب وندى صفا.

مخول وحسن غزيري ،ليلى فرحات ونعم عالء الدين.
رنده ّ

دينا البابا وهبة حشيشو

نورا الحريري

�صيدا
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دكتور جالل قدسي وزوجته مادونا

الفنانة أمل بوشاشة

الراقصة الينور في وصلة فنية

الفنانة ميليسا تحيي الحفل

القنصل شعيب ومهى الخليل
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جمعية الزهراء اخلريية االجتماعية
�أقامت جمعية الزهراء اخلريية االجتعماعية �صبحية يف (فندق فيني�سيا – بريوت) جمعت نحو � 400سيدة جمتمع من خمتلف املناطق اللبنانية.

تكرمي ال�سفارة الرو�سية يف جممع نبيه بري
دمره العدوان بح�ضور ال�سفري الرو�سي وقيادات روح ّية
احلركة الثقافية يف لبنان وجم ّمع نبيه ب ّري الثقايف يك ّرمان ال�سفارة الرو�سية لدعمها ب�إعادة ما ّ
وع�سكرية ،برعاية الرئي�س ب ّري مم ّث ً
ال بالنائب ب ّزي.

سمر موصللي ،ليلى فرحات ،عفت عمار ،سليمة يموت ،نائلة فاضل وأمل سليمان

االميرة طروب شهاب

الحضور الحاشد للنواب والوزراء والشخصيات الدينية والعسكرية تكريم السفارة الروسية

بثينة الحركة ،ايمان اسامة ساعد ،ليلى جابر ،أمل سليمان

سليمة اشرف ريفي ونادين مقداد

ندى باسم السبع وليلى عجم

�صيدا
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رئيسة الجمعية ترحب بالحضور

مجمع نبيه ّبري الثقافي املصيلح
مية معلوماتية للحركة الثقافية في لبنان في ّ
تقوية ومحو ُأ ّ
من دورات ّ
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"عا�صمة املقاومة �صيدا" تكرم
ال�شهيد معروف �سعد يف ذكراه الـ 34
كرمت اللجنة الوطنية ورفاق الدرب ال�شهيد
مع���روف �سعد ،يف ذكراه الـ  ،34وعقد يف مركز
مع���روف �سع���د الثق���ايف �صيدا اللق���اء الوطني
الكب�ي�ر يف ح�ضور النائ���ب �أ�سامة �سعد وح�شد
كبري من الفعاليات االجتماعية والإقت�صادية
واجلمعي���ات ،بالإ�ضاف���ة �إىل ممثل���ي الأحزاب
والق���وى الوطني���ة والإ�سالمي���ة اللبناني���ة،
والفل�سطيني���ة ،حيث مت خ�ل�ال اللقاء عر�ض
مع���اين ذك���رى ا�ست�شه���اد املنا�ض���ل الكب�ي�ر
مع���روف �سع���د ،م�ش���دداً :النائ���ب �سع���د عل���ى
التم�س���ك بنه���ج مع���روف �سع���د الن�ض���ايل
والوطن���ي ،القوم���ي والإ�صالح���ي والتقدمي،
م�ؤك���داً يف �سي���اق حديث���ه �أن مع���روف �سعد مل
ميار����س العم���ل ال�سيا�س���ي يوم���اً انطالقاً من
خلفية طائفية �أو مذهبية.
و�أكد :نحن م�ستعدون باملطالبة بالإ�صالحات
ال�سيا�سي���ة وعل���ى ر�أ�سه���ا �إلغ���اء الطائفي���ة
ال�سيا�سي���ة و�إقرار قانون انتخابي خارج القيد
الطائف���ي ي�ستن���د �إىل لبن���ان دائ���رة واح���دة
واعتم���اد الن�سبي���ة وه���ي �إ�صالح���ات واردة يف
اتفاق – الطائف .وطالب �سعد بح�صة �صيدا
من الإمناء املتوازن ومن الوظائف العامة.
وخت���م �سع���د نح���ن �صراح���ة �سنخو����ض ه���ذه
االنتخاب���ات �إنطالق���اً م���ن ه���ذه الثواب���ت
الوطني���ة وم���ن ه���ذا الإلت���زام بنه���ج مع���روف
�سع���د وم���ن جتربتن���ا بع���د � 34سنة م���ن غيابه
و�سنحر����ص يف ه���ذه املحط���ة الإنتخابي���ة �أن
تك���ون الأج���واء م�ستق���رة ودميقراطي���ة و�أن
تك���ون �صي���دا عا�صم���ة اجلن���وب املق���اوم .و�أن
تك���ون ب���كل �أبنائه���ا قاع���دة للن�ض���ال الوطني
والقومي وال�سيا�سي واالجتماعي.

ترقبوا :ملف خا�ص
عن �سرية وم�سرية...
ال�شهيد معروف �سعد
�صيدا

النائب أسامة سعد يمشي واثق الخطى على خطى أبيه
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العيون ال�ساهرة للدفاع عن لبنان
فداء للوطن
�شهداء ً
املجد واخللود لل�شهداء الأبرار

اجلي�ش اللبناين وقوى الأمن الداخلي والأمن العام و�أمن الدولة
و�سائر الأجهزة الأمنية باملر�صاد ملكافحة الأرهاب يف لبنان

أفــراح

أفــراح

م�سلماين  -مت�ساح يف �صيدا

م�صاهرة �آل حداد و�آل حنقري

�أحمد  -نور

يف جو عامر بالفرح والبهجة متت خطوبة ال�شاب �أحمد يو�سف امل�سلماين على اجلميلة نور مت�ساح ومتنى اجلميع للخطيبني
دوام ال�سعادة والهناء مبارك لـ نور و�أحمد وعقبال الفرحة الكربى.

� ...ألف مربوك ...

�صيدا
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احتفل الزميل ح�سن حنقري بخطوبة كرميته "ملك ح�سن حنقري" اىل ال�شاب "فادي ع�صام حداد" بح�ضور �أهل اخلطيبني ال�سعيدين.
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�صيدا

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:

�صيدا
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امليزان:

� 23أيلول  23 -ت:1

العقرب:

 24ت 21 - 1ت:2

القو�س:

 22ت 20 - 2ك:1

اجلدي:

 21ك 19 - 1ك:2

الدلو:

 20ك� 18 - 2شباط:

احلوت:

� 19شباط � 20 -آذار:

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

