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كلمة العدد

�شيدا
ال يوج���د م���كان اك���ر اح�سا�س���ا بال���ر، وم���كان اك���ر اح�سا�س���ًا بالبحر من 

�سيدا...
ال يوجد مكان اكر اح�سا�سًا بلبنان واكر اح�سا�سا بفل�سطني من �سيدا...

ال يوج���د م���كان اك���ر اح�سا�س���ًا بالنا����س ومكان اك���ر اح�سا�س���ا بالوقت من 
�سيدا...

وعليه فان �سيدا هي الطريق االق�سر اىل الوحدة الوطنية اللبنانية مبا فيها 
من تنوعات وتعددية �سيا�سية.

و�سي���دا هي الطري���ق االق�سر اىل الوحدة الوطني���ة الفل�سطينية مبا حتت�سن 
من تنوع فل�سطيني وتعددية يف االنتماء.

و�سيدا بعد كل ذلك هي وحدها التي ت�ستطيع ان يعر ا�ستقرارها عن اال�ستقرار 
يف النظام العام يف لبنان، وهي كذلك با�س���تقرار ال�سارع الفل�سطيني يف اكر 
خميمات لبنان عني احللوة، ت�ستطيع ان تعر عن ا�ستقرار املجتمع الفل�سطيني 

وعن امكانيات ا�ستعادته لوحدة خطابه و�سلطاته الر�سمية وتنظيماته.
�س���يدا قبل كل ذلك هي كتاب التاريخ وهي امل�س���تهدفة يف اال�سفار كما �سور، 
هي التي ت�س���تهدفها النوايا ال�س���وداء باالحراق واالغراق والدمار وقتل اهلها 

و�سبي ن�سائها.
�س���يدا و�س���ور قبل اي عنوان اآخ���ر هما هدف دائ���م على منظار الت�س���ويب 

اليهودي، النهما قالتا "الأور�ساليم" هه.
يبقى ان �س���يدا بعد ذلك كله هي عا�سمة اجلنوب التي يجب ان ال تنفك عنه 
ال باجلغرافي���ا وال بالنا�س، ف�س���يدا عني و�س���ور عني اجلن���وب الثانية، وهما 
ال�س���باكان املفتوحان على كل التاريخ الذي علق على ا�س���وارهما، و�سيدا هي 
عنوان كل احلا�س���ر الذي نكتبه مقاومة منذ عام 1948 بيد ال�س���هيد معروف 
�س���عد ونكتب���ه اعمارًا من���ذ جتديد قيام���ة لبنان بي���د ال�س���هيد الرئي�س رفيق 

احلريري.
و�س���يدا هي ما ه���ي عليه، ولكنها دائم���ا املراأة اجلميلة اجلليل���ة املكللة بعقد 
زهر الليمون، وهي االمكنة والن�س���وة واالطفال وال�س���موع التي تنري ال�س���مت 

واخلر�س على م�ساحة ما تبقى من ا�سماء اخرى.
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٭... بعد االأحداث اجل�سيمة، حتملَك الذكرى االأليمة 
على النطق واحلديث، ولو اأردت لنف�س���َك... ال�سمت 

والتاأّمل.
وقد بقي طيف الرئي�س ال�سهيد رفيق احلريري، منذ ا�ست�سهاده، يخالج 
�س���مريي، ولعّلُه خالَج �س���مائر كثريين ممن عرفوه، من خارج الوطن 

العربي، فكيف بالوطن العربي كّله ووطنه، لبنان.
٭... ويحّفزين هذا ال�س���عور اإىل الكتابة عنه، بل اأين اأجُد هذا الكالم 
واجبًا مقّد�س���ًا يفر�س���ه االإعج���اب بالرجل “كبري الق���وم” وَدينًا علينا 

لالأجيال النا�سئة.
٭... كان... و�س���يبقى الرئي�س ال�سهيد رفيق احلريري، منوذجًا عاليًا 
ل���كل �س���اب لبناين وعرب���ي يري���د اأن يفتح لنف�س���ه باب امل�س���تقبل على 

م�سراعيه، لي�سبح �سيئًا مذكورا اأو خالدًا يف قومه وبالده.
٭... فلق���د ب���داأ الرئي�س ال�س���هيد... رفي���ق حياته من نقطة ال�س���فر، 
كما يقال: يف العل���م، يف املال، يف االأعمال، ولكنه انتهى، غدرًا قمة بني 
رج���ال العلم، ورجال املال، واالأعمال على النطاق العربي، و�سخ�س���يته 

املرموقة ذات �ساأن على النطاق العاملي.
٭... مل يح���ّد م���ن ا�س���تكمالها اإاّل مواف���اة املنّية وانته���اء االأجل غدرًا 

و�سهيدًا.
و�ستبقى ذكراه.

٭... كم���ا كان الرئي�س ال�س���هيد رفيق احلري���ري منوذجًا كاماًل للُخلق 
الرفيع والت�س���حية.. والوفاء.. والوطنية ال�سادقة، الأجل وطنه، واأّمته، 

“العربية”.
٭... اإنه الرئي�س

�س���ّطر التاريخ باأحُرٍف من ذهب يف �س���جل تاريخ “كبري القوم” القائد 
ال�سهيد رفيق احلريري، اأجمل املعاين... واأنبل واأ�سدق املواقف!

ف، حاف���ل بالن�س���ال والكفاح  ... تاري���خ عري���ق وطني �س���ادق وم�س���رِّ
والت�س���حيات والكفاءة... واملوقف باالأ�س���الة والعطاء والوفاء يف �سبيل 

ديَنه ووطنه واأّمته.
٭... اإنه الرئي�س

قائٌد حكيٌم �س���جاع اأمني... اأعل���َن ومنح بداية ع�س���ٍر جديٍد للبنان يف 
زمن احلرب.

٭... اإنه الرئي�س ال�سهيد رفيق احلريري
        الذي جمع بني املا�سي واحلا�سر.

ر حدي���ث يف تنمية  ف عري���ق... وحا�س���ر قوّي متط���وِّ ... ما����سٍ م�س���رِّ
الب�سر... واأ�سطورة االإعمار... الأجل لبنان.

٭... اإنه الرئي�س
وامل�س���رية... م�س���رية قائ���د كبري... وهّم م�س���ري 
وحدة وطن ق�س���اها يف خدم���ة وطنه واأّمته االإ�س���المية والعربية. قائٌد 
يّت�س���ُف بكّل ال�س���فات احلميدة احل�س���نة، �س���فات ق���لَّ اأن جتدها يف 

غريه.
٭... اإنه الرئي�س

الذي وقف يف وجه االأعا�س���ري... واملوؤامرات االإ�س���رائيلية �س���د لبنان، 
قبل تفاهم ني�سان )1996( وبعده.

دعمًا لل�سعب واجلي�س واملقاومة ولبنان.
... فما اهتزت قناعته الوطنية... وال �س���عفت �س���جاعته... وال �سعفت 

ب�سريته... وال فرتت مقاومته.
وكان ه���و االأق���در... واالأقوى، دائمًا واالأ�س���جع يف مواجه���ة العدو، وكل 

املوؤامرات واالأعداء �سد لبنان.
٭... اإنه الرئي�س

ال���ذي ا�س���تطاع، بحكمته، وحنكت���ه، وخرته، وقدرت���ه، وعالقاته على 
التعاط���ي مع اأعقد االأح���داث واالأزمات، وفك االألغاز ف���كان “الرّبان” 

الذي قاد �سفينة وطنه لبنان اإىل �ساطئ االأمان، باأمان.
٭... اإنه الرئي�س

رئي�س “احللم الكبري” مل�سري وطن موّحد، ب�سعبه.. وجي�سه، ومقاومته، 
الأنه، كبري.. كبري، بالو�سف والتقدير، لوطن ا�سمه لبنان.

اجلرمية النكراء- �سّد االإن�سانية.
اهتّزت لنعيه جنبات الوطن العربي كّله!  

و�ساركت كل الدنيا... واملحافل الدولية 
يف تاأبينه... وبكت عليه عيون االأمهات... واالآباء وال�سيوخ... واالأطفال 
وال�س���باب... وال�س���ابات، والعائلة واالأهل واالأقارب واالأحباء وال�سعفاء 

وامل�ساكني من اأهل اخلري.
ة االأوفر مع القادة والروؤ�ساء. وللزعماء احل�سّ

٭... اإنه الرئي�س
ال�س���هيد رفيق احلريري، اأب الفقراء والوطن، �س���احب املجد واحلدث 

اجللل وامل�ساب االأليم.
العنوان” عنوان: االأّمة وكرامتها وجمدها وعنفوانها، القومي. “ هو 

ورمز �سموخها وكرياءها وعّزتها و�سرها، “وراأ�س حكمتها”
اإىل جّنات اخللد

... يا �سهيد الوطن ... يا رفيق الدرب الطويل، رحمك اهلل �سهيدًا...
الأجل لبنان.

افتتاحية

ا�شت�شهاد الرئي�س رفيق احلريري يف ذكراه الرابعة
القلب...اإىل القلب" من  مفت�ح  "كتاب 

الإبن �شيدا- البار
�شهيدًا... الأجل لبنان

بقلم: غالب بعا�شريي
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انتخابات لبنان: م�صهد مل يكتمل
وامل�صاحلة ال�صورية – ال�صعودية ترّجح حكم التوافق

ماذا يريد املواطن من االإنتخابات النيابية املقبلة؟

عايدة �صويكي:وراء االجنازات التي حتققت جهود �صامتة 
بذلتها ن�صاء نذرن اأنف�صهن لعمل اخلري لتن�صئة اإن�صان امل�صتقبل

طالب" اأبي  بن  علي  االمام  م�صــجد  "جمعيــة 
)مركز الرازي الطبي( – �صيدا

الهجرة اللبنانية والنزيف امل�صتمر: نعمة اأم نقمة؟

�صيدا تكرم الرئي�س ال�صنيوره

نائـــب مـــن كتلـــة برملانية، ات�صـــل بنائب �صـــديق له م�صـــتقل مهدداً اإيـــاه بطريقة غري مبا�صـــرة مطالبـــاً باإعادة 
موظف كان ف�صـــله النائب ال�صـــديق بعد ك�صف ن�صـــاطه مل�صلحة نائب الكتلة الربملانية ما �صبب م�صاكل عديدة 

للنائب الذي ي�صتخدمه.

لوحظ غياب �صخ�صـــية ن�صـــائية اجتماعية تعمل بال�صـــاأن العام ملدة طويلة خارج مدينة �صـــيدا – فتبني االأمر 
فيما بعد اأن �صبب هذا الغياب الطويل م�صاكل ابنتها مع زوجها الرثي جداً.

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

خ�صائر فادحة تعر�س لها مهند�س لبناين يف عدة م�صاريع قيد البناء واالإجناز! على خلفية تداعيات البور�صات 
املالية باالأ�صواق العاملية.

جلوء �صياحي لرثي مقربي يف لبنان الهارب من دفع ال�صرائب يف بالده.

من هي؟ فنانة �صابة لبنانية تعقد قرانها �صراً على �صاب جميل يف بلدة جبلية دون علم االأهل.

مـــن هي؟ ال�صخ�صية ال�صيا�صية التـــي اأعطت ال�صوء االأخ�صر لبع�س املحيطني بها لريوجوا ال�صتحقاق قريب 
تعـــود فيـــه هذه ال�صخ�صيـــة اإىل تعبئة اأن�صارها اأماًل يف العودة اإىل الواجهة ال�صيا�صية واالجتماعية! بعد غياب 

طويل عن ال�صاحة اللبنانية!!
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الرئي�س ال�صهيد رفيق احلريري يف ذكراه الرابعة:
م�صار م�صتمر وعطاءه ال يتوقف ورفاق درب يتابعون امل�صرية

حاورهم: خالد اللحام
يف الذكرى الرابعة ال�صت�صهاد الرئي�س ال�صهيد رفيق احلريري، كنا على العهد، والوعد، فاحتفلنا باملنا�صبة جمددين الوالء والوفاء، وكان ال بد من 
ان نلتقـــي مرجعياتنـــا الروحيـــة اال�صالمية يف خمتلف املناطق لنعرف: كيف قراأ ا�صحـــاب ال�صماحة التحرك ال�صعبي الويف لدماء الرئي�س ال�صهيد يف 

ذكراه الرابعة؟
االجابات كانت مب�صتوى احلدث، واالأمل كان فوق قدرة النا�س على احتماله، لكنهم حتملوا ف�صرعوا اىل �صبط النف�س والوفاء لل�صهيد فكان لهم ما 

ارادوا، ومن هنا كان حوارنا معهم:

الغالفالغالف

احب �شيدا فاأحبته
قال مفتي جبل لبنان ال�صيخ
الدكتور حممد علي اجلوزو:

رفي���ق احلريري ا�س���م راف���ق �س���يدا يف احلك 
ظروفها فادخلها غمار التاريخ م�س���جاًل ا�سمها 
باأح���رف من ن���ور لت�س���يء وتنري قل���وب اهلها 

الطيبني ومتالأ نفو�سهم بالفرح.
لقد احب �س���يدا اىل درج���ة ال مياثلها اي حب 
اآخ���ر، فكانت يف مو�س���ع القلب من���ه وكان هذا 
القل���ب يرتمن �س���وقًا حلبه���ا ويحبه���ا حتى قيل 
ان 22 الف���ًا من موظف���ي اوجيه لبنان كانوا من 
�س���يدا، وال غرو فه���ي املدينة الت���ي احب رمبا 
كان���ت حمبته ملدينت���ه تتجاوز كل حب وع�س���ق 
اآخ���ر ميكن ان يحلم ب���ه يف حياته النها مدينته 
والنه ارادها ان تكون ام العوا�س���م، اىل جانب 

بريوت �سيدة العوا�سم العربية.
اعطى الرئي�س احلريري ل�س���يدا حمبته، وجه���ده، ووقته، وكان يتباهى 
بها يف ح�س���رة م���ن يحب، ويتغزل مبحا�س���نها امام كل من ي���راه مقدرًا 
لوطن���ه وحمب���ًا ملدينته ورمبا اعطاه���ا عمره وهو الثم���ن االغلى لكنه مل 
يطلب من �س���يدا ان تبادله حبًا بحب النه كان يدرك ان ال منة الن�س���ان 

على وطنه وال على اهله، لكنها بادلته احلب باحلب.
احلريري �س���هيدًا، وهل ثمة �س���فة تكرميية الإن�سان اكر من �سفة ال�سهادة؟ 
لقد اأثبت انه الكبري الكبري واثبت اعداءه انهم ال�س���غار ال�سغار ف�ستان بني 

الكبار وال�سغار و�ستان بني يعطي للوطن وبني من يريد للوطن ان يعطيه !

رجل العطاء
مفتي �صيدا ال�صيخ �صليم �صو�صان قال: 

عندم���ا نتحدث عن الرئي�س ال�س���هيد رفيق احلري���ري نتحدث عن رجل 
اعط���ى ب���ال مّن���ة، وعمل ب���ال كلل، و�س���حى ب�س���مت، وخا����س يف وحل 
ال�سيا�س���ة اللبانية فاغت�سلت مبروره وتطهرت من ادرانها ومما فيها من 
ف�س���اد، ودافع عن املقاومة فكان ال�سند واحلامي وال�سوت الداوي با�سم 

لبنان يف املحافل الدولية، وبنى للوطن م�ساريع �سيذكر التاريخ يومًا انها 
اأ�س�س���ت للبنان امل�س���تقبل وو�سعت املداميك االوىل مل�س���ار االلف ميل يف 

الو�سول بلبنان اىل بلد العدالة ووطن الكفاية واحلق.
رفيق احلريري احب وطنه حتى اال�ست�س���هاد، واثبت ب�سهادته م�سداقية 
حمبت���ه لهذا الوط���ن، فلم يغ���ادره عندم���ا كان احلديث عن ا�ست�س���هاد 
�س���يطاله، ومل يخف اح���دًا عندما قاموا بتخويفه، وكان �س���عاره ودومًا ال 
اح���د اكر من البلد، وبالفعل ال احد اكر من البلد، لكن يد الغدر قادرة 

على ان تطال الكبار وال�سغار على حد �سواء.
رفي���ق احلري���ري مل يكن رئي�س���ًا فق���ط، وال رجل اعمال ناجح فح�س���ب، 
ب���ل كان، وهن���ا االأهم مواطنا لبنانيًا �س���ادقا يف حمبت���ه للبنان، وفيًا يف 
اخال�سه ل�سعبه، فخورًا مبا حقق ومبا كان يعمل لتحقيقه، مل ي�ساأل يومًا 
ع���ن م���ردود او ارباح او فوائد، بل كان يخو�س غمار م�س���اريعه الناجحة 
وي�س���األ اهلل ال�س���المة واال�س���تمرار يف امل�س���ار حتى حتقيق النجاح وكان 
النج���اح حليفه، لق���د اتكل على اهلل دومًا فكان اهلل ح�س���به، وعلم اوالده 
حمبة الوطن فتحولوا اىل ا�سجار ارز تنغر�س عميقًا يف تربته وترتفع اىل 

عنان ال�سماء �ساخمة وله كانت هتافاتنا ودموعنا باالم�س.

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 

اأمة يف رجل
مفتي عكار ال�صيخ الدكتور ا�صامة الرفاعي قال:

رجل ال كالرجال، هو امة يف رجل، جاءنا يف زمان القحط واالآالم، فاعاد 
الفرح���ة اىل القل���وب والنفو�س، و�س���ار الرمز، والتففن���ا حوله نتمنى له 
النجاح يف م�س���ريته 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�ساد.
الرئي�س ال�س���هيد رفي���ق احلريري، كان امة يف رجل، ق���دم للبنان خالل 
اقل من ع�س���رين عامًا، ما كان يحتاج لبنان الجنازه قرن كامل، تغا�سى 
عن اال�ساءات، تعاىل عن االخطاء، ت�سامى عن طعنات الغدر التي كانت 
تاأتيه من كل حدب و�س���وب اىل ان ارتفع �س���هيدًا وهو ال�س���ابر املحتمل 

الذي ازعجهم حتى يف �سره واأق�ّس م�ساجعهم.
كي���ف ال وه���و الرئي����س، والرئي�س عندما مي���الأ مركزه يك���ون مثار غيظ 
الكثريين، وحمط احالم املاليني، على ان احالم هذه املاليني مل ت�ستطع 
ان حتمي الرئي�س ال�س���هيد من غدر الغادرين وال من اأذيتهم وم�ساريعهم 
التي ارادوا فر�س���ها على الوطن فا�سقطها ال�س���عب الذي انتف�س لدماء 

ال�سهيد فحال بينهم وبني ما يريدونه.
فاألف حتية للرئي�س ال�س���هيد وله نقول: لقد راهنت على �س���عبك وك�سبت 
الرهان وراهنوا على الغدر والعنف والقتل واالرهاب وف�س���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�س���يخ �س���عد الدين احلريري ان 
يكون القدوة يف متابعة امل�سرية لنكون معًا يف م�سريته املظفرة واىل جانبه.

ال�شهادة املنتظرة
وقال مفتي �صور ال�صيخ القا�صي حممد دايل بلطة:

ان تعطي للوطن اىل حد ال�س���هادة، مقيا�س ال ميكن الحد مهما ت�س���امى 
وارتق���ى ان ي�س���ل اىل درجات���ه العليا كما و�س���ل الرئي�س ال�س���هيد رفيق 
احلريري الذي كان منا ولنا خري الرجال الرجال يف ع�سر القحط الذي 

تبنا نفتقد فيه الرجال يف مواقف العز فال نرى اال القليل القليل.
كان الرئي�س ال�س���هيد يدرك ان ال�سهادة بانتظاره، وكان بامكانه ان يدع 
كل �سيء جانبًا ويرحل بهدوء اىل حيث ي�ستقر ويقيم بعيدا عن �سو�ساء 
خالفاتهم و�سراعاتهم لكنه ابى اال ان يبقى كال�سوء ال�سامخ فوق تراب 
الوط���ن عزيزا ب�س���موده ام���ام كل امل�س���اريع التي ال تري���د اخلري له وال 

للوطن، فكان ان ا�ست�سهد ليعطر الوطن بدمائه وت�سحياته.
كبري هو الرئي�س ال�سهيد رفيق احلريري، وكبري عطاوؤه، وكبري ا�ست�سهاده 
وكل الذي���ن راهنوا على ان الوطن �سي�س���قط با�ست�س���هاده وي�س���بح طوع 
ايديهم ثبت لهم ان الرئي�س ال�سهيد قوي يف غيابه بقدر قوته يف ح�سوره 

واكر.
فنح���ن ندرك ان امل�س���ار طويل، لكننا نعلم ان االخال����س للدماء الذكية 
التي نزفها الرئي�س ال�س���هيد يحتم علينا متابعة امل�س���رية من اجل لبنان 

العربي ال�سيد احلر امل�ستقل.

الرجال الكبار
مفتي حا�صبيا ومرجعيون ال�صيخ ح�صن ديل قال:

كبار هم الرجال الذين يقدمون ارواحهم فداء ملا يوؤمنون به ودفاعًا عن 
ما يحبونه، وكبري هو الرئي�س ال�س���هيد رفيق احلريري يف ما اآمن به ويف 

ما دافع عنه ويف ما احبه.
كبار هم ال�سهداء الذين ال تتوقف م�سرية اوطانهم من بعدهم بل تنطلق 
بزخم ا�ست�س���هادهم لت�س���ل نحو االف�سل واىل بر االأمان وكبري هو لبنان 

الذي انتف�س للدم الزكي فحقق ا�ستمرارية امل�سرية.
وق���د ثبت للجمي���ع ان الرئي�س ال�س���هيد يف مماته بنف�س قوت���ه يف حياته 
الن رفاق درب���ه مل يتوقفوا، مل يهنوا، مل يرتاجعوا، وكانوا اوفياء لدمائه 
و�سهادته وحبه لوطنه، ولذا فال احد ي�ستطيع ان ينكر قدرة هذا ال�سهيد 
على التوا�س���ل مع العطاء من خالل احبت���ه بنف�س قدرته على العطاء يف 

حال وجوده.
نع���م، الرئي����س رفيق احلريري ا�ست�س���هد، هذه حقيقة ال ن�س���تطيع نكرانها 
لكن���ه حي يف قلب كل واحد منا يحب لبنان بق���در ما احب احلريري لبنان 

ويعطيه بقدر ما اعطاه، ويحمل ر�سالته اىل الكون بقدر ما حمل ر�سالته.

الزميل خالد اللحام مع املفتي خالد الصلح املفتي سوسان الثاني من اليمني واملفتي دلّي الرابع من اليمني
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رحم اهلل الرئي�س ال�سهيد وا�سكنه ف�سيح جنانه وجعل 
م���ن ابنائه ويف طليعتهم ال�س���يخ �س���عد احلريري خري 

خلف خلري �سلف.

مفتي طرابل�س وال�شمال 
ال�صيخ الدكتور مالك ال�صعار قال:

الرئي�س ال�س���هيد رفيق احلريري زعي���م لبنان وعربي 
كب���ري ا�س���تحق حمبة النا����س واحرتامه���م وتقديرهم 
ف�س���ار رمزًا لكل ما هو جميل وراق و�س���ام يف حياتهم 
لذا ال ميكن احلديث عنه اال ب�س���يغة االن�س���ان الكبري 

الذي كر املركز به ومل يكر هو باأي مركز.
لقد كان الرئي�س ال�س���هيد ابًا ل�س���عبه، واخ���ًا لرفاق دربه، 
و�سديقًا لكل الذين عملوا معه فكانت حياته عطاء متوا�ساًل 
و�س���عيًا متكاماًل لتحقيق املعرفة، ور�س���الة علم لالأمة فقد 
قدم الدع���م والرعاية الآالف الطالب اجلامعيني يف لبنان 
واخل���ارج واعطى اجلميع بال تفرقة وال متييز واحت�س���نت 
موؤ�س�س���اته الرتبوي���ة اآالف الطالب الذي���ن جاوؤوها لطلب 

العلم واملعرفة او ملتابعة حت�سيلهم 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�س���يخ �س���عد الدين احلريري الذي اعط���ى ومل يبخل ال 

على بريوت وال على لبنان حماه اهلل من كل �سر.

مفتي بعلبك 
ال�صيخ خالد ال�صلح قال:

ا�ست�س����هاد هذا الكبري الكبري داللة اكيدة على ان دوره 
يف احلياة كان اكر، وكان ي�سكل م�سدر خطر على من 
قتلوه، لقد خافوه فقتلوه، لكن امل�س����رية م�س����تمرة باذن 
اهلل من خالل جنله ال�سيخ �سعد الدين احلريري حفظه 
اهلل و�س����دد خطاه رمبا ي�س����كل بع�س الرجال عالمات 
فارق����ة يف تاريخ اوطانهم ولكن الرئي�س ال�س����هيد رفيق 
احلري����ري كان م����ن العالمات املمي����زة يف تاريخ لبنان 
واالم����ة العربية عامة، ويف مف�س����ل تاريخي هام جدًا، 
ويف وقت كنا باأ�س����د احلاجة اليه لبن����اء لبنان اجلديد 
القادرة على مواجه����ة كل املخاطر التي تتهدد املنطقة 

العربية يف ظل م�سروع ال�سرق االو�سط اجلديد.
لقد �س���كل غياب الرئي�س ال�س���هيد ج�س���دًا ح�سورًا له 
باملوق���ف والقرار والراأي عند كل اللبنانيني ال�س���رفاء 
ال�س���اعني اىل خ���ري امته���م وم�س���لحتها كم���ا علمهم 
الرئي����س ال�س���هيد وهذا ما نراه وا�س���حًا من خالل ما 

يجري يف لبنان منذ ا�ست�سهاده وحتى اليوم.

الغالفالغالف

الوزير مسقاوي متحدثًا الى الزميل اللحام

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

املفتي دالي البلطة األول من اليسار واملفتي الشعار الثالث من اليسار 

احلريرية، حدثاً وحديثاً وحلماً
مل اكن قبل انتخابات عام 1992 وتاأليف حكومة احلريري 
االوىل ق����د تعرفت �سخ�س����يا عل����ى الرئي�س ال�س����هيد رفيق 

احلريري، ولكن �س����معنا يف طرابل�س �س����دى لدوره يف بهيم ليل الفتنة وغياب الدولة 
منذ بداية الثمانينات. وكان احللم الذي ا�سرتاح على يده قلق اجليل، فاورث مناخًا 
يتاآلف تبا�س����ري الغد وزادًا من فر�س التخ�س�����س العلمي يوظف الطاقة الب�س����رية يف 
بناء امل�س����تقبل الوطني او ي�س����ري بها يف اآفاق خمتلفة يف فورة النمو املت�ساعد حميط 
اخلليج واوبا وامريكا، و�س����معنا الول مرة با�س����م رجل االعم����ال رفيق احلريري ابن 
�س����يدا ال����ذي جاء يعر�س على احلكومة ان�س����اء م�س����اريع على نفقته ال�سخ�س����ية يف 

مدينة �سيدا.
ث����م بداأ لنا من ت����وارد االخبار ذلك املدى الذي بداأت ت�س����لكه "موؤ�س�س����ة احلريري" 
حني ا�س����يبت طرابل�س يف احداث عام 1986 وكانت منا�س����بة لنتعرف على املوؤ�س�سة 
ع����ن قرب حني طرحت ور�س����ة اآلياته����ا ومهند�س����يها لتزيل عن منطقة ب����اب التبانة 
وجواره����ا انقا�س ما تهدم منها، واذا العمل احتاج اىل ا�ست�س����ارة حمام ير�س����د اىل 
ا�س����ول التعاطي يف انقا�س امالك خا�س����ة كان يل من ذلك ما قدمته عطاء اهتمام 
بال�ساأن العام. وهكذا و�سلنا من ذلك التعاون جيل اقرتب من ذلك املناخ العام، واذ 
طرحت "موؤ�س�س����ة احلريري" �س����وؤون تاأهيل الطالب املتخرجني من الثانويات كانت 
ثانوية "رو�س����ة الفيحاء" وما ي�س����لني بها تقدم جناحًا ت�سغله ادارة املوؤ�س�سة، وحني 
�س����ئلنا عن بدل االيجار قلنا لهم انه االجر امل�س����رتك بيننا وبينكم عند اهلل وكم هو 

بدل خري وعظيم.
وحني وجلت املعرتك ال�سيا�سي الول مرة عام 1992 كان ا�سمي اذ ورد بني املر�سحني 
قد ات�سل باجواء ال�سيخ رفيق احلريري لتعاون �سبق مع موؤ�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����وؤولياتي الوزارية حدد يل الرئي�س موعدًا ال�ساعة ال�سابعة �سباحًا، 
واذ ذهبت اىل املوعد التقيت الوزير بهيج طبارة خارجًا ف�ساألته ممازحًا: "هل كنت 

نائما عند دولته"؟ فقال يل: "كان موعدي عنده ال�ساعة ال�ساد�سة".
كان الرئي�س احلريري ي�سع الوقت يف فاعلية االجناز وجمالية االتقان وكان ح�ساب 

الزمن لديه دقيقًا، وقد بداأنا نتعود �سرامة مواعيده ثم رحابة توا�سله االن�ساين.
كان م�سروع الرئي�س احلريري الذي عر�سه علينا يف اول اجتماع غري ر�سمي للحكومة 
االوىل يف قريطم هو درا�سة �ساملة واح�سائية مل�سروع ي�ستمر ع�سر �سنوات يحدد لكل 
منطق����ة يف البالد دورها يف وح����دة العملية االمنائية قد اأعده الرئي�س احلريري عر 
مكاتب درا�سات تابعة له. ووجدتني ان�سجامًا مع روؤيتي الفكرية ف�ساًل عن ال�سيا�سية 
واالخالقية ان ات�سامن مع م�سرية الرئي�س احلريري وفاء مني مل�سوؤوليتي كنائب عن 
مدينة طرابل�س و�س����عورًا مني باهمية ما ينبغي تفعيله مع طاقاتها من �سيا�سة حتدد 
موقعه����ا كمدين����ة اتاح لها موقعها اجلغرايف ان تكون باب ات�س����ال لبنان مبحيطه يف 

بالد ال�سام وما وراءها.
وهكذا عقد املوؤمتر ال�س����حفي اال�س����بوعي احد و�س����ائل التعبري عن هذه الروؤية التي 
كانت ت�س����ب يف �سيا�س����ة االمناء واالعمار احلريرية. ث����م ان متابعة الدفاع والرد يف 
اخلطاب ال�سيا�سي مل تقت�سر على املوؤمتر ال�سحايف بل ان املقالة ال�سيا�سية وكذلك 
املقابالت ال�س����حافية ت�س����امنت هذه كلها كي توؤدي دوره����ا يف تلك الفرتة، اي حني 
مل تكن و�س����ائل االعالم التي ان�س����اأها الرئي�س احلريري بداأت يف ال�سدور اال موؤخرًا 

حتت عنوان "امل�ستقبل" وباخل�سو�س �سحيفة "امل�ستقبل".
لقد ا�س�س����ت هذه البدايات ملفهوم "احلريرية" يف ال�س����عيد ال�سيا�سي، وهذا التعبري 
اطلقته عفوًا يف تلك املقاالت الخت�س����ر م�سروعه ال�سيا�سي واالعماري، لكن ر�سوخه 
يف االذه����ان واالعالم كان وليد تراكمية من املواقف جاءت عفوًا ومن غري تخطيط، 
اذ كان الرئي�����س نف�س����ه يفاجاأ بال����ردود التي ابادر بها املواق����ف املختلفة فيقراأها يف 

ال�س����حف وكانت جتد لديه ال�س����دى الداخلي الذي قلياًل 
ما يعر يل عنه وان كنت اقراأ �سماته يف مدى ال�سعور الذي 

يحيط به يف اجوائه.
ذلك كان �س����بياًل اىل توثيق ال�س����لة باملناخ الذي بداأ يتفاعل اول يوم بل يف �سباح كل 
يوم يف ق�سر قريطم، اذ كان جتميع الذين هم مفاتيح االجناز اليومي من امل�سوؤولني 
يف االمناء واالعمار وال�سيا�س����ة العامة ياأتون اىل ق�سر قريطم منذ ال�سابعة �سباحًا 
وب�س����ورة دورية قبل الذهاب اىل مكاتبهم اذا مل يكن هناك موعد حمدد مل�سوؤول يف 

ال�ساعة ال�ساد�سة.
كان الرئي�����س احلريري يواجه التحديات بقوة روؤيته وخطة م�س����ريته، كانت واقعيته 

تقوده اىل م�سارب الو�سول دائما اىل الهدف النهائي رغم التحديات.
لق����د كان الرئي�����س احلري����ري يط����رح مناخًا م����ن االأداء يتج����اوز العهود، لذا اأ�س�����س 
"تيار امل�س����تقبل" ليكون م�س����ارا وتفاعاًل يدفع اجليل اىل مدار يف احلياة ي�ست�سرق 
مطالع الغد، وقد ا�س����رق به احلكم كما ا�سرق مبوؤ�س�ساته اخلا�سة فا�ستقام له �سعيًا 

وا�ستجاب له اجنازًا وعلوًا واتقانًا و�سعة ات�سال.
هكذا هي "احلريرية" يف م�س����ريتها انها اليوم "تيار امل�س����تقبل" وح�س����بها من ذلك 
م�س����ارا وتفاعاًل تدفع اجليل اىل مدار احلياة ا�س����فى واقوى حني �ستقل بنف�سه عر 
دف����ع طاقة املوؤ�س�����س يحفزنا امل�س����ار ابدًا اىل مطال����ع الغد، وقد ا�س����رق لها يف بهيم 
الفتنة "احللم" وكان احللم وال�سيا�س����ة منذ الت�س����عينات بع�س ف�س����ول ذلك احللم 

يف م�ساحة الوطن.
كان رفيق احلريري منذ البداية يختار �س����عب العال ل�س����عب االرادة، وتبدو يل انها 
متر�س����ت يف قلق اخلم�س����ينات ثم ات�س����عت لها اآفاق ال�س����تينات يف القلق على امل�سري 
العربي، ثم كانت ال�س����بعينات �س����لم ال�س����عود يف �س����عب النجاح فاإذا ما ا�ستوى على 
�س����وقه ا�ستقرت به الثمانينات م�سرية وفاء لبيئته يف �س����يدا، دامع الذكريات يف كل 
�ساأنه، وا�سع التطلعات يف كل اأمره ي�سابق التطورات والزمن، وهكذا ا�سحى الرئي�س 
احلريري واحلريرية حديث املرحلة لربع قرن م�س����ى يف تعاقب جناحاتها وتوا�س����ل 
مبادراتها يف ال�س����عيد العربي والدويل واالمنائي، لذا غدا حمور اجلدل ال�سيا�سي، 
م����واالة ومعار�س����ة، انه يف عمق امل�س����كالت وم�س����اعبها وهو يف �س����باب االفق يبدو 

للجميع امان الطريق.
يخاطبه املعار�س����ون له مبث����ل ما يخاطبه املوال����ون، اإنهم جميعًا منتظرون ي�س����عون 
م�س����كالت الوطن وم�ساعبه يف �س����احته حني افتقد املناخ ال�سيا�سي يف البالد طريق 

اخلروج فاف�سى مرتهنا ل�سعاراته.
مل يدرك اجلميع �سواء منهم الذين دخلوا الدولة او الذين رف�سوها حلظة احلريري 
يف مناخها النف�س����ي يوم كلف بالوزارة يف 30 ت�س����رين االول 1992 فقد كان الرئي�س 
احلريري مبا لعب من دور يف اتفاق الطائف وار�سى من امل يف ال�سعيد االجتماعي 
بابًا لوطن يحتاج اىل ذلك احللم ليطرح والءه للم�ستقبل، لكن اللحظة مرت يف عقد 

املا�سي وتعقيدات احلا�سر.
تلكم هي احلريرية حدثًا وحديثًا وحلمًا، انها حديث الروؤي امل�س����تقبلية وهي امتحان 
التجربة يف ال�سواب واخلطاأ، تتطور وتتفاعل مع املحيط لت�سبح يف النهاية اكر من 
موؤ�س�س����ها واإرثًا ي�سهد لها االجناز يف م�ساحة البالد وخطًا ي�ستحق املبادرة، وذكرى 

ت�ستبطن االإعجاب.
ويبقى، والكالم فيه وعنه يطول، ان دم الرئي�س ال�س����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�س����ل مبب����داأ احلكم واأ�س����ا�س امل�س����وؤولية، ت����رى ماذا تبق����ى من الدول����ة اذا غدت 

مفرت�س؟ وفاق  توازنات  يف  "العدالة" تتيه 
* نائب رئي�س املجل�س اال�صالمي ال�صرعي االأعلى

ال�زير ال�شابق عمر م�شقاوي*
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الغالفالغالف

خدمات����ي...  اإن�س����اين  ترب����وي،  – اإجتماع����ي، 
و�سيا�سي متواٍز و�سامل وتتوا�سل هذه االهداف 

لدعم م�س����رية بناء لبنان "امل�س����تقبل".
... انه����ا �س����يدة املحب����ة... حمب����ة كل النا�����س 
و�س����يدة العطاء واالإخال�����س، كل االإخال�س... 

والوف����اء، ل����كل    لبن����ان.
وقلبه����ا،  املدين����ة" يف وجدانه����ا  ل�"�س����يدا   ...
خا�س����ة  خ�سو�س����ية..  وفكره����ا  وعقله����ا... 
املطلق����ة  والعط����اء  واالإرادة  العزمي����ة  منحته����ا 
والت�س����ميم ملتابع����ة ه����ذا النه����ج واالأداء، وفاًء 

لهذه العا�س����مة   الوطنية.
... واملب����داأ واملنطق ال�س����ريح، يوؤكد م�س����مون 
القول املاأثورة ومفاده: "اأكرم ع�سريتك واأهلك 
فه����م جناح����ك ال����ذي ب����ه ت�س����ري، وم����ن خزلته 

ا�س����رته... مل   تاأت  من االأباعد   ن�س����رته".
عا�س����مة  – املدين����ة،  و�س����يدا  ال  فكي����ف؟   ...
املقاوم����ة والتحري����ر... اإنه����ا "�س����يدا املدينة" 
مب�س����اجدها...  الوطني����ة  الوح����دة  عا�س����مة 
وكنائ�س����ها، واأهلها ونا�سها معًا يف خندق واحد 

بامل�س����ار    وامل�س����ري.

... والأنها "�س����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.

... والأنها �س����راع ال�س����يادين و�س����باكهم وطعم 
غلته����م.

وح����الوة  وملحن����ا  خبزن����ا  املدين����ة...  الأن   ...
اأرواحن����ا.

... والأنه����ا املدينة التي تلّون العامل باأريج زهرة 
الليم����ون.

... والأنه����ا "�س����يدا – املدين����ة" التي ت�س����تحق 
واالإهتم����ام  والتقدي����ر  املج����د  ه����ذا  كل  من����ا 
لتواأم����ة املجدي����ن، جم����د عب����ق تراث املا�س����ي، 
وجم����د حداث����ة احلا�س����ر لالنطالق نح����و اآفاق 

"امل�س����تقبل".
رائ���دة  اأطلق���ت  واملنط���ق  املنطل���ق  ه���ذا  وم���ن 
احلري���ري  بهي���ة  ال�س���يدة  املمي���زة  املب���ادرات 
جم���ددًا ع���دة م�س���اريع م�س���تقبلية جديدة حتت 
عن���وان: "م�س���اريع �س���يدا – االمنائي���ة" لع���ام 
2008 – 2009 من �سمن �سل�سلة برامج تتجاوز 

38 م�س���روعا نفذت او قيد التنفيذ او اال�ستكمال 
او املتابع���ة للتنفي���ذ يف املدين���ة، �س���من خط���ة 
النهو����س والتنمية امل�س���تدامة املطلوب���ة للمدينة 
بع���د الت�س���اور واالط���الع حمله���ا وف���د "اللق���اء 
الت�س���اوري ال�س���يداوي" تقدم���ه نائ���ب �س���يدا 
وزي���رة الرتبي���ة والتعليم الع���ايل بهية احلريري 

اىل رئي�س احلكومة    فوؤاد  ال�س���نيورة.
بعد و�س����ع الق�سم االكر من هذه امل�ساريع على 
�س����كة التنفيذ بع����د تاأم����ني التمويل له����ا بهبات 
م����ن ال�س����ناديق العربية والدولي����ة، اأو مببادرة 
احلكومة اللبنانية ومن النائب �س����عد احلريري    

)وموؤ�س�س����ة    احلريري(.
خارطة امل�ساريع االمنائية ل�"�سيدا – املدينة" 
قب����ل االعالن عنها ر�س����ميًا كانت حم����ور نقا�س 
وت�س����اور ب����ني الوزي����رة بهي����ة احلري����ري وب����ني 
هيئ����ات، وموؤ�س�س����ات املجتم����ع امل����دين واالهلي 
يف  عق����د  ال����ذي  اللق����اء  خ����الل  ال�س����يداوي، 
جمدليون – �سيدا و�س����ارك فيه ممثلو القطاع 
االقت�س����ادي، واملهن احلرة والهيئ����ات النقابية 

والرتبوي����ة.

بقلم: غالب بعا�شريي
... اإنهـــا ال�صيـــدة بهية اأخت ال�صهيد الرئي�س رفيق احلريري تواأم... روحه... وقلبه... وعقله يف م�صريته الوطنية 

الأجل لبنان... 
الأن الوزيـــرة ال�صيـــدة بهيـــة هـــي منـــوذج للمـــراأة العربية، حني نتطلـــق من اأخالقهـــا ال�صرقي، املتزنـــة نحو العطاء 
االجتماعـــي، والثقـــايف، والرتبـــوي... والأنها االأم يف املنـــزل واملجتمع... والأنها �صيدة احت�صنـــت الثقافة لتنتزع من 

النفو�س العنف مل�صلحة التخاطب بلغة ح�صارية بديلة: هي القلم، والري�صة، والكلمة احل�صنة.

رائدة املبادرات املميزة
النائب وال�زيرةال�شيدة بهية احلريري

املتاألقة دائما يف كل زمان ومكان
خدمة �شاملـة يف �شـبيل جمتمـع ق�ي

... م����ن اأ�س����رار جن����اح املجتمعات املتح�س����رة 
هي ت�س����احلها مع ذاتها وهذا الت�سالح مت من 
خالل تكامل الن�سف االأول من هذه املجتمعات 

مع الن�س����ف االآخر.
لي�س����بح الرجل واملراأة 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�س بطاقات هادرة 
جزاف����ًا طاق����ات الن�س����ف االآخ����ر م����ن ثروته����ا 

الفكرية، والب�س����رية اأي طاقات املراأة.
... وال �س����ك ان حت����ى الع����امل الثالث ب����داأ منذ 
عق����ود بالتغ����ري والتطلع نح����و امل�س����تقبل بتفهم 
وروحي����ة ع�س����رية... وكان الف�س����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 واملراأة 

ي�س����بح املجتمع اأف�س����ل.

... ال�شيــدة بهيــة...
واح����دة من تلك الن�س����وة ال����رواد الذين منحوا 
جتربة امل����راأة يف لبنان بعدًا القى من االحرتام 
والتقدي����ر م����ا يجعل����ه مث����اًل ُيحت����ذى يف جمال 
ت�س����الح املجتم����ع اللبن����اين، ودف����ع امل����راأة اىل 
مي����دان العطاء ت�س����د اأزر املجتمع ومت�س����ح عن 

وجه����ه اآث����ار املعان����اة.
... وجترب����ة الوزي����رة ال�س����يدة بهي����ة احلريري 
امل�س����تمرة اأثبت����ت ان امل����راأة اللبنانية ال�س����رقية 
ت�س����تطيع ان تقدم للمجتمع من العطايا اخلرية 
ما ت�س����تطيعه هذه املراأة ذاتها تقدميه، للمنزل 
واأطفاله����ا... فامل����راأة اللبناني����ة كم����ا يعك�س����ها 

جهد ال�س����يدة   بهية.
هي امراأة جدية وا�س����يلة يف اتزانها، واخالقها 
احلي����اة  ميادي����ن  يف  ومندفع����ة  ال�س����رقية 
االن�س����انية، واالجتماعية، والثقافية، والرتبوية 
اىل اآخر م����دى ت�س����تطيع الطاقة االإن�س����انية اأن 

ت�س����ل ا  ليه.
لبن����ان  بهي����ة يف  ال�س����يدة  اأن جترب����ة  كم����ا   ...
بعام����ة ويف �س����يدا بخا�س����ة، اثبت����ت اأن اأرتقاء 
امل����راأة اىل هذا امل�س����اف من االخ����الق والعمل 
االجتماعي����ني، م����ن �س����اأنه ان ي�س����هم يف رف����ع 
م�س����توى التط����ور يف حمي����ط عملها ون�س����اطها، 
ب�س����كل قوي دائم ومعر يف �س����تى املجاالت وكل 

امليادي����ن.
�س����يالحظ كل اإن�س����ان ومراقب بال �س����ك حجم 
العطاء، و�س����يالحظ بال �س����ك وه����ذا هو االأهم 
حجم اجلهد الذي بذلته ال�سيدة بهية، لرتجمة 

اأح����الم النا�����س   وقائ����ع   عل����ى  االأر�����س.
... لقد اهتمت ال�س����يدة بهي����ة باملجتمع من كل 

جوانب����ه االأ�سا�س����ية، فهي اأعط����ت التعليم حقه 
م����ن االهتمام املطلق من خ����الل عدة مبادرات 
علمي����ة فكري����ة، متط����ورة ملواكبة ع�س����ر العلم 

واحلداث����ة.
... ومبوازاة اهتمامه����ا بالتعليم والرتبية، كان 
لل�س����يدة بهية اهتمام متوازي����ًا بالثقافة وتقدمي 
احلواف����ز لن�س����ر التعاطي باأ�س����لوب احل�س����ارة 
كلغ����ة تخاطبية بني النا�س، ولي�س من �س����ك انه 
اإذا كان التعلي����م مين����ح الب����الد ح�س����انته على 
م�ستوى االم�س����اك "بركب الع�سر" وحماكاته، 
فاأنه ن�س����ر الثقافة كاأ�س����لوب ح�ساري للتخاطب 
مينح لبنان فر�س����ة نبذ العنف الذي ا�س����تقر يف 
نفو�����س بع�س النا�س، مل�س����لحة تقدمي لغة بديلة 
ه����ي لغة احل�س����ارة الثقافية، ويف هذا ال�س����ياق 
رع����ت ال�س����يدة بهية ب�س����كل مكث����ف العديد من 
املعار�����س الفني����ة م����ن ر�س����وم ونح����ت و�س����ور 
تعود بنا اىل جمد املا�س����ي وحداثة احلا�س����ر. 
كم����ا رعت افتت����اح معار�س الكتب وبح�س����ورها 

وت�س����جيعها.
... انها ال�سيدة بهية، رائدة املبادرات املميزة، 

ول����كل   مب����ادرة   حكاي����ة...
م����ن حكايات العمل الدوؤوب يف م�س����رية حياتها 
اليومي����ة. االمر الذي يعني ان العمل ال�سيا�س����ي 
مل يع����د زعامات فارغة بل م�س����رية عطاء دائم 
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الغالفالغالف

وا�س���تهلت احلريري اللقاء بتوجيه التحية ل�س���يدا 
على موقفها امل�سرف يف دعمها للق�سية الفل�سطينية 
وت�سامنها مع غزة ابان احلرب االأخرية معترة اأن 
ذل���ك لي�س بجديد على عا�س���مة اجلنوب ، وموؤكدة 
اأن غزة �س���تبقى معنا يف يومياتنا بت�س���امننا معها. 
وحيت احلري���ري وحدة االأخوة الفل�س���طينيني التي 
ظهرت يف فرتة احلرب، م�س���ددة على اأهمية تثبيت 
ه���ذه الوح���دة ومعربة عن ثقتها بحكم���ة االأخوة يف 
حركتي حما�س وفتح يف هذا االطار. . وتوقفت عند 
مق���ررات قمة الكويت االأخرية متوجهة بالتحية اىل 
خادم احلرمني ال�سريفني جاللة امللك عبد اهلل بن 
عبد العزيز على مبادرته باعادة مل ال�س���مل العربي 
وامل�س���احلات التي جرت على هام����س قمة الكويت 
،  متوقفة ع���ن اأهمية الدور الذي اأعطي للبنان باأن 
يقول كلمة العرب يف ختام القمة.  واأكدت احلريري 
اأن امله���م بالن�س���بة لن���ا مل �س���ملنا وتثبي���ت وحدتنا 
وتاأكي���د ثوابتنا والتم�س���ك بحقنا يف اقام���ة الدولة 

الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�سمتها القد�س . 
ثم تناولت احلريري مو�سوع اللقاء ، فقالت لقاوؤنا 
اليوم عنوانه التنمية امل�س���تدامة، واملتعلق بتطوير 
املدين���ة وبالنهو����س به���ا، نحن ل�س���نا اآتني لعر�س 
جمموعة م�س���اريع، بل جئنا لن�سع خارطة املدينة 
االمنائية كله���ا اأمامكم لريى اجلمي���ع ماذا يوجد 
فيها وما هو خمطط لها م�س���تقباًل، ومن اأجل فتح 
نقا�س عام واالفادة من اقرتاحاتكم واالجابة على 

ا�ستف�س���اراتكم عن كل الق�س���ايا يف املدينة . فمن 
حق كل النا�س اأن تعرف ماذا يجري يف �س���يدا من 
م�س���اريع ، لك���ن تطوير هذه امل�س���اريع بحاجة اىل 
ور�س عمل مع اخت�سا�سيني يفرت�س اأن ن�سعى لها 
مع التنظيم املدين وغرفة التجارة وجمعية التجار 

ملتابعة هذه امل�ساريع.
ث���م ت���وىل املهند����س عب���د الواحد �س���هاب �س���رح 
امل�س���اريع املق���ررة ملدينة �س���يدا وعر�س م�س���ادر 
التمويل واملبالغ املر�سودة لها ، واملواعيد املفرت�سة 
للبدء بتنفيذها اأو ا�س���تكمالها . وكانت مقرتحات 
لعدد من امل�س���اركني من بينها تاأمني خطوط بديلة 
لل�سرف ال�س���حي اىل جانب اخلطوط االأ�سا�سية 
التابع���ة ملحط���ة التكري���ر منع���ًا الأي���ة تداعيات قد 
تنج���م ع���ن اأي���ة  م�س���اكل ميك���ن اأن تتعر����س لها 
اخلط���وط الرئي�س���ية. كما اق���رتح البع�س اطالق 
م�س���روع جتميل واجهات بع�س االأبنية على جانبي 
البولفار ال�س���رقي ، واق���رتح اآخرون م�س���روع نقل 

�سوق اخل�سار من ال�سوق التجاري .
واختتم اللقاء بت�س���كيل جلان متابعة متخ�س�س���ة 
لكل جمموعة من امل�ساريع التي مت عر�سها متهيدًا 
ملناق�س���تها م���ع اأه���ل االخت�س���ا�س يف ور����س عمل 

�ست�سهدها املدينة الحقًا .. 

م�شاريع �شيدا االإمنائية
38 م�س���روعًا نفذت اأو قيد التنفيذ اأو االإ�س���تكمال.

وفيم���ا يلي امل�س���اريع التي قدمها الوفد على �س���كل 
ملف متكامل �س���منه ما هو مطلوب بالن�س���بة لكل 
م�س���روع وما يحتاج من متوي���ل، واأرفقها بخارطة 
تنموية �س���املة للمدينة حدد فيها موقع كل م�سروع 

بال�سور:
1- طري���ق ال�س���لطانية من م�س���تديرة القناية اىل 
مدخل �س���يدا ال�س���مايل م���رورا بج�س���ر جون . مت 
ر�س���د 30 مليارًا لهذا امل�سروع على �سنتني، وو�سع 
�س���من ميزاني���ة وزارة االأ�س���غال والتنفي���ذ خالل 

ال�2009 يبداأ العمل . 
2- م�ست�س���فى متخ�س�س باحلروق- مدخل �سيدا 
ال�س���مايل بتموي���ل من االأت���راك قيمت���ه 21 مليون 

دوالر، يبداأ العمل هذا العام. 
3- طريق م�ستديرة القناية – جمدليون : م�سروع 
ق���دمي م�س���تملك ومت الب���دء بج���دران الدع���م به، 
وو�س���ع ه���ذا الع���ام على برنام���ج وزارة االأ�س���غال 
وقيمته خم�س���ة ملي���ارات لرية ودرا�س���اته جاهزة 

و�ستبداأ عملية التلزمي قريبًا.
4- حماية املدينة ال�س���ناعية يف �س���ينيق من جهة 
البح���ر وا�س���الح االأ�س���رار الناجت���ة ع���ن االأنواء 

البحرية.متويل وزارة االأ�سغال العامة والنقل . 
5- حاجز احلماية البحري لرفع �س���رر انهيارات 
جب���ل النفاي���ات عن البح���ر . وامل�س���روع جزء من 
التخطي���ط ملرف���اأ �س���يدا امل�س���تقبلي ، ويتكامل مع 
املرحلة الثانية من م�س���روع حمطة التكرير. ميتد 

احلاجز البح���ري من راأ�س  جبل 
النفاي���ات اىل حمطة التكرير يف 
�س���ينيق وقيمته 30 مليار لرية مت 

ر�سدها على �سنتني .
6- تطويل �سن�س���ول مرفاأ �س���يدا 
م���رت   300 مب�س���افة  احل���ايل 
 7 التكلف���ة  املين���اء..  خلدم���ات 

مليون دوالر.
ومر�س���وم  تخطي���ط  و�س���ع   -7
اأوتو�س���رتاد اجلنوب، ق�سم �سرق 
�س���يدا- الغازية م���ع البولفارات 
والتحوي���الت اخلا�س���ة به بربط 
املحيط���ة  والبل���دات  املدين���ة 

م���ع الغ���اء املر�س���وم الق���دمي ال���ذي يلح���ظ وجود 
االأوتو�سرتاد داخل �سيدا. 

 Traffic( 8- اع���ادة درا�س���ة لل�س���ري يف املدين���ة
Management ( للتخفيف من م�سكلة �سغط 

ال�سري .
9- �س���يانة البولف���ار البح���ري املح���اذي للمدينة 
القدمي���ة ال���ذي ت�س���رر بفعل م���رور ال�س���احنات. 
واأعل���ن رئي����س بلدية الغازية احلاج حممد �س���ميح 
غ���دار اأن احت���اد بلديات �س���يدا الزهراين ر�س���د 

مبلغًا ل�سيانة البولفار البحري.
10- ا�س���تكمال احلماي���ات للبولف���ار البح���ري يف 

منطقة خليج ا�سكندر .
11-ان�س���اء كلية �سحة يف مبنى الرو�سات ال�سابق 
التاب���ع جلمعي���ة املقا�س���د باتف���اق ب���ني موؤ�س�س���ة 
احلريري واملقا�س���د وبني جامعة ب���ريوت العربية 
بت���رع من النائ���ب �س���عد الدين احلري���ري مببلغ 

مليونني ون�سف مليون دوالر .
12- ا�س���تكمال الواجهة البحرية �س���من م�س���روع 
االرث الثق���ايف 3 ملي���ون و350 األف دوالر بهبة من 

النائب �سعد احلريري .
13- تاأهيل البنية التحتية ورفع م�ستوى احلياة يف 
خميم عني احللوة، مو�سوع �سمن برنامج �سندوق 

التنمية ال�سعودي بقيمة 7.5مليون دوالر .
14- دع���م م�ست�س���فى �س���يدا احلكومي/ميزانية 
�ستخ�س����س لها �س���من ميزاني���ات امل�ست�س���فيات 

احلكومية.
15- م�س���روع ان�س���اء مدر�س���ة منوذجي���ة يف اأر�س 
�س���من عق���ار املهنية م�س���احتها 5000 مرت مربع ، 

قيد الدرا�سة تت�سع حلوايل األف طالب . 
16- م�سروع احلديقة العامة مقابل ق�سر العدل ، 

املو�سوع قيد املتابعة من قبل وزير الداخلية .
17- حمي���ط امللعب البل���دي ا�س���تكمال الردميات 
اخللفي���ة لي�س���بح هن���اك م�س���احات ا�س���افية مع 
االأر�س التابعة له من اجلنوب ت�ستفيد منها الإن�ساء 

جممعات �سياحية واأوتيالت . 
18- معمل معاجلة النفايات ال�سلبة /قيد املتابعة 
وتاألفت جلنة لال�سراف على �سري العمل . بالتزامن 
م���ع مراقب���ة انهاء العمل م���ن قبل وزارة االأ�س���غال 

العامة والنقل وفر�س اأف�سل ال�سروط الإنهائه .
19- معمل معاجلة املياه االآ�سنة) حمطة التكرير( 
/ ا�ستكمال املرحلة الثانية من امل�سروع .. امل�سروع 
قيمت���ه حت���ى االآن 53 ملي���ون دوالر م���ن القر����س 
الياب���اين .. املرحل���ة االأوىل جتمي���ع – حمط���ات 

�سخ( ، 
20- الرحمل���ة الثاني���ة من حمط���ة التكرير/ خط 
بح���ري �س���ينفذه االأتراك قيمته ح���وايل 30 مليون 
دوالر الدرا�سات ل�سركة يابانية/ التنفيذ املقاولون 

العرب / التمويل من القر�س الياباين.
 21-  مين���اء اليخ���وت ) بجان���ب القلع���ة وبح���ر 

ا�سكندر ( . .
22- تاأهي���ل مرف���اأ ال�س���يادين احل���ايل ) حوايل 

مليون دوالر ( .
23- دعم �س���يادي االأ�س���ماك بتجهيزات و�سرتات 
جن���اة ومركبي ا�س���عاف بحري وحمطات �س���يانة 

للمراكب على ال�ساطىء. 
24-  �س���يدا القدمي���ة / م�س���روع االإرث الثق���ايف 

بتمويل من البنك الدويل 
25- م�سروع مدر�سة عائ�سة القدمية)دار حمود( 
بت���رع م���ن موؤ�س�س���ة احلريري)مليونني ون�س���ف 

مليون دوالر(.
26- م�سروع ترميم الكني�سة الكاثوليكية يف �سيدا 

اىل  وحتويله���ا  القدمي���ة 
لالأيقونات )ترع  معر����س 
م���ن ال�س���يخ �س���عد الدي���ن 
احلريري/ مليون ون�س���ف 

مليون دوالر( .
27- تاأهي���ل خ���ان الق�س���لة 

من الهبة االيطالية .
28- تاأهي���ل القلع���ة الرية 
الدويل)مليون  البن���ك  من 

دوالر( .
م���ن  �س���يدا  متح���ف   -29
 5( العرب���ي  ال�س���ندوق 

مليون دوالر( .
30- ا�ستكمال البولفار البحري وربطه باأوتو�سرتاد 
اجلن���وب- مف���رتق مغدو�سة،�س���در املر�س���وم عن 

جمل�س الوزراء تنفيذ جينيكو.
31- اع���ادة بن���اء مبن���ى اجلم���ارك م���كان املبنى 

القدمي .
32- املرف���اأ اجلدي���د/ جنوبي املدين���ة يف املنطقة 

الواقعة خلف مكب �سيدا ..
33- بناء حمطة حتويل توتر عايل 220 كيلو فولت 

دوالر . مليون   7 قيمته  املحافظ-  – طلعة 
34- جتهيز مركز �سيدا ال�سحي يف بناية الربري 

النجمة ،بهبة يونانية 300 األف دوالر . – �ساحة 
35- م�س���روع IDB – �س���توكهومل ) تاأهيل و�سط 
املدين���ة التج���اري وتعم���ري عني احللوة ( ) �س���ارع 
ريا�س ال�سلح و�سارع االأوقاف( التمويل من البنك 
اال�س���المي) 15 ملي���ون دوالر( والتنفي���ذ جمل����س 

االمناء واالعمار.
36- اع���ادة رف���ع م�س���توى البنية التحتي���ة ملنطقة 

تعمري عني احللوة .
37-  حل م�س���كلة �س���ندات التمليك ملنطقة تعمري 
ع���ني احلل���وة .. بداأ امل�س���روع ع���ام 1996 واأجري 
م�س���ح واجريت عدة اأنواع من ال�سندات.امل�س���روع 
اأجن���ز ومل يبق���ى اال ا�س���دار ال�س���ندات.. هن���اك 
تخطي���ط مبناط���ق يج���ب حتريره���ا، مت ار�س���ال 
كت���اب اىل بلدية �س���يداالتي عقدت جل�س���ة واألغت 
التخطيط واأر�سلته اىل التنظيم املدين. بداأ العمل 
على ا�ست�سدار ال�س���ندات التي ي�ستفيد منها اأكر 

من 2600 عائلة.
38- ان�ساء تعاونيات �سكنية للح�سول على قرو�س 
مي�س���رة لالآ�س���كان يف ظل ارتفاع تكلفة ال�سكن يف 

املدينة  

الوزيرة بهية الحريري بلحظة تأمل
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... و�س���ل �س���وت املقاومة املحّقة، بو�س���ول �س���خ�س 
الرئي�س "نبيه بّري" اإىل جمل�س النواب، منذ اللحظة 
االأول، جمّددًا بذلك عنوان: التحّرك الدائم القدمي- 

اجلديد.
خلي���ار الن�س���ال واملقاوم���ة اله���ادف لتحري���ر كامل 

الرتاب اللبناين.
بعد االندحار االأول للعدو االإ�سرائيلي عن لبنان ي�ستمر 
ه���ّم املجل�س النياب���ي... مرك���زًا على الهّم املعي�س���ي 
واالجتماعي واالقت�س���ادي، باعتباره "بيت الق�سيد" 
يف كل الق�س���ايا العالق���ة واملوا�س���يع املطروح���ة، اإن 
على امل�س���توى االقت�سادي واالإمنائي قبل االندحار... 
وبع���د االندح���ار بع���د اأن ب���ات وا�س���حًا اأن ال�س���الح 
االقت�س���ادي... كان وال يزال اأخطر من كل االأ�س���لحة 

الفّتاكة التي ا�سُتخِدمت يف احلرِب �سّد لبنان.
... م���ن ه���ذا املنطل���ق واملنط���ق والعتب���ارات قومية 
ووطنّية �ساملة عمل... ويعمل املجل�س ورئي�سه لتطوير 
االإمن���اء االجتماعي والرتبوي، مِلا فيه م�س���لحة عامة 
لكل اللبنانيني، يف وجه االأطماع االإ�سرائيلية والتطبيع 
والغزو الفكري والثقايف الغريب عن جمتمعنا وقيمنا 
االأخالقي���ة... والدينية عر الف�س���ائيات التي تدخل 

كل "بيت دون ا�ستئذان".
... مع كل تلك االآراء واملواقف امل�سّرفة يبقى العدو... 

عدو، وهو اإ�سرائيل.
ومع دولة الرئي�س نبيه بّري، ُنرّدد من كانت اإ�س���رائيل 

عدّوه... فهي عدو كاٍف.
... وانطالقًا من اإميانه "بجيل ال�سباب"... باعتباره 

اأنهم خمرية االأّمة مل�ستقبلها.
رعى رئي����س جمل�س الن���واب، نبيه بّري حف���ل افتتاح 
اأعم���ال املوؤمت���ر اخلام����س ع�س���ر لك�ّس���افة الر�س���الة 
االإ�س���المية يف "جمّمع نبيه ب���ّري الثقايف" يف الرادار 

امل�سيلح.

بري: املال ال�شيا�شي
لن يعيد العجلة اإىل ال�راء

رع���ى رئي�س جمل����س النواب نبي���ه بّري حف���ل افتتاح 
اأعم���ال املوؤمت���ر اخلام����س ع�س���ر، جلمعي���ة ك�س���افة 
الر�س���الة االإ�سالمية يف قاعة جمّمع نبيه بّري الثقايف 
يف ال���رادار امل�س���يلح، االحتفال ح�س���ره نائب رئي�س 
املجل�س االإ�س���المي ال�سيعي االأعلى االإمام ال�سيخ عبد 
االأم���ري قبالن، وال���وزراء حممد ج���واد خليفة، غازي 
زعي���رت، وفوزي �س���ّلوخ، والن���واب اأي���وب حمّيد، علي 
ع�س���ري، يا�سني جابر، علي بّزي، عبد اللطيف الزين، 
عب���د املجيد �س���الح، مي�س���ال مو�س���ى، عل���ي خري�س، 
قا�سم ها�سم، نا�سر ن�سر اهلل، يو�سف النقيب ممثاًل 
النائب �س���عد احلري���ري، رمزي كنج ممث���اًل النائب 
مي�سال عون، العميد فوؤاد الطويل ممثاًل العماد قائد 
اجلي����س، العقيد مو�س���ى جّف���ال ممثاًل املدي���ر العام 
لالأمن العام، املقّدم علي هزمية ممثاًل اللواء اأ�سرف 

ليفي، مدير عام وزارة االإعالم  ح�ّس���ان فلحة ممثاًل 
وزير االإعالم، مدير عام املغرتبني هيثم جمعة، رئي�س 
جمل����س اجلنوب قبالن قبالن، املفت�س الرتبوي العام 
ر�س���ا �س���عادة، مدير عام الريجي نا�سيف �سقالوي، 
مدي���ر عام وزارة ال�س���باب والريا�س���ة زي���د خيامي، 
قائمقام �س���ور ح�س���ني كيالن، قائمق���ام جزين نبيه 
حمود، قائمقام باأعمال �سفارة اجلمهورية االإ�سالمية 
يف اإي���ران، مفت �س���ور وجبل عامل ح�س���ني عبد اهلل، 
اأع�س���اء هيئ���ة الرئا�س���ة والهيئ���ة التنفيذي���ة ورئي�س 
واأع�ساء املكتب ال�سيا�س���ي يف حركة اأمل، وامل�سوؤولني 
التنظيميني حلركة اأمل، ورئي�س احتاد ك�ّس���افة لبنان 
م�سطفى عبد الر�س���ول، واأع�ساء القيادة واملفو�سّية 

العامة لك�سافة الر�سالة االإ�سالمية.
االحتفال ا�ستهل بالن�سيدين الوطني اللبناين، ون�سيد 
ك�ّس���افة الر�س���الة االإ�س���المية، ثم األق���ى مفّو�س عام 
ك�س���افة الر�س���الة االإ�س���المية ح�س���ني حم���دان الذي 
ا�س���تعر�س فيه���ا اإجن���ازات اجلمعي���ة وخط���ة عملها 
ل�س���نوات اخلم�س املقبلة، معلنًا جتديد العهد للرئي�س 
نبي���ه بّري قائدًا عامًا لك�س���افة الر�س���الة االإ�س���المية 
لوالي���ة جديدة. ثم األق���ى رئي�س احتاد ك�س���افة لبنان 
املحامي م�س���طفى عبد الر�س���ول كلمة االحتاد اأ�ساد 
فيها بك�س���افة الر�س���الة االإ�س���المية ودورها االإمنائي 
على كافة امل�ستويات، بقيادة دولة الرئي�س نبيه بّري.

ثم األقى نائب رئي�س املجل�س االإ�سالمي ال�سيعي ال�سيخ 

عبد االأمري قبالن كلمة اأ�س���اد فيها بدور الرئي�س نبيه 
بّري الوطني م�س���تذكرًا االإمام ال�سيد مو�سى ال�سدر، 
كقائد اإن�س���اين داعيًا القيادات الك�س���فية اإىل التعاون 
على ال���ّر والتقوى ونبذ االإثم والع���دوان، موؤكدًا على 

�سرورة اأن يبقى هذا اخلط هو خط االعتدال.
ث���م األق���ى رئي�س جمل����س النواب االأ�س���تاذ نبي���ه بّري 

الكلمة التالية:
الأبنائن���ا الذين يرتب���ون اللغة يف دفاترهم املدر�س���ية 
اأنا�س���يد للوط���ن، واأغاين للفج���ر، و�س���الل اأرقام يف 

جداول ال�سرب. 
الأبنائن���ا الذي���ن نغزلهم من حروف ال�س���وء، وجنمع 
�س���ورهم م���ن م�س���اوير ال�س���م�س وم���ن زواب���ع الثلج 

وم�ساكب االأريج.
الأبنائنا الذين ين�سجون على اأ�سجارنا كثمرة احلياة، 
واللذي���ن يلتمعون يف عيوننا كمج���رة النجوم، والذين 

يزدهرون كنهر ال�ستاء.
الأبنائن���ا الذي���ن ي�س���قون بدمائه���م زناب���ق احلري���ة، 
والذين يقبلون على ال�سهادة كفرح الغ�سون، والذين 
يتدف���ق يف �س���رايينهم نهر ال�س���عب، ال���ذي منه عرق 
جبني الفالحني والعمال وال�س���يادين، والذين ر�ست 

كلماته يف بحر احلياة.
لبناتن���ا واأبنائن���ا يف جمعي���ات اأ�س���رة الر�س���الة ويف 
الطليعة جمعية ك�س���افة الر�س���الة االإ�سالمية والدفاع 

املدين.
زه���ري  االأف���ذاذ:  الق���ادة  اجلمعي���ة  ه���ذه  ل�س���هداء 
�س���حاذي، مر�س���د النحا�س، ح�سن م�س���يم�س، ح�سن 

داود وغريهم.
وللقادة الك�سفيني اال�ست�سهاديني:

ح�سن ق�سري وبالل وه�سام فح�س وغريهم.
وللكوادر ال�سهداء حممد وعبا�س وهبي وو�سام مون�س 

ومعني �سرور وحممد اأمني احلاج وغريهم.
ول�س���هداء الدفاع املدين يف حرب مت���وز 2006 فوزي 

جفال، ح�سن ال�سيد، حيدر �سعد وعلي اأخ�سر.
جلرحى الدفاع املدين الثالثة واخلم�سني اأثناء اإنقاذ 
امل�سابني يف حرب متوز، ويف طليعتهم مفو�س الدفاع 

املدين ح�سن عي�سى.
لدمهم الذي ي�س���طع يف ديجورنا ويطهرنا ب�س���المه، 
وي�س���تيقظ يف اأرواحنا، ويرتاح يف األق عيوننا حار�س���ًا 

للمجد واملواويل.
ل�س���واعدهم الت���ي حتم���ل جراحن���ا وجرحانا �س���اعة 
ال�ِس���ّدة، واأياديه���م الت���ي تبل�س���م اجل���راح يف عملن���ا 
ي���وم،  ذات  املرتوك���ني  الوطن���ي  ون�س���يدنا  الوطن���ي 
اأحدهما يرفرف على �س���ارية مهجورة والثاين ين�س���د 

يف برية االأمل.
لك�سافة الر�س���الة االإ�س���المية يف موؤمترهم اخلام�س 

ع�سر الذي ينعقد بعد واحد وثالثني عامًا من العطاء 
امل�ستمر، حتية موؤ�س�س جمعيتهم االإمام القائد ال�سيد 
مو�س���ى ال�سدر، واملوؤ�س�س���ات القيادية يف حركة اأمل، 

وحتيتي وحمبتي وفخري وبعد.
اأتذّك���ر يف كلمت���ي االفتتاحية للموؤمتر احلادي ع�س���ر 
عام 1999، اأنني قلت اأن ك�س���افة الر�سالة االإ�سالمية 
ه���ي احلدث اال�س���تثنائي يف حياة حرك���ة اأمل، يومها 
اعتق���د البع�س اأنني اأقول كالم���ًا “عاطفيًا خطابيًا” 
اأو تعبويًا “حما�س���يًا”، ومل ينتبه���وا اأنني اأحتدث عن 
م�س���تقبلنا اليوم، عن موؤ�س�س���ة ت�س���م خم�س وثالثني 
األف ع�س���و موزعني على فئات عمرية من ال�ساد�س���ة 
اإىل الثمانية ع�س���ر عامًا وما فوق من االإناث والذكور، 
واأن هوؤالء االأع�س���اء ينجذبون اإىل هذه املوؤ�س�سة لي�س 
الأ�سباب ترفيهية واأن كانت تقيم وزنًا للرتفيه يف حياة 
ال�سباب، بل الأنها ا�ستثنائية يف اأدوارها ومهامها زمن 
احلرب وزمن ال�س���لم، وهي كما قل���ت ذات مرة لي�س 
جمرد اإطار ل�س���هرة نار بل هي اإطار ي�سهر على حياة 
الوطن، وي�س���هر لي���ل الوط���ن ليخمد اأي نار ي�س���علها 

العدو يف حدائقنا وحقولنا ومنازلنا. 
كما اأود اأن اأُقّدم �سهادتي ل�سالح اجلمعية يف جماالت 

التدريب وتطوير املهارات وتنفيذ الن�ساطات.
كما اأنني اأ�سهد للجمعية على ما اأجنزته يف امل�ستويات 
الثقافي���ة واالإعالمي���ة ويف جم���ال الفنون امل�س���رحية 
والتعبئ���ة، وكذل���ك عل���ى م�س���توى االإدارة والتنظي���م 
والتنمية االقت�س���ادية، ويف هذا املجال اإن�س���اء مركز 
التمك���ني املجتمع���ي وامل�س���اهمة يف اإن�س���اء املر�س���د 
الوطني للم���راأة يف الزراعة والريف، واإن�س���اء املركز 
اللبناين للتمكني واالإر�ساد وال�سراكة، واإن�ساء مزرعة 
لالأبقار وم�س���نع الإنت���اج احلليب وم�س���تقاته يف بلدة 

�سمع.
بداي���ًة اأود اأن اأن���ّوه برامج ال�س���راكة والتع���اون التي 
تقيمه���ا اجلمعي���ة مع اجلمعي���ات الك�س���فية اللبنانية 
والعربي���ة والعاملية، ومع املجال�س البلدية وموؤ�س�س���ات 

املجتمع امل���دين والراأي الع���ام، واملوؤ�س�س���ات الدولية 
ومنظم���ات االأمم املتح���دة واجلمعي���ات واالحتادات 

املحلية غري احلكومية.
واأود اأن اأ�س���هد للجمعية يف النتائج التي حققتها على 
م�س���توى الرام���ج املجتمعة خالل العامني املا�س���يني 
بالتع���اون مع 42 منظمة دولي���ة، يف خمتلف املجاالت 
ال�سحية والبيئية والرتاثية وتعزيز املهارات والفنون، 

ومتكني املراأة وحمو االأمية.

احل�ش�ر الكرمي اأيها الك�شافة
ينعقد موؤمتركم اليوم غداة العيد 65 لال�س���تقالل يف 
الوقت الذي نعمل فيه لتح�س���ني وفاقنا واتفاقنا عر 
عملية النهو�س املوؤ�س�س���ي التي اأعقبت اتفاق الدوحة، 
وقد قطعنا دون اأدنى �س���ك مرحل���ة هامة على طريق 

تنفيذ هذا االتفاق.
اإاّل اأن االأه���م هو اأن ال���روؤى واالأفكار وامل�س���اريع التي 
طرحها االإمام القائد ال�س���يد مو�س���ى ال�سدر موؤ�س�س 
االإ�س���الحات  اإط���ار  وم�س���ريتنا يف  وقائ���د حركتن���ا 
ال�سيا�س���ية واالإداري���ة، تتخذ االآن بع���دًا وطنيًا بعد اأن 
م�س���ت ثالثة عقود واأكر من طرحها وعلى رف�س���ها 
اأو حتديدها يف اأح�سن االحتماالت وو�سع الفيتو عليها 
ب�سبب م�سالح طائفية اأو مذهبية اأو فئوية اأو جهوية.

وكم���ا تعرفون ف���اإن املطالبة ب���وزارة للتخطيط كانت 
مطلبًا لالإمام ال�سدر وحركة املحرومني، ويف االإطار 
نف�س���ه رمبا كانت احلركة اأول من انحاز اإىل م�س���روع 
وزارة الت�س���ميم التي كان ينادي بها ال�س���يخ موري�س 

اجلمّيل.
كم���ا اأن مبداأ ف�س���ل ال���وزارة ع���ن النياب���ة كان اأحد 
املطالب الت���ي نادى بها االإمام ال�س���در ومعه جمل�س 
ال�س���يعي االأعلى وحرك���ة املحروم���ني الأن ذلك ميّكن 
املجل����س النيابي من زي���ادة الرقابة واملحا�س���بة على 

اأعمال احلكومة.
كان���ت  االجتماعي���ة  والعدال���ة  املت���وازن  االإمن���اء  اإن 
يف اأ�س���ا�س املطال���ب االإ�س���الحية التي رفعه���ا االإمام 
ال�سدر، ونحن اليوم اأكر اإحلاحًا من اأي وقت م�سى 
عل���ى كل تلك املطال���ب التي ت�س���هم يف رفع احلرمان 

والغنب.
اأين اأيه���ا االأع���ّزاء وعلى ح���دود املجتم���ع اأعتر هذه 
املطالب جزءًا من م�س���وؤولياتكم يف اإطار ممار�ستكم 
حلياتك���م الك�س���فية والطالبي���ة واملهني���ة والنقابي���ة 
وال�سيا�س���ية، ونح���ن نطالبك���م برف����س كل حماول���ة 
لتحيدكم جتاه تلك املطالب وغريها، بل اإننا ندعوكم 
اإىل اأك���ر من ذل���ك اإىل اعتبار مطال���ب متكني املراأة 
وتو�س���يع اخليارات اأمام املواطنني وزيادة االئتمانات 

وال�سمانات لديهم جزءًا من م�سوؤوليتهم.

الغالفالغالف

الرئي�س نبيه بّري..�شمانة ال�طن
بقلم: غالب بعا�شريي

٭... اإنه الرئي�س االأمني... حامل  وحافظ االأمانة الغالية،
... من �صاحب االأمانة... �صماحة االإمام املغّيب “ال�صيد مو�صى ال�صدر”.

٭... اإنـــه الرئي�ـــس القائـــد املخل�ـــس... لديَنه ووطنـــه... ابن جبل عامـــل، جبل العلماء 
املخل�صـــني...  االأبطـــال،  واملقاومـــني،  االأ�صـــراف...  االأطهـــار...  وامل�صايـــخ...  وال�صيـــاد 

الطيبني لدينهم ووطنهم.
٭... اإنـــه الرئي�ـــس النبيـــه املنا�صـــل رفيـــق الـــدرب الطويل لــــ “�صماحة االإمـــام” املغّيب 

ال�صيد مو�صى ال�صدر،
٭... اإنـــه الرئي�س املقـــاوم العنيد املحّق يف الكفاح والدفاع عن “كرامة ووحدة م�صري” 

وطنه لبنان.
٭... اإنـــه الرئي�ـــس... قائـــد املقاومـــة واالإمنـــاء والتحريـــر... �صاحـــب املوقـــف امل�صـــّرف 

والن�صال الطويل امل�صتمر لتحرير كامل الرتاب الغايل للوطن.
٭... اإنه الرئي�س القائد �صاحب الدولة... وال�صيادة والقيادة... والزعامة.

بقوتـــه وقـــوة ح�صـــوره، و�صخ�صيته املرنة، مّكـــن جمل�س النواب اللبنـــاين من الو�صول 
باملركب اإىل �صاطئ االأمان... باأمان.
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اأ�س���بحنا نحن، كل هذه االأمور حت�س���ل االآن واأقول 
ب�س���راحة �س���معت كالمًا خميف���ًا يف الكويت وقطر 
بالن�سبة للتدّرج يف �سعر النفط االآن، االآن �سعر املاء 
اأغلى من �س���عر النفط، م�س���روع الليط���اين كان هو 
الذي ي�ستدرج اإ�س���رائيل دائمًا اأول مّرة عام 1945، 
حميد فرجني���ة وقف كان هناك قر�س���ًا يف املجل�س 
النيابي 45 مليون لرية لبنانية، لتنفيذ امل�س���روع بني 
800 و 600 مرت، وبني حانا ومانا طارت كانا! ونف�س 
ال�س���يء بالن�سبة لنهر العا�س���ي بني 60 و80 مليون، 

طار امل�سروع اأي�سًا.
اإذا كان هذا االأمر هو فر�س���ة االآن اأن لبنان ي�ستطيع 
اأن ينّف���ذ بوج���ود جي�س���ه الوطني وبوحدت���ِه الوطنية 
ح���ول جي�س���ه ومقاومته فلينّف���ذ هذا امل�س���روع، وقد 
تقّدمت الكويت م�س���كورة بتمويله وُو�سعت الدرا�سات 
والت�ساميم واجلدوى االقت�سادية، وهو متوّقف االآن 
وكما قلت يف جمل�س االأّمة الكويتي، اأريد وا�س���طة مع 
احلكومة الكويتية مع حكومتي عّلها وع�س���اها اأن تبداأ 

بتنفيذ هذا امل�سروع.
اأيها الك�سافة اإن ر�سالتي اإليكم اليوم، هي اأن الك�سافة 

تربية م�ستمرة من اأجل حتقيق االأهداف.
اإنن���ا ندعوك���م اإىل اإيجاد الو�س���ائل الالزم���ة لتنمية 
الرتبية الك�س���فية بحيث ت�سمل كل و�سائل االت�ساالت 
واملعلومات ولغات الع�سر املّت�سلة ب�سوق العمل، دون 
اأن ن�س���مح باأي حال من االأحوال مبوت لغتنا العربية، 
حيث اأن جانبًا من جهدنا وجهادنا يجب اأن ين�س���ب 

عل���ى الرتبية على لغة الق���راآن العربي���ة وتعليم اللغة 
العربية.

اإن دور ومهم���ة الك�س���اف اليوم هو غ���ريه بامل�س، فلم 
يُع���د املطلوب منكم ربط عقدة البح���ر وال حّل عقدة 
احلرام. اإن دوركم ومهمتكم اليوم يجب اأن ي�ستجيب 

حلاجات املجتمع واملتطلبات تطوير التكنولوجيا.

اأيها الك�شافة
اإن تاري���خ الغ���د الك�س���في مرتب���ط ب�س���ورة دائم���ة 
بالتخطيط البعيد املدى واالإدارة الك�س���فية، حيث اأن 

التخطيط واالإدارة وجهان لعملة واحدة.
لقد حتدثن���ا كثريًا خالل افتتاح املوؤمترات ال�س���ابقة 
عن خطط، بع�س���ها �س���نوي وبع�س���ها خطط خم�سية 
اإلخ... ورغم اأن بع�س تلك اخلطط قد حتّقق اإاّل اأنني 
ال اأريد اأن تنقلب اخلطط اإىل جمّرد مراجع وت�س���بح 

يف واٍد واالإدارة واملهمات يف واٍد اآخر.
اإن قائاًل قد يقول، اأن ال�س���بب ال���ذي يوؤّدي اإىل ذلك 
ه���و تدّخ���ل االإدارة التنظيمية اأو ال�سيا�س���ية يف عمل 
ومهمات اأُ�س���رة جمعيات الر�س���الة خ�سو�سًا جمعية 
ك�س���افة الر�سالة االإ�س���المية، اإنني وب�س���ورة نهائية 
اأق���ول اإنن���ي لن اأ�س���مح بالط���الق بني ه���ذه اجلمعية 
واإدارة امل�سروع ال�سيا�سي حلركة اأمل، الأنني امل�سوؤول 
ع���ن و�س���ع اخلط���ط لك�س���افة الر�س���الة االإ�س���المية 
اأو الت�س���ديق عليه���ا، فاإنني اأنا نف�س���ي امل�س���وؤول عن 
اإدارة امل�س���روع ال�سيا�سي حلركة اأمل، وبالتايل فاإنني 

�ساأ�س���من م�س���األة االأخذ والعطاء بني اإدارة امل�س���روع 
الك�س���في واإدارة امل�سروع ال�سيا�سي لتحقيق االأهداف 

التي هي م�سرتكة بطبيعة االأحوال.
اأخ���ريًا اأيه���ا االأع���زاء، اإذا اأدركن���ا اأن الطفول���ة هي 
�سانعة ال�سباب وال�س���باب هي �سانعة امل�ستقبل، فاإن 
ذلك �سي�س���تدعي على الفور اإعداد اأنف�سنا للبداأ بدور 
التغيري الذي منّثله كموؤ�س�سة تعّر عن حركة اللبناين 
نحو االأف�س���ل يف قلوب النا�س���ئة من���ذ طفولتهم اأحد 
اأكر امل�س���اكل يف لبنان اأنت تعّلم اأطفالنا يف املدار�س 
اأمرا�س الطائفية، ونر�س���عهم حليب املذهبية، واالآن 
عادة جديدة االإرهابية. وهذا امل�س���روع يطرح نف�س���ه 
يف اإطالقكم عر جمعيات الر�س���الة لرامج التن�سئة 
االجتماعية التي ترّكز مهامها على اإك�س���اب االأطفال 
املناعة اجل�س���دية والثقة بالنف�س ومقومات االنتقاء، 
وتكوي���ن عادات التفك���ري العلمي، وغر����س اإمكانيات 

التجديد واملغامرة واجلراأة.
ُترى هل نكون بذلك قد و�سعنا االأُ�س�ّس مل�سروع لبنان 

الغد!
هل ن�س���تطيع اأن نحّقق اأهدافنا، فن�س���تحق ت�سحيات 
�سهدائنا وهذا الوطن اجلميل املبدع. هذا ال لبنان.
ع�ستم وعا�س لبنان

واأختتم املوؤمتر بتوزيع الدروع على القادة الك�سفيني، 
كما اأُقيمت ال�سالة باإمامة ال�سيخ عبد االأمري قبالن، 

يف م�سجد االإ�سراء واملعراج.

اأيها اأعّزاء

يف اإط���ار امل�س���وؤوليات املوؤ�س�س���ية الت���ي األقيه���ا على 
عاتقك���م، فاإين اأطلب اأن تكون اإحدى مهامكم حتويل 
موؤ�س�س���تكم اإىل مدر�سة للرتبية على احلوار كما على 
الدميقراطي���ة، وخلق اأجيال موؤمنة يف ر�س���الة لبنان 

كوطن للتعاي�س.
اأ�س���قاءنا  بي���د  االأخ���ذ  تت�س���ّمن  مهامن���ا  اأن  كم���ا 
الفل�س���طينيني حل���ّل م�س���كالتهم باحل���وار والوف���اق 
وامل�س���اركة ورف����س اال�س���تئثار، واأنن���ا با�س���م لبن���ان 
وت�س���حيات لبن���ان جتاه الق�س���ية الفل�س���طينية اأدعو 
االأخ���وة يف الف�س���ائل الفل�س���طينية ببداأ ح���وار دون 
�س���روط م�س���بقة، حوار مفتوح و�س���ريح قا�ٍس يرتكز 
على نقد ذاتي بل وموؤمل تو�س���اًل اإىل �س���ياغة خطاب 
�سيا�سي موّحد، وترميم منظمة التحرير الفل�سطينية 
د لن�سال ال�سعب  لت�س���تعيد دورها كاإطار موّحد وموحٍّ
الت���ي كان���ت هدف���ًا  الفل�س���طيني. ه���ذه املخيم���ات 
الإ�س���رائيل اأ�س���بحت هدفًا لالإرهاب، هذه املخيمات 
التي كان���ت معجنًا للمقاومة اأ�س���بحت معجنًا للفتنة 

ول�سيء اآخر.

اأيها االأعزاء
الوطن���ي  لال�س���تحقاق  اال�س���تعداد  اإط���ار  يف  اإنن���ي 
املتمّثل باالنتخابات النيابي���ة، اأُلزمكم بالتحرك فور 

انف�س���ا�س موؤمتركم يف االإطار ال�سبابي بالتعاون مع 
مكتب ال�س���باب والريا�س���ة املركزي وجمعية �س���باب 
الر�س���الة، من اأج���ل اأن تكون فر�س���ة االأمل ل�س���باب 
لبن���ان لرف���ع م�س���اركة ال�س���باب املقي���م واملغرتب يف 

االنتخابات.
اإنني اأدعوكم اإىل تنمية م�ساعر ال�سباب حول الق�سايا 
الوطني���ة الكرى التي اأُّجلت منذ اال�س���تقالل، ومنها 
التطوي���ر ومعاجل���ة النظام الطائف���ي واقتالع جذور 
االإقطاع ال�سيا�س���ي، ه���ذا االإقطاع ال���ذي يعود ليطّل 
راأ�س���ه يف موا�س���م االنتخاب���ات عر املال ال�سيا�س���ي 
املعروف امل�س���در، والذي ال يعلق ب�س���نارته اأحد ذو 
قيم���ة والذي لن ميّكنه جعل امليت “يعّيط” هذا مثل 

جنوبي، واأن يعيد عجلة التاريخ اإىل الوراء.
اإنني اأدعوكم الأن تكونوا حّرا�س م�س���روع الليطاين، 
واأن تنتبهوا اأن هذا امل�س���روع هو الطعم الذي يجلب 
اإ�س���رائيل اإىل �ساحتنا، اأول مرة دخلت اإ�سرائيل اإىل 
لبنان واحتلت ق�س���مًا منه عام 1978 كانت ذريعتها 
اآنذاك وجود مقاومة فل�س���طينية ولكن العملية مّتت 
حتت عن���وان “عملي���ة الليط���اين”، ما ه���ي ذريعة 
وعالق���ة الليطاين باملقاومة الفل�س���طينية مّرة ثانية 
وكما قلت باالأم�س بالدوحة، احتاللهم ملزارع �س���بعا 
لي�ست الأنها �سوريا هي مزارع �سبعا لبنانية، املو�سوع 
لي�س هنا، املو�س���وع مو�س���وع املاء، هن���اك 224 نبع 
ماء يف مزارع �س���بعا، مزارع �سبعا هي م�ساقط املياه 
ومنابعه���ا، قلنا ذات يوم اأن لبن���ان غنّي وغني جدًا 

باملاء، وقلنا اأن قنينة املاء �سوف ت�سبح تعادل �سعر 
برميل البرتول مل ي�سدقوا هذا االأمر، ها هو العامل 
كّله وهناك كذبة �سائعة تقول اأن الذي يح�سل اليوم 
هي اأزمة مالية كتلك التي ح�س���لت عام 1929 هذا 
غري �س���حيح، لذلك ح�س���لت اأزمة لكن كانت اأزمة 
مو�س���عية معّينة يف اأم���ريكا اأن هذه االأزمة هي اأزمة 
عاملي���ة، ثلث ثروة العامل والنا�س �س���اعت حتى االآن 
مل تتاأّل���ف جلن���ة حتقي���ق ملعرف���ة ملاذا ح�س���ل هذا 
االأمر، اإنني اأ�س���األ فقط هل هناك مت�س���ررون اأكر 
من ال���دول النامي���ة اأو التي هي يف ط���ور النمو، هل 
ميكن اأن ت�س���تمر بعد على دول الثمانية ال�س���ناعية 
دون ال�س���ني والهند، لي�س���وا الأنهم اأكر امل�ستهلكني 
فقط بل الأنهما من اأكر الدول اإنتاجية، هل �سيبقى 
اأح���ادي القط���ب فيم���ا يتعّلق لي����س فقط بالق���وة اأو 
بال�سيا�س���ة ب���ل يف مو�س���وع املال، هل يعن���ي هذا اأن 
الدوالر �سي�س���عف؟ م���اذا يعني انعكا����س ذلك على 
الع���امل العرب���ي، اأمل يع���ي الع���امل العرب���ي اأن االآن 
اأك���ر م�س���تهلكني هو االإمن���اء ال�س���ارخ والذي كان 
يقف���ز قفزًاَ ه���و هذا اال�س���تهداف عل���ى االأقل نحن 
اقرتحنا ب���كل توا�س���ع يف الكويت تقدم���ُت باقرتاح 
اأن ي�س���ار اإىل عق���د قّمة ا�س���تثنائي الإحياء املجل�س 
االقت�س���ادي العربي عل���ى االأقل اأن يتح���ّرك، علمًا 
����َس 1954، االحتاد االقت�س���ادي  اأن هذا املجل�س اأُ�سِّ
�س 1954، ما ح�سل على هذا امل�ستوى يف  العربي اأُ�سِّ
اأوروبا ح�سل بعد ذلك. اأين اأ�سبح االأوروبيون، واأين 

وعلى �صعيد امل�صوؤوليات وانطالقاً من حدود الوطن يف اجلنوب 
واملنـــاورات  واال�صتعـــدادات  التهديـــدات  واإزاء  الغربـــي،  والبقـــاع 
االإ�صرائيليـــة املعلنـــة وال�صريـــة امل�صتمـــرة واملوّجهـــة �صـــد لبنـــان، 
والهادفـــة لالنتقـــام مـــن لبنان، فـــاإين اإذ اأُجـــدد التاأكيـــد ولل�صنة 
التا�صعـــة علـــى التـــوايل علـــى حفـــظ املقاومـــة ويف قلبهـــا لبنـــان 
وحفـــظ لبنان ويف قلبـــه اجلنوب. هنا اأتذّكر خيبة االأمل امل�صتمرة 
التي نعي�صها منذ اأ�صهر قليلة اإزاء عدم وجود حّد اأدنى من جتهيزات 

الطوارئ احلكومية مبواجهة املخاوف من اإمكانية تطّور الن�صاط الزلزايل الذي �صرب اجلنوب اأكرث من 800 هّزة زلزالية.
وطاملـــا اأن احلديـــث عـــن الو�صائـــل املدنّية ملواجهة الكوارث الطبيعية كما العدوانيـــة االإ�صرائيلية، فاإنني واإذ اأنّوه باجلهد الـــذي بذلته ك�صافة الر�صالة 
االإ�صالميـــة بالتعـــاون مـــع املركـــز اللبناين لالأعمـــال املتعلقة باالألغـــام يف اجلي�س اللبنـــاين، وجمعية امل�صاعـــدات ال�صعبية الرنوجيـــة وجامعة البلمند 
ومنظمـــة اليوني�صـــف يف اإطـــار التوعية من خماطر االألغـــام والقنابل العنقودية، فاإنني يف هذا املجال على االأقل، اأدعـــو احلكومة اإىل اإ�صدار اعتمادات 
مالية يف املوازنة حتى ت�صتطيع ونحن نطالب االأ�صرة الدولية، ويف رحلتي االأخرية اإىل الكويت وقطر كان هذا املطلب على االأقل اأن تتحرك حكومتنا 

وتتوا�صع ولو تبداأ يف املوازنة فيما يتعّلق باالألغام.

الغالفالغالف

الرئي�س نبيه بري:
ق�شية اجلن�ب
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اما زعيم االكرية احلالية النائب �س���عد احلريري 
في�س���دد عل���ى اج���راء االنتخابات ويعتره���ا بانها 
مف�سلية، وقد ا�ساف موؤخرًا اىل خطابه االنتخابي 
موقفًا اآخر وهو انه اذا ما خ�سر فريقه االنتخابات 
فهو لن ي�سارك يف احلكومة، وقد قوبل كالم النائب 
احلريري يف او�ساط املعار�سة و�سالونات اقطابها 
ب�س���يء من اال�ستغراب واال�س���تهجان، لكن البع�س 
ي���رى ان املعرك���ة االنتخابية رمبا فر�س���ة وتفر�س 
عل���ى زعيم تيار امل�س���تقبل اطالق مثل هذا الكالم 
لك�س���ب مزيد م���ن النتاخبني وزي���ادة حجم الكتلة 
الناخبة التي توؤيد. ومبعنى اآخر يريد ان ينفخ روح 
احلما�سة يف �سفوف ان�ساره وان يك�سب الناخبني 

املرتددين ال �سيما يف القاعدة التقليدية للتيار.
ويقول هوؤالء ان احلريري يعرف متامًا، 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�س���ة 
النه �س���يفوز باغلبي���ة املقاعد ال�س���نية. وعليه فان 
كالم���ه االخ���ري ال يتالءم م���ع رغبة املعار�س���ة يف 
التواف���ق، ولذلك فقد ا�س���اف االمني العام حلزب 
اهلل ال�س���يد ح�سن ن�س���راهلل على كالمه التوافقي 
جملة مفاده���ا ان الدع���وة اىل التوافق ال تعني ان 
املعار�س���ة غري قادرة على احلك���م لوحدها اذا ما 
فازت يف االنتخابات، ال بل انها �ستقوم بذلك ولكن 

لن تتفّرد باحلكم او ان حتكم بكيدية.
ام���ا زعيم املخت���ارة النائ���ب وليد جنب���الط فانه 

حت���دث عن انه يتمث���ل بالوزير طالل ار�س���الن يف 
حال فازت املعار�س���ة، وحر����س يف االآونة االخرية 
على ا�س���فاء االعتدال على خطابه ال�سيا�سي دون 

ان ي�سقط من قامو�سه احلملة على �سوريا.
ويف املقلب امل�س���يحي ي�س���تد ال�س���راع ب���ني التيار 
العوين و"القوات اللبنانية" التي ت�س���عى لكي تكون 
قيادة الفريق امل�سيحي االآخر، مع ان تيار اجلرنال 
قد تعر�س ل�س���غوطات فانه م���ا يزال يحتفظ بقوة 
جتيريية انتخابية جتعل���ه مطمئنًا جلهة املحافظة 

على الرقم االكر من املقاعد امل�سيحية.
ويختل���ف كل طرف يف ح�س���اباته، ففي حني ينظر 
العونيون اىل زيادة مقاعدهم، ي�سعى "القواتيون" 
وحلفاوؤه���م اىل ك�س���ب املزي���د م���ن املقاع���د على 
ح�س���اب ح�س���ة تكتل التغيري واال�سالح، ويرغبون 
اي�سًا يف ا�سعاف هذا التكتل وتقلي�سه ان مبا�سرة 
او بوا�س���طة والدة كتل���ة ثالثة هي الكتلة الو�س���طية 

التي �ستن�ساأ على ح�ساب ح�سة عون.
يف �س���وء ه���ذه املواق���ف الت���ي تبل���ورت يف املرحلة 
االوىل من التح�س���ريات لالنتخابات املقبلة، كيف 

يبدو امل�سهد االنتخابي؟
يجم���ع املوال���ون واملعار�س���ون اأن املعرك���ة املقبل���ة 
�س���تكون �س���عبة ومهم���ة واأن تداعياته���ا ل���ن تكون 
عادية، لكن البع�س يختلف عن االآخر يف تو�س���يف 

حجم هذه التداعيات.
فيما يرى النائب احلريري اأنها �س���تكون مف�س���لية 

بحجم الوطن، يعتق���د الرئي�س بري اأن االنتخابات 
ترمم يف الوط���ن اأو البيت ولكنه���ا ال تبني الوطن، 
الأن الوطن موجود اأ�س���اًل وعلين���ا اأن نحافظ عليه 
وعل���ى وحدت���ه. ويف اعتق���اد اأو�س���اط مراقب���ة اأن 
اخلطاب االنتخابي احلاد �سيبقى حتت �سقف معني 
ال �س���يما بعد التطورات االأقليمية االأخرية، اأي بعد 
التحوالت على �سعيد اخلالفات العربية - العربية 
التي اأخذت تتجه اإىل امل�س���احلة منذ قمة الكويت، 

ومبادرة وخطاب امللك عبد الل بن عبد العزيز.
وح�س���ب االعتق���اد اأي�س���ًا ف���اأن انتقال امل�س���احلة 
ال�س���ورية - ال�س���عودية اإىل مرحل���ة متقدمة، ال بّد 
اأن ينعك�س ب�س���كل اأو باآخر على ال�س���احة اللبنانية، 
وبالت���ايل ف���اأن التوترات اأو الت�س���نجات التي كانت 
ت�س���هدها هذه ال�س���احة على م�س���توى ال�س���جاالت 
العنيفة بني املوالني واملعار�س���ني �س���ترتاجع كثريًا 
لتحل حملها اأجواء الهدوء والتهدئة ورمبا مناخات 

التعاون اأو بع�س اأ�سكال التعاون بني الطرفني.
وت���رى االأو�س���اط اأن ا�س���تعادة العالقات ال�س���ورية 
- ال�س���عودية حلويتيه���ا ال بد اأن توؤث���ر على طبيعة 
املعرك���ة االإنتخابية يف لبنان وعل���ى مرحلة ما بعد 

االإنتخابات.
وكل الدالئل ت�س���ري حتى االأن اإىل اأن هناك فر�سة 
متنا�س���بة لتعزي���ز روح التواف���ق ب���ني اللبناني���ني، 
وبالت���ايل تكري����س ذلك م���ن خالل حك���م توافقي 

�ستتبلور �سورته يف املرحلة املقبلة.

الغالف

انتخابات لبنان: م�شهد مل يكتمل
وامل�شاحلة ال�ش�رية – ال�شع�دية ترّجح حكم الت�افق

حممد بل�ط
تدخـــل احلمـــالت االنتخابيـــة مع �صدور هذا العدد املرحلـــة الثانية بعد مرحلة "ج�ّس النب�س" التي مار�صها فريقا املعركة: 14 اآذار، و8 اآذار 

+ التيار الوطني احلر بزعامة العماد مي�صال عون.
وتتميـــز املرحلـــة الثانيـــة با�صتداد اخلطابات التعبوية االنتخابية لدى الطرف، وبدء انق�صاع مالمح اللوائح يف خمتلف االق�صية، مع العلم 
ان هناك فرقاء يف الفريقني ي�صعون البقاء هذه امل�صاألة اىل ابعد وقت ممكن من اجل اال�صتمرار يف االحتفاظ بهام�س مناورة خ�صو�صاً يف 

الدوائر احل�صا�صة.
ومع ان املعركة تبدو �صديدة و�صعبة على الفريقني اال ان املوؤ�صرات تدل على ان الفائز لن يكون بعيًد عن اخلا�صر باأكرث من خم�س نقاط، 
اي ان االكرثيـــة املقبلـــة لـــن تزيـــد عن االقليـــة باكرث من خم�س نـــواب، وهو هام�س �صئيل يبـــني بو�صوح تقارب حجـــم الفريقني االنتخابي 

وال�صعبي.
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�صتورنا.

الغالف

الرئيس نبيه بري

سمير جعجعالنائب ميشال عون

النائب وليد جنبالطالنائب سعد الحريري
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لقـــــاءلقـــــاء

االإعالمية �شعاد قاروط الع�شي 
بني االأم�س والي�م:

ال�شاحة االإعالمية تب�شر باخلري رغم وج�د 
بع�س الظ�اهر الطفيلية اأمتنى ان ياأتي "طقــم" 

نيابي جديد ال ي�شبه القدمي نهائيًا، اأحلم 
مبحطة حتقق يل الربنامج الذي طاملا انتظرته

ح�ار – �شمار الرتك
دخلـــت اىل املجـــال االإعالمـــي يف التا�صعـــة ع�صـــرة من عمرها، وعن طريـــق ال�صدفة حيث التقـــت باأحد م�صـــوؤويل االإذاعة اللبنانية الـــذي �صجعها على 
دخـــول هـــذا املعـــرتك الإميانه ال�صديد مبوهبتها. و�صرعان مـــا انتقلت بعدها اىل تلفزيون لبنان، فكانت من اأوائل الوجـــود التي اأطلت علينا كل م�صاء 

بح�صورها الراقي و�صوتها املميز، فدخلت اىل قلوبنا دون ا�صتئذان.
م�صريتهـــا غنيـــة جـــداً، تخللهـــا العديد مـــن النجاحات وال�صعوبات يف نف�س الوقـــت، 35 �صنة يف هذا املجال قدمت خاللها الكثري بـــدءاً من ن�صرات االأخبار اىل 
الربامـــج ال�صيا�صيـــة، الثقافيـــة، واالإجتماعيـــة، كمـــا كانـــت يف اأحيـــان كثرية "اجلندي املجهـــول" اإن �صّح التعبـــري يف تلفزيون لبنان، فهي كانـــت تعمل يف اأحلك 
الظـــروف واأ�صعبهـــا. هـــي مـــن االإعالميات التي ترفع لهن القبعة، الأنها بجهدها ال�صخ�صـــي ا�صتطاعت اأن ت�صنع لنف�صها ب�صمة يف هذا املجال ال ميكن 
الأحـــد ان ميحوهـــا، فاأنـــت ال ت�صتطيع التحدث عن اأبرز االإعالميات دون ان تذكر اإ�صمها. هـــي باخت�صار �صعاد قاروط الع�صي التي مل ت�صتطع االبتعاد 

عن املجال االإعالمي فعادت وقدمت العديد من الربامج التلفزيونية منها: "التاريخ اإن حكى"، و"للمراأة كالم".
كما اأنها اليوم تقدم على �صا�صة الـ"اآ اآر تي" برناجماً بعنوان: "من ذاكرتهم"، تقدم خالله ملحة عن اأبرز املثقفني واالأدباء والفنانني، اال انها ما تزال تنتظر 

اأن تقدم برناجماً "غري �صكل"، على اأمل اإيجاد حمطة ت�صتطيع اأن توفر لها االإمكانات الالزمة ليكون الربنامج على م�صتوى الطموح.
هـــي تـــرى بـــاأن ال�صاحـــة االإعالمية تب�صـــر باخلري رغم وجود بع�س الظواهـــر الطفيلية التي يوؤ�صف لها. كمـــا ترى باأن املراأة يجب ان تبـــذل املزيد من اجلهد 

لتدخل املعرتك النيابي مثلها مثل الرجل وبالت�صاوي فهي ن�صف املجتمع الذي يهيء هذا املجتمع، وبالتايل عليها ان ترف�س م�صاألة "الكوتا".
�صعاد قاروط الع�صي تتمنى اأن ياأتي طقم نيابي جديد ال ي�صبه القدمي بتاتاً واإال فامل�صاألة �صتكون جمرد اإ�صتمرارية للو�صع القائم.

ورغم اإن�صغاالتها املتعددة اإال انها ا�صتطاعت اأن تبقى على توا�صل م�صتمر مع االأوالد فاأحاطتهم بالرعاية فكانت االأم وال�صديقة يف نف�س الوقت وكما 
متيزت يف جمالها االإعالمية متيزت بدورها كاأم وربة اأ�صرة.

"�صيدا عرب التاريخ" التقت االإعالمية الع�صي التي كعادتها ا�صتقبلتنا بكل مودة وترحاب، فكان احلوار االآتي:

• ملـــاذا اخـــرتت املجـــال االإعالمـــي، وكيـــف 
كانت البدايات؟

- اأن���ا مل اأخت���ار املج���ال االإعالم���ي، بل ه���و الذي 
اختارين ف�س���عوري الداخل���ي، اإح�سا�س���ي، اإقبايل 
وال�سغف الذي كان لدي هو الذي دفعني لالإعالم، 
وهذا االمر اكت�سبته منذ الطفولة �سواء من خالل 
ت�س���رفاتي يف املدر�س���ة اأم م���ع اال�س���دقاء كان���ت 
جميعها، قيادية، اإ�ستعرا�س���ية جميعها ت�س���ري اإىل 

اأنني فتاة ميولها اإعالمية.
اأما البداية، فكانت يف عمر التا�س���عة ع�سرة، حني 
التقي���ت �س���دفة مب�س���وؤول يف االذاع���ة اللبناني���ة، 

فع���رت له عن هذا ال�س���عور، فطلب ان ي�س���معني، 
فق���راأت له اجلري���دة، فاأعجب ب�س���وتي واأ�س���بح 
يدربني اإىل ان خ�سعت المتحان وجنحت، فبداأت 
يف االإذاعة، وبعد اأربعة اأ�س���هر طلبت اإىل تلفزيون 

لبنان، وهكذا كان"...

• كيف تقيمني جتربتك يف هذا املجال؟
- جتربت���ي غنية جدًا، وال �س���يما ان االأحداث التي 
م���ر به���ا لبنان، اك�س���بتني الكث���ري، فاأنا ب���داأت يف 
نهاية العام 1972 وبداية العام 1973، وكان لبنان 
وقتها يف اأحلى اأحواله، فحققت جناحات كثرية يف 

االأذاعة والتلفزيون مع برنامج "ا�س���توديو الفن"، 
لكن مع دخول العام 1975 بداأت حرب ال�س���نتني، 
وب���داأت معها االأح���داث العميق���ة وال�س���عبة التي 
عا�س���ها لبنان، هذه االحداث بالن�سبة يل بقدر ما 
كان���ت موؤملة بقدر م���ا كانت جتربة غنية بالن�س���بة 
ايل، م���ررت خالله���ا ب�س���عوبات وتغطي���ات هامة 
جدا، والتجربة كانت غنية جدًا ومتنوعة، �س���حيح 
ان الرتكي���ز مبجمل���ه كان عل���ى ن�س���رات االخب���ار 
والرامج ال�سيا�س���ية اال اأنني خ�س���ت اأي�سًا جمال 
الرامج املتنوع���ة: من برامج ثقافي���ة )املتفوقون 
والن���دوات( اإىل االإجتماعي منها )حكاية كل بيت 

التجربة طويلة وغنية  بالتاأكيد  – للمراأة كالم(. 
و�س���اقة ومنوعة وهي جتربة باحلقيق���ة اعتز بها، 
واجلميل يف هذه التجربة انني ا�س���عر دائما باأنني 
مل اتخط ال� 35 �سنة يف هذا املجال. فاأ�سعر كاأنني 
التي  االمور  العديد من  مبارح" واأن هناك  "بنت 
مل اأقم بها ويجب علي ان اأقوم بها، واأن ت�س���األينني 
عنها اأق���ول لك ال اأعلم. لكن هن���اك اأمور اأمامي، 

باإمكانها ان تلمع وان اأحقق فيها الكثري.

العالقة باالوالد
• مـــا هـــي عالقتـــك اليـــوم بـــاالوالد، وهـــل 
�صعـــرت بفارق بـــني االأم�س واليـــوم يف هذه 

العالقة؟
- لدي ثالثة اأوالد، �س���ابان و�سبية: مازن وحممد 
ومت���ارا، والثالث���ة خارج لبنان، حمم���د يف اأمريكا 
يحقق ذاته يف �س���ركة هامة جدًا يف امريكا، مازن 
مت���زوج ويعمل يف كن���دا وله مركز هام يف �س���ركة 
اأجنبية، ومتارا يف ال� 22 من عمرها تدر�س هند�سة 
"الكومبيوتر" يف امريكا اي�س���ا. وال تت�سوري كم 
ان عالقتي كبرية به���م وحميمة، رغم اأنهم خارج 
لبنان فاأنا على توا�س���ل با�ستمرار معهم، كما اأنني 
احدثه���م يومي���ًا ارب���ع او خم�س م���رات، فالعالقة 
جميلة جدًا، وغري عالقة االم باأوالدها فال�سداقة 
جتمعن���ا، وهن���اك اعجاب متب���ادل، فاأن���ا معجبة 
بهم وه���م معجبون بي، فعالقتنا غريبة من نوعها 
وجميل���ة، وامتن���ى ان يتمت���ع غالبي���ة االأه���ل بهذه 

العالقة مع اوالدهم.
واأن���ا بالرغم من ان�س���غايل عنه���م عندما كنت يف 
التلفزي���ون اإال اأنني مل اأكن يومًا بعيدة عنهم وكنت 

دومًا قريبة اإليهم، مما وطد العالقة بيننا.

املعـــرتك  دخـــول  علـــى  �صجعتهـــم  هـــل   •
االإعالمي؟

- مت���ارا تتمتع بهذا املي���ول اأكر من اخوتها حممد 
لدي���ه بع����س من ه���ذا امليول لكنه ف�س���ل هند�س���ة 
لديه���ا مي���ول قوي���ة ج���دًا  مت���ارا  "الكومبيوت���ر". 
لالإخ���راج والكتاب���ة والفن، لكنها "ك���رت عقلها" 
واحلقيق���ة انن���ي مل اتدخ���ل، لك���ن والده���ا احمد 
�سجعها على درا�سة هند�سة "الكومبيوتر"، وبعدها، 
ان وجدت ان ميوله���ا االخراجية ما زالت موجودة 
باإمكانه���ا ان تدر����س االإخ���راج كهواي���ة، وبالت���ايل 
حتق���ق ذاتها. وهي عندما حتدثني تقول يل دائمًا: 
"ماما االإخراج ما راح من فكري عندما انتهي من 

هند�سة "الكومبيوتر"، �ساأبداأ باالإخراج".

• هل هناك من مبادئ معينة حر�صت على 
اتباعها مع االوالد؟

- ربي���ت اأوالدي عل���ى نف����س املب���ادئ الت���ي ربتني 
عليه���ا والدت���ي، وكما تعلم���ني فاالأم دائم���ا اأقرب 
اإىل االأبن���اء م���ن االأب، طبع���ا وال���دي كان رج���ال 
ع�س���اميا بنى نف�س���ه بنف�سه، وح�س���رنا كي نكون 
يف املجتمع على اأف�س���ل وجه وطم���وح، اما الوالدة 
فربتن���ا عل���ى مبادئ اعت���ز بها جدًا وقد حر�س���ت 
على ان اق���دم الوالدي نف�س املب���ادئ، واحلمد هلل 
اأن���ا فخورة بهم ج���دًا، خ�سو�س���ًا وان ابنتي كانت 
�س���غرية جدًا عندما �س���افرت اإىل ام���ريكا )يف ال� 
19 من عمرها( وهي متم�س���كة مببادئنا ال�سرقية 
التي تربينا عليها، هي بالن�س���بة لنا تقاليد اإال اأنها 
مبادئ ال�س���رف واالأخالق وهي اأ�س���ا�س يف حياتنا 
االإجتماعية لذلك اأنا فخورة بهم بالرغم من اأنهم 

يعي�سون يف الغرب.

االعالم يف عاملنا العربي
• كيـــف تقيمـــني و�صـــع االإعـــالم اليـــوم يف 
االإعالميـــات  مـــن  ومـــن  العربـــي،  عاملنـــا 

يذكرك بالبدايات؟
- اإعالم اليوم �س���واء يف لبنان او يف عاملنا العربي 
ال �س���ك باأن���ه خطى خط���وات جبارة خ���الل فرتة 
ق�س���رية، وال �س���يما اأن���ه منذ �س���نوات خل���ت كان 
االإعالم اإعالمًا حمليًا حم�س���ًا ب���كل دولة عربية، 
فن�س���رة االأخبار كانت تقت�سر على ا�ستقبل وودع، 
كذل����ك و�س����ع ال�س����حيفة، وبالت����ايل كان اإعالمًا 
�س����طحيًا متقوقع����ًا. الي����وم حق����ق الع����امل العربي 
وثب����ة جبارة يهناأ عليه����ا، فاإعالمنا يق����ارع اليوم 
اإع����الم الغ����رب. ورغ����م كل "الروباغن����دا" التي 
ق����ام بها الغرب لي�س����رت عن حقيقة م����ا يجري يف 
املنطق����ة، والدليل على ذلك ما ج����رى موؤخرًا يف 
غزة، اإ�س����تطاع اإعالمنا ان ينقل ال�سورة واملاأ�سة 
الإي�س����الها اإىل ع����امل الغ����رب، ال����ذي اإن �س����ئلته 
يف م����ا م�س����ى عن لبن����ان، يق����ول ل����ك: "اأين، يف 
ا�س����رائيل"؟ واإن حدثته عن ال�س����عودية يقول لك: 
اإعالمنا  ا�س����تطاع  "ال�س����حراء واجلم����ل" اليوم 
الدخول له����ذه املنطقة، ليقول له����م اأننا اأهم من 
ذل����ك بكث����ري واحلم����د هلل، اإ�س����تطعنا ان نق����ارع. 
وبالن�س����بة لالإع����الم اللبناين فنح����ن بالرغم من 
�سنني احلرب التي اخرتنا عن الركب احل�ساري 
يف االإع����الم اإال اأننا ا�س����تطعنا ان نتج����اوز ونلحق 
به����ذه اخلط����وات والي����وم اذا ا�ستعر�س����ت جميع 
الف�س����ائيات العربية ترين باإنها جميعا تقوم على 

االإعالميني اللبنانيني، فنحن ن�سدر االإعالميني 
اإىل العامل العربي وهذه م�س����األة نفتخر بها. طبعا 
نحن مل ن�س����ل اإىل مرحل����ة الكمال وال يزال لدينا 
الكثري من االمور لنتخطاها ولن�س����ل اليها، وهذه 
االجي����ال اجيال كفوءة وان �س����اء اهلل ن�س����ل اإىل 

اأعلى امل�ستويات.
على �سعيد اآخر، هناك يف جمالنا االإعالمي طفرة 
ت�سطيح واإ�ست�سهال، حيث نرى بع�س االإعالميات 
واالإعالمي����ني الغري متجذري����ن باالإعالم، وهوؤالء 
هم الذي����ن اإتخذوا خ����ط اللهو والت�س����لية واملرح، 
الذي����ن يفك����رون بال�س����كل دون امل�س����مون، وه����م 
كالطفيليني العالقني على اجل�س����م االإعالمي، وال 
اأعلم ملا ت�س����جع املوؤ�س�س����ات االإعالمية هذا النوع، 
رمبا املجتمع بحاجة، لكن نتمنى اأن ال تطغى هذه 
الظاهرة الأن هناك اأي�سًا حمطات اإعالمية هامة 
جدًا وفيها كّم كبري من االإعالميني واالإعالميات 
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 
اأن����ا لن ادخل يف الت�س����ميات كي ال اأظلم اأو اأن�س����ى 
اأح����دًا، لكن هن����اك يف املحطات العربي����ة الكثري 
من االإعالميات اللوات����ي حققن جناحات كبرية، 
كم����ا يف لبن����ان العديد م����ن االإعالمي����ات اللواتي 
حترتم����ن. واملوجود على ال�س����احة يب�س����ر باخلري 

رغم وجود بع�س الظواهر التي يوؤ�سف لها.

املراأة و"الك�تا"
• مـــا هـــو تقييمك لـــدور املراأة ومـــا حققته 
حتـــى االآن، وهـــل انـــت را�صيـــة عـــن دورها، 

وبالتايل ما راأيك يف مو�صوع "الكوتا"؟
- نح���ن الي���وم ن���رى اجلمعي���ات الن�س���ائية وه���ي 
حتمل لواء املراأة واأي�س���ا كي ال اأظلم اأحدًا اأريد اأن 
اأعرتف باأن هذه الهيئات حققت ا�سياء كثرية منذ 
تاأ�سي�س���ها اإىل اليوم، لكن هناك عتب، فبالن�س���بة 
للبنان، العامل ي�س���بقنا با�س���ياء كثرية، فاإن نظرنا 
للم���راأة العربية نراها اقتحمت امليدان ال�سيا�س���ي 
واالإجتماع���ي اأكر منا، وامل���راأة اللبنانية ما زالت 
توح���ي بانه���ا تهت���م باملظهر اأك���ر م���ن اهتمامها 
باجلوهر اإال اأن هذه لي�س���ت احلقيق���ة، لكن املراأة 
اللبناني���ة ال "تطح����س" وه���ذا م���ا ينق�س���ها، اأن 

اأكر. موجودة  "تطح�س" لتكون 
ف�"الكوتا" الن�س���ائية التي يجب علينا ان نرف�سها 
ال ن�س���تطيع الو�س���ول اإليه���ا، مبعنى "اأننا ر�س���ينا 
بالكوت���ا ومل تر����س بن���ا". فه���ل من املعق���ول ببلد 
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املواطن�ني  االجابات يف �س���فوف 
تفاوت���ت ب���ني متفائل ومت�س���ائم، 
منه���م من رح���ب به���ذه اخلطوة 
جم���رد  اعتره���ا  م���ن  ومنه���م 
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 
توؤخر، وال �س���يما انها م���ع تكرار 
التجرب���ة ثب���ت بالع���ني املج���ردة 
اأن لي�س هناك اح���دًا من النواب 
الذي���ن يهتمون له���ذا املواطن اأو 

ذاك فاله���م الوحي���د تاأمني املركز ال�سيا�س���ي دون 
ال�س���وؤال عن م�س���الح املواطن الذي ب���ات يتخبط 
بظروفه االإقت�س���ادية التي باتت تق�س م�س���جعه، 
با�س���تثناء عدد قليل منهم ال���ذي حر�س ويحر�س 

على النهو�س بهذا البلد من كبوته.
ملعرف���ة م���ا يج���ول يف فكر ه���ذا املواط���ن، وكيفية 
حت�س���ريه لال�س���تحقاق املرتق���ب، اأردنا من خالل 
اآراء املواطنني  "�س���يدا عر التاريخ" ان ن�ستطلع 

حول هذا اال�س���تحقاق، ملعرفة، م���اذا يريدون من 
االنتخاب���ات النيابي���ة املقبل���ة، فكان���ت اللق���اءات 

االآتية:

ماذا يريد امل�اطن�ن من االنتخابات؟
• هـــدى خاجنـــي اأو�صحـــت بانهـــا ال تريد �صيئاً 
مـــن االنتخابات النيابية املقبلة، تقول: "عاي�ست 
تقريب���ا غالبي���ة االنتخابات النيابية وكلها ت�س���ب 
يف نف����س االط���ار، فمع اقرتاب موعد اال�س���تحقاق 

ترين جميع املر�سحني يتهافتون الإعالن الت�ساريح 
الطنان���ة والرنان���ة، لك���ن مبج���رد ان ينجح���وا يف 
االنتخاب���ات وتق�س���دين اأحدًا منه���م بطلب ما، ال 
يعود هناك من اآذان �س���اغية. �سدقيني لقد مللت 
من هذا الو�س���ع القائ���م، ويف كل م���رة اأقول انني 
ل���ن اذهب اىل �س���ناديق االقرتاع ولن ا�س���ارك يف 
االنتخابات. لكنني اعود وا�س���ارك على امل ايجاد 
نائب ما يكون على م�س���توى ه���ذا الوطن "املعرت" 
الذي ال يريد �سيئا �سوى ان يعي�س بكرامة وبحبوبة 

انتخابات لقـــــاء

مث���ل لبنان ح�س���ارته �س���بقته وتاريخه �س���بقه، اأن 
يحكي ب�"الكوتا" الن�س���ائية الت���ي يجب على املراأة 
ان ترف�س���ها، الأن���ه عليه���ا اأن ت�س���ل اإىل الن���دوة 
النيابي���ة مثلها مثل الرجل، اإىل جانب���ه، عليها اأن 
تاأخذ الفر�س بالت�س���اوي، وبالنتيجة املراأة ن�سف 
املجتم���ع ولي�س ن�س���فه العادي بل الن�س���ف الذي 

يهيئ املجتمع.

• لـــو تريـــن املظامل االإجتماعيـــة وال �صيما 
بالن�صبـــة الإعطـــاء املراأة اجلن�صيـــة الأبنائها 
وغريهـــا، ملـــاذا مل تتمكـــن املـــراأة مـــن هـــّز 

املجتمع؟!
الي���وم وزي���ر الداخلية زياد ب���ارود يتحرك يف هذا 
االإجت���اه ويبدو اأن���ه يقف اإىل جانب امل���راأة يف هذا 

املجال )اإعطاء اجلن�سية(.

• نحـــن قادمون علـــى االإنتخابات النيابية، ماذا 
تريد �صعاد الع�صي من االنتخابات املقبلة؟

- ي���ا رب كم اأرغ���ب، اأن ياأتينا طق���م نيابي جديد 
ال ي�س���به الق���دمي، فاأن���ا ج���دًا م�س���تاءة وحزين���ة 
وال تت�س���وري "قدي����س"، و"قرفان���ة" ال تت�س���وي 
"قدي����س" م���ن هذا الطقم ال�سيا�س���ي الذي بات 
ن���راه يف  "الرداح���ات" ال���ذي  الن�س���اء  كنم���وذج 
االأفالم امل�س���رية، ف�سيا�س���يني اليوم هكذا. نحن 
نري���د  النم���وذج،  نري���د ه���ذا  نع���د  "قرفن���ا" مل 
منوذجًا يعمل دون حماور ومتاري�س و�سب و�ستائم 
فنح���ن عدنا للمذهبية والطائفي���ة، واأنا لي�س لدي 
اأي امل باأن يكون الطقم ال�سيا�س���ي اجلديد اأف�سل 
من الطقم ال�سيا�سي القدمي، نف�س ال�سيء �سيكون 

جمرد اإ�ستمرارية، لالأ�سف ال�سديد؟

ما اجلديد؟
• علـــى �صعيـــد اآخـــر، هل هناك مـــن جديد 
ل�صعاد الع�صي وما الربنامج الذي ترغبني 

بتقدميه؟
"م���ن  بعن���وان:  برناجم���ًا  اق���دم  اأن���ا  حالي���ًا،   -
ذاكرتهم"، لقناة ال� "اآ ار تي" الف�سائية التي تبث 
اإىل ام���ريكا وكندا واو�س���رتاليا، اإىل خارج لبنان. 
ه���ذا الرنامج ي�س���به برنام���ج "التاريخ ان حكى" 
اإىل ح���د م���ا، لكن م���ع مثقف���ني واأدب���اء وفنانني، 
�سخ�س���يات لها قيمة يجب اأن تتعرف اإليها النا�س 
وهي بعي���دة عنها. الرنامج بداأ منذ كانون الثاين 
اي مع بداية العام 2009، وهو �سي�س���تمر ملدة عام 

تقريبًا.

لكن م���ا اأزال اأطم���ح لرنامج "غري �س���كل"، لكن 
لالأ�س���ف ان ظ���روف املحطات الت���ي اعمل معها ال 
ت�ساعد، وبالتايل الظروف مل ت�ساعدين على العمل 
م���ع حمط���ة اإمكاناتها توؤهله���ا ان اق���وم برنامج 

به. اأحلم  "بالثقل" الذي 

• كيـــف تق�صـــني اأوقـــات الفـــراغ، هـــل مـــن 
هوايات معينة؟

- حالي���ًا لدي ف���راغ الأن جمي���ع اأوالدي يف اخلارج 
اإال اأن الرنام���ج ال���ذي اأعم���ل علي���ه ياأخ���ذ من���ي 
وقت���ًا ومتحي�س���ًا خ�سو�س���ًا واأن ال�سخ�س���ية التي 
اأ�ست�سيفها علي اأن ادر�سها متامًا، اإىل جانب ذلك 
ان���ا اإم���راأة اإجتماعية، ادعى كثريًا اإىل منا�س���بات 
ثقافي���ة اجتماعية و�سيا�س���ية، احيانًا البي واحيانًا 
ال اأ�س���تطيع. اإىل جانب ذلك، اتاب���ع ما يجري من 
ح���ويل من اأحداث، والوقت ق�س���ري مير ب�س���رعة. 

اأما هوايتي فهي عملي.

• هل تدخل �صعاد الع�صي اإىل املطبخ؟
- بالتاأكيد فاأنا يوميا ادخل اإىل املطبخ، و�سواء لدي 
عمل او ال، اأ�س���تيقظ باكرًا، اقراأ اجلريدة وا�سرب 
قهوتي ثم فورًا اإىل املطبخ فاأح�س���ر طبختي واأنهي 
كل واجبات���ي، بعدما اأنتق���ل اإىل عملي وارتباطاتي 
اليومية. لك���ن حاليًا طبختي �س���غرية جدًا، فلي�س 
هناك من وقف���ات طويلة يف املطبخ ب�س���بب غياب 

االأوالد.

• ملن تقراأي حالياً؟
- اآخر كتاب كنت ب�س���دد قراءته بعنوان "النف�س 
العربي���ة" للكاتب الكبري رفيق املعلوف، وهو عبارة 
عن غو�س يف النف�س العربية مما قبل االإ�سالم اإىل 

اليوم. وهو كتاب يف احلقيقة ممتع ورائع وما زلت 
اقراأ فيه.

• بالن�صبة للمو�صيقى، ملن ت�صتمعني؟
- اأن���ا اأح���ب مو�س���يقانا ال�س���رقية الق���دمي منه���ا 
واجلديد ولكل �س���يء وقته، فاأحيانًا اأ�س���مع القدمي 
واحيانًا اأرغب ب�س���ماع اجلديد، فباإ�س���تطاعتي اأن 
اأجمع االإثن���ني معًا، اإال اأن �س���وقي دائمًا يتجه نحو 

القدمي اكر.

• مـــا هي الكلمة التي تتوجهني بها للمراأة 
وال �صيما اإعالميات اليوم؟

- االإعالميات اجلادات احرتمهن جدًا واحييهن، 
لك���ن هناك الق�س���م االآخر والذي ال ي�س���تحق كلمة 
اإعالميات، كاللواتي يعملن يف هذا املجال ول�س���نا 
يف االإعالم اجلاد بل يف االإعالم امل�س���لي ولن اأقول 
"الهابط" كي ال اوؤذي اأحدًا، اأن�سحْهن باأن يعملن 
على ذاتهم ولي�ستفدن من فر�سهن لتقوية ذاتهن، 
فبالنتيجة حبة املا�س اإن مل ن�س���قلها ونعمل عليها 

لن تلمع".

• لـــو عدت اإىل الوراء، ما هي اال�صياء التي 
كنـــت ترغبـــني بت�صحيحهـــا او تلـــك التـــي 

كنت ترغبني بح�صولها ومل حت�صل؟
- لي����س هناك من �س���يء معني، لكن كما �س���بق اأن 
قلت لك كنت اأمتنى اأن اأعمل مع حمطة اإمكانياتها 
املادي���ة قوية الأ�س���تطيع اأن اأقدم برناجمًا �س���خمًا. 
واحلم���د هلل اإنن���ي يف عملي كن���ت حمظوظة جدًا، 
ف���اهلل اأعطاين الفر����س الأظهر موهبت���ي وقدم يل 
الكثري م���ن النجاح. بقيت لدي نقط���ة كنت اأمتنى 
من بدايات طريق���ي اأن اأنالها لكنني مل اأمتكن من 
ذلك رغم اأنني اأم�س���ت 30 �سنة يف تلفزيون لبنان 
اإال اأنه للحظ���ة اإمكاناته �س���عيفة، بعد ذلك عملت 
مع ال� ان بي ان" واأي�س���ًا كانت االإمكانات �س���عيفة، 
ولغاي���ة اللحظ���ة مل اأمتكن م���ن العم���ل مع حمطة 
اإمكاناتها عالية وعلى امل�ستوى املطلوب الأمتكن من 
تقدمي ما يف تفكريي من طموح. اتاأمل اأن يح�س���ل 

ذلك؟
ونح���ن بدورن���ا، ال ي�س���عنا اإال اأن نتمن���ى للزميل���ة 
�س���عاد ق���اروط الع�س���ي اأن حتقق الرنام���ج الذي 
تنتظ���ر تنفيذه باأ�س���رع وقت ممكن، عل���ى اأمل اأن 
جتد املحطة التي �س���تتمكن من خاللها اأن يب�س���ر 
برناجمه���ا النور م���ع التمنيات باملزي���د من التاألق 

والنجاح الدائم.

ماذا يريد امل�اطن من االإنتخابات النيابية املقبلة؟
تاأكيد على �صرورة االإلتفات للظروف

االإقت�صادية وتوفري فر�س العمل جليل ال�صباب
مـــع اقـــرتاب موعـــد اال�صتحقـــاق االنتخابـــي، نلحظ حتـــركاً كبرياً لـــدى العديد مـــن الفاعليات االنتخابيـــة بهدف واحـــد اأال وهو اعـــادة الروابط بني 
املر�صحـــني االنتخابيـــني واملواطنـــني ب�صكل عام، وهذه امل�صاألة ت�صمل اجلميع، القدماء من املر�صحـــني واجلدد منهم، خوفاً من عدم توجه املواطن اىل 

�صناديق االقرتاع، ورمبا ل�صعور داخلي لديهم باأنهم ق�صروا جداً جتاه هذا املواطن واأو�صاعه عموماً.
وهكـــذا، نـــرى املكاتـــب االنتخابية قد بداأت عجلتها بالدوران اعالناً لبدء املعركة االنتخابية التي ما تـــزال �صورتها �صبابية، فالبع�س يعترب بانها لن 

حت�صل يف اوانها والبع�س االآخر يوؤكد ح�صولها يف الوقت املحدد. وبانتظار املوعد يبقى املواطن وحده الذي يدفع ثمن هذه املهاترات االنتخابية.
واليـــوم بعـــد ان خا�ـــس املواطـــن اللبنـــاين العديـــد من اال�صتحقاقـــات النيابية، كيـــف يتح�صر لهذا اليـــوم املرتقـــب؟ وبالتايل ما الذي يريـــده املواطن 

اللبناين من هذه االنتخابات؟

سناء اليمن

سامي دمشقية

هدى خانجي سمر عيتاني

محمد عيتاني
هشام حمادة

رنا بكري
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اإقت�سادية مقبولة، فنحن عندما نطلب هذا االمر 
ال نطالب بالكثري خ�سو�سًا واأن هذه اأب�سط حقوق 
املواط���ن. ف���اإن �س���اء اهلل تك���ون االإنتخاب���ات هذه 
املرة اأف�س���ل، ويتمتع املجل�س النيابي اجلديد بعدد 
من االأع�س���اء الذي���ن رمبا يحدثون فرق���ا ما على 
ال�ساحة ال�سيا�سية واالإجتماعية واالإقت�سادية على 

حد �سواء".
• �صامي دم�صقية مواطن بريوتي عتيق يقول: 
النيابي  اال�س���تحقاق  امل�س���اركة يف موعد  "ننتظر 
الق���ادم عل���ى اأمل اأن حت���دث م�س���اركتنا نوعًا من 
التغي���ري خلل���ق من���اخ �سيا�س���ي اأف�س���ل، وبالتايل 
ل���رند اجلميل الإن�س���ان قدم الكثري له���ذا البلد من 
عطاءات اإن�س���انية وخريية. ونحن كل ما نريده من 
ه���ذه االإنتخابات اأن من�س���ي قدمًا بالئحة ال�س���يخ 
�سعد احلريري لتنجح بالكامل وذلك كعربون وفاء 
ومودة للرئي�س ال�س���هيد رفيق احلريري، وال �سيما 
اأن جنل���ه �س���عد يحر�س على اإكمال م�س���رية والده 
ب���كل ما فيها من حر�س عل���ى هذا الوطن وابنائه، 
وهذا ما مل ن�س���هده يف اأي �سخ�س���ية �سيا�س���ية من 

قبل.
ناأم���ل اأن تتم االإنتخابات النيابية يف موعدها منعا 
الأي تاأخ���ري، وذل���ك ك���ي يتمكن املواط���ن يف العام 
2009 م���ن حتقي���ق ولو جزء ب�س���يط م���ن اإحالمه 
اأال وهو حت�سني �سورة الو�س���ع ال�سيا�سي يف البلد، 
الأن اللبن���اين مل يعد باإمكانه حتمل اأي خ�س���ات اأو 

اإ�سطرابات ال من قريب وال من بعيد".
• �صمـــر عيتـــاين بدورهـــا حتدثـــت عـــن املو�صوع، 
تقول: "اأعتر اأنه من ال�سروري على كل مواطن 
اأن يع���ر ع���ن راأي���ه يف ه���ذا اال�س���تحقاق، وذلك 
كاإثب���ات معنى وجوده كمواط���ن. من هذا املنطلق، 
ان���ا احر�س عل���ى االإدالء ب�س���وتي ي���وم االإنتخاب 
لكنني دومًا اأمتنى لو اأن م�س���اركة املراأة يف الندوة 
النيابي���ة تكون اكر فعالية وال تقت�س���ر على االإرث 
ال�سيا�س���ي، فهناك الكث���ري من الن�س���اء الرائدات 
واللواتي يتمتعن باخلرة وامل�س���توى العلمي املتميز 
اال اأنهن يبقني دومًا خارج االأ�سواء اأنا مع ان تثبت 
امل���راأة وجوده���ا بجدارة لت�س���ن بنف�س���ها القوانني 
والت�سريعات، وال �سيما تلك املتعلقة بهموم و�سجون 
املراأة، فلن�س���جع املراأة على دخول هذا املعرتك وال 
ت���رتد الأن هناك الكثري الجنازه على �س���عيد املراأة 

حتديدًا".
• رنــــا بكــــري اأكــــدت بــــاأن اال�صتحقــــاق االنتخابي 
موعــــداً ال مفر منه، تقــــول: "اأعتدنا يف كل دورة 
اإنتخابي���ة اأن نتج���ه اإىل �س���ناديق االإقرتاع لنديل 

باأ�س���واتنا. �س���حيح ان اخليارات لي�ست عري�سة 
اإال اأنني دومًا اأحاول اختيار الالئحة االأن�س���ب، اأما 
ماذا اأريد من االنتخابات؟ بكل ب�ساطة اأقول لك، 
اأريد اال�س���تقرار واالمان، اأريد حت�س���ن االأو�س���اع 
االإقت�سادية، اأريد اإ�ستقرار الو�سع ال�سيا�سي ومنع 
االإ�س���طرابات داخل ال�س���احة اللبناني���ة، لنتمكن 
نحن ك�س���باب من حتقيق اأحالمنا ب�سالم. فكفانا 
تفك���ريًا بالهج���رة لتاأمني امل�س���تقبل، نح���ن نريد 
اأن نبق���ى يف وطننا �س���رط تاأمني احلي���اة الالئقة 
لن���ا والتي تتيح فر����س العمل لنبن���ي وطنًا معافى 
وذل���ك من خ���الل اأجي���ال جدي���دة ذات مقدرات 
واأحالم م�ستقبلية تبني الب�سر واحلجر لتاأمني غد 

اأف�سل".
النيابية  االإنتخابات  باأن  راأى  عيتـــاين  • حممد 
هـــي عبـــارة عن غربلـــة الأو�صـــاع �صيا�صيـــة معينة، 
ترين  االإنتخاب���ات،  موع���د  اإقرتاب  يقـــول: "م���ع 
النا����س بداأت تفكر يف اأ�س���م املر�س���ح ال���ذي تنوي 

اإنتخابه م�ستعر�س���ة ما قام به هذا املر�سح اأو ذاك 
خالل ال�س���نوات االأربع التي م�س���ت على اإنتخابه. 
وهكذا يح�سل نوع من الغربلة، لكن الالفت اأنه يف 
اأحي���ان كثرية يعود املواطن لينتخب نف�س املر�س���ح 
بالرغ���م م���ن اأن���ه مل يق���دم �س���يئًا على ال�س���عيد 
الوطني، لذلك ما اأمتناه م���ن االإنتخابات النيابية 
القادمة اأن ي�س���بح لدى املواط���ن نوعًا من الوعي 
ليخت���ار االأف�س���ل ال اأن تتم العملي���ة "عالعميانة"، 
وبذل���ك عندم���ا نختار النخب���ة ميكنن���ا حينها اأن 
نرتف���ع مب�س���توى هذا الوط���ن على كافة ال�س���عد. 
اأم���ا يف ما يخ�س���ني، فاأنا منذ اللحظ���ة اأعلم من 
�س���اأنتخب يوم يح���ني موع���د االإ�س���تحقاق، الئحة 
ال�سيخ �سعد احلريري خ�سو�سا واأنه الوحيد الذي 

يفكر بهذا الوطن �ساأنه �ساأن والده رحمه اهلل".
• ه�صام حمادة، يقول: "ما اأريده من االإنتخابات 
النيابية ب�س���يط جدًا، فاأنا منذ �سنوات واأنا اأبحث 
ع���ن عم���ل م���ا، اإال اأن جمي���ع االأب���واب اأقفل���ت يف 
وجهي لذلك اأمتنى من الطقم النيابي اجلديد اأن 
يكون هن���اك بع�س النواب الذي���ن يهمهم املواطن 
واأو�س���اعه ليلتف���وا ويقدم���وا فر�س عم���ل ليوؤمنوا 
بالتايل االإ�ستمرارية حلياة هذا املواطن. فاالأ�سعار 
نار، وال اأحد ي�س���األ اأو يحا�سب اأو يراقب. اإىل متى 
هذا االإ�ستهتار بحياتنا اليومية؟! جّل ما نتمناه من 
االإنتخاب���ات النيابي���ة القادمة اأن ت�س���ع حدًا لهذا 
الو�سع االإقت�س���ادي املتدهور، وبالتايل اأن ي�ستتب 

االأمن واالإ�ستقرار يف املنطقة ككل".
يقول: "ال  اأ�صمه  عن  االإف�صاح  رف�س  • مواطن 
انتظر �س���يئًا من االإنتخابات النيابية القادمة، كما 
انن���ي ال افكر بها اطالقًا وبالتايل لن اأتعب نف�س���ي 
الأتوجه اإىل �س���ناديق االإق���رتاع، فالوجوه هي هي، 
وامل�س���الح هي ه���ي، ولي�س هناك من ي�س���األ على 

املواطن واأو�ساعه.
والظ���روف  ال���وراء،  اإىل  ال�سيا�س���ية  فالظ���روف 
االإقت�س���ادية اإىل ال���وراء. كذل���ك ح���ال االأو�س���اع 
االإجتماعي���ة ح���دث ال حرج. من ه���ذا املنطلق، ال 
اأ�س���عر ب���اأي تف���اوؤل �س���واء كان "الطق���م" النيابي 
قدمي���ًا اأو جدي���دًا خ�سو�س���ًا واأن الوجود هي هي، 
فلي����س هناك م���ن كف���اءات �سخ�س���ية، فالكفاءة 
ال�سيا�س���ي،  االأرث  بطري���ق  حم�س���ورة  املعتم���دة 
فلي����س هناك من جم���ال لدخول ه���ذا املعرتك اإال 
ل�"املر�س���ى عنهم". باإخت�س���ار، اأن���ا ال اأرى اأحدا 
هم���ه البلد اأو املواطن���ني يف هذا البل���د، وباإنتظار 
اأن يخل���ق دم جديد بني ا�س���ماء املر�س���حني اأكتفي 
باجللو����س يف من���زيل على امل اأن يح���دث التغيري 

يومًا ما".
اليمـــن طالبـــت مبغـــادرة جميـــع النواب  • �صنـــاء 
البلـــد، تقـــول: "كل م���ا اطلب���ه م���ن االإنتخاب���ات 
النيابي���ة اأن يغ���ادر جميع هوؤالء الن���واب البلد الأن 
وجودهم مثل عدمه. فنحن �س���حيح اأننا ننتخبهم 
اإال اأننا يف ما بعد ال ن�سعر بوجودهم، فهم ببا�سطة 
يتفاعلون مع اإقرتاب موعد االإ�س���تحقاق االإنتخابي 
وبعدها ي�س���متون وال يلتفتوا للمواطن واأو�س���اعه. 
لذلك اأرى اأنه من االأف�سل عليهم اأن يغادروا البلد 
الأن املواطنني �س���يكونون اأف�س���ل ح���ااًل من دونهم. 
و�س���دقيني ل���و ت���رك االم���ر للمواطن به���ذا البلد 

لع�سنا باأف�سل حال على كافة ال�سعد".
مريا

جمعيات انتخابات

رئي�شة جمعية العناية بالطفل واالأم 
عايدة �ش�يكي:

وراء االجنازات التي حتققت جه�د �شامتة 
بذلتها ن�شاء نذرن اأنف�شهن لعمل اخلري 

لتن�شئة اإن�شان امل�شتقبل

ح�ار: �شمار الرتك
مبوجب العلم واخلرب رقم 423 عام 1994، وبهدف رفع امل�صتوى ال�صحي للطبقات املحتاجة من خمتلف املناطق والطوائف ولالعتناء ب�صحة الطفل 
واالأم تاأ�ص�صـــت جمعيـــة العنايـــة بالطفل واالم. ومع تطور عطاءاتها ال�صحـــي متا�صياً مع حاجات املجتمع مت بناء امل�صت�صفى عام 1972. وبدءاً من العام 
1986 ا�صبـــح القطـــاع ال�صحـــي �صامـــاًل، جمهـــزاً باأحـــدث املعدات الطبيـــة، وي�صم جميـــع االخت�صا�صات باال�صافـــة اىل ق�صم املخترب الـــذي جتري فيه 
الفحو�صات املخربية كافة، ق�صم اال�صعة بفروعه: الت�صوير ال�صوتي وال�صعاعي و"املاموغرايف" وغريه. كذلك ال�صيدلية التي توؤمن الدواء واللوازم 
الطبيـــة للم�صت�صفـــى. وامل�صتو�صـــف الذي يوؤمه حوايل 50 مري�صاً للمعاينة على ايدي اطباء مـــن جميع االخت�صا�صات ا�صافة اىل عيادة طب اال�صنان 

وطب العيون حتى ا�صبح عدد املر�صى الذين يوؤومون القطاع ال�صحي يفوق االألف مري�س �صهريا.
ملعرفة املزيد عن هذه اجلمعية التقينا رئي�صتها عايدة غندور �صويكي التي حدثتنا عن االهداف والن�صاطات وامل�صاريع، فكان احلوار االآتي:

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

… منـــذ ان بـــداأت �صيـــدا )املجلـــة( االنطـــالق يف اطار املهمة امللقـــاة على عاتقها متابعة هموم وق�صايا النا�ـــس اليومية واحلياتية، على خمتلف 
اال�صعـــدة ومـــن خـــالل التحقيقـــات امليدانيـــة امل�صـــورة للو�صـــول على عمق همـــوم النا�ـــس املعي�صية واالعبـــاء التي تثقل كاهـــل املواطنـــني، ان كان على 
امل�صتـــوى االقت�صـــادي، او االجتماعـــي ومـــا يعك�صه واقع احلال للو�صع العام يف البالد، ومن �صمن �صل�صلة حتقيقـــات اجرتها ا�صرة )املجلة( مع العديد 

من ال�صخ�صيات والفعاليات وروؤ�صاء جمعيات تابع فريق عمل جملتنا م�صوار حتقيقاته من بريوت اىل �صيدا – املدينة )االأم(.
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جمعيات جمعيات

- هيئة املكتب التنفيذي
ال�صيدة عائدة غندور �صويكي رئي�صة اجلمعية

ال�صيدة �صريين داعوق نائبة الرئي�صة
اال�صتاذة ع�صام �صرمند اأمينة ال�صر

ال�صيدة هدى فتح اهلل امني ال�صر
ال�صيدة جناة الر�صيدي امينة ال�صندوق

ال�صيدة اأ�صما حمود املحا�صبة
ال�صيدة �صهام جبيلي ع�صو مكتب

وحماولة معاجلتها وم�ساعدتهم قدر ا�ستطاعتي.
وم���ن هذا املنطلق، انتميت اىل جمعية العناية بالطفل 
واالم من���ذ اك���ر م���ن ثالثني عام���ًا، هي ن�س���ف عمر 
اجلمعي���ة، وق���د واكبت ب�س���كل خا�س ق�س���م ال�س���وؤون 
االجتماعية فيها الذي يركز على امل�ساعدات اال�سرية 
من �سحية ومدر�سية وان�سانية. كما ان ح�سوري يوميًا 
اىل مقر اجلمعية يغمرين براحة نف�س���ية عميقة النني 
ا�س���تطعت ان اخف���ف الع���بء عن كل من يق�س���ده ولو 

بقدر �سئيل.
واالآن بعد ا�س���تالمي رئا�س���ة اجلمعية ازداد اح�سا�سي 
بامل�س���وؤولية امللقاة على عاتقي والتي ا�س���بحت ت�س���مل 
اال�س���راف عل���ى جمي���ع االق�س���ام، وكل ما امتن���اه ان 
ميدين اهلل بال�سحة ال�ستمر يف عطائي لهذه اجلمعية 

التي ا�سهد انها باتت يف مقام بيتي الثاين.

التقدميات
• هــــل ت�صمل تقدميات اجلمعية كافة املناطق 

وجميع الفئات دون ا�صتثناء؟
- ان اجلمعية حتر�س حر�س���ًا �س���ديدا عل���ى ان توؤمن 
التقدميات 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".

• انــــت تعملــــني يف املجــــال االجتماعــــي، كيــــف 
تقيمني دور اجلمعيات الن�صائية يف لبنان؟

- خ���الل احلرب االهلية التي مرت علينا يف لبنان 
مل يك���ن هن���اك م���ن دولة لتق���وم بخدم���ة النا�س، 
فكان���ت امل���راأة م���ن خ���الل اجلمعي���ات االهلية – 
الن�س���ائية مبثاب���ة اجلندي املجه���ول وذلك لتاأمني 
امل�ساعدات للمواطنني، فنحن يف اجلمعية مل نقفل 
بابن���ا يومًا وعملنا حتت الق�س���ف لتقدمي ما يلزم 

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

القطاعات.

املراأة واملجل�س النيابي
• ما راأيك مب�صاركة املراأة يف املجل�س النيابي، 

وهل تدعينها مل�صاركة اكرث فاعلية؟
- ان امل�س���األة االنتخابي���ة يج���ب ان تت���م م���ن خ���الل 
امل�س���اواة ب���ني امل���راأة والرج���ل ويف جو م���ن االحرتام 
املتب���ادل وعلى م�س���توى م���ن التكافوؤ، وبالت���ايل لدينا 
العدي���د من الن�س���اء اللوات���ي يتمتعت مب�س���توى علمي 
متميز، فلترت�س���ح هوؤالء ال�س���يدات وليثبنت جدارتهم 
على االر�س وليفوز االف�س���ل. وان �س���اء اهلل ن�سل اىل 
مرحلة تتبواأ فيها املراأة املنا�س���ب املتعددة خ�سو�س���ًا 
وانن���ا بداأنا نتلم�س ذلك من خالل م�س���اركة املراأة يف 
احلكوم���ة واملجل����س النياب���ي واإن كنا نريد م�س���اركمة 

ن�سائية اكر يف امل�ستقبل.

• مــــا هــــي الر�صالة التــــي حتر�صــــني عليها يف 
اجلمعية؟

- ر�س���التنا يف اجلمعي���ة ه���ي مبثابة �س���غلنا ال�س���اغل 
وتتمثل برفع م�س���توى العائ���الت اللبنانية ويف خمتلف 
القطاعات ال�س���حية، العلم���ي، وذلك خلدمة املجتمع 

ككل.

م�شاريع م�شتقبلية
م�صتقبليــــة  م�صاريــــع  مــــن  هنــــاك  هــــل   •

للجمعية؟
- لدينا م�س���اريع عديدة ابرزه���ا ان نفتتح العديد من 
املراكز لت�س���مل كافة املناطق، ونحن ب�سدد احل�سول 
على عدد من املعدات الطبية املتطورة لتطوير م�ست�سفانا 
كاآل���ة اجلديدة وحتى امل�ست�س���فات الك���رى ال متلكها. 
كذلك �سنح�س���ل عل���ى اآل���ة جدي���دة لل�"ماموغرايف" 

ليتمك���ن  وذل���ك 
كاف���ة ابن���اء ال�س���عب 
م���ن اال�س���تفادة م���ن 
م�ست�س���فانا ومعداته. 
هدفن���ا تنمية القطاع 
واالجتماعي  ال�سحي 
ون�س���ر الثقافة، وهذا 

ما نحلم به.

نحــــن   •
على  قادمــــون 
ت  بــــا نتخا ا
مــــاذا  نيابيــــة، 
يــــن  تنتظر
هــــذه  مــــن 

االنتخابات؟
- االن�سان يجب دائمًا ان يكون متفائال، فان �ساء اهلل 
جتري 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�سرارنا.

 كلمة اأخرية؟
- ال ي�س���عني اال ان اتذك���ر ال�س���يدة ح�س���ان فتح اهلل 
الداع���وق ال���ذي كان له���ا الف�س���ل يف تق���دم ه���ذه 
اجلمعية، ا�س���افة اىل جميع ال�سيدات اللواتي ان�ساأن 
هذه اجلمعية وحر�س���ن على تقدمها وا�ستمراريتها، 
ف���ان �س���اء اهلل نك���ون على م�س���توى ه���ذه امل�س���وؤولية 
ونتمكن من تقدمي كل م�ساعدة لكل حمتاج، وبالتايل 
امتن���ى على كل من يرغ���ب بزيارتنا ان ياأتي 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

- جمل�س االدارة
ال�صيدة غادة البلعبكي

ال�صيدة امل قباين
ال�صيدة فادية الدب�س
ال�صيدة هند فر�صوخ
ال�صيدة هدى بربري

ال�صيدة لينا طبارة
ال�صيدة غادة عري�صي

ال�صيدة �صهرزاد قليالت
ال�صيدة رميا طبارة

ال�صيدة مروة النويري �صمعون
ال�صيدة وجدان �صوبرة

ال�صيدة اغار كبارة
ال�صيدة جنوى قباين
ال�صيدة جهاد رازيان

اجتماع للهيئة العمومية للجمعية وتبدو السيدة حسان الداعوق )صورة قبل وفاتها(

الرئيسة 
عايدة غندور شويكي

فكرة اجلمعية
 • كيــــف ن�صــــاأت فكرة جمعيــــة العناية بالطفل 

واالأم؟
- يف بل���د كلبنان، تغلب فيه الطبق���ة املحدودة الدخل 
الت���ي ال قدرة لها على مواجهة اعباء احلياة وتكاليفها 
وال �سيما يف جمال الطبابة واال�ست�سفاء والوالدة، كانت 
احلاجة ما�سة اىل اجلمعيات االهلية ويف مقدمها تلك 
التي تعنى باالمومة والطفولة. وبدافع من هذه احلاجة 
تاأ�س�ست جمعية العناية بالطفل واالم منذ عام 1944، 
و�س���رعان ما حظيت باهتمام املواطنني وت�س���جيعهم، 
وراحت اآفاق عملها تتو�س���ع وتتطور من م�ستو�سف اىل 
م�ست�س���فى، اىل عمل خدماتي دوؤوب على ال�س���عيدين 
ال�س���حي واالجتماعي اىل ان�س���اء املراكز االجتماعية 
الثابتة واحل�س���انات واملراكز الرتبوي���ة االمنائية اىل 

دار للم�سنني هي "دار الكرامة".

اأبرز الن�شاطات
• ما هــــي اأبرز الن�صاطات التي حر�صت عليها 

اجلمعية؟
- تركز ن�س���اط اجلمعي���ة يف بادئ االم���ر على الطفل 
و�سحة الطفل، ذلك ان امل�ستقبل ال�سليم هو يف الطفل 
ال�س���ليم الذي يجب ان تتهياأ له ا�س���باب النمو املتوازن 
لكيون مواطنًا �س���احلًا وع�سوًا فعاًل يف املجتمع. وكان 
ع���دم اهتمام االه���ل بتلقيح اأطفالهم �س���د االمرا�س 
ال�س���ارية دافع���ًا لقي���ام اجلمعي���ة بحم���الت الوقاي���ة 
واالر�س���اد يف امل�ستو�س���فات واملراك���ز ال�س���حية التي 

ان�ساأتها يف العا�سمة واملدن والقرى.
كذلك بادرت اجلمعية يف ال�س���نة العاملية للطفولة عام 
1979 اىل ان�س���اء دار منوذجي���ة للح�س���انة لتخفي���ف 
اعباء العمل عن االم وا�س���هامًا يف تهيئة اجلو النف�سي 

للطفل مل�ساعدته على النمو ال�سليم.
ومل تقت�س���ر ن�س���اطات اجلمعي���ة عل���ى االم وطفله���ا 

بل تناولت الفتيات وامل�س���نني وا�س���بح �س���عارها: "من 
الطفول���ة اىل ال�س���يخوخة". وكان االهتم���ام بالفتيات 
ع���ر املراك���ز الرتبوي���ة – االمنائي���ة الت���ي ان�س���اأتها 
العداد احلا�س���نات واملمر�سات وامل�ساعدات، ولتعليم 
التف�سيل واخلياطة والتطريز. اأما اهتمامها بامل�سنني 
رجااًل ون�س���اء فكان عر تاأ�سي�سها "دار الكرامة" التي 
ته���دف اىل اك���رام املواط���ن امل�س���ن واملحافظ���ة على 

مقومات ان�سانيته.

اال�شتمرارية؟
الظــــروف  هــــذه  ظــــل  يف  ت�صتمــــرون  كيــــف   •

ال�صعبة؟
- غن���ي ع���ن الق���ول ان���ه وراء تل���ك االجن���ازات التي 
حققتها اجلمعية طوال 65 عامًا، جهود �سامتة بذلتها 
باقة من الن�س���اء نذرن انف�سهن لعمل اخلري، وتطوعن 
لعمل اخلري، لتن�سئة ان�س���ان امل�ستقبل، فاأر�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
• مــــاذا عــــن الن�صــــاط الثقــــايف – االجتماعــــي 

للجمعية؟
 – ب���داأ الن�س���اط يف املرك���ز الثق���ايف  - ع���ام 1986 
االجتماعي )نادي ال�س���يدات( وم���ن اأهدافه النهو�س 
بامل���راأة اللبناني���ة اجتماعيًا وثقافي���ًا يف جميع مراحل 
عمره���ا وعل���ى خمتلف اال�س���عدة ا�س���افة اىل الدعم 
امل���ادي مل�س���اريع اجلمعي���ة وذل���ك م���ن خ���الل اقامة 

الن�ساطات واحلفالت االجتماعية.

املركز االمنائي
- هذا وق���د توجت اجلمعي���ة ن�س���اطها وحتقق حلمها 
بان�س���اء ال�سرح الثالث للجمعية فكان املركز االمنائي 

اجلدي���د الذي و�س���ع حج���ر االأ�س���ا�س له ع���ام 1992 
وانته���ى بن���اوؤه وافتتاحه ع���ام 1999. وق���د جهز هذا 
املرك���ز باأح���دث االدوات ال�س���معية والب�س���رية. ومن 

اأهدافه:
- اتاحة التدريب املو�س���ع النظري والعلمي للعاملة مع 
الطفل وللممر�سة امل�ساعدة واف�ساح املجال لهن للعمل 

يف احل�سانة وامل�ست�سفات، كما يحتوي على:
- مرك���ز للخياط���ة احلرفية الراقي���ة واملتطورة لدعم 

امل�ساريع اخلريية.
احلديث���ة  بالتكنولوجي���ا  جمه���ز  للنا�س���ئة  مرك���ز   -

املتطورة.
- كما مت ان�ساء املركز الثقايف الذي ي�سم:

- اوديتوري���وم ح�س���انة فت���ح اهلل داع���وق ا�س���افة اىل 
�سالة كرى للمعار�س وهو يقيم وي�ست�سيف املوؤمترات 
العلمي���ة واالدبي���ة  والن���دوات  الهام���ة واملحا�س���رات 
والفنية والعديد من االحتفاالت املو�سيقية والتكرميية 

لكبار املبدعني يف �ستى املجاالت.
- امللتق���ى الثق���ايف – لعقد االجتماعات التح�س���ريية 

للن�ساطات الثقافية.
- مركز ح�س���انة فتح اهلل الداعوق للرتبية اال�س���المية 
والذي ي�سم امل�سلى الذي يت�سع ملائة من املوؤمنني كما 
ي�س���م مكتبة حتوي اهم الكتب ال�سهر االئمة والعلماء 
يف الفكر اال�س���المي، 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�س���ور مفتي 
اجلمهوري���ة اللبناني���ة الدكتور ال�س���يخ حممد ر�س���يد 

راغب قباين يف مطلع عام 1999.

بطاقة ه�ية
• من هي عايدة غندور �صويكي، وملاذا اخرتت 

دخول العمل االجتماعي؟
- كن���ت وم���ا زل���ت من���ذ ن�س���اأتي االوىل حمب���ة للعمل 
االجتماع���ي من خالل اال�س���تماع اىل م�س���اكل النا�س 
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م�شاريع م�شتقبلية
وت�س���ري درا�س���ة بعنوان "الواقع ال�س���حي للم�س���ن 
يف م�ست�س���فى دار العجزة اال�سالمية" اعدت لنيل 
اج���ازة يف العل���وم التمري�س���ية من كلية ال�س���حة 
العام���ة يف اجلامعة اللبنانية – الف���رع اخلام�س، 
اىل ان امل�ست�س���فى حالي���ًا م���ن ق�س���مني، اولهم���ا 
دار للعج���زة امل�س���نني واملقعدي���ن وعده���م 400، 
وم�ست�س���فى لالمرا����س العقلي���ة والنف�س���ية ع���دد 
مر�س���اها 400 وبالتايل فامل�ست�س���فى ي�س���م حاليا 
800 �س���رير م�سغولة دائمًا باملر�سى، وثمة م�سروع 
جديد �س���يحولها اىل 2000 �سرير عندما يتم بناء 
امل�ست�س���فى اجلديد يف ار�س ا�سرتتها املوؤ�س�سة يف 
منطقة الناعمة ت�سل م�س���احته اىل 60،000 مرت 

مربع.
على انه يف انتظار ذلك فان م�ست�سفى دار العجزة 

اال�س���المية من خ���الل عمدته وادارت���ه يعمل على 
تطوير اق�س���امه القائمة وجتهيزاته وعلى تو�س���عة 
امل�ست�س���فى عل���ى كامل العق���ار القائ���م حاليا على 
اطراف حملة �سرا والبالغة م�ساحته 15 الف مرت 
مرب���ع القامة مبان م�س���تقلة للعجزة وكبار ال�س���ن 
والع���الج الفيزيائي والنقاهة وللمر�س���ى العقليني 
والنف�س���يني ا�سافة اىل مدر�س���ة للتمري�س ومكتبة 

وجمموعة من العيادات املتخ�س�سة.

�شخ�شيات معن�ية
وم�ست�سفى دارة العجزة اال�سالمية ع�سو يف نقابة 
امل�ست�س���فات يف لبن���ان واملجل�س الوطن���ي للخدمة 
االجتماعي���ة واالحت���اد اللبن���اين لرعاي���ة الطف���ل 
وال�س���ندوق الوطن���ي للتعا�س���د ال�س���حي والهيئة 
الوطنية ل�س���وؤون امل�س���نني، ومن اهدافه التي يعمل 
على حتقيقها تاأمني اخلدمات ال�سحية، والطبية، 

والتمري�سية، والرعائية، واالجتماعية للمحتاجني 
ودرء االخط���ار عن املجتمع و�س���رت ع���ورات النا�س 
وم�س���ائبهم وحماية االطفال وتلقيحهم وت�س���هيل 
مهم���ة التخ�س����س يف الط���ب العقل���ي والنف�س���ي 

الطباء ال�سحة العامة.
وم���ن هنا جند ان االطباء العاملني يف امل�ست�س���فى 
وم�ستو�س���فها يتوزعون على جمموعات كبرية من 
االخت�سا�سات التي ت�سمل: الطب العقلي والنف�سي، 
االع�س���اب والدماغ، اجلرامة العام���ة، االمرا�س 
الداخلية، واالورام ال�سرطانية، االطفال، التخدير 
واالنعا�س، جراحة الفم واال�س���نان، االنف واالذن 
واحلنجرة، القلب وال�س���رايني، العيون، االمرا�س 
والدي�س���ك  الروماتي���زم  والزهري���ة،  اجللدي���ة 
واملفا�س���ل، االمرا����س الداخل���ي وطب امل�س���نني، 
الت�سوير ال�سعاعي، العلوم املخرية، الكلى و�سغط 
ال���دم، االمرا����س ال�س���درية، اجله���از اله�س���مي 

جمعياتجمعيات

اجلمعيات وامل�ؤ�ش�شات اال�شالمية يف لبنان
)م�شت�شفى دار العجزة اال�شالمية(

حتقيق: خالد اللحام
تعتـــرب موؤ�ص�صـــة م�صت�صفـــى دار العجـــزة اال�صالميـــة مـــن اوائـــل املوؤ�ص�صـــات 
اخلرييـــة االن�صانيـــة علـــى ال�صاحـــة اال�صالمية يف لبنان، رغـــم ان خدماتها 
ت�صمـــل ابنـــاء كل الطوائف واملذاهب واملناطق اللبنانيـــة، فهي موؤ�ص�صة ذات 
منفعـــة عامة ال تتوخى الربـــح مت ت�صنيفها بدرجة م�صت�صفى متخ�ص�س 5 

جنوم.
وقـــد انطلقـــت الفكـــرة عـــام 1938 عندما دعا املفتـــي ال�صيخ حممـــد توفيق 
خالـــد رحمه اهلل اىل ان�صاء روابط لالحياء اال�صالمية يف بريوت لتح�صني 
او�صاعهـــا وتعزيز حالتها االجتماعيـــة والتنموية فحمل الفكرة جمموعة 
مـــن الـــرواد امل�صلمني وعلـــى راأ�صهم احلـــاج اني�س ال�صيخ و�صكلـــوا عام 1940 

رابطة جلان االحياة اال�صالمية.
وقـــد تدار�ـــس اع�صاء الرابطـــة االو�صاع االجتماعيـــة يف العا�صمة فوجدوا 
احلاجة ما�صة اىل ان�صاء موؤ�ص�صات خريية ا�صالمية فتقرر ان�صاء جلنة دار 
العجـــزة اال�صالميـــة وو�صع الرئي�س الراحل ريا�ـــس ال�صلح حجر االأ�صا�س 
لهـــا يف 19 متـــوز 1949 قبـــل ا�صت�صهاده بعامني فيما قـــدم وقف اآل الداعوق 
الكائـــن اىل جانـــب مطـــار بـــريوت القدمي وخلـــف املينـــة الريا�صيـــة حالياً 

ليكون م�صروعاً لبناء دار العجزة.
بني العام 1952 والعام 1954 كانت مرحلة الدرا�صة والتجهيز واالن�صاء ويف 
ني�صـــان مـــن العـــام 1954 مت افتتاح الدار وبـــداأ العمل فيـــه برعاية وح�صور 
رئي�ـــس اجلمهورية اآنـــذاك كميل �صمعون، وكانت م�صاحة امل�صطحات اآنذاك 
1200 م2 والبنـــاء تاألـــف مـــن طابقـــني احتويا على 33 �صريـــراً حتت ا�صراف 

طبيبني اهتما باأمور العجزة وامل�صنني.

والكبد، االمرا�س الن�سائية والتوليد والعقم.
وبذلك ال يقل عدد افراد اال�س���رة من االطباء عن 
25 طبيبًا متخ�س�س���ا يف اقل تقدير، فيما ي�سرف 
جمل����س العمدة وه���و اعلى هيئة يف م�ست�س���فى دار 
العجزة على مراقبة ح�سن �سري العمل يف املوؤ�س�سة 
والنظ���ر يف اأو�س���اعها العامة وو�س���ع الدرا�س���ات 
والتخطي���ط لتطوي���ر العم���ل نح���و االف�س���ل، كما 
تعتر الهيئة التنفيذية للدار العني ال�س���اهرة على 
ا�ستمرارية العمل يف املوؤ�س�سة فهي من يدير العمل 

بوا�سطة االآخرين.
ويف املوؤ�س�سة جلنة �سديقات امل�ست�سفى وهي جلنة 
ن�سائية موؤلفة من ال�سيدات املتطوعات الالتي يبلغ 
تعداده���ن قرابة مائة �س���يدة ومهمتها االأ�سا�س���ية 
م�س���اندة امل�ست�س���فى مادي���ًا واعالمي���ًا من خالل 
ن�س���اطات عدي���دة يقم���ن به���ا يف رحابه���ا وللجنة 
ه���ذه هيئة ادارية موؤلفة من 12 �س���يدة تنتخب كل 

�سنتني.
كما ان يف املوؤ�س�سة نقابة موظفي وعمال امل�ست�سفى 
وه���ي ت�س���م 300 موظف���ا وعاماًل ولديه���ا جمل�س 
تنفيذي موؤلف من 12 �سخ�س���ا ينتخب منهم �ستة 

اع�ساء كل �سنتني.

خدمات وعيادات ومراكز
ي�س���ري 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�س���فى دار العجزة اىل �سل�س���لة 
م���ن اخلدمات التي تقدم للمر�س���ى ب���دون النظر 

اىل الطائفة او املذهب او املنطقة، ومنها:
- اخلدمات الطبية: وت�سمل 800 مري�سًا مقيمًا 
و8000 م�ستفيداً| من اخلدمات الطبية اخلارجية 
من خ���الل العي���ادات العقلية والنف�س���ية وعيادات 
طب ال�س���يخوخة وم�ستو�س���ف االطف���ال اخلارجي 

ومركز االدوات الطبية.
- اخلدمات التمري�شية واالجتماعية: وهي 
تق���دم اخلدمات للمر�س���ى من خالل املمر�س���ات 
واملمر�س���ني الذين تعت���ر امل�ست�س���فى بحاجة اىل 

زيادة اعدادهم با�سطراد.
تت���وزع  والت���ي  الفندقيــة:  اخلدمــات   -
غ�س���يل  وق�س���م  واملطب���خ،  التغذي���ة  ق�س���م  عل���ى 
لتاأم���ني  واحلياك���ة  اخلياط���ة  وق�س���م  املالب����س، 
كاف���ة احتياج���ات امل�ست�س���فى الداخلي���ة، وق�س���م 
التدفئ���ة املركزي���ة واحلمامات، وور�س ال�س���يانة 
وكهرب���اء. و�س���مكرية  وح���دادة  جن���ارة   م���ن 

- اخلدمــات الرتفيهيــة ون�شــاط املر�شــى: 
وت�سمل الرحالت اال�س���بوعية اىل خمتلف املناطق 
اللبناني���ة كل ي���وم اربع���اء، وحفالت عي���د امليالد 
اال�س���بوعية للمر�س���ى كل ي���وم �س���بت، والتدريب 
على اال�س���غال اليدوية كالر�سم والبازل واخلياطة 
واحلكاية وتن�سيق الزهور، والريا�سة، واحلديقة، 
واالعم���ال الفكري���ة واملطالع���ة وجمل���ة احلائ���ط 

وال�سطرجن، والت�سلية.
- اخلدم���ات التعليمية: من خالل نظام معلوماتية 
مت اعتم���اده من���ذ الع���ام 1981، واملكتب���ة الطبية 
والعلمية املتخ�س�س���ة والعام���ة، وتدريب الطالب 
من كاف���ة اجلامعات واملعاهد، وتزويد الدار�س���ني 
والباحثني باملعلومات واالح�س���اءات الطروحاتهم 
العلمي���ة، ومتك���ني اطب���اء ال�س���حة العام���ة م���ن 
التخ�س����س يف الطب العقلي والنف�سي واحل�سول 
على مرتب���ة البورد العربي حي���ث اعرتف املجل�س 
بامل�ست�س���فى  الطبي���ة  لالخت�سا�س���ات  العرب���ي 
العقل���ي  الط���ب  جم���ال  يف  تعليمي���ة  كم�ست�س���فى 
والنف�س���ي منذ الع���ام 1997، واعتماد امل�ست�س���فى 
مرك���زًا الج���راء الدرا�س���ات واالبح���اث العلمي���ة 
وال�س���ريرية يف االمرا����س العقلية والنف�س���ية منذ 

العام 2001.
دار  م�ست�س���فى  ويف  التخ�س�س���ية:  العي���ادات   -
العجزة عيادات من خمتلف االخت�سا�س���ات منها 
3 عي���ادات نف�س���ية داخلي���ة وخارجي���ة، وعيادات 
ال�س���حة، عيادة طب ال�س���يخوخة، عي���ادة القلب، 
عي���ادة العي���ون، عي���ادة ط���ب اال�س���نان، العي���ادة 

الن�سائية.
وفيه���ا مراكز ت�سخي�س���ية مثل: املختر، ت�س���وير 
اال�س���عة، تخطي���ط الدماغ، الت�س���وير ال�س���وتي، 
التخطي���ط للقل���ب، االختبارات النف�س���ية، وهناك 
خم�س���ة انواع من العالج ومنها: العالج النف�س���ي، 
والع���الج  ال�س���يديل،  والدوائ���ي  والفيزيائ���ي، 

بال�سدمة الكهربائية، والعالج االن�سغايل.

م�شادر الدعم
عل���ى  الدع���م  م�س���ادر  يف  امل�ست�س���فى  ويعتم���د 

م�سدرين ا�سا�سيني:
اولهم���ا: امل�س���اعدات والترعات والهب���ات املالية 

والعينية.
ثانيهم���ا: العقود مع املوؤ�س�س���ات ال�س���امنة ووزارة 
ال�سحة العامة فهناك ما تغطيه الدولة من خالل 
وزارة ال�س���حة، وما تغطيه االونروا، واملوؤ�س�س���ات 
ال�سامنة، وما يدفعه االفراد للمر�سى اخلا�سني.
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وب�س���ورة عامة فان امل�ست�س���فى تعمل ب�سكل جاهد 
عل���ى تلبية حاجة جمي���ع املواطنني الذين يطرقون 

بابها اذا توافرت ال�سروط التالية:
- موافق���ة الطبيب امل�س���وؤول الذي يعط���ي تقريره 
عما اذا كان املري�س بحاجة للعالج يف امل�ست�س���فى 

ام ال.
- وجود مكان �ساغر له.

- حتدي���د اجلهات ال�س���امنة لتمويل دخوله اال يف 
احل���االت الطارئة او احلاالت التي تاأتي عن طريق 

النيابة العامة.

امل�شت�شفى االوىل
ويعت���ر م�ست�س���فى دار العج���زة اال�س���المية م���ن 
ا�سخم امل�ست�س���فات التي تعنى بامل�سنني واملر�سى 
العقلي���ني والنف�س���يني يف لبنان اذ ان���ه وفق جدول 
التعاقد مع وزارة ال�سحة الوارد يف درا�سة الدكتور 
زكريا عبد القادر التل "الو�سع ال�سحي للم�سن يف 
دار العجزة" املقدمة كدبلوم جامعي حول املراقبة 
الطبية – االدارية تظهر اعداد اال�س���رة املتعاقدة 

عليها كالتايل:
م�ست�سفى دار العجزة اال�سالمية )800 �سرير(. 

دار الرحمة )350 �سرير(.
دار �سيافة �سامي القد�سي )75 �سريرًا(.

موؤ�س�سة دار العناية )100 �سرير(.
مركز رعاية امل�س���نني يف م�ست�سفى عني وزين )55 

�سريرًا(.
م�ست�سفى هملني )40 �سريرا(.

جمعية اخلدمات االجتماعية )90 �سرير(.
ماأوى مار يو�سف )20 �سرير(.

ماأوى العجزة املاروين )35 �سرير(.
وذلك وفق اح�سائية الدرا�سة للعامل 2001.

ارقام وحقائق
دار  م�ست�س���فى  ع���ن  ال�س���ادرة  الدرا�س���ة  ت�س���ري 
العجزة اال�س���المية حول اخلدمات ال�سحية فيها 
اىل ظاهرة ملفت���ة ميكن مالحظتها وادراك مدى 
ال�سفافية التي تتعامل فيها هذه املوؤ�س�سة اال�سالمية 

البريوتية مع املر�سى، فعلى �سبيل املثال:
- كان عدد املر�س���ى نهاية عام 2005 يتوزعون ما 
بني )360( من ال�سنة و)227( من ال�سيعة و)43( 
م���ن ال���دروز و)19( م�س���يحيا و)7( م���ن االرمن 
و)6( مل حت���دد هوياته���م اي ان ه���ذه امل�ست�س���فى 
التي ان�س���اأها ابناء بريوت من امل�س���لمني ال�سنة مل 
تتعام���ل يوم���ًا مع املر�س���ى على اأ�س���ا�س طائفي او 

مذهبي بل على اأ�سا�س ان�ساين �سرف.
- كما ان التوزع اجلغرايف للمر�سى يدل على نف�س 
امل�س���توى من التعامل االن�س���اين اذ كان فيها نهاية 
ذلك العام )229( مري�سا من بريوت و)82( من 
اجلب���ل و)46( من ال�س���مال و)151( من اجلنوب 
و)99( م���ن البق���اع و)55( م���ن مواق���ع اأخ���رى 

)فل�سطينيون وعرب(.
- وبلغ عدد اللبنانيني فيها يف ذات التاريخ )600( 
وغري اللبناني���ني )62( وكان عدد الذكور )374( 
واالناث )288( فيما ابتداأ العام مع 706 مر�س���ى 
وت���رك منه���م 313 وانتق���ل اىل رحمت���ه تعاىل 70 
فيم���ا دخل اليها خالل العام 348 مري�س���ًا وانتهى 

العام2005 مع 662 مري�سا.

اح�شائيات وا�شارات
اىل ما ت�صري هذه االح�صائات؟

اأواًل: ان م�ست�سفى دار العجزة اال�سالمية تتعامل 
م���ع املري�س العقل���ي والعاجز من خالل ان�س���انيته 
كان�س���ان فهي تق���دم خدماته���ا للمر�س���ى من كل 

الطوائف، واملذاهب، واملناطق، واجلن�سيات، بدون 
تفرقة يف اجلن�س او العمر، فهي وان حملت �س���فة 
)اال�سالمية( وان ا�س�سها ابناء بريوت من ال�سنة، 

مل تكن يومًا مغلقة االبواب امام اي مري�س.
بن���اء  ال���دار  اىل  ي�س���لون  الكثريي���ن  ان  ثانيــًا: 
لق���رارات ومبادرات توؤخذ بحق م���ن لهم وحدهم 
احل���ق يف تقري���ر م�س���ريهم، وق���د اآزر الزم���ان 
اوالده���م وذويهم باإ�س���احة وجوههم عنهم يف عز 
حاجتهم اليهم، ومما يزيد يف �س���عوبة او�ساعهم 
ع���دم زيارة االهل لغالبيتهم فاملعدل العام للزيارة 
ه���و زائ���ر واحد لكل �س���بعة مر�س���ى م���ع العلم ان 
املري����س يف عزلت���ه يكون مت�س���وقًا ل�س���ماع اخبار 
االه���ل وروؤيته���م وياأمل زيارتهم له دوم���ًا وهذا ما 
ت�س���ري اليه درا�س���ة للدكتور زكريا عبد القادر التل 
ال���ذي يرى ان من الغريب ان املعدل ينخف�س عند 
االطفال لي�س���ل اىل زيارة واحدة لكل احد ع�س���ر 
طفاًل م���ا يدفع املمر�س���ات للعب دور املمر�س���ات 
واالهل يف اآن واح���د والرعاية واالنتباه لياًل ونهارا 

وتقدمي العطف واحلنان اىل االطفال.
ثالثــًا: ان ن�س���بة الوفي���ات ت�س���ري اىل ان معظ���م 
العج���زة يوؤتى بهم اىل الدار يف ا�س���عب اوقاتهم، 
مما ي�سري اىل ان التكافل االجتماعي لدى اال�سرة 
يف لبنان بداأ ي�س���هد تراجعًا ب�س���بب عمل الزوجني 
يف اغل���ب االحيان مما ال يبق���ي للعاجز من يرعاه 
غري امل�ست�س���فيات ودور العج���زة فيما حق املري�س 
على عائلته زيارته بانتظام وعدم ن�س���يانه اوتركه 
كليا ال�س���عاره باأهميته وانه ما زال ع�سوًا فعااًل يف 
ا�س���رته وتاأمني احتياجاته كما ان من حق املري�س 
عل���ى جمتمع���ه اعتب���ار املري����س العقلي مري�س���ا 
عادي���ا ومعاملته على هذا اال�س���ا�س وعدم اعتباره 
ك�سخ�س خارج املجتمع وعدم نفيه واعتباره غريبًا 

من جمتمعه وعائلته. 

• متـــى تاأ�ص�صـــت جمعيـــة م�صجـــد االمـــام علـــي )م�صتو�صـــف الرازي 
الطبـــي( يف �صيـــدا ومـــا هـــو دورهـــا، وكيـــف تقيـــم اداءهـــا يف الوقـــت 

الراهن؟
- تاأ�س�س���ت جمعيتنا ع���ام 1978م من قبل جمموعة عم���ال يعملون يف القطاع 

ال�سناعي، باملدينة ال�سناعية القدمية.
وكانت بداية الفكر العمل على تاأ�س���ي�س جمعية مل�س���اعدة العمال املحتاجني يف 

�ستى املجاالت ال�سحية واالجتماعية واال�ست�سفائية الخ.
واأكد امل�س���لماين وقال انها جمعية اهلية تعمل منذ تاأ�سي�س���ها على روح االميان 
وال�س���دق وال�سداقة وا�س���اعة املحبة والتعاون بني النا�س وعلى انقاذ املجتمع 

واالرتقاء به اىل امل�ستوى املطلوب م�سددًا حتى يغدو جمتمعًا مثاليا.
فم���ن رحم املعاناة ول���دت اجلمعية على ي���د املثابرين واملكافح���ني من العمال 
الذي���ن ميثلون اه���ل الر واخلري والتقوى م���ن العاملني يف ال�س���اأن االجتماعي 
يف املدينة وعلى راأ�س���هم �س���ماحة مفتي �سور ومنطقتها القا�سي ال�سيخ حممد 
دايل بلطة، توفيق نحويل، حممد �س���عدية، احم���د الكل�س، حممد بديع، احمد 

دحدويل، ح�سن الدميا�سي، احمد زهرة.
فكان لهم الدور الهام االأ�سا�سي والفاعل والفعال يف �ستى املجاالت من العطاء 
واملحبة واخلدمة ال�ساملة مل�ساعدة بكل النا�س دون ا�ستثناء منذ بداية تاأ�سي�س 
ه���ذه اجلمعية الت���ي تعتر بالن�س���بة اليهم اأهم اجن���از عظيم لبداية م�س���وار 
العطاء واخلدمات يف مدينة �سيدا. وكانت هناك خطوة وخطوات كثرية ومنها 
االجتاه لتاأ�سي�س "مركز الرازي – الطبي" الذي يقع يف منطقة �سعبية مكتظة 

بال�سكان ما ي�سهل زيارة املر�سى اليه، حيث يقدم لهم كافة اخلدمات املطلوب 
يف �ستى املجاالت.

ولعب هذا املركز دورًا مهمًا واأ�سا�س���يًا يف تقدمي امل�س���اعدات الطبية وال�سحية 
واال�ست�سفائية ل�سريحة وا�سعة من املجتمع ال�سيداوي واجلنوب على حد �سواء 
ووفر العناية الطبية الكر عدد من املهجرين، خالل االعتداء اال�سرائيلي على 
لبنان يف االعوام 1982 – 1993 – 1996، فكان لها ال�سدى الطيب يف نفو�س 
جميع النا�س، كما كان للجمعية دور مهم اأي�سا يف حرب متوز االخرية )2006( 
من خالل تعاونها مع اجلمعيات واملوؤ�س�سات االهلية يف �سيدا، وبالتعاون اي�سًا 
مع بلدية �س���يدا، وجمل�س���ها، حيث ا�س���توعبت وا�س���رفت على اكر من ت�س���عة 
مراكز للمهجرين مل�ساعدتهم وتقدمي اخلدمات للتخفيف عنهم قدر امل�ستطاع 

من معاناتهم وبل�سمة جراحهم.
ولعب���ت اجلمعي���ة اأي�س���ًا دور واأدوار يف كاف���ة املج���االت اإن كان عل���ى م�س���توى 
الن�س���اطات العامة واقامة ندوات وحما�س���رات من �س���اأنها رفع م�ستوى الوعي 
ال�س���حي والبيئ���ي لدى املواطنني، ا�س���افة لقي���ام حمالت تلقي���ح يف املدار�س 

الر�سمية بالتن�سيق والتعاون مع وزارة ال�سحة.
ون�سيف يف جمال اخلدمات دور اآخر للمركز مهم النه ي�ستقبل حواىل )600( 

مري�سا �سهريا بحاجة ملعاجلة يف كافة اق�سامه.
وردًا عل���ى �س���وؤالكم، م���ن ناحي���ة التقيي���م ميكنن���ي ان اق���ول ان اجلمعي���ة يف 
ال�س���ابق ويف الوقت احلا�س���ر بعد انتخابنا ما زالت امل�س���رية م�س���تمرة بنف�س 
النه���ج والوترية بالرغم من الظروف ال�س���عبة، نقدم الكثري من امل�س���اعدات 

جمعيات

طالب" اأبي  بن  علي  االمام  م�شــجد  "جمعيــة 

تابـــع فريق عمـــل جملتنا م�صوار حتقيقاته من بريوت اىل 
�صيدا – املدينة )االأم(.

التزامـــاً بامل�صمـــون واملعنـــى واملوعـــد املقـــرر للقـــاء رئي�ـــس 
"جمعية م�صجد االمام علي بن ابي طالب" )مركز الرازي 
الطبي( ال�صيد يو�صف امل�صلماين الذي ا�صتقبلنا بكل رحابة 

�صدر واجرينا معه احلوار التايل:

)مركز الرازي الطبي( 
– �شيدا

ح�ار: ق�شم ال�ش�ؤون االجتماعية

رئيس الجمعية السيد يوسف مسلماني
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جمعيات جمعيات

واخلدمات على اكمل وجه.
وما نطمح اليه يف امل�س���تقبل يحمل اكر من معنى ودور على جمابهة ال�سعاب 

واال�سرار على مواجهتها بعزمية �سلبة ال تلني.
وهذا يعني اي�س���ًا ان املجتمع يقف بكل قوته اىل جانب كل الفقراء واملعوزين، 

وامل�ساكني ممن �سعبت عليهم احلياة ب�سبب احلالة االقت�سادية الراهنة.
… ونوؤكد يف �سياق حديثنا انه كان هناك دورًا هامًا واأ�سا�سيًا للهيئة املوؤ�س�سة 
للجمعي���ة يف كل املراحل التاأ�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 املوؤ�س�س���ة للجمعية االخوة 
�س���ماحة املفتي القا�سي ال�س���يخ حممد دايل بلطة، املرحوم اال�ستاذ �سعد الدين 
حبال، الدكتور فوزي جنيا، احلاج احمد الركة، اال�س���تاذ خليل الثمني، اال�ستاذ 

عدنان النقوزي، اال�ستاذ اديب ح�سنا، احلاج زكيا زهرة، احلاج ح�سني حبلي.
عمل االع�س���اء واملوؤ�س�س���ون عل���ى تطوير املركز م���ن كل النواحي ب�س���كل الئق 
االمر الذي ا�سهم بان�ساء كافة االق�سام امل�ستحدثة منها والقدمية على ال�سكل 
الذي يوؤمن حاجات املر�سى من كافة االخت�سا�سات التي ت�سمن وتوؤمن راحة 

املر�سى على ال�سكل التايل:
ق�سم العيون، ق�سم اجللد، ق�سم ال�سحة، الق�سم الن�سائي، ق�سم العظم، ق�سم 
االطفال، ق�سم اجلهاز اله�سمي واجلراحة، ق�سم ال�سرايني واالع�ساب، ق�سم 
امل�سالك البولية، ق�سم االأنف واالذن واحلنجرة، ق�سم القلب، ق�سم احل�سا�سية 

والربو، ق�سم اال�سنان، ق�سم املختر وال�سيدلة.
اإذن 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�ساء ملتابعة م�سرية النهو�س والتطور نحو االأف�سل خلدمة النا�س:
- يو�سف امل�سلماين رئي�سًا.

- احلاج حممد �سعدية )نائبا للرئي�س(.
- اديب ح�سنا )اأمني ال�سر(.

- احمد ابو عون )امني ال�سندوق(.
- احلاج نزيه الكبي )املحا�سب(.
- احلاج يحيى عزام )م�ست�سار(.

- عدنان نقوزي )م�ست�سار(.

• براأيكـــم مـــا هـــي الطموحـــات التي تطمحون اليها بعـــد انتخابكم 
رئي�صا واع�صاء لهذه اجلمعية للمرحلة املقبلة؟

- اننا �س���عينا وما زلنا ن�سعى ال�ستحداث و�سراء معدات متطورة حديثة تواكب 
ع�س���ر التكنولوجي���ا وتقنياتها التي ا�س���همت يف تطوير كاف���ة املراحل الطبية 
واملعاينات واالكت�س���اف املبكر لالمرا�س امل�ستع�س���ية وه���ذا يعني ان املري�س 
�س���وف يتلقى العالج املنا�سب بعد حتديد علة مر�س���ه وا�سباب اوجاعه واآالمه 
كمري�س ح�س���ر للمعاينة يف مركزنا، ولكن باملنا�سبة ال اخفي عنك امرًا 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�س���ر احلديث مل�س���اعدة النا�س، ومبا اننا 
ال منل���ك االموال الالزمة ل�س���راء املعدات املنظورة احلديثة تنا�س���ب الع�س���ر 
الذهب���ي للط���ب احلدي���ث فنح���ن بحاج���ة لدعم مايل ا�س���ايف م���ن اخلريين 
وال�سخ�س���يات والنافذين والفعاليات لتاأمني �س���راء كافة امل�ستلزمات املطلوب 
ون�س���كر باملنا�سبة املواطنني الذين يترعون لنا يف �س���هر رم�سان املبارك ويف 
كافة املنا�س���بات من كل عام وه���ذا ال يكفي برغم �س���كرنا وتقديرنا لترعات 

النا�س ووقوفهم اىل جانبنا.

• مـــا هـــي املتطلبـــات التـــي تعتربها كافية ووافية مطلـــوب تاأمينها 
العادة احياء ودعم دور اجلمعية بال�صكل املطلوب؟

- نح���ن بحاج���ة اىل اعادة تاأهيل ق�س���م الط���وارئ واال�س���عاف اي مبعنى اآخر 
�س���يارات ا�سعاف لنقل املر�س���ى وم�ساعدتهم بالو�س���ول اىل جمعيتنا للك�سف 
واملعاين���ة او اىل باقي امل�ست�س���فيات يف احلاالت الطارئة به���دف اعانه النا�س 
وب�س���لمة جراحه���م والتخفي���ف عنهم قدر امل�س���تطاع م���ن اآالمه���م ومعاناتهم 
اليومية، وهذا االمر قرار يتوقف على خيار ودعم اخلريين من �سيدا واجلوار 
بالرغم من اننا تقدمنا مب�س���روع بعد االعداد اجليد له ودرا�س���ته ب�سكل متقن 
قررت اجلمعية باالجماع اعادة تاأهيل م�ساحة 600 م من �سمن مالك اجلمعية 
املوؤلف من طابقني طابق للعيادات، وطابق خام�س لقاعة ومكتبة، وقاعة عزاء 

حتمل ا�سم الرئي�س ال�سهيد رفيق احلريري يف ذكراه الرابعة.
ون�س���كر باملنا�س���بة الوزي���رة ال�س���يد بهي���ة احلريري وال�س���يخ �س���عد احلريري 
لتجاوبه���م معنا يف حتقيق واجناح هذا امل�س���روع من خالل ترعهم مببلغ قيم 
لتحقيق هذا احللم واجناحه يف الوقت املنا�سب، بالرغم من اننا بحاجة لدعم 
ا�سافية لتكملة امل�سروع نظرًا لغالء اال�سعار يف تلك الفرتة على امل�ستوى العاملي 
من الب�س���ائع واليد العاملة واال�س���عار، االمر الذي ا�سهم يف توقف العديد من 

امل�ساريع الكرى وال�سغرى.
اذًا ه���ذه القاع���ة وامل�س���احة الكرى ت�س���هم كث���ريًا يف حتقيق دع���م طموحات 
اجلمعية القامة الندوات واملحا�س���رات العلمي���ة والطبية ومكتبة عامة، وقاعة 
ثانية للعزاء لتقبل التعازي يف هذا احلي ال�سعبي املكتظ بال�سكان اأ�سا�س فكرة 

ان�ساء هذا املركز ودوره يف هذه املنطقة بالذات.

• مـــا هـــي طموحاتكـــم امل�صتقبلية يف حـــال �صمنتم الفوز جمددا يف 
االنتخابات املقبلة لدورة عام 2009 املرتقبة؟

- من الطبيعية جدًا كل ان�س���ان يطمح ان يكون هو االف�س���ل واالح�س���ن لتقيم 
دوره يف املجتم���ع من خ���الل اداء عمله وخدماته وعطاءات���ه االمر الذي مينح 
االن�س���ان الثقة جمددا  م���ن الراأي العام والهيئة الناخب���ة هذا من ناحية ومن 
ناحية ثانية على االن�س���ان ان ي�س���عى دائما نحو االف�سل واال�ستفادة من ن�سيج 
عالقاته االجتماعية يف مدينته وحميطه مما يعني تعزيز دور اجلمعية واملوارد 
املالية لتحقيق اف�سل اخلدمات االجتماعية وال�سحية واال�ست�سفائية للمر�سى 
الوافدين اليها ب�سكل يومي، مما يعني اي�سا ان الدور الهام للدولة وموؤ�س�ساتها 
الر�س���مية لها اكر تاأثري على م�س���ار كافة اجلمعيات يف لبنان من خالل تاأمني 
االموال الالزمة لدعم دور اجلمعيات عر املوؤ�س�سات الر�سمية املعنية بال�سوؤون 
االجتماعية وال�سحية، وهذا مطلب نتمنى ان يتحقق باأق�سى �سرعة النه حقًا 

يرفع من �ساأن جمعيتنا واجلمعيات االخرى.
وبذل���ك ميكنن���ا ان نوؤكد جمددًا ونق���ول باننا حقًا قد قدمن���ا خدمات جلى يف 
�سبيل م�ساعدة النا�س واملجتمع على قدر طموحنا و�سالحيتنا ومنطقتنا ان مل 

نقل اننا �سوف نعمل على تقدمي امل�ساعدات لكافة املحافظات يف لبنان.
يف اخلت���ام: �س���كرًا لزيارتكم وجمهودكم الكبري الذي تبذلونه يف �س���بيل القاء 
ال�س���وء عل���ى جممل الق�س���ايا االجتماعية الت���ي تهم كافة النا����س، ولالعالم 
دور هام بذلك من خالل اال�س���اءة ب�س���كل دائم عر و�سائلها املرئية واملقروءة 

وامل�سموعة ب�سكل يومي.
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فــنفــن

األبومـــك اجلديـــد  �صـــدور  تاأّخـــر  • ملـــاذا 
روتانا؟ دنيا” عن  “اأحلى 

- كان من املفرت�س ان ي�سدر األبوم “اأحلى دنيا” 
قبل فرتة، لكن للتاأخري اأ�سبابًا عدة. ي�سم االألبوم 
ثالث ع�س���رة اغنية منوع���ة اللهجات بني اللبنانية 
وامل�س���رية، تعامل���ت في���ه مع ع���دد م���ن امللحنني 
اجلدد من لبنانيني وم�سريني. كما �سورت فيديو 
كلي���ب الأغني���ة “كل ي���وم يف عم���ري” م���ن اإخراج 

�سعيد املاروق.

• هـــذا اأول تعاون لك مـــع “روتانا”، كيف 
تركت “ميوزيك ما�صرت”؟

���ر االألب���وم الثالث وجهت  - عندما اأردت ان اأح�سّ
اإنذارًا اىل “ميوزيك ما�سرت«، ومل ندخل يف دعاوى 
بل حلينا امل�س���األة حبيًا... ودفعوا يل عن االألبومني 
املا�س���يني، ودفع���وا يل مبلغ���ًا جي���دًا ع���ن الب���وم 
“عي�س���الك”. وعندما عملت على االألبوم وجنح، 
ن�س���بوا هذا النجاح اإليهم وهذا غري �س���حيح. اما 
الف�سل فهو يل وجلان ماري ريا�سي. اأما “روتانا” 
فدفع���ت يل قب���ل اإ�س���دار “عي�س���الك”، وكان���ت 
م�س���تعدة ان تدفع البن���د اجلزائي م���ع “ميوزيك 
ما�سرت” الأنتقل اليها فلم ار�َس. واأنا مرتاحة اأكر 

بكثري يف و�سعي احلايل.

مـــع  االتفـــاق  ان  �صليبـــا  جـــان  يقـــول   •
اأعمالـــك  انتـــاج  “ميوزيـــك ما�صـــرت” كان 
لـــك  دفـــع  وانـــه  مـــادي،  مقابـــل  دون  مـــن 

مراراً، مع ان العقد ال ين�ّس على ذلك؟
يل  تدف���ع  مل  املادي���ة،  حقوق���ي  اىل  بالن�س���بة   -
“ميوزي���ك ما�س���رت” اإال عندما تدخ���ل املحامي، 

وهو الذي متكن من حت�سيل اموايل. اأما بالن�سبة 
اىل جان �س���ليبا فه���و يتكلم كثريًا وه���و حّر يف ما 
يقول... اما انا فال اريد ان ان�س���ر الغ�س���يل الو�سخ 

اأمام املالأ.

• مـــا زال مـــن املبّكـــر الـــكالم علـــى “اأحلى 
دنيا”... لكن ماذا عن االلبوم اال�صبق؟ هل 

كنت تتوقعني جناح اأغنية “عي�صالك”؟
- طبعًا ال. مل اكن اتوقع هذا النجاح الكبري. كنت 
اعطي اإح�سا�سي يف هذه االأغنية، ويف االألبوم كله. 
اأخذت اآراء الكثريين، واأتذكر ان االأغنية مل تعجب 
م�س���وؤولني يف “ميوزيك ما�سرت”... مل تكن عندي 

معنويات يف تلك املرحلة.

• كيـــف �صتحافظـــني علـــى النجـــاح الـــذي 
حققته؟

- اأكم���ل طريقي كما ب���داأت، واأحر�س على التطور 
م���ع الزمن ومتطلباته، واأعم���ل على تنويع االأغاين 
واختي���ار الكلمات اجلميل���ة. والأول مرة يف البومي 
اجلديد “اأحلى دنيا”، اأختار كلمات انا اأ�سعر بها، 
واأجرب ان اغنيها، وا�س���مع اغاين جاهزة، واأنتقي 
ما ينا�سبني، بالتن�س���يق مع جان ماري ريا�سي الأن 
�سركة روتانا ال تتدخل يف اختيار االأغاين. وانا االأن 
ال ا�س���تطيع ان اقّوم االأغاين او ان اتخذ قرارًا قبل 
اإ�سدار االألبوم وعندما ي�سمعه النا�س اعرف كيف 
كان اأدائي وم�س���توى االأغاين. وعندي اي�سًا اغنية 
طربي���ة جدي���دة، اتعام���ل فيها الأول م���رة مع نهاد 
جنار... وهي اغنية �سرقية طربية جميلة احببتها 
كث���ريًا م���ع العلم باأن توج���ه مو�س���يقى اغنياتي يف 

االإجمال نحو املو�سيقى الغربية اأكر.

•  فيديـــو كليـــب “اجمـــل اإح�صا�ـــس” اأثـــار 
�صـــّدك كثـــري من االنتقـــادات... ما ال�صبب 

براأيك؟
- ال اع���رف مل���اذا هاجم���وين. اأن���ا احبب���ت ه���ذا 
الفيديو الكليب كث���ريًا، وعندما قال يل املخرج ان 
اأمّثل مثلت �سخ�س���ية زوجة م���ع زوجها، وكان كله 
متثي���ل بتمثي���ل... مثل اي فيلم م�س���ري نراه على 
ال�سا�س���ة يج���ب ان يكون هناك متثي���ل لواقع معني 
وعندما ينتهي ت�سوير امل�سهد تنتهي احلالة. وهذا 
ما فعلته... وكنت مقتنعة متامًا مبا فعلت. وال �سك 
يف اأن الكثريي���ن ممن �س���اهدوا الكليب، قالوا عنه 
اإن���ه طبيعي جدًا. ام���ا ما كتبه بع����س النقاد عني 
وع���ن الفيديو الكليب فهذا راأيهم. لكنني اأقول اإنه 
حتى لو انتقد الفيديو الكليب فهو ال يت�سمن االإثارة 
املجانية التي ا�س���ّر بع�س���هم على روؤيته���ا. االإثارة 
املوجودة فيه لي�س���ت مفتعلة، والدليل على ذلك ان 
االأغنية جنحت. والكم الهائل من الفنانات اللواتي 
نراهن على الف�س���ائيات، لي�س عندهن �س���يء لذا 
يفتعلن االإثارة توخيًا للنجاح. اأنا جناحي ال عالقة 
له باالثارة! االإثارة مل تنجحني الأنني عندما �سّورت 
 فيديو كليب مثلت فيه ق�س���ة معينة وجنحت فيها.

• اىل اأي مدى تهمك االنتقادات؟
- يهمني النقد كثريًا، اأما االنتقادات فال. ا�س���تمع 
اىل النق���د الر�س���ني واالم���ني وال�س���ادق، واأغ�س 
الط���رف عن حم���اوالت اال�س���اءة املتعم���دة. يحق 
لالخت�سا�س���يني ان ينتقدوا �س���وتي او اآدائي، الأن 
االإن�سان لي�س كاماًل. اما ان ينتقدوين ملجرد النقد 
او بغية الت�س���هري بي لغاية يف انف�س���هم، فهذا اأمر 

اآخر ال ار�سى به.

يف املا�س���ي عندما كان يكتب عني اأحد �سيئًا �سلبيًا 
كنت ابكي وات�س���ل بالذين يعملون معي، واأ�ساألهم 
مل���اذا يكتب���ون عن���ي هكذا... ف���ريدون عل���ّي انني 
�س���اأعتاد عليهم. وهكذا كان... واأ�س���بحت عندي 
مناع���ة، وال اأع���ري اي اهتمام الأ�س���خا�س يفتقرون 

اىل النزاهة وال�سدقية...

• هناك من يقول ان الي�صا مغرورة...
- ليقول���وا م���ا يري���دون. ال ا�س���تطيع ان ابت�س���م 
لكل �س���خ�س التقيه، وان ا�س���اير اجلمي���ع. الذين 
يعرفونني جيدًا يعرفون انني ل�س���ت مغرورة، ل�ست 

م�سوؤولة عما يقال عني.

• قدمت “دويتو” مع راغب عالمة ومع 
�صتينـــغ ومثلـــت يف فيديو كليـــب مع كري�س 
افـــادك  التجـــارب  هـــذه  مـــن  اي  بـــرغ،  دي 

اكرث؟
- كل جتربة اأفادتني من ناحية. مثاًل اأغنية “بدي 
دوب” مل تك���ن دويت���و مبعن���ى اأغني���ة حوارية بني 
اثن���ني. ومل اكن اغني ويرد علي بج���واب االأغنية. 

الدويت���و  ام���ا 
فكان  الفعل���ي، 
راغ���ب  م���ع 
وطبعًا  عالم���ة 
الأن���ه  اف���ادين، 
كان���ت  حينه���ا 
بت���ي  جتر
 . . . ة ق�س���ري
فبداًل ان ا�سعد �سلم ال�سهرة خطوة خطوة �سعدت 
مع راغب اربع خطوات. مل اكن اأريد تقدمي دويتو يف 
البوم “عي�سالك” الأنني ا�ستطيع ان اجنح وحدي. 
وج���اءت التجربة مع كري����س دي برغ وحدها... مل 

اكن افكر فيها اإال اأنها اأفادتني معنويًا.

ملناف�صـــة يف ال�صاحـــة  تتعر�صـــني حاليـــاً   •
الفنيـــة بفعـــل وجـــود هيفـــا وهبـــي ونان�صي 
مـــن  املطربـــات  مـــن  وغريهمـــا  عجـــرم 
جيلـــك وهـــن يقدمـــن اللـــون نف�صـــه الـــذي 

تقدمينه...

- هيف���ا وهب���ي ال تغني وال تناف�س���ني. انا اعترها 
ام���راأة جميل���ة فق���ط، وال اعرف م���اذا تعمل وهي 
حرة مبا تفعل. اما نان�س���ي عجرم فبنت �س���غرية، 
عندها �سوت وميكن اأن يكون �سوتها اأهم وعندها 
طاقات. �سدقني ال احد يناف�س احدًا، واأنا ال اأخاف 
من احد. كل �س���خ�س له جمهوره... ولي�س كل من 
غنى وحتدثت عنه ال�س���حافة، ي�س���بح قادرًا على 
الغاء االآخرين. لكل مطرب اأداوؤه و�س���وته و�س���كله 
واإح�سا�سه. املناف�س���ة عندي ان توؤدي اغنية اجمل 

من غريك، ال اعتر اأن هناك مناف�سني يل.
 اإط���الق “اأحل���ى دني���ا” يف ب���ريوت ه���ذا امل�س���اء
توقع اليوم الفنانة اللبنانية الي�س���ا البومها “اأحلى 
دني���ا” يف حمالت فريجني ب���ريوت. وياأتي االألبوم 
اجلدي���د بعد �س���نتني م���ن األبومها “عاي�س���الك”، 
وي�س���م ث���الث ع�س���رة اغني���ة معظمه���ا باللهج���ة 
امل�س���رية والبقية باللهج���ة اللبناني���ة. واالغنيات 
ه���ي “ارج���ع لل�س���وق”، كلم���ات �س���فوح �س���غالة 
واأحلان نهاد جنار، “اأحل���ى دنيا” كلمات واأحلان 
حمم���د الرفاع���ي، “كل ي���وم يف عم���ري” كلمات 
حمم���د الرفاع���ي واأحل���ان وليد �س���ركي، “خليني 
اعي����س” كلمات �س���امح العجمي واأحلان �س���ريف 
تاج، و”ب���ني العني« كلمات نبيل اأب���و عبدو واأحلان 
دي���ل بندن، و”حبك وجع” كلمات نزار فرن�س���ي�س 
واأحلان �سمري �س���فري، و”قد ما ب�ستقلك” كلمات 
حمم���د الرفاع���ي واأحلان ح�س���ام حبي���ب، و”كان 
نف�س���ي اعرف” كلمات واأحلان حمم���د الرفاعي، 
و”ارح���م قلب���ي” كلمات حمم���د الرفاعي واأحلان 
ر�س���يدة حار�س، و”جوايا لي���ك”، كلمات واأحلان 
حممد الرفاعي، و”مربلي” كلمات نبيل اأبو عبدو 
واأحل���ان جان م���اري ريا�س���ي، و”لو نرجع �س���وى« 

كلمات جورج بو ع�ساف واأحلان نهاد جنار.

ولدى اال�ستماع اىل االألبوم اجلديد، ي�سعر اجلمهور 
باأن ثمة ت�سابهًا يف االأ�سلوب بني معظم اغانيه، قد 
يكون يف التوزيع الذي يتواله جان - ماري ريا�س���ي 
ال���ذي تتعامل مع���ه منذ بداية جناحه���ا، بل ميكن 
الق���ول ان اغانيه���ا اجلي���دة ا�س���تمرار الأ�س���لوبها 
الغنائ���ي الرومان�س���ي، اذ تق���دم االغ���اين العابقة 

الي�شا: ال اأحد يناف�شني وجناحي 
ال عالقة له باالإثارة...!

تواجـــه املغنيـــة اللبنانيـــة الي�صا بع�ـــس االنتقـــادات يف الو�صط الغنائـــي، خ�صو�صاً بعـــد انتقالها اىل 
�صركة “روتانا”، على اأثر امل�صاكل التي واجهتها مع �صركة »ميوزيك ما�صرت” والرتا�صق االإعالمي 
بينهمـــا... ع�صيـــة �صـــدور األبومها اجلديـــد »اأحلى دنيا”، حتدثت الي�صـــا اىل “احلياة” عن كل هذه 

االأمور، وعن اآخر اخبارها الفنية
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باالح�س���ا�س، حتك���ي عن احل���ب والع�س���ق والقلب 
والعت���اب وال�س���وق، على ان اح�س���ا�س الي�س���ا ياأتي 
مرفقًا مبو�س���يقى ذات ايقاع �سرقي واإيقاع غربي، 

وهناك ايقاع �سعيدي م�سري.

وكانت الي�سا �سورت اغنيتها “احلى دنيا” واأوقفت 
عر�س���ها الأن املونتاج الذي ق���ام به خمرج االأغنية 
�س���عيد امل���اروق مل يعجبه���ا، ومل يك���ن بامل�س���توى 
املطل���وب، وبعد جتميله اأعيد عر�س���ه. ويف الكليب 
ق�س���تان: تذهب الي�س���ا اىل مغ�س���لة للمالب�س كي 
ت�سع ثيابها، وتلتقي هناك احد ال�سبان الذي جاء 
للغر�س نف�س���ه، ويعجبها ال�س���اب، وتر�سم لنف�سها 
ق�س���ة حب معه، وكذلك ير�س���م لنف�سه ق�سة حب 
 معها، لكن كل هذا االعجاب يبقى يف اطار اخليال.

“زوبع���ة”  الي�س���ا  كلي���ب  يح���دث  مل 
كالتي اعتدناها يف كليباتها ال�س���ابقة، 
وخ�سو�س���ًا كليب “بدي دوب” وكليب 

اح�سا�س«. “اجمل 

حتب الي�س����ا ان تكون جميلة، والنا�س 
يحبونه����ا كذل����ك، وه����ي اغرائية من 
غري ا�س����طناع، ورومان�س����ية اىل حد 
االفتعال. على ان الي�س����ا تبدو ممثلة 
جت�س����يد  اىل  ومتي����ل  كليباته����ا،  يف 
ق�س�س احلب وان اختلفت ا�سكالها، 
بينما يف احلفالت تعتمد على �سوتها 
واأغانيها، وتكون يف “�س�س����تام” اآخر 

ينا�سب اغانيها.

م���ن  اك���ر  يف  ال�س���ائعات  الي�س���ا  تط���ال 
ال�س���حف  بع����س  ن�س���رت  فق���د  جم���ال، 
اخبارًا “ملفقة« ع���ن عالقة ودية تربطها 
بعمرو دياب وت�س���ربت اخب���ار اخرى توؤكد 
عالقته���ا العاطفية مع ال�س���اب الذي مثل 
معه���ا يف كلي���ب “اجمل اح�س���ا�س”، لكن 
الي�س���ا قال���ت “ان ال�س���اب ج���اء يوم���ني 
غ���ادر”.  ث���م  الكلي���ب  ومث���ل  لبن���ان  اىل 
ام���ا عم���رو دي���اب فتعرف���ه جي���دًا وتغني 
 مع���ه وترتبط به ب�س���داقة وحتب���ه كثريًا.

يف اأحاديثه���ا، كثريًا ما تفتخر األي�س���ا باأن 
من حمطاتها املهمة يف حياتها، غناوؤها يف 
ح�سور الرئي�س االأمريكي بيل كلينتون، وقد 
تعرف���ت اليه و�س���افحته، وحينما غنت مع 
املغني العاملي كري�س دو بورغ يف دويتو. اما 
املحطة االأهم فكانت اغنية “عاي�س���الك” 
بثوب من ت�سميم كري�س���تيان ديور اختري 
من بني ع�س���رات الف�س���اتني امل�س���ممة يف 
تلك الدار. وتراوح العاملية عند الي�سا بني 
الثياب االأنيقة الباري�سية والغناء مع جنوم 

عامليني والتعرف اىل ال�سلطة.

ويف امل���دة االأخ���رية التق���ت الي�س���ا ث���الث 
جنم���ات يف لن���دن، ه���ن برتن���ي �س���بريز 

وبيو�سي �سي وبينك...

فـــن

وق���د حمل املوؤمتر ت�س���ريحات كثرية قوية بعد 
»م�ساك�س���ات« �س���حافية من هنا وهناك .فمن 
اعالن عا�س���ي عودته اىل روتان���ا عودة اأبدية، 
اىل ت�س���اوؤل ج���ورج متهكم���ًا عن ال�س���ركة التي 
�س���ريحل اليه���ا، ردًا على �س���وؤال ح���ول حقيقة 
تركه لروتانا قريبًا؟ وو�س���واًل اىل اعالن �سامل 
الهندي مقاطعة جائزة امليوزيك اآورد �س���لميًا، 

واعالنه اطالق مهرجان »ليايل فراير.»

وب���داأ املوؤمتر حتت عن���وان و»رجعنا«. وبدا فيه 
النجم عا�س���ي احلالين متاألقا يف حفل توقيعه 
وحتدث �س���امل الهندي رئي�س روتانا لل�سوتيات 
ع���ن عودة عا�س���ي واأثن���اه احلدث ع���ن قراءة 
الكلم���ة من على الورق ليك���ون عفويًا كما دائمًا 
وكم���ا اعت���ادت روتانا اأن تكون يف منا�س���باتها، 
وخرج���ت ليلة عا�س���ي على الطريق���ة اللبنانية 
فال�س���يف والرت�س والزفة اخلا�سة بفن بحجم 

فار�س االغنية العربية.

عا�س���ي احلالين املعروف بدماث���ة اأخالقه حيى 
جه���ود القائم���ني على ه���ذه االحتفالي���ة وحتدث 
با�س���هاب ع���ن روتان���ا ك�س���ركة رائ���دة يف العامل 
العرب���ي وحيى اأهل ال�س���حافة اأه���ل الكلمة وقال 

احل���رف والكلم���ة طلع���وا م���ن لبن���ان وع���ر عن 
�س���عادته بروتان���ا ولبن���ان ال���ذي ي�س���ع بنجوم���ه 
و�س���يوفه دائمًا..و�س���كر احلالين �ساحب ال�سمو 
امللكي االمري الوليد بن طالل وو�س���فه ب�س���احب 
االيادي البي�س���اء لي�س فقط على ال�سعيد الفني 
بل اأي�س���ًا مب�س���اندته لبن���ان يف كل الظروف التي 
مرت ومتر ثم �س���كر اال�ستاذ �س���امل الهندي على 
جهوده، موؤكدا انه عل���ى الرغم من االنقطاع عن 
روتانا فانه قد كانت هناك �سلة و�سل بيننا يف كل 

االحوال واالوقات يف الفرح واحلزن.

وحي���ى جهود االعالمي���ة جومان���ة بوعيد وقال 
ان برنامج كلمة ف�س���ل ال���ذي تقدمه هو «كلمة 
الو�سل« يف ا�سارة اىل اأن اأول اعالن لعودته اىل 
روتانا كان عر كلمة ف�سل على �سا�سة روتانا.

وتوقف �س���يل اال�س���ئلة فج���اأة بعدم���ا دخل اىل 
القاع���ة التي يعقد به���ا املوؤمتر �س���دفة الفنان 
الكب���ري جورج الذي و�س���ل ليكون �س���اهدًا على 
ع���ودة احل���الين اىل قل���ب ال�س���ركة االأم الت���ي 
احت�س���نت اأعم���ال مئ���ات الفنانني، وهن���ا بداأ 
العناق والقبالت احلارة كما و�س���فتها جومانة 
بو عي���د التي ا�س���تمرت لدقائق بعده���ا يجل�س 

�س���لطان الط���رب على املن�س���ة الرئي�س���ية اىل 
جانب املحتفى بهم وو�س���ف عا�سي العقود مع 
روتانا باأنها �س���فهية اأك���ر منها على الورق كما 
ه���و احل���ال مع النج���م جورج و�س���وف الذي مل 

يوقع عقدًا مع روتانا.

وعل���ق �س���امل الهندي على �س���وؤال ح���ول االزمة 
التي تعر�س لها جورج و�س���وف فقال انه اأحيانًا 
تعرت�س بع�س العقب���ات التعاون املثمر ولكن ال 
بد من غلبة احلكمة يعن���ي روتانا تتنازل قلياًل 

والفنان كذلك وي�سوى كل �سي

وبعدها قال عا�س���ي ان اخلالف مع روتانا كان 
يف وجهات النظر على بع�س بنود العقد واالمر 
ا�سبح �سهاًل اليوم وو�سف عقده مع روتانا باأنه 

زواج اأبدي ال طالق فيه.

واأك���د �س���امل الهن���دي ردا عل���ى �س���وؤال ب�س���اأن 
هجوم بع�س ال�س���حف الكويتي���ة االأخري، على 
�سخ�س���ه وروتانا، فقال: »ال�س���بب يعود اىل اأن 
روتانا �س���تنظم مهرجان ليايل فراير، موؤكدا 
ان املهرجان �سيكون ا�س���خم مهرجان فني يف 

تاريخ الكويت واملنطقة العربية.

وع�دته االأبدية اىل روتانا..
مل يكـــن املوؤمتر الذي عقد ام�س االول 
الثالثـــاء يف بـــريوت، جمـــرد احتفالية 
بتوقيـــع عقـــد اأبـــدي بـــني اأكـــرب �صركـــة 
النتـــاج املو�صيقى العربيـــة، وفنان كبري 
جمـــرد  او  احلـــالين.  عا�صـــي  بحجـــم 
احتفاليـــة بعودة احلـــالين جمدداً اىل 
ال�صركة الرائدة يف دعم احلركة الفنية 
العربية بل كان حدثـــا مليئاً باملفاجاآت 
والت�صريحـــات النارية، من قبل رئي�س 
الهنـــدي  �صـــامل  لل�صوتيـــات  روتانـــا 
و�صلطـــان  احلـــالين  عا�صـــي  والنجـــم 
فاجـــاأ  الـــذي  و�صـــوف  جـــورج  الطـــرب 
بعـــودة  لالحتفـــال  بوجـــوده  احل�صـــور 

فار�س الغناء العربي اىل روتانا.

عا�شي حالين
فــن
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طبافتتاحية

راغـــــب عـــالمـــــة 
ينهي اجل�لة االأمريكية 

ز بعد غياب اربع �شن�ات  بتَميُّ
عن ال�اليـات املتحدة االأمريكية

 اأع����اد النج����م راغب عالمة حيوي����ة احلفالت العربي����ة اإىل بع�س الواليات، 
خ�سو�س����ًا تل����ك الت����ي جتتمع فيه����ا اجلالي����ات العربي����ة .وبعد ا�س����ابيع من 
التح�س����ري انه����ى النج����م راغب عالمة جولت����ه الفنية التي بداأه����ا يف كندا، 
حي����ث احيا حفلت����ني يف مونرتيال وتورنتو، و�س����هدت احلفالت جناحًا كبريًا 
ب�سهادة ال�سحافة الكندية التي واكبت ح�سوره وو�سفته « باحلدث الفني”، 
ك����ون النجم راغب عالم����ة من النجوم القالئ����ل الذين يول����ون كندا اهمية 
على ال�س����عيد الفني .ومنها انتقل النجم راغب عالمة اإىل امريكا التي بداأ 
جولته فيها بال�س فيغا�س �س����من ا�س����خم حدث فني على �س����عيد احل�سور 
ال����ذي جتاوز اخلم�س����ة اآالف �س����خ�س .و�س����هدت احلفلة ح�س����ورًا امريكيًا 
من مواطن����ني جاءوا من بع�س الواليات مل�س����اهدة جنمهم العربي عن كثب 
والذي احتفهم باجمل االأغنيات  .اإ�س����افة غلى اجلاليات العربية من لبنان 
و�س����وريا وفل�س����طني واالأردن وم�س����ر واخلليج ودول املغرب العربي .وبعدها 
بقي النجم راغب عالمة يف املدينة ملدة اربعة ايام لالإ�س����تجمام وممار�س����ة 
ريا�سة ال�س����باحة حتت ا�سعة ال�سم�س، كما ح�سر حفلة الفنانة �سيلني ديون 
يف ال�س فيغا�س .وبعد ا�س����رتاحته تابع النجم راغب عالمة جولته اىل �س����ان 
فرن�سي�سكو التي احيا فيها حفلة �ساهرة �سهدت ح�سورًا عربيًا كثيفًا، ا�سفى 
بغنائه غليل �سوقهم للفن العربي .وعاد النجم راغب عالمة ليلتقي جمهوره 
يف �س����يكاغو �سمن حفلة متيزت بح�س����ور كبري للجالية االإيرانية التي تقيم 
هناك، ا�س����افة غل����ى اجلاليات العربية من كل ال����دول . اما ديرتويت فكان 
لها احل�س����ة االأكر من حيث املفاجاآت، فقد احيا النجم راغب عالمة فيها 

ر�س����يتااًل كبريًا بح�س����ور جمهور كبري غطى مب�ساحة ح�س����وره حدود املكان 
مما زاد من فرحة النجم راغب عالمة املفاجاأة التي ح�سرها يو�سف حرب 
ل����ه بدع����وة اجلمهور لالإحتف����ال بنجاح اجلول����ة االأمريكي����ة واالإحتفال بعيد 
مي����الده الذي تزامن م����ع وجوده بينهم .وبعد عودته م����ن جولته املتفوقة يف 
امريكا، �س����رح النج����م راغب عالمة بانها كانت اجم����ل جوالته الفنية التي 
يق����وم بها اإىل امريكا. وبعد هذا النجاح لن يتاأخر يف زيارتها عل االأقل مرة 
كل �س����نة، خ�سو�سا بعد تلقيه ر�س����ائل بريدية من مواطنني امريكي االأ�سل 
كانوا على توا�س����ل مع فنه املو�س����يقي واخب����اره التي �س����بقته اليهم. والذين 
متنوا ان يلتقوه يف حفالت كبرية ت�س����هد ح�سورًا امريكيًا كثيفًا ولي�س عربيًا 

فقط. وقد وعدهم راغب بجوالت جديدة

نادين ت�سرح بانها �ساروخ لبنان اجلديد
 بالرغم من ت�س���ريحات نان�س���ي عجرم بع���دم وجود خالف مع �س���قيقتها 
نادي���ن عجرم واكدت باأنها تواأم روحه���ا ودعمهالها لو فكرت يف الغناء اىل 

جانب التمثيل، اإال اأن توجد م�سادر توؤكد ان احلقيقة مغايرة. 
وكان���ت نادين قد ردت من خالل موقعها عل���ى االنرتنت بانها ملكة الفيديو 

كليب القادمة و�ساروخ لبنان اجلديد، كما وقالت ان جناحها �سيجعل �سركة 
املياه الغازية املتعاقدة مع نان�سي ان تف�سخ التعاقد معها. 
ولكن نان�سي توؤكد ان هذه �سائعات وانها لن ت�ستمع اليها. 

وتخو����س االن نان�س���ي جتربة الغن���اء باللهج���ة االإماراتي���ة يف اأغنية  (كر 
اخليال( وهي من تاأليف ال�ساعر اأنور امل�سريى

نان�شي عجرم 
و�شقيقتها نادين على خالف 

اأعل���ن �س���يديل اأمريكي اكت�س���افه طريق���ة جديدة 
الإدخ���ال مادة االأن�س���ولني اإىل اجل�س���م ع���ن طريق 
م�س���غ علكة بدل االأدوية االأخرى كاحلقن واحلبوب 

التي توؤخذ عن طريق الفم.
وق���ال روب���رت دويل���ي من جامع���ة �س���ايروكو�س يف 
نيويورك اإن لديه حال حمتمال مل�س���كلة اأن اجل�س���م 
لدي���ه اآلي���ة معينة حلماي���ة وامت�س���ا�س اجلزيئات 
القيم���ة مل���ا تتعر�س له م���ن تلف عند و�س���ولها اإىل 
االأمع���اء، م�س���يفا اأن العلكة التي اخرتعها ت�س���اعد 
بال�س���كل  االأن�س���ولني  امت�س���ا�س  عل���ى  اجل�س���م 

املطلوب.
واأ�س���اف اأنه من املع���روف اأن فيتامني ب12 متكن 
حمايته بوا�سطة بروتني يف اللعاب ا�سمه هابتوكورين 
يلت�سق بالفم ويحمي املعدة، مو�سحا اأن هذه املادة 
-اأي هابتوكورين- عندما ت�س���ل اإىل االأمعاء يتوىل 
جم���رى كيميائي اآخر م�س���اعدة الفيتامني واإدخاله 

اإىل جمرى الدم.
وم���ع اأن مر�س���ى كثريين يف�س���لون ا�س���تخدام حبة 
اأن�س���ولني ع���ن طريق الف���م، فاإن بع�س الدرا�س���ات 
ذكرت اأن االأن�س���ولني ميكن اأن يتحول ب�س���هولة اإىل 
اأج���زاء �س���غرية بوا�س���طة اجلهاز اله�س���مي، وباأن 

جمرى الدم ال ميت�س االأنزميات احلية ب�سهولة.
وقال دويلي اإن العلكة التي م�سغتها جرذان املختر 

اأثبتت فعاليتها، م�سيفا اأن ذلك يعني اأنها قد تعطي 
نتائج مماثلة على الب�سر.

ي�سار اإىل اأن بخاخ اأن�سولني كان قد طرح يف االأ�سواق 
االأمريكية عام 2006، ولكنه مت �سحبه بعد عام من 

ذلك ب�سبب عدم فعاليته.
ربطت درا�س���ة اأملانية حديثة بني االإ�س���ابة املتكررة 
ب�سداع يف الراأ�س ب�سكل متكرر وبني ال�سرر الدائم 

يف خاليا املخ.
واإىل جان���ب م���ا ي�س���ببه ال�س���داع م���ن اأمل نف�س���ي 
وج�س���دي يتمثل يف حالة االإرهاق وال�س���عف العامة 
الت���ي تعرتي اجل�س���د وع���دم القدرة عل���ى الرتكيز 
ف�س���ال عن �س���دة االأمل، قد ي�س���ل االأمر اإىل و�س���ع 
اأكر خطورة -براأي الدرا�س���ة- متت���د اآثاره اأحيانا 

اإىل فقدان “املادة الرمادية” يف ق�سرة املخ.
ويف ه���ذا ال�س���دد يق���ول مدي���ر امل�ست�س���فى الطبي 
لالأع�ساب بجامعة اآي�سن غربي اأملانيا الروفي�سور 
هان���ز كري�س���توف دي���رن ملجل���ة “برجي���ت وومان” 
االأملانية “اإذا ا�ستمر �سداع الراأ�س لفرتات متقطعة 
تزيد عن خم�س���ة اأع���وام، لن ي�س���تطيع املري�س اأن 

يتحرر من االأمل مطلقا«.
واأ�س���ار دي���رن اإىل اأن���ه ال ميك���ن معاجلة ال�س���داع 
ب���اأي حال من االأحوال اإال عندما يتم حتديد �س���ببه 
ب�س���كل مبكر وا�س���تهداف ذلك ال�س���بب ومعاجلته. 

واأ�س���اف »حينها فقط ميكن منع اإ�س���ابة ال�سخ�س 
بامل�ساعفات ومنها االإ�سابة ب�سعف الذاكرة«.

كما اعتر اأن حتديد �سبب ال�سداع يف حد ذاته اأمر 
لي�س بالهني، قائال “هناك نحو 243 نوعا ل�س���داع 
الراأ����س مدرج���ة بالقائم���ة الت���ي اأعلنته���ا منظمة 
ال�سحة العاملية حول اأنواع ال�سداع املختلفة، وفيها 

يحتل ال�سداع الن�سفي املركز االأول«.
وح���ذر دي���رن قائال “من و�س���لت حالت���ه اإىل درجة 
متقدم���ة يحتاج معها اإىل تناول امل�س���كنات ب�س���فة 
متكررة مثال يف ع�س���رة اأيام من ال�سهر، لن يجدي 

معه العالج نفعا«.
ون�س���ح بنوع م���ن “العالج املتكام���ل” الذي يجمع 
ب���ني االأدوي���ة وعالج ال�س���لوك املعريف مث���ل متارين 
اال�س���رتخاء واأ�س���اليب التخل�س م���ن التوتر والقلق 
واملمار�س���ة الدائمة لريا�س���ة زيادة ق���درة التحمل 
حت���ى يت���م حتا�س���ي اإح���داث اأي �س���رر “بامل���ادة 

الرمادية” يف املخ.
ي�س���ار اإىل اأن املادة الرمادية ت�س���مى كذلك ب�س���بب 
لونه���ا الظاه���ر للعني املج���ردة، وهي متثل ق�س���رة 
املخ. وتبني حت���ت املالحظة املجهرية اأن هذه املادة 
مكون���ة اأ�سا�س���ا من اأج�س���ام رخوية جنمية ال�س���كل 
ت�سكل اأج�س���ام اخلاليا الع�سبية، يف حني اأن املادة 

البي�ساء يتكون قوامها من االألياف الع�سبية.

اكت�شاف طبي جديد... يف اأمريكا
اإدخال مادة االأن�ش�لني عن طريق م�شغ علكة!
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التا�س���ع ع�س���ر اىل بداي���ة احل���رب العاملي���ة االأوىل، 
وكانت اال�س���طرابات االهلية من ا�س���بابها باال�سافة 

اىل تردي االو�ساع االقت�سادية وال�سيا�سية.
- املرحل���ة الثانية، امتدت من احلرب العاملية االوىل 
وحتى نهاية احلرب العاملية الثانية وكان من ا�سبابها 

احل�سار البحري املفرو�س على لبنان.
- املرحلة الثالثة، من انته���اء احلرب العاملية الثانية 
حت���ى بداية احلرب االهلية ع���ام 1975 واجتهت اىل 
دول اخلليج العربي والكويت وال�سعودية حيث �سهدت 
الهج���رة حت���واًل جذري���ًا لت�س���مل الكف���اءات العالي���ة 

امل�ستوى.
- املرحل���ة الرابع���ة، من بداية احل���رب االهلية حتى 
الع���ام 1990 وكانت احلرب من ا�س���بابها باال�س���افة 

اىل االعتداءات اال�سرائيلية والبطالة.
- املرحلة اخلام�س���ة، من���ذ الع���ام 1990 حتى العام 
2002 و�س���ببها النق����س يف فر����س العمل م���ع تنامي 

التعليم العايل.
ا�شباب ونتائج

م���ا نود اال�س���ارة الي���ه بعد ه���ذه املراجعة ال�س���ريعة 
ملراحل الهجرة اللبنانية اىل العامل ان هذه الهجرة:

- ارتبط���ت دائمًا بال�س���راعات الداخلي���ة يف لبنان، 
او احل���روب الت���ي ت���دور يف حميطه او �س���د ار�س���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�س احلر الكرمي وامل�س���توى 

الالئق والدور املميز.
- كم���ا انها ارتبط���ت يف البداية بال�س���عي اىل ايجاد 
فر����س العم���ل للي���د العاملة الفق���رية ال�س���اعية اىل 
حت�س���ني اأو�ساعها وال�سعور باالمان واال�ستقرار لبناء 
امل�ستقبل االف�سل لال�سرة ثم تطورت لت�سمل املثقفني 
وذوي الكفاءات والتعليم العايل �س���عيًا وراء املدخول 

االعلى مل�ساعدة االهل يف الوطن.
- و�ساهم يف زيادتها مع الوقت اأمران:

اأولهم���ا: ان الهجرة باتت ج���زءًا من الثقافة الوطنية 
بعدما جن���ح املهاجرون يف اخلارج وو�س���لوا اىل قمة 
ال�سهرة عامليًا كجران خليل جران وميخائيل نعيمة 
واملئات من املثقفني غريهم، كما و�س���ل بع�سهم اىل 
قمة الروة ماديًا كالرئي�س رفيق احلريري وكارلو�س 
�س���ليم و�س���واهم، فم���ن ال يهاج���ر �س���عيًا للمكت�س���ب 
املعنوي كاملثقفني، يهاجر �س���عيًا وراء املك�سب املادي 

كاأ�سحاب الكفاءات العالية.
ثانيهما: حالة ال�س���غط الداخل���ي، فاللبناين يرف�س 
اخل�س���وع تاريخيًا الي �س���لطة غري �س���لطته الوطنية 
حيث نالحظ ان الهجرة متت ايام ال�سلطنة العثمانية 
احلاكم���ة، ثم اأيام االنتداب الفرن�س���ي، ث���م يف اأيام 

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 حاليًا ال�س���غط الناجم عن 
وج���ود قوى م�س���لحة متع���ددة قابلة للت�س���ادم يف اأي 
حلظة يف لبنان االمر الذي يعيد اىل ذاكرة اللبنانيني 

�سنوات احلرب االهلية واأهوالها.
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 
يعتر 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���اوؤل: وطن 
م�ساحته 10452 كلم2، عدد �سكانه املقيمني قرابة 4 
مليون ن�س���مة او بالتحديد وفق اح�ساء العام 1999م 
هو 3،239،627 ن�س���مة، فيما يق���ول الباحث الدكتور 
ع�س���ام نور الدي���ن اال�س���تاذ املحا�س���ر يف اجلامعة 
اللبناني���ة ان ع���دد ابن���اءه املهاجرين ي�س���ل اىل 11 
مليون ن�س���مة فيما يرفع البع����س، ويف اعتقادي انهم 
عل���ى ح���ق يف تقديراته���م اذا قراأن���ا بامع���ان حجم 
الوج���ود اللبناين يف امريكا اجلنوبية، ي�س���ل اىل 16 
مليون ن�س���مة، هل ميكن للهجرة ان ت�س���كل بالن�س���بة 

اليه نعمة ام نقمة؟
املدفوع���ات  مي���زان  ح�س���اب  اىل  باال�س���تناد  اواًل: 
ع���ام 2006 بلغ حج���م التحويالت املالي���ة للمغرتبني 

واملهاجري���ن اىل اهله���م يف لبن���ان 5،6 مليار دوالر، 
وه���و الرق���م ال���ذي ي�س���كل نقط���ة ق���درة اللبناني���ني 
املقيمني على ال�س���مود يف ار�س���هم رغم االعتداءات 
اال�س���رائيلية املتوا�س���لة عل���ى بلده���م ورغم و�س���ول 
قيمة الدين العام اىل م���ا يقارب 42 مليار دوالر كما 
تذكر بع�س االح�س���اءات، ومقاب���ل حتويالت العمال 
االجان���ب العاميلن فيه اىل اخلارج والتي قاربت 4،2 
ملي���ار دوالر عام 2006 بحيث 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�سطرارهم اىل العودة 
من املغرتبات واملهاجر اىل الوطن االأم نتيجة ظروف 
البطالة التي تتهددهم خا�س���ة يف بع�س دول اخلليج 
العرب���ي، وهنا قد تتحول هذه النعمة اىل نقمة يف اأي 

حلظة.
ثانيًا: ان الهجرة اللبنانية �سهدت اجنذابًا متوا�ساًل 
نح���و اماكن الفر�س يف الع���امل، حيث كان االجنذاب 
نحو م�س���ر اأيام فتح قناة ال�سوي�س، واىل امريكا اأيام 
طفرة البحث عن الذهب، واىل افريقيا واو�س���رتاليا 
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�س���رة �ستتجه او هي تتجه فعليًا اىل 
مواقع ا�س���تقطاب العقول واالدمغة مع تنامي التعليم 
الع���ايل حي���ث توج���ه يف لبن���ان 45 جامع���ة لبناني���ة 
وعربي���ة وعاملي���ة ت�س���خ �س���نويًا اآالف اخلريج���ني 
الذين ال يجدون فر�سا للعمل، وبالتايل فان الو�سع 
الداخل���ي ال�س���عب واحل���روب املتتالي���ة الداخلي���ة 
واخلارجية تن�س���كل عامل طرد اللبنانيني املفكرين 
واالطباء واملهند�سني واخلراء واالدباء وزاد عليهم 
اليوم االعالميون وهذا يعني امرين، اولهما هجرة 
العقول واالدمغة من الوطن، وثانيهما تفريغ الوطن 

من �سبابه يف اوج �سني عطاءاتهم.
ثالثًا، االنعكا�س���ات االجتماعية، حيث ت�سري درا�سة 
للدكت���ورة �س���لوى ك���رم الباحثة يف مركز االنت�س���ار 
اللبن���اين يف جامع���ة �س���يدة اللوي���زة اىل ان ن�س���بة 
العزوبة ارتفعت اىل 73% بني �س���ن 20 – 24 �سنة، 
و49% بني �س���ن 25 – 29 �س���نة، و30،1% بني �س���ن 
30 – 34 �س���نة، و20،9% بني �س���ن 35 – 39 �سنة، 
باال�س���افة اىل التاأثري على النمو ال�سكاين وارتفاع 

معدل ال�سيخوخة.
ي�س���اف اىل ذل���ك اىل ان لبنان بداأ ي�س���هد هجرة 
ن�س���ائية اأي�س���ًا منها 50% لاللتحاق بزوج، و%12،6 
للعم���ل، و8،8% بحثًا عن حالة اقت�س���ادية اف�س���ل، 

و5،5% ب�سبب احلرب.
وه���ذا يعني تغ���ريًا يف منط احلي���اة االجتماعية يف 

لبنان ويف �سلم القيم ولكن لهذا مو�سوع اآخر.

جولة الكاميراجولة الكاميرا

الهجرة اللبنانية والنزيف امل�شتمر: نعمة اأم نقمة؟
بقلم: خالد اللحام

مـــن املفارقات التي تلفـــت االنتباه عندما ت�صتمتع 
اىل حمطـــات االخبار العامليـــة، وخا�صة تلك التي 
ت�صهـــد حـــوارات حيـــة بـــني امل�صتمعـــني واملحطات، 
انـــك عندمـــا ت�صتمـــع اليهـــا تكت�صف ان مـــا يعرفه 
النا�ـــس العاديـــون يف اأي بلـــد يف العامل عـــن لبنان، 
يفـــوق ا�صعافاً م�صاعفة مـــا يعرفه اي لبناين عن 
زعماء تلك الدول وقادتها ومدنها ومناطقها، اىل 
درجـــة تثري العجب، فقـــد ال يعرف اللبناين مثاًل 
ا�صـــم رئي�ـــس اجلمهورية املوريتـــاين او ال�صومايل 
او ا�صـــم رئي�ـــس احلكومـــة ال�صـــوداين او الليبي، او 

ا�صـــم الزعيـــم االفغـــاين املوؤثـــر او قائد اجلي�س الباك�صتاين الفاعل يف بلده، لكنك ت�صتمع اىل اآراء يبديها م�صتمعون يف تلك البالد يف النائب اللبناين الفالين 
ومواقفه، او رئي�س احلكومة احلايل ودوره، او وا�صعوا امليثاق اللبناين وتفا�صيل ذلك امليثاق، وتعجب اكرث عندما يدخل هوؤالء يف تفا�صيل احلياة ال�صيا�صية 

يف لبنان ودور كل قوة �صيا�صية قومية او ا�صالمية او م�صيحية، ميينية او ي�صارية فيه!!

ويقول البحث امل�سري الدكتور حممود ح�سني ان 
ذلك لي�����س باالمر العجيب، الن لبن����ان بلد ميتاز 
بوجود ابنائه يف كل بق����اع االر�س، وبقوة اعالمه 
القادر على الو�سول اىل بالد "االنت�سار اللبناين" 
تل����ك، وتاأثري الوجود اللبن����اين حيثما حل مواطن 
من لبنان، فهو يعي�س لبنانه مع حميطه اجلديد، 

ويرتك تاأثرياته على من حوله.
واذا كان ل���كل بل���د يف الع���امل ميزت���ه اخلا�س���ة، او 
جمموعة املميزات، ان يف ان�س���انه، او اقت�ساده، او 
اعالمه، او مناخه وطبيعته، فان لبنان ميتاز بذلك 
كل���ه، ليجعل من لبن���ان الوطن قبلة انظ���ار العامل، 
خا�س���ة بعدم���ا ا�س���تطاع اللبن���اين الو�س���ول اك���ر 
م���ن م���رة، ويف اكر 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�سيني الراحل ماوت�سي تونغ الذي 
رافق���ه خالل م�س���رية االأل���ف ميل لبن���اء جمهورية 
ال�س���ني ال�س���عبية كان لبناني���ًا، وعر�س���ت اح���دى 
ال�س���حف اللبنانية قبل �س���نوات تقريرًا يف �سفحة 
كاملة عنه يف �سفحاتها، ولي�س ادل على �سحة ذلك 
م���ن ان املبعوث االمريكي اىل ال�س���رق االو�س���ط يف 
ادارة اوباما وهو جورج ميت�سل من ا�سل لبناين كما 
ان وزير اال�س���غال يف تلك االدارة راي حلود لبناين 
اال�س���ل وق�س على ذلك روؤ�س���اء تولوا امل�س���وؤولية يف 
العدي���د م���ن دول ام���ريكا الالتينية وم�ست�س���اريون 

للروؤ�ساء يف ع�سرات الدول االفريقية.

مراحل وم�اقف
وي�س���ري كت���اب "اللبناني���ون يف الع���امل – ق���رن م���ن 
الهجرة" للكاتبني الرت حوراين وندمي �س���حادة اىل 
ان الهج���رة اللبنانية تقع يف ارب���ع مراحل تتوزع على 

ال�سكل التايل:
- املرحل���ة االأوىل: م���ن الق���رن ال�س���ابع ع�س���ر حتى 
منت�س���ف القرن التا�س���ع ع�سر، �س���افر خاللها عدد 
حمدود م���ن اللبنانيني وال�س���وريني اىل م�س���ر واىل 
اب���رز امل���دن التجاري���ة ب���ني اوروب���ا وال�س���رق االدنى 

كمر�سيليا، وليفورنو، ومان�سي�سرت.
- امل���رةل الثاني���ة، وه���ي مرحل���ة املت�س���رفية، م���ن 
منت�س���ف القرن التا�سع ع�س���ر حتى ال�سنوات االأوىل 
من القرن الع�س���رين، وق���د خاللها عدد غري حمدود 
م���ن اللبنانيني اىل االمريكيتني ال�س���مالية واجلنوبية 
احل���وؤول  العثماني���ة  االمراطوري���ة  حماول���ة  رغ���م 
دون ال�س���فر، وكان معظ���م ه���وؤالء املهاجرين �س���بانًا 
م�س���يحيني ودروزًا اكره���م م���ن م�س���توى اجتماعي 

متدن وثقافة حمدودة.
- املرحل���ة الثالث���ة: مرحل���ة االنت���داب بع���د احلرب 
العاملي���ة االأوىل، حي���ث انفتح���ت ابواب امل�س���تعمرات 
االفريقية التي كان يديرها الريطانيون والفرن�سيون 

وكانت حتتاج اىل عنا�سر جديدة.
- املرحل���ة الرابع���ة: وه���ي مرحل���ة اللج���وء اىل دول 
النفط م���ع منو االقت�س���اد يف دول اخلليج العربي يف 
ال�ستينات، وبعد انطالع احلرب اللبنانية عام 1975، 
حيث هاج���ر الكثري من اللبناني���ني اىل اخلليج واىل 

الوالي���ات املتحدة ومن مل يتجه اىل هناك هاجر اىل 
كندا واو�س���رتاليا وامريكا الالتينية واوروبا الغربية، 
ومعظ���م هوؤالء ان مل يكون���وا جميعًا هم من املتعلمني 
واملثقف���ني والتقني���ني 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 املوؤ�س�س���ات الر�س���مية 
واالهلية معه���ا 1860 – 2000" ان الهجرة اللبنانية 

ميكن توزيعها اىل مراحل:
- 1861 – 1918 وت�س���مل الهج���رة اللبنانية يف عهد 

املت�سرفية.
- 1918 – 1943 وتن���اول الهج���رة اللبنانية يف عهد 

االنتداب الفرن�سي.
- 1943 – 1990 وهي الهجرة التي ارتبطت بن�ساط 
اجلامع���ة الثقافي���ة اللبناني���ة يف الع���امل ودور وزارة 
اخلارجي���ة واملغرتب���ني، وظ���روف احل���رب االهلي���ة 

وتنامي الفر�س اخلارجية.
- 1990 وحتى اليوم، وهي املرتبطة بتاأثري انخفا�س 
�س���عر �س���رف اللرية اللبناني���ة ومدى تده���ور النقد 

الوطني على ات�ساع حركة الهجرة.
يف ح���ني يعتر مدير عام وزارة املغرتبني هيثم جمعة 
يف كتاب���ه "الهجرة اللبنانية واقع واآفاق" اىل مراحل 
اخرى يف هذه الهجرة وان ت�س���ابهت او تقاربت حيث 

يوزعها اىل:
بيروت والشباب الضائع- املرحل���ة االأوىل، وق���د امتدت من منت�س���ف القرن 
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تق���دم ح�س���ور حف���ل االفتت���اح ال���ذي اأقي���م يف قاعة 
جممع احلريري الريا�سي يف القياعة- �سيدا، ممثل 
وزيرة الرتبية والتعليم الع���ايل بهية احلريري جنلها 
رئي�س اللجنة التكرميية الريا�س���ية اأحمد احلريري ، 
ممثل دولة فل�س���طني رئي�س ممثلي���ة منظمة التحرير 
الفل�سطينية يف لبنان عبا�س زكي، ممثل وزير ال�سباب 
والريا�سة االأمري طالل اأر�سالن مالك اأر�سالن، ممثل 
رئي�س تيار امل�س���تقبل  النائب �س���عد احلريري من�س���ق 
عام قطاع الريا�س���ة يف التيار ح�س���ام الدي���ن زبيبو، 
ممثل اللواء ا�س���رف ريف���ي العقيد ناجي امل�س���ري ، 
ممثلة حمافظ لبنان اجلنوبي رئي�سة دائرة البلديات 

يف املحافظة هويدا الرتك، قائد ال�س���رطة الق�سائية 
يف اجلن���وب املقدم يو�س���ف اب���و خليل، ع�س���و اللجنة 
االأوملبية اللبناني���ة طوين خوري، النائب االأول لرئي�س 
اللجنة االأوملبية اللبنانية مليح عليوان، م�سوؤول مكتب 
ال�س���باب والريا�سة الفل�سطينية تي�س���ري بركة، رئي�س 
جمعية جتار �سيدا و�س���واحيها علي ال�سريف، رئي�س 
بلدية حارة �سيدا �سميح الزين، وممثلون عن اللجان 
ال�سعبية لتحالف القوى الفل�سطينية ومنظمة التحرير 
الفل�س���طينية، وروؤ�س���اء احت���ادات “ الكاراتي���ه، كرة 
الطاولة، املالكمة واالأثقال “ واأع�ساء اللجنة اللبنانية 
الفل�س���طينية للح���وار والتنمي���ة واللجن���ة التكرميي���ة 

الريا�سية يف �س���يدا واجلنوب ، وروؤ�ساء وممثلو عدد 
من االأندية الريا�س���ية وال�س���بابية وال�سعبية يف �سيدا 

وخميماتها وجمهور غفري من اأبناء املدينة .
ا�ستهل االحتفال با�ستعرا�س االأندية والفرق امل�ساركة 
تتقدمه���ا مو�س���يقى ك�س���افة لبنان امل�س���تقبل ، وحملة 
االأع���الم والراي���ات ، ث���م عزفت مو�س���يقى الك�س���افة 
الن�سيدين الوطنيني اللبناين والفل�سطيني ، فالوقوف 
دقيقة �سمت وقراءة الفاحتة لروح الرئي�س ال�سهيد ثم 
كان���ت كلمة ترحيب من رئي�س نادي البهاء الريا�س���ي 
نبيل ب���واب األقى بعدها مدير الدورة اأحمد امل�س���ري 
كلم���ة اللجنة املنظمة، فق���ال: ال االأيام وال ال�س���نوات 

رياضةرياضة

رعت وزيرة الرتبية والتعليم العايل ال�صيدة بهية احلريري يف �صيدا دورة الرئي�س ال�صهيد رفيق احلريري الريا�صية، التي نظمتها اللجنة التكرميية 
الريا�صية يف �صيدا واجلنوب بالتعاون مع اللجنة اللبنانية الفل�صطينية للحوار والتنمية حتية لنهج وم�صرية �صهيد لبنان الكبري يف ذكرى ا�صت�صهاده 
الرابعـــة ، حيـــث ي�صـــارك يف هـــذه الـــدورة التي حتولت اىل حمطـــة ريا�صية �صنوية ثابتـــة كل عام اأكرث من خم�صـــني ناٍد لبنـــاين وفل�صطيني من �صيدا 
واجلنـــوب واملخيمـــات الفل�صطينيـــة وتت�صمـــن مباريـــات يف األعاب " كرة القدم ، كـــرة ال�صلة ، كرة طاولة ، مالكمة ، كاراتيه ، نون�صاكو وكيك بوك�صينغ". 
ومتيز افتتاح الدورة هذا العام بتكرمي 22 ريا�صياً لبنانياً وفل�صطينياً من بينهم اأبطال �صيدا ومدربوها وريا�صيوها الذين رفعوا ا�صمها وا�صم لبنان 

عالياً يف خمتلف االألعاب ..

تخليدًا لذكرى اإ�شت�شهاد الرئي�س احلريري

الوزير بهية الحريري تكرم الفرق الرياضية املشاركة بالدورة

رئيس النادي األهلي أحمد الحريري يلقي كلمتهصورة تذكارية تجمع الوزيرة بهية الحريري مع فريقي النجمة واألهلي

صورة تذكارية تجمع رئيس النادي مع األعضاء

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

لوحة فنية فلكلورية مشتركة من التراث الشعبي اللبناني الفلسطيني

�س���تجعلنا نن�س���ى ذكراه .. فذكراه خالدة معنا وحبه 
ب���اق يف قلوبن���ا الأنه باق يف ذاكرة وقلوب الريا�س���يني 
كما كانوا دائمًا يف بال ال�س���هيد ويف �سلب اإهتماماته.

ولق���د اأردنا اليوم باإفتت���اح هذه ال���دورة اأن نكرم من 
ي�س���تحق التكرمي.. اأبطال لبنان الريا�سيني،الأن البلد 
ال���ذي ال يكرم اأبطاله املتميزين هو بلد ال ما�س له وال 
حا�س���ر وال م�س���تقبل. واننا نعاهدك يا �سهيد احلرية 
مبتابعة م�سريتك مع قائد امل�سرية النائب ال�سيخ �سعد 
الدين رفيق احلريري ومع راعية النه�س���ة الريا�سية 
يف �س���يدا واجلن���وب وراعية الرتبي���ة يف لبنان معايل 
الوزيرة ال�س���يدة بهية احلريري . عا�س���ت اأفكار وقيم 
ومبادئ رفيق احلريري حية فينا ، عا�س���ت الريا�س���ة 

وعا�س لبنان . 
واألقى تي�س���ري بركة كلمة ريا�سيي فل�سطني فقال: اإننا 
من موقع امل�سوؤولية يف ال�سباب والريا�سة الفل�سطينية 
نتمنى لكم اال�ستمراية على الدوام يف تن�سيط وتفعيل 
احلرك���ة الريا�س���ية فل�س���طينيًا ولبناني���ًا.. ويف ه���ذه 
املنا�س���بة ال ب���د لنا وبا�س���م اجلمي���ع اأن نتوجه بتحية 
اإكب���ار واإج���الل لدم���اء ال�س���هداء واجلرح���ى الذين 
�س���قطوا اأثناء العدوان االإ�س���رائيلي الغا�سم على غزة 
كما نتوجه بالتحية لكل ف�سائل املقاومة التي واجهت 
اآل���ة احلرب الظامل���ة بال�س���دور العارية واإىل �س���عبنا 
ال�سامد ال�س���ابر واأمام هول ما �س���هدناه من جتاوز 
لكل القيم االأخالقية واالإن�س���انية لهذا العدو الغا�س���م 
، ندعو كل جلان حقوق االإن�س���ان لوقفة جادة ملحا�سبة 

ال�سهاينة مرتكبي املجازر يف فل�سطني ولبنان .
وحت���دث ممثل راعي���ة االحتف���ال الوزي���رة احلريري 
جنلها اأحم���د احلريري فقال: تاأت���ي الذكرى الرابعة 
ال�ست�سهاد الرئي�س رفيق احلريري بكّل ما حتمله هذه 
الذكرى م���ن معاٍن وطني���ٍة وعربيٍة لتج�ّس���د املواجهة 
احلقيقية ب���ني اإرادة اخل���ري والنهو����س والبناء وبني 
واإرادة ال�س���ّر والقت���ل والدمار  وال�س���ياع واخل�س���وع 

واالإذالل.. والأّنن���ا عاهدن���ا اللبناني���ني عل���ى امل�س���ي 
قدمًا يف متابعة م�س���رية الرئي�س ال�س���هيد ببناء لبنان 
العرب���ي احلديث االآمن امل�س���تقر واملزدهر، وانطالقًا 
من هذه امل�س���رية ومبادئه���ا ..  كانت اللجنة اللبنانية 
الفل�س���طينية للحوار والتنمي���ة..  لرنقى بهذه العالقة 
االأخوي���ة العميق���ة اإىل م�س���توى الّتحديات امل�س���رتكة 
.. ويف مقدمته���ا النهو����س باأو�س���اع مدينتن���ا واأهلنا 
يف �س���يدا ويف املخيم���ات..  ولنعم���ل مع���ًا عل���ى م���ا 
يجمعنا يف مواجهة حتدياتنا االإن�س���انية واالجتماعية 
والثقافية والريا�س���ية.. لنتحّمل م�س���وؤولياتنا كلٌّ من 
جهت���ه م���ن اأجل �س���ياغة عالقة بن���اءٍة وعملّي���ٍة تعود 
باخلري عل���ى اأهلنا جميعًا.. واإذا كّن���ا نلتقي اليوم يف 
هذه الذكرى االأليمة واأهلنا يف غّزة ال يزالوا يعي�س���ون 
اأ�سعب الظروف واأخطرها جراء العدوان اال�سرائيلي 
احلاقد على ابناء غزة الذين حتملوا ب�س���رٍ  وبطولٍة 
واإمي���اٍن وعزمية ه���ول العدوان و�سرا�س���ته واإجرامه، 
فاإّننا اليوم ويف اإطالق هذه الدورة الريا�سية الرابعة 
مّتخذين من �س���مودهم قوًة ملتابعة م�سريتنا االأخوية 
نقول الأعداء االأّمة  باأّن هذه االأّمة �س���تبقى حّيًة وقويًة 
و�ستبقى ق�سّية ال�سعب الفل�سطيني يف قلبنا ووجداننا 
كم���ا نقول اأّن دماء ال�س���هداء لن تذهب هدرًا واأن يوم 

العقاب قريب.. 
واأ�س���اف : اإّن امل�س���وؤولية امل�س���رتكة للجن���ة احل���وار 
اللبنانية – الفل�سطينية واللجنة التكرميّية الريا�سية 
يف �سيدا واجلنوب باإطالقهما دورة االألعاب الريا�سية 
الرابعة اإمّنا تعّر عن وعٍي كبري ملواجهة قوى الظالم 
ياع وت�ستيت الطاقات ومنعنا من متابعة  والقهر وال�سّ
حياتن���ا وم�س���ريتنا النه�س���وية.. واإّننا به���ذه الدورة 
ن���رّد عل���ى كّل الذين ظّن���وا اأّنه���م باغتي���ال الرئي�س 
ال�س���هيد رفيق احلريري �س���ننكفئ ونغيب ونتال�سى، 
وظّنوا اأي�س���ًا اأّنهم بقتل االأطفال والن�س���اء وال�س���يوخ 
وق�س���ف املدار�س �سيمنعون ال�ّس���عب الفل�سطيني من 

مت�ّس���كه بحّق���ه يف الع���ودة اىل اأر�س���ه واإقام���ة دولته 
وعا�سمتها القد�س ال�س���ريف.. نرد عليهم باأن اإرادة 
اللبنانيني �ستنت�سر يف ا�ستعادة اأمنهم وا�ستقرارهم 
اإرادة  وب���اأن  ومنجزاته���م،   مكت�س���باتهم  وحماي���ة 
ال�س���عب الفل�س���طيني  �ستنت�س���ر يف الع���ودة واإقام���ة 
الدولة امل�س���تقلة.. واإنني وبا�س���م معايل ال�سيدة بهية 
احلري���ري اأتوّج���ه بخال�س ال�س���كر والتقدي���ر للجنة 
اللبناني���ة – الفل�س���طينية للح���وار والتنمي���ة وللجنة 
التكرميي���ة الريا�س���ية يف �س���يدا واجلن���وب .. كم���ا 
اأتوّجه من كّل امل�ساركني يف هذه االألعاب بكّل التقدير 
واملحّب���ة واالحرتام، على اأمل اأن تقام دورًة ريا�س���ية 

قريبة وعلى اأر�س فل�سطني.. 
بعد ذلك قام احلريري ، وكل من زكي وممثل اأر�سالن 
وممثل النائب �س���عد احلريري وطوين خوري بتقدمي 
ال���دروع التقديري���ة اىل 22 ريا�س���يًا مت تكرميهم من 
قب���ل اللجنة املنظمة للدورة ، واملكرمون هم : » اأحمد 
املج���ذوب، حميي الدي���ن الظري���ف، ن���زار الروا�س، 
ن���ور الدين �س���مورة، �س���عد الدي���ن الرك���ة ، املدرب 
حمم���ود بديع، املدرب يو�س���ف اأرق���دان، املدرب بالل 
جمع���ة، املدرب مروان البزري، تي�س���ري بركة، املدرب 
عبد الكرمي م�س���طفى الغزي، امل���درب اأحمد الددا، 
املدرب يو�س���ف اأحم���د احللبي، واالأبط���ال الدوليون: 
حممد العاليل���ي ) األعاب الق���وى (، حممد الهب�س ) 
كرة الطاولة (، ر�س���يد الب���وب )كرة الطاولة (، بالل 
امل�س���ري )املالكمة (، م�سطفى الزينو )املالكمة (، 
مع���روف طرحة )رف���ع االأثقال(، ربيع ال�س���قا ) قوى 
بدنية( حممود وهبي ) قوى بدنية (، رامي ال�س���امية 

) كمال اأج�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�س���رتكة من ال���رتاث ال�س���عبي حتت ا�س���راف 

املدربتني ابتهاج ال�سن وحورية الفار .
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و�س���ل الرئي�س ال�س���نيورة اىل �س���يدا قرابة ال�س���اعة 
احلادي���ة ع�س���رة والن�س���ف ترافقه عقيلته ال�س���يدة 
ه���دى وجنل���ه وائ���ل، وكان يف ا�س���تقباله عند مدخل 
الثانوية : الوزيرة احلريري يحيط بها �سقيقها ال�سيد 
�س���فيق احلري���ري وجنالها ن���ادر واأحم���د احلريري 
ومدراء مدار�س ال�س���بكة املدر�سية ل�سيدا واجلوار.. 
وبعد م�سافحته م�س���تقبليه من ال�سخ�سيات ، انتقل 
اجلمي���ع اىل القاعة الك���رى للثانوية حيث ا�س���تقبل 
الرئي�س ال�سنيورة بعا�س���فة من الت�سفيق والرتحيب 
من اأبناء �س���يدا الذين �س���اقت بهم القاعة وحر�س 

الوقوف مطواًل لتحيتهم .. 
واأمام �س���ورة عمالق���ة للرئي�س رفي���ق احلريري، 
ا�س���تهل االحتف���ال بالوق���وف دقيقة �س���مت حتية 
لروح الرئي�س ال�س���هيد وارواح �س���هداء الوطن، ثم 
بالن�سيد الوطني اللبناين جرى بعدها عر�س فيلم 
وثائقي عن الرئي�س ال�س���نيورة وم�سريته امل�سرتكة 

مع الرئي�س احلريري ثم بعد ا�ست�سهاده . 
بع���د ذل���ك قدم���ت تلمي���ذات م���ن مدار�س ال�س���بكة 
املدر�س���ية ل�س���يدا واجلوار لوحة فولكلورية راق�س���ة 
بعنوان " هيال يا �س���يدا " ، وقدمت بع�سهن باقة من 

الزه���ور اىل الرئي�س ال�س���نيورة والوزيرة احلريري ، 
ومثلهن فعلت فتيات ك�سافة لبنان امل�ستقبل .  

ثم األقى نبيل بواب كلمة ال�س���بكة املدر�س���ية ل�س���يدا 
واجلوار فحيا باإ�سم مدراء ومدار�س وطالب ال�سبكة  
الرئي����س ال�س���نيورة ، موؤكدًا اأن ه���ذا احلفل هو حفل 
الوف���اء والتك���رمي لرج���ل الدول���ة والإبن �س���يدا البار 

ورفيق درب وم�سرية �سهيد لبنان رفيق احلريري . 
ثم األقى رئي�س جمعية املقا�سد اخلريية االإ�سالمية 
يف �سيدا املهند�س حممد راجي الب�ساط كلمة حيا 
فيه���ا ال�س���بكةعلى ه���ذا اللقاء . وق���ال: يطيب لنا 
جميع���ا ان نلتقي يف هذا اللق���اء احلميم ان نلتقي 
بدولة الرئي����س فوؤاد ال�س���نيورة مكرما. ومن احق 
منك يا دولة الرئي�س بهذا التكرمي تلميذا مميزا.
عرفتك املقا�س���د وتفتخر بك، وان �س���وؤون �س���يدا 
ومقا�سدها مل تغيب يوما عن خاطرك واهتماماتك 
..حملت���م االمان���ة وكنت���م عل���ى ق���در امل�س���وؤولية 
عرفناك يف مهماتك رج���ل دولة من الطراز االول 
بعالقاتك التي ن�سجتها مع املحيط العربي والعامل 
والر�س���انة التي تتمتع بها بامتياز. اهم ما مييزك 
هو اح���رتام الذات واح���رتام االخر ال�س���البة يف 

املوقف وال�س���ر عل���ى امل�س���اعب، ال ترتاجع عن 
احل���ق وال ت���رتك للخ���وف ان يوؤثر عل���ى اتخاذك 
الق���رارات امل�س���ريية حماي���ة للوط���ن وال�س���واهد 
كثرية . وان ادارتك لل�ساأن العام ات�سفت باحلنكة 
والدراية رغم الظروف ال�سيا�س���ية واالقت�س���ادية 
واملالي���ة ال�س���عبة وغ���ري املوؤاتية الت���ي حتيط بك 
وبالدول���ة . وان �س���دقك واميانك �س���اعداك على 
تخطي ال�سعاب . واننا يف هذا اللقاء ال بد من ان 
ن�س���تنكر ون�سجب لغة اخلطاب املتدين ت�سريحات 
ومق���االت متجني���ة يتعر�س لها دول���ة الرئي�س دون 

مجتمعمجتمع

كرمـــت عا�صمـــة اجلنـــوب �صيدا " رجـــل الوفاء 
بامتيـــاز" ابنهـــا البـــار رئي�ـــس جمل�ـــس الـــوزراء 
فـــوؤاد ال�صنيـــورة يف احتفـــال دعـــت اليـــه ال�صبكة 
وزيـــرة  باإ�صـــراف  واجلـــوار  ل�صيـــدا  املدر�صيـــة 
احلريـــري  بهيـــة  العـــايل  والتعليـــم  الرتبيـــة 
ملنا�صبـــة الذكـــرى الرابعـــة الإ�صت�صهـــاد الرئي�س 

رفيق احلريري . 
تقـــدم ح�صور احلفـــل التكرميي الـــذي اقيم يف 
قاعـــة ثانويـــة رفيق احلريـــري يف �صيدا : وزير 
الدولـــة خالـــد قبـــاين، املطران اليا�ـــس كفوري، 
ممثـــل املطران ايلي حـــداد االأب �صليمان وهبي، 
مفتـــي �صـــور ومنطقتهـــا ال�صيـــخ حممـــد دايل 
ال�صيـــخ  ومرجعيـــون  حا�صبيـــا  مفتـــي  بلطـــة، 
ح�صـــن ديل، نقيب ال�صحافـــة حممد البعلبكي، 
حمافـــظ اجلنـــوب مالـــك عبـــد اخلالـــق، رئي�س 
حمكمـــة  جنايات لبنان اجلنوبي القا�صي اأكرم 

بعا�صـــريي، النائـــب العام اال�صتئنايف يف اجلنـــوب القا�صي عوين رم�صان، قائد منطقة اجلنوب االقليمية يف قوى االأمن الداخلي العقيد منذر االأيوبي 
، وفـــد مـــن اجلماعـــة اال�صالمية تقدمه امل�صوؤول ال�صيا�صي ب�صـــام حمود وامل�صوؤول التنظيمي ح�صن اأبو زيد، وفاعليـــات �صيا�صية وروحية ور�صمية واأمنية 

وع�صكرية وق�صائية واقت�صادية واجتماعية وتربوية واهلية �صيداوية وجنوبية، وممثلون عن خمتلف قطاعات وهيئات املجتمع املدين ال�صيداوي . 

وجه حق ان فوؤاد ال�سنيورة ايها ال�سادة مدر�سة يف 
التهذيب والرتفع والبعد عن اال�س���فاف كما يتمتع 

ب�سمو الروؤية وبعد النظر .
ث���م األقى الرئي�س ال�س���ينورة كلمة ا�س���تهلها بتحية 

خا�سة ملدينته �سيدا : 
كالم رئي�س جمل�س الوزراء فوؤاد 

ال�صنيورة يف احلفل التكرميي
الذي اأقامته له ال�صبكة املدر�صية 

ل�صيدا واجلوار
2009/2/22 م�صرح ثانوية رفيق 

احلريري – �صيدا
اأخ�اين، اأخ�اتي ،،

اأهلي االأحباء ، اأيها االأعزاء ، اأيها احلفل الكرمي 
اأهلي االأحباء يف مدينة �شيدا احلبيبة

ي�س���كل ه���ذا اللقاء معك���م، بالن�س���بة يل، لقاء مع 
االأه���ل واالأ�س���حاب، لق���اء يف املن���زل االأول، موئل 

الذكريات، حيث عا�س اباوؤنا واأهلنا واجدادنا
وع�س���ت �س���نوات من اجم���ل �س���نوات حياتي، هذا 
امل���كان ال���وادع واالألي���ف، القريب م���ن القلب، بل 
القري���ب من الفوؤاد، وهو ما اأعن���ي به هذه املدينة 
اجلميل���ة، املعطاء، �س���يدا ..... �س���يدا احلبيبة، 
�س���يدا احلا�س���نة لنا، التي لها كل الف�س���ل علينا 

وواجبنا اأن نقابلها بكل الوفاء..
�س���يدا زه���ر الليم���ون واأالأك���ي دني���ا، �س���يدا حبة 
، املحمي���ة  بع���رق اجلب���ني  الرتق���ال، املزروع���ة 

وامل�سانة باالأيدي الطيبة الودودة،،
�سيدا اللقاء واالألفة واملحبة والوداعة ،،

�س���يدا الذكريات وال�س���كينة .. �سيدا حي الكنان، 
�س���يدا املقا�س���د وجامع البح���ر، وباب ال�س���راي، 

وال�ساكرية وب�ستان الكبري ... وغريه وغريه 
�سيدا، ال�سيادين املنا�سلني مع كل ا�سراقة �سم�س 

�سيدا البحث عن الرزق احلالل، بعرق اجلبني ،، 
�سيدا العروبة والن�سال وال�سمود واملقاومة ،، 

�سيدا، املقاوم االأول، وال�سهيد االأول،،،
�س���يدا ريا�س ال�سلح، �سيدا معروف �سعد، �سيدا 

نزيه قر�سلي واآخرين كر.
نعم اإنها �سيدا ال�سهيد احلبيب،  �سيدا رفيق بهاء 

الدين احلريري ،،  

اأخ�اين، اأخ�اتي ،،
حني دعتني االأخت بهية وال�سبكة املدر�سية ل�سيدا 
واجل���وار ، للقاء بكم ، تعجب���ت يف داخلي، ورحت 

اأخاطب نف�سي بالقول ، هل اإين انقطعت عن اأهلي 
، الألتق���ي به���م؟؟  .. اإذ اأنن���ي يف ظن���ي، اأنني ، مل 
انقط���ع يوم���ًا عن اأخوت���ي واأهل بل���دي،  فانا اأينما 
ذهب���ت كنت اأعتر نف�س���ي اأين مازلت يف �س���يدا، 
بني اأهلي واأحبابي، اأعي�س معهم �س���بحًا وم�س���اء، 
ويف كل مهمات���ي واأعم���ايل . لكني ع���دت وتذكرت 
اأن لقائ���ي بهم كان لقاءا روحيًا وان كان مت�س���اًل 
ويوميًا ومن دون انقطاع اال اأن  االن�سغاالت اليومية 

منعتني عن التوا�سل املادي معهم.

اأهلي االأحباء ،،
يف االأيام الع�س���يبة احلالكة، حني ادلهمت االأمور 
من حولنا اثر ا�ست�سهاد احلبيب وال�سديق الرئي�س 
رفيق احلريري، وكان يل �س���رف حتمل امل�س���وؤولية 
با�سم اإخواين الذين ر�سحوين اإليها، وبا�سم جميع 
املواطن���ني الذين انتدبوين اإليه���ا، فدارت الدوائر 
م���ن بعدها حولنا الإحباط اإن�س���اء املحكمة الدولية 
ملحاكم���ة قتل���ة الرئي�س ال�س���هيد ورفاق���ه االأبرار، 
فق���د انتابن���ي وم���ازال حت���ى اللحظ���ة، اإح�س���ا�س 
بان م�س���وؤولية حماية م�س���الح الدول���ة واملواطنني 
واجلمهورية واالإ�ستقالل.. اأمانة يجب اأن ال نفرط 
بها، وهي م�س���وؤوليتنا باالأ�سا�س اأمام اأنف�سنا واأمام 
�س���عبنا واأمام جميع من �سحوا وتعبوا وا�ست�سهدوا 
م���ن اج���ل اأن نعي����س يف ظ���ل جمهورية م�س���تقلة، 
حرة، عربي���ة، بنظام مدين دميقراطي مت�س���امح 
يقبل االآخر ويتوخى االعتدال ، النظام والد�س���تور 
حمرتمني وهما حماية اجلميع و�س���ياجهم الواقي 

واحلا�سنني حلا�سرهم ومل�ستقبلهم.
ل�س���وء حّظ وطِنن���ا ومدينِتنا اأو ُمُدنن���ا وكل اأنحاء 
الوط���ن يف العقود الثالثة االأخرية، اأننا نبداأُ دائمًا 
كالَمن���ا فيها بالق���ول اإننا منرُّ بظروٍف م�س���ريية 
اأو دقيق���ة اأو م���ا �س���ابه. ول�س���وء احل���ّظ اأي�س���ًا اأّن 
هذا �س���حيٌح يف اأكر االأحيان، وهو �سحيٌح اليوم. 

و�سحيٌح منذ ا�ست�سهاد الرئي�س رفيق احلريري. 
لق���د ان�س���بَّ َجْهُد َم���ْن نعل���م َوَمْن ال نعل���ُم طوال 
ال�س���نوات االأربع املا�سية على اإثبات ثالثة اأمور يف 

عقولنا و�سمائرنا:
تدبُّ���ر  ي�س���تطيعون  ال  اللبناني���ني  اأّن   -

�سوؤونهم باأْنُف�ِسِهْم.
واأّن ظاه���رة رفي���ق احلري���ري ظاهرة   -
عابرًة، وينبغ���ي جتاُوُزه���ا، اإذا اأراد اللبنانيون اأن 
يبقوا على قيد احلياة واأنهم عمليًا �س���وف ين�سونه 

ويتذكرونه فقط يف املنا�سبات.
واأّن لبنان �س���يبقى �س���احًة لل�سراعات   -

�شيدا تكرم الرئي�س ال�شني�ره

درع اللجان للرئيس السنيورة والوزيرة بهية الحريري

السنيورة يلقي كلمته

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

الرئيس السنيورة متوسطا الوزيرة بهية الحريري والزميل غالب بعاصيري

 املدعي العام القاضي عوني رمضان وشقيق الحريري

االإقليمي���ة والدولية اإاّل اإذا ر�س���خ وعاد لل�س���ري يف 
�سياقاٍت معيَّنة داخليًا وخارجيًا.

ه���ذه ه���ي التحدي���اُت الت���ي واجْهناه���ا جميعًا يف 
ال�س���نوات املا�س���ية كم���ا قل���ُت. ولي�س من ال�س���هل 
االإجاب���ة بب�س���اطة عن م���دى النج���اح اأو التعر اأو 
الف�س���ل يف مواجهة تل���ك التحدي���ات اأو جتاُوزها. 
لك���ّن اأهمَّ االأدّلة عل���ى اأّن رفيق احلريري ما انتهى 
ك�سخ�س���ية وكظاهرة، وان ح�سوره يكر يف غيابه 
، ه���و اأننا نتالق���ى اليوَم يف م�س���قط راأْ�ِس���ه، لي�س 
���َرُه فقط، بل ولنُق�سَّ عليه وعلى اأنُف�س���نا ما  لنتذكَّ
اأجنزناُه من م�سروعه اأو روؤيته على ال�سعد الوطنية 
وال�سيا�س���ية واالجتماعي���ة واالقت�س���ادية . واأه���مُّ 
ما اأجنزناه بال�س���بط االإ�س���رار عل���ى القدرة على 
تدبُّر ال�ساأن الوطني الداخلي واخلارجي  باحلرية 
واال�س���تقالل، واالإ�س���رار على رف�س بق���اء مدننا : 
�س���يدا وبريوت وطرابل�س و�س���ور وجوني���ه وزحلة 
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وبعلبك و�س���ائر اأنحاء الوطن �س���احًة لل�سراعات 
اخلارجي���ة اأو للتج���اُذب الداخل���ي. وهن���اك دليٌل 
اآَخُر على ِجّديتنا يف تطلُّب العدالة، وتطلُّب احلياة 
ال�سيا�س���ية الدميقراطية واالآمن���ة واملزدهرة، هو 
قياُم املحكم���ة ذات الطابع الدويل ملحاكمة الذين 
اغتالوا الرئي�س ال�س���هيد رفيق احلريري، و�س���ائر 
ال�سيا�سيني واالإعالميني واملثقفني الذين نالتهم يُد 
الغدر، لل�سبب نف�ِس���ه الذي كان وراء اغتيال رفيق 
احلري���ري، اأعني احلرية واال�س���تقالل وال�س���يادة 
وحت���ى ال يبقى بلدن���ا مكانا ترتكب في���ه اجلرائم 
واالغتياالت ويبقى املجرمون مبناأى من العقاب . 

يف االأول م���ن اآذار الق���ادم �س���وف تب���داأ املحكم���ة 
ونكون بذلك خطين���ا الطريق حتى ينال املجرمون 
عقابهم ويع���ود اللبنانيون قادرون عل���ى اأن يقولوا 

راأيهم ويحددوا موقفهم بحرية .

اإخ�اين االأعزاء 
املو�س���وعات واملتغريات كثرية. لكّن التفا�س���يل ال 
ينبغي اأن ُتْلهَيَنا عن امل�س���هد العاّم والطابع العام، 
اأو م���ا ُيع���رف بالثواب���ت. والثوابت ه���ي: االلتزام 
االأهل���ي  بال�س���ْلم  وااللت���زام  امل�س���رتك،  بالعي����س 

والوطني، وااللتزام باتفاق بالطائف والد�ستور.
لق���د مررن���ا بث���الث ح���روب، اأو اأّن ث���الث حروب 
�ُس���ّنْت عل���ى الدول���ة اللبناني���ة: ح���رب االغتياالت 
والتفج���ريات، احل���رب االإ�س���رائيلية يف متوز عام 
���م نه���ر البارد.  2006، وح���رب االره���اب يف خميَّ
ثم كان ذلك ال�س���دام ال�سيا�س���ي الكب���ري واملمتّد 
الأكر من ثمانية ع�س���ر �سهرًا حتى اتفاق الدوحة. 
وه���و ما انته���ى هناك.. ب���ل دخل مرحل���ًة جديدًة 
ينبغ���ي كما قل���ُت اأن نتاأملَّها من منطل���ق الثوابت: 
العي�س امل�س���رتك، وال�سلم االأهلي، واتفاق الطائف 
والد�ستور. فال�سراع ما يزال على ا�ستقالل لبنان 
و�سيادته، وعلى متا�ُسِكه امل�سيحي-االإ�سالمي وعلى 
�سيغته الفريدة يف العي�س امل�سرتك وعلى ممار�سة 
ال�سيا�س���ة بال�س���ْلم ومن خالل املوؤ�س�س���ات ، بعيدًا 
ع���ن ا�س���تعمال العنف ولغ���ة ال�س���الح، وعلى قيام 
الدولة القوية القادرة، والتي تنفرد بقرار احلرب 
وال�س���ْلم، كما تنف���رد قواُتها ال�س���رعية بال�س���الح 

وبال�سيطرة على �سائر اأنحاء االأر�س اللبنانية.
اأو تخ���وَر  نتع���ب  اأو  اأن من���لَّ  ال ينبغ���ي وال يج���وز 
عزائُمنامهم���ا واجهن���ا من م�س���اعب وعراقيل.. 
�س���حيح اأننا مل نحق���ق حتى االآن جمي���ع اأهدافنا. 
لكننا ا�ستطعنا ال�سمود يف احلروب التي ذكْرُتها، 
ب���ل وخرْجن���ا منها ومعن���ا اأك���ر اللبنانيني ا�س���د 
�س���البة واأكر اميانًا وحققنا الكثري من املكا�س���ب 
ملنطق الدولة ، و�س���نتقدم بال�سلم وباالإ�سرار على 

الدولة الواحدة، واالإ�س���رار على الت�ساُمن العربي 
وااللت���زام العرب���ي وع���دم الدخ���ول يف �سيا�س���ات 
املحاور، واالإ�سرار على حترير االأر�س والعودة اإىل 
اتفاقية الُهْدنة. حتى التو�سل اىل ال�سالم ال�سامل 

املبني على املبادرة العربية.
يقول���ون عّن���ا اإننا مثالي���ون، اأو اأّن م���ا نقوُلُه يتعذُر 
حتقيُق���ه. م���ع ان ه���ذا يع���ر ع���ن �س���مري النا�س 
ووجدانه���م .ان بقاء االأمور على ما هي ملدٍة طويلٍة 
ال يجعُل منها اأمورًا عاديًة اأو م�س���روعة اأو مقبولة. 
اإذا قبْلن���ا اأن يتحول م�س���روع الدولة اإىل مزرعة او 
اىل منطق امليلي�س���يا، فهذا يعني اأّن دماَء �سهدائنا 
ذهبت هْدرًا، واأّن �سنوات االآالم فيما بعد اخلروج، 
اأ�س���واأ اإيالم���ا واأكر مم���ا قبل اخل���روج. ال بد اذًا 
م���ن اال�س���تمرار يف العمل لك���ي تعود للموؤ�س�س���ات 
الد�س���تورية عافيُته���ا وتوازنها. والف�س���اد االإداري 
داٌء كب���ري، لك���نَّ الف�س���اَد ال�سيا�س���يَّ داٌء اأكر. اإذ 
املفرو�س اأّن املوؤ�س�سات ال�سيا�سية هي التي ُتراقب 
�س���ات االأُخرى يف م�س���ريتها. لكنَّ  وت�س���ّحح املوؤ�سَّ
العم���َل ال�سيا�س���يَّ النزي���ه، واملوؤ�س�س���ة الق�س���ائية 
القوية وامل�ستقلة، يظاّلن اأماًل كبريًا للبنان ال يجوز 
اأن نتخلى عنه مهما كانت  ال�س���عاب و�سيبقى هذا 
االأم���ل والعمل حت���ى نحقق هذا اال�س���تقالل وهذا 

التعاون بني كافة املوؤ�س�سات الد�ستورية.
هن���اك حركية كب���رية يف الوطن العربي وامل�س���رق 
العربي بعد احلرب العدوانية على غزة. لكن علينا 
اأن نح���ول هذه النوائ���ب النازلة علين���ا اىل فر�س 
م�س���تجدة. االأولويات للم�س���احلة الفل�س���طينية- 
الفل�سطينية، والعربية- العربية وال يجوز اأن تبقى 
حال ه���ذه اخلالفات التي عانين���ا منها على مدى 
عقود طويلة كما هي ، ال �سيما واأنها هي التي تدمر 
حا�سرنا وم�ستقبلنا ، فهذا ما تتمناه اإ�سرائيل وما 
تراهن علي���ه. لتحقيق املكا�س���ب وملزيد منها على 

االأر�س يف ال�سفة الغربية ويف القد�س ال�سريف.
هناك موؤمتر قمة عربي بالدوحة اآِخر �س���هر اآذار، 
املفرو�س اأنه �س���تجري قبله وفيه ُمراجعٌة �ساملٌة، 
وت�سُدُر عنه قراراٌت مهمة حتى نتمكن من العودة 
اإىل ال�س���ري بت�س���امن واقتدار. مبا يحق���ق لدولنا 
واأمتن���ا التق���دم عل���ى اأكر م���ن م�س���ار يف حتقيق 
ق�س���ايانا املحقة ونتالءم م���ع املتغريات من حولنا 

ملا فيه م�سلحة �سعوبنا العربية.
نح���ن بحاج���ٍة بالفع���ل اإىل مراجع���ة �س���املة على 
امل�س���توى العرب���ي ل�س���ائر االأم���ور بع���د ال�س���نوات 
الثماين املا�س���ية، والتي �سهد فيها امل�سرق العربي 
حروب���ًا وك���وارث: من احتالل الع���راق اإىل اجتياح 
لبن���ان، اإىل اإع���ادة احتالل ال�س���فة وغزة، و�س���ّن 
الهجمات هن���ا وهناك، اإىل غي���اب زعماء وقادة، 
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وتفاُق���م التدخ���الت يف ال�س���اأن العرب���ي واالأر����س 
العربي���ة، وا�س���تباحتها من الكثري م���ن الطامعني 
�س���احة  جعله���ا  اأو  والهيمن���ة  النف���وذ  فر����س  يف 
لت�سفية احل�س���ابات اإىل االن�س���قاقات يف �سفوف 
الفل�س���طينيني والعرب االآخرين. ال بد من خطاٍب 
�سيا�س���ٍي عرب���ٍي جدي���د. وال بد من خط���اٍب ثقايٍف 
عرب���ي جديد يعي���د مللمة �س���فوفنا جميع���ًا ويعيد 
ترتي���ب اأولوياتن���ا وي�س���ع يف املقدم���ة م���ا يجمعنا 
كلبناني���ني اأواًل ولي�س ما يفرقن���ا ويجمعنا ويبعدنا 
عن اخلطاب الطائفي واملذهبي امل�س���تجد ومنطق 
تخوين بع�سنا �سد بع�س���نا االآخر خطاب يجمعنا 
كعرب نت�سارك يف حمل م�سوؤولية ق�سايانا العربية 
ونت�سامن معًا يف �سبيل ن�سرتها وال �سيما ق�سيتنا 

الكرى فل�سطني.
لي�س���ت لدينا حتفظات عل���ى عالقات جي���دة ووثيقة 
واأخوية مع ال�س���قيقة �س���وريا. عل���ى العك�س من ذلك 
فهذا م���ا نريده ونتم�س���ك به عن قناع���ة وعن اميان 
.. ب���ل انن���ا ناأُم���ُل اأن تق���وَم ه���ذه العالق���ات القوي���ة 
والطبيعي���ة بني دولتني جارتني �س���قيقتني م�س���تقلتني 
و�س���يدتني لكي ن�س���تطيع اأن نناق�س وم���ن موقع الثقة 
والندي���ة والت�س���امن العربي امل�س���كالت القائمة مثل 
تر�سيم احلدود ب�سكل عام وبخا�سٍة يف مزارع �سبعا، 
وال�س���الح الفل�س���طيني خ���ارج املخيم���ات وال �س���يما 
على احل���دود اللبنانية ال�س���ورية وم�س���األة املفقودين 
ومراجع���ة االتفاقيات املعقودة حي���ث لزم االأمر ومبا 
ي�س���من م�س���لحة البلدين ال�س���قيقني وميكنهما من 

التطلع معا اىل امل�ستقبل بثقة واقتدار..
يف امل�س���ائل الداخلي���ة اأكرر يف هذا اللق���اء انه عندنا 
ثوابت العي�س امل�س���رتك، وال�س���لم االأهلي، والتم�سك 
باتف���اق الطائ���ف والد�س���تور. ويف ظل ه���ذه الثوابت 
ُكلُّ �س���يٍء ميكن مناق�س���ُتُه ومعاجلُتُه باحل���وار، واإذا 
مل ننجح اليوم، ف�س���وف ننجح غ���دًا. والعنف ال يحلُّ 
امل�سكالت، بل يزيدها تعقيدًا، ويو�سل الإنق�ساماٍت ال 
تنتهي واحللول ال تتحقق ال بال�س���الح وال باال�س���تقواء 

وال باالبتزاز وال بالتهويل وال باالإ�سفاف.

اأيها االإخ�ة ،،
اأيها االأحباء ،،

لق���د ح���ددت للحكوم���ة احلالي���ة مع انط���الق عملها 
مهمتني اأ�سا�س���يتني ، االأوىل اإعادة الثقة مبوؤ�س�س���ات 
نظامنا ال�سيا�سي الدميقراطي الرملاين عر اإعادتها 
اإىل العمل لكي تعود الثقة بلبنان وي�س���تعيد اللبنانيون 
االأنفا����س بعد املعان���اة التي وقعوا فيها ط���وال االأيام 
املا�س���ية، ولكي يتمكنوا ونتمكن معه���م  من مواجهة 
التحديات واالأعباء على اأكر من �س���عيد مبا يف ذلك 
االأعباء االقت�سادية واالجتماعية ونتمكن من االإعداد 

مل�س���تقبلنا وتوقع ما هو اآت علين���ا من ارتدادات اأزمة 
عاملي���ة اقت�س���ادية مالي���ة خانق���ة. واملهم���ة الثاني���ة 
ه���ي تاأم���ني اإج���راء االنتخاب���ات النيابي���ة يف الوقت 
املح���دد لكي تتمك���ن البالد من االنتق���ال اإىل مرحلة 
جدي���دة اث���ر مرحل���ة التاأزمي والت�س���تيت والت�س���رذم 
واالنق�س���ام ونتطل���ع اإىل االأمام ب���روح الدميقراطية 
احلقة والت�س���امح وقبول االأخر واالنفتاح على احلوار 

والتعاون.
كم���ا تالحظ���ون اأيه���ا االإخ���وة ، امل�س���رية �س���عبة 
و�ساقة وم�س���نية ، لكن ما من طريق اآمن ومو�سل 
الأهدافنا غريها . �س���حيح اإنن���ا يف بع�س االأحيان 
ن�سري الهوينة ب�سبب ظروف تركيب هذه احلكومة، 
لكننا ن�س���ري بال�س���ر والثبات وااللتزام واملثابرة 

وحتما ال بد اإننا لوا�سلون اإىل ما نريد.
يف ختام لقائي معك���م اأود مرة اأخرة اأن اأوؤكد على 
التم�سك بالثوابت، ثوابت العي�س امل�سرتك، وال�سلم 
االأهل���ي، والتم�س���ك بالطائف والد�س���تور. والعودة 
اىل كنف الدولة واحرتام القانون وعمل املوؤ�س�سات 
وت�سيبري �سوؤون الدولة وحتقيق النمو االقت�ساداي 

ور�سم الطريق من اأجل التنمية املناطقية.
م����دى  عل����ى  هات����ان احلكومت����ان  لق����د جنح����ت 
ال�س����نوات االأرب����ع املا�س����ية ورغم كل امل�س����اعب 
والتحديات ويف هذا املجال علينا دائمًا اأن نقارن 
اأنف�س����نا مع غرينا من البل����دان ، ومع اخذنا بعني 
االعتبار الظروف ال�س����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 2007 و2008، وا�ستطعنا 
اأن نح����رك جملة كب����رية من امل�س����اريع التي تقوم 
به����ا الدول����ة وانفت����ح القط����اع اخلا�����س وحمين����ا 
موؤ�س�س����اتنا املالي����ة وحمينا اقت�س����ادنا من االآثار 
املدم����رة لالأزم����ة املالية العاملية ، ونحن �س����اعون 
من اأجل التعاون والت�س����امن �سوية من اأجل ان ال 
توؤث�س����ر بنا االأزمة االقت�س����ادية العاملية القادمة 
. نحن ن�س����ري على الدرب ال�س����حيح بالرغم من 
كل العراقي����ل والعقبات التي تو�س����ع يوميًا امامنا 
، ا�س����تطعنا اأن نحقق اقل ن�س����بة ت�سخم باملقارنة 
م����ع جميع الدول املحيطة بنا ، واأن نحتوي ق�س����مًا 
كبريًا من ا�س����باب الت�س����خم الداخلي ، ،ان نقلل 
من تاأثريات الت�س����خم اخلارجي . وها هي ن�س����ب 
الت�س����خم تعود �س����هرا ف�س����هرًا، ويعود اقت�سادنا 
للعمل ويتالءم مع اقت�س����ادات الدول املحيطة بنا 
، ونحن �س����اعون من اجل اط����الق برنامج للتنمية 
املناطقي����ة بحي����ث ينبث����ق مع����ه ومن����ه جمل����ة من 
االأن�س����طة التي ميكن ان يقوم بها القطاع اخلا�س 
والتي ت�سرف الدولة وترعى هذا العمل من خالل  الدكتور وليد قصب وآسمى الديرانيالفرقة )املوسيقية(

نقيب الصحافة اللبنانية محمحد بعلبكي والزميل غالب بعاصيري

النقيب محمد بعلبكي قادية قباني محافظ الجنوب مالك عبد الخالق

مستشار الشيخ سعد الحريري داوود الصايغ والقاضي أكرم بعاصيري

رئيس املقاصد يلقي كلمته محمد راجي بساط

نقيب الصحافة متوسطًا الزمالء غسان الزعتري ورئيفة املالح

الرئيس السنيورة وعقيلته هـدى والوزيرة الحريري ومهى الحريري

الوزير قباني والوزيرة بهية الحريري
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احلوافز ومن خالل البيئة واملناخات التي تخلقها 
لت�سجيع حركة االقت�ساد.

مل نر�س���خ يومًا للرتهيب والتهديد واالبتزاز، ولن 
نر�س���خ له االآن، اأو يف امل�س���تقبل ان �س���اء اهلل، مل 
نرتاج���ع عن اأهدافنا ولن نرتاجع عنها ، و�س���نظل 
نرتف���ع عن االإ�س���فاف وع���ن ال�س���فه واملهاترات.. 
ن�س���ون بلدنا، و�س���نبقى ندافع عنه كم���ا دافع من 
هم قبلن���ا، كما دافع عن���ه الرئي�س ال�س���هيد رفيق 
احلري���ري .. و�س���يبقى لبن���ان ، �س���يبقى لبن���ان ، 
�س���يبقى لبن���ان بل���دًا ح���رًا م�س���تقاًل دميقراطي���ًا 
موئاًل للعروبة احل�س���ارية واملنفتحة ال ي�س���يع فيه 
دم ال�س���هداء بلدًا يفخر في���ه اأوالدنا باالإنتماء اإليه 
ويرون فيه جمااًل حيويًا لبناء م�س���تقبلهم امل�س���رق 
ان �س���اء اهلل. �سنظل �س���ويًا مع لبنان ومع عروبته 

وحريته وا�ستقالله و�سيادته .
ع�ستم ، عا�ست �سيدا االأبية ، �سيدا عا�سمة اجلنوب 
�س���يدا املقاومة ، مدينة العي�س امل�سرتك، �سكرا لكم 
عل���ى م���ا احتتموه يل ب���اأن اأكون معكم الي���وم ، جميع 
العامل���ني يف ال�س���بكة املدر�س���ية ل�س���يدا واجل���وار ، 
االأخ���ت بهية اأخ���واين واأخوات���ي وزمالئ���ي واأحبابي 
والكث���ري م���ن الوج���وه التي كن���ت معها عل���ى مقاعد 

الدرا�سة وتذكرين ب�سيدا التي ترعرعنا فيها . 
ع�شتم، عا�س لبنان . 

بعد ذلك قدمت الوزيرة احلريري ي�ساركها مدراء 
مدار�س ال�س���بكة املدر�س���ية درعًا تكرميية باإ�س���م 

ال�سبكة اىل الرئي�س ال�سنيورة . 
وظه���رًا اأقامت وزيرة الرتبية والتعليم العايل بهية 
احلريري حفل غداء تكرمييًا على �س���رف الرئي�س 
ال�س���نيورة ح�س���رته �سخ�سيات ر�س���يمة و�سيا�سية 
وروحية وامنية وع�س���كرية وق�س���ائية واقت�س���ادية 
واجتماعية وح�س���د من فاعلي���ات املدينة وهيئاتها 

االأهلية .
واألق���ت الوزي���رة احلريري كلمة باملنا�س���بة رحبت 
فيها باإ�سم عا�سمة اجلنوب باإبنها “ دولة الرئي�س 

.. واالأ�سدقاء  واالأخوة  االأهل  “ اأّيها 
يا اأبناء �سيدا .. عا�سمة اجلنوب .. �سيدا الّريادة 
���ر والّثب���ات .. �س���يدا امل�س���وؤولية  والقي���ادة وال�سّ
االإمن���اء  �س���يدا   .. العروب���ة  �س���يدا   .. الوطني���ة 
واالإعمار .. �س���يدا العلم واملعرفة .. �سيدا احلرية 
والّتقّدم .. �س���يدا احلوار واح���رتام الراأي والراأي 
االآخ���ر .. �س���يدا االأح���الم الكب���رية والّتحدي���ات 
واملواجه���ات العظ���ام.. �س���يدا امل�س���تقبل االآم���ن 
وامل�ستقر واملزدهر .. �س���يدا التي حملت مع رفيق 
احلري���ري هموم كّل لبنان .. و�س���ّمدت اجلراح .. 
وقّربت امل�سافات بني اأبناء الوطن الواحد .. وبنت 
اجل�س���ور .. ج�س���ور الّتوا�س���ل واملحّب���ة واالأخاء .. 

�س���يدا العدالة وامل�س���اواة بني االأفراد واجلماعات 
.. �سيدا رفيق احلريري وال�ّسهداء الكبار .. �سيدا 
الت���ي اأبت وتاأب���ى التهمي�س واال�س���تتباع .. �س���يدا 
البيت االأول .. واملدر�س���ة االأوىل .. واالأ�سرة االأوىل 
.. ترّح���ب بابنه���ا الب���ار .. رفي���ق ال���درب الطويل 
لرفيق ال�ّس���هادة .. وحام���ل لواء الدول���ة والعدالة 
واحلف���اظ على االإجن���ازات والت�س���حيات العظام 
.. دولة الرئي�س فوؤاد ال�س���نيورة .. ابن �سيدا البار 
.. يحمل همومها وهموم الوطن واالإنت�س���ار للحق 
والعدالة .. رجل املوؤ�س�سات الذي حتّمل على مدى 
�سنوات طوال �سهام الغوغاء والّت�سّلط على االأر�س 
واملقّدرات .. حتى تك�ّس���رت الّن�سال على الّن�سال 
.. فل���م يه���ن .. ومل يخف .. وبقيت دول���ة القانون 
واملوؤ�س�س���ات �س���بيله للحفاظ على وح���دة لبنان .. 

وم�ستقبل لبنان .. 
اأّيها االأخ العزيز ..
يا رفيق الّرفيق .. 

مل تك���ن وح���دك يف اأ�ْس���ِرك الطوي���ل .. كان اأبناء 
مدينت���ك مع���ك يوم���ًا بيوٍم .. و�س���اعًة ب�س���اعة يف 
اأيام���ك ال�س���عاب .. وليلك الطويل .. ي�س���تلهمون 
مع���ك ب�س���ٍر  واإميان طريق اخلال����س لكّل لبنان 
.. وكان���وا مع���ك عل���ى طري���ق احلقيق���ة واإحق���اق 
احل���ق ومعاقبة اجلناة .. لي�س ث���اأرًا وال انتقامًا .. 

بل �س���ونًا لدماء االأح���رار يف كّل لبن���ان.. وما من 
�س���يء يعيد اإلين���ا رفيقنا الغ���ايل والقلب الكبري .. 
غري والكبري .. الرئي�س ال�ّسهيد رفيق  حا�س���ن ال�سّ
احلري���ري .. واأن تك���ون معن���ا الي���وم يف الذك���رى 
الّرابع���ة ال�ست�س���هاده لنجّدد العهد ال���ذي التزمته 
مع���ه من���ذ اللحظ���ة االأوىل على اإعادة بن���اء لبنان 
و�سون وحدته وا�ستقراره.. ومن هنا .. ومن �سيدا 
.. كانت اخلط���وة االأوىل حيث انطلق رفاق الدرب 
نحو املهم���ة الكرى والّتحدي���ات العظام .. فكنت 
معه يومًا بيوم ت�س���ّقون طريق امل�س���تقبل لكّل اأبناء 
لبن���ان .. اإّن �س���يدا بكما ك�ّس���رت حواجز االنكفاء 
واال�س���تتباع .. وفتح���ت اأبواب امل�س���تقبل .. وكانت 
معكم يف كّل مواجهة .. ويف كّل حتّدي .. ترفع راية 
احلرية والعدالة والّتن���ّوع من اأجل لبنان .. وكانت 
معكم يف م�س���ريتكم من اأجل نهو�س لبنان وتقّدمه 
.. يف وج���ه م���ن يري���دون اإع���ادة عق���ارب الزمان 
اإىل ال���وراء .. واالإ�س���تئثار مب�س���ري اأبن���اء الوطن 
..  ومنعه���م م���ن الّتعبري عن ذاته���م .. وحّقهم يف 
الّنجاح والّتقّدم .. وبناء الدولة العادلة احلا�س���نة 

جلميع اأبنائها.. 
اإّن ال�ّس���راكة الوطنية التي اأ�س�ستم لها مع الرئي�س 
ال�ّس���هيد رفيق احلريري لت�س���بح �س���يدا �س���ريكًا 
وطني���ًا كام���اًل يف حتّم���ل امل�س���وؤوليات واحلق���وق 
والواجب���ات .. اإّن هذه ال�س���راكة التي فتحت اآفاق 
امل�س���اركة ل���كّل اللبناني���ني .. ومل تع���د امل�س���وؤولية 
.. والري���ادة .. والقي���ادة حك���رًا على فئة �س���غرية 
دون �س���واها .. فمن �س���يدا انطلقت رحلة العدالة 
وامل�ساواة .. والعلم واملعرفة .. واالنفتاح .. لت�سبح 

�سيدا مدر�سة الوطنية ويف امل�سوؤولية .. 
يا دولة الرئي�س ..

اإّن اأهلك يف �سيدا .. ويف بريوت .. ويف جبل لبنان 
.. ويف طرابل����س .. وعكار .. واجلنوب .. والبقاع.. 
الذي���ن عا�س���وا معك ومع جنل الرئي�س ال�س���هيد.. 
�س���عد الدين رفي���ق احلريري من���ذ اللحظة االأوىل 
لالغتي���ال .. االأي���ام ال�س���عبة والطويل���ة وواجهوا 
الّتحدي���ات الكب���رية .. �س���يبقون اأوفي���اء مل�س���رية 
الرئي�س ال�ّس���هيد .. ولت�سحياتكم .. و�سمودكم .. 
و�س���ركم  .. يا دولة الرئي�س .. اأن تكون مع اأهلك 
يف يوم حترير �س���يدا من االحتالل االإ�سرائيلي .. 
ه���ذا العدو الذي مار�س حقده عل���ى لبنان .. قتاًل 
ودم���ارًا واجتياح���ًا .. فارتك���ب املج���ازر .. وهّجر 
املدن والقرى .. �س���يدا التي �س���تبقى م���ع اإخوانها 
الفل�س���طينيني ومع حقوقهم كم���ا كانت دائمًا منذ 
معه���م  �س���تبقى   .. لالغت�س���اب  االأوىل  مفتي مرجعيون حسن دلي العقيد يوسف أبو خليل القاضي عوني رمضاناللحظ���ة 

رجل األعمال محمد زيدان والرئيس السنيورة

قنصل ايطاليا روفائيل دباني ومحافظ الجنوب مالك عبد الخالق قائد 
منطقة الجنوب االقليمية في قوى األمن الداخلي العقيد منذر األيوبي

دكتور غسان حمود ودكتور وهبي شعيب

املحتفى به والوزيرة وأعضاء اللجنة

حت���ى حتري���ر االأر����س وا�س���تعادة احلق���وق وقيام 
الدول���ة .. اإّن اأبن���اء �س���يدا الذين اأطلقوا �س���رارة 
املقاوم���ة .. مقاومة االحت���الل .. التي تكاملت مع 
اإرادة اللبنانيني يف حترير االأر�س .. و�س���يدا التي 
انطلقت منها مقاومة رفع اآثار العدوان واالحتالل 
وهزمت العدو من خالل م�س���رية الوحدة واالإمناء 
واالإعمار .. هذه امل�س���رية التي اأعادت اإعمار لبنان 
.. وبناء موؤ�س�س���اته .. ووحدة �سعبه .. وعاد لبنان 

الأبنائه والأ�سقائه والأ�سدقائه .. 
فاأهاًل بكم بني اأهلكم واإخوانكم لنجّدد   
العهد على متابعة امل�س���رية مهما غلت الت�سحيات 
.. ووف���اًء ل�س���هداء لبنان .. كّل ال�س���هداء .. ووفاء 
لت�س���حيات اأبنائه ليبقى لبنان �سيدًا حرًا م�ستقاًل 
الهوي���ة  االأوط���ان .. عرب���ي  لي����س ككّل  .. وطن���ًا 

واالإنتماء ..
ع�شتم وعا�س لبنان 
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مجتمع

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

 رلى عبد الرحمن اإلنصاري السيدة نجالء سعدحرم سفير الجزائر مليكة الحاصي

ليلى غدار فرحات واألميرة صباح حيدر منى الهراوي، هدى السنيورة وزير االعالم طارق متري  سفير تونس سمير العبدالله وحرمه

 السيدة منى الهراوينعمت كنعان، لياى الصلح، سميرة محمد الزعتري

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

ـــــــــــ تكرمي يف فندق ـ الك�م�دور بريوت ــــــــــــــــــــــ ماأدبة غداء �شيا�شية ـــــــــــ
بدعـــوة مـــن وزيـــرة الرتبيـــة بهيـــة احلريـــري اأقيمـــت يف "فنـــدق فيني�صيـــا" ماأدبة غـــداء �صيا�صية جمعـــت ح�صداً كبـــرياً مـــن ال�صخ�صيـــات ال�صيا�صية 

والدبلوما�صية واالجتماعية والوجوه االعالمية..
بح�صـــور ح�صـــد مـــن عقيالت الروؤ�صاء والوزراء وال�صفراء والنواب اأقيم يف فندق الكومودورـ  بريوت حفل غداء تكرمياً للوزيرة ال�صابقة 

ليلى ال�صلح بدعوة من املجل�س الن�صائي اللبناين.

مجتمع
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مجتمعمجتمع

غداء ا�شرتاحة �شيدا ال�شياحية
على �شرف ال�شيدة رندة بري

�صعـــد  م�صطفـــى  جنـــالء  ال�صيـــدة  اأقامـــت 
رئي�صة املركز الوطنـــي للعيون ماأدبة غداء 
يف ا�صرتاحة �صيدا على �صرق عقيلة رئي�س 
جمل�ـــس النواب اللبناين ال�صيدة رندة بري 
ح�صرهـــا ح�صـــد مـــن عقيـــالت ال�صيا�صيني 

والفعاليات والوجوه االجتماعية.

نجالء مصطفى سعد تلقي كلمة

ناديا البابا ـ مليس علي

هويد أبو مرعي ـ لودي عصام أبو درويش، سمر محمود املولي ا ـ رندة بري، نجالء سعد ـّ هبة غانم دكتور أنيس ون

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

سوزي محمد جواد خليفة ـ فدوى أبو ظهرليلى أنور الخليل، عفت عمار

دندش وبانا
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حفل تكرميي
كــــرم املجل�ــــس الن�صائــــي يف بريوت وزيــــرة الرتبية بهية احلريري ح�صرها عقيلة رئي�س جمل�س الوزراء هــــدى ال�صنيورة وعقيالت وزراءـ  ونواب 

و�صيا�صيني و�صيدات جمتمع...

مجتمعمجتمع

منـذي محمد الصفدي يسرى غازي العريضي

مهى شفيق الحريري

آسمي ديراني غسانة كشتبان

سمر مرجان وهناء أبو ظهر

غالدس عاطف مجدالتي وهند محمد كبارة

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

غداء ليلى غدار فرحات  
�شيدا

اأقامـــت ال�صيـــدة ليلى غـــدار فرحـــات ماأدبة غداء تكرميـــا لالأمري 
�صبـــاح حيـــدر يف منزلهـــا الغازيـــة – �صيـــدا، ح�صرهـــا كوكبـــة من 

ال�صديقات والوجوه االجتماعية.

سلمى خليفة، االميرة صباح حيدر، ليلى غدار فرحات، فاطمة بدرا الشاعرة فاطمة غدار خليفة وسامية خليفة.

املصممة مريم خطاب وندى صفا. ليلى غدار فرحات، ماجدة وهبي شعيب، هناء لبيب أبو ظهر واملصممة السعودية لالزياء امنية الجاسم

رنده مخّول وحسن غزيري، ليلى فرحات ونعم عالء الدين. دينا البابا وهبة حشيشو

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

فندق امل�فنبيك 
بريوت

اقيمـــت يف فنـــدق املوفنبيـــك حفـــل غنائـــي 
�صاهـــر احيـــاه الفنـــان فار�س كـــرم والفنانة 
ميلي�صـــا باال�صـــرتاك مع الراق�صـــة الينور، 
وا�صتمـــر احلفـــل حتـــى �صاعـــات االوىل من 
الفجر على وقع انغام املو�صيقى ال�صاخبة.

القنصل شعيب ومهى الخليل

 الفنانة ميليسا تحيي الحفل

الراقصة الينور في وصلة فنية

الفنانة أمل بوشاشة

الفنان فارس كرم

نورا الحريري

دكتور جالل قدسي وزوجته مادونا

مناسبات
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مناسبات

جمعية الزهراء اخلريية االجتماعية
اأقامت جمعية الزهراء اخلريية االجتعماعية �صبحية يف )فندق فيني�صيا – بريوت( جمعت نحو 400 �صيدة جمتمع من خمتلف املناطق اللبنانية.

تكرمي ال�شفارة الرو�شية يف جممع نبيه بري
احلركة الثقافية يف لبنان وجمّمع نبيه بّري الثقايف يكّرمان ال�صفارة الرو�صية لدعمها باإعادة ما دّمره العدوان بح�صور ال�صفري الرو�صي وقيادات روحّية 

وع�صكرية، برعاية الرئي�س بّري ممّثاًل بالنائب بّزي.

ندى باسم السبع وليلى عجم

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

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

 رئيسة الجمعية ترحب بالحضور

سليمة اشرف ريفي ونادين مقداد

االميرة طروب شهاب

مناسبات

من دورات تقّوية ومحو ُأمّية معلوماتية للحركة الثقافية في لبنان في مجّمع نبيه بّري الثقافي املصيلح

الحضور الحاشد للنواب والوزراء والشخصيات الدينية والعسكرية تكريم السفارة الروسية
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مناسبات

 "عا�شمة املقاومة �شيدا" تكرم
ال�شهيد معروف �شعد يف ذكراه الـ 34

العي�ن ال�شاهرة للدفاع عن لبنان

�شهداء فداًء لل�طن
املجد واخلل�د لل�شهداء االأبرار

كرمت اللجنة الوطنية ورفاق الدرب ال�صهيد 
معـــروف �صعد، يف ذكراه الـ 34، وعقد يف مركز 
معـــروف �صعـــد الثقـــايف �صيدا اللقـــاء الوطني 
الكبـــري يف ح�صور النائـــب اأ�صامة �صعد وح�صد 
كبري من الفعاليات االجتماعية واالإقت�صادية 
واجلمعيـــات، باالإ�صافـــة اإىل ممثلـــي االأحزاب 
اللبنانيـــة،  واالإ�صالميـــة  الوطنيـــة  والقـــوى 
والفل�صطينيـــة، حيث مت خـــالل اللقاء عر�س 
الكبـــري  املنا�صـــل  ا�صت�صهـــاد  ذكـــرى  معـــاين 
معـــروف �صعـــد، م�صـــدداً: النائـــب �صعـــد علـــى 
الن�صـــايل  �صعـــد  معـــروف  بنهـــج  التم�صـــك 
والوطنـــي، القومـــي واالإ�صالحـــي والتقدمي، 
موؤكـــداً يف �صيـــاق حديثـــه اأن معـــروف �صعد مل 
ميار�ـــس العمـــل ال�صيا�صـــي يومـــاً انطالقاً من 

خلفية طائفية اأو مذهبية.
واأكد: نحن م�صتعدون باملطالبة باالإ�صالحات 
الطائفيـــة  اإلغـــاء  راأ�صهـــا  وعلـــى  ال�صيا�صيـــة 
ال�صيا�صيـــة واإقرار قانون انتخابي خارج القيد 
اإىل لبنـــان دائـــرة  واحـــدة  الطائفـــي ي�صتنـــد 
واعتمـــاد الن�صبيـــة وهـــي اإ�صالحـــات واردة يف 
اتفاق – الطائف. وطالب �صعد بح�صة �صيدا 

من االإمناء املتوازن ومن الوظائف العامة.
وختـــم �صعـــد نحـــن �صراحـــة �صنخو�ـــس هـــذه 
الثوابـــت  هـــذه  مـــن  اإنطالقـــاً  االنتخابـــات 
الوطنيـــة ومـــن هـــذا االإلتـــزام بنهـــج معـــروف 
�صعـــد ومـــن جتربتنـــا بعـــد 34 �صنة مـــن غيابه 
اأن  و�صنحر�ـــس يف هـــذه املحطـــة االإنتخابيـــة 
واأن  ودميقراطيـــة  م�صتقـــرة  االأجـــواء  تكـــون 
تكـــون �صيـــدا عا�صمـــة اجلنـــوب املقـــاوم. واأن 
تكـــون بـــكل اأبنائهـــا قاعـــدة للن�صـــال الوطني 

والقومي وال�صيا�صي واالجتماعي.

اجلي�س اللبناين وق�ى االأمن الداخلي واالأمن العام واأمن الدولة 
و�شائر االأجهزة االأمنية باملر�شاد ملكافحة االأرهاب يف لبنان

النائب أسامة سعد يمشي واثق الخطى على خطى أبيه

ترقبوا: ملف خا�س
عن �صرية وم�صرية...
ال�صهيد معروف �صعد
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م�شاهرة اآل حداد واآل حنقري

ال�سعيدين. اخلطيبني  اأهل  "فادي ع�شام حداد" بح�سور  ال�ساب  احتفل الزميل ح�سن حنقري بخطوبة كرميته "ملك ح�شن حنقري" اىل 

... األف مروك ...

م�شلماين - مت�شاح  يف �شيدا
اأحمد - نور 

يف جو عامر بالفرح والبهجة متت خطوبة ال�ساب اأحمد ي��شف امل�شلماين على اجلميلة ن�ر مت�شاح ومتنى اجلميع للخطيبني 
دوام ال�سعادة والهناء مبارك لـ ن�ر واأحمد وعقبال الفرحة الكرى.

... األف مروك ...

أفــراحأفــراح
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أبراج

احلمل
21 اآذار - 20 ني�سان

امليزان: 
23 اأيلول - 23 ت1: 

الثور 
21 ني�سان - 20 اأيار

العقرب:
24 ت1 - 21 ت2:  

اجلوزاء
 21 اأيار - 20 حزيران

القو�س:
 22 ت2 - 20 ك1:

ال�سرطان:
21 حزيران - 22 متوز:

اجلدي:
21 ك1 - 19 ك2: 

اال�سد: 
23 متوز - 22 اآب:

الدلو: 
20 ك2 - 18 �سباط:

العذراء:
23 اآب - 22 اأيلول: 

احلوت:
19 �سباط - 20 اآذار:

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

يجد اأ�صحاب برج احلمل اأنف�صهم...

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

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

برج اجلوزاء ف�صول وكذلك...

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

الغ�صب، مت�صبث باالأ�صياء وغري...

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

الفطرية بقاءه يف منت�صف...

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

الحتياجات االآخرين واملوجود...

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

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

والف�صول الكبريان لدى العقرب...

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

هو الذي يتنقل...

مت�صائم، متعلق باالأقدار، بائ�س، حاقد، 
متم�صـــك بالتقاليـــد اأكـــرث مـــن الالزم 
وجامـــد. مواليـــد بـــرج اجلـــدي اأنا�ـــس 
�صعيـــد  علـــى  جمتهـــدون  طموحـــون، 
العمـــل وال تغيب اأهدافهم عن عينيهم 

اأبداً بالرغم من اأن االأ�صلوب...

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

الدلو على اأن يكونوا مقتحمني...

عاطفـــي،  ح�صا�ـــس،  خيـــال،  �صاحـــب 
لطيـــف، غري اأنـــاين، ال تهمـــه املاديات، 
�صاحـــب حد�س وبديهـــة ويتعاطف مع 
االآخرين. مثايل و يتهرب من الواقع، 
كتوم لالأ�صرار وغام�س، اإرادته �صعيفة 

و�صهل االنقياد. مواليد احلوت...
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